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ἘΦ ΨΟΦΩΟΝΟΤΟΣ 
ΤΑ ΕΥ̓ΡΙΣΚΟΜΕΝΑ. 

ΣΤΡ ΝΕΤΟ, 
ΗΠ Ο ΟΡΗΙ ΕΤΤΓἹΜΡΈΒΑΤΟ. 

ἈΠ ΟΕ ΥΘΙΜΙ ΟΝ ΑΕΈ ΣΧ: 
ΤΑΝ Τ' ΟΡΈΕΈΒΑΥΙΝ ὈΝν Οδτ δ 

ΤΟΘΜ ΘΒ ΟΣΝΙΣᾺΑ": 

Οὐγαοονμη γο ΗΑ» ν ρα  έφα είτε οὐἰλια, αὐ οἶα εὐ 47; φάη γηάγ.- 
ἄιηοηα ͵η ΟΡ ἢ ἡ γεβάπηια: , 1 Γλ 

Τιλτίης τοιτία πάης σαγὰ [τὰ εἰαουδταῖα, νεπόπἃ Ρεῃεῖοσα ριοάοῃε: Ἶ 

ἡι- ἐμ ρδν᾽ ““ἀρομάϊοο [- ς ἐπα γαια, ὉΙ μαηηρίμη ἡβίηιά ἀείμςερ: δΟΥ ΜΝ}. ἡ 
“μὰ Π ἢ ἴι ἤβέέηγα: ἐπ οΩν 

᾿Ορετὰ ἸΟΑΝΝΙ ΤΙ ΕΥΝΟΙΑΥ͂ΙΙ ΑΜΕΙΒΥΚΝΤ [ἢστκ 

- ΠἈροἤδγαης Ζξμ!] Ρο στ, Ἐξ. Ῥοτεῖ Ο. ἘΠ. Νοτῖα: δζπάεχ Θμαευβνειρόχαπιραες: 5.1 950 
τγγε τς Ὁ Πάξασας, οδίογιατα ἀἸρπατιπι. Πα οΣ ΠΙΗ ΠΝ ΑΩΙ 

118}1]  ὅχ. 

εἰ φνδαλης ἐρηγρὴῃ οάϊοο αἰέμς ἰράφλ νον εν ἐς σον ϑογρ ΤΠ να. δ ἃ βρη !ὸ) μἡψὲ 5 ἰπρ οὗ 
ΦΊΥ 7.6 Θ: πο “Ἵφρονάίοις. δεηπείαμϊαμα (αιαίρρια, ᾿ ἌΒΕΥΚΗΣ 

ΓΝ ὙῸοὴ ΠΡ" 

ΑρυάδΑπάτεα ΔΝ εοδεὶ! μειςάςς, 
ΟἸδιυάϊαπὶ Μαγωηΐμπη, ὃς Ἰοδῃ. Αὐρηαπλς, 

ΧΟ ν, 

(τ; Ῥυἠμίίοσίο δι Ομ εὐ ία θα “α {χομ ΣΉ), 

Ὶ γρόνι, 



Ι ΤΟΜΌῸ, 

ΗΙςΤΟΚΙΆΆνΝΜ ἀς Ογὴ πιλϊοτὶς ᾿ 
1π|πΠἰτατιοης ΠΡΥΪΥΙΙΙ Ἢ 

Ἀὲε Ογγί πλμοΥ 5 εχρεαιϊείοπο Πδ τὶ ΥΙῚ 

ΣΡ Ε5. ες 5: 
Οτασατγπ ἈΠ ΠΟΙ ἀγατα ΠΥ γ αι 428. 

ΙΎΤΟΜΟ. 

Ὡς ΑροΠ]αύ ερε δεῖ “νι 
Πε[ἀςεἀωπιοπίοσιπι τορι δ]. 675 
δε Ατῃεηιθηίπαπιτεραθ σα ὅϑε 
δοογατοἀ ἀἐξεηῆο δὰ Πὰ ἴσες 70. 
ΜΜειπογδθι απ ϑοοΐδεις ΠΌΤ ΠῚ ὃ ν 

4.1 ΟΕ ΄ςοποιηΐοι5 1 οτ δίτασ 78 
(οπυϊπη ᾿ 872 
Ηἰετο,αε ἀε Ἀερσηο 901 
ἘἈλιιοπεβγεάϊταπηχ, πὰς ἀς Ρτοποπτί- 

Βυς 91:0 
δεῖς σααοί τὶ “͵ 928 

Ὡς ΤΔΔΡ  Έοτῖο Θαυτι τ 914 
ΠΕ νεθ ϑηοη 6... 2 μιν: Ἢ 9752 
Ε ΡἰΠξοϊλτιιπι πιαρπιθητᾶ ἥ Ιοοο 

ΑΥΡΕΝΡΙΟΣΕ. 
φο τ Ι 2 ΕΏΓΥ, ᾿ , 

εἰδϑλοϊό ρων δτξαῖς ΕΝ ἀεοϊαγαηάας 
Χεπο Ρβοητίς ἐμ{ποτίαρ, ὃς εἰυ!ἀςεπὶ 
νΙταΠΊ , 1002 

ΟΠ οπὶς ερ᾿ο].4ε ἘΠ ἈΥΝ 4 Χε- 
ΒΟρἤσητο ΒγζΖαητίο Ι009 

Ηετπλορεη!β ἀς ἔογπα ἀϊξεοηϊς Χε- 
Βορβοηΐοα ΙΟΙ2 

ΟΙοΙα ἴῃ Χεπορμοητζεηι ΤΟΙΣ 
ἸΝοτατοσῇ [,επηςο αι) Δα Χεπορβοη- 

ΤΟΠΎΠΡΥΓΙΙ ἸΟΖΙῚ 
“Χεπορποητὶς ἄεσε ἐπαοίετί |ἰδεγ, εο- 

ἀεπὶ ]Ϊοδηης 1ςὰποΙαυΐοὶ ἰμτοργεῖς 

Τδαπηὶ 144 



ΑΝ ΟΡ ΒΑ ΚΟΟΙΝῚῪ 
ΧΕΙ ΟΤΙΝΊΟ ΜΟΒΚΟΑΥΤΟΙ 

Εν ΡΟ ΝΥΝ ἮΝ Σ 
Εὐλ λΜ ῬΙΞ ΕΕ ΟΝ Μ ΜΌΝ δὲ 

ΜΕΒΤΙ, ΚΟΒΒΙΤΖΑ,, ΒΕΆΑΝΌΡΙΒ5ΙῚ1) ΣΥΜΝΙΞ- 
᾿ τΖααιϊιὸ ᾿δοπλίηο,, δζο. 

Δ ἐετευ αΥΗ72 ἰϊε εὐ αἰ ΥΩ; ραϊγοπὸ δεμῖρηῖ. 

ἘΠΕ ΕΝ ΚΟ  θν Ρν Ον ἘΠ ΟΡ ῬῚ 

Ὁ ἈΑνῈ (ἀποακοῖα ρμρηάπο 171 67,10.9 Ο14792 οἰ Π07117ὲ- 
Ὧ σώ ἐοπείΐοςν, ἰἠῥεγος, «σοἰ τη σης αἰ ἐμοί ας γεηρηδί!-- 

οά σοΜ ΘΟγ 4 1147 ΟΡ26.», αὐοίμαξ 171 γηθαί!0 ἐλ [1 111 Ομ εν 

"τ αλεπωτ οἰρΠἐἜγ ἐσοσΊ ΓΗ: ποη )μοά ἐγ 6} [6122 
Δά γηείίογα “σοσαη θη {6711 (6 γοα ρρη ον» 4- 

᾿ ρον 7) 46 μα αίογτρ [[πε6ἰ{1477).4. π.4107.4.1᾿{{{|727 
γ ἀσγοἀρῥοπίβοβη!. 114 2η47»9,144177) 5071 εἰμῥ[ο ὑγνεῖρι ε6᾽ 
ς ΜΕΝΝΟΙΑΥ͂ΙΟ πομῆγο βέγ' Κ1444772 “4 οἸηηοἰ;ι771 [πε671 4 

ἑαῤογίοία αγιρηποίαφ, [41]Ἰ0η6 [0] οἰλαήγετη αβίσηα- 
75,44 δα! 47 7:16 677 ἐγ ΔΉ ΠΥ: ὐοΥ 2η ΠΑΡ, ΘΉ ἢ, 40111479 Πμαἰϊα [μα »ηαχίγηά 
ἐχραγίοάνγειρωὀίίοα ΡΟ γα Γῆ, Ολ 11 1677 ΠΟΛ ΦΥΤΟΥ͂ Σ , ῥ᾽ 245 614772 
α([εἰποῤοα!κ,αἤοίξ4, ξθ᾽ ΡΥ οροΉ» οί), ῥ6» εἴπ εγαπ,αα βγοῦν βεγεμοονε οηέ- 

μήμη2. παληγα 4 γΑΠΊΟη ΟΣ (φμ πεῖν οδξ. 15 βγεῖ ἤος [(αἱπρεύσέ., οὐ 
72414772 ἰογσηηζιεῖς οἰ αλλ. ῥγοζρέξ]οημἼόη ὑομάη Ογόηαίις ἐρηρεγη 
φαγεῖν ῥόγάσγα[[.. 54 7444 οἷο γεύμ ΤμγοΙοδ ραν }179}6 Οὐ ΑΓΟν 2771, ρ 4117} 6 
μο γε»), 47 1179) 61 1477 6 ΠΡ ΟΥ̓ 7Ή7016: “Γ τ, ΠΟΥ ῚΔ5»} (ΟΥΊΡ ΤΙ ἠρασῆο ἰαύογο 
αορμγαίον, {ἰμαἰϊο οἰμγα {ὩβρογΊογος ἐά᾽τἼολτες σοη σε [δ γ 27. 1.479 ἐχα εξ [γε 
σά ροογηξάζορ κα ορεγα ἐγ 470» Γ ον Θη ἐμ. ΓΎΑΓΟΥ ἢ, ἀ ΟΜ ΠΟ1477 (Ο᾽ ῥαίςοοσ,- 
Ἅἰγίον; 5 Ργαέογεν Οὐκοΐα, ἐγ μ  ΟΥ Ρ ΕΥ̓ 4ΦΖ 6114») (ὐη[} 4115] ΠΡ Υ 4 ΤΟΥ, 
“εἰ Κονγγαγηφη [ 114792 εἷϑ {272,77 4 ἐο11::5 ΠΡ ΟΥ ἢ), (6 {0010 7147» 0711: {6715 
ῥγκ’. 46 βο(Ἴτε)᾽) υἱγι τ. γαι]ονηύτ ξδ᾽ ΠΟ [{Π12» σορ το Προς ἐμοιφίογε161- 
γηο (7.46 οογ»"γηοη αγίος., Οὐάοθ [,αΓίμος, ἐἰΐου φαἰλέγη. Ἵμγ αὐ {595 Ογάςος 
γ14792 οἱε1ἰ6οαποπίρης, (ψηοο ργαοί47161)9214722 65 σ 44,115 ρΥ ΓΗ Οβηδ,α71-: 
το ἰίφηοῦ ἀηηος ὁ ἀἰλμεγς ΕΆγορά ῥἐῥ οτ δοῦρα (6 οἱ ϊρέξνενν ξδ᾽ αὐ οί ἐτη7,, 
ΟΥ̓. δ ήνφηαγαο ἔνερογο οοη ἑαγίο αἰ 170 οἰηοεοίεης ογ θα 1667 27) γα 

,Χ 2 



Ἐ' αΡ ΡθΕ αν ξγοσξορί δος 

ΕΣ ἀεγηασίς ἀμ σοηηῦη 85 Πα ν πα), αἰ εΑηηφηα φη αἰ472 αὖ ἐρ;» 105 
Τρ 97,22, χμ45 410 2ΠΠ} σογβονὶ ἐμ {9γ δημοσία. ἔθ Ρ (4 1, 110 ἀοπάγεζ. Λήεο ἐἰμ-- 

ῥημ:2 εὐ 7 Ώ17 60 ΓΟ βοΥ 9 Χμ0 1{Π4 0214 {60τ772 θά δη, ργο ἑάοζε[0 ἰεΓεγ4- 
γα7} ργορσσαπάανη  μα10., ἐα 6679 το 07,21, πγεἰγγγα]ογ (αἰ μου ἐκ ράγίς. 
αὐφοίμεν!!. ΧῈΝ ΟΡΗ ΟἾΤΕΜ ρογἤδ, ΖΉ1 2476 ΣΟΥ ΤΙΖ οἼπ5 ἰφοοδγ ΖΓ 1071 1} 
ἐμοορν ρΥ οὐ δ, οὐ ογΣ {πὲ ραν δα οΦΉ [Ραμα ΓΉη,. (οἷο “ἐΓηίδ φο ργαζαίοης.» 
ογύμ» γνοίην 42; οἱ πούς αγοῤιοξξη. ῥίοηάϊἰα ῥα εκ, αἰἸοανογηαση: 
εοκεϊβοῖο, οὐ ένα φία}9 ἀσογ Π βία αἰ Π  οη 114 οἰαύογαίῦ, (οἱο [ἡ οη τη ῥὲ- 
εο 705, 0» Μ1 145 Π22,6 75 ὀχ βοίϊτο, ἡπεχ  οέΐαίο [411 12|{} τράητῦρ αὖ ορεγῖς 
εὐ {{217η914110716 4 Ί γα θεν σοσητην. “1 ΟΥΤΙΑΉΣ βΟΥΤῸ (147,79 6] ἀμείογ ργο-- 
ῥίογεα Τρ ρεμ ον 25. 7114. Ο127)} ΑΜ16 ἀηη0ς Ἀν τα τ χ ὁπ ο»Γο7,1 {ξορεηιείο α 
(ἐγ γεροη τα» ΓΙ ΦΏΨΙΟΟ δέορθάπο οἰαν 617,20 ἐ)βοσγάρθο γορμείομαίμ7 ἀεα 
1, ἡἤΐγηο ἀματίμημθο ργ [14 “α,αἰθ77 ῥίαπερεγ 9 β αν ἜΓΜΥ., η6 ἰαΦθογ 7) 
(ποίου σίογία ἐχαηΓί γῦ [ δ [ἐσ εγ6 ἱάθγοΓηγ', ΓΟΥΤΙΟ ΦΉ72114 γεβέ- 
Σ11:, Οἱ ρ(ο ἐπ ἐο (ἐρίαποίβογ ΜΘ ΠΣ 60 211221714}92 0722711 “)17.11277} (0711651110-- 
6 [{0ὲ ἀεἰνεΓφντοίμρο γα ΉΦ., ΟΣ ΦΏ47110 γΏ 4207 οἿ 1 Χοπορ ΟΊ, ΟἹΥ' ΑΥ̓2,ΟΥ 479} 
“7:42. ἜΥΤΚἰ ΟΜΝ σίογα οεἰοδον 1224, “άπ: ἐεγ ον ραίο ρῥγαλεχίσ- 

"δ οηίλίονο α (21. 6) 2:1» 1Γ 1791 ΠΩΣ 4792 Φ7Ή1 ΠΟΥ ΟΓΗΥ,., Π17}) (Οἱ ἀἰε με} σεν-- 
ῥα χη ρα τη αὐ πα θγῆβ. (ον: ΠΡ"), 7146 9,40 67,2. 1047272629; (ἀγρρηηγμῦη} 
Ραἰαεληρη γα α θη γεβε47,) εζασηα ΠΑ 479 ἀο σγ ἀ265 1 ΡΥ ΊΜ5 414: 
βιμηεφμαιοθνοη αὖ Ο»)1721 [)07)41)247}} ΑΓ 416 45 σεπενγε ΧΟΠΟΡ ΟΜΝ ᾿1ο᾽11-- 
βρη αἰ μαλο(οἰδεὶ ἀοϑεαηε. δ᾽ βη0γ14772 6η17 {07 ΠΓ, ψία μῊ 1 ἐ[Π ημορη-- 
αἰγης ροτοξξ: ξδ᾽ ὈΡΕΙΡΡΑΡΙαῖ, γΟΥΉΡΉ βε Παγ 2792. [}41244 αἰερηη 7 ψηο πλῥ 
ῥγεοίαγεησι 66 ἀοεΐγίπ472 σηὰ οὗ εἰ6»»ογ 1 δ, εχ {(ἀρ1Ή ΠΠΠρη] ΟἹΥΊ δοογ4- 
λέν οὐ οί τς ας ὠ ρμεαἠοηηθηε εἰ 7221}. χμο πη εἰ 4ά βογ1)414792 1147, «ὐἿ1- 
ἐραεὶ ἐδ ἐμθηαα νοὶ [ΡΠ Αγ τη ργάοορί4 ἀραϊϊε, φμοαί σεγτο σα πήμον(θς βον- 
λξηοῦ ἰἀορ,η ΟΡ ὁχ ΦΟΥ 7» οὗ ΤΡ ΠΟ ΟΡ ον» πμγηογο, Ζη] αὐποοδὶ η ἀφ ἑης 
εδ᾽ οὐηύνγα, σμίμοῖε ρα 24. 0} ἡἰϊο σιοηταίαηρ αἰἱκὴξ . τη ογ οδαμ ΓΗ}: {δ γος 4771- 
Ρ ἠβηρναδήρίε σοβεῖν ἐθ ἀρμάργαορίου [21 (ἐοη γοσός, »ηασ Πγ ΑΓ,6, ΠΏ 0674-- 
ΛΟ Οδς {47}27,20 1501 ϑοη Ὁ 41. Ολ τα πα βγοζξεῖο ἀμ ίαγηομογε πος οἰοϑούέ, 
ΔΣ βδλμον Ι)2245 δε ἰβ εξ ]0710)»9 ΠΟ ΡΥ ΗΑ ΤΙΣ ΓΑ ΜΓ βογηη δ. (66 1{{25 97. 
:άηρ! 711 ἰοσο {Ὡρ» 4 ΟΥ̓ Γάϊος σδλέγος ὀχ ο [0 [471,19 146 γεϊρωίϊσα σαδεγηα- 
ἐΐοη ον (4) {27} ΟΡ Δ ἐβργ7)2 [16.479 φιμοη ποη1|{Π|᾿ μ6Γ 4271 χ ΣΟΛΏΤΘΉ-- 
γανγῖο εἰς γούηα α΄ Ογγο »ηάίογε φεἐ σάροόγο ῥο ηη: ἢ πα π071 ἐδὲ ῥγ ΟΡ ΙΣ 
πε 2710 μαξσ δ Οἱν1η γεορηδοά ΡΥ 1 σορεῖπας 728 ΡΥ ΡΩΙ ΦΏΜΕΣ αἰογ,7,. 

ἤονύσι ράσο, ῥεϊο τ ούτε [δΟΉ, 6121» αάἰμοῦ 55, Υ ΤΑ [ὩρΈΥΙΟΥ 6: αγηαίος, {εφάἰ- 
105. ἀΡηοοϑ. [ἐσείοναἴος. ῥα θσς ογΉγ1: ἀαίρο σΦΡΕΥ ΕΣ ῥο»9,1716: φογογὸ ἀἰοϑ 7 ὃ 

«᾿, Οογποίμεηι σογτθν ζω] ἐκ ΟΑΥΓΡασΙ6 ἄ  Ἰσα 7:6 Ὁ Ωπ ΜΟΝΊΘΗ ΧΙ  Ἰσαπὲ 
φάορετε οὐδ, πη» 47 ρος ἰύγος εἰο γα δηα οἰδβοῦηογο (οἱ Πγηῦηι [μἡ 16 ἀοτερὶ- 
γμ49. 1ε1ά6734, σγάμὴ Γο{}6 «77. Τα ϊο, (εήγητα ἰ,. Γ ποι τ, {{222277}1477 2770 -- 

γΑ ΟΥ̓ ΦῊ» 9 {414272 δ ΟΣ  « ΛΟ: ὀγ] ΖΓ ον 0,17 ὙΦΘΟΡΗ » οἵα ΓΑ ΩΡ ΠΟΗ ᾧ-: 
πλοῦ 8 ραγούα! 414; οη771 Ά ΟΥ̓ ΟΥΓΗΡ ἐρΡ ἢ ΓΟ ΕΗ, ΚΠ ΘΔ 67), ῥΥΟΥ [44 ξ9 Τρ Ὶ- 

ν 7273 



πὶ λα σὺ Ἀ5ΈᾺ. 

[77 ΑΥ̓ΤΙ͂Σ ΠΏ ΟΥ ΦΙΟΥΊΑ ΚΣ : πὐονηηῈ δ 14142772 1167 πΔμἼ 4 α477 ἤος ΩΣ 

7405 αἰϊκὶ ΧΈπορ  ΟΉΣΙΣ ἀόγος εἰἠέσοηξον ἰρε !γ67. “ἀμ ττη ρῥγοξφο2} , οἱ ας 

βο(ΐε ο)»Ἀ)111:477 ἰοηγε εαἰϊρ ἠβένηο., σο ΡΥ Ί,ΙῈ’ {{Υ̓Φ71720. γφη{1 45 οἰαγη βῆ» 48 

οἱέξογίε γερβογίαγοξ:  αἱα ἀΐοαν οἱ ἰόν. φιίμς Ογγὴ ἐμπίογας ἐκρεά!- 

120226772 ΓΖ “4γ13 ΧΟ} ΧΟ ἡ, γεν ἐλ ρο μα 5 ΟἾγΓ6 οἱ 1,1110 πούς 734 

Ογγο νομί, ὑεπεεῖ. γε ἐἼδται σγ 11, (δἰ ἐορηογαγη]: {16 ἐεύγης ([ἐφηθη 1 26; 

ἐρηνέγαλογῖι ρον [δε 2 ρνασλποῦ» 17 {0200 ἘΧῥν [Π}. «46 εἰ λα {4 οοπ εγιμά-- 

4.5 ἜΧΩΣΙ, αἰρίεγήρίῖο {2γμ))14772 ἀεί; ,γ111022677) 7:07 ΓΤ. ἡ 4)70 6 767» 69᾽ 

Ομιο, ηρᾶφη οὐβηη, ΠΟΥ Ρβηο(ορῥη. εἰρη βία ἐαηεερήοί σονηρίο- 

χίρ Εἴ 1145. “ἱ κὐογ} ηρεμ2); παν γα 1ο 1: Χεποῤοπέεα [170 Ἴτε7» ῥεγῥιόο- 

γεΐ. Ογαεαν ῥη ον γ,)» ἰδγὶ, πο γὲ {ποι} πούξε τραρίπορε γοργά (65-- 

ταλΐ. ΤΝ47»9: 68 405 ἐμίον πος ἀἰϊίασἠανηην., ποσίφεζο βοιε ρεὐϊςο ἀοοαρη!ά- 
ἐλογογ γα αὐδη6 112710 ΓΟ) ΟΥ̓ “ροπηοη[ες, 1, αοεάμφγηομῖ, ΤΓΡούαπ1,.“47- 

σαί. ρ 71. 0711: ὑαγῥαγ φΗ] {(αἰρι} ογηηἼμηι ἀπ} ἀϊα απ 7.» ΚΗ β 7.16 

 ἀογερμρ, ἐπ (εἴρίος ἀγηνά “ϑογΓοῦαη. δ πα ρΥ ΟΡ Εν τη αση1 σον Γ6 ἸπΠογΐ, 
«ἱγον 114). ργίποῖρος βο(26 ἰϊόγος [47 ΠΑ᾽ΊΓΟΥ͂ ἐσ τος βαύογο, ποι «νοὶ 

ῥμάονο ργαρεύϊ γι, ὐοίργαμο ἐμαί 2: 114791122 6 1115 ὐθολύτες ἀοέογγεγ, 740-- 

7711γ1745 16ἰ {4 οἰάπ, γμο οἰϊγρεγηαχ γος “ρον ΓΟ ς {ἀοόγόηοη βηοίμ]ξ. 6) εοά 
[22 - ἐμξεντον)», 7, 2071126 ογοίιτενννα ῥ0»»217165 60 ΦλΦ,Ηρίο γη1γ 06 οχολίς.- 
ὀρ»: Ὁ ἠοοσιγοα οἱ 66 Γιομγοίηήη πο 767 ῬΚῸ {{44. ἹΡ1ἰ} ποπη .ἀ ροὲ 
ορῃ4 ΟΟΜ ΥγΟ7. Ὁ Χι πο βομἐῖη 147,2 ΟἹ Ἴίος {0714 41,67 75 611479 ᾿ο»ρ Ἴδη 

σηρη)} [γ᾿ με7η ἰοσογ θη 27), ΠΟΉ {οἱ4᾽92 Οὐαοά ἐκ φηηρίαγ14 74:15 ὦ Ῥομαΐ; γ6- 
ΣΧ ΧΩ "02441772 “αἰδοἽξ. “Ί,4 {142792 {6 0727}} ἰρ-- 

φήμβποίαβλαϊο ρο[ε: αὖ “ϊτ, φαῖ Οὐασα πολ ἀἰοψάογαηε, τη {μα ἰ102 {2{{67γ4- 
γ,07)4,2021 1074, ΠΡ α», 046 ἔτι ΤΏ ἐγ [6 ζεα [ σολ ἘΥῪ 6 στρ θη δή [27-- 

μ1γ2. Λομαη, 1147.“ ἀροηείοοη ἀλΓοχ 1}, Κη6 σοῖς ίασε Χεπορβομέθα ἰ2- 
ἐξίοηῖς βμαίλοιίς ργαίμσεγοῦ. «Δ άτεσενο, σομεγο  Π]γμ6 Βάγο, αὐ ῥπρς ἀε- 

[μιπέζεἰαύογ εν» Γ6Υ 6792, σγηθς (Ὁ ἡῃ{ 4 {φογεσαμα. ({1|792 6721)7} ῥ᾽ 2771 ἐεἰ:-: 

ΓΟ ρα γ ΟΜ, 9 Ἐ5 102 4 {Ὡργορη0 Ὁ" ημεν Π »ηοάργαλοῦ ἐλ βάς 112 06 4- 
ἡ {ΠΓν ποῦ ῥο μι οἱγοιαρ το 67,6, ψισὶ ον ρα ἤματα οἰ ΙοΟ τῷ ἐμ οίαγα ῥγαίεν 6 1- 
2 νη (ἐδ οση οπείδη 9114» Ὁ. Κ Κ΄. Ῥαμίο ς ζοίηο.. εὐ ίαγψμάγαάο ἔγό- 
βέγο. ξ8᾽ αἰ φιαίτο ηριίαγ ἐνμαίλο οοίρεηη) 421 ἰ δοη]ῃ ((ΣἼρογ 6. α12: 7765 
ἐλ σογόγοβο ὁ υἱάογοίιν. ΔΝ 470) ΟἹ Γαοῦ472 ζημ4 ΕΓ] ογη ρΥΙηο ρηηις ΟἹΡΙς 
(μπΐ (07927)2147114.. ῥοοιφΥΊ 67 171 6717) 42112921), εἰοἐλ τας 112 οἰ: 5 ἔχον ηά- 

Π745 65,0 2144 ΠΟΓ ΟΥ̓ ΖΡ Οἱλ Μηρφιία [γι ἐγ δ 1,17 16 ΠἽΏ674 {2 οἰ Ἴπ.11ε}» 

ἠηἰἐετογά14 {ἀρ᾿ϑηέ1α {ἰμαἰο, 1η ρον οσγίμαΓοηἼδτς. ῥοίίου Γοσα 7, πορο 15 
γη:4ἐηρἰΠοἱ αἰρ)2 0, γΕΥΏ4792 Ὁ. 11π πε» (2 1745 65. Οἱ Χέμορομτῆς ἐμοί φηγα 12 1 
ἡγραρογείμο!.60 “6 65 μα} 1) 4 Ο17921710,.ὉἹ σηλεἰ σα γοε[2 ΠΟΥ 7477 ζ,4-- 
εἰγοΖ . ϊά αὖ εα ἀἰφοίζη67. ἀοχίγο αἰ ἐφαζεαγε 0715. 60 1462] 4Φ4112125 Ὁ Ε7117- 
τ, βεφαἰϊο ἀμοονῖς, οὐ φηα ἐμμταιο (5 σαν ρὴ ῥγΦ7216, (ἐπ:1:, οα{ἘἾδεγε ον ἐογῷ; 
Ργο οἱγίῤτ ἐμεαγίς. “4440 ΤΠ, ομποίαηληη, ΠΟ {7129} 171 77 η14{}15 1 2π 1 ὐ746 60- 
7,116). 8 Οἱ 4 μο 1 ἈΠΟ: 1 6 γαίης ἀο»η6 {20.471 11 ὑυμΊ2,6 ποτ Πγ4 

᾿ ΤΩΣ 



: ἘΓΡῸῚ  Φ ΘΑΕ ΒΕ ἃ Ἢ 

ααἰμονζες ρηεὐ ον βο 7,2 ὀχ ρ αἰ Ἴογεῖς ρολμγα βαϑμ 12. γα σ δ, Ο14222 2772: 
γον δ᾽ σον βαἰμἢ αοξ 16)» 1» 1211145 ἐγηη 2} 24722 4» 0]. Ο  οειγοα οἴ, 6 “65: 

βριέξας ῥα ἰφεσόγαι οτος [445 ἐἰ ἐγ πογαηλίο ἀγοαίηγας [ οἱάοαζην; 
γος αἰ 145 ορτ βΓΑἼγδς., 0 648 ῥα γο017110 6147», ἀΓ 6 6 ἡ ηη ΟΥβ 1 γμοἰ 7007) 
ῥοο γι7 1 βῆριο 4 ἐὸ [ἐπαἴλο οοπ θη εἰδήετος, οὐ πη δ δον αο ἐγ εῆη ρα ΐγο-: 
χὰ ργαοαδ εαἰ  ςρίοόγος φοψηε ἀοξέημ εξ ἰαῤογοςῖῷ μηῥίλοιεη ρῥγοζε: 

γόμαίος, ἰοῦ Το πΟὗΗ ααλμ! ον ηη Ή βγα Ἴος. Λῆος ἐρεθροα 1)εμηεορε. η»ραχές 
7,414792 ργ δα 4127"; Ὁ ΓΘ ΟἸ77 {γι αἰγ ἰπηα βγῆ ἐΠ ΙΣΏΤΕΣ » ἐταῦρ ἐπ 16 
γαγηηγοἰ σἰοπηζμε ἀείμεν (45. ῥαγύάτος εἰοζεηαηοίᾳ ας ργοραφασα Ἴη[411- 
φαύτί ἐιάϊονηαψην ἡτασΊ 7.46 ξογχούογοῇ, ἱμομίοπεη 7.9 ἐδ δἰοῦν. ΓΑ ΓΟ» 
ἐφϑογταην ρ» ΑΙ ΠΟΥ ΟΠ ΘΖ. ΠοΙἀοίδεγρα ν Κ αἰόπα. δερίονόν. “ηηο Οὐ ὲ 
» Ὁ ΧΌΟΛ111. εν 

ΔΌΡΒΑΥΙΙ 



ΑΙ ΜΈ ΠῸῸὍ5ΠᾺ Ρὶ ΚΟΑΙΝΑΟΑ͂, 
ὁ περ  ἈΠΗΟΈΣΤ: εὐ ν. 

ΚΑΙ ΒΝ μρεποι ἐσ αν 
Α. ἀΠ0Ὲ 5. ἘΠΙΕΜ'" Τα ΟΝ Μ’ - 

ΠΑΚΟΙΝΜ ΖΕΚΟΤΙΝΥΜ 
ΒΑΚΟΝΕΜ:. εὐχσ 

9 τ ΠῸ ΕἸ ΠῚ.2 

εολίμι ἴο λα ΓΈΟΝ ΓΡΥΨΕῚ ΔΜ ΕΣ ΑΥΑΝΙ ἵῳ 

{»υ πα κ  Ετηρτας αἰτὸ ἀϊοια απ 1  Ἐχεέτρία, Οὐδέ ΤΟ λό ν τὸ Τ᾽ 
τὰς ἀνατα {ξαπιϊης σα ὈΓΟνῚ ἷ ϑούϊρεα, ἀ ΠΟ αὐοε ἔξ τς 
Ἴμ πᾶς ΓΕΟΝΟΚ ΑΙ Οποταγη 
Ταπιιρίιο ΖΕΚΟΤΙΝΕ οάξι 

Μλποϑ ροίτος ἐὶ αἰχ! Ποηλίμος (πηι. 
ἸΜοζίαὶς ἐδη ἡ ΝΜ οῆς ΠΜΠΙ (ἰοἢ!ς ἐς, 

ἘΒΚΕΗΕΚ.) ρέκρίβαι, δίης οὐ Πλ 
ΠΙς (επὸχ οἰ τα Ραταγοτς τ΄ 

Ἀσςάδαιιε νϑἕξιιπη 9 ΘΟ ΠἶτῈ5 ἀπὸ 
Τ)οάιςογοπλαδ; ποη ἔογε αζ ΔΠΆΡ,ΠιΣ 

Τρίαπι ηταοτὶ ροίς ἀαζοτατ, 
δ οἰσιτατ, σα] οἷς (ρύοιηῦ 

ῳ  οπιέπαδ]ηοθπλ: αι, τοῦο; ἀϊρίςς 
τῇ «ΑἸ Πα(τίατι ο ἤος, Ὁ ἃ κι οα Ἐν πὲ ἥτα 

᾿ Ἀταποοίο ΟὈΠττογδη σι 

Ἰδήϊά ἸΝονο αἡληῦς αἰϊδπίοιοδ, Ὁ 
᾿Ῥοίξηἴρτα δάξιιρ βαπονα [ἑἠτίδητ, 
Ετασίηθητα ΠΠΛΠῚ ἀπε {ἰρογαπεορο 

| ἘοοοΠ σου άιμι. Τερασρηςα Ὁ 
Αὐανίτεγ, ας ἰἀταρεητο ΓΟΓ ΠῚ, 

Ηΐσπις ρεεῖδίτ ἈΠ] σαυ!άοηη ΓΟΟΣ 
Τ Αθογίοί νετγτῖςῖς. ἘΠ ρας. Ὁ 

Ροί ΕΙΣ Π᾿σατα, αἰτογίιὰ αἰτοιῖς Το Μαΐς ἕατίσοε »Θοτογόβαις 
ΤΙρτοῆποσοπη ἐςοίπισ. {ΠΝ ΊςοΥ Ῥαπηοη ας ργοςοίος [Π οὐδ. 

γιγα, δὃζ ΡΑἸατίηὶ τοῖγασο πα Ἰατηςῃ γο]!ξξας πὰ φιοαες Ρατῖς ἕας 
ΠΥ Διπέςὰ 1 τὶς νεται εἰς ἐμὰ Ϊπνες5 (ὐαπιοηαᾶβ. ἴλπι ΧΈΝΟΡΗΟΝ 

Ἐτεσαθης δημοίατ! Δ] 145 ἀταηχία Ὁ Οτδιιδ (δοπηάαπας ἰῇ δἰιΓᾶδ, 
ατεζηας ογπά τι] τα Γ! πῆ " Τέασας (νιάς 9) (πὶ ροίοιτ ατγὸ 

(ἰτ(πρὸ υΐξτο, (ξάϊττη χαοί: Τ ατοτοπὶ ἀπιίσατη, (Ουπ ἰδὲ Πρ] σας 
Ῥοτν!ρ!!} ᾿ς, νοτογαπίηιιο (ἀταἰ πε Ῥίααπλθγα ΓΔ Ν τ, ἔνε ἀοπηείείοα 

Ενοϊνίτἀςοῖ ἀοέξα νοϊαπιϊὴ4, ᾽ ἴπηασὸ ΠΡΊΝ (δρατιπὶ 
δρεξξαπεία δά 7115 δὲ (ο]ἀαπὶ Τμεπϑπ δ {{τπγέτίτο ἀφοογος πΠοποῖς. 

Τ ἀταπηηις σαπηριπι ΓΑ τε δ {{΄᾿ ΕΝ ΤΕΝ Ν α πιηχα ςοπηίοία, τοῦ Γι ιοιΠη ἃΖ 
ΗΠΠοτία ἀπιρ!νασό ρατοητοϑ! ὴν δζ ροτοηταπι ρατγῖα (ὐαΊἌτιηη, 

σοίςἀπ]ο ἢ “Ἐτετπατε ροηθητς (οτος δαᾶρις ἀεχτιγὰ ν] 1 ον 
1Παπιοχαγαητοπι, φοάίοίθιι5 τεῖριις Το οἰηάς Ιερατ πποματηςηΐαίῃ ΔΠΠΟ5. 

ὡηηο ΟΙἿΌὉ 10 ΧΟΙΥ. Με] επίο, 

), 4 

»"Ὸ»; »Σ 



ΜΑΒΩΝΑΙΌΙ ΕἘΒΕΗΉΕΆΙ 
(Οὐοπῇίτατη Ραἰδτιηὶ 

ἘΡΙΘΦΘΚΆΑΜΜΆΑ. 

ἴς ξαρὶς, ὃς Ιοησαπηἱπά εἰς πὶ ἔσπετε [αξε πη, 
ς Ῥαμηοηΐα ρτοςα] ΔΆΟΘΟΙ5 εχτηξὶς ΝΊεηης, 

Ὀιεὔαηι ̓ σαριιῖ δ νετῸ τι ἔγαϊεῦ δηλοῦα 

Ὀοδε Εν Ν οἵ αἰν 13 ἀεςα5 ̓ πηπτοῦταὶς ΜΙποπας 
ΗΙΠποτι  4π6 0 Ροτεη5 οτηηΐσ, [τὶς ἁῖηπε Ῥεϊαίρα, 

Ορτἰπιι ἰπτεγργεβ νετετί, (οτἱρτογηαετεςεησίβ. 
(υπᾶα αἷς δπαπιεγετ, ναὶ ποιηΐπε σοσηῖτα ῥδΕς]5, 

Ιπσοη!} πιο δ πηεῆτά, ἢ ςπὶ (προγδητία ποίξγατα 
Μοῖςε {πὰ ὃς ΠΕ ΠΊΟΓΟ ὃ τοῖα Ἐχεπηρίατία Οταςα 
56} Ρτίπνιπη δ τε πε τς Ρέγτε εαϊτα [πο]5 [Π Διιγα5, 

δόα τηθηα 15 [αὐξγατα πγα !ς, ὃς νοτία ᾿ δε πὸ, 
ΟἸαάεγε ἤσα: ροτεταῖ νὶχ σοι α ΘΠ  ΘΏτ15 αἰτοῦ 
Ησος ΧΕΝΟΡΗΟΝΤ (ΟΠ Ππὶ αἱ Πα ΧΙ ΠΊ15 ἱπάπρετατου, 
Ναης ΖΕΚΟΤΕΝ Ε ΟΠ ἘΠ 5101 ΠΟΌΠΠ ς αςοΙάϊτ Η Ε ἈΟ 5, 
δἱς ἔλ5, Πς:ρίαπι αέζογεπη ν οἰ {6 ρυταπά πηι ε[) 
Οιοπ τας ρᾷης ΠουιπῚ ἰᾶπῇ τεγτία οαγα γθαχίτ, 
Ογοεπειίαας ἰΔδογ!αίρεπ τς Α ΡΟ ΠΗ] 5 «αἱ. 
Νεςσταηιεη πος οὔηης εἰ ἔ, πηαϊοῦ πιο ογ]ας τσ ἢ 

Ῥαγϑίαροτγοίξ ορεγαπν: πα ποη ν αἱρότα ρογογθ ΠῚ, 
δοά ναϊσαπαδταιήθῃ, στε πη] τεηθ το τα ΠΕ} 

" Ἐπιϊατα δτσα σϑἠταςαα τη. . ΟΥ̓ ΠῚ. 

Νηαςνεϊαςοαπιαίαϑτιδι ἔστι, Ἂς ροί [{πηγα ]Δα ἀπ Π1. 
Μαρῃενίτ, ὃς ἀαπιπο τος Ὅταν ἄθηατο ΒΟΠΟΓΠΊ, 

Ους ταῖϊτ γῃη απο ατὰς τοῖοι τὶ, αθσας ἀοίηςορς 
δ ς]ὰ ράγεπῃ το ἀςητὴποῦ τος 4815 ρετετ, νεορτεῖ, 
Οπληΐα ἡ πα ητ 5 ρτες!) Ροϊποβτυδτᾶητο 

(οἰ ]ΐροτς ὃς ςο]ετε ὃς Πλϊτατ! πηροηίια5 σασῃη ο[ξ, 

ΩΝ “ »" 

Εἰς Ιωαϑνῳ τῷ Λεῶγ- κλέος Ξξενοφώνζᾳ. 

»-- ΤΙ νοφόων, ξείνων Φαίος ὧν ποτε Τὴ ὦ Αὐϑέωώῃς, 

ἐσεκ γε Ξξα: χαὶ ξείνων φάος ἔπλετο ῦμ αγὰ ἡΡώμδυ" 

ὀξότε Γερμανῶν σὺ λεῶν κλέος Αὐσογίξυ οἱ 

γῆριω ἐπημφίεσαις. τῳΐμοι χικλύήσκεο Φωνῇ 

Ἕρλασι, πευτονίδιης -πξρε ἐὼν, Λαῶν κλέος" αὐδὴς 

σι χαὶ Αὐσονίων τελεθφς κλέος ἡδὲ Πελασγῶν. 

Καρολος οὐθεν- ὁ- βίος. 

᾿ 

ΝΑΚΆΚΑ: 



ΝΑ Τα ΠΟ ΘΤΕ ὙΊΉ ν1Ξα.. ΧΈῈ. 
"ον τ ἀνε ἢ ΤῊΝ 

δι ΒΟ Θεὰ τ ἃ 
»Έ ΒΘ ΝΙΝ ΈΝΙΜ. ΙΝ ΝΌΟΣ ΙΝ Ἀ- 

ὈΨΑΥΙΥ͂ΝΜ. 

ΞῸΞ ἘΝΟΡΗΟΝΤΙ Ραΐγία {μῖε οὐὖνς Οὐδοῖα ΡΥΙποερς ΓΣ ; «ἐ εὐϊμὲ 
τὰ εγίφιρη Αγ οβοη(εηὶ ρογείπεαι. Π αεγορι γαῤπῖεΟΥγ αν." μίτα ρογμοημι- ᾿ 

λει Ψ τ ο ας γε » ἐαίαγε Ργονια : φπεγιαεἐριοιίποι Ορίο Ρ ηο(ορίνα ῥτοάϊ- 

ὍΘ ΟΣ ν (8 ἀπ: 100 ἵμ μΐτῃ [ιηρκίαγίς ἱπεγαῖ τογοομπαα. Λλαγγάηι εἰἰρργα δοογαιῖ α-- 

«γῆς ν Τὰ Ἀν ἐφηαηο ,ποιίαη: 1η ἀπρίρογτο [αξίηνη 616 οὗητατι, (σ᾽ δοογάξονν ἐπ ῥα-- 
ΞΞ ες εν οπίο ργοίοπίο 710 ὈΣ͵ΉΗΟ β  ΦΙΟΥΓΕΙ ἐρροά 16: ἀεἰμάο ψμα[ἰεῖῇς, πο ἴοτο 

ποηργοητηῦ οὐηηΐα πα ἴῃ οὐδϑηι «ἀξενγοηίην. “4 φηα ομηι Χοπορίοη γε βομ αἰεὶ, γαν-- 
αρηϊηιουυορα ε δοονα τοι, υὐτηαηι αα υἱγεμτοηι ᾿οηηῖπος σοπ με ογοηε: {0 βαγεηες, "616 

ὍΣ [ἐφπογοῖην. Ἐχφο ἐορΊβοΥ δοουατις 4πάἸτογ εγαῖ. ΡγΊηλη5 οἵάηι σογμ)οὨταγΙὴς ἀοεζν:.- 

μάηι δοογαιῖοαηι ςοηηρίοχησ εὐ. φηΐπμης φποσηε εἰτμίο Μήογιονα τἰληι ἐχ ἀπε. Το ςσ' 

Ῥ Νο ορβουι δι οΥαῦο βΥ ΡΝ {ετίρίμε. [εἰς βαλε ιοαὶ φμαάανι οςςαξοηο, φμοριαά- 

η͵οίίμι ἐφ ἐογ το ἐδ ΟὙγὶ ἑμπίογίς ἐχρεαάεϊοηο ἰἰδγο πάντας, ἴῃ αηρϊοϊείαρ Ογτὶ [λαγῇ Ε αὶ 

ἤαινορι Ραφοναι “γεακογχεηύοσοηι, ρεγηθηῖ:. ΕΥαὶ δαγαἰδης ἀρ Ογγηρι Ῥγοχοπης Βωο- 

τσ, πὶ ρίάρηα ἠἸογοθάο ἀατά,, αἰἰοϊρηίης αἰϊφμαπάο Οονρῖα Γι ἐοπείηὶ ογατοτῖς βέοναε. Ομ 

δο ΧΕπορβοηει μα ἢ Ρ1τἢ ἐγατ δ ραγε ἰετεγας ϑαγάιδια ἀπε φα Χοπορῥοηῖονοι, εμρρῴ; ρει. 
εἴδεα [ς υϑηϊαὲ : οἶδε [6 ροϊϊοεττν ἐρ[ὶ ἀνιϊοϊείανι ΟὙΥῚ ςοποϊϊαγε, φέρε ἰρίε ραίγία [μά 

ΡΥ Α[ενγεῖ. ΧΈρορίοη, ἰρέζης ἱεξογῖς ἀὲ βος ἡ Ίπ6γ6 δοογάζοηι σοη (πὲ. ἰς, σε ΙειΣ, πὸ Δ ὁπο- 

Ρῥοπεὶ αφιϊοϊεῖα ( γυὶ «ρμαὶ “εβοπϊοη(ςος [γαπαϊ ε[{ει,4ηοα Ο γυῖα αἀπογίας “Πεῤοηίρηος βρρ-ς 
εὶς ἰγίϑης [,αςοαηεοηπῖος ἱμπογα : ἤος εἰ (αἱ οοη [ἢ τὲ Γλεἰρ )ο- ργοξρέζας προίικον ςοη- 
{πἰογοῖ. {πα 96 ὉΠ} ἘῸ νεηίῇοι Χ' ἐπορῬοη, γοραῖ “ροϊϊϊπόνι ἐπὶ [60 {πεγἱβοαη άπ ἐκεῖ; 

“μΟΜΗ6 ογαηά πηι, “οὐ 0 κοι [(ἐεπρη ἰρ[6 [ἰαεμηοι ἐπργεαὶ » ῥγο[ῥεγεςοάεγει.. Κοβονάρι 

ολροίϊο, Γὴς {Πρ (πογἡβοαγοι, χμιδηο ἤος ἀῤῥογέτηγ. ΟἸρηε ρος οὐ αοικίο γομευίεςι 4 εβεηάς, 

ϑοογαϊοηι φϊε, ογαοκίμι πάγγαῖ. ἰκεργεβροηα!ε ἰσ, φημ ποη βοιλης ἸηΓΟΥΥ σα ει, ἰίογπο ρος 
βμεριομάμνι ἐ[ει, απ ποτ. (Ὁ μά ΓΑ ,ΘῊ {4 μα μἰεῖ,  οἰμνιαϊει ε[7ε,4ποά εὐ ροίϊο ἔρο- 

ΤΑ[6ι, ἐξα εἰρη “Χεμορἤοη παι α(οεη τ, δαγάθς παμῖρας, «α Ῥγοχεπιρη ας Ο᾽ ,ὙγΠ 11 ΘΗ, 

εἱ ἰαγεῖαν ἴῃ [140] ργοζοέζεγὶ ὁγαη. “14; ῥεῖς οἰαγ Ογγο ον) τοη ἰαΐ Ργοχοηηδ; 41 γορά: 

τ οἱ [φοπ70] γα ται ῖγοῖ, ἀογΐο 4ηϊάοηι αὐ μον 5 Ρηίάκ;, αὶ γομεγά φάμεν “γίακχουε 

χορ γοροηι. [τα {771 ρει πονιθὴ ρα: ἴμ σγαείανι ΟὙΥῚ., (με ΠΟ ὙΙ]ΠΉ5 σαγῊδ ογά, ΩΣ 

ἦρε Ρνοχοημ. Ρο[έθα (γγο 4ηϊάενι ἱπ ργαίϊο, ἀκεϊφης νεγο ΟΥαοῖς γαμάε ΤΙ] αρ νεγπῖς γα. 

εἰ αεῖς, ον] φηϊά ἀφομαίῃηι εἴτι, (γιεοὶ ῥγογ(α ἐφ πογάγ δηῖ, ρΥ ρηηό ῥος τοη [ἢ ἀφάϊε, «ἰῇ 
ἅδμετὸς οςοἰογ μη ίοοο ἰοξογεητην. (Ὁ τοι ομηι ογηπῖθας ρίας οι, ἱπεεῦ αἰτος ἰρ6 φποηε ἀπ 
εὐῥα ην,4 1 Ογαοος ομ τ τρί οΥγῖς ἀογηνη γοάμοδνει. [ αγῖά ἐμεγμηΐ ζοίά ΠΡ ργοζείζίοπε πλόρςς 

πορΠ)οητ τοΉ [Πϊά {5' βγατορονιαταγημίδης ἰοηφο γείγηος εἰμεος οχοοίϊοῤαι: “ες; ῥιγούτς μ- 

ἑΐώρι, οἱ ΟἸρον ρθη Τ οραα»ποηῖη5 ἀμ οἸ7ηι γῆ Ποο απ σὸγοι τ φής φιϊεηι ἸΏΓΟΥ 305 

ἈΠ [ορλοἱ τοῖο ἐπΊπογ ἰἠβιάμεννι ὑμοϊαε τ νεμίτας ἰὸς ΓοηβοΥΕ τοι ἐλ Ή01 ἐπ μγ τας ρογτμί ας πἰ- 

ῥ ϊονρηϊηη5 δος δσΥ 6616 15 οἤΠεῖο ΟΜΝ :6 1140] «ἰφηαπάο ,Ι γοφάιδμς, σμάῦηιῸ μα αὖ οἷς εἰσ. 

ΓΟ βιξυαη αρβοιῖαε ἐπέϊτ, μεπαϊδης ΣΧ ΣΣΣΙΩΣ Ρο([εαφιαπὶ βγκ απεϊπριὑέ- 

ΑἸΠρηὶ; φηο πες δε ρεαίτος αὖ χἐπακιδο εἰαιδὶς ργαζοείο ἰντδαε αἸγίρεγοηι, απόζονῖτα- 
ἐδ [να ἡηρϑά ει. [πιά «ὦ δεμεθεη ΤΡ οι γ66 6791 Φηἶτος ἀπο], διης; βάτογηο γορπο 6χ-: 

τῆν [οἰιοῖτον γε Πεπῖι ἱγαριαηίθης 1 ὀγάεϊα παιιοηϊῥτς ἀοηηϊεῖς. Γεγιη ἀριηάο δέπεβος ἐδ 
τΟῊ [το ΔΝ] αγοπθη!Σ ΓΙεγαείιάα νναίαηι αὐκεῖν τ᾽ Χ' ἐπορ βοηεὶ ργαελαρεγείετι. Ὁ μάγε εο- 



ΤΕΥ ΥΤΑ ΧΙ ΈΣΝ ΟΡ Ὴ ἿΝ ΔΙ δὲ 

Ρί4: 1, «εοάαηιοπῖ [6 ἐγαάίταγηε ρο Πςεταν ηὶ γεἶδιι «ἄμενίμς Ῥεγ(ας ἐπ “464 ἀμος ΤΡιηῖ- 

ὀγοἠεηιοίοραηεμν. “2 ηθδπαηι βηὶς ἐχεγεὶεηηι πὶ “2 [ἀηιτγαϊοέξηρε τὙΥαάογει, 4 [ἀαἱο Ρεγ- 

ειωπύκογε, δετῖς, ξαρει αρασηὶς ορίδι καρίο,ποηπὶ ι ἀἴτατι [εῖε, Το ἐπεν Φη0 οο- 

Ρί45 ἀμχίι ρον τ [0{{Πβιριάς παίοπες, βαάϊονιρι [εἰ εγῖρίμεα {σ' ΦμάΓΉΟΥ »μ ρα. Ρ οἱῇ «ἰϊ- 

4πο4 ἀεἰπάο ξοΡΊΡΟΥ ἑητογηαί αι, σοἸηηδτο βεῖς, Αρεβίαιϊ γέρίς ἴη 4: φιιφαίάρηιε- 
μον(αγης Β εν [οι ἐριρογάμ βεῖ 6 ρεεαύαεκν, πἰ γθποσαξης α [με «ἀ ςοπηρείςεπάι Τ ε- 
ῥαηος αμγο ΒΟΥ [το σογγηβίος, ἱπηηϑαϊο υἱέίονϊα μία βαεε. ἀρμ ἐμηιάριεγιακίνιο βεεῖα 

ΡΥοοῖο, φοριαῴποάην»ι Ρἰμεαγοίας παγγαῖ.  ὐ(οης αὖ “ερεπίοη[εύν ἐχβϊο ῬῃΜ ΓΑΤΗΣ εἴ, 
4πο ΟὙγηηι ἐπμοι, βοίξον: “1εἰγεπϊοηίζι, ὃ Γι ασοάανιοπίογηση ανείσιρη. Ετλάηι “ρ6- 

ἰκο ἑπρέρηα φάμον [5 Τροῤάηος «ἀ (ογοπδάηι σον «αἶα. Ο “οὐ «πίον ποηημ γα: 
μη δερρη αὖ “φο[ίαο γερο δράγ δι ἀςοΙ ΓΗ βεῖΠε «α ογμάϊοπάος μενος, Οἱ ἐχ ἰρίο ραγεπάὶ 
“16; ἱρηρογαρα αγτδ ἀἰποογεηξ : ἐσμίάενι πδο υεγπηι ἐ]ορηεο, πὲς ἀπόξογτατε [ογἱρίογκρα. 
ΟΣ τον ργοδαγὶ, Ναγι 4ποά ῥος ἀφ “ρε[ίαο Ριμεαγοβὶ, ῥγούάγε σομάηΉγ, εχ ὉδΥΠοπε 

ΖΗ ΓΟΥΡΥΕΙΙΣ Ργοβοϊ(οίτην, αἰγὶ σσ' μι ΑΜΊ10 1511. Θ; σοἐΕΥοἢ μὶ ΟἩ1 ῥΔη οἷ; ΟἸΪΜΟ, 4π| ῥος 

τοκίο ϑετεγηῦηι ΜΙ ΜΘ α Γι, ἀΓΊ ΜΉ 1π [ΟΥ̓ΠΊΟΠΕΡΙ ΠΟ ΜΟΥ ΤΗΣ, Γοπ[εγθη αἰ, δου ρ[ι ἐηῖρα 

Ῥιμιαγοθης, ά φποι [αοὶϊετητοίϊροηι πὶ υάοα ἰρ[πς ὐενὗα αἰσθητοῦ ἱπεκοδηηεην, Χζε- 
μορ πεῖς “Ζσοξίαεοι απέξογοι [εῖ, οἱ βου [μος [,ασοάαπιοπενι ασοῖίος ἰῥίάονι οἀμεάγεῖ, 
ποι βειπγηη εἰ ρο Ἰοογοίην οἱ ἀγτθη δὶ αἰ τον δι, σία πμίϊα ργαοίαγιον, ραγθη αὶ πἰσιίγερη 
τρρεγαηα , ΓΙκουεγῥογηηι Ρίμεαγεθι [ἐπεδια εἰ τοὶ [λιοσοηες ἐτίαρι ἰη υἱτα Χ ὀμορἠοητὶς 

πο !γὶ κα ρηίαειν. ΤΥ κα: θη ἐς εχ [)]οοί απέλονίεατε, ΠΠος Δ ἐπορ οηεῖς ρα ϑράγεάηι 
1 αρραονιοηίονιι ἰνοἱριϊηα ἐριδπτος βεῖε. Οατουηρι ἀειηδ ΔζΈπορβοη ἤο(βες ΤΠ ασράφνιο- 
ον τ ρεϑίιοα βαέζης ἐξ, αῖς; ἐκ ἐο τορήρουε δοι ϊμηεοηι πα οπρι ΟΥγο ςσ' Γιοάογνο ΕΓ. 
«ογηγεἰσγαμῖτ. Πβ ιουοῖηρι Ερῥοίίς [λιαηαβαπισι εχ βγηχῖε, 64; οοττάϊο υϑπαιϊοιῖδην, ἐπ 
μέξατίονε δ, αηρϊςογηη, [οΥ]ρείοηο δι ογίαγιρι οὐἰοέξαῤαι. Τυαάιε Ραμ αηϊας δοϊϊϊρητονι Εἰοὶς 
1 «ορεἰνιοηῖος αἀἰφρε Πρ, άοπος; Δ οπορῥοητὶ ἀφ 6: [)ἱπανοὗεσ ἀπτοηι, γα λει υηα οἴῃ 
ἄονῖο ἀατῇ εἰ βεῖ{16 αὖ {,αοεάαηιοηιίς. Οὐατούηι ρο ἐφαφιᾶ οὐτοίητον Εἶδος Ὁ Γι αοραηιοηῖος 

ῥεῖϊο, δοϊϊϊφητοηι Εἰεὶ φἀογίγοπεην, ας ἐαγάλης Γ,αρεα ενιοηὴ {αρῥοιας [όνγοηι, ΧΈπορβοη ε- 
ἐμίψηο βἰΠ Πιορυ αι βέρα [66 γδοορογηπε μά (ογίηεξηρη ρεγπέποτε {αἰμεῖ: μα π υΥδο ἀοἰπ- 
σορε ναδϊεαιίε. Βο[ίεα οπρας εἰ οηίθηος {,αορααηιονίς, πος ἄγοι ὃ ἀγοασάσεοιι Τρε- 
ῥηηὶς ςομλπρι ει, Γαπ πηι πο ρργο ογαπε, ρεδίϊοο ἀφονοῖο [μέΐο (ἀὁ πο τρ(ε ἰτο Οὐ αοάγιι 
ῥιογ!αγινι ἐχεγεριο μΑγΥα[) [ουεη ἀανὴ ο{6 ορόνι [ ατπ πε: Χἐπορῥοη Ουγία ςσ' [)]ο-ὄ 
ἄογμηι ΕΟ,  εβοηας ρΉΓε, τ ἠκὶς ἐχροάιεϊοηὶ ἱμεογο οητ. Ο Ο001}}}}|7π5η1 ἱηιἦο ργαἰμρη εἰ 
4 Μαρηηποανη:οχ φπο [)]οάονης πμίϊα γε ριοριογαδη σε 4 ἱποοί ρος ἐαε: ΟΥγ νης ἀμεθρι, 
αεἰμενίες Τούαπος ἐφ τες οοἰϊοσατης, Ἐραριϊποπάαρι οἰαν βρη ἱριρογαζογοηι υμίπογα- 
ἐαη Ος ΟἹ 1}. δὶς οηῖρι [οΥ]ρ ἴηι. Αγοαάϊοὶς Ραμίαπίας : φηὶφιϊάοηι οτος οἰταε, “Ζιερεπίοη- 
ὅτ ας Τβεύαηος. ἰάθη ἐπι ρίἔδμνα φμαάαρι υδλεβοπῖρ[ς γ ρεγ [76 σοιρηθηιογαῖ, 44 ΡΥ με 

«ἀ Λήληείπεαρι θυ [ρησαίηι ἔμεναι. Δ ἀἀἢὲ εεἰανι ὐγιο ἀρμα Μαηείπεαρι βμ{6 οοῖ- 
γΈ, 49 ον ἐ4η  γ] [ ἀπά οοοοατανι. Εογτο Χ ἐπορήοι μοῦ ῥάπορασπαηι ( οΥϊπε τονε 
{αοναρη {εγ10 γρώάγροτεις [αοϊούαι, ον σά οηηι υδηΐμηξ, φηὶ οσοπύμιε βίμενε ἐρ[[κδ ἱπ ργαίιο 
ἀιοογοηῖ. Εατεαμάϊεα, ἀορηρίο δ σαρίτοογτο, 4ηο ραξΐο γεογεμι ἐ[6ι, ψιαγίε, Πρ γε γου- 
εἰοητῖδης, βγόηηο ρησηδηίορι Ἂς τεμίτς ρο[Πδης μεθ ειρτῖς, τα άρηι ὅσ ἰρίμηι οφοἰ 4 16: οο- 
γοίϊανη πο αρμεγεροηῖε, ας η6 πλήρη ἐἰαογγηιατς ἱπ (αονπβοῖο ρβεγσίε,ῥας (υε φείάαρ αἰμι) 
τοΥα ργοίοχηηη  δοϊοἰσατη τὴς σεπα ς πιοτταίεπγ. Οὐγίϊας ῥὶς αγιογεοίφμάαιας οἵξ 
γγρκίγονμηι ΒΡ Γαρ ]ὴς ὐον δες, πὶ χιμάρου βα:Ὑὶ οἰἰαῦηι ργα Ποαγὶ σμρεγθηῖ, ὧἱ Δ ΑγἸβοεείος 
υιρίιι. 1)6 {πο ἰΐσοὶ οχ ἡ ίριάγεράρηα ἐρ( ἰη ἐχὶ  ρτατίοηο βεῖ 6. Εἰον μὴ εν παχέος Χ ες 
μορίου" βοΥ  ιθοιμΥ,ΑΉΠΟ ΧΟΙΥ͂ Οἰγηιρί αἷς φάγτο. δΖογεμμς οεὐξ ἀππορυίμο ον Οἰγηι- 

ρίας 



ΕΟ ΤΑ ΕΝ ΟΡ ΦΔΙΝ Ὁ 18 
ῥ ας ἀρμαὶ (ΤΥ Τρ γε, Ομ ποη ἀφ [ὈμμηΣ Οἱ Α ἀΠΉΜΉη1 Θπκς (5, [οἐ,αμόΐονε Γι κοΐαηο, "χη 
βυξὰ βίη, δον ἠρη »υὐδήκεϊοηῖς, αοϊδὶ ἰγποπάα, βιολαεῖς, (αοΥ ΠΟ] εν] βμαϊομε: ἡΜαρήαξ 

«ἀκούίμ, ΡΠ βρη ἐγηρητίρι ρ δ ἰο Ομ νήλ [ὑρημείγάτες ὀχογοηε:Ἰάφοχηο ἦι ἰϑ ὸ Λήρριο-: 
γαδιηϊμρητ τ" δοούατονι αἀπονμς ὑπσις ἀο υοίμρταιο αἰ 7όγ ήτο [ξοῖε: ομδμρδ' ἐεὶ Γι κου τως 
φιφθ4; γῃ6»]η1:. ἔμ ὥ ῥος ΠΣ ἰαμμάο, φηοι οἵ ἰφεοητος αἰϊομδι ΤΡ μεγ ἀϊας ῥηΠο- 
γί Αγ ΜΉ ἰϊόγος [ὩΥΥρογ ὁ βο[ οι, οἶδα; ἰαϑονεν [ἰβ Υρηεγ δ: ροεῖπ οος ἴη ἱμοῖ ῥγοξεγεμάος [μρι-. 
714 ΟἩ ἐπαϊραξίοπε ζη{[ρηΐς Ἰπροπηϊατῖς ρμεαηο γεν. 1 τάν οἱ ποριθπ ὁ} Ατεῖςα ταί, 

ΡΥΌΡΙΕΥ [εηρηαη οὐατίοηῖς βεαπίτατορη μι ἀμ δ εάπ αι [18 [Ὡγτπν, ἡ μαριούγ νι φηαάαρὶ 
ἐβτον Τρία ζσ' Ρίατοποηι εχ Πδγοῖ ανιμίατῖο, δ μα φεμίτα ἰτοοῖ ἀρμα “1εἰγοη αὶ ἐρρα:. 1- 
εἶεν ἐϑεγρι φηοάάαρε εἰρ κά [)]Ἰοηγ [ἰμρηι ἐγγάπησα αἰ ογ μέρα πάνγαῖ. ΠΝ αγρι ομρρι βοοϊίίᾳ. 
ἐογ" ἐπ φα ῥιϑοηάμι σοϑογει , ποηημαεῖι σον εἰατο Γγγάπποὶ Ὁ 1 ἃ Πος, δηφηϊε, τοὶ εἰ Ὲ, 
ΠΙοωγίθεαπιοη οδίοηϊογιπη ἀγεῖξοχ {Π|ς ἰπΠσῊ 5 ον ατί5 σοΙης ἀεγα πος πυΐτοϑ 
ΟῚ Τορτ, θα σιιπὶ Π]οητῖο πχοπίατη πο ᾽5 πο ἀοἰξο ἀρροηίτ, δι αλι ἈΝ το. ἐγακίϊε, 
ποη Ατιϊοδπὶ πιιίλπι, ((ἀ ΑΡοπὶ [με ἀρροϊϊαεμρι; φποα σσ' ΟἸ)γο[βοδογτς [μιν ἐμ υεν[- 
ῥμᾳ ἑμημονὸ υἱάξεμν. ΔΜ. Τ αἰ μη5 ὁτατιοῃ πη εἰι15 ἀὴρ; ΠΊς}16 ἀπ] οϊοτοτη ἐ{{6: 4μα{! « 
 Ηονιογῖοα υεγϑα ἀφ Λ͵ΈΈοτε αἰϊκάφης. Ιάθηι αἱ ρον ιδογὶ, ΧΕ Πορμομεὶς νοςς πιυίὰς 
ααί!]οςιιτα5 οἢς. (δεογηι ἰδ τοῖο ἀϊεἐἰοηῖς ἱρ[η5 σοπεῦο. ργοίαγε οοριριθηϊ ας ἐξ ποη 
ΤΗενριοσοποὶ ἱ φμϊάαηι ρμται) οἀ ΑΥΠ}Π6ς Δ ἀγα δη[ ἰρ ἢρο ΠΣ ἀμονη » Φ ΜΟΥ ΙΗ αἰδοῦ 
1)6 μνιριϊεὶ, αἰτοῦ 16 οἱ} ογατοη ἐμ(ονίδίεμν! ΟΥ̓Μ79.. ΡΥ ΤΡ η05 Εἰρσαητενγ Ἂς {μώϊο(ε 

φοημεΥ [αν α Κ΄. γ΄. Ομἰϊεύγιο ( Ἄπτογο πο]! γο υἱάϊηεης, Ηἱ φλάρη τα σπερ οατογς εἰμἀοηὶ 
ἩΠΠα1 ορόνίδης αἰϊσηαηαο [ἐπμαϊο Οαπίξνι, Ουσοο [1 αεϊποηπειιαρηα ομρ υεήϊεατο βμ. 
αἰϊο(ουτενκἐγοιῖγετιο ργοα δῖε. 1)εμῖφηο ἦε ἰἰδγὶς Χιομορ ροητῖς ΠΟῚ, ΦΟγΉ 166 ΟΥ̓ γι ας 
πηηῖογο μ] 1] ααάο,,Νο [ἀεῖς ας αὐ Γ]. δτερῥαπο ἐχρίϊοατα [[ἀτανι, ομὶ (απο [ἐπα οι ἐμεῖε- 
γάγμε βο Δ η6ς Ῥἐμνιηγεμῦη ἀούεηι.. λἜιφηε ῥκε τε μηῖ,φία ἀθ ἐμορίροηὸ [ῥάγῃριεγα- 
εἶμα,οοἰϊρον δ᾿) πα μηνὶ ἴῃ ἰοσιο ἰδ. 

τας ς ο -τοὸ -πτιτπαν 

2 λογία αἰ οα χα {612 ἐογμῦ 2, 
2.120)... 

ΗἾ εἰ Ὁ ΠῪ αἷς ; . 4" ἦν ᾿ ε ΜΝ , 

ὙΞΙ Ενοφάδν μὰ Ἡροσδτε ζιλωτής ἐγυεῦ κἄτ ἀμιφοτέρυςιτὸς χας. 
πα ἐαχτῆδας, τὸν τ προ γμμαϊικὸν ἰῷ τὸν λεκπικόν᾿ πεῶτον μδ γὺ, 

τοὶ ὑσυϑεσες ὅ᾽ ἱσοσλών ἐξελιξαῦ καλας Ο μεγωλοφρεπεῖς ἃ ἀν-- 

δὶ φιλοσύφῳ ποοϑςηκούσος "πίω τε κύρα ποι ιδείαν, οἰκόνα ξασιλέως 
“ι ᾽ μ᾿ ᾿ "“ - “ ͵ ͵ - τ ἘΠῚ 

δἐγαθοῦ ᾧὶ εὐδα μονος" ὦ 4 αὐάξασιν «ἢ νεωτέρου κύρε, ᾧ καὶ αὐτὸς 

σωυανέβημκέγιςον εἰκώμιον ἔχ ὅσοι Ὑ' συφρατευσοιμενων Ἑλλίωων" 
Ὁ χρίτίω ἔπι ἢ Ἑλλίωυικίω), Ὁ ἰὼ κατέλιπεν ἀτελῆ Θυχυ δ᾽ δὴς" ἐν 
ἡ καταλύονται τε οἱ τϑλαίκοντα, (ἢ πὸ τείχι τ᾿ Αϑηναων,ἃ Λακεδαη-- 

μίόνιοι καιϑεῖλον, αὖϑις αὐ ίσουντοι. ἅ μιόνον ὃ δ᾽ ὑπσοϑέσεων χείραν ἀΞ 
»"} "“ } ψ -- ͵ ΨΨ Ε ᾿ ᾿ . 

ὅιος ἐπαινέϊαχ, ζηλωτὴς Ἡροδότε “Ἡυδμενος᾿ ἀλλὰ αὰ οἰκονομίας: 

τεῆς τε γὸ ἀβχρώ ξ ἀυτῶν π΄ ρεπώ δεςοί ταῖς κέχρη ται, (Ὁ τελεὺ ταὶ ἑ-- 

χόσῃ σαειὶ δηπτο δεοζίιτας ἀπο δέδωκς. με μέρλκέ τε ἰαλωώς ὦ τέτα χε 

( πεποίκιλκε ἢ γγαφίω ϑος τὸ ὅηδείκνυν ϑεοσεξὲς Θ᾽ δίκαιον ἃ 
καρτερακὸν καὶ εὐπετές, οἶπτί σαὶς τε συλλή δε κεκοσχκη μένον ἀρε- 

παῖς καὶ ὁ (δ πυροιγμιοιπκὸς τύπος ἀὑτῳ ζοιδ τος" ὁ ὃ λεκτικὸς πὴ μιν 
. ! “Δ» ͵ τ. δ᾽ 41 ὐϊύ,. 7. « 
ὅμοιος Ἡροδότα, πὴ Ὁ ἐνδεέςερος. καϑοιρὸς μὰ γὸ τοῖς ὀνόμασιν ἱκα-- 

νεΐς, καὶ σαφὴς» οι ϑοίτὸρ ὠκέϊνος" ὀκλέγᾳ ὃ ὀνόματα σεϊυήϑη τε καὶ 

“Ὡϑοςφυὴ τοῖς ραγμασὶ, (Θ σμυίϑησιν αὐΐξ ἡδέως παΐυ κφὶ κεχα- 

δασχκένως, ὁχ ἡ ον Ηροδότου. ὕψος ὃ ( κάλλος Θιμρχελοφρέπέαν, 

τὸ λεγόμενον ἰδίως πλάσχκα ἱσορικὸν, Ἡρόδοτος ἔχψ.ἑ γὸ κιόνον ἴης 

Ἰουσε το περ αυτό λαξεῖν, ἀλλὰ καῦ ποτε δ᾽εγεῖραϊ ξουληϑείη τέωὶ 
ἐν ΠΣ ͵ “ δ εὐ ὦ ᾿ ͵ , 

φρασιν,θλ] γον ἐμπνεῦ σους ὡς αἣρ ἀπῦγάος αὐρᾳ . ταχέως σβεννυ). 

μακρότερος γογίνετοιι ὅ' δέοντος ἐν ἠολλοῖς (ῷ δ΄ Ὡρέπονζος χαὶ ὅχ ὡς 

Ἡρόδοτος ἐφάπηετει “ΝΠ ππελσώπων εὐτυχῶς, ἀλλ ὁν πολλοῖς ολίχφ- 
μύς ὅξιν, αὐ πς ὑρϑῶς σκοπῇ. 

------- --..ὕ.ς.- -.....-- ᾿ εὐ δός δ. Ὁ 

Ἐλγηγζρερασ. 69, Ὁ. 46. 

Φιλίξου καὶ Ξενοφωνζς, ὁ δ᾽ Ξενοφών, Ἡροδότου ζιλωτὴς ἐγέ- 

νεῦ, κατά τε ταὶ «φδολλμὶατικεὶς αρεΐς Θ ἃς οἰκονομικαὶς ὦ τὰς ἡ- 

ϑικὰς ἢ διῳλειτικθον, πῇ μὰ ὅμοιος, πῇ ὃ ἐλαπων. ἐλε[κτικὸς ὦ γϑ 

καϑαρὸς τοῖς ὀνομαδι; ἃ σαφὴς ἃ ἐναργὴς, κα σιωϑέσιν ἡδὲς ῷᾷ 

εὔχαρας,ἰς ᾧ πλειὺν κείνου" ὑψοὺς ὃ ᾧ μεγαλοωρεπειὰς καϑυλού 

δ ἱσορακϑ τροίγμάτος υἱοἐπετυχεν᾽ ἀλλ᾽ ἐδὲ ᾧ᾿ ωρέπονζς τοῖς χθ9(- 

ὥποις πολλάκις ἐφοχοίσουτο, αἰ ῬΑτθεὶς αὐ δράσιν ἰδγωτὰις ἃ ξαρδά- 

ρος ἐεϑ» ὅτε λόγους φιλοσύφους, λέξᾳ χρώμενος λύδνις ὡρεπούνῃ 
μᾶλλον ἢ ςεφετιωτικῶὶς καΐξρρϑωμασι. 

Ἔ ας ήζεγο αἷς Ογαΐόγε, ἰῥ.2. 
Τεπία: ετίατη ἃ ρῃἰοορΐα Ρισξεύξας βυϊτορ5 ΧῈ 

ΠΌΡΒοη ϑοογατίςιϑ {ΠΠςρ ρΟΥΣ αὖ Αὐἠξοσεὶς ΟλΠ {Π6- 
ΠΟ5 ζοΙη65 ΑἸοχαπατί, (Ὀγίρίιτ ΒΗ ξογίαπν: ὅς Ηἰς αι; 
τἢοτογίοο ρεπο τηογο;1}}6 δατέ {προ ίου, ἰεπίοτς ἅπο- 
ἀδηνίοπο ε{ ν[τ5,ὃς 4} {Π]Πὰτ ἱπυροτυῖτι ογάτογίς ΠΟ. 
Βα δεατ:ν ομοηεης ξοστας πλίπας » ἴςὰ αἰ αδῆτο τας 
τχθηνντ ΠΉΪΠ] 4α 146 πὶ νἱἀδταγ, ἀπ] οίου: 

16[ργγε 224 ΟΥ «1076: 
Χεπορβοηείς (εγπτο, [Ὲ 1Πς φυϊάξιη πιεῖ] ἀμ] ςϊοί;, 

(ε4 4 ἐστεπί {ξέερίξα γουησυ ΠῚ Πλιι5. 

Ταἰδρρ ἦχ Βγηθε ᾿ 
Τίδτιιπι σΟΠίοΓΙρτιιπη τπ0}}} ὃς ΧεΠορβοπτθο σεπεγᾷ 
{γη]οη]β5. ἢ 

; 167» ἐγ Ογ4 1276: 
ΣΧοπορποητίβγοςς Μιᾷ αιαῇ ἰσςατας ξεεπέ; 



ν᾽ Δ Ἔα 5 ΥΡλΑ ιν ΝΣ ἘΟΥ  ΟΥΝ ΤῊ 
ΤΙΜ ΡΕΟΥΓΙΑΚΙΑ, ΡΑΚΤΙΜ ΟΥ̓Μ ΑΕΠ15 ΑΝΤΙΌΨΙΒ 

ΡΒΟ54 δοκιρντοκιδν5» ΠΕΚόΟΡΟΤΟ 

ἃς Ταιογ ἀϊἀὲ, τοπιπιμηϊα; (ξ γε! Ἰῆετε ροξτίςα, γε] ροοίϊ τλλσὶς φυδπι 
(οἸαταξ Ὁγατίοπὶ νῆξατα : 40 Ἡ. διερμβαπὸ 

ξαμκεος 

ΡΑΙΚ- 

ΡΑΕΞΘΕΆΚΤΙΜ 

ΠῚ Λγρρηογαῖο πο ώ ρασίμαν ἐπ αἰσάπε: δεογα ὗ, Ῥο ῥεγτογ οπέμί 6 )αρίμα μάν δη2 20141. ἔρμα ϑεγὸ 

Ν 

τη!ογίξιτα γε ιᾳ πεεηηα Οτ [ βφητς αἰεα ρηέηα σεπεγές υοσος ἀρθά ὑμῆς ἀμ  οΥ 672 
26 γ 1, Πηρηίχε [εἴς αὐάεγε ίοοι: ρο 1}. 

εἰσδρυχο,ν τάς ἀπήρυξα 369 Ὁ : ὃς εὐπετῶς 82, 
Ραγτὶο  ρίμ πη ατὐρύκυση 8310. 

ἀπὴμείφϑη ἴῃ μᾶς Πσοϊοδτίοης,, νἱ- 
ἀε] σευ Ρῖο ἀπεκρίναπ, Σϑό. ῷ 

εἰπωλοφύρύντο 411: 

ἀρήγειν τόο: ὃς 831}. ἰτ6ΠΊ αρή-ὁ Ἔ 

ξοντες 829. δήγειν 4τ,ὃς 4}, ς 41181.1ξξΐῃ θηήγεοϑαι 
ἄχοςτ4.2. ταγίαμη ἄχᾷ ἀξ λιΐ πεῖ: 

τ Ἰβοίνη 7. 

Β, 

: Κ 
δουμδμαινηὰς ἐξομμὸτ ἱο4Ὁ. 

5 καταπορσιιύουστοι» 20. 

ἸΕ ν καπολοφυραίμιενος ἰ86. 

κείνου ΡΙΒ ὀκεῖνυ 444 . 51. κείνοὶς Ρίο 

ὀκείνοις 4.31 δ, ὅς Ρ]ετΙίριο Α]118 ἴῃ 
Ἰροῖδβ. 

κληὶ ον χὰ , 2 

γεεαίρω,ν πὰς ἐχραιρενζοῦ: Ὁ ὃς ΜῊΝ 
Ῥόμμανοι 

γεξαίπεροι 7: ὃζ γεραιτέρων 1146 πὶ Ὧ . 

ἡ Γάργλετὼ ραρ.291 Ὁ. αἰγαλλόμτθα 4Π101. Απποτζαάταγα ΡΟ ]αςς. κγέφα Ὁ3.Ὁ 
Ἁ διχ,ὃς 91 5. ὃς ρασείς!ρ. ἀτ γρωμάνη 113.ΔΠΠποτάτιγ ὃζ μος 4 θ0]- κτύπος 191. 

γμολόμιενοι 528, ἃς ὃς 6,Ὁ. ἴτο πη 4; ἰαςς. 
αἰγοωλλομιένοις 871- 

ἀχύςῶς 6 ας τ: γείταγ ἀπτοιῃ ἴτρς ὃς, Ὰ 

ἢ ψεῖθο ἄγαμαι ( ἃ 410 ἀετίπατιιτ' Δ 
Βοος άποι δι ) (δα 4 τηϊλι5 οἰ ᾿ λείξομαι, ὙΠ 46 ἐλείξετο τοῦ. 

Ῥοδτίοιην δδίζομιαι,ν τά, ἐδασαζο 818, λεωργότατιν 723 ὃ. ΡΟΙΙῈΧ αἷξ οἵδε φορο 
ἀγλαίας 93 99" δαημονέφτυτοι 6 Ὀ:ὸὃς οσὔτγατίαπι ἐδαῆς κὸν. 

ἀτγάμαχα ὅπλα 6 Ὁ.δζ ὃ ϑΑλῖς ἀΩ ΕΜ 2,1 

188,0. «Ὁ δεῖ τα. 27: 

εἰδωὴς 37: δ «πημονέσατοι. 4Ρ ἀεκγμαὶ δεαπχοσιεύων 846, ὃς 8:6. Μ 
οτῖρίπο : δ δάωαὶ τς Ὁ. 

εἰευναότερον πλδτον δι 8..." δρυλῆυμιαι,ν Π48 ἐδρύπηοντο 64 Ὁ. ὃ μαξεύειν 4 ο,δζ 361, 8.852. τῶν 

εἰἠϊϑεὼς ἘΣΕΞ . Φρυπήόμεναι 865. νης δριὰ Ηο- δ μαςεύοισι 99. 
ἀκλείςα τον 84 τ. πιργη) ἀἰμφιδρυφής. : μέγα εὐδαμεονας τι δ: αδαρβίαϊμες 
ἀλέξας 357. ν πᾶς ἀλεξητῆρες 8273. δες μενέσι 18." ΤῸ μεχέλως. 

ἴτοπὶ ἀλεξητήοκα 939 Ὁ. μένος τας ὅς 872. ἴτοτη μένοις οϑ ς, ὃς 
ἀλκὴ τό 8. δὲ ἀλκῆς ούος (νὈἱ ἔοσες [6- 993 Ὀ. 

ῥεηάαπη εἴ, αὐλῆς χαὶ ἰούύος 139. ἙῈ 

νπάς ἜΣΘΩΝ δἀ!οόξησατη δ,- ς 
κιμος, στ ρᾶσ. ς᾽ ἀλκίμοον ϑηρίων: ὀκπαγλοτατοις ὕπλοις φιϑ, Ω 
ὅζ ζ2,Ὁ πρὸς τὸς πολεμίος ἄλκιμον ὀνετέλλετο ι2:.Ὁ ἣ 
Κῇ): δ 123,0 ἔϑνος δῆκιμον. ὃζ ὅ29. ἐξαλαπαξομεν 396}, ὅλον οὰ μι 

Ὁ ἄλκιμοι ἐν τῷ πολέμῳ. ὃς ϑ'Σ 9.0 δηιγαυρωϑεὶς 16, ὁλοῤῥόχους 310 Ὁ. 
οἱ ἄλκιμοι. δ ἀρ οΥΙΑτίπιιδ ἀλκιμῳτα- ὄδηπεσοοϑοα 169 ὃ. ᾿ : 

“3 8. ΟΟΟΠτΓαγίε5 τῷ ἄλκιμος ΕἸῈ ὄγικυδέςεροι {11 Ἰ 

αὔαλκις;ΟΕ1015 ΠΟΠΆΙ 5 ἀοοι!.Ρ]- ὄηεςωμένως 2 
ταὶ. αἰάλκιδας οἴΕ 19 6,0  ὃζ Σο7. εὐμενές ζ{8, πΐπωπῃ 418, ὃ πίπατο χ6. υἱκξ ρατεῖ- 

«᾽ αἴξας ΧΙ εὐπετὲς Αὐεξε, 8.30. ὃ πιρθαπας αἱρίαπι πεπα μένων 371 δ, γὈΙ]ερς 
ἀἰγορδειν 93 6 Ὁ: ὃζ αὐορέων 9.41. ὉΠ1ΠῚ εὐ πετειὰ 831 Β, ἃς δἀποιδια, πεποικκᾷνον. 

ἰπορσιεύονταις 98 δ.ϑ,ςιθο δ, ἐσορσιιύετο, 
ἰτοῖὰ καταπορσιευουσοι 20ς 

Σ 

σιμιυεπικρα δοινουσαι δ8ς. 
σιυόμεθᾳ 78 ὃ. «σινομινουξ αὶ διδίης ὅς 

ἀσινώς Δα εΙΡ, Αϑι, 

ἥ- 

παλας 1170, 
φοχαζω,ΕΧ ζοχὼ λέξαι γπάς ἐβδόχα- 

ὧν 629. 

Χ 

χεύζον ἵπ δας Πρπιβοατίοης 2.2. ὃς 
χρύήζουστῳ 29," 



δεῆθον- χόντες "ἢ 25. ὙΣ ον κκοίζονται ὡς σα- Β 
Ὥ; 

παύυτι, δζ ὀλίγϑις ἢ πὕτοις πόρπη ἀραμνθόρε 
παϑυ πὶ 

ἡ αἵ αὐ- 

ταὶ ἐπα - 

“5ιν οἱ οἱ 

ΞΕΝΟΦΩ ΝΤΟΣ Κα ΡΟΥΤ ΑἽΣ 
ΔΊ ΒΊΑ αν ΤΡ ΣΡ τ 

ΠΡ ΟΣ 

ΒΙΒΛΙΟΝ 

ἀπε δια 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ5 ΗΙΘΤΟΒΙ Α- 
ἘΜ 9 18 

ΟΥ̓ ΕΣΙ; 
ΟΝ δ ΝΕ 

11 ΒῈ ἘΟΡΈΠΤΜ' γ᾽ δὶ 

ΙΟΑΝΝΕ ΓΕΥΝΟΤΑΥ͂ΤΟ Απλείδαγπο, ἰπογρτεῖο. 

φρνεΝ Ἐ μα, “ἰασὸ τ, 

ἄλλως πῶς βουλοαϑύων 

πολιτ δ εαῖ μαλλονῇ Ω 

δυημοχρατία ὁστι τ΄ αὐ 

μοναρχίαι, στα! πὲ ὀλιγδορχία!, αϑήρξευται ἤ- 

δηλίασο δὴ ((θν" χαὶ ὅσο; τυραννάν ὄχεχήρη- 

σαϊες, οἱ ϑὺ αὐτῶν καὶ ὁ (οχὺ παμπὸν τθξο 

λυϑησειν, οἱ δὲ, κἂν ὁποσογνοιον χχϑϑνον τὸ- 

Φοΐτε χαὶ ἡ ἀὐτῦχ ής αὐόρες γελρηνϑροι. “πολ- 

λᾷς σ᾽, ἐδυκούρϑυ καταμεμαθηκέναι » χαὶ ΌΆ 

ἰδιοις οἱ οἴκοις τὸς μϑὺ,: ἐχονζϑ καὶ Ὁ: πλείονας οἰχέ- 

Ὅς, τὰς, ΑΙ ἡπϑώυ ὀλίγους, ἡ ὁμῶς Οὐδὲ τοῖς 

ποθεῖ, 

“πάθομϑμοις τὸς δεασοᾷς. ἐτι δὲ τεὸς πὕτοις 

εὐῤνροϊμᾶν . ὅτι Φῤχοντες μὃν. εἰσι ὁ οἱβωκ- 

λοι τ ἢ Βοών,ὼ οἱ ̓ ὑπαοφορξοὶ ἢ τ Εἵπσων, ὦ πὸρ- 

πες δὲ οἱ ̓ καλέμϑμοι νομῆς» ὧν αἱ ἐχτςατῶσι 

ζώων εἰκτως αὐ “»έχοήες σὅτων νομἐζοινζο' ς 

πεΐσεις πευν ᾷς ζς ἀγέλας ἐδυκθρϑωυ ὁ ο- 

ρᾶν μᾶλλον ἐϑελέσας πείκαζ τοῖς γομεὗσιν, 
ὧν δ 2 ! “ 3, Ι͂ ͵ 

ἡ πτ΄ς ανιϑροποῖς τοῖς Φιρχοίσι. πορά οντα 

τε γὸ αἱ ἀγέλαι Ἴ οἵ αὖ αὐΐθ ἀὐλύνωσῃ οἷγο- 

μ5 ἑονέμο "τοῦ τεγώεία ἐφ᾽ ὁποῖα α᾽ ̓αὐζαὶ ἐφ- 

μοἶἦτιν, απύχοιται τε ὧν αἱ αὐ; ἀπείργωσι' 

ΟΡ ιτ δἰϊφιιαπάο πὸ 
1544 Δηϊπηῖιπι, ποτ ρο- 
ΡυΪαγος. δαάπιἰπιἔγαζιο -- 
ΠΟ 5 Δ 115. 40] αἰϊτοῦ ρο- 
τίι15., 0 4Π} ἴῃ ΡοραΪδγὶ 

ἡ ΤΟΙραθ]Ποα; ἔξαᾶτα ἀδσοῖο 
γΟΠ]οηΐ, οπογία ; αοεῖς- 

ἴεπὶ νοὶ Ππστ ]οσιιπΊ,ν 6] ραπσογιη ργίποί-- 
Ρϑζιι5.4 ρΙοθ οἰ (δ᾽ ατί τητ: χιιοτα: τοσημηι 
ἰππδάέετα οοπατὶ, ρατιίπι ρογάματι οο]οτί- 

τεῦ ἱπηρεῦῖο ππτ ἀοἰθξεί, ραττίμ νὰ νι (ἃ- 
Ρίδιες ὃς ἔα Πσο5,1Π δἀτηϊγατίοπο πητ; 4πλη- 
τοσππλητ6 ταπγάςηι (ρδτῖο τεπιρβοσίς Ρτίη- 

Εἰραταμα ΓουΠΠΠΠ6ης. Ουΐη δὲ Ρἰετοίχιις 
νἱἀςθασηιν ἀπ! πα πογις, 41 ἀΟΠῚ] ἔτος 
ἘΔΡΛ Πα Π..411) πγαϊ γα, 411) ΠΕῸ τηοαϊςαπα 

᾿ἈΪΟΓΘης; ΖΌΠπη τα ΠΊΘ ἢ πεἰϑτα ἀΟΠΙΠΙ οὐδ π 

Ῥεύρδιισος ΠΠΠ05 πηάσποόροτγα πρὶ οοίεαα- 
τος ῃαδογεηοη ροίρης. Ργάτογοα νοηίοθας 
ἴῃ τησητοιη ΠΘὈΪς5, νὰ δα σ]ςς πη Βοιῖιες, ἢς 
ΘΠ] .ΑΓΙ151ῃ εαἥϊιος,Δἤξοσις οὔιηῖδι15,4 πος 

Ραίξοτος ἐἀϊοίμνις, Πᾶς ἴῃ ἀηἰ πιδ]α, 4αῖ- 
θυ ρέαίιης, ποη αὐ τε ν 6 γὶ ἐπ ΡΟΥΠ1Π} 
εἴς. Αἵ νετοὸ νἱἄδγε ν᾽ ἀεθαιηα!, στερσος 
᾿νος οαλη65 1 δεῖιι5 ραίξου σι5 {π|5 ράγαίο, 
αιιαην οπλῖη65 πα σι ἐγατίθ 5. Ροτσιητςο- 
Πἰπησίεσεδ, ΠΙΟΟΙΓΏ4; ραίξοτο5 ἀἰτίρσιπι; 
Αἴ ντ! ]Ος 5 Ραίξιμη αυάταηζ, 1 4115 

1ΠΠ|Ο σα δος ἱπιπλϊττηἴ: ἢ αὖ 115 Δ ΠΙΠοητ, 
ἀααίδιις ἀγτοοητιγ. Οὐ πετίδηι ἔτι ξΈ]ριι5, 
4υϊ εχ εἰ ργσιδηίιης, ντὶ ραίξογοϑβ ρτο ]1- 
δέτα ππῦτ: Ποον Πι]αΠὶ ΔΟσΕρΙΠΊι5 ν]]Π πὰ 
λ “ “"Ἥ 7 “ Ε 2 

καὶ τῦϊς Κα βποις τοίγεου τοῖς γιγγονδύοις δ αὐ- 

ΤῊ ἐαίσι τὸς γομέας “6 ἴαϑτι οὕτως, δπώς αὐ ̓ αὐτοὶ βόλωνται. ἐτί ποίγεου σΣεϊδ μίαν πώποτε 

Α 

Ὁ βλοο 
γη1,γ1, ἴγο 

ἘΠΣΟΩΣ 

ὨΉβΟΥ ΑΓΕ. 



- 
-“- ΧΒΕΝ Θ᾽ ΡΠ ἼΣΕ 

παχϊηι5 εἰς ρατότεῖ, νοὶ 605 ντὶ ἐγαΐξ Ποη 

Ῥαγηλίγγογοτ, [ΠλΠη0 αι θυίῖς 4115 ἰπξοῖο- 

τοςίαπτ στεσος, 41. ΠῈ 115, 78] ὃς ἱπλ ΡΟ ΥΠ ΠῚ 

ἴῃ δὸς παβεπε, ἃς οπνοϊαπιεῆτζα οΧ Εἰ5 σα- 

Ῥιππτιααστῃ ΠουλΠ 6510 ΠΕΠ]1Ος πχαϊοῦῖ σο- 

Θδητ ἱπηροῖα, Ζ4ΠῈ ΠῈ05 ἰῃ [6 το σΠιΠὶ αἀ- 

ξεδατεί(οπτίαης Ηςς αι ἀριια ἀΠί πηι Πὴ 

εχροηάογοπλας, τὰ ἀς Πα Δ γα θαπλῖςντῖ 

δοπιίηὶ παῖο ἐλοϊϊτι5 εχ  Ἰπηαύθιπιιις ἐς, 

φαϊδυε!ς Πα Π ΙΒ Ὲ5 αἰ Π15., 4ααπῃ Ποπηΐ- 

Ὄγρμε ἐπ»: ΠΙ 15 πη ρογάγα. σον Ρὶ σοσί τα Πλι15, 11 

᾿αὐστς (8 Ουγγαπι Ρογίαπη, “τ σοπηρίαγοβ Ποπλί- 

᾿Π ἢδς5. σοιηρίπγαϑ οἰπίτατοβ, σοΠΊρΙαΓο5 οτ- 
ἰδτα πατίοπαϑ (δ᾽ ραγθηταϑ Παθιιοῦῖτ: τὶ 

ἀεϊπάς γε ἐξα δητθηγία ρεϊοσυὶ, τς [ξαταοῦο 
σοαξιὶ (ππιι5; γε Ποιαϊῖθιι5 ᾿ππρογατο, πὸ- 

ας {Πατιτπὴ ἰῃ ΓΟΓΠΠῚ ΠΙΠΊΘΓΟ, Ἡἰ185 ΓΟ 5 Ήε- 
τὶ πεαποιητ, ροπεηάπιπι; Ποχας ἔλέξα εἴς 

ἀιθῆςις οεπίδεοπχις, πιοάο (οἶτα 5 πος 

ἀσατι Ουΐρρο Ογτο ἔροιτο ἔτια ΡαταΠΠἜς πο- 

αἰπλιι5 ΠΟΤ Π65,4 1 ραττίπη Ρ οο σοΠρὶα- 

τίιτη ἀϊογιιπη, ραγτὶ πὰ πηΘ ΠΠ1Π|1Πεσειι4}}0 

αὐεῆξης, ραττῖπη Πα π ιδπη ἰρίπιπι ν ας 
{δῃτ, ραγτίπι σοῖο (οἰ θηζτοβ, (6 ΠΟῊ ΨΠΈΙΓΟΒ, 
πἰ 10 ταπιθη εἰ πλίππς οραεάϊτς να] ςηῖ. 

αγεῖρτς- Ἐτοηΐπη σοτοῦίς {1 γαρίδα ταητιπ ρα ῖ-- 
ξβαρια,, τς ιια πη 115,4] ἀσσορ δῆτ ρατουποβ,τ πὶ 

απ 01 ργιποίραζιις ἰρῇ δοχα!πιμςης : ντ 
απαπὶ δόγμα, ΠΠΑΠ 115 ἀΠῚΡ] ΠΠΠΠγα 50 γ- 
τπάγαπι σορία ππε, πυ]]Δτῦτεσθο {πο π8- 
τἰοποτη Δ] απ δάϊεογα ροῆπε, (τα ΠΟὶ 
ἄποας, ἢ τῶ σεητίς ἱπιρογίαπι γοτίη ας; ὃς 
ΤΆταχ, {ἰ Τ γασιππ; ΠΙγτίοις., ΠΙγτῖσο- 
ταιπι; ἰἀοπι]ιο ἐς σοτογὶβ εαάεπλ Παῖῖο- 
Ὠϊθα5 δε ἀϊαπγιῖς : (Πα π|1ὶη ΕΌτΟΡα Ζυ ει 
δτίαπα ππς {1 ἰατῖς, ὃζ ας ἱππῖοε ἀπ ἔξαΣ 

ΝΥ 

στεσεπὶ αἀϊιοτίας ραίτογος οοἰαΠς, ἄπο νεῖ Α ὠγλίω ἠοϑυμθὰ συςᾶς' Ἐχὶ πὸ: νομιξάς, ἀτὲ 

ὡς μὴ πείθεο, ὅτε ὡς μὴ ζχι έπαν ὦ καρ- 
πῶ χρηαϊιδολα καὶ γαλεπώτεραι εἰσιν αἱ ἫΞ 

“αι πᾶσι ζῖς ἄλλοις » ἥ τοῖς τι χοισί τε αν. ἀριοφέ- 

τὰν ὁ ὠφελύνϑρμοις αἰ πυ᾿ αὐτῦῆν" αὐ ϑροφποι 

ἢ ἐπ᾿ συσένας μᾶλλον στευΐςανται, ἢ ὄχι πό- 

τοῖς ὅς αὐ αἸοϑα 1) όχῳν αὐτὸῶν ἐχευχάρϑν- 

ὥκοστεμϑὺ δὴ Τζῶτα ογεθυμόαθα,ὅτως ἐγε- Ἅ 

γώσχοευϑυ χύθὰ αὐτίν, ὡς αὐθρώπῳ πεφυχϑτί 

πϑύτων ἣ' ἄλλων ζώων εἴη ρον ἢ αὐ, ϑρφπων 

ΒΦόχην ὅν 5 οὐενοήσα νβϑυ, ὅΤί κῦρος ἐλεῶ 

««ξόσης,ὃς παμιπόλλες μϑὺ αὐ, ϑοφποῖς ον» τή- 

σοιτο πιηθονδυείς αὐτο, παμπόλλας δὲ πολάς, 

παμπολλα ὃ ἔϑνη, ἐκ σίτῳ δὴ ξυαίκα ζοᾶθα, 

μετλμοίν, μὴ ὅτε ἵ ἀδγουάτων, ἅτε γαλε- 

ἢ Ὁ αὐ, ϑοφπων όχν οἥντίς δχέ- 

σα δϑως τῷτο Ὡρωῆη. Κύρῳ οφεῶ ἰσχκεν ἐὃς- 

λήσοιγζαις πείδηα «ὅς δ, ἀπεηονζᾳς παμ- 

πολλωνήμεραϊ ὁδὸν, τὸς δ μιδυυὡν, τὸς δὲ, 

ἐσ), ἑωροιχόζας πώποτε αὐτὸν, τὸς δὲ, χαὶ 40 

-“γ7 

“πων ἐβγωνη 

Οεἰδύζας ὅτι «σὴ αὐ ἴϑδιεν" χαὶ διιοος ἤθελον αὐτωῖ 
ε ͵ ,ὕ “" οὐ 5 

αὑτοαχούφν. κα “Ὁ τοι τύσότον διζωυεἶκε δν- 
ἸᾺ Ι Ν οὖ 7 (β » Ἁ ᾿ 

Ὁ βάερ ον, Ὁ παϑίος ππΣτι παρέλῃ ν 

Φοτῶν, ἡ Τὴ δὶ ἑαυτῶν »ατησοικίένων, ὠφτε ο 
ἀπ ἢ ͵ ͵ " “ 

μϑυσκυϑης, χα! τ πα μιπολλων οντῶν σκυθῶν, 
3) ι2 ᾿ ᾿ 3}} 

ἀλλξ μϑὺ ἀδενὸς δέω τ᾽ αὐ ἔϑγους ἔππουρξα!, 
᾽ 7 τς “Ὁ ΝΜ 
αγαζσῳη δι, αν εἰ 8 ἑαυτό εὔνοις Ὄρχων εἶχοε-- 

͵ “Ἢ “"Ὕ ε; Ξ ) 
“ἡμοιζο ἱ ὁ εδράξ, ϑρακῶν,ὼ σἰλλυρμὸς ἰλλυ- 

εἰ; πν δον τὴν ἘΝ Ὁ ΧΝ ω) 2. νὴ ἣ ι 
δλωνν" κα τάλλα ὃ ὠ(φ ύτως ἔθνη ἀχούομϑο (τὲ 

- "“ ᾽ γ 2 ͵ ᾽ ΑΜ Ὁ 

“ὅν οὖ τὴ εὐρωστη ἔτι νὰ γεοῦ αὐτόνομα. δὴ ὍΝ ΕΞ 

παῤονῥ 

σοπτοϑ εἵϊε ρου πιθεπτι) Ογτι5 ν ΠῈ5, 410} 78)» ὁ λελύαχ ἀπ ϑλήλων.) Κῦρος Ὡὐϑοι- 
πατίοπο5  ΠΔ: ΠυλΠτοῦ {{|5 ντεῆτος [Θρσιθι5 
ΠΡ εγαία; τερογηος, οχίρια οπὶ Ῥογί Γι ΠῚ 

Ανηρίεα- τ Δ ΠῈ ἀπο ργοίοέξις, Μεάϊς υϊάξ Ηγε- 

Φοπρσην ΔΜ (α; ποι ἱπα εὶς ἱπηρογαιίτ:ὅγτος νογὸ, 
Αἤγτιος, ἄγαθες, ἀρραάοοας, ΡΠγγρασν- 
τγοίχψιςο, Γγάος, ατος, ΡΠορηῖοες, Βαθγ]ο- 
Πίοβ Πρ εσεγῖτ: ἀγα οτίαπι Βαέξγίος, [ἡ- 
ἄος, (πος. ϑαοας ἰτοπι., Ραρῃ]ασοηας, 
ἼΜερδαϊηος, σθῆτεϑ ΑΙ ἰα5 σοπηρίττες,414- 
τα πη Π6 Ποπνῖηα υἀοπη τείουγς “15 ΡΟΙ- 
Πε, ἰῃ αἰτίοπε πασποτγῖε. ΤΙ ἀεπὶ αταςος ἱπ- 
ΦοΙοπῖοβ ἀαπι, ὃς Ογρεῖος, δὲ Ἔσγρεῖος, 
δά πηατο ιπιηι ἀδίσο πα δε, Πππὰ Ἰῃ ροτο- 
{ξάτοτὴ γε άοσίτ. Ἡαγῖιπη ἐσ τιγ σρητία πη 1η.- 
Ῥοτῖο ροείτιις εἰἙ., απ τις πε ιια αιιπιἱρίο, 

ἘΡον, Ἡρ΄ας ἰητετ {Ὁ "ΐηριια ΘΟ ΠλΠϊς ογατ. ΝῚ- 
᾿ΠΒΙΠΟπηΐπις ἰτα ΠΊδτι {|| τα ΠΓΙΠΠῚ ΤΟΓΓΑΓΕΠῚ 

οΡίτς ροταῖς, ντ οπχηίθ. ξουμηίάιπο ροίσι. 

ΤΑΙ. Βαυ- 
ἀϊηο5, δ 

Μαραάϊ- 
45, 

᾿ν 3. δ 197 

λαίξων ὡσαύτως ἡ τὰ ον τῇ ἀσία ἔθνη α«υτὸνο- 

κα ὄντα »δρμιηϑηις σζεὼ ὀλίϊη πξρσῶν φραΐιά,ἐ- 

κόντων μδὺ ἡ γήσειζῳ μήδων, ἐχόντων ἢ ὑρκα- 

γίωγ᾽ κατεςρέψαῦ 5 συφϑὲς, ἀοσυρίους,α 69. 

(ας, κα παδόκας, Φρύγας ὠμφοπέροις,λυ-- 

δοὺς, καοφας, φοίνικος, βαι(ξυλωνίοις: ἥρζε δὲ κ) 

βακτείων καὶ ἰνδῶν ὁ κιλίκων ὡσαύτως ὁ (ὁ- 
κῶν ἡ παφλαλϑνων, Ὁ “μεγαδινων Ὁ ἀλλων βυδινωὺς 

5, παμπύλλων ἐϑνών, ὧν σὶ αὐ τὰ ὀγόμκοιζῳ, ἐπα 

Εἔχοι τὴς εἰπεῖν ἐπῆρξε καὶ ἑδλιζϑων ἢ οὐ τῆα- 
σία. καταζας δ ὕχι ϑαλοιη αν, ὼ χυφρίων, ὦ 

αὐγωτώ)ίων.κὶ ζίγειυ τ έτων ἢ! ἐϑναΐν ἤρξεν, οὐθ᾿ 

ἑάυτω ὁμογλωτήων ὄνττυν ̓ οὔτε δλλήλοις᾽ χαὶ 

δίίος ἡδγουήϑη ἐφικέαϑαι »ϑὲ ἐχὶ οσοιυτίω 
γάδ ᾧ ἀφ᾽ ἑαυ φόξῳ, ὥρτε καζο πλῆξαι 

᾿ 
πὸ; 



ΠῚ 6 ὦ Ἀ. 
τρῷς, δ μι δένα ἐχτγειρόν αὐτῳ, ἐδεζυν 95, 5, ἀιιο της ἱριπιη ποπτο Δα ϊ ἀαυϊάπα ἤγο 5 
δὲ ὀχεϑυμίαν ἐμίξαλᾷν Τσοιύτίω αὖ πὸϑίᾷς 

αὐτο χαρίζει χ, ὦ φε «ἀεὶ τῇ αὐτο γνώμη αἰξιδν 

χυξερνα οἱ. αὐὴρτήσειΐο Ἀ ζσαῶτα φῦλα, ὅσὰ 

τὸ διελθεῖν ἔροον ὅθὴν,ὅποι αὐ τ ύξηται ἴις [ πο- 
͵ ἀῶ ΜΔ] ἕ " Ἀπ 

ῥευεα Ἔσο ' βασιλείων, ἐῦ 1ε πσρὸςἕω, 
ζώπε “ϑϑς ἑαπέφαν" ζὦ τε ασϑϑς τρόχτον,ζῦ 

᾿ Ἷ « λ δος ἊΣ 

πείσοϑς μεσημξ οίαν. ἡριίς «ϑὺ δὴ ὡς «ἔξ ίον, 

ὄντα ϑοιυ κοἰζξαϑαι τϑτον τὸν αὐσιρα., ἐσκεψά - 
ὯΙ ἃ ! Ὁ ῃ ΔΑΝ ΄ ῳ ᾿ Ἵ 
λύναν, χέρα, τίς ποτε ὧν ἢ νέαν, "γ) ποίαν ινα, Φυσιν 

τὶ αὐάοτγος. [46 ππ|τταητιιΠῈ ἴῃ ΟΠ ΠΣ Ππὶ ηΐ- 
Τΐ5 ΟΧοίταῦο βροτοῖς ἀοἸΤἀοτι ρτς ἢ] δα, 
ἥπα εἤξηι Ἰρίτ ρταζα : ντ ΟΠ ΠῈς ἰρίππς τοῖς 
{π10 γοσὶ ροῦροῖαο σπρβούοης. ΤΌΣ Πατίοπος 

-ντοχ ἰρίο ρεπάογςητ, δοῖτ; ποῖ ΟΥἸ 8} 6- 
ΠΕΠΊΘΓΔΠ40 ροτοιγγοιο ΕΠ γίς ΟρΟΓΟΙΠΠῚ, 
Ζαδοπηῆ; (ΟΠ σοῖ οχ Ῥαγῖο ἃ τόσα ἥπ|5 οὐ-- 
αἴαταγ; ππις αὐ οὐτα, ἴοι σσοαίατη; πη δά 
(ἐρτοπλεγίοηος, δι που {1. ΝΝος αυϊάςηι 
οοττα ἐς ος νίτο, νους δά πιίτατίοης ἠϊ- 
ὅΠ0, 4110 ρΌΠΟΓΟ Πατι5, 4114] ρτα αἀἰτιῖς ἰΠ-- 

ἘΚ ΥΑν ΨῸΝ τς Ϊ1 ἘΧ {ςἰρ] πα, τς δωγρὰ ποία, τινὶ παιδεία πα διἀυϑεὶς, οοῦτον Β ἄο]69, 4641 Θχ ου]τι5 ἀ ΠΟ ρ πᾶ. ταπεῖιπὴ 
« ὙΜῊΝ 

διήνεγχεν εἰς Ὁ οὐβ χὰν αὐ ἃρώπων. ὁσαι οἱοὐ χὴ 

ἐπυϑο θα, χαὶ ἠϑϑῆαϑαι δοκούνϑυ πόθι αὐ» 
(τα πειραισὸθα. δενγήσοιοϑαι. ὲ 

113: μϑὺ δὴ λέγεται ὁ Κῦρος “Πνέοϑαι 

Καμαύσῳ, αἷρσῶν βασιλέως. (« ὅ. Καμ- 

ζύσης ὧς αὖ αἷῷσειδῶν ἕἝθους ζὸξϊ οἱ δὲ πῷρ- 

σείδιαι εἰπὸ ΓΓΈρσέως κλοἴζονται)} μὐΐδος δὲὸ- 
μολογεῖτωι Μδυ δαίνης “πυέαζ. "8 Μανδϑύη 

ἀϑτη Αἰςτυάΐγϑις ζὐϑυγάτηρ, αϑ μήδων [γε- 

ὸ ἄϑέται ἔτ γιοῦ «᾿ ασὸ τ βαρξαρων εἰδὸς 

»»ϑὸ καλλιςος, υχδωὸ 5, φιλοιν,ϑοοπότατος 

ἢ Φιλομαϑέςατος χαὶ Φιλοτιμκότοτος » ὥστε 

ττλύτα μϑὺ πόνων ἀνατλζδωι, πϑίτα δὲ κίν- 
ὄγευον κα  πσομκεινα “" ἐπαινῴοϑοι ἕνεκα" φύσιν 

χϑὼ δὴ Φ ψυχῆς, χαὶ τὴς μμορφὴς τοιαύτζου ἐ- 

χῶν ϑχρε μψνημονέζεται. ἐπταιδεῦ 3» γε μιζωὺ εὖ 
«δρσῶν νόμοις. οὗτοι δὲ δοχούσιν οἱ νόμοι όγε - 
ϑ τη φ χϑινοῖ ἀγαϑοΐ δχημελούνϑρυοι. οὐγ᾽ 

ὄκ Ὁϑν Τ ὁμοίως γὸ 
75, ὅϑεν 
“-ἑ Ὁ { 
σλεῖ. 

ε ᾿ κὶ ͵ ᾽ “1 Ὁ 
αι μϑ γὸ πλφσαι πολᾷς ἀφέσαι “ται δαί 4νο- 

᾿ Α͂Β ἘΠῚ τὰς .- ἂν ΝΣ. Ἃ λ πως Τίς Ε)ελθι τὸς εὐ παιδιὰς; χὴ αυτός τὸς 
ε 3 ͵ ΕΑΝ ἔπει χορεσθυτέροϑες δίτως ἐθέλουσι δζαγάν ἡ, ἐπὶ» 

᾿ ΚΕ δ᾿ δεν ᾿ ͵ Χ ἘΣ χα λ τ ἡπύήθσιν αὑτοῖς μὴ κλιἐτό]ᾳν, μὴ Φρπαζν, μὴ 
: 3 Ἄν ᾽ν, ͵ ὡ ΤῸ βία εἰς οἰκίαν παξχέναι, μὴ παν 5 ὃν μιῇ δι-- 

ι ͵ τ» “ Ε Ἀ 

Χχαιον, κ᾿ μοι γευάν, μῊ} αὐσπτείϑαιν οὐ ΧΟΥΤΙ, χρὴ 
3 ἿΝ εἶϑες } 2 ͵ 

ἤδλλα τὰ τοιαῦτα ὡσσώτως. ζω δὲ τις τούτων 

ὑπωνέϑε- τὶ πὐρδαξαίνη, ζημίας δῇς Ἵ ἐπέθεσαν. οἱ 
ἘΞῚ ὙῊΝ 5, - ͵ Ὁ ἀββοιχϑί νόμοι, «σδολαῦοντες δχτμέονταὶ 

Ἶ νν [ 2 53}. 32. ὃὰ εὐ 

ΤΟ] γ ὥςτε πονηρφο Τίνος ἐρϑὺ ἢ αἰο, δοδέφίε- 

ἀϑαι. δχεμέλοντωι δὲ ὦδε" ἔσην ἀὐζις ἐλάυ- 
ϑεροι ἀηϑφὰ παλουμρϑύη, ἔνθεοι τατε βᾳσί- 

Ε 2 ͵] 3 ἰπν Ἀφοῦ κὺ τα λα, ϑοχἕᾳ “πεποιήτει!" οὕ πτευϑεν 
ἿΝ ἥν 5) δ δ. “ ΑΨ (1 ͵ λ Ἴδε ΛΔ ὠγιοιγ)0) οἱ ον οροι 0... δ τούτων Φωνωι 

γουϑυς Ἔ βασιλέως. φιεῦαι 5 ὁ Κῦρος λέγε) Θ᾽ 

“ λ λ ᾿ ᾿ 2 ε ρῳ 
οἡτῶς πίον ϑρχζω μὰ τοιοῦτοι ἐσόντοι οἱ πολι- Ε 

« ρ 

σα θογηδη 15 Πομλίηϊδιι5 Ἐχοο ]οτῖτ, ΔΙῸ 5 
σοπ γα : ὃς ἰἀοἰτοο Πασγαγο σοπδθὶ- 
Τατατ, Πα ΟΙΠ16: ας ἰρίο νο] ρεγοιπέξαηο 
ΤΟΙ αἱ πητ15. γοὶ ἰΠτο Π Π χ ΗΠ νἱἀοπχαγ. 
ἴαμα (αι γίς ραῖγς, Ρογίτιιπη τορς, 

πατῇ ΠιΠ|Ὸ ἔοσταγ, (πη γίες Ἰρίς Ροι- 
{π|άλτιιπὶ ς στο Πιϊτογίις, αυϊαπέξοτέ Ροι- 
ἴξο σοῖς θγαητιν. Μαζγοπι οἱ απὸ Μαπάα- 
παπηροηίζατ, Αἰξγασὶς Μοάονιτη τορῖς ἢ- 
Ἰίαπι. ΕἸΠΠῸ δυγοπι γγιις ττὰ σΟΠΊράγαζις 
ἃ Πλταγα ροσΠΙ θθτιτ, αγιὶς οτίατη ππης 46- 
Ἐδηταῖατα Βαγθαγίς. νὰ ὃζ ἔογπγα ΡυΪοογ- 
Τί πητ15,ὅζ Δη 10 ρ γα ήἴτιῖς Ππι πη ΠΠΠ10, ἃς 
ἀΠσς πα , ἀρ (ςοπάϊηιϊιε ποιοῖς δαὶ 11- 
τῆτι5 ἥδε: Δάδοσιο πιη]τπι Ποη Ια Βοτ ΠῚ 
ῥετίσεγεσ, πα] ]ππὶ ποῃ [Δι τά!ς ϑγαῖία ροσὶ- 
απ] πὶ φάγος, ΤΑΪ υππὶ α πατζαγα ἰμ4ο]ὁ 
Δ ΠῚ], οστηδατιε ΟὙτγις οι, ἡ ποπηδάπηο- 
ἀπιπη πο μαξξεηιις Πηοπηογαάγασ: οτίαπη (6: 
ὉΠ ἀπ πι]οσος Ρογίατιηι οἰ ἰπΠίτατιις. ΕΔ- Τερῆ Ρέγο 
Τατη γοΓῸ ρείποερο Θἤδ οαγα ν ήδταν, 1 οΕ-. ΤΑΝ ὅ 
ἤσεις, σιοά θοπο ΡΌΡΙ ΘΟ πηαχίπιε σοη- 
ἀϊιοας ΙΝ οη δηϊπὶ πες ἔοι ητ ἰΠίτίιπ,ν ἢ-- 
46 “ΖιΔΠΊρ ΓΙ ΠγΪς ἰῃ οἰ ταείσιὶς Ἰεσεξεχς 

Ουνὶ βάα 
ΤΟΙ (5, 

1 ἀοἷεΣ, 

Ἑδροχεθ, 

-“ ͵ ͵ " ὸ ον Δ ἌΡ γὸ ταῖς πλείςαις πόλεσιν οὐρ οντά). Γ)οΓἀϊππτιῖγ. Ν4πὶ ρ]ογα πιο οἰ τατας σα] ς 
ἐάυοᾶα! ΠΡογος πος, πα Ἰρῇ νηππγ τατος 
ἧς ἔπος, ροτοίξατοιη ἐλοίπης, ταις ἰρίος 
οτίαηι ργο πο οσΊθας νοῦς {π| ΟΧ Δηἰπΐ 
(ξητοητία ρεγηλίτγαητς : ἀοἰπάς οδἀϊσιιης, πὸ 
45 οοράτ,ης γαρίατ,ης ροῦν τ ἀοπηίπη) ἐὰ 
ΔἸ ΔΤ ἸΓΓ πη ραῖ, ΠΟ ΠΟΘ ΡΟΓ 1] ΓΙΑ ΠῚ 
Ρα]ίςς, αὐ α!τετίθτη πα σδηλίττας, πη σ! τα: 
15 ΠΠΡΟΙΟ ράγεγα πο ἀετγοξξει, τα; Πΐς 10: 
ἸΔοπγἈ]1ὰ σοηΠΠΓλ111ἃ. Ὁ ποα ἢ 4υ5 ποι πὶ 
ΔΙ α ἃ τγαη στο άίατιν., ρῶπα ρτοροῖταΣ 
ἔπε. Αὐνεγο Ρευποα ἰόσος Ποὺ δήτϊοποῦς 
τοητοβ, ρυϊ πη ΠῚ ργοσαγαητ, ΠΟ Ρσογῇις 65 
ΤΠ Πλο αὶ] οἰτιος ἐτπτ, ΠῚ ρταπέ δἰ σα τις, στα ]- 
ὃς ἐλοϊποτίς ΠΡ] ἀἸης ἀποδηταγ. Ατα; πος 
δυο! αιφάαπητατίοης ρεοσιιγαης ΕΓ 
ἀριά οος ογπηχ, πο 1 Ἰδογῖτπι νοσαῃτζ, [ἢ βδνιμι κα 
ἄτι ΖΈπιΠΠΠ ΓΟσΊΔ, ΤΠ} ΟΕ Γἰ ας πλα σ ΠΕΓΑ τα Πἢ ΕΝ; ̓ 

οατοτγα {πητ ἐχτπέτα. Ηΐης ὅς τος γεηδ- πο ῦτς, 
Ἴες, ὅζ πυπάϊπδτοζος, ὃζ οἰαπιογος ΠΟΓΌΙΠῚ ῥόον 

ἌΣ 2 



4 δ ἘΝ ΘΟ ῬΉ9:Ε. ἘΣΘ ΙΚΊ ΟΥ ΒῚ 

ἀοίη οἱ δητία αἰϊατο τα Ιοσαχα γοϊσέζα ἔππτε Δ. καὶ ἀπτειροκαλίαι ἀπελήλαντει εἰς ὀνλον “ὐ- 
πο Ποτσῖῖπὶ τασρυ δία σοηξιβο ΟἸΠῚ ἄξοοτο ποϑὰ ἀπ ρη ἀ Δ λῶν ὙΠ πη π Δ 

ἹΠοταπι ογάϊπο, αὶ ππητ Τ᾿ Εείτιιξ αἱ, ρογμα- ᾿ μεθ ὶ : ΤΡ Φ, 

σεαταγ. Εογαμα πος αὐ οατίας ατὰ, αααταοῦ ΤΕ ΘΊ δμδρων. υὐκοάξαλείς ϑδεηρῆται Ὁ αὐ. παι δυο- 

Ἐονὶ ἀεὶ: ἵπι ρᾶγτος οἱ ἀϊαατη. Εδγιπι ρείπτα ρος τῇ ἢ αϑθοι» ἢ τσξά τὰ ρχοα, εἰς τεησιρφι μἰένων 

ϑυιϊοη ΕἸ σὴς Εἰ ΔΘεγι συ ας Ραθοτίθδιις αἰτοτα, ἴοττία μέρη" σύτων σὴ ἐειν ἕν «ϑρ παισὶν ΕΝ 

ῬΙεπαπὶ δάερείς αταῖοπι νἱγῖ5, ααγτα ὩΠΙ- ἘΣΑΕ δα πος ΕΝ ἴδ ν δ ἯΣ πε ἐς 

ταῖες απποβοστοῆ!ς. Ετοχίορο ΠΠρα]] (ιι]ς 

ἰπ]οοἷς αἀίππτ, ριον φα!οπι,ὃζ ατατῖς πλὰ- ἢ πεῖς ἷ , Ξέθ κα 

τασα νἰτὶ, ρείπιο ἀπΠΠππσι]ο : ἰοπίοτγοβ νοῖο ν- χωφρφέκαςφοι τύτων παρήσιν, οἱ υδυ πτω!- 

δ᾽ ουΐᾳ; φοπηπιοάμιπι οἴ , οχτγα ἔξατος ἀἰς5, δες, ὥμια τῇ ἡμέρα, οἱ τέλφοι αὐδρες" οἱ ὃ γε- 

αυΐδας οροττοτ οοβ αάςῆς. Ραδοτος οτίδπα ραΐτεροι ΚΑ ΟΣ ἰρηηω ῆ, σελυειεῖρ 

Ῥτορτοῖ σ 145 ΟἸΠΠ ΔΓΠ115 ΟΎΤΛΠΙΟΙ5 Ἔχ Π - ΜΟΥ ἈΠ ΟΝ ΠΕΣ ΔΓ ΙΕ Ὑξωσ 
μένας ἡμέροις») οἷ ες πτιρ 

δίας ἀογπημιητ, πλαγ ἰδ ΟΧοο τ, ΠΟ σιιΠ Ἰ Π ΝΩΣ λύκε νον. 
ρτγαίςῃτία ῃς υίάεπι τε χυΐσισιν, πἰπ ἀς- γά,.ο, δῈ εφηοοι χ) χϑιμθνται «ἶϑι τὰ Φρχ 4, 

- - - πΣ τ ν΄ 
παητίαζατι ἔποεῖτ, τ αἀπητιποο ποποίξιιπη, σεεὼ ὗς Τγυμνικοῖς ὁσίλοις, τλοὺν ἢ γεία μιη- γυμνητι-: 

Ϊ π᾿ Ϊ “ τ ἰδ. ἦ “ »᾽ χ ΤΉΝ Πιοβαθοῖϊς (ερίτ5. Ἡατιιπι ραττιαην ουίαιιθ. χόγγν ὅτοι δὲ ὅτε ϑχτζυτϑι.), ἢν μιὴ ποροῤῥητδς "ες 
ὃ ε7} ΡΡ 74 

ἀιιοαςοϊηλίαητ ργα Πάς5, ααοα Ροτγίαγιιπη ΠΡ ΡΣ θ᾽ ΠΡ ΕΝ 

πατιοτοιίφοπιίμ τί. Πεἀπιπᾶα. Ργαίιης ΤΡ ἐαξ μήμ μὐἀώτνσαι Ἢ λοι ΟΡ 

δατϊοιι ριιοτῖς. ἐς! ςξειϊ αυίάαπι εχ ἰδηίοσί- Ἴες δὲ εῷ ἐκαστῷ τότων δῇ μεραν ῬΙδὲ ἀβεπῖς 

Βιις, 41 οο5 οἰξεέζυγι αιιδη} ορείπιοϑ νἱ- (δωδεκα γὸ ὁ «ἶξ σῶν φυλαὶ διήρέω}) ἡ ὅχτ 
ἀσαηταγ. Ερῃ δἰ 5 ἴτοηι, 4Ε νἱγογαπῃ ατατίς οϑὺ ζ!ς παισὶν εκ γραιτέρωνήρημδροι εἰσὶν, 
ἴητορτς πυπιογο] θέε α! ἀἀπι, 41 μο5 το ἀ-ςς ὦ α δυκῶσι ουθς τῆνον βἤήεια ἀρὰ. 

ἀϊταγὶ ορτίπιος Ἔχ τ πχοηταγ, Υ 1Γ15 οτίατιη ΟΖ: Ὁ ρας ΟΝ πὶ 

τηαταγα ᾿ΔΠῚ ταις ργα Πποίππτι, 4] τα] ο 5 "ΕῚ ἢ ἐς ᾿ὰ ΕΦῈ; θιρ 6 6 ἢ τὐείων αἰδϑ "λ8ὲ 
τοάάϊτατί ρατοπταγ,γτ ΡΟ Πππλιπι 10] ρτς- ( αὖ αὐτές τς ἐφήξες βελτίςοις δοκῶσι παρε-- 

(οτῖρτα., δ ἃ παρ γάτα (ππγηγο ἱπιρογάῖα γν ἔχ: δὲ ζος τελείοις αὐδρασιν, οἱ αὖ δοκῶσι 
ΡταεπτΝο οπϊοτίδις φυϊάεπιία ργαίς- πα , ἐχᾷν αὐτὲς μάλιςα τὰ τέϊανγμένα. ποιῶν- 
δὶ ἀείπητ, αρρο ιοί ΐς ετίατη αα! ργα- τὴ , εν , 
ἤητ, ἀο!σαπτατ; νὰ ἃς Ιρῇ οἰ οίμπι ἔλοίαητ. (στὰ πἰ δα ἰολόμϑυα υἑσαὸ ᾧ μεγίφης 

- ᾿ 3 “ ἤν Ὁ Ὁ δα , « 

Ασπος ετίαπλ]α σοπη πε πγογαίπγι5,7ς ΦΡΧΙΠ6: εἰσι δῈ Ὁ Τ γρωπέρων “ὐξοςατα ἡρη- 
“1.7 ᾿ . Ι! ε Ι ε ᾽ 

οὐ] δος ατατί ργα παπάδίεριτ εχ ργαίοτι- ϑροι, οἱ ωροςα] φύοισιν, ἕπτως ὦ αὐζὶ τὰ καθ- 
Ριοίσητ, νεαα ουγα ξαάίοα; οβἸοίλητ, ]ο υχ να Ξἰπο]ελαῖσιν. ἃ 5 ἑκαίφη ἡλικία πσθ9ς-- 

Ῥμεν ς ἀ- ΟἸΠΠ6 5 ΟΡΓΙΠῚΪ πη, Πα σῚς ΘτΙ.ΠΊράζοαῖ. ΡῈ -΄ι , ἀδεν ΟΝ, ΤΕΣ 
Ρ ΒΡ Ρ πέτακ!) ποιᾷ, διηγησοιῖθα,, ὡς μίϑιλλον δὴ λον ἐπε ἐχερο - - ὃ “ - ἀπ μν Ὁ ΟΥρῸ πηαρ ΠΈΓΟΥ ὉΠ ἀοητος ἔοηποητᾶδο, ΔΝ ϑιραμέλο Ὁ τα βέλ ἐπηψε 

1ῃ ἀποδάδια Πα, νογία ταν; ἃς αὔτ, πος 05)» ἢ ἐκη νη πρῶ σῖσα 3 Τίσι εἰν οἱ πθ- 
δ ποη αἰϊτοτίτατο,ατορίοΙσΔηταριά πος, αΐ λιται.οἱὁ νϑυ δὴ πταιδὲς εἰς τὰ διδιυσκόλία, Φοι- 
1ϊτοτῖς ορογαπῃ ἀάτατγι πη, ΗΠ ΟΓ ΠῚ ἀπτοπ,. Γ) τζῦγγες, ἐχριο»εσι μα ϑανούϊες διχαιοσειώζωυ, 

3 4 ΄-“. 

νὴν; ΘΑ Σ ΣΝ ἐπα ἡ με ᾿ Δ ΌΣΤῚ ΣΤ : 
ΡιαΠ 65 πηαχίπγαπι ἄἸοἱ ρατίεηιτατο ἀἰϊοῦ λέγϑεσιν ὅτι σχὶ τῦτο ἔρχοϊ), ὡς αἶὸ παρ ὍΝ 

ἄο σοπτογμητ. ΝΆ ὃς ἰῆτοῦ Ποσ ριογος πἰ- .Χτὖ, ἢ τδώς ἐξδέιε, "ἢ 
Ἰοίς υίιις, ας ἰητοῖ νἱγοβιχατας οτἰπηπια “τ )γξαμ μος α μοι)»σουδιροι. οἱ δε Ερχογ!ες 

- Φ . αὐμδο Ἄ Ἢ Ὁ Ν μ - μ 

δοσαίατίοῃ 5 ΟΧ [Ἐτ; ἔαγτῖ, Γαρὶ πα’, ν 5.1114- αὐτὴν εχ τέλεσι Ὁ πλέςον [μέρος Ἧ Φημέ- 
τα, (011, σοπ ας], ὃς αἰογιιπη, αμας ἀοοιματί ρας δικαιζοιῖες εἰΐξ!ς. γίγνεται γὸ δὴ ἡ παισὶ 

ἢ " ᾿ ᾿ ΐ ᾿ ᾽, . ᾽ 3 (ο]οητ.]η ΠΠ05 δυτοπι, μος ἰπτο]]Πσπιης τα] ς “τοὺς ὀιλήλους, ὡς πἶ αἱ δράσιν οἐκλήμαζᾳ 
Δἰτουα ας ᾿π γί γος, δἰ πηδπογίιης. Εος ἣ ΟΝ γΉε 

χα! χλοπης, χα ρττα γης. Κα βίας, χα) ἀπα- 
ο΄ Οἐἰαπη ρΙςξξῦτ, 405 ρογΙπιαγίαπη ἀσουίατε. τ Ε : ΤῊΝ ἘΡΤΕΡΕ, ΚῸΣ 

Ἀδιοὺν σοπιροιίπης. ἱπαϊοίππι νογο ἄδης ἄς 11 τῆν χα] καχϑλϑγίας, χαὶ ὠλλὼν οἰῶν εἰχθς. ὅς 
Η . ὃ . 3. νὴ Ι δ» 

[γοσιίπετα ἢ ἢ 0 ; ΟΠ] ΠΟ, ὍΡτΕΥ σαοά ἰητοῦ Πομγπηα5 αὐ γναΐσι πτύτων τὶ ἀδϑιχούνζαις Ὧι ὧτω. 
ΔΑσΥΑΙΗ;, Ν ΠΡ ΤΩ Σ γ Ὧ9 ͵ 

ΟὝΤα πλιὰ ρου τ οχ ξιτητ, αι ροττς. χο λοίζουσι ὃ αὶ ὅς αἰ αδίκως εἴκα λούνς 4- 
Β . Φτι νεῖν ψὺν 5 - " 

{ξ]ατίοπ 651 τα Ἰο 5 46 οο πιἰπίπις ἤδηζ, τις "  “- ΠΕ ΤΛΩΙ τὰ 
Ε ξάσκωσι. δικαζοισι δὲ χα! εἰκληκίοτος , οὗ ε- » ΠΙΠΊΪ ΓΙ. ἐδ ἱπσγατίτ ἀϊης. [τ464;: 1 ΠΠ6 ΠῚ ῃ ἘΣΘ ΡΥ Ρ) ; 

» ἰῃτο]Ποχϑιίησ σγατίαῃι πο τοΐοσγο, αππὶ ᾿Έα αὐϑέφποι μεισόσι μδρ θεληιλοὺς μοίλιςτε, 
- Σ ο ἢ , ν, Δξε 3 λὰ ᾿ι τι 

» Ροίπτηη εἰπὶ οτίαπι νας αηἰπηαάιιοτίπητς. δικοίζονται ΗΣ ουχ ἡκίςαι, αγδριςίαρ Χρή ον δὲ ἥκισει» 
» ΝΑ͂ Ιηρταῖοβ Ποπλπο5 ἱπρυἰΠγῖς5 Π}11 ἀθο-. αὔ γγαίσι δχουαίνϑιυον αϑὺ γϑῤιν Ὄὐποδι δὸνα!, 
» ΤΌΣ σαΓα, Π1Π1ὰ ραγαητζιιηη, ρατγίας, ατηΐσο- μὴ οἰποδιδόνζα ἢ κολαζοισι ὼ τϑτον ἰουραῖς 

"7, δ τὰ ιν , αλκς οτιάσν ᾽ ᾽ ᾿ ν ὶ οἴονται γὸ τὸς αὐγδρίφους "ὁ αὖρι )εὸς αὐ κάλιςα ἀμελαΐς ἐχφνρὰ τῇ ορνέας, ὃ παι δεν, φί΄- 
λοις. 

Ἵ "7 ͵ ῃ ξὐβν ὩΣ τς 
ςραΐ ἀὐσιμκα ἐτὴ γείονοσι. γομω ἢ εἰς τὰς εαυ- 



9. « σιτα (ἃ. 

Ὀρτιρ, 

ταὶ ἡμι- 
σείας φυ- 

λακας 
χαταλεῖ- 
πᾷ ποιέ! 

ϑεζλπεῶς 
πε : 
2, Ὁ, γη- 

ϑιάχ. 

ΗΓ ΘΕ, 

λοις. ἔπεαϑαι δὲ δοκᾷ ̓μάλιςα τῇ ἀγὰρ 

αὐαιδ,εωυτία" ὼ γὼ αὕτη μεγίφη δοκᾷ ἐῃ) ἔχε 

πϑύτα τὰ αἰο,οὰ ἡγεμο. δηδοίσχοισι δὲ τὸς 

“παῖ δδυς ἡ σωφροστευζω. μέγα δὲ συμξϑινε) 

εἰς ὦ μανϑανῴν σωφρονήν αἰύζις ὅτι ὼ τόφωρε- 

σθυτερξς ὁραΐσιν α)ὼ παῷ ἡμέραν σωφρόνως 

δχκχϑνᾷς. δὶιδείσχοισι ἢ ἀὐδιυς κὺ πείϑεαζ Οἷς 

όχοισι - μέγα. δὲ χαὶ εἰς τῷτο συμβάλλεται, 

ὅτι ὁρῶσι χαὶ τὸς ωρεσξυτέρεις πειϑονϑύες ζῖς 

τροχοισιν ἰοωρῶς. διδοίσχοισι δὲ χαὶ ἐϊκρωτς 
- δπν ! δρῶν ΔΕ ΣΡ 

ἘΠ) γαςρος κἡ ποτ᾽ μέγα δὲ χα εἰς τστο συμ- Β 

(αἰλλεται Ε ὅτι ὁρώσι [τ μ τὸς ωρεσζυτέρεις 
3 , ᾽ ) δι ένεν δ. Ὁ, 

οὐ ἀσόϑαϑεν ἀπτογζαις γαςρος ἐνδίϑι., Φρὶν αὖ 

εἰφῶσιν οἱ φηρλγες" χαὶ ὅτι 8 ἡ μηπεὶσι- 
“μ" Ἔ -“ ΕἸ Α ᾿ ͵ 

ποιούτοι οἱ πτω δὲς, ἀλλὰ ποδ οὶ τῳ διδασκά- 

λῳ, ὕτὸν οἱ φχονΐες σημιζωωσι. φέρ") χαὶ 

οἴκοθεν ἡ σῖτον νϑιὺ, δ τον" ὄψον δὲ, καιρδδυμον" 

πιῷν δὲ, ζω τἰς διῇ, κωθωνα,ὡς Ὄἰστὸ ἅ" ποτα- 

μϑ ξἰρύσαεϑαι. κσϑϑς δὲ τότοις μιαψθοίνοισι 
λὰ ἢξγηα- 

" 

τοξά 4ν ὰὶ ἀκοντίζῳν. μέτρα μϑυδηὲ 

χα δέκα εἴ Σσποίενεαξ οἱ πα,δὲς τα ὡρα]- Ὁ 

τοῖσιν. εἶχ, πόπῷ δὲ εἰς τὸς ἐφηθες ὄξέρηον.).ὃ- 

τοὶ δ[, αὖ οἱ ἐφηξοι ΔΙ ἀφ »ισιν ὧδε: δέχα ἔτη 

ἐφ᾽ ὅ αὐ εκ παιδὼν ἐξέλθωσι, χοιμῷνται νϑὺ 

«ἰξὶτὰ ἔρχήα, ὡς ασδϑείρν.),κοὴ φυλα- 
κῆς ἕνεκα, “ὁ πόλεως χαὶ σωφροστεώης. ϑυκφγὸ 

αὕτη ἡ ἡλικία μάλιςα ἐχεμδείας δέκ ζ.παρ- 

έχοισι 5 ̓ δ ἡμέραν ἑαυτὸς μάλιςα Οῖς ὉΡ- 

χρισιγοηα, ζῶ ἃ δέων.) χἷπ ὅ' χοινῶ χαὶ ὅ- 
τὸν δὼ δέηγπλτες μϑίοισι δὰ τὰ ρχάα. 

τ ΒΕ ΩΣ: -Ν 

) 
ιςία ν Α ταιη, Δ Ήςὶ ἀι διτγαηταγ Ὁ ἢ ὃς ἱπιράθῃ- 

τα ρου Ππτλιπι ἱηστατίτ ἀπ παπὶ σοπλϊταγὶ 
οτοάϊταγ, φαοά παῖς νπὰ ομλπίιπη οἱο τηὰ- 
Χίπγα ἀτχ δά ταγρι ΠΠπ|ὰ σας 4ς νἱάσατατ. 
Ῥεςῖογοα ριιοτοσ Δα τοι ρογδητίατη οοπάο- 
σοἔδοϊππτι ΡΙασίπιαπη νετο αὐ παηο ἀϊίσςη- 
ἄδπι σοπέοτι, πο ἱρίος οτίαπι (θπίογος 
τοῖο ἀϊδ τε πιρογαητεῦ ἂς πιοάογαῖα νἱταπὶ 
σοῖο νἱάοπτ. Αἀάπητ ργαοορῖα ἄς ργα- 
{τὰ πᾶ πιαριγατῖθιις οὐρα ϊςητία,, {ιιδπὶ 
δάτοπ τλπϊταπι σοπέογε, αιιοά δζ (ξηΐογας 
οπῖχο νἱάςπεπλαρ [Ἐγατίθιι5 Ο το ρογάγα. 
οςθῆς δο5 δ νεητγὶβ ΔῸ ροῖα5 Δ ηΘη- 
τίαπη, πος ραγιπια πος δα οι δα πηγςητὶ, 
τιπ Παοά (ξηίοτος Πποα; ΠΟΙ ρεπ5 νθη- 
τιῖς σαυία ἀπ σθάήοθγα νἱάθπε, “ιπῃ {5 ἃ 
ΡΓΦἀΊΡιι5 ἀἰπηϊτγαπειγ; τιιπὶ οτίδπι, σαοά 
ΔΡιΙα πηδίγοπη ριιοτὶ Ποη ραίσππταν, (64 4- 
Ραα παρ ταπι. ροίξιαπι  ργα 465 εἰς 
{ρηϊβοδης. Αἀξογιιης ἀπτοπι ἄοῖπο ρᾶπα5 
αυϊάςπι δά οἰδιιπη, παίξαγτίαπιγετο δ οΒ-- 
(οπίππι; ἰΓΕ ΠῚ 116 ἀΠΊρΡ.]] πη, νι ἢ αι ἢ- 
τίατ,, ας ργαιογήμπεπιε μαυγίατ, Αἀ μας ἂἵ- 
οσιπητοπάοτγα, (ρίττῖς ὃς ἴδοι} 15 ἔογίγε ἀπ 
σαητ. ΕΧογοθηταμζοιη ἴῃ Πἰς (6 ριιοτὶ νίαο 
Δα (οχτιτη (δρείπγιπγια 40 ἀξοίπιιιηι 2τᾶ- 
τίς ἀπ Πτ11Πη, ἃ 410 ἰΔΠὶ το ροῦα δά σρῃεθος 
ἀθοιητ, Ζαϊ πος ταγίαπη πποάο νἱπιης.1)6- 
σοπι ἀΠΠΪ5, ΡΟ ἘιΔΠι ρα οτῖα Ἐχοο]ϑγιιητ, 
δὰ συτγίας ἰοπηπιπη σαρίπηι, ντ ἀϊέξιπη οἵδ, 
ααῦ οἰαϊτατὶβ οὐἠξοα!ο πες, τατη Ἔχογοςπ ας 
τοπηρεγαητία στατία. ΝΔη} Παῖς ρου ΠΊ πλιπὰ 
αἴας ΓΟ] γοῦς οαγαπὶ νἱάσεαν, Πἀετ 1π- 
τογάϊα σαοσας πιο γατίθιις ντεπάος (8 
ρτάθεησ, ἢ φαίη το ρίογαμη ορογα ρι8]:- 
ος ἀεπάοτοταγ. ἂς Παυίάεπι νῆις ἵτα ρο- 
ἤα]εῖ, νῃππογῇ δα συτ1.5 Πηαπδητ. Ἀσχνο- 

ὁτο 5 ἀξίη βασιλάς ἐχὶ ϑηραν,Ἷ ἐϊξαγά ἡ. το, Ζαππὶ νοπαζιπι οχίτ, (ὃς οχίτ ροσ πιρῃ- 

μίσφαν “ἡ φυλακῆς. ποιᾷ δὲ τὅτο πολλάκις 5 

μᾶωυος. ἔχφν δὲ δή τὸς δξιογζᾷς τόξα "2 

φαρέδαν, χὰ ο» κολεῷ χοπίδοι,ἢ σοί “ν. ἔτι 

δὲ ἡ γέρρον, αὶ παλτὰ δυο, ὡςξ!ε ὦ »ϑὺ ἀφιέ- 

να! »τωΐσὶ αὐ δέη,οἶκ χήοϑς γοῆοϑει. δζρε πῷτο 

δὲ δημοσίαι Ἢ ϑηρφν ὄχτμέλον.), ᾿ βασιλάϊ, 

ὡς ̓ ὴ ὧν πολέμω,ἡγεβιθν αἀὐφις δε, ἡ αὖ- 

ποςτὲ ϑηρφιρὸ τϑ λίνων ἔχτμελάται ὅπως αὐ 

ϑυιρῷεν, ὅτι ὀληϑεςατη δὸκά αὕτη ἡ μελέτη ὧρ᾽ 
“ρὸς τ΄ πόλεμον ἐϊ)υὺ "ὃ χοδϑὶ αϑίςααἶ, ἐδι- Ε 

δι καὶ ψύχο ἡ ϑούλπε αἰέχεοῦζ, γυμναζ, δὲ 
χαὶ ὁδοιπορίαις Σ δροόμιοις. αὐαΐκη δὲ ὼ τοξεύ- 

στ ϑηρίον, ὼ ἀχϑντίσοι ὅπ αὐ “«ὐ ρα πίη" 

ππι'. ὸἰὑμωνῶὡ κοίτῶ 
τῇ ρα οδτὸρ τὶ δ κίκκθον δηρίων αὐδιφῆται. 

(ει Ὡρὶι15) ἀἰ π ἀἴατη οὐξο ἴα ραττεπὴ 6- 
ἀποῖτ. Οποτααοταῦτοπι οχοιιηξ, ἀγοι5 Πα- 
Βογοίαχτα ρμαγοῖγαπι οροῖτοῖ, δο " σορί- 
ἀφηχῖη ναρίηα, ΝΕ] (δοιγίπγ, Ῥγατογοα ογα-- 
το ΠῚ, ὃς Παίξας δίπας, ντ Παγιιπη Δἰτογδιη ο- 
φμαϊτγαητ; αἰτογα, ἢ ΠτΟΡι15., σΟΠΆΪΠι15 ντΔῃ- 
ταῦ. (τ γογο ρα] ο νοπαῖίοπὶ ΟροΓα ΠῚ 
ἄεπε. ἴῃ 4πά τοχ ἀποῖς οἤϊοῖο ρογπάς δο 
6111 τοιρογο πιησίτηγ, αι δὲ ἰρίς να- 
πετατγ,ὅζ, γε νεποηταγ4}} οσγαπα Δ ΙΒ οδζ, 
μας οαυίᾳ εἰἙ; ιιοά δε! ΠἸσαταππι γαγαπι ἱ- 
{τς εχογοίτατίο γογιππτηα γιάσαταγ εἤς. 
(οπίιεξαοῖς οπίπι δά Πιγροπάμππι ΠλΔΠ6, 
δὲ αα ἔτίρογα οαἱοτοίααο ρογέθες πος, ἂτ- 
4υς οτίαπι Δα [τίποτα ὃς σατίας Ἔχοίοσεῖ. 
Ῥγατογοα {οἰττῖς δου Πα 16 ἔογα ΠῚ ροῖοῦο 
πεςεῖϊο ο(᾿, γδίσαπηηας ἱποίάεγίσιϑαρε οὐ- 
ἰδῦν δου Δ] Πλ11Π} πὶ γοπατίοης ὁροττεῖ, 

οδίϊοίξτείς γοθυξα ὃς ξογοοὶ αἰΐψαα δοεία, 

Α, 2 

Ῥωβεγημην 
ἐχεγοί ας 

Ἃ μοσπίδες 
Δάρε!]4- 
Ὀδηγαγ ἢ 
φ]441} πιὶ 
ποῖος [6 - 
αἱτοῦ σαγα 
π2τ|, ἔλ]- 
εἶθ ἢ- 
Πη116 5. 
διέϊξοτὰ 
Οιαττίο. 
Τῃέγα, 118. 
4:0460.89. 

ν.4.ψελαὶ 

ἐχειφφς 
ἀϊχιτ, τά 
εἴ, σἰα- 
ἀϊοϑ εχί: 
ἱες: 



ηνῖϊ α- 

ἐδὲ. 

ἕ ΝΣ ἐ Νὸ δ 8 Θ᾽. Δ ΙΒ ΑΙ. 

Ναὴν ἀπά οβογιης (οία δ οεία:, ξετίςη ἀκα Α παίφν »ϑὺ γὸ δέ τὸ ὁμόσε γίγγόμϑιυον) φυλό- 

Διητιαῦ [ἰς αατοπιοαπξάμπ), αιια ̓ η νοΠΔῃ- 

τέ τγάπητ Αἀεος; ποη ἔλοιϊς 415 Γθροτγίατ, 

αἰδηληὰ οοταπΊ, πα: ΒΟ πὶ πάθος, ἃ νε- 

πατῖίοης αδήπτ. Οὐπηι δατοιη νοπάτιπιεχ- 

εὐπτ,ρταπάϊατη οοὔ ξεσιητ, σοῥ  Οἵτιι5 {Πυ4 

΄υϊά απ, σε ρᾶγ οἴ Ἐ, 1ΔΠ| Ραεσογαπλ:α]1ο- 

αυτατηθη Ππι]ς. ̓ς ἀππι νεηδηταγ, παι ά- 

᾿ιυδηιδτη ργαηάξε. δίῃ δαταπιν οὶ ἔοτς σας 

(Δ ρυαιίξοϊατὶ ορογτααῖ, γεὶ σατοτοσαὶ ἀἰπ- 

εἴτις ἱπηπιογαγὶ νεπδείοηὶ δ ϑαῖ: 10 ργδη- 

ἀϊοςα πα τεηροτε (ππηῖο, Ροί ει ἀ16 γαγίτις 

δά σα παῖ για νεηδηταγ, [τα 6; ὈΙάϊι 

Βοσνπαπη ἀΐοπι ρυταης ρεορίοῖοα, αιοά 

σνπίτις ἀϊεὶ οἰδατα αδίππηαπι. Ἐδοιτης αι- 

τοι πος οοη[ιοίςοπαϊ οααηα, νε ἢ αυϊά τὰ- 
'ς ἴῃ Β6]1ο δείαπι νίας ροίξυ!ος, ργα ξαγὶ Ὁ 
εἰς ροῆϊε. Οὐἱά αι νοῦο 41 Παο ἀτατα 
{ππτινοπαηάο ςοροτίητ, εἰσ 1 οδίοηϊηπι 

σεαϊε: Π σαρτυτα ΠΙ 81} Πτ,παίξαστίο νείσαη- 

ταγι Οοἀ {1 αῖς εοϑ νο] ἱπστατο οἶθὸ νείοϊ 
Ῥαξάς, αμην ΠΑ Ἐπ γτίτ ΠῚ (οἴππα δά πθθης 

αὐ ραπειῃ, να] ντὶ ροῖι ᾿ησταῖο,, “υ111ΠῈ ἃ- 

4ααπῃ δι ῦτ: ἰς αὐ Δηϊπηιιτη γοιοσοῖ, ΠΙΆ ΤᾺ 
{παιιῖς οἰδιις το ἃζ ραῃΐς,{1 οἄαῖ εἰατ ὅς; 
Παλπη {παιη5 Δ4 114,1 ἷδας Πτίοη5. Ὁ τα δι- (αι δὶ 
τεπὴ ἀοίηἱ παπθηττγί 5, ξας Παππὶ αἰϊο- 
ὙΠΠῚΘΧΟΓΟΙ 5, ΖπαΣ ΡΒοτὶ ἐϊέίσατγιης, οο- 
σαραπταγ; ταπη (ἀσὶτταπ 0 αὐ ἸΔσα]Π 40,18 
4αιθιι ἔπε ρεγροταα ἰητοῦ οο5 σοητοητίο- 
πος οχίξαητ. Ετίαπι ρα] σα χυσάληη Πο- 
Τα πη σογταπλῖ πα ἔπητ, δέ τη Εἰ5 ργα λα ρύο- 

Ροΐϊτα. [π χυσοιπα; νοΓῸ {δι ΦΠαΠΊρ]τ- 
τί πὶ ροτίτια, ἐογετάϊπε, ορα αἰ θητία ρτα- 
{τογίητ; οἷπ5 Ποη πιοάο ργαίες 4 οἰπῖθιι5 
ἰδλαάατις ὃς οποζο δα βοίτατ; (6 αἰτία ΠΥ 15, 
΄υΐοο5, απ φάμις ρπετί εἴἴθης, ᾿π{είταε. 

ζακχ ἢ τὸ θχιφερόνϑυον. ὥςτε πβάδιον δρᾷν 

τί οὖν τῇ ϑήρα ἄπες! Ἶ οὐ πολέμῳ “«ϑρόντων. 

ἐξέρχονται δὲ χὶ τί ϑήρα» ς Ῥ ξιςον ἔγοντες 

πλόον μϑὺ, ὡς Ὁ εἰχος, “αὐ παίδων, σαλλα ἢ 

διμιοιονχαὶ ϑηρντες μϑὺ, σἶκ αὐ τ ριφήσοηεγ" 

ἣν δε δέη ϑηρζου ἕνεκα ὀχικαζο μέναι," δὴ- 

λως βελυθῶσι ὄζατείψαι αἰξὰ τίω ϑήφαν, ἐθελήσω! 
ζω Ῥόιςον τῦτο διάπγήσαιντες, τοὺ ὑφεραίαν αὖ 

ιϑϑηραῦσι μέφρα δείπγε" χαὶ μίων ἄμφω [Φὺ- 

Β τας Ἐταςη μέρος λογίζονται, ὅτί μιᾶς ἡμέ- 
ὅφις σιτον δουπαναίσι. πῷτο δὲ ποιοῦσι τῷ ἐ91- 

ἕξαϑα; ἕνεκα, ἵγα. καὶ ἐαν ὧι εἰν πολέμω δὲῦ- 

σῇ γ δεούωντοωι τῦτο ποιόν. χαὶ οψυον δὲ τῷτο ἐ- 

υσιν οἱ πηλιχοῦτοι δ, τί αὐ ϑηρφίσωσιν᾽ εἰ δὰ 

μϑ,ῷ καίρδδυμον. εἰ ὃ ἐς αὐτᾷς οἴδται ἢ ἐοϑίἀν 

ἀηδῶς δπτὸμ κουρ δα μιν μόνον ἔχωσιν Ἐχὶ τω 

σίτῳ, ἢ πίνην ἀηδῶς ὅταν ὕδὼρ πίνωσιν, ἀγάε. 

μννεϑήτω πῶς μδὺ ἡδὺ μαζα χαὶ Φξτος πᾷ- 

ναΐγτι φαγεῖν, πτῶς δὲ ἡ ϑδὺ ὕδωρ δεν αἷντι πιῷ. 

1 δὲ αὖ υϑυουστι φυλαὶ ΔΙ τείξουσι με- 

λετωύσει τὰ πε ὀηλα. , ᾧ πιαδὲς ὄντες ἔικοιϑον, 
χαὶ τοξ 4 4ν χαὶ ἀκοντίζήν' χαὶ οζχιγωνιζόνϑιοι 

Φῦτα σϑὸς δλληήδλοις χρυ τελοῦσιν. εἰσὶ δὲ 

χαὶ δημόσιοι Ἀηύτων εὐγῶνες,χαὶ ἀθλᾳ “6 9- πύπις 

τϑατω. ἢ οὐ ἡ δ) αὐ Τὴν φυλῶν πλεῖςοι ὡ- Τὸ ἢ αἱ 

σι δοινμονεςαιζοι χαὶ αὐδρικωταΐοι χα! Ἔ 4.0. Ὄ ΠᾺΡ 

πιφύτατοι, ἐπαινοῦσιν οἱ πολίτοι, χαὶ τιμῶ- 

σιν οὐ μῶνον τὸν γιοῦ Ὄρριζᾳ αὐτὴν, δυλὰ 

χαὶ ὃς τίς ἀὐζους “ποῆδοις ονἵἵᾷς ἐπαϊδυΐνσε.. 

ῃ ᾿Ξ 
ευπὰς"-9 

τατοι, 

Αἴαχις πόσιν ἀοπηὶ πχαπεητπιπιορῆοῦο- ἢ χοαύντωι δὲ τοῖς μϑρουσι ΤῊ ἐφήζων αἱ το- 
͵ ταΠῚ Οροζα ΠΊΔΟΙ Ἔγατι5 ντιητῦ,, ΠῚ 4110 

Ρτγαίάϊο ουοαίδιε Πτ ορι5.. ἀυξπ νοῆι- 
σηαὶ πῆς πα ἢ οἷ, να] ἱπεεγοὶρίε πα 1 [Δτγο- 
Π65, ΝΕ] δα ΔἸ τ αι ρίαπι Θουιπι., 4114:- 
Οὐ Πη86 ψΙΓ Πν ἀπ ΠΟ] αγ ταῦ 5 Ορεγα {πητ. 
ΗἩσοἰρίταγασπητῖορηςθὶ,ας ρο Ἐιαπιαπ- 
ΠΟ511105 ἀδοοπῖ Ἔχθσογιηησ, αἱ νἱγοϑ σταῖς 
ΡΙεπα τγαπίξιπε α 110 ιιτο ΓΟ ΡΟΓΟ ΟΧ 
σρἢε δὶς ἐχοςἤογαης, νἱρίητὶ δὲ απ 4; 4η- 

. ηἰς Πυϊπίπγοάϊ νίταπλ ἀσπηῖ. ΡτΙπλιπὶ ροτ- 

ἰηάς ας Ἔερἢ δὶ (ς παρ γατίσιις Ἔχ μι θθης, 
{1 φυια ἴῃ ματος ᾿ρΡίοταπ. σρεγα ριθ]ος Πτ Ο-Ὲ 
Ρι15 Δ ΘΑ, αι οὐγᾶτ᾽ΔΠ01η 10 ]Πσοητία ργα- 
αἰτὶ, δεν τίθιις φάϊπιο ἱπτορτί, Οἷο  {Π οεἰιπ- 
ἄἴιτα {{ἰῃ τ  τίαπλ., πο ἴα πος πιοάο 
1η{ἘἸτυτῖ νο] ἀτοιια ἴῃ ἐχρεαϊτιοης σοίαηξ, 
ψοΙ τγασα]ὰς : (πα ἀγτηα, αιίδις ἀρὰ τα-- 
05 1π4 6 ΠΟΠΊοη ΟἹ, το εἰς σΟΠ. Π15 Ρι1-- 
δῃδταγ: Οἰγοιτα ροίζοτγα τποΐασοπι, ογα- 

χαὶ ζῴ ἰ ἢ φρουρῆσοι δεήσῃ, Ἠκαχούρορυς 

ἐράυγῆσαι, ἢ ληςας “ἰτσοθρα μεῖν, ἢ χαὶ ἀλ-- 

λο Τὶ ὅσαι ἰογύος ἢ πείχοις ἔργα ὅς]. (φῶτα μδὺ 

δὴ οἱ ἐφηζοι “ραουσιν. ἐπειδδὺ δὲ τὰ δέ- 

κα ἔτη 3 τελέσωσιν, ὀξέρχονται εἰς τὸς τιλέσως 

τελείοις αὐδρας. ἀφ᾽ οὗ σὴ αὖ ἀξέλθωσι γρό- τς 

νου ἐκ Τὴ ἐφήζων, οὗτοι αὖ πέντε καὶ εἰ“- 

χοσιν ἔτη Δ  α γϑισιν ὧδε: ποσῶτον μ»ϑὺ ς: ὡς- 

“ἣρ οἱ ἔφηξοι, παρέχοισιν ἑαυπὸς ταὶς Ξο- 

χοογοηοϑαι ζω τι δὲη Ἔ καἰϑὲ τῷ χοινοΐ, ὅσα ὑαῦ ἢ 

φρφονοιούτων πε ηδῃ ἔργα [φὴ, αἱ ἐτὶ δγονα.- πρῖ εξ 

μ»ϑύων. ζὼ δέ που δεήσῃ φρατἀξαϑαι , τῦξα ταν: 

μδὺ οἱ οὕτω πεπαιδυύμϑυο; ςέκέτι ἔγρηες οὐ-.. 

δὲ παλτὰ φρα]φον} τὰ σ᾽ αἀϊχέμκαχα ὅπλα. 

καλούμδυα,θωραχαΊε «ἰριζοις φερνοι 5 γέβ- 

βον οὕ 



Ἔ ᾽ 
δευᾶλι- 

(δ, 

ἩῚ ΓΟ ΤΎ 8 ΕᾺΞ 1, ϑ 

δον ὡ “ἢ ἡ Ξβιχερα, ὁ δ] οὐδαγεάφοί) οἱ αἷ»- Α το ΠῚ: τα] τ 4Π1 Πη τα, στη ἤπια] ΡοΥ- 

σαι ἔχοντες" οὖ δὲ τῇ ἡϑυξιῷ, μώχαγοοιν ἢ κο- 
“πίδει. χαὶ αἱ ΞΘ χαὶ ἢ. πᾶσαι οὐκ τούτων καθ- 

ἵξαντω, πλίω οἱ τὔμ' παίδων διδασκαλοι. 

ἐπειδὺὺὺ δὲ τὰ πέντε χαὶ εἴκοσιν ἔτη δζατελέ- 

σωόιν, εἴησαν υϑὺ αὖ ὅτοι πλείον τι ἢ πεντῆ χον-- 

(ᾳ ἔτη γεγονότες Ὄστο “μμεῶς, ἐξέρχονται δὲ 

«ἰωικαῦτα εἰς τὸς γεραιτέρους οντας πε ἡ Κα- 

λόρϑυος. οἱ δὴ αὖ γεραϊτεροι ὅτοι φρατά ον". 

λϑὺὸ ὑκέτιέξω “ὃ ἑαυχ νυ), οἴκοι ἢ μϑύοντες δι- 

καζῶσι ταί τέ τρια πτλυτα καὶ τὰ ἴόλα. ὁ λευνα, Β 

το δ) ὅτοι εικρίνεισιρ τὰς Ξρχὰς ὅτι πάσας αἷ- 

ρδνται" κὸ ἣν τίς ἢ ῳ ἐφήζοις ἢ ον πελείοις ω»- 

δρασιν ἐλλίπητί τ νομέμον, Φαινεσι μδ οἱ 

φύλαρχοι ἕκαφον, κ ὁ τ δλωνὸ ο βουλόνϑρος. 

οἱ ὃ γεραίτεροι ἀκούσαντες : σχκρίγεσιν. ὁ δὲ 

ὀκκριϑεις αἴτίμιος τὸ τὸν λοιπὸν βιον φζατελά. ἵ ἵγα, 

ὃ σαφέφερον δηλωϑὴ πάσοι ἡ πξρσῶν πολιτεία, 

μικρὸν ἐπτίνᾷ με. γε ΣΡ οὖ βεφχυτάτῳ αὐ 

δηλωλίη Ὁ τὰ αὐξεφρηνϑμα. λέρονται κϑὺ 

"» πέρσοι ἀμφὶτὰς δώδεκα, μυφκάδας εἷ- 

γα: ζυτων δὶ δεὶς ἀπελήλοι) νόμω τι" 

Ξρχῶν » δλλ ἔζες; πᾶσι πἥῤσοις πτέμιπᾷν τὸς 

ἑαυτ ν᾽ παῖδας εἰς τὰ χοινὰ “ὁ ϑικᾳιο( μώύης δι-- 

δασκαλῴα. δλλ οἱ υϑὺ δοουαίνϑμοι ζέφῳν τῶς 

ππεδιας δρηθείῦτας, πέμπουσιν οἱ δὲ μή δὺ- 

γάμϑρωοι,α πέμιπεθσιν. οἷ δ) αὐ παιδιευθῶσι πα- 

δ, τοῖς δημοσίοις διδωισκάλοις, ἔξες!ν αἰὐόις 

οὖ τοῖς ἐφηζοις νεαγισκέ. “εὐ τὸς δὲ μὴ ὅζα- 

(πα ρἰπριιητισ: ἀσχίγα νοτο {οἀπ|,νο] σορί- 
ἄσπι. Οπηπ65 αἰτξ πηαρ Π γδτιις οχ ἢϊς σοη- 
{πἰταιτητιιτ, Ἐχοθρεῖβ ριιογογαΠῚ παρ! Ἐγῖς, 
Ηοβαπηο5 Ζαίηορας νἱρίητὶ ρο[Ἐιιλπγοχ-- 

ἘρογαΏτ, ἰΔΠ “Πα Παρ ΟΠ πλτ1η ξετατῖ5 ΔΠ 5 
ΠαιΠῚ,4 5 οστιι (Οἰ]ΠἸσος Ἔχοο ΤΠ γίητ. τα; τὰ πο 

ΘΟΥΈΠῚ [ἢ ΠΕ ΠΊΘΓΙΙΠῚ αρειιητ, 401 ὃζ (πη ὃζ 

ΔΡΡΕΙΙΔπταγ οπΐογος. ΗΠ] νογο Ποη ΔΙΏΡΙΙ ας δοηησϑ 

Θχεα ίο τη Ῥατσῖτι πὶ τα] τατατη οὔτ δ ἀο- πλόμσ, 

ΤῊΪ τη ποηζ, οπηπίδα; τάππὶ ρα ἱ ϊσα ΠῚ 
4ιαπιρσίπατα χογοοηζ. Ετίαπι σαρ τὶς {π0Ρ-- 
ΡΙἰοϊα ἀςοοτπιιητ,ας παρ γαῖα Ομ Π6516- 
σᾶτ, 51 Ζα! απιτοῖη να] ἰητοῦ ἐρίχορος νε] θοὸς 
4υϊ ρΙ πα (ππῸν]γ15 ατατὶς, ἴῃ Θοτί αἰιιο 

ἀοἸ᾿φαογίησ, ας [ορίθιι5 οΟἰπίτατα {πητεεος. 
ταιΠι ν ΠΙΠΊ ΘΠ 16 τε σα1π| ργς ς5 ἀ6- 
ἔδγαῃς, δέ αἰϊοσαπι σα ϊρίαπι, αὶ νο τ, 56- 
Πίοτοβ γοῖο τς σοσηΐτα Θὰ ]ΟΟΟ ΠοιΟΏζ. 
Μοτυς αιτεπὶογάιϊπο, ροῦ ϑπιποπὶ ἀοἰπάς 
νἰτατα ἱπἔΠγ15 πηαηοῖ τγεῦο Ρἰδηΐπις νη 1- 

ποτίᾳ Ῥογίαγαπι γοί ρα δ] σα τατῖο ἀθοίαγο- 
ταῦ, φα (προγίογα ρα] πὶτγοιογτοῦ. ΝΑ πὰ 
ΡΓορτοῦ 114, φαα δητα ας ἃ ποῦ ὶ5 ἀξ 
{ππητ,ι4πΠν ρα Οἐ ΠῚ Πυΐς ππης ἀροϊαγατγί ρο- 

(τοις Ρογίασιην δά σοπτιπῃ ὃζ νἱρσίητὶ ΤΆ1Π1ὰ 

ἔεταπτας εἴς. Ἡοτιπι πεπλο ἰορο αὐ ποπο- 
τίσις ὃς πηασ! Ἐγατίιις ἀγοοταγ, 6 οὐϊς 
Ρετγίᾳ ΠΡεγος ἔπος δὰ (Ὁ ο]15 ἰα{Εἰτῖα: ριι- 
Ὀ]1ςΑς πλίτγοτς ᾿ἰσετ. ΜΙταητν το, {1 αἰ ογὸ 
ΠΡ οτος πος 1Π οἷο ρους: αΐ η ροίπιης, 
ποῇ πηϊττῦτ. Αριια πιαρτεγος απζοην ριι0]1- 
ΟΟΚ5 {Π{ΠἸπτπππῖς Πἰσοτ τοῦ ορῃοθος δἀοϊοίοο- 
το, Ζαρα {ΠΠ|5 πα λ5 οὐδ, οἱ [χυπ1π|5 1 {Ππ|1Ξ 
τίοἢἷς σαγίπιπι θη τε πο γπητ. ἃ σποῖηιος 
ἰητοῦ Ἔρμεθος εα 4 ργαίογίρια ἰοσίθις 

πταιδοζ θέσιν ὅτως οὐκ ἔξεον. οἱ ἰδ, ον τοῖς ἐ- 1) (ππτ|Ρ]οης ργα ἰτογιιητ; [15 ρεγ πα Πππ| ΟΠ, 
Φηξοις ἐχρτελέσωσι τὰ νόμιμα, ποιᾶντες, ἐξ- 

ἐς] τούτοις εἰς πὸς τελείες αὐόιρας Ἵ ἐν 

λίζεο, Ὁ ϑεχῶνχαι ἡ τιιδιμ μιετέχάν οἱ σὲ αὐ 
αὐ εἰν τοῖς παιρὶ μὴ το τελέσωσιν,ἢ ον τοῖς ἐ- 

Φυζοις, Οὔκ εἰσέρχονται εἰς τὸς τελείοις. οἱ ἰσὶ 

αὐ αὖ εἰν τοῖς τελείοις δζεωνται αὐεπίλη- 

“ὥ]οι, οὗτοι Ἧ γέραι τέρων γίνω) οὗ οὕτω μδὺ δὴ 

οἱ γέρατεροι “ἰὰ πόντον ὃ τὴ καλαϊνέ ἐληλυ- 

ϑύπες καϑίςανται. Χαὶ ἡ ' πολιτεία, αὕτη Ε ἢ οἷἶογ-- 

σὰ γούμδυοι βέλτιςοι αὐ εἶναι. χαὶ νι δὲ ἐπι Ε 

ἐμιμὲνά εῥδτυεία χαὶ “Ὁ μεπθίας δια της αὖ- 

“ἶν, χαὶ τῷ οἐὐποιφαῖ, ̓  διαγτθυ. αἰα,δὸν μδὺ 

ΣΡ ἔτι ἡ νεοῦ 661 ὗσαι χαὴ Ὁ δἰποτό)ύᾳν καὶ 

Ὁ ιτομύβειχ, τ ς φύσης μεςους φαινεαῖχ᾽ 
αἰσεὸν δὲ ἔπ "(αι ἡ Ὁ ἰόντα ποὺ Φανέρϑν λυ: ἦν 4 

Ῥ αἷς Δ Δ..2Λ 
ἢ τῷ οὐρῆσοι ἐγ: Καὶ »γ ἢ χῷ οὐλλου τινὸς Φιούτου. 

ν 

ΠΙοῦτπὰ σοπτυαγηΐο, 401 ν τ] 6Πν αταζεπα 
ΡΙεηδιι δα δοιε πῆς »Δαρτερατι; δοτιηασὶ- 
{γαταιιηι ποποιαπις. ραγτίοῖρες Ποῦ, αἱ 
ψοῦΟ νΟ] ΠτοΓ ρίιασοβ, γῸ ] ἐρεθο5 τε ΠΊρις 
{π|π| ΠΟΙ οχερογιητ; ΠΘΟΊΏ νἹΓΟΓΠΠῚ ατα- 

τί5 ἰπτοστας οἸαειη άτηϊττηταγ. [ΠτοΥ νἱ- 
το 5 αὐτο ΘΟΠΙ Δητὶς ατατῖς, 48] ρεγροτασ 
πῆς οὔ]ρα νίχοτα , (δηϊοταπι ἰῃ ογάϊποπὶ 
σοορταητατγ. Αταρίτα ἰητοῦ Ποσ ἤσμίογοβ 41165 

σαπταΓγΊ), ΖΕ] ΟΠΊηΪς τεῦ ποηοίτι σοηέδςοξ 
ταητ. Ηας σοηἤίτιτα ταὶ δρια Ρογίας ριι- 
Ὀ]Ίςα: γατῖο οἵδ, ιιαπὶ (ςαπαπταγ]οηρο (δ 
αὐ διτγδητας ορτίπγοβ. ἔχταῖ ατεπι πος 
ἀπορτειιροτο το Πἰπηοηῖαπιταπι πηοάογαν 
το Πς5 οοῦῖ ἴῃ νἱξειι, {ιαπ ]αοτὶβ ἰη νἸξξ 
ἀϊσεγοπάο. Ο πἰρρε ππῆς οεἰδπι ἀρ Ρετ- 
(ς Ποπίο  απὶεχίριϊογς ραίδεη δζεπιπηρ δὲ 
Πλτιια γείδετος υἱ θυ ταγρο ἀποίταγ: (ς οτ- 
ἰᾶ νο] Ἐχοογηθηα! οτἱ], ν ΟἹ αἰτογίιις οαίτηο- 
αἱ τεὶ σγατῖα (φοςἀθητοι) αἰΐχιο σοπῃίρί οἱ: ' ἐ γα: 



Ογτὶ ῥπὲ- 

ΠῚ 

ὃ 

Νίοη ροῆτης ἀυτοπὶ μας ἔλοοο 1 δέ νἱ- ἃ ζῦτα 5 

δι πποάϊοο ντεΐοηταν, ὃς πα πλογαπὶ ἴτα 1 4- 

Βοτς ἀϊσεγόμάο φοπίιπισγοπτ: ντ ἰ5 α]ὰ 

νία χιαρίπι Ἔχοογησγοταγ, Ετ μας ααΐ- 

ἄστα παδοπιις, πα Βογίαϑ δά οπηποϑ ίρο- 

δδητία ργοξογαμηια. ΝΈΠΟ υιτογη αξείο πο 5 
Ο γι γοξογοπλαβ,, Ὄχουῇ ἃ ρα θῖεία : πιδη- 
ἀο εἰτις σαί μας ἃ ποῦὶς εἰ ἰπίπίτασα παῖ- 
ταῖϊο. τις οΠΪπΊ δα ἀπηο5 νίαις ἀποάο- 
οἰτὰ ράσίοις ρίατες ατατς πα ἰῃΠἴτατιις 
ἀνοῖρίτπα ραϊαμη πα! σις νηϊμοτῆς ργα- 
{τλθατῖ, οὐτπὶ ἀΠ!ςοπάϊ, {πα οροττογοῖ,ςοῖο- 
Εἴτατα; τὰ Πησα]α τεξξς δο ν ἐγ] τεσ ἐχίς- 
ποπάο. ΑΒ τοτείηροτο ΗΠ 1 δά (Ὁ {πᾶπ| 

Αἰἴγαρος οἰαίσαο Π]Ππτη δοσογίιαἶτ. Τ᾿ ἐπο- 
Βατιιγ οηΐ πη 1Π{π|5 νος αἱ ἀοΠἀοτῖο, ΖΘ ΠῚ 
αὐάϊοδαῖ οοραπεῖ ργα ἀϊτιπι ἱπάο]ς, ΑὉ- 
τ ἰσίταγ φα ράτγοπὶ Μαπάλπηα,, Ογτγιῇ- 
1ππιπὰ ἰεουην ἀἀάϊποοης. (πη ητ|6 σε] εσί- 
τοῦ ἀπο ηΠ] τ, αῦχας ἰητο Π]οχΊΠετ Ογτις Α- 
Πγάροπη πλδυγῖ5 {πῶ ραζγοιῃ δἰ[ς: Ππατί πὶ, ντ 
Ῥύογα ΠδτΊΓγὰ ΡΓΟοΙ ας 1Π ἀπΊου ΠῚ ο θ6- 

ΠοιιοΙςητί τι σΟΙΠΡΙΟΧιδ ΘπΠΠὶ (ΑἸ τὰ 40 {1 
Ἑαυ]ατγοπιίατη ἀπάτη ὃς απιϊσ πὶ νοτα- 

τοῖα (11π| 4] 1415 (Α] ατατοτ Ὁ ππσπης; ν]46- 
τοῦ απ Μεάογιπι τηοτς ρσπρητίς οοι- 
Ἰογαχη, Ο]οΥ ας {{ΠΠ|π|5,4]]ςπὶς οὔ πες δή- 
Ῥοίτίς ογπαίιπ, (ἢ ςξο οπίπη οπληΐα Μοάϊσα 
{πητ, τα Π16; τα πῖοα ΡαΓριγρα ὃζ σαηγ 65, 
δὲ πηοηϊΐα οἰγοιπν σο] ]ππ|. ὃζ αὐ Π}11 οἰτ- 
Οαπη ΠΊΔΠτΙς πυρᾶς : Παππη ἀρ Ροτίας 
ἄοιιὶ ἀερσδτες μδς οείαπητειπροίξατε, πλι]-- 
το τ νοίπίτιις πὶ ν Ποῦ, ταπι ν]έξιις τα- 
πυϊου) λα] ἐγσὸ ἡσπηι ν]οτοῖ ογηδεῖ ἢιης 
Ούγτις, ἰπτα θη ἐπ οιιηι : Ὁ πα] ΡΕ]ΠΟΠ τι, 
ἸΏ Χο, πλθα πγάτεῦ, ἀτππὴ Πα θο. 1114 νοτοὸ 
Ἱπτογίοσαπτο, ντοῦ ἰρῇ ΡΕΙΟ τίου γίάοτε- 

ΧΕΝῸῸ ΒΒ ΕἸΣ Ὲ-  ΤΝ ΠΤ ἸΘΟΥ ΕἾ 
᾽ "3 

οἕκ αὐ ἐδγωυαγῷ ποιῴν, εἰ μὴ ὼ δια τῇ 

μετόία ἐγρῶ τὸ, ἡ Ὁ ὑγρὸν ὥκπονῶντες αή-- 

λισχὸν, ὥςτε ὀνλή πὶ ᾿χύχωρφγιζαῦτα μϑὺ δὴ 

χτὶ πϑύτων «ἥρσῶν ἔχουϑυ λέγφν. οὗ δὲ ἕνεκα, 

ὃ λόγος ὡρμμἤϑη, γε λέξουϑυ (ς Κύρα Ὡρα- 

ξφς,αρξάνϑιοι απὸ πται δὸς. Καὶ ὑρος μϑὺ γὸ μέ- 

δωδέχϑι ἐτη 1 ὀλίγω πλέον, αυτη τῇ "λίῳ “λᾷ 

παιδεία, ἐπαιδεύϑη, ἡ πόύτων ἴ ἡλίκων ὄζε- 

φέρων ἐφω νεῷ ὸ εἰς Φ ταχὺ μανθανᾳν ἃ δέοι, 
ΝΣ Ὰ ἱνπ ἐς ἀκ 7 ᾿ Ἢ λιν ἢ 
χἡ εἰς Ὁ καλῶς κἡ ,ὐδρείως ἐκαςα ποιῴν. ἐκ ἢ 

Β τότ τὸ γϑόνε μέϊεπέμ ψαΐο, Ας υάΐγης τίω 
Ἐν ͵ νὰ - Ἐπ» ᾿ 
ἑαυζ ϑυγατέρφι, καὶ Τ' πιο δα, αὐτῆς. ἰδ γὸ 

ἐπεϑυμι4, στι Ἰχουξ κα λὸν καγαϑὸν αὐτὸν (ἢ. 

ἔρχεται δ), αὐτή τεὴ Μανδδρη πσϑϑς πὺνπα- 

πέφφι, καὶ τ Καὶ ὐρον τ᾽ ἐἶον ἔχουσοι. ὡς 5 αφί- 

κεῦ ταχίςα ο ἔγνω ὁ Κύρος ' Ας υαγάω ᾧ 

μήξϑς πατέρφι ογζο;, ἀὐϑὺς, οἷα, δη "ποὺς φ:- 

λόςφοργθς ὧν φύσά, ἡασάζετο τε αὐτὸν, ὡςκαἷρ 
αὐ εἴτις πάλωι σζωγε,ϑραμιϑύος καὶ πάλω 

Φιλῶν αασαζοιζ. ὼ ὁρῶν δὴ αὐτὸν χεχοσμιῆ- 

Ομ ϑυον ὦ ὀφϑιιλιιδν" τουρα φῆ καὶ χερωμα- 
3᾽ ͵ ΑΛ, , ͵ἙΝΔ Υ7 

τὸς οὐτοί 4, καὶ χομα!ς ἴσθος )ετοις, ἃ δὴ γῦ-- 

μεμα ζῶ ον μήδοις, (τα "ὃ πϑύτα μεηδιὲ- 
καὶ δε] ,ὺ οἱ πορφυφϑ! γιτῶνες, "ὃ οἱχφύδυες,ἢ 

φρεπῆοἱ πὐδὲὶ τῇ δὲρη Ὁ τὰ ψώλια «ἰξὶ Τταὴν 

χέρϑν οὖν ἀΐξρσοις ὃ ζις οἴκοι, καὶ γεοῦ ἐπὶ πολὺ 

καὶ ἐαϑῆτες Φαυλοτέραι, κοὶ δίαγται ἀὐτλἐ- 

φεραι) ὁρῶν δὴ Τ' χόσμον τῷ παπαου,ἐμξλέ- 

πων ἀυτωΐ, ἐλευ: ὦ μῆτερ τῶ καιλϑς μι ὸ 

παπαος. ἐρωτωσης δὲ δωΐξὸς αὐτὸν ̓ ποτε- 
Ε Ά “ ᾽ ἱ ἈΝ τ 

τιν; Πἰςοίπο, Δ Ῥάτοῦ ὁ τοίροπάοσης Ογτιιδ: Προς δόκεῖ καλλίων αὐτο ἐἢ .ὁ πατὴρ ηοῦτος. 
Ῥετγίαγαμη {6 1, αἱτ, Ὁ πηατασ, Ιοη σα ρα1- 
ΘΠουσίτηας οἰξ ρατεγτηςιι5: Μεάογιπ νοῖο 
αιοταποξοαυ δ νἀ ϊ, οὐ ἴῃ ν Δ 9 πὶ 44 
ἜΠΡ τοι τὶ ΠΊΘΤΙ5 ΠλΕἾτο ρα ΠΟ πογγ Πλι15 
οἵα, ΑἸξνασες αἰϊτοῖη σοητγα, ΘΟΠΊΡΙΟΧιΙ5 ὃζ 

ἰρίς Ογγαιη ρα] γα [πο] ἰη Δ υἱτ,αστογηαῖ- 
θὲς δὃζ αὐ} Πἶς Ποπουῖς οαία ἀοηῃατζιπιοῦ- 
παῖς. το 4 ἢ οὐ ἀητὸ ρέοαγεῖ,ειι} ἴῃ 
Ἔααο, οι ἐτοσαπη οοτ ατιτοιιπι ΟἰΓου πη ἦτι- 
οὐθαῖ; σιεπιά πγοάιτη δζ ἱρίδ ρεοηο Οἱ 
ςοπίποιενας, (Οὐ ταῖ5 δαζοιη 4] ριῖογ εἤος 
οἰερᾶτίς δὲ {Πρ ογαὶ τα ἰησοηι), ας [το] ἀο]ς- 
δξαατιιγ,δζο φα!τατο ας χ ουο εἰ Πἰ Πάτα πη 

αυλητῖι σαι οθατ, Ν πη ἀριιά βογίας, Ζιιοά 
6481 ἀἰ ΠἸσα τον {{Π|ς αἹογοπει, ὃς νέας οο- 
ται Τὴ Το σίοπο Ποητάῃα (ΠΟ ]}ς εἤτετ, οὐ- 
Ἰδγὴ ΘΖυμι σΟὨΙΡί οἱ ρο γα 141} ΓΑΓΕΠῚ Ἔγαῖ, 
δασαιπ ἀπτο πη σοθηαγοῦ Αἰέγασος, Δ Πιζὰ 
Π]τὰ ὃς ὕγτο, χαοάριιογο σασηαπι 1 στα- 

ἀπεκχρίναΐο ρα ὁ Κῦρος, ὦ μῆτερ , πξοσῶν 

αϑὺ πολὺ καλλιςος ὁ ἐμὸς πατὴρ Ἂ μήδων 

μϑυτοι,, ὅσων ἑωροιχε ἐγὼ καὶ οὖν ταῖς ὀδδῖς τὼ 

Ὄχι ἘΚ δύραις, πολὺ ϑτος ὁ ἐμὸς πασᾶος καλ- 

λιςος. ταασαζόνϑμος 3 αὐτὸν ὁ Αφςυαγης, 

ἡ σολξεῦ καλξεὼ ογέδυσε, ὶ φρετγοῖς ἡ ψελ- 

λίοις ἐτίκᾳ καὶ ἐχόσμι4. καὶ εἴπ ὄξελαύνοι, 

ἐφ᾽ ἵπαου γου(οχὀλίνε τὐϑ γυ,ὡς πὸρ τὸ αὖ-- 

τὸς εἰωθῳ ποράσεα .65 Κῦρος, τε παῖς ὧν ̓  

Ἐφιλόκαλος καὶ φιλότιμος, ἡδεΐρ τῇ ςολὴ, καὶ 

ἡπσευφν μιόυθούνων,κ ΩΡ χ αἰρεέν. οὖν πϑρσοις 

ὃ, ΕΣ ὦ χαλεπὸν ἐ1) κω δεφᾳι ἵπαοις, καὶ 

ἡπαεύφν ἐν ὀρφῇ ὅση τῇ χώρα , καὶ ἰδῷν ἵστασν 

πόρυ «σϑυιον ἣν. δάπγων ) ὁ ς-υάγης στε τῇ 
[π΄ -᾿ 

ως ἢ- 

δὲιςᾳ 

ϑυία τι αὶ ᾧ Κύρῳ, βελόνδυος ὃ πῶϑα 

γῶν» 

στὰς ἄθ- 

σιν. 

Ἔχ η)88- 

βα!ς, ᾿ 

79 ὁ πώπ-. 
"8 

“πος αὐπὰ, 

ᾷς. 



ΗἨ1 5: Ὁ Ἀ. ἀπ Ἢ 3 
δἔὴςα διάγᾷν, ἵνα ὕοσον τὰ οἴκοι δὲ ποϑοίη,,ροςή- ἃ τ ΠἸηγατη εἴτε γςΠ]ςῖ, νὰ ἀοπηοῆ σα ΓΆΪΠ τς. 
γαῖ αὐτῷ κα παροψ (δες, καὶ πθυτοδὰ πὰ ἐμ- 
ξαμικαῖα χαὶ βρωμαΐα.τ' δὲ κῦρονεἐφα ᾧ᾿ λέ- 

γν»,ὦ πάπαε, ὅσαι ρα μαῖα ἔχης ον ζ δεί- 

λεχαλ σὰ πϑω, εἰ αώίκη σαι ἐπὶ πόρτα τα  λεχάμια ζ 

γι χρυ τείνᾳν Ὡς χέρας, χαὶ Ἔἰπογέυεο πότων 
ΤΥ αϑυτοδαπτῶν βρωμῶν τί δὲ: Φανα! “" Α- 

ὙΠ Ὶ ͵ 
ςυαγάν : εἐγὸ πολὺ σοι δοκά καϊλλιον τόδε ὦ 

δάπνον 1) τῷ οὖ πξρσως» Τ' δὲ χῶρον ασοϑς 

ζῶτα πιποχρίνα αϑαι λέγεται, τἰχὶ ὥπαπαε, 

ἀλλὰ πολὺ απλεέξερῳι τὼ δὐϑθυτερα παρ ἡ- Β 

μνη οδὸς ὅξ!ν δ) Ὁ ἐμιπλνοϑέωσαι ἢ παρ ὑ- 

μιν. ἡμὰς μϑὺ »ὃ Φότος χαὶ κρέας εἰς αὕτο α,.- 

4 τὐμᾷς δὲ εἰς μϑιὺ Ὁ αὐτὸ ἡμῶν ασεύδεϊε, πολ-- 

λοις δεῖινας ἕλοις αἰῶ χαὶ κα τω πλαιώ- 

ἔϑοοι, μόλις αἰφικ»ίαϑε ὅποι ἡμής παλᾶι ἡχ9- 

αϑυ. ἀλλ᾽ ὦ παὶ,φαναι τ Αςυαγώυ,σέκ «- 

ἀϑουδυοι ζῶτα κἰδεπλαγὼ θα. γευόνδμος 

δὴ), »ἔφη,χα; σὺ γνώσῃ ὅτι ἡδέα, (τα δε ιν.ἀλ.- 

λα χα! σειφανωι δι κῶρον, ὦ πάτταςε, μυσενῆο- 

κϑυον ῶτα τὰ βρωμαΐζᾳ ὁρω. χαὶ ΤΑςυω Ὁ 
Ε Χ 

,γάω ἐπξεέοϑαι χαὶ τίνι δὴ σὺ τεκαιοόνδωος, 
ΡΝ, ἀν ΔΝ ὦ ͵ ΕἸ ΘδτΑ ἀν δ τ ὠπαινλέγής; οτὶ σε,ζφαναι, ὀρ, ὁπτὶμν μδρ τῷ 

3 . ᾽ ὅμὴνῦ " ΔῊ ἴω ᾽ , 

τότχανῃ » εἰς σστεῖδν τ΄ χιοό9ε ἀπυψώμϑρυον. 

στὸμ δὲ πάτων ζιγὸς δι γῆς , 4 θὺ- Ξσυκαθα;- 
Ὁ. ᾽ .- ᾿ ε ͵ ᾽ 

ρέςτ' χήρᾳ εἰς τὰ χήο:μαχίξᾳ., ὡςπόμυ ἀ- 
Ἵ « ἢ πα ο γΣ ἌΣ ΔΊ᾿ 

ἔϑουϑιος ΟΤΙ Και τοι τλεα, σϑὶ οὐτε αὐτὴν ἐδυε- 

οι ϑϑς τα δὴ τ’ Αςτυαγάν εἰπᾷν. εἰ τοί΄. 
« ΝΣ " 2 ͵ 2 

γιοῦ ὅτω γιγγνωσκᾷς ὦπα]. ἀλλὰ κρέα γε 4.υ- 

ὠχοΐ , ἵγα νεανίας οἰκα δὲ ἀπέλβης. ἅμα δὲ 

εἐἰεπάεγατγοῦ: ἔππὶ Ρατίηας οἱ, τὰ σοηἸ- 
τηθητὰ οἰροίαις ναγῖος αἀπιοιίτ, οἱ Ογ- 
ταπα ἀἰχηῖς ἔσγαπε: Οταπειιπὶ τί, πη] ἃς, 
ΠοΟΘΟΤΙΟΓΙΠ} ΟἹἘ ἰη σαπα, Πα αἰ ἄοπὶ δά ο- 
ΤληοΣ {τὰς ρατα]ϊας πγαῃτις οχιοπάοτς πε- 
ςοἴς ο(Ἐ,, ἃς εἶδος οίος ἴα ναῖῖος ἀεσῃ- 
Παῖς. Τα ΑΠγαροο: Οὐ 4} ἰηαΐτ,αῃ πο 
᾿ς δ] σασπα πλιὸ γι άσγαγ της] τοῦ οἤδ 
Ρετποα Αἀ σὰς (γε: ΝοαμΔ 4 0ΔΠῚ αἰϊς, 
τορος. παπὶ νία πάττο ΠΠῚρ] ἰοῦ δρυά 
ΠΟ 9 δέ Γοξξίοτ οἱὲ αὐ (λοϊοταιῷ, παπὶ αριιᾷ 
νοϑ. Ετοῃί 1 6] ἐπ ραἢΪς ὅζ σατο πος ἀεΞ 
ἀπσιητ,σιπη νὸ5 Θοςοπι, αι πος επάοπ- 
τος; Π.ΠΠ ΓΙ] 116 βογ δι θασος {πτπππηὶ ἄςοῦ- 
{ππ} ψασδῆτος; ΥἹΧ 0 τα ΠῚ 0 ΠῚ ΡΟΓ ΘΠ Ϊ4- 
τἰ5., Ζιὸ ἀτϊι πη ἀοἰατὶ Πο5 ογϑπηις. Υὶ 6- 
ΤΌΤΗ , ΠῚ ΠῚ, αἷς ΑἸἔγασοβ, πο] οἴϊα ποθὶς 
οΟΒιιαρατίοπος [{πὰ ποι {πηΐ. Ποά ἢ μας 
τι αιοάας στξες., αιαπΠν{παιίᾳ Ππέ, Πἰςσος 
σορῃοίοας. Ατνεγο, ἰη ας Ουτις, νἱάδοτα 
τρίμπι, ἀτις, οἶδος Πος Διοτίατι  ΟππΊηι6 
τῃτογγοσαγοῖ Αἰγασος: ν Πές, Εἰ, σοπίο- 
ἐξαγαγη ἀπσοης πος αἷς ὃ Οποάτε, ἰπηαίτ, 
δ ραῃοπὶδάτίρσεγς Π1111Π| Δ ΤῸ ΠῚ ΠΊΔ πὶ 
Οχτογσοῦς νἱ ΘΟ. 5[η Πογιιπη 4] 114 αἄττε- 
ἐζαγί5, ἔαεῖπι ΠηΔρρ 5 Ρυγσας ΠἸ]ΔΠΕΠῚ, ααί. 

ΡοΓηπαπη τηοϊοίς ἔδγας, ρςπδηγ 115 Γι ΠΠς,᾿ 
ἘτΑἴγαρεας: 51 φυϊάοτη ἴτὰ Η]Ϊ ος Πίος, αἷτ, 
(Ἰτοῖι φαγί νοίσοίο, πὸ ἰππς ηἰς 40- 
ταυπιγοάςδς. Η ας ἄπ ἀϊςοζςῖ, πλιτας εἰ 
ταῆλ ἔθου ΠΔ5 ἡ 1ΔΠῚ ΠῚ [ΠἸΟΤΟΓΙΠῚ Δ Π14-- 
1 φατηος δά Γοτι τα Ππ|| ρεγ αἰ δοῖαγ, Ογ- 
ΓᾺ15 ΔΌΓΟΠΊ. ΟἸΤΠ 1 σα Π11Πὶ σορίατὴ νἱ- 

ἄοτγοῦ: Γλάφης ΠῚ, αἰ, σατΏδς ἢδ5 νη ]-- 
ποτίας αἷς, ντ εἰβ ντὶ ρύὸ αύδίτγίο πλθο ροίς- 
{την} Εχυ!ἄθπι, πα 16, ργοΐςέξο Πας τἰδὶ 

ζᾳῶτα λέγονζα, πολλὰ αὐτο δα φέραν » χαὶ Τ) 46 Ε]1. [δὲ Οὐγευμτη αἴπηΐ ἐς σαγηθα5 ἀοσο- 
» ͵ νν» ᾽ ΔΕ 

ϑηρέα καὶ τη μέρων. χαὶ Τ' κῦρον, ἐπεὶ ἑωφοι 
λ ὶ ͵ » ὟΝ Ἢ ! ͵ 

πολλα τὰ χρέα, εἰστειν᾽ ἡ Χο διδὼς [φαναι 
͵ .“ 

χρέα, ὁ, ὦ, 
3 

᾽ ͵ὔ τ ͵ ᾿Ὶ 

ἈΚ μοι, ὦ πάπαε, τα πόρτα τὰ 

Ρτί5 ᾿πτοῦ δι} ρ]6γαίς» πα ηγος ἔα Πάτα ς 
ἢ γι ας, χιαπι νοῦθα φας ἄληι ἤπ σα] 5 
Δα ςσοτγοῖ: Ηος (1 ], 41 {6 το πο ἄοος 6- 
ααυίταγα. ΤΊΡΙ πος, υϊ γασα]α πτε ἀοπαγδ. 

αὐ βέλωμο; ὠΐζις χελακ; νὴ δία, φανα), ἐγώ 14 οὨΐπ, σοί ἀοη),αἴιο μασοο. ΤΊ γεγο, 
σοι, ὦ παῖ. εὐζος δὲ ἃ χῶρον λαξόνζα λυ αυοά πιο ἀΠΠσοητοτ ἱπίογιις, ΤΊΡΙ, ιοά 

κρεαΐν, δ διδόναι τοῖς ἀμφὶ": παστὸν ϑερφι- 

πευταῖς, ἐπ τλέςρνϊα ἐχα ς᾽ σοὶ μἂρ τϑτο, ὅτι 

κυδοθύριος μὲ ἱττσευφν δὲδὲι σκάς᾽ σοὶ 5,0 τί μοί 
Ἶ -“ ὶ “Ὁ ΤΑΝ ΕΛ Ν 

παλτὸν εδωχας. τῶτο γὼ γε ἔχώ. σοι δῈ, οΤί τὸν 

ΠΊΔΙΓΟΠῚ ΠΊ ΔΠῚ Ποποιιῆςε ςο] 5. Η αἰππιο 
ἀϊ οϊεδατ,ντξοιταγ,ἄοησος σαγῆςς ΟΠ ἢ 65). 
45 ἀσσεροτγαῖ, αἰ ΠΡ υΠΠε. Ετ Αἰἔγασες: 

ΝΙΠΙΠε ὅδοα {45,1 Π4αϊτ, ρποοῦπα: Ζαΐ α- 
Ριιά ἤγς ἰῃ Ποποῖς πηαχίπιο οἱ Ὁ ὅσας φατέ 

͵ λ Φ ᾿ Η σ Υ Ξ παπαυνκαλαίς εραπευᾳς" σοὶ δ, ὅτι μου τί Ε δὶς δ ρος ποι γαῖ, ὃς Ποπογαῦῖο Πππποῦα 
4“ ἢ -» » γὲ 

ἐποίει μστέρφ ἀμᾶς. ποιαῦτα Ἷ ποιάν, ἕως διεδιδὸυ 
͵ “"ῇ 

πϑρτα ὦ ελαζε χρέα. Σακα 3, ,φαίαι 1 Α- 

ξαπροθατοτ, αἀἀπσοπα! θοὸς αὐ Αἰξγαρσείη, 
φαΐθιις 10 σοπιοηῖο εἰδε οριις; δέ Δ[ϊος 
ΔΙΓΟΘΠα , 405 ΠλΪΠπ5 ΟρρουτΠΠΠΠὶ ρυζαγεῖ 

φυάγάωυ, ζῷ οἰνοχόῳ, δὲ ἐγώ καιλιςα  μῶ, οὐ- άάιςοῖ. Τ τη Ο γε ντοχροῖς δάϊνιο νεγε- 
ἑ ἘΜ Ε ᾽ ΑὟ 5 Ν ᾽ λ ͵ὔ 

δὲν δίδως: ὁ ἢ Σαχας Ῥέα και λός ς ὧν ἐτύζγάνερὰ ἐιμιζωὺ ἐχὼν «δϑςα γήν τς δεορδυός Αφυ- 
᾽ ε ᾽ σχ σἈᾺΆ -“ ᾽ ͵ ΟΕ 

«ἴους, ὁ Ξἰποκωλύφν ὃς μὴ χαιρὸς αὐτο δοκοίη ει) ωροφα νοὶ Τ' κῦρον ἐπαδρέακ ὡροπτεϊῶς, ὡς αἷ 



τὸ ΧΕΝΟΡΉΗ ΡῈ ΝΟΥ. ΟΥ̓ΚῚ 
ἌἜΨΕ τ ͵ ε ιὰ δ ν Υ λεν τ 

ζαπάϊα ριιοΥῦ Ρτοσδοίμς ἰητογγοσατ αἀπυ- Α πταις μη δεττω ὑποτήνοσων" ορε τί, ὦ ποτέ, 

ὀδγεια, ἀπ. ταπτιπιὶ παΐο Ποποῦοπι Πα- 

Βες᾽ Αἰἔγασοϑ ρεῦ ἸοοῃΊ : Απποηνίάος 

αἷτ, φιλτη δ 6116, ἡ ιαΠὶ ἀεοοπεῖ ῥε ρο- 

ΟἰΠατοτῖς πλπίις ὀροατ Πσύαπι οπ τὸ- 

ὁυπη ρίποεγηαξ ροουΐα (οἴτο παϊ γῆς, ὃζ 

ἀοίίςατε ἱπέμιπάπησ, αστγιθα5 ἀἰρίτις ραῖο- 

ἐλ αὐαί νεἤεπαο ἢο τά πηΐ δέ οἴογαπι; 

νι Βασίξαγο βοσιθιηι σοπηοα Πππιε σα- 

Ρίοπάμηι ρουτίσαηϊ, (γα δζοπι: Ιαδο- 

ἴο, ᾿π 41, [αἱ αἰὶο, δά οαπὶ ΤΠ] σαοσας 

Ροσυιπιτγαάοτς, φαο δος ἱπξιίο εἰδὶ ρο- 

τὰ τὸ ΠΉΪ Ϊ σοπο Ποην, ἢ ρο τη. Ιτααπς ἀά- 

τὶ ροουϊιμη ΟΥγτὸ “ιπ|πὶ ἱπΠΠΠΠ|οτ,ασοορτιπι 

11|ς Ραγὶ οἸαἱτ πἀιπξγῖα, {πα ϑασαπηςντί νι- 

ἄετατ. Αχια μος πιοάο ναΐτα δ (οτίαηι 

4ιδηάδπι ὃς Ποποίταπι (ρεοϊοπὴ σοπίροί- 

ἴο, ἢ ου] ται δο ραῖογαηι ρουγοχίς, νὰ 

Ἰατσιιπη Πλατγὶς ραγίτοῦ ὃς Αἰγαρὶς τ απ 

τοποίξατοτ. Πρίππι οείαιη (γγαπη σιν ΓΙ 

Δάασππηοχ  Π ρτοάίτιτη οἱς, ὃ ἰπτοῦ οἱ 

οαϊαπάιιπι ἀἰχ ΗΠ: ῬΟΥΠῚ ϑασα, ᾿όπογο 
ΠΣ τοῖῆο ἀοποίαηι, ἸΝατη ὃς 1115 ΓΕ τι5 πηάσίς 

ἱπά4αἤείας το ροο!Π]λτογ το, ὃς νη Π ἰρίς 
ποη ορίθαπη. Οἰΐρρα 4υ] γορίδαδ ἃ ρο- 
ΟΠ ς (ππηΐ. ἥσπιηι ρατογαηι ρογγίραπης ογα- 
ἴμο, παυπιιηγ εχ εαὰ νἱπιιπὶ δζ [ἢ ΠΊΔΠΙΙΠΠῚ 

Πηϊβγαπιϊηαίπι αδίογθεπτ; ντ γαποπαὰ 
ἱπέαπάδητς, π1Π1]} Ποὺ εἰς ργοῖτ. Ῥοίξ {4 
Ῥεγίοοιπι Απγασος: Ὁ ἀαπιοῦγοπι ἰΠ 40, 
ΔΠΠΠς ᾿Πτο θα (οἶτα ϑασαπῃ ᾿Πγ τά 5. νἹΠΠὶ 

πὸ ἁ οι ἘΠ αἱὰ ρτοίοέξο πχοτιοθατη, 
ἰτης Πα ἴῃ σγατογο νεπεηα σης Ναπι 

σαηγῖα σοθηα αἷς Παῖα] το ἀπγῖςος οχοὶ- 

Ῥοτος ρίαπο ἀθργοποπάϊ, νεηοπα πιηονο- 
δ᾽5 ἱπειἀπΠῆς, ΑΥ1ΠῈ: Ὁ ασπαῖπῃ μος ραέϊο 
Ὧ!1 αι πιδ ποτ ΠΡ το νι ε θην ριοξο- 
ἑζοϊπααίς, δζ δῃ Πγῖ5 νο5 ἃς σογρουῖθα5 τἰ- Π) Χρ ουτή 
ἴαδθαζο. ῬΓΙΠῚ ΠῚ ΘΠ Π1,4 11α ΠΟΒΡΊΟΓΟΚ ΓΞ 

δοζθποη Πηϊτς, ᾿ρῇ ξλοιεθατῖς. Ομπαϑ ο- 
ΠΙηῚ ΠΠ18}] νοοΙ Γογα σά πλ]ηΐ, οἰπὶ γοίμπηεῖ 
σταταο ρτογίις ἤθη ἱπτο  Πρσοτοτῖβ. Οἱ δὲ 
τ ἀϊσι]ς δ πλοάπιτ σαπορατῖς, ἃς Δ ηι115 
ὁάποῆτα σορίάτη Ποη δ (σα]ταγοτῖς αγαθα- 

τἰ5ταπιοη ορτίπηο Ποιΐποτη σαπογο. Ῥγα- 
τογοα οτππὶ αι: νοἰἔγαπα γο θυ γ πππὶ ρτς- 
ἀἴσαγοτ, ντ ρείπηπι (αἸτατατί δά τσ εθατί5, 
ἴαητιτη αθοτατ,ντίαϊεατο ροήδτίς δα ἡπππτο- 
Τα ηγ,ντ στιατ ογοξε] {τς Πα αϊγοτίδ, ρεηῖ- 

τις διττὴ ΟΠ ΠῚ ογατὶς. ὃζ τα τα ΓΟσΘ ἢ. εἴς, 

δ {Π1πὸ {π οἢτὸ ρυϊποίρει. Αφοοτοσηρο- 
Τ6 ῥΓΙΠΊΠΠ ἐααίοηη ΔΏΪ Δ ποτὶ ααια- 

ἴδηι ἀϊσοηϊ ροτοίξασομι τ εἴτοὺ, αἰιοά τῖπο 

πῦτον ὅτωι μᾶς ; ἢ 1 Αφτυάγῶν σκωναγζον 
5 2 εν ͵ ε - ᾿ 

εἰπτῷν δ'χ ὁραις5) Φαναι, ὡς καλώς οἰγονχος χοὶ 

ἀὐλημόνως; οἱ δὲ τὴν βασιλέων πότων οἰγο- 

οι χομψῶς τε οἰγονχοούσι, ὼ καϑαῤίως ἐξχέ- 
Ἂν “Ἥ λ ͵ 2 «“ 

ὀὲσί, ἡ διδδασι ζῖς ποιοὶ δακτύλοις οἰχθέυυτες 

Τ φιαλζωυ,ὼ ποδϑεφόρουσιν, ὡς αὖ εὐδοῖεν Ὁ 

ἔκπωμα. ἐὐληπῆδταΐζα, μέλλοντι πίνᾷν. χέ- 

λάυσον δὴ,φαλϑὰ!, ὦ πάπας, ᾿ τω Σακά, ὦ ὃ σάκαν 
Ὁ} 

ἐμοὶ δούγωι Ὁ ἔκπωμα» ἵνα, κἀγὼ καιλαΐς σοὶ 

Β πιᾷν ἐϊγέας, αὐαντήσω μα σε, ζεὼ δεούω μα). ὃ 

Τ' κελάζσαι δούναι. λαθογζα, ὃ τ΄ Κα ὐοον, ὅτω 
ΧΟ: ͵ Ν ἢ “ἤν δ τ' ͵ ῇ 

μϑυ Δ κλύσω Θέκπωμα,, ὡφαΐρ τ' Σ αχα) 

ἑωρο᾽ ὅτω ὃ φήσοιγ)α, Ὁ πσοϑσωπον ἀσόδαίως 

Ἢ ἀ ον μόνως πῇ πως] πϑοςενείκάν ἡ οὐδϑγαι. 
μ᾿ Ἷ ᾿ ) Ων ἊΝ 
τ' Φιαλζω τωπαπαω, ὥςτε τῇ μι ΤΘᾺ Χ) τῷ 

Αςυαγὴ πολιοὺ γγωΐζᾳ πὐϑαδεῖν. χαὶ αὐτὸν 

δὲτ' Κύρον ὀκγηάσανζα α)απηδιησώι τσδὸς 
" ἣ " ι ᾿- “ ἜΦΑΤ πὰς ͵ 

τ᾿ παχῶον, χα! Φιλοιώΐζῳ αὐκκο εἰστειν,ὦ ΣΣ οὐ-- 

κα, ὠπώλολας. ὀχξαλαῖ σε ἐμῆς. τάτε 

Ωγ» ἀλλα, Φαλαι, σοΐ καίλλίιον οἰγοιχούσω, χαὶ 
σαν γα οὐ ληγ ἘΟΔΝ Ὀμα ΨΣ τὰ ᾿ ; : 

Οὔκ οἰκπίοιαι αὐτὸς Τ' οἶνον. οἷ ΟΡ ΤῊ βα- 
Α , ᾽ ͵ » "» λ " 

διλέων οἰγοχοοὶ ἐπειδδὺ ογδιδῶσι πίω φιώ- 
Ε μ δ ν)}.) δ... ͵ ναὶ 

λζῴυ, ρύσαντες ἢ ἐπ᾿ αὑτὴς τωΐκυαθῳ, εἰς ἀπ' αὐτῆ; 

αἴο ἰριφεροὶν χεῖθφι ἐγχεάϑυοι καζαρβο- 
ΟΝ, Ὁ ͵ 2 ͵ ἣ 

φούσι, ἼΣ δὴ, εἶ ΠῚ ΤΟΙ ΕΥ̓ γεν μῆλυ- 

σιτελῷν ἀὐζις. εἰκ τούτου δὴ ὁ Ας-υαγης δητέ- 

σχωπό]ων ἔφη, χαὶ τί δὴ, ὦ Κύρε, ζῷὶ ἀλλα 
αἰμμουνδωος τὸν Σαχά», Οὔκ ἀνὗβροφησας 
ων «᾿ ΓΟ 5» ᾽ 

τῷ οἴνου ; ὅτι νὴ δὶ, ἔφη, ἐδεδοίκειν μιῦ ον πω 
- " ᾿ 

ὅλ φαρμακᾳ μεμιγμένα εἴη. χαὶ γὸ 

ὅτε εἷςας σὺ τὸς φιίίλοις ον τοῖς “ἡυεθλίοις, 
7 ͵ ς νὰ ἈΦ σα 

σαιφεῖς κατέμαϑον φευρμακα αὐτὸν ὑμῶν 

ἐγχέανᾷᾳ. καὶ πῶς δὴ, ἔφη, σὺ ὦ “πὰ), τῷτο 

κουτεγγως : 7 νὴ δ᾽, ἐφὴ, ὑμὰς ἑώρων κὸ ταὶς 
Ἵ Ν -“" ὴ ͵ -“ 

γγω 4150 Οἷς σωμλασι σφαλλορϑυους. ποθ - 

τον δὺ »»» ἃ ςἔκ ἐῶτε ἡμῶς τὸς “πα) δοιὰ 

ποιήν, ζιῦτα αὐδθοιὶ ἐποιῴτε. πλύπες κϑὺ 
Π ᾽ ὺ ᾽ Ὶ »νε Φ 
ἅμα ἐκεχρ αγάτε' ἐμανθανέϊε δὲ σϑτεὶ ἕν δὰ - 
λήλῶων. ἤδὲῖε δὲ ἡ ἀζφίλα ἡΜοίως. οἕκ ἀχροώ- 

Ὅν 5.2) » ͵ », »} { 
Ε μϑιοι ἢ 5 αϑὸόντος 9 ὠῤψυέϊε αὐδάν ρίζα. λε- 

ἐγ ὦ Ἐν ἡαν ν ε τε! Ψ ἐπ δῷ; " 
γῶν ὃ ἐκαςφὸς ὑμῶν πίω ἐσ ρωμιύου, ἢ ἐπεὶ ἔπεισ' εἰ 

» 4} ἣ «“ ϑέρως, Φὴ 9.0 ἄν, 
αὐαςαίη]ε σρχησόνϑυοι, μὴ ὅπως οργείο ζ ἡ “΄" 

5 ᾿ Η Ἂ ς -“ Ε 2 δ 50 3 ͵ ᾽ 

Δνοθῖς Πογοτ Οπρρε ππααπιτασοθατίς. ρυθμίω,, νὰ οὐσὶ ὀρϑούοϑα) ἐδγεύα οϑε᾽ ὅχτ- 
! ἍΤ ἢ ͵7 «“ ΟΣ Ν Ἶ 47. Ὁ ᾽ λ ᾽ 

λεληοθς ἢ πυτάπασι, σὺ τΈοτί βασιλόίς ἠοϑα, οἵ τε ὀηλοι, τί σὺ Ῥύχων. τῦτε γὃ δὴ ἐγώ) ς [ὁ 
ἕξων, ἣν ἤν “ -΄"» ", δὲ 49 ὁ πλιὰ Ἷ ᾿ πὴ “» “ 

ἜΦβωτον κου τειμιοθον, τὶ το τ’ Ῥζα κοὴ ἰσηϊορία, ὃ ὑμς τότε ἐποι{τε ϑδέποιε οΡίωυ ἐσιωπετε. 
τε 

καιο 

Ν 



ἤπθίεναι 

ὡς} “πὰ , “ΝὝο 
ὁποίαν ὡ Ὁ μετϑχζως σοὶ δόχϑιου Εν 
βούλῃ 

ἀἢ ἔπφᾳ 

“άτε 

ὙΜ ΕΥΤ Οὐκ ν ἘΠῚῪΒ ΘᾺ ἵ, ῖξ 
ὁ ὶς ΓΝ ᾿ ς ἡ Ἁ ι ὯΝ . Β Β : καὶ ο Αφυάγὴς εἶπεν. ὁ δῈ σὸς πατήρ. ὦ  Απνοτζοτιπις Ρατοῦ, ΑἸῚ, (ἀδίοοῖς Αἰ γαρός, 
ταὶ Ἀ πίνων οὐ μιεϑύσκεται ; οὐ μὰ δι᾽ 3 ἔφη. 

λα πῶς ποιῴ; διψῶν παύεται. ἄλλο δὲκα.- 

χὸν σστίὲν πα ο(. οὐ γὸ οἴ και ὥπαπαε, Σ ά- 

κας αὐτοί οἰγοχοᾷ. χαὶ ἡ μήτηρ εἶπεν, ἀλλὰ 

“ποτε σὺ, ὦ παῖ, οὕτω τῳ Σακα, πολεὶμ46: 

Δ δὲ Κα ὅρον εἰπεῖν, ὅτι νὴ δία [Φαναι Ἔ μι- 

σῶ αὐτῦν. πολλάκις ὙΣΡ με τσϑϑς τονπατ- 

πον ὁχτϑυμιοιοῦτα αὐ ος δραμεῖν οὗτος ὁ μιία.- 

ρώτατος Σι-ποκωλυ4. δλλὰ ἱκετάζω,, αναι, 

οαπὶ Οἱ δῖς., Ποη ἱποθτίαταν ΙΝϑη ρτοίο- 
ἔξο, ἱπχαῖς Ογγι5, αοτηοο ἰσίτατγ α σο- 
τῖτ ὃ δ1τἶτο ἀςπηῖτ; πος οἱ συ 4 αηααι ῥτα:- 
τόγοα ΓηΔ}} σοί ας. Νοη δηϊπι, ντ πα ςπὶ 
ΑΥΒ ΓΟ, πλΐ δις, 54οᾶς οἱ ἃ ροοι!ς ΟΕ, 1- 
δὲ πγατοῦ: Ὁ παππο ΓΘ ΠῚ πη] ἢ] αἷς, ταπτο- 
Ρότα δϑδσδῃι Ορραρηδϑ} Οὐ ργοίεέϊο ἰη- 
4π|τ, σάϊ εἰιπη. ΙΝ Δηι τὴς Ιρῖτς δά ἀαπτπ 
ΔΟΘΌΓΓΘΓΟ σΠΡΙΘΠτΟΠῚ . ἱπηρ.ΓΠΠΠ Πγ115 {{Π 
Ριομῖδεε. δ6ά οδίςοτο το, πὶ τις, ἔλο νὲ 
1ῃ. δα πὶ ταὶ τὐϊάπιο πε ἱπυρεγίαμη. Ετ ἃ- 

ὦ παπαε, δὸς μοι δεῖς ἡ μέξοις όξαι ἀὐτν, Β [ἔγασο5: Οποάπαπῃ ἱπηπῖς ξαταγαπι εἶδε 
ΤΠ ͵7 ᾽ ᾿- λ “Ἢ ν 53) 3 

χαὶ τ' Ας-υἀγᾶυ εἰπειν, χα) πῶς δὴ αὖ ὩΘ- 
᾿ 3. ἘΞ ὦ 

ξαις εἰυτ καὶ τὸν Κύρον φαϑαι,ςὡς αὖ ὡςτὸρ 
οὗτος, ὄχι τῇ εἰσοδὼ , ἔπφζῳ ὅποτε βουλοιζ 

ΤΙ 3.0..9 », ΄ », ὦ " 

Τ Εἰσιενοη τε “ρίσογ,λερριμ αν 1] ουττω δὺ- 
Δ ΡΟ ψΣ Ε " ᾿ Ι 

γωτὸν τρίτῳ οὐτυχ ν᾽ «σου δε ζη γὸ πρὸς 
πἰνας. εἶθ ὁποτὸν ἥκῃ Ὀχὶ Ὁ δῴηνον, λέοριμ᾽ 

αὐ ὅτι λούται. εἰ δὲ πλύυ «πουϑαίζοι φαγεῖν, 
3. γ ὦ) Ν 3 ΠΣ ΤΩ “ 

εἴποιμ᾽ αὐ ὅτι ποῦρδα Ἵ γωναιξίν δθην' ἕως πα- 
-“- « ον ΚΑ ΑΥ 7ὔ 

ξουτείνα ει τῦτον, ὡς τῶν οὗτος ἐμὲ τον Βα εί- 

"4, δἰπὸ σῷ κωλύων, ποιαύζας »ϑὺ ἀὐζις 4 9υ- ΓΟ 

μίας παρῆγεν ὅχὶ τῳ δείπνῳ, ((ς δὲ ἡμέρας, 
εἴτινος αἰοϑοιΐο δεονϑιυον ἢ “΄ πασταον . ἢ Τ᾿ τῆς 

εὐΐξὸς ἀδελφὸν, χαλεπὸν ξὦ ἀλλον φϑούσαι 
ττο ποιήσανζᾳ. ὃ΄, τί γὸ δοώμωτοὸ Καὶ ἱροςύ- 

πϑρέχαιρεν αἰὐοὶς γδριζόυϑυος. ὅη᾽ δὲ ἡ 
ἹΜΜμαγδϑρη παρέσκάυαζῦ ὡς απιοῦσοι πάλιν 

“σδϑς τὸν αὐδρω, ἐδεῖτο αὐτῆς ὁ Ας᾿ υάγης 

καταλίπεῖν τὸν Κῦρον. ἡ δὲ ἀπεκχρίγατο » ὅ7| 

βούλοιτο υϑὺ αὐ ἁπϑυΐζᾳ τω πατεὶ γδρίζε- 

πος τατιπι τῇ ΟΠΠΠῚ ἱπηρο γα Πνὴ δαῃς Ε41- 

ἀεπιαάέογοβντ Πς, τείροηάϊς γτας, νθὶ 
ἀεϊπάς δή ρα άπ νε !οε ἰηστοά!, ποη- 
ἄπιπὶ οἱ ἀἰσούθην, ρταη 41) σορίᾶ ροῆς ἢοιῖ: 
Ἀδς οπίηγ απο οἰππὶ αι ἄατη (οτία {πητ; 
οί νθὶ αὐ σοῦπαπι νεηίτοετῖ, ἀϊἰσούθπι επὶ 
Ιλπατγο. δίῃ αὐπιοάμην σα ρί άτις οἵοις πιδη- 
ἀπισαηα!, αριια γα] οτος οιπὶ οἹ]ο ἀϊσογαπι, 
ἄοποο {{ππ||τὰ ἀπ γγοίη,ντ ἰρίς πλο ἀ οττ, 
δάϊγετε ργομιθεη5. Ηῆος πιοάο Οὐτιιβ ητεῦ 
ςαὐπαπάτπηοος Ἔχ ἰλγαῦας. Ττογήϊι νο- 
τὸ ἀ ΠῚ ΟΙ]ς σάττοτῖς ογατ, ᾿ρίαπι ἴῃ οΠΠ οἰ πη- 
αἷς 15 ἀπιθιοτογα, σασοιπαις νΕ] Δ ΠῚ 

ψΕ] ἀπ που]ιπι το αίτοτο ἔοηΠςτ, Ναμ 
ταϊγίῆος σαιιάοθας Ογτγις, ἢ αὐαίη τὸ ροί- 
(ες ᾿ρῇ!ς στατῇσατὶ. Μαηάδπαμπινοῖο τἰιπὰ 
δα πγαγίταμη αἰδίτιγα ἰἰποτὶ (ς ράγαγοῖ, οτα- 
θαι Αἴγασεςνε Ογτγιπ αρι (ς Γο!παπο- 
τοῦ. ὰ τείροπαϊτ, σιρεῖο (6 φαΐάαθτη ἰῃ ὁ5: 
πγηΐθι15 σγατι ἢ σατὶ ρατῖ; (ξ οχ Ἐἰπγατε τὰ: 
τιθῇ ΡεγΠο] εἴξαπα ΠῚ ἔοσγς, Π]τππὶ ἱπα1Ξ 
τιπι ΓΟ !!Παογο, δ᾽ τατη ἃ ἴγαρες Ογτιπὶ 
σοΣΡΕ]]ΔΠ5; δὶ πιθοιπὶ Η]], πιδης 5, 1η- 
ααΐτ, ργίπλιπι ἴῃ δάθιπάο πηδ 846 45 Ὠ181] 32, Ἃ -“ λ 

οϑαρ, αχονζο, μδὺ τοι τὸν παι δει, γα λέπον γο- ΠΕΡῚ φαοά ἱπηρεγεν μαδεδίτ: (84 ἀγδ τ) ταὶ 
͵ 2 Ὅῶς 2. ταις ͵ 

μὠζειν ἐ{) καζαλίπειν. ἔνϑο δὴ ο Αςυὠγῆς 
͵ Δ “" «» “ 2) ͵ 2 

λεγά 996 τὸν Κυρον' ὦπται » ζω ψϑϑυης παρ 
5 λ »“Ὕ λ “ 2.7} ᾿Ὶ “2 Ἵ » 

Εμιο! » τοξϑτον υϑρ τῆς παρ ἐμ εἰσοδου σοι ου 
!Ι 2} ᾽ ΦΌΤΟ , ͵ Ἄν τ 

Σ αχᾷς φέξῴ, Ὅλ οποτοὸμν βουλῃ εἰσιέναι) 
5 ἀν στ ἡ 5») ᾿ ͵ " - 

ὡς ἐμέ, ὅγε σοι ἐστι" καὶ ΣΡ ΙΝ σοι, ἐφη,μκαὶλ- 
7] “ἢ 3) ͵] 4; ΑΝ... 7 

Ἅλον εἰσομ 9:1 ὁσω αὐ σιλέονακις Εἰσιης ὡς Ε(μ6. 
ἌΓ. ὯΝ ἐἡ 'σφαν» “ ᾿ μὴ ε 
ἐπαζο. ἢ, ἵπαοις ζοῖς ἐμοῖς ὙΘΉσΗ ο»ὁ ἄλλοις ο- 

͵ Ε] , “ ἃ τ 7 5, ΩῚ 

“πόσοις αὐ βουλη. κἡ) ὅταν αὐπίης, ἐχών ἀὐπῴοις 
ἘΝ τε δ 9 2 ᾽ ΄΄ ᾽ λ 

αὐ αὐτὸς ἐδελης. ἐπᾷζῳ δὲ οὖν τω δείπνῳ ἔχὶ 

οὐ πΠ16, Ζιπάοσιπημε ν οἰ πεσὶσ,φοσα- 
ἄετς. Οὐη οτἴαπι δὶ οο πιαίογοπη παρ οο 
σέλτίαπη, Πἰιο της ἔπ ρίπς ἀσοεῆοτγι5. εἰμ 4ς 
Πεῖ5 6α115, ὅς 4115, αοτοιιη 6; γο ποΥῖβ;ν- 

τοῦ 5. απ α; ΔΙ 5 ΔΙ ]ιιο, τθοιιπῇ ΠΌῸς ἴ- 
Ρίε νο πους, μα θεθὶ5. Ργατογοαίη σοοπᾶάο 
αάϊά, 4οἀ ἰρίς πηοάεγατατη εἵϊς ἤδειιος. 
4 νοϊπειῖς νία ἱπος ες. Αάπας αιίαπὶ 
δ τ] 40 ἔσγας, φᾷ πιῆς ἴῃ Ποστίς πητ: 
τὰ ΠΊ 4145 Οπηηῖς σοποτὶς ΘΟ] Πσαπι., “13 
δὶ ρυϊπιπτη οαπίτατε αἰ αἰ σοῖς, ρετίς - 

7 ͵ ς Ν ΠΩΣ ὩΣ ἜΣ Η 

ἐγχήν Ἷ ὁποίαν βουλ4..Ε 4|οτῖβ ; δέ (Δσ τι! ἸΔΟα]156; σγαπάτυ τη γγο-" 
λ ! - λ 7 - - Ζ 1]1- δὸν ποράυσγ. ἢ ἐἰπελισονσε γε τον τω ωρα- ταπΠητηοτὸ ΠΓογη65. ἃ ἀάδιη δὲ ριεῖος ΕΠ], 
ἊΝ 57 Ἵ 

δείσω ϑηράα, δίδωμί σοι, ἡ ἀλλο πθρμήοδευ- 
͵ «' 2 ε Ἷμ 

πασυλλέξω, ἃ σὺ, ἐπειδδυζαχιςα ἱπαεύειν 

4 τοσατη τἀ δητ; ὃζ Δα φασι πατιο τη 
ν ]]οτα ἀἰχοτ δ, πΠ]απ| ΠῚ ἱπηρειγαἰ5: 

᾿κ ᾽ «“ ς ] “{ ἅ -» 
μάθῃς Ξ διώξη 5 ὦ τοζά ων αὶ ἀκοντίζων καισαξαλής ̓ ὡφαὴρ οἱ μεγαιδϑι βηδίαθο, χρὴ πταϊ φῶ 

2 ͵ ᾽ « ᾽ 2 ᾽ Ω 

δὲ σοι ἔγὼ συμιπακτορϑις παρέξω" χαὶ ἀἰλλλουῦσοι αὐ βουλῃ λέγων τσξϑς ἐμ Οὐκ ατυχήσεις: 

Οὐνί ἐξ, 
χ4 (μο: οἵα 

Μειο βὶ- Ἂ 



12 ΚΕΝ ΌΣΡΕΗΙΕΟΒΙΥΕ ΤΗΝΕ ας ἘΠῚ 
ἐδ! ΣΕΥ “ ε ͵ 

Ησοσαιπι Αἰῖναρες ἀἰχηῆοι, τητετγοσα- Α ἐπεὶ δὲ ζαῦτα εἶπεν 5 Αςτυάγῆς, ἡ μήτηβ 

θαι Ογτγιτη πηάτοῖ, ΠΊΔ ΠΟΤ ΤῸ ΠΤ 

εοάογο. ΑὐὐΠς αἰ μὲ ουπέζατις, Μαπογείς 

γος σἐ]οεἰτογ τορι 1 αὶ σίας δυτοπιΊη- 

τογγοράγις ἃ Πηαῖγῶ, Οὐ αλο τοῖα ἢ ἀϊχιῆς 

Ροτιδοταν Ἶ Οιά ἄπ] ααυϊάςθῃι πλρᾶτηδ- 

ἴσου ῃτοῦ 40.165 δέ (ἀρ ττῖς ὅς τα δ ις ἘΞ 

ἰαου]απάϊς νείαπι, ἰτα νἱ θοῦ ες ργαίξδη- 

εἰππιις. Ηςἰς δυτθιη (τσ ᾿πτο Προ πιὸ αὖ 

δ᾽ θΔΠθ.5 Θαίταπάο {προΓαγῚ; αυοά υϊ- 

ἀἄσηι πρα ππάτοῦ, (οἶτο ρογ ΤΠ Πϊ πο] οἰξιιπὰ 

εἤο:Οτοά ἢ πὸ Πιεῖς τε] θεῖς ὃς αῖτα- 

το ἀϊἀΐςοτο: Ζπππὶ ἀρια Ροτίας ὅγο, ἔδοι!ς 

τὴς ΡιαΙ δῆτος ΠΠ1ος5 ροάϊτος {προγαζαγιιπι 

αὐίτγογιαῦνδὶ λις δα Μεάος τειιογζατ, η-- 

τοῦ οαῖτος δόπος δαιι65 ἰρίς ργα [Ἐδητηι- 
Πλι15. αἴτο ΔΕΧΊΪ ἃ ἔστες σοπαθοῦ. [{{πἸτία πὶ 
νετο {ἰδ οοῖτ πιάτοῖ, ιιὸ ραξξο, παὶ ἢ], 41 
σας πεῖς, ουτη {|| παρ Ἐγ  τι, τὸ 101 Ογ- 
τα τοίροπα ς ἔσγταν : Ε α] ἀοι ἀςοιγαῖς 
ΤΘΑ ΠΠατοΥ παποῖοποο. Ουϊ το 659 Π4ῈΠῸ 

Μαπάασπα. Ὁ ποῆίαπῃ πο παρ! οΥ, αἷτ, να 
Ἄχαυΐῆτο [αἰτίας ροτίτιιπη 4115. οτίαπα ἰ161- 
ςεπιάςάϊτ. Ατααε δάθο αι 4Δπ18]14ιιαῃ- 
ἄο ἰπ Ιἴτο ρίαρας δοςερὶ, φιοά τοέϊς (ςη- 

Ευγὶ μωεῖῖ ἐς πτία ΠῚ ΠΟῚ τ] πὰ. Εταταῦτοπι τι π|- 
ἐμά οί. ᾿ ᾿ Ἧ ᾿ 

πιοάϊ σαπία, ριιοῦ σταη]δ5, οἱ ταῖρι ρᾶγ- 
τὰ ογατ, ΡΠ ΟΓΙΠῚ 4 ΟΠ 441 }11|Π| ραΓΕΠΠΊ, 
4{| τηάσηδιι Παοθαζ τη]σαη1, ΟΧαΐτ: ἂς 

. πατὴ αιπάθπι 111 τη] σοῖς, 1ΠΠ|π|8 αὐτο πὶ ἱ- 
Ρίς νείξεπι ἱπάτιϊτ. [Ιπἀοχ Πὲς ἐρὸ ἄλτι5 
ΔιΉθοθυ5 εἰϊς πο τπ5 Ππά σαι! νὰ ταηϊ- 
ολπι ντογῆις {0] σοπρτιιοῆτοπι Παρογοῖ. 
Αἱ πεῖς πιὸ νθγσειθιι5 παρ το φαςοϊτ, 
πυοά ἀϊςοτοτίτα ἐδοϊομάππιοῆς, ἢ αδη- 
ἀο ἐς ἐο 4ιιοἀ σοηρσίποτος ἱπάεχ σοῃπεῖ- 

οὶ 5 δ . . , 

ταζίις ἤει. Ὗ δἰ νοτο ππάϊσαπάτι ἔπεα, 

1» αἱ ἰεἰ τῆν 

ἀΔμἶπιὶ 

χε γε. 

διηρώτα τὸν Κύώρον, πότερος βούλοιτο υϑύφν, 

ἢ ἀπιέναι. ὁ δὲ σέκ ἐμέλλησεν, ἀλλὰ φιχὺ 

εἶπεν οτί υϑμάν βούλοιΐζο. ἐεϑρωτηϑεὶς δὲ πα- 

λιν ὑπὸ ἡ μήδος, Ὡἰὰ τὶς εἰπεῖν λεγέται, 

ὅτι οἴδγιοι υϑὺ τὴν ἡλίκων χαὶ εἰμὶ καὶ δυκῶ 

χρούτιςος 1) ̓ ὦ μῆτερ 5 καὶ τοζά )ων Κοὴ - 

χοντίζων. οὐζῴῦϑει δὲ 42 οἵϑα,, ὅτι ὑπατεύων 

ἡ ων εἰμὶ τυ ἡλίκων. καὶ αῷτο 42 ἴάϑι, ἐ-: 

Φη. ὦ μῆτερ ̓ ὅτι ἐμὲ πόὸρυ αϑιᾷ. ζὼ δὲ μὲ 

Β καταλίπῆς οὐθαΐδε, καὶ μαθω ἑπασεύᾳν, ὃΞ 

τὸν υϑὺ οὖν πῆρσαις ὦ; οἴμᾳ σοι οὐχ εἴους τὸς 

ἀγαϑοις τὰ πεῶζκα ῥᾶδιως γικήσᾳν. ὅπθῳ δὲ 

εἰς κήδους ἔλθω οὐθεδε, πειρᾷ σομ4) τωΐ 

παπαω αγαθαΐν ἱππέων κρτιςος ὧν ἱπασίς 

συμμκα γεν αὐτο τίω δὲ μηγπέροι εἰπεῖν, πίω, 

διχαιοσεεύζευ, ὦ “παῖ, “πῶς μα ϑήση οὐθεύ- 

δὲ, Οχᾳ ὄντων σοι τὴν διδεισκάλων, καὶ τὸν 

Κύρον Φαϑαι. ἀλλ᾽, ὦ μῆτερ, ἀκριξῶς ζω- 

αἰω γὲ οἶδε. πτῶς σὺ οἴοϑα , εἰστεῖν πίω Μαν- 
Ο δδύζω" ὅτι, φαϑαι!, ὁ διδαίισκαλος μὲ, ὡς 
ἠδ ἀκριξοιοῦτα πἰωὺ διχαιοσεεύξζων, καὶ ἀλ-- 

λοις καϑιφὴ διχοίζειν. καὶ τοίγξευ, ζανωι, τχὲ 

μιά ποτε δίκη πληγαξ ἐλϑιου , ὡς Οὐχ ὁρ- 

θῶς δικαίσεις. ζωῶ δὲ κἡὶ δίκη ποιαδε. “παῖς μέ- 
γας μικρὸν ἔγων γ“τῶγα ̓ ἕτερον πεῆδα, με: 

κρὸγ μέγδυ ἔχονζᾳ χιτῶνα ἐκδύσας αὐτὸν, 
πὸν υϑὺ ἑαυ οκεϊνονυ μφίεσε, τὸν δὲ ἐκείνου 

αὐτὸς ἐγέδυ. ἐγὼ φρεω τούτοις διχαζων, 6: 

γῶν βέλτιον 61) αμφοτέφφις πὸν Ὡϑμοζοντα 
Η - Ἵ ἀν στ », -“" 6, χὰ 2 

νττῖας Πεταηῖσα; ταπὶ ἐροξξαπάμπι οἤς, μια  εκατερον ἐχήν χιτῶνα. οὐ ὃ τότῳ με ἔπταισεν 
ῬοΙΘῆτο [πὰ Πε:ειιπλπε 40] νἱ υϊά αὐῇα- 
Τἰτ, Δῃ 481 οἱαδογαιτ, ἀτὰτ οπλῖτ, ἀρ] απ {1 
Ροήτάογο. Γ)εῖηάς {δϊϊσίεθας 14 εἰς 1ι- 
{πππὶ φιοα ἰσριτπλιτ ες: αι δυζοπι 
Ἰεσίθιις δἀπιοτίαγοσαγ, ρο νὶ παδαπάιϊμῃ. 
(δυάς ᾿πἀ]σα πα δοίτάτπι ]οσ πιἔογγε ίεη- 
τοητίαπη ἰἰσοσατ. 16 Ἰρίταγ ορο Πγοὰ πιά- 
τοῦ, ἀσσιίγατα ἰπτὰ οπληΐα τα πεο 9 απο ἢ 
αὐ βεφγογοα ταὶ οὐδ ὁριι5,αιιις ΐο πης 5 
ἀοοσοηάο δαϊίοιοτ. Ατοηΐπι πὶ ΕἸ]. αἴεθαῖ 
1114. ἤθη Θαάοιῇ ἀριἃ διπιπὶ, ὃς ἀρια Ρογ- 
(ἃς εἴ Ἰατα οοηίξας. ΙΝαπῃ ἰς οπλ ηϊὶπ 4- 
Ρια Μεάοὸς ἐς ἀοπλίπαπι σοπίξίταῖς ρα ά 
Ῥετίας αἰζοῖν ααα τας ̓ αΠτὰ ἀποίτιγ, Ας 
{115 αὐ ΘΟ ΡΆτΟΥ ΡΥΓΠΊ115 οΧ ρτς (οσίρτο ἔδοϊτ, 

αιια ἐλοῖς οἰ υἱτατί, ὃς ΟΧ ργαίουρτο δοοίρίτ: 

Τμά ταη- 
ἄν» ἐ{ 

ισφπάμην 

ἐξρεν. 

ὁδιδασκαδος, λέγων ὅτι ὅποτε υϑὺ καταξα- 

θείζυ 9. Ξόμδηονϊος κριτὴς, “τῶ ὅξωι “ἠοιέν. δ. 

πυτεὴ τ᾽ ἐ- 

Φη σκετήξον 1).τἰς κτῆσις δικαα, 69), ποτέρα 

τΤ' βία ἀφελόμϑυον ἔχψν, ἢ“ ποιησαίψϑιυον ἢ 

Ὡρια υϑμονκεχτηαζ. ἔπ4τα δὲ ἔφη Φ μϑὺ νᾶ- 

μέμον, δία ον ἐ),Ὁ Ὁ) ἀϑομμον, Δίω)ον. σεεὼ τῶ 

γόμω ϑνοκέλευε δά 1" δικαςὴν Μῆφον ἢ9.- 

αἵ. ὅτως ἐγώ σοι, ἔφυ, ὦ μῆτερ, τανε δίχα ὰ 

Ἐπόρταάλασιν ἵ οἶδα, ἀκριξῶς" ζὼ δέ ἢ Ὁξὰ ἤδη ἀἰκρι 

κὐδόςδέω καὶ, ὁ παππιῶσς με, ἔφη, ὅτὸς ὅχτοὶ- : 

διξιἐυἠροϊτὰ ἕφν, ὦ πάλι ΠΝ εν ηδο, 
παπαὼ δίχαγα ἡ οὖ πδέσοις ὁμιολο[είται. ΡΜ τα 

»“ 7 ε ͵ Ν λ 9, 

κρινῶ δὲοι,οποτερδ ὀχετῶν εἴη, 

ὅτὸς μένα (ὦ 
᾿ λ -ρ 3 , ΐ ε ᾿ τ ͵ - ᾿ ἌΠ ἴ’ὰ αϑὺ γὸ τὴν ον μήδοις πϑώτων δειασότίω ἑαυτὸν πεποίηκεν" εὐ ἴσως δὲ, Ὁ ἴσον ἔχν δίχα, ον πιεῖ τῇ, 
͵ ΥΔΟ -" λω ͵ 

νομκίζεται. ὁ σὸς ωρῶτος πατὴρ] τεέϊα μένα 
πολῴ5 “πε 

τετα γα. 
μϑδυποιφὼ ποιζ τῇ πολ4, τεϊαίνϑμα ὃ λαμί(αν4. 

μέξον 



ὑυχὶ 

διδάξας 

“» ἢ 
[ μμ 

κὶ 
ἄχ 

πεῖ τε χοὶ λαμξανάνπαρ ἀλλωνΤ ὰ δικα ζοιἔτι 
δὲκ. 

Ἧς. ἘΣ ἘΕΙ ΒΕ ΧΕΙ ἃ} 13 
μέζονἢ αἰτῶ εχ ἡ "τύχης δον, ὁ γόμμωος ἐςίν.5- Αδο πιοάπι5 οἱ, ποη 7 δηΐπα! ΠΡΙο; (ς ἃ ἱρία αἱ. νοα 

: Ιεχ εἰξ. Ουᾷργορτοῦ [τἰδὶ σαπιοπ πηι, [τς τίμα, 
“πῶς δέχου μὴ Ὄπυλῃ μαςιχϑύμα ,ἐπάδολυ οἴκοι 

εἴης, αὐ τρϑ αὶ τούτῳ μαθὼν ὕκης αὐτὶ τῷ βάσι- 

λικοῦ ὃ πυραινικϑν,ον ᾧ 651 Ὁ πλέον οἴξοϑαι 

ναι ἀπδυτων ἐχήνιδολ᾽ δγὲ σὸς πατὴρ,εἰ- 

πενὸ Κῦρος, διάνότερος δείν, ὦ μῆτερ, δὲδὰ- 

σκήν μῴον ἢ πον ἔχφν. ἢ οὐχ ὁρᾶς, ἔφη,ὅτι χαὴ 

μιήδοις ἁπὸυς δεδὶ δα γεν ἑαυτῷ μέον ἐχῳν; 
“2 Ν ἘΠΙΕ τ δ᾿ Ὁ 20 Κα ῳ, Ὡς ΓἈ0ῃῃΝἪῪ. 
ὡς)ε ϑοιρσ4, ὡς σὸς γε πατὴρ ὅτε ὀνλὸν δσσξ-- 

πλεονεχί ἢ κα θύγτα  ὀποπέμε- 
9 5.12 

να, τ' ἐκκε 
[ΩΣ δ". 9 ς "ν ͵] 

σαι ἴριαῦτα μδὺ δὴ πολλὰ ἐλοὶλά ὁ Κυροςτε- Β 
δ᾽ Ὁ ᾿ ͵ 2. Ὃν “ἊΝ ᾿ ! 

δος ὃ ,ἡ μϑυ μυτὴρ οὐστηλῆς, Κυρος Ἀ καεμε- 
δ: δ "7; Ν λ λ “». ε ͵ 

νΕ καὶ αὐτῷ ἐβεφετο. ὁ ταῦχυ δ τοις ἡλιχιώταις 
ς ἐς ΌΞΑ 

σεενεχέκρα τὸ, ὡς1ε οἰκείως ϑῴκκφαϑαι" ταῦχυ ὃ 
ε,ὰ » ἡ 2! ᾿ λ ν 2 

“τος πατέρας ἜΝ Ἴ ὠνηρτῆτο ἵζσ σιῶν 9.) Εν- 
") ο ᾽ ͵ , λ Ἑ .« 

δῆλος ὧν ὅτι ἡασαζετο αὐτὸν τὸς ἡ (ς᾽ ὥςτε ἢ 

εἴτι 5 βασιλέως δέοιντο, τὰς πτα]δευς ἐχέλάσον 
ον δ Ἵ 7 «σπ 
Κύρθδήαχ φζεπραξαὰζ ΡΡ οὐ ὃ Κυρος 
«, Ω ε νυ λ 

δ, τί δεοιντο αὐτῷ οἱ πτωϊδὲς, ἔζοα Τ' Φίλοι, 86 9.- 
᾿ ἐ ᾿ Ω , δ 

πίαν ὼ φιδλοϊμμίαν, θὰ πόυτὸς ἐποίᾳ Ὁ οχοο- 

Ὡραπεαζοὺ Αςυάγης ὃ δ,τί δέοιτο αὐ ΤὍ Ὁ 
ἕν“ τς ͵ 3 λ΄ 9 

Κυρος. δὲν ἐδγεύαἼο αὐτιλέγν μὴ ὁ λαρίζε- 

αἸοὺ γὸ ἀαϑενήσαιντος ἐὐτϑ, πϑέποϊεώπελφπε 

Ἔ παάπσωον, δὲ κλαίων ποῖὲ ἐπαυεῖρ᾽ δηλοςΊς 
ἐν «“ .- σ Ἔ ΠΩ: , 
ἕω παάσιν οτί ἃ χορέῷο {το μή οἱ οπαῶνς ὡ- 

τ δ 7 

“ποϑοζνοι. γὸ Οὐκ νυκτὸς εἰτίνος δέοιτο Αφ υω- 
“ 2 ͵ -“" Ν ͵ 7 

γῆς, τοξῶτος ἠοϑοείνετο Κυρφος, ἡ πόμτων ἀο- 
. ς ; ε : « “7 

χ)οταΐο, αὐεπηδὰ, υγτηρετήσων ὁ, Τἱ οἴοιτο γα- 
(4.8: ) ͵ ᾿ 

εὐφὰ  ὡς!ςε πόᾶυτοιπα σιν ανεκτήσαζο “- Αςυ- 
ἐν ὧν ν53 « " ’ 

ἀγηνοὼ ἦν ᾿ϑι ίσως ὁ Κύρος πολυλογώτερος, 
- ) 

ἀμᾳ δὲ 
« ἌΡΗ ͵ Ν " , τ ΄ 
ἐσ ὶ δὲ δα σκαιλᾷ κἡ δὶδόγωι λοοον ὧν ἐποίᾳ, 

ΡΆΝ Θ. 

9 Ὁ 
λὰ ν, ΟἿΆ ᾿ ΟΣ συν ἢ δι 

ἔα Ὁ φιλομαῦνς ἐῃὴ » πολλὰ, μϑν αὐτὸς «εἰ 
δ ͵ 3 7) δἰ Ε) Ι 

τς παρονζας αγηρὼωτα, τως εηϑνζᾳ τυγχα- 
δε ΡΩΝ ε 2.0 Β ,-ὉΝ ᾿ 

γοι, χαὶ ὅσοι αὐτὸς “πα ἀλλωὼν ἐρωτῶτο, Ἱ 
διν.3 { ᾽ ,ὔ 

8 τὐϑ ΜῊ τῷ ς Ι Ι 

πόρτων τὅτων ἡ πολυλογία σζυσελεγετο 
5, 5 Τῇ δα ον “ ἌΝΩ; 

πῶ. δλκ ὡς εἶ γὸ οὖ σωκκᾳσιν,, οσοι γέοι ογ- 
, " «“ 3 ὔ ’ ᾽ 

τες μέγεθος ἐδαῦον, ομθὸς ἐμιφαηνεται τὶ αὖν- 

“ ρς ΕἼ 

» τοῦχ ἀπεκχρίνετὸ. ὥςτε οἡ 

αο- 

ζὶς νεαρϑν, ὃ κα τη) 9ρ4 τίω ὀλιρρετίαν, οὕτο Ἰδ 

χαὶ Κύρου εἰκ τῆς πολυλογίας ὁ ϑρασὸς διὲε- 

ᾧΦαγνετο, δ, ὡπλότης χαὴ φιλοςυργίαι. ὡς} 

Ζύμππι ἀοπλιν νοηοτίς, Παστῖς σα [5 Ρεῖ- 
645. ἢ ργοτοσίο ἱπηροσίο ἐγ γα πη οιπὶ Θ4ο- 
ὅξιις αῦ Πος τοιοεταγί σοι φυάσηχ ας ἰη- 
Εἰ ορίπῖο, Ρ τι Ορόστογο ν ΠιιΠὶ ΦΊΔΙ Δ]1ο 5 
οπληοβ Πάθογο. πο νοῦο πφα πηαῖοτσ, [Π- [αζοπίο- 

4υϊε Ογτγιις., Ιοηρο ραζοῦ τιπ15 Δογίοῦ οἱ δά 
ἀοσςηάϊ, ντ μλΐπιι5 Πα οτος 4115, 41 Ρ]ι5, 
Πγα] τ. Ἀπ ποη νίἰάος,οπὶ Μοάος οαηος 
ἀοοιμπῆς πλίπιις παθοῖο ιδηι (ς ὃ Ομ ΔΓΘ 
θοπο απίπιο οἰτο,ἡπαηάο ρατοτ ταὶς, ντ αἰῖ- 
ὉΠῚ ΠΟΠΊΪΠΟΠῚ ἴτα π6 πι6 Πα 4οπὶ ἢς ε4ο- 
ἐξαητ δ (ς ἀϊπλίττοτ, γε ρίτις σα τοῦ μάθετε 
οσἰρίαπι. ΗΠ αἰ αἰ πχο ἀϊ πλυΐτα γγιις σαγτῖο- 
ας. ἃ ἐχιγομηιπη πγάτοῦ ΔὈ τ, ὃς ύγτιις 1- 
{τὶς τοπηαποης οἀποαθαζαγ. ἰς νεῦο σο]οτὶ 
τεῦ πα] θι5 ἴτα (ςίς σοηίποίςοηάο, τ- 
ταϊίοαϊτ, γε ἰδ Πι ἘΠΊ] ΑΥίτο οἷ5 ντογοζηγ. 
(πα ποιίαπι ᾿ρίογιιπη ραῖγος οτπὶ δάσιηάο;, 
ἴα) ἀφοϊαταηο {Ὁ {]ο5 δογιιαι σοπιρίο- 
ἐξῖ, δάθο ἢ] σοποι!αγας, ντ ἢ ἃ τορο αυϊά 
ἱπιροιγαηάαπη οἤ οι, Α]ος ἃ Ογτο βροτοῖς τε- 
Ῥοτγοητααο ΠΟρΟτ πη οἱβ σοηῆςογοι: Ογ- 
Τα γαῖο αι8 {Π1|| πππλαηἶτα5. ἃς Πα ταὶς 

Δηυἰτίο αασ ἀλη ογατ, ΠΙΒΙΪ ρείις, Πποηι6, 
Ροτία5 ἀϊπισοθατ, χιαπαντίὶ αοά ἃ ραοτγίδτο- 
σάτα εἰοτ οἰ εξξιμη ἄλίος. Αἔγασος ἀταπὶ 
ἀαϊάαι 40 οο (ὐγταϑ ροτούδε, Π1}}1] ἀέπε- 
σατο ροτογαῖ, 4110 ΠΆΪΠ115 Οἱ σγατ Πρ άΓΟταΓ. 

ΪΝαπὴ ὃς (ὐγϑ5, 40 τορροτς ἴπ πιο Β 1ΠῚ 
ἁατι5 ΠοΙάοταῦῖ, αὐ 0 πιπη μπᾶ αἰίσςάςθαι; 
ΠΩ6; ρίογατε ἀεί πε δι: πὶ ΠΟ ΠΗ ΠΟΙ, 
Ραάτοτοῖ εἴ ἰπ πγαχίτπηο ΕΠ 6 Πλοτι, ἢ ς Δι 1Π| 
πχούτς ἁιηἰττογοῖ  αἱη ὃς ποέξι ἢ φυα Α- 
{γασεϑ τε αίγογοῖ, ΡΥ Πλι5 1 ἰρητίο σας Ογ- 

ΓᾺ5 ὃξ ΟΠ ΠΏ 1 ἐπ ΘΟΥΓΙΠτ15 ΘΧΠ]Ι θαῖ οἱ 
ν᾿ ἃ ΄ «“ ᾽ “ τ ὸ- Ἂ ΠΕ ΤῊΝ ᾿ Ρ ν 

[4 Ὁ παιδεία», οτι ζιώαγκαζετο!) τα  ὨΠ Εγάτασας [πῃ 15, ας σάτα ἔογο ραζγατοῖ; 
δάσοσις ἴηι Αἰϊγαρσ τοτιιηι [απ [οσοταῖ: 
Ἐτεγαξξογταῆς (γα Ἰοαμαοίοῦ τυπη ρτγο-, 
Ρτογ ἢ ΠΙτατοπ , 10 ἃ ἃ πγασ το ὃς ξιέξο 
τη (ποτῦ τετοποπ τοάάδγο οο τογοειιν, ὃν 
4.4}1|ς ροίσοτο, Ζαοτῖο5 ἴπ|5 ἀΐσς ἔοτ; τ πὶ 
αἰ ςΘατππἀϊοίας5, γα ]τα (οπίροτ εχ ργαίςη- 
τίθιι5,4ο ραέϊο (ς παθεγοητ, ρίς ζιαγογεῖς;, 
δὲ (οἸοἰτᾶ τί ι15 4}115 οἷ ἱπσ Ὴ})} ἰἀσδοίτατοιη 
εχρεάϊτε τείρδαεγει [ἀθος; Ποραῖ ντ εχ ο- 
τη θιι5 Πὶς ἰοιιαοίταϑβ οἱ σο Πσογοτατ γῈ- 
τυ νι ιῃ ςοτροτίθιις οοτα, ἢ 1) στεδα πίοι! 

ἐλέχι (πεῖ δα ο] οἰ σοητία . ὨΙ ΒΠΠΟΠγΐπιις [π- 
{6 Π1|6 φυ! 48 πλΐπτι αἄραγοῖ, ᾧ ἀΠΠΟΓΙΠῚ 
ραιοἰταῖξ υσοίτες α (γε! ]οαιαοίτατο Ποπ 

αὐιἀαοὶᾳ ΡΟ] πος θατ, (τὰ Πηρ]Ἰοἴτας ἃς Ρῖο- 
5 ᾿Ἷ. ! λ Ἕ 2 77 ΓΙ ἘΠ) ᾽ - ᾿ 4 

ἐπεδύμῳ Ὃ Ὀγπιϑυ μίαν τὶς εἰγέν ἔτὶ σύλειω ἀχουάν αὐ- ροπήϊο αἰτιάσῃ αὐ ΒοΠοιιο] οητίδπη ροτίῖς, 
δ - ι. . δ . 

νι ἐΧ ρ0 45 Θτία πὴ διά ἶτο ρίατα συρογοῖ,. "ὧω τις , 

τῷ, ἢ σιωπτῶντι παρέναι. ὡς ἢ ασδοη)ν ὁγ6ι- 
δ," Ἃ η πον τὴ Ων Ἵ 

γὸς αὐτὸν σέων τῶ μεγέθῳ εἰς ὠθφν τὸ δ2ς- 
ἀυαπηταςοητὶ φάος, ΡΟ απαπὶνογο τε πη- 
Ρι5 συμ ξάταγα σοτροσδ δα ςτατοπηραθοῖ- 

Β 

ΓΙ τείρὅ. 

"ρις 

Ογγὶ ἐν δ- 

γρς "9 - 

γι, δ. 

[- ΔΗΜ2 

ὑις 

(ων αἷδα 

4Μαάπῖο ἰοὰ 

φηάςιο ῦ. 

1511. 



14 ΧΕΝ Ὁ ̓  ΡῬΡ»Η Ε ἸΝΘΈ ΓΟΝΕΙ 
Ἔ . , : ͵ ͵ τ ΕΣ ἢ Ἢ 

ταῖὶ ρύοχι Πλαα Ργοάαχεγαῖ ; τπὶ σ ΓΟ δ Ἀγδον γμέαχ,ον τότῳ διὴ τοῖς ἐὰν λόγοις βεἐ:- 
ΦΥ 440- ἱ ἸΟΥΙ αἴίοσὶ νοσε ντο- ΠΟ ΝΣ νοι, κε ͵ Ὑ) “ἀο- γΘΥθὶς ΡΦΟΙ ΟΣ 115 δὲ (ςἀατίοτ αχυτέρϑις ἐγ οτο, καὶ τῇ φωνὴ ἧσο τέρα: αἰ- 
ἰπρυ Βατιτ, ὃζ αάδο νογθοιηάίαᾳ ρίεπιιδ δογαῖ, νῖ ἐξ ΤΩΣ 7 ἀρ ο  ήα ἐλ 3} ἼΑ ΠΡ ΡΡΙΘ ΞΜ το ρας ἘΠῚ ἘΝ ΘΕ ΕΡΙ ΣΟΙ δοὺς ὃ ογεπίμισπλατο, ὡς]ε χαὶ ἐρυ,ϑιρανέαϑα 
βεάϊα. δὰ (επίοζαπιὶ σοηρστοίτις ἐγ θοίσογετ: πες “ ἈΠ τ ς ἶ : 

ἐς ἀιηρ ας εἰ πὸϑ οὔοτ, εἰ πίξαγ στ ]ογιπι ὁπότε σεευτυΐγόμοὶ τοῖς “ὡρεσξυπεροις" χαὶ Φ 

Ρτγοοδοίτοσ ἴῃ 4αοίτιίς ἵγγιογος. τάχα ἤο- σχυλακῶδες, τῶ πᾶσι τσοθοπτίόβν, οἐκέτι 

δατ,ντ Ζυϊοτίου 16 χαίάςην οἤξε, ἴῃ οοη- ὁμοίως Τασοοπετῶς εἴχεν. ὅτω ϑἡσυχαίτε- ππϑοπεῖν 
ἱ ταῖεδ δέ 6 ἢ1- ἐρῶν ͵ στο πα ταπηθη ΟΠπίπο κ᾽ ι 4ις. ἐν οΣ ΣΕΙ͂Σ ἀκ ΣΝ ΤΑ 

δαηάας. πὶ φυσοῦπαας ἱπτοῦ αηπαΐας 9 δι: ἐμ λέν μεν» ΕΗ ἔυ τὴν ὅλ 

Ψ οἤε ΡΙεγαπαίε σοτιαπλίηα (Οἷσπε, [ἢ Π5 “λδθιουὶ γὸ ὅσαι ἐζα γωνίζονται πολλακχιςηλι- 
᾿ .1- - - ᾿ 3 2 ε 2 ᾿ 

Ποη δά οα ἔπι] αγος πος ργοποῦαθαῖ,ι- χες ασρὸς ἀλλήλοις, οὐγ ἃ χρείοσων δά ὧν; 

διις(εἰπροτγίογε εἤς ποτατ:ίς φίδι σοτ- ζῶπε πδούχυλφιοντὸν ἀκα Εὶ 

ο (οἱ ΘΓΑΤΙ. ἘΟΓΠΠῚ Δυτοῦ δαί ὃ ἴδ τῷῇ τι ς νιν ῳ Ξ ἊΝ το (εἰτεῖ {ς (υρ ᾿ 2 Β 4 ηδ εῶωτον πίονα, οντα, ζωυτα ὀξηρχε,φώ- 

ἐλ 15 1Π15 σα ἔλέζαγιπι αἰεῦαι. ᾿απῖηας ἀ- Ἵ ᾿ Α ὃ 

ἄεο ρτίπτιις ἰῃ ἐααοὶ ἱπΠ] δ ρατινενοϊοχο: σῶν να Νι αὐτὴν" ποιησῳν'ὶ και τηρχεν θὰ 

Ζαϊς Ἰασιηα νἱργαγοῖ., γε] ἐἀσίτεας ἐπχίττο- αναστηδῶὼν ὄχτ ζις ἵχτους," γον κονἐιό μδυος,ἢ 

τοῦ, ποπάππὶ δα ἱπΠΠ4 6 πάλη (εἰς απ ποΐα- ϑχατοξά σοὶ ον Σ 

ἔτας; Φυμπισιις ὙἹΠΟΟΓΘταΓ, ἰρίς ρτξίευείηὶ οχος ἘΣ ΟΝΕΝΕΑ Ἢ ἐν τ ΟΝ δὰ 

{είς ἀετίάεθας. Ετ ψιοηιᾷ ργορεεγεα,ο πο τὰ ΣΑΣ Ὰ ΤΑΝ ΜΑΣ ΠΕ ΑΕΡΣ , 
{ἀροτάγοταγ, παυπἀ ααχιίαπι ἀςβισογευ]]α 95 ἔγγα.ὡς δὲ ω απεξιόρασκεν ὉΧΟΞΗΙ͂ΣΣ 
ἀεπυοΐβοοτο, “δι ἐπέθγίοῦ ἔπογαῦ, τά τον, εἰς Ὁ μὴ ποιᾷν ἃ ἡ" Πῷτο,δολ ἐκαλινδᾷ. 
νογίαγοτα ἰτογα πὶ ἀτατς ἰτοαπὶ ἱπ ΟΧρετῖ-. τὸ οὖν τω πφρόαϑαι αὖϑις βέλτον ποιν,ζοχὸ 
ὉΠ4Ο, Γαγίτ5 νεϊάεπιὶ πῆμα ξλςετεῖ ΩΝ δὲ εἰράναν ἀφιόρε τὶ δ τ νας Κλ δόλια 
δο ρογαοηῖτ, γε ἐσαϊταπάο ραγ απ] 5, καρ Δ τ δὴν ὑπ τ τς 
δέει: οἶτο δ ἢ ἐπρεὶ δ ι ἀβενανε τεὶ - ταις ζαχυ ἀρ μ 6 ἘΠΕ ἐρία ἴσχυ 
Πυάϊπτη σοί οτὴ ἀτογσο τε πήπογοῖ; οἷτο “Ὁ Τὰ ον τω ων δαδείσῳ ϑηδλα αγηλωκᾳ,διεω-- 

ἄεηίσιια ἔεγαβ {το ἱπὶ (ςρτίς Ποστογαπ ε- χων κα) βόλχων Ἂ κα ]ωχαίνων' ὡςε Ας υάγης 
ἐπι ἰὼ θπάκο κόρος και ἜΤΕῸ εἶχεν αὐτωϊσυλλέγφνϑηοία. ὶὶ ὁ Κύρος 
σοηέίροϊτεντ Αἰΐγασεςνπαεξ ἔοτα5 ΔΠΊΡΙΠΠ5 ΕΣ να ΡΝ ΘΕ ΝΗΝ ᾿ ᾿ 
ροΠ]Πρεγεῖ Ποη ἰιαροτος δίταπι ΠΡ δε ΔΙ ΒΕ Βλυϑς ἀρττυ ἐν Ξ δδιραιτὸ τ Τζότα ζῶντα πο 
{εητίγες Αἰζγαρσαγη,νῖ πγαχ]ηξν ε δ, ΠῸΠ’ παρεχφν»πολλάκις ἐλεῖς (σξ9ς αὐτ΄ ὦ πατε- Ἕ ἕην 
ΡΟΙΪε ταπιὸ νί τᾶς δ᾽ ἔογαϑ ὀχ θογε ρίας σε, τί σε δά ϑνοία ζτϑια ποραγμαΐαᾳ, ἔχφι; ͵ 
δατῃ σοπιρο! ]αδατ: Οὐ ἃ οραβοίΕ ταϊ διε: εῖς Σλ ὡῷ ἐμὲ ομῳπέμρέγς σλὶ σ᾽ 

ὈῚ πιο] ο[Ἐἴαπι ἔοτὶς ΠοΠαίγοπαΐς ογραγὶ» δὲ θεία, νὐμίἑεϊ ὅσα αὐ ρων θυο ωδεὶ οὐ μοὶ ἘΡΑΝΝ 
τῆς οπγαισα!ο νε πατῇ εἰ πη ογί5. ΖαΞ κι, ὁ], ΡΟ ΛΝ ας ΤΟΥ ἐμωὶ πεῦς- 
σαπΠη16 ἔετας γἱἄθγο, 625 ἕο ΓΑ] αἰογο οχὶ ῥέφῳ ὑπιλυιδίν 8, σφοῦνα οὐ ντμα, τ τῇ 7 τὰ τρεφεῖ 

δυνὶ υενε. {πἰπταθο. Ὁ πδπιαπη γοτο νεποπιότογ εχ ρων, ὕχεθ' ὁμοίως λιπαρῷ ἐδυναίο,ως αἰρ παὶς “' 

“ράαρ Ἰρργοπᾶτιπι σαροτοῖ, ΠΟῚ τ ΠΊΘΠ ΔΙΏΡ Πα Γ) ὧν, δ ὀκγηρότερϑν ασρϑεή. χαὶ ἃ πσοόοδϑεν 
1ηΠἔατε νογθὶς ᾿τὰ ροτογατ, τίη ρει ΔΙΟΝΎΡΑΝ ΕΣ ὐδι ν 
οὐπέδηπτίς δά ἘΡ ἐγ κλεῖ ηδένα Ιρίε τῷ Σάκα ἽΝ ἜΝ Ἷ πἰκαλλιν ὦν τὰν 
ἴατη ΠῚ ὅλσαϑ ἴῃ [15 βεγεῖ, ον πα ἐς 85- Ἐ ἀὐῥασον, ὐ α ἐ Ἷ Σάχας εὔεσο ἡνωγό  ς 
οα πο ξ5 φητοα ἔπογαῖ, {πο ἡ (ς δά διμΠ|, ὁ γὸ πυρϑήφ εἰ μιὴ πσφ9ἴϑοι, εἰ χα οϑς εἴ, (ἡ 5 
πο δάπητεογες. Νοη οηΐπιαά δατ,π ἢ ρτς- Σάκα ἐδάτο πϑύτως, σημαινάν αὐ ὁπότε ἐν 
αὐ ἀΠΠδι,4η τεπιροί τυ ἐἤοτ; δζϑαςατη ντίᾷ; χαιρῷ εἰς εἰσιέναι, ΣΌΣ τἀν ἐπι 

τοσαθατ, να ΠῚ Πσηϊῆσατοῖ, ἃπαπάσδοςο- ΣΩ “ὦ ΡΝ ἌΝ γε ας Πϑηβεθι 
ἀεπάϊ τἔριις οἤτ,]ααπάο πο οὔδει. τα]ὰς ἡ ΡΟ πλ ωρεφιλᾷ αὐτ', ὡς αὴρ ἢ οἰ ϑηλοι 

2 Δ 3 ΞΟ 7) ς ͵ Ἵ 

ϑδσδβ ρει 4ε ἰδ, ΑΓ] 6 ΟΣ Π 65 811], ΠΛ ΓΗ - λων, ΕΠΌΕ ὑόν ῶν θυλσυα γῆς σφοῦρα 
πως σα Ογγαπ ἀΠ σείσας. Αγασος τῷ, ἀααπὶι αὖτ᾽ χιϑυμδι]α “δ ἔξω ϑηρας, ἐκπτεμιπ4 αὐτ' 
Ὅσαι 1ῃτο]Π]χίθε νομεπιοητοῦ οχίγα Πουγίογαπι στο πω ϑείῳ,ὼ φύλαχας συμπέμπεέφ᾽ ἵπ- 
Ὡ : - δος , Ἵ 
ἔροσ ἸΕΡῸΣ ΟΟγτῖ! νοπαγὶ σαρεγο: ΟἸΠΠῚ Δαπποι]ο ἘΠ Ων τρεσθυτέρφυς, ὕπτυς τἰσὺ ἢ Ἶ δεργωεκαῦν ἽΝ 

οὐππῇ ἀἸπηἰτείτ, ὁξουτοἦο5 αὐϊασιτ οαίτος ς - , ΠΕΡ Ε: , ὧν, δυ- 
τᾶτο Ῥιπεξξίοτος, αὶ σαπιογτα Ιοοίς ἱπηραα!- Φυλαᾳήοιεν αὐτὸν, χαὶ λυ αν λον τἰυῳ π 
τί 5, ὅζ 1 ῖτα θοίτία ἐογοοῖου οσουτγγηοτ. τλ6; )ηΕιων.ὸ δξζω Κι ύρος ἢ ἐπουϑύων σξοθυμος 
(ξυ]ο Ογτῖις Ὀοηλΐτος ἱπτογεοσαίατ, “πὰς ἐπεζωυθείγετο ὁποίοις οὐ 29) ϑηδίοις πελοζιν, 

᾿ ἢ ΠῚ εἰ δυο χα τὸ ᾿ 3 “ εἰς Π 95, τα ἔογας ρρίτ5 ασσεάοῃαϊι ποη εἰΐδτ, πᾶς χαὶ ὁποῖα γοὐ θαι βῥοιῦτα πεσε να 
νο]σοτοτ αἠαέϊξογ ηἰδ 4]. οἰροπάεθαης δος τ ν Σὰ ἈΣ κὸν 
11: ΄ - - γο “τς "Ὁ, 111 ρΙογοίχας ργορίμ5 σοηρστοῆος σατ γυῖς Ὁ. ΓΒ ΠΆΡΟΥΝ ΜΝ "μαρ ;  . 

διεφο4- 



51 ἰὼ ἐρείθυϑις ἘΠ ΒΕ ΚΙ ὶξ 
διέφϑοᾳραν,ὼ ἜΝ κοίσθϑι ὃ πα ρδεώλ: ΑΔ αΠΕ ἰμτογγοπιρτοςτεγαας ἃ ἰδοηίθιις, ὃς 

ς 

αἱ ὃ ἔλαφοι χαὶ δορκοίδες, ὁ ἀγόιοι δϊες, οἱ 

ὄγοι οἱ ἀγομοιδασινᾷς εἰσιν. ὠλεχϑν 5. ἡ τῦτο, ; 

δυσωδίας ὅτι δέοι φυλα Πεαϑαι συσϑὲν ὅῆον ἢ 

τὰ ϑηρία. πολλὲς »ὸ ἤδῃ αὐθις τοις ἵσχωοις Χου- 

ζαᾳχρυμνψιοϑέωϑαι. ἡ ὁ Κύρος ζᾳῦτα πϑύτα ἐ- 

μόρϑανεκσφοθύμιος" ὡς ὃ εἶδεν ἔλῳ Φὸν ἐκ- 
πηϑὴήσαισαν,πλύτων ἔα λαϑόμδυος ὧν ἤχου- 

εν,ἐδίωκεν, σ  οὲν ὀιλο ὁρών ἢ ὅποι ἐφά)ε "χα! 

“τως Δα πυϑῶν αἰντω ὁ ἵσαος πιπίᾳ εἰς γ5- 

ἀρτδ δέ Ρατγαϊς : ΟΟΓΠ05 ΔΙΓΟΓη, δ σαρΓδα5, 

δὲ οὐϊοβ {γ] πε Ἐγας, ὃς δίϊηος (γ]ο το 8 ποη 
εἤςποχίος. Αἀἀοδάπε, ἱπιροάίτα Ιοσα ηἰ- 
8110. φιιαπι δοΓἘἴ45, Ὠγίπιις. ἢ σαπεπάα: 
4ιοα ρΙογίαιις σπὶ 1ρή15 645 ρογργαοῖς- 
Ρἰτία ἀθ]αρίι ρου ῆςητ. Ηαο Ογχιις οπιηΐα 
(ςἀ10 (συ οἰταθαταγ, Οὐσππὰ νοτο σογατηι 
Ρτοπ]ότοηι ντάθγοτ; ΟΡ] τι οπηηίπτη, ας 
Δα ίογαῖ, [πο οθάτοτ : ἢες Αἰ τ Προ έξα-: 
Ὀατ, πάπα 1116 αο ἔσροτγοτς, ΕΠα5 φιιτοτη ἰ- 
Ρίπιϑ τη [α]τι| ἔοττο σοποί τ ἰπ σοππα, ρα: 

τὰς τὸς ἵ Ὁ νὰ ταπισαπεαρίπτ; σαΐῃ γεας ἐχοι Ὡς ί6- 
ναΐο,κ μεικρα κακήνον ἐξεξαχύλισεν. ἐμά. 1 Ἔν " 

δλλ ἐπέμϑυενὸ Καὶ ὅρος μόλις πως, χαὶ ὁ ἵγταος 

δανέςη. ὡς δὲ εἰς Ὁ πεδίον ἤλϑεν, αχοντίσας 

χαζαξαλλ4 πίω ἔλαφον,κα λον τί χοδμα χαὶ 

μέγα. ὁ υδϑὺ δὴ αἰ πυρέχαυρεν "οἱ ὃ φύλαχες, 

“ροφελάσαν)ες ἐλοιδόρφιου αὐτὸν, κ᾿ ἐλείον εἰς 

δ κίνδέωωον ἐλϑοι" ὁ ἔφασαν κα Ίερᾷν ἄντα, τω 

πασώω.Ὁ ΤΕΥ Κύρος εἰτήκφκαζαξεζηκῶὼς, ὦ 

ἀκούων ζῶτα ζωϊιάπο.ὡς δ᾽ ἤσϑετο κραυγῆς» 
͵] 3 λϑε « 3᾽ : Ρ λ 

αὐεγτήδιησεν ὅ7ι1 Τ' ἵστωον ὡς πῇ εὐϑθοϊσιωΐν χα 
Εἰ .-»., 1’ ν: " 7 ν ν᾽ 

ὡς εἰδὲν Οὐ. 5 σϑψαγτίσ καιεζσοον ὡροςφερομε- 

νον, ἀντίος ἐλαών4. χαὶ Ὁ] σα φνανϑιος ἀὐςογως 

βϑιν4 εἰς Ὁ μέτωπον, χαὶ κα τέδνε Τ' καίθον. 

οὐ μδ τοὶ ἡδ χαὶ ὁ βέος αὐτῷ ἐλοιδοράτο, 

Ἔ ,ϑρασύτητα ὁραΐν.ὁ τὴ αὐτο λοιδορευδύπ,5- 

μὼς ἐδῴτο ὑσαὶ αὑτὸς ἐλόξε,ζαῦτα ἐα σαι αὐτ' 

δοιῶῦαι εἰςκομίσαντα τω παάπαω.τ' ὅ θοὸν εἰ- 

“πάν φασιν, δὰ, ζῶ αἰοϑήται ὅτι ἐδίωκες,οὐ σοὶ 

ἱμονὸν, διλλὰ ὰ ἐμωὶ λοιδορήσεται οτί σε εἴωνικὰν 

βέλη"), φαναι αὐντ', μαςγωσοίτω ἔπᾷφδϑυ )ε 

γι ϑοἀταπγθη δέ αι ἢ]ς,]ἴσοῖ ςστο, πῃα- 
Πτ; ὅζο αι οχίαγγοχίς, Ηἰπο ἀρ] τι η ρ]α- 
Πἰτί τ, σΟγ πὶ ἰᾳ οι] νἱδγατο ΠἘουηϊτ,ρα]- 
σΠγαπα ΠΠΠτὴ αι] 61 Δ ΠΊΔρ᾿ ΠῚ «Οὐοῶ- 
ὅϊο υῦ πηίγίπος σαιάοτγοτ; ἘΠ ο 65 δας 
ααιςξεϊ ποη ἤπο σα ες ᾿η ἀΙσαθαητ, “πο 
Ρετγίσα! τη Βα ΠΠΠ6τ, αἴιοηιις {6 ἀο!αταγος ἀξ 
᾿ς θαητ, ταις τις 481 εχ οαῖιο ἀςίςεη- 
ἀΙ Ποῖ, ἀπ αθατ; ὃς Πα διιάϊεῃς πιοϊεῖε ε- 
τεῦθατ. νεγατη ν ] οἸαπιούοῖι ἱπαιάΠρζ, 
ἀςήπο νο]πτὶ πηθητὸ σαρτας ἴῃ απ ηῇ- 
1πτ. πη ἀρταπη οχ δἀποτίο ἰγγιθη- 
το σογπογοῦ, οἰ π5 1Π δα πὴ ἐσσι τ: αου]ος 
416 σοπζοητο ἔτοητςπΠ ἐο]οῖτογ ἔτ, ὅς ἃ- 
Ρταπι σαρίτ, [ΟῚ τιιτὴ δυιιποῖηι5 ποτ 
ΠΟΙ τἰ 15 [ἢ ΘΙ ΠῚ ργΌρτοΥ αἰ φοίατη αι. Πὶ 

σογποδαι, πε ίταγ. Αἴ Ογιεις ἰητοῦ Παῖς 
ΔΌΠΠΟΙΙΠΙ σοΠατία ταπλθῃ ογαθατντ χυα- 
σαπηας σορηοτ δά αἴταμ αὐξδετο, ἃς εἰ 44- 
το (ς ρογηγίττογοῖ, Ατδα ]αππὶ γοροπά Π|ε 
ΔαΠ Ποῖ 5. νΤῚ ἔσσταγ : ἀπ ἢ ας ἔογας 1[- 

Τυ τ ἱπίδουταπα ἐδ πτίας., πο 1ΠΠ|ο] πὶ. 4 
{1 φιιοαιιο σοηα τὰ ἔαέγα Γι ΠΊ, 11] ρογπαὶς 
{Π|ςτ. Ετίατη ἤδρτίς σα αἴ, |{1||ς Π4α1-- 

ἐγὼ δῶ αὑτωΐχαὶ σύ [ε εἰ βούλ4,ἐφυ,ὦ θῴε,ὦ. [0 ἀεῖα ἴτα νο]οῖ, ΡΟ Δ Πὶ Πᾶς οἱ ορτυΐογος 

ἀιφρυσοίϑιος δ.1] βούλᾳ, πότο Σ χάξασαι 

ἀμοι.χϑὶ ̓  Κυαξαρης αϑύτοι.4.. τῶν εἶπε, ποίᾳ 

ὁπῶς βελᾳ.σὸὺ "ὃ γιοῦ [ε ἡ μδμ ἔοικας (ασιλόϊς 

ἐδ) ὅτω δὴ ὁ Κύρος εἰςχομίσας τὰ ϑηο ὰ, ἐδὶ- 

δουής τω παπώω, χαὶ ἔλεχμ, στὶ αὐτὸς τα 

ϑηρφίσῴεν ἐκείνῳ. τὰ ἀκϑντία ἐδείκνυε μϑὺ ὥ, 

κάπεϑυζε 5 ἡματωκϑμα ὑς ὠέϊο “ παπαον 

ΤΑΡΎΝ, Ὁ 5.4Α ς« υα γῆς ἀρᾷ εἶπεν, δὶ. ὦ παῖ» 

δέγθ (91 αϑὺ ἔγωγε ἡδέως ὅσαι (ἴοι δίδως, οὐ 

ἀϑὺ τοι δέομαι! γε οὐτων σϑεϊγὸς, ὡςτέ σε κι)- 

διά 4. καὶ ἢ Κύρος ἔφη, εἰ ζοίνεωυ μὴ σὼ δέη, 

ἐκεένἐω ὦ πάπαε ᾿ ἐμοὶ δὺς αὐτὰ, ὁγζως ἐγὼ 

ϑζε δὼ ποῖς ἡλικιώταις. δὴν ὦ “πα]» ἐφὴ ὁ Α- 

ξυάώγης,καὶ ζχῶτα λα(ὼν δίδου ὅτῳ σὺ 

βέλφ,ὺ τ δλων ὁπόσοι ἐθελᾳσ. χαὶ ὁ Κύρος 

1 τὰ ΠΟ ΠΟ, Π}1 Δα ΠΟΙ] 6, (ΠΡ Ι]Τοἴτηπα 
ἄστης Π|Ιδοτ, ὅς φιοάοπηφας]θοῖ, (πη11-- 
το;πιοῦο ἰῃ μοο τη] στατςοτῖς, [τ τιό 
Οὐγαχαγα5 δά Ἔχιγοηγαη:ν τος 5, αἱτ, ἕλοι: 
το. Οτΐρρε τὰ απ φυϊάοτη τοχ Ποίξοῦ οδ 

Τερηεγ 48 

ἐφμφηλίη. 

νἱ δεῖς. 51. ἰρίταν γτιῖδ {Πατὶς ἔργα 4 πὶ ἵώοιοϊϊᾷ 

Δ110 65 Οἤοτοθατῖ, τὴ (Ὁ Πα5 ρῖ νοπατιϊη 
εἴς ἀϊσεθατ: Ιασυ]α νεῦο ποη ἢΠ|ς ας πὶ 
Οἰξεμἀεθατ,οσπεπτα απο οο ροίπογατίο- 
Το. 40 ἀυπιπὶ δὰ ὙΠ τ ]ηγ ΟΧΙ [Εἰ πηαΐσαι. 
Αἰγαρες διισοηλ: απ δι ἄοπη αἰταθς τὸ 

ἘΠῚ: ,ασοἰρίο ; ᾳυσοιπαιε ταἰἱ οἤξοῦς : (04 
Ποῦ πα ταπχοη ΠΗΠ]ΠῚ5 {1 οσθο δι ρογίσα- 

ἀηνδἐξἰθς 

1 πὶ νταἀοιη απ Πτ: Ετ Ογτιιϑηῖ οἴρὸ ἢϊς; ἐιλοραίῳ 
αἰτ,τιδὶ Ποη οἱϊ οριισ: οὈίδοτο τα, παὶ αι; (4 ἐτονη 

ταὶ Πίνντ ἰπτού οα 0416 5 οα ἀΠΠἘΓΙ Ρ δηλ. ϑιιπὶς [τ να μὲς 
ψοτο ἰὶ, τείροπαῖς Αἰἔγασος,, ἀπαπη Πσο, 
τι πῇ 114,4 πο] Π 4; νο] μι γῖ5: δὲ Ιῃτοῦ ΠΟ 5 

ναπὶ ξαογῖς,, αἰ είθαια, {τάατις Ογτις θα 
᾿ ΒΒ. 

εἰϊςίᾳ. 



τό ΠΧΕΝΌΟΡ ΗΠ ΝΎ ΟΥ̓ ἘῚ 
ἀπε Πα ὃς ρετῖς τῶν δὲ ΏΒΕΕςν Α λαζῶὼν, ἐδίδου τὲ ἀΐδα τοῖς ἘΈΤΕ Γο Ὁ 

ἰσορατ, στ ἤπιραβ ἀρεραπιι5, Πιπ11} ἔδγασ.. 9 (0 Σ ποῦδες, ἐς ρῳ ὁ ἫΣ 

{1125 ἢ {δρτῖς πουτογαπι να ΓΘ. Γ. ΝΑΠῚ εν ΠῚ: Ἧἢ ἀξ ἐφλυαροωϑμ οτε 

οανοηδιῖο Πλ1 ΠῚ ΠΠτ|}15 1] ν]άδταγ, πα ἔθ- ἀξύγα: το Ἴ 3 )ιεια ἐθηραί δ. ὅμοιον 

ὙῈΣ ἔμοιγε δοχεῖ 66) οἷογαῖῷ εἴτις δεδερδῥα ΓΑ5 ᾿ἰσαταϑ Δ]]4 1115 ἰπίδααίταγ. Ῥτσίπλιπα εχί- 
Ϊ Ϊ ΠΡ τρτὴ λ ἂν -“ σιο βαρ ερποίαθεδεβρπάλειηας τεηιι- δα ϑηρῳη τοῦτον μδρ ΟΣ οὐ μικρῷ χωρίῳ 

τᾶτ, ἰσαδτοίς: ραυ 1Π16; Οἷα αὐτί ΘΡΟΙΟΙΕ ΡῸΟΝ ΝΥΝ ἶ ον οϑογᾶς, ΦΡ τῆς Ἢ ἐς Ξ ζὼ, ἐπείζα ὰ ᾿λεω]α χα! ψωραλέα. ἡ Ὁ μϑυ μικρὰ 
τπ|α5. Μοηταηὰα νογο; αι ρο Γεί4; ἕοτς, , τὴ ὙΠΑΙυδον μὲ ΠΡ ϑυνδον, 

4υαπι ρυ]ο γα, αᾶ πηασπα;, ηιᾶπὶ Ὠἰτί Δα: Το εν ΕΟ Α ΡΚ ΟΣ 2» 1929 οί, ἢ ὦ τοῖς 
΄ - . - ., «ς ς 

νησὶ σεται φυίᾷοπι, αιαῇ ἢ νοίπογος εἰ: ορέσι χα! λφιῶσι θηρία, ὡς μδὺ καλοὶ, ὡς δὲ 
-- - πῶ. ἑ Ν - Ἵ ἘΣ ΝΣ ͵ ε Ε (ςητ,ἀ σα ]τπὶ νίᾳ; ΟΧΠΠ θα ητ: ἀρείνοτο, μεγαλριως ὃ λιπρῖδο ἐφαίνετο; καὶ αἱ δὲ ἴ.- 

αιοπιδάπιοάιϊι ἐς νἱεὶδ ἔογαα15 ἀἸοίτατ, ΕΓ ΜζΟ ΑΒΕ αὐ μεθα, πὸ 

φοπλτλΠι15 Γγπε θαη; δὲ ταῆτα Ζυϊ 8 ογαπε Βιβειλτς τ ἴ “9 ἘΦ 
᾿ Ε Η 15; - ὙΠΑῚ δί, 8 

Ἰαεϊτυάϊπε,νεῖξει5 αθοτγατο πῦ ροῆοε ΜΙμὶ Ὁ.’ φΚασξ οι, ὡς τρ 1π αὐ ϑρας φασι τς 
αὐδὲείτις, ὁμόσε ἐφέροντο. ποῦ ὃ Ὁ πλατύ- (λῃς ρυ]οΒγίογες Πα θοίεα νἱἀθητιιν οταπτὶ 

. . ᾽ δ ἤμΟι » καὶ - “7 ἘΣΎ τ 

πιουταα, Ζαατη {ΠΠ|π νἱπα5, 4 ια (ορτίδ ης]α- τητος σα θὲ αἀρϑδιν οἷογῆε ζει αὐτῶν. καλλίω 5, 

“ΚΞ 
Ν δ ν ᾿ 3" " λ , "» {χ (αητο ἂν γε τὶ ραῖγα5 δῇ γο5 οπαηνοηα- ἔφη, ἔμοιγε δοκά χαὶ πεϑνηχότα ζωῦτα ἐξ)" 

τισι το ππεγοητὺ [πλπιο ἔδοιϊο, αἰπητ1}} ἢ ἔῶντα ἈΡΓΩΝΟΣ ἐλ ἐν ἸΣΘν» 
Αἤγαρος ἰπθθατ. τ Ογγας: Ὁ εἰς τρίταγ α- 5... 5, ΤΣ ΞΡ Ὑως Ἷ “ ἐαθξ 
Ρυά Αἰἴγαρεπι νεἰξγὶ πηθητίοπετη ἔεσεγίτὸ πεφυλαῷ: ἐν χα ὑμᾶς οἰ πατέρες ᾿Χ1 Τ' ϑη- ἘῊ ἀρς ΕΝ : ξ Ν τς 70} (3 

Θυΐς, παι ας}, πγαρὶς λα ροτίπλάσπάιπι (φν;κ βαιδιως Ὑ αὐ,εφασαν,εἰ Αφ-υάγης κέ- 
Τηχοιην το ἔα οτ τ ἀοησας ὁ ἀτοαυ! ἀφ πὶ,αἰτ, αἱ Πο- «λόγοι. κ᾿ ὁ Καὶ ύρος εἶπε, τίς αὐ δξζυ ὑμδῖν" ασξὲς 
ον γῃρ βλέξιις ἤπι, ργοξοξζο ποίοϊο. Νοχαθος. ἃ να γὼ ον φυαγάω μννοϑείη:τίς γὸ αν, ἔφασαν,σοιΐ γε φνάογ. ς΄ ἡ τάχος ᾿ ἥ 

Ηἰπτνοὶ ρτοξαγί Αι, ν 6] ααπση ρετηἦς , ἡ, απ δ λ ὐτς ἀκρίς ἠτς ἐ 
δαίρίςοτε ροῆπιπι, ἄς ρεία5. δ᾽ φα!άοηη τὰ ἐχλμβιπεεὺς πείσει; δνλα, κἀ τ Ἡρων,εφη, δ δα) 

ῬΟΙΓΟΧΟΓΟ, γΘΓΘΟΥ ΠΟ ἴοτι5 ἔλταιις ας ἴο- ( ἐγώ μὃν σζκ οἰ δὴ, δοίις αὐ, ϑσφῳπος γεγύνημαι.- 

ΤΙάτς τεἀάατ, Ατνογο {τὺ τοπιρογο ριιο]- συτξ Ὑδ λέγῳν οἷος τ' εἰμὶ, οὐσ) α)αι( λέπειν 
Ἰὰς ἐγαπι ᾽ ΡΙ ΠΕ ΠΊΠΠῚ φσαττίοπάο γαϊοτο νἱ- πσδϑς ἌΣ ΠΣ ΣΦ ἴσῳ ἔτι Ἐν ας σι δὰ εἱ 

ἀεθατ. Ἰδέ ταπι Ριου: Μα]α σοπηραγαγασπα ΟΣ ΣΝ ΝΣ ΝΣ ΤῊΣ Ν , 9 
τεπὶ παγγὰς, ἰπυϊαπέ, ἢ ΠἰΠΙ] ποίϊτα σα Ὁ Ττν τἴρι ΠΉΡΘΣ ΘΕ ΦΉΣ πόυταπαῦι 
42, νὈϊΪ φαΐ ορὶϊς βιογίτ, σοῖς ροτουῖβ (66, βλαξ τις χγἡλί)ιος μωμιαι παιδοίφιον 5 ὧν, 
ποά τὸ φυσι αὐἀτίπες., [15 φα ρίαμα Τδφνόταΐον λοιλῴ, ἐδύχοεου ἐἡ)υὺ οἱ πταῖδες εἶ. ΓΕ 

πορθίς ογαη άπ πτ. Ομ: νεῦρα θύσῃ Ογ- πον ποινρὸν λέγης Ὁ “πράγμα, εἰ μηδὲ ὑαϑὶ ὃς ὁ 
ταυπιιοσζάεγοης, ἀισεαάττ δ [15 ταοϊτιις;(ε- ΚΑ ΟΡΑ πο δ νὰ, οἰβλάνας, ; 

ἡπεὶρίς δά δὐἀοπάϊπι ἰνογταζιιβ, δ αι. 1 Ἀος Ἧϊ ἌΡΟΘΣΕ Ἕ ὁννθλλὶ ἀρεῖς Ὶ 
το ίςοιιτη ρυῖας ἄς! Βογατα, ρεγσις; Ζαοπαη ᾿ς Πα ( Θγζίσοι αϑαΐκη δεία. ἀχουσάς δῈ 
πλοάο οἰιπι, ΠιιλΠὶ ΠΥ ΠιΠγὰ σιιπὶ πιο οἴεία ζφυτα ὁ Κ ρος ἐδ νη κ σιγῇ ἀπελθών, δζ2ε- 

ἐπροίοί, ζςοιρε]΄αγει, Πίος ἃς ριμεγῖσ, πα ροτο- Ὁ χελευσείυδυος ἑαυ ὃ τολμιῶν,εἰφπλϑθεν, ἔππζς- 
νῶν τρητ, οοηβροτοτ. δὶς ἰσίτηῦ ΟΥίτι5 οἢ,. ΤΠ }6. τα αίς, ΚΤ λυ στῆς, εὐπουαξν ν1 2 
Ω ΤΠ], ταὶ ἀπο, ἢ (ογιογιηι “115 Δα Πιρσίαζ, ἘΣ ἼΝ Αὐχαβμοοίια πὼς αἢ 

᾿ς ἀπαυο υποπαποιίοατο, ἃ ἀς εο θα-ὀ απ ον Ὁ ὥς ζ4εν αὐτῷ τε κα τοῖς πται-- 
τὰ Ποὺ Οὐ ἃ Αἰπιά, ας, φιαπὶ ντ υνἱηέξιπη δὲν ὼν ἐδέοντο, γρξατο δξζω ὧδε. εἶπε μοι, ἐφυ,ῶ 
Οριια ἔαςοτο οοράπηὶ Ατῇ ἰροῦτο γοάϊογῖς, παῦσε, ζω τίς πυδράσῃ οἰκετῶν, ὦ λαίζης 
ἐμεῖς ἔλοϊοο Ου] 4: δ ΓΓα αυΔ Τὶ γὲ ψεγθοσί: αὐτὸν, τί αὐτο οήσῃ;τί δὴ δύο, λον δά δὰς 

τ15 οαίο ρυΠΠπἸπᾶ5 ταγίπις δα Ορεγας νταῖ. ᾿ ὡς πεν τ Λλ δου κί λων ; 
Οὐη τι ἰσίταν ραγας, παι Ογ τι5,ιιο τὴς [8 58 ἀυβυχα ως 9 ἀ Πτῆς που ϑρ Ἵν 
νογρογος; 4υἱ ἔισα; σοΠ πηι 1πίοτπγ,α4- Δι "Γεπελθη, πὼς Πρ σι 4- 11. εφη," (αιςΙγω- ἔχ 
{ππητἰ5 Δα νοπαηάιπη πα] 1115 Πηεῖ5. Ες σας αὐτὸν ἴξ γα μὴ αὖϑις στὸ ποιῆ, ἔπεζο. ἐξ- 
ΑΠγαρεδ:γέξενοτγο ἔλέξιιτι αἰθ τα, αῖγ, {αὶ ἀρχῆς παλιναυτῳ  γρύήσοῤίοι; ΣΑΣ, πη ἃ 
Ρι  ἀϊχεγῖβ. Εσυϊάσηγης πίποτα Πηοιιθαβ, Ε Κά ΠΣ τ δὼ ᾿ 

69ς,.ῦ" σκευαζεα σϑι Εἰ ἢ τῷ (ας; γώω- 
νεῖο. ΪΝαπὶ θε]1 τος βιογῖς, ἢ σαγαποι]α: Σ "Δι πο Ἴ 
στατία Π]ϊα πχοας ΗΠ] πὶ δπασατγὶ ἰα θοαπΠ,. σά με,ως βολευοβδυὸν δες Ὀλποδρα, λαὶ- 
Ηχς Ογτεις χα διάϊςε., ραγεθαῖ 116 (ωνζοις ἐμὸς ἡλικιωζᾷς ἔγα ϑηραν. χα) ὁ Α- 
υϊάοπη, ας οι π θαι: ἡ πγο τις ταπιοπ, συαγης, καλαΐς, ἔφη, ἐποίμσας ασοοφπών: 

ἔγδοϑεν 75 ἀπαο»ράϑω σοὶ μιῆ κινφαϑαι. χαφκεν Ὑδοἔφυ, εἰ ἕγεκοι κρεα δίων, τῇ ϑυγατεὶ τὸν 
“πώδου ἰποξουχϑλήσαι μι. ἀχούσα;ς Φῦτα ἢ Κύζος ἐπείθετο κᾶν χαὶ ἔμϑυεν Ν αἡια οὺς δὲ 

δ γα ἰν ἐν ἢ σκυ- 



ἩΣ Φ ὍΤΙ ἘΠΒΕΈΉ.: 12 
χαὶ σκυ, ϑρφπὸς ὧν, σιωτῇ διῆγιν. ὁ μΔύτοι Α- Δι ἀστιι ναϊτα, ΡΕγροτιο Πίοθαῖ. ΔΑἤγασος 

ςυαΐγης, ἐπεὶ ἔγνω ξὐτὸν λυπούμϑιον ἰ ραΐς, 

βαλόνϑυος αὐτῶ ̓,αρίσαιανζ, ἐξαγα ἔχὶ 9η- 

ρων» ἃ πεζρις πολλοῖς κὸ ἱπασεας σζευϑαίσαις, ὼ 

ζις παΐδευς καὶ σεουδίασας εἰς τὸ ἱπσπασιμᾳ 

χωεία ζῷ ϑνεία, ἐποίησε μεγοίλξωυ ϑήραν. χαὶ 

βασιλικῶς δὴ αὐτὸς παρῶν, ἀπησῤράσε μη- 

ϑηρῶν δένα βαλλν ὡρὶν Κι ύρος ἐμμπληοϑείη 1 βαλ- 

λων.ὃ ἢ Κύρος οὐκ εἶα κωλύφν. ἘΝ εἰβέλᾳ, 

ἐφυ,ὦ πάπας, ἡδέως με ϑηρῶν; ἄφες ἀϑύᾷς 

τόφχατ' ἐμὲ διωκφν,ὼ φζκγωνί εχ σήτως ἐ- 

κακὸς τὰ χρ ὠτίςα ϑιει αι οὐζῷ δήσαςυα- 
ἽΠΕΝ ΠΡ ον λυϊννξ ͵ 

γης ἀφίησι, χα) ςοῖς ἔφατο τς αριλλωυϑροὺς 

ἔχιτα ϑηϑία, ὼ φιλονάκοιωζας, ὦ διωχονζᾷς 

χαὶ αχοντίζονζᾳς. ὃ τω Κύρῳ ἥδετο, Ὁ δγουα.- 

κλβε βδν ἀν δ )δονδοριθραιν ὀλθρ. χες 
λάχι λυναιῳ, υακλαζοντι ὁπότε πλησιαζοι 

ϑνοίῳ,ὼ -ἰρακαλοιῶτι ὀνομιαιςὴ ἔκφιςον᾽ χαὶ 

τῷ υϑὺ καζοιγολῶντα αὐτὸν ὁρων ἀὐφραήνετο, 

τὸν δὲ τινα. χα ἐτὸ αινοιοῦται αὐτὸν ἠαϑαίγετο ἐσ), 

δἰιτοιη, 111 σ ΔΙ 6 ΠῚ Οἰτ15 πη Γογ Δ Π]Π7- 
δάποιτογοῖ, στγαζαπι εἰ ἔθ μι ἔλοοτο νοϊςης, 
γοπαταπιρτο ΠΟΙ οἰ τα: ὃς πα τὶς ρα τῖθιις, 
Θαα τυ 4;,σ ριιογὶβ οτίαπι σοδέξίς, ἱρπῈ. 
4ς ἔογὶβ δά Ιοσα δήμίτθιις Ιάοποα σοπὶ- 
ΡΌΠΙΣ., πιασπᾶπὶ ψοπαιίοηοπι ἰπηπεί παῖ: 
ΟΛυἱῃ δε ἰρίδπιοι γαρίο οὐπὶ δάραγατι ργα- 
(ξἢ5,1πτογαϊχίτ᾽ης 4 ἰς ἔδτίγες βυῖι5, αι 
ΟΥὐτας ξουίθηάο (Ἀτίατις οἴει. Αὐ Ογτιις 
Βιασα ξογθῃβ οιτπὶ νοῖαγο: 51 νἱ5, ΠΕ, πιὶ 
ας, ἰἀσα πάαπι πα παπο οὐ γνοπατίος: 

Β πέτα ; Πης πηθος ἀ'παος νη ποτίος ἰπ{6- 
4αϊ, δζ νπαπηιδηῖε ρίὸ ν γΠΠ οσαπὶ ἔα - 
τὶς ἀσογγὶπγὸ σοηστοαί. Ἵ ππὶ γεγο Αἤγα- 
565 νεπδηαὶ σορΙΔπ0 εἷς ἔλοίοθατ, ὃς δά- 
[ξαπς,(ρέξξατον ογατ θουιπι. 4] σοτταπιοπ 
Δαπεγίις ἔεγδϑ Πποἰρίοδητ, ὃς ἰητεγίς σοη- 
ταπεθδητ, ὅς ̓η Ἔα σαηταγ, ὃς ἰασ] νί- 
Ὀτγάραης. [)οἸεξξαθατιταιτοπὶ Ογτγο, χαὶ 
ΡΓδ νοϊαρτατῖε Π]αγα πο ροῆοε, {64 ἱπίξας 
ΘεπΠοΓΟΙ! σάτα} γοσοπη οπηίτγογου, ν δ ρτο- 
Ρἰα5 α ἔσγαπι ασσοίοτγαϊ, ἃς νπυτηαοπη- 
416 ΠοπγἰΠατίτη Ἐχ πουταγδτισ, Ργωτεγεα 
σαπάερατς, ἥπιπὴ [πὶ Ζυϊάς ἢ ΔΡ εοὸ ἀε- ε ΓΟ ͵ 3 “5. ᾿Ὶ 

ὁπωφἱιοιεῶ φϑον ἐραΐς.τέλο ς δι, ὀζίυ, πολλα )»- ΟἽ ΤΙ Δεν, ν᾽ εθατ αἰ πὶνόγο οἱἔγα ν πὶ ἰη1- 
δία ἔχων ὁ Αςυάγης ἀπής. χαὶ λοιπὸν οὕ- 

τῶς ἥοϑη τῇ τότε ϑήρα,ῶφῆε ἀεὶ, ὁπότε οἷον τε 
εἴη, σεευεξήᾳ τω Κύρῳ,καὶ ἄλλοις πὲ πολλοις 

παρελαίμξανε, χαὶ ζυς παδας, Κύρου ἕγε- 

και. τὸν μϑυ δὴ πλάφον γρῦνον οὕπτω διη"γυ ὁ 

Κύρος, πᾶσιν ἡδονῆς υδϑὺ ὁ ἀγαϑοΐ τινος σεευ- 
ἐδινές. αἸτίος ὠν,κακχοῦ 8 Τουτινί. ἀμφὶ3 (ᾳᾷ πέντε 

ἘΝΟΝΩΣ ἩΠΠΕΠ ἜΥΘ ΟΞ ΟΥ 
εἰοσυρίων βασιλέως γαμεῖν μέλλων ἐπεϑύ- 

σεν αὐτὸς ϑηρφίότη εἰς τῦτον τὸν γρόνγον. ἀ- 

χούων ὀΐευ εἰν τοῖς μεϑορίοις Οἷς 1ε αὐτὸν χα 

ζῖς μήδων πολλὰ ηεία, τῇ, ὧτε ἀϑήρδυτα 

ὄγτα Διο τὸν πόλεμον, εὐ ῶϑει ἐπεθύμησεν 

ὀϊξελθῴν. ὅπως δξωυ ἀσφαλώς ϑυρῷη οὗπαεας 

πε “προςέλαξε πολλους χαὶ πελίζατας, οἵτινες 

ἔμελλον αἰντω [ὧν ἂν λασίων Ἔ τὰ ϑηθία 

ὀξελᾶν εἰς ἐργοΐσιμα τε ὺ ἀὐηλαΐᾳ. ἀφι- 

κόρμϑυος ἢ ὁπ ζῶ αὐτου τὰ φρέεκα χαὴ ἡ φυ- 

λακὺὴ ἀῶ» ἐδφηγοποιήτο,ως ποροὶ ̓πῇ ὑζε- 

ραία ϑηράσων. "δὴ ἢ ἑασέρας “νουϑδμης,ἡ Φζα- 

ἷ δοχὺ τῇ πσϑϑεϑεν φυλακῇ ἔρχεται ἐκ πόλε- 

δ βρ ὡς ζα πεζοὶ "ἡ ὑἑπαεῖς. ἔδοξεν δζευ αὐτῳΐπολ- 
βου ὅτων : ὶ ᾿ Ἶ ' τὰ 

φυλαλαὶ, λῆ «ρατία, παρῦναι,ἴ δύο κὸν Φυλᾶχαι ὁμοῦ 

Ἐπ οὔσοι, πολλοὶ δὲ οἷς αὐτὸς ἐχὼν ἧκεν ἵπῶε-- 

κω ἔχων οἷ χαὶ πεζρυς, ἐδουλβσοαΐζο δϊχωυ κρ ατίςον εἷ- 

9 

ἀϊατα ]δυιάδτι δῆτ δατ. Ταπιάςπι Αἴνγα- πὐπνς 
ΘῈ5, 4 ΠΠΠη πηι ]τα5 Πα εγει ἔεγας,, ἀπ είπε. 
(ὐατογαπι τα πῖδπὶ δΧ 114 νεμαϊίοπο νοἱα- 

Ρτατοπη σορίτ, ντίςπιρεγ, Ζαοιίος αιάθπα 
Ιἰσογεῖ.. σαπιὶ γγο δχίγοῦ; τὰ αἰἐἰς ὈΙασί: ας ἀν τον ἀΠΑ τ ΘΣ ἡλῆς ΕῚΕ 
Βιι5, ταπιὶ(γγὶ σαί ριιοεῖς οτίαπι δά ππητὶς: ἱ Υ Σ ; 
ΕἘτ πος ίαπε πιοάο πιαχὶ ΠΊα ΠῚ το ΠΊροΥ 5 
Ρατζεπι (γτι5 111Ὸ νἰχίς., γοϊρτατῖς χαΐ- 
ἄδηγας Βοηὶ δἰ ἱσείτς αἰέξοῦ ν πἰποσῇς; πγα- 
1ι δύτοπι ποπηϊπὶ. Ὁ απ γοῖο ταὶς αη- 

ΠῸΠῚ ΡΪτις5 Πλΐητι5 ΖΕ ΪΠτι ΠῚ (Θ χει πηι ἂς 46- 
Ὁ οἰπιαπηάσοτγει, τοσὶς ΑΠγτγίογαπι ἢ] 5, ν- 

χογειη ἀπέξαγιις, ᾿ρίοτποσ ἰἀ το πηροσίς νας 
ΤΑΙ σα ριαῖτ. Ιταητιθ ἡ πο δά ἔτος ἃς Με: 
ἀογαπι πος πιασηδπὶ αἰτάϊγοι οἴ ἔεγα- 
ΤΌ ΠῚ σΟρΙ ΑΓ, Εἰ ατ ν Οἱ ργόρτοῦ δα πὶ πα- 
ΤΟ ψΈΠΑγοτιΙΓ ; 4ΠπῸ οἱ ργοβοιίοι σο] ΠΡ αΐυ, 
γταυτοπηζαῖο νοηδτγοίτγ,ὃζ σααίτας ἃζ ο6- 
τγαῖοϑ ΠγΠ]τος δά ππλτ., ας Π]ΠΟΙς Ιοοἰς 
ἴῃ Ἰοσα οαἶτα ρίαηααις ἔοτας ἀθρε!]ογοηῖ: 
Οὐμπιδυζεπῖ 60 γε Β ΠἜου, δὲ ὃζ σϑίο!]α ὃς 
οὐ οάϊα ἱρῇιις ἐγφης : 10] σα Ππὶ ρατατὶ 
ἰυῆπε, νῈ 4] ροίγ 416 πᾶτε νεπαδτιέμς εἰς 

Εἰει. Οσπτηφας ἰαπα δἀποη!ῆδε νοίρογα, Ὁ 
γερο δάείδης, 41 οαξοαϊς ρεϊογ πσοςάε- 
τϑητ, ταπι ροαἸτο5, Π4Π| ο΄ τἴτο5. Οαρτο- 
Ρζοῦ ἱρή πυϊπεγοίμς φθῆδ νἱῇις οἱἐ ὀχεῖ- 
οἴτας,ιοα εἤξητ οὐ ππέζα οὐἠΠποαάία ἄτπια;, 
δέόταυϊτος ἰρίς (δοιιπὶ οαπῖτος ρεαϊτοίη; Δά-- 
ἀυχ Πςτ]τάσαε τς ἀρ! ογατα, ἐξατιῖτ ορεὶ- 

2 

Ὁ ἐπέρο ἢ 
«ἰᾳον φῇ: 

Αἴίοβαη 
Ογτὶ ῥΓᾶ- 

εἰαγιογηὸ 

ἐπιτίᾷς 
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Ρ' ἰφος- 
ἔμοι το, φαοά ἴτὰ ταπὶ ν ΘΠατοἿ5 ΟΡ Ις ἹΠυμξείας 

νἱΐππ ἱτέ, τα τη σορίαμη ν᾿ ἰπηαταπη πηδῖο- 

τοῖα ἔπταγαπιχηπϊίπχατες, [στταγίοσο πιο- 

τσ (ΠλΏ10 ΠΑ ΘΌΡΙΩ5 οαποῖς., ἃς Ρεαι- 

τισι ΠΖυ ἘΠῚ Δ πΊΘα Ἐπ ΠΘΩΝΕ ει ΤΕ] Πα 
ἰπ 1 αν εἰ 5:1ρίς νόγο οαππ ΘΙ τίθει οο- 

τὶς δά σατο} 1 Μοάοτιπι ργοποδέξας, ῥτα- 
{ξαπυ Ππηνῖ5 αι! αίααε ἃς ρ᾽ τσ 15 (ΘΟ! ΠῚ 
τοτοητὶ ἐπ ΠΕεῖτ πε Μεάογαπι ργαπ ἀἰατ] 
ΨΑ Πἶτος ἰπ (πὸ5 ριαάα: σαιία ραϊδητος ἐχ- 
οὐττεγοπιίάοηοος δτοῖι σοί ατη αἰ πηϊτ- 
εἶτ, στο δαιτίπη 411] ἈΠ Ια τη ἴῃ ράγταπλ ἀ σατ- 
τε τθὸ ναραγοηξαγ, Αταις ἰὸς σοῦ ρογα 
ϊαίπι, αυϊάααϊά μαθυ σε ααϊίᾳ; οαἱιιπ1; 
ὃζ αὐ (ε αοίρετο. Ας 1Π] χυ!άσπη ἱπυρογατα 

ΠΡΈΠΕΙ Οὐτπι Δπτοῖι Αἰ Ἐνασὶ πιιητδ- 
απ οἤςε, Βοιϊοςὶ ἸΔΏ. ἈΘΤΊΙΠῚ 1ρΉΠι5 ἱστοῖς 

ἐορτραντίηιρίδ οἰπππι ΠΠ15. ιιο5 Ρ]οσ 15 
{ρούπυ παροθαῖ, ΟΡ 5 βογοηάα οδυί σχουτς 

τὶτ δα], πλίτο 5; ΡαΓΕΪΠῚ Π]1π5 Τάτ ἔδοἷτ οἰππ 

δσο, αὶ αὐ πιαπιῖη οΓαῖ »Εαυήτατι!; Ρᾶττ: Πχα- 
ΠῚ ἀρ ο δν Ε τε ΔΌΧΙ ο νοπίγθησ, ἱπηρογαῖ: 
Μεάϊ, ἥππηη πιαρηαβ ΑΠγτίογι πὶ σορίαϑ 
Τπ|ξειιέξας5, ὃς ἐχιπτος ὁ Πξατίοης (πὰ ἤθη 41- 

ἰοςἀςητος σογπογρησ, ἰρή σποσας (ΠΡ Ππ|το- 
γπητ. (για νεγο, Ὁ] σά τογοϑ ΔΈΧΙΪΟ (15 

αὐἀσυτγίογο νἱάθγετ, Ιᾳςπὶ ὃζ ἱρίς ἕο εθαῖ; 
Ἅνη φαοά ΤΠ ΡΓΙ ΠΊΠΠῚ 1 Ὁ 115 ἀΓΠ. 5,7 Ποη ἀππνίο- 
μαεθαῦ εἰ γρ ΡΏΓΔΠ5, ντ 115) ΡΓῸ ἀοΠαςτῖο πο, ἱπά πε: 
δὴ ΡΝ 150} Ετδωταυτοπη Ρετρυ]οἤγα, ὃς ἱρῇ τεέξε 
γαῖ. σοηρτπδητία ; Π 015 ΔΠΠῚ5 ΘΟΓΡΟΙῚ οἰτι5 δ: 

ςοπηπποααεὶ σαγαιδγαῖ. [ταις Π γῆ ατιι5, 
ἐσπο Δάπομίταγ. [ἀν Ὀὶ νἹαΠἴοτ  ἤγαρο5, 
τηϊγαῖας 116 ΄υϊάοπ) εἴπ, σαἴὰς τὰΠπ νοηΐ- 

τοῦ; ἰβἀ ἀρια (Οταπιθῃ ντ πηαπογεῦ; εἰ χίς. 
Ετνγτας πλυϊτοσ οαιπτο5 εχ δά πουίο ἰηταΐ- 

ΦΎΡΩΣ ΑΥ̓͂ 

τια πάη, 

ΝΥ Σ ΕΞ ΕῚῚ 
παπτα οἶς, Μεάοζιπι οχ ἀστο ρα ἀδ5 ἅσε- Α γαὶ λεηλατῆσαι Οκ, τῇς μμηδικῆς, ἀαὶ λαμ- 

καεϑτερϑνῖε α᾽ αὐ φανζωώω Ὁ ἔ ἐρ.ϑν Φ ϑήραξ, καὶ 

ἐδ πολλζωὼ ἀφλνίαν φλόμιζε γλυνσεαῖζ, ; 
τῷ δὴ πέροὶ αναςὰς ὅγε φρατόν. ἡ τὸς μδὸ 

τὰ καταλείητᾳ αἰ ρθες Ο᾽ τοῖσ μεϑοσίοις, 

αὐτὸς ὃ τοῖς ἵγταθις τσοοςελοισας “ξὸ- χὰ Ἃ 

μϑδων Φρέεια, τάς α κἂν β᾽ πίςους (σὲ πλείροις 
ἔχων θ᾿ Ἐν ψωζΣ καλμῴνεν, ὦ ὡς μὴ βοη-- 

δοιἐν οἷ Φρεοοι ἢ, Ῥ μήδων᾽ ὄχι τὸς καταϑεονζα " 
τὸς σ[), δχττηδείους ἀφῆκε χτ φυλας ἄλλοις 

Β ϑίδοσε σεκαΐζαλεῖν. χαὶ ἐχέλάυε «ἰξεξομουϑύοις 

ὅτῳ τίς οὐπυζχθμοι, ἐλαύγνήν “δὸς ἑαυτόν. οἱ 

μϑὺ δὴ (ὗτα ἐ οραον. σημιανϑεντων ὁ τῳ 
Αςτυαγά ὅτι πολέμιοί εἰσιν οὖ τῇ χώρᾳ οἶχ- 

(ουθφ ὁ αὐτὸς ωρὸς ζῳ ὅξια, στοῦ τοῖς πὶ αὐν- 

τον, ὼ ὁ ὸς αὐτῷ ὠσειυτως σεώὼ τοῖς ἀἴθατυ- 

χούσιν ἵπαῦταις, τοῖς ἀλλοις ὃ ἐσήμαινε πα- 

σιν ακ(οηϑειν. ὡς ὃ εἶδὸν πολλὲς αὐ, ϑοϑποις 

Τὴ ἀοσυείων σεῤωτεζα γμκένοις,, χαὶ ζοις ἐπτ-- 

πεαρησυχίαν ἀφρνζᾷς, ἐσησαν χοὶ οἱ μῆδει. ὁ 3 

6 Κύώρος ὁρων Οὐκ οηλοιύζας κα κ᾿ Οιβδὰ Ὅς ἰπασ- 

συδὶ, οὐκ ουθέ χαὶ αὐτὸς, σξότο, τότεσπλα 

οὐδὺς,α ποῖε  οἰόμϑμὸς. οὕτως ἐπεϑυμά αὐζοις ἐώμενος : 

ἐϊξοσλιίσαοϑει.ζαὶ ἡ μὐλὰ κα λοὶ ζω, καὶ 47 
Ῥόμόξοντα α αὐτῷ, ὁ ὁπαάπαυος «ἶξι Ὁ σώμα 

ἐπέποίητο. οὕτω Ν) ΡΥ ΟΕ τυ 9ςή-- 

λάᾶσε τωϊπαωοὶ οὐ ὁ  Αφυαγης ἰδὼν, ἐλαιύκίω- 
σε μϑὺ τίνος ἀρβδερδεὶ Ἔκϑι: δμζθος σ εἶστὲν 

εὐπτω δῷ παῤ δὲ Κύρος, ὦ ως εἶδε 

πολλοῖς ἱπατας αἰτίοις, τ μα γ οὗτοι, ἔφυ, ὦ 

ται: Πὰς πητιη τ, οί ες, Πη] διιο; 41] ἐ- Ὁ παττατ, πολέμιοί εἰσιν, οἱ ἐφεφήκασι ζ;ς Ἱπ- 

πυὶς ἰπΠ ἄςητοβ [6 ποῦ τπομποητὶ ΠοΙτοβ(4- 
Ὡς {πητ,αἰς ΑἸτγασαδ. Αἢ ὃς {Π|, τ ρτοοιτ- 
τα Ετίδπι {]1,ατι. Ρτοίς ἔξο, πη αΐτ, ΠῚ] 4-- 
τις. ΠᾺΠ 1115 Πὶ ργοτῖ Ποπηΐηες οἦϊ νἱἀοηταΓ, 
ὅὰ ΠΈΠ]]Ππ|5 ργουὶ) 4 ΌΕ]ς 5 νο υιητι; Δ0 ΓῈ5 
τα 6 ἢ ΠΟΙ Γα5 αἰσίριπητ. [τἀ 4π6 ΔΙ] 1105 6 
ποθὶς μος πεςδῆς οἰ Ἰππδάοστο: Τὰ νεΓο 
ποη νἱόθος, ἈΠ], τοίροῃ τς ]ς, αιδητιις οαί- 
[ΠΠΠ} φ]οδιις δοῖε οο αι! γαξξδ, 1 {π8-- 
εαπάο τυτία πη πο5 ος ἀθητ ἢ πος Δάπογί πὶ 
Πο5 πιοιιοαΠλιο ΠΟ Π {πὶ δαζοπι τοραγα- 
Ἐρῆο πο ἰ9 δά (ΠΥ δγιπγ, αἷς γα, ΠῚ τὰ 
Πιεὶς πγοῆοαδβ, ὃξ σΟΡ 45 δ ΧΙ ΠΙαγο5 δα ππτηδ5: 
τοῦτα δυιηταγ ἢ, η ΘΕ (ς οὔτποιεθιηι. ΠΙῚ 
νεγο, αι: τὸς ΠΟΙ γα αἰ τρίτης, ργα 4 ΠλΟΧ 
ἀιηλίτεθητ,ν δὲ σοί ἀ4η} ἱτηβοτιῃ ἰη (ς ἔὰ- 
οὔτε ν] Δοτίητ. ας απ ργοτα σε, νἱις 
Αἰγαρὶ οἰ Πα α ἀἴσογο. Ὁ παρτορτοῦ ὃς 
ΡΓμάςηιὶᾶ ὃς νἱρ ]λητίαι Οὐγτὶ αἀπχίγατιι5, 

Ἐχρεά!- 

ἔμτοὶ Ογνὶ 

ΠΣ 

ποις ἡρέμιοι; πολέμιοι, νϑύτοι,ἔφη. ἢ τ ἐχεῖνοι, 

ἐφη, οἱ ἐλαύνονεο; ἐκῴγοι Αδιτοιοδ Τ' δὲ ἔφη, 

ὦ πάπας, δὶ ὃν ποινροί [ε Φαινόμδιοι κα ἡ ὄχὶ 

πονυρα ἱ ἡππαδίων ὀχούρδιοι αἰ χϑέσιν ἡμδπηὶ 

χοῦ. θχριοῦ γοὴ ἐλαύνάν ἀνας ἡμδῃ ἐπ᾽ 

αὐζις. Ὡλ᾿ ε εἰς ὁρᾷς, ἔφη, ὦ παῖ» ὅσον Ὁ ξίφος 

Ἵ ἑπακων {έξηχε τευ ετα μένον; οἷς ᾿ ζὼ ἐπ᾿ ἐ- ἕφηκε στωὴ 

κείνας ἡμᾷς ἐλαύνωμδυ,χἐ ωδῆεμιξι) παλινὴ- “εἶπ- 
5 σπιςὶ οἵ, ἤν 

μας ἐκήνοι ἡ ἡμῖν ὃ δήσω ἰσχὺς παίρεο!. δλλ. ζὼ ἐπ᾿ τε! ᾿αΐρ, 

Ε σὺ “βρης, ξῷνο Κύρος, χα! αἰαλαμβαίῃς ζις Ὁ πε κειστες 
ταγιέ-, ασερεθουθοεεζζοις, φοξἡσοϊ ὃ ὅτοι,»ὰ 5 Χινή σον. ,,,) χὼ 

τα. οἱ σὴ ̓ἀγοήες ἀφ σοισιν 4θὺς αἰωὼ λεί- τς ἵπ- 

ἂν, ἐπῴδονὺ ἴδωσι τινας ἐπ᾿ ἀδδις ἐλαύνογζς. ἤξυδε: 

(ὅτ: εἰπὼν ἔδοξέ τι λέγῳ τῶ ςυαγή. χαὶ 
«“ ͵ ε λ» ͵] 02 Ἵ 

ἄμμο, δ μκοζων ὡς χα! ἐφοϑνᾳ χαὶ ἐγ 6594, 
κελθᾷᾳ 
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χελά  ᾳ τὸν ἐὸν λαζογτα τάξιν ὕπαεὼνἐ όσοι Δ ΠΙμαπῖ (πππὴ αἀίαπιτα Θά υἰτατι πάη, ἀπ- 

ΐ ἔχ: τὰς ἀοογίζᾷς πίω λείαν. ἐγὼ δὲ, ἔφη, ἐλὶ 

ἐλάσω ὕοζδε, ζῶ ἐχὶ σὲ χινώντω,, ἐλῶ᾽ ὧφ)ς α)ανγ- 

κα ἐδήσοντω ὑμὴν ποδοςέχαν τὸν γοιοῦ. οὕτω δὴ 

ἵαπὼντε. ὁ Κυαίξαρυς λαῶν ΝΜ ἐρρωμϑυων ἈΚ ἑῳ- 

πέῶων πὲ χαὶ αὐδραΐν, πσφοςελαύνᾳ. χὰ ὁ Κύ- 

δος ὡς εΕἶδὲν ὁρμιφυϑύοὺς ἃ σζενεξορμά. ἀὐθύς 

χρὴ αὐτὸς πορῶτος ἡγεῖτο (αχέως, χαὶ ὁ Κνα- 

σογο ἱη δος θοῖ,ϊ ργα ἄλιη ἀσούοητ. Ἐπ᾿ 
υϊάειη πος, ἰπαυΐτ, σοητγατε ἰς σομηηιο- 
τογίητ, στοά: ἰἀξοσιο δηϊπγτῃ πο ὶς 
δἀτεηάοτγο σοσθηταγ. [ταητῖς γάχαγες ὃς 
ἐαα15 ὃς νἱτῖς ἀπ Βα; γο σα ΠῚ ἷς (δοιιπὴ 
(ἀπητῖς5, [ἢ οί οτῇ ἔδγιαγ, Οὐ ες αατοπν Πὸς 
ΡΓοστοάϊ νἱάεη5, Ππατῖ πη ὃς ἱρίς σὰ Αἰ ἰς ἐς 
ΡΓοειρίς : δἀθοήτο ἰδπν Ρυίπγι5 δητο αἱ]ΐος 
φο]ογίτογ θα, Ογαχατε (αδίεαμιδις, ποαπς 

͵ ͵ 2 ὡς 1 }ς ἢ Σ ἂ ᾽ ϑ Ἢ ΦΉΣ Ἵ 

ξαρης μϑύτοι ἐφείπετο, χαὶ οἱ ἀλλοὶ δῈ σῶς σοτοτγὶβ ἀἴογσο γοπηδπΕιθιι5. Ουόενθὶ  ά- 
δον; ἐν δὴ ἢδνδὰ πελαίζονζᾷς οἱ Β ργοριπηιδητος νίἄεγα., σαὶ ργατάλς ρος 

θαπύ;πιοχ το] τόξις γεῦσις. ἰπ πσαπη νογτιιη-- ἢ 8 ἀεηλα(οιεῦπες, δ ὐθὺς ἀφέντες ζα χονμαΐᾳ 

ἐφυγϑν.οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Καὶ ρον αἰ ποετέμγοντο; 

"ὦ οἱξ »ϑὺ κατελάμβανον ἀὐθυς ἔπταγον, καρ Φ- 

τος δ. Κύρος" ὅσοι ὃ κοϊδαλλάξαντες αὐτὰν' 

ἔφϑασαν, κατύπὶιν πϑτοις ἐδίωχον, χαὶ ( 

αϑίεσἀν, δὶ ἥροιω ἐμὰς αὐτὶν. ὡφαῖρ ὃ κύ- 

ὼν “λυνόγος ἄπειρος ἀισδόνουτως φέρεται 

δὶ κά- Ἴδς καίσθϑν, οὕτω χαὶ ὁ Κύρος ἐφέρετο, 

τῆ μόνον ὁραΐν Ὁ παν τὸν ἁλισχόυϑρὸν, ἄλλο δ᾽, 
Ν μα Ἷ εὐ εν 

σϑὲν “ατοϑνοώΐν. οἱ ὃ πολέμιοι, ὡς ἑωρὼν πο- Ὁ 
ΑΝ] ͵ 

γοιοῦζας τὸς στφφετέρφις, ἀσοούχίνησαν Ὁ ς]- 
Φος,ὡς παυσονϑδίύου πῇ διωγμοῦ, ἐπεὶ σφαξ 

ἴδοιεν «σξϑεορμήσανᾷς. ὁ δὲ Κύρος οὐθὲν 

μάλλον αὐᾳ, δλ “ἰσῦ τῆς γδρμονὴξ αὐὼ- 
καλῶν πονϑεῖον ἐδίωχε, αὶ ἰογυφϑὲν τί Τφυ- 

πεῖς πολε- «,ἀὸ τοῖς Ἐπολεμμίοις ἐποίᾳ κατεχών, ὦ ὁ Κυ- 

ἀουλρᾷ ἶ αἴξαρης μϑδύτοι ἐφείπτεϊο, ἴσως υϑὺ κὺ αἰδμευό- 

ϑως ἦχιν, ὑϑινος τὸν πατέρα χαὶ ὁἑάλλοι ὃ εἴ ποντο, τρό- 

ἐπε ο μότερϑι θγ7ες οὐ) τω τοιέχῳ εἰς ὃ διώκειν,ὼ 

φονΐω 

οἱ μῆπθρυ ασοὸς τὸς εἰγαντίους ὀνκιμωι ογ]ες.1) 
κ«ιὰ ͵ ΝΕ ΟΝ ἃ δ᾽ ΔΣ 7 ' 

ὁ Αςφυαγής,ως εωφφι τὅς ὑϑῳ αςαπδϑνοητῶς 
͵ Δ. ἢ ἈΠ Δὰν ΕΚ Τ, λ Ι 

διωχονζῷς, τς ἢ πολέμιος α, ϑ695ς τε χὰὶ πτε- 
᾽ -" 2 “λ ω ! ὔ δ 0] 

ἘΠΟΓΤΩΝ (αγαένες Ταάπϑρτώνζε,δείσεις τεδ υδ 
Ἔις τ , ᾽ ᾿ ᾿ς Ἄν ἢ 

τὺ τὸ Κύρου, μὴ εἰς παρεύχέ ασχίενοις ππν- 
2 ἿἹ Λ “.. Ὁ -“ 3 ᾿ 

κτῶς ἐμιπεσονες παϑοιέν τ, ἡγεῖτο 0θες ωρὸς 
) «τ 3. 5 ! ς τ Ὰ 

τὸς πολεμίες. οἱ δ᾽ αὐ ππολέμιοι, ὡς εἶδὸν τὸς 
Ἢ , ΔΙ: ε λ 

μήϑοὶς παοοχυνδαενζας, Δ  ουτάνώμϑιοι οἱ νυ 
᾿ δ εὐ σλ )Ζ ΚΠ ΣῚ τ 5)», σϊλ 

(ᾳπαλπὰ, οἱ ὃ ζᾳ τύξα, ἔφησαν, ὡς αὐ ὅπῃ 
υνῳ 9 ἡ! 3 " «“ 

τωρ εἰς τοξά.,κὰ γε ἀφίκοιντο Ἴ σησομδμες, ὠὡςαὸ» 
Ὁ!) - Ὅ: ἐδ ᾿ ὲ ͵ πόσων, ζὰ πλήςα Ἐεϊωθοισι πιοιᾷν. μέχρι γὸ τοσου-- 

2 ͵ 

᾿ σου ὁπότε ἐϊγυταΐζῳ γίγνοιντο, «απ οφηλαώνον 

ἰ- δλλήλοις, αὶ , ἠχροξζολίζοντο ππολλακχις μέ- φεύγρισιν » ΧΩ ΧΡ ς με 
ΩΝ ε Ε γα. ἢ λ λ . ͵ 

ὀμόϑο χρις ἑαπέρϑις. ἐπεὶ ὃ ἑωρὼν τς μϑὺ σφετέ- 
ἀμ ξ υ ἡ εἰς ἀὐόυς ᾧς μϑῥους, τῷ δ), ἀ - αἰακρά- Θϑυ4Φυγη εἰς αὐίϑυς ᾧ:69 ς, τς ὡς 

. λ ε 5 ἂν, Ὁ ͵ λ 

σπος-ἤροαύ Φὶ Κύρον ὁμοὺ ἐπ᾿ ἀὐζους ἐπουδμους, πον δὲ 
τ πολλοιῤ» 

ται ἀτγτο χυ] δάεγαητι πος {πθοιπ6Ὁ 1π- 
τετοὶρίε φησ, ὅς ἢ χοὸς δας αι ογοητιιγ, τὰ- 
τίπι ξογίοσαητ , ἱπργιτηϊηϊα γα ἰρίε: 
αιοῖχαος ἀυτεπ ες] πάτο οἰτίι σαδίο- 
τάητ, ΠῸ5 ἀἴογρο ρογίθιε σδῃταγ; ΠΟςῚΠ- 
τευ πα το θαητ, ἄοπος φυοίἠδην σορ Πδπτ, 
γταιτοῖη σαπί5 σοπογοίτις φαϊ θη 1}}ς, (οἀ 
ΤΏ ΘΧΟΓΟΙΓΆΓΙΙ5, ΟΠ ΘΓ 1Π ἀΡΓΙΓΠῚ ἔστταγ πο 
ἃς ὐγεὰς ξεγεδάτιγ, (οἰ τ πος νἀςῆς νὲ 
Ἰῃτογσορτιπα ἔογίγου, ας ρύξτοῦεα ἈΠ] ρτο- 
(ρὶεἰςης. Ἡοἵξος νεγο, φαυτη πος ἰαθογδη- 
το 5 σεγΠΟΥ Πα; ΡΓΟΤ ΟΠ ΘΥΠΙΠΥ ἈΘΊΠΘἢ {Π}ΠΠ|; 
γε ρος ἐξυσί, ντα ροτίςποηο ἀοπήοτο- 
ταῦ, ροαυδη ἱρί λάποηταγο νὴ οΠδητ. 
(γτιιδ δυτοπὶ Π1}}}] ᾿4οἰγοὸ τοπηίτγοτο, (ε4 
ΡΓα σαπάϊο ὃ διπιπου Ὁ ̓ποΙαθηαγε ἃς ροτ- 
(ξαιιΐ, ὅς ἱπηροτις παρίστα νεχοπγοητίς ἰη οἐ- 
δαίλπν ΠοΙτος πιρᾷ ἀαγο. Ογαχαγος απ οπὶ 
(ςατιοάτιιγ,, ρατγγῖς ἔοτταῆξ σαι ρμάοτο 
οοτγερταβ; τ ἀαπλσις σατοτῦὶ (σας θαητατ, 
46 ΔΙ ΔΟΥ]ΟΓῈ5 ἰῃ ρετυσπάο ἤπτ. ἐο 
τοτα πη Πάτα, Θεἰά 111,4 αἱ ΠΟ αἀιπ οἀππ1Π. 
Πιοίξες αηϊπλοί! ίαητ. Αἰ γασὲς νετῸ ἤιπ1Πὶ 
(ἀος ἱποοηί ἀογάτο ρεγίε αὶ νἀογοῖ,αῦ πο- 
{τες σοηξοττος οὐ τη δι τ: 5 οσοσιτ- 
ταύ: ΗΠ 1οὸ Ογγοα; πιοῖπεης;ς ἴῃ ραγᾶτοϑ ἢ- 
πὸ οτγά πα ἱγγαθητθα5 Δάπογῇ συ ἀοοά6- 
τοῦ, γεέξα ἰη ποίτοπὶ ἀποῖς. ΠῚ ταγίιπι Μο- 
ἀος ἴοθο πιοῖος σοῃίριςατὶ ; ραγείπη σοῃ-: 
το τίς [Π 05 ΓΓάσ 15. ραττίτη (σ!ετί5., σοῃ- 

{ππἰτεγαητ:: πα διταγιη ραταγοπε, ντε ὃς 1|- 
1|{πρδ{ππξεγεπε ; νοὶ ἰητγὰ ἰδέξιιηι το ]} ρος 
πδητατα εἰἴδε, αιοπηαάπηοάμιι ἔλσοτα 
σΌΠΙπαπογαητ. Ν ηι {Ππ4 δα Πτογπα Ππππ|; 
ΥῚ νο] φιιαπηργοχίπηδ Δα αἰτογος αἰγοτὶ 
δοςοίΠπῆςης., σοητγα {ς πιστὸ ργοθομο- 
Ῥαητιγ., δὲ ἐπλίπιιβ ἰΏτοΥ (6. δ]εγαπληια 
ἃ νείρογάπ νίπο ρισπαβαπε. [λπὶ νε- 
τὸ 4011π| ὃς ἔπο5 ἔπσατῃ δα (8 ἔλοογε οοτ- 
πέτοηζ, ὅζ, Οὐγτγ τηδπαπι ἢΠγ.] Πο5 ἰπί6- 
4υϊ, δὲ Αἰἔγάσομη οὐπὶ Ἔααίταϊα ἱπτγα το- 
Τὶ ἰαξξιιπι δάεε;ςςάεητος ὃς ἰρήι, Πιρίπητ: 

ολῦ ον ΕΝ πο ͵ ΠῚ ! ἄν γὺ, χῊ ᾿ ι 

οι Αφυαγάω σεοὼ Ἴ015 ἐσῖοις 0219 γιγνοινϑινον ἡδὴ τξά ματος, Οθλινοισι [Ἐν] Ἵ φοο»έσιν. 

Β 4 

Θεπεο Ὁ 
ἐπα ἐεὲς 

Ογγΐς 

ΤΑ μη ις 
ἐοπιεγ 48 τ 



20 ΧΕΝ Ὁ Τ᾽ Ὴ ἘΠ ΤΗΝ ΘΒ ἸΘΥΥ ΕῚῚ 

Αὐ Με! οορίἰς νῃϊιογῇς ἰπ(δαμὅτεβ, πλα]- Α οὗ 5, ὧτε ὁμύϑεν διωχογῆες, ἥρφεωυ πολλὲς αἰα-- 

τος 1Π0 ἱπηροτι σαρίπης, ὃς φποίσπηηας 
σουτίρεγεηῖ ταὶ θα πο5, Π“πιᾶπὶνίΓοβ, ἔοτ- 

πηῖ; ἱπτοΓαΠρτὶ5 πη ιι5, Πιοταποτῖοα- 

ἄοτγθητ, Νεημο ρείας σομίξίτοτο, απ δὰ 

᾿Ρεαϊτατιμτι ΔΗ γογα ΠῚ ΡοταοηΠΠοητ. Ηςὶο 

γεγο, πο πηαίογοϑ αἰ ]πα (αοῆςης ἱπΠάϊα, 

γεειτρτοργοποτγς ἱπιρετῇ. Ετ Αγαρο5 (5 

ἀεϊπάς τοἀαέξις, ἐφαοιει νϊέξογία πιασπο- 

Ροτο ἰσταθαταγ, πες αι ἀς Ογτο ἀϊςοτεῖ, 

γνὶ «ω- Βα οθατ: πο εο αἰ] 4οπιδιέξογε γεπισο- 

ἀκα. (τη (οἰγοτ,εἀ οιιηάοπι ργα απάαοία Γαγο- 

τε αηϊπαάιοτγτογοῖ. ΝΑ ὃς οο ἰρίο τεῖι- 
Ροτγος οατοτὶς ἀοπγμπη αἰσοπιθι15, (ΟΠ τς :- 

[ς ΙΗ} αἰ, Πα πῈ οο5, 48] σεοί 4! Ποητ, 
οδεφαϊταπάο ρεέζαθας : αάἄεοηια νχ αῦ- 

Πεαζξατὴ δά Αἰέγασεπι ἀςξάποοθαηε, 4αἰ- 
Βιι5 Ποςογαῖ ἀατιπὶ ποροτὶ) ; Παυπη Ποϑ1- 
Ρίος, υΐ ς απ ἀπισογοητ,άς ἱπ[Ἐγῖὰ ργςῖγα 
1αδοτος, σιιοά δαὶ νυ]τιπι δα σοπίροέξιπι 
(υἱ (πυΐοτγεπι ξέξιπη σογπογοῖ. ἄτα μας 
υίάοιη δρια Μεάος σοπείρογιης, ὃς Ογ- 
τι Ζια ΠῚ Δ11|5 οπηηίθιι5 ἰπ οἵα , (ογπιοη - 
διι5,8ζ οαπτίίςη!ς αγαῖ : τὰπὶ ΑἸ γασὶ, ἀρ 
4ποπὶ Παξξοπι εγατ ἢ Ποηογς, ἰα πὶ πηϊ- 
ταῖίομπο {π| Πππρόγεπὶ “πόσας ἰηἰδοοτγαζ. 
Ησονετο απ Ογτὶ ρατοῦ (απηργίος δο- 
ςερίξε, σαπάοθας 116 φυϊάςπι; (ε χιοά 
Θαπιίαπι παπά Πδὶοὐίτο νἱτὶ πιπηΐα., τας 
ἱποσααίτ ; ντ ἱπίξίτιζα σοητ τοῖα ᾿ογίαγιι πη 
Δρίο!πογοῖ. ᾿ταχις ταης Ογγαπὶ ἀἰχ {6 
εὐ θεητ, αθίγε (6 ν6]]ε, πὸ φα! ρατεῖ τπσ- 

ἔηια ογδαγοταγ, πος 46 (6 πεγογοῖαγ οἱ- 
εἰτὰ5. (επίαίτ ἱρίταγ ὃς Αἰξγασες εἰιπλο- 
Βοττοῦα αἰ πλῖττὶ, ἀτ4; δάςο ἀοπαζιιι 6415, 

4πος ἱρή οο Πα Π6ε (ππλογα. οἰμπι ΟΠΊηΪ5 
ΘΕΠΕΓΙ5 γαγι τη Δ] ἰγιπη αάραγατα αὐῖγο ἢ- 

Ογὴ « 
)4:τε γὲ- 

ΜοσαΊΗΥ, 

ΙΖ Ν λ δ ΚΒ Ἶ 3, - κρουτος.χ) τὸς ὑϑυ αλισχουϑδυθς ἔπαιον, νὼ ἵπτ- 
Ἀδὰ νυ ͵ ᾿ 

ποὶς χἡ αὐδρας, τος ὃ πιπηογζοις κα τέχαινογ. δὶ 
» ΠΕ ἴα δ τοὶ ᾿ “ τὸ β 
Ὁ ἀσξ9εϑεν ἐφηφ, ὩΡΙνῊ τσξς τοῖς πεζοῖς Τὴν; 

2 ͵ 3 ͵ ᾽ 

αἀοσυθίων ἐπλυονῆο. εἰγζο μϑύτοι δείσοιες μιῇ 
. εὖ ͵ ᾿ς 7 ε ΨΥ ὦ 3 ͵ γα “ϑεστρα, τὶς μείζων ὑστεί ἡ στεογον. Οὐ, Ούτου 

᾿ 32! «ες ὕ " Ἵ “ἷὕ᾿ δὴ αὐηγαγν ὁ Αφτυάγης, μάλᾳ χείρων τὴ 
« ͵ Ὄ ὡς, 3) ε ᾿ 

ἱπιωσκρ ατία,, ἢ τ΄ Κύρον ἐἰκ ἔγων ὅ,τι χορ" λέ- 
Ὁ, ΣΟ ΠΝ 5) ἢ τῇ γήν᾽ατίον νϑ εἰδὼς ογτα ὅ ἐρίζο, μαι νόμϑυον ὃ 

͵ “ “ἵ τον 3 “ γιγνώσκων πῇ πολίκῃ. ὼ γὼ τῦτε ἀπιόντων οἴ΄- 
Β καδὲ ὔνδιλων, μόγος ἐκῴνος σνϑὲν ὀγλο ἢ ζις 
πεπηωχϑζας αἰθιελαύνων ἐθῥατο᾽ κα μόλις αὖ- 
τὸν αὐφελκωσοιίϊες οἱ ἐχὶ ὅτο (αρϑείϊες,ατθ5ε- 
ἡγαῖον τω Ας υάγ, μάλα ὄχτωροοϑεν ποι-- 
ρϑυον τὸς πρδοςαλονζας,ὅτι ἑώρᾳ ὦ τσθϑς- 
ὡπον τὸ πάπαου ἡγφιωρδίον ἐπὶ τὴ για τῇ 
«ελν ον μϑὺ δὴ μκήδοις ζῦτα ἔρετο. χαὶ οἵτε 
ὀηνοι πόρτες: Κύρον χα σύμκιατος εἶηον, ἡ Ο» 
λογω,ὼ οὖν δοὺς ὅντε Ας υάγης ὦ αυθϑοϑεν 
ἀμδμ αὐτὸν,τότε χἰτορεξεπεπληκτο ἐπ᾿ αὖ- 

ς τω Καμξύσης ὃ ὁ τῷ Κύριε πατὴρ ἥδετο υϑὺ 
πονθανονδυος τα, ὅπ" Ὁ. ἤκοῦσεν αὐδρὸς 
ἤδη ἐρία Τφζκραηουϑιον “- Κύρον,ἀπεκα Ξ 

λάσπως τὰ οὐ πξρσαις Τέχιχωεια Ὄσο ελοίν, 
ὁ Τ' Κύρον δὴ οὐζὼ λέγῷ εἰπήν,ὁτι ἀπιέναι 
βέλοΐο, μὴδ πατηρῆι ἀηϑοίϊο, ἡ ἢ πόλις ἐμ 

φοΐηο. ᾧ δι Αφτυαγά ἐδὸκά αϑα[χαῖον θὲ 

ποπτέμιπᾳν αὑτόν. ἔνθα, δὴ ἵπανις τὲ αὐ δοιὶ 
οἱ αὐτὸς ἐπεϑυμ4 λαξῴν,ὺ ὀηγα συσκά άσας 

Τπηϑρυ)οδωπὰ »οὐπεπεμιπε, ΠΝ χὰ φιλᾷῷν αὖ. 

αἰἱτ, πο α ὃς ἀπηαγοῖ εἴπη, δζ πιασπαπὶίρεπν Ὀ τὸν, χαὶ ἀμκα ἐλπίδαις μεγάλας ἔγων οὐ αὐτῶ 
φοποερί δι, οι γιη τά] 6 πὰ ν γι], 411 ὃζ 

Πςςς ΔΙΠ]ΟΙ5 ΟἿ᾽ δάϊππηοητο, ὃς Ποίξος Δ ἢϊροτε 
Ἡβοτεῖνννν ἔτος, ΑΒειιπέο πα γοῖο Ουτιπὶ νῃϊ ΠΕ Γῇ ἃς 
εἰς γρα, ΡΌΟΓΙ, ὅζ πα] 5, ὅς νἱγὶ, δ (πη ες5,ὅζ Αἤγα- 
ἐν Π- σος ἰρίδ, ἐηυῖς πΠάςητος ἀςἀποςθαῆτ: ἂς 

ΠΟΠΊΪΠΟΠΊ Προς. ΟοιΪ 5 γοπογίππη ρεγῃῖ- 
θεητ. Ουνταπι ἰρίπιη ποι τὰ] τῖ5 σα Πὶ 
Ἰδογιιπηῖς ἀΠ ΟΠ ἀοσορίμηι5. Ργαΐογοα 
ΡΓΟά τι οἰἙ.. τηθ]τα εἰιτη ἱπτοῦ φ 1465 
ταπποῦα ἀπ θυ Πς., ααΐθιις ἂρ Αἰἕγαρα 

αὐόδρα ἔσεαζ ἵχοινον ὼ φίλοις ὠφῇφν κὸ ἐἡϑρὸς 

αϑιαν.ἀπτιόντα 5. “- Κύρον ρϑπεμιπον ὡπὸρ- 

7ες,χαὶ “ταῆδὲς,χαὶ ἥλικες, χαὶ αὐδρες, χαὶ γγρον- 

Ἴες,ἐΦ᾽ ἵσπασων, χαὶ Ας“υαγὴς αὐτὸς᾽ χαὶ σο᾿οἷ- 

να ἔφασαν δγτιν ὶ δαικρύογτ᾽ ποςρέφεοϑα. 
ι ἢ 5. Ν Ἂ “ ͵ ͵ Ν 

χαὶ Κ ύρον ἢ αὐτὶ" σεεὼ πολλοῖς δακρύοις λέϊε: 

Ῥπογωρῆσοι. πολλὰ ὃ δῶροι Δ οἰ δοιεῦαι αὐτὶ 
πη ὩΣ τε Ων ͵ὕ ΟῚ » ΑΝ ᾽ 

Φασι τοις ἡλικιωταις,ὧν Αςυἀγης ανῷ ἐδὲ- 

δία χέθα -- 
ὥ ψενον 

͵ Τσηχρᾶ 
δῆττε-- 

λοίη. (ἢ ὃ 
Κύρος 

“υδλὰ 

τον ἀοπατις ἔπογας. ΟΠ ας οχυτα, Ζααπι μΠα- δωκφ᾽ τέλος 5, χαὶ ζῶ εἶχε ςολζὼ 1 μηϑικξὼ ͵ 
φαϊηγά ᾿)- 

ἀἰεῖᾳ. : : ὙΠ νς 
παης Ἰρίαη ἀβοϊαγαης πηαχίπηδ Π] σατιιΠῚ 

εἤς. γεγιπη ἀσσορῖα 11} ἃ γτγο πιαπογα 

ἀετυ!ης δα Αἰγαροην ογιιητι, ἀταπς 
᾿ς Πος [πἀοπηγοσορτα, Ογτὸ ἔα} Ὸ τγαπί τα Δ. 

Οὐγγίιηη δυο ΠῚ γαγίις ἰη Μεα απ δὰ οα1Πὶ 

ἢ νοῦ 5 τειηϊης : ἢ πο νἱ5γαιςο,Γοποσιὶ 

Ὀεθατ,νοῖξε Μεάϊοα, ουϊάδηι μαπο ἀςαϊτ, Ε οὐκ δορίχα ϑδιεῖαι τίνι. δηλαῖν 511 ὅτον καάλιςα 

ἡασαζεϊο. τὰς μϑύτοι λαξονᾷς χαὶ δεξαυϑδύες 

(ᾧ δῶρᾳ λέγετω Αφυαγή ὠπενείκεϊν Αςυ- 

ἀγάν δὲ δυξαϑρον Κύρῳ ισοπέμηαι. τὸν 

δὲ πάλιν πὲ Ὁ ποπέμλαι εἰς μήδους, χαὶ εἰ- 

πεῖν, ὦ πάπαν, εἰ βούλᾳ με χαὶ παλιν ἰέναι 

Τὼς σὲ 



Ἡ  ΟΥΕΣ ΒΒ : 2] 
Τὸ τὴ Τως σὲ μὴ αἰαουύόϑρον, ἔα. ἔχήν εἴτῳω πὶ ἐγὼ Δ λά το ΠΡ οητοτ,ασ πιο ργαροάίτιιπι ριάο- 

ως , ͵ ἐξ ἊΣ τ ἥ ᾿ ἢ : οὐ πῶ ὐτωωκο το, πο Ζιιαίο ΡΕεΓ τα ἰαροάτ, Π φυϊά ΔΙσαὶ 
παν Δ δ δ θυ οὶ ἈΠΕ ΜΝ Ἰλυσίτιις ἔπη. Αταις Πὶς αι τὶς ΑΠγασοπὶ 
ΡΕΙ ὠφκῖρο ὙΠΡΙΕ ΤΥ ΤΗ ἘΚΕΙ ᾿ Ὅς  ἐρρις,, φαοιπαάπιοάιιπι Ογτίις πππείατὶ 
χοῦ λοῖς μνηοϑέιαι,λέγε.).ὅτε Κυρφφςαπης, ἰαΠογάτ Ὁ 9 ΠΠ οτίαμη Παγγατοῃΐς ἀτηατο- 
χαὶ ἀπηλλαϊῆοντο π᾿ δλλήλων, τὰς συΐ) υφς τία αοϊςπ ἀα εἰἙ πιθπτίο; ργο ἀϊτιιπη εἴτ αθε- ζφιλοιυίζεις τὸν Κα ὐρον το ξύμιαῖι, σ᾽ ποππέμοπε-. πῆτε Ογτο ; 4ιαπι Η: (ς ἐμημης Πα εν 

, ἘΣ ΚΑ ο σικῶ (χαὶ οὦ γῦ ἔπιπζτο ᾿ομθσορηδτος οτο Ογίιπι, αι] Ροτῇς ΠιοΚ μ ;ρρνβ ; τὸ ΤΑ ΠΝ: ; οὔτω αὐτοι,ιθμμῳ «ὗβσικῷ, [γ γὸ ππ Νὰ ἍΠΙ οἰξ,οἰοιηατοσ αὐ ἐς ἐπα ΠΠς; χιοά αι 6 ΠῚ οα οἤτι-. 
ποιὅσι πέρσαι) ανόῖρα, δὴ τίνα ἢ ἡ μήδων, Θ΄ ἴρίμπι ποάϊςαιο Ρεγίᾳ ἔλοογε σοηίιδιδ- [254 οος 

πολι λα καλὸν καγαιϑον ονται, πεσε γα! Ἷ πο- 

ΛλΟς Λιμὺ δὴ γούνον ὑχὴ πω  καλλᾷ τῷ Κύρρυ" ἡνί. 
καὶ δὲ ἑωροι ἴους συνε φιλοιώζᾳς αὐτὸν, ὕ- 
πολάφϑάδαι ἐπεὶ δὲ οἱ ἄλλοι ἀπῆλθον, ωρος- 

ἐλθεῖν τῶ Κύρῳ,καὶ εἰστεῖν, ἐμὲ μῦνον ὶ γινώ-- 
ἯΔ ἐ- σκής,ὦ Καὶ ὁρε, τὴν συβλυών; Τί δὲ, εἰπεῖν τὸν 
"ὰ Κίον Ἧ αὶ σσυΓῆυὸς εἷς «δλιςα »Φαγαὶ. 

Φὖτ᾽ ἀφα, εἰπεῖν τ- Κὶ ὅρον, χαὶ ογεωρας μιδι" 

πολλακὶς οὦ δοκῶ σε γιγγωσκν ῷτο ποιοιῶ- 

ζᾳ. πξοφελϑεῖν γΣ} σοὶ ἀεὶ βελονδωος, ἔφη, 
γῇ ζυς )εους γα ἐυνμιζου δ σέκ ἐδ4,φαΐαι 
τὸν Καὶ ὕρον, συ μὴ γε ὄντα. ἅμα δὲ πσρόξελ- 
ϑοντοι Φιλῆσοι αὐτόν. χαὶ τὸν μι δὸν Φιλνϑέντα 

ἐρέοϑαι," χαὶ οὐ πέρσαις γόμωος δεὴν (2 συΐ-. 

οὐρᾷ: φιλῷν. μάλιςα, ᾧαϑαι, στὸν γε ἴδωσιν 

; δρλήδοις Διὶ γόνου," ἀπίωσί ποι ἀπ᾿ ἀλ- 

δι, ἔφη ὸ λήλῳν. ὦ ρφε ἀν εἴη Ἴ σοι, ἔφη ὁ μμῆδὸς, παλὶν 

αἀἰὐψὴν Φιλῴ ἐμέ ̓ ἀπεργϑιίαι Ὑ, ὡς ὁρῴς, ἤδη; 
φιλ. οὕτω] (αὶ τὸν Κύρον παλιν φιλήσανζᾳ, ᾿ἰπο- 

πέμπειν, χαὶ πιιένα]" χαὶ ὁδὸν τε οὔπτω πολ- 

“διἰωύωωι ἌΡΡῈΡ διδληλύοϑαι αἰὐζις, χὰὶ πον μιῆϑὸν ἡ- 
«ἰυτοις, Εἴ 

͵ « - τ νὰ 
δανύσα.- κεῖν πτυλίν ἰδροιυτί τω ἵωπῳ. χαὶ τὸν Κό- 

τα ητ. 1 δὲ ταπὶ Μοάμπν αυοπάαπι, νίτι 6- 
Ἰεραηεῖς αἀπηοάιϊιπιἰησοπί,, ὅσο τοπηροῖα 

Β “άρταπῃ δάἀπηγατίοης ρ]σΠγϊτ ἀη1ς5 Ογτὶ, 
40π|Πὶ σοσηάᾶῖοβ σοῖοΓος οἰπὶ οὐρα ]ατὶ νἱ-- 
ἀοτεῖ, ( ΕΠ Η]Ὲ : ἀἰστοης ἀτοπι 115, αὰ 
Οὐγγπὶ οὐαὶ Πἰ5 νοτδὶς ἀσσοίπῆς: Μείο- 
Ἰυτὴ ἐχ σορπατίς, Οὐτο,πῦ Δἀρσποίοϊος  υἱά 
αἷς ὃ Τείροῃ{{Π{ (γτιτη : οτίαπηης ται μη] 
ΠΟσΠᾶτζι 65 ὃ Μίαχιτης, ἱπαιιῖτ, ἘτΟγτιιος 
ΝΗΙΠηΐγαπι οοσιΐος ἰἀοῖτοο ἴῃ πῖὸ σοηϊίοῖο- 

μας. γι άςοτν αζεπ πος ἴα πιαδς τὸ Ηετῖ (ς-- 
Ρ᾽α5 αηϊτηαάπογίογο. (αἱ αἰτοῦ Πς: Ργσξε- 
ὁϊο, Αἰτι]ια τ Παπη ]υΔΠὶ ΠΟ δά το νο ]οππὶ 
ἀςοσάοτο, ραάοτγο δ τς. Ατοδίϊατὸ πο 
ἀοθαίτ, Π υιτΟγγας., υππὶ σοσπατῖιὶις εἰς Ὁ 
(ς5.5 1118] φοσοάθης, πὶ οίοαίατις εἴξ. Ας- 
σορῖο Δυτοπη οίςι]ο Μοάιις ἰλἰοἰπτογγοσαίς 
{ς ἐογῖαγ, ται πὸ Ρογῇς οἤδείη ἤλοσγὸ ἃ 
συ ]ατὶ σοσῃατοσῦες Ογγιις, Μαχίμης νέτο; 
Ἰμααΐτιν Οἱ ν Εἰ ΟΧ αἰ! το ᾿πτοτιι4}}ο το ρο- 

Τὶς Αἰτοῦ αἰζοσιπι ν᾽ ἄξτ,νο] ἃ (δ πιο α πὶ 411- 
410 ἀϊοοάμητ Ὁ υϊη τι ἰσίτισ, ας Με- 
ἀ5,Ἰταστιηι τη 6 Οἱ οΙ] τὶς. [πα οηϊαν, ντὶ γὶ- 
ες, αθοο.. 516 αιπὶἄξπιιο ΟΥΤΙ5 οἴ1Πὰ ο- 
(συ ]άτιις οοτ, Ὁ (δ αἰ πα τ, ἀτα; οτίαπα ἰρία 
ἐΠοοἤιτ.ν δἰ νογο ποι πγα]τιγ Δ εἰς σοη-- 
ἐςέξιιπι ἰεἰποσῖς εες, ΜΘ άτις οι {πάαπτα 

ὅδαι αὐ- δον ἰδόντα, δολ ἢ, Φοναι!, ἐπελοϑου πὶ ὧν ἐ- Τ).ά Ούγγτπὶ γο{ΠῸ ξοσταγι το νἱίο Ουγτιις: 
ΚΣΤ ͵ “ ᾽ δ τν πον ἘΣΎ, 

(υύλου εἰπεῖν; οὐ μιὰ δῖα, φαναὶ  δλλ ἡκὼ 
. ! Δ ἢ τὰ λ ΠΡ} ὩΣ , 

Ὡ(“ γϑονου. χρὴ τὸν Κύρον εἰπεῖν; νὴ δὲ, ὦ σύ. 
[9 

΄“ λ ὅλυες, δὲ ὁλίχϑυ γε. ποίου ὀλίορυ ς εἰπεῖν τὸν 
μῆϑον. οὐκ οἴοϑα, φαγαι; ὦ Κύρε, τί χα! ὅσον 
σκουρδὰι μι Ἴω “γόνον, πϑμὺ πολὶς μοι δύχεῖ. 

Ἔ,δτι οὐχ. ὁραΐ σε τῦτε (οιούτον ὄντα; οὐγζαῶ- 

θκκ δὴ τὸν Κῦρϑν γελάσαι πὲ οκ Τὴν ρ9- 

ὅϑεν δακρύων, Χαὶ εἰπεῖν αὐτῷ ἀπιονία ϑαρ- 

ῥεῖν, ὅ1| παρέξα! αἰὐζις ὀλίφου χοϑιου. ὡς- 
᾽ ς«.-»ν ᾽) ͵ ΕῚ ᾿ 

τε ραν σοι ἔξεςαι,κὰν βούλη, ἀσκοαρόαμυ- Ἑ 

κτεί.ο »ϑὺ δὴ Κῦρος οὕτως ἀπελθὼν εἰς πέρ- 

σεις, «ἡιαυτὸν υϑὺ λέγεται ἔτι οἷν τοῖς πταησὶ 
“ἡυέαϑαι καὶ Φ »βϑὺ τος ῶτον οἱ ππεῆδες ἔσκω- 
“ὔηον αὐτὸν, ὡς ἡδυπαϑεῖν μεμα, ϑηκὼς οὐ 
μμήδοις ἥκοι ἐπεὶ ὃ χα! ἐοϑίογζᾳ αὐτὸν ἑώρων; 

ΝΝαμπη πα Οὔ] τις ος5,αἰτ,ιο ἀΐσοτο πα  Πὶ 
γο] θα ϑἢ Νοι ργοξοέζο, παι, (ξἀ τειηρο- 
Τὶς ἐχ ἰπτούθδ!ο δά τὸ τοποσζου. Βγθα (απο; 
Πλϊ σοσπαῖο,τείροπάϊε Ογτιῖς. Ατ Μεάας 1- 
Ιε:χπο ρᾳέϊο Ὀγὸοιθαῖς. Ἀπ ἰρηοτγας, Ογτζε; 
ΡΕΥ ΠΥ ΠῚ Ιοπριιπι ν] ἀοτὶ τοηλριις ος, ηῸ 
νο] σσῃπίποο; Πποά το ταΐοπν ἱπτοῦεα ΠΟῃ. 
δαίρίοίαηι ὃ [Οἱ τιιπι ὃς εἱΠΠς Ογταπ) ροίὲ 
Ριοτο5 ἰδογιιηγα8, δὲ {ΠΠΐῃ αὐτο, ας θη 

εἢς αηίπηο πη. Βτδαὶ επϊηχίς ἱρῇς Δ6- 
ξαζασιιη. [ταπιῖς ἢ νοἱ 65, αἷτ, ᾿ἰσε δῖε ρου 5 

2410. 

᾿ς ΠΟ σοπηϊποητίθιις5 Δα ρίοα5. Αὐαια Ουγτὶ κᾷ 
ἴος ἰποάο ὕγεις δή Ῥογίας. τοιιογίις, η- {μοεγραίε. 

ὰ οἰ, " ΥΣ Ν ἢ ἔν 6: 

Παιπὰ ἈΠ 10 ἸΠΓΟΓ ΡΌΘΓΟΚ ἐσηίς ρου θείαγ. 

Ασρτίπιπίαπα αἰ δεῖς ριιοτογαπν ἰποο δε - 
Ὀαταγ, ιαίι ἀοηγιπ Γοά γος, φαἀποτὶς ἃ-ἰ 
ΡΠ Μεάος νίταπι σοῖο νοϊπρταγίδημ. δ. 
4{π|π| οι] δέ νἱξξα ὃζ ρόαι ἔςοηπὶ ἐοάοπὶ 



Αἰγαρὼ 
ΨΦΊΟΥΣ, 

ααἀμετ[ω 

4..}}.0». 

Ἐχενοίτα 

Τγτο εη πὶ 

ἐπιβογῖο 

ἀγωάμεΥ, 

Φ 

Δ» 

10πὶἀαγοτίιτ, ροτία5 Δ[1|5 επππῇ ἀς ροττοης 

(πὰ ἰατσ τὶ, αιιᾶτ αι  ἈπΊρ]ἰπ5 ΓΟ αἰ γοῦο 

δηλ πογίεγεηζ, ατάιο δάθο ργατογῃαο, 

ἰῃ σατογὶς ετίδηι γεῦσις οπίηῖθιις Ογγα]οη- 

δε Ιρῆ5 ργαϊξατγο : τιπι νεῖο νἱοο γετίᾳ α- 

Π|4165 Οα1Πὶ τοπογοραπεέυτγ.. τ ροί απ 

Πποο πατατίοης σαγῇί δίο! το, δά ορμς- 

Βος τεαπῇίϊτ: ἱπτεγ ιος οτίδπι ργα πάτο νὴ 5 

οἴ, ὅς οχοιοεπάο δοτοϊογαμήο, χα οροῦ- 
τεγοῖ; ὃζ (ςπίουεβ γοιογεηάο, δὲ πηαρηεγατὶ- 

διις Ῥατομάο: Ργοσοάσητο νοῖο το ΠΊροῦο 
τιοττασαρια Μεάος Αἰΐγαρος, ὃ Ογαχα- 

τος Αἰϊγαρῖς ΠἼτι5, πγατι ιῖς Ογτγὶ ἔγατοτγ, 
Μεάοιϊίπι ἱπιρογίο ροῦταγ, ἈτΧ δατοῃ 

ΑἰΠγεϊουιηγ αυτιη ΘΎΓΟ5 νηϊποτίος, ποη 

οχίριδηι απο πατίοποη, δ οσ Ποῖ, Ατὰ- 
Ῥαπιγοσοηι πρετῖο {πο {δ᾽ ες ηοτ, Ηγτ- 
οαηΐος {θα ϊτοὶ πμαρειεξ, Βαέξείος ορρὰ- 
ΒΒΑΓΟΙ; ατατιι ΠῚ ΕΧΙπλαρας., νὰ ἢ Μοάο- 

τί νῖτος 4. ΠΠταῆοι, λοις ἢ πιτιπλῖὶς οπτηὶ- 
Βα ᾿πηρεγατγοῖ. Εἰς ΘΠΪΠ| Πατίο Ἰητοῦ ν]οὶ- 

ΠΔ5 αἰΐας ροτοπυιηα νϊάοθατιν. [τληκῖς 
παπιῖος αὐ πιδ άϊτος τος νπιπογίος, ἃς δά 
Οταύαῃ Πγάοτιπι γορθηι ὃ δά τοσειῃ “ 

μη (λρραάοειπι, δά ΡΠέγσας νττοίαις ; δα 

ΧΕΝΟΡΗ͂ ΡΕΙΝΒ5Τ. ΟΥ̓ΚῚ 
(ἀααϊτοῦ ντὶ νἱάετεπει, ἂς ἢ Παοά ἔετιῖς ἐρα- ἃ ὡςαῇ» αὐζι, ἡδέως, χαὶ πίνοντει, χαὶ εἶ ποτ᾽ 

οὖν ἑωρτῇ δὐωχία παδοςζμοιτο, ᾿ἐχεδιδόντα 
μᾶλλον αὐτὸν τῷ ἑαυτοὺ μμέρρυς ἡοϑαίνοντο ᾿ 

πυφοςδεομϑρον" χαὶ ασεϑς ζύτοις δὲ χαὶ τάλ- 

λα ἀρ αἰιςεύοντα αὐτὸν ἑώρων ἀξὰ ἁπὸνζᾳ 

ἑαυτὴν" εγζᾳῦϑα, δὴ πάλιν «τ᾿ ἐπῆηδσον οἱ 

ἥλικες αὐτῷ. ἐπεὶ δὲ διελθὼν πίωὼ “παϊδείαν 

ζτίω ἤδη εἰφῆλϑεν εἰς πῶς ἐφηζοις, οὖ ζύ- 

τοῖς αὖ ἐδύκει κραἰιφευάν, χαὶ μελετὰμ ἃ χοῦ, 

χαὶ καρτερῶν ἃ ἔδει, χαὶ αἰδούυϑιυος πὼς ἘΟΡ 

Β σφυτέρους, ὦ πείϑουϑρος τοῖς Φρχοισι. αὐ ]- 

ὄντος δὲ τὸ γϑόνου ὁ μδὺ Ας υἀάγης ον τοῖς 

μήδοις Ὁσοϑνήσκᾳ᾽ ὁ δὲ Κυαΐξωρης ὁπῷ Α- 

ς υαγδς “Φαὶς, τῆς δὲ Κύρου μήδος ἀδελ- 

φὸς, τὼ Τορχώὼ ἔλαξε “μ᾽ μήδων. ὁ δὲ 

τυ ἀοσυῤίων βασιλάϊξ, καζαςρεψα ὅρος 

αδϑὸ πὸόμίᾷς σύρφϑυς, φίλον οὐ μικρὸν,  π5:η- 
χϑον δὲ πεποιηκᾶμος τὸν -ραξίων βασιλέα; 

αἰ χσηχϑοὺς δὲ ἔχων γδῊ χα; ὑρχαψίους, πο-- 

λιορκῶν δὲ[ κα] βακπέκους, ογομαζξεν, εἰ ζις 

τὴν βασιϑ 

λείαν ἔχε 

᾿ 

δδυς ἀοϑει4ς ποιῆσφε, πιλύτων γε αὐ αλμ 

τος, αἱ Ραρῃίασομος, αὐ Ιη4ο5 εἰίαπι πέρδιξ ῥαδίως τορξῴν. ἰογυρϑτατον Ὑ»Ῥ τ 
ἴηι ΟἸΠ οΣίχιο μλϊτεῖς : ὃς Μεάος δὸ Ρεγίας - 

ΡΠ Πος ρου σαἰυιπ ]ΔΠ1 ΟἹ ΠηΪηαζιΓ, απ 
τηάσπας οτ ἀΐσοτοῖ Παίος σοητος; δ νἱτί- 
διις Πτππηας ἃ σσπιαπέξας,, ἃ Δα πηϊτάτθις 
πλατεῖς ἀσαίη τας : οαίἀοχας ἢς ἱπτοτῖς 
φοηίρίταῆς., νὰ ρεγίουίιπι οἤδε, ΠΗῚ ααΐς 
δλ5 απτοπειτοηήο ἐς δΠ]Π τατος, πῈ Πατίοποσ 
4115 αἥουι Ππησιΐα5. {δὲ {ι| ]Ἰφογαης. Ατ 
ΜΠ, αι πν ραγτίηνν οι 5 ἅπτς Πάει Παδε- 
τοητς ραγπμ τπογιδις ἃ ρο σα 5, 4αϊ- 

εἰ γὺς φύλων τῷ τὸ ἐδόχει εὐ). εὕτω δὺ Ὡ|«- 

πέμπεται πρθός πε τὸς ὑφ᾽ ἑαὼτὸν πὸὺμ- 

ὡς καὶ ασοὸς Κοϑῖσον τὴν λυδῶν βασιλέα, 
χαὶ πσὸϑς τὸν κα τα παδυκῶν, χαὶ ἄδϑς φρύ- 

γας ἀμφοτερθυς, χαὶ “σδὸς κάρφις χαὶ πα- 

φλοιϑνάς ς ζαὶ ἐνδοὺς δὲ , χαὶ “δ9ς χέλιλος, 

(ᾧ κδὺ καὶ Ἀφ, αλλων ασοὸς ἀδθιὶ μή- 
᾿ δὸις χαὶ πέρσεις, λέγων ὡς μεγάλα πὲ εἰδ 

δι 15 ἀδιιπάαθας, ρει πα ογοητογ : ἰοοῖς- ΠΣ ζῦτα δϑνη χαὶ ἰσχυξαὶ, χαὶ σετενεςφηχότοι εἰς Ὁ 
ταί πὶ οἰ} οῸ σοφίης. (γαχαάγοονοῖο Α- 
{Πγασὶς ΑἸ τις, τη} ὃς ἱπῇ ἀἴα5., ὃς ἀάραγα- 
τπν αἀιιοτίις ἰς Ποτὶ απ πα άπιιδίτζεγες : {παΞ 
τίη ὃς ̓ρίς, φιιαοιπη]ας ροζοῦαῖ, ραγαθαῖ; 
δὲ ὨμΠτΙΟ5 {π05 τιιπὶ αὐ ΡῬοτγίας ραθ]ος, 
τα δα (δι γίθ πη, 480 οὶ Πιρτὰ (ΟΓοΥ 
Ἰρίπι5 εἴθε, φυΐίχας γοσημπη ἀρ Ρετγίᾷς 
οδεϊηετγοῦ Ἰεραίσας. Α αὶ (γτιιπὶ οείαπι τηΐτ- 
τοης ᾿ Ροτείατ; ἀαγοῖ ορογαηγ, ντ ἢ 5 
Ῥοτία τατος πυ]ΠῸτὶ ΘΠ]! ςητ., εο5 Ἰρίς ̓ πηι- 
Ρεταῖοῦ δἀαπιοοῦος. [ἅπὶ οηΐπη γτιις Εχα- 

ἐξ ἀθοοπὶ ἵπτοῦ Ἔρθεθος ΔΠη15; νἱΓΟΓΕΠῚ Ε 
ἱπ σοπτιθειηϊο ἀοροθαι τάσις Γρορίςητα 

ζ ,χαὶ εἰς πέρσας δὲ ἔπεμπε “ῦϑὸς τεῷ χϑινὸν ὦ κυδὸς Καμᾷξυύσξω τον τἱωὺ αδελφξζω βία, 

χα βασιλά)ογζο. ἐν πέρσαης. ἔπεμπε δὲ ἢ καδὸς Κύρον, δεόνϑωος αὐτῷ πτειροϑαι Ῥξχον- 

ζᾳ ἐλθεῖν αν αἰδραΐν, εἴ πίνεις στεμιποι ςρατιωζᾷς Ζ περσῶν χοινόν. ἤδη ὙΡ χα ὁ Κυρὸς οἰ πελεί- 

ΚΟ. τετελεκῶὼς ζρὶ οὖν τοῖς ἐφηήξοις δέκα, ἐτή, ΟἽ τοῖς αὐδράσιν Κῶ. οὕτω δὴ δυξα δου 

ἀὐζ᾿, χα; ἐχιγα μίας δλλύλοις πεποιηῤδ μοὶ 

εἶεν, καὶ σειεςήχοιεν εἰς ἕν, χαὶ χυδυρυ ἀ οίέν, 

εἰ μη τίς ἀὐδθιυς φϑασᾶς ἀαϑενωσα, ὅλ: ἕν ἕ- 

καςον Τὴν ἐϑναΐν ἰονζῷς καζαςρέψαοϑαι: οἱ 

αϑἕὺ δὴ καὶ τοῖς λογϑις ζρύτὸις πτ4ϑουϑυοί, συβ- 

καχίαν αὐτω ποιριωῦτα," οἱ δὲ, καὶ δωροις χαὴ 

διφίμασιν α)α-ππειϑομᾶμοι. πολλαὶ, γ ρὼ ζω- 

χα ἐῶ αὐτο Κυαΐξαρης δὲ ὁ τῷ Αςυάλχϑις 

“παῖς, ἔτει ἡοϑαίνετο τίω πα ἐχιζουλζωὼ ἡ τί 

“ὐϑοισκόυ δὼ αὐτῶν σεωυϊςακῦμην ἐφ᾿ ἑαυτ; 

τ 

ἀυτοςΊε ἀϑεως ὅσαι ἐδεωυαῷ Ἵπαρεσκά α ζέ- ΆΕΕΤΝ 

αὖ Κυ 

ζ 

ο 

ὑσδοξα ζ.- 

Μκινα 

᾿ 
Ρεσκευα- 

70; 

ΕΝ 
“: αν δὸς 



ἀν ὡς ἀὐφραιθαίσι πϑτο “-οξαηοισιν, Ἷ δλᾺ 

: μίξτα. . ὅ, τὶ μϑύτοι ἄσοϑεεκτησαυτο ῶι 

ἩΣΦΤΟΝΣ ΙΒ 5 8 ἢ 
5. Α Ογτο,δπίογος σοπῇΠ) βείπεῖρες δυο ἰπι- εξ Κύρρυ,οἱ βουλάσοντες γϑαϊτερϑι αἱοϑεωῦ. 

σαὶ αὐτὸν Ῥξχοντα τὴς εἰς μυήδοις φρατείας. 

ἔδοσαν δὲ αὐτῳΐ ὯΔ αι κοσίοις Μο ὁμοτίκιον 

πδοςελέοϑαι. τα αὐ Ὡ ακσίων ἐκα- 

φῳ, πεῆαρᾳς αὐἴδρας οἰ, Τὴ ὁ ὁμοίων ἐδο- 

σαν ποξϑεελέοϑαι. γίγνονται μδὺ δὴ οὗτοι "(- 

λιοι. ἘΔ Ὶ αὐ αὦ χιλίων Ούτων ἔδοσαν αθ9ς- 

ἐλέοϑαι ἑκαίς- οκ τῷ ἐδήμου “ὖν αϑοσῶν δὲ- 

καὶ μδὺ πελίᾳςας, δέκα, δὲ σφειδογήζας, δὲ- 

κα δὲ τοξοΐζᾷς. χαὶ οὕτως ἔροντο μαύρι οἱ μϑὺ 

ὥξόται, μύφιοι. δὲ πελίαςαι, μμύειοι δὲ 

σιφενδονήτει. χωεὶς δὲ ζούτων οἱ χίλιοι ὑπῆρ- 
ον. Ὁσαώτη μᾶν δὴ φραΐια τω Κύρῳ ἐδὸ- 

᾿ ἼΡΤΩ αὐ τἐβηξουμέω, ἤρξατο μϑὺ φεῦ- 

2 

Ροτατούοῖη δα Ἐχρεαϊτοποιη Μεάϊοαπι ἀε- 
᾿ραπτ. ΕἸάοιη ἔξοογο ροτοίξαιοιη, ἃ 1416 5 
ἴητοῦ (ς ἀποεητος ΔΠΠερ επί. Βοταπι νοῖσ 
ἀποςητοτγιπι νηϊσι 6 σοποοίϊαμη {π|τ, 
νυνῖγος ΠῚ] Ππλ}}65 4πατογηος δα (οἰ σοτετς, 
1τὰ μὶ μλ}Π 6 ἄππητ, φιοτῖι ν ποιι4; ρογ ΠΥ 
{απι, ντο ΡΙοδς Ρογίατα Πδι ἀςπος σείγατοϑ, 
ΕἈφαὶ ἐιπάϊτοτος., ἄξῃος (ασιττάτιος 4116 - 

Θ 

σοῖοῖ. Ηοο πιοάο (ἀρ!τταυτου ἀθοξ μλ]}}Π14, 
᾿φοτγάατογαι ἀσοοηι τ} }14,πη ἀἰτογαπι ἀ6- 

σον πὸ ΤΟ ϑκαΐν" καλλιερησοίνϑμος δὲ, τὸ-᾿ 

Ἴεπυϑεηρεῖτο τὸς δζακοσίους. ἐπεὶ ὃ σθ96- 

εἴλοντο χαὶ οὗτοι δὴ τὸς τέοσσιοις ἔκοιςοι, 

σεευέλεξον ἀῤζις, χαὶ ἔλεξεν ὁ Καὶ ὅρος οὖν αὐ- 

τοῖς τὸ τῈ ποδῷτον τάδε᾽ Ανδδες Φίλοι, ἐγὼ 

καεϑοφλόμάι μδρῤύμας, οὐ νὰ οξῶτον δὸ. 

χιμασας "ΔλᾺ, οἰκ παίδων ὁραῖν ὑμαξς ὡ υϑὺ 

χαλα ἡ πόλις τὸ τρεϑϑύκϑο αὐτὰ ἐκ- 

᾿πονοιώζᾷς, ἃ δὲ αἱο,εὰ ἡγεῖται ἐῇ), πϑρτε- 

λαῖς Ούτων ἀπεχοιῦρους. ὧν δ) ἕνεκα αὖ- 

τὖς τε σέκ ἄκων εἰς τύδὲ Ὁ πέλος κατέσἀυ, 

χα ἡ ὑμας πουρεκάλεσοι, δηλαΐίσαι ὑ ὑμῶν βού- 

Δλοκ6]. ἐγὼ ὙΡΡ κα΄ τενόησοι ὅτί οἱ κσεϑρρνοι 

σχεῖν ν χείρους ἡμδι ἐγλροντο" ἀσχοιετες  γϑεοῦ 

κάκεϊνοι διέτελεσάν ἀπῇρε ἐργα ρετῆς νο- 

ποι ογτες ἢ “το Τὴν" τ σὼ, χοινῷ Ὁ αγαϑον," ἢ αὖ- 

ἄοις, ττο οἕκέτι δυϑα μα] κα Τίδὲιν. καρτοι ε- 

γωγε οἴμοι συ δ μείαν πρετέως ἀσκείαϑει ὑπ 

αὐ, ϑοπων, ὡς μηδὲν πλέον ἔγωσιν οἱ ἐοϑλοῖ 

"δυόκϑροι τυ ποννραΐν - δυλ δλ᾽ οἵτε Τ παραυ- 

ἡϊκα ἡδοναΐν ἀπεχόνϑιοι δ οὐχ ἴα μηδέποτε 

᾿δηζως 
Ι αὶ Οὐ τίω τίω εἴκρτφαν πολλαπλάσια 
Ἰμ 

εὐφρανέ- εἰς τ' ἔπείϊα χρόνον ἀὐφραίνωνται,ὅτω τἵἶδα- 

ἕμανοι σκάυαζονται οἵτε λέγάν πσδοθυμούμϑιοι δ4- 

γοὶ “υέοϑαι: οὐχ ἵα 47 λέο» ες μηδέποτε 

παύσωνται, ἦτο μελετῶσιν; δὶ ἐλπίζον- 

ς 

ἀςὉ 

σετα ΤΆ] σοηἐδέξα (πητ,Ἔχεγὰ 105 σηπα- 
15 1116. Τπτας το ἄδτζιας οἱ Θχογοιτι. 
Δεἰρία ψασπὴ ρυίπλιη} ἱπη βογατου ἰςέξιις 
εἴζετ, ἃ ἀϊϊ5 ρει πιογάϊὰ σαρίεης, ἔλξξα τίτο 
τοίφογα,τα πα ἀσήγιηι ἀππσοητος ἰὸς αἀίοί - 
αἰ: 41] 4υιιηὴ δ [Ρρη] φιιάτογηος ΠΏΡῸ]}16- 

αἰ Πςητ,σοποίοηοηι ἤοσῖη δά οσδα τ (γ- 
τὰ, ὃς μας ρυίπλπιὶ δὰ οο5 νουθατιπηο ο- ς 
εἶτ : (ὐοορται! νος εαυ! ἤθη. ἈΠΟ, ΠῸΠ 
αποά πιο ΡΓΙΠ1ΠῚ νῸ5 ρτοβαιιοιίπι, (ςἀ 
φιυοά νι οτίπινοϑ ἰης νίαιιε ἃ ρος θα, 
αι: αοἰαίτας ποίἔγα πΠοηοίξα ςεπίοι, Πππάϊο- 
(εἔλςετε: ῥτοσίηιίαιις αὐ ς αὐ(ξίποτγα, Ζιιαὲ 
111 ἢ ταγρία ἀποῖτ. Αυΐδιι5 νοτο ἐς σαι- 
[ι5 ὃς Ἰρίς ππιητις Ποσ ΠΟὴ ἱπιίτιις ἀοσορο- 
τῖπη, ὃς νὸς φἀμποσαιιογίπι, ἀεοίατατο νος 
οαυίάδιι νοἱο. Μαίογες ἐρο ποίξγος Ὠ μ 10 
ποῦὶς ἀοιογιοτας ἔα ΠΠς, ΔΙ πηδ ποττὶ; 4αρ- 
Ραααὶ (ς πιιπη ] 1811 ΟῚ ἴῃ 115. 4185 ν Ἶγτιι- ἡ 

τι5 (ἔπ τα ἀϊπισιιητατ, Ἐχογοπογίηι Ατ σαϊας ἡ 

ΒοηΣ, 4 τ] 65 ΣῇΣ ἢ, γε] Ρογίαγιμη οἱ- 
εἰτατὶ ρα Ὀ]ος., νοὶ ρει ατίπι {01 αιιέξοτος 
εχΠιίτογίησ ρετίρίσογε πεαπρο. Αἴ ΘΠ1ΠῚ, 
πιραίᾳης ἐς τοητία, 11 ΟΠ] 65 ν ἽΓτα - 
το πὶ οχεγσοηζ, νι ΡΟ ηταΠὶ ἴῃ νίγος θΟ 05 
εὐαίδει τ, 14 τὸ ππτ ᾿ποιτίθις [Ὡροτῖο- 
το5. Οἱ ἃ νο]αρτατίθιις Οὗ ατῖς ἰὴ ΡΓα- 
ἔςητία δ εποπτ,ποη Ποσάριιης, ΠΕ]Π]αηχνῖ : 

Οὐτὶ Ο: 

ΒΑΤΙΘο 

Ἐχογε ἑοῦ 
εσἄρταν ΕΓῚ 

Ρεπομοίξ- 

Εγμΐδεπᾷ 

7 

4} 454- 

γε 

«ς 

Αὖ ἐχξϑ πρὸ 

ρα. 

{ 

νη Ζιιδπιν ΟἸμρτάτο πὴ ρογορίφητ: (ρα ντ πη 
Ροίξεγιιπι. Ρτορίογ πᾶπο σοῃτίπεητίαιπι 
Τα] Ρ] οἱ σαπά το ἔγα ταν, τὰ (οί σοιηρα- 

ταητ. ΟἿ ΟΧοο ]ογο ἀϊσοπαι! νὶ {τ άεητ, 
Ποη Ποῦ σομίε αὶ {5 1Π15 Ἔχ ογο 5 γο- 

1ᾳητ, ὯῈ νη ᾶπὶ θεπο ἠἄϊσοπα! ἤποτη ἔὰ- 
οἰαῃτ: [ςἀ ἴοτς ἰρογδησ, νὰ ὕεης ἀϊςοπῆο 
τλαϊτὶς ποπιίηίδιις Ππλπὶ ἐπ {δ πτοπείδπι δα- 
ἀιιέεῖδ. Πλ] τόσ πλασποΥ ἘΠ ΠΙΟ τοηῖο- 
ξένέρει Δαέϊοτες οχηταητ αἱ τὸς το πὶ Ὀε]- 
Ἰίςσας ἰγαξξαμτ, πο; 5 Ια θογᾶς Ρτσρτοτοα, 

ΠΟΥ ΔΑ ριισ πάτο ἀεπηᾶτις ἡ ΠΙ ]ιιοη; [ς, 
ΡεΓτίαπατ οἱ Πλ1}ταγς λάορτοσ, ταυϊτὰ5 ΟΡο5, 

τες το ἡ λέγ δ πείθοντες πολλοις αν 969 πος, ἰ πολλὰ χα [μεγάλα σγαϑα Διο σξαξε- 
6ϑαι. οἵτε αὐ δᾷᾳ πολειιιτο, ἀσχθιῦτες, οὐχ ὡς μαχόνϑροι μηδέποῖε σιαώσωνται, τ οκ- 

πογοίσιν, Σρλὰ γομιίζοντες καὶ οὗτοι, ζῳ “σολεμμιικα ἀγαϑο! ηνόνϑιυοι τσολιιὸ κϑὺ ὀλξον; 



1 ΧΕΝ Ο ΡῊ ὍΤΕ ΤᾺΝ ΤΟ ΕῚΊ 

.. πλθΐταπι ἐοΠοἰταξεπη, ὃς πιασπος οτίαπι Πο- Α πολλζὺὼ ὃ 4 ὐδολμονίαν, μεγαλοις ὃ τιμιαξ 
αὐτοῖς χαὶ ἡ τὴ πὸλᾳ φἰξια εἰ δετίνες ζιῶ- ζϊς παιοὶ » ΠοΙοδ Ζύππὶ ΠῚ, [ΠῚ ΡΔΓΓΙΩ: σοποι]ατιγος 

Α οοπιτᾶ. ΕΧὶ ἰπια δαῖτ. Οὐοί {1 αι] {υα]οίς ἱπ Πα 
7:0. νετγίατί, πιὰ ἀείπεα περ] σεητία νΊΓθι151Π 

» (ἐπεῶα ἀοςτατι ἔποιο ρίας, φαᾷ ἐγαέξατη 

Ὁ ΟΧ εἷς ΔΙ] ποτ ρογοιρογοητῦ: 1{Π|5 εἰπίπιοαϊ 

» ἡαϊάρίαπι ἀοοὶ {ΠΠῸ πλῖΠὶ αιίάοπι νἱ ἀεταγ, 

» δοῇ ααϊς ἀστίσο!α ροτίτιις οἤς {ππάφατ, δείς-- 

» χηϊπατούξείραγρατ, Πῖτρεϑ γοέξε σοπίογαι: 

» ΟΠ] χαῖς οἵ ροτίταϑ ἀστίσοία {πα ποτῖτ, ο- 

»» μγοητοτι ἔλοιατταπι ρφήτες : ν δὶ γεγο ἔπι- 

» ἔξαις οΧ [εἷς σαρίππάϊτι5 ΕἰὉ, εαπιάοπη Ποῆ 

» φρο! οι γαγίας ἰπτοῦγαπη ἀδοίάεγε ρατία- 

»τασ. Ααυτῇ 815 ΡῈ] ταπτιιπὶ Πα ΡΟΥ 5 

» Παπίοείς, γε πξδηι νξζογια ἔρεπι Δάερτζις 

» πε; ἂο ἀοίηάθ πα]! πτῃ νη] ]14Π}0 σοττα 6 ἢ 

Α νοΐ [πδεαῖ Οίρρεηος ἰ5 ΠΠὶ φα! ἀοη ἰαγε [1- 
4κογμῖο. ΠογΑΠ ἀπι5 ἀοπηθητία σα]ρα ν]  δταγ. ἄτηο- 

» ΒΙς,9 νἱτἱ,ποχασάίιαμι πος ν πιεπίας : (δ 
᾿ φαθπι!ρηπηοι ποῦς σοπίοι] Ππηι5, πᾶς νί- 

 αθα ΡΈΟΓΠῚ στατο πος ὃς Ποποίξατιιπι δζ 

3» [Δ ἀΑὈΠΠππ αςτίοπππι 1115 ἐχογοῖτος;6- 
» ΔΓηπ5 (ἢ ΠοΙτοΠγ, ΠΟ πῇ οσὸ νἱ[ΠΠ| ἃ ΠῚ6 δΠ- 
Ἐῖςῆδο, σοτῖο το ραρπαηάϊ Δ ποτα πὶ ΠῸΚ 

᾿ς ΑΡ Νεβ ἢ ταάοιη οἴ ΝΟ οἰ πιϊ οπηεὶ {πητρτο ]α- 
Πηβεγμίᾳ. τοῖοβ, ααϊγο] [σ ττα Πα], ν εἰ Ἰαου] ἀπά, να] 

" Θααίταηαϊ {πητ 1] φα!άοηὶ ροττ ; (ς ν δὶ 
ἜΊαθοτος ρουίογοπα! πητ,ἠοποίπητ. Οὐρρο 
" αοά Ιαδόγαϑ ατίπεῦ ες πΠΠτ ΪΝ απο 
" ποηλ, αὶ νρ!]ατς, ΖατΠῈ οριῖβ Ο[Ὁ, πραίιο- 
Ὁ ππε:Ζαίρρο 4αϊ γιά ο5 φάτις Πητ,(Οπηητιτη 
" αυοά αἀτίποτ. ἸΝεαας ἴτο πὴ Πα] οετ δά 
" πασρτγαίταπάα ππτ! ἀοποῖ; 40 ταμἘΠΡᾳ- 
" δονεῖογσαίσοίος, νε] Ποῖϊος σοτγογείς 46- 

ταμία!ά ᾿γολῃτ πο ἀϊἀϊςσοτπητ. ἸΝατη ὃ Πὸς Πηαχί- 
αἰτία 

ΠΟΓΙΣ τας ἀπ ἰ ρ Πα τυ ες εἴπ σσίξατ: νὸ5 Δατο πη 
» Ποξεροτιης, τ Ὲς 41] ἀϊς, ΠΟΙ 15 ντί : [ὰ- 

τὰ Οὐκ, πογήσοιγες., φορίν τίνα καρπὸν π᾿ αὖ- 

τὸν χομίσαοϑαι, καθ δὸν αὐτοὺς γήρὰ ἀδὺΞ 

γατοῖς “νοι ϑμους, ὅμοιον ἔμιοι γε δοχϑύσι 'πε-- 

πονλέναι δή εἴτις γεωροὺς ἀγαθὸς πσοοϑὺμμη- 
θεὶς “λρέοϑαι,χαὶ 4 ἀπείρων, χαὶ 42 φυΐάύων, 

ὁπῦτε αὐτὸν καρπούοϑειῃ ζῶτα δέοι, ἐῳὴ τὸν 

καρπὸν ἀσυΐκόμιςον εἰς πἰωὺ γάρ πάλιν κα- 
ταρβν. χαὶ εἴτις ἀθλητὴς πολλὰ πονήσοις χαὶ 

Β ἀξιόγιχος Ἄνουϑιος, αὐα-γώγιςος ΔΙ] ατελέ- 
»..5 . -ΖωκΩ,ος »» ͵ 3 σῴεν. οὐδὲ αν (ὗιι ἔμοιγε δυκῷ διχσίως αὐα!- 

τῖος ξ1) ἀφροσεεύης. δον, ἡμεῖς, ὦ αὐόρες, 
μὴ παθωρδυ ζῦτα. δλλ᾽ ἐπεί εῷρ σεωύισχκεν 
ἡμῶν ἀὐις πὸ πσαϊδὼν ϑρξαϑιοι ἀσκη- 
τοὶ ὄγτες ΤῊ καλῶν κάγαθών ἐργῶν, ἴωνϑυ 

ἐχιζις πολεμμίοὶς, οἷς ἐγὼ σαφεῖς Ἐχίςακαι 

αὐτὸς ἰδὼν, ἰδιωζᾷς ογζς ὡς “ϑϑς ὑμάξα- 

γωνίζεοαϑαι. οὐ ὙΣΡ π οὗτοι ἱχόροί εἰσιν ἀγγω- 
γιςαὶ, οἵ αὖ ἈΔΆΜ ἢ ἀκοντίζωσιν ἢ ἱπεπτἄ)-: 

ε ὡσιν ὄχηςν μόνως, ζει δέππτου πτονῆσοι! δέη, ζύ- 
τῷ λείπτωντοι. διὰ. οὗποι ἰδιαΐται εἰσι κτὶ ζις 
πόνοις. Φ εἰς γ2, οἵτινες ἀλρυπνησθα δέον, ἡτ- 

τώνται ζούτου" διλλὰ ζαὶ οὗποι ἰδιεΐται εἰσι χτὶ 
τὸν ὕπνον. ΟΣ εξ γε οἱ ζῶτα μδρν ἱχϑροὶ, ἀπία!--: 
δαί τοι δὲ ὡς χοῦ αὶ συῤιμαΐχοις χαὶ “σολέ- 
μίοις ἡ, ὕοϑαι ̓Σλὼὰ χαὶ οὗτοι δῆλον ὅτι πῆμ᾽ 

Ἵ ͵ ᾽ ͵ 9 

λιεγίστων ποι δαί, κοι των ἀπτείρως ἔχοέσιν. ὑ- 
τς: ᾿ λ λ Υ̓ « ᾿ 

μεῖς δὲ νυκτὶ ὑϑὺ δύπτου ὅσοι ῇ» οἱ ἄλλοι ἡ- 
Μεθ φι δγεμα δε γοή θαι, πόνους δὲ πὸ ζῶ 

Ε ᾿ ΡΣ, Ἐκ ς - 
» δογες αἀϊποισπάς νἱποπάτπι ἄπιοος ΧΙ - [) ἡδέως ἡγεμόνας νομίζετε, λιμῷ δὲ ὁσοιπᾷρ - 
.» ΠγαΓΙ5: [Δ ΠΠΕΙΠῚ ΡΓῸ οδίοηίο παδδοεῖδ : ἀ]ας 

:. ῬοΓΈΠῚ ἔλοΠ 15 “ααπη Ἰρῇ ΙΘ πος, οττὶβ: ἐς- 
.» ΠΙΖΕΘ ΓΕΠῚ ΟΠΊΠ ΠῚ ΡΟ οτγιπηατη, πγαχί- 

᾿» Πσσαπο δε ]ατογῖθιις σοπποηϊοητοπι., δηϊ- 4 ᾽ 

.» Τηΐς νεἤεγις Ἀπ α  ΠΠΠ5 Ἔαπὶ., απο ]απάς 
» ΠῚ 5, ΖΔ ΠῚ Δ]115 Γοστ15 ΟΠ ΠΡ 5 ἀε]οέξα- 
» ΤΠ]. 1 αὐ4ϊ5 απτε πὶ ἀπιάῖογος ποσοῆς ο[Ἐ 

» Οἰπ5 [ἀρ ας] σγατία ἸΔθοτε πὶ ΟΠ ΠΟΠῚ, 
.. ΟΠΠΠΟΘῈς ΡοΓ σα πὶ “ιιαπὶ ᾿Π θομυΠΠΠΠὶς 
» {δίτο. Ατσας μας ἢ ἐς νοδὶς ἰτα ργαά!ςσο, 
» για ταπηθη (ἐπεί, πο ἰρίαπι 110. Ν ἤν Ἐ’ δξαπατῶ, τὶ 

» Ζυϊάημ! 4 Πιπιῃτοά! 4 ποῦς Ποη σποπίεῖ, 
.» Οἷα ἀςἢοϊξεῖς ἴῃ πο σα]ρα γεοίήδε. Ν ἐγιιπα 
» δὲ ΟΧρογίοπτεία πχοα,ὃς θα ποιο οῆτίᾳ οΥρα 
» πιο νοίξγα, ἃς ποίεε πινοσογάϊα ἔδοίπητ;νε 
» σοηῇατη δοηδηι Παης ρα πὶ 6 ΠΟ ἔτιι- 

Αβοηίμαις [Ἐταταγᾷ. Τ᾿ απταστι Πάἀςητίθις ΔΠ1ΠῚ15 ργο- 
«4η12. οἰ(οδηγατααᾷάο ΟΠ σῚ ΠΊπτὸ ἃ Ποῦ ὶ5 δ ο Ὲ, 

ντα]ο πα ρος ηἰαγίαπι αάροζοτο νἹἀφαπλγ. 

ψὼω Δ.) 5.ϑαι - ὑδροτοοσιαν δὲ βάον ΟΠ ἢ 

λεονγτῶν φέρετε. κρίλλιςον ὃ πϑύτων χαὶ [πο- 

λεμικωταΐον κτῆμα. εἰς ζᾷς «{υχας συΐχεχ9- 
μμιοϑε᾽ ἐπαινούνϑυοι »ὸ μᾶλλον ἢ τοῖς ἄλλοις 

Ἀνδαθθλμ μια, νυ νοὶ ον ἐγ ἀθλβοωβ 
κη Ἐχὶ ἕουτῳ πόρτα ὑϑὺ πόνον, πϑώτα ὃ. χίγ- 
δέρωον ἡδέως αἰ ασοδύεοϑει,. εἰ ἢ ζῦτα ἐγὼ 

λέγω «ἰδὲ ὑμδιν, ἄλλως γιγνώσκων, ἐμαυτὸν 

Ὁ ὃ μὴ ποιούτον Ἔἰπτοήσεται παρ 
ὑμδυ; εἰς ἐμὲ Ὁ ἐλλῴπον "24. διρλὰ πιςεύω τοι 

τῇ πείρα,, χα τῇ ὑμδμ εἰς ἐμὲ ἀνοίᾳ, καὶ τῇ 
Τὖν πολεμίων αλοία,, μὴ ψεύσᾳν με ἜΤΕΡ 
(ς ἀγαϑας ἐλπίδας. δλὰ ϑαιρροιοῦτες ὁρ- 

μιϑμεϑα, ἔτ καὶ οκποδὼν ἡμῶν γελλυητωι 

ζ δόξαι τὴν δλλοτθίων ἀϑίκωξ ἐφίξαϑει. 

γεν 

πολιτικάδε 

ταῖοῦ 



ἩΡ ΣΤ ΟῚ ἘΠ ΕῸ ἃ 
νιῦγδ ἐρηνται κδὺ οἱ πολέμιοι, τξχοήεςα ὡ- ἃ Ηοῖϊεος επίτη ἴα δά πεηίδηζ, ἃς ΡΓΠΥΐ ΠῸς 

δίκω » χϑρών καλοῦσι δὲ ἡμᾶς οἱ φίλοι ὄχε- 

χούρϑ. τί ὀξίω ὅ6Ἴν ἢ τῷ βαλέξααχ διχαιόπερον, 

ἢ τῷ Ος φίλοις Ξρυγᾷν καλλιον; δλλὰ μδιὼ 

κἀκεῖνο Τ Ὡ.ὰ σῷτο ὑμᾶς οὐχ ἥχιζα οἶμαι ϑοιῤρ ν, ὦ 

Ὁ τὶ. μὴ παρημεληκότα με Ὡ ϑεαΐν Ὁ ἔξοδον ποι. 
σεῖν, . πολλὰ ὙΣΡ μοι σξευόγῆες Ἐχίςαοϑε ὁ μό- 

γον τὰ μεγαλᾳ, δλλὰ ὦ τὰ μικρ ᾧ πτάρωμϑρον 
ΤΠ ᾽ν ἡ ς “Ἢ ἐκ Α ͵ ΕΣ ͵ ρι, 

Ξ0 ϑεαΐν ὁρμάδῖ ὠεί. πεδος ἔφη, τί ἜΡΌΑΙ 

ἔπ: Σλλ. ὑμᾷς υϑὸ τῶς αὐδιας ἑλουϑυοι ᾿ α)α- 

2: 
“ ς 

1 ΓἸς ᾿ασοἤιιητ: απλϊοὶ νοῦο πος δά ΟΡοΠα 
Γοτεπάαπι αὐοο της. ΟἿ ἰά εὐρὸ ναὶ {Εἰ πι 
εἰξ, υαηη ν] ΠῚ ῬΓορυμαγο; ἐν ΠΑΡ, ἐντὶ 
4αδτη {πιο ηὶγο αηγϊοἷς ὃ ΟΠ Π Θὰ νὸς οἴ- Αὐ ἔπιρο- 
ἴφπὶ ἐς σαιπᾳ πη ῬΑ. }|0 Πάδτίοτος οἶδ ἂς ὑστονο ρου 
δίτεοῦ, φαοα ἐχροάιτίοποπι παης πυϊηϊπις το 
πορ] ἐξα τὸ ἀναΐηα ΡαΓο. Νᾶ π!ς, ιιοοιπη « 
Ρ᾽ογα πον ον πη] ηΐ, ΠΟ πο τος πιάσῃ 5, « 
(ς ἃ οτίατη ρᾶγιιας αάστοά!οπτοην, ἰ τ ἶ ΠῚ ἃ. 
σαϊτα ἀϊαϊηο ἔλοοτα πα ΕΙΣ αἷτι « 
401 4 Ρ μα 1. νογθὶς Οριιϑ οἱ: νος ςεις αἠ- « 

“ ς 

- ς 

- ς 

Ἀιδυήειυ τάθει φϑασχευασείεδυοι ἴτεεὶς Β {{|πλτ| (χιις νί τς. Ραγατα; τοῦτ σοτογὶς, δα « 

μήδοις" ἐ ἐγ " ̓ἐπθυῆθων κσϑϑς τ' πατέρα, 

καθήκει δὴ, ὅπως τὰ ἢ πολεμίων ὡς ταίχιςα 

μαθών οἷα, ὅς 1 »παρασκευασώ ὑμῶν δ᾽ "τί αν "δὼ 

γωκ(α!. ὅπως ὡς καλλιςα στε ̓πφαγωμῷ ὁμμε- 

θα. οἷμδο δὴ ζῦτα ἔωρα“ῆον" Κύρο8 ο ἐλθὼν 

οἴκαδὲ, χ) τῦἱ ἐσῖα πα ῥῴα, τὶ 

Δὲ παϑῴῳ, χὴ ζις ἀδοὶς λεοῖσ, ὦ ὠρμκάῖτο ὍΣ ΄ 

φρατείαι. συμιτορούπεμιπε 5. αὖτ’ χἡ ὁ πατηρ. 

ἐπεὶ 5 ἔξω τ οἰκίας ἐΔυονῷ ; λέγϑνται ἄἀςρα- 

“παὶ χαὶ βοοιταὶ τῳ σσιοι “υέαῖ. πϑὅότωνδὲς 

φανέντων, σξ᾿εὲν ἔτι ληγο οἰωνιζῦ, ᾿εϑνοι ἐπορεύ- 
οἷς οὐδὲν ονῷ ο ὡς σοοένα αν ἜΝ το “ ἢ μεγίσου ΜΗ 

"ΩΝ τ αυσθοϊο:τι δὲ τῳ Κυρῳὸ ο πατορ ἤρχετο 
λόοου το; ὅδε ὁτιαῦρ, ὠππτοῖ, 3εοὶ ἵλεω πε χαὶ 

ἀλυϑυς πέμποισίσε, 

ἐἰρανίοις σημείοις. γιγγωσκής δὲ χαὴ αὐτὸς" ἐ- 

ἼΣ σε ὥυτα Ἐλίτηδες ἐδιϑαι ἀμ ,ὅ ο- 

πῶς μὴ δὲ ὠλλων ἑρμζυέων ἴΩ ̓  Ῥλκωῇ τι 

ἡ ον ἱερφις δῆλον ὃ ἐν 

Θουλᾷς σεερείης, δου αὐτὸς χαὶ ὁραῖν τα ὸ- 

Μέεάος ρογρίτς. ἔσο νειο Ἢ ΡΑΓΓΟ ΠῚ ΓΘΊΙΟΙ. « 
{ὰς ᾿η 46 ρεορτοάϊαγ,ήϊο ἀς το δεῖς ΠΟΙ πΠῈ « 
4υᾶπι σε! ογγίπιθ, ιαίοβ οας ππτ οἀοέξιι5; 
αυϊάαα! ροτογο,ν οὐϊς ραγῦ, νι Ζιιαπη ῥρῖς- 
Οἰαγ πη, ἀβο τ ὐγοιθνδι, 1ῃ σοτταπλδη πος 

ἜΝ Ν Ἰπ ὙΠ  πππ - 

σαραθαπτιιτ. (ὐγτγις απτοηγ ἀοηλιπι γοου- 
{τι5, ργεσατζιιςα; Υ ε[ἔδπη ραττίδηυ, ὃς Ιοθτι 
Ρατγίαμ, ἃς ἀθος σοῖογος, ἠπ ΠΗΠΙτ. ΠῚ 4ο-- 

πο ρτγοξοξξιις οἰἙ, αμην αυίάοιη ὃς Ραῖοῦ 

ΕΠ ΠῚ γ Πα Ῥεο δ μετξξιις. Ασςροίξημαῃ ἠο- 
ΤΟ Θρ ΓΟ ΠῚ εἤφητ, ξαΐσαγα, τοηϊτγιας; ἐοχ- 
{τὰ ΟἹ ΟὈ]ατα π1Π ρογ Πδτατ. τα ηιπιηὶ 

Δαρατιῆςης, αἰϊοὸ ΡΓκτοΓρα Π.}1Ὸ σαρτᾶτο 
ΔΌΘΌΓΙΟ ρογγοχοτο; ἢ Παοα τπαχίπηὶ [) 61 {1-- 4]. φηρά 
σΠ8 ΑΥ̓ΤΕ ΜΕΤ ὙΓΡΌΡΕ εἤς ροῆτηε. Οὐγειπη πο ΣΝ 
νοτο ργοστοαοητοπιρατοῖ πα πτο δὶ νεῖ Ὀει ρα 
15 δα]οηαὶ σερίτ: [65 τς, ΗΠ], ργορίτος ἜΣ ε 
ἂς Ὀδηΐσπος ἀςάμπσοτγο, Ζυη1ς 5: [πον στα ἐμὲ 
[ΠῚ ἢσηϊς σα] ο δι ἘΠΕ Ἐροτίριοί ταν, αἴ- ΝΊ  οοἶϊο- 
41ς δὐϊα πη ρίς αηἰπιδάποττί. Ναιμπαοτὸ 1“ 
ἀφάϊτα ορεῖα οαυϊάσπν δξάοσα!, ραγτίπι πὲ 
ΡΥ Αἰτος ἰπτοῦργοτος ἀξοσιιπη ἢ Ροῖ- 

οἰρογοσ, (ς ρία ςοσποίσογας οα,Πτπιπα4- 

.« . 

“- 

“ [1 

“- ς 

ἐατὰ, χαὴ ἀχούωντὰ ἀχουςεὶ,) γιγγῶσχοις, αὶ Ὁ (ρίοίοπᾷο, [{Π1Π} ἘΞ: 7: οσι]15 ὃς 
μι δὶ μαΐτεσιν εἴης, εἷ εἰ βούλοιντὸ σε ἂξ- 

«πα τῶεν ἕπεξα λέγοντες. ἢ τὰ θὰ τὰν 

θεῶν δ ΣΠ ῥδρὼ μη6), αὐ εἴ' ποτε Ῥξα ἀ- 
“αρωβ πῇ “Ἴροιο, Ὄἰιστοροις θείοις σημείοις 

τι γοῷν Σ»λὰ ΟΥ̓ΟΣ  μδμτικῆ: γιγγωσκῶν 
τ φθα τ ων, συμιξουλάυόμϑυα, τό τοις 

Κύρος, ὧν πείϑοιο καὶ ὺ κϑρ Δ ὦ πατερ,ἐῷ φ» ̓  Κώρος, | 
ἊΝ ὅπως γ᾽ αἱ ἵλεῳ οἱ ϑκοὶ οντὲς τς συμθου- 

λάσην ἐθέλωσιν, ὅσον δχοα κα] χτ' Τ' σὸν λό- 

ΔυΓΙ 115 ΡΕΓΟΙρί μηταΓ. ὃζ τὸ Παγῖο 5 ΠΟἢ 
Ροπάοτος, αΐ τα, ἢ να] επε, ἀςοίροτο ροί- 
(ςφητ,ἱπ ἀἰσατίδ α]115, 4114 ΠῚ ἥτια: αἰ αἰ Πίτα5 ἢ- 
σπίβρατοητατ: ΡΑιτίπα ΠΟ, πα θαπτο σᾶγο- 
τος Παγίοἱο, αι ἀς Πρηἰς αἰαΐη 15 [ατιοη- 
ἄπ εἤξετ, ἀπιρίροτος; (δ αηϊπηαάιπιοττθ ήο 
ΡΘΕ Διί πατίοπδῆι, αι: αἰ] Πῖτα5 τι] σο- 
{(]οτοηταγ, οἰ ο πὰ οὈτεπιρογαγος, Ετ Ογ- 
τιι5; ΕΠ. 6 η., πη] ρατοτ παι, να ἢ] ρτο- 
ΟΡ τι) σοηία]οτς πο ῖς νε]ης, ῬΓῸ ΝΠ πγρα 
4, ποά πτοηος, ργοσιγατα πὸ ἀςπηδιη. Ετ- 

25) Δἰϑτελέσω᾽ ἐλτμελούμδῳ ος. μιέμμψηκιθ4Ὲ, ΘΠΪπΠῚ Δι ἄἰτο δἰ τα ΔΠ ὁ ΟΧ το ΠΊΟΙΉΪηΪ, ΠΟ 

δα ἀκχούσοις ποτε σου, 57 εἰκστως ἀλ κ᾿ ὁ Θὰ 

πξα)μά- των Ἱ αρακτικώτερος εἴη, ὥραν χαὶ 
πικώτερος 

αὐ δὰ αἰ ϑεύπων ος Τίς μὴ ὁπότε» Ἔπύροις 

εἴη τῦτε ̓ ολαχεύοι, δλὰ ὁ τᾶν ὅν τ- 

αὐς τε ΗΠ ἃς ἃ αἰῖς ὃζ αὐ πομνηιδθιι5 Ἐπ 
ξλΟΙ τις πηροῖγαγε ; 4] ΠΟη Δ σα Ἐς 1 γῶ-  εβέ β- 
θιι5 Δα] οτιιτ, (ς 4 ἔοτειηα πγαχίηιο ργοίρο- τού τῆ 
Τα, ΠλαΧΊΤΊ δ ̓δότιθη ΛΘ πλϊπογίτ. ΑἸ θαϑ ὃ ὑηρίογαιν. 
ΡΪ σοῦΠ} σαγαιῃ σοάξ ποήο μαϊεπάμληι. ἄν. 

Το! τύτε κάλιςα τὐϑϑιω, γμμεμλγῷτο. κἡ δι Φίλωνα ἔφηοϑα γρέδαι ὡστκώτως ἔχημελίαϑαι, 

ς 



:ὅ ΧῈ ΝΟ ΡΉΣ Ἵ. Ὲ ΠΝ Ὁ ν ΤΑῚ 
Ἐτσο ἀπ, ἰηχάϊτ, ΠΠδεηείας δος ἀσοεάϊς ἃ ὠκῶν γε ἐφη,ὦ “ταὶ, Ὡ 61) ὀκείνας αὶ ἤ)- χω δὲ 

ουτὼ - ἐπιρίογαταγαις, ΕΙΙ, ΡΓΌΡτΟΓ {πιά ]α 1 εἷς οο- 

Τοηεϊς τα: ὃζ ἕασαγαπι οτίαηι ρογαβ,ντ Πγὰ- 

ψίσ οα, αι: ροτίοτῖς, ἱπυροτῖγοϑ: ηυληάο πο 

τἰδὶ σοηίοειις εο νι ογίβ,ντ 1 ΠΕ Π] 1411 

ἀπ ἐουαπηοαϊτι Ποσ] σε ἔπογ5. Ὁ πληΐπο, 

ταὶ βάτον, τείροαϊτ Ογγα5, ἢς αἀξοίζξι5 πη, 

γτπὶς ας σάταπι ΟΠ ρογοπλ Ὁ αἱ] δατοιηὸ 

ταΐ ΑἸ: {πδίοςῖς (ὐαμηθγίεβ, Θογαπηης Πγ6- 

ταὶ η 1, ἀς φαίδιις ἰητοῦ Πο5 αἰ! παπάο οὔ- 
πο ηἶτὸ πἰΠλίτιιηγ οα, πα 41) Ἰαγσιε ππτ, τος 
ἔξας ἂρ πσμληΐδιις σετὶ, αὶ ἀϊἀϊσογίητ, 
Πυδπη δ ᾿ΠἸρΟΥ ἰδ : δέ ἐπε Ἰοιι Ιαδογαπάο 
Ῥία5 εἰξοέξιγοβ, 4 11Π0 ποτοῦ πητ: ἃς ἢ σα- 
γαπυ Δἰθοαητ., (σσαείτις αξξιιγοϑβ, {141} {1 

» πορ!σοητοῦ (ς σογαπτ. Αἄἀδθοσις ΠΟὈἰ5 νἱ- 
» δ παζαεν ἵτα Ρέτὶ ἃ ᾿ 115 ορογζογα θοπα, ἢ 

» ταῖς πος ΧΙ θοαπλι5. {πα 165 ετ σοπια- 
» Πἶτ. ΜοπΆηὶ ρτοϊοέξο, παῖς Ογγας, ας 
» ὉΧ τὸ πα το, ἄγ ις {ΠΠ]. (δγπγοηΐ το δα ίεη- 
» ἘΠῚ πὶ ποοοῆς γαῖ. Ετίαπι πος φάος τς 
» ΤΠΘΙΏΪΗΐ . 6 5 Ζυ]ἀο πὰ 6ΠῈ ἃ [115 ρότοτο, 
» γε οηποίετὶ ργα ο νἱέξοτνίαπι δά ρ σαηταγ, 
» απ τοπι απο ἔγοπη Ποη αἰ Ἰσαγίητ: πθονῖ 
» Τλστιτα πα! τιάος5, οἰ! 6 πὶ ἀττία ρεγίτοϑ (8- 

Β κιἄλλον ἡ αὐύτῳν ἡ πη ργριοῦζαις » χα] ὄκιμε- 

μιελείας ἥδιον νϑὺ ἐ ἐρχῆ ασοϑς πϑεϑεοις ] δεη- χείῥαννος 

σομϑμος" ἐλπιῶᾷς ὃ μκώλλον τἀύζεοϑαι ὧν αὐ 

δέῃ, ὅτι στευ4δέναι σοι δοκῴς ϑ πώποτ᾽ ἀ- 

ἀμελησαις αὐτὴ πόμυ κδὸ δὲ 7) ἔφν,ὦ πάτερ, 

ὡς τξ’ς Φίλϑες μοι! αὡς δεέςο ονζᾷς, ὅτω φζα- 

κφμς1. τί [γὸ, ΕΦη, ὦ παῖ, μέμνησαι οχῴα ὦ ΝΗ 

ποτε ἐδύκά ἵ ἡμῖν; ὡς ἃ τὸρ δεδώκασιν οἱ ϑεοὶ ", 

μιαϑύνζει αὐ,ϑοοπθς ΒΛ ΒΟ ἐεθεξενα Ἧ Ἶ 

αὐεπιφήμονας αὐτὴν ονᾶς, χαὶ ἐργαῷ ζονϑϑοις ᾿ «εάτ- 

ἘΣ 

λουμϑύους ἀσφαλέφερον αὐ Δ σγν παάφυ- 

ακτοιῦζας τϑότων. παρέχονζας [ἂν Ἂς ἕαω- 

πος οἵοις δέ, οὕτως ἡμῶν ἐδοκ δῷν καὶ ἀγτεῖ- 

«θα; τα ἀγαλεὶ οὐδ μοῦ. γαὶ μαὶ δα, 

ἔφηο Κύρος, μέμψη (αι, μϑωτοι τα ἀχού- 

σὰς σου" ἡ γὸ αὐαΐκη Κῶ πείδεοϑαι πῳ λόγῳ 

πότῳ. ἢ κ᾽ Ὁ» οἶδα, σε λέρρνζο, ἀεὶ ὡς σοοὲ α Δὲ σι 

ϑζμμις εἴη αἰ τείοϑιαι Ὡρὰ ν ϑεαἷν οὐτε ἑω- “εοειϑέν- 

πεύψ μὴ κμαϑοιίῷῶς, ἱππσομαχοιώζας για" ὦ ἐπ εἰν 

» σἰτγαηἦο [προγθατ: πος νι ρα θεγπαπαὶ γι- ς ὅτε μὴ ὄχιςα νϑύοις τοξεύφν,τοξ "ογζᾷς χρφτ 
» ας ορτεητησιοδ αίδ σι θογπάπάο (Θγαγί: 
» 6ς 4] (Ἐππὰ ἰράγσοῖῦς ποσ]οχοσίησ, ο- 
Ὁ» Ρῖοπε ομπη δ] ἔγασηθητιπ παίοι:πεοντ 
» [Δ]ατοτη ρεταητ, αὶ ἀθίπιος τη δ6}]ο ποη 
» ραιθδης. Πςο οηΐπη οπληΐα σοητγα ἰθσας ἐἰ- 
» πἰη45 ΕΠ. Οἱ αὐτεπὶ ορταγοης δα, πᾶ: 
» "0 [ὰς Πτιῖ]1ος αἰοας Ὠγογῖτο ἢς δρυά θεὸς 
» Ὡ1Π1] ̓ πηροῖγαγα, ν 48] Ροταητηΐ 8, γος 
Ὁ ΡΠ παρ Ποπλίηος ἔογαητ. πη νογο ὅζ 

Θογατη, ΠΕ}, αἰτ, ΟΠ ταις 65, “τα: Δ] π4η-- 
ἄο ἰπτοῦ πος ἀιραπιρηταπάο σςοποϊπάςθα- 

τῷν ΤῊ ἔχιςα μδϑωντοξάφν οὔτε͵ αὐ ὄχιςα- 

μϑροις κυξερναν, σωζήν ἀὔχεοϑαρν γαῶς κοξερ- 

γαϊᾷς: συ εῦ μὴ Ἷ απείρονζας γέσιτον, χε- «πέραν 

οϑα; καὶ λὲν αὐτοῖς δῖτον φυεα. σοὶ μὴ φυ- τε 

λαήονδιοις γε ον πολέμῳ, σωτηδίαν αὐτὸς 

αὔτ. Ὡρὰὶ γὸ τὸς “λων ϑεσχκους πόρτα τοὶ 

ποιαῦτα ἐ0. τὸς δὲ αλιθρα: 49,» υϑύοις ὁ- 

τς ἐφμόϑε; εἰκὸς ἐρ τὰ τ ἀτυχεν, 

ὡς «ὅν καὶ δὰ αὐνϑείπτον ἀτ: κκτῷν τὸς 

τηϊιδὲ 841 Πα σΉμ1 ος (ΟΙΠ]Πἰσεῖ, ας ργαοὶα- Ὁ πο αίνομμαι δεομδύπε. ἐἰχείνων δὲ ἔφη, ὦ παῖ, 
ΓΌΓΩ ἘΣ ΕΣ ορι εἤς, ἢ ρόγῆροτο (ἰπάϊο 

πο ροῆπε, νι ἃζ οσιιπὶ Ἰπέες γί θοπα οα- 
ἄαι, δ νεταηι ἰρίι, τ. 1 ἔα ΠΆ1Π1α: ΓΟ ΠῚ οο- 

ϑιναητα ῬΑ περαίαι {ἀρρεταῖ. ἴχπὶνογο “πιπῃ 
ΤΣ τ ἢοοταπτὶ ἤοσὶ ππούξαζιγ,οτίαπι (οἰγο ποπλΐ- 
ἐηρενο Ὠΐδθιιβ Αἰ 15 Ῥγαος., νὰ τὸς πεοοαγίας ο- 

ψ. τηπὸβ δἤαχίπη παδθεδης. ὃς νῃπιογῇ τα]ες 
ἴτας, αιαϊος οἤς σοπαοηῖτ; ἃ πος ίαπε 
ααίάάλτη δαἀπηλίγατίοης Ζιοαιις ἀϊσητπη 
οἤς νἀοθατζαγ. Ῥγοξεέξο πποιηίηϊ, μη] Ρα- 
τοῦ, αἷς, πος σποημποτο ἀΐσογο. Τιαῆμιδ Ὠγ1- 
ἈΙ ταης ἰάθη, αοά εἰδὶ, νι 4εθαταγ: ἰη- 
Θοἢ5 ἃς ἘΝ ΟΡΙΙ5 ὅς τοίξε ̓ ππρογαγο. 
Ἀσπιης ετἰδηι ἐαάοι! (εητδεία ΡομΠἶο, 
ἀπιπη ἰρίμππη πη ρογαη αι πλιιΠιῖ5 ἀριιά αηϊ- 
τη ΠΠσοηΠάοτο. Οὐμπιτη νοῖο δά α]ϊος το - 
(ριοἰδς, τρια τς 11 ἴῃ ἱπηροτῖο σογαηζ, 

Ε ἘΞ ἐφα!! εῷ ἡμῶν δ᾽ 

ἐπελαῦου ἃ οὐ ποτε ἐγὼ χ ὃ σὺ ἐλογεζήἀϑα; ὡς 

᾿ὐχανὸν εἴη καλὸν αἰδρὶ ἢ Ἐρλϑν, εἶτις δοιύαιτο 

Ἐχεμεληϑζεῦαι, ὅπτως αὖ αὐτὸς πεκαλθοκώ- 

γαϑὸς δοχίκος Ὅλύοιτο, καὶ τὰ ὕλττηδῴα ὅ- 

“πως αὑτὸς τε ἢ οἱ οἰκέται ἱχανεῖς ἐχθιεν. Ὁ δὲ, 

τότε μεγαίλου Ἵ ἔρρρυ ὅτωςοντος, Ἔ ὑφίτα. ἔργου ὕν- 

αϑαι αν, ϑοϑπων ἄλλων (ρξϑςατευφν, ὦ σητως. ΠΡῚΝ 

ἕξουσιν ἁπλυΐζῳ τὰ ἐγατήδ4α ἔκπλεω, ἡ ὁ- " ὄέφαις- 

“πως ἐσογεπόώτες οἵεις δόντα λώμα οὐ δη- {ὅσαι 

ναὶ μοὶ ὁ δὲ ἐφη,ὦ πατιρ, 

μέμνημαι ὦ τῷ τό σύ λέλϑντος. στευεδὸκᾳ ὃ ὅν χἡ 

ἔμοι ᾿ἰ χορ μέγεϑες εἰ ἔρον Ὁ ἐξ πολ : 
Ὁ ΕΚ); 

ὼ μηδ ἐφ», ἢ τά μωι δουκάτα, στ, υῦλωι 

ατξὸς αὐτὸ ζω Φὄχν σκοπῶν λογίζωμαι ὃ ὑπ 
αὐτὰ 

τὸν υϑυτοιγει πῦρϑς ἄλλοις αὐ,ϑεδπες ἰδὼν καταιοήσω; οἷοί τε 9) Τς Δα γίγν ΟΥ̓ΤΟΩ Ξξχρήες, 

Ἰὼ οἷοι 
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γὰ οἷοι ογ]ες αὐτουγωνιςτι ἡ λυ Ἐσθν }» πόρὺ μοὶ. ἃ δὲ ίαϊος ξος αἀδπογίαεϊος παδίταγὶ ἤπαιις, 

δουκφαἰο φὸν ἐ!) Ὁ τοιύχῳς αὐἹὸς ὀγίας ὑ πόγηη- 

ξω,, ὁ μὴ ἐϑεχῳν ἰέναι αὐζις αὐταϊωγια νϑροιξς' 

ὥς, ἔφη,ἔγω αἰοϑαίνομ(α ̓ αρῤξαϑυος τὸ ἢ“ ἧς 

μεϊέρων Φίλων σϑτων,ἡειϑυώς, δ άν τ: ἀργον- 

χα φρχονϑϑων δα φέρᾳν Φ [ὁ] πολυϊελέ- 

φερον δ φπγήν, ὁ πλέον ἔνδὸν ἔχφν χεισίον, καὶ 

πλείονα χρόνον καϑεύδάν, ὁ πλύτα Ἔὀπονωτε- 

69. ἢ Ἔοχ9 “δύων φζκγήν. ἐγὼ ὃ οἶμαι!» ἔφη,’ 

τ ύχοιϊα " ᾧ ῥαδιεργᾷν γοίεαι Δα Φέρᾳν Τ 
ξόρχουϑῥων, ὀηγὰ ᾧ σοδόνοφν πε ὃ φιλοπονᾷ Βὶ ΡΕΪΠοίροπι: (ξ αἰαοτγὶ Π ἀἴο τοις δουι πη 

͵ 2 2 κὰν “Ὕ »} }» 

“ὐσεϑ)υμούνϑωον. διὰ τοι, ἐΦη, ὦ πα εγιοὺ ὅθ Ὶν 
ὁ» νι 2 Α ᾽ ! ΕΣ Α » 

ὦ 8 τσϑϑς αὐθρωπϑς αἰωνιφέον, δηλ ρος αὖ-- 
δορὰ ἢ ! ον ΛΝ ΕΝ Ο 

ω τα Ὡρα ματα ὧν ἐἰρεβῆνο ἀπόρως «δες 

νέα. αὐτίκα. δηπτϑ οἴοϑα, ἔφη, ὅτι εἰ μή εξ4 ἡ 
3 ! ὍΑΥ τ Ε 

φρατιὰ τὰ ὄχετηδάα, καί Ἰθύσετο σϑ 4 ϑυς ἤ 
ΕῚ " “ ᾿ ᾿" Ι 

τοχή ἐκϑν ζαῦτα μδι.ἐφη,ὼ πατερ,κυαξα- 
λ ῇ “92 . “ιννΝ ἐλ 1 

ρὴ9 φησιπαρέξάν Οἷς οὐ]εύλεν πᾶσιν ϑσιν,ὁ΄πό- 
») Ὁ “ ἌΝΩ ϑ΄ φυ 

σοι αὐ ὦσι. πὅτοις δὲ, ἔφη, ὦ παὶ,σὼ πις ἀζων 
,ὕ, “Ὰ ) ἥ Ἷ 2 

Κυαξά- ἐρχῇ ζϊς -Ὡρὰ Τ κυαξαῤη χρήμασιν 5 εἴωϊε, 
ρμέω Ἵ 

ἃ, λα 7 εν Ἄς ὧν , «2 7 

μιὰ τ΄ δια, ἔφη χῶρος, μκεν δ. δυο. Ὁ Ἴδτοις, 
3} Ι ρὼν Ὁ ͵ εν ΑἹ “" ͵ 

ἐφη,πιφευφς ζ;ς ἀδήλοις; οτί ὃ πολλῶν μέν (ι 
͵ γ δι Ἰ3, 3 » 

δεῆσά, πολλὰ ὃ καὶ δηχα; γύν α)αϊκη δωπόναν, 
3 3 ᾽, εον ΞΡ Ὁ 

εἰχήνο ὁ γινωσκάς; γινώσκω, ἔφη ὁ κῦρος. αν ὅν, 
,’ ς 

ψεύσντω, ἔφη, ἐχελίπη αὐτὸν ἡ δουπτλρη," ἑκών ψεύ- 
ΤΡΕΤΘῚΣ [ζχ “" ἢ δ 1 οὐ « ᾽ 

ἜρπτΩΝ ση, ἡ "πῶς σοι ἐξ τὰ Ὁ φραΐιαξ; δῆλον ὅτι ξ'ὶ κοι- 
. ᾽ ΝΕ Ὁ. ᾿ ν»γ»59 » 

ἐξᾳ λώς. αὐτάρ, ὦ πάτερ, ἔφη, σύ εἰ οϑορας τίνα, 
͵ ΜΝ ΝΆ ἕν νὴ ἣ γυϑυ .“ Ἐπὶ 3᾽ 

πρβοιτη σε εἰμι αλήδξον γ ον,ξως ετί ον 
[ 3 ΕῚ -““ Ἶ ἴω ὭΣ "» 

ἔφη. ὦ φιλίᾳ ἐσμέν,λέγε. ἐρωτᾶς ἔφη, το, ὦ πται» 

εὖ ἐπὸ ́ ᾿ -“ ᾽ »᾿ 

δὲ κᾷλλον εἰχός 661 πόρον τσδος μέα “ ἢ σὺ 
“1 ͵ 2 ΔῊΝ 
5 δεεύα μιν ἔγονῶς; σὺ 5. πεζζω μϑὺ δγεύα μιν 
2 παν 27 5.» Ὁ" ἈΡΟ .5. δ} 

ἔχων των νυ ; αλθ᾿ ὃς 40 οἰσ)͵ Ἢ πρλλκς 

“πλασιων ὀλλζευ ὅκ ἂν δέξαιο ἵστασιχϑν δὲ σοι,ὁ- 
͵ Ν 7 Ἷ, 3) “ 

Ὁ» κρῳτίςον, Ὁ μηϑων σύμμαχον ἐςτι!- ποῖον, 
ὅν ἔϑγος ἢ πέριξ ὁ δοκᾷ σοι γδρίζεοϑαι βε- 

͵ εν ἥ 

᾿Δορδυον ὑμῶν ὑπηρετήσ ἀν,ὺ φοξείμϑυον μι τί 
͵ « ͵ -“ λ ͵7 

παν; ἁ γ᾽ σε χοιγὴ στο κυαξαρη σχοπέακ, 
ἢ Ἢ η άμο ἐφ τος ε 

μῆποῖε ὀχτλιπὴ τὶ υμαᾶς ὧν δφύπαρχφν᾽ χαὶ 

3 " λε 57 ὯΝ ς ᾿ » 

ἐφη χῶρος. τί ἢ, ἔφη, οἴοϑω ὁπόσαι αὐτῷ ὅς, Γ᾿ 

νυ "7 5. 5 δον ἐσὺ Ἵ ͵ ΦῚ Δ 
“΄ιω: ποῦ εἰτίς αὐ στο σσ πόρος χς οφηγυοιζ 3 στο Τίνος ΓΤ (1 Π}11- ᾿ ΕΧροηϊζο. 

σορσίτο: ρεῦ ΠΆΪΠΠ1 ταγρο νι ἀοταν, πα α!Ππλοάϊ 
αιοίαα ξογηλϊ ας, ἃς που δ ρα Πα τ Πη 
δάιιοτίτς οος ΡιΓοστοα!: ιιο5 Θα ἀ ΘΠ ΔΠ|- μία ἀν 
τηαάποττῖο, νο! αν απλὶοὶς ΠΠς ΠΟΙ ΈΓΙς [Π]-- δείροίρι 
τίο μέξο, πᾶς ἐΠ 1 (ςπτξεία, νὰ αὶ ρει ποὶ- ἐληψι 
Ρέπτοροιτογε ξατιλητςα ἢ 1 {π| 1. ξἘϊ5 ΠῚ ΘῸ ενίννίννε 
ἀἰοτγις, νὰ {πη τις οοηςξ, ἀοπηὶ ρας πο. 
αὐτὶ μαθοατ, αἀϊαεϊις ἀοτηηίαῖ, ομλΐηο ταΐ- 
ΠοτΟ σἸΠ} τ οἱ ΟΠ Ά ]αοτο 4; ἄσραῦ, 4 π4ΠῚ 
Τὰ} ἀϊτῖ. Εσο αὐέδ πη ς ἀγθίτγου, πο ἀοἢ- 
αἰς νἴτα: γατίοης ρύφίξαές {δ ἀἸτὶς ἀδθοτὸ ἃ 

ἐ - 

- : 
Ῥτοίριοίξο ας Ια τ. ΓΟ] γα η 15. ἐγαπη 
ταὶ ΠῚ, αἰ (σα Ὀγίς5,(ππτ φυς ἀδπη, ἢ 41: 
θὲς πὉ αἀποτγίις ποΠλίηος σοτταπη ΕἴἘ. (ἃ 
σατη Ιρί5 γα θι15: 115 ἸΙἀοπος {προγαῦο, μοῦ 

εἴ ἀΙΠΊΟΠ ΕΝ εἸόσο ἀρδοαπγας, (οἷδ ΓΘ ἢ-- τρροναιο- 
πεῖη [πα Ὀπτιιτιτηὶ ἱπιροΓΠ ΠῚ τ 1Π1. ΠΠ᾿ σοτγ- γΡ ομραῖη 
τλθατι ἐχογοίτας σαῦοατ Αταυΐ Παῖς αἷς Ογ- ἰν κεμαμ 

“- 

εἰς ἐχεγοῖο 

τα 5. ΧΙ δἰταγίι ἐς πο τγῖς, βάτον, ἴῃ ΡΓΟΗ- ἐμέπεγε: 
οἰ(οοητίθιις σγαχατος ἀϊοῖτ, αιογαιου ιν: 
ξπογίητ. δίσοίης ᾿σίτατ η Ζαϊτ, το ἱπστεάε- 

Τῖ5,611, Ογαχαγὶς ορίθιι5 Πίος ἔγοτα σὴν οτο, 
τείροάιττ Ογίπς. Οὐ δατοπη (Ὁ ςοίτ ἢ1}ς, 
ΠΟΙ Πς υᾶτα ορο5 εἰτις πὸ ΜΙηΐπις ρτο- 
Γοέτο, παῖς Ουτις. Ἐτ 5 ταπη ἢ ἱρη τ! δ 
Ἰποοττῖς ἔγογις 65} Ζιοά αὐιζοπι Εἰ] γα] τς 
Ετίτ οριι5, ἀγα; οὐ πιοάο πηασποβ ἀπ ρτας 
ΔἸ1ος ἔαοϊθηο5 ας, Ὁ ἰπτο] 1 15] ΏΈΈΠσο, 

ΟἸπλααϊς Ογτγας Οἱ οα ἢ οΥσο ναὶ {ππηρτα ο- 
τὴ ἀο[Εἰτιατ, ν οἱ δεία πη (οἰθῃ 5 ἔτ, 480- 
πλοάο σοπηραγάτα Ε 0] γο5 Ἔχ Θσοῖτι15 ΘΓ Πτὸ 
πἰπγίγιτη πὸ Βεηο. Το νοίο, τὶ ρατοῦ, (πα - 
Ἰοοῖτ γειις, Π ἀπάτη ραγαπάα σορία γλτο- 
ΠΕΠῚ ρεγρ οἷς. σις ἃ πιο {τ ἐχρεέξδηδα, 
Ελπν τα ἷπ], ἀπιην φάτο ἴῃ γοσίοης ράσατα 

2 15 ΗΠ] ΕΧ ΠΊ6., Αἰτν γε μαέρηε 
εοαπα ροῆιταῦθϑ5 τὸ ριο ποιοὶ σορία ρᾶιαῃ- τοπβοίμη- 
ἀα τατίο. Αὐ Ζιοπι ργο ρα 1] 15 εἰ εἴας ρα- ΠΣ 
τά ἃ τυοάπην!πιοηίγο ροίϊο, φιιαπι {Ππ|Π|,͵ ομρὶω, 
οὔ νῖγο5 πη Τὰ γοῦο οὕ 115 ρα βίξει-- 
θιι5 σορὶ 5 πίῃς ἀϊος ϊ5,, οἰιπὶ ααἰθι15, (τ 
(οἷο, Ιῦσο πλαϊογαβ αἰ [5 ΠΟἢ ΟΠ. Π}Π ΑΓ65. 
Ἐφιυήτατας απτολ Μεάϊοὶ,α] ρυα Ἐφ 61ΠΠ-- 
Τῆι Οἵα, Δ Χ Πα τοσιπὴ Πα δὶς. Οτιαπι οἵ- 
σο Παιίοποιη Πηἰτπηαηι ρατας Πα οδίς- 
ὈμταΓΔη. γο δὶς, ὃς στγαυβσδηάὶ [ξπ4ϊο,, ὃς 
ἀλπιηϊ πλοῖα τα Ζυϊεῖπ Εἰ δ᾽ σοπλπηῖ- 

ἔδος, Τ ἔϑγες 5 ἕνεκα μη χθμάαν ασδοφόδο πόρον. Ἐ τοῦ νηὰ οιπὶ Ογάχατο σοηΠ ἀογαπάα νο- 
τοδὲ Ἐ' μἄάλιςα πϑώτων μέμνησό μοι, μηδὲ πο- 

τεα)αμμένφν ὦ ποριζεαῖ, τὰ ὄχττηήδ4α ἔς“ αὐ 

ἡ χρεία σε ανα [κωση᾽ ἀλλ᾽ ὅΤῈ μδρ μάλιςα εὐ- 

πορῆς, τότε Ὡρο Τ πορίας [ μαλλον μηχθμῷ. 

πἰπτ, ΘῈ νηυσὶν ο5 ἈΠ 4 ἄ γεγαπῇ ΠΟΟΟΙΣ 
(τίατισι ἀςῆςοίατ, Ὁ αἱπ᾿ δτίδτη νίτπς ὃζ οῦ- 
{ποτα της σαιήα τοαιτιῖ ἐχοορίξασὶ σορίΆ 
ἄςθει. Ποσνείο πλαχίηγα οαγη ΓΔ] Π16-- 
ταϊ ποῦς, ἤθη οχίροξξαπάτιπι οἵδ, νττουτπν 

ΠοσοΙ γιατ τὴ σορίδηυ τις ρᾶΓο5. ΖιΠ1ρία τα πθοεῆπτας νιροθίτ: (ςἀ απ πηαχίδ 
τορι ομηπίθας αραπάαδίς, ταησ πτς ἱπορίαμη ἀο ΟΠ] ΟΠ! ς Γατοπ ΠΑ] πἀπιΓοροτίοβ, 

2 
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ΝΝαπὰ δ ἔδοι]π5 σοπίςσιιοτίς αὐ 1ΠΠ|5. 4 481- Αι 

ΒΞ Ρότο5. ἀαμτη Πρα θα] ΔΠῚ Οροις νιάο- 

θοεῖς; ὃς ταὶ Πα Ι ΓΕ 5 1 ἴῃ σαοτο οαϊροητ, ΠΟη 

Βαδεθυηῖ. Ουα τος εἤποίςτ, νος 411) πιαρς 

τε τοιοῦτο πηΐϊ. ὃς οδίοαιρη τἰοτο 5 1η τα- 

ταπι μεοείτίατατα οορία ΤΠ Πἶτ6 5 {15 ἢΔὈ1- 
τισι, ( απο Ἔχ ογοίτις σρογα γο ππατο 
αἰΐχιιος νο ]]άοτγο νο πους : ατ4; φάεο ἔοι- 
τεάςθες, πλαρὶς δά ρογπλάφηάμμη ἰοπεα 
τε νίαγιπι ογατίοπο,ιμιπι πηαχίπης ἀοπιδ- 
{τατα ροτετίς, τί δὶ ὃς δὰ ἱμιιαπήιϊιπι, ὅζ δά 
Ἰςζεηάιτιπι (τὶς νἱττῦ ες, Ετ Ονταο: ̓ἰΌαυπι 
Αἰϊὶς ἐς σας, πα τ, ρυςοατα ταὶ ἤοο- 
ΠλΏΪΑ, πὶ ΡάτοΓ, αἰποτγοῦς ν᾽ οτίσ: τα πὴ δε, Β κῴς τα λέγην πόρτα, χαὶ Ἴοτι ἃ: 

ιοά αυςτηοάο ΠΆΠ τος ΔΟΘΘΡΓΕΓΙ ΤΕΣ 
τι ποιΐπς ΠΠ1ἰ Πα πλο σγαγία πτ πα ίταγιιδ: 
Παυΐίρρε 48ὶ ποτῖπε, ααΐθιις σοπάϊτοηΐθιι5 
Οὐγαχαγος οοβ δά δ6}Π1ΟοἸεἴατοτι ἀτοςῆλατ. 
Ουϊάχυα ατοτα ργθτοῦ 114 ργ πα Π{Δ ἡ 15 
Δοοίρίος, ἰἄ νετο δὲ Ποῃογὶβ 'οοο {πῆς ἦπ- 
ἔξατι ὃζ σδσίφηταποιιη οἴ, ἐος πηαχί πηδη 1 

τωρ; "4. ἸΔΥσΊ ΘΗ τὶ σὙΔΓΙΔ ΠῚ ἩΡΙ ἐνθτς [πιῇ σορί5 
ἀρᾷ ἘΜΕΣ τ 4015 Πιαθοατ, τι ορούά νοὶ ο πο Ποῖα ἰπ 
ἀαιδη, ΔΠΆΪΟΟ5 ΠΟ ΓΘ 5,ν 1ΟΠΠΠπ ἂὐ οἷς ἱρίς σοπ᾿- 
τοπιβάτατε γρ 411} 4]] πο] σαροῦα ροῆϊτ; νο] σοπαγὶ 
ὅ501} β07ἐ, 

ἘΝΌΤΙ ΤΥ ΚΕ 

χὺ γὸ τάξῃ μάλλον παρ᾿ ὧν αὉ δέῃ εμ πὸ: 
ἣ δοκῶν, χαὶ ἔτι αὐαίτιος ἔση οἰϑὰ Οἷς σαώ- 

τῷ φρατιώται ς᾽ κ αόταδεῖ μάλλον ὑπὸ μαλιφδῦ 

τὰ λῶν αἰδοιῦ τάξι; (αὶ ἀεώ πίνας βουλῃ 

τῇ ᾿ ϑευάμει 42 ποιῆσαι ἢ κα ῶς »ἑάλλον ἕως 

αλἔχωσι τὰ 'δέογζο, οἱ ἱφραπιαΐται, λυυρετή- 

σοῖσι σοι" δ πιροτέρρις σείφ᾽ ἴοϑι λϑθηρις πείφοτες 

δχουήση τότε λέγ, στο, «τξοκὶ ἣ οὐδείκγυοϑαι ἢ τῷ ὡ- 
κἀλ σε διωύηὶ Ὁ εὖ ὁ ποιὴν ἡ ἱχαρὸς ὧν χαὶ καικῶς. 

δὰ, ἐφυ, ὦ πάτερ, ἀλλως πε μοι καλαῖς δὸ- 

διὰ γε ὅπ ὧν ὦ 

λη ἵψονται οἱ φραπιαΐται, σνεῆὶὶς αὐτὴ ἐμοὶ τό ΤΊΜΩ τῆ 
“ π λήψν 

τῶν γορινεἶς Εἰ σείζω τ(ὐασι »δέ ἐφ᾽ οἷς ἱρώδις Κυ- ἂχ οἷ ςρ: 

αξαῤηφά ἀΐγέτοι συμιμαιγρις) ὃ δ, Τί "δι αὐ ̓ς 
τοῖς εἰρηνδροις λαμθανητ τίς, ζχκῶτα Ὡ τιμὴν 

γομιἕσι, ὁ χϑριν ἀστῶν πολείςην εἶχθς εἰδέναι 

το διδόντι. Ὁ “7 , ἔχονζᾳ, δυαμιν, ἢ ἡ σι «δὺ 
φίλοις 47 ποιοιῶτα αὐτωφελῴοϑαι, ἔς; δὲ ἐ- 
ἄθρους ξγ9 ΓΙ πάραοϑαι τικτάαϑα ἀπ᾽ αὖ- πίεάτϑαι 
ΤῊ, ἐπα ἀμελήμτῷ κοοίξμ, οἷφ τί, ἔφη " ΠΡΞΩΣ 

τὰ ᾽ 

αιθαῖ, να χο ἘΠ 0 115,11 45 χαοῖ, αγαρτιπὰ Ὁ ἴσσον τῦτο εἰ πῆρ ἡ εἴ τις ἔχων τὸ, λυ ἡξ 
αἰϊαα α ({] ἰππτὶς οἴήοίαι; μᾶς ἀοῖπάε πΕρΊ]!- ἔχων δὲ ἐργαίζᾳ, οἷς αὐ ἐργάζοιῶ, ἔ εἰς ἐῴη πορίζεδι, 
σοητοιῃ οἿὉ ́ῃ αἀχαϊγξαο, ΔΠ ΠΆΪΠΙΙ5 ΤΙΓΡΟ ᾿γαῦ ΤΣ ε τῇ 
Ρυτας, ἴα [ιἰς, Ομ ἃς ἔπ  Ππητ, ἃς δά εοὸς ρϑύσαι αἹωφέλητον εἰ ὡς δδω ἐ- 
ςοϊοπάοϑίοται, πη πη ὑπῖς ΠῚ ἰποα]- μοῦ, ἐ ἐφν,μηδέποτε μελήσογϊος τῷ ταὶ ἐῆε- 
τη ΜΠ] οΠς, νίαἱ ππαῖ Ὁ τααιςῖς ἐς πιο τήδ4α Οἷς φρατιώταις συμμωγόμά αν ; μήτ᾽ 

ἴξητίας γο  η}. αἷς, Πα πη] απ πο ἱΠ τος ον Φιλίᾳ, μήτ᾽ .Ψ πολεμία οὕτως ξγε πίω 
' ΤΆ τὶ ἈΘΟΟΙ ας φομλ παι Ϊ Ἰοιις τα 4ια:- γνώμδι. τὶ ̓ εἔφη, ἘΠ ἍΝ, ΤΑΙΥΣ 

τεηή!ϊς ὃς σομῆοίςη αἿ5,Π ΘΟ Π Οοϊογατη Γα- ΣΝ ἃ ΡῈ 

σίοπο,ηες ἴῃ Ποίξίοο πορ]σοπτῶ ξαταγα πη. ἐδύκ ποθ ὙΠῸ ανα τοῖον τ) μὴ αἰδαμελῷ, : 
Οὐ γεγο πηἱ Πἰ1, (δ᾽ θοῖς Ῥατοι,δη δέηιο- μέμνησαι το γδγε ἔφη» μιέμμψν μοι 3 ὅτε ἐγὼ καὶ γὸ 

ταϊη {1π| Δ] οτιιπι, αιια Ποσοίδγίο ποῦ 5 ἃ- ,ϑὺὸ πσϑός σε ἦλθον ἐ ἐπ᾿ ργύδιον, ὅπως ΣΙ ΩΞ 

Ἰφααηάο ν᾽ εἰσαητιν που! σθάα ποη ει, Γ) δοίζωυ ὦ φασχονπί με ςρατηγῷν πεπαιδυύχέ- 
ταθιη  ΠΗ{Ἐ|} ΜΕ πλΐπὶ υϊ σοττε,αἰτ,δι- ἜΝ ἢ τ ϑδοιέ ἢ ἡ υξιλϑρκιξ, 
40 δά το ἀγρϑητὶ ρετοη αἱ! σασία νοπἰε σ4Π1, ἀρ ρου ἐκ. μιν υη της ϑλμί ρα, πρό τὰς 
4ποά εἱ ῬΟΠΟΙπογοπι, Ζαΐ (ο αΠοΙρ πὰ ἱπα- ρα 74; [ὦ πες, ὦ ὡπαὶ οὐ Οἷς φραπηγεχοῖς 
Ῥογατζογία πιο 1 {ἘἸ τς ΡτΟβτοθατατ. ΣΙ ἔρρρις χαὶ οἰκονομιίας τί σοι ἐπεμ)ήεϑη ὃ αϑὴρ 
νοτο Ππλ] ἰὰ ΠΜ ΠΕ] πιιπλογᾶς, πος αοάαπη. ὦ τ μιαϑὸν φέρᾳς; σὐὐεὲν αϑύτοι ̓ φρατιοήται 
τλοάο μης ἰητογίοραθαβ. ἱΝτππ νὴγ Πἰς, Η]], γῆον ΛΠ ειτοδείων πων ἐ 
σαὶ πηοτοοάδ δάξοις, ἸΏτΟΓ Προγατζοῦία Γοὶ ται ἢ οἱ οὐ οἴκῳ οἶς δήσονται 
Ῥγάσορτα, οτίαπη Δα πὶ ἰ[Ἐγατὶ οἷς ἀοπῖο- χέ ὙΠ ἐπεὶ ἐγώ σοι λέγων τοὐλη)η, εἶπον ὅτι 

Οὐηχενῖος {Ἐ]σος πχδτιοηοπη ἔσοιτὺ ΝΊΠ110 σογτα ΠΊΪΠι15 οὐδ ὁτιοιὸν σἰδὲ τῴτο ἐπεμμμεϑη ̓  ἐπήρε με 
πο ΠΎΝΠ τὶ τ θυ δά νἰξξααν ὨΘοοΙΑ 15, ΦΖΠΔΠ παλιν εἰ τιὑγιείας μοι πἶριε ἔλεξεὰ βώμης, Ἐξ 
ἠηρεγα- ΓΑΡΛ Πα ἀπο ΕἸ σα, Ορτι5 ο[ς. 161 Ζαθππιορο Ὁ δεήσοι τ! ̓πτάτων, ὡς τῶν ΧαΊ [καρ ] ἑ ΠΝ δεῆσον θογια. Γαῖς Ἰά. αοά τος αγαῖ, ποραίθπι ἀὉ 110 

αὐ άαιδηιπλε ἄς πος αὐτηοπίτα ςἤξ : ταγ- 
{πὶ αυσίοθας, ἐςαιπα ἀ6 Βοπα να]οξπα!- 
τς ςοτρου ας τόθοσγο ἀμ] γα ον, ντὶ ἐς 
αιθας ἐπι ρογατουο ΠῚ ΠΟΩ ἴδοιις, ας ἐς ἰπ.- 
Ροτατογίο πππποιο πο. ἰοΠ ἰοἰτιιῃ εἤς ο- 

Ἑ τηγίας, Τ' φρατηλϑν ὕλεμελείοθαι. ὡς δὲ σ᾽ 

(ῦτα ἀπέφησοι, ἐπήρου μὲ αὖ παλιν εἴτι- ἔπνας τί- 

να, ὁχτμιέλφαν ἐδίϑαξέ με ως αὖ Ἔδι 5 ἘῸ ᾿ τ 

λεμικῶν ἔργων χρ ατίςοι σύμμαχοι “ἥροιντο. 

οτῖςατ. Ηοο οαπη ᾿ζαυτη πορΑ Πα πη, γαγιπιτοσαθας, ΘΟ ΠΔΠῚ πιο Γατ ΟΠ ΘΓ ρτοσιι- 
τα αὶ ἀοοιῆςε, νι (οοἹ] υαὶίθοι! 1ῇ Ραττο τεὶ τα τατίς αύδπι ργα δ ητ ΠΠηγὶ ϑρφο 

Ἐαύφή- 
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Ῥποφησοϊντος δῈ μιὸυ χ᾽ τὅτο, αϑέχρινας αὐ σὺ ἃ Ἰά αποητο τη ποσαηίο, ἀοηιο συαεᾶς, 
χαὶ τόδε, εἶτ μ᾽ ἐπα ϊϑούσεν ὡς οὖ δου αἰ μιζωυ 

ςρατίά παξοϑυμίαν ἐμξαλεῖν" λέγων ὅτι Ὁ 

᾿πϑῦ Δα Φέρᾳ ἐν πλρυτὶ ἔργῳ αὐρϑδυμία ἐ- 
ουμίας. ὅπ ξ δὲ καὶ τῶτο αὐένάυον, ἤλείγες 

αὖ σὺ εἴτινα. λόγον ποιήσοητο διδοίσκων αἷξὶ 
πῷ. πείϑεοϑαι ἈΠΕ φρωτία) ὡς αὐτίς μαλι- 

φα μηγϑμῷτο. ΤΥ, δὲ χαὶ τὔτο πϑυτάπα- 

σίν ἄρρητον ἐφαίνετο, τέλος δή με ἐπήρου ὃ, 
τί πότε διδασκων , φρατηγίαν φαίη με διδεύ- 

σκῴν. καγῶ δὴ ογζῶϑα, ἀπεκριναμαζω ὅτι Β 

πὰ ταχτικοί. χαὶ σὺ γε λοέσοις διῆλϑᾷς μοι,πώ- 

πὶ ἐϊηφε- δοιτιϑεὶς ἔκαιςον ̓  Ἴ ὅτι σε εἰὲνοφελος εἴη φρα- 

ΠΑΡΑ τιὰ τακτικῶν αὐάς, τ ξχιτηδείων.τί σ᾽ οὐδ 

αἴω πϑυγιαινήν: τὶ δ αὐά πῷ ὄχίςα οἱ Ὅς Ὧὰ Ὲ 

ἡ ρηψϑυας εἰς πολέμμον τέχνα; τί δ᾽ αὐά., πῷ 

πείθεαϑαι; ὡς δὲ μιοι καταφανὲς ἐποίησοις, 

δ Τί μικρόν τί μέρος εἴη ςρατηγίας τὰ ζακτικοὶ, 

ἐαξρονδρου μου εἴτι πότων σύ με διδοιξαι ἱ- 

χαϑὸς εἰης,οὐππιόγία, με «ἰκέλευσεις ζοις ςρατη- 

δοααία ἀοέξείπα: μα Π τγδ 1 41Πττ, αυορα- 
ὅξο ἴῃ τ Π τατν ηἰπιῖς ργοσπιτα υσ: ἀ44πὶ8.- 
Ἰοτῦῖταϑβ οχοίταυ! ροῆτι; υίιπι αἰσούος, ρτου- 
{5 ἸΏτοῖ αἰαογίτατῷ αηἰπηὶ, ἃς Δι ξ οποη,, 
τοις ἰῃ οπληΐθιις,, ἀϊοτείπηθη εῆς πηαχί- 
τῆι. Ὗ δὲ μος οτίαπι ἀμ  Πδ πη, Ἔχρίο- 
ταθαϑτα ταγίιη), σοι ἀ σοι ῆδε, ΄Ζυος 
Ποὶ πιαχί της ρος. γὲ ἐχεγοίτης ἀϊέζο πὲ 
δαάίοης. [)6 4 ἀππππὰ ργογίῃις δθ {10 πί- 
{8 εἴς ἀϊέξαιπα ρατεγοεσ, ἀδηΐσας πις ἰπτο- 
τοράθας, “αϊά ταπηάθπ ἀοσεπάο, ἀϊ(οί- 
Ρ᾽ἰηδπὶ Ἱπιρογατογίαπι {6 ταΐ πὶ τα ἀ Π 
ἀϊσογοῦ ὁ Ατας ἰδὲ φυσπιοσο τοίροπάογοπι, 
ἜΧΟΓΟΙτΕς ᾿π|Ἐγι θη 1] ταϊτίοπος ἂρ ἐὺ ταδὶ 
σοι πιο ταῖαβ : {π0ΎῊΠ{Π] τι αι! ἄς, ἂσ 
ΤΆ] πη στα ΠἘο ρεοροποπάο, ροζοιγγε- 
045: ΟιΠά ἱπΠτιοηήι οχογοίτιις τατῖο δά 
Δττο πα ἱπιραγαγογίαπη ργοξαοτίε, δίας γε-- 
διις Δα νἱέξιπ) ποσοῆλει 5ρα! αθίωμις Ητ- 
πχαναϊοτιιάϊης Κὶ συ αία; {Π᾿ᾶτιιπ αὐτί 
(οἱοπτία., ια δὰ δ. }]1 ν πη ἱπιιθητας Ππητὴ 
ααϊά αδίχιις οθα ἀϊςητία Οσππηηιις φἄθο 
Ροτγίρισαιπ πὶ ἔδοῖΠος, γατίομοπι δοῖοὶ 
{τυ π ἦα: ΟΧΙΘΌΔΠΙ ΤΠΠΠΟΙΙ5. ἱΠπιρογαζοσ!) ΟΝ ᾿ 5 ,ὔ ΧΩ 7 

γεχϑις ανδρασι γομιεζονϑμοις [20] Ὡ αυλέγε- ς Ραττοπι οἤς,, αἴηις ορὸ το τοσαἤοηι, εο- Χ ͵ “"Μ“ 
οϑ 5 χαὶ πυνϑοίνεαχ πηέκαςα τἅτων γίγνε- 

ται. οὐκ πότῳ δὴ στο ζω πὅτοις ἐγὼ ̓ οἷς μά- 
" Ὅλ ΑΝ ΕΠ 3 δ 

λιίιςα φρονίμους τοξ πότων ἤχουον ἐϊ). ὦ πε- 
λ γος ὔ ε 2 « 

Εὶ υϑὺ ξοφὴς, ἐπείαϑίω χανὸν ἐ1) ἱπστυρ- 

ον; ὅτι Κυαΐξαιρης ἔμελλε παρέξειν ἡμῶν 

«ἰξὶ 3 ὑγιείας " ἀχούων πὲ χαὶ ὁραΐν δ χαὶ πό- 
ς 7 ς ! » (, γνς " Χ 

λᾷς αἱ γοηζασοι ὑγιαινᾷν, ἰα δοὺς απ Θφεύυ Το ,Χ) 

οἱφρατηνγοὶ Ὃ φρατίω Ὁ ἕνεκεν ἰαΐξοις ὅξα- 

[ρεσιν,ἕτω χὺ ἐγὼ, ἐπεὶ ον ὃ τελά τότῳ ἔδυο- 

αυϊά Ποσιιπι δ τα Μη] τγαάϊ ροῆτε: πηδῃ- 
ἄλθας. να τα πγ, ἀΟ 11Π15 στηὶ νἱτὶς ἀπΠῆοτς- 
τοι, 48] ἱπιρογαζουῖα ταὶ ροσ Παδογοη- 
τα, ἀραὶ Ρ(15 ρογσοηταγοῦ, {πο ραέξο μαῸ 
πησια Ποτθηξ, Ἐχ οὸ τοπηροῖο Π]οσαπι6- 
σοοοπίποτιἰηο {πη} ν ἔϊτι5, Ζιιο5 οορπίτίο- 
Π6 Παρ ΠῚ του ΠῚ ἸΠΡ ΣΙ Π.Ϊ5 Ἔχ σα ]οτς ἀπά ϊε- 
θαι. ἂς ἀδνίξει υ!οτη, ρογίπαΐατῃ ταὶ 
εἴς, (εἰς [ἃ ξατατγῦ, φιιοά γαχαγος ΠΟ 5 πε 
ΡΓςδἰταγι: ἐς θοπανοῖο ναϊοταΐης, οί 
Διά ἴγοπι ὅν Ἔγεπη, τιπὶ οἰ πίταῖοβ οα5, τς 

Ῥ , 3 γι ὯΝ μ 3 ὃ - π - Σκν Σ 5 μῶυ,ἀϑὺς τότϑ ἐπεμεληθῶω χὺ οἰμκα!, ΕΦη,70 Ἰχυΐτις ἐπ ἀἰσξτ, πε ἀϊσος αἀίοίίσετο, απ 1ηι- 
ὧ ποτερ,πθρυ ἱχαγὰς ἰαζικξὼ τέχνζυ ἔχφν 

αὐόρας μετ΄ ἐμαυτῷ. κσδϑς πῷτο δὴ ὁ πατὴρ 

εἶπεν δλλ ὦ παὶ,ἔφη,Ἔϑτοι υϑὺ ὅς λέγφς,ὡς- 
ἠπηταὶ, πὸ ἱματίων βαγύτων εἰσί τίνες ἢ ἀκεςαὶ, ἅτω 

» ἰαδοὶ δπὸν τινὲς νοσήσωσι, τότε ἰὼν) σϑτας᾽ 

σοὶ ἢ αότο μεία λοωρεπεςέρα ἔσαι ἡ ὑΠπείας 

Ἔχιμέλᾳα. δγὺ δ τρχζω μὴ καμνῳ ὃ φρά 

τάμα, τάτύσοι δ μέλφν. ὦ τίνα, δὴ, ἐφη,ὦ 
ΔΥΟΑΝ ͵ ΡΌΔΟΝ ΄" ͵ ε 

πάτερ, ὁδὸν ἰων τότο “ορου ἐν ἴχανος ἔσο (α]: 

Ρεγατοσαβ δά νίτππι Π.}] τ. πχο τος (δοιιπὶ 
{ὰτλετο ; 148 πλίδι ροίιαηη πλπιι5 πος 
τααηάαταπι ἔαῖτ, (ξατίπ ᾿ς ἀπ πγο οἵαγα [η-- 
(ςξἀἴτ: ὃς ΟΧ πιο ἐαι!άοπι, Πιὶ ραζογ, Αἰ, 
ὙΙΓΟ5 ΠΟ ἀΓτ5 πηθάϊοα Δἀπχοάτιηι σηδΓο5 
τηεοῦ Ππαθοτγς, Αα χα βράζει: Ηἱ νοῖο πιο- 
αἰοί, ἐς φαΐθις τα ΗΠ ιιοεῖς, παῖς, φαξ-- 
φαπιοάπηι (πητγοίππ ἰασογαζαγαπι (81-- 
οἰπαζογοϑ 4ι1 48, ἰτα ἃς ἰρίι ποπαϊπίθιις ππο- 
ἄδφηταγ, ΡΟ ιαπι πὶ πιοῦθος ἱποϊάογπηζ. 
Αττι ναἰθιπἀ!Π|5 θοπδ οτγα ργαοἰαιίοτ ες 

αὐ δὺ δὴ πϑ γοόνον ινὼ μέλλῃς οὖ πῶ απ Ἕ τῖτ . 18| ορεγαπι ἠδ 15., ΠΟ ργογίι5 ῃ πιουύ- 

μϑράν, "4 δέ οοῦῶτον ςραποπέδου μὴ ὠμε- 

λῆσοι" τότ δὲ Οὧρ αὐ αἰ μὗδτοις ἐαν πἧρ μέλη 

σοι. κὸ "ὃ λέρργες δὲν παίοντα! οἱ αὐ, ϑοφποι 

αὐϑάτε Τὴν γοσηραῖν γωείων χαὶ τὴν ὑγιάναΐν" 

θο5 ὀχογοίτιις ἱποίάατ. Ετ Ζιλπαπι νᾶ τηΐ 
Ρατουποβάθης, Π4αϊτ, πος ργαίξατο ροτο- 
το ἡ ΝΙπλ απ ἢ ἀϊπτίις ΘοάΦ ]οοο ἢ 5 πιδ1-- 
(τὰ. Ρεϊηλα πὶ Πορ] ροηα τἰδ᾽ ποπ οτίτ,νε 
σαἰξτα ἴῃ τεσίοπο [4] τ] Ποσα68 : φιοά α1- 
ἄστη ἔλο]ς δας ιιονῖβ, {1 οὐγας τἰδὶ ἔποσῖτ, 

ΠΡΡο πιιπιαιαπι Ποπλῖπο5 σα ἀοἤπιης τὰπὰ ἀθτηογθιξογῖ5, αιμαπ (α] τ δ 15]0οἱϑ, 

Ο 
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Ψαΐϊας τεῖος δάϊιης οὐΐάοπιος., Πἰπιΐ- 

ταπι ἰρίᾳ οογροτα, δζ ἱρί! φοίογέϑ. Πεϊη- 

ἄς τεσίοηῃος σομΠ ἀοτγαγὶ ΠΟῚ (τὶς εἴς, (τἀ 

ἴῃ πιοπιογίαπι εἰδὶ τοποοαγα ἄοθο5., 480 

φαξῖο [ξιιάεας ἰρίς ταίπιου σαγαπι βογΟΙΟ, 

αποτοίξο ναἰςα5. Ετ Ογτιδ : ΡΓΙπλιπὶ ορο- 

ταπι ἀο, ἰπ]ατ, Π6 ν πη τ ΠΙΠΆΠΠΠῚ ΠῚΟ 

τορίεαπι, πὰ ἰάᾷ σταπατο (Ο]οατ, Πειη- 

ἀς υα ἱηροίτα πηι, Ιαδογαηἄο ἀΐρετο: 

48 τα Βοτῖ ἐσυίάςπι οχιπἴπιο,, ντ δέ, νᾶ- 

Ἰοιιάϊπε δοπα ἀϊατίις νταῦ, δζ τορι α[1- 

ποι οτίαπι παῖ ῃὶ αοοούαι. Εαάοπιεῖρο οἷα- 

τατοίροπάϊτ ρατοτ, δὲ ἰ15 οΥῖς Δάμιθεηάα. 

Ναπινοετγο, δι εοίε γε , οὐ πα] τι 115 

ἴαρρετεε, πη ραῖοῦ, δα ἐχεγοοπάας σοῦρο- 

ταῦ] πιπλο, ἰη Ζυΐτ, ΠΟῺ ὈΤΙ1ΠῚ οτἰτπιοάο, 

εἰἰᾶ πεςοίπτας ἰά ροίξυ]αθῖτ. Νὰπι οχογοῖ- 

τις, 481 οἩΤοίτπα ἔαξξατιι Πτ, Ὠππιααᾷ ἀ6- 

ππηατπεςεῖς εἴ νοὶ μοί. ἀοτείπηεητα, να] 

Ὁ» ΠΡΙ σοπιπιοάα χιςἀᾶ αἀξεττε. ὈΠΠΟΙς οἤ: 

ἢ» 6Πἰπ|, ΕΠ , να νπιιπι ΠΟπηΐ πο οτί οί ἃ- 

» ἰογο; ταἶτο οἰαπι ἀπ] οΙΠπς., ἔπ} 14πὶ το-- 

τ» ταπι; ΟΠ Πἰπι τ γεγο αἰ ΠῚ ΟἹ Π]ΠἸ πηι, Ἔχοσοῖ- 

.» ἴππὶ αἱοτα οχἱοίμην. ΡΙατίπτα Ππητ ΘΠ ΠῚ ἴΠ 

ἐχογοίτα, {ια: ραίοιμητα, δζ ἃ ΠΛ ΠῚ 15 1Π1-- 

τἰαπι μοί πάο, {πα παπέξα ππθτίητ, [αγσὶς 

ἄτας ρτοάίσαητς. [ἀοἶγοο Ππαπαπὶ ἐχοῦ- 

οἰτ σοπαςηίτ οἵϊς οὐἱοίαπη. [)1οῖ5 τι τ] Ρὰ- 
τοτ,παυΐτ,νε τ] φυσι νάδτιγ, ρογίη- 
ἄςεας ἰπεῖς ἀστίοοἑϊα ΠΕΠ]}] νέαι ἢ, ἰτα ὃς 'τα- 
Ῥεγατοσοπ οτἱοίαπη ἂς ἄς πάεπι π1}}1 οἤτς 
νία!. Αὐ ἱπηρεγαζογεπι ἱΠἀπιππὶ ρο]]1- 
σοογοαυϊάοπι, αἷς, ΠΠῚ ας θεὰς οδίξετ, 
14 ροτέοαυγαπη, νὰ γεθιις Προς Πατς τηῖ- 
{πτὸ5 αθυιπάσφησ, ὃς Εογπὶ σογροΥα Π|14Πὶ 

ορτίηις αἀέεξξα Ππτ. Ἐπί τπιιοῖο φιοά Ἔχοῖ- 
οἰτία Ζια απο, ΠῚ ράτε, γεῦαση ὈῈ ἢ ατιΠῚ 
δάτίποτ, σα] 4οπὶ ἀγρίτγοῦ, ἢ 4α5 σοτῖα- 
ταΐπα ΖΔ ἄΔηῃ ΠΏρΠς πάσας, ὃζ ργατηϊὰ 

Ῥτοροπαῖ : ΕἸΠῈ ΠΊΑΧΊΠ6 ΟΠ ΘΟΙΓΕΓΙΙΠῚ, 
νῇ Ζιδυ 5 ἴῃ Παγιπι ρατῖο, ἢ σα ηάο νί5 
Ῥοίοαι. ὅς Ἔχογοίζατος ὃζς ργαραγατος [ὰ- 
δεαι. κι οόπμης αἰοῖς 41. αἷτ. Νά πος ἢ 
ἔξοετίς, ρίαπα ξατιγαπη (οἶα, νὰ ογάϊπεϑ 
ὉΑΠ ταγας, τα 18 1ΠῈ οποτος Μιυήϊος, ἴῃ 

115 οσσιραζῖος (ρεξξεϑ , ια ΟΠΊοἢ] τατίο ρο- 
{τυ]ατ. Α ἃ οΒ]οἰἀο5 αὐτοηη Π]Π1το5 ργοπη- 
ἴο5 ὃς αἰδογεβ, ἰπαυῖς Ογγαδβ., ΠῚΠ1] παῖ Πὶ 
πηδρὶς Ϊἀοησιηι νἱἄοτιγ αἤ, 4τιαπὶ θοπας 
1Π ΔΠΪΠῚ15 ποι Ππ1Π} [ρ65 ΘΧοίταγα ροῖο. 
Δ εγαπι, (δ αοῖτῚΠς, πος εἰαπηοάϊ ες, ΗἸΪ 
«τα; {1 εὶς ἱπτοῦ νοηαηάππν οαάοπ νοος 
σαῃας ᾿ΠοἸπγοῖ, 714 Πυπππ ἔογαπε νἱάςο,ν- 
τἰτα τ ΝᾺ ρυϊΠγη., (τ (οἱ, αογίτογ οθαυΞ- 
ἀϊπητ: πη Γτοχιιοητοῦ ΕἈ]Παπταγ, ταπηάεπι 
ΠΘταπι φαϊάοπη οδίςαιταν, νοὶ αυῖς νογο 

ψἱΐ θο]]τα οἱατηατιϑὶς οτίαμα ἐς ἰρο!ξατιιο5, 

ΤΉΝΕ Τὸ ΘΚ Α} ; 
Α εἴδτυρες ὃ, σαφῴ; ἑκαίεροις αὐτὴν παρίξα!.) ἡ 

τάτε σωμαΐᾳ ὁ τὰ χρώματα. ἔπφτα δὲ ὁ τὰ 

χωρία μόνον αῤκέσῴ σκέψααζ, : ὀνλὰ μνήαϑητί 

πῶς πφρὰ σὺ ἐχημελέαϊ σεωυτῷ ὅπτως ὑγια]- 

γῆς. χαὶ ὁ κῶρος εἶπε, ποοῶτον υϑὺ πάραΐμαι νὴ 

δία μηδεποῖε ὑπξεμπίπλαον, δύεφορον γ᾽ 

ἔπ4τα 3 ἐκποναΐ τὰ εἰσιογα." ὅτω γάρ μοι δοκᾷ 

ἥτε ὑγίφα μάλλον οι υϑύάν, κα ἰορὺς Φος- 

γίνεα ζ ὅτω ζίνεου δᾷεἐφη, ὦ πα) ὼ τῆν λων 

Ἐχεμελέαῖ. ἢ κ᾽ ορλὴ, ἔφη, ἔςαι,ὦ πατερ,σω-- 

Β μασκάν ζ;ς φρατιώταις: μὰ δὶ ἐφη ὁ παὴρ, 

Ὁ μόνον γεγϑελὰ κ᾿ αλαίκη. δῴγὸ δη πὸ φρασί- 

αὐ,εἰ μέγλ4 ρα ΐξᾷν τὰ δέογϊα, με δέποϊε παώ- 

εὐχὴ Οἱς Ἴ πολεμίοις κα απορά νεῷ κακοὶ πολεμίοις 

ἢ ἑαυτῇ ἀγαϑοί. ὡς γαλεπὸν μὰ ἡ ἕνα αὔθρω- ρΚαγ την 

πον ργϑν δἐφεοϑα;»πολὺ σὲ ἔτι, ὥ παῖ, γα ἐξωνο 

λεπώτερϑν οἶχον ὅλογ" πϑύτων Ά γαλεπώτα- 

τον ςραλιαν Ἔργ8ν δέφάν.πλήςα Ν τὰ ἐοϑίον- 
τὰ ον ςρατιᾶ, ὼ ἀπ ἐλαχίςων ἡ ὁριιθνῆνα, ὁρώμανα: 

ν οἷς αὐ λαξη δευψιλέςατα χρώμϑιυα" ὥεσε" 

Ο σευέποϊε τσδοεύκά φραϊιαὺ τὐργφν.λέγης σὺ, 

ἔφη,ὦ πατερ,ως ἐμοὶ δυκά, ὡς αῇὉ σεϑὲ γέωρ- 

οὗ ΕΣ, σε εὲν οφελος, ἅτως στε ςραϊηγξᾷ 

Ῥργὅ ὅδὲν ὀφελος ἐγ. δέγεἐργαάτζω ςρα- 

πῆρ») ἐγώ, ἔφη, αὐαδέχομϑῃ (ἐὐ μή τὶς θεὸς 

βλαπηη) ἅμα ἢ τὰ Ἐχιτήδ4α κάλιςα ἔχϑν-- 

Ὅς πὡς ςρατιωΐζῷς πἰποδείζάν, χαὶ τὰ σωμαΐζῳ 

Ῥξιζα ἔχονζξς “οἰ δασκάυασφν. δλλὰ μϑὺ ζι 

πύγε μελετάόϑαι, ἔφη, ἕκαςξα ἴ' πολεμικῶν 

ἔργών ὡ ἀγῶνας ἢ αὐ νας μοι ϑυκῴ, ὦ πάτερ; αὐ πῇ 

Τ)σοοφπων ἑκάτοις,ὶ ἄθλα πσοοτιϑεὶς, κάλι- 

τοι αὐ ποιῷ, 47 ἀσκέαῖ ἕκαςα, ὥςτε, ὁ πῦτε δὲ- 

οἱἷο, ἐχάν αὐ παρεσκάυασμένοις γοϑοζ, κλ- 

λιςα λέγης, ἔφη, ὦ παῖ. τᾷτο “ὦ “ποιήσοι, 

σαὰφ [οϑὶ ὡςαὸρ ηϑφοιὶ ζώταξᾳς ἀεὶ τὰ Ὡρος- 

"χονζᾳ. μελετώσας θεάσῃ. δρλλὰ μϑὼ τ ἐφὴ 

ὁ Κύρος, Ἷ εἰς τε Ὁ αυδοϑυμίαν ἐμξαλεῖν ἄς» 

ςραλιωταις σεν μιι ϑυκφίχανώτερον ἐ1)," Ὁ 

δεωακχ ἐλπίδως ἀγαϑας ἐμποιᾷν α,365:- 

ποις. δκ, ἔφη, ὦ παὶ ) αὔτὸ γε τοιούτον ὅν, 

Ἑ οἷον Ὡ» εἴτις κύγας ο, ϑηρα αὐακαοῖτο ἀεὶ 

πὴ κλήσᾳ οἵα εὖ στὸν Ὁ ϑηθίον ἡ ὁρᾷ. Ὁ μδὺ ὁρῶσι 

γὸ τοέῶτον ασοοϑύμος 47 οἷσγ [ὅτι ἔχ ὑπ- 
ἀχουόσας" ζωὺ δὲ πολλάκις ψεύδηται αὐζοξ, 

πελέυτωσαι οὐδ, ὁποτὸμ ἀληθως ὁρῶν Κ905 

λῇ, πείϑον}) αὐῷ. ὅτω ἡ οὐδὲ ἢ ἐλπίδων ἔχ᾽ 

᾿ς ζῶ πῦλ- 
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Αὔρλεις 

ἘΡΕ ΟΝ ΠΡ ΈΠπουΐ ΄ λ1 
ὩΣ πολλάχις πσδοεδοχίας ἀγαθων ἐμξαλωνὰ ἢ (πρίχτς χαῖς ἱπιοέξα δοπογί οχίρἐξζατὶό- 

ψευδηταί τίς, τελέυἷ ἐσ) ὁπότομ ὀληθάς ἐλ- 
“πίδεις λέγη ὁποιῶτος; πείθην ,α.) Ἀ ὀηλὰ τῷ 

αϑὺ αὖτ᾽ λέγᾳν ἃ μὴ σαφωςς εἰδείη Ἰφείδεαχζ 

δῶ “παγ"όηλοι δὲ εἰγίόϊε λέχονες ζωωυτὸ 15- 

ποφαοιεν αὐ. 5 ὐτω ἢ παρόρμμησιν εἰς τὸς 

μμεγίςους χινδχυύος δέ. ὡς μόκιςα ο» πίςφῳ ϑζε- 

σώξήν. δι ἀγναὶ μιὰ τ' δία, ἔφη ὁ κῦρος, ὦ πα- 
τερ Ἔ αὶ καλαΐς μοι δυκᾷς λέγῳν, αὶ ἐμοὶ ὅτως 

ἥδιον. τῷ γὲ μάν πεθοιῦμες πα ρέχεοϑαὶ πὃς 
ι Ἔν ἐν τννΣ ΠΥ 

ςρατιωΐζας; 6... ἀπείρως μοὶ δόκῶ ἔχφν,ὦ πω- Β 

τερ. σύτπε ὙΡμε ἀὐθὺς πϑτο κ πταιδίου Ξ 

| τω πεί ,α[καζων,ἐπῳ “παιδυῦες σατο πείθεο ῖ αϑα. καζων,ἔτε τα 

Ως διδοι σκὸνοις παρέδωχαᾳς᾽ χὴ ἐκῴνοι αὐζᾷυ.- 

τὸ το το ωραῆον. ἐπεὶ 3 ὡς οὐ Ο!ς ἐεφήξοις ἡ- 

ῥϑδυ, ὁ το βχων ἡ δι αὐτο τότε ἰχωραῖ φέπεμε- 
λῴτοιὺ οἱ νοκίοι ὃ οἱ πολλοὶ δοκῶσι μοι δυοζαῦ- 

2 Α »΄ 

τὰ μιάλιςα διδοισκήν, οὄχήν τεὺ όχεαζοὺ 
" λ ͵ 4530 εν 

ποίει χα τθροαΐν πὐξὰὶ πότων, εν ὧπασιν ὁρῶν 
“Ὕεὰ ͵ η Ψψῇ,, 3 ἌΣ 

μοι δόκω Ὁ “ὡροδεπον πείθεαζ μόλιςὰ θν, τ’ 
δ μδὸ πφϑόυδυον ὑπαρῷ τεὺ τιμῶν, ὁ δπει- ς 

θῴντα ἀπ μαζῶν τε ὺ κολοαιζήνο όχι μϑρ γε ὦ 

αὐαϊκ»Ἱ πείλειχ, ἔφη αὕτη, ὦ πολ, ἡ ὁδὸς δε 1γ" 

ὄχι Ὁ πολὺ κράτον τώτῳ, Ὁ ἐχόνίᾷς πείϑε- 

οϑαι , ἄλλη σκευ το (θ τέφοι ὁδὸς 661ν. ὃν : 

εὖ ἡγήσωνται κξὶ ἢ πὸ συμφέροντος ἑαυτοῖς 

φρϑνιμκθ τερὸν ἑαυ ἐὴ) : σὅτῳ οἷα». 369- 

ποι κι πϑρηδέως πείθονται. γνοίης δ αὐδτι ποθ, 

οὕτως ἔχᾷ οὐ ἄλλοις πὲ πολλοῖς χαὶ δὴ χαὶ ον 
,; ς 

ξονζς δ,τί “γοὴ ποιᾷν και λούσι,χαὶ ον ϑουλοίΉη 

9) ὡς ασδοθύκιος τοῖς κυξερνήταις οἱσυμπλέ- 

Ὁγ7ες πείθονται. ᾽ ὅεγ' αὖ νομμέζωσί τίνες βελ- 

πίον ἑαυ ΤῊ ὁδὸυς εἰδέναι, ὡς ἰουραΐς τότων 
δ), πἰπολείπεοϑει ϑέλοισιν. ὁπότε ἢ οἴονται 

πειϑύνϑροι κακϑν τὶ λήνεαϑαι, οὔτε ζημίαις 

Ἴπομυ τοι ϑεέλοισιν εἰβκκήν, τε δώροις ἐπαϊρέ- 

αν. ο θὲ γὸ τὰ δῶρο, Ἐχὴ το ἑαυ κακῶ ἐ- 
κῶν σδοἰξὶς λαμᾷανᾳ.λέγάς σὺ, ἐφη,ὦ πατεῤ, 

εἰς Ὁ πειβουϑύους ἔχήν οεσὲν ἐὴ Ἔ αγεσιμιῷ- 

ἕτερον τῷ Φρονιμαθτέρον δοκόν ἘΠ) τὰν ρχο- 

χϑύων. λέγω "ὃ δίζυ, ἔφυ.» πῶς δὴ τις,ὦ πα- 

τέρ; τοι αὐ πίων 2» «ἴϑὶ αὐλῷ τούγιφαι Ὡρα- 

δεῦϑαι αὐ γον :οκ ἔς]ν, ἔφη, ὡπαῖ, σζευ-- 

τοίίφτέροι ὁδὸς τὐξοὶ ὧν αὐ ἢ βέλη ϑυκῴν φρό- 

γημος ἐὴ,16 “δυέοϑαι αἷξὶ πότων φοϑνιμον. 

πο ίλ!Πατ Πᾶς αὐ οχιγελτπι Πάοπη ΠΟῚ πηὸ- 
Εἰ Πα σα), τα ΠῚ 4 Έ1ΠΠῚ νΈΓΆΠῚ ἔρε πη ρο]]σο- Ὁ 
δίπιιτ, ΝΝΙ πλίγιιπη ι3: σοττο 45, Πἰΐ, σοπι- 
Ρεῖτα πο Παδαθεῖζ, θα πο ἀἸσατ ρίσπηοτ,οα- 
ποτὶ ἀο ει σοπῆσετε, οι νο]οτ,ροτα- 
τίῖ, ἢ πῃ απηαυαπη 1]: τῷ ρεοίογαητ. ϑιιαπν 
νεγό ἱποιτατ ποτα ἱτηρεγατοῦ δα ρότοιὰ 

τηαχίτηὰ τοίογπατο ἢ δἰ πγαϊοτγὶς σδαίᾳ ἀε- 
δες. Ργοίε το, ἰπαχιῖτ γγας, γεξξο τῆι αἰ-- 
ὍΟΓΟ ν Δ ογῖ5, 40 Π]Π] [πο πηασὶς ἀγιἄςτν ο- 
ΤαΠι πὸ ραΐξοίι οΠοπιπά μη}, ντ ΤΆ τας 
Ραγοᾶτ σ ΠΌΓγαγο, ΠγΪ ράτοτ, ΘΠ δ ππὶ ΠῚ 
ΓΒ ΓΓΟΥ Ν πη δ πος {ξατίτη ἃ ριιοτο ται τη 6 
οσάοσοξαοίςθας, φαιηιτί δὶ πο οδτειηρε- 
τατο σοσογοδ: ἠοἰπ 6 πγδαὶ τῖς πιο τγδα τ 1-- 
{1 ὃ ̓ρῇ Ιἀοπὶ πος ἀσεθᾶς. Οἴμπιπινο- 
ΤΟ ἴα π ητοῦ Ορμθθος νοτίαθαγ, ργα τ ςέξιις 
ποίξογ ἰῃ πος ἰρίτιπι ογαπὶ Δογο ΠῚ ̓πηροη- 
ἄορας. Πθηί ἰεσες ΡΙογαία; μας ἄτιο πγα-- 
Χίπης ἀἄοσογο Δ ΊΓΓΟΥ, ΠΙΠΊΪΓΠΠῚ ἱπηρογαγο, 

δ] (0 ἱπιροῦῖο ες. Οπαρτορτεγ αχαυϊάοπι 
ἀξ Ηϊς σοσίτδῃς, αηἰπηαάποτγτογε υνἱάεου, ἴῃ 

οαπηΐθιις {|4πὶ Ἔχ ποττατίοποπ αὐ οἰ οϊῆ- 
ἀ6π|, ντραγθάζιγ, ρ ασίπγαπη ναίετο; ἢ 15, 
48ὶ ἀϊζο αἰἤϊδη5 εἰξ; ἰδ οταῦ ἀο Ποποῦα 
ΔαδοίατιΓ: σΟΠτιΠγαΧ ΔῈ ΠῚ ὃζ ἱσΠΟΠΊΪηὰ 
ποτοσαγ,ὃζ ριπίδιατ Εἰςο να, πηὶ ΑΗ], αἷτ ρὰ- 
τοῦ, οο Ρογτίποτ,ντ σοδέξιι5 4115 ραγοατ. εξ 
γαπὶ Δα ἰ4 ,φαοά ΠοοΙῦρε ροτίῃς εἱς, γε μοΞ 
ΤΑΪΠος ν]τγο ραγθαης, α]ἰα χα δπῃ ΟΠ νἱά 
πχασὶς ΠΟΙΠρΕΠάϊαγία. ΕΠ Οπλῖηο5 οΠΙ ΠῚ οἷ; 
4ααπι ΑΓ τγδηταγ ἐδ σοπηπιο [5 {π|5 ΡΤ: 
ἀσητίας ἐς Ιρής ἀπ ρίσεγο, ρογαδπι ἱπθοΠ-: 
τοῦ ραάγοης. Ατα; που ίτα ίς παθογο, συ πὶ1Π 
ΠΛ ΪτΙ5 4 [115,1 πὰ 1 ςστοταπτ θ: απ πη άπ ΓΞ 
τεγε Πρετ, Ζα] ραγιαπὶ ορΙ Ἂς ἀγοοΠππτιά 
ΡΓσοορταγος, σαοά βετί ορογτζθαῖ: [τε πη- 
4πῈ ἰπ πηαγὶ, ν δὶ νεξξογες ρογαιδπι οαρίἀᾷ 
σαθογπατουῖθις οδίεαιυπηταγ, Ετίατη ρ]6Ξ 
τί; αὐ 15, αΐθιις Ἔχ τ] πγδητ τη οτα ποιῖίος 
τ, Ζαατη {0 ], ης ἀϊ σε άδητ, τος ν γι ς εξ 
πίταπταγι Ὁ πππΠ| δυιτε πη ἔατα τ πὶ ρτζαητ, νεὶ 
εχ οδα άϊεητία ἀδεγίπηθητί Δ᾽ [4ι Πα σαρίᾶτ: 
τα γεγο ΠΟΟ Πρρ]]οἰϊς Δα πητοάτπισαάεγο; 
ΠΕ Ἐχοϊταγιί ἰγοιτοπίθιις νοϊαητ. ΝΕ; 6Ξ 
ΠΪπῇ Πγπογα 0 οτπὶ ἄλπηπο ἀπχπᾶ Δά- 
παϊταῖς. Γ 1οἷς τα, πὶ ρατογ, αἷς, ΠῚ Πα πος,νε 

Ε (το {δ᾿ ςέξος ἱπιροσίο χαῖΐς οδίςιδητες 
πιαθοας, εἢΠσάςῖ5 οἵδ, ΖπΔπηντ εἰς ργιάθη-: 
τίοτ ἐχ Ἐἰπλοτατ. Πῖςσο ἰά ψυ!46 πῃ, πεῖς: 
Ατᾳιο ραζξο, πη ρατοῦ, ροῆττ 4145 ΟρὶΞ 

“ πίοποιη οἰπίοαὶ ἄς (δ ΠΕΙΣΙΠΡΓΙΠΊΠΠῚ ΟΧΞ 

μίδετς ὁ ΝῈ]114 6}, 611, νἱὰ πιασὶς σοπηροη3 
αἰατία, χαατα ντ χιθι5 τη τεῦιις ρθη 
νἱ ἀογὶ νο ιθγὶβ,, ἴῃ 15 γεαδίς ργπάθης ἢ5ι 

ς 4 
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22 ΧΕΝΟΡΉΈΌΕΈ ἘΝ ΘΎΙΣ ἘΕΥΧ ΕΒ 1 
λ Ἷ πε αι. ἢν “» ͵ ς 

Οὐοάπεςς Πηρυϊατίπι οοπἄοτος, νεγα πιο α χα θ᾽ ὃν 5 ἕἔκαιςον σῖθ ὶ τύτων σχοπτῶν γνώσῃ, ὅτί 

ἄϊςοτγαε ἰητο σι 5. ΝΑπ νοὶ δόμα ἀρτῖσο- 

ΙΑ νἱάογί ν εἰς, ν οἱ] οπιιο5, ν οἱ ππεάίοις, νοὶ 

εἰδίςεπ Βοπας, νοὶ αἰ φυϊάρίατπη; απ Πὶ 
πο ἢ5: 4πάπη πλλῖτα τ᾽ Πα Πητ,νττα- 

115 νἱάφατςο, σοσίτα. Εττ πηαχίπης Ρογίαδάςη- 

ἀο ρΙογοία; ἱπιρα!εσῖς δα το απἀλπάμιπι, νῖ 
μας ἀετε ορπίοποπι ἐχοῖτοβ, ἸΔπΊα: ργα- 
οἷἶλτος φάραγατιι5 δά πογιην απ Ποῖ Πα- 
645: τ πη δέ τππῸ οΓΙς ἱπηροίξον, ὃ ραα- 
Ιο ροίξυθάαγσιογίβ,ν δ᾽ ρογισαίιη ἔλοίππ- 
ἄαπι ἐποτίτ, ὃς ρύξίογεα νδπις ν᾽ θθεγίς. τ 
4 τατίοπο ροῆιτ δἰ ας οἰπ5, ψιο  ἴπ Ρρο- 
{ἔδγασα οσα ἔπταγασα τ, ρει εητίδπι γεπε- 
τασοπίςαῃϊ ὃ" ΝΙ Πίτιπι εα, Η]1, ἢ φασεσιπα; 
ἀΠοοπάο σοσηοίοί ροίᾳηε, ἀϊ ἀϊσοεῖτς χαδ- 
δἀπιοάτππητα αοἰοὶ τπεηας γατίομος ἀϊ41-- 
οἰ]. Ουασοι πα; νοτὸ {π|0 ἀ ΠΟ ρ] Ππαπὶ ηοῃ 
οαάπης, πεηας ρου ἀεητία πυισιαπα ρτο- 
{ριοἱ ροῆπιπι; ἐς [εἰς Π ρεῦ ἀϊα!πατίοηοπὶ 
1) εος σοπί]ποτὶς, τἀ φητίου Γο [1115 ογῖ5: 

ΡΓαίοτετα ἢ αιοα ἔξει πιο τις εἴτα οοσπο- 
παγίς, ἰα ορεσαπι ἐ65, ντ ἤδτ. Νδηῖ “ΠΟ οΧ 
νίι Περγοσίιγαύα, ρει δείουις εἰἘ νἱτ, απ 
πορ]ίσογο, [ἀπ νὰ ΑἸ 15 4 ΠΟΙ {πα τὶς 1-- 
Ἰίρατιι!, φιοά ἐρὸ πιαχίπηιπι αὐ ίτγοῦ, δά 
Ποορίδηιπι οἵδ ἐαάθπι ρογπθηϊτὶ νία, {πα 
νταπάιιπι ε{Ἐ 11, 41 αὖ ἀπηϊοἷς ἀΠΠσὶ σ- 
Ρίας. Τλαπάδιη οηΪπι Ορογάπηριτο, ν τ ]1-- 

ἢ τὶς πε θεπεῆσοπτια. δε πος αἰβῆοι]ς οἵ, 
ΠῚ, (επρεῦ θο5, 4105 γα] 5, αάῆσετε Βοπε- 
Ποϊϊς ρος. Ν᾽ εαιτοηι (ςοιμηἸ5 σούαπιτο- 
Βυς νπασαιάοτγο ν᾽ ἀθαγίβ, ὃς φἀπογῆς γ πα 
ἄοίετς, ἃς σπριἀϊτατοπυ δ] οπαπάϊ εογαπι 
Ἱπορίαπι, ργαὰ τα ἔδεσγο, ὃζ (ὉΠ οἰτ ἀϊπΠοπὶ 
Τηοτι5, ΠΟ 4 ᾽π τε αρογγεησ, ὃζ {ππάϊπ| 
ΡΓουΙ ἀεηάϊ πο ἀδεγπιδηζιπη ἀοοὶρίαητ; ἱπ 

95. τὸ Κῶ ἡ ὦ ͵ ,᾽. Ων λ 

ἐγὼ δ" λέγω. ζωὼ γὺ βέλη μὴ ὠνάϊαϑος γε- 
λ 2. 32 Αι ς Χ νυ νι ιν 

β.99 δοκῷ ἐ1) αἀἴαϑὸς," ἱπααίς, ἢ ἰαΐδος,ἢ αὐν-- 
δε ΟΣ Υ 3. ὃς ἦν 5... ΗΝ ͵ 5} αἵ 

λητής, αλλ οτίϑν, οφνος ἢ ποσοὶ γὲ αὖ δὲοι σε πόσα σοὶ 
΄- εἰ Ψ 2 λ 7] 3 ͵ ᾿ 

μηχϑνάκς ᾧ δοκάν ἐνέχα τὸ εἰ δὴ στείσοις ἐπτ- δέοι αὖ 
͵ ΝΕ τῇ “ εἢ ᾿ μῆχο 

αἰνν τεσὲ πολλϑε οπτὼς δῦζαν λοξης, Χρ α- 
Ὁ 39.ν.9..6 ᾽» δο 3 

χασκευας καλας ἐκαίςω αὐτ' κιτήσσιο, αι ρτί 
᾿ Αγ}, σαν πε ΡΖ νι τὶ « τ᾽ 

“τε δξηπαϊηκὼς εἴης αν...) ολίγζω ὑφερον, οττ αὐ 
3 ͵ 3. ὦ 

πέρα; δοίης, ἀξεληλείυδωος τ᾽ οὐ εἴης, Ὡρος- 
͵ »,, ᾿ , " εν Ὁ ,ὔ 
ετί ὀλαζων φωηνοιο. Φρονιμὸς ἢ σῦξ 2 5 σξευοἱ-- 

͵ “ 2 “"} 

σᾷν μιελλοντος τως αἱ τίς ᾧ ΟΥΤΙ “Δυοιῶ, Ἷ δη- δῆλον. ἔτ 
3 ὍῈ -“«, δ ὌΝ τί 

Δονότι, ἐφυη,ὦ “παλ ὅσοι δ δ: μαϑόντα εἰδὲ- ΦΡΟΙσΟιΣ 
Ν᾽ ΜΕΥ περ δον χ᾽ « οπ 

γα! καθὼν αὐ, φεεὴρ τοὶ ταλοτίνοι ἔβκοιϑες. ὅσοι 
ΕῚ ͵ 2 οὐδεν "Ὁ 
ὃ α),ϑόφποις ὅτε μιοιιϑητα, τε τσοορατα α- 

͵ ι - » οἵ Η 

θρωπίνη υδϑνοίο,, δέν, μιοιντικῆς αἱ χοῆροι 96-: 
Ἐπ ͵ Ἷ " ον. τ 

᾽ πυν)οανουδυος, φρονικιθτερος ὀῆλων αὖ εἴης 
«“ τὶ " 2 “ 3 

Ὁ,7| ἢ γνοίης βέλτίον ὃν πορδαλϑίωαι, ἔχημε- 
͵ 3) ΣἘΞΡ εν Ἃ δ πολ 5 

Ἄρμκενος αὐ τότως αὐ ρα φϑείη. γὸ Ὁ ἔχε- 
’ ΟΣ ΕἸ ΡΝ, Ἴ ͵ 3 3 

μελέαζ τότε αὖ δὲν, Φ ρονιμ(θ» τέρα αὐόδρος.η 
ΝΣ 5.4 ͵ ᾽ Ὁ ε ΠΣ 

Ὁ αμκελᾷν. θολὰ μδύτοι ὄχι Ὁ φιλέαζ «σοῦ 

σξρχουϑύων (ὁ ἔμοιγε ον ζοις μεγίςοις δυκᾷ 

ἘΠ} Γϑυρλονέτι ἡ αὐτὴ ὁδὸς, δῇ εἴτις αἰ ασὸ ἢ δῆλον τε 

φίλων φέργέαϑαι ἐχεϑυμοίη. 45) οἶα! δῷν 

ποιϑνζο. φαγερϑν δῇ) δλλὼ τῷτο μδὺ, ἔφη, ὦ 

“ποῖ. ,γαλεπὸν, ἀεὶ δγωύα ας 4 ποιᾷ, ὃς α)ήΊις 

ἐθέλῃ: Φ 5, σεῤνηδόυϑυον πε φαίνεαι ζω πιά-- 

γαϑὸν οὐΐοις συμίωμ», χαὶ σφειναι “ϑουϑωον ζω τί 

καχϑν,ἢ σφενεπτικράν Ὡροϑυμέμϑρυον Ὁ Ἔπο-: 

εἴας αὐτὴν, Τὶ πσροφοξεένϑυον μήτι σφα- Ὁ φιξεύ- 

λαΐπ, κὴ πσϑονοίν πέρωμϑρυον ὡς μιῇ σφδηγων- μῶν Ὁ 

ἢϊς (οΠἸσεῦ αἀηϊτεπάππη πηασὶς οἵα, νὰ οἷς Γ) τῶι. δὶ το πως δᾷμαλλον συμπαρομῖϑ-- 
ΔαΠ15. Ιαπὶνεῦο ἰπ τοθιι5 ἀσοπαϊς, ἢ ρογα- 
{τατοη σεγεηάς Πητ, (Ο] οι ἱτηρογατοῦίπο- 
ΤΆΠΙΪΙ ΟΟἸ 15 ροτρατὶ {πργὰ σεέτογος ἄθθοι: 
ΡΕΓΒγοπηθιι, τσ: απ] ογᾶαπι οἴ, 
Ἰαθογος. Νᾶ παῖς οπτηΐα ΠΟΠΏ1 1] αἠξογιης 
τηοπιοητὶ δά {π᾽εέξογιιπι απιογεπι σοποί-- 
Ἰαπάιηγ. Αἰς ται, Πλΐ ρατοσ, Παίς, οτίαπι ἱπι- 
Ῥοτατζογ ορούτοῦο δά οπληΐα ΠΡῚ {δὶς ἑξις 
ἸΑογιιπη το ἐγαπείογομη ος. Επυ ἀοπηαἰο, 
τοίροηάίτ. ΤῸ ταπιθη Βοπο [15 αηΐπιο, ΠΗ]. 
δοῖτο επἰπγίαθοτος δοίάοσῃ Πιλ] 1 ιι5 σοτῖ- 
Ρουθ ἱπιρογαζογίς ας ΘΥΟΡΑΓΙ] ΠΆΠΠ15,.2.- 
ἥτις στα ο5 ΠΟΗ οι, Πποά ἰρίς ποηος ἰα- 
οτος Ἰουοτοϑ ἔλοϊας ἱπηρογατοσί; ὃς σιιοά 
ἰπτο Πα ἰπ οσιι} }ς πΠοηλπππ οἵ, ι!- 
ααίά τρίς ἔλοίατ. Ν δ᾽ νετο πη] ρατοτ,ἴαπηπα- 
σαἤαδυις ἀτός ᾿ γα ἐπὶ τ] ἶτο 5 ογαπε,ν δὲ 

τεέξε ναϊοθαης, να θογος ρογίοσγο ροτο- 
ταπτ, νὈἱ ΒΟ ΠΠ]οὶς αττίθ5 οχογοϊτατὶ ογπητζ. 

τίν. ἡ ὄχὶ Ἵ Ὡραξεων 3, ζω μϑὺ ον ϑερ4 ὦσι, 

φχοντα δῷ Κ ἡλίε πλεογεκτοιῶτα φανερὸν 
ἘΠ) ὦ Ἄ οὖ χιόνι, τῷ ψύχους" ὦ δὲ δέη μο- 

“ ων ͵ -ν ᾽ 
θεῖν, πόνων πϑυτα γὸ ζωῦτα εἰς Ὁ φιλέαζ 

ς λυ 3 ͵ { ἐὺ )) 

“τ αρηρυδρῶν συλλαμθανᾳ λέγ σὺ,:- 

Φη, ὦ πώτερ; ὡς χ) Ἷ καρτερώτερον δή πεὸς ὩΣ 

πϑύτα τ οὔχοντα ἥ᾽ οὐρχουϑύων ἐ{).λέίω “γὸ κώτερον 
“- 5 ἜΣ 2 (5: “" ἌΝ, 
δίιυ,ἐφη. ϑαρρ ϑὺ ζι, ἔφη, ὦ πα) 47 γὸἰαϑι 
τὰ ἐν ἀδυτν ἔδυ ἐς 5 ΟΝ οἱ ἄς ἴα 

τότο, 01| Τ' ομκοίων στ 17" οἱ αὐζι πόνοι σχ ο- 

Ἑ μοίως ἁῆονται, "δ δηϑντός τε αὐδρος κα ἰδιω τῷ" 
᾽ 2} , τὰ" Α᾽ πον ͵ {. », 

δλλ δχικεφιῶ πὶ ἡ ἐμὴ τὸς πὸνας ὦ αἰρηϑγ- 
βλλ δ δὰ 2, - ͵ ἢ "ἢ 

“ι, Τὸ Ὁ αὐτὸν εἰδέγωι ὅτι « λανθοιν4,»Ἐ δ, τὶ αὐ ἃ αὐτὶ τὶ 
Ὄπ πὰ ΣΤ “ᾳ Ὁ ΔΛ εἰδέναι ποιοίη. ὁπότε ἢ γω πτύτερ; "δὴ δχοιεν μϑυ τα ε- “ας 

͵ ἕ ἘΓΛ ἤνός. ἧκε ΡΟ 
πί ηδ4α οἱ φραϊ αὗται, ὑἱαἰνοιέν τε; πογᾷν ἢ δὺ)- ποτε ΠῚ 

ν.ἡ Δ. 9 ͵ὕ ἐξτὲ 
ναινζο, Σ 5 πολειιίχας τέχνας ἡσκήχϑτες Εἰ ἐν, 

Φφιλο- 
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κα χοὺρ- 

για! τέ 

πίσι Καὶ 

ΓΦ ἸΟΜΕΙ 

φιλοτήαθε δὲ ἔγριεν Ὡρὸς δα [γαϑοὶ Φαίνεαχ, ἃ 
Ὁ 5 πείϑεαϑαι οὐὔφις ἥδιον εἴ εἰ ἣ ἀσπτάθῴν, ἐκ αὐ 

ἤϑῃ τηγιζο το σωφρωνᾷν αὐ αὖ τίς σοι δοχοίη δζᾳ- 

γωνίζεοςς βελοιϑυος σὸς τὸς πολεμίας ὡς 

ποις; γοὴ μια δὲ, ἔφ», εἰμέλλοι ̓  πλέον ἕ- 

ξψ εἰ ὃ χιῆ, ἔγωγ᾽ αὐ ὅσω οἰοίμην ὁ αὐτὸς βῇ- 

τίων ἡ τὸς ἐπουϑῥες βῆπία ἔχήν,τοσῶ δὲ 
αὐ μᾶλλον Φυλαοίμιζιν ὡς αἰ χαὶ τὰ Ὁ 

δα, ἃ αὐ οἰω ἴϑα πλείφου ἡμνάξια ἐϊ), (ω- 

σοί πφρωἄθα ὦ ὡς ον ἐχυρωτατῷ ποι(αἹπλέ- 

Ὁν οἷ, ἔχφν, ὦ πάτερ, πολφικίων πῶς αὔτ ϑυ- 

γα! μρίλιςα 5 οὐ μα δὲ, ἔφη, Οἐκέτι τῶτο 

φαῦλον, ὧ παὶ : οὐδ, ὡσιλοιῦ ἔργον ἐρώταφ' 

δλλ ἀλίοϑι, δ᾽ τι δα ὃ μέλλοιζα αϑτο ποιήσᾳν 
χῳ) ἡ Ὠχτζουλον ἐῃ) . 4) ) κρυψἰνοιω ̓ χαὶ δὸλέ- 

ον Ἢ χαὶ «πατεῶνα,, χαὶ κλιεύγέω, χαὶ οῶ- 

τ  : τὰ οὐ πϑυὴ Ἐ πλεονεκτάν Τἰμπολε- 

μμίων. χα ὁ Κι ύρος ἐχτγελείσας εἴπεν' ὠήροί- 

χλῴς, ἢ ἡ σὺ λέγήσ, ὠπάτερ, δ᾽ αἹϑ αὐδρα με 

μέ αζ, οἷος α᾽, ον ὦ παῖ), ας μϑ τὰ τεὶὺ 

νοιχικ(ότατος αἱνρ Ἂ εἰς, πῶς μδυὺ, ἐῷ 

δας ονζας ἡ κῶς κα 

διδείσκετε; ναὶ ἐκ ὁ δὲ 

ἐφηζοις τθλαντία ΤῸΝ ἡ 
"7 

ἜΡΩΣ τα γεῶ γ 6. πρὸς 

τὸς φίλοις τὲ χαὶ πσδὲς πῶς πολίζαις᾽ ὅπως 

δὲ γε αὡς πολεμίοις δοώαιεϑε κακῶς ποιάν 

ὅχ οἷοδα, μια,θούγονζας ὁ ὑκὰς πολλαξ καλϑυρ. 

γίαρ: ξ ὁ δῆτ᾽ ἔγωγ, ἐφη,ὦ πάτερ. τίνος μέάὼ, 

ἐφ, ἕνεκα ἐμκαυδαίνετε ποζά 4ν; τίνος χὰ ἕνε- 

κα ἀχοντί ζην:τί; Ων σ ἕνεκα δου λοιωῶ εἰ Ἢ ἀγ6ῖ- 

οἷς σἰλέγμασι χαὶ ὀρύγμασι; τί δὲ ἐλαφοις 

γΡὶ οἰαήάν ἀπηδι τοί νἱεὶ ἔογέες νἱἄοσί οι- 
Ρίςηυ, ν᾽ 1 ἀεπί ας ἔθους ἱπηρογαζα, 441 
ἀειτοέξατο, ἱππούπἀ τες ἱρῇς ΟΥΙτ: ΠΟΙ εἰ1Π}, 
Ραΐον, ροῖς 41|5 δ᾽ ν᾿ ἀδγεταγ, Π οστπῦ πὸ: 
{τς φιααπιργπλ πη σο ΠΗ ογὸ νο ετὸ Οὐ 4 
πΙηαῖτ, ἢ χα! ἀοτα ᾿ρίς ἢο]Ποτὶ οοηἀἰτῖο-: 
πὸ πε ιτιιγιῖ5. 51Π ἀατεη, “Πα ΠτῸ φαυ!άοπὶ 
ὃς πο ρίμππ, δζ πιοος ργαίξατο σοῃ γεῖη, 
ἴδῆτζο Π ΔΙ ΟΥΪ σδυ τ ΟΠ ντογου: φιεηηλάπιο- 
ἀτΠῚ δζ αἰΐα τς πιαχί πὶ Ρ Γαι] ἐποίπλισ,νῖ 
Πιαηηπλαχί πὰς ἰπ τατο {ππτιορογάτη ἽΡΕΣ 
Ὑογιπι, πλὶ ραῖεῦ, εξ πχε!οτὶ, χύδτι Πο- 

Β {τες, οὐ ἀἰτίοπα 4 ραέζο 4ἴς ρο ΠΡ το- 
ξεξξο, ΕΠ ποι ἀε το ν1Π πεα; ΠπΊρ] οἱ γορ 5. 
Ἰνδηνίοἶτε ἄθεος ἐπ, ΖΕ ρες άτατας ἢος 
Πτ,ὃς ἱπ πα! Δτόγοπι οἢς ορόττεγο, ὃς πηθητὶς 
Ὁσουϊτατογεπιίαμα, ὃς ἔγαιιἀ αἰ πτιιτη ὃς γο- 
τεγαϊογθηγ, ἃς ξατοπΊ, ὃς γαρτουοηῖ, ὃς 4114: 

τπἰς ἴῃ τὸ ποίξς Πιροιίοτοπν. Ετόγεις δά οὰ 
τ ἀεη5: [οι ο΄ ο,Αἴτ, Πα] 6 ΠῈ εἴτ τις νἱς 
ταπα, ρατοτ, οροττούς αἰ οἰ τ 4] 15,1 τῇ, 
{πποτῖς Η]1: ὅς [ἘΠ Πλτς [15 ὃς ἰδσπη οὈίου- 
ὈπητΠΠηγα5. Ατο πτ, αἰξ, στ πο 5., ΖΠΠΠὶ 
ΡΠοτΙ ὅζ ἐρμΘ δὶ εἰΐδπλις, 15 σοπτγατα ἀο- 

. εἴ μανμ θη νδμο ἰηααίτ, ΓΙΑ ΠῚ ἤπῆς ργοΐος 
ἕτο; Πἰπΐ για π ἐγσα πηΐσο5 ἃζ οἰκο 5. Ν᾽ αὐτπα 
ἈσΠΟῺ ΠΙΘΠ ΠΕ, ρΙογαίαπε νοβ ἀϊάϊο ΤΠ 
Ποααυΐτίας, γα Ηδίξες Ια 'άεγε ροῆιτίς 'Νοη 6- 

4υιά ἐπι, πη ρατοτ ἰηαίτ. (τ οῦρο, (δ᾽: 

ΟἾΤΠΠ|ς, (ασττεῖς ἔοσιτε ἀπ σο θατίδ ὁ σαγ νθτας 
τς Ἰὐδμμάνοεξ {πὸ5 ἀστοίξος δέ γοίθιι ὃς ἔο- 

ἘΠΕῚ5 σα ρΓΕ ὃ ΘΕ ΓΘΟΓΙΟΚ ΡΘάϊοϊς ὃζ Ρἰασις 

δῈΓ ὃς οἰπι]ἐοηϊθι15,8ζ ντῇ5, ὃς ρατά 5, πο} ἡ 
ααποπναττο οὔρτοἀίοδατηίηὶ" ἰὐιδηνς 
ΡεΓ αὐποτγίας Παίσε ἔογας σούζαγε σοπαθα- 
ΠΊΪηΐ, γε οοπάιτίοης νος πιο] οσί οὐθεὶς ὃ δ 

Ποη απἰπηαάήιοετίς, παο οπηπία Π1Π1] αἰϊπά, 
ποδείγραις τοὺ ξπαιδόναις» τί δὲ λέοιδι χα Ὁ) απαπὶ ποσιυίτίας, ἀεσερτίοπες, ἔταιμάς5. 
ἼῬόκτοις χαὶ παρδεωλεσιν ςέκ εἰς Ὁ ἴσον κα91- 

σανδυοι ἐ ἐμαύχεοϑε; δλλὰ μῃ Ὑ πλεονεξίας τἰ- 

νὸς κε ἐπτάρφιαϑ 9: ἀγωνίζεαϑαι πσϑϑς αὐΐζαᾳ; 

ἢ οὐ γενώσκᾳᾳ, ὃ ὅτι ζαῦτα πϑύτα ἱ καιχϑυρ- 

γίαι! τινὲς χαὶ ἀποται χοὶ δολωσάς χαὶ σέλεο- 

νεξίαι; ναὶ μοὶ δὲ , ἔφη ὁ Κύρος, ϑηδίων γε" 

αὐϑεύπων δὲ εἰ σὴ δὸξ δ ἐπὶ βούλεοϑει ἀξ ἄξα- 

πατῆσο! τίνα, πολλας πλυγας οἶδα λαμξά- 

γῶν: συλ γ τοξάυψν, οἷ οἰκζᾳ] 5 ἔφη, οὐδ, ἀχον- 

πιο] Ιοτῖς σο ἀἸτίο 5 σαρταιίομος εἴτ ὃ δι ηξ 
Ρτοΐοέξο, ἰη παῖς Ογτις, (οα αἀιιδυίας ἔα - 
τὰ. ΗΠ Πττη νοῦ ΠΟ Π ΖΙΙ4Π}0{ ἄτη: 
ταχαῖ γο]]ς ἀςφοίρεγε νἰάεγοῦ., δάπιοάτιπι 
γΑρυ]αΓᾧ ΠγΘ πη]. ΝΙγ ΓΠ1,αἱτ ρατοῦ, πο- 
ἄπε νοϑ (ἀσίττίς Ποπιποπγ, τ ἀΓ ὈἸΓΓΟΓ, ΠΣ 
ἰδουῦΐο, ἔοεῖγε ἀποθαπλις : (δ ρετεγο ἀο- 
ςοθαησιίς ἰςοριιπη,πῦ [4 φυϊάετη, γε ργα 
(οπς ποροτοτίς απηίςἱ5: [64 ντ ταπηροσε Β6]]1, 
ετίαῃν ἰη ποπυίποϑ ἰξειιπι αἰ Γίσουο Ροήοιίς. 
1τ4εῖπα [ἈΠ] δοῖῖς ντοηά!ϊ,, ὃ πιο οτὶ ΕἸ ΠΟΤ ΓῚ 

τἰζν αὔϑονπο, ἐπεδεέπομϑυυ ὑμῶν , δλλ ΧΤΕ ἐοπάϊτίοης Ροτίιηαὶ ταῦ] ἤοι γο θὲς {γα ]- 

σχοπὸν [βαλλφν ἐδιδοίσχουδυ,, ἵνα. γε με δὲ 

μὴ κακϑο υρίοίγτε πὡς Φίδλοις, εἰ δέ ποτε πολε- 

ὑμος γμοιΐο, δγεύσηεϑε ᾧ αἰθρωπτῶν σογά ἐζοζ. 

ἀϊπιιῖ5. ποῦ πη Ποπιϊηΐθιις, ς  ἐσυίς ες ΠΙς 

υἱάσι νταπηϊσος Ιςἀογοτῖβ, (ς ἢς τοπιρο- 
ἕο δε! τιιάος ποτα δε πεχεγοίταιι οἤεεῖς; 

ο ὄξαπατανὃ 5. κα πυλεονεκίν Οὰκ οὖν αὐ, ϑεφποις ἐπαιδαομδϑι ὑ ὑμάς, δλλ ὦ διεὶ οἱς, ἵγα, μησὶ 

ο, τότοις τς φίλοις βλάπηοιτε. εἰ δὲ ποτε πόλεμος )μοιζ, μηδὲ πύτων ἀγύμναςοι εἴητει 
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Ατοηΐπι πὶ ραΐοτ, ᾿παυῖς, ῃ 

ΝΟ Το ἸΟῪ ΑἹ 
. ἃς εὐ », Ψ ͵ὕ [ ὁ 

για (οἶτα Α ὀκῶν,ἐφη,ὦ παάτερ,εἰ αἷρ χρήσιμα 661» ἀμφό- 

(πεν α,τατα βοῆς, ἡπαπὶ παῖε ποιηϊηῖδ. 17 Ἰθε δοτυϑδ ταινονθν φϑιίῶς ἃἰ,βνῤοίδδε 

ξιρότςο: οτἱαπινιγαής ἴῃ ποπιίρις ογᾶτ ἀο- 

τοπάα. 5ᾶηδ ἔογταν, αἷς ρατοι,πιαϊ γα τη ΠῸ- 

Πτούαπα πιοιποσία, ΕΠ, φασι 8 ρα στοσιπι 

ταλσὶ γα ἐς, 4] δέ τα πἰτί απ ριιοος 

ἀορζοτοῖ, αοπιδάπηοάππ τα ἀπο ςΡ ἴθ 65, 

δ ἱπια[ἰτίατα: ποι Πηδεῖγί, ὃς ΤΊ ΉΓΙΓΙ; ΠΟΙ 

ΕΔΊΊοτε, ὃς ἔΔ!!ετο; ποῦ σαὶ απ ΠἰΑΓΊ, ὃζ οαἰα- 

πηϊατί; ΠοΠ ργατίροτγε σομαπηοαῖι αἰ φυοά 

[115,8 ργατίροτς. ΗΠ πραοθατοτίαπι, ας 

ματι ΠοταΠῚ [ἢ Δηλίσο5. 485: ἴῃ Ποί65 ρᾶ- 

αὶ διδοίσκᾳν ἀμφότερα ζαῦτα ἐδ] οὐ αἰθρώ- ἐπ᾽ αἰρ, 
ποις. θνλα λέγε), ἔφη,ὦ παῖ, ὁχὶ ἢ ἡμετέρων 

(σϑϑ)ϑγων δμέο ἢ, ποτὲ αϑὸρ διδαίσκαλος Μ 

“παίδων, ὃς ἐδιδουσκεν ϑῇα πῶς πα,δοις τω 1ε 

διχαγοσεουζου,, ὡς,αἷρ ὦ σὺ κελδι)4ς.....μῆ 

ψευδεαχ,ὺ [οὐδὲ σν δὉ μὴ ὀξαπατὰν,ὼ ἐξ- 

ἀπατᾶν, ὁ μιὴ φχρε ὀηνάν, κ᾿ δα αλλάν, μὴ 

“πλεονεκίψν,κ) πλλθονεκίψν. Ἷ διωφιζε δὲ πότων διωείξα 
"αγὶ τεῦ, ἄτα; τοστοῆπις νἰτο- Ὁ ἡ ΝΥ ἸμΤῊ ΝΣ τγαγὶ ορουῖο 4 Δἀεορίορ ΒΗ; οἱδλε τορι λοιε σελ!  ὐνεδα δ ΟΣ λφὸς 

τίς. ᾿ατπ οἢϊς ἀοσεθαῖ, ἀπλῖοοϑ Δ]Ἰετὰ 

σαπὶ θομο ἱἰρίογαμη, ὅς ἔαγτο τ65 ἀπ] ΟΊ 

{(ιδιταμογοοαπι δοηο ἰρίοτιμι. Ηας αὶ 

ἀοσεθατ,οτίαπι ριιοῖος δ εαϊητογίς ξλοϊᾶ- 

ἀδοχογοποῦίς, ποῦοῖϊξ εἰ : πάθην νεῖ ]ὰ- 

δια οἰτοαμιπεηῖξα! γατοηοπητεαάοτε ατς- 

οο5 αἰπητ, ας οτ τ ἜΧΟΎΟΟΥΟ ΡΠΘΓΟδ,να 1ῃ- 

τοῦ ε ποοίβοοτε ροῆτπης. [ταα; απππὶ Ποη- 

ΒΘ] ἃ παταγα οἤηγίπσεηίοι δά (οἴτε ἀςοὶ- 

Ῥίεπάιιπη, ὃς (εἶτα ρτςτιροη ἀτπὶ Αἰϊψυϊά ἃ- 

1115, ας ξοτταίῃς αα ̓ πογαπάϊ χιοφ; {Ἐπ τπιπὰ 
ἰηθρτὶ ποι οἴΐξης: πος αἰ ἈΠ ΟΙ5 αυϊάο πη 

ΔΟϊεϊπεῦδης, {πο πλΐπα5 εἰ5 ΔΙ] ἃ ργατι- 

ῬεΓΕ σοματγέταγ Θὰ ρτορτοῦ εὐἀϊέξυιπι πᾶς 

ἔλδεασα οἵδ, πο πίις οτίαηι νεἰπγαγ,, Πτηρ]]- 

οἴτος οἵϊς ἀοοςπάος ραεγος, ποιπδάτηοάά 

(δγιιος ἀοσοηγι5 εὐσα ΠΟΒ,ν ΟΓΑσο5 οΠς, ΠΟ 

ΕΔ] Αοὶϊς ντὶ, πος πιγαῦὶ, πος Δ] υ16 ρτγατι- 

Ρεῖς. δ᾽ φυϊ ἀάἀιογίις μας αοοτότ,ντ ςαἰει- 

ΘΑίΘΠΓΕΓ: 4110 ΠΙΠΎΪΓΙΠῚ οἷος πος πηογα, 

ςοπάοςοξαει!, πηαπίποτίογος οχογεητ. τ 

Ροίιδηι ἐαπὶαταῖξ Ρογπ θη ΠΠοητ, ψιιας 

Ἰαταταα εἴς, τας εἰς ἃς ΒοΙΠ ἴαγα τατο τγαάϊ 

Ροῆτς ρυταδᾶτ. ΙΝοῦ οΠϊΩ. ἈΠῚΡ 5 Ἔχοτθι- 

τὰς ἀϑρέεὸ ἔτι ἢ Ὡροξας ζμε τὰ ἐδιδαισκεν, 

ὡς τὸς φίλοις δίχαιον εἴτ ὀξαπατὰν ἔχ! γεά- 

γαβῷ,ὼ κλπ] ᾷν τὰ ἢ φίλων ὅχτ γε αἰαθῷ [ὼ 

κτα διδωσχοντα ἀνα [κὴ ὦ γυμναΐᾷι τῷ 

“ὡρὺς ὀλλήλοὺς τὸς παδος ζιῶτα ποιῴν, ὡςαὲρ 

ὦ ον παλη Φασὶ τὰς ἔλλζωας διδασκᾷν ὅξα- 

παταν»ἡ γυμνα ζῆν 5. πὸς πα δος Ὡρὸς ὁὀννής- 

λοις τῶτο δε αοζ, ποιᾷν. “Διυόνϑμοι ὃν ἄνες ἅ- 

τως ἐοφυά; ὼ σδϑς 2 εὖ δξαπατὰν κ Ὡρὸς Φ 

Ο 42 πλεονεκίψν, ἴσως δὲ ̓  πσθϑς ὃ φιλοχερδᾷν 

ὡκ ἀφυάς ογ]ες, σέκ. ἀὠπείχονζο 9), Ἔσο: φί- 

λων, μὴ ἐχί πλεονεκίφν αὐτὴν πάρα. ἐ- 

“Μυεῦ ὅΐω ἐκ τότε φρηζα, ἢ νῦν γρωᾶθα ῥήδα 
ἔτι, ἁπλαῖς δὲδεούσκήν πῶς “ποὴ δὲς, ὡς αἷο τὰς 

οἰκεζᾷς τας ἡμὰς αὐπὺς διδοίσχονϑι αληή-- 

ϑεύφν, χαὶ μὴ ὀξαπατᾶν, μιηδὲ κλέπτην, μηδὲ 

πἈεονεκί4ν" εἰ Ὡϑο φῶτα ποιοῖεν, κο λαζάν' 

ὅπως σεεὼ τοιούτῳ ἔθη ἐθιοϑεντες Ὡραύτερϑι 
πολίται “δμοινο. ἐπεὶ δ ἔχϑιεν Τὐλικίαν ἀὼ ῇ» 

3 
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τατατὶ νι ἀοπα πὶ, τίη οἰπιος ἔογος διδάατίς, ) σὺ γεοῦ ἐγάς ἡδιηρὼ τοὶ ἄσϑ9ς τός πολεμιίδενο- 

ααϊίς εἀπιοατὶ οἶς νη, νῖ πλθτιιο νῸ5 Το- 

πογοατηϊηί. [τὰ 4 γοπούοὶς οὐίατα γος δά 

ναϊἀεϊππθηος νοσα πο ἔδοϊηγι5,Π6 ἀσσα- 

ἄδητο δά νοποπιεητζεηλ τη οἷς Π δ᾽ ἀμ θιη]ς- 
αἴταῖς, ἱπχηπτοάϊος παἰς Π ᾽ ἀἰπ {5 1Π4]-- 

σας. δὶς οἵδ, ργοξεέϊο, γείρομαίτ γε. 
ΟΟὐὐλρτορτοῦ τῆς, σαι ταγά ἰπ5 ἀοσοἀφητο ΠῚ 
δὰ ἀϊΠοοπάμπι ταϊτίοπος 115 ργα τρί πα 
πυσίάἀαπι οομηπιοάίτατος, ἀοοοτς, {1 φυ!ά 
πιαθὸς, πετοσπίατο; 40 ἱΠο] οὐ οΙἢ ΠγΘ4ΠΊ, 
ἡπαπῃ Ποίπίπτα ἢτ, σοπ ἀϊτο πο πῚ ΟΠ ςἰΔΠ. 
Ἰσίταγ οηίτοτα,, {δ᾽ θοίς Ῥάτοῦ . αι αΠτι 1 Ἑ 
Ῥοτοβ, νῖ ΟἸΠΠῚ {15 1 ΕγιξΕ]5.. οτος πΠοη 
1ῃ{ἔγιέξος ἀθργοπεη ας ἢ ΟὨΠῚ ΔΓΠΊαΙΙ5 , 
ἰπογηγος ; ΟΠ Ὑἱρ ]Δπτίθιι5, ἀοτηιίοητας; 

οοπίροέξος ἀρεῖς, φαμπι!ρῇ τε πο νι ἄο- 
τῖητ ἡ ἀτηπο οτίαηι ντ ἰοσογιπὶ ΑἸ ΠΠουτα- 
τρις ἱπιροάϊτος., ἰρίς οομίείσακιις ἰη ἰο - 

δι τὰὶ 2 ἴΣγ. ᾽ πα 

μέκᾳ εἐδὸκά ἀσφϑλὲς ἐὴ διδείσκήν. ἐδὲ γὸ αὖ 
ΘΑ͂Σ ΚΕΝ - λ 2) «1 

Ετί ζεγεηϑέυυαι δυκήτεωρος αλθλοι πολι- 
͵ “: 5» «- 3 Δ} “Δ 

πο “μέαχοοὺ ᾽ αἰδέαζ, ὀννγλϑῖς σζευεθρα μ- 
Ἵ] 2 ͵ 3 

υϑυοι.ὡς εἴ γε ̓  «ὐξὶ ὠφρφοδιισιων Ὡ|ολε- 
͵ δ ἂν ε Ἁ λ “ἷν 

ηθαῖθα πσϑὃς τὸςαγορ νέες ἵνα μιῇ ρος τῇ ἰ- 
“7, Ι! 3 ΚΡ 

ορα δχιθυμία ἰὐΐδις ῥα διαργίας ὠροο[ἐνομέ 
νης, αἰ μέφως αὐτῇ γον οἱ γεοι.νὴ δῇ, ἔφη. ὡς 

Ἵ 2 “Ἢ 2 ΝΨΟ -“ 

ποίγεεω ὀψιμαϑὴ με ὄντοι πὅτων ἵξ πλεονεξιῶν, 

ὦ πατερ, μὴ φείδου εἴτι ἔχᾷς διδουσκάν ὁπτως 

σιλεονεκ)ήσω ἐγὼ ἣ: πολεμιίων. μ»»γὸμῶ ζρίγυν, 
3) «ς ! ᾽ ῸὩ» 

Εν, οποση δε] δια μις, τα [μκέγοις ζ;ς σωυ- 

τ᾽» ς 9 ἀτάκες λα μξανάν τὸς πολεμμίες, ὠπλι- 
3. Ἀπ.» 

σχμένοις ἀοστλθς, ἢ ἐϊρηγϑρόσι καϑευδογζᾷε, ὦ 
͵ ᾽ Ε Ὶ γ) ἢ » ἡ 

Φανερϑς σοι οἷζᾷξς ἀφανὴς ὧν αὐτὸς Οκ ξίγοις" 

Ἂ Ὡν δεςχωθίαις αὐτὸς γιγνονδιύος τ Ο ἐρυ- ἐν ἐρυμῷ 

μϑω 



ΗΒ Πα 
“ 1.5) 

ἐπε ἃ " 
΄ δι ΣΝ ΒΝ ΕἾΝ δὲξ ᾿ ᾽ ΣΑΙ Ἢ ν ἐς ᾿ ὃ ἘΡΈΈΑΙΝ ὦ 
μνω αὐτὸς ων ἧι “θ ΈζΉ. Χο πῶς ἂν ΕΦΉ 5 Τίς ἐλ ΓΟ πηΠἶτο ΘΧΟΙΡΙΔ5. Ει αὉῚ βετὶ Ροϊευτ, 5 

ποιαῦτα, ὦ πτίτερ, ὦ μορ το μονζξις δειμαιῷ [ὦ 

πὰς πολεμμίες λαμίανᾳν,ὁτι ἔφη, ὦ πα], πολ- 

Δα οδὺ πότων αναΐκ» 6ΞῚ ὑμᾶς ἡ τὸς πο- 
Ὡβδα- λεμίας ἢ παον. σιτοποιφοϑ τι τε »ὃ αὐάαϊκη 

ἈπεΠο ἀμφοτέρϑες, χοι κάοϑαι τε ἀμφοτέροις. χαὶ 
ἴκοϑοι ἕωθεν ὄχι τὰ αὐας ἴαα, “αδὸν ὧμα πόμα, ῖά- 

ποχωρᾷν δέλϑαι" ἡ Τὶ ὁδοῖς, ὁποία αὖ ὦσι, τοι- 

αὐταῖς αϑαίκη γϑῆοϑαι. ἃ. 60 σεπόμτα κα.- 

πϑμοοιοῦζᾳ,, εν ᾧ νϑὺ αὐ ὑμὰς γινώσκης εἰ- 

εϑενεςατος γενουϑμθς, ον σὅτῳ μάλιςα φυ- 

δα Πεοϑει" οὖν ᾧ δὴ αὐ τὸς πολεμίες αἰοϑ- 
᾿εὐχέρω- γη Ἔ ἀύχφοοτατες γιγνουϑίες, ον πότῳ κά- 

ἘΝ λιςα ὁχετίγκοϑα). πότερον δ, ἐφηὸ Καὶ ὗρος, 

οὐ πότοις μόνον ὅτ πλεονετῷν, ἢ ἡ ο» ἀλ- 

λοις τισί ; χαὶ πολύ γε ἄλλον, ἔφη » ὦ παῖ. 

οὐ τὅτοις μΔὺ "ὃ ὡς Ὀχιτοπολὺ πόρτες ἰοω- 

δοὶς φυλαχας ποιοιοῦτοι 5 εἰδότες ὅτι δέονται. 

οἱ δ᾽ ὅξαπατῶν)ες τός πολειμίεις δγούαγται ἢ 

Θοιρσήστι ποιήσαγτες φυλάκτους λαμᾷά- 

αἴδα- γῴν, ὁ διώξω ἵ παφιδόντες ἑαυπὃς, 
σἱόντες 

Ω 
᾿ 

ποιῆσαι, ἢ ἐς δυσωφίαν φυγὴ χἰπσ'αγανϑν- 
τες εὐ αῦϑα ἐχιτίθκαϑαι. δ δὲ, ἔφη, ὦ παῖ, 
Φιλομα ϑὴ σε τότων πλύτων ονζο. οὐχ οἷς αὐ 

μαϑοις, τότοις μόνοις γ. ὁ ἤοϑεῶ » λα αὶ αὖ- 
τὸν ποιητζοὺ ἐὴ δ᾿ ασϑὸς τὸς πολεμίας μη- 

“ἘΧ. . ἈΝὸ 6 ΔῚΣ ἘΝ γ ͵ 
χόνηκῷ ὡφπὸρ ἡ οἱ μοεσιχοι οὐ οἷς ἂν (κοι - 

ἀρ λανία θωσι,» τύτοις μόνον γγϑαῖνται ̓ δυλὼ ἡ ἡ ἀλλα 

μέλ. μέλη ππαραΐγτωι ποιήν. χαὶ στφρόδρα μϑὲ καὶ ον 
ὯΝ ἰδ ΝΠ σον ΤΥ ΟΝ Ν᾿ 4 

(ς μιοῖσιχοις τὸ νέοι χὰ αϑ δ οι ϑοχιμ4, πο- 

λὺ δὲ χαὶ οὐ εις πολειμίχοις μάλλον τὰ χα!- Ὁ 
Ν ! ᾽ “Ὕ ) “ 

γὰ κηγχϑμήμαζῳ, 4 δοκι μ᾽ Ταῦτα γὸ κἀλ- 
δον καὶ ὀξζαπατὰν δυύύαντοι τὸς πολεμίους. 

εἰδὲ σύγε; ἔφη, ὦ παῖ, μηδὲν ἄλλο με- 

πενέγχοις ἐπ α᾽,ϑεόπους ἡ Τὰς μηχόναξ, 

ας καὶ πϑύυ ἘΧῚ τοῖς μικροῖς ϑϑηδίοις ἐμη- 
» ᾽ 5} ΑΥ̓͂ , ἐδ: ! 

χϑμαῖ, σἕκ οἷς αὐ, ἔφη, πσδόσω πόῥυ ἐλά- 
"“" λ Χ { 

σοι τὴς (σῦς τὸς πολεμίους πλεογεζίας ; 
σὺ «ϑὺ}5» ἔχις ὄρνιθος οὐ τῳ ἰουφοφτά- 

[ 2 ͵ 2 Ἵ ἦ ͵ λ 

τῷ χάμλμι ανισα υϑυος ἐποράὐου νυκτὸς. καὶ 

“ρὶν κινῴοϑοι ζᾷςὶ ὀρνιϑοις ἐπεποίζωτο σοι ἔχὶ 
ς ᾽ “ Δ 

᾿ πότῳ αἱ παγαι αὑταῖς, καὶ Ὁ κεχινηνδθον 
Ξ 7 2 ᾽ ᾽ Ε 

ΩΣ χώείον δξείκᾳ το πὰ ἀκινήτῳ" ὄρνιθες ΕΠ ἐς 
ἐπ λον ͵ ͵ ἘΠ, ἀν ἢ ͵ 
ἠσκήκὲες πεπτο δόΐγτο σθι, ὡςΤΈ σοὶ νδυ τὰ συμφέρον-- 

ἢ φϑανειν 
ψ ᾿ 

ἐλκῶώντὰ ὦ ὦν 

4α1τ, πὶ ρατοῦ, ντ δἰ 1115 ᾿νοίτος5 τη Πα]. 
πιοάϊ ογγογίριις ἀσργοποη τὸ Οὐα οΠΪΠ1, 
ΗΙϊ. πλα]τα τα] τα ιπιπι ν Οἱ 5. τιπι ΠΟΙ θιις 
δοοίάστγε πεσοῆς Ε[ἘΪΝ πα γε; νἸέξις εχ- 
Ρεαΐοηάα γατίο εἰς, (Οπτηιι5 γεγο σαρίοη- 
εἶς, ζ τέροτα πιατυτίηο δ πατιζς ποοοῖ- 
Τα ρῦορα ἤπιὰ}]} νπί παγῇ οἱ" ἰςσοάοηάπ, ὃς 
{π᾿ ποτίθιις, ΖΑ Πα ἐπογίητ, τα! Ρτις ντο πα τιΠ} 
ς πεοοίάγιο. (τα: οπηπΐα σοπήἀογᾷ 4 τοὶ 
{ππτ|. νέν ΕΪ πχαχίηγο νοὸς ἰπγ θ ΟΠ Π6ς Δ 1Π7- 
δὐπιοττγοσῖς, ἴθι ππγηγα σδιτίοπο νγαγίσιν δὲ 

Β νοῖο ροῆε (δη(ογῖς οτος ορρείτηὶ ἕο ἢ - 
πο. δ᾽ ρου ΤΠ λιι1 οο5 αἀ στε άΐαγο, ν ογαπὶ 
Δη ἀπηταχαῖ ἰῃ Πἰς. ἰπ 4α Οὐγτιῖς, τη ]Ποτὶ 
εῆς οοπάϊοϊοης [ἰσοι, ἀπ οτίαπι η αϊθιι. 
ἄδῃι 4115} πγηη0 [1Π 115} ἡλυτο πηαρίς,1η- 
Ζιαπτ, Π]1 Ν Ατλ τη πἰς ρτορο νηϊπογῇ σαιτίο- 
πος ἀσσιγαῖας Δα ἰθεης, ντὶ φαΐδις οΠ [1-- 
ὈΓ οριις ἱπτο ! Πσαητ, Ὁ αἱ ἀατοπι ]Π]ππτπο- 
ἴτες, ροἤπητξεος νο] ἰπἰοέξα Π ἀιιοία ἰποαιι- 
ἴος ορργίπιογο; γ6] σοποοῆλα ἱπίς φιιοηαὶ (ὃ 
ἐλουϊτατο, ρασταγθαγε ἱρίοσιηγ ογάϊηςς; ν οἷ 
Πηγχυ]ατίοης ἔπρα φἀ ἀπέξος αἡ ἀ{ΗΠ 1]1410-- 

ἡ ἡ : ὲ τ: ας Τὸ 
ἘΡΕΑΝΝΝ φοτοι ἰππαάετς, Οροττοῖ νογοτε,Η]1, φαὶ Πα 

οπτηΐα ἀΠ!σοη4ο σορποίσογα οἱΡ᾽5, ΠΟῺ ἰἰς 
ἀπηταχαῖ ντί, τι Δ 8}115 ἀ 4 οτῖς: (ς ἃ οτ- 
ἴατὰ ἀεπσοπίοτιιο φπαίάδηη δάἀιιογίις μο- 
{τε τα πιο] τίοπο5 Ἐχοορσίτατο : ποι άπιο- 

ἄππὶ ὃς Μιυήιοὶ ποη 115 δῆτα, 405 ἀ11-- 
σοΓα, Πτοα 5 ντπαηζαι; [( ἃ αἰϊος οτίαπι Π0-- 
ποϑέαοετε πάφητ ἂς ας ποῖα ἤπητ, δ. 1- 
Ρίο φυαίιπ ἤοτο, γο πο πιοητοῦ 14 σα! (οπὰ 
ἴῃ Μαῇοῖς φιοα; Ργοθαπτιγ:ν γα πὶ πα υ]το 
πλαρὶσ ᾿ῃ τοτι5 θοΠΠ1ςῖ5 Ποῖα: πο πατῖο- 
Πο5Ἰαπάοτη ππογεπταγ ]πὶρρα Ζας ποίξοπ 
ἀςοίροτε ἔμοιΠἰπς ροῆτητ. Οοα { τα, Α]], 
ΠΙΠ1] αἰταα ἴῃ ᾿οπιΐηο5 τα μσέογαβ., 7114} 
οαϑ ἱρίας πο Πτἰοη 65, 4115 Δ ππογίῃς πλΐΠι1- 
τας αἀπγοάιμπη Βο[Ἐἰας ἐχοορίτατο (ο]οἰσ45: 
ποη το Ρ᾽ ασί πγπν ἴῃ Γατί ο τις, φαΐθιις Πο- 
{Πειὑροτίογ οι 45,1πιοηϊο πάϊς ργοίοέξιι5 
τ π| ΟΧΙ Εἰ πα Τα Πγοπης (ἀτΠΠΠ| πιὰ ποέξξιὶ 
{ἀτροη 5,4 ποπραζιιπι 1045: ὃζ ρτῖπ5, ]]4π|α-- 
τι05 ( σοηποιοίθηι, άπ Εἰ5 ογαητ αθ5τε ρα- 
τατατοτία, άπ ἀγοὰ γογίᾳ πο νοτίᾳ ἢ Πλ]1ς 

ετας. Ργατοτοα πα: 44Π| ἀῖιε5 αὐτὸ {τ οὐδε 
εὐοέξα;, νῖ τις αφυϊάσπι ΠΠ|ὰ σοπηπιοά!ς 
(εγαϊγεπταί νετο σοηογῖς πος ἴῃ γα θην 

Ἑ ρε]]!οογοης Γρίς [ἢ ᾿π Πα 5 ἴτατο αδάοθας,νΕ 
1145 τὰ σούπογοβ,, αὖ {Π|5 σ γῆι Ποη ροΙ65. 

Ετίαπι [πάτοίς ἀαθας οροτᾷ, νὲ ἅπ65 ργῖ8 
τα ποηο ἀητοιδίζογοβ,, ἥπατι ἔπ ρσούοητῖς 

᾿ 

τα λίὶ χσηρέϊαν,ζᾷς ἢ σμοφυλᾷς ὀργι3εις ἀξαπατᾶν' αὐτὸς ὃ ογήδράσες ὧςτε ὁρᾷν μδὺ αὐζῳς, μὴ 

χτίω.. ὀρῴοϑοι δὲ κι, αὐτὴν.» εἶχες σῇ ἐχεμέλφαν τῷ φϑεανφν ἕλκων τὰ πετεινὰ τσξ9 τὸ φυγήν: 



"ς ΧΕΝ Ὁ ΡΊΗΙ ἢ ΤΊΝΙ ΤΟΥ Τ 

Ἀατἤιπιαδαοτῆις ἰορογοπι, Πα ἰ5 1 σα]]- Αι χσοὸς σ᾽ αὐ λαγῶ; ΥΎΘΣ πὸ Ἢ 

σίπα ρα φυαταῖ, ἰπτεγάϊα νογσ ἔαρα δ] 

οΟίἸδι, απο αἰοθας, 4 οάοτγατα οα γο !-- 

σάγοῃτ: Ετ χυϊα τοροτγ}5 ΠΟΙ τσ ΓΙ Π ἔαυσατη 

{6 σοπίίσοτγου, ἰάςίτοο οαπ 65 αἰτο5 παρε 45, 

φα Ποσιηίειίτατος, ντε νο Εἰ σις οὔ ᾿ηεηπ- 

ἄο σαρογεητ Οο{| Πογιιπ ΠΟ α: οαΠιΠὶ 

νἰπι Ιερογος οπδ δῆς, ἱπ ἀασαθαβ Θογιιπὰ 

νἱαβ, ὃζ αὐ ας Ιοσα ρου Πππιιην ἔπ σογοητ, 

1 115 τοῖα ν᾿ πὶ Πρ οητία της θα5; νῖ 

1Παρίτις ῃ α!οριι ἰρίοηχοι τη 118 ἔιρσασοη- 

εἰτατίοτο ε πάπογος. ἄτα ντί πο ῃϊης 48|- 

οἰάετγου, Ο τα 6.5; Ζα] ἀς ργορίηηπο οο- 
Ἰεγίτου δἀσατγγογθητρίς ἀτοῦρο οἰαηλογοπι 

Δα ]εροζγοιη νίᾳ; ρου πο πι ΠῚ ΓΟ ]]0 5. τοῦς 

τἰταῦας ΕΠ}, ντ πηρτουίς ΡΓΟσαΓΓΘἢ5 οα- 

Ρετοταγ: 1 αι ΠῈ αὖ ΔῃτοΓΙΟΥ ραττοῖη Ἰἢ- 

{45 ογάητ, ἔα Ι]ς ταα ορογα Ιατοθαπτ, αοά 
αθετο ΠΙονο ἸαΠῚ ἔα Π!οητ. Ὁ απηοῦτοπη, ντ 
ἰε απ αἤτοα, {ΠῚ παι πηοο! αασάδπι δά- 
τιογίπς ποι] Π65 δίαιη.. ΠλΟ αΓὶ νοΙ Ποσῖς, ο- 

ἀπίοπι παι (οἷο, ἀη νΠ] πὶ οχ ποίτιθιις 

Ῥόργαϊμ, [προ τ τοῖα το ξξισιις 5.1 ἃ {1 ΑἸ ]ιιλη- 
ἐἰκά τς ἄο πεςοῆπτας οοπεηϊαῖ, νῖ ἴῃ ΡΙ αϊτῖς οδῃυ- 
πμωρ. ῥοίετί, πηαττο αρογτο, ἀγπηατὶβ ντε 6», ρτου- 
ἐγ, ᾿ππι ἢτ σοηίδγοηάμπι : τὰπὶνέγο., δάήϊα- 

ἴηφητα ΗἸ1, αῖθιις {προγίογος οἰ! Δ ΠῚ115, 
ΠγαΪτο δῆτα σουηραγαζα ρ᾽ ατ! πλιτηγ να οητ. 
διηταῦζοπη Πα, {1 σοῦρόγα ΠΜΠΙτη ρτο- 
Ὀς Πιοτίητς οχογοίτα, ἢ ρος 4ι41) σχασαῶ- 
ἀοτοα  τ| αογοσ αη λυ], Π| ργοῦς τοὶ πλΠΠ1τὰ- 
τίς αττος πιράϊτατς. Ῥγςτοτοα ποοοῆς ΟΕ Πος 
ετίαπα (οἷς. σαοίςιηα» σοη 5 ααπιπ} ες 
ἘὈΙ ράγογο., οῸ5 ΟΠ ΠῸ5 ΟΧΙ ΕΠ πλαταϊῸς απ 

“υμπὴ εἴς, ντ τὰ ἰρίϊς σοπ πο ργοίρι- 
οἶλ5. [ταῦ πιπηιαπῃ τὶ ἀςροποπάα ἰτπητ 

ται, τω «ἢ, ἡμέραν δἰποδιδράσκᾳ, κύνας ἐδε- 

φες, εἣ τῇ ὀσχκῇ αὐτὸν ανἀύφισκον. δτιδεζᾳ.- 

χὺ ἐφάσλδυ ἐπεὶ ἀὐρεϑείη, ἀλλάς κύγας εἶγες 

Ἐὀχετετηδοῦ μϑύας “ξὸς Ὁ καταπύδαις αἹ-- 

ῥᾷν. εἰ καὶ Τιυζᾷς ἐἰποφύλγϑιεν, τὸς πόροις 
αὐτῶν ἐκ μανθαίγων ᾿ χαὶ τσδὸς οἷα. χωρία 

φάγάν αἱ δοιοῦται οἱ λαγῶ, ον σϑτοις ταὶ δὲ - 

κτυα, δχςοροῳ, ογεπετόμνυες., ἵνα, οὖν τῶ 

᾿ : δε Ι ᾿ σφόδιαφ, φά γάν αὐτὸς ἑαυτὸν Ἵ ἐμπίκδηων ἐμπεσὼν 
Θπν Δα Πρ οτοῖ, ρα συ]ατογοϑ οἰτ5,]ιο ἀσ- ρ εὐέδυ.τῷ δὲ μησὶ οὐγεῦθεν Ὡ1 « φά γάν,σχο- σιωΐδα- 

“πὲς τῷ γιγγουϑμου καϑίςης,, οἱ ἐϊγύλκνζαχὺ 

ἔμελλον ἐχτλυήσεοϑαι. χαὶ αὐτὸς κϑὲ σὺ - 

πιαϑεν κε υγὴ σσεϊὲν ὑφεδιζούση τῷ λο:γὼ 
βοών, δξέπληθες αὐτὸν, ὥςτε ἀφρόνως ἀλί- 

σκεα ζ᾽ τὸς ὃ ἐμισδθοϑεν σιγῶν δι δοίξας ον- 

εδρ4. ονζᾷς, λαν)ονφν ἐποίᾳς. ὡς αἷῷ ὄϊζυ τρο- 

ἥπον, εἰ ζοιαῦτα ἐϑελήστως ἡ ἔχ: τὰς αἰ, ϑ6φ- 

πς μηχόνάοϑαι,Οἕκ οἶδ), ἔγωγε, εἴ τινα λί- 
2.) 35. ὦ ͵ Ὁ κα » 

ποις αὐ 1 πολεμίων. ζω δῈ ποτε Ὅφα αγαϊκή 

Γ ϑύητω »ἡ οὐ τῷ ἰσοπέδω ἐκ πὸ ἐμφαιὃς ὡ- 
͵] 2 

πλισμενξς κ᾿ ἀμφοτέρας μα γχζω στενα τῆν, 

.ῳ το τοιότῳ δὴ, ὦ παῖ, ἴ αἱ ἐκ πολλῷ παῤ. 
Ι 

ἐσκευασχκέναι πλεογεξίοι μέγα. δγω αὐ). 
ΣΆ ΤΑὶ ᾿ 5 « ΩΣ 

ζωὴ ἐγὼ λέγω ἐὴ, οπὸὶν Τὴ ςρατιωτὴν 47 
δ τς ͵ 3 ΓΕ γον ἀρ δ 

μδν τὰ σωματα ἡσκη ϑύα ἡ, 40 δὲ αἱ ψυχαὶ 
4 μη, ς ͵ 

πεϑηγμέναι,6. ἢ. αἱ πολειμείνᾳ) τέχναι μεμε- 
! τὰ ὌχοΣβ λον, μον »οἹ . 

λετηρϑυαι ὠσιν. 4 22:5 Ὁ τότο εἰδέναι! » οΤί 

δπύσως αὐ « οἷς σοι πιείγκαϑα!., χαὶ ακάοι 

πϑλύτες αἰξιωσοισί σε τσϑ9 ἑαυτὴν βουλέ,7ε- 
, Ν ἅ - “ἡ Ξ Ε) 3 ᾽ 

συγ, (δ ρτουἀφηάιπηι ποέξιι, σα! {π- ΤῸ . μηδέποτε ὅϊίυ ἀφροντίςως ἔγνε "ἢ ΜΚ ἐοντίσως ἐγε» ὄϑλα, 
Ἰεξξοϑ ἱπιρογίο τὸ ἕχσογο,ν ΕἸ ἴ5.ν Ὀὲ ἀἴος δά 
πο ηογῖτ: ἰητογά τα, απὸ Ραέξο ἔς τος ποξξατ- 

αὶ ατιαπὶ ορτίπης Πητ πα ίταγα. τὰ νοτο 
τατιοὴς ΠιἸ Π Ἐγθη ἄτι δά ρισησηι ὀχογοί- 
τι, 4ο ραέϊο ναὶ ἰητογάϊι, νος] ποέξα νο] 
Ρεγδησιπξας, νε] ἰατας, γε] ῃχοπτιοίας, να] 
οαιηροίετοσ νας ἀποοη άπ: το ραΐζο πιε- 
ταπα σαίγα, ποξξιγηα ἀϊατπαιο ΟΧΟῸΙκΣ 
σοθ πο ηα. ἀποοπάιις ἰῃ ποίξοιη,ν ε] τὸ- 
ἀπσοηάτις Πλ]Π65: 40 ραέϊο ργορτεῦ νγθαπὰ 
ΠΟΙ Π]οπὶ ἔλοϊ πη ἀτιπὴ ἰτοτ, ἘΧογοῖ τς αὐ πηπ- ᾿ 

Ὁ μϑὺ νυκτὸς πσδοσχόπει τί σοι ποιήσεισιν οἱ 

Ἐὐφ δολρον ἐπ ἡ μδού, ἀγηνοῖ, Φὐϑῇ. 
Μέρφις ὅπως τὰ εἰς νύκζο. καλλιςα ξξ4. ὕπως 

δὲ γοὴ χαοσάν εἰς κο γζωυ φρατια), ἡ πως ἀ- Ὦ 
γφν ἡμέροις ἢ νυκτὸς, ἢ φενας ἢ πλατείας ὃ- 
δὸις,ἢ ὀρήνας ἢ πεδινας, ἢ ὅπτως ςραποπεδοζε- 

«αϑαι, ἢ ὕπως φυλακχαξνυκτεξινας ἢ χαὶ ἡμε- 

ξανας καϑιξανα!,, ἢ ὅπως ποδϑς φολεμείους 

ποϑϑεαγάν, ἤαπαγήν Ὄσὸ πολεμίων, ἢ ὅπως 
») ὦ Α τα νῸ] δα ποθ πάϊς, νοὶ αδάἀποορηάμ5: Εὶ οῦρα πόλιν πολεμίαν ἀγήν, ἢ ὅπως ασδὸς ) 

απο ραέζο νεῖ] (Ἰτιις, νος] Ητι1) τγαπίςιιπά!: 
αιιὰ γατο πὸ να] ἃ σορ ϊς δι οἰ Ἐγίθιις, ν 6] 
ἰασι! του θι15, να] ἃ {ἀρ]τατης σα ΘΠ ΠΠτ1Ὲ: 

τα {1 Εἰδ1 ἜΧΡΙσατιῖπι ἴῃ σοῦπιια οχογοῖ- 
ταὶ ἀπο πτὶ Ποίξος ( Ο]1) οἰ θηταπῖ, πο 
Ραέζο {{ταςῖο5 εἰς Θρροποπάδ:ἤη ΘΠ Ρ ἢ μα- 
Ἰδλησὶδ Ἰη πχογοι ἰη[ἐγιιέξηι ἀπ σοητί,οχ ἃ- 

" 5 » ν᾽ 

τάχος ἀγήν ἢ ἀπαίην,ἢ ὅπως γαίπας ἢ πῦτα.-. 

μους φζκξαινήν," ὅππως ἱστασιχϑν φυλαηεαῖ, ἢ 

ὅπως ἀχογ)ςὡς ἢ πτοζο εκ εἴγε δὴ σοι ὡλ χέ- 
4 ς ! ᾽ ρΡ ἐς ΨΕν ΝΣ 

βας ἀχϑή οἱ πολεμζίοι ὄχηφανϑεν,πτως. ἡ αν- 

τικαϑιφαγαι" εἰ σοι ὅΧῚ φόλαγίος ἀσοντι δὰ - 

λοϑεν 

«ει δ οἵ“ 
τι -» 
τ πολύ 

͵ 
ψαπῇ 
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Ἀοθεν ποϑεν οἱ πολέμιοι φανάεν,ἢ χτὶ “αϑϑσώ- ἃ ̓ ἰὰ αιαυῖς ραγῖς Ποίξες αἀραγοδησ, ποῇ αἱι-- 

ι ο( ) 1 Δ ΠΕΡ τ αἴοητο, 4ποὸ ραέζο ἀμπσοπάιπις Πτταης πον, ὅπως γρὴ αὐτί το δι γεν ὅπως τὰ ἢ πο- το ἀτίοητο, πὸ Ρᾶςὶ ὦ Ὥς 
Με τὴ ᾿ ούοζ ΔΣ ν᾿ ἴπ θοὸς ΠΉΠ65 : πᾶ Γατίοης ροῆϊτ οΗΠοϊ, νὲ 

λείων αὐ τίς μϑέλίςαι αμοξλαινοιίο,, ἡ τἰκοιίς αι α Ποῖος τογιπὶ ἄραπε, (φητίας ; τα ἡ 4 
ν ὦ ς “ ) ν᾽ τς "Ὁ ἤ ᾿ Β ᾿ δ "ἢ σὰ ἥκιςα οἱ πολέμιοι εἰδφεν τα ὃ πϑύτα τί Ἰηβιίτιας » Ῥτούίις αὖὸ ᾿ρῖις ̓ σποζοῖῃγ ας 

Ξ ᾿ ΕΣ δ᾿ λῆς ῊΡ - Σῆς 

αἱ ἐγὼ λέγϑιμέ σοι; ὅσοι τὲ ἐγώηδάν, πολ- ἰρίτιιν οληϊα αι ἐρὸ τἰδὶ σοπλιηοπιο- 
͵ Ε) Ἀν ν᾽ ΕΣ λ " » ει - Προ πο Νν ἀκήκααν ϑηνως πὲ εἴ τις ἐδοκ4 τὶ τότων τοπαὺ ΝΝαιὴ αιϊξοιησις δοπηροτα μ]ΠΪς 

τΕ; δι, 2, εἶν, »ο᾽ ἴαητ, ἀι {ΠΠῈῚ ἰπρίτι5 : ὃζ οοτογοαυίη Π| χαὶ 
ἔχιςαοϑαι, σοείξιο Ἵ ἡ ΕλΥχ ου ἜΚΟΙῚ - τ : πες οὐδ πα ΡΥ ταὶ Πιαγιιπι Γασιιῖη ρου τὶ νι ἀς Βαηταγ, οογῖ πς- ΟΝ Ι ἫΝ ΔΡΝ ΑΝ ͵ ἶ ὧε ἢ ΠΑΝΝ 1 , 
ἀδᾶοιὴς γελονσαι. δ δδίυ τσξϑ. τὰ συμίδανον- ΤΠ ΟΠ. ΠΟΟ ΧΙ, ἤδο τα α15 ὃς ἱπηρογῖτας 

- ͵ » - ͵ὕὔ » 3 - ᾿ τ Ξ 

ζᾳ, οἰκκα!. πότοις γ θη θαι . ὁποίοις αν σοι ἀεὶ φὐσῇῇι. Οπαρτορῖοῦ αἀ ια]θοτοιεητα, 
γ “ ͵ ͵ ϑ" ἙΝ τς ὁ Ω . Α 

συμφέρᾳᾷν τότων δόκη. κ(9)ε δὲ μου, ὠπταὶ, ἡ Υἱ ἈΥΡ τΓΟΥ . Πϊ5 ντοη άπ οτίς., αυα ταδὶ 
αἰ ἈῈ δ μων ΝΣ καὶΒ “πους τοπιροτο ΡΟΥΙ ΠῚ πλιὰ εχ ν τι ἔργα 

γ] . , 5 ἃ ; Ἀπ 9 Β κε φ πὲ α “ ͵ γἹ ον νἱἀοθαπταγ. Ετίαπι μας οχ της, ΗΠ], πγαχὶ- 
οἰωνοῖς μι τ' ον σατο μηδέποτε ἰε ἢ τ᾿ ταϊ ίλης πηοπηθητὶ ἀϊίοϊτο. Ναυη 1411} Π6-- Νη ποι 
τῇ ςρατία, χινδγουάσης, κατλροῶν ὡς α»- 4 ρΡοῖο (ο]ο, ΠΟΖῈΘΟιΠ οχεγοίτγα, [-- τεϊβζίος ᾿ Ἧ ): ͵ , Ἐΐ Ἷ Ξ ᾿ ὃ ἘΡῪΣ ξ; ἐεμϊ. ἰῴς εϑόφποι υϑὺ αἱ οφιοῦται «ραξός εἰκαιζοντες, Οτίβ ΠΟ ΠἸτατίς, ὃς σοῃεγα δυίριοία ροτίοι- λα 

ἘΣ παρ ρτῳ ἰθλοα λ τ τς ΤῚΣ » ]ππγδάήϊετϊς. Ναπησοσίτος νΕ]] Ϊ πὶ ἀἴαϑα. εἰδότες δὲ συ ϑὲν, πὸ ποίας ἐςαι «ὐόις ἱ τα- Ὧ ἍΠῈ ΠΟΘ ΊτΕ5 ψΟ]ἸΠι, ΠΟ Πλ πος 
Ἢ ᾿ ΔΝ ἐς , ποπηϊῇεροοπὶιςέξατις Γὸς σογοηάδς (ἰ{ς]- 

τυ τι “ ομμε- Σ᾽ γαλον. γνοίης δὲ, αὐ ὁξ αὖ ἀρ ες ΟΓΟ ; ΠΠππΠῚ} ΡΙαπης ποίοίαης, νπάς θοηὶ ἤΠε Ὶ ) λ γεις χν, Ἵ " Ἶ ἐξ: μέ τόσες ὰ 
πολλοιὶ γων. πολλοί ψϑυ Ὑ Ὁ ἡδῊ ρος ἐπτε σεῦν θη ΑἸ Ζαϊα ᾿ρή5 ἐχροξξαηάιππη. Γἴσεῖ μος ἐξ 

-» ᾿" ἔων ! 2 .- - σ- . Ε 

ζωστα οἱ δόχοιωυπτες σοφωτατοι ἐ{) » πολέμον 115, τα ἀσοίάους (ο]Θητ, ἰητα]]Πσα5. Νατη 
3, λ ! δὰ ΣΑΣ ΤΑ ͵ δέ ᾿ “. 5 ἐπήσε, 

ραοϑοι σῶος τὅτοις , υῷ ὧν οἱ πείοθεντες Ἐν ἀρ ἀπτ ἰΐαας ἐπ ελν. ἽΤΡῸ 
; Γ ἢ Νὰ νρις ΠΟΙΔΡΙΘΠΓΠΠΠγ], 4 ΠγΪ τὶς αὐόξοτες ἐχ ΠῚ- “πολλοὶ ὄχιϑκοϑαι α΄πωλονΐρ. πολλοὶ Ὁ) ἢ πολλοῖς γυ- Ρ Ἢ 

Υ̓́ ᾿ , ΠΟΥ εν π,, τογαπε, ν ΒΕ] τη} Δ πογἤις ες πιο γοηῦ, 
; ἰδιωΐζᾷς λάς, υῷ ὧν αὐύ-α ; ᾿Η͂Σ; ; ἔπει Ξ ξνσαν ἡδηχαὶ ἰδιωζᾳς καὶ πολάς, α ααίδιις 11 ἀείηάς, φαΐ ρεγίπαάοτει πος {- ͵ ν λὼΔ ᾿ πε - . 

ξγϑεέντων τοὶ έγιςα κακα ἐπαῦον. πολλοί δῈ, δὶ ΡαΠῚ αογαμς, Πππτοπογίι. Μ]εὶ Ρτατοτ- 
“. -“ 7 “ "7" "5 ἢ ἜΤ τῇ. Η ΕΝ ΟΣ Σῶ φίλοις γοῆαϑαι » χαὶ 4 ποιξὶ καὶ 4 ει ὨλαΪτοσ, ὃ ργαῖος τι: ΠΑΝ ΤΩΝ 

ἢ “ ͵ 3) Οὐ : Ἐν πείλάν, τόποις δούλοις μᾶλλον βουληϑέντεεα [ἰδὰς Θποχογιης ; ἃ ἡυΐθιις οιιοξεῖς οροτᾶ 
᾿ τ ἘΌΝ ΣΙ ; πα, πγαχίπηῖδ ππτ ἄς πς πγα]ς φάτ εϊ!. 
τρόπο οξ το τ ξεν ον ποτ τὺ Μιὰ οος,υθιις ἀιηϊ οἰ ντὶ ροτογαητ, οο]- 
ἔδοσαν. πολλοῖς σὲ Οὔκ ἥρχεσεν αὐὖϑις Ὁ μέ- Ἰλτὶβ ἴῃ ἰρίος, δζασσθρείς νιοῖΠ]π Βα πο ῆοι 5, 

699 ἔχοισι ζῆν ἡδέως, ἐχιθυμήσαιντες 5. πὸρ- δυιπὶ (οτιιος ες (πος, Πι18Π} ἈΠΊΐςΟϑ Π18]- 
των κύριοι ἐΠ), “ὰ ΤΕΣ ὁ ὧν εἶχον ἀπέ- ἰσητ» αὉ ἡ πὸ πα Ϊτατὶ ραῦηας ἀςάςστο. 

2 ' γκλν ΠΝ Μαυμπεὶ νἱτα ᾿πσπάα,ςοπί πη ἐξα στιΠὴ Ροῆο. 
τ πο εἰν προ  κτ ἡ τς ὅ {ΟΠ Ὁ Ραγτὶδ ΔΙ ΠΙσ πΠ|5 ΠΟΠ σΟηταπτὶ. 4 .11ΠῚ 

ἐς μος 1) ὁπηπία [δηλ ἰῃ ροτοίξατοπη τεάίσετς σαρε- 
αν ϑρφπίνη σοφία σοπὲν μῶλλον οἶδε Ὁ Φόι- τοητ; 1115 ετἰαπγ, πα: ροΠΙἀοθαητ, ἐχοιάς- 

Ἔτι ἘΞ αὐτο δ θα τ λάχοι τα. Μαυϊτὶ ΔΌΓΙΠῚ, Ἅ τΔπῖοροτς τοι τ 
βτολος ΡΤ τς δε δὲ: τ ΤΑ ΌΡΕΝ ἜΝ ἘΠ Ἢ Ἔε ΒΟΡΡΗΙΣΣ : 

ἘΔΕΣῸ ς  Αν ν᾿ ᾿ρίμμη ἱπτεγίογαης. [ται Πιιπλαπα (ἈρΊςη- ὦ 
πϑυία ἴσασι τὰ γεγλυηυδμα, ΑΙ τὰ γος τ] ἈΠ ΠΠ]1Ο σογτίιις, σα ορτίπχιιπη οἰἘ, 46] 
δ΄, τί δξ ἑκάςου αὐὐὸομ Σἰποξήσεται" καὶ τσ" σεῖο ποις: αι ἢ ας Ποσαραῖ, 406 (Ο15 « 
συμξουλάσνουϑμων αὐ, ϑ ρος πων οἷ; αὐ ἵλεω ὥὧ- οδτυϊ]ετῖτ. Ν ἐγαπι [1] ἱπηπιογταίος, ΗΠῚ, ο- α 

͵ - λ “" ν ἃ 2 Η - τ γπὶ ᾿ εν ἢ Ϊ σι, ποχρφενμϑήνοισιν τε γοὴ ποιεῖν καὶ ἁ οὐ τλῃΐα Ποιηζ, δέ ργατογίτα. ὃς ργαίς Ὠτία, δζ ὦ 
Παϊς {πα ] Οὐ πὰ ξαταγας τ οχίτας. ΠἀοΠἢ κα τ Ἐὰ ι “ δ; ἢ ἢ 

 ὴ ΤΟΙ ἐλελϑεσι συμξουλάσειν, Ποπηίηίθιι ίς σομί]επτίθιι5., αυίθιις ας κα 
σι δι δοαμκα τον. οὐ ΣΡ αϑαΐκη αὖθις ὅφίν ὧν ἄεπι ργοριτ ἔππτ, αια {π|οἰρί πα νεῖ ς 
αὐ μὴ ϑεέλωσιν ὄχι μελάαϑαι. Ἑ ποη (υἱοιρίοπάα Πητ, αητο Πρηϊποδηῖ. Νο- 
48 νοτο πιίγαη άτιπι, Ποπ ΟπλΠ δι ἰρίος να ]]ς σοπίθ]ετς : πα η 40 Π]οσιμπι ΟοΓατη σοτος 
το, 4τιο5 σοι ΡΘΕ {ππιάϊο ἔπιο πο] ητ, πα} πεοεῆπτατο σοριιπταγ, 

7 Α -“ ΟῚ ͵7 « 

σανυϑνοι, ΚΣ τότον αἰπτλοντο. ουτῶς 



᾿ ΧῈΝΙΟΡ ΗΝ ἡ ΘῈ ΑΝ ΥΘΥΆΑΙ 

ἘΕΜΌΟΦΩΝΤΟΣ ΚΥΡΟΥ ΠΑ. 
ΔΊΕΙΑΣ ΤΣ ΟΡΙΘΟΝ ΤῸΝ 

Δ, Ἔν 'τὶ ΕἾ Θ᾽ Ν᾽ ' 

ΧΙ ΕΝ ΟΡΕΘΟΣΝΗ ΚΕ ΕΓΓ ΘΕ ΘΓ: 
ΠΥ Ν ΕΝ ΕΟ ΤΟΝ 

ΟΥ̓ΒΙΝΘΙΜΒΕΒΊΒΕΟΥΝνς, 

γινς ΜοΡιΖαιηίηϊοῦ ἃ ὁ 
(ς ἀηΠογόπάο, ἀρτὶ ροτ- αὐ νῶν, οἱαλεγ ΔΝ 

Ἀπ 5 (ἰοἱ Πἰπλῖτε5 ρεγαθηςθης, ΠΕ τὴν 

ὦ δέαηιμ]α ἀεχιίὰ οσίρεξϊα ὁ Ὁ ΡΟΑ ΘΙ ΡΙΟΝ Ὁ ΩΣ στα 
ἦν ργασδάοτγου: [) 605 ὅς π6- δ ἐπεί δῈ εἰΐύθις ἀετὸς δεξιὸς 

ἤξτοαλϑβ ργωπάεϑοτεγγα Ρετγ- ὌΠΑ φανεὶς ασοηγ{το,ασθ99- ἢ (ιἀϊς ρτεςατί,ντίς ργορίτι) ᾿ ἀυξαμϑροιϑεοῖς χαὶ ἥρωσι 
δοηϊσηίσας ἀεάφαςσογοητ, πος τγαπίϊεσαησ, ἣν ᾿ 5 

ΒΤ : Οἷς πξρσιδα, γάυ καϊέχοισιν ἵλεως ὼ ἀὐυϑυάς 
͵ὔ 

Τὶς δατοπι τγϑῃ [τ 5, 4{1ΠῸ τατγίας ἀθος5 Ρτα- ΤῊ Ἢ Ὁ ΑΝ 
{|ά4ος Μοάοτιμι γοριοηὶς ρεσσατὶ εἤδητ,ντὶ σερίπειν σφας, οὐτῶ δὲξίαινον τὰ ὁ6μα. γ΄ 
(ξ ρτοριτἰ) θοπὶσπίψας Ἔχοίρεγοης: παπταο δὲ διέξησαιν, ασοϑςνὐγονΐο αὖϑις ϑεοῖς τοῖς μ9-- 
ίς στῶ ΡὰΓ εὐ οε  γ ΕΞ αν γἀῦ καέχοισιν, ἵλεως ὸ ἀὐυϑις δέχεα 
πδττοθαταγ, Ογγις η Μοάίαπιαά Ογαχα- τ - ΑΕ Τα ᾽ » 

ἀντ ῤευον : Ἵ Β αὐὐδδθιζ. (τα ὃ ποιήσοιντες, ἀασασείμϑροι ὁν.- 
Θγγ σά γοτὴ ροῦσεθατ. Αα συθπινὶ ροσιοηῖῆει. ᾿ ἐς ας ἘΠ Ύ ὨΠΌΤΩΣ 
ταν Μοοχιπλίη τορίοης, ρεϊπιιπῃ ἐρτοπιο- ληλϑες. ὡφαῶρ εἶχϑό » ο νδὺ πατὴρ παλιν εἰς ΣΙΝ Ν ᾿ , δ ἢ ΕΠ 55 ͵ ι 

το, πλσταο σοι ρ οχὶ (Δ! ατάγιητ. Πεῖπάς πὥσας ἀπή4, Κύρος ὃ εἰς μυδεςασοϑς Κυα- 
γι Ὁ Τλμν δ ἢ ΒΕ ΒΝ ι ξαρξω ἐπορδύεῦ. ἀπ ας πος 

ογοίτ ἀποογοί (αἱ Ογτις: Ἱ εἰσὶ 1- ) ὅχ ἢ , “ ᾿ τοογοί, (αἱ Ογτγιις: Γ τισίητα τὴ μήδως πσοϑς τὸν Κυαξα ζω, τοοῦτον ΧΑ: 
11 φυϊάφη,, ἰῃ Ζαΐτ, σοσιτ ἄϊπιοο 411 ὅζαῃ- ο ) «“ μὰ, 2 ͵ 2.) ὑεὴς «7 

τοῖς {πἰρε παι) νοηῖτς δά νὸς σοηπῇιο- ὡσ αὖ εἰκὸς, ηασείσανΐρ ὀνχλλες' ἔπτφα δ ρετο 
Α ς ᾿ ς ἰὴ ͵ 2 

Βοογιοι πὶ Πτιητ, Ῥτατοῦ Ὸ5 εχ υα] πὶ ογάϊηθ, τὸν Κύρονό Κυαξαρης,πόσοντι ἀοοιζ ςραΐευ- 
. 3 τῆν; . 7.5 ῃ ͵ 

γα νὴ 4 παπηη τ. πὶ Ἔσο Π] (πη ἀοπηο, 411} χιι- μα. ὁ δὴ ἔφη, πιοισχιυοίες μϑὺ,, οἵ ἡ “το 3.ϑεν 
αἰραίεαιε, ἀατῃ ἀἀπιοηΐμητ, Οτᾶπῇ πα τ} αἷς Ογαχα- ἐφοίτων παοϑεὺ ἧς μιαϑοφόροινὀννοι δὲ ὶ 
δάτα. γρς, ἘτΟγτεαβ: Ναπιδγιις ίλπε τ, ᾿πααΐῦ, ἀνὰ θη : , ἡ μ ϑς 

σοϑεπώποτε ἀξελθοντων “σξϑςέρχονται Τ ὁ- 
απ οἰιπὶ αι ογῖς. θη φἀπηοάμπι ἄς]ο- οι“; ; ἜΤ ΔΉ ΥμῈ τον ἐπτ ον ἈΜα 
ὁζαθιτιν ογατη πος οΧ ΕἸ Πλ65 να] Ἰλ, ράσο ς μοίρον. πόσοι ἐινες; ἔφη ὁ Κυαξαρης. Οὔκ αν 

᾿ Ἂ ε ͵ ᾽ «ς ΕῚ ἤ 9 Π ᾿ 

Ποίος, αὶ ΖΞ αιιαῖος φάρο!!αητιιτ, ἰῃ Ῥεγς ο τρριθμὸς σὲ, ἐφη Κύρος, ἀχούσωνζῳ  40- εὑφεά: 
ἷ ἼΡ " 5 ἢ Ὅν ΣΝ ΚΟ, “ ΣἊνομν ΠΟΓΟΓΟΚ » 4ΠΔΠ ΓΕ 5 ταπ| Πητ ἈΌΠΊΟΓΟ, φρανᾷα ΔᾺ ἐκῴνο οὐγόησον,ὅτί ὀλίΐοι ὁντες ὥτοι 

ἔλοι]ς ᾿Ἰπιρογίαπι οδείπογο,  οσππ οἴης εῖ-.. «(ς, ͵ ΡΣ ΟΝ 
"Ὡς : εν αν, δομιοτίμοι Καλώμνϑυοι πολλωὼν ὀντῶν Ὁ ὀέχων 

δὲ Πἰς Ὀριι5,, ΔΠ Πιοζιις πἰς ταπ5 ᾿ΠΔη]5 ἔτ, κι  ὙΡΎΡῈ ἐς ἘΠΉΣΕΟ Υ 
Ποῆιδθιις πο νοπί πείθει ὁ Ιπηπιο νομί Ὡ σῶν ραέιως ΦΕ ΘΠ ΊΞΡΙ Φϑι: ἡ τιεύς 

“1᾽ " - 3 ᾿ Ξ Ξ ἐευλα, 5, γν νπς μ᾿ 
1111 ργοξεέξο, ἱπαῖς, δζ πχαϊτὶ αι! 4οπι  η-. τῶν, ἡ κα τίωυ ἐφοζηϑης᾿ οἱ δὲ πολέμιοι Οὔκ. 
ἔΡΩΗΕ σοῃίξατὸ ΕτοηΐπΠῚ ἡ ππ1π πλα]τὶ,, αἰζ, ἔρχονται. γα μ(φ δὶ, ἔφη,) πολλοί γε. πτῶς τῷτο 
ΪΏ Ἵ] Ϊ Ϊ : Ξ ΤΠ ῶντη,. 5) χω ἢ) " ΘΟ ΘΠ ΐητ, ΑἸ ς 4[1ο πχοάο:ταπγ ΟΠ Π65 σαφές; ὅτι, ἔφη, πολλοὶ ἥκοντες αὐτόθεν,θηνος 
οαάοηη γοίσγαης. [τ44; ἀεριισηαπάιϊπιπο-.͵.͵. 9, ὄ “εἢ , έν ᾿ 
δὶς οὔτ δάἀποτίας 1 Ἐν δ ΕΟ τι τὰ ρο- ὅν Ξόπον, πόρτες ζαυζα, Δεγεσμκ ον ποι 

Ττοβίρο, (οἷν ΠοσοΙ τας, αἷς σγαχαγος. Οαγ οὐσο, Φιρφαήμω τῦθ9ς τὸς αγδρας ; αγωγκη Ὑ98- 
ἩΡΤΤΙΣ (θ᾿ οοίτ Ογτιιβ, Ποη οτίαπῃ “πδητα Πητοο- Γγ Φη. τί δξζυ, ἔφη ὁ Κύρος, οὐ χαὶ τίω δειύα μιν 
ταράμη, Ῥίας, ΑἸΧΙΠΙ, Παυϊάςπι τὶ ἐς [εἰς σοπίξατ, ἔλεξα μοι, εἰ οἴοϑα, πόση τίς ἡὶ ποϑειϑσει, ὼ 

τατη ατα: αὖ {15 Δάποηίπης, ἥπᾶπὶ πο- ΟΕ ΘΟΕ ΘῈΣ ΠΈΡΡΕ ἘΥΉΩΝΝ 
ΓΕ ΨΎΤ ἢ . ὁπ Ππγς:ντ ΟρῊ 5 απηθαῦι5,ηϊιο Ραΐξο {Ζιαπὶ ὑϊς Ἶ ἰ Ρ ᾿ Ξ ϑ “ἘῸ β Ὁ 

το ξΕΠΠΊγης Ὀο]Πτπὶ σογαπηις, ἰητοῦ πος 4ε- “99 ζαῦτα βελευωᾶθα ὅπως αὖ Ξρξα τὴν 
Πδεγοταν Αὐάϊ νογο, πη υίτ γαχαταβ. τγ- γωνιζοίαθα; ἀκϑε δὴ, ἔφη ὁ Κυαξαρης. Κροῖ- 
45 φυϊάξ {1 Οτο ας ἄτισοῖς ρογαίθοταγ συς μϑὺ ὁ λυδὸς ἀγάν λέγεται μινείους κδὺ 

ἑπιταῤς, 



ἩΙ5ΤΌΟΚ. 
ἑπαέας ἣ πελταςξὰς δὲ χαὶ τοξοζας πλείοις ἢ 

πεδακισμυείοις. ᾿Ἀρταμα» δὲ τὸν τῆς μεγά- 

λης Φρυγίας ὡρρα λέφρυσιν ἱππασίας ψϑὺ εἰς 

ὀκπακιθαλίους ἀγάν, λογχοφόρους δὲ σεεὼ 

"πελταςαῖς οὐ μείους πεφακισμυρίων" Αεά- 

δαιον δὲ τὸν Τὴν καππαδοκῶν βασιλέα, ω- 

πεας μδρ εἰς ἑξακιοκλίους , ποξοζὰς δὲ χαὶ 

πελταςας οὐ μείοις πιδισμυδίων᾽ τὸν “εἰρώ- 

(ιον δὲ Μ οὐρα γδὸν͵, ἱπαεας πὲ εἰς μυφίους, καὶ 

τϑιαΐα, εἰς ἐχαι Τὸν 5), χαὶ στφφενδονη Τὴν παμ- 

πολὺ ὦ γοῦμα. ἃς αϑῴ τοι ἕλλζωας πᾷς ον 

τῇ ἀσια οἰκοιώζας, Θοεθὲν τὼ σαφὲς λέγεται; 

“ελοΐλ- εἰ ἕπονται πὸς δὲ Ἔστι Φρυγίας τὴς Ἵπαρ ἐλ- 
ληασπύντω ὁ, 
Ἐγαζα)- ληασοντον συμξαλῷν φασι ἈΓ αξαῖον ἔχον- 

, ἿΑ ! ς Χε 
δῶν τα εἰς καὔφρου πεδιον ἐξακιφαλίους μϑὺ ἱτο- 
καὺ- πῇ πὶ » ͵ ἢ ) 

εὐιοδ.. ὦ, Εἰ 9 πελτατ΄αδ δὲ εἰς μιυδμους. χοίόφις νϑὺ 

τοὶ χαὶ κίλιχας χαὶ παφλαγϑνας ποβακλη- 

οενᾷς οὐ φασὶν ἕπεαϑα;. ὁ δὲ ἀοσύριος ὁ βα-- 

(υλωνα πε ἔχων χαὶ ἘΠ ταϑλλίεῦ ἀοσυρίδω, δ 

ἐκέλατ- ἐγὼ μδν οἶμαι ἱπαίας μϑὺ ἀξ ἡ οὐ μεῖον δὲ- 

ὧν σμιυρίων, τόμαζα δ᾽, ; 4 οἷ ξ οὐ πλείω 

ΔΙ α κοσίων ἱ πεζοις δὲ οἶκι51} παμτώύλλοις. 

ἐμξάνοι εἰωθῴ χϑιοῦ ὁπότε δόῦρ ἡ ἐμξαλλ4. σὺ, ἔφη 

ὁ Κῦρος, πολεμίοις λέγης, ἱπαέας μϑὺ εἰς 

ἐξαχισμυρίοις εἶναι, πελτα εὶς δὲ χαὶ τοξόζαις 

πλέον ἢ εἴκοσι μυφιαδας. ἄγε δὴ,τῆς σῆς δὺ- 

γώμεως τί σιλλῆϑος φὴς εἴναι; εἰσὶν, ἔφη, μήδων 

πεῖς υδὺ πλείοις ξ μιυσίων, πελπειςαὶ ἢ 
ποξόται) “ἡμοιντ᾽ δ [ὠς ἔχε ἡμετεροὶς κ 

ἑξακισχεύρμοι εἰρυϑυίων δ), Ἔφη, τ όμόρων 

ἡμῶν πορρέίο το ἱπαεῖς μϑὼ τεβακιδάλιοι, 

πεζοὶ δὲ δισγχαύδμοι. λέγάς σὺ, ἔφη ὁ Κῦρος, 

ἵπαξας μδν ἡμῖν ἘΠ) μήον ἢ πϑάτον μέρος τῷ 

“ν πολεμίων ἱπαιχοῦ, πεζοις δὲ γἐδὸν ἀμ- 

ΕῚ 

φὶ πῶς ἡμίσεις. “ἱ δξίυ, ἔφη ὁ Κυοξουβης οὖ- 

λίγϑες νομίζᾷς περσῶν εἶναι οὕς σὼ φὴς ἀ- 

γέιν; δον εἰ »ϑὼ ὀύδρὼν πσροσδᾷ ἡμῶν, ἐ- 

φΦηὸ Κῦρε, εἴτε χαὶ μὴ, Ἷ αὖλις βουλά.σό- 
μεϑι; τί δὲ μοχξυ μοὶ, ἔφη, λέξον ἑκώ Ε 

ζῶν ἥτις 61. Δ,Έδὸνν ἔφη ὁ Κυαξαῥης πὸμ- 

τῶν ἡ αὐτή. ποξότοι ὙΣΡ εἰσι χαὶ ἀκόγίις αἱ 

οἵτ᾽ ἐὐκοίγων χαὶ οἱ ἡμέτεροι. οὐχοιῶ ἐφηοΚῦ- 

699, ἀκροξολίζεοϑαι ὀϑαγκη δε], τοιούτων ) ἐ 

ἐυϑὺς 

Β τοςοπίξατ,ητης (ςααταγί. "(αααιις οὐϊπι 

ΤῚΒΈῈΈΚΞ 1. 39 

Α δαηυῖτος ἃ οςῖδ5 ΠΆΠΠ|ς, σειγαῖος ὃΖ (Δ σίτταγος5 
Ρίαγος φαδάγασίητα ΓΑ Πρ ι15. Αὐτά πγαϑ αι]- 
τοι, πιασιᾶ ΡὮΓΥ σία ρείποορα, ΘΙ 
ὈὐξΟ ΤἌΠΠ14, ιαίτατοϑ οἰππὶ σοτγατὶβ πο βαιι- 
οἴοτγεξ αδάτασίητα μα Π]]ΠΠθι15 ἀπσοτο ἔογζαγ, 
Ατίδοις Οαρραάοοιπιτγοχ,θ]αϊτα τη δα (δ χ 
Πα, (ἀσἸτταγο5 ὃ οοτζαζοϑ τὶ σίγα Π1111-- 
θιι5 πα ραμποίοτοβ. Μαγαάσάιις Αγαθς ὁ- 
αμῖτος δά ἀφοῖοϑ ΠΔΠΠ]|6,σαγειις ὁοπτατη, πη- 
αἰτογιπι ᾿πσοηζοιη ἡ απ] πὶ ορίαπ,.1)ς ᾿ 
Οταοῖβ, ῖ Απδιη ἰποο! αητ, πος ἀππὴ σρῖ-Ὁς 

αἱ. ς ἀΞ 

ἰἰς, Ζαϊ α ΡΠτγσία ἔτττ, ργορτεῖ ΗΠ Πείροπ- ἐπ ἢ 
ται ἴτα, (6 σοῃἰππέξατι ἀἰοίτατ : σαὶ 4α1- 
ἀοσηλὶη (ὐαγίττι ρ᾽απιςῖς (6χ δ αατι τὴ Πητ 
ΓΑΙ], σοτατὶ ἀφοίος ἡ}. (δος ταπηθη, 

ἃς ΟἸ]Πςος5, ὃς Ῥαρμίασοπος, [ἴσος αγοοίΠτὶ 
Πητ,δαισατιιγὶ ποσαηταν, Αγ γῖιι5 διιζοπι1- 
Ρίδ, συῖας ὃς Βασγίοη οἰ, ὅς ἃ Πγτγία το πα, : 
ἀπέξαγας οἰδ,νεεαμ! ἄθπη ἀγίτίου, ἐα τος 
ν ο 5 ΠΆΠ]6.ΠΟη ῥα πο οὐοσ: σα ΓΓα5,(ατ (οἷο, 
ΠΟ βίαγας ἀπσεητὶβ : ρααϊταταπη Δ ΓΟ ΠῚ; 
πλοο ἰπἄϊςοῖο., Πηα ΧΙ  ΠΊ1Π|. [1 Θῃ1Ππ| σοπίαα- 
αἷς, Ζααπὶ ἤΠ65 ποίζγος ἱππιδάττ, Π1οἷς τα, 
᾿π4υῖτ Ογτιις, ποίξίαπ οαῖτος οἤς δα (6- 
ΧΑσΊο5 Π1116., σοτγαΐουιιπι {σ᾽ τγαΓΙΟΓ ἢ 4; 
Ρίαγοβ ἀπορητς ΠΠΠιι5. σα νογο, ΖιιοΠὶ 

τα Ἔχογοίτας αἷς εἴς πυπιοτα ὁ Μεάογαμη, 
ἰη4αυίτ, ἔππε Ἔα 165 ρπγθ5, αίιαπι ἀθοῖος 
1116: σοτίατί ὃς [ἀρ ίτταῦ!)} ἔογτο ποία ἰη α1-: 
τίοης [ἘΧαρΊο5 ΓΆ1}1ς πιογίης. Α θ Αὐπηςηῖ!ς; 
αυΐ ποῦ 5 παϊτιη! πε. ἐα αἹτ τ }]Π1α απα- 
τποέαάογαητ, ρε άϊτιπι νἱσίπεὶ Π11}114. [Ὁ ἸΟῚς 
ται, ἰπχυΐς Ογτα5, ΠΟΙ οααίταζῇ πΠοίξγατα 
οτίδπη ραγίς τοῦτα τ ΠΠοτῸ εἴς. ΡεαἸτατιπὶ λ Ὶ Στ ἐπ αὐ εν το τον δ τ : 

Ὁν γέατε ἀϊπι4ϊα. Ὁ 4 ̓σίτασ ὁ αἷς Οὐγαχαγοδ; 
ραιοοβ ῆς Ροτίας ἀγιτγαγῖς ες, αιο5 ἄἰι- 
σετοῖς αἸοῖ5: Ετ Ογειβ: ΝΟΌΙ5 νογο,  χαίτ; 
Δ ργξίεγθα ΠΉΠΕτο τορι, πὲς ἢ δ, ΠΊΟΧ ἀε- 
1 οταδίπηις. Τα μα], πα: ραρπα γατίο {τ ΡΡΕ 
Πηρσα]ογαπι, Χροῆίτο. ῬΓορο Οπηπίμπη,αἱξ ἀπωϑίοί 
Ουγαχαΐεβ, ἐδάθπη. δίῃ δέ ΠΠ]οσιιπη; δέ ΠΟ - ἐμ, 
{πῚ ΠΛ Π1το 5 (ἀριτίαγι) πιητ, ἂς ἰαου]αΐογοβ. 
Οὐμαοῖρο, {δι εοὶς Ογτιῖς, πυϊπίπποαι 
Πηταγπῆα, [65 σπλῖπι5 ποοοῆαγο σείοπάα 
δεῖς. [τὰ ἠπ! οπὶ νίμ5 ροίι]αῖ, Γοίροπάϊς 
Ουγαχατο5. ὅς τας : Ετὶεἰρίταγ πεῖς; ἰπ- 
ἀπῖς., ΠΠογαπι νιξξογία, 4ι| Πα ΠΊοΓο ρ - 
το 5 ἔποτίης. Μϊτο δηϊπὰ οἰ Εἰς ἃ Ρ]αγ θὲς 
Ρααςὶ νυ!ποτίδιῖς οσῃξο ἔξει ρου ογπτ, αμἀπὶ 
Ρἰθγος ἃ ῥαιιοῖδ. 51 ὄῦρο ; πὶ (ὐγτό ; πό 
δοϊηραζατα [65 εἰδ, αὶ ΓοροΓΟ αἰ15 τος 
ἅτις ροίπτ, Ζιαπι Δ ΠΡ οτίαϑ ντὶ ΠλΙτίΔ Π.115) 

Ὁ ἐ{μπιηᾷ 

ἄη ἡ) ᾽ » ἡ Ξ » , τ “ ΤΟΝ Ν᾽) .3}) ς 
Φοπλωνοντων. ἀμάϊκη γὸ δῖε, ἔφη ὁ Κυαξαρης. οὐχοίῥ ον πότῳ ὑϑυ.εφηο Κύρος, ἢ πλῴο- 

ἀν..: ΝΕ ΝΟ ΟΥ̓ ΡΝ ξ ῃ ἥ Ξ- ᾿ " Ε ᾽ ᾿ 7 ν ᾽ν 
γωνὴ νίκη, πολὺ γὸ δι ϑεῖτηον οἱ ὀλίο οι Ἀπὸ ἢ πολλῶν τι δωσχϑυϑυὸί α)ὐαλωϑθείησαν, ἢ δὶ πσο τ᾿ 

δ δ 

5 Ί « » 25 - ΕΣ Ε κι ΩΣ Ῥ 2 ᾿ 5 ᾽ ᾿ ὁλίϊων οἱ πολλοί. εἰ δξζω οὕτος ἔχφεέφη,ώ Κῦρε, τί δ ὀῆλο πἰς χῤφηον ἀὕροι," πέμπτῳ εἰς πξρσάδι 

Ε: 



εγν «4 ἰὔϊ, ἐκογοίτα. δ᾽ τατῃ ΟΥγ τα δά οος σοπιιο- 

ἵν» οἱὲ- οχῖος, παῖς ἔδοε νεῦρα ρεγμίθετασ, Εἔρο. ὦ ἘΣ 
͵ ψη,: ΟΥ4" 

το. 

λὸ ΦΑΝΌΡΕΗ ΘῈ ὑοῦ ὌΡΥΚῚ 

οαάεπιήϊο ὁροιὰ ἀοσφαπιας, σα Πιϊτάτο πη α χαὶ ἀἰ σελ  ῆῆν ὅμὲ Νὴ οὐ οελν δούβεῖθὶ ΤῸ 

Δα Ρετγίας ἱρίοϑβ Ρεποτγαταγαπῃ, ἢ Μοαϊς αά- ἘΡΟῸ Ὑ πῆμα Ἂν δλευδήαξ, ε 

ποτ φαϊ ἀφοίάας, ἃς πηαϊογοπη Ἔχαγοιταηι. .ν » ν ἐπ σα ἢ ΤΙΣ Ἶ 

Ρο[ξυ!οπιυ: ἄτέρο το Ροτίις ἢσς (εἴτε νε- ἦ- αὐτῷ πλόον ξρώτέωμα ̓ ὥλά ὐ88 Λϑωυ, 

Τιπν, αἰς γγα5,Π 05 πη] τἰτ αἴ ηο ποίξεςποη ἐφηο Κύρος » 4 ἴαϑι, ὅτι οὐδ) εἰ πλῶτες ἐλ- 
- ῃ δ - - [ ξ τ 

εἴτε {πρεγατιγοβ., οὐ δηλ! Ρετγίᾳ νῃϊποσῇ. ὅθ0ιεν πῆρσοι,, πλιήθ4 γε Οἕκ αὖ αἰ αρξαλοίς 

Ϊ Ϊ Ι ᾿ ͵ , ν ἔχ τὸ 
νεηίδηι. γυἱά οτρο ται ἩΔΟ] 5 : 4υδην Ποῦ ὙΠῸ ΈΕ ΡΥ ὙΤΥΡΝΣ 

Πτ νί4ςς: Εσαϊεπι, η παῖ Ογτις,Π1 ἤθη, 5) , ΕΟ ΤΥ τῆς 
ὃ: ΠΕΊΘΗΙ ' ἦΠἀμεῖνον πὅτου. ἐγὼ μνᾶν αὐ, ἐΦη ο Κύώρος 

ααΐτα, ΖΔΓ ΡΥ ΠΊΠΠῚ Ρεγίις ουυπῖθας πὰς ἀἀμωΣ ὙΡΤῸΣ ὅν “ἘΠ ὀρεεεον 
Ξ ᾿ ΒΕ . ᾿ “ "" ει 

ψοηϊεητίθιις εἰαπποαάὶ ἐλείσαπάα. οτγα- Ἷ εἰ σὺ εἰωω, ὡς ζῴχιςα ὅπλα εποιουμζωυ εἰ ἔχοιμ 

τοπ ἀύπηα, 484} 1015 ἱπβειϑιδάπιπιε πος. πᾶσι ἐκῆρσοι!ς τοις κσοϑειούσιν, οτα οὶ ἔγχον- ἐ᾽ ἀοα 
συ Ἐ: 

γ ᾿ . ᾿ ν 57 ε 3. ε «ς 

ἢτῖς, αὶ βαια!ς5 δά ρο!]αητιί. Ἐὰ νότος χω ἔχοντες οἷ παρ᾿ ἡμδῖυ) οἱ δ ὁμοτίαονκα.- κι δἰ 

{πητ, Ἰοτίσα οἰσοαπῃ ρείξις, ἰπ πιαπα ἰδιια ΒΡ κι αὐ τῶν κεν ͵ ἤει 
: . ἐ δλουμϑιυοι. ζατα σ᾽), ὅς1, θω »ϑ “ἰξ 

πγατος, ἴῃ ἀοχεγα σΟρι5 γο] Θοατῖ5. τα ἢ ΞῈ σὺ ὅδ], θωξαξ ΞΥ 
λ , λ " Ν 2 ) λ 

Ῥαγαιιουῖβ., ΘΠ οῖο5 ; ντ ΠΟ 5 σΟΠΊΠΉΙΠΙΙ5 ἘΞ ΘΠΘΕΓΡῚ δὲ εἰς τίω “δριφερφίν, χοττίς 
- . ς ς Ἄ, ᾽ ; ͵ 9} -“ 

Ἄεαπῃ Ποίξο σοηστααὶ τπ|π|5 Πσοαζ, δὲ ἱρίις δὲη σαγδρις Εἰς που δεξί) κἀν ὥταπα- 
- π΄... ! δὰ δ» λ ! ἐΑΤΕ τ Ἂν 

Εαταγαμα Πτσοη αἰτίας ἔισογθ, φαλπλίαθ- ρασκάυνασης,, ἡμῖν νϑυ ποιήσεις Ὁ ὁμόσε τοῖς 

πῇεγο. Ασπος συϊάςσπι Ρογίᾳς αἀππογίας 1|- .5.,,,υ},.ώ.}, » ͵ ᾿ 
Ω Ογαντίοις [ἐγοὰ ἯΙ αστφαλεέςατον τοῖς πῦλε- ἀσφαλέ- 

1ος Ποίξες οο]οθαπτας, 4] ΡΠ τι ααοῖΞ 9, κα. 41 σὴ η΄. Ὁ! Ξ 
3 ς Ε φερὸν, τοι 

ἀαοταυτοηι ισοιίητ, οο5 γουίς δ ἐχαίτί- ἐν δὲ Ὁ φάγγᾳν η Ὁ μβνειν αἰρετωτεθον. ἜΝ 
μ ᾿ Σ - " Ἄν ΕΝ ἅν.» Ν δ . ῃ 

θὰς φάτ αΐπλι5, ντ εἰσ πος ἔπροτο νασεῖ, ταηουϑὺ δὲ, ἔφη» ἡκᾷς μϑὺ αὐζυς ἔχε τὸς καὶ πὶ 

ποσςοπαοτι. Ηος πιοάο ἥπαπὶΟγγῖις ας αϑμονζας᾽ οἵγε μϑρ τ᾿ αὐ αὐτὸν" φάγωσι, 
Σ᾿ - Ἷ: - ᾿ ᾿ - 5 ͵ ε ἐς ῃ ΕῚ τ ͵ 

{ταϊῆοι., νἱίας εἴς ὐγαχατὶ τεέϊς ἀΐσοιο ἡῴτους ΡΥ ΞῪΝ ἘΡΚῚ 

Οπατο Π}11 ἀς ἀτοο ςη ἰ5 ρας πιρῃ- χς ͵ 4; ΤΣ  ΣΣΣ 

τἰοποιι ἔλοίε δας Πρ 15,6 ἀγπλα,άς 4α1- ΚΕ Ὁ ΤΩΣ: ἰκέν δὲ Ὃν : ς- ἘΡΠΉ ΤΕ: 

διι5 πηοάο ἀϊέζαπι, ραγαθατ. Εὰ ριοροίαπι(" οϑλαι. Κύρος μδὺ οὕτως ἔλεξε. ᾧ δὲ Κυαξά- 

Ῥετγέσξξα φυυτὴ εἤςης, άσγαπε ξαιαῖες ρὴ ἔδοξέ πε 472 λέγειν, χαὶ πὸ ̓ ϑὺ πλείους 

Ῥοτγίατιπι οιμη} 1110, υΐ ἃ Ρεγίς πγίττοθα- μεταπεέμπεαῖ σἐκέτι ἐμέμνητο, παρεσκόυ- 

ἀξ δὲ ὅπλα τὰ ποξοφρηυϑία; χαὶ οἀδὸντε 

: τος ετοίμλα ζω τὰ «σῶν οἱ δ μῦ ἥ. 
νος Ζυΐάοπι, ἀπηϊο, αΌῈΠῈ {10 δ ἀγηηαῖοϑ, β ξ  ἈλΧ σῶν οἱ ομμοτίμοι παρη- 

ἐἤδὰς - ἢ 2) δ γολ “ ͵ ᾽, 

» δζ ΔΏΠΠΠ15 ΡΆΓΑΙΟΚ νίάεγοπη, νῖ 41 πᾶ η5 σον» ε5γ7Ὲς ζω Ἔσο πόσων ςράτϑυμα. ἐγ 

» σαπὶ Πποίξο σοπίδστατὶ εἤοτίς ; Ρετίᾷς νος. δὴ εἰπᾷν λέγεται ὁ Κύρος σετενα γα γῶν ἀύζους 
Ἶ Ρ - οἱ Ϊ 21Π|Ὶς 1Π--" " " Ἵ ΞΙΝΟΝ ἀοἢ τ ᾽ »»ὙΟ, ΤΌ νῸ5 (ξααπιητατ, οἰ Πχο αἱ Αὐτη 5 1Π-τ' σαδε. δδες φίλοι, ἐγὼ ὑμᾶς δραν ἜΣ 

» Πταέζος απιππσδαογζογθηι,, νῖ ἴῃ Ποίξεπι 

5». Ράρπατο, ΠἰΠ αθ 60 παι ΙοΠρ ΠΠπης οο]- 
μϑὺ καθωπλισμένους οὕτως, χαὶ ταῆς ψυχαῖς 

- ͵ ͵Ἱ ς ᾽ 

»" ἰοσατί, πο ροίοητεν ογίταβ (ππ|,ηῸ ἢ ραιοὶ παρέσκά. ασμμένους, ὡς εἰς γειραις συμμέ- 
- . ΝΣ “ἃ 5 “ ͵ ᾽ς 

» σοηπιξοτοτῖς, ὃζ (011 αί; ρία 1} (οἰ πια- 1) ξογζς τοῖς πολεμίοις, τὸς δ᾽͵ ἐπουϑμους ὑ- 

3) 

Ψ » 

3 

.- ) 

᾿Σ 

. » 

Ψ Σ 

“ » 

« 5» 

ΕΣ 

δ: πάπὶ1π ποίει απι πααϊείτιι αἰ πηδ ἱποίἀδγοιίδ, οἷν αἴσας γινώσκων ὅτι οὕτως ὡπλισχένοι 

Δαιιογῇ αι νο δὶς οποηίγοι. Ιᾶ νογο ὅζοου-. μὰν, ὡς ὅτι ὍΡΩΝ τα ' 

Ρογα γί γο τ ματα σοπτοπηπ πάν ΟτΠῈ ἀπ Αὐὰς τ Ὁ ἐγ  σῖν: δε ινπίεο ιαλεὶ 

αὐάιοοητῖος δάοῖες, ὃς {Π|5 ἀτηπαὰ ν εἴτ Π- οϑαι" θεῖσα Ρ, βλιθοι φςαγτές, Χαὴ ἐρή μοι 

ΠΥ] αταγα ἱππτὸὺν ταστοι σοῦ ΔΠΙΠ1 6χ- συμβιοιχῶν συμπι]ονῖες πολεμίοις πολ- 

ἀουδητίιτ ας (ΟΠ Πἰσοῖ ποίξγα ράττος ογῖιτ. ΕἸΣ λοῖς, παϑοιτέ τι. γιοῶ ὀξευ, ἔφη σωμαΐζᾳ »ϑὴ 

ΘΠ ΠῚ ο1115, 41 ΟἴΠΠ᾿ ἱπιροτίο οἰξ, ντ πῦ πλο- ἔχοήες ΡΥ ΡΣ ΜΕΤ ΠΟΘ ΝΣ 

ἀονίτ ρίς βοττίς ἔτ: (ο οτίαην Πππάϊοίε 6Π1- ἀκ; κα ἧς ; ἣ ἣ 

οἷατ, γε ῚΠ1, φαΐθας ρύχοίς, Ιομσε ορτίπλ! ο- ὁ {6 ἐ μοι υ ΒΑΡ ΣΕ ἐροιφεζας γεμίω ψυχας 

υδάλῃτ. Ηςς φυῦ(γτις ἀϊχηοτ, σα! (ἀπε αὐτομ᾽ ϑύγάν γ ἡβμετέθον [6 Ἔ ἐρρόν. Ἔοχον- 

οπιηο5; Ζιιοά [Ὁ ρ᾽ 1 5 Πα ίταγος ἢ ρΡασ Δ τὸς Ὑ ὅν] σἕκ αὐτὸν μόνον αγαϑὸν εἰ δα- ἐχ ἑαυπὲν 

Ὀμηίαη, (οσἷος ἀγα γοηταγ. Ν᾽ Π115 αιιτ6 ΠῚ ΟΧ ΟΙ5 1 Ε λὰ ἡ ὩΣ ρΡ μδμων κι μελάοϑιαι Ὑ Ὡς πὰ μόνον α- 
- { ᾿ ᾿ 

«ας δοπιὸς γι ῃς πιο ππι]οήππτις οἵξ. Εαάεπι ἔοτ- 
ΤΙ ΟΥΑ 

δΐο, 

! " ς λ 3) ΕΣ τα ΣΡ τον σαὶ 

τα! ταἶγα σισδηι ργοίονγο νομοῦ, 4αΐ βελησα ἔσονται!.ο κἂν ΠΡ ἜἩΠΕῚ 3 “ πη “ι" 

Ουγεο σοη 1 ἄατο νο] πη, ντ ρίο ΠΟ 5 νοῦ- αὖ πόρτες ; νομί ζογϊες κζν σλφόγων ἀγω- 
Ῥαταμ ἔλοίας, απ πὶ ἀΓπγὰ (πη ΔΟσαρτατΙ, γιᾷοϑει" εἷς δὲ αὐτὰ χαὶ ἔλεζε τοιάδε δλλα 
4] ποθ το α) ἴῃ Ποίϊτοπι ριιρπατατὶ ἔαητ. θαυμαςαὰ λϑὺ, ἔφη, ἰσως δόξω λέγᾳν, εἰ Κύρῳ 

συμξαλάύσωτι εἰπτᾷν «πῦρ ἡρδιν, ὁτθ τὸ ὀσλα Δλαμβαΐωσιν οἱ ἡμῖν μέλλογες συμμαχία: 

ομο. 



ΠῚ Ὁ ΘΙ ΙΒ ΕΒΙΝ 
5 

ἢ " 
δὰ γινώσκω ὃ, ἔφη, ὅτι οἱ ἢ᾽ ἱχφμωτάτων χα! ὰ Ὑετγαπιαπίπιδάποτγίεγ νἰἄθοῦ, δουι ο-: 

ὌΝ “»“ , ἐγ ͵ ᾽ 

δ χαὶ κακῶς ποιήν λθ.»:, ὅτοι ὃ μώλιςα ον- 
ζ Ὅἥ π» 7 "» ΠῚ 

δύονται Ἃ ψυχαῖς ἢ ἀἰκϑογτων" ἡ δῶρφε ζω δὲ- 
ὑτ' ες ἊΣ Ελι »"» 5») ᾿ 

δῶσιν οἱ τοιοῦτοι, κἀν μείω τυϊχόϑη ΟΥ̓ΤΌ . Ἢ Τὰ 
ΝΣ ᾿ Δ 

δα ΖΦ ομμο! ων, οιφς μείζονος αὐταὶ τιαΐυται 
ε ͵Τ ἡ "»ν ν᾿] ε ! 

οἱ λα μξαγοϊες. κα γεοῦ, ἔφη. οἱ πῦρ σαι Ὡϑα- 
“ « ᾿ ! ι “ « ͵ 

κληθεντες κἰποῦ Κυρου πολὺ μαλλονηδ)η- 
λυ ε - δῖ ἃ ζ ͵ “7 , 

σὺν)» ηυῷ ἡ μ δαικαδλουμϑροι. εἰς πε τὸς 
ε , ἈΈ ΝΝ ἢ ἿἾ 
ομυτίμκοις κα ιςα νϑνοι, βεξωοτερως σφίσιν 
ε ͵ » ο΄" ε Ὗ ͵ 

ἡγήσονται εἰγήν τατὸ, ὗπσο βασιλέως τε παι- 

ςς 

πν ΟΝΝ ὶ ν΄. ὶ ρ-- δ με 9 

εἰ ὑφ᾽ ἡ- δὸς ἡ ίασο φραπηςρὸ] γίγγουϑμον, ἡ εἰυφ Β 
) « δ τυ. 5 ἃ ἔπι " Ζ΄ » [ 

ΑἿΣ τὸ ἡμλν" εἰς Ὁ αὐτὸ τῶτο ἀγϑινίο. ἀπάνω μϑύτοι 
ον χε ν} ἈΑΣΌΝΑ ΝΠ! Ἵ 

οἰγνοιο. σδοὶὲ τὰ ἡμέτεροι χδ δλλὰ πὸρτὶ ὅ9ω δ4 

τὰν αὐδρων ϑυγῳ πόρτως ὦ ᾧ69: ἡ(κᾷ. ἡμῶν 
Δ.) -“- 3. ΤΣ ͵ 

γὸ ἔςαι τϑτο γϑησιμιον ̓ ὃ, τ αἰ οὗτοι βελτίο- 
, «Ψ λ ᾿ 

νὲς “λυωνται. οὕτω δὴ ὁ Κύρος καταῦϑείς ζο 
Χ 

ὅπλα εἰς Ὁ μέσον, ὃ συϊκα,λέσος πόρς τὰς 

“«ἧσὼν ςρατιωζᾳ; , ἔλεξε τοιάδε. αὐσγες «ᾧ»- 
Φ νν ! 

σαι, ὑμήφχαὶ ἔφυτε οὖν τῇ αὐτῇ ἡμίν χω 697 χρὴ 

ἐζαφυτε: χαὶ τὰ σωμιατοῖ γεήμὴν σσοὶὲν χξ ́ ἰ- 

Θονα, ἔχετε ὶ ψυγχας τε συσὲν κακίονας ὑμῶν Ο 

πσϑοςὐ κά ἡ μδυ ἐχφν. ποιούτοι “7, ὄντες. οὐ μϑὺ 

τῇ πατείϑιὶ οὐ μετείγετε αὐ ϊσωνή μῶν, οὐ 
ΓΜ 2 , ᾽ Π Χ ᾿Ὁ 

ὑφ ἡμδυ «πελαϑειτες, δλλ αι σοῦ τα 
« οἡ Ι ἡ “ 

᾿ὀχιτηδάα οὐϑαγκζω ὑμῶν 61) ποριζεαϑαμνιῶ 
Δ -" «- 2 

δὲσπως κῶὺ τα ἕξετε ἐμοὶ μελησᾳ σεοὼ 
᾿ -“ “ ν»)5 7 " ᾿ -“ 

λαβόντας ζο)ς ϑφοῖς᾽ ἔξες! δῇ ὑμῖν, εἰ βούλεοῦε, Τλαςῷ- 
.« “" ε ᾽ Ϊ . 

σιν ὀσλα, οἷα, πὖρ ἡμ4: ἔχουϑρ : κὶ εἰσι γεῖο9- 
ς Ἔν ρα ΡΟ ΚΤ  ν μὴ Πν 5“, 

νες ἡμίζυϊεςε, εἰς Τ' αὐτὸν ἡμῶν κινδχονον ἐμιβαν- 
" 3 

γάν' καγτι ἐκ, πότων κα λὸν κάγαϑον γίγνη- 
ς Υ 

ταὶ, τὴν ὁμοίων 
, ! ε Ζ᾿ Ν 3 Ἂι 

ασέϑοϑεν γθόνον ὑμής ΤῈ τοζοται κἡ ἀκοντίσαι 
“Ὁ: ἍΜΑΣ ΡΟΝ Κυρν, Ζ «ο0ρ “ 
ἡτΈ, ἡ ἡμιῆς Ὄ ΕΙΤΙ γειρ9ὲς γί ζῦτο: ποιὴν 

͵ ΡΒ. Ψὰ ΣΟ 

ἥτε, συν θαιυμκαςον. οὐ "ὃ ζώυμινολὴ ὡς- 

«ἧρ ἡμῖν, πὕτων ἐχεμελάαθαι οὖν δὲ τῆδὲ τῇ 

ὁπλιίσα σοϊεὲν ἡμά; ὑμῖν, παδοέξομϑυ. θωραξ 

μϑὺ γὸ «ες τὰ ςέρνα Ῥϑμόζων ἐκαίφω ἔςαι, 

γέρρον 5. οὐ τῇ ηριφερόι, δπόντες εἰλισμεθου 

φορᾷ, μ(οίχοιιοο: δὲ ἢ σαύγερις ον τῇ δεξιᾶ, 
φυλαῆο- ἥδ παιᾷν τὸς ἐναντίας δεήσᾳ, συ σὲν ἡ φυ- 
μένας, ἢ 
μήπ 

λ 

ΤΩ 

φέ- 
ει; πλζὼ ἐν τόλμῃ» ζὼ σεσὲν ὑμῶν πσθ9ς- 
ἡκ4 ἡ Ὥογα ἡοδμ'παρέχεοϑει. τύκης τὲ ̓ " ἔχε- 

ϑυμήν, ὃ τὰ κα λὰ πϑύτα καὶ τὰ ἀγαϑὼ κτᾶται 
λ ͵ «.«-᾿ ͵ὕ “ εἰν ἦι τον 

1 σωζᾷ, τί ἀαῦλλον ἡμμὼ ἢὐμῶ πσθϑφήχει; 

ΕΝ οἿ ͵ “ ΕΝ ε ορ 

- θυ ὧὐ Ο» τότοις ἐτέρος ἐτερου γμγυ 3, 

ταῖϊοπο5, Ζαῖ 15 δζα δα ποποίαμη ρες  δη- 
ἄτι, χα ᾿ς οηάιτιη ἔλοαἶτας οἱἘ ππαχίτηα, 
ΡΙαγπλῦ [ἢ ἀπ ΠΊῸ5 Δα ἀἸΘ ΛΓ 11 ΠῚ ΡΟπειγαγα. 

Τά ἢ πλαπεία αὐ σίαταν, σειν Πίογα την 
15, ις ρατῖς ποπλῖη 85 σοπ ἀϊοίοη]5 οἴ οι; 
ταπηθῃ ἂὖ σοι ρ  Έ θιι5 112 ρ] ατὶς δ τ τηδῃ- 
ταιγ. τ ἀετη ἢ πλοάο Ῥογίας Ογζγις σοπογῖα- 
τιια ἔπουῖτ, ππτΐτο στατίτθ οἷς πος Γατατῇ οἴ, 
Π|αΠῈ {1 ἃ ΠΟ 5 ργα ξοταν. τα ααί αν ἴα 

ογάϊη θην Ϊ σοορταεὶ, οποποίιμι πος ἀτι- 
ἑξατί (πητ Ιουρο [ο] ἄτας. Π| δζ ἃ ΠΠἰο γοσὶς, 
δε ἱπιρεγατονο, ργο πο σαι: ααπη ἢ οὸ- 
ἄςπὶ οροτα ποίετα ρογιδηϊαπε Ὁ πα αι. 
ΠΟ Ια φυίάςσπι αροῖς ἀεδςητ, φι ποίξγα- 
τα ἔπη ρει; (ξ οητηΐπο “ποις πτοάο 

ΠΟ δὶ5 Π]οσαπ δη π] {ππεοχδοιξα! Ὁ ε6- 
4αϊά οηΐπι ΠΠ]ούατη νἰγταεῖ δοσοῇονιτ οτς 
ποῖεγα ἔπογίτ τας Ογγιις ΑΓ ΠῚ Ϊ5 [ἢ τ ΘΠ ΠΔ 
ΡΓοροῇείς, αἴας οπλπίθιις Ρεγίαγίι πλ]Πτιτ5 
ςοπιιοσατῖίς, πε] απο ἀ] ογατίοθ Ποίσαῖτ. 
γοβ φυΐϊάειῃ, Βεγίς, ντ οὐτί οἰ ἰς αἰτία 1 
οαπτοοάομ!η (οἷο, ὃς ντ σοῦρογα ΠΟ Ϊς ηἰ- 
ΠΗ ἀστοιίοτα ποίει] (πητεῖτα ραγ εἰξ οτἰᾶ, 
γείξτος απίπιοβ ποίξεῖς πα ]αααιᾶ 'σηα- 
πἴοτας οἤς. Ατὸ; υϊίπχο αὶ αι Πτ|5.. ἰῃ 
ΡΑτεα ταπγθη ρατὶ ποδιοῦ σοη ϊοίοπο ΠΟᾺ 

ογατῖς τ ἤοη αυο ἃ πο ἷ5 ἱπΠ46 ΓοραΪΠ πεῖς, 
(ςἀ φυία νοὐ5 Οτ15 ργαπ αὶ ν ξξιι5 ΠΟ ΌΠῚ- 
Ρεγςος. Ναης ὃζ μα], 4115 θα πο πα ητίθι5, 
εὐτοιῦτας, γαῖ] πο ἀεῆτ: ὃζ ἔλοιταϑ νος 
σοποράϊτας, παπίάοηι τα ΠΠΡαοσῖς, νετατα- 
ετῇ ποῦ ίς Αἰ χα [ἢ γὸ ἔογτο ἱπξου!οο5 Πεῖ5, 
{υππτὶς ταπιξ εἰπίπηοαὶ ἀιπχίς, πα] 1 ποίξ γα 
{πῆς ἀφ πι πο ίοατα ρογισιίιγη αὐ σατίστας 
Πααυϊά τοξες ργατοϊαγοαρίπορεεσις, γα πλία 
ποίξεϊς ρατῖα οὔίοααδπλίηϊ. Παξξοπι5 4α1- 

δου 5 Ν δ “ Ξ . - 4. . 

ἡμῖν αἰξιοΐαϑαι. “᾿ μϑρ ὄξω Τ) ἄοιι νὸς 4ποφίασ τεῖς ὃς ̓ φοτ]ῖς νη ἐ[ς,Π- 
οὐ δ Π05: Δ (1 Γοττε Ἰη ἢΪς ΠῚΪΠ115, 715 ΠΟ 5, 
1πἀπ|ππ|} ἔα {π|ς, πίστι πὶ 1 ντά τὶ ηο ἀοθοι, 
ΝΥεᾳ επίπι νοῦς δὰ Ππρα]ατὶ οἵ οτγα τγα- 
ἐδ 41,ρογίπς δο ποῦ 5,οείπμη εγαῖ, πῃ πος 
νοΓο ἀγηηοσῖ! σεπογο Π]1 το νοδίς ροιίο- 
Το 5 Πος ογίηγιιβ. ᾿Ν δηλ οσῖοα σα] ς ἐστ - 
Ρτα οὐΠπαφας ρεΐζουνι, ἰσύσλαις [ἢ ΠΊΔΠΕΙ 

οἴαῖος., ἥυαπιὶ οπλης65 σοίξατο σοπίιςα!- 
πλιις., ἴῃ ἀσκεία ο᾽ δά Τ5 νοὶ (Θοιι15., ατιᾶ 
Ποίτῖς οα ἀσπάτις οἶς, ποαια αυϊάἀαιλπη 
νεγεπάσπτῃ., Ὠἰτ πο ΖΘ, Ἰξξας ΕΓ γοτατ, 

λαουϑιύς μή τι πιαϊσοῖες ὅξα μὕστωμϑυ.τι Ε Οὐυὰ ε( ἰρίταν Ιῃ Βῖ5.. 410 ΠΟΙ γα πῚ ΑἹ] - 
ἃ. 45 δὸ αἰϊο (προγοταῦ,, Ἔχτγα απάἀασίδιη, 

ΠυΔΠ ΠΟΙ ΠΥΡΠΟΙΌΠῚ ρα οἴ ἃ ν 15, Ια τ 
ἃ ΠΟΡί5 ἰρί15 ρυϑίταγι ὃ Ὁ αἱ 4 οπίτη σαιη]α 
ιοῦῖς, Ζι τ το γὸ5 ΠῚ 711, 0 ΠΟ5, 
νἱζξοτίαπι (πὰ θοηα ρεποίαγασιιο οπιηΐα 
Ρατδητιτ δέ σοπίογ δι) χροίογο ρα 

3 

«- 

- 
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41 ΧῈΝῸΟΡΉΣ 8ῚῈ ΘΝ ΘΥΝΕῚῚΙ 
, Ἄ Η 5 Ω “ αὶ ! ἥτε “ 

» ΟἿ] (μοεῖς σοπί ηταποιη, ΠΊΑσὶ5 ποία, ἃ κρῳτος πε,ὃ πόρτα τοὶ ἢ ἡτηογων τοῖς κρείπἼοσε 

Ὁ» αλπι νοἔγα ἰητογο  ῖς, ν τ ογαπι ρου, ΠλαΓ; 

» ποά ἀπ4επι νπτιπὶ ἔαουτατος ἀευϊέζο- 
» ταπΠ} γηϊπογίας σἱέξζογίθες ᾿ατρίταγὸ Ὑ ἀπι- 

.» ἄτη αἰχίτ: ΑἸ Π{πἰς οπγηΐα. ὃς αύπια ἱρίᾳ 
» σα τ5: ΖαΪθι5 ἢ ας ᾿πά ἴσο, σοῖο σα- 
» Ρίατ, ΠοΠΊ Π ΡΥ ο ις ρα οθοττὶς ρτς- 
» ξοδσιιη, ποδσαμῃ εοάοῃ πτίοςσο. (Λε 
» ΔατοΙη σοΠἀἰτοπ ΕΟ οΠαΓ] ΠΥ τὶς σοπ- 
» ταητιῖς οἰ αγπγα Πλ] ΠΠΠ τὸ σοπιιοηϊοητία Γο- 

ὃ" τίποτ. Πα Ογτί νεῦρα πιόγιητ, ααα Ροτ- 
(- χαπηι δαἀηΐδησ, ἰατε (ς αγιτγα στα 

- 

δωρῴται, τἱ εἰχοὸς ἡκκὰς κἀλλον ἢ κ ὑμας “στὰ 
! ἥν 3 Ἵ ͵ Ἔν λ 

δάαχ, τέλος, πεν ακήκοατε τλυτει, ορωτεῖα, 

ὅπλα [πϑύτα᾿ ἘΚ ὁ μϑὺ χελζων δαμξωντω 

(τα, Ὀιποϊραφέοϑω “αρὸς “- ταξίαρχον εἰς 

: ὁμοίαν παξιν ἡμῖν ὅτῳ σ᾽ αρκά τ μιοϑοφό- 

ρϑ χώρα τὴ) καϊα μενέτω ἐν τοῖς ὑπηρέϊικοῖς ὃ 

πλοις.ὁ ϑύδτως εἶπεν. ἀκ ἐσειες ὃ οἱ πῆξσαι» 

οὐγοκκίσαιν εἰ πδακα λούμϑυοι ὧξτε τὰ ὁ μιοίου 

Ἵποιϑιγες Τὴν αὐτὸν τυϊγόμήν, μον ϑελησοισι 
1ηας αταῖοπη τ] ΓΟΥΠΠῚ ΠΟΡΙα δὲ 5 ὭΜΜΟΝ » Οπηπηοῖ ἀοίηάε ατα Ρ ΒΦ τι ποιῴν, διχαίως αὖ δζρὰ πλωτὸς “ αἰαῖνος 

ἐροίξατο αέξιγος, ἢ δά ρᾶγοβ ἰδθογεβ, οα- 
ἀουηδ; ρταπηϊα ἰπυίτατί,Ποη ραγαΠφῶτ, τὰ- 
ας οἴ 65 ΠΟΙΉΪΠα {πᾶ ρτοῦς ΠΙ, αὐπλα ἀο- 

δγννι αἡ οἱρίπητς. [ητεγοα νεῦο, ἀππὶ χοίτο5 αάτιοη- 

ΠΊΗΣ ταῖς αυάοτη 1] ἀϊσογοπταγ, Πα ς ἄππη τὰς 
δΡ μον ΠΠΕΝ φάείςητ: τις δ σοτροτα {ΠΟΓ ΠῚ 
Πα α φάτοδιν ὀχογοοτγο ἰτοθαταγ. ἃς οὐ πιη 

τατοηοτ οἰτεπάοτο, ἃς δά τὸς Β6] Πᾶς ἢ ]-- 
Τηος ἀΟΊΟΓο. ΑΟ ΡΓΓΠΊΠῚ Δάρατγίτοσιθιι5 ἃ 

(ύγαχατα ἀσοορτῖδ, τππαπήδθαι ; νεαθιιπηάς 
τα Πτῖρ5 Ππσι 5 οππηΐα, ααίθας οἤδστο- 

Ρ 5, ράγατα Ππρροάίταγεητ. Ὁ το αιπιπι τα 
οὐγα τ, Πα 1] ᾿Δ πὰ Π1Π1π| γα Πα] πὰ ογαῖ, ηἱ- 
{1ταὶ παι ταγὶς Οχογοίϊζατου ν Ἰάς θαταγ ΘΠ] ΠῚ 

5 δηϊπη  ἀπογα  ΠῸ ΠῚ πη σα 15 ΠΠ 5 ἴῃ το. ΘΕ 
» Βοἱ ργα ξδητΠηπιος, κι δηϊπγῇ ἀ Ἐπάϊο γο- 
τ ρ] στ π ΓΟ σΔΏτοΒ , ΠλιΪτα ΠΤ ΓΟΤΊΠῚ 

οσσπρατοηΐδθες, νηὶ (ε τοῖος ἄαγεης. Ὁ υΪη 
οΥΖ Πλ ΠΣ τις αὐ ἀγα ὃς ἰασα]ογα ἢ Οχετς 

νΨ 

» 

. 9 Ψ 

3 ., 

Οἰτιῖ5 ἀπ οῦς [Ὁ Π1ς. Πος το] ατ:ντ ἀπτη- ὲ 

ταχαττηγαξεὶ, ο]αάϊο, ογαῖς, ἰοσίςσα, Ρυ- 

σθλτθητ. [τὰ6’ {Ἐατῖ πὴ {τ Φογιηι ργα ραγδαῖς 

ἘΠΐΠγο5, νῦ νοὶ] σοπη ΠΊΪ 115 στη Ποίξε σοη- 
ϑτοάιοηάιπ [αταογθητ; να] ἕλε πάτιπη, (ς 

ἘΠ 5 
σπινοντεξῳ 
ΟΣ 
ομρίως 

βιοτενειῖς 

αἀμηχόμδιες βιό ἀφ. [ὺ Κ ὅτω δὴ Ὡἰποίρά- συΐγουύοι 
[4 ͵ 2 ͵ - ; 

Φον) πᾶρτες, ϑὐέλαίξον πετασπλα πόρτες. 
παν δ Ν, ἈΥς ͵ ἈΕν ἢ λ ͵ οὐ ᾧ δὲ οἱ πολέμιοι ἐλέχϑντο μϑἔν “στο 9ειένα!» 

ΓΑ ΡΥ ΑΕ » ) “ « 

παρυς, ὃ σσΐδπω, ον πύτῳ ἐπιφρφτο ὁ Κίοος 
2 λ λ ͵ ψ7. δ »ς {τής Δ Ἂϑ ) 

εἰσκῴν μϑὺ τὰ σω αἴθ ξ ςία 
ἀκ τ ν Ὁ ἐγε σι τ δὲ δα σκᾷν ὃ τὰ τακτικα,, δηγάᾷν ὃ ὅς ψυχας εἰς 

λ ͵ “ -« 

τὰ πολειμιιχα. χαὶ “οοότον ὑϑὺ λαξωὼν χο δ οὰ 
[2 , τ ς “ Κυαζξαρκ ὑπηρέᾷς, «υδοςέταξζεν ἐκαςοις ἕ, 

φρατιωτῊ Ἢ ἱκανός ὧν ἐδέοντο πον, τα πεποι- 
͵ “ “ δ ο΄ ᾽ν 

Οημϑια Ὡὐβαιαεῖν' Τδτὸ ὃ “ὐρασκάνασας, ου- 

δὲν ἀὐύζις δηλο ἐλελοίπτᾳ, ἢ ἀσκῷ τὰ ἀμφὶ “- 

πόλεμον, οκῴνο δυκῶν καίϊα μεμκαιϑηκέναι, ὅτι 

ὅτι κρατιςοι ἕχα ςα γίγνον.), ὃ αἰ αφένδιοι ̓  

πολλοῖς ποςέχφ! Τ' νὃν, ὅχτ ἕν ἔρχϑν δά πον- 
ται. ἃ αὐτὴν 5. τὴν πολεμικῶν αἰθιελὼν χαὺ 

Ὁ τόξῳ μελετᾶν καὶ ἀκϑντίῳ ) κατέλιπε τϑτο 

μμόγον αὐξις, Ὁ σεεὺ μαχαίδῳ ἢ γέρῥῳ ὁ θω- 

ὅφιχι μαγεοϑει.ὦςτε 409υ: αἱ τ παρεσκεύα.- 

σεζᾶς γνωμκοις,, ὡς ὁμόσε ἰτέον εἴη [53] τοῖς 
“ ἔ Ὡχον 75 Ξ ΐ 3ν.Ὲ ͵ ἥγχ0.}5) ͵ὔ ᾿ 

ὉΠ] 5 1 Ὁ. 110 πλοπλξτὶ (οοἷος εἰς, [ἃ νο- ΤΠ) πολεμίοις, ἢ ομκολογήτεον μή δὲνος αὐξίας δὴ 

τὸ [τότ σταις ο[Ὁ 115... αϊ αἰΐαπι Πα] ΠῚ 
Ὁ σαι ὯπΠ| Δ πος ἀσοίρογε (Ὁ Πογαητ, 
ἤπαπὴ ντὶ ῬΥῸ 115 ρασηρητ, Φα! δας ργα τ, 

Ῥυατεγδα αι ἴῃ πη ΠτοπΠῚ οἱ νεπίγοῖ, Πο- 
λίπος δα 1114 οχογοίτα πχαΐτο αἰαογίογες εἰς 
ἴδ. χια σαὶ 4] πὶ σοΠτο πε ΟΠ Ριι5 
Τα οιρίπηταγ: σογεαηλίηα τ Π τί θιις ἐπα Ἰχὶς 
ΘΑΥΠῚ ΓΟΓΙΠῚ ΟΠ ΠΏ Π1.1 Ζαΐθις ΟΧΟΓΟΟΓΙ 

1ΏΠ|το δ. ντίϊς πα ἴσατεῖ. Εταπτ αιιτοηι πασ 
αι: ᾿ηἀϊσοαῦ: Μη σγοσαγίο ρτς ἔς ἐΕ]5 (8 
οδα:αϊτητοι ἐχ  δογος, δα Ια θοτος ἱπηρί- 
στιιπι, αὐ (πο αη ἀα ρογίου]α ργοσηρτιη, 
1ς ἃ ογα 15 ταππεῃ Οὐ Θγπδητο πη, ρου τ ΠῚ 
ὙΘΓΙΠη ΠῚ] ταΓΠῚ ΠῚ, ἸΏ ΔΓΠ115 Οἱ σαητία [ππ- 

αϊοίμ πη, ἃς πη απ πο αἱ το θιις πῃ τς 
Ἰαιάτς αὐ! ἀπ: 4 πατίο,ντ δε ρίς δοηὶ τηΐ- 
{τὶς ΘτοραΓΙ) ΤΠΟΓῸ ἰο σοτογοι, ὃς ]αϊπιο- 
Ὥρα, Ρρτὸ ψ 1, ταϊοπα οχιθοτοι ἀςοαγίον 

συμιιοίχους. τϑτο δ᾽ χαλεπὸν ὁμμολογῆσοι ἰοῦ 

τίνες αὐ εἰδῶσιν ὅτι ξοοὲ δὲ ἕν ὀηλὸ ζέφον ), ἢ 5- 

πως μαχων) λἷ Τ' ζεφοντῶν. ἐπ ὃ “δὲς 

στύτοις οὐνοήσοις,, ὅτι πὐδς ὁπόσων αὐ “δύωνται 

αὐιϑοφποις Φιλονάχίαι πολὺ ἄλλον ἐϑελοῖσι 

ζέτα ἀσκᾷν, Τ ἀγώνας τεαύζις κσξοΐπεν ὡ 

πϑύτων ὁπόσαι ἐγίνωσκεν ἀσκέαχ ἀγαϑὸν ἐἢ 
αὑτοῦ ςρατιωτῆν. ἃ ὃ πσξοῦπε, τάδε ζῶ" ἰ- 

δεώτη υϑὺ [«γαϑὸν ἘΚ ἑαυτὸν παρέχην ἀὐπει- 

Ε ὴ τοῖς φόρεσι » ἢ ἐθελόπονον, χαὶ Φιλοκίν- 

δέευον μετ᾿ 4 ζαξίας ἡ δχιφημονα ὗν" ς)ρ«- 

τἰωτικῶν,ὰ Φιλόκαιλον τξὶ δπλια φιλότι-᾿ 

μων ἔχὶ πᾶσι τοῖς τοιξέτοις. πεν]α δα ργω δ), ,αὖ- 

μη τ): 

λοντὲφ 

ἱκαχεΐς 

μοχὺϑ) 

ἄχρνας 

αὐπὸὶς ᾿ 

τὸν ὀνζᾳι οἷον Τ' ἀγαϑὸν ἰδιωτίων, κ 1 1 πεν- περῦδάς 
» τὰ ἘΡῚ 

ταδὰι εἰς Ὁ δηρυατὸν τοιαύ πίων παρέχφν' δεχα- , 5: : 

δ 



φ φ 

ἄνεπι- 

πλήκτιν 

σεμπῆα- 

δαρχῶν 
Ἂ δκα- 

δαρχῶν 

Ἵ πιμι- 
σήαδαρ-- 

χῶν 

- 

π πμ- 

σῇσιν, 

“ξεὐπφού- 

ταται 

συσίη.: 

νίαν 

χΕΩσ ΚΗ 

μῆνας 

ΗῚ 5.1Υ Ὸ Κ' ΤΙ Β Ἐπ ἀπ ἀὴ 
τὰ ἢ ; ε οἷ - Ἢ ταν τς : ὑεῖς ὀεχὲς ϊ 
δρχω ἡ, Ὲ δεκα δα" ὡσαπυτῶς Ὁ λογάγω, Τ' Αηϊ,ντ ἀςοιυιγίατη; Πχαη ραν ἴο, πη ὐρυ πη: 

Δοχον" ὡς δὶ αὕτως ταξιαρχω) [ὡς σὴ, αὕτως 

ἑχασω ὅ' ἄλλων ρχόιτων Ἂ, Τ αὐεπίκλιητον 

αὐτὸν ἐγτα ὅχεμελῴοϑαι αὶ ὑφ᾽ αὐτῷ ξἰρχον- 

τῶν, ὅπως ἐχκῴνοι αὖ ὧν αὐ γωσι παρέξοισι 

τὰ δεονζα ποιοιῶς. ἄθλα ὃ «σοουφζωε,ζοῖς 

αϑρζαξιαῤχαις οἵ κρῳτίςας δοξαιεν ας ζώ- 
ἕς κοδασκάσασοι, χιλιαρχϑς ἔσεαϑιιι ἢ δὲ 

λοχαγῶν εἵκρ ατίςοις δόξαιεν τς λόχοις Ὄσπο- 

διεκριῶαι, εἰς ἀκ ταξιαρχῶι χῶφας ἐπανα- 

( σεα χ᾽ ὅ' δ᾽ αὖ δεκαδιαρχῶν τὸς κε τίς τς Β 

εἰς ὡς ἕ λογαγώ; γώρας καταφήστα ζ ΤῊ δ, 

αὖ πεμιτα δαιργῶν, ὡστύτως εἰς ας Ἐ Ἐδε- 

καίργων. ΤῊ γε μάὼ ἰδιωτῦυ πῶς κρατιζεύον- 

ὧι εἰς τ πεμπα δαρχῶν. ὑπήργε 5. πᾶσι 

πότοις ζῖς όχοισι, κοσότον ϑὸϑερφτ 4.ε- 

εϑαι πων ΤῊ Ἔἰργ υϑύων, ἔττάτα δὲ ἢ ὀνδαι 
Ἴμαὶ αἱ ὡρέ πούστι ἐκάτοις συμπαρεί πον. ἐ- 

πϑρέτφεδὲ χαὶ μείζονας ἐλπίδας Οἷς αἴξίοις 

ἐπα! «, εἴτι τ τῳ ὁχτόντι γρύνῳ ἀγαθὸν μεῖς 
᾿ 7), 

ὧν φαι οἰ. πορούπε δὲ νικητήδλα χα λώςς 

ταὶς ταξέσιγ χαὶ ὅλοις ἴοις λόχοις" χαὶ Ταῖς 

δεκάσιν ὡσαύτως χαὶ ταῖς Ἔ πεμπασιν, ἐϑὼ 

φαίνωνται ἢ θυπιξόταται Ος όγρισιν οὖσαι, 

χαὶ “«οροϑυμυταΐᾳ ἀσχούσοι τὰ πσϑοέρηιϑρα. 

ζῶ δὲ ζὰυταις τὰ νικητήδλα οἷα δὴ εἰς πλῆ- 

9ὺς ωρέω“4. ζαῦτα »ϑὺ δὴ πσοϑείρντὸ τε χα! ἡ- 

σκητο ᾿ π-σὸ τὴς φραΐιαξ. σχζευας δὲ ἀὐόις κα- 
- - ὔ 

πεσκάύασε, πλῆθος »ϑυδίοι (αξίαρχοι ἤσαν, 

μέγεϑος δὲ ὥςτε ἱκατας εἰ, αἱ τῇ ταξζί ἐκ φιφη" 

πίάοιληαε ργαξοέξο σοΠουτῖς, ἃζ δἰ οσιιπὶ 
Ριαεςέζογιιπι ν ηἰουι το, τι ντ ἰρίς οι !ρα 
δέ τοργεποηποης νασαγοῖ, ται ἀλγεῖ ορο- 
τὰτη, ντ οί ξίτατοϑ ἔπο (1 ἱπιρετιο ἀπιοςς 
ν οἱ Ππ1πὶ δὲ {υδ]ςέξος ἰπ ΟΠ εῖο ςοπείηε- 
τοπτ Ρτς Πγΐα νοῖο ρεοροποβαῖ, σοουτπὶ 
αυϊάομι ργαεοξεῖς.,, ντ αὐ! οοποιτος!οησα 
ορτίτηας γο 1 4{Π|π νἱἀ νότια, ἐγιθαηὶ ἔς 
τρητ : πη ΠΙ ρα γί διις αατο πη, γε “πὶ ππδηῖς 
ῬυΪος ΘΠ ΘΟΜΪς ορείπηος νἱἀογοησασ, ΓΙ ἢ 
10 Ἰοσιιπιίπσσοάογοησ, αὶ πη] πτργαξο- 
ἐπ] ςοποτγιτ : [τ θ τὶ ΟρτΠ.: ἀφοατοηδς ἴα 
πιδη]ροαγίογιι, φαΐ παγι ἰῃ ἀεςιτ ΟΠ ΠῚ; 
ϑΙΟρσΑΥΓΟΓΠῚ Π.ΠΠΊτιιπ ρα [Πὰ Πεὶ ΠῚ ΠῚ] 41- 
ΠαΓΙΟΓΙ ΠῚ 1ΠΊΟσὰ {{{ΠἸτ του τα. Αια; οΞ 
πγηο5 ἢΪ ργα ἐς ἐδ] ργιπλεπι πος μαδεῦαῃῦ, 
4υοά αἰτδὶς ἐξῖς δ] σο!ότόταν. ἀοίπάς Πο- 
ΠοτΟ5 οτίαπη 411) αιιος5 σι14: ραγ Ἔγαζεγιθαΐ, 
(ςποθαητιιγ. Ο εἴη δὲ πιαίογες ἔρεϑ᾽διάς 
ἀἰρηϊς οἰξεηταθατ,Π αιια (ς4ππταγο τορος: 
ΓῈ ἔοσταηα ᾿δυτίοῦ απ] Πῆςτ. Τ Οτῖϑ εείληχ 
ΘΟΠοΙτίθιι5, τοτί5 πη ἰριηῖς, ἀαςυγί δ, αι- 
ὩἱΟΠ δια ργαηγία νἱέξοτία, ργουηίῆι, Π ρτς- 
ἐοξε!ς ἐς (υἰς ΟΡ ἀἸςητὶ ἤῆηχος ἀςοϊαγάγοπι, 
δέ ἐχογοϊτατίοπος ἀοπχοη!γατας (Ππ πὰ οἵ 
αἰδουίγατε οδίγοης. Ῥγα Πγΐᾳ υίάοπι εγαηξ 
οἰαίπηοά!, ιια Πα ἡγυ εἰ τ ἀ1 πὶ σο πιο πίῃς 
Αταις μας ἔπη, αι ὃς ἰρίς ἱπάΐσεθδαι, ὃς 
1π 4 115 (δ ΠΉ1]|65 ὀχογοοθαι. Τ᾽ γηδςιι- 
ΙΔ, ποα πππγοσπ πὶ ατείποτ,τοῖ εἰς ἱπιξγυχίς, 
4ιοῖ ογης ρΓα ἔς ἐξ] σο Πογτίμ μη ; ππασὩϊταΞ 
αἴης νετο γαῖα, ΠΠ σαῖς νὰ σο ποτε δι (Π- 

“ Πςογεηι. Ουα]θεῖ αὐτεῆν σοΠοτς πλεῖ: 
Βὰς σοπταμ σοπίζαθ ας. ἄτας πος πποάσ 
Ποπτιιγ τί πιῃ τὰ δου Πασιι}15 ἀοσοθαης Εχ- 
{{π᾿πλαθαῖ δυιτο σὸς αὐ Εατυτα πὶ σοτιαπλθ ἢ Ἄν" λ "ἢ ᾽ ͵ ἢ ἣ ᾿ Ἧ 

ἡ δὲ ταξις ζοῦ ἐκαιτὸν θιυσρες. ἐσκζεύοιου υδὺ δὴ Γ) ΣΧ τΑΙΪϊ σοηγιογηΐο σοπίοαμτιγος μοα 

οὗτοω χτ' ταξάς. οὐ δὲ τοῦ ἡ μοσκζευοιε ἐδύχοιω 

αϑὺ αὐτῷ ὠφελῴαοϑαι πσϑϑς τὸν μέλλοιζο, « - 

γώνα τϑτο, ὕτι ἑώρων δλλήλοις ὁμοίως ξεφο- 

μϑμες,ὼ οὖκ οὐζῶ πσοϑφασις μήονεξίας,ὡςῖε 

ὑφίεξοϑαι πεζὰ, κοιχίω τε ἕτερον ἑτέρου τὴ 

γος τὸς πολεμίας. ὠφελοῖ ὃ ἐδύχϑεω αὖ- 

τῶ ὁ πσϑϑς ὦ γιγνωσκεα θννῆλοις ὁμιοσκη- 

γοιοῦτες. Ὁ» γὺ ᾧ γιγνώσκει ὼ ὃ αἰονεκύεοζ 

πᾶσιν ἐδυκάᾷ μᾶλλον ἐἴγι εαΐ᾽ οἱ ἢ αγνοώμϑροι 

ςοιηπηοα!, Πποά ρατὶ γατίοπο Πδὶ ἀπ ποπᾶς 
ΡΓαθοΥΙ σου που τ: ΓΔ: ΠΟΠΊῸ γομλ ΠΠτι5 ἃ- 
θεῖο, νε] σογοτς (ς δἀπιοτίις Ποίξοπη ἱσπα- 
1Π|π|5 60 ργατοχτι ροτογαῖ, α΄ τη ἱπι5 τρί 
(ἀρροάιταγοτατ. Ετίληι ΔΙ 1] ν τ] τατῖς ἱρη 
νἱ ἀοθαηταγεχ σοπτυδοτγηῖο αἄ ςορσποίοξ- 

ἄηι (ο(ς τπστιιο σαροῖς, Νά πιοχ οο,]ιοά 
(ς ποῆφης ἱπτοῖ (6, πγαίογομη ἰπ ΟΠΊΠ1θ 115 
νογοσι ἢ ἴΔΠ| ἐΧ οί τατὶ αι γα σατιιγ: 11ΠῚ 
Ἰρποτὶ χε πῆς, ΠΠογιπι Ποπηΐπιμπι πιογα; 
Δα ΙΠ τοηο τς νοτίαπτιιγ, πηαρὶς οἥς ρος 

ῥαϑιδργήι πως μκῷλλον δοχούσιν, ὧσαἷ» οἷτν Ἐ εἰϊπος δα αὐτίοηος ἱπιργοθαϑ ν  ἀογὶ ροπητς: 

σχότάοντες ἐδύχοίου δὲ αὐῷῷ ταὶ εἰς τὸ ζᾷς τά- 
᾽ ν ! 2 " « 

ἕς ἀκριξοιεὼ μέγα. ὠφελῴοϑει δα ἘἼ ὁμο- 
“ ἼΣΣ ᾿ , φ, αὰν δ -“ 

ὄχζωυία». εἶχον γὸ οἱ μϑυζᾳξιαρχοι ὑφ᾽ εαὐόις 

Φτάξς ἡ χϑιβῷ υϑμας, ὡστἣ» ὁπότε εἰς ἕ- 
! - Π «.. Ἀπ ͵ Ν 

γα πορδυοιΐζρ ἡ ταξις,οἱ ἢ λοχαγοὶ τὸς λοχουφ' 

Τιἀδ Βιυμϊαπλοάϊ σευ σδγπί πῇ οἱ Πγα τι πα 
πλοπηοπτὶ φάἀξοτγγε νι εθαζιγ αὐ ἀςοιγαταπὶ 
οτάϊπα ἱπίπγιξξοποῖη. Ὁ αἰρρς σο πουτπὶ 
Ρτςε αι, ρεγίπάς (Ὁ (ς ἀπ ροῦτας σοογτος 
ΒαΡοθαπε, ατα:  ργοσοάογοησίη σο ποτῷ 

πηρα]ὶ: ᾿τἰἀσπηᾳ; πλδῃ]ρι Αγ]. ΠιαπΙρι]οϑ 
4. 
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ἀεοσυτίοπες, ἐσουτῖας : 4ΌΠΠ ΔΕ] ἘΡοοΣ ἢ ὡστεύτως οἱ δεκοίδαι ργοι (αὶ δεκαίϑεις, καὶ οἱ 

πἰξγαι σαυτῷ ογάϊπος ἀσουγαῖς, ν τ]: Π1 Πλ ΠῚ ͵ ι ἶ ξονκε ἐν δα τ 
τρτὲ πττξ ΣΥ͂Σ ἢ Ὑπεμπαδευρχοι Οις πεμπα δὸς. Ὁ ὃ ἀκριξξν πιμτῆά- 
εἰ νἱἀερατιτ εἴς, αππι αἱ 18. Πο ρογτασθα- ζ τάδ πο δὰ ἘῸΝ" 

τότιτ, τ πὶ νεροτγειτθατί οἰτίτι οἱ πτοργατῖ : ἯΙ ἐή ΡῈ Ἢ ἮΝ ἀγα! νη). ΣΝ 

Ροΐϊεπε: αποπηδά πιο ὃς Ιαρί δος ἃ: Πρ πα, εἰς Ὁ μή ταρφ“ἤεο, αὶ εἰς Ὁ, εἰταιρο, “ϑεῖεν, τϑάδαρ. 

τᾶς οοασπχοῃταη ἦα ἔπηζ, τα πιο τ] τοπλοτς ϑαυῆον κα αςφῆναι" ὡςαΐρ γε ἡ λίθων ἡ ξύλων, 
ἀϊπείξα ξπογίησ, ἔοι! ταπηοῃ σοαριαγ ρος. ὦ δ νΥ 

᾿ Ἧς τὴ ἍΤ τ δ. 

{πητ, ἤοτας φυαίάαπι Παθαητ, ἀο “πδ1:5 ἣ απ τοιν ἘΠΗΠΡΞΕ εν 
ἀσποίοί,ηποπι δ Ιοοῖ! πη σαϊα ρογιίποᾶτ, Δ ΠΩΣ ἡ ἀκ ὃ, ἴὥαυτα ()- 

παι αἰ ΠἸουτου ροῆτε. )ς πος ἀςηϊφοοη- εχ γγωρίσμκρίία, ὡς τ ἀύδηλον ἐὴ 
αἰόεαι πγιτιο σάρταγος μος οἰ σοπηπιοάὶ "ρας ἕ 
Ῥυΐφραϊ. γε πλὶπι5 (ο(ς ἀοίογογο να] ]θητ: 

πεϊῶς ἣν 
ἐξ ε 7 » ὦ 9 9 ὌΝ εζ οποίας γῶροις εκ οιςον αὐ ἐςην.ἐδόκαν ἢ ὠφε- 

λέαζ αὐτῷ ἐμῷ δεφόμϑροι κ᾿ κσϑὸς Ὁ ἡ“ῆον δὴ - 
αασὰ ντάετες στη ΒΟ  ἴα5 , πα ν πᾶ ρας Β λή την ΤΕ ΩΣ ἄνδρ 

ΠΑΡ πε ττ ἘΡΣ Ἐ ΚΟΥ: ἡλδς αν ε͵ελᾳν Ἔσπολειπεᾷν, οτί ἐῶ - 
σαπτατ, αλΐτο {1 ἀς Πάογο τη τ, ἢ Ζα 5 εὰς ζελὰ ν,οτίεωρα χὴὺ τὰ 

ἌΡ ἘΠ τν ͵ 5» 3 ᾿ - 

ἵς ἀΐπο ας. Ῥγστογοα Ουτας ποὺ “ποτα εἰ τὰ ΟἸΑ Ὁ ῥεφορϑυα διάνον ἔχογία. -πόϑον,᾿ν- τυ ες 
υάϊοίς σαταδατ,πε νη ηδπη ΠΙΠ ρτίας (π- τίσ αὐτο ὄζος στῶ αττ ὀηλήλων. ἐπεμέλεζ ὃ ὸ ΤῊ 
ἀαΠοηι,αά Ρταηάϊῦ σαπαπῖνο ΒΕΟΘάςΓΘΠ: πϑδεὸ Κύρος, ὅπτως μἤ ποῖε αἰϊδρωῖοι δυό με- 
ΝΝατι νΟ] ἰῃ νεηδίὶ οῃο Πα ρτοδιζζος δα (υ- ΡΝ Θ᾽ φξιςον ὰ ἘΠΣΒΜΗΣ Τη τ τεῦ 
ἄγοι νίᾳ; οχογοοῦδαζ, νοὶ εἰσίοι ο5 ς, ἐγ πο ρέ ὴς ΟΡΔΌΡ ΑΣΑ Ἢ 

Ἐχοοσίταθατ, αα!  ἀοτοπγο!!σογεῶτ; νο] ),δν τέῳ ὀξαγων ἐπα αἰὐΐοις παρῴγεν," 
ἡυ  δτίατῃ ἰρή ἔοστε ασεπάπηι οἴει, ταῖς παι δὲας τοιαυζᾷς ὀξάύφισκεν, αἱ ἱδρωτα ἐμῇ- 
ἄποοπη αὐ ὁ ΠῚ ΤΟ ΠῚ ἀροη απ Ργαθοθαῦνε λον παρέχν" ἡ Τξαξας εἰ τιδεόμδυος πύ- 
δίῃ; (πέος ἩΟὴ τράίγθητ. Ιου δηἰπὶ ὃς δά ἘΜ ἀξηδ ὁ ὦ ξιν: δαὶ ἐλμς 

Ρετοθρείοηξ οἰδὶ στγαείούςηη, ὃζ Δα θοπδη » ον ΝΥ τ πον ἡ ἐὐβ αν: 
ψαϊοταάϊηςηι, ὃς δά Ια όοσγιτη το εὐ αητί ΠῚ, δου ζω: τότ γὸ ἡγήτο ὭΡΩΝ ῷ πϑτῶ 
σας ραταθας. Ὁ αΐη δ πος οτἱᾶ φοπάποετεσ ἐαϑιν αγαῦον 61) χὺ (σϑ9ς Ὁ ὑγεανάν, ὼ πρὸς 
Ἰαδοσγες αὐ διτγα θαταγ, νεῖητοτ ίς τηδίποτίο- μὰ δου αοϑαι τί πογῴν. ὶ παϑὸς Ὁ ΛΉΔΟΙ ΣῈ 
τος οἴητ: τὰ Ρτορτογοα αιοά οτίαπι φαΐ πραοτέροις ΤᾺ ἀνγειϑὸν ἡγάτο πὼς πόνε εἐῇ), 
Ἰαδοτος οοίαξ (Ππϊπότος, ρἰαοϊαϊπς ἐεοάοιπ ἫΝ ᾿ οἱ “ ν ἈΠΕ κρῳ 
Ἰοςο {ξατς σοπίποποτγίητ. η Ποίξος σα! 4θη. ἐνλϑὴν νεύει νη νὴ ὑπ ότι πη “ἢ 
οοτῖο τε ἀὔταν απ ποπογασ,  αΐ παταο ῃ- τ έ9, σεουεφηκασι. “σξ5ς γε μά «ὅς πολε- 
ὈΙ οσίο!) ἔπητ, φιαπι ἐστορὶς (ο ππγα!] αχοῦ- μεδς μεγαλοφρονέςξεοοι γίγνονται οοἵ αὐ ξεωᾳ.-- 
σποτίητ. δ᾽ δ᾽ αὐτῷ Ογγαβ τασογπαοι] βογὶ δῶσιν ἑαυτοῖς εὐ ἡσκηχόπες. Κύώρος ἢ αὐτωΐσκη- 
οσυγαλεῦοτ, αιοά δογῶ σαραχ οἰΐου, πος 4 χὰ ΚΡ ἩΝ} ἘΠ Ὁ ΥΘΡ ΟΣ τ 

Χ σουμδιπυτταοε. Εειπαγαατ ρίεγαηα ρτς- κα τς ἔς ἘΡΡΝ ΠΗΝΡ ἣ 
Ὁ ν “- Ἄν Ξ ΕΝ " τε οι 

ἐκέζος σοδοττίατη,αος ρῇ νΠατα εἤετορ- πλτη ὅχι Ὁ δ πνονιδκαλά . ὡριαιβαν ἑτας 
Ροιταηπ ΝΟΠ Πα πιῆ δΖ πγαΙρι γος, ὃζ ταξιαρχῶν ὅς χαιθος αὐτο δυχοίῃ ει) Ἐσὶ σι, οτε 

ἀδοιτίοπος, ὃζ Παϊπατίος, ὃζ τΑ ἴτας ααοίς Ὁ) καὶ ἢ: λογαγῶν ὁ ΔΤ δεκαίργων τίνας ̓  τα λαδι: 
ΐ » ᾿, »ς͵ 

Ἂ πεμπαδαργων κάλ, ἐς! δ᾽ ὅτε χαὶ τὴν 2 

πρᾷξζαι 

ἄτα :ΠΊΓ.Ο δείδια ᾿πτοσά Ζαϊηϊοηδ το- 

τα πη, τοῖαπι ἀδοιτια η, τοτιηι ΠΙΔ ΠΙΡῈΪ ΠῚ, "590 ΤΕ ΠΥ Κλ στ; 
: ἈΠ ΙΕ ατιω τὴν, ε ΘΤΈ χα τίου ἢ πεμπαόδὰ ο- ᾿ 

τοῖδῃ ἀΟΒΙ »οοΠοσῖοπι παϊταθας, Ατορλασ “ἢ Ἶ 566] ΤΣ " ἐΕ ΠΕΣ Τὺ Ὑ ο 
Ἰπυϊτατίοης ας ἀο!ατίοης Ποποτῖς ντοδασαγ, ᾿ς λάο, ἢ δεχαδαυ ολζευ, χα! Ἄϑχον σον, ἡ τα-- ἀδρν 

᾿ . Π - Α « ᾽ ͵] δὴ νυ » 

4ιοτίος σογποῦος ΔΙ] ο5 οἰπίπηοάϊ αυϊ4- ἕξιν δλζω. καλή δὲ καὶ ἐτίμα , ὅτΈ τίνας ἰϑὸι 

ως ῬΑΡΟΡΒΣ ΠΝ αὐ οπηπίδιις ποι νο]]οτ. πορῦτο τὶ ποιήσανζᾷς,ὃ πϑρζας ἐξούλετο ποιάν. 
επιρεγνογο οδάξεαη Ογτο, ἡ ἱπυτατῖς τῶ, ΔΝ ͵ 5ὐΔ) τ 

ΡΕ- ὙΠΟ ἜΠΗ ζὦ δὲ τὰ μδὺ «οὐδατένϑυα ἀεἰῖσα αὐτωΐτε 
δα οιεηᾷ Δάροποθδητσαγ. Ετίαπι δά ραγίτοῦί- ὺος ζ; ΠΟ ἃ δῷ ὙΝ ἫΝ μὴν 
Ῥιις ἴῃ ἜΧογοῖτα ραττοβ ς ας ἰεπιροῖ ἀπ τι- 9.ο9 καλϑυμδιοις᾿ ὑο ἀὐϑν κὐ.. ΟΝ 

- -, - « » 

δυξάας συγαθατ, σαοά ςαἰτδίες 105 αρα- Φι Ὁ φςράτάνμα δὲ  πσηρεζς ἰσϑμμοιρὅς ἁει 
. - . . . . ͵Τ ΕῚ “ὉὋἪ ὩΣ) 3 

τίτοτος δ Πηίπτις Ποποτὸ ἀἰσῃος εχ Ππἰηια- πότων ἐποί4. ἐδὲν γὸ ἡ.“Ἴον τικῶν αἴξιον ἐδδκά 
τοῦ, σπᾷ σα πσρατογεςαοίορσατοξ. Ν Π4ο- Ἑ αὐτῳ ἢ πὸς ἀμφὶ τὰ ςρατιωτικα «ἰτρέ- 
Ἰος πος οϊ ἐθθοῖς [ξατιο δας, ογῦᾳ σαίετῶ- ᾷ, " , ν" Ἂ» ι ᾿ ᾿ 
{Π|π| ρογίτοϑ, [Πτο Π Π]σεῆταβ, ΠΑ] 5, σοί γο5,. ς ΞῈ ΠΣ ΤῊΝ ἘΡΕ ἘΡΕ ὍΣΟΣ ὍΘ ΤΟΙ 
ἱπιρίρτοβ, Γογηγαἰηῖς οχροσῖος. Ργατογοα ἡγήτο δᾷν 4) τότος, ὁ δχτφη μονας τ ςρα- 

ὈΝΜΊ Β Σ ξ ξ »“»Ἥ λ ΓᾺ σοη!ςραι Ογτιις, ἰῃ Πἰς δά ραγίτογῖθιις εξ τπιωτικῶν, καὶ σεενετὰς » ασοοςέτι ὃ σφοδρῶς 
111ὰ ἀοθοτς, χαα ορτείπηῖς αϊδιυία; δά πηι; ὸ τα 4: ὃ ἀὐκχρες καὶ ἀταφοίηους. κσϑὸς δὲ 

͵ ὦ ε: 1, ͵ "7 ὍΣ Ἢ] ς Ν ε , 3 
πότοις; Καὶ ὁσοι οἱ βέλτίςοι γομμεζουϑμοι ἐχθέσιν γ ἐγίγωσκεν ὁ Κύρος δῷ τὼς αὑηρέζας ἔγήν, 

ἡ τῦτο 



εὐδρι- 

τύτα το 

ἘΠ Φ ἸΟΥΙΕΙ ἸΓΧΒΈΡΕΣ ὉΠ: 4ς 
δ τδ τὸ ἀσκῴν,ὡς μηδὲν α)αλνοιντὸ ἔρον, δυνιὼ ἃ ἃ Πεοος σοπίπεξαοιόπάος, ἧς ΟΡ νυ τ 

! εἰὐὐτο ͵ « 

πϑύτα νομίζοιεν ρεέτπεᾷν αὐτοῖς πραοσάν, ὃ- 

σα αὐ οδχὼν προ ϑετατῆοι. ἀεὶ νϑὺ δξίυ ἐπε- 
Ἡ}). γ δδινλ Γ υγ. ᾽ 

μέλετο ὁ Κύρος, οπτῶτε σωσκηνοιεν, ὅπως, 4..-. 
͵ ,ὔ « ᾿ 3 ͵ Ν 

οριουτατοί τε μαι 299, ἐμξληϑήσονται » χὴ 

. παροριδίυτες εἰς τάγαϑον. ἀφίκετο σ᾽, δζζω χαὶ 

δευτερο- 

Θέτρτα- 

μος 
πἰριφέρων 

δες ϑετού- 

ἕανὸς 

» χν , ον ΚΝ, ᾽ δ΄ ΡΥ 
εἰς τονδὲ ποτε τ’ Ἅο.9ν. ἀφ γε, ἐΦη ὦ ανόρες, 

3 ς "ἡ Ὁ ῸΣ ͵] ᾽ ε 

οὐδεέφεροί τι »δ 1.6. τῦτο φαίνονται ἐὴ οἱ 
- ᾽ ͵ὕ ΔΕ τὶ ς 

ἕτερϑι, ὁ7| οὐ πεττο δόύνται Τ᾿ αὐτὸν δὁ πον ἡ- 

μᾶν; ἡ στὴν Ὅρα δ)οίσοισιν ἡμδ τε ον ταῖς 
« 2 ἢ 

σεἐωοισίαις, ὅτε ὅπὸὰν αγωνίζεοϑαι ασϑὃς τὸς Β 
δ ἘΠΕ ἡ ΩΣ 

χἡ ὁ υςα ἀσῆς αἰποολαῦων εἰ- 
" ϑ.Ὲ -»" Ε ᾽ λ 

πεν' ὅλλ ὁποῖοι μι πίγες ἔσονται εἰς τς πο- 
7) »ἤ ) , 3 ͵ “ 

λεμίους οὔπω ἔγωγε χίςα μα), οὖν νϑυτοι τῇ 
λ ᾿ ΔΙ ΎΣ. ᾽ 

στευοισία, δύσχολοι νοῦ ((ο. πᾶς ϑκὃς ενιοι αὖ- 
" ᾿ , “ἢ ͵ ", 

“Τὴ δὴ φαίνονται. ποϑϑ ζω υδϑρ γε, ἔφη, Κυ- 
᾿ 27 ἐσ γἢ] ! « ͵ὔ ΓΞ { Ν 

αξαρης ἔπεμνψων εἰς Τ' ταξν ἑκα φην ερφαι., ὦ 
« ͵ ͵ ) Ἵ λ 

ἐρετο ἑκαίςω ἡμδμτεία κρέα, ἢ ὁ πλείω τὰ 
ΨᾺ ᾿Ὶ ΡΣ ΕΣ ΑΙ “Ψ 

τύξεφερουϑυα" ἤρξατο υϑὺ δὴ αττ 

’ ͵) 

πολέμιός δὲης 

ἐμοῦ ὁ 

μάχγέφοος τί ποεφτίω πέξίοδὸν πἰδεφέρων" 
ς ἐς σεν ! 95 ἐνῇ 

ὅτε ὃ Ὁ δεύτερον εἰσγᾳ αἰξεοίσων, ἐκέλθυσα Ο 

ἐγὼ Ἔπτὸ τῷ πελάυταίου Ὄῤχεοϑαι » ἢ αὐά- 

παλιν αἰξεφέρφν. α)ακρα-γῶν δξέυ τίς τὰκ 

"μέσον “Ὁ χύκλον κατακφυδύων ςρατιωτ μὰ 
᾽ν») ΚΥΡΡ ἂν Ὁ »2κνΑκ[ἰ “σὺν 3, 

δὲ ἔφη, τλυθε μϑὺ ξεϑὲν ἴσον δεὴν, εἴγε αφ ἡ- 
3 3. δ 3. »"σ“ (ὦ οἵ 

κα ἢ ο μμέσω θεὶς 9δῈ πῦ]ε έξε) : κὺ ἔγω 
Ε » δ: τ 2 

ακέσοις, ἡηϑεαϑέων πὲ εἴτι μέον δόχοῖεν ἐχῴν, ἡ 
2, ΦΓ ἃ Δ ΣΝ κἢ ἐκ 

ἐχώλεσα εὐθὺς «τὸν ρος ἐμε.ὁ Ἀ μάλᾳ τό- 
χει ὌΝ ΟΥ̓ ΘΗΝ ἘΠῚ  κΩΝ ἢ 
τὸς εὖ τακως ὑπήκϑσεν. ὡς ὃ τὰ τὐθεφερόμε- 

ἰρυ ᾿ ε -" «“ “Ξ « ͵7 

γώ χε ἴθ 9ς ἡ κίους. αὐτΈ, οἰκκα!. υςπ τὰς λαμι- 

τοσυίοης,, (ς4 σοπιιοπίτε δ] ρατοητ, ὁ- 
πγηΐα ἔασοτο., αι: ΡΓΙΠΟΘΡΞ ἐπΠογίτι Ας τυροῦ: 
Παοιίος Ζυϊάθπι Ογτι5 σἰπη {πὸ σοά 6 πὶ 6- αὶ οοίο- 
τάττῃ σοη τα θογΠῖο, (θη ροῦ ορογὰπη ἀαἰδῖ 4514 Οὐ 

5 φῆι [1 
νι οδυ  ΠΊπαὶ ααΐ ἄδιη (ὁ γ πιο ηος [Π]Ἰσογθἢ- γροτ. 
τα, ὃζ 1] δά ἐστορίιπι αἰ αἱ ἱποϊταύοητ. 
ἴτὰᾳ; πππο δτίαπῃ Δ]! αηἀο ἴῃ (ΟΥΠΊΟΠ ΠῚ 
ἰῃοι αἸτ. νἸἀσπταγπο νοδὶβ, παῖς, Ποιηΐ- 
ΠΕΚ σοτου ργοργεγδα ΠΟΡὶς 4] "]παητο ἰηΐο- 

ΓΙΟΓΟ5.. Ζποά δα, πὰ πος. ἀΠορ] Πα πὸπὶ 
(ἀπτ {ἘἸταιτῖ} απ Πα] τπτπι. [ΠΓΕΥ ΠῸΚ ἃς ΠΠ]ὸς 
ἀϊογίπηεη οσὐῖτ, πὰς ἡναταὶς ἴῃ σοηρτεῆι- 
θι5. ἀπ ιπιπα οτὶς πὶ Ποίζοιη αἀἰϊπιϊοδη- 
ἄτη κα ὃς ΗἩγιξαίρες ἐχοϊρίθης : Επυϊάοπι 
ἦπο ρᾳέξο, «αἷς, αὐ πποτγῆις ποίξοπη ποῆεει ἃ 
σοίξατί ππτ, ποὺ ἀτιπι(οἰγα ροίπιπη: ἴῃ ἔὰ- 
ΤΑΙ] ΪατῚ αϊ οι σοηρστοῖπι, ποηη1}1 ρτο- 
[ςέϊο ἴα σποαια ποιοί! νἱἄσηταγ. Μιτ- 
τοῦας Πιρογ σοἰποχτίθιι5 ΠΠρῈΪ 5 ν ἸξἘηγα5 
Ούγαάχαγοβ, δζ ροττίποθαητ δά νππτηπιοηι- 
4ς ποίξγιιπη ρογτίοποβ ἀς σαγπίθι15, τι: 
ΟἰγοσΠλβογο θαηταγ, τγαϑ ἀπ ρΙατα5. Ετοο- 
465 ἃ π16 Πα 46 πὶ ΘΧοΓί5, ρυΐ πη οᾶ5 ἀΠ1- 
δῖτι οἰγοιπχξογε σαι: απ ἁιιτο πηι ςσαπαάσ 
φοσοάετεὲ, ντ οἰγοιππηξογγοτῦ; {πΠ| δἰιπὶ οὔτ 

ἄϊτι ἂν ν]τίπιο, ὅζ νῖςε νεγίᾷ οἰγοιπγξογγα.- 
ὈΪ τ] Πὶ 4ιυϊαπη τα τπη ἴῃ πηθάα στο πᾷ 

ἀπ συ εητίι τ, Χο απιαης: ΝΈ Π|0 Ρτοξο- 
ἕϊο, αἷτ. πεῖς αι] τας οἱἘ, ἢ ἃ ποθίς, αιὶ 

(πηι ἰῃ της ἀϊο, Παπλο ν πη 6 4Πὰ ἱποίρίοτ; 
Οιιοά ἐρο ιππ δα Πς πη. πιο οἰξο τα]; 
νἱάοτὶ πη άϊος εἰς Ιοσο ἐετογίοσὶ, ας Π11}1- 
το δά π1ε {ξατίπι ἀγοοίπι!. Ραγαϊτίη ἤος 
1ΠῸ ΠΕ] ρογααδπι πιοάοίξα. Οππηημς 
ΠΟΚ Ρεγιθη ΠΘητ θα, {8 οτος το Βαῃ- 
τιΓ, Π.ΪΠΪ Π1656; ραττοϑ γα ἕξ ΠΟ 5 εἤςηῖ, 

(ανονίᾷε, τὰ σμεικρόταα. λελάμνϑδυα, ζῶ, εν- Ὁ ΖΌΡΡΕ 4αΐθιι5 ν]τἰπλο Ιοςο {ππποπάτμπ ο- 
δὰ» Ἵ 3 ᾿ ω Ε ͵ ΠΕΣ - . ᾿ ΐ 

((δ δὴ ἐκῴνος πόῥυ αϑιαϑεὶς δῆλος ἐλυετουὺ τατ, Πεῖς 16 πὸ αἰ πλυατο ἄοίοτς (ξουμῃ:. 
Τηῃξουταπδζιπι πε, αἰτ᾽, {αὶ ἴλην τις ἢπὶ ἢ ἐώῃο 

πιάτο γῖς 

{επεδειατ 
Ἰνωϊα πιοα ἢ 
"αδει: Ομὲ 

ἊΣ ὕφος λ ͵ Ν᾽ἊΝ “ 
εἰπε σϑϑς ἑαυτὸν," τύχης, Ὁ ἐμὲ γιοῦ κλη- "Ι : 
ΥΥΝ ἱ ὍΣ, χ τὰ ἐπ ἘῊ ἁτοοῆπτιι5. Ετεσο: ΝΟ (Ο]Π] οἴτιις [15,1 Π 4 Δ πη. 

“λα ὅυ ρο χϑν.» Εγώ Εἰ πον,δνλαι μη Φρὸν- ἩΠοο οπίπια ποθ ς ἱποίρίες, ας τι ρυίπηιις ᾽ Ε 3. Ν "Ὁ Ὁ - - 5 τιζε᾿ αὔϊίκᾳ γὸ αῷ ἡμδλυ  ρξε),ὺ συ Ὡρωπος απο ΠΊΑΧΙΠΊΙΠ1 ΘΓ, σαρί 65: [πτοῖπ [δο- ΟΣ 
ἈήΜη Ὁ μέγεςον. ἡ οὖν τοσότῳ αἰξκέφερε Ὁ ζ(- 415 τοττίπιπι εἰγοιιπηξογοας, {010 (Ὁ ] 1} ἀγα ριμω 

ὃ ι ἜΤ Ο ἀπά δ) ἱ - .ἀξῇ 1}-- ἀεἰετίοται δον ὑοἶ δὼ λοιπὸν δὲ ἡ αἰβεφοραξ κάκφνος ἸὩΩΡ, φαρ ας μη τοίζαθαιῦ; δὲ ἰππις θαι] ἐάν. 
3 ΓΉΡ  ἘΡ ΣῊΝ ΠΤ ΣΑΣ Ἰε ροίξπης (δου ο ]οοο: (Ὁ α11ΠῈ αὐτο πὶ ὃς ἔλαθε μέϊ ἐμέ δοζτερος. ὡς δ᾽ ὁ δίτος ἔλαξε, ὶ ἐ Ἶ ΩΣ 
ΚΝ ΡΟΝ “ τΟΓΓΠ 15 {ππηπηεε, ὙΠς οἴ πεῖς πιαίογοπι 
ἡ ἐδοζεν αὐτὸν μήζον ἑαυ λαιξν,καϊα λλᾳ ὃ (Ὰ Ρογτίοποπι ἀσσορηῆς, φυαργόρτογ ἰά, 
ἐλδίεν, ὡς ἕτερον λυψόμϑιυος. ἢ κα ὁκκαγάρος 404 Πιπηίετας, ἀ οἷτ; νοῖμς αἰ τι (Ἰπατιι- 
δἰόμδιμοσ αὐτὸν εἰδέν τι δα Κ ὄψε, ζχεζ Ἴπα- Εἴ15: Ατ σοσαα5; 4 Ποπιίποπι οδίοηϊσ 

, ν ΒΕ, υϑο δὰ, ΠΟΠΟροΓΕραζαγοῖ, “ΠΟΘ ἀφ ῃ5: ργίας "οἰγοῦ!- "αἱ, ρον αφέῤων Ὡρὶν λαίαν αὐτ' ἐτερον. οὐ οἱ δὴ ὅ- ἔσται ρας ᾿ : 
᾿ τρῶν Ἴ ᾽ ͵ Ἢ ἥν ι ἔκγεθασ, σι δ᾽ πα 1Π|ς ππαΐδε. 10] τα πὶ πα 

τῶ (βαρέως ἔωειχε Ὁ παλος,ὡς ξ ΓΑ ΒΝ μϑυ νίχψας δάθο σγδαϊτοῦ ΠπΠο σα απ τα], γε ὁ ᾽ 
δ᾽ {1 ἐγ ν γ, ἢ 2) ἢ 3,5, τυ, ος Ὁ ; 

δ ἐπ εὐ φ ἀν δε τι ἐδυχβ πὶ, τό. συῖπὶ ἀρίππηζαπὶ οεξε οδίοηϊιμι, πο ά 
3 “- ε “ν᾽ “ “ ͵ 4 : Ω Ω Ἶ τι - 

ἐμξαγηεαχ, τῶτο “πὼς ὑπὸ 9 ἐκπεπλησ σα! ]ὲ δΔοςερεζαῖ, Εἰ ΠῚ ΤΟΙ Ζαιπ δα νίτηι ἰητίη-. 
[Ἱ ..: - Ν ΣΥΝ χη , »" ἕξις ΘΧ ροτταγθατίοῆε σι άδΠῃ ὃἃζ ςὅπιο- “0 ξα λ, πῇ ἰὺ ηἶδὰς γρξϑιος αγε ΤΡ ΡΣ ΩΝ ΠΝ ΦῸΙ ΕΣ, 90 γίζεαῖ 0 Χὶ ὌΝ ῥεψε το ῆς ἀ4ΠΙΠῚ1 [ογίηα ἰγαίσςητίς., οτος: 
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164 σι ργοχίπγας πουὶς πιλῃ ρα !αγίας νἱ Α ὁ μϑὺ δὴ λογαγϑς ὁ εἰπύταζῳ ἐδ Νιδιὸν σεᾶια: 

ἄετος, πιαηΐθιις σομρ οἱ! 5 τ άοης βαιάο- χρ ἐῤχεῖες τῷ χεῖρε, ὧδ τὰ ἽΝ ΠΡΤΣ ρων τας 

Ρατ. Εσο νεῖο τι ῆττο πο Ππγι]αθαπι, αὶ σα στοῦ δος 

ποίρίς φαίάεπι γἰταπὶ οδτίποτο ροῆσαι; Ε- ὅς γσξ: μέωυ 51: 

{π!πλοάϊ, Ογτο, φιιοπηήδπι ς (ΟοΙ5 τ] Πο- δὲ γὸ ΤΠ: ηδυνα μάν κατεχν τον γελώζᾳ, 

{τὶς ἰημαἰςο. ΗΠ εἰς {απ οπηηοδ,ν τ ρα ογαῖ, (ιοὗτον υδὺ δὴ (3 Κύρε,ἕνα ΞΞ ἑταίρων (λτ- 

τἰπῆςητ; ΑἸταις αυϊάδηη ΕΧ ἀνα ΜΈΓ Νυ ω ἀφ δὰ εὔτι ΣΡ ΤΆΒΕΝ 

ἔοέξεῖς : Ηἰς αυπιάεπι, ἰῃ 41, ἰη Ποιηϊποπι σαν ἀγοξθέ τι ΕΣ ὐοξωρ νεῖ. 

τιογοίατῃ, Ουτς, ΠΟ πἸδα πχοάπιπ) ν]ἀοτισ, 20 Ὁ 2 κα τ Γ - 
Ἀτνην ὥς ,ϑὺ δ,ἔφη, ὦ Κύρε, ὡς ἔοιχεν, ἕτω ἢ ϑὺ- ΕΟ ἰποί τ. Ερο νοῦο., Ζιππὶ τα ΠῸ5 ΓατΙΟ 65 ἤν: ΝΗ 

. : - παν ἢ Ἵ 2. “δῇ ΗΕ 9 ΟὟ Ι 

οταϊπα οἀοέξος ἀἰπλ:Π|ῆς5, 4ς ἰαΠΠΠῸς, ντὶ σχϑλως ἐπετυγεν᾽ ἐγὼ ἢ,ως σὺ διδοιζας ἡμας 
αιπ(αρίπαμη σοποττοπιοα ἀοοογετ, τα ΠΟ5 Β τὰς ταζής ἀπεσέμψας ΤᾺ ἐχελάυσας διδεώ- 

ΠΕ . Ϊ ᾿ 8 ΔΕ « ͵ ε “ αὐ το αἰ] οἰ Πδηλας : ὃς ̓ρίς ἀπ ςεάρης δος ΠΕ ΤΥ ὙΞΎΒΜ “ ΤΕ ΓΝ 
τε, φιιοπιφά πηοάήτιπι ἔασοτο νἱἀε απ σετα- ὡς ΝΥΝ Δ Δ τ τ ν ΤΣ 

το δος Ὁ Ξ - Ε μἣυ ο 
Ἐπ μος τοϑ,Πδηϊραΐαπη ν πῇ οτιιαίςρθαπι. Οιππς Δ οὐ τῷ ὉΠ Ἄς ὡσὰν Ἃ δ Ἰὰν εἶ οἴου, 

μα ἸρΟΟ ρτίπιο {ξατυ Πςπ ρες ἔοέξιιπη πιαηίριι- ἐλθων ἐδὲδουσχον ἕνα Ἅ9.9ν. χαὶ φήσας τὸν λο- 
᾿ “ Ὁ λ -“" ῃ “» ᾽. ἄλδν 9 7) δία, Ἰατίπιηι, ἂς ροΙῈ πη αποποπι αοπλάαπλ γαλϑν πσαῶτον, χαὶ τάξας δῆτα ἐτ’ αὐτῷ αἵ- 

πεν ΐ ἑ νὰ 7 Ἁ δ ᾿ “ ν 3, ἴ70}} ΟΥΟ ἐὐ ον τ᾿ 4ς πγ6; σοτοτοβ, 10 πσπης- ὅρα γεαγίαν. καὶ) τς ϑλλοῖς ἢ ῳμζωυ δῷ ἐσ ίζᾳ 
Παο]οσο ριταθαιῃ ἀπ ροποηάιιηι: [τὰ πῃ ΕΙΣ : βλέ ῊΚ ΚΥ αι 

- 5 - [« -. : 

ἀεϊηα Ὁ δητογίουα ρας, γογίι54; Πα πῖ- τ ἘΣ 2: ὦ Ὧ153 τῶ 5: 29» 

Ραΐτη γοίρι οἱ ὅς, ]ιπὶ ορρουτπιμπ τ] ὅϑικα μοὶ ἐδὸκᾳ χαιρος Εἶναι ) πόϑίεναι οκε- 
- γε ΤΣ - 5 . ἐς ͵ ς ,ὔ » Ὁ 

νἱατα οἤτε, ργοστοα! ἐπ]. ΠῚ τιιπι απο ηὶς λάυσα, καὶ ὁ ἀὴρ (ιδνεανίας ἀκῴνος ασδ9ς- ΕΞ 
ἽΠΕ - } 5 Ἴ τὸ τ " ͵ ΠἽ 

Π]ς ΡΓορστοῆπις αητα ΠΏ] ΪΑγΊ ΠῚ, ΡΓοσ ἐλθὼν τῷ λοχαγρύ ἔμυτσοϑαϑεν, πσϑότερος 
ἱποδάεθας. Οὐυοάορο ναός: Ησιιβτι σα αν ἀρ ΣΑΣ ΣΙ ΣΟΙ ῃ 

ΤᾺΣ τὐκὸς : ὭΣ ΩΝ ἐπορθωείο. καύγω ἰδὼν εἰτσον᾽ ὦ αν,ϑοφσπε, τί ΔΡ 5] Πα παπη. ΕΤῚΠ]ς: Ργορτγοαίοτ,αῖτ, ν εἰ α- τὸ νεῖνα »" ͵ “ ᾿ 
θος. ἔρο νοο ποητο, πη τ4η}, Ὁ] αηλ αθ6- 7056) ἐὐάί ας οτος “  ερχο 91» ὩΡ α' ὶ ἐπτν 
θη ργοστοή!; (ε ομη πος. [4 11|6 Ζιπιπι δι- λά 4ς.κωγὼ εἰ πον, διὰ ἔγω οὐ σὲ μόνον οκε- Ὁ 

τἂν. αἰηῖεε, δά (οοἷος πηδη ρα ατος σοπαοτίιιο: λάσον, δλλὰ πϑυζῷς πσρϑιέναι. καὶ ὃς ἀχού- 
τὰ 5 ἘΜ ἸΡΟΒ ἐν : με Σ Δ ΠΟΙ δια τῖ5,αἶτ, ἰαθοτο Πᾶς, νερτοσς σας τῦτο, μεταφραφεὶς ασρὺς τοὺς λοχίζες 

Τὰς ΟΠ 65 ὃ 1 ΠῚ ΟΠ 65 ΠΥΔΠΏΪΡΙΙΠΪΔΓ ΠῚ Ὲ ο τ Σ ἘΝ ΤΣ χο ζ 
ἐν - { ν σχκ ἢ 2 Τα τ|Ὸ Ρτατογστοῖι δά πγε αοσςάςρᾶτι  υἢ Διο πὶ 75.. χουν ΕΘ ᾿ θ’ ἐπ ͵ δ. κς 3 ΄ 

τη} ]ρυ]Ατῖις οο5 ρυογξ ἢ Ιοσυτη τοάπος- κζϑίεναι πϑιζᾷς; χα) οἱ ανδρες πλυτες γὰ κ 
- - . , ᾿ δὴ 2 ι 2 ῶϑ 

τοῦ, Ποπηδο πα θαπτιι; δέ, ντγὶ ρατο πα ογἰτ ελθόντες τὸν λογαλ9ν» ἡείαν τσϑ9ς ἐμέ. ἐπεὶ 
ααυστοῦδης. [ἃ οηΐπα ἷς ρτοστοάϊ ἰδ οῖ,}}- ὃ. ὁ λογαγὸς ἀδζις αὐεχωφ ξεν , ἐδυσφόροιω 

" Ι Σ ν᾿ βου μὰν ἀυθο τ εἰ τϑύθυ, τὴ τε, καὶ ἔλεγον ποτέρῳ γοὴ πείσειοϑαι. ἐεῦονν 
51ὸ αιόπηαιις ἔο Ιοςο ἀΠροηοη5, ΠΟΤ. « οὶ ᾿ πάθξεν αλο δε εύσος ΟΥ̓ ἢ 

415 (ς ρο[ξογίογιπη ργίπς σοπηπηοιογοῖ ε-- 9 μϑυκελά4 πσδοϊέναι, ὁ δὶ, οὐκ ἐὰ. ΡΟ τς 
αἰςσοθηι, 4ιαιη αητογίου ργασςάογευ: αἄ- Ό, ογεγκὼν ζῶτα Ὡράως ὀξωρχῆς Ἴ αὖ αὐτίκα 
ΞΟ νπιπὶ Ποςίροξξαγοης οπηπος,νταητο-. χαταγωράσας, εἶπον μηδένα Τὴν ὅπιεϑεν χι- 
τίου ἐς ιογοητιτ. Οὐ ἀαπινοῖο ργοίε- μεϑαμοβν οὐ Θ 9 ρ τίς 
ἑζατγας ἴῃ ΡεγΠΔΠ1 Ζίπ αά πης νοηίτοτ, 6- - ᾽ « Ε ͵ ἜΣ δὰ ξ ή Ἵ « ᾿ς 

ΡΠ ἘοΙάπιαιις ροίςογοτ, ΖΠ2Π| Δ προς ρεῖς- μόνον θϑ εν πλυΐζας πῷ πσθϑαϑεν ἐπεοϑτη. ὡς Ν ΤῊ ἷ ἱ ὃ Σ γος δέ μν, ὅλ: ΟῚ νἀ ἐς ον 
1οτὶρίογαην: ἴπθ6ο πη Π] ρα] ΑΓ ΠῚ (ἰ5 εηΐπὶ δῖ, εἰς πὗρσοις τίς πιὼν ἡλ)ε ασϑϑς ἐμέ, χα ἐπ 

. , ᾽ -“ ΟΣ 40 οἤοτ Ιοσο {τὰ ορίΠξο] πογαῦ) οἰγσγοῖς κέλάυσε με 1 Ἐλτςολζω δοιωῶ αι ζῶ ἔγραψα 
Ϊ “, ἱ ὦ; " ΝΕ ι νι κι |{ " Δα ]δτιαπη δαϑ5 Πἰττοταβ. 10] ταπη πος συ γΓ  Π οἴκαδε, κἀγὼ, ὁ ὙῈΡ λογαγὸο ἤδιᾷ ὅπου ἔκφῷ 

τὸ, ΤΠ] ΏΪ5 111 στιπη Ιοτῖοα σοριάααηιια Π1α-- -; Ὧν τὰ ͵ ἢ ; : : : ; : ἡ ὄγχιςολ λάυσα αὐτὸν δδα κοντα ΦΞεγ- ΠΙΡΟΪ ΔΓ ΠῚ (6 ααίταγ,, ἰΙάχας νἱάδῃς {Π|6 Χτφολη, Οκέλάυ κε: Ἧς λ») ως λ Χ5ὴ ΕΥ̓ Δ 

ΤηδΔη ρα τι5 νη] ΠΟΓἤ 5, να σαγγεαῖ: αἵ- κῳν τίωυ ὄχττολ ζει" ὁ »ϑὺ δὴ ἔῤεχεν,ο. 5 ρυρῃ 
6 ἢος ραᾳᾶο ορηοίαπη οπηηος δάξο- πὶ οκύγος εἵπετο που λογα- ὦ σεωὺ αὐπτωΐ ὡ θώ- 

Ε , ὅ ᾿ Ε : δοκῇ ὙΡΣ ΣΥΕΝΝ Γαητ, δὶς Δάθο τηειι5., ἰπ 4 0ς πιαη ρας δ φιχι χαὶ τῇ χοπιί δι᾿ χαὶ ὁ ἀλλος δὲ στὰς λοχος 
οἸηηϊα ἴεποῖ ἀσοιγαῖο, “πᾶ αθς τὸ πο- τον », ρ΄ ' δας μο Ὅλ ͵ ἰδὼν οἰχ ψνον σεευε εγε χαὶ ἦχον οἱ αὐδδὲς φέ- γεχε; ) δὶς ἱπηροτατα πητ. Ηοὶς 4} αυίάθηι., ντ τ ο ᾽ Ν ᾿ “- 3, ς ᾿ρλι 

Ῥαγοτατς., Ῥγορτοῦ πος (ᾳτο Πτἰ τι ορΙ οἷα: ἔοντες τέων ξχτεολλζω, οὐτως, εΦη, ογε μος ἢ ͵ ᾽ ὃ ͵ ᾿ τῶν ε Α 
τς θαης. Οὐγεὰς αὐτο πη: Ρτο υρίτογ, γΟ54 λοχος ἀκριξοὶ 6, “πόρτα τὰ ἱρὰ σῦ. οἷ ϑὼ 
Τὴ) οπληες αἱτ, σαϊ απο αὶ πο ἱ5 (Ὁ ΟἹ] ίμπτ, δὴ ἄλλοι, ὡς εἰκὸς, ἐγϑων ὄχι τῇ δορυφορία 
Δεν ΧΎ ΓΉτΝ “ 5 » Ν Ὄπ : τν 5, " Ὀ τῆς ὄχηφολῆς, ὁ δὲ Κύρος εἶπεν" ὦ ζαῦ καὶ πόρτες ϑεοὶ, οἵοις Ῥζα κι εἰς ἔγρυϑυ αὐδρας ἐταιρδς, 

ψ οἵ γε 



ΠῚ θ᾽. ὁ Ἅϊ Ἐν Εβε 1 47 
᾿ ὃ ν ὙΠ) ον «“ 5 Σ δῚς δὶ ἐν Ξ Ὶ 

ὡς πῆνας οὗ γε ἀν ὸς φοιδτάυτοι μϑὸ ὅτως εἰσιν, Τ ὥςτε ἐὴ) Α ἀποϑβταηνἔλοι]ς ἀςπλογογὶ Πἰσοαῦ, ντ πγαΐτο- 
αὖ δ ει, » τ). 5.5) “ Στ τ 
ἘΡ ΗΝ αὐτὶ μίκρῳ ὀψώ παμπόλλες Φίλες οὐδ 

͵ πίθοινοι δ) ουτῶς εἰσι τίνες, ὥστε ἅψῳ παύυ ̓ »τησοιοθα) 
» Ν ΤΟΝ Ἀ Ἵ ΤΣ ,ὕ 

αὐακτη(ὶ φρὶν εἰδὲγαι Ὁ αὐδοοεταήομιϑρον, “δϑτερον 

τὶ ΟΧχ ἱρίι5 ΔΡΘΙΟΙΓα τ ΠῈ Εχίσιιο σοποί- 
᾿τατὶ οοίοηΐο αιιθαῦ: ὃζ 4} αἀεοίμππτορα- 
ἀϊοητοσ,νς ργίτις, αιιαπὶ Ποῦ ἢτ, υϊά ἰπιρο- 
τοῖα, ΟὈτοπιροῖοητζ, Εφυϊάοσιη 41] ροτίις 

κἢ ̓ πείθονται. ἐγὼ νϑὺ σέκ οἶδα, ποίας τίνας χεὴ ορταπαὶ {πτ,υιαπα παἰ τ πποά ὨΔἰΐτος, πος 
ϑανοὶ μάλλον ἀ)ξακχ, ἢ τοιώτωςςρατιώξας ἔχφν. ὁ (οἷο. Ατάποθος πιοάο Ο γτιις {πη8] τἰάςιις, 

ἀδλδα κυ εν εὐιός ἀν μεθ ΤΆ Πα 5 ποίος ςοἸἸααθατς, Αάοτγαῖ Διο ΠῚ 
ἡ νδορηει κα ὐἠ ή οκυ μονα τος, ας, ἔοιτοταπη ἐπ τα θογπδοιο αι! 4Δπ| εχ ρτα- 

ςραπιωΐζᾷς. ὃ» δὲ τῇ σκη!ῇ ἐτυϊγὸρμέ τὶς ων ἐρδὶς σοΠογτίθπη, οἱ ΠΟΙΊΘΠ Αρ]αϊταά ας; 
ταξιοευρχὼῶν ̓  ἀἴλαὶτα δοις δγομκβ,, αϑὴρ Τῷ9- ἡ ΒΕ ̓ αὐρῇ ἘΡΆΡΗΣ Πλμη σέθεν ἘΧ ΠΕ 

φρυφνο. πον Τὴν Ἴ φτυφνοτέρων αν, ϑεϑ»πων' οὐπος ὧ- οἂ ΡΟΓΙΟΣΆΙΠΩ.151η ΠΠ ΠΟ ΠΟαπΠΠὶ οτίαι5: Τὰ- 

ν΄). δίπωρέπεν ἐγλοῖ, ἔν, ὁ Κῦγε, τότ, ἐς 5. ἐεαμῖ, μὲ νατὰ δαῖτας ρυκαν Ογεοι 
“" ͵ "» ᾽ λ ! λ ͵ 3 2 

ληδν λέγήν ζωυτα; ὄρλα, τί μζιυ βουλοκε- 4ισγαητὸ 4 Αἰ τα, Ἰπ ας, πὴ απὸ ἃ εἰ-- 
γοι, ἔφη ὁ Κύρος Η α{ούδονται Σ τ δὲ ἀλλο γέ» ίτπηι ποιεῖς νοϊαπτὺ ( εΠπς Γοὶ σα ὃς 
ἔφυ, εἰ κακὴ γέλωΐζο, ποιήν ἐθέλοντες, ἰπὺρ οὐ Παιγλητ μας, ἃς οἰξοπταητίοίς. Τ τα Ογ- γύην 
Ἀδλοκαί ΒΥ ΥΝΗ͂Σ ἀλαζονδιλονται: ὁ κί. τι, Βοπανογρα «ια ο, αἰτ,ης ἢος οἰξθηγα ἀλαζονεύὲέ 
ΕἼ Π τὸ ἡ ΣΝ με ηο Τῇ , ἴοτοβ Δάρα!]λιιογίς. αἱρρο ποΐηοῃ πος ο- ὅ5.“7- 

δος ὀυφημφ,ἐφν, μα λρρερλλθεζοιδς ἐξ) 1.  ρῃτατοτῖς ἱπηροηἑ τὶ φαϊἀξ νεάοτιν ἰἰς, (πτα- 
τός. ὁ μϑὴ Ὑ» αλαζων ἔμωι γε δοκᾷ ὀγοικν 41 (ς ππχα]αητ, ν Εἰ εἰς ἀἰτίοτοβ, απ ἤητ, ἜΣΕΙ 
κϑαϑαι Ὀχττοῖς τποοοοποιουλϑμοις χαὶ πλου- νοϊ! ογιίογοβ, 4114; ΡΟ σοαηταγ ας ΡΓα- μεγραῖο 
σιωπέροις ἐἢ) Τε σί; Ὡ αὐδρφοτέροιςνὼ προ. ΠΑ ΟΣ Σ ΖαΙθιι5 ἰρήι ργα ἔπ ας ποη {Π- 

ἘΝ ἢ ΠΡ} , ν΄ Οἴδητ: ἀταας [ἃ τπῈ ἀοιηιπη, Π ραγοατ ἱρίος 
σῳ ἁ ἐθνιζουθο εἰσίν ὑπο ϊαφουρϑοοὶς μας ἀςοϊρίεπα! αἰ ιίᾳ, ὃς αιυσίξιις σαυίᾳ 
ὥαυτα Φανεροις γιγνονϑμοις οτι τὰ λαξῷν 9 ἔλοοτο, Οἱ νογο τἰϊιιπ αἰ] ἰς ἰθοιιπη νογίλη.-- 
νέχα χαὺ χερδόιναι ποιοῦσιν. οἱ δὲ μιγγόμώμιε- τίθιις πες Τα στί {πὖς ποις ἀοεγίπιοπεὶ αὰ- 
νοι γέλωζα ζοῖς σεωὅσι μήτε δχὶ τῶ ἑαυτῶν «ἀἰεμτίαπι, ποαας ν]] τις αίθο ἀλπηηὶ οΔυ ΤᾺ 
κέρδν μήν Τὶ Ὁ Υ ἘΝΗΝ ζχὶ τοιθητ ταιο Ραέϊζο ποῃ νγθαπὶ ἃς ἔλοοτῖ 

ἩΡΟΡΘΜΙ ΝΟΣ ΤῊΝ κΣ Τα ἰα Ἐΐπι5, φι.ΠΊ οἰξεητατζοῦεβ δάρο!ἰϑταγοατ- 
βλαι ἀκτὰς ἐς τὴς ἡμωνν Ὡ Α ὼς Ἢ αις ἤπης ἰπ πηοάιϊιπι ας (γγιις οο5, ααΐ 
ἀὐχάφιτες διχαηοπερον ὀνομεἰζρινο μαλλονὴ ΥὙἱΐιπι πλοιιογαησ, ἀθξοηάοθαι, Μαηίρυ]α- 
ἀλαζονες;ὁ μϑὺ δὴ Κύρος ὅτως ἀπελογήσαΐρ τίμι5 αὐτοπη ἰρίε, ἔλοοτα {ΠΠπ|ς ἐς τηαΠίρι]ο 

τὴ ὃ πον »ἐλωζᾳ τοἰδαοόντων. Ἴ αὖϑις δὲ ὁ Πατγατίοπίς απέξογ: ᾿ΝΙπηίτιιηι ἀρ]αϊταα, 

λοχαλ9ς ὁ τω τῷ λόγϑυ γαρατίαν διηγησδμῳ, 

ἔφυ, ἢ που αὐ, ὦ ΑἸλαὶταδω, εἴδνε κλιαί4ν ἐπ4- 
ρωμεϑοί σέ ποιάν Ἶ στῷοσνρα, ̓  αὐ ἡμῖν ἐμέμφου, 

« 3, ἀπ ϑς "2 τς ὺ 289) ἥ ᾽ λ (ὡσαξ ἐγίοι χα Ὁ» ὡϑὲδιις κ) ὧν λδορις οἰκτ'δϑὲ 

ἀπηα λοχϑποιοιίῶτες εἰς δείκρυα, πάρῶνται ἀ- 
γφ)όπότε γε νέοῦ ἢ αὐτὸς εἰδὼς ὅτι ἀὐφραϊνᾷν 

μδυτισεβουλοΐβα, βλαπηήν δ οὐδὲν, δῷς 

οὕτως ον πολλὴ ατίμία ἡμᾶς ἔχεις. γαὶ (οὶ 
ΤΣ ς» ““ “ἢ λ Ἵ 2 λ δὲ, ἐφὴ,0 Αγλαϊταδας, χα! διχαίως γε᾽ ἐπτεὶ 

ἡ αὐτῷ ἢ κλαμήν καϑιζονίος τῷς φίλους, πολ- 
λαχῆ ἐμωίγε δῦχεῖ ἐλαίηονος ἀξια, 2|9- 

ποραεοϑαι ὁγάλωζῳᾳ αἰὐδις μγανώκϑιος, Ε 
ἘΣ 

ἀὐρήσᾳς χαὶ σὺ, ὀρθαΐς λογίζῃ ἐμὲ αλυϑὴ 
λεγϑιζᾳ. χλαύμασι δ γὲ χα) πατέρες οῖς 
σωφροστέύζον μηγχᾶναΐται, καὶ δὲδούσκαοι 

τσὰμσιν ἀγαϑοὶ μα ϑήμαΐζο," ἡ νόμοι γε πολιζ 
Ως “Χ» Ἵ κλα ογᾷε καϑιζψν,εἰς διχκαιοσενύξωυ 

ἰη4αΐς, ἢ δὰ ἤδειπι σοπηπιοιιοῖο τε σοηατὶ 
οἤδΤιηιις., φιοπηδάπγοάιιπηι ποήπα}}1 ταπὶ 
σΑΥταΙ Πίθι15,Φιατη ογατίοπίθιι5 Θοπλ ποτὶ 

ΠῊΠΘγΑὈ1Π14 υις ἀλπὴ ̓ ΔογιιΠγᾶς οἰεγε πἰτιτ- 
ται, Δἀπηοάτιπι 05 Γοργομοηά πος: ἡ ι4Π5 
ἀοπιης χυίάσπι,, 4ιο5 ἱρίς ποη ἱρπογαϑ, 
ΘΧΠΠ]αγαύο τε, πθη ἰᾳάογοε νῸ 6. τἀπὶ οπτῃ-- 
τ Ο]οίδ πος παρ 65. [π᾿ γὸ υ!ἀο πη ργοΐθς: 
ἔϊο, αἷτ ἀρ]δίταάας. πὶ πιοὰ (ςπιθηχίδ. 
αυἀἄλπι Ιοησο Πηποτὶς αἰ δἰπηαπάπη 6. 
Πςοῖτ, 4 γιίτπὶ απλϊοἰ5 οχοῖταῦ; ἀ4πᾶπιὶ Ζαΐ 

(05 ἱπάποῖτ, ντίςἄδητες ρογέτ, Ὁ πο ά πα ί-- 
ἄδηι της νοῦς ἐἰοΐ, τα ΠΟ] 16 τοροῦῖος, ἢ 
τοέξο γοῖὴ Ἔχ Π[ΠἸπηὰἷ5. Ν δηλ ἤστι ραγοπτος 
ἰπάθτο πος απ} Ὀογογιιπὶ ποτα τη, Π.5- 
σἰπτὶ ραεγογμπι φηἰπιῖς ἀπο ρ πὰς ἤοπο- 
{τὰς (ξιάεητ. Γ οσος οείδπη, ἀι1πὶ 6 οἰπ ες αά- 
ἴσαπτ, νε(βάδητεβ ρ᾽ογοηυ δα {{Π|π|ὰ οα]- 
τι1ΠῈ 605 ἱπηρο ]Π τ. ΠΠ|Ὸ5 ν οτο, α Γἰ πὰ οχοῖΣ 
τᾶταη ἀΐςοτε ροῆΠς νοὶ] δογρογίριις αἰ υα 
αάξοτγο σοππμηοάϊ; νῈ] δηϊπλοβ δα οὶ ρεὶξ 

τροξεπον,.)" τὸς δὲ γελωζαᾳ μμηχανωρδίους ἔχοις αἢ εἰπᾷν ἢ σωμοιίζο. ὠφελοινζς, ῃ ψυχὰς οἰχϑὰ 
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ἄλτα ρα δ]ίσστις ἀἀπιϊ πε γατοπ πα πηλρς Α γομιγτικωπέρας ποιϑνζο
ις ἢ πολήικω τέραρ;ν 

Ἰάοπεος εἰ ςοτοὶ Ηεὶς νογο ΗἩγΠαίρος: Ατ 

τὶ! Αρ]αϊταάα, παῖ, ] πι αὐάϊας:ῖπ ποίξε5
 

{Ππά ταπεὶ αἰιπιαπάππι Ποητὶ δηΐπιο Οχ- 

Ρεέπάος, δέ οἰ ςοτοςοπαθογῖς, ντἰςάςητος 

Ιογοησ: ποδῖς αὐζοπη, απ] οἷ τ τα]5,4- 

1ἰφαῖα γἰ5, ψΠΠς ΠΠ|πὸ τοὶ, Ιατστογὶς. ἸΝαπὶ 

μυΐτς ἀρ το πιασπαπι τεροίτταπι εἴς οο- 

Ῥιατὴ ἐδῖο. 'Νθαιο οΠ1Πὸ γο] ἰρίς τ ππιοχ- 

Ροπα ΠῚ, φαστη οο ντατῖδ, νοὶ απλϊςὶς ὃς Πο- 

(ρίεριις, τα χυϊάοπιίροητο σαοά Ββατὸ αἱ!- 

υα οἷπ5 ρταθος. ἰἴταχπα Π1Π1] ριατοχεῖο 

Ῥοῖοβ, 40 παΐπτις γἰιπν ΠΟΙ ἐπ ροττίαβ. 

Ετ Αρ]αϊταάας ΓΤ απο ετίαπη Ηγῇαίρα, ἴη- 

Πατ, ὉΧ ΠῚΘ τἰ πιὰ οἰΐςογο σοπαγὶς ὃ [ΟῚ τα 

ΝΘ ΟΥ ΑἹ 
ἢ 

σύτοο ὑςα σης ὧδε “πὼς εἶπε σὺ, ἔφη,ὦ ἀἴδαᾳ 

Ἰπάδαι, ζωὼ ἐμοὶ πείϑη , εἰς »ϑὺ τὸς πολεμίους 

θαρρῶν δϑωπϑρήσἀς πῦτο Ὁ πολλᾷ ἴδιον, χαὶ 

χλαονζας ἐκείνους πεφροίση καϑιζάν" ἡμῶν δὲ 

πϑύτως, ἔφη,  «ν Ἔ Οοις ὃ Οἷς φίλοις πότ 

ὀλίγου Ἰξίς γέλωτος βχιδουψυλόσση. χαὶ "ὃ 

οἷ᾽ στι πολυ σοι δθὴν δἰ ποχεΐυϑμος" οὔτε »ὃ 

αὐτὸς ̓χοώνϑμος αὐϑλωχας οὐ, 4δὲ μζωὼ φί- 

λοις γε ὅδὲ ξέγοις ἐκὼν ἐῇ γέλωτα παρέχής. 
“ 3 ͵ Ἵ ᾿ «ς ω 

Β ὥςτε σσοϊὲ μία, σοὶ σόα σις δεν ὡς ἃ παρε- 
"" ͵ ἐν ͵ ᾿ λα ἈΝ ΉΜ τὰν 
κτεον σοι ἡμῶν γέλωτα. ὧ ὁ αἰλαϊταδεαις εἰπε" 

Ἀν ἄδειαν ον Ὁ ἐπρω ἢ ͵ - 5 

Τὸ σὺ σὲ, αὐ, ὦ υςα ασης γέλωτα πειξδοι ποιήν  οἴφ γε, 
ϑῖζνδ.- δ Σ ΝΩΞ ΝΟΣ Ὑν ΟΝ ὦ ὑςτι τῇ 

εἐμϑ 3) 0 Ἴ , ᾿ ὀξόμ " ΠΑΎΤ).: πηρυν ὠδλλνις ἘΠΕ 

ρα δεν. ἐπεὶ ἐκ γε σὰ πὺρ οἰκί ραον αν Τίς ποιεῖν 

15, Ζαοπι ἀἰχίπηιις, πια πὶ ρυ]αγηισ: ΓΟ ΠΊΘ 5 

Θιοτίς ργοξεέξο, αἰτ. Νὰπι οχ τὸ 4α! 4 6Π, 
ντ αγδίγγογ, ἔλο ΠΠπ|ς Ζαῖς 'σηοπη ΘΧουΠογίτ, 

ἄμπιαπα τίπηι εΠσπογίς. ΗἩεῖς δ 1]. 68 

σοηίππι ρῆπις ποῆθησ, τίδγιητ: ὃς [Θπῖτοῦ 

{ιδειτοτίδπη Αρ]αϊταάας ἱρίς. Ὁ ποπὶ Ογ-, 

τὰς Ἔχ] γάτιη νἹἄσης : ΠῚ ΠΓΙΠ5 65. 1Π- 

ἄμιτ, πηαπίρυαγία; φαοά ἀππιαῖίς, νττῖ- 

ἄοατ, ρου Πιδάθς; Ποπλ πο πὶ Πα ΧΙΠΊΟ (εγίτιπὶ 

ποθὶς σογΓαΠηρί5.. ργαίογτίπι 4] αἄοοτῖ- 

{ι| Πεϊηξοῖτας. Εἰ παῖς χαίάοπη μεῖς ΠΟ ἢ, 

παδαογαπτ, ΟΠ τγίρητας νεῖο ἀοίποορ5 δι- 

ΘΟ νγῖε ᾿ππλο αὶ αυϊάαπι ρτοσιῖς. ΜΙΠῚ αυϊά6πΠ1, 
«ἀπιονεϊο 

ἀερτάπηῇ 
αἷς, Ογτς, νοβαις οπηπο5, 48] αἀο[ἰς, δά 

Δηϊπλαπι ἀσοϊ ἀϊτ, ΠΟ σιπη ΠΟΠΠι1105 ρἰα- 

τὶς, τη Πουῖβ αἰἰος ἐλοίπα πάος ἄοπιο ργοίο- 

ἔλος εἴϊε. Ταπιὶ ἢ ἐοττιπὰ ργοίρογα πιογίτ, ο- 

πιπας ἰ ραγτοβ ααιια!ος σοπίοαα! νο]οητ. 

Ἄτερο πιΒ]ΠἸΠ τα Ριις Πα πη Π15 ᾿Ππα Δ ]1πι5 

εἴα ἀποο, 4 απὶξογτοτη ἃς ἰσπασιτη ς4ι4- 

1|διι5 ρτα πλ15 οὐβατί. ΕΠ εἰ σίταγ, αἷτ Ογ- 

τις, Ορτίπλιπη ργοξοέξξο, γοξουγι δα οχογοι- 
Ἔ ᾿ 3 λς -- ᾿ ἔν τ 

ταπι, στ σοπίπϊτοτ; ντγατι ν! ἀφαῖαγ, ἢ 4.161) αἸξιούαϑαι. χαὶ ὁ Καὶ ὗρος εἶπε σὸς τῦτο ἀρ Ἢ 

ἀςο]αδοτγίθις δοπὶ εις ἀςάοτγίς, παι! 65 

ἔλοοτο ραττος οπηηΐπηι : ἢ σοηΠἀογατῖϑ οἷ!- 

ταΐχυς ξλέτις,4 4 τατίοποτη Πογιιηῃ ἐἤε σαϊ- 
ας οσΠίταοηάα ργαπλία. Ετ αι Ὁρα5 οΈ, 
παῖς ΟΒιγίρητας, αἀ ὀχογοῖτῇ ἐς μος το- 
ξογτο ροτίας, φαᾷ οἀΐσογα, ἵτα το ἔα ξἘΠΓΙΙΠῚΣ 
Απποη ἀζοοιταηγίπατα ἱπἸΧῚΠῚ δεοοηῇι- 
τα τὶ ρταπιία ὃ 564 ργοξεέζο, (αδίοοῖς Ογ- 
τας, λας 1ΠΠ|5 Ποη {της πη. Νᾶ ασοῦη- 
ὅς Παςῖη οχροάιτίοπο αἀαυίγοης, οα ρα- 
ταῦπιητ, νταὐθίτγου, ἔαταγα ΠῚ σουη ΠλιΠΠ18: 
: : ι τ Αι ἀρ υ χε ἐς 
Ἰπυρογίαπη νογο Πὰς ἴῃ Ἔχροαϊτίοης ἔππι- Ἑ ὄθλᾳ ; δυλὼ μὰ δ᾽, 

τατΠ} ἔοτταῆης οτἱαπὶ ἀοπιθίοο ἴπγα Π1Π] 
ἄςθοτὶ οχἐπἰπιαηι. Ὁ παπιοῦτεπι ἢ ργαίο- 
ἕϊος ἐσὸ οοῃίξίταο,, Ὠ1Π1] πο ργατοτ ἔλς ο- 
Ρίπον, δὲ ὥφαὶπηάροῖο ρυζαητ. Τὰ νοῖὸ 
Γαταγη} ΑΓ τγαγὶς., ἰπχαὶς (Πγγίδηταβ, 

Ο φλείρᾳς, γελᾶν αὐαπείθων, χαὶ χῶτ΄. 

Ε 7 ᾽ 3 ΄ Ὗ , 

ὀκϑιψ4εν ἤγέλωτα ἐϊξαγαγϑι.ὅχι πότῳ μὲν 
. δ οἵτε ϑιλοι ἐγέλαζ, “δ ύπον εἰδῦτες ὐτῷ ἡ 

αὐτὸς δαἰδαϊτοίδεις ἐπεμέδιασε. χαὶ ὁ Κύρος 

ἰδὼν αὐτὸν Φωιδρωϑεντα, ἀδικῆς, ἔφη, ὦ λο- 

χαγξέ, ὅτι αὐδραι ἡμῖν 1 ἀτου δι ὅτατον Ὡ1ὦ- 

ὅτ᾽, ἔφη, 
οὕτω πολέμιον ὀνζᾳ, τω γέλωτι. ζαῦπα μϑὰ 

δὴ οὐζδθ᾽ ἐληξεν. εχ δὲ πότῳ Χρυσενίᾷς 

ὧδε ἔλεξεν" δλᾺ, ἔγωγ, ἔφη, ὦ Κώρε ; χαὶ 

πόρτες οἱ παρόντες, εὐνοωΐ ὅτι ἀξεληλύθασι 

“δὲ σεοὼὺ ἡμὶν οἱ νϑὺ χαὶ βελτίονος, οἱ δὲ χαὶ 

μεΐογος ̓ αἸξιοι" ζὼ δῈ τί “ρηται ἀγαϑὸν, αἰξιώ- 

σοισι πόρτες οὗτοι ἰσομοιρᾷν. χα! τοι ἔγωγε 

σασὲν αγισωτέρν νομίζω ΠΕΣ α᾽,ϑεφποῖς 

ἐὴῚ τῷ δ ἴσων τὸν τέκαχον χαὶ Τ' α 

δξυ σοὺς ΤῊΝ ϑεὼν χρώτιςον ἡμῶν, αὐδῥες, 

ἐμζαλῴν «αἷϑὲ πότῳ βουλζὸ εἰς τὸν φρατον, 

πότερᾳ δοκᾷ, ζω τι ἐκ τυ πόγων δῶ ὁ θεὸς 

αἰγαϑὸν, ἰσομοίφφυς πϑύζας ποιεῖν. ἢ σχο- 

ποιώζας ζᾷ ἔργα ἑἕκαςου, τσϑϑς ζαῦτα χαὶ 

ΕΟ θυ, ἢ τῷ ἴσου χα τ΄ ἀγα γον"; 
ντε 

Ὁ ςτικὰς ἑκάςω ἢ πσϑοτίδα αι χαὶ τί διά, ἔ- πεοειϑί- 

Φη ὁ Χρυσαγίᾷς, ἐμξαλῴν λόγον πύδὶ πότῳ, 
᾽ ψχν τλ “ « « Ι 3) 3 

λλ οὐχὶ «σοϑειτζεῖν οτί οὕτω ποιήσᾳς» ἢ οὐ 
᾿ Ἢ τ »ν ΕΣ λ λὺ “ 

σὺ τα] τός ἀὐγώγας ; 7 ΕΦη. πσδοήπας χα) Τὰ εφη, ὅτως 
" 
ἔφη ὁ Κύρος, οὐχ ο- 

“ 5ϑρήλ ΠῚ δι κεῖ δὲ 
μια τα ἐκείνοις. ἃ »ϑὺ γὸ αἰ ςρατά.ο- 

͵ Α -ν ς ᾽, 

ῥϑιυοι κτήσωνται, χοιναὺ» οἰ μία. Εἄὐτοιῖς Ἡγη σον- 
Ως λ ων ὦ λ [4] ,3 3 λυ 

ταὶ 6) τίω δὲ Ξἰργζ Ὁ φρο ειως εμέζωυ ἴ-- 

σως ἔτι οἴκοθεν γομμἐζοισιν εἶναι. ὥςτε Δ|α- 
Ι 3. Δ δι..5 ͵ »καὶ ὌΝ » “Ἢ Υ᾽ 3 Ε ἔν 

ζῳῆηονζᾳ ἐμε ποὺς ἐχιςαζος σσοδὲν. οἴμα! » ἀδεέκεῖν γομκίζρισιν. ἢ χαὶ οἴει, ἔφη ὁ Χρυσοῖνζᾳ 2» 

ψιφί. 

5. ὦ φρρειπας 



ἩΙΦΤΟΙ. ΠΙΒΈΕᾺ 
ἐδεδελθὲν ες μὴ ΑὐὙὐσνα ρας σπλπε οο]]ςόξιτη (οἰ αὲ, δὴ α-: ψηφίσααϑαι ἐν ὦ ἀλῆθος 

Τίσον ἕκαςον τυΐγοῤῳ, δλλὰ πῶς χρφτίςους 

χαὶ ἀμαὶς αὶ δώφϑις πλεονεκτειν; ἔγωγ᾽, ἔφη 

ὁ Κύρος, οἴομαι, ἀκα μϑὺ ὑμδυ σειναγ9ρ8υ- 

ὄντων, ἀκα δὲ χαὶ αἰ α,θὸν δν,αντιλέγήν μιὴ οὐ- 

χὶ τὸν πλέα χαὶ πονοιοῦτα χαὶ ὠφελοιῶτα 

Ὁ χοινὸν, τῷτον χαὶ μεγίςων αἀξιοδοϑει. οἶα! 

δὲ, ἔφη,χαὶ τοῖς καικίςοις σύμφορον φανῴοϑαι 

“πος ἀγαϑοις πλεονεκτεῖν. ὁ δὲ Κύρος ἐξού- 

λετο χαὶ αὐτὴν ἕνεκα Τὴν ὁμοτίμιον "Πνέοϑαι 

τῦτο Ὁ ψήφισμα. βελτίους ΣΡ αὐ χαὶ ἀὐυς Β 

ἡγεῖτο ῬΗΥ εἰ εἰδεῖεν ὅτι οὐκ Τὴν ἔργων χαὶ αὖ- 
τοὶ κρινόνϑροι, ΤῊ ξίωνΊ 4 ξοιντο. χαιο9ς ἂν 

αὐτῶ ἐδύχει ἐΐ) [δεῖν ἐμξαλῴν «ἶξθὶ Ούτου 

ψῆφον, οὖν ᾧ χαὶ οἱ ὁμότιμοι ὠκνοιεν τί τῷ 

ὄχλου ἰσομοιδάαν. οὗ τὼ δὴ στονεδῦκει τοῖς Ο» 

τῇ σκζωυη ἐμβαλέαϑαι ὄχι Ούτου λόλϑν, χαὶ 

στεναϑρδφν Φῦτα ἔφασαν χρζῶαι δφτὶς 

“ὧὅρ αϑὐὴρ οἴοιτο 66). Ἐχιγελάσας δ τ ταξι- 
. δ“ ἈΉΤΣ, 5). " 

φυρχὼν τίς εἰπεν δλλ ἐγώ, ἔφη, αὐόρα χαὶ τὸ 
͵ ὩΣ ΩῚ -“ ἣ ΑΝ ν 

δημου οἶδε, ὃς σεενερᾷ ὧς]ε 4 εἰκη οὑτωςς 

ἰσομοιοίαν τῇ. ἄλλος σὶ͵ αὐτήρετο πϑτον τίνα, 

λέλγϑι.ὁ δ᾽ ὠπεκρίνατο, ἔς! νὴ δὲ αὐὴρ σύσκη- 
γος ἐμὸς, ὃς οὐ πϑρτὶ μκαςεύ4 πλέον ἔχφν. ἀλ- 

δος δ), αὖ ἐπήρετο αὐτὸν, ἢ χαὶ Τὴν πόνων; μὰ 

δ, ἔφη,οὐ μδὼ δή. δρλιὰ τῶτο γε ψευδόνϑμος 

ἑάλωχα. χαὶ ΣΡ πόνων χαὶ αν ἄλλων τὴν 

Οιούτων πὸμυ Ὡὡράως ἀεὶ ἐά τὸν βουλόνϑιυον 

“πλέον ἔχφν. δὶ ἐγὼ μϑὺ, ἔφη ὁ Κύώρος, ὦ 
» ͵ ζ λ ζ [ ᾽ Ἷ 

ανδρες, γιγγωσκω ίους (οιουτοὺς ων, ϑοφποῦς, 

" 
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44] 14 Πηρι] 5 ἐγ θιεπάα;(ο ρτα ξαπειῃ- 
ΤλΟς 4υσίᾳ; ταδρ 5 Εἰ. Πὶρτας σοτοῦῖς απ 

Βοποτίδες, τὔπη ἀσπίς ἀασοηάος οἤτὺ Ε- 
αυίΐάεπα ἢ ἀγθίτγου, αἷς Ογσιῖς, τ ΠῚ ΄υϊ 
νο5 νπαπηθοιτῃ Παο πε τἰ5; τά φυοά 
τυγροῖτ σοπιτλάϊοοζο, αΐη ἴδ, 411 δὲ ρ] τ - 

πλιὰ ΙΑ ροσγὶβ ({πἰποτ, δὲς ρ γί πλιπα γοίριι- 
Ὀ]ϊοα νεἰ]τατῖς δάξοτι, εἰἰᾶ μηαχίπια 4υς4: 
ςοίδαπατατγ. [πγπηο γε] ̓ ρηδυ ΠΠτης σοη11- 
σεγο νἀ εδίταγ,ντ αὐ ἰτγοσ,νίτος ἔοτγος οἦἘ 
οοπαϊτίοης ρβοτίοσι. Ες Ογεας φυϊάοιη ἱρίο- 
ταιὰ ετίαπι ΖἘ αα τα σαι ἀςοτγετῖ πος ἢ-- 
εὐ νο εθατ. ΝΑπὶ ὃζ πος πιδρὶς Πτοπιιος ἔι- 
ταγοϑβ ἀγδτγαδάτατ, νἱἀεγοητ,ίε φιοη; ρτο 
ξαύχογαχα ποτιιπὶ αἰ! πηατίοης ργαπιΐα 41- 
σῃαοσίααιμτιγοβ. Ὁ πάργορτο οἱ πιαχίτηθ 
ορροττιιπῦ ν᾽ ς θατιιν, ποοτοπιροτε ἄς μας 
το ἀφοτγοτὶ ἔλοι 4] σδυία γοξογγὶ, 4 ΖΕ χυας 
ες ετίαπῃ ἰρίι μᾶς νυ]σὶ α αιι4!Πτατεπηγεΐου- 
τα ἀααητ. [ταᾳ; Ρἰδοιιίτ ραγίτεσ 5, α ταπὸ 
Δάοτγᾶς ἢ ταογηδοιίο (γτὶ, ἄς πος εἰς το- 
ἐοτοηάπμη, ἂς ἀςθεγο νπιπιαποπίαιε {Π4- 
ἀεῃ 45 Πϊς ορογαπ παιαΐο, 4 νἱγῃ {6 ροτ- 
μι θετί νε!!ες. Ηεὶς ς ρας εἰς σοπογείιπι 
χυίάδπι (τ ἀςη5: Εαυάοπὶποιι ἤϊιεπι- 
ἄλπι, ἰπαυίτ,οτιαπη πης ἴα ἀε ΡΙερε, αι ηο- 
ὈΠΟιπὶ 4 πα]! τάτεπη ΠΟ ἱτὰ τολογο (ογδἢ- 
ἀλιηος (ΔΘ ᾽ς. Ὁ πο πὶπαπα μιῆς ἀἰοἰκὸ 
Πυαγοθαῖδ ας, ΕΠ ΠΉ1Π] ρτγοξςἐξο, αἴτ, σοπ- 
τα θεγηΔ}}5 υϊἀδπ. αι Ρ]τι5 4]1ἰς ἰῃ ομΊἢΪΞ 
θιις5 παρογα υστίτ. ΠΤ ]Πγ 4] 15 : ΕτίλΠὶ πὰ 
Ρίιις Ιαδογαπι ἱπτεγγοσαῖ. ΜΙηίηπλε νοῖο, 
αἷτι Πὰπὶ Ποῖς Πα ςΠ1,1Π πιοπάδοῖο ἀςρτς- 
Βιεπίᾳς (π|.δειηρεῖ επἰπς πιο δά πιοάϊτιπ 
ἔετι δῃΐπιο, ἰη Ἰαογίθιις, ὃς σετογίς παϊαΐ- 
τη αἱ, Ρ τς ΑΙα τα παθεγε, αὶ φαίάειη νο τ: 

ούις Τα ὸ νεοῦ δδὲ λέγ4, εἴα δ. οϑερχϑν ὼ π490. Ὁ Ετγτις :Ερο νοτο ἴξατιιο, ἰπψαίς, ΠοιηΐΞ 

ἔξαιρετέ- 
δις 

βϑυον ἔχάν ΩΝ φρατευμαι, Ἷ δξαιρέτους ἐῃ Οκ, 

ἃ ςξρατιαξ, δοχεῖ ΣΡ μοι Ὁ μδν πολὺ ἕ ςρα- 

ἀωτῶν ἐ!) δ  «πεαχ ἢ αἢ τις ἡγῆται" ἀγῴν σῇ, 
οἶα! ,δχεχφοούσιν οἱ νϑὺ καλοὶ καγαϑοὶ ὑχὲ 
(καλὰ καγαϑοὺ, οἱ δὲ πονηροὶ ὅχὶ ζῷ πονη- 

δ9ι.χαὶ πολλώκις ζρίγιωυ πλείογας ὁμογνωμο- 
γας λαμίαμνοισιν οἱ φαῦλοι ἢ οἱ ασουδαῖοι. ἡ 

ΣΡ πονηεία δὶ ν᾽ παραυτίκα, ἡδοναῖν πο- 

ράυουδυν,ζύτας ἔχ συμπειϑούσας πολλὸς 

αὐτῇ ὁμογνωμωονᾷν" ἡ δ᾽, “δἰ ρετὴ ασϑϑς ὀρθιον 
αἴθσα, ὁ πόρυ διάνη δεν εν τω: παραυτίκα. εἰ- 

κῇ στευνεπτί στρα Χ ὀηγως ὶ ἣν ὀῆνοι ὦσιν ἐχὶ 

Ὁ «ρανὲς καὶ Ὁ μφιλοικὸν αντικο δρικοιλξντες. 

πεβταῖθς, Ζιαίομι Ποῦ 5 Πΐς οτίαπι πποάο 
παττγαῖ, (ι σι 4 πὶ πδιιτη ὅς ἀϊέξο διιάϊεης 
απ μαθογο οχογοίτιπγ να] !Πγις5, Ἔχί πο π- 
ἄο5 ἀοτεπιοιιοηάος εἴς, Ν4πη γἢΠ τῇ ρ[ο- 
τας τα 1 πο σοπιηραγατὶ εἴς νἱἀοητατγ,νε 
(ες ιιληττ, ΙΔ ΟΙΠ 4116 45 ἀπχογίς. [)ὰ- 

σοῖο ψετο, δα αϊ οι (Θπτεητία, νἱτὶ ἔογ- 
το5 Δ0 Ῥγαοίαγὶ σοηδηταγ δή Γα5᾽ ργαο αταϑ 
δὲ ποπείϊδβ;  ἱπηργοθας, παργοδὶ. Ατημς 
αἄἀξοίτεχιρητογ αοοί ἴτ, γε Ποπηπο5 ΠῚ Π1Π| 
(ματι ίη (ςπτοητίᾶ ρ΄ μγος ροττγαϊπαῆτ, ατιαπη 

ΕΝ ίττατο ρα ατεῖ. ΙΝ πὶ ἱπιργοδίτας ρεῦ νοὶα- 
Ρἴατος ἰῃ ργαίςθπεια ίς οἤξογθηζες ΡΙοσβάςη- 

ἄο. πλυϊτίς παγιιπι οροῖα ρογίπδάοι, νεῖ (ς- 

Ογνὶ βνϑο 
ἐεηῖῖα 

χοϊατίει 

οὐππὶ (6 πτίδητ. Ν᾿ Γτ5 ἀπτο ἢ ἀγάπα ἄϊγο- Ααϊμάενὸ 
το ἀτπισεης, ΠΟ Δαπηοάιιπι οΠσαχ οἰ] Πο- 

τυἱάειων αἱ 
Ηεἤοάεος 

ταΪΠ θ 115 ἢΠ|σὸ τοπλοτο 4; πὲ] Δα πο 15: πεηί, 
πχλχίπλξ ἢ Πητ 411), αὶ 6 ἀϊπογίο δά ἀςοϊοπι πιο] οπηαις νίαπη σοΠοττοπτις, [4 οἰτ- 

Ε 



5 

τίοπε ο πὶ ππρτοδι ἤπτ, εο5 οφαί οι ἂγ- 

Βίτγον υδῇ ἔποος {ππητιι πιοάοίοοίος 46- 

τα άατο. ΟἿ γεγο δέ π14}} {π πε] π δ θοτῖς- 
Βας (σε, ὃζ δά σαρταπάπτη σοπιποάα πα 
Πτοεπα (ππταῖχας ἱπιριάςφητος, αὶ οταπιαά 
τος ἱπιργοθαβ (α ἄπισεϑ ρτς θοητ: ΠΙρΡε {αὶ 
εἰσετε πρεπαπιείο ροῆτης, γε ππργοῦῖ- 

τατὶ ργαοίριια σοπιπιοάα σςάσητ; Οαρτο- 
τοῦ οπηπίπο {πητ ποιηϊπος εἰπίπηοα! Πο- 
ἧς Ἔχ πιο πα: Νεααε νογοὸ οἰγοιπηρίς οΠ- 
ἄτα νοῦς οἰΈ, σα γατίοπε 4ε οἰ δι15 ὁΥ- 
ἀϊπος ὀχρίοατίς : (64 φιιοπηλάπιο τι πος 
ΟΡ ΠΊΟ5 Πυατίτῖς νὭοη νο γα ἰπ ρατγὶά ὨΔ- 

τοβ;ίο ποππιπο5 εχ οπιηίδθιις (᾿πηές, Πα οΥ- 

᾿ὰΠ4; νοῦ !5 ὃς τΟοτδ ὃς ογπαπιθητὶ ρ]- 
τί πη απ δά Δτιγοβ Ἔχ ἘΠ πγαθ εις. ΜΙ αιι- 
ἄεπι πος ]Ζι πιο τε Πἰπησαΐο οἰξ, γεέξο μὸ - 
15 [4 σεῆἤατγιπι : Ζαΐα πεααῖς ΕΠ σαγτγιις 
Πα] τ, Δ 46 πὶ πη 6 Ἐ {Πππτ οαα! (σηδϑ πος 
σχεγοίτας {π|{π|5.. ἴΠ 410 ΟἰΠΠῈ Δ}115 Πα ἐξὶ 
{ἀπτ1πῖ ||. Νεηυς ἀοπλις γοέξε δάτηϊηὶ- 
{γαταγιας ἔλπια]!ς ἱπιργοδὶς ντίταγ πῖ πο 
Εἰἴδτα τηϊπεῖς ἀοεγ Πυθητὶ ἀσοῖρίτ, Π (ον αἷς ε- 
φσοαῖ; Δ ΠῈ {᾿ δ μ᾿ α{Ἐἰς ρεγειγθεταγ. Ηος 
παϊάοπι σοῦτα ἁπλΐ οἱ, οί το νος ν οἷο, γεπῖο - 
τοπΘιη ΤΠ τ1ΠῈ ΠΊΔΙΟΓΠ ἢ ΠΟῺῚ ΟΔΠΊ ποάο 

ΠΟ ὶ 5 γε] τάτοῖη δά ατιγαπη, ιο Πλ8110- 
δέαπε: [641] ετῖαπη, 4αϊ ΠΟ Ποιὰ πάη 6- 
Βαπι,αοτιοτίαπε ρ[ εΠὶ ἰΔ πὶ ἱπιρτοθίτα - 
τίς εῈ σερογαπτζ., γαγίαπι ἃ δα γεριγσα-: 
Βιαπτιιγ: ὃς θΟηΪ Πλα]ο5 ἸσΠοΠΪηἶὰ Ποτατος 

απππὶ νἹἀδγίητ, πλ]]το δἰ ογίιις νἸγτα το 
ςοΐθηι. Ηας ἡ ξαΐτ ογαῖίο., αυμα ΠΠΠΠῚ 

4 ἁγηιοῖς οὐηηῖθιι5 εἤτι σοτηργόθβατα, ΠῸ 
115 γ68 [η[Ἐἴτατα δτ. Αταας Παῖς χπιγίι πῇ 

δγγμε ἐε- ΟΥ̓́ΤΕ 5 ἰσσατὶ σορίτ. Ναπι αυτιπὶ αἰ πη - 
τπη εὶς. ΠΟ τι δα ν Πα τ ἄς πηδη ριΠ τις α σαπαπῃ Ὁ) 
ἑστὸς ες 
βὰ [φουτη ποιηάδτη ἀπσογε, πιχτάήις (ς Ἰητοῦ 

ἀϊουπηδόπάατη γοτίποῦο, ποπλῖμεπι ὅζἢϊτγ- 
{τὰ τῇ ὃς ἀςέογητοπι δάιη άπ, ΠΟΠηηα- 
τἰπὶ πηαη]ρυ]αγίο σοιηρο ]ατο : ΝΝτην ὅς τὰ, 
Ἰηααίτ,πιογο γα οἱ 5 ΓΑ ατὶ., ϑαι θα 0], 
Βπο σοι φητοπη δὶ Δ οἰ] εἰοε πτυ] τη, 
4υϊᾳ ἔογπηοίας ἤτ,τοσιιτη οἰγοιτηάπςῖς Ετ 
ϑαπΊδι145:τὰ Πλ6 [πρίτεγ πιεῖ, αἴτ, ντ μιι- 
15 ὃς οοη{ ποτα 1πηε ὃς αἀίρεξειι ἀεἸςέξου. 

τὲ νἱ σοπτα θογπα 65 δ ΠΠςης, γείρε- 
Χοτγαπτῖ: ὅς ἔοϊοπ, που Π]Π]5 ηἰπηϊορεΐε ἠο- 
Ἐοτπηοπη Ἰητα τί, γι θγιπτοτηπες. ΟΠ 4Δπ| 
ἀὐστοπυ:αίο, ἱπψαΐτ, πιὶ δ απιθαια, 40 
ταπάεπη ἔλέζο νἱγ ἴσ τααπὴ Πἱ Βε παι ςη- 
τίαπι σοποη !αατὺ Ετ ϑαπηθαι]ας : ᾿Ί απ 
Ρτοέςέξο νοὶ 5 αἰτ Ὁ ποτίες ουπα νεῖ ποέξι, 
να] πτογάϊα νοσδαῖ; ΠΕΙΠΊΠ 121 ΠῚ Ὶ ΠΟ4; 

Οσσμρατίοποπι {πὸ βυατεχ ας, ποαπθ ρὲ - 
ἀοτοτίπι, (ς οὐ ρογρότιο ραγαίττιο- 

ς 

Ε 

ἊΝ Ἐ-Ὴ ΟἾΞΗ͂ Ὁ. ἘΝ 5. Το ΙἸΣΥ ΕΑ] 

δο ἢ φυΐοκΊίρπαιϊα Ια δογαπιχας ἀςτγοξξα- Αχαὶ ζοίγεω ἐ υϑρ τινες βιλάχεία χαὶ Ἡοτονοίᾳ δπονίᾳις 

[μόνον ἈΚ αχϑὶ ὦσι, ζυτοις ἐγὼ νομμέζω,ὡς 

κηφζεδα:, ,δουπλμη μόνον ὥγαιδν Οις χοινωγοιζ᾽ 

οἵ δὴ αὖ Ἵ »ϑὺ πόνων καχοὶ ὦσι χϑινωνοὶ, ασϑος 

5 ζ πλεονεκίᾷν σφφοδ)ροὶ νὼ αὐα!α,εωυΐοι, ὅτοι ὼ 

ἡγεμμονίκοί εἰσι κσδϑς τὶ πογηφοι. πολλάκις »ὃ 
δγεύαν}) πονηρίαν πλεονεκ το ᾧ' δστοδιζκγύ- 

γα!" ὡς επὸυτάπασιν ὠξαιρέϊέοι οἱζοιῶτοι ἡμῶν 
εἰσι.ὰ μηδὲ νϑύτοι σχοπῆτε, ὅπτῶς ἐκ ἵ' πολι- 

τῶν αὐτὶ πλινρωσεῖε Ως; τάξς, ΣᾺ. ὡς 

“πές, οἵ αὖ ἀφιςοι ὦσιν, ὅχ οἵ αὐ παδιώται οὗυ- 

τοὺς ζήφτε,ὅτω ὺ αὐθρωπῶς οχ πϑύτων οἱ αὐ 
Τημῖν μάλιςα δοκῶσι σεευ!ογυδαᾷν 7εύμας ὁ 
συϊκοσμήσάν, τώτως λαιμ(ανέϊε εὗϑῖο ρφ δῈ μοι 
ἡ τῦδὲ πσοὸς ὦ ἀγαϑον᾽ ὅτε "ὃ ὌΡμα δήπου 
(χὺ “λυοιτ’ αὐ βραδέων ἵσπσων οὐνόντων,  . {τὶ ςρά 

τευ νον δίχαιον, ἀδίκων σεενεζά Γυϑύων ἐ ἀν 
δὲ γε οἶκος δεωαἢ 4 οἰκέαϑαι πονήρφις οἱ ἐπ τὐτνν 

ταῖς γρωκϑιος Σολὰ ὦ ον δεόμᾶκος οἰκετῶν, 

γον σφι ε}),ἢ αὑπωῦ αδικωνζα φρο οκϑωος. 
425 ἰςξε,ὦ αὐδρες, ἔφυ, φίλοι, ὅτι σδοὶ θ1ὸ μό- 

γον ὠφύσουσιν οἷκαχοὶ ἀφερεϑενῇες τι καχοὶ 

αὐπέσον.), δλλα [ἡ Ἐἢ καα ϑιυόγέτων, ὅσοι μϑὺ 
αὐεπίμιπλωνῶ ἤδη κακίας, αὐακα ϑαιρᾶνται Χτοκαθ- 

» ἀρόντοα 
οα- 

« 

ἐπ- 

υμῶν 

παλιγαυπω" οἱ 5 ἀγαϑοὶ Όις χα χοῖς ἰδὸχες 

τιμκοιεϑενζᾷς, πολὺ εὐϑυμότερον τ ἀρετῆς α9θ- 
ἐξονται. ὁ υϑὺ ὅτως εἶπε" τοῖς ἢ. φίλοις ἅπασι 
σεέωέδοξε (ὐτα,ὼ ὅτως ἐποίοιω. εἰχ ὃ ζυτου 
παλιν αὖ ὼ σχωμιμαΐος ἦρχεν ἢ Κύρ:ς. καΐζᾳ- 

νοῆσαι ς ὙΣΡ̓ τίνα ἢ 1,λογα-γῶν στε δζπγον αγ9. ἀξιαῤ- 

σϑυον, χαὶ πο δανλιίτην πεποινμδώον εὐδρα ὑ- 2» 
πὥρδασειώ τε ὼ ὑπῆραιοιφον, αὐακᾳ λέσας τὸν 

Ἴ λοχα γϑν ὀνο (ας), εἶπεν δε ὦ Σαμᾷξαύλᾳ, Ὀξίαρχεν 

ἔφυ, νὰ ἢ χαὶ σὺ, χτ' ν ἐλλζωυιχϑν ζ πον, ὅτί 

καλὸν ὅςῚ αἰϑιώγής ὅ τὸ Φμφρακιον ΦΩβα.- 

κα]ακείμϑιὸν Οι"ιὴ ἡ δὲ ἔφη ὁ Σαμᾷαύλας, 

Τ δοιαὶ ὼ σεενὼν ζύτῳ, καὶ θεω μϑυος αὐτὸν. 

ἀχουσαϑες 5 ζαχῶτα οἱ σώσκέξεωοοι, ποροςέξλε: 

«ψαν᾿ ὡς ἢ εἶδον ὦ πσξῦσωππον αῷ αὐδρὸς ὑαξ»- 

(ξαλλον αἰογή, ἐγέλασαν πόμτες 5 χα] τίς εἶπε, 

«σὸς τὰ ϑεαΐν, ὦ Σαμξαύλα, ποίῳ ποτε σε 

ἔργω αὐὴρ ὧδ Ταλήροται Σ χαὶ ὃς εἶπεν, ἐγὼ ὑ- Τανήρτι:- 

μᾶν.νὴ πὸν δία, ὦ αὐόρες,ἐραΐ. ὁποσοίκες γὃ αὖ- 1» 

ἥδομκαί γε 
δυῷἃ γον 

στευῶώντα 

ὥύτῳ 

, τὸν ἐχαλεσες εἴτε γυκτὸς, εἴτε ἡμμέρας,οὐ πτώ- 
ποτε μοι οὐτ' αἀοολίαν κδουφασισαΐ, οὖ- 

τεβαδάυ αὐτο χϑισεν, δλὰ. αγεἰ δεχων᾽ ὁπο- 

σοιχίς 



' ΠΟ ἡ ΕΒ ΕΣ ὉΦΨῚ: ΣΙ 

σείχις πὲ ποράξαί τὶ αὐ ποφοεέταξα, οὐ- ἢ τἴος ἰτεπιντ Αἰ αι ἔλσογος, ἱπυρογαι: Π1}}}] 
ἣν αὐιδρωπὶ πώποτε εἶδὸν αὐτὸν ποίοιοῦπαι: δυμλ αἰ νπι]υᾶ πῆς [ἀοτε ἔασεγθ. Θαΐη 
Λε το ῳ , δζ τε]αϊιος πα μὶ ἀπά οἰπὶ τα]ες οδοιτ; 

δὼ ἁπόυίᾷς Οιου- ΤΡΤΤΕ 
πεποίηκε δὲ χα τός ἑωδέχα ᾿ ποη νοτθὶς, (τὸ ἀθηχοη!γαπάο,, ημα]ος ; ᾿ ᾽ » γ ᾽ Δ ᾿ ὙΠ 

τοὺς, οὐ Ἄογώ, Ὅλ ἐργώ σοδιόκνυς οἵοῦς δ εἰϊς ορογῖθαῖ. εὶς συ 4πη {πδ1]οίςης: Τὰ 
ἢ ω “" ", -" " » “ ΠρῚ ταὶ (ι ἐ 

ἐἰ).χα! τίς εἰστε,καπείζου ζιοῦτον ὄντα οὐ φι- νεῦο, Ζυ1πὶ τ }15 τ, Π 4 τ, ΠΟ Θ 1} οἵσιι- 
Ἀδοκον Ρ Ὁ Ν Ἄν ΚΑ. - ἘΠΕ Ξ πρὰ τα ΣῈ κτ, οἰ, 

λᾷς αὐτὸν ὡςκῷρ τὸς συξϑυς ἢ χαὶ ὁ αἰαιφὸς ἐ- Ιαγίς,ντ ΟΡ ΔΓΙΣ (οἱ ο5 ΕΠ ἀςξογπλὶς {Π|ΠςῸ δά 
ἩΗ πο τ ν νη εν ΠΟΘ ΝΟΠΙΡΙΟΙ 5418. ΠΑΠῚ π  Πιπη 1450 
χεῖνος ρϑϑς τότο εἰστε᾽ ῥκο διου,Εφη" οὐ ὙΣΡ 

λυ τὴν ΑΥΤΟΝ ΚΝ: πε τς, τῷ εἰ το] θα 8. πρρα ἢ πλα ν εἰϊοτ οἰσα]ατὶ; 
φιλο πονὸς ὅφΊν.ἔπτει Ἰρκᾷ αν αὐτο εἰ ἐμκε γ}α- οἵπηϊῃ πος εἰ σογγαιηϊηῇ ἰοσο οἤςι. Η αἰ 

Δ Ἂν Ξν “ μ Ξ πὰ " Ὑ Ργ - ᾿ 
λεφιλῴν,τῷτο αὐτὶ πότων Τὴν γυμνασίων. πγοαϊ ηια 4 ραττίπι τ ἀϊσι]α, ραγείτη (οτία 
ζ, αὗτα νϑὺ δὴ χαὶ γελοῖα χαὶ «-σουδοῖία χαὶ τιιτι ἀϊσοθαηταγ ἰη ταρογπδοίιο, τ σοτο- 
3 ΣΕ ͵ » -“ ΣΌΝ ) ΕΝ Ξ δ] 10 41] ἐλέγετο χαὶ ἐπαραἭοτο εἰν τῇ σκίωωῆ. τέλος Β Ῥαπτοι Ταμλάξ ροΙῈ τοιτίαπα]ὶ Βατίοποπι ἃ 

: : Τ.1ἰς ἔλα  ἔο]! οἵαις ργοςατί, (οἱτο σοη - Ἃ λ ͵ λ ἢ λ 32 

δεζας πειζας ἀποιδὰις ποιήσαντες 5 σα! όυ- τι θεγηο σα δίτιπη ἱπογυῶτ, ΡΟ τ 41 ΟγξΞ ογεὶ Ο- 
ξαίνϑυοι τοῖς )εοῖς ζῷ ἀγαιϑεὺ, τίου σκζευζοω εἰς τῃς τὰ ΠΙτίδυις νηϊποτῆς οοπαοοαῖίς ΠΙΆ τ το: 
χοίτζωυ διέλυον. τῇ δ), ὑξεραία. ὁ Κύρος σεευέ- ταοάὶ ογατίοηςπι παδιμτ. Ῥγορο, ἀπλϊοὶ, ἃ “ 

Ξ : : , - ᾿ ΤΤΡΝ ἀραθο ν τὐξ χ ἐχοξοϊξινα ὉΠ μεν ἀπ δι νας ἀτο 50 ΕΠ, ς 
εν οειφ λυ ἐνυδδι τῶν ὑλῶν ἐγγύς: ασε9ς- δῃτ. (τοῖα νοτο σοπίξατ μας βστιγα ρία- 
᾿ἀὐμὴ ρπ ᾿ ἘΣ κ΄. πλία, {1 πο5 συ 46 Πὶ ν]σεγίπηι5., νι Ποίξο5 “ 
ἐρχόνται γῈ οἱ πολέμιοι. ζᾳ, σὴ ἀθλοι τῆς νί- ποῖιτι, ὃζ οπληΐα ποδία Βοηα ποίξγα ἤπτ. “Ὁ 

δδκονόα κης, ζὺ μδὺ ἡμεῖς νικῶμϑῳ, Ἴδηλονότι οἵ πε 510 1ρ61 νἱποαπλ (ηᾷ ὃζ πος ἱπα σαὶ [6 πη- “ 

πολέμιοι αὐ ἡμέτερφι, χαὶ τὴν πολεῤκιίων «- δεῖ οροιτεῦ) τεϊάοπι ποίξτα {προγαζογιιπὴ « 
γαϑεὶ πϑύτα ζω δὲ ἡμεῖς αὖ γικώμεϑευ, (τῦ- θοπα οτηηΐα νἱξξουι θι5,ντ ργα  πΐα,ρτορο- “ 

; τ {πιά ἀγητ. δῖ οῦσο νο δὶς οἱξ οχεἸπηβ άπ, « ὁ :.,ὦ νων αν αν ν Ὁ ι ρα: [ ΟΙΡΟ ᾿ : 

πᾶν πο γδοὺ ἀεὶ χαὶ λέγφν 1 δεῖ) χαὶ οὕτω τὰ τ’ ΠοΠλΐΠ65 61} (οοίοτατο ᾿ππέξος, ἢ ἀραα (8 « 
ἡ Πωμθμων ἀγαϑοὺπόὸμτα τοῖς γικῶσιν ἀεὶ ἀ- Πηρ 1 Ἐἀτιτᾶτ,το5 ασξά ας πηϊπῖππε ἱπσσοίς « 
βλα «ασδόκειτοι οὕτω δὴ, ἔφη, δὲῖ ὑμιας γί-- (ἀτα5,81Π| υπα; πο Ιοσο ἤτ αἰαοοτ; δυο ὃς « 
γνωσκάν,ως ὅν μϑὺ αὐ, ϑιό9ποὶ χϑινωνοὶ πο- πλα]τα, ὃς ΡταΟΙΑΓα Ρο ἔπος οἶ44; ῬΡῖετεα, « 

ὙΠ ριον νον βελόνη, 55} πιμειςδιιοὶ αμαῖρει κι ας ἀμθτις δονοῶϊο τ Τὼ τς, ᾿ Ί ἘΠ (ξοοτγαϊᾶ πορ]ράταγ. Ὁ ἢ ἀατῷ αι α; « 
ὡς εἰ μή αὑτὸς (ις «χσδ9)υ μη ϑησετοι » γ΄ ρορίτατ, αἰ ἔοτο, 4] γοπὰ σογατ,ὰς ραρποι, “« 
ἐσοκῦμον αν. δεόντων, ζο χὺ πολλά πε ζαὶ κα.-- Ἰισευτρίς ἐς ρσηϊτοῦ ἀσατ: τῇ νοτο (οἰσο νος νο- “ 
πο Δα ποραἭονται ̓ σεὲν γ5 ἀὐζις ἐρ- Ἰο, πυπυππιο αἱ! Βοπλίπίθα5 νῃϊ ποτ οπγηία « 
᾿ ρ  ὐνα ρα εξϑεὶη ἀεόρδύων ἐπεξθνϑὲ ἔπι] Δ ππογία ἱπιπηίπογο. Αταις πος Ἰρίπιις « 

πυοάδπηοάο [)οῖ Οριι ο[Ἐ.1ς ΘΠ πι11115, αὶ « 
τ , ἀρ ι , {01 δά εἰδβογαπάιϊπ τος θο Πᾶς ὃς ΘρταρΙΑς “ 

χα ὁ μιουχονϑνος; κα αὐτὸς μιαλακιζπαι; 1 μαρεγαγεαθογος ποίπητ,α]ἰος ἄλτ, 1 11η- Ὡς 
θύπις Ἵ ζις ζοιέτοις, ἔφη, 47 ἰζεῦτι πᾶσιν ἅμα πὸῤ- πε ον ἀ9 Βεϊοίδη ργοά- 
: ὡς σλ ΜΡ ΠΕΤ, και, “Ὁ φαῖ,άσσιε πος !Ίρίο νογθαξβοϊδε ; νίζο Πιο- « 
ἥ4 Ὁ Τηξς ἴαλα ὙΣῚ ἡ  ϑην ἀρ ἄο ΜΠ ἢ ἘΠῚ τ ἰρρανενι ΠΊΔΘῚΚ ΨΊΓΓΠΙΙ σῸ -- « 

ΠΕΣ ἀρ εχ δ Σὺν Ιεπάα ποίπγετ ἀδιημ5 : Δ} 11 15, Ζα] ραγἰ παῖ α 
τατ]ᾷν ο"υπονειν ταιγαῦου; οὐλλοὺς αἰὖφις ὄχε- Ιοσῖς ὃς ρευισι]ογιπη δά ϊγα νος, ΡΙατῖ- « 

ζακτῆρας δίδωσι. νειοῦ δίχυ,ἐφή, λεγέτω Ὧις ἐν- ζαιιπὶ οτίαπι Ποποσίς οοπίς πάτα; Δῃ νοῖΟ, « 
Ὁ πε ρα τοθ τεύξει τ νεα όπου: ποτέρως ὦ {1Ὲ1}}} γοίογγς (οἰαπηιις, Ζος αἰ ]ς ἰρηδ- « 

ἀπὸ κγϑς . ᾿ς Ὁπ5ΠτΠπῇ ομππος ρατίτοῦ ἀ 414 }1δ 115 ργα- ἃ 
αἰωὸ ΞΡ ετζωὼ οἷς ἀσκειοϑοι μαλλον παρ ἡ- ἜΈΞΩΣ Ὃς : ᾿ 

; ΤΡ Ρ" της Ρουτατὶ {|π|15.Ποῖσ ν 115 ἐχ “Ἔα }1- « “ Ξ ͵7 ς { Ν ἊΝ ᾿ ϑδὺ μΆ 

ιν; εἰ μέλλοι ὁ πλᾳςα χαὶ πόνειν χα! χινόω- ἢ Πιιπιοῖο (Βεγίδητας {πγρθῃ5; νἱγ ΠΟΩ; 
] 2... 1 λ φω χ 3 " 

γδ4ν ἐθέλων πλείζης χαὶ ἐμῆς τἀ ξεοϑει, ἴξατιγα ΠΊΔΘΠΙΙΚ » ΠΟΙΗ͂Ι ἔρεοὶα γουπξιις, 
ἢ εἰδώμϑῳ στί συ θὲν ΣΧ α φέρᾳ καχὸν ἐη): ἙΕ [ςοχςε!θητο ργἀθηζία, η ππιπο πιο τ} 
τον ν ͵ " ἢ Ἰοσαστγας οξ: Εσο νοῖο τ ὕγγε αγθίτγου, οϑήγαπες 
ὁμοίως ὙΡ πόρτες αὐ ἴσων τάζομεθαι. Ἴ Θ᾽ ᾿ «ἢ Υ 7 Οκάτια 
ΗΓ - τς δ αρ εν, ἐὰν ας, εἰ; Δὲ αἰΐιάς πος αἀ Π05 τοια Πς, ποῖ 4 ἀριά 
οὐζφιυ)ο δὴ ὀυαςας ὁ “Χρυσανζας; εἰς ΔΏΪΠλτ1Π| ΟΧ ΠΙΠΊαΓο5, ἀ 1414 ξοσείίοιις ὃς “ 
ς 3ὶ ΕΣ) δ 3} ) ᾽ ες Ὁ 5 ΝΥΝ . . ὁμοτίιφν ; ὀμὴρ οὔτε μέγας οὐτὲ ἰσχυρὸς ἰ-- ᾿ἰρηδιῖς 4εθεγί:ς ἀ ντὶ ρογίσι]απη ἔλοογοϑ, “ 

ΩΝ ͵ 2 ὩΣ 2. κ" 3 ᾿ ρΡ ᾽κἡ δεῖν, φρφνησᾳ δὲ Δα φέρων, ἔλεξεν ὧδε Αλὰ οἶα μδὺ, ἔφη, ὦ Κορε, σεεῖξ Δ οινοούμϑυον σε 

ὡς δεῖ ἰσὸν τὸς κοιχοὺς ἴοῖς αγαῦοις ἔχφν, ἐμᾷξαλεῖν τῶτον τὸν λον, δὰ Ὀποπειρω μϑυοῦ 
; ΕΣ 

« "ἅν « Ἄ᾽Σ 2 ᾿ «ς ! 

ἐκαςος Ὡ[ ϑινοηθη, ὡςξαλλος ἐςαι ὁ Ὡραοσων 

᾿ 2 ὔ “ ᾿ 7 ε “ ἥ 

τω πῶς ἐποίησε. τοις μι )ελϑσιν εαὐτοις ρος- 



2 : ΧΈΝΙΟ ΡΞΗ; ΣῈ 
» 80 “Πα !ατ2Π| ἢτ,χαὶ ἀδοίαγατο νε τ πος εἰς 

» ἰδ ἰδ απίπιο, νὰ ταππθ τ ἈΙΠΠρίς ΡΓαοΪατο 

» ἔλεῖατ, ράγοια ταπιθῇ ΟΧ 115 ἔγαόξιπι σαρίδζ, 

. ἤπια «ἸἸσταπα νίττατο ράγτα πιογῖπτ. Ατεσο 

ποάας ροάτπι σοϊογίτατο, ΠΟ 116 ΠΥ Δ ΠΙΠ 

τουογοναΐςο: ̓ ὰ ἐξα ξωδε ἱπτοϊῃσοινεργο- 

Ρτογ Π]α, “υια πλθο σοῦρογο σογαπι, ΠΟαῸΟ 
ΡΓΙΠλ ΠΟ ]ῈῸ (ςου Πα ΠῚ ΠΟ 486 Τ116- 

πυαη,ντ ἀΓΡΙΓΓΟΓ, ἱπγπιο ΠῸ Ζα ἄρτι Ποῦ 
Δ]1Ὸ5 ἼῈΞ τ δ ἰπἀἸ οἷο ἀς πὰς ἕαέξο,]ο- 

οὐπὰ ἤπὰ Ππαβίτατιι5. δα μι: Οηλίπιι5 πος 
Ζαοσαε σοῖο Γατασπηι (οῖο, ντή ργα ξλη- 

το 5 νι] σιι5 411] ΓΘ. ἔοστίτου δοΠοτίπι, οἴ. πὰ 
ἰρίς Βοηὶ αἰ Ἰσυίε5 ἴπ ραγτεπὶ νεηϊᾷ., παη- 
{{ΠΠ| Χυ δι ΠΙΓῸ ΠλΟΓ εδοτ. δίη ὃζ ἀεπάες 
πἰ 1 ἔλοίθπσ, ὃς ἔοιτος ἀσ γο ΠῚ παῖ ππ5 ἃ- 
Ηἰτῖς αἰλογος ΟΠ πε: σΟΓΈοΥ , ΠΕ, ἢς Ρο- 

τἶτι5 Αἰ το 5 Αἰ σα 15 ταὶ, ιιαπα ΒΟηὶ σα {-- 
Ρίαπι, ξαταγις [πὶ ραττίοορ5 . ὃς φαϊάοιη 
ΠγΑΙΟΥΘ ἢ Εἰ15 ρογτ ΟΠ 6 ΠῚ} σΟΠΙ  ΙΙΠΓΏΓΙΙ5, 

4114Π0 ἰρίε νοἰτπι. Εἰιπςοη πιοάτιτῃ ΟΠ γ- 

2 

ΕΣ .} 

» 

32 

» 

» 

ΕΣ 

» 

Ὁ» 

7 

3) 

3) 

3) 

3) 

᾽ 

3 

ὅκατίο ίαπταβ 4 Ἰοααατας οἴοι, ΡΒ ογαιας Ρετία 

Σρεναμί. ΡΟ ΓὉ ἐααππῃ {ἀγγοχίτ, πόπιο ρΙεῦοις,, Ογτὸ 
Παποιαπηπηοαο ἐδ σοῃποτιάίης Πλο{Π|- 
σα ἔαπα Ἰατὶς δ ἀσσέρτις., σογροτίς μαδῖτα 
ΠΟΠ ἱποϊοσαητὶ, ΠΘΟ ἀεροπετίς ΔΏΠΏΙ νίσο 

»» ΠΠλ1]!5: ἀγα 16 15 οτατίοπθιη ας πα τιῖς.Ε- 

» Ζυϊάστῃ Ογγα, ἀσ νος Ρογία;, σποτααοτῖδ- 
» Ο[Ἐ5, Ἔχ ΠἘἰπιοῸ ΠῸ5 Οὐ Π65 ἴατη Φ 4141} {ππ- 
» ἦἴο νἱττατία αα σοτταπι σοητξάοτο, Οὐρ- 

»»ῬὈα φοΟΠ ἢ 11 πος νϊποτίος νἱόζι σα γα 

"» σοΥρογα, δέ νπ πογίος Ραυῖτογ Δά σοηρτοῖς 
» {05 ᾿ιΠηΠ|}ατο5 δάἀηληῆος εἤς, ἃς οαάεπι ηο- 

᾽» δὶς οπλπίθιις ΕΠ Ῥροίτα νἱττατίς ὃς ποηο- 
» πὶ ἄσοογα, νἱάςο. ΝΝαπα 5 ραγοπάμπῃ οἤξ, 
» Ζαϊ ΟΠ ἱπρογίο {πΠτρ σΟΠλ παι Π του ΟΠ ἢ -- 
»» δα5 ἢ ργοροΐεισῃ ; ἃς φιηίῖ5 πος Πης 

» Ταοιμμτσης. 1Π ΘΟ 5. ΟΠΊΠίμ πὶ ρτείζατ, 
» Βυποογηαγὶ α Ογίο απἰηγαάιμοτγτο. [τ 6} 

» ογατου ὃζ αηϊπιοίς δάμπιογίις ποίζοπηίε σε- 
.» ΓΟΓΘ. ΠΟἢ Παῖς σοηιο τ, ΠΠ1 ἤοἢ σοπεηῖτ: 

» (ςἀο ἰαπὶ πιο πάϊσατιπη, σαπ|ς πος πὸ- 
» ποιιΠηγὰπ εἴς. Ατπιιης, αἰτ,θτίαπι ριισηα 

“» ΠΟδὶς ἸηἀἸσαταν, Ηδπο πομλπο5 οαυ ο πῇ 
» νῃηϊποτγίος ἃ πάζαγα ΠΟ] νἱάθο, ιεπγδά- 
» τποάτπι ὃζ ΙΙΟΓ ΠῚ ἀηἰ πη] Πα πα θεῖ 
»» ΔΙ] πΔπὶ ρα σ παῖ Ποίπης,, ΠΠΔην ΠΟῊ Δ] 1- 

πῃ άο,Άτα; Ὁ ἰρία παταγα ἀἰάϊξοσαπεΥ εεδὶ 
στατία,θο5 σογηι ἔογίγο Ποιητ,οθπ5 νηρα- 
ἴα, σαπῖς ογο, ἄδητεροῦ. Ατσαδ οτιᾶπὶ ο- 

» Πηηΐα Παο ἘΠ ΕΕΣ σαιοῖο ΠΡῚ αὖ 15 πο- 

»» Ταητ, ἃ 4αΐδθι15 Ο[ἢ σαι τπη πιαχίπης, τα ηγ- 
»» σχῇ Πα ἶπς νει ]ιαπι τη ΕΓ! πα ππὰ ἔτο- 

ααρηταγίης, Εθο οτἰδπη {τατῖ πη ἃ ριοτο Πο- 

ν» ΓΆτα ΔΙ] 16 εἰ Ϊ οὐδίϊξοτο, ἃ πὸ ρογοαιμ 
» ἰτί της ραταθαπ): ἃς {1 Εἠ Ωὶ Αἰϊπ Παθοθαῃι, 

ν 2 

3) 

, 

5» 

τ δ ὁ ὌΥΥΕῚ 

Λεΐτες ἄφῳ ἔςαι αὐὴρ, ὅςτίς ἐθελησά ὄχιδεῖξαι) 

ἑαυτὸν, ὡς Δ  φινοήται μιηδὲν καλὸν κάγαϑον 
ποιῶν, ἃ αὐ ἄλλοι τῇ Ξέβετῇ ̓ αἴοιραξω- 
σι ούτων ἰσομοιρᾷ,. ἐ ἔγω ΠῈΣ ἐφ», εἰμὶ εδὺ οὐ οὔτε 
ἘΡΡ Ἰζα χὺ χὐσ»οὔτε χερσὶν ἰσωρ9ς᾽ γεγγώσχω δὲ; 
ὁΤΙ ὧν αὐ ἐγὼ τῳ έμῳ σωροί ποιήσω, Οὔκ 
ω ̓χριϑειζω οἱ οὔτε τορῷτος, οὔτε δαΐτερος, οἴο-- 
ΑΘΊ δὲ σϑ᾽ῆ χιλιοςὸς, ἴσως δὲ σοὶ μέυξκο ςῦς. 
δλλὰ χαὶ ἐκεῖνο σαφώς ἔχιςα και, δ᾽ ὁτι εἰ »ϑὺ 
οἱ ̓ δοωυατοὶ ἐρρωυϑύως αὐτιλήψον γτοι Ὑρα- 

Β γμάτων, αἀγαλοΐ τινὸς μοι μεετέφαι Ἶ μέρος, Ὁσοῦτιν 

ὅσον αὐ δίχαιον ἢ εἰ σὺ οἱ ἱ κδὺ καχοὶ μηδὲν ποι-- 
ἡσοίσιν, οἱ σὴ, ἀγαϑοὶ [ δχωυατοὶ ἀϑύκος 
ἕζοισι, δέδοικᾳ,, ἔφη, μὴ ἄλλου τινὸς μλελ 
λον," τῷ ἀγαϑού, μεϑεξω πλέον μεΐφος, ἢ ἢ "ἐγὼ 
βούλομαι. Χρυσα; ὥς μϑὺ δὴ οὕτως εἶπεν: 
οὐέςη σὴ ἐπ ̓ αὐτῳΐ Φεραύλας πέρσης “ἂῦ 
δημοτ, Κύρῳ ῥῶ ἔτι οἴζκοϑεν σεευηης χὴ 
Ξρρεσος αὐηρ., χα ὦ σῶμα. οὐκ ἀφυὴς, καὶ 
πίω ψυχζω ) Οὔκ. ἀδυνδαδρὶὲ ἐοικῶς, χαὶ ἔλε- 

ΤῸ ΞΕ ων, Ἐγώω,ἔφη, ὡ ἢ Κόώρε τα ποώτες οὗἡ 
πρέόντες πέρσει, ἡορίμαι μϑὲ ἡ ἡμας ἐκ πὸ 
ἴσου γιεῦ ὁρμάοϑαι πϑμᾷᾷς εἰς Ρ ἀγωνίζε- 

εϑαι «ἶξὺ τέρετῖς. ἐμοἢ γε ὁροίς μὴν Ὅς. 
φηπόζας ἡμας Ὁ σῶμα ἀσχοιωῶζς, ὁ ὁμοίας 
δὲ σεευοισίας πϑρίας αἰξιουμϑίοις, Ω ὃ. αὦ- 
“τὰ καλὰ τάσιν ἡμῶν αὐδοχείυϑια. τό, τε ὙῈ 
ζἷς Ῥφχρεσι πείλεοϑαι τ κοιῷ χείται, χα) ὃς 

αὐ φανῆ τῷτο ἀπσδεφασίςτως ποιεῖν, τότον 

ὁρωίοδὰ Κύρου δι μιῆς τυΐγόμοιτπα᾽ το, τ’ αὖ 
Ὀσρϑεῖ ζις πολεμίους ἄλκιμον ἐγ, 5 τωι 
ΟΣ τω σὶ οὐ, δλλὰ πᾶσι χαὶ τῶτο 
“ὐδοχέχριται κολλιςον τ Τνεῶ δὲ φημι ἡ- 
μὲν χαὶ Ἷ δέδεικται μμαϊχη, δε ἐγὼ ὁρώ Γπϑϑᾷς 
αὐ, ϑοϑποὺς φύσ( ἔχιρα μδύοις, ὥραν γέ χαὶ 
ζλλα ζᾳ Ἐχίξαταί σινα αοίχέω ἕκασα, 
ΟΣ εἶὲ παρ ἑνὸς ἄλλου μαϑόντα ἢ ̓ωἰϑὰ τ φύ- 
σεως δή βοιξ κέρᾳ παν, ὁ ἵπαος ὁσλῆ,0 
κύων φύ κατ, ὃ χοίπσοος ὀδὸντι. κὶ Ὄ φυλαίβεος 
ὃ, ἔφη, ἔχτςαται ζαῦτα πϑύτα ἀφ ̓ὧν κόλι- 

Ε σα δή, ἡ ζαῦτα εἰς παδεηιθφλϑα αι) οπώπαῃ 
Φοιτήσαντα. ὁ ἐγὼ οἰκ πτα δὲς, 4 θυ «δὸ Φρο- 
(αλλεοϑεῳ ἡπισαμιόε τος ζύτου,Κ ὅ οττυ ᾧ 
μόω πληγήσεοϑαι, τ εἰ μὴ ἄλλο μδὲνξ: ἐ- 
χριβι, τῶ χεῖρε “σδϑέγων, ογεποδιζον δ΄ 0. Τὶ 

Ροτοιτίφητοτι οδ  οξεῖ5 πιαηΐθιι5, αυτά πειπι 

ἠδχιυώ- 

ρος, 

[] δαυά- 

“μενοι 

ναῦ ὃ, ἴ- 

Φη» [ 

4 ΤΣ Θ᾽ 



ΡΒ ΟΣΊΣ 
ἡδιωωά μέζω Τ παίονται. ἡ ὅτο ἐποίεν αὶ διδοι- Δ' Ῥοτεγαπη, προ ά!ο δι: ἀγα; πος ἔλοϊ ορδηὶ 

σχόυϑυος, δλλὰ ἡ ἐπ᾿ αὐτο. τότωπαιόνϑμος 

εἰ πσδϑεξὀιλόμιζων. μϑχαηρων γε μζωὺ ἀὐθες 

“πταιϑῖον ὧν ἡρπαζῶν ὅπ ἴδοιμι, σε παρ ἑνὸς 

δὲ ὅτὸ μαθὼν ὅπως δῖοι λαμθανφ ἀλλε ἢ 

“οἷ δαὰ Φ φύσεως, ὡς ἐγὼ Φημι. ἐποίοιου ορι 

χαὶ τῦτο κωλυόμϑυος, αὶ διδοισχουδυος, ὥς» 

χαὶ ἀλλά, δεῖν, ἃ εἰρηουϑυος χαὶ “ἰ πσὸ παΐὸς 

χαὶ αἰ χοῦ μυΐζος, ποὺ τὴς φύσεως “-ραῆῳ 

ὡὠαγκαζομζω. καὶ ναὶ μὰ δία ἔπαιον γὲ τῇ 

κ(διχαίρα. πο ὁ, τί δχουαι μιζυῦ λοινϑοίνήν. οὐ Β 
ΟΡ μόνον φύσᾳ ζῶ, ὡςαἷ ὃ βασι ἕν χαὶ “ε- 

τῷ χήν,δυλὰ χαὶ ἡδὺ, ασϑὸς 16 πεφυκέναι. τῷ - 

τὸ ποιᾷν ἐδὸκ4 μι ἐῇ). ἐπεὶ δξζυ, ἔφη, αὕτη ἡ 

μἀχηκαζαλείπεται, οὖν ἡ πσξοθυμίας καλ- 

δονῆ τέχνης ἔρον Ἐξ), πῶς ἡμῶν οὐχ ἡδέως 

“«οϑεὗους ὁμοτίμους ἀγωνιςέον; ὅπου γε τὰ υϑὺ 

πορδαλ- ἄθλο: ὁ πθρετὴς ἴσοι πσοόκφτω, οἰ Ῥαραλ- 
λόύμενοι, ἔφ δ; δἢ, πο: στε ἡμῖν ἰνν α 5) να 
ἐϑροίῖεα λορδροι ὃ Οὔκ σὰ εἰς τ' κινδζουον ἴσμκέν, δΛᾺ 

ἱον λυ ,ὔ « , “ ΩῚ ͵ 

ἴμεν. οὗτοι μϑἔὺ ἐντίμκον βίον, [ὃς βίων διςος ὃς μό- 
ὃς μ(ο Ἐπκ (πο ἡ θῶ δὲ τ ὦ ἿΝ 

᾿ὥρλαν γος μεῖς ἢ ὅκίπονον μϑυ, τίμιον ὃ, ὁ οἱ- 
σερ ᾿ ῃ ͵ “,ν “ι΄, 

ζος (δίων μη! γαλεπώτατος. ἢ κάλιςα, ω αὐόρες, τ το 
, 3 ἢ Β 53 

δε λα, με ἀύϑυμῳς εἰς Τ' ἀγώνα π’ παϑὸς ζυζδεπαρ- 
ὦ αψο “. "7 ἐλλιὺ πο» " ΄ 

ορμά, ὅτι Καὶ ὗρος ἐφαὰ! ο Χρίνων, ὃς ὅ ᾧϑονῳ κρί- 

γ4,δλλὰ σεεὼ ϑεαΐν ὅρκῳ λέγω, ἢ μώὼ ἐμοὶ δὸ- 

κα ἼΚύρος, εξ τίνας οὐ ὁρά ἀγαϑους,φιλῴν οὐ- 
Δ, ς τ᾽ ΐ; »“» ᾿ λυ Ελ] 

δὲν ἡ“Ἴον ξαλλν " Ούτοις ορέου ὁραΐ αὑτὸν 0.11 αἱ 
2 « 

ὙΚῦρον; 

ἔχοι ἡδγον διδόντα μάλλον, ἢ αὐτὸν ἔχον]α. χα! 

Όι, ἔφη, οἶδα ὅτι οὗτοι μέγα φρονῶσιν, ὅτι πε- 

παιδοίν}) δὴ χαὶ ασοϑς λιμὸν χαὶ “σδὃς δίψος 

Φ ΡΉ ἢ ΣΙ τ 
- ς 

ποη πιοάο ἄοσοητῖς ποπλίης, ( ἡ οτίατπη να - “ 
Ρυΐδης δα ραττθ, Ππαπὶ ΟΡ οἰ ἤοηγ. (]αἐ1- 
τπιπὶ Ζα ἀοτη ριον φάϊηις {τατίηι ; ν Οἱ ν 1 “ 
(ετα , ἀυερ οΌδην; οἀοξξιδ αὶ Ποπυΐπςα, 4110 “ 
Ραέῖο ρια πεπάεησιις οἶδε, οχιγαήϊτιαῃι ἃ “ 
παῖαγα,ντ αι ἐπὶ σεπίςο. ΝΙΠηίγιπν ἤος “ 
Ζαοσαο ἔλοιεθαπὶ, ἡπῖππὶ ἕλσογο νοΐφγοτ, “ 
Ποη ἀοσογοι: πο πιφά πη {1Π| ὃς αἰϊὰ πς- “ 
ἀαπχίμπητ, ιαΣ ραῖγο Ππηατίοιο νοϊδητί- 
Ὀὺ5.. ἔσοιτο τὰ πο π ἃ Πατισγα σοσοθαῖ. Ας “ 
σἸλαϊο ργοξεέϊο οα 'φοθαπι, σι 4 4614 οἰδη- 
οὐ]ππὶ ροτογαπη. ΝΟ ΘηΪ ΠῚ 1 πος Παγιιγα 
ἀπέξαπι πιοάο (6 πποαν., ἤςιις ἰπ πος “ 
σατίασαο : τς ργατογαιαπη απο ἱπσοηϊ- “ 
τα πῇ γαῖ, τ. ΠῚῈ γορο ΠΉΪΠΙ ἐχέξα νἀ εθα- “ 
τ. Ὁ 4Π60 Ἰρίταν παρὸ ποὶς ἀϊπηϊςατίο “ 
τοίξατ, τη 4ιια ρ] τς ΑΙαοΓτας ΔΠΙΠΊΟΓΙΙ, ΠΙᾺ ΠῚ “ 

αἵϑ οοέξατγα εἰξ:ουγ που φάπογῇις τος 28- « 
4ααΐος σογτατησπ σα γο]πρταῖα ΠΟ {π|Ὸ|- “' 
Ρίαπιαϑβ ; απ ραγίᾳ ξουττ ἸπΠ|5 ρ γα πα “ 

Πητ νττ πα ργοροῆτςα, ἃς ἃ ποῦίς τα πη “ς 
Ὑπαιάαιδαιαηη ράγία (οἰ ΑΠλ115 1π ΠΟΥ πὶ τ αἱ βαιά. 
ΡοηΪἢ ΠΙπαῖγει πη δῷ 1115. νἱταπ ΠοΠουδζαπη, ἽΠ ΠῈΣ 
4πς νᾶ Ε[" οπηητιπη ΠσπΠ 4 1ΠΠΠγα: ἃ ΠΟ ῚΚ5 ΠΈΡΙ 

νογο Ιδοτιοίαμη αυτά οπ.]|4π|. (ς Ποπο- ἐπε ̓ » ἀἰ- 
τα πη Οχροστεπι, Ζιαπὶ ο]υίάσοιι πο! οἐἘ|- ἤγρηοε 
ΤλλΠὰ ἄπο. Μαχίπιο ιιτο ΠῚ, ΟΠ. ΠΊΪΠΠτΟ- γίγμην ἰ- 

πος, ΠοΟ πιο δα {π|ς]ρίςηΔππὶ ΑἸ αογίτον κά - ἰδ ὑμὴν 
πιοτίας Ποίος σετταπηοη οχοῖτατ, Πποά ογ- τ 
τα Πα ταὶ ἰΠἸ σοπα {Ππγ115, αἷο οπληὶ 4]1- 
ΕΠῈΠῚ ἹΠιι 4; ΠΟ ΠῚ ΟσῸ Ππ γάζα αἷο, νοΓς 

τα] πὶ ν 4ογὶ, φιοίοιι πη 116 ΕΟγτίτοῦ σΌΓΕΓΟ « 
(8 απ πηαάπογγατ, Ὠἰ Π110 πη Πτ15. ΔΠι (Ὁ ἰ-- 
Ρίαπι αἸΠ στο. απ Πα] 4οπΠὶ οἴιπὶ ν] ΘΟ, « 
αι! αα 4 παθεῖ, ἱπσππαάϊι5 Ηἰς ἱρῇς ἄατο, 
4ύαπῃ ΠΟὶ γϑτίπεγο. Αἴ οηΐπ β παίος ἰ-- « 

.- “ 

« - 

- “ 

, Ὡ 

“ “ 

- ̓  

χαὶ πσοϑς βί.99 καβίερᾷν, κα κῶς εἰδότες ὅτι χαὶ ζο5, πο ἴσποῖο οἷαείς εἰ απίπηῖς, Πα 

(τα ἡμάς «ἰ ασὸ κρείονος διδοισκαίλου πε- 

“ποι δαίύμεϑοι, ἢ οὗτοι. οὐ Ὑ ὅς] διδωώσκαλος 

Ούτων συ ςϊεὶς κρείων Ὁ αϑαϊκης, ἣ ἡμαξ χαὶ 

λίαν ἀκριξοιοῦ (τα ἐδίδοιξε. καὶ πογᾷν «ϑὺ 

οὗτοι διὴ τὸ ὅσλα φέροίϊες ἐμελέτων, ὦ ὅ6] 

πάσιν αὐ, ϑιοό ποις ἀδρηνϑμα, ὡς αὐ ἀὐφορω- 

ταῖΐα εἴη" ἡμάς δέ γε, ἔφη, ον μεγαίλοις Φορ- 
σίοις κὰ βασιζν κὴ Φέχαν ζω αϊκαζομεϑοι. ὡς} ὲ 

το Του γιοῦ ἐμοὶ δόχεῖν τοὶ πὴ σσλλων Φορη καΐζᾳ πῆε- 

)ὲ «αὶ ἀγωγιουνβμου, χαὶ ὁποιὸς τίς αὐ)ῶ, χτ' 

τίω ἀξίαν ἀμιάοϑει ἀξιωσοντός, οὕτως, ἔφη, 

ὦ Κύώρε, γίγνωσκε. καὶ ὑμῶν δὲ, ὦ αὐδρες δη- 
μότα!, παρανναῖ ὁρμιάαϑοι εἰς ἔδιν ζατης 
τῆς μάχης ασξὸς ζις πεπαιδούμϑμοις ζοις- 

ἱπ|πἰτατὶ ππτ αὐ ἔλπιθπι, Πείπη, ἔτίστις το ο- ἐ 
τ ΠΠΠῚ : ΠΕ Π1Πὶ ἰρί15 ρατιΠι ΠΟΠΊΡΕΓΓΕΙΠῚ « 
ἤπτ, πος δαάοπη ἃ πᾶσ Ἔγο ετίαπι ροιίουΐ, « 
4ιι4Πὶ ἰρίος5, 41 4ἰοΠΠ|6. ΝΌ]Π]Π15 εηΐπῃ πηασί- « 
(τευ π᾿ ἢϊς ροτίου οἱἙ πθοςῆιγαῖθ, ἤτ1: ΠΟ 5 ε 
Πστοντασουγάῖε φἀ Πποάῇ αἰ σούθπ,ις, ἀο- « 
οὐ. ΗῚ (ς δά Ιασοτος οσίπεΐλοϊς θᾶ: ἔστη: « 
αἷς αὐπλῖς, 4118: ΟΠ ΠῈ5 Ποπλΐπο5 οἰ ΠΟ“ ες 
ἐχοορσίτατγιητ,ντ σοίξατι {πη σΟπη α1Π1- ε 

πγὰ τ: ΠῸ5 {π|ῦ πάσῃ 5 ΠΟΥ θι15 ὃς πῃ σο- 
ἄετε σοσοθαπιγ, ζοπγγογοιντ ᾷ ΠΆ]ϊ 81- ὦ 

“ “ ᾽ ͵7 γ ͵ .- κ Η Ω ΤΊ Η Ω͂ {|| 7 - Η 4 ἮΙ πὲ 

ὅσις μῶλλον ἐοικέναι. ἢ Φορτίοἰς. ὡς δξευ ἐμο Ε ἄστη ἀτπιοζί σοί απηπα ΠΠΊΠἝςοτα νἱἀοᾶτητ. 
Α]1ς, χιαπι οποτέαι5. Ὁ παπιοῦτο, Ογτο, πιο ἃ 
{οἴτο ὃς ἰῃ σοττάτπξ πος ἀοίςοηίατῇ, δζίαιια- « 
115 4ι14115 ταπη θη {ππη)ντ εχ ἀϊσῃίτατο ρῦς- ὦ 
ΠΆΠ ΟΥ̓ΠΟΥ, Ρο(ξαἰατατῇ. γοϑ5 7106; ΡορΡα- « 

Ιατο5, ποττοῦ δ ριρσηᾶ πη δα ποτίι5 ΒΡῈ ΠΟ ἃ 
ἰπ{πἰτατος Ποίσο ἤγασηᾶ σοπτεητίο:ς {|πἰ- 

ΕΠ 



τᾷ ΧΕΝΟΡΒΡΕ ἘΝΥΘῚΤ; ΟΥ̓ΚῚ 
- . - . - - Ἃ γ, 

ρίςπ Ά.ΝΊ πυγαπα παπο αἱ ποπιίη65 ἢ Βος Αδεινωῦ γὸ, [ἐφνἘ,αὔϑρες 505 

ΡΟΡυΪαγὶ σοττα [11 Οαρτὶ {πι. Ηας ΡΠο- 

ταὶς πἰτ ογδτῖο. δα γοχογαητδαζῷ δέ σΟπι- 
ΟΡίπγα5 4Π}. 4θ] ἀπ δοτιπὴ (ςπτρητίαπι οΥα-- 
τίοης {πὰ σοτηρτοθαθδης. [τὰ 4; ἀςξογοζαμπι 

Ευϊτ,ογηαηάτπὶ “πο πΊ6; οΧ ἀϊσῃιτατο, πα 1-- 
οἰαπιφ Ογτο Ρογηαϊττοπάππη οἴο. τα ραο 
(πε ὶῃ πππο παοάππιςοΠογαητ, (ὐγτγας Δ0-- 
τοῖη αἰ φυσπάο τοταίῃ Ζιοῦ; οΘοΠοστοτη, ν- 
Πα οτπὶ οἷτι5 ργαξεέξο νοσααίτ ) σσςΔΠη, 
ἀσππὶ γί άογοῖ εἰιπ ἀϊαΠ ἈΠ ἦτ185 1Π Ράττοβ 
σοποστειη γε 416 ΕΧ δάπιετίο δα σΟΠΗ͂Ϊϊ- Β 
ἔξιπι ἰπγπεγε, σοίξαπείθιις ντγις» Ιογί σα 5 
δὲ στατος ἴῃ πηδηΐϊθας ΠΗ γῖδ : [ἢ ἄοχεγας 
ψοτο ραιτὶ Αἰ πηι άἴα: ἔθγιϊαβ ογα]ας ἀρεοτασ, 
φἸταγατη σίοθαϑ Γαι ίατας εἰδου]αγί πη ]ετας. 
Ἡοσπιοάο ἰη Ἐγιεξϊ χιιαπὰ {ἀγα ητ, τ]ὸ 
Πσηιιπη ἀΑίρας. Πὲἱ ρατβ αἰτοτγα σ]οδας οἰάσιι- 
Ἰαθατιιγ, αοτα Ιοτίσας σγαταϑῆαε ἕο ἐσαῖ, 
τὰ ἔσπλΓ ἃς τ 145. Ν δὶ νεῖο δὰ πιαπῃς 
νοητατῃ οΠοτιτατη 1], δ ιι5 ἐγαητ ογια, 
δα πεγῇς ρΙεγ6; ἔεπιοῦα, πη. ΠῚ15 4115, ἃς ἃ- 
Τὶς ἴτο {πτὰ5..4Ο ἢ 4] δα σ]ε 85 (ς ἄθοῖ- 
{ὰπ| πο] πα Πσπτ, τὰπΠῈ σοσιῖσας ΠπὯπὶ ἄογ- 
Γὰτὰ σα άεθαηι. Τ᾽ ἀπλάσιῃ {ΠῚ ξεγα] σοὶ α- 
ἑϊος ἴῃ ἔπσαιη δἀπεγίασίος ρογίς ας θᾶταγ, 
τυ] το 1 στππὶ γἰίτι ὃς ΠΠ]ατίτατο ἐουοθαης, 

Ὑ οταπη δὃζ αἰτοῦὶ ν] οὐ ΠΠΠ} {|πητῖ5 ἱρῇ τος; 
ξεγα 5, Ἔα ἤθη η 110 5,4 σ] ες Ἰαου]αρᾶ- 
τα, Ρεγρειγα δῆτ, Οὐγας ἀπιταπὶ δέ ρτς ἔς: ] 
σοοττῖς {Πππ- (ΟΠ ]οσς ἱππςητ, ὃς ορ 16- 
τίαπὶ τ τ αἀπηίγατας, οὶ ἤ πηι] δζοχου- ἢ Κῴοος,τῷ εϑυΐίαξι αῤχου τί ὀχίνοιαν, Τὴ 
σετότυτ, ὃς (6 ̓ ρίος Ἐχ μι] αγαγοηζ, ἀγα; ετίδπι 
406 11]. αὶ αύπγα Ῥεγίοα ἱπηϊτατὶ εἤθης, 
νἰποεζοης: Πἰς οῖρὸ ἀοἰςἔξατιις, αα σοσπατη 
δος ἱπαῖτατ. Ὁ ππππη6; ἴῃ τὰ θαγπάσι!ο 4 πο" 
ἀατητρίοταμα νίάογες, αογαπι 81) τ ία, 

δυμδίικη αἸωνία. Φ ἐραύλας μδὺ δὴ οὕτως εἰ- 

πεν᾿ αὐίξζανῷ 3 ἊΣ ὀῆνοι πολλοὶ ἐχουτέρφις στευ-- 

ἀλ5 4 οντες. ἔδοξε δὴ, δξζω χτὶ Ὁ ἀξίων ὅκα ςον 
ὠμά, Κὶὐοονἢ τὸν κρίνονζᾳ εἴνω τα νϑὺ 
δηὅτω ασοϑὐχεχωρήχεξ ὀκάλεσε σ᾽ ἐχὶ δέ. 
ρον ὁ Κύρος κ᾿ ὁλζω πῦτὲ τάξιν σεεὼ πουΐχα- 
ξιαῤχω" ἰδὼν δ αὐτὸν τὸς υϑὺ ἡμίσᾳς ΑΝ 
δδών τῆς τάξεως αὐτιτάξονζᾳ. ἑκα τέρωϑεν εἰς 

᾿ , 

ἰδὼν αὠ- 

τὸν 

ἐμξζολζωὼ, θωροχας υϑὺ δὴ ἀμφοτέροις ἔχοι-- ͵ 

(ᾷς καὶ γέρρα οὖ Τὶ ἀφαςεραῖς᾽ εἰς δὲ ζαξ δεξιαὶ 
γαιῤϑηχας παχεῖς ζς ἡμίσεσιν ἔδωχε, ζεῖς δ 
ἑτέροις εἰπτεν, ὅτι βαλλλᾷν δεήσοι α)ὐαιοφυμδίες 
Ἐβωλοις. ἐπεὶ 8 παρεσκευασχμέγοι οὕτως ἐςη-- 

σὸν, ἐσήμανεν ἰύξις κὠχεοῦϊ. οὐ ζῦϑα δὴ οἱ 
αϑὺ ἐξαλλον 3: βωλοις,χαὶ ἔσ!ν οἷ ἐτυϊγάνον Ἂ 
θωξφίκων δὰ γέρρων, οἱ δὲ ὁ μιηρῷ ἡ χγημα δὸς" 

ἐπεὶ δὲ ὁμοδεγμονίο, οἱ τὸς ναβιϑηχάς ἔχοντες 
ἔπαιον Ἵ μϑὺ μηρᾶς,ἕ δ χήρρς,ἢ! δὲ κγήμας, 

τ Ὁ (χικυτήοντων Ἐχὶ βώλοις, ἔπαιον τὸς 
Φαχήλοις χαὶ τὰ γωῖτα. πελος ὃ Φεψαϑροι ἐ- 
δίωχον οἱναριϑηκοῷφόρφι, αἰοντες στοὺ πολλῷ 
»ωΐ ὦ παιδιά" ον μέρ γέ μζω οἱξτεροι πα- 
λιν λαᾳᾷξογτες πῶς γαῤϑηχας, ζζυταὶ ἐποίησαν 

πῶς Ὁ βωλοιε βαλλονας. ζῦτα δ᾽ ἀγαοϑεὶς 

δὲ τρῦ μοθὼ δ ΝΣ μου μὴ ἐρυμηωξ ἐθεθθα: 
δὲ 4 ϑυμοιωῦτο, ἅμα ὃ ογίκων οἱ εἰκα αϑέντες 

τῇ ἢ πδὸ σῶν ὁπλίσᾳ. ζύτοις σ᾽ ἡεϑεὶς ἐκάλε- 

σέτε δχὶ δίπγον ἀύθιξ, χαὶ οὖ τῇ σκζωυη ἰδὼν 

ΤΩΔΠῚ5 41) ΟὈ]ρατα οοτ : αι! ἰρη]5 ἀοοῖ- Ὅἄνγας αὐτῶν βχιδεδὲμϑρμοὲς ἜἘΡΕΣ τ ἃ ὄγηκνή- 
αἸΠοι, τορσάθατ. 11 {6 ρ] εὶς ἰξξος ἀἰθθδηῖ. Ετ 
Ο τὸ ἱτοαπὶ συστοηζα, γεγαπη ροΙ ἢ τα πη 
σοηστεῖη ππῆςξησ, ἀπῇ ]πππη αρεῆεητρτο- 
οὐ:τοροπάεθδητἐεγα]ρατγί,τα πη [4 τς ρογ- 
Ροῆο5. απ) ργοσὶ! ἀρ οδητ. Αὐ αατιπὶ 
νεπταη [α{Π|τ δά παπιῖς,τατα γετο ᾿τάτιπ 
ας ρα! Πουγίπα πη: Ηεὶς σοπίτα., 4] 
ΠΟΠΟΙΙῚ ἔδυ] ς ογδητ, θη ᾿αἀππὶΠ] νἱά6- 
τί οΙΪαπιαθαπε, σοπΊΠΐΠι15 ἔα Γὶ : Ππλ] 416 
ῬΙαρας ἰῃ πηαηῖθι15 ὃς σατο δι ἀτατο ετ- 

ΗΝ ἢ Ἄ 
χφῊ μον τὸν δὲ γείοφὲ, ἡρωτα τί πτιϑοίεν. οἱ σ᾽ 
35, ε 

μμον 

ἔλεχϑν ὅτι συλ Ύ 4εν τοὺς βω λοὶς.ὁ δὲ πάλινἐ- ὦ 
͵ Ἱ 3 ᾿ νι Ἶ »Ὕ»"» 2 « 

πήρωτα,, ποτέρον ἐπεὶ ὁμοῦ ἐΝῥογῷ, ἢ στε 
Ἵ Ὕ, ςε ,“᾽.}} " ᾽ 

“σδόσω σαν. οἱ σ[, ἐλέιϑν, ὅτε πσϑϑσω ἤσαν. 
3 ΟΝ ΥΩ , Ὧ Δ Υ ον 
ἐπεὶ ὃ ἐμᾷ ἐγγνονίρ, πτα δια εφαφ εἰναὶ καιλ- 

, ς 5. 
λίφζω οἱ γαιριϑηχοζφορφι" οἱ δ) αὐ συϊκεχομμέ- 

ὮΣΙΝ »" ΡΞ ͵ 
νοι ζο!ςγαρϑηξιν, αγέκρ αἷον ὅτι τὶ σφίσιϊε δοχοίῃ 

Δ ΝΣ ςἰς ἢ ε ψ1.3. 
“πα! δὲν εἰν! τὸ ὀμιύϑεν πα εοϑει. ἅμα δ ἐπε- 

απ ἰπ ἔλοὶς ποππ}}1} οὐοπάςθαης,, ψιᾶς Ε δείκγυσαν Ὁ ἢ ναιριϑηχοφόρων (αὶ πληγας χαὶ 
αἰ οτιη σοτγὶς ἀοσορ ςφης. Ας τιῖπὶ 4146, γε 
Ποτὶ σορ!ποπῖτίςίς πχαζαο τ ἀορᾶτ, Ροίτ- 
αἴἷς νοῖο τοῖας 1Π]ς οᾶριις Ποπλ ΠΡ. πος ἰπηϊ- 
ταητί τις ΡΙΘΠτι5 εγαίτατα; δά δο ΠΠῚ ααϊά γεὶ 
τηᾶσὶς ἰοτὶς τγαζξαγοητ, Πα πᾶ Πὶ ΠΟ οῸ 

Τπάο ντεραπτιιγ. Ετίαπη αἰ τα τη σο ποστὶδ οἱα- 
1τυίάατη ργαξοέξαμη αἰ ααηο νἱάϊς, αὶ 

οὖν χερσὶ ὦ ο» ϑωχήλοίς,ἔγιδι δὲ ὺ ογασοϑσώ- 
Ν ͵ὕ ΑΝ ν 4ἍΨΝ ϑων ἢ Φ' 9 Ἅ} 

ποιςοὺ τότε υδυ,ω στρ εἰκϑς,εγέλων ἐπ᾿ ὀλνη-- 
“  ,.,.2- Ὧν Ν) 

λοις τ σι, ὑζεραία μεςὸν ἣν Ὁ πέδιον  πὸμ- 
ἬΩ ΄ , ΝΌΘΩΝ τΥΝῚ ΑΕ ΤῊ 

τῶν υζοις μμμου νϑνων. χα) οὐει οποτΈ (Κή Ω 

τἰ ασ δα ότερον προ ήοιεν, ζυύτη τῇ πω διά, 
3 “" 2 ᾽ ς ῖ »" 

ἐχεώνῶ. ἀλλον δὲ ποτε ἰδὼν ταξίαρχον ἧς 

»"ᾳ 

νάρϑήκων 

παν Δ 



5 ΠΟ ΒΚ 1: Τ᾽ 
ἐεισερὸν οογτα τἰω ταῖξιν οἰσὸ τῷ ποτα μοῦ ὁχὶ Ὁ Ἵ ἀ. Α σοΠοττοπὶ {π4π’ ἃ ἥ τιΐο {ΤΠ στ]ς ΠΠ σί]ος 

δ, ΙΨΨΟΝ 

διςον ἐφ᾽ ἐνὸς, χρὴ ὁπότε δοκοίη αὐπῳΐχαι 59 εἶν εἰ- 

ναιγπαιφαί) ἐλλοντὰ τὸ τὸν ὕχερον λόχον παραγήν 
χαὶ τὸν τεῖ: τὸν χαὴ 1 τέταρτον εἰς μέτωπον. ἐπτεὶ 

δὲον μετώτῳ οἱ ̓ λοχαγϑι ̓εγνονί, παρητυη- 

σὲν εἰς δύο ἀγήν Τ' Ἄθχον. οἶχ, τότου δὺ παρῆ- 
« ᾽ )ὔ « ͵ λ ρχ 

48» οἱ δεχαδαιρχοι εἰς μετω πον ὁπότε δὲ αὖ 

παρῆγεν ἐδϑὺχᾳ αὐτωΐχαιοος εἶναι Ἵπαρηηφλον εἰς πετ- 

ὅτω δὲ οἱ Ταραι[ αγάν ἘΠῚ λόχον. Ἷ οὗ οὗτοι δὴ οἱ πεμ- 

πεντα δὰρ πάδαρχοι αὖ παρβϑρν», ὡς εἰς τέδστι ρος] ἴοι 
δ υὰ 

ὁ λθ9ς Ἔ. ἐπάδὴ δὲ ὄχι τῇ γὺρ α ὃ σκζεωυπς ἐ- 

Ἃ αὐ ὡς " ον, πα ρρηξείλαις Ἂ δὺο εἰς τυ ἰόντ, 

εἰς 

ἵενα!» 

εἰτεπο -- 

ρευέπ. 

εἰσηγε Τ᾿ πσοφτον λϑχον, χαὶ Ὁ δούτερον τούτε 

κατ οὐραὺ ἕπεοϑαι ἐἰκέλδιυε' χαὶ τὸν “δάτον 

χαὶ τ πέταρζον ὡσαύτως παρᾳ{εἴλοις γγ4τὸο 

εἴθω. οὕτω δὴ ἐεἰςα γα γῶν κατέκλινεν ἔχι ὦ 
δίηγον ὦ τὰ Ἷ εἰρεπορά ον. τϑτον ὁ Κι- 

ἐσεἀγαεϑεὶς τὴς τε: ραύτητος τ τὴς ὅθι 

σκαλίας κὺ τὴς Ὀχεμελείας κάλεσε αὖ χαὶ 

(αὐτίω πίω ταίξιν ὄχι δέηγον στο ) πωτα- 

ξιαβχῳ. παρὼν δὲ τίς Ὠχτὼ δἰ δηωάχν: 

αϑυοὲ ἄλλος γαξίαρχος, τίω σ᾽ ,ἐμέω, ἔφυ, ὦ 

καλέσᾳς Κύρε, τάξιν αἵ καλᾷς εἰς πιὸ σκζουζευ ζω; "ἡ ὑ6- 

τον ἦς πα ῇ Ἰὰς Φ δῴανον, ζωῶτά ἀρωνι 

) αὑτὸν πέλος ἡ σκηνὴ ̓ ἔχῃ, ἀξαγή οδὺ ὁ θρα- 
οὸς 5 τελάυταιν λόχϑ τὸν λόχον, ὑσα τος ἔχων 

τὸς φρωῦις εἰς καὐχῴωυ τεζοιγμμένοις' ἐπφζαᾳ 

Ὁ ὁ δεχοὺς τῷ ἕτερξ 2όχε ἔχι πάις, δὸ 

πτϑάτος ὺ ἢ ὁ τεταρΐος ὦ ὡσαύτως" ὑπῶς ἢ ὅταν 
“ 

δέη ἀπαγάν πὸ πολεμίων » ὄχίςων ως δ Ὁ 

ἐπιέναι. ἐπειδεὶν δὲ καταςῶμϑδι εἰς τὸν δρόμων 

ἔνα περλπατῶμϑῳυ, δτὰμ αϑὺ τσδϑς ἕω ϊω- 
ἐμὸς ἐλιν ἀμυδρὰν αι ρει λόγου κεν ϑῆεω, 
αὶ ὁ δόπτερϑς ὡς δά, καὶ ὁ ποάτος χαὶ ὁπέταρ- 

λογῶν δ τος, χαὶ αἱ τ λογχάγῶν δεκαδὲς ἈΝ σεμ- 

καδι 
πετάδες 

᾽ 

ς ͵ «“ 3) ἐ Ἵ ϑι μ᾿ 2 

παδὲς, ἕως αὐ παῤᾳπἐλλω ἐγώ" ὅτὸμ δ᾽,ἔ- 
Ἔ νὰ. ς ͵ὕ οἱ ς», , ονν ΜῈ 

Φη,ζσοϑς εασερανίωμϑιυ, οὅ6φ)9ς τε οἱ τε- 

λάυταῆοι πσοφτοι αἰφηο»εετὰμ" ἐμοὶ υδϑὲ τοι ὅ- 
ή ὦ ρον «“ 34! ν ἢ 

ψιῶς πειδοντὰ) ὑξερῷ ἰογώ, ἵνα. ελζῶνται ἡ ἐπε- 

{π|δ{ιιοπείθιις δά Ργαη αἸτΠὶ ἀιίςεβας, δὲ 
νΌΙ τουρο πη οἱ νἹἀοθαταν, ροίξοιῖο- 
τοΠὶ ΠγΔΠ ρα] πὴ Ρτατοτῖτο τόττῖο, ὃς ]υατ- 
το, ἰ ἔγοτο Πα ργοοδἀοτο αίνοίραι: υιπι- 
4ις ἰαπὶ ῃ ἔτοπτο τηδη!ρι]ατ ἄποας οἱ 
(φητ; πιαηἀαθάγίη δίπος ΟΧΡ ΙσατιΠὶ πη ἢ ϊ- 
ΡΠ πχάπσοτγοης. [ταα; ἀεϊης ἀςομτίοπος 

1η ἔτοητοπὶ ΡΕτιοπίοθάης. ἰλυγίαις χιπὶ 

ΟρΡΡοτταηῖη} ἱρῇ ν πὶ οΠ{δὶ οἰ Ππρογαθαγίη 

Ζαατοτποβ ΧΡ Ισατιιπι πιδη! ρα] ἀπςοε- 
Β τοητ: ταις ἴτὰ ΕΠ 411] ΡΓοσοάοθαησ, ντὶῃ 

ΠαατΟΓΠΟ5 ΟΧΡΙἸσαῖιῖς Πηα Πρ] 5 ἰτοῖ, ΡοΙ!- 
4αδιη νοτο ροτιδτιπη εἴς δά ἔογοβ ταῦοτς 
ΠΔΟΆΪΙ, τιπὶ ΠΡΟ ἄατο ἰπεῃς5., ντστγίτις 
πηρα]ατίπι πος ογοητ: Πα! ρα] ρυϊπηππὶ 
ἰῃτγοάπσοθας, ὅζαϊτογίηι πα θεὰς ἤπης ρο- 
πο Πι δίς], Ἰτἀοπγα; τόσο ὃς ᾧπαττο ργα:- 
οἱρίςηϑ,ἀπσοθατίηεγο: ὅζ πης ἰπ πράτ 
ἱπιγοάιιέξοβ ἰῇ σοσηα ἀϊουγηθοτε νο]οθας, 
(τουτὶ ν  ἀο] σοῦ ᾿η στ ΠῚ οἤξης. Ηπιης Ὁ 0. 
Ουγτγις δά ηγίγαζιις οὐ πηδητιοτι {πο πι, ὃς 
ἰῃ{Πἰτατίοπειπ παπο, ὃς ἀΠΠ]ραπτίαπι; νπὰ 
οὐπῈ ρα ξοξζο σοπογτεπὴ δά σα ἢδΠὶ ἱππ|- 
τας. δ᾽ φιαπ| δζα 5 σα! ἀαπη σο ποτεῖβ ρὲς- 

ἐοέλις5, α σα πὰπι νοσδχὶις αάςῆξετ: Μοαπὶ 
νογο, Π Ψατ σΟΠοστοπὶ δά τππὶ πος ταθογ- 
ποῦ] γτο,ποη ἰττ45Ὁ 1] ταπηξ 4ι0- 
τες δα σα παίη νεηῖς, μας οὐπηΐα ἔλοϊτ; ἃξ 
νὈΙΪ σοπτα θο η]) πηι ΕἴἘ,, εχίγοπλις ν]τἰ πὶ 
ΤΑΔΌΏΪΡΙΙ ἀιιόζογ {πὴ τηΔΠ ρα απη δάι- 
οἴτ,α φαίάςιη ροίεγεπιος παοῖ ργίπηο αἡ 
Ρυρπαπιΐοσο ἀΠροίτο5 : ἀοἰηάς ρος πος; 
8] Αἰτογιιπι ΠηΑΠΙ ρα ιπγι οορίε: “ΠρηΠίαυξ 
ΓΆτΙΟΠ 6 τουτ15 ὃς φαγί 5: Πἰ Πα τι ντ 4 11Πὰ 
αὖ Ποίίθιι γτοάαοεπάϊ ἔμπης, 710 Ραἕϊο {τ 
αὐειπάιπιπη; πογίησ. Ροπάμαϊη ΥοΓΟ Δ} 
σοὨ τ πλ5 ἴῃ συγγίσαϊο, νδὶ ἄς απ ]α- 
τγας;Π 4ι!4ς γογίτι5 οὐτιπι ργορ οἰ πγμγ, 
ερο ΡΓαῖτς (οἱςο., δζ ργίμιια Παρ 5 
Ἰοσιιπη ρυἸπλιἢ ΤΡ αἴτοῦ τἰάοπι πππ|, 
δὲ τοῦτ α5. ὃς αααάζτιι5, ἃς Π]ΔΠ ΡΟ] ΟΥΙΠῚ ετ- 

ΙΔ τὰ τὰ ᾿ξ εν τ αυϊπίοπος, ἄοπος [- 
σπαπη ἃ πη6 ἄδτιγ. (ὐπιηλ γεγο νεγίις οο- 
οἰάἀεητοιη γοος 4 Πλι15, τ] πἢ 41] ν τ Πγ01ΠῚ ἃ-- 
σπτῷ σορίτ,ὃζ στη εὖ ΡΟΙΕΓΟΤΗΙ ρείπιο οσο 
ἄτποος ἴῃ αὐίτα (πῆτ: ἂς ΠῚ Π1|0 πηϊηπς τη1- 
ἢ, {αὶ (υἴπ ν] εἰμι, Ραγοητιντ δ σα, ὃς 

αὶ χὺ ᾿ἀφηγεϊοῖ ὁ ὁμοίως πφλόμδυοι οὶ χγο  Κύρς Ε Ρυατοοάοτο Ρασὶ σαπὶ ρα! εητία σοπίποί: 

ἔφυ, ἡ χαὶ «εἰ πῷτο ποιήτε; ὁ ὁπυσσίχε γε » ἔφη, 

ἡ διφπγοποιδ(μεθα, νὴ δία καλῶ τοίνειυ, ἐφη,ὃ- 
μα εἰ, ἦν, λα, ) ͵ αν Ν 

μᾶς, ἀ κά μδὺ ὅτι ἃ; ταξῴς μἰετῶτε ἡ “Ὡροό-- 

μγτες γὴ ἀπίιοντες μαι 5 ὁτί κ᾿) ἡμέρφις χαὶ γυ- 
᾿ “ ὦ ͵ 7 [εχ 

κιτὸς, ἃ μὰ ὃ ὅτι ταὶ πὲ σω (αἴα, τὐξάπαιταντες 

ὀρελᾶτε ὠσχάτε,ὼ Τὰς ψυγας Ἴ ὠφελῴν διδοίσκογτες. 

οᾶτ. Εε Ογγιις: Ποσοίηα (δτηρογ, αἰ, ἔλο τ 8ὺ 
Ῥτγοΐξςέζο, είρδα!ϊε!ς, φαοτίες σα παρ 1 η- 
{γαΐπλτις. Ν' ο5 ἰρίτατ, Πα αἘ, 44 σα Πα Π11η- 
ταἰτο, Ραγ πη φιοα δείῃ αοδοήοηδο δείῃ 4Ὁ-- 
ἐππάο {πιάιοίδ (ογιιατὶς ογάϊπος., Ραγι πὶ 
4ιυοά {ΠῚ ̓ἶ ἃς τητογάϊα ἃς ποέξιν ξιοϊτῖς, ρατ- 
{1 4υοά ὃς ςογρογὰ ἀοδηγθι!ᾶάο οχοῖοο- 
τίϑ., ὃζ ΔὨἱΠγῸ 5 ἀοςοπήο ΠΊΟΠΙ γος τά άϊεϊς, 

Ε.4 



ἐξ ΧΕΝΟΡΗ. ΡῈ 
Το [Γγνῖς 

ΕΥΠς 4{πιπ} οἰ νΟΡ]5 οτίαπι ἀπ ρΙοχ ΘραΪαπα ρτς- 

εκοϊεατρίς ἰγοτὶ. Μ|Ίηϊπια ργοξεέξο δἷῦ σοΒοττί5 1Ππ1π- 

ἐνόν ΡΓα έξας, ν πὸ αι] άοπὶ ἀἰς : ΗΠ ΠοΡὶς ἀπ- 
ΡΙΙσος οείαπη νἜτγοβ ἐδ ῖ5. Αὐ ταπη αι! πὶ 
Βοος ραέζο βηϊς σοπταθογπίο παῖς πηροί- 
τις ἔαῖτ. Ογτγιις γεγο {Ππ|π| οὐ π6π1, 6 πι- 
δἀπιοάππι ἀϊχογαῖ, ὃς ρο[άϊε, ὅς (ςαθη- 
τὶ ετίαται ππς ἀϊα νοσδιητ, Ὁ τὰ πὶ ὃζ 
σετογὶ ΔΙ ππδ πουτεγθητ, ν ΠΙποτῇ ἀοίησερα 
[το5 ᾿πηλίτα σφηταγ. Ὁ αππ|δάτοτα Οὐ τϑ 4]1- 
ααᾶάο πλΠ{τ γηϊπογίμ πη Ἀγ ΠΊ15 {ΠἘγατοῖ 
δέ ηἰγαογος, νεπιτ αργαχαγο παητία5,4 1] 

δγηεον αἸσογοῖ, αν ῃ ἐ15 Ιοσατος δά οῇς:πθεγε Ογ- 
Τρήοιδι χα, ιαπηρει πη δά (ς νεπίγοσ. Οἱ ῃ ἃς 
ΑΕ Ἐ νοίξεπα 4 1|:1}}6 ππΠτίας, ρα] ΟΠ ογγι πᾷ Ὁ 

(ναχαῦς δ᾽ ἔοσο.  πρίτεηπτιτε φιδοῦπα- 
τἰἤππας ρΙ ξἀἸ ἀΠΠΠπηςᾳ; νεπίτο: χαϊρρεχιξ 
αοσεάεητξ, [πα] Ππητίροξξατατγι Οὐ αιπι 
Ο γεας Δι ΠΠ|δτ,ἰπηρογαῦ ργαξαέξο σοϊπογτῖς 
Ιοςο ργίπιο ἰῃ αοὶς σοπίίταζο, νη ἔτοητο 
οὐπίϊοτος, σοποῦτο πηρυδτίπι ἀπέξα, ἰάτιις 
ἱρίς ἀσχεγαση τοηθης; ὃζ ἱΠ|τ Πα οἰ ἀςπηίο- 
οὐ 40 πηρογαγο, γεῖτα προ γαταπη ροῦ νηἱ- 

ποτίος τγαογοτιγ. Π1Π1 ἀϊέξο διάϊδτες, ὃς 1π|- 
Ρεγφησῃαο σεἰογίτου, ὃς σε] στοῦ ἱπηρογαΐα 

Ἱτεῖια,, ξαοϊαητ: ὈΓΘ 4; τα ρογο ἔγοης δα Τά πσεη- 
ἡγεροέος, τος, (τοῦ ΘἢΪ ΠῚ ΡΥ Εἰ σοπουτίππη Ἔγαπτ) 

ἀφηῇταβ σ τλἰηἰ5 δα σρητιπι Παραΐτ Ο πῇ 4; 
ἰατα πος οτάϊπο σολ φησ, (αὶ θοὸς τὰ 
1αΠΠτ|ντὶρίε ργασεάεγοι: ὅζηιοχ οἴτατο στα- 

ἀπ ρυαοθάεθαι, τα γεγο νίδπη, πα τεῶ- 
ἀεθατδή τορίατη, Δυτογο πη ἀπ ΠηΔπποστὶς 
εἴς, 4ιαη νῦ ΟΠΊΠο5 ἴῃ ἔτοητο ργοστοαιὶ 
Ροήδης: ἰπ|τ ρείπιος 1Π ογαάϊηο ΠΉΠ]]Ἔ πος 
ΤΑΙ] 5 τα ἔς (ααΐ, νὰ σοΠ] οσατὶ ἤιογαητσ; ὃς 
τΉ]]Π]ΠΟ ΠΟ 5 αἰτογοϑβ ἃ τοῦρο (6411 πο 5 ργίπηοβ, 

ΕΝ ὦ ΟΥ̓ ΒΒ. 
φν Ἂ “ὁ 5 - 3 λει ! “- 

Ἑενοο αππὶ οπτηΐα ἀπρ| οἷα ἔλοϊδτίς., α- ἃ ἐπεὶ ὀζευ πλωτοὶ δισιλιῷ ποιᾷτε, δεσελιζωῶ ὑμῖν 
,.» ᾿) ε 

δίχαιον ὼ τἰωὼ ἀὐωχίαν παρέχφν. μὰ δὶ ἐφηο 

ταξίαρχος, μῆἥτοι Ξε ον μιὰ ἡμέρα. εἰ μὴ χὰ διὲ- 

πλας ἃς γαςέρας ἡμῖν παρέξς. χαὶ τότε μδὺ 

[δὰ ἴδτω Ὁ τέλος Ὁ σκζωυῆς ἐποιησειγίο. τῇ σ᾽, 
ὑφξεραια ὁ Κύρος ἐκάλεσε την Τ ταξιν,ὡς- 
“» ἐφυ,ὸ τῇ ὀιλΉ. ἰοϑανόυϑυοι ὃ τα ἡ οἱ 
ὀνδοι, ζο λοι πὸν παγες αὐζες ἐμ μῶντο. ὀξέτα- ; 

σιν δὲ πος πὸ Κύρε πόύτων ποιώυϑύν εἰν τοῖς 
ὅπλοις χαὶ στευπαξιν, ἤλϑε δὰ Κυαίξαροις 
2, ͵] «“ Ε "»"ὟἮ 

Βαΐζος, λεγώνοτι ἰγδὼν παρείη πτρεσξεία. κε- 
λό 4 δζω σεέλθῴν ὡς ταχιςαι. φέρω δὲ σοι, ἔφη 
ὃ ἀὔδιηος,ὺ ςολζοὺ καιλλίςην Ὡϑὰ Κυαζξάα- 
ρσς.βελέξ) ὙΣΡ σεὼς ἀὐχοσμόταϊα χαὶ λαμ- 
«ρόταϊα ρος θ4ν, ὡς ὀψουδύων  ἐγδῶν ὅπως 
αὐ “ὐδϑείης. ἀκόσας ὗταὸο Καὶ ρος παρηΓγ4- 
λεῷ τοσφτῳ τεϊα μένῳ αξιαῤχω εἰς μέτω- 
πον φῆναι, ἐφ᾿ ἑνὸς ἀγϑνϊα 1 τάξιν, εὖ ιῷ 3: 
χρήϊα ἑαυτῦν' ἡ τω δουτέρῳ ἐχέλάυσε ΤΩὐτατωτὰ 

ὅτον τἰδαϊγεῖλαὸ ϑζα πόύτων ὅτω τἶα- 

( διδόναι ἐκέλάυσεν. οἱ δ παρουϑυοιζωχὺ μϑύτοι 
παρη τ λη ον, ]α χὺ 5 τὰ δα δ ὀνϑυα ἐποίων' 
ογολίγω ὃ χρόνῳ ἔθετο Ὁ »ϑὺ μέτωπον ἐχὶ 
Ἴ φχακοσίων{τοσῶτοι “ὦ ἠᾷ οἱζαξίαρνοι) δ δὲ Ἴπειακο- 
βαΐϑος ἐφ᾽ ἑκατον.ἐπεὶ δ κα τέφησαν, ἕπεοϑαι Δ; 
ἐχέλάυσεν ὡς αἰ αὐτὸς ἡγῆται" ὁ 40θιὶ ᾧ,χα- 
ἕων ἡγάτο.ἐπεὶ 5 καί ἐνόησε ἀϊιων ̓  χυϑὸς ζὼ 

βασιλφον φέρε φενοτέρων θς᾿ ἢ ὡς ἐχι μετώ- 
πϑπϑυᾷς ἰέναι, το δα είλας δ τοξϑ τὴν χε- 
λιος “τὼ ἕπεαῖ κτ' χώρων, δουτερὰν χατ' «- 

ἰάφοπιηιις ρογ τοτιπὶ ἀσπιῦ ἴτα (οτιατὶ ργα- [) ρα) Κα της ἀχολαθόν ἐταξε.ὶ δζα πϑωτὸς “. Τότως. 
σορίτ σιταγ ργαῖθας ᾿ρία πο γεπηϊτϊοπε, 
ΤῊ Πτοσιο ΤΆΠΠΘῊΪ (πραγ τοιίάειῃ ρτα- 
οοάξείθιις ατεῖρο {ποσεάςδαης. ΜΙπίγος 
ετίατη ἄπιοϑ δα ἱρίπις ααίτιι να τη ἰτ, αὶ 
Ποπιηοατοητῖσ πογαητίθι5, 1 ἔλέξο οἤτε 
ΟΡτι5. Οὐπιπὶδιτ (ὐγαχαιῖς δά ρογιαπυρογ- 
τπδτατῃ οἰετ, ργαίθέξο ργίπγα οοΠοστίς ἱπι- 
Ροτγατ,ς σομοστοπῃ πίἐγιογοτ,ντοίας ἄθη- 
{πῶ5 ἀποάοποϑ σοτίπογοῖ: ργαέξζος απισετη 
ἀποάεηῖ τὨΠ] τιπὶ ργόρτογτορὶᾷ ἴῃ ἐγοπτᾶ 

ἴω) 

σοπίταπογει. Εαάἀοπιτςοιπάο δεῖ ἱπηρε- 
ΓΑΤῚ, ὃς {τ ἐοἴποορς οπιηίθιις. Ατα; μας {ΠῚ Ἑ πϑυτὸς οὕτως. οἱ αϑὺ δὺ 
ἔλοϊςθαητ. Ογτας αὐτῷ ἰρίς φυῦ δἰ Τγαχα- 
τοι νοίξεπάπτι5 θογίσα, ΤηϊΠίπτς ογηδ- 
τι αἰΐοπο οσταπλίπατῖα, ἱΠστοίπις οἵου: σγα- 
Χαγοδ οο σοηίροέζο, οἰοτίτατο φιϊάξ ἠε]ς- 
ἑταθδταγ, αὐ νη τατε νος οἤδηῆις: Ουϊά 
πος, ἰπαΐτ, εἴς Ογτοὺ σαϊαίπηο ἐϊ τοι ἔλοϊς, 
66ὶ ΠΑΡίτα ταἹ ἴῃ σοπίρεξει [πάοιῇ γοηὶ5Ὁ 

τῶς. αὐτὸς υϑὲ ἡγάτο ἐκ αὐαπειυδ (ἡ αἱ ̓  ὀη αι αὐτὶ 
χιλιοχύες κατ᾿ οὐρα) ἐχκαίφη τοῖς ἐμίχσδϑαϑεν 

εἵποντο" ἔπεμψε ὃ ἢ ὑπηρέζος δύο ἐχὶ ςόμα 
Φάγιυαξ, ὅπως εἰ τις αγγοίη, σημαίνοιεν ὦ δέον 
᾿ποιφν.ὡς ἢ ἀφίκον)ο ἐχὶ Φς Κυαξαρες ϑύρας; Ν 
παρηϊγήλετω τος τῳ αἰξιαῤχω Ἐτάξι εἰς 
δωδεκᾳ ταῳ βάϑος, τὸς 5 δωδεχαργας οΨ 
μιετώπω καϑιςαγαι πἰϑὶ Ὁ βασίλᾳον' χαὶ τῶ! 
δοτέρῳ ζωυτὰ ἐχέλευσε ραν βλαιὺ εἰχζκ- 

(τ᾽ ἐποίοιωυ" ὁ σὴ 
εἰρηφ πσϑὃς τὸν Κυουξαρῶω οὐ τῇ πξρσικῆ ςο- 
λή σαν τί ὑξρισχκένη. ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Κυα- 

ξαρης, τω υϑὺ ΟΣ ἡ ϑη, τῇ δὲ Φαυλότη- 
ἃ τῆς ςολῆς ἤϑέιϑη» χαὶ εἶπε" τί πῷτο, ὦ Κύ. 

ρὲ. δ πεωοίηχας οὕτω φαϑεὶς τοῖς ἰνδὸῖς. 
ἐγὼ 



ἑκαλεσε 

ὗὐὰὶ 

ἠδικημέ- 
νον 

αἱρθεϑαι 
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ἃ Ἐρο νεῖο τὰ σιιαπι (ρ]οπα αἰ ΠΠπτεπι σοι- 

ἐγὼ δὶ, ἔφη, ἐξουλομζων σεως λαμησφότα- 

ὧν Φανζεῶαι «χαὶ ΝΡ ἐμοὶ χόσμος αἢ ἐῶ πϑτο, 

ἐμῆς οντα ἀδελφῆς ον ὀτίμιε;α λοιτυρεπτέςεαι- 

Όν φαϊνεοϑει.χαὶ ὁ Καὶ ὗρος πσϑ9ς ζαῦτα εἶπε" 

χαὶ πυτέρως οὐ, ὦ Κυαΐξωρη, μᾶλλον σεέχϑ- 

σχκοῖοω, εἴταν» πυρφυξίδαι οὐδὲς, χαὶ ψώλια, 

Δλαζὼν, χαὶ φρεπηὸν «ἰξιδευδυος, Δ ολῆ χελᾶυ- 

οντί κιἰ πσήχουόν σοι. νεοῦ,δτε σεεὺ ὥσειυτη χὴ 

Ὁιαὐτὴ δυωυά μᾳ οὕτως ὀξέως σοι ὑπαχϑύω, 

ΡΥΟΣ ῶ σείιμάν, ἱδραΐτ χα; «πουδὴ χαὶ αὐτὸς 

κεχοσζκημδμος Ε χαὶ σε κοσμίῳ, χαὶ ζις ἄλλους 

Ἐχιδάκψις σοι οὕτω πάθομϑρους. Κα’όρος μϑρ 

δίυ (φῶτα εἴπεν.ὁ ἢ Κυαΐξαρης γομέσοις αὖ- 

τὸν ορθαΐς λέγάν,  ἐκέλάυσεν ἀγάν ζις ἰνδοις. 

οἱ δ ἰνδὸὶ εἰςελϑογΊες ἔλεξαν τί πέμψε σῷας 

ὁ ἰνδὼν βασιλόϊς, καὶ κελάσάεν ἐρωΐαν, δξο- 

τοῦ ὁ πόλεμος εἴτ μιήδοις πὲ χαὶ “τῳ ἀοσυξίῳ. 

ἐπει δὲ σου ἀχούσομυϑιυ, ἐκέλάυσεν «ὦ ἐλϑον- 

ὥκωξος τὸν ἀοσύρμον, χαὶ ἐκεύου ζῷ αὑτὰ 

(ῦτα πυϑκαϑαι. τέλος δ᾽ «ὦ ἀμφοτεροις ὑ. 

μὰν εἰστεῖν ὅτι 5 ὑδὼν βασιλόϊς, Ὁ δίκαιον σκε- 

ψανᾶνος, φαίη μ᾿ τῷ 1 ἀδικουκϑρε ἔσεαϑαι. 

“σϑϑς τας Κυαΐξαρης εἴπεν' ἐμοὶ τοίγευυ 

ἀκχουέῖς, ὅτι σχκ ἀδικοΐμϑυ τὸν ἀοσύδιον Θδὲγ᾽ 

ἐκχείνε Γὴ ἐλϑυ.1ες πουνϑονεοϑε,Ὁ,τί λέγα. παρ- 

ὧν ἢ. ὁ Κύρος ἤρετο τὸν Κυαΐξαρζω, ἢ χαὶ ἐγώ, 

ἔφη, εἴπω ὃ,τι γιγνώσκω; χαὶ ὁ Κυαξαρηςἐ- 

χέλάυσεν. ὑμᾶς μϑὺ τοίγεου ̓ ἔφη, ἀπαϊγείλοῖε 

«τοωὐδινδῶν βασιλά τάδε, (εἰμ τί ὀηνο δοκᾷ κυ- 

αἰξαρ4)ὅτι φαμδὺ ἡμής, εἴτι φησιν ὑφ᾽ ἐμ) 
ἀδικῴοϑαι δαοσύσιος, Ἷ αἰφούμε ὃ, αὐτὸν τὸν 

ΣΧ νδῶὼν βασιλέα δίχα φήν. οἱ μδὺ δὴ ζωῶπα ἁ- 
᾽ » Δ δ 532“, 

χουσαι)ες ὠχοντο. Ὅτ Ὁ. οἱ ἰνδὸ! ἐΐξηλϑον, ὁ 

Κύρος ὡρὸς τ Κυαΐξαρυν ἤργέιο 2οίε τοιῦδε. 

ὠ Κυαΐζαρ», ἐγὼ μϑὺ τοι ἤλϑον σε σὲν τοι πολ- 

δὰ ἔχων ἴφζᾳ χρη μαῖα οἴχοϑεν᾽ ὁπόσαι σ᾽ δ 
, ᾽ 2 », 3 

πότων πϑρυ ὁλίϊα λοιπὰ ἔγω.αὐήλωκα ὅ.[6- 
: το γ: ; 

φη," εἰς ζις φραϊωζ,ὺ 5 τ[ἰσως θα μαζάς 
᾿ "» 2, Ξένα ΣΘ να, τὰ 

συ «πως ϑὐηλωκχᾳ ἐγώ, σύ αὐίϑυς »εφοντος. 4 
9, » - » 3 3 δ 
ἴοϑι, ἔφη, ὅτι δὲν ὀιλο ποιεῖν, ἤτιμδιν καὶ δ 

ὅμως ὅταν νὰ, αἰα δῶ ἢ φρατιωτῶν. δυκᾷ γοίρ 
" Ὁ] 2 ͵ ᾽ 

μοι,εφη,πόυίᾷς μὃρ ὅς αὖ τις βέλν».) ἀγαϑους 
ἥ ς "“ Ἵ Ω «“ 

συνεργὅς ποιφα Κοποιθινοσῶν Ὡραϊμιαῖος, ἥδιον 
Ε ὯΝ Υ͂ μὰ “, “΄ 

δὴ 4 τελέλγϑντα χαὶ 40 ποιοιωῶτα παρορμαν 
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(ριοἱ νοϊεῦαπην. απ πος ἰρίπ αὐ Οὐ ΠΑ πλθι - 
το τ ἱ αι οτ, ἢ τα, πος (ογουῖς ἢΠπὶς. πχ]-- 

το πιασῃ! με ΠηΠλις νας ΟΠ - 5, τ γε 
φἀ παο:ν τγο το πηοάο, Πα υτ,πχαρ 5 οὐ αἱς 
(ςπα, 1 Ογαχαῦο5. {τ ραγραγα ἱπάτιτιις, δα - 
μι δ᾽εῖς ἀγπλ}}}15, του ατιις οτίαπι, εἰ δ᾽ τπαπ- 
ἀλητὶ ἰςητο ραγι δ πυτᾶπ πιιης ροτῖτ5,] 
τα}: ταπτοσιο Π ρατας Ἔχογοίτα,, ταπὶ νεἰο: 

αἰτοτ, ποποτῖς τα σαπία, ἰδ] ρατοο; ὃζ (ῃ4ο- 
το φοἰογίτατο; πὶ ἰρίδ οὐπατι5 Δ {111}, 

Βιταπῖῖς οἵπο, ὃς σατογος εείαπα τὶ ταπτορε- 

το οδίεηαεητοβ οχπίροο  Εἶαο γε νὈὲ 
ἀιχίοι, νἱι5 Εἰ γαχατὶ γοξες Ἰοαιμιτι5.: 
ἴτας ᾿αΠπτρντ πα] δ ἀιισογεητατ. 1 νετο 
ἱπστοῇη,(ς πος αὐ τορο Τπάοτιιπη αἰοθᾶι, 
ΔΟΊαΠΠος ἱπτούγοσαγο, 4 ἄς το ΒΟ πὶ 1Π- 
τεῦ Μεάος ὃς Αἤγτγίππι {πἰςεργατη εἴοι. 
Αςτο ηαϊάοπι ροίξπαπι δι ἀπ] πλις, ντ αὐ 
ΑΠγγίαπι φιοαας ργοίοξει, ἐς Πἰς τρῇς οτ- 
ἴδῃν οχ {10 φαςτοτθιλι5, αΠπει. Γαπγάοηνν- 
τείχας νοξγιιηι ᾿Π αἰ σατοηλι5, Γεσεην πάο- 
τατῃ αἰσοτα,ίς τα τῖς ὃς πα] Γατίομς μα ῖτα, 
(ατυγαηι αὐ 10. οἱ ἤετος τηϊαγία. τας 
ΟΟὐγαχάτοσ: Με ἰριταγ απ τῖ5. ἰη ας, πα α 

πος Αἰγείαπι ἐπ τγία φἀποοῦς, Ὁ αἱ ᾿ρίς 
ἀϊςσαι, ργοξοξει δα οὔ,οχαυῖγίτς, (γι αὰ- 
τὸπι, 4υΐ φάστας, ὐγαχαγθπι ἱπτειγοσδης: 
ΝΝαπὶ ἃς ἰρίε ἀϊοᾶ, αἰτιφιο (φητῖοῦ Ὁ πὴ - 
416 15 ἰαΠπηστ : Ἰπάογαπι., ἱπαχαῖς, τοσὶ 
᾿νασ ππητίατθ, ΠΠΠ αι ἃ αἰ γαχατί νἀο- 
ταττ: ἀϊςοῖο η05,{ αἰιαηγα ΠΟΌΙ5 ΠΡῚ ἔξ απὰ 
ἰηϊασίατη ἀΐσας Αγ εῖμς., ᾿ρίπμα πος [π640- 
τα Γοσθη. ΑΓΒ ΓΓι1Π| ἀοοίρογο, Ηἰς {Π1απ- 

αἰτεῖς αδίθειης. (απτηγ αιτεπι ορ το οἰδησ, 
Ο για αἀ (γγαχατό πος ντὶ δγπιοηε σερίτ. 
Εχυϊάεπι δα το, Ογαχαγοσ, τα νεηὶ; σε πγ0}}- 

τὰϑ ΠΊΘΟΙΠῚ ΡΘΟΙΙΪΔ5 6.5 ἀοταρ Πποη δ- 
ἔεττοπα : α1145 διιτοηι Πα σε θαπη, ἀε ἰΐς ροῖ- 
ΡΟ τα αἰ τ ἃ πλ ΠΕ] γο αι ο[Ὁ, φαοά 
ἐα5 ἴῃ ΠΆΠΠ ΓΟ πὶ ὀχροηπάογίηχ. Αο τὰ ἔογιαῖς 
(ε πα Γ15.) 410 ραΐζο ἐΧροπάοεηη » ΖΌῸ1|ΠῚ 

τὰ ΠΑ] το τ αἷς, Ν' ἐσιιπι {οἶτε το νοΪο, Ποπ. 
Αἰΐτοῦ ἐχρεηίας,, ιιαπι γι δι η ἰ5 ργαΠη1- 
ἰς., ὅζ Ἰαγσίεπαάο., αιιοτίος αἰ θη τ }]1- 
τα {ἰρίσογεπ). Νδπι παῖς πιθὰ ἰξητοη- 
τί εἴτ, φιποίοιπια; πὶ ααὶς οχ δηίμηο δ - 
ἰαησοῖο ποσιῃ16; [ἢ Ποσοτίο σοπῆοίτη- 

- Ἑ ἄονοῖϊτ, ἐος {παῖς οἵΐο, Βοης τπὰ ἀἰσεη- 
ἄο τισι ἔλοϊμπο ροτίε58. Ἔχοϊταγί ; Δ πὶ 
οἤεπάσηήο,, ὃς σοσεπάο, Αα τοβ 4{1- 
ἄπ Ο]]Πτσα5 {1 υϊρίαπν σοποι το ΠΡὶ 
(οοἰος αἰδογος πάραϊ, ἐὺς ΟΠ ΠΟ ἂς ἠϊει 
ἔχις Ὀοηις ὃς ἔαξεῖς σαρταηος Ἀγ ΓΓΟΙ, 

οἵ » 3» Π ἀΥ ἢ Ξ' , » 

μϑλλον,ἡ λυποιοῦτα ἢ αναϊκαιζοντα᾽ ὃς ὃ δὴ δ εἰς τὸν πόλεμον ἔργῶν ποιή σαοϑει τις βέλοιζο 
σεώνερχϑυς ωροϑύμοις, ούτους πϑρτάπασιν ἔμοι [ε δοκῴ. αγαῦοῖς ϑηρφιτέον 

“:-1Ζ 

ἐδ  Ἀῤγϑις ὸ ἔροιο, 

Ἱπάονηῦ 
Ε΄ ψ ἰε- 

4:1 ἀπά ξὸ 

ΓΝ 

Ογύε οὐ78 
Ογήχατε 

ἀε «οπῇςῖ»: 
φ πα ρὲ- 

οὐρα το 

ἰοαηἰαηθ ἃ 



{ τεΐρο 
ἡ ηράυ- 
ἐνί αἱ, 

«ε(ετίοτει 

8: ΧΕΝὮ ΡΗΣ 91Ὲ ΤΙ ΠΟ ΒΕ1 
ἢ Ἷ λ 3 ᾽ ΕῚ - 

Απιῖοος επΐ πη, ποῦ Ποίξος οροστοῖ εἴς, α φίλους γὸ, Οὔ». ἐπϑρὲς δ4ῇ, Θὰ ἀλλ νει 

ποδιίοιιαι πο γοσπίατίοης ππτραρ ΠαταΓΙ, 

πος ἴπίςοιη ϊς ἱπιρούαγουγίβ γοθτ5 πα 14]. 

πεοίη αἀποτγίς ἔπτασὶ ππιΤ  ογπηάο. Ηασ 

ἰσίτασεσο {πὴ ΔΠἰΠηΔ ποτταπὶ ὙΡΟΟΌΠ115 

γα Εἰ ρΙασῖδιι5 ρας οἵ ρατο. ν᾽ ταστοπιὶῃ 

Πτωτὶ οε. τη θῈ15 νπαπ δά το τοίρι οἱᾶ, φασπαίαπη- 

τιις σγδι!ε5 ἔάσοτο (5 ἸΏτο Προ, τ1Π1 ααΐ- 

ἄἀευπ αδίατάπη ν᾿ δταγ. [τας σοπΊπλαΠὶ 

σοηΠ]ο ργοιίἀθη απ ντεσίαια ἀγθίτγοῦ, 
περοοιηία τε ἀεβοίατ. ᾿Ναπὶ ἢ εἴτις τ] ἢτ 
οορία,οίο πα πὶ πόσας ξασιητατοπη ἀ6ο]- 
Ρἰοπάϊ ποη «οξιταγαμη , 4Έ 111 ΟΡ 5 Οτῖτ: 
Ρτάίεγτίπι {1 Θατη ἴῃ εἰαίπηοάϊ χιιαπιάαπ 

νίμππι ἀσσεροῖο,'ῃ Ζποπη ἐχροπία δὶ απὸ- 

Οὐαμιεά - 16 πγαῖι15 σομητηοάιϊμη δάἀξογατ. ΝΌΡΟΥ 
το Ογτὶ ἰσίτατ αιιάϊγο ἐς τὸ ππο πίη , Αὐπιοηϊαπηῖο 
Θ᾽ “54: τῃρὁ σοπτοπηηεγςο, 411 Ποίξες δάπιθγίιπη 
χατ ας 

Αὐτοὶ πος αἀιϊεηταῖς διιάϊαῖ; δος 64; σΟρΡΙ45 Πγ1ῖ- 

ταϊγαιτ, Πα, ἕλοις πὰς Π]ς, πὶ Ογγειντο- 
4αίἀαηη ἀτιδ 5 {πῈ ΔηΪΠγΐ,4ἢ ἐχρεάϊαι ιο- 
τηΐϊποπ θ611ο δάστεάϊ, δὲ δά σοσεπάιτιπι 
νί πη δά θεγα; δῇ πιασὶς ργοΐαοτγίσ, ἴῃ πος 
ἥυϊάσπη τεπιρογα πα ππν ετη ἔλσαεγε, 6 
Ππυπῆς δτίαπι σοτοσῖς Ποίξιθες ποίγιβ δάϊππ- 
ΘΆτγηΙ5. Γ ἘΠῚ (γε ᾿το ἰπτεγγοσαβαῖ: 

ΝΥιαπι γεγο ἀοπηοΙ ἴα πλιΠἰτὶς [ἢ ἰοςὶς πα- 
θεῆς, 4ἢ 115. 7 αἀϊτγὶ ἕλοι! ροῆτπητ: Ηδ- 
Βεηι ἀοιη!ο 4, τείροπαάϊς γαχαγες πο 
δὐἀτηοάθτη ΠλΠΠἰτἰς ἰπ Ιοοῖς. ΝΠ} 1|4πὶ 6- 
ΘΟ το ΠΟῚ ΠΟρΡΊΟΧΙ. δαητ ταπηοη πλοτος, [Π 

ἤπος5 ἢ τεοϊρίατ,ίις εἴς ταις ροίπτντηες (ς 
Ἰρίαμι [ατίπι Ποία! ἀβάεγε,πες “πα στη 4; 
1 1105 {πδιιοχεγίτ,πθσοεῆς Πα θθατ: ΠΠ ας 
δαπὶ ἀϊατίας ἰδιάθπὶ πατεηάο οὐπάρας, 
Πασπγαάπηο τη ρᾶῖοῦ ΠΊοι5. Οἰ πη ἔδεε. 
Τππὶ Ογεῖ5 : δ: ΠηΪττοτς ΠΊ6 ν ο]65, ἰΠ ]Ε]τ, 
ταητα Θαπίτιιπὶ πάη τ ]}1 αἀϊππέξα,Δη-- 

τατίδι (έςέξαγα νἀ οθίταγ: ἀγίτγου της, 
Τ.1ῖς Βεπεϊππαπείις, οἤοέξατγῃ, γε ὃς οο- 
Ρία5 πλίτγατ, δ τε δαιτὶ ρα δῖ. [ππτὸ ρτς- 
τεῦ πατοίρετο σοπέογε,ντ πλα]το Ποῦ 5,418 
πᾶς οἴ, ἁπγίσιοτ. Ετ Ογαχαγος: ρο 4πο- 
αυείρεγο; ἱπ4αιτ, αά τε ἰ θοησῆι5 Π1ος5 δο- 
φοἴϊπυτος, 4π| 4 ποβ. Νδπι Πποίάδηι εχ 
ΤΡίπις ΠΡ οτῖς τοσιΠὶ ΟἸ πὶ ν ΘΠασὶ {Ο]Π1το5 διι- 
αἴο, 41 ἔουταΠις χα τα ταγίτις ἀοος Πευῖησ. 
Ἐογίπα γοτο {| ]ιοβ ἢ ροτείξαξειη γεάοσε- 
Τί. ΟΠ Πὰ σΟΠΗΟὶ οχ Δηΐπιΐ ΠΟΙ ΓΙ (ξητοτία 
Ροτογιητ. Εὐσοόπετὶδὶ σοπάπςσοτα νἹἄσταγ, 
ἱπηαῖτ γε, ντ παῖς ποία ΘΠ] σα]ςη- 
ταῦ ΝΙ τ ΐσιηυ πος ραξξο; αἷς γαχαάγες, δ 
ἔλοΟΙΠτας ἰρίογιατη αἰ τς ἰη ροτοίξατοπι πο- 
{ἔγαπὶ νεηογῖτ ὃς ἢ 5 εος ἰπιιφζατ, Πλ  Πὺς 
Ρᾶγατος ἀςργα ποηάογιτ. Αια ἰσίταν.. ἰη- 
ας (ύγτιι5, αη Αἰ υα ἀἴσοτς εἰδὶ νίάοθδοτ. 

ἀπαδοφασῖςοις συμμαλϑις ἔσεοϑει,χαὶ μῆτε 

Ἐχὶ τοῖς ἀγγαϑοῖς ὦ ἀρχογτος Φϑογήσονζᾷς, μι- 

γεοἰν οι: καχοῖς Τασροδωσοιζος. ῶπ’ ὃν ἐγὼ ὀῤῥωδή- 

ὅτως πσρδϑγινώσκων, γρημῶχ δοκῶ πσοοςδὲεῖ- πα 

αἴ ασδϑς νϑὺ ὀξζωυ σε πόρτα ὁρᾶν,δν αἰαϑείνο- 
(31 δευπλυαΐηα πολλὰ, ἄτοπόν μοι δυχᾷ ἐ!)" 
σχοπᾷ, σὺ ἀξιωΐ κοινῇ χαὶ σὲ ἡ ἐμὲ, δητὼς σε μι 
Ῥχιλείψῃ ̓χρημαΐζαᾳ. ἰὼ »ὃ σὺ ἄφϑονα ἔχης, 

Β οἴη στ αὶ ἐμοὶ εἴη λαμίξανᾷν ὁπότε δεοίμιζωυ, 
ὀινως 1ε εἰ εἰς ζοιῶτον τί λαιμίαϑνοιμι, δ μῇ4 
ὦ σοὶ δου πθρυηϑὰν βέλτιον ἐξ) ἔναίχος δζζυ ποΊέ 
στ μμέμγημα! ἀχούσοις ὡς ὁ ϑυϑυιος καΐζᾳ- 
Φρονοίη σῷ γιοῦ, ὁ! ἀκχοὺᾳ ζοις πολεμίες Ὡρος- 

ιόγζᾳς ἐφ᾽ ἡμαξ,ὺ ὅτε φρατευ και πέμποι, ἅτε 
τ δέει σχκὸν,ὃν ἔδι4,ἀπαςρι.ποιφ γὸ (ύτα,έφ᾽, 

ὦ Κόρε, ἐκάνος" ὡς]ε ἐγώ πε σπορὰ πότερον 

μοι κρφῆον φραϊ4 εχ ἡ πᾷρᾷοϑαι ὀϑαϊκζω 

αὐτῶ. (υδος εινοι,ἢ λεσί 4. ἐασαι ο τω παρ- 
͵Ἵ -Ὁ “2 

ς οντί , μιῦ στον πολέμιον κσδϑς οἷς ἄλλοις 

φροςθω θα. ἡ ὁ Κα ἧρος ἐπήρετο, αἱ σΓ, οἰκήσάς 
αὐτῶν πότερον ον ἐχυφφῖς γωείοις εἰσὶν, ἢ οὐ 

᾿ὀὐεφοδὸις. κ ὁ Κυαΐξαρης εἶπεν ἀὶ μϑὺ οἰκή- 

σάς ὅπόμυ ον ἐχυφοῖς᾽ ἐγὼ “ὃ Τηστὸυ οὐκ . “ἥπ οἶθα' 

μέλϑν" ὁρη μϑῳ τοι δεν, ἔγθαι δυω αἱ αὖ απὴ- 

θὼν οὖ ᾧ πὐ'δαγρῆμα ἐν ἀσφὸνᾷ 0) ὅ μήτ᾽ 
ἢ ἊΡῚ 

αὐτὸς ἷξ ὑπογείεκος “δυεδχ, μηδὲ ὅσα ὠς 

δυυύαιτο ὑπτεκχομίσαο ζ, εἰ μή τίς πολ ορχοίη 

ασδοοχαϑήμϑυος, ὡςἣρ ὁ ἐμὸς πατήρ ποτε 

1) ἐποίησεν. εἰκ πότου 5 ὁ Κόρος λέγ ταδε᾿ δλλ᾽ 

εἰ ϑελάς ἐμὲ πέμψαι, ἵπώεας μοι τσ οεϑεὶς ὁ- 

πόσοι δοκῶσιν ἱκανοὶ εἰ »οἴ αι αἷ᾿ σὺν τοῖς ϑεοῖς 
“ νεῷ ͵ , Ν ας 9 

“ποιήσοι αὐ τ᾽ χ) ζω «ρατευ κα περπᾷν, Ὅτο-- 

δοιοῦαι Τ᾿ δωωσμκον σοι" ἔτι ὃ ἐλπίζω χαὶ φίλον 

αὐτὸν μάλλον ἡμῖν ἔστα Χ,ἢ νἑω ὅ81. αὶ ὁ Κυα.- 
Ἷ Φ Εν Ὁ η ΠΡ ἢ 3 7 

ξαρης εἰστεν᾽ χ) ἐγώ ἐλπιζὼ ἐχείγες ἐλβῴν ωρὸς 
“» 9) ΔΙΎΣ ΥΣ Ὴ ἢ ὶ Ν : 

σεκκφλλον,ἡ τσδϑοη μας. αἰχόυω )ὃ ἡ σζευ,ϑη- 
͵ Ι ᾽ Ἵ « 

ρΔ ξ τινας ΤΠ" παίδων ἀἰστῳ σοι “υέα Κοὼ ἐς 
3227 Ν ͵ 2 ͵ ε 7) 

ἴσως οὖ ἡ παλιν ἐλϑοιεν ρος σε. αἰποοχάδλων 
ἜΜΟΤΤη Ι 7 ΤΡ ᾽ " ΑΝ λα Δι ΤᾺ 

Ἐσ “ἥνούϑρυων ψιναΐν αὐτῶν,πόωτ' αναφαῤθειή 
“ε ͵ 2.» 34, τὺὴῇἡ΄! ἃ νν 

Ἷ ἡμός βελο θα, ἐκϑν δυκᾷ σοι» Ἐφ᾽ ο Κύδος, ΠΝ 

σύμφορον 61) Ὁ λέληϑεναι ἡμίας ζυτα βου-. βουλό- 
͵ " 5. Ἀ 51 3 ε 91. 

λάοζας, μον αὐ δϊιυ, ἔφη ὁ Κυαξαρης,ὺ κ 

ελθοι Ἴς αὐτῶν εἰς γέιξᾳις, Ὁ εἰ τίς ορμῶτο ἐπ᾿ 
αὐόὸ Α 2 ͵ 3) Υ Ι ᾿ 

εἰ, 7 ατοϊδασκευαςύτεροι αὐ λαιμᾷαγοινῆο. ἀαϑοα- 
“4 ͵] 3 - Ε ῃ 

ἀκϑεζίγυγ,ἔφη ὁ Καὶ ἔρος, ἢν τί [ σοὶ δύξωῳ λέτγᾳν. “τ αθι 

δὸ 



ΗῊ ΤΟΝ, ἀ, 1 ΒΈΚΝ ΤῈ [9 
ἐγὼ πολλακις δὴ σὸν πᾶσι τοῖς μετ᾽ ἐμῷ πῇρ.  Ετοηαδτεγερο οἰιπὶ οπτηίδιϊς, Ζα πιθοιιπὶ 

͵ ΟΒΘΙΑΤΟ, δ ν ν᾿ {ππε|, Ρεογῇϑτδπι δά τιῖσ ΄υδη Αγπηθηϊο- ὑ τὰ ὁρκα “Ὁ σὴς ς ἜΤ ΕΣ ΜΠΡῈ 5 το πιο απθ εὐ αι ρκφρπβιβι ΧΕ. Ὁ ΓᾺΠῚ Γορ ΟΠ]5 ΗΠ 68 ν ΘΠΔΓ5 {ΠΠ}, τητε ετἰᾷ 3 [Ά Ἀ ε ! «ὦ Ὑ λ ἐς 

ἐπ μ ϑρυδυίων,ο ἌΡ ἡδηύωα: ἕξη 6 αἸαιᾶαο ηυϊβδινάαπι ἐαυίείθιις Ηἰης ὁ ημ- 
λαξων ἣ' οὐθενδὲ ἐταίρων αφιχομέωυν. ζῳ μδῦ τῃοτο (ϑεϊοσγιιπι ΠΟΙ ἘΓΟΓΕΠῚ ΠΠΘΟΙΙΠῚ {11π1-- 

Ε) ᾽ »ἡ Προ ν ΝΕ 

ζίνιωυ δμοία, πτοιων, ἔφη ὁ Κυαΐξαρης,οὐκ αὐ τίδ, ΠΠπς ἀσος ἢ] Ετρὸ πιίηΐπιε {προ ἕξεις Εἰ: 
ΓΕ λ γ᾿ ξ ͵ οὐ Ἂς τ Ω ᾿ ἰ2 δ «ἰτωστήδύοιο" εἰ 3" πολὺ πλείων ἡὶ δεωύα μις τί 5, αἷς Οὐγαχαγόβ, ΤῸ ΘΟὨ ΓΙ ΠΆΠ]] ἱΠῸ ΠΟ ΕᾺ 

ἮΙ ἊΝ δ βΑ  ληθη ΜΚΤΝΝ Οἷα5.5 10 Πγμ|τὸ πιαίογοβ σορίᾳ οοηίρΙςίαλη- 
Ε υ ᾿-" : ἣ Ἔενοὴ ὌΡΡΕΡΝΙ τς εἰω λητιεγῶν ΜΝ ΤΑΣ ἀγυν, τα ΖΔ ῃ1 αὶ υς ντὶ δά νοπαπάμπι) οοη- 

τ ᾿ ᾿: ει 5 - . . . . 

ρος τῆον αὐ γιγνοιζο διλλ᾽ ἔςιν, ἔφη ὁ Κύρος,ὼ ὍῬο- (οι: τιιπη νᾶγο γα ἴῃ (αἰρίςίοπεπι νεηΐ- : ν, 3. ͵ ᾽ ) ͵, τι . . 5 ς ἡζαον Φασινκαζασκάυασοαι ἢ εὐνθοΐδε ἐκ  ὠπίϑο- εἰ. ϑοάοηίπι Ιΐσοῖ, ἰπχαίς Ογτιῖς, οαλπὶ 
" » 3 7 «ς μὴ ἈῚ ,ὔ ΄ Ἷ Ὕ ᾿ γον ὃ ζω τὶς ἐκάσε ἐϊξα[γείλη, ὡς ἐγὼ βελοί. 4ιαπάλιη ΠΟΠ ἱπαρτά αἁ Ρογπαάεηάιιπι 

, , δ τ ΕΣ τς δον ἡ ἐν δα [εὶς ργώτεχοτγε, ὃς {{πϊς, {1 ἡτιῖς ἐπα οἰ ππὶ μάωυ μὲγαλἕευ ηρανποιησοι, ὦ ἵπτεας,Εφη, : 
πίον, ἐονμνουι ΑΡΝ Το ὟΣ ,, [Ἀοιαῖ, ν !]}6 της πιασηαπι νοπατίοπῶ 1Π{Π]- 

αἱ τοιἕεω ἂν σε ΟἈ, δ Φανερδ.καλλιφ' γεφη,λε- τοῦς, ὃς {| ρα ]ατη Θα ἶτε5 Θσὸ 5 το ρετδπη. ς ΟΝ ͵ 2 ) Ἷ , ᾿ ἐ 

γήσ,ὁ Κυαξαρης. ἐγὼ δὲ σοι ἐκ ἐδελήσω διδὸ- ῬοΙθΕΙΙς ΒΑΓΓΑ5, Πα τ Ογάχαγος : τη; οσῸ 
ι , ΝΥ: "ος ΕἸΣ ; ᾿ ἐδ Α 

γα! πλὸ μετοίας ἐμνας, ὡς βελομ “ξὸς ζᾳ τιδὶ Ποὴ γΟΪΔ ΠῚ ῬΕΣΕΩΙ ἈΘΕΙΡΘΧΩΝ οἰάαπὶ 
ΤΗΣ ἐ ασοθς τὴ ἀοσυσία. αὶ γὸ τω “ομοςάετς, αιαῇ αα] Δα ςαίιο}1 τορίοηϊ 

φήβοια ἐλύῥπα ἐλ ωίευ εν Ἢ; Αἤνγεῖοι Ἐπ δ λνὸς {(1πΔ ρέοέξιτις ὍΣ ὃγτι,ἔφυ,βέλοι οι! ἐλθὼν κα]ασκά. ασοι αὑτὰ ΠΘΕΝ : {ΑΒΟΤΗΨΩΣ, εὐ μα μὲρ ἡ ερώμννς ψ γα στ χραρτὰ ἀςοτουὶ αἰ εὰ ργοηοίίοί, γε αιαπι 
πέρας ὡς ἐχυρωταΐου. ὁπότε ἢ σὺ Ἵ παδϑελυλυϑοίης Τα ΠΠΠΊ πα τράἀάδιη. Τιι νοτοὸ τις οὔ ςο-: 

) ᾿ φη ντλ ΟΕ ἢ Σ 5 ᾿ ε τ᾽ ἜΝ στο ἣ ἔχης δχουαι μι, ὃ ϑυρῴῳης,ὦ δὴ δυύυοὴμέ- 115 νθὶ ρτορστοῖπις Εοτὶς, ας ίαπι δίάμιπι 
᾽ ῃ ᾽ δ αὐ ετ ἈΝ ᾿ -ἰς - ἐΓΓ’ 1 ραφ,πέμψανμι αὐ σοι ἱχό μὲς ὑπίσέας ἢὶ πεζῶς νοηληο ΠοΠίμπχίοτί 5; ΠΛ τα ΠῚ οβο τὶ ὃς 

 ΌΝΡ , ὁ σὺ λαξὼν 4:8ὺς “4 υἴταπι,ὅΖ ροαϊτᾶ ἀρια πιο σοΠςξζοτιπι, Τ᾿ παρ έμοι ἡ, ϑροισμκένων,οὺς σὺ Ἄρφίοων δὺς Πὰν ἐκ ἢ 4ιιαπτιιπν (τὶς μας τίσ αΊ θεῖς τθσιπα (απητίς, 
αϑιοι6΄  ἀὐτὸς Ὁ ἐχῶν Τ' δὴν ὅχουαμινττ βῴ- ( (ξλείπι ΡΕΥρα5. Εσο νετοὸ το ἰαῖς σαπι οορί- « Ἶ «“ »"“ λ "7 ὦ χ ᾿ Ἶ μην μυὴ πσξϑσω ὑμδι Ἐ1), ἵνα εἴτα χῴ!699 Εἰ, 15,06 ΡΓΟΟιΪ ἃ νοὶβ α΄ πῃ, οηίϊτατ: ντοοη- 

ει “κπ ᾿ ͵ ; 4 βεάομε Ἄ Ω - 

χιφανείζωυ.ὅτω δὴ μδὲ Κυαΐξαρης ἀθέως ἐθείοβέι αν, νθὶ ὀρροδυθαι ἐιεειξα ἀπ 
Δ τ τ ἘΠ πη Νν τα Ὀοαίῃ, Ηος ἰσίτας πποάο Οὐγαχαγος [4- ὡρὸς τὰ Φρϑελα ἡ, ϑροιζεν ἱπατεαςΊς χὺ πεζὥς, Ρ ὃ Υ 

͵ 
ΡΑ ψΑδ τα νυν ἶ Ὁ χαὶ χὰ τί πὴ ὃς φατητο5 δέ ρράϊτος δά σα! ο}]ὰ σοσο- 
[. αἰ καξας ὃ σίτου Ὡροέπεμπε 1 ὅλ: τὰ Φρὅ- Ὀδτιάταιις οτίαΠν ΟΌΓΓΕΚ Οἰ1ΠῈ ΘΟ ΠῚ ΠΊΘΔΙΙ ο αὐ εῇ 3) 3, ἡ ᾽ λ».» : 5 

δκα οδὸν.ο ἢ Κύοοε εὐλεως Ἐ ἐϑύετο ἔχι τῇ πο- νἱδ,αιιαΣ δα σαίξ 6] ἀπσογοῖ, ργααλίττεθας. 
ρείαι,κὰ ἄμα πέμπων "τ4τ: Κυαϊξαρίω Οὐγτῖις απτοπν, ρΕςξἘοηἰς σαυία, Γῇ ἀπ παπα ὦ , Τρ δ μοὶ τι ἘΞΥΜΑ ΜΕΝΡΗΝ ἣ ΩΝ ΣΝ ΝΠ ΡΩΣ ἔλοίεθατ, ας Ππγι] ἡ γαχατέ πλίττοης, ε 

ἜΈΩη ἦ ΛΑΥΜΕ ᾿ αυτό πη! ογοβ[αρ φο ] ροτοθας. 16 νεγο, 1- : ὦ οϑαι πτολλς εδῶχεν αὐτώ. κ ᾿ λοκθνων ἐπεοσλαι. ου ὅς ἐν Θογα Διο πὶ ηλ0|τ| (δ αΐ νοΠ] ςης, ραιισος ν ἐχη- ͵ Ε)) σι τσ ! λ ῥ δι ὃ 
ἣν Ταόοτεληλυϑότος σι, ηδῊ Ὁ Κυαίξαρες σζ (ο]ιπχεοηςεῖπι. Εἰ Ούγαχαζς ἰδπὶ σαπλεο- νΝ - “ 

δια μά ̓  πεζικὴ χἡ ἵσσικὴ Ἔ πσϑος τὰ φρύ- Ὁ Ρ[15 σφαίταπι ρε ἀτή ηιις να. αι δ ελίξοϊ- 
ἔμα. ὁδὸν, γίγνξ!) τῷ Κύρῳ τὰ ἱεροὶ ὅλα Ταῤ- Ἰαἀιιοεθατιρτορτοῆο: Ογίο (βοτὰ ἐς (αίοἰς- , 

τεῦ ἍΠΕΡ τς Ρίοηα ἴῃ Αὐπιοῃί ΠῚ οχρααϊείοπο δυίρὶ- 
ἐλλειο ἰε αι χϑελορὺ ὅπως ὀξαρ “Ὁ λιὼς εἰξϑη} τὰ ἐπογιηῖ, [τὰ (ος οὐιτιοὶ Π.24 τς δὲ ΨΝ Ἧ οαῖα «Ἰταηπς {πος οεϊιοῖς, απδῇ Δς 
ρων παρέσκδασμ πορ οὐδνῳ ὃ αὐτῷ δυ- εν : “ηιμϊαιοο : ἰγήβε “ νεπᾶάιπιίς ραγαίϊες. Οὐμιπης; ἰαπὶ τεῦ ἔς οτος 

Δ τς ᾿ . ᾿ ᾿ Ε ͵ Εἶπ" :ε ᾿ θεὰ ον τω τερτῳ χωρίῳ ὑπϑυίταται λαγώφ᾽ ξετοῖ,πιοχ ΡτΙπῖο ἴῃ ἀρτο ἰδριις [πγρίτ, ἄζαας ὅαμοπω 
Ε ᾽ ᾿ νν - Ὁ Ω {ἀωϊ 7} 
ἀετὸς σ᾽ ἐχιπῆα αἴσιος ὡς καί4δε Τ' λαγὼ ποίλῃς Δ] 1118 ἀοχττα, “απ. ]ςρογο πὴ ξαρὶ- Ἰρμαήμ, 

᾿ ᾽ ὃς ἡ Ἵ .Ν Ν ΤΣ ᾿ ᾿ ἔα τ ρου ες, φάγοντα, ἐχιφερό ὁ ἔπωσέτε αὖτ ὺ συν- φῃτοπὶ ἐς ροχ στ, δς ἱγγαΐς, ὃ ρογουητ εὔ, ' 
ταρταθλαας {{π|}}1τ, ας ργοχίπλῖ ἰη φο]ἰο ἢ, , ΕΣ ΜΓ 2 ι ͵ λ 

πάρης ἀξηρε, Ὁ ἀπενείκων ὅδε λοφονύωα 4πιπὶ ἀοροιταῖςε, ρτὸ [δ᾽ ἀίης ργα 4 εἰ 
5 πσδϑσώ, ἐγ ήτο τὴ ἀγρα ο,τι ἡ )ελεν. ἰδὼν ὅν. γῇ, Ογτιῖς ἀπε Ποὺ διραγίο ἀεἰ θέσεις, 

ω -ἢ ς : ἢ Β με 4: ὁ Κύρος ὦ σημφον, θη πὲ “ἡ “Ὡροφεχώνησε Δία. Δάοτατοη;ἴομς τορος, Δ δο5 σαὶ δάἤεγᾶτ,ἤτ- 
͵ ΡΝ ᾿ ᾿ Ἵ ἡνχς ᾿ ἢ» ΓΙ ἷπ ΟῚ ᾿ βασιλέα,, χαὶ εἶπε πσοὸς ζους παρϑιζῳμ, ἡ “ϑὺ Ε ΧΙτΕῪ ἐπατίο ΠΟ ὶς ἢ ςς, ἀπλίοἱ, γοςητς, γοο 

87 αλλλν, Ἃ ἴδρε ὐλου οαληνδ οὶ Ρτοίροτα ἔπταγα οἴει Ὁ αἱ αὐτῷ δὰ ΗΠος Ρει- “»ὦ αν ως ΤΥΘ τὸς : ξ τὐξορα ψΑΑΊ ΔΝ δὰ τ ΔΑ ς πορτ ρει, ξατίηι πιοῖο πο νοπαβακιτ ας 
ἴσϑ9ς τοῖς οθ λοις ἐλροντο, ἀύθυς ὡς τς εἰωρᾳ ΡΕάΐταπι χυίαςξ Θ4ΕΙτΙ 14; ψ Π]σ 57 ῃ Πα εἰ ῥῦοτσ. 2 ὌΝ, ΝῚ ΄“ ΤΣ -- λων ςε Ἵ 

- εϑηροὶ" ὁ Ὁ »ϑὺ πλῆθος πεζαν Ὁ Τ᾿ ἵπασο- ρτογιοθατ, ντἔογας αἀτιοητῃ [το ἐχοίγαγοι: Ἡμ να. ͵ 
2, ᾽ Εἰ ν ͵ ᾿ “ 2 »» ᾿ Η » Η ᾿ “ ἐΦρμήξ, ων Ἷ ὠγγμενον αὐπτωϊ ὡς ὄχιονες τὰ ϑνοία, ὦ}. ΡΓα Ἐαμτ ἢ ΠΊ Πὶ Ν ἩΒΗμὴε 14 ΠῚ ΒΟ ΚΌδΙ, 
Ἰραδ ζθον, σπον ας ϑῆνε μι ν  Ν, Ὁ Δ] ΘΠ 1Π)}. ἢϊῆς ἱπας ςοπιηξίτοσιῃῖ; αγιφαιιεν' οἱ ὃ ἀρίισοι ἃ πεζοὶ ἡ ἑπαεῖς διέφηῷ, “381 ζα ἐν 



όο ΧΕΝΟΡΗΒΕ ΥΝΟΘ ΤΟ ἜΥ ΕἹ 
Ἔχοϊταταίχιυς βετας δζ ἐχοεροτιίπε, δὲ ἱπίο- Αι τὰ αγισαίνϑυα ὑπεδέχοντο ᾧ ἐδίωχον, χαὶ ἡ. 
οὐτι πητ. [τα πλυϊτος δὲ ἀρΓῸ5 ; δὲ σοῦ - 
ὑο5, δ σάρεθαβ; ὃζ αἴϊποβ ΠΠποίξγος σερε- 

τς ταπτιιδαπῖ επί πὶ πας Ἐτίδπιτεπιροίξατς 1ΠΠ|ς 
ΣΤ ἴῃ Ἰοοῖς αῇπὶ Πἰποίἔγος βαγπιαϊεὶ. Γλεῖπάς 
ἐβάωμτίᾳ. ἸΠτο ΠΛ Π ν πατίοης, ργορίας δά Ατὐπλεηϊ- 

ογαπι Ηπος ἀοἴατιις, σαέηδτῃ 1Π΄Ἔγα! ᾿ΠΠπ|’ 
ἂς ροίειάϊα γαγίατη νοπαγὶ σορίὶς., εοϑ δά 
τιοητος ρτορτεῖπις, αἴτιος δάρετεθατ. Ηεὶσ 
τατῆιπὶ δέξο νεηδάϊ πο, ςαὐπδιτ Οὐμ πὶ 
ΔΓΕ ΠῚ Ρεγίεητσογοῖ, ἘΧΟγο τι ΠῈ Ὀγαχαγὶς 

Δα ποπταγο:οίδηι τα ΠΠς δά Ε05 ἔπ|5. ντ αὖ τα 
δὰ ἀπατιτη ἔοτε ραταίδηραγᾷ ἱΠτεγ Δ} π|Π| 
τοπαγεηζ, εάϊχίτς. Ργουεθαῖ επίπι ἔπτι- 
τιιπι, νῖ πος Ἰρίππη δά ξ4]Π6πάϊιπι Αἰ α]ά 
σοπάποργες. Ροίιλπινεγο σα παίδητ,νε 
Ἰρίογιπη ρας ἕξις αα (ε νεπηίγετ, ἰπῆτι. ἃ 
σαπα ργς θεεϊ σοπογείαπη δάμοῦσατὶ απ 

τς Δἀποηϊδητ, ῃ πᾶς πχοάππη Ιοπάατι εἰ: 
ΤΟΣ Αμτεπας, ἀπιῖοὶ, Αὐπιθηῖις γαχατί δ ίο - 
ἀετατίο. οἰοταῖο ἱπ ἔξι5 ἕπτ, δὃζ ἱπηρογιο δἰ ςέξιις. 
νετζε ἽΝπῃς ροΟΙξαπαπὴ Ποίξες ἰπδιια τ αἀπιοπτα- 

τε,ίργότο ὕγαχαγο, Π64; σορίας Ποῦ ὶϑ5 πιΐτ- 
» το π6αά86 τεϊδατιιπι βεγίο!αϊς. Ιτάατις 1Δπ|. 
»ΠΟΡΙ5 Πϊσ νοπαηάι5 αἴξ, ἢ υ! ἐπ ροτοσῖ- 
» ΠῚ 5:40 ΠΉΠΙ1 (4ΠῈ γα 5 'π ππιπο ποάππὶ σα- 

[9] 

ἡ» τε πα νἹἀεταγ. Τοι ΓΠιγίδητα, ροίξτδπι 
» (οπηπαπη πποα οἵ σορετῖς, ἀἰ πη! ἀϊατη Ροτ- 
» ἸἌγα πη, ΖαΪ ΠΟ ἢ Οπ πη {{πτ|ράττοση Ππτηϊτοὶ 
» ὙΙΔΠῚ ΠΙΟΠΙΑΠΑΠῚ Προ ΓΕ ΙΤΟΓ : ΠΙΟΠτΟΚ οσ- 
» Ὀπρατο, ἡ αιο5 εἴ! οοπβιρετς αἰπητ, απ 

Τ 41. αἱ! Τ ΔΙΊ Ό απ πηδτυῖτ, Γι 65 ἰρίδ εἰδὶ ἀ44θ8ο: 
“4. Αϊηας Ποςίηε πιοητζος οτίαπη (αἸτοἱο 5 ὃς 

» ἵρη1ος εξ ρεγῃιθοησ, νι ίρες ἢπτ πυϊηἰπηὲ 
»» δῸ5 σοπίρεξξιιπη [Γἰ. 51 τἀ ΠῚ ἢ δῆτε Ἔχογοῖ- 
» τυϊη ἐχρεάϊτος πο πλῖη 65, 4] δ ΠΠΊΕΓΟ ἃς 
» γε ΕἸ ΠηοὨτὶ5 Πητ]Δτγοηῖθι15 Π πη 1Ες, ρτατηϊ- 
» ἵεσίς ; ΠΙπαΪ τα πν ἱ ΑὙΠΊΘΠΠ5 Οσσιγγηζα5, 
» Ρατε τη σοιηργς πεηίος ἱπηρεάϊγε ροτεγαῃζ, 
» ἢς ἡποα ἱπαηϊοίμπτη ἔοίαηξ : ραγτῖπι 4105 

» ὈοΠΡι  πεπάόγο πεααϊπογίης, ΑΙ τογγίτος 

τ» ῬΓΟΘΌΪ ἀγσεηάο,, ἢς τοῖα ἐχογοίτζαπι νὶ - 

» ἀελπτ δ αθυης: ἰάδοσας ἀε νοδὶς μαι 
» ἍΠπτοῦ΄, ἀἴααε ἸΔΙΓ ΠΟῚ]15 σΟΠΠ] πὶ σαρί- 
» Ἐπι στα Ζυϊάεπη τα ἔλοϊτο. Ερο νοτο οὐ 
.. ῬΓΙπτα Ποα ΡΕάίτιι αἰτογα σαπι ραττα ἰ- 
. Πηἀἴα,δζ ν ΠΟΙ 5 οὐππ ΘΕ ΓΙ θ 115. {π΄ ΠεΓδ 
σατηροίετι δ γερίᾶ γεέξα ργοβοϊίσαγ. Τ πὶ 
{ χυϊάσπιίς ποδῖ5 ορροίπογίς, ρΙ απ τη οἵξ, 

.» Ποροῆαγιο ρυσπαπι σοηίεγεπάσπι εξ: ἤπ 
τ σάτηρο σοάατ, γῆι ποδὶς ρεπδιθπάτπι 
» εἤς ρατοι:ἀ πλοητας ἢ ἀδηΐσας βιρίατ, πεῖς 
» (οΠοςῖ, ᾿παΐτ, ταὶ πγπ ποτα ἔπεγίς, Πα πλΐ- 

., πεῖ δογιπη, ἦτε 41 ρογαθηΐθης, ἀϊΠγῖττε- 

ΕΣ 

» 

ρδν πολλὸς νὸ σὺς ἢ ἐλοέφοις Ἃ δὸορκαδεις, χα) 
θγες ἀγείες" πολλοὶ Ὑ»Ῥ οὖ πϑτοις τοῖς τόποις 
ὅγο! χὰ γεεῦ ἐτί γίγνον.). ἐπεὶ δὲ ἔληξα» ὁ ϑήρας, 
τσδος μίξας πορὸς τὰ ὅρχα ριϑυίων ἐδ4- 
“νοποιήσοιζο"κκἡ τῇ ὑφεραία αὖϑις ἐϑύρα, Ὡρὸξ-: 

ἡθὼν “σϑϑςτὰ ὀρή ὧν ὠρέγεϊο. ἐπεὶ σὺ αὖ ἐλή-- 
ξεν; ἐδιφπγοποιφτο. Ὁ 5 ΓΥΣΣ Κυαξαρες ςρά- 
ΊΔνκα ὡς ἤσϑετο πσϑοειὸν, ὑποπέμψας Ὡρὸξ 
ἀὐζους, εἶπεν ἀπέχονᾷς ἀὐτν δάπγοποιφαχ ὡς 

Β δύο οὐϑασαίας,ὅτο πσφοϊδὼν ὡς συμέομ. 
ταὶ πσϑϑς Ὁ λαγθαίνψν. ἐπεὶ ὃ διφηγήσεν,εἶπε 
τῶ ἀρχοντὶ αὐτῶν παρήναι πστὸς αὐτὸν. Ὁ 
δάηγον ὃ ζιὶ ταξιαῤχους ἐκαλφ ἐπεὶ 3 παρηῷ, 
ἔλεξεν ὦδε' Ανόρες φίδοι, ὁ αρυϑύιος χρρόοϑεν 
μϑὺ Τὼ σύμιμιαηος ζῶ, χαὶ ὑπήκϑος Κυαξωρφ 

ῥὐδοη ὐδῇ 

ἐπ δασμὸν ἰστοδίδωσι᾿ γεοῦ ὃν τον δ ηρφίσαι, 
ζὼ δχιυω ἄθα. ὧδε μοι δίευ δοχῴ ἔφη, ποιῴν. σὼ 

Ομϑὺ, ὦ Χρυσαίῆα, ἐπ4δο Ὀσοχοιμκηθῆς ὅσον 
Ἵ ΄ ξ ““ ορ“2, ς »ν μέϑιον, λαίξε ζες ἡμίσς “ξρσῶν ἣ σεῦ ἡμῖν, καζῶν 

“Ὁ Ὁ,» ᾿ ᾿ ὦ ἢ Ε » ε Γι τ' ορφνξεύ, χαὶ καταλαζε τὰ δρη εἰς φασιν 
αὐτ', Τοτὸ νὰ Φοξηθη, κκΊαφά ὕγῳν ἡγεμώ- ὁτεὶν 

αϑέτο ζρεξ ππολεμιίες Ὀχιογᾷς,κα- 
ἢ ΠΕ Τὶ ὁ εἴ Ἐν ἡ ζα φρονᾧ, ὁ ὅτε φρατευμα πέμπα Τημῖν, ἔπε υμν 

γας δέ(οι ἐγὼ δώσω. φασὶ μδὲ δὴ δασία ζωῶ- 
“αζῷ δρη ἐῇ), ὡς. ἐλπὶς ὑμας μὴ ὀφιϑζεζα)" 

δικος ὃ εἰ σοοπέμποις πὐοϑϑι φρατϑύματος 
ἀὐζωνες αὐδιρας, ληςαῖς ἐοικϑζῷς ὼ Φ σπλῆϑος 

ἡ ἀξ ςολαξ, ὅτοι αὖ σοι, εἴτισιν οτυίγόϑοιεν ἣξ 
αἰρυδυίων,ἕς υϑὺ αὐ συλλαμίαϊοϊγες αὐδῇ κω- 

Ῥλύοιεν ὀξα δ ιιών, οἱς ὃ μὴ δεέύαιντο λαμι- 
(αὐάν, Σιποσοξϑιες αὐ ἐμιποδὼν γίγνοιντο ῷὶ μὴ 
ὁρᾶν αἰΐξυς τὸ ὅλον φρα τευμα λ ὡς δὶ 
χλοπῶν βαολδφυεαχ.οὺ σὺ αϑι,ἔφη, ὅτω ποι 4) 

ἐγλρμνονεξημένο ἐφ ημινηνμλ φ ΗΝ 
ἐχων,ἀπλυζᾷς Ἀ Οις ἵπαέας, πορά σοι δὲ 

9 πεδῖᾳ 4θες προς ζα βασιλάα. χαὶ ὦ »ϑὺ 
αὐϑίφηται, δὴ λον δτὶ κκάχεοϑοι δεήσφ ζω σ᾽ αἢ 
αὐ τογωρῆ τῷ πεδν » δῆλον ὅτι μεταϑεῖν δεή- 
σά ζὦ σὴ, εἰς ζᾷ ὅρη φάνη,» δὴ, ἔφη, σὸν 

ξ ἔρχϑν μηδένα ἀφιέναι ' πσρός σε ἀφικγουμέ- 

γωνινομεζε δ᾽ ὡςωρ οἰ ϑηυρα, ἡμας νδϑὺ τς ἐ- 
πιξιτϑνίς ἔσεοϑαι,᾿ σε ὃ ἢ ζχὶ Ἔ αρκεσι, μέ- καὶ 
μυνῷ δΐωυ ἐκάγο, οτί φϑαγάν δύ. πεφραίιδύος 

. ΤοΙΡετπάς (οΠ σοῦ ΟΧ Εἰ μα δ] 5,ατηπε ἰῃ να πατίοης, ΠῸ5 Πα! 46 Πὶ Θος ἔογε, αὶ ἱπάαρα- 
» δαπτοῖς δα ΠΠΠππ|, 41 {τ δα ΡΙαρ ας. Ὁ παπιοῦτε πιοπιίποσὶ5, ο ἔσθ ρα ΕΠ ἰτίποτα, 

δ 

“ος 

δ) 
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ἩΠΤΊ 7} 1 ΒΕ 

ἃ 4πλπὶ7 ἔξτα ίς ἰοθὸ πἸοιιδαῖ, “ΔΔ 
ζις πόοφις Ὡρὶν χυφαϑαι Ὁ ϑηραν- καὶ λελή- 

ἃξνοι δῈ δά ὅι ἐχὶ πϑτοις τεταγμένους ἐπεὶ 

μέλλουσι μὴ πιο ρέφήν τὸ πσουςφερϑόυϑμα. 

μὴ υϑδύτοι, ἔφη, ὦ Κρυσαντα,, οὕτως αὖ ποί, 

ὡςαἷρ οὐνίοτε ὁ Ὁ φιλοθηδίαν. πολλάχις 

»ὃ ὅλην νύκτα  αὐπνος Ὡρωγμαϊ δύῃ. ρλὰ 

γε ξα σαι γχοὴ ζις αὐδρας Ὁ μέτειον Ἔκποχϑι- 

πο ἀπ ΝΥ Κο ὙΥῸ 
γε σὺ δτι ἐχ ἡγεμόνας ἔχων αἰ, ϑοφποις πλα- 
ΜΝ 

γα, αἰνα, ται ὁρΉ, δὶ ὅπη δὼ τὰ ϑηδία. ὑφηγῆ- 

ται, ἱ ζύτη μεταϑεῖς , μιῦτοι χαὶ γιοῦ οὕτω ζῳ 

δυσξατα πορά ου,δυλὰ χελάσε σὺ ζει: ἡγε- 

μόνας, ἐαν μὴ πόρυ πολὺ ἐλάσσων ᾿ ὁδὸς ἤ,τ' 
δι ΟἾῚ ἘΝ μὰ κεἰ ὁ εὖ, ͵ Ὄστ 
ῥάςην ἡγεῖαζ. φρατίὰ γὸ ηἡράφη,ζουχίφη. Κη δὲ 

γεῦτι σὺ εἴϑισαι ῥέχᾷν α)ὼ ζᾳ, δρη, μι τοὶ δρό- 
ἢ. ἢ Ε Ἄνες, γ} ᾽ ͵ - ΝΕ 

μὼω ἡγησηγδιλλ ὡς αν διχυύητα σοι ὃ φρατῦς ε- 

πεοϑαι τω μέσῳ Ὁ αὐουδὴς ἡχϑύ. ἀγαϑὸν δὲ 

χαὶ λυ δεωυατωτάτων χαὶ “πσοϑϑύμιον ὑπσο- 

μϑρονᾷς τίνας οὐίοτε “ἰϑακελάζεοϑαι" ἐπή- 

δοὺ 5 παρέλθῃ Ὁ κέρας, παιοοξεώυτικϑν εἰς ὧ 

απεύδ ἀν, πλύζᾳς ἷδὰ ζις βαδίζον, έχον- Ὁ 
(κορᾷοϑαι. Χρυσανίᾷς μδὺ δὴ ζῶτα ἀκέ- 

σας»ὦ δχεαυρωϑεὶς τῇ οτολῇ Κύρε,, λαξων 

πού γεμόνας, ἀπελθὼν, χαὶ τ! ραϊγείλας ἃ 

ἐδ 4 ζος σεεὼ αὐτώ; “μέλλουσι ποράεοϑα,»αὐε - 
͵ Ἰ ἢ “ 241 - 

παύετο. ἐστεὶ δὲ ἀπτεχοιμἤϑησαν ὁσον ἐδὺκῴ 

μέτεμον Ἐ),ἐποράύετο ἔχ: τὰ δρη᾽ Κύρος ὯΣ 
» δ ΤΌΝ 32 ΄, "ἤ ,ὕ 

Ἔσται Ἡμέξοι ἐλυετο, ἀγζελον “δοέπεμε 

πὐδὸς τὸν Φρμϑώιον, ποτοοφπὼν αὐτῳ λέγήν 

ὧδε: Κύρος, ὦ ρυϑμιε,κελάυᾳ οὗπτυ“ποιᾷν σε, 

χαὶ Ω ἐξράτάσμα. ζὼ σὺ ἐρωτὰ ὁποὺ εἰμὶ, λέ- 

γεζάληϑη, τί Ἐχὶ τοῖς ὁθάοις. ζωὼ δ᾽ ἐρωτὰ εἰ 

χαὶ οὐντὸς ἔρχομ(α! » λέγε κανζῦϑει (ἀλνυϑὴ, 

ὅτι οὐκ οἴαϑα. ζω ὃ ὁπόσοι ἐσχεέν πιρυθοίν}}), 

συμπέμπανινὰ κέλάσεχαὶ μαϑεῖν: Τ᾿ μδὸ δὴ 

ἀγίελον ὁχιςείλας ζῦτα ἔπεμψε; γόμιίζων 

φιλικώτερον ἐ1) ὅτως," μυὴ πσδοφπόντα πο- 

ρ4 εοϑαι. αὐτὸς δὲ σετευζα ζάμϑμος ἡτϑξισον 
.) νὴ. 2 ἢ λ εκ δύ τν ι ἊΝ Ἶ 

χοὶ σός Ὁ αὐυήν τίω οδὸν χα) ξ9ς Ὁ μα- 

λέοϑαι εἴτι δέοι, ἐπορθυετο. πξρήπε ΔῈ τοῖς 
ςρατίωώτοις μιηδέναι ὐδέκειν, χρη εἴ΄ τίς Φμε- 

, 5» ͵ 96 ͵ 

γίων τῳ οντυΐγόμοι, ϑαιρῥᾷν Ί ρα έλλῳν, 

'χαὶ ἀρρεοὶν πὸν βουλουϑυον ἀγήν ὁποῦ ὁῤ ὡ- 

σιν, Εἰ τὶς σιτία ἢ ποίῳ τυΐγόμοι “πωλᾷν βουδο- 

μϑιος. : ΤΟΥ 

4Ε 

δὶ 

Οἱ ἃζ δε- 
οὐ πητ πεοοῆς ο(Ἐ, φαϊοιτηηιις αἀ εᾶ οο]- 
Ἰοσατὶ ξιογίης, Πα] ἀξ 86 (ς ργοοιγγεηγος 
[οτας πο ητ απογεοῖα. Τ αι ταιςη ταὶ (ἢ τγ- 
(χητα, τη ατ, τὰ ἴδηι Π6 ἔφοεσῖς, αοιπα ά- 
Ἰποάϊηι ΠΟΠιΠΊ] (ΔΜ ν ὁπ δ: αἱ {{π|4ϊ 0 ἔὰ 
σοῖο σοπιιοι{1. ΝΠ ΠΟ ΠλΠ|5 τοῖα (8- 
Ροποέξομα τὰ ος ποροεῖο οχίρῖς, Ατπιπο 

ΠΎΔλ1τι πχοάϊοο σαρί Πα] ΤΟ πληι ἔλοιϊτας οἱὲ 
οοποράδαα, 7 πο (Ο ΠΠ] {ΠΠτ οχρογίοβ. Νε4; 
νογο, Ζαΐδτι ΠἸΟΠΓΟ5 ρΟΓΌΓΓαΒ., οί {1 Π6- 

ταϊπθμῖι Πομλ ἢ ἀτοδ {πἰπογὶς χαθας, οἰαγ- 

. Τα δαί (οἹτα5 αασαπ14; ἔεγας βοοογίης, 
ἰάοίτοο ππης οτιᾶ ρογίοοα ρεποίγαῖα ἀ18Ἐ{1- 
οἰ Ια τς ἱτεῦ ἔςοο 5: δα ἱτηρογα ἀποϊθιις, ντ 
πΙΠ αἰϊψαφ]οησο ὈγΘα Πτπλὰ νὶδ ἔποσίε, ΡῬεγ 

ἐλοιπλᾶ ἀποαης. Ναί Θχογοῖταιὶ νἱα δοι]- 
1ἰπλα σο]οσγίπηα οἱ ΪΝ ας [τ8, ιπῖα ται πχῦταϑ 
σαγίπ ρογααραγὶ 5 ααίμποξαλέϊαῃς, ἴα πὶ 4104; 

σαγγιοιο ρα οτῖς : (64 ΓοΠπατίοης της- 
ἀϊοοτ ργαοραῖτο,, απο! αΐτο ροίπτοχοτ- 
οἴτας. Ετίάτη θοπιιπὰ ἐπογιτ, αο  ἀδπὶοχ το-- 
Βα ΕΠ πλ15, δ. ΠΡ ΓΙ Πγΐ5 Αἰδουιθιι5 ἰΠτογά τι πὶ 
φοΠογταπα! σασ! {01 ΠΈσγο : αι 4; οοῦ- 
πα ργοσοῆοσίτ, ἱποίταπα]ς5 Δ το τ παη τη 
Αἰἰἰ5 πχαταπὶ πῃ ητί λαζοτοτ, ἢ ρτδάατίπη 
ἱποςάεπείθε Πἰ5, ολποξ 1}1 σασγογε γί ο- 
δηταγ. Παῖς αι (Βεγίληταβ δι Δ Ποτ,δα ο- 
Ιατίοπε ἰποεπίο Ογειτπαπάατὶ5 απίπιο ἀπι- 
οο5 ἰτἰποτῖβ ἀσοὶριθαζαιο Δ ὈΙ ἢ 5, 4 {π|Π| 115, 
4] ρτοξεξζαι! οἰπὶ τρίο ογαῆτ, ξλοϊπη ἃ 
ἱπηροτγαῖοτ, ααϊοτί ς ἀράς τ πιιοτδη- 
ταπχ(οπληι οορ οητ, ααδητιπι δά τηξαΐο- 
ΟΥἰταγοιῃ ατὶα οἷο να εθαζι., δα πηοπῖος 
Ροττοχίε Ογγὰβ ἀπ, Π]αχ του, παη" 
τίσ τα Αὐπποηϊτπι ργα ΠΊΠ1τ, Οἱ ργίι5 1Π-- 
ἀϊςατγαῖ, νειπ της ᾿ποα Πποιηϊποιπηδαϊος- 

ὌΝ ΠΝ τῇ ΡΝ, ᾿ δὴ τ δὶ ι ΔΓΘΓαΓ. ΟΠ ἱ : 

Ταῖνντ Δ ΡΥ Πα δα ρέμμα σασα τεῖθα. 

το ἐχεγοίτα αι νοπίαβ. δι οα {πὲ Ἰητοῦγο- 
ας Οἱ τπὰ; νόγα αἸοῖτο; ΘΠ ΠῚ6 ΠΙ ΓΑΙ ΓΠΠῚ 

1η Πηϊθιυ5.δῖπ γοσοῖ,λη δερίς νεπίφην: οῖς 
4ίιοα; ἡ γα σααιέοτ, ἔς ποιοῖτο, δίῃ αιαπα 
Ταῦτ ἀπ πῖοτο τηπ5. παστοῦ; ἰαθ6 το ιπ 
αἰϊαυιοηι Πλτζγατ,α  Γο πὶ ςορῃοίοαζ. ἴτας 
πππεπηλ Οὐτις οαπα Π]8 ππδη ἀατὶς Πΐτ, 
αιοά οχί{Ἐἰμηάγοῦ, πος τοῦο (δ. πυιπηδηΐιις 
ἐλδευγαπι, φιδπι ἢ π18}} ργα ἀϊοθης ρεύρε- 
τος Ιρίθ νεγο φυαιπορείπιο ἀιππη1Δ6 ροτῇ- 
οἰοπάππηϊτουτιηι οταπι Δα Ριρηαπαά απ, 
Ὥφοτες ορα5, τη(ἐγαδξις Ππ|5 ργορτοάϊοθα- 
ταγ: οαϊοῦς ΠΉΠΠπ|, 6 1π]π11ὰ ΖΙετπ 48 Δ4Η- 
ςεγεηῖ; οι 4αῖς Οδττπὶ αἰαιο πη) τπλο- 
πία παδεγοτ,οιπινεθοπο οἷς ἀηίπηο ἰπδο- 
θεν ὅτα; νεδα οαἴοσα, φα ας ἱρῇ εἰἴεης, τες 
νεπαίοϑ, Πα] νο]]!εητ, ἀπο μογοησ το 45 

“εἰουοπῖα, πιο ροταϊεητα γεμάοτα συρογεῖ, 
Ε 

1] }ο 

πλανρ ϑβ: 

-« ̓  
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ΣΙ ΧΕΝΟΡΗ. ΡῈ ΤΥ ΘΙ ἘΣ ΕἾΝ ΒΙ1 

ΞΕ ΜΟΦΏΌΝΤΟΣ ΚΎΡΟΥ. ΠΑῚ: 
ΔΙΕΤΑ Ξ Σ ΘΘΡΕ ΟΝ ΒΊΒΧΙΤΟΝ 

ΤΡ ΝΙΝ: 

ΧΈΝΜΟΡΕΗΕΟΝΤΙΘ ΗἸΙΘΤ ΘΒ Δ: 
Εν ΔΙ ΤΌΝ ΤΙ ΟΝ 

ΟΥ̓ ΕΥ ΒΕ ΒΟ ΓΕΠΝ 5: 

ασεῦατ. Οὐππὶ ἀυτοπὶ 
Αὐπιρηῖας ἐς πππεὶ} (δ τ- 
τλοης πιαπάδτα Ογτῖδο- 
ςερηςε, ροιτογγίτις ΟΕ: 
4υοά οιιπλ Δηΐπηο {πὸ 
οορίταγες,, ᾿πἰτὲς (ς [ὰ- 

σατο, φαΐ πθαας τσὶ δαισα πὶ ροη ἀογοτ, ΠΟ π6 
οΧχογοίτζιηι πηϊττούοῖ, Μαχίπης νετο Πηδτ ἢ} 
φυσεθάτ, φιοα βιτατῇ ογατ, νττηδη ἔς ξιιπὶ 
βετες ξοις τηϊεία πη “τς ἄᾳ γερία, 40 
Δα ργοριυ ηάος οί ο5 1Π|ὰ {ΠΠοοτοεῖ. Ατ- 

Τ' Ογιυς αυίάειι παο ἃ ΜΕΝ δὴ Κύρος ὦ 
πότοις ξεῶ" ὁ ὃ αρυϑῥιος 

ὡς ἤχουσε τῷ Γγέλου τὰ 

παροὶ τῷ Κύρου, ἐΐξε- 

πλαγὴ » οὐνοήσας ὁ1| ἐ- 

δικοίν χαὶ Τ΄ δὰ σχμὸν λεί- 
πων,ὸ ὃ ςράτά μα ὁ πέμπων. ἡ Ὁ μέγίςον 
ἐφοξ το, ὅτι ὀφιϑήσεα ῖ ἐμᾷηε τὰ βασίλάα οἰκο- 

δὸμῷν ἀῤχόνϑμος, ὡς αὖ ἱχϑιμὰ Ὀπομιοίγεοϑαι 
εἴη. δζα πϑυζῳ. δὴ φῶτα ὀχγῶν,ἁ μια ουδὲ διεέ-- 

τὸ Ομ πος πὰς οὐ σαιλο τγερι ἀδῃς, Ππ.]} ΣΝ μὴ ο Α ΑΙ Ξ ἘΝ 

τρι πο ἀΠπΠ}1Π1ς ππ ΠΟΡἰΔ5 {5 " πεμπεν αθρρίζων ΠΑΡ ὙΣ δυιύαμεν, αἰ κίϑι δὲ, ε- 

σούρσαθατ, ὃς [πῃ πγῦτοβ ΠυΪ Ποῦ τη Πάτα 6Π᾿ππὶ “τε πεν εἰς Το ορη τ΄ γεωπέρον ὑον Σαξαδιν ὼ 

Ανριοαΐώς 9 Δσατὶ πγ, ὃς Τπλπὰ ἀγα ς 1} νχόγθηι, ὃς - ἜΣ γοώυαἸκας, τί πε ἑαυ ὦ ̓ δ ἡϑοὺ ἄξϑυ- 

ἀπεάγετις 1115 ᾽ ὃς συπὶ 5 ἡγα πε ππὶ ἁἀραγατιιπιῆιιθ γατέραε" ὁ κόσμον δὶ χαϊων ας ἡ Δ πρβιείβου 

Ἔπνηωε ΠΛΔΧΙΠῚΪ ΡΓΟΤΙ] ταϊττοθασ, φή α1τ|5 οτίαπι, ἡ] ἘΣ ΣΩΣ ΡΥΓΨΙΟΝ 

Ογτ απ ἀςἀποογθητ Ργατοῦθα πλίττε δαῖτ, ρεῦα- ἦν γὼ ε ἐδτεν:: Υ Ἂ 
ΕΝ ἰατοηταῦ, αι! άπαιη τογαπτι ΟὙτι5 ἀσοτγοῦ, αὐτὸς ἢ αμκᾷ μϑυ κατασκεψομδιες ἐστεισπε, τί 

δὲ Αὐηϊοπίος, 7] δά ογαης, ππγαςθατ: ααῦ 
πιοχ δοῆοης 411}, Ζι1 (γγπι ἰρίπιπγηχες 
αὐποηταγε νη ἀϊσογοης, ΓΤ πινογο σοηίε - 
τοῖς ΠΑ ΠΕΠΠῚ ΠΟῊ ἈΠΊΡΠ1Ὲ15 ΔΕΠ{πς,{ς (δ ἀτ- 
ραθατο α φιππὶ Ποπλ Π6 πὶ ΑὐπΊ ἢ }} ἔασογο 
ψιάογοητ, χα τ τᾶς δά ἀκ ἀ65 ἀΠΠΠισίαητ, 
ντ αυΐ γος {45 {πηοποτο ᾿οΠρίι ν ΟΠ ]οητ. 
Ετ Ογτας σαπηριτη νἱάδης ραἰὰητίθιι5 ὃς 
ΔὈϊσοητίθιι5 ΡΙΘΠιΠῚ, {δ ηγττίς αὰΐ ἀϊςο- 
Τεητ; ΠΟΠΉΪΪ (ς ποίξξ ξατογιηι, “αὶ γα πτα- 
ποτοῖιπη δισ εητοπῃ αἰ] ιιοτὴ σα ΡΟΓΟΙ, ΘΏ ΠῚ 
ίς ρτὸ Ποίὲς μαδίζαγαπ ργχαϊχις. ἰτασας 
ΠΟΙ ΠΡ ]τιτο 5 Γεηηαπαδητ, σΌππΠῚ ΠΟΏΠΙΠ 

ἐἤδητ, φαΐ σαν τὸς (ς {ατπισογοητ. ἀτνό- 
το Ζυὶΐ οἴ πη} Π οτίθιι5 ἀπιεοε ἤογαητ, πη ο- 
οΚ υππη ᾿Ποἰ Δ Πςης, χα ογδῆτ ἴῃ πχοῆτα: 
{Ὀπατί πὶ {δ ]ατο οἰαπγοῦο, γγορίδη; ἔιρα,οῦ - 
Ῥίατος σαρί πηταγ, Τ᾽ Δ 6 ὃζ ΠἸτας, δέ νχο- 
το5, ὃς ΕἸτὰ σαρτα Πππτ115 οπὶ ΟρΊθι15,αιδ-- 

Ατριθοίως ΘΟ Πγ6; ἰδοῦ! ν πο θᾶτ. εχ νδὶ χα δος 4ο- 
ἜΡΩΣ ἐσητ, ΡοΓοπεϊίροτγου; 400 (ς νογιθζει απ θὶ- 
ἅαπ (ει 565,1} ο0}} ἡτοπγάδπι ἔαιραίς το ϊρίτιυς 
Ἴα πες γι τ νἀ φησ, οἴ 5,45 (ςοῦ Παροεθαῖ, 

ς΄ ρορίϊς σοἸ 8 οἰγοϊ ἀατ; ὅζ πγϊτεῖτ δα ΟΒεγίδη- 
εᾶ ἰὸς, ντ πχοτίς ΟΠ ἴα γοϊέξα νεηϊγοῖ, 

΄ σραϊ "ματι ὦ “ὥσξϑς Χρυσαντὸρ πεμψὰς ἐ 

ἈΠ άθε ἐποίεν, Φ 4. }ογ]ες ἡλίσχον]ο πολλοὶ αὖ- 

ὡὩράῆοι Καὶ δος, ἃ κα ὃ σεευέτοἢε τὸς Ὡραι- 
γενοίϑιθς αρνυϑυίων.κ Ἴαχὺ παργῷ ὀνγοι λέ- ̓ 

γϑ)7ες, τί ὦ δ [αὐτὸς ἐδε ὁμῶ οἰοοὰ δὺθκ- 
ἐπι ἔτλοι εἰς χεῖρας ἐλθῴν,,δλλ ὑπεχώρᾳ, ὡς δὲς 

“ “" ΣΝ ᾽ 
Ο,τάτο εἰδὸν αὐτὸν ποιήσαντα οἱ ρμῦμιοι, δ) ει -- 

κι. ᾽ Α Ν τὰ τ᾿ Ν 

δρασχονηδ ἢ ἐχαιςος δγτὶ τὰ ἐσσί, βου λονϑνοι 
ἐπ , " ᾿ ΕΑ 

Τα ογτᾶς κι ποδῶν ποιφα. ὁ ἢ Κὶ ρος ὡς ἑωρῳ 
Ι ΔῸΣ Ἀ ς 

δχοεϑεοντῶν χα; ἐλαυνόντων, Ὁ στεδτον μεςὸν, ὁ- 
͵ 2 « αὖ ἦν ᾿ ΜΒ 7 ὦ 

ποπεμίπτων ἐλέγχῳ, ὅτι ζιχεῖδ!ὶ πολέμιος εἴ 
ἕως χκὶ ς Τὴ ] 

ϑυοντῶν. εἶ δὲ τιΐα φά γογα ληνοιτο, στ 95- 
Π 4, ΡΝ ΧΕ ͵ ὑατν Δ 9 γϑρδυσενοτι ὡς πολεμίῳ γρηδοιτο. οὐτῶ δὴ οἱ 

ἡ ὅν ΤἿΝ ͵ Ἔν τὶ ΓΕ , ᾿ 
βϑυ πολλοί κα τείδιον, ἡφ᾽ ὃ οἱ ὑπεχώρξν στε 

ϑ ἈΚ ἈΝ Ομ λ ἃ: Ξ 
τῷ βασιλά. ἐστει ἢ οἵ σζέω τ’ γωναιξὶ Γασδ9ει - Ἰοξοϊόγτες 

ὁν7ες ογέπεσον εἰς ἴους ον τῶ ορ4, κραυγάπε ὀίπεσον 
, πὶς ἐν 

τῶν. τέλος 15 ἣ ὁ πιαἷς χαὶ ἢ γωυαῖκες χαὶ αἱ ὃ οἱ πεῖς 
͵ Ἐ ἢ ᾿ς Ἐν ͵ ΟΥ̓Ὲ ΝΒ ᾿ δὲς καὶ αὗ 

ϑυγαπερὲς ἐωλωσαν, τὰ γρημαΐᾳ, ὁσοὶ σέο 

ἰὐζὶς αοὐυϑνα ἐτυϊγϑρον. ὁ ἢ βασιλόϊς αὑτῶν 

ὡς ἤοϑετὸ ζᾳᾷ γιγνοῤϑυα διτορων ποὶ Ῥάποιτο, 

Ὀχὶ λόφον τινὰ καΐζοφάγή. δ δὶ αὦ Κύρος 

ζῶτα ἰδιὸν κοΐξ (ἴζαται τὸν λόφον πο πα ρόν- 

χέλάσε φυλακζὸ Ὑ σροις καζωλιπόντο; ὑχᾷν, 

ὁ μϑρ 



1 ΘΙ ΧΒΈΕΈΡΜΟΙΗ ἢ ὅ3 
ὃ δὺ δὴ ςράτάνμα ἡ, ϑροίζετο τω Κύρῳ, Α Αταας ἱπεεγεᾶ ἄαπη οορίας Ογτίς ἐοβοίεί, 

δὲ πέμψας πσϑὃς τὸν ρυϑμιον κήρυκα, ἤρετο 

ὧδε εἶστε μοι, ἔφη, ὦ τ ρυϑμιέ, πότερος βουλά 

εἰντώμϑύων τω λιμῷ χαὶ τῇ δίψη μαίχεοϑαι, 

ἢ εἰς Ὁ ἰσυττεδὸν καΐζοζας ἡμῶν Δία αγε- 

ἐδυὶ οϑαι;ωπεκχρίνατο ὁ τρυϑυιὸς , δ 1 σοσετε- 

69ις βόλοιτο μάχεοϑαι. παλιν ὁ Κύρος περμι- 

“ας ἡρῶτα. τί δξίυ κοίϑηστιι αὐτόθι, χαὶ οὐ κα.- 

Ὠᾳβα μος; πἰποραΐν, ἔφη 5 δ, τὶ γεὺ πϑιᾷν. δλᾺ, 

σοϑὲν, ἔφη ὁ Κύρος, δἰποράν σε δὲϊ. ἔξες! » 

ζκυ τὶ σοι ὄχι 7 δίκζο καζοιξαἰνῴν. ἵ τίς σὲ, ἐφη,ὁ δὲ- 

ΣΝ καζων;] δηλονότι ᾧ ὁϑεὸς ἔδωχε χαὶ αὐδ. δὶ- 
“- ι “« λ ᾽ "“ 

ἐδῆλον ἂπ κὴῆς σοι γρήσοιοϑαι ὁ, τί χα! βούλοιτο. ογίαυ- 

θυ δὴ ὁ ὌἜῤῥϑθρμιος γιγνωσκῶν αἰω ανὐαϊκζω, 

καταξα γφ᾽ χαὶ ὁ Κύρος λαίξὼν εἰς ᾧ μέσον 

κάκχεϊνον χαὶ τὰ ἀλλα πόρτα «ὐἰξἐεςραζπε- 

δι δυύσαΐο, ὁμοῦ [δὴ πάσαν ἔχων τί δεωα μιν. 

ὧν ούτῳ δὴ τοῦ χρόνῳ ὁ ρεσξύτατος “ταὶς 
“ » Ἢ ͵ Ε ᾽ ͵ὔ Ἁ 

πῇ ρρλϑυίου Τιργφαγὴς ἐξ αποδημίας ἄμνος 

πυϑ9εη4, ὃς χαὶ στε, ϑηρ9ς “πόῖε ἔγελύητο τῷ 6 

Κύρῳ χα! ὡς ἤκϑύσε ζῳ γεδυννϑμα, 4)ὺς πο- 

ράϑετω πυρὸς τὸν Καὶ ἧρον ἡτἰρ εἰχέν. ὡς δὲεῖ- 

τ ΠῸ δά Αὐπιδῆϊιηλ σφαἀισδαζοῦο,ῆς οὐπὶ 
ἱπτεγγοράθατ. 1ς πα πὶ, αἰτ, Ασηηςηῖς, νεγ 
{Ἐς πιαπεῶς οὐπι ἕλγας ἃ0 {π| Ρυρπαῖο πλᾶ- 

τσ, 1ῃ σαγη βίη ἀροττπη) ἀείσεπάοτς,ας 
πο Ιίοι πὴ ργα!ο ἀδοογποβοὶ( τἰπὶ Πουτγὶβ 
Ρύρπατς (ς νο]]ς, τοίροπα ξ Αγππςπίμ5.γ- 
τῇ 5 ̓τοτιΠ1 Πα 41] αἰιςτοσοηξ. (Οἱ ἰρίτας 
{{πὶς ἀοπάο5,ας ποη ἀοίςοπαϊς ἡ Ο 8 αυϊά 
ἀσοπάππιἤτ,πααίτ, απ ἱσο. 56 ἃ ςὨἰπΠὶ, αἷς 
Ὄγτζας, πιπίτης ἀςθες αἰηδίρογο. ΝΔΠπ]1-- 

Β τος )ά ἀσοηάδπι σδιηαλπΊ εἰ] ἀοίςεπάετς, 
Εἰ χυϊς, Παίς, ι4οχ ετίτὺ ΝΙ Πα γἰ{Π| ἰ5, οὐ] 
εις ροτείξατεπι ἔδοϊς εχ δγδίεγίο {πσ ἐε9 
ουτ ἀσξα!, ετίαπι ἱπαϊξξα οαῆλ. Ηεὶς Ατ- 
ταδηΐες πορείπτατε σοηΠάογατα, ἀοίςεπάϊξ, 
Ὀγτιις δὲ ἱρίο, δε ζατεγὶβ οπηηίθιις ἰῃ πγ6 41- 
ἀπ|γοοορτῖς, οος σα τα οἰγομ δ άϊτ; ιππι 
Ὀορίαδ ἰατῇ {δοιπὶ οπηηος μαθογοῖ. ΕΙοο - 
(οτοπηροῖο 1 Ἰρταηδδ, ΠΔτ] ΠηαχίΠγις Ατ- 
πε ἢ]} Αἰτξ; ροτέστα ἀἀπεέπιείδαζ ; αιοῖα 
Ογτιις αἰϊφαᾷαο νοπατίοη!ς (δ πὶ μά διι6- 
ταῖ.15 σαι εα, πα αοοϊάοαηξ, ἀμ δε: 
[λτῖπὶ δά γγαπι ττὰ σοπιδηάϊε, ντὶ τ τα 
σοπιράγάτιις ογατο Β᾽ γεγο βάτγοπη, πηατγῷ, 
ἔτάῖγος, ΥΧογοιη πὸ (1 4Π|,Οἀρτίτιο5 ΟΠγΠο5 
νἠαΐτοντ ρᾶγ ογαῖ, Πδογειπγαις. Εν ΟΥτιῖς ἢ 

ἐδιλφαὶ δὲ πὰ τέφρα χαὶ μυ»τέφρι χαὶ Τἀδελῴους ἢ τίω ΤαΐπΕ ἱπταίτιις, σοπΐτατο ἴῃ ἰρίαα] "τὰ Πα} 

καλᾷ 

ποτ ΤῊ μηδων Ἷ παρεχαλά ἢ χαὶ εἴτις Σρυϑν 

ἑαὼ τῷ γοωἶκαᾳ ἀ! χιμουλώτοις γεγμήνϑυοις, 

ἐδοίκρυσεν, ὡς αἷρ εἰκϑς.ὁ δὲ Κ ύρος ἰδὼν αὔὖτον, 

ἄλλο μϑὺ Οεοὲν ἐφιλόφρϑνήσατο αὐτῶ εἶπε 

δὲ ὅτι εἰς χαιοὸν ἡκές, ὕπως σὺ τῆς δίκης ἀχκού- 

σῃς παρὼν Δ ἀμφι τῷ παΐξος χαὶ 40θες σεεσε- 
; 

καλάζιυς ἡγεμόνας ἴοις τε Τὴν «αξρσῶν χαὶ τὸς 

“Τὰν οντίμον παρξῦ, χα ς γωναῆχας οὖ ταῖς 
ϑμα κάξαις παρούσας ἐκ. ἀπήλασεν, λ, 

εἴα, ἀκουφν.όποτε ἢ καλαῖς εἴχεν, ἤρχετο ᾧ λο- 

,ϑυ᾿ χα) ὦ ἀρυϑμιε, ἔφη, τος στον μϑὺ σοι συμ- 

(γλάϊω οὖ τὴ δίκη ταληϑὴ λέγήν ἵνα. σοι ἕν γέ 

ἀπῇ Ὁ ἀὐμισητόταζον. Ω ὙΣΡ Μευδόνϑιον 

φαίνεαχ, 42 ἴαϑι,ὅτι αὶ Κ συϊγνώιμης τινὸς τοί: 
καϑιςαῦ χόμᾷν ἐμποδὼν κἄλιςα αὐ,ϑόῷ ποις γίγνε!) . 

2 ΠΑ ν᾽ κά γι.- 

ἔπφτα 5,ἔφη,σεῤυϊσεισι »ϑυ σοι Ἔ ἡ οἱ ἡταιδὲς 

τ ρυδυίων οἱ πα ὀόντες : ζῶ δὲ αἰοϑαίνωνται σὲ 

“ω- ἄρλα ἡ πὰ ἈΚ) γνόυδμα λέχϑιζᾳ, γομμιοὗσι σε "ἡ 

ψα 

(α παλεῖν, ζω ἐγώ τάληϑη πύθω ια, τδονν ἐρω- 

ἢ 
ἰων 1) 

εἰ γίπι5, φιιδιη Πποα ἀΐσογοῖ ᾿ Ορροζείης 
ἃ 465,σοτγαπη Παγιιγας διά ϊτον ἴῃ ἱπ Ἰοίο βά4- 
ἐγιϑιϑταέίγηῆας ἀἰςὸς Ρογίαγα τ δέ Μεδὸ- 
τὰπὶσοπιοοαΐῖ,, ἃσΟΙτδ αὐτί αῖη. ΑὙΠΙ ἢ 5,1] 
41 ἀιρηίτατο ργαϊξδητος αάἀφγαητ. Ουΐη ἃς 
ξουαίπας, ας ἴῃ σαγροητὶς αάογδηζ, Ποη το- 
ΡαΠτρ ἃ απ ἀ]ς πα! ξλουταίεπι εἰς σοηςείς 
{π, Ὁ ππ|4; Ορβοττιπαπι ν (Ὁ οἡοτ, ἀϊ- 
ςοπαὶ ρείποιρίαίη ἔςοῖς, Ῥγιπιπυ, αἱ, Αὐς 
τήξῆϊς, σο ΠΙΆ ]0 τἰρὶ, γε πη Πὰς οαἰης ςορηϊ- 
τίοπο ν ΕΓ Πἰσαθ, πο νἢτίπα Ππ6 (αἸτίτ αν- 
ἢτατε; 104 οἀϊίπι Τα χ  Πηὶι πῇ πιδδιαγ, 
ΝΝαπὶ σοτῖο (οἶα τε γο]ο, εἴς Ποπηϊπίδιις 
ἱπιρεαίηηδῃξο Δ ςοπίδα πο πάσηι νεπίατα 
πχαχίπαο, ἢ ἰπ πιο πάδοϊο ἀσργοποη ἀΔἤτιτγ, 
Ῥγατεγεα θεγὶ ταὶ, ὃς πα ππ]δἴος, ἃς το 
τηβἱ} αὶ δα πππτ,οἰπη τ αἰσ5 τς αἐξογαπα 
τί δ᾽ (ὰπτοδίοῃ ; αι} ε ἰςπίφείης αἰϊα ἀϊςο- 
το, αάτη ἕλξξα πη, ἀγδἰἐγα δ ειιτ ἐς ἐπάπηοῖ 

᾿ 
Τίρνάμει 

Αγηνεδῇ 

Αγηιθ 
ἐμάϊοῖο [}- 
βηωτ. 

Ἰρίπας (ξητθητία Γπρρ] οἰ 5 Ἔχίγοπηῖς αα αἰοἰν᾿ 
νὰ αἱ γγέωναγκες αὗται πϑρτοι ὁστι ἔπραξας, ἡ Ἑ (ι νετίτατοπι ἐρο τοιοίμογο. Τὰ νεγο Ογτῖς, 

ἀαοάςπααμο νσίος, 1 αιτ,πτογγοράτο νϑγὰ 
αἰέξατγα : αἰ εἰς ταιπ εὰ ἄς ΘΔ Πα ΓΑΙ ΠῚ 
Εἰιεπογιῖ, [)1Ο τσ ταγ, Πα 51τ, τα 11: δε! Ὡς 
σο ΠΕ] αἰϊᾳυιαπείο οἰιτὴ Πηρ γα τη εᾶς ραΓδζα 
Αἤγαρε, Μεάίηας σοτοτῖς .ΠΠ νεγο, ἰπ- 

Ὃ ΡΝ « ἽἾ ς ΕΣ “».Ν « ΜΝ ! “ [2 

Ἴα ἐφη,ὦ Κύρε,ο,τι βόλῴ,ως τἀλυ, δῆ ἐρῶντος ζούτου ἐνεκὰ ὦ “γγμέοϑὼ ὅ,τι βελε)λέγε δ μοι; 
Ε7 7 ͵ 5. ἴθ (ζι ΑἹ λ ον 2 2.» 

ἐφη,ἐπολέμησοις ποῖε Αφυαγά τῳ" Ὁ ἐμῆς μή ὃ39ς πα τέ, χα; τοις οὐλὰ οἱφ μεηδδις; ἔων » ἔφη: 

2 



6 ΚΕΝ ΡΣ  ὌΛΕΓ ΤΝ ΘΟ {ΠΝ ΕΓ] 

φαίτ.  ἸδῈς αὐτό Δ ἸΡίο, ΠΌπης οὐπαϊείσ: Α χρρτηϑεὶς δ᾽ αὐτο τῷ; σξωυβὼ ἀμ ἶ
θΣ 

πος πὰδ ἀπ ο ΠΕ ἐπ θαζῖ το δαϊαταγ, ὃ ν- 

τα οὐ Τρ τα Πτατατά, ν δ᾽ σα ΠΊ6; ἀεπυη- 

τπαῆοι, ἃζ πιπηϊτοπἐ5 μα τα τ} ΠΠΠ|5) 

{τι οἴ. [ἀπὶοῖρο αυδηγοῦγε Π06; τα θατη τα 

τα ΠῚ, πεχας πα Π|0] ὀχ εγοίταπι, ὃς τ ηϊ- 

τοπϑς ἙοΡ ΓΕ οχ πγαεγοὶ  δεστατίβ, ἱΠαὉ1Ὲ, 

ξυρί ἀἴτατε τεπΈ Βαγ. ἸΝΑπὶ ργδοἸΆτιι πὴ ΠΠὶ 

νἱίαπι οἵδ, ὃς πλε Πδουιπιεῆς, ὃς ΠΡ ογγατετη 

Πθετὶς πτοῖς το! πάπογο. (ὕοττε Ρταοαγατα 

οἵδ, πφαῖς Ογγας, ἵτα ρυσηαγς, ἢς ας νι" 

τύνως 4. 441} (οσαας ἤατ. Ατϊ ααΐς νος! ΡΒ. 110 νἹέξα5, 

τροηίωῃ ὙῈ] ΠΟ ἀ4Π| 4110 πιοήοτοάδέξις τῇ (τας 

ἐπάρας ὁ πο νυ πο τὶ ἀερσγομποπάδταγ, νῦ ἀοηλί- 

«ε οριπ ΠΟΤΙ (Ὁ Ροϊοίϊατο ἐχίπαῦ: μυυϊς ρτίτμτις τρίς 

ἀαπηνεῖ, «γρΗὶ ἀτοῖτο, νεγῖ σα γῖγο Βοπο, δΖ γοξξς ς 

σετεπτ ΠΟΠΟΓΟΙΏ παδοαο: ἢ οο Ροτίταβ γντ 

πο ἀσξτοπη Ῥ᾽ ἐξ ασοΡΙοξεο, πα αῖτ, Ποῆ 

ὅν ν τς οηἰπὶ οοποο 5 Πλδῖ, να πηδεϊαγ. Κείρομάς 

τ} ΠΙ]αΙάο, αἰτ Ογταδ., ὃς Πηρα ατίπι ἴῃ 

ἤπης πιοάπιπι : 51 4πῖ5 σ1ἢ1 ἱΠΊΡΕΓΙΟ Πι,ας 

ἀοΠΖααῖ,  ΓΓΠΏῚ εἰϊο ΠΙαηλοῦπι ροξείξατο 

Ῥατοτὶ5,. οἰ α5]οςο ςοπίιταίς αἰϊαπιὺ Δ Π- 

τἰΠπ|,αἰτ ΟΠ το. Ουἱϊάνετο, παρα ο- 

Ῥο5 παδοατ, Δ! αἴτοπι πὸ ρογπλϊττῖς ος, πα 

Ῥάμπρεττατο πΠ, το αἰ σ 5» Ετιρίο,  η ψαῖς, ποτα ΐ- 

᾿Ὡὶ, πα ροΙΠάοτς. δ 4 Βοίξος οτίαπι ἱρίμπι 

'ἀξήςετε απἰπιαάδπογῖας, σαί ἔλοῖβ ἢ Ὁ οΙ- 

ἀοι παῖς. (στ ἐπίπι ροτία5 πιδά4ς]} οοπ- 

ἀὐϊξειις πιοτίατ, ἀπαπιγουίτατῇ ἔλῆι5 Ὁ Εεἰο 

Λυπισηϊ ΗἸτας, αὐ αϊτὶς ῃἰίσα., ἀὐπα]α τῖατα, 

ψείζος οὐἱᾷ ἀΠσογρῆι. Εομ ΐπα νεγο ]ατο 

ΕἸ ΌΪ δα οὐὰ {14 ἀἰΠ]απἰαρᾶς, ιδῇ δὲ ραεογ τᾶ 

ἐτίθει, ὃς αἕξαπι ἀξ οπιπίθιις ρῇ5 οἤΠστ, 

αἰραν Ογτις ἱπάἸξξο Π|οητῖο, γυτγίαϑ ἰη- 
ἘΠ ἔλης, ῃαοίαταταα τηῖ Ἀσπιεηὶς. 

Νορὶς δὐτεπι ιΠ ουπάπιι σοαοίπη- 

ἄπιπι οοπία 9) Γαςεδας Ασγπλοπίμς, ἀπ δ τις τῶν πλύτων σζαὖν ἤδη. χα ὃ Κῦρος σιωπὴ - 
(ξοιπι; διὰ {π| πεσαπά! σοπ πῆ τα Ουτὸ ἀ44- 

το, ᾿ἰς σοπέγατία ἀόσογοῖ, σαα (ς ἔλέξιι- 

ς ταπι ΑαΠῸ αἴχοτγας. Ατ Ε]τὰς εἴτις 1 Ἰρταποβ 
Τίρνάδες Ὁ - ὲ : 4 Ἶ δι. 

ν δειτὰ Ὑγατη ἱπτοτιοσδη5: (δ πΆΠᾶο ΡΑτΟΓΆΠΊΟΙ 

“ἀμ θέτε νυ] ἀστιις, πσιητ ἀϊο πὶ Ογτγε,αη σοη- 

“.ς}ςΠς μὴ ἀεἰρίο ἄάτο ἀοροαπι, τοὶ χιιοά οχ 
τ α πιαχί πιὸ ξατϊτασαπι αὐ δίτγοῦ  Ουτας 48] 

δηϊηγαάιοζτεγας, ἰἀ τοι βοτῖς, 4πῸ νοΠαγὶ 

δαπ ἰρίο ΤΊρταπος (ο]ορας., αποπι πὶ 
φιοπυίπότῃ εἰ ἀοέζαπι ξαγα  άτοπι, ὃ αἀ- 

Ταϊτατίοηϊ τπασ πα ἐαΠΠῸ, ηπί ταπχάεπι 

δασμὸν εἰσ, συςραΐ 4 )εοϑει Ἴ ὅπου ἐπα Γ ὅτ καὶ 
“ελλοι,χϑι ἐρυκαΐζο κω) ἐξῳ. δῷ ζαῦτα. γε ὙΠ 

ὅζωυ δὲ τί ὅτε τὸν δὰ σχκὸν ἀπήγαγές, ὅτε φρά- ων 
Ίόυμὰ ἔπεμψα, ετείχεζές τεζα Ἵ ἐρύμαΐζῳ; ἐρύματα; 
χαὶ ὃς ἐφη,ελάσθεθχας ἐπεθύμοιου κα λον 6 πη πτ 
μοὶ Τδυκέ εῇ χαὶ αὐτὸν ἐλδύϑερον ἐῃ) , χαὶ ἈΠ 4) 
“παιδὶν ἐλάνϑεριίαν καζολιπεῖν. χαὶ Ὑ ὅψη, ἴφη κᾶν, 

ἔφη ο Κὶΐρος, καλὸν μιοΐγεαϑαι, σπῶὼς μιῇ πὸ- εὰΝ 
τετις δούλος μέλλοι “Πυήσεοϑα," ζῶ δὲ δὴ ἢ 

͵ ἢ λ 3) Νὰ 90 λ Β πολέμω κρῳτηθϑεὶς, ἢ χαὶ ἀλλον ζιγὰ ὅϑατον 
Ὑδουλωλεὶς, ἔχεχάραν τίς φαίνηται τὸς δὲ- χρωϑεὶς 
σύες Ὑἰποφερν ἑαυπὸῷ, “τον σὺ οτος Ὡρῶτον 
εἶστε, πότερον ὡς ἀγαθὸν αὐόρω χαὶ καλοὶ 
“ρα ῆοντα τιμῶς, ἢ ὡς ἀδιχοιῶτα ξὸ λας 

Οης κρλαίζε»κολοίζω, ἔφη. οὐ Ὑ» ἐὰς σὺ 

ψεύδεοϑαι λέγε δῆσαφώςς, ἔφη ὁ Κύρος,ὦ- 
ϑεκαῦ ὧν ἕκα τον, δῦ τοργων τύχη χαὶ ἐἷ- 

αἴδτη, πότερον ἐάς Ἔρχάν, ἢ ἀλλὸν καϑιφῆς 
αὐτ΄ αὐτῷ; ἀλλον καϑιφηκι , ἔφη. αἰ δὲ, δὦ 

᾿ Ε ».-“» 

Ογεημαΐα] πολλὰ Ἀξχη, ἑὰς πλουτῷν, ἢ ΕΝ 

γυζᾳ ποιές; ἀφο οοῦμα!, ἔφη, ἃ αὐ ἔχων τὺ" 
χϑρμη ζῶ δὲ χαὶ σϑϑς πολεμίους αὐτὸν γιγῶ- 
σκης ἀφιςκαμϑιυον, τί ποιῴς; καζαχαίνω, [-- 
Φη Ἐ, τ) δῷ ἐλείεϑεντὰ ὁ7| «ψεύδο κο, - 

πυϑιχγήν μᾶλλον, ἢ ζὠλη δὴ λέλϑιτα :οὐ]αῦ- 

κι δὴ ὁ μδρ πεῖς αἰντϑ ὡς ἤχουσε ζῶτα, πεὶ 

διεασασοιΐρ πίω ἄκραν, ὧν ζις πέστλοις καὶ- 

ἐῤβηξατο" αἱ δὲ γωωναῖκες «ἱαξοήσεισοι Ἵ ἐδρύ- "απιδρύς 
͵ τῆοντο “ 

αὐγοντο,ὡς οἰγουϑύα τὸ παῖς, χαὶ δἰπολωλό- 

στη κελάύσας, πάλιν εἶπεν" εἶεν, ζῳ μδὺ δὴ σὰ 
δίχαια ζωῦτα, ὦ φρυδύιε' ἡμῶν δὲ τίσυμζου- 
λάσᾳς οὐκ ζυτων ποιῴν; ἈΚ δ ,ϑὺ δὴ φοιϑύιος 
ἐσιώπα, Ὀἰποραΐν πύτεροι συμξουλάοι πῶ 
Κύρῳ χαΐζοχα νᾷν ἑαυτὸν, ἢ τό αγνῆα δε 
σχϑι., ὧν αὐτὸς ἔφη ποιφι. 65 παῖς ἐὐντῷ ΤΊ- 

“χραλης ἐπήρετο Τ' Κῦρον" εἶπέ μοι,ὦ Κῦρε, ἔ- 
φυ,ἐπεὶὸ παΐηρ Ἀπορῶντι ἔοικεν, ἢ συμ(αλεύ- 
σω ἰδὲ ἀντ ὰ οἴ! σοι βέλτιςα 6); ἡ σ Κυ- 

ἀϊξζαζας οἤτοτ, αὐνάττο ρογοπρίεθατ, α]ας Ε 699. ςϑηκ ὅτε σευ εδήδει χω ὃ Τῶς ς 
: , φὴς, 

πδεθδαῖ αἰδοτίτεγ, σαοά δητίγες, ργοξου- 

τες. Εσο Ἰρίταγ, ἱπχαῖς ΤΊργαπας., { τὰ 

Ἐπαοαγη] 6 ραῖοῦ νοὶ] ἀς!Πδεγαάο ἰπ- 

βπταῖς, νε  ρατγααίτ, ργοθαβ : ἢ απέξοσ δι 
(θτ, νε φαΐ πηάχίτπιε, 10 ̓ρίμπι ἐπ. ΟΊ. “ ͵] 3 λ ͵ὕ 3 

, δ, 71 γενώσχοι. ἐγὼ τοίγέωυ, ἔφη ὁ Τιγφαΐης εἰ 
εϑιά; ὧν δ κα ζώλά 3 ὦ ! ΩΝ ͵ “ 2. ἃ 

ἀγασοι 9 πὰ δ): η οσὰ βε ὅ ὯΝ, οὔτι πεξ χε τ σίγυυ σοὶ συμξελάζω νῷ 

͵ ᾽ Ἵ ͵ 

σοφιςην τίνα αὐτῶ! σεευόγϊα, χἡ ϑοιυ μαι ζο ϑιοῦ 
“ ΠΤ, κι , ) ») .» 

ον Τιγοανες, τλύυ ἐπεδύ μά αὐζρι ακὥσαι 
ε ΝΜ 74 

ογ71 πῦτε ἐφ οἰ η,ὼ πσοοϑύμιος ἐχέλάυε λέγ 

ἜΝ 

εἰ δὲ 



εἰφροσύ- 
γίω 

ἘΠῚ ΤΟ 1 ΒΙ ἘΠῚ 111. ό; 

εἰ δέ τοι σοι δυκά πλ τὰ ἡμζο τηχέναι, συμζου- ἃ δῖπουπι ἀο Πα οπιπίπο (λευιῖς, μος εἰ- 
᾽ 9 “γ « 

λάζω σοι αὐτὸν μὴ μιμέαζ. ϑζϑεου Εν ὁ Κύ. 
“ ͵ « ΕΣ » ΠῚ 

δος, ζοὶ δίχαια, ποιων ἡκις΄ αὐ τ’ ἀμἱδοτλμοντὰ 
᾿ »" ὙΠΟ ͵ ""»"Ἀ 

μιμοίμέω. εςῇν, ἐφη,ζᾳυτα. κρλφαεοναρ ἂν 
" ͵ Ὅλ , ᾿ ͵ Ε Χ 

εἰγν, κατα γέ τ΄ σὸν Δθ.9ν, Τ' παπέροι, Εἰ τὸρ τὸν 
᾽ -" ἢ ͵ δ δ, ᾿ῷ 

ἀἰϑιεχοιώυτα διζᾳγον χολοίζῃν. ποτεζφς σ᾽, γ})}7], 
᾿ ρ δ ἡ 4“ : ον ΨῊΝ ᾿ 
ὦ Κύρε, ἄμεινον ει) σεεὺ τῷ σῷ ἀγαθῷ (ξτι- 

5 τς »᾽ δ λτ ν, ἢ ᾽ ᾿ 

μιϑθίας ποιφαϑα,ἢ σεοὺ τῇ σῇ ᾧγμια;εμᾳυτονῦ 
Σ, ᾽ ε ὁ 9, νοοῖ 4 » ) ι 

ἀφο, ἔφη, οὕτω γ᾽ αὖ ἀμ μϑοοίμέω. νὰ σὺ 
͵ 2 « , ,ὔ 3 2) 

μϑυτοι, ἐφη οἵ γραγης, μεγοιλὰ Ὑ ἂν ὦ»- 

μιοῖο, εἰ τὰς σεαυτῷ καϊζῴχαινοιςἾ τότε Ἔδποτε 
) ᾽, "Ν ΖΝ ΄» 3 "ἡ 

σοι πλειςὸυ ἀξιοι εἰέν κεέκτηοῦσ. πτῶς σὲ, ἂν. 
3, ς ῃ 7 » ΕΣ 

ἔφη ὁ Κύρος,τότε πλείςου ἀξιοι γίγνοιντο α»- 
ἘΠ ΛΕ Σ κε ἢ ποταΝ ὙΝν 

ϑιθφ ποι ὁπὸτε αἰδικοίουτες αὐλὶσχοιγτο; Εἰ τῦτε, 

οἶα! σωφοφνες γίγνοιντο. δοκᾷ. Ὕ μοι, Κύ. 
ε ") ΕΣ λ ΓΝ Ὁ ΟῚ 

μέ» τῶς ἐχήν,αγάν μϑὺ σωφροσεώώης 46) ἀλ- 
5 “" » ΑΝ 7 "ἢ δ 1.9) Οὗ 

λης Ὄρετης Οσοδὲν ὄφελος ἐ1).τί Ὁ  αὐ,ἔφη, 
ἜΚ Υ7} ᾿ “ᾳ»» ͵ὔ 

χρίσττ' αν τίς ἰογυρῳ ἢ αἰδρείῳ μιῇ σώφρονι, 
ΕΣ βον κι: Ἀδὶ Ἵ ᾽ ͵] 

ἢ ἱππικῷ, τί ἢ πλουσίῳ; τί ὃ δγουυας οὐ πο- 
νι...) ἫΣ ι γχκοῖ “ , 

λῴ, στο ὃ σωφροσζευη χα) Φίλος πᾶς γρησι- 
ΐ ͵ “-«“ » τς πῆρ τρῦλς 

μμόφιχα ϑερφίπτων σῖκς αὐγοιθος. ττο σίευ, ἐφ. 
! ἐ δ ευλν τν, γα τὶς τιον “" “"ε 

λέγᾳς ὡς χαὶ ὁ σὸς πατὴρ ὃ» τῇδὲ τῇ μιὰ ἡμέ- 
ρα ὠΐ ἄφρονος σώφρων γελρηται. πόϑυ μϑὺ᾿ 
δῖχυ,ἔφη.παϑημα ἀφο. σὺ λέγης ὃ ψυχῆς ἐὴ) 

τίου σωφοφσεεύξωυ, ὡς πῇρ λύπξω,Ἑ μάϑημα, 

εἰ γὸ αὐ δὴ που, εἴγε φοϑνιμον δᾷ δ υέαϑει τὸν 

μέλλοντα σωφρϑνα ἔσεοϑαι, Το. ϑοιη,οἤ κοι ἐξ 

ἄφρονος σωῷρων α᾽ Τίς "δυοιζ. τ δὶ. 

Κόρε,ἤπω ἤοϑου αὶ ἕνα. αὔδρα δὲ Γαφροσύ- 

γῆς κϑῳ Ἐχυχφοοιωτα κρείήονι ἑαυ: μαάχε- 

εϑαι,ἐπειδδ ὃ ἡ Πν.95, ἀὐθιξ πεπάυνϑύον ὃ 

“δὸς σϑτον ἀφρφοσζεύης; παλιν σΓ,ἐφη, πώ 

ἑώφαχας πόλιν αὐτιτα-Πουϑρζωυ “πσδὃς πόλιν 

ἑτέξϑιν, ἥτις ἐπείδδὺ ἡ" Ἴν.37., τϑαχοῦμα 

(αὐ τη ̓ αὐτὴ τῷ μοὐχεοϑαι ᾽ πείθεεϑαι δελά; 

ποίαν δ᾽͵, ἔφη ὁ Καῦφος,χαὶ σὺ τῷ παΐξϑς ἡἼα» 

λέγων, ὅτως ἰουοίξι σεσωφρφνίαζ αὐτόν: ον ἢ 

γῇ δὲ ἑαυτου σεωύοιδὲν ἐλάνϑεοίας »ϑὺ ὄἔχεϑυ- 

μήσεις,δούδος σ᾽ ὡς σϑοϊδ πώποϊε μοί" ἂϑ 

φη ὃν γξζϑαι λαθᾷν,ἢ φωρφίσοαι,ἢ δχιξιάσα- 

αὐ θδὲν Ουτὼν ἱκέμὸς “λοι φζχραξαςΐ' : 
λ γ δν κ᾿. εὶ δ. ͵ 5» ᾽ 

σε ὃ οἶδὲν ᾧ μὃν ἐξαληϑυς ὀξαπατῆσοι «τον, 
“ἢ 27 ͵ η «“ ὩΣ εν δ), 5 
στῶως «ζαπα-τηστξίν! αι, ὦ ς Ὁ ὡν τίς τυῷλϑςη 

ΝΥ ΄ς 3.6. -“ “ “ν , 

κωφδς,κ, μιυσ), οτιθν Φρονδηζᾷς ὀξαπαΐησάεν' 
...“ῳ.9.} ῬῬ " « ΔῊΝ 

ΠΩ ᾧνῦης Ἄρβάν γρηναι ὅτως σεοῖδὲ λαϑονία, 
πη 8 ἢ 

ὠφςιεα, ἐνομιζεν ἑαοτωἐχυφοὶ χωρία Ἐποκάαζ, 

Ε) - 

εν, 

Ὀὲ σοΏΠΠ1}) ἀο,πὸ εἰππὶ ᾿πηϊ τὶς, ΕΥΡῸ πη η]- 
ἴῃς ἀς]παποητοίη ἱπηϊταθογ, αἷς γτιις, 
αιοά ἰπ(ξατη εἰς, ἐσούο. [τὰ [Ἐπ 4 |ς: 
Επὶτ Ἰρῖταν αἰ πιλἀπιοτιο ἀπ, {δ τοῖα ακὶ- 
ἄστη τατίοης, ἰῇ βαΐγοπι ταϊιπη: Παυίάς ἰαΞ 
{τπππὰ οἙ,, ἰῇ που ποπὴ ἰπἰ τς ἀσοῃιςίη 4- 
Ὠἰπ]δάπιογτεῦε, Ν τέιτπὴ ἰρίζατγ, ΠΥ] γτς, πιο- 
Τἰις οἴ ἀποὶς, το σιπν σοπηποάο Ρασηας 
το (ππτοῦς, αὐ τὰ οὐπὶ ἀστείτηοῆτο ὃ ΝΊΠγῖς 

ταπα πος ραξξο ; (ΊΘοΙΕΠΠΠς , (πρρίἰοο πὶς 
ἰρίππι δάξεσετο, Αἴ τὰ ρ᾽ ασί πῖιπὶ ἰρίς ΕἸΡὶ 
ἀαπιηὶ δάτυ!εγῖς,αἰτ ΤΊσταπος, ἢ τα πὶ οοσι- 

Β ἀδδτιος, απ τὶ αιᾶτίι5 ρυοτ} (ποτ πὲ, 
ἢ ταὰ Πππε ἴῃ ροτείξατο. δ δὐιιτη αὶ ροῆ πε 
εἴϊε ποπιίῃοϑ ; ἱπη τ Ογεῖς, [4 τε ροτίς 
πγαχίπηϊ ργετῖ). 4πὸ ἀσρτγοποηί Βιογίπεῖπ 
ἐλοϊηοτῖθα5 ἐπι ογΟ ΟΙ 5 δὶ ταῖσι, στ Θ]αΪ ὁ πὶ 
ἁτθίτγοσῦ, ἔτασὶ ἤδητ, ΝΑπν ΠΉΠ1, ὥγτε, πο 
᾿ς το5 σουηραγαῖα ν᾽ άθταγ,, Πη6 (Δηϊταῖο 
τ θητί5 Π6 Ζυ 4661 ν γα ς Οα {5 ΔΙτοτῖ - 

τις νίιι πη ν] πὶ οἴ6. 15 Θμΐπν Πιογίς νι 
Ποιλῖη!ς γο δα Ἐἰφν 6] ἐογτίς, νΕ] ἐγ ιδεςὶ 
Ρατιτί, ἢ (ἀπι8 πτοῆτο ΠῚ {ὃ 415 {115 
418 ποπλΠ15 1Π οἰξτατο ροτδτί οὐ Ατῇ πηδτς 
Πτείδπιις., ὃἃζ απηϊοιῖς οΠπηηἰς νει Ε(Ε, ἃς ο- 
πληΐβίδγαμς Βοπα5. Εος ἰσίταγ, παῖε, ἀ 
οἰδ: στίαπι ραῖγθιη ται Ἴιος ἰρίο ἠϊε ἐς ἰη- 
απο ἔπισὶ ποπιίπεπι ξχέξιιυ εἱς, Οὐηηὶ- 
πο, αἰτ. Ετσὸ τα (φηίτατοπη Πᾶς οΠ76 ἀϊοῖς αα- 
ξεξτιοηοπι απίταὶ, Ποῖ οὔ πσυίτιάο, ποῖ 
αυϊάάαπι ἀἰ(τἰρ᾽ Πα ραγδθ!]ο, Υ γί ἢ ρτα- 
ἀεητιοτη οἵ πεςεῆς οἰ οι1π|,4 ] πιόπτς {8-- 
Πα {τ ποπῖο ἔατεγις : Πεα μα] 4πὴ (δ ῖτο 
ἅἷς εχ ἱπίδπο ἔγαρ! δπαίογίε, Ὁ αἱ 4 απτε πῆ; 
ταὶ Ογτζε, παῖς, πιπη παπάς ἀΠΙπι- 
δά ποτε: ποπιίπεπη δτία ἢ ν Π11ΠῚ ΟΧ Ππ{8- 
14 πηρητίς σσπαπτοπι ριρηδίς ΟἸΠΠῚ4]10 (6 
Ροτίοτὶ 4αππι νἱξξιῖς5 ΕΟ, πιοχ ἀοπηεητίας 
αὐἀποτίας πᾶς πα Ηποπὶ ΓΟ} ΝΟΣ ἴτε πη; 
αἰτ,οἰαἰτατεπα ν πὶ αι οτίες 414 Πὶ {Ε οΡ- 
βοπεήτεμι ν]ΠΠ|. ια ν ξξα σοηο [ἐπὶ α]-- 
τετῖ ραγοτο, απ Γοραρπαγο πα ]]οτὴ πὶ 
νογο,αδίθοῖς γτιῖς, οτἰαπῚ τὰ ρατγὶς νι ξεὶ 
οἰαάοπι ἡάτγαβ. 11 πιοπεὶς Θαν αἦ (Πῖτα- 
τοπητοποοαγὶ αὐ πτπποο πο πὲ ργοξεξξο 
ςοπίοϊας Ε[Ὁ, {8 ̓ δογζατοην αἀροτοπο, δά 
ΘΑ ΠῚ (Θταϊταζαπὶ γεφαξξιπη,π αὶ Πτη ] 
δπτοῆδς Πιοτίτιατα; οὐδ Πὶ ΠῚ Β1} Θουμ πὶ ροτ- 

Ἐσεῖς ροτυ πῆς, χυς παδθη δὰ οἰαπι,ν ΕἸ Ετ- 
τἰπλ ἀρεηάα; γ6] σοπῆςη 4 ρεῖ νίτη οχὶ- 
{πἰπτατγαῖ. 16 νετο (οἷτ ἢ 115,10 4 δ 115 Ἰρίατη 
ἔπ]! νοοῖ ς5, {10 ἔε ἔεΠΠΗἶς; ἂς {1 65 σα- 
σὸς, ὐτ ἀτάος, ἃς Πα ΠΠ115 οὐλν ΠΊΘΠτὶς 
Πιοπτίηο5 ἔα] 1ατ, (18: ατιγῷ οσσαίταη (ἃ ρι1- 
ταῦίβ,οα στε οἷδηη Πα 1 (οἷε ; νε 4π410- 

οὐ δὲ ράγατα εἶς τατἤτιτια οχ εἰθλαθας, 
ΒΡ 12 

ψεϊε δον 
Δα πιθηιξ 

τεάῖγε, 
αὶ ἀείδει 

τις 4ε " 
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παςοίτα (δρτα ρεῖας ο ες ετ5, θᾶ ἰρίερεν- αὶ ὩΣ εὑκ ς αὐτο ἔλαϑες γοοϑχαϊασκδ): 

γοητίσεγες. (εἰογίτατο νοῦοὸ ταηταμη ΟΠ 

ιρογαίει, ντ 6 Ἰοςῖβ ργοοα! ἀπ ΠΠεὶς πιᾶσηο 

σατη Ἔχογοίτα ργοξοξζας ἐρίττπὶ ἀπτοιιογτο- 

Τῆς ΡΥ 15, 14Π| σΟρ Α5 (Ὁ ργοχίπιαβ σοσο- 

τοῖ, Ασνοτο τἰδίπε νϊάςειτ. ᾿π απ ΟΥτγαδ. 

Ποπηηὶς ἱτα ν τε οἰαάες πῆ σοῖς δά οΒτοὶ- 

ἐπάσμι, ντ παισί τ, ἀταις 1105 (ς ροτίογος 

δάσποίοᾶτ ΜΕττο απὸ ῃιασὶς, Αἰ ἸσταΠ 65, 

παδηι αι ηγ [ἢ ρυθΠΔ 4115 ἱπέοτιου αἰίοο- 

αἀϊτι Ουΐρρε πη ποπιοτόδογς ἱπξογίογ,γασς 

(ὰς ὀχογοίτο σοῦροσγο, ἔς ρασηάπι ἰὨΠἘλαγὰ - 

ταγαπι ρυτατ: ὃζ σαρτς οἰαίτατε5, ἀ(οἰτίς θε]- 

Ἰὶ (οεϊϊς, ἄσπυο ροβορασπατὶ ἐχ ΠΕ! πχαητ. 

Ψεγμηι 4005 ΔΙ 4] (οἰρῇ5 ργα [ξἀτίογε5 ἂτ- 

ὈιτγδΏταν, 115 ΠΟΠΕ ΓΑ Πἢ πα Δ τίαπι δά- 

αὐεὶ ποροίητατο ράγογα σοϊαητ. νἸἄοεῖβ τα; 

, 1πθιοοιτ Οντα5,Π 0 ἢ ΟΧ τλάγο, ΠοηλΠ15 

ῬοταΪα πα ιις5 Ἀ]105. 18 σΟὨΓΙΠΘΏΓΙΟΓῸ5 ες 

πες πλοηάδοίθις 605,41 γεγα εἰἰσιιηϊ : ΠΕ 

1πί ατίαγιιαν δυιόξογθιις ἘῸ5., 48] ἐς ἃ- 

σαητ. Δ ἰσησίαβ, ἱη41τ, Πππς οταπιρα- 

τοῖα τα ππὶ πος ἐς  ΠΠΠς, σε ραξεϊδ Ἰπ- 

τοῦ πος σοηποητίς (ποτ, ααπλ 5 (οίγοῖ 

Πο5 ΠΙΠ1] οοσαπυ, ια Αἰἴγασος ρΡορ ρις, νΊ- 

οἶδ: Εηαΐάςπι πες ἰρίε ἄϊςο, (ο] πὶ πος 

ἢομγπε5 ἔτισὶ γεάάογο, αι (ς πο ἰογοϑ 

ποτίητ: ἢ ποη πος οτἰαπγασοοάστ, ντ ίε ρο: 
τίοσίδιις ραπμας ἄσῃτ, αει απο Π|ρα- 
τι ςο παπονίπποηίτ. ἀτοηϊηι, αἷς υτιις 

τις ράτοῦ ΠΙΠ1] δάσο Π14}} ροτροῖας οἵς 
Ὁπιπίπο: πλοτιῖς φαϊἀ δ, (ατ (οἴο,ης σγαι!|- 

τα ας 4; Ρατίατιγ: Εὐροτυ ααίἀηταηη οχ- 

{{Ππ|πτᾶς. πη ΤΊ τα Πο5,ν οἰ Ἰθηθῆτο τη ςτα 

πλᾶσὶς ΠΟΙΠΪΠδ5 ΤΘγα ίοτα ἴῃ πιοάμππι ἠο- 
τα ΠΠ]ΠῸς γε Δ ουο Νὴ ἱσποτγαβ εο5, 48] ἔοτ- 

᾿ ᾿ : Ω ᾿ 

ποτοσέπος ἔαγΙ 15 11ος., ἡ! ΠΟ ΓπΓΔΏΓΕΙ: 

ἀσας. ζὰ χά Ὁ Ὥσούτον πὐξδισβῥου ἐἰστῳ, ὥςτε 

Ἴσσοϑεϑεν ἔφθασας ἐλθὼν σοὺ πολλῷ ςύλῳ, 

“Ὡρὶν αϑτον τί παρ ἑαυτῳ δουύα μὲν αἰ, ϑροί- 

σοίοϑαι. ἔπειτα δοκεῖ σοι, ἔφη ὁ Κὶ ὅρος, χαὶ ἡ 

Οιαύτη ῆα σωφρονίζαν ἱχθυὴ δὴ ω,ϑοῳπος 

πῷ γνῶναι ἄλλους ἑαυ βελτίονας νας: πο- 

λυύγε μάλλον, ἔφη ὁ Τιγρανης, ἢ τὸν “χη 

ηὶς ἡ Ἤν. δὴ. υϑὼ Ὑ» ἰοῦ χρυ τη)εὶς ἔς!ν ὅτε 

ὠν.ϑη χὸ σῶμαι ἀσκήσας δα κουχείοϑαι , χαὴ 

Β πόληςγε ἀλούσοι, συμιμαηθες παδοςλαζοι- 
στή οἴονται αγα (αι γέσσιοϑτι αὐ' οἱ δ᾽ αὐ βῇ- ̓ 

»" ε ͵ 

πἴοις Πιγὲς ἑαυτῶν ἡγησωντοι, ζύτοις πολλείκις 

απ τὴν 
χας σξκ οἴξοϑαι τὸς ὑξριςας γιγνώσκάν τὸς 

ἑαυτῶν σωφρονέφερξς, σὲ ζοις κλέπηας τὸς 

μὴ κλεκη]ονᾷς, σε οὲ ζες «ψεουδουνδυες ζις ΟΞ 

λυηϑῆ λέγονζας, σε εξ Οιυς ἀδικῶνζος ζοις τὰ δι- 

χαμα. ποιϑνζῷς. Οὔκ οἴοϑα, ἔφη,δτι χαὶ γε ὁ σὸς 

πατὴρ ἐψευσαΐζο,ὼ Οὐκ ἐϊξυμπέδου ζᾷς ρος 
ε “»"Ἤ ͵ ὰ Κ᾽ ὦ ε Γύβ : -, -- 

Θ ἡμᾶς σεευ ϑηχ ας, Εἰδὼς οτί ἡμιής ΘΓ), οΤίοεου ὧν 

Αςυαγηής στευέϑετο “οὐ δαξαμνουϑυ: δλλ᾽ ὅσ᾽ 
πο Ο χὰ ͵ ες »ἋἊ ͵ ᾿ ῃ 

ἐγώ ὕτο λεγῶ ὡς Ὁ “γαΐναι μόνον ζευς βτίονες 

σωφροιί, ὁ νά. ὅ' δίκην διδόναι κ᾿ αοὸ Τ βελ- 

“ιόνων, ὡς τ» δ ἐμὸς γευῦ πατὴρ δίδωσιν. ΦΛᾺ » 

ἔφη ὁ Κύρος, ὅς σὺς πατὴρ πέπονθε υδϑὺ οὐδ᾽, 

ὁτιῶν ἅπω κα κον, Φο Ύ ται μϑωτοι, ἐδ οἷο, ὅτ! 
λ 7 λυ 

μη ἄϑρτα (ᾳεδαΐᾳ παθη." οἰ4 δίζυ ὦ,, ἐφη ὁ Ἀ ἢ οὧὗ 

Τιγραλης, μάλλον χοιζα δὸυ λούαϑαι δὐ,ϑι,9.. τοῦ 

ποῖς τῷ ἰδυρφὁ φοξε; ἔκ οἷαϑο ὅτι οἱ μδὺ τῷ 
τὸ οαάαπειγ, φιοά απίπηδάμπονποηὶς ρος [ἰουροτατῳ χολοίσμαΐι νομιζοιϑρῳ σιδύρῳ 

Μμεἰωσ ὃ- 

ΓΟ 
φταμιβὶ- 

γημὴρ {Ὡ- 

Εἰλοίμν, 

Πιιδ σγαιΠΠπλτιΠῈ ΕΧ Εἰ ΠλάτιιΓ,, τα ἢ δεῖ- 
ποτίας δοίο πη ρασπαγο γε ]ο} Ατασος αά- 
πο πὶ Πχδταῖτ ΠοΠαΪΠ 65, 05 Ὡς 1 ΔἘπ 
Βοηίσπο δαϊοααρητος αάξε Ἰηταοτ. Ε]οο- 

οἷης αἰςὶ5,1 Πα, πλθταν Ππουίπιθ5 Πλα- 

ἰοῦ οἢ{ε Ππρρ]]οῖο, 4ι4πὶ { γε αὐοίς αὐ βίσαη- 
τσ "ἃ Ζαοαα6 νοΓ πὴ 10 ἄϊσοτο, αἰτο- 

{π1.8 οἷς σπῖτι ΘΟ 5,4] ππογα τ ἢ, 1ἢ ἜΧΠ]1- 

τίηι ας Ραττία ρο ]ἀπτιγ, ὅζα  ρυσπατασί πλο- 

ταπτ πο πσοιτηθαητ,  πηοοοτα ἀεροῖο. 

Τειίάςπι ἡ ἰητοῦ παι σαηάιιπι πιοταιηζ, 
Ἠδ παπέγασι πὶ ἔλοίᾶτ, δὲ 4α] (δυαἰτατοπι ας 

νἱ που ]α εἰπιοητ, πε οἷδο συϊάσιη ας ΙΌΠιηῸ 

ῥτας πχοτα ἔταὶ ροήπιητ. Αὐ χα Ἰαπυίπητοχ - 
{]ςς5, φαΐας ἰάπὶ ν ξε] πα πτ, ας (ογαἱτατοτη 
αεὶ (Θγα 1 Πτ ΠΟΠ ΠΕΠ Π]Π4ΠῚ ρΡοήπης ΘΓ} 

πιασίς, Παπὰ Τοστιπατὶ Πομηἰπο5,οθο,Ρο- 
τι! . ἰοπιηο νεῖ Ῥγατογοα τηδηϊοίξας 6 ετ- 
ἴδῃ ἴῃ ἰς, Ζαφ]ς οηα5 πτηχοτιϑ, αὶ ρρο 

πταιουϑυοι,διίῷς ἐθελοισι χὺ πάλιν μαίχεοϑαι 

ἼοἸς εἰδθῖς;ους οἵ αὐ σφόδρα φοξηβωΐσιν οὐθρω- 

ποι, ζούτοις σοὶ “ὐραμυϑου δύοις αὐτι(λέ- 

πτήν δυυύαν )»λέγς σὺ, ἐφη,ὡς ὁ ῷοξος Ὥ ἐρίῳ 
τ ἂν “ "ἢ Υ̓ ᾽ 7 Ἂν ,ὔ 

καικϑαῖ, μῶώλλον κολαίᾳ ζις ανθρωπϑ 95 συ 

»,4,Εφη,οἴοϑα ὁτί ὀλη δὴ λέγω ζχίφασοι γὸ ὅτί 

οἱ νδὺ φοξείνϑυοι κοὐ φύγωσι πα-τοάδει, τὸ οἱ 

μίμογγες μαγεαῖ, δεόίοτες μὴ ἡ"Πνθαΐσιν, ὦ. ῥαϑύμως 

θύμιος δχκίασι" ὃ οἱ πλέον]ες, μὴ γαυα;γήσωσι, 

Ε Ἢ οἱ διώλείαν δεσμὸν φοξωυϑυοι. ὅτοι δὼ τε 
» ὦ 

σίτου 99 ὕπγε δωύαν) τυΐγόμν ὄχ τ’ φόζον. 

οἱ δ᾽ ἡδὴηκϑὺ φυγάδες, "δὴ δ 5“ νᾶψοι, ηδῪ 3 

δελάσοίες, ἔςην ὅτε διιύαν}) μϑιδον ' 4 δα)- 

μόνων ἐοϑίν ἘΣ Ἑὼ καϑεύδῳν ἔτι 5 Φανερωτέ- ἐζϑην π 

ΕΝ γόος τ ͵ Ἔν τὴ » κὸν ὥσην 
09» χα) Ὁ) Οἱςδὲ, δ φόρημα 0 φοζος: ἐῶ δ» ΠΡΑν, 

Φοξώμδρνοι 



: πε ΒΕ 11. ἅ χὶ 

φοζξεμδυοι μὴ ληφϑέντες δἰ ποθοίνωσι ,ασο9- ἈΠΟΆΛΟΠΙ ἀπ πλουσπητ,ῃ σαρεὶ πλοῦ ἢλὰ}- 

αποϑνήσχοισιν αξπασὸ τῷ Φύζου,οἱ νϑν, ῥιπῆϑν- 

Ἵες ἑαυτὰς,οὗ δ, ἀπα[χόνϑροοι,οἶ 3, Ὄσποσφατ- 

πορϑᾶροι. ἕτω πϑύτων τοῦ δ4νὼν ὁ φόζος μια- 

λιξα καΐζοιπιλυῆς ς ψυχαξ. Ἱ δὶ ἐμὸν πα- 

τέρφ, ἔφη, πῶς δοκᾷς Δ] σικφαϑαιι Υ̓ 40- 

Το ΠΑΝ νυνὶ δι οὐοιο νὴ νυ δ ὺ 
σόξὰ [υναιχϑς χὰ αἰϑυ πότων ἢ Ἰέκνων δωλείας 

φοξάτωυ; Σ ὸ Κύεος εἴστεν᾽ δννχὼ νει μϑρ ἐμοι- 

γε ξαϑὲν ἀπιςον ὅτω ὅτον ΔΙ κα, δυκᾷ δὺ 

το μιοι τῷ αὐτο αὐδρὺς δὴ) 4 τυχοιῶτα ἐξ- ̓  
υξεισα), ὦ σηασειγτα (αχὸ χῆηξα; ὦ αὐεϑεντὰ 

πάλιν αὖ μέγα φρονῆσοι; ὼ πάλιν αὐ πρά- 
οἵ “ἍΣκ ᾽ 5" ἐᾷ 

ἡμαΐα τ ϑαοδῖν ἃ γαὶ μὰ δὶ, ἔφη, ὦ Κό. 
μ .“ ͵ ἈΉΡ τα ὑμ δι κ ! 

ρέ,ἔχᾳ αδὺ ασεοφασάς τὰ ἡμέτεροι ἀμρῦρτή- 
« Ε “-ε»Ἅ» ΒΥ} ͵ Ν ἣ 

καΐζα,ὼ }ε ὠπιςεῖν ἡμῶν" ἔξες! δὲ σοι ὦ Φροϑύ- 
- οι ὦ τυϑυ ᾿Ὶ ͵ ΡΝ 

ὅκα ὠτῴξιν,κ τὰ ἐχὺρφὶ κατεχήν;»ὁ θλνο ο) 

τί αἹ βέλη “πιςὸν λαιμξαλφν. ἡ μϑύτοι, ἐφη,ἧ- 

μαὶ υδὸ ἕξᾳς σοϊὲν τὶ τότοις μέγα λυπϑμέ- 

γείς. ῥκεμιψησό θα, ὟΝ ὅτι ἡμής «ὐτῶν ἀἸτίοι ἐΞ. 
͵ », αὐ --ῳφἈ ͵ . ν 

σμμέν. εἰ δὲ τινι ἢ; αὐα δ τήτων “ο΄ βοιδιδους Ἔ 
αῤχέοῦ, ἀπιφῶν αὐτὸς φανείης, δοφι μὴ ἀκα 

“" , ὶ τὸ ΘΕ ͵ ͵ ᾽, «ὦ 
60 ποιήσῃς, χα) ἅμῳ ϑ Φιλον γοζμέσωσι σέ. Εἰ δὲ, 

᾽ ͵ ἦν 7 ͵ ν᾿» -" 

κὦὁ φυλοήουϑδοος Ὁ ἀπελϑοίνεο, μὴ ὄχιθης 

ἀὐζις ὥνγα ζ μὴ ὑξράσει!, δόοι μιὴ ἐκείνους αὖ 
ἐξ ! ᾽ “ γ) ς -“ .-᾿ 

ὅξηδη σεσωφᾳφνζν ετι δον ἤτενον τες 

δέησεν. δλλα ναὶ μιοὺ ἴους δεὰς,ἐφη,ζοιότοις υδὺ 

ἔγωϊε ὑπηρέταις, ὃς εἰδείην αὐαϊκῇ ὑπυρετῶν- 
ἣ -“ ᾽ “ -“ ἘΝ τς ! 

Ὡς, αηδὼς ἀν μοι δοκώ γρλους ὅς Ὁ, γιγγωσκάν 

δυχοίην Τί εὐνοίᾳ, ἡ φιλία τῇ ἐμιῆ Ὁ δέον συλ- 

67 

τοπτατνιργα πλοῖα πηοττᾶ ρεῖπ5 ορρεταητ,νεῖ 

ἴῃ ρυξοϊριεἰα ξεῖν ο! Πγᾶρ α]ατὶ, ν ΠῚ 115 

πλληὰ δά ουεητοδ:Υ (πο 60 Πλεῖιι5 ἱπτοῦ 
ΟἸΠΟς ΓΝ ΓΕΥΓΙ 1105 ΠηαΧῖπηο ἱπηροῖα αηΐ- 

ῃῖοσ5 ρεῦοο ἔτ. Αι Ρατεὶ αΐεπὶ πιο, αἱτι 

αυϊά εἴ ππῆς δηϊτηὶ ρατας, χα! Ποὴ ἰοἰσπα 
{πὸ, δ εὐἰαπὶ πλδα, ὅζνχοῦῖβ, ὃς Θηγ Δ ΠῚ 11-- 

Βοτγαπι σαι (δγυϊζατοῦ πλοτι τ τ τας: 
Οτεάο ἐπυϊάςπι, παῖς; παπὰ ἀϊη οατεγ,, 
Πεπιοάο παπὸ δἤδοέζαπι δηΐπηὸ εἴς Ν ετᾶ 

τθιτγοῦ οἰαίάεπι Ποιηϊηὶς ες, ρτοίροτγίς 

τοθας ἱπίο  οπτεγάροτο, ἀπιοτῇς (δ ῖτο οὔ- 
(πογηατῖ; ὃς Πρδοττατξ παηξξα γαγίις οἤοστὶ 
αὐἰπιο ἄς ας ίητεστο περσοτίπηι ος Πδγδ, 
ἘΠ᾿ τα ρτοίεέξο, παῖς, γτε : ἀε!ξξα πο- 
τα ἀρσογαπτῖ]α 4] πὶ σαυϊας,ης ἢ ἄος 
ποδὶ πασξαταιν. δεάθηΐπι τια Οἵ᾿ ἴῃ ροῖο- 
(τατο; ρτα πάτα σαίτο}}15 ἱπυροποῖο, ᾿Ισοααδ 
πγιηἰτὰ το πο ΓΌ 9 ατατς αἰϊι συράσιπηιϊς 

γοῖΐες Πάδι ρίρθας οαρότε. Νὸς θυ! Δ εη ἰῥ 
τρατο δείπγιδ., ΖΌΪ τος 5 πλασποόροῖ 

ἢοη οποπάκξτυν. ΝΝαπὶ τοσογάαγατι Ππηγ15: 
Ποτυπιὶ πος ἀπέξογοβ οχίίξοτο. Οὐ { οχ 

(ἰδ αἰϊσαὶ τγαάϊτο πη ρογῖο, 4] πἰ τῇ τὸ ἠε- 

Πἰχαοτίης, Η ἀξ τρίς ποῦ παδογα ν 4 τί5. 
σαι. πὸ ἤπιι} ἃς Ραποβοίαπι ργαίξες ἃς ἃ-- 
πίοι! 115 Παπα ες ρατοῦῖς. ὶ σίας π,ἀ πὶ 
Ὀδας ὶς;:ς οὔ ργαιοεῖς, ἱπρα Τρίι5 Ὁ ἰπ15 
ΡοίμοΓΙ5, 410 ππϊπτῖς ἰπ Ο]οπτοῦ (Ὁ σογαητ: 
νος, ης 1] πιασὶϑβ οτίαπι, ἡ 1Δπὶ ΠῸ5 πιοο; 
εἰδὶ ἀπε πιοητοῖῃ παι γε ποσδηάι. ἀξ 
ἐσοπῖς ργοίοέζο, ἱπ εἴτ ΟΥταβ., δι πη αἱ 
τα ἢ ἢ τὶ 5, πο5 (σαι ἀἀ ἀτιέξος πΠεοίΠιατὸ 
{πι5 ργαίξατε πῃ] Ὀρογαςβ , Πα πτοῖ νία- 
τατα δι δ στον 05 Δατ ἘΠῚ ἀπ πη ἀποιτοῖο 
νἱάετεῖ εχ δοπεποϊοητία, ὃς πιεὶ αἴποτε; 

͵ ῃ 72 “ Ἂς ΨΥ ΝΥ 5 ᾿ 

δαμβαμοιεν, οὐτοις αὖ μοι δοκῶ χὺ ἐδ οτάνγον- {Ὁ αυσά ξιέξο Πτορις ; πιοοιπὶ αἰσγοαί : Πο5 
εν ͵ ᾽ -", 2, ς 

ἴᾷς ραον Φερᾷν ἢ τς μισοιώζας μϑὺ. ἔκπλεω 

Ἀ πϑρτα α)αϊκη Ὡ [συ ποναυϑύους. ἢ Τιγρά- 

γῆς χοὸς ζαῦτα, Φιλία» δ), ,ἔφη, Ὥἰρὰ τίνων 

αὖ πιῦῖε λείοις οσοὥτην ὅσην σοι παρ ἡμδν, ἐξ: 

ες! κτήσααϑαι γιῶ; παρ ἐχείγων οἴομαι, ἔφη, 

ποβδᾷ τὰν “κηδεπώποτε [οὕτως ἈΚ πολεμίων 

ἡφλνηλϑμων, εἰ ἐθέλοιμι ἀὐεργετεῖν ἀύξις, 
« λ Ἵ “ Ε ἐς “ 

᾿ ὡς ρ σὺ κελέυ4ς με νεῦ φύεργετειν ὑμιαξ. 
Ὡ λ Ἶ 3) 9 ἐν ᾿᾽ 

ἢ χα) δυωύαιο αὖ; ἔφη, ῶ Κύρε, - τωΐπα φόντί 

δῷ γειῦ στῷ αὐ . 

πατοί, αἰντίκα,, ἔφη, ζω τίνα, ἐώς ζω Τῖσσι 
λυ » ͵ , ͵ Ἵ "7 

μηδὲν ἡ δικηκστῶν, τίνα. σοι ζύτπου χαειν οἱᾳ 

αὐτὸν εἴσεαϑει; τί ἢ, αὐ ὐτῳ τέκνα, » γωσαγκο 
δι. " ͵ « “ὦ, 

μη αφαιρη,τίς σὲ Ουτου ἕνεκα φιλήσᾳ μόνον 
3} .ἐ ͵ 

ἢ ὁ γομίζων καθήκειν ἑαυτῳ ἀφαιρεϑζεσαι; 

ἔσο ἀε!παπρητοϑ οτίατα τα ταση πῖς ξλοῖ- 

{πι5 Ἔχ Εἴπιο, “ται οος5; 4]: τα πιο (11 πὸ ο- 
ἀετιπο αδαπας ταππση οἤχηϊο σοδέξί ἔλσοτα 
Ππάφαπτ Αἀ απ ΤΊργαηδε: ἃ φαϊθὶιϊς ἀα5 
τεπι, Πα. Ϊτ,απιοτοτη ταητῇ γῇ ατῃ οὐί6- 
αιοτίς, απαπεῦ πιοῦσ τὶ Πσδτὰ πος α 1Ξ 
Ῥ οι Δ Ὁ 115 αγριτγογ, αἷς Ογγις, αὶ πα ααᾷ 
ποίι1 Ππδσίητ ἴῃ πὴς απίτποιῇ Ποῖ αἀῆοετῷ 
Βεπεῆοῖο νοἱίπι, φιις πιαἀπιοάϊιτι [αη, ντ 
ἰπ νοῦ δεποβοίαπι σοηίογᾷ, ποσταυίς Ν ΠῚ) 
παὶ Ουτς, ρος, παυῖτ, ιξαιιατα πος τοι 

ἰβοβ τ ῖν οι [ἐμῷ Ε Ρογογερασγίγο, συ τᾶτα ἰΔτρῚΓἰ αι Θα5, ΠΔητα 
͵ ͵ ͵ Ρατεῖ πιοὺὸ ΡεΙΠιῖι {{α]]}14 το πὶ νίσογο ΠΏ 85, 

41| παιηαιαπιίη τὸ ἔπ σ ΓΙ ΠῚ ΓΙ Π5; αΑ ΠῚ 
᾿Ππαπὶ οχ Ἐἰπ|ας τί δὶ σγατίαπι Παἰτα γα πὶ 
Θυτά τοι, {ΠΡ ογοσ ̓ ρίι, ὃς νχοΐοπι ποπ 
δαϊπηα5 ὃ 45 εο τ ποπηΐης πηαϑῖς αΠ] σεις; 
αίδπι 4} ἀγ ἰτγατωγ, ἰατο ΠΡῚ (πος οτρἢ) 

ἘΡΟΗῈ 

φ--: 



εἰ ΧΕΝΌΡΗ ΒΕΙΙΝ ΟὟἾΕΙ 
. . . Μ Ἁ ᾿» ἢ ] , ἢ " ᾿ 

Απ γΠυ ποῆὶ, αὶ σγαιῖπϑ5 Ιατασα {πτ,1η Δ πίω σὴ ρυϑυίων βασιλείαν εἰ μὴ ἼΖ - 

ἱ Ϊ ἢ Ζ “ 3 ὃ. φὸ , » ͵ Ατπιθηΐοϑ (α τορθαπι Ποα οὑτίποτο, ΡΥ Ὁ ἜΡΟΝ ὑπο θὼν δύ. 

πορὸ Οεαρίορτεῦ οτίαπι ἀς πο Ο, αἷς, ρεγίρί- εἰ θα πα ἢ αὐ μὲ ᾿ ΤΕ Υτον 

σααπὶ Θἰ ἐς: ΘΠ, πλο οἰἘΠΠπις ἔοττ,ο το - τὴ Φη: ἡ ὶ τῇ δ νλῶβον ΤῊΝ δρυμὸν ος ε δῆλον, ὅτι 

σεηι ΠΟἢ ΕΠ, τηαχίπηαπὶ εἰδὲ σγατίαμη ἰ,α- μὴ ̓βασιλάϊς Εἰ) ΓΟ στ΄ ὁ λαθὼν τίω Σ᾽ρ χζω, Ἴβασι- 

ἀπε δ ; : : : ἐξ σα ͵ ἐ τυ ἢ ἢ: λ 
Ὀἰτατὶ πη, ας τὸ ἱπυρεγίαπι ἐπ ροτγαποτίτ: μεγίφην αὐ σοι χάριν εἰδείη. εἰ δέτι σοι, ἐφ μέ: εὐσᾷ 

ΐ Ϊ ΤΙ ΠΟΤῚ ΝΣ ΤΩΝ ν᾿ τῇ ͵ ᾿ Οὐ 04 ἢ ἐτίατη σιγὰ τ] ΟΕ, ἱπαῖς, νε γος λφὼ αἰδι δε νει ἀὐα οὐδυώνθν νον γρνν ζῶν: 

εις ααπηπηηίπιε ταγαΐας, νὶ ἀπ ςεῆς- “« ΤῊΝ ᾿ Υ ἐ ξ 

κ᾿ Εἰ, πρεριυνιοστα ὨῸΠῈ γα 4 .1110- ἔπε ὁτὸμ ἜΠΕΑ σχρπᾷ ῬΈΚΙ ἈΣΕΠΈΈΡΜΟΙ 

ταίαταγα {τ οπγπία,ποῦάτο Πηρογο απ ν- οἱ ἜΡΟΡΕΘΈΛΟΝ ἐχήν ζῳ εὐνϑθαδὲ χα γης ρομέ- 

Πταϊο τεπιδηθητο. [ττάἄσηλ ἢ οἰγα τὶ εἰς, νε΄ γὴς τρχῆς," ὃ εἰωθυίας κα ζα νϑιυείσης. εἰ δὲ τί 
Ἔχογοίταπι διηρ ἢ ἤτηλ οἄποας; 41|6ΠῚ εχ- σοι μέλᾳ ὁ ὅ ὡς πλείφην ςραΐια) ἐξα γήν,τίνα 

1Π|πγ45 αἰ ἀοἰ εέξιιπι τε εις πα τα γι], » 5]... σ ἬΝ. ΡΣ ΩΝ 
Ἰπσνα ᾿ Ξ Ἶ ἘΠ Β αὖ οἷᾳ κάλλον ἐϊξετάσαι ζαυτηὴν ὀρθαίς ᾧ πολ- 

Πυάπῃ 41] οΟ ( ρὶτ5 εἰἐ νίμς ὃ 581 ρεοιηΐα ἡ ἀνος ΥΘΛΝΝ με νῪ 

4αοσας τὲ ππτ οριι5., αι τ. γοξειι5 1110 οῦ- ἥτις ἠδ: κεχεημδοῦ; “Ὁ ΣΕ Φ ΤΟΣ, ΠΟ Εν 
τοξξαχαηι μᾶς ριϊτὰς, αὶ δέ ποις, ὃς παδατ, Ἴτινας αὐ τα νομί ζς οὐκ πορίσαι χρῴῆον δ τς τ 
αυϊάαϊᾳ εἰς ἰκοὶς εἴπ ΜΙγες, νἱγορεῖ-. χαὶ εἰδότος χαὶ ἔγθντος πόρτα ζο, οντα; ῷ ̓γαῦς, ᾿ 
πλο,σαις ΠΟΏΟΡΙ5 δηλῆς, πγαίουί το ἀειτῖ- ἔφη, Κύρε,φύλαξαι μιὴ ὙΠ Α τ 
τλξπτῖο δάβοίας, αιιαπν αι Δ ποογε τα ρας ἃ Δ ΘΝ ἜΣ " 
τεῦ Πἰς ππθιῖς ρου ος. Ἡυἱπποάϊ φυα- 70) οἸέωσῃης ἜΠΕΩ ἜΘΨΗ ΤΡ Ἰδρυην ΜΕ 
ἄλληι Τίρτγαηος ργοξογορατ, Ογγιις ΔΓΕ ΠῚ βλανψα, ὁ μδὺ ζοιαῦτα ἔλεδυ "ὁ ὃ Κίρος ἀ- 
1ιχο αἰιιάϊςης, πιίτίῆσε ἀεἸςξξασαταγ, αι 4. καν αἰχυύρηδετο, (τι οὐγόμειζε πὗρωνεαζ, πϑρτα 

ἘΡΟῪΣ Αὐιτγαγθταῦ Οπληΐα {0 ] οσοηῃΐοέξα τ4π| εἴτ, αὐτῶ ὅσα - ὑπέογετο Κυ αἰξαῤ 4 ποραξ Ἶὰ 
μά Ανριε. {πᾶ ΟΥΑΧΑΓΙ Γα τ Πὴ (ε τεοερθίας. 'Ναπι ον νϑ ΣΝ 2 δρτμὰ ὙΠ ΕΣΩΝ ἐξ 
»ωνη, φιέ ἀἸχῚ 6 πχεπαϊπογας, χἠ είμπατο (6 ἔστασιπι, ΆΑγητο γο Εἰπεῶν οτίρ γάυκῳ ἡονμοιναμνω 
ΣΠΡΙΝ νεπιαίοτὶ Αὐηγοηΐα5 αἰηϊοῖ τα ἱρῇς δάϊπη- 3 κεν ἢ αξλαεν ἀρθιςαρης ζύτου δὴ τ’ εν 

“τα εῇ!- σοτεταγορεγα ἔα, 4αᾶ ἰπτοῦ Θο5 δῆτοα ἔι- μϑυιον ἐρωῖά, ζὼ 5. δὴ ᾳῦτα πειθωκ(ο ὑμῶν, 
εἰ. Πδτ. Ιτααιῖς ἀοίηςορς Ασπιοπίαπι ᾿ρίαπη. λές μοι σὺ, ἐφη,ὦ ἀῤιϑριε, πόσην μοι φςρ πῇ 

σΟΠΊΡΟΙΪατ. δ᾽ νοδὶβ., παῖς, [Π ἰηἷ5 Ππογοιη ᾿ | ΠΑΝ ἄϑον ΨΕΝ ἜΗΝ 
ἤξς ὃ Ἔ συμσε ς τῦστε ἡμαΐα συ ξ ἡ εἰς Τ' 

φεῆοτγο, ἀϊς μα] Ασπηεηΐθ, φαδητιπι πη {-- ᾿νλύμτ 9.5 ἀρεῖ, Ἵ ᾿ “" Ν λ Ἶ « 3 ͵ ᾽ 

(ατας 65 ΘΧοΓοίταπι πιθοιπι, Ζααπταπιψιις Τολέμιον; τσξς (. Ὧ δὴ λέγ ἕ ἀρκῶριος,α- 
Ροσαπία: δά ΒΟ]]πὶ πος σοηξοτος» Αά ας δὲν,Εφη ὦ Κύρε,ἔγω ἀπλόσερον εἰπτῷν ἐδὲ διὲ- 

τα Τὰ ὙΠ ἐκ ἢ ΣῊΝ - ἣ κι νον ἡ ἸΔἢ ͵ Δ οἠομεθου ἀπ ἐλ αμ τν Ππλ- χαιοτερονἢ δειζαι μϑὼ ἐμὲ πα Σδγώαμιν 
ον νυν γΝ7 “ Ψ " ; Ρἰ οίας πος ςααίις ἀΐσοτο ροβυπι,αθαπανε δ αν σὲ 5, ἰδῦγτα, ὅσην μϑὺ ἄν σοι δυκῇ ςραζιὰν 

σορίας νηϊπογίας, ]ιιλ5 ιιάθηι παθοο, σο- ΗΝ ἐπθν 
Ι ᾿ ἢ : ἐγ: ν Ιδλίσπτ «ΚΉν. Ἐ Ὄ τλοηἢτει,: α5 ν θὲ τα νἱ ἀογὶς, Πα πτιπιτδι “7190 ἍΝ χα Ρ ἘΡΑ͂Ν ἠδ ὴ θα, 
᾿ : Ε - Β -" “: ν 

νἱαπα Πιεγίτεχεγοίτιπι αθάποίτο; ΠΟ τε] - αὐτῶς Ὁ «ἷξε φϑς: δηλώστη μδυεμε δὲ- 
ἕ . ν ! “ ν᾿, οὐχ ς Ἵ » οὖ 7 

ἕϊο, υΐ στο πο γο ργα ϊο ἤτ. [46 πὶ ἀς ΤΠ χαρον σοι πτλυτα τὰ ον π᾿ σὲ ἢ (οὐτων αἰνῇ γτον- 
ΡΣ ΠΩ ς,ἀ} ν 9) ͵ ͵ ΘῊΡ ἢ - Ρέσαη 5:3: απ οἵδ, νεχυας πα σοδπὶ, ΕΡῚ ν Ἴα ὁπόσα τὲ ἀγ βέλη φέρεα “ὦ ὁπόσαι ἀν βέ- 

Πρηϊβοοηλετα ἀοίηάε [πἀτιᾶ5., ΖΔ ΠτιΙΠ οΧ ΠΡῸΣ δγπ τ ἈΕῚ ΚΟν, Ἣ ΥΉ5Ε ὉΠ 
[ιῖς διιξεγγα νος 15,δς σαδητῇ γε! παυεγα. Ογ- ΄ ἈΚ ΞῚ ἢ ϑ ξ 
Τὰ αὐτὸ: Ασα Ίσίταγ παῖς, οἰξε πάτο ταὶ ἘΠ ΠΤ ΜΣ ͵ Η 
ππδητα δὶ τ σορία;, ιαπτῆη; ροσιηΐας μαῖα. οὐ Ἢ λεγή οτὐρυϑιυιος" ἱσσεῖς μδὼ 

εν : - ᾿ τὰ 2 ἈΓῚ Ἔγυ. ᾿ θη ̓ τς Ηεις ἐν δον ̓  ἐπιών Ο νυν αρρϑυίων εἰσὶν εἰς ὀχ!ακιοαλίες,πέ οἱ 
τ] 446 Π]. αἱτ, ΑΥΓΠΊΘΠΙ1ς ἔογε πτ ο ες π1}- 13... ΠΟ ΘΙ ΣΝ ΥΡΝ ΠΌΠΘΘΠῚ, αἱτ, Ὁ εἰς τεταρας μυδια δὲς χολμαία δὴ, εΦη, 

Ἰε,υφάγασίες Π1}}}Ὸ ροαϊτες, Ροοιηΐα γεγο ὙΡΕΙ Ξῶ τα ἐν ; τ 
σεεὺ ζοϊς ϑυησζεσροις οἷς ο παηρ καϊελιστεν,Ες,ν, 

ὁπόση σοι δια μις ὅς], λέξον 3 ὦ πῦσαι γρη- 

[9 

(ἀπητῆια, οιιπη ἐμοί τ 5, ιος ρᾷτογ το ας, 
᾽ 3 ͵ ἔν ,ὔ 

δἀαίσοπτῇ γοιἀαξξα, είς τα] οητουιτη τα11- Εἰς ἀργύθκον λογεοϑεντα, Ιδλαυτοι πλείω τ 
᾿ Ἵ οΥ̓́  .. ΄ ε 3 ᾽ ͵ ᾽ ἊΣ ΠΑΤΓΤ: 1015 πιαίοσ οἱξ. Ετ Ογειις ΠΙΠ1] οὐμηξξατιι5: Φιραλίωνυὺ ο Κύρος ἐκ ἡμέλησεν, δὰ εἶστε, [ἐκ ἐιϑὴ- 

Ϊ , Ϊ ἢ ἜΦ ΠἸΤΙΩ͂Ὶ - ἐσ, “,» ͵ ᾽ «ὦ λη Τεοχοζοῖτα χης, ἰηααΐς, ραττῷ ἀἰπη! ἴαπὶ Ε πῆς μϑὲ ζίγμω φραδιαξ, ἐπεί σοι, ἔφη, αἱ ὅμωρφι "κ᾿ 
άϊπηρίτο πα], παπάοαιίάοτα Πα] ἠαὶ ΒΝ πΡλνη ; 

το πτῦ ἌΝ τ ΟΝ ᾿ - σι ἡ μμἰσ συ - 
Βηϊτίπη! ΡΟ] εἰδὶ ἐαοϊπητ ἐς ροσππίανετο, κ΄ 1 ρα σαν ἐρεῖς τάμα 

ῳ : ἕ ϊ ὃ "5: ἢ Τ΄ 
ΡΓΟταΙ εἰς φιϊηηααρίητα, φασ τευ πο- ὅ Το χε αὐτὶ (ϑὺ τῆν" πεντήχοντα ζᾳ- 

Ξ - Ἐξ ς ἧς ᾿ ͵ π ἡ ἡ μ 
πλῖηο ρδάοθ85, ἀτρία (ὐγαχαυῦῖ (ο]ἶτο ργος λαντων,ὡν ἐφερες δδιυσχιον,δυσλιασίονα, ΚΚυα.-- 
Ρζογοα, φαοά (οἰ τ οΠ πὰ ΠΟρ]ΟΧοσί 5. τ πὶ ξαρᾳ αἰπύδὸς, ὅτι ἔλιπες Ἐ Φοραν᾿ ἐμοὶ σὴ, , ἐφ», 
τπλιταο πα ὶ σεητί! αἰτοῦ ἀδέο. ργο Ζαϊδς. ΠΕ ἘΣ με  ΟΝΗΕ Ρ 

ἐπ ΕΜ ΜΕ ΜῊΝ . ὠλλω ἔκατον δδ σοι. ἐγὼ δὲ σο! υπιφρού μαι, 
ἐρο τηπτιο ἐατί5 εἰδὶ ρο]σοου, νο] ἃ] τα της, κ 

ἀνϑιὸς 
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(9 
Αὐδος Αἰ γϑθ ὑὸν εἸΛΆ τ ϑανείσῃς," δὰ- Α Τυροθοποίπιαηῖς, θοποβοίαᾳ πα οἴα ἱπτα 

λᾳ πλείονος ἀξια ἀὐεργετησᾳν," ζᾷ χεύμα- 

ᾳ ἀπαριθικήσᾳν, δὼ δοώωμα! δὼ δὲ μκκὴ δύ- 

γω μία! αἀδγιύατος αὖ Φανοίγεζων οἴκοι, ἀδὲχοφ 

δὴ οὐκ ὦ διχᾳίως χρινοίμαζω. χὸ ὁτριυῦριος, 

“ϑ9ς “αὐ ϑεων,ἐφη,ὦ Κώρε, μὴ ὅτωλέγε;εἰ 

8. μὴ, ϑαιρροιωῦτεί με ἕξζφο Συλὰ νόμιζε, ἔφη, 

ὡ αὐ καζαλίπης, μηδὲν ἡ ον σὰ ἐὴ) ὧν αὐ ἐ- 
3. "} 97 ΟΥ̓ γς, “ ὦ Ὁ - 

χῶν ἀπιης. εἰεν, ἐφ ὁ Κύρρες. ὡς): 5 Ὁ γωνὼ)- 

κα ̓ὐπολαζν, πόσο; αὖ μοι. 

πῦσσει αὐ δχινα μων, ἔφη ὑχίο ὡε]ε ἴρις “πα: Β 

δας; ἵ χαὶ ζούτων, ἔφη, ὁπόσοι αἰ δεωναϊ μέιυ. 
ἀἰκϑν,ἐφη ΟΚ ἑρος, τα “ϑὺ ἤδη διπλιάσια, 

“ ὀγτῶν. σὺ ὃ,ἔφη,ὦ Τ »ρα)ηγλέξον μοι,ὁπὸ- 

σῷ αὐ ἀρρίαμο, ὡς]ε Ἔ γα ας Ἔσολαθῴν ὁ δὲ 

ἐτυΐχόμε γεσγαιμιῦςε ὠν, ὃ αἰ φρφιλαΐ Ὁ - 

γαγχα. ἐγὼ «ϑὺ,ἐφη,ὦ Κύρε, κἂν τῆς ψοχῆς 

“Ὡὡριαϊ μέζων, ὡς)ε μήποϊε λα ἀὕσω ζιύτην. 
σὺ μδὺ ζύνιυ, ἔφη, παῖς Ὁ σήν. Ορξὲ "ὃ εἰλη- 

φθαι Τἔγωϊε αἰ χιολωΐζον την νομίζω, σῷ 
͵ 

͵ «ε 

ἡ μιοίϊοι δης; ο- 

[εμὴ πώποῖε Φυλϑντος ἡμας σὺ ὃ ὧαρ -Ὁ 

φΟἸΑταταη;ν Ο] Ιρίαπι βασι ΐδιὴ ἀοπιμτς:-: 
τατασι,  Ζυ δι ροτεγο. 51η αὐΐοπι; νἱ- 
ἀετὶ απίάοηη, τ αὐδίγγογ ρότογο ἀοἐξίγατας 
α ἔλουίτατς τεἀάεπάι, {δὰ πα ἤξτεις ταιθ τ 
Πλογῖτο ΠΟ ΠΟῺ δεηίοθοτ; Ετ Απιξη δ: 
ΟΒίεοτγοτς ργοίοέζο,μαι Ογγε, ηχαίς, πο- 
1Π10Ὸ Ῥαέξο Ισααὶ : σετογοσαὶ πλίηϊις θοπΟ ΄ 
ἴπ τὰ ἀπίτηο οτγο. ΕΧΙΕΪ πχαἱ5 (οἰ σον, φιιαίς. 
ΟὈΠΊῆτ6 ρει 5 ΠΟὈ 5 γα 4 εγὶς, μι Π1|0 
ΤΎΪΩἰ15 τας ΕΠ; ἀτα πο 1{{|π Πηζ, 45 Ηἰπο 
τοσυσι Διο γ5: Εἰτο {δίς οὶς γτις. Ν γα πὰ 
νῖ νχογοπιγοοὶ ρίας, υαητατη ΤῊ] ΠῚ ΡΘΕ ΟῚ: 

πα ἀςξάοτίς ὃ (ΟὐἸλητι πη πγξὰ ἴῃ ἐλοιίταῖς 
βιοτίτ, ᾿η Ζαῖτ. Ὁ αἱ" ντ θαγοςὸ οτίαπη ρτο 
Ηϊς. αἷς, ιιφητα πὶ ἤγδα ἴῃ ξασυ]ταῖο [που 
Ετρὸ ἴδηι πα (αἱ εοἰτ Ογτιις, ἀπ ρ]6 ιηρ]1- 
ΟΥΟ5 βιεσίττ 115. 4845 τὰ ροΠηάος. Εττὰ Τ- ὁ“ 
σταποβ, αἵτ, αἷς πΉ1Π], ατιδπτὶ γραπογοσ, να 
νχοσόιι δὲ Γοοίρογο Πσεγοτοῖς νοιῸ Ποῖμς 

τᾶς ἔοττε πλατίτις ογατ, ὃ (πα πλπτὸ μᾶς ἀπιὸ- 
τα οδρ!εέζεθαταγ. Εχυϊάξ. ᾿ηηιῖτ, νοὶ] δηὶ-- 
τῆς ῥτοῖίο της γτοἀεπιοτίτη, πα νσυᾷ ῃςς 
(ογαίτατξ (τείας. ἢ Ἰριταγ, ᾿π Ζαῖτ, τι αρ- 
ἀποῖτο. Ναπὶ σα μ!ἀ δαπι τη σαρείαϊτατ νς 
ΠΙΠῸ πεψαδααᾷ δγδίτγογ, ἡ αηῖο τὰ Πα Πη: 

Ογτνή δά- 

Ρήίμος {μὲ 
Ῥγειίο γεᾶξ πὸ ΠΣ ἢ δῶ κεν  Ω: σγον, Ὶ γε: τ 

γε, ἀπαιῖς τὴν εἰ γυναῖκα ὁ ἕους παιδᾶς, μη- σύδηη ΠῸ5 ἀθίεγο τ. ΤΙ φιιοα; Αὐπιςηὶς, 4,» 
δὲν] αὐτῶν κα αϑεὶς, ἵνα εἰδῶσιν ὅτι ἐλάϑεροι τᾶ νχοτξ ν τὸ ἡ τῆν ρον τὴ ἐπε ῖ Ρτο 

ΤΕΥ ἌΝ ΡΑμΝΝ | 15. ρτοτίο (οἰ ατο : ντ (ς Πθεγοβ αἰ τε νοηῖτα “ὐϑϑέσεα γται.χαὶ νξωῦ υϑι, ἔφη, διάπγάτε 15 ρὲ 
Ξτι ΣΣ ἢ; πλόκον ᾿ ἢ ὉΠ ἀν φίοίδηι. Αοσπισάδ απ ἀξ ἀρυ πος σοπαῖα, 

πβακήν ηγησαιγιες ὃαπε τλν μος ϑεϑα {πηλρτάνογο σοσηᾶ, πο ΠΠ τι οὐ τ απίπηο 
ϑύμος. ὅτῶ δὴ κατεμέναν. σκζευδγτων δῈ νοίεγο, ἀΠσοάττς τα; ααῦ πα Πδητ,ατα; 

Ὰ ᾽ 3) δ τς ΣΝ τὰ » 

ὁ δῴανον,ἐπήρετο ὁ Καὶ ὅρος, εἰπέ μοι,ιέφη, ἀςαπαίῃ ταἰσογπδουΐο νογίγὅταν, ἰητετγος 
κ , [οἱ ἘΕ ᾽ νι εἷ - Ἷ " τὰ Η Η 

ὠ Τιγφανηνπϑ δὴ ἐκένός ὅξην ὁ ανὴρὺςσέευε- 8.5 Οὐγτασ: Π1ς πλῖμι ΤΊρτΑ ες, παίτ,ν δὶ 
τος ΕΣ ΑΦΉΡΥΣ ἐδύκ! ἀδὸ ταῦ 4 εἰ γί Γ1}16. χα] ποιοῖ νοηστὶ (ο]ε- 
εῶορ ἐδ ιτμός  ραόκοι ἀΜρς ρα αβρ ον Ὀαῦττα φαΐ πλ}}01 ν εἰ τίς πομγίη ρ] ατῖ- 

αὐτὸν. δ γὸ,εῷη, απεκτάνεν αὐτὸν ὅτοῦσι ὁ ἐμμῦς 1 11ΠῚ δαπηίγατί. ἢ Ποη, Αἰτ ρατοῦ Πῖς πηςιις 
͵ ἐ λ 2 “ 7] Ν οΝ ΝΑ ΡΞ Ὁ 

πατηρ; Τί λαίξων οὐδε ϑόγτοι; 2 οι φ)ειρν αὐτὸν 1) εὐτη Ὀςοἰ Ἐπ χυο ἀςργς μδίμιπι ἕλοίποτε. 
ὙΠ ΕΝ 5 ψ ψυυνΝν Χ ΕΣ ΤΡΕΥ ΠΝ - ᾿ ἘΠΥΤΤΙ ΟἹ . Πορείηῷ ἘΦ (κε. χα τοι, ὦ Κόώρ, οὕτω κριλος καγαι)ὺς πηα]ο: [᾿σεθατ,πὶς αίρίο σοσγαρὶ. Ατ ΜΈΓ ρυίδμμη 

ταὶ Ογγε,αάεο ργδοίδεις ὃζ Ποπ οὔτι νὴγ ΟΞ ἀμυπὶ οε- ζῶ ἐκῴος, ὡς ἢ ὅτε Ἔποϑνήσκάν ἔμξηε, ασδ9ς- 
καλέσας Με εἶπε, μή τί σὺ, ὥὧ Τιργραῦη, ἔφυ, 

ὅτι Ἐποκ]ενᾷ μὲ γαλεπήνης τα πατεῖ. 6 75 
καυχϑνοία, τον πϑτο ποιΐ Ν ΣᾺ. ἀγνοία. ὁπῦσα 

Ἐ ἀγνοίᾳ. αὐθρωποι ἐξα ζδτόμασι, πϑῦτα ὡ- 

κέσια ζιῦτ' ἔγωϊε νομιίζω.ὁ υϑὺ δὴ Κῦρος ὁχὶ 

Οὐτοις εἴπει φάῦ τ αὐδιρὸς.ὁ 5 ἀρῥδιυιος ἔλεξεν 

ὕτως ὦ Κῦρε," οἱ ἑαυτὸν γεωαιξὶ λαμ- 

(αγοΐ)ες σεουονζᾷς ϑιλοτοίες αὐδρας,ἕ ὅτὸ αἹ- Ε 

τίώνϑροι ὐΐοις καζακλείνοισιν,ὡς  σωφρονε- 
φέρας ποιϑνζῳς δ γιοωαἴχας δυλὰ νομιίζονϊες 
ἀφαιρῴαῖ Ταυζς τίως προς ἑαυτὼς φιλίαν, 

δὶς τϑτο ὡς πολεμίοις ὐδθις χρῶνται. χαὶ 

ἐγὼ Ἴ κεῖνο, ἔφη, ἐφθόγησοι, ὅτι μοι ἐδόκει 

ταῦ, ν᾿ τί} δτίατα., Φασμη τηογίτα σης οἤεῦ, τῇ 
ἁτοοῆπτο ταὶ ἀΐσοτος : ΝΕ τὰ ραιτὶ, ΕἼ τὰς δα ᾿ 
πο5,4Ζυ  ἀιίδτη {ποοξίπογίς, φιιοα πῖὸ τη οτ- 
τς πνυ ταῦτ Νοη οί πο οχ πιαϊειοίςπ- 
τα, (εἰ ᾿ρπογδηγίδ ἔδοἰτ. Ὁ σι ηϊς νοτὸ 
ΡΕΓ 5 πογαητίαπη ροσσδηῖ Ποηχηπος, Θὰ ρὲςΞ 
τοῦ ἀπίπηὶ (ςπτοητί πὶ ΠΟΙ Πλἰττῖ, συ τ θη 
ΓΟ τΓοῦ. ἈΔ αιια νεῦρα Οὐτις αἰτ: Ηξ ατια-- 
Ἰεπὶ νίγαπι. Αγπτεηϊας αατῷ πος το ΐο-: 
ααπτα ΕἰΕΝ ος 1], πηλὶ γτς,  νιτὸς [5 
εἰπὶ νχογίθιι5 {{π||5 ἐλ} Π] ατίτς νεγίἢτα 8 
ἀεργεποπάμηξ., ΟΡ Βάπο σμ]ραπι σοὶ ἢ τοὺ 
τογβοίπητ, ιιοά ἢ πηαρὶς ἱπτο ΠΙροητες τος: ὅδοτεῖέ, 
ἀδηγνχοζοϑ {5 : (αὶ αιιοά οχιἰπηαπτα- κα τς 
πιοόγοῖῃ οος ἢ ὲ ἀείτιιπι ργςτίρογο, ἀοἶτοο ροίία, 
ΡΙο Βοίξίθιις Π]ος παδοπε. ΤΠ ἀοπη δὲ ἰρίς {Π| δι βού 
᾿ιοπαϊ πὶ ἐπι ϊ, φ ἕλοετο παίμὶ νι ἀοίδαται; το 
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ντῆ ας πτοὰς ἰρίππι πιαρὶς, πΔτῊ πῆς, Δ4- Αἰ Σ 
ταἰξατδιαγ Ετ Ογγας : Ργοξεέξο. Πα, Πὶ 
Αὐταρηίς, μιιπηαηί τας 414 46] α1ΠῸ νἱάο- 
τἰδτασας φάσο, πὶ ΤΊργάπ65, ἱσποίςϊτο ρα- 
ετὶ. Η αἰπίπηοάϊ φυπτη τη Ποστοιηρογε η- 
ἐεγ εξ ἀΠογΠθης, δὲ ἀπηδητεῦ, ν ραγ γαῖ, 
(ς σοιπρίοχὶ εἰἴξηγα γεσοπο! ατίοπο; εἀγξ 
βεητῖς νὰ οἰμπι ΧΟΣΙθι15 σοηίσοπΠίις. αἴιοΞ 
δ ππτ. Ὁ αππιυτοπὶ ἀοπηλιπὶ ν ἢ ΠΠοηὶ, 
Ογτεὶ αἰϊιῖς ἀρ επτίαπι οδτηοιηοίαθας, ἔο ́ - 
εἰς ἀπο τ1 Αἰ ἰι15,4 }1π|5 πηδη ει ἀπο Π1, αἴ- 
αἰις ἐτίατη πο ὨδπΟ ρα] ΠΥἰτ Ποῖ ἂς 
ΡΓοςοτγίτατοι. Ἄταμςο Ποῖς ίαης Τίργαπος 
νχογέ πτούγορσαθαῖ: Ν τη δὲ ἰδὲ, Πηεα ΑὙ- 
τποηΐα, ρα] ΟΠ οσ οἢδ νῖίις εξ Ογτγι ὁ Ρτο- 
ἐεέξο,αἰς ἢ], πο αἀρεξξαδαπι ης εα411- 
ἀειπ. Οὐ οπὶ ἰριτατ πος ΓἸΊρταῆα5. Εὐπὶ 
ῥέξεξιο, φυΐαίοθαταηπας ίὰς ρτοτίο (ς τοά- 
οτηρταγαπι, ΠΟ οταϊταζοί ἜρῸ {τυ 6 Π1. 
Ασταιῃ ηυϊ ἐπι, νῖ ρᾶζ ἐγαῖ, γαθιι5 [παϊ{-- 

ἀποαὶ ἐγαηίαέξίς ἡ ποτὶ νεύπηηας (ς ἐςαε- 
τὸς. Ροίυίάϊο νοῖο Αγπχεηΐας ὕγτο, δ εχ- 
δέοίται νηϊπογίο πλπηεία τἀπη]ιδπὶ μο- 
(ριεἰδς πλμπτρας {π|5 οἀἸχΊτ, αι δ ιι5 1η τα Π 
τῷ δάμη γατ,νττεγείη) δά ἀΐοιη δάοί- 
{ξπτ; ὃς ρεσιππίδηι ἀς αι γτγας εσογατῖ,ά- 
Ρ ἰσατᾶ ἀςπιιπιογααίτ. (ὐγγα5 ἀσοορτα (απ- 
της, ἡ π4π| ροροίσογατς, ΓΟ] τιατη γαπλ Πτ1- 
ΤᾺ] ἰπτογγορης, το Γ ΟΧΘγοί τι πὴ ἀπιξξ τις 
οἴτευ; ΕἸ τας δὴ ἰρίς. Α ἃ χυα τείροηάϊε ντοῦ- 
ατιο,ας ρᾷτοῖ 4] 46, πο πηοιιπλα; τὰ ἐμ. 
{ετῖ5: ΕΠ Ππ5 νοτο: Εαυί4οπὶ 5 το, πὶ Ογτα, 
ΠΟΙ Αθεγο: ΠΟΙ {1 οτίαμη σοτηϊζαγὶ τε οἱ ΟΠ 8 
1ηΠπαγ  ἀγοί παι) ἀεεᾶ. τ Οὐτγιις δα Ποοτὶ- 
{α{δ]αῖο : Οιδητὶ αὐ τς γθἸπλδγοπὶ, 1η- 
αἰπξ; νὲ νΧΟΥ τι ἰἈτοῖπα το σοίξαγο αὐ ϊ- 
τοι Ασποη οριβ εγτνεδιιάΐαε, ἱπαιίτ, αά- 
ἀπιοάπὶ οηΐ ΠῚ 114π|, νυνὶ εγε ἴσεας, φυϊά- 
αυϊά ἐρετο. ογαιπὶ 14τη,αἶτ, ποτα ρα ἔμοσίς, 
νῖ σοἹ !ς ἐξῖς (τοί ῃἰς5 δ ἴτοῦ νος σοπηράΓοτίδ. 
ἘχΙίπηεσ νο] ηγ, παι ΓΊρταΠ65,Π05 οθη- 

τιδίμτιβ 115. Ζασοι!Π14; ρᾳῖοῦ ἀξάοτίυ, ἀἢι- 
τυτγοβ. Ασταπι αυΐίάεηι Ποίρίτιϊπι ποτα πλῖ- 
1ἴτος ἐχοερτὶ, αίετί ς ἀςάογαης. Ροβε 16 
Οὐγτγις ἔππητο (ςσιην ΤΊρταης, ἂς Μεάοτῖ 
σααίτατη ργα!ξαητΠΠΠη]15, θα 816 {5 Θτία πη 
φΠηϊοὶς., φαοίσιιῃ; σοιπ πιά πὶ οἱ νι πὶ 
εἴτε, γεσίοποπι οσοαιίταῃς σοπτοπΊρ 4 α- 

ΧΕΝΟΡΗ ΡΕΙ͂Ν5Τ. ΟΥ̓ΆΙ 
Ο ΤΥΛΥ 3) » 
ἐμοὶ ον ποιᾷν αὐτὸν μᾶλλον θαυμα ζν ἢ ἐ- 

μέ. καὶ ὁ Κύοος εἶπεν, διλλα ναὶ μεὶ ζιὶ ϑεοιὲ, 
ἐφη,ὦ ρμϑμιε, αὐ, ϑοφπενα, μοι δοχῴς ΠΣ 

ᾧν, χα σὺ, ὦ Τιρβανή, συϊγίνωσκε Ὁ} πατρί. 

πότε μδϑὺ δὴ ζιαῦτα ΔΙφλεϑείῆες δὰ Φιδο- 
Φρονηϑενϊες, ὡς εὖρ εἰχὸς, οἰ σζευῶλλα γῆς, 
ανααῦτες ὕχὶ ζὰς “ρξμαι μείξας σεωὺ ὃ γυ- 
νά ξὶν, αὐληλάονον δὐφρωινόνϑιοι. ἐπεὶ δ᾽ ἧλ- 
90γ οἴκαδε, ἔλεδιον ἦὉ Κύρου ὁ μϑὺ ἡις τοὶ σο- 

Β Φίαν,ὁ ὃ τίω καβεθίων, ὁ δὲ πω τραστηΐζᾳ, 
[ἘΠ κ ἊΝ ͵ Ν ᾽, 
ο δὲ τις] χα ἘΦ καλλος χαὶ Ὁ μέγεϑος: ἔνθα. δὴ 

ο Τ᾽ γρανης ἐπηρέϊο τίω γωναϊκα χα! σοι, ἔφη, 
ΟῚ 7] Ε Ἱ ς Ὑ ΠΑΥ ἯΝῚ 
ὦ Φρυδυία, καλος ἐδυκῴ ὁ Καὶ ὅρος τῇ); δλλὰ 

ΔΑ, 39. » » ᾽ ͵ ᾽ ἘΔ: μὰ δὲ͵, ἐφη,σῴα ἐκάνον Τεθεωμέώωυ. ὥλλα τί- 
Ν δ Ὁ) ς ͵ ἢν ἀτὺ Ἀ-. ἢ «ε ἃ μάω; ἐφηο Τύιέγρανης. Τ᾽ εἰπόντα νὴ δῖα, ὡς 

ΕΒ τὴ .“" ΕΒ ΄ « 

Φ αὐλν ψυχῆς αὐ Ὡρια! ὡς]ε μή με δαλεύάν, 
, λ ᾿ ᾽ ᾽ 2 

τὐτε μϑὺ δὴ, ὡςαῇρ εἰκϑς, οκ, ζιούπων ε)ε- 
͵ ᾽ “2ἷ΄7Ά 5. «ς πάσοντο σεοὼ διλλνίλοις. τῇ σ[, ὑξεραία. ὁ φς- 

͵ , ΤΥ ΠΤΝ ΠΕ ΥΕΡΝ α λϑμιος Κύρῳ υϑρ χα τῇ φρατίᾳ, πάσῃ ξένια ἔς 

σ πεμπε᾽ πσροςπε ἢ. τοῖς ἑαμήν οι δεήσοι φρα- 

τάσεοϑαι, εἰς πράτίω ἡ μέξοιν παρήναι τὰ δὲ 
χοιμαΐζα ὧν εἶπεν ὁ Κύρος, δισλασια ἀπ: 
ηδαθμωησεν.ὁ ὃ Κὶ ὅρος ὅσει εἶπε λαξων,τὰ ἀλ- 
λα έπεμνεν. ἤρετο δὲ πύτέρος ἔξαι ὁ φρά- 

τόκα ἄγων, ὁ πταὺς, ἢ αὐτὸς. εἰστέπτζου δ) ἅμα, 
ὁ νϑὺ πατὴρ ὅτως, ὁπότερον αὐ σὺ κελδ)ης" ὁ 

δ παῖς ὅτως ἐγὼ μδὸ οὐκ Ξἰπολείψομα σου, 
ὦ Κύρε, ἐσ), οὐ σκευοφόρον Με δέη σφι συνα χ9--: 
λεθῴν. ἡ Κώορο ἤχιγηασας εἶπε, ἡ ὅλ: πό- 

3) 34 7 " ,ὴ. - ΟΝ, « Ῥσῳ αν εϑελοις,Εφη,Τ' γιωαϊκα σῷ ἀκούσει, δ Τί 

σκϑοφοράς: δυν σον, ἔφη, ἀκάφν δεη σά αὖ- 
ἜΜ, « εἰμ, ᾽ “ὉῬε 7 

πἰω αξω Ὁ ὧὡς)ε οραν ὀξέςαι αὐτὴ ἣν τί αὐ 
5, αἰ γ) 2 ε 

εγὼ ποραηω. ὥρα αἰ, ἔφη, συσκά αξεαχ υ- 

Δὲν εἴην νομίζω, ἔφη, σεουεσκευα σχκένες παρ: 

ἔσεαι δ, αἰ ὁ παϊὴρ δῷτοτε μδὺ δὺ ξενιαϑέν- 

Ἴες οἱφραϊιῶται ἐκοιμιή,ϑησαν. τὴ δ, ὑφξερωία 

λαξωὼγο Κύρος τ᾽ Τιλφανξω, ἡ Ὑ μδων ἱπ- 
[ Ι Ὺ «ε ε 

πίων ζοις χρυ τίςοῦς,χὸ τὰ ἑαυ Φίλων ὁπόσοις 
Με 9 ἢ ΕΝ ᾿ , “4, ͵ 2 

χαίθος εἐδὸκ 4 ἐ), «ἰξκελαύνων Τ χώρων χαὶε- 

τασντ αι ἰοςο σαἰξο] πὶ Πγιιη!οη ἀτπὴ οἰ" Ε θεώ τῦ, σχοπῶν οὗ πφμεϑείη προ ουλολδ ἢ 

{ετ,εσπάεγατγοτ. Ουπη 4:46 ̓ ὑραπὶαποά- 
ἄλπι νοητῆοι, ΤΊ ργαποπι ἱπτογίοσας, 4]-- 
τιαπὰ ἢΠ|Π πλοπτος εἤςης, νης (Πα αὶ ἀς- 
οαγτςφητος, γα ἄας ἀσογοητος ΤΊ Τα Πο5 
πῇ οἱ πιασηίἐγαῖοτῖ, ταζίιπη ᾿ῃητοττοραζίαῃ 

1) πλῦτος ταπς ἀδίοιτί οἰ] ητὸ ΜΙ πῆς γοῖο, 
ἰπαυίτες πλρον οηπι ρεσαατοῦος ἔἴος Πα- 
Ὀεηι, οὶ οοτουῖς Πρ αιποᾶτ, χυ! αιᾳ νίάο- 

3 2 ΕΣ - 

ἀκρὸν ὧ; ἐλθὼν, ἐπήρωτα δ Τιρφαλίω, ποῖα 
γ᾽. ἡ ᾽ ε ᾿ ε "“"Ὅ»: 

ὧν ξἰἪ ΤῊ ὀρέων ὁπόϑεν οἱ γαλδὸηοι κατὰϑέ- 
χ ἐψ « ᾽ , ἕ 

οὐ]ὲς ληΐζονται. χαὶ ὁ Τιφφανης ἐδείκνυεν. ὁ δὰ 
λῃ, "ἤ 2 

ζῷ ορὴ ερυμμα, ὅς 1ν; 
͵ ᾽7 “ΜκνΝ » 

παλινήρετο, γέ δὲ ωυτα 
Υ ᾽ Σ ΟΣ Υ 1". 3: 

δλλ αεἰ σχοποὶ εἰσιν ἀκεί- 
7, 

γέΦη, 

᾿ ἕ . Ε «“ Υ 

γῶν» οἵ σημαίνουσι τοῖς ἀὐλλιοις Ὁ, Τί αὐ ὁραΐσι. 

οὐ μι δὲ 

ΡΝ 
τίου, 

ἐϑεώροαυ 

4 Ψ Υ 

ἀπεέπεμι - 

νόμιζε, 



ΠῚ ΟΣ ἡ ΧΕ ἱ ΤῚΤῚ᾿ γὶ 
“ἡ οἱ, ἐφὴ ποιῶσιν ἐπϑιὺ αἰοϑωνται: βοηθοῦσιν, Ἀ τπτ. Ατ χα! ἐλοίαητ,αἴτ,αῦ ΑἸ Φα ἀ (ομίο- 

᾽ 7 κε ») ὦ ἐᾳ -» 

ἔφη, θλὶ τὰ ἀκρα, ὡς αὖ ἐκαςος δγω")). ζω- 
“ ᾽ ον ἐν ἣ ὙΨ' 

τὰ νϑὺδὺηὸ Κῦρ4ς ἠκηχθ4. σκοπῶν ἢ κατενοφ 
“᾿ Η ᾽ὔ ὙΠ λ 

πολλίιὼ Ὁ χώξαις τοῖς αῤιϑυίοις ἐρημον χρῷ 

2:59) ὅσαν ἰὼ τὸν πολεμον. κὺ τότε μἂ ὧτι- 

ὅλθον ὄχι Ὁ φρατυπεδὸν "Ὁ διφπνησαντέςε- 
ἌΝΩ ἸΔη Ἐ δλϑαν., ἢ ε ! 

χφιμιη )ηᾷ,. τὴ δὲ, ὑφερα α αὐτὸς τε ο Τιγράνης 

παρών στεωεσκευασχκέγος. ὰ εἰς τεῤακιοαλις 
ξ ἦν , ᾽ ᾿ ͵ τ , 

ἵσώεις στενελέορνΐρ αὐτο, καὶ τοξόται εἰς πος 

μωξίϑς, χα πελτας“αἱ ὀῆνοι τοσῶτοι.ὁ ἢ Καὶύ- 

βθς» Ὁ» ᾧ σεευελέχϑνίο, ἐθύς 

ζῶ τὰ ἱερᾷ αὐτῶ, σεενεκαίλεσε τός τὲ τῆν 
-Ξ- ͵ Ν : Ι ᾽ θυ. 

«ὥρσωνἡγεμκογας κἡ τς τῆν μήδων. ἐπεί ὃ ο- 
2 Ε ᾽ ᾽ ) 

μοδ γᾷ ἔλεξε ποιά δὲ᾽ ΑἸ γδῥες φίλοι, 64] μϑρ τὰ 

ὀρη]αὐτα, ἃ ὁραΐυϑυ,γαλδοίων' εἰ ὃ ζωῶτα κα- 
5. Φι 7 ἦς 

παλαξοιμϑν, ἡ ἐπ ἀκρὰ Ἄροιτο Ὁ ἡ μέτερϑν 
3. ἢ 3...) ΟΝ α..,2 

φρέεμιον, σωφροιήν αϑαΐκη αὖ εἴη “δος μος 
᾽ ͵ εἰ τ » 7 -“᾿ 

"ἡ αἀμιφοτερϑις, τοις τε φρυϑυίοις Ὁ τοις γαλ-- 

ἡμὴ δοίοις. τὰ μϑὺ οἱεὐ ἱεροὶ καλοὶ ἢ ἡμιν.αν,ϑρω- 

Χευσίκενοι 

μαλα - 

πίνη Ἀ πσδοϑυμία εἰς τὸ “ρφαρϑίωαι ζῦτα 
δ. ΑΔ ε ͵ 5) ͵ ε ΧΩ 

δδὲν στῶ μέγα, συμμίαλϑν αν ἥθοιτο, ὡς τα- Ὁ 

“χϑ6.: ΣΡ φϑθοίσωμϑῳ Ὡρὶν τῶς πολεμίός 

συλλεγῆναι αὐαΐξαντες, ἢ πὸυτάπασιν αἰ μ(ο- 
᾿ ἠ Δ τς ΝΑ ᾿Ὶ ν 

χει λοίξοιμδϑυ αὖ τὸ ακρον;, ἢ ολίφρις τε χα ὦ- 

οϑεγέσι χοησαί μεϑοι αὐ πολεμίοις, τὸν ομ 

“πόνων ἄδεις βάων δὲ ἀὠκχινδηυυώπερος, ἔφη, 

Ῥεὴ τῷ νιῶ καρτερῆσοι ἀσευδονζας. ἴτε οἱ 
7. ; ᾿ ε - λ " φι ὰ 3 2 

χα ὁπλᾶ. χα ὑμεῖς κἂν, ὦ μα!δὸὶ, ον ὦ- 

ξιςερὰ ἡμδηυ" πορ4.εοϑε᾿ ὑμῴς δὲ ὦ Ῥραδοιοι, 
ε λον ᾽ “ηἰ δ - ! ᾽ ᾿ 

οἱ ϑυνμισᾷς οὐ δεξιῷ, οὶ δὲ μισάςεμιζσρθ- 

3 λ 

τὶ τὸ ἃ νοτείϊοςς, ας, ἀςξοηΠοηΐς σαπία, 
ΡΓῸ {π|5 αιπίαας νἱείθα5, φἀσάύτγαητς, ας 

Ογτις νδὶ Δα τ, τα ραΠῆπι απίπι- 
φαἀπογτοαι, πάσηδπι Γοσϊ οηἷδ ράγίομ Αὐπ 
τλθηϊῖς ργορτογ δα πὰ ἀείογταιη ἃς ἱποι]- 
ταῖῃ οἵ. ἂς τα φυίάσηη γοιογῇ δά οχοτ- 
οἴταπα, φαππὶ σα Πα θητ, “οςΕ (ς ἀςάο- 
ταητ. ΡΟ υἀἰς ΤΊρΥαπθς ἱρίς ραγάτὶς το θι5 
{|ς5 αἀογατῖ,ταιις ἰπτδ ἢ) φαιΠταΠ} Οἱ 41|4- 

του Τ1]Π1ὰ σοσοθαπτατ, οὐμπὶ ἀΘοῖα5 ΠΔ}Π}ς 
(σίττατ 15, του! ἀεῃγ4; σετγατίς. Ογτας, ἀπ πὶ 

ἱ ὙΠΟ ΤΉ ΟΝ νον 
ΝΥ ι ἱ τοητάϊ πγαξζατὶ ς πο ἐπεὶ δὲ καλοὶ Β “3 Φορία: σοβ ὀγοητατ, ΠΩ ἑλατίς πο Εἰς, αι 

(χοτ ρεγ τατα σοσπετοῦ; Ρεγί σοῦ ἀπισιπη 
ΜΜεάοτγαπιαιια σοποι!ο δάιιοσατο,ρταίςη- 
τἰθας νπί ποτ ἧς νοῦθα ἔςοιτ. Π!τποητος, 
ιιϊοὶ, Ζο5 δά ρ᾽οίηγα5, (Πα! ἀπονῦ ἤτητ, 
δ 5 ἢ ΟσΟΙ ΡΑΠΟΥΙΠλι15; ὃζ σα Ἐς Πα} 1 νοῦς 
τίσε ποίξγαπι Πιογίτι πθοεῆς εἰ ντεία;, τα πὰ 
Αππμεπὴ, υαπὶ ΟΠ ΑΙ ἀκ. οὐρα πορ ἴῃ ΟΗ]- 
οἰοτηαηςᾶς. Ε ἰλοτῖς φι!άθηπι ρυ!οἴτο {Ππὰ- 
ται, ἀπ ηδΠὶ νεῖ οὔτοητίοποπ δά παῖς 
Ρογβοίαη 44 Ὠ1}1] δάοο ἡπππαγς βροτοί, αἴ4; 
σοἰοτίταβ. Νάτα ἢ πλοητο5 ρυπτ5, χααηι πο- 
{τες (ες σοΠ Πἰσάητ, ἀ σδ που πλισενο] οπληϊ- ς 
πο ψοττίοςπν πο 110 ργασ οσἀρίεηγας, γε] . 
Οαπὶ Ῥαϊοῖς ὃς ἐπι Π τ}5 δά Υ 1115 Γοδ 
ΠΟ Ι5 οσῖτ τάσις πα}}5 ἔδο Πἰοσ, πηαρίϑαημςο . 
Ρεγου  Ἔχροτῦβ πιουιτ ]άοῦ, σι πν { ἰττ Ἰῃ 
ΔΟσοΙογδη 0 τοϊογδητος οὐίηλι5. ἴτο ἰσίτοῦ 
αἄατίηα, ὃ νος “πἰετα Μοὶ ο« Π τα πὶ 
ἰδτιις ἱποράϊτε : νὸβ ἀυτειη ΑὐΠγο πὶ} ρατίο 
αἰπιιάϊα ἀςχιγαπιτοηξτς,σιιοι ἀἠ πιάτα το] ]- 
πα ἀπιοος ΠΟὈΪς ἐπ ποτὶβ οἰξοτονος σαατος 

ἀτοῖσο (οἰ μΐ,ν Πο5 ΘΟ πογτουα  ἱ, [ατ-- 

(αὐλυς ργοιγιι τὶς ; πε θα Ρογηχτείτρ, νας 
αἱ ἰ4 15 Γομλ ἤει (ας ρσογατ. Η ας χαὰπὶ Ογ- 

ε ξεν . Ἢ {95 “Ὰ Αἢ γλ 1Ὸ δ ᾽ . 

εἶεν ἡρδμ] ἡγείδϑε. ὑμής δὲ, ὦ ἵπαεῖς, ὀπιαϑεν Ὁ τις ἀἰχ τος, ἰῃ ΓΔ ρας ἔπιε (οτῖοα γοξξας 
- ͵ ἧ ῃ ͵ὔ Ἁ Ε " ᾽ 

ὔδακε - ἕπεοϑε, ιρφκελδυονϑροι χα ὠϑοιῶτες α.- 
ς " 

γῶν μεξις τοῦ δὲ πις Ἴ κα λακιιωώητοαι, μὴ Ἐχι- 

εζιτη Φέπεϊε. Ἰζωῦτ᾽ εἰπεῶν ὁ Καὶ ἔρος ἡγεῖτο » ὀρϑιοῦς 

Κρ! τα 

“ἀοιησαυϑυος τὸς λοηϑὸς. οἱ 5 χαλδοῦοι,ως ἐ- 
ΦΆΘ ΌΣ Δ δ) 5.5 4.9ὺ ΜῈ" ν᾽ Ἢ 

γνώ, Τ' ορ αϑῶ ὥσων, ὅσθος ἐσημϑηνον τε 

Οἷς ἑαυ, ἃ σεευεθόων δλλήλϑις, ὃ συνηθροί-- 
ζοντο. Κόροςπαρνίγύα; αὐδρες πζσει, ἡ- 
τνν ͵] ᾽ ᾿ 2 

μὲν σημαίνουσι ππεύ δ άν. ἑεὦ γὸ φϑοίσώμϑυ αἴω 

“μόνδροι, συϊθὲν τὰ πολεικίων δυνήσε ).εἶηον 
"Ὅ»ἭἍ μΜἼ393ε 

ἢ οἱ γαλδαιγοί γέῤρα τε ἢ παλ)]ὰ δυουὼὺ πολε-Ἑ 

μμιικωταΐρ, ἢ λέρ»") ϑτοι σθὶ ἐχείγην ,ὦ- 

ραν 1), ὁ κμοϑού ρα] 4 οἷ), ὁπό τὰν τὶς αὖ- 

πλεως ἀδῇ δέγτὰι, Ὡ; καὶ ὃ πολεμικώταζοι χα πέ- 
ἤντες ἐπ). χοὶ ΣΡ ἡ χώρᾳ ἀὐδις ὀρφνη τε 691, 

τη υαόζασι Ἔχεγοιτιπγ απτοῖδᾶτ, (πα αὶ 
Ροίξαιαπι (χίλι τοπάΐ σαττι ἱπηρδτιι 4- 
πἰγαδ πποστογπηῖ, ΠΊοΧ {π|ς ἤρηα ἄδηξ, δΖ 
ταις οΟΙαπίοτγίθι5 ς σοπιοσοαπάο, σο]  - 
δαπταγ, Οὐγγαα αὐτοῖν [605 ἐχοίταης : ΗῚ 
ααυίάοπι αἰτπσπιπὶάλης πο 15,0 Ρογία, γε 
ΡΓοροίοθμιβ. ΝΠ ἢ π δα !σδηἀθηάο πος 
“Δ ητοποετογ πιὰ 5. 8181} ποίει σόπαῖις εΕ- 
Ἀςεὶς ροτογαης. (οίξαθαης αὐίςπὶ Βα: 
ἀαϊοτάτοβ, δεττσεΐας δἰπάς, ἃς θο]]Π σοί 
{ταὶ ἐογιτηταγ οὐἵο ἰῃτοῦ εἴας ΓΟΘΊΟΠΙΚ ἰῆοο - 

1λς. Ἐτίδην {πἸρεπάϊὰ ἔλοίαπε. ααιϊπὶ ἰρίο- 
ΓαΠῚ οροῖα α|5 ορεῖ; αιιοα δΖ ροτίεὶ τοὶ 
ΠΛ  τατὶς πὶ ὃς ραϊροτοβ. Οαΐρρς (ο] ἰη-- 
ςοἱμης πχοησαοίμμηη » ὃς σα ΐτι5 ἐχίσια ραΓ5 
ορυΐὶθητα 648. ασπι. δατοιῖ ΟΥγὶ πλ}}|-- 
το ἰδ ρΓΟρ Ια 5 ἃ τρὶς πησπείιην αροίοης, 

Ογνὶ ΩΝ 
ΟἸναἰάεο 5 

γῆν “πιοῖδα 

εἰδιω οοσαα 
γάπάμ δ. 
Μιϊῳπι. 

« 

« 

« 

« 

{« 

- 

οἰαίαεοε 
των πα 

δείζιοο (4, 

καὶ ὀλίγη ἡ ὥχροια ἔχουσαι. ὡς δὲ μᾶλλον ἐπλὴήσιαζῷν οἱ ἀμφὶ τὸν Καὶ ὐρον τ ἄκρων; 
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ἊΣ ΧΈΝΙΘΙΟΕὍΎ9ΕΕ 

ποτὶ, Ογγο, πλοχ ρα ραΠ τη} ΠΟὈῚΚ Ιρ15 

εΠοὉ ΝΝαπ Αὐπιοηῇ φυίάεπη σοῖο νηὶ πο- 

{ἰππα ποη οχοιρίξε. (γγιῖς [4 {6 που ἴρῃο- 

ταῦτα τείροπάςπϑ, Πατίπι εἀϊχίς Ροιῖς, ντίς 

Ῥάταγθητ. ΝΑ ΠῚ ΠΠΟΧ ἰπίςαπεπάϊιπ εἴς, 

᾿οἰξοαιαπι Αγπηθηῖ} ἔπρα ἰηῖτα Ργορίμ5 
δά πος ποίξεπη δά ἀπχογίητ δὶς εὔσοὸ ργςοο- 
ἀεῦαης Αὐπιοηῖ. )ε ΟΠα] ἀαὶς νεῖο Ζαὶ 
δά εέδῃτ,ν Οἱ ργορίτς Αὐπιθη!) ΔοσοΠΠ]Ἐητ, 
ςοἰοείτογ πιδ]ασο,πιοτε πος οἰαπῖογο, σατία 

ὍΣ ἰποος ἐογιηταγ, Αὐπηθ})} ποῖος τ ἀοπχίπο 
ἀεϊαχα 15 ποη οχοϊρίπης.  ἐγιηι νἱ (Πα  ἀαὶ, 
ἌΡ, αθ] Βο5 ρογίςιεραπταγ, ν]ἀογαητ Πογηΐ- 

πος σἰάϊῖς ἱπίξγιιξξος δά πογίις (Ὁ {πτίαπι 
τεηάοτγο, ραγετη σοηστοῆι ργορίας, Πξατὶ πὰ 
τητογέςι ἐπητ, ραγεῖπι ἔπσα αΠαθαπταγ, 
ΠΟΠΠΕΠ}1ποΠἘαπ ἴῃ Ροτοίξατοπη νοηΐαης. 
δίπλα! ἴασὰα πηοηείζε ΠΟΙ ουῖτοῦ οσσιραπταγ, 
Ἑδααμτῃ (τὶ πα τος τοπογοησ, δὲ (ΠαἹ- 
ἀσοτιι μα ἀοιηΐο τα ἀείρίσεγεηῖ: φηΐπ- 
δάἀπιοττιῃς δ 5 ΡΓΟΧΙΠγ15 ἀΟΠΊ1ΟΙ115 αὐππι- 
δεῖς. ΟΥπις 4ααΠη ΠῚ τος οπλπ 65 σοπια- 

πίη, νεργαπάσγοησ, εάιχις. γα ΠΠ αιπ1πὶ 
εἰϊεηι, αἰ πιδάπεγίο Ισσιιπη ο6 πππηϊτπ.,. Ἵ κ  ν ἀ τ τς Ἶ 

Ο σαι παρηϊγήλεν. ἐπεὶ 5 ἡδαφήχεξ,, καϊα μαθὼν ἃζ αηυῖς ἰγγίσαιιηι, ν δὶ ἐρεου!α (Πα άασο- 
ταυπιδγδηῖ: {{τῖπὶ δὶ σας! πὶ ἐχγαογε 
Θορίτ. δίπιι! ΤΊρτγαπὶ πιαπας, δα ραῖγοπὶ 
παϊττογοῖ, πη τς {πατί πη φαοῆςταθογεσ, δὲ 
ομπποβίλθιος δο ἰαρί οἱ 45, φιοίχαοςμα- 
Ρετεῖ, ἱεσατ αὐ άποοτγο. [λπτα πο πα πτίτς 

οὶ σε Δα Ατὐτηθηίππι ρεγσίς, ἱπτογοα (ὙΓ5 ΟἸΙΠῚ 
τεῖος ρ ᾿)ς φαΐ αἀοταητ τπόξαγα ἱπτοηταϑ αγατ. [δὲ 
45, ἢ ἧς Ξ Ξ 

τι σαρτία! Δα δἰππὶ νἱ πε}! ἀςάἀπσμπταγ, 
πόμα ]Π}ς ̓ πτοῦ εὸς να] πογατὶς. Η 5 νυν] ϊτ, 
τοχ νἱπέξος (οἱ πὶ, νυ]πογαῖος ἀγσοίΠτὶς 
τηβαϊοῖς οὐγατὶ ριαοίρίς. Γλοίη4ε (Π144- 

ΠΝ ΟἸΧΕΕΚΟῚ 

Τίρταπος ἢ [τποτο Ογτὸ ΡΓΟΧΙ ΠΊα5,α τ: Δπὰλὸ Τιρφανης στε ᾧ Κύρῳ πορδυόρϑωος Εἶεν 

ὦ Κύρε,ρ᾽ οἵἴαϑ.,, ἔφη, ὅτι αἰΐζις ἡμαξ αὐτίκα. 

μάλα δεήσᾳ μαχεοϊ;ως οἵγε αρυϑύιοι  μιὴ 
δέξων:) τς πολεμίοις. ὁ Κύρος εἴπεν,ὅτι ἐπων ὁ- 

ἤδη ὅτὸ παρηΐγύησε Οἷς «ἴσαις οὐ ρασκάυά. πθϑαΝ 

ζξοϑα),ὡς αὐτίκα. δεῆσον ἐχεδιώκάν, ἐπ4δδὺ ἐβω 

ὑπαγώσι ζις πολεμίας ὑποφάγϑ97ες οἱ αρ- 

μϑιυιοι,ὡς τ᾿ ἐγζες ἡμῖν υέοϑει.ὅτω δὴ ἡγῶντο 

μϑὺ οἱ τδὴουϑριοι "ἢ ὃ χαλϑαίων οἱ παρϑνϊες,ως 

ἐπλησίαζον οἱ ρυδυιοι,ζαχὺ ὀλαλαίΐξαντες 
7) 7) τ μὰ ἐν: ΓΕ 2 

Β ἔθεον, ὡς πῇ εἰώθασιν, ἐπ᾿ ἀὐζες οἱ 5 αρμϑριοι, 

ὡς αῖν εἰωθεῷ, οῴε ἐδέγοντο. ὡς ὃ διωχογῖες οἱ 

χαλδαῖοι εἶδὸν εἰγαγτίεις μαχαηοοφόροις ἰε- 
δες αγω,οἱ υϑὺ τίνες ἀὐδις πελάσαν)ες ζα- 

χὺ ὠπέϑνησχκον,οἱ Γὴ ἔφά.,γον,οἷ δὲ τίνες ὰ ἘραΖ 

λωΐ αὐτῶνιζα χὺ 51 εἶχον “᾿ὰ ἀχρᾳ. ἐπεὶ ὃ χὰ ἔχετο 

ἀκρᾳ εἶχον οἱ ἀμφὶ Κύρον, καϑεώρων πε 
χαλδαίων ς οἰκήσάς, ὦ ἠοϑαίνοντο φά.),.»- 

ᾧς αὐζιυς ἐκ ἡδν ἐγ[εὶ οἰκήσεων. ὁ 3 Κύρος,ὡς 

πόρτες οἱ ρατιῶται ὁμῈ ἐγμονῖο »Ἰ ριςοπτοιῆ- 

ἔνα Τσχοπαὶ ἦσαν αἱ ὐ χαλϑαίων ἐρυμνὸν σχοπιαὶ 
Ἴον ἡ Τένυδρον, 4θις ἐτείχεζε φρξεμον' χαὶ Τ' Τεῦν- 
Τιγρανξυ ἐχέλδυσεπεμπᾷν ἐχὶ 1 πατεροι, "» 
ἡ χελό ᾳν τὐ δα λνέαχ, ἔγοντα ὁπόσοι εἶεν “τέ- 
κζνερΊεὶ Τλιϑοδύμωι. ὄχι υϑὺ δὴ “' αρμϑύιον λιϑοτέμοι 
ᾧχετο αἰελος" ὁ 5 Κὐροοζρις παροέσιν ἐτείχε- 
ᾧέν οὐ ὃ ζουτῳ πσξοεαγϑεσι πο Κύρῳ τς αἡ- 
χικαλώτοις δεδεϑύουὶ, τὸς δὲ τίνας ἢ τεΐω- 
κϑύοις. ὡς 5. εἶδεν, ύθις λύφν μϑὺ ἐκέλάυσεζοες 

ο5 δα!οηιυίτιγ, πο (α να π Πς, απο α οἰιρο- Γ) δεδενϑύοις, τὸς ὃ πεδωρϑμοῖς, ἰαξοιςξκαλέ- 
τοῦ εος ρογάϊτος,πος 4επι θ. 110 ΠΡῚ οἱδ ο- 
Ριι5: 54 1ητογῦ Ασηλεηΐος ΟΠαϊ σοίσχαε ρα- 
σεπι νος ἔλοογς. Ργῖας Δατοπ,, 4 πᾶτὰ 4 ηο- 
δὶ5 μα 'πρὰ ταπούοηταγ,, (οίο νος ρᾶσοπη 
ποποχροιία!ς. ΙΝ πηι νοἰξγο [ἢ τιῖο ροή1- 
τα τας ογδηῖ, ὃζ Αγπιθηϊοσπηι δουίταζας ἃ- 

σεΐε ἔογγο (Ιεθ διῖ5. ἱΝππηο 4 {π|5 Ιοσο, 
ΡΟΥΡΙ οἴτῖ5.1τ44; νο5 ἐρο, Ζα  σαρτὶ ο[Ἰς,4ο- 
ΤλῈΠῚ ἀϊτηϊττο ; νΟθΊ5 486 ροτοίξαται ἕδοῖο 
σατοτὶς σαπὶ (Πα αἰ ας} ογαπάϊ, θο]- 
Τὰ πηπα σόγογα ΠΟ ουτη να ἰτἰ5,, 4Π Δ. οί- 

σαις, δε ρφιπτά αν ἐκέλάυσεν. ἐτεφτα ἔλεξε τοῖς 

χαλδαιοις, ὅ7ι αὐ ἦχοι οὔτε ΤΑπολέσαι ἔἘχε- 

ουμδν" ἐχείους, οὔτε “πολεμεῖν δεομϑυος, δλλ, 

εἰρζωϑην ποιῆσοιι βελομᾶνος αρνυϑυίδις ὁ χαλ- 

δαίοις, ρὶν μδὺ δίευ ἔχεοϑαι ζᾷ ἀχρᾳ οἷα) ὅτι 

ογοῖν ἐδείοϑε εἰρέεύης. τὰ ̓ ϑὺ Ὑ Τύμέτεροι ΠΡ ΞΕΣ 

ἀσφαλώς εἶ ἰγεζᾳ ὃ Τυ ἐριϑυίων ἡγέϊε χαὶ 

ἐφέρετε" νοῦ δὴ, ὁρόωτε δὴ οὐ οἷῳ ἐξέ. ἐγὼ δξευ 

ἀφίημι ὑμιας οἴξα δὲ πὃς εἰληβιυϑύοις, χαὶ δὶ- 

ἀπελάσαι 

τίαπι οοίογα. Βα πη φυϊάθηι ἢ ρταξογετεϊς, Ε δῶμ ὑμῖν σοεὼ τοῖς ϑηνοις χαλδαίοις βελά.- ς γαλοὶ 
ἰποῦπηθ5 ππισ πο γοποστίπηίηι, ἢ φυϊάἀξίαρί- 
τί5: ΠΠ Ραοΐς σεῦ γο5. ραταθ τς. ᾿ΠΕΓΠΊΘΙ5 

ογνώ δε: ἀσσοά το. το ( {1 ΠΟΙ Οτιπη ἀπ τοἰ τᾶ ἰπῖ6- 
νζηπάεε τ] τς ΘΠ] 46 πὶ σαγαῦο,ντ θεης γος νείεγα (δ 
4 ΘΡαἰ- ς ῷ 
ἀκ. πὲ παθεαπτ. Εὰ (Ια! αὶ ψαιη ἁπάσης, 
κομειί αἱ. 

σαι, εἴτε βάλεοϑε πτολέμαν ἡμῶν, εἴτε φίλοι 

ἐδ) κὰν μϑὺ πολέμων αἱρηαϑε, μηκέτι ἥκετε 

διάδοοόμά, ὁπλων,εἰ σωφρο τε" ζὼ δὲ εἰρη- 

νης δόκητε δίοϑαι, αὐό ὅπλων ἥκετε. ὡς δὲ 
«, ἘΓῚν Υ' Ε 3 ͵ . “" “ 

καλαῖς ξξζ4 ζῷ ὑμέτεροι ἰὼ φίλοι Δ ύηοϑε, ἐμοὶ μελήσᾳ. ἀχούσοαιες ὃ. ζωῦτα οἱ γαλδίαοι, 
᾿ 

πολλα, 



ἩΡ ὍΤΕ: ΓῚ ΒΕΡΕΒΗΤΤΙ ἼὩ 
πολχὰ κδὺ ἐπαμέσαντες, πολλὰ δὲ δυξιωδαί Δ πνυ]εἰς νογθὶς οο]]φιἀλὲθ ὕγτο ; οἰ ὁ 

ἀϑωοι πὸν Κίον ὦ: ῳχοῦτο οἴκαδε. ὁ δὲ ῥλϑριος 

ὡς ἤχουσε πίω τε κλῆσιν τῷ Κύρφυ χαὶ τίω 

“-οαξιν, λαῶν τὸς πεκζγας χαὶ τάλλα, ὅσων 

ὦετο δεῖν, χε “πσϑϑς τὸν Κα ύρον ὡς ἐδγιύατο ταύ- 

δία. ἐπεὶ δὲ εἶδε Ὧν Κῴρον, ἔλεζεν' ὦ Κύρε, 

ως ὀλίγα διε ψϑροι κσξϑοραν αὐθρωποὶ πέ- 

οὰϑ 5 μέλλοντος, πολλὰ ἔχυχφοούνϑῳ πορατ- 

“άνονωὶ γὸ δὴ χαὶ ἐγὼ "ἐλάνθεοίαν μϑὺ μηλά- 

γάοϑτ Ἐχιχάρησας, δοῦλος ὡς δ; πώποτε 

ἐγυόμιζωυ ἐπεὶ δ᾽ ἑαλωμδυ, [σαφεῖς ἜΣπο- 
λωλέναι νομίσαντες, νἱζ αὐαιφιεινο μ(εϑοὶ σε- 

σωσχκένοι ὡς σϑτϊδπωποῖε. οἱ ΣΡ συξπώπο- 

τε ἐγιαώογτο “πολλὰ κακαὶ ἡμας “ποιοἑεῶτες, 

ΑΝΑΝ ΟΣ ΡΘΕ ἘΜΤΌΝ 
χαὶ τ τὸ θχίςω, ἐφη,ὦ Κῦρε, ὁτί ἐγὼ ὥςτε 

ἀπελόσαι λαλδαῴοις Ὡτὸ ζύτων τὰν ἃ - 

ΕΘ; »πολλαπλασια αὖ ἔ ἔδωκα γεήκιαζα, ὧν 

συνε εχ ππιρ ἐμοῦ. χαὶ ὦ ἑτονψοῦ “ποιή- 

σάν ἀγαϑα ἡμας ὅτ ἐλάμᾷανες ζἀχούμα 

ζω, αοϊετελεςαί σοι ἤδη. ὦ ς]ε χαὶ “δοσοφεί- 

λοιπὲς σοι αλλας χαρις αὐαπεφζώακϑι, 

αξή μεῖς γενεἰ μὴ καχοὶ ἐσμὲν, α!α τιν (θ᾽ θυ 

σοι μὴ Ἔἰποδιδόναι, ᾧ χαὶ δἰστοδιδὰ ες, σε σὲ 

ἀξιον οὐσ] οὕτως πσξὃς ἀ εργέτην καϊαλαμ- 

(ανόμεϑα, ζσοῦτον “ποιοιοῦτες. Οὐ »Δὺ ΦΡ- 

μϑύιος ζυῦτ᾽ ἔλεξεν" οἱ δὲ γαλδοῖοι ἤχον,δεο- 

μδιοι τῷ Κύρου εἰρξιύζωυ σφίσι “ποιῆσται. χαὶ ὁ 

Κῦρος ἐπήρετο αὐξι;, ἄλλου ζυ, ἔφη, ὦ χαλ- 

δαζοι, ἡ ζύτου γε ἕνεκα εἰρξεύης νὼ ὄχιϑυ Ὁ 
μεῖτε, ὁΤί νομίζετε ἀσφαλέςερον δουύαοϑαι 

πυλεμὸν ζω εἰρξεύνς γινουϑμης ἢ ἢ ̓ Ὑ πολεμοιωῦπες; ἐ ἐπεὶ 
δέεται 

ἡμεῖς τ 

ἄχεα 

ἔγοιμεν, 

ἔφασαν 

᾿ς χαὶ ἡμεῖς (αὔτ᾽ ἐλέγομϑι. Ὅλα ἔ χϑυϑι,ἔ- 
φασαν οἱ χαλδαζοι. χαὶ ὃς, τί ὀΐζυ, ἐφη,εἰ ταὶ 

ἄλλα, ὑμῶν αἀγαλαὶ ασολο,λύοιτο ΡΥ. πίω εἰ- 

ὥς γε: ρίξω; ἔτι α᾽, ἔφασαν, μᾶλλον ἀ φραινοίμε- 

᾿ ἀ6 Ἴνοι. θα. ἀλλὸ τι δζω “ἔφη, Διὰ ζὸ γῆς απϑυίζιν 

ἀγανδιο, νει πένιτες νομίζετ᾽ ἐϊ) : σεώνέφα- 

σαν χαὶ πϑτο.τί δΐχυ, ἔφη ὁ Κῦρος 5 βούλοιάϑ 

δὼ ποτε ριεύτερ Ὁσοὶ αὖ οἱ άλλοι Ἔξ. 

αϑριοι, ἐξεῖναι ὑμῶν τῆς Ξριϑδιυίας γῆς ἐρ- 

γαζβοϑαι ὁπυσζω αὐ ) βούληοϑε: ἔφασαν ἢ: 

τ δ, εἰ πις- ἀψοιυϑυ μὴ αδικύσεοϑαι τί 
δὲ σὺ ἔφυν, ὦ εἰρυϑυιε, βύλοιο αὖ πίω νεῦ αρ- 

ἀεχιγαπι ἀπιρὶοεχί ; ἀοίμιιμι ἀπο Ποσιιηῦ: 
Αὐπιςηΐαδ, νῖ ἃ Ογτγο ς ἄγος ΠΠ, ας τος 
16 βογογθι, ἀ 4 Ηςε : δά ππητῖς ἔα τὶς, τὸς 
δυίψας ὁοτογὶς. Φαφίοιιπηης δυϊξαίαξ: νάϊ 
ξατιγας, 4} ροτογαῖ σοἰογγίπις δὰ ᾿ Ὑγᾷ 
᾿σητοπάιϊι. Εἰ ν θὲ ν αἷς : ΜΙΌγες, αἱγ, 
αἰάάπι τλμτὰς τὸς πος Ποπηΐπο5 αὐρτααὶ- 

. ἸηυΓ, απππὰ τα ηδπ διισπταϑ Γαταγοτι βαιῖ- 
ΟἸΠτηιος ργοίρίζεγε ροίππιις: ᾿Ναπὶ δέ ερὸ 
πιης ἴῃ οδηᾶτι ραγαηα [ἰδγγατίς, πϊαῖο-- 

Β τοι ὶῃ (δε ἰτατθ, αι ἀηῖ μας ΝΠ  ]ΔΠΊ, 
ἱποιάϊ: ΡοιΓιι4πὶ γεῖο σαρτὶ (πλὰς » ἴδτηᾳ; 
δοτῖο ΠΟ5 ρου ΠῸ ραται πλὰξ ; Ππαϊοτξ ΠΟ 5, 
4ιαιῃ Παέξεπιις νΠη14Π|, ἱποοϊαιηϊτατο πὶ 

δάορτος νἱ ἀοπλ115. Ετοῃὶπὶ αι Πιιπη 141 
ΠΥ] τίς πος ἀδεξίπιοπτῖς αἀἤσοτς ἀσπηςθδέ, 
[πος Ἔσό ἰδηλ 10 1ῃ (ἔασι εἰς νϊ ἀφο, ο μὰ- 
ἕζοπιις ορίαθαπι. Τ πις (Οἷχ5 ΛΕ] πη, πὶ 
Οὐγτο,πλαΐτο χε τηδἰοσοη ἀαταγαη) ἔαΠΠς 
Ρεσαπίδην, σε Πρ 15 Πςς ΟΠ ἀαὶ ἄερο!ε- 
τα ΠταΓ, 4 14Π| τ ΠιΠΟ ἃ Ὠ16 ἀσσοροτίς. Αἀ- 
εοάίιε ἰαπὴ ργα {ἘΠ Π{Ἐ], τα πο δὶς τὸ ρταίτα- 
ταγιην δοηςβοία ρο]οςθαγο, Ζασηιρασιι- 
Πίδπα ΠΠ|ὰπὶ ἀσοίβοοβ. ἴτας ργατογοα 4ο- 
Ὀόοτγε π05 αἰἱας ετίατῃ εἰ δὲ σγατίαβ πηδη! ξο τῇ 
εἴτ, ας ίλης Π05, {1 Πουηίηος ἱπιργοῦὶ οἵα 
ΠΟΙμλτις, ταγρο ξιθτῖς Εἰ ποη γοξσεγο : σαὶ 
Ἰἰσοτ τοξογαπγας,, ταπηθη πε ἢς αυϊάσδτη εχ 
αϊρπίτατο σογεγο ΠῸ5 ΟΥρα ν Γ1Πὶ ργχο το 
ἀφ ηοὈ δ πιογοητεπηορογίομηστγ, Ηας Αὐ- 
ταθἧ!) νεγρθα πιογιησ. Οια]άςὶ νοτο ά (γ- 
τα] νοηϊθητοβ, ντ ρᾶσε (01 οδῆςοτγοιοτα- 
θδητ, Εος {Π  Ἰπτεγγοσααι: σα ἀς σαι 
(λ, (Βα! Δα, αἰτὰ, τα ράσο τὴ σμρίτς, αἱῇ 

ἃποᾷ ΧΙ ΕἸ πγατὶς, οι ε5 νῸ 5 ἴῃ ρᾶος, αι 
Ὀο]1ο νἱἐξιΓο5» ἀπά Πα Π09 Ετἰᾷ ραοῖς βρδς 
Ἰρίαπηι ΤΑ ἈΠ δαξογίηηας, αὶ ταπιοη παχὺ 

ἰπρα παπο το ῃ  ΠΊ115.Α ἀἐΘη 1 Π1ὴν ΟΒιαϊάς!. 
Ετ Πΐς, Οὐ ἃ τρίτα, πη αιπι, ἢ αἰτα νος οὔ- 
πγοάδεχ ρᾶσο ρίξίογοα ργουε πίη Μαΐο-: 
Τὶ Θέ απ, τη 1}, απο Δα Ποίογλαγ. ν᾽ 8 - 

τὰ ιΠΊ 4υϊα οἘ αἰπιά., συγ εἤϊ νος ἰδπῃ ρδιῖ- 
ΡΟτος τ ὈΙτΓο Πα ΠΪ, ΠῚ το ἡ ἔ τ Π]ς (οἰ να - 
Ὀϊς σορία πο ΟἹἘ ὃ [πος οτίαπι ἤππὶΔά- 
(φαΐ οἤοηι: Ὁ υ]4 ετρ οὐδ᾽ οί γγας,ν ο]- 
Ἰοτίς ἢς νοδὶς ρεπαφῃτείθιις Θά. ἡια σοτογὶ 
Αὐηλοηὶ} ρεπάπητ, Πἰσεγοτ ταηταπῃ αστὶ Αὐ- 

Ἑ τπλφῆ]} σοϊεγε, απαητιπη ΝΟ δ]5 ἱρί15 Πθεγοτὸ 
ςι Η46 Βαδεαιμς,αἰς τ (Πα αὶ, πα] 1.πὶ 
ποδὶς ἰπίτίδπι {Πατατη ἰγὶ. Γ σοτο Ατηγς- 

ῃῖς, ἱπ4αϊτ, πη νς]}ος (ΟἹ 14, τποα πιοάο ἴπ- 
σαΐτιιαι οἱ , σαἰτιην γοάαὶ, {1 σα τοῖα 16, 
πο ἀριτάέτε οοπίαεξαμη εἰἘ, ροπάεγοητὸ 

2: ὥσκεν γάϊ φ»ερχϑν γμέοϑαι, εἰ μέλλοιεν ζῳ ΜΜασῃοίς πος γοάἀοηηρτιτα αἱτ ΑσπΊςη 15, 
ἐν ΓΝ ᾽ ε ΄ » ε ᾽ ] “ ἢ ϑὲ - 

γομκιζοίϑμα Ζοϑοἱ στὲ Ὁποτελάν οἱ ἐργαζονϑροι; εφη ο Φρϑειος, πτολλου εὐβης. Ὡρίισιοϑο 

ἀνπιεμῖρς 

σ 70 14- 

2 45 ἀγη. 



δ τὶ 

οἴει διιξείογ. ται, πυτ, γος Πα! ἀαὶ, 
σαπὶ Πηοητος ἔσσε!ος παρεατὶδ, Δῃ δτίαπι 

ψο Ποῖ ΑΥΠΊΘΏ 5 ρον πλίττογθ, νῈ Ρδίςυα Ιη 

Πιὶς πασετεησ, ἢ γοθὶς 1} φυοα π᾿ παπὶ οἱ- 
{ετιροπάοτοητὴ Αἀίξπείοθαπταγ ΟΠ] ἀαἹ, 
πο πηαρῃδϑ ἔς σαρτιτοϑ ντΠ]τατοσ ἤης ν]- 

Ἰοίπο]αθοτγο ἀϊσογοπειττα Αὐτηςηΐενε!]- 
Ἰεβης ραίσαϊς Ποτῖ ντὶ, Π᾿ ργο ράσο (Πμα]- 

ἀσογασμ σοπηπηοίο πλμΐεο πηδίουεβ ἱρίε ν- 
τἰ]τατος σαροτοβ ἐἘτ να! Ἂς αυϊάδ, ας, ἢ ρα- 
{δπαἰς εὐτο ἔταὶ ᾿ἰσεγεῖ. ᾿ΝΙΠλγαΠ1, αἷτς τοῦτο 
Εἰς ἐππομηϊηὶ, ἢ νοὶ ἴῃ ΕΠ ε ἰασ δ Δ ΧΙ ΠΑ 

Ρικῆο Ποτὸ Αἀϊςηεοθαεις Αγηχοηῖμης. Ατὶ 
πο9 ρτοίεέζο, ἰβαυΐαπητ Πα! ἀαὶ ποαια- 
4αδηχτατοποη τη 0 ΠΕΟΓΙΙΠῚ, (ςἃ πεπο- 

{γαπα φαΐ άοπη,ασταπι σα ταΓ] {1 Πηι15,41 Πρ 
ταοητίαπη {{|τοηοφητ ΟἹ νόγο {1 νοΙ5, 
Δηαίτ, αι χί!ο πε {τα ἰασα. ΝΝΙμηί για ἵτα, 
τοίροπάοῦδης ΠΣ, δομς ΠΟΒΙίσατη ἀρογο- 
ταν. 5: εἰ ρτοίεέξο,αἰς Ασσηοηίας . πὸπ θοῆς 
ποὈϊίδιιπι ἀρογοτατ , ἢ ἰπσὰ ἐποπείιπη πὶ 
τεοίρογεησ, ργοίδυτί πη σαίςο]10 τητμἶτα. Ετ 

Φγνμε Ραςς σι Ὡς Εσο νοῖο ἢ οίαπη, πα αΐτς πα γί 5 ἐμένα ΠΥ 85 ΘΠ) 
φνέσιος ψοίταπι ας ἰπσὰ τγαάαπι, δ ΠῸ5 Θὰ (τι - 

δ αν Ποάιςπγαςτας ἢ αἰτογατγί ν οἴξειιπη απόξογος 
ἰηϊα γα πιογίητ,α Ἰς 5 {πα ίτηι5. Ηςο απ 

νετίσας αὐά!ῆδφησ, οοΠ]απάαγαπηε; (θά αιις 
μας τατίοπο ρᾷοθμν βεπγαπε ἕοτς ἀἸ Χοσιιητ. 

Ῥαὶρ οὐ. Ατάπο ἢϊδ φάφο σομἀ τοηίθι5 πιά 65 ν]τγο 
“ἰοοαν, ογοσας ἄτα οἴς ΔΡ ν πἰπογῇς, απ τὰ σοι- 

ποηϊῆοε, νεροῦ ντγοίχαα [ΠΡ γταβ νεγα α 
{πα οοπίξαγοι;νε οὐ ηα᾽, ΟΪτι15 φσ τόση, 
Ραξίοπος ντίαιις σοπηπλαπο5 οἰΐξητ; ντ 
Φοπηπηπηΐ 5 Εορ 5 (είς ἱπιατθητ, ἢ αιιῖς 
ἁἰτογατγος ἰσάεγεῖ, Αὐἀ μιῆς πιοάιιπι {18 Ἴ ΝΠ 9 ͵ ͵ ᾽ 

ταης σείξα ἤπητ, ὃς ῃαο ἔχης ρᾳξξα., ἰῆτογ καὶ εαϑργασίας χαὶ ἐχενομκίας, χαὶ Ἄσωμιμα. δδιευμε 
(Πα! ἄκος ὃς εἴιτη,]ι Αὐπγεηίδιη τοροτ, ἰά 
τείῃρουῖς ἰηἰτα, οί 4; ἀίϑης. ΡΟ ιιαπα 
τα οοπαςηηΐος, Πλτίπα ντείαιια σα πη, 
ἡααίι σαοά εἰἶοτ σοπιηλιης, ΘΟ πη Ἐς ἀ- 
Ἰλοτγίτοτ ορεγὶς οχίζγαπης, ὃς νηᾶ γος ἢ 4 
ΘΟΕ ΠΆγΙα5 ἱπηροτῖαητ. Αάρεζεητα αὐτοῖῃ 
νοίρετγα Ογγίις νυγοίαις, νοις δυηΐσος ἰᾳΠὶ 
1ητοῦ ίς, οοηαΐπα5 ἰη ροῦπα ἔπο5 οἱἵς νο]αἱε. 
Ἰπτογ σα παπάιιτὴ δαζεπ, σα! ἄδην εχ (Π]- 
αἷς πη υΐτ, σοτογὶς φα!άσαι πα σοητία ο- 
τπαλιθ5 ἤςο ορτα λα ἀσοίἀογοιν οι φυοίς 

Ἶ 

ΧΕΝΟΡΗ. ΠΕ 

ποάφατατοηδ τεάίτας ἰοησε πὲ ἔαταγιιδ αὶ πολὺ 

ΤΟΝ 5. ἸΟΥΧΓΑῚ 

δ ῥα αὐξαίεοϑαι τίω πσοθεοδὸν ἡ σὲ 
ὑμάς, ἔφη, ὦ γαλδοῦῆοι, ἐπεὶ θρη ἀγαϑὰ ἔχε- 

τε, ἐθελοιτ' αὐ ἐᾶν νέμαν ζῳῶτα τὰς ΦΡμε- 
νίοῦς,, εἰ ὑμῶν μέλλοιεν οἱ γέμωογες (αὶ δίχαια, 
Ἔποτελῴν. ἔφασαν οὐ γαιλδοίοι. πολλὰ Ὗ» 
αὖ ὠφελάοϑαι σεν πονοιουζᾷς. σὺ δὲ, ἔφυ, 

ὠτέρμδρμιε, ἔϑελοις αὐ  ζούτων νομιφης γ,οῆ- 
οϑα,, εἰ μέλλοις μείχρῳ ὠφελαΐν χάλδαιοις, 
πολὺ πλείω ὠφελη ϑησεοϑαιι ; χαὶ σφόδρα 
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Βω», εῷἡ ,Τεὶ οἰοίμζων ἀσφαλὲς νέμᾳν.᾿ἐκ- ἐϊαΐ οἷοί 
“ ν ᾽ ᾿ ἢ ἀ ΒΔ (ον μίω ἘΝ 

οἰ , εῷη,α, αλαΐς αὐ ξ τῆξις. ομεθ ἜΦΗ» εἰσίῃ νέμοίε, εἰ ζῷ ἀχρᾳ ; ἐὰ ξ ᾿ Ἶ σφαλῶς 

ΕΘ Ὲ συμμώγα; ἐφη ὁ Φρυϑιιος" δρλιὰ μια νέμιᾳνν, 
δὶ, ἐφᾶάσα» οἱ χαλδαῖοι, Οἶκ αὐ ἡμές ἁ- 
σφαλώςς ἐργαζοίμεϑο, (ἢ ὅτι πἰκὺ ζούτων, 
δλλ Θσ), αὖ τίω ἡμετέρων, εἰ ὅποι ζᾳ ἄκρᾳ, ἔς 
χοιεν. εἰ δ) ὑμῶν Ἵ αὐ, ἔφυ, ζα ἄκρῳ σύμμαγα. ὦ» ἴφε 
εἴν: οὕτως αὐ, ἔφασαν, ἡ μῖν εκ αι ἀκῆον 
μα 4." ἐφη ὁ ρμϑμιος, οὔκ αὐ ἡμῖν γερο Χαι-- 

λώς ἔχοι, εἰ ὅτοι Ὡὐϑαλήμψοιται [παλιν Ἂχ 
» 

(άχξα, θηγωςε κὴ τεϊςχισχκένα. χαὶ ὁ Κύρος εἰς 
πεν, ὅτωσι ζοἠ ων ἐγὼ ποιήσω, ἔφη, σϑἰὲτέροις 

ε να , ᾽ 
ὑμζυ το Οὐ ον τ ραδωσω,δλλὰ ἡμᾷς φυλα- 

ξομϑῳ αὐτα: κἀν ἀδὲκῶσιν ἐδ" ὁπτοϊεροιοιεῶ, 
σκεὼ τοῖς ἀδιχουμδμοις ἐσοθα ἡμές. ὡς σὺ ἢ- 
χουσαν ζῶτα ὠμφότεροι ) ἐπηνεσαν, χαὶ Ἔ 

λεχϑν, Τοὕτως αὐ εἴν μόνως εἰρζεύη βεζαια, ὅτι ὅτως 
χαὶ ὄχι πϑτοις ἔδοσαν χαὶ ἔλαζον πόώτες ζῳ 
πιὰ, χα ἐλ ϑέρρις μϑὺ ἀμφοτέροις ἀπ᾽ 

ΕΣ 

δυνληήλων ἐὴ σεωετίϑαντο, δι γα μίας σ᾽ τῇ 

χίαν δὲ χοινζωὼ, εἴτις ἀδικοίη ὁποτερουςοιμῦ. ῥαψαν 
οὕτω μϑὺ τῦτε διε αρϑη "χα γιοὼ δὲ ἔτι 
οὕτω Δα ϑύοισιν αἱ τῦτε “ἥνονϑυαι σεωυ-. 
χα! χαλδούοις χαὶ τῷ τίω ρυδυίαν ἔχον- 

΄ι. ἐπεὶ δὲ αἱ στε ϑῆχαι ἐγλίυοντο, 4 θες σεξωε.- 
τείχεζον τέ ἀμφότεροι ποξδοθύμους ὡς χϑι- 
νὸν Φρούδιον, χα ἴα, ὄχιτηδάα σξευφςπγϑι. 
ἐπεὶ ὃ ἑαπέροι πσϑϑςη4 »σεευδείπγες ἔλαίεν 
ἀμφοτέρες Ὡρὸς ἑαωτον, ὡς φίλως ἤδη, σων- συσκηνϑὴς 

᾿ ἐχῶν . ͵ ΘΝ “ ἄατη (Πα! 4αο5 οἤς, φαΐ ταρτο νἱπογοητ, ἃΟ Ε δ φηγοιεύτοων 3) εἶστε τίς Τ) ),αλϑαίων, ὅτι τοῖς 
τογγαπη ΠΕαῈς {οἰταπτ σο]οσο,, ποις ροί- 
(ξητ : ααΐρρο 48 νἱξξιπι Ἀγ Π1}5 “ΓΟ Υς 
σοπίποηοης. δα πΊρεῦ οηΐην ἰδεεοςίπαγὶ ίο- 
Ἰἰτος, Προ πάίδαις σγοῦγο πη θυ Εἔς ραγεῖπι 
Δριά Ιημἤογιπὶ τοσοηλ, Πα ο τη 11 Δεῖγο δὸ- 
τη άδλτο ἀϊσοθδηῦ, ραττίηλ ἀριά ΑΙἔγασοη. 

ἘΠ Α-. Π ἀνε Σ Ἐδ ων ͵ ᾿ ᾽ 
ΓΥΝῚ τα. ὑνδῶν βασιλὴ (χα) γὸ ̓ ἔφασαν, πολύγρυσος ᾿ αν) πολλάχις δῈ χαὶ παρ Αςτυώγει, 

κϑὺ ἄλλοις σφών πᾶσιν ἀὐκτὰ ζιῦτα εἴη, εἰσὶ 

δὲ τίνες τυ )αλϑαίων, οἵ ληϊζομϑμοι ζασι,ὺ 
οὐδ[, αὐ ἐχίςαιντο ἐργαζξοϑαι, ἐσ αὐ δχωύαιν- 
Ὁ, εἰθισμένοι ἰπὸ πολέμου βιοτά φν. ἀεἰ ΣΡ 
ἐληΐζοντο ἡ ἐκιαϑοφόροιε, χαὶ πολλάχις ᾿Δὺ 

᾿ 

χαιὸ 



ΓΗ ΞΘ ἘΠ ΓΦΕΤῈ ς 

χαὶ ὁ Κόδρος ἔφη, τί δδιυ οὐ καὶ γιοῦ παρ᾽ ἐμοὶ ΔΕξσγειξι αν ἰσίταν η δτίαπι τηοάο δριὶά 
μμιαϑοφορούσιν: ἐγὼ γὼ δωδω ὅσον ἧς χαὶ ϑῆδος τὰς [πἰροπάϊα ἐλοϊ πΠτΝ ἀτπη ορὸ ταπτιιτὴ εἰς 
ἐαανδο πα δονς, ἐπλυδφαιδθὶν οὐ, κοὴ πολι: ἄλθο, αᾶτιιπι αἰ 15 4115 νπιυᾷ ἀς αἰ; 

ΝΕ {π᾿ ἀπο ττν ν᾿ Ἀαϊκεϊριυηατί (ππεεὶ, πιυ!τοίχιϊς ἔοτγὲ ἀϊχο- 
λους γε ἐσεαθα ἐλέδον τὸς ἐδελησογζας. χαὶ ταῃτ, αὶ πος ἔλσογε νο!οητ, Εἰς [εὶς αῖ- Ἐκ λικν ὦ ᾿ εὐπερὴ Σ ΓΤΩΝ το τᾶν ᾿ (ὗτα μϑὺ δὴ οὕτω σεενωμολογεῖτο" ὁ ὃ Κὖ- ἀργγῖτα σοπιοπίς, Ογτιῖς ἀυζοπΊ, τ αι 

ε»ν ἕ ν , ἃ ͵ ς Γ ᾿ ἴ Β 2 

δβς ὡς ἠχϑυσὲν δτὶ αὔάϑς Τ' ἰνδὸνπολλείκις οἱ (οτ ΟΠ! άπος δά [πάϊιπὴ (σρε ργοῆςιοἱ, γο- 
τμθλλθεῦμ ὁ δον δὐδντ αἰνὰ μρνιϑεὶς ἕὰ ἦλθον ἐς νξ Πῶς δά Ἐπόοὶ ΔΌΠος οί, 

; ἘΡΑ δ  ἰρόγ το ἐν ὙΠ Δ, 4 τογαπὶ ἀρ ἰρίος σογογόξιτ, οχ- κατασκε- Ἂκ σχεψάϑιοι εἰς μήδοις αὶ 10" : : ὙΠΠῈ ἐδη με καΐα δάμδι ᾿ “ξ τῳ Ρἰοτατοπειοοίάφεήιηιο ἀδἰπάς δά Ποίξες εἴ- 
αὐτὴ ραγμαζᾳ καὶ φηϑνιοίζσξ 29 ἰοὺς ποτ ἴχγῃ Δ Πς, νι Π]οΥπὶ αἰϊοηϊίο ἔς ἰροςιι- 

δ δν Ἐν ο΄. “ἢ ΣΑΝΕ ἴηι, ἴς ΓΠΗΘΣΝ Ρ 
λεμίους ὁπτως αὐ χα ζᾳ ὄκεινων κατίδωσιν, Ὁ, Ἰλτεηταῦ : (οἶγα νοϊοάϊ πα ππὶ, αυα 8 (6 

ἐξέλετο καϑεῖν Τ' ἐνδὸν τὰ αὐτῶν πεοραΐμέ- σεβαξιεπε τη; 16 ὁτίας οἵα: Γλίοετε ταΐ- ΩΣ 
3 4 κω 3. ̓ τον 2 ν Ϊ ἱρ , - γε ἐπαΐο γα ἤρξατο δξυ λόρου οιζδε" ὦ τόρωϑμιε, ἔφη, Ἀΐντα Αὐπιρηΐθ, νοίχιις Πα! 4αἱ, ἢ αιιοπι κεν ς 
Ὁ ΑΓΕΣΥΝ να ζοδ, ξθο τηροταπὶ Δα] πάππε ἰϊττογῷ, ν εἰ ἘγαΠι- Ἰεραιο εὖ. 

καὶ ὑμις οἱ γα λδαοι,Εἴ ποτε μοι, εἰ τίνα, ἐγὼ δ τς Δ]! ιιο5 ααἰμπρ᾿ο οί δ, 4 δ εἰ ποτίς ἀι1- μα ταν 
͵ ἐμδυ" δισοφελλοιεὶ κυϑὸς τ᾿ ἰνδδὸν, συμιπεμ- σας ΙρΡΙ1,8ζ φἀϊπιηξητο εἤξηι,  ἱπιροίταη- ἢ 

ψατ᾽ αὐ μοι «. ὑμετέρων, οἷ᾽ Ὥνες αὐτώ! ν αἰἠπὶ Ὁ ἸΏ640 οα, τα ἰρίς οιρίο ὁ Νὰ οαιι- 
τεὐϑν δου τοῦ μὲ δυμιυαῆοιεν ὥξεψξι ἄοπὶ ἀροράοτο ποδὶς Δάμὰς Πα] Ρεοι- 
ἘΠῚ" ΕἾ ΣΤ ΠΕ ΕΥ ΤΥ ΜῸ πἰα νεἰἰπὶ,ντ ὅς 115 {ἰρξάϊα πύπιοίατς, ααί- 

οἰήρ μάν νὸ σήριν ἢ γι  ουτοα θὰς οριῖς ΕΠ ,αδιιηάς ροίππι; δὲ αἰϊος πΉ1- 
ἐγὼ Ὑδδ χοῦ καΐαᾳ κδὸ ασδοογυέοϑαι Ἔτι ἂν τίχ (οοἷοΚ ρΓῸ τηογιεἰς δέ ἀἰρηίζατε ἰατρίοη- 

: βουλοίμιζωυ ἡμῖν, ὅπως ἔγω χαὶ μέοϑὺν ἀφ95- ἀοςοϊοηοίξατς, Ηἰς ορο ἀς ζαι!ς ἡπ1π|- 
γως διδόναι οἷς αἢ δέη, καὶ τιμῶν καὶ δωρῴοϑαι Οἰμαχἰπιαπὶ ρεσιηΐα; ΘΉΪΗΙ φορίαιπ εἰἶδ νο- 

μῦρα; κοι δάνορδρων αὐ ὠξίους, Οὐτῶν μϑὴ Ἰο.(Ουδηλα δ Γἀπτοηι Πξατιϊαπ, πα] οριιςο- 1 κῆρ 
πα τ τα ὲ ἐὰν κ΄ 15 αἤς ΕΠΠΡοητεῦ ἔαπιρη νοι γίς ραγοο ( ἤδη "Ὁ 
νῶν δὴ πυβοί βουλομαι Ὧι ἀφϑονωπεζα., Χε δ. γος οροπιης ἀπλϊσοτιπη Π ΠΕ ΠΙΘΙῸ ροΠ0) 
ἑνομί- (ᾳ ἐχήν δείοϑει δὲ ζυτων νομίζω. ΤῊ μδὸ ποη ΠΠδοητοῦ Δ 1πάο Πᾶς φὐσοῤτατγίις, {1 
αὐ ὑμετέρων, ἡδὺ μοι Ἐφείδεοϑα ( φίλους  Ν ἀατοῖ Πααὰς πιαπτίιις, συ ἄμιοος νι ἄςεῖς,αἴ- 
π ϑβεξ ἤγη νομίζω) ἘΣ ἀῆσοϑδϑόδέως - ὅ.ὁ ΔαΠιπηεηίο Πεἰς, ποτοῦ, απ ττηγ ἐο να -- 

ἼΠΠ Ὁ ΣΞΘ δ - , ποητμη απὸ ποάιιπ Ισχποταν: Ογειῖς δά 
ἘΣ λαζοιμεε,ε διδοίη. ΤΉ, ἀγίελον, ᾧ κελάω ἴε πης πῆπεϊηδό βοομηία Πρὶ ἀρυκ εἤς ἀϊ-: 
ἡμας ἡγε μονας δδιοαι , χα! συμασξακζρας ίταης, φιοά α Ροιῇς αἰ πὶ φείατπι ἀοπιο 
“δνέοϑείς, ἐλθὼν εἰκάσε λέξᾳ ὧδε" Ἐπεμψέ ἐχετοίτιμη ἐχίροξξοι οπιηΐπο ὀηἰ πη] οχίρο- 
με Κύρος,ὦ ἰνδὲ, πσε9ε σε, φησὶ δὲ πσοόςδεῖ- «το, ἰπααίτ Οαργορίον ἢ τα Πείπὶ βοσαηΐς, 
6ϑα! 72» νὐλύ γον ΤΕΣ δεχὸ ΞΤΦΕΜΗΟ, Ζυδπτιιπι τ] ςοποράϊτιι, Παϊεσις : αἰξίς, 

Ὁ : Σ  λτνῳΣ “ {ε]ςόπι ἔσγιπι ἐχίτι τη [οι ἀςάοτιε, εἔε- 
φραϊια) εἶχον οὐ «ἴσων. ( ὙΣ κξ96δὲ- ἐξαγαπιιάϊο πο, γε Ἔχ πος, δεπε ἧς 
χϑμϑ!» ἔφη.) ζὼ δι αὐτωΐ πέμψης ὁπὸ- ταῦθα τυϊς σοπία ΕΠ: ύ {π Γρία σγατίῆ α- 
σα σι «ὐδοχώρεῖ, Φησὶν, ζω ϑῳὸς ἀγαϑὸν πέ- τα. Ηδο αι ἃ πις πγίττοταγ πυπτίας , αἰ- 
νος διδῷ αὑτῷ, “πέιοφίσιοϑαι «σοίῆσει, ὥς- “61: 4808 αὔτεηι γος ΔΟΪΕρ ΔΘ είς, εἰς ἐΡ 1, 

, , τ ηιοά εχ νίι ἔοτε ριιταιὶς, πιροΐατο. Ρεοα- 
τε σε νομίζήν καλεῖς βεδουλάσεϑαι γσρι- πίατη υϊ δ, παῖς, αἰ οο ἢ ΔοσορΟΓΙΠῚ5, 

͵ Ἂ ᾽ -» ε 3. 8 Ὁ ἜΤ; 4 “ 

σείυϑυόν ατωδ. ζωῶτα μδϑὺ ὁ παρ ἐμοῦ λὲ- πργμίοτ ποῦς {Π|πς σορία Πιοτῖτ: Π ἀὐιτε ΠῚ, 
ξφ Οἷς ὃ παρ ὑμδμυμς αὖ ἐχιςελλέϊεσ, τι ὑ- (οἱσπνις πα Π1πὶ ἃ πορθὶς ἰρη ργατίαπηι ἀο- 
λῶ να ουμιρέρον Σἢ χὸ ἐδ μϑὺ λξαλδυ, δευαάοοηας ποθὶς ἱπέορταμῃ ετξ, χαοά 
᾿ ἈΡΩΣ , , Ὑα Ιρίμηι δάτίπει, ὁπιηΐᾳ ποίξγο οχ νίι δά- 
ε ἀὐτϑ,α, Ις ΘΥ ᾿ ἘΡᾺ ! ἜΣ ΚΣ 
Φη; παρ αὐτε αι φ)ονωτεξις,}6 σύκθα" δ ὃ πλϊΠἔγατο. Ης Ογιις αἰεσας., ΠυμπῚ Ο)γ2 ἐφ 

Ὰ ͵ ς δ. ἘΤΩ͂Ν Ἢ » » γεν. , μὰς ᾿γὰ εἰ ἢ 

μη λαξωρϑυ,εἰσό θα ὅτι ἐδεμίαν αὐ ΣΡ, πυϊάςπιεχηξίτηαγοῖ, Αγπιοηίογαπι (ΒΑΙ- ἘΣ ἢ 
᾽ ,ὔ ᾽ 3.) ͵ «ὰὩ  Α - . Β . 

ὀφειλομδν, λλ ἐϊξέςαιήμῖν ἐκείνῳ ἕγέκα, πρὸς ἀπχοτγαπιας πιιητίος οἰπππσαϊ ας {8 ἀἰ- “ν. 
νει, ν ἐδ ΕΗ; “ον ὶ ς Ϊ ἤ "ΠῚ ἵπαὰ Ἐὐμίτιρονσεμφέςν πύτι ταῦ. οὔτ᾽ ϑιος οδαία ὡς τὲ ναϊιστῦν δρσϊονι 

εἰσζενὸ Κύρος, νομίζων ζους ἰονᾷᾷς τριυϑρίων ΠΡ ΥΤ ΤΉΝ Κὶ 
: ὌΠ, Με πα Ψα αυίάοπι, νδὶ νἱαπὶ ξυ ςε ορροιταπαῆι, 
λαλδαων ἰριαῦτα λέξᾳν αὐξὲ αἰὐτε, οἷα αὐτὸς ὁ ρτυθοινίο (οίυτο, αιιςετὶ ἐς ἀεξάογαητ, 

ΡΥ ἢ δος δ ΤΟΝ ΧὩ» ἐπεϑυμᾷ πόρζαις αὐθρώπους χαὶ λέγάν χαὶ ἐ- : 
͵ δὰ Χ ε νι ιν Ἵ Ρ᾽ ΤΟΣΝ Ι : 

κούφν αἷξὶ ἐὐτῳ! χαὶ τῦτε μὃυ δὴ ὁπότε καλεῖς εἶχέ Διφλυσανῖες ἀἴω ὀκζυζω, αγεπεεύογτο 

2 



,)6 ΧΕΝΟΥΡΊΙΙΝ ΦΊΕΙΊ ΓΝ ΘΠ ΟΝ. Κ.:1͵ 
ΡΥ - ᾿ ΓΑΙ τ᾿ ͵ τ ᾽} ᾿ { 

Ῥορείάϊς Ογγας πη παπείαι ΑὈ] ασαίδατ, Α τῇ ὑπεραίκο ξ τώ μοἐ ὁ πεμόνειφ ΟΝ ως 

αυσπὴ ἴῃ πηαη  ατὶ5 ἰρῇ ἀφ ἀπο οα, σας ἀ1- 
χογαῖρὸ Αὐιηδηΐας ας Οἰνα! ας οὐπα πος ἴα-- 
ος Πα το θαπτ πολ η65; {1105 φεἰ ἀρ ΕΠ ἘΠ 
λιος περοτίιπὶ πιαχίηλθ Τἄοποος ἀγδίτγα- 
δπτι, ὃ, δά ρτα ἀἸοάάαπη θα ἀς Ογτγο,ηῖς 
φοπαοηίΐτοτ ϑοοιπάμππι πο τας, Ζιμιπα 
δὲ βγα ΠἀἸαγιῖς πα τσ α5 ἱπηροίιτί5, ιος (ἃ- 
τὶς Εἰἴδητ, ἃς γοδιις προς Πλτη15 οὐ πῖριις, οὰ - 

[πο] Ππὶ αἰίο!τ{δεπ, ἂς Μέφαμὶ οἷβ ρα ξο- 
ΟἸεε,φιοιη ἢ ρταήςετει, πηαχίπις Ογαχα: 
τί σταῖς τοὶ ἐλέξαγαίη ἐκ εἰπλαδας; ας 

«ον, χογατ ἃζ οο, αύρηι ἃ ΑΥ̓ΤΊ ΘΠΙΙς ἀσοοροτδι) 
γηάχας {ΠΠ|5 οτίλτ, πα Ὁ Βα! ἀοῖς ασςεῖϊο- 
ταῦτ, ποτηΐλαση δα αιδει!οῦ ΠΉΠ]]|1ὰ, 4 Δ 
τοὶ ̓ χαονι πὶ πη έππ (Ὁ ρ το ἘἀτΠΠπῖος ατ- 

Ὡς διτταθαηξαγ, Ὑ' δὲ αατομη ἴῃ τορίοηϊς ἰοῦσα 
αι] Η ΡΝ" ὲ 
Ἐγνῦ τι4- στα ἀςίος πα 1Ποτ, Αὐπιθηϊογαπ ΠοπΊΟ ἴῈ 

σμηοην ΑΟΠΪ στ Παῖς, πες νέτῃςο ξοιηϊηα:ίς οδΞ- 
χλνδ ὁ Ρτοσεογθης οῦπος οχ ρᾶσς γοΪαρ- 

τάτοιῃ σαρ  εὨϊοσρᾶς [ΘΟ 11Π} φυίάαυ!α αἰϊσι- 
ἦπις Ργοη Ποῖ παογες, Γογοθαης, ἀρο- 
Ῥαστι Αχις ᾿ἰ5 Αὐιπθηΐῃς πληἰπτα οἤρη- 
ἄοθαταν, φποά Ογτγαπι πλαοῖδ πος πο άο 
ἀεϊοξξαταπι γί, ἄεϊατο αὐ οπιήθυς Ποποῖο, 
ατατοῖ, Τ᾽ πάθη) ὅζ νχοῦ Ασπηοη!)} οεσαγ- 

τὶς, ΗΠ. 5 ας παϊποῦς ἤδει Π] πὶ (οἰ ἄπ- 

ΠΘΠ5: ἃς ῥτιατοῦ αἱϊα πλΌποῖα, 1{Ππ4 δΔατιι πὶ 

ηυοσιοαάίογοθας, ἀιοα (για ἀσοίροῖα 
τάεπι ποι ογατ, ἔῆος γτας ν δὶ ν τ Η7Ὸτ: 

Υοςεξεδετ ἤοη οἰεἰς, π αΐτιντ πλεγοςα!ς 
σατία ἰϊης ἱπάς ργοβοιίζαῦ, ας δθης ἤγοτο- 
τ. οτῖπς τὰ, γα] πδης ροουη ΆΠν ΕΠ], 
4αλην αἰ ἔογβ, ΠΟ αΠῈ Ροίξμας Αὐπηθηΐο ἀο- 
ἀετὶς θα ἀοίοάιοπάπκην: {εξ Αἰττη τἰππΠὶ 
Ῥοτῖις Ὦ15 ἜΧΟΥΠΌΓΠΓῚ Π0)4Π} ΡΕΪΟΠογεϊπης, 

Ἐχιςείλας ὅσα εἶ» ἔφη" ὼ ὁ φριϑμιος χάὶ οἱ 
χαλδαίοι στευέπεμιπον ὃς ἱκανωτοπως ο)ό- 

ἀμιζον εἶναι ἡ συμαράξαι, αὶ εἰπᾷν αἴϑὶ Κυρᾷ 
τὰ (σοσήχονται. Οκ, δ Ουτοὸ Κιροςῖ ἔχττε- 

λέσοις τὸ φρούφιλον ἢ Φύλαξιν ἱκανοῖς ἡ τοῖς 
ἐχυτηξείοις πᾶσι, αρχονζο, «ΟἹ καζαλιπτων 
μμῆδὸν, ὃν ὠεΐο Κυαξαρᾷα᾽ μαάλιςα γχαξίσα- 

᾿οϑεῦ, αὐπτης συλλαξων δ τερονςρώτά κα 

αἴα-᾿ ἘΠ 
σκευασας 

δσονε ἤλϑεν ἔγωυ; ΣΝ παῤ αὐ ϑωὶ ἵ Ἷ , γῶν, χὴ παρ αρυϑυίων ταδϑσε- 
οοἴπε, πππγο ἴδοι ὀχ γοίτηι, συοῖη αά ατ- Β χε ΧΘΥ ΠΕΡ τ 

εξ 2 

Ν ᾿ οὔινλ , ᾿ 

Χ) τὸς χρδοι γαλδαίων, εἰς πεδακιοα- 
, ΕΝ Ἔ Ν ͵ " Υἤ λιδς, ον ον κὶ συμπόρντων τὐν ἄλλων χρεῖτ- 

᾿Ξ ᾽ ἌΜΕ ͵ ᾽ ; ΐ ᾽ ονες ἐ0). ὡς ὃ κατερη εἰς τὴν οἰχουυϑμζωυ, οὐ- 
δ ", Ω 7 ", γ 2 

δὲῖς ἐμιήνεν ἐγδὸν αρνϑυίων, (τε αὐδροότε γαυὴ, 
᾽ ᾿Ὶ 2 « ͵ ΕΑΝ “Ὁ ͵ λα πϑωτες ὑπήντων, ἡδὸκϑυοι τῇ Εἰρζεϑη, ἡ Ὁ 
ἵ ὩΣ “1 2) ᾽ ᾿ 2 δ ψ 

Φέροντες χἡ ἀγϑντεςι εἴτι ἕχαςος ἀξιον εἶχε. ο γὰ 
εῳ. Η , ͵ 2 ὃΨ «“ 2) 7 χὐ ὁ ἀρυϑυιος τύτοις θκ "χϑ)εῦ, βτῶς αὖ νομμί-- 

ἈΝ ἃ “ .“ ἘΝ ΧΦ ῃ 

ζων χὺ Τὸν Κύρον μαλλον ἡδεοζ τῇ αἰ πο πο - 
τῶν τίμη.τελος δ), δξίυ ὑγτήντήσε ἡ ἢ γωυή αὖ 

2 ΄ ᾿ ͵ 27 ͵ ἀῤυδυίν, ζς θυγατέρες εηϑυσαι , ὦ Τ' νεωτε- 
ὌΝ Ὗ ᾿ ΕΥ] ͵ ΕΣ 69ν ἡον" χἡ σέο ἄλλοις δώροις νὴ Ὁ “χρυσίον ε- 

͵ “--«ὡ )ὕ 3. Ὁ ο΄“ 

χϑικίζεν, ἀσοϑτερον ἔκ ἤλελελαξῷνο Κόρϑε. 
ἐνωλς ον 5. ς ΠΝ ἈΕῚ ᾿ ᾿ κ ὁ Κ͵ύρος ἰδὼν εἶπεν ὑμής ἐμὲ αὶ ποιήσεϊε. μὲ: 

“μ" ἊΝ; ᾽ ΕΣ ᾿ Ὡ ͵ εϑοῦ τλϑοντα θ εργετν, δυνά σὺ, ὠ κου αι; 
Ε - ΓΑ Ν ι , . Ὁ ͵ », Ἢ 
εἐχϑσα ἄντα τα γουκαΐζα ἃ Φερής, απ}, ὦ ἡ 
ἘΠ ,ὕ ΤΠ ολτν , » τὸ αρυϑρίῳ μῆχετι δὺς αὐτὰ κατορύξαι. ἔκ: 

πη τ ν τι λοις ͵ δ Ἄνας, δι ΘΩ͂ ᾿ 
στεμψον Ὁ Τὸν σὴν ὑ,9ν ὡς καιλλιςαι [απὸ πα ΤΎ ἐποΐτων 

, 3 ᾿ ᾿ Ἂ καζασκάσασασοι θη τίω φρατείων" Ὄσπϑ ἢ 
"» »ν τὸ Νὰ ἃ 3 ᾿ ΤῊ λοιπῶν κτῷ ἡ στεωτη, ὦ τῷ αἰδδὶ͵ καὶ 

" ͵ ΝΣ ἘΣ ΟΡ 

πῇς ϑυγαΐασι, ὦ Ος εἴο!φ ὃ, τί χεκπηρᾶμοι χαὴ 

τω τα Ππείαπι πγιτῦτο. 1[)ς το] 5 ἃ 6], 9) χέχοσχεη ὑὅκοι κοαιλλιον ἡ ἡδχον «ἠῶνγα, φχα- 
τηαγίτο ἂχ (οχὰς ντυϊτις ΠΠ τὶς [ἃ ρατὰ- 
το ιο σοἠίδααατί,ὃζ απο ογπατὶ, ]οραῆ- 
τἰτις αἴ 4; ἰποι!Πατι5 νΊταῖπι ἀρατίδ. Ὗ δ᾽ γδτὸ 
αιπίᾳ; νἴτα ἀοἔιηξξι5 οτίτ, ας ἐπο,οοτρο- 
ταὶ τοῦτα σοη 1. ΗΠ ἰς ἀϊ ἐπ 15 Ογγας ρτςτοτς- 
πςόλῃς οἵ, ἀςαπςδεθις ἢ Π}}}} ὃζ Αὐπηθηΐο, 
δζτο! 4 ]ς που ἰη ιν Πἰ ποτ 5: πὶ ας οὔ 
ὃς Ὀεποξαέξοτξ δάρο! ]αρᾶτ, δέ νίγαπη ΠΠ τὰ 
ϑοηῦ : 44; σοπείπιο ξαοίοθαητ, ἀοπες εχ- 
ἐγα τορ πο (παπὶ ἀφ αχ! της. Α τη 15 
ψογο οεἴατη πγαΐογῷ ἘΧογοί ται οἱ δα! ηχίξ, 

αυΐα ἀοηλὶ ράσεπῃ παθοξες. δὶς ἐΓρῸ ὕγιυς Ε 
ΔὈΙτιΠοπι (ΟἹ πὶ θα ροσιηΐα ἀΐτατιι5, “τι πὶ 
φοσορογαῖείο  οτἱ δά πγαΐτο πἸαϊογξ, ΠΠὰτὴ 
᾿νας εἴπου, δάϊτι πχοτῖ οἱεραητία ράγατο; νῖ 
ἐας, Ζιοτίος εἰΐοι ορι5,ἴαπιοτγς ροίοτ. Α οτῦ 
αυϊάξτη πη θι5 σαίξγα ποτατὶ πὲ. ΡΟ εῖ- 
αἷς σορίας ἃς ροσιηϊα: ραγοτη, (νάχατὶ ην- 

{τ (δ αθογατῖς ργορο, αποτηλάιποάᾷ αἶχο- 

γ᾽ τ Ὰ »“»“ὝΜν», -} 

ἕρπε. εἰξ δὲ πίω γιω,ἐφη, ἀῤκείτω τὰ σω ((4-- 
“ [) ἢ Ι 

7ῶν, οταῖν ξκα ςὸς πελάτήση ᾿ κατακρυτῇ φν.ὁ 
Ἷ ὡ ἜΗΝ ͵ ὃ εἰ νον ͵ 

μϑωυ ζαῦτα εἰπὼν παρήλαυνεν. ο δὲ αρ ϑυιὸς 
2) Χὰὰ Ὁ ΕΝ ͵ 3, 

συμιεξουτστεμιστε,χ οἱ ὠλλοι πθῦπες αὐδδω- 

“ποι, αὐα νὰ λοιιῶπες “- βὐερεέτζω, νυ αὐϑρα Ἐ 
᾽ ΑΝ ἐς »“».2}2 Ἃ «“ ᾽ Ὕ ͵ . Ἂ ἀγαιϑον. ζυῦτ᾽ ἐποιζιευ ἕως οἶα τῆς χώδας Τίως ἐδ 

2 ! ἱ , ἜΤ, ς Ε] μ της χω- 

ὀξεπέμνψαι, σερασεεζήλε ὃ αὑτῳὸ Ξϑμε ὠὰ 

γίος χ) φρώτίαν πἼλείονοι, ὡς Εἰρζεσης οἴκοι Φσηφ. πήξεις 
«“ λιε ᾽ ͵7 ᾽ 

ὅτω δὴ ὁ Κύρος ἀπήᾳ χεγρηματίισμδύος, ὅΧχ 
ΤΟΣ " τΊ 

ω ἔλᾳξε μίᾶνον χε κατα,δολὼ πολὺ πλείο- 
ζ ͵ Ἵ , τὰ ͵ “ 

να (ὐτῶν ετοιμκοισοίυϑυος ΜΥΚῚ ἘΦ πον, ὡς-- 
{ « ͵ Ἵ 

τὸ λαμξανήν ὁποσῖε δέοιτο. πότε μδὺ ἐφρατυ- 

στεϑδαϊ σειν εὖ τοῖς μιεϑοφίοις" τὴ δὴ, ὑξεραία ΩΝ 
ἐδ ͵ χ λ Ἵ ᾽ ε Ὗ 

ῥδυςρατάσμῳ χουμαΐα ἔπεμψε ὡρὸς 
, [ΡΝ "4, σ᾽ ὃ ᾽ Ἷ 

Κυαξαρώυ, (ὁ δὲ πῆλησιον ἀὐ, ὦ «αἷρ ἔφυσεν) 
᾽ λ 

ᾳ«οτῦὺς 



ΗΟ Ὁ ἘΞ Ύ ΒΕ ΙΕ 7 
ὸ ἢ λ - “ ο ἱ ἔτ . -΄ ᾿ αἰντὸς δὲ σειῦ ΤΊ γφαλη χοὺ αὖὸ σῶν τοῖς τ ρίφοις Ατατ) Ἰρίς ουπὶ ΤΊρταης ἂς Ρ Ἔγίαγῇ ορτίπια- 

τἰδιι5 νόημα θατιῖτν οἱ σιιι; [ἴῃ ἔογαϑ απο ΠΣ 
ἐπ γε ἘΜΕΈΘΗΝ λοόδηνεε τῶν ΩΝ ίςε, ἀτα; τα (ς οὈ!έξαθασ. [Ώ Μεάοιῃ νεῦο 
ἐμ τώ ὙΠ ν ΤΣ ὅν} τ γ6 7 τρρσίομοπι Ζαῖῦ ρογιση οι, εἰς σοπογείιιπι 

μαΐζᾳ ἐδῶχε τοῖς ἐάυῳ ζαιζιουρχοίς, οσα ἐδὸ- Ρτς ςἔτς ρεσπηίας ἀφ αϊτ, 4 δητῖ σα]4; (ατίς 
δ ῃ ΟΝ Ὁ ᾽ - Ξ «11: Ε 

κά ἑκάςτῳ ἱχένα ἐῇ), ὅπως χαὶ ἐχεῖνοι εὐχοιεν εἴἴς αὐἰτγαραζαγιντ!!]!ς οτίαιπι πο ἀςεῖξει, 
-ω.ιΡἵ 72 δμαϑι Ὁ , ᾽ ἑ ἊΝ Ἔ ἄγαν πἰμᾶν εἰ τινας ἵάφριντο δ ὑφ᾽ ἑαυτῴς. ενό- πάς Βοποσῖς οὐρῸ μος ΟΥ̓ΠαΓΟηΣ, ἢ 4ιος 

ἀτντο Ὁ κκ τιν τ ἢ ΡῈ ταασηΐ ἔασογδτ. ΕΧΙΕΙ πγαίσας ΘΠῚ πη, ἢ 4.4; 
μιζε»»»,Ὰε ἐκαςῦς Ὁ μέρος αζιέπαινον ποι- ἱ τ. ΟΞ ΤΗ Ἀ 
᾿ τις 1: κι ν Ραϊτεπὶ ἐχογοίτις ΠΡῚ πιδηάαγαπι οἤσογοῖ 
ἡσῴε, Ὁ ολον αὐττὸ χαλὼς ἐχήν. χα! ἀὐτὸς δῈ, τα θην, ντἸἀατὶ Πηθγογοιαγ: στ ξαταγαμη, 

4) δ ἡ : ᾿ ν-Ὁ ͵ Σ ᾿ ἍΝ Ἐ 
εἶτι ποὺ καιλονἰόὸι εἰς τίου ςρατίιαν, τότοκτὼ- ντοτιις Ἐχογοίτις οργοσίς σῦραγατιις οἴει. 

Σ Ε -ν -" 2 ! 

δδεδοράτο δος ἐδῶρειτο τοῖς αἀξιωτάτοις, νομκιζων 

3 Ἴ ᾽ ἤ , ᾿ ΕΣ 

ἐϑηίρφι, ὅπου δχττυίγθβοιεν ϑνοίοις, χαὶ 4- ' 
Ογτὶ ἰἰδνε- 
γαίας ἐπ 

πηΐητες. 

αἷῃ δ Ιρίς, ἢ φυϊά νίάετος, φαοά οχογοί- 
ταί ροῆεε ες ογπαπηθητο, ἰά νοὶ φάαϊπ- “- οἱ ψ ᾿ ᾽ ν 2) Ν , Ἵ 

ΡΥ Ἴο,τ καυλὸν καγαλον ἔχοι Ὁ σρώτάνμια, “ΠΝ ̓  αἱΠετ, ἀἰσα ΠΠτη!ς φαίθιις4; ἀοπαθατ, ΝΑΠὶ 
ρου τ τε στ» ζ0 509 χεχϑσμαη σθαι. ἡνίκα, δ αὖ-- εμ τγαθαταν, αι! αιυα ἴῃ Ἔχογοίτα ρα]- 
ποῖς διεδίδου ὧν ἐλαίεν, ἔλεζεν ὡδῈ πτως εἰς Θ᾽ εἰτῦ εἤεεδς ΡΓαοΙαγῖ., ἰά ὁπίπο Πδὶ ογῆας 
μέσον Τὴ" ταξιαρχῶν χαὶ λογαγῶν χαὶ πλώ- πλέτο σεάετς. Οδηο αὐτῷ ἀσσορτα ἀπξτί- 
ἄρ νὰ δὴ δε ταν όνεν τύλοι ΓΕ ΤΣ Ῥιιοατ, μυιϊυίπιοα! νεΓ 5 ἴητοῦ φΟΠοττ πὶ 

; ἐξ ᾿ ἘΡΡδ:Ὶ Ριφέεξέζος, ὃ τπαπιρυ]αγίος, ὅς οπηπο 5 1Π|ος; 
Φεοσζύν 1: γώυ ΠΡΟ ΟΙ: ΟΠ Δ, θεν Πρ Δρι4 Ἰρίμπη) τη Ποπούς, νέςθατατ: 
πσξοςγεβρηται » ζ) 01] ἐχοβδν αῷ ὥντιμαν Ἐταὶ αυδάᾷ, ἁπηϊοὶ, Ια τιοῖα ἰῃ πος τε πηροια 

ὧν αἱ ἔξομϑῳ οὧξ αὐ βουλω μεθα, καὶ τιιάαϑαι “ὡς ἱἀδπλίτ, ταπι ΠΟ οριιπὶ ςορβία ἡπα:ἀἀπὶ 
ὦ) 3. 

αὐ ἕκα ος ἀξιος ἢ. πϑύτως δὴ αὐαμιιμνγησκω- 

μεθα (ᾷ ποῖα “ἴα ἔργα ζύτων τὴν ἀγαθών 
᾽ » ᾿ τὴ ͵ ᾽ 
ὅξην αἰτία. σχεπυύμϑινοι γὺ ἀσρησετε τὸν τε 

ΠΟ Ις ἀοσοῆογιτ, τὰ πὶ αοά ποθ 5 τ, νπά 6 
Βοποτγ Παθεῖς ᾿ἰσθαξ 5, α] θτ15 ν απ ἔπ ε- 
τιτ; ὃς Ἔχ Πἰπηαγο, αα θι15 ΕΠ; ρΓα ΠΠ1ς πὲ 
ἀϊρσηπς. ΟΠ ΠΠῸ δῖος πη Γοοοαπ ἢ ποθὶς 

ἂξ 

Τρυπγῆσαι ὁπὸ ἐδ 4,ρὺ Ὁ πονῆσαι, ὃ Ὁ ασεὖσαι, 

᾿ ὦ μή ἐιξαι τοῖς πολεμίοις. οὕτως δξχυ γοὺ ὦ 

ζ λοιπὸν αὐδρας ἀγγαϑοις ἐὴ) ,γιγγωσχονίᾷς τί 

(Οὲ μεγάλας ἡδοναὶ ἡ τὰ αγαϑο ζὰ μεγαίλοι 
ἡ πειθὼ χαὶ κα καρτερία χαὶ οἱ οἰ» τωϊχαιρῷ πο- 

γοι χα χίνδ,ουοι παρέγ5 1). κατϑροαΐν 5 ὁ Κύ- 

εος, ὡς 42 μϑὺ αὐτῳΐεἴον τὰ σω καΐᾳ, οἷςρά- 

εἴπ δά δηϊπιπ,οἰππιοάϊ {πάτα Ππορὶς μας 
ἐδιησάα ρβερεγογίης, Ναί ἢ ἕοτη οι ἀοἕα- 
Ὀἰτῖ5, Γεραγίοτις ῃςο νος σσπίοἥπτος, ὃς νῖ- 
σι]απάο, αὐ οριις οὐατ, ὁ. ΙΔρούᾶάο, ὃζ ἄος 
φοἸογαπάο, δὃζ π᾿ 1} Ποῦ! ἐεάξάο. Οπαρεο- 
ρΡῖεγ ἀείποερο 4π06; νἹΓὶ ἔοττοϑ {τ|ς ποοο δ 
ο[Ἐ, τ4; ετίᾶ {πατιιατὶς, ν οἱ ρτατες ππάρῆᾶϑ, 
δέ ἱπσεητία δοηα πο ΠἰΠ ἂν οδο αἰ ξεία, ὃς 
το!εγαητῖα, δέ ἔογ 415, ν δ] ροῆτε οδοαίϊο, ἰ4-- Α Ν ͵ ᾿Ὶ ͵ 

διαΐται τὰ - ὅχωα ο 4 σρατιωζιχοις Το πο ΒΟΕΙΡς ΡοΓΙ σα 5: ρτοβο οι. Οὐ νογο ἀ- να 
φερῴφν, 4. δὲ ἄς ψυχαξ, ασϑϑς Ὁ καζαφοονάν ῃἰπιλάποτίδεει Ο τις, ὃς σοῦρογα ΠλΠΠΠτ{1ΠῈ Ἡθδβοῆ, 
Τὴν πολεμίων, Κχιςήμονες ὃ ἥσων ζὰ πσϑος- ᾿ὕτεξιε Δα Ἰαδοτες πἰίταγος ροτέεγξαος ΟΠ χίμαι. 

ἥχονται τῇ ἑαυ ΤῊ ἕκαςος ὁπλίσᾳ, ἢ πσοὺς ὃ 

πείθεαϑαι ὃ. τοῖς ῤχουσιν ἑωρφ πϑύς 42 

παρεσκάυασμένες ον, τότων ὀΐζυ ἐπεϑύμᾳ τί 

ἤδη ἢ πσθὸς τὰς πολεμίους ραν, γιγνώ- 
σκων τί Οὗ τω μέλλᾳν πολλακις τοῖς τ ιξχοισι 

ὼ “καλῆς πὐραισκάυῆς δηλοιὅταω τί ἔτι δὴ ὁ- 

ραν ὅ7] φιλοτίμος ἔχονγες ω οἷς αὐτηωνίζυ ο 

πολλοὶ χαὶ δχιφθύνως εἴγον χσδϑς δλλήλοις ἢ; 

φραϊιωτῶν,ὼ τῶ δὲ ἔγέκοαι ἐϊξαγήν ἀὐζις ἐξ. 

λετὸ εἰς τέο πολεμίαν ὡς ταχιςαι, εἰδὼς ὅ7| οἱ 

κϑίνοί χίνδχουοι Φιλοφρονως" ποιῶσιν ἐχφνζους 
συμριαίχους τσξϑς δλλήλοις, ἢ ὅχέτι ον πότῳ 
ὁέτε τοῖς ον ὑπλοις κοσμξ ϑροις φϑογῶσιν, οὐ - 

τε τοῖς δόζης ἐφιερᾶύοις, διλλὰ μάλλον χαὶ ἘΞ 
μ" δὲ, 5 ͵ ἕ “ ᾿ ἐ ͵7 Ε 

“παιγόσι χα αασαζονται οἱζο τοι τς ομοίοῦς, 

ζοχηραγαῖδ . ὃζ ΔΊ Πλος {π|46 Δα οδίεπηπεη- 
ἄππι Ποίξοπη:ργατογδα βειῖτος Θουπὶ εἴς, 
αυς νίτς αὐπτογῖι τη νποαί06; ΓΟ] τατος: 
ἃς ομηη65 οτίατη δα ρατεπαα ργρίς ἐξις {πϊς 
Ράγατος οἵ! νϊάετγου: 46 σαίη]ις ΠΙίςε [2 Α]1-- 
Ζυϊα Θογαπὶσεγεγο συρίεθαΐ, ας αἀπποτίις 
Ποίζεπη(υ(ςοἰρὶ (ΟἹ ας. ΠΠτο Προ θας ΘΠΙΠΊ, 'πὶ 
οσπηξξατ σπίθα ρΙ ετῖι 4; ἀποιδιις σορί ΑΓ Πὶ 
εἰ, ρτςο τα ραγατα αἰ ἢ οτὶ ὅζ πηπέδει ν 1- 

ἀεθατίτοιη ρ] ἐγοίᾳ; πΉΠΠτος αι θίτίοπς 4{|- 
 ὅῖο5, ἰὴ 115 (6 4πθιις οὐαῃξ ἸητοΓ ἱρίος σεύ- 
Ε ταπιῖπα. Πδί πλστιο ἱπυϊάογο, Οαΐο μας 
4π04:4ε οαἰη]α πάρε πα οο51π ΠΟ ἐσ Πὶ 
εἄπςοίο γόίεθας. Νὰ ρογίσαϊα σοπηπγαπία 
θεποιο πεῖ ᾿ητοῦ σδιη τοῦς 5 Πιυτί ἐκ τ 
οἰταητ; δα πα ν Οἱ ροτπεητῦ οἰξ,ποπηο Δ} 115, 
4αΐδας οὙπατΗ] πη {πητἀυγηα,  Ώγο σ] τὶς 
σαρί ἀϊς ἡπα! ἀστεοα ροτίτι5,8ς σο ]απάδητ, 
δὲ οοπλρ]οξξιῃταν ᾿υϊαίηχοα! {01 {ΠΠ.1}6 5 

α; 
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υοά ὅος [πσαπυὶπ ἐππα μά Ρυ δ σα τε ςῦ- Αγομέζοντες σεεσε δ Τῷ ΓΝ 
: ΤΩΣ Ξ Ξ ς αὐςφὺς Τὸ ΧΆ1}0 - 
ἱιιηιέξος οχ ξιρηδας, ὑγησμιῃν ρ τιΓαγπηας ὁ. “Ὁ ἁΠμ: ἕ ἐπ μὰ ὁ ἐ)α- 

ται ὁχοτοίτ ἢ), Πυδῶν ροτόγας ραϊςποττί- “ ΠΑΒΊη, " φεατον μυ ὀξωώπλισε τίω) 
᾿ Ἔ ᾽ Ἂ Ἵ 2 ͵ 

της, ὃξ ορτίπης, ἰμ  ἔγαχίτ: ἀοιπάς ἀμςος5 ἠο- ἢ κατέταξεν ὡς ἐδγε αἴ καλλιςά 
"41. . ᾿, 2 

Τοπα ΤΏΙ] ππι. ὃ ττιθαισιος,, ὃς σοΠοττίαπὶ τε χα Ὄρρίστι, ἔπειτα δὲ σξευεκοίλεσε μυφα- 
͵ ᾿ ͵ Ἴ 

ρχους χα χιλιοαρχους χαὶ (ᾳξιαῤχους μα Ρταϊξοξζοβ, ὃς τπαη]ρυ]ατίος ἀιέϊοτες σοῦ- 

υοσδιῖς. ΙΝαηλδι ον σύδητ,ντ ἢ πΠΠ|τὰ- ἥτις ἢ Ἂ 4 
λοχαλοῦς. οὗτοι γ΄ Σιπολελυϑροι ἤσαν ᾧ' ἰ ὑπολιῦ τίατα ογἀἸπτιπὶ πιο γῖ5 ΠΟ τοσοη!ογότατ. τ ἌΓ ἣ ἈΝ 

(αμπγαιε νο] ἐσυρογατου! ρατοηἀθηνοτας, («λέγεοϑει οὐ ζο;ς ζᾳκτικοῖς ριίβμοις᾿ κ᾿ ἤσω ὦ 
᾿ ᾿ δ ἐ ἐν Σ ε , ἐδ, 2. ἐε πν ἐν 

νοὶ ἀεηιητίαη τ: 4] 14], 1ἀοἴτοο ραΐβ, οπΟΤΕ δὲν. ἢ ὑπακουᾳι ς φρατηγῶ, λα ΓΙ κάταδὲ 
- ΡΘΕ ΞΒΗΥ ΕἸΣ Το τας ΜΠ ΕΙΣ ͵ ΣΝ ἢΣ : ΟΥΗΤΝΝ 

ν ]α τοξθουῖς ἐχροῦσ το πα] θαταγεςα το] - γέλλῳν τι,οὐσὴ Ὁ ΡΘ ΒΑ ἐς χονκαϊελείσες.ἀ  μς 

πα οορία ρον ἀποαάθηιη δέ (ςμππ Π.}}1- 

ταπγ ρα ἵςέξοβ αρτο ᾿αἰἔγα σδητατγ Ροιξςα- 

αυᾷ νοτσίαπι αὐ ἰρἤιῃ σοηποη!ἤοητ, απ ο- 

σατη ρτα  Θ τιλ πὶ ΓῸ5 Ἰρίᾳ ροιευϊαθοτ, ἀοάα- 

οοδαξοος ρεγαοίοιη γτας; ὃς νΌὶ τεξξε ἰη- 

γαΐξξα οὔτι, οα δάεθατ; δὲ σα ραττε ἢ γΠΊ8. 

ἐπεηταύκηα ασοΐα, ἀοοοθαι, Θυιιηαις 

ἐπ Πὶς οτίαπιν ἀς πἀογηιπι ὃς αγογοι σογᾶ- 

ἀϊ αἰ Ταυϊὰ ἐχοϊτα Πδτιταης αυϊάοιη ἰΠπτια- 

οὁ5 δά ογάϊηπος γοητ, ἃζ φαουλ!οτῖ {ποτα} 

εὐοςότοπτ, τς αὐ Ἰρίο ἀπά! οΠ Π τ, ὃς [παῖς 

τα Πτία: οαρι αἸτατοῖι 1 οπληῖθις ἀσοοηάο- 

τοςοπαζδγασ νὰ αἰδοῦὶ ΠαΧΙΟ ΔΙ ΊΟΊΓΟΥ 

ΟΠΊης5 ἱηστεάοτοητην,, Δ ΠΊΔΠ6 Ο ὐγαχϑγὶδ 

φάροιταιη ρις ἔο οἤητ. Πταηςαθοιητος, 

τοιδλλα δωδεκα δαρχοις Ὁ ἐξα δαρησις πού- 
Βνπίᾳ καζῳλφκόμϑια, διεχοσμαήτο. ἔπτει 3 συγ- ᾿ 

πλθον οἱ ἢ ἔχικαίεμοι, Ὡὐθα γῶν εἰὐζὺς͵ ἐπε- δὄφηκέροι, 
δείκνυε πε αὐζις ζᾳ καλώς ἔγριΐᾳ, ὦ ἀνονὼ: ' 
ὁκο ἦ ἵκαςφον ἐογυ69. ὦ Τὴν συμμαχικῶν. 
ἐπεὶ δὲ καχείγους ἐ ποίνσεν ἐρωτικῶς ἐχήν τῷ. 

μδὺ ἀπιέ αι Ἐχὲ 
Ὁ ξΣταξᾳς χαὶ ὁ δαιτκᾷν ἔχα τον πὸ- ἑαυτῷ ᾧ- 
“ὖῬ αὐτὸς ἐχείνους χαὶ πὰ ρόίοϑαι δὺς ἔχα- 
“υμίαν ἐμξαλῷ πᾶσι πὸ φρατ 4 εοϑαι, πως 
ἀυλυμοταΐζᾳ πόρτες ὀξορμῶιται ᾿ “αξοὶ δὲ 

Ο παρ [7] ὅγε ΝΣ Κυκίξαρους θύρας. τῦτε 

27. ὯΝ ᾽ Ἂ “" 

γυδὴ ποιᾷν ΤΙ, εἶστεν αὐζοις γεῶ 

γα4κ «γἱ ᾿Π{Π ΟΥ Ὄσογαης ΡΟ ΔΙ Ων Ὁ « ὙΠ ΠΝ 
μεμα ἀυσά ι1 ογδητιίςος αἢτ, ΡΟ ἀϊς αασπι, οδὺδῃ πιο: τες Κούτως ἐποίοιω. ἘΠΕ ΟΝῈ 

τς ΜΠαΧ {τι αξοτᾶς εἰ εἰς [α15 Δα ροτταπι, α1ο 5 ΠΡ τε ας ὠτϑλτα ἢ τ ΤΣ υα μος 
, βδιορύρ: ὙΠ ἡμέρα παρνυσῶν οἱ ὄγπκαθιοι τῇ 

41: ἀατεη- Ορούτοθατ [τὰ υῖς σι} οἷ5 Ἰηρτοῇὰις Ἀπ, τ 
ὍΠΞ ΜΕ : ΟΝ ξ ΠΣ ὌΝ ἢ 

“κρνος χατοῦὴ ΟΥὐτας, παϊα πη οἱ ογατίοηοην οὐ- ἔχε ας γυδαις, σεεὺ πότοις δξζυ ὁ Κα ρος εἰςελ- 
λ να τσ ͵ Η 

θων “τδ. τ Κιαϊξαρζω"ρξαΐ, λόορυ ΩΣ 
δέενη τορι, : ἴον 

., ἤις οἰ ϑοῖο ἐφυϊάςπι σα, πὶ (γαχαγοβ, ιιαὲ 

,, ἀιάζατας ἔπι, ἰατ ρυ ἄθην εἰσὶ ΟΠ ΠΉΪΠΕ15, 

» ΖΔ ΠΣ ΠΟ Ις ν] ἀοτίτίς ἡ ξοτταῖης ργοξοιγοτα 

τ ῥυάοτ,πο ἢ πιορτίοποιῃ Ἔχογοίταβ οὐ πορη- 

.. 6Ἱ Ελοίαϑ, σταυϊτου ἔοττο νι άφανίβ, ἈΠ ΠΟ 5 

» ἀθετο ποθὶς 4ατὶ. Ο τά Πάτα ἱρ ταγταςο5, 

“» Ἔσοταπιτιο, πὶ ΠοΙἔγο Πουμίας γα τι ΟΧ- 

,.» Ροῃαπι. Οὐρρα ΠΟΙ οὐμηῖθιι5 νά στα, 

τς, 0 8πν Ράγατὶ Ππη115, Ποη τῆς ἀσηλιιπη ριι- 

σηδη τ} οἵο, χασππιτιοβ Π πος [οἤιὶς η- 

“ παίοτίτ, πο ἰπ τορίοπα ρασατα το Πἀοητδιις 
“ΠΙᾺ ηι ὀχρεξζαμάμηι εἤς: (οἀ ἰπ ἄστυ πο- 
" ΔΠς πὶ Ζυσηγρείπησπι σα ἀπππὶοή!ο. Ὁ αττην 

" ῥηΐην τη 60 τι ἴῃ Γερίοπο {{Π|115.) ΠΊΆΪτα 
“ ἸΠΟΙΠΠῚ ΡΟΙΠΟς οτίαπλ παΐτος ἀοε πλδτα} 

" φαρίππε, Ατ αὶ ποίξίαπι ἴῃ το οηοπὴ ἀἰςο- 
" ἀτηγεδ,αστοσ σοταπι στ νοἰρέατα ρορι- 
“ Ἰαδίπαυνν γατοῦοα πηασῃο {ππλεῖτ τι ΠΩ Ο 

» Δἰιμη1. 81Π τπος οχίτα ἤΠες Ἐχοεοίτ πη 6: 

" ἀασαηγιις, ΟΧ ἰρίοτγαμι ἀϊτίοπο ν ξξιιπ 14- 
" Βεδίμηιιβ. [απὸ νοτο ἢ πηγαί ΠΟ 15 ΠἘὶς ρε- 

τἰσυ απ, Ζυᾶ Ποὶς, πππυϊογοῖ : οτταῇις 16, 3) 

δὲ Οδὰ υϑὺ, ἔφη, ὦ Κυαξαρν, ὅ7| ὧ μέλλω 
λέγφν,δοὶ πάλαι δοκ( συϑὲν ἧτῆον ἡ ἡμὶν ΔΑΝ. 

ἴσως αἰανἐωη λεγήν τα, μὴ δυκῆς ἀλϑομε- 

γος, 97] Ῥέφφενμας ἄξοδου οὐδ προ ἐπεὶ 
ὅυ σὼ σιωττοις, ἐγὼ λέξω αῶρ σφὼ υ λίπ 
μιν μῖν γὰρ δυκᾷ πᾶσιν, ἐπτει εἶν παρεσκά.)- 

αἰὐμέελαι, μ᾿ ἐπ δὰ ἐμβαλώσιν οἱ πολέμιον 
“Α Τ ση: χώραν, τὸ τε ιόχεο ,, μα δ), ο, Ἢ Φιν- 

λια καιϑη ῆζες ἡμας αἰ πσυνϑύάν, δλλ. ἰέναι 
ὡς ταγιςὰ εἰς Ὁ πολεμίαν υδϑὰ γὼ οὺ τῇ σὴ 

ἐμ" ᾿ 
δ), εἰς πίω “πολεμιίὰν ἰωύϑυ,ζᾳ ἐκείνων κακῶς 
ποινσουρ δ υϑροι. ἔπτφτα τεῦ μδῥ σὺ ἑμαὶ 
Φέφς, πολλὰ δα πϑμῶν" ζω δὴ, οκεραΐ4.ὦ- 
αἴθα, ϑροψοῦθα ἐκ ὁ πολεμίας, ἔτι 5 εἰ μϑὼ 
μείζων ΤΙς ἡμῖν χίνδγοωος ἔμμεν ε1) ἐκφ ἡ οἿ- 

37Δ χε 

"»" 
' “} ᾿ Ὁ, 2 Ν χθρβα οἡ ες, το λὰᾺ σώ; σιγοκῖθα, ἀκχοίϊες "ἣν, 

πῶ ΩΝ, Ἀγ ἢ ἣν "» ουδὲ ἴσως Ὁ ἀσφόδέςαζον Ζεὺ αν αἰρότεον" γεεῖ; ἐιϑὶ δ 
ὑσυμέιῳ 
ἀν, ἐν τὸ 

εἰς ἐ- 
κείνων 

δ ἴσοι μδὰ ἐκῴνοι ἔσον ). ἔα» πεὶ ἐνθαίδε ἐχτόνες 
εὐὖθις καχώββα, ἐαν πεεὶς ἐκείνην ἰονῆες ὑπὸ 
τώνϑυ αὐζὶς - ἴσοι 3. ἡ μι; ὅήες μρυχούμεθαι, 
ἀώ τε ὐθαδὲ ἐρήθϑμους ἀὐζὺς δεχώμεθα; ὑπαντ. 

ζῶ τε 

" φασετατπηχαην, οἴ οτ εἰσ δά απ ΝΝς δα- 
τὸ ἃς ΠΗ ξαταῦὶ απ εἸ ας φἀςοΤῇοῖς δὸς 
αχίροξξοηλας . (σα ἸῺ Ἰρίοστι αἰτίοηθ ρστοῆι 

» Οδιμᾷ οἰτὁδητ5 : ὃς πο9 46 Εατιῖ τα Πγιις, 
ἣν ἤπις ἱρίος δἀμοπίρητες ἰοῖς ΟΧορίοπλιϑ, 

διε σ 

ΨΩ ΙΗ. 

37) 

2, 
ὄπποντες 



βῥόνωδ 

ΕΣ» ας 
«ϑευις οἷς 

᾿ τὸ Νσθ. ὉΝ,: ) Ι δ φ 5 Ἂ ς Ι ἘΠῚ Φ τὲ ἐδ χεἰπὶ ἐκεύίους ἰδντες πίω μαχζω σεεο.Νίοα ργοάοιητζες δἀπογίις ἐ05 ΠυδΒμλ ΘΟ ἢ- τὲ 

“«ωυδιυ-πολὺ νϑύ τοὶ ἡμεῖς βελτίοσι 'χαὶ ἐῤε 

ῥωϑιυεξέραι φ ταῖς “ψυγαῖς τἂν φραδωῇ!" 

“χουσόμεθοι ζεὼ ἴωκϑυ᾿ ἐχὶ τς φϑρουοτῶ ὯΝ 

ἕκογτὲς δοκώϑο ὁρᾶν αὐ ς: πολεμίους" πόλυϑ 

ἘΠᾺ τ μάλλον ἡμᾶς φοίν"ϑήσονται, τὸν ΓΕ 

ΨΙΚΕΝΝ ὅΤΙ οὐχ ὡς φυξούμϑυοι σηοσουϑυ 

αὐδθυς οἴκοι καιϑημδϑυοι, δλλ ἐπεὶ αἰ εϑαναμλες 

θα ὐδϑ:ιονς» ἀπὸυτῶρμϑύ τε ἀὐξις, ἵν ὡς 

(χιςα συμμίξωμϑιυ,ὰ ςἐκ θα δύουϑυ ἕως 
ςε “: ᾽ λ ᾿ [4 Β 

εὐ ὴ ἡμετεξοι χώρφ. κακῶται, λα Φϑοονονιες 

ἤδυ δηούμϑιυ τίω ἐκείΐων γώῶ. χα!τοι, ἔφη, εἰ΄- 

1 ΑΕ “Δὺ φοζερωτέρους ποιήσουϑι,ἡμιας 

δὲ αὐζυς ϑαῤῥαλεωτέρους, πολὺ τῦτο ἡρῶν 

ἐγὼ πλεονέκτημα γοκιίζω, χαὶ ἡ χενόψεσον “:- 

τως ἡμῶν αϑὸ ἐλοίω λογίζομαι, τοῖς ὃ πολέ- 

Αίοις μεϊζωςπολὺ αὐ μαϊδλον. χαὶ ὁ πατὴρ αμεὶ 

λέγη, καὶ σὺ φὴς, χαὶ οἱ αλλοι ὃ πλύτες ὁμιο- 

λοχϑύσιν, ὡς αἱ μάχαι Τ κρίνονται μάλλον ταὶς 

αἰ ὃς, ἢ) ταῖς τὴν σωμῶ) βωμιαις. ὁ ᾿ 

τως εἶπε. Κυαΐξωβης 5 ἀπεκρίνατο ὩΔᾺ ὅς 

“πως μϑδὺ,ὦ Κι ύρε ,χαὶ οἱ άλλοι ππέρσοι, ἐγὼ ἀξ 

ξϑομσι ξέφων ὑμιαζ, μησὶ λὑσασονούτε: τὸ γὲ 

κϑρτοι ἰέναι εἰς τ΄ πολερμάαν, ηδ τὸ ἐμοὶ βελ- 
ε 5 “ ῃ ͵ Ε ν΄), μ ς 

πίον 61) δόχεῖ τσοϑς πόυτα. ἐττεὶ ζοινιίω, ἔφη ὁ 

« 
ου- 

Κύρος,δμωγγωμονούνϑιυ, συσκἀ γα ζώμμεϑοι, ̓  

ζῦ τὰ Τὴν ϑεων ἡ μὲν γοῆον συΐκοταινῇ οξιωδ 

μδυως ζχιςα. ἐκ Ουύτου Οἷς μϑὸ φραϊιωταις 

εἰπὼν συσκά αζεοϑει, ̓  Κίρος εὔύε, ποοφ τοῦ 

μδϑὸ Δὴ βασιλᾷ ἔπειτα ὃ ἢ ζϊς Τόνοις θςοις. 

73 ῶ 

(ςγθηχιιϑ. ΟΝ στα Ισηρα πος Πα ξτι ἀΠ|- ἃ 
ΠΊΟΚ5 δἰ ΔΌυοτο5 ὃς Πυπαϊοῖςβ ὀχρθετατιὶ {π- 
ἡγὰς., Παάἀποτίις ποίξοπι σοπεοπάςηλι8, ὅζ, 
ἴῃ αὐποτίατι για σου ρβεέξι πα Πρῃ ἱπαϊεὶ; ἃ 
νοηΐϊγα νιἀοθίταιγ. [τἰἀφη 1ΠΠῚ πα το 05. εἐ 
Βγασ δ πλοτασῃτ, ἀαππληο5 αὐ τ, Πα νῖ 
ἐουτη! Δοϊοίος, ἱρίοσιιτη ποτὰ ρφίς ΘΠ], Δ ὡς 
ἄσυυ ἀεπάεγε, (δαὶ απἰτπηδάποιίο ςοτῇ δά- 
πξτα Οσουγτογο,ν τ {1811} οοἰουγίητο ροάειι ὯΣ 

͵ 

, 

εοπίογαγηας : ΠΟ ἢ ἰ οπὶ Οροεῖ τι, Φιυκ τεσίο ὡ 
, ποίξτα ἀστείπηδτο Δ βοίατιν, (εξ ριάοερτο ς 
ἰρίογαμτη σοι; ΓΟΓΓᾺ ΠῚ ΘογαΠὴ ρορβ]ατί, 

Αἰαα!ξοσπηἀοϊοίιοτος ἱρίος γοδατ, ποςδὰ- 
ἀεητίοτοσ, ἴῃ ἰποτο ΠΌὈῚ5 Πρ ροηξάιτα 
οχίιπιο. ᾿Ν ὀαυ!άοπι ἔζατιιο, μαϊμες πος 
πιοάο ποῦς, μοί διι5 Ρ]υισίππι! τὶ ΡΟτίραΪ ας 
ξατασαπν. Οτη ὃζ ράτοῦ πτοιις, ὅς τα ἀϊςσογθςς 
(οἱοτὶς, σοτοῦῖς οπηαι δες αἀίδητίοητίθας; 4ξ ς 
ΡΤ Πς πάτο Ποῦί ροτῖτις οχ ἀπ Πλὶς, ΄υᾷ κα 
φογρογαπινθα5. Ηας γι ὀνάτίο ἔαιτ, ἃ 
οὐἱ γαχαγοςτείροπαϊς: ΜΙΗῚ αυϊάςιῃ, Γαὶ 
Ογτο,ασνοϑ ᾿οείς, Ὡς {πρἰσοταιηὶ εἰϊς στα- 
τ, νῸ5 ἀἴοτο. δοᾷ ἴῃ ΠΟΙ ΕΠ μι τάσδ ἀστιπὶ 

[1 

«ὦ 

-ς 

ςς 

Ο νὰ ᾿στιοαϊαπγαγ, οτίδμη ΠΉΠΙ Τάτ αὐ οτηπία 
μ . . . ἦν δ 

τλαΪπις εἵς ν᾽ άοταγ Ὁ απο ἰσίτιγ,αῖς Ον-- 
π|5. λάσπη (οπτοησία {π΄ ΘΟΙ Πρ Πλι15: 
ναίᾳ; ὃς {τος ἀϊαϊηα νοτὶς πο εἰς σοητο ἔττν 
λάἀπαοτῖς, αι ρείπλῖι σρτοα δηγιν, Οὐπιπι- 
40ο πα Π Ιεσυπάπτῃ μας οἀϊχίποι, νε ναία, 
οοἰσογθηῖ: ΓΟ ΔΟγαθ Του ρτίγαμτα Β 6- 
οἱ, ἀοίπάς [115 σετεσῖϑ ἔςοῖς: δα ἀἰεὶς ργθοί- 
δαι5, να ὃζ ῥτορίτ) δε π σπ ας σης, ὃς οχα 
εγοϊταϊ (ς ἐτιςἐ5.. θομποόσαϊιο σομητΠἰτοπ ἃ 
ἃ (σοἴος » ἀτατδ οὔαπη γε γΠῚ νΟ τη σοΠ:- 
(υἸζοτο5 ργαθογονο!]οπῖ. Ρυασεουοα ΕἸ ςγοας 
Μεάοσιιηι τουτα ἱποο]45 ὃς οπγοζογος 1πῈΞ 

1 

) 

ἡγύτ κὺ ἡτειτοΐλεως Χ) ἀὐμϑρά: οι: ἡ γεμώνας γι-1) Ρἰογα τι διππιηγάμπξεοση τἰτο ΠΙταῆτος, ὃς τοτιιδ Ὀγνώ ἐᾷ 
ἧ - “ἊΝ ἾΣ 39 δ φΧχογοίτας αὐ πος τς πιρύᾳ Ῥε οφηΗδι: υερείρε 
Ὡ ἰὴ πεν: ϑ ε αι σελ λιν Βοηὶ5 αα]θ5 ΒΟΙΈς (οἸ α ἢ Ἡν ονε γδτο μάν 
συμαχρυξν τιν ἀὴ τ ὑνή ἢ ῶ ΡΓμαυ πη ϑοτ άπαρτγαι, ΤΟΙ οὐδ ιηδαυίος 

τ΄ παρεέκαλᾳ ὅ. καὶ ἡρωας γῆ βληδιας οἰκητοσφεᾷ, γγ]γς ργοριτδανηθι Γο εἰ [α τ, ὃς ἐλοος ταὶ 
χαὶ κυδεμάνας. ἐπεὶ σὶ ἐκουλλιέρησε τεχα ἀ- Ηοίοας τορϊόπειῃ, Δ Πγγογαην ἡ ςοἰφητος, 
κϑρδονδοῶ αὐτί Ὰ ςράτάυμα σὸς τοῖς ὁ- ἰλουιποῖῖς ῥ]ασαυῖτ.. ΟΟαἼθιις ρευη εἰς, τεσσ: 
Ἰπρλ Ἔ Ἶ ἐν ηνῳ (υπι ἰ τι Ῥατγῖο ΤῸ ΠῚ ἀταΐηδην ἔς. ττος 1» 

πρες ἡρ ᾿νε αν: στον νἀ ἠμμθῃ ἀρ ώρν 415 ΔΠ1|5 (6 Πλογαπι οἰοεγοῖ, γΠ Πγ. Ποξν 
ἐδαλεν εἰς τίου πολεμίαις πτεὶ δεζαχιτα, δὲρ- φ]οχίτ. Η!ς ἰτα στα οι γατῖς, Πξατίπν ροάϊαθιις. 
(ᾳ ζῳ ὅεια; ἐκεῖ αὖ χαὶ γῶν ἱλασκεζ χα ό» ἰτίπεγα που πίαϑπο ριοπηοτῖς., σαίδτα Πτοτι 
"ι βυαναενχον ἥλω ΕΠῊΣ εἴας οἰκητος τ ται απο: Θαιήτατα νοτο δὰ οχουτήομοην 

49:ς ἀὐκϑρίζετο, φῶτα δὺ ποιήσας, αὖθις Διὶ Ε νῇ, ἀεντν ἘΠΘΕΡΟΠΝΆΕ ῬΆΘᾺ ϑϑλλθιιθ τς: ΩΣ ἜΑ, τ ΠΝ της. Τλεϊηάο πποτὶς οαίξεις, ἃ σοπιπιδατι: 
ἀὐεφαΐ- παϑώῳ εϑυὲ, χα! εἰτὶς αὐλιος γκαῖν ̓  ἐφανε-: αϑαπάς ἱπίξγαξεὶ ̓  τοσίοηδην ουπηθηι ἀο- 
νῶν ὦ οὐβῆνὸς ἡμελᾳ. ἐπεὶ δὲ ζῶτα καλῶς ΕἶὉ) ΡΟΡυΪΑΡαπτεγ,, ὃς ποίξομι εχίρεξεαθδηε: 
ὅτω τοῖς γέν,ἐύθες τὸς υϑρ πεζοις πσξθαγας ῥήϊες αὶ πολλὰ ζωὼ ὁδὸν ἐςραζοπεδυσανζ, ᾿ς δὶ ἵσταοις αι: 
ἐὙ 7οις 

(αδρημέω ποιήσαες, ,αἰδιεξώλοντο πολλζωὼ δὼ πϑρτοίαν λείαν. χϑὶ ζολοιπὸν ὃ μεταξραΐοπε: 

δυζ, οὐϑροις» ἢ ἔχογϊες ἀῴϑονα. τὰ δγιτήδιφα;, χαὶ διηοιῶτες αἰ χωδαι,αγέμδιον δέ πολεμίουςς 

ΘΟ 4 



ΑΠγτῦ 

ΓΟ 
εἰπέτε [05 

ἐπὶ, 

Ουνὲ ρ]- 
ἰεγεά ἐπ 
ἰοςαπά ἐς 

κατ. 

8ο 

Ππς ἀδοοῖι ἀϊόγιπα ἱτίπετο ἀϊσδιογαγ,τασπα 

γεῖο Οζι αἰτ: [πὶ τοτηρι5 εἴν, τὶ Ογαχα- 

τα, Οσσα ΓΑΠΊ 5: ΠΟΙ Ὲ6 σΟΠΊΙΗΪ τ 11}, 

νῖνεῖ μοπιθιὶς, νεῖ ποίεείς πγοτα ργαρεάιγὶ 

νἱἀοαπλιῖτ, 10 πλΐπιι5 δἀπιογίας Ἰρίος ρτο- 

ρτεάϊαπηατιίδ ρα!απι ἀξοϊαγοπλαβ, Ποη 1]- 
Ἰυθξτεγ πος ργα ΠῚ 1ηἰταγος.  υα “απ 

Οὐ γαχατὶ φιοαιο ρίδοογοησ, ίςταροτ ἀείη- 

σἐρς ἱμίγαξει ταηταπι οοτείἀἰς ργοσοάο- 

Βαπε, Ζιυαητιπι ἱρή5 σοπηπηοάππινίοτο- 
ταν. Ετ σα ήδη συ 46 πὶ Π ΠῚ 4 14Π1 ΠΟῊ {{- 
ταθθδησ, ἄππὶ αὐἀϊπποίασογος, ποέξῃ ναὸ 

ἰσῇας ἴῃ σφίἘτ 5 πα}]1Ὸ5 αοσεπάεραπτι. Απια 

οαἰεγαταποῃ οχοϊτα φηταγ, ντ ἰση]5 δά τι- 

τπεπῖο σοτπογοητ, αὶ ποΐξα ἀσοςαογοηζ, 
αἴχιις 1ΡΙ1 αὖ 1ἰ5 σοῃῖγα ΠΟη ΠΟΥ ΠΟΓΘΏΓΕΓ. 

δαροπαπιογο οτίαπι ροίς οαίξγα ΓΔ]! ΟΠ ἀΪς 
ποίείθιις ἰσῃος ἀοσοηάοθαδης, [τάχος ποη- 
ὨὰπΠΊ] ΠῚ ἘΧρΙ ούατούος [πῃ Ἔχαοιθίας ἰρίο- 

ταη ρείπιδϑ ἱποϊἀορᾶτ, χιοά (ς ργοοα] αἀ- 
ἔπππο ἃ οαίετῖς αροῖϊς ἀγἰτγαγθητγιτ, ΖΔ ΡοΙξ 
οαίξγα ἴσης οχοίϊτατὶ εθης. Ετ ΑΠγει χαί- 
ἄδπι σαηλ115,4τιο5 ἔδοιιπ πα θεθαπτ, απ 
απ ΘΧΘΓΟΙταΚ5 ρΓΟΡΙ 5 δά (ς ̓ πυΐσοπιοςοίς 

πῆτης., ἐο ίς οἰηρεθαπε : φιοά Ρδγθασὶ 
τορος ποάϊεαιιο ἔλοϊπητ. πὰ σα γα τι 
ταειαητασ, ἔλοΙΠΠπ|ὸ (6 ἔοα, οὐ ἱπροπτοπὶ 
Ποπιίπιιπι λυ τἰτιἀἰπςη οἰγοι σης. Νο- 
ΤᾺΠΙ ἘΠ ΠΊ, οορία5 ἐχιαίξγος ποέϊι οἵδ τι- 
τασϊτιοίας, ὅς νίπτη Παύοῖς «ΗΠ ]]ςη., 
ΡΓαίοττίπι ἢ ἐς δαγθαγὶς σοαέξα ἤης. Εὐ- 
επίπι πὶ ἐχιιοϑ παρεης δα ργαίερία σοιηρο- 
ἀϊτος. ταις ἢ {αῖς Θο5 ἱπιια ας, οροίοίμμι 
εἰ ποέξιι ἐφιος ἰοίπογο., ἔγεπαγα ορετο- 
ἴαπι, ορετοίιπι ἱπίξεγπεύς, ορεγοίππι ἴη- 

Ν ΧΕΝΌΡΗΣ 59 85 ΟΝ Ὁ Ἴ- 
Ουἱ φυῦ δἀτιοηϊγε ιδπι, ὃς θεῆς πο 4πι- ζω ίκα, δὲ «αδοειόγτες ἐ λέρργτο οὐκξη ξέχ᾽ 

ἡμερεΐν ἀπέχήν ὁδὸν, τῦτε δὴ ὁ Κύρος λέγφ 
ὦ Κυαϊξωρη,ὥορ δὴ ἀπολυτᾶν καὶ μμἥτε τοῖς 
πολεμίοις δοκεῖν, μιήτε τοῖς ἡμετέρφις φο- 
(ουμϑνους μιὴ αντικσοϑςιέγα!" διλιὰ δῆλοι ὥ- 
μδϑυ ὅτι οέκ ἄκοντες ουχού μεϑει. ἐπεὶ ζὦῶ- 
τα στευέδοζε τῷ Κυαϊξαρῤᾳ, ὅτω δὴ ἀεἰ σεω-- 
τεζαγμένοι “σδϑήεσαν ζσούτον καθ᾽ ἡμέραν, 
ὅσον ἐδύκᾳ αὐΐζοις καλεῖς ἔχφν. χαὶ δεῖπνον υϑὺ 
2. » 

Β «εἰ χτ' φως εἐποιοξώυτυ, πυρὶ δὲ νύκτωρ οὔκ 
ἔχαιον ον τῷ ςραζπέδῳ, ἐμισθϑοϑεν μϑύτοι 
τῷ φρατοπέδου ἔχαιογ, ὅππως ὁρῷεν υϑἕὺ εἴτινες 
νυκτὸς πσϑϑείοιεν Ὁ οἱ ζ πῦρ, μὴ ὁρῶντο δὲ 
αὑτοῦ ΤῊ αυροειόντων. πτολλιαἶχις δὲ χαὶ ὁπτι- 
οἷεν τῷ ςραΐρπέδου ἐπυρπόλοιωυ, ἀπάτης ἕ- 
γεκα. τὰ] “πολεμίων. ὧφτ' ἔςιν ὅΤΈ χαὶ καΐᾳ- 

σχοπτοι ογέπιτῆον εἰς Τὰ ὶ αυδοφυλαχας αὖ- 
τὴν, Ὡ αὶ ὁ ὅπιοϑεν ζὰ πυεοὶ ἐἢ) ἔτι πόῤῥω 
πϑ φραζπεδου οἰομδυοι ἐῇ. Οἱ »ϑὺ δξιυ ἀσ- 

( σύσομκοι χαὶ οἱ σεεὼ ἰὐξις, ἐς ἐγίεξ δλλήλων 
ζᾳ ςρατό μαΐζᾳ ἐγίγνεῶ αφρον πἰξεεξϑα- 
οντο. διπῦ χαὶ νεοῦ ἐτι΄ποιούσιν οἱ βαωρξαροι 
βασιλάς, 7 ὁποτὸμ φραΐοπεδαύωνται, τάφρον ὕπιυ αἢ 
«ὐξεξαάλλοντω ἀὐπετῶς ΠΧ: πολυχφείαν. 
ἰσοείσι », ὅτι ἱστασιχϑν φρατάνκᾳ οὐ γυκτὶ 
ζαραχῶδες δεὶ (αν δεζγρφηξον, ἄλλως Ίχαὶ δεζήνιον 
βαρξαρον. πετσοδισχκέγοις ἔχοισι τὸς 
ἵσσαοις ὄχι ταῆς φατιαις΄ χαὶ εἴτις ἐπ᾿ ἀὐζις 
,, 

Ἰοι,ἔρ.ϑν μϑδὺνυκτὸς λύσαιἵπταοις, ἔρον δ χα- 
ἀιιοτο ]ογίςδο: τα; ν θ᾽ Ἰαπιεαος σοπίςοη- 1) λιναΐσαι, ἔργον σ᾽ ἔχισαξαι, ἐργϑν δ᾽ ἔχεθω- 
ἀετίησ, βογὶ ρτογίπ πθαπῖς, ντ ΘΕ αΐτος ρογ 
οαἴτα νεϊδηταγ, ΗΠῚς οπηπίθιι5 ἐς σαυΠς 
4υῇ 411} θανθαγῖ, τα {Π1 πγιιπιἰοπίδτις (δ οἱτ- 
οιιπχάσητ. 51π|8] οτίαπι εχ [πἰπιαησ, ἢ ]οοὶς 
πητ πη η1τἰ5, παοτε ς ροτοίξατεπι ρα], 
ἀαιπι νοϊαπτ,ποη οστηϊττο πα Ϊ. [πὶ Πμαῖο 
ἀσείοητ, δἀρτγορίπαπατο ΠΡῚ σεραγιης. 

αππΊητις ἴηι ἀσσοάοηάο δἰτοσὶ δῦ αἶτο- 
τὶς δά ραγαίδηρα ἱπτογιδ πὶ ἀρ οήεησ, 
Αἤγεῖ) πος, ιθιῃ πα Ἰσαιίπιις., πο ο 
τηοταδαηταγ σαίγα, Ιοσο αυ]ἄοιη ΟΠ πλι- 
Ὠίτο, (ξα οςσι5 οχροῖτο : Οὐγτιις ἀυτο Πὶ Ε 
ἤἢς [πα]οοσαῦαῖ, σιαητιπὶ ίλης ροτοίατ, ντ 
τηϊπίπηε Θοπίρι σεαγεηταΐ, εἰ ἃ ἔγοητα ν]οῖς 
δε τα 1115 οἱ ςΕς. ΝᾺ εχ ἰπγαθαειη δ ε]-- 
1ἰς5 οπχηΐα, ἢ (αδῖτο σοηίριοἰαπταῦ, αὐπποῦ- 
(λτὶϊς5 εἴα ἐογη! ἀα]!οτα. Ετ 1114 ἡ! ἀπ 
ποέξξο, φασι πηοάιηπῃ ρα ἐγαΐ, νι 16 
ΠΟΠΙίτατῖς Ἐχοι θ]15., Χαίοτί ἐς ἐςάογαπε, 

δφικίσειοαϑαι " ὀναξαϊζῷς σὴ, ἐφ᾿ ἵππων ἐλαί- 
σαι ΟΥ̓ τῷ φρατοπέδου πϑυτάπασιν ἀδύ- 

νατον. ζρύτων δὴ ἕνεκα πότων χαὶ οἱ ἄλλοι » 
ἐχεῖνοι τοὶ ἐρύμαζᾳ πἰϑεξαλλοντωι, χαὶ ἅκα 
εἰὐζις δοκεῖ Ὁ εὖ ἐχυρῷ ἐῃ) ̓ ὀξοισίαν παρέ- 
χῷν ὅτὰμ βούλωνται μὴ μμαΐχεοϑαι. ζ,αὔτα 
αϑὺ δὴ “ποιοιεῦπες ἐγίις δυλήλων ἐγίγψογτο. 
ἐπεὶ ὃ τσδϑειόγτες ἀπεῖχον ὅσον το βασείγζην, 
οἱ μδὺ ἀοσύριοι ὅτως ἐφρατοπεδαζοντο ὡς 

εἴρηται, ον πὐξϊεταφρά υϑύῳ κϑὺ, καζαφα- 
νεῖ δέ. 6 5 Κύρος ὡς ἐδγιύατο οὐ ἀφανεςάτῳ, 
κώμιας πὲ ἡ γεολοφοις ἔχίπσοϑεϑεν πτοιησαί- 
μϑυος, νομίζων πόρτα τὰ πολέμια. ἐΐξαί- πολεμικὰ 
Φνης ὁρωμϑυα φοξερώτεροι Οἷς εἰγαντίοις ἐξ). 

ὁ ἐχείνξευ μδὺ Ἔ νύκτα, ὡς εἰ ἔωρέπε,Ωρο- ἬΣΙ 
φυλαχας ποιησείμϑυοι ἐκοιτέρϑι ἐκοιμ  ϑηγᾷ. αϑὲν 

ὦ 



Τὰ ΞὙ ΟΡΆΙ [5’ἘἘῈ ἙΉΧῸ ἘΠῚ δὲ 

ἄδϑι ὕςεραια ὁ μδὺ ἀοσύελος χαὶ ὁ Κροισοςἢ Ῥοπεάῖε Α ἤνεῖας, ἃ Ὁ [ἧς »ἀτιρείαι ςο- 

χα οὗ ἀδλοι ἡγεμόνες «ὐέπανον ἴῳ, φρατέύ- 

μαΐᾳ τὺ τα ἐχυρᾷ" Κύρος δῈ χα! Κυαξώ- 

' βρῆς σειζαξανϑιοι πἰξεένϑοον, ὡς, εἰ πσδ9- 

ἰοιεν οἱ πολέμιοι, μουχούμϑιοι. ὡς δὲ δηδον 

ἔλύετο ὅτι σέ ἀξίοιεν δὶ πολέμιοι εχ τῷ ἐρῦ- 

μαῦς; συἰεξ μα γζωυ «ποιήσοιντο ζω τη τῇ ἡ- 

μέρα ὁ ϑὺ Κυαΐξαρης καλέσας τὸν Κό- 

Β τές ἂ- δον καὶ πόρίᾷς τὸς Ὠχτχαιοίοις ὙΡΡΥΩΟΞ ζι- 
λὺυς ͵ Ἷ γν 3, ιν .: 

ὄσηκαι- :οδὲ" Δοχειι μοι; εἐφυνὼ αὐδρες »ὡςαῦΡ τὸὺγ
- 

ἢ ͵ ͵ «“ γ! ἣ 

εἴων. γ' χϑμομδρ σετευτεζα γμλένοι, ουτως ἰέναι πῆς Β 

Ὁ καὶτν Ὁ Οδ Γὐδραΐν ἔρυμα, καὶ διλοιῶ ὅτι ϑέλο- 
ἔδηαι. δι ωίχεοϑαι. οὕτῶ γδ , ἔφ», ἐπειδοὺ μὴ 
Εἰθις αὐτεπεξίωσιν ἐκεῖνοι, οἱ μδὺ ἡμέτεροι μῷλ- 

ϑαῤῥήσαν λον Τϑαρρήσοισιν αὐ ἐχτᾶσιν, οἱ πολέμιοι δὲ 

τεπρς, πίω τύλμιϑυ ἰδόήες ἡμδε, κἄλλον φοζνϑ- 
ϑαῤῥήσό- σθντοὶ. Ουτῳ υϑὺ δὴ οὕτως ἐδοκά. ὁ δὲ Κύ- 

ὑδ 699 ἐφη)μηδειμιὼς “σξϑς ον ὦ Κυα- 

ξαρη,οὕτω ποιήσω ϑυ. εἰ ὙΣΡ̓ ηδὴ Ἴκφα- 

νέντες πορόυσομεϑο, ἣ σὺ κελάζᾷς, γωῦ τε 

παρϑειόγζις ἡμας οἱ πολέμιοιϑεασονται σσϑὲν Ὁ 

φοξούνϑυοι, εἰδότες δτὶ ἐν ἀσφωλᾷ εἰσὶ τῷ 
“ὦ. 2 ͵ λ ͵ Λ 

μουὐδὲν. ππεϑεῖν ̓ επειδδ ΤῈ μιν δὲν ποιησωϑίες ᾿ 
2 , ε «ε Ὰ “δ. 

ἀπιωμϑυ,παάλιν καϑορώντες ἡ Ὁ πλῆθος 

πολὺ οὐδεέξεῤον τῷ ἑαυ τ, καϊαφρονήσοισι, 
ἀν 1.97) »'ζΖ! »" Δ» ἐς ! ΦΥ ͵ 

χη αὐθκον ἐξίασι πολὺ ἐρρωμϑρεξεραις Ἔγνω- 
-᾿ » »} “ ὐϑῖχα ἃ ὦ ͵ 

μιϑ16. νι δὲ, ἐφή, εἰδυτες μϑὼ οτι παρέσχεν, 

οὐχ ὁραΐντες δὲ ἡμαξ, 40 τῦτο ἔχιςω, οὐκα- 

(οι φρϑνούσιν, δυλὰ φοϑντίζουσι τ ποήεαῦτ 

δς],ὼ Δἰαλερῤμδροι φὐϑὰ ἡμδμ᾽ ἐγὼ οἷ τι 

δε σὰν στοίύονται. ὅτὰν δὲ ἐξίωσι, τοτε δέαυ- Ὁ 

ποῖς ἀκα φανερφις ΤῈ ἡμαξ διυέοϑαι χα! ἰέναι 

ἐὐθὺς ὁμόσε, εἰληφοζᾷς ἀὐζοις ἔνθες πάλω ἐ- 

ζουλθμεθοι. λέξαντος δὲ οὕτω Κύρου, σεῤωέ: 

δὸξε ὁ ὗτα Κυαξαρ4 χαὶ τοῖς ἀλλοίς. χαὶ 

θ φύλα- τότε μϑὺ ϑιφηνοποιησείυϑμοι φυλάχας κα- 

; ζᾳφητα νδραι,ὼὺ ἀσυξα πολλὰ ἌΤ 9  φυ- 

λάκων καύσανϊες, ἐκοιμιη ϑης.. τῇ δι, ὑφεραία 

“τοοὶ Κύρος »ϑὺ ἐξεφανωνϑυὸς ἔθυε, πα ρήϊ-. 

τ γήλε δὲ χαὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοτίμοις ἐξεφανω- 

κας 

Τπ ΝΜ 
ξυλαχῶν 

τοτῖ, ΟΡ Ἀ5 ἐπ γὰ ΠΗ ΤΠ τΙΌ 65 ατ]οίσογε ἴθ 
(όγυμς : ταῖς ὃζ Ὀὐναχαγος ὉΠ ῈΓ ἐΉ1ς {]5; 
ταπυχσαιὴ ρισΠατοτί,Π Ποίξο5 ἀσεξάοτοπε, ᾿ 
οχίροξζαθαπε, Ὁ ὕπτη δστοῖι [απ βάροτοι; 

Πιοίτο5 Ἔχείὰ Ὠλ Πιτ σΠ05 10 “υάοπὶ ἀϊὲ " 
ποη ργοάϊτατος, Π64; σσῃίογγιγος πη ΠἸΠ|;" 
Οὐγαχαοβ αγοείπτο γεο; οηναίδθιις, τος 
αὐοῖς ορσίτετος, ἴῃ Παης (δπτοητίαμη [ο-- " 
αὐπτας ΕἰἘ: σα! ἄδηγ, γγὶ, πο 5 Ἔχ πη 
πονεῖ πᾶς ἱπίξγα ἐν! (πππι5, κα ποία πη πλι-" 
πἰτίομες ασοοάεηήμπηι οἷς. ἃς ἀςοίδεδη- 

ἄππι πος ρυσησηαὶ σπρίάσ5: Ετξηϊπ πο 
τπ060 115 σοητγα ΠΟῚ ῥγοάοπητθι, πος 

{τὶ οος Ιθῆβε διτσητίαβ ᾿πιτα τ της; ὃς 
Βοίϊτος αιιάαοῖα ποτα ροτίροδεα, πιασὶς ἢ- 
Εἰ πιοαεητι ΠΟ {πὰς (τ πτοητία ἔμπττ Ὺ ογά 
Οὐγγασινε ρου [λεύτη μη γοστα πὶ, ΠΟ γ- 
ἀχαταβ, τα ἐσ λιηι5.Π 01. ΝΔηνΠ| πλοάο, 
ἄσταῖ σοηΠ}}} (επεδτία, ρεοάϊεγίηνας τη πὸ- 
{πππὶ σσπίρεέξιυτῃ : ἰπλίγιπν, πὸο ἢ πος 

τοΠΊρογε πῸ5 δοσεάθητζες ν]]Ὸ ΤΟΙ ΠΊΘΕΙ 
ἰρεξξαθαης αἀπιεγίαγι) , αὶ ἐἢς τη τἄτο δ 

Ὁγνῶς ΟΣ 
αχάτνε τα 

ἀεμτίονι, 

Ἰοίαης, ντ δοοίάετε χυία ᾿ρῇς αἀπετῇ ποτ᾿ 
παςατ: δ ἀοἰπάο: συιην πα] τὸ ροἰίξα τοοο- 
ἀδφηλες, Γαγία5 ἰὨ ρε ἐς σορ 5 ΠοίΕγις, οα ἃ 
ἄστη ντε ας ἐπι ραῦος ΠΕ ΠΟ, ΟΕ ΠΊΠΘΠΙ; 
Ὁγαθίηοσῃθο ἀϊε πλαϊτο Περητοῦίθις ἈΠ  Πνὶς 
ΡῬτοαϊδιιπτ Ν ης αι αὐ οῆς πος (ἰδῆς, 
ποχαυοταιίοη ν᾽ ἀθαπττοῖσ ὁ ΓΒ] ἤθη οὅ- 
τουατοΐ παῦεητ, (ξ φαΐ πος Πδ᾽ νος (ΟΠΠΙΞ 
οἴτο οοστταποᾶσαῃο σείδην, τοῖο, δ ΠΟ αὶ 
ἄς μοί ποὺ ἀσήπηηι, δε νι ργοάιοτιηξ 
Ἰρῆιταπηνοτο ὃζ Θηρία π ὃς οἷς πος ἐχς 
Βίθεῖς ἀοβοδίηνας, ὃς ΠΊΣΠΕΙΠῚ ΟΙΠῚ εἰς 
οοπίστγογο, ὀργῆς ΠῚ νΒὶ απ άαξ 
ἄσπην σπρίεθαηταθ. ΕἸ το αυιῆν (γειῖς αἿΞ 
Χίος, τὰῖλ Ογάχαγος,, υδπι 4}}) αὐίδητ 
{απτ ται τὰπο Θοσπδεῖ: ση ετιεῖς ἐχοὶ- 
ὈΙῖ5, δι Ἰφοῖδα5 ηξς Πὰς ἐχοϊτατίς, αι εἰ {8 
ἀσάοτιῃτ, Ρο[ει ἀἰς ἀΠ]πσι]ο Ο γτιις σοτοὸς 
παῖιις Γε πὶ Δογατι ἐβοίοθαζ, [1 οτίδο ςὸ- 
τοῦῖς Ρογίαγιπι ἀπ] 1διι5 α εΠὉ τοῖ ἀπ]: 
πα Τοτγοηάτῖς. Ῥογαΐξξο διγεηὶ δε οἷο, 
ποπαοσατίς {ΠΠ5. Πλης ογατοηδίῃ πάθει: 
101} φαίάοια πα τες, Φαςηηδά  πποειιη ἃς 
Πιαγυίρῖςος αἰππτ, ὅζ τα Πἰ φαόαιδ νίἀοττῖν, 
ΡΓα τη ἕοτο ἀεπεπείδης., ἃς ν᾽ ξεοτίατι 
Ἰατσιπητατ., ἅζΠοο] ἴτας ΠῚ ΡοΓοΧιαρο- 

μϑύοις πσϑϑς ζᾷ ἱεξὰ παρφναι. ἐπεὶ δὲ πελος Ε Πἰσοπτατ. Νέος νεγο ριιάθάς νὸς οοϊπηνομο- 

εἰχενὴ θεσία, συϊκαλέσας ἀύζιυς, ἔλεξεν" Αν- 
δρες, οἱ μδ κοί, ὡς οἵτιε μόμτάς Φασὶ τὸ ἐμοὶ 

ὁτουδοκῴ, μάλζω τ᾿ ἐσεοϑεί! «ὐἰδοαϊγἐλλοίσι; 

ἔχοστενο!!α - ἄπο ραᾷξξο ἴῃ Πυϊα τοδί πο- 
ἔοτίο σούογο νοίπιοτ ἀθδδατὶς. Νάπι παῖς 
τηοάϊ σάπογος τοποζε ποι; ας ἡΠοὶ Ρίυεῃ; 

᾿ λ ͵ ἈΠ -Ὡ Ν ἊΝ Ἶ -, " ε ᾿Ξ 

χαὶ νίκζου ἡιδδασεγζώ! σωτηθ αν “σξϑυππο οιουται Ο» τοῖς ἱερφ!ς᾽ ἐγὼ δὲ ὑμῖν μδὺ παραγνεῖν 2: 
ΒΕΔ, ἢ 4," ᾿ “"Ἢ “ 2 » φ- ε ᾿᾿ “ Ψ Ἵ 3 

"ποίοιο ἔμγας. 6} ει) ο» ῷ πιωὼδὲ αμοαφυυούμην αὐ. οἶδα, γὸ υμαςφυτα ἐχίσης ἐμ! ἐγαςα ϑυὲς 

Ογνὶ ΓΈ] 
Τρονιρῖτ-. 

φο8 ἐχἤγοτ 

ἐβιῖος 



ὃ: π ἘΝ ΟΙ ΡΠ ΜΕ: ΤΑΝ ΕΒ εν ὌΠ ΑΙ 

» ελάοηγα! πη αἰἰτοίδο ΠΝ Π 1ρ6 ὃς τηθάϊξαταλ, χα ζῦτα μείμε λετηχόζος τὲ ὃ ἀκηχϑέζοι; κοὴ 
» δέ αιια τὰ νοἱ5 οἵ, ατα; οἰΐαππι δάδιιο ροτ- οὐκ. ἀρμξς Οἱ αὶ τέλοις διωβι δυὸ, δπὸογανμν 
» ῬΡεῖυο νοῦ αὐάϊγε:ντῆοη αδϑτο ἀοόξογοβ ἃ- θεν γεν ων μην 

» Ἰίοταπαὶπ ἢἰς οἵ ροῆτ νἹἀοαπλίη]. 51 ταπλῦ το εἰχϑτῶς αὐ σχοι!ε τα δὲ. εἰ ἢ μἱἡτυγ- 
Σ ς ν ᾿ ͵ 2 ͵ τ εἴ ον 

"' αο πεσάμπη δηϊπλὶ σοηΠ ἀδύατοης σοτα- λϑμέϊε καϊζανενοηχϑτες, ἀχφυσοίϊε. οἷς γὸ νέωό-. 
» ΦΙΕΧὶ εἰπ]5,1ης ἁααϊτς. ΝΟ τς ὑωο μοῦ Εν συμμώχοις ἜΣ ἔχονϑυ χρὴ φρωῖϑα ἡμῶν 

πος οο ἱ Ϊ ᾿ς 1 507, εἰ τ ῃ ς ΠΑ͂Ν, Ἢ » (οἰ 5,05 Γεσθης Δα ΟΠ Πη15,δζ ΠΟ Ϊς ἱρίι (Οὐ δρμεθϊοις ποιδινη νους δα ,ὐϊὰ 

» ἤπ1}ς5 ΕΠ σετο σοπαπῆαγ, γεάρεπάμιη Ἰῃ ͵ ΩΣ ΚΕΝ τὴ αὐ ἘΣ ἱ 

»» ΠηοΠλοΥἰΔΠῈ οΓ 6 π| ἀ ἥπατι Ογαχαγοϑ μνησχᾷν,εῷ οἷς 1ε ἐβεφὸ ἴϑα «ἑποὺ Κυαϊξά- 
δ τ - τῇ μος ἐν, 3.8 .κὉ 3 Ά ΩΣ ͵ 

» Π05 δἰπογτ, ας ΟΧογοϊτατίοηοβ ποίξγα πις- βϑθγα τε ἡσκϑλϑιυ,εΦ᾽ ἀπε ύζιυς οἰ ϑακεκλ- 
᾿ εἶ : " 5 - “ ᾿, ᾽ ς ἴω" 

ἡ τίη, Δα αἰια 1105 τα ερεεν απύδιν; δ 11- καρϑυ,ὼς)ε ἄσμενοι λὐταγωνιξαὶ ἡδξφωξ 
δ Δ . ᾿ »“ - ᾿ ͵ ἘΓΤΝΣ ΜΕ Γ᾿ »» Ῥοητοτ οτἰαπὶ ίς σοητοπάοτγε ποδὶ ΟΙΠῚ νε! ὡς οϑα)ὺ Ούτ νὼ ἀμρανδυδεϊει 

» ἰς ἀἰχογίης. συ ἡ ας [πῃ ΠΟ ΠλΟΓΙΔΠῚ ἰδ ΒΕ ἁευνώ ΟΝ ὯΙ, ἃ ὃ 
- -π - ὧν αζιο - » Τοποοαῖε, Ποάίογημπι αἰ ἀεοϊατατατῖ οὔς, τ ΕΚ ὁῈ ΦΕΡΈΛΑΤΟΝ Ὄ ὧν 

» Ζυΐίδιις φα!ᾷαιιο ΡΓΑ 1} 15 ἀἸρηι5 ἢτ, ᾿ΝΔΠὶ ον αλλθουτθι οψικαβά: ὕλύωνται, σγεῖ; ϑαυ- 
φ ) ἘΞ ἀβὰοΆ Ἂ ν,) » ἣ ε 

Ὁ 4115 ΓΟ5 (ΟΓῸ ΤΠ Ογτα]ο5 αΠοὔτ, [115 Πλί γα ἢ μία φον εἴτινες αὐτὴν χαὶ ᾧ αἰ πομνήσοντος δὲ- 
Η ᾿ - Ξ ἐν τ ᾽ »» Η ἐ ᾧ δ ἊΣ » γθσθθες ἐὐψρήρ ον τὰ ΠΡΗΙΡΗΣ ἀρὰ ΠΌΣΙΝ ἐγάπηθναβχαὴ δἰ, ΠΡΕΝ 

» ΟσοΥδ. ΝΠ. 1ΠΠ| 4] ὈΟΠΙ ΓΑΟΙΘ Πα ΠΠΠῚ6 " ᾽ ᾿ Άς ῃ » 
Ὁ ΟΡΟΙΒΙ ΝΕ ἪΝ ΤΟ Ἢ Ὁ γα ντο αγόξρες α.γαιϑοι ἐῆ. χα! ζαῶτα μϑύτοι 
»» ἢ οτίδηι ἁ]ϊογιιπι ᾿π{Ἐ]η ἕξι νἱγὶ ἔογτες ες κα πε δῶ, Ὁ ΐ 

» ροΙΠπητ. Ατα; παῖς ἄστη ἀροτῖς, ππι] ἄς νο- ΦΡαΊΤΟΝ ἐφ, αὐ ίθι Ὁ ἐδ αὐτὴν πέραν λήψο- 
εὅε.ο νϑυ γὺ δινα, νϑυος ον τω τοιῷδε Ἷ ἄλ-: » δὶς ετίαπη ρεγ σα] ἔα οἱ οτί5. ἵΝατη 4] 411-- 

» Ο5ΤΑΠ τοπηροτο Ποαῖς γοἀοτο ξογιογΕ5 , 15. Ἄρες βελτίους ποιήν, εἰχότως αὖ δ χαὶ ἑ 
» 60] 4υσῆας ΡΌο] ἀυΡῖο σοῦ (οἴτις Πιοτῖς, στου4δείη τελείως ἀγαϑὸς αὐὸρ ἀνὰὲ ε Ἀζί. 

» αὐ ρετέεξεϊοη νἱττατῖς ἐς ρογαςημῆς, Οἱ ΜΠ βναι 

Ὑ ΕΥΟ ας Πδὲ (ΟΠ {πα ροξεσε μοϊείθ; ἀτάμό κ᾿ ΡΣ, δ ΘΟ α: ΘΕΌ ΜᾺ Θ ΠΌΡΟΝ. 
» Ποσαάοο (τὶς οϊτε ἢδὲ ἀποίτ : ἰς πτοῖτο ίς " πων,Εἰχοτως οὖ νμάτελη αὐτὸν νομίζοι. πότου 
» Ρεγξέζιπη οχ (απηῆς ἀπιτηταχατγθίτγεταγ, σὴ ἕνεχεν ἐκ ἐγὼ ἔφη, ἀὐζς λέγω, δλλὰ ὑμαῖ 
» Ατῳ παςεααίἀςπιὶρῆς Ποπ οχροπο,ίοα ο- κελάζω λόγην μα καὶ ϑἐρἐσχη δόμων πέράϊιπαι. 
» ΔΠΊΟΌ ΓοΠ νΟ ἱ5 ἐχροπεηήἠατηληήος γείς - νὰ ἘΈΞΞΣ Ἵ 

ἧ : υ πλυησιαζίϊς εἰδθῃς Ἕ 
» γορὶς Πιοήας ργόθατε ξιἀθαπε. οβ οηΐ πὶ μῆς γὸ αὶ ζῆε αὐτοῖς, ἔκα τος τρέξαν -ὦν ͵ "» 7. ἦ ΕΥ2 [7 γλ 

»» 6[πἰξ οἷδ ργοχί πιΐ, ἔπιας ΠΙ Πλ γιατ ραττὶ 4111} - τὸ μερῴ. (Ὁ σὲ, ὄχιςα αϑε,ἐφη, ἕως αὖ ϑρρδν- 
᾿ . - : - Φ 2 Χ2 ͵ 

» Βοος δτίαμ (οἶτο νος νο]ο. υῖι ᾿ΐσιταπὶ ὥᾷς τύτοις ὑμιας ἀὐδζυς ἐχιδιφκγυέῖε, ὁ πϑτεις 
» ΠΎΠΠῸΙ5 Αἰ 5 νος ποη νογθὶς, (ς γοαθίς ἄιτα -- χαὶ ἄλλοις πολλξς οὐ λόγω δλλ᾿ ἔργῳ ἐϑαρ μὰν 
» Γο5 Πάἀιιοία Πηδρὶ γος, απ ἀπ νοίηγει Η- ϑξές: λων ὉΨΡΥ Ηρ  οίει 

ΐ ἕ πε “πὰ διδοζεις. πελος εἶπεν ἀπιθιίᾷς αδαςαν ἐςε- 
» «ποία ρΡΙςπος εἰς οἰξθη ἀογίτί5. Τ᾽ αηχάς (δ: ἜΡΟΝ ι ᾿ ἼΩΣ Σ 

Φανωμϑρους, κ᾿ «τσογδοιυς ποιυσοαιυϑιός ὑκῳ εἰς » Ἰφοίτοἴγοητ Ρτδηίαη ζοτγοηαιί, Ρεγαξεαιις κύ υψούσι ΤΡ ΑΤΟῸΝ 
» Πἰδατίοπίδιις., οἷ ἱρῆς (διτὶς Δ οτάϊποβνε- Οζίαξᾳς αὖθις ςεφανοις. ἐπεὶ σ᾽ ῷ πὶ ἀπῆλ- 
» πίγεηι. Ηἰς αρειητίθδιις, ἀγοςπτος ΠΠ1ος5, οἱ ΓΤ ϑον, αὖ3ις τὸς ὠξρᾳορις πυδϑεεκαλεσε,κ Τ τῷ ζύτις 

- - ἐ . 5 : ἐς ᾿ ͵ ἢ τ "» 

ν]Ἰτἰπγῖς 1 σο Ἰοττίτ11 Ῥαττίριις σαγααητ τ  δθκόδε ἔλεξεν" ΑἸϑρες αϑόσαι, ὑμιᾷ; τ πιάδε 
᾿ [πο πιοάϊιπι σοΠΊρο ]αυπτ: Ν ο5 αι αἰ πὶ ΗΕ ΎΎ λῇς ΔΛ ΩΝ ἐγετέλλε- 

Ἂ . δηρόν . ΄ ναι ᾿ ) ᾽ - . ἴῃ ογάπεπὶ σοορτατι, νἱτὶ Ρενία,ατα; οεααι “ΑΘ “θα Ὁ ἔλι ἀρ οφτη μος μῖσος ἡ 
» ἄος ἐξ! αὐ άληι οἴ Εἰ5, ααϊντ γαίδιις σοτου 5, κάτε τὰ μδὺ θηλα τοις ΧρουΤίςοις ὁμμθιοι 61}, τὴ 

ΣΙΩΝ 5 " ,»ε ͵ ᾿ ͵ , ͵ 
. γε] ργα [ξαη τι ΠΠ Πγῖ5 βάτος οἰδῖ5 : πο ρεγαῖα- δὴ ἡλικία χαὶ Φρϑνιμίθτερϑι. ὃ Ούιω χώξαν 
» τε εεῖαπι ρει επεία Ἔχ ο ΠΠτι5. Οἷα σαι] ἐχέϊε σϑειὲν [τηον ἔντίμωον δ “ἀροἯςατῶν. δὲ Σν . 
ΕΠ νυ ]οςοο που 1115. ] πα π Δ ητ τος, - ᾿ νν " ἡ 5 ΔΝ 2 δ 

ἄρτον ἢ ᾿ μας γδροπιοϑενόντες ΤΌΤ αγαϑοις αὐ ἐφο- κ᾿ Ὁ 
.» Πείϊο Πτὶς. Ναῖη ΠυπΠ1 Ἔχίγεπιο ἴῃ ἀσπλίπς τὰ γῇ ἘΣΎ ΤῊ Φ». 
»» ΟΠ ΓΟτΙς, ἕλοις ἐπε ν ἔοττος Ἡφήβεη μι ἢ ςο- ραΐντες καὶ δχιχελάονϊες ἀὐξις, ἔτι χρείους 
»ὄ Ποτταπάο, ἔοττούο 5 οὐδ πὶ ΘΠ οἰ εἰς: ὅζΠ] αιι5 Ὑποιφτε  εἰτε τίς μαδαχίζροιπορὼ ὅτον ὁρων- ἵπτιοῖτε 

ἢ» ΓΟΙΠΠ Ποῦ Εἰϊοτῖς, ἐπὶ ᾿ς πὶ οδίοταπάο, Ἴ1ες σῴκ αὖ ἔχιβέποϊε αὐτῶ συμφέρᾳ δ) ὑ- ΤΟ ἐπις 

»Ἰρπαυῦ εἤς ποη Πηἰτίς. Ὁ σά (αἰ ιιᾶ 411}; ἡδννεὶ θιχα)νρὴ ΠῚ ΠΈΣΕ Αἰ ϑόλε. μαλ.-. 

» γΟὈ5 ἐχρεαϊεςσεττς, πὰ ρείο ας νε τἰϑ; ταπι. ἢ, ΡΟ ἢ Δ βαὶ ' ᾿ ἀν Ὁ ΠΠ ΑΙ δι δ τι τ 
» ον ἀτατῷ,ταπη οὐ ἀτπηατιῖς ροπ 5. ται Ἀ Ὁ ὧζ- βαρος ὉΡΊΩΝ δ᾽ Πα ΟΣ 
»» ἀπτεγίογεσ ἔοτς νὸς πο ἀυπαπουίηξ, δα 191 οἱ ἐμιεζσθϑοϑεν ἀναχα Ἀοιῶτες ἕπεαζ παρ- 
»» (δ πο ἀἴι Ποττατὶ Πιουἢτὲν εἰ ἐπι Ἰρῆς οδτὅ- εἰυαίσιν, ὑπαχούέϊε ἀὐζις ; χαὶ ὅπως μησὶ, ΕΥ 
» Ῥοτοτβ,ατα ντὶ Πὰς [Π ραττς ΠΟῇ {5 οἰ51π-΄ αῴτω αὐ ἡ“Πηϑήσεοϑε, αὐτιποδακελάσόμιἐ- 
»» ΓΟ τ ογο 5, οἱ Ππτπ ὀχ ρίοσ σο πογταπηηϊ, 0 σα δὰ κν Ἐκ τὸν ΚΕ.) ἢ ͵ 

ν Σ ὉΔῚ Σ οἱ ἀὐζι Θουῆον ἰοϑεῖ "Μ ἣ 
. δοδὶς ρεςοπηάο ςεϊοείιοτίη μοῖξξ ἀπσληῖ, "ἢ σγδουῆον Τηγείοεϑε υγὶ τὸς νύν 6. Τλγῖθς 

χα; αὐππτί- 



ΕΙςΦ ΎΤΟ πὶ ἘΠῚ. Β ἘΙΝΈΚΤΙΙ δὲ 
χαὶ αἰπιέντες, ἔφη, Ξἐριφήσαντες χαὶ ὑμεῖς,"- ΑΊΝυης φαϊ ἀξ αθίτε, παῖς, δ ργα πῇ αυιπὶ 
χετε στε τοῖς ἄλλοις ἐξεφαγωϑἌμοι ἐς Τὲ τά- ετἰτίς, αὰ ογάϊπος νὰ οὐπὶ Δ]115 σοτοπατί 

ἀοςοάϊτα. πὶ Πἰς τοῦς Ογτγῖ τα τας οὐο- 
σαραύδητατ, ΑΠγ τὶ} ἰαπλ ἀητὸ ργδηῇ, αιι44- 

ἐ ͵ ; ἣν “ δογοαἤετις ργοα!θᾶτ, δὲ ἴῃ ἀοίοπη ργαίςη- 
ϑιρασεως,Χα) παρεταοντο ἐρρωμϑυως. παρέ- τἰδιις ἀπ᾿ Πιῖς ἔς σοι ροποῦαης: [ηἰξγαοθαῖ 

{ᾳῆεδὲ ἀδοις ὁ βασιλάις, ἐφ᾽ τοϑρζατος παρ- δυτοπὶ Ο5 ΤῸΧ ἰρίς οαγτγα ν οὗξιις,, δὲ νοΓΡῚς 
ΜΡ Υ ΒΕΥ “πωρεχελάύετο᾽ Αὐδρες διαϊαπηο δ] σοΠοτταατυγηΝ πο νος, ΑΠγ- 
ΕΠ Υ ΑΝ μὰ, “ἢ ὩΣ δ τίνος εἴς ἔοττος οροστοτ. [Ὧπὶ εηϊπὶ ὃζ ἀς 
ἀπ μμοΝ δει αὐϑρας ἀμήν νήῤηον "Π ἣ τς Μῖτα σοτταιηοη ργοροπταπ νοῦ ἰς εἰς, δέ ἐς 
--ι ψυχῶν Τὴν ὑμετέρων 9 ἀγών, χα τὐξς (ο]0,1Π 4ιιο οἰτς οὐτί ἐς ἀοηλο 115, η ααὶ- 

: γῆς ἡ ἐφυτε, χαὶ πὐξὲὰ οἴκων οὖν οἷς ἐξα φη. 5, θὰς εἀπισατί;ἀς νχογίρα5,Π Βοτῖς, οηϊς;ης 
τεικρὴ αὐϑὶ γωυαμρκῶν δὲ καὶ τέκνων, χαὶ «ἰξὶ ΡοΠΙἀοτίς ψηϊπο τί! 5. ΝΑ ἢ νἱξξοτία Ροτίο- 

ΕΠ πο τωϑοιῤοβοϊν γοφαλτες τὶ ηἱ, στα πὶ οπιηίατα, τ αητεα, ἀομλ]η] ἔα. 
ον ῥψῃμραβραος πρααβ, "ταῦ δΠις : πη ν ει ἐΠιετίτὶς., σοῦῖο νοὸ5 ἔστε 

ῥδν γϑξναπλυτων ψυτῶν ὑμεῖς, ως τῆ ξ95. νγοίο, Ποἰξιριις τας οπιηία νος εἴτ ργοαϊ- 
» δον 70») ᾿ 

οὗεν, κύθιοι ἐσεοϑε" εἰ σΊ͵ η“Πηϑήσεοϑε, 40 ἴξε τατος. ττααιῖς Παπάαπι νοῦς, δὲ ριισηδη- 

ΣΕ τ βριδώσετε ζιῦῶτα πόρτα τοῖς “σολε- ἄϊιη} οτίτ, φιοταιοτ ρίας νἱξξουία ττα- 
ἄϊο Παστατίβ. Ὁ αἱρρο {ξαϊταιη Εἰ εος, αὶ Ἥ ͵ -ἤτν ττ γπτυ ὃς τ » , , 

ὑπ μίοις. ἅτε δἷχυ νίκης ἐραίντες, μϑῴοντες μιο- ΠΡ ΉΒΕΟ ΟΝ τ Σ φ τ ἀρ νξθεις, 
ἡ τς ἜΤΣΙ ἢ, {προτοτοδ ες νο]ίητ, σασας σοΙΡοτίς ραι- 

Ἐπ  αρη ΓΘῈΨ 2» ζ κεάτῷ βουλοῤδιοει, το5,δζ ἀΓΠΊΪ5 ἂς ΠιΔηΐθ 69 ἀο[πίτιιτας, ΡΟ ἔα- 
ζᾳ τυφλαᾷ πὸ σώματος χα ἀοπλα χα; ὡχά- σάπν ΠοίΡαι5 οσπιεσγτεγς. σταϊτας το τη, αἱ 

ἐφ αὗτα οὐανγτία τα ῆφν τοῖς πολεμίοις φεύ- ΟἸΙΠῚΩ, νἱτα ουρίάτς, ἔα (ε οδηηϊτείτ, φαῦ 
γ»ιζᾷς. αἰσ δὲς δὲ υϑὴ εἴης ξιῶ βςυλόνδυοες (οἱατνίξζογος (ΑἸ το πὴ οΟίογααγο,αο βιρίοπ.- 

Α ἸΑδ αν ΣΝ δας Ὡὴ οἰ ἔν τ 5 οἰτίαϑ ἱπτογίγο, φιιαπὶ το ξξτας. Εἰ δὲ ἰ5 
Φ " ω ἐρηβήψ ως οι τον - {πυϊτιις, Ζυΐ οραπὶ ορίἀϊτατο ας ξίις, νἱπεὶ 
τες σωζοντα), οἱ δὲ Φάυ γϑντὲς δὀι-ποϑνησχοεσὶ (ς Ρατίτα τ Ν πὶ “α 5 ἱσποτγος, ἃζ [τας Γας (4] 
μᾶλλον “ἷν μϑυόντων. μος δὲ ὃ εἴτις γρη- τι45 αἵϊε νἱέξουθιι5, ὃς εοίάειῃ ργςτοῦοα ἔογ- 
μϑίτων Ὠχαθυρδιι, αν τοφϑείέται. ἰς ὟΣ τα 15 ̓Πογᾶ, πος ὙΙΠΟτΙη βοτ Γρα ατιη. νἱ- 
ἜΤ ΠΑ Σ τ ἐς ἀδδοδοΡ Ετὶ δι (ςἰρίος, ὃς οὔππὶδ ἔπα Π πα] ἀπγίτγαητ, 

τὰ πα αν ἠμμοΐ, . Ηδςς ἄτι ἃ ἤγτίτια ασοτος, Ογαάχαγος πὸ 
σωζοισι, καὶ ζῷ Τὴν [πολεμίων ἡΠωρμδύων αἀ Ογταπν σιοάαπι,, τα πηριις εξ ἀϊοορας 
τξφϑελαμθανοισιν, οἱ δ᾽ ἡ"Πώνϑιοι ἅμα ῥαυ- ἱπβοῆεπι ἀισοηάί. Τ σοῖς δἰ πὶ ΡᾶτΟΙ ἰαΓη, 

πός τεχοὶ ζῷ ἑαυτὴν πόρτα Σσποξαλλοισι; αἴτ,οχῦγα πη ΠΙΠΙΟ πος ργορτο! ἐπητιταπηθῃ 

ὁ μδρ δὴ ἀοσύριος οὖν ζύτοις ζῶ ὁ δὲ Κυα- ἰπιογοα, ἀπηΣ Ὧο5 σή ΘΟ 5 ἀσσοάοτῆμς, Ῥεῦ- 
ΠΑ δά απ ΙΝ γα οὐυ οΥα τ τας ηῦ ἐχρεέξεπηις ἄοηες 
᾿Ξ Ρ Ἐν πὶ "" ἰρίιριτπτες ποῦὶς την; (δ φαπγας ἄστη δά- 
ἤδη χα!ρ9ς  ἐἰη Ἐαγήν ὅχ1 τος τρολεμιίους. εἰ ᾿χὰς ἔλοΙ]ς (προγίογεϑ εἰς Πὸς ἤπτιγος ἀρ ῖ- 
2 γιοῦ, ἔφη, ἔτί ὀλίμρι εἰσὶν οἱ ἔξω ταερύ- τγαπγατ. Ἀὰ εὰ τοροηάςεθας ὐζας : (ογ- 

ἢ 5.0 ΝΣ ! ΧΕ ΓΟ ΎΟΙ Ϊ [Π ματος, ον ᾧ αὐ πσοοείωμϑυ «πολλοὶ ἔσονται. ἴοῖς (οἴτε νο τα ἡ πὶ γαχῆγες, ΠΠΠ εὐγαπὲ 
ὌΞΩ ͵“ Δ.) «ορρ, Ρίιτες ραττς αἰ πη ἴα ν δε βεγίητ ; ἐϊξξας 

μή ψϑυωϑῳ ἕως αὐ πλείους ἡμο γἐ- : ΠΚΥ ΤΡ Σ : 
ἰ ἐευλαμαι τ: Ὥ Ὁ τς Ἷ ημ 78 προς οἴ, πος σηυἰτἰτιιἀτῖς πῖρτιι Ρᾶϊπςος 
ἠώνται, διλλ. ἴω ἕως ἔτι οἰομέϑαι ἀὐπετῶς (ἐς ἸηυλΠΠς ΠΔοῖτοο (δ ταϊηίπνο νἱόξος Ἔχὲ 

᾽ 3 γκ γι κε δι, ὧν 3 Ι Δ" σ- - ΝΡ : “ 
ἐὐτὴν: χρυ τη σὰ αν. ὁ σὲ, αὦ Κύωοος ἀπεχρὶ- {{πἰπηαθιιητ,ίς α αἰτπ ΠΡ ργα ᾿ππνίαρειμ- 

τσ πὴ Χο ν ε ν Ὡ 3 ἀτύμς ᾿ ΣΕ Ὁ ΒΑ να’ ὦ Κυαϊξαρυ,ἐἰ μιὰ αἰ χῦρ ἡμίσυ αὐτοῖν" ἡμὸ εὐ, 1 ἐπε ΤΕ ἐαθοΝαος ΤῊΣ 
" ΠΡ δὺ τα ἡ Ὁ Νο ον» Πμογίπε; 4π|4Π0 πος τεπιροῖς, 480 {εἰρίος 
ἔσονται οἱ “Ἴηϑεντες, 6.) ἴοϑι ὅτι ἡμας ἄν ε- ΠΡ ΡΘΙΟΟ ΕΠ ΟΝ ΕΙΒΑΤΕ 

ππ πν  ππ λῶν τὴ ποδὶς οἤογαπε, νείατ α ροππ ργοπηεποὺ, 
δύσι φοδα δύοις Ὁ πλη}ος τοῖς ολιγοις ὄγ- τς ςαπὶ ἀασῆτο γο Πγι15 ΘΟΓΠΠῚ ΠυΙΠΊῦτο 

ἐΐως οι χήρη σαν ἀΐξὶ 5 5 νομέσοισιν ἡ" Ἴηα ΚΤ δνν, δδ- Ἑ Ραρπεηνας. Εἰς. διά ϊτῖς. πιιητ} ἀἰσοάος 

ε . λ λ ᾽ ,ὔ τ᾿ 

ξς, οἱ νϑὺ δὴ ἀμφὶ Κύρον εἰν ζύτοις ἤσαν. 
ε 2 ) ΔΎΟ ! 3. ! ͵ 

οἱ δ΄ ἀδσύρλοι χαὶ δὴ γριφήχοτες ὀζηξσοιν ΤῈ 

σύμιμία- ἐὩΨ ᾿ ἘΠ ΟΝ 3) ΠΣ - Βαπηΐ. [πτοοᾳ (ιγίδητας Ρεγία νδηῖϊτς.. ἘΠ ΩΣ λης σοὶ μα χης δεησφέν, ἡ αν ἀμιφνονἰσὼς βου γ τῳ ὃς 
δῆς δ ΠΣ ΡΈΘΗ τς 5,7 δὰ 41} ΠοΠΠΉΠ οΧ πα αἰ πὶ ογάίης, (οοῦτης 

Ἔν ε ἴω ἀλιος Οἱ οὐ νόνὰς νου πμοτγαηείασας αὐ ἀπισεθαητ, ος γεις,νς 
ποτθξημο μι “)εαυσνῶου» οἴ σϑ᾽ Οο 9 8- ΟΡ ογατ, ἀς τεθὲ5 Ποίτίαπι ἱπτοιτορσαθαῖ: 
Δοκεθος αὐτῦ᾽ μαΐχεοϑαι. οἱ υϑὺ δὴ αγελοι 

(τα ἀχουσαλῆες χοντο. οὐ ζύτῳ σ᾽ ἦλϑε Χρυσανζᾷς τὲ ὁ πϑόσης, καὶ ἄλλοι τινὲς “δ ὁμοτί-: 
ἰδμλλρο ἀγοήθος. οὶ ἃ Κιίως, ὀἰφείχε, ἐρώτα οι μμϊομύλου ἐδ α μων, ,αμφμολοὺς ἀὐλργίες. χα ὁ ἴλυρος, ὡς εἰχ99, ἤρῶτοι (ρὺς μμολφὺς τὰ ἐκ Τὴν πσολεμίωνς 

Αὔγνὴ γε 
2" 44 {μος 
εχ᾿ογ!αεὶοὶ 
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84 ΧΕΝ ΘΟ ΡΉΈῈΈ ΓΝ Φτὶ ἸΘΕΥΓΕΓῚ 

ΠΠῚ νοῦο παγγαῦδηζ, αγπιαῖος ἰαπὶς Οα[τῖς Α οἱ 'σὶ ἔλεον ὅτι ἀξιοιένἼε δὴ σέξο ποῖς ἑπλοιε: 

Ρτοαϊτο,ατα; ἃ τορο ϊηε αἰ, 4] δε ρίς ρἔο- 
τοῖς οχίγα σαίγα, ΕΝ Ὃ σορίοίᾳ 
ὅζ νεπεπιοητὶ αὐ ἔος5 ντογοταγ,, αποϊααοῖ 
οοπτίημο ργοάίγθηξ, ντὶ αυϊάοηι Δαβτπλα- 
τότ 4" 115,4 ἀπ ΠΠςητ. Ηεὶς Οεῦ- 
(ληταϑ: Ὁ αἱ νετο, ἰπχαίτ,ι δέ τα, Ογτο, Πλ]- 
Ποῖα σοἠιϊοσες., ἀππ φάτις Ἔχ πουταπάϊ 
ξασυϊτας ἘλΕΙΝ με ὅλῃ ΠΟη ὅς ἱρίε τοάάς- 

μά ἐχ- γος δο5 δῃϊπηοποῦοϑῦ (υἱἹ Ογτὰς: ΝΟ ΤΟΙ 
Ἰπταλ ὃ το] οἴξα {πε||αῖτ εχ πογγατίοπεϑ τς ἃ ἤγτι], 
{πιαγινης ταὶ Ομιγίδῃτα. Νὰπι δἀμηοηίείο μι} πὶ 
ὑετος ΡΓαοΙαγὰ ἕαταγα εἰ, ιια: πο πλΐΠ 65 ΓΙ Π 6 

ἔοττες θοςιη 40 ἌππῸ ἀϊς ἔοττος πτςῖς- 
{οέξυιγα:ποη (ἀρ ἐτγαγῖο5,Π111 ΘΠ ἀστο πη ρτὶ- 
115 ΟΧΟΓΟ ΠΟΙ Πι: ΠΟ. ΙΔΟαΪ τοῖος, ΠΟΟ ΟΠ 81- 

το: πηπηο Π6 [4 ἡ ΠΕ ΠΏ τ ντοοῖρο- 
εἰ διι π]αθοτε Ροτέοσοηδο ναἰθαησ, Πὲς 
Ρυΐας ἐχογοπογιητ Ετ ΓΟΒεγίαητας: ἘΠ 51: 
τοὶ Ογτς, ἱπαα τ, Δ πο 5 εὐ ῖ σοπογταπο 
ἀν ἀῳβε το αἱ. Νὰ πὶ φαξατῖ, ας γγις, ν πᾶ 
ογατίο ργοπιιητίαζα εοά ἐπὶ ας, ποῖ ρ4ο- 
το ἀπτηταχᾶζ αι θη τι Πὶ απ ΐ πο 5 ἱπηρ] ΕΓο, 

γε] ατυγρίτ ἀπὸ γεποοαγο; (δ οείαπι ἐχοὶς- 
ταῖς, νῖ [Δ ἀ15 στατίᾳ ἰἸασογο ΠῚ ΟΠ ΠοΙη.,ο- 
το απο ρογοα]επη {πειη ἄτιπὶ {Ἐδτιιαητ, 
ΔοτλοΠεῖθι15 {|5 ΠΗ χυτα πα θεδητ,ορταί- 
[πι5 ες ρῃσπδηάο ποτὶ, αππ ἔαρ! ἐπ 
(ΑἸατεπι ἀρί οἱ ὁ ἸΝοΠης {1 χα]! πο α] οΟρῚ-- 

. τατος ΒΟΠΊΪΠΠΠῚ ΔΠΙΠγΐς ἱπίο τὶ ἀςθεδησ, 
δὲ ἀπιγαῦιΐςϑ ΕΠὉ, ρτί ΠλιΠὶ Ἰοροϑ Πητταὶςϑ ο- 
οΥῖος., νῖ δαγιιπ θεπεῆβοίο νἱγῖς ἔογε σις 

᾿ιοπείξα ὃς Πρ ογα! ς νῖτα ραγοτιιγ ; ἰσηδαὶς 
αὐθιςόξα, ρίεπα ἀο]ουί5, σεῦ νξξι! νἱτα ἴῃ - 
ουπιβαιτὸ οἰηάς ργαοορτοτγος,νε σα π ἄς πη 
Δι στον, δζπγαρ  ἔγο5 ῃεοοῆξ οεἰξἀοοεάετες, 
41 εἰς ρυς βοίφητιιτ, ὃζ τὰ ΠῚ ΟΧΟΙΉΡΙο, ]μαπὶ 
ἀοΐλεῖηα εο5 δά δέξίοπος {45 δα οξαεϊᾷι; 
ἀοπεςἰπἤταπι ποοὶ ΡἤΙ5 Πιογιτινενίγος ἔοτ- 
τος ἃζ ἰλιιάδτος γραία ἀπιοαπς ἀεὶ ἐμ ισαᾶς; 
ἸρΏδιοΚ ὃς ἱΠξλπιθ5 ΟΠ Π 10 ΠΗ ( Γγ Πλος 
ΟΧΙΙτηοητ, δῖο ομ πν δηΪπγατὶ ο΄ ἀσθεητ, 
ἀρὰ {πος βοιίου ἔιτιγα πτ Δ ΠΟΙ ρ] πὰ, 
ἀυδηγ ποτα ΠΟΙ 15. Οιοά ἢ ατι|5 πΠ1τἰ- 
θιι5. ἀγπηατί5 δά ρισπαπὶ ργοάθιπείθιι5, 
410 το ρουα ΠηΠ]|τὶ οτίαπη ἀΠοΙρίιηα: ρτῖο- 
τὶς ΟΠ αἰ οπαπταγ, ογατίοης ἱα ῖτο ςσοίπΠᾶ- 
τα ροῆτπι ποπηῖηες Ἔχτοπηρίο δ. ΠΠςΟίος οἐ- 
Ποετο: πΙγαϊγαπι Δ Ο ἢ] π|ὰ γος οὐ ἔπ 6-- 

τῖτ, θαι νἱγτατοιπ ταπη ἀπ σοτγο, ταῦτ ἀοοο- 
το, τα ἴῃ ̓ ποΠ Πι1ΠῚ ν τα ἸΟσ α Πηαχ  Πγᾶ οἤ.. 

ΝΝαταὰ φαιπάξι πο Ποσ φυτά οπῃ ἱρίοβ; αὶ 

αὺ οἷδατίῆοι ἀὐδοιὶ ὁ ο βασιλάς ἔξω ὧν, καὶ 

φρρκλάζον κὺ δὴ τοῖς «εἰ ἔξω Ὑ οὖσι κα ἡπσι 

πολλὰ τε χαὶ ἰκχωφοὶ, ὦ ὡς ἔφασαν λέγᾳν τὸς 

ἀχούοιζας. οὐ αῦϑα εἶπεν ο ὁ Χρυσανζας, τί 

σ᾽, ἔφη, ὦ ἢ Κύρε, εἰ χαὶ σὺ συγκαλέσας, ἕως 

Ετί ἐξεξ] φἰδακελάῦσαι, εἰ ἀφα αὶ σὼ ἀμεί- 

γο τς ποιήσοης πὰς φρατιωζας: , χαὶ ὁ Κύρος εἶ: εἶτ 

“πεν᾿ ὦ ἀτωο οἰμηδὲν σέ λυποιώτων αἱ 

Β τ ἀοσυξίου οἰϑαχελό σᾳς. συϊϑὲ μία. γ 

οὕτως ἔς" ὦ καλὴ ταραλιέσις ἡτίς τὸς μὴ 

ογᾷς ἀγαϑοιξ αὐϑυμέερον αἀχϑύσωνζῳς ἀγα- 

θ0ις ποιήσά᾽ Οὔκ αὖ δξευ ἱοξοζᾳς γε, εἰμὴ ἔμι- 

πὐξϑοδεν τῶτο κμεμελετηχϑτες εἶεν" οὐσὴ ὡ- 

χογτίςεὶς, συϑὲ μέ ἱ ἵσώτας γε: σὐῆ μέ τά 

γε σώμαΐζᾳ, ἰχθυουὶ πονεῖν, κὰ μϑ πσοῤῶϑειη- 

σκηχθτες ὦσι. χαὶ ὁ Χρυσαιζας εἶπεν" ὅλ. 

Ἔρκεῖ τοι ὦ Ὁ Κύρε,ἐ ἔα) (ς ψωχας αὐ πα- 

δᾳκελάυσανδυος αμείνοις ποιήσῃς. ἢ χα; δυ- 

ο γαιτ᾽ αὐ, ἔφη ὁ Κίῴως, εἷς Ἄθηος ῥεῖ αὐϑυ5- 

Ακερϑν αἰδους αϑὺ ἐμσθλύσαι ζς ψυχα; “Μ᾽ 
{πε 

“ϑοϑεναι δὲ ὡς ΡΣ » ἐπά νου μϑὺ ἕνεκα 

χουσωτων. ἢ ἀπὸ τὴν αἰαεώ, κλύσαι, 

σπόύτα υϑὺ πόνον, ΠΟΡῊΣ δὲ χινδιεωον οὐσσο- 

δύεοϑαι, λαβεῖν σγ ον ταῖς γνωμο)ς βε- 

(αίως τῷτο, ὡς αἱρετώτερϑῥν 691 μα χουδλύους 

δἰ ποϑνήσκᾳν μᾶλλον, ἢ φά οονᾷς στ ϑζεζαι: 

ἀρ Οχκ, ἐφὴ δ εἰ μέλλουσι Οιαῦται Δ [ϑνοιαι 

Ἴ ἐϊθλυνσεαϑε δύ,ϑεθποις χαὶ ἔμμίονοι ἔσε 

Γλαϑαν, τοσϑτον υϑὺ νόμοις αἰ ποτ αύρξαι δεῖ τοι- 

ἕτους, δὲ ὧν τοῖς κδἕὺ ἀγαϑοῖς ἔντιμος χαὶ ἐλόυ: 
ϑέρκος ὁ βίος τὐβασκάυα ἐϑήσεται. τοῖς ὃ κα- πο. 

χοις ζαᾳπεινός πε χαὶ ἀλγάνὸς χαὶ αζίωτος ὁ 

αἰὼν ἐπτὴραχείσεται; ἔπειτα διδαισκα λοις, τὴ 

Αϑ,δὲϊ χαὶ “»ὄχο' ζεχὶ Ουτοις ἢ Ἴλνέοϑαι, οἵ οἷ-- 

τίνες δείξοισι τε ὀρθως Ὁ ἡ διδοιξοισι χαὶ ἐϑι- 

σοισι ζῳῶτα δρᾶν, ἕως ὁβ ἐϊϑηται ἀὐζις πὰς 

εϑὺ Ἵ γαϑους χαὶ ἀὐκλεῴς ἀὐδαιμονεςάτοις τω 

ὀντί Μλ ΠΡ δὲ καιχῥιξ χαὶ δεςκλεᾷς, αὐ- 

Ἑ θλιωταίτοις πλύτων ἡγείοϑαι. ὅτω γο Δα. 

τεϑζεῦαι “ὡς μέλλονζς τῷ Ἔντὸ «αὐ πολε- 

αίων φόξζου τί μα. ϑησιν κρείονα ὥαρέ- 

ξεχ . κνἢ ὌΝ ᾿ ὧν ν τ 
ν εἰ δὲ τοι (ον των εἰς και γέκυ σέφω οχήλοις 

οὖ ᾧ πολλοὶ χαὶ Τὴ" παλαιαἷν μα ϑηκατων ἄξίςανται, " ζύτω δοωυήσεται ἥϊς Ὡἰπορῥαψῳδ- 

σ᾽ αἴδαχεῆμα αἴδρας πολεικικοῖς νο Αὴ πϑυτων αὐ ῥᾷον εἴν καὶ μαϑεῖν χα! διδαιξαι πἰωὼ 

μεγιφ- υ τ οὐ αὐκϑο δ᾽ ποις Φρετέω. ΡΤ ἔγωγ, »ἔφη,οὐδη αὐ Οὐτπις Ἐχιφευον ἐμρμιόιοις Εἰ ἐσιαΐζ, 

οὐ 

ὀντραφῆ- 
σεαϑα,. 28 

ἐξῃραφά- 
σεῶζ, σδ- 

Ὁ δεῖ δίῳ: 
πεθίιῦαι 



ΗΠ ΘΟ ΙΒ ΕΒ 1 8 ὃς 

ἡβίραύῳ εἰς μοῦ ἔχονϊἐς, πτιρ "λῶν εἰὐζις ἡσχούυϑυ, εἰ ἢ πΟδς αἀίπης ἐχεγοϊτάτι Πιπάο ποίξτο, ἔτ- 
τοῖς ἫΝ ὑμαῦ ἑώρων παρόν. οἱ χαὴ τορι δ.4- πῆος ἔϊταζος οἢϊςο, ρ "δεῖ ἐπ πὶ αὐτὴ: πἰΠ 

νοὶ Η ἐύ ' Ἴ μα ἀζις ΤΣ οἵοις γοὴ δ ἐζ), αλλεανζο- νοΚ Ππεὶς ργαίεητος ἱπιπεοι ἔ Δ] ἃς Χο πὴ 
ΡΙοΙ ΠΙἔγαοτο, «(Α!ο ΘΠ ὁροιτοατ, δέ ίιρ- 

λῳ δοωυήσεαϑε ἐῶ τι ϑχελαιδούνωνται. τὸς δι ϑογετα ροτουεϊς, ἢ αυ! οχοϊ ἀοτῖς. Αραάο: 
αι δούτοις ππλυϊα πα σιν αἰ βετὴς ϑομυκοίζριμ ὃς νογο; 4] ἃ νἱττατοιη ργογίας 1Π|Ἐἰτιιτὶ 
"9 τσ “,) , »᾽ 2 ͵ 

αὖ; ἔφη, ὡ Χρυσαῦτα, εἶτι πλϑον ἂν ὠφελή- ποπίμης, τηῖγῇ πα [ἈΠῸ ν᾿ ἀθαταγ,ο ΟΠ τγ- 
(λπτα; ρυαοἴατο Βαδἰ αμι ογάτίοποπη ρΙας δά σϑέ λόγος κουλαῖς ῥηλεὶς εἰς αὐὐσιροιίαϑιαν, ἤζις 
ψίττατεπα ὃζ ξουετ ἀϊπϑίη δάἀέευγε πηοηγέ- 

μιοισικῆς οπτ μδοῦ τοι οἱσικῆ ἄσμα, λαΐς ὦ δ τὰ; ὴ ἀν 
ὅσα - εἷμ 5 ἄσμα καὶ αϑὺ τα λτη ἀρια πλι οἱ ἱπηρογίξος θεὲπο οδη- 

μάλα εἰς δι συούν. οἷαδο ζιαῦτα διελέγονζοιὁ ὁ  Κυ- καξηπηρατπιοι δα ππηΐοατη Ροτοὶρίεμἠλπὶ 
καλῶς. αξάρες πάλιν πεμπῶν ἔλελιυ, δ 01] ὀξα μῦρ- σοπίογατι. [πὶ πη ο ον ἥνιοπος ἰητο 
Ὁ μινσι πϑμοι Δἰατείξων, τ οἕκ ἄγων ἘΣ ταχισα Β ἰδ παθεγεπσ, πγίτεις ἀδηιο γαχαος, Ογ- 

ὧν ἄφμια Ὠὰὶ τὸς ἘΥΕΜΉΈ ΒΕ ς Κα ὐπρενώστε μαζϑὴ ταήΐχποῦ τος ασοις Πρηβοαης 4] τειη- 
ΠῚ τς Ραδ τογόγοῖ, δὲ Ποη ἀμ ργίπλιπη ἰη ΠΟΙ ΈΕ ΠῚ ἘΠ 

τῦτε τς 'σ αἱγό ἐὔθμΣ δλλ᾿ 4 μδὺφω, ἔφη, δτια- ἀιιςέτεοῖ, ΠΝ νεῖο Ογχιις πιιηεἰ 5 γοίροη- κα ΦΙΡ Ω- 
ΠΣ 

π εἰσὶν ἔξω ὁσῦς ἐφ᾽ υζαῦτα ἀπαϊηγλνέτε αἰτ: δοῖαι ρίαης (ὐγαχαίος, Π 4 0Π|τ, ΠΟ" {ΠῚ κα ἔνε»: 
αὐτῶ «εν ἁπασιν.δκιως ἢ ἐπεὶ ἐκείνῳ δοκ4,ἀξω ποίξες οοὸ παιπιοῖο σαί ες ἐστοῖτος οἴ, πο ἡ ηῳ ΠΡ 
ἤδη. ζωῦτα εἰπὼν, χαὴ πσοοεάυξαάμϑιυος οἷς ὁρόττοας, ἀταῦ πος ἐπηέες αι! ΕΠ ΙΒ 15. αυανονι 
δα ρον τὸς δ τυ μς ϑνν οἱ φεξονοκῶννν εἰ γοπαπτίατο. 840 τάτηδῃ οἱ Πς ν! ἀθξαγ, ἐνῷ 
᾿ξ ῊΝΜ Ἄι δα δὴν ΟΝ "7. :πηοορίας ἀπιέξατειδ τη. Ης Ἰοααιξιις, 
ἔτι )οῦτϊον, ὃ κδὺ ἡγεῖτο, οἱ σὴ, εἵποντο, ἐὐταί- ἃς ΤῊ ς φάοτατῖς, ἐχογοῖτι ρεοάεχίτ: ΟΠ: 
κτως μδὺ, ὁ Ὁ ἐχίςαοϑαί τε χαὶ μεμελε- 411 σε! ογίας ετὶᾷ ἀπισεῖο σθρη δε, ργβῖθας 
τηχέναι 5 οὖ ταξε ποράεαχ: ἐῤῥωμδῥως, δῷ ἰρίδ, ΠΠΙτος ἐς άπιο αηξαν, (ς γιὰτὶ 5. ΕΠ} 6: 

ἄξια ογάπίθι5, ιοά νίι ἀϊατιτησ ἐχόγ: 
ιλογείκως ξ ν σζφϑς δλλήδοις, χαὶ 

ὃ δὰ ἐπ ευναν ἐκ διῶ Ξ: οἴἶτατί, οἰἀίποςίῃ Ρτορτοάϊξάο (δγιαύς (οἱ-- 
ὁ τὰ ἑ σωαΐζα ὄνπε πολ αν, καὶ Ὡ δ πϑύ- τεῆτ; ὃζ ργαίς περι ἀπ Πηϊ5, ΠΟ 8: Πλ18-- 
Ἂς Ῥρῤχονζας ζυς πέρίοαζας 41) ἡδέως δὲ, τἰοπες ἰητεῖ ἐος Ἔχιογοητ, οδέρογασ; ἴο- 
ΔΙῷ Φρονίμιθες ἔχφν. ἢ ἡπίςαντο ΣΡ, χαὶ ον δοοτατα αἰσογ 5 Παδέγθης, ὃΖ ΔΒ ΠΈΪτες πὶ 
ΟΝ ΣᾺ ἐμ μα ϑήκεσ αν, σφ λέ ἰσαΐο ΟΓΑΪΠΙΙΠῚ ΡυΪποίριῖς Ἔχῦγὰ (ο]ος Ργδίοξτος 

ἕπς πα} εἤξηι; ὃζ δ ῆτοῦ ἀεπία 6. 4 1}18 Ρτα- 

ἐξ) χαὶ βᾷσον Ὁ ὁμόσε ἰέναι τὸς πολεμίοις, θδδ- ἀεπεία να! ογθης. δόϊεσᾶς ἐπί πὶ, απ ἀμ πτα 
λως 1: χαὶ τοξόταις καὶ ἀκονίιςαῖς χαὶ ἱπῶεό- ς σΕΈ, τατΗΠΠηλιπι εξ, ΒιΟΠΠπνμ πε : 
σιν. ἕως δὶ ἔτι βελῶν ἔξω ἤσαν, παρυϊγύα ἃ Θοπηπίπας μος Ηἰαλάοῖο, ρα μετ αυΐ 
Κύρο ς σοι ϑημκὰ, ἕάίς τι μμάχος χαὶ ΠΣ (στττατ!) πηι; » “δζ᾿ Ἰαου]αῖοτος,, δὲ ἘΔΖΙΠτ65. 
ὙΜΕΝΥΨΑΤΝ Ὁ ὧ ἈΡρτν ἘΡΙΚΟ Οὐμππιαας ἀἀμϊς Ἐκτνα θυ πο!οτυιη εἰς 

ἔπ χὲ ων ἀξζραν ." ίξητ, Ογίας Πα πδ το ΠξΥδι πα ΠΠτα δ ἢ εἰς Π-: 
᾿. δ γυϑυον, ἀβῆχρ. ωθ ὃ δοσχούφοις παιᾶνα δ ηΙβοατὶ {0Ππ|: ΠΥΡΊ ον ἀμ  Ἴαγὴς ΤΟ" ἀμα. Εὰ 

τὸν γνομμεζουδωον' οἱ δὲ λεοσεδεῖς πϑύτες σειυέ: Φαμπι το αἴτὰ νἱ οι ΠΠπ|,4.4 γγίιπι γος. 
πήχησαν μεγάλῃ τὴ φωνῇ. ὡ τω τοιούπτῳ ἰδ1τῦ ρααπα Θαβοηδιις ΡΟ ΠΊΟΙΘ ρ Πηι15᾽ 

ουίας εἰς, δέ πα Πἶτὸς ν πὶ ποτ ταὶ σιοία 
.» δὴ οἱ  δεισιδο γες ἥηον πῶς αὐϑεῦπο ΕΡΩΝ β π ἸΞΣ τυν 

ἀρὰ "η ἧ Γπασηάνοος Πιλ}} ἱπίοππδγιπε, Νάπη (αἱ ὶ 

φοξεριεῦται. ἐπεὶ σῇ, ὁ πταιαν "ἐλύετο, ἃ, αλϑο πος τργῃπι πιοιποηΐο, 4] το! ρίοῦ (απΐ οὐρα 
φαιδροί τε ρφύόμϑμοι οἱ ὁμότιμοι Ἷ φαιδοὶ, [τ Ἔπεπαι-ὀ ἀειιπι, πιίπιις Βοπλῖπος πιοτυθης, ΡαδπΘ 

“ δα μλ οινωξι ραν Ἴες δλληλοῖς, ὀγομεοίζούτες ΔθίοΙατο, 4 014165 ΠΡΟγΠοἱ νηα ρεισεθᾶς, 
ἴὰι λέγοίες πολὺ ὃ ὥ. διατί ναϊτα, ρογτι οΧ ἱπΠτατίϑηθ, ταστηο 

φὐϑαςαζῳς, καζας, λέγ ξοπεοτγῇς ἰπ (δ οοιη!ς, Δα Πίτὸς (ἢ ἴτας 4; 2. 7) ης ,ὔ 32, Θ᾽, τοῦ 3 λ 

ἘΠῚ αὐΑβερ μι ΘΟ ΚΑΙΡΌ: λυόψες ἠρλία λύπαρ Ἴ ποπλπαῖί ΘΟμΣρΕΙδιτος, αἴαπε οτος : 
3 - ε 32 » 

ἐκολφέου δ) λοὺς ἐπτέοϑθ οἱ εἴ, οπίαϑεν αϑ- ταηῖος γεῦθα: Ηδας νἱτὶ σαὶ, Πδις νΥΓῚ ἔοτΞ κω γης: 

“τῶν ἀκέσαϊιες αὐτέπαιρέκελίέ, ζοντο τοῖς “τεῦ: Ε τες: 4 (χιιεπ απ (Ἐπλθι Ἔχ Πουτα σα Π ΕΓ, {νην 0 γ. 
592 ς Υἷς 

τοῖς ἡ γεῖς ἐῤῥω μϑῥων. ἢ ἣν δὲ μεσόν Φ φράτευ- Θυκ υῖ δια η!εης αἱ ροπείδαιεᾶξιιν; 
ν]ΟΙΠΠ πα ργίπιος, νἐρτς [ςητίθιι5 απ μη ΐϑ ρύς- τος ΕΣ 

ΠΡ Κυρωνοῤοθυμὶ ἐλ (δύλούημα αρῇ με», ᾿γέτ,οαγα νος Ποἰτα θᾶτιἄθοα; τοις νεῖ; 
πεν, ἐς, φγϑακελά. σχδ; σωῷ 69 ΠΠ 1. ττεξ Ἔχογοίτιις αἰ αογίταιῖ5, σα ρ  ἀἰταεῖ5 σ]ουία;, ΓΟ-- 

ς ἐξ, δα οἷ, οἴμοι διάνόχοιτον ζοϊς “πο ἐναντίοις. Βοτῖς,Π ἀοῖα, οἰ οτγατίοη!β, ἐπε  ΠΠ οητίας 
ἐς ΠΟ ϑηησῶ ΡΙδπας οταῖ; φοααϊ δ πιάχίπηο ἀἀτιογία 5 ἐογηχ 4116 Αι θἴτεοτ, 

Ε]: 

- 



’ὔ 

ὃς. ΧΕΝΩΡΗΙ 4 Εὶ τ Νὰ τι: ὉΓΧ ἈΤ' 
- ᾿Αρυά Αἤντῖος αὐτοῖλ αὶ ἀς ουττεῖδις απ- Α δι) γ᾽ ἀοσυσάων οἱ μϑὺ στο ὩΣ Τέρυμῶν Ὡρο- ἐόν 

τὸ αοίοπα ρείπαὶ ρασπαγς (ο]εραῃς, ροίε- 

παι ρτορία5 ἀσοοῆις ἀρπηοῃ Ῥογίϊοιιπ), 

ἐοηΐοοπῆς οαγγίας κά σορίλϑ (μ45 τερεῖο- 

: ταῦτ, δασίτγατ νοτο, ὃς ἰαου!ατογος, ὃ ἔμη- 

ἀϊτοτοσ τοῖα ἔμπα πλαῖτο ργῖα5 οιηποτο, ααδαὶ 

᾿ δὰ Βοίξοπα ρογαοηίγς ροῆςας. Ὗ δὶ Ρογίας 

Δοςοάοητος ομλα ἰαπιτεῖα σοπου!σαγοπῦ, 

τααν Ογτας ἱτα Ἰοουτας εἰξ: [ἀπὸ ν γι Γοστὶ Πι- 

ταῖς: σοϊοτίας σαῖς νοἰξγαπι ργοσσάοῃϑ (αὶ 

(ρςοίπιςη εἄαϊ, ὃς Δ1Π|5, ας σαάοιι Πρϊτ 

ἀνά υι, ἄσος, Οὐα ἢ] νοῖθὰ ἀῇ αἰτὶο ταν πηλτγαάο- 

ἵπωῃ Ογ ΧΘΏΣ, αυϊάαπι ρα αἰδογίτατο ἀί]ὰς ἱπιρότα 

ΠΕ φῃϊτηὶ, ργζάας (ξιάϊο σοπίογοι αἱ πηάπη 1, 

εὐ ατγοιοοθρογαητ: σοδαμ τοῖα Πηλαὶ ρμα- 

Ἷ Ἰδληχ ουτγεϊς!οἱδοιταοίε, [ρὲ δάςο Ονγὰς 

σταδατίπιποοήοτς Οὔ τιις, οὐχί ργαῖθας, 

{(πγι! πο ριοΐειοῃβ: Ἐσφαὶς ἐεα αἱταχὸ ἐς - 

αυ]5 Ὑἱγ ξοττίς ὃ ὁοηυὶδ ρυπλπ5 ν τ ΡΓΟς 

(οτηοιὶ Ομ δυβ Πα μ αἰτί5, Ιἀςπιρτοΐογς- 

θαητ, αὐόοας μοῦ νῃϊθεγίος. ντ ἱρίς οο- 

δουκαβατιγιτα νοχ μᾶς ἀἸάϊτα ξαῖτ: Εσα 5 

(ξᾷμειησ ὃ ςοαμῖς ἔοττι οὐ Εἰος ἰρίτων Ρ τίς 

φμτα ἐπαρεσα 1 Βοΐζομα [οτε θαητατγ. [5 νεῖο 

Ογ» ἷς ποπαπηρία5 (παίξοτο ροῦογαγ, (Ξ ἃ τοῦσὰ 

ἐξονα. ἠᾶς λὰ πγυπίοηςφ5( αιρατοοϊρίοδας. Ρεῖ- 

(κ φἀἰρίδο σαξγογιιηι δαΐξιιδ οο5 ἱπίς απ, 

ἀαπας ργοτγιάθηάο ργοπγεγοησ, Πλα}- 

τος οοςίἄσγαπτ. 51 χαΐ ἐπ ἕο Π 5 ἀοἸαθογθη- 

ταῖς ἢ ΘΟ 5.1 Π|Π|Π|Θητῶβ. νη Οὐμ17) ᾿ομληιθι5 

δ΄τος οείάπα ἱπτογέοοογαπι. ἰΝαπὶ σαγγιις 

αυϊάαπιίη ἔασα ςοαξεὶ (υητ η Γοιϊας ἀςοι- 

ἄοτο. Οὐκ αασπὶ Μοάογαπι ο]υῖτες οοῦ- 

ποιορείη Ποίείατη εαίτατιτι ἐπιιθ έν! (μηε: 

4} 4υπὶ ΘΟΥΓΙΗῚ ἱπηροτιε ἀςοἸηαγες, τ} πὰ 

νεῖο ἃζ ςαυοτιπῃ ὃζ πο πλ  Πμ 1 ΑισΊ Ώτ 1 ΠῈ 

Ρευίεουτῖο, δὲ οςἄος νιγοϊασηηας Βευ Οἱ 

Αὔγιουσπηίητγα λα Ὠἰ τ ΟΠ οΙἢ (πρίαςαρας 

εὐϊταιε]ος ἔα σου ιζογαητ, ἐς (ἀσ ττῖς 

δὲ ἰαου δ ῃ οος Θπλἰττοη ἀ15. σαὶ πο 5 οοςπ 

ἀείαητ, πε ςορηταραης αητάεπη; ντί πες ἔλ- 

φοτο Ροτογᾶητ, απῖμτὶ ΟὉ {τ τογι ΒΗ αίρο- 

δζαςι]α., ταὰπι ααΐα πχδῖα ροΙΟαΠΠ οΠξης. 

ἀυ ΠΊΕ πλοΧ οτίαῃι ἀπ πη Δ ἀμογυΠςπς, 

φαοίααπι Ροτίας δά πιπηϊτοηἷς φἄάϊτας νὶ 

Ῥοτγαρηῆς, τοῦσὰ νεγίεθαηῖ, δὅζ ἃ ραάγεθι}5 

ξο αγιητ οἀϊείοτίθας ἀΠρίς θᾶττον δ᾽ νετὸ 
δὲ ΑΠγτίογαπι, ὃζ ἰοοἰστῇ νχοτος νἱἀοτγαηζ, 

οεἰᾶ ἴῃ ςαἰεεῖς ἰᾶ πιρᾷ Ηοτί; οἰδηιοτο {πδίατο 

ἀϊςυτεερᾶι ίης τηάς τοττίτα, ραγυπα δ 6- 

ται Πηδέγαβ, ραύεί ει ἐπ ησα]α:: νοἰξθυ 54; 

ἀπ ςοτρεῖς, οὐαὶ νησαΐθιι5 οΥὰ ἀπ] αηιαθᾶς; 

οδίςεγάτοβ θος, χυϊδιηοῦᾳ; οσοιγίογξι, ης 

ἴοασϊομᾶο ἀείδγογξι; (ς Πἰθετος, υχογαβ. 
Ξ' ν Σ Ξ ᾿9 6.2 

(εἰρίοεταοτγότατ. Ατα; μεῖς ἀςηχῖ τορος ἰρίι 

,. 

οὐπὶ βιἀΠΠ]ηνῖς αἀ ροττας οαἰξγογιπι σΟ {1 -᾿ 
τούπητ, δζοοηίςομίς ομλίη θη γι α3 ἱοςὶς, 

μιαηρεῦπες, ὡς ἐγ ἤδη ασοϑφεμίίυε Ὁ αἰρ- 
σιχϑν συλῆϑος, οὐέξαινον ἔΧῚ τὰ οϑκαΐζα τοὶ 

Ταῤεγχωρδν πσεὸς Ὁ ἑκυῆ σλῆϑος" οἱ ὃ ἴοξοται ὑπεῖτγον 
ἌΝ ὃν δ πὴ ͵ 

τὺ ἀἰχογτίσαὶ ἡ σφενδὸνηταὴ αὐτῶν ἀφίεσοιν τοὶ 

βέλη Ἵπολλῷ ὡρὶν ἀξικγφοζ. ὡς σὴ Ὄλτογτες πολὺ “φὶν 

οἱ πξρσω ἐπεονῷ Ἱ ἀφιευϑύων βέιων, ἐφϑεῖ- 

ἕατο Ἴδη ὁ Κύρος Ανδδες ἄφαςοι, ἤδη ὑόν 

σις ἰὼν ὁχεδιἀκγύτω ἑαυτὸν χαὶ παρεγίνα τυ. οὗ 

μϑὲὸὺ δὴ παρεδίδοξ ζτο" αἰ πὸ ὃ πσϑοϑυμίας ἢ 
Β μϑυες ἡ Ὁ ασευδὴν συμμίξω, δρόμα τινὲς ἡρ- 

ἔαντο. σεωυτφείπεΐο ὃ ἡ πᾶσει ἡ φόλαγξ δὲό- 

μῳυὶ αὑτὸς ὃ ὁ Κύρος τιλαϑόνϑυος τῷ βά- 
ϑῶυ δρόμῳ ἡγεῖτο ἅμα ἐφθκήήετο, τίς "ἐφ. 

ἕπεται; τίς ἀγαδος; τίς πρσῷτος αὐδδα καΐζᾳ- 
Θλιφ;ο 5 ἀκέσαϊες, Ὁ ἀὐθ' ὅτὸ ἐφϑεγίοντο. ὦ 

δξὲ πλύτων δὴ ὡς τὖρ παρνίγύα, ὅτως ἐχωρᾳ' 

τίς ἔψ4) τῆς ἀγαϑος; οἱ υνδὺ δὴ πῆέσαι ὅτως ἐ- 

υχούϊες ὁ μμωσεἐφέρυο. οἷϊε μά πολέμιοι ἐχέτί 

ἐδεεύαντο υδρᾳν, δλλὰ φραφένες ἐφ4.55ν εἰς 

Οὐδέρυμα.οἶδ᾽ αὖ πῶρσαι χτ' ἄς εἰξόδοις ἐ πὸ 

Ξε 

- 

.» 
τε 

δὴ 

ἔψεται 

ἐρῴφ 

2 ͵ » οὖ ῃ ᾿ 

ὑϑιοι,ὠθευϑρων αἰντ', πολοὶ ὡς ΤκαΊεςρωννυζ. πο 
ΠΝ ΟΝ, ὐδδλινμὴ » , απεπ 
ὅς δὶ εἰς (ᾷὰς ταῷρους ἐμιπιπήονζᾳς ἐπι 4οτη, ν. φὰν 

ι “νιν 

δώνϊες ἐφογόνσον, αἴδρας ὁμῷ χα χοῦς. ἔνια, 

ζ αριὦχ εἰς (ἀξ;τάτρες ἠνα κα δ} φέι».». γδὰ 

στέωφςπεσῷν. χὺ οἱ τω μμήδων Ὁ ἡπεσεις ὁρωδδες 
“ 7) Ἢ Ν ἡ εἡ ; 

(αὗτα, ἤλαυνον εἰς ἴρυς [ἵγταοις ἢ: πολεμίων" δὲ ἱππῶς 
ν Ὁ ἂν Ἢ Υ " ᾿Σ ᾿ 

δὺ οἰνέκλιιναν ἡ πότοις. ἔγθει δὴ ὦ ἵστεσων διω- 
ΟΣ ἈΡΕΤῊ ὙΞῪ, ιν ͵ ε 

μος μετα ν, Ἀγ) Φονος ὁζ αμφοτερῶν. οἱ 
δι. 4. "ὦ 4 Ν᾿ ας. 3 ᾽ 

σγ"εντὸς α΄ ἐρυβ(σ.τος Ὑ ἀοσυδίων ἑξηχότες Ἰχὶ 

Ὁ δχεφορῆς ὁ τάφρι, ζοξ ἀφ μδὺ αὶ ἀκοιτίζῳν 
εἰς πῶς διστοχΊ οί οἰζαις ὅπε ἐφρ9.» 5. ὅτ᾽ ἐδύ;αν- 

! λ λ 

το, δζρα τε ζο. δάνα ὁδοί χαΐζᾳ, ἡ δέκ Τ' φίξον, 

Ὑτάγαῦ χα καζαμαϑονες Μ᾽ αϑοσῶν νας. ἀχὸ 

Τοζεκεκοφόζοις τρὸς Ος εἰςόδους ἐρυμαῖος, δίκεκϑε: 

ἐδιώποντο ᾧ Ἔσο Τ᾿ χεφϑιών ἐφά ον. ἰδοῦσαι φόβᾷ 
ἢ αἱ γωνεῆκες ! ασυθιων χαὶ συμμάχων 

ς χ ς Νὼν ταὶ: “Ὶ 2, 
φυγῶω υδὴ χὶ οὐ τῷ φρατοπεδῳ, ἀνΕΧΡ κι ϑυν 

αὶ ἔθπον ἐκ πεπλιηγῥιέναι,αἱ αδὺ αὶ ζᾷ τέχνα 
" ΓΑ ἣ 

ἔχουσαι, αἱ ἢ) χαὶ νεῶτεραι,καϊζα βρυγνύμϑυαι 
Ε ζιες πεπλές,χαὶ δρυγῆονϑιναι» χαὶ ἱκέϊφζεσαν 

πϑυζᾷς ὅτῳ οὐτυίγόμοιεν, μὴ φάγῳ ̓ καῖϑλαι- 

πόνοις αὐζας, δ᾽ ἀμουῦαι χαὶ πεέχϑοις δὲ ἐ: 

αὐταῖς χαὶ σφίσιν ἰὐξις. ἔνϑας δὴ χὰ ἀὐζ; οὗ 

βασιλεῖς στοὺ τοῖς ππιςοτάώτοις ςαντες ἘΧῚ (ξ. 

εἰφέδους, χαὶ αὐα αὐτὲς ὅχὲ ἕξ χκεφαλας, 

αὶ αὐθὶ 
»": 



᾿ ͵ 

τα γ1|γ}»0- 

μνα, 

᾿ 
πολυ 

“ 

ἐκαςον 

αὐξ' “ὦ. 

ὡς δὴ οὐ- 
δεὶς 

ΗΘ ΥΕΛΘΜΕΣ ΠΡ ἘΠΕ ΟΙΜΕ 
ὠς ΝΣ ίχοντο; χαὶ τοῖς ἀλλοις παρέκε- Α Ραγτίπιτρῇ ριϊσπαραηξ, βαγτὶπι ὀχοίτααπε 

λάοντο. ὡς σ᾽ ἔγνω ὁ Κύρος Ἵ Ὁ γενόμϑυον, 

δείσας μῆ εἰ καὶ βιάσοαιντο εἴσω, ὀλίρρι ὄντες 

αἰ πὸ πολλν σφαλεῖέν τί, παρηγύησεν ἔχι 

πόδα, ἀὐα γὴν ἔξω βελῶν, χαὶ πείθεοϑει .ἐν-- 

9 δὴ ἔγνω {ις δ πὸς ὁμκοτήμιους χρὴ σπτεσσαι- 

ϑδυύκϑυος ὡς δεῖ. ζω χὺ μϑὺ Ὑ ἀὐζὶ ἐπείϑογ-- 

το ζαχὺ δὲ δὶ τοῖς ἄλλοις παρήπελλον. ὡς δὲ 

ἔξω βελών ἐύοντο, ἔξησαν χτ' χώραν Ὑπολ- 

λῷ μἀλλον χορό, ἀκριξώς εἰδῦτες ὅπου ἐδ4 

Τξζαςον ἡ μέαζ. 
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ΔἸῖο5 Θοπογταπάο. Ογτιβ, ν δὲ χυϊά ἀροτγο- 
τὰτ, ΔηΙ πα πογείτ; ΨΕΎ {15,06 ἢ οτϊδἢν ᾿ΏτΓΟ 

Ογν 4 
ἐξα τονωνέ 
ορρφμά - 

νἱ ρογγασηρεγδῖ, ράποι ΓΑ πΊθη ἃ πλυ]τὶς 46- “οπείνος 
ἐγ πο τὶ ΔΙ] αἰ σαρογθηζ: οχεγα το ΟΠ ΠῚ 
ἰξεις ρεάοπι Γοίρύγοησ, ἃς ἀϊξξο αἰιἀ!εητος 
εἴΐφητ, εἀτοι Ππτ.16]1 τὰπι δάσπουῆεε α]]-- 
45 ιαΐος Ρούποοϑ οείδην ἵτα ἐπΠἘξίτιτος, 
ντοΡοττοσοτ Ν  πὰ δ] ἰρίι σοἰοτιτογορα αἰ6- 
Ὀαης, ὃς αἰ᾿ῖς [4δπι σα ουϊτο ἀθπιητίασδηζ, 
(ΟὐππΊηις ἰΔΠ| ΟΧτγα ΓΕ] Οσ ΠῚ Ἰξξιι5 οἴησ, 
ίχο αι; Ιοςο σοπξἰτιιοτίιτ ἀρεῖις5., φιαπὶ 

Β΄ 4] υατα ταμΠοογιιπὶ οποσγίιδ: 4ιοἀ 46- 

οαγαῖο Ιοσιι5 νου ααο ἔπιι5 Ποῖα εἴοι. 

ΕΠ ΝΘΦΘΟΝΤΟΣ  ΨΘΡΡΝ 
ἈΈΓΑΣΟΤΙΣΤΟΙ ΤΟΛΝ ΒΙΒΛΙΟΝ 

' ΕΑ Ρ ΤΟΥ Ν 

ΕΝ ΟΡΠΟΝ ΤΙ ΤΑΣ 
εν: ΤΡ ΒΟΑΡΙΕ 

ΟΥ̓ΆΙ, 
ΑΝ ἐ ΕΣ 

Στ ττ' ΕΙΝΑΣ 5. Κύρος μέψιον 

᾿ ὄνον εαἰὐστῷ σεεὼ τωΐςρα- 

ἶ μ Ἴ4 ματι, ὃ δινλώσαις ὁτί ἐ- 

ὀξέρχοίϊο, 7 ὡς ἐδεὶς ὀξη4, 

ἀπήϊαλλω ὅσον ἐδύκᾳ κόλως 

ἔχφν,ὼ καϊεςραΐζοπεδούσαϊο' φυλακαςΊε χα-- 
γοφ ΚΝ ) ] ν » “ὦ 

ζᾳ τησα μ), χἡ σχκοττὅς «ὐξοπέμψας, ςας εἰς Ὁ 

μέσον σεωνεκοίλεσε τς ἑαυ φρατιωζᾳς, ὦ Ἐ- 

λεξεΐζοιάδε" ΑἼγδρες πξόσοι, ποφῴτον »ϑὺ τὸς 
ϑγὼς ἔγω τε ἐπανώ ὅσον δυωααι αὶ ὑμάς 

πόύτες,οἶ κα" νίκης τε γὸ]ετυχύήκαι δ κὰ ο- 

πήρίας. πότων μδὺ δζχυ 76 ὴ φήρια, ὧν αἢ 

μδὺ ὑμας δὴ ἐπωμνώ, (6 »ὸ γεχλνηνϑμον ἐρ- 

[ὃν σύμπασιν ὑμῖν καλὸν Ἔσποϊετελεςαι) ὧν σγ, 
ε » 3 » ἢ. 

ἕκοιςος ἀξιος, ἐπτ4δδν παρ ὧν Ὡροφηκά πύθω- 
“ Ὁ) ον τὰ δ Α᾿ Ι ν ἡ] 

μαι, τότε Τ' ἀξίαν ἑκαίφιῳ  λθγω νὰ ἔργῳ πάᾷ- 
͵ ᾿ Ι δ 3 υ 

δασομᾳ! δὀστοδιδὸνα!. τ’ δὶ, ἐμὲ εἰ γυτείζᾳ, τα-- 
ξίαρχον Χρυσαντὸμ σε ϑὲν παρ ϑιλων δέομαι 

“πιωυϑοίγεοϑοι,, δολ᾿ αὐτὸς οἶδα, οἷος ζῶ. τὰ 

μϑὺ γϑράλλα, ὅσον πῇ» οἶμαι χαὶ ὑμής πϑώ- 

τες, ἐποι4᾽ ἐπεὶ σὶ, ἐγὼ παρηγύησοι ἐπϑρμά- 

τν,χαλέσας ὀνομκαςὶ αὐτὸν, αὐαΐεταιϑυος Ε 
“Ὃς λ ΣΙ ς , 
οὗν τω μᾶιγοοφιν ὡς πτοήσων πολέμκίον, 

τοιμοί εἰσι μοχεοϑειᾳ εἶτα 

ΠΥΒῈ Β. ἰῷ τολνα πρννῦι 
ΥΚΕΝ 5, ιππὶ ρ4111}1-: ἐς ἀχήρχον, ξξέσζες Α, 

ΞᾺ εὐ σάω (Ἢ 53 Ἐν ΤᾺ ΑἸ - Π δι " -ὦ 

 Ζίρεςς ΚὉ) (ροτ {{πὶς ἐχογοίταμη οῦ - 
Σου» (ἢ τἰηυ Ποτᾶς πος ραγατος τ -Ξ (ἼΣ! 

Ἔν ΞΘ ξκς ΖΡ τ 

“ταποιηΐπο, τἄτο πος ἢ- 
ἴογα 410, φαδητι πη οχ τε ἔοτε ρυταθαὶ, 45- 
ἀυχίτ: οαττασιια πιοίαζις, ὃζ ἰοσατῖς οχοιι- 

ὈΙ15, αι ρυςτΆ ΠΠ5 οτίατη Ἔχρ] ογατοσίθιι5, 
ἰρίς ̓ π ππδάϊο σοηπίξεης, αἀ τηΠίτεπη σοη- 
ποσαζιιπ Παϊα πο αἱ οτατίοπε παραῖτ: Ρτί-ς 
τλιπὰ σα! ἄοτη, Ρογία, ες ἰλπάίθιις ρτο- Ὡ ἘΣ; 

3 τας γυτσν ος ἀεοἰγαίοι δά ρὰ- “ 
Σ Ὁ)» σηλπάστη, ἢ ας ἐστο- ἡ 

» ἀϊ σςαἤτις ψε] ἰδ: ἐχειιη- ᾿ 

γέμοςα!, 

ΤῊ 

(ςιοτ,ατα; ἰάσπη γος ἔλοογς ἀγ ίτγου: πο ἡ σ᾽ Μομιί- 
Ι « Ι ἃ ν . ΠΣ πέρ ρταιώ νἱέξογίαπι (|| ὃς ̓Πσο] πηδ5 δά ερτὶ ΠΠΊι15. ΡΘΕ 

Ετορ παςαυίάετη [115 στατίδϑ, α  υι5 οἴ -ἰ ς 
ἔχω μϑι, τοῖς γεοῖς Ἔιποτελάν' ἐγώ 5 σύμπουΐζᾳς Γ) 416 τοις ρΡΟΙίιπηιις, ροΓΙΟΙ ποτα πος Οροῦς ς 

τεῖ.  ος διιζοη ἤοη ρΟΠ πῇ ἤθη δαυ!ἀθπης 
ΟΠΊΠ65 ΘΟ] ]Διιάατο. ΝΝηι πο σείξιιπι εἴς, 
τοὶ, ΘΠ Τά γοΙ Γι πη ΟπιΠίτπὶ ἄθοογα 
Ρδτγατῇ εἰξ. ν ούιαπιν δὶ 4 115, ἃ 4 θι15 ραγ 
Ε{Π, (οἠοϊταῖας ἔπογο, αι Παπὶ 4164; ργο-ς 
πιογίτας πττιπο εχ ἀἰσῃϊταξα συϊαίαιο σο-ς 
παδοξδς νεγθὶς δ ἰρί γὲ ρύαπηϊὰ γοδἱβ τε τ ς 
διεγα. θε ΟΠεγίδητα αι ἀξ, ΘΟ Ποτίϊς ρία- ς 
ἔεξτο πα Πὶ ργοχίπτο, (οἰ οἰταγὶ αἰΐος πὸ π6- ὰ 
οοἵε Βαθεο : αιυαπλῖρίς πογίπη, {ια! πη ίδς, 
σοίεγίτ ΙΝ πὶ ὃζ 4114, ςιΠ 4116 νῸ5 οείαιπι,, 
ἔεοῖῆε δι ίεγοσ, ργς Ἐπἰτ: δεααῦ ἐσὸ ρεάεπι,, 
τοξοτγε [ΠΠ||σ ρα !]ατο ποιαἰ Πατίτη ἱρίο, τᾶ-- 
ετί! οἸ δά ππι ἰξα]εταῦ, ντ ρεγοι γα πο- 

ΕΣ 
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» Το ποα ἔαέξαχαϑ ογατηα ἔςοῖε, φυοάτηηρο- 
» ζαρθαταγ, ἤλτη ὅζ ἱρίδ ἔπος αάνχιτ, ὃς ἀΠἰς 
» Ἰϑοτη ἐδοϊπηήτιπιπιδσηδ ἀΠἰσοπεῖα πσηιῆ- 
» οασῖτ, Αὐδοαιις ρτίτ5 ἐχτγὰ τοῖα σομογίοπι 
» αϑἀυχίτ, “απ ποίξος δηϊπλδἀπιογγογέτ, πος 
» Ρεάδοπιτοξογτο; σασηια; ἀγοιδτοπάογθτ,ὃζ 
»» ΓΑ ΘΊ]Δς5 ἴῃ ΠῸ5 Οἰδοπ]αγοηταγ, Ὑ πάς τινε 
»» ὃ [δἰρίαπι, ὃζ τα τα βος ρεῦ οαςἀϊητίᾷ 
»» ἱποοϊπητεβ ίογποτ Ἐσυΐάοπη δἰίος οί τα 
» γυΐπεγατος νἱήεο,ἤς φυίθας, ν δὶ σοηπς- 
» ΓΑΌΟΤΟ, 10 ταπρογῷ να ποῦ Δοσερεσίηζ, 
» ταιῃῃ ἀεί α (ςπτθητίαπΊ ΠΕ4ΠῚ ἈρΕΓΙΔΠῚ. 
» Ηαππονεῖο (Βγγίδηταμι, νι θε} Ποῖ ἴῃ το- 
» 065 τοησαπι, ὃς ρει ἀεητθιη, ὃς δα ρατοη- 

» ὅπη, ὃς ̓τρεταηάπιη ΙΔοπειπι,η Ὀγςίςη- 
» τα 4τἰάςπι ποθοῦσα τριιπαῖας δἀβοίο; ὃς 
» αι [λ6ὰ5 αἰταπἀ αἰ θοπὶ Ἰαγσίοταν, ᾿ς 
»ταης στάση οἵα5 ΟὈἰ αΠσατι πτῃ νοϑ οτι- 
» ἅτ νπίπποιίος,αἰτ, αἀὐπηοηΐτοβ νο] ΟΝ πα: 
»ταρίο τη πασριρσῃα νι ]5,6ὰ ν οὐδ βαριὰ 
» ἀΠίμηος νο ΓΟ5 ΠΠΠ Ζ|14Πὶ ΠΟῚ σορίταη ἦα 
» ΤῸπτ; νι νοδίίοῦ ἱρί {ξατιιατὶς, νεγᾶ νίττατο 
οὐ νἶτα σομ ποτα, Π Ἤιξρα: ντγιιπὶ οἵ [15,411] 
» Ρυρηαιο ν οἱ ας, ΠῚο 115 ἀσάτι, απ σα} 1}Π|ς. Ὁ 

Ὁ γ᾿ , - 

» 4υὶ ΡυρΠαΓΟ ποίας: σα πο ἦϊ νοϊπρταιξ 

» αἀέοτας νξξουία ΝΑ ας [ιϊ5 ορετης ἰατα {{4- 
»» τοτίς , 4 ΠΠῚ ὃζ ρογί σα] 1Π} ἔθ εἰς, ὃζ γος 

» ἱρίατεοςῃϑ σείξα {ϊτ, τα; ῃςς {1 σοσίταδ τῖ5, 
»» ΠΙΠΎΓΕ πιο] οτος δααίισὶ οἰξἰς Ναης νέδο- 
» σορτί [)6ο,δς ἔοττοσ, ὃς τη ἀογατῖ ν]τὶ σα 
»» ἰπΠγυῖτο, [1151 1|θατς, ρααπα ργαοίηϊτς, ἢ- 
» Γμ] νι παῖ α, 4ιοα ᾿τηρογαι οἰἙ ρου 4ο- 

» τα. Ησο φυῇ ἀϊχίἤοτ, ἐ]ιο σοπίςοεπίο Δπο- 
ἕξις εἰ, ὃς Δα Ογαχάγειη νεηΐτ. (πὶ πος 
νὈἱ οὐπλιηθτη ΟΧ στατα]ατίοης πλλτιια, σοι 

Χ ΕΠΝΕΟ ΡΞ ΣῈ 

»» “ποτ; Πξατίπι τα πλθ τα] πὶ ραγαϊτ,Ε 06: οτητί. Α ὑπήκεσεϊ πε με 

ο 

ΤΙΝ ΟΘῪΓ. ἘΦΥΥ ΕΗ] 
ἶ ; α ἀὐλὺς,ὶ ἀφεὶς ὁ ἔμίηε ποιᾷν, 

Ὁ χελδυομᾶυον ἐπ «"Πεν. αὐτοςΊς »ὃ ἐπϑυή- 
γαϊερὸ τοῖς δηλοῖς μάδᾳ Ὀχτασερχῶς παρηγ- ἶ 
γυα.ὡς! ἐφϑεισιν ἔξω βιων ̓  τάξιν “ποιήσεις, 
ρὶν πὰς πολεμίας κατὸμοῆσαι τεῦτί αὐαγω-: 
ρδυϑυρὼ τύξα οὐείνα χ, ὺ " παλτὰ ἐπαφέ- 
γα!. ὡς!ς αὐτὸς ς Ταξλαζης, χαὶ τὸς ἑαιλτι ΕἾΘ ποδῶν 

δας ἀδλαξ; ὅζᾳ κὸ πεῖϑς ΔΚ παρέα!) ὀιόους “ἢ 
δ, ἔφη, ὁραΐ τεβρωκϑμας, αὐθὶ ὧν ἐγὼ σκεψ α΄- 
κϑιυος,ἐν ὁποίω χρόνῳ ἐβωθη, τότε Ὁ γνώμην 

βιαξὶ αὐ Στοφανϑ κα). “Χρυσαίντομ Ἷ χαὶ ἐρ- Ὁ ὡς ἐρ- 
γαιτὴν ἢ πολεμικῶν, ὼ φρόνιμον, κὶ, αργε αὐλὴ 
ἀχθον καὶ ἀρχήν χιλιαρχία μδύ ήδη, (Θ᾽ τόμῳ, ὃ. ὦ ὀηδο τί αγαλὸν ὁϑεὸς διῷ,(τε τότε ζχελήσο- 
4,91 αὐτοί χαὶ πού ἢ ὑμαξ βέλεμοι,ἔφη ὑ- 
πομιγῆσαι. εἰ ΣΡ νε εἴδέϊε εἰν τῇ μιαΐχη τῆδε, 
ζὗτα οὐθυμούμϑιοι μή ποῖε ποώσιεϑε, δὰ 
παρ ὑμῶν ἐδζις αἰ εἰ κρίγηε, πότερον ἡ Ὁρετὴ 
μόνον ἤή φυγὴ σωξί 6; ψυχαξ, τὸ πότερον εἰ 
μάχες ϑελοιήες ῥᾶον εὑπτόνχα Πισιν, ποΐ οὐκ 
ἐλαλοίϊες ποίαν τινὰ ἡδονὴν Ὁ μκᾶν παρέ 4 : 
ἀὗτα γὸ "" αβίςα χρίναντ᾽ αὐ, πῴραν τε αὐ 
ἐχοιες,  αρτι γεβυη δα τῷ τραγμμαζος. καὶ 
τα μδὺ ἐφ». [αἹεὶ Ἀβζκνοξμϑυοι ἡ τίως αὐ 
εἰη]ε γι ὃ, ὡς χὰ θεοφιλές καὶ ἐγαϑοὶ κα σωφ.9- 

γες αὐδρες, διφπγοποιφαϑε, καὶ «σο' δὶς τοῖς ϑεοῖς 
ποιφοϑε,ὶ παιαῖα ἐξαρχεϊερὰ «μα ρα τ. 
“ληόωδυον ασξονοτε. εἰπὼν (ὕτα,αιαξας ἐ- 
πὶ τ' ἵστωον ἡλασε,ὼ Ὡρὸς Κυαξαρην ἐλθὼν, ὸ 

πὶ ἐμοὶ 

- Δ ΩΣ ἰέ ἯΜΙΒΕ ἥἶν Ἃ, » ᾽ 

Ρᾶτ γαῖ, γΟἰπρττοιῃ σορ Ποῖ; αι η; σετο- γγσξενηαλεῖς ἐκείνῳ Χϑινὴ ὡς εἰχϑς, καὶ ἰδὼν τακῴ, 
τουταγ δι, νἀ ΠΠοτρας πῇ Δ] Τρ το οριις 
οἸΤου τορι αοτρίαπιπι δα Ἔχογοίταπι γοποέξιις 
εἴς. ΜΊΏΠτες εἰας, ροίξεααιῆ σα ηατὶ εἰἴςητ, 
δέ οχου δίας Ιοσαῆτης, ντὶ σσιιοπίοθατ,ημὶ- 

Βα, οἱ ἐς ἀεάοτγῦτ, ΑΠγτὶ! νοτο, φαοτῖι δέ ρείη- 
ΤΑΣ ςορς. ὃζ ουππὶ πος ἔξγα ξουτΠτηγιι5 αι! τς 
ῥητὰ, οσοιθιογαῖ, νπἰ πο γῇ πλάση ογαητίη πηο- 

του: ΠΗ τὶ οτίατη ἔισα ποέξι α σαῖς 4114-- 
Βεδαπταγ Οὐ: {απ (γαίας, ὅς γε χα 
ίοςι) νἱάογοης, δηϊηγῖ5 Δ σε ΔΠΓΕΓ. ΠΑΠῚ 
ογαηϊ οπληΐᾳ αἶγα. ργαίογείι πλ γετο πιαχὶ- 
τοῖ! τησστογομη γηἰπογίς αἀξεγεδας, φυοά 
δα Πδῖῖο, σἸΠ1π|5 1Π ΘΧΘΓΟῖτα ργποίρατζιις εἰς 
(ει, πος ἀπίμῖ5 ΠῸς ΘΟΠΙΠΠ115 ΔΙ ΡΙΠς ἢ- 
Ὀισοπίξατο νἱ ογογατγ τας ποΐξξαγηα ἔι- 

ΑΠνῦ,σ' σᾳ ςαίξτα ἀοίογαητ, Οὐπ νογο {ΠΧ δ, 
ἜΣ Μώ δε (οἸτι4ο ἴῃ οαἰετις πο Ἐπ σογπθγεγαζ: 

ονεποέλω, ηΟΧ Οὐ τις ΡΕΓία5 ρυίπλος οοτεδάιχίς  6- 
Ἰιχιογαητς αὐτοαλ μοίξος ρογηλα]τας οἷις5; 

ΜῊ 
Ἴευμιᾳ.οἱ οἱ νϑὺ δὴ ἀμφὶ Κύρον δέπγοποινσε- 
γϑυοι, ὦ φυλαχας καζαςφησαϑυοὶ ὡς ἔδ 4, ἐ- 
χϑιμηϑηζ, οἱ ὃ αοσύρχοι, τε Ἰεϑνηχότος τῷ 
αρηθνζος, ὃ “εδὸν σὺν αὐῷ Τ βδιπίςων, ύμων 
μϑὺ παύῆες, πολλοὶ 5. χαὶ αἀπεδιδρα σχον αὐ “ὃ 
γυκτὸς οὐκ ὥ᾿ φραῦ πεδε ὁραΐες πζωτα ὅτε 
Κροῖσος οὗ ὀηλοι σύμμαχοι αὐδίπαι)ες " - 
ούμεγιπθώτα μδν ὃ κὸ χαλεπά. αϑυμίαν 3 
πάσι πλείφην παρῴγεν,ὅτι Φ ἡχϑύμϑδυον φόλον 
Ω φραΐιας δὲ εφϑαρθαι ἐδῦκᾳ Σ γνώμαις. ὅτω διίφϑειρο 
δὴ ἐκλείπεσι τὸ ςρατόπεδὸν, καὶ ἀπδέχον.) νυ- τεὶ γῶν 
κτὸς. ὡς σ᾽ ἡ μέροι ἐγλύετο, ἔρημον αὐδρων ἐ. ““΄ 
Φανη7} ἢ; πολεμίων φραοπτεδὸν,εὐϑὸς φχαζ,- 
(χα ὁ Κύρος τὸς αἴσας πρώτας. καϊϑλέλά- 
γῆοῦ ὑπὸ; πτολεμίων “πολλὰ μδϑὺ πσόϑζατα, 

᾿ 
“πολλοὶ 

Ὁ , 2 ͵ 

εἴτι δεοΐϊο,απήλαωνεν εἰς Ὁ ἑαυ ςρα΄- 
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ΑΛ Θὲ βόες,πολλαὶ ὃ ἅμαξαι ΧΟΝ ἐκᾷ! δὲ θοιε5 πλυΐτος, ὅς πα ἶτα τα τἰς θοΠὶς το - 

γαθωών μες αἱ. ὧν ἢ Ούτου διέξαινον ἤδη χαὶ 

οἱ ἀμφὶ Κυαξωρίω μῆδοι πϑύτες, χαὶ πει- 
ςοποιοιίῶπτο ογζῦϑα. ἐπεὶ δὲ ἡδφήσαν, σεεώ- 

ἐκαλεσενὸ Καὶ ὅρος σὸς ἑαυτῷ ζαξιωρχοις,χαὶ 

ἔλεξεζιαῦτα" Οἷα μοὶ δοχφύνδωυ καὶ ὅσα ἀ.- 

γαϑοὺ,ὦ αὐδρες, ὠφήναι Ν ϑεων ἡμὴν ζῶτα δὲ- 

δόντων. γιοῦ ΣΡ ὅΤί αϑὼ οἱ πολέμιοι φοζού- 

αϑιοι ἡμιας ̓ ποδεδραχασιν, ἀὐζι ἐρῴτε οἵτι- 

γες ἢ ο» ἐρύματι ὄντες, ἐχλιπογῆες τῶτο φά.- 

ορισι, πῶς Ούτους οἴετω αὖ τις μεῖναι ἰδὸνζᾷς Βῶ 

ἡμας ον τῶ ἰσοπέδῳ ; οἵτινες δὲ ἀπτειρφι ἡ 

ὄντες οὐχ' ὑπεμάφναν, πῶς γεῶ γ᾽ αὐ αἰ πομεΐ-. 

γοιέν, ἐστεὶ ἡ" Πξεωται καὶ πολλὰ κακὰ ὑφ᾽ ἡ 

πεπόνθασιν; ὧν δὲ οἱ βέλτιςοι ὡσπολώλασι, 
ΓΚ Ὶ , δ ἢ 5 

πονηρότα- Ἴτως οἱ φαυλότεροι ἐχείνων μϑχεοϑαι α) 
Ὧ, δ 

’ 

ἘΠ ΟΣ ͵ δ᾿ πο Σ ͵ 
ἡμῶν εϑκλοίεν ; χα τὶς εἶστε" τί ὀξξυ 5 διώωχονϑδυ 

ξεττα ραυίετα. ᾿)οίης Μεάὶ οτίδπι, φαΐ ο- 
ταητοιπὶ Ογαχαγο, οπλη 5 γα Πογαης, δὃΖ 
Βιοιπαπα τη σα[ετῖ5 ργαμάτιπὶ ραταγίιτ το 
Ρεταᾶτο, Ογγιιβ σοπαοσαείς {π|5 σοἰχοτείιιπα 
Ρταίεδις, ἴῃ πππς πηοάϊιπι Ἰο΄στιις ο[Ε: 
Ὁ τ8114,πλ}ΠΠ|ποὸ5,4πδητάαια δοπα, ἀἰ  ΐτιι5 
ποῦς οδίδτα, ἀϊπλίτίεσς νἱἀθ πλιγ Ν πα γἱ- 
ἄετιδ Ἰρίι, πλθτα ποίεε ρεσοι!ος μοίξος ἔι- 
σα πθὶ σοί] 8. Οἱ αυτετα ταιηϊτοηἱ- 
Ῥα5,1η φαίθιι ογαητ, ἀοίεγτις αιδισίας; πος 
4ιυοηᾶ πη0640 ροίπε οχί{πἰπηατο αυαιδπι 

ὈΠίταγος, ν ἱ πος ἴῃ ρ]αηίοὶο νἱ ἀογίητὸ 
Οὐ πο ἰτεπὶ πλἸηϊπης {{Ἐἰπιδγαπτ, Ζα ΙΠη 
πεοάτιπι εχροττὶ πος οεἤξῆς; 4 ραέζο πᾶς . 
(υἰπεαπτ,ύαπη ὃς νἱέξὶ πιητ,ὃζ πηατίς ἃ. 
ποδίς ἱποοπηπιοαϊς φὐἐοξξι ὃ Οὐογατα ἔοτ- 
τἰΠτται φυίψας σςοἀασπτ,αποηγοάο να] {ς.. 
{πὶ ριισπαγο πο σιπῇ νε της ὃ Η εἰσ ααϊ- 
ἀδια: αΓσίτατποη 4 σε]εσγίπης, ἢ αΐτ, 
δος ρογίδιιπατ, αῖι τᾶτα Ποῦ 5 θοπΔ ΠηΔ- 

φαυλοσ. ς ὯΝ “ Π ὶ Ὁ ἷ 
“αἰ γέ- ὡς τα ιςα, Κοζοι δήλων γὲ οὕτω τσ ἀγαθων πίξοῖε οἤεγαπτατ Εν Ογγας: ΕΖαΙ5 α πος 

"ὕ δ ἐν “ῳ ! ᾿ ᾿ Σ Ἶ 5: Ξ 5 ἘΝ δἶσ.. ὅτων; χαὶ ὃς εἶπεν, τι ἵπασων πυρΆςδεόμεϑα. οἱ ΠοΡὶ5 ΟΡ 5 εἴτι, αἷς. ΗΠ οΙ ᾶ νετο αὶ ργα- 
δΑκι π ΚΑ πετα ͵ ἀνννι {πλπτΠΠηλ] (ππτ, δ χαος εἰοἰᾷ ορροτταηῦ,, 

κδρὼ γὸ χράτιςοι Τ' πολεμίων, οὐς (άλιςα χα  - . : 
νἀ δ λας, καὶ πρῶ κ΄ νον, ὁ πιαχίπγε νοὶ εάρεγε,νεὶ οσοίάογε., ἀοιηιηι 
ἐπ δῦ μ ἊΣ Ἡηηξ σε, ὅ αι, οὗτοι ἐφ ἵππων ςαυίτες γοάοιητ, Εος ἀδουῖ ορο πος ἰῃ ἔὰ- 

ἔσανπυ" γέονται οὐἷ ἡμις Φέπεαζ αϑὸ στοῦ ποις ἱκφᾳ.-- φδπὶηυ!48 νοτίοις ροτυίπημ5, αἱ ἰΔοποί πῦ 
}] ͵ ον Ἃ 3 ς ὄν, .9 
γοι, δι ῳ χονϊες ὃ αἱράν ὅχΧ χϑιοί. τί δξζω͵ ἐφαᾷ, 
ΣΕ ᾿ “» δ, ἐξῆν σἕχ ἐλθὼν Κυαξαρφ ζᾷυτα λέγφορὼ ὃς εἶπε; 

« ὦκκ ε “" 
στευέπέοϑε ζίνμω μοι πϑύτες, ὡς εἰδη ὅτι πὰ- 

σιν ὑμῖν ζᾳῶῦτα δὸκί. ἐἰχ, ζούτῳ εἷποντό τε πὸῤ- 
ΔΝ ἐπε» » κ΄ .5} Ξ 

Ίες,ὼ ἐλείογ οἷα ὀχίτηδήα εδοχοιοῦ ἐς ρ 
ὅπ ἃ ετ ͵ « ς, 2 

ὧν ἐδέοντο. ο Κυαΐξαρης ἀκα αϑὺ, ὅτι ἐκῴνοι 
2 - Ἵ « ς μ «“ ΔΝ 
ἤρχοντο τῷ λοῖα, ὥς ὑπτεφθονφ ἁ κα ἢ ἴσως 

2 μ ικν χαλως ἐδὸκ4 ἐχήν αὐτῷ μὴ παλιν χιϊ διυυνεύην, 
ον ΖΝ ὉΥ Ὁ ͵ ἤν ΤῊ) ). χ 

(ὺ γὸ αὐτὸς ετὐθὲ 4 9υμίαν ἐτυΐγϑυεν ὠνρὸ 

τὰν ἄλλων μήδων ἑώξᾳ πολλὸς Ὁ αὐς τῶτο 
ὅπ δὴν ποιξηζ κα) εἶπε σὴ, δΐωω ὧδε ΣᾺ» ὦ Κύόρε, ὅτι 

{ἀπτι5 Δ σαρΙ Πα οος ροτίοηπόάο, (τ 1- 
σἰτατοπααταητποη Ογαδχαγ ἀσοράϊς. ἀτ4;.. 
ἢας ἰρί! ἐχροηίϑο νος νοίο, αἰτ, οπλΠῈ5 ν πᾷ 

Ὀαπτατγ, ὅζ ιια νἱ ἀογοητιτ δή ΓΘ, 11 ΠῚ ΡῸ-' ἐμμπν, 
{π]άθδητ, αοσστπποάαϊα, ἀϊσοῦδησ, Ογαχα- 
τος ραγίϊπι, ᾧ Ἰρὲ ρσίπη! ἐς πος τοτα!Π  ητ, 
441 (α δ οθατ: ραγίτη; φαοά γθέξο ἔς 
ἐοίταῆς ξλέξαγα οχιπχαγοῖ, γαγίατη ροτὶ- 
σαϊο (ἐ ποη ἐχροηοζγοι, (Πάπὰ ἃς ἰρίς 1] ατὶ- 
ταῖϊ ταις Πάπα! σε αζ, ὃς σοπρί τος Μίοάος 
Ἰάεπιέαοοτγε νι 4εθατ)ίη πιπο πιοάιπι το- 

ἘΝ τε ς : αγνὶ αἱε 
πιο (οἰ πλίηϊ, ντοπηπίθι5 ΠΟ ἰ5 ματο ρ]4- ρίηεᾳντη- 
σοῖς νἱ ἄσατ. [τα4; νηϊπογῇ τῇ Ογτγά (ςμο- 4" 

ἰροπάϊτ: [πτοτ χοπλῖπ65 οεζείος γι, νῸ5 σγετάνος ἄλλων δε, Στ ἢ ΠΡ : ἘΡΑΝ 

αὐθρ. μϑὺ ἡμαλίσα αὐθρω πων μδετᾶτε ὑμής οτπρ Ῥετίας πιαχίπης μος οροταπι ἀαγθ, νὰ Τπν- πεζα μα: 
στα ασθ9ς μηδεμίαν ἡδονὴν αὐπλήςως ὀχακῴ- πχοάϊςα Π}}Π1νο]αρτατὶ δα ἀϊξϊ Πείϑ ; ἐχυίς ΦΌΡΟΝ 
«ϑαι»»ὁ ὁραῖν ἢ ἀκέων οἴδιω" ἐμοὶ 5 ϑυκφ ἃ με- ἄεπι δὲ οσι!ς ὃζ φατίδυς σορποαί. ΜΙΠΙ 
γίφης ἡδογὴς πολὺ μάλλον συμφέ Νη ειδιρυτῆ γοτο ππαῖτο πχαρὶς ἜΧρθάϊτο νἱάδτιγ, νι ἴῃ 
δῇ ΕΝ ΟΝ το γοϊρτατο σοπεϊπεητίαπα Δ] εις 
0 ε ζω ΦΟΕΌΝ πα πθΡ ἐχῴ ἀν βώ τοῖς ὅς (μη ἀςοἸατοτ Οὐ νοτο νοϊρταέοπιπο- 
τύχίαϑ,η γυῶυ ἡμίν τὐὐδαίελμη.), ὦ μδὺ ζοίνυν, γαϊπίθιις πιαϊοτᾶ οσοΙ Πἰδτιογίτ, φαᾷ ἔογτμηα 
ἐπεὶ ἀὐτυγρόωδιυ, σωφρόνως ὀχζαφυλαηωρϑυ.. Ρτοίρεταλαια αυἱάξ Ποοτόροτο πορὶς οῦ- 
αὐ ἴσως δυωα! θ᾽ δὼ ἀχινδυωύως ἀὐδώμω τρῖτιδὶ ἐγρὸ Ζυσπιγεβ Ποῦ 5 δοιπ α 1Πτ, 
ΤΕ γηρᾶνεἰ ἘΣΤΕ ΥΡΡ  ΝλΟ Ργμάςητεῦ ᾿ἴλης ΠΟὨΙΟ γι ΘΠλμι5; ἐοτταῆις ἴῃ 
ἘΠ ν ζξ 7 νῖτα ὕδατα {{ππ6 ροτίσι!ς (πείοογς ροῆϊ- 

ὅδ Χφι ὀλην πάροισο θα διωκήν, ὁ ρᾷτε μὴ ΤῊ 115.51} εἰτί5 ΠῸ]]ὰ ΠῸ5 σαρίοι (λείετας, (τ 
παθωμϑυ,ἀκῷ πολλὲς οϑὺ λέίασιν ονθόλατ- ΑἰΤἸᾶ οχ Α]12 ρογίςυ!ί οοπαθιπλτ:ν εἴς, πο 

Ε΄ ὩππφΦ απ τ τον, 
υπολέδχ. ζῳ παϑεοϑαι ἢ πλέονζος ἕως αὐ Ὡπόλῳγται. ἶ ΡΕΘῚΡ 

ποπὶ Παιί σᾶς! ἔλοεγο πο !εητ,άοπες ἰητοῖ- 
Η- 2 



αν δνήι 

Οὐτὶ τονὲ- 

ιῶρα [αἱ 

ἐεπείο Ογ 

ΦΧΩΥΤΙ, 

φῶ ΧΕΝΌΡΗΙΡΕ 

» τοι ἀούπόσιο ὑπυϊτῖς, αὶ νἹξξογί)πη αἄς- ἃ 

 ρεὶ, ἀαπγαἰτογαιῃ ἐχροτζογοητ, ρεογοπι 480: 

» ἀπε αν δυιητ, ἸΝαπα ἢ ποίξεβ, 41] ἰυπεὶπ 

» ξισαρδποίογεβ πο ἰβ. εῇςητ, ἐογιδῆς τὰτα 

» φῇετ ρα! γε 5 Ρογίδχαι Ναπονοῖο σοηῇ- 

» ἄογος νεπν, σατα ιαπτι]α ἰρίογαπι ράγτς 

» δίς Ὁ ΠΟ 5 ρα ο σοηρτεῆι . ὙἹσοτπ 5. 

» Εἐτενρυρσηα ΟΠ παογαητ, 4105 {πα ριι- 

» σῃᾷῃάθηι πο ἐοροτγημ5,ὃζ ποίεε πῃ ἃζ {πὶ 

»Ἱρίοσανη ἰρηλεῖ, ΡΥΌΡΤΟΥ προ γιατ, δζδῃῖ- 

» πη πο Π]Π]οϊοια, ἀξ άςπε. δίη απ πραάιού- 

» ἐδη ἈΙΠ110 {8 αὐΐηιι ἐπ᾿ ρογίοα]ο ἔοτο, (1 θ- 

»» ἔαθτ, Ζυαπι { γε Ἐλητεντάς, ΠῸ σορΆπηι5 ο- 
» ὅδ) ν᾽ Ρτατου ἀπ Ί μη] (ςητοητίδηι ξοτγτίτου ἴς 

» ΘΘΓΆΉ τ Ν τὴ (εἶτα ἀςθες. ἢ τὰΠ} {ΠΠ ὙΠ 

» ἡ Χόγεδ ες Πἰσογος σαρίπηάί το σπρίάμπμη οἱα 

» 16,4 απ 1}}} (δα π αὶ {ητ σα ρ 4]. ταν ία- 

» Ες σοσιτα,ρο [ξςδαιια τὴ οοπίρεξες ({πητ σὰ 

» Τοῖς ἐμὰ ἔυβεγο ταπηετίι λα] τὰ ΠΕ ΠΊΕΤΟ 

» βδτ Ατῇ χαὶς {προ επι νἐποταγ, Ποῖ ἴδ πὴ 

» αἰπρίπις,ης ἢ ν πα αυμοιῃ τ υρις ἐ εὖ; 

» υ σἀροΓ ΟΠ ΔΓ ατοϊαδάτο Ναης Ππ] ἀεῖα 

»» {πιτὰ πυιιηϊτίσυςηι οσοὶα; ροτοιξατοῦη Πποὸ- 

»» δίϑέδοοτς νϑατ  ρεπα σιοάαλμη ΡγΌπιθη- 

» ὉΠ ὅς ρισ μα παϊ συιπγταητο ἰρίουυπα πυιπηο- 

» τὸ, “πάη ἀο ΠΟὈ 5 νεπὶ εἰἴδυ. τα ]αδτα ἴῃ 

᾿» ῬΙΔηΙοίς σα ΠῚ Ἰρίι5 σοῃρστοαίοπλατγ : ἀἴϊι1- 

» πίχας σορίς5 ἀπ ομτ ρΆττπι ΠΟΌ 5 αἴτοητο, 

» ΘΔ ἀπιο Δ Ἐ|Π| πιοάο δοοίάϊτ, οδαίξετς; 

Ὁ» ΡΆΓΕΠῚ ΔΌ Ια ογ  ν ΠΟ, ῬΑ ΠῚ αὉ αἰτογο ραγ- 

ὦ τ ἀοΠΊ4ιθ ἃ τεῦρο: νἱάς, πε ουΐσις πο- 

ἢ Πνασα τα] εἰς ὅζοσιι 5 ὃς ππλη  θι15 ἔπ τα ΓΕ ΙΠῚ 

» Πεόριις. Ργατδγθα ΠΟΙ ἐπι, ἱπαυῖτ, ΜΙ άος 6- 

» Τυϊάεπι , 4005 ΠῸ ΠΟ Ῥ]ατῖτατὶ ᾿πἀαϊσετα 

» ψ]46ο, (αγσοτο ᾿πΠὴῸς δά ροτγί ου]οίσπι ἱτοτ 

»» δοσεία. (ΠΠῈ5 (ττηοπειῖ ΟὐὙγις ἜΧΟΙ ρὶ- 

δη5: Νοπιίποπγοτο σοορ τίς, αἰττ ὦ Π]Ὸς 

τοὶ ταπτατῃ σοηροάϊτο, αὶ ᾿αρεητοϑ (ς- 

ἀσεητογ. Ἑοιταίῆς οείαπι τα γο Ὀϊ πες, ντ 

δ τι δὶ, ὃς αιηϊοῖς μἰος ταῖς Πρ 5 ἀἀξογα- 

ἴσας σας σταζα ΟΠ Πἰθαι5 ἔσταγα {πες ΪΝὸς 

οπἴηντοτας ποίει πη σορίδς ποὴ ροτγίσιος- 

πγαῖγ. παῖ απὸ Ρδόζο ρο Πιηιι5 ἐς δἀίοσιιὺ 

νετατ Πα ΝΕ] ααυ]!τιπὶ αὖ Ἐχεγοῖτα πᾶ- 

ξεν τῆνον Ἔα τογρο τοι ἐξα; ΙΔ Δά το το - 

ἢτος αἀὐάαςοιηις5. ΕπΙΠλογο τι ΟΦ; 

σοσίτα, ΠΟ5 Γόθ τ ταν πη ς Ιοῆσο 1π6- 

ἔεννττῖ γειη σταταπη ξλσογοπγας. ταῆτε τὸ 

νἱ πα ποσὶ» σγατ οατὶ αι ]αιπὴ οἰΈ, ντ ὅζ Ε 

Τρἢ Ἰ’Ζυο στην στο] απλέτο ἀοπιιτα τε ά- 

δατητις,, ὃς οὔππος δά τποίλαγαπε τα ππὶ πῦ 

τοίροἰφηγς. Ηοὶς (ὐγαχατῖοϑ : δ] χυϊς, 'π-- 

ἀυΐτ, ίροητς {πατοίδαμπαταν, φυίάςπι τὶ 
στατίαῃ ΠΟ ΠΠΟ μιαδίταγιις ππλ. Μέιττς ἱρῚ- 

ταν πχθοῖι αιιοπηθ απ ἀς ταῖς Πίος Ηάς ἀϊ- 

σηΐς,ντ φυα τα Ποσὶς,χροηας, ἄρονοτο, 

9) 

ΤΝΟΘΙΤΟ ΓΟῪ ΕἹ 
πολλοα Ἀ γύρης τυχόιζᾷε, ἑτέρας ἐφιενϑι ες] 

χα Τ' ἐσ ϑεϑεν τὐποθθλῴν. χαὶ ὙΣΡ̓ εἰ δὲ οἱ πὸ- 

λέμιοι »“ἦπς οὐες ἡρδμ" ἐφάυγϑν, ἴσως αὐ χαὶ 

διώκν τς ἡηθις ἀσφϑηαύς εἴγε: γε 5 κατά- 

γόησον πύζω αὐ τ μέρᾳ αϑύτες μα χεσοί μὲ: 

γοι γεγικηκὸι μϑυ οἱ ὃ ἄλλοι ἀ ἀαχδὶ εἶσιν, οὖς εἶ 

μᾶν μὴ α᾽αϊχαισοινϑδυ αλαγεοϑε, αγνοοιεζτες 

χαὶ ἡμιαιξ χρὶ ἑαοπῦς, δὲ αμμοιϑαν χαὶ μαλάι- 

χίαν ἀπίασιν᾽ εἰ ἢ γγώσοιται ὅτι χαὶ αἰπτιόγτες 

Β συ τεθὲν ἡτῆον κινδέου φύσιν ἢ υϑιοίες, ὅππως μὴ 

εὐδίηλι υβυθαίονν β θνθνβυδο ἐτίορας 
οοις ἡ υεάζ. ἴοϑι ὃ, ὅτι εἰ συ μᾶλλον Ὧᾷς ἐχεί- 

γων γυναῖκας χαὶ “παϑεις ὁχιθυμᾷς λαίάν,ἢ 

ἐκήνοι δώσει: οὐνοφ οἱ, ὅτι χα αἱ σύες ἐπάδοὺ 

ὀφθαΐτι,φά ὕγϑεσι ὦ πολλὴ ὥστ στεὼ τοῖς τέ- 
χροις᾽ ἐπάδὸορ δέτις αὐτὸν δηρά τί  πέκγων, 

ἄχετι φά)γγ4 ἐσ) κὦ μία τύχη ὅσαι δὰ ἵεταὶ 
ἥσιλν ͵ ͵ . “ ᾿ 
ὄχι τ' λαμβαιήν ππβρωϑιυον, χα νεών αϑι όχτ-- Ὁ 

καιζοικλιεἰσειί)ες ἑαυτὰς εἰς ἔρυχα ̓ παρέδον 

(ὐμινζα μιδϑεαῖ ὡςεὺ πόσοις ἐξεδὺᾶθα αὐ- 

τῶν μάγεοϑαι εἰ δὴ ον δ ̓ ρυχωρία ασδϑόςινϑῳ 
3᾽ δὰ Ἃ ς ὟΝ 

εὐΐξις, χαὶ Ὑμαϑήσον.) χωρὶς χρόρϑροι, οἵἱ ιϑιὺ μολήτοῦ 
ΣΝ ͵ ς κα “ “ 2 “ οἱ 

ΧΟ ασξόσώ πονη μεν ως δ νεῶν, Ογαν 9 ἀΘαὴ; ΠΝ 

1 σὴ), ον πλαγιδ, ἄλλοι κ τῷ ἕτερα πλὰ νμῶνὸ- 
͵ «κάνε, ἡ ψ ν᾿ ΡΥ ἰῷ 

γίου, οἱ ὃ χῷῃ οπαλεν,ο οι (ΔΉ πολλῶν ἐκας-ὦ 
ε ιν» Ἶ ᾿ ͵ ἢ '"» ΑΥ̓ΠΟΙς υ 

ἡμδμχαὶ ὀφθαλ δηυ᾽ᾧ χφρωΐν δεήσοι. πῦδ9ς δ᾽ ἀν. τὶν. 
ϑς. κ ω ΄ »» ἐν ὯΣ ἫΝ εἶς 

ἔτι, ἔφη, βϑλοίμζου αὖ εγῶώνγε νέου ὁραῖν μή- πυ οι πδὰ 
ι Ε Ι 3 , 2 ͵ 

δὸις ὀυλυμο υυϑυες, ἐϊξαναςήσας αἰαγ χοιζιν 
᾿ »" « μὴν 

κινδγρὼ δ σονζᾷς ἰέναι. χαὶ ὁ Καὶ δ οο  πυολα- 

ζων εἶπε." ὀνλὰ μηδεια σύγε αναΐχασης,θΝ- 

λοὶ τὸς ἐθελονίας μοι ἔπεαϑαι δὺς" χαὶ ἴσως 
» ἘΞ ει ον νὴ Φ' εἰ “ἢ «“ 

αν σὸι χῷῃ σῶὼν Φιλῶν φύτων ἐχοις ὦ Υχϑι- 
" ΡΥ δ ᾽ 

μϑν αλϑντες εΦ οἷς πόρτες ἀφ θυμήσεοϑε. ὃ 
᾿ ᾿ ᾿ δ ε: κα » 

᾿ϑυν»» πλυϑὸς ἡμεῖς γε Τὴν πολεμίων Ἷ οὐ 
( “ Ε 

διωξόμεεϑει (πῶ: γὸ δὺ καὶ καΐζᾳ λοίξοηνϑι:) 
ἢ) "2.52. 3 Π -“- 

ζω δὲ τί ἢ απεοασλκένον τ φρα] δ ματος λά- 
ε « « 

φώμδυ,» τι ἰτσολάπόρϑρυον, ἥξορϑυ ασδός σὲ 
2. 2.5 » » ε . « “ 

ἀ»ή)ες. οὐγνος σ᾽, ἔφη, ὅτι χαὶ ἡμεῖς, ἐγ. σὺ 
»κ1] » » ἘΠανἤ 

ἐδέπ, Ἰλθουϑυ, σοὶ υσρέζονϑμοι, μαχρ αν ὁδὸν 
δ ρλ σον ς ἠρρα Δ ἡ τ ΠΡ Ο3 “--. « 

χρ σὺ οἴχυ ἡμιὲν δίχα, ος εἰ αὐτι γαρ  ζεδϑαι. ἵνα 
Αγ ὙΔη᾿ 3 2 

χαὶ ἐχὸντες τι οἰ και δὲ αἰὐφικωμεεϑοὺ , χαὶ μιῇ εἰς 
᾿ ἃς λ ς ᾿ - 

τὸν σὸν ϑυσέκυρον πϑύτες ὁρωίυϑυ. οὐ ὔϑα δὴ 
ΕΣ « γ- ΕΣ ϑια Σ 

ἔλεξεν ὁ Κυαξαωρης,Σολ εἴ μϑύτοι ἐθέλων 
« ͵ 3, Η ) 

ὡς ἕποίτο, αὶ γάδαν ἔγωγέ σοι εἰδείην αν. σύρι- 
“ , 9, 

πεβινίον ζρίνεω μοι ΜΙ ἀξιοπίςων Ούτων τί-: 
δ λιν εἴν, Δα 

γα ὃφ ΕρΕΙ ὼὧὼ αὐ σὺ ὑχιφείλης, λιαίξων δὴ ἴθι, 

ἔφη, 

ζ 

Φ, οὶ ἜΣ 

υδὲ δωξ, 



ἘΥΤΣ ΤΙ ΟΣ ΒῈ ΝΠ ἃ ΦΙΩ ΟΥ̓ 

ΩΓ 

ἔφη, ογτίνα ἐϑέλης ζύτων, ἔνϑα. δὴ ἐτυϊγόμεν ὁ «Ἀ ̓ πηυϊτ,απσπισυρηητο πογυτη γοϊποσὶς, ἃς- 
Β “1 λ 

φήσας ποτὲ συϊλυὴς εἰὐτῳ 1)» ταῦ φιληϑεὶς 
πο ἢ ᾿ ᾽ -“- τ. ο᾽ γί 98 φὐχῦ ἔ 

πὶ αὐτό. Ὑπαρων. ἀὐθὺς δίχυ ὃ Κύρος εἰπεν᾽ ἀρκεῖ, ἐφη, 
᾽ κι ἄγ ν τὸς 2 ἢ οὐ ΒΑΕ ἢ ς τῷ, 
εἐμίοιγε ὅτῦσι.χ) (τ΄ ζίιεω, ἔφη, σοὶ ἐπεοϑω,Χχ 4) 

λέγε[σὺ ἔφη, τὸν θέλοντα ἰέναι τ, Κυρου. 

ὀύτω δ λβίξων Τ' αἴϑρα ἐξ 4, ἐπεὶ δγ ὀξηλ- 

θεν, ἀ ὐθὺς ὁ Κῴρος εἶπε᾽ γὼ δὴ σὺ δηλωσής, 
᾿ “Ἢ « 2 ε ͵ ͵ 

εἰ ἀληϑὴ ἐλέγες, [ὅτε ἔφης ἥδεσθαι με ϑεω- 
υ δή ᾽ ͵ δῦ. » 

μδμος.οὐχοιί Ἐἰπολείμο μία σου: ΕΦη ο δὸς, 
᾿ ἣν ες ιν ἴοα ᾽ Ἄν λ ᾿ς δῆσς εἰ το τὸ λέγηοικαὶ ο Κύρος εἶπεν, σῴκοιεῶ ἴ χαὶ 
σέοϑυ- νυ) ͵ ͵ » ᾽ Ι 

μος ἐξά. ἄλλοις ασοοθύμφς λέξφς;κακάνος ἐπομόσεις, 
λᾺ " » 35. ἊΝ ’ τ 

ξι , ηπὸν δι᾿, ἔφη, ες τε Ὑ αὖ ποιϑ σὼ χαὶ σὲ ἡδέως 
ἕως δι ας αὶ “"Ὕ , ν᾽» , λ Ὁ» 

ΝΣ ἐχκεεα οϑτω. τοτὲ δὴ οκπεμῷλεις σοῦ τῷ 
σ , 3 ͵ Ε] ᾿ 

Κοαξαρες τατὲέ ἀλλα πσροθύμος ἀπγ- 
“ ᾿ ͵ ε ἔν τ 

ϑελλε τοῖς μι ήδὸις, χαὶ “σο9ςετί9ς, τί αὐτός γε 
᾽ » Ε ΐ. 7 ᾿ ΄ὔ 

έν ϑιπολείψοιτο αὐδρὸς ὡρίςου χα καλλι- 
Ἂ ΓΑ ον, ἢ ν᾿ ͵ } ΓΕΝΗ͂ 

φου, χα ,Ὁ μέγιεςον, στο δε ὧν γείονο τος ρα τ’- 
Ν “" ω Ν ΄ «» 

πὐντος δὲ ζαῦτα πῷ Κύρου", ϑείως πως ἀφι- 

κγοιμῶτοι ἰπὸ ὑρχϑυίων ἀτίελοι. οἱ δὲ ὑ ρχϑίιοι 
᾿ ᾽ ἀν νϑ ἢ, ὙΠῸ: 
ὅμοροι μδὺ τὴν ἀοσυφίων εἰσίν, εϑνος σὴ Ὁ πο- 

: ᾽ ἐπ μΝὴ 
λυ" δ ἡ αἰ πσήχϑοι υ ἀοσυσίων ἡφ ̓εφιπτ 

λ εν». 22 ν κὺ} 
ποι δὲ χα! τοτε ἐδύχοιων ἐ[),χαὶ νει ἔτι δοχοό- 

ἱ ᾽ "ν ἐλᾷ, ! «“ 
σι. δ. χα ἐγεαῖντο αἰὖζις οἱ ἀοσύφιοι ὡςφπῶρ ὦ 

οἱ λαικεδουμόνιοι τοῖς σκιδάταις, σΣοὲν φ4δὺ- 

γϑροι αὐτὴ οὐ ον πόνοις,οὐτ᾽ εὐ κινδοώοις. 
λ λ ᾿ ! 2 “"» ᾽ λ ΠΥ το, 

χαὶ δὴ χαὶ ποτε ὁπιοαϑοφυδάχεῖν αὐτοὺς ἐχέ- 

' λάσον ὡς χιλίᾳς ογζᾷς ἵπαίας, ἵνα εἴτι ὁπτιεϑεν 
δινὸν ἄγ,  διᾳνὸν ἴοι,οὐκ νοι πῦρ 9 ἑαυ αξτὶ ἔχοιεν. οἱ 

- Υ Ἔ ς ς « ξ δὲ ὑρχάσιοι, τε μέλλοντες ὑςοῖτοι πορά εκ, 
᾿ ν)ς ἢ ἣ ε λ Α σον 

σι Ὧι ἀμαίζας ζὰς ἑαυ ΤΠ χα! πὼς οἰκέζς 
ε-᾿" “" « υςατοῖς εἶχον. φραΐ 4 ονται γὸ [δὴ ΚΟ χτ' πίω 
Ε 2, «- λ ᾽ “" ) 

ἀσίαν ἔχογτες οἱ πολλοὶ καθ) ὡναῖῷ χαὶ οἰκούσι. 
Ἔ 2: ͵ “ὃ ς, 

χαὶ τῦτε δὴ ἐξρατθύοντο οἱ ὑρχαϑιοι οὕτως. 
2 Ἧι ΚΛ ἃ δος, ᾿ « ᾿ ᾽ οὐνογϑεντες δὲ οἷα, ΤΈ παδϑέσιν αἰ σασο τεσ. 

͵ λω. -. , ἣι Ἢ Ε ᾽ 
σύξλων; χα! στί νέωω πεϑνα!η μϑῳ ὁ Ἔρχων αὖ- 

ἥρω ὦ « , 2. πὸ ᾿ Ρ ᾽ 

᾿φίξος σ᾽ τυ πἤηνϑροι σ᾽ εἶεν, Ἷ φόζος δὲ πολὺς εἴν ἐὺ 

ἘΝ τω ςραϊ φὑμαΐι οἵτε σύμμαχοι αὐτὴν ὡς ἀ- 
θύμίφς ἔχοιεν ἡ ἀστολείποιεν ζιῶτα εὐνθύμου.. 
ϑυοις ἔδοξεν αἰὐΐζὶς γιοῦ καλὸν ἐὴ πε φηναὶ, 
εἰϑέλοιεν οἱἀμφὶ Κίον σευσεπι)εα τοὺ πεμ- 
ἔς 2 . “1 ) “᾿ 

ποισιν αἰγέλους πρὸς Καὶ ὑρον Σἰπὸ γὸ ὑμάχης 
ἘΣΑ͂Σ " δ »" η 4..} 0» .-,Αϑ ὥουτου ὄνομκκι μἰέγεςον ηὐξέϊο. οἱ πεμφϑειες 

5 Π . ἢ -“ . ΠῚ ΥΥ̓ “»" αὐ. καὶ λέΐῃσι Κύρῳ στὶ μασοϊὲν πῶς ἀοσυξίῶς δικαί- 

τ ᾿ ᾽ 

εἰ βύλοιτο 

ἴεναι ἐπ᾽ 

ὄφειςσυ, -. ΡΞ τρν ΠΡᾺ ͵, μαχούπ- ὠφγνόν πεῖ εἰ βεέλοιντο ἰέγαι ἐπ᾿ αἰὐοὺς͵ ἡ σφί- 
αῤχοεν σι σύμβιάχοι ὑπείρξάαν, κὶ ἡγήσειντο. ἁὰᾳ δὲ 
Οὐ γη ΚΗ Ρ γι ἘΠΑΤΗΣ ὙΡΕΝ μ- ἣν " ΓΨῚ ἘΟΨΙ κῶν «ρὸςζρυτοις διητῶντο τὰ ἢ πολεμίων ὡς 251; 

Ὁ 

εἷρς. Εοιτς Μίο ας 116 λάθγατ, αι αἰ χυδη- 
ἄο σοσπατιι ἐς γτι ἐἴχοῖος, ὃό Οἰρα πὶ 
αὐ δοτιΐογας, [τά πιοχ Οὐγτας: δ Ποίτ,α- 
ἴτ, αἰ ἡ 1}}}.1 ἰσοῖ εὐρο, ἱπἀατ,τε (ςμαζιτ. 
Τύαας δάθο αἰοίτο, αἰτ, ντ φᾶς σαῃλ Ογτο,Ὁ ὁ ὁ 
αΐνο]οτ Ἰτα τόςαρτο ὐγγας δα ἰς Ποιηίης, ἐν πέδαι 
αὐπαν ἐχ Ποτ, τάττῃ αἰχίτ: ἰΔπὶ ἴλης ἀθο]α- ἐν "μὰ Ἰ;- 
τα Ια,  οΓα πὶ πὸ Ιοαιατα5 ἢ, αι τὸ ἀ1-- ἔγοῤγηππο, 

φογος νοϊπρτατοπι ὃχ δαίρεέξιι πιο φαροῖς, αν 
Ἑφυΐίάεται τε ποη ἀοίογαπι, ᾿πααΐς Μοάιις 
ΠΠ|οα αυ!άεπιπος ἀἸοὶ5. Ετ Ογγας: Ετγσοης 

Ῥ σετοτῖϑ ἰτί οί, αἷς, Παῖς {υἸοίς ἐχροῃοοὺ 
ΠΠΙς Ἰοιιδ τοίξατας: Ργοίςέξο, ἰηχυΐτ, ἄοπος 
εἰποίαίη;ντε ὀτίαπντι πὶς ᾿ἰσφητοτ δα ρίοἴας, 
ΜηΠὰς ἰρίταγα γάχαγο. αυΐπι αἰϊα Μο- 
ἀϊς δηΐπλο ργόποζο ἀθπαητίαι : τ τ οῖς 
ἴα φπὐαίάϊε, (ς ἃ νίγο᾽ ρια [απτ πιο ὃζ 
Ὁ]οπεγίσπιο, αἴῆθς Θεία π)., ΄υοά Ἰαχὶ- 

ταστη οεσ, α 15 οτππηᾶο,, αδεῆς ποῆο. 
θυ ας ἃ Ογτο σογαητας, «αἰ πίτις 
πιοάαπηπιοίίο φοοίάιϊτ, ντ αὖ Εγτοδηιῖς 
πηι] νοηίγεῖ, ὅπτ δυζοτη Ααγτιῖς Ηγτ- 
οἢ1) βηϊτί τ]; Πατῖο ἤθη 18 φυμάσιι πλα- 
δ5ηά., απ ετἰᾶπὶ ἐς σαμί ἱπηροτο Αἴγ- 
τίοτιπα (᾽ς ἐπὶ ἐγαητσ ; (54 σαμςίετις τας 
τιξη δζ ταπὸ ἔπ μαθίτα.,, ὃς αἄς Παθο- 
τατ.Ιἀοῖτοο ντορᾶιϊαν ὀροτὰ ἱρίοεϊιμι Αἤγ- 
τί] » φιιετηδάτηοάιιαι Γιασοια  ΠΊοΠ1) δοίτι- 
ταγαπλεηθο [Π [Δ οσίθι15,Π δ [π᾿ ΡΟΓΊΟΙ]Ις ἐς 
ἰς ρατοέθαης. ἄταμο Βος ρίο τοπιροτε ας 
(ςταπτ,νταρθιοῃ ΤΡ] ΟΧτγο νι πὴ ΠΟΥ ΠΤ, 
4{| οὕαττ ἸΠΤΟΒ ΟἸΓΟΙτΟΥ ΤΠ Πα πηδγοινζ 
(ι τοι ἃ τοῦρο ροσθ]α ἱπυηλπρΓεῖ, (4 αη- 
το (ο (ΠΡγοητ, Ἐπ ΕΠ γγσαῃ Ζαρα ν] πιο Ἰο-- 
οο ἰτος ξαξζασ! δῆτ, οτίδμη σαγίτα τος, ἃζ 

ΤΥ θουλοῆίοος, ν]τῖτηος ΒΑΡοΡθδησ, ΝᾺ ΠῚ Ρἰ6- 
τῶ αν; ΔΑΓ ΟΠΟ5 ἃ πατῖςα: 'π ἜΧρεαϊείοπίδιις 
605,7 05 παρ πη ἔα Π.}] 14, (δ ιῖπη ἀιςιηῖ: 
αποπὶ πτοῦστι ΠγγςαΠ}} Πὰς οτἰατὴ ἴῃ ἐχα 
Ροαπίοπο (ουπαθᾶς. Ομ πηηυὸ ἀ( ἀΠίΠΊος 
οἷς ροι ἀἰΠοτ,ουϊιπλ αι αυςεάλιη αὉ ΑΠγ- 
τς ρεγβετθγεησζατ, ὅς ἤοτιπα ρτίη σΙρΡεῖη ἃ 
νἰτ5 ΟΧοςΠῆς,, νιξξος ἰρίος οἱΐς, ππασπα 
ἐχοέοί πὶ πλοῖα τος τὶ, (Οσΐος ἐς ες ἢς 
ἀὐϊῆτῖς, διὸ ἀςἤσοτε : Πῶς αιπιῃ ἰδομῆ) ρα 
σορίτατοης, ν πῇ οἱ ορρογζαης, τος τοπι- 
Ροῖς ἀοἐοξείοποια Ποτί ρος, Π ἰξοιιπι Ογεὶ 
ἐχογοίτας Ποίδες δάἀοσίτὶ νε!!οτ τα τις πιιη- 

Ε τίος δά Οὐγγιπὶ πλίτέμ πε, οὐ 5 ΠΟΠΊΪΗΙ αὶ 
ΡΓΟΊ]ΙΟ πιαχίπλα σε  Βυϊέαϑ αοςοῆστατ. Οἱ 
τα οὐλητ, ἐχροσπήςγγο, ἰαγο ίς Αἰγο 
ἦϊο5. ὁαϊῆς : δὸ ἢ αυάσπν ἐος πος τοηι: 
Ροτα αὐστοάϊ νοϊϊος, (Ὲ 4ιοᾷις ἐοοἰό5 ας 
ἀτιςο5 [τι οΓ 5 Ἑαταγοϑ : ΠΠλΠ] αι σοΠηπλο- 
τηογαῦδλης, απο ἰοςο τὸς Ποίζιπι οἤτςης, 

Η 4 

Ηγγεάπΐςς 
τῆι αα 
Ογγάτι ἰε: 

φάμο, 
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ποπυβλης {πἰοϊρίο πᾶ ορογοπτ Ετγτιις 

εος ἰπτοτγοσᾶς: ἀπ ΟΧ ΕἸ πΊατῖβ, Πα τ, ΠῸ5 

Δάπις οος5 ἀξ αττιγοϑ ρε π5,) 4 Π]ᾶ πα Ἰητγα 

ταπηϊξίοπας (ς γος ρίαν Νά μος Ἰρίαπὶ 
ποστπασπα οἰλάϊς ἰοσο ἀμιοίπλιις, 410 ἃ οἰά 
ποδῖϑ αὐξισοτγίητ. Εα νέο ἀϊσεθατ; φΊ]]ο 5 
Πάαοῖα {πὶ πλαχίπις σοπῆγηγατί νο]]ςοῖ, Αἰ 
1 τείροπάογαπε, ετίαπι ρο τ ἀϊς Ηοεὶ ρος 
{ς, ΠΙξλείηι ἃ ἀπ πσαΐο ἐχρεάτὶ ρεγσεγεητῖ, 
νῖοος αἀίςηπετγεπτατγ. ΝΆτὴ ργα ταῦθα, ὃς 
Ρἰυπετῖς οο5ταγὰς τοῦ ἔλσοῖο; ἃς ργατογοα, 
αιοά ποξεείπροείόσς νἱρ!]αἤοης, ἰάςῖτοο 
1Δπι ρα. Ὧν ργορτεῆος σα[ετα ἔθος, Ετ- 
50 πὸ βΒάοὶ ρίρῃμς αἰ] οα Παθδοτὶς, αιο 
Ρἰαπα πη ΠΟ 5 δε, νοϑ ἴῃ οἷβ, ἡ 1α’ ἀϊοΙτ5, 

Ογγίευπε ψοίαςος ΟΠ ΟΡΠάος5, σαυίαης, αξξατιιηι 
τλαο πίης ρτοξοξιι,, πὰς ποέξε νοῦς αὐ άπισετς 

νοϊιηλι5. Ἵ τὶ πιοῦο 1)}15 τείτιριι5 Πάο τ 
ποδίς ἀατο,ἀεχιίγάσις ἱπησίτο, νῖ αι ας 
το Δοσερογί πα, ἰἰο5 οτία πη Δ ογΑΠΊι15. 
δεοιπάππιῃας Πάοιη εἰς ἀβάϊτ, ρες ξεης 
(4 418: Ρο]ςοαητιιγ, ἴτα (ς 105 οτηπίηο ὃς 
Δπϊσοταπι ὃς Πἀοτγιπι χοπυηῖ ἰοσο Βα ὶ- 
ταγῆ;ντ ἀοτουίογι ρα ἰς οδαἰςίοης πο εἰς 
ίςητ, σι νε] Ρογία νοὶ Μοεάϊ. τα; Πᾶς ετὶᾷ 
τειηροίταῖς νι ἀοτε εἰς ὃς Πα 5 ΗγγσλΠΙ ς Πα- 
ΒΟ, ἄζεοίά8 αἰ ]]ο ἐς αυῖος αὐ τη ἀρ γαῖας 
σείοπάος δάγηϊττί , ἡ πατη 4: ἀξ παιίοῃς 

Ῥετίλτγιιηιν ὃς Μεάογα ἄεπὶ ἀϊρηὶ ν᾿ ἀςη- 
ταῦ εἴτε. Ογγας ροίξδαυαπὶ σασπατὶ οἴ]δητ, 
ςορίας ἀαχίτ,ααιπι αἰ ς Πασοτοῦ, Τα ΠΠπτ- 
46 Ηγτοδῆῖος ὁρρουγί,ν τ νη 8 ΡιοΠςοϊίςο- 

τοητατας Ρογία απ! ἀε πὶ νηΐ γί σοὶ ρὰγ 
οὐατξατὶπη ἔα !ετῖς στε ας σα πειιτ, τ ἀς ΠΊ6; 

Μεάστμην 1 ἸρΓΔΏΟϑ {τ||5 στ σορίΪ5. Μοάοταπι ἁπτῷ 
“ἰμετῆη ἀε 1} ρχοάϊοτο, φαο ἀ ριοτὶ οιπὶ Ογγο ριοτο 
φαμ {5 ἐν τος 2 ἄρνα 
χ6 ὄγενο; ἈΠ ΟΙΓΙΔΠῚ σΟΠιΓΆΧΟΓαηΣ ; 41}. Πα οἶτι5 
“μάμα., φρη[ποτιάϊης 'η νοπατοηϊδιι νἢ τπογὸς ἱ- 

Ρήιις χἀτηϊγατὶ βαΠφητ: Αἱ}}, χα ὦ σγατίαπη 
ἱρήι παδογές, φαΐ πχθτιιηι οἷ ἰῃσεητοπη ἠο- 
ΡΟΠΠῈ νἱἀετοτιατ: 4}1}, ρὲ σοποορῖα, 4ιιοά 
Ουγειπι νίττατο ργςίξατς ραγογοτ, οτίατη να]- 
ἐς ξΕ]Ἰοςπὶ δὲ ἱπασηαπι ΔΙ 4140 ΠιτιτιιΠ1: 
4}]},αο ἀ ν] οἰ ΠΠτη στατᾶ οἱ τῷ ἔλσογο νε]ΐςης 
Ῥίο ςοἸ Δὶς ἱπ (8 θεπο οἰ 5, ἀππιαρια Με- 
ἄος οἀὐμποατεταν Εἰ Πλυ]τῖς5 ίλῃς πλαϊτα σοπλ- 
τη, τα: Πιιτηδηΐτᾶϑ οἰτι5 ογαῖ, ἀρια Δι 
σοῃέοοογας. Με οτίατη,ῖ δ Ηγγσαηϊος 
ςεγποτγότ, ὃς παπποῦ οὔτοι ἀϊ ἀΐτας,ῃος Δ ορ- 
τἰπγᾶ ρταληὶ οἷς ἄτισος ἔπταγοσ, 114 ἱρία ἐς 
οαυ{ ργοβο τε τιν, ντ Αἰ] οδίεηιο- 
τοητανἶτα ἔλέξῦ, νι ὃς Μεαίργορα νηϊμπογῇ 

Ρτοάίγοητ,χίγα Θος,  α] σι πη 6 Ογαχαγίς 
ἔοττς ἰπ σσταδθεγηΐο ογᾶτ. ἮΝ τ Πὶ,σαπχτπδ- 
Ἰεξεῖς ἱπηρογίο απ ης θᾶτ. (τοῦ ΟΠΊΠος 
χτὶς ὃς αἰαογίθιις δῃληλὶς {}1Ππ|σ ποιοῖς, 

ΧΕ ΝΟ ΡΗΉΗ ΒΕ ΝΥ. ΟΥ̓Κ 

υοά δαπὶοχοίτατί πιαχίπιε δὰ οχρεαίτίο- Α οἷα δὴ ἐπται ρᾷν βελόνϑυοι ὡς κάλιςα ςρα]εύ- 
εὐζ αὐτὸν. ἡ ὁ Καὶ ὅρος ἐπήρετο ἀδζις ὼ δῦκάτε 
ὑ, ἔφη, ἡμας ἔτί καΐζᾳ λαξ4ν εἰύθες ὡρὶν ον 

ςς ἐρύμασιν δὴ ς ἡμός μϑὺ »»» ἔφη, μοΐδο 

συμφοραὶ στὸ ἡχϑύ θα. ἐῇ, ὅτι ἐλαϑονήμαξ 

ὩποσιραγτΈς. ζαῦτα ἡ ἔλεγε, βουλόμῃ ἀὐύξις 

ὡς μέγιςον φοφιῷν ἔχι σφίσιν. οἱ 3, ἀπεχρίναν- Ὶ 
ζ, ὅτι ̓  αὔδμον, ἕωθαν εἰ δὐζωνοι πορθύζοιντο, 
καΐζαληνοιῆο-κ ασὸ »ὸ Τ ὄχλε κἡ Ἵ ἀμαξών 

δολῆ πορθύεεϑαι αἰὐὐζες. ἡ ἁμα,ἐφαΐξ, ἀπε δ: 

Β πσδϑίερα!α» γύκζο. α΄ γρυπνήσομ)ες,νεὦ μεικρὸν 
πορευϑείϊες, ἐς ρα πεδοζκα σι.κὶ, ὁ Κ ἧοος ἔφη" 
ἐχέϊε δίζω ὧν λέγέϊε πιςόν τιὑ μας διδοίσκάν, 
ὡς ὀληϑεύειε; ὁ μιήρες Ὑ φαΐ ,ἐϑελουϑν ἐλά- 

σαιήϊες αἰντίκα. “ νυκτὸς ἀγαγεῖν. μόνον αὶ συ ἡ- 

αἰνϑεωνηε πιςὰ ποίνσον, χ, δυξ, αὐ δὸς, ἵνα. φέ- 

ρωνδυ ̓  Οἷς ὀνλοις (ιῦτα, τῇ αὐ ἀὐξὶ λαι- 

ζωμϑυ Ὡἴραὰ σού. εκ, ̓ ύτου τὰ πιςὰ δίδωσιν 

αὐθις, ἢ μζωὺ, ἐαὺ ἐμιστεδῶσιν ὡ λέφρισιν, ὡς ι 

φίλοις ἢ πιςοῖς Τγούσααϑαι εἰὐζις, ὡς μιτε χεήσιοθεῳ 
Π «σῶν μήτε μϑίδων μῴον ἔχήν παρ᾿ αὐτῶ, χαὶ 

γε δὴ, ἔτι ἰδεῖν 6: Ἴν ὑρχϑυίοις ἢ πιςευουϑῴους 

χαὶ Ξέρχας ἔχονζας, ὡς τἶρ ὶ αϑὸσῶν χαὶ μήδεν 
οἵ αὐ δυκῶσιν ἀξιοι ἐῇ). [τ ; σῇ ἐδείπνησαν, 

ὀΐξηγε ὃ ςράτευρια ἔτι φωτὸς ὄντος, αὶ τὸς ὑρ- 
χϑυΐως αὐξευϑμάᾷν ἐκέλδοσεν, ἴα ἅμα ἴδιεν. οἱ 
μϑὺ δὴ πξσει πϑώτες, ὡς εἰν εἰκὸς, 4θις ἔξω 
ἡσαν,ὼ Τιγραλης ἔχων δ ἑαυ ςρατάν μα. ἴγ 

Ὁ μήδων ὄξηεσαν εἰ μϑὺ, “ἰῷ ὦ παιδὶ Κύρῳ 
ὄντι παἾδὲς ογτες Φίλοι υνέαϑει, οἱ 3, “,κ ΩῚ 

ἴδ ἐν ϑύρως συΐδμονδιοι α,γααϑάωῦαι αἷντῷ τὸν 
Κὐπον, οἱ ἢ, Ὡἰν ὦ χάριν εἰδέναι ὅτι μέγ 

αἰὐζις Φοζον αἀπελνυλάαχέναι ἐδῦχει, οἱ δὲ, χαὴ 

ἐλπίϑεις ἔχο ες, Δ] αὶ Ὁ αγόρα. Φαίνεοεϑα; «-- 

γαϑον, καὶ ἀὐτυχὴ χαὶ μέγλυ ἔτι ἰσχυραῖς ἔσε- 

δϑοι αὐτο. Ἷ οἱ δὲ, ὅτε ἐδέφετο ον εὐὔδὸις, οἱ ὃ, δ δι 

Τείτινι ἀγαϑὸν στευέκοραξεν,αῦτι ̓)σρίζίοϑαι Ἐόπ ἀγα 

ἐξούλοντο, (πολλοῖς δὲ πολλὰ ὯΔ οἱ φιλαν- δι τς 

ϑοφπίαν δὰ τῷ πάπαου ἀγαϑαὼὶ διεστε- ΠΥ 

“ορακί) πολλοὶ δ᾽ ἐπεὶ τὸς ὑρχαψίους εἶδον, 
Ε χαὶ Δθη9ς Τφιεδὺϑη, ὡς ἡγήσοιντο δὶ πολλὰ δῆλϑω, 

ἀγαϑεὶ, ἐϊξηεσαν χαὶ τῷ λαξῳν τί ἕνεκα. οὕτω 

δὴ χαὶ μῆδοι «εδὸν ἀἁπϑμῖες ἐϊξηλϑον, πλιὸ δ- 

σοι σεεὺ Κυαΐϊξαρά ἔτυχον σκζευοιεῶπες" τοι ὃ 

κατεέμάναν, χαὶ οἱ ζύτων ὑπήκοοι. οἱ δ), ἀλλοι 

πόρτες φαιδρωύς χαὶ πσξοϑύκος ὀξωρμδίτ, 
ς 
αΤτέ 



͵ 

Τοσλευς- 

σιν 

ΤΕΥ κα ΗΠ 8 ἘΠ ΤΡΙ. 

ὧτε οέκ αϑάαΐκη, ΣᾺ ἐλκδιϑυ σιοὶ χαὶ άξατος Α 

ἕεχα, ἀξιόντες. Τ δ᾽ 5 ἔξω ἦσαν, σόϑτον μδΔὺ 

αὐϑϑῦ Οιὶ μήδοις ἐξελθὼν ἐπήνεσε τε ἀδζις, 

χαὶ ἐπηυξασπα, μείλιφα αβόϑχοις εἰδδις ἵλεως 

ὀνίᾷς ἡγειαϑαι »αὶ σφίσιν, ἔρτειτα δὲ γαὶ αὐτὸς 

διειυηβέεῦαι χαῖθαν ἀὐύζξις ζυύτης τὴς τϑοϑυ- 

μίας εἰδοϑοιώαι, πέλος δὲ δεν εἶπεν στ ἡγή- 

σοι τὸ υϑν εἰὐζις οἱ πεζοὶ, ἐχείγους δὲ ἕπεοϑαι 
ῃ “ῳ« ϑνΚ Ἶ τῳ "3. » 

στοῦ τοῖς ἵπτοις ἐχέλδυσε᾽ χα! ἧου αὖ ἡ ανα- 
, , σὰ μὰ Ἂ Το ! ᾿ 

“πεστντοι ἢ οι γωσι τ πτρείας, οϑότει λοὶτὸ 
᾽ -“" δ ζε Υ Ι Δ ΑΎΤΥΑ εκ, 

αὐξι; ΄ὰξ5ς ἑαυτοῦ παρελαονάν τἱνας. ἱγοι Εἰ- 
"» Ἂ 3. , .Ξ ΄ δ ΟΣ 3.κ 

δῶσι ὃ ἀεὶ χαίσιον. ἐν (ύτου ἡγείοϑαι ἐχε- 

λ 

53 
ψεΪη τὶ αι πο σοδέξὶ, (ξἀ ἔρϑητε (τα, στατὶ- 
βοαπάϊαιις πάτο ργοαίγεηί, πὶ νδτο 
ἴδηι Ἔρ οι] ἐΠΈητ, ρεϊπηαη Μεάος Δεϊξ, 1195 
ας οἰ αὐτά ατίϑ ρυθοατα5 οἵδ; τη αχὶπιθ 401 
ἄείῃ, νι 1] ρύορίτι), δὲ ρί!5, 82 Π] ἀποοῦ εἰ- 
(ςητ: ἀείπάς, νι ὃς ᾿ρίε στγατίαιη εἰσ ρο ΠῸΟ 
(Ἰάϊο τοξογες ροῆσι Τ ἀάσε βοαάίτες ρτα- 
ἵτατοϑ ἀϊχίς, νι; οὐπη Ἔα 5 ἰρίι ἰςπογεη- 
ταγ, Ππτ, ἂς Ποιδὶ να] γα αϊδίσογεπε,ν εἶ 
ταἸτίποῦο (Π ΠΙ ογεητ; πιδάδυῖτ, αα (δ 41- 
ἄληι ἐαιῖς αὐποίνογδταγ, γε αα] ῥτο τοπι- 
Ροτο Πευί ορούτογοῖ, ορ Ποίσεγεης ϑεσιῃ» 

Β ἀυπιβαςιιῆις νῖ ἄϊτιος 5 [ἰποτῖς Ηγγοδη!]} 
ριαίγοητ. ΠῚ νογο ἱπτεγγοραητος : (Ὠγ ποῖ 
εχίρεξξας, ἰπφαϊπητ, ἀοπες οθἢ ηες αὐ άπ 

εἰ τα " « σ, Ἀν. εἰ. Ἵ « πων Ε , ἡ 

τ δὲ; ἐγδ λάσσε τὸς ὑρχϑρίους. χαὶ οἱ πρωτων, [Ἢ δὲ οὐκ φλῃγας » νεόζτα ἢας ρεῖτς ἃ ποῦς ἀσοςρτά, 
᾽ “νάς ᾿ Σ ε αἰ ͵ὔ τ, . ἸᾺ 1. 

αὐαμένης δα υϑ κἀς, ἔφασαν, ζυὶ δμήοους ἀξ ἀγά- Ρτορτοάίαγίς. ᾿ οἰροπαηῆς ταῖπὶ Ογαις ἔοτ- 

ὅπεοῦτα 

σώ υϑυ ἵνα. χαὶ σὺ ἔγων τὰ πιξὰ παρ ἡμῶν πο- 

μά η:χοὶ τὸν Θιτοχρίϊαοϑα) λέγζ), οὐνοω γὸ, 

φαϑαι ὅτι ἔχοιϑυ πϑύτες τὰ πιὰ Ἴ ον ταὶ τἡ- 
« 

μετέραις ψυχαῖς χὺ ταῖς ἡμετέραις “χερσῖν. ου-- 
λ ͵ ξύν ὰ ᾿ 

τῷ ὙΣ δοχούμδυ παρεσκέ α οαϑα)νως ἐαν ἐϑὺ 

ταῦ ; Εφυϊάδ οορσίτο, μαΐοτο πος οἵηπεβ ἢ- 
ἀεὶ ρίσπας ἴῃ ἀπίπηῖβ ὃς πυάπίδες ΠΟΙ τ 5, 
δὶς δηϊπι ἐξ εξεὶ ποθ ς ν᾽ σπλι, ντ Ἀθ:- 
ἄς ποδὶς Ππρρεῖας ἔλοι!τας δα βοίοπάϊ νος 
Βεποῆς!ς., ἢ νεγάσος ἱπιξηϊαηλίηι; Ππντὶ 
(ταθάς νο τίς. ἰξα πὸς οῦραγατος ἘΧ Ἰπ|α- 

ἐν οι ἐπα νῷ ΠΡ ΤΥΤΩΝ τα στ τ ἰπὴς ἠος ἴῃ ρβοτϊοίζαϊο νείεεδ, εά 
ἀληθά λῇς, χϑυοὶ ἐῇ ὑμας 6. ποιήγ' ἐαν ἢ ὅς- ΟἿ" Ρ ᾿ 

“" " « γβα. ΓῚ 2 ς ΝΘ ΝΗ 

απατατε, οὐττ γοζιιζ μῶν ἐχῆν, ὡς ΜΉ Ἢ 
δε “ὦ ᾽ -“ ε Ἁ “ 

ἐφ ὑμῖν “Δυεχ δλλὰ ἄλλον, ἐὰν οἱϑκοὶ βό- 
““ “"λνυ »᾽ "» ! Ν ’ 

λωνται,ὑμαῖς ἐφ᾿ ἡμῖν γγρησεαϑα!. ἡ μϑωτοι, 
᾽  - Ω δός ᾿ 

ἐφη,ὦ ὑρχαψιοι,ἐττ4δηπῶρ φατε ὑξατοις  πο- 
“, 3 λ 

ράζεχ τὸς ὑμετέροις, ἐπειδὸρ ἰδιηή]ε αἰὐθιξ, 
͵ ς-ν ὦ «»Κ ΨΥ, ἥδ ἐπ « Ξ 

σημαβνεῖε ἡ μἱν στ] οἱ εὐ μέτερ οί εἰσιν, ἵνα Φᾷ- 
᾿ 3 ε ͵ τᾺ] 

δὼ θα αὐτόν ἀκόσαϊες ζωῦτα οἱ ὑρχανιοι,τ' 
“ 2 ΛΔ Ὁ 

κδὼ ὁδὸν ὑἡοριεῦτο, ὡς τᾷ ἐχέλέυε,Τ' 3 ῥωμζω 
“ιν ͵ ἈΠ Ήν Ἀκ ον ᾽ ῃ 

ψυχῆς ἐθαύμαζον, ὅχι τς αοσυξαθς, 

συ οὶ τὸς λυδὸις, σε τὲ τὸς συμμούχους έαυ. " 

τῷ {πὶ ἐφεοζοιωῶτο, δλλὰ μὴ πὸυτάπασιν ὁ 

Κύωος μικρὰν τίνα, ἑαυ τον οἴοιτο βοπίὺ ἐϊ), 

χαὶ ἵ παρόντων χαὶ ἀπόντων. πορθυουδρων δὲ, 

ἐπεὶ υὺξ ἐλϑετο,λέγεται φώς ῷ Κύρῳ ἡ τῶ 

ςραϊδύμαϊι ἐκ τῷ ροινο ασοοφωνὲς γμυέ- 
οϑαι,ὦ 21ε πᾶσι φοίκξωυ μδὺ πσϑὸς Ὁ ϑείον Εἴ- 

γήγνέοϑαι; ϑοίρσος δὲ πσοὸς Οις ππολεμίοιξ. 

ὡς δὲ ἀὐξωνοίτε καὶ (αχὺ ἐπορδύοντο οεἰκό- 
᾿πλ ς ͵ Ι 

τῶς πολλξο τε ὁδὸν δὲζεύυσαν, χα! ἀμφ. κγε- 

γοϑ ροιί 5 ἐπ ποίξεγα, [λι15 νοἰδηεί σεις, Γαξι- 
τὶ πεἰς. Εγνοτο, Ηγγοδηὶ), ατα ροίξγεπιο 
Ἰοοο νεϊἕγος ργοβοίίοι ἀἰοἰτί5 ; ν δὶ θοὸς νἱ- 
ἀοτιτῖς, ρηϊῆσαιε ΠΟΙ δ,11105 εἢξ ψεεγος, 
ντ εἰς ρΡατοαπλιιῖς. Ε]15 ἀπ {τῖ5 ΕἸγεσαη!}, δζ 
Ρταίθαπε νὲ ἀϊιςος {|ηοῦῖς, Πα ΘΔ πιο- 
ἀα Ογτιῖς ᾿παλάλγαῖ, δ απ νὶ τος Δα Πιῖ- 

- 

ταδαητατιποαιὶς ἰάπὶ ΑΠγυίοσ, ξῳ; Γγ 05, 
ῃδαας (Οοΐο5 ποῦαπι ἀηλρἰπς Ἐλυπεελῦι 
(ςἃ νησπι πος, πα ὕγειις ν]]ο τηοήο ρᾶ- 
ται ἴῃ ἰρῃ5 εἤςπ πιοιοητὶ τα ΧΙ γ8- 

ἐστπας ἰδοατη οὖς μαρεῖςῖ, πὰς Ποη μαδο- 
τοῖς. Οὐπιπα διτθηι βγοσ το ἀθγοπτι, δ Ποχ 
φἀροτμίοτ, ρέοαϊτα οεἰξ, ὕγτο δέ ἐχεγοίταὶ 
Ιπσεπὰ οἰαγι Ππηγαπγ σα τας οὈ]αίάτὴ ἔς: 
700 ξλέζαπι νεὶὴ απ  πιῖβ απ ἰ αι! ἀια 

Ποτγογ ἐῦσα πα πηδη Οἱ ἰιπη., ὃς ἰῃ ποῖ ο5 
σοπῆ οῃτία εχ ὸγοῖ. Ετ αι ἐχροάτ ςς- 
Ἰεγίτογά; ρβείσέγεητ, ραγ εἰξ σγεα!, πα σηιπα 
Δ ἰρίτ5 ἴτεῦ δοπέσξξαμπι εἴτι, αάεοαις σαπα 
Ἰρίο οἐθῤῥαίςα!ο ρορε ἂρ ΗγτἼαπιοτγῦ οο-- 
Ρ 15 αθογᾶτ, [ἃ σα τη ἢ μη} ἀπὶ Ππδ ἀπ τι - 
ίξητ, γείεγαης ογτγο, τος οἵΐς μος. Νὰ πος 
δὲ ἰπάοίς ἰητε] Πσοτο, θα οἤτητ ν|τἰτη!, ὅς 

Φαὶ πλησίον γίγνονται τῷ δ ὑρχϑὑίων φρα- Ε ἀεϊρπίμππιοορία, Τα εἰς πὰ ΠῸ οἀ ἱρίος αἷ- 

τάααῦς. ὡς σ᾽ ἔγνωσαν οἱ ἀπέλοι, λέλϑυ- 

σι τω Κύρῳ ὅτι ϑτοίεἰσιν οἱ σφέτερϑι. τωῖτε 
ΣΡ ὕξάτοις ἐ1) γιγγωσκᾷν ἔφασαν, χαὶ τῷ 

“ 
γλλυος ν᾽ πυρων.οκ Ούτου πέμπει τὸν ἕτε- 

τεγο, ἰαδετ, εἰς ἀϊσατεῖ φαϊάςπι εἤξητ βεηϊς- 
εἰ, [τατίτα εἰατὶς ᾿η ρπὶς ἀεχισίδ θδσατ- 
τοτοῆΐ. (Οὐποίάαχῃ ετίλιῃ ἰπογιμη αἄίιη- 
οἰτν δας τηδάατ, ΕἸ γγοαμ Πα ἀϊσογοητ; 

ε9ν αὐ!Ὅμ᾽ πρὸς ὠΐξιξ, πὐοϑετάξας λέγάν, εἰ φίλοι εἰσὶν, ὡς ζχιςα αὐ αὐτῶν ζμδυξιας 
᾿ ͵) 

φινατεὶ γανζᾷς. συμπέμποει δέ τίνας χαὶ ΤῊ σειὼ ἑαὐτῳ, καὶ λέγά, ἐκέλθοσε Τοὺς ὑρχόμίοις, 

Μαρηαρξὲ 
γιά (τὸ 
ΟΥΑΙ ῖθ. 
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ξατατγῦ, νεῖ π ἱρίος ἰτὰ ἔς (πὶ σογούθητ, Ποπι- Α ὅτι ὡς αὐ ὁραΐσιν ἀὐζὰ πυδοεφερουδύοις, δΩΣ 

αὐἀτηοάμπιπη 605. ἴῃ {8 ἔσει νίάσγεητ, [τὰ 

πιαητίτς αἰτοῦ ἄρά Ογτιπα τοπηάποῦ, αἶτοῦ 

δὰ Ηγτολπῖος ργοπεἴταγ. [πτοῦθα νετο, 

ἄτα χυ Ηγτοδηὶ ἔαέξιε! οἤφητ, οὐ!" ο- 

ταραῖ Ογγας, Οχογοίταπι {πρΠίτοτς ππΠΠῸ, 

Ταπι δάιιοίιὶ δά δἰιπὴ ρεϊποίρες Μεάο- 
τῦτα, ἂς ΤΊσταποδ, 4 ἐλοίεπά πὶ οἴτοτ, 

ἰῃτογσοσάθδητ. (υἶδι5 Π|ς : Αρπιθοη πος 
Ρτοχίπιπι παῖς, Ηγγοδηϊούιπιοίξ, αἀ 
405 Παπτείογιιπα αἰτοῦ ΔΡ τ, οαπιηαο πος 
ἀφ ποι τις Αἰ! 4], Πρηϊβσατατὶ εἰ, νει! ααῖ- 

ἀοηη ἁπλοί ππε, οἰδεῖς τ αἰτιπι ἀοχιγίς ο- 
ἀπηος Θσοιτγαητῖ. Οπαρτορίεγ πος ραἕζο 
᾿ΔοοοΠοτίης ; ἀοχεγὶβ οο5 πο φαϊίηιιο Ιοσο 
ἐχοϊρίτο,, ππλα! ας απίπηαπι Ἰρίς Δ αἴτα: 
Ἱπη ἀτπια εχρεαϊοείης, αατ πιρας ΠΟ Π]1π|ΠῈ 
οοροιίητ,ἄατο ορογαπη, ΠΟ 415 οχ ΠΟΙ πτη 

τ ΡεΙΠιΐς Εἰίος Ππρετῆτ, Η αἰπὲπηο αἱ Ογτας 
ΞΌΡΙΩ Ργαοϊρίοθας. [πτοῦοα ΠΏ τ 5 δα ἴτ|5. Ηγτ- 
Οὐτὶ ττάϊς, ΟΠ] σαυάϊο οἴοΥεὶ., Θααίιις. ΘΟ] οΥΊ τοῦ 

οοπίοοηῆο, αἀςῆε; ἀεχεγας, ντὶ ἀδηιητία- 
τα πιογαῖ, ργοτοηάογο. Μεαϊ δο Ρογίς νἱ- 
ΟἸΠΠπὶ ρογγοξεις ἀεχεγὶς εο5 ἜΧΟΙ ραγα, [116 
“οι Δ πὴ ἀπ] ΠγῸ5 ΘΟΥΠΠῚ σοηπγπηατο. [οἰ ης 

ΓΝ 

Ογταςονος φαίάοπι, ἰηχαΐς, νοθὶς απ Η- Ὁ 
ἄδην Παθεπιας, Ηγτοδη!) ας νος ἰἰἀθηχοτ- 
σα πο5 ΔάΉοϊ σοπιεηΐς. δ6α Ποὺ ρείπηιπὰ 
“πορὶς ἀϊοίτε, φιδητιτι ἀπο Πίῃς 15 Ιοςιις, 
νὶ Ποίδίιπι πηασίγάτιι5., ὃζ τοῖα οορία: 
{πηι Ὁ Ἀοἰροπάδγαηε δ, ράι110 πχαΐας ἰη.- 
τογια τ ΟἿ ραγαίλησα. ΗΠ εἴς Ογγιις: Α- 
σιτο εἴρο, παῖς, νος Ρογία, Μοάι, Ηγτοα- 
πἢ,(Πᾶπὶ γο5 ετίατη πιοο τἀΠ ]114Π} αἰχὶ- 
]ίατος ὃζ ἰοοῖος 4ρ6110) ρ΄δῃε (οἱςπάτιπ 
πορὶς εἴξνεο τος ποίγας οἤςίοσοςγτ ῇ πλο]- 
Τ1ἴτεῖ ὃς γοπλϊΠ ἀσαηγι5, σ Γαι! ΠΠ Πα αιιςητις 

τὼ χαὶ ἀὐζι ποιήσουσιν. οὕτω δὴ ὁ νϑὺ μϑμά 

Τὴν ἀϊγάλων Ὡἰρὰ Κύρῳ, ὁ δὲ πσοοφελαογά 

Ἴκσοος πὸς ὑρχαρίους. οὖ ᾧ σὴ ἐσκόπει τς «εἰς τὸς 

ὑρχϑωΐους ὁ Καὶ ὅρος ὁ, τί ποιήσουσιν, ἐπέφησε Ὁ ̓  καθο 
ςρώτάυμα" χαὶ παρελαόνουσι ασϑὸς αὐστὸν οἱ ἘΡΣ 

ὐυμάδων ποδϑεφηχϑτες χαὶ ὁ Τιγρανης, χαὶ ἘῊΛΕΙ αὶ 

ἐρωτῶσι, τί δεῖ οιῷν. ὁ δὲ λέγη ἀὐοῖ;᾽ πῶτ᾽ χακκαρ 
5) Ὁ πλησίδν ὑρχθμίων ςράτάνγμα » χαὶ οἷ“ ελαύνοισι 

“έται ὁ ἕτερος “ αἴγάλων “δὸς αἰΐθυς, καὶ ἀϑεν 

Βτ ἡμετέρων ζιγὲς στεὺ αἰστωδ, ἐροιῶπες, εἰ 
φίδοι εἰσιν, ὑπ ὐτὰν (ς δύξιας ὁματείνων- 
(ς πόνᾷς. ἐαὺ μδὲ δίζυ οὕτως ἴωσι, δείξιξ- ὕτω πιῖξ 

οὃε ἀὐζοιυς καθ᾽ ὃν ἀν ἢ ἕκαςος, χαὶ ὥκα θαιῤ- 5» 
ῥειύετε᾽ ἐαὺ δὲ ὅπλα αἴρωνται," φά.)}γ4ν ἔχα- 
χφρωσι,ζοὐτων,ἔφη,ποεύτων Ἱ 40θὺς πειφφι- εὐθὺς δεῖ 

«δε μηδένα, λείπειν. ὁ μϑὺ ζιαῦτα πτειρήϊγη- ᾿ δια 
λεν. Οἱ δὲ ὑρχϑμιοι ἀχούσαντες τὴν α[γέ- 

λων, ϑησαινε, χαὶ αἰαπηδήσαγτες ἔχι τὸς 
ἵγχαοις “ωρήσων, (ας δόξιαξ, ὡςαἣρ εἴρητο, 

ποθ ϑ]είνοντες. οἱ δὲ μιῆδὸι χαὶ οἱ αϑόσαι αὐπε- 
δαξιοιοῦτο τῈ αἰὐους χαὶ ἐθούρῥεωυον. εἶκ ζούτου 
δὴ λέγφο Κύρος ἡμεῖς μϑὺ δὴ, ὦ ὑρχϑυιοι,"- 
δὴ ὑκῶ πιφεύομϑι, καὶ ὑμιας δὲ γοῦ ασοοςἡ- 
μαςουτως ἐχῴν. πότο σ᾽ »εφη, ἡμίν ποδῴτον 

εἴπαε, ὁπῦσον ἀπέχφ οὐϑθενδὲ ἔνθοι αἱ Ξβρχαϊ 

εἰσι ΤῊ πολεμμίων,κα! ὃ ἀ, ϑρϑον αὐτὸν οἱ δὲ 

ἀπεκρίναντο ὅτί ὀλίγω πλέον ἢ τοὐρασαγ- 

γώυ. ογζῦϑα, δὴ λέγη ὁ Κύρος" ἀγέϊε δὴ, 
ἔφη, ὦ αὐόρες πέρσοι. καὶ μῆδὸι; χα! ὑμεῖς ὦ 

ἢ ἃ : Ε « , ΕΣ λ Ἁ 6 Ἵ 

πιαία ποῖα ιοηγαγα Πητ. ποη οηΐπι 'σπο- 1) ὑρχῴριοι, ("δὴ ὙΣΣ χαὶ πσοϑεύμαςως συμ- 
τη ποίξος, Ζαδγιπι γογπη σαι ἢπς 4 6- 
ΠΘΠΟΓΙΠΊΙ15. ΠῚ τοῖς ν γί τις ἱΓΓ ΘΠτο5, 
ἔογεῖτοῦ. δηϊπιοίδαμπς Πποίξεπη ἀρσοτοάήϊο- 
τλατ: Πἴσοο ν᾽ ἀθθ τς εο5, (αγαούαμη ἔαρ τὶ - 
ἘΟΓΙΙΠῚ ΠΊΟΥΟ 5) 4111 ΓΟρΡΟΓΙΠΏΓΕΓ., ΔΠ105 ΓΙΓΕ 
{ἀρρ]Ἰσιπι ντί, αἰ ἰο5 αιπιροσγο, Α]1ο5 πὸ δά- 
Πςςσαημ!άςοπι ρος απἰπιος ἱπεοη οτος ΝΔΠὶ 
νἰδεῖ πος δάίριοίεης, ας Ὠ1Π1] πλίπιις οχ Π:|-- 
ΤΑ ιητ, “14 Π| 1105 Δ πΠΘΏτΑΓΟ : ΠΟΙ ἴῃ οτ- 
ἀἰπες ἀἰροπε, ποη δα ριρπαπὶραγαῖὶ 46- 
ΡΓΟπεηάδθητιγ. Οπαπηο τοτα {π| {πατεῖ 

μιάχοις ἢ χϑινωγοῖς διαλέγομαι) 45,05 εἰ-- 

δέγαι νιεῦ, ὅτι ον ζύτῳ ἐσμὲν, ἔνθα. μα λακι- 

σα ϑυοι μϑυ, πϑύτων αὐ τὰν χαλεπωτάτων 

τύγρικϑρ" (ἰσασι οἱ πολέμιοι ἐφ᾽ ὦ ἥχο-- 
μϑυ) ὦ δὲ χτὶ Φ καρήερον ἐμξαλόνϑυοι ἴω- 

μδυρ ὠμῃ χα! ϑυμὼ ὄχι τὸς πολεμίες, αὐν- 

τίκα κοίλοι δψ .α9ε ὡς πῇ δούλων Ἔτοδιοῖρα.- 
σχόντῶν χαὶ ἀφ ρηνϑύων, τὸς «ϑὺ ἱκετ ογζᾷς 

αὐτὴν, τὸς δὲ φά γονάς, τὸς σ᾽ σεοὲ ζῶ- ᾿ . ἢ λυ δῖ οσσπατο, ὃ ποέξοπι μαης ΟΧίρογο, δέ νἱ- Ἑ τα φρονᾷν δοεναμϑμες. ἡπἤημϑοι τὲ τ ΝΣ 

τοῦτο ἀοἰπσορ5 γΟ 1 Π.15 : Π6Ὸ ἐρατίιπὶ εἰς 
σοηί]τα 4] σοποςΠεγίηχιβ, πες ραγδηαϊ, 
ἄαοά Ιρήι5 εχ νία πι, φἄξοσιια πο φηϊπη- 
Δαἀπιοττοπά! σαϊάεη, πο Ποπλϊποὺ ΠΠΊι15: 

ταὶ ἡμας, χα οὔτε οἰονϑυοι ἡξήν, οὔτε σεωως- 
Ἷ 3 

(ιγμένοι, οὔτε μοΐχεαϑαι παρεσκδ. ασχκένοι, 

Τκαϊφλημυϑύοι ἔσον ).εἰ δΐευ ἡδέως βελοίμε-  ἐἰλημ- 

θα. τὸ δι4πγήσοι κὺ γυκεράῦσει ἡ βιο]4.4ν ζαποτῶδε, μὴ δώμϑυ ἀὐθις “ολξὼ μήτε βολάσα. “νοι 

αζ κυύτε αὐϑαι ισκφ γα σοιοζ μηδὲν ἐγαϑὸν ἑαυτοῖς, μ"δ ξ γγαΐναι παάμπϑρ ὅτι αὐϑρωποι ἐσχκέν" 

ὡιλὰ 



ΠΕ Ὡς ΤΟΣ ΕῚΙ, ἢ ΒΓῈ ἈΠῚῪ ΦΤΙΙ δ᾽ 
χὰ γέρῥα γα κου είδαις χαὶ ἡσαγδοῤᾳν ἁπὸρ- Α (μά πῇ πιΠ ογαζες; ἃς ορίάας, δε ἰξοιιγὸ5, ὁ 

ἴω χα) ) πλυγαξήκᾷν ἡοϊειζον" “τὸν. ὦ ὑκτεῖς υϑὺ: 

σφςπε- ἔφν,ὦ ὑρχαψίοι, ὑμας ἀύφις Ἰαυοοπεζάσαν- 

λάσαντις τες ἡμδί" ἀτεοποράειϑε ἔμιατό9εϑεν » ὅπτως 

τ ὑμετέρων ὅ δσλῶν ὁρωμδύων λανϑοίνωμδυ 

ὁπιπλέςον χρόνον. ἐπειδδρὺ σ᾽, ἐγὼ ασεϑϑ. το 

φρα] δύ ματι" λύωμοη τὴν πολεμίων,παρ ἐμιοὶ 

ἱππέῶν τδὺ καζαλείπεϊε ἕ ἐκοίςοι (ἀξιν παίων, ὡς; 
αὐ πὶ δέ- » ᾿ὐωρ ἐὰν τί δέη "χεξαΐμαι μϑδύων οἰϑὰ Φ φρατύπε- 

χρῶμαι δὸν. ὑμδὰ! δ "οἱ ὑδὺ »χούες χαὴ οἱ ̓ ωρεσφύτεροι 

«γν(αξεὲ ἐλαυγέῖε αἱ ἐν σωφοϑνάτε, γα μου 

πόδε α εϑέϑῳ ΤΙΝ] ἱογπυχονες Ὁ Ὁἰποξ αἐϑη τε" ζοος 

ὙΥτοκτϑ: δὲνεωτέοφις ἐφίξϊε διώκειν. ὅ τοι ὃ ̓Ἐχαινόντων. 

ϑόντωγ. ῷ το ΣΡ ασφόλέξαζν γιοῦ ὡς ἐλαχίςους τὰ 

πολεμίων λείπειν. ζιὦ δὲ πολλοῖς δὴ συμίϑέ- 

ζηχὸς κρῳ τῶσι, τίου τὐγχόω α᾽αϑεέψα γίγφηΣ 

ταὶ, φυλάξαεϑαι δὲῖ Φ ἐφ᾽ ̓Ξῤπαγἀὸ ὅα- 

πέοϑαν ὡς ὁ αὕτο ποιαΐν σζκέτι α!ήρ αῃν,αλ.-- 

δλᾷ σκθι φόρος, κα ἔξες; αὐ ντι" "Ν 

χροὶ σϑτῳ ὡς αὐδραποδῳ. ἐκῴνο ἢ δ χρη νω: 

γα. :| οὐδεν 651 κερδευλεωτέρον Ψ' νικᾶν. Ὁ 

κοατμά μα πθύτοι σεεϑήρπακε, χα ἡ τὸν αὖ- 

δραρ,χαι ς γωναῖχεις, ὁτα χοηκαζα, αὶ ὑπῶ- 
σαν γάρια τίοῦ χώραν. πσϑὸς ζρῦτα τϑτο μόνον 

ὁρατεύτέως τίω νίκζεω Ὡξασώσωιδο. Ὁ» δὰ 

ζυτηὶ ( αὐτὸς ο αὐπάζων Εὐλξαι "δ" σατο ἅμα 

διώχοήες μμέμψηοϑε, ἥκάᾷν πάλιν ὡς ἐμὲ ἔτι 

φω τὸς ὄντος" ὡς σχϑτοὺς “Ἀυουϑύου δυεἰξγα: ἔτι 

πρερςδέξο θα. τα εἰπτὼν ἀπέπεμπεν εἰς 

ζὼ (αξέςεἐ ἑκοίτοις. [τσὶ γ οκέλάυσεν ἅμα πο- 

τὰς 

Πῆδες ἀςςῦ!οπιδιὶς τς παὸ ἢρπίβοαιοῖ, 

δ ἰέξξιις νϑς νοηε ρυϊξαι, ενοϑ, ἃ 
αυϊ ΟΠ ΕἸ γΓσΆΠΙ)} αἰξ ; νοίηχος ποθὶς ργα- ὦ 
ἰοῃἀοηθο ἀητοτίογδίοοο Ρδγρῖτο; αᾶρ νὸ- κα 
{ἔγῖ5. ἀγπλὶς σοπίρξξεις. ιαπν ἰδ! Π]ΐηο ὦ 
τοπτροῦς Ποίξες ἔΠ]Πδγο βου πλιι5.. Ν Ὅταπι ὦ 
νδιἀ Ποίξίμιπ οβὸ δορίας ρεγαθῃογο, οοτ ὡ 
Ποττοιη ἐααίταπι ἀριἃ πὶς ΠΠρα]Ϊ το] ὦ 
4πῖτς, φΌ Βαι5 ἱρίς ρα ἐχούσίτιιπη πάη θηβ ας 
νταγ, Πσαδὶ ορὰς ἔπδγίτ, ΚΝ ὁ ἀσζεπι, 4ὰϊ 
βυϊποίρες Ἔἤπς, ὃς σταῖς Ρτοιιδδείοτοα, ΟΓ- « 
αἰπιθας δἰ πδεὰ σατοτι τί ΠῚ Ριορεαίτς, { « 

, Β [Ἀριτς ; πε ἰη σοπέοττας Ποίξίιπι σορίας ἀ6- ἐ 
Ἰαϊὶ; ρον υἰπὶ το ρο ἢ] Αγ πὶ: ᾿ππογ  θῈ.5 ρογίο- ἐ. 
αυεηα! ρότείξατοπὶ ἔαοῖτο, αὶ Ποίξος οΌ- 
τἀταπορητὶ ἸΝΆΠαΙά ἘΠ ΝΘΩΝ ἴγος τοπρο- ὡ 
τα Βιογίσγντεχ ποίξιθις φύδιω ραιο πο 5 κ᾿ 
(υρενϊέκου τα! πη παπλι5. (οα {Π ἀροίάαι εἰ 
14. αοα παι] τἰς νίπξ τὶς, χυμ πογαπὰ ροτί- κε 
πταγ ̓ ς νῖ σππεστατπις Ἰρίοτιιαι ἔοντι πα Πὶ; α’ 
ἀλαεπνθ ϑντι δτῖτ, δ αὐ ργαάδπι πος ςοπίο- ἢ 
ζλητιας. Ναπαηπίδος (λοῖϊξ, ἄστη ΠΊ1ΠῸς ὃς νἱΐ ἐὶ 
οἴς, (ξά ατοίπατγίας σαϊο : Ζαςπὶ ντὶ πχαηοί- ἐς 
Ῥίαπι τγαΐξατς σαϊα!5 [’ροῖ, ΠῚ ἃ ἀπτοπι (οἱα- ἐς 
πὰς σρόττοῦ, ψιξξοτγίᾳ αἰ εἢς φυαίξαο- Ἕ 
παὰ5. 'ΝΝαα αὶ νἱξξον 6[Ἐς 15 {Πππ|ι} οππηία 
σοΥτρῖτ, νίγοϑ, λα Πο θδ. Ορα5. Γὸρίομ ΠῚ 
ψηϊπογίαι: Αα Βαονπίουπε ΠΠπὰ ἔπε. 
ἄτην, γε νἰδεοτίαπι σοῃίξειμθ λα : Παρρδ ὦ 
41 οτίδπι γάρτοσ ἱρίς οοὐεϊ πότος ᾿)οπίτ ὦ 
ἅτις ΓΑΘΙΆΪ ΠΟΡΙτὶς ἰητοῦ ρει αιοπάεπι, νῖ ἃ 
δα τὰς; ἀσπιαὐἀξιπο! σεις, το δεῖς, ΡΟ: ὦ 
απατὴ Ἐπί το πε τς δοσο δεῖ πτ, ποτ ΠΟΠὴ ὡς 
Δαν Παγ (πτὰς. Ησαο ἸΙοηαπτης ὙΠῚ1ΠῚ: 
ιοηλααο: {πος δὰ οτάϊπες αἰ πη ες Ππ18}-- 
πϑίαθιτ; νὰ ἀπ πα πος νθημξεης, ααΐ- 

ὧι 

ράνονϑροις ζὶςαὐθε ὕκάφον δέκα δαρηοις (ὖ-Ἶ Νᾷἅ ψαίϊατη ἐτοητξ ἀεσατίοηεβ ουαῦτ  αυάϊ- ὦ 
"τὰ σημία!νάν. ον μετώπῳ ὙΡ οἱ ἐδεκαίδαρχθι 

ἦσαν, ὧφῆς ἀχϑύην᾽ τὸς δὲ δεκαδαρχοις, τῇ δὲ: 

᾿ς καδὲ ἕκαςον κελάζᾳν τἰϑαϊγόλλῳ, οὐ οκ 2όι 

τοῦ πσρληγϑιῶτο μδὺ οἱ ὑρχάψιοι, αὐτὸς δὲ ὃ 

μιέσον ἔχων σεεὼ Οἷς πέρστις ἐποράύετο. σὐδϑ 
᾿ς ἡ παίας ἑκατέρωθεν, ὡ πῇ εἰκθς ; παρέταξε; 

ἐπὶ "" ς «δ δὲ δὲ πολεμίων, ᾿ ἐπεὶ σαφὲς ἐμεῖο, οἱ μϑρ, 

Ἢ τς τ ἐθαύμαᾳ ζον Ἰ τὰ ὁρώκϑνα, οἱ δὲ ἐγίνωσκον ἤδη, 

Ἵπὸ δρώ- οἷδὶ ᾿ἠίέλλον, οἱ δ ἐΐοων, οἱ δ ἔλυον ἵπποις, 
μάνα ». 5»67 

οἱ δὲ στεσεσκά άζοντο, οἱ σὴ ὧν οἱώῦ πεὶ ὃ- 

πλα οἰπὸ ΤΊ αὐ πσοζυγίων, οἱ ὃ ὑῶν α 

οἱ δὲ αὐέπτηδων ἔχ πές ὕ ἵπωοις, οἱ δὲ: ἐ 

γοιέυ, οἱ δὲ ΚΣ γωνεἶχας εὐεξιξαζον Ἐχὶ ᾽Ν 

οχήμαζᾳ, οἱ δὲ (α πλείςου ἄξια ἐλοέμίξανον, 

τὸ Ροΐεγδης. Γγέδεγίοπιιπὶ νεγο αιειη δ 
᾿άδεγοηὲ δαάδιι ἀδδυτγία (πὰ ἀοπαπείαΐδ, 
δδοιηαιηΥ πα απτεζςεραπι Ἡγέοδηϊ), 
δζι γτιις σαν Ῥογίς πιφαϊπηι ἀρίηφη το- 
πῆς ἱτεγ ἔλοίερας. Ἐσαΐτος οΧ νεγοάιις ἰᾳ-τς 
τοῖς, ὁδα ραγοἴαῖ, ἀϊρο εις: (Ὁ πὶ αιίτεπι Αἰμεέᾷ υἰς 
Ππεχιῆξε, μοβίαπι αἷτ] δα δα; αἱ δογης- ΦΗ τα κὰ 
Ῥαθτιτ ̓ ορβαρείδοθαηι: Αἰ) ΙΔπὶ χα ἀσε- ῥάτια. 
Γετὰγ, αὐἰπιααποιτεδαης: 4") πιιπείαθαῆι: 
ψοοϊξοταδαηταν 411}: 11} (ο]πόθαης σαποσς. 
αἰ ναί οοΠΠσεραηῦ: 41} ἐς ἰυΠοἢτ!5 ἀσπηα 
ἀειοἰο δαπι:α 1} δὰ πάπιεραητ:4}}} ἰῃ ἐηπος 
ἱπΠΠ θαητ: 411} ἔγαηα εἰ5 Ἰρ σις δῆτ: δἰ 
γε ϊοιης ὕχοτας ἱπιροποβδηι: 4}}} τὸ Πτδ- 
χί πα ργοτῖ] Πππιεδᾶῃτ, διηηνᾷ δας οδίξτια-: 
ται: ἀςρτοπεπάοβᾶτιιν 411), αι νυϊιμπηοά 
ἀεξοαϊς αὐ: πχαχίπια γεγὸ Ρ815 ἔιρᾶ ἱπίρατ; 

ὡς Δι φυσωσύμδροι, οἱ ὃ κφιίρρυ Πογ]ες ζῳῷ ζιαῦτα καὶ ἡλίσχοντο, οἱ ἢ πλάσοι εἰς φυγάς ἃ ὥρμιθι. 



ἢ 

ἐὰ ΧΕΝΟΡΗ 50 Ε 

᾿ς εχίΠίπιατο "σεῖς, οχεγα ΠΠπῶὼ νπιπλ, 480 

πειποριρθαθαῖ, (ςἀ πο ργα το ῥεγίθδης. 

Οταίας 1 γάοτί τοχ Πλθ] ΕΟ 5. σιυοα χίξᾶ5 

εἴπει, ποέξα ὀαγροητίς ργαταμογατ, ντῚΠ Πτ1- 

οὔτε ἔοι" ας ἱστοῦ βοούθητ: ρίς οὐπῃ 6481: 

τατα {πδίδηπεαταγ, Εδάςεπι ἔθος ρογ ὶ- 

Βεπτεοιίαηι ΡΗγγσ δ. ]ππν, αϊήττα δή Ηο]- 
Ἰείρομτιπι ΡΕτγ οἷς ἱπηρογαατ. ν ογαπιν θὲ 
ἔπσοτο φασβάαπῃ, δ αὐ ίς ἃ ρετδηῖτγς (ςη-- 

{εγπῆτ; οὄροττο φαϊα πογοτ, οτίᾶτη ἰρίι πιπι-- 

τη νἱτ απ οοπιοπίοπε πιρογαηῖ αρρα- 

ἀοσιπυτέσοπι, ὃς Αταθῦ, χυΐ ργόρο δάμας 
τ ρτδης, δζαδίάμε ᾿οτί οἷς ἐξ ρδητ, Ηγτ- 

οαηὶ) τεσ ἀᾶτ. “τ άεσα 4} Πτογῆςις δᾶταγ, 
τιαλχί πα ΟΧ ραττο ἃ Πγε) δε: Αύαθοβ ογαησ. 
ΝΥάπι ἡτιοά {πατὰ ἴῃ τορ!οπαπινςηἰδησ, 

ΡοΥΖαΔπυ οητο ργοσ τοις ραῃτιι, 1) Με- 
ἀϊ ὃς Εἰ γεσδηί) ρατγάγοηξ. πιπυπλδα] αιιάσε- 
ἄδιτ ἰπτού ρειίςαποπάμπι, φυαϊτα σοπίςη- 
ταπαιίπη οἴ νι ϑδοτοβ ἔδσεγε: Ογγιδ ααίεῖ- 

δὺς ἀριι (6 το ἐπς πναπάδι, ντ οἰ γοῦ σαίξγᾳ 

οδἐαυίταγθητ, ΔῸ ΠΟ 5:ὩΓΠΊΔτΟ5. ΟΧΙΓΟ δὲ- 
ἀδέφητ, ἐὸς σοοϊ ἀεγοῆτι Γοσηαποἤσιθις ΡΣ 
τοσοποηλ ας δατ νει ΐςαπχα ; ΠΆΠΠΕ 5 

. ΠΟΙ πη ν 8} Ἐαϊξες οθης γε] σθεγατὶ, γο] 
». {Ἀσιτταῦ!) στη ΟΠ ἰσατα Δ ξοτέοητ, 6415 
» φἀ ταθεγηδουϊα νυ  Πξ 15: Εςο ἃ] οι πη» ΠΟΠ 
ἔλοοτετ, οκ οἀρ τε ρεϑξεγθεῖει. «νυ οεν 
ὃζ οὔ φορτία! θιι5. Πγιἐεὶς ἰῃ ογάτης οἰγαιηυ- 
{αδδηΐ. [τ44:1}.. 4αϊριις ἘΓΑΔΙΓ ἈΓΠΊΔ, Υ ΠΕΠῚ 
1Π]οσι πα 4 ἀ6]λτα διϊοϊεσαητ, ν δὲ (γι! 
Ἰαδγατισας ἠεἼΠ46 οὐογόπιαθαῃτ], αϊ- 

σγνμάε. δὰ5 πος πεσοιὶ) ἀξ άδέατ. Οὐ] νοτο ἴῃ 
Ἀοουτα πισῃτοπυ Ογτὸ νεηηῆος, πθαιο (ς Ρ οἴσα- 
πράξη εὅ- [Θτὶ5. ΠΟΙ ἃ ροτα]εητῖβ ἐπε γιιέξος δοσοίς 

ἀπο «4: ῃῇς,, ἤπο 4 θιι5 πες ν]]α {π{οἱρὶ ἐχροαϊ- 
; τίο,ςο Πογι φαϊσαδπι Αἰτπα αΠαφατῦ; ΘΟΠΠ15 

ἀεγατοταπεοπη πο ραέξο ὅζιθο ]ογγίπηο ςο- 
Ρίαα πογίιπη; δ γεξε Πππῖο ραγάγο ροίοτ:α- 
πἰπηαάιδετίς, οπηπίθιι5 ΠλΠΙ τα τ Ρ 5 ΟΡ 
εἴε σαοάαπα, 4] δέ ταἰθογ πᾶσα], δ ποτα πη. 
πεςοίϊατίαγιιπι ; νῦ ρα ραγδῖαὶ ΠΉΠῸ| απ 6η- 
ταητὶ οἤης, ξαγαμι σογότος, [ται πιο} ]1-- 
σεης. 6Πδ νεο σοῃίφῃταποί!πι., πιαχί πη 
τιπο {Π᾿ 05 ἰπ σαετῖς ἀεβγθπίος ἃς γαρεῦῖοβ 
εἴα, ΟΠ] θη εἰς ν᾽ ἀοἸΐσοςν αί!ς ἱπτότοϑ: ΡΟΣ 
Ριξοοπος οἀϊχίτ,ντ ρεοσάζατοτγος (ὐα τϑίος 
Φηηηος αἀοίοητ, ὃζ ποδὶ ργοσαγατοῦ ποη"- 

Ογαβ Κ- 
4 

ὙΝΙΘΟΓΙΓΤΟΥΤΕΑῚΙ 

Ἐτίαπι δα σααῖτα νατίασας ἔεο τ τας 605 Α οἰξαϑοῦ δὲ δ) χαὶ ἀλλα πολλαὶ, τΈ καὶ πλρΐο- 

δοίπα ποιεῖν ἀὐζις " πλζὼ ἐμούχετο σδοδὶς; 

ΣᾺ ἀμαχητὶ ἀπώλοντο. Κρφῖσος δὲ ὁ λυ ὧν 

δῶν βασιλόϊξ, ὡς ϑέρος ζεὺ,ᾷς τε γιναϊχοις Ἡεψαν 
Ε " « ͵ -.- 

Ο, ποὺς τόμαμκάξως πξϑαπεπεέμνατο τῆς 

γυκτὺς, ὡς αὐ βῶον τὐορδύοιντο τὶ ψυ φ, 
δ φ ιι ὧ ἢ ᾿ λ « ͵ ἐξ Ἂ ͵ “ Ἵ 

χϑη. αὐτὸς ἐγών πὅς. ἵστσεοια ἐγτηχϑλουϑ 4, χφ) 
γ Ἵ ωρ χ -“» “ 2 

πον Ἷ φρύγα ζυτα ῷασι «ποιῆσαι.τὸν τὴς παρ φρύχω πὲ 
« ͵ 3 ε Ἵ ἘΞ 

ἐλληςτσόντον φγθντα φρυγίας, ὡς δὲ σα ρή- τς, 
τῆν: "ὦ ᾿ , τα 

οϑοντο ΤΊ" φάνορντων χα! καΐζοαλάμξανόν- 

Βτων ἑαυζοις, πυϑομᾶῆνοι Φ γιγγόνδμον, ἐφάυ- 

ον δὴ χαὶ ἀὐύς  Ἴ χ' κράτος. τὸν δὲ τὴν κατ- αὰ κρά- 

παδυκῶν βασιλέα χα) Τϑραθίων ἔτι ἐτίες ον- τοὶ δ 

ζκ χα! πὐοςάνᾷς ἀθωφροκίςους Ἰ καζοχᾳ!- ἀεοξ. 
γοῖσιν οἱύρχϑμιοι. Φ δὲ πλέτον ξὸ ἡ  πο- ὰὸ 

ϑαιγόντοων ἀοσυφίων αὶ ξιραξίων. ο» ὙΣΡ τὴ 

ἑαυ οντες χώρα, Ἷ ἀσεευϊζονωταΐο, πσοὺς σὠὐπνώ- 

τίὼ πορείαν εἶχον. οἱ νἂν δὴ μῆδοι χαὶ ὑρ- μενεῖ 

χϑριοὶ ; οἷα δὴ εἰκὸς, χραΐριῦπες . (ιαῦτα τας 

ἐποίοεευ διώωχοντες. ὁ δὲ Κύρος πῶς παῤ ἐ- 

Ὁ ἄυτω ἱππέας καζο λέφϑεένζς αἰξκελαύγν ἐ- 

χέλδυσε. Ὁ φρατόπεδὸν, χαὶ εἰτιναῖς σεοὼ ὃτ 

σῆλοις ὀϊξιονίας Ἰϑοιέν, Τ καιζαχαινάν᾽ ποῖς. σ᾽ 

αἰ χυουϑυοῖσιν ἐκήρυξεν γὁπόσοι αὐ “ολε- 

μίων φραιωτυ: ἤσαν σεῖς, ἢ πελζαεαὶ, ἢ 

ὕξοται, σοφέρῳν ὃ ὅπλα: σεουδεδεμδρα, 

τὸς δὲ ἵστῶους 7 τας σκζος καζοιλισειν. 

ὁςτίς δὲ μὴ ζωῶτα “ὡοιήση,αὐυτίκα τῆς κεφα- 
λῆς φερηϑησεοϑαι. πρό σος ἐημβυοεν ςς ἴοι 

ἱ δὲ χοπίδους «ὐδοχείρους ἔχοιῆες, ον ταξᾳ σε- 

δλΐςασαν. οἱ μδὺ δὴ τὰ ὅπλα ἔχοντες, ἐῤρί- 

πῆοιω ἰποφέρ ογ]ὲς εἰς. ἕν- χωρίον ὅσοι οκέ- 

λάσε: καὶ πα μϑὺ -οἷς ἐπέταξεν ἔχαιον. ὃ 

δὲ Κύῤῥος ὀϑγεγόησεν, ὁτ! ἤλϑον διὸ οὐτιε σῖτα 

ὀὐτὲ ποζᾳ ἔχονϊες, οὐ ῳ δὲ ζούτων οὔτε φρα- 

τάλεοϑαι δι αἰπὺν, οὔτε ἀλλὸ σοϑὲν “σοι. 

σχϑπτῶν δὲ ὡς α᾽ (τα τάχιςα χαὶ καϊλλιςαὶ 

“ροιπο, ὐ)θυμότωι ὅτι αὐ γκη πᾶσι τοῖς φςρα- 

φλουϑροις δεὴν ζῇ) τινᾶ,, ὅτζυ χα! σκζευηἐ μιε- 

λήσᾳ, χα πὼς (ῳ ὀχιτήδιάα, παρεσκϑ ασμέ- 

Σπυχτεί - 

νᾷν" 

ΠΌ]Π]1Ὲς οἴτος., πιαχίπγις Πάτα οτα θογΔ 16: γὰ τοῖς φραϑρδγωι ἐεἰδιῶσιν ἔξαλοὶ ἔσο ὑω ἴδω, τα ἐμὰ 
νοη τοῦ: σ Εἰ ΠΊΠηὰ τις 4; ̓ ΠτοΓΠ δ Π15115, 
ααΐϊησραγαδης. 111 φαΐιπη ετἱᾶ ἀο πη ΠῸ5 
ΟὈτδπηρεγατα σογπογοητ, ξατὶ πη ρατποστιητ, 

᾿ ᾽ 

ὅτι ζουτοὺς εἰκὸς μοίλιςαι πτλύτων εἰν τῶ. φρα- γοιβ,ς 

Ὁ πέδῳ γιέ κα φληφθαι αὖ ζῶ, ΔΙ [ο᾽ Φ ἀμφὶ 
4 ! 32 το Ν᾿ Ι 

σωσκόι κισιον ἐχήν. ἐκήρυΠε δὴ παρφνῶι πὸρ.-- 

(“ὡς ᾿χήθοπας εἰ δέ που μὴ εἴη Ὀχί δ υπὺς, τὸν ρεσξύταζον. οἰπὸ σκζεοῆς. τε ἀσὶειϑοιῶ- 
Δ" ᾿Ὶ 2 ς «ες Ὶ ΕΣ ν᾿ 

ἃ πόρτα ((, χᾶλεπα αἸάπεν. οἱ δὲ ὁραΐντες χαὶ πὸς δεασυᾷς πειϑοίϑμους, ζαχὺ ἐπείϑοντο. 
με οἵ 
ἐπεί ὃ 
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ΕΝ Ν παρεδύοντο, τος τον εϑὺ ὀκέλάυσε ΑΘ ασπ αἠοῆοφης, ρυτηιπν (τ ἄοτα ΠΠΠ 11- 

καϑιζεοϑο αὐτῶν οἷς 651 πλέον ἡ δυοῖν μ- 

γαΐν εὖ τῇ σκζω τὰ Ἐχιτήδα. ἐπεὶ 5 πότος 

εἶδεν, αὖλις ἀκέλάυσεν οἷς μζωυὺς εὐ ὦ ἢ τά 

τῷ χεδὲν σύμπελμῖες Θκαϑιζοντο, ἐ ἐπεὶ Ὁ Ού- 

τα ἔμιαδιν, εἶπεν ὧδε αὐζιῖς" ἄγετε τοίνωυ, ἔ- 

Φυ,ὠ δ αὐδρες, οἵ, τίνὲς ὑμδυτὰ υϑὺ καῖΐᾷᾳ, δ μισᾷ- 

πε ἀγαθῷ δὲ τίνος παρ »μδβύλεοδ αἴ τογ- 

χϑυῷ , ἔχιμεληϑητε ποροϑύμος ὅπως δὲ- 
᾿} ΕἸ “427΄ᾳ ρα, Ἷ ͵ Ν Α 

“Ἄασια ον τῇ σχη!η ἐκ φῇ σιτία, χ, ποτα παρ- 
! ἥν ἢ -" Ὕ Ὁ) 

ἐσκάυασμενα ἡ τοῖς Ἐς ἐὔο ἐγ 15 Β 

» ἃ 
ἢ ὰ καθ᾿ ἡμέφφιν ἐποιφτε.ὺ τἄλλα ὃ πόύτα.6- 

πύσα κα λζωὺ δοῖτα ἘΠῚ ἕτοιμα. ποιότε.ὦ ὡς 

ὁπότε αὖ αὐτίκα καλᾳ ταρέσονται ὁπότεροι αἱ αν ἴεν 

ἰἄβῃ Ἴῶσι, νὴ Ἴ αἰξιώσωσιν ἐκ πλέω ἔχήν πϑυτα τὰ 

συμφέροι ὄχηϊνδάα. ἴξε ὅν δτΠ συμφέρᾳ αὐ ὑμῶν ἀμέμι- 

'πίως δέχεακ πὸς αὐόδρας. οἱ μϑὺ δ ζῶτα ἁ- 

κϑσανες, πολλὴ ασουδὴ τὰ παρυγίελυϑια ΕΣ 

Ὡρατῆον. ὁ δ), αὐ συϊκαλέσεις τὸς ταξιαῤχοις, 

Ἕλεξε ποια δὲ᾽ αἰϑρες φίδοι, γεδώσχουδι ὅτι ιὺν 

ἐξεεῖν,ὐ ὑμῶν παξτέρρις ἣ ἀπόντων συμιμμαίγων ( 

Ἐἰρίφου τυχὺν ,κὶ χὺ τοῖς μώλᾳ ἐασου δα σμεένοις 

σιτίοις Ὁ  ποτοῖς γ6παϑαρ, δὶ ὅ μοι δυκή τῶτ' 

αὐ ὦ Ῥξ σον πλέον ὠφελῆσαι ἡμας , ἢ ἘΦ .} 

ὑσὶ αὐ νῦν τ βεεν Ὀλιμελής Φανζϑει, Τ ἐν αὐ αὑτὴ 
δεύωχιαν «ς ἡ »κ 

ἰχωροτέ. ὠχία ἰρχυοφτερες [ τοσῦτον ποιῆσαι ὅσον 

ῥες τεσῇ- εἰ ἰδυναμμῖθα τὸς συμκδίηγϑυς ωροϑύυωυς ποιῇ, 

Ε" οϑαι. εἰδῇ μευὶ διωκόντων καὶ ἡ καταχφινοντῶν 
πος ἡμετερφις πολεμίας ᾿ ὼὺ ΧΟ υδύων εἶτις 

οὐναντίῶται, τάτων δοξοιἂυ ὅτω: ἀκελῴν, ὡξῖε 

Ἰοσ5, αυΐθιι5 ἐπδς Ρἰτς ἰπ τα δου ηδοι]ο σοι- 

πλθαζιι5, Ζυ τη ργο ἀπιοίσιις μη οηΠθιι5. ΕΗ] ο5 
ααπιπι δ ροχῆ]ου, γασίτις ἰπρογαῖ, νείςἄς- 
τος, Ζα θι5 εἴθε ν Πἰτ15 ΠΕ ΠΠ15 σοιη τη 64-- 
ταις. ΕΟ] τα τὶ ἔοτε οὐπος αἀΐεοτγᾶς Οὐ ττπ- 
ας παῖς σοιηρογος, [ἰδ οος5 νοῦς δ ]ο-- 
οὐτας οἴ: Αρίῖτε νέο, ᾿Π 401, 0 νιγί, 41-- 

συπ ας νο σιν Πγ414 Ἔχ οί! οΕἰς, ἃς ΒοηΪ 
αυ!άρίδηι Δ ΠΟὈΙς σοΠίς 4} οριτῖς, ργοηις 
τς Δ τηλῖ5 ργοσαγατζς, νὰ φαο!δοτίη τα ού- 
Παουΐο οἷδὶ ας ρότας ρὶτις ἀπρ᾽ο ραγαζῖι τ 
δὲ ἀοπλίπἰ5 ὃ ἔχ πλ0}} 15,4 πὶ σοτεάἰε ραγα- 
τα σοηίμε ας. Οὐη ὃς δἰ τὰ ρΡατγατα Πτὸ- 

τληΐὰ ξαοῖτε, απο 4; ἄαρε5 εἢοξξατα της 
Ὀοπας υΐρρο ΠΊΟΧ φάἀστιητ, νει οΠ17:»ν 1 - 

ςοτίης, απ 1Π}4: Ραταδυητ εἴς, νῖτες ηο- 
ςεἤδιῖϊας ομληος5 αἀξατη πα ᾶε. [τη εἶτα 

νος νοΐο, ἐστε νεῆτα Ειτιγῦ, ἢ οὸς ἤπς αυο- 
το] ἐχοθρογίτίβ. Ε]ας 1] Ζαην αὐτά τς, 
τηᾶσῃο (τυ ἴο ἱπηβοτγατα λοις θαητ. Οὐεὰς 
αὐτοῦ σοπιοῦατὶ5 σοπουτί ργα ἐς ἐς, Ἴ- 
ἰα (πιο άϊ αι: 44 αά Θεὸς ργοτ τ Νὴ ἱρ πο- 
ΓΑΏγ15, ἀπἱοὶ, σοῖς ἴα νοῦὶς, ντ ΡΓΙΟΓΟς 

Ρτδἀρατὶς ΔΏτο ΠΟ ΠΠτοπ 65 ΠΠ 05 ποίξγος, 
4 αδίπητ, δάςοα; ραγατίς ἐχηϊίβεε οἰδὶς 
ΔΟΡοτα ἘΠῊΝ γνετῦ δι διτι ογε αι 16 π|, 

Ογγως «ἀ 

1εηιρεν απ 

{1ω 7 (013- 

εὐ δ τὰ να 

ΠΩΣ [μο: 

᾿οτιᾳι μή, 

« 

Ρἰας οχ ος ΡΓαπάΐο ΠΟ 5 νε]Ἰτατῖς ΠῚ ΓΙ ΠῚδ “« 

ΡοΓσερτιγοσ; 1141} {| ράγεας, ἐς (οςοιῖς ΠΟ 5 
ες (Ο]]Π]Ἰοἴτος: Π6 4; ταπτιιπὶν τί πὶ πος δε-- 
ἀϊταταηι εῆς πος σοπ τ ἴτπλ, αυδητηπη ἢ 
Ρεγβςογο ροῆτεηας, νὰ Πογιιπὶ σοιπηΠ|το- 
παπὶ Ποίξγογα {πιά πος οοπίξδτ, Οὐοά 
ἤεος, 41 ἴδ ρου φυπια ταν, δε το γΠ οἰ τς 
Ποίϊος ποίξγος, δέσιιπι το ΠΙ πείθει ρα ο 
ἀσοοττδηῖς νία; λάδο πορ!σετε ν᾽ ἀφ ΠΕ, 
ντετίαπη ργΠ5,. 4] πΔΠ| σοΟσ ΠΟΙΟΥΙη1|5. αυ14 

ὃ τρὺ εἰδέναι ὃ, τι Ὡραϊῆσσιν, ἢ γρίφηχϑτες Φα!- τεσ ἀραῃτ, ργδσαπλιις: γογοοτ, ΠΟ ταΓρίτα:- 

γε, δ στ: μή αἰαξ' ὑαϑὺ φανεῦθα, αἰ οϑεγάς 

ξὴ ἐσθ δϑα, σὺ συμμάχων δστοοφεῦτες. ΕΖ 

πογοιεύτων ὃ κωδεω φύοντων Ὀχημελυθξῶαι 

τίνα, ὅπως εἰςιογϊες τὰ Ἐλιτήδα ἕξεσιν, αὖ υ- 
" ε 

τή αὐημαξ: ἡ ϑοίνη πλείω ἀὐφραῖφεν ἜΣ ἐγώ 

φυμι, ἢ Ὁ θα χοῦ" τῇ Ὑτερῖ γορίσαι- 

θαι. οὐνοήσοιτε σι ἔφη, ὡς εἰ μυηδ[, οἰκείνοις 

αἰχίντέον ζῶ, οὐδ, ὡς ἡμῶν πὐϑϑοῆκᾷ οὔτε 

πλησχκογῆς ποτε, οὐ τΈ μέ,ϑης. ὄγοήπω ὅζος- 

ἀιηΐδ πιαη Γοίξα πηαου]α Πποίπιοι δά ίρειρα- 

[ 

ἐς 

«ς 

ε 

« 

«“ 

ΤλιΙ5,ὃζ [ἢ ΡΟ Πα (οοιοτ νίγος Ποίτγα ἐο- «ες 
δηΠτδειν, Ατνούο συγ ΠΊ ΘΟΥΠΓῚ σετέγο, 40] κε 

δ! θογας ρεγέεγατσ, ὅρου! σι 15 Ποῖποῦ ΟΧΡΟ 

ΠπΠιηξζ. ντ αἠιιεηταῆτος (Π]ΠΠσοῖ Γ65 Παδεαης “ 

ΕἸ ἰὸς γεγο ἐρυαπι πΊυτο ΠῸ5 
πηαρὶς ΟΧΠ]Αγαποτγίτ, ἀε πο σε ίςη- 

« 

- τεητία, αδτη ἢ {Ἐατ πὶ θα, ας σα σΤαῖᾶ κα 
{ἀπι, λοϊαιηι5. Ετὶᾷ πος σορ τος νε]πινε ἃ 
Ἰρίος ἐπαχίπης ἐειογεγί ῃ ἀεἰσοδηλι5;:1Π|- 

Ἰοταιι πηῖπητς αἰἰοπάπὶα Πποδὶς δὲ (ατίοτα- 
πέπρακε ἡἰῶν βάλ ἔβα, ἘΝ αὐτὰ πέτα Ἑ τον πἰ πιϊ, ὅς τογ] ξτίιη εἤτς ἀέθογς Νες 

γι ὃ ἀκ κα ὀχικελείας δεόνδρα. χόυϑῳ Ὁ 

ὡ τοῖςρατοπέδῳ πολεμίας πολλαπλασιθς 

ἡ αὐδῇ, χα τότως λελ υμέι ὅς. οὗς χαὶ φυ- 

λοηεας [ἴσως ' ἔτι πρρϑεύκά, τι ἡ φυλοαηάν 
ὅπως ὦσι ὶ οἱ ποιήσο; τες ἡμῖν τὰ ἐχιτήδεια. 

ἄϊτιπι ΕΠ1πΊ σοΟὨ ΠΟΙ ΠῚι15 64, 114: ΝΟ ΠΠΊις; 

(εἀ σοπίξίτατα πῆς ἢ οὶ αἰ γ ]Πὶς ο- 

τλπΐα Πυἀτπππ αἰ σοπεία γοχαίγαπτ, ΝΆΠα ς 
ἴῃ σαίετ!5. Ποἵξε5 Παροπιις Πππογοοῆσα 
Ρίατες Ποδὶς ἱρίις, εοί 4 (ΟἹ ατος; 4 Ζ01.44. 
δας σαπεγε πος οδιιεηίΐς, ἃς εοίδ οςατοα! - 
τα, ντ πῆς, Ζαϊ ΠΟ 5 τες Πεοο]τίδ5 ραγοηζ. 

1 



8 ΧΕΝῸΟ ΡῬῈΗ: »Ὦ Ε:- ΤΟΝ . ἸἩΘΕΥ ΕΓ 
. - . . . 7“- γ, ΨὉ εν “ “ὦ .) Ἶ, ͵ Ὶ 

» ἈΒδ[ιητργαίούοα ποδίς εηιίτεβ, αὶ αὐ! Α ἔτι δ) οἱ ὑπωεῖς ἡμῖν ἀτεάσι, φροντίδα, παρεηθὶ- 
ῬΞΨ ΡΞ ΐἿ Ὁ ᾿ 1" . Ἱ Ὑ 2. γΓ ἦ᾽ “ Ἶ » (ΟΠ οἰτιιἀ η ΠΟ 5 αἀξογαης, νὈὶ ἈΔΠῚ (ητ; Ἵιρὅπῷ εἰσὶ, καὰν ἔλθωσιν, εἰ αὐ αυδυᾶσιν. ὠφΊε, 

» ΒοΠτοράςᾶς, πημαπίατί πα πητ ποῦ. Θ4- « » Α ἐπευαυς ᾿ 
᾿ ν Παρ ντινς ἘΠΕ ὦ αὐδρες,νεοῦ μιοι δοκα (ριὅτον δίτον οϑεφέρε- » Ῥτορτοῦ, πιὰ φαϊάεηι οητοτί, οἰ δι15 οἰαί-- τ ΣῈ Σ ἌΡ ΡΥ ΤῊΣ 

» Πιοα! Ποστέρογο ροτι54: ΠΟ 15 οἰ Πππλφη-- αἶ δόνημαξὺ “ὅτον ποτὸν, Τ ὁ ποῖον τίς οἰέσθι ὁ τοῖον δ 
- . - . 5 ͵ Ε ἣ ᾿ « ἐ 

»» ἀιι5, συϊαπιο αἱ 45 ΘΧ πιεῖ αὐ Ποοίάο- μαλιςα σύμφορον ε(),ρὸς ὁ μήτε ὑπνϑ μή 5 σμφόν 
Ξ Σ ΦΥΊ ᾽ ͵ » ͵ ΔῸΣ ͵ 5 ρύτατιῦ  κουβιαακῆρενευς μαιοαενϑςααῦς ἦι ἀομαύνρὐμπέμπλαογῖπο ὑχφῤνα Ἐπ τῇ 3 ἊΝ -  Αδ ᾿ ᾽ πὰ ΚΞ Ὁ ΟΡ ΘΑ ΠΟΟΙΘΑ ΟΞ ΩΩΡ ἣν ἐγώ οἱ ὅδ 51] πολλὰ οὖν ᾧ φραΐρπεδὼ ὅφην, ἡ ὧν ὧν ἀκούα » {πεἰδ ρεσιπίῃ σορίᾷ εἴς, ἐς απ πο σηοῖο ἢ, ΕἾ τ τσοὶ ἯΙ 

» που ροῆε νῖ Πο5 διιογτδηγ115, Δ ητᾶ ν οἷ π6- ΘΈΡΟΣ ὅτ ὅσευ ἜΠΗ: ολε ἐπ τ 
ς πὴ ν . Δ Ὧν " 5 δ 

» σἰπηαδ; ντας Πα ΠΟ Ὀ]5 ὅτε 1ἰς, 4 που οα ζὶς συϊκαφληφοσι, νοστφί σαι οἰπόσοι ὧὖ β6- 
» ΘαΠῚ σοροΓΟ, ΠΟΙ ΠΙΠΠΙδ. Ὁ ΟΥ ΠΟῚ τα ΠῸ λῳ θα, δλλ μοι δυκά ὦ λα κερδόκεωτε- 

ἱ Ἵ πςῴ ἴ “ΑἈ.ϑ .α ͵ ; ͵ " ἢ » δίς διτυτγῦ ἐρὸ ἐγαξταοίαμη αι θιτγου, Π μας ας ρον τῇ τῷ ϑιχαίες ΡΩΝ 

» ἸρΡΠΙσπιαηλες, χα ἢ [τος {15 πὸ5 ἐςο]α- : ἜΣΟΥΝ ἈΡΩ ΤΣΤΣ ΕΣ ταν ἵ 
: ἌΤΕΤΞ Ια. ε Ἄλον αὐ νυ ὑζε Ξ »» ΤΘΠΊΙΝ ΔΓ πος Ιρίο  σὄραγοιμιιδ, ντ ΠῸς Ὧ οἷ, τ ΚΘ. ζις ἢ νῦν αασαζεαζ ἡ 

-“ ͵ὕ 2, ν "ὦ ῃ ͵ Ἵ 

.» πιαϊοτί, σαᾷ πιο, σα πθιο  ξτία οσρ!ςέξδη- μιαξ. δυκᾷδε μοι, ἐφη,ν) Ὁ γα τὰ χένμίοία, 
Ὲ - αν Ἀν ἄμ Ξ ᾽ " ! ς ; » τῦγ, Ετιαπα ἰρίλταιπη ροσαηϊατῖι ΑἸ. πὶ ἐπάδϑ ἐλθωσι, μι δὸις ἡ ὑρχϑρίοις ν; τίγραίη 

ἈΠΕ ΤΗΝ τ νὶ πσῆτης ἣ "2. : ἱ 
Ὁ ΜΕαΙς, ὃς Ηγγοδη!!ς, 8. ΤΊρσταπὶ ρου απὶ ΠΥΧΚΑΙ "κᾶν τί μῴον ἡμῖν ϑαισωϊ) κέρδὺς τ 
» ΔαπΟΠοΥΠτ, ρε Πλἰττο Π4Ά ἃΥ Ὀἰ τγουτας {1 τη ϊ- ͵ ἀρ νον ἐν δ μβξλοςς 

ΤΗΣ ὙΠ Ύ ΠΣ ὙΓῚ ΐ γήσσαιο, Κ.δχο. γὸ τὰ χερδ ἡ δὲον νεῖν -- 
» Παδ Ζποα; ΠΟΌΙς τ μεγίης, ᾿4 Ἰρίμππι πη ἰα- 7 αχ γὸ ᾿ ἡτν ἴν: 

“ Ν ἵ “" σα » ͵ 

« στο ροηοπάιϊμη οἴϊο, ΝΑτη ΟΡ Βα [πογα ]ὰ- ἐν ΤΩ γὸ νῦν ἡζι ην πμρὴν, λό ωΝ 
Ὀοητίας ποδί ίςαπὶ παπε τ, Νὸ5 σαυϊάεπι ὧν ἡμῶν δ πλϑτον ποϑκορν ὃ 3. ῶτα Ὡρος- 

Ποστοπιροτῖο σοι αἱ] ρτορτ] ΒΠΉΛΕ ΒΑ. αϑυϑς ἐχφνα κησαιαζ, ὅ9εν ὁ πλῦτος Φύετε, 
» δεγειραγαμι ἀπγαταγαβ ορὸσ ΠΟΪ5 σῦο]4- τ᾽ το ρος ὧν ἈΠ Ἢ 

τίς. γι ὙΘΗΜΙ ΜΡ ΟΡ ΗΝ δωνακο νι ἐι- ταλ οι εγώ θυκω, αξυνειοτερβόγηρμόν ὀωναι! Ἵ 
» αἰτία παίσατγαγ: πος πιμίγαστα μηθο ἱπἀ]οἷο Ὁ ΠΛ ΕΤΗοΝ ὅ8: ζς ἡμετεβοις παρελάν. Ὁ 
ποδὶς ἃς ποῖ τίς οὐπη!θ. ορος Ππρρεαάϊταῖς μϑὴ δὲ,» ἐῷη, ὦ οἴχοιγμας τότϑένεχεν ἰσκῴν χὴ 

πἸασὶς ρογξπος ροίπε. Αὐθίτγογ δυίοιη ρίο- [ωφρὺς χρείας ἐῃ), ὁ χαίρων χερδῶν ἵν ΠΣ 
Ρίοτοα ἀοηλ! σαοορπος Δἀ{ιοξαξιος δα ἔτα- κγ,, ϑυγαί θα ἀὐζι!ς συμφόρως γοβεχ, [πῇ ἐτω ἡ ὦ 
πη ἀδῃν }] αἰη ὃ σι]α ραγίτοτ, δ ἱητοηρο- 0» να Ὁ ἡ "ἤς ΓΦ δ μείο 

εἢ, αν οὖν μείζοσι Τ νυν πᾶρον!ων ἐχιδάξω 

υ ω “ΚΝ ᾿ πε ον τὰ" Ὁ το τὴν Ἐπ ὼς υἱ Ὁ 

νυ Ψ 

» “Ἐ101 Ζας [Ἐππδτντντγος;, ]ΊΠ|ΠῚ τὰ ΓῸδ ΟΧΙσ τ, κι πάν ΤΩ κὰν ΠΝ ΜΈ ΚΑ ΘΝ ΟΉΣΟΣ ζσὶ 

» φοπηπηοάς ροΠΠΠ15 ντί. Οἶδας Διιζοιη ἴῃ Τ᾽ παιδειαν,εγώ μι 5.Χ, ὁρώ.ο μὃρ ὅτως εἶπε. 
- . τ δ οΥ Ὁ. [ ΟΝ 

» χοθας ρου τρις, παπα ργε δητίδιις, ἄετς συνόπε δ᾽ αὐὰ ὑςαασας, αν πῆρσης ἴ ὁμοῖ!-- 
» Ζαθδηηα5, ΑἸ οΙρΊΠηα [ρεοϊπιδ; σα! ξ ποα μϑν, δε: δφνὸν δ ῥτ' αὐ εἴι,ὦ κῦρε, εἰ ἐν 34.- 
ων} ΕἸ “{[αἸτογατὶ Δ { ᾿ ͵ " δ « ε͵ νἱάςο, Ησοο Οὐγεὶ Γαϊτ ογατίο, ιᾷ Ηγ[αίρας ἐκ: ̓  πολλάχις ἀσιτοιχα ερῶρδυ, “πως 3»- 
Ῥοτγία,ν τ οχ α πα} ἢ πιιηλοτο, μη ο- “7 ὺς ) δ πο τ ᾿ 
αἱ νετθ]5 σοιῃρτοθαυίε. Αδίμιγάμπι πεπρες βίῸν τῇ ποχειριον ποιηισω ανα, ᾿λρῦθι ΘῸΡ 
Ἐιοτίτ, Ογτς, ποσ ἴῃ νοπαῖίοης αυίάξ ερο- ἴσως ἀζιον' ὁλίον ὃ ὅλον πάρωμϑροι ὅγραν, εἰ 

εἰ ὦ ᾿Ὶ 
ΦαΠγοτο οἰδοτῖϊ αὖ γί τοϊογᾶτο δ πίπειε, ἐμποδὼν τί ποιησαι θα μυέαχημῖν, ἃ ἢ 
απαάαπιντίογα Ῥοτίδηλιγ, ἐς: ἤρῃ δάπιο- χὰ πω δῦ , ἄῆδι αβχή,Οῖς δὲ ἀ,γαϑοῖς πε ἰγεῆς 
χη πλσσηὶ ργαυ τας σοηατα νεηδάϊ (0]}- : 
ἀλη [ο] οἴτατοηι ὃς ρα] ξητίδιη, ἢ ποῖσε ὅς ἢ ἐτ ἀμεν τύρ ΣΩ͂Ν 
φατίληχασ 6416 ἱπιρεαϊ πχέτο, αι ργαμὶς 118 ἐὰν ον. δὴ ὅπ|4 συνήπεν"οἱ δ ΝῈ πϑρῖες αῦ 
υϊἀξ ποπηίηίδες ἱπιροτοίς ἀοπηίπαητατ, 1α συνήναν. ὁ ὃ κῦρος εἶπεν, γέῖε δ,ἐφη,Επ4- 
Τά θοπις ας ξοττίδεις σεάπητ, Ὁ οχ [πἰπλατὶ, δὴ ὁμονο;, μεναῦτα,πέμ-{α7ε Ξἰπὺ λόχε πεν- 
ἀοθοτς,ἤςτῖ φυϊάἀᾷ ἃ πο ἱς5, απο ἐ πη πης ἡ, αὐ ως ὃ Ἢ ρων θα με τε, 

᾿ Ἢ εαϑόδρας εκαιςὺς Τ ασσϑα τὰ Τῶν. ὅτοι ὃ τρίς 
ἄςοοαῖ. Ηος πιοάο Ο γε (ξπτοείαπαι Ηγίϊα- δραρ ἔχοι " ᾿ 
Ἷ ἢ ὙΠ : “πος ἦα Ἰόγες ὃς »δϑὲ αὐ ὁρῶσι περσεεοιζᾷς τὸ ἔχιτή- Ρδ5 δάργοδδιυίτ, Ὁπγη σι15 οἰ 4Π1Π15 αἀοη- ᾿ ; τς ἵ τὶ ζ ΤΩ 
τἰ τί θιις, Ετ στα: Αρίτο γεγορπασίτ, φαᾷ- δάα,ἐπαιναγίων᾽ ὅς δὲ αμϑ ϑιγας, κολφζογίων 
ἄο ἐς Πὲς δαάειη εἰξ οητηϊαπι πο Ἐγυπιίεη- Ε ἀφάδέφερον ,ἤ ὡς δεασόύται. ὅτοι ἂν δὴ ἘΠ ΣΣ 
το τα; ΠΠΓΙτΟ ἀςίαο ας; ΠΊΔΠΙΡΪο ὙΙΓΟΚ ἘΠΕ ΝΝ Ὧ5 μήδων τινὲς ἮΝ οἷμϑὺ αμκαίξας 

αυ Πα: ΠΡ  Πη]5 (ογῖοβ 41 μοῦ σα!γα οἰγοῦ- ἢ ͵ ΠΑ γμργοδουϊλβα 
σιῆτος. ΠΟ] τος, ιοίσιηφτεβ ποςοί: ΦΟΩΙΙ τῶ τα ἡ ἐγ}; ἈΝ ἽΡ Ξ ὅς Ν 
ἔλυῖας ρατατο νἱἀοτίητ: ἢ ὩΕσ Πρ ἔτεα Δ ΤΟΙ ψα ῆες Ὡροφηλώύνον μκεςας ὠν᾿ ἐδότου φραΐια, :ῷ 
ΜΠ ΠΠ10 ραγοῖιβ, τιαπη {ι οἤητἰρίοτιιπι ἀοηγηὶ, απ πηαάπετγίαης. Ετ μας ααϊάστ Ἵ}} ἕᾳςῖε- 
θαπτ, Μεάοτιπινοτο συϊάλιη, Ζυ1πη Ραγεὶπη ρ πα έγα γοσιι5 Ἐχογοίταϊ πεος]γς τοίουτα, 
φυα: ἀμάτιπι ο οαἰετὶς λοίξίαπα οχοο Πογᾶς, κἀς αποησ τοιιδιτὶ οοῦρ Ππητ, ἀπο πο ραητον, 

τ} 
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) 9 Ϊ “ Ἃ ς ι ᾿ 

Ὁ κ αὐϊωρέπον]α ἡμῶν δοκοίη δι ποιᾷν. ὁ μὲν ὑ- μὴ ἀρέο 



ἘΠ ΤΟ Ἐς 

[γησίων, ὃ. ὁ πόιλακίδων δζρς Ὁ κϑιλος συμι- 
Ν ͵ ᾽ ! “ 

αὐβεαίονϑύων,ὶ υζας εἰληφοτες προς 9». 
͵ Δ.) ς Ω 

παγῖες γὸ ἔτι ὼ γόν οἱ χτὶ Ὕ ἀσίαν ςραΐευόνϑροι 
Ε ἥ ᾿ ϑ ὑξ 7 ͵ ͵ 

Ε19) ἐς τὰ πιλέειςου αζια φρα ευοντα λέοοντες 
« »" ΟῚ » Ζ 

Τί βόλον μαίχοιντ' αὖ, εἰ τὰ φίλταϊα πα ρείη. 

πϑτοις [αρ Φασιν αὐαΐκν 0) Ὡροϑύμιος ἀλε- 
" αλλ ἠδελνν ϑατὰ ἡλμλυσοδδλοιον ἐν 

ξᾷ ἴσως μδὺ ἂν ὅτως ἐχά. ἴσως ἢ ὁ ποιϑσιν αὐ- 

τὰ τῇ ἡδονὴ χαριζόνϑροι. δ ἢ κῦρος, ὁρῶν τὰ Ἢ 

μῆδων ἔργα ὰ ὑρχϑυίων,ως αὑρεὶ κα]εμέμφεϊο 
“εν ΟΝ ΕΨΗῚ λ «υμῳ " ΟΝ Ὁ Ν 
4: οὐ αλλοι χυτον χ) τς σὺν αὐξῷ, Τ ὅτι οἱ ϑένοι αὐ τῦτον ἢ Β 

“χϑόνον ἀκμαζῃ νΊ]: μόνδον ἑαυ ἐδυκεινοὺ ρος 

κτᾶοϑα! τι,ἀὐζι ἘΠΕ αβοδίερα χώρα ὑποκα.- 
Ν λ ς᾽ ᾿ ᾿ ἣ 

χαρϑίφν. χ᾽ γὸ δὴ οἱ αἀπαρργϊες, Ὄἰποδι4κγύν)ες 

χύρῳ ἃ ἦγον, παλιν ἀπήλαυγον μέϊαδιωκχονϊες 
Χ » " γν, ο ’ ͵ 

τό ι δὲ ἰσι 7.2 ΤΣ δα Ἀδὰ μρρλον τὰ 
“ποιᾷν ὑπὸ ἀρχονων. δουκγόνδυος δὴ οΚύρος 

Ἐχὶ σπϑτοις,Ἰαῦτα μϑὺ ὅμ(ῷς χαεγωριζε σεευε- 
᾿ ἢ Ι λ ͵ Ν νὼ μ, 

καλά παλιν τὸς ταξιαρχᾷς »φαςξοπϑε- 

μέλλεν αὐ ἐξακύεα  ]ὰ λεγονᾶνα,εἰπεΊαδε᾽ 
ὅτι »Δὺ, ὦ αὐδρες Φίλοι, εἰκαταίοοιμδυ χὰ γι 

ΡΥ ἜΣΕΙ 
ἈΣ αἱμαμαΐξας [υναμκῶν ες βιπίςων, 3: μὲν ἃ ρασγτίπι ἱπτούοορτα σαγρῦτα οἴ ργα Ἐαητ Π- 

ἢ δῶν 99 

Πγΐδ παι] οσῖ τις, τα γο] σοπίαρε5 Ιθρἐτῖ- 
Πηᾶ5, ΝΕ] σοι δῖπας ἔπ45, ουπια σαι {ἃ νἱ τὶ 
{εοὔ Πιπγίοταητ, αὐ ςαἰτα αὐ ἀπιος τ. ΝΑ πὶ 
ΑΠατίοὶ αι ἐχροαϊτίοπες ἱπ{πταῖιτ, ἢ ς θας 
Ποάϊεςᾳ; (υοἰρίπητεντ γος πηαχίπλὶ ρτοτὶ) (6- 
οπα (ππηάπτ. ΑἸππτηίπη, (6 ρα σ Πδ 6] αἰί- 
αἴότγος οἤδ, σαμπηι θα το αἀίπης, τας πὶ 
ΤΑΣ ΠΊπλαξ πα δι: δή! Π5 δηϊπηοίς ἀςέοη- 
ἀξ! ποσοῆπτας οἷσ ἱπηροπαταγ. Αἰ ἐοσταῇις 
1ταίς τος παδετ,αῦτ τᾷ ἔοσταῆης παο,νενο- 
Ταρτατῖ πάπα] σοδητ, λοϊττ, Ογγιις, σαῦ Με- 
ἄοτιπι ὃς Ηγτοδηϊοτγῇ ἔλοίπογα σογπογοῖ 
ἱρίς πὲ ας ία!ς φασί {ποσοηίεθατ: 40 ἡ 411) 
ν᾽ ἀογοητογΊρίος πος τοπιροτο νίροτο Πποὸ- 
ἀδηχίμπρετγατγα, τας οτιᾶ ΑΙ] αὐ ηαίτογς, 
ἀππιτρ ]οσο Ρ ἐχεγοξ 4 1πά για γεῖπο- 
τίοσι πωγεγοης. απ αυΐ ργα απ δά άποο- 
Ὀδπτ, οπλπηοΠ γάτα το γος ἰἰς, 4 α 5 
Δάξογοθαηῖ; τασίαπι ρεγίε ιθαταγὶ σοτεγος 
Ποίϊος ας πε δαηταγ. [4 επίπὶντὶ ἔδοογεησ, 
ἱπηρεγατῦ {01 {π]5 αὖ ρταξς ἐς αἰςρατ ας 
τος ταπιοῖῇ τηογάογε (ὐγγιιπη, (αἷς ταις Π|ς 
Ἰοοῖς ππσι]ατοροηοῦς. (Οπιιοσατςίς φατε πη 
ἄεπαο σομοττίθπῃ ργαξςξες, αι ἴτὰ ΟΠ -- 
τΗΤοτ,ντ αι άϊτὶ, χαα ἀϊσαγδταν, ροηο μας 

᾿ ͵ ἢ ἂν 5}. τὴ ͵ ἢ ᾿ ὃ 
“ὠροφαγνόνδυα, μεῖς ὠλα μϑῳ αὐ ἁπασι πὗρσοις ΡΓΟταΪ τ: ΑὙ ΟΙΓΓΟΥ Ἔσο γο5 ΟΠΊΠ 65 Δη πηα({-- Ὀγνὶ δεῖ: 

ἀγαθοὶ Μυοΐο, μέϊιςα σ᾽ αὐ εἰκότως ἡμῶν δὲ ὧν 
᾿ ἤ φ ͵ “" 7 τ » 

Ὡράοσέ!)), πα ες, οἶα, γινωσχονϑιυ. δπτως δ), 

εὐ αὐτλυυμάς κύδχοι “υοί θα, μὴ αἰϊαρκᾷς 

ὄντες κτήσααΚ αὑτὰ, εἰ μὴ ἔςαι οἰκῴον ἱστασιχϑν 
͵ δ δι ίονιε, λιν ΔΝ Οὗ 

πόρσοις τῦτο ὅχετί ἐγώ ορω. οὐνγοζτε γὃ δη,ε- 

Φη, ἔχοιμεν ἡ μός οἱ τὗρσαι ὅπλα οἷς, δοκξμϑυ 

τὸς πολεμίες δέπεα ὁμόσε ἰογας" ἢ δὴ ὅε- 
7 ᾿ »γς ἥ 5) ͵ Ὁ) λ 

πόμενοι, ποΐεις ἢ ἵπτεας,ἢ τοζόζας," πῆταςας, 
ΥΩ 

τρις ἡ5Π)αςἢ λαζψν," }κααχαινᾳν; τίνες σ᾽ αἰ φο- 

ἡ μακῖν (οἰ]οἡμιαξ ὡροςιόγες Ἐ κακϑργᾧν ἢ ζοζοται," 

ἀχού)ιςαι, ἢ ἵπσεις, 4 εἰδότες ὅτι ψδεὶς αἀὐζιὶς 

χίνδυγος ὑφ᾽ ἡμδκακχϑν τι παθῷν μόηδον ἢ ὑπὸ 

ἢ πεφυκότων δένδρων, εἰ δἼχῶτα ὅτως ἔχη, ὅκ. 

νομίζοισι εὐδηλον, ἔφη, 5τί οἷόν παρόνϊες ἡμῶν ἑπτ-πάςἵγο- 

ΕΓ μίξζεσι Ἴχῦτα παγα ὑ ποχείρια γιγνόυϑυα ἐχ 

Ὁ ἡ πηογεαυ ἐπ), ἡμέτερα ἴσως 5, γὴ δία ὦ μϑὰ- 

λον.νεῦ κϑὺ ἂν τωΊ)αῦτα ἔχ κατ᾿ αγαϊκην.εἰ 

ἫΝ πϑμ]απασιν ὑμῖν κα αφανὲς ὅτι τῴς τ' αἰ πο- 

λεμίες δύυγα ἄθα αὐευήέτων ποιῷ, ἀνε ὃ γὺ 

σὺν πϑτοις, Ἰτῶς τε ἔγριμεν αὖ τότε μεξιωτε- 

ἘΘΙΓΟΓΘ, ΠΊϊΟΙ, Ροτγίαϑ ν πππουίος μοπίς 1ῃ-- 
σοητίθιις οΟ]ΠΟΟμΡ] οτατῇ [τ], πιαχί πα (054 ἐ]- 
ξοποϑ σαι ραῦοἰἘὈαοτγιπι ἀ αιίγαπταο- 
Ροτα: ἢ φυίάσιῃ 1115, πα ἰαπὶ δῆτα Ποδὶς ἰπ 
ςοπίρεέξα {ππτ|ροτίοπλιιτν ἐγ ψιο ραέξο 
ΠοΚ5 Πϊς ροτῖγὶ φιφαπηις, Πιππὶ, ἃ ΠΟ ]5 δά 

ἐφοοπιραγᾶά4,ΠΟΠ {Δτ|5 νἱ γί πὶ ΠΟ 5 {πρ- 
Ρεῖατ, ΠΙΠ ργορτίθπτη οχυϊίτατιτη Ρογία Πδ- 
δοδι,εχυίάοτη ποη νἱάςο. ΝΑπινο πινο- 
ὈΪ5 ἴῃ πιδτεπὶνεηϊαὶ, αἴτ, πος Ρεγίας ἰπἤτσα- 

λ 323 {0 2) ] »ἢ ͵ ἔς 3 Β - ᾿ 

ἡ ἀχοήϊςας,ανευ ἵστατων ογ]ες δύνει ἄθα οὐ φεῦ 1) ἔζος τἷς ἀτηχῖα 6ΠῈ Κααθ οτος οσπη τις 
ποδιίσαπι σοπρτοῖϊος γί ἀδπλαγ ἴῃ ἔιραπὶ 

νοῖῖογα Ροῆε. ψογατ γδ] 14Π| δος ἴῃ ἔι- 

ΔΠῚ ΨΟΓΓΟΓΙΠΊ15. ΠΟΙ ΔΠι γ6] δ παΐτοδ, ὁ 
νε] (ἀριτταγῖοϑβ., νοὶ σετίαῖοβ, νο] ἰδσα]ατο- 
τα ἔιρίοητος Δι σάρογο ροΠ τις, δι [ἢ- 
τοτῆοοο,, φυππὶ αὖ Θαιι5., ἀοΠἸτιαπλιτὸ 
Οἱ πδπὰ [τάδ σοπῖγα ΠῸ5 τοπάσγο ἔου- 
ταϊάεητ,δο πλα εἤοΙς πος ἱπξοίξατς, ἤπὸ (ἃ- 
δίτταῦ πε Ἰφου]ατοτοδ, πο Οαατοσ: απ Πὶ 
οὐτῖο (οἰαπτ,, ΠΙΠ1] οτος ροτγίοα!!, πὸ ΡΠ ἃ 

βιιρεπάο 
ΠΣ ΩΣ 
ἐχητάτν 

οομ[Πἰμφη». 

ςς 

« 

«᾿ 

ςς 

ἐξ 

«ς 

[Σ 

ποδὶς ἀοιγπιοητί ἀσοἰρίφητ, παι ἃ σοη- α 
Φι. Ὁ ΕΞ ὲ κι ͵ λ Ἵ 3 ᾿ τ ΕῚ » Η οὐπᾶσιν ἢ ἡ μής ἱστασιχϑν κ]ησα) θα μὴ χόρον σύτων, αὶ Ε {τς αὐ υῖθας ἐυια φιμαπλ τα ἴπτ, ηΠοη, « 

Ρογίρίσααση [Ὁ 1Π 05 σα πίγος Πα] προ Πο- 
ὈΙοιπα ππτ,οχ {Πἰπιαῦο γπιπογία ἤαο, πα 

Ὄνυν ρᾳρταίμπε, πο πηΐπιις εἤτ πα, 14πὶ πο- 
{γα [πυπλο ργοξςξο πηδσὶϑβ οτίαπῃ ξοσγιαῆδ, 

δῖς εὔρὸ γε ἴαπη ΠοσοΪ γῖο σοπηραγατα (ππτ. Ατνεγο ἢ! πος Θααίτατιπὶ ραγοπηις. ΠΙΠϊ- 
1ο ἀοτογίογοπι Πογιιπὶ οαιίτατι,δη ΠΟ οἰ Αγ  ΠΠπς ραγοῖ οπηηΐδιι5, πταγιιπη, τ δἀποτγίαςῃο- 
{τέ ἐδης Πΐς σούᾳπγις,, αι οἰιπὶ 5 πιοάο σοτίπιις, ὃς νὰ μος ἰρίος ογρᾷπος πιοάοῇιο- 

Ἃ 
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« 
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« 



100 ΧΊΈΝ ΘΙ ΡΣΗ,  ΚῸ 
Ό 9 . . . ᾿ Η γ᾿ δ Ν ι ᾿ 

.» Γῴς ἐχρογίαπτγαν ΜΙ Ππ5 ἐπίῃ οτγατ ΠΟΙσὶς 6- ἀ ρον πρὸς ἡμας φοϑνοθιζας, δότε "1 πειρῇ ὁ ἢ 

.»» τίς, ναὶ! ΘΗ νο Δοοίε; ἢ πο ὁ 1- Ὁ - Ἐν Ὁ , δας » τίτρν ὁΠητπο ιάςιἴο, νο] αἱ πο ναὶ βρὲ πὐηνη τ βμ, "ἢ τε ἢ ἐτοῖν 

.. Ῥῇ 5, οἰ αδία; αἷς, [πῇ εξ τὶ ποίπτος Π πηι. ΩΣ ἀρ ρίν ἀϑῶ δ τυραν 

., Ν οτῇ ταϊτταπνας ἤςξοιπιοο σετῖς 4 οἷο πο- Ἧ ϑῳ ἀστῶν ϑηρχοιεῆν τ,μἐ! αὐθῖς. ἐπι 5 αἴευ 

» πο ςπτῖξεῖς παῖς ἀποτίσεις, “αἱ ομηπί- ὥαυτα υϑὺ δη,οἰ μαι, όδεὶς αὖ αντιγγωμονήσᾳε, 
ἐν -- - - - δ λ5.. Ἀ “ ΟῚ “ 

» πο ρύςίτεῖ, βοτίας ργοργιῦ ἐαιυίτατα πὲ ρα-. μὴ ἐχὶ Ὁ πὸν φζαφέρᾳν ἢ «Ξοσῶν “υέαχ ΜᾺ 
«ἀκ ἕξ - ΠῚ : Ἱ ὌΜΤΤΝ ΤῸΝ ᾽ ; ᾿ ὡ ᾿ 

»» το ἢ γος ΕΣ π᾿ ἀν ΝᾺ Δ ἀρ αμν νον λυ μοι τ νδδον τι 

οἴπει οςοσίτατις. Ομ ἀογοπτας ὀύσο, ἢ απἴ- “κ᾿ ε" ὙΠ Ας ὸ ᾿ 
ἘΑΑ  ΝΩΡ δθνο να ᾿ϑῷτο]ἐγοίϊο.ἀρ ἕν σχεψώ θα, εἰ ςελϑιᾶθα καθ- 

͵ 
ἀξ οααϊτατῦ ηΠίτιοτα νοϊαπλτῖς. αα 1 πο-- 

4 τ᾿ ᾿ γ ᾿Ὶ Η͂ » ς δ “τ οὖς, ͵ Ν ς, » 

.» Οἰδ αὐ πτ,ὅζα 4 ἀο πἰτιαπιατιδύειρίταγ αι Ἰλέσανοι ἰσταιχον 9 τί ἡμίν ὑπαρξ,ὼὺ γος οὐγδ. 
Ὲ 3 - -- - 393 ν νπ τον 

.» ΠοΌ5 αὶ πλα τὶ πυπγοΓο, σάρτλη σα[Ετ5: πχδν ἵσῶοι υϑὺ ὅτοι πολλοὶ τὺ τω φραΐζπεέδῳ 

.» Τπητ ςηα, υΐθιις δά ραταπάτιπι ἀπε ῆζιτ; Β κα φληκϑίοι ἡ χαλινοὶ οἷς ππέοο. ἃ ἀμ, «ἱ 

»» {πατα]α,. 4 πὶ. οΡας οἰ δά νίαπι ἐπ τιπΠλ. ΜΙ ἘΔ ΚΑΤ να ἢ» Φ 1 ὙΠ ΤΣ 
ὶ ΣΡ ἢ : - ἜΝ σα δ 1 ἱπῶους ἐχθιδι γα, αὐλὰ μμῆν ἡ οἷσ-- ἵπποιε » Οὐήῃ δέ! Πα ΠΟ Ι5ἰἀρροτῦς, 41. νεῖ οαο 5 ΡΝ ὀνυλνμρο ενη Ἶ 
. ἀοδοτ, αἰ πυίγα ην οτί ας, Πγυη 45 οογροτ- 75 : αὐδρα ἵπαία γρηαῖ ἐχούϑυ,, θωρφιχας 

᾿ ᾿ “1. ἢ αὶ» ο᾽ ͵ ἌΝ ον 

.. δι, ὅξτγασα!α,, αυδιι5 ὃς οἰαοι 4 41ς, ὅς το- λυ ἐρημαΐα Τσωκἁτων, παλτὰ 5, οἷς ἡ μεθ- 
Ξ . . δὼ . - . " Υς ᾽, », 

᾿ ἘΠ ΘΑ ΡΟ πεν ννοντ ἔτρο ἀρ μὴ μέντες ὃ ἔχοντες χρῷ θα ΔΎ ΝΝ Φιλϑι παι: 
ΞἾ ΚΡ ΤΕΥ ΤΣ ΨΕῚΣΕ ἴ 
ἀΪΔτὴ 6(Ἐν ντῖς δ ἤο ἱ5 Ορα5, σα α- Ὁ ἀπ νὸν ΠΗ ΜΓΥΝ 

Ἢ ᾿ Ἢ ἘΡΉΜΕΤΣ ΒΗΘ ΚΙ Ὑ δηλονότι δύδρῶν δά ἐκὃν τῶτο κάλιςα ἔχο δῆλον ὅπ 
.» ἀἄπιρου  Πππγῖ Πα θα πλις. ΙΝ ΠΠ οι ΐτ Δ Θο "Ν " ΝΥ βεΝ γάν δι ὃν: “ἢ 

.» ποίξέιιτη εἰς, αἵ; Ποίπιος ΠΟ Ὶ5 Πππλῖ15. Αἥτ μδυ.Ὁ« ἐς σθαι 4 ἡμέ 
ξ Β Υ .γ“ ς ᾿ 8 3 ᾽ ἥ ᾿ ᾿ 

.» 6ηἴη} ἀἸχοτγίς ἔογταῆς χα! 44. πος ἱπιρουῖτος αὐ ΔΌΣΟΝ 7 ἀιςἴσωφ, τι ὅκ ἐπιςα θα. [κὰ 
ἌΓ τὼ ΨΤΉΞῚΣ .Γ - ,Σ ᾽ ᾽ -“ λα δ᾽ ᾽ν» οἴἴς, Νὴς υίάς ΠΠογυτη αι ργοίεέξο, δὲ Ἔ εδὲ γὸ ἢ ἐπιςα δύων νιεῦ, ὡρὶν μιαιθῴν, ἐ- 

Ὁ} ἘΣΗ : ᾿ , ἌΣ τ ον δξν ; 
.. 4  ἀπι ρογί (της, ρας, αιαπὴ αἰ σοτεῖ, ΓΘ ἐς τι λ εἰπολλι Ὡς δ η πεώβνα ἢ 
» Ροιίτας ογαῖ, Εοττε ας οδἱςςοτίτ,οο5, ἀπ (. ἀν δεν, ΠΣ ΠΌΣ ͵ 

.. Ραου εἴξης, ἀἰ 4! ς. Αἢ οὗσο ριιοτί ρ]ὰς κν ΤῊΝ ἐόν ρος Ἐρεῖσι ων 
᾿» πη Πτῖς Παευ αὐ ἀΠςοπάιιπι θα, μα: ἀἸέξ8-- 5 ΤΕ69ι» ὡςΤΈ μαβθῷν τα φραζουδνα διεχγύ- 

.» ἴατ, ἃζ πγοη πγδηταν, Ζιιαπε νΊΓΙΡ Ὑ 15, ΡΠ Ε- λϑυα,ὴ οἱ θιυσιδες: πότερϑι ἢ,ἐαν μάθωσιν, ἵκᾳ- 
»» παι αἰ] σοτίητ, ἡ ἐχεγοςη ἢ θα, ΠηΔο 5 ἱ- γώτεροι ΠΣ σα μασιν δι παῖϑν, οἰ πα] ϑεςὶν οἱ οὖν 

μὴ ἄοηρα ζοῦρούα (με: οτίσ, δῇ ν 5  υ1η- δρεο;διολιὰ μὴν δρλή γε ἡβιμδαθ Νν τὰ, Ἂς 

.» Οτίλην τα γι τη ΠΟ 5 οἱξ δά αἰ ςεηά τη ορ- ἀσελον το  ἀοτ κου τα ᾿ 
Ροττιηἰτατίς ὅζοτ], αι ᾶταπι πος ριιοτί, πος τεσγα σιν, ὅτε δος ἀυδρα δι. ὅΠῈ γὸ πιξάὐῳ 

.. ἅΠΙς ν τ Πς ςτατὶς. Νὴ οηὶπ ἀσιτιᾶ 4] Ποδὶς ἡμῶν μια. ϑηγέον ὡς τῇ Ἰοῖς πταισι. ωροεπιςαμε- 

., ΟΕ ατο ἀΠσοη δα, Ποῖ ραοτίς, αἴ ἤλης ἴάπὶ βα γὸ τϑτο ὅτε μὴν ἀκονηζῳ [Ὡχιςα θα γὸ 

.» ἈΠΙΟτοησΠηι5: ΠΟΆ τς [δου] ΔηΪ, φιοα1]-., τς π-κώλλ᾽ οὐεὰ μδὼ ὥςεδ: αν νΩς 
ἴασαι πο 4; πὖ Ἰσῃογοπλιις. Ν ες τοπὶ ΠΟ ὶς ΣΕ ΑΝ ἢ Ὁ ; ὃ Ί Ἶ 
ἀςοίάϊτ, αοα ᾿ποπιϊπἰδυῖς σοτοῦῖ5 ; 4α θιι5 ἔμπα ἰοις μδῳ τυ ὦ τρρλ ιν ΤΉ ΕΘ ΤΉ 
ποροτίτη ραγείπη στοῦ πὴ σαΐτιι γαφραττίπι 1) δ1εχναι,τοῖς 5 ὁλα, οἰκφα. ἡμῶν ὃ φραϊευεοῖ 5 

. ἅττιβ οἷα, ραττίην 411 ἀοὐἠοίξίςα Γο5 Ἔχ ῃϊ-..͵ μόνον δολὴ, Σλα ἢ «)αίκη. νὰ μὴν θχ ὡς- 
.,. δορτ Νοι δίς αὐ τγαέξαπήαμπι γα Π ΠλΠ ταγοπι, αὖ διλα πολλὰ ἢ! πολεμικῶν, χαλεπὰ μϑὺ, : 
πο οὐ ἀπ πταχαῖ οί, (ἃ οτίδτη πθοοῆη- ἢ ἡ ς ΡΣ ταν ἐν Ἢ 

ιζήσιμα δὲ᾽ ἱπτικὴ ὃ ὅκ ον οδὼ νϑρ ἡδίων, ἢ ; 
τὰϑ ᾿πηροπίτατγ Ῥγστογο ΠΟη ἢςεῖς οἹἘὩ οά ὌΝ ΔΊΣ ποδὰῦ τ δ λιν 
ἰπ ΑΓ 115 τα αἰτῖς γε διι5,αἀ δΕ]Π]Παπὶ πϑος ΠΆ 15; {9 00} πο ον το Εὔολυν δ σα δός Θχῶς 

- . ΚΣΤ Ἶ ᾿ ν παν τ Ἵ »ὡὐ ΤΩ ᾿, ας {πητΠς αυϊ δ νεῆοο, (ςα ἀ Π σαϊτατεπι δύ αχὺ νϑὺ φίλῳ παραϊένεαζ εἰ δέοι,]α χὺ ὃ, 
[να οητ. ἂπ ποη δαιτατῖο ποι ἀϊοῦ ΟΕ πΠ. εἰΐτε αὐόρα,, εἴτε θηρα δέοι διωχϑήϊα κα]αλαζ φᾷ» 
[ΓΙ “ Ϊ ᾿ Ϊ 5 3 ᾽ ᾽ “ ᾿ . ἰποῦο, [Δ ΠῈ ΡΘαοςἰποράεγολλη ΠΟΙ ἢ ἔς. ὌΠ ΧΡ πα ΕΥ̓ 
{πἰπαπο ᾿ποιηΠ οἰ σε! ογίτοτ, ἢ Ππτόοριι5,4- προ) ἀὐανον.9. ἡ} ὯΣ 
πιϊς σδπιοπίγα : σο]ΓΊ το; νο] ΠοπλΠοΠ,, βν, τογίπταιν ϑτο συμιφερῴν:υκεν πρίων ὅ9 1. 
νο] ἔοσαπ, ἢ ροίσατν [{π5,ρετ!Θυξάο ἰητοῖ- ἐχφν: ἃ Τσυμφέρᾳν. γε μζω ῥ(αλιᾳ ἂν τίς φἰρᾷῷν 

. - " 2 ϑιπ τς σἴρετς ὶ Απ ποη οἱἘ οσπηοατί ἀς]ςας αποά- Ε φοξηϑείη, μὴ εἰ δευσφεφ ἵσλαου κενδχο δ 4ν 
ΟἸΠῚ 6; αὐἤ τα ΠΊ σοηις ἐγ ππὶ ἢτ,1 νη ὍΝ ἐγ: οὐθν ἀκα τη, ΩΝ ἰρὰ 

ἐν" μᾶς, Ε 

σοίτατί ἃ ἐαιιοὺ ΝΝΙ πλίγατῃ ᾿ς πὶ ΟΠ, δ πα- ἐπ ἐν τι ὡς Ἰραμ Μη 
Ξ ε , : “πάτα οΙ μϑυ “ῶτις ! οἱ" 
θοῦς Πα, δὲ σοἴζατο. Οὐοα αὐξειῃ πηαχίπηθ “τὴς πὐ πν ἀ κίον ον 
45 νότου! ροῆττ, ἢς {1 ποοοῆς {τίη ἐηὰο ΩΝ συτῖὲ τότο α μα γᾶνον. πε γὼ αν βουλω- 

. - ΟΣ Ε) , Ἐν τῆ ΄- 32... “ 

“ Ρεΐῃις ἤο5 ρόγ σα] ππ ργα]} (δίγο, φυδιη ὁ-. θα, ὄξές᾽ αι ἡμῖν πεζοῖς ἀὐϑὺς καὐχεαϑεῳ. 
αυϊτᾷ αἰ γαϊτ!οὴ ο ἀσοιγαῖο το ΠΟΔΊΠλμ15,{ΠῚ ἡ 
ἀεϊης ποα; ρο τος ΔὨ}ρ τς ἤτηὰς, πε φ ίαείς ἰΔοποὶ οχυίτος: πος ̓ρίππι ήθο πῦ οπηπο ᾿ 
οἹ᾿ οχρ] σάτα αἰ ιοι!ς Νὰ ν ϊοῦᾳ, νοϊμπογίπαις, πλοχ ποῦ ς σε ίτιντ ρεάίτος ἀἰπιϊςοπηιι8. 

ουδὲ 

ω 

99 

ΕΣ 

3») 

2) 

9» 

ΒΨ ΌΝ 

Φ᾽ 

᾽» 



ΕΓ Ὁ π ΠΙΒΓ ΕΝ ΤΡ. ᾿ Ιοτῖ 

ποχέμιο δ δὲν) ΠΟΤ πεζικῶν ᾿ἰπεικαϑυσομεθο λα ρΡςο ἐπ ἠπῷ ἀνὰ ἐπε ας δύῃ δὶ 
ὃν κ Ρ ν᾽ Ὁ ᾿ς ῬΠΙΠροτίμαι, 4 βοαίτες (οἰὰ πε. ἐςαϊίςς- 5 "ον, 

Ἢ ἑτασευφν μίαϑονπες. Κύρος αϑυ οὑτῶς εἶπε τ 4 δ: ἴχῷ Νὰ ΝΌΟΣ 4ποι (γ- 
ἀπολῇ. ὑδοε ΩΣ ΣΡ ΣΝ τι5. Ησς Ογτῖ βιτ οὁτατίο, φύαπι ΟΠ ἤω, μὰ. 

Χρυσαζαςμοδεδυαῦνῃ Ἡρνε ΝΙΝ (λιτὰ αἀρύοραῃς, η μη πχοίαπι!οαμα- 4: 
᾽ Ὁ} 2 2 δ ἃ ᾿ . - - “ ξεν" Δλλ᾿ ἐγώ μϑρ, ἔφη, οὑτῶς ὄχι υ κι ἱκσς τας οἵ: Εαπίάσπι, ἰπααϊτνίῃας αἄφεο Θαπϊ- ὦ 

πεύφν μαϑεῖν, ὡς γομίζω, ἐαν ἱπαοῖς “ϑύω- ταπαϊ αἴτοῖη ἀἰϊίςοτο οἰρίο, νὰ οΧ [Ἐπ ΠῚ, κα 
" ὑ ΝΣ λ, ὦ Τῆς Ποπλϊηθ νοϊατ] ον ἕοτα, {ἰ ἔσαες ἔδέξας 

δ.» εὐ,ϑε9»πὸς «ὐγζευος ἐσεοϑτω. νέευ μϑὺγὸ β μνλ νηοίβι Ἴ Ε Γαδδι « 
ἐν ὃ ἘΡΒΕΣΕΝΘΑ ὙΒΕΣ πςτο. Ναμη τποίο τὶς ΤΠ πούς τσ ΠῚ « ιν 9 5 ; Σ ἘΣ ᾿ 
“ΠΣ ὝΨΟΣ λγϑα ϑλήμ, ἡ ἡ αἰΐαιο σαγγοῦο ραγίτον ἀρ εῆτις, (Ό]Ο σαρὶ- « 
εϑεφπώ,; μόνον πῇ χεφωλη ποβϑεχων; ΩΝ ἴς δη το οὐ δ Πγ: ὃς {1 στα πὶ ρυτογο γγδιεπη ἃ 
ϑηείον πούβαιϑέον ἰδὼν δχουυθῶ Ὡοατείνομε- ν]άοᾶ, ἵτα σὅτοηζο οὐγίι! ργξιοττοτο ρο πὶ, κα 

͵ « 4- ͵ 5» “» λ βῳ εἶν ἐΣ ΠΣ πλο γος Φϑείσαι,, ὡςτε ἀκοντίσοι ἢ τοξάῦσοαι ρῖν ΟΡ 5 αὶ να] ἰάσα]ο.. νο  Ἀρίττα ἔθ τα πη, κα 
δ Ἧ ἀπ ἢ. αύριν Ἵτις τ σΌΔ ΠῚ ΡτοσαΪ αἀπτοάππη) δπαίοετ. Αἔθαῆϊις 

πόῤῥω πῦρ Ἷ πσρόσω αὐτὸ “δλυέοϑαι. ἀὸ δὲ ἱπασίεΒ {1 Π Ὁ ΤΗΣ ὩΣ ΔΉΡΩΝΙΣ Ὁ απο. οἱ 
ῖ ᾿ ΤΟ ΠΣ {παέξας στο, νιτΠη1 1Ὡτεγῆσετς ταηῖο ΕΧ Π- ἃ 

“ύωκοι » δοωυησομαι ψδὺ ἐρόραι πλχέόνε τεύπα}}ο ροΐογο, “πάπτο σοηίροξξιις ἃ πα 
͵ , . Ὃ . 

μιήχϑις καθαράν, δερυησομθ) δὲ, ϑπελα διω-- διιοτῖτ: ὃς ἕοταβ ροτίς ψιιοης, ραετίΠι δας Ρο- ὦ 
κων, Τὰ μδρ ὀχ χάοϑετταιήν καταλαμξαΐων, τοῖο σοι} ΠῈ5 ἱπτογοορῖας. ραγτίτη “πα. ἃ 

ἀπὸ ἘΠ ῳ ἐτϑυ νυ ς5ν ξαητες ᾿δου!απάο ἔοτίτε, Νά ἢ ἱ 
Το δῈ ἀκοντίζων ὥξποΡ ἐςηκθτα,, χρ] Ὁ ξαν - Ἶ ὑοῦ ἷς 

ΠΌΤΕ σὴς ἘΣ ΜΠΝΚΟ ἐς ΟΣ ΠΝ ἄπο {πτρρτορίτ5 δα ς ἐοἰατα, “ποάλπιπηο- « 
, σίο - Β ᾿ ἐ οἰ πλησίον οὐ φοπεροε σημαή : δὰ τ Ὧν τς ̓  μὰ ἀο (ἔατα νἱἀοσππτατγ. (το δαϊοί ΠΟπιΐηῈ, « 

ἐγ ὃ δὴ γρητῶ δλλήλων, ὡς ὡρ ζᾳ ἐφήκοτα ἐφα!. ἢ ὁ ἸΏαϊς., πιαχίπλα οἰ δξ 5 ΟΧ δἰ Πα 115. « 
“ 3 ͵ Ξ - δ Η 

ἘΣ δὴ μάλιςα δοκῶ, ἔφυν, ζώων ἐζῶλωκε- [ιρροσοηΐαιιγος, ἢ ηπ| ποέππὲ, δά ΠΊΙΓΑΓΙ ἐὲ οἙὲ ὁ ἄλιςα ᾽ ᾽ ΡΡ ; 3 
ε ! 5 ’ . τ . « Ϊ ἿΣ γαῖ; Ἀτανκενξι οὶ» Εἰ ἐξδύοντο ὥςτε ασο9- (οἷςο, φιοά δέ παπιαπα ργάθητία σοη- 

ἢ τῆς ἡ , ᾿ς Πΐππὶ σαροζεης ρεῖπς ; ὃς φιοά ὀρ οἴει α 
᾿ ξἀϑαι υϑρ ων, ϑοόου φρονήσει , τοῖς ; : ; ; Θουλάε ἸΘοϑηκάνι φμαε  πϑεοϑδη τηδηΐθι5 ΕΠ σούοητ, ὃζ ἐαα] σοἰ σιτατο πᾶς ας 
Ν Υ δὰ " .“ δὺς ἐλ 

δὲ χερσι Ὁ ἀν ἐδ με δὲ "ἢ Ὁ βόθυν παδογοηὶ δά οαρίοηάιπι ἰ4. αοά «ὦ 
ἡ9ςΕ) ν καὶ ἰαφω, ὥςτε Ὁ μϑὺ φϑῦοον α- ξαροζου, ὃς ργοίξογποηπηγ,ιιο (δ6Π|- « 
ρῷν, ὃ δὲ κἰ ασουϑδώον αὐα  έπειν' οὐχϑεοῦ πὶρ-ὀ τοῦ: Παῖς νηϊπογία δὲ ἰρίο ἔλέξιις ἐχίθς, ἴΠ « 
ΕΟ ἢ ᾿ πιεοοπέξογαπι. δῆτα πιιηγαπα Ρτουϊάοτο ἃ 

κα ταὶ ὑπασίς υορϑυος συ “μ- ὙΡΗΝ ᾿ (ᾳκαγω ζω ἣ 7 οὐπέξα ροτογο, Δ] ι15 ΑΓ Πα σ γα τη, ρόγπ- κα ἣ 3 ͵ γ.} Γ «, 

ὥμαι «δος εμκφυτον. πρίθονοαν δ γέ ἕξω (επυαῦ ἐπι, δς εἰσί ἀο πὴ τοῦς δά ποτία- «ἃ 
͵ ΩΝ ΕῚ -“» ΕῚ »ὉἭ μ ν᾽ δ 

πόρτα τῇ [ἐμῇ Ἔ ανιϑοφπινῇ Ὑγωμ(ἢ γ τς. τἱπην ργοίξογπαπι Νοσας ταποη νι Πρρο- « 
δὲ γεροὶν ὁπλοφορήσω , διώξομαι δὲ τω ἵα-- «εηταιτ σϑπούδιις σα ὸ ἀΠ ραθοῦ: φαοά α 

αυϊάσηι πιοίτπι5 εἰς, ιιαπὶα Ππαξιιγα ΘΠΠ1Ο. ἐἐ 

Δα Πατοίςεγε. Νδηι Πρροσοήξαδθτος δηκιῖτ-᾿ « 
ἄετη ἱσποζαῆε αὐτοῦ, σπὸ ραέξο ρἱ είς. « 

«ε Δ ) Ἐν ὟΝ φ μὰ Β . ᾿ 4 Εν . 

“οἱ εὐ μον ἐν Ὡἢ φρότ ὀμμλνόςο, ον" 4116 σοπηπηοαίτατίθιι5 ἀρ Ποπα  ΠΊΡτ15 1ΠΞ « 
᾿ ε Ἷ δ . : - , 

συμπεφυκένα τὸς υϑὺ γὸ ὑπαοχενζυρϑς οἰ- ΓΤ) ποπτὶς ντοπάπ1 οἤοτ; αοατις ραέξο πλι]- ἃ 
7) “ λ σ΄. υϑ 7 Ἷ Ϊ ἢ ϊ “ τὸ μαι ἔγωγε πολλοῖς υϑὺ Ἔἰτορᾷν ἢ; αὐ, ϑοποις [ἰδ τοΡης ἱποαῃ αἰ 5,4 1145 Θόας ΠΆΜΙΓὰ σοῃ-" α 

ΕἸ ΕΙΝΩΣ ΔΗ ΩΣ “ι σείπε, ἔπ σοπποηίγοῖ, ἔσο νογοί! ἐαίτα- « 
ἀσρηυϑρων ἀγαθων “πως [γοπαῦς, πολλοῖς Ὥ Ἶ ἐπ εχῆς 
ΤῊΝ ό : ρα ϑα  ἐϑὴ τε ἀϊαίςοτο., Ζιαπι 1 40 σοἠίξάειο, « 
9 ΓΚ Ὁ ὙΕΕΡΕΙΠοζοπτυ μι στοος ΩΣ Ἴ φια Πίρροσοηταῦτί (πητ΄, Ἐλοίδηη : {τη ε 

͵ 3 Δα ς᾽ ς ͵ ε , 5 

Ἔπτολφου ἀν. ἐγώ ἢ, ζω ἱπαευήν καθω,οτὰμ ὃν ἐείςεπάοτο, Ποπλίπιιπι το ιΙογ πη ΠΊοΓς 
΄ς ὲ ͵ λ ἘΣΟΣ ] Ἂ . τ Φ ᾿ 

Ἐχιτὸ ἵπσου Ἄυομαὶ, τὰ τὸ ἱπαυκενζασρου ἐρα ἐ ο τὰ τ ἐν νῆας ον Ὁ - 
, , ΠΟΛ ἐμὴ τὰ Ζυῖ αἰ ἔπτασις ππ|, ἥτιαπ Ππρροςᾶ- δήπου ϑξαποξάξοιαι τυ ὃ καταζαΐ, ΕΙΟ ππ θυ, εἶα ον Διο σωξονς 

τ ποττν ΤΩ ἘΕΎΕΕΥ κῆ; ταιγιι5.. αἰ ὃς ἀἰπ141 δὲ γαγίπι πη σόπιρο- « 
γήσω γυγα μιφιξσομιθ)»"Ὁ ΚΘὶ ὠτοὸ ἰρ ὦ Πὶ Ροτοτῦι Ὁ Ετο γγατογοα Πας οτίαπι ἰπ ὡ 

ς ᾽) 3) ἩΘΩΙ Ὑ δι »ἱ ᾿ ἜΕΥΤᾺ ΤΣ Ἰ 

οἱ ἀλλοι αν, ϑ 9 ποι" ὥστε Τί αὐἈλο;Ἡ ὀχοκιρετος Ραττό πη] Του! σοη!οίοπο,, ΖΗ 4ΠῚ Βίρρο- « 

ὑπαοκέγζξυρος τὴ πάλιν σέεύϑετος γέγνομαιξ σοητάστιις. ΝΠ οἰ 1ς |6 ἀποδιις ρτο- « 
ΡΕΥΥ ι. ͵ τς ἰςὶ ἱ ᾿ ἰςδαῖ. ΕΞ ἔπι δ᾽, ἔφη; γὸ τόδε συλεονεκτήσω τῷ ἱπαοχεν- Ἑ (ρἰ οἰεθας, ὃζ φαγίδι5 ἀπαθας δά ϊοθας. Ε- ας 

ἔν, ἀν κὰν Οὐ, ον: 5 κ ν᾿ θο νεῖο ἤϊατιοῦ Οσ 15 ντδὲ Π ἜΧρΙογάῃ- ὁ ζρϑ' ονϑρ γὸ δύοιν οφϑουλίιοιν σοϑεωξφο- 8 Ρ ; γϑ' ὁ υδὺ γὸ δυοῖν φ5 "ἢ 4ο, ὅζ αὐτγίδθιις πιαζίοῦ ργαίοηταπ), - α ΥΥΥΣ » ΠΑ ΔΝ “Π ᾿ ῃ ; ὙΕΡΤ5 

τὸ οὐ δυοῖν ὦτοιν ἠχϑυεν' Θγώ δὲ πεταρσι μἂυ ἰχης οηὶπὶ ὀάιταπα σΟμ|5 πη α]1 ρτοίρίοῖοη- ὡ 
3 ΄“ Ἁ 5. Α "ὁ τ χοὸς δ ὰ . Ρ ΟΝ 

ὀφθαλμοῖς πεκρία οφίμαι!, πτεήαρσι δῈ ὠσὶ τοπὶ Ποπληὶ Πρηϊπόαγο, ὃ [ἢ ἀἴσατο ΠΟ ΠΊ ἐς ι ἘῸΝ νυ κῖς "ΠΝ 
ποδϑα)εϑήσομφ. πολλὰ ὙΣΡ Φασιὶν αν, ϑ62- ταῦτα ἀπὸ τς ἰρίς ρτίτις βεγοίρίατ. 

“3 γν Ἢ "“" Ψ,. Ἔν. 3 ! ͵ 

ποῖς κα ἵστασον τοῖς ὀφϑειλ μοῖς “αὐδϑορανγτα δηλοίου πολλὰ δὲ τοῖς ὡσι δ Άοἰκουονζο, σηζφήνειν, 

1, 

Ν 

ἣ 2 9 ͵ 3...(1 -  ρ 
πώ, τ' δὲ, ̓γαντίον αὐα δέν ομαι τῇ τόίσπαου 
᾽ ᾽ αὐ 5 Χ “ 

βώμιῃ. δλλ οὐσυμπεφυκὼς δεδησοι(αι . ὡς- 



ΚΈΕΈΝΟΙΡΗ ΒΕ ΙΟΖ2 
ΘΝ ΟΣ ΚΟΙ 

ἐ « - ᾿Ὶ Ἁ Ἐ ε - 4 ἷν 

» Ἰταηιίς πιο ΠΠοσιηλὴπ παπλστιπι γοξοῦ, Δα ἃ ἐμὲ υδὲ δξζω, ἔφη, .6 «φεῦ πων ἤν. σὸν 

5 οααίτατς σπρίαπτ. Ετ πος 4106 Ργοξεέϊο, 

ἰπαχαϊαττγει φαΐ οπηπο5. Τα Ογτισ: Οὐ] 
ἰσιτατθαίτιαθαπάο πο 5 παοτλίγίῆος ργο- 

Ῥαπτιι", Ιοσοθιης ΠΟΡῚ5 1ρ{5 ξεύοπιιδ, νῖ 

ταγρο τ ΠΟ 441} φογαη, Ζαϊ 5 ΘΕ] ι105 

ἐροίπρρεάίταπετο, Ρεἀϊτουπλ τη ργοίοξξεο- 

πὸ σοηίρίοὶ, πὰς αἄθο παρ πα {πις Ρατ- 

ἀπππὶ ἱτοῖ ἐλοίεη άπ Πτ; ντ οπιηὶπο ΠῸ5 

Ὠϊρροσξταιγος, οἵ Ποιλίμος ΔΙ Γγοηταγὸ 

ΗΟ Ποτορᾶτε,π.8]} αἀίςηῇ ππτοπηπο5. 

Οὐο τινε πος ρίαπι πᾶς νέᾳ; Ὁ 60 τεπι- 
οἵς Ροτίϊ5 ππῆς οτίαμῃ ἴῃ πλοῖο {τ ΠΟΩΌΕΒ 

“ιπαμαπις Ῥοτίῖς οἰεσαπτίοσγίθιις νίαιιαπα 

Ροάο5 ἱποςάοτγο, πα αι! ἀςπιίροπτε, οοη- 

{ριεἴατιγ, Ηἰς ἰρίταγ {Π| ττα (ετταοπῖθιι8 

τητοητὶ ογαης. Ροξφαηαδηινοῖο δὰ ΠΊΘΓῚ- 

ἄϊες ργςτογ οι, ἀποπταραπτοσαίτες Μο- 

αἱ δὲ Ηγτσδη!), (φουπΊαιιο τιιτὴ ΘΟ 105 τιῖπ 

᾿αομλίπος αἀάποερδης. ΝΝοη οηΐπὰ ϑοοίάε- 

γαπῖ ας πη ιἀπὴ ΘΟΓΙΠ1, 4.1 ἀγπηα γα - 

ἄσταμης. Ο πηι Δάπιοη Ποητ,, ργίπλαπὶ 605 
ἱπτεγγοσαῦατ Οὐτιι5., ἀπ οπιηο5 [0] (Δ]0] 
αἀοῆξῃς. Οὐτπ δἀπυςης, ἴτα ἀοίηάἊς 
αυϊάτοταπι σοπηςης, αυστοθας, ΠΠ] αυα 

Ῥεγροῖγαῆοησ, παγγαθδητ; δζ ατατὴ ξογεῖτοσ 

πηραϊα,πιασηῖῆος ργσαϊςαῦδητ. Ετ Ογτα5, 
“υπιπηῚ οπτηία, ας ἀΐσοτο νος θαητ αθοη- 
του δυάδι; πῆς δος ἰπ πχοάπιη οί οΟ]- 

Ιαιάδιυϊι. ϑατίς αάραγεῖ, ἱπχαΐς, φαοά ἔογ- 
εἶτοῦ νοίπος σοουϊεῖς. ΙΝ 4πὶ δ στα ἸοΥ, 
δὲ ρυϊ]ομτίογ, ὃ δοτῖογ οἰ ἐρεοῖοβ νοίεγα, 
Πυλπὶ ρυίμ5. [πάς αιιδηταπ τποτὶς σοπέο- 

ἣ οἰΠτης, ἱπτεγγορσαῦαῦ; ὃς ἢ ἸΠΟΟΪΔ5 ΓΟρΊΟ 
μεἰφε νὰ παύετος. ἃ εἰρομοσδητη, (ς Τ ροῦ πιαῖο- 

ὅπ ρΡρῃγ οἷς Ῥάτῖςπι ργοιοόζος, τοταιηηποτγο- 
σίοπεπιμαθεγο ἰποοἶδ5,δζ ἘΠῸ γεξεγιαπγο- 

Υ . Ἂ ν᾽ τν « ! λ ΟΥΥ, ᾽ 

πίθοις, σαρτῖς. θοθι5, Θαῖ5. ἔγαιηςητο, δ [) σοὶ οἰχϑιτο ἡ γώρφε γ Χρ᾽ {μέφῇ ΕἸ χαὶ οἰ α:- 

σουλπηοα 5 οπηηίθιι5. 1λο ποῦ ]5. ᾿π απ, 
οαγαηάα ἔππε, τη ντ ρουίοτοσ {ΠΠλ115 115, 

᾿ν 4] πάτο ροΙΠ ἀεπυτῦ ντῊ}}} πηαποαητ. Ναπη, 
» Ζαια 'Ποο]1ς5 μαθετ, γεσίο πάσῃ ργετί ροί- 
» (εἴΠο οἵξ; ἐδάηνας {1 ἂρ Βομμϊηίθιι ἀς- 
.» ἔφττα ἤτ, ετίατη σοῃγπιο 5 ἰρή15 σατοῖ. δοῖο 
τεποίάατος α νοῦ δα εος5,Ζαὶ ε ἀςξεπάεθδησ; 
ας τοξξς αυϊάςσιι α νοῦ ὶς ἔλέξαπι Νά πος 

ον ἀν. νἰξξοτίαπη ἱπυρείπιῖ5 οοῃίοτγιιατ. Ὁ αἱ] δια 
ΣΙΩΣ ἐνννον τεδάιεσγπης, 605 σάρίίιοϑ ἔθ ο {{|5: 

ἤιο5 {1 ηυϊάοπη ἀἰτηἰττίπλεβ, ἔλέξατί μος, 

ΜΝ ἈτῸ Δι "9 9) «9 «τιϑυμμδν -- 

θυμὸϑιιτῶν. νη δι, ἐεφασαιν οἱ ὠλλοι πόρτες, ὑδο χη 
ἱ κὶς “ ᾽ Ἵ ν᾿ 27) ε ὍΝ ͵ 

χα ημας γε. ον πότ δὴ Ἐφη η Κύρος, τί 
“- " 3 λ Ι “" ἂν » 
ὅΐω, ἔφη, ἐπεὶ σφύδρα ἡμῖν ζχῶτα δυκᾷ, εἰ , 

δα ἢ εν ΩΣ , 5. ΣΥΝ χων 
(4) νόμον Ἡμῖν αὐὐίϑις ποιήσοι κ(εἴλτυ., αηα θὸν εἰ-- 

ΤῪ 3) ε7 ) Ὰ ͵ 2 ε »“" 

γα οἷς ἂν ἱστοὺς ἐγώ ποράσω, οὖ τίς Φανη πε- 
“ε ἀν 3.0. ᾿ ἢ ͵ 

Φιυμλῦ πορδυονθδυος,, ἐαν τε πολλζωυ εαν τε 
» ψ, «οὶ ! Δ να 

ολίγάωυ οδὸν δὲῃ διελθεῖν οἷνα χαὶ πλυτάπα- 
ε ͵ » ς .3 

σιν ἱπποκενζζωοϑις οἴωνται ἡμὰς οἱ αὐ, ϑεφ- 
ἢ ε ν ἢ ΦΨΝ Κπαα 

ποι ἐῆ; ο μῶν ουὑτῶς ἐπηρετο᾽ οἱ δὲ πόυτες 
! «“ " “. ᾽ οὶ 

Ἴ σξον επτηνέσοιν. φ:τῈ ΕΤί χαὶ νιοῦ ἐἷξ ἐκείνου σένανε: 
« ’ Ν δέῃ. ὧδὲ ὅπ: 
οὕτω γραῖΐνται πδβσοι ὁ συνεὶς αὐ τὸν καλών 

3 ς λ Ε ᾿ς -“ 2 τσὶ 

καἀγαθανν ἑκὼν ὀφθείη πῇρσῶν οὐδα μοὶ πεζὸς 
ΓΝ ς ε λ ἈΥ ͵ Ὁ ͵] Ὁ « 

ἰωνγ.οἷ νϑυ δὴ εἰν αὕτοις τοῖς λϑηϑις ἡσαιγ.ζευμ(οὲ 
Ἷ », 535 Π εἰ ΩΣ .- ὦ ἡ ἴξῳ 
δὲ, ζω ἔξω μέσυ ἡμέρας, τοδϑφήλαυνον οἱμῶ- Ἅ δος 

ε δ' ιν ἐν 7: Υ: « ἣν 3. . ΕΣ έσουη-» 

δὸι ἵπασεις κ᾽ οἱ υρχθιμιοι ἵπποις τε λον ΤΈς οἡ- μέρᾳ ἐτ' 
͵ 2) ε ῃ 

χμαλωτὅς ὦ αὐσγρας. ὅσοι γὺ τὰ ὅπλα. παρ- γινεῦ, 
, » 5 5 λ “Ὡξοοηλς 

ἐδιδόσαν, Οἕκ ἀἰπεκῆφνον, ἐπεὶ δὲ πσθ9ςλο.- 
κὐτ. διδι ᾽ ͵ « 

σαν, τσσζτον μϑὲ αὐτὴν ἐπυνθάνετο ὁ Κ ὅρος 
φὰς 9 τ ν ! κ᾿ ᾽ ᾿ ᾿ 

Εἰ στυοι πλυτΈς εἶεν αὐτώ; ἐπεὶ δὲ τοῦτ ἐφα- 
᾽ ! ᾽ “ 3 «.: 

σαν, ον τ Τα ἡρῶτα ο,)Τ] ἔπσραζω. οἱ ἢ διη- 

γϑιώτο ἀνεῖῃ ἐποίηδοιν , ὼ ὡς αἰδρείως ἕκα σα. 
ἐμεγοιλυχϑρϑέωυ. ὁ δὲ διήχϑυε πόώτα ἡδέως 

ὅσει ἐξούλοντολέγφν. ἔπάτα δὲ αὶ ἐπήνεσεν «ὦ- 

σὸς οὕτως" δρλκὰ ἡ δΉλοι, ἔφη, ἐφὲ ὡς αὐδρες 

γαϑοὶ ἐπλύεοϑε. καὶ γὸ μείζους φαίνεεϑε καὶ 
χοιλλίους χαὶ “9ρ,ϑΤΈρ9ι ἢ σόϑεϑεν ἰδῴ. οκ 

δὲ τύτι ἐπυνθείνετο [ ἤδη ἜΚ αὐτο χαὶ πόσην 

ὁδὸν δεηλᾳσοιν , χαὶ εἰ οἰχοίτο ἡ χώρα. οἱ ἐ- : 
“διελάθ "ὦ λέλϑν ὃτί χαὴ πολλέω Ἵ δὴ ἐλάσειαν, καὶ πᾶ- 
;» σάφα} 

γῶν, χαὶ ββοαΐν, χαὶ ἵππσων » χαὶ σίτου, χαὶ πϑρ-- 

τῶν ἀγαθών. δυοῖν αὐ, ἔφη, ἐχημελυτεονή- 
Το αν Κἢ ᾿ ΄ ΑΙ, ΕΓ, 

μὰ εἴη, ὅήτως πε κρείηοις εσταθα ΤῊ ἐχόντων 

χαὶ ὅπως ὐξι νϑυούσιν. οἰχουνβδμη μϑὸ 
Ἀ ΗΛ » » ἜΡΙΣ 9. ἂχ 

γὸ χώρα πολλοῦ αὐξιον κτῆμα;, ἐρημαν δὲ, ἂν- 

εϑοϑνπῶν οὖσαι, ἐρήμη χαὶ ΤΥ ἀγαβθών γίγνε- 

ται. τὸς μδὺ δξίυ αμμείνονδροις οἶδα, ἔφη, ὅτ 
3 , ΕΣ “ “ Ὰ ͵ 

ἀπεκ)είγαΐε, ὀρθεΐς “ποιοξυ τες" (τότ γὸ κ«- 

λιςτι σωΐᾷ τίω γίκίυ) τὸς δὲ “ἰρδαδιϑύνας 

᾽ ἣ 

αὐτὰς 

ντοααϊάςηταίο, ΠΟ ἔγο οἴιπὶ σοπημηοάο . ΕΒ αἰχμειλώτοις ἢ τε ΕΙΣ 

τισι. Ρυϊηγπν ποη πο σαιογε αὐ ΠΪδ, ποις 
οὐξοαϊτο μος οος ποοοῆο πππουῖτ, ΠΘ4Πη6 οἱ- 
Βοος εἰς ράγατο. ΝΟ οηΐηι σεῖτς ἔλῃις ΘῸ5 
ΒΕρΔθίπλι5. Γλοϊηάς Ὠἰς ἀϊηλ 15. Ρ᾽ ασῖθιις 
Ετίαπῃ σαρτί 5 ντοπγαγ. Ν)Πὶ {πτεσίοπορο- 

πϑτ' αὦ σώμῷφορϑν αὐ ,ὡς ἐγώ Φυρμιὰν» ποιύσα)- 

μϑω. ποοῦτον μδὺ »ὸ γιοῦ Οὐκ αἰ φυλάπεοαῖ, 

φοσὲ φυλοίῆν τότως ἡμιας δέοι, εἰσὶ, αὐ σιτο- 

ποιήν ] τότες" (ἐ "ὃ λιμῶ γεδήπε Ἔποκτε Ούπιρ' 
λ 

μοῦ ἂν αὐτο) ἔπάφτα ὃ χαὶ τότυς ἀφέντες, πλείοσιν αἰχμαλώτοις γρησύμκεθου, ἐαὺ γὸ κρῳ- 



5 ΤΣ ΠΥ ΥΩ ΕΒ ΤΙΙ ἰοὶ 
΄ - ϑ ε «᾿ν « » , ἐς " . . . 
ἤζωμδυ τῆεχώῤας, ἀπόᾶυτες ἡμίν οΙ ῳ»“(υ- Α τἴτί πιδυῖ τς 9 ΟΠΠδς ΟἸ15 Ἰηφοΐας ΟἌΡτΙ- 

τὴ οἰχοιοῦτες αἰχ κθίλωτοι ἔσοντο. μᾶλλον τὸς μβαδοθίμιις. Μαρίσηας δάεο ςετοτῖ, 
ΓΝ ας, ἰδῦντες καὶ ὠφεθένζις με- ἀυυπι Πιὸὺ5 νῖιος ἀϊπη Πόσαις ν]ἀείιητ, 

φῇ ἀρ ΑΝ τ» εἰ πηδηίατγί {πητ ; δὲ ράγοτα ροτίις νοϊςῆζ, 
καὶ πειϑεοϑαν αἰρῆσο : ' 

νούσι ΓΙ ἄλλοι. Καὶ πείε ΜΙΡΊΘΔΥΤΩΙ 4ασατη ργοο ἀςσογηοῦς, ας πιρα (δπτςη- 
, δοδενονο ο ο ἰ μ ῖ Ἵ ΤῊΝ : 

ὙΠ ΗΝ Ἀαλλον ἡ μφγεοϑαι. ἐγώ μδν δΐευ οὕτω γι- ἤχφεῇ, δὶ αὐ αἰϊας αι πάτα Πγα]ἰτι5 ντ-- 
ων Η ῈΣΣ ει ων») . . . 

Νὶ δ᾽ δα γωσκω" Ἷ εἰ δ), ἄλλος τίς ορφὶ αμκείνον » λθ- ἐἰοτ, ργοίοτγας. Π} Πα αἰιάϊτα ἔλοϊππ Δ οοῦ- 
πρόρς “,, επλνό ν λων ͵ ᾿ ἱ ι Ε ἀμόοα, γέτω᾽ οἱ δὲ, ἀχϑύσαντες στευήνοιευ ζωῶῦτα (επτίοραητ. Ιτάχας Ογγας δάἀποσαῖος σὰ 

« νε ; ΤΩ τ105 ἢἰς νοῦῖς δἀ]οσηυίταγ: Απίηγδονε- 
ποιᾷ. οὕτω δὴ ὁ Κύρος σε: σβονχ μας πα Τὴν ἀρξον ίο ἀ 1: , ἢ , ᾿» » “-“ Φ 5) ᾽ Ῥιο Ζῦοα ΒΑΓ 
λωτοῖς ,λεγή ζο.δὲ᾽ αὐόρες. ἐΦΉ , γεου πε ο7| 
9 , ᾿ . Λα φν Ά - 5 Ρ' 
ἐπείκοϑε, ὥς ψυχαὶ «ὐξκεποιήσαοϑε. τ- τααὶϊ νοῦς ἀσοίάει . σχιγαψιαα απο 1- 

τε λοιποῦ, ζὼ οὕτω ποιῆτε » οὐδ, ὁτιοιοῦ κα.- ῃ 4Ἐ πὴ, αι] ἀητὸ ὅδε νοῦς Τὴν ἐπρβίαηε 
ἐν θυ το χβϑοτνν ΜΛ εν ψλλνς οηρ νος [Ι᾿ροΙετὶς απτοπὶ ἀοπιος οαίάεπι, ὃς ἰἀθ πλ 

εὐ  μμεμἔνωΝ Ὡς ὑννθδς ἀκον (ΟἿ ἐχοοϊςτῖς, ὃἃζ φαταπγάς ι [ἰοὺ Ἂν χρή μὴ ὩΜΥ ΌΜΩΣ οἷα ςοΙοτίς, ὃζ φαγαπγά οι πλὉ] τιμαὶ 
οςπὸρ χα ασῷ9 ὦ τὰ ἐν νοι λγγρη το φοπίπεταάίηο ἀοπηοίείςα ντοηλίηι,, ἃς [τί - 
χίὰς, κοὰ γώθφιν τίου αὐτίωω ἐργασεοϑε, καθ ἄοιι νι ποάο, ἱπ] οτος νοίξγος νοῦς ο- 

Πρ εν σΡν ἐλ , ᾿ ͵ ἐν 5 
γωνειξι ταῖς αὑτοῖς στευοικήσετε, καὶ ππωῳ- τιτἰπιρογία πα ΝΟ ας ταπχθῃ αάποτίας ὯΟ5, 

᾽ὔ 2} «“ “,ε»-»-» . ᾿ ΨΞ 

ϑὼν Τὴν ὑμετέρων φέξετε, ὡςαξρνωῦ. ἡμῖν γ6] φιιοπηαιαηι Ἀμὴν δὰ. ὐὴ τὰ ἂς { 
Ε δν τ  ὩΝ ρ  δη “κα σαϊΐς αἰπις αἰ ατίαι ν οὐἱ5 ̓ ηταΐε τὶς, πος ἴ-- 
ἔδιχᾳ οἱ νϑὺ τοι οὐ (κϑχ .9ε σσοῖξ ἄλλῳ σὐτὶνί Τ αὖ ψ ἐκ τι ΤῊΣ Ν ᾿ 
ΕΠ ερ κ τττο πᾶν ΡίΓριο νοδὶς ρυσηῃαδίπιις. ΙΝ 415 νεσο 
μᾶς δὲχαι ἀλλος ὑμᾶς αδικῃ , Ἡριῆς “Ὁ ὈΑ ΝΜ, ς, ταὶ τίν ΜΘ ΟἿΣ ἱηροτοῖ, δά πος αγπγὰ 4ο- 
Τὐπως δὲ μκαρθύμεϑοι. ἢ ὅπως μησὶ, ἐπαίγελλη μηδεὶς ἔροιτο. Εα αὶ ἀετυοτίητ, τιῖπὶ ρασθπι, πὶ 
ΠΝ ΩΣ ςρατόύῳ, τὰ ὅπλα ρϑςήμαξ κομί- φδἴοτγα., αι ἀϊοίηγις,, πῆς ἔγαάε ἤάθο- 

ΕΝ ἐμ μβλχνννξριουὶ ἔνα ἬΝ πὲ δε  αμαμν ἐν ἀγηλα ὈΕ]]Πςὰ ΠΝ 
Ἔν ον ὐ λων δε ἢ ϑἰγορδξί «ἀεροίμοτίης, απο 15 ζο5 οτἰαπιεχρεάϊ- 

πο π ῇ ΡΠ ς τἰρησηι {ιςορτατί ἔα πιι5. Οοα ἢ αι 
ἫΝ κὰ μα Φσποτίθωνται ὁπλώ, ὅλ τϑτοις -- νοίγιπι αηΐπιο δοπθιοῖο δὰ πος ασοεῖ 
καὶ ἤθη μκεῖς Ἵ χαὶ δὴ φρατάυσομεϑαι. ἐαὺ δὲ τίς ὑ- (οτῖτ, δὲ ἀροῖο {ιυ!4 ἰρίππι ποτα σαιηα, 

᾿ ὌΝ 4 ἊΜ (. ἶ Ὀ γλΝ ἐδ, ἢ ΠΝ ν , Ω " - ρατ, δῇ, χαὶ ἰὼν ὡς ἡμαΐ ἀὐνοικῶς, καὶ ποράτ- ποίας ἄοσοτςο ραγποσῖς : ἐπι πος νὰ Ρ6- 
᾿ ͵ , “ ε « Πα 46 ΠοὈἰ5 ρΓοπιογοηήτοι., ἀῖ116 ΔΠῚ1- 

τῶν διδωσκω » τον ἡ : , 
πρκαι σὲ γ Φαίνηται,, αὗτον ἡμεὴς ὡς οαπι, ποῇ νῖ ἔδγπππι τγαξξδρίιηις. Ηας 

αἰϑιεψο- ἀὐεργέτίωυ καὶ Φίδον, ὅχ ὡς δούλον, ἡ πξ εἐ- νος ὃς (οἶτε νοΐο., δὲ σεϊογὶς ἀςπαηιίαγο. 
δὴ ψουνϑυ. φῦτ δῖζωυ, ἔφη, ἀὐθί τεῖζε, χαὶ τοῖς Οοαῇ αυίάἄαπι, νοϊπτατὶ ποίεγας τοῦτα: 

ἜΝ: ΔΙαῖγέ ἌλετΈ. αὐ σ᾽ ϑα »ἔφυ, ἡυδι" βαηάο, Ράτογο ΠΟΙ πογίησ: δάμποτγίας τος Ὧρ5 
ορυΝδν δι ἐὰ οὐδε; Τὰ ἀπιοῖτα, Ζιο ΠΟ ὶς ἐπ 1]}05.,. ΠΟη 1ΠΠ[5 πὶ ΠῸ5 

ΝΡ ΛΕΥ ἀπ κολν ΟΕ ΥΠΝΉΘΝΝ Πεἰπιρετίαπι. Ησο ηπιπὶ ἀϊχίῆοε, 11 εο 
Ε᾽»": τότος ἡμας ἀγετε, ὁπὼς } ἡμῆς Οκείνων, 1) λάρτατο,, (δ ργαίξατατος μαο ἀϊχογαπζ, 

εἰνών, "9 «ς ᾿ὕ, ἐ ι “ ᾿ ὃ ἦ 

" τς, μα ὀχ όνοι ἡμῶν" Ὁόχωσιν. ομδὺ τα εἰπεν' Οὐμππιαας ἀπε ΠΗ] ςητ: 1 Ἔπιριισ ἰαπὶ ας - 
ει ! ᾿ -“" 3) 5 Ξ ἢ Ν Ὰ Ἔ 

ἀπ ἐκεί- οἱ δὲ κσρϑοεκύνησοιν ΤῈ, χαὶ ζωῶτα Ἔ ἐφασαν τῖτ, ἰπχαΐς ὕγτις, ο Μεαϊ ὃς Ασπηεηὶ), Υ 
ον Ι! δνετς γανδι ἣ "7 ε “ “ Ϊ Ἂ; νων οᾷ- πρ σειν. ἐπεὶ δὲ ἐκήγοι ὥχοντο, ὁ Κῦρος εἷ- Οὔγπος ΡΓαπάφαπιις. Ἀδς αι 46πὶ πόθος 

χιϑε. ΤῊΣ ΠΥ ΟΥ ΜΓΡΟΉΝ, (ατίας νοῦ ἱϑ5 [πιάϊο., πο Ροτυΐηλιις,, πιας 
Ἔβδ ἜἘΡ τς θυ τη δὲ Ἀν χν ὧν ΟἾΡᾺν χίπγο ραγααίπηι5, τς ατσο, ποδίί]με ραῦ- 

“χοῦ. πασινημῖν. παρεσκάσαςαι δὲ ὑμῶν τὰ ἔχητή- τοτη Ραγατὶ ραπὶς αἰ πα  ἀἸαπη πλϊττίτο, 4.14 Π:- 
2 ᾽ ΠῚ 5 5 5 

δεια,, ὡς ἡμής βέλτιςα ἐδχουα μεϑοι" δας ἀόαιίάοπι (λτ5 ρτο νετ!ας ραγάγαπι ες 
Α « ὦ ͵ οω ͵ ͵ὕ “- Η . . , ῃ 

τεχαὶ ἡμίν πέμπετε τῷ πεποιημϑῴου σίτου ὃ Οδίοηϊ  νοτο, ἃς Ρότις, Π1Π1] παίτατο. Ηχσ 
επί πα ρῇ,, φααητιτα (τίς οἵξ, ράγατα παθο-- 

εὐ α δῇ ἢ ΣΝ ΤΑΝ της. ος αυτεπὶ ΗΙγοδηι) ἀςάιοίτο ρίο κα 
δὲμη πεμιπτετε, μη δὲ πιῴν. ἌΡΝΑ γὼ ἔχοι δὺ τὰ θογηδοιια, δζρτίηςῖρε5 φιϊάςπὶ δα πιαχί- 

Β,'΄φι ψὺ ᾿ »“" 7 . - 

παρ ἡμίν αὐζις παρεσκά ασμένα. καὶ ὑμάς Ε πλδ, αὶ ποτα νου δ ἐπητ; σφίεγος, νον] πὶ 
δ[, ἔφη, ὦ ὑρχαλιοι, Ἐ ΔΙ αγάγοτε αὐτὸς πχὲ {ετίε Ῥομμαιας ΕσΉΒε; ἀξρίηιδε ἸΡΗΒεΗ 

᾿ θυ τίν ΝΥ "Δ , ᾿ἱποῖ ἀϊ Ϊ [Ν ο (αὶ σκοναὶ, τὸς μδὺ “οὔχονς σχὶ Τὶ μεγί- ἄετο,ν δ ποῦ {1 ᾿πλιιπ γΟδ 5 Πιογίτ. Ναηι 
ὑμ ἘΔ ὑσοῆ “ἈΝ τὰ γηδοι!λ νοδί5 ἱπῖαστα ἔππε, ἱπ 41- 

ὙπῸ (γὐνώ νῆμα 5) μιᾷ ἐἐ κεωνη, ὠφ αν οδτ Βμς ἰτἰάοπη ραζατα ἰπητ οπλῃΐα, οι δὲ Πξς, 
χη καλλισα ἐχφν᾽ χ᾽ ἀὐ(ὶ δὲ δείπυάτε, οπουη- 

ε» Π ε ᾿ 3 «“ ᾿Ὶ ω 

σῶα δδειςὸν ὑμίν᾽ καὶ [ΡῈ ΤᾺ ἀκέραιοι Ωἢ σκηναί. παρέσκφύαςαι δὲ καὶ οὐθαδὲ ὡςτὸρ καὶ τύτις, 

1.4 

« ᾿ δ ᾽ 

ἥμισυ. ἱχονψὸς δὲ ἀμφοτέροις πεποίηται. ὅψον 

ἀἰέχη 

γε ὄρ. 

ῖ: σαρτὲ 

μὲς τοηΐο 

οἰοηλες βτὸ « 

{᾽ς ἢ ἀοίποορο νος ἴτο σοιουϊτίς., αἰεὶ ΖΝ 



" 

1ο4 ΧΈΝ ΟΡΉ ΘΕ ΥΝΦΥ ΘΟ Υ Ὲ 1 
ᾧ τ τα δ τὰ 3.7 3 πεν Ἂν «“ Ν ΔῊ τω 

ἩΙαά νισαείοίτοτο, ποέξυτπᾶς ἐχοιθίας Α τότ δὶ ἰσε αὐκφοτεροι, ὅτὶ τὰ δὲ ἔξω ὑμιν Ω " 6 Ρ] ! 

πος οδίτατος νος εἱς, ααοα δα, πα ἔουῖς 
{ππητ, δὐτπίηέϊ: νῦς δας θα 1 τα σε γα 15 
βαπε,ρί! σαγατο, αἴ; ἀγπλα οἰδ πξοττο, Νος 
ὅπ οαΐην απο πο δ ἑάητ, 05 ἴπ τα εῦ- 

Παοὶ 5 παθδπιας: Ἰταὰς Μία! ΤΊρ ΑΠ|5- 
ὅτις ΠΉΠΙτος ᾿απαθαπτ, απο ράγατα οἤης 
οπιηΐα; πλατατίση; νοίτιθ5, σος πασαητ. Ετο 
ἴατι ἰρίογιιην ἐααὶ ποροατία παδεθαητ, 
ταἰϊττο σαῃταιο Ροτῆς ἐς ρϑηῖθιις ἀἸΠλ] ἀἴος5 
Πησ 5, Πα] πες οδίοπίο, πος νίπο δ α1- 
το; φυοὰ Ογτῖ μλἘτε5 παῖς παθεῖς ρατα- 
γεπτ, Πα Ογτι5 ἘΠ Ἰρῇς Παῖς Δα ξατίπι ἀΪ- ΒΕ 

Ογνονρ ἑοταῖ. ᾿ς νοτο απιοήν ἀἸχογατ ΟΠ ΠῚ, ὅς 

ἔσ. 
"4 Ὁ} βδεύπι οὐ πὶ. αὶ ἄς ργατεγἤμπεητο ἁπλῆς 

Βιαυτίγοῦον 464; τος ρυτε τα Ρετίς σα- 
ὯΔ. ΖΕ ΠῚ ταπόδια τατα οοητ; σΟΠΊρΙαΓος 

σοΓΕΠῚ, Ζαϊηο5 ας ἄςηοβ, Πἰποίηας ΠπγΠτ, 
νιηὰς (δ οἰγοῦτη σα τὰ οσσιυταγοητ, ἴα Π|τ. 
Ἐχιιίπγαδας δαΐην Ππγι} παης σατο ἴαπα 
ἔοτς, ἢ φυῖς Ἔχτγ πίθοις ἀσσσάστοτ; Ππ18] 
ξατασιά, ντ ἢ] ἀ 5 ρΘΟιΙΠία5 αξογοης, εχτ 
ἴγτα οαἰξτα πιβοτοι, σαρογοταγ, πος ας: 
ἀοηγ τα ἀσοῖά τς Ν πὶ ὃζ δαιπιρ θαηῦ πλι}- 

. τὶς δὲ πγυϊτί πποῦς σάρεῖ για αατοιη ροσα- 
Τῖλς ἀπ] ἀ Ἔτη 15. 0 πος σοριῆ θη, το]ῃ- 
απέρθατς: ἰςᾷ ποι ηο5 ᾿ρίος πηαξξαγι [ΠΠπτ. 
Οποξιξξαμῃ ε(Ε, νῖ ἀξίποορϑ ἢς {᾿ σα ροτος 
υτἀεπηὶ; ας] θαπη ἡοξξι οὈποτγίαητοπι 

Ττοροπηος, Ετ Ῥεγίς αυϊάθπι πος πιοαο ἀἐ- 
δσόθαητ, Μεαϊ νετὸ δὲ βοτάθαητ, ὃέ ἐρυΐα- 

. Ῥαπταν, ἃς τ᾿ γα πὶ σαητα (ςπγες Ομ] θέϊα- 
δαπτ, δζουηηὶ υ1]ἀγίτατε δᾶ Τεϊοτατοπιτις- 
θαηταν, Ναί εἰ (πο ϊ ἡγα]τα σαρτὰ ἤτο- 
ἕασπόνε ν]σ] αητῖθις5, σιυσάασοίοητ, πη] ηἰ- 

σγακατὶ; τὴε ἀδοῆοτ, Μϑάοεισπι νεύο τὸχ γαχαγας 
βεηιοίε. Ἐᾳ ποίϊο, 414 (γι ἀδιεγαϊ, δέ ᾿ρίς σιπὴ 
διῶν 

Ὀδί Βογη δ θι15 ἐΡΎ 5 ογαῦ, ν οἰ ατί, γα Ρ πη ς 
στα ; ἃ Μοάος σεῖογοϑβ [ἢ σα γῖ5, Οχ σας 
Ῥτῖς ραυέϊς ας ς ριιτααῖ, αυο Ἰησοπτοιη 
Τετορίτιτη ααάϊγου. Νὰπὶ Μοάοτγιτη ἔλπιὶ- 
114. χαΐα ἀοηΊηιὶ ἀΠοο ΠΠἸΠοπς, ὃζ ρογροῖα-: 
Ῥαηϊ, δέρογπιερεραητ: ργα ογιῖπι πο 5 
Ἂ Πγεοτὶιπα ΘΧοτΟΙτ νἹπὶμ. δὲ δ]1ὰ πγαΐτα 

Πια]αίπισαϊ ἀοοορι της. Οἱ ατὲξ ΠΠ] ΧῚ 
ἴςε, αιχὰς ἃ ροτίατη πόπιο νοπίγεῦ ρτατοῦ 
805, 1 σα πὸ ᾿ρίὁ ἑα ατι Πιοταπτ, απ γου- 

ὑ αἵ, εχμὼ 416 σαίτγα Μ τας δ ΓΤ οἰ τθιι5 Εἰς νδοιια, 

ἐπ) 

ὨπΠ4σ, 

ὁζ ἐστε Πας τρίς τοι ἴτὰ (ὁ Παῖς σουποίοε: 
Γ ὅ- ἡ ν 2 ὑπ ι 

{ΠῚ ν οὐ οἴππη ἐλ  ΠλΪτα] ὅζοοητγα Ογτγατη δὲ Ε τοπτεδὸν χενον ἡχοῦεν 61) αὖ μυΐδων καὶ τυ 

ἡμῆς; νυκτοφυλακήσομϑι, τὰ οἴ), οὖν τοῖς σγκη- 

γεῖς αἰὐδοὶ ορόατε "πὸ τὸ ὅπλα ᾿ϑτίθεεἷε. οἱ γὸ 

Οὐ» τοῖς σγκηναῖς ἄπτω Φίλοι ἡρίν.οἱ »ϑὺ ὁ ἡ μιῆ- 

δὸι ὁ οἱα μφοὶ Τί γφα ζω ἐλοιῶτο, (εὐ) 

παρεσκά ἀσμενα) ἡ ἱμώτια μετα λαίξοντες 

ἐδείπγοϊω. ἢ οἱ ἵγχαοι αὐ εἶχον τα ὅχετή-- 

δεια,, ἢ ἴοϊς πξρσαις διέπτεμιπον τ πότων ἐξ 

καςοις τὸς ἡμμιισάς. ὑψ{ον ἢ Οέκ ἐπεμτοων, οὐ- 

δὲ οἶνον, οἰόυϑυοι ἐχάν τὸς ἀμφὶ Κα ὅρον, ὅτιἔ- 

φη ἀφϑονα ζαῶτα ἔχφν.ὁ ἢ Κίώρος (αὑταέλε- 

νυ, ὄψον μδὺ Τ' λιμὸν, πιᾷν δ᾽ “οἰπὺ ϑὐραρ- 

ῥέοντος ποταμοί. ὁ υϑὲ ὀζίυ Καὶ ὅρος δειπιγίσας 

τὸς πξσας, ἢ τὼ σεουέσχϑτασε, Κτὰ Ἂ περ: 

παδὰς ἡ κτ' δεκάδας πολλοῖς αὐδῇ διέπεμ 

πε᾿ ἀκέλάυσε κύκλῳ τῷ ςραπυπέδου χκρῦ. 

πφν, νομίζων ἅμα αϑὺὸ φυλακζὼ ἔσεοϑαι, 

ἐον τίς ἔξωθεν Ὡροςίη,ἁ κα ὅ.,ἐαν Τίς ἔξω γρή- 

μαΐζᾳ φέρων Ὡὐποδιδρα σκη ϑλωσεος αὐτο! "ὦ 

ἐρεῖο οὕτως. πολλοὶ υδὺ γὸ ἀπεδίδρασχον, 
( πολλοὶ ὃ ἑαίλωσαν.ὁ ὃ Καὶ ὅρος τὰ μϑὺ γεύμα- 

ζῳ τς λαξονζας εἶα, ἔχφν, ὃς ὃ οὐ, ϑοῴπους 

οκέλάυσεν ̓ πποσφαΐξαι. ὧςτε τῷ λοιπού ἐδὲ 

βελονϑυος αὐ εὗρες ῥαδίως Τ' νύκίωρ πορευό- 

ϑἔιυον. οἱ υϑὲ δὴ πόρσοι οὕτω δεγο ρον" οἱ 5. μκῆ- 

δὸι χαὶ Ἴ ἔπινον χαὶ ἀδωγοιωῦτο χαὶ ηὐλοιῶτο, 

ἡ πάσης ἀθυμίας ἐγεπιμπλαντο. πολλὰ 

γδχϑὴ τοιαίζο ἑάλω, ὥςτε μὴ Φστορᾷν ἔργϑυ 

τὰς ἐχρησροϑίᾷς. οἱδ Κυαξαρυς ὁ μη- 

δὼν βασιλόϊς τίω μϑὺ νύυκζᾳ, «εἶν ἡ ὄξηλϑεν ὁ 
Ὁ Κίρος, αὐτὸς τε ἐμεϑύσκετο θ᾽ ὧν παρεσκή- 

γου, ὡς ἐπ ἀτυχία ̓  χαὶ τὸς ἄλλους δὲ μή- 

δόυς ᾧετο πα βό:] τ τω ςρατοπέδω πλδὼο- 

λίγωγν, ἀκούων ϑυρυζον πολεώ. οἱ ὙΔΡ οἰκέ- 

ται ΤῊ μκήδων , τε Τν δεασοτὴν ὠπελη- 

λυϑότων , αὐφιϑιως χαὶ ἔπινον χαὶ ἐθορύξοιω, 

ἄλλως 1 χαὶ οκ τῷ αἰοσυδίου φραϊφύμιατος 

χαὶ οἶτον χῳ! ἄλλα πολλὼ ποιαξζῳ, εἰληφότες. 

ἐπεὶ δ ἡμέρᾳ ἔδρετο, καὶ ὅλι ϑύροις σξείεὶς 

ἤχε, πλζωὼ οἵ εὗρ χαὶ σεευεδείπνοιου, ὁ Ὁ ςρα- 

ἐπειδὴ 

σιευεφηκό- 

σας ὦδὲ 

Ψ' 
"πεμη]άς 

δὰς ; 

» 
ἔπινν. Βα 
ἡ δὸντο, ὦ 

͵ 
πάσης 

τα Μοάος ἐχόσηααΐτ, πο α (το! ξξοίο- Τ ἑχσέων, ἑωρᾳ σ᾽, ἐπεὶ ὄξδλϑεν οὕτως ἔ- ἵωπων ἡ 
σγαχατὴ Ἰὸ ας ΠῚ δῆτ: [ξατίπτ:; τα ΠΠτ,ντὶ (λας οτα- 

ἄο]15 ὃζ ας ἔα ΠῸ βγη] δοτανῦ, νη ἘΧ 15 
4 αἀσγαης, ΘΟ σας {||5 Γοοιπν ΠΙπητῖ5. 

“, 
“ 

᾿ 

ῥῶ: εἰ Ν᾿ αἀγγω ἐχοῦ χελάυς αν: παρϑντῶν τὶν 

ονζο" οὐζῦϑα δὴ ἐξοιμούτ τε τοί Κύ- 

ρῷ χαὶ ποὶς μιἤδοις, τω καζαλιυποιζᾷς αὐτὸν 

ἔρημον οἴῤγεοϑει" ὼὶ ἀὐθὺς, ὡς εἷῷ λέγεται ὠ- 

ἃ λα(όγζῳ, τὸς πὰρ ἑαυτω ἵσαίας πορά εοϑαι 
ἐ ͵ 

ὡς Τὸ - 



ΠΕΡ ΠΟ ΝΕ 11 ᾺῈ 
Α φύδπι Το] ογεπις δά σορίας ΤὔγγιπῚ ἔδοιτας ἧς τάχιςα «αϑὺς ὦ ἀμφὶ Κῦρον φράτάυμα, 

χαὶ λέγήν τὰ δὲ᾽ μέζω μϑὺ ἔγωγέ οὐσ, ἀρ σε, 

δι Κώρε, οὕτως αὐτσξονούτως πδδὲ ἐμωού βου- 
λάεοϑαγ εἰδὲ Κύρος οὕτω γιγνωῶσχοι, Οἶκ αὖ 

ὑμαξ γε! ὡ μῆϑοι, ἐδελήστε οὕτως ἔρημον ἐ- 
μὲ καταλιπᾷν. χαὶ γωῦ εοὐ μϑν Κύρος βού- 

λυητωι εἰ δὲ μιῇ, ὑμῴς "Ξε τίω ζαχίς ἕω παρέξε. 

ζᾳῦτα ἐπεςελλεν. ὁ ἢ φζαοσονϑιος περευξοϑτι, 

ἔφη" χαὶ πῶς, ὦ δεασοΐζᾳ, »ἐγὼ ἀ)ρησὼ ἐκεί- 

γοῖς; πτῶς δὲ Κύρος,ἐφη,ὺ οὗ στε αὐῷ ἐφ᾽ ὅς 

ἐποράονίο . ΤΙ νὰ δὲ, ἔφη, ἀκούω ἀφεφηκϑῷ 48 

᾿ πολεμίων ὑρχθιυίες τιμὰς, νὼ ἐλϑόνζᾳς δοῦρο, 

ὀἰγεοῖναι γον υρϑίοις αὐτὸν. ἀκϑσας Φὑταὸ 

τ Κυαξαρὴς πολὺ κἄλλον ἔτι τῷ Κύρῳ ὠργί- 
ζῦ, μασὶ εἰπῷν αὐ ζὗτα οὦ πολλὴ ασουδὴ 

“μάλλον ἔπεμπεν ἔχ τς μήδε σ,ως ψιλωσῶν 

αὐτὸν ὦ ἰσυρότερθν ξΉ," ἀσξϑοϑεν,ζοῖς μιήδὸις 

ἐπεχάλι. ὠπφλωών ἱεστεκαιλά. ἡ ἐδ πεμιπορϑρῳ ὁ ἡπεί- 

λησεν. εἰμὴ ἰχωραΐς ζᾳῶτα ἀπαγίείλοι. ὁ αϑὼ 

δὴ πεμπομδμος ἐπορδ )εΐο, ἔγων τς ἑσυν ἑα- 

ὁπύκαὶ πεας ὡς ἐχατον, αϑιώ υϑρος τί χαὶ αὐτὸς ΟΣ 

τρὐπω ἐπορά.),.» (τὸ Κυδῦυ, οὖν ὃ. τῇ ὁδῷ πορά..6- 

τ ὅ8- μᾶνοι Ἐοχεοιζονδϑων ὁδὼν τολξω μίέσπλα.- 

ΠΝ γαΐντο, ὦ « Ὡροαϑεν ἀφίχονζ ἐς Ὁ ὅ Κύρε ςρα- 

Ἴάγμα φρὶν οὑτυχόντες [Ὡἀποχωρφῦσι Ἔ σι 

καὶ ὅτως ἀοσυρίων, ξώαϊκασαν αὐτῶς ἡγειοζ, Ἷ ὺ ὅτοι 
Ἔφικν. ΣΙ 36 ῃ ᾿ ᾿ ΝᾺ ΤᾺ 

δὴ ἐφικρϑούντει τὰ πυρὰ καὶ δογες, αὐξι μέσαις 

γυκζᾳ-ς. ἐπεὶ δ) ἐ“βυονῷ παρὃς ᾧ ςραΐοπέδω οἱ 

φύλαχες,ὡσἷ εἰρυνδμον ζῶ ὑπὸ Κύρ ἐκ εἰ- 
͵ ᾽ “ ᾽ λ ὲ 7. ΚΔ χ  δ ἢ ε 

(ᾳφῆχαν αὐζευς ρου μερᾶς.ἐστει 3 ἡμέρα υπε- 

σας 

ἰοῦ 

Ρτοοιοί, ἀτάις ἢςς ἀϊςέγο:Ν οῖς ]αϊάονυ, 
Ογτε, ἀγδίτγαθαῦ λάδο ἱπηριιάςηῃς σοηῇ-: 
1ιαπὶ ἄς πα σαρτυγιιπ δας, οι ταπγόῃ οἵ 
ἰςεεα Ὀ γι [δ ητρηεϊα, (το πα γος, Μ ἀ}. Πυἱ- 
εἰΐης ρυγάγαια ν ΟΠ Ὁ ἤης (Ο] απ το] πη ὁ 
πιξτγς. Ναης ἀφο Ο γειις Πρ μὴ ΥΟΠΙΆΓ, 
1 νο]οῦ νος αὐζοῖη αἰτιάσῃ σα οἐγίπιε δά οί, 
Ηας εἰς πηάη σατο δ αἰζειῃ, οἢ] ρτγοξεεο 
Πὰς ̓ πηβεζαθαΐατ: Εσο νξτο, αἰζ, πὶ ἀομλ " 
6; Πποπαίῇ τηδ 40 ἐδ5 ᾿πδῃϊλῃχ Οὐτος 
παΠ, Ἰηαπ|τ γαχατες, πιοάο ( γζγις σιΠὶ 
{{||5, 4] οιιπὰ ἐδοιιτὶ (ππτ; ΠΠος ἱππιοηῖς, αά- 
εἰογίας 4σς ργοξοξξιις οἰΕ ΣΟ ποπίαπι ρτο-: 
ξοξξο, αἰτ, αποσήαίη ΕΗ γγσαηῖος Ὁ ΠοΠιΡαΣ 
ἀςξες!Πς, αἰιάτο, αι πο ν ἡ πὲ, 
ΔὈΪΗΪς ἴτὰ., ντ Ογτὶ οορίατοπι ἄπιοςς οΠδηΐ, 
Ὅυἴδι αὐάτς, Ογτγό (ὐγαχαγὸς τημϊτὸ 
Τηλρ δ πσσεηίογο, 1 Πα εἰ πο ἱπάἰοαῖ, 
{ςτ; πιλϊοτ πο δα Μεάος Πχϊττοτς, πὸ 
γτὶ νίτος δἀτοπαάγοῖ. Ὁ αἱ οτίαπι σται!ο-- 
τίθιι5 σι ΠΊΪηΪ5,4 τα} αητοα, Με άος ἀιιο- 
σατο; ἀαϊτίς ἀ ετιπι ἀποάτιο Πηἱηἰς,, αι 
ΔΌΪςσεβατατ, ἢ ποη ἢτες Δοτὶ σπὶ νοΠοτηᾶ- 
τα πιητίφες, Ργοβοϊοςοθαταγι!ς στη ἔμς 
Ῥἰτ5 ΠΉΠΠτ5 σσητιΠ1 ὁ τ ι15, σα Γαι τογαϊα 
ξοτεθαῖ, ἀιιοά ΠῸἢ ὅς Ιρίδ ουπὶ τὸ απ 
ςοἤποτ. Ὁ ας [πῃ ἱτίποτο ρογροϊοδζ, 
ἂς νίς ἀϊπ! ἀςτεπίατ; Πα ἀπ [ῃ ἐδ Πλ τα ΠῚ 
ἀε]αί! οδεύγαγατ, περ ρας δή ΟΥΤΪ ἐχογοῖ- 
τὰ ρέγιοποῖς, παῖ ἴῃ Α Πγείος “ποία 4πὶ 
ἃ οαίϊ τίς ἀϊστοῆος ἱποι Δ} πτ, ἄτα ΠΠ|ος,, ν τ 
προιάτοος ἥττης, νὶ σοδρτςης, Ηος ππσάο 
᾿ςοπίροδι!ς ἰσηίδιι5.,, ροτιοπόγαης ἐσ οἰγία 
ποΐξοπι πιραϊατα. Ὁ πππὶνογο αὐ σςαίεγα ασ- 
οοἤηςητ, ἐχουδίτογεβ οος, Ζυδαπηοάιμὴλ 
πιαηάδτιπι ἃ Ογγο πιογαῖαητο σοτῃ πΠοῆ 

Εἰ ἀεηδ 

ἡ βονε δὰ 

ΟΥΤῚΝ 

Φαϊνεϊο,,ρώζον υϑο ὡς μαϊες χαλέ(ῳς:1α οἷς Ὁ ἱπτγοπλ δες. ες νετγο ἰᾷ ΠΙπσοίςδτο, Ογ- 

ὅτοῖς νομεζουδμα ἐχὶ Οἷς ζοιέτοις αγαϑοῖς ἐξ- 
ρ , ἡ Ν : Δ ΝΣ Χ “- “" 

δρῦς κέλευσε. οἱ δ ἀμφὶ τα εἶχον. 

ὁ ἢ, σύϊκα λέσεις τὸς ὁμοτίμοις, εἴπτεν" ΑἸ δες, 

ὁ μϑι )εὸς πσοοφαινά πολλὰ αγαϑου, ἡμήςδὲ, 
᾿ οἹ ᾽ ΒΕ ͵ η, 3Α ἮΠ ΣΟΥ ΧΎ τῇ 

} Ὁ χϑρστη 5» Ὁ») πτω παρϑυί ολιοοι ἐσχκῖν, ὠςτῈ 

Γ΄  οιαϑα. 
᾿πόρζῃ τεργαζωᾶθα, μὴ φυλαξομϑν (ὕτα,παλιν 

[ασὠμῆα δλλοΐια ἔςαι" εἴτε καταλείψονϑιυ' ἕνας ἡμχῶν 

αὐτδν, φύλαχος ὄχι ἴρις ἐφ ἡμῶν [γφορϑροις, 

«αὐτίκα Οδεξ μίαν ξγθντες ἰαεὺ δύαφοωγ θα. Ε 
“-Ὁ « ͵ »] τις ᾽ ὁ) .« 

ἡξαπῳ δυκᾷ σίζυ μοι ὡς τα γίςα ἰέναι ἀνα ὑμδμ εἰς τὸρ- 

ἀπο, δας, χαὶ δὲδεουσκν ἅπερ ἐγὼ λέγω » χαιχέ- 
ασιπε ͵ ε ͵ ͵ , "7, 

εὐττιὰ λά)ᾷ ὡς τάχιςα ἢ πεμπεινςράτάνμα, «ἴ. 

τὴν ταν. πὴρ βχηθυμοῦσι πξρσαι πίω τ χζω τῆς "Κά- 
πὸ κι). " ) λ ͵ ͵ ΟΝ Ἔ -“ 

να. «Παρ τίου καρπῶσιν γμέοθαι εφ ἑαοζοις. 

τὰς Ρτί Πλι1ι ἄγος τὶς Μαρὶς ταδος, νῖ Ὀ1ἰς 
τίτο, φὰς ἔας οἴει ΟΡ τοὶ δάςο ρῥγοίρογας,οχ- 
᾿πχοῦρης. Οἱ ἀππιίπ Πος οἴαπέ οσοὶιρατῖ, 
δοπιιοσάίϊς ἀ πα] ΠΡ 5 Ρογῇοὶς ἀἰχίτ : Μαΐ- 
ἰα δοηα, οπλΠ ἢ] τόπος, εις πορὶς οἰξεὴ-: 
αἴτ Αὐποϑ,ο Ρετίς, ραϊιοϊ τος πος ἱεροῦ 
[ἀπγι15. απ ντ {4 τεπεΐε ἴῃ ροτείξαϊε ΡΟΣ 
{πιις. Νάπὰ πε ο4, φιιαοιίηῳ ἰαδόγιδιις 
᾿ποίετις δά! ρι(οίπηαγ, ΠῚ ΟΠ ΟΓ Ια ΣΙ πηι. 
ταιγίς αἰϊόπα ογιητ: ππῈ πο 44Π| ἔἘχηο- 
{ξεῖς σαοάος Δα αι πτοῦιπι γο ΠΠ ἡ πάΠΊις; 
{Ἐτίπι Π0]145 πος οἢδ γιγὸς., ρβαῦο τ: 
Οὐὐαπιοθτοῖη τ] ν᾽ Δοτυ, οἰ ἀάπιε νο- Ὀρτ τυ. 
δὶς φιαπηρειπγπα η ῬοΓΑἴη οαπ τι εἰς Μίωην ες 
ἴς, φιὶ ἀοςεαῖ εα, ἀιι 4 ἤγε ἀϊσιϊηειιτ, ὃς νὲ Ὁ Τρ 
πᾶ σοἰόγγίπης Πηϊτταταν Ἔχ ούοίτας,, τα θ αΐ; Ροβα πεῖ 
Παϊὶπάοτα Ρογίᾳ ὃς ἱπιρογίιίη, ὃ ἔγιέξιπὶ, ἐπθιώοι 
Αἰια, Γαδ ῃ ροτείζατεια γεηΐγο σαρίδης; 



ΟΥ̓ ρΥΩ- 

ἄεης αἀ 

Ογάχατ 

φειφη 9} 

το ῥοηο. 

[0 1. ΧΕΝΌΡΗ ΟΕ ὙΝ ΘΓ ΟΥ̓ΑῚ 
ν Ξ » « ῃ Η ο.") τς 2, Δ ω ς 

Ιτο ετσοτι, 4α| πάτα πιαχίπι5 65.) 1Π6 {|| ΑἹ 9ι μϑὺ δέω, ἔφη, σὺ ὃ ωρισζυτατος, ὸ ἐλθών) 

ἂς Ροίξαιατη ο0 νοΠΟΙΙς 5 [ας ΘΧροηϊτο, 

ΑὐΦάς, μι σατο ξαζαγιιη, νῖ Π.1Π|το 5.4 1105 

πὐϊίογίητ, ν Οἱ αὐ το ρογπ ΠΟΥ ης, ἈΠ ΠΟΙ Δ5 

μαθοδης. ΥΊἀος Ἰρίς, σα παθθαπηις, οο- 

ται; ΠΙΠ1ΠΟα ]Ἰλποτῖσ: ΕΧ δ. ίλης υϊά- 

ΠΔΠῚ ΡοτἠΠ πλι1πῈ τὰ Ρεγίδηι πλίτεπάο, Γὸ- 

ὅεατο; ογάϊης ἕεσοτγο, [605 406 ατείπεῖ, 

Ῥαϊτο ΠῚ πιδυμη: 4 ]ο Γεπιρι δ] σαπὶ, Πλασὶ- 

{γάτα ἱπεογγοσα. Ετίᾶ ἱπίροξξογοβ ΘΟΓΙΙΠΊ, 

αι: σοτίηχι5, ὃς σοηίπϊτογας [ῃ 115, αι π- 

ΤοΥΓΟσατΕΓΙ (ἀπλιι5, πιο πΠηϊτεᾶτ. Α Οτα ἀ|4ς, 

αἰτ, αὐ ἴτοῦ τῳ ραγα; πηαη]ραΐηγα; τπ1Π|, Ὁ] Β μϑὺ 
2 

το ἀεάιιοατ,τεοιπι ἀπηΐτο. ϑεοιη Δα πα ο 

Ἅε64ος ατοοῆπε, χυσπι απ] (γαχατίὶς π- 

τις δά εἴποι, ὃζ σούαῃι πη Ρι15 ̓ Γαπὰ 1115 

αὐποτίις Ογτ, ὃ πιὶπας φἀπογίας Μοάος 

1πάϊσατοτ, ταπηἀοπιη; ἀἰσόγεῦ πιδααίο Ογαᾶ- 
χαΐοπυ, να Μοάϊ ἀϊίροάοτοης, εἰ {ι πα ποῖς 

Ογεας νέες. Ὁ ὑμας πὔτι) νοτθα χαππὶ Μο- 

ἀϊ αὐάπξησ, {Περαητ; ντ ἵπορας ΘΟΠΠ}}) 

αιονραΐζο ἀγοοοητί ποη ρατογοησ, ὅτῳ ετ- 

Ἰατῆ ρὲς πλοτα ποίοίεητος, πο ραξξο Πλ] ΠΆΕΙ 

οΡτοιηρογαγδτ, ργαίοτείπη αὐ Τρ Πα Ὁἴα- 
ἀεϊτατεηι ποῆςης. Ογταϑ αὐτομη: Μίηίπηα 
πὐτου ΘΖ α] 46 πῚ,αἰτ τι Πιιητίο, ον Ὸ5 Μεάὶϊ, 

Ογαχαγοπὶ ὃ ἄς ποδίς, δζας Το! ρίο [ΟΠ] οἶτο 
τγορίάαγο; αυππὶ πταῖτος [ἃ τόροτις Ποίξος 
νίάοτῖς, ὃς υϊα πο5 ἀσαπλιδ, ἰσηογοῖ, Κὶ ο- 
ταῦτα ν δ᾽ ἰθπίοείτ, πλαΪτοσ οχ ποι ἘΠ ΠῚ σοΟρΙ 5 

, ῬοΜΙς, Πισατοϑν ἡ πογίοϑ: ΡΓΓΠῚΠ ΠΊΘΓΙΟΓΘ 
Ὁ 

ἀεἤηει, ἀοϊηάς Δάσποίσεϊ, πηϊΠἰπλε (ς ἴδηι 
ἀείοντῦ οἤς, αππι ἀπλϊοὶ Ποίξο5 ἰρίπις ἰη- 
τοτίπλατ. Ετ αοπαπὶ πιοάο ποτὶ ἐς ΠΟ] 5 
ἴατο ροίπτ, φαστη δοηο ἐς ἰρίο ργοπιοῖοά- 
πιτ,ὃς αϊάοπα ΠΙΠ1] εχ ἀγἱτγῖο ποίξγο το- 
ποτ ἔλοϊ πηι} ΪΝὰπι οσο οἱ (ἀαήϊ ρεγπλῖτ- 

τείετ τ Π], γε νος δά (πτητῖς ἀϊρτεάοτγογ: Ὁ 
νοβ πο νῖ ΟΠρΡΙΪ ργοξοέξιοηϊς, ἀπῇ ἐχοπῆ- 
ἄτη οἵδε, Ἰπτογγοσα[εἸ5,ατο; ἴτὰ ἰᾶ Ππο ροῖ- 
πθη {5 : τ ἃ τΠΠ ο(Ἐἰς δὐ ̓ ρίο ργοάϊγε, σαὶ 
νεϊεαπιστγαια πο εἴτι. Ὁ ἀρτορτεγ μας 
1τὰ, (χε (οἷο, (δοιιη ας ᾿ἱΐτε γοδὶις παιτίσ αὐ ῖ- 
τα, δ νὴ οὐ τηοτι ἀφπηοητὸ ΔὈΙδῖτ. Ἂς 

“τα συ! ἀοπὴ τπο4ο. πιπτῖς, αυία Ια γῖθιῖς 
σοηξοδδις 65, σι ϊοζοιη σαρίτο : ΠΟ5 ΔΕ ΠῚ 
Ῥοτίᾳ, φαία πο ποῖος αἀξιτιγος ἐχίροξξα- 
Τλι5. νῦ νο] ραρποπξ, νΟἱ ἱπηρουίηι ἀοοί-- 

Ρἰδηι;ογἄϊηος ο]οσαηεΠΙπὶς ἰηΠπγιιέξος ὰ- 
θεαπηιϑ. ΪΝΔπὶ ἴτὰ ἢ σοπίρ᾽οἴατηι, Ἐογγαίς 
(ς οἰτίτι5 ἐεα (ππγι5 οοξξυγί,, πα ἀςπάε- 
τατηι5. Τὶ γοῦο ῬΓΙΠοορ5 Εγγοδῃϊογιπι 
Πεὶς οροτῖγς, ΤΆ Ἰτα Πλ 4116 τ ΠΟΥ ΠῚ ἀιιοῖ- 

ΒυΊπηροα, νῖ (τος ἀγηγὰ ςαρογο το λΠῖ. 

ζαῦτα λέγε , χαὶ ὅτι οὐξ αὐ περίτεσι φρατίῶξ. 

ὅς. ἐπειδὸνν ἔλθωσι παρ ἐμὲ Σ ἐμοὶ μελήστι 
ον -"ὝὍἌ ᾽ «ὶ »., ε ΓΟ. 

“δὰ Δφοφῆς αὐτὴ. ἃ σι, ἔχοιδιυ ἡ μι4. οραὰς 
Δὸν λ ͵ τ ᾿ ἥ, (ἢ ον" ! 

λδναυτα, χρύτ]ε Ὁ σύτων μιῆδεν. δ, τι ἢ τό- 
3 λ ς 3 

πων εγὼ καλῶς χαὶ γορζίψιθος πέμπων Εἰς ἐς αὶ πίμ- 

«ἥρσας ποιο μζωυ αὐ, τὰ υδϑὺ σδος πτάσϑκους, τὼν εἰς 
ον Ι ἰὰ Ἷ λικλ Ν Ν ν Χ στις 

τ΄ πατεροι ἔρωτα, τὰ δὲ “τυ ὃς Ὁ χοινον, ὥς «λας ἃ 

χας. πεμψαντῶν ὃ ὁ ὁτό]η ρος ὧν τρῶτ᾽ νομίμως 

τουδυ, χαὶ φιοαςῆσοις ὧν ἐρωτώμϑυ. καὶ σὺ ἘΠῚ 
32} ͵ Ὗς ν, 

ἐφη, συσκθυα ρου » Χα) τ’ λόχον ἡ “ῶ9- πρώτων 

πομιπὸνἀ γὲ: οκ πότου ὃ ὺ τὸς μιήδοις ἐκα- 
( Δ᾽ τλ - ΤΟΥΣ 3 
λῴ, χφ ἁμα οδ 'Κυαϊξαρὰς ἀΐελλος παρί- ὁ ϑοὰ ἢ 

ὺ .-“ 3 

ξαται., καὶ ον πᾶσι τίω πε ασδὸς τ᾿ Καὶ ὅρον ορ- Κυαξ. 
. Α ᾿ Ἁ. Ν ͵ » » 

γἀὼ χαὶ ζᾷΣ πσδϑς τὸς μήδοις ὠπάλοὶς ἀυτοῖ 
", ΚΤ Αος ΩΝ ΤΕ ΑΝΝΩΝ ͵ : 
ἐλέγε. κἡ) τεὸς εἰπεν, οΤί ἀπιέναι μυήδους χε- 

; χὰ ὙγΝ τ ς ε Ἂ 
λδνᾳ »Ἐἰὸ ὃ Κύρος υϑύφν βούλεται. οἱ μϑὺ δὴ 

μηδοι ἀχούσαντες ἀγγέλῳ, ἐσίγησαν, Ἔτον- 

δϑιῶπες μϑὼὰ “πῶς χοὺ κα λοιωῦπος ἀπειθεῖν» 
6, ͵ ΝΕῚ ““Τ» -“ Ἢ 7 

φοζούμδυοι 5. Ἵ πώς ἀπάλοιωῦτι αἰ π’αχού- πῶς χὰ 
ν᾽ νς 

: 4 χ' 

ς σάω, αλλώφτε χρη εἰδότες
 τὼ ὠμότητα ἐστε, ἀπάλεντι 

ρου 
δὸι, σ έν, ἔφη, θαυμάζω εἰ Κυαΐξαρης πολ- 

λοις »ϑὺ πολεικίοις τῦτ' ἰδὼν, ἡμας ὃ σέκ εἰ- 

δὼς δ, τί ποραήουϑῳ 5 ᾿ὀχγὴ πὐξά τε ἡεδμκαὶ 

ἡαἷϑὶ ἑαιλο. ἐπάδου δὲ αἰάϑηται πολλοῖς μϑὺ 

αὖ πολεμίων Σπολωλοζς, πϑύζς δὲϊὦ- 

πεληλαμᾶροις, χοδῶτον μδὺ παύσεται Φο- 

(ούμδυος, ἔπᾳζῳ, γνωσεέται ὅτι νεὼ ἔρημος ου 

ὑζγνέται, ζιϑΐκᾳ οἱ φίλοι αὐτο τὸς ἐκείνου ἐ- 

οὐς πολλύοισιν. δλλὰ μάὼ μέμεως 

»ε πῶς ἐσμϑν αἴειοι, 4) τε ποιοιῶῶπες εἰκῴον, 

ὼ σσοξ φῶτα αὐτοικα τίσαν)ες ΡΩΝ ἐγὼ μϑὺ 

οκάνον ἡ ἔπᾷσα ἐᾶσαι με λαζογζᾳ, ὑμας 24. πείσειν» 

Ἐλϑειν᾽ ὑμᾷς δὲ οὐχ ὡς ὀχιϑυμοιῶῦτες “Ὁ ὅζο. “ΠΝ ; 

δὸυ ἡἠρωτήσειτέ, εἰ ἐϊξίοιτε, χαὶ νει δεύρο δ. ἐξυθὲν 
χετε, δλλ αἰ σοὶ ἐκείνου κελάυεϑεντες ἄξιέ- 

γα, ὁτῷ ὑμδμ, ̓κὴ ἀπϑουϑύῳ εἴδη. καὶ ἡ ὀργὴ ΤΌ 7Ὶ 

αὕτη σαφῶς οἶδ᾽, ὁτί “(ποῦ τὰ Τὴν ἀγαϑῶν 

πεπὸ δύσεται, χαὶ στεὺ τω φόξῳ Ἀγοροντί «- 
' ρα νυν ον ὍΝ 9) δ} 
στείσι. γιοῦ υϑιὺ δέζυ, ἔφη, σὺ ὦ ἀγίελε αγα- 

ἐξελθᾶν, 
πίδὲ ποι- 

« “ «Δ “ὑμεῖς ὃ 

πὶ Αο πρ ιν ἡἰὴΣ θϑβλξμκο ὌΝΩΝ 
πεύσοι  Εἴπεὶ πεππονυχ οἰς Ἵ ὑμεῖς ΤῈ ὦ πέρσα), ἡμεῖς τε 

ἐπεὶ χαὶ πσδοἐδεχύμεῦαι πολεμίοις ἤτοι μκα- 

ἡρυμϑροις "ἐ ἢ “πάσομδροις παρέσεοϑαι Ὧὰ 
“ ε ε ᾿ς ᾿ Γ ῖ »,.5 ς 

δϑώμϑυ ὡς κούλλιςα. οὕτω γὸ ὁρωμϑμους εἰχὸς πλέον ασοϑανύ την ὧν γεήζονϑιν. σὺ δῇ, ἔφη, ὁ 
φ ς ΤᾺ 3) ς ͵ ͵ “πε ͵ ἴω “ὁ » ͵ » Υ 

Ὧ υρχαγίων Ορχων; αἰτωύμάφνον τοοςαάξας ζοις ἡγεμόσι Ὑλυ σῶν ςρατιω τὴν ἐξοπλίζην ἀὖθες. 
2 λ 
εσεί 



ἘΠῚ ΟῚ ΟΥΆ  10.8. ἘΡῈῚ Ἡ1ΕῚ. τοῦ 
» ἵ ζ νῶν ε,ε ! “ Η ἐρέσε οι ὕὰς ΔΏ] ΠῚ ΕἾ ἐπεὶ 3 ζῶτα ποιήσεις ὁ ὑρχαϑιος πσοϑοῆλϑε, ΛΔΟυίθβιις ες ἐξ ῖ5, φαιπι ΕΗ γγοδη 5 ασςοί 

λέγ4 ὃ Κύρος: ἐγὼ δὲ ἔφη ̓ ὦ ὑρχόύιε, ἡδὸ αι 

εἰοϑανόνϑιυος » ὅτι αὶ μόγον φιλίαν δχεδεικγύ.-. 

αϑιος παρά; δλλὰ ὁ ξιώεσιν φαίνῃ μοι ἔχάν- 

τὸ γεῶῦ ὅτι συμφέρᾳ ἡμῶν τὰ αὐτὰ, δῆλον. ἐμοί 

“χε »ὦ πολέμιοι ἀοσύρλοι , σοί πεγιῶ ἐϑίονές 

εἰσιν, ἢ ἐμοί, ὅτως δζζω ἡ μὲν ἀμφοτέροις βου- 
λάστεον, ὅπως τὸ υϑὺ γερὼ παρόντων μηδεὶς 

δ σποςατησᾳ ἡμῶν συμμαίχων Ἶ ὀηνες Ά,, ἐαὺ δὺ- 

νω ἔβα, πσεϑελυψοίθα. Ἵ 5. μηήδου ἤκουσαις 

ποκα δοιώῶτος τὸς ἱπασας᾿ εἰ ὃ οὗτοι ἀπίασι, 

“πώς ἡμᾷς μόνοι πεζοὶ υϑμοΐνϑυ οὕτως δξζω 

διέ ποιάν ἐμὲ χαὶ σὲ, ὅπτως ὁ ἰποκαλαῖν οὗτος 

χαὶ αὐτὸς μϑμειν βουλήσεται παρ ἡμᾶν. σὺ »ϑὺ 
ΠΝ ἜΗΝ σκηνζοὼ ἀύρὼν, δὸς αὖ ὅπου καλλι- 

οὐ τί. σα Αἰ αξή πϑύτα τὰ δέοζα ἔχων" ἐγὼ δ} αὖ ὁ ταπρήα ᾿ 9 ᾿ ͵ “ 

Ὁ. ἐμ α πτφοοισομίαι ἔργον τί αὐτῳ ασεϑοτάξαι,, δῶν 
τω πε. 

ἥδιον ποδαξ4}" ἀπεισι' χαὶ ΔΙαλέρου 5. αὐ- 

τῶ ὁπόσα ἐλπὶς “βνέοϑαι ἀγαϑεὶ πᾶσι τοῖς 

φίλοις , ζὸ τὰ δέονζᾳ 4 “δώνται. ποιήσεις 

μϑύτοι ζωῦτα ἧκε παλιν παρ ἐμέ. ὁ μϑὺ δὴ 
ες ͵ 3, λ “ σὸιλ Ὁ, 

ὑρχάνιος ῳχετὸ τὸν μιηϑὸν Ὀ71 σκηνζευ ἀγών. 

ὁ δὲ εἰς πῆρσας ἰὼν, παρζῶ στενεσκά ασχέ- 

γος. ὁ δὲ Καὶ ὗρος αὐτο έπεςήλε τοὺς μἂν «ἴ- 

σεις λέγήν ἃ χαὶ πσοθ.3εν τῷ λῦγω δεδῃ- 

λωται» Κυαξαρᾳ δὲ φιποδοιοῦαι ζῷ γραμ- 
ΠῚ 

ἃ πὶ ὅῆη- χιαΐζᾳ. αὐα γνῶναι δέσοι, ἔφη, Ἷ χαὶ ἃ ὄχε- 
φελλόμε- 

νᾳ 

ὅτ ἣν 3 “ τς Ι 2 

χαϑισί- πὸ σῷ οἰοίῖθα, οὖ» κινδϑωνῳ σεὶ κα)εςαγαι" ὡλὰ 
ναι" 

ξέλλω βουλομα! ἵνα. εἰδὼς αὐτὰ ὁμολογῆς, 

ἐαϑ τίς σε ασοϑς τα ἐρωτᾶ. εὐνάς δὲ τῇ ἐ- 

πιςοληζαδε' Κύρος Κυαΐξαρ4 χαρρφ. ἡμς 
ἷ ἷ ' 

σε ὅτε ἔρημον κατελίπομϑυ, (σε εὶς γὸ τὸν Ὁ 

[ἵν ἐϑρῶν χρᾳτῆ, πῦτε [νε φίλων ἐ- 

βήμμος γένεται) σ᾽ μι ωὺ ξἰποχωρῶντές γε α- 

ὅσω πλέον συ ἀπέχονϑῳ, τοσώτῳ πλείονα σοι 
Δ ἀσφόνέαν ποιήν νομίζουϑρ. ἕξ “ὦ οἱ ἐγύτα- 

'ΦοἿ φίλωνκα ϑήμϑιοι μαίλιςτι τοῖς φίλοις 

πίω ἀσφόνφα» παρέχοισιν, δ οἱ τῶς ἐηϑρδς 

μήκιςον, ἀπελαώνονϊες, μαλλὸν πῷς φίλοις εν 

εἰκινδερύῳ καϑιςτῖσι. σκέψαι 5), χαὶ οἵῳ ὄγτί μοι 
ἣν ὦ 3) ΑΝ , ᾽ ΕῚ 

«ἰϑὶ σε οἷος ὡν αἰδιέμε, ἐπάτα μοι μέμφη. ΕἸ 

γὼ μϑὺ γέ σοι ἡγαρρον συμ μκούχους, ἐχ ὅσ: σὺ 
ἔπάσας, δυλ ὁπόσως ἐγὼ πλείςους ἐδγευά- 
μώω. σὺ δέμοι ἔδωχᾳς »ϑὺ ἐν τῇ φιλία δντί 

ὁποσάς πιέσαι δυνηλείζευνῦν δ), τὸν τῇ πολεμία 
ὀγτος, οὐ Τ' ϑέλογτα, ὀηλὰ πλϑίς Ξἰποκαλές. 

Θ 

{π|ςς. ἰπᾳαῖς ντιις : Ρέγιισαπάιηι μα 
οἴξ, Ηἰγοαηῖς, φιοα δηϊηχφάτιοττο, τὸ ΠῸΠ 
(ΟΠ πὶ ἰτα τοῖς αἄοἤς, νι ξαεξ!ς αἰιϊοἰτἰπὶ 
ἀςοϊατοσιίς ἃ οτίαμπι ἱπε οία τα ]Πὶ ΡΙςδοῖς α- 
οτίβ,ιο ργα Ἰτα 65,1 Πσ θη}. ἂσππης 4α]- 
ἄοια ποῦ ὶς εαἀοπιοοπάπιςογς, ροτίρίουιιηι 
οἴξ. ἵΝατὰ δέγηιαι ἔπητ μοΐτος Αἰγτι], ὅς εἰδὲ 
απ ᾿ (ο ΠἸοσες ἰαητ, φαδηι Πλ 181. Οὐατο ἢ 
νυγίΖας σοπίμ!τ πηι εἰξ, νέεοταμη ἰοοῖο- 
ΓΕΠΠῚ, 411 1. πὶ ποῦ 5 δά πηϊ, πε πο ἀςἤσιατ; 
δ αἰϊος φιοαας, ροΠτηλιι5, ΔἸ ΠσΆΠηι5, 
Αὐάππὶ νοτο, Μεάμην πππς εααίτεβ απο- 
σατς; 41 {| ἀΠςοάαητ,ηϊιο Ραέξο πος βεάϊ- 
τοϑ [01] πιαπε δ᾽ πλε15Ὁ [τὰ τς ἤος ἀσθηάιιπὶ 
Ε(Ὲ δ ἰδὲ ὃς πα ΠΕ], ντ αἰς ἰρίς, 41 ἔπος απο- 
οατ, ΠΟΘΙ ΙΟττη πηάπογο ν οἱ τ. Γα ἰρίτατ γα- 
Ρόττιτηι Αἰ ΙΖιο οἱ τα ρου ηδου πὴ τγάῖτο, 
δὶ σοπηπλο ΠΠΠπης ἄσραῖ, ὃς οπχηΐα, ἢ 1-- 
ὅτις οριις Ειοείς, παδοατ. Ερο γεγο ἀατυγις 
(πηι Ορογάπι., ντ Ποπλίηὶ Ιαδοτς αἰ ψυϊά 
ἹΠΊΡοΓοη1, ΖΘ δ Θπείι5 [πἰσοβταγιις Πῖ, 
4υλπα χης Δ τισι. Ῥγατογοα σιμὰ ρίο ἐς 
ΟΠ! [15 ἀΠΠΘτίτο,υς ἔρος Πεοποηταζα πο- 
{ἐγῖς οππηῖριις, ἢ ἐςόξς σογαητιτ οΆ, αὰς Η ὁ- 
τὶ οροστεαῖ ἔσο νδὶ ἔςςοτῖς, δά Πλὸ γεάϊτο. 
ἴτααε αὐτ ΗἩγτγοδηίις γε Μεάϊπι δά τὰ- 
Ὀεγησοιαπι ἀςάμπσεγοῖ; ὃζ 41 ρος! 
οἱ ἀεεβθατίπ Ρεγίιαπι, ραγάτις αάογας. Εἰ 
(ὐγταῖς πιαμάαιητ, ντ Ρογ5 ἀΐσογος, {πώ ὁ- 
τατίοης {προγιοτὶ ἔπητ ἰη ἀϊσατα : Ὀγαχατὶ 
νογο “ἰττοτας γοάάοτοῖ, Υ οἷο αἰμτο Π1, αἱζ, τῖ-- 
Ὁ γθοίτατο, αασοιιπιαις ροτγίογισο : το ὃ 
(οἷὰς εὰ., ὃς ργοβτεασις, ἢ ηυ1ς ἐς ἀξ ἢἰς [ῃ- 
τογγοροτῖ, Ηας διυιζοπ Πἰττοτὶς ἰπογαητ: Ὁ γ- 
τις Ογαχαγὶ (α]υτειη. ἵΝος πεαῖις τ (Ο τ 
ΤΟΙ Ζαΐπλι5., Ζαπιπ ΠΟΠΊΟ τς ὁ Ὁ ἀπλϊΟῖς 

(οἷς το φιατασ, ααιπὶ ποΐξος ροῖ ξος 
ν ποτ; ΠΕ ΖΕ ρορτοίθδα, φιοά αὃς ἐς ἀΠΠ 

ὈοΠππλι5, ἢ ροτγίςσιιϊο τς πος σοη τας ατ- 
Ὀἰτγαπιατγτ (ς 4110 πηαίοτ! αἷδϑ τς ἰΠτογιια!ο 
αἰδίαπγι5, ταητο Εἰ] οἷ τις (δουγίταϊτίς α Ποῖ 5 
Ρατατὶ οΧΙ ηχαηηιι5. Ναΐη 41 ἀρᾷ αἴ ]-- 

605 ρίοχίπης ἀοπάςητ, Ποη οὸς πηάχίης 
ἴατοϑ οἤποίπητ: (ξ4 χαΐ Ποίϊες ἡπαπιίοη- 
σἰπηηε τερε!ππε, 1) ροῖίτι5 ἀπηΐθος οχιγα 
Ρεγσα ἢ ΠΟ] οσαπε. Οοη ἄθγα γογο, Πα πὶ 

τας ογρατοοχροιτι5,1ρίς νοι Ππτ “1 Πὶ οτ- 
σαάταδτε σεγαβ, ἀπτη πιο ἄς της ἡπογο ϊϑ. 
Ἐφυίάοτη αὐχ!]α οοϊογα δά πχὶ εἰδί, ποῃ 
αι. τα ρεύίσαπῆσς, νε νεπίγοπὸ ς 4 αταπὶ 
πὶαχίητα ροταϊ 1 τη 1,4 πιπὶ αά τις ραςά- 
τοίη (οἷο εἤδθην, τοὶ σοπος πηι, ἀποὶ ροτ- 
[υλάςπάο δάάαςοτο ροῆδτπι: ὃς πιὶης Π1ς 
ἴῃ ποίππι γοσίσπο σομίείτατο,, Ποῦ 605, 
ααϊΐ τράϊτε γεὶϊπε,, ἰδ νῃϊμοτγίος διιοσαϑ. 

Ἑρῆϊοϊ 

Ογτὶ «ὦ 
Ογαχῷ- 

ΓΕ. 

ες 

ες 

ο΄ 

΄ς 

« 



τοϑ ΧΕ ΝΟ ῥ᾽ ΕἾ ΤἈΝ ΕΒ ΚΙ 
ν 

. » γεγχας στατίαπη ἀςθοτο : Πα ης τὰ πὴ σο- 

» οἷς, ντταὶ ΟὈΠ αἱ σαν, ὃς {ΠΠ|5| α! πὶς (Θιπι- 

» τι ίαητ, οπηποπι στατίαπιγείοντο {Π᾿ΠοΔΠ1. 

» Μογαπιἔλοοτε Ποὴ ρο πὶ. ντ τ] {ΠΠ1|115 
» ατημξα πος ἰρίοτοπηροτο σορίατιπι σα. 
» [Δ ταϊΠο πη Ρευπατὴ παητίο, πγαπάαδτιμῃ ἀε- 
» αἰ, νι χποταοῦαᾷ πο νοητατὶ Ππητ, ἢ 481- 
» ἄδπ δοίη ΟροΓᾺ δ] πτ ορα5 ἀῆτθ, 1 ΠῈ 
» δά πος νοῃίλητ, Οἱ τ] ροτοίξας Πτ, ΠΟη ΟΧ 
᾿ Ἰρίογαπηαγθιτεῖο, ἔς νεί ται νοἱ]ο5, νταπα!. 
᾿ ὉμΠΙΠ πα ἀατοι εἰ] ἀο, Φααη πατη ἱρία 
»]ῸΠΙΟΥ, ΠΕ ΠΣ σοπορῆοιϊς, ααξοτγας; νυ ῖηῖ- 

» τη οἴτία εἶδι στατίαγι πα Ιοοο ΠΟ ἀο θΘδΏτΙΓ: 
» προ τηἰηϊταἀπι5 ἀγοςῆλς, απ Δ] 6 ΠῚ 
» φάτο σο]οΥ τοῦ γ ΠΙΓο νὶσ : πος ΠπλΕ] το (ο] ἢ 
» οἢς ἀἸχοσίς, ὃς πλ]τὶς ΠλϊΠίτουῖς: πο ἀοσοα5 
» 605, 1Π|Πτὸ σογε Νος δυτοπιντα πηι, 
» ὀρογαπι ἀαὐίπηι5. νὈἱ ργπιαπὶ οα σοηΐο- 
» φοΥπηλας, 4 σοπἔςξξδ τὶ Δ πο 5 οΧχ α- 
» πο ἔογς ἔγαξειοία σεπίδπλιιδ. Υ' αἷς. Ηδης 
ΟΡΠ οΪ απ εἰ τοἀϊτο,δζάς φιοσπησαςο Πο- 
Τα. ἱπτουγοσαγίς, [4 ἴτα (ς παρ οῖο ἀἰοῖτο, γε 
ἴῃ ορ πο] ρογίογίρεαμη οἰ ἘΝ πὴ ὃ ἐς Ροτ- 
{πς {  4οπα τ] τηα πο, απ πηοάπιπι ε[Ἐ 
Ροτίογίρταπι. Ατχις ππο αυάςπι, Ππ4]0- 
4αατιι5, ὃ γα ἶτα ἜρΠΈο]α, ἀϊ πα τς; αἀἀἴτο 
τπιαηήατο,, ντῖ ἰτὰ ξοίῆαγος, ψιιοπιαάμηο- 
ἄστη ἰρίς γοάίταπι οο]εγεπι μαι ραγιιπι 
ςοπηπηοαΪ δαϊατιγιιηι, πο ἱσπογαγοῖ. 56- 
οὐπάμτῃ Παῖς ἀγπιαῖος ἰΔΠῈ ΟΠΊΠΟΚ., [4ΠῈ 
ΗἩγτοδηΐος., “παπη 1 ΊΡΓΔΠ15. ΠΆΠΙτΕς5 {ρε- 
ἔζαῦαι. Αἄεγαης ὃς Ρεγίᾳ αὐπιῖς ἱπΠ γα. 
Ταπς οτίατη Πηϊτίπηὶ σα άαπι εαπο5 δή τι- 
σοθαηῖ, ὃς δἀξογεδαηγαίηγα. ΕΗ ο5 1ΠῸτγα- 
σα]ᾶ5 οππὶ [Π ΙΟοτιπι, Ὑὶ ὃζ σοτογοϑ αηῖρα, 
1{ΠπτΑὈϊσεγοιντα; σοπογοπηαγθης εδ5,11-- 

ν 

. 

δ Ἢ ἢ Ἀν - ἣ 

» Ἰίαχας ταης υϊάρτη αὐ δἰ τγαθατ, πῖον οδἷς Α χορῶν τότε μὃρ φομίωυ ἀμφοτέροις ὑμῖν 
͵ 2 “ Γ 1 2 Ι -“ ᾽ 

χάριν οφειλάν, νι ἢ αὐαϊκαζᾷς σῦ μὲν ἔχιλα- 
“- “- ὃ π ͵ “ “ ᾿ 

δεα τοῖς δ᾽, ἀκολεϑήσασι πάροδος πας τί 

χάξιν Ἔσοδιδόναι. οὐ μΔύτοι ἔγωγε σοὶ δευμα.- 
“ ΕΛΑΥ “ ᾽ ) 

ϑήομοιος γρέαχ, ὀιλὰ ̓  νῦν στεμπτων ὄχι φρά 
Ω ἱ 2 ͵ὔ 3)» 

Ἴ4υ κα εἰς πὗρσας. δχιςελλω ὅπῦσοι αὐ ἴωσιν 
ΟΝ 2 λ  Ἄλοο οὐ ν» 

ὡς ἐμὲ, ζειῶτι σὺ αὐνδὲ δεη] τρὶν ἡμας ἐλθῴν, σοὶ 
͵ 2 “ 3 2 ᾽ 3-ς γ᾽ 

ὑπαργήν ΞὙ ὅπως αὖ ἐθέλωσιν, δρνι ὅπτως αὖ 
λ Χ ͵ ͵ “" ᾽ “ ’ ͵ 

συ βέλη γρηαῖ, εὐὐθις. συμιξελεύω δὲ σοι,χᾳ!-- 
͵ 2 2 4 5 ΚΦ ἢ 

“πἧρνεωπτερος ὧν, μὴ ἀφαιροϑαι ἃ αὐ δὼς, ἵγα, 

Β μή σοι ἕδραι αὐτὶ γδρίτων ὀφείλωνταγ μησὶ, 

Τοτὸμ τινὰ βέλη “ὐϑϑςσε ταχὺ ἐλθῴν, ἐπ4- 

λῶντα μεταπέμιπεο ζ᾿ μηδὲ φασχονζα ἔρημον 

ἐξ) ἅμα πολλοῖς ἀπέλῴν, ἵνα μὴ διδεώσκης 
αἰύθις σῷ μὴ φροντίζῳν. ἡμᾷς δὲ᾿ πφρασοθα 

παρῴναι, στὸν τάχιςα φζκαρᾳξω͵ α, ἃ σοί 

τ' αὐ νομίζω δ ἡ ἡμῶν ὩὭαᾳ, “γα χοινὰ γἐ- 
͵ ᾽ 2,5} ς ͵ » «- ᾽ 

νέα ἀγαϑεὶ. ἔρρωσο. υυτίω αὐ Ὄὐπύδὸς, ὦ 

ὃ,τί αὐ σε πὕτων ἐρωτᾶὶ, ἡ τἷρ γέχρατῆαι.σύμ.- 
ἘΝ δῦ λ,) ͵ λω “Ὁ 

φαϑι. ἡ γὸ ἐγὼ ἐχιςέλλω σοι «θὰ ἥξ αὗρσῶν, 

Οἡπεῖ γείφοιπῆαι. τότῳ μδὺ δε ὅτως εἰπὼν, ἢ 
δὸυς Ὁ ἐχτςολζωὼ, ἀπέπεμψε, πσοϑςενταλοί- 
λϑιος ὅτω ασεύδάν, ὡς-ἷρ οἶδεν, ὅτι συμφέρᾳ 

ταχὺ παρῴναι. ἐκ πότ δὴ ἑἕωρφ μδὺ ἐξωπλι- 

σμένες "δὴ πϑυΐζᾳς ἢ τὸς ὑρχωμίας ὁ τῦξαμ- 
φὶ Τιγοανυυὺ οἱ αξόσωι ὃ ἐξωσπλισμένοι ἢ- 

σαν. "δὴ δὲ τίνες ἘῚ πυδϑεχώρων α ἵπαοις ἀπ- 

ἡγαῦρν. "ὸ ὅσηλα ἔφερον. ὁ ὃ τὰ κϑὺ παλτὰ, 

σπιτία χαὶ τὸς πσοόϑεν χαταξαλλάν ἐκέ- 

λάυσε, καὶ καταχαίᾳν. οἷς πϑτο ἔργϑν ζῶ, ὁπό- 

'“Βυς!άποσοιῖ ἀεάετατ, ἢ ἀαΐδις ἰρῆ πο Γ) σῶν μὴ αἰὐὶ δέοιντο. πὲς δὲ ἵπποις ἐκέλδυ- 
ἐρεγοητ. Εσαοϑβ δπτοπηντ {ΠΠ] ΓΟ ΠΘητος 
ἴῃ ὁαίτγιῖς οιὐπξοάίτοπτ, αὶ οο5 δά πχογδηῦ, 
εἀϊχῖτ; ἄοποο Δ] αυ]α οἷ5 Πρση! Ποατατη οἵ- 

ἘΠῚ ίςτ. (ὐοπιιοοδεῖς απτοιη ργα ἔς 5 Ἐατατη 
ωἱάφηάᾳ ὃς ΕΗγΓΟΔΠ ΟΥΠΊ., αἰ ΓΟ αΪ ὈγΓατί ΟΠ 6 ΠῚ 
“.ς Βαραῖ: Νετλῖγαπην οὐ ς [τ| ἀΠΊ1Ο] ὃς (οἐἱ], 

4ιοά ἔπρίτ5 νο5 σοπποηῖγα πθ6ο: ΝΝαπὶ 
Πυσπι τες ργαίθητος πουα πητῖ, ρίοτα πα 
αἄϊιπς οτάϊης σάγεπτ. (τᾶ γεγο πδο ἀπΠῈ 
1η ογαϊπδ τειποσαζα, ὃζ δά πιισ σοπειίᾳ ἔπητ, 
εα (ἐπιροῦ ποροτίᾶ ἔασοῆεγα πεοοῖῆς εἴ. 

σε φυλαηην μϑυονζᾷς πᾶς ἀγαγϑιίᾷς» ἕως 

αὐ τι Ἷ σημα»ϑείη ἀὐθις" πὸς σὴ, όχοιζας 

Τὖν ἑπισέων χαὶ ὑρχανίων καλέσεις, τοιαδὲ 

ἔλεξεν. αὐδρὲς φίλοι χαὶ σύμικκοιηϑι, μῆϑαω- 

μάξπτε, ἔφη, Τί πολλάχις ὑμας συγκαλώ.. 

χαινὰ γὸ Ὀγζρι ἡμῶν τὰ παρονζοι, πολλὰ [αὐ- 

ΤᾺ ἀσειύτακτα δεην" ἃ σ᾽ αὐ ἀσεεύταχ 
ἤ » αὐαϊκη ζᾳῦτα «εἰ ποραγμαΐζα, πα ρέχῳν» 

ἕως αὐ χώραν λαξη.ὺ γιωῶ ἐς! δὲ ἡμῶν πολλα 

ἄοπες {{ππ|π| 45:4; Ιοοῦ ἀσσοροτίητ. Μα]-Ἑ χὰ αἰχμά λωτα γ6 ἫΝ ΠΕ ΟΕ ΝΗ 

τα ἴδ πὶ σοηα, ΠλαΪτὶ ἃν οὐ 5. πολ Π65 σαρτὶ 
{πητ: [ς απ οΠ απΠὶ δὲ ἱσ ΠΟγΆΠΊι5 ἱρή,, 85 
Παΐη Πούπηγ σα πὲ] 16 Ποίξ γα Ππτ, Π6Ω; 
᾿ς ᾿ρῇς σομίζατ, ατιοτη αυαπο ἀοπλίπ ΠῚ 
Πιαθςατ; Ιἀοἰτσο ποη δ πχοάπτη πηπτο5 ἐχ 
εἰς νίάετε οἢ οἤποϊαπγξςετγς, ἔεγεα; ἀτὰ- 
Ὀίρογα οὔληος5, 414 ας ἔς ἤετὶ ὁροστοαῖ, 

τοῖς, δζᾳ ὃ Ὁ μήθ᾽ ἡμας εἰδέναι ποῖα πότων ἐ- 
καςου 66]ν ἡμδν), μήτε πότος εἰδέναι ὅςτις ἐ- 

καίςτω αὐτὴν δεασύτης, αϑρω νονζας υὑδὺ δὴ τὰ. 

δέοιζα, οὐ πόμυ δεὶν ὁφᾷν αὐτῶν πολλοις, «- 

πορφιούζας δὲ ὃς τὶ χεὶ ποιᾷν, ἀαεδὸν πϑμᾷας. 
«“ 
ἰγοι 

οὶ Π 

“φρὶν ὡς 

ἡμᾶς ἐλϑ. 

“ 
οὔτινος 

βύλά 

πλησιθ 

ρῶν. 

σηκκανη 



τις κϑὺ ἔλαᾷε σκηνζοὼ ἔχουσαν ἱχφ μα χαὶ σιταὰὶ 

χαὶ ποτὰ, χαὶ τὸς αὑτοηρετήσοινζας ᾿ χαὶ φρω- 

μνζὼ χαὶ ἐάϑῆτα Ξ χαὶ ταλλ οἷς οἰκέται σκζοωὴ 

Β:: φρατιωτικὴ, οὐ ζεῦϑα »ϑὺ σεϑὲν ἀλλὸ 

δήασοοολυέεϑα, ἢ λαξονζᾳ εἰδέγω ὅτι τό- 

τῶν; ὡς οἰκείων, δχιμελῴαϑαι δέοι" ὃς τις ἢ 
ὀδεόμα- εἰς Ἵ οὐνδεόμϑυα που κα-τεσκζεύωσε, πῴτους 

τ χδῃ ὑμιᾷς σκεψα ϑυοὶ ̓ Ω ἐλλήπον ἢ ὀκπλυρω- 

τ σωπτε. πολλὰ 5 κὺ πο. Πὰ οἶδα ὅτι ἔςαι πλείω 

γὸ ἁπϑμΐζᾳ ἤκχτ' Θηκμέτερον πλῆϑος εἶχον οἱ 

πολέμιοι. ἄλθον ὃ πσϑὸς μὲ ὁ χευμῶν τα- 
αἴαι οἵτε τῷ ἀοσυδίων βασιλέως χαὶ ἀλλων 

ιν εἶ} « , 37 λ ,ὔ 
δχουαφῶν, οἱ ελέλον οτί γθέσιον Εἰη ΓΝ σφι- 

σιν ὄχίσνμεον, δεισμους τίνας λέγοντες. ὁ ζχῶ- 

χα ὁΐιυ κηρύηετεπότα Θἰσποφέρειν σοὺς ὑ- 

μαξ ,. ὑπὸ αὐ καϑεζ ὅτ᾽ ὦ Φοόξον ὁχττίθεοϑε 

τωϊ μὴ ποιοιοῶτι Ὁ “οἰ δαγελλόρνδρον. ὑ μῆς 5 

λαξονχές Δα ϑίδοτε οὗπαει κὧρ Ὁ δίπλιον, 

Ἰώ πνος πεζῷ δὲ Ὁ ἁπλοιῶ, ἵἕα ἔχυτε , Ἴ ζῶ τίνὼν 

᾿-" πρξϑοδεηϑῦτε , χαὶ ὅτου ὠνήσεεϑε. πίω δὲ 

ϑόφν τίω οὐσαν ον τω φρατοπέδω κηρυξά- 

τῷ κδὲ ἤδη, ἔφη, μὴ ἀδικεῖν μηδένα, πο- 

λῷ δὲ τὸς καπήλους [καὶ ἐμπόρους Ἐδ,, πὶ 
ἔχ ἕκαςος πο ἀσιμον" [ καὶ ζῦτα Δἰὰϑ- 

λϑμους ἀλλα αὐγήν, ὅπὼς οἰκῆται ἡμῦμ᾽ Ὁ 

ςρατοπεδὲὸν. Ἔκ (τα υϑὺ 4ϑὺς οκήρυτ- 

τον. οἱ ὃ μυγδὸι κἡ ὑρχαλίοι εἶ πον ὧδε καὶ πῶς 
αὐ, ἔφασαν, ἡμεῖς αϑάν σοῦ ὡς σῶν Δ|ο- 

δὶ αὖ γέμοινϑυ ταῦζα,, ὁ σ᾽ δζω Κῦρος ὥσδϑς 

ο.- 

ΕΠ Ὁ ΠΟΥ ὙΠ. ΕΤΕ 
δ " " τῆλ κυ: ᾿ χῴ ἦα δ μὴ οὕτως ἔχ᾽, δ)οοίσοιτε αὐταί. αὶ ὃ" ἃ Οὐδρτορτοῦ ἰτὰπο σοπηραγαῖα Πης, νὸς πὰ 

ΠΣ τοῦ 

ἀϊςεγπίτο. φαπηγ 4 16 αἄθο ταρογπασα]ὴι 
Αἰ Ι ας αἄσρτιις οἰξ. αι ἃ (λεἰς ὃς δ εἴσιι- 
Ἰεῃτὶς οἰ τ ξξατη. ὃς ἃ ρου! πεῖς, ἃ ἔλ- 
ταα]τίο, ὃς {έασα]α, ὃς αἰΐὰ νοἰξς, γεδυίσιις 
Ὀοτοτῖ5, Ζια ἐοαιυμγιηταν, νττῇ τὰ θογηδοιι- 
Ἰο πη Πτασὶ σοπηπιοάο ἀοσὶ ροίπι; Πυϊς πε 
ΠῈΠ]1ὰ οριις οἰ δοςοἤϊοηε 4114, ὉΠ] ντῖς, οὐ 
οὐαρίτ, (οἰαῖ πόγιτη οὐέδιη {0], τὰ τη ἡ πα πὶ 
(ούαπι σοτεηαπὶ εἴς. (αἱ νετο ἴῃ οα 41- 
τποττῖς ταρεγπασαϊα,, ααΐδιις ρίθγασας ἀς- 
(ὰπτ; [εἰ5 γοσ ἰηίροξεῖς, φαοα ἀδο[ξ, πρρ]ς- 

π ἴα, ϑοῖο σηυΐάσηι, Πλθ]τα οτίαπη {προγατιγα 
εἵϊο. ΝΝάτη ποίεῖθι οπιηΐα ἔπος οορίοῇο- 
τῷ, ΠΔπὶ ρέο πιιἰτἰτιάϊης ποίξγα: ν᾽ 8πε- 
γαητοτίαπη δα πὶθ ἃ Πγυϊογαπη γοσὶς, 8]Π10- 
ταπγῆμπο ργαροϊοῃείαπη ιφξοιος, ὃς ρε- 

Πο5 (ς διγαῖη Πσηλτιπὶ οἢς ἀϊχοτγιπτ, ἂς 
τὶ δαϊογαπν σαγιπηάαηι τἡθητο πη ἔο- 
ςογαητ [ταις ρεγργαοποιη ηροίατο, νὲ 
ἱπας ά νος οπληΐα ἀοέογαηῖ, νθοαμπημὰ 
σοπίςοΥτίς : δὲ τουγογοιι ἱποιτῖὶς, ἢ ιιῖς 
ἰ4.. ἀιποά ἱπιρεγαζιπι οδ, ποῦ ἔθςοτεῖτ, 
Οὐμαιη 4; ἀσσορουεῖς οα., ἀπρίαπι αυ!ἀοτή 
ἜΖαϊτὶ, ρϑάϊτὶ Ππυρίαπὶ τδιμτε; νι παθοα- 

(τς, ἢ φαίδιις ἐπα ρου εἰς, ἀταῖς οἰϊδι ντα- 
᾿ἰφαϊά δηλοῖς ροἤπτ|5.ογαπη νεσο οαἰτγοῆ-: 
(ς, ἸηΖαϊτ, αν ν]]ο νἱο]ατὶ [ξφεἰπα ργαῖσο ρτος 
μῖδοαςῦ, ᾿αρδάταϊια αι ροῇ 5 ας ππογσαῖο- 
τὸς γεπάσγο πιεῦοος {45 νεῃδ 65, [σι 
ἀπ γαξεῖς αἰτὰς αἀπεμογα, νὰ σαίετὰ ποίξγα 
ἐτεσασητίαπη ποπιῃτιη παξαηξ, Η 5 ΕΠ] 
[ζατίτη ργοοϊαπιαδαῆτς. Μςαϊ νοτο, ὃς Ηγες 
οδηἢ}: πο ραέζο πος, ἰπααίαης, αδίιοτα 
ἃς τιιῖς παῖς ἀπ ΠἘρ] αδίπγας ὃ Οὐ ἰρίο- 
τά νόγθα Οὐγτγιβῖτα Ἔχοθρίε: Εάπο νοιἔγά 
(εητοητία εἰς, νε φαϊ αι 14 ταιη ἀεί ἀσὰ- 

ἣ ἣν ᾿ ΝΟ, ἐς ὶ Ϊ »ἢς τῶτον Τ' λόοον ὧδε ποξοςζευέηϑη" ἢ γὸ οὕτως, τιν . τοθιῖς οἴπηῖδιΣ ἢοΣ οὔγη65 ἸὨτογοῆς 

ἔφη, ὦ αἰδρες, γιγνώσκετε, ὡς ὃ, τί αὐ δεή-- 
ων σῃ ρα θέαι Ἐχὶ πᾶσι πὸ ᾷς ἡμαῖ δεή- 

Ἢ δε} παράναι, καὶ οὔτε ἐγὼ οι ὀχέσω [ ὑμῶν 

Ἂ “Ὡραῆων (υθ9 ὑμδυ δὴ αὐ δέη, οὔτε ω3 

μᾶς τσϑϑ νρδιν), αὶ πῶς αὐ ἀλχως πλείω εϑὺ 
᾿ “ὩραγμαΊα ἔχοιυϑυ, μείω Ια αδαθοί- 

το άβα,» πούτως; δὶ, ὁφατε ἔφη" ἡμῆς μδὺ γὺ 

διεφυλαξαϑν ὑμῖντάδε, ἢ ὑμάς ἡμῶν χι- 
ἶ Α φεύσαιτε χαλαΐς Δα πεφυδαΆϑαι. ὑμῴς ἐν 

ἫΝ αὐ Δ] φνείμιατε; καὶ ἡμάς πειςεύσομϑυ ὑμῖν 
Ἢ καλαῖς Δι ανενεμι κέ γα!, Ἷ ἡ εὖ ἄδλοις δέ γε 

ς 7 , λ 3 " ὁμῶς αὐαλλοτι ἡμᾶς πειξαισομμελαι Ὅἶνον ἀγα 
ποδαηφνιο τε ὸ δὴ, ἐφημεωὶ ΟΦ τον ἵπε- 

οροττοαῖ ὃ πε σας ἰατίς Ἔρὸ ἔλέξιιτες ἢπὶ νὸ-- 
Ὀῖ5.. ἀσοῆϑ ρτο νοῦὶ5, αἰοά νίις ροίτα]οι; 
Πασαανοϑβ . ρίΟ ΠΟ 5 Ὁ μηδ ηνα 1 Γατίο- 
πδν ἢ πο Πᾶς, Ρτ5 πα ίταγὶ Ποροτῇ! ἢ- 
τῆς, ὃς της εἤ οέξατι ἡ ΕΠΙ πλιοῦο νἱ 46 -᾿ 
τε οδίξοτο, αἷτ. ΝΝος πατο νους εἰ  ἀ 1-: 
τητι5. δ νος ογδάϊτίς, ἀπο δῚ5 ΟΠ τίς οἱι- 
{τοάιτα. Υ ος ἰσίτα το ἀξ διπτε, μοί: 
ἥπο ογοάοηλὶς νΟΡ 15, γοξξο ἀΠἘγίδατα εἰς. 
(ε: ἂς νἱ οἰ ΠΊ τη πος Δ] τς ἰπ γοδυ φυ!ἀἀδη,,. 
αυοά πε εχ νι ρα ] σέ, ρεγάσοτηι5. Ρεὶ- 
παι νἱάςσις, ίος ποῦὶς ρᾶτείπη δά Πητ ὅ- 
ἀαΐ, ραγετῃ αὐ ἀπιξαπίιγ, Εο5 ἱτα ἢ το] ἰπη- 
4ιοπλασ, ν εἰ Πἀφατ ποπλο, Προ» Δα Δ ΠῚ. 
ποῦς ργοάουῖι,ὃς δ ογατ ἱρίοτγιπι πιο σ᾿ 
Ἰο Π οτίαπι πο δ᾽5 Ἔσιιῆσ, 51Π Ἔα το οἷς [ἢ 

“ ς ἃ ͵ λ.ἢ ξο ᾷἀ ΕῚ ΕῚ 7. δὲ 2 ᾿ 

ποι ὁσοι ἡμίν παρήσιν, οἱ ὃ “ὐδοφασρντάι. πϑτοις ὄχ εἰ νϑὲ ἐαάισονϑυ αὐα μίξαιτους, ὠφελήσοισι 
᾿ ΔΝ." Ἢ “ ) “ 1} 2 ϑϑχν 12 

κᾶν Ο γὴν ἡμιαξ, “οραγμαΐᾳ δὲ παρέξοισιν ὀχημελείοϑει. ἐωὼ δὲ ἱπωτας ἐπ αὐϑις κα- 

Κ 

ι 



ὮΝ 

ΣΟ ΧΈΈΡΝΤΟ ΡΠ ΕΘΥ Β.Ὶ 

οπμοῖπα5, ἐδάοπι ορογά ται ποροτίογιπλ α γαςησωμϑῳ, ἅμα, Ὡραγμιάτων τὲ ἀπαλλια[γ: 
ποία Πουα δαγλετ,, τασιν ν γι. ασσοίς 

ξυνωμα ΠΟ’ ΠΟ σοη βγη ίπλις. [Δ ΠΥ {Π|{{ππτ 81], 

πεν παῖδας 605 ἀοτίς, ὅς αι δα!σαπη, ἢ τ ορυ5, 
ἀν ρογίου]α {Παητίας δάθατὶβ., απᾶπιὶ ΠΟ (- 

ὅτ εαρεὶ σα Πα; Πἰμλίγατη Πἰ5 605 τα ῖτα. δ[η πο ἰΠ 
ἐγράαν ρει πιὶς αἀπξείτος παίδοτο νυ]τίς, ποδὶς θοὸς ἀ4α- 

τε. Ναὶ πηοάο, υππὶ ρτοιιοεξὶ αθίαιια 
ποδίς δά Ποίξος, ργαἹ) ἀτή εη δάϊγετίς, 
πιασπᾶπι ΠΟΌ 5 Πτοτιπι ἱΠοιΠ|Π|5,η6 αι! 
νοῦὶς ἀσοιάεγει: δατθο οτίλπη Πιασπο ριι- 

ἄοτς πος δαξεοξϊ5., χυοά {{πἰς ποὴ εἤτε- 

τλὰς, ν δῖνος ογαεῖδ. Ὗ οὐαὶ {Π ΔΟΟΙ Ρ᾽ ΟΙΛ115 

δαμο5, (φααταγὶ νος (Πα πγῖ5 ἐ ἂς [1 46 ΠῚ 
νηα νοδίίσαπι ἴῃ Θα15 ἀϊ πη! σδῆτοϑ, πηδίο- 

τες φάξοττς νυ! τατος νιἀ οί πγιγ, Π1}1] δά 
αἰαοτίτατοπι (τη πγδῃῖ ΓΕ ΓΖ] ἔα  Θπηπ5: ΠΠ 

ὁ αἶτε 5 ΡῬατα δ᾽ πχαν Ορρογζαηπις νοῦς δά- 

εἰἴς, ργοςιίας Πιοεῖτ ἀςσοηάοτς, ξατίπη τς 
ἀάθο νοδὶς ρεάϊτας διά ξαταγιὶ (ππη115, ὃς 4α!- 
θὰ οαπος τγλ Ἀπη15, Χορ ταί πλι5. Πα σ 
Ογτας αἰχίς, αἰ αυα 11 τείρορἤογαπε: 
Νος, ὄγτς; ποῦας νῖτος μα σοηγι5, 1105 
ἐαιις Ηἰ(οςἐπηροηαπλι5; ποις ἢ παογο- 

πιθϑν ααϊμτ τα ΠΟ ν ΟΠ 5, αἰ πι (ςητοητίας 

τας ργαξουγοπιιβ. [τα]ὰς πτιης Ε4005 ἱ- 

Ῥίος δοοίρε, δέ αιιοα ορτίπγαπ) ἐλέξζοριιτα- 

δὶς, ἔιοῖτο. ἔσο νεῖο ἀσοὶρίο, ἰηχαΐς, Δ4-- 

εοπις ηο5, Παρ Ἐς χ ὃς ἔλαίζαην τ, ἐχαί- 
τος οἰποϊαίιγ; ὃ νος, ἥπαᾶ σοΠλη ΠΏ 1α 

{(πης. ἀϊαϊάϊτο. Αἰ ρείππι πη αι 46 Π1, Αἷτ, 
1)11ς οχίπγῖτο, Ζασάοιπιημα Μαρὶ ε αἰ(οἱ- 

Οἰἐπα (μα ᾿πα]σατίητ. "Ἰοϊπς (γαχατὶ ίς- 
Ἰιρίτα., φυα (οἰ σοηο πιαχης το πῃ σγα- 

Ουνὶ ἀε τὰπὶ νοϑΡῇ ἐπέξιιγοϑ αὐ δΙτγαμλ], ΠῚ οι πα 

ῥατιήπέε ἐπ (ας, πγ] ἰ 65 ξουπιοίας ἄς]! σοπάας Βυΐς 
ΤΩΣ, Εν ν ὰ ᾿ ἜΡᾺ 

»γεααοῦ. αἰεθαπτ. ΕΓΡΘῸ πη ]τ!ογο5., [η 461, ἀε]!ρὶ- 

Β ζὼ δὲ λοίξωμϑυ πϑοἵπαοις,ἐψ0 

͵ τ,32 δι ἘΠῚ ἣν ᾽ ΟΝ ᾽ σοίθα » ἴα! ἰοζυ ἡμν ἀὐζις ροεϑγησοίζθα.. εἰ 
ὶ ψ' ΕΣ » “" » ΄ 5 

μϑυ δυ θηλούς ἔχετε, οἷς Ἴισιν αὐ δοίγτε αὐζιξ, 
ΝΟΣ ΕΠ) Ν “ « Ε Σ (μεθ᾽ ὧν αν καὶ κινδυυγδ. υἱπε ἥδιον (εἴτιδέοι) ἡ 
3) ς ᾽ , δ ε “ 

μεθ᾽ ἡμδμ, εἰκείνοις δίϑοτε. εἰ οδώ τοιύμιαξ βέ:-- 
οἵ ͵ Ε δὰ 3 “"» 

λεοϑε τουϑαςαζας μάλιςα ἔγήν, ἡμῖν εἰὐζα 
( λ »"»Ἥ 2 « 

δὸτε. χαὶ γὸ γ4ὦ ὅτε οὐ Ἡλμ χσδοσελοίσαν- 

τες οκυ δυνθύσατε, πολειὼ υϑὺὲ φόζξον ἡμῶν 
ἤ ͵ ͵ Ι ων Ω παρείνγετε μιῇ τί παιϑυτε, (λα 5 αἰοχ,, ες 

ς “Δ. ͵ ε ᾽ -“ « « 

μας ε ποίγσοιτε, ὅτι Ὁ παρημϑυ ὁτι τ τς ὑμφς. 

α ὑμῶνικαν 
λ ὕ " ᾿᾽ ᾿ 

κϑυ δοκαίνϑυ ἽΡ ὠφελάν σγλείογα, Ἐχὶ Τρπ- ὠφελᾶν 

πων στοναγωνιζοκϑροι,, οὗ" ϑυμείας εἰ. "λέν ὑπ΄ ω ο!., ουτῷὼ “ϊ ογυμίίας «. ““ 
δ ͵ ὰ ἍΝ Ν διὐὸοὲ -« ῶὺτ ουν» 

δὲν ἐλλείψομδυ ζω δὲ περι μορμδροι δοπώ-: ,.. 
3, “ Ρ δου χαισιωτερως αὐ παρήναι,τὸ καταξζεῶαι οὐ 

Ι Ἀ 49. τ ͵ ᾿Ὶ ΕῚ μέσων θυϑὺς πεζθι ὑμιῖν παρεσο ἄθα" τὰς σῇ 
« ͵ ἐν Ὁ 05, Ϊ ὕσαοις ἱ μηγόμησόῶθα εἷς αὖ παραδιδὲίγκϑῳ. μνχαὶ 
« « 3 ξαν » . ᾿ ) ὁ νϑὺ ὅτως ἔλεξεν" οἱ ὃ αἀπεκχρίνανζο" δ ἡμς ΠΡΜΑΘΝ 
μὃν ΘΙ ΠΤ 32 7) , Δ τ » , 

"ὦ ἴα ύρε, στεανόρας εχοίυ, ὅς «ναξζιζ«- 
3) ᾿ ΑΣχ τ ͵ ΕΣ 22 

στ ϑυ ἐν ὄχι τος ἵπωοις τότος, “τεεὶ ἔχοι- 

Ομᾶν, σϑ τα βουλομυϑίου σέκ αὐ ἀλλο αὐτὶ 

σὕτων αἱοφί θα. χαὶ "εώ, ἔφασαν δ λα δὴ λαξων 

πῷς ἵπωοις, ποῖφ ὑπτως Ῥξιςον δοχῷ σϑι ἐξῇ). 

ΣΝ δέχοικαι τέ, ἔφη ̓ χοὶ «γα τύχη η- 

μάςτε ἑπτεις “ποία, καὶ ὑμάς διέλοιτετὰ 
χϑιναῖ. χοόφτον μϑρ ὄζιυ, ἔφη ) Οἱς ϑεοις ὦξαι ̓ 

ρότε ὃ, τί αὐ οἱ (οἴ γι ὀξηγῶν), ἔπέτα ὃ Κυα- 
ξαρ Ἴ ἐξέλετε ὁποῖ αὐ οἴγεϑε αὖ ) μείλιςα ἐκλέζαϑε ὦ 
χαείζεοϑαι. χαὶ οἵ »ἐ Δλοίσειγτες εἶ πον, ὅτι γυ- 

να χας [αὐ καλὰς Ἔ ἀξωρετεοι [αὐ Ἐεΐ, γυ- 

δίων. γρ ὃς αυϊάααὶ ἃ αἴτιά νἱ τα νοδὶς ἔιεγιι ᾿ναχαέτε ζϊίνμω ὀξωμράτε, ἔφη, χαὶ δ, τί ἀλλὸ 

Ῥοιίξεα νόγο, υδπῃπιῖς (]οο οτίτίς, Ηγύ-: 
ΘΔ Ὲ})} ἕαοῖτο ἃπιαπτάση βροτοῖς, νὰ οπλΠα5 
ει Μεάϊ, ᾿φοῖτας νἱττο (δατπτί ἔαπε, ηΐ- 

ΜΠ αθεαης, σαοά αιογαητιγ. Ετνοϑίτοπῃ 
ἽΜεφὶ ρυπηος Πποίος ἰοςῖος ποίξγος ποηο- 
τίθιυις ὃ ρταπλδ5 ογπαῖο, 46 τοξξο (ς οοῦ- 
{1 01ΠῸ {πῖ5 τοδ 5 χπἰπηοπε, ἡππτη πὸ- 
{τα ἴς ἀπλοἵτίςς αὐἀϊιησογεητ. Ετίαπν ἀξ ο- 

τη θιις Ῥαττοῦι. ππητῖο ττιθαῖτα., αὶ ἃ 

Οὐγαχατο νουϊτπος Ἰρῇ (οἴππι (ς 15 θα; 

αὖ δοκὴ ὑμῶν. ἐπάφδὲ ἢ ὀκχεήῳ ὄξέλητε ὠύρ- 
χανιοι, τὰς ἐμοὶ ἐθελεσίας το αν;  δχτασομέ- ὅπιασος ὦ 
τες πθυζς αμέμτηςς ποιφτεεὶς δυούα μιν. δ άνους 

μά; σ᾽ αὖ, ὦ μῆϑοι, τὸς τεύτως συμμάχους πιῆ, γεμσπισιῷ 
““ρουϑιες Ἰώτος τι μιά τε," πὼς εὖ βεξζελεῦαζ ΚΟΣΕΩΝ 
ἡγήσω! ἡμῶν φίλοιεβμφμϑνοιδείμιαλε δ πὸρ- 7.5} θὲ 
τῶν Ὁ μέρος χαὶ .} Ὥρα κυ «'Ξξαρες ἡκο κι μένοις 
[ἀγϊέλῳκαυῷ τε ὼ ζῖς μετ᾽ αὐτῷ. χαὶ σεέω:" 

Ππος (ςσιππ μα δοτιατα» οτίαιη ἢπης οδίο- δαδμάν δὲ τὐἰϑακαλέτε, ὡς χαὶ ἐμοὶ ἡ “5: -ζύτε συνῶ 

οτάϊς, νι ποδι(οιτη) παποαῦ, [465 πα Πἰ ργο- Ἑ 7 σγευϑοχοιῶ πρὶ Κυαξαῤ ἘΉΥΕΝΝῚ Ἢ 
2 (44 . 

δδτὶ ἀϊεῖςς., νὰ Ζασπη τγαξειας ᾿πτο Ποχοτὶς 

πησο ας νοτα τεὕτίαγο (γαχαγὶ ροίπι θοῦ- 
ἢ αστοπη, 4 θοῦ (ἀ πτια α οι! ΠῚ4; ν ΟδῚ5᾿ 
Ῥτατοίατς Ἰηγιιέξῖς ἀτρογαγίησ, {ππισίςητ, 
Οὐΐρρε ποκίῃ «ἀοΠ]οἰ 5 πῦ αἀμπηοάαπι εάιι- 
λτ ἰαηχας, {ξ ἐ ρορυϊαι γλιίοως αιλάληη, 

ὺν: δοκοαῦ- 

ξ ͵ὔ Ε] ᾽ ͵7 »)) πο 

Θξέκα ου ἀπατίείλη τὰ, τῶ. πϑσεὴς σἹ,,ἐ-" 

Φη, Οἷς μετ᾽ ἐμοΐ, ὅσα εὖ αἰξιηὰ γβόν ται: 
«ς ͵ γε 2 

υμδὰυ καλώς καπεσκθ ασμένων, Ταῦτα τ- 
“ λ » «- “Ἥ ᾽ 

χεσά. χα) ὙΣΡ» ἐφη; μαλα “πῇς ἡμεῖς Οχ 
Ε ἴω ͵ ν᾽ ᾿ »"» 

ον χλιδο χειϑρωμιμεῦς,, φλα χρειπικως:" 
« 

ωςτᾷ 



ἩΙσ Ἐ Β. Ἐ ΝΕἾ. ταΐ 

καταγε- ὡ φ7εἰσοὶς οὐ ἡμδῖυ [καταγέλῳητε, εἶτι σεμ ον ΑΙτααιο βοτταῆπς οτίαπι τἰ[αἱ νοδὶς εἤξηλιις, 
Ν σαπρὰ ἡ μὰν «ὐδοτεϑείη. ὡς τῦρ, ἐφὴ., οἶδα οτὶ πολεωὺ 

γέλωζῳ ὑμῶν παρέξουϑυ χαὶ ὄχὶ τὴν ἵπατων 

καϑήμδυοι, οἰ μιά! δὲ,ἐφη,χαὶ δχὶ τὴς γῆς Ἀκ- 

ζᾳπίτηοντες. οχ ζουπε οἱ ὑϑὺ ἤἥξσοιν ἔχι τί 

διαρέσιν, μαλαᾳβχὶ τω ἱπαικῶ γελωνπες᾽ 

ὁ δὲ τὸς ζᾳξιώρχοις καλέσας , κέλάυε τὸς 

ἵπαοις λαμᾷ(αλγάν,χαὶ τὰ πμ ἵπιων σκάη, ὼ 

πὸς ἱσταοχόμοις, [αἱ Ἐφριβμήσανζς λαξῳ 

Κληρωσοιυϑύοις εἰς ζῳξινίσοις ἐκοίςοις. αὐτὸς 

δὲ Κύρος υψπῷ ὀκέλάυσεν, εἴτις εἰη ον τῷ 

ἀοσυρίωνἢ σύρων ἢ αραξίων ςρατεύικαδι αὴρ 
δὥλος," μήδων," αὑρσῶν," βακ ιαγῶν, ἢ κα- 

ρῶν, ἠκιλίκων," λλήνων, ἢ ηγοϑαν ποῦον βε- 
“ 

Ειασχκένος, οὐκ φαιϊνεοϑαμ.οἱ δ᾽ αχούσειντες τῷ 
, ͵ . ἣ ἼΝΟ 
Ε." Τκυρύγμιαζος » ἀσχκενι πολλοι χυϊδοσεφόδυης᾽. 
περετά- ὃ ἢ ἐχλεξαμϑμος αὐτὴν πὸς τὰ εἰδὴ Ἔβελτ- 

γησαυ. ξρρς, ἐλένιυ ὅτι ἐλάυθέροιυς αὐζυς ὀγζας δεήσά 
καλλι. ς « 3... “Ἢ ὃ ὐν 

δ; ὁπλαὶ πσοφέρῳν ἃ δἰ αὐζὶς δὲ δὸσι" τὰ 5 ὅχι- 
τῇ « 519 Ε) εν 

τήδι4α ὅπτως δὼ ἔχωσιν, ἐφη, αὐῷ μελήσφν. ὦ 

{ϊ χυ!ά (ρ]οη ἀϊάἴτι5 ποὶς αἀεγιισσοζαν: 
{ποτιεῖ παταγιι πὰ (οἵο,ντ οααῖς ᾿πΠάδητος αά- 
πιοάτιπι ποίηγχεϊ νοϊὶς τ ἀοπάος Ρριαθοα- 
Τλτι5; 4ο ἐοτταῆης, νὰ αὐ τού, οπαηι τη τοῦς 
ται ἀεξοϊάσητοξς, ϑεσοιηάιπι πο 1Π1 δά 
ριασάα αἰ Ποηοῖπ ἀοςοίίογς, “ππτα οὗ 6- 
αυϊταΐας μαίας πποπτίοποπι ναἱάς γιά εγέτ. 
Ογτις αὐος πεῖς σοπογχίιτη βρύα ἔπέεϊς, 
{πὸ νῖ δήτιοβ γεοίρούοης, ὃς ̓πΠἘγπιςῆτα ο- 
ἀαοίεία,, σιπλ ΘΠ] ΠΟΓΙΠῚ Ομ Γαζογίθιις ; ἃζ 
ααϊάςηι α Πυιπμογατη δος ροίοῃτ, ραγοσ νὶ- 

Β ἀεἸτσοῖ μα ἢ] τι ιπι Ππσ α]οτιῖπι ἀππιπλοῦο, ἰοτ- 
τς φιατα] δε τῖπ σοποσίοῖη ἀτιέξα. Ῥγοοἱα- γι ν»- 
Πχατὶ οτίαπη ΡΟΣ ρτασο ΠΟ ΠῚ απ, ν τα αιιοα] βέημοε. 
ἴῃ. ΑΠγεϊογιιηι, αἰ ϑγγοσιιπι, ἀπε ται τη ἐρερέινηὶ" 
ἜΧογοίτῃ ππαποὶρίπηι εἤςε, νοὶ ς Μεάϊα, οὐκ, 
γε! Ροῦπα, πας Βαξεδηα, πας (ατία, πὰς 
Ποῖα, πὰς ὐάοία, ππιο αἰπάς νι αθάπι- 
ἔξαηι, ς σοπίρί οἱοπάτιπι οχῃίθεγοι. Οο 
πυϊάσπη δ ἰτο ργασοῃΐο, πα τ (6 Πα η-: 
τοΓ Ἔχ μι διιοῦπητ, Ογγι5 Θχ ΘογαΠ Π] ΠιΘΓῸ 
(εξ ξῖς,, Ζα] ἔογπηα ργαϊξαθαησ, νὰ ΠΡ εις 
Πιοπηϊηϊδιις ἀτπια οἱἵς σοίξαπα ἀϊχίς, ἂρ 
{ς ἀδτα: {01 απζεπη οὐἰγαὶ ας Γα πὴ ντ ὃς πο: 3 λ γ») ᾿Ν λ ͵ ͵ 

ἀ δὺς αγῶν ἀρ ἐς (ξι αὐδῶ κα νἠροφυο Εν τ εοβ αὐ ρτγαξοέζος 
3 ν 29 )35:ε ον ᾿Ὶ Φ ἐς ἰύδις, ὃ ἐκέλευσε α, γέρρα χὶ ζᾶς ψυλας μα- ὡοποιτίπηιπηοχ ἀθάμπσεηβ, {|ςΠὶ σοπ.- ᾿ 

χαίρας Ουζοις διδὺνὰι, πως ἔχονήες] στε» Ἑζοϊς ταθηάατ; δζιαθεῖ, νεογαῖος, ἃς σἰλάϊος οχί- 

ἵσγοις ἔπων) "ὦ τὰ ἐπιτήδ4αἼότοις ὡςταϑ ὼ 
Οἷς μεθ᾽ ἑαυϑ ἴσοις λαμξαϊφν' αὐὔθις 5 τὸς 
θωροιχας κ᾽ τὸ ξυςὰ ἔγογζᾷς ἀεὶ ἔχ ἢ ἵπισων 
3 ὩΣ δον ἀν τὸ ἕ “ 3 ιο ἡ ὀγχάαζ. χἡ αὐτὸς ὅτω ποιὰν κατῆρχεν. ὄχι δὲ 

αὐδιἑαυ- πῶς στεζῶς ΤῊ ὁμιοτίμον  αἰθ᾿ ἑαυτῷ ! ἕκαςον 
ἘΚ κα ϑιςαναι ὀλοὸν ἀρχοίϊα. δ᾽ ὁμιοτίκιον. Οὗ μϑὺ 
δὴ ἀμφὶ ζῶτα εἶχόν. Γοξρύας δ᾽ ὧν τότῳ 

““ε72 ͵ 

παρζῶ ο ἀοσύελος,ρεσξύτης αὐὴρ ἐφ᾿ ἵπαουὉ (οριτγας ΑΠγεῖας, ΙἜποχ οὐ Ποῖ ἔὰ- 
ἐπὸ δ ς “ ΑΘ δ αὶ » 

Ε" τα ὅτῦ ἵππσικη περαώπεια" εἶχον 5Ἴ πϑύτες τὰ ἐφ᾽ 
« «“ τῷ ς ν, ὯΝ ς 

ἐφ᾽ ἵστσων ὁσηλά."ἡ οἱ μδὺ σχὴ ᾧζᾳ ὅπλα αὐδᾳ- 
Ἔ ͵ Τ᾽ ἡ ! 4.07 Ἷ Ἂ ἤεκω α “ λαμθανάν πεταίϑυοι ὐκέλευὸν τὐ ρα ϑι δύνα! 

"4 Ὁ Ἐλ ἢ ͵ὔ ΓΊΎΝΕν ἈΝ "Ἵ ἘΠῚ τα ζὺςα, ὁπτώς πα ἀκϑ)οιέν ὡςτὺρ ἡ ταλλα. ὁ ὃ 
᾿ ΣΘΕ Τ “ ᾿ ] ὠξρυας εἰπτεν, οτί Κύώρον Ζοδϑτὸν βώλοις ἰ- 

πνεξνεν, ὦ ) ᾿ ΠΥ Ὁ ΑΝ μὰ δῷ ̓  οἱ Ἀ: ΖΟΉρΕΤαΙ τς νϑυ Φλοὺς (γτῶεοις αὐ δ' 
͵ ν᾽ ὙΣ, Αἢ ΣᾺ 

κατελίπον. τὸν δὲ Γωξρύαν οὐδ ρεσί (σι 95 τὸν 
ἊΝ Κύρον.ο 5, ,ὡς εἶδε τὸν Κὺῦρφν, ἔλεξεν ὧδε ὦ δὲ- 

- ΠΕ 515. δ 1ς ΝΥ κυ ἡ. ΓΎΡΑ, ἐ ΑΙ το μος, ἔχων ὥουΐᾳ, ἐγώ εἰμι Ὁ νϑὸ δμος Ἷ ἀοτύδιος ἐχωδ 

ἀκ. ὀπῶρεϊχορλν, κα χὠρα πάρω τοῖς, οὴ 
κεν τς ἵπτον εἰς χελίαν ᾧ Ἵ ἀοσυείων βασιλᾷ παρ4- 
θυ π.κ. χομώυ,ὼ Φιλος ζοὺ ἐχείνω ὡς μάλις' ἐπεὶ ἢ 

και ὦ ἐκῴγος μδὺ πτέϑνηχὲν ὑφ᾽ ὑμῶν, ἀνὴρ αἴαϑὸς ὧν, 
εἰς Χ' ἘΝ ω ͵ {π| νυ, ἦ .» Ε 2 2 »} 
πειαχο. Οὗ πταὶς Οκειγ πω ζω εἢ »Εχϑιφος ων 
σίᾳν) ἥν ἀν ΣΝ πε» ΤΥ ΥΝ ; 
ἣῷ (κοι, ἡκώ “σϑ9ς σὲ Χ3) ἱκετῆς αὐσδϑλςπί Ἴω. 

ες εἰς ἄατθης, φαίθας ἰα Ἐγαξεῖ, (ΘΖ οτοη- 
ἐπ αιταίιην; Δα 86 νὰ ρτὸ Οἀςπὶ σοπὶ- 
πθαίιπν ροτ πο, ας ρτο Ροτῆς {ϊ5. αὐοῖ- 
ογοητ Ιρ νοῦο σοπουτίασα ργαίο δ σοτῖ- 

οατὶ ἃς Παίξατὶ ἰςπηροῦ “15. νο πού δῆτα, 
ἀπο αϊάοηι ρείπγας ουίις οἱξ ἔλσεσς; ἂο 
{πη σα]} (πο ]οοο ρεαιείθιις αι ἰ πη ρΓαΞ 
ξεέζαμη οχ απ] δας Αἰ ̓ ππὶ σοπ ἘἰτοΓοηΐ, 
Η 5111 παι Ἰζοῆτι Ζππι οἴοπε, ᾿ητογοά 

Οοδνγαὶ 

Αἰβυγεωσ 
44 ΟΥ̓Τη 

τεμίξι 

τπαίατιι, ὀ4αο5 ὃς ἰρίς αἄοτατ, (ἀοαθαηι 
ἁτιτοιη ΟΠΠΟ65 ἀσ πιὰ ΘΠ αο ἔτ. Οαἰδιις νὸ- 
τὸ ἀαγιτη Πός ογαξ ποροτ) νἕ αγπλα Γεοῖρο- 
γαπταορδης Παίξάς ἐγαά!; νὶ 45 ρογ πές, 
αἴα; ἀγα σετόγα, σοι Ιγέγθης, αοῦτγαβ, 
ψο ]ς (δ ρείπταπα γίάογο Οὐχ, αἴτ, τα τὲ 
ΨΆΪ ΠῚ σοξονῖ ἐρίππς Θααίτίδιις ΓΟ} ξΕ1 5,44 
Ογχγαπι (οῦτγαπὶ ἀςήποϊιπε. ἰς νοὶ Ογ- 
Τατη σοΠίροχίγ, ἢ ἰ5 νου δ᾽5 νίμς οἵα : ΕσιιΞ 
ἀοηι, ἀοπηϊης,ατίοπε πὶ ἃ Πγτγῖμ15, ὃς οάΞ 
{Ἐ6]Πππὰ πιαπίταμη πασθο, δὲ απ ρ 4 Γέρίο- 
Ὠἱ ΟῚ ΠΡ ΟΓΙΟ ῥιαίαμι, ὅς Ἑαᾳσξ οἰ τοίτοῦ 

ΓΆΠΠς ἐορὶ ΑΠγτίογαμ Ἔχ δογό (οἱ οἰ σαπι; 
ΟΕ αϊάει σάτιις αΓαπη, νὰ 411] ΠΛΑΧΙΠΊΟ. 

δορά Ζιαηάὁ οαίμς {16 ἀν οδὶς αἰ οδιῖτ, νἱε 
ίλῃιε ξοτγιῖϑ δὲ βοπιι5, {ΠῚ π|6; Π] τις γογῦ πιὸ- 
ἀοροῦταγ, ἱπΙ Π}] ΟΠ πγιις πα Ϊ 1: δά ἔδ νε- 
Ὠϊο, Πιο ΌρΡΙεχ δα ροάαβτιος βίοίξογηο, 

Κ 2 



Ἀ[γτῖο- 

ΉΏΨΤΕΙ 

Μία τε 

Θοδνγαβ 

Ζέμνι ἐ- 

ἐηξερετέρ, 

ἡ 4ἵ, ἰξξ 
ἐμ(εἰ ἰοῖ εν 
7«ἰἸτὲ 

112 ΧΕΝΡΟΣΡΙΡῈΕ 

Τταάο αὐΐεῃι πὶὸ δὲ ἰόσιασα,, ὃς ΒΕ ]ΠΠ{0- 
οἰππγ; ἀοτοτορο, ΕΠ} ΠΓ1Ὰ5 ΤΠ ἃ 5 ν]οϊτα- 

εἰς» τοπο ρτὸ οο 40 ροήπιπι, ΠΕ] απ τ 1Π] 
ναάοριο. ΝΔπη οὔτις {{πΠῈ πΡουὶς (δχις ν τ 1-- 

Τὶς. Ὁ ποπιεηίπι, ἀοπηίης, (οἴη Πα απ, 
ξοΥπλα ὃς νἔγῖατα ρΡυα ἰδησοηη, ὃζ δῃγηδητθηλ 

τηοί, ὃς οπὰὶ ποποσοηι τ] Πϊ ἀςξογθητοη,, 
4ιο Εἰϊπ|5 ραῖγοῃι Ροτίεαοηάο ΓΑΛΔΧΙΠῚΘ 

θεαζς ροῆ τ: πῃ τὸ 116 ὨΠΠΟ ΠΟ ι15, ἂἵ- 
οοἴπταπη αὖ {ΠΠΠπ15 τοπηρουῖς τόσα, ἰγεἶπ5 ρα- 
τγο, ντ 401 ψο] ον 110 πλθὸ Ἀ]14πὸ {πᾶπὰ ν- 
χούφηι ἀαγοϊ(ατ]ας σα! ἄθπι οιιπ ἢς ἃ Π16 
αϊηλίττοαπν, ντ οἴατο οἤην απίτπο, αὶ Η.- 
κππνπηοατα γοσὶς ΠΠΙα παγίς πη ν ΠΈΓι15 εἰς 
ἴοπι) πππο: Ἰη]π4πὶ τοχ {Ππ πππὸ ἱτηρο- 
τη 5. ἢ νοπατίοποη. ἐπιίταιμῦ, ἃς ροτοίτα- 
τοὶ οἱ ἕδος νοηδηαὶ τοτῖς νέγίθιις., φαοά 
Ἰοηρς (ο ΠΠΠ 0 Πιο!ογοῖ ἐααϊτεπ ἀποεγοι. 
1ταηὰς νοπατιι οἱξ σηι οΟ.. τα] 14Πὰ 4- 
ταΐοο; Ζαπιηηιο ργοάΠ|ε π᾿ σοπίροξξιπι 
ντίᾳ. δὲ ντεγ]ας ἤαης ρογίθιοσγοταγ: Πο- 
4εου τς πτούο ρείποερϑ θυ 0 ἰασαΐο αὉ- 
οΥγαῖ, ασαρά ντηδπὶ Π6 νη] π8:ῃ ΔΟΟΙ ΑΓ 
ἄςτ, διπλοῖς {16 ΠΠΙπ5 τοῖο σοπίεέξο, φιοά 
τοϊηϊ πο ἕαξρα μη οροσταίς, ντίαπι Πογηΐτ, Ετ 
ταης ΄υϊοπι 1|ς ἀοίοις αἀξεέξις, ἱπαΐ- 
ἀἴαμι οσσυῖτο γεργεῆτς. ΟΟσπππΠν ἰιτοπι 1Π- 
τοσποηϊβοτίοο., ἄτας πο ταγίις ἀρογγαίς 
ἔτ, το ἡ εἰ οο ἀΠ|ὸ πλϊτιπὶ ορί πίοης πιορα 
νἱάοεῖ ποὴ ἀεραῖς., Πἢπ5 νοτο Ὡγος ἰέτα 
ἵ ἀἄοηθο πο ἀδόγγαητο ᾿θοπ θη  οΠ ΠΟΙ 5, 
ξογὰπι νετδηγητιθ. (ε ̓ ζξι σεπλίπο ἀϊσογος, 
νῃο αἰτουαπι πιο, {ἘγδαΠ  : τπὶ γοτο 
Ἐροϊοτγατιῖς {ΠῈ πη Πρ] Ἱπιμάϊηην σο- 
Βίθιῖε. {ξὰ ογορταπι γη] οομλταπι οαίρὶ- 
ἐἰομιίπ ροέξας αἀεσίς, ἀὔχις ἴτα πιθὸ {1 ν-- 
ὮΪΟΟ σάγοσαα Πἰϊο ἀπίπγαπι αἰίξι τ. ἔσο 

Α 

ς ᾧϑονον" ὡς δὲ πάλιν λέογτος 

ΤΟΝ ΙΕ 

᾿ διδωμί σοι ἐμιφιυτὸν δοίύλον ᾿ σύ μεμιαλὸν »δὲ 

ὃ τίκιφθ9ν αἰ τούμαι μοι “)υέοϑαι,»ὁ ποι δ ὅ- 
« ἢ ΄ ᾿, ᾽ ᾿τῶς, ὡς δρυμωτὸν, σε ποιοί}. ἀττωις δέ εἰμι 

"23." ! «δ υΑ ΣΝ δι ἀρρένωνπτα δῶν. ὃς γὸ ζιὼ μοι μόνος κα λὸς, ὦ 
͵ ΜῈ, λ δ 4 ᾿ Ὡ δεασυΐζῳ,, χα! αγγαῦος , χρὴ ἐμὲ φιλαὶν ἡ τι 

«“ 3) ᾽ ,ὔ Ἵ -" ὡς τῶρ αν θ δαιμονα, πτῦτερϑι πτοὺς τμϑτι- 
ϑεύη, ττον ὁ γεουὶ βωσιλόίὶ οὗτος, κα λέδσειντος 
“ὕ δο ἊΝ δν, τα 

τῷ τοτε βασιλέως, πὐθὺς 5 τὸ γι ως δωσον- 
λ ͵ .»ν » τὸς τίω ϑυγωτέφοι τω ἐμῶ παιδὶ, (ἐγώ μδὺ 

» ! τ, - ἀπεπεριψαμιζου » Μέγα φροναΐνδτι δῆϑεν ὃ 
Β βασιλέως ϑυ»γοἷξὸς ὀψοίμιζωυ ἐμὸν {ον γα- 
μέτίω) ὁ δὲ γε βασιλαῖς δχὶ ϑυρᾳν' αὐτὸν 
πο ϑοικαλέσαις, χαὶ αὐεὶς ἡ αὐτῳ ϑυ ρῶν α)ὰ 
χρεώτος » ὡς πολὺ χρείοσων εἰντι ὑπίσσίς ἡρόύν 
Μϑυος ἐπ) ὁ μϑὺ ὡς φίλῳ σεέσεδνφοι , φανεῖ. 
σεις δύ τ όκτου » διώκοντες εἰμφότεροι, ὁ μδὺ 
[γε Ἐ τρξχων οὗτος ἀκοντίσας ἡ υὗδτεν' (ως 
μή ποτ᾽ ὠφελενὴ ὁ σ᾽ ἐμὸς παῖς βαλὼν, (οὐ- 
δὲν δέον) κατα ὐλλά τίω ῤκτον. αὶ τότε μδὸ 
ἀϑιαϑεὶς ϑόα κατέοεν οὕτως αὐεσϑ σχότου ἢν 

τυχόντος ὁ 
αϑὸ αὖ ἡμῶδπεν, (οὐδὲν, οἶα! , ϑουμα ςὺν 

Ἴ δ αν 55... ἡ -“» 5 παθων) ὁ σὺ αὐ ἐμὸς τοῖς ἢ αὖϑις τυχὼν χαι- δυτυχῶς 

αυπῦὴ 

πειργαάσοιτο τ᾽ λέογζοι, χαὶ εἴστεν, ρα βέξλη. τὰν 

κα | μιὰ Ἔ δὶς ἐφεξῆς, χαὶ καζαιξέξληκα, 
Ἵ ϑῆροις ἑκατεξοίκις" ὧν πότῳ δὲ οὐκέηι 
κα τέο εν ὁ αϑόσιος τ Φϑυνον, ΕΝ αἰχμάὼ 

«ρα τίνος ΤῊ ἐπουδύων Ῥύπασας, παίσεις 
εἰς τὰ ξέρνα., Τ' μόνον μλοι χαὶ φίλον παϑαι ἀ:- 
φείλετο τ' ψυγέωύ. καγὼ μδὸ ὁ τάλας γεχρὸν 

ψέγο ΠλΠ ον ὑποστάππι ργο ρομίο τόσα]! Δ 1) αὐτὴ νυμφίου Οκομισαμζιυ » ὁ ἔθαψα τηλι- 
Ἢ 5) δ ͵ δ ΩΝ "ν ἵ χϑύτος ὧν ΌΤΙ “Νυφασχονζῳ τ: τ ιριφονπτδα, - 

ταῦι στα ἀϊ5 δου θείσθητεπι τπῸ ᾿τί τα [α- 
πσίης δἰ τατα ὁρειάγαπι ὃς «Π]Θ ἘΠΊ πλαπὶ 
{ερο] 0}. Ατπτογές ξξοσ {Π| 5, φασί ποίξοπηα- 
ΠΠχαδιη ρου Πος, ποάπο ρα οηίτετο ν τς 
ΕἰἘ νυπαπατη, ΘῈ ΠΟ ρτὸ διγοοὶ χος ἔδοίπο- 
τὸ τοῦτα σοπάϊταπι Ποηοιο Ὑ]1σ ἀἰσπατις 
ες. Ρατοῦ αϊάφην οἶτις πη ογτιις πλεὶ ἔς, 
ἃς ραΐδπῃ ἀφοίαταιτ, ΠῚ σπόσις οαἰαπηϊ- 
τάτοιη πλθαπὶ ΠΟ] ΟΙἘδηὴ αοοί ἀπ. τατος 
{1116 νπποτϑῖ, πα πη ]θατὴ ἐσὸ δάτο οτιτη τ 
Ρῆας ἀαίηπο νεηϊ ἤδη. ᾿Υαπι ὃς πλαϊτα οχ- 
{πιτούιτης οἰτις ἢ ᾿ς ΟΠ οῖα Ρίεπα διηγοῦ 5, ὃς 

ΤρΡίο νἹοϊ ἥττη εἰ πιρα ργα ει. Ὁ υΐα νοῖο ἃ 
1ητογξοόξογοιη ΗΠ) ποῖ γοσιπη ατῆλα ρους 
ἘΘηΪς. Ποη απ ἤθη ἀπίπτο [ἢ ἢ] τὸ ντα- 

ἥύδηι οὔς Βεποῦοῖο ροῆπηι; ποςὶρίδ πιὸ 
ΝΠ Πα}, τ ίοίο, ἀτηϊσιιπη ἀπχεγῖτ. Νοα 
φὨΐπι ἰσΠοΓαῖ, ΠΣ ΠΊΘΏ5 1 ΟἸ1ΠῚ πηραήϊτ, 

Δῖαιας ντὶ φῇτο μας ἈΠ αείτοῦ νίπους (οἰ πτι5, 

ὋΝ ἡ ΩΣ ἢ . Ἷ 
τ΄ ἀγαπήῆτον. ὁ δὲ ἵ κατακτθμῶν, ὡςικξρ ἐ- κατααν 

, νῶν ᾿ ᾽ Ι ». Ἵ 
ρον Ὡ ολεσοις, ουτε μετα κεδο δυος πω- 

ΔΎ Ν3) Ἀ Πδις 2 2, ὦ » ποτε Φανέρος ἐγ υεῖο, οὔτε αὐτὶ τὰ κακοῦ ἔρ- 
-“ λ ΞΡ, ᾿ τὶ φυ « Ἀ τοὺ τιμῆς τινὸς ἠξίωσε “" ΧΙ γῆς. ογε μων 

Χ φὴς λ Κκ τνν, λιμεν -“ 

πατὴρ ἄυτν χα) σευ κι σένμε, χαὶ δῆλος ξεῶ 
, ͵ -“ δ, λρυ 

στευα ἡθουϑυος μϑ τῇ συμφορὰ «ἐγὼ υϑυ δῶν, 
᾽ Ρ ᾿ » " “ ᾿ λ εἰ υδὺ ἐζι ἰκήνος,οἶκ αὖ ποτε ἦλθον παδὸς σὲ 

᾿ » ͵ Ὁ ὶ ᾽ 

Ἔχι τω ολείνου κακῷ. πολλὰ γὸ φιλικαωε- 
ε 3... , ΑἸ ς 7 ᾽ ᾿Α 

παϑον “ἰ χο’ ολκείνου 5 χρὴ] αὐ ὐΎρετησα Οκεῖ- 
μ Δ σὴν ἢ ΠΑ. Πὰ ἀ ΕΝ Κ᾿ χὴν 

γω" Ἐπεὶ ἢ εἰς τ' σ᾽ ἐμ πιὰ δὸς φονέα ἢ ΦΧ 
«“ ΠΣ ΔΝ 3 3 ΛΗ ἢ τ 
αὕτη Ἐ αἰ οὐκ 4, ἐκ αν ποῖε ἐγὼ πὕύτῳ δγευαῖ- 

᾽, ΩΣ δ χλλ  ἢ ΟΡ τς μά ἀλνες} ἐκ, σδείξ οὗπος μκε 4.) οἱ) ὅν: 
4 »ὕὔ Ἐν 7 “᾿ λ » 

φίλον αν ποτεηγήστητο. οἰ δὲ γὺ ὡς ἐγὼ ἀσθὸς 

“ 

δ 

ὁ, ἐν ἡ ς : 

φΩΤΟΥ ἐγώ ὰ ὡς προϑϑϑενῚ φαιδροῖς βιρίούων, φαιδρὸς 
λ 

γέζυς 



ΗΟ ΤΟ ΕἸ ΕΑ ΤΠ: 

γεουὶ Ὡ| ἀἴκεικκαι ἔρημος ὧν, χαὶ ΡΥ: πένϑθοις 
ἃ 

ᾧ γῆρρις Δ[6΄γών. εἰ μδὺ δέζυ ἐμὲ σὺ δέχ, 

χαὶ ἐλπίδου τίνα λαάξοιμι πω φίλῳ παιϑὶ 

τίμφρίας αὐ τίνος μεζῳ σοΐ τυχεῖν ̓  καὶ ἀ- 

ἔπ ζῶν αὐ γηξησαι πάλιν δοκῶ μοι, καὶ Ἴ οὐτ' αὐ ζω, 

ἐμὰ ἔτι αἰογευνοί μου, οὔτε Σ-πτοϑνήσκων,ανίω μκέ-- 

γος αὐ τελφυτᾶν δοκῶ. ὁ μϑὺ οὕτως εἶπε. Κα ὅ- 

ε9ςσὶ, ἀπεχρίνατο ναλὰ ζωῇ», ὦ Γωξρύα, 

καὶ φρονῶν φαίνη ὁσοιπὸρ λέγεις τσϑὸς ἡ- 

ἐπα ρίεν μίας, δέχομαι τε ἱχετίω σε, καὶ Ἵ τι ϑορή-- 
᾿ ἊΝ ε ! 

σοὶ δ᾽ παι τ σειν τὸν φονέα, στεωὼ 3εοῖς αὐ τονούμ. λὲ Β 
δὲς σιὼ 

ϑεοῖς 
᾿ 

ξον δὲ μωι, ἔφη, ἐαν σοι ζωῶτα ποιαΐμ » φῶ 

(ᾳ τείχη ἐαΐυδυ ἔγάν σε, χαὶ τίω γώφφιν καὶ 

(ῷ ὅπλα καὶ τί διωύα μιν ζω αἷρ πσϑϑαϑεν 

εἶχες, σὺ ἡ μῶν τί αὐτὶ πότων αἰ πτηρετήσεις; 
ὁδεεῖπε' (ὰ μδὺ τείχ"» ἦ ὅτ ϑέλης Ὶ δ Ξ 

χόν σοὶ παρέξω; δασμὸν τε τῆς γώρφις,, ὃγ- 

“δ ἔφερον ἐκείνῳ, σοὶ πἰποίσω" καὶ Ἵ ὅπου 

ὅπειν ἔλ- 
ϑης, 

ὅποι αὖ 

ῃγ , ͵ Ἂ 
᾿ἰλαι αὐ δεήσοι ςρατάσειν, συςρατάσομα! σοι, τ’ 

ὩΡΑΤΟΣ ἘΡΈΡΝ ͵ »,᾽ " "ἢ »", 
οὐ. τὴς γῶφφις δχούα μεν ἔχων. ἐς] δὲ μοι, ἔφη, 

Χ ! 3 Ν 7 ΕΣ 
χα ϑυγαώτηρ παρῦενος ἀγαπητή, γάμου ἡ- 

« « λ ͵ δι..»} 

δὴ ὡραία, Κῶ ἐγὼ χσξϑεϑεν μδν ῳομιέωυ πο 
“ “ , εν κὴ 

γιοῦ βασιλάύογτι γιωακα ζέφειν, νειοῦ δῈ με 
" ε ͵ εἾ 

αὐτήπε ἡ θυγάτηρ πολλὰ ορωνδρη ἱχετάυ- 
ὌΠ ΡΝ Νν Ὁ» - 

σεν μὴ δοιοῦα! αὐτίω τῶ πῷ ἀδελφοῦ φογεῖ, 
ΕΣ ͵ « , ᾿ Ἷ ΄.“ ͵ ͵ 

ἐγώ πε ὠστεύτως γιγνώσκω. νεω δῈ σο! διδὼ- 
ὔ κ Ολ ,ὔ « 

“μι βουλύσαοϑει καὶ αἴθε ζῴωτης οὕτως, 
Κλ Ὁ ἜΛΘ “Ὁ ΘΝ “ ͵ 
ὡς τῷρ αὖ χα) ἐγώ βουλθζων πξὰ σοὺ Φα νο-- 

ε « ρ 5" ᾿ Ν 2 

μαι. οὕτω δὴ ὁ Καὶ ρος εἶπεν, ἔχι πότοις, ἔφη, 
Ω ᾽ ΛΝ λ 

ἐγὼ ἰληϑευόμϑρυος δίδωμι τε σοι πἰοὺ ἐμζω, 
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Ὠπης τη Πᾶς οτρίτατς δάξοϑεις ἤπι, ἴσπς- 
ἔζαπῃ ἴῃ ἰαόξα οχίσοπς. Οὐ ρ Όρτοῦ ἢ ταὶ 
πηΟ τοῦοροτίς, δὲ ἈΠ πὰ τὶ νϊη Ἰσαπάας 
ΡΥ τὸ ποιεῖς σατὶ Π11)} ἰρο5 Πατϊ: οτίαπιγορα- 
Ὀείσετγε αὶ ν᾽ ἄοροῦ, ποι πο σαπὶ ἀς- 
ἄδοοῖς νίπειο,, Ποῖα οἰτπὰ ἄοίογο τπουῦὶ 
Ρυταθο. δι  οῦτγγας Ζαυτη οαιαατις εἴετ, 
τείροπάϊτ Ογίας : δ᾽ οηίξεῖ, ἐα το (οπεῖγο, 
Ὠγ] οδῖγα, απα ἀἰςοἰ5; σα! θη το {Πρ ]1- 
ὈΘηγΓΟΟΙρίο, ὃ ἀς ἰπτοτέοέξοτε πιο Ρασῃας 

Δαπητα γι πι, [115 ᾿ππα πε σας, ΡΟ σοοτ. Υ ἐξ 
τα ΠῚ ἄς Πλ}}ε1, αἷς, απ Παῖς ἃ ΠΟΡΙς τΒὶ σοπ- 
τίησαῆτ, δς οαίτο Πα γοτίποτς το ΠηλΏλι5, ἃς 
τορίοποπ, δ ἀγΠγὰ . δέ ροϊζοίξατοπι, συπὰ 
4πα ἔαΠΠῈῚ Παέξοπας., αι! ἀΠάᾶη) ρτΌ ἢἷς οὐ- 
(εαα}} Ποῖ ς ρει δὶς ἡ ΜμὨϊτίοηοηι, ἰῃ- 
τ, ν δ΄ νοἱες, γα δήη οἱ. ντ ἀοηγις τα 
{ι: ὃζ τε! σατατη, ποα {ΠΠ1 εχ ἄρτο τηοο 
Ρεπάεθαπι, δά τα ἐςέογαηη: ὃ νΒὶ πεςςῆς 
Γαοτῖς οχρεάιτίοποτῖη {π|ςἰρεῖο., Πρσηα τὰ 
(ἐχιαγ., αὐάιιξεῖς τπεα: Γοσίοηϊβ νἰγῖθι15. 
Ῥτγατογοα τ] Π]1ὰ οἵτ, απο νἱγρο, Πάπα 
νηΐος ἀΠΠἰσο,α ταῖς ἰδπὶ Πα 0111. απ τὴς ἀἢ- 
τοῆαοτοσὶ ππῸ γΓούιπὶ Ροτίοητὶ Ρυταθαια 

σοπίπροπῃ ἔαταγαπι εἀπισαγα. Υ οὐιιπ πιο- 
ἐο πιοὶρία ΠΠ|1ὰ πλαἶτίς οὐππτι [αου 115 {Πρ- 
Ρ ἰοίτοῦ σας, πο {δ ἔγατγῖς ᾿πεοτές ἐξογί τγα- 
ἄλληι: απ φυϊάστη πιρα σιοηϊιο ἰςητοητία 
οἵα. Τὴς ἰὰς οτίδπη τ δ᾽ ππιπο ρουπηἶττο γτῖτα 
φοπίῃ]ας, αοππδἀ πιοάττα πο το ἰρία ἀοτα 
σοπίμ!ογο πιαηιξοίξπτη οἴδ, [ταφὰς γα: 
Ηἰς σοῃάϊτίοηιριις, αἷς, ἐσὸ νοτο ὃς εχ δηϊ- 
πο ἀοχτἊγαγη τ᾽ πλοδπγ ο, ἃζ τατος ί- 

Ρίο. 1} τείξες ποδισίπητο. Οαῖδιις αξξς, 
(αοθτγαπι ἀγπηα τοι ποητοπὰ ἀθίγα {π|π|; 
(οἰ(οἰτάτιις,, φιιαῆτιιτν [ἰπογῖς αα Ιρίστα οἱς 
(εῖ, φιοά οο νοηΐτο νο]]!ετ. “51 ογὰ5 ΠΊΔ ΠΟ, 

᾿ γα, Δ ὧν ͵ ΔΑ» , ς Ἶ ᾿ τον ἱ 

χαὶ λαμθαίω Ὑ σὴν ϑέξιαν. ϑεοὶ δεήμν μἷν. Ἰαχιῖς, Ρτοποϊίοατίς : ροίεγιάϊα πο οιτα 
3 ͵ 

ατεῖς- 

ν Ὁ 

πταοπλα, 
ε- ὦ 

ὠςη- 

2 3 Δ} “᾿ 3 ͵] 

τυρες ἐφωσαιν. ἔπτει ὃ ζῳυτα ἐπα, 
Δ ἐν πν ἡ " ! 2 

γα! τε ὀκέλέυσετ' Γωξρύαν ἐχοϊα 
“2 , ͵ὔ «κ.λ «ς ἌΡ 52) 

χαὶ ἐπτήρετο πόση τίς οδὸς ὡς αὐτὸν ΕἰΉ, 
» γῇ »ἱ γ ὼς ΧΙ ““ε 

εἢ͵ ἔλεγιυ" ζω αὐϑιον ἴῃς 26 515), τῇ ἐ-- 
“᾽ν ͵ » ρος ς να 

66. αὐ αὐλίζοιο παρ ἡμίν Ἴ ὁαϑὺδὴ Γω- 
ΕΣ ͵ 

ε 

ἕξων. ὁ 
“ φῇ ͵ 

ξπτὸ δ ὁ τε 

μωχπ, ͵ δὰ , πεν ἥν 
(ρύας ὠγέτο, ἡγέμονα. καταλίπτων. οἱ δὲ μι.- 

᾿Ξ ον 

δὸι παρῆσαν 5 Ἴ τὰ μϑὺ σιγὴ ἔφασαν τοῖς ὅποῖς 
Ἴ ὦ , , “ ͵ ἘΠ τ 25 

ὥξελάν, εἰπεδόν]ες τοῖς μοι ρις" Κυρῳ σ᾽ ὄξη- 

ρῆχϑτες πἰω καλλίςην σκηνζωὼ, χαὶ πίω σωσι- 

ἄεροτςο ροιοτῖς. ἰταηὰς (σοῦ γὰς, Πἰποσὶς 
ἄιιος το! ο, ἀποςοῆητε. [᾿πὶ ὃς Μεαὶ δἄἥς- 
ταῦτ, σα ηπα Μέαρὶ [)115 οχί πη ἰοτιαπάᾳ 
ἀἰχεγδητ, εα Μαρὶβτγαα!ϊ ἀογπητ Ογτοὸ ρῈ}- 
οἰνογγίπηι πη (ο] εσογαητ τὰ απ. πὶ, δΖ 
τα] οτοτη δι η 47,71 οπηη πὶ ἰη Πα 
Ἐς ξογηγοῇΠηπλα ρεγμίθοιαγ, ὃς ἰηΠρηὶ- 
τοῦ ρογίταβ τη πῇ σα: ἀτ145. ϑθοιπάο Δυτοπὶ 
Ιοςο, (ὐγαχασὶ (ποι π ἄγ]. Φ.ΠΊῈ] 4111 τα }1-- 
θχι5 ἰρίπλοτ δι πρρ]οθαητοα, φαίθα5 ἠς- 
ΕἈςις δῆτα; νί σοὶ πα] ΠΠπις ἰηαἰρὶ ΤΠ ϊἰτα-- 

ΘοΡτγας 

Ογνμν ὁ 

γαν, υἱ μι 

γιοτ ἐγ 
υἱοΐςα-, 

ἔμΥ, 

"» εἰ 7 ) ,ὔ . Ξ 

δὰ γασαικα 5 ἡ καλλίφη δὴ λέγεται Ὑυ Ὲ, τοης. Ναπι πηοσηᾶ ΟΠ ΠῚ ογαῖ σορία. [- 

τῇ ἀσία. γελυύοϑαι, χαὶ μμουσουρ᾽ϑῦς δὲ δὺο 

ΟΣ κρατίςας᾽ δούπερον δὲ, Κυαΐξωρει ζὰ 
δαύτερῳ: ποιαϊζᾳ σ᾽ ἄλλα,, ὧν ἐδέοντο, ἐν- 

ἑποίησαν 
Σ ὡλὰ 
Κυαξ. 

τίάσπῃ ὃς Ηγγοδη!) ἀοσοραγαης εα, 40 15 
ἸΡΙ5 οριις ογὰτ. Ἐτίαωι (ὐγαχαγὶς ππητίπηι 
δα ς΄τι4 165 οὐμηι ΘΟ εΓ 5 ράγτες δά πλι(ογιητ, 

ς “ Χ ͵ , Α ᾿᾽ ! ἣ 

πληρώσαντες ἑαυτοῖς, ὡς μηδενὸς δεόνδμοι φρατάσοιντο. προ, ὙὉ ζω πολλὰ. “οϑ99ε- 
Χ ες ͵ μ᾽. ἢ ᾽ ᾿ 2 ͵ ΦΙΣ 2 

λᾶζον δὲ καὶ οἱ υρζόϑιοι ὧν ἐδέοντο. ἰσόμοιρον δι, Ἴ ἐποιήσαντο Καὶ τὸν Κυαΐξαροιυς ἀγίεδλον. 

Κ᾿. 

᾿ 



τ 4 ΣΊΕ ΝΕ ΡΛ Ε 

Ν 

ΝΣ  ἸΥΥΕῚ 

Ταδόγπαουϊάνοῖο, πα (προταραπτ, Ογτὸ Α (ας δὲ αἷξκοσαὶ σκηναὶ ὅσοι ἦσειν, Κύρῳ ἅαρ» 
καδιέογαητ, νε θα Ροτγίᾳ μαῦογεης. Νατη- 
τποβτιηγίε ἀϊγιθαταγος αἰεθαπε, νὈὶ ςο]- 
Ἰοσι!Ποπτ νῃϊποτίος, Ιἄχας ἀοίηάς ργα Πι- 

Ἐπεῖς ταπγ. Τ Ηας 86 οεἷξ ὃζ αἰξατᾶε,ὃζ ἀϊξξαᾳ. Ογ- 
ΤΑΙ ΘΕΝΙ τας αὐτοπὶ Ογαχασί (εἰ εέξα νὰ 11 αοςῖρε- 
Οἰνένιμπν ΤΟ ἀτ]ας οὐξοάίγοης, πΠπτ; 05 οἱ πλ4- 

χίπις ἔτ] ατος5 ες πογατ. Α΄ παι 4αϊ- 
ἄστη ας ἀλείς, αἰτ, 6 η5 ἀσοῖρίο. ντοτοτς 
αὐτοπὴ Πα γοίἔγα πὶ 4] ετ, αὶ οἷς ρου Π1- 
τλαπηϊπἀσοῦίτ. Ετ Μοάμς φυϊάδπι, τπιηΠ- 
σα (τπή!Ἰοίτς : Ερονοτο, ἱπααΐς, ταὶ Ογζα, 
4πππὶ Δ ἴτοηιν οἴρογα ΠλιΠ10 45 ΤΠ] ΟΓος 
ἀ{τας, φπὰ5 τὰ Πα πο ἤαθῈ5, νοϊαρτάτοιη α- 
ἠϊεπάο ρούσορί: ας Ζαυϊάοτη Ππατιτη νΠαπι 
τα ΓΠΙ ἀφ άοτῖς, Ἔχ τπηαῦο ἱπσαπέϊας ο- 
{ς, νεγίαγ! ἴῃ σαί τὶς, φΖαδπι ἀοπλὶ ΠΑ ΠΟΘ. 
Ερονετο, (δι θοῖς Ογτίις, ἄοπο παῆς τἰθί, 
ὃζς τηδιόγοτη τ] νἱάδοῦ ἤαεγε σγατίαπη, 
4υϊ ρετίογίβ : 4 πὶ τὰ ΠΆΠ}11., 4] οατη ἀσοὶ- 
Ρἰ5. γίχιιε δάθο νοθὶς στα οβεὶ (το. Ατ- 
4 {τὰ ΠΔ Ὁ] σοι ἀσςορ ΙΓ 15, Ὁ] ροτίογαῖ, 

ἔτϑυιοι οὐ 

ΓΟ ΤΑ 

ἐδόσαν, ὡς τοῖς πξόσοις “ἥμοιντο. Ὁ δὲ γόμι- 
» 2 ὟΝ τ " 

σχια ἐφασαιν, ἐπτειδδν ἀστὸν στεναὶ “ξ)η Ὡφ- 

δώσειν, χαὶ διέδωχαν. οἱ μϑὺ [δὴ ἈΚ ζιῶτα ἀνϑεδϑεῦ 
" ςι ὙΑΡΑΤΤΗΝ ΤΉΝ Ἐρχίῇ τὸ 
ἐσφᾷξων τεχαὶ ἔλεξαν. ὁ ὃ Κύρος ὀκελόυ- ΚΠ ΙΝ 

σε τὰ μ»ϑὺ Κυαΐξαροις Ὡ[« λαξοιῷς Φυ- ὦ πῤλλοῖς 

λαῆφν, οὐ 8.4 οἰκειοτάτοις αἰντω ονζς. καὶ δυο ἕ Η : ἑ 
ὅσες δὲ ἐμοὶ δίδὸτε, ἡδέως, ἔφη, δΈχο (9|" γθή- γεάφωνε 

σεται σ[, ἀὐζις ὑμδν ὁ μάλιςα δεόμϑμος. φι- 

λόμωουσος δὲτις ΤῊ μυήδων εἶπε" χαὶ μιζωὼ ἐ- 
; εἰ 

Βγω,ὼ Κύώρε, “«μουσουργῶν ἀχούσαις ἑασέ- 

ὅφς ὧν σὺ γε ἔχφς, χουσαί πεήδεως, χαὶ ὥω 

μοι δῶς αὐτὴν μίαν, ςραΐ ἀφ εοϑαι αὐ μοι δὸ- 
κῶ ἥδιον, ἢ οἴκοι ψϑυφν. ὁ δὲ Κύρος εἶπεν, δυνν 

ἔγωγε, ἔφη, χαὶ δίδωμι χαὶ γδριν οἰ ομίφ! σοὶ 

“πἈείω ἔχφ ν, ὅτι με ἤτησοις,ἢ σὺ ἐμοὶ, τι λα μ.- 

(ξανᾷς. ἕτως ἐγὼ ὑμῶν διψῶ γδρίζξοοϑα ύ- 

ἴω μϑὺ δξζυ ἔλαῦεν ὁ αἰτήσας. 

ΞΕ ΝΟΦΩΝΤΟΣ ΚΎΡΟΥ ΓΑΕ Ὶ 
Δα ΑἸ ΟΑΝΘΣΝΣ ΒΙΒΛΙΟΝ 

ΓΕ ΜΜΠΟΤΟΥΝΙ 

ΧΕΝΜΟΡΗΟΝΙΘ ΗΝ αν 
Ἐν Μ ΒΕ τς ΤΥΤΥ ΤΙ ΟΝ 

ΟὙ ΕἼ; 

ἀϊσαηγ ὄχι ἢ 5. 1101 
Ῥογίδῃι ἀϊίοςάογες Ὁ 
Αἤγαρςο, ἀεάεγαι; νυ δὲ 

δὲ ἡ] το πα ΠΠ πῇ δζιαθαγηδοῦΐιπι αἀίοτ- 
ἅ «ἵνα. ἀαύοτ. Εγατάπιτοπι 7 πη] 16 εα δυυίογιηιτγο- 
προ οἷς ΑΡταάατα νχοσ πο νοῖο τοπηροῖς σα- 
ὅτις 59. Ρίουαπτασ ΑΠγγίογιτη σαίεγα, ἔστγτις ππαγί- 
οὶ, τας οἷς πΠοη φάθι, (ς δα Βα τίαπογαπι 

Τεροπ Ἰοσάτις αὐήογαῖ, αὖ ΑΠγτῖο ἰοςῖς- 
ἰατῖς ἱποιιη ἦα: στγατία πὶ τις, αιοά Πεῖς 
οαπ Βαξευϊαποτγαμη τοσο ἴπ5 οτος Ποίριε]. 
Ηδης ἰσίταγ νι άίδγιαγος Αταίρες, ἀσῆςς 
οατη Δα (δ τοσίρογοι, τις ᾿αῆϊι. Ετ τα- 
ἔρος, υπιπι ἰ ἔποςύς ἐπ δογοῖαγ, Ογγιιπηλ π- 
ἰοτγοσαηδ: ὙἸαΠἸης, παῖς, πυι]ογοηι 
απο, Ογτο, 4ιδην δάϊογιαγα πὶρ ἰδ 65Ὁ 

ΠΙΒΕῈΒΚ ΟΥ̓́ΙΝΤ ν5. 

ΑΛΕΣΑΣ δὲ Κύ- 
695 Αφαασην μῆδον (ὃς 
ζὼ αὐτο δὰ “παιδὸς ἐ- 

ταϊθ9ς ἢ ᾧ χαὶ τίω ςολζωὼ 

ἐχδὲς ἔδωκε τίω μμιηδιε- 

κάκ, ὅτε Ὡὐδῷ Αςυαΐως 

εἰς πδέστες ἀπηᾳφ.) στον ὐκέλφωσε Ὡίᾳφυ- 

ΤΠ) λαάξαι αὐτο πίω τε γωνακαᾳ Ὁ τίω σκηνζω. 

 Ἔ] αὕτη Ἶ γωυὺὴ ΔΑξρᾳδείτα πῷ σέσων βα- χωὶ δ΄ 
, Ὁ τ τενν Ν ᾽ Ι - σιλέως" ὅτε ἢ ἡλίσκετο Ὁ ΤῊ αοσυξίωνςρα- Αὐραδέ 

λᾷ ὅν ἢ σους 
τοπεδὸν, ὁ αὐὴρ αὑτῆς Οὐκ ἔτυχεν ὧν ᾧ φρα- οἷν ὅτε 
τοπέδω ὧν, δλλὰ “ϑδϑς γν βακζιανών βασι- 

λέα τρεσξάζων ᾧχετο. ἔπεμψε ὃ αὐτὸν ὁ ασ- 

σώδμκος αἰξὶσυμμαχίας' ξένος ὃ ὧν ἐτύϊγα- 

γέ τω τὴν βακποιαγών βασιλί. Κι υτίω δξζω 
Ὸ ε ͵ 

Οκέλθυσεν ὁ Κύρος Δ|αφυλατῳ εν Αξά- 

απτὴν- ἐως οἷν αὐτὸς λοίξη. κελάσομϑιος δὲ 

Αεϑ σης ἐπήρετο; ἑωώραχας σ᾽, ἔφη, ὦ Κῦρε, τίω γωναικο, κὼ με κελόζεις φυλαίῆειν, 

κὰδ 



ἘΠ ΤΟ Κ.: 
3, δ 

ΕΒ ν 8 ὦ 
λὰ δ, ἔφη ὁ Κῦρος » Οὐκ ἔγωγε. δλ᾿ ἐγὼ, ΛΝοη Ρτοξοέζο, αἰ γτας. Εσονοίο πχυπξ 

ἔφη, ζωύϊκᾳ ὀξηρούμζου σοι αἰντίω. χαὶ δ ἡ- 

ζᾳ ὅτε μδὺ εἰςήλϑθονδυ εἰς τίκὐ σκζωυζεὺ «τὴς 
Ὁ αδῶτον, οὐ διέγνωμϑυ αὐτίω. χαμαὶ τε 

Δ οχαίϑητο » χαὶ αἱ ϑεφφέτταιναι πᾶ σαι πε- 
ὝΗ ͵ ες φγ - ͵ ΟΣ 

Ἐκ αὐτου. χᾳ) τοίνεου ομκοίαν ταῖς δουλας εἶχε 

τω ἐάϑγῆτα. ἐπεὶ δὲ, γναΐγαι βουλουϑυοι ποία, 

εἴγιἡ δέασοινα,, πάσεις πὐξεεςλέψανδυ, ζῳ- 
χὺ [πϑυὺ Ἐ χαὺὶ πα σῶν ἐφαίνετο Διαφέρου- 

" ͵ ! 

σαι ΤῊ ἄλλων, χαὶ τῶν και ϑν υϑύν, κεχαλυμ- 

«ἰὼ ἐἀκελάσοανϑυ, σεευανέφησαν μϑὺ αὐτῇ 

πᾶσαι αἱ ἀμιῷ᾽ αὐτίω, διξώεγκε δὲ ογζαῦ- 

θι, χσξόδτον υϑὺ τωϊμεγές, ἔπειτα δὲ τήρβω- 

ἡ αὶ τῇ ὸρετῇ χαὶ τῇ δ ογημμοσεεύη, , και πὸρ 
ο» ταπεινῷ ογήμκατι ἔφηκ ὅα. δῆλα δὲ δι ὺ- 

τῇ χαὶ τὰ δοίκρυα καταςαζονζο. τὰ »ϑὺ χὰ 

πέπλων, τὰ δὲ χαὶ ἐχὶ τὸς ποδὰς. ὡς σὴ ἡ- 

μδδμ ὁ γεραίτερος εἶπε, ϑοίρρᾳ ὦ γωύαι. κα- 

ΕΝ τὰ ον, υκυυομδι μέθυ ὐλιν, 

ῥϑιὴ πὲ ζαὶ εἰς γἀῦ ὁραῖτα. ὡς Ἀ αϑαςῆ"αι αὐ Β 

Ἀταίροβ, μαηο νάϊ, υμαπη οαπὶ τι δὶ (ΟΠ τσ ο-- 
τοπι. Αοίαης Ζαππι τ δου παουϊαπν ἘἾτ15111- 
στο δειοπλαγ, ρυίΠλιπῈ σὰπὶ ΠΟ αἰ ρποιιΐ- 
τας. ΝΠ δ χππαι (οἀοθατ, ὃς οἰγοιιηι ΘΠ ρα 
(ς ἄς θαητ ἀπο Δ οπηπδ5, πα οδαγηιις νὸ- ἐκο  ον 

{το ΠΙΑσιιπαν εἰΣι Ραις ΠπΉ ΠΕ}. Ὁ ετῖπ διι- να, 
τεπι {ππἀϊἰῸ σορποίςεηα!,, Πα Π4Π} οἴΤος 
ἴιεγα, οἰγοι πιίρεξξαγεπλιδ ν ΠΟΥ 5: ΤΠΟΧ 
Δἰΐας οπλπος σχςοίίογα ν] εἰ, ταπλοῖῇ (6- 

ἄστεος, ας νεΐατα τογγαηι ἱπεπεγοταρ, Ροῇ- 
ἥπαπὶ νεγο {πγσοτα απ ΤΠ ηγὰς., σοπτ- 
τΟΧοΓς σα ΠῚ δα δυπέξα;, αυα αἄετγαητ, ΤΠ 
νοτο ρυδιζαίνας μας ρυΐπιιπν Ργοσοτίτατο, 
ἀοϊπάςτοθοτε, νἱσχαῖς, σοίξιιιπι εοσαη- 
εἶα. σοῦ μα δίτα 1} γείεῖτα σοι Ἐπ ἴδε. Ετ- 

ἴατη Ἰλσγυτηας νἱάετς ἐγαῖ 4 ἘΠ] ητο 5 ραῦ- 
τἰ τα ἴῃ νοι ϊοηλ. ραγτίηι δά ᾿ρίος νίχιιο ρο- 
65. Ὁ αὐτπ|4; Πάτα! ΠΧ Ί ΠΗ 15 ̓πῖοῦ ΠΟ «{- 
σοτοῦ: Βοπο ΔΠΪΠ1Ο ἢ5. ΠλΌ]οῦ: ΠαΠὴ τΑΠ}-: 
ετῇι ργαίξαγε νίτιιπι ταππτηι σογρουῖδ ὃζ δηϊ- 
τὶ θοηΐς αὐὐάϊαηλις. το πιο ἢ οἱ τε οῦο (ς- 
Ἰὶρίηνι5, πεια ἔσιτο ἄςθο5 πραμς ξογπλας 
Εἰεραηεῖα 1 σεάογο, ποαιιο πσοπίο, πος 

εἴδρα Τῇ), νμῶ οϑύτοι ἼΗΙ ἢ ἘΠ ἢ)9 Ροτοίξατο. ΝΙ μλϊγιιπη {14 Π{4τ18ΠῈ 8 }1|5.(ν- 

ΕΝ «“ " ἈΠΟΝ, ἀν ΥΝ 2... 
ἴοϑι ὁτί οὐτΈ Ὁ εἰδὸς οἰ Είνου γεῖρ9ν.) ουὐΤΈ Τ' 

,ὕ ,, λ , 7 3 

ΠῚ γγωμιζω, οὔτε τίω δδωνα μεν" δλλ, ὡςἡ- 
“ » "᾽ ιν] 2. νε 

“εις γε γομ(ἐζουϑυ » εἶ τις χα» ἀλλοῦ ανῦρ » χαὶ ὁ 
-“ αλυν ͵ "ἐπ τ» Ν 

Κῦρος αἶιος ὅς1 δου καζεοϑαι, οὐ σὺ ἐσ Ὁ 
τ Ν»ν εἰν ἴθ -θΦ ἂν ε 

Ὥστ τύ δε. ὡς οἴτυ τῷ τὸ ἡχϑύσεν ἡ γουή, ὥθε- 

ἡγώμζω 
ὅτε δύνα- 

μὲν ἡἤω 
ἔγουτι" 

ἄλλ᾽ 

» ΕΣ: ΠΩ ΝΥ ΘῚ, ! ᾿ 
κουτερρηζατο τε Τ' ἀγωλὲν πέπλον, χα ανω- 

Π Ἢ ͵ ΔΝ δ. ΛΙΩ , 

δυξοιτο σεέν ανεξύησαν δὲ αὑτῇ χφ ὧι δύι(θα). 
᾽ ͵ »} ͵͵ ᾽ -»" ΑΙ 

οὖ τύτῳ σ᾽ ἐφ »» υϑὺ αὑτῆς Ὁ πλάςον μέρος 

ηὖὸ πσρϑεωσπϑ, ἐφαϑὴ δὲ ἡ δέρυ χαὶ ἀΐ χεῖρες" 

χαὶ 4.) 1681, ἔφη, ὦ Κῦρε, ὡς ἐμοί τεέδοξε χαὶ Ὁ 
«ω Ε)ὲ »" ρας -»" ͵ - 

τοῖς αλλοις πᾶσι τοις ἰδδυσι μμἥπτω Φεώυ αι 
ἸΝΊΞΩΚ ΕΙΣ ͵ “ Δ “ , ᾽ 

᾿ Ἐπ δὲ “νέα [γωυα κα Ἔσο ϑρη τ νυ ποιαύπίω τὶν 
. ἐν" ἘΈΠ.» ᾽ ι ͵ ΕΣ, Δ ΕΣ ͵ ᾽ 

Ἢ ασιαλλὼ πϑώτως, ἔφη,ὶ σὺ Ἷ ϑεάση αὖ- 
͵ νε,»" , λ ΟΥ̓ , “: 

Ἄασαι τίωυ. καὶ οΚυρφος ἔφηνε μ(ϑ: δια, πολὺ γεὴτ- 
͵ »,) «“ Ν ͵ ἢ ΣΝ 

πον εἰ τοιαὐ πη δεΊν; οἵαν σὼ λέγής.τί δα! , ἔΦὴ 
ν ᾿ « ͵ [7] 3) Ν “,κ,Χ,»᾿-»ὋΣ , “ 

Ἐφηνενυ- ο γεαμίσχος. 07] Τ ἘΦΉ, Κὴ γέ σϑ' χϑυσοις ὁΤί 
ϑισδακ- 
τ Ὡς, χα λὴ δφν, εἰ πιφοϑήοί(α! ἐλθεῖν εασοκῶμος, 

3 ͵ τ “Ὕ 2 ͵ 

γειοϑήσ, οὐ που, μοὶ Φολης οὔσης͵, δεδδικα μὴ πολὺ 

Θυῆον κείνη με αὐλὰς αὐα πείσῃ κὺ παλινἐλ- 

ταις σοττο ποίζγα (δητθητια ἀϊσῃιις εἰἢ δά πηΐ- 
Τατίοπο, σαίιι5 τὰ ἀοίΠοερς οὐῖβ. [ἃ νΒ] πγι1- Ῥαοίδεά 
1ιογαὐίαίτ, ἀπ αςενατο ππροτίοτ νεῖτε ςο- πὸ 
Ρ᾽τ οἰ] τὶ, ἀπο ΠἸς να ν σοι ξογδητίθιις. Ατ- 
απο πεῖς ἴα πη πηάχ! 4 ΕΧ ρατῖε ἔλοϊος εἰς 
Δάραγαΐς,, ὅς σοΙ ᾿άπι ὃς πτατιις αὐραγιε- 
ταητ. Αἄδοφῃς [οἶτο, πιὶ γτα, ταὶ ΠΉΗῚ 
Φαλπη αἰ ΐς ἐάπὶ ἱπταδ ηιίθιις ν πὶ οἤτ, 
Πυπηαίαπα τ] Θγοηὶ 'π ἃ πὰ νοὶ] εἶξε πα- 
ἴατη., ναὶ] ἐχἤιτηΐς ἴαϊε αι ἐχ πποσγαϊ σες: 
δοά εηίΐπι, ἰπααϊτ, ὁπγηῖπο τὰ οαην ἐροξξα- 
Ὀῖς. Ετ γιις : [πλπλοὺ νοτο τππ]το [αΐπιις, 
αἶτι ταῦ οἵς, φυαϊοπι τι ργα ἤϊσα5. (Ουἱα 1- 
ταῦ ἱπαυίτ αἀυϊείσςη 5 16. υ141| αιιης, αἴτ, Ρυῖὲ μθ, 
Ροῆφυδια ἄετο αἰχμα, ἔὰπὶ ἐς ἔογηιο- ΠΕΣ ἐὰ 
(μι, ῥευππάφοτὶ παῖ}: ρατίατ, ντ δα [ρα ξΕδἢ- αι νοὶ 
ἀπ Πὰπὶαθοαπι, πο αἀπηοάτπι οτίοίις: “9 ’ Φρνοῖο 
νοίδοῦ.. ΠῸ πλυΐτο οἰτίπς Πα πὶ γαγίι πα 

Ρογιδάφατ,νι ρεέξατιιπι γε σαπι, ἃς ἀςεἸΠ- 
ἄς περ! εξις ξοτγταῖϊε γεθιιβ 1ἰ5., πα5 ΠΉΠΠῚ 
σογξάα (τϊ, σα υ}15 ἰη ἰδῆς Κι χἰς ἀς 46 4πη1. 
Ἐξ δάυ]οίοοηξ 116 σείηι τα πα - Εχ- 

{ΠΙπμαίπς., πὶ Ογγα; ἔογπιατα πῃ ηδη απ 
ταῦτιπι μαδογ νίτπι, νὰ ΠπΠοϊδηϊε σο- 

ο . Ά ᾿' Σ 3) ᾽» ᾿ - 

θεῖν ϑεασουϑμογοκ ὃ τότ ἴσως αὐ αἰμελύήσεις Εὶ σατ ἔαςογ, ααοά ἔπέξο ποη {τ ορεἰπλιιπιὲ 

ὧν με δά ραῆφν, καϑοίμζωυ ἐκείνω ϑεώ- 
ΝῊ: 7 3 ͵ “" Ἔν Τὰς 

᾿ϑιυος.ἡ, ὁνεανίσχος αἰοι[ελάσεις εἶστεν, οἰφγὸ, 
᾽ ᾿ 3 “Ἂ "“" ᾿ ἣ ἐς Ε 

ἀὐῥρῶ- εφη, ὦ υρε, ἰχάνον θ᾽ καλλὸς ἡ αὐ,ϑο9 πε 
ψῶν Ξ , 

ὁρᾷς 

ΝΝαπι ἢ πος ἰτὰ σσπιραΐδταιπι εΠεΐ ἃ Πατιι- 
τὰ, οἴππο5 Θοάςπὶ Πρ σοροτδε. ἰσποηι, 
ἰηααῖς, ααἰρίοο ; γε Ὀπιηδ5 ἰπξιλ νταῦ 

«ϑαγ κα ἶειν τὸν μὴ βουλθνῆμον πραῆφ δὰ ὦ βέλτιζον; εἰ δώ τὸι τῦτο, ἔφη ̓  οὑτὼς 
5 ! - » 3 « «. ΤΥ ΨΑῪΝ .Ν 78 ᾿ ς ΄ “πα 

ς ἐπεφυχει, πὸμ ᾧς αἢ ξύαγκας ἐν ὁμρίωφ.  δόφι, (φῆ, Ὁ πῦρ, ὼς πϑυᾷᾶς ομοίως Καεἰ- 

Ξ 4 



116 ΕΝ ΘΟ ΤΕ Ε ΠΝ ἸΟΥ Ύ ἘΠῚ 
Ἂν αν Ἐΐ ͵ Ν -“ ἊΞΞ πὰ ἡ ἃ ΛΎΣΙΣ 

᾿ἸἾΝδηι τα] ς α παταγα εἰς. Ατχ ἔογπλο ἢ 4115 ἃ πέφυχε γὸ τοιϑτῦν. "5 καλών ἢ ἐράΐον, ΡῚ 

ἀτααπταγ:ὃζ αἰϊας αἰϊος ἀππόγες πάθους ΕἸἘ 6- 

ΠΙπὶ ποῖος 1 γοϊπταῖο Ροΐιτα, ὃξ νῃι5 

ααϊᾷάας αἴτο5 ψαἱτάηιδτ. ἰατῇ ἤρα 86 ἔγατοῦ 

(ογοτῖς ἀτηογο τοποταγ, ἰε αἰϊας; ποαας ρὰ- 
τοι ΑἸ ατν, [δα αἰτις απτας. Ετοηϊη πιοτιις ὃς 
εχ αὐ σοδεοδηάιιη ἀπτούοιη ν γα πὶ (τὶς 
μαροητ. Δενεο ἢ ἸῈχ ργοηγα! σατοῖαγ, νῖ 
Παϊ ΠΟ σοπηδάμπης, πο δἰτίαητ; ἃς 4υϊ 

ποη Βίθαητ, πο Πτείαπε; τας πες ίοιης 
αἰσοδητ,ῃες κἰξατο σα] αητ:ῖη ἢ] ντ Ποηλὶ- 
Ποϑ ράγογθητ, εχ π8}1 ροἤΠετ εῆϊσετςο δαης 
ΕὨΪΏγ 4 Παταγα πο σοπηραγατί, νῖ [ϊς πητίη- 

ξοτίοτος. ἄπιαγο νέο, ἴῃ σοΐϊπηταῖς ροί!- 
ται οἴ, Ὑ πυϊαιυϊίηας ίλης ἀπιαῖ, 4118 11- 
Βἱ σοπιοηΐπητ, ντ νοίξες ὃζ σα] ρας. πε 
Ἰσίταν, ἰπ αΐς Ογτγιι5, ἢ νοϊπηταστίαπηι ααἱά- 
ἄτη οἰ ἁπτοῦ, φαοά ἤοτὶ πο ας, ντ αἰ 15 
ἀεπηατῖ, σαπη ναἰτὸ ΝΊΔΙ ἐσο, αι ρτα ἀο- 
Ἰοτο, Ζιθπὶ οχ ἁπποτο ρεγοϊρίοθαης, ἢς- 
τοητ; δὲ 115, 7Ζπὸ5 ἀπηαῦδηζ, (στα γοητ; ταπ- 
Ετ! ρυῖπς, ΖΔ τῇ ἈΠΊαΓοηζ, (ογαϊτα το π ΓΟ ΠῚ 

τλϑ απ οἴ αὐ δἰτγαγοηταγ: σαῖχις πλαϊτα 
Ἰαυσίγοπτατ, Ζα  θ115 σατεῖς [πο Πης ἱΠοοπι- 
τηοᾶο ποη ροτοζαῆτ, Γππὶ ακι ορταγρητ,νῖ 
Δυλογο ΠΟὴ (ςοτ5 ἀτη; ποῦθο απο ἦΔΠ) Δ]1Ὸ 

1: αγαγοπταγ, Π06: ταπχθῃ [ρεγατὶ ροδητ; 
{εἀ να] άϊοτο ποσοίπτατς νη οἤςφητ, φυᾶ 
ἢ ἔοετο πφης σορ[υϊξεῖ: [τας ετίαπιίς 
ζαὶϊς απχοτίθιις ἐχίθεης ἀπηαῆτος δά οδίο- 
4αία πναΐτα πῆς ἔγαξξιι, ἃς ας υ!άοπὶ διι- 
ἕαρετο σομδηταγ, αι} εἰ (πιο! Παδαπε 
τη]: (ἃ ροτίτι5 ἀπγοτας {πο5 ἱρῇ, ἢς ἀὐξι- 
σίαητ, οδίογπδης. Ετ δα π]οίσεης {Π|ς δὰ ῃςο: 
Ἑαοίπητνεγο, ἤπια ἀἰοἰς, αἷτι Ετίαπτ ργοξο- 
ἔξο υαπποάϊ ποπιΐπες ἰςοογάος ὃς ἔπτὶ- 
Ιε5. το ἢτ, τηρα αυ!ἀοπιίςητοητία, ἔεπι- 
ῬΕΓ ντ ορίθης πλοῦῖ., ται δὴ τηϊίς ει: 

αυππΊσας γατίο η65 ἱπΠΠ ηἰτα Ππτ α νῖτα εχ- 
σεάοηάϊ, ποῃ ταπλοῆ Ἔχοράπης. Πάοιι ἔι- 
ΤΑΣ σαοσαο σοηδηταΐ, ὃζ αὖ αἰἰθηὶς Παιά 
αὐτξίπθης. νογαηι ν ὲ φαϊά νοὶ] γαραογο, 
ψο  Παττο Πιδεγαχοῦς, νἱάος ἱρίς, Παίς, ἔς 
ΡΙΪγαπὶ ᾿πούοραγο ἔαταπτοπὶ δὲ γαρί ἔτο πη, 

4αιιπὰ πα} πφος ἔπτὰς εο5 αὐ διγτῇ δάϊσατ; 
ποαις νοπίδηιν ἄατο, (οἀ Ροῦπᾶς {πηγογο. δῖ 

οἴσο Ππεσας ξοτηχοίι αὐ ἀπχλη πηι (ς οο- 
σαῆτ, ποοδά δἀροτοπάιϊιπιςοα, Πα αάρο- 
τεηάαποῦ (πη: (δ ΠᾺΠἰπΠς πγοπιθητὶ πο- 

δὲ, σ᾽ ὀνλος γε 
3 οῷ ἴκε 2 ΄ “4 ἄν ἢ «Ἶ δ 

ἐξφῳ ἐκφιοῦς ὧν ἂν βέλη"). αὐτίοι ἢ ὅπ 

δελφὸς ἀδελφῆς, ὀῆνος 2 (της: ὁδὲ πατὴρ 
᾿ ΡΟ ΩΣ ἥ ν τῷ Ν 

ϑυγαΐδὸς, ὀῆνος ἢ ζτης. ἢ γὸ Φοζος Ὁ νόμος 

ἱκαγὸς ἐρωΐα κωλύφν.εἰ δὲ Ὑ »ἐφη,νομο; τελειη 

μη ἐςϑιονζᾳς μιὴ πτφιην, ἡ μὴ πένονζᾳ; μὴ διε-- 
" τ ἴς “7. Ἶ ᾿ ͵ 

ψην,μη3ὲ Ρ(Ὑ ν᾽ χφυδμος, μηδὲ ϑωλπεαῖ ἫΝ 

Ἀιρδς »δὲ εἰς αὐ γόμιος δγωυνλείν ὀχκωραξαιχ 

αν, ϑοοττς τα πείθεο ζ. πεφύκασι γὃ ὑπὸ 

ἘΝ ανδεν τ φως οὐκ ον, ι 
δ δ. Ελυλέσιον γὸ Εφη, 661, χα 

ἐρᾷ 

Β τύτων χρ αἴ φοιζ. 2 δ ἐρῶν ἔϑελώσιον ὅθήν. ἐ- 
“ φὩΦ ᾽ εξ Ν ᾽ « ε ἡ ͵ 

κϑισος Ὑδν ἵ καθ αὐτὸν ἐρόε, ὡς τὸ ἱματίων 

καὶ αἰ ποδῶν, πῶς ὀἶχυ, ἐφη,ὁ Καὶ ύρος, εἰ ἐ)ς- 
Ἶ 2 - τὰ» "“" ᾽ “ 

λέσιον 651 ὦ ἐρααϑίωσαι, οὐ καὶ παύσοεϑαι 
“ “ 32 3..3, ᾽ - 

ὄφιν ὁποὶ τίς βέλ""): ΣᾺ ἐγὼ, ἔφη, ἑώρακα. 
Ν Ἵ « ι ͵ »ν Ν ͵ 
χ) Χχαιονζᾷς “ἰπσο λυπής δὲ ἐρωϊα, ὼ δουλευ.- 

͵ τς μὰ Ν 

ογζᾷς γε τοις ἐρωμϑιοις ὃ αὶ κα λᾳ καχϑννομέ- 
͵ὕ 3). Χ ηδὸ Δ ͵ Ν ! 

ζνζς «ρινγεερὰν Ὁ δαλόσφν, ἡ διδὺ ᾷς γε 
πολλὰ, ὧν « βέλτιον αὐθις φερεα ζοὺ ἐχομέ- 

γὅς ὡς εἰῬ χῳ! Τίνος ὀηλης γέσῦ αἀπαλλαγώδαι, 

(Οὐ 5 δδέσα μδυες μϑρ τοὶ ἀπαλλ αΠεαΐ. δαὶ 

δεδευϑιθς ἰογυοφτέξοι τινὶ αϑαΐκη," εἰ σιδύρῳ 

ἐδέδεντοιπαρ ἐχοισι Ὑ8ν ἑαυτῷς τοῖς ἐρωμϑίοις 

πολλὰ ἡ εἰκὴ ὑπηρέϊιζας" ὃ »ϑέτοι εαὶ Ὄστο- 

διδρασκήν ὅχεχάρϑσι ζιαῦτα κα καὶ ξγογϊε,θιν- 

λᾷ Ὁ φυλοίῆσοσι πὸς ἐρωρϑμᾶς, μή πει Ἔσο- 

δραΐσι. ἡ ὁ γεαφίσκος εἶπε “τρϑς τα, ποιῶσι 

γὼ, ἐφη,ζῦτα: εἰσὶ μϑύτοι οἱ τοιϑὅτοι, ἔφη, μο-- 

ἀϑηθοί: δ.9πἶ;, οἶμαι» ὼ θὔηονται μϑῳ αεἰ[ ὡς 

Ἂ ἄθλιοι ὄντες διποθανάν, μωφίων σὴ οὐσῶν 

Ῥμηγϑμων ἀπαλλαγῆς τῷ βίου, οὐκ ἀπαλ- 

λοαήονται. οἱ αὐ; δὲ γ)6 οὗτοι χαὶ κλιέπό])ψν ε- 

πιχφοούσι, καὶ σέκ ἀπέχονται ὙΜ᾽ δλλο - 

πρίων" δλλ᾽ ἐπάδου τι ιόπασωσιν Ἀχλέψω- 

σιν ὁρᾶς δ ἔφη Η ὅτι σὺ χορῷτος, ὡς οὔκ ΤΕ, 

χαῖον ὃ χχλέωγῳ, αἡτία, Τ' κλἐπηονζῳ, χαὶ Ῥό- 

ΟΣ ον ΣῊ ὙΨΜΟΝΣ 
ὥς Ξ οὕτω υϑύ τοι ὸ ἔφη ̓ ζαὶ οἱ κα λοὶ σέκ αν- 

αἰκαζοισιν ἐρῶν ἑαυτὴν", σοὶ ἐφίεαϑαι αν- 

εϑεῷ ποὺς ὧν μὴ δεῖ, ὀλλὰ τὰ μῳϑηφοὶ α»- 
ΠλπποΙΟ 651 οπληΐθα5 σρ  ἀϊτατίθι5 (ππὶ Ἑ ϑροπια πασῶν, οἶμαι! ἐχιϑυμιων ἀκρα τὴ 

͵ ͵ 

ἱπγροτοητοβ, ας ἀοἰ πη 46 1 ἀππούθηι ΟΠ] ρα η. 
ςοπίογιητ. Δι Ποποίεὶ ργοδίαας νἰγὶ ταπη-- 
ετῇι 85 Δυ τ ΠΏ, ὃ οαπος θοηοξ, ὃζ πυι] γος 

ἐογηϊοίῃς. ἘΧροίαηῖ: ἸΏ τὰ ΠῚ 6 ἢ ΠΊΙΠῈΣΝ 

αὐ Πὶς οὐηηῖθας., λοις ἔσπιος Δ ποῦο 
Ροίϊπης, ντ ροτ ἱπἰατίαηι οα ἤθη δατίπσαῃτ, 

ὅς, κάπει ἐρωΐῳ αἸτίαΐνται᾽ οἱ δὲ κα λοὶ 

καγαϑοὶ, ξχαθυμοιῶπες καὶ χοισίου καὶ ἵτ- 

πων ἀγαθών χαὶ γειυοη κῶν καλών, ὅκκος ἐἰ- 

πότων πϑτων ῥαδίως δοιύαυται ἀπέχεαζ, 

ὥςτε μῇ ἀτ]εοϑαι αὐτοῶμν τύϑαὰ Ὁ δίχαιον. 

ἔγωγ 

τὶ ἐεῖϑς 



Η1 τι. νἀ ΒΒ ΟΥ̓; μ7 
: ! ς  ἤκος . τ : Ἵ ἵ 
ἐχὼγ, ὅν, ἔφη, ζω τίω ἑωφφικῶὼς, ἢ πλύυ μοι ΛΈβο ααϊάςπι ἔξεῖο, Ἄστα, ἡδῃα «ββίρες 

ε τς Δ ΡΝ ΧΟΙΠῚ, ΡΟΓΖΙΘ Πγ1η1νοπιυίτζᾳ νχίᾳ Πτι; εἰδὰ καλῆς δοζασης ἐξ) δος παρα σοίεἰμιι, ὦ ἐπτ-- : " δι ἐξρῳ κε αμλλννα ὶ 
ΓΝ ΥΝ , » τάτΆ ἢ ΔαίΠπ|, δ Θαατο, δζςοτοζα, ]ιῖς πχοὶ 

“αὶ αὐροὶ σπτεύω ἡ) ταλλῷ Ὑπὰ ἐμιοι τὸ 9φηΧοντοι Ὄστοτε-- ; Πα ΤΣ ; ἷ {ἀπ οῆτο!!. ργα το. Ρτοξεέϊζο, πῆτε Ογ-- 
Ῥ φᾷ αἢ με ἵν ΠῚ 5 Φὰ 

πισσρν λ αἱ, γαὶ κκὰ δὲ, ἔφη Κύώροο Ἴσως γὸ ϑυσῆον ἀ- ζγῃς » αἸίος ΠΗ ἔογταῖτο οἰτίας., 8 δπτο ἰά 
- 4“ 5 ΥῈ ͵ «» ͵ ἔγὰς ἢ 

πῆλϑᾳς ἢ οὗ ὅσω χϑονῳ οερως πεφυχεσύσκευ- τΟΙΠΊΡΙΙ5, 4110 (ο]θῖα πατιιτα τηδοἨἰ ηἰς {πἰς 
» Ἅν ν ἣν να ; ἜΑΞΕῚ 

«ζος αν ϑεφπον.ὼ πύρϑς γαρ τοι δε ϑι,9)7α, ΔΙΔΟΣ Πιοπγίπος ΘΟΟΏΡΒῖΘι ΝΝαην βεεὶ ΡοΞ- 
 φ οὐ γώ Νὰ πο ἡμλο ος ἠρποεανα, τοῖτ ντοὐίαπι ἴρηοπη “15 ταπσοης, ΠΟ {ξα- 

τα ζυ ἐξ τἊΝ ἩΥΜΟ 
ἊΨ υς χαηε » Ὁ ν Ἐν ρλ: ΤΙ νΓΆΤΟΙΓ : ὃζ ς Πἰση]ς βδηλπηα πο {Ἐτῖπὶ 
ἐλθὶμιπεᾷ, ομιθος δὲ ἔγωγε οὐτ πύρος ἐκῶν ε)} φπίσαῖ, ἔσο ταπιδπ ποςίσποιη ν]ττοῖδη- 

Ὁ [οῚ - Β »ο λ ἣς - ἁπηομοη, ὅτε τὸς καλὲς ἐσοραί δὲς σοίσυμ- σοῖο, πδο ξογπιοίος θῇ Ρίςεις (ο]οο, Νε (ωλάύω, ἔφη,ὦ Αράίασα,οὺ τοῖς καλοῖς ἐᾶν τδὶ αϊάοπι σοηίιο,πλὶ Αταίρα, νεοσυίος 
ὝΝ ' ἜΣ ΜΔ “2. 8 ἰογηλοῇς ἀΠππτῖτπι|5 ᾿πηπηογαῦ ἤπας. ΝΝΑΠῚ 1- ἈΤύψιν ἰνθζα δ ς4ν. ὡς Ὁ μϑὺ πῦρ τῷς ὠτῆο- Β ΣΝ σῃΐβ σαϊάσπλ ποι πἰΠΠ ταησδῆζος νεῖ. ἃ ͵ ΜΡ τὶ ΟΝ ἀν ΡΥ Του Α ! Ὁ 4 Ξ τ, ἃς 

μϑυσς χα 4,οἱ ὃ καλοὶ κἡ τὸς ἀπόλεν κωμέγας [ογπηοίι οτίαπι Θ05., αυὶ ς ἰοπρίπημο ίρε- 
ὑὡφώπηοισιν,ὡςε ἰκαῖ ζ ἔρωτι ϑοίῥῥᾳ, ἔφη, ὦ ἕζαητ, ἴς δοσεηάπης, νὲ ποῦς ἤσρτεηι. 
Κύρειἐϑὲ ἡ μίμδι μῆς παύσομαι ϑεώμϑυος, “ Βοῦο ΔΗ Ϊπιο ἤι5, αἱτ, τοὶ ὐγγο, ΠΟ ΘὨΪ πὶ 
᾿Ξ. χραϊιῦ ἀδῳ τυ νὰ ὧν μὴγχο ΣΝ, κὸῤ- ἐπυρέύτος νῖ ΠᾺ ΕἸΡίδτρης αυίϊάοτη ἢ Παπι- 

ποχυπεο “2. δος, ὦ, Ὁ αιάτα μδης ἐρεξϊαγε ἀοἤπαπι, νι αἰϊχυϊά 
Διφα, ἐφη λέγ. φυ λρυῆῆε τοίνεωυ, ῳ ὦ Ρίατοῦ ἀθοου γαϊοῃοια ἀἀπηίτταιῃ. Κὶ 6- 
σεχελά ωυὺ ὄχι μελβ αὐ ἴσως γὸ αὐ ὁ πώ- ΦἰΠῆπις » ἰηααίτ, αἴθ. ἀἴαιιο αάθο Παπο Πγϊ- 
νυ ὑμῖν εἰν χαιρῷ τί γγμοιτο αὕτη ἡ γεμυή. πῦτε Πιὶ αἀίετιιατο, φιςπηλάπηοάμπιτιθεο,οίαίς 
αϑὸ δὴ ζαῦτα εἰπόγιες ϑιελύ, ϑηζ "65 γεανίσχος ἐμ ΟαΓᾺΠῚ σατῖτο, ἴον  οιταῆς ΠΙΒΠΕΣ 

τ δ πε ες ς ἀταΝ π τ τατυ Ὑμν ας ορρογίμης ποδὶ γίπί πιασπο {πογῖτ. 
πρρτς εὐμαρῆ κω ὁραῖν Ἰὐαϑκαλλῆ κε ἀϊες αἰ ἱπυϊσοπχταπο ἀΠοἤδτμης. Αραΐῥει 

ὃ αἸοϑονϑδυος Τ' καιλοκαγα)ιαν αὐτης, ἀκα 5 Ὁ ἈΑἀιυοίσεδης απτεπὶ 16 τα πὰ αυοά ἔργα ππβα Ράμε 
ϑερφιπείϑων αὐτίωω, τὸ οἰονδιυος γδρίζεακ αὐ- στροάπιπιουπηοίαπι Πλυ] στο πὶ ν  ἀθγοῖ, πὶ Η πὰρ 
τῇ, ἄμο ὃ αἰοϑανόμϑιυος σῴκ αὝΣΡιςον ὅσαν, 4ποά εἰιις Ποποίξατη δοηίταζεπη δηΪπηδ- ῥεν. 
ἈΞ ΡΛΟ ΝΥΝ «]ὰ Ἐν ΟΣ Σ οἶκε. ἀιθετοίθε, τιιπη οτίαπη, 104 σο]ογοῖ σαΠα, (ς- 

πε ριιζάγοσ οἱ σγαι ῃρατί, ὃς ΠΠᾺπ|ποῃ 1η-- 
σταταῖπ εἱς (ςητίγοῦ, “πα: νἱ οἰ ΠΠ πὶ ρογ ἔα- » , Γ δ ον ον, πε χοι ῆα ͵ - ΐ - εὑοτλενησφεν, ὡς μη δένος αὐ δεοίτο᾽ οὐ. πτόρτων ἡγγυΐος ἔπος οαγᾶπι Δάἀίθογος, νὲ νοπιθησὶ 

πότων ἡλίσκετο ἔρωτι τ ἴσως σσεὲν ϑυυμα,- ποροήλγια [πρρετοσεπί ας ῇ σιαπήο ἄρτο- 
ἡ: .3} “ δα ᾽ ͵ ΠῚ Ὶ ἘΠ ΩΣ ἽΣ ξὺν ἔπαα. ὁ τα «ϑὺ δὴ ὅτως ἐπορ«Ἥετο. τατοῖ, ἈΙΠῚ] ντ οἱ ἀδεῆσε; Πὶς ἰρίειιγ οπηηΐ 

ἢ νύν ν δίῳ δ᾽ Ριι5 ξλέξιιπι, νταπιοῦο σαρογοτα, ΠΕΟ τη Ϊ- βουλομϑυος δὲ οΚύρος εϑελονζας μϑωφν, ΠΥ ΡΣ ἀμ Ἐπ Ὰ Ἷ τα [1716 οἱ ξογταῇ!ς ἀσοίαἴτ, Ατχις πως 
ἑαυῳ τός τε μηδὸδυς κ᾽ τός συμ καχους, σξευέ- παίάοπι πος πιοάο σογοβαητιγ. Ομαπὶ 
κοίλεσε πλυζας τὸς Ἴ ἐχικαιόλους" ἐπεὶ δῈ Γ) αιιτο ΠῚ Ογεις ὃς Μβεάος δὃζ σετεζος (θοὸς 

ν΄. σχουλϑον,ἐλεξε)οιαίδε᾽ Ανδρες μιῆδοι ἢ πὸρ--ὀ ἱτγοίδοιτὴ πηάποῦα νο]]οτ, σοπποσδιΐτο- 
: ͵ ἘΣ ἽΝ ΕΣ τ “Ὁ ταποδ, πος Δάοῆς ἀπισογος ορροσιηιτη; πεφοΐ παροντες, ἐγώ υμιας οἱ ὅδι, σοι εἰς ὁτί ὅ- . : Ε Σ Ἵ 

τρεκως ἕ ᾿δὲ νὈὶ σοπποπίΠοης, Πυϊαίπιοα! ργουυ τ: ΤᾺ ,ὔ ν2 λῷ ͵ἷ 32᾿ Ἕ Ἵ ᾿ 

ἘΦ γ6ἢ : δεορνοι εἰμ τήνῳ ὄξηλϑετε, ΞῈΣ Ἐσυίάςην, Μοαὶ, γνοίης οπληο5, φαΐ αάο- « 
Κυοξωράνομίζοντες τῷτο αἰ πυυρέϊφν" δολ Πὶς, σοτῖο ἰοῖο, πο οὗ ροπαγαΠΊ ρος ἃ 
2 λ ͵ - ΣΡ ΜΕΣ ᾿ ἌΣ - Ρ « 
μοι βαλουϑυοι πῦτο γδρίζεοεϑαι ᾿ χ᾽ ἐμμε11- νοϑβπιθοιπὶργοίς το οἵ, ποο πο οχὶ- « 

: ΩΣ πη ΘΝ τ 
εδωτοες [ὁ Ἐνυκτοπορῴν χαὶ χκινδυρωδ ἐν σεεὼ ΠιΙπγαγετίς ΙΏ Πος γοἰ μη τατὶ Οὐγαχατίς ἴῃ- α 
λήθολε ὍΝ , »νεν ρ΄ {0τηε) (64 αι ΓΎΪΗΪ στατίῃοατὶ, της ἃ 

Ρ 4“ } » ᾿ ΟΠ ΝΕ “ 

"πτεα  θ Ἰατωνεγϑ μμεχῷ Ποποτε ργοίε ιν! !οεῖς, Πέτα ν οὐδ 5 οἱἘ « ᾿Ὶ ᾽ ΔΕ: “ ᾽ ͵ Ὁ...) νυ} Ἶ ὗ ᾿ 

αϑω, εἰ μὴ ἀδικῶ, Ἐἰποδιδόναι δὲ οὔπω ἀξίαν τγαραπι ὃς ποέξαι ποτ τοῦ ἱμρτεάϊ, δὃζ (ᾳ- α 
δυγούα μιν ἔχφν μοι δοκῶ. ἡ τῶτο μδν “Κ αἰοώ- Ἰατειη ἴῃ αἰ οτίπηοη σοπίΐςσοτο. Οὐᾶς ΟΡ « 

νομί! λέγων. Ὁ 5, ἑῷ νϑῥητε παρ ἐμοὶ, Ξἰπο- Ἑ τος σαί οπι νοΒὶ5 δτατίατη Παρεγς ἄςβροο, « 
ΠΑ ΠΟΘ ΠΡ ΟΊΒΕΜΕ πἰ εἤοτηϊπῆτις νοΐτηι ; πος ἄππιταϊηθη ΟΧ α 

[9] - .“ ἢ- - 

ἧᾷ τάξαι ἡ Ἢ (δ , ἀν᾽ ἀϊσηίτατο τοίογξαι ξιοπίτατοπι παβθετῖο πγῖ- κα 
ν᾽, ᾿ " 5 - - - » 

εέγνα. νομμίξριμει γὸ ἐμκαιυτὸν ἐοικέναι [ λέροντα ζαῦ- Εἰ νίάεοι, σιοα υϊδ πιο πυϊηϊτης ριιάες ο 
͵ ε, -ζτΎ-ς δὰ -“Ὗ΄ Α ᾿ 

ζᾳ [ τότ γε, τὸ ὑμᾶς ἐ)ελειν μιλλὸν ἀϊςοτς. 564 πο πηΐηιις ἀϊσαπι, ἢ ΠΟ Π ο 
παρ᾿ ἐμοὶ κατα νϑυφν.αγπὶ δ “στο τάδε λέγω" ΤΩΔΠΙοΥΙΓΙ5, πὴρ ΓοΪαταγαπι; Ριιάοτς Ρτῶρε- Ὁ 

: ἀϊοτν. Πα ΠῈ ΧΙ ΕἸ πιάγοῖη νἱ  ογὶ ρος, τὴς ἀΪ- ὡς 
ἐοῖο Ἀοο Θαπὶ οὗ σαιηΠλπὶ,νι ἰδ εμτίας ἀρᾷ πὶς γοιμαποσς ΟἹ οτὶρ ἴτας ρτοθὸ μας βίρο: ὦ 

ΟΝ ΡΝ ἡ ἢ Ὁ τι ἊΣ 
τῶν,ως χἡ θἰξΙον Τί ΕἸΉ αὑτωΐ τὰ δέονται χ Εἰ ποὶε 

᾿ 



Ὡς ὦ Ψ οἱ ὦ 

ΕΣ σις ΑΕ ΛΟ τσὶ. 

. ἰ᾿ 

.: 

118 ΧΡΕ ΝΟ ΡΉ ΘῈ 
ς Β - Β δ ᾿ 

Ἐροαρμάνός, οτίαπι ἢ παπὸ Ογαχαγῖ τλο- ἃ ἐγὼ γὸ 
τε πὶ σοτοπῆο ἐς ΠοΥΙτίσ, 14 ςςοτγε οο- 

παθοῦ, ἢ αυϊά ρτοίρείε σοῇογο; νῦνος ἱρῇ 
πε αι ἀοτῖς. ΙΝοπ οπίτη ἰαπὶ αἰ σε άο, (ςἀ 
Ηντοδηϊς, Ζαΐδιις ὃς ̓ ππαγαη άπ, δξάοχ- 
τγαῖὰ ἀςάϊ, Πάἀεπηίογιαθο; Π6 4; νΠΠ]ΔΠΊ 
Θοπιπηϊτταπὶ, τ πος ἀοίογα ς ΟΠ ΠΟΆΓ, 
Ατῳ ετίάπη ἔλσοτς οπαδοῦ, ας ορτγαπι, 

ΕΝ ΒΑΤΟ ΚΕ ΟΥΥ ΕΠ 

ὑμῶν, κἀν ἤδη ἀπίηε Κυαξαρέ πᾷϑά- 

ῥϑἜνοι διίιθς ζῶ τι ἀγαιϑον πράξω,πά ράσομ(φ! 

οὕτω ποιᾷν, ὥςτε χἡ ὑμιοῖς ἐμε ἐπτοανᾷν. ἐγὼ δὴ 

αὐτός γε ἀπτάμε" δλλὰ αὶ ὑρχανίας, οἷς τὰς ὅρ- 
Χοὺς ἢ ας δεζιαὶ ἐδωκα, ἐμπεδώσω, ὶ ὅποϊε 

πὕτοις ποδοδιδὸὺς ἀλώσομο!. ὦ τωΐ μϑὺ νιῶ 
(αὐτὰ δὲδὸγη ἡμῶν Γωξρύα, χαὶ τείχη, ὼ χώ- 

» ἀαϊπηοῦο δζ πη το Π 65, ὃζ ΓορΙ ΟΠ οΠῚ, ὃς 
ὁοριὰβ Ποῦ !ς τγα τάς, ν πη πὴ {τ Πογῖβ δά 
πιείπἰσορι ρα πίτοας. Ὁ οα ἀεπίαοτηα- ἐμε 

᾿ [ Ἢ " ν: Ἵ ! Ὑ » Ἐ πο ῥδὶ » ἀυπππὶ 101} ται πιαηίξοσο θο- δὴ, οὕτω σέθεφαναῖς Τὴν 9εαἷν διδόντων ἀγα- 
Ὧα ὨΟὈ15 ἰαΓρΊ Δ ηταΓ, δ Πλοτις σογιηγ. δὲ ἸΟΥ Ἐν 61 ΔΑ ΠΝ 7 ; ») ζϑ Φὸ οἰμμζωυ αὖ ϑύς, Χ) αὐ ο,ἐυυοί ζω, 

ῳ Ρ  οΥ του πογο πο ἄεθες, πο πλίπιις γο]1-  ΄, ΟΞ  ΛΩΤΕ ΛΎΣΙΣ 
» Ὅχ15 Ϊ5 τοπηογα ἀπε δηι. Ηος συ ἄςΠ, ᾿; ἡ νῷ ζυ ἼΣΗ ἤρ ἐγώ μδρ ὍΝ 

ἐφη, ὅτω ποιήσω. ὑμός δὲ σπως χα] Ἔ γίνώ- » ἷτξλέξαγας Π{Π|.0Ὁ ο5 οἱ εχ απὶπιι νοὶ 
. δ νος ΠΝ ἸΙν Ψ οἵ 

σληπτε σ Τὼ "ἢ ποιῴτε. κα) ἐμμοὶ εἰ ποτε ὁ. 1 ὧν » (6ητεητία νἱπ| νο]5 πιογίσ, ασὶές; ὃζ πηϊ- 
δ “» ἐ λῳῳ ὯΝ ὯΝ λ ! 

ὑμίὼ δοκό). ονδυ ὅτῶς εἶπε. ποδφτος δὲ ὁ Φη- 

ω 

ὅϑιν, ἢ δγούα μιν, προ συμ! ποιᾷν μιή ποτε 

μετα μελῆσοι Ὁ σὸς ἐμὲ ὁδοῦ. ἢ Ὁ μιέγιςον 
3) 

ΕΣ 

3) 

39 

5 Ὡς Ζυα γε γα ἰςπτρητία πτ,παϊςαῖς. Ηςςς- 
ἴπς γεγρα ἔπδυιης, Ατίς, αὶ Ογτῖ (ς οοσδ- ν ἈΚΕΘΕΚΝ, τὴ τος 

- π . , [ο Ω 

ται 6ΠῈ ἀἴχεγας αἰ απ πάο,, ρτίπλις αά- ὅτε συγἤενης ὙὉ ΤΡ ΤΡ ει ἡ Ως ἕυτα Ξ 
τας: Εσο νεῖο Πς αἷο, πὶ γεχ, ᾿παῖτ, ΝΑ ΠῚ ἔλεξεν" δ᾽ ἐγωΐ μϑι,ἔφη,ὦ βασιλά, βασι- μν φημ, 

Ἱ - - 5 λ λ », νὴ Ἂ - ἢ 

τόσο πα ΠΆταγα ΠΙΠ ΠΟ τὸ τλΐπας οΥτα πὶ αγοί- λάίς μϑὺ γὸ ἔμοιγε δοκᾷς σὺ φύσᾳ πεφυχέναι 
Ἀρινην εὐ- ΓΓΟΤ ; 1411 16 ΓΟΧ εἰἘ, 4] ΔῸΧ ἀριιπὶ θη. ἀγυὲν ἤτῆον, ἢ ὃ εἰν ᾧῷ σμεζεύᾳ φυόμϑωος ὅ' με- 
ξογβον Ἅ]Π60 παίοϊ τα, 11] ΘΠ Ϊ ΠῚ οπηρεῦ αρα5 ν]το δὰ ἸΝ ἸΚΕΥ εν ταν ἐλ τον ὙΝ μην [ν : λιηων γέμον. κείνῳ τε γὸ αἡει αἱ μελιῆωι 
4. ΡΆΓΟΠΣ, ΔΟ 4ΙΟΟΙΠΊΖΠΘΙΟσΟ πιαπίογισ, θ᾽ ΄΄ ΐ ; πο τ 

ἐο πιὰ οαγαπι ἀΠοςἴτ. Οοά ἢ αἸΐχαο (εχϑόσοι πείονται " ὁ-πτῷ δ᾽͵ αὐ μδυη,ὺ σσ σὲ μία 
ὖ . . . ᾿ ΞΡ 3 ἰὴ 3 ᾿ 4 πι ἢ 227] ᾽ Ἵ 

Ῥτοάϊετς, π6}1ὰ Ἰρία πη ἀοίοτγίτ. τὰπὴ Πλ τΊΗ- τ άδϑεν απῆρχεται" ζω δὲ πὸ ἄξίη, οὐδ μία 
Οἵι5 εἷς ἁπλοῦ οτρα Ργποίρεπι Παποίϊπιπι οεἰντε  ἰπολείπεται" ὅτω δεινὸς τίς αὑταῖς ἔρως 
᾿ἱπηδίοιίτατ. [π|46η} οὐσα το ΠΉΠὶ αὶ πΝΩΝ ΝΥ ΕΝ ι 
: : τ ΣιδΝ 4ιοάλπι τό δϑχεοῦαι αἰῶ’ ὀκέζα ἢ ἐϊγίγνεται. καὶ συγζεγέα 
τχοάο νἱάςσηταγ Πἰ Ποπλίηος δά ει εἤθ. ἘΝ Ὁ ΜΕ δ" ἤ Πα 
απ αοτοπιρογοα ποθίβ η Ρογπαηργο- “29 σὲ θὲ μοι ὀὐχρύσι ἘΥΥΘΟΙΕΙΘΕ ὙΠ ΡΣ 
Βοϊίσεθατςο, αϊπατη Μεάογιιπι νοὶ ππς- ἀϑϑόφποι ὅτοι Δ. ακόῴοϑαι. χα Ὑ εἰς τὐρ- 

᾿ Ας ᾿ « ϑψε ᾽ Ἷ 3 Ε 
ἨΪ5 γο Ὁ πεχ τ, το πΐπιι5 τες αεγο- σεις ὅτε παρ ἡμδμαπηφς, ὡς μὔϑδων ἥνέος ἢ 

- Σ- ΠΝ ͵ “"» , ΠΥ δ Ὁ ῳ ᾿ς ἴα, ἄοπος Αἰἔγαρος Πο5 τοτγορτοα! {ΠῚ γέρων σῷ ἀπελείφϑη τῷ μὴ σοὶ ἀκολουθῴν, 1: ἐπε 
τἴοηρέανη; ΟΠ Π 14Π| νογο ἄοτηο Ποῦϊς ς Ρογπάς ο- . , ἘΠ ἐκνο Τ ΤΣ ἡ 

ὡς ὁτε Ας υαγῆς ἡμας 1 ἀπέφρεψεν, τοῦ πις ἘΡ ἘΠ Ρἰταϊατοῦ φάθ 1, ν 4ς σαπηις ἰτογιιπιὰ- ον, ἥ ἀρ μο τ μ ; 
ὌΡΗ Πλΐσος [ΠῸ5 ΡΓΟΡΕ ΟΠΊΠ65 ἔροητο {πάτο ίς- δὲ οὐχ, περσῶν βουνὸς ἡμῖν ὡρμιηδης, “εϑὸν ᾧν 

4]. Οὐπιπὶ γαγίις Ἔχρεάιτίοποπι ἰπ μας 1) αὐρκοραίυϑυ ζιυς φίλους σῦ πλμζῳς ἐδελουσίες " ἑορῶ- 
Ἰοσα{πἰοίροτα σα ρΡ ΠΈΪ, οπλμος το Μεά 1ι:-ὀ σχενεπορυϑμοις. ὅτε δὶ αὖ τῆς δοῦρο ςρατείας “ 
Βεπῖοϑ (ςαπτὶ πη. Ετ ππης Δάοο Πςα4-ὀ : κα ͵ ΠΤ » 

: ὙΠ ΣΝ “΄ επεθύμησας, πόρτες σοι μμιηδὸδι ἔχοντες ἢΧχ9- 
Γεξει ταις, ντ τε ργαίδητε θεία ἰῃ Ποῆι- ἀμ ἀκ ΤΑ δ ΠΣ προς ἵ αὐ 

: ἐ θύϑυ,ωὼς στεὼ σοὶ 
“ " 9 

(ὦ Πηηὰς απί πιο, ὃς αδίαιϊς ἴς ἀοπηιπητο- λουϑησων. νε δ᾽, αὐ οὕτως 
- ἡ ᾿ ᾿ ἡ Τὸ, ἈΤμὰ ἵἘ ΚΡι. ͵ "ῇ 3ὲ.» ἘΝ Σ 

Ἰποττὶ ξογπηἀσπλι5. [ταις σετοῦὶ φαΐ ἔὰ- μϑυ τ ομιος τὸ -ὖν τῇ πολεμία ογες δουρῥοῦ δι, ὁμοίως 
ΤΠ Ϊ . ᾿ “4 λ 9 3 ͵ ἑ ἐξατί πῆς, ΤΡ! Ἐχροποηζ: ἐρονοτο, πὶ Ογ- ἀνά δὲ σοΐ ἡ οἴκαδε ἀπιέναι φοζούμεϑου. οἱ 

το, ἀτα; ΠΠΠ1, αἱ πηρα ἐπ ροτοίξατο ππτ, πα- καϑὲὺ δῖζυ ἄλλοι ὕγτως ποιήσωσιν, αἰδθὶ ἐφ ούσιν᾽ ἐ- 
ΠΕΡΙ Πλι5 ἀριιά το :το ἱπτπθ πο, Ζιατιῖς {- ΡΥ ΉΠΕ ἢ γμδιυοιοῖ 
ΤΠ ΠΕ ταν: Ἐὸ ΘΕΈ ΠΟΙ15 6: ΠΕ δεμεες . ἢ 25 ὦ Ορο ΟΓ ΟΥΕΣῸ ΤΕ ΧΑ ΕΟ 

τ Ἂ : λ ΔΝ 2 ͵ ον 

το] εγαητος δέϊπγι5. ΡΟ ΈΠαο ΤΊρταπος ἴτὰ δὰ σοὶ, ἡ ὁρῶντες σε αὐεξομιεϑαι, Ὁ καρτε- 
5 Β νΣ . . ) «. γα Ε ͵ 2 λ ͵ 

Ἰοαιπειις ἢ: ΝΝο ἐπὶ ΠΆΪΓΟΓΙ5, αἰτ, αὶ ΟΥεξ,. ρήσουϑυ τασο σῷ ἀεργετένϑροι. ὄχι πότοις ὁ 
αποάτασααιη. ΑὨΙΠ1115 ΘΏ1ΠΠ ΠηΘ5 ΠΟη αὐ Ε Τιγρανης ἔλεξεν ΠΕΡ, ἐδ ὦ Κύρο, μήτι 

σΟΠ τα πάτπι ραγατίις οἴς, {δ )ἡ ξβοίπη.-- ͵ ρος Ἰπ τς π 
ϑουμοσης. δ ἐγὼ σίγώ. ΤΊ 5 [μοὶ ἡυ- ΣΙ 

Ι υ-: 
ἀὔ, ἀυ] 4416 ᾿πιρεγαϊιεῦῖς. Ηγγοαηίιςαα- 52 τς ᾿ 
τεπι: ΠὨσεγ ἐσ, ἰπ4πῖτ, τ ἴπὶ ἀπ! εήετο- 2.5» Φη, ὅχ ὡς βελευσεσα παρεσκά)α 7 α!» 

᾿ ᾿ ἘΣ πδῦς ᾿ ε δ. ἐς η ε ΠῚ ͵ ς 
τὶς Μοάϊ, πα πη ηἰ5 [4 αἰ σαίτς νοϊαητατο ἤθ-ὀ διυλ ὡς ποίήσωσαι ὃ, ὧι αὐ παρ .[ελλης. ὁ δὲ 
τὶ, χα νας θθατος νὸ5 Πουὶ πο Πποζγοί. ὕρζαλιος ΘΕ δὰ ὀδμὴ ̓ ξιαῆϑὰ “εὐνοδ 

ΨΥ ͵ 3 ͵ ᾿ 7 Ὁ ὮΝ νϑν-ν ς “ 7 2 ͵7 ͵ ᾿, 

ὠπελλοιτε, δαίμονος αὐ φα ζου πίω Ἴ βείλησιν ἐΠ, Ὁ μὴ ἐάσοαι ὑμᾶς μέγα εὐδαι μονας Νέα. ὅθμξευ- 
Η λίῳ 
φν. 9.6 9.- 



ΗΙΞΤῸ ἈΠΊΉΕΒΕΝΚΝ Υ. ϊῷ 

αὐ ϑοοίπένη ὃ γνωμεῇ τίς αὐλὴ ; φά γϑντων πο- Α Ηυχιαμα αυϊάςπη γγσπτὶξ ἐπ ΠΟ ππ χυοά 

Ἀεμίων φὀἰποφέποιτο ο ἥϑπλα ποορβᾳδιδόντων 

οὐκ αὐ λαμξαϊῖοι, ἢ ἑαυτὰς «ο΄ δα διδόντων ὃ 

τὰ ἑαυ οὐκ αἢ δέχοιτο: ὀδώντε ὁ τϑυγε- 

μόνος ἡμῶν οντος τοι ΤῸ, ὃς ἐμοί ἐδυκέ (ὡς ἀμνυ- 

“μι ὑμῖν πϑρῶς πὸς ϑεοιμ) εὖ ποιαΐνν ἡμας «μὸδ- 

δον δε Κ." ἑαυτὸν πλείίζων. Ὠδι τὅτῳ πϑύ δ 

τες οἱ ἡ μῆδοι ποίαῦτει ἔλεον σὺ ὠ ἡ Κόεὸξ ὀζη- 

κιρὸςδὸ- γαῖγδε ἡμαξ᾽ ἢ ὁ οἴκαδε ὅτ ἀπιέναι Ἷ χαιρϑς 

ἐὐεὶ σοι ἐ δοκὴ ἐῃ, στε σοὶ ἡμας ἀπαγαγέ. ὃ δ. Κό- 

ἀγα, 

; μέλε, αἰτμοι σε; ϑόφ μοι πῶς ἐμὲ  τιυδίυτας 

μικῆσαι! 4 ποιξντα. ἐκ τότα ἐκεέλάυσι τὸς 

μϑὺ ὀηνας φυλαχας και τοιφήσαγζας. ἀμῷ αὖ- 

Ἴϑς δὴ ἔχήν, τὸς ἢ πξρσας δζκλαξν ἄξσκη- 

ναβ ζῖς, υϑὸ ἱπαεόσιζᾷς τώτοις πρεπέσαις, ὗς 

Ὁ) πεζοῖς ὧς τότοις ἐγρκησας Ἢ ὅτω καταςη- 

σαιοῦζ, ὅπως ποιῶντες οἷν ἢ: 7: σκηναῖς ἃ ὦπθωτες 

τὰ δέοντα φέρωσιν εἰς ζῷ ταξάς οϊς ὗσαι, 

τεθραμ- πῶς ἵπαοις τελεφξαπτέ, μᾶρας παρέγώσι. 
μένος 

πολεμῶν ἐκχποιόνιζω πίω υΔὺ ὅτω τ ἡμέραν 

διήγαϊον᾽ «σφοὶ ̓δὺ αγαςαῆες ἐ ἐπορεύοντο Ὡρὸς 

Εν Γωζρύαν, Κα ἧρος »ϑὺ ἐφ ἵππω, οἱ ὗρσῶν 

ἑἡπταεις, γελυηκϑμοι ἀμφὶ τσ διδαλίπς" οἱ δὲ 

τα ότων γέῤῥα ὶ χὺ ζς; κοπίδος ἔρῆω Ἐχὶ πό- 

τοῖς εἵποντο, ἴσοι οτες Τ' Θριθμώμὶ οἱ ἡ ἀλη δ 

φρατία, ἡ ἐποράετο τεταγμένη. ἕχαςον 3 οκέ- 

λάυσσε τοῖς καινοῖς ἑαυτὴν ϑερα ποῖσιν εἰστεῖν, 

ὅτι ὃςς οὐ αὐτὴν ἡ ὁπιαϑοφυλαίκων φαιμί) 

ρον 

Νὰ για ἔξω οὖν ταζῴ ὄντων ἁλίσκν), Ὁλαιϑή- 

σεται. δυο τεραῖοι δὲ ἀμφὶ δείλξω γίγνονται 

: “σφ: το Γωξρύε χωείῳ,ὺ ὁραΐσιν ὑτύβ ρου 

οὐντε ἔρυμα, Ὁ ἘΧῪ τοχῶν πϑύται παβθῖ 

σκθυασμένα, ὦ τὰ αὐ κρῴτιςα Ὡπομά [29 |γ0. ᾿ 

βᾷς5 πολλὲς τὰ παμπολλα ΠΑ ΠΕΣ 
εἰ ἐρύμια ζᾳ πυξρευγμένα ἑωρων.πέμνψας 

δὲὸ ἡ Γωξρύας ἐκέλάυσε 1: Κύρον «ξεελα- 

Ἡτολε  εἰὴ ἢ πρόσοδος ἀὐπέϊεςατη, εἴσω ὃ 

ἐρυμνὰ 

ὑ ἡ σεΡ- 

[γῇ πέμ 
χὰ ἐνδὸγ ἰδόντες ἀπαγίελϑσιν. ὅτω δὴ ὁ Κόρορ 

Ἀ ᾿αὐ)ὸς υϑὺ ᾧ ), βαλόμενος ἰδᾷν, εἰπε εἴτ αἱρέ- 

ἐπῆν σιμκον ὦ το " ἡ ψευδὴς Ἵ φαϊνοίϊοῦ ο Γωθρύας, 

ὅσω. αἱ. αξριήλουνεπο τοθεν,ἑ ἑώρα τὲ ἰχυρότερα πο 

με ει 11 φροςξθάγ'ᾧς σ᾽ ἔπεμψε τρὸς Γωξρύαν, 

ἐρς Οῦτα ἀκούσαι, ἐπέ ξατο δ ὠξ5 8 

«ἴσαις δὲ μηδὲν ἀλλο [ἢ ἘΕ ἐρρρν ἢ τὰ 30 

αψαι Ὡρόςέαυτ' Ὑ πιζῶν τινας οἵτινες ϊ αὐξ 

χάτίπεῖ, 45 γο] Ποίξε ξιρίοπτε Ρατίατιιν 
ἁποιτί, να] αὐπιὰ ἐῤαδθηῖὸ στ δα σαρίατ; 
γε] (ς οὐπὶ {π|5 τε θιις ἀεάεπις ποη γοοὶ- 
Ρίας ὁ Ῥγα(ειτίπι ἡ ατιπῃ οππιοάϊ ἀισδῆι 
Πιαροαηγιις, 41 τ ΠῚ] ν!ἀοταγ, αι {πιγα-- 
τς οαυΐάοιη ἄεος οὔ πε 5 ἐοῦδὲ » ΠταϊοΓ πὰ 
ΟΧ ΘΟ νοΪτιρταῖοην σάρετο, {1 ἐνθληὲ ἀενοθὶς 
πιούθατασ., Πυατη ἢ (οἰρίμππη Ἰοςσιρίετεῦ. ὃ 

Ἴτπὶ ἘΝΗ͂Ν Μεάϊ οπιπος πα ἀϊχογαηῖς: 
Τὰ Πποβ Θαπχ ἰ, γος. Τὰ ἀοπλιτη πος, 
ὙΌΣ τἰδὶ νἱὰπὶ οὐὶτ σου ΠΟ ΠῚ; τσ 1 
αὐάιιοῖτο. Ογτγιις ἰς απ ἰτῖς, πος νοιιηι 
δάϊεοῖϊτ: 16 νεῦο πιαχίπ)ς [πρίτοῦογο, ἕο 
νίθος, Ζπ| Ποποῦς Πὴς ΡΓΟΙοααπητατ, δὲ- 
ποβοιϊίς ἰπροτοτι. Εχεοταῆιτ, νε σοτοιὶ 4}. 
ἄοτη Ἰοσατίς Ἔχ ου  15.., σοῦρογα σαΓαΓΈ Πα: 
Ρεγίῳ: νεῦο ταδεγηδοια ἀπε δαιεγεησ, ἴῃ 
ἐααίτος εα. πα: ΘΖ τ θι15 σοπς Πίγθητ: 
ἴῃ Ρεάϊτες., σας ἢϊς (πβσοτοπτ, Ὑ ἰτοπὶ 
Βοοσπιοάο τα σοῃἸτιογεησ, {πο νπίποτ- 
{ι, 4 εἴης ἴῃ τα οι προ ἢ Ὠερεοίατία 
φοηῆσογοηζ, δο Ροτῇς δ ἐλεεμει ἰρίογι πῃ 
ααὐξουγοησ, δέ 4.05 οταπῃ σἰγαῖος εἰς Ἐχ- 

δ δεγοητ: Ρογίς αατοηι ΠΙΠ] ΑἸ 4 πασοτι) 
το] πογοσα, παῖ ντὶ γε 6 πὰς εἰα- 

Ὀοτγαύςητ, Ηἰος πηοάο ἄϊΐοπι ππης ἐχορε- 
ταητ. Μδης δαζοπῃ “Ζπιπη {πγγεχιῆδησ, ἰ-- σγεο οῇ 
τετ δά (ἀοῦτγαπι ἰΠστοῆ! ἔππητ, (γα αι- 
ἄςεπι ἴῃ ο4πο.., στπ Ἰογίαγιιπη Θααίτίθιι5, 
ααϊἴαπι δὰ ἀπο ΠΆΠΠ14 σχογοπογαητ, Ηος 
(ἐχαοθαηταγ, αι ογατος ὃζ σορί ἀο5 ΘΟγ πη 
μα εθαῃτ, ΠΙΠΊΘΓῸ οἷ ρατε5. Πἀοπὶ χες: 
Οἶτιια ΓΟ Γαπ15 1 Ἐγιιξι5 ἴτοῦ ἔλοίς ας, Ετ 
{απ ὐγγιιδ., ντὶ συ!σιις ἔχη }15. Ππ|5 Πο- 
αἰτιῖς ἕαταγπηι ἀΐσαγες, να 5 ΘοΓα πὶ 
γε] ροίὲ ἀστη!η!ς ροΠτοτηὶ συ οάςος ςοπ- 

Ουβνγ νὰ 

ἡπετ [ποηῖς 

ὁπιεϑεν,ἢ δι μετώπε Ἐισοῤοϑεν χα πλώ- Ὠέρίςοτοταγ, νοΐ δῆτε ἔγοητγεπι, νε] αὖ νῖγο- 
αιςείατοτε Ἔχίγα εο5, 48] εἰς να οἴάϊης, 
ἀερτγεποπάογεταγ,, ροπας ἄατει. Ροίεί- 
αἷε οἰτοα νείρογαμη δα Ιοοιπη (σοῦτγα ροΓξ 
ΠΟΘΉΠΙΠ... δὲ Πλ ΠΟΙ ΘΠῚ αργα πηοάιιπὶ 

βτηγαῖῃ νἱάεπε,, ὃς ἴῃ τ σΉ Ρι5 ράγαῖα ο- 
πγηΐα 4αΐ δια ἐστασὶς ἰοσι5 ργορισΏδΓΟ- 

ταγ, ΟΛπἴη οτία πη πλυΐτος θοιιο5., δὲ ΡΕΓΞ 
τλυΐτας ρεσπάες {πδτοῦ πλιιπίτοηες δ ήιι- 
ἔξας σοζηοθαητς. (οθτγαϑβ δυζοπη ταΪΠο αὐ 
Ογγαπ φιοάδπῃ, ἐϊοιταῆιε, ντ Ογτι5 οἱτ- 
ςσαπλιοξξιις5 ἀρίστας, ν ίηδι δοσοῆας 
εἴϊοι ἐδ οη]Ἕπλιις ς απο τίη πος υοίάαπη 
Βοπηίπες ἰητγο ἀπ (8 Πηίττογοε, 4] γοητεία 
τοητ εἰ, ας ἱπτα νἀ ΠΘητ. τη; ΟΥτβ τς 15 
(ανϊάοτο νοἱδβ5, πα πὶ] σα] σδἘ ΕΠ} σαρὶ 

ΡοΙοι, η οθτγαβ πθπάαχ οἱΐς ἀοργεῃεη: 
ἀοτατα: Παίς; οΡοαυήταθαι, ὅζοπλη 4 Ὠ}115 
πἰτίογα νἱάεθατ εἴϊο, χιᾶ νε " ἀσοςάϊ ροῆτε, ς; Ἰεσαθ 
111 γοέο,ιιος Ογτὰς 4 (ἀοργγδίη πλϊίογαϊ, πϑεῖπο, 



ΧΕΙ ΝΟ ΡΗ; 0. Ὁ 120 δ οὐ Ὅν. 

{ οτεατῖα τεπαπείαπε Ογτο; τλητατι [ητ15 δοήοταπιᾷ αἰπτηγίολλον τω Κύρῳ: ὅ1| ποστεῦτα εἴη ε ὄγδὸν 
εἴτ, ντάϊς ἸΟΠΊΪΏΠ1ΠῚ :ΦΤΑΙΟΠΊ, δον ΥΩ ρἤς οορίαπη, Παδητα [} 
πιιπίτίο- ( {10 ἡ] 46 πιά !οῖο, (υἱεέξαγαῖς. 4υὶ 

τὰ οὔς, Θῇρητίπ σατο] ο, νΙἀδγεταγ, Οὐρέθθας (6Ξ 

Οοδιγαι σαπὶ ΟΥτιι5, τα ΠΑ Πὴ 11 ΓΕ5 ἐθηι: “υπ 

Ρυαάΐκε- (οθεγας ἰρίς αὐ οὐπὶερτοάϊτιΓ, ὃζ οπιη 65, 

ἘᾺΝ “αοταιιου!ητι5 ογδῆς ἀπ εναἱτος αυϊάεπι 

ἢ χαπηίτο, [ΓΘ Ώτα5 ΨΊΠῈΠ| δ ἔλ ΓΙ Π 5,4 1105 νογο ἀσοῃ- 

τὰ αιαπὶ τὸς σου 05, δ {65,016 5, ΠΑΡ ΓΔ 5: δε υϊἀυϊά 
᾿αὉ δ" δ(σαϊοπείὶ γοχαϊγογοταγ, 14 οπιης δάξοτο- 
Θούνγας αι, ντίστι5 Ογτὶ Ἐχεγοῖτι5 ἐστορσία σα- 
τον». Ὧὰ ὀΧοϊροίοταγ, Οπαργορτοτγ!), φαΐδις 14 
εἴν ἐκ δας ἀαίαη ποσοτὶ), ἀγα εθαπτίιας, ὃς 
γι τἀ παπηὶ δἀραγαῦαητ. (οὔ γγας νΕΓΟ, ΖΊΠ1 ΠῚ 

{πος ὁπιηο5 Θά χες; γγαπι ποτα 1 ( 
Πτεοπηοάο, ὁ πὶ ΓΙ τγάγοτατγίρίς τα|Π1|-- 
τηιΠΊ. [1465 (ὐγτιις ρΓα ΠῚ 175 {ρΡεου]αζοτί- 

Ρυς ἃ ΔΟΊΏ ΠΕ [ἸΟΓ1ΠῚ; ταπγ 6] δετρίεη- 

φτοάϊτα. Οὐπὶ οὔδεἱπρτοιῖ 115. Ροτταβῖα- 

ΠΟΏΚ ΔρΟΓΙα5. ΔΠΊΪσΟΣ ΟΠὔΊΠ165 ὃς Ῥταξεέϊος 

ΤΠ δά ππόςαβᾶτ. Ῥοίυατη 1 Ἰατη Τἢ- 
τις Ὀγαηῖ, (σοῦτγας ἀθρυοΠηΓἰ5 ρΡατΟΓΙ 5 ατι- 

ΤΕΙς, ὃζ σιαϊττΓΏ 15. δὲ νυ ΠῸ]15 δ οἴηηῖδρε- 

ΠΟΙῚ5 ὙΠΟ ΨΗΝ ὃ ἰπλπχδ πᾳ νὶ [λαυτο- 

Τί πη, ὃζ ΝΠ δ τίς ἩΝΡῸΝ ΡΟ τς; αα ἐχτέε-, 
( χευσᾶς, καὶ απξοχόους, χαὴ κούλπιδαις, χαὶ τηῖτΠῈ δτίαπι ΗΠ (κα: αἰ! ἀοῖη ἐτγαῖ φάτηϊ-- 

ταρὰ οὐ πὰ ὃζ ργοσεγίζατο, ἰπσα τὶ πα ὶ- 
τὰ, ΡΥ ριον Πποστοιη ἔγαιΓ 5) ργοα ξξα, ΑἸ χ τ: 
Ῥωριηΐας ἢαίσο δ᾽ γαάο,, πὶ ὕγτς, αοῆ- 
1Π|.πὶ παπς τ] σοΙμαίττο; ντ ἄς δὰ, ποῦς !- 
ίς νοἱ]ο5, ξαταας, Οἰςογαίμιιδ ναοῖς [πρ- 

Ρ ἴσας, οσὸ α 46 πη οτίαπηητοα, ντ Π]Π)} πα ο 
νεῦο Ππηο,ντ ἔγατυ ας ἐρίΠι5 ν] τοῦ Π15.Ἀ ἃ πα: 
Ογιις ἸΠ 6810: Ατεσοτίδιταποαποσιερο- 

Ἰϊοίτας (ππν, πγ6 ν]τογοπῃ τ] ξαταγα τη ρῦὸ 
νἹΠοἷϊς., Π| πα] ΠῚ Πο5 πη πάαδοϊίο ἔξ] ]ογοβ. 
ἽΝυης ἡμυία τα νοΐασοπὶ νἱάςο,, τοι {πΠ| 

ἀγαλεὶ » ὅσοι ἐπ αὐ ϑερπων Τ Ἄνεας, ὡς γν:αὐ ἡ ὃς 

σφίσι δοκήν, μὴ αὐ ὀχιλείπειν τς ἐνδὸν ον- ῬΕ 

ἄς. ὁ νϑὺ δὴ Καὶ ἴσος ον Φρϑιτίδι ζῶν, τί πο- 

τε εἴη ζαῦτα. ὁ δὲ Γωζρύας αὐτὸς πε ὀξηει 

πσδϑς αὐτὸν, χαὶ πὰς ἐνδὸϑεν πὸ μζάς ὄξῆγε, 

ἜΝ, φέροιζᾷς οἶνον, ἀλάυρα, ἄλλες δὲ 

ἐλαύνοιζς ἵ βοῇ χαὴ ὑς ̓ δίας. αἴγας' καὶ βῦς.. ἐ:- 

εἰ ἴτιιβρωτὸν, πϑῶτα ἱχονὼ φρξϑνορν, ὡς δ. βρύδς 

πρῆσαι καλεῖς ἅπασαν τἰω σεωὶ Κύρῳ φρα- πιβρωτ. 

Β τιαῦ. οἱ δϑὺ δὴ ὅλι τότῳ ζααϑεντες Ἷ διηρῶν- δητς- 

πὸ πε ὥυτα καὶ ἐδεινπγοπτοιοιοῦ τὸ, ὁ 3: 1πὼ- μρτῃ 

(ρύας, ἐ ἐπεὶ πόρτες οἱ αὔδρες αὐτῶ ἔξω ἢ η- 

σειν, εἰσιέναι ἀκέλάυσε τὸν Κύρονσ πως γο- νημίζωι 

μιᾷ ἀσφαλέξαζα. “σοϑεις πέμψας ὄζίυ ὁ 

Κύρος αὐδούχόποὺς χαὶ δυυυα μιν, χαὶ αὐτὸς 

οὕτως εἰφηφ. ἐπεὶ δὲ εἰςῆλϑεν α)απεώ)α μέ- 

γας ἔχον πύλας, παρέκαιλά πλρζας τὸς 
φίλοις χαὶ Θῤχοιζας δ ϑὲ ἑαυΐ, ἐπεὶ δὲ 

ἔνδὸν ἦσαν, Θχ φέρων 0 ὁ Γωθρύας φιάλας 

χόσμον πϑυτοῖον. τ , δαιρειχοι ἀμέξοις τί- 

νας, χαὶ πτλώτα κα λὲ » χαὶ τέλος τίω ϑυγα- 
τέρφι (Τ δεινὸν ϑία χαλλὸς καὶ μέγεθος, δινέν ἃ; 

πενθικῶς δὲ ἔχουσαιν τῷ ἀδελφοί τεϑνηχϑ- καίλλος 

ἴω (οὶ »ϑὺ ̓χευμαΐᾳ, Ὁ ζαῶτα δίδωμι. πἰωὼ ὁδὶ ὅπων 

δεϑυγατέρᾳ ; ὄχιδέπω Ὧ. αλέοϑαι 
ὅπως αὐ σὺ βούλη" ἱχετάσονϑυ δὲ, ἐγὼ 

ολλνοὴ αοοϑοϑῶν τῷ ἐοὔ, αὕτη δὲ νεοῦ πῷ α ἔζωυ πῷ α-- 

ῥτομλ ι, Οὐΐη δέίνυῖς ρο]οςογ οαάοπῃ πῆς, Ὠδελφού τίμφοϑν, βμέοϑαι σε. ὁ δὲ Κύρος 
1λ1ῖς ἡαπαητιθι5, Ἐιέξαγηπη. Α΄] ρεσαη ας 
αυίάοηι τὰς ἀοοἰβίο, δὲ πὶς ρας] ταὰς 
{ΠΟ πὶ {πὸ παιρτγα εἴ, ἀσηο. Μάη τὰ- 
πῇ φη νηλ1Π1 αἰσ5 το ἀοοΙ ρί εἢΚ, 4 οἄλπι; το 
ἄπο ΠῚ} Πὶ ἀοηαῖο πα “Πα! ἤοτὴ οα, {πα Βα- 
᾿γ]οπείμπητ, ταπλοτῇ ρΙ ατίπλα,θο αι ἔπε 
νίριαπ., ΙΕ Ὠτίτ5 μα ἰτιγιις πὶ. ἃς ας 
οοἤατις. Ετ οθτγας τηϊγαῖις., αὶ ταπη- 
ἀοιὰ ἡΠπ δῆτε, ας (υὲρΊςατις, δῇ ΗΠ] ἴα 41- 
ἐφογοῖ, Ἰπτούγορδῖίς : Οὐ] Πξιἃ ο[Ἐ.. ταὶ 
Ογτοὶ Ταηι τοίροπάεης (Οὐ γτειῖδ : Μιητος 
Διδίτγου οἶς ποπηΐηος, αἷτ, 
πος ἱπηρ]}, τς ΤῊΝ ἀσίροη- 
ἴςίπἃ ἢς αυϊάοτη το πτίδηταγ αὰς []]αητ, 

ϑουυμμαῖστις τί ποτε τϑτο εἶν » ἴα ἐλεπωυτἸάύσεις μὴ τίωὺ φυγάτερα Ἀέχϑι, οὕτως ἡρεῶ, χαὶ τί 

ποτ δεὴν͵ ἔφη, ὦ Κύρε: χαὶ ὁ Κῦρος ἀπεχρὶ; ΤΠ ὅτι ἔφη, : ἡ Γωξρύα, πολλοις δ οἴ 

εἶναἰ αὐ, 89. τους, οἱ οὔτεασεβῷν αὐ ϑελοίεν, 

πσϑὸς ζαῦτα εἶπεν, Ὅλ. ἐγώ σοι υϑὺ χαὶ 

Ἴ τότε «ὑατοομάω, ἀψάυδοιῶτός σϑὺ 1]- χαὶ ταῦ 

μϑρησῳ εἰς δέυαμιν. "μω 5 ὅτε σε ἀλυθά ον- 

τα ὁρὼ ἔηϑη, ὀφείλω πίω αἰτυτο εσιν' χαὶ ὦ- 

πὴ αὐ ορνοῦμο τὰ αὐτὰ [ ὐταῖ σεωὼὺ 3ς- 

δὶς ποιήσᾳν. χαὶ τὰ 8 χόδκατα, ἔφη, ἐγὼ 

ζῶτα μονὴν μου ϑαὲ τῇ ταὶ ζω- 

τὴ »λαὶ ὀκεύῳ, ὃς δ γήμν αὐτίω. ὧν δὲ δῶ- 

δον ἀπιάμι ἔχων ὐἰϑδὰ οὗ σῦ, ὁυθ᾽ οὗ ἐγὼ οὐδ, 

νι, εἰ ὁκ 

πϑυζαχοῦ ὃ, δυτὶ ουτῳ, οὗ σύ μοι δεδεύρη. τι 

δα, ἥδιον αὐ ἔχων ἀπελϑοιμι. χαὶ ὁ ὁ Γωθρύαρ, Ὁ 

οὔτε ἀδικεῖν, οὔτε αἢ , ψδύδοιντο ἐχόντες εἶναι" 

ΟΣ 

ὀξαγαγῶν, (δὲ εἴπεν' ῶ Ὁ Κόώρ, δὶ ἐξάγων, ᾿ 

ἡ] 

τὶ Θοθιγα, Παρίσι ἡ ὐγαρλ ταν ἢ πλεῖςα ὅδιν, σύ βαζνῶςς 

} 



εν ᾽ 

ὧς ὅπῦτ 

ἩΦ ΟΤ ΌΑΙ ἘΠ ῚΤΒ ἘΠῚ Οὗ. 121 

δ 5 ὃ μηδένα εἰΐζις ἡϑεληκέναι ποοϑέοϑαι ἃ 564 ααΐα ποπῖο ροζοίτατί εογιιπ ρΟΥΠΊ10- 

μήτε χρίμαῖα πολλαὶς, μήτε υραννίδαι, μιήτε 

τείχη ἐρυμψα, μήτε τεχνα ἀξιέ ραφα, Φιποθνη- 

σχοίσι σοότερον, “ρὶν δῆλοι ἡμέοζ, οἷοι πφ. 

ἐμοὶ ὃ σὺ γιοῦ χὺ τείχη ἐρυμψὰ,ὼ πλϑτον πὸρ- 

ποδὰ πὸν, ὦ δχωϑα μιν 1: σὴν, χαὶ ϑυγατερφι ἐ- 

Ζιόκτητον ἐγχάείσας , πεποίηκοις με δῆλον 

“δυέαϑαι πάσιν αὐ, ϑοφποις οὕτι οὔτ’ αὐ ἀσεξψν 

«δὶ ξένοις ἐδελοιμει Ἶ οὔτ΄ αὐ ἀδικῷν γνῶ 

ἕγεχεν, οὔτε σζευϑῆχας ψευδομζωυ γεέκω αν Κων 
Ω 3 δ᾽ ᾽ ͵ 3.5) “ Ὶ Ι 

ἐ1). τϑτ' ὀζευ ἐγώ σοι, ἀὐ ἴαϑι, ἕως αὐὸρ δὲ- Β. 
Ἐκ. 5 

χα ος ὦ, χαὶ δοκῶν εἴ) τοιούτος ἐπταιναΐα α! ὑπὶ 

αὐ,ϑεώπων, ποτ᾽ χτλήσοια δυλα πειροί- 

σοίαι σε αὐτιτιμκῆσοι πᾶσι τοῖς κα λοῖς. ὦ α)- 

δὸς σ᾽ ἔφη, τή ϑυΐα δὶ μὴ φο(ῷ ὡς Ὀἰπορησάς, 
ἀξίᾳ (της. πολλοὶ ΝΣ ἡ ἐγαιϑοὶ φίλοι εἰσιν 

ἐμοὶ, ὧν ὅςτις γαιμᾷ αὐτζω, εἰ υϑώτοι χρήματα 
ἕξ 4 τοσπεῦτα, ὅσα δίδως, ἢ θιλα πολλωσπλα;- 

σια, “ὅτων, Οέκ. αὐ ἔχοιμι εἰπᾷν" σὺ μδὺ τοι 42 

ἴαϑι, ὅτι εἰσί τίνες αὐ τυ, οἵ ὧν μδὺ σὼ δίδως 

χουν, σὲ μικρὸν σῴτων ἕνεκα σὲ κάλλον α 

θαυ μκασοισιν. ἐμε ἢ ζηλοῦσι μευὶ, ̓  ἀὐγονται 

πάσιϑεοις “μέαχ ποτὲ ἡ ἑαύ ες ἐχιδάξαι,ὡς 
ΑΝ Χ΄ ΘΑ ἡ χ᾽ σεν - 

πίςοι νϑὺ εἰσιν σον ἡ“Ἴον ἐμῷ ἴοις φίλοις, τοῖς 

δὲ πολεμίοις Ἴ σε εξ ποτ' αἱ ὑφᾷντο ἕωνντες, εἰ 
λ λ , ον 2 ᾽ “" ΐ 2 

μηϑεος βλοίπηοι" αὐτὶ δ᾽, ἀρετῆς ὁ δόξης αἰα- 

ϑῆς ὁτι ἐσ), αὐ τὰ σύρων πυῖδὸς τοῖς σοϊς ἡ ἀσ-- 
ῃ Π ] "ὕ ", ᾿ 

σύξλων πόρτα τσ ϑελοίντο. τοιστοὺς αὐδρᾶς εὖ 

ἰαϑι ζῶ καϑυμϑιυδς.ὺ ὁ Γωθρύας δχεγνά- 

σοις, το 9ςϑεαν,ἐφη,ὦ Κῦρε,δεῖζο γμοι πὸ ἃ- 

το νο]ποσῖς ΠοῸ Ροοπη ας νἱ πὰ πηασ ΠΔΠΊ, 
πεογέσηαμη, Ποο σαίτς]1α ἡγιιηἶτα , πος α- 
τ Ὁ 1] 65 ΠΠθογος; δο ἤτ, ντρύίις πιουταγ, 
ΠαπΠι 4165 πητ, σοσποίοὶ ροῆττ, Τ πα νος 
ΤΟ, Ζύμπιπι τη] Ια πὶ τη ηἷα πλιτηἶζα,, ὃζ ο- 

πιηἷ5 σα ποτὶ ορο5,8ζ σορὶδϑ τίι45, ὃς ἢ] τὰ πὰ 
ἀϊρῃαπιὶίλης, ἥπατα ἢ Οἱ σιὶς αι αιίτας, ἴῃ 
πΔηι5 τΓ ἡ ἀογὶς : ἔοι] (λῆς, ντ αριά ο- 
ΤὯΠ65 ΠοιηἷΠ65 σοπίξοῦ, οαπγ πῆς οἵς, αὶ 
προΐῃ Ποίρίτας ἱΠΊρΡ 115 εἴϊε γε πὶ; πος Ρο- 

οὐηΐα: σαι ἰπϊ{Ἐπι5, πος ἴῃ ργα απ ἠϊς 
Ρδξεῖς, Πποά πλς συϊάδπ νοΐςητς τ, }]1αχ. 
Ἰρίταγ πΐπ5 ἐσ τίθὶ, ίαε (οῖο, ἄοηες νὴγ 1:-: 
τας ετο; ἃς οὐ εχ πιατίοποπι οἰ πιοάήϊ 
Ιαιτάεπι πχουτα πὶ ΡΓΟΠΊοΓ  σοΥ, ΠΕΙΠῚ- 
4ιιαπι ΟὈ] ἰσαγ : (6 Ομ τα τεθεὶς 
Ποπείτς ας θοηὶϊς νἱοΠππὶ οὔπατο σοπά- 
θον Νεχαςνογεπάμππη) οἰ ἰδ, ΗΠ Ιπὶ πο 
δατίησι, ἢ6 νῖγο [5 σαγίτασι5, 4αΐ Πας ἀϊ- 
σθπις πτ. ἸΝΔῃ. πλα]τος αρο,, δὲ ἐρταρίοσ - 
πλΐσος μαῦρο, φαογιηι 4 {Ππ|5 ταπηάο πὶ 
Πιαης αυχοεῖτ, 4η δὰ5 Ζυϊάθηι ραοιιηϊας Πτ 
να ϊτιγιις, Πιαητα αὐ τα ἀδηταγ, νο] οτίαηι 
4}145 πλαΐτο 115 ΡΙατεβ; εαα!ἀοπὶ ἄΐςετο π6-- 
αιςο. Τα χυίάετγῃ σοῖο {οἰγο γοΐο, ες 
αοίάαπι το Θο5., 4πὶ οὐ ρϑςιηΐαιτι, 

4αασατιι ἰατοίτις, πο τδητ1}}0 αι! ἀθην Π|4- 

σίςτε πηταἀπηίταταγι. Μο δυσοπι ἤος το π- 
οὐδίυίριοίπητ, δέ οσηπες ἄθοϑ ρυοσδητι", 

νι ἀεοίλλατε ροίπης, (ας φιοατο 1 Π11|Ὸ Πλ}π 
Πιι5, Δι πιο, Πο]65 δηλοὶσ οἱΐς, ΠΟ ΠΕ ΠΡὶις 
παπιηιδῆι σοάοτο, ἀκ να {π οἰς {Προ - 
τες, πιῇ παπηοη οδίξει. Ν᾽ Ίγτατὶ γεγο, ὃς 
ΕΧ [ΕἸ πτδτίοηϊ θομμ8ς, Πὸ ϑυγογαπη σα 6 Π1, 
δὲ ΑΠγτίογιι ομημηΐα θοπα., ταῖς α ατ8, 
ΡΓατα]ογίητ. Ἴ α]ες νίγος σοσίο {οἷας Πεὶσ 

τὶ εἰσιν, ἵνα, σε πότων τινὼ αἰ τήσωμιᾳ! ππαὶ δοί Ὁ ἰαται σοπίο πῆς, Αἀφα οθεγας χιυιιη) ά- 

ἜΠ Φπν σ᾽. 8, 

μοι δυεαζ. ἀμέλά, ἔφη, συϑὲν ἐμοῦ σε δεησά 

πυνϑαγεαχ οδλλ ζὺ σειὼ ἡμῖν ἕπῃ , αὔπος σὼ 

ἕξᾳς κὸ ὀλλῳ διάκγιεώῶαι αὐδῇ ἔκοιςον. πίρ δὴ εἰ- 

πῶν δυξιαν τ ἔλαξε ὅΓ ὡξρύα,ὶ αὐὰαςεὶς ἐξ- 

ἠφρ} τὸς στο «ὐῷῷ πϑρίᾷς ὅξηγαγε" ὃ πολ- 
λα δεουϑύσα Γ ὠὡξρύα ἐνδὸν δι4πγῴν, σύν γ96- 

λήσεν, δλ ον τωΐςρατοπέδω ἐδείπνᾳ, χαὶ 1: 

ὠξρύαν στούδιφηνον παρέλαζενἔχι ς;ξαδὸς 

5, κατακλιϑεὶς ἤρετο αὐτὸν ὧδε᾽ εἰπέ μοι, ἔφη, 
ἕὰ ͵ ͵ , Ὁ 3 

ὠῦϊ, ὠξρύα,ποτερον οἷς εἶναι! σοι πλείω, ἢ ΜῈ 
μον » Ὁ ς , δ δ΄ εν ἴ ἕκαςω ςρω μκαίϊα.: ὃς εἶπεν" ὑμῶν νἡ 1 δὲ 4 
οἷ᾽ στί ςρω καῖα πλείω δὴ ὦ κλίναι»ὺ οἰκία 

Ἴ »"» ͵ ες ͵ Ξ..»" « γεπολλῷ μειζωνη ὑμετέρα Ὁ ἐμῆς, οἵ]ε οἰκία. 
᾽ ἐ-»ν"» ) 

σι, ὑ μὰν εἰσιν, μϑὺ χθλαϑε ὙἹ Ἰενὺ ϑρανῷ.κλίναι 

πιάτα πλθα, Ζαϊρας τοῦτ δ σαί ατῃ ἀοησιςν 

τἰΠΠςε: Ρογ [)εοϑβ ἱπιπιοσταίος, ἰηΠιῖγ, ἰη.- 
ἀἰσα ται ταὶ γγα, νυ ἰπαγα 1} ππε. νταὺς 
τε ρεζαπι, Πσεαῖ πλ  ΐ που Πι 4] ]4ιιῈ πὶ 4 - 
ορτατε ] τη}. ΝΝῚΠ1] ρεοξεέξο, αἰτ, οραϑ ΕἰῈ 
ΕΧ πγε (οἱοιτατὶ, (6 {1 ΠΟΙ σεπη (εξ Αγ, 
Ροτετίς ἰρίεπχοε δίῃ 411) ιθπλ! οι Πο- 
τα οἰξεπάετγο. Ησς Ιοηιπιτις., ργεμεη- 

ἀϊτ αοῦτγα ἀοχίγαηυ, ὃ (πτρεης Δ τ, (5 
οτμπῖ ρα ξοιτη φἀιέξϊ5. Ὁ απππηηπα πλ}- 
τιπ|4 ἀοθτγα γοσαγοτατ, ντ ἰητι5 σα Πα- 
τεῦ, Ποίας: {64 ἴῃ σαίξεῖς σοση δεῖς, ὃς ο- 
Ὀγγαπι τη σοοπα σοπυίιαση δα ίδθιτ. Ας- 
οὐ θεης δυῖοπὶ {ΓΑ Π ΘΟ ἴῃ τοῖο, ἤς 
οἴ ἱπτεγγοσδιῖτ, [το ΠΉΙ πη οΡγγα, 'η-- 
4αΐτς νι ΘΧΙ πηγὰς ρίαγα Εἰδὲ οἵα τογα- 
114, φιιατη οὐ" 45 ΠΟΙΕγα πιὸ θγοξεέζο, ἱπηαίτ, 
γοθὶς ρίαγα {πητ,ίατ εἴο, τιιπὰ Π γασιι]δ, τιΐπα . 
Ἰεξει: ὃς ἀοπγις νοίεγα Ιοησα ΔΠΊρ]οσ οἱξ,. 
(απ ριαθοητ, Ετίδπι τοῦ νοῦς Ἰοξε πη, 

Ι, 



͵ 

ΧΕΝΟΡΒΑΙΒΕ 122 ἈΝ ὙΠ ΘΝ ΕΠῚ 
{υοτ {πρτγὰ τογγαπι οι δ]Π1α. Ῥγατογοα ΙΔΠ5 ἃ ὁπόσοι "ροιντ᾽ αὐ ἀγαὶ δχὶ γῆς. φρωμαΐῳ 
οὐΐμππι πο Παθετὶς ρτὸ Πγασα]ῖς, (σα 4αα- 
ΟΙΠΊΠ 16 (ΔΓ ΠΊΘΏΓΑ τ ΠΊΟΏΓΩ5, [ΕΠ ΘΔ ΠῚΞ 
Ρἰπρρεάϊταης. Α΄ οθεγας φαἀεπγταης 
ΡΓίπλιπη ἀρι δο5 σα ΠΔΠ5., Ππαπῃ οἰρο- 
ταηι, 41 Δ ροπογοηταγ, νἹ] τατθηη σογπ6- 
τοῦ; Πχαΐτο {ΠΠ 05 ΠΠ Ρογα τς {π|5 ἀεσεγε π41- 
σΑιτ. δοταπΠὶ ἴῃ νείσεπήο πιοάογατίοπδ 

Ῥαίαρηα σοπΠάσγατα. Ετοπίηι δ πι πὶ Θ48Ε οἱ-- 
πορρέταη- ἤν. Π τς Ροτπι Ρογίαιη ἀπ ΟἸρ] πὰ ἰη- 
Σἰα. 

{πἰταταπι σοητ]τοία {τς σοπλπιοιιοτὶ νο] ο- 
ΟἸ]15 φάραγας,, νο] ταραοίτατα., να] δηϊπηο; 
ταΐπιις νὰ Ργοπ  ἦτι5 πτ. ιιδπα {1 Οἱ Ρ5 ΠΟΏ 
φάοἤεοτιο ντ ποπλῖηες οποίεγος ργορτετγ- 
ἐλ, 4104 ἴῃ 615 ΠΟῚ Ρουτα Ρ τα, ΙΠΤΟΣ 
οαυϊταπά απ ὃς σοῦποῖς, δζαπά! τς, ὃς ἀἰςος- 
χρ, σύας Πτποοςῆς, ροήπιητ: τα δὲ {Π1|ρτὰ:- 

- ἀεῃτίαπι ας πηοάογατίσποπη ἴῃ νοίςθηο 
ἘχΒθεπ απ ςοπίρητ, ας ργογίιβ5 σαπίπαιπὶ 
ΒοΙΠαἰπιιπια; ἀποιης, ἃ οἰ 5 ὃς ροτα οοῆν- 
ταοπογὶ, Ααἰπιράιιοτγτίς επί πη ες ἄς γα θι5 

εἰαίαιοατεἰς ᾿ητοσσοσατο, ἦς αίδιις ἰ- 
οαπάϊας εἴθ Ἰπτοετοσαῦῖ, ΖΔ ΠΟΙ ΙΏτοτ- 
τοσατὶ : ὃς (Δ{6 φιιαάαπι ἀΐσοτο,, αυΐδιι5 
Ρεγπησὶ ἱποπηάίι5 οἤτε, σααπι ΠΗ ρεῖ- 

δὲ γομέζετε ἐχ ὁπόσα τὐρϑοαΐα, φυύᾳ ἔρια, 
δὰ ὁπόσαι Φρύγα ὄρη τὲ χαὶ πεδία, αίησι, 
τότε μϑὴ δὴ ποοῴτον ὁ Γωξρύας σεευδειπγων 
ἀὐύζις, ὁραΐν τίω φαυλότηΐζᾳ, ὯΜ πύϑατθς- 

μϑϑων βρωμάτων, πολὺ σῷαξ «ὐγόμειζεν εἷ- 
3 ͵ ᾽ 2 ᾿ 

γα! ἐλδυϑεοιωτέρφες αὐ τ, Ἴ ἐπεὶ δὲ κατε- ἐσεοὶ 
ὕ Ἃ ἌΨΉΝ ὅ᾽ 

γοησε τίου μετιοιύτηζο, ΤΡ σίτων. ἐπ᾽ συσξ- κατ. 
νῷ ͵ » , ͵ ᾽ " 

νἱ γὸ βρωματι εξ πόματι “εξέσης αὐὴρ ΤΩ 
πεπαιδοί ὑϑύων οὔτε ομμιάσιν αὐ ἐχπεπλη- 

͵ λ ͵ 3, «ς “γ᾿, 
Β [ωδύος καταφανὴς ἕἥροιτο ούτε ρπαγή,ου- 

Δ ΔΙ “Ἰὼ ᾽ 3᾽ πεγόῳ., μι οὐχί απο ϑνοεῖν ἀκεῦλα αὐ χαὶ μὴ ἐν 
Ἵ ", "ὦ ες 

σίτῳ ὠν᾿ δὰ ὡςσιαῖρ οἱ ἱππικοὶ» Ὁ] ὃ μὴ 
᾿ ᾽, ᾿ « ταξαοσέοϑαι ὄχι ΣῊΜ ἵπασων, δυωύαντωι ἃ- 

« ͵ Δι ιῶ Ν᾿ δ 
μια ἱστσευοντες χ91 ὀρ φὲν χαὶ ἀχοὺ ἀν χαὶ λέγήν 
ὯΣ ͵ «“ Ἂν ἃ - βρὲ. “7 

δέον, οὕτῶ χα! Οκειῖγοι ὧν “ταὺ σίτῳ οἴογτοι 
. ͵ ΠΗ ἥ ᾿ Χ δὲιν Φρονίμιοι χα) μεέτϑαοι φαίνεοϑαι. Ὁ δὲ 

κεχρῆοϑει “ἰ πσὸ ΤῊ βρωμάτων χαὶ Ἔ πῆς “ πύοθης» 
͵ ΄- 

πύσεως, πόμυ αὐζιίς κογιχὸν χαὶ ϑηδιαῖ. συϊων 

δὲς δόχεῖ εἰναι. οὐγενόησε δὲ αὐτὴν χαὶ ὡςἐπ- 
Ξ : ἃ ἱ ἵ ΜΕΥ ᾿᾿ Ἕῶρ ὃ - 

ἤυησί: ὃς ἴτα ἰοσαγί, γε Ομ σοηταπιο α Ἠρώτῶν δλληλϑες τοιαῦτα, οἷα, ἐρωτηζεϑαὴ 

Ἰοηρσεαθεῆοτι, Ιοπσοταγρὶβ δἕϊο, Ιοηροα- 
ΠἰπΊοΥτη ΟΧ ἱπἀἸἰσηατίομθ σοπτιγαίς ἱπα]- 

σεπιοοιηπτιοτῖῖο. Μαχίπηπηγνετο εἰ νυ Π 
εἴξ, σαοά φασὶ εΠςητς η ὀχρεαϊτίοης,Πο- 
ταΐπὶ δούι, σαὶ ρογί σα] τη [4 6πὶ δα θαηε 
Θίατα ρυτάγοηῖ φἀροποηάδ: (ς Θραιηι ά 
[λυτππππτὰ ἀιιοοτοητ, οο5,7 105 δε  {0- 
οἷος Βαδίτατί εδητ, τα πη ον! πλοϑ δὲ οὲ 
Ρτίπλος εβσεύθητ. Ουππταιῦτοπι οὔ γαβ 
ἀοηλαπα ἱταγας (πσσοτεῦ, ἀκ π ρογῃ 69 
ταῦ : Ἐφυίάεηι, ἢγ1 γεγο, ΠΟ ἀρ] 1π|5 μη ΐ- 

ἐ ῳ ͵ 

ΤΟΓΠΟΚ σορίΔπῃ ΠηΔΙογοῖη ροσα]ογασμη, νο- Γ) ζρλπήςους 
{πϊππὶ, απ] ροπάοτο, ααιηῃ νοβ: (νοὶ 5 
ἐαταςξῇ ττΐτο εἴθ. πλϊπογὶς. αἰιπηδπος, 
Οὐΐρρεπορθίς οἵδ στα, ντ σορία Π]ογτπὰ 
ἀἀἢπαπλις τ νος ἰᾷ δηϊτὶ {ξππαϊοίς τὶ ν]- 
ἀμί πὶ, νυ Ιοησε ργαἘαπιιΠΠηυὶ {ττῖΣ. Ηχο 
αορθιεγας5 αι αἰ χη δι, (αὐ θοῖς γε: Υ 1- 
ἄσταὶ ον γᾷ 5» ΟΥᾶ5 ΠγΔΠ 6 ΟἸΠῚ ἐααίτίθυις 

ΑΥηατὶβ Δα 15, ντ οορίδς ετίδπη τιὰ5 1Πέρ-- 
οἰατηιις: Ππη ] 116 ρεγ ἀστιπι τ] ΠῚ Π05 ἄτ- 
(α5. ντ οἰατηι5. 718: ΡΓῸ ἁη]σογα πὶ, Ζ0185 
Βοιξϊαπιγοδυς πόδια μαθαπάδ!πητ. ἄσταπο 
συίάσμη Ηϊς ἀϊξεῖς, το; δά πα ἀϊσοῆπε. 

ἀπτῇ αὔτοπι {ΠΧ οτ, δάδγατοιπιθαμ!- 
Βοπίἐριρε. ἰδ πι5 αοδτγας, δέ ργαῖας. Ατγγας, γὸ- 
ΤΑΙΟΥΙ 7.9 

ὅν 46 17} βεγ- 

2.54 Ογτὶ 

ετἰαγώ- «ἰ 

βω 7. 

ἱπεουτῇ ἔλοετο ρα οἵδ, αὶ οσαπι πηροσῖο ἢτ, ̓ 

͵ , -Ὡ , “" Ξ Ἵ Χ 3 μίζειν. τὸτε λϑὺ δὴ ζαῶτα εἰπόντες ὠπῆλϑον ἐκατέερος ὅχὶ ταισδοεήχοντα. ἐπεὶ δὲ ἡμέδῳι 8- 
ἢ ἩΤὸν ἌΟΡΙ νὺγς μ ἘΡΕΣ ἢ δου γΠ. ε ᾽ ᾽ Ξ : οἡμετο,παρζωῶ ἢ Γωζρύας ἐχώνγ τς ἱπτσεας,ῳ ἡ γείτο, ὁ ὙΈΧῸ ΠΟ ΘΝ ὮΝ, φῶ 

{1.2.5 ἐπ 

. 5" ν᾽ ᾿ δὰ 2 ἣν -“ 
ἡδγον Ζεῦ ἡ μιῇ, ταὶ ὡς ἐσκωτῆον οἷα, σκωφ,,)η- 

“ Υ̓ νἱ λ “ 2 
γαι ηδζον ξεὸ ἡ μή, ἃ πε ἔπαιζον ὡς πολὺ δὼ 
-«-.- »»».ν Π λ το ᾽ “ὦ, 
ὑςρεέως “οὐὐτῆν ) πολὺ δὲ τῷ αἰα:φὸν τί ποιεὶνς 

Δ δ δὰ, ἃ ἢ ͵ ᾿ πολὺ δὲ πὉ γχαλεπωνεοϑοη “ὐϑὸς ἀλλήλοις. 
Ἵ Ἄ 2 4- δ -ς ἃ μμέγεςον δ, αὐπτῳΐ ἔδοξεν εἶναι, Ὁ ὡ φρωτείῳ, 

᾿, ΡΕῊΝ ψὸ Δ λ ἀν ͵ Ω “ ᾿ ογζας εἰς τὸν αὑτὸν κινόζουον ἐμξαμοντων 
α μηδενὸς οἴξοϑαι δὲν συλείω πρβοκτίε- μηδενὶ 

2 Ὁ ὡϑῳ- 
ὠ- 

σκευάζι- 
οϑερ. ὅλα ἄϑτο νομίζειν Ἶ μεγίφην 

͵ 2 ͵ ε 

χίαν δῇ , τὸς συμιμούχεοϑειι μμελλοζς οτίε 

͵ ᾿ ΖΦ" ΕἸ ; δι “ 
(ρύας Εἰς οἰχον ἀπιὼν. αϑίξατο » Εἰ7τΕΙν λέγε- 

Ε ΗΝ. ν᾿ . ἐπῇ ΠῚ 
[Ω Οζι τι -ϑουυκαζω γῶ Κώρε, εἰ ἐχπώ- 

: Ἀν ΤῊ λ , εἰ ΡΟ ΕΔ᾿ βμαΐζῳ μδυκαὶ ἡααάτια καὶ Δ ιξίσιον ἡμεῖς ὑ- 
͵ὔ ἰῇ , 5» εδμ πλείονα κεκτήμεθοο,, αὐδὶ σ᾽ ἐλαῆο- 

ε ᾽ ᾽ ε “ ᾽ νος ὑμδδ] αὐξιοι ἐσ μϑρ. ἡμεῖς » ὀχιμελού- 
« Γὐγ 5 ἴω] « “Ὁ 3 

(μεθα, ὀπτως ἡμῶν ζῶτα ὡς πλεῖξα ἔςαι, ὑ- 
τὸ 7 “Ἄν 2 “ὦν « ΜΙ (εις δὲ μοι δόχειτε δχηκιελείοϑει., ὅπως αὖ- 
ΜΝ: ἐν κω ΕΣ «ς λ “" “" } τοὶ ὡς ἢ κρ τίξοι ἐσεοϑῦε. ὁ υϑὺ ζαυτα εἰπεν' βίλπρι 

Σ 3.2) ) ς ᾿ 5" ξ, 
ὁ δὲ Κύρος, ἀγ, ἔφ», ὦ Γωζρύα, ὅπως. 

Νὴ ας ἧς, δοὺς 3 
Ε ασϑ9ι παρέσῃ ἔχων πὰς ἱπαέας ὀξωσλισιμέ- 

«“ λ ΕΥ͂ΛῸ γους , γα, χα! πίε δρεύα μιν σου ἰϑωμϑυ, καὶ: 
« λ “ ιν Ι! ΕΥΣ ς “ ςε δ 

οὐκίου Ἅᾳ τῆς σῆς γωροις αγηφήμίας» ὡς αἢ" 
2. Δ “ “Ν ͵ ς “ εἰδωμδὺ ἃ τε δὲῖ φιλία, χαὶ πολέμια, ἡμιαξ γο-- 

οὐ" 

σκϑυαζειν. ζεύδίκᾳ, δὲ ὁ Γω- ἴ"δθιν 

τ 
͵ 



οκοσιῶν 

1 9 Τ ΟΜ] 

οὐ μόνον τῶ ποράζεοϑαι τίω ὁδὸν πσθϑεγε 

τὸν νοϊοῦ, δαὶ ἄμα Ἶ πσδοϊὼν ἐπεσχοστεῖτο, 

εἴτι διινατὸν εἴη πῶς ἀϑυ πολεμίοις ἀο3ε- 
νεξεσφῦς ΠΟΙΕΙ͂Ν, αὑτοὺς δὲ ἰδγυροτέροὲς. καλέ- 

δρες δέζυ τὸν ὑρχφίον χαὶ “- Γωζρύαν, (το: 

πος ΣΡ οὐομεζε μάλιςα εἰδέναι ὧν αὐτὸς 

ὦετο δείοϑαι μκαϑαιν) ἐγώ τοι, ἔφη, αἴδρες φί- 

Ἅοι, οἴομαι σξεὼ ὑμὴν ὡς πιςοῖς βουλάυσμε- 

γος πϑὲ τῷ πολέμου πϑδε οἕὰ αὐ ὅξα μἷδ- 
τόμειν. ὁρῶ. ὑμῶν ἔτι μᾶλλον ἢ ἐμοὶ σκέ- 

“ὔἼέον [ὅν, Ἐκ ὅπως δ ἀοσύδιος ἡ" μὴ ἔχι- Β 

κρῳτήσᾳ, ἐμοὶ υϑὺ γὺ, ἔφη, τῖσδε Ἔποσφα- 

λέντι ἔςιν ἴσως καὶ ἀλλή Ἐκποςροφη" ὑμῶν δὲ εἰ 

οὗτος ἔχικρωτήσά, ὁραὶ ἁπϑυΐζα. πὰ ογζᾳ, ἀλ- 

λότϑια γιγγονϑυά, χαὶ ὟΝ ἐμοὶ »ϑὺ πολέ- 

ΓΤ ΈΤΕΙ ΟὟ, 123 
ἈΑποπίοίπην ἱεἰποῦὶ ἔχοϊπ πο ἱπτοπέιξ ἔγαῦ, 

(τἀ ἱπτοῦ ῥγοσιοάϊςηάιην σοπἤεοτγαίσατ, 
Βοείπο ροῆσε, νυ ΠΟΙ ος ΒΘ ΟΙ]Π οτος το ά- 
ἀφύσπτειις, ἸρΡΠ Βγμηἱογο5: ταητς ἀγοοῆιτο 
Ηγτσαπίο δζιαοῦτγα, 4ο5 ἱπρυίϊηγῖς οα (ΟΡ 
το ραταίσατ, υΪ θι15 110] σοσηίεἰς Ορίις ΟΠ τὶ 
Αὐθίτγου, παι, ἀπο πη ποηιδάήϊαπη ἢ 

ςοη τς ἄς πος θ 6110 ἡχεὶς αἰδοσγαταγιπν 
νοβ, Ποίππος Ηάος, οἷς Δα ρεαπλ. ν᾽ ΌΡΙ9 
επΐηη πγασὶς εἰἰλπὶ σοσ τα ἀπτη εἱς νἱάςο; 
4υῆ παῖ πὶ. τς (προυίου ποδὶ 5 μόνον εἰἰ4Ξ 
ἀλι.Νᾶ πιο αιϊοά αδείπεῖ,π ἔγα{ταζιις ἴῃ Πῖς 
ἔαογο,, ἔοστα 5 Αἰ" Ο(Ἐ ίιο της ψογζαπη: ἃ 
νοὶς, ΠΙἀροτίοσ Πἰς οὐιαίοτίς, οπλῆϊα πα 
ΡοΠιάοε5,Ποπατῦ τὶ ν] ἀφο. Ἐτο ἢ τη πιοὶις 
ΠοΙις εἴς, ποη ιιοά πλ6 οάετεῖς: (δ ἀποά 
πρὶ ποπ Ἔχροάϊτο αγίτγαζα, ἢο5 Πηασ ΠΟ 5 
εἢδ; εαχιο νῆα σι εἴς, ον ΒΟΙ Πα πὶ πὸ- 

“--- τ Ἴ 7 ἀἸταμῃ ἄς, . ΡΒ οἔμοϊατ. Ατνος ὅζ οὐϊε, ὃς ἀἀέεέξιην (δ ἃ 
᾿.. ἀἤτ δον, ΞΥ ἐμὲ Ἱμισων, ΟλᾺ οἰομϑμοὶ Τ ας γορβὶκἰπίυγία ἀπιοῖτ. Αἀ ἜΝ τείροπαϊενεετ- 
τῷ ἡμα; συμῷορον ἐὴ αὐτο ἡμαῖ μεγάλους Ἐ|) 'χῷ ἀπε οιγα ΠΡ] οἰς, τος {{π45 νὰ ἴτὰ βοΐασο- 

"ἢ Ἔφρατά. 4 Ὁ] αἱ τοτο ἐφ ἡμας" ὑμαξ δὲχαὶ της, ἘΠῚ ἱρῇ Στὸ ποῆ οὐεν ον : 0 
᾿ ΤΡ δ ϑι νυ δὲ δ]. - λ τατεγοα πΌι νει θητζού ος σατο 
δα ᾿ ΡΞ Ὁ ρῶν Ἷ ζ "ἶῇ υμδι Ὑ τς; ον βξενγη Βελς ἄρ ὠντ Ηἰ νηκα τη, μεσ ἐκ τοι 
τς ἐρηρα ἐϑαοὐηῤί δ ΕἸ ΤΞΕΤΙΣ ΟΝ δ 161 τα ἱρίς {ς οτίας οἱ ἀϊόογο: Υ Ἔἰ ἐπ πλ1-- 
τὸ τὰ “ρανρνειν Αἰ μελὰφ ὡς Ὅς εἰδὸσι σφι “Ὁ μὲ Πρ ΙΠοοτί5, αἴτ, αη γο 5 ίοος ΑΠγτίας εχ- 
ἡ μέλοι. δί, χα) ῥμελον αὐτοῖς ἰοωραΐς » ὅπη τα γιου παρε {{Ὸ]πηᾶτὶτ ογρὰ ἐς ΒοΠΠ τοῦ δάξοέξος, δῇ δΖ 
ἀν θδ νον ὠϊυδοὰ δὰ ἤρχετο ΡΟ ΧΕΙ Δἰταπη 4αοπλάαπα ἱπέοιἔιπ εἱ Βου Π]5Ό πη» ἔγνμι εὅ: 
ὝΑΙΝΑ ΉΝΟΎΜΡΠΕΝ ἠξ μρδοδνὶ πιο, ἱῃ4υῖς Ἡγτοληϊτις, πηαχί πὶ Ριόξεέϊο ἰημος Ἵ 

τ ΟΣ ΚΤ γα ΚΟ οῦς ΡΟρος ΡΟ ΟΣ ῃς οτος (πὲ Ὁ απ) βοβη σία ροη 885 παβῦμι 
κῶς ἘχΉ" οἀοσυθιος πσθϑς ἑαυτὸν, ἢ ὄχισα- το θιηξα: τ ἀοπηαο πη εἰπιὶ ποθὶς μπὲ 88: μονα 
εὃε χαὶ ἀλλον [τινὰ δὴ αὐτῷ πολέμιον ; ναὶ τα, τος ΑΠγείας {{π6 πγα]εῖς πλα εβοιἰς Ἴπη9 βοράν: 

[ ικ 

οκνεσ 

μασι, φησ ὑρ ζάλιος, πολέμιιωτάτοι νϑὲ εἰ- 

σιν εὐττωΐ κα δούσιοι Σ ἔϑγος μάλα “αὐλὺ καὶ 
3) ᾿ ῃ τῇ -. , εν Εν ᾿ 

ὠὐλκχιμον" σαχα γε μῶωυ, ομοροιήμαν, οἱ πολ- 

Δοὶ καλ(οὶ πεπονθεισιν ὑπσὸ αϑ ἀοσυδίου. Ἐς 
"“" 3 «“ ε “ 

“πείρατο ὙΡΡ καὶ ὁκείνοις, ὡςιεῇρ καὶ ἡμαξ,) 

καπταςξρέψαοϑαι. Οζκοιῶ οἴξοϑς, ἔφη, γε, 

εἰδζυς ἀμφοτέρους ἡδέως αὖ δχιθίεναι σεωὼ 
δὰ Ὡς : ΕΣ ͵ ᾿, ᾿ “ Ν 

ΣΧ] τῶ ἀοσυείῳ; εφασαν 9 14) σζφοδδα γὲ, 

εἴδπη δηυύωιντο συμιμίξαι. τ σή, εὐ μέσω, ἔ- 
»ν δ εν ΘᾺ γυψ, »᾽ ἱ ΝῚ 

ᾧη, 651 τὸ συμμίξαιμ: αἀδσυθλοὶ, ἐεφασαν. Ὁ 

αὐτὸ εϑνος δὲ οὐ τὖρ νευῦ ποράη. ἐπεὶ δεζᾳῦ- 

τὰ ἤχουσεν ὁ Κύρος, ΠΣ, ἔφη "ὦ Γωζρύα, 
δέ ὡλ τ ͵ ͵ ὨῚ ἀν, ἷβ λ 

ὀὺ σὺ πο νεονίσχου πϑὕτου,, ὃς γε εἰς τίω βα: 
7 ͵ : ἐ ; ΑΨ 

διλειαν καϑεςηκεῦ, αἰτρηφανίαν πολλζω τί-᾿ 

γα ἥεξοπε και τηοορᾷς; τοίαῦτα ΣΡ [οἷαι ἝῈΕ 
Ἄδαν... κι ἦ 2 ε 3, Ὁ ᾿ ν 

ξφηο Γωζρύας 7 ἔπαϑον Ἀἐ δ, στῶ, πότερα 

ΤΣ ἡεφη δ Κύῤδῥέ. ἰὴ ἐδ) Δι δύδτὸ δ: τος 5 ἐΦη ὁ ύρος, Εἰς σὲ μόνον ἐπ ἡυετὸ τοι δ- 
ΟὟ .2 3 ὺ ᾿ ) Ὁ ε 

- τος, νὰ εἰσὶ ὀλνος τἰναξ;νὴ δὲ ἔφη ὁ Γωξρύας, 
ον» 0, 
Εἰς αἱ 

ξο[Ἐδυῖτ Νατη δζ 1105 φῆ πε, ας πος: οοηδτας 
εἰ πο (δ σότο. Εγρὸ Ἔχ Ἐἰτπηδτῖς, αἰϊ, ἸΔΠν 
Πθοπῖον μος νιτοίψιο ποδί(οείπι ἱπυϊδίας: 
τος Αἤγτίαπι ὃ Ἱπλπ1σ δτιάτη δου ,, [ηεὶ 
φαίαητ, ἢ 4 πιοάο σοηίππσογοίς ποθ Σ 
οαπη ροῆςητ, Αὐφυ!α ὁδήξαῦ; αἴτ. ἀπο Πλ15 
ἢτι5 σΟΠἰ πη σά τα Ν  πιίέαπα Αἤγε αἰχοῖ 
Το, σε 5 δᾶ, ρε  Ζδμη πάπο βείσίς. Οὐ πὶ 
μας αὐάϊῆςε (γτὰς : Ὁ αἱ δηΐπῇ Πα (Θ0" 
Ῥεγα, ᾿πΠαΐτ, απ Ποπ τα Πδἰοφηξοπι ΠΟ, 
αϊτηδάστερηο ρου τά ἀσοιπίαξ, νῦ αι 

Τπουῖδας δε Πάο]ε ρτγαὰ τηοάτιηι {Προῦθ 
ΠιΡΝΙ πα γα πη τα ἢ, Αἰ δύ Θχρούτας {πῆς 
γιγαΐη νογο,θίοοϊς Ογτιις, ἀπ τϑτο πιτ6 
ταῖοπι σοῆπε, 4η οἰΐατη οῦρα αιιοί δίῃ ἃ] Το ϑὸ 
Ρεοίοέξο, πη ας οθεγας, οὐρα πημϊτος δὲς 
1Δῃγ ΑἸ ἴος. Επτ4α δι λπε σοι Π6 1115 1111: 
δεοΠτοέες ἀἀῆοίας, υἃ φἀτίπει ἀϊσογοῦν 
Ἐξίαιι νἱτγὶ σα α!44π| Ισῆρα ππο ρβοτοητίο:ι 
τὶ ΕΠπΠππ|,(Ο 4] επὶ αἰ ποηταζε Πππὴγ,ποι 
δζύλειις ογαῖ, σοπηροτάητόιη ἀρ (6 σσπι:" 

ΠΣ 

λλἕς πορλός, δολὰ τὸς μϑὺ ἀαϑενοϊζαι, οἷα ὑξοιζα, τ δὲὶ λέγ; ἑνὸς δ᾽, αὐδρος πολλὰ, 
ῃ 5115. Ὁ. " 3 εν ᾽ "7, ΨΡΎ ΤΕ ἐν Ἰὼ ἡμίν ότι : 

δχρωυατωπτερου ἡ εγὼ ἐὸν, χ) κ κείνῳ ἐτο θοὸν ογτα, ΠΥ ́ ' ἐμϑν,δυμιπίνογ]α παῤ ἐαρπτ , συλ 

Ϊ. 2 



ΟὟ ὃς 

124. ΧῈΝῸὉ ΡΗ Ε ὉΝΕΡΙΓ ΟΝΥ ΕΟῚ ὝΣΩΝΣ 

Ρτεβοηάϊε δὲ οαἰξγααίς : Ι4π ργορτογοα, Α λαξὼν ἐξέτεμμεν,ὡς μένΊινες ἔφα ᾧ ὅτι ἡ π δὶ 

Ἷ ᾿ ΡΟΝ » τ “ἶἦή Ν᾽ πυοπιδάιποάαπη πρηβα!!ς πϑεξαπει αυθ ὦ λυ κὶ ἀρ ἐπίννόσεν ον. οὐ οιὰ λὸς εἴη; 2, ἐμαῖς 

φοπουθίμᾶ γεσὶβ οπη δ ἀαμοτατα ἕο 9.3)’. Δ)... ΟΝ εὐ πῊν 
καρισετ' μελλϑς, «ὐῷ γυνωκᾳ ἔσεα , ὡς 5 ὃ- 

Ριαιαητία, ξοΠοοπηαας ξαταγατη ἀϊχογαῖ, Πρ νη ΠΕΡῚ ; 

αααιῃ ἢΠ|6 σομίπροπ Ππαδίταγις εἤξιινεδιι- τὸς γὺν ἐγ4, ὁΤΙ ἐπτειράσεν αὐλῷ Ὑ πόνλαικίδεαυ, 
᾿ τ . - ΟΣ ΠΩ ᾽ ΜΕ Ε' ΓΝ 

τοπι {πὸ πππο αἷς, φποά οἷπ5 σοπουδίπα ὦ νεοῦ ἅὅτος δ νϑηος νδϑυ ὅφ1, 5 πρχίὼ ΘΝ 

Ρυάίοἰείατη τεηταίϊοι. [τα 6 ἴδπὶ 1] σας ἐπεὶὸ πα τὴ ραν ἐτελάτησεν. ἀκῶν, ἔφη, οἰ 

" ἥγαζας οἵ: ὅζ ῥαῖτε πιοσταο, ἱπιροσ οθς.. κα ἐς πκικρω, ον} ΠῚ 
ὙΡῸΡ Ἀν αν κἡ τοτονη μίας ἰδῴν ἡδέως, εἰ ἴοι ἁυτω βοη- 

εἰπεῖ. Ετσο,(δίεοἰς Ογγιι5,οχ εἰ πλας πα πς ἤν ον τὰ ᾿ 

ἀποῆιο πος ἰπρρητοῦ ςοπίροξξαγαπι, ἃ “δ αὐ γμέοχ, εὖ μϑι ὅν οἶδα, ἔφη ὁ Γωξρύας" 
᾿ 5 3 32.) αἱ ΜΠ ᾽ “" " 

πος αιδίτγαγοῖη οροτι Πδὶ ἰαταγοςὺ νε- ὃνὰ ἰδῷν τοὶ αὐτ΄ χαλεπὸν δξΊν,ὦ Κύρε. πώς; 

Το ἐν ἼἬπΗΜΕ ν αἷς τ ψιαρη γέγαπι. ἐφη,ὁ Καὶ ρος. δτί εἰ μέλλοι τις ἐἰκείνῳ συμιμί- 

16Π1οὶ ταὶ ὕγες,, ἴῃ σοηίρεέξιπι εἴπ 5 τ ν ὙΝΔΑ ͵ τ 
Ἡ βιρθιοεἰθεδολργεθυ μὲ ρβαα μόν ἤν ρυ Βξάν,παρ αὐ Ὁ βαξυλώνα δή παερέναι.τί ὦν, ᾿ 
νοπίγο. Οἱ ἃ ἰταϑπαυϊ τ γγιι5. Ὁ υἱὰ {ι 415 

οὐπὰ εοὸ σομίπηροτοίε νε]ς, ΘΠ} πεςοῆς 
" ΣΎΝ ἃ 3 “Ο ! »Ὧη ἢ 

εἰξ ργατογὶρίαι Βα υ]οποπὶτγᾶῇτο. Ουἱϊά δὰ ἀξῃθβς δυνα μιν αὐῦϑαν πολλαπλασίαν ᾿ξ ὐτῆ!ς 

αὐτο ἱπ πος, αἰτ Ογγις,, ἀπ σα] τατῖς οἱ ἧς δου νὸν ἔχφο.εὖ δ᾽ ἴαϑι ὅτι δἰ Ἰαῦτα ἢ ον σοι , 
ἀγλίῳ ΣΤ ; : ΟΠ ΕΧΗ͂Κ ΆΘΒ ᾿ ! 

Οὐἱα Ριοἐοέτο,παιμτ(οδτγαϑ, (οῖο ΜΕΤ 

Ἔχ οὰ πγυΐτο πιαίογοϑ ἢϊ5, 4145 τὰ ππησ πα- ἀφαδΝ κρν; τον δ ΖΝ 
τὰς ἬΝ ερῶσι, χ» τς ἵσταῦυς 

θ65, ριοά τ: ἀταιιε αάεο ρίδας τἰδίσοη-. ὙΠ Δ’ ΚΕ Ἐς ΞΘ ΚΟΤΕ ΈΔΕΆΤΙΝ 

ἤατενοῖο, μαποὶρίαμι οὐ σαι] ην ΠλίΠιι5 Ταυτολίγη ἔδοξεν ἡ [σὺ Ἔ δρωαμες,οὕτος ὁ δὰ 
Ν - Δ] 5» 3 

ΑΠγεῖος πππο δὲ αἄξογτο ἀγπιὰ, δὲ Θηπο5 Δοΐος πολις ἡδὺν ογέασαρται.δὸκ( δὲ μοι, ἔφη, 
ἷ τὰν ͵ 3 , ᾿ 

αὐἀάμοοτο, πόλῃ τόρ : 4υοὰ ἜΧΟγοῖτας βέλτιον ἐἢ Τ φυλαἤουδύες πορφὐεοΐζ. καὶ ὁ φυλαήοῦς 

ταις εχίσαας οἷς για τ ἰ15, αὶ σα πλ οοη- ᾿ σι Δ Ἕ , 
8 .4 Κίρος ἀκεσας σ' ΓωξρυκΊοιαῦτα οι δὲ “ὩρὸςκὴὉ 

{ρεχογαητ, σαοάᾳ; ρΡαΠππι ταπλοῦ ἰσαπ 0 κ, Ά: ΥΝ 
ἐραγίιο πε. Ω ααπλοῦγεπι Θοη[]τίτι5 ἀρ ὶ- (αυτ' ἔλεξε κόλαΐς μοι δυκήςὧ τῇ ὠξρώὰ λένγν, 

οττογεῆς, ντοαῦτο ργοβοι(σαπιις, Ητμα- κελάων ὡς α σφόλέςαϊα ὩΣ πορείας ποιφαχ. 

διν ἀῶ ἐμε ν ΟΧ τ ωμῶ ἐμ ΔΕ 5. εἰς ἔγωγ ὧν σχοητῶ, «ὶ δεύψα μαι οὐνοῆσει ἀσφα- ἡ 
νΡὶ οσ᾽5-. { Γ᾿ Ἢ] ΔΩ͂Ι " ͵ ᾽ ῃ ἘΝ τὰ ἰ ᾷ ζληίφος. τα τοίρομι τ; Καὶ ς, τῶὶ 0 τγὰ ἀϊσετενί- λεκέφαν συ μίαν πορείαν " ον αὐ ' 

νὰ. ἀογίβ, φαὶ ργοξεεομεπι πο5 ἱπ{ξἰτιογοτα- ΠΡΟΤῚ ΓΤ, - ᾿ 
τ βαξυλαΐνα ππορεϊας Ιένγοι » εἰ ἐκῴ τ πολεμίων 

ΓΤ ᾽ ᾿ 

Ἀαῤγίοπε. ἘΠ πλδη} ̓ α65. ΜΙ νοτο περοτίππη πος ' 
ὝΑ, ᾿ι -.- τὴν ἦν Σ ἾΩ) τ ͵ ΛΗ ἀρ ῳ ε ἈΝᾺ 

ὅλως ροηἢοτγᾶτί Πα Π πὶ ταζίας ταῦ δά αηίπυιπὶ 651 Ὁ χρφτίφον. ἸΌΛλΟΙ μμλυ 16 εἰσίν,ως σὺ Φης. 

ἰάϊτ, αυατὴ ἢ δά ΒΑΡ ]οπθηιρίαπ 3 χἡ ϑαρρησωσι»κ) Ἱ διφνοὶ ἡμῖν, ὡς ἐγώ ; δοςίαϊς, 4αδηῇ ἢ δά Βαθγ!οπεπιρίαπυτεη- εἰ ὃ χἡ ϑοιρρησῶσι,χ, ἢ δι νοι ἡμίίν, ὡς ἐγώ Φυμί, ἐῆκοι 
ἃ ὃ ἐλ ΡΈΕΙ . ᾿- ΕΥ) ᾿ “4 δ ε “ων ὃ ἄραι: ἢ ααίάοπι δ᾽ γοῦαγ πο ταπὶ πιαχὶ ἔσο!) μὴ ἐδ καρ ον δ οΣ Ἀν, 

ταῦπιοίς. Ναια στλαϊτος ἱπεις ςἢς, ἔατετίς ἐ- ΘΕΆ ἢ "ἃ φι δἰ δι ἣν» 
᾿ς ΤκΣ 3 ΕΠ ἐκ τ 775 Ε Ζ ὄζᾳ 2 [6.Ὁ 

Ῥίο: σοί ἢ βἀεφητίθι5 Δῃ ες (πητ, τ τοῦ. ἢ ὦ “Ὁ ᾿" Ἷ ἊΝ δ σία 

του ποδί 5 εεαητ, νς] ! ἀοπιαγθίτγοτ [πὶ Ἢ οϑι, ἔφη, ὅτι Ὁ μϑρ φόδε «παλλάξον ὃς φυ- 
᾿ ξολ ἐξ Σ' “ κἴ; ͵ ΠΣ Ἵ ἣ ἰς ἡ 

νετο  πυίήσδαι Πο5 οοπίριοίαηε, (εἀ ἀο}1- Ὁ τος εὐρεζο,ϑοίρδος ἢ ἐμφυσε) αὐπὶ τότα τοῦύ- 

κείζοτε τοὶ ἐπ οἰάρυ μόρον γον 4υαίϊ τῷ μφῶν, ὅσῳ αὐ τθιείογα χοῦ, οὐ αῦ μὴ ὃ. 

᾿πλετιιάπηις : οοῦτο ξαταγι πὶ (οἰαδ., ἰη- μα Νμρψοουςίτ ν 
ΘΟ ΒΙΌΣ ΟΘΙΓΟ ΓΙΣΆΓΙΙΠΙ ἸΟΙΆδ, 1Ππι ραΐοην, ἢν 5) ὁ ἡδυϊωργϑυ ἐπ᾿ ἀὐζους, πολλᾶς μδὺ 
4υίο, γε ποτα ΠΠροτοπειιγ, Ζαεπηςοποορο- ὁ,ω ες 7 2. Ὁ ΠΥ ΓΝΙ ; 

ταῦτ; ργοχας Βδο τάῆτο πλαίοσ ἰπ οἷ ἤάπ- Ὅν εὐρυσο δ ἔτι κλι αμονίας “ἧς δι πολοινονας 
Ἐν Ὁ 

Εἰλοχίίξαι., Παδῆτοι ΠῸς ἀϊατίας ποη σοῦ- οὐ ἡμδ, πολλὲς σὲ ἔτι Φαὐύμαῖα ἐχιδεδεμέ- 

ἀρεχογίηυ 51η ἸΔπὶ 1 ΦῸ5 ΡοΓσοηλ}5, ται]- γος, ὦ κι ασὸ ἣ- ἡμετέρων ἐλαζον, πόμζᾷς δὴ ἐφ 

τοϑ ἢ ΘΟ ΠΟ τ. 15. ΡΙογδητοσ Δά μη Π’ο5, 41 μεμϑημϑίες Δ ῶδε μϑὰ ἣ ςραϊφλματος τόλ- 

ἀποδίς ἱπεςγές δε ητν ττυΐτος, χαίΐθιι ο- ΡΝ ἐπ ϑ τς ἡ 

ταητ οΒ] σάτα να] ποῦα, 48: ἃ πο τί ἀσσῶ- ᾿ χνι 3) σι ὀχ τε ος Ὁ τὰ Φρξες. θῇ δὶ ἣ 

Ῥούσητ; οαχηοβ ἀοπίηιιε Γθσθητι πα θοῦθπε ἴσθι» ὦ Γωῦρυα, 6) ὦ Ἰϑτοηδὴ 7) ὡς οἱ πολ-, Ι 
ἴῃ τλουουία ποίη σις Ἔχογοίτας δα4α- λοι αὐκϑεφ ποι, ὁτὸμ μϑὺ θαρῥύσωσιν . αὐᾶπ- ] 

οἴαπη, δὲ βερατῦ σα] απηίτάτοπγας {πᾶπ|. δ οἶτα Ἑ ξατον ὦ φρόνημα ταιρέχο!, γ᾽ ὅτθμ ἢ δείσωδιν, Ὁ Ἵ 
δυτοπιρίλης ἀοθες, τη] (ἀόδτγὰ, ο σοηρα. ας αὐ πλείδις ὦσι. ποσύπῳ μεί ὥ ΝΑΩ͂Ν 
ταῖατη οὐ ντ ΡΙοτὶςς πχοτιδ ες, ααυπι πάα-. ὃς, κονο μὰ μζ δέιοι Ὁ ΕΚ ΚῚ 

οἷα ρςηί ἔπη, οα πε απ πιογαπι οἰατίοης, 7 ἈἼ)ΙΑΈνΟΝ μιθηλον τ’ φύξον χέκτηΐ.).Οκ πολ Ὶ 
405: (Ππϊη τὶ ποαιοατ  αγππι νὴ {δ ] πηο- λαδν μϑὺ γὸ ἡ κοίκῶν λογωνγύξηκϑίος αὐζις 1 

τασπτ,τάητο τπαί οτί Ππαρι ἀἰοτί ας βογπιίαϊπες. παρέςῖν, εἰκ πολδλαῖν ὃ ὁ ποννρωῖν ἢ ̓ νμῶχ ἘΝ 
τοηότα, Ζιαπτο ῥ τὸς παυηγοίο πιεσίητ Ν : ἯΣ ᾿ξ ΤΠ ΙΝ 

ἀμ ἰδδζα ποτ δ Γαπιοῦῖθας 15 τεσγοῦ οἷα αἀδιόδις αἀοίξ, ἄτα; Σπυἰτὶς ἃζιι Ππιδὰς γος, Ἱ 
' : ι ' 

ον πολ- 

᾽ κα ᾿᾿ λ κ᾿. ς Ι 2» 

ἐφη,Ὑ τὸ δλ πον; Τί νὴ δὶ ΕΦη ὁ Γωξρύας,οἰ- 



ἩΠΠ ΤΟ 1: Ἐν. 12; 
ἐκ πολλων δὲ χαὶ δεςϑύμιον πὲ καὶ ἀξεξηχότων Δᾶς πχυτὶς οτίαπι σοπξογηλείς οχαηϊπηδει 

“ὐδοσωπων γιϑροῖςαι. ὥστε  πσὸ “ μεγέθοις 

ἡ ΥΔὲ βάδιον αὐτὸν ὅτ ]ν {τε λθορις και τασξέσοι,"- 

«εἰς πο τε παφοσοίορντα ἡ: πολεμίας μϑυος ἐμξαλῴν, 

«ἰὐαθρέ: ὅτ᾽ οἰπα}9 ᾳ αὐαϑέψαι Ω φρόνημα ὄν, 

“αι ὥσω αὐ μάλλον αὐζις ϑιρσᾷν Ὡβαχελ δύη, 

συσότῳ Εν δεινοτέροις ὑγ ϑνται ἐῃ ̓ κᾷνο μ»ϑύ 

ὑχοι ἤδη σκενω ἄθα ἀκριξαίς, ὕπως χά. εἰ μϑὺ 

,ὸ ὦ ξἰπὸ ταϑὲ αἱ λίχαι ἔσο") οὐ ζϊς πολεμι- 

χϑὶς ἔρο»ις,Ὁ πὸ τεροι αἢ πλείονα. ὄχλον ἀπα- 

ειθιμήσωσιν, ὀρθαΐς ̓  σὺ φοζῆ παἰϑὶν 

μῆς πω πὶ Ἴον δινοῖς ἐσχκέν" εἰ νϑὺ τοί ὡςτῷ» 

πσδϑοϑεν “ἃ “ὡς 4 καχουδμες , ἔπι χαὶ νεῦ 

εἱἱ κκοί χοῦ χρᾷ (ο.),δαρρών σεϑὲν αὐ σφαλείης. 

πολὺ νϑὺ "ὦ συνϑεοῖς παρ ἡμῶν σγλείονας ἀ4.)- 

ρ'σάς τὸς ϑελονᾷς μα χεοῦζ," παρ οκείνοίςι 

ὡς ἢ ἐπὶ κάλλον ϑοιβρῆσ, καὶ ποδὲ κα τλμοησον. 

οἱ υϑὺ γὸ πολέμιοι πολὺ μδρ ἐλοιΠονές εἰσι 

μοῦ, ἢ ωρὶν ἡ" Πηνϑίεσαι ὑφ ἡ ᾿ πολὺ δὲέ- 

λοίῆονες, ἢ ὅτε ἀπεδρασαν ἡμιαξ. ὑἡμής ὃ χαὶ 

Ὰ 

ὦν δεινῷ 

μείζονες ἡ μείζονες νιῶ, ἐπεὶ ογικηήσοι δι" χαὶ ἰδωρ9- ς 

ΓΙ ΤΗΝ τεροι, ἐπεὶ ὑμ, ἡμῶν πσροσελρμέεϑε. μ" »ν 

χήκα μεν" ἔτι ἀπίκαζε μηδὲ τὸς σοις » ἐπεὶ σε ἠμὲν εἰ- 

Ρ ἐορς σι. σεοὼ γὸ τοῖς νικῶσι σοφῷ ἰοϑι, ὦ Γωζρύα, 

ὉΑΜ ῥῥοιοῦτες χαὶ οἷά κολουθοι ἕπονται. μὴ λαν- 

καμεν" δ οι γέχω δὲ σε μηδὲ τῦτ᾽, ἔφη, ὅτι ἔξες! υϑὺ 
“λείονες “ ͵ ᾿ “" ε .“ ͵ «ἢ 

ἢ; ἐπεὶ ύ- τοῖς πολεμίοις ἡ γεου ἰδ πμιας᾽ 9ρ,9τεθϑι ἢ, 

μεῖςἡμ. σοφῷ ἰαϑι,οὐδὰ (κῶς αὐ αὐζις φανείημϑῳ ἢ" ἰόγ- 

τες ἐπ᾿ οκεινες. ὡς ὀξζυ ἐμιο ζριῦτα γινωώσχον- 

τος, ἀγε ἡμας ἀὐθὺ τίω ἔχι βαζυλώνος. οὗ- 

᾿)"- Β 

απο νυτίθιις σοΠ! Θέτις. Αἀεοηας ΟΡ πγὰ- 
σηϊτι πο πὶ τογγοῦί5 [νυπτι5 ἕλος ἤδτὶ πὸ- 
4αΐς, ντνο 116 νοτθὶς ἐχείηριαταν, ναὶ] ἐπ 
᾿ιοίξοπι ἀποοπάο τοι δηίιπις αὐ άδτιιτ, 
νοΠ αὐ εἰσι αδάασοηάο πα] τιῖπὴ (ρ τίτιις 
Ἐχοϊτοπτιτ: (τ 460 πρὶ ποτγίογο,, ργαν- 
(φητίθιις ντ απίμηϊς ἴητ, ταπτο (δ σΓΑΆΠΟΥΙ- 
δι ἰπ ροτίοιης οἵϊο ρυταητ. Ουΐη ὃς ΠΠπὰ 
4 ραέξο ἰς παθεατ, ἀσουγαῖο σοηπάογο- 
1115. ΙΝΔπΠι {1 ἀείποςρς ἢ τοις 6 ]]Π1ς 5 ἃ-- 
Ρυά οος Πιτιγα ἔτπε νἱ ξξογί αι πιαϊοιοπι 
Πιοπχίπαιηυ τασραπὶ αἀπυτηογαδαηε ; γεέξα 
τιι ΠΟ 5 Πλοτιιῖ5., δ πος γεαδίς ἴῃ ρογίςσιο 
γογίαπιγ. 510 γτ δῆτοα, ἢς οτίαπι φάτις, 
ΕΧ νίστιτα ἀϊπχϊςδηζίιπι ἐς ΡΓαΙΠς ἀδοεύ- 
πἴτατ; γοέξς ἔςσεγίς, ἢ Βοηο {15 αηϊ πιο. Ναπὶ 
1.115 Παπαῃτίθιις5 τλτ]το ρΙαγας αριιὰ πος ἰη- 
Ὁξηΐς5, ΕΠ ραρπαγὸ νο της, φιιαπιαρια 1]- 
1ο5. Αταᾷε ντὶ ῥ᾽ τι5 οτίαηι Πἀιιοία {ππ|85, 
πος ιοααο τθοιπὶ σοσίτα. διητ Ποῆ ος 
1ΔΠῚ Πλ]το ΠΊΪΠΟΓΟ5., “1 ΩΠῚ ῥΥΙ5. ΡοΠ}- 
Πιυδηχα ΠΟὶ5 νἱέξὶ (πητ; ὃς πγαΐτο πιιης 1- 
[ΕΠ ΠΠ]ΠΟΓΟ5, ΦΖ14ΠῚ Ζιπατη Δα αι σ τ Νος 
Ταιτοπι δέ πλαίογοα ΠΠ ΠΟ {ΠΠῚ1|5. ΖΕ ΑΠῚ. άπ 
ΡΓα 5, αι ν σου  Π1115: ὃς μγποίογος 4υμππὶ γραταἰνδην 

ἔοτταπα νῇ ργοίρογα {πΠλι5 : ὃς ρίπγοξ, 
αυστη νοίξγιιπι δοσοήποης {πηι αἰέξ!.Νο- 
11 ςηίηι ἀείποςρϑ πς ἀ6 τϑγιιπι σα! θη 
Ποποτδ ἀξιίαποῖο, συληάο ἴλη ΠΟ ιίοιιηι 
{υπε. ΪΝην σαπὶνἱξξογίθις ςογίο (οἰγὸ ἀς- 
ες, πγῖ (οθεγα, οτίαπι θοϑ, {1 (6 ππτα 
ἐχογοίγαμη, Πἀοητίθιις απίηγῖ5 ρετσογο Να 
14 υϊάςηι το ἰατθατ,, ἴῃ σαῖς, ρος Ποίξος 
Ἰιοσετίδιη του ροτο ΠῸ5 νεἴο: [δα ΠηαΡῚς 
1115 Πγεπα! που παπΠι ραγε δ πλι15, 418 Πὶ 
{ι δαιτιοτίως ἰρίος ργοργεάίαπιιτ, Οὐπὶ 

ἦ Φο κ ι »Ὕ αὐ ᾿ 

τῷ μῶν δὴ ποράσομϑιοι » τετάρταιηι ὄχι τοις Ὁ ἰσίταν Παῖς πῆρα (ςπτεητία πτ, ΒΑΡυ]οπεπὶ 

ἑδλοις ὁ Γωζρύου γώφφς ἔγμοντο. ὡς δ) ον τῇ 

πολεμία, ζῶ, χατεφησε λαθὼν ον ταξά (θ᾽ 

ἑαυ πῶς τε πεζρις χὴ ΤΥ ἱπαξωνῦσοις ἐδὸκά 

«ὑτῳ καλεῖς ἔχφν.τὸς δ), ἀλλῶς ἱπατας αῷ- 

ἤχε καταῦῷν, κἡ κέλάυσε “ὡς μϑὺ ὅπλα ἐ- 

χρνᾷᾷς καταχα νάνι τὸς δ᾽ ἀλλϑς ἡ πσρέζατα 

ὅσαι αὐ λοίξωσιν ἀγήν πσεὸς αὑτὸν. ὐκέλδιυσε 

ἡ ὁ “τὸς «ἴσας συϊκαταβθῴν" χαὶ ἧκον πολλοὶ 

μϑὼὺ αὐτὴν κατακεκυλισμένοι "Ἔἰπο ἣ' ἵπαων, 

πολλοὶ ὃ ὁ λείαν πλείφην ἀγϑϊες. ὡς ὃ παρ Ε 

ἀδὴ λεία,, συγκοιλέσοις πός τε ΤΡ μήδων 

Ὄῤχο Ὡς καὶ τὸν ὑρκωνίων, χαὶ τὸς ἐμοτί- 

μους, ἔλεξεν ὦδε; αὐόρες Φίλοι, Ὁ, ΤΎ ΝΟΥ 

μας ἄπϑμᾷς πολλοῖς αἰ γαιϑοῖς ὁ Γωζρύας. εἰ 

δίωυ, ἔφη, τοῖς ϑεοῖς ὄξελογτες τὰ νομίζουϑμα, 

ποϑβτοέζα ἀπιοῖτο. [ταπιῖς [ο ρογσοηζτος, ἀἰΘ Ουρι Βα. 
αάδεῖο δά πες ἀρτὶ ἀοῦτγα ρεγιεπεγιηζ. Ἔρως 

ὉΠΠΊΖας ἰᾶπη οἴοι ἱπ ποίξίσο, (εσαπιτῃ- ἀμ, 
{τιέξος σοη πξετς {1 τπ| ροἴτο 5, τ" 
ἐαιπτοσ, πο οτίρη (σετο νἱἀθγοηταγ, Ἀε- 
Ἰἰ4υιῖς ἐααίτίθιις. ΧΟσγγοΠἹ ροτοξαζεη, 
ἔφοῖς, πος ετἴαπι ρει οὶ ρίεης, νὰ ἀγπηατος 
οσοϊάοτδι; το ]!Ι] πος οεἰῖπὶ ρεσπά ριι5, ]ιιΑΥ- 
οὐπησας σορ φησ, δά (ες ἀςάποογοης. [υ{-- 
{τ ὃς Ρογίᾷς σαπι ετοσῖβ ρορα]αταπη ἜἘχουτς 
τοῖς, Ζουατη πλα εἰ γε Ἰογιηζαῦ οή εἷς 46- 
Ἰαρίι, πγοϊτὶ ετίαπι ργα ἀλπη Ἀπιρ! ΗΠ πηᾶπὶ 
αἀάυχετιηι. Εὰ αιπηγαάοῆρε, σοπιιοσδ- 
τὶ5 Μεάοτιιη) Ηγυσδη! γα 4116 ργὶποῖρι- 
Ῥιις,ζαι φασὶ διι5 Ρογίςῖ5,ἤς ἐο5 δά] ηι- 
τιι5 ΕΠ: (ἀοὔτγά5, ατηϊοί., Πο5 ν πο τίο σα .ο-- 
(ρἰςῖο ἐχοθρτος ΠΠθογα! τεσ παρις, ᾿ταη]ὰς 
41 εἴτ Ε)115 οχιπλΐα ργὸ ΠΟΤΕ (Ο] ΟΡ ΘΙ Ἴλι15, 

Ι,.. 



1:2: ὅ ΧΙ τὸ ΡΉΚΞΊΙΙΕ ΨΝΤΥ ΤΥ ἘΠῚ 
λὴ γ)κ 1 ὲ ᾿ . Σ . . ΦΓ Υ ἘΣ ἕ ᾽ Α 

δὲ τόϊψασ ἐκόγοϊταί, αιδηταπη (τὶς ετῖς. αολ τῇ Ϊ ἀλλή "κ ςρατιᾷ τὰ ἱχανοὰ, δοίγνδυ ΤΉΝ 

ἀείμάς ργα ἀαπι αἰίαπη μυς ἀλθΙ Πχιισ:γζξο 

ξαξξατὶ (ππλιι5, τ Π ατίτη εοη!ξοτ, ΟΠ ΑΓ ΠῸ5 

Βεπς ἄς ποῦς ργοπιούοητες νἹοἰ ΠῚπὰ ΡῈ πο- 

Βοϊοπάο νίηςετο. Οἰιοά νὈ] δάϊτιπι εἱς 

(τ,ὃς οοπῃργοθαταπη ὃζ σοἰ ογδτιτη δας ῖά 

αἰάεπηαῦ οπηπίθιις, (δ νπτι5 ταπιθη Πιι- 

Τιϑεταϊν Τα πηοά! αι! 4λπιργοττ: Μαχίπης,, ταὶ 

ἩΡΤΙ ΥΡΑ Ο το, ξλοϊεπάππι πος ποθὶς ε{Π Ναπα πλοα 

νον, αΙἀοπυίςητεητία, (οδτγδς Εἰς πος πιεῃ- 

ἄϊοος φποίάαιῃ εἴς αὐθίγγατις οἱἙ, χαΐα 

Τλαγὶοὶς πα Πἰ ΠΟ γΟΠΙΠλι15., ΠΟ Ο ΔΠΓΟΙ5 Ὁ 

Ῥατοτγῖβ ὈΙ δ΄ Πλι5, Ατίι πος εςεγίπηι, ἔστ- 8 

ταῇης αἀρποποτίτ, ρος Ποπιίπος οὐ ἀθέου 

Δυγο ΠΡ ταὶς εἤειῖτε τσιταγιησαίτζατας ν- 

Ὁὶ ὨΙϊς ἀεθῖτα Μασὶς γα! ἀουῖτ5.. δέ πα; 

ἐχεγοίταϊ {πῇοςογίηε., {ε]ορουιεἰς ᾽ σετογα 

(οδιγα διοεῆιτὸ ἀοηδτο. “δ ηὶ οδτἕδ ο- 

ςορτίϑ 11 τοῦθ οπηῖθαι5, ΖαΠθι15 Ορα5 δὲ 

ταῦ, σοῖεγα αοριγα ἀφάσγιης. δοοι πα πὶ 

μας αἀ Ἰρίαπμη Βαδγίοπεπι ρτορτγοῖϊις οἱ 

Ο γε, ἱπίξγαξεο ὁχογοῖτιι ἐσάρσιαῃ τησάο, 

4 ἱπηπτιιέξιι5. ΡαρηαΣ ἘΘΙΠΡΟΙΘ ἔπογατι 

, Οὐσπινοτο Αἰἤγτι σοπτγὰ ποῃ Ρισάϊτεητ, 

ΓΑΡΕΙ γε] (εἰρίππη οσαπιτερα αἀἰπηϊσαταγιπη, ΠΓΟΧ 
ἐωηροἤζένε. ΘΟ ΘΙΠτι5 ΡΓΟ το Ίο πο αἰπιίσατο νῸ]]οτ: δ1π 

τεσίοπεπι ίααπι ηὉ ἐεέοηάοτοι, πεοοἤλτίο 

ψιότογί ας ραγοπ πηι οἶτοτ, τα αουτγαϑ 

ςο ργοξοξζας,"Ὀὶ ἀϊσογοταγαση ὀγάτ,ηςς ἀ{- 
χίτ, [5 νετο φιιοπγ 8 δά οαπὶ ργοαἘῈ ἐΠπτ, 

αὶ νοι δὶς πυϊυίπηοα! γοίρδάοτοε, Ἤκς αἱὲ 
ἀοανίπισταας, οῦτγα: Νοη πο ροπίτεῖ, 

ποά ΕΠΓαπιτιματη ἱπτογέοο! (τ αι ο ργα- 
᾿ τεγρίμπι, Ποη ἐτίαπη τε Ὀσοἰἀογη πο ( [ἰ 
Ῥαρπαγονα τί, ἀἰσηγ αὐ νος τεῖσείιπιι πὶ 

αὐεῖξε. ΝΌης επἰπὶ πο ίς μΒαμ ναραζ, Δ6|-- 

(οδεγαυιγτεις αἀσαμίταητξ ἀϊςεγαταῆι, 

λζω πὕτῳ λείαν, ἀρ αὐ,ἔφν, 7 καλὸν ποιήσα!- καλοΐ 
αϑωΐ τῷ ἀὐθὺς φανεροὶ ἐ) ὅτι ὼ τὸς 47 ποι: . κᾷ 

ϑγζᾷς πάρω θα γικᾷν 4 ποιϑντες. ὡς ὃ τότ 

ἡχουσον,πόώτες μδὼ ἐπήγοιου,πϑώτες δὴ, εγε- 

κωμίαζῷν. εἷς ἢ). χαὶ ἔλεξεν ὧδε᾽ πόῥυ, ἔφη, ὦ 

Κύρε, τῶτο ποιήσουϑι.ὃ )ὃ ἔμιοι γε δοκῴ, ἐφή, 

ὁ Γωξρύας πῆωχοις τινὰς ογόμεζενἡμιας ; ὁἩ 

αὶ δουρφκῶν μεςοὶ ἡκουϑδιυ, δ᾽ εἰ“ ουσῶν φια- 

λων ἐλχίνομϑιυ. εἰ ἡ απ τὸ πδιήστη δι, γϑοΐη αἢ, 

ἔφυ, ὅτι ἐλάυϑεόζοὶς δὴ χαὶ αὐάυ “χοῖσία ὅθήν 
ἴτε δὴ, ἔφη, τὰ Τ ϑεων οἰποδόγ]ες Οἰς ἀιοίγϑιξν, ἐς 

χαὶ ὅσα πῇ φρατίᾷ ἰχθνὰ ἐϊξέλοντες,, τὰ ἀλλα 
και λεσαῖντες 1’ Γωζρύαν δότε αὐτώ: οὕτω δὴ 

λαβόντες ἐκχῴνοι ὅσαι ἐδ, τὰ ἀγλα ἔδοσαν τῷ 

Γωξρύα.ον πϑτ δὴ ̓ ς πσδ9ὲ αὐτί βαζυ- 

λώνα,, αὐὐδαταξανϑμος ὥς τῶ» ὅτε κἡὶ χη 
τ. ὡς δὶ οἕκ αὐτεξήεσαν οἱ ἀδούθ,οι ̓  ὄχ έ- 

Χάυσεν ὁ Κίρος Γωζρύαν ποφοφελοίσεινται 

εἰπεῖν, ὁπι εἰ βούλεται δξιὼνο βασιλόϊς “ἷρ. 

Ῥ χώρϑις Ἀκϑύγεαϑθει Ἶ κἂν αὐτὸς σεὼὼ ὀκείνῳ 

μεώχοιτο" εἰ δὲ ιὴ αλεελυᾳ τῇ χώξαᾳ ὅτι αὐα!- 

κὴ τοῖς χρ ῳπῦσι πείλγεοϑαι. ὁ μϑὲ δὴ Γωΐρύας 

πυδοςελάσαις ἔνθα. ἀσφαλὲς ὦ, Φῦτα εἷ- 

πεν᾿ ὁ δὲ αὐτωΐ ἐξέπεμψεν Ἐἰποκριγόνϑοον 

τοιάδε δεξεσότης ὁ σὸς λέγᾳ ̓ ὦ Γωζρύα, ὅχ 

ὅτι ἀπεκτάνω σου “᾽ ἐὸν μεταμέλᾷ μοι λ, 

ὁ τί οὐ κὴ σὲ πσοοφαπεκτάια. μϑύχεοϑαι δὲ αὐ 

βούλυνοϑς, ὕκετε εἰς τί πιδια χοᾳὴν ἡμέρρν" 

νἱωῦ δ᾽ ἡμῶν οὔπω δολή. ἔτι γδὺ πόδασκάυ- 
Ρατατι ΕΙΠ οοοιιρατίς. (αὐ γαδ δατοπη:Υ - ̓)᾽αζομιϑαι. ὁ δὲ Γυξρύας εἶπεν" δλλὰ ᾿λήπο- 

τἰῆδπὰ ρογρετιοτο ποσί! ρα οηϊτοᾶς, ᾿πα τ. 
δατίς ἐπὶ πη αάραζοῖ, το 4 1110 ταπηροτε, πο 
οοτα ροηίτογο σορίτ, ἃ ΠῚΘ ΟΓΠΟΙΆΓΙ. Πεῖη- 

ἀε τεπαπείας Ογίο γοίροπίσπην Αἢγη) αο- 
Βεγας, αι 116 απ ϊτο,σορίαἑ αθάιιχίτ,δζαῦ- 
ςεἴπτο αοῦτγα : [)᾽ο πὶ, αἵτ, απ ΠΟἢ ρογ- 
δίθεθας, εχηηγαγετο πιταγαπι, γε 16 σὰ- 
ἤτατις αὸ Αἤγτγίο ποδιίοιιηι ίς σοηϊ πη ρος 
τοῦῦ Εχυϊάοπι πος, αἴτ, σοσῖο ΤΠ] ρογίαδ- 

Εγθωεῦ. (ῃην παρεο. Ναπὶ πλυϊτα ἴπν ρυ θη ΠῸ5 
ΠΣ ἰῃτοῦ Ποβ!θεγο σο αὶ (πτητι5. Ὁ ᾿8η- 
εἰρράα πος (Ὁ ἰσίτιΓ σοπ πη  τππὴ ἰδὲ νἀ οτιῖτ. ΠΟΠΉΪ- 
ΕΝ πομπὴ δοσοάίτο,ας ρεϊπγην Φυ ἀοια {πο ἔδοί-- 

ἃ μα ἴον "σποιπηδάπιηοαιπη ἰρίς εἰ ̓ Πρη Π σΔδίς, 
πραγριη, Ψἱ γε ΓῸ σα πη 6 σοηστοῆϊις Πιετ 5, (1 ἀ]-- 

ἄετη δηϊπηαάποιτος,, στη ΠΟὶ5 δηλ σι πὰ 
εὔϊε νο]]ὲ ; ῥγογίις πος Πυιθηάαπι ογίς, 
γε οἷαπι ἢτ, οἰπὶ 4 ποθὶς απχίοιηι εξ, 

τέ σοι λήξάεν αὕτη ἡ μετα κέλφα. δῆλον ὩΣ 

ὅτι αγιαΐ σε ἐγὼ, ἐξ οὗ αὕτη σεὴ μεζᾳ μέλφα 
ἐγ. ὁ μϑὺ δὴ Γωξρύας ἀπήγειλε (ῳ τῷ ἀσ-- 

συφάου" ὁ δὲ Κύρος ἀχουσαςζῦτα, ἀπήγα- 

»εὉ ςράτά μα » χαὶ καλέσεις Τ' Γωζξρύαν" 
ΠΩ; », Ὁ 95 ἢ Ἀγ “ἢ ᾿Ὶ 

εἶστε μιοι, ἔφη, Ούκχ ἔλεγες μϑὺ τοὶ σὺ 5 ΤΙ τὸν 
» ͵ « ν ὦ» ᾿ 2) 354 ᾿ 

οκτμηθεζῳ κἕασο τὸ ἀσσυδλου οἷς ἂν στε 

ἡμῶν ϑυέεϑαι., 42 νδὺ τοι, ἔφ», δοκῶ εἰδέ.- 

γα. πολλιὼ γΟρηδῊ ἔγωγε χαὶ ἐκεῖνος ἐπαῤ- 
ε ᾽ δου ὑγο 

Ἑ ῥησιασαὶ ἴϑα τατϑϑς δλυλϑις. ὁ ποτῈ σἶρυ χα 
λῶς σοι δόχεῖ ἔχήν » παϑόειϑι ασρὸς αὐτὸν, χαὶ 

παρῶτον υϑὺ οὕτω ποίᾳ, ὅπτυς αὐ Ἷ αὐθὶδ, τι οὐ αὐτὸς κἰ: 

λέγη,εἰδητε ἐπάδο 5 συ θη αὐτῶν ἐαὺ αδϑὺ Ὑ" “τη 
“ .»ν ὔ ε ͵ 4 ᾿ Ὁ 2ἦ δαὺ 

γνῶς αὐτὸν Φίλον ἡ μδμ, βελόμϑδυον 61) » τοῦτ 
3, “Ἢ " ,ὔ ᾿ - 

ἤδη μηχόμάσ, » ϑπτως λοίϑη Φίλος ὧν ἡμῶν 
"7 

ὈΨΤΈ 



ἄν (οι 

ΩΣ 

νι ὡδλ δ, αὐ 
᾿ λέγὲ δὴ Ἄμοὶ; ἔφης ὃ ὁ Κρ, εἰς ἀϑτοῷ Φρόυειον 

ΙΕ ΉῚ οΥΟ ΦΦ5Ὲ ΟΝ: 
ἀν τὲ 

γον φ ἀγαθὸν πολέμῳ, ἢ πολέμιος ϑυκῶν 

ἢ). ὅτ' αὐ ἐλϑροιὶ σιλείω τις βλάψενθιλως 

»πωςῇ. Φίλος δοκῶν 0). χαὴ μάὼ Ὁ ἔφυ ὁ Γω- 

(μύας ἥ εἶσ) ὅτι κᾷὶ τρίτο δ Ν αδοίζαις 8 μὲς 

γα ὑπῳ κρυθν ἡτω ὃ βασιλέα ἀοδυρίων' 

ἡτο, τῷ το καλή Σδφοχοπῷ. 

“διασοθ χώρας, ὁ Φάτεὑβχοιος ἀξ ὸ σᾶ - 

΄ 

δι" 

ἤμθινι ῷ 

ἐν ἃ 
τ αδτρεῖ 
"αὸ φροΐτ 
ξοντες 

καὶ ̓βλιτερζχίαθαι τῆδε πῇ χώρα κὔξϑθθος 

τον τῇ σῷ πολένσυ, αρ αλοῖᾳ, ὃ εφυ; αὐ χσὸ ἦς Β 

φοοῦφϑρηοὺ παρεϑίοῶαι τ πτ' -ἀὐιούχον ἐλϑοϊζο, 

-σεοὶ δεουαμᾳ; σαφαῖς 24, ἔφη ὃ ὁ Τωθρύας, εἰ, 

τ αὐόποηῖος ὦ ὧν; ὥραν γιὸ δδὴν, ἀφιχϑῖτο 

γσρϑὲ αὐτοῦ. οὔχοϊο, ἔφη; ̓ἀῤυποπήόσοιτος αὐ 

εν οἰ εἰκσξοσθάλοιμι ἐγὼ τος τὸ χωδλὰ αὖ- 

᾿ πῳ, ὡς Ἀκθῦ, βελόμϑθος, Βἰπομεᾶλριτο σἹ ἐ- 

κάνος ἂν αὐὰ ἀφράτο . ὃ λοι οι αὶ εδὸ αὐτο τί Ἢ 

εὐτιλοῖθοι δὲ καχφνοσ' ἡμδμ ἢ ἡ ϑιλοῖς νας Υ 

καὶ ἀγϊέλου πεμιπορδύοις “αν ἐμιοΐ πσϑὸς 
ὥμαν δὺς Φατε πολεμίοις τῶ! ἀοσσδίῳ 1) 

χαὶ οἱ ἑμϑυ "ληφϑέντες λέχϑιδν ὁτί ἔχ φράτό.. 

μᾶ ἀκόβλόνται, » ζα! γκλίααχαρὶ ὡς ὦ φροφύ- 

ἕλον ἀλϑνπεξ' ὁ δὲ ἀὐνοΐρος « ἀκούσαις (σϑ2- 

“ασοιήσουί», ἐσοϑατίφλαι. βουλουϑδυὸς ζωῦτα 

παρῴνὰι. χαὶ ὃ  Γωδρυας εἶ εἶπεν" οὕτω οδὺ γεγνο- 

»δέων(ᾳφώξοϊδωδ 97 παιρεΐν᾽αὐ αὐτὸν δέοι- 

τον οὐ ἀντ δμὴν ἔσπε σὺ ὠπέλθης. οὐκοιιῦ 

ϑάφω ἢ ὁ Κύων» εἴγε ἅπαξ εἰσέλϑοι; δοιύαμτ' 

εὖ )διῶ αιὐτοχείρχον ποιήσοι Θ χρείον; εἰκὸς 

ἀὴ φίλοις. τς ποιήσφεν ἄλλως πῶς Α 
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Νέος οηΐπη αἰϊχαίς ἴῃ ΒῈ]1ο αὐλός ν]1 [5 
τἰδης α]ὰ ῥυτίδες. δε πο οἱ ἐς αὐξοςόγη, 
ἄπιαπι ἢ μοί Εἰς ἘΠΕ. ῬατοταΣ : ἐ ΠοοἸἠἠποός 
Ὑ11ὰ ταϊίοῆς 4118 αἰ1ἴ5 Δα θσογῖς ἐς τ πη" 
τῇκ ΡΙΌγΙ Βα, αιιδηη ἢ] ἀπλῖστ ΕΠ ν᾽ ἀξαι 1, 
Νδυϊεααϊάσθηι, αἰ ασθεναξ, [4 εἴπας πὴ 
ἄποφας δάαταηι, ντ πάθη Ἁ]1] ο πγαΐσ 
«όσοπη πη ἈΠγτεοένπι δά βοῦς ροΙΤδέ, 
ϑεὰ ἈΟθὶς σοη πα θγα ἀπ Πι6 Ἐπ, ἀπ Ροῆτέ, 
Τὶς ἰσίταν αἱ τις, ἀη πὶ ἐλ ἘΠ Π1Πτόο, 
ἀιδᾶι οἰ ἀητὸ τοσοποίη μαης,ἃξ ἡ πο ρα 

αϊςο τς αὐπποτίας Ἡγέρδηϊος ὃξ ϑδσᾷξ ΤῊ εἴ; 
νΠυπα ν ΌΈΗΪ ργορυρ σα! απ πεῖς τοσῖο- 

πε, ἐχιειξταπυοίο; ἴῃ πος Πα π8πὶ (4- 

πο υνὰ ὀχιιπηαβ ἀπ ΠΠΠΠῚ [ΥἸ ἃ Ργ Πα 
ἀπίαστο σαίγαῦηι {Ππ|πὺ. ἢ ΟΙΠΠῚ φοΡ 5 
ἀροδάατὸ Ρτογίτις, ᾿παυϊε αοὈτγγᾶς, ἢ 481- 
ἀοία παι {πἰροξχις., νεῖ τη οἵδ, αὐ εὐτπ 
γοηίΐατ, Ετγσο, ἀἴξ, Φυια ΠΥΠΪ Πῖπιε {προ ἔξιις 
Ἐαοτίς, ἢ ορὸ σα 6} ἰρῇιις αἀουίαγ. τὰπι- 
ἀπαητοα σάροτς νο] πη, ὅς {Π|: τοῖς νιγῖδιίς 

ἀεξεηδας: δὲ ξαρίαπη ἐσ αυ! ἀἤαπι, ἡποᾶ 
ἹρΠιὶς πτ} 116 οοητγα γεἰ αιοίάατῃ αἸο5 ηο- 
{{ππ|ΠΔ οαρίαϊ, ψΕΙ ετίαπι πιιήτίοβ ΘῸς » ΠῚ 

γηπττθητατ ἃ πιο Δα {105,4 05 γεσὶ ἈΗ͂Ν τίο- 
Ὁ φιυηγπέοζος ἀϊςοϊτίς. Εχ Ηἰς 4ᾺΠ σαρτὶ ἔιο- 

ΤΠ, δα ΘΧοΓοί τη [ς ΡΓΟΠ οΙΟΙ ἀϊσαης, νὰ 
(Εὐϊάὲ χὰ ]ιι4 φαίξοΠτη ἀξροττοησ. Αἰ Ι- 
{τὸ σαἴξνατας, Εἰς ἀπά τὶς, αὐ οῆπε (ς ππνοϊοί, 
γος παῖς πα σαταγιιτη. Ἐξ Οοβεγᾶν: δι τὸς 
ἴτα σογατατ, ἰτ, οοττο (οἰ γοσθρτιγιη, ατα; 
ἘΈΤΗ ΘΠ ἐοσαταγ 1, ντίξοι!πη ἡπαποαῦ, 
ἄοπος τα τοσεάλς. Εἴρο αἷς γε, ἢ Ἰεδτεῖ 
ΔΙ ΕΠ Ππὶ ἱπργοάϊαταγ, αη ποίξγαμη {Ππ||1ἢ 
Ροτείβατετὴ γοάίρογε ροῆπ [τὰ νἱ ἀότατ, ἴη-- 
Ζυοθτγαϑ, παυ!άοηχίπτις ΠΠ|ς δάραζαη- 
αοίαποῖ,αο τὰ ἔοτ5 ᾿πηβοτι ν οποπηοπιίοτί 

οριώ, ἐφηὸτ' ὠξρύας, (ῷ κϑὺ ειδὸν Οχείνου Ὁ ὀχοτοίειιπι Δάπηοιιθάς. ἴτὸ ἰσίέαγ, Ἰηηαίξ 

συμ τἰδασκευάζοντος, τὰ δ, ᾿ἔξωϑεν σῷ σϑ ἰοωρό- 

πτερὰ ρόφάλϑντος. ἢ} ὅζεν,ξΦη,ὸ πφραϊοῦ- 

ἧ᾿ὰ διδοίξας καὶ Ὁ ἐζοωραξαμδοος παρέναι. πιςεὰὶ 

δὲ αὐζὺ ορο αὐ μείζω οὔτε εἴποις αὐ, τε δεί- 

ξωις,ὧν αὐτὸς σδΊυϊγομφς παρ ἡμδιμείλυφως. 

οὐκ ζὐταφχείο «δυὸ Ο Γωξρύάας ̓  ἄσμενος δῈ ἰ- 

δὼν αὐτὸνὸ ἀὐνούχος ̓ σεζυωμολόγει πὲπὸύ- 

γα χαὶ σεευέϑεῦ ἃ ἐδ)4. ἐπεὶ δὲ ἀπήγίἠλεν ὁ 

Τωξρύας ὁτί πόρτα δοχοιη ἰχωραῖς τῷ Δὐγού- 

χΦ ἔχ τὰ ἔχιςαλέντα, εκ τότ τὴν ἀῇ Ε 

“ροςέξαλε υϑὺ ὁ Κύρος,ὠπειοἰχείο" ὁ 

δαῖας. [υὐϑ ὶ χ) Ὁ δέλαξε χωρίον ὁ ὃ μι κῶν 

ἔφη ὁ Γαδαΐς. Ἔ τῦν᾽ δὲ ἀπέλων, οὗς ἐ- 

πεμλθαν ὁΚύρος, πφοψπῶν οἱ ἱπορδ σοινῶ ζυ 

Ογταβ; δὲ εηίτογα, σαιξγατιπι νε πιπη Παὸ 
εἄοοεας, ὃς γα σοηξθέξα ἠοδὶ5 ργα το ἢς: 
Εἰάφην νετο πεῷ ἀςάεστίς, πε; οἰξεη οὶ 
εἱ πχαίογοΠΎ1116. ἀπ ἃ ΠΟΡὶς ἰρία Δορορίς 
Πι. ἐπ. αἰ ρεΙπεαοδτγας,οαϊπς 
σοπίρεξεις τη σγατζις 1] σαίξγατο ΠΠΠ 
{δ ἱτὰ συπὶ οο σοη τ Π1τ ἃς ραξξας οἴ, ντος 
Ροσταῖς, αππι4; τοπιιπείαῆοι Ογεο ὁ5 
Ὀτγγαϑβ.. νἱάου 0] ἀριή εὐπποΠ ἢ δοῖτα ἰαττὶ 
ὃζ ἤτπλα εἴϊε οπιηΐᾳ, αιια; πηαηάαίει: ταπὰ 
ἀεῖπς ςορί45 ροβέτο ἀϊς Ογγας φἀπτοιτ, 
(δάαϊα εχ δάτιογίο {πὰ ρορθρσηδητα. (α- 
{ξε!]πὶ ἃ γτο σάρτιτη, [4 εταῖ; 4υοά (45 

ἀλιαϑ ι]ογατ Ὀρραρπαγί. ΝαητΙοϑ αἰΐτο πη, 
{πος Ογτις πηίογαῦ, ργα ἀϊοῦς εἰ5, 460 ργο- 
βοἰίςὶ ἀεδεγθης, αἰος (ἀαάαζας οἰ  1ἱξ;᾿ 
νι οΟρἰ 5 ἀἀἀμοοτθηι, δὲ ((α]ὰς ἀξοτγοηῖ: 

δου εἰασενο Γαδουίζᾷς Ὡἰαφδύγῳ, Ὁ οττῶς ἀφριεν τὰ φρατάνμαῖ, ζῳ»Χ ἡ ὡς κλίμακας κομείζοιεγ' 

ι, 4 

δέγαν εξ ὸ - 

γιά Θὰ 

απ 
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ταπα ργςίςησία (ιδὶος τι Ουἴις, ἀπ ἀΠ7οι,.4- 
αυᾷ ργοβοιοι ἔς ἀϊςργθηυ: {ξατίπι τοι 
1τογῦ δάἀραγατίς, τα ααπὶ πο δπιιητίατας- 
τὰς, ποέξιι ργοξοέξειις εἴ. Τ᾿ ἀπλάοτη ἡ πιμη 
εἰ Πάες μαδίτα ςἤδε, νοῖας ροπὶ ἰατασγιῖς 
ΟΑΓΈΟΠΠατὴ ἱπστοάίτατγ: 4 ργιπλαπη 4α ΟΠ 
ν πᾷ ΟΠ οο, 4] οαΊ 6 Π1ο ργα θέζιιβ οτγαῖ, 
οἵμῃίαρτο νἰτίριις Δα ραγαθας. Ρο[οαπιαπα 

νεῖο Ογτγας δοσοῆπτ, σατο] (ἀαάατας οο- 
σαραῖ, νίι5 «ἄ ποῦ δείαπη σαριποιιμη ἐς 
(γε οορίἰς ορεῖα. πο οοπῃέοέξο, {ξαεἰτα 
(δάδτας εὐπιοθις τορι 'Π οὸ οομίτι- 
τὶς «ὦ Οὐγτιιπὶ ἐστοάϊτηγ. , ιοπὶ ν ὶ ρῖρ 

«αἰωιαιῖο τποτγα δάἀογαῆοι : ἡ ἀδπάεύε, πφαίτ,τς Ογ- 
Ο ρα δὲς γα αοο. ααπάςο νογο, {π᾿ θεοῖς 116. ΝΑῃλ 
εσ' Ἡογτά- Ἢ ἥ 
πω τοι ἴα οιη] 115 ΠΟ (Ο]ππὶ πὴ ταθο5, [οἀ οτἰ- 
Ζαμάεε., ἈΠ σον ς σαυάοτο, Ναπῃ ρίλης (οἰὰ5, πλὰ- 

σηϊπιοέλοοτο, Πιο  (οοἱίς Πεὶς ποίεγὶς σὰ- 
{πο Π]Ππτπ πος ρασαταπι γο!ηππο. ΓΙΡῚ γεγο 
(δάατα,, ᾿ἰρογαπι ΄αϊάοπν ργοοίεαπάο- 

ταιπι, γεὶ νἱἀοτατγ, ἐλουίτατοτη ΑΠγτίας αάς- 
τηῖτ, απλίοοβ ραγαηαὶ ἔλουίτατεπι ποη ΔὉ- 
{ει{τ, (ον ο πα εἰδὶ ρεγί πα θα5,τς πο5 πος 
ξλέϊο εἰδίτηοι ἀτηΐῖσος δά ηχ δ : αὶ ΤδῚ 
φΟμΑἰΠλι:, ἢ ροτογίπλαβ., μα πιιδαη πΔΠι. 
ἀοτοτίοτος ορὶτπ]ατογος οι ιαηιΐ νο] Η- 
Πίος, ο ποροῖος μαρεγοβ. Ηυἱϊητποά! γογ- 
δα γε πιογαπε. Αἴαις πεῖς Ηγγοδηῖιι5, 
411 1ΔΠῈ ρυπημΠὶ δηϊπιδάπιογτογοτ., χά 
εἰειροίτπιπι, δά συγτγίτ δα Ογειπι, ρσθῃςη- 
ληιε ἰρίπις ἀδχεία, ᾿Ἰηηπῖτ: Ο Ἰησξηβ τὰ 
θομιιπη ἁπηϊοὶς. Οὐγγα., αιιδηταπι ντ [)115 
σταιίδηυ πποάο ἄς οδπ,, εἰ οοΙΠ|; πο τἰ- 
Ὀ᾽ πης σοπιῃηχογιηῖ, Τὰ νοῖο αὐτο, ἴῃ- 
ας Ογτα5,ὅζ γεσθρτο Ιη ροτοίξαζοιη τἀπὶ 
ΟΔΙΈΕ]1ο., οὐτι5 σαί πης ταπῖορογα σοπι- 

- - - ) ͵ὕ ᾿ Ὲ “7 
ψεγσ' "ἀ- Β]οἐξογῖς, ἴτὰ ΓΕ οΠ15 σοΠΊροηΪτΟ; γι Τ ὃς φίλῳ πλείξου ἀξιον ΓΕ ὼ Οἷς ἄλλοις συμμμευ- 
ξιογὲ ες τα Εἰ ὶ ἀπηῖοο ποίξγο, αιδητίῖς ργατὶ) Πτ; δὲ 

το]! τις (οοἱἴ5.. ᾿π πο ργί πυῖα μππς αάατα, 
411 σάρτιιπι Ποῦ 5 τγαάϊτ, Οὐ 4 ἰσίτατ ὃ 1Π-- 
4 Ηγεοδηΐι5, δῇ ν δὶ (ὐφάιηΠ) δαοσαις 
ψοποτηζ, δζ οἷος ποῖ, ἔπη οτίαπι νοσα- 

Βίπηις; γεοπηηος, αὐ 4105 ΓῸ5 ροστίηοζ, ἴΠ 

ΠΟΠΊΠΊΠ6 σΟΠΙΠ]Δτπιι5, πο ρδέϊο πιαχί-- 
Π14 Οἰ1Π} ν τ] ταῖς ποτα σας] ]ο ἔα πλγτ 
ῬΙασείτ πος γγο. πιυιμηηιιο σομιοη 

-«(οπτ,α απο5 σαίἘο}}1 σιγὰ ρογείπορας, πος 
ΠΟΠΠΙ1} σεροζαης ; νὲ σοπηΠλπίτοῦ 4 ἰἰς 
οσαξοάϊτοταν, Ζαϊ δι οχροάίγου Ππ παθο- Ἑ φίλιον ὃν, ὅπτως ἑαυΐζοῖς μϑὺ τασοόξολος εἴδη πο-- πειχισμέτ, 
τὸ ρᾳσαῖπηλ: “το ἰβρήι5 θ61} ργοραρηασιι- 
Ἰατ εἴδε, ας Αατπιοτίτις ἀΠγτῖος ππαπίπιοη- 

Οὕτμα εὐ- τ}. 1 νὈ] ἐλέει οἴος, πγαϊτο αἰδογίας  α- 
Ἰρομι ἀπ), ϑαςαΣ, Ηγγοαηὶ) πα Ἰτία Ἰοοἰδεαῖεμπν 
ἀὠμνάΑ ἀτηροἐξεθδηταν. (ὐοφέξιᾳ; πίης οἵς οχοι- 
Πηχαίατί, Οοὗτῃς, οχ (ὐαάτ1|5, Δα νἱοῖος Π}}1ς σοτγατὶ, 

ΧΕΝΤΟΡΗΚΘῈΕῈ ἘΝ ΘΥΓΣ ἸΟΥΥ ἈΚ] 
. . - » ὰ 3.9, - ᾿ 

ἥπιο5 νοῖο οορίς, συ ῇιοηίθρας ἴῃ ταυίτο- ἃ τς σὴ ἔλαξε, βασανίζων οὐγαντίον πολλών. ὡς 

Ο οἱ σοὶ, ζω δγωμὼ ἔβα, πεφρᾳσοᾶθα, μὴ χείρϑις 

᾿ 2516» μάλιςα δὶ ἔφη, Γαδώτα πότῳ, ὃς ἡμῖν 

Ἔα 

δὶ ἡχϑυσεν ἐφ᾿ ἃ ἐφασαιν πορά εοϑαι, ἀὔλεως 

Ἵ σεευεσκά ασμμένος ὡς ὠξαγίελών ἢ τ γυκτος συσκευα- 

ἐπορά,)ετο. πέλος ἢ πιςεύθεις, ὡς βουϑὸς εἰς- στάμνος ἡ 

ἔρχεται εἰς Ὁ φρούρκον" χρὴ τέως νϑρ Ἔ συμ- 

παρεσκά)α ζενῦ, τί ἐδχούατο τω φοθυραρχη" ΤΉΝ ἦ 

ἐπεὶ δὲ Κιροοεἰρῆλθο, καταλα μβαίᾳ Ὁ χω. μοτφος 
ῥίον, σεουερ᾽χϑὶξ ποιησοίμϑρος κ᾿; τὸς ΓΝ Κυ- φρϑραβ- Ὶ 

βῷ αἰχιμφυλώπας. ἐπεὶ) τῦτο ἐμετο, ἀὐγὺς ΠῚ 
Γαδοίᾷς ὁ ἀύνϑχος τίς. ενδὸν κοιποιφήσοις ἐἰς- Ἵ 

συμπαρει 

ἥλϑεσσεὺς τ Κύρον, ἡ ᾧ γώμῳ ἀσεϑσκιωή- 
σεις, εἶπε, χαῦβε ὦ Κύρειδιλα ποιῶ Φώτ, ἔφη. 

σὺ ὙΣΡ με σεεὼ Οἷς ϑεοῖς εἰ κολά. 74ς μόνον, δλ- ᾿ 
“λα ἀ)αϊκοίζάς χαίρᾷν. 42 γὸ ἴδϑι, ἔφη, ὅτι ᾿ 
ἔγω μέγα, ποιδμαι φίλον απο χώξιον τοῖς ᾿ 
οὐθα δὲ συμικαηϑις Ἴ καταλιυπῴν. σε σ᾽, ἔφη, καταλισς 

ὦ Γαδετα, ὁ ἀοσύριος παῆδὲιξ υδιρ ως ἔοικε, ἌΣ 
Φ ποιῷ, ἀφείλετο, φ μϑὺ τοι ΓΝ φίλους κτα- ἐποιβῶς 

οϑαν [σὲ Ἂ δυύαοϑαι ἀπεςέρησεν. δολ 471. 

6ϑι ὅτι ἡμὰς ᾧ ἔργω τύτῳ φίλοις πεπόϊησοι, 

βουηϑοὶ Ὡς θα φῆναι. ἢ εἰ “παῆδεις ἢ ὄχ ϑνοις 

Οκέκτησο. ὁ υϑὺ τοιαῦτα ἔλεξεν" ον ἢ τῴτῳ ὁ ἢ 

ὑρχαιος., ϑότιησϑημδμος ἈΚ τῷ γεβοηλμου, )ελο ἢ 
πσδϑ9οϑεῖ τω Κύρῳ, ἢ λαιξων Τ δὲ, αὐ αὶ ἑίωμς Ἵ 
εἶπεν ὦ μέγα ὠγαϑον σὺ Οἷς φίλοις Κύρε ,ὡς 

πολλζωώ με ζοιϊς ϑεοῖς ποιᾷς χαεὶν ὀφείλάν τὶ 

σοί με στουήγαχϑυ.ἴι γεοῦ Ι Φίω" ἐφηὸ Κα'ὗ- 

ὁ9ς, ἡ λαξῶν Φ χωρίον δα ἕνεκα μὲ ἀασώ-. 

ὧν. ϑχρατίθᾳ αὐτὸ] οὕτως Ἔ ὡς οὖ Τζ ἡμετέρῳ πρόμω. ἢ 
“ πέρῳφύ-, 

λῷ «Ὁ “Ὁ ΕΣ ΠῚ 

λαᾷξὼν αὐτὸ ὐβα δι δωσι  βν,ἔφη ἢ ὕρχθρίος, 

ἐπέδου κα δούσιοι ἔλθωσι, χαὶ σοίχαι; "ἢ οἱ ἐμιοὶ 

πολίται » χαλέσωμϑυ ἢ τῶτον ἵνα χοινὴ βου-- 

'λάνσωμεθοι πόύπες, ὅσοις τσοοεήκᾳ, πῶς αὖ 
͵ Ἵ ͵ “ 

συμφορωταΐζᾳ, γρωᾶθα τω φρουείῳ; ζφυ- 

χα μδὺ οὕτως σζευήνεσε χαὶ ὁ Κύρος. ἐπεὶ δὲ Ἵ 

στευῆλϑον οἷς ἔμελε σύξὲ τῷ φρουελου, ἐξου- Ἵ 
λάύσαντο κοινῆ φυλοίῆφν οἷς εὗρ ἀγαϑὸν ἐῶν ὭΣ 

λέμε, τοῖς δ), ἀοσυθίοις ἡ ἔχετέϊφχισμκένον. ἘΣ Ν 
ΔΤ, τ Ὁ ΣΥΝ Ν ΠΝ ͵ ᾿ ᾿ 

πε τότο ἔυετο, πολὺ δὴ Ἔ «ὐδοϑυμόοτερον νομένων 
ΝΑ ΚΝ ἢ ἀπ ὦ ι πολὺ 
χἡ Κουδουσιοι σεενεςρατάίογτο, ἴοι σαχα! » 183 κι ριϑως 

ὑρχϑιοι" χαὶ στενελέγη οὐτἀ23εν φρώτάνμα αιὀτερονᾷ ἢ 

καδοισίων μδὺ πελζαςαὶ εἰς δυσικυρίους, 0. ᾿ 
Ἵ ΤΣ ν- ᾿ 

χαὶ ἐπτ- σίων 

πῃ ς  τς 



εἰξεπλεί- 

βώστιψ 

͵ 

ἐγύϑετο 

"ἢ " “ν ἈΝ ΓΟ "δ ως Ὁ ΝΡ ῦσω σὺ πσόϑσω δὸόχεις ἰεγὰ). ἐγὼ δὲ. ε- 

ΠΎΡῪ ς ἸΤΈΟΊΤΑΙ ΚΒ ἘΠῚ ΚΓ. 29 
χαὶ ὕχαεῖς εἰς πεν δοικιθαλίοις »σωκῶν δὲ το- ἈΝιυατιτοῦ οἰγοῖτου Θααίταπν μα ΠΠἰὰ :᾽ ἐς 58: 
ξύχω εἰς μυσίους ,» καὶ ἱπισοτοξόται εἰς δὲς- 

γελίους" καὶ ὑρχϑύιοι δὲ πεζθις τε ὅσοις ἐδὼ- 

γαντο πσοοσεξέπεμαν, καὶ ἱπώτας Ἷ ασθ9ε- 
ἐπλήρωσαν εἰς διοαλίους. Φ Ὑ ϑϑεϑεν 

καταλελειμ  ϑύοι ἤσαν πλείους οἴκοι αὐτὴν! 

ἑσαεῖς; ὅτι οἱ κα δούσιοι χαὶ ὀΐ σείχοι τὴν ἐπ 

συδέων πολέμιοι ἦσαν. σὸν δὲ χρόνον οὐλβι- 

ϑέζετο ὁ Κόδρος ἀμφὶ τίω κὐξὶ Ὁ φρούεμον 

οἰκονοχκίαν ς τὸν ἀοσυσίων τὴ καΐζο, ὗτα 

ζἀ χωοία πολλοὶ μδὺ ἀπῆδον ἵγταοὺς, πολ- Β 

λοὶ δὲ ἀπέφερον ὅπλα, φοζούνϑυοι ἤδη 

πϑϑΐζᾷς τὸς πσδϑεχώοοις. ον δὲ σώτϑισοος- 

ἐῤχεται τῷ Κύρῳὸ Γαδαΐζε, χαὶ λέγ ὅτι 

ἤχοῖσιν αὐτωΐ αἕερλοι, ὡς ὁ ἀοσύριος, ἐπεὶ 

Ὕ πύϑοιτο ζᾷ «ἶϑὶ τῷ Φρουξίου, χαλεπῶς 

πε ογέγκοι,, χαὶ συσκθυαζοιτο ὡς ἐμξαλών 

εἰς τίω αἰντε  γώροιν. ζὼ ὀξίυ ἁφῆς μὲ, ὦ Κύ.- 

οἷδ . ἀφοῖος πΉ}}Π8 Ἱαρίττατι), ὃ ἀπο ἰλρίτ- 
ΤΑ Ι ΟΊ ΠῚ ΘΖ. ἑταπι τ]: ἃς Ηγγοληι! 
Πιαητι!ΠῚ ροζεγδῃζ, ΡΟΘάϊτιιπῈ (που ΠῈ Π11-: 
ΠΟΤ ΔΙ ΧΟΓΌΏΣ, δέ ΘΠ τι 1ΠῚ ΠΕ ΠΟΙ ΤΠ 
ΟΧΡΙοσθγηης δά ἄπο πὰ, ΝΝΔΩι ἀοπιὶ 
Δῆτοθας 40 οἷς πιαίου σαί ρα τὸ ]1- 
ἕϊα οταῦ, ψιοα (δά) ἃς ϑαοα ποίξος ΑΥΣ 
(γυίοσαπη σης, Αστοτο ἱΠοτοπιροσς, ]ιο 
ὕγιιις Πατο ας Ποῖς, τ σαΙ ο Π τος σοη ἢ - 
τιογοῖ, πλα!τὶ ΑΠγτγίογιιτη, απ [ιἰ5 Ἰοοὶς ᾿ 
ἐτγαης νἱοίῃϊ , σαος5 φἀ δισεαης, πιι]τὶ 
ἀδέεγεθδης ἀγῆλα, αι ἰαπι Πηϊτίπιος ο- 
ταπος πλοτπθγοητ, Ῥοίξοα νθηϊτ ας Ογγιηὶ 
(λήαζας., ὃζξ πυητῖος δά {ς νοηίῆς ἐϊοίς, 
41 παγγάγοης ΑΠγέϊιπι., ΡΟ απ πη 
«(6 φαΠΠ6}10 ᾿παυι τι τ΄.. σγαυίτου τηοΐς- 
ἔΐεχας τὰ]ΠΠς. ἐς ας δ ἱπουνποηθην ἰπ 
(ἀδάατα ἀρτιη ράγαγο. ΟΟὐδιποῦγοιη ἢ 
τὴς (ὐγγο αἰπη οεῖς, αἷτ, (ΑἸ τοῖη το εῖ πτα- 
ΠΙΓΙΟΠ 65 οπίτατ, απ ρρο ΓῸ5 σοτογάς ππῖποὸ- 
τὶς ασίο. ΕςΟγτυδ: ϑίεγρο ἴλη ἀϊςεἴο-. 

ρὲ» τὰ τείχη αὐ πειροιϑείξευ Ὡ σῶσαι, “ὐθ" τίσ, ἱπαιῖς, φαδηάο βαταγη 5 ἀσπι ΝΝΙ- ) 

2 Ὧν δ "ἡ 
δὲ ἄλλων μείων Ἄθοος. χαὶ ὁ Καὶ ρος εἶπεν, ζὼ 

Ἢ χὰ “7 γ, ἢ ͵ 
δΐωυ ἴῃς νει, πῦτε ἐσῃ οἶκϑι 5 χῳ ὁ Γαδαζᾳς Ὁ 

ἦ 7 ἐν ͵ ! - δὺς 

εἶπεν" εἰς πριτίωυ δειπγησω Ο» τῇ Ἡμετεροι. 
ὑπὸ ἀλλα ὅς ἐν " 5, ἈΝ 
Ἵ ζφ) τὸν ἀοσύδχον , εΦη . οἵξι Ολᾷ ἡδὴ πῶτα- 

λήψεοϑαι; 4 μόῳ δωυ. ἔφη ̓ οἶδοι" ἀασευσᾷ 
2, 

Μ"κ "Ψ 
τ Ἷ ἱ : 

ΑΕ Φη ὁ Κύρος, πζαιϊος α΄ σζυ τῷ ςρατά- 

ΤΆΪΓΏ ΠῚ ἀϊατογείο ἤγδα ἴῃ ἀἰτίοπο σσπαδοί 
ἰηαυϊ (ααάατας. Αη ὃς ΑΠ γιατ τις, αἷς 
Ὄγεις, οἰξεπίαγατη τς ἰαπι αι ἰτγαγὶς ὃ 8αζ 
(οἷο, ἰηααὶς αδάατας, Τ απτο πληρὶβ ΘΠΙ ΠῚ 
ξοιξἰπαθῖς, αίιαῆτο ται ΑὈ Π Ιοπρ τὶς νἱο- 
τῖϑ. Ν ὁγατὴ ἐρσο, (αδίεοῖς Ογτιῖς, σιοῖο ἠϊὸ 
ὉΠ ΟΡ Ϊ5 ἐο Ρεγιοηῖζο ροΠηπιὺ Ετ α- 
ἄαταϑβ αὐ παῖς: Μαρηα ίατη ἰδὲ, ποὶ ἀοπηίης, 
τορία ἔμπης; νΊχηπε ροτοσῖς (δχ (ςρεοπιίιο 

9 “ λ ἀεὶ . Ἀν ἐν ᾿ ὄνα!. ματὶ κεῖσε ἀφικοίμιζευ : (σδός τότο δὴ ὁ αἴδριις πιοιιπὶ δα ἀομλ Οἰ ΠΤ πὰ ΡΟΓΌΘΠΙΓΟ. 

Π ᾿ 
οὐ 

- 

Γαϑουΐᾷς λέγ4' πολὺ ἡδη, ὦ δέασοζα; ἔ- 

"χής Φεράτάμα, καὶ Οζκ αὖ δγωύαιο [μεῖς 
»ἱ » εΖζ "-ς Ὁ ὙΡΕΙ, 5 ἐν λ Ν 

ὁν" Ἔ ορὲξ ἢ ἐτώ]α ἡμεροης ἐλλεῖν ασϑ9ς τίω 

Τα ίλης, αἰτ γτας, 4ιιΑπὶ σε] ει πιε το εὸ 
ὁομξογ: ἐσορῖο γἰ γι δι τοῦ Ὡςίατη., ΤΣ 
τοῆϊε οτρὸ ἀἰδάδταβ. Οὐγγιις δυταπὶ σοα- 
ἐξ15 οπλη δι (Οοἰογαζη ρτὶποίρίθδιις,, αὶ 

- χ Δ νυ Ζ ᾽ ς ᾿ Ἵ Ε Ἔσο (ὦ 
ἐμζὼ οἴκησιν. σὺ μϑὺ τοίνευ,, ἔφη ὁ Καὶ δος, Γ) απὶ τλα]τί, ας ῬγαΣοΙ Αγ! ἐοστοίσας νἰγὶ νίάς- 

βαητινς αἀο δ. πυϊιπιοάϊ ογαϊίομεπι ἰπ δόταιν, ᾿ἀπιϑι ὡς ζῴχιςα: ἐγὼ δὲ ὡς αἢ διευαπὸν ἢ 

πορδύσομαι. ὁ υδὺ δὴ Γαδαΐας ῴγετο. ὁ δὲ 

Κύρος σεζυεκάλεσε πϑυΐᾷς τὸς όχονς 
Ἂν συμιμοίχων χαὶ Ἰδὴ πολλοί τε ἐδύχϑιων 

χαὶ χα λοὶ χαὶ αἰ γοϑοὶ παρεῖναι" οὐ οἷς δὴ ὁ Κύ- 

τ ρος λέγη τοιαδὲ᾽ εὐγόρες σύμμαχοι » Γαδα- 

΄Ὁ, διέποξαξεν, ἃ ἐδύκει πᾶσινιἡμῶν πολχοιΐ 
»," Ε ᾿ “ Σὰ δα λλλϑνο 
ἄξια εἶναι, καὶ ζωῦτα «ρὶν χαὴ ὁτιοιοῦ ογα:: 

ἈἾ  δ...5..0 -“" τὐ νοσῶν Α 
θὺνυφ ἡμδμ' παϑεῖν. γέύυ δὲ ο ἀοσῦρχος. εἰς 

ΟΝ τἰῶῦ γώφφιν ἐστε ἐμξαλλειν αἴγέλχεται, δὴ Ε 

δόγότὶ ἀκα μϑὺ τιμφρείαϑει αὐτὸν βουλόμε- 

γος᾿, ὅτι δόχεῖ μέγα βεξλαάφθαι αἰ π΄ εὐτν; 

φούη σαι Παθι τ: Ρογέεοϊς πος Θαἄα- 
τας, (οςἸ), {τα ΠῸ5 οπηπο5 πηασῃὶ αἰξίπηδἢ- 
(4 ἀχτιχίπηαβιαταας εὐίδηη ργῖα5, Ζια πη ν}10 
αποδὶς Βεποβοῖο εἰΐξε δάξοξεας. Αἰ ππης 

Αγγείας 

Θαάαις 

ἀργὴ ἠδ 

ΓΥΠᾺ 

Οὐ δά 
ἀ πάερια 
πηι 6 4-. 

ἀγα [ἃ 

-ς 

-ς 

[ 

Γι 

Αἤγτίας Ηπο5 οἷα ππδάογ πιιητίατατ αὶ « 
ΠἰΠλ τατη σϑἀσγα ψ Ε]ς ορδγα πρρ!!ςίατη ἐς 
110 ΤἋᾺπποτο 5. ἃ 4πῸ (6 πιάσῃιπὶ ΔΟσορΡΗς ἃ 
εἰοἰγί μη σηταπ) ραταῖ: δὲ ἔοσγαης δείαπ ςο- «ἃ 
σίεατ, Π ὨΙΠ1] αὐ ̓ ρίο αοοί ας .}}15 πλΑ]]1, αἱ δά 
Ὧο5 ἀοβοίπητ, ὃς ὑρἤτις (ο01} δά ἱπτογτπεοίοσ 
πεηλ ἃ ΠΟ 5 ἀοἸοάτατερατοῆς ογεάίτη, δτος 
ἘΠ Ππλο το ροτο ΠΟ Π8 8 βίο πιτα τ πὴ. 
Ρεςοϊαγαπι γῦρο 4! 46 ἐσογον  ἀςθίπλας, 

Ἔ ον θν ἊΝ “ ε Ὁ Ἃ ᾽ν... Ὁ δῷ ὑτλ - . ἂν ε ΕΣ ᾿ 
ἅμαι δ᾽ ἴσως καὶ «ἰκεῖνο εὐνοεῖτει,, ὡς εἰ οἱ μδὺ ποδϑς υμας ἀφιςανϑυοι μιὴ δὲν κατ΄ χει: 

. 7ὔ τ αἃ δι Ἢ » ε΄» -ς οὐ » “ Ψ ς ) » ν΄ 
γδυ καιχον στε σόντοι . οἱ δὲ στο Οπεινῳ ονπες υῷ ἡ Σπολοιῶται, 61| ὡς ζῳχιζα σσεἰενᾶ, 

, ᾿ Ἂ “" “ δ5ο τ 0). “«ἢ » “ “ 

βυλήσεν εἶχος σουὺ αὐτῶ Ἔ βούλεοϑαι εἶναι. νωωῦ δέου, ὦ αὐδρες, καλόν. τί αὖ μοι δοκῶ ποιῆσαι 
“τῷ - ᾿ - ἩιΣ 

«ς 

ςς 

« 1} 

᾿ 
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" Ψ 

πτας; ποη ἐπ  Βεπεάο πορὶς ργοπιογθητί: δῷ 

ταίξς ἐοξάνιδις, Πρ νατίατη τοξογαπηιδ: τας 

δτίατι, πλοα δπιεητία, τεραβ. ποι εῖς γοδξθ 

εοπία!ποείπχις. πῃ ν᾽ ἀεί πγαγ ΊΠ οοιι- 

Ηἰϑ᾽ οἰπηί αὐ οπίτί, ντ εος, Φαΐ πος ἰδ ἴπηῦ; 

Ιασ᾿ἀεπἀονίποασπιις, δ θςῆς πιογθηγοβ θ6- 

ποῆοιῖς {Πρεγοπλας : σοῃίοπταΠο ΠῚ εἴ, 

πταϊτος ἃπυϊοίτία (ς ποῆτα Πρεητοσ άϊπΠ5 

ἔξυτος; ἃζ ποπλίποην ξατασῖπτι, 4] ΠΟ [δ] 

Βοῖϊτες οϊτε συρίατ. διπ᾿ ἀδάαζατη Πορ] σοῖο 

» ψί ἀεδηλατ, 4110 ΟΥ̓ ΒΟΥ ΤΠ εοςἰπηπιοσγία!ε5 

ΑἸΠς, ρετπαίου πλιῖ5,ντ ΠΟ ἷ5 στατΠοηταΓὺ 

» σα ποίει απάδαηηας ἰαπάατοὶ Ζυ] ροῆτε 

» ΔΙ ας ποίξγατα (σαάαταμη 1ΠτιοΥ1; Ππίοτῖς- 

" Ρἤμπαπιοτο, βεποῆς 5 ἀρ ΠΟ (ρογο πη, 

᾿ ἃ χυίάσπι ποο πο άο Γοθι5 ᾿ρίπι5 σοπηρα- 
τατίς ἡ Ηας Ογεῖις ἀϊχίτ, εααις σοηίοηίς- 

ταηϊ οσηπος δοσίτοῦ ες ἔλοϊαπάα. Ασίτε - 

σίτατ, παῖς, φαδηο ν οΌ 5 Βα οτίδηι ρἷδ- 

σοητ, ΓΟ] ΠΑ ΠΊ5 ΠΠρΡῸΪ: ΘΟ 5 δριά πηγ- 

τὰ ὃς γε ἰου αν υϊ 4 παπι ππαχίπης Πητ δ 1- 

τοῦ οαπν ἰς ἐλοϊαπάππιϊάοπεί: ὅζιαοθτγας 

Πἰς ῥγαξοξεαις πτ, ἀυΐεος ργαοοάλε. Εἰ ο- 
Ἀϊπὰ Ροτῖτας {πο γῇ, δζ αὐ πικς ΔΠα]άο- 

Ὥειις. ΝΝος δυτοίη σαπὶ 64 1115 ὃς νΊΓ5 481- 

δυιίαχιιο να] πε ΠΠΠ|15., τε απη ἀἱογτ σοπις 

ὄγνω εν. παρατα ἱπ Ἐγαξεῖ, ρευσαπιας. Ὁ παητο 48 
εγολεῖ φωὶ Τα 115 ἃς γΠ] ἰπ5 ΠῸς5 ΟΠΕΓΔΙΙΘΓΙ ΠΊι15, τᾶτο (ς- 
Ῥισ υνιοάς : 3 : οσὐχα  ϑοῖς 
ἜΠΕΙΣΕ Φαοητθις Πιίσο ἄϊεῦιι ργοχίπι!5 ᾿ποὰη- 

ἱονῶτεά- ἀἸίις ὃς ργαπίατ!, ὃς σας πατα ὃς ἀο πα τα ΓΙ 

Ἡρν ς Ν το γ} ἄο πΠίτια- ππλας. ΪΝαΠονοσο τογ Προ ῖηο Ἰ 
πιις. Ῥεϊπυητα (ΟΠ γίαητα!οτίοατοϑ ἀπ|- 
οἶτο, αλπάο Ρίαπα ὃς ἰατα να εἰς ; σοοΥΞ 

τίασηχας ρυς ἔξ! ὁπιποβίη ἔγοητς πἰ δ  Πππ- 
ἴο, ὃς σο ποῦς πα ΠΡ οτίτα ργοσθάϊτο,ντ ππ- 
σα] Ππρο]ς (πσσσάδητ: Οὐρρο σατοῦα- 

ΣΤ ων, μὸν ων μὲ οὐ τὸ ων 

:: ὩΣ ἰὸν Ὁ γον ἀλέα." 

ν 

ΧΕΝῸ ΡΣ 5ΠῈ ἱΠΙΝΟΘ 2 ΟἿ ΕῚ 

ἢ αἰλοτίδυιϑ δηϊπεῖς ρει Θδάαται π]οτὶ: Αὶ εἰ πσδοθύκιφς Τὰ δδύτη βονϑήσοιγυϑυ » αὐδρὶ 

ἀϑεργέτη: καὶ ἄμκα. δίκα α. ποιοῦυϑυ αἰ, χά: 

εαν δἰιποδιδόντες. δλὼ μέζω καὶ Ἴ σύμφο- 

δον γ᾽ αὖ, ὡς ἐγὼ δοκῶ, “οραῆοιυδ ἡμῖν 

εἰύζις. εἰ» πάσι φαινοίμεθα, τὰς μϑὺ κα- 

κῶς “πτοιοιευζας μικἄγπειρωνδροι κακῶς ποι- 

οτδτες 5 «τῶν οἶδ ἀὐεργοτοιῦζᾷς ὠγαιϑοὶς ὑ- 

«ἔρξαλλονδροι, εἰκδε εἰν, Τὴν ποιούτων φί- 

λοις ὑϑϑή μιν πολλοὺς βούλεοϑαι γίγγεοϑαι; 

ἐηϑρὸν δὲ μηδένᾳ ἐχεθυμκεῖν ἐὴ κεἰ δὲ ἐμέν 

Β λήσει δόξαμυϑυ Γαδοίζᾳ,, κσοϑς “ἿΜ ϑεαΐν 
“ποίοις λϑορὶς ἄλλους πείθοινϑυ αἢ γορίξ: 

«ϑαι τί ἡμῖν, πῶς σ᾽, αὖ πολιιῶυδι ἡμαξ 
αἰύθυς ἔπαινᾷν; “τῶς δ᾽ αὐ αὐτίξλένψαι αίς ἡ- 

αδν" δοώωτο Γαδώτα,, εἰ ὑφ μεϑει ἰντν 
40 ποιοιωῶτος:, τοσοίδε οντες ἑγὸς αὐδρὸς., χϑὴὶ 
αϑτῳ οὕτω ὩΙακεινϑμου; ὁ μδϑὺ δζζυ. οὕτως 

εἰπεν᾽ οἱ δὲ πόρτες σεουοπήνοιου ἰκωρείς ῦ- 

(ᾳ τοιεῖν. ἀγέτε τοίγεωυ. ἔφη, ἐπεί» χαὶ ὑ- 

μἂν σεοωδοχεῖ ζωῦζο,, ὁχὶ νϑὺ τοῖς αἰσοζυ- 

Ογέοις καὶ ἢ ὀχήμασι καζαλείπτω δι ἕκα οι χεήμασι 

τοὺς μιεζῷ τούτων ᾿φχττηδειοτάτους ποράε- ' 

οϑαν Γωξρύας δῈ ἡμῖν ρχέτω αὖ Γ΄ χαὶ 

ἡγείοϑω εἰὐϊοὶς.. χα γῈΡ ὁδὼν ἔμιπειθος » χαὶ 
σάλλοι ἴζανος. ἡμεῖς δὲ, ἔφη,, σεεὺ ἵπαοὶς" 

ἡοὶς δγευα τωτάτοις χαὶ αὐδράσι πορυωμιε- 

θῳ, (( ὀχιτήδεια, πιοιών ἡμεραΐν λᾳξοντες. 

ὅσῳ φ -αὐ κουφότερον συσκθυαζωμεῦαι καὶ 

ἀὐτελέφερον, τοσούτῳ ζᾷς ὁχιούσας ἡ μέ- 

ὄφις ἥδιον αὐ ξἰριφησομϑὺ πε; χαὶ δειπγήσο: 

τίπι ἃς σοϊογγίσηθ ὃζ τατητης ἱτοῦ ἔθςευ-  μϑυ, χαὶ καϑέυδησομϑ: γε ΤῊΝ ἔφη, ποράυ- 
τη. 1 ογίσατος εα ἀθ σα ργαίγοίαθοο, 
4ιοα οχογοίτς εὰ ραῦ5 πηαχί πιο σ αι! 5 Πῦ. 
(Υλα ΠΠπγάγογο ἢ ργαθαητ, ἔα οἰΠἶπ15 οπιπὶᾶ 
ἐςααάηταγ ποςείϊς εἰς, χαα ἰδυίογα {πηξ. 
σα ἢ ρατο ἘχρεάιτἰΠιπηα ποξξα ρκάοας, 
τηϊ τα ΠΥ ΠΌἢ οἵδ; αἴπι6}}} σορία5. ΓΟ ΟΠ 
ἰ4, σα Ρτίπια δ! ἀσὶς, σε! δγίτ απξασίε. 

Ἃ αἱ, τά. ῬΟΙΈ ΠΟΚ ἡ Ατταδαζιις θετίαϑς., 41 σοεγατί 
δαιαε {ηγητ, δείασίττατί], ἀπσατ: ροίτεος Απάγα- 

ταΐας Μίςάμ5, Ρεάίταταπι Μαασαια: ροίς 
ἐεηδάς 805 ρεαϊταταπι Αὐπηοπίογιαπι, Τ᾿ ΕτΏθαϑι 
4: 

χρη, ΣΙ Βαπιβγαδας ρεάϊταταπιο ϑαοίβ: ροίἘ 605, 
(4 

δὲν ὅς1 ϑοιυμιαςὸν καὶ 

ΡΟΙ͂ οο5, Αὐτιοίιας Ἡγγσάπίος: ΡοΙς 605, Ἐ αὐα γκη ῥαδίως ἕπεοϑαι Τχϑίῷ. (ᾳἐλάτ- , 

ΠΩ ΩΡ ΤΙ Δ (σ ασὥοϑαι τὰ. ςρατάμαζᾳ: {6 ΣΡ κυδϑτ
α ϑὲν αποδιδασκά. ταχβέντα. 

ἔχ: ἊΝ ἐερνς οβοημρίς, "ἢ Ἀρτάξαζος τὸς πὐρσῶν πελταςοὶς χαὶ τοξόζᾳς ἀγέτω, ΚΧῚ δὲ τότοις ΑΥ- Ἔλα 

δα κίας ὁ μῆδὸς Ὁ μήδων πεζικὸν, ἐλὲ δὲ τότοις Τ μίας Ὁ Ξῤρμϑυίων πεζικὸν, Ὀλὴ δὲ αιλρηήμοθῆ 

τοῖς Αρτόχας ὑρχαϑίους ,᾿δχ δὲ πότοις Ἔ Θαμ(ξφρίδεως Ὁ σακῶν πεζὸν, ὯΝ κὐλο Σ 

ἶ 

ὡκέεϑο ὧδε. ποοξτον ὑδὺ ἀγε σὺ Χρυσαίν- 

ζῳ πὅς θωροικοφόροις ἢ (ἐπεὶ ὁμαλή τε καὶ 

πλατῴα ἡ ὁδὸς 651) -αὕς (ξιωρχοις ἔχων 

οΨ μιετωττω πὸρᾷς. ἡδὲ ζαξις ἐκάη ἐφ᾽ ἐ- 

νὸς ἴτω. αἰ, ϑρ9οι Ρ̓ ὀγτὲς., καὶ ζάχιςα χαὶ 

ἀσφαλέςαζᾳ αὐ πορϑυοίμεϑαι. τούτου δὲ ἕ- 

γεἀ. 9 ἔφη » τὸς θωρφιχοφορφις χελάσω ἡ- 

γείαϑαι » ὁτί πϑτο βαρύτατον ὅς τῷ ςρα- Ἧ 

“ἀύματος. πῷ δὲ βαρυτάτου ἠχϑυνδμου, παΐτα π΄ 
ἤν 

͵ 
Τον Τοῖ. 

«“ δ στὰ ͵ εν 3 

πογοῦ, οτὸυ δὲ ζαχιςονηγηται ο» νυκτὶ, ου- πὰ γὸ παπᾶ 

ἼδΔαμά- κας 

σύμφορα 



ΉΥΙ ΒΕΊΣ ΘΓ ΚΕ: Ἵ. “8 Ἢ Δ εὖ} [1 
Εν; Τδαμαᾷς καϑιασίεις. αγϑγίων ὃ ὦ ὅτοι πϑρ- Δ᾽ δγηαῖας (αάυος, Αταιδ ουημδβ μἰ ἤς Αἱ. θα: 

᾽ ῃ ἌΑ ΜΝ Ε 

τες. ὃ» μετώπῳ μὃν πτὅς ταξιαῤχοὶς ἐχοντεό) 

δεξιδς 5 τὸς πελταςεὶς, ᾽ριφερᾶς ἢ τὸς τοξό- 
ς ὦ ͵ ε Ἂ 

." Ὡς Ἱ εαυΐ' πλαισιδ. ὅτω γὸ πορϑ όυϑμοι ἢ ὼ 

δὐγρηςύτεροι γίγνογται. δχὶ Ὁ πότοις, ἔφη, οἱ 
͵ ͵ ΠΥ Δ; ς ταὶ ΕΣ 

σκάσοφοροι πότων ἐπεοϑωφ᾽. οἱ ὃ ῬΡντες 
» 4 2᾽ Ψ Ὁ ͵ Ὡ Η 

αὖτ ὀτιμιελειοϑα ας, πϑυτων , οπτως αν στευε- 

σκἀ υασχκένοι τὲ ὦσι πόρτα ρὶν καϑεύδην,χαὶ 

“οοοὶ στοὼ ἵο!ς σκάσεσι παρωσιν εἰς τίωϑἼετα- 

᾿αδύξω γωφαγ,ὼ ὅπως χοσχκίως ἕπων.). Ἐχὶ ἢ 

λαμαῶς ὥς σκευοφόροις, ἔφη, ΤῸΝ πῶρσοις ἱπαεαεῖ Μα- Β 
ε ε ͵ 7) 27) “ δ τν.1 2 

δαζας ο πὗρσης ἀϊέτω, ἐχών ἡ ὅτος τς ἐκαίον- 
͵ δε ͵ ᾽ ,ὔ «ς ΙΓ: ͵ 

“παρηθῖς Τ πεων Οὐ με τῶ πτ ο οἰ), ἐκοι τόνταρ- 
: ͵ το »{ «“ ε ͵] ᾿ 

χοςΤ' ταζιν ἀγέτω εἰς ἔναι, ὡς τὸρ οἱ πεζαρηϑι. 
πο γὼ Τὸ νι ἡ « »! ες» « ἘΝ ἣν 

, ρ ἵεπι ὃ 'ϑτοις ραμιοαχ ας ὁ μιύδὸς ὡσαύτως ὅς 
ἵερσομ- - τ. ͵ ταν ͵ {15 ͵ Ν 
εὐπμῇ εἄσῳ ἱπτσταρ᾽ δ. δὲ πότοις σὺ, ὦ Ὑ ,)9α»η, Ὁ 

Α δὰ Ὁ , ὃ .γ91 27 5. Πὰ 
Μ- στου τῷ ἱστεσικϑν."ὸ οἱ θῆλοί εἴ, ἱπτπα ριχϑι, ων 
. ἊΝ ε 3. ει,» Ἢ -“""γ λ ’ Ν 

ὕκατοι ἀ- Τα ςος ἀφίκετο πατρὸς ἡμας, όχι πότοις χ) 
Φικοὸν τὸ » » 2. 7 " ἢ 3... ἢ 
Ἔ ρεού- ἀγέτε. ἔδγατοι δ), ὡς τἧρ ἡλϑον κα δ'ὅσιοι ἀγχϑυ- 

τος ͵ Δ 9. 3 λ Ω» μᾶς. ὅδὲ χὼωγςρατευμα. ἢ σὺ 5 ὁἀγων ἀὐδθις ὀχιμελξ 
πύόπις ΔΑΣΝ 2 τὶ ἊΝ - [ δο 

ΒΕ... , ὍΘ γιῶ ἐἢ πϑύτωνπ πιοϑεν, ἡ μἢ 

ἄϊπισαητ, ντ οοΠποττίιτη ργα ἐξέξος ἴῃ ἔοητο Πα 
μπαῦδοαης, σεγαῖος δή ἀδχίγαπι, σά ]ατδ πὶ 
ΔΟΠΆΪΠ5 {01 {ἀρ!τταγῖοβ. Ναιη ἢ πος πιοάο 
ἱποράαπε, οτίαπι ραγαιίογες Ζισπη θεῖ δά 
νίτπτα ἐποτῖπι. ΡῬοίς πος. ἰπααΐτ, σα!οπος 
οὐπν ἱπηρε αἰ πο η τὶς ΟΠΊΠΪ 1 Πὰ (ς υδητιιγ, 
αθογαπι ργα ἔθει! ἀεπτ ορεγαμη, ντ ΟΠΊΠο5 
οὐιαίοητ ργίτι5 ΟΠληΪΔ., 4ιιατη (Οπλπιπὶοα- 

Ρίαπτ, δ πηδης οἰπ ἱπηροά! πηθητίβ ΙοσΟ 

σουίτίτιτο αἄὐπηι, ὃς ογάϊης (δ ητιγ, 
Ρο(ϊπιρεάϊπηοητα Ρογίας ἐααίγος ̓  Μδάα- Αἱ. ὑας 
τὰς Ρογία ἀπσαὶ. ὃς σαπειγίομηος Θααίτιπι 7 16’ 
(τ ἀετι Ἰη ἔγοητα μα θεδῦ. Ποῦ αστοπὶ 
σοηταγίο σοποσῖοηι ἀποαῖ Πηρ Π]Ατίτη, ροι- 
ἰπ46 ἀταᾳ ρεάίταπη οτίατη ργα ες ἐξ] ἔλοίιιητν. 
Ῥοί μος Ἀπ θασας Μαάιις ἐπυῖτος το πη 
(Πο5,δζ ροΓΈ οο5 τα 1 ἸσταΠ 65 τας σας γος 
οορίας. ἈοΙΙ αὶ ἀοἰηάο ΠγΔ "τὶ οααίτυιτι 
ἀποδητοοβ,, ΟΠ ΠῚ αϊθι5 Δα πος αυϊίᾳ; γο- 

εἶτ. ᾿ϑεσιπάσπι πος δας ἀποιητο. δά π- τοῖν 
Π) φιιοπιαπιοάππι ν πὶ νοπογιητ, τα ετ- “ηιαηχροῆς 
ἰαπα ροίξγοπηο {Ππ||ῃ ἀσπλϊ πο: τα» ΑΙσειπηα 
ἀιιέξον οοτ {{πάϊοίε οατατη σοτῖτο ἱπ πος 
Τυίάςπι τοροῦα οπηηΐϊαπι,, 41 νἰτῖπια 

δέγα ἐσ υ- ΓΟ (χη ἰη ΔΟΠλ ΠΟ: ΠΟ πο ρογπηϊτείτο, γε 41. 
γέτωσαν. ςεφον ἧ' σῶν ὑπατων γεγνεαζ. χημελῴοϑε ὃ τῷ 
Ἱ σὺ ὃ ὁ)- -“ ἢ “ », Δ ͵ Ε 
δε, ὦ σιγὴ πὸ ἀὐεαχ οἱ τε ες χὰ! πϑύτες οἱ 
ΟΝ - : ψ' ῃ ᾿ ᾽ Χ ὕ; υἱέ Ν »} 

ἄν σωφρφνδιγίες. ) ἃ' ὠὡτῶν ον τῇ νυκτὶ αγὼ- Ὁ» Θ9 ἱ 
2 

ὑκη κῶλλον ἢ δα ΤῊ οφϑοιλ δ έκαςα ὁ α- 
οϑὐίνεοϑαι ἢ το , Πεοϑαν᾽ ἡ Ὁ ταροι θέαι 

υὐ δὶ εὐνυκτὶ πολὺ μφζον ὅ91 ποραγία," οὐ τῇ 
ἘΠῚ ἈΝ ͵ ΟΣ Ψ 

πβιερφι δερκαίαςατώτερον. ἐνεκα ἡ τε σιὼ- 

ντῦ ἀσκητέα;, ἢ ἢ ταξις Δίαφυλακτεα Ἂ 

γμκϊεραναξ, ἔφη, Φυλαχας, στὸν μέλληενυ- 

ΠΖι4π Θα ψίτο5 τα 5 (θαατιτ Γ ατο γογο οἴ- 
ἴατι Ορογαῖη νὸ5 ρα ίοει, δὲ οπιηα5, 48 

(αρίτῖβ.,. ντ σὰπὶ {]σπτῖο ργορτοαἰαγηϊηΐ. 
Οὑΐρρεποέξιι πιασὶς δατίθιι5, ΠΠατη οοιΙ- 
115. πησαΐα τα ρογοῖρὶ, τα πῇ ἀρὶ ορογζοῖ. 
Ὁ εἱὴ ὃς τηαϊοσίϑ το εἰ περοιὶ), ξἀατηηις 
ἀΙ ΠΟΙ] Ποῦ, {ἰ ραγταγθϑεο ποΐξι ἱποϊάαῦ, 
4ααπιίῃτογάτα. Οπαρτγορτεγ δέ ΠΙθητίαπα 
το ηοτὶ ἀΠΠσεπτοσ, ὅς οὐ πος ἰογιαγὶ Πςοοί- 
(ε εἴ. Νοέξιγπα νετοὸ ἐχοιία, αιιοτίος 
ποέξι οαίξγα πιοποπάα νοδὶς ἐγπης, ἰδτη- 

“-᾿" ΦΡΜἢ ε δ Δ 

ϑοτὸς ὀξαγαςήσεαζ, » αγεἰ χοῦ ως βεουχυταζᾳ ρος αύδπι ὈγειΠηπγςς δοη τι πα: (πη, 

ὸ ὡς πλείςας ποιφαϊζ,ως μηδένα ἡ ον τῇ φυ- 

λακῆ ἀγρυπνία πολλὴ ὅσα λυμαίνηται ο» τῇ 

ΠΩΣ πορεία. δώϊκα, δ᾽ αὐ ὡροι ἢ πορά εοϑαι » ση- 

ἑκαῶι μαϊνῳ τω χέφφιτι. ὑμᾷς ἢ ἔχο ἤες δ 1 εκα- 

ςον. παρέφε εἰς τίω ὄχι βα(ζυλαίνος ὁδὸν. ὁ δὲ 

τῶν ὁρχιφιμῆνος τ ἀεὶ τῶ κατ᾿ οὐφφὲν ἡ; παρεΐγυώ- 

τ Π σωξπεοϑαι. ἐν τότε δη ὠχοντο ὅχι ζας σκη- 

γαξ, ὁ ἁμκα ὠπιόντες διελέχϑντο τσϑϑς δρλής- 
πο Λοὶς, ὡς μνημόγιχϑς ὁ Κύρος, ὁπόσοις στουέ- 

τος, ππῶς ὀνοικαζων οϑετέλλετο. ὁ ὃ Καὶ ὅδος 

Ἐχεμελεία αϑτὸ ἐποίᾳ. πόμυ ,ὃ αὐτῶ θα- 

μαςὸν ἐδύκ4 τῇ), εἰ οἷ υϑρ βαϑαυσοιἰδασι “Ὁ ἐ- 

αὐήφ πέχνης ἕκαφος ΤῊ ἐργαλείων τὰ ὀνόμαι- 

ζῳ,, χαὶ ἰαδὸς δὲ οἶδὲ καὶ Τὰν οργόμων καὶ {Ὁ} 

τὰ δὲ Φαρμοίκων οἷς χϑῆται πϑώτων τὰ ὀγόμκφυτοι" ἢ 

ὃζ ἔτοχάθητο5; πο οαΪ νἱσ! α ἴῃ Ἔχ υ δ 15, ἢ 
αἀἰϊαταγπίοσγος πητ, ἴῃ ἰτίηοτα ποσοᾶς, Ὁ ππππὶ 
ἀΌτΕΠὶ ργο ΠΟ ΘΠ 1 τορι οτῖτ, σου πα ἢ - 
σπππὶ εἰξ ἀαπάτιπ, ᾿επίαας Ππρι]ΐα Π6Ξ 
ΤΟΙ 15 τοθα5 ᾿πΠγα ξει, δά νίληι ΒΑΡ γ]ο- 
πατὰ ν οί ἱπομαπὶαάοίξο. Ὁ αἱ ἰς γος 
το ργορταά! σερογίς, ιηρογατογρο τοῦ ἔα- οὶ, ἥφα 
οἰσητοπι δ (πε ποηάιιπι Πούζοτιτ, 5.6 ΟΙ1Π-- υἱείν» 
ἄϊπα παοιθαητς δά ταθεγηδουἝα, δείητογ εἴ -- μὴ ε Ἢ 
ἀσπὶς ο!]οααεαπτιςίπτογ δ, φιιᾶτι πη Πγ6- χρὴ, εᾳνίο 
πιοτῖα ναίογες Ονγις, ἢ αι! σα αἰ τ. ἐδ 

ἘΞΙοτ σοπππἰτποπά πη), 40 πο Ποιηΐπα- 
τίπι αὐρο!]ατὶβ {π|5 ργαοίρογοτ. ἂς (ΟγΥῸ15 Ὁ τίνι 
πος πππάϊοίς ἔλοίοατ,ου ρογ πὶ Πλΐ για "ποτίσι 
νι ἀοθατατγ., 605, 48] οριἤοῖα ίογάϊα ρεοῆ-- 
τογοητατ,τεποῦς ππσα]ος ΓΙ τ πης πτοσι πὶ 
ορΙβοἱ] {αὶ Δα ρο!]ατίοπεβ, σας πιςάϊΐοιις 
ὃς ᾿Π γα πηοπτοχιπη ὃς πη δα σα πη ΠτΟΓΌΣ 

ομληϊμηῖ,, 4υίθιι5 γείτιτ, πΠοηλίηλ μου τς 



132 

προ β. ἀποιιηα {π ἐς Ποπλῖπα ἱσπογαγος, 4υΊθ 15 
ταῖρι τεπετε ΟῚ ΔΙ ΠἸΙΔΓῚ ἐπ γαπιοητὶς πεοοῆαγιο εἴϊεὶ 

ἐεδα ντοπάσπη, ἤπιος ΄αϊα οσσαβαγο,, πο δατο- 
ἄϊις, πο αἰ αίθιις απίπιος ἀάάεγο, πιο 
τετγογὸ σαρογοτ. (Οὐ πετίδην ἢ ποτὶ Πο- 

ποτῖο αἀῆοοις ΑΙ Ζααπάο νο]]οῖ, ἀθςοτὶ γὰ- 
τίοποια ροίτΐαγα ρυταρας, ντ ΠΟΙ ΠατΙ Πα 
ππππς σοπρο ]γός. Ργαΐογεα Ἔχ εἰ πλαθαῖ 
εος, Ζαΐ ρεϊποῖρὶ ἐς πότος ο]δ αι τγαγοη- 
τπτ, Πλασὶς ος ΟΧρετοῦο, ντ ΡγΓαΟΪΑΓΠῚ 411- 

4υϊἃ σεγεπῖος σοπίρὶ σογθητγατγ, ὃς ἃ ἔλοῖπο- 
το τυγρὶ πγαΐουα {πο δοίτίποτοπι. Ηὸος 
ἥποαις [το] πηι οἤς (ξατιοθας, ἱπυρογα- 
τοτγοη1, Ζιπ 1} 4 αὶ σοὶ νο]]οτ, ἴτὰ ρτάεοι- 
ΡεΓο, αι πη ἀοιηϊηὶ σα  44πὶ ἀομιὶ 
{πα ᾿ταρογδητς: Εδγ Δ] 15 464 Δ] Δ πη, ᾿ἰσηδ 
45 Βηάδτ, 'Νατα ἢ πος πηοάο ἰδ οᾶτ, ηλι- 
τιιο (6 γείρίσογο ραταραῖ πη Π 65, ΟΠ Ποῖη- 
41: ἱπηρογατα ἔασεγς, δέ οπλπο5 οφοπῃ ΟἹ]- 
Ρατοπογὶ, ΠΟΩ; τ θ ἢ ΠΠΘ ΠῚ ]ΙΑΠῚ γΟ] ριι- 
ἄοτο ΟΡ οα]ραμπι δα Ποὶ, νοὶ] 0] πχετίοτο, 
4ιοά δὰ οπι πλα]τίς ἤρίι σοπιπλ  η]5 εἤτε. 
Ηδς οὐ σφας “ποῖος αἰ αι ἱπηρεγαγεῦ, 
οἵππος Δάρο αι ποπηϊηδείπη. ἄτα παο 
Οὐγτεὶ ὀγαῖ ἐς Πἰβ Τφητζοητία. ΜΙΠτος νεῖο 
τι σα παι, οσατὶς Ἐχ οι 115, ὃς ΠΘοο ἌΓ] ς 

τορας ομγηΐδα5 σοπιαίατὶς, φαίςοε (6 ἐςάς- 
ταης. ΝΝοέξε πιράϊᾳ σοῦπα Πρηαπὶ εἰδ ἀὰ- 
ταπι. Οὐὐϊτπλῳ Ογτιις ΟΠ τγίδητα ἀἰχ τ, 
1Ππη} [πῃ {τἰποῖο πηαηΐαγιιπὶ ἀπῖς ἐχογοὶ- 
τιιπι; αἀραγίτογίθις {π|5 (ΘοιΠη {ππηρτίς, ο- 
στοάϊεθατγαγ, Ῥάι]ο ροί Δάογας (Πεγίαη- 
ταϑ, ὃζ Ιου σατος ἀποθθας. ταις Ογτιις 44- 
εἰς οἱ ἀπιοῖ σι {{ΠΠῸΓ]5. Ρεάετξτί πη νι ροῖρο- 

τεῖ, ᾿Ππι; ἄοπος ππιητίτς αἀ οι. πες ἀπ 
ἘΠίτη ν᾽] ΟΠ.Π 65 πο ΟΠ ογαητ Γρίς οοη- 
Πίξεης εοάοηγίη Ιοσο, οι ΠΡ ετ δάπιοηὶξ 
ταπιογάϊης ργοστθαὶ ποθι; οπϑξδητοπη 
γεγο, ΓΠΠς πα πεὶὶς, αγοο ἤδθδι. ΟΠ} ο-- 
Πλη65 οἤθης ἴῃ Ἰτποῦθ., τς Ἔα αῖτος δά 
Οεγίδηταπι., “αϊ οπιπο5 ἰπ νία ἴαπὶ οἤς 
παητίαγθητ; νται6 ρύορτογαα Θα]θσίτ5 ἦτπι- 
σϑηο ργοσιθαογοτι "ρίς ργοξοξξις απο 
«ἀ Ραττθπη ΔΠτΟΓΟΓΈ ΠῚ, ταοῖτιι5 οἴ Π65 1η- 

{ρεδαθαι: ὃζ σπος ψαϊάοη σοπιροῖτςο ἃς 
Οὐπὶ ΠΙεπεο νιάεθαιποςάογς, δά δος δὐ- 
ἐαιυλη5, 4αὶ παπὶ οἤξητ, ἱητεγγοσαθαῖ; 
οοηο σοσηίτο,, 105 σο]]αιιάαθας : Πη 
ηυοίάαιη τὐπλεἰτια τὶ δηϊπγαάιιογτογει, Ε 
σοπιροττα γεὶ σδιηἽ᾽, πτοῖιιπγ (δάατο ἢἱ- 

Ογνὶ πο. τοῦαταγ. ΚΕ εἴτας ἱπάϊοαπάα εἰς δάπεςν- 
ἔϊεγηο ἴ ἜΠΗ . Ω ὯΙ 
διίκενο β.. ἢ σαγα ἀρ οπτίααιις ποΐξξιγπα., 410 

δῆτα οορίας νηϊπουίς ρεάϊτος σιοίἠδηι “ρἰατὶς ἐπ- 
«ἰνῃτία. - : κα. οχρράϊτος,, Θοίι5 ΠΟΙ ΠλμΪτος ργαπηίῆσ, 

Ὀχιμελείας αὐτῶ, ὅτι προ πλωτὸς τῷ Ἔ φρατόπεϑὸου πεζοις ἀὐζωνοις αὶ πολλοις πσοϑέπεμπει, 

ΧΕΝῸ δ Ὲ ΠΝ ΔΎ ΟΥΥ ΟῚ 
[ἢ » ᾿ ᾿ . ε πᾺ 7) ὙἸΕΉΝς » } ᾽ 

Οὐτ γηρε- ἱτηρθγατογοπι γοτο τῆι [πο] ἀππὰ εἤξ. ντὰ ὁ ὼ ςρατνοὺς οὑτωςλίθιος ἔσοιτο, ὥφτε σε 

" “ὃς θωροιχοφόρφις. πότῳ “δὺ ὃνὸ Κῦρος δὸις 

ν- 

ἐν ἃ ἈΣΑ τὉ 

εἴσεται το ὑφ᾽ «τον ἡγεμόνων τὰ ὀνο μαῖα, οἷς 

αὐαίκη δεὶν αἰντωδοργϑύοις γοἤοϑαι »Ὃ ὁτὸν 
Ἴσσροκαταλαίῳντι βουλη),ὶ ὁτὸν φυδλά- "απαλα- 

ξαι, ὦ ὅτ ϑαρβῥιεοῦαι ) "ἡ ὅτὸμ φοζησαι. χρὴ ̓: 

ὅτὸ τιμιῆσοι δέποτε τινὰ βούλοιτο, “Ὡρέπον. 

αὐτῳ ἐδῦκᾳ ἐὴ) ὀνομμαιςὶ τοδϑφαςρράφν. ἐδὸ- 

χϑέω δὲ αὐτῷ οἱ γιγγνωσκεοϑαι δὸκϑεοῦτες ὑπὸ 

τῷ “ ὄχοντος χαὶ τὸ κα λον τί ποιοιοῦτες ὁφοι- 
οϑαι μᾶλλον ὀρέγεαϑαν. καὶ τῷ αἰγρόν τί ποιήν 

Β μῶλον πσοοϑυμῴοϑαι ἀἰπεέχεοϑαι. ἡλίϑιον δὲ 

[χα Ἂ το αὐτῶ ἐδύκᾳ δὴ Ὁ, ὁπότε βού- 

λοιτὸ τὶ τραηϑίσω, οὕτω ασοϑοτα την, ὡς:- 

ἣν οὖν οἴκω ἔγιοι ποτα οεσι δεκεσόται, ἴτω 

τίς ἐφ᾽ ὕδωρ, ξύλα τίς οασαίτω. τω γὸ ασθ9ς- 

σα ηονϑύων, εἰς δλλήλοιυς πὲ ὁρᾷν ἀπόρτες ἐ- 

δόχοιω αὐτῳ, Ἂ δ οδὶς “πϑρωνήν Φ ϑϑότα-- 

᾿εϑέν' ἡ πϑύτες εἰν αἰτία ἘΠ), ὁ συνεὶς τῇ αἱ- 

τία ὅτε αἰοευϑεοϑαι, οὔτε φοξαζ 1 ὁμοίως, ἕμως 

δα Ὁ σεεὼ πολλοῖς αἡτίαν ἔχν.δχζς (τα δὴ 

(αὐτὸς πόρᾷς ὠνόμαζεν ὁπότε πυδϑοταΠοιοὼ 

ὁ Κῦρος μϑὺ δὴ ὅτω «ἰδὰὶ πότων ἐγίγνωσκεν. 
οἱ 8 ςρατιώται τότε μδρ διφπγήσοιες, ὃ Ἴφύ- φυλακὰς; 

λάχας καϊαςησαίνϑυοι, χαὶ συσκάνασα νϑροι 

πὸρμζᾳ ἃ ἐδ 4, ὀκοιμή, ϑησαν.ζ ίκα δὶ Κῶ ἐν 

μμέσω γυκ ΤΟ, ἐσήμαινε τωϊχεροτι. Κῦρος δὲ, 

εἰπτῶν τω: 'Χρυσαντα, ὅτι ὅχὲ τῇ Τοδὼ ἔχεμέ- ἕῳ 

νοι δὴ [οὐ τῳ ἀσϑθεϑεν τὸ ςξρατάύ ματος, 
ὄξη4 λοι ὡν τὸς ἀμῷ᾽ αὐτὸν ὑπηρέζε. βεα- 

χὸ δὲ χρόνῳ ὕφερον παρζῶ Χρυσανίᾷς αὐϑὼν 

ε ξι-" ͵ 3᾽ ͵ 

ἡγεμόνας ὁ όδϑ, πορϑύεος ἐκέλευεν ἡσύχως, 
« ΕΣ, "ὕἤ ᾽ ἊΣ τ ῺῸΣ 

ἕως ἀγελος ἔλθοι" (ε ὙΣΡ̓ πὼ ὦ ὁδὼ πόρτες 
ἔν ΕῚ Ἷ ς » ᾽ ἣν... Ἕν 

ἤσαν) αὖ ὃς δὲ ἐξηκὼς ἱ οὐ τω αὐτῷ τ’ ὧν τὰ ὁδῷ 
» ᾽ ᾽ δ 

“ασροειόγνζο, ποσϑούπεμπτετο ον ταξ4, ὄχι δὲ Τ' 
2 “"ἭΝ Ἢ [ » 

᾿ ὑςερίζονζα, ἔπεμπε καλῶν. ἐπεὶ ὃ πϑύτες ον 
εἶδ ΣΟ Α ᾿ ͵ ε , " 
οδῶ ἡφ΄ ,ασθϑς νϑὺ Χρυσαντὰμ ἵπατεας ἐπεμ.- 

»»"» , 9 κω Ι 3, Ἐπ 

ψων, ἐρϑνζας ὅτι ον ὁδῶηδη πτλυτές" αγέ δὴ ἂν 
“ ἌΣ ἢ Ὧν οὐ ν ὧ ΡΝ 
οσον. αὐτὸς ἢ παιρελφυνῶν τ’ ἵστσον Ἴ εἰς Ὁ εἰς τὸ 

“ “ ἘΝ κ Δ ἐϑὲν ἡσύ-- 
πσϑϑοϑεν, ἥσυχος κα εθε το (ας ταξῴς. χαὶ ὃς οἰ 
αϑὲ ἰϑὸι ἀτάκτως τὸ σιωπὴ ἰογ]ας,ροφελαύ- τι. 

σοι ῳ ΞΡ ΚΟ δ τὸ ον γν 1 
νων Ἷ αὐδοις οἵ τινες εἶεν ηρωτα, ἡ ἔπτει πυΐϑοιτο, αὐτοῖς τί 
ϑ, » ΕἾ ᾽ ν 

ἐπηνφ ει .: τίνας ϑορυξειϑύοις μαϑοιτο, Φ αἱ: ξεῖτιε Ε
ι 

»" ἩρΕτ 

τίον τόπῳ σχοττῶν, Χο ]ασᾷεννεω αἱ Τ(αραχἑω ΓΝ 

ἐπᾷρο το. ἕν μόνον ̓  οὐ ροιλέλει)ο “ὃ οὐ νυκτὶ  αϑϑα- 
λείπετοι 
κ»ραπύ- 

ἐφορω- μαπς 



δ. κ. Ὁ ἘΠΕῚ ὅν. τὴ 

᾿ Σ -“ δ 2 2 

ᾧς ἄυτον, ὡς ὠταχϑυξοιίώτες, χα] εἰπτως ὧλ- 
» ’ ͵ 

λὼς δυωλαιντο εὐ οϑϑοίνεοϑινι τί, σηα!νοῖεν πω 
- ᾿ ΄σΑ »" λ 

Χρυσωτα δ, τί χαιρὸς δόχοίη εὖ). Ξέχων δὲ 
» ! Ὄ ΔΚ ΠῚ ᾿ Ι 3 7) 

ἿΣ χαὶ  ἔχιτάτων εἷς ζῶ, ὃς χα! ζουτοὺς ἐχϑσμ4. 
γ01ς ΝΥ) κ᾽ Ἂ ͵ ϑὲ. ἡ ΔΝ λ ᾽ 

ἐδ, 2) ταὶ Ὁ ἀξιον ὑϑὺ λο.χου ἐσήμανε, Ὁ δὲ (ἢ, Ογὴς 
' ϑ ᾽ ὸ ͵ ᾽ 

τύτῳ, δ ὡὐωγλᾷ λέγων. πίω μδὺ δὴ νυκτα οὕτως ἐπὸο- 
ζ2) τά ᾿ 3. οὐδ ἢ »η ᾿ ᾿ Ὶ 
ἜΘΟΣ ρβύοντο" ἐπεὶ δὲ ἡμέφφι ἔγρετο, τὸς κδὺτν 

ων , " » ΝΣ γ᾽, 
κα δδισίων ἑπαεας,οτὶ αὐτὴν χαὶ οἱ πεζοι ἐσώ- 

Ε λ , ͵ ς 

ἔ Όι ἐποράύοντο,, ποῖα τστοις κα πελίτστεν, ὡς 
᾿ 3.1 τὸ γῶν ἡ βῆνο ν » ὦ) μηδὲ οὗτοι ψιλοὶ ἑπαεωνἴοιεν. τὰς σ᾽ ἀλλοὺς 

» ͵] νυ, “ 

εἰς ὃ πσϑθοϑεν πσαρελαονάν ὠκέλϑουσεν, τὶ 
ε ͵7 ᾽ ͵ ὯΝ « 

χαὶ οἱ πολεμίοι οὐ τῶ ασϑϑοϑεν ἡσαν" ὁσπῶως 
᾿᾿ ΕΠ εἰ.) ἘΠῚ ͵ » Ξ Ἐάν αι ὙΥΒ 
ἀπο υῤ δ Τείτι που γαντίον αὐπωΐ τ αντῷν, υῷ αὦ- 
ἀντίοι τὸ “ πον Κ᾿ δ» ᾿ ͵ Ρ 
Φ}:-. τῶ ἔχων οὐ ταξ4 πἰωὼ ἰοωυ μαηϑιτο" εἴτε τὶ 

᾿:.. “᾿ 3 Υ). τς « ͵ 
Π  ηΐ- που φάδσηϑν οφϑειη,οπτως δξ ἑτοιμκοτάτου διω - 

, δ 1- Ὧν ΑΝ ἢ ͵ δ κι 

δ χοι ἤσαν δὲ αὐτω αἰεὶ τεζο, γμμένοι, [εἰ δὲοι δὲ-- 
“" ᾿ « Ἵ ’ ! ἣ ΩῚ »ς 

πίξε, καὶ ὠγικού Ἔοις τε διώκειν δὲο!, κα) οἷς παρ ἐαυ- 
κὐ.» “ λ ͵ “ 
μάχοιτο τυ ὑϑυάν. πᾶσαν δὲ τίω ταζιν  λυϑζωῦαι 
{χθίωαι ἐα " Κ ρ ὶ ὯΣ « ᾿ τὰ 

σδείξποπε εἶα. Κόρος μὃν δὴ οὕτως γε 
͵ τ κ( Ν δ ἢ »" ͵ 

ςράτάυμα᾽ οὐ νϑυχοὶ αὐτὸς γε μιια, γωρφε 
“ 9 " ᾽ -“ 

ἐγοῦτο τὥλλ ἀλλο τε λα χη «πἰϑελαύνων 

ἐφεώρα, πὲ χαὶ ἐπεμελόήτο εἶ΄ του δέοιντο. οἱ 

μϑὺ δὴ ἀμφὶ Κι ίρον οὕτως ἐπορδοντο. ἐκ δὲ 

τῷ Γαδαῖτα ἱπασιχού τυ Ὑδιιυω ταν τις α»- 
α.. ὑγτ ς ἢ ΡΤ ΤΟΣ ΜΆΛ ΩΝ. 

δραΐν, ἐπεὶ ἑωξοι αὐτὸν αὐ εέςζηκοτοὶ ΣσΠο πὸ 
᾿ “τ - “-ος ἢ ΓΗ ᾽᾽ 

ἀοσυρίου,αϑομσεν, εἶτι (ὅτ. παϑοι; αὐτὸς αὐ 
δεν δὴ τῷ ἣ ἢ 

λαξῷ Ὡἴβᾷὰ τῷ ἀοσυοίου πλύτα Ἵτὰ Γα- 
͵ -ὦ 4 Ν ω ΄“- 

διωτα" οὕτω δὴ πέμπει τινὸ τὴν ἑαυτῷ πι- 

ζη) τύ. 

“ Ι λ 2 ! ) Δα 

κῶν πες τὸν ἀοσύδίον, χοὶ κέλά04 τὸν ἰόν- Ὁ 

᾿ς ὦ εἰκα(ᾳλαβξοιηδη οὐ τῇ Γαδαίτα χωρα ὃ 

᾿ ἀοσυδιονφρατάυμα, λέγ τω αοσυφίῳ ὅτι, 

εἰβῴλοιτο ογεδρείΐσοι, λοίξοι αὐ “π᾿ Γα δατὸμ 

χαὶ τὸς σεωὼ αἰντοω. δηλοιωῶ δὲ ογετελλετο ὃ- 

σζω τε εἶνε δυυλα μιν ὁ Γαδεωΐζος ) χαὶ δ; Κ΄ό- 

694 οὐ σεευείπετο αὐστῶθ᾿ χαὶ πίω ὁδὸν ἡ μέλ- 

λά ασδοειέναι ἐδήλωσε. ἀσοοφεπίςφλε δὲ χαὶ 

τοῖς αὐτῷ οἰχέταις, ὡς πις΄θὕζοιτο μάλλον, χρὴ 

᾿ ὁ τεῖχος ὃ ἐτυγχϑμεν αὐτὸς ἔχων ον τῇ Γα- 

ο 

ἐφορωμδύους αἰ ποὸ Χρυσαίτα, χαὶ ἐφοραΐν- ΑΔυιὶ δῖ οδίρίςεγθηταγα ΟΠ γγίαητα, ὃς ἔδιγ- 
(λῃζατη σοπίρι σογοητιντ απγίδιις σαρτηπάο,ς 
δζ αἰϊο φιιοάδιῃ τποήο {1 ρεγίςητοοτα 411-- 
αυά ροήςης, ΟΠεγίαπτα ΠρπιΗφαγδτ,αϊ - 
ααϊά οἤτογγο ὁσοδίϊο νἱφογογατ. Εταζ ατιτοπὶ 
αυιάλπι, αὶ Πϊς ργαξβέξιις ἱπηροταΐδαι, ὃζ 
ἐοΚ5 ἰπίξγποθας, Αοή ηα 4 ἐΠδεοροτγα ρτὲ- 
τίη, Πση Π σαθαΐ: Ππ αιτοπι, ἱπἀἰσαηάο 
ταϊ αἰ πια πο] οἐἘὰ5 εγατ. Ἐπ ποέξο ηι! ἀεπὶ 
Βασίτοῦ πος πιοέο ἔςοογιηΐ. (Οὐἱπὶ γεγο 
ΠΠ χες, φυοίάαια (ὐδάι{οτιιπι ἐπ τες 

Β Ρτορτεγθα, ιοα δουαπι ροατοβ ν]επηὶ ροῖ- 
σογοητ, ρα δοίάοπι γε! τ: ΠΕ δῷ Ἔα τί- 
ας π᾿ πα ἠϊ ργοσγοάεγδειιτ : γα [1105 1Π ἀΠ- 
τουϊούοπη ραττοπ ργωτγογιθῃὶ {{ΠΠ|τ. ν οἵας 
4ιΠὶ ὃς ΠΟΙ ἔς ογαπῦ; ντ ἢ {ιἃ νίρίαΠὶ εἰ 
{ες ορροπογοι, συμ ηΠγέξο γοθοτγε οσοιι- 
τοης αἰπηίοαγοῦ: Πη Δ]ΠΊοὐδ] οσίρεέει εἤτης, 
4αϊιρσοζθητ,ντ απ ΟΧρο  ΠΠπὴς ρετία- 
ἀαοτοταν, Ετογᾶτ ρα διιπι(Θπιρογ  ΠΙἘγιῖ- 
ἔτι, ροτξαποηάιιπη οἤστ,υ ρογίρ μα ἀο- 
Ὀεγεθηῖ; ὃζ αίθας εἴτεε δριι εἰιηγ πα ῃῈΠ- ἷ 
ἄμππι. Νλπι νηϊποτίος ογάϊπος "ἀΙΠΌΪ αὶ ηὔ-- ἴδ ἰεχαν 
4ιᾶπῃ ρατίε θατιῦ, Ηος πιοάο Ογτὶις ἐχοῖ- Τὼ τ 
οἰταιῖ ἀποοῖαῖ, ΝΟ 4; ἐαπιοῆ ἰρία νπὸ ἰδΠ- ο},1κρεν- 
τιπιίοσο νίσθατι, (δ 4]145 4110] οἰγοι!ηγ- ΠΡ 
πρέξιις ἱπίρεέξαθατς, δς ἢ 40 εἴοι οριίῖο, ἰα ραβιύω- 
οὔγαθατ. δὶς οτρὸ Ογτὶ ἀσπηθη βεγσοῦ δῦ, κατ 
Ουϊάαπν νοΓΟ ἴῃ ὁααίταται (φάατα νἱτ ρο- ΤῊΝ 
ἴεη5, ]ιοά εἰπὶ ἀἐΓθ Πς αὖ Αἰγγῖο ν᾽ ο- εἰ ουακιέ 
αι; γἰτγαθατισ τς, {1 4114 1ΠΠ]1 ἀσοι τ Πτ,ο- ἐνϑ άπ 
ταηίλ πα ροίΠ ἀετοὶ (ἰλάατας, αὐ ΑΠγτῖο ἤλληρος 
ἱπηρατγαταγαπι. [τ] 116 (6 {τ||5 ΠΟΙΉ] ΠΟ ΠΔ ἐν, 
αυεηάᾶ Πάιιπ Δ Α Πγείτπι παϊτεῖε, ὅν οιιητὶ 
τηδη δ, νει Ια πὶ ]η ἀστο αήατα ΑἸγτῖο- 
τῇ σορίλ5 οἤηάετοι, ἀΐσετεῦ ἃ Πγυίο:ροῆς 
Ὁ ἐο ὃς (ἀδήλταπι, δέ αἰ ἐἤεητ οι ΠῚ 1110, 
ΕΔΡΙ"Π φυϊάεηι πιά 145 τοηἤογα νοοῖ ες - 
ἐεύεα Πρηϊβοαγεί θεῖ, Ζαόπη σορί γῇ η1-: 

πιογιίπι (σλάατᾶς ἀποογεῖ, σποά αι (γτις 
Εἴππι ἐο ΠΟ νεηίγοι; ἰη αἰ σαζα ετἰαπὶ νία, ἡ πὰ 
εἴοε δσςοήμπτιις. [)ς1τ ὃζ ἔπ ] 1 (ἰξ πγλη-- 
ἄατα, πο ρίας εἰ Πα εἰ Πα θεγοαγ, ντ σας ]- 
Ἰαπι. αιϊοά ἰπ ἀστὸ Θδλάαλτα ροΠΠοθατ, ΑἹ: 
(γτῖο οἵμπὶ ν ἈΠ ΠΕ Π151Π 6 το 15 τγαάοοῆτ, 

86 ́ υϊάςσπι νεπειίειιπ αἰδίρατ οὐοῖο Δ44- 
τα, ( ροῖτοτ: πὶ δαζεπη,γ εἰς (ς ταύπεῃ ἀοίη- 
ςερβαραα Αὔγεῖπι οἴ1Ὸ 15 νεγο, οὐ ἀλτίιπα 

δατοα γώρα, τοῦθοι δοεοῦαι τωϊαοσυδίῳ, χα; τὰ Ε Βοςογας ὨΕβοτΙ), ἩΠΠᾺ ἐααίταπο ἡπαπὶ 

οὐογζᾳ, ̓ ἡξῳν δὲ αὶ αὐτὸς ἔφ», εἰ μϑὺ δεωώα,- 

το, Ἐποκτείνας Γαδοίτθμ, εἰ δὲ μιὴ, ὡς σεοὼ 

τω ἀοσυείῳ Ὁ λοιπὸν ἐσύυϑρος, ἐπεὶ δὲ ὁ ἐλὶ 

(τα (α θεὶς ἐλιόάγων ὥς δουυά τὸν δ ζᾳ.- 

τὐϑδιὶ παρ “(, 

Πετὶ ροτογαῦ σα] ΓΤ Π16 λά ΑΠγτίμηι ρετιο- 
πίῆετ, ὃς οὐτς Γεὶ σαι νοπίτοτ, ἘΧροί {5 
{ετ : αἰτάϊτα τὸ, πλὸχ σαί α Π{ἢ α Πγγίας οὐ- 
σαραῖ, ὃζ πὐπποτοίο οὐἴπὰ Θααίτατα., πλα15-- 

4{ς οαγε 15,10. ντο 5 {Π|  ἐτοιιοΠεὶ θὲ5 1Π-- 
᾽ “ν ι Ν 3 ͵ ἘΤΒΑΝΥΣ ἷ “ἔν {677} 2 ͵ ᾽ “ ͵ Ν 5. 

λίςα ἀφικνεῖτο “στῶ 9ς τὸν ἀοσύθλον 9 Κι ἐδήλωσεν ἐῷ ὡ πχόι,) ἀχϑύυσας ΟΚΕινος τὸ, Τὸ γῶ- 

ὑκαῦε, 8 σον ἡ 4 θὺς καΐζᾳ λαμξανς,καὶ «τολλζωὼ ἵπαον ἔχων χαὶ τρμαΐζᾳ οὐηδρόψεν οὐ κῶμος ὡ- 

Μ 



1724 ΧΈΝΝΟ ΕΞ Ε; ΠΡ ΘΙ ΘΟΙΥ ΕῚ 
ΕΠ οὶ ΠΡ ἘΠ Ὁ ΠΙΘΑ ὥραις ὁ ΔΕ Γαδ, δὲ ἐπ ὦ τῶ ὅδ] 

ἀράν, νἱςῖς ἀρεῖϊος, ἐχρίοναταον ἀποίεἰλπηργα- 5Ρ,.: ν μ 
ΤΠμα ΚΙ ὙΠῸ γ Ῥ κωμδμ, πέμπε ἕωας Τασϑεράσιησονϑίους. ο ἀςφοδιενῦ 
)αρεορ. ταῖτττ. Αἴντίας αἰ πα ποτίο, ἐχρίονάτο- ΟΝ ἀρξ Ἶ ΤᾺΝ ἕ ; 
ΤΠ ΣΤ, ἜΝ - Ἶ Ὶ ι : ᾿ ρβευνῆσδο 

ριαηδτν τος Δ πςΠῖτα, σατγτις Πυοίφαπιὶ ργοάϑος ὅσ Ε06 ὡς ἔγγῶ “ὐδϑειοιζᾳς πός 1 διεε- ἍΝ: 
ς - δεν . ῃ ᾿ 

ταξετῖς, ἀιιοσττεσιιό, οἴ ραιιοῖδ Εα 1 85, ρέυννσνζ:, φάσγν κελά 4 Ὁ μαζᾳ ἐϊξα. Ἰδιρως 
- Ὄ ᾿ : - “Ωγ Ξνἢ Β' Ἢ Ἵ 7.5.1] ͵ ᾿ ψ ᾿ ἴ 

ἔπ σοῦ ἘΡΕΝ μῶν 61] δὲ ἐριμς ὃζ ὨθΠγΟτ γαφαντα δύο ἢ ποδία χαὶ ἡ ἵσπαους ὀλίχους, ὡς "πὸ 

τοφραποὶ εἤξης. Εα συππῖ Ἔχρί ογατοτεϑ νὶ-. δλ ΣΡ Ν νυ Υ ΄ : 
Ἢ Ῥ ΣῈ ; Γι: ᾿ δὴ Φο(ξηϑειζῶς χαὶ ολιλϑὺς ογζᾷς. οἱ ὃ διεράυ.- 
ὄτοπτ, ποὶ ἰρη (οἰμτῃ ρογίς ας ραπταῦ, ΠΥ ἘΝῚ τὸ  ΑΤ ὴν τ’ Το εν τα [ 

γητοι ὡς εἰδὸν Ὅωτα, αὐδι ἍΡ ἐδιωχον, χϑη ΤΩ" (οἀ ετίατη σαάατα ἱμππιεδητ. ᾿ς ἐεοορτιι5, : ε ἯΝ 
. αὖ ἐν . . τ ΑΙ ω ᾿ « ΕΣ ᾿ 

τοτὶς ν τὴ οἵας αἰ οαΐταγ. ΑἸ γτῇ άσπὶα- Γαδατα. καιτεσ ὃν. χα) ὃς ὀΐξξαπατηϑεὶς δ᾽ω-- 
ϊ ᾿ ν ΞῈ : δ , δῖον ὦ » 
ἄλταπ Αὐν τς ὙΠ] ἀπ δες . ἄερεὶ εχ κα ανα, κρφῳυτος.οι5 ὠοσύδλοι, ὡς ἐδὺκά ΕΝ 

Ι ἥς (πτσπητ, ΗῚς ἀὐλαδζα τ ΠΠτες σοη- "αν ς ͵ ΠΡ ἢ ς 

ΠΣ εὐ πὸ ἸῸΝ νας Β μος Ὁ) ὁ Γαϑαΐζ [ἀύϑέως Ἔανιςανται ἐν 
(ρεϑις, νεραγογας, βυρίπητ: 1Π| σοητγα, ὺς 9 εν δι ος πρκξ 

1 ονεόηροισ χα! οἱ νδὺ αμφι Γαδωτὸμ ἰδόνϊες, ποπιδάπιοάιμν βοτὶ (οίος, ἱπίθιοθαη- τς, ἼΠ ; , 
᾿ . : - Ζ ᾿ : κε 5 " ἂς 

ταῦ. Ατάᾶμς πεῖς (ἀαάαταση 5 ἔογίθης, 48] ζῶν εἶκος, ἐεφ4.).γ9» οἱ δὴ, αὐ. ὡςπῷρ εἶχθ, 
- . Ν ὁ μῚ . . 5 Ἶ .} 

1γ85 οἰ Πἔγαύχογας ἰῃΠἀϊας., ἀρ γγατ! !ς 1- ἐσδέωχον, ὁ οὐ ζυτῳω ὁ ἔχεξουλά ων τω Γα- 

ἀγγεξ ὧν Τ ἱππεῖς 

} 

΄ ὅρα, ρβνι.. 

ἄοπια να]πογς ἰοταὶ! : κω Ἰδτοταπιοηθα- δεύτα παίᾳ αὐτὶ ,γαὶ χαιὸίας αϑὲ ἜΣ ι 

χποτος ναΪητις Βομλ η] ἸΠἰχίτ, Ἐὰ τὸ ρατγα- ἘΠ ΠΟ, ΠΑΣΕΥ ἘΟΥΝ. ὠὐξ μαι 

τα ἀπ οοάϊτ, νι ρογίςαοηείθας ἐς σοητπη- Ῥτλυ 4 τῦ τῦ]ς ὃ αὗτον εἰς τ΄ ὠμιον,ζαι. σἰδώ- 

ποτοτ. ἃ ἀ αἴτα δατοη., 4115 οΠοε, αἰαοτίτεῦ 

ψηα οπῇ Δἤγτιῖς απο σοποίταϊο, ΓΟΘΟΠῚ 

ἿΠ ρετίεαποηο ἵσπας. ἄτας Πιεῖς Ἰφτ 1111 

{ο]σος, φαΐθιις ογδὴζ ἐπ ταγά ΠΠπΠ1], αν 115. πὸ τω βασιλᾷ ἘΠ ΕΤΙΝ ὠφ ΕΝ 

σαρίεθαηταγ, αὶ γο]οο Πίος βαροραητ, ας κὸ δυλον δε ἀΡ ΒΕ ΝΟΣ ΑΝ δὲ πΡΩΝ 

γα πΠ16; ΙΔ ΘΟ] αἰτο5 (αάαλτα οπιπὸς ναὶ- -“ ΚΝ ἐλόύτατους ἱπῶοὶς εηϑυτες νεῖ. 

͵ “τ Ὁ ᾽ ΠΑ ς ᾿ » » Ψ» 
σκά: ποιήσας 2 Ἴ “πὸ, ὀξαγίςα!), ὡς σζεω ποις ἥπ, ἐξι- 

͵ ! 2 Δ. 3, Ἵ ΠῚ τ ςτὶ τὴ ἑωφ ' 
διωχοισι λμοίο. ἐπε! ὃ ἐγνώσθη ὡς ζι ἐμ δὴ, ὦ ἐς 

ὙΌΣ ΠΧ ΝᾺ »2] δ ῳ μπῇ, σζέω ἀοσυρκοις ἐσ οδύκζος οὐχ) είγων Τ᾿ ἵγχωον, “8, σιὼ 
“-πις δ᾽ ὡΞ 

τὸς πὸ Τὰ τυδιερίσς ! ἘΡΟΥΤΟΣ ἘΝ ͵ ͵ ἡ 

ἀεργεπιεγοηταγ, απο  ττίποτς σοηξοδι! ες “θῶ τ ΤΟ λίςων ἡ ὃ μάλα πϑώτες ἀτε- ἢ ἢ 
Υ. ὁ Η Ρ Η ν ““ “ ΓΔ "ἢ Τὸ Ὁ 

ἀν Ογεαα αὐδαα σοῖς μὲ κοίςμεσν μα να. Φωδοιῃδαμ ναὶ ἐπερία, κι Ὁ Φ Φ ε ΄“ Π ᾿ 

ὉΟΠῚΡ Ῥ Ὁ! Τὸ Γαδατα ἐστίσεις, καιϑοραῦσι δῈ δυ Κίον τ; 

᾿ λῶν ται] απ ἴῃ ροτγτάτη εχ τπιροίξατς Πδθη- , πη 
δι ἰν “σϑϑείοντα σεεὼ τω ςραΐ 4) μιατι. δοκᾷν 8.χ6 ἐν 

τοῦ ἃζ συσα γοϊαρτατο φάἀριηἶς, Ογτοὸ ρτῖ- , Ἧ άβει 

πλαπὶ τας δἀ πη γατίοπὶ οι νογτιπινδίαιᾷ “σἰένως χαὶ ηδεως, ὡςτῆρ εἰς λιαϑύα ὧχ δόξω τος 

ἀσοτοίατ,ηἰ πη πποττῖτ: Ζ4πὶ 4 α] {6 πὴ ἐπι ῥῶ ος, στ οεφέρεαζ αἀὐζις. ὁ 5 Κιἧρος Ὁ μὅδοὦ 

1ΠΠ| ἀπο ῇ σοητγα (ς ἔτος σαητατ, ὃς ἰρίς οο- χοοῶτον ἐθουύμκασεν ΕὙΉΣ αν 

Ρίας Πτγαέξας ἰπ οο5 ἀπσεῦδαῖ. την δα- ΤΙΣ κι; ἘΠ νθ τι πὰΝ 
φ ΑΥΤίοΙ ἢ πὐυνον; Οὐ σλΤίος ΤΊος 

τοι Πποίξοσοο, Πποάογαῖ, σοσπιτοΐη ἔτ νων Ὁ : ἧ : 
ὙΝ ᾿ Ἷ ᾿ . Το τ κνὰι δε. Ομ 

σαπινοτῇ ἤπητ: ἰδέ τιιπι Ογτιις ΠΠ]ο5, 4υΐδ5 Ὦ αὐτὸς ἡ} οὐ ζα ξἐ τίω φρατιαν ὡς Ὁ Ὑγον ες νον 
ο Ξ ὧν ΥΨΝ « " ΡΠ εἶν ὲ ὮΝ ΔΝὰ 

Ὠοσποροτὶ ἀςάοτατ, Ρογίο αὶ [αΠΠΠ|τ|ὅς ᾿ρίς δ7 οἱ πολέμιοι Ὁ ον ἐφαπισαν εἰς φιγάὼ, ἐὖ- ΠΕ 
Ω - - ὃ Ν ἘΕῚ ἱ -« ες 

τ νξηψ τον. φορέθυνν,, τὰν ῶϑα. δὴ Κιδος ΠΡ ἘΤΑΡΎΟΝ 

ΔΌαζ. ποταης ὃζ ΘΌΓΓΕ5 Δ 781 α- Νά ιν ͵ ἘΝ το Ρατα τ. ΤΆ 16 τὰ ᾿ 6 ς ΄υϊσᾶ ποδὸς τῦτο τεζα γιμένους, αὐτὸς δὲ εἵπεζ , 

Ρείμης, ἐς χυοταπι ηδπι}}15 αυιγίρα ἀοἰα-. απ δ δ ἘΣΤῚ, ἘΞ 
τοῖς ἀλλοὶς ὡς φέτὸ συμιφερ4". ἐνθα δὴ χα) 

Ὀεδαητατγ, ραυττίην ἀὔ σοπιιογτοοηταγ, ραύ- ἐ “2, οὐδ 
. δ. . . . . “" . π᾿ 

ΕἸ ἱΩ 

τὶ πν 4115 πγὸ ἀϊς; αἰτααὶ οτα ἴῃ Ρστείξατς Ὁ Ξοιαΐᾳ ἡλίσκετο, ἐγα μϑμ χα οκ πιπτόντων 
ἘΓῸ ΣΑΣ ΐ ς-, ᾿ ἐᾷ 

ΟῚ ἄν σαχαϊτίδας πτοτος ρα νεπόγιητ. [πτουβ οί Ὑν κὸ όγων, ν᾽ κϑὺ οὖ τῇ αὐαςφροφῆ, τὴν δὲ 
“Π {ὁ : - - Ω ΒΝ {5 ᾽ γ᾽, Ἂ ͵ 

: δὐἴαπι Ζαῦ ἈΠΤο5 πλυΐτος, τα πη 1] ππιὶρίυτη, χα λλωώξ᾽ δῆς δ τὰ αἰξετεμψό ἩΕ 
ἐπ εΥ [εὶς 

τὼ. σα (λάασταπι νυϊπογαγαῖ. Ροάϊτες απτε ΠῚ μίλιον Ὁ α ἔνι ΝΣ ἱ 
4 παίων ἡλίσκεζρ. Ἢ Ἐχοκ είρεσιν ἀλλοὺς 
Αἰγεῖ, «υὶ ἔοστο απο (ἀαάατα σδ Ἐ]] πὶ ἈΚ ΥΤΥΣ ΝΣ γμὶ ἱ 

ορρυσπαθᾶτς, ραγτίηι τη Π|4πΔ πηι Πἰ το ΠΕ πὰ τε πολλοῖς, κ τ' ταισαγζα τ Γαδωτὸμν: αν" 
π- ΡΡ λ , ΡΩΝ ͵ εἰ 

{6 πιρατοοϊρίπητ, απ: α αάατα ἀφέδοοται; αϑὺ τοὶ πεζων αοσυρίων οἱ ετυχον Φ͵αδατα 

ΕΣ πλθμεῖι ραν το Σ π ῪΣ Π χωρίον πολιορχοιῦπες, οἱ μδὺ ἐς δΊΣΣ ΠΑ 

ὯΔ συλ 4Π} ὙΓ1} Γοσὶς νγΓΌ ΠῚ ! ὙΕΡΤΤῚ ἜΝ ΒΕ 
ΠΩΣ ΚΕ ΎΟΕΒΣ ὑλτπο δ ᾿ ἣ ἐφυΐον Ὁ πὸ Γα δεύτα Ὡσοςαν,Οὶ ἢ, ϑαΐσειγ.- 
ςοηξοταπτ, ἴῃ παι δέ [ρίας σιπὶ σατΓ 5 εν ΝΑ ΣᾺ ᾿ ἤβμες τ, πως 

ὃζ ἐχαῖς ἀπξαρογατ, Ηἰς τεδας σοη ἐξ 8, Αι 8, ἀμ τίβι ὑφαξυξπηβεγαλξ, εὐδα α, 
Σ 3 . : ᾿ , ἐν, Ὶ Δὐπρὰ 

Ο γε ἴῃ τεσ ΠΟ ΠῚ (ὐδάατα γεσεάϊτ ἄατ5- “τὸς σζζ τοῖς ἜΕ κ(ϑισι χα Οις ἵπαοις καιτε- 

αι πιαη ἀατίς δ οο5, ΠΟΙ ΠῚ Ἰητογογατ,ντ φά δι ἀοσύφιος. Καὶ ἰοος μϑὺ δὴ ἍΙφρα- 
ΡΝ Ἐπ ΓΟΥ ᾿ , -“ ᾽ ἃ τἸΒΠθθΙμΗ) ταβΡΕ ς πε ΠΕ ΠΑ ΒΕΙΣ ΤΣ ξάμϑυος ́  το ἐπτλναγωρῴ εἰς τἰῷὸ Γάδωτα 

ΨΡ Ω 7 Ν ὩΞΗ͂ΡΘΝ ᾿ ἄρ. 

χωραγιχαὶ πσοροζρίξας οἷς ἐδ ἀμφὶ ζᾷ αἰχμοιλωζᾳ ἔχφν, 4 ὺς ἐπορά ζετο ὡς ἐχησκέψα 
Ἀ 

εἰ Ἂ φ,,.- 

᾿ 



ξινίσω 

γῚ ᾷ δ) 

λωε, δέχ α ἡ ΔΛ ἡ ἢ, Ε ᾽ 

ταδὲ ξε- παμι πολλαὶ, ὡς! χα, συάν πον βου λουϑυὸν 119...) "ὮΙ 
γιὰ. ξό, 

ξενίσω - 

ΕΠ ΑΘΥΙΣ ΠἾ Β Ἔςἢ ἮΥ. 12} 
ἊΝ Γαδαπὸν ᾿ ϑητῶς ἐχά ἐκ τῷ ζαύματος. ἃ (ἀὐλάδτγαπα νἱογεξ, ὃζ ἥπο βαξξο (εἰς εχ νὰ]- 

ποράνομϑιῳ εἴ, αὐτῶ ἤδη ὁ Γαδοίΐζας ὄχι 

δέδενϑυος ὡζ μα ὠπᾷζωτα. ἰδὼν δὲ ὁ Καὶ. 
ΤΥ ΛΥΜΝ ἀτλτ, ΝᾺ ΠΥ 

699 αὑτὸν ποϑ)ή τε (αὶ εἶπεν " ἐγώ «ζσϑ9ς σεγιᾳὰ 

Ἐλισκενονθυος “πῶς ἔχε. ἐγὼ δὲ,εἴπενο Γα- 

δούζας ναὶ μκὰ τᾶς ὅκοις σὲ ἐπθμαϑεασόκϑρος 

Ἠϊα,ὁ ποιὸς τὶς ποτὲ φα:η ἰδεῖν, ὁ ζιαο τέων ψυ- 

ἰὼ ἔχων, ὅςτις οὖτ' οἷσὺ ἐγὼ ὁ, νει μού δὲ : 

ὀρϑυος, οὔτε μέω αἰνοουδνος γέ μοὶ ζὦ- 

τὰ δαξάν, οὔτε μά 47 πεποιθὼς αἰ τὶ 

ἐμούδ(εἰς γε ὦ [5}9) οὐδ, ὁτίοιιῦ, δὶ, ὅτι τὸς 

Φίλθις σὸι ἐδυζα, τί ὀνγῆσοι οὕτως ἐμοὶ αῦ29- 

θυ είος ἐξούϑησοις, ὡς γεοῦ Ὁ μϑὺ ἐπ᾽ ἐμοὶ 

5.9,» Ὁ δ), ἔλὶ σοὶ σέσωσμαιοὐ κα τὸς ϑεθς, 
“» 

"7 
οι- 

ὦ Κύρε, εἰ ἀῶ οἷος ἔφειυ ἐξωρχῆς,χαὶ ἔπαι- 

εδὸ ποιησοίμιζωυ, ἐκ οἶδαι εἰ οἰκί ησωμιζωυ πταῖ- 

δὰ ποτ᾿ αὖ ζοιούτον τὐθὲ ἐμέ. ἐπεὶ ἀλλοις πὲ 

οἶδα, στοῦ δδις, αὶ τῷ τον τὸν γε ἀοσυσίων βα- 

σιλέα., «σολὺ συλείω ἡδὴ πὸν αὐτῷ παπέροι 

δῤιάσαυτα, ἢ σὲ γεοῦ δερουται αϑιάν. χαὶ ὁ Κύ. 
λ ὩΣ ΒΕ (Εξιβ δον χε ͵ 

696 ασϑὸς ζξυτα εἶπεν δὲ ὦ Γαδῶτα, ἡ πο- Ὁ 

λὺ μεῖζον “σαρεὶς ϑαῦκκα, ἐμξ γιοῦ ϑοιυ καί- 

βς. καὶ αἰ δὴ τῶτ'᾽ δεῖν; ἐφηὸ Γαδαζας. ὅτι 

ζσούτοι ἂν πξοσῶν. ἔφη. ἐασουδοισαν πῖϑὶ ὩΣ σῶν, ἐφ, ἐασσουόασαν 

σε, Ὧοσούτοι δὲ μήϑδων, Ὁσούτοι δὲ ὑρχβιυΐων" 

πϑώτες δὲ οἱ παοϑγες τρυϑιίων χαὶ σεικῶν 

καὶ κα δδισίων. χαὶ ὁ Γαδαΐζας ἐπ ξατο, Σολ᾽ 
“» “νυ δ Ἷ ᾿ 2 ᾿ (ι 

ὡ ζὉ, ἔφη, καὶ Ουτοις πολλὰ αἰγαῦου δὸιεν οἱ 
Ὰ 4 ἢ “ ΔΩ: ͵ 

θεοὶ, καὶ πλιέτα τοωϊαϊτίῳ τῷ χαὶ ἴουτους ζοιού-. 
“ἧς : ἷ» 3 ᾽α' “ Ι 

Τοὺς 61). [σὲ ὅπως μϑὺ τοί οἷς ἐπτοηνᾷς ζὐ- 

ι ἘΠΕ πὶ , « ΐ ἌΣ 
ξένα, οἷα. ἔγώω δγωμα (91. αμϑὶ δὲ ϑϑοηγέ 

λ 

᾿ ξενίζεοϑει πρὸ φρατάκαᾳ ἀξίως τιν" κα- 
Ι δ ἐΑ 

μαν ᾧ ἐΐ- λώ; πε ποιημδθων χρλ καλαῖς συμβαντων. ο Ἀ 
λύς.1 ὅς 

ξενίσωμιαι Ἂ 

Ν ͵ Ε Ἧ ν » ͵ 

κοόδυσιος ὡτποϑοφυλᾷκά, χαὶ οὐ μεέτεοέ 
72 «ἢ » οὐ λ ᾽ ᾿ τ 

τῆς διωζεωφ" (δου λιονῦμος δὲ χρη αὑτὸς λαμ.- 
, " ", ᾽ », 

“δοντί τσοιήσοι, οὔτε ἀνα χοἰνωσοίυϑυος οὔτε 
Ν ᾿" »ἡ ͵ λ 

εἰπτων συ οὲν τῷ Κύρῳ, κατεθ4 πίω πσϑὸς 
͵ ΝΣ 

βαξυλώδα γωφαν. διεασαρυϑροις δὲ τοῖς ἵω- 

“οις, ὦ Κύρε,χοὶ Τξενίσωνϑο καλώς, δέγου (9 

Ποῖ Παθοτοῖ, σορποίςογος, ΠΠ]ροτρ ητὶ 
(ἀλάατας ΟΡ] ρατο ἰαπὶ να] Ποῖος Οσαιί γε, 
ϑαοηι ντας γεν ἤϊε, [τις αἴτὸ  ἀ το ἰδ αῃι 
νΠατί5, ἃ ναίοῦοσ, Εσο νοῖο, ἱηαυῖς ἀ- 
ἄλτας ς ἰτόγαπιὲς ρτοξοέϊο ἐροέξατιαπι νοῃὶ 
νυν φαηη, αιμᾶ: ναΪτιῖς τα} Προ οὶος τ, τὰ }} ἀΞ 
Πἰήχο ργα απ ντγὶ ; α απὸ, αὐτὴ ἱρίο ηό- 
(οἰαηλ, χα πη ς ἢ τῷ τ0] ἰη αἰρρασ, μος [1- 
ἑζαγιίην Παῖς ἴα γασορογίς, πες δα ἕξις ν]]ο 
ἃ Πιο γο] τᾶτιη]]ο 5 θεπεῆσιο ρεϊπατίηι, (4 
ἰάδο ἀπηταχατ, πο « εἰ ὲ ντίτις5 ἔπη α]]υἹ4 

Β ἅΠλίοῖς ν εἰ] ἔτατις αἀξοττο, νίαιις Δάοο αἰλουί- 
τοῦ οροσα τα {Π], ντ ἰᾶτη πιὸ αοά φάτίποι, 
Ροτίοτίπι; φαοα τα, π|5 Ππλ. 1) εος τρίτο, 
τηΐ (γγς, οτίαῃι {1 τα! ἷς ΟΠ] τη, ἢ 18}}5 [ηἸτῖο 
Παᾶζιῖς (απ, ατοσαιὶο ρεοσγοαίοπα; πασά 
(ςἴο, δῇ Α] πὰ {τ οὐρατηο αἀξοίζζαμα πα ]- 
ταγας ἔποείπη. ΝΔΏ} δζ αἰϊος αἰτογιι ΗΠ Πος 
πα, ὃς ππης ἰρίαιῃ ΑΠγείοτα πλοσο τορ, 
πλαἶτο Ρἰμι5 ἀο] τὶς ἃς πλοϊ εἰξια: ραττῖ {0 
οτοαίϊς, αι ἰδ] ἰαπὶ οὐφατο ροῆϊτ, Αα αιιαὲ 
ὕγτιις τείροῃ τ Μι (ματα, πο ππαϊο- 
ΤΊ σοττα τη γάοαΐο ριατογηηο, ἴα πὶ ηγς χά - 
τη] τὶς. Ετ αυ ἀπάτα ἐΠΠ|6 εἰ) αἷς (ιλάατα5, 
Οὐοά, παττ,τοῖ Ρογία αδ᾽ πασαγιητορο- 
τα; τοῦ Μεαϊ. του Ηγγσδηι, ἄΐηις φάθ 
αυοταποταάίμητς Ασμηθη!), ϑαοα;, (ὐα 6]: 
Εταδάακτας Δαϊςέζο νοτο: Υ οὐπιπὶ ἢ Ϊς, αἰτιο 
Ταρίτον , πγα]τα 1) Βοπα ἰαγσίδῃτιιν, ὃς {Π| 
Ρἰατίπγα, 4] φαξέξου εἱς, νὰ ὃζ πὶ ταῖος ΠΠτν 
γεταιη 605, ητῖο5 τι ρτα ἀϊοας ΟΥτε, ἔστοςν 

σὶς Ποίρίτίο ἐχοϊρίαπλίις : ἀσοῖρο Πᾶς τηῖι- 
ποΓγᾶ, Δ] 1α ααΐϊαειῃ ἀαγί ἃ τὴς ροίϊπιης. 51- 
τὰ] 4; Ρογπλαίτα αἀ αιιχίτ, ντ ὃζ γα ΠῚ (ἀσγαπι 
ἔλοοτο,αΐ νε]]οτ, ροΙοτ; ὃζ νπἰπιογίτις ἐχού- 
οἴτιις Ποίρίτἰο οχοίρεγοιαγ ῥγο ΓΟ απ 1|α- 
ΓΕΠῚ αἰσηίταῖς, 4ιια τὸς ὃζ ργαοίαγο σοί 

ογδης; ὃ ρίφοϊαγο {ποσοΠογαητ, (ὐαάαΠιις 

αδάαϊάβ 
Ογτὸ 414: 

2 ἐμὲ ΠΣ 

Παρ ες 

ὐΐοπι. ἜΧΊγο Ια σὸς ἈΘΤΏΙΠΪς., 4 ΡΟΥΓ- δνριγγρας 

(ςιιο αἱ ΠοῊ ἔιιδτας ραι το ρϑ ας νοοῖ οι 
ἴηι ἱρίς ἔαοίπιις ΠΗ το ηποάάασιπ οάετα: 
ΠΕ4; σοπλππίσαζα ΓΟ σπη Ογτο, πο 4; ας 
εαπῃ ἀοἶλτα, ἰῃ Γοσ! ΟΠ οτη νόγίι5 Βα γ]οπ 
{πταπὶ Ἔχοατγγίε, Προ ῦῇς νογο Ιρίπις ἐ4αϊ- 
τίθιις, τοχ ΑΠγτιῖς αὖ νγὸς (πα, ἤμο σο ξι-- 
σοτγαῖ, [προγις δος οἵη τη Ἐγπζ Εἰς ἐρτεσὶο 

ἙΟρὶ 5 σσσαγγις. Οπππηατιο (Ο]οΚ εἴς πος 

(αάιυμος ρεγοορηει, πη ρεταῇι ἴΠ εος ἔὰ- 
ἀπιὼν πτοῖς ἰὐτο ἱ ὄχιὼν ὁ ἀοσύόιος ἐκ, πῆς ἑαυ- Ἐ εἶτ, ὃ ταῖν (ὐατΠοΓΕ ΠῚ ργΠοίροίη τοῖς 

τὸ πολεως, οὗ [δὰ Ἔκαπεφυγέ ᾿ σζευτυγχά- 

γᾷ [μάλα δὴ Ἐσχουτεζᾳ γμμένον ἔχων Φ ἕαυ- 
, με τῆς: ! «- ἌΡ Ὁ ἢ γ}ὲν λ 

πους ον» τὸ ςξρατά κα. ὡς σῇ, ἐγγω ἢ μονοῖς ἐ) τς 
τος τὲς 

λαμ, 

Ποῖτ, τα πὰ Πγυἶτοβ α]1ο5.. (Δ ΐη ὃς σοΠΊρ] ἃ-- 
τος δεϊαποτιπὶ σαι ο5 σάρξ, ηιαϊη ας 
ἔοσις ριδάαπι 111 ταῖς ἀσεραμς,, αὐέοιτ. 

͵ οὐδ δεν »" ς Ἵ ᾽ ΠῚ ἡ ν᾽ ἥ ν κα δδεσίοις, ὁχητίλετωι , καὶ τὸν 7ε δηβῆοντα ΤῊ ' κα δοεσίων ϑἰστοκίεἰνᾷ, καὶ ἀλλοίς πολλούς, χαὶ 
δέ « τὰ ι ὁ ν᾽ ͵ Ὑ ᾽ “ ᾿ 

Το τα ησους δὲ πολλουὶ λαμθωνς τὴν κα δοισίων, χαὶ ὡδ αἰγϑγϊες λεία» ετυγχϑμοὺ αὐφαιρειται 

Μ 2 

ΤΟΙ 

᾿ξίάνωγς 



ΧΈῈΝΌῸΡΉΗς-5.}Ὲ 

μος πιδάο Αὔἤντῖας Οαδαποφεονεα χαὶ ὃ μδὺ ἀοσυδλος διωξως ἀπρας ϑασφαλὲς 
[5 

(16 
Διφ 
ας ρου ας, 40 τατιιηὶ εἴἴς Ῥαταθαζ, 

δγνὶ ρα ΓΟΌΘΥΕΙΣ, (αάυῇ) νεἴο ρύῖται αὐ σαίετα ΟΥἘ-- 

(τάς, σαν Θίρογα μη (Τα ρογαοβοῦαπε. Οὐγτις
, ν Οἱ 

ἐροές ἐ το πιο, ντὶ δείξα ἔμετας, οοσῃουίτ: ὃς οὔ- 

ὡ εἰδηὶ Οαδαίς ργοάττ, ὃς απ Ὲ1Ὲ ψυΐποτα- 

ταπινιίἀογέτ, οὐπὶ Ἰροϊρίεης, κα (ααδαταπι 

αὐττο δας, νεοὐξάτοταϊ. (Λἐτόγοβ σαάοιη 

ταδοσπαουῖία ἀϊπείδαοθατ, {ππαϊοίε ας» σ
α πὰ 

ΔΠς δε τρίς ἀαθατ ορόγαπα, ντ εἰ5 πεσε αγία 

{πρρετογοητ, λαίαπττεῖς π ραγεθθη σαγατίο- 

᾿ηὶς ματας ποπη 5 ἀς Ῥογ γα τη α 41181}- 

., δυικισηι ἴῃ Πυ!α πι6 4] τοθὰ5 ν ΕΠ δοηῖ [ἰ- 

᾿» δοητογ ορογάϑ {πᾶς σοπἰ πη σΈητ. Δάοονε- 

τὸ πιοϊεᾶ μος [δὲ «ρος ἀφοϊάγαθαῖ, 

ντααιιηι ἰᾶτη σα ΠπαγΘητ Δ}. αἰπύ ὁρ- 

Ῥοΐτιιπο οσπῃα: ΓΟ 1 Ρούς, ΟΥ̓́Τ ΟΠ ΠῈ δάρα- 

τίτοτιδας ας πιράϊοῖς Ποπλπ {πᾶ απ! ΟΠ 

ς ἔροτς ῃερ]οἐξιϊπὶ τοὶ πααοτοῖ: (εἀνο} ἰρίς- 

πιεῖ ἰηἰροξζουδ Πα ΟΤΟ {ππησεξετατ, νο}1- 

Ρίς ἢ πος ρογῆσεγο ποῦ Ροίϊος, ρα] Πηϊε- 

τοῖοῖ, 4.1 σα γα πα ΘογΓαΠὰ ΘΟΥΌΓΟΙΙ. ἈΑστυπι 

ααϊάοιι ἱτὰ [6 τ Ε τ] ἀσάεγαητς. Κὶ δ᾽ ρυϊηχῖ 

αὐτοσι {Π|ΧῚ Ποτ, πσπιβοατὶ ρυοο πα ο- 

Ῥοτγαιαῆις, νττοΠ]ποταηι αυΐάδοι ΓτΙΠΟΙ- 

ὉὍρὼ σα ΡῈ» Οαάιυῇ) νοῖο ψὨἰπ ΘΓ ΘΟΏΒΠΕΠΗ εὐ δὲ 

ἀπο παϊαίηοά! φαδάαπι ἴῃ τδάπιην δάτα τ: 

μίαν, Ἡαπιαπαπὶ οἷς, φασά πὸδὶς αροϊἀϊτ(ο οἢ). 

ἘΝ δπιοος, αἰ Ποπτίπος Πητ, γγαγος ΠΉΓΗΣΗ 

᾿ νἱἀοτί,ιθα Ζυΐάσπῃ ἰςητοητῖα, ΠΟῚ ἄεδοι. 

»Μεητο αὐτεῖη οχ οο, φιοά σοὨτίρσις, ΒΟΗΙ 

5 ΔΙΙΟυἑας ξεαέξας αἀ πος τοί: ΠΙΠ ΓΤ στ 

» ἀιίοαηνας, ἐπι Β οἰ ΠΙούες σορ ας, ααδίη μο- 

» Πιππιοορία ππτιαῦ Ἐχθγοίτα τοῖο ΠΗΠΑΠ 

οὐ ἈΠΟ ]Ποπάας οἵο. ΝΈαας [πος ἃ πὴς αἰ οἸτα, 

» αἷτ, πὸ ἀοίσεγο αἰ πιο πὶ οτίατη ΓΙ ΠΟΣῚ ΟΠ 

Κ ρτΠο ΠΠπς ργο πο ο], ατο {τορτ5,4 Δ Πὴ 

» ΠΠ04 Αἰοτῖτ, οὐαὶ φαο Οαάτπι5 προ εχ 

»1ὸ: [64 ἢ ἡπ|5 τ σαὶ 110 σοπιπιιιηϊσατα Σὲ 

Ὁ στράταν, Ἵ (τίς νἱτίτιπη δα Οροτη ἔεγεη- 

» ἄχτι παδοαῖ, ἤοτὶ φαϊάοπι ροίϊο, ντ ἀςοὶρία- 

Ὁ τατ: αὐ ΠΠπ64 ετίαπα ροῆς βΒογί,νε ροῦ Θο5, 4] 

τ σόιηαποηῖῦ, μοίξος ἀσοσρτοβ δστταῦ δῦ 115, 

" αϊππτορτοῇη. Ουἱη δέ αἰ πορόεῖα ας 

Ὁ Ποῆι ιοοετο βροτοῖς, οο4; πιοάο ἀπηίοος 

"» Ἰηταῖὸ ςο!]οοατο. Ατα; τα ἤστ, νε πα φυϊ 

Ἢ 15,4} ἀιοεΠ τίς, θαι; (ἃ αὐ οχεγοίτας γο- 

»Ῥοῖς ρξάεαι. Οὐ νετο ἀΠοάϊτ,πεα: οοια- 

» γηπηίοαι ρεῖας, 460 τάχα πτ: ΠΠ| Π|}}]} δα- 

» τῃοάϊ ἀϊποτῇ δος ταῦ εο, ἢ (ΟΠ ΑΙ] 15 Ε μαξ ἐγὼ ἔνϑα Θιωράγμα ἐϑετο δα μδιν 

» οχροαιτοηξ ((ἴρεγα νος. ϑράοηϊπι Πα- 

γ1αὰς ἐλοϊποσῖς σαί, νυ οἷξις [6ο, ΠοΠ Ιοησο 

ταπγάοπὶοχ ἰπίογαα!ο η Ποίτς νη ]σδὈὶ-: 

μας: (εἀ ν οἱ ρυίπηαπι ρυᾶῇ Γπουῖ τα. ΘΟ νῸ 5 

υ 

3) 

3) 

ξ 

: «ἡ « ᾽ 
Ὁ τω ἰτουδύοντι, ξαπατήσανι τὸς πολε- 

Ἔἐσαίϊάοι ἀποᾶπη, ν ΒΪ τος οἰ φοίτα, ΠΠγ0}14; πλοττιιος {Ὁ ρο] οπιις, ἤπὰ] ΠΟΙ διις, ἢ Γλδας ἘΣ ἕ ᾿ - Ξ Ζ 2 γοΐος, οοπάοπιας; Πρ αἰ ο5 Ιοηρο ΙρΗ5 οἵϊς ροτίογος, ν οἱ ἐς ἢὶ ΡΟΠΟοτοβ σης σεπίσῃι: 

τΝὺς αὶ ΟἿΥ ΕΓ 

“Ὰ » 

εἰ απτεϑαπετο οἱ 8. κα δουσιοι ἐσωζοντὺ 
“δος φρατοπεδὸν ἀἰμτὶ δείλξω οἱ ασόϑτοι. 
Κύρος ̓  ὡς ἤοϑετο Φ γεγϑνῦς, αἰ τὸ ζύτα πὲ 
τοῖς κα δοέσιοιξ, ὃν τίνα ἴδοι τεδωμϑρον, αὐα- 
λαμθαϑων, τῦτον μϑὺ ὡς Γαδατὸν Ταπέ- 
πεμπτεν ὅπτως ϑεροισγέ οιπο, πὺς δ᾽ ἀλλοῦς 
συΐνκα.τεσκζευτ,, χαὶ σἥτως τὰ δπχυτήδ4α, ἔγοιεν 
σευ εὐτεμίελιφτο ᾿ Σρωλαμᾷαϊων τ δμιοτ- 

μιθν ᾿αϑρσῶν σκενέπι κεληζᾷ (ω γὸ πῦϊς (οιὉ- 
Β τοῖς οἱ ἀγαϑοὶ στευεπιποιᾷν ἐφελοισι) ὼ αἡιώ-- 
ἐδιος μᾶντοι [αὐτὸς Ἐμεῖς δῆλος ζῶ ὡς 
χ ἀιλῶν δῳπνοϊεύτων,Ννίκαι δὴ ὥρᾳ εὖ, Κό- 
ἜΡΡΕΙ σεεὺ τ ὑπηρέτεις Ἂὸ ποῖς ἰαΐβοἱς,οὐδέ- 

γᾶ ρα παρέλιπεν; δλλ ἢ 

πῆης ἐφεώρα, ἢ, εἰ μιὴ αὐτὸς ὀξανύτοι, τέ μπὼν 
Φαγδξρὸ ὠϑζους Ἰϑερανπἀσονζς. χαὶ τότε μϑὲ 
τως ἐχϑιμκἤϑησων. ἄμα ἢ τῇ υμέ 

2 

ὠξτο 

᾽ 

αὐτῦ- 

ϑερῳπεύς 

σοντας. 

5, 9εοαϑ 
πυνταζ 

; τή ἡμέρα κυρυξας 

σζωμιέναι  μϑὺ ὁιλων ἵοιξ μι}. Ως τὸς " (ζ, "Ὁ ἐπίρλθι »Τος Ὁ κα- 

δέσιες πλυζας, ἔλεξε ζ, δε" Αἰδρες σύμμω- 
Ὁ ᾿ "0 ͵ ἣ λ »κ Ὁ ᾿ ! ξΥ Ζ φὐθοννο: Ὁ γεγγρηνϑύοι παϑὸς 3 

)ὰ εἱδρτομᾷν αἰθρώτιες οἰζᾷς, “δὲν, οἰ {5}, 
, 3) ͵ ͵ 3 

βοβαλες γὲ αϑῳ πεὶ ἐσμὲν γε) μημέ:: 
"" ὅπο } γῇ » “ ͵ ι 2 ᾿ υ δι: ἀι στολάύσοι τί σ,γαϑον, 

ζ μαθῴν μήποϊε Δι “αὐδᾶν πὸ Φ Ὁλῷ δυωυαε.-- 

Ψμὼν αοϑενεςέραν “δ ί ᾿ οὐὐδνέφεραν πολεμίων δυοιυάμίεως:. 
'Ξ λ ““,»»"» Ι] ς 2 -“ ΕΣ 
Ἵ ἀεβνδς ἘΡΕ ΡΣ ΈΣΦΟΣ: ᾧ δὲ! πο]ε χαὶ ἐδλάσ. ζ ὅλ ἔτος 

σϑν! τὶ μόθάῳ ἰένοι ὅπου αὖ δέῃ," γεεῦ ὁ κα δου- φ"»λέίω, 
ΕΥΣ ᾿ βιὰ. 9 ΜΠ ΕΗ ν Ξε ο 

ἐς ὙΧΕΝ δλλ Ζύπις] χοινούϑυος ορμμου ΤΟ κινόμια- 

τῶ χάνω (βουϑήσοι,, ἔς! μϑὺ ἀπα τη ϑζεσοι ΩΣ ) 

βίους, αλλοσε ῥέψαι ἰσπὸ Ὁ ἀὀξεοληλυϑύτων" 

ἐ51 2 ἀλλα παρέηθντα ποραγλαζᾳ τοῖς πολε- 
βιδιξγτεὶς φίλοις ἀσφάλᾳαν παρέχφν. κὺ ὅτω 
ἐδ τ θλῴεὶς ὧν ὠπεςαι, δι ὀξαρτήσεται 
-- ἐὰμες 2 ἀπελθων, μὴ αὐαχοινωσοιδυος 
ἀροῦν 1. τί ΔΙ αφορον παοί ἢ εἰ μόνος 
ἐφραΐ (ἡετο.δλλλ᾽ αὐτὶ κδὺ ζύπυ, ἔφη, ζιϑεὸς 
“υλη,αμιξίυθῖθα, τὲς πολεμίοις σέκ εἰς μα: 
ραν δολ᾽ ἐπφεδϑυζοχιςα αἀφιςήσεϊε, ἀξωῳ ὑ- 

ϑουψοιϑῳ τὸς τιλέυτήσανζς, ἅμα ὃ δείξο- 
μδυ τοῖς πολεμίοις, ἔνθα χρῳτῆστω νομιἰζῶσιν, 
οὐ ζῶ ἀλλοις αὐτῶν χρείους, ὦ ϑεὸς ϑέλη: 

λα 
ΧΟΊ ὁσζως 



᾿ 
καυσυιίᾳν 

ὑδέωσο - 

ΠῚ 5 ΟΊ Σ᾽ ΕἾΔ, 17 
καὶ ὕπως γε μηδὲ ὦ χωρίον ἌΔΕΣ ὁραΐσιν, ἐν- ἃ Ἃτ4; ετίαπι οβοίοπιιις, τ πο Ἰοοιιπὶ υ!ἀοηι ς 

κύνας ἘΝΔΕΡ τν ἶν ΚΟ ΏΔδὲ μΡ ἹΠαΠα]αοητοῦ πτιοαῆταν, φιο]οσὸ (Θοἷος ϑγς χαυτέχαινον ἡ τός σὺ μιμιαυχουο᾽ ζω δὲ μὴ) : 
, ΜΟῚ ΕΝ ΠΟΙ γος ᾿ητογεπιοῦπηῖ, 510 δα πιογῇ πῦ ρτο- 

αὐτεπεξίω σι, καύσωμδυ αὐτὴν (ᾷς κωμας, ἀϊοτίητ, ποθηάοσλις ξογιπινίοος, ἀστιπῆ- 
͵ Ὰ , «“ Δ ἜΣΤῸᾺ ΟΣ ἥ ὙοΣ 

χαὶ Τδηώσωμϑυ τίου χωφϑὶν, ἰνα μη μας ἐ- ΦαΟροΟρι]αθιπηγ, 6 Ἰατίοίαπα ἐς σοπίρο- 

ποίησαν ὁρώντες ἀὐφραίνωνται, διλλὰ τὰ ἑαυ: ἕξι οογαΠΊ, αι ἢ ΠΟΚ ρατγάγιηῖ, σαί Ὠτ; 
3 ε ΔΝ Ἵ Ἵ Ξ- Μὐκακαϑεώρϑροι δμιωνται. οἱ νϑὺ δ ἀλ- {2 ἱπτιεπάο τη] ργορεῖα, ἀοϊογοπὶ ίξῃ 

»" Τα λον ἐν Ὁ ΠΣ ΗΣ αὐ πόνος. εἰθαεν Ἰτάχιε νος, μαι, 411} ργαηίαχα ἰτο: 
ἰ ᾿ 5 μ : Ξ 

ἐκ υώξι ἐσ τῈ ἰογτῈς μοὶ «Ἐὼ ΘΟ σΘΟ γος αὐτοῖη δά) ρείπλιπι Βἰης ἀϊρτεῇι, 
ῦϑρτον μϑὺ ἀπελθο ες Ὁ έχθντὰ ὑμδν ας χρηοίδνοίξζο δ] ]Π πο Πα ἀο!ρίτο, ας οὐαὶ ὠ 

ε Σ ΕΥ̓ ῷ “ « ᾽ ΟΥΝΝ . Ἔ : τῇ - Τὴν ἐλεαῦς, ἡ πῆρ ὑμῖν νομὸς, οςτίς ὑμδμ ἔχα- ρεῖῖο νοδὶς ργαπε, δὲ ουπὶ 15 Δο πορὶς ὦ 
᾿ - “ ῃ ΑΕ" ᾽, - ᾿ Ξ ὌΝ ἘΣ ΟΣ δεξιοὶ σορδ οὐμμλν, εν τὰ ἐς ἀεέπείῦι άνο:, ΤΑ Ἢ πιο- ὡ 

ἀλΑ ον ἀδεον ἀ κεν τς. Ηπης νὈ] ἀεἸςσογί τς, ας ργαπῇ πο γιτς 
“δ9:δεναϑε᾽ ἔπει δϑδὺ δὲ ἔληοϑε χαὶ Σ ριφήση. Β δ »ὯΓΡ » ὦ 

; ἀρ ει φι ἀεϊεδειπι δά τὴς πλίττῖτο, Αταιις μας 1] 6 - 
2: πέμματε «σῶος ἐμέ τὸν αἱρε)εντοὶ. οἱμδρ σογαης. Οὐγγαβ αατοπὶ οἀιέξις ΠορΙϊς, Ρο[Ε- 

δ Ὁ) «οὶ »Ζχοῖδ 91.,!} ῬῊΞ ι 3 ε Ὲ δὺ ῦτα ἔπραξαν. ο δὲ Κύρος, σὴς ὀξη- 4ι4Πι1}}1, το πὶ (δά τι1} Ια σεγαηΐ, (πππιῖπ 
Ν ͵ δ ͵ 2 ͵ Β . ΣΝ Ὁ ν »αγὲ Ὁ φρώτάυμκα, χαὶ κα τέφησεν εἰς ζᾳξιν δεῖς Ἰοοιιηῖ τἀριμῆε; ᾿πτ. ντ Ρτορτογίς 

ΕἸ ἢ ΠῚ ἈΣα Ὁ ΘΟ δ λολως, ἈΝ  δυκα {ποτυμὴ δοίεπι ἀποεγεῖ, απο (δά ]ογιΠΊ, 
μϑνυ Ἂ ῦῦ 2 : . : : - Ε ἐ ΠΕ ΤΥ ΠΡ ΝῊ Ὑ ν Ἢ ᾿ ἰηααΐτ, απίπιος ἰτογιπὶ Θχοίγεπλις, {1 α- 

πλησϑ αὐτί. ἀγᾷν τέων ταξιν, Ἶ ἘΘΕΒΦΥ ᾿ Ὁ ἀςπιροτοτίπιι5, Ηος πιοήο ργοξεξ!, 
δοιυωμεϑου,αναϑαρρινωμδν τός ανδξρας. οὐ Δα ]οοιιπι ροιιοη Ποητ; δὲ ὐλάιηῖος ίδρο- 

1 », ἃ ! μ . - . τω δὴ ἐποράοντο" χαὶ ἐλϑον]ες ἐθουπῆον μὃν Ἰςθδητ, ὃς ἀρτιπὴ Ρορυαβδητιιγ Οὐ οα ν θὲ συνῶ κέ 
τα ποις δον ϑὺ τὼ χώρων πορμίσοιγ- ἴαέζατη 4 εἰς οἵδε, ὁοπηπηδάταμη οχ μοῆ - πο όν μῇ 

ΟῚ Ἂ - Ξ - [7 
Ἶξῶῶπὰ " χθοιζ  γχν αι δδα δὰ πῆς ςο (ξουπὰ ἐετᾶτοβ, ἰῃ γορίοηςπι αδήαστα γο- εἰείρων, 

{1} ζω Ρ ἡ τη ΠΣ ἢ εἶ (τ. Ὁ υ1ΠῈ διιτοιη αὐ αηίππιπι Ογγο 
πολεμίας ἔχοιϊες ἡπνῶν Ὁ πίω Γ αδεωτα. ἫΣ δεοιά δε, Εἰιτιγιιπη, ντ 41 44{ὸ ἀςίεσοτδς, 

[ ε ᾽ ᾽ 3 - Ξ - 
γοήσας δὲ,.τὶ οἷτσοὸς αὑτὸν ἀφεφηχότες,ον- αιοά «Βαῦγίοπο πὸ Ρτοσα γοπηοιὶ εἴδη, τ ψΣ ἵ ι ΠΕΡΗΒΑΣ : ΠΑΝ: τες πλησίον βαξυλώνος,κα κῶς πείσονται, δ Ἰμίδες δ ΠΟ Ρ ΜΕΙ Ρταίξης ’ρίε ἰςπι- 

᾽ ᾿ ν Δασιοῖ: ΠΟΙ [ΟἹ 1Π| 6 Ὸ 5 Ξ ἥ πο κ᾿ εαίενητα Ν᾽ ον ταὶ ὑ αῦα ἡ α ιυλνν. ῥοῦ {πὶ 08, Φιοτηιοῖ οΧ »Ἥῳω ω 

ΕΙΣ ὙΝΝΑ, ποίξίθιις ἀϊπιίτγορας, Αἤγτεῖο ἐΐςοτς ἰιηΠτ, 
μίων ἀφίη, χαὶ ἴουτοις ὁκέλδυε λέγειν τῷ (ςἀ πη 0 εείδπι σαάιισξατογο ἀθπιηιίαατ; 

2 ͵ ΡΣ ΔΉ ͵ 35, ΝΗ ν ΟΕ ἴ Ἶ Ἶ 

ἀοσύσλῳ, χα αὐτὸς κηρυχο ἐπεμλψὲ πσθῦς ἰ(ς ῥβαίδτιιϊπι, ν ἀστίςο 5 Ρατοογοῖ, Πα Π]44τ|6 γγιὼ 3 
αὐτὸν λέροντα (τα, ὅτι ἕτοιμος εἴη ἐῶν πᾶς Πιοςαάῆςοτοιὶ ὨἰατΙα Πα 6 πη δὲ ἱρίς ΠΠΠ0-- στίοοιν 

. τὸ ᾿ Ὑ7}5 ΙΝ ΕἾ τ' ἦ ὩΣ Ἰδτϊ ἢ - - ρατοοηαῆβ ἐργαζουϑύοις τίω γἀῶ, χαὶ μὴ ἀϑικεῖν, εἰ χαὶ τῶ; αἰ 44 {ς ἀεέςοϊῆεησ, Δστίςο] ας ρογγη 
) - «ἐπ {εἴ 

ΣΝ ἢν ἐν εμν ἀπ τσ (υτιις οἤςε, (μ45 νε ορεγας σόγοητ, ἂς τιὶ 
ἐχεινος βούλοιτο ἐαν ἐργαιζξοϑαι τς τς. αίάοπι, αἰ, οτἰαπγῇ ργοιιθοτς ρος, πΠοὰ ΠΡ ͵ ἘΠΡΡΟΣ ! " κ ΐ 
αὐτὸν αφεφηχϑτων ἐργαζας. καὶ τοι, ἔφη ,σώ ῃΠ ρᾶιοος ργομίροθὶς; αιοα ξογιπι, ιΐ 

Χ 3... Ἃ ! Ἵ 5. Α ͵ [9] ἢ ἃ ἵν δ { ᾿ ΠΡ. 

Δϑιυ ζω χα; δεωυὴ κωλυφν,ολί,ϑις τίνας κωλὺ [γα πιε ἀφἔοςογαητ, οχίριιις Πτροτίορο νος 
σῆς" (ὀλίγη ὙΣΡθι γῆ τ ϑϑς ἐμξάφε- ΤΟΡρογπλτιογ, Δπρ Δπὶ ἰδὲ ἀϊτιοπειν οι]- 

; τὶ ἀλε  Ρ  Το ν λθᾷ εἴς [απ εοτειήροις, 4πο τέλια οο]- 
φηχϑτων) ἔγω δὲ πολλζω αν σοι γώ ἐῳξω ο»- τ΄ τὰ τ ἀν τιν δα ετα ΚΕ  ππ 

ΤΕΣ τ ΝΣ ιν Πρξδείαητ, ἢ φαϊάειῃ ὈοΙ]μππ ἔπεσι, 5 φαὶ 
ἐροὺν ἐΐ). εἰς δὲ τίωω πῷ καρπού κομιδίωυ, ζὼ Ροτεηκιοσ οἰξ,Πο5 πχεα δητϑτία οοΠ ρου: πὶ 

- δι ὃν. 

“ ̓ ν 

. β 

“- ς - 

ΕΒ 

- “᾿ 

ΓῚ 

ὁ ἤχικρα υϑὺ πόλεμος ἢ, Γοκρα ν᾽, αϑὲὺ, οἴαι, χομμί- Ραςξ [ΠΠ ΠΟ γίπιι5,τι (ΟΠ οοτ ἃ ἔλοϊος Θά 
δ (δ οἷ. 

μα, καρ- 

πώσετοι " 
Ἶ ἣ ΥΩ ἘρμῚ μ᾽ ᾿ 

Ἴ ὁπλι δϑῦ ου σοι, ἢ τυ σῶν ἐμοὶ, ζούτοις, ἔφη, ὡς οὐ δὺ- 

Γ 

ταυτὰ 
͵ 
τὰ, 

ἐπεπι)ον- 

“αὐ τὸ τὸν 

βας. 

σεται" ζωὼ δὲ εἰρζεϑη “δύνται, δηλονότι σὺ, ἔφη. πξην ὙΠ ἐδ με μνᾶν σμῖς τα ει: [πη1- 
᾿ ν, » οορ ὦ 3" Ϊ ταογατη Δα ΠΟΓίτ5 Π16 ὁ Ιῃ πος. 1Π- ὡὼ νδώ τοι τὴς πὶ αν ἐμδμ ἢ ὅπλα αὐταίρη- ἘΡΕΥ ΝῊ ΠΤΗΣ δἱπην ὙΌΣ 

4αυΐτ, ρτὸ ν 1 ντεγα: υἱπισαδίηγῖις. (πὶ 
Πὶ5 πηι ηἀδείς σαἀιιορατογειη ΔΟ]οσαυίτ. ΑἿΣ 

͵ ε Ι 3 “. ͵ » Ἐχ: ’ Ε ᾿Ξ ΕΝ 

νωμμεῦτι ἐχουτερϑιὶ ἀμευτμθα, ζαυτα ἔζιςει- (γτὶ) νετο, υῖ ἴιας αὐά ] τς. οἰπηϊα πος 
Ὧν ᾽ φαὐ 3 3 Ἁ Ε 

λας ᾧῷ κυρυκι ἀπεπεμπει.οἱ ὃ ἀοσύθκοι,ἐπεὶ τς απταα ροτί πα οηιπητοροιη,, ντ ας 
ΕΣ - Ι 3 7 ᾿ ᾿ Ἵ ΪΠΩῚ ἱ 3}] - ἡκεᾷ Τῷῦτα, πϑύτα ἐποίων πείθονες “- βα- Ε Δαπηλίτζογοῖ, ἂς 4ιιάπι πη  ΠΙ ΤΏ Δ1Π} ὈΟΠῚ ΓΕΙ: : 

, Ν Ἐροο τς τ᾿ ἀτππὶ ἔλοοτοι. Αἰνγίας νοτο, ἤτϊι σεητὶ 
σιλεα συγχωρῆσαι ζᾷυτα, χα! οτισμμικροτατοὸν ὅ 

Ψ, ͵ ἘΠ ΤΕ ΤΡ κι ἔμπα ορίοααυτης., ππ6 ιοά ἰάεπι ἃς ᾿ρίς 
πολέμου λιπειγ.κ) ὁ ἀοσύθλος μϑρτοι, Εἴ τευ πὸ ψΕ]]ετ, ας σοταργο θαι, [ταήτις ραξεϊς ᾿ηἰ- 
Τὸν ὁμοφύλων πφοϑεὶς, εἴτε ἡ αὐτὸς ὅτω βε- τὶς σδπιοπίτ, ντ ΟἸΠῚ Δρτὶ ΟἹ 5 ρὰχ οοῖ, οτπὶ 
ληϑεὶς, σεουήνεσε (τα. ἡ ἐδῥοντο σεω ϑῆχα!, ἈΓπηατὶς δΕ]Παπι. Ηαο ἰδ] τα ἐς ἀρτίςο]ις 

τοῖς »ϑὺ ἐργαζομϑροις εἰρζεύην τοῖς δὶ, ὁπλοφόροις πυλεμογ φωῦτα μδὺ δὴ ἰξὶ Ὁ εργα- 
2 Μμ 
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ἜΤΙ ΉΕ ΡΝ τϑ μδτα ὑπ: ἔτος ἢ Α γῶν διεπέρακο ὁ Κύρος Καὶ οδύζι ἡ 
ὙΠ] οπτίη ἀϊτίοπο πα σο!]! σατο αῆιτ: πος 2, γ,ἷν ζιὲ οδὸ ἑαυ φίλως ἐν ; ἜΣ 

: κίηγῶν ὦ Ἔ 
βίππι γεγο ἀϊίοπεπι Ῥοραίατ νπάςοιιπι- ἫΣ τς μδρ ἐν Ἡλμλελελθυσισλίεῦτα 

ητπὸ ροῆεπε,, ντ πλΠΙτία (Οοἱἷ5 ἱπσαπάϊοῦ ἐν α α μμμΝ θομι ἑαυὴ! ὄχικρ α)εία" Ὁ ὃ ἢ 
, ἘΝ ΕΣ ε ᾿ 

πολεμιέων, λείαν  ἡϊαιν, ὁπόθεν δοεύαιγζο, ὕπτως ἄκι;. “ἢ εἴϊοι. ΝΝατα ταπιοτί σοπηπ θαζι5 Πα]}|5 Ρα- 
ὺ ΞῊ - Ἶ 5, ΕΞ δῇ “ ͵ Ἰ 1π|ὶ ἐ ἢ 

ταγοῖαγ, ταπγθὴ δδάεμι ρου σα ργοροίιτα. οἰ ἡ φρα τοὶ ἡ δλ ων πρὶ ἫΝ ᾽ ῬΓῸΡ Τ φῬ γ τὸ ς συμιμαίχοις. οἱ υϑὺ γὸ Τήορας τ τὴ ΡΝ ; : ͵ ἐνῶ 
ὉγαΠτ: αἱ ἱρίαι ΠΛ τί απα ̓ουογοτα οἤοοῦο χίνδχουοι, οἱ ὐϊζὶ͵ ὁ αἴά., ξρῶμεαϊν(οζλι πτοία 

νίάἀεβθαταν, σιοά εχ μοίπἰπι γοσίοποδη- ΠΝ. ἐν ϑα, ϑον κυ ον ᾿ 

ἤοπας μαδεγοπε. Οἴμππι διιῖοπι Οὐγτι (6 με ΤΟΥ Ὸ ἫΝ ὑήζς νῷ ΕΝ ρον 

ἸΔπι δά ἀπ οεἤϊιμ ραταγεῖ, αάοταῖ δ άαταβ, ΤΥ φραΐιαν εδὺκᾳ παρεέχήν.επεί ἢ παρεσκά.- ὃ φραΐ᾿, 
τειαν ἀζετοὸ Κύρος ἡδὴ ὡς αἀπιων) παρῆν ὁ Γαδεί- ῃ 

κ, λα πὲ δῶρφι πολλὰ ὁ πϑυίρια, φέρων χαὶ 
ἀΐων, ως ἀν δξ οἴδεε μεῖθαβ, ἡ Τἵγπωοις [ε πολ- 
λοις ἀφελοιῷ ἢ ἑαυ ὑπσίων, οἷς ἡπιςήκ4 ὅζε ΠΑ ΗΝ Ὶ 

Ἵ ἐχιξολίωώ. ὡς δ) ἐπλησίασεν,ἔλεξεν ὦϑε᾽ ὦ ᾿ 
Κύρε,νειῦ »ϑὺ σοι ἐγὼ Ἴ ἀγὼ (τα, ἵνα, εἰν τα δίδομα ἦ 

παρϑντι γ,οῇ αὐζῆς αὖ τί δέοιινόμαζε δ᾽ ἔφη, ὁ πος 
ζρλαπόρτα ἐμὰ, σὰ ἐἢ. οὔτε ὟΣ ὄὅφην, 

πρυαχνος ϑρῦ Τολυν ἀφνδαονάνρνλμτοῖ 
λείψω τ: ἐμὸν οἶον, αὐάϊκυ, ἔφη; σεεὸ ἘΞ 

ΟἿΠῚ ὅζ σΘΠτ5 ΠΟΙ Έγπι., ὃς ΠΟΠΊΘη Ἔχτίπ- δῇ ἐς ἐρῶν: ΤῊ ϑολλς ε πὐρνωΣῳ 
σαὶ. Ατημς πα ρετροῆπις ππη, ταὶ Ογτα, γλύος Ὁ μενος (Θυτὰεφη,ὦ Κύε (ομνυμ 
(Ό δος ἰατάτας τείξου, 4α] ὃζ νἱάοητδέ δὰ- (Ὁ σϑι ζει λους δὶ ἐν ὁραῖσι πόρτα δ ἀκέτσιν) ὅτε 
ἀϊπητ Ομ) απ ταπλση Πἰ81] ἠϊα!τη,; αι ὅτε αἱ 

χν 4 ιΕ ᾽, ͵ 

ο,δον ΘΟ σὰν ἐἴ τ εἰπτὼν οὔτε ποι: 
ΑΝ πεν Ω ο ΣῈ ΓΕ. δ δα " [ ἢ Π1ΠΠ ταγρα. ποαιῖι ΔἸ Χογίμη., ΠΕΠΙ6 ἔξοα δὲς ἔπαϑον. ἡ ἅκα Φῦτα λέγων κα εδείκρυσε 

Υἱηχ. δηλ] ας παῖς 4 σε ης, Ογτιι πηι απ τ «ας ἢ νεν λη ἀπ Νὴ ῺΣ 
[οττον ἱπαν τις ἀςθρίογαυίτ, πε 4; Ιο αὶ ρΙαγα “ ἀν ν ψΑ πήβ ΧΕ Ή ηδηδυν Νὴ μρλε. μπ 
Ροταϊς Ὁ αἶα αἰ Ἰτῖς Οὐγτγιῖσ, σΟΠη τη ΠΤογα-- πῷ ἢ ὁ Κύδος ΦΣΌαΣ ΙΣ μϑι παλοῦς ῳκίρεῦ 
τα ΠΟΙΆ  Πἰσ σα] ατηϊταΐεγη, αἰχῖτ: ΕΠυ Δ ΠῚ αὐτὸν,ἐλεξς δὲ ὡδε" θηκὰ πὲς μδϑιυὕπαοις δέχ: 

εἄιπιος ασοϊρίο. ΝΝᾶ ντίϊς εἰ δὶ πος οτῖτ, σασᾶ «ἰα!,ἐφησέπε γὸ ὠφελήσω, ἀι)νουςξέροις δους 
οο5 ἀαταζας πὸ ΠΟπη Πἰ δας πγαίοτί τα {ππ- 

ὃς απαπι αἰϊα ἀοπᾶ πλαῖτα γατίδητιο (σοι π 
αἀίοτεδαδι ὃς δάάαοοθαῖ, νοΐττ οχ Δρ]4 
ςορίοίλαιο ἐοπλο; τα πη ρογπλαίτος σα 05, 
{ιἰς ἐααίτθι5 αάἀστητοβ, 4α θι15 [Δ ΠῚ ΡῬτο- Β 
Ῥιτογ 145 ἱπΠ 1.5 Β4οπχποη ἤΠαδοθας. Υ 
Ῥτορίας ἀσσο σε, ἱτα Ιοτπτις οἴ: ας 
ὉροἸᾳπὶδάάποο τἰδὲ, ταὶ Ογτγς, αυίδτι5 [πῃ 
Ποοτοπίροτο να]πὶ ντασὶβ, ἢ ααίάοιμ πο- 
τα πν ΔΙ Ι4πο εἰδὶ Πτόριις. Εχη ίπταύο σοῖο 
Ἅεθες, οτίατη αἱ, ιασπιοα πης, οἴ τα. 
Οὐΐρρο ποπιο οἱΕ, Ὥθο νπη]4πι οεῖτ, οαὶ 
ἘΧτΊΘΠαῖο ἀοηλπη Π164Π} {{ππ ΓΟ] τας: 
{εὐ ποςεῆϊξ οἰδ, ἰπ χαΐς, πλς πηογίξητο, Πγε- 

ἵπες δὲ 

ΤΟ ε- 

ημάτηην 

Δ οὐ γρύρῦ ΟΣ ΕΣ ΝΣΝ, Ξντ ΔῊ ἘΆΡ. δν γὴν “ : Ἰ Ἶ (ὲς ἡ γόων σϑι Εἴηθν ως ἔοιχεν ἐγώ πε [οὗ δὴ Τἐγῷ πὶ 
γησιῆςα, ἀϊο ργοί πε 15: π4Πὺ4ουαπυηοΟο. ὁ, , δώ ῷ ΚΣ ΚΑν ἃν Δ ἈΠΕ ΝΩ ἡ 
ἤἄμχεῖς Ἢ Ἂ τ : ς ἕ Ὶ 
Ἔπο ργαρτ, νεῖ φυίάεπι δάρατοτ: ὃς Ρεγίοαπνο- ταλῶν ἐπε; μοι) ἴω ἘΝῚ ΠῚ )ευῆϊον ἜΣ 

: : ΣΕ ᾿ ὶ ἀροῦν, ἈΣΘΟΚ ΒΟΣ ὙΛΡΟΕ 
ααϊτατιπι; ουἶπς ἀε Πάετῖο ἰαπηάπιἀτππη ἰπ-- - ἐχσπληρωσα εἰς τὸς μυθιδς ἱπαεάς. τὰ ἢ ἀλ- ὅῆπϑυ- 
οοπῇας {ππι, σα] τ του Έχρίθθο δα ἀδοεπι ο- Γγγλφ δή "ἀΐζο οϑώπαλα γἂν φώλαῆε, ἔφη, εἢδ ἃ 
αἰταπη ΠΆ}}Π1ὰ. Β οἸητιας 1145 ρεσιιηῖδ5 ὃΖ Ὁ." “7, ἧς, “7. ον τη σὸς 9 αξσων Ἢ δ ει ἽΡ τ ἐφ΄ αν μεΐδης ἔχογϊα, ὡς)ς σῷ μὴ "Πα αἶ α)- ΠΡῸΣ 

Ορεβτθοιπη αἰοζξας ἐστιατο, ἄσπρο τἄτιιπι. Ὁ ον  ΎΡΗΝ ΟΥΡΝ ΥΝ ΟΣ τέ τοις 
Πιαδεῖς πιὸ νἱἀετὶς, νετοπιπποίᾶάοτε ποὴ πα ἀ μϑφηξηνη ὐϑυμό έος τε θΝ 
{ππιϊπξέτιου. το ἢ τα ασθας, τ ρΙαγα Πγῖ- Ἁαμθαγὼν παρ ἐμ, μιὰ ἴοις ϑεους σύν οἶδ᾽ 

Β . . « »} ͵ ; Ε] } 

ὶ ἀο5,ιλπὶα πο ἀσσορογίς: ποίοισργοξο- ὅπῶς οὖ δεωυ ἀμ μεζυν μιὴ αὐ ον ξαϑαί. ἐσδϑς 
ἕϊο]υο ρΡαΐξτοΐδοετς ΡΟΠΊη., ντραάοτς ῃπὖό Φ ταύ Γαδαΐζς εἶπεν δυλὰ ζαῦτα μϑὺ πι- 
“«ἀποίαν, Διά τα δαστας: ΕΠ δι πος τὶ ἜΣ ἀγα , ͵ 

φεύω σοι' (ὁρω ὙῈΡ σῷ τ΄ ὅ9πον) φυλαῆφν νϑὺ 
ετοάο, αἴτια ἱΠσ ΘΠ τὴ τισι ν]άθο.Ν ἐ- ἘΝ ΠΡ δ ν πὰ ὌΕ 

τοι Τ ρα, εἰ ὄχατηδιφος εἰμι. ἕως μδρ γὸ φίλοι ὥρα ἐ᾽ 

ΕῚ 

τα σοΠ ἀοτος,4η (τὶς δά ἢςς σοπίογιδη- 
ἄα Πτῃ τάοπεοιι5. Ετεπὶπὶ ιαπὶ Ἵἴπ| ἱπτεῦ 
πὸϑ ὃς Αἤγυι ἁπηιοίτία σοπίξαθατ, ρατεγπα 
αἰτίο ρα]  πεγγίπγα νἱἀθραταγ εἤς. Οὐμρ- 
ΡῈ ιαπὶ αὐ ντῦς πηαχίπια Βαῦγίοπε ρτο- 
ῥα αδῆεσ, χιϊσαπηηπα Ἐγαέξιις εχ ντθε ἀπι- 
ΡῬία σαρὶ βοτοίξ, οὔ πος φαρίοθαπηιις: α!ά- 
αυϊά διίεπὶ πο] οίξιπη εἰς ροτογαῦ, ἂρ οῸ 
ΠῸ5. ἀοπηπι ργοξθέει Ιοησα ἀρογαπημ5. 
Ναης απ Ποίτο5 Ππλι5, ρα η πὶ οἵ , ν δὲ 
τὰ αἰ σε οτῖς, ξασασιπ), ντ ὃς ΠΟΙ, ἃ τοτὶ 

Ε' 

ἊΝ ᾽ - ͵ 3 Σ εἰ δ 

ἡρϑυ τω ἀοσύσίῳ, κα λλίφη δὴ ἐϑοκά ἐὴ γ τῷ 
2 - " Ὰ 

ἐμοὺ παΐος κτῆσις.“ γὸ μεγίφης πόλεως βα- 

ζυλώωδος ἐγ οὖσα, ὅσαι νδὺ ὠφελῴαϑαι ὅτ 
ἌΠΟΥΝ , “" 3 ͵ 

Ὥσο μεγάλης πόλεως, αυτα ἀπελαύουϑιυ" 

ὅσαι 5 ἐνοχλάα οἴκοι δὲ δεῦρο αἰπιογες πύτων 
» δε ῶΡ δον, ψ0} Χ᾽ ν᾽ ι ἜΑΡ 

οὑκ ποδὼν ἤνδι.νεοὺ δῆ, ἐπτεί εὐϑροί ἐσχκεν,  διη- δῆλον ὅτι 

δλονοὰ ἐπέδὸὺ σὺ ἀπέλθης,ὼ αὐζι ξχιζελευ- 

σοκῖθα, ὦ ὁ οἶχος δλθς, δ οΐμιαι ,λυπηρεύς βιω-- 

ἄοπλι ποτα ἱπίἀϊαᾳ [ειδητατν δάξοχας, πιθὰ(φπτοπτία, τε ἰδ ογὶς δὲ πηίογα νίτα πο- 
αὐ θα, 



ἡ 

ΕΣ 

᾿ 
ΕἸ ποι τίς 

ΩΣ 

᾿ς 

ὁ ἀδεὶ- 
φαΐ, ὶ 

δεύοιζ, 

͵ ΡΝ »ν Ν Ν “ ---ς 

ἘΦ κϑὺ τοὶ ἐμέ ἀνιῶν, χὴ σξου τοῖς πτογηρφιδ ρα- 

ἘΠῚ τ κὶ ἘΥΡΒΈΕΚΥ. 8 
νὰ" δ Δ ΑὙΤΆ νι ἤν ΔῊ ἫΝ ᾿ : γκύὰ ΕΙΣ 
δϑᾶθα ὅλως εις ἐἡϑρδς ὃ πλησίον ἔχούϊες, ὃ ἃ ἤτα, 4ὶ ὃζ οπηηΐμο νἱςίηος Πα δἰ τα] ἥπιτς 

ἈΚ ΘΙΩ ΕΟ τι ραν λλμμν» συν Ἐπ, Πποίϊες. ὃς εοίάεπι ποῦς δείλην ροζεπτίος 
χρείδας ἠδέ αὑτῶν ὑραδήες. τὰχ δι] ἘΠΩν τος σοπίραέξιτγί. Εοτταῆε πεδε ἢ εοὐτῖα 
ἄν, χα! τί δὴ ἴᾷυτα ὅκχ πα ἸΝΝ ζμανει ΠΟΙ σΟρΊταΓΙ ΠῚ Ρυίας., ἀααπλ ἀδῆσετγοπη 
δΉ,ὦ Κῦρε," ψυχή μϑ, ϑζρα δ ὑξειαῖ Ὄοργι Οὐἱα, τηἱ Ογζοδ, ἀπ  Πλμ5 τηδας ρεόρτογ ο- 
ζζ,ἐὉ ἀσφόιέςαζοι σχοτπτῶσο δι λυνδν. σορταῆι ἰπ] ῃτίαπη., ἃζς Ῥγόρτοι ἰδῆν, Ποπ 

᾽ 3 3 3 » ν ᾿ . 

ἀεἰξτοκύεσα, ἄρα Ἔα: ἔςαι εἰποτίσοια τὸν ἀυοα εἴοε ταυτὶ Ππηιιηλ σοηΠπάογαθαι, {εἀ 
ΜΝ ΑΝ ΜΝ, . Πιυμπποάϊ αυάάαπη ρεγρεΐαο ραγιαγίε- 

ὃς τ “ ἐσων ἩΜΠΕ, ΠΥ ᾿ ἸΝ 
αι τοῖς 69 Ι ὙΠ ΤΣ της ἀε ᾽μ “ς Βαῖ: Εσσύαπόο [σοῖς ν]οοὶ ππιη ὃς 16 
οὔκ ζω τίς τὶ αὐτὸν αἰδέκή, δλλν ἔε τίνα “κς τοῦδ- ἃ; ΠομλΪΠΙ δὲς ἱπυϊίαπι, 4 ποη ἀοίπῖτ ο- 
γῇ δύση βέιπίονα ἑαυ ἐΠ Οιγδρϑν, οἶκοι, αὐν- ας, ποὴ ἢ χις εαπι χα ας; (ς ἢ αιιοηχίςς 

ΑΝ Ἵ ς εν Κὰρ , ποῖος : ᾿ δ εν ξι τ τὲ Ῥ "ἢ 
τὸς 'πογηρς ὥν,πᾶσι πογήδοτεροις ἐάν συβι- ἐρε βεν (υ(ρίσοτειτ: ἀπ ὐλοωμ 
ΣΕ νας ἐνῶ ἐαεν κὰν ρον ΔΩ͂Σ σῃλαι5 ἰρίε τ, ΟΠ 65 οτίαπη Ποα ἐς πεεητία 

-ζὸ δέ τὶς ἀόφι ἡ βτίων ἀστῷ Β ὃ [ : : : ἀιουχθιο γϑησί. Ἢ ἐμ Ὁ βὴ ' ίς ἀοτοτίογοβ (οοῖος πα θεδίτ. Το ἢ ηιιῖς 
Φανὴ, δρρ4. ἐφυ,ὦ Κυρε, συἰϑὲν σε δεήσ4 τω σὴ τ, ἱπτού πος οο ργα δητίου ἐπ νἱίας βιοσῖξ, 
5 εν ΟΜΌΜΒΝΝ, ΝΥΝ 5 ΜΕ τᾷ - τὰ 
αἰγαβῷ αὐδ ὶ κοὐ γει ζ δον ἐκῴνος αῤχέσᾳ ϑτὸ φοττας εἴτο, πὶ Ογτο, ποχαααιάτα εἰδὶ δά: 

γ᾽ ἡ δ ἐς 2 Ὁ ἐν δὲ ν : ἜΤΗ ἐπ ΑΔ ΠῚ 
μηχϑμώμδυος, ἕως αὐ ἕλη Τ᾿ αὐν βεληοιαι, πόγίις εἰπε πχοὐ! ίγαπι ἐστορ ἢ ἀἰπηῖ- 

σαπαάππτοῆδς: (δ ἱρῆας ΑΠν τ) πχαο αἰ πατί-- 
ΟΠα5 {πῆϊἸοίθης, νεῖ] πὶ γα ξαητοτοπ τῈ 

ἱ ἐπε τ πος ἢ Ρογίηγαῖ, δ τ νυ πΎ ΠΕ] πιο  οίξιις Πτ,ἰπ θοὸς 
ζωῦτα ἔδοξενάξια Ἰχτμελείας λέγφν,ὁ ἄσθυς ΦαΔΠΊαΙς ᾿σπδυῖ5 ὃς πη ΡΓΟδ 5 Πέτα ἰοοιῖς 
-ν ἤτω .» [Αγὶ 2 λ 7, Ἵ τ Ὁ Ἄ - 

εἶπε,τί δξζυ,ἐφη, ὦ Γα ϑείτα, ἐλ τὸ μϑὺ τείχη νταταγ, ἔλοΙ]ς (προτίοτ εἰ Ὲ, ντ ορί ποτ, ἔατα- 
-“} 2 «, « "ὕ 2 Ἵ ᾿ “.,0Ἱ . τ 

φύλακῇ ἐχὺ ρα ἐποίησδις, ΣΕ Θ ΣΟ 8 ἐἰῇ ἃς: τας, Εἶας αύπιτη Ογτῖις δα 76 τ, νΠας ο(Ἐ εἱ 
. ἜΣ ἰδ ον αἰρηα οοπΠἀογατίοης ἀϊσετ. Ιταη πε {{4-: 

ἀνθ ϑ Ὁ εμην : ΤΥ ἡ, Οὐ δὴς π16 Αἱ5, παῖς, αὶ αάαῖα, ποηπέ 
σέο ἡμῖν φρα]ϑ )η, ἵνα Ἦν οἷ )αοι ὡς πὰρ γε σύν ελθςς Πα ρταΠά τὶς ππαη 8, αΐδιις εἤτξετα- 
᾽ν δὰ,..“ν, τορι " "» ᾽ λ λ δὺ τὰ εν} ἢ - τ Εἰ - τς 

ἡμν ὠσίν, ςδιτ᾽ δὲ φοξ ται, δλλὰ μα] συ στον; τις Ῥοἤ 5, Ζππιπιοα ἔποσῖο ἰπσταῆπις ὃ Ιρίς 
τ ρεζω. ᾿ς Δ’ κοι τα τ λον. ᾿ Ἐν τ δν . με : 

ὅ,τί ἡ ἡδὺ δδι ὁρᾶν ἴ σῶν, οἵτυ σετέσῶν γαιροῖς ΜΌΤΟ ΠΟΠης ποιοίη 5 ἴῃ Ἐχρεαϊτίοης; 
ν᾿ ΩΣ ντῆ [1] ρΡεγίπάς ποδι(οὐπὶ πο τ, ας πλο- 

γισζέω . Π Ἶ ε : : Νὰ Ἶ τε: ἡμαιν ἀπ ἀο, πιοὶς ἤτοταατ, ΠΟῚ τιΐ [ρίτιπι: Οὐυϊητιΐ 
μοι ὀυκώ, πθρὺ γθησιμιος εἴης, ἐγώ τε σθίῶς γερῃ τη ρτοβοιίοίτον, ὃς φαϊ4αα! ἃ τπογαην 
᾿ΜΩῚ ͵ μ ͵ 2 ͵. -“" ε Ρ 2 ἢ : : 

ἐαν δδουω (αἹ πφροισόμι91. αχοῦδας ζαυτα ὁ ααίρεξξα δὲ Τπσππ απ Εἰ Ἐς αατ οὐ1π5 οὐ: 
Γαδαΐζᾷς αὐέπνδυσέ τε ἃ εἴπεν' ἄρ᾽ δῖίυ, ἔφη, {{ετιιάϊης ἀεἸςέζατις,  ἀ τδοιπὶ ἢ 

νὰ ον δύνα ͵ ͵ , Ϊ ἷ 1π|ι. ν ταὶ Δα ΕΠ αἰ ζω δυσχεθασαίνϑμος φθάσω ωῤίν ταί τιιπη ὃ ται τα ῖΠ1, τ ατρ ἴτοῦ, φάπιοαι 

ἐειϑανιδδλυ ΓΤΕΥΤΕ ΤΟΎ να! πιο, δὲ οὔτε εἰδί ορὸ σοπαδογ,νερο- 
Υ ἜΝ ΒΔΓ, 7 {παρ ει 5 ἕᾶτο. Οἱ φάαλταξ ἀτιπη αὐ ἸΠΠ ες γορ τὸ 
ἀγήν μετ᾽ ἐμσυτῷ. γαῖ μοὶ δὲ᾿, ἐφ, Φοαισᾷς γχμίτας αἰχῖτ: Νὴ ΡοΠΠπιτας Πιδᾶς Οἰτὶ εἰ 

υδι τοι. ἐγὼ γὸ θχτο ίσω ἔς“ αὐ καλώς σὺ φῆς [Ὁ φοΠΠἰρς ἅτα ἀπὶος ας} ΝᾺ δὲ πγλατέοίη δὴ τοι. ἐγὼ γὸ δήσω ες΄ ἂν καιλῶς σὺ φης 1, Το] οτο, φαᾶτα ἀπΠσράδϑ: ΔΓ ἢ 
᾿ 2 δ τ 3 )ῖ Ἢ Ϊ Ἷ ᾿ , ἔχψ. ὅτωδὴ ὁ Γαδαζᾷς ἀπελθων,ἐφύλαξε πγέςζιπη Δ πσέτογο]ο. ΡΟΠῚς, ἱπάτας, ΡΟ ; 

ξεῖχο Οἰτῖι5. Ετεηΐπα ἢ! απι, ἀοπεε θὲ 
σογηπτοάιτη Ὁ ἀἰχοτίς. ἴταχος αἱθτοῆτις 
ἱπάς (δδίατας σαδίξε 5, 1 σοπιρηπηῖθϑ 

“ιν Ὦ εἰν δὴ » ᾿ ἐμ δα ἐδ. ἈΡΩΣ 
καλαῖς οἰχοιτοι γέτο ἢ ἢ ἑαυ 1ε πιστῶν ταῖ; ΜΝ ΠΔ ΟΙΙΠῚ Ογτο Ρτα πάτα ᾿ρηΡοήττ, ὃς ΟΞ 
“-« ΓΕ Ύ ΟΝ . » ͵ ᾿ ἐὸν “κ᾿ ξεν ᾿ 

οἷς ἥδετο, ὧν ἡπίς 4 ΄πολλϑς, αὐαϊιάσας τὸς ταηῖᾶ, {δι ἀπιρίὰ ἀοιηις ᾿ρ γα! σοπι 
ΔὲΓ αὐτῶν Ἐὰ “μραγας ἄγαν Θεὰ 5. χὰ ἀ- ταοᾶς ροῆξε, σοΠ]ερῖς, Ῥίχεεκοα {πογιιπῇ 
δι! αὑτῶν ἡ γευύα χοις οὐγάνγίφες Ὁ 1 χρ ὦ- ΝΕ ἘΠΕΣΙΣ ἘΝ, . 

νοῦ ἧς "ἐἶζέ "ς  ὰ Ρίεγοβαας ἰεοίιπι αὐ ισοθας,, ταΐῃ Π4ο5; 
δελφέφ,ως δεδὲκῦρμοις ζοῦτοις κατέχοι αὐθυς. αυΐδιις ἀς]ογαθάταν, τασα μα θιις ἐἰ 1 ε- 

λ 

χαὶ Τ μδὺ Γαδωτὸν ὁ Κῦρος οὖν τοῖς κὐδὲ αὐ- Ραῖ; 4πογιιππ α]ο 5 οοροθας {δοιιπ ν ΧΟΙῸ 5 

ἘΠ ἔχων ̓4 ἡ ὁδῶν φραςῆφαι,ὺ ὑδουτὼν,ὼ χες ἀπςοζα; α]ἴο5 ἰΌγοτοβ. νὰ ἢ]ς σῇ νίποιι- 
ι Τ1ῖς εος σοπίπεϊξξος τοποῦεξ. Ιταητῖς Ογγαϑ 

οὐπὶ δάατα, ὃς 4105 {ΠΠ 6 (δου πα θεξέ, 

ἣν ὠ. - ᾿ » ᾿ 

δίως, ὀϊμοῦ κρείων ἔςαι.οἰκϑσανι το Κύρῳ 

γγχλ Ι Ὰ ͵ ξλγν»Ψ' Ἷ Ὦ 
ἐϑυΐζᾳ τεῖχη στοῦ Κύρῳ ἃ ὠχυρωσαίο, σξευε-. 

τ, ς 3}. κα ᾿ 

ὁκάυασαΐ ἢ πϑώτα, ὁπόσοις αὖ οἶκος μιεγαξς 

“  ΛΥΨῚ -»Ἥ 3 ͵ 

λοῦ, χαὶ σίτου, ὡς αἰ ον ποῖς αφθονωταάτοις Ε 
ἊΚ ᾿ 7 2 ᾿ οἵ ᾿ ὃ εἰ : ; ε ΚΣ ἷ 

σραλ'θύοιτο. ἐπεὶ δ΄ πορά. εν ἐκαὶ ΕΣ θίρατ; χιὶ δζίπάοχ εἰ γίδγιη οἥξε, ὅς α- 
τίω " ΄ βαξυλωνίων πόλιν, χρὴ ἔδοξεν αο- ΦΙΆΓΙΠῚ, δέ Ραθ]], ἃς ἔτιιπποπτί; το σαίεγα 

ς εἐο « 5 φὰς "7 Ἂν ΥΣ !Ι τ Σ ἰδ γε ᾿ ᾿ 

τῶ ἡ ὁδὸς, ζωὼ ἢ » παρ αὔθ ὁ τειηὸς Φεράν; {᾿πηρεῖ νθογΓΠιϊξ ἐη οἷς παθογοῖ. Οὐππὶ 
νοτο ρείρεπς ἴῃ ίηεῖο Βαδυ]οηίογαπι 

ψεθοπα αὐ ρίςογετ,αῖᾳ; εἰ νἱα, ας ίποοάςθατ,άποοτο ργορτοῦ τρὶς ᾿ρίᾳ πια μία ν] ἀθγοτιτν 
4 

Ογνς Βά-: 
δγίονειι 

φάϊε ἰξεΥῆβ, 
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ατοοῖπιο αοδῖγα (ἀαάατααις,ΑἸίαης να εἴ Α καλέσας τὸν Γωζρύαν χὐὴ τὸν Γαϑωτὸν ὑρώ- 
᾿ , Ϊ » 2) ΕΑΝ γι ὦἢ ᾿ 5 (ες, ἱπτουγοραθατ; ντταπὶ ργορο δά πισξηΐᾶ ἀΣ θν ΠΡ ἩΡΑΊΟΥ ῥαξεκλαὺ 

ποῦ δοςεάετγοπτ, Ετ ἀοῦτγαβ: δαητ, Πααΐτ, θΣ τε τν τ εἰὰ μδὲ 

τοὶ ἀοπιίης, ρεγἤπυϊτα; φυίάστα να: ἰξάεχ- 70) 75 τεχουο. χα ὁ ἡ ὦ ΗΡΑ ἐλ δον τοι 

Ι ἐπιπιαῦαπι ἐχφυίάςπι, το ιᾶ ργοχίπηθ απ ὦ δεκεσοζο, χα) πολλα! οδδῖ, δλλ ἐγών ,Εφη, 
“πτΣ κι τὸ ἣ ἤ 2 “ ᾽ 

δάνγθεπι ἀποοτο νο]}6, 480 ἱρίι5 σοπτοη- φομζωυ χα! ββουλεαϑαι αὐ σε νει ὅτι ἐ γύτα- 
Ϊ 101 - 32 Ὁ Ι ε ᾽ » {7 ἤτατες, Ὄχογοίσαπι δὶ πα πς δὲ ἈΠΠΊΟΓΟ ζᾳ ἄγαν τῆς πόλεως, ἕα Ἀν ΡΕ πΑΜΜ ΝΣ 

{ππι εἴς, ἃς ργαοίατιιπ. ᾿Ναπὶ αι 15 οτίαπι Ὁ Αι λε ΘΚ να βου Θάνν ο 
ταῖπος οἴει, δά πιαξαπι ρίαπιοος Π|Π|, ὃς “ΑΡ ΜΘΟῚ σι ΤῊ ττολὺ, τΘ ὈΡ. Κα- 

πος ΠῚ μαπά πιιῖτος πασπηθγο ἐρεξξαρδησ. ἤβθετεὶ μᾷ οΤΈΕλοιῆον εἰχες, τσϑϑφηλῆες τὲ 
- Ἂ 2 Ἂ ἢ 3 « φὰς Ὁ ἜΞ 

ἸΝυιποταπΊοτῇ ραγάτιις πτ ΑΥΠγτίιις, χαςπη- σσξϑς ὐθ' Ὁ τῴχς, χαὶ Ἵ ἐϑεαίντο ἡμαςου ἐϑιῶτο 
Ϊ ἱ τ τυ τ Ξ δι ποβυπεοῖς μΒ Π ΒΗ ΓΗ Δ (ς βοτὶ δὰ πολλοῖς σγζαις" γε δὲ χαὶ εἰ παρεύκά ασμένος 

Ῥαρπαπητίοἱο βαταγιιπη,ντ ἢ φορίας τὰς ςῦ- ΒΒ ος Ἰρὶν» διαὶ Τανοὐειαὶ εἶπεν, Τὰ πᾳ. «οὐπὰ 
ἐροχεσίς, ἱπηραύατα [βρῇ {πὰ ν ἀραηταγ, Δά ; ἷ : ιϑνις ἀπέβςς 

ΟΡ χα Ογτας αἷτι ὙΊ Δ οΥῖς πϑίῃὶ, πὶ αοθτγα, σκθ ἀσοιτο ὡς καιχούμϑυος, οἶδα, ὅτι ἰδόντι 
- Ο . ᾿ λ λ Ἵ ͵ 7 ᾿ ἡ 

γπορίν ἰΖ ΤΑΙ Γατὶ; ΠΟ 14 τοτη ΡΟΥΪ5, 4110 ΠΊμ]τῸ οἰπὰ «ὑτῷ των σζωυ δοωύαμεν,, πάλιν Τάωϑα- ἀφ. 
φῳοϊϊε! 46. σ᾿ ἢ . - - ͵ Ἀν, τὰ κὦ “ Ιε ι σκευαςφὸ « τὸ Α βὰς ἀκ ὁ οΧογοίτιι νεηΐ, ΕΠ τὰς ὙΠρΕ δῖοι σκϑύαςα τὰ αὐτῷ φανείπει. χαὶ ὁ Ἰεύρρε σοὺς ΠΣ ΥΝΣ 

: πιδιοσὶ ( “Ὁ “ 5 , ΤΟΙΣ ῃΐα ἀιιχοτίην : ΠππῸ Ὡς ζορίἧς ἰῃ- ( ὅτα εἶπε" δυκεῖς μοι, ὦ Πωξρία θη μού, ὡμμῷ 
Πειᾶυς,ἄπσοτς ἴα πλυτοσ ΠΟ] Π}. Ὗ οσιιπὶ δια. ρας ἈΝ ΜΝ 
ὙἸΜΕΊΤΝ Ὴ᾽Ξ , ἀν ὃ μᾶυ ; ᾿ δ 
14 εἰδὶ ποίγαπι ἣς ἢτ, αἷς. ΝΝοη οπἰπιίάεπι δ᾽ ᾿Ὰ ῳ ΠπΆξ μετ τ ἀλχει αεηαν φρα 
εἴς λάάαςοτςο, ὃς ργατεγάμςεγο. Ομηηδ5 6- ων ὕλϑον, πσϑὸς αὐ Ὁ τῴηος κυδοςηγας»»" 

. . 5 ἢ μα ͵ Ἵ " Ὅν ΞΔ. ᾿ » 
πίπι πο ἸηΠἘγιιέξας σορίας αἀάπσιης, νεῖ ἐς γεώ δὲ πλείω δδυυα μιν ἔχων Οὔκ ἐθέλω ὑπο’ 
πυαπιορτίπις ριρηαῖαγος Ἀγ ίτγαηγαγ: ἂζ αὑτὰ (ᾷ τείχη ἀγάνιδον ὼ 75 μὴ ϑαύ Ἢ 
4αΐ (λρίππε, ας αδάπσιητ, ντ απ τα 1- ὁ... τς να γ΄, ; ἐπι 

- ἘΠΕ ἐφη.οὐ Ὁ Ὁ αἰὖξς ὅς1 χσδοςα γὴν πὲ χα! παρ- τὰς, Ποη 4 0ᾶπι σο]οτγίπης Αϑίοοάαπτ, ΙηῸ ΄, κνῷ ηκὸ φ 
Ριατογοῦάο δυτοπι, ἘΧρογγίρὶ ρἰδυίγα πο- ἀγήν. “ξϑςαγϑεσι μϑυ ὙΣΡ ἀπιιύϊες, οὕτω 

. . ς 4}. ᾽ 

ςεἴϊε εξ, δέ ἱπιρεάίτηοητα Ζποσας ςοῖογα ζᾳξαυδιοι, Ἷ ὡς αὐ οἴωντωι ἀριςα μαγεοϑα)" ἀρῶ Δα 
τΑΟ τα πα Ιαχατὶ : ἄτας Παῖς οτηηίατορὶ τς αἀἰπαχϑισι αϑὺ τοι οἱ σώφρ9:ες ἣ αἱ ἀσφαλέ “Ὁ 

ατὶς, πες νίρίδηι ἱπιρεάίπιοητα ποίξίδιις 3 ΠΝ σὴ εἤ κε ἐν , μάχι αν 
μὰ ΕῈ Ρ Ρ - ςαΐᾳ, ου π ὦ ὥχιςα ἀπτέλϑοιεν παδαλέιῶ ᾧ [" ν᾿ 
40 ἀγπιῖς πιιάα σοπίριοϊ. δὶς γοζο ργοςε- ἘΣ ὩΣ ὦ : Ἔλεος ΠΝ 
ἀεητίδιις ςορὶϊς, πεοεῖϊ οἰξαρτοςριρπα Φ ΑΚ ὙχΧῦ εἰνθυυπεζουβὴν 68 μδν σαμοάγασι: τ ΣΎΝ 

ἘΠΕ : . Β Β 3 ἘΝ ἐὰν λύε Ϊ 
τατος ἰαχτα ἀοθ116ς ὃζ ἐτηδεοί!]ος οοΠοςα-ὀ ζαι6» Κανφργωδίοις δὲ καὶ τοῖς ἀλλοῖς σκά..ο- τς ἢ 
τί. 51 ετρὸ νε!ητ ἐχ πιππίτίοπς σοηξετιὶ φόροις ὅχτπολυ, ζαῦτα δὲ δάπθωτα ποθ. νις 

ἘΣ: ΐ ν πλῷ ; , τ 
Βοῖξες ἴῃ δἰίσυος ργατεγοθητος ἱπηροῖαπι χα λύφθαι τοῖς ὁπιλοφόρρις, χα μυ,δα, 
ἕλοετς, νδισιπηη]αα ταπηλ δ πὴ πηαπιι5 σοη- ἘΠΕ ΜΝ ἢ τῤορά βερλε πδ 
(ξγςητ,πλυϊτο να]! ϊογεβ οταπτίη οοηῆϊϑι, ἦν δα ρετάϊλο κι μ  ρν 

- - γ:3 μ ᾿" Φ ἢ “- «“ ͵ 

΄υᾶ αυϊρτατεγοιητ Ῥγάτογοα απ ὶοησ (5 ΘΕ ΕΘΊΘ ἀνδοκὴ οἴχυ ουτω πορδυομε- 
ὃς Β - . - Δ δυ ᾿ Ἂ 

Δρτπςητγα αἴτια, ετίδτη (δ αἰ ἔθγγὶ ηῦ ηἰ- Ῥθγων, ἔχὶ λεπῆὸν χα] ἀοϑενὲς Ὁ μκφύχεμον πε- 
Γ Ϊ ὃ Ϊ ͵ 3 ἢ 7 ΟΣ “- Σ ΠΊοῦσο εχ ἰτογια!!ο ροΠπητ: αι νέο ἐχ- ζύϑαι. εἰ δδῖυ βούλοιντο εἰ, τῷ τείχοις ἐ- 

τεαταπηϊτοηοῖα Θγασαριης, ὅσαι ἰρατῖο δά 7 “ 
᾿ Ν : ἱ «9.690, πῇ δ ϑόπεσ ν,0 οςμκἐζο εν, πολ- 
1105, αὶ ρίορς αδίμησ, ὃ εχοιιύγογα ρος ὙΣ,,..»ς ἦν, ὑπτη Ὡρορμείξαιεν, ἣ ͵ ΩΝ . 

(πηι, δζ ταγίπς αδίοςάογο, Ο θα ἢ Ποη τη ϊ- λὰ ἊΣ ἐρβωμδυ ἐν τυνέίς λον Τ παρ- ᾿ 
ποτὶ οχ ἰπτογια!!ο ργατογι δίπαιις, 4ιαπὶ οχ Τόντων. χαὶ τοῖς μὃυ ὅχ1 κακχρὸν “Φορά ομέ- 

4 πος οοπίροξξιιτί ἔμπης, ὃς ντί πιπς γοὶς μαιχραὶ «αι αἱ δχτθονθφαι, τοῖς σῇ εἰκ τῷ 
Ἔχτιεης ογάϊηιθιι5 ργοσθάϊ Ππλι5 : πγα]τῖ- τείχου :β ἐφ χὺ ποὺς ἵ τὸς ἐτὶ χα τασρ96- «ἰ ἐήτο 
ταάίπεια 11 ποίξγαπν σοπίρίοίεης., ὃζ ο- ἐδ ἀπ ΚΣ ν ΝΠΉ Σ19 ὌΝ ὐδδο ἐρ δ ῖςς 
ταηϊς πιυ]τίτιἀο ργορτογ ἀγηηαῖοσ δάτεχτος δραμεῖν χα! πάλιν ἀπελϑειν. ἕω δὲ μή μεῖον 

Ε] ͵ ͵7 31 Ἂς, τ᾿ ἢ ͵ 

ξογπη! 44 1}15 αἀρατοῖ. Οὐσά ἢ ποδί μος οὑπεχοντές παξίωμδϑυ ἢ ἐφ᾽ ὁσὸν [κα τύνψον-- 
Ξ τ Σ 2 .- -»»"ἦ ͵ 

πιοάο ἱποςάεητίθιις, ταοῖτε πος ἱπιιδάθητ; ται ἡμας Ἔ,χαὶ νεὦ οὐτεζο μένοι πσορά ομε- 
᾿ ΓΤ ὉῚ Υ 5 Ν χ -“ . ς ε ᾿ 4014 Ππατο 605 αἢτο ργοίρι οἰ Πγ115, πη ραγατὶ Ε δα, Ὁ μΔὺ πλῆϑος κατύνονται ΠΝ ὥς ΩΣ 

τηϊηῖτπε ἀεργο πεηάσπιαγ. ΟἿ η Ροτῖμς Πα Στ ἈΔΤΟΝ 
Ε Ρ ὶ Ρ ΤῊ παρυφασμένων οὁπλωνστᾶς οχλος δὲι- 

πυϊάοστη πος δα στεάϊεηταγ, απ ρῆς ρτο- 
ἶ ᾿ γὸ ' ΠΝ κοῦτι των Ἢ αὐ οοὗ τῷ 

συ] ἀπλατο οσῖτ τοοεάθηάαπι; πῇ {δ σιπὶ ΓοΝ, το ιεῦτος δὲ, αθϑι χα] οτος ἰοντῶν δον 
Ω ἐν ὯΔ ΩΝ Φ ω ᾽ » "τ ἐπε Ν᾿ 

ὙΠΙΠΟΙΙς ΠΟΡΙ5 {υἱς ἔπταγος τοῖο ΟΧΟΓΟΙα ἐπεξίωσι σιωωη. ΟΝ “σολλοΐ “ξϑοραΐντες ΣΙ ΤῊΣ 
ν ἢ » 5}, Δ13 ἘΚ ἢ ΄ “ ΠΥ], ἐν 4; 5... 3) 9 , τί ᾿ Ϊ 

ἐὐζιυς σύκ αὖ ἀπορᾳ σκόοι λα μίξανοίμεθοι. μκαλλον εἢ,» ἐφ . ὦ αγόφες, ου οὶ, χη χήρησου- ὀκα. 
“γκνῇ, ὔ ͵ “ἢ ΩΣ Ψ ΕΣ ἤ 5») λ “ ς ͵ “ ᾿ 

σιν. ποτὸν ταφόσω δὲοι Ὥστο τὸ τείχους απτέγα, ζω μη τω ὅλῳ “ἰπσολαάξωσι τῷ πϑὶ τὸς 

χρείῆοις 



ὠπλίω, 

πἕἑρσῶν 

ἑσπεας, 

“" ᾽ Χ 2, 

ἤκς τε δῦ τον α, 

γῆ δ. Ὁ 1} ΕἾ ἘΓ Υν; 
ἀνθ πλνι ἡ γαῆνο ς τὐψ ον ΔΝ ἐνον ΜΝΝὸ ἘΝ ἘΠΕ ῊΝ ἈΈΝ χρείῆους «ἢ φοξερϑν᾽ ἡ δσιογωρησιίς. ἔπει ' ποίτο {ρογίοτες.,, Ἔχιεἰπγάιπογίησ. Ναυὴ 

δὲ ζῶτα εἶπεν, ἔδοξέ τε ὀρθεὶς τοῖς παονὅ- 

σι λέγήν, κἀὶ ὃ Γωζρύας ὡςἣ» οκέλάυσεν 

ἡγεῖτο  οϑα μείξομδυς δὲ ἀζω πολιν αϑ ςρά- 

«δυμαῦὺς, ἀεὶ ὃ κἰ πὐοσλάπορϑυον ἰχυροτέ: 

δ᾽» ποιούμϑιυος ὠπεχώρᾳ: ἐπεὶ δῈ πορδυομμε- 

γος οὕτως εἰν ταῖς γεγνομϑύαις ἡμέραις ὦφι- 

νάπη αὐϑὴς ζῷ μεϑοδια ΤῊ Ὁ ἀοσοθίων 
καὶ μῆδων., δϑεναῦρ ὡρμᾶτο: οὐγζοοῦϑοι δ 

ἴων] ᾽) ΠῚ}. ἤ ! « 

πϑία, ὄντα τα Ἰἀοσυφίων φοούεκα, ἕν μϑὺ 

τορορτας, τὸ πα άδμῃ ΟΕ ρΙοηα (ομ  ἰ- 
πῖ5. Οὐκ χα ἀϊχίῆδε, ντίας οἱ Πς, ἡ .ἀ- 
ἐγαῃς, τεέξο ἀΐσεγςο, δ ΘΟ τγας ἵτα; νεῖ ἰας 
ίοταῖ, ἀποεθατ, Οὐ πη πιο ργατοτίγοι γίς- 
Ὀεῖη οχοτοίτασ, ς Αϑ σφ ἀοθατι; ν ες πηρδν 
Οὐγτιβ ροτεπίαπι ἀρηλεη ἤγηηΐις οΠοε- 
τοῦ. Ποστηοάο ρεγρθης, ες ἰη ο ποΠ- 
ἴθὰς αὐ ΑΠγτείοσγατα Μεδογηῆιηας Ἰτηνὶ- 
ἴο5 ρέγιθηῖς, ν πᾶς [Π|τ{| ἜΧρε αι οἢὶς ἔα- 
ογάς. 101] αίπιπι εἴεης ΑΠγγιουιπη σα ε!- 
ΙΔ τεῖα,ν παπι, σα τάς ἐπ την ΠΠπτατη,νὶ 

αὐδῶ ὃ ὠςϑενέςαΐζον σοος αλὼν βία ἔλα. Β Δάοτίας σορ το οᾶ ἀπο, Ογτὸ πποταπὶ 

ὉςἙ δὲ δύο φρουδίων φυξων νϑὺ Κύ. 

᾿ρὸς, πείθων δὲ Γάδαΐζᾷς ἐπεισέ ἐος δα δοιῶδι 

ὡς φυλοιΠονζῷς. ἐπεὶ δὲ ζῶτα διε (- 
, ΜΝ ͵ 

ξωτο, πέρας πσδϑο Κυαϊξωρζω, χαὶ ἐπε- 

ξελλεν ἥχειν αὐτὸν Ἐχι ςρατόυμα, ὅπως 

ἰἷξέ τε αἰ φοουοίων ὧν εἰλυφεσαν βου- 
ἢ ε, «ς Ά Ἷ 

λϑύσαμνὸ ὁ, ΤΙ “γΘήστιντο, χαὶ ὁπτὼς ὅκασαί- 
Ἀ ͵ λ ον 2 ͵ 

μϑνος Ὁ ςρατϑυμα,χαι αξα τὸν δλὼν συμ- 

ζουδος γίγνοιτο ὃ, τί α᾽ δοχοίη οκ ζύτυ 
Ν 2 ᾽ σι «“ 3 

γαραηάν. ζῶ δὲ κελάύη, εἰπὲ, ἔφη, ὅτι ἐγὼς 

αἱ ὡς ὁλεῖνον ἴοιμίι φραΐοπεδούσομϑμος. ὁκϑὼ 

δὴ ἀγίεδλος ὠχεῦ ζυτ᾽ ἀπαγγέλλων. ὃ δὲ 

Κύρος ἐκέλάυσεν ον Ούτω τὸν Γαδατὸμ 

αἰῶ τῷ ἀοσυρίου σκζωυζεὺ, ἐὡὼ Κυαΐξαρᾳ οἱ 

"μόδοι ὄξειλον, ζυπίω καζασκάς ἐστι ὡς 

πολλιςα τὴ τε ἀλλη καζασκές ἡ, Ζῶ εἶχε, 

χαὶ τῶ γωμαῖκε εἰφαιγογειν εἰς τὸν γωνωκῶ- 

γα τῆς σκζευῆς, χαὶ στεὼ αὐταῖς ὧς μδυσουβ- 

χϑὺς ΠΩ ὀΐξηρηυϑιαι ἦσαν Κυαξωρᾳ. οἱ 

τϑοδὺαῶτ'᾽ ἔπρα"ον.ὁ δὲ πεμφϑεὶς πστος 9 

ΑΝ Π αὶ κεν θαρξο ΝΟ θλύρως. 
μϑδια, ἀκούσας ὁ Κυαξαρης ἀὐτύ, ἔγνω βελ- 

τίον ἐὴ Φ φράτϑυ μα μϑύᾳν εἰν τοῖς μεϑο- 

δάοις. χφὶ ὙΣΡ οἱ πέρστι, οις μετεπέμψα- 

ποὺ Κύρος, ὅχον᾽ ἦσαν δὲ μυξιάδες πετ- 

ζᾳρες Οξο καὶ πελζοςῶν. ὁρωΐν δΐχυ αὶ Ου- 

τοῖς πολλὰ σινουϑύες τίω μεηϑεκίω, τότων αὦ 

ἐδὺκ4 γδ)ον ἀπαλλαγάζω μῴλλον; ἢ ἄλλον 

ὄχλον εἰςδέξαοϑαι- ὁ μδϑὺ δὴ ἐκ πξεσῶνα- 

γῶν τὸν φρατὸν, ἐρόνϑιος πῦν Κυωξωρῶωυ, 

καΐζᾳ τίω Κύρου Ἷ Ἐλτεολζὼ, εἴτι δέοιτο τῷ 

φρατά καζος,ἐπεὶ σέκ ἔφη δείαϑει,αἰνθημε- 

οϑν,ἐπτεὶ ἤχουσέ παρόντα Καὶ ρον, ἄχετο πσϑὸς 
7 

Ἰησυείεητς, Πἰλάοητϊς σα δαῖτ, ροτἐξαη, 
εἴπ, νι ργα Πα Ἰ41}} ἀφάογοῆς. Οὐδ Γοθιις 
οοπξεί5,.α (ὐγαχαγοῖη πλϊΠτ,άτηις ντὶ δα 
ἐχοτοιτῇ ἀἀοΠ]οτ, ροτ ΘρΠ ΟΙαπτ ρδτίτ: χαὺ 
ὃζ ἀδ σα 0 1115. σαρτ5 αι ΟΠ ασοπά πὶ, 
ἃς] εγαγεητ:, δὲ Οχογοίτηπι ἰρίς σοητοιτ- 
Ρίαϊτας, ἄε ςοιδγὶς στίατῃ γόδας σοηίϊ- 

τεῖ, 414 ἀείησερ5 ἀσεηάατη ΔΒ γαΐειαγ, 
Οὐοά ἴτ ΠιΠετίτ, αἷτ, ἀϊοῖτο τὴς αὐ ἰρίμπι 
γεπειγιπη, δ ΠΠΠς σαίτα Ἰοσαταζαπ). [τ- 

406 ΠΕΠΠττ15, αὶ Πα Ἐχροόπέγοῖ, δι αῖ, 
Ο γεὶς ἱητεΐοαᾳ (Οδαδτὰ πιαηάάτ, νὰ ἰαθεῖ- 
ῃδοι] θην Α ἢν), φυοα ΟΥάχαῦ ΜΜοα] {6- 
Ἰερεγαῃσ, ΟΕ Πὶ Δαρβαύατῃ Γο]ίσιιο, σι πὶ 

Παθεθασ, ᾿πιτέπογος εἰς ρ μευ ΠΊμη 6 : τῆι 
ντγαπίσις πη ογοῖα Ἰῃ οοῃοίαπα τθοῖ- 
ΠΔΟῸΪ ἡ! Πορτα ἀςαάιϊιςεέγοῖ, ὃς οἰ Πὶς 
ετίατη Πλυτσα5 {Π125. τὰ: ναχαγὶ ΧχεσητωΣ 

ἔαογαητ. Ηας 1Π1 οχιοις ραθξαν ΟἿ] νό- 
τὸ ΠΛ Π||5 ογας δα (γαχαγοηι, απ πα Π- 
ἀαἴα ἐχροιηετ, αι γαχαγος σα 
(οτ : νη [ἢ οἱ ρΌτίς, ντ ΗΠ 1ς ἴη Ηπίθιις 
ΟΧοΓοΙτιῖς πίάποῖοῦ. ΝΝᾺΠὶ ὃς Ρεγί, χοὸς 
Ογτας ἀγοοππογαῖ, αἄἀογαπε: 8] αι ας 
της πυΐηοτο δή χιαάγασίος ΠἼΠ|Ὸ (ὰσττ- 
ἴΑΥ1) ὃς σοτγατί. Ὁ παν πο ο ἢ αι πὶ ν! 46: 
τοῦ, Πο5 οτίατη 'πιάρπππι Μοαοζιπι ἀρτὸ 
ἀετείπηθηταπι αἄξοντο ; ΠΡΟ Πτίι5 ΠΙ5 πος 
4ας ΠΡ οταγῖ γος νἱἀεθαει, αιᾶ νελ] πα 
ταγθαπὶ ΤΠ ροῦ αἀπληίτεογοτ. Ὁ αἰ 11ς 15, 
4αϊ ε ΡοΓία σορίας παίσε ἀποοῦας, γαχα: 
το τὰ ἱπτο ΓΟ αγοτ, ΠΟ πιδ ἀπιοάππι Οὐσγιιὶ 
ΡΓς ερογατ,αἤ ὅριις ᾿ρή] πος Ἔχθγοῖτα οἵἴοσ, 
ἀΙΩῈ6 ἰδ Ορα5 δΠΠς Πδὲ παράγει : δοάσιη ἀϊ6 
αὐ Ογτιητρεσεθας Ἔχογοίτπν Δα ειταῃς; 
4(πὸ {πη 4 ες ἀπάϊδγας. (γαχατος ρο- 

Ἑ Παῖς οὐιπι 115. αὶ (οουπι πιδίοταητ; απ 
τίθιις Μεάϊϑ, ἴτογ οἵδ ἰπστγεῆτις : χιὸπι νοὶ 
Οὐτὰς αἀπςηῖγο ἰσπῆς, {πππτὶς ἐσσιπη ὁ 

Ῥουγίιοὶδ ἐφαϊεῖθιις., φαΐ ἴάπι πλι]τὶ ογαπῦ, 

ἐν ͵ -ε » ! τε ν ! , 
γωνῷ σρατευμα.ὁ δὲ Κυαξαρης τὴ ὑφεραια, ἐπορά )ετὸ στε τοῖς τοῖα μείγασι μήδε 

ὑπισεύσιγ᾽ ὡς σὲ ἤσϑετο ὁ Κύρος τροςιογτα αὐτὸν, λοαίὼν ἽΟυὶ πϑσας ἱπαίας; τολλϑφηδὴ δια: 

[4 

Ογαχαγεη 
γνῶ ὦ 

ἐκεγοϊ ὁ 

ΓΟΣ 



Οὐάχανὴ 

ἑημάία, 

ΤΟ γνὶεκ: 
τη[ἀιῖος 

14᾿ ΧΕΝῸ ΗΕ ΝΘ: ΜΟΥ ΥΕΌΙ 

ὃς Μεάϊς οπιπίβιις, 8. Ασπιοηιὶς, ὃς Ηγτοα- Α χαὺ τὸς μυήδους πλύζας χαὶ τὸς τὐρ
αϑυίοις, ἐὰ 

ΠΙ15. δ φυὶϊτο! 4 πόγα πὶ (οοϊογαπι 64 115 δέ πὰ ἢ χοῤνϊοδέ Ἰχκ ᾿ὰ " ὭΥΤ ΐ 

δ Ὁ Ἡλο : : Χο ὥλλων συμμάχων τὸ 
ἀτπιὶς ᾿Ὡ Ἐγα ἘΠ τὶ ογδητ,οδυίατη ργοάιε, Ρ ᾽ ἘΥΣΤΟΡ 

ἃζ σορίαϑ εἰ ἱροεξζαπάας εχ ίθυῖτ. Οὐγαχα- 

τάσ,ν Οὶ πγατος ὃ ἐστε σίοϑ ΓογΓ 5616 ΨΙΓΟΚ 

Σ ππν : “ ᾽ ᾿ : 
εχίριαπη, δ ΠῚ ΠΊΔΘΤΣ αἰτϊπιαπιάλτη ἔὰ Κύρῳ πολλοιζ τε χαὶ κα λοις ἜΡΕ δ 

πυπίογισι πιαη : 4 πὶ ἀοάςοοι! οἢτς ριι- ͵ τε Δ Ἐν} ἐφρν 

ταῦτ, αάςοα; ἀοοτεπι οΧ σῸ τράνη πρλδυοεύ,σοὲν ἐαναδ ὃς ἀλιγζω τ χα ρλίγον 

ἅπς Ογταβ Ὁ ςαιιοίααι ἀο(ςςη ἀΠΠοτιὰς ἐς ἀξίαν ϑερουπείαν,ατίμιόν τὶ ἔδοξεν αὐτῶ! εἰ), 

ποτε οἰουϊαζαγις ἰρίμππη ασέράετοτ: ἀςίος- χαὶ ἀὐγος αὐτὸν ἐλαζον. ἐπεὶ ὃ κοιζαξας ὁ Κα - 

ΟἿΠις αμίκς εχ ἘΗΝ ΩΡ τ ΑΡαΝ ποτ ΠΡΟ ἡβρρνδη τῇ ἴρεκουὶ αρξβεη λον εἰς νι λήσων 

οἰουίατις εἰ εααν, ἰςἀ ἰαστιπηας ραϊᾶ ργοσ- ΒΟ ».. κα ς ΤΡ ; : 

ξαάϊε. Ττπηνοτο Οὐγτα αἰ1ο5 ΠΡ ς μόνα Ὁ ὑμονῳ ζ Κυαίξαβης καπέξη ἣν 

(οοάοις ᾿πΠ|τ ὃς φαϊςίσεγο : ἱρίς ἀοχιγα ν τ τὸ ἀρνμρετο, ἀξ ιι δ᾽ χα ἐφίλησε μῶν 

Οὐγαχατὶς ργο ποίᾳ, ἐς να τ ρα! πλας απα(- οὖ, δοικρύων δὲ Φανερος ἑεῦ. ἐκ Ουτου δὲ ὁ 

ἄδιπ εἰπὶααιιχῖτ, ὃς [γασαϊα απα ἀαπιεὶ Κῦρος τὰς μδὺ ἄλλοις ἀπόυζα εξ εάζι; 

Μεάιςα (δ τογηῖ Τα Π|τ,ἰη φαα Πα τὰ εἰαπλ. οὐ κέλάυσεν ψΎδΉ το: ἀνρρκει τι 9, 

οο]οραίϊοτ, ὃς αἀ(ς ἀΠΠςτἰρίς, Πς πτοτγοσα- μϑρὸε εδαξμῶ αξ Κοωρς ἌΣ 

αἰτὶ Πῖσ μα ηὶ, ρου Γλοος ἱπαπλούταϊος, πὶ ἂ- ἄμα ἐν αἰγῶν μον τοῦ φηθρλομμειπηα, αν 

ἀπππου!ς, Πα τ οΌτοιη ἱγαίσοσίς πλ]ἰδ]α!α 7» αὐτὸν τῆς ὁδὺῦ ἔξω «ὑπωὺ Φοί,ιχαξ τί;ας, 

τοῖ τποϊοῇα νίάες, πο νίαια δάθο ἔοι “τε Μηδικῶν πίλων αἰ πσθαλλάν κχέ- 
στδυίτο  Η εἰς Ογαχατγοβ μαϊαίπιοαϊ 4180. λ 4 σεν αὐστω; χαὶ καϑίσας αὐτὸν νὰ πο Ὁ 

ἀατατείροπάιυ: Οὐΐα απ, Ογτς, Ἔχ [π- δ ἡ τέ “ἢ ΡΟΝ ἐγ Ἔ Ἐν 
στίαϑμος Τηρετ ὠδὲ᾽ εἶστε μιοὶ. ἐῴη, ἐζσϑ ὃς 

πιογ πᾶς νίηιιε ἂρ οὐτηηΐ Ππομίητιπη τηο- ἀτάνομς ἐέ: 

ἱ ἸΟΥῚ ἘΠ ΞΣῚ σιν ϑκών, ὦ 9κῖε, τί ἘΠ ΚΡ ΤΣ ἊΝ 
πλοία ταπιὶ πιαϊογίδιις ἰΔ: ΟἸ πὶ το ρΊθι15, » »Τ| μοι ὀργίζ 5 χα! τί γαλε- 

ι « «, “ Ξ 

[ΠῚ ρᾷῖγο ΓΟ ῬΓΟΟΓΘΔΓΙΙ5 εἴς, ἀτητς ετ- πὸν ὁρών ουτῶ γαλεπῶς φέρφς; ὠς ΝΟΣ 

Ἰατη ἐρίς τὲχ παρ οαι, πὶς αι ἄς φάθ νἱ- Κυαξωρης ἀπεκρίνατο ζανδ τι, ἐφη, 8 

Πτε μά ϊσηφαιο ἀπο! σοῃίριοίο τε νεγο κα δυκῶγος δὲ ἐφ᾽ ὕσογ αὐ ἃ α Ἰὀερεν 
ἶ ἰσ υρέ,θὐ κῶν γε ὁ Ὑ,εᾧῷ ὁσον ον, ϑόφπῶν μψη μη 

{λπυα]τῖο πλθο. σΘτεΓΊ56; ΟΡ 5 πηασηῖ! ἃζ ΒΑ Δα ΜΊΑΝ ΐ 

ταασπβοιπιδάςις. Αταιο ας, πιοραίςη- ἈΚ του χα πώλαι φξϑορνων χα! πα- 
᾿ ὅ ι ͵ , δ ν 

τευτία, νεῖ Ὁ οί θι}5 ρατὶ στα εἰΕ; (ξ4 ἢ; βασιλέως πεφυκέναι, κα! αὐτὸς βασιλόίς 

τα ἶτο . Ρτο Ταρίτοτ, σγααία αἱ 115, 4αϊ- γοριζομϑιος ἐΐ), ἐμαυτὸν ΠΕ ἌΝ: δὲ ζε: 

Ρὺς ρογροτί πείσας ἀςοςδας ΕΠ υϊ ἀετη ἂγ- ΝΟΥ ΟΜΡΕΝ δος τ ΤΣ 
Ε ο πεινωώς χαὶ αὐαϊξίως ἐλαύνοντα, σὲ δὲ τῇ ἐμῇ 

ΕΠτοῦοῆς βείας, ἀξοῖος (0 τουγαπη σοΠαὶ Σ ΤῊ τὸ ; , Ἵ 
ἐν: ἘΣΤΕ ἢ ϑερφισεία, χα πὴ ὠλλη δεευα μιά Ε χὸ 

αύφῃι αἦσο νἱΐςηη πλὸ σοηρ οὶ, πηθοτιπι- ἘΞ ΘΊΣ1Π ἡὀαμυαμᾷ μέγϑω πε Ὁ 
. . Ξ ἘΞ ͵ λ “-» 

4πς πεσ]οξιτοηοηι ὃζ ἰγγποπθπι σοίποτο. Ἀμέγαλφρετ παρόντα. χα ἴωυτα χαλε- 
τ Π - ν ὍΝ λ « “ 

ἸΝοη σῃϊῃ} νὰ » 0 τὸ (Ὁ] απ τὴς ΤΠ πὸν μδὺ οἷα! χαὶ «πο τολεμίων παϑεῖν, 
γιφϊογο ΟἽ: ἴΔτὰ (οτος ΠΊ6ΟΚ5 Π14- Ὁ ΤΣ ͵ «οἱ ὦ εΠ" πιδίογοπῃ οΠ0 : [Οὶ ετἰαηι (τα ὍΘΟΚ ΠΊα- πολὺ δὲ, ὦ ξ4ῦ, χαλεπώτερον, ὑφ Ὁ Εν 

ἰογῖθιι5 οτηγ σΟρ 5, Ζιι4Π| πιρα τ, ΠΉΪ]11 ἐρεο ΤΣ ας τς π ραελλ δυλ δι 
ἔ Ξ Φ 1 τα οὐαεναι. ὃν ἐξ 

οσοαζγοῖο, αἴα6 ἴτα ραγατος οὔτ, νείας!- “ἴϑ ΤΡ ΘΗΧΘΙΚΩΡΈΩΣΟ ὙΣ 

Τὰς πὶς 'σάοτο ροιπης, σπαπὶ ἃ πὶ [αἱ]. 

οὐηὶ Πιρογαῦδης ἰδογιπγα : αἄεοσις Ογ- ἐμοῦ ἀμελήσας χα ἐπεγελῶνᾷε ἐμοί οὐ 
τι ἰρίμην ΘῸ Ρογτγαχίς, νὰ ΟΟΠ]] οἰπ5 ἰΔ- Ὁ» 3 “ἢ τ Μδίὺ, ϑ. Ἷ ͵ Ι αὐγγοω “τ΄ (ἐφη,01 οὐ σὺ μου μονον μει- 
ΟΓΆΠΓΗΙ5 ἱπυρ] ογθηταγ. Οτπιην αατοπη ΡΔ1}]- Ξ ἀσασν ΡΘΕ ΡΝ ἁ 
Τὰπὰ (δ σομ θυ ες, ἰτα Ογγιις ἰΙοαιιατις οἴ: Ὁ εἰ δα χα! οἱ ἐμίο! ὀδυλοι ἰούθφτεροι ἐ- 

Ξ ἌΡ Ὁ ων « ! ! λ ΄ ͵ 

Τα νοτο, πηῖ γαχαγοβ, Πρ νοτα ἀϊοῖς, ες μου Τα αὐιαΐζθισι οι, χα] και εσκευάσχκε- ἁπαιτῶ- 
. ὦ - . . ᾿ -“- 

τοῦς πἀϊςας5, απ Μεάος οχ᾿ Ἰὰς ργο-. γοι εἰσιν ἘΝ Ὲ δχυύαοϑαι “ποιῆσαι μᾶλλον ἐμὲ “:μθι, 

τοῖςα, σαοά αὐξιοτγίπεπῃι, ης ἱπ γαέξος τ δὶ ΒΟ ΟΣ Ὁ ταδί 
ΠΕ ἂν ἬΡΙΒῚ ΕΝ τὲ τ Ἑκακῶς,ἢ παθήν αἰ πο’ ἐμου. ἡ ἀκα ζᾳυτα λε-- 
εἰς, νταάτε]!α ἀςηαπ ἰδεῖς νΊγῖ παθεᾶι. Γα ΕΣ ΠΕΥΕΥ 

ὃ ἕ ᾿ ς - - 3 » μοι Ι͂ Ὡ- 

αυϊάοπη ὃς ἰγαίοὶ, ὃς ἴῃ πχοτα ες, ΠΟ ΠΊΙΓΟΓ, ὑλυ "ἢ ἐπ Ἶ μη ώμς ἡνῆα : δὰ 
ἑ Σ΄ 

κρύωγ" ὡςε ἡ Τ' Κῦρον ἐπεασασοιΐο ἐμμπλη- 
Χν, 

εϑίιῦω δακρύων τα ομμαΐζᾳ. ἔχτοὼν ἢ, μικρὸν ἐλεξεζοιαδε ὁ Κῦρος" δυλὰ ζεῦτα μϑὲ, ἔφυ, 
Ἂν ͵ Ε ͵ 2 “» ᾽} ᾽ “" , 4. αὶ “:»-» " ͵ 

ὦ Κυαϊξαρν,οὔτε λέγε Ἷ ἀλυηθῶς,οὐτε ὀρθῶς γιγνωσκής, εἰ οἰ τῇ ἐμὴ παροισία μιύδοες καῖε - ἀλνϑῇ 
ὃ , ἢ ι 

͵ ξ 3 “4Α, “ Ἀ - (ξν ε Ἵ 

σκϑ οὐ, ὡς]ε ἰχθμὸς ἐὴ σεκα κῶς ποιφν. Ὁ νϑύτοι σὲ ϑυμοῦοϑαι χα! φοξείαϑει οὐ θαυ μαζω" 

εἰ νϑὺ τοι 

΄Ν ͵ 3) Ὶ -“ μ»“ ΕΛ -“"Ἥ 2 » 

κῷ δεκάκις αὐ κτ' τῆς ἢ γῆς ὑδ]ον διωῶσι, ἢ γἱεκοῶ- 
3 λ δειῶω; ἡ- .- : ᾿ ᾿ Ψ . ᾿ ὙΠ ἢ 

"Οἷα ἄτπὶ ργοξοστος,, πλθΐτο οτίαπη παρ ς οφϑζεσωι οὕτω ζάπεινος, χαὶ ἰδεῖν πῶς ἐῤκους τ 
γ΄, δδοιον ἥ ἐφ. 

ἼΔυιπαυτατοὶς πε χαὶ ἀϑοπλοτάτοις, αὐτεζεώ- εἰνππο- 
λ᾽ μ ΐ ζᾳ καὶ δχιδείκγεσι τώ Κυαΐξαρᾳ τἰοὺ δειύω- πα 

- Β - γ᾽ - ς “ν 

ἴῃ Ογτὶ οοπλίτατα σοπίροχίτ,ίεσιιπιν οΥῸ δζ μιν. ὁ δὲ Κυαΐξωρης, ἐπεὶ εἶδε σεεὼ νϑὺ τῷ 

αὐαςαν- 

τος 

εἶπεν ὦδε, 
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οἱ αϑιύ τοι γὲ δεχᾷ ὼφ ἢ ὠδίκως ὠϊοὶς χαλε- Α γψιμπιμὰ δυτοπνΐαγθ, Δἢ ἰπτατία εἰς (πόοη- 
ΤΕ ΥΝΜΕΝ ΑΥΤΟΝ ᾽ν ὅη βαρέως (ταϑ, φαυ!άοηι ἘΩΝΝ ΠΡΡ ΕΟ τῇ 

αὐ φέδοις ἀκούων ἐμού Ξἰστολοοου δὲϑ κω σταθίτου Ἰατασι πη, ἢ πιὸ ἀσότο σαΠαιῃ Πο- 

ΒΓ δχδὲ ΨΥ" ΠῚ αὐ 88. δοάςπίη) Βιομλ ΠΟ, αι ζαπι 

αὐτῆ. δὺ τοὶ ἀγδρα ϑξχονίᾳ. πάᾶσιν “ΚΟ πῃροτῖο ἤς, Τυδ  οξεῖς ΠῚ ραγίτον οὐυπῃίδιις 
͵ ἊΝ ᾽ ͵ Ὁ 3 - , ᾿ 

σαλεεσαινάν τοῖς Ὅρχο υλύοις,, τατο ἐμοί δὸ- {ιοοοῃίοτο,, τηασπαη οαὐἄοηι οΥγο ἘΠῚ 
Ἤν , ΦΆ ͵ ᾿ Ν ΠῚ " - ᾿ ξ δ᾿ ὌΣΥΝ εξ τὴκα ἐἢ) οὐάγκη ὙΣ»εἾ Δἰῳ οὐδ ἘΠῚ φὨϊηὶ ΠΝ ΙΙς ἤν: ἱπξο τος “ 

Εν πολλός νὰ ΠΡΕΤῚΝ Ὁ ἸΡΗ ὲ Ποῖ, απππΠῚ ὅπ|5 ἘΟΓΓΟΥΘΙῚ ΠΊΛΠῚ5 1 ΘΌΓΙΓ: ὡς 
᾽ . Ὁ πολλὺ υ οὐεῖν πολλοῖς 639 οὐφητοιει- 5. ιν Ἷ ΤΌΣ 

ελύροι μὰ γὸν ὍΝ τ ; ᾧ Ἴ νς ὁ οπιηίθας ἱπουπηα σοποογαάϊα σοζαίο- ες 

ϑο Άψ 8ὲ Ὅ'αμο εν πόθον Ὥ ΠΟ τὸς πρσοτῖ, ατπππὶ ατιῖ5 οπη πῆρες [Πσσοη- 
᾿ τὸ ς ͵ 2 - » «. ἀν ἐ 

σιν αὐ ς ὁμονοιαν ἐμξαλλν. ὧν ἕνεκα, 4. '- (ὡς Ηἰς ἀς οαμπς πιὸ ἰοἱτο ἀοθος πος αά τὸ 
“ἐς ΝΎ 5. ὩΣ » Χο , - “ ὃ 3 

6ϑι, ἐγώ οὐχί αἰπεπειλτον αὐάυ ἐμαυτῷ ζυ- ῃπειπθποη τοπλ ΠΠς, πο ποτε ογεπῖ, πΣ 
͵ ΠῚ ἡ ἢ ιν φῶ ᾿ ΤΠ ς ΐ ᾿ ᾿Ἢ ῃ τοις, Φυξούνδυος μή τ ὐοιζο τι ᾧὶ τἰωὺ σμὼ Β αυία δ ἱγαοὰπάταποτυδηι αςοἰ ἀοτοῖ,α ιοά 

᾽ Ὑὰ ἘΚ ΑΣ ΜΎΡΑΝ ΠῚ Ρ ΡΝ ποσοῖς ν πἰ ποτές ἀοϊογοπ αὐξοττοι, Πασπ 
γμια. ΤΊ ᾿ [ ; ; ΕΥ ΤΙ ᾿ 

οὐρα μος, Τὰ ᾿οαπι ορο Πα] πὶ μας τἰδὶ ατα ργαίοῃῖο 

ς ᾿ Ρέεϊσυϊαπι ογέαδιιπτ. Οὐοα νεῖο ὀχηει- 
᾿ “ἢ οὐ» Ἂ ͵ ἊΣ ἱ " ΤῊΣ μ᾿ ᾿ - ! - - 

ἔμ λαΐς Ὁ ἐξᾳ σοι. »ϑύ τοὶ δὲ νομιεζν ᾿Ρ ἐμοῦ γραβ. Ἰπϊασῖα τὰ αἀξοξξαμπι α πῆς εἤδ: δαῖτ νην αν 
ΕῚ -- ΄-ν λ “ » “ , ε ἣν - Ε ν᾿ “1: ΄, τ" ἐΗΣ Τῆς ἐγὼ χαλεπῶς πϑύυ φέρω, Ἐπ τὶ ἔοτο, ΠΝ ΙΏ ἘΉΑΡΕΝ Ἐπ} , 

, ͵ ͵ Ἰδ ἘΠῚ δ᾿ ; ῖ [ἢ ἀΠΊῖσο5 Ρ] στη α ὈεηςῆςιΙ "κῃ 
εἰ ἀσκωδν ὅσον δοουα 9] πός Φιλοὺς ὡς πλύ. Ϊλ ΜΑΤΉΤΝΝ ; Ὁ : :- 
ἜΝ τλζο γβ ρος ἣ τοηξογαηγ, σοτγατίσπι παϊς ἔλοέγς ν]ἀεαῦ. 

σἂ αγα γοὺ ποίην, ἐὔτειτα πομαντία, φύτου ΦὉ- ΟὟ ΟΤηδπἰπηιετο πὸ ποίππεϊ, αἰ, αάδοτε- 
κῷ ἐργάζεεϑα). δλὰ .»» ἔφη, μὴ οὕτως γγεῖς οτἰπαϊποίηιις ὃὦ ΠΗ] μμς: Ἰο, ἢ 

εἰκῆ ἡμαῖς ἀὐθες ἀἰτιωκεθαι, δολ᾽, εἰδενα- Ἐοτὶ Ροιο , ΡΙ Ὠ ΠΊπὶς νι ἀσαπηιι5, ἡ π18}15 11- 
πὸν, σα φέςαζα; κα ἤδωμδν ὁποῖον 1 Ὁ σ᾽ .]α Πτὰ πγς Π] τα ἐπ γί. Αταὰς ὁαι!ἤοπη α- 

ΟΠ|πηαπὶ ἱπιοῦ ἀπλῖςος οοπαάϊςοϊοηδηη ἔς- 
Εν. ἀγπον ΠΑΡ ΗΣ Ἔκ), ΓΤΟΙΝαΙλῇ πλε ρατοατ φυϊἀαμάπη ἠηΑ}} ἔς οἱ [-. 
ἀν! τω ΡΝ Τόγω Ἁοοστλ οι ̓ἄω Ὑ ἴς, ΤαϊαΠπιιπὴ της ξατεθοσ:η ΠΟ ΠΙἢ1] Δα ηγ1-- 
ΠΗ͂ΒΕΣ ὦ ἐγὼ φανωΐ κακὸν πεποιηκῶς, ὁμολογῶ ὦ- ἢ|ὲ Ραγοαῖ ας ΠΟ σορίταίς υίάεπ),.η ΠΟΠ 

σεφανῶ Φδγχεῖν᾽ ζεὼ μϑρ τοι μιηδὲν Φαίνομ(9: καχὸν πε- δέ!ρίς ἔχετε θεῖα, ΠᾺΠ]Π| το δἀ ςέξαπὶ ἃ πτς 11-- 
᾿ ἣ ἙΝ ΠῚ. ἰυτία ἢ Ιἄνογο ποςο δ ἅποεῖς, αἰτ. Ὁποῦ ἢ 

ποιηκώς, μι δὲ βουληϑεὶς, οὐ χα σὺ αὖ ομιο- } τ οἱ 
αὔτοπη ραζθας, ετίαπη δομΐ πιὸ αἰϊέζογοπ ͵ , ξ 505 7 -“, Ε ΕἸ ἥ ᾿ χ ὰ 

ογήσεις μηδὲν ον ἐμοῦ αἰδικειδϑα; ΟΆ εχῃιηῆς τί, (ππάτοίς αιτο τη τὰ ᾿ποιδαϊῆς, 
εὐάγκη, ἔφη. ζει δὲ δὴ το αγαῦὸν πεχορὰ: νῖ 4παΠρἰ ατῖσλα Ὀοπεῆςία ροδπ, ἰῃ τὰ 
“ὡς σοι δῆλος ὦ, ζαὶ “σδεϑυμούνϑρος τα ἃᾧ- του [οίγοηι; δῇ ΠΟ ροτῖιις [δυάς δὲ ἀἴρηιι5 

δ᾽ 2 " ᾽ 3...» ͵ ΑΓΡΡΘΔΙ “ἢ Ὁ ρ ᾿ ᾿ ξαι ὁπῦδε πελφρα ἠδεοεί μέζον, οὐ αὐ ἐπῶν: Παροαγ, ααῖηα τοργοποηποῖοῦ Αςαιππὶ 
πλν δ δ ΩΝ τ τὰ , {{ ΟΠ οοτ,αῖτ, Δος Ἰσιταῦ παῖς Ὁγγαβ, ΟΠ Ή" Ὡς νενε 

ί Αφλλοὸν ἢ «με "ς : οἱ - Ι ἘΡΧΕΣ ᾿ ἘΣ : τ Οὐ ενρ 
ἜΠΟΣ τς νοὸς τὰ ἘΦ ΡΈΡΈΡ ἘΡΡΟῪ τὐλὲΝ ἀοτοίηιις ΠΩ] αυΐπη οπληϊα, 4θατα ΠΊς σο- Ὀγτκοῖξ 
ζαγον χϑέου, ἐφ. αγγε Οΐιω, ἐῴη Κύρφς,σχο ΤῸ (1 (πητ.8ὶς οἸΐτη ππαχὶπις Ρατοσῖς, αυϊαΊπ' "έτμοτΉπε 

» Ν᾿ λ ͵ ε] » “εΐ “ὙΣ . ᾿ Ἑ Ἢ ΓΝ ΤΗΣ 

πωρδν ζα. ἐμοῖ πεσραγμένα πλύτα καθ 15 θοη1 (τ, 4αϊ πχα]]. Αταῖια ογάϊαμπλιιν - γος 
νι ὦ ω νυ οΔ ͵ -- " ᾿ ΙΠΟΙΌΙ άς Π( Ωρ. 
ἕν εἰζαϊφον. οὔ τὸ ἽΝ Ρ δ ἡ μάλιςα δηλονεςαὴ Ἐς ὮΝ δ ἐν ΠΥ ΜΝ πε μηδ με ἐπ 

ν “νι χονίάσταγ, Το οηΙη1, αστπππ τ ἀπιπιαάποττος 
ὁ, τίπτε αὐτὴ ἀγαϑὸν ὅ51,χαὶ 09 τ| Κα χϑν. θ΄ ἽΝ 

ΐ ᾿νε γμν. τ λ μι ξεν: ᾿ τος, πλυΐτος ποίξες σοι ας, ἃς αι άςπιδ6-- 
ξωμεδα, δὲ, ἔφη, εκ τῆςδὲ τῆς διε γῆς, εἰ χαὶ ῖ (εἰ Ξ κε θυ ὁῈ. ΕΦΥ, ΘΕ ΧΙΦ. εἰ ΧΑ] τροτγίαξ το, τααπίηας ἀϊτο Ποῖ ἀοπιο ριῸξ 

λ γνν Ἂς [ 2 λ ἵ Ἑὰ 3. - οἶς " Εἰ 

σοι δύχει -Ορχοιῶτως εχήν. συ δηΐου ἐ- φτοῖος εἴτ  ΠΠῖοΟ τι δα Ροτίας ρα ος 
πον ἀφ να ὡολῥμοὺς ἡ ϑροισμεέ- ἐΔΠΠΠῚ. αὶ (1 ἀ]ατἰᾶς σορίας5 ροίςεγςης, 

ΩΝ. ΔΗ ἘΦ Ν ͵ τὴς ρυϊπατπι; οσαῃ ἡῈΓ; νους. χροὶ ζούτους Ὀθτὶ σὲ χαὶ τίω σξὼ γώραν τι πὴ Δ ὁρεΐματίπι; ΓΟ απ, νΓΟβ ΕΓ πὴ α- 
ἥ ἱ νην. “Ὧ αζ Ὡς Το η, Ζυο νοηΐτοπα ἱρίς, ςορίδξηγσιχας Ροῦ- 

ὠὡρμήνδρους, θυ; ἐπεμπὲς τσδϑς πε τν»- 
Ἧ ἢ " ἔκ . ᾿ {ιοατι! 5 ἢ αια αἡ τε ἰγοηῖ: ἀιιζογ οἤεμα- 

σῶν Χϑινογ, συ μα οὺς ἀὐρτύρϑρος, χα ὥς. λη 1δἸταῦ τῇ Πῖς ποη αἷς τῷ Ρεγίπαίτις {π|. 

ἐμὲ ἰδία, δεόμδυος πειρϑίαϑὰι αὐτὸν μὲ ἐλ: Ἑ πη δα θιϊ, π ἐλΠπιξ χά δαχὶ πυσηετο, φυᾶ 
ϑεῖγνγϑυυϑυον, εἶ Ἡ ες εἶ σῶν ἴοιεν. τέκοι ἐς Ροζῖα, πηαχίπηιο, ὃν οιπάξ Ρυς Πρ τἰ ΠΙΠγυπηὴ 

γὼ ὀπείαϑέωυ τὸ ζωῦτα “τοὺ σοδ χα παρόγεν Ὑ Αἰ γοτο, ἰπαυής, ηϑο, αἷς, παϊεϊ ρυπιηῖ Ε. ἴώδερ; 5 πα το, ΜΉ. Ων: 7 ἀϊοῖῖο,, νεγαπὶ 1η ἰτθς ἱπΠπτίαπι δά πογί 
τι το ν κίροα ἀὐμ λων κλνλν Τῶς ἐδγενάμμην πἈεἰ- ἐς πχολτν ἀςρτομοηήογίς, δῇ δα πε ποία τη 
ἀγατον οις τε ἡ ὠὡθασους ἡλθες )ὺ δίώυ, ἔφη. ἐν ζοτὼ 

, “ , ͵ 2 ! » ἃ ἃ ,ὔ »" ψω. ὁ 3 , ἡγέσο μιρὶ πσϑτον εἶπε, ἔφη, πότερον ἀδιχίαν ἐμοῦ ποὺς σε 9. τεγΎγως, ἡ μιουλλον ἀὐεργέσιαι: 

᾿ 

κ -“ φαΐ κτ “ ᾽ 

αϑὲ δξζυ στεὺ τοῖς ϑεοῖς ἐμοῦ παοῦντος ασῷα- 
» 

ἐμοὺ οἰδίκνμλοι. χαὴ "τι εἰν Φίλοις διχαιοτα 
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ῬΙ ματα οἵ, ἰπυἱς γαχαγος,, ΕΧ Πὶς Βοπο- Α δῆλον, φη ὁ Κυαΐξώρης, ὅτι ἐκ γεζούτων 4)- 
βοίΐαπι πηοτιπιπι σοσποῦ ς. Οὐ νετο,ν- 
Βὲ νγεπόταητς ποίξες, ἃς ἀϊ πα σαη πὶ ρος 
{ὰς εος οἴαζ, αἢ ταπι απ Δ ΠΟΥ ΠΕ, της ναὶ 
ΙΔ ογεπῖν πὶ ἀοτγοξεαῆς, νοὶ ρερετγοιῆς 
οείζα!ο ΝΝοη ριοίξεξξο, ποη οαυί ἐπ. 
αἱά ὃ νὈϊ Γλευα ορο νἱζξοτία ρθη ο5 ΠῸ5 

{τετῖτ, ποίξοσηας ἴΔπὶ σεάεγθησ, ἀτῆας οΡῸ 
τὸ γοσάγοπη, νΓ σΟΠΊΠΊΠΠ 115 ΘΟ5 σΟρ ἰ5 ἰη- 
{4 γθηλατ, σΟπιπλτηἱ Ορογα ἢ θοὸς νἱ Πα - 
ράτοπιις, σοηλπλη6πὶ ἀθηΐσιι πππε θΟΠΙ, 
Ππὸ πιδὶ! ἐγ τὶ ΘΔΡΟΓΟΠΊΙΙΒ, ψυϊάηαϊά χα 
ταυγά εἴ δοοιάπ|πτ ; τη ἢ]ς Δη δοοίίατα ΓΕΒ 
Ροῆϊς, υαίι ργορ ἢ] ἐπιο  πηλςτι ρ᾽π5 πα 
οαρίάτι5 διοτπι Αὐπας (γαχατγος {πΡτὶ-- 
σις. Ετ Ογτας γυιγίαπυ τὰ Ισουιτιις ο:Ομᾶ- 
ἄοτίδὶ φά πος τασοῖς ροτίμς Πππθες, ιαπὶ 
τοίροπάετγο: [ἢ ΠΕ ἀἸοῖτο, ΠΡΟ ΤΕΣ 
Πς δι δίτγατις ἱΠΠΓίὰ. χαοα, Ζίσαπα ΕΡῚ τα- 
τα πὸ οἰ ἘΠΕ ῃ Ρετίοαα, τε αι 6 πὶ 
Ἰρίαπι ρουίοι!! ᾿πααἰπι5 ραγτίοὶροπὶ ΚΘ εὶ ΠΟΏ 
{π᾿ ΡαΠῖις, (εὰ νι σαυΐτος ΠΉΠΠὶ φιοίάαπι 
ἀεταΐς πγίττεγοσ, Γοσδι  Ν πὶ ΕΠ ΠῚ 1 9 
τε ρεῖβης, ἱπία!ς ΠΕΡ » Ργα τ οετίπη 4α! 
ἴδπὴ δῆτ πῚς ΓΙ (Οο τ ἘΠῚ ΡΙ  ΡαΠΤ]ῈἘπ., 
δὐϑ το, παῖς, ἀαπηοηγοταγ. ἃ ἃ πα; Ογα- 
ΧΑΓΟΚ5 41π1πῈ {᾿Δαπητασοτγεῦ: Οτιο ἢ πε δά 
Βοοφυίάεηι, ἰΠ 4α]τ, τοίροπάοτο νἱ5; ἀεἰη- 
ΟΩρ5 αἰοῖτο, 4Π [Πἰπιγῖτιβ ἔΠο ΓΙ ΠῚ. υρά αι 
τιι πΠΪΠ] τοίροη ἄεγοβ, ποί!ετς, αι} Μϑεάος 
ΒΙΠΠατίτατὶ ορεγασῃ ἄατα το τ αὖ ας τε- 
ποσᾶζος σοσογα, τὰς αὐ Ριοβο πίοποπι ΟῚ 
Ροτίοιο ΤΕ ΕΝ ἢ ἸΠαΠΔΠῚ γί ἄθαῦ 
ταο]εἴξιιπα αἰ φαϊά ἰδὲ ἔθοιῆς, ιοά ἰταίοὶ 
τἰθὶ μοϊογίαι; (δὰ ΡΟ σας τυγίαπι αῦϑτα 
ΙΔ Ροτίμπογίτη, 480 (οἰ θαῦν 11} ἃ τὸ ΠῚ 
τὶ θα ροῆς [εἴπ 5, ποχις Μεαὶς ἱπηρεγαγιὶ 
ξλο ΠΣ οραθαπι οὨΐπι, ντεος ΠΗ  ἄαγεδ, 

41 ἰΘ 4] ν εἰ ]ςητ. Οὐοά φυυπὶ αὮ5 [61Π- 

Ρετιαῆθηι, ροτέξοϊ 111], ἐχιγαστῖ ροτιαα- 
ἄεηάο. Ιταητιο σὸς Δοο ΠΤ, ΡΟΣ (α΄, ρογίαα- 
(ο5 δοσορὶ ἀῖηπς αὐ1], τα ρογπιι. Ὁ ποά 
ΠΠος πτεγίτο σα] ρᾶάιιπι οΧ [ἘΠ|85, Π6 41- 
ἀοπιου ρα νασατ, ντὶ ν᾿ ἄστατ, αἰ ι 4 45 τὸ 
αροίρογα, σιοά ἀφάετίς. δ1ς ἰρίταγ ργοίςξῖ 
{0 τλιι5. Αἴ ροἔιιαπὶ ἀϊος Πτηλις,4 4 σο- 
{πππλὰ ποῦὶς οἰ, πο οπηηῖθιι5 Ποτιπὶ ἢ 
{τ Δῃ ποὴ Ποίξίππ σαίεγα σαρτα {πΠηε 9 πο. 

ς Α"κως ἐμίφιυτὸν σοι σύμμανχον 

Τὸ δδικῶαι μοι συοδε, τε βῴον μήἥδοις ἔχιίαρϑη 

εργέσιαν. τί γὸ, ἔφη, τς οἱ πολέμκίοι ἤλθον, ἢ 

ἐχρεγωνίζεαϊ, ἐδ ασεὸς ἀὐδθιυς,εἰν πότῳ κατ- 
ἐγόηδοίς μὲε ἢ πογϑ τιγὸς σιοςαγία, ἢ κινδεύύου 
Φέσαμδμοι; Ὁ μιὰ τὸν δ, ,ἔφν ὁ μὸρ δὴ.τί [γ», 
ἐπεὶ νίκος “λυοιδύος σξεὼ τοῖς )εοῖς ἡμιετέροις, 
χαὶ αϑαχωρυσατων Ἢ πολεμίων, παρεχά- 

Ἄρεω σε ἐγώ, ὅπως χϑιη ἡ αϑὺ ἀὐξις διωχοιμῶμ, 

χϑιμή ὃ ἀμμϑροοίαθα » Χϑῆ ἡ δὲ Ϊ εἶτι ὠγαϑὸν ἢ ἡ 
χριχϑυ συμβαίνοι, αὕτο καρποίαθα, οὖ ζουτοις 
ἔχης τίνα,  πλεογεξίαν ἐμοδ κατηγορῆσοὁ μϑὺ 

δὴ Κυαϊξαῤης πϑϑς τα ἐ ἐσίγα" ὁ Κό. 
69ς παλιν ἐλευ ὧδε, [δ ἐπεὶ ασϑϑς πϑτο ἀν ὰὶ 
σιωττῶν ἡ δ]ον σοι ἢ Ἀποχρίνα αϑαι,τόδὲ γε,έφη, 
εἶστε, εἴτι αδικαϑαι οὶ οϑόμισας, ΟΤί, ἐπεί σοι ἐ- 

δὺκά Οὔκ ἀσφαλὲς ἐ0 ὦ Ὁ διώκῴν, σὲ »ϑὺ αὖ-. 
τὸν οὐεάφῆκα τότου τῷ κινδοιύου μμετέχην, 
ἱπατας ΟΝ τ σῶν πέμψαι ἐδεόμιάωυ σου; εἰ ἰγὸ 
ὦ τότ αἰτῶν ἡδέχϑεου, ἀλλωςΐε καὶ Ρ ἀπε απάμεν 

τὴν αὰ 

σοί ἔφη, ἔχιδῷυ ὕεϑω. ἐστὶ δὴ αὖ χαὶ σσξὸς 
ΤΩῶτας ἐσίγα ὁ  Κυαϊξαῤης,δλλ᾽ εἰ [μηδὲ ὅτ 

ἔφυ, βούλά δἰποκρίναιοϑτα, στ τῦτο οιωτ ῦ- 
»ν λέγε,εἴτι αὖ δι κφεον, ὅτι σῷ Ὁ διποχριναυϑύτο 
ἐμοὶ, ὡς σέκ αὐ ̓βέλοιο, ἀὐϑυμουυϑύους ὁραΐν 
Τμδὸις υτοις, παύσας αὐθιὶ αὐαγκαίζην το 

χωδωφύσο ζᾳς ἰὲ ἰεναι εἴτι αὖ σοι δυκὼ 9: ὅτογα- παύσας 
λεπὸν ποιῆσαι » ὑτί ἀμελήσας τῷ ὀργεξεοϑε 

σοι, ζῆ τότοις πάλιν ἥτοιω Ἰσε ὃ  ἥδειν ἔτε σοὶ σεὃς ἡγῇ 
ἊΨ μ ὅπ οὔτε 

ΤΉ [67] ΑΙΡΙΕΝ 

να, φυτῖν. 1 Ὁ γ βουλουϑυον δήπου ἐπεῦεν δοωῖαι ἐπ 

ἥτησαί σε δδευθαι μοι. σζπκοιεῶ ζούτου τυρῶν δὲν, ἐδὲ 

ΡΟ ΥΣ σοΐ, Ἴ σεεϊὲν νον εἰ μὴ ἡ Ούτους πεί- Ἴ ἐδὲν ὦ 
ὡ .] ᾿ 

στυμι. ἐλθὼν δίζυ ἔπειϑον αὐΐιξ, χαὶ οὧξ ἔπει- 
σαι, τάτους λοι ων ἐτορθυδμέωυ, σοῦ ζχαδέ- 
ψωνς. εἰ δὲ πϑιὺ γε αἰτίας ἀξιον νομί ζῃς, 

οὐδ, ὃ, τί αὐ ὄἔιδως, ὦ ὡς ἔοικει, δὲν) χέοϑαι. πα- 
ἐκ σοῦ αϑαιτίον ὄςξην. Οφῴκοιῶ εν, 

καχεϑὸν 
συμ. 

τότ 

"οὕτως. ἐπεὶ δὲ ὀξέλϑορϑυ,τί ἡ ἡμῖν πεαηξα- 
Ρίαγοβ ἐογαπῃ ἱητογ οξ] (πητ, Ζαΐ σοητγα τα Ἐγμμένον οὐ φανγέρϑν ὅβίν. οὐ Ὁ ςρατύπεδὸν ἡ- 
ψεπογαπι τυ ὃς νἴ5 φάθ ΠΟΙ δὲς Δῃ 
ΠΟΙ ΡΪογίίαας αἀεπηζα (ὰπταγπλα, ρ᾽ εὐ! τς 
ἐααῖ Εοσταπαβ αι επὶοογῇ, αὶ δ ο]τας 
ξετεθδητ, ασεθαης γος τιιας, ἰᾷ ν 465 ἀπλῖσος 
τι 5 ὃζ ροίπάετς, ὃς (δουτη δἀξοντο ραγίπι 
ΡΠΡΊΓΗΙΝ ΠΟΙ ὅῳ [10 ἔα  ἱπΊρογῖο σοη- 

λῴχει τὴν πολεμίων ; οὐ πεϑνᾶσι πολλοὶ Τρ" 

Ἐχτας ἐλϑόντων; ἄλλα μέω Τὴ γε ζωντων 

ξραΐ οὐ οὐ πολλοί ἰαϑδρν ὅπλων ἐφέρζωται» πολι 

λοὶ δεΐπαων: ,χθήκατά γε μέ ζ τ φε- 

οὐντῶν καὶ 1 Ἴ «γαγόντων ΘΟ σεὶ πσζϑτερον 
, 

αἰγοντων 

γὼ ὁξῥις τὸς σοῖς φίλους χαὶ ἔγρνζᾳς τη ἀγριζξα, ζᾳ μϑδὺ σοὶ, ζρ, σ᾽ αὐόις αἰ πὸ πίω σζὼ πῖρὰ 

ν᾿ 

« 

ἐϊτι καλοῦ 



μδὺ σζω χω οὶν αὐξαγονϑυζωυ ὁρᾷς, τίω δὲ 

Τλυ πολεμίων μέουμϑυξυ Ὁ χαὶ ζῳ, μδὺ τὰ 
, ᾽ Βλ ἢ ἢ ᾿ Ν Ὰ ) 

πολεμίων φρούρια ἐχονῆνα., ζῳ δὲ σα οἵῳ 

πσδότερον εἰς πίω σύρων Ἐχικρώτάαν συγ- 

καζα ασαοϑέντα , γεν πϑμαντία. σοι “ϑϑεχε- 

ἐπι μὴ ἐ. γωρυκότοι" ούτων δὲ εἴτι κακὸν σοὶ ἢ εἴτι «- 

γαϑον, μαιϑεῖν μϑὺ ἔγωγέ βούλεοϑαι σἕκ οἱσ, 

ὅπως αὐ εἰ ποιμε" ἀκ όσοι μϑμτοι, ἔφη, συσὲν 

κωλυ!. δλλὰ λέγς ὅ,τι γιγγωσκᾷς «ὐξὶ αὖ- 
ὖν.ο νϑὺ δὴ Κύρος οὕτως εἰπτῶν, ἐπιειώσαΐο. 

ὁ 8. Κυαξωρης ἔλεξε ασδϑς ζαῦτα τάδε' 

δλλ ὦ Κύρε,ως εϑὺ (ὗτα, ἃ σὺ πεποίηχας, 

καχᾳ δεν, Οὐκ οἶδ ὅπως γ᾽ λέγᾳν᾽ 4 γε 

αϑ τοι, ἔφη, ἴαϑι, ὅτι (τα ζῷ ἀγαϑοὺ ζιαῦ- 

ὅσῳ αὐ. τα ὄφην, οἷα, ἡ ὅσω πλείω Φανεται, ζοσούτῳ 

ἣν μᾶλλον ἐμὲ βαυριοωᾳ, πίω τεγὸ χώραν, ἔφη, 

Ὁ τ Ἐν ἀδωλ μὰν τῇ ἐμ βιδνώμ 
’ -»Ἥ 2. ΜΚ] λ ε Ν “-«ε 

μείζω ποιάν μάλλον," πίω ἐμιζοῦ “ἰταῦ σῷ ὁ- 

ἐϑν οὕτως αὐξανουϑύζω. σοὶ μϑν Ὁ» ὗτα 

δ ϑ 
ἀμμίαν φέροντα. γεή ματαγε,Ἷ ἐφη,ἐγὼ αν 

σοι δοκῶ "δον ὅτω δωρφοϑα," Ὡἰρὰ σῷ λαμ.- 

(ανάν,ὧν σὼ γιοῦ ἐμιοὶ δίδως. ζύτοις .ὃ πλου- 

τοὐβθεπε νον χρῆν 
πενέςερος γίγνομαι. χαὶ τς γε ἐμοῖς αἰ πση- 

χϑοῖς ἰδὼν μιχε ὦ γε ἀδικουμϑίες “ἰπασὸ σού, 

ὅὯον αἱ δυκῶ λυπείοϑαι ,ἢ γε ὁραῖν ὅτι με- 

: γοίλος αἰγαϑοὶ πτεπιόνϑουσιν ἰπσὸ σού. εἰ δὲ σοι 

ἐς Ὅὐταά, ἔφη δοκῷ ἀγνωμόνως -ὐθυμόοϑει, 

ἔφη ὅ- 

Ἴως αἵ μοι 
“ὦ 

ὅόκω "- 

δ)όν σοι δ᾽, 
ἢπι σοὺ Ἧπι σο 

ὅτω λαμ. 
ὡς σὺ 

Τμόδον 

ζ, καζᾳϑέασαι οἷα σοὶ φαμνεται. τί γὸ αὐ, ἔφη, 

" εἴτις κύνας, αἷς σὺ Φεφάε φυλακῆς ἕνεκα. στεώ- 

απ 1ε ὸ ἢ σῶν, ας ϑερα τάων ἑαυτω γγω- 

- διμφ τέρα: ἢ σοὶ ποιήσᾳεν, ἂρ αὐ ἀύφραννοι σὲ 

σότῳ τῶ ϑερα πδύματι;εἰ ὃ ὅτὸ σοι δοκά μι- 
: χρὸν 1), κακῴο, κατ μόησον, εἴτις τῴς σεϑε- 

ξοπάονᾷς, ὅς σὺ χὴ φρξραξ ὦ Τϑεραπείας 

ἕνεκα χέκίηστω, σϑτοῖς ἕτω δζαϑείν, ὧὥςτ ἐκεί. 

γϑ μάλλον ἢ σοΐ βέλεοϑα; Ἐ1) , ὧρ αὐτὶ ζαύ- 
4» 

κῃ 

μάλιςα αὐ. 865. ποι ἀασείζονται ΤῈ χαὶ ϑεροί- 

“πάυουσιν οἰκφόταϊζᾳ) εἴτις γευυαἸκα αἰῶ σζὼ 

ὁ ΜἘΠΡῚ ὁ Ὅν ΤΡΊΙΒ ΕΒ ὼ, 

᾿, Ὁ δὲ πϑύτων μέγιςον χαὶ Καύλλιςον, τίω Ἀ τἰηςηταν. Οο νοι ἰοησα ὁπιη μι ππα- 

πὸ ποιοιοῶτι χα λοὶ, ἐμοὶ δὲ γε 6511 πη τα ἀ Ὁ 

της Ὁ ἀὐεργεσίας γαῖραν αἰστω εἰδείης ; τ ὃ (6 Ἑ 

χίπηαμα οἷν ἃς ργαο]αγ ΠΠυηιπ], νἱἀός αἰ- 
τίοποπα [ἀπῇ ΔηΊρ]ογο πὶ Ποῖ, ΠΟΙ Ια 1π|- 
ταϊηι:νἰάος {ΠΠογαχα σαί Ἐς 1 τοποτί,ας τα, 
4ια αιπι}ἃ δγγῖ (ππηι 1 ροτοίζατοπα το ε- 

τὰς, 

σεγδητ, ΠΠΠῸ ὃ σΟΠ γΆγῖο τδὶ σοΠΠς, Απ᾿ 
Βιοσιιη1 ἃ αι να] θοπιιπι, νο] ἤχαίατα ἢτ, 
ςορσποίσοτγο νο]]ς, συ! άθιι αι: ΠΡὶ νεἶττ, 
ἄτϊοοτα ΠΕ] Ό ΘΟ: 110 ΠλΪΠι15 τα ΠῚ αἰ! δ πη, 

Π1Π1] ἱπιρεάϊτ. [)1ς ἰσίταγ, αιιδ τα ἐς ΠΙς 
(φητοητία (τ. ΗΠ ας “παι ἀἰχηΠςε Ογεις, ἢ-- 
ποπιίθοϊς, ὐγαχαγος νετο δα Πα τοίροη- 

ΟΕ, πα] οἱο. Υ᾽ ογιιηι (οἶτε τό νοῖο, Παῖς 
Ὀοπα οἰιπποάϊ οὔς, νε αδητο Ρ] γι 
(ρεοίθπι παρεπσ, τλῆτο πιασὶβ ΠΪΠ| Πητο- 
ποτί. Νάση πλδ πὶ ἘΖι απ «Ἰτοἢς τιιαπα 
ΟΡ 5 Πγοῖς ἀρ] οτο πὶ ἔλοετο, Ζαλπιν ά6- 
το τα] πχοο ἂἷθϑ τὸ διίροσὶ πιθαιῃ. Ὁ πΐρρε 
ἘΡῚ ῃςς σογεπεὶ πομπεῖα ὃς ἰδ πἀδ 1 α (πε, 
ταὶ φιοάαιηπγοάο ἱσποπλϊ ηἰς Ποῖαηι ἰη- 

ἀτσαπῖ. Ετία ΠῚ Ορα5; Αἷτ, 0] πα ἀοπαγο τηδ- 
11π|, ααπη αὖ τα ἀσοίροτο, ες τ ΠίμηΟ ΠΪ- 
Κι τγῖδιι5. ἸΝάτη τἰς ἂὔϑ τα Ιοσαρίοἴαγὶ πα 
Ρίδης (δητῖο , χαῖίθας ἱρίς ραιιροτίοῦ ἤο, 
Οὐοά {1 (ἰθιεξξος πα ν ἀετοπι πηοάϊοα 
αιαάάπχαθετο δά οέξος ἰηἰαγία, τη 4ο- 
Ἰεγθηι, πγθα ἐξ ητθπεῖα, 4 Π} Πιιη δ ΟῚ Πια- 
σηΐς ὃς τε δάξεξει ίπητ Βεποῆοϊίς. Αοή- 
αυΐϊάεπι παῖ ράγιτη Πιιπηαηίτοῦ ὃζ Δί ιιο 
᾿π Ἰοῖο Εἰ δὲ σορίτατε ν᾽ άθοῦ, ΠΟΠ οα ΪΠ Π1δ, 
(ςἀ ἴῃ τὸ σοπιιοτίᾳ,, ημαϊία εἰδὶ γι ἀοαπτιιν, 
οοπίιάογα. Ὁ] ΘΠ}, 11 415 απο 5, 4109 
τι ἰοτεβ οὐἠτοάτα τα τπογαπηηις “αι, 
ταῖες σοπηηοας οὔγαπάο γεάάδι, νῖ ΠΠΠΠ πὰ 
Ὠγασὶς. 4 14Π0 τ ΠοΟΙΊηῦ: Δ Πος οιτατοηὶς 

σαπογοτο ἀο]ςξξατασιιβ τ Ὁ πο α Π Ἔχίρ 
Δ ἦ. ᾿ ξέν ᾽ τ. δε λ ͵ ! ΡΑΣΝΕ ᾿ : Ξ ᾿ Ἶ 

μὴ τὼ ἐμοὶ ζῳῶτα, δλλ ον σοὶ δέψας πὸμ- Τὴ πος εἰδι νἱ4οτιτ, οείαπι σομΠάοα; ἢ Ζιῖς 
ἴ105 α ἔπ 111 πα! αΠΠἘγος., 4ιιο5 δ οἰΠἘο ἀ1α: 
δέ ρυαπα!) σασία, δὲ νττο σοϊαησ,εςιιπὴ Πα-- 
Βο5,οΙ αἰπηοαὶ οβτοίατ,νεἰρίπι5 οἢς πα] πτ, 
αιϊαην ταΐ; ἀπ ρτῸ εοὸ θοηθῆοῖο στγατίαμη {ΠῚ 
{15 Παδίτασις ἢ Ουἱά νετο, ΠΟ νπιη1ἃ- 
πλοῦς πιαχίπγο σοιηρ[ δἐξατι ΠομλΠ 65, δζ 
σαγα ἴπ ρυῖπηῖς νὰ ΠῚ ρεορηππι παθεήξ, ἢ 
415 ΥΧΟΓΟΠῚ ταί {1 ΟὈΙΘα 115 ἀοπιοζε- 
τοῖα. γε ταπῆάοπι ἐΠιοογοῖ ΘΩΠῚ {{| τηδσ 5 
ΔΙΠΔΏΓΟΙΊ, ΠΌΑ Π τα]; Πι πὴ πος Βα ποβοίο τς 
ἀεϊεέξατουὺ ΝΝΊΜΙ], πτεα αυ θη}. Πτιςηεῖὰ, 
ΠΎΪΠτ5. [τη π|ὸ ἱΠ] τί πῇ ἘΡῚ πος ξλέξὸ πὰ- 
χίπιαῖι ἱπέοιτος. Νὰ ἀπτοπὶ σιοα ἀοϊοτίὶ 
τῆθο ΠηΠ] πλιτη οἴς, ἀἴοαπι; ἢ ας Ρουίας 

Υ,.»... «“ ΓῚ «“ ᾽ Ν “» ' ς Δ 51: Ὁ Φἰ'4᾽ , Ἵ 
οὑτῶ εροιπέσφεν,ως!ε αἰτίου φιλάν μάλλον ποιήσάεν ἑαώτὸν ἢ σε ἀρ αὖ σε τὴ θυ εργεσια ζού- 

- ᾽ ὅν ΟἹ 3, ἊΝ ΟΣ ΟΣ Ἐρρο ΛΥλ 3) :} , 
τὴ ξυφραίνοι; πολλοὺ γ᾽ αὖ ἐφη,οἴμοι χοὴ δέοι δολ, 40 οἷσγ στι πότων αὖ μάλιςα, ἀδικοίη σε 
ἊΡ ͵] ξ 1:2 Ν 7 »»»"ν ͵ Ω ᾿ 3] α,. λ.5}7 ͵ Ἵ 

τοτὸ ποιήσας. ἵγα, δὲ εἴττω καὶ Ὁ μώλιςα τῳ ἐμῶ παϑά ἐμφερὲς, εἶτις οἱ; σὺ ἡγούγες ππέρσας 
᾿ 

Β ἍἰτΝοίοῖο αἱ ἀἰοὶ ροίττ, γα, ρα αι: ἔς-- ογακάνες 
ΠΣ ] Ἵ7Ὲ 

ἀμ: (μὲ 

ρῥγόάμ. 



, 

1λδ ΧΈΕΝ  ΡΉ.- ῬῈΕ 

τατ, νεἸρίαπι [δ πτίις, αι τὸ (ςηποτέτατγ, 

πὶ ππης ἰδὲ απιοῦ ἀοοῖς5) ΕΚ] 46 Παυά 

τοιοῦ, [4 ἰπξο ποεόση ραζατοδ, ψθατη ἢ 

πλυΐτος τπόγαπι ὁσοίάογοι. Ὁ 616 ἢ ἀπλϊτι5 

αυϊίρίατη τυῖς, [6 Δηπλητοῦ αἰσοπτο, Ατοὶρα 

ἄστοθις πιεῖς, ἅτ! Πὶ γοἱεσ;: ροίξεδιδπ 

ἰά αὐά ποτ, ἵγεῖ, ἄτηιις οπιηΐᾷ, πὰς ροΙοτ, 

ἀοοίροτοιῦ; τι ϑ το αἄδο ταῦιις ἀϊταγοταγ, 

Παμπιτα ἢ Ὁ [ἢ ΟὐΙΟΙ ΠῚ ἀπίάοτα εαταπιέτγα- 

ἔλιηι ροτοίρογοβ : ΔΠ ρΡοΙΐος ἐχρόγτξ σα] ρα 

Δηχϊσιπιπαης ΟΧΙ Ιπλαγοῦ Νὰς δατοπῃ ἂὐς 

τε, πὶ Ογεο, ἢ ΠΟΘ ἢ ἢσέςο, ταπιςῇ [αἷς ΠΉΜ1Π14 

Ρετροίαπη πὶς ἀγ δ ττοσ. ΝΝαι νόγα Παῦγαξδ, 

συ ορὸ ἀϊχ οί, ρος νο οτος αθάιι- 

οἱ, ἀπε ΠΠΠῸ τὸιζα; ντ οπληο5 Πγθα5 ΟΡ 25 

ΔοοΊροΓβ. δὲ ΠγῈ (οἰ τα το πα π γος. [Δπὶ 

αὐτῷ, υὰς Οροία τηςὶ ΟΧογΟΙταΣ σορΙΪΕΙ, αα- 

Ἐρτς (λῆς πλιπϊ, ἃς ΠλοΙΪς νΊ γί δι15 αἰ Οπ πα 

πιῆ ἀιισος : ἀπο οι! ἀοήι ὨΠΠ]ΠΠπιι5 ΒΟΠὶ 

τοσαπὶ απέξοῦ,, Ἰἰηἴταν ξεπιίπα ἢὶς οἴξοτγα 

νίἀοοτ, ὃς οχίθογο, ντ θεποβοία τὰπὶ αὐ ἃ- 

Ἰπὶς πομιίηϊιι5., τη οἴίαην Δ Ὁ Πϊ5 ̓ ΠἸροτῖο 

προ δίς ξεῖς ἀφοίρίαπι Γ νἱεὶ ἔρεοῖς μα- 

δες, οσο πάρι πιά ῖσογ ἱπιροτῖο. Ησο- 

οἰης τίδι, Όγτο, νΙἀεηταῦος Βοποβοία [- 

σῃογάτε βγοίοζξο πὸ ἀεθοθδας, τ ν} ]α πιεῖ 

ζαγαταησογοτ, ἰῇ ΡΥ Πγ5 τί] σαποπάπιπι, ντ 

πα] ]α τὸ ταϊπυβ τς ἱροϊατος, θά αἰέξο- 

τίτατο ἃς ἀϊσηίτάτο. Ν αι! δΔοσφαΐτ οχ οῸ 

τα ἱῃὶ, ἢ πηαχίπλὸ τοσίο πιὰ αΠ]ατοῖαγ, ᾿ρίς 

ΡεΙρηουλίηἰαπι οδτόγμσα πηι ΪΝῈο ὁ πί πὰ 

Ἰάοίτοο Μεάοιαπι ἔσο ροτίτας {ππ| προ - 

τῖο, αιοά νης ρα ξᾶτιου νη! ογῇς ΕΠ ΠῚ; 

(ςἀ ροτίεις,4 4 ἀποογθης Π}, ΠῸΚ ἰη οπληῖ- 

φυνημε. δας (ς μι Πότο5 ος, Τ πὶ γτιιδ, δά ϊπις 

Ιοχυρητο Ογαχατο, Ὀγπλοποπι ἱρῇπι5 οχοῖ- 

Ρίςηδ, αἰτ: Ῥογ θοὸς ἰπλ]οΥτα 65,1] απ ἢ- 

οαἱς, ἢ αϊά ἐρὸ τίδ᾽ ἀητοπᾶς ἔθοϊ, αποά 

σίαταπι οΠΤοτ; φεΐαπι τα ἰῃ Πῖς τ Πὶ στατίῃ-- 

ξατο, ἴα ρεῖαπι. Εἰποπι (ΟΠ σοῖς ἀς ΠῚς 

ααογεῆαι Ποῦ τοπηροῖο ἔχοῖτο. ν θὲ νεῖοὸ 

ογιςαΐαπι ἀε πος ἔσοογίς, φαο ραέξο αά- 

τοί οὐσατς (πλιὰ: ἢ φυϊάσηι Ραγαόγξεα, 

αας ἰπητα πιὸ σοίτα, ταί Βοηὶ σαι φοίτα 

εἴτε, πις ἀπιρ!οξξοτέ ες νἹο  ΠΠτὴ ἀπιρίεξξε- 

το, δοης4; ἄς το ργοπιογίταπι οΧ Πἰππὰ : πα 

ΑΙτοτ, ἄς πῖς αογιτογ. Εουταῇης, αἷς ὑγαχα- 

τος, τοίξς ἀϊοῖς ; 44; ἐ]αίά πὶ πος ἔλοΙ ΠῚ, 

Οὐ ἐρίτιτ, αἷς Ογτιι5, Δη οτίδπγτε οου]α- 

θογὸ δί νοϊοβ, ἰη ας. ΪΝΘα86 πὶδ δαετίἃ- 

βοτῖς, νεπιοάο» ΝΟ ἀπογίασου, αἰτ. [τὰ- 

Ομ ἘΠ Ογταϑ εὐ 51: οἰουήατις. Θυοά απ ΠῚ 

μά Μοὶ, Ροσγίᾳ, ςοίογὶ νἱἀεγοπτ, (γα τ ΘΠ1ΠῚ 

Ζ"αιΐφπν. Ὁγηπὸς [Ο]]ΠἸοἰτί, υ!α ἐς Ηἰ5 ξαταγιηι οἱς- 

(εὐ ξαείμ αἀξαξει πτοία, δὲ ἐχ μι] αγατὶ [απτ- 

σοὶ ας 

ἄχαυῇ αθ- 

ΤΗρΙ;, 

ζγακχαγις 

“Ὁ 3 ΄-»» »" ν 

Β ὐτα,διλλὼ τοιαῦτα «ἰπσὸ σοῦ δοκῶ πεπογ- 

ς Ξρρχῦς.ζαῦτα δἰζω ἈΚ σοι δοκά 4.) εργετη μαῖα 

Πάσοϑτερον ξηαρισεί ζω, καὶ σὼ νεοῦ ἐμοὶ χα:- εγϑρισειμιζου, καὶ γμοῖ γδὸ 

δ 8 ΦΑΘΕΥ Δ] ; 

δος, Ζυὸϑ τὰ Δα πος ΔΌΧΗΈΕΙ, Πὸἰ δοπηογογὸ- Ἁ οὕτωϑερα πιά σέο δέϊεαύτω ἡδγον ἐπεαϑεὶ- 

ἐν ῶς Χορ οἷο, ἡ "Ἂν ἢ δῇ "' 
ἸΏ εὖ δ λον γος ζοις; οἰκο μϑὺ οὐ, 

ὥρλλα πολεμιωώπτερον ἂν ἡ εἰ πολλοῖς αὐηδῦῦ' 
ζᾳ ! ἔν ψιν “" 7 

καίζοχάροι.τί δὲ, εἰ τὶς τ σῶν Φιλων, Φιλο- 
͵ ΑΎΝ, ͵ὔ ᾽ «ς ΓΙ 

Φόῥφονως σου Τείποντος, λαμξανε αν ἐδ ὁ- ΡΟ! ποντς 
͵ 39... »; Ὁ Ε ΕῚ {- 

πόσα ἐϑελάς, εἰ τῶτο αχούσας οἴϊγοιῶ οξδυόβῖΣ 
͵ ε Υ͂ ͵ Δ ΨᾺ δ᾿ “"Ἥ ΓΕ - Υ] Υ 

΄“σϑώτα οποσα, δχυυαγτο, αι αὐτὸς νϑυ ποις σοῖς ἐϑέλᾳ εἰπ᾿ 
΄ Δ να ἘΝ Β πῦρ τὸ 

᾿Ξ πλουΐρίη, σὺ δὲ [μηδὲ Ἂ μετθίοις ἔχοις ἌΠΩΝ 
“ Ἷ ὍΝ 2... ὃ. ͵ ᾿, : 2, 

2, λοϑτι ἐρ ἂν δεώναιο τὸν ζ οὗτον ἀμεμίγῆον 
,Ὰ ͵ “ , 3.- δ - ᾿ 

Φίλον γομμιζν; γε μψϑωτοι ἔγω, Κυρε, Εἰ μὴ Ἷ 

" ἢ 

νάᾷν ὁπῦστι 

ϑέγα.σὺ ὝΣΡ ἀλη ὴ λέγᾳς, εἰπόντος ἐμοῦ τὸς 

ἐὐκλονζᾷς ἀγ4', λαξωὼν ῴχου πᾶσαν μου τί 

δυωώα μεν, ἐμὲ ὃ ἔργον κατέλιπες" χὰ γεοῦ ἃ ὅ- 

Δάξες Τῇ ἐμῇ δέουα μ4,α γής δῪ μοι Ὦ τίω ἐξ 
χτι ἡ " πον, ζο ῇ » ᾿ 

μά χωραν αὐξῴς σεεὼ τῇ ελκῆ Ἴ διωυαμι4 ἐγὼ ῥώμ 

ὃ δοκῶ, συ νὲν συναίτιος ὧν τὴν αγαθών, παρ- 
ἐχάν ἐμφιωτον ὡς γωυὴ 47) ποιᾷν χαὶ τοῖς πε 

ἄλλοις αἹ, ϑεφ ποις," τοῖςδὲ τοῖς ἐμοῖς“ πσ-ἡ- 

χϑοὶς. σὺ μϑὺ Ὑ αὐὴρ Φαϊνη, ἐγὼ Ἄ οἶκ αξιος 

ἐΐ ὦ Κῦρε, 4148» ὅτι 91 ἐριοῦ ἐκήδου, 4δῈ-- 

γὸς αὐ ἅτω με Ἔστυςερᾷν ἐφυλο-ῆ“, ὡς ἀξιώω- 

κἰαῖος χαὺὶ τιμῆς. τί γὸ ἐρωὶ σγλέον Ὁ τἰω γάῶ 

πλαττεύεοϑαιρ, αὐτὸν 5 ατημκαὶ ζεοϑοι: οὐ ὙΣΡ̓ 
τῶι ἐγώ μμήδων ἡριχον, [Ὁ κρείων πλύτων 

αὖ ἐὴ), δυλὰ μάλλον ἡ ἀν ὲ ὦ ὁ αὐζευὶ τῴ- δὲ τὶ 
τοὺς ἀξιοιῶ ἡμας αὐτὸ πόρτα ΑΔ τίονας ἐῇ. τὸς (οΝ 

τ ἘΔ ΜΉ μῚ πα δ Ἰλυτν τα Δ᾽ τις ἀξιον 
χα! ὁ Κύρφς ετὶ λέο»ος αὐτὸ ὑπσολαξὼν εἷ- ὑμαῖἐ- 

πε᾿ τὐδϑς τ θεω, ἔφὴ,ὦ γκῖε, εἴτι κάγω σδὶ αὐ, 

ὄασαι ὧν αὖ σοὺ δεηθώ.. παῦσε, ἔφη , Ὁ γε 
2 ! ͵ 2 “ ε 

ΤΏ κκεριφόνϑρμός μοι" ἐπειδὸν δὲ πειδϑνη 
] « 2, ΕῚ 

λαζης, ὅπως ἔχουϑυ ασξ9ς σξ, ζὼ μϑῷ σῶὲ 
͵ Ὶ ε ΣΦ» “ 

Φαήνηται ζᾳ, ὑπο' ἐμοῦ πεναχραγιλένα ΤΣ δὲ τῷ 
τῶ! ἀγαθῳ τω σὼ πεποιηρδμα,, τ απαζομέ. σῷ αἶγχι- 

οὐ δα λὴ ͵ ᾽ ,. εὔῳ, ἔα 
δν τα ταα ᾿ ὀυταασαζου με, 4. ἐργετίωυ ΤῈ ζω μένου 

γι! [εἰ ΟΝ ἀὺ σὲ, ἔχι ϑτερα., ποτε μοι ῷ 
͵ ΝΑ » ε ; 

ἀέμφου δλλ ἴσως τοι, ἔφη Κυαίΐξωρης,κα- 
λαΐς λέγε" κα ) ποιήσω ζω ἐδ δ. κα ὩΣ ζ ζῤρί ᾿ οὐ ἠέρα ὐόκυνὉ 

ἔφη Κῦρος, ἡ χῷ Φιλησῶ σε;εἰ σὺ βώλ4, ἔφη, ὅτ" ήσω. πὶ 
.λ ᾽ ᾽ 7] , Ψ ᾽ ἥν “- Ἷ 

χα] σξρ Ἴ Ἐποφβέχψες “με ὡςαὸὴρ ἜΡΤΙ ; Οὔκ ὑπορρέγη 
ἊΝ 3 ὕει. δα ᾽ 

Ἐποφρέψο μαι, ἔφη. χαηος ἐφίλησεν αὐτὸν. ὡς 
»Ὁ ΔΝ --: ς 3 

δὲ εἰδὸν οἱ μιηδὲὸι χαὶ οἱ πέρσαιι χαὶ ἀλλοι [πολ- 
Π - 2 « ᾽ 2 λοὶ, Ἐ(πᾶσι δ} ἔμελεν δ τί οἰχ τούτων ἔσοί- 

τὸ) ἀυϑὺς πιϑησαῦ τε χαὶ ἐφαιδριεύϑησαν, 
ΡΟ ἐξ 



σϑεἵπαοὶς ἡχϑεώ το, ἡ ἔχὶ υϑὺ τῶ Κυαξα 4 

οἱμιῆϑὸι εἵποντο, (Κόρος »ὸ αὐθοις οὕτως ἐπέ- 

νάυσει) χει δ πω Κύρῳ οἱ εἶσαι ὄχι ἢ τάτοις 
οἱ θηλοὶ. ἐπεὶ ὃ ἀφίκονο χα ὦ ςρατόπεδὸν, χαὴ 

κατεέφησαν τ' Κυαϊξαρζω εἰς τίω κα]εσκάσα.- 

σμμένην σκηνζωὼ, οἷς νδὺ ἐπετέτακζο, παρεσκέ- 
ο΄ αζὗονταὰ ἔπτήδ4α τῷ Κυαξαρ4, οἱ ὃ μιῆδοι 

.“ , λ ᾿ ,ὔ με ς 
᾿ φσβιχεῦνον λολέρμααξη ϑμπγου ἥν ὁ Κυα- 

᾿ 

χα! ἑαυ 

πλῆτο ὑπ ρις, δζῶροι ἀρ» ες, υδῳ τις οἰνοχόον καλὸν, δὲ 
σὸ Κυρου » ν»9 δὲ ἩΡΠΡΕΝ Δαν τ τ 
ἐκεχωώ-. ὀνφοποιὸν ἀγα ν,»0 Ὡ ὴΡ βΠΟΘῈ φάλυσυνῃν 

τι» δῶρο ἡ,θ)γ0 2 οχπωμαΐζᾳ, ο ὃ εοϑητα Καιλζωυ" πτως 

δέτις ὡς ἐχεϊοπολὺ ἕν γέ τί ὧν εἰληφᾳ ἐδωρ4- 

ὦ αὑτῷ ὡς)ε 1 Κυαξαωρῶν μεζαγινωσκάν, 

μῆδοι ἡ Ἴον τί αὐτῶ ασεοεζχον τ γοιωῦ, ἢ χαὶ 

“σϑ9εϑεν. τὸς 5, δεῖπνα ὥθφι ζῶ, καλέσας ὁ 

Κυαξαρης ἡξίᾳ Τ' Καὶ ὅρον, 
αὐτὸν, σεευδιφπγάν. ὁ ὃ Κύρος εἶπε" μὴ δὴ σὺ 

κέλάνε,ὦ Κυαξαμ. πον ὁράς, ὅτι οὗτοι οἱ 

ἐπαιρό. παρόνϊες ὑφ᾽ ἡμδμ πόρτες Τἐπηρυϑύοι παρ4- 

᾿ Ν σιν; κϑεω καλαῖς αὖ ποραῆοιμα, εἰπύτων ὡ- 

μελών Δ μου ἡϑονζεὼ ϑερφηγά ἐν δυχοίην.ὦ- 

μελήαϊζ Ὁ), δοχϑεῶπες οἱφρατιῶται,οἱ νϑὺ αἴα- 

οὶ πολὺ αὐ αϑυμότερφι γίγγοινΐο, οἱ ἢ ποννρφὶ 

πολὺ ὑζξριςοτεροι. δνλὰ σὺ δὲ, ἔφν,ὀηγως τε 

χαὶ ὁδὸν μακχραὺ ὕκων,δείπγᾳ ἤδη χαὶ εἴτινές σε 

ς ὑέσιν, αὐτααυτ ὦ )᾿ωχά ἰὐζευς, ἵνα. σε χὴ 

λίγ ϑοιῤῥησωσιν. ἐγὼ δὲ «πιὼν ἐφ᾽ ἀπῇ Τέλεοον 

«εψοικαι" σύσκον δ, ἐφη,εςὶ [8.42.9 ἊΣ 

(ἐ σαςϑύρας παρέσον.) πανϊες οἱ ἔχιχαίθμοι, 

ὅπως βουλέυσω ἄρα στεὼ σοὶ, τί χοὺ ποιᾷν Ὁ-. 

τα νον ΒΌΚΗΝ πσευαι 
Ἴερον ἔτι δοκφ. φραϊευεαῖ,." καιρὸς δὴ ὀζχλύφν 

᾿ φρατίαν. εκ, τῴτου ὁ μὃν Κυαϊξαρης ἀμφὶ 

ἱκαγωτά- δηγον εἴχεν"ὁ ἢ Κύώρος, συλλέξας τὸς 1 ἰκα- 

Ἰμ γωτερξίς Ἱ φίλων κὰ φρϑνᾷν ὦ συμωρατηῳ εἴτι 

“α ἐξα ἄβα, σερὺ ϑεοῖς παρεςῖν ἡμῖν. ὅποι 

εὖ πορευω ἴα, χ ατίζοδω χώρας τσὶ εδὺ δὴ 

[ὺ τζες πολεμίξς ὁραΐυϑ μάσυδυός, μας δὲ 

αὐδυς πλχείονας πε ὼ ἰουρφτέρας γιγνουδυάς. 
«. ουΐ 5, ᾽ ς ἐν ͵ 

εἰ δὲ ἡμῖν ἔτι ϑελήσφου οἱ γε ασδοςβυόνϑυοι 

Ἢ} ΤΌ ΟΣ. Δ ῈΒ ΕΕ ἘΨ.: : 

χαὶ ὁ Κυαΐξαρης 3 ὁ Κύφος ἁγὐαΐζαντες ἐχὶ ΑΟγαχαζος ὃ Ογτιις. σοπίσεμῇς 6 48ς ργαῖ- 

», ») 3 Δὰν 5.ν λρ19 ᾿, 

ὠξοῦτε Κύρος ἀφίςη ἀὐζιυς ἀπ᾿ ἀντ οὔτε οἱ 

Ὡ[α γόόνα ἰδόντα α 

Ταὶς 5,4: ΠλΑΧ ΠΊΕ δὲ δά ἱητε Πρ η ἀϊ1Π1,δὲ 
Δα πΠαυαηάϊιπη οροτάηΊ, ἢ 4014 νίμ5 ροίξι1-- οματὴ 
Ιαγει,ἀοποὶ εγαητ, χαἰιΠηοἀἱ εος ογαϊτίοης 
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Ὀαης, Με! ς Ογαχατγξ δ αιξεθιις, (ς εαἰπι 
πστα Ογτὰς εἰς ρα! σατα]) Ροτγῇς Οὐγεάπι: 
ΡΟΙΕ 41} (δ ιείσαπειν, Υ Βὶ δα οαξτα ροτ- 
υδτιπι εἴοτ, Ογαχάγείῃ ἴῃ τὰ δογπαςα πὶ 
ΡΑγατιιτη σΟἸ]οσαγαηι; ὃζ οἱ, χαΐθιις πος ἀα- 
πη} ἐγᾶ Πρ οτι], Περοϊδγία ραγαρδητιΜο- Μιά ΟΝ 
αἱ σοτοῦῖ, 4αδιηάϊι ἀητς σοοΠαπῚ Οὐἱο 5 σμώμτας, 
Ουγαχαγεϑ Ἔγαῖ, ἀσροάοραηῖ οἴιῆι, ΡαΥτΙπΊ4; 
ίροπες {π|α,ραζτίπη πηληἄατο (γε, στιιηι 
ΟΓαῖ ΠΛΑΧΊΠΗΙ5 ΠΕΙΠΊΘΓΕ5, ΠῚ Π οὕα ἔογοθαητ; 

αὐπὶ ξαρης, ἥέσαν πσϑὸς αὐτὸν, οἱ δ ὼ 1αὐζὶ ἀφ᾽ Αἰϊις ἑοκς ΒΩΡ  βκθεοδι » ΔΙΠς ΤΉ 
ἢ ς ͵ ᾿ « ᾿ γι ὴ π111 Ϊ Ϊ Ι 

Κι τὴ ἑαυ τυ, οἷ 8 πλάροι ὡς κεκέλάυυ Κύ. Β φοαιμπ1, 4} 15 ρΗἜογοπι, πλμ Πα; ἅττ οοιτι 
411115,4}1|5 ροςια, νοἰξο πα αἰτι5 οἱ οράτεπη, 
Μαχίιια αυϊάςξπι ΕΧ ρας Ποῖ νημπι 

αυϊάάαμη δογιπη, τα σερογαῖ, οἱ ἀοπαθαῖ: 
γε γαχαΐος Δάθο ἰςητοπείατη ἀεἰμς πηπ- 
ἴάγεῖ, ἀσ πόας Οὐγατη οο5 δῦ (δ διιοστης, 
ΠΘΘῈΟ ΠΊΪΠΙΙ5.. 414Ππ| ἀπ, ἃ Μοάϊς ίς οδ-- 
(ἐγιιατὶ ἀποογει. (τμαπι αὐτο σα τοπη-ς 
Ρι15 Αἀροιηῆοι, ἀγοοῆιτ Ογτιπι γαχαγεβ, 
φοτοσαῖ; νῖ, ΠΖθληο ἴΔπὶ ΙοπσῸ [ΕΙΠροΥῖς 
ΘΧΠτ ΓΑ] εἰπὶνιἀδγεῖ, (δοὰπὶ σοεηδ- 
τοῖ, (υἱ Ογτιις: ΝῈ ᾿Π]|ο εἰς πος, ἱπ αἷς, ΠῚΪ ἀγὼ μὲ 
Ογαχαγος, Απποῇ νίάος, 05 οπηπος ἅ11 ἤρα 
Δαίμπητ,Α ποθ ὶς ἱπηραϊίος λἀοΠ ΡΟ πλπιοῦ- ϑμμ. : 
τοπὶ πο Γεέξε ἔεσογο, ἢ 5 Πορ] ρος, νο- 
Ἰπρτατὶ πγδα ἱπά ΐσεγα ν᾽ ἀθαῖ. ΙΝ Πλίτγιιτπι 
ΧΡ (Ε περ] ρὶ ραταηττλ τος. τα τη ὃζ ἔογτος 
4υ (ητ, Πγυ]το δἰ πηὶς ἀοἰςέξίοτεβ επδύττ, 

δέ ἱπιργοδὶ ρετα!δητίογεβ. Ν᾽ Ἔγαπη τι, χαΐ 
ΡΓαίεγτίπι Ισηρο ἰτίηεγε σοηξεξξο δά ποηΐ- 
τι, σσε πάτο ἴφηη; δέ {1 4αϊ τα σο της, ΠΠ|05 νἱ- 
οἰΠιπι σοπηρ]ςέξετο, σαπάσις οχοίριτο, νῦ 
Ροῦ 605 δηΐπηο θοηῸ [15. ἔσο γοτο Δα δὰ Π16 
σοπιιοιίαπη, ια αἰχὶ. Ογὰς ΔιιτοΠῈ ΠΠΔη6 
Βοὶς δὰ ροτταπ απ οἵ πο 5,4 τος Ὁοπιο- 
Ὠἶτ, φάεγαητ; νετασιιπα ἀο] θεῖο πΊις, 41 6- 
πᾶτη ἀείποορϑ ἀρθηάιη{1τ, Τα νεῖο ργα- 
(ξης ἀς μος τεέογτο,, ν᾽ ἀθατιγης ἈΠΊρ {5 
δε! ατπ εξ σεγοηάιι,Δη ορρογταηιιπι τς 
ἴδπὶ ἀἰπλίττογα Ἔχεγοίζαγη. Ροίς μας σγα- 
Χαῖο5 σοοηαθαῖ. ΟΥγιιβ νοο σοπιιούδεδ ἃ Ογνώ ἐ:ς 

βεάιείοπεντὰ 

μι τοπεα 

ἙοηρΡΕ!]Αυπτ: Ὁ ας ρΓΪ ΠΊΕ ΠῚ ορτἀιυίηγιι5,4- α 
πυϊοὶ, εα Γλοιπι Βοπσηίτατε ΠΟ ἱ5 δά πιηζ. ε 

δέοι, ἔλεξε ζιάδε αὐδρες φίλοι, ἃ μδὺ δὴ Ὡρω ἘΝ Απι ἥποοσιυπιηας ταπλάοπι ρογρίπιας, πο. « 
{Ἐἰατη ἀστο ροτίηλεσ : ἀτα 116 ετίδι Πποίξο5 « 
᾿πυηλ πὶ ν ἀαπλιι5, ΦΠΠ| ΠῸ5 ὃζ ΠΕ ΠΕΙῸ ἐε 

- δζτοβοῖο διιρεαίπαγ. πο {ΠΠ πηαογε Πο- 
ὈΠίσαπι (ΟςοΙ] νεϊίητ, αἱ αἀ Πος ἰαπα δοςεί- « 
(σγαητ: πλαϊτο πιασὶς ρΙεγαα; ρετῆσεογε ρο- « 
του Πγι5,(1|6 4114 Ορρουτιηα νὶ ἀσθηαι1Π}, ο 

σύμμαχοι τὐδαμῴναι[ ὺ Ἔ πολλῷ αὐ μάλλον αγύσοι δου αἰ μεϑος τὶ εἴτι βιάσαοϑαι χἀ!ο99» 
Ἰ ΡΣ 



Ὁ λιόει, 

148 : 
» Ππερεγίμαἀεηθὸ ἢτ οδεποπάθπι. ἢ 

» Ργορτεσποι ταΠῚ ΠΊΕἰ, 4141 νοῖτει ἡλπο- 

» Τα ἔπεσῖς πο ΠΡ ντ τα χῖπης (ΟΟἸΌΓαΙ ΠῚ Ρατ-- 

» τἰποριραϊα τῆάποῖς ρ᾽ασατ, Ὁ ςπιλάπλο- 

» ἀππχνοῖο, 4υῖπὶ ρυρ πα πα πὶ ΟΣ 1 αὶ 

» ΡῬΙαΓΙ ΠιοΚ σαρ τ, Οττ ΠΙΠλΠ15 ΟΧΙΕΙ Πατασητα 

» 6] ῥ᾽ αγίπιοβ. Ποίεγαμι [ἢ (Ὀπτοῃ πὶ δά- 

» ἀποῖῖ, σα πῇ ἐοηππιπα πέση α τη ΕἸΣ 

» ἴατο τὰπὶ ἀϊοςῃά!, φυαπὶ ἀροηα! ρόγτ τ- 

» πὴὰ5 Παδετὶ ἄςθει, Νόσαδ τἀπτζῇ ἴῃ πος 

» γοξ ἐχογοιοῦίτίδ, γε ογατ ΟΠ ΠῚ Ποῦ ας οἷτε- 

» τοῖς; Ζυα νέα] Δ απέμηαιῖς Πτις (ἀ ἴτα τὸς 

»,Ῥαγαῖο, τίς ΡογΠιαίοϑ α 4] δὸς νο Ἐγιηγ, 

» Ἑλᾶ!ς ἀεςίαγοῆτ. ̓ς νος ἀυ!ἀεηι Πὰς οἱι- 

:» τὰ πητ Ἔσο ρΡίο πχθὰ ν ΓΙ Π ζαταῦς σοπαῦογ, 

» νΑΠΙτος ἃ σοπαπιδαῖα ἱππεῖ, ἀξεχρε- 

.» Αἰτίοπο ἀε!θέτεησ. ΚΎΩΝ 

ΧῈ ΝῸ ΓΕ ΠΕ ΔΙ τὸ ͵Ὺ ΚΕἼ. 
υλ- ΑΕ τρίθαι δέοι. πώς ὄχ Ὁ ἀϑύῷ ὡς “ΛΕ: 

ἐρὶς στε δοκῇ ἢ συμμάχων, συθὲν μάλλον ὅδ τὸ 

ἐμὸν ἐρη9) ἢ νὰ ὑμέτερον μηγόρασᾷζ. δλλ ὧδ 

«ἰ[ὺ Εὐτὸμ μώχεαχ, δέῃ, ὃ πλείςοις γφρω: 

σεΐμϑιρδξ, δὰ κι κϑταΐος δυξα ζεται τῇ, ὅτω χὰὶ 
.“ ν λ σιλὶς γ ς ω « 

Τούτϑ “πϑ δὲὴ βόλης,. πλεϊςοὺς Ὁ πιχογαεὗτεν πεῖτος 
Ἵ ἥ 2 ἰοὺς μμογν ὠιιογας ͵ 

ς ἀτῷ Ἵ “ὸς. ) 5) ἡ 
ἡμὺ ποιήσας, (ὅν δίχως αὐ λεκφἠκωτατος ξ 
Ν ᾿ χῷ, Α 5») “Ὁ, λ ͵ 

χἡ σ ακυρκωτατος Ἀρίγόίτο ὧν 1). απ ὑϑυτοὶ 
ει 2} ΓΑ κι να. 3, 0. ἰ 

ὡς 26γ9ν ἡμίν ὅπιδάξοχϑροι, δι ἂν εἰήπόῖτε 
᾿ Ὁ .« » ΄ν - ᾽ 5» ὦ "Ὁ 

ποὺς ἕκα ον αὐτο τ το μελετᾶτε, δ ὡς ἢ 
Ὥ ΔΝ ὡὸς ͵ τὰ ἃ ͵ ῃ ᾽ Ὡ 

Β ζιες πεπάσμένος ὑφ ἐχδίξου, δήλους ἐσο ιέ-" 
ΟΝ ὁ ͵ ε 

γς οἷς δῷ πρϑαἤωσιν ὅτὼ πρὐσαοκάσα ζξοϑε. 
ν ς 6. 9 ͵ 2 μ᾿ 2 ἱ τὶ 

ὸ ὑγις υϑὺ, ἔφη, τώτων ὀχ μελφαϑε᾽ ἐγὼ 5,5- 
ᾺἋ 2.5) ἥ χ᾽ “ἢ ΓΙ οἰλσίαν ἃ , 

πὼς αὖ ἐχονίες τὰ δχιτηδα, ὁσα δὺΞ αὐ ἐγὼ 
γω και οἱ φραϊιῶται «ἰδ πὰ φραϊφύεοϑαι βελβϑύωιται, τάτου πιά ρφισομα) Ὄαμίφαζ, 

ΞΈΝΟΦΩΝΤΟΣ ΚΥΡΟΥ ΠΑΙ’ 
ΔΝ κα ἸηλεῦΣμωλεδι τι, μλ ΤΩΝ, ΒΤ ΔΊ ΟΝΝ 

ἘΚ ΘΙ͂Ν: 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ ἩΙΞΤΟΒΤΙΑ: 
ἘΝ ΕΜ ς ἀρ δ ΓΘ Ἐ 

ΟΥ̓ΆΙ, 

μαπο οχερ ςητ , οαό- 

μιατὶ χαϊοπογαητ, Ῥο- 

Πείάϊες πγαης αὐ Ογα- 

Χατγὶς ροττᾷ (οοΙ) ΟΠ 5 

οοπαοπίαητοϊ τοι; ἀπηι 

ΟΟὐγάχαγος Οὐ ΠΆΓΟΤΩΙ, 

4] αὐάϊγες πιασπᾶπι πα τἰτῃς αὔροτ- 

ἔλα αἀοῖς; ἰπτόγοα δἀάποςραης δηλοῖ δά 

Ογτιπι, 411) φαϊάςπι Οφάιηῖοσ, το το ντὶ 

τπαπογοτὶ ΑἸ) Ηγγοδηΐος, αοθγγαῦι μῖο,1]- 
16 ϑασαπι: Θἀπαταηνεαϊτατατη δά πσοῦθας 

Ηνῇαίρας, ογαῆτθωι Ογτγιπτ, ντὶ πηδηθτεῖ. 

101 Ογεις, φαΐ (Θδάαταπι ἴαπὶ ἀἰπάτμη ἰπ.- 

τευ πὸ ποίϊον ρσα πλοῖα, πα ὀΧογοίτις εἰς 
τηϊττογογαγ, σα πὶ τὶ ι αἷτ: Μδηϊξείτο βάζει, 
(φάλτα, τὸ αῦ πος Ἡγίξαίρα ρεγίιαίιπι σα 

(ξητῖγο, ψαα ἀϊοίς. 101 (π ] εὶς δά οαίτπι 

τοδηῖθυς Θδάατας,αηδξε ἀοἰεγασίε, ἂρ Η!- 

βαίρα ΠδῚ πας ρογίπαία ποῃ εἴς, ιια ίςη- 
"αἰσειοίε (οἷο ξαταγα, πφαΐτ,ντ ἢ νο5 ἀἰίςο- 

ἄατις; πος τὸς ργου 5 ρογιογίητ Ῥορτείοα, 
᾿π4α1τ, πυης Ἔροπτοῦ σοηπεηϊ,ντ 1πτογο- 
ΚΝ ΠΥ ͵ ζῶ ἰοτ ΩῚ ͵ ᾽ 3. », «“ γὴ ε “ως Ὁ ὧγ γῇ 

ῥύπου ςακσοὶς ζαωτα πεττει οι), ὦ γεγϑωσχο. δλᾺ οἰδου, ἐΦη,0τὶ ζω ὑμεῖς ὠπελιϑη -- 
τε ἔρῥᾷ ζῳ ἐ λ ΧΩ; Σ ζῶ, τ  Ου 3., Ὧλ χὴλ “ 

2 θυ ποτελως. 2 9. Τ' γεφη; χα ὑτῷ ἐγω αὐτὸς ΠΟ 2ΦΉΛΟΥ. ἐρὼ: 

νυμ ἕος ἡποάο ἀϊοα Ο 

:.1.8ΕᾺ ΕΚ ῊΝ ἃ: 

ἜΡΝ ἡμέραν οὕτω Δ[σγαρὴν: 

ἌΜΑΣ αῷ τεφ,χα! δ πγησανες, ὀρθ- 
Ἴδη ἴον ἀψετύμνν ὑφεράίαι 
ας ποιῶ “οδοὶ ἦχον ὅπ ζς Κυα- 

' ξάοφυ θύρος πόρτες οἱ 

σύμμια οι. οὖν ᾧ δχυ ὸ Κυκΐξωρης ἐχοσμ4- 

“ο,ἀχϑύων ὅτι πολιὲ ὄχλος ὅχι τοῖς θύραις 

εἴη, ον φύτῳ οἱ φίλοι πω Κύρῳ τσδ995.9ν οἱ 

μδιυ κα δδεσίους δεουνῦμες αὐτῷ μϑώφν, οἱ ὃ ὑρ- 
Ι « ε 

Τὴ χϑυίους, ὁ δὲ Ἴἰς Γωζρυων, ὁ δὲ τίς Σ αἰχϑρ" 

Ὕ ξαασης δὲ Γα δου τίω τὸν ἀὐνοΐχον καθ9ς- 

“ε;δεουϑυὸν τῷ Κύρου ψϑύφν. ἔνθα δὴ δος 

δ 9ς γεγγωσκωνδτι ὁ Γαδαΐζᾷς πάλω δἰπολω- 

λ4 τῳ φόξῳ μὴ λυϑείη ἡ φρατιὰ ,ἔχιγελοι- 

σας εἶπεν" ὦ Γαδατα, δῆλος, ἔφη, εἰ χἕασὸ 
«ες ͵ ΄ο- » 

Ὑςαασους τῷδε πεπ4σχκένος ζμῶτα γιγνώ-. 

ἀὲ τιϑὶς ἢ 
᾿ Ὧὗτα » 

[Ὶ Ἷ ἐγ ᾽ 

σχάν, ὦ λέγης. χαὶ ὁ Γαδείζας ανατείνας 
ἫΝ ΤΩ Κι ει ΝΥ ᾿ 

χειθϑις κῦ89ς τὸν οὐξφινον, ἀπώμωσεν ἢ μῶν 
ν 

ν447] 

Τοὐτῳαῦ ] 

τὸς δηελεξ,. 

γὐμίων, 

, 

δεῇ, στα 

Ὑρίαδ ἢ 

] 
] 

σάν, ] 

δι 



Η 1 ΘΌ ΤΟΥ, 

πῶν εἰ εἰδείη τίνα γνώμων ἔχής πὐξὶ ὁ 2[9- 

λύσεως τῷ «ρατάὐμαζος. χαὶ ὁ Κα ύρος εἶπεν" 
᾿ ἀδίκως ᾿Ταδίκως γε ἐ ἐγώ, ὡς ἔοικεν, Ὕνςαασζω αἰ- 

ἄτα ἐγ φιαὔα. καὶ ὁ Ὑςαασης εἶπε, ναὶ μαὶ δια, ἔφη, 
Ὑ «τίασον 

δε κα- κῶς ἀδίκως μῶν δὴ" ἔη “ογῶνὰ χαὶ αν - 

᾿ τα ιῶ- τέλεον Γαδατα., ὡς οὐχ, οἷοντέ σοι μδύῳ, 

"Ν λέγων τι ὁπατήρ σεμιεζᾳπέμιποιτο. καὶ ὁ Κό. 

Ὑσίατης, ρος, τί λέγ; ἔφη ̓ χαὶ τῦτο σὺ ἐτόλμησας 

ΕΝ ἐξενεγκεῖν, εἴτ: ἐγὼ ἐξουλόμΖων, εἴτε μή: 
.- μιὰ δ 2 ἔφη, ὁρα 75} σε αὐὐρεπεϑυμοιεῦται 

᾿Πλ5" οὖν πέρσους «ἰξέδλεαῆον “αἰξκελϑεῖν, χαὶ 

δούτο μό- πατεῖ ἐἸθπιδείξαοϑαι ἣ ἡ ἵκαςα διενεγρᾷζω. 
Γ΄": ἐχ δὲ Κύρος ὑμῳ σὺ δὲ ξφύκ δπιϑυμεῖς οἴκα δὲ 

ὠπελϑεν; μὰ δι᾿ ἔφη ο ὁ Ὑ συίατης, σὐοϊ εὖ 

πειμκί γε, δλλὼ μϑύων ςρατηγήσω ἐς’ αὐ ποι- 

ἡσω Γαδαπὸμ ζουυτονὶ δεασυτίω τῷ ἀσσυ- 

ρἰου.οἱ νϑὺ δὴ ζιαῦτα ἔπαιον ασουδῇ ποῦς 

δλλήλοις. οὐ δὲ Ούτῳ ὁ Κυωΐξωρης σεμγες 

χεχϑσζλκημϑμος ὀξαλ)ε ̓ χαὶ Ἐχὶ εἄρόνου ̓ ἰρρ 

χοῦ ἐκαθέζετο. ὡς δὲ πϑρτες σεευῆλϑον οι ἔ ε- 

δὲι,χαὶ σιωΓῊ ὙἘ ΒΕ ερευζουρηξιεῦ εἶσξεν ὧδε" 

αὐδρες σύμριαϊχοι, ἔσως Ὧ' παρωντυγχά- 

γω,Χα4) ! τρεσθύτερός εἰμάι Κύρου, εἰκός με αρ- 

χήνλογου. γερῦ δξχυ μοι ϑυχεΐχαιοϑο, ἔφν, ἢ 

κἷξι ζύτου Ταὐαλέγεοϑαι προτον, πότε- 

69ν φραϊζεοϑαι καιεὺς δόχεῖ ἐδ ἔτι, ἢ Ξ|α- 

λύφν δὴ πίω φρατίαν. λεγέτω δ δξευ τίς, ἔφη, 

αὐξι αὐτο ὑούτου ἥ γινωσκᾳ. εἰν ζύτου “αοῶ- 

ε 

“) 

᾿ λέγεοϑαι 

Οἕκ οἶδα δὸε ἔγωγε, εἴτι δὲῖ λόγων, ὃ ὅπου αὐ- 

Ἐλιςάμε)ει ὃ' οΤὶ ὁμοῦ  μδύοντες πλείω κακά 
ποιοιϊοδν τὸς πολεμίοις » ἢ παοριδι ὅΤΈ δὲ 
χρεὶς ἡμῶν δλλήλων, κεῖνοι ἡμῖν ἐχραῖντ 
ὡς ὀχείγοις Δι διρον, ἡμῖν γε μι ὦ ως χαλε- 
“πωταΐον. ἔχὶ ζύτῳ ὁ ο καδούσιος εἶν εἶπεν" ἡμεῖς 

δὲ τί [αὐλέ)οϊμδο ἔφη, οΘὶ τῷ οἰκαδὲ ἀπελ- 

λντερἕχα οι χωεὶς ῇ), σπου γὲ σὲ ςρα- 
τόσο μδύοις, ὦ ὡς ἔοικε, χρείζεεϑαι συμφερά, 
ἡμεῖς γρεῦ οὐ πολι γρόνον ϑχα ἠῷ ἡμετε- 

Ὧϑν. 
4πεὶ γὲ 

ὥς,ὁ συγγλυὴς ἐὴ ποτὲ φήσας Κύρῳ, εἰς 

τος μϑὺ εἶπεν ὁ ὑρχαμιορ᾽ ἌΠΟ: σύμμαρρι, 

(τὰς ἐργα δεικγὺᾳ ὦ χρατιζον. πλύπες » 

ἐ9υ πλήλοῖς ςρατάσείνϑρυοι, δίκζω ἔδουϑυ, Ἐ 
ὡς χαὶ ὑμεῖς ἔχίςα εϑε. ἴω Ούτῳ Αρταξα- 
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Δ σάτοια, πα τι ἀε οορ!ῖς ἀϊεαίττεη ἀϊς ἐΠδε 
(ςῃτοητιδ. Ἐλ Ογεις: Εγρο ἰηϊιηξείη Ηγία- 
ἔρεπς ντί φυίάεπι δάραγοι,, ου]ρᾶ ορὸ οοτ- 
ἔετο. Ργοίςέξζο Ογγο,αῖτ ΗἩγΙλίρο5,1 πη α{ἘῸ, 
ΝΝαπιδηπίάει δάσια εείαπὶ ςοπιέλάϊς δ: 
Ὀαῖι, ἤοτὶ ποη ροής, νι πιαηθαβ; 0 ας 
σοί το α ραῖτο ἀϊσογοπ. Ταιπὶ Ογτις, 44 
αἰδοίησαιτ, Εττα Ποσςογίε αὐπτπις 65, ππιὸ 

ἐρονο]]οπη, ἤπια ΠοπὸΥ ογο πα ετ. Νλιητο 
(ἀργαπιοάιπι αἀέδξξατο νίάσο, νΕ Π{Ἐτὶς 
ἴῃ Ρεγῇα οἰγοιπιεας; ἂς ΩΣ ἀςπισπίξεςξ, 
40 ραξζο Ππρο]α ρεγερετί5. Αττυ δίςοῖς 

ΡΒ Ο γειις, Ποῃ ἐπε οΣ τοάειπάϊ, οαριάι5 65) 
᾿ πὐππδσως ἱπααῖς ΕἰγΠταίρας,ποπ ἀμίοάαπι; 

(ςἀ πεῖς πηδῃδϑ, ἱπυρογαζογίο πλαποῖς ἔμη- 
σα, ἀοπθο μύιηο Οαδαιαπι Αἤγτὶ) ἀοιηῖ- 
πυπιέοοετο. Ηπἰιήτηοάϊ φιιαάατη 11 ἀτῖπ| 
(ετῖο ἰοσαγεητιτ, ἱητούθα Ογαχαίεϑ ἀπρτ- 
{το ουἶτιι ογήδτιιβ ργοά τ, ἴπαις Μέαϊςο 
(ο]]ο σοπίξαϊτ. Οὐππιαις ἴδηι σοππθη ΕΝ 
ίξῃτ οπληες, 1ος Τροστοθασ, ὃς ΠΙΕΏτίτι πὰ μ ἀνδεὶ- 
ξλέζατα αἤτεὶ Οὐγαχαῖας ἰη μᾶο (φητθητίδιι ἰο, ΠἘηεβ- 
Ἰοχαατας οἴ: Οὐΐα ρταίξης, (οοΙ), δὲ Ογτο τς 
τηδίου Πάτα ἔπη, ραᾶγ ξογτδῆης Εἰ πλο ἀἰσξ αὶ μη, πες 
ΡΙποϊρια ἔαοεγα. ν στα δι παὶ αἰ πιο "ἢ 

ς ταΠΊριις εἴϊς, ντ ἀς δο ργίπχιπι ἀΠΠ| γαπλιι5, 
νιεῦ Λάμπις τε τε ποίεγα, δε] πὶ σαγὶ, απ 
ζορἰΔ5 αἰπηῖτι!. Τ)ς Πος ἰρίο, αἷς, αἶσα αἱ!- 
αι 5 (ςὨτοητίαι ἔπατπ. Η πο ργίπιας Ηγε- 
σαῃίτις αἰ Χῖτ: Εσαϊάοιη ποίςϊο, (οἱ παιηὶ 
γεγθὶς πτοριι5,νἱ τος ἱρίς, ἘΣ ΟρελιΠῚ 
εἰἘ,ἀετηοηίγαητ. Οπλποϑ οαΐπη ἱπις}]Π1ρ1- 
τλτι5. Ρ᾽ι5 Πποίειθιις ἀδιγίιηοπτὶ πος δά ξογ- 
τοί! πηαποαηλις νηΔ, “ΕΑ ἱρή δος ρίφηλιι, 
Οἷο νεῦο τοπροτο (δἰ ξἘϊ γα ΠΊι5 ἰΏτεγ 
ΠοΚ5, ἀσοθδητ]}} ΠοΡ οι1), ρύοιις ἐρί15 1- 
οὐπ ΟΣ ΠΠπλιιπὶ, ποδ5 ίλπο στα! Πητηιπι6- 

Ὅσας. Ῥοβ μυης Οαδιπις: Νοῦς δυτέπι χυϊά 
ἀϊοαίηιισ, αἷτ, ἐς οο, ντ ἀοηηιπι ργοξεξειε- 
ῬατατὶπΊ ἄπριι νίἄτηι5, ἀσαπὶ πε ποάστ' 
Δι 6 πὶ ταἠἰταητίδιις λάδιις; νι αἀρατεί, 
ςοηάιιοας ἀπά ΕΣ] πα σαμα πος (δάιι΄ 
{1}. 4υπὶ ποη πλᾶσπο το πιρογίς ἐρατίο ίο- 
᾿οτία πη ἃ σορὶϊς νηϊπογῇς (διτηἘϊ πα Πταγε- 
Πλι15, ραηα5 ἀφ αίΠγι5, φεπηδἀπηοάϊιπι ὃζ 
γοβὶς ςσίξι. Ροί ἐμελπς Αττασαζιι5, 40} (6 
σορπατιιηι Ογτὶ Δ] υδηάσ ἀϊκογαῖ, μας 
ΡΓΟτα τ Ερο νεγὸ παξξεπιι5, ΠῚ Ὀγαάχατος, 
ΑὐὉ Πι5,4υἱ λητο πιὸ ἀΐχεγα, ἐπεί, Αἰἴαηῖ 
αἱ, ορογτογε πος πειοτηηρητος ἱπ Οχρεαί- 
τίοπε νεγίασιὶ : οσῸ Δατετι ἄϊσο Π16, ἡιιη1 
εἴξετα ἀοπηϊ, ἢ οχρεάιτίοης νεγίατιπι οἴ, 
ΝΝαϊὴ βοείαρε {Ἰσοιξγξαάο ξογεθαιη ὀρεπι, 

πεΐζαδε' ἐγὼ δὲ, ἔφ», ὦ ) Κυαΐξωρη, Ὁσοῦτν ἢαυπὶ τος ποίξγα ἔδυγεητιν ὃς ἀδεγεηειῦ, 

ἐπ δ Ἅ αι Φερρμοι" τοῖς πσξϑοϑεν λέγϑεσιν ὅτοι μδὺ γδυῤ φασιν, ὅτι δφαδύοας ςρα] 4 εὐ. ἐγὼ 5) 
λέγω ὅτι ὅτε οἴκοι ἡμάωυ,ἐςρατάυ ὀμέευ. χαὶ ))γὸ ἐφοηϑοιω πολλάκις, ΤΎΜ ἡ κιετέρων ἀλϑρϑύων, 
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Ὠγνὶ ροῇ 

το 

Λὰς ἰπἰμάϊα [γαεγοηείιν;: ρα υὐτϊ πορο- 
ται οἱἙ ἐχ αι ρίτιιπι, αι πὶ δέ πποτ ΠΟ ΓΘΉ,, 
δ. ἰὴ ργαίμϊο οὐόπης ἀγαιιο (Πρ πΔ πρὸ 
(πρῖρτα ἔλοογεπι. ᾿Νιμὴς ὃζ σα [ἘΟ Πα Θογα πῇ 
τόπο, δ βίος ποι πιετιιο,, δὲ ἦα 15, τις 
ποίει (πῆτς ταν αραϊον, τα δὲ 9: 01τὰ- 
τς ΠΟΙ αἰ του σὰ νῖτα ἀοπηοίξίσα, μα] Πτία 

{| πα νϑίο παι] τατῖα, ἔογία - σους Πτι]Πὰ 
απο χαίάεπι ἔοι θη τ ΠΙ Πγτ1Π} πηϊηϊτης 
αἰϊπλιττεπάατῃ ἀγθίτγου. Ροίδ ας οδιγ- 
5 αἷτ' Ερο νεγο, ίος!], παξξοπιις Ογτὶ ἀοχ- 
τγατα ΙΔαάο. ΝΝ1ΠΠ οαϊπηεοόγαηι, τα ρίο- 
αὐἰ τ, πηθητίταν, Ατῇ οχ πὰς τοσίοπε ἀτεί- 
{οτῖτ, ρίδηυπι οἵξ, ΑΠγυίαπν φαϊοῦθην Πα ]-- 
τατατα, ΠΟ Ροσπα5 ἐατιτὴ ἱΠ πα ΓἸάτ 111, 1185 
νοδὶς ἰπέογτς σοπδτις εἴτ πος Π]ογα τη; ις 
1 Π|6 Ρατγαιῖτ, Πα] τα ΓΊ 1. Ερο αὔτεῖὶ νἱς- 

ἤπτπ οἱ ρας ἰγεσαπη ἤαθο, αιιοα αἰη οἰ τὰς 
οναπες (οι. Νοἴξγα πὶς αὐ απχογίπι Ροίξ οἵμμος ἤος5 
ἐε Ογειις πη 4 ας: 'Νες Ἔσο {πὶ Ποίοϊιι5, σοπι- 

“ΔΏΠΙΓΟΠο5 ἢ σορίαβ ἀἰπλ τταπηι15 .; ΠΟΙΈΓΑ5 
" συϊάοιη ἱπυ ες Ποτος. ἔαταγας, Ποίξίιμ 

ἤνοίο τὸς γυγίις μα δίταγας πο πι ΠτΠΠῚ. 
᾿ἜΝΔἢΣ αυϊδιυίειιπιχιίς ἰρίοτγιιηη ἀγπηα (απέ 
Ὁ δάσιητα, ἢ] σε] ογίτου αἰᾳ ἔαξευγι Ππητ: 4α]- 
"ραπ ας ἐρο] Ἰατὶ (πῆτ οαηκ5, σο! ου τοΓ δ] ο 5 
ὙΠΡῚ ἀοίπτοστο σοιηραταδιητ: ργο ἰητοτίο- 
"δεῖς 41} ρα θείςοπε, δὲ ἰς παίει ἤπσσος- 
"ἄφησε νε πλίγε τι αἄςο νϊάεγὶ πο ἄοῦοαῖ, ἢ 
" ρεἸοτίτον ποδὶς τασίτη ξαισείσεγο περοχίᾳ 
" Ροτεγιης, (υγεγρο Ογαχατιὶ, νῦ ἐς αἸΠλ1{- 
ἤΠοης σορίδτγιπη 86 γος τείθγγετ, αι ξξου {1} 
"Νειρε 714 θα ξαταγοπι οἰ. ππέτιῖο. 
» Νιήξσο επίπῃ τοπάογε αὐπιοῦιπὶ ΠῸ5 ΘῸ5 
"δαποτγίατίος, σπι Ζυι τς Π05, [π Π}4 τα]ὶ 
᾿ ΜαΠΠτϊ , ἀἰηγίοατο Ποη ροτογίπχας. τη Ηϊ- 

ΧΈΕΈΙΝΤΟ Ρ ΕΙΣ 

ἀταεῖς οείατη ργο σας ΠΠ|5 Ποί τὶς τντιιχυῖ- Α' 

ἸΌΝ ΘΥΤ᾽ ΤΟΥ ΕἸ 

᾿ κόξχ Τὴν σφετέρων Φρφυφίων, ὡς Ἰχιξου- 

λάυσονϑϑων,πολλάχις Ὡρώγμλαζᾳ εἴη. φὸ-: 

(ει μϑυύςε φρϑρών, χα! ζαῶτοι ἔα ηον τὰ 

οἰκία, δεωυπτλῳ αἷνγών ὃ ἔχω μδὲὺ τὸ ἐχείνων φρέ- 

διὰ, χαὶ ἀφοζοζωαι ἐχείνες Ἢ ὀὐωχοΐμαι ἢ τὰ 

ἐχεΐων, πίνω. ὃ τὰ τὴν πολερίίων. ὡς ὀξίυ (ᾳ 

μϑὺ οἴκοι Τφραϊιαὺ φᾷ, τὰ δ), ἑορτίωυ, ἐμοὶ υϑρ 

αὶ δὺκ4, ἘΦΉ, ΔΙαλύφν τίωδε. τίω ἀθρήγυθαν. 

ἔχὶ ύτῳ ὁ Γῳζρυας εἶπεν "ἔγω σ᾽, ὦ αὐδρες ἡ 

σύμμιαιγϑι, με 56 υδὺ τεδεέπωνωώ Ὁ Κύρου 
Β δεϊξιαν Ο;οὲν ὙΣΡΜεύϑεται; ὧν ὑπερετο, εἰ αν, 

7 ᾽ " ͵ «ε ωλ.,» ΐ 

απσείσιν Οὐ. τῆς χώρας, Ἷ δνλο' 07! ον ἀοσυ- 
ΝᾺ ἡ Ι ληε πο ἢ “ 

ὅμος ἀναγ σετο,οὺ 1. ὧν ποινὰς ων [ς ὑμας 

ἐπεχείρησεν ἀἰδικήν,χαὶ ὧν ἐμὲ ἐποίνσεν, ἐγώ ὃ 
οὐ τω μέρ4παλιν ἐκείνῳ δωσω δικζωυ ὅπι μὰν 

φίλος ἐδμομιζω. ᾿ξχι πότοις πᾶσι Κύρος εἷ- 

πεν Ω αἰδρες,εσΊ, ἐμιδ λαιϑοίγᾳ ὅτι ἐαν ὄζχ.-- 

ἀν ἐκ Υνου βο 
«ϑενέφερϑι γίγνοΐο αὖ,τὰ ὃ τυ πολεμίων πα- 

λιν αὐξήσεται ὅσοι μϑὺ "ὃ αὐπῖυ ὅπλα ἀφη- 
δι τ ͵ νὴ ς ρζωυτα, (ἴα χυ ἀλλα, ποιν σονχεὶ" ὅσοι πε ἵσχωους 

ἀπεφερζωται ζαχὺ παλινάλλοις κίνσον}) α)- 

ἢ 5 ΤῊ Ἐιποθανόντων ἕτερϑι (αὶ ἐφυξησεισὲ 

ἣ Ἐχιλμησο"). ὡς! σε θαι κα ςὸν, εἰ εἰν τοι: 

Χή παλιν υμῖν “ραγμαζο. παρεχήν δχευή- 

σονται. τί ὃ υτα ἐγω Κυαϊξα;»4 λογϑι ἐκέλά..- 

σει ἐμξζαλῴν πεἴξι καζῳ λύσεως Φ φρατίας; 4 

ἴζε, ἐφυ, ὅτι φοξέμϑυος Ὁ μέλλον. ὁραϊ γὸ ἡμῶν 
εὐτίπαιλοις πσροςιο αι, οἷς ἡμεῖς εἰ ὦδε φραι- 
ἼΔ4υσομεϑαι, αὶ δεευνσόκεϑα, μα χεαζ. ατϑ9ς- 

ἡ 6πὴς δάροτίς,, ας τατηο τ τοέξα πο5 παρ α- Ὁ ρχεται κϑν Ὑ ΣΡ δὴ που γάκθν, φέγαι δὲ εἰ 
"γι. ΠΟ. τἈΠΊΘἢ 65 Θὰ. ΠΟἢ τΪ τίς, 
ἤἼΏΘΩ ΠΗ ταπυ ν αἶσὸ ἱπρροταπτ: αθ56; 4ῖ- 
"Βιι5 {τ 6! Πτν ΠΟ ἘΪ ἔασοτο ΠΟ ροτουίπλιι5, 
" Ο ὐΟΠΠΊΘ δες Δ ΓΕ ΠῚ 115 1ΠἸΟςῖς, ᾿ῃ 418: ΠῸ5 

" ψοηΐμηι5, ἃ ΠΟΡΙΠγοῖ, ἀθίαμητιι5 εἰξ: πο 
ἢ πρῃ δοςσίπιμιις, ποῆτὶ πλοτα ἴῃ πγαηίτίο- 
ΚἼΠο5 ΟἘ οοπιοέξις, Ιταχιο μοίξος ππης Πα- 
Ὁ Βοητ, πος ΗΚ ἐγ ρί ἃ ποδὶς ροτεῖς. Ους 
ἢ δυό ται ἔοττῖς εἱς, ατις ταπὶ γοιμξιι5,, νῖ 
" Δασιογίης ἔλμηθην ὃς ἔτῖρε5 ρισπαηάο δεὶ- 
"Ἰυϊη σογοῦο βοππτ Ὁ ἡαργοόρτοῦ ἢ πος ῃγο- 
"ὁ πη ταξιγι {πη 8,10 ΠῸ5 ν]τγο ἀϊπλίττος- Ε 
“το Ροτίμ5 ἐχογοίτιιπη, 4 14Π} ἐπαΐτοϑ ἃ 41ΠΠ1- 
κ' σαϊτατα γογιιηγ ριοῆϊσαι! ἀεθος. δ Π μας ἰῃ 
᾿ γα ρογίδιιθγαγο νο πα πηι5, οδίεο πο ηο- 

» Βὶς ἀρεπαῖι οἐἤςξ, νεὲ ΘΑ ΠΊρΎΙ πῖ! ΙΟοα ηλι1- 

" ἴτα ςὔρί τὰ Ποίτθιις αἠϊηηοτῦα σοποπιμτ, 

μι ἔτι γροίῦαι ποιήν,πειρίοθαι ὡς ζχιςα ΤῊ) 

μῷ ὶ βίη 
κυ 

γα! ἐχϑυζᾷς ἡμαῖξ καζαλῦσοι Ὁ φῥαϊιαν μαλ- 

ἡμῖν αἰὐξις εἰσιν, διλιὰ μοὶ δία. οὐν ἵπτῶοις,οὐὖ-- 
δεθεροιποισιν, σὲ τῶ δήμῳ Τὴ ςρατιω- 

τῶν ὧν αγάυ ἡμεῖς σῷ αὐ! διζωαι μεϑαι φρα- 
τἀ εόϑαι. ζῳ σῇ ἔχιτηδ4α ὅπου μϑὺ ἡμεῖς 
ἐληλύθαιμδυ, ὑφ᾽ ἡμδι" Δύώλωται , ὅποι δὲ 

Ἵ ᾿ 
ἁ 

δῆλον Ἢ 

᾿ 

Οὔκ ἀφίγμμεϑο,"Α αἱ 2 ἡμαξ φοζέαχ Ἴωνα αἰἱακεκονς 
͵ ) 2 » ε ᾿ 

χεχοκείσχκενοι εἰσὶν εἰς ἐρύμαΐα" ὡς]ε ἀδξες αϑὰὺ ΡΝ 

ἔγην, ἡμαξὃ ζῦτα μὴ δχωακχ δαμᾷανᾳν. 
τίς δξζυ ἅτως αἀγαϑὸς," ἧς ὅτως ἰδία, ἌἜΡΥΒ 

σΡι δαθαί, αὐ μαχόμ φραιθεοϑευ εἰ 

δυσο θα, ἐγὼ υϑί φήμι χεη- δ“ν ὅτῶω φρα! 

3). Ὁ 

λον. ἀχονζαις αἰ χα. ἀμηχϑυίας ὀξγονϑζεαι. 
».ὦἡὃἢ Ε “ ͵ 

εἰ βουλοίᾶθα ἔτι ςραϊφυεαϑαι, 
; 

ἡμῶν 



ιὰ ἨΦΉΉΎΟΥΕΙ ΒΉΒΕΚΙ Ν ἢ δι 
ἡμῶν δὲ εἰϊοῖς ὡς πλήξα φχυξοὶτε οιφοϑει ἐὰν ἃ λα ποδήπιει ΘΟΠΊΡἑτΓὰ ΠλΠΠ ΓΕ; Ναί 4 “ 

γϑζωτα ύηταῦ ( οδὸ ἔχιτήδέα πλείονα 
ἕξουσιν ὁποτεθ9ι αὐ “πλείω δυιύωνται λαμ: 

(ανονῖες ποτὶ )γιαϑα)» πολιορκήσοντοι ὃ ὁπὸ- 

πεαϑὶ αἷν Ἴ ποσοις ὦσι. νεῖ σ᾽ σετεῖὲν “ἰαΦέρο- 

μᾶν ΟΣ πελαγή γτλεογίων. ὁ ὙΟΡ οκῴνοι 

᾿“πλέοισι μϑὺ εἰ, Ὁ 3 πεπλάυσμένον σσοὲν 

οἰκοτερον πῇ ἀπλδύξου καζαλείποισιν. ζω 

Ἀρδίῆοις 

» 
ὃ' Φεοῦφια. ἡμῶν βηται, τα δὴ τοῖς μδὺ 

Ηατ, ςοπηπηραῖι5 πησίοτῷ ΠΑ ΙταΓ απ ςοσ' 

Ῥίαπα οὐερι αἰτογῖβ τοοοηάξης: ὃ οί 46- 
αταν, αἱ ἔσαυῖηγ ΕΧχ αἰτουγαςεῖς Πα τίογεβ. 
18 φυϊάξ Π1Π}] ἰπτοῖ ἢ ο5,δς ἰὴ ππατὶ Ππαιρᾶ- 
τε5., ἀπ ογίπηῖς οἔς, αΐρρο παιίσαητ μι! 

“σαϊάσπιοτηροτ; (ξα ΠΙΠ|1ο πιασὶς 6, Πποά 
πασπίσαπάο σοπέφοογπης, "δὲ ρεορείπ πη το- 
Π πάσης, αααπ Πα οοἐοἐξίμη ἤδαίσδη- 
ἀοποη είς, Ατῇ σαί Ἐς 14 πος αοσεῆεσγίησ, 
αὖ ποίξιιι5 οὰ τοσὶοπ ΠῚ αἰἰεπαῦτ, ὃς πο- 

͵ ᾽ ) ΔΛ Ὁ εὐ υπίν οὰ Ξ ῥ . Ἢ 5 ΟἿ. 
ἱπρλεμίοις δλλοσθίωσά τίου χρδδν,ημαν δὲ 5 οπηηίατηδσὶδ ἜυππεῚη ἐγᾶ 4110. Ουοέ ““ 

πὐπιύλα ΓΑ κο ἀὐδίας μᾶλλον ἔσαι πϑύτα. ὃ δὲ ἴσως ὃ σετὸ πόμα}! νοίξγπην ξοιταῆς τηοταοσίησ, 
“Ἢ 

ἴης ΟΝ ἂν τίνεξ ὑμδι φοξηϑείεν, εἰ δεησᾳ πύρβω 

ἑαυτὰ Φροϑυρᾷν, μηδὲ πῶτο ὀκγήσηϊε. ἡμᾷς 

ἐπεί Θ᾽ »δὺ 5, 1 ἐπεί ὡρ ὡς οἴκοθεν οι ποδημούμδῳ, 

ῳ φοϑυῤησάν ὑμὴν αἰαδεχοί θα ( ἐγγυταΐᾳ 

δι τ υὐριὰ χώρια, δἰ πολεμίων" ὑμός ᾿ ζ, πσρόσοξοι 

ὑμῶν ἀὐθις “ὃ ἀοσυοίας ἐχήνα κζαοϑε χαὶ ἐρ- 

πλείω. γάξεοϑειῶ γὸ ἡμῴς ἃ Ἷ πλησίον αὐτὸν δὺ- 

νάχῖθα. φρουρφιῦτες σωζεοϑὰι, οὐ πολλῆ ὑ- 
Ρ, ὁ ͵ «χλ ͵ ». ΟΡ 

᾿ς εἰρζεωη οἷ (οι πσδϑσω αὐτὴν ἐχούϊες, Τ βιο-- 

ἼΔὑσετε οὐ γὸ, οἶμαι, δ)ουήσο!") Τὴν ἐγίις ἑαυ- 

τῶν οντῶν και ζῶν αμμελοιεῦτες ζ;ς ασδϑσω ὑ- 

μὲν ὀχιξουλά ζ4νιως ὃ ζωτα ἐρρηϑη, οἵτε δὴ- 

λοιπόωτες ἀὐιςαυϑυοι συμασοοϑυμήσεοϑαι 
ζιῶῦτ᾽ ἐφασαν,καὶ Κυαΐξωρης. Γ αδοίζας δὲ 

-ε χαὶ Γωζρύάς ἣΣ τῴχος αὐΐ' ἑκώτερος, ζὼ ὅχτ- 

έψωσιν οΐ σύμμαχοι Σ τῴχιήοϑαι ἐφάσαν, 

ὡς χαὶ τα φίλια Οἷς συμιμούχοις ὑπαρ- 

χήν.ὁ δΐωυ Κίαρς, ἐπεὶ ἑωώρῳᾳ πϑρίᾷς προϑύ- 

μοῖς ονζᾷς πυράοσάν ὅσοι ἔλεζε, τέλος ἐφη᾽ εἰ 

χὴ ὥοίνιιω «ῷραϊνήν βουλόκῖθα ὅστι φαρδὺ, γ,οὅ- 

γα!» ποιεῖν ὡς ζάχιςα, ὦ αὐ δέοι βυέαϑαι. μοη- 
χόνα: μδὺ εἰς Ὁ καθωρῷν τὰ τυ πολεμίων 

τείχη, τέκτονας δὲ εἰς Ὁ ἡμῖν ὀχυφοὶ πυρχϑύ - 

ὅϑαν. κ ζούτου «ὑπέρ μὲ Κυαϊξαυρης 
μηχϑυξὼ αὐτὸς ποιησείμϑοος παωρέξᾳ »» ἀλ- 

λζω δὲ Γαδαιᾷς πὲ χαὶ Γωζρύας, ἀἄλλζω Τι- 

ἀὐῆς ὃ γγρανης"  ἀλλξω δὲ αὐτὸς ὁ Κύροςἐφαΐ π4- 
"ιν ἀφο ποιησοιοςζ. ἐπεὶ δ ζὺτ᾽ ἔδοξεν, ἐπορί- 

εἄϑω ὥοντομδὺ μηχϑροποιάς, παρεσκευαζρονϊο δὲ, ὅ- 

καςοι εἰς ζῷς μηγόυνας ὧν ἐδ) 4. λύδρας δὲ, ἐπέ- 

φής οἱ ἐδόκϑν δχττηδφότοτοι ἐΠ) ἀμφὶ τ᾽ 
ἔχάν. Κύρος δ), ἔπει Εἴνω ὅτι φζκ (ἡ ἔξαι αμ- 

φὶ φῶτα, ἐκαϑισε μᾶρῷ φρατευ κα ἔνθα, ᾧετο 

Ι ὑγιφνότατον 61) ᾿ χαὶ ἀὐπσδοςόδουτον ὅσο, ἐδ 4 

ἡνιῶν 

ς 

9) 

ΠΟ ρυσοῦ!α (οἷο ρατγίο σα] οσοηπανη ρας 
{άϊἰς, Τὰ πηϊηϊπὴς νο 5 ἐου πὶ ἀπά] εἰς. “ 
ΝΝο5 οπίην, σαὶ το ποαις ἄοπλο ρεγοστί- “᾿ς 
πδηταϑ αρίππηι5. σα ξοά!ο πάΔ Γοοϊρίομχις “΄ς 
ἰοςᾳ μοίπιθιις ργοχίπια : νὸς Αἤγτία όσα 
νΌδἰ 5 Πῃϊτίτηα ροήτάςτο ὃζ σο τς. ΝΝατα ἢ 
Πο5 ο8. τα: αὉ ἱρῇς ρύορο ἀδίμπτ,ταοτί οὐι- ὁ 
[᾿οάϊεπάο ρτα τ115 πο ἰς ροτουίπλι5, 41-- 
τὰ νῸ5 'π ρᾷσε, 4} οοά ρΡοΠ τἀ δεῖς ργοςα! αν “ 
ἰρ15 ἀϊῆττα, νἰέξα! ε[15. Ναας ςπίπι, ντ “ 
ὐθιγοσ, Π 6 σ]εξε15 πιά] 15 ΠΟ] ργοχ  πλῖ5,1πῇ- 
ἀϊατὶ νοῦ ὶς ρύσσιῃ γοηηοτῖς ροτεγιης. Πὰς 
γι ἀϊξξα βιοτῆς, χοῦ 4}}} (πγσοητος, φά οα 
(45 Ορεγαβ δὲ [{πᾶ]ᾳ ργοΠλεὶ5 δηϊπιὶς οὐϑ 
τα ϊοτδ, τιπι οτίατη Ογαχαγος. σαῖς γοτο, 
ὃς (ιξοῦτγαβ , ΠΙΠΙΠΙΓ ΟΠ Θῖτι ντοῦῆπς ίς εχ- 

{γαέξατος αἰοθαπτ, {ι ροτείξαιθ ἢ] εἰς {δὲ 
ἔλςοτοησ (οοἱ" ; ντ οτίαπι ]α: αἰοοὶϊς οἤξηςε Ὁ 
Ο γι εὔρος Φαστη νἹἀογο ππρίρτο έξα- 
ΤΟ ὈΠηΠ65, απ σπσηηπα αἰχ Ποῖ, τα οὶ 
αἷτ- Οὐοῖ ἢ Ἰρίταγ ρεγῆσεγο; σοι πηηις 
αἰοίπλις, απίΠγι5 εἴτ: 4 πη ργ πὶ οοπῇ- 
οἷ. ιιαΣ νίτι5 ροίοίς, πεοοῆς ος ; ΠΙΠΉΪΓΕ ΠῚ 
το η45 αὐ πηατοβ Βοίζπὶ ἀεπηο!ξάος, 
ὃζ ἕλῦτοσβ., 4π| πα πἰτίο πο 5 ΠΟ δῖς οχοίγοητ, 
Ἴππὶ νεῦο γαχαγεβ πη Π]ῆδπι (δ ἔλθου 
φλταταπη ὃς {πρροάἰτατιγαμη ροΠοίτις εἰ, 
Δἰίαιτι (αλάατας ὃς ἀοῦτγαϑ, ἀΠΠ ΤΊρταῃο85; 
Αἰ Δτν γτιιδ Τρία οιγαγιιγίιπη ἔς, ντὶ βετοῖ, 
αἰχίτ. ταν ὶ ἀξογετα εἤξηι; πιά παγε 
ορίπος5 ΟΠ αίγοθαητ, δ αἀραγαθδητἤης- 
οὐ, ια: δα ΠΙΔΟΙπαβ γα ἰΓουηγατ ργαῦ- 
τοξεὶς δτίατη ΠΟ ΠΕ}115 οροΓῖ, οὶ φὰ Πα στα: 
ταπἀΔ πηαχίπιο ψἱ ἀογοητιι εἰς ἰθοποί, Ογ- δ νρρμίνς 
τὰ γεῦο; ἡποά ἀπἰτηλάτιστγτεγες, πάτο ἢΠΦ ἐμ ηρω" 
πιογα ρογέδέξιιπι πὸ ἰτὶ: ο ]οςῦ οαίεγα πος τ 

Ἑτατας οἵδ, Φασπι ραταίθας ἃς (Ἀ] αρε γε πλιπὶ 
εἴϊς, 8: ργορτοῦ 1, χα ἀπε ὁροττετοῖ, 
ἀσςο Π ἔλο"ΠἸπλπτητὃζ ας οα τη ας τημηΐ- 

τἰοηΐς ορεθᾶτ, πσρεγἤοιςθαῖ, νὲ 4αοιι δ τὸς 
ΡοΓγο 4ὶ Γοπηα ΠΌΓΟτ ἰῃ Δ ΈἘγῖ5, ἰη ταζο εἰδξτ, 

᾿ ͵ «“ ΝΜ γ 2 ͵ Ἐπ Ὁ ε.»0Ὰλ ἢ “- 

ἡεϑροκομίζεοχ ἴσαι τὲ ἐρυμγότητος ασφοςεδήτο, ἐπτοιήσειζο ὡς φ, ἀσφαλή, οὗ χεἰ μϑρούες εἶεν; 

Ν 4 



2 ΚΕΝ Ὁ ΕΝ ΤΟΥ ΚΕῚ 

αυαπηοὶς ἘΧογοίταια τοι αἰιχααηάο Ἰοη- Α εἰΐτοῖε χαὶ παϑόσω πῇ ἰσώϊ ̓αἰποςρατοτιεδυζ- 

δίας ἃ σαί τίς αὐ άιιςοτοταγ. Ργατογθα Ώτοτ- 

τοραης οο5, υΐδιι5 τοστοηξπι πηαχῖπις ΠΟ- 

ταπὶ αὐ δἰ τγαδατιιγ,ς 4α 115]Οοἱἷβ ΡΙ ατί πηι πὶ 

δυο απ ητὶ οχογοίτας οαροίς ροἤετιίοπη- 
᾿Ρεῖ )6 φιατγοηάπηι σοπηπηδαῖαπη εἄπςε- 

δαῖ, ταιη νὰ τὸς Ἔχογοίταί ἡσος Πλτίας πλαχὶ- 

τα ςορία ράγαάγος, τατη ντ γαξείας να] θγεησ, 

ὃ τοῦ εἤΐδητ, εχ ᾿ἰπ θα ]αἰσουῖιις; ταττὶ 

οτίαπι γε ϊητοῦ ἀπσεπάιϊῃ ογά πι5 γα πάϊ 

Ἐρῆπθα τεσοτάατοπτίαί. Ηἰς γέρε Ογτὶ οσσιρατα 
βονομις. ὁτατορογα. (Οσἴοτυπιο Βαργ]οπα τγαηϑέι- 

σα δ σαρτίαἱ παγγασαης, Αἡἤγτίαπι ἴῃ Γγ- 

αἴατη πγαϊτὶς οἰ τα τὶς ἀΥρο πε ὅζ φΌΣ, 
ορίρι54; Α]1|5,δζς ΟΠΊΠ 15 σ ΟΠ ΟΓΙ5 ΟΥ̓ ΠΊΘΠ- 

τὶς ργοξοξξαπι ες. Ὁ παπποῦτοην τα Π ταιτα 
νυἶριιβ {πρὶ σα θατιγ, αἀάαέξξιπι ποτα ἴδ] 
ΡοσαπίΔ5 Αἰ "δ᾽ ἀοροπξάας ἐχροιταῆς, Ογ- 

Ὁγνω 5. τῇς γεγο, “πὶ ποπλίπεπὶ ἰητο Π]Πἰσοτοῖ εα ἐς 
ἰω Αὐγνή -π - - 
τρί, ΘΑΌΣΙΆ ἀϊοοῆπηςο, νι σιος ροῆξε, δάϊιοι- 
Ἀρεοίι γα. ἴατίος εἰς Ἔχ οἰταγοι: οτίατη ἱρίς ργαίθητὶ αηὶ- 

πιοίς ραταῦαῖ, αἀ Ιά ργα απ, χιιο δά ϊλις 
Ῥυρπαπάμππι εἤτι. Εχρίοθατ αιοηας Ρεγ- 
ἔλταση 6 αι τατιιη, ρα τὶ ΠῚ ἃ σρτΙΕ115, ΡαΓΓ ΠῚ 
αὐ Διί οἷς ἀσοορτῖβ ααιῖ5. Νά πασαθ ο- 
τηπίθις φἀπλίττοθας, πεαα το! οἰερατεο- 
τη συ αᾷ; πα ας ἀγηγα ἰρῇ οοραη- 
τία ἀατοι, οι ἐαπιη. Ῥγατογοα σαγγα5 ρα- 
ταῦαῖ ]αππῚ ἄς 115, σὸς σορογαῦ, τατῃ νη- 
ἀἰσοιιπ14; ροτογατ. ἂς Ππρογίοτγιιπι Ζυΐ απ 

ταμον δὲ τοιπροτγιπι ἀσίτατομξ συτγα 1 ΓΟΪΔΠαΠῚ, 
εαγτιῃ δζ Πα Ποά΄οαϊς (Ὑγοηδῖοῖ νταηταΓ, 41ὰ- 
γοίϊα.. τἀτίσὶς ᾿πΠα ἘΠ η 4] τατοποην {ΠἘπ|1Ὸ ὃς ΔΌ- 

τοσαιιῖτ. ΙΝ Δπι {προτιογίδιις ίσ ας Μεαὶ, 
ὃ ὁγιῖ, ὃζ Αὐγαῦς5, ὃ οἴππος Α Πατὶοὶ σαγτὶ- 
δυις {ἰς ντοραηταν, ντ πιης (γγεηαίοῖ. Εχι- 
{{Πππαυἱταιταπι Ουτας, ραττοπη η ΟΧογοῖτα 
ἐδηη, ιιᾶπη οαΐα ργα Ἐαητἰ ΠΠπταπι ἔτ νετ- Π μασιν οὕτως ἐγφοΐντο, ὡς καῇ νεωῦ οἱ κυρζεωαῖι. 
τα ]ς, αι ξουε Π]η] σαί ας Ππτίπ σατγτί- 
διι5, τα ν ΟΠ Ττιτη νἱσο πῇ ἜΧρΙ οῦο,ἤ 48 πιὰ- 
σημπὴ Δ νἱξξογίαπι ππουλθηταπι αἀξογγα. 
ΝΝδπὶ τγεσθῃτὶ σα Γι15. Ρυσ Παητοσ αυίάεπι 

{πρρεἀϊταηπττγεσςητος, Ε 105 δατοπη τ 1}}6 
ἀπιοξητοϑ Γαι γιητ; ας ργατογ Ἰο 5,40 Γῖσ ἃς 
Πιαρεπτ, ντ ραΐ εἰΕ, χαΐθιι5 111 ορτί πὶ ἰη οχ- 
ετοϊτα παχίπις Πάπης, αα ἐτεοξητος. Ατ πὶ 
{ὰητ]}, φαΐ πἰ 1} χο Ἐ δια ἀὀτγίπιε πεὶ δά ξε- 
ταητ. Ηδῃς Ἰρίταγ σαγσγισπη αὐ ξαογιπιτας- 

ΟΟΡΗΙ Ἀ5' τἰρῃ στα (ἘΠ τ ργοσας εὰ δα 1 ἀρτοϑβ σιιτ- 
“05 ΓΗΥΤΗ δ ι 
γχεοίαι, ΓᾺ15 ἰηΠγαῖΐτ, γοτῖς τις, ἢς ἔδοΙ]α ςΟῃγηγ1- 

παοδγεηταν, ὃς αχί δι ΟΠ ρίς; 10 « ὨλΐΠι18 
Επογταταγ οπληἶ4., 185 [τὰ Τῆς. 5ε]- 
Ιλπὶ νογο Δυγ ρα {πὐτιχιγ, ν᾽ ατὶ τα γΓί πη, 
ΕΧ ἸΙρῃὶς ΠΥπιῖ5. Ατάιϊις ᾿χάσιιπὶ (6]]τιιπα 
αἰτίτιο ρογείης θαι Τ δα αἰτῖραὶ σα ζος, 

Ὑ Το 

πηαγοϊπία 
εἰιρτο ΒΨ 

ἀεμῇ. 

Β 

(τίνας, χαὶ πρδα τὴν φίλων λαμίξαΐων ἵπ- 

Ἑ ὃν τὸς πολεμιίσς βλαπηοισινι ζω την δὲ δξζυ 

Ἷ διὰ 3 Ι ε Ν Ἂ ἀνὰ Ά Ἶ ΠΝ ΠΡ 

δίφρον τοις ἡνίθχοις ποίησεν, ὡς πὸ πύρίον,ἰογυρων ξυλωνγιύνος ὃ πότων ὅθι με κώνων, 

σοηνζο. πσϑὸς ὃ Οὐποις, ἐρωἶν᾽ οἷς ῴετο καλι- 

ςα εἰδέναι τί χώραν, ὁπῦϑαην αὐ ὡς πλέξα ὡ- 

φελοῖτο Ὁ ςράτευκζοι, ἐξ ἀεὶ εἰς τασϑνο- 

μας,ὥμα μϑὼ ὅπως ὅτι πλήζςα λαμζξαύοι τῇ 

φραϊιὰ τὰ ὑχιτήδεια,, ἁμα οἷ ὅπως μιᾶλλον 
ὑγιαινοιεν χαὶ ἰομύοιεν Ὡιἰοαπονόμϑροι ποὺς πο- ' 

ρείως,ἅ μα δΊ, ὅπως ον ταῖς αγωγοῖς Ω;τά- 

ξᾳς αἱ χαομιμνήσχοινζο. ὁ μὲ δὴ Κόρυς Ὁ 
ζύτοις ζῶ. χ 5, βαξυλῶνος οἱ αὐτίμολοι [ὲ 

οἱ Κάλισχομδνοι τ᾽ ἔλεον, ὅτι ὁ ἀοσύδμος 

οἴδγοιζ ὄχι λυδίας, πολλὰ ζῴλωντα Ξεγνοῖς 

ἢ χεισία ἀγωνγ,χαὶ ἄλλα κῆη κατα χαὶ κόσμιον 

πϑυτοδαι πὸν.ὁ υδϑὲ ὄξω δχλος τὰν φρατίωτῶν 

Τὐπελαμίανεν, ὡς ὑπεκτίϑοιτο ἤδὴ τὰ χεῦ- ὑὰ 

μοΐζῳᾳ φοξῴμϑυος. ὁ ἢ. Κῦρος, γιγνώσκων ὅτί 

οἴλχοιτο συφήσων εἴτι δευύαγτο αὐτίπα λον, ἑαυ: 

αὐτιπαιρεσκθ)άζετο ἐρβωυϑύως, ὡς κούχης ἔτι 

δεησον, ἐξεπίμιπλα εϑὺ Ὁ τὰν «ξ σῶν ἱπ- 

πικϑν, τὸς μδὺ ἐπ Τα! κα λώτων, τὸς δὲ 

ποις. τα γὺ Ὥρα πϑώτων ἐδεχέϊο ἀπε- 

ὠϑεῖπο ἡ σοσὲν, τε εἴτις ὅπλον ἐδιδὸυ καλόν, ἐδὲν, ὑδ 

οὔτε ἵπαον.κα)εσκά «ζετο δὲ χαὶ Ὄρματα ἔκ ἀὐ ̓  

τε τὴ αιχμαλωώτων τε μτν κ ἀλλοϑεν ὁπὸ κα 
9εν δγεύαι ὦ. χαὶ πἰωὼ υϑὲ [δωϊκάὼ Ἐδὶφρείαν ἀπορίαι 

΄ Ἅ ν ᾿ ΠΝ Ἢ κα τ ὅπὸν- 
΄σξϑοϑεν οὐσαν,ὦ τίου κυρξευαιων Ετ! "εω [οὖ- 

σαν: ρματηλασίων και τέλυσε.1- ΝΣ “σδό- 

«εν γϑόνον χαὶ οἱ Ὁ τῇ μμηδία χαὶ σιδία καὶ 
“5 ͵ Ὶ ͵ » 

ἰραξία,, χα; πλύτες οἱ οὖν τηασια, Ο; - 

ἔδοξε σὲ αὐτῷ, δ χρᾳτιςον εἰχὸς ἐἢ ἐξῇ τῆς 

δυιυα μέως, θν τῶν “ὐυβελτίςων ἐχὶ τοῖς Ἐρ- 

μασι, τϑτο οὐ ἀκροζολιςῶν μέρ ἐῇ) ὺ εἰς 

χε σϑσὲ μέγα μέρος συμξαλλεοϑωῷ- 

μαΐᾳ γὸ Φιαχόσια ἴοις υδὺ μαγριϑμες παρ- 

ἐχὲ) τϑιαχοσίες ἵγταοις δὴ, ὅτοι χοων «χοε- 

χοσίοις αὶ χιλίοις ἢ ἡνίοχοι δὶ ὐζὶς εἰσὶ νϑὺὺ, ὡς 

εἰκὸς, οἷς μάλιςα πιςεύοισιν οἱ βέλτίςοι;, [ἀλ- 

λοι δ Ἐεὶς πριαχοσίας" ὅτοι δὲ εἰσιν οἱ ἐσ ὁτι-- 

δ διφρείαν καζέλυσεν᾽ αὐτὶ ὃ τότου πολεμιςη-- 

δια κα)εσκάϊασεν αϑικαζᾳ δοχοῖς 1 ἰοιυθϑὶς, 

ὡς μὴ ῥαδίως σεουτδέθν, ),ἀξοσί τε μαχροῖφ' 

ἡ ον "ὃ λϑαϑέπε!) πόρτα τὰ πλατέα. τὸν δὲ ἱ δία ͵
 

κωνων 

ἰωιογὸυ, 

ὡς 



οὐ Ὧι 9 ὍἾΕΐ ᾧ 45 Βα ἢ 
ὡς δυυύωνταὶ δεϑιογεῖοϑαι οὗ ταοι τ ΚΡΩ ΘᾺ 

᾿ δίφρων. ἠὸς δὲ ἀριοηθυς ἐθωροίκέσε ἀϑυτα 

πλίω ὀφϑαιλιδυ πσδϑςέυχε δὲ ὶὺ δρέ- 

“σῦρα. σιδήρεα, ὡς δπηγεα “δὸς πᾷς ἀξονας 

ἔνθεν καὶ ἔνθεν “ἂν ϑοῶν, χαὶ ἀλλα κατὼ 

“αἰ ποοσ υὔάξονι εἰς γὰῶ βλέποιτα, ὡς ἐμξα- 

λοιώτων εἰς τὸς εἰγαντίους τοῖς ὡρικασιν. ὡς 

δὲτοτε Κίωος ζῶτα κα εσκόσασεν; οὕτω χαὶ 

ἔπ γιοῦ τοῖς ϑξιασι χραῖῆται χα οἱ Ο, τῇ βά- 

σιλέως χώρα. ἤσων δὲ αὐτῷ χαὶ καρ λοι. 

πολλαὶ οὐρά τε τἂν φίλων στευφλεγμιέναι» Β 
λ 2 ͵ . , ἐβ: ἢ 

χα! αἰ χιούλωτοι πα σοι σφέων ὯΡ οἰ σμκέν α!" 
" δὰ ε » ͵ δοὺ , 

ὕτω σιυ- ζχῶτα «δ οὕτως ἐπξρωνετο. βουλονδνος δὲ 
ξαΐξα .ε- 
ζ. 

σιων- 

ϑείας. 

χεῖν ἃ 

ἠξέλ. 

᾿ ἄκρασί- 

να καζᾷσχοπον πέμψαι Ἐχιλυδίας, ὁ μα- 

΄ 

νὲ ἐχὰϊ {ρταὰ {6115 μα πίς τόρ! βοήξητ: 
Αατσας ᾿ρίος τοῖος, Χο θρτὶς οο] 15, Ἰουοῖς. 
ναὐπησ τ, Ρταζογοα ἔα ς ξέγγαδας ἀτιτ ΕΞ 
το σα δἰ τούτπι ἡ ἀχὲς ἀρ ντγδα 6 Γοϊδ τ ΠῚ 
Ρασῖς Δάροίαιε . ὃς αἴ15 ἰὩγα ἀχοῆν., αὐαὲ 

τευέλτα γε ρ᾽ οογξε; τἀ τῇ αἰάΠ| [γἷ5 1Π Δ πὸ γ- 
(ος “αππὶ σπσ  θ 5 ἐπ ρεταιῃ ἐαξξατί5; ἀξ 
νι Ογγας [ἀτεπηροτίο πας ἱπ{πἰταῖ, Πς τί 
Πὰς τοπιροίξατε ουγτίδις πἰΐσς ντιπεῃῦ ἢ]; 
συ τοσὶς ἴῃ αἰτίοης ἀδσαητ. Ηαθεδας Ογ: 
ταις στία πη ρεγΠμαἾτα5 σα ΠΠ 6105 τἰγη αὐ αἴπῖ- 
εἰς σο Π δ έξαβ. τισι Οηγη65 1125. 41: σα ρτας 

᾿ ἔπεγαητ, σοπστεσατας. Ετ ας αυ] ἀδῃν ἴτὰ 
Ρέτγασεδαηταγ. (Οτπὶ αὐτο {πΠ| ΓΥ αἰ ἀπ 
ἘΧρΙογάτογξ σπογηήδπι πλίττεγο ν]!εῖ, ας 
ααϊὰ τέταπ ΑΠγτῖας ἀσοτοῖ, σορποίςείε; 
νας οἱ ἄπὶ Ιἀοποῦς, αΐ πάης ρτοξςἐξοπε 

αν ͵ εν ͵7 » ᾽ Ί ῃ Ϊ Ϊ ΠΗ ᾿ Ϊ ς δεὺν Ὁ, τί πράους ὃ ἀοσύοιος, ἔδοξεν αὐντ {υίοίρείοε , ἹΠῸς ξογιηοίᾷ: ἐοιπίης οὐἠξος 

χττηδῴος τὴ Αράεσας ἐλϑεῖν Ὀχὶ πῷτο, ὁ 

φυλᾳων πίω καλζιῶ γειυαγτα. σεἐυεξεξηκέ 

τω ραασα ποια δὲ" ληφθεὶς ἔρωτι τὴς 

γωυναχϑε, ζεύαΎ κοίοϑη πυδϑςενεγχειν Ἄθορυς 

τὴ αὐξὶ ἵ σεευοισίας. ἡ δὲ ἀπέφησε »ϑὲ, χαὶ 

ἀῶ πιφὴ τω αὐ δρὶ, κού εἰρ ἐἰπόντι" (ἐφιλ 4 5 
αἰντὸν ἰχωραΐς)οὐ μδύτοι κα τηγϑρῆσε τῷ Αρα- 

σοὺ «τ)12ς τὸν Κι ὅρον, ὀχ ούΐσει συμξάλῳ φί-. 
ὑπηρετή - ", ον δε ΠΥ “.«-ε 

ἐπ τ ρους αὐδραδ. ἐπτεῖ δὲ ὁ Α δοιασαις δοκῶν ὑπ- 
σήν τῶ τυ- Ὁ 2 , «.: ͵ 2 ΄ 

ἡρέτῷν ») ἀπτετυγχϑρεν α, ἐξουλετὸ ) ἡπείλη-- 
διύσδδι « 3 λ ΣΝ ες. ", 

σε τὴ γιωωκὶ, οτί εἰ μιῇ (δουλοιτο ἐχούσαι, ἀ;- 

ποιήσοι χϑυσαι Ἵποιησοιΐο ζῦτα' ἐκ ζύπυ γεωύλ, 

ὡς ἔδιάσε τίω βίαν, σέκέτ κρύπος » δλλὼ 
, Ὶ 2 Ὰ λτσ ας 

πεμπεὶ τὸν ἀὐνοῦχον σϑϑς τὸν Καὶ ὅρον, χαὶ κὲ- 

λά φλέξω ἁπόυΐᾳ. ὁ δ᾽ ὡς ἤκϑυσεν, αϑαγε- 
"νὴ ἐν ὙΞῊΝ Ἵ “51 , 
λάσας ὅγε τῶ χρείπήονι τὸ ἐρωτὸς Φασχον- 

τἰ ἐΠ),πέμτως Αρΐζᾳξαζον σεεὺ τω 4. γούχω, 

χαὶ κελά 4 αὐτῶ εἰπέϊν, βιαξεοϑαι μδ μῆ 

ζιαύτην γωάϊκα;, πειϑᾷν δὲ, εἰ δεύωψτο, Οὔκ 

ἔφη κωλύφν.ἐλθὼν δὲ ὁ Αρταξαζος ἄσθ9ς τὸν 

Αρρίασθυ ἐλοιδυρήσεν αὐτὸν, τἰρακαζα 8η- 
κζω πὲ ὀνομαζων τίω γωναϊκᾳ; ασερφαὶ τε 

᾽ ͵ 2) ͵ ᾿ 2 « 

ἀὐτώλέγων, ἀδικίαν τὲ χα Ἷ αχρατ4αν" ὡς- 
τετ ἐασὸμ πολλὰ μδὺ δαικρυάν πο λύ- 

πῆς,καζο δύεαϑει δ᾽, «πὸ τῆς αἰο,ευϑης, ἄ- 

πολωλέναι δὲ τω φοζῳ μή τι  χαὶ Ἂ χαθη 

“ἰασο Κύρφυ.ὁ δζζυ Κύρος καζαμαθὼν Ὡω- 

(ᾳ, ἐκάλεσε τε αὐτὸν, χαὶ μόνος ἄδγῳ ἐλεξεν" 

Φ 

Αταίρας ΝΑ ππὶς Αὐαίρς Βυπαίῃιοάϊ α 5 
ἀαῃγευσηεσγατ. Ὁ απππὴ τ ΠΟ τῖς οἰ Π5 ἀΠΊΌΓΟ 

ὥαρτας οϊεσ, σοδίξιις εἰς δαπὶλάρε!ατε ἀδ 

οἶρβι 

᾿ “ 

Αταίῥα 
ποῦς [224 

ζεηά νι 

εγρά ῬΖη- 

σοη!ποταάῖπο. Ας πέσαθατ Φυ 4Ε ΠΛ 1||α,ν]- ΩΣ 
τοῆαο πο βἀεπιίογιαθας, ταπηοτῇ ἀσειοῖ, 
ἡποά νεἰγόπισητεῦ οα πὶ ατπαγετ: πῇ ταπό 
Αταίραιη ρα Οὐτγαπιασοαία ας, ἀτηϊσος 
ἰπτοῦ ς σδιππττεγε νεγῖτα. δε νδὶ Αταίρας 
ὈΧΙΠΕΙ πιλης "πλοπηοητιτη Αἰ ]ποα {6 4614- 
ταταμη δά πος, ντ δὰ σοπίς ΠΟΘ ΓατΓ, 155 
γο Ποῖ, τι ]Ποτὶ πηίπαγας οἶδ, ΠΠπδοης ἔχε: 
τος, παίταηι οἦϊε ἔλέζγαηι: τπὶνδγο ΠῚ} 

ΟΓ 1 ΠῚ γογίτα, Γο πῇ ΠΟ ἀπιρ τς Θσσιίταῖ, Εἀ 
δα Ογτγαπι εὐπιιοτπη πατεῖς, εἴχας μπᾶ πΞ 
ἄατ, γε χροόπαῖοπγηΐδ. (γι ν Οἱ ΤΠ τις 
ἄϊαϊς, οἀϊτο ει, φιδα ἃ ἅπιοτς (δ πιιροῦ 
ἱπαϊέξαπι ς ἀϊχοτγατ, στα δα Ζαπὶ οὐ πὶ 
πιο Πο πλίττῖς, ἃζ ἀϊςὶ Αταίρα ταδοξ ; νἱπὶ 
4ιΙάοτη ταὴϊ ξεπιίπα: αἀξοιτί ποη Δεῦοτε; 

θηαο παπὰς απτοπὶ ρογ τα οατ, ἢ ρΌΠΙτ, πόν 

(ς νοταύς. τ Ατταδαζίις, πτπὶ χὰ Αταίβαπὶ 
νοπιοτ, δα ο 5 εὐ ἱπίς ἢ ατας ες, ἀαοα 

πα]! ογο πα {Πὰπὶ ἐἤτ ἀεροΐταχα ἀϊοεύοῖ, ὃζ 
ἰρίαπιπιρίμπα, ΠΙατίατη, Το ΠῚ ῥοὐφητο πη; 
αἄςεὸ αυϊάςια, νε Αγαίρος ργὰ ἀόϊοτὲ πια}- 
τασπη ἰαοτγιπηατῖι ργοξιιπάοίός, ραάοτςο ορο 
ΡτΙπχογοταυσαζαῃς δεϊδαγ ποῖα ἐχαηιδηαγε- 
τὰ, ης φαΙὰ 1ριὰ σγασῖίς ἃ Ογτγοὸ ἀσοίάδτοτ. 
Οὐ ν] Ογεις σὐρ ποιή ποτ, γος ἤιε επιητ, 
δείοϊις οἴ; (οἹοΤοδιήταγ. ΝἸάδο τὸ, ἰηαΐς, 
Ἀταίραᾳ. τηρέϊογε πιὸ, δ πϊαχίπτο ρα οῦο 
αἄβοὶ. Υ ἐγ ὃ Εἴς ἀσπ!ς. ΝΝαηι ἀπά 1ὸ 
οσυίάείη,, Τοὺς οτίατη αὐ ἁπιούδ νἱέξος 
ξαΠδ ; δὲ ποπίρποτο, οὐϊαίπιοάϊ δῦ ἀπο ς 
ἐς 1ἰς οτίδπυ, που πί θ5.. 4] ρτἀοπτα 

ἀπῇ " - Ἵ ᾿-π “« ΦΝ ἊΝ ᾿ ἐν Ν Εν - - ὁρῶ σε, ἔφη, ὦ Αδφίασα,, φοξουνδιοὸν τε με, {πόα ]ατγὶ ργατ τὶ νΙἀδτέπτατγ, δοοιἀεγίητ: 
λ᾿ 5 ΞΕ ΕΣ “᾿ ΕῚ Χ ψ Ἷ, 7 ΕΥ) [ "»͵ 

Ὁ» ἀνοιυη δεινωῖς ἔχοντα. παῦστι δΐευ ζούτων “ἐγώ ὙΣΡ )οὺς τέ ἀχούω ἐρωτῦς Ἤύοσηξ 
3 ͵ Δ Φ ᾿ ! ᾿ς " 2 “- ΞῈ « 

δα, γον, ϑοφτοους τε οἶδα χαὶ μ(ϑυλο Φοονίμμους δοχοιουζας ἐὴ) αἷα, ππέπιονθουσιν «ἕο, 
ΕΠ) 

ἐρωτος!" 

[εξ ο 

τράγο ῖημ: 

ὕγτγρ Α- 
γα αν 

τοπ[οἰ αιμῇ, 



154 
Αταας οτίαπι ἰρίς ἐς πηεὶρίο δηϊπιαάιμοττί, 
παῦλα ςοπεπεηζεια ηῦ εἴς. ντῇ ἐογπιοίς 
δάῃπι, 40 εἰς αὐΠΙοτέ περ! ρξάο ασδῃ,., 
Οαΐπ δυπας δρὸ εἰδὶ ταὶ ἔπτη ἀπέξοτ, αι το ᾿ 

οὐ || τὰ ἱποχρασῃαθ}}} σοποἰαίοτίπι. Ετ 

Αταίραβ ἰευπιοηοπι ἰρίπις Ἐχο ρ᾽ 5: ΕΠ πι- 

πογοτα, γγο, (πῃ Πἷς οτίαπι το σοτίς, τη 
Αἰ τς; αἱ ἃζ οΙἐππ ΘΠ [15,δζ ἀεϊᾶ!ς πα πηαῃϊς 
Ἱἱρποίςαδ. Μέενετῖο σετοτὶ ᾿οπιίποὸς πηοσγο-᾿ 

τοοδγασητς. ΝΝᾺΠῚ εχ 4110 ἐππιοσ ἐς οαἷα- 
ταΐτατο πλοὰ ἀϊ ἀϊτις ο[Ε. π᾿ πγῖοὶ ἐς πο νο- 
Ἰαρτάτοιη σάρίπης,, Δηλοἱ πὶς σοηπρηΐςης- 
τες, ντε πιράϊο πὶς (πδάπσαπι, σοη(Ὡ] τ; 
πὸ 4! ατὸ πα Εἰ ἀσοί τ, τι στα {15 ἃ Πλς 
δάξείζαβ ἰηΠαγία. Ετ Ογτιις: οττο (οἷας, 'η- 
4αυῖς, Αταίρα, ροῆς τε ροῦ παῆς Ποτιηίηιπι 
ἄςετε ορίπίοιχεπι ν εἰ μος ητοῦ σταταγη τη ΐ- 
Εἰ τοπη ἕαςεγο, δὲ (οο 5 ν τ] τατας πλαχ Πὰς 
δάξεττο. ντίπαπινεγο δε, παῖ Αὐαίράς, 
νταἰ αι οσο δὲ τασίπις ορρούτιης σοια- 
πιοάοπι Ὁ πο « {᾿ οἴρο νο]πρτ5,αἰτ,πλα]α- 

τς Το δῇ πο ἔσο α5., ἀταας δ Ποίτεςτγαηῇ- 
ὅγο; ἀτγϑιτγογέους, νὰ αὖ μοἤιθις εἰδ᾽ Π 46 ς 
Βιαδαατας, Ρτγοίοέζο, ἱπφαῖς Αγαίρας, ίοϊο 
ξαταγαπι σαι! ἀςηι., νῖ τί) ΠῈ ΡΟΓ ἈΠΊΙΟΟΚ5 
ταπηοῦ Ἔχοίταταγ, {αΔΉ τα Πιρογίπη. [τὰητς 

ποθὶς γοάϊγος, αἷς, τοδις οπγηϊ σις ᾿χο Ἐπ τιπ 
φορηἰτί5. Οἱ ποιίδπῃ ἀγδίγγοσ ἰτα τὶ ἤ 6 πη 
Παδίτιιτος. νῖ δζ γατοπ Π|, ὃζ ΠΟ! ΠΟΥ} 

{πογιπιτε ραττοἰραπὶ ἔαόξαγι 1 Πτ: ΠῚΠ1] ντ 
αἀσςοίατογετο ροήττ οοῦιιπι οὐϊη ΠῚ, Ἢ 16: 
(οἶτε πος οὐ ρί πηιι5. ΡεοΠ οἰίσαγ σίταγ πη, 
ἰπηυῖς Αὐαίραξ, 'Νατὴ (οἰγο ἀςθε5, Ἐτίαπιν- 
πηι ἥος Παεἰ ἀγριτηεητῦ ξοτε: πο ἀ εἢῖι- 
σῆς νίάεθοτ, πε ψαϊά αἰρς τε πλϊηἱ ἀοοίάο- 
σεῖ. Απᾶς ξογπιοίαπτῃ Π|4πὶ Ῥαητηςαπιτγο- 
Ἰἰηαίιετε ροτεγί5ὲ [λα πὶ, Ογτα, ἱπααῖτ,. 
Ἰχυ ὁ (ππτ δηϊπια:. Ηαης ΡΠΠ]ΟΙΟρ πὶ 
αἰ άἸοὶ πο άο ἀρὰ ἱπιργοθιτα Π] τὴ τηαρὶ- 
ἤσχιιη.. διποῖοπι. Ναί νπα ἢ εἴδει δηΐ-- 
πιὰ, ΠΟῆ δ δοηα ἔπι] εἴθε, ὃζ πλαἰδπε- 
416 τα5 ραγίτοῦ Ποποίξας ὃς ταῦρος ἀπηδγοῖ, 
ποις ἤπλ8} οα ἐπὶ δ να ]]οῖ ὃς ΠΟΙ ]ςοτ - 
ςογε:ςἀ ο{᾿ πηληϊ οί ξιπ|, τις οἴ Δῃ  Πγ85, 
δέ ν Ὁ] (λῆς βοπος δῃϊπλαπὶ θοπᾶπιὶηρο- 
τίαπι οἶς, ποποίξα τος (αἰοἰρίπηταγεν δὶ νο- 
ΤῸ ΡΟΠος τα]. τα 5 11|ἃ τα γρος Δάρστααϊτιτ, 

ΝΝυης αυία τα (οἰ πὶ ἃζ Δἀ πτογεπὶ ἤδη ἕξα 
οἰ δηίπγα δοηα, ροιίουῦ παῖς ν γίδες, ὃς Ιοη.- 

4υνὶ εοη 
δώ (οἰἰενο, 

δοηυ!άςπι(ροτίοσ εἴς. Ουοα ἢ οτρο, ἰη- Ε ρος ἢς᾿ ἐξα [ὠλέ εἰς ζᾳ, παρ 
4αυῖτ Ογτιις, δ᾽ αασαας πος το ἱπ{Ἐἰτιιθη- 
ἀππινίάεταγ: ἢς ογτασεηάμπ), νερά 1]- 
1οϑ5 ετίατπη πιαίογοπι Πθπι Ἰπιιεηῖ45. ᾿ΝΊηγ1- 
ταπη ΟΠ ΠΠτίατο ἱρ [15,4 ἃ ΠΟ 5 σογα τα, 
δέ υϊάςπη ἢς ἐπιιητίατο; νῖ αι: αὐτο α1- 

ΧΕΝΟΡΉΗ ΘΕ ΙΝ ΟΥΑΙ 

Α ὺ αὐτὸς ἢ ἐμαυῦ κατέγγων μὴ αὐ ΚΑβΊερῆσαι 

ὧςφ]ε σέφυὼν καλοῖς Ταμήζησοι αὐηᾶν. κὺ σοὶ 5 εἰμδηοο 
, ες ! ἈΝ Δ ΠΥ ΥΔΥΣ ἡ δ ͵ 

“στὸ σ᾽ Ὡραγμμαΐζος ἐγώ αἡτίος Εἰμι( ἐγώ ὙῈΡ 

σεσυΐκαϑεῖρξα τότῳ τῶ αϑχω “οόάγμα- 

τοὺ ὁ Α ὀφίασας «ἱ“πολαξων εἶπεν, δλλὰ σὼ 
μδὺ ὦ Κύρε; ὁ ζῦτα ὕμσιος εἶ οἵοςιαἷ» ὼ τὰλ- 

λανωράος 1ε ὁ συγίνωκίῶν αὐθρωπίνων ὡ- 
2.) 

αὗρτημζχ ἐμὲ δι, εφη ἡ οἱ ὀῆνοι αὐθρωποι κα- 

(ᾳϑύσσι ᾧ ἀγ4. ὡς γὸ ὁ ϑροις διῆλος ὁ ἐμῆς 

σωμφοραξ οἱ υϑρ ἐϑροὶ ἐφήδὲ γται μοι,οἱ ὃ φί- 

λοι ασδοςιογϊες συμοαλάσοισιν ἐκποδὼν ἐχᾷν 
2 ͵ ᾽ὕ ε " ᾽ 

ἐμφυτὸν, μ(] τί ὁ παθω “ποῦ σῷ, ὡς ἡδικηχϑ- 
οἱ ͵ ν - 4 ΕΣ ζς ἐμῷ μεγάλαι. ὶ ὁ Καὶ ὅρος εἶπεν, 42 (νι ἵἴ- 

οϑι,ὦ Αδφίασω ὅτι ζουυ τὴ τῇ δόξη οἷος 
,͵ ᾽ εἰ: ! ; ζ ̓  , 

μοὶ τε ἰογυρ ς λσράσοιοζ. αὶ (οις συμμαχοις 
2 λρ᾿: ον » ε “-.κ« 

μεγάλα ὠφΐζυσει.Τ εἰ γὼ "δυο, ἔφη ο Αρά- ὭΣ 
«“ 2 ͵ 4 ᾿βϑν  Ἂν 7 κι 

ασαις, Ὁ, τί ἐγώ σοι “ἡ χαιρῷ αν “μνοίμιζωυ αὖ 
͵ 277! 2 “ 2 

Διξησιμος εἰ ζίγιωυ, ἔφη, οροςποινσοί μῶμος ἐμὲ 

φάγήν ἐθε λοις εἰς ζις πολεμίες ἐλ 64, οἶα! 

αν σε πιφευϑήναι "ἰασο ἢ; πολεμίων. ἐἶν, γε ναὶ 
᾿ 4} ἢ «ε 

(υα δὲ ἐφη,ο 
“ ς ᾿ 

ΟΤΙ ὡς σε πὲ 

», ν Σ7 

“τ εἰ ἐ- 

Αρᾳασας, νὺ ὑπὸ φίλω γοἶδα, 

Φά.,γως λοΐον αὐ παρέηϑιμμ.ἔλῦοις 

αὖ ζοίνιωυ, ἔφυ, ἡ μὲν πανῖα εἰδὼς τὰ ἢ πελεμί- 

ων. οἶμαι ἢ. ὁ λοίων ἡ βλά ΩΣ χοινωνὸν αἵ σε 

“ποιοῖντο δα Φ πιφευφν,ὦς7εμιη δὲ ἐστ ἤν» ε- 

γα! ὧν βελοΐῦβα εἰδέναι. ὡς “τοράσομα! δΐχυ, 

ἔφη,"δὴ γυνί. ̓  ὃ στο, [ἴαϑι,ἕν ἢ πιστῶν ἔξει, ἴσως 

Θ δὸοκήν με ὑπὸ σϑ ἢ μίηνσοντα τί παθῷ, εἰχστε. με»ἡ-᾿ 

φάναι ἢ ὁ δεωυήσν, ἔφη, Ἔἰπολιπτν Ὁ να- "ὦ 

λὴν ΠΙαιθφαν; δὺο γὸ ἔφη, ὦ Κόρε,σαφώ; ἔχω 
“7 ΤΠ Ῥυγας. γέ “τὸ πεφιλοσοφικᾳ μ τὸ ἀδὺκο 

“ἴ2ν 3. ᾿ΔΙΕΎ ἘῊ δ᾿ Ἴ 

σοφιςοί σ΄ ἔρωτος. ὁ γὸ δὴ μία ἴε ὦσαι ἀκα α:- 
[α3» τε 651 ὁ κακὴ, ἐσ) ἅμα κα λαΐνε χοὶ αἱ- 
ἢ ν} Ε δ κἂν ν « "ἢ , ΧΡ» 

φφῶὼν ἐρ)ωνἐρα,,Ὁ ζᾳυταα μία βέλει τε 5 
Ἷ »Ὰ ν » 

βέλε) ρα φν' ὀνλα Ἴ δαλοιότι δύο ἐςὸν τ᾿ δῆλον ὩΣ 

χα,ὼὺ ὅταν μϑὺ ἡὶ αἴαϑν χε ῳτῇ,τὰ κόλά Φρώτ- 
Ἵ πὴ ) ᾽ ᾽ 

τε) όταν θ ἡ πονν οὶ, τὰ αἰδ,ρὰ ἔχυχάρόται."όν 
ἘΠ δὲ ἀὐδι »"» ς ον δὴ Ἁ 

ὅνως σε σύ μιμιαλϑν λοι ἐγχξ αἱ ἡ ἀγα δὴ χαὶ 
͵ )γγ’ ἐν λ ἵμ » 

πϑρυ πτολυ. εἰ ζοίνυν κἡ σοὶ δὸκᾳ πορθεα Τ, ἔφη 
ε ρ “- ὶ « 3 7 ἤ 

ο Κυρος, ὧδε γρὴ “ποιᾷν ἵνα. κουχείγοις 'πιφῦτε- 

ἡυὗδυ; οὕτω 
λν» ’ 5.» ὡς 

τε ἐξαιζολλε ὡς αὐ αὐζις τὰ ρα 
: "ἢ τ 

μϑυα ἐμποδὼν μάλις: αὐ εἴν) ὧν βούλοντω 

ρα φν. εἴη δ᾽ αὐ ἐμποδὼν, εἰἡμιας φαίης πα- ' 

ἐφισκέ αἰ ζέοϑτωι ἐμξλοάν πε ἐκείνων γώραφ. 

σοΐ λερο- 

σεῦταν, πγαχίπηο [Πρ ί15 ἱπηροα! πηεῆτο δά ο4,7 κα ἔλσοτς νοϊοτίατ. Εἰιετίτ αιτο πὶ τα- 
Ροάιμπηςητο, ἢ Πο5 δάραγατιιπι ἔλοοτε ἀἰχογίς, ντ ἰϊσα δ᾽ ἀρταιη Ἰρίοταμι ἰη παάστηιις, 

ζαῦτα 



λιλίσε. 

ἘΝ 
[ἐκεῖνος 

πρρώμε- 
νὸς. τῇ 
αἱδὶ κῶς 

ονν οἷδκαῦ ζυυτοῦ δὴ ἐρέται “σδ9ς7: Καὶ ὅρον ὁ Αἴδᾳ 

ΠΥ ΟΝΚΙ 
ζωῦτα γὸ ἀκέοίες ἢ Ἴον αὖ ποιυτὶ αϑένᾳ ἀθροί- 
ὧϑιντο,ἕκα φῦς χίς φοξένϑμος κ᾿ «ἶϑε που οἴκοι. 

χαὶ κϑύε,ἔφη, πὰρ ἐχείνοις ὁτι πλάφον γρονογο ὦ 

γὃ αὐ ποιαΐσιν, τὶν ἐϊγύταζο, ἡμδυ ὦσι, ωῦτα 

μάλιςα ἡμῶν χαιρὸς εἰδέναι ἔσαι. συμξέλάσε 

δ, αὐζις αὶ ἐκταεοϑαι ὁπ αὖ δοκῇ κρᾳ τίςον 

ἐΐ) τὸν "ὃ σὺ ἀπέλθης εἰδέναι δοκῶν Ἔ ζᾳ- 

ξιν αὐτῶν, αὐαΐκα)ον ὅτω τεζοηϑαι αὐζις. με- 

(ᾳτασεαῖ γὸ ὀκγήσοισι ᾿ ἡ ζεῦ στὴ ὀλλη μεέτα- 

((ἢω) ἐξ «ὑτογύκ,ζα εαξον). Αεδφασας 

υϑὺ δὴ ὅτως ὀξελθὼν, συλλαζὼν ζις πιςοτώ. Β 

ὗυς δε οι ποιζᾷς, ὼ εἰπὼν τσθ9ς τίνας οἷα 
ὶ ͵ 3) " ε λ 

συμφέρῳν τῷ ποραγμαΐι, ῴχετο. ἡ δὲ ΠαΙ- 
᾿ ἘΣΟΧ, ᾽ 

δ4α, ὡς ἤσϑετο οἰχονϑιυον Τ' Αροασθμ, πέμ- 
" πε ν α τ᾿: ἢ ““,τ 
«ψασοα ασοϑςτ. Κύρον εἴπει μὴ λυπῷ, ὦ Κύό. 

ρεοὅτι Αφϑίασας οἴζγε". εἰς τς πολεμίας. ἐαὺ 
ΕΣ ᾿ ᾿ » ᾿" 

Ν με ἐώσης πέμψαι πσϑὺς Τ' ἐμὸν αὐόρα,, 
Ω 3 ͵ «π ΒΝ 

ἐγώ σοι αἰνὰ, δῈ 79 (91 ἥξήν πολὺ Αρᾳασουπι- 
͵ ἵ Ν , οὐ ον το ἢ 

σοτερϑν σοι Φί λον, ὅζουα μκῖν ἢ οἰσΓ, 511 οπτοσην 
» , » ὶλς λ ᾿ ᾿ 

αὐ δχων.) ἔχων παρέςαι σοι. νὰ γὸ ουϑὺ πατὴρ 

᾽ 

ὡξετὸ 

ἹΠ ΙΒ ΕΟ ὙΠ: δ 

ΑἸΝατὴ ἢ μας αὐαίςητ; πλΐητ5 νἱγὸς ναϊθοῦ- 
[85 [ἢ νῃυιη οἵ! ΠοΠ]Προητ, πηοταςηῖς απ0-- 
1 δοτοιᾷ ἀοιηο ςῖς γος. Ργατογθα πηλα- 
πετο, ἰΠ4αΐτς ἀριια ἐρίο5 ἀἰπτΠπππῖς. ΝΙπὶ 

πλαχίπης ΠΟ15 ὈρροΓτίπμ πὶ ἔπογίς, σα γο- 
ίσιτο, χιτα ἔλοϊδητιν Οἱ ρεοχί πηδ ἃ πος αὉ- 
οσαητ. [γα ἰτοτη ΟΠ ΠΠΠ1Π1, στ 4 οοἰπη αι 
γαοάο, Πιδεῖς ορείμηεηηι, δοϊοῃ ἰΠΠ τὰ ητ: 

Ετειίην ροιξοαηυᾷ τα ἀ ΠΟ Ποτῖς.. αὶ ποί- 
(ς᾿ρίουιπη δοίει {γέξαγαπι νἱάεθοῖς, π6- 
σοἰἶο οτἰτ, νεοαπιάοιῃ οσαϊηιϊιπη Γατίοπ πὶ 

τοτίπεαδης. να νους διιηταν οί πὴ τηπτας 
τῷ, 0! 48 ἀπο ὁ {πητἰπιπιτα- 
ταῦ! {δῖτο ; Ρογέατ θα θαηταν. Ηοοτησάο 
ἀϊστοῆτις Αταίραβ, {ππηεῖς (εοην ἢ Δ ΠΠππὶς 
ξλπλ]15, δέ αὐ φαοίάαηι ρτο] τίς ἰΐς, Πα] 
πιαχίπια ργοίπειγα ἡδροτίο ρυγαας, ἀΠῈ ἐμέ πα 
οοἴτ. Οὐπιπὶ δυτοτα Ρδηιοα αἰ ΟΠ Π, ΕΟΡΙκΩΝ 
Αταίραπα ἐφ ΠΠοτ, πλἰτεῖς αὐ (Ογτγυτη, αὶ ἐἰ- 
οοτοῖ: ΝΝΟΤΙΒΙ πο] οἰξιιηι τ, Ογες,ιοά Α- 
ταίραϑ αὐ Ποίξος τγαπίπεσίτ. Ν πὶ ροτεῖτδ-. 
τῷ πη Πὶ Γεσοτῖσ παϊτεε Πα] δα πγαυιτα πγοιιτη; 
τροίρίο εἰδὶ, νθηταγιπη ἀπηϊοιιπι!οησς Α- " 
ταίρα ΠΕ] ογεπι : ἀγα; οτίδτι (οῖο ξπτιιτιι τη, 

κι στ ΡῚ σαπὶ Φα δ τα πα χ᾽ Πγῖ5 Ροτοσγίτ σορὶϊς 

ἀναίβάὗ 
ἐγοἤε κᾷ 

ἤοβες ρὲν 

ΝΞ - ͵ ζΖ Φ ,» 5.4 ᾿Σ Ἃ Μ Ἑ Η 5 τῷ γε βασιλάσοντος Φίλος ζεὺ αὐτο ο Ὁ γέρω “ἄπει. Ναῖα παπὰς ἀμί άοτη γορίβ, αὶ ηοδ 
βασιλέων ᾿ ἐπεχείρησέ ποῖε ἐμὲ ὦ τ' εὐδρα. 

Δ φᾳασάσαι ἀπ᾿ δρλήλωνὑξεοιςήν δζζω γομί- 

ζων αὐτὸν, οἶδ), ὅτι ἀσχκένως αὐ πσϑϑς αὐόνρα;, 

οἷος σὺ εἶ, ἀπαλλαγείν. ἀκούσας ζωῶτα ὁ Κί. 

9ςχελά 4 πεμιπᾷν ωρὸς Τ᾿ αὐόδῥα."ἡ σ᾽ ἔπεμι- 

Μῶν ὡς σ᾽), ἐγγω ὁ ΑΟΘρφιδουτης τὰ τ ρϑὰ τὴς 

γωαικϑς συμξολᾳ, ὦ ζῴλλα 5 ἤσϑεν ὡς εἷ- 

“ χεν,ἀσμκενος πόρε.) δὸς Κύρον, ἵπαοις ἔ- 
χὼν ἀμφὶ ζοις Τδιοκλίας ὡς σ᾽ ζῶ Ὡρὸς τοῖς ἢ: 

- -“ ᾿ εν ᾿ Ξ Ἶ Ἔ εξ εις μὲ ἔν: 

“ὑρσῶν σχοποῖς,Ττε μετά “δὸς τ΄ Κύρον, εἰπτὼν Γ) σἰΓοῖτοῦ ἐαιόγισην ὨΜ}ΠΠθες ριοξοίξας οἴ, 

ὃς ζιὼ.65 Καὶ ὅρος [499ις Ἐ ἀγήν κελά 4 αὐτὸν 
πὴ; δ τω " ε γ᾽» ἢ ᾽». ε 

“95 τ γουσαηοο ως δι, ἰδετην δηλ λϑὺς ἡ γυ- 

νὴ ὁ ὁ Αὐρᾳ δευτης,"ασώτειντ δι λες ὡς εἰ- 

χοὸς ον δερι πίςου. οἶς ἕούτου δὴ λέγά ἡ Πων- 
τν οἱ ᾿ΠΛΔΝ ον ν ἤν ΑΝ 45 1 Κυρϑ Τὶ οσιοτηζῳ τ Τ' σωφρφσεεσην,ὺ τ' 

λ ὙΠΗῚ ! κε, Υ̓ ͵ 2 ͵ 

ἐσθ9ς αὐτ΄ κατοικάισιν.ὁ ὃ Α(ρφδουτης ἀκέ- 

σας εἶπε τί δὼ δίχυ ἐγὼ ποιῶν, ὦ Πανθφα,γά- 
[ὰγο κὰν δὰ ς ἣν Ι 

εἰν Κύρῳ ὑἰ τε σῷ ἡ ἐμο Τῷ δ, ποδιδδιζευ; τί 
ἢ Ε) «ς ͵ 3) ἤ «“ 

ὃ ὠλλο,εφη ἡ [Πανῦ4α,η ἽὙπάρωνϑνος ὁμοῖος 
λ» . ΩΝ Δ 9 ν' γῇ ᾿ 

«ἰδὲ ἐκένον 61), οἷοφτὸ αὶ ἐκᾷνος ὐξὶ σε; ἐκ 
λ 0 ) , 

τῆς χ) ὡς εἶδεν αὐτὸν, λαίξομδυος ὃ δύξιαξς αὐ-- 
1...» 3.) τ ᾽ ͵] ς ΘΝ... 
Ὁ εἰπτεν᾿ ανθ᾽ ὧν σὺ 4.) πεποίηχας ἡμας, ὡ Κύ. 

3. Ὁ ! "Ἢ 3 γ᾽ ὦ Ἵ] Ξ » 

βρέ Οὐκ ἐχώ τί μεῖζον εἴπω ἢ τί φίλον σοι ἐ- 

μαυτὸν δέδωκα χαὶ ϑειοοιπονα, χαὶ σύμμαχον 

Πρ ογαῦ, ράτοῦ ΟἹ ΠΥ ΟἿ5 Θγατρατ ἴ5, {αι ἰαπὶ 
τουιπη ροτίταῦ. ατδηι σοΠατις ο[ἢ ΔΙ] 6 Δη- 
ἄο πιςαο πηαγίτατη πιθοῦ ἀΠπῸ ]]ογο. Ο4πι- 

οὔτοιη (ατίσιο, υ ἰρίπην [ΠΟ] πιο ἰπ-- 

Ἰαγίπηι οἵδ ἀισάς, [αΡ ῃ5 δά ν γα τὰ! 61, 
41ι4115 τὰ ος ἀ ποήσεις, Ηαονθὶ Ογγας δα- 
αἰΠοειπιληάατ,ντ δα Πιαγίτα πὴ Πλἰττατ: απο 
αυίάοι ἐρίὰ ἔξοιτ αμπινεῖο δῦ νχοῖς ἢ - 

σηᾶ σοσηοῦ δε Αθτδαᾶτας: αἴας οτίαπ 
δὐϊτδε πογτογος, 1 ξετο γα 1. ἐοῦαπα Ὁ 

τις οἵδε : [ΒΡ τ᾿ δα νγαι σι ἀποῦιις ἀδράαίξα 
΄ 44 Ογνίδη 

ἀτον ς ; τγάμ[ε 

Αἀ Ροιγίαγα νοτο ἰρεοαίϊατοτες ν δὶ ρετῖιο- 
ὨΠΠ]οῖ, αλίτείτ αα (ὐγειιαν, ὃς ααϊςπαπη οἵἶες, 
“πρηίῆοατς. (γτιις ἱξατίην ἀθατιοὶ ποϊτηϊ οηχ 
Δα νΧογαπὰ ἴα ες. {ΠΠ Ζχππππὶ ματα ν᾽ ΠΣ 
ίξῃτ. (ς σοπΡΙοχὶ ἔππτ, ντὶ ραγ οας, ΟΧ ἴῃς 
(ρογαῖο. [)εἰηάς Ραητῆφα (γιῖ ριοτατοπ; 
τοΠΙρογδητίηγ; σΟΠΛΠ γα ΟΠ ΟΣ οὐρα [δ 
τοςοηίοτ. Οὐμδιι5 Αγαάαζας δι εὶς, αἷτε 
Ουἱά ἰσίταγ δοίη, πιδα Ράτ θα, απὸ θτας 
τίαπι ὥγτγο 4αΐ εἰἰο . τιιπΠὶ πιθο Ποιηίης το- 
ἐοταιηὶ 6 ΑἸ π6, ᾿πααὶς Ῥαπι ρα, Ζιαπῖ 

Ἑ δ  Ρογίπας ογρα ἰρίπηι ἐς σογούς οοποτίς, 
ἁτακιο ίς ἰρίς οὔρα το σο ΠΟΙ μας αἱ τ γε 
τα πὶ ΑΡγλάλτας νθπιτ; αιοτῃ ν θὲ οδίροχις, 
ΡΓΕΟα Ἰρίτας ἀοχῦγα: ΡΓῸ [5 σο πο ἢ οἱϊς, αἱς, 
πιὶ για, φαίδιις ηος Δα ἔσο  {Ἰ, ποη ἤαθοο 
αιοα ἀϊσαπι πγαίτι5., “118 11) Ζαοα αηϊοιτα 
τὰς τἰδ]., ὃς ταἰηΠἘγιιπη, ἃς (οςίτιτη τγαίο: 



Ἃ 

36 

Ουἰυίοαπηαας τοὶ {πιάτο τεπουῖτο νἱάοτο, 
ἴῃ φα σοπαθοῦ οροτᾷσπα τ δ᾽ ππσαπ ΟΧΠΙθο- 

τὸ “πατῃ Ροΐοτο Ργαοίδυ πτηατα. Ἐτγ- 

τας: Ερονοτο ἀσοίρίο, ἱπαπῖτ, ἀσ ππηςτῷ 

αυΐάοπη ἀἰπλίττο,ντ οι ἡ χοῦς σα Π65: ἀε- 

ἱποθΡ5 διιτὸπι τὲ οὐδ πλδοὸ. ΟΠ τ ]5 46 

πιοὶς σηιὶοῖς., τασογηδοι!ο ντοπά πὶ οτῖς. 

δοσυπάππηι πο ασι Οὐταπι ἃ Ὀγαάατας 
νι ἀοτγοτ α]σατοσιπα οαγγ., αοταπιθηπο- 

τασι, ταπι σαίτιπὶ ογ σατοσιαπι {πιά ϊο το- 

ποτ τ οροτγάπι ἄλθας, στ οχ οαοίξτιριι οο- 
Ρἐϊ5 (υἰς σαγτγιι5 σσητιιπι σΟΠΗΟΓΟοῖ, ΠΠ1]6 5 
ἱρίϊας σασθαι : ἀΟίοὶ Ρίαπι οτίαπι ραγαθαῖ, Β 
ντῖπ ουγγα ἀπχ σογαπὶοῆδε. [πη χὶτ απτοῖη 
οσὐτταπι 10 ἴτα,ντα τοποηϊιι5 Ζαδτοῦ, 
ἃς οηυῖς οἕξο σοπίξαγετ. χοῦ νοτο ἰρίϊιις 
Ῥαθιπος ἐς ἐλου]τατίθιις {πἰς οἱ Ἰογίοᾷ διι- 
τοΔΠῚ » δ ΔΠΓΟΔΠῚ σα ]οαΠ,, δ τοσυτηοητα 

Ῥταοϊϊογατ οοπέςοϊτ, Εις, Ζαῖθα5 ντα- 
Ὀατυγ τη σαγτιι, τοῖο5 ἄγος ΓΟσ  Πηοητίς ἴῃ- 

ἤτυχίς, Ηἰς ίαπο γοθιις Ασγαάατας οσοιρα- 
Ὀαειτ Ογτιι5 ἀατο ΠῚ ΘΕ ΓΓΙΙΤῚ ἱρίππι5 οσιπη τα- 

“τηοηΐθιις ]ατιοῦ ἱπταΐτι5, απἰ πηφ ποτε 

Βοτὶ ρος ουττιπι ετίαπη οὗξο τα ΠΟ ΠΈΠΠῚ, 
Ογμμός ντ οἔξο δοῦπι ἰπσὶς ππο ἢ  ΠάγιιπῚ ΠΗ Πγ8 
ῬΆαΟΙ ἢ Πεαπέξαγα νοπούοταν, Ἐταθογαῖς σαγγας 
εἶε, σΏ γοτὶς αταῦγα τε σαι νης. ΗΠ οὶ 

τατγοβ, ἢ στη ογάϊηἶδας Τεηπογέταγ, νά ο- 
Βαπτιτ οἱ ππλ}} ΡΠμ4ΙαΠοὶ {πα πιᾶσπο δα τι- 
ταῦτο, ὃζ πο(Ἐππτη δοῖοὶ πιασηο ἀδίηηο ἔι- 
τατί. Ετίαπα γα ατῖς ἰπ αἰίσο ταπ οἰγοαι-- 
τι15 σοῖς. τὰ ΠῚ ΡΓοραρπασαία; ὅΖ ΤῺ τα 1 

Πυσπλ θετνοἱητὶ νίῖτος ἱπηροίαίτ, Ροίξοα 
νοτο 4 14Π0 οὔηΐα, τα: δα σΌΓΓΕς Ροττηο- 

Ῥαπτ, σοηξεέξα οἤτησ : ρογιου!τι γοΐζατα 
Ἐξοῖτ,δζ πλαϊτο ἔοι ἰπς οὗξο {Παρὰ τα γγῖ πὶ 
Οἴαπα ἱπιροίττίς οἱ πα τ θιις τα θαησ, φυᾶ 
ἴπσα]ς. γομἰου πὶ νπιιπῃ ἰά οπιι5 ἔογγοῖ, [) γϑυς, πέραν ἐλαμξανεῖ Κὶ αγαγίμου. κα πολὺ ξαογίῶ, 
αμποά εἰ εχ ἱπηρεβάϊπιοητίς πη ροηοθδίιγ, 
ἸΝδηλίαρο ἱπρ Θά ἰπηθητούππι οππ15, Ζποά 
ξοτο ταϊοητα σα Πα ῈΟ ἂς νἱρίητὶ αααθαῖ, 
ἱπηροηὶ (ΟἹ ας. Αταιι [ἢ ταγΓῖ πηατογία 

τγασίοα ἰσοπα ογα τ ἀπ θπν παδεγοῖ, ἃς 
ἬΡΠ γί οἤθπτ νἱρίητί, ὃς ἀγτηδ: Πεθαῖ, νι Ππαοὶπ 
ἜΣ ὅν “ΥΠαΠη]ιΟ Δα; ἱπρατυ ΓΟ ποτῖς ΠΎΪ 115, 114 ΠῚ 
ῥἰανίτο ταΐοητα αἰ Πα φοίπη, σοηΗςσογέι. ΡΟ ξητιαπη 
«υεἰρίρητ. Δηϊτηδά πογτείς, Πα110 Ποροτίο ογτα5 ΠῸ5 ἃ- 

σἰτατῖ ροῆο: ραγαθατίοίς, γε τα γγεβ νὰ οἰμπη 

δχογοῖίτα ἰη ποίξεπι ἀποογοῖ. Ναπιίη Βε]}1ο 
σαρτατίοποπιὶ σοπά!οἰοὨΐς ροτίογίς Ἔχ {ε|- 
τηαθαζ ὃζ (Ἀ]ταταπι, δὲ ἰυΠΈ4τ,, ὃς ρΙε μδπὶ 

ὌΩ Ρ(οίρετίτατίς ες. 14 τέροτίς εείαπι 11 νε- 

Ἐπ ονἤοτο, 4] ρεοιηΐδπι ἂν μη4ο δάξογεθδηι; 
γεομπίαε ᾿ς ὙΘὨΠητΙάτητ, [Πάπτὴ εἰ τὰ]14 σε απη 

ππμν γῃαηάατο: τατζιπι πὶ οἵξ, (γε, τὸ ταὶ 
Πρ ΙΗ ας, ααιθας εἰ δὶ το θι5 οραις οἵδε. 

͵ ιν ͵ 1. ἢ εν ΝΣ Ε πύρίες στε ᾧ φρα θυ κατί, νομίζων Τ΄ Φρ΄πο- ἁμάξης, 

ΧΕΝ Ο ΡΣ ΟΕ ΤΙΝ ΤΟ ΟΝ ΕἾ 
χω ») « 

χαὶ ὅσοι αν ὁραΐσε ασπουδειζονϊα, σζευερλϑς σοὶ 

πάρασομαι γέγνεοϑεὼ ὡς αὖ δουύωμ(αι χρω- 
τίφος. ἡ ὁ Καὶ ρος εἶπεν" ἐγὼ ἢ δέχομα! καὶ νιῦ 
μϑύσεαφίημι,ἔφη, σεεὼ τὴ γεωυαηκὶ διφπγῷν, 

αὖϑις ἢ κ) παρ ἐμοὶ δεήσ 4 σε σκζευοιωῶ στωὼ ποῖς. 

σοῖς 1ε ἡ ἐμοῖς φίλοις. εκ ζουζου δραΐν ὁ Αἴ «- 
δούτης ασουδα ζοντα τὸν Καὶ ρον πἷδα τὰ ὅγε- 

“πὸρηφόραᾳ έμαΐζᾳ χαὶ «ἷξε τὸς πεθωρᾳ-- 

κισχκέγως ἵππους: χαὶ ἱπαεας,ἐπφοφιτο σεού- 

πελᾷν αὐτῶν εἰς ζῷὶ ἑκατὸν τέμαζᾳ ἐκ ὅτ ἵπτ- 

πικοῦ πᾷ ἑαυ, ὅμοια, ἐχείνῳ" αὐτὸς ἢ ὡς ἡγη- ὶ 

σύμδυος αὐτῶν ὅχὶ πὸ ματος παρεσκά. ,«- ὴ 
ἕξτο.σεευεζά ξατο ἢ Ὁ ἑαυ" Ῥόμαᾳ πεϑαρυ- 
μόνε χαὶ ἐξ ἵππων ὀκτώ. κἡὶ 5 Παϊϑφα ἡ γειυὴ 

εἰὐτο ἐκ Τὴ ἑαυτῆς χουν ̓γουσθνε αὐτῶ 

θωξανοὶ ἐποιήσειζο ὺ “γυ σοιῦ χραΐος, ὡσαύ- 

τως ἢ ὦ ὐδεδροιχιόνια" τς σὴ, ἵστσοις τῷ αᾧ- 
μαῶς χαλκοῖς πᾶσι ποδοθλήμαισι καϊεσκά.-- 

ἀσαΐο. Αἴ ρα δοίτης μὃν ζαῦτα ἐωραῆε. Κῦ- 

ο9ς5 ἰδὼν ΦΊ αρυμωον αὐτο αν μα. καἼενόησεν 

(ως δι τε εἴη ὀκίαρυμιον ποιήσαι, ὧ εὶς ὀκ]ὼ 

ζάύγεσι βοών αὐγήν μηγχόμαῖν Ὁ κα τώτατον 
οἴκημα. Κῶ ὃ πῶτο τοιύρίτιον μοίλιςαι σὺ τῆς 

γῆς σεεὼ τοῖς ̓οχοῖς. ζοιῶτοι 8 πύρορι στε ταξά 

ἀκολοθῶντες ἐδόκτν αὐτω μεγάλη μδὺ ὅχι- 

κϑεία “Ἀυέαϑαι τὸ ἑαυ φαλαγίι, μεγοίλη 5 

βλαζη τὴ ἢ πολεμίων ταξζ(. ἐποίησε ὃ ἐχὶ ἕξ 

οἰκημ καὶ πἰϑεδρομας αὶ ἐπαλξάε" ανεξίξα ζε 

5 ἔχι τὴν πύργων ἕχα τον αὐόρας εἴλοσιν. ἐπεὶ 
᾿ πϑύτα στέυεφήκᾳ απο τὰ κόϑὶ πῶς πύρ- 

Ἐ Ατυ Ὁ ΔῸΣ λ Ἵ ᾿ ! Ν ἂν 5... 
βαονηγέ Τὰ οκ τα ζάγη τον πῦρ. ϑν ἃ) τόὅς ἐπτ 

αὐτο αὖ. ας. ἢ Ὁ σκφυοφοραχον βάρος ἕκα.- 
ΑΝ -" ᾿ 2 

" ζ: ζάῦγρς σκάυωὖν εδὺ γὸ βάρος ἀμφὶτα 
9, Ν ΞΕ “Α] ! “ρο,᾿ Ε 

κατε, ́ σεντε ζάλαήαϊ εὖ ζά γίτου 2 8}: ἴω ζυύᾳ ἢ 

250. ὠς πὸ Φαγικὴς σκζοης,Τ' ξύλων ἽὙπαΐχος μέν ) 
πῇ ἀ: ὅδ) 3 ΠΕΣ ͵ γ , Ἵπῶρ ἰχθύων κἡ εἶχϑσιν ανδρων ὁ οστλων, τότοις ἐγέ- ὄντων 
νεϊο ἐδλα“ῆον ἢ πεντεχαίδεχα ταλαΐα, ἑκοίςτῳ 

διδ οι εογ ἀγνι ἀὐκιβρΑθοξν ἜΣ 
Ἃ » νι  αγομάς Ὰ ͵] ς « 3 

Τ ἀγωγάυ, παρεσκά αζέϊο ὡς ἀκα ἀξωνζοις,, ζ5᾽ ἃ 

": 

Ὑ 

, , “ ͵ ᾿ “37 ΤῊ ἥ; 

λέμω πλεονεξίαν, ἀκα (᾿ τηθίαν πε 60) ἡ δὲ- ΚαΝ Ϊ 
, ᾿ ΄ Ὧν -- 3 ͵ 3 ἡ; 

χαμοσώγην ὦ ἀὐδευμονίαν.ἤρλιϑον 5 ο᾽ τύτω τω ᾿ 
“ Ν κι ΤΥ κὰν , 71. Ὁ 5ὴ " ᾿ 

ϑόνῳ κτούϑο, Ὁ ἰνό ϑ γϑηκαια αἸονῆες, ὶ ἀπ- Ἢ 
͵ » « ες; μ ͵ ,5»͵᾽ δὲ 

ἡΐῦνλον αὐτώ ὅτι ὁ ἰγδὸς χεςελλά ζ δε" ἐγὼ, Κυύρε, ῦπι. 
' ἀπήγ4- Ἀν ντι τ το «“ “᾿ τρὰν Ὁ ν 

ὠΐ Κῦρε, ἡδὸμφ! στί μοι ἐπηϊγάλας ὧν ἐδέου, 
. ᾿ 

Ὁ6- 
λας 



͵ 

ῥνα 

ὁραὶ δύ. δ, ύῳ (Ὁ) σπηλήςα ἐκ “Υ̓Μ' πολεμίων, ἡξῳν Τὡς Ὁ 
ϑώνται 

; 1 ΦΎΓΟΥΝ. ἘΠῚ Β ἘΞ ἘΝΉ, 157 
᾿ βούλομάϊ σου ξένος ἐπ) ὺ πέμπω σοι γρη-ἢ Εσυϊάςπι πα εἰ τεσιπὶ Πούρ τί ἰτις ἐδ νο-- 

μαΐζα᾽ κἀν ὀήγων δέῃ, μεζουπέμπου. ἐπεςαλ- 

ται ὃ Οἷς παρ ἐμοΐ πόιᾷν ὅ,τι αὐ σύ κελάσης. 

ἀχούσας 8 ὁ Κίρος εἶπε' κελάύω ζίνεω ὑμαξ 

τὸς μδὺ διδλς υϑύονζῷς ἔνθα, κα]εσκηνώκα τε, 
φυλατῳν τὰ χρη σα ὸ ζω ὅπως ὑμῶν γδιὲ- 

ςῦν [σις δὲ μοὶ ἐλϑον]ες ὑμδ εἰς τὸς πο- 

λεμίες, ὡς -ἰρὰ πῷ ἰνδοΐ αἰεὶ συμμαχίας, 

» τὰ ἐκ μαϑονες, ὃ. τὶ αὐ λέγωσι τε ἡ ποιαΐ- 

σιν, ὡς ζαχιτα ὠπα[γείλαϊε ἐμοί τῈ χαὶ τω ἰν- 

δῶ κἀν (τα μοι καλαῖς αἰ συηρετήση!ε “ἔῃ 

μαλλοὺ ὑμῶν χάφιν εἴσομσ! Ουτου ἢ ὅτι γοή- 

κμαΐα παρεςῖε ἀφρνϊες ὦ )ὸ οἱ »ϑὺὸ δούλοις ἐοι- 

κότες κατασχοποι δ εἶὲν ἀλλο δούύανται εἰδὸ- 

τες ἀπαϊγελλᾷν ἢ ὅσοι πόρτες ἰσοισιν" οἱ ἢ ζοι5 
-“, ἜΣ ς -“» ᾽ ἮΣ Χ 

βυλευό- “τοι οἷοί τῇ ὑμεῖς αὐδρὲς πολλοχιες ὦ τὰ [βῳ- 

λάὐμκαΐζᾳ κατὰ μόυθανουσιν. οἱ μϑὺ δὴ ἰνδδὶ, 

ἀχούσαγ)ες ἡδέως χαὶ ξενιαϑεγγες πῦτε Ὡδὰ 

Κύρῳ, συσκευασοίνϑμοι τῇ ὑςεραία. ἐποράον- 

αἰ πὐοοουϑροι ἢ μάὼ καΐζα καϑοί]ες ὅσα αὐ 

δουνατὸν τάχιςα. ὁ 5 Κῦρρετά τεάλλα ασϑὸς 

τ πύλεμιον παρεσκάυα ζετο μεγαλοωρεπῶς, 

ἐδηηνοῶν ὡς δὴ αὐδρ φυτὸν μιχρον α' “σονοαΐν πραῆφν" 

τῷ 

ἀντὶ 

" 
πι }νς, 

Ὕ 

Ἄ 

νἵ 
ι}} 
ἡ 
“" 
" 

"ὐῇ 

μῷ 

ΠῚ 
Ἵ 

᾽ ΜΌΝ Κ᾽ “Σἢυν “ ͵ 
ἐπεμῆότο Ὁ Θ μόνον ὧν ἔδδξε τοῖς συμμαλχοις, 

δλλὰ χαὶ ἔφαν οϑέξαλλε “ὔδϑς διλλήλροες τοῖς 
! [ ᾽ γώ » . ᾽ 

Φιλοις, ὀπτως αἰὐθὶ ἔκᾳ οι Φανοιοῦται χαὶ 4.ο- 

πλόταζοι ν ἱπατικωταΐρι ᾿ὶ ἀκονϊιςῃκωτοῖοι χ) 

ξικωτατοι ἡ Φιλοπονωτατοι.ζωῦτα Ά ἐΐξᾳ;- 

γαζεω ἐχιτεᾷς: ϑηρας ἐϊξαγων,ὼ ἀμυδτοις 
ε “-ν " “. ΕἾΝΕ 

“χρο,Τίςοὺς ἐκ οι ςοι χη") ζιυς ΞΡ) Υ 45 οὐ έω. Ὁ 

ἐφ. δγπμελερϑύες ζούτου ὅπως οἱ Ἷ αὐξξ χρᾳ- 

. 7ΖΙςο! ἔσονται ςραϊζιώται, χαὶ πὕτοις ἐπαιναΐγπ-ἐ 

᾿παρωξιωὲ χα; χαράζθεϑρος αἰδθις δ,τι δοωα,- 

το. εἰ δὲ ποῖε θεσίαν τσοιοῖτο, χαὶ ἑορτίωὺ ἀγ9ι; ὃ 

Θ᾿ ζτη ὅσοι “πολέμου. νει. μελετῶσιν οἱ 

ἀν, ϑοφποι,πόύτων Ούτων ἀγῶνας ἐπιοιᾳ, χαὶ 

ἄθλα τοῖς νικῶσι μεγαλοωρεπῶς ἐδιδὸυ, χαὶ 

ζῶ πολλὴ ἀθυμία ἐν τῳ ςρατϑύμαϊι. τω 
δὲ Κύρῳ Δγεδὸν τι ἤδη δσποτετελεσμένα, ζῶ.ὁ- 

᾿ς πόσει ἐθηύλετο ἔχων φραΐ 4.εἐαϑιι, πλζ Ὁ 

μηχϑυών ἊΣ "ὃ οἱ πέρσαι σεις ἔκπλεῳ δὴ 

ἤσαν εἰς τς μυεζοις" χαὶ ζῳ ΟΡ μαΐζα τὰ δε- 

πϑρηφορῳ ἁπεαυτὸς καεσκἀασεν,ἐκπλεα 
ἤδη ἣν εἰςζᾳ ἐχατ. ἀπε Α(ρᾳ δευτὴς ὁ σώσιος 

ἐπεχείρησε καζασκό αζῳν ὅμθια, τοῖς Κύρφυ, 

Ἰο,ὃζ ρεσιιηίας τ] πλίττο, Οτιο «  οτί αι ἃ- 
Τιἰς ἰδὲ τ οριις, μαϊτες αὶ φαξογαητ, Ρτα- 
τεγεα πχαπάδιιηι Θ[Ἐ 15, 11 ἃ πιὸ δά τὰ νος 
πἰθητ, τ Ζυ! 4 τὰ ΠΗ Τοῖς, ἔλοίδητ. ΟΣ 
αυππὶ διά μετ Οὐγτιις ᾿ ᾿αθ 60 ἰρίτιτ, αἷτ, ντ 
11} ν οἰ γα πη 115 ἴῃ τα θα γη δος πεῖς το πια- 
ποδητῖ, ἴῃ αἴτια νος γεσορ [Ἐς ; ἄτας Πα τιι 
Ρεσπηίαταπι ουοάες ης, ὃς ἰπιοπ41Π1|- 
τηδπὶ ΠῚ νἰταπΊ ἀσδητ:τγας δἰιγοιη γ οἰ ἔγιιηὶ 
δα Ποίξες ργοΐοξει,ιαῖι λα πητ Ὁ [πο (ο- 
οἰεταιὶβ ἱποιιπἄᾳ σγατία, σορπίτδ ΠΠῸ τας 

Β Ῥὰ5 οπππίδιι5, 16 ἀΐσαητ, χαΐάας ἔποϊαης, 
ἀαατηρυπλ11πὶ ἃς ΓΔ] ὃ ΤΠ Γεηιιπτί τ, 
Ατχας ἴῃ [ἰδ {1 τ ΕΠ] οστοσίαπι Ορεγαπη Πᾶ- 
πδὈἰτί5, Πλδίογο5 οτίαπι ν Οἷα σγατίας Πα - 
Ρο,ἤϊιαπὶ ΄ιοα ρεςιιπίΔ5 Δ τ] οεἰτἰς. Ναπὶ 
ΕΧΡΙ ούατογες. (ταῖς (165. Ὠ1Π1] αἰ ι(, 
παρά (οἰαητ, γεηἰιτίαγο ροῆπιητ, 4ιαπη ιαὲ 
ποταίμππι νηϊ ποτῆς, Ατ οἰα(πηο αἱ Ποπλϊηες, 
4μαίος νος οἰπῖς, (ροπάπιογο ετίαπῃ οοπ- 
{Π1|Δ ςοσποίοιητ, Οα: αἰπιπι1π41|π|θὲπ- 
τογ δι Δ ΠΠ|φητ, ὃς ποίριτοταποα Ογγο δε- 
τα ταῦ ἀσσορι Πα ΠΘητ : Ραγάτς5 το δ 5 {ι|5, 
ροῆτίάϊε ργοβοηςοθαηταν, (χη ξξέ ρο] οϊτὶ 
(ς, ν ὲ ἐς οίτιθι5 φιιαητιπ πγαχίτης ᾿ἰσα- 
τοι, ἀἸἀ! οἰ ἤσητ; αίύάιῃ Ηςοτὶ ροῖϊοτ σο] ἐστί- 
για, Γοάϊταγοβ. Ετ (γγιις 4 1π| Αἰ ραγαϊσαΐ 
δά ριισπαπιπιαρηῖπος, νῖ οτατ λῆς νἱγτα- 
115. υΐ 181} οχῖραῖι ρογοῖο σορίτατοτ; ταπὶ 
ποηίο!α σα ουταῦθαῖ, αια (οςἢ) σο ΠΡ ησ, 
(ςἀ ετίδπι σομτοπεὶ ΠΕ ἰπτογαἤγίοος οχ- 
οἰταίσατ, νταγπτατὶ τη σα] ΡῈ ΠΟ πδτγιτας, ἃς 
Θααίταπα!, Δσι!α Ε τα αὶ, (ἀσττεῖς ἐστ οπαὶ 
ΡΕΥτΠταὶ, Ια θογιιᾳ; ρατιθ τ Ππιὶ οοη- 

(ρσεγοητατ ταις πα ΕΠ δοίτ,ταπη ἃ νὸ- 
- Ὡδτοπο5 605 εὐποοπάο, ταπὶ ργα ταητίΠ]- 
πηὸ5 νδίια ργα ΠΊ115 δ Ποπουῖθιι5 ογπΔῃ-: 
ἀο. Θυίη δέ ργαίςξζος, αιιο5 νίάότοι {π|- 
ἀϊοίς ορεζαπιάατε, ντ πα] Ἰτος ἱρίοτι αιϊαπι 
ορτίπιὶ οΠεητ, ραγτίπη οο]] τ! ἀαπάο ἐχοῖτας- 
Ρασ, ραγεῖπη οἷς σγατῃσαπάο, “υαςατπ αι 
ἰατο ροῆδοτ. Ὁ μο ὦ {1 τεπὶ (λογαιη αἰ] πὰπ- 
ἀοίαοετόι, ἔείξαπλις ἀϊθπι ἀρετεῖ: τῇ ]πο- 
τε ἀς ἰϊ5 οπιηίθιιδ, αι Πποπλίπος Β0]]1 
οαυΠδοχογεθησ, [405 ὃς οοτταπλίπα 1 1-- 
ταοῦαῖ, δὲ ργαπηῖα νἱξξοτίδθιι5 τηασηῆςος 
Ἰατρίς θατυτ, νταλα]τα ἴα πη 1 ΟΧΘτοῖτα εἰς ε 
Βι]αγίταβς. Εγαηταῦτ Ογτὸ ροτέςξεα ρτορο- 
πιοάῇ οἱμηϊα, 4ιιθιι5 αἀ οΧχροάήϊτοη δ οταξ 
νίατιις, Ἔχε το 185. ΝΑῚ ΡουΠοοτιπι 
ἐαυΐτιπι ὨμιΠλΟΓ5 4 ἀθοο ΠῚ ταΠ]ΠᾺ ρθη 
ἰαπι οΧογοιογαῖ, ὃς Γα] σατί ΟἰΠΎΓιῖ5, ἄιπος ἰρίς 
Ρατασεγαῖ, ρτορο ἐξητιιπὶ ογάαξ σοπ σε; 
δετοτί οι 88}, ἡ ος Α δγαάατζος {Π|. δ τις 
ΟΥτῖ οαγιθὰς5 Πά11165 ρατᾶος {τ ορεΐαῖ, 



τὴϑ 

τὴς Μεάιοῦς αὐ ἐἠάεπι τἀσάππιεχ Τ το- 

Ἰλπα τ ἰδγοδαῖιο σὔγγππι ἘοΥΠΊΔ ἱπιήγατα- 

τοῖ; 41 δζ ἱρῖι ἀσππογατη ἀᾷ  οηταμπη αἰτος 

ΡΙοπιπι μάδοραπς. Ῥγατογθα ἀεἸςξει ογαῆς 

Ρτὸ σατπα] 15 ὨΠΠτος, ἴῃ Ππραϊοσ ἀτο ἰασίτ- 

τατ). Μαχίμλα γεγο ρατ5 ΟΧΟΤΌΪΙΣ Ποσ ογὰς 

φηῖπτο, λΠ 4αϊ Οπηήϊη0 [Δ ΠῈ νιο Πςητ, δὲ 

ἀπαί! μοι δά ραγάτις ΔἾΠ ΠΝ Ἐἤτπτ πος 

Ἰηοπεῖ. Ο απ αἰϊτο πα 1115 Ποδαξεδεις, [πάϊ 

Ὁ ποιίδας το! Ππε, πος ἐρεσυ πα] 

ςλαΠὰ Ογγας παιΐογαῦ; ς ἀϊςοετγξε, Ὀσγ ὑπὶ 

Ἰεέξοατα οἴϊα ἀποοπι ὃζ ἱπηροζάτογοπη ΟΠΊηϊ- ΒΕ 

απ Ποίίπν: ὃς ἀθογετα ΠΥ ΟΠΊΠ65 ΓΕΘ Ὲ 5 

ἴοοὶ!» (εἰς αι; οἰμπὶ ςΟρ 5 νῃϊποτῇς, δά- 

εἴϊοητ:ντ πγαχί πιᾶπη ρθουηα Τα Πηἃ ςοή- 

ξοιτεπῖ, ἱπιροπάοηάαπι βαττίηι 44 σοηάτι- 

σεπᾷος πλΠΠπτος, υσίςαπιαίις ροῆσητ, ρατ- 

τίπι δα ἀαπήα πλιποῦα, ΠΕΡ 015 Οροττογοῖ: 

Ῥγατοτοδ σοπάπξξοβ 1ΔΠ| Ρογηγἶτος εἤδ 

τἰοβάϊων, Ὑ Ἤτγαςσας, 401 τπΔ ΟΠ γαβ σοίζαγοητ: ΖἘΕργ- 

τρμαμαν. ῬεῖοΚ Παρ 15 αἀ πο ϊ, φιῸ5 αἱεάτ ες πι- 

Ταῦτο αὐ οὐπτιιηι νἱσίητί πα 111, σπν (Οττῖ5 

ἀα ρϑάος νίηιϊς Ροιτποητίθις, Παίείς τις 

πιασηΐβ, πιά 65 ἡπῆς οεαπα Παθοητς, δζ οο- 
ρἰάϊθι5: Ογρτγίοτιηι ἀσαιο σορία5 Πδα- 

σ!ς ἀπε Πϊ, Ἰαπγη τς δάεῆε (σας οὐππδξς, 

ὅς Ργγῥαβ νττοίημις, ὃς ΓγσαΟΠΔ5, ὃ Ρα- 

Ρ]ασοπας, ὃς (ἀρρᾳάοοες, δὲ Αταδός, ὃς 

Ῥμῃα ιϊςῦβ, ὃς οἵ! ΒαΒγ]οπίο τοῦς Αἤγείσϑ, 

ὃ [οπὲς, ὃζ ΖΦ οεπίςς, ργορεσας τατος 

᾿οἤληο5 ΑΠαπι ποοίοπτος, Οτα απ (οἱ 

ἐοσάξξος ἐδ; ὃς εἰππγάοίη (οο᾽οτατῖς ἱπειπ- 
ἄχ εαἰ(ἃ Ἰέρσατος ̓ δτίαπι Γἀσε ἀπ πιόπ δ1]- 

ΠΠῸ : ἐχδγοϊταπυρίαπι ργορτεῦ Ραδξο ἦι 
χαὶ τῦγον ἈΓΆΠΟΠῚ σορί,ας ργορστσβιγος ἀοιπάδτνοτ- 
ῥάτταᾳ, 6 ἱ Γ Ἢ ἀραῖαι {ἰτς Τγθαγγα. νθί παης ΠΟ 8ΕῈ ΒΥ τ ἡ 

ἑάνη, (σ’ : 

Τινγνιῦγα φσοπτποητι σορὶ (οἰ εητ: ὁπιη!ρυβαιις 46- 
δά εν, 67. : ἢ 
τρί: ΠαΠτίάταπι ΟΠ, ν τ ΓΘ Γα πὶ ν Θῃ Δ] απ ἔογαπι 
τς ςΟοΟΠξοτγοπτ: απ τς ρτορα Πἰς φεπηί- 
: μα σάρτῖα οτίδπι ἀϊσογοηῖ: [ἀαθατ επίηιο- 

ρογαπὶ Ογγις, ντ σαρεγοηταγ Π4{],4ς ἀα]- 
δὲς ποπι}! οχφαίγεγο ρόῆετ: ἀτᾷπο οτίαπι 
αλϊττε δαΐ Ἐχρ] οταΐογος., (Ἔγιογαῆι ἐρεοϊδ, 

τεϊβιείαϊα ΠΑΙ͂ {1 τγάδέρα εἰ πῸ μας ᾿σίταν ααῖ Ογ- 
πε ἢ τί οχοζοίτις αι {ΠΠ τ΄, (ΟΠ οἴτας εΠ{Ὲ 4ι1- 

; 4ς σορίτ,ντί ςοπίςπίέλποιπι γαῖ; ὃζ ἱπος- 

ἀςθαηετηαίοῦ οὰπη ΠΙοητῖο, 4ιαπὶοσίπε- 

αἰ ΠΟ πιττηασ 4; ρατς οοΥῖ! Ποη Δα πιοάιη 

Ειϊατὶς σεγπεθαγιν Ργατεγοαίῃ οἰ ΓΟ ]15 οῦ- 

στερσαθάτιτ, ὃς ὁπηηΐα ρίς πὰ ἐγαπείπτοῖγο- 
σαητίππι ἐς ἢ]5 γοθιις, ὃς οΟἸ] ΟΠ ΘΠ τί 1Π|. 

ἾΥ γι. ΠῚ Ψ 

ΧΕΝΌ ῥῊΗ͂ Ρ̓κ 
.“ Ἐά 4 νν ἡ» ὶ ᾿ ὌΠ ΈΞΞ- 2 ἀπ ας τ ἀὐραδος 

Ετίᾷ Ογαχάτι Οὐτὰς αὐὸν αιογας, ντσατ- Αἰ χα τα ἔκπλεα. ζω εἰς ὥχχκα ἐκοίι ἂξ 

χᾷι δωβουῤδϑίοις οἷς δέοι" δ δὲ ταὶ μεμιοϑω- 

Ο δοις,αμγυηῆΐους δὲ πσοοοσελν᾽ χαὶ αφαθμὸν ἔ- 

Ε Ρ ἠξν εὐ τὰ ᾿ ἀστὴν , ᾿ Ἷ ς ἕςς ᾽ δ ἢ ἈΠ 

δγγία ἱπ τους ἰησοία:, 4] γο ρα πη βότίο Γ[λλώσας τὸς ον τὴ αἰσια ἐτοιχοιδζᾳ, ς στο 

ΔΉΛΩΙ δ ἢ , δι ! τον λακτώλον πτοΐζα μον, “πσδϑιένα! ἢ μκελλᾷν 

ἐδῶ ἀν ΎΘΝῚ πὰ ᾽ ᾿ 

χα] οἱ εχ ἐκοιλωπτοί" ( ἐπεμελάτο ὙΝΡ σ΄ Κυ. ϑβυμέρα 
«Ψ ε-Ὁ ἌΣ Ὁ 

Εφος,όπτυς ὠλισχοιντὸ πὰρ ὧν ἔμελλε σε σε- 
ΤΕΣ ἘΡΟΠΆΝ ΦΑ͂, ΤΣ ω. 

οϑτ τι ἐστεμῦπε ὃ χα! δούλοις ἐοιχϑόζαις χαζο:-- κάτω 
͵ Ὗ ς » ἘΔ 5 »“"Ὕ ν Ἢ 

σχϑποῖς, ως αἰὐθ μολοις) ὡς οἶξω ἤχϑῦσε (υτὰ σία, 
«ε λ “ ͵ 3᾽ ς 3 

“ το λννν ἊΣ δ᾽ ΠΕ ͵ ΄ 1) ἢ ὁ οΡα το Τὸ Κυξου δὴ φροντίδι τε ἕκα οὖς ἐγί- 

γ»εζο, ὡςτὖρ εἰχϑο σὺ γοτερ9ι πε ὡς εἰωϑσι διεφοίτων, φαιδροί πε οὗ πολλοὶ πόϑυ ἐφα!- 
2 “," ΙΝ Ἁ ογ ͵ ᾽ ᾽ 

νον, Ἰ ἐκυκριοιοῦτο περ ῥιεςτὰ ζω πλύτα δοληλθς ἐρωτωντῶν ἀεὶ πότων, ὦ ΔΙ ῳλερομϑίων. ἐλυπῦ 

ἘΝΟΟΎΓΡ ΤΩ6ὺΤΥ ΒῚ 

ζᾳ μιηδυκοὰ δὲ ξόμαζᾳ ἐπεπείκει Κύρος, 

Κυαϊξωρῶω εἰς τὸν αἰντον ζσον [τϑτον ἈΚ μιε5 

ζᾳσκάυάσω εἰκ τὴς Φωϊκῆς χὰ λιζυκῆς δὲ» 

φρείας "χα ἐκήλεα χαὶ ζαῶτα ζω εἰς ἀλκὰ 
ἑκατὸν. χα ἔχι ; κα μή λφυς δὲ ὄκπεζα. 

,μένοι ἦσαν εὐόδῥες δύο ἐφ᾽ ἑκαίς ζω τοξό-. 

ται καὶ ὁμδὺ πλάτος φρατὸς οὕτως εἶχε τπἰὼ 
γνωμιίωυ, ὡς ἡϑδὴ πὸρυπελαίς χεχρῳτηκῶὼς, 

χαὶ σοϑὲν ογτα (ᾷ τὶν πολεμίων ἐπεὶ δὲ οὔ-- 

τω Δα κειύδύων ἤλϑον οἱ ἰνδοὶ κν “θυ σο- 

λειίων, οἱξ ἐπεπομφᾷ Κύδος ἐχὶ Τκαζω- κατοώι 
σχό τῇ, χαὶ ἔλεγϑν, ὁτί Κρφῖσος αϑὺ, ἡγεμὼν 

χαὶ φρατηγϑς πϑυτῶν ἡρηυϑέος εἴη ΠΙ͂ πολε- 

δίων, δεδογμιένον δ᾽, εἴη πᾶσι τοῖς συμμά- 
χοὶς βασιλδῦσι πᾶσ δγωυα μά ἐκαςονσαρ4- τῷ 
γι »χοήκαΐᾳ δὲ εἰςφεράν παμπολλα ,Ωῦ-" 

τὰ δὲ πελῴν χαὶ μιαϑουμϑυοῦς οἷς δεωύάϊντο, 

αν ὁ, σὰ... νω 

μϑύες εἢ) πολλοῖς μδὺ,ϑρα κῶν μϑι χαοοφό- ἢ 

Δέδον εἰς δώδεκα μιυδια δὲις σεεὺ ἀασίσι τεῆς 
ποδὴρεσί, χαὶ δόφισι μεγάλοις, οἷ» καὶ 
γιωῦ ἔγρεσι, κα χοπισι' κριὸς τηλήν δὲ χὰ κυ- ᾿ 

“Ὡριὼν ἐξρατάσμα ἔτ], παρήναι δὲ ἤϑη χαὶ κί- 

λικὰς πϑύΐᾷς χαὶ Φρύγας ἀμφοτέρους , χα! 
λυκαόγας χα παφλαοῥιὰς καὶ κατοπαδὲὸ- 

χάς χαὶ αἰ φοιξἴοις χαὶ Φοί ζᾷις. χαὴ σεεὼ πῶ 

βαζυλῶνος “ὔηρντι Ἰὰς ἀοσυδίοις, χαὶ ἰὼ- 
ον ᾿ ἃς Ὁ ἐν ᾿ 

γᾶς δὲ χα αολέας, κα! ἀεδὸν πθυΐζᾳς τὐοφἕλ- 

Κροίσῳ ξώαγκοίοϑει ἔπεοϑα" πεπομφέ- 
᾿ ἕν κὰν. ἃ ͵ 

γωι δὲ ΚΚὀφισον τὴ εἰς λακεδού μονα, π΄ξὶ συκ- 

μα χίας' συλλέγεοϑαι δὲ ὃ ςράτέυμα ἀμφὶ 

ἰδίους εἰς Ἴθύξαρρα, ἔνθεοι χαὶ γι ὁ σῦλλου» 
« λ ν" ; ͵ 

τυ αῦο βασιλέα βώρξαρων ἘΠ καίτω τ, 

συφίας,καὶ ἀσρραὺ πᾶσι παρνίγέλθαι εὐ ζυῦ. φάθ, 
ΡΝ Ἐν τ δι οὲ ϑυμέραδ, 

δω χη 25. χομεζᾳν «αδὸν δὲ ζύτοις ζω τὰ ἔλενϑν νιν 
ὡς 

ϑύμθρίον, 

Ἧ 

Ἵ 
᾿ ΣἹ 

φῳ 40 
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ΙΓ ΦΥΡΗΙ ΘΊ ΤΟΝ. 8 8 Β ΒΟΥ. 19 
ἐεε ἤιθρι ὲ ὁ Κίρον Φύξον Ὡ  οἰϑέοντο οὐ τῇ ἢ Δι Ογταρ,ν δἰ πηοῖαπα ρογυαρ ατί Θχογοίτιϊηι ἃ- 

ςραϊιῶ, συϊκαλᾷ τὸς τε φεχονας ταν φρά- 

Ἴ( μῆ,ὶ πλυζας ὁπόσων αϑὸ μοοιούτων βλά- 

(γ ἐδόχκ4 τὶ: γίγρεοϑαι» ᾿ αὶ πσδοϑυμουνϑῥων ὡ- 

Φέλφα. πσοόςπε ὃ τοῖς ὑπηρέταις, ὺ ἄλλος εἰ": 
ς “2 

περοτίει- τὶς βεέλοιτο ΤῊ ὁπλοφόρων Τασοϑΐςαοϑαι 
ὁ 

συλλέῃν» 

ἀχουσόκμϑνος του λόγων, μὴ κωλύφ. ἐπεὶ δὲ 

σεευῆλϑον, ἔλεξε Φιαδε; Ανόγες σύμμαχοι, ἐξ. 

γὼ τοι ὑμας σεενεχοιλεσεὶ, ἰδὼν ζιναξ ὑμῖν, 

ἐπεὶ αἱ ἀγίελίαι ἤλϑον ἐν τὴν πολεμίων,πά- 

νυ ἐοικοζᾷς πεφοζημδύοις αὐἰθρωποις. δοκᾷ γάρ Β 
»7 ς “ Δ Σ 

δ μων ἐῳ θοιυκιϑιςον Ἐξ), εἴτις ὑμδμ ὅτι Μῶωυ οἱ ἴπο- 

τῇ λέμιοι λέχϑ.} συλλέγεοϑαι δέδοικεν, τεῦ ἡ Ἢ 

μεῖς πολὺ νὼ πλείες σεευφλέγμμεϑαι μοῦ, ἢ 

ὅτε ογψικῶμϑυ ἐκείνοις, πολὺ δὲ ἀμήνον σεωὼ 

Τ ϑεοῖς θεῷ παρεσκά ασμεθαι γεεῦ ἢ ἀξϑοϑεν ζω- 

τα δὴ ὁραῖντες ὅ9αρ δότε. ὦ ὦ πσοϑςϑεών, ἔφη, 

τί δῆτ᾽ αὐ ποθι : γε δεδοιχότε, εἰ ἢγ- 

δυόνἴνες τὰ παρ ἡμῶν γιοῦ ὀνταὶ Φὗτα αὐτί- 

παλα ἡμῶν απο» οιόντα; χὴ ὁ πσεῦτον μδὺη ἡχϑύε- 

1ε, ἔφη, ὅτι οἱ καστδϑοϑεννικήσειϊες ἡ ἡμαξ, οὗτοι 

παλιν ἔργονται, ἔχονϊες οὐ ταϊρψυχαῖ ς ζω ποῖς 

γίκξυ φχήησαιντο, ἔτεάτοι ὃ ἢ, οὗ τῦτε τὐσΐμ 

ΒΗ τὴ τιξοτῶνὶ χ) ἀκοντιχῶν ᾷς (κ Ἰἀκροξολίσᾳς, 
λφς, “ ͵ " 

γιοῦ ὅτοι ἔρχονται καὶ ἀλλοι ομίοι Ούτοις ποὰ- 

λαπλασιοι. ἔπειτα ἢ ὡςαῷ ὅτοι ὀσλισαιμμέ- 

γοι τὸς πεζοιὶ πύτεορίκων, νει ὅτως χὺ) οἱ ὑπτ- 

πεῖς αὐτὴν παρεσκέι ασεέιοι πσϑὸς τὸς ὑπ- 

πεα; «σδϑςέρχον.). καὶ τὰ ὲ μδὺ τόξα καὶ ἴω ἀκόντια 

᾿ποδεδοχι μοίκασι,παλτὸν ὃ ὃ ἕν ἰουρότερϑν ἕ- 

καςος λαξων παροφελαύνάν φφανενόη) ὡς αὐ Πηε ιογῇ νοεῖς Ἢ ἔιραμ, ποατρτία : (δά 
ποεῖ Ὑ μοϊχίω ποιησόμδιος. ἔτι δθξωμαίᾳ 
ἔρχεται, ἃ ὅχ ὅτως ἐφήξεται, ὡς σέθεν 

δἰποσρα φέντα ὡς εἰς φυγώὼ, δλλ οἵτε ἵπ- 

ποι εἰσὶ καίζοιτεθωρακισμένοι οἱ οὖν τοῖς ὉΡ- 

μασιν,οἵτε ἀϑίοχοι ω πύργϑις ἑςᾶσι ξυλίνοις, 

δ ὐεβέχοτα ἁπϑωτα σεευέφεγαισμένοι θω- 

ἐαξι χαὶ χεανεσι. δρέπολρμα,. ΤῈ σιδιηροι αἰξὶ 

Ταερή- τοῖς ἀζοσι Τσδοφήρμοςαι, ὡς ἐλαΐντες καὶ δος 
λωΐ, 44- 

ἤχοείε,, 
εἰσ. 

Ροϊϊον 

0 

τοι φυθιὶ εἰς ζς Ὅξς τνο «γαντίων. «σο9ςσὶ 

ἔπ ̓ οζμηλοι εἰσὶν αὐζις, ἐ ἐφ᾿ ὧν πσφρφελοῦσιν, Ἑ 

ἡ μδῶ»" “5 “ν μίαν ἑκοίφην ἑκατὸν ἵπαοι οὔκ αὐ αἰάριῆο 

ἰδόντες. ετί ἢ πυρλϑῖς ἔχονες ἀπβϑαίαθιι, αῷ 
ὧν ζῖς υδὲ αὐτΊν" οἰρηξοισιν, ὁ ὑμας ὃ ̓ βόννον- 
Ἴες κωλύσρισιν οὐ τοϊσοπέδῳ κά γεαζ. εἰ δὴ τα "γολέ τς ὑμὶν οὖν τοῖς πολεμίοις ὄγτα;, οἱ 

( 

Ὠϊπγα ἀθογείοταπι οορίαγιιπι ργαξοξξος οὔ- 
ποσατ,τῇ σος οἵμῆεος, π| ἢ ἀεἰεξεῖς οδηξ 
δα τιὶϑ, Δαυιδ απι; ἢ δἰαςυῖ δίς, νε]ἰτατό αὐ - 
αταζὶ νἱδογοπει. Ῥιααϊχιἐεὐῖδπὶ αἀραιῖ- 
τοτγίθι5, ντ ἃ χαΐδβ αἰϊα5 ααοήμιο ἴαμα αὐ 
πγαΐατος ΛΠ τα πὶ δά ζαζὸ να ]οῖ, ἀν το ΐ 
τίοιχξ διιάϊτατιῖ5, 6 δ ΑΙ θοϊεμξ, γρίςου- μὴ 

᾿ 5 ν {εγΓΟ ΤΕ} 
ποπιρης οἷπ Πα (οπιζεϊαμ]οαπιατιις οἱξ: εχ ἰδ 
Ραβ απ ἐρονος, (οοΙ), αι ΠΟΏΠΕ]]Ο5 « 
ἜΤ Ῥο[ξεδαιιαπῖ ἂῦ ΠοΠίδιις ε 

νοηοῖς ππης]), ἀΠλ]Ππλος εἱς Ποιηϊπίδις ὦ 
Ροττουτιτδ. Ἐσαίάοηι ΠΊΓΟΥ, αεπιαθδΠὶ ἃ 

νοίξγιπι ξογην ἀϊης ὁροστῖρί, συΐᾳ ἀϊσαπταῦ 
ΠΒοίζος φοΠ]ρὶ: ας ΠΟ ροείτς νος δἰ πηὶβ ΟΠ ὦ 
Βάξεθιις »ππσα νι ἀφαῖὶς ὃζ πλαΐτο πηαϊοῦα κα 
ΠΕΠΊΟΓΟ ΠΟ5 ἰΔῃ} οἰ] οξξος, αυᾶ ἰά τοπηρο- ἃ 
Γἰ5. απ ΘΟ5 νἱΠΟΘΓΘΠΊΙ5; δὲ μἠαϊτο πίιπε 
1 εῖ ορθ. φιαίδηζοα, Πλο]Πς ἰη ἐγαέζος. ὦ 
1} ἱπηπχουταῖος. ας, αι ἃ ἐλέξατγι ἀπ θη ε 
ξιΠετῖς, φαΐ ἴασαι πηστιῖ οἰ Ε5 ρογοαϊῃ, ἢ αι 
παητίππι φάτ! δης, αἀιιοηταγο σορίας δά- 
ποτγίαγιασ. αὐ ἐἰς ΠΝ Π Π ἢ δς Αἰ ν αι ρα 
ὯΟς ἀπὼ { ΡΓπλαπη διιἀϊτετῖ5, οο5,4αΐ ρεῖτ ἃ 
115 Πος5 νἱοΠ]οπὲ, τατίαπι νη, ας νέξο- 
τίδτη ἴῃ δηϊπλὶς εμος »ἡμπᾶς Δα!!αμαηάο ἼΠΞΣ 
ορεϊςἤςηι: ἀεϊηάς εο5, φαΐ ταπὶ δ] ἰᾳσίττα- κε 
ΤΟ), ὃζ Ιασσα] ατοΓ ΠῚ θα Ὁ Το Ξε 
φἰῆξησ, παπο άποηϊγο οἰ δἰ ἐἰς ἢ δὲ ἢ π|1-- ε 

1ιδὰι5 πλαῖΐτο ρΙ ατῖθιι5. Ῥγατοῖοα αοηγδά- ὦ 

πιοάαπι Πὶ τπο ἀγητγατὶ γἹο Πθηξ ρα άϊτος, 
Ποπαης ἐ4υῖτος ᾿ρίογιτη ᾿ηΠξτιέξος, δά 6- 
Παῖτος Δοσράετο:Γο οξεϊ5ηϊς αγοιδας ὃζ ἰ4- ὦ 

Οὐ] 15,8ς ἀσσορτα ΠοπΊαιιε τγαρ]α νηα,Θα- α 
4πς Αγπλογς, ἀρ δαϊπυιπ αταΠ αάο- α 
αυίταιο, νῇ σΟΙΆΠΆΪΏςΙ5 ρα ΠΔΠῚ ἱπθατ, γ6- ὦ 
ὨΙΓΘ ἰτο τι ΟΠ ΓΓ5. 4αΐπο ἴτὰ σομ ξἰεπεηαϊ 

ταπὶ ΕΠ 1|05 1Π σαΓΓΙ 115 σαταργαΐξος οὔτ, ς 
τιπι ΔΓ σα 5 1Π τα γγῖθιις ΠΙρῃοἰς ἔϊατς, 4πο- ὦ 
ΓΙΠῚ ράΓτας σΟΓΡΟΥΙ5 ΘΠ ΠΟηϊΟ5 οἱηΠ6510- 
τίοἷς ας σα]οἱ5τοξζα Πητ, ὃζ ἔσο ἔογγοαϑ δας 
ΑΧΟ5 ἀρῖαῖαϑβ οἵδ, 41 δὲ {1 {αεἰπὶ ἴα αδά-ς 
πιογίατοσιτ οὐ ἀη65 ἱπηροτῦ ἔλοίλης θγα- 
τοῦ παῖς παῦδοτα ἱρίος σαιποῖος, αῖι5 αά- 
ὉΘΒδηταγ, Ζιογιτη ν Πιιπη ν 6] σο [ΠῚ ἐ4αΐ 
νἱάοτε ποη {ππίπεδητς. Δάἀαῤηπζαγε ἱτοῖη 
605 οἰππὶ σαγΓῖθιι5, ἀς ααίθιις Πητοροπι]4- 
τΓῚ {ι|5.. ὃζ γοἙ ἐπἐρτος ἱπιρραϊτιτὶ, 
41 πλΐπς ἰῃ ΡΙΔῃ]ΟΙΟ ἀϊηηςετῖς. Ηαςὶ ἰσὶ- 
ταῦ ἢ 4ιῖ5 νοδ 5, αι! 1αη}1η πλοῖα εἰς, ηὔ- 
τἰατοῖ μοί θιις ΠΣ ΙΣ γα ἔβέξασι ΟΠ τῖςὺ 
ἀδῃ60 (1 ἰαπὶ αάεο Βενυἐ απ ηϊ) δάϊατὶς 

πὔεις,αποά Οταίαμι ἰιοίξος ἱπηρογάτογοπὶ 

«- 

« 

«-ς 

« 

γιοῦ φοξόυϑρυοι τί αἢ ̓ ἐποιήσοίε; ὁπότε ἀπαίγνουϑῥων»ὃ ὅτι Κροῖσος ᾿ϑινῊ, ἡρηῆται ζ;ς πολεμίοις 

("2 



160 ΧῈΝῸΡΗ ΒΕ ΝΥ ΣΎ ΕΒ 
πες ὲ : Ν - - τνλος χα ͵ Ν᾿ Τὰ δ 

» ἰεδεγίης, ἀσἴταπτο δ γυῖα [πὰ δε Ποσ ξαϊς, νῖ Α φραωτήσος, ος Ὀσούτῳ συβῶν χα κίων ἐλ ρετῦ; 
» ἄύαπι δ γτί ργα]ο νιξεὶ ἔυσογοης, ἱρίς νί-- 
» ὅχος οὔϊτε νΙἀδς, υδεῖς ορεπι, ντίοοίίς, ἔοτ- 
» τε ἀοδοβδάϊ, ἔϊρα (ς πιδάϊοογοῖ. Ποῖα ς 
» διυιητίατατ λῆς, Ποίξοὶ ἰρίος (ς Πδ Ἰάοπεος 
» ἀρ ρατῶς ΓΒ ΓΓαγῖ, 4 αἱ πο ἴσια ρασηςητ, 
» ᾿ς ατὸς ςοπατποοτς, συλῇ ΡῸ οἰδ Πγε]Ππ|5 
» 1Π|ρ᾿αΠΙἀτασὶ πητ,ύαηι Ἰρῆπιοι. ας ἰρὶ- 
» τὰν {απηη 1τα ἴα Βαδοαης, ἢ αϊ δι τοῦτ Ὁ ]-- 
» [ἴὰ νιἀεπευγ εἷς ποίξγα νοτο ἔπ ὰ: πος ἐ- 
» Φυϊάοίῃ δος ὨΆΠ|τος, αα μοί ες Δ] ςσαηὁς 
» οἵϊο, ΝΝὰπι τηθἶτο τηαρὶς πος ῥγοίαποτίῃτς, 
» Ππ συτη 1Π| 5 Πητ, απ ἢ Ποδὶς φάπητ, Ῥοίς- 
ὀαῆταῦι ἤσς Ογτγὶς ργοτα ες, ΟΠ γυαπξας 
1 Ῥετ (ἄγσοης, σς ποάο οαυτιῖς εἰς: 

» Νδ δὶ πλίγαπῃ τ, ταὶ Ογτς, φαοίάατῃ αἱι- 
» αἰτὶς πΠοο, πα: πλητδητατ, ΓΠΈΕς ν ἰὸς οἰ- 
» (ο. Οὐἱρρὲ ποῇ οο {ἰς αὐ ες! ἔιοτς, αύλη 
»» πιστὰ ρογος Πογοἠταγ δ ργορτεῖ πάϊρπά- 
» Ποποιη βοῦίηάς ἂς ἢ αἰ συ δ 015 [απ δὲ ρίᾶ- 
» ἄεγο σπρίοηειι5, δ ἘΧ τ πλδητῖθ 5 1 Αι- 

.» ταταπη, ὁρι5 Δ] αιοα ἀςπιιπιίοσταγ, φαοά 
ἦς ποροῖϊο ἤταητε ργλπάϊιπι δοίο αἱ : πθηλί- 
᾽ν,» ποιῇ, Ορίποσ, ἰὸς αἰϊάϊτο ἀε]ςέξατ [τὶ. δὶς 
»» Πος οτἱᾷ, Ζαΐ ἔοτο ριιταδαμλισ, να Ορο5 σοη- 
» ἰςαπογόπι τ, ροίξεα 8 [Ὁ ΔἸ ηγα5, Γα-- 
» ἰξατε υοά αι οριῖς, ἀπο ἀΡ(οΟἸ πο ἀπ ὴι 
» τ; νυτι ποίξγος οοητγαχίπηας, Ποη “αὶ 

» ποῖα ρογοο]ἐγοπλαγ, (6 4 104 οτίατα νε]]ς- 
» [ἢ5 ΟἸοέλιπι εἴΐς. Υ ἐγ πξ πη! πλιογο ητία 
»» δοη ας δγγί ΟἸτιηι ἀπ! σα ἰ Πγι5, ἄτι ὃζ 
.»» ἔταπιοητί, ὃζ ρεσιάππη, ὃζ ραϊπηάγιση ἔογα- 
» Οἴππη σορίαπι χα ε  (ς οτίλπῃ ἀε [γα 4,1 ἢ 
» 40 ν]Π1, ΠΠοτπη, ΟἹ οἱ πδρηά οἰ οΟρία, ὃς 
τ παῖ πγατο Δ] τ, 40 θΟΠπΈ ΡΙαγα, αιιδηι 
᾽, ἉΖυ ΠἝἋαλίῃ ντά ετῖτ, Δα 16 ΠΏ ταΓ: Ἰαος ἰρίτιιτ 
᾽ν» Θοσίταητεξ, ΠΟ 1ΔΠ} ΔΤΆΡΠ 5 ἱΠ Πσ Π ΔΠΊΏΓ, 

ῳ ἴξα Πα ΠΊΠΠΑΧΊΠῚ6 ΠΟΙ ΗΓΠΊΔΓΙ5 ΔΠΪΠγΪ5 {{- 
» Πγι5, ν᾽ ΠΌΔΙ ΡτΙ ΠΎι 11 οτί ἃ {{π|5 Γγ ἴα Βο- 
ὦ Πἰς ἔγααπλαν Ηςςο ΗΠ νοσθα Ππθσπητ, ]ι- 
Ρὰς νπτποτῇ (Ὁς1) ἀο]ςἐζατὶ, δδάειπ σοτη- 
Ριοδαίμης. ΕτΟγτας: Εαυίάοπι, αἰτ,αγθί- 
ἴτοσ, Πα ΠῚ ΠΟ] οΥεπὶς αὐ πογίας οοβ ρετσξ- 
ἄυπι οἶς ; νερυπλιτη ἰρίος οο νεηϊθο 4η- 
ἐςαογγαπι5, ΠῚ 4υϊάξ Ροτογίπλ5, ν δὶ σοπί- 

ἐπρατιιπὶ ΠΟ] Πἰσιπς. Τ)εη Ἂς χααῆτο ςεἰε- 
{π5 ᾿ποτί πγι5, το ρδιιοϊογα 'π ΡγοΠητΙ 
Παδεδπηῖ, ἂὸ ρίαγα ἀθπάθγαθαπε. Εφαί- 
ἄστη ἴτὰ ςοπίςο. Ὁ το α {: ἃ5 νΕ] τατίις,ν ΟἹ] 
ἐλο τις ΑΙ] 4114 γατίοπα ἔβέξιιτος πος 
(εητῖτ, ίλης 14 ἀσοθας. ΟἰπΠὶ αὐτο πη πλ]- 
τι (ςπεϑη τίς ἃς ἰρήι αἰ ξες οἰξεπάδγεπε, πο- 
οσεἤατίαπι εἴς, ντ ιιαπηργιπλπι ἴῃ Πο- 
ἔζεπι ρογροίθητ, ἃς πεπιο σοπειδαϊςοτοῖ; 

.“ , λ ᾿ ε -" 

ὁσῳ σύξοι ὑϑν ΤΌΣ) ἡ΄“Πυϑεγ)εὶ ἔφυΐον, Κ δοΙΣ 
ΣΕ ΨΗΣ 2 γὴδν -- 

σὸς δὲ ἰδὼν ἡΠημϑροις, αὐτὶ πῇ Φξυγ4ν ποῖς 
ᾧ αῦζῳςς ͵ " » ὙπμἐἐΣ συμχια ἡϑιξ, δ. γὼν ῳγέτο" ἔπειτα δὲ ]Κ- 

“]ἷ ΠΝ: γχο « 3 « ", γέλλεῖαι δηποὺ, τί ἀὐξὶ υϑὲ οἱ πολέμιοι δυὰ 
« λς "» ὦν 2 Υ, 
ἔχθοι ηορεουτοῦ Ἢ μεν ἐὴ μιαίγεάϑαι, ἀλλοὲς 

δὲ μἰαϑοιώτα ὡς ἀμείνον καχονδυοις χἰαῦῦ 
ἢ γ}) ὐζι “4 ͵ λ Ξ ν γ σῴων," αὐὖθι. εἴϑυτι ἰσι ζαῦτα υϑὺ ζιαῦ- 

27 ᾿ “ΟΥΝ  ΎΡΙ ΎΡ,, -“ τὰ ὀγτοι δειγα δόκει Ἐ1), ζᾳ, δὲ ἡμέτεροι φαῦ- 
λα, Ἵ Ουτοις ἐγὼ Φυηκὰ ζὸ 

᾽ -“» ᾽ ᾿Ὶ Ε , ἂξ (ι ἥ 
Β ἀφεινα εἰς τὅς οϑαντίοτς. “πολὺ 

Χ 3) ον 1 -“ Π τες πλειὼ αὐ υγχαὶῖς ὠφελοῖεν ἢ παρόντεξ. 
»,κ “, Ὧι δε ᾽ 
ἐπεὶ ζαυ τα εἰστὲν ὁ Κύώρος, α)ὐέςη Χρυσαῦ- 

« ͵ νν,] ἥ 3᾿ ' ζοπερσὴς, χα! ἔλεξεν ὦδε ὦ Κύρε, μη ϑαώ- 
»͵ 2 ͵ ᾽ ͵ μαΐξε εἰτίνες ἐσκυ,ϑρωπασαν αχουσαλῇ)ες τὰ 

ἐς ͵ 3 λ ͵ὔ «".. αὐελλομνδνων. οὐ ΟΡ Φοίζηϑεντες οὔπω δὺε- 
͵ Ξ ᾽ δι ὧν Ἵ - ͵ 2 τεϑησὰν, ΘᾺ αἰ λϑεοθεντες. ὡςαῇ» υ ἐφὴ, 

εἰ τινων βουλοχῦψων πε χαὶ εἰονδμὼν ἠδ εἰ- 
ἴς Ε ,ὔ ,᾽ « δ ᾽ διφηδάν, ἐϊξατ[ζελϑείῃ πὶ ἔρορν, ὃ αὐαΐγκὴ εἴῆ 
ΠΣ Οὐ πρὶ ἢ » “χη ῷ γῇ “τῷ τὰ ϑριςου ὀξεργάσαοϑαι Ογχοϊξὶς αὖ, 

Ἂ Ἂν ς ὕ “ ᾽ ς Ὁ οἰχιφι », "δϑείῃ [τῦτο Ἔ ἀχούσας.. οὕτω ζρίγεων 
δ Ἂν ΡΝ γ᾽ ὥι 2 1 τ χαὶ ἤμεις, "δ οἰουϑυοι πλουτησ ἀν, ἐπεὶ ἡκοῦ- 

Δ δὲ, τῶν »ἢ 
εχε! οΥ-- 

στευϑιυ 91 Ἴ 661 τι λοιπὸν ἔργϑν δ δὲῖ ὄξεργά- Ἄδι αἴοι: 
σαοϑοῆ, σεεσέσκυ, σφ πασεινϑυ,οὺ Φοζούμε ναὸ ᾿ 

᾽ λ " »λ»] φω γοι, Ὅλα πε ποιλδϑται αὐ ἡδὴ χαὶ τῷτο βουλό- 
ϑιοι. δυλὰ Ὑ.» ἐπεὶ οὐ αἶϑδὶ συρίας μμδιὸν 

ΕῚ ͵ « "“ 
͵ ἀνγωγιούμκεϑοι, ὃ που σῖτος πολιξ, χαὶ ασο9ζα- 

᾽ λ ζ ε Ρ ᾿ τοι ὅς 1,χαὶ Φοίγιχες οἱ καρποφέροι » ὥιλλα, χὰ 
λ ͵ Ε “μ 

«ὐξὶ λυδιάς, ἐ)9α. πολὶὰ μδὺ οἶνος, πολλο δὲ 
ἣν Ἰολτονν ͵ ᾿ σύχϑ »πολὺ δὲ ἐλῶγον, θα λαᾳ΄ῆα, δὲ “ῶξος- 
“Ι. ᾽ εἴ Ε γ᾽ ἐ ᾽ « ᾿κλυζί, καθ᾽ ὃ πλείω ἔρχεται ἢ ὅστε τίς ἑω- 

2 ͵ ἀν ᾽ . ο-ὰ ἘῸΝ ἀγαϑι ῖ (ὐὑτὰ, ἐφη,εἰννοούψδροι,  ζκ-- 
, ͵7 ᾿ ᾿Ὶ 8, εκὶ « Ετ| α ἡϑομεϑο,,, ὅλα δειρρεύυϑυ ὡς άλιςα, 

« 9.» ἢ Ν ῷ ) ὃ ͵ ᾽ Ϊ; ἵνα )ασῆϊον χα; ζούτων τυ λυδίως ἀγαθωΐν ἀ- 
; ͵ ς εἰχῷ “" ξ : πολαύσωμδυ. ὁ μϑὺ οὕτως εἶπεν: οἱ δὲ σι ἐ- 

[ « . 5 » μαχοιπότες ἡόϑασον τε πω λογώω χαὶ ἐστή- 
ἐλὸ ἐλ Ἐν 2; « Υ " ᾿ νεσἀγιχῷ ῥϑὺ δὴ, ἔφη ὁ Καὶ ὅρος, ὦ αὐόνες, δὸ- 

ΠΥ ὦ λιιλιζωςς Φσ. εὐ γηὺς ἕτω « {μοὶ ζαὶ ἰένδμ ἐπ αἰὐὖϑες ὡς ζαλίςα " ὕὰ 
“ δὲ πὰ ͵ » ͵ τρετὸν κα οἐς φθασωμδυ ἀφικόμδυοι; 

5) .“ ΕΣ ᾿ - ζω δειυώμιεθο,, ὅσου ζᾷ ὀχιτήδα αὐδὶς ᾿ς , ", ὴ ᾽ "» Ἑ συλλέγεται" ἔπειτα δὲ ὕσῳ αὐ διά ον ἴω- 
͵ 

κϑιυ,ζσούτῳ μείω ὡδὺζῷ παρόντα αὐζὶ; 4)- 
δ «“ο ᾽ 2 « ρῆσονϑυ, πλείω δ ζα Ὡπόντα. ἐδ ὦ μδὺ δὴ σὅτὼ 

Ἵ :κ! 3 ᾽ λεγῶ.εἰ δὲ γις Τόνως πῶς γίγγνωσχ4 ἢ ασφα- 
͵ ) εν ς«-.-» ͵ 2 λέςέρον ἐ6),η ρβᾶον ἡμίν, δὲ δα σκέτω. ἐπεὶ ὃ , Ν ᾿ « ἌΧ Ε ᾽ , ᾿ συγἤχϑρθοον μϑὺ πολλο! ὡς χρεὼν εἴη ὁγία χεςξαι πορά. εοῦ (χτις πολεκιίϑς, αὐ τέλείε ἃ ἐδὲὶς, 

ΓΚ 
οκ φὺ- 

“΄ 

οὐ τ φ“᾿ : ᾿ 
ώ αὐδρες, πότοι 

πτ 

καλὴ π᾿ 



Ὗ 

᾿ 

: 

ΕἸΣῚ ϑγ ΤΊ ΟΥ Βν ἢ ΒΒ ἢ 1: 1Ιόϊ 
», 7. ν ὁ ἤργατο ὅθησυ ζιούδε" ἃ τὰπη γεγο σεις παϊ πο άϊ ὁγατίομθίῃ οἱἘ ὧκ ὐτου δὴ ο Ἀύρος ἡργέτο λ9.9 ρα δι: : ᾿ 

, ΙΝ ΚΕ ΚΑΥ Π οτίπις: απ ἀπαἴι,(Οο1],τῖ! Δ ΠΑ], τι σογροτα; Ανδρὲς συψμα »ο κϑῦ ὸ τὰ σωμκα- τῷ ᾿ δ δ... δὲ ψᾷ Χ' ἂν υιλαιὺ ἘΣ τα ἀὐπηα, αΐ δας ντοη πηι δεῖς, ορο ΠὨ οἱ “ 
1α ὁ τέδπλα, οἷς Εοὐοκεαδιθα ἀρλήμῃς ποῦὶς ραγατα ίπης. ΝΝᾶς νογο σδτηρατγις δα 
μὰν συνὅκῳ παρέσκευα ςα! νυ Ὁ Ὧᾳ ἔλττηδάα, ἴτοῖ φοπηβοττδη 5 οἱἢ, ταὶ ποίξγα, 4ύδπη “ 

2 ᾿ ᾽ ᾿ ᾿ ἦΝ , «ς - 

διίρὶς Ὁ ὁδὸν συδχάψαζεαχ, αὐζις 1ε ἡμῶν, ο-. ἰπΠηοητογίπη, παρ οι!η14; παρ πλι5, ορο- “ ; , ὑπ δ ἐμ ἯΝΑΝ : ΠΤ ΤᾺ 
πόσοις τε ώποσι γρωεθοι »μἱὴ μεῖον εἴκοσιν Τα: 154; ΠΟΙ ΠΆΙΠΟΣ, α1ΔΠὶ σΊΡΊΠτΙ αἰογαμη, τ 

πο ΚΣ ἐμ λροὲ 4 οῖ Ετοπίπι γατοοίπᾶ4ο Γερογίο, ΠῸ5 Ρ᾽ αγίμπι, 
᾿ρπμυμάυ  Ἀογιῷ, Ἴ ) ἐλσκῷ, Νήρ 404π} απ ςοἰπι ἀϊούμιπι, νίαπι Ππαδίτα- “ 
ὄγων ἡ. πεντεχαη δέχ ἡμέρων ἐσοδιυζω οδὸν, το5. ἰπ 4 ΠΙΠῚ] σοπιπηδδζι ἱπ ἘΠ] ΘΠγ115. “ 
5" ὰ Σ ὐζ 2 π᾿ ᾿ Ε 

ὧν ἡ Οσεὲν ἀύρήσουϑῳ “τν ξχιτηδείων. αὐε- ΝΗαιπαμποῖας εἴ βατγτίπι πο ῖ5, ραγείπὴ Δ “ 
᾿ ΝΑ ΡΟΣ ᾿ Ὁ σὺ ΠοΙίθις, σαασηταιῃ φυίάθπι ἡ! ροτζαόγαητς. “ σκϑ αςαὶ Ὁ», υῷ ἡμυ,ζῳ ὃ “ἰπσο 4 ἄμμι, Ρ ; 

ἘΣ ΟΣ Ὧν ΤΙ ͵ παπτοῦτοιη σοηπαίατί πεοεῆς εΠ, 4η- “( 
πολεμίων, οσδὶ ἐδχούαντο. συσκά αζεοζ ᾿ ὲ : Ἀν! 

τ Ν ΣΑΝΔΟῚ ἘΝ ΤΕΣ τα πη (ατὶς πτ οἱδὶ; (Πατπ αοίπχαε πος τ, πος υγάφεαι ἶ ἌΡΝΑ ; (ατὶς ὅτ οἰδὶ; ( δίχας πος ῆτ, πες “ 
ἐμ. 6: σιτὸν νϑὺ ἰχθιμὸν (α του ΟὐῈ ΡΓρΟ] τὶ, Προ ν τ οΓο ρΟΠΠπηιι5) δὲ νη] ταη- “ 

: γέαϑεη οὐτε ζωῦ διειυα μεθα, αὐ) οἶνον δῈ τατι μαθοῖς 4ααπμιῖς οροτῖοῖ,, αιαητιπη “ 
Ἰὼ ύσῳ ὕρσρύτον γ6ὴ ἔχάν ἕκαςον Ἴ ὅσος ἰχϑμὸς ἔςαι (ατὶς ἔμοτίτ αὐ σομ ἢ λοϊοπάιπι πος, ντα- ἐ 
ἰχαγν 5η' τὰ τὸ σὸς 2 ᾿ ," Ϊ ; Ϊ Ι- “ἐ Ἐς ἐϑισαι ἡ ὐζιὶ ὑδροποῖψν. πολλὴ Ὑ Ὁ ὯΙ 4|4ηι ὈΙ ῬΑ Πγι5. ΝΑπιρογάσιιο νῖς ΡΆΓϑ νἱ 

γηαίε, 

πῆς ὁδὸὺ ἄοινος, εἰς ξὼ οὐσῆ δ πόρυ πολιωὼ οἷ- 

γονσυσκέά ασωμεϑει., Ἃ οιρκέσά. ὡς δζζω μὴ 

ἐξαπίνης ἀοινοι “πυόυϑμοι νοση καΐι «αἰθεπί- 

πῆωμϑυ, ὧδε γοὴ ποιάν" ἐχὶ μδὸ τῷ σίτῳ γιοῦ 

ἀϊθὺς Ὄρχώμεϑα, πίνᾷν ὕδωρ. πῦτο ὙΝ δὴ 

ποιοιεῦτες οὐ πολὺ μεζρξα λούμϑυ. χαὶ “ὃ ὃς- Ὁ 

ὡς ἀλφίιζσιτᾷ, ὕδατι μεμιγμένων ἀεὶ τί 

μάξζω ἐοϑιφ ὃ ὁφίις αῤτοσί 4, ὕδεωτι δεδού μέ- 

γον Τ' τον, τὰ ἐφϑὼ 3 πόρτα θ᾽ ὕδατος Ἣ 
ν᾿ ͵ ᾽ ͵ ἡ ον » δ΄ Τμηόλη χὰ εἰςου ἐσκάσαςαι. μι δ 1 σῖτον εἰ οἶνον ἡ ἐ- 

πίνοιίαν ͵ ᾽ »"} 
πιπίνοιμϑιυ 5 φεξεϊὲν μον ἐηϑυσοι ἡΜυχὴ αὐα.- 

ΠΟ οάτγοῖ, ἴῃ 4αᾶ {1 να] ρ] τί πλιιη ν᾽] σοῃ.- 

Ροττοπλιι5, 0 τατη θη 1 {π|6 {]εσοτῖε. Ὁ υὰ- “ 
τος, {(ἀδῖτο νίπαπα πος ἀεβοίατ, ἴῃ πιοῦ- “ 
Ῥος ἱποίάδππις, ἐς ἐδοϊαπἀμπιη ογῖτ: δα οἱ-- “ 
Ῥιιπιίδπι {ξατίπι ἀπ δίθοτς ἰπςο!ρίαπλιϑ. “ 
ΝΝαπη τά ἢ πιοάο ἔδοεσγιτηις, Πλιτατὶ ΟΠ ΕΙΠ “ 
ΠΟΙ ΠΊΔσΠΔΙη (6 ΠεΘπχι5. Ετθ πη πὶ “αἰ σι τη1- “ 
“ας ρο]εητζα γοίοίταγ,'5 ἰἘπηρεῦ οἈπὶ Δηι “ 
τα τατη; 4ΐ ραης, Δα 4 {π|σαξξιηὶ ραποηη “ 
ςοπηθάϊε. Ὁ υ]η ὅς ΕἸχα οπληΐα τηιἶτα σα πι “ 

Δ4αα ραγαηταν. ΡΟΙῈ οἰθιιπὶν το ἢ νη ]ρο- “ 
τιις ἀσσοάατς, ΠῚ |ο (δ εἶτ ΔὨΤΠγι15 Δ44111- “ 
εἰςει.  εἰπάς νίπιιπι οτίαπι {Ππ||| ἸπχΠλ Πα] «ἐ 
ἀεθεδίτ, πο 4 οαθηα {ππλϊτιιγἄσπες οομ- “ 
(ποέλοϊξάο Δαιαπιίθοτε ροῆπηχιι5. ΝΑ πὶ “ 
4115: πλατατῖο ρ4 01] ατπι ἀφο] παηο τ, δα “ 
ξαςϊτ, ντ ια]θοῖ πδίμγα ΠῚ τα ΟΠ 69 ἕο αζ. “ 
υοά αιυ!46 [ει ρίς πος ἀοοοῖ, Ζι1 ρ41}- 

Γ Ἰλείπι αθ ίθιης πο 5 Δα ρεγίογεπάιπι νεμα- « 
« Ἁ Ε] ͵7 « “ ιν “ἢ “᾿ς “ - 

χα ὁ γος, ἀπαγων "μας χΤὶ μικρὸν ἐκ 7ε τ πηρητος σαϊογος Δ ποτ, ὃς αν αἰξι ἀργῷ « 
ἘΕΙ 9 » » ὙΡαι ἢ : : ἸΠ : : ἘΞ. 

χέρθιος εἰς ανέχεοϑιαι ἰαυξο ϑκώλπη, χαὶ ᾿ιϊεπιθπλ: 16 πὶ ἱπλτα πο βογαοπιτο μά ἰά4, 
πο ον ελλνίοαρνι ὐῤῶνα ὑες δὰ 4πο πορεῖϊο εξ ἴαπι δῆτ σομοσεἔαέϊι ἀ6- “ 

᾿ ΝΙΝ ὙΕ: ἐόν Χξ θεηλιις. Οὐη ὅς {γασυϊογιπι ροηάιις [Π « 
ῥεβὸ υἰδιους εἰς ὃ δὰ! θλϑὲιν ασξϑφ)ισμενους σφι πιθατι πὶ Π{πΐτδ. πὶ ταπιετῇ ςοτη- 

Ὗ ΕΥΣΩ ΄ ἘΠ ὴ δῖ 
μας ἀφικύφαϑαι. χα! Ὁ τὰ φρωμῶν βα- παηρατὰς νο ἰδ ἀροτοῖ, ΠΟΙ ἕάπηοη ογίτἰηι1- 

καταῦα - ρος εἰς (ᾳ, ἐχιτήδεια Ἷκαζαδωπὸμῶτω. ᾧ τι ῖ5 τα ΠΆΘΙΑ ΘΙ: πη ἸΗΕΝ ΤαρΝ ε 
παιάπ. ὑπὰ ; “41 " ἱ ἱ ἱ ΓΠΛΙΓΕΓΙ {π|5. 510.“ μδὸγὸ χυτήδα ᾿ΕΝ ἄγφη- Πρ ογίτ, ἢ (αδαῖτοτ ἄοτπι εἰ5. 51ἢ ; 

ν᾿ ὠδρυ, τ Ν ὠγδοϑέ κεἴ Δυταῖη, ἰῃ πὰρ σα! ρᾶῖ σοπίοετο, ΕΒ  ΠλΠΘτΟ “ 
δ ΤΡ Σ ἀρ ώμαγ δ οὐοεη έν τές.) ΦΕΙσητε, οι γο(εῖς οἵδ ρορία, 15 (οἰαθἤδης βεχίπυ- 

ο ὠςφουχ ἡδέως κου)ευδήσετε. εἰ δὲ βνεμὲ ἡ- ταπ δετοξξε ναϊοπεὶ, δέ αστογδητὶ ργοά εις « 
ων ὦ ᾽ " : ᾿ ἡιαοῦε. ἐσθὴς μϑύτοι ὅτ δεῖν φϑονωτέρᾳᾳ (ε«ΟΡίοηϊα σοπυαίαη 4 (πε, οαπΊαιιο ἃ 

᾿ «ς 

'παρούτα, πολλα, χαὶ ὑγιαίνοντι χαὶ καμγοντι Ε ΡΙατίπλιπὶ οί 44. δέ αὐτὶ. ὃζ (}{α ξιεγίητ. ἐ 

Ἐχιχουρ. ὁψα δὲ χεὺ σεενεσκά αοϑαι!, ὁσαὶ 
Ναιῃ πα δα οἰθιμι ἱπείταπε, ἃς Πα Πγ4111- κα 

ὁρᾶν λων τἰΠππὶς (υΠΠποππτ ας ἀπγαητ. Ρο ἐδ αη  1ΔΠ| κε 
δρίνοξία ὁλιπλόοον, αὶ δριμέα, χαὶ «λμώ- 

υ “Ἕ ᾽ Ὦ λ΄ ἢ 2 

ἐφ ᾳυτα ὙΡ̓ ἔχ: 7 Ἐχ:- 

νεῖο δα ἱπταέξα [οσα ρα μαΠΘγιπ 5, Ὁ] οῦ- «ἢ 
σιτὸν ΤῈ α (ςπταποῖιπα οἰἘ ἔπ  Πτὶιπ πο 5 Πα ΓΠΓΟ ΞΘ; ε 

᾽ “.( Ὁ ͵ ᾿ ᾿ ᾽ Ὰ ᾿ ὶ τ: : πλέρον τρχεῖ. ὅτὸμ σ᾽ ἐκ(αίνωρδυ εἰς «- πιληματία πγο]α: ραγαηάα: ἀοίηςεβ5 δγαητ, α 
: Ε πον ἵ ἀρ τ τὦ ! ͵ αΝ δ κεραια,σέσου ἡμὰς εἰκος δὴ σῖτον λριμίφαὐάν, χφρομύλοας  ,ΘῊ αὐτολαν “οὐ βασκδουάσειοϑει. 
εκ. ͵ ᾿ Ο 2 

τι τείτῦ, ὑία οὐ εῖων δ λύτο ύφω, 
ὦ; β χρλνξωραν Ἐμιαθωμὸω ὑδροπότωι ϑμόμε- 

γο(.Ἢ γὸ χ᾽ μικρὸν Ὑμετάλλαξεις πᾶσαν ποι 

ἠλαξις δῆ φύσιν αἰ πσοφέρᾳν (ς μεζοιξολας. διϑαίσκα ὃ 
ξις 

ι 



ΓΥ 

τόν χε ΝΟ ἢ ἮΠΡ 
ΚΠ ὙΠ 1 {{| λυ α » “" Δὲ τ ͵ ἢ : 

» Τα θα ραποπὴ σΟ ΠΟΙ Πλι15. ΝΝαπι ά οχ 1. Α αἷς σιΐοποινσό ἄθα. τῷτο γὸ χϑυφόμβ νήδιινο 

. οι γα πχόπτῖς, ἀα  δ15 Εἰ ρῥάδῖς ΘΠ ΠΙΠγῖ 

εὐός. Ρεχτοιοα οι υαίατι ποσοῖε οἴ οεϊ)πι 

. {Πὰ, ἀπίδιις που η 65 ̓ πΕγηλαΣ γα τα 1] 9 

Ἵν ἱπάϊροητ, ἸΝλα Πογιηῖ ἸΠΟΪο 5 Ῥ6γ Ε[Ἐ οχι- 

» σα, δε ἢ ααϊά τὴς νΠιποηΐατ, πλαχῖαχε γ- 

,. ἀιισαητα, Οροστοῖ οτίατη ΠΑ ΒΌΓΟΙοτα. Νά 

 ῬΙ πα πλατατη οπαπ δεῖς, τη οαι15 ἃ ΓΟ τῖς 

“ Δεροπάοητὰζ σοπμηςξεαπτοτ : ἰτααιῖς Π α- 
 τογάηταγ ἃζ ρα η τὰ τ: ἐς Πλτὶ πορεῆς ΟἹ, 

" πῖπ νίποῦ!α ἡ Βαδοαῦ, ΟἸτοά Πα 1115 τγὰ- 
“συ! ΡΟΙ τ αἰάϊοις, Παῖς νος Ετοτις, αἰοῖα 
ἢ Βοπ δ πίοι. Ρεόξιοῦῖς οὐίατη Ππχδητ ίς- 
αν ἕοετς, Ἰἥληι ἀτ Βα γηΠὶ ἀσαῖτ, ἰς απ!- 
τηυτα ας Ῥσαίογεα Ποηη 1} ΟΧΑΟΙΪΙ. 
ΟΡ Ο  ΒότἘΠΙπι Ῥαάοτγ δὲ ψέγοοι αις- 

τ: ἀλη, αἰ ληας ἰς, χα Πα δου τ, ἀτῖσπα- 
ἤπια. ΕείαΠ] Πσουῖῖπι μάθετε οΟΡΙΒ ἃς σα - 
οὔ τιρας δζ Ρ᾽ αι ΕΣ σοπτ δῖ ἸΝάτη τ α]τ5 ἴῃ 
"ποσοιῖς δὲ ὁβουϊθιίς, πεοςῆς Ε{Ἐ πναϊτα 

Οὔ ισάις ἀφῇ ςοτο, δίηνα! δὰ Πα Θπηη]ὰ [ὰ- 
θεῖο ὁρόττοξ ᾿π|Σγαπιοηΐα πχαχίπης ΠοσΟΙς- 
"ἴα. Νοῦ Ὀπὶπι νθι το ορίῆοος δά πητ. 
"Ὅλ ποῦ άζοπι τοῖο αἷς {ι εξξατα τ πτ, δά 

τὰ ΦΗΤο Δα πε ραιῖοί φυϊδαήγηοη {ΠΠεἰ- 
πηῖ. (Οοηήσηϊτ ἃς (γον ὃς ΠΙσοηοπι τα 
τ φατίι ἀποι5 μΠαδεγξ, δέ τῇ Τα πάξτο ἀοΠΠΙ- 
ἢ ἅγῖο ἀοϊάσγαπι ὃς ἔα σοια. ΙΝ δ παῖς ὃζ σατ- 
"ὅᾳπο ρεϊπατίπα ν (αὶ (ας, ἃς Ρ ΒΗ ςε ἐτοσαξ- 

"τὸν ντταζοῖα δαξοταητ. Οὐδ ς α  ἀἐ πη 
 δάοῖδος οριι εξ, ἀε 15 νὸς ἐἀιδἐ5 ΒΜΠ τα πὶ 
ἢ σγααῖς ἀυϊματάγα {105 1πτοίγοραῖο, ἀαῖνο- 
Ὁ δὶς ραγεηῖ, ἽΝοη οπίπι ρα τὸν πη ἢ ἀππὶ 
Κ΄ Ὁ[Ε αυ 44 π|4πὶ Πούιηη, Ζιιο ἐπ ἴσο γος α ας 
Ῥοτοιϊέ ΙΝ πη ΠΟ α1π ΘοΥΠΠν ῥα Π Λα ΠῸ5 
Ἰρίοςταησοτ. Οὐαοππιαιιον ἐτὸ Παδογὸα- 
"τησηταϊῃθὸο, νὸς πη ρο δ τ δπιόειι ρτα- 
“Ὁ Εδ Ππάασίττε, ἃς 4 ποῦ πα θές; πὐπς ἀ Πχαὶ τὸν μὴ ἔχοντα καζᾳ σκευα ζξοϑαι αἰαίκώ- 
 Ῥαιαπα πὶ ἐὰ οσσίτα. ΟΝ ος ἀυτοην: αἱ νἱᾷς 
"ἡ ὀχογοίται Πεεγη πείρας ριε ες, Παδ έτσι ἃ 
τῆς ἠἀδίορτος ἐ65, 4! εχ Ἰα δα] ζοτί δ 15; ὃς 

Πρ τά τῖς, ὃζ Πιπ του δὲς ἸοῈο ἡγε! Πἀῆτ. 
ΤΑ; σοροτῖς γοϊξέξος οχ ΠΟ τοῦ βας. ἐξ 
οὔ ἴάμλτα (ααΠΠΠρΠατία γα] το :  ἀΐ οχ {ἀρτὲ- 
ἢ τατί!ς Προ ποτ 1 ἐχ ἔα Πα ΓΟ 6.15, (ἀτου!ο. 
ἢ Αἴφαε Πος Τρίος Π5Ἰη πγαέξος ,' δητὸ Ῥίδι- 
Ὁ {εγαταγηηάτίηι ᾿ποδάογε ὁορότις, νὲ ἢ Πγι- 
“Ὁ διεηδανα πε, Πξατῖπι ὁρυ αὐ στε αι αΠΉ1η1: 
᾿ δετρίε (οἴαπν, ἢ ΤΆ] Δ! ποτα πὶ ὄρέγα π6- 
ΡΥ Οἤατῖα Ππτ, νης αὐ νἤιπι ΠΊΘαΠὶ Β.1Πι ι- 
᾿»ἼηςΠαὶ Πητ. Πλοαπι νέο ΠΟ σι[πη1 ὃς ἔὰ- 
"᾽ ΒΓΟ 3 ἀγαγίος γα] Πα ῖς σταῖς, ἃς ἔλθ τος τἴ- 
᾿ βηαστγίον,δζΖ {πτότας, σα πὶ} ἘΠ ἡ  ΠεΪσ {|ς: 
» ντῇ ἤπ [ἢ τὸ Ηϊς ὀτίς πὶ γε! οἱ ἐς ρας Πε Ια 
» ὌΧογοῖτα, ΠΙΠῚ ἀδῆσιατ. Αταπδῆ πε αΡ 

Ι γ π"» Ὁ Ὅ ») δὲ λ ῷ ! δι ιν “" δέν 7 - κ ὅπος αὐ | 

τόμους, ἵ ὅπὼς ὁπόσοι αν δέηται χὰ (Ἰουτῶν τ χνὼν ὉΨ τῇ φρατίοι, μη δὲν Ἐλλίπηταὶ οὗτοι δὲ τοὺ 
: Ὃ Ἷ ᾿ Υ 

ε" 

Ε μα ξῶνκατ᾽ ἴλας πορφύεα, δητως ζει αἰ δέη 

ἢ πο τ ΡΤ ἢ 

Ὁ ποιϊκῶν ὀργϑύων. σεευεσκά α ϑαι δὲ γε ὼ 

ὧν αἰ ξϑεγοιτῶπες δέονται αὐ, ϑοφποι. Ούτων ΕῚ 

ὁ μδὺ σγχος μικρότατος ᾿ φῶ δὲ τύχη! τοιαδὲ 

ἕρνται, μάλιςα ἢ δεήσᾳ. ἔχήν δ γϑὴ αὶ ἑωδῳ- 

ὥς. τὰ »» πλήςαὰ χαὶ αὐ, ϑεῴποις καὶ ἵπωοις 

ἑκα σιν ἡρτίκυ τοῦ "ὧν καζα τοιξοχλϑυων ἢ κατ 

ζαρβῥνγνυ ᾽ων αϑα Κη τὐρῤγεῖν, ζῶ “ή ηἰς ἐ- 

“χῇ αὐθεζυνά δεθις 3 πελ αἰ δζῦται κὺὸ παλτὸν 

ξύσειοϑει, αἰγαϑοῦ γα  ξυήλης μὴ Ἐχιλαϑε- 

Β αϑε)ναγειϑὸν δὲ κὶ βίνξω φέρεοϑει. δ) λο.- 

χω ἀκονων, ἐκείγος χαὶ πίω ψυχά τὶ Ὡρα- 
χονᾷ. ἔπιες! "Σύ Ἣς ΠΩ λό, ἜΚ χό- 

γαϊντὰ κακὸν ε1). ἔχᾳν δὲ γ, οὐ χα! ξύλᾳ «ὖϑί. 
ἣ ᾿ ῳ ΝΟΥΣ »ἘῚ ᾿ 
πλεὰ χὰ “Ῥεκασι κ᾿ αμοιξαις. δ. )»5 ρ΄ πολ- 

λαὶς “οξάζεσι πολλά αϑὐαΐκη χαὶ τὰ ἅπαγ9- 

ρθύοντα ἐῇ). ἔχάν 5. δεῖ χα τὰ αὐαγχαιόταζῳᾳ 

ὄργάμνα χε (ᾳῦτα πϑρτα. οὐ νὸν ἐπὸρζω- 

᾿χρύ χφροτέχναι το δα γίνοντοι Ὁ δὶ ἐφ᾽ ἡμέ- 

ἶ νϑρχέσον ὀλίορι τινὲςοὐχ, ἱχόμοὶ “ποι σαὶ. 

Θ ἐχήν δὲ χρὴ χαὶ ἀμί χαὶ σμμευύζωυ κυ μκά- 

ξαν ἐχοία ἕω, χαῇ χτ' Θυγωτοφόρονδὲ ἀξίιδυ 

χαὶ δρέπθρον. (φῶτα ὙΣ χαὶ ἰδία χρήσιμα 

ἐχζξω, χαὶ αὐτῦρ τῷ χοιοῦ πολλάκις ὠφέ- 
λιμὰ τιν ζὰ μϑὺ ὀΐω εἰς ζφδὺ δέοντα οἱ ἡ- 

“εἰκόνες Τὴν ἐπλοφόρων ὀξετάζετε Ὑχς ἐφ᾽ Ϊ 
ὁρῶν αὐζις: οὐ Ὑ ϑὲῖ πα εκέγωι στοῦ ἀ) ἧς Ϊ 

δέηται Οὐτῶν ἡ μός )5Ρ ζύτων εἰ δε: ἐσ έδι. Ὁ 
τς, ὅσω δὲ χα! ἴα, “ὑϑοζύγια Χχελάζζω ἔχφ", 
ὑμᾷς οἱ τὰν σκθυοφόρων"Θβγοίες ἐϊξετάζεῖε,, 

τε εὑλκεῖς δ᾽ αὖ οἱ δ" ὀϑοϊσοιῶν Ῥῤχοήες, 

Ἐχέτε μϑὺ Ἔἰπογέγῥαμιϑροὲς πτωρ ἐμοί τὸς ἡ 
"δἰποδεϑόχι ῥζα σμκένους χαὶ τὸς ἐκ Τὴν ἀχονδι- ὦ 
ζῶν χα! τὸς ἐκ ΤΩ πιξο τυ) χαὶ χὸς ἐκ ϑδἔἕὃος 
σφενδονητῶν. ἡ ζύτους δζυ γ,ροὴ τὸς μϑὺ ᾿ 

τ αἰὐχοντιςῶν πέλεκεω ἔχοι λ 

αὐαϊκαξίν φραϊφεοϑαι, τὸς σ᾽ -ἰπὸ τυ το. κ᾿ 
ξοτῶν, σιμινυζευ, τὸς σὴ Ἔσο σφενδονη τσ, [ 
ἀμδωζύτους σ᾽ ἔχονς ζωῶτα ασοὶ δ᾽ ἃ. 

ὀϑὸπταιας, 4 θις οὐεροὶ ἥτε, χὰ ἐγὼ ἦν ἀὐδές. 

,Αἴα), ὅητως εἰδῶ ὁποῦεν δά λαξον)α πότοις "γρῆς- 

ἀΐ ἀξ δ τὸς ον τῇ ςρατιωτικὴ ἡλιχία ξὺν 
Οἷς ὀργύοις γαλχέας πὲ ὰ πεκτογας "ἃ ἜΝ ᾽ 

ἣν 

οπλο- 



ἡ. 
' 

ἽΆΎΗΣΙ ΦΤΙΟ ΟἿ ΚΕ. ἘΦ Β.Ὲ Καὶ ΟΥ̓. τοὺ 
δπλοφόρου ιδὺ ζαξέως Ἐπολελύσοντα!, ἁλὶ ἀττλατογαην ΠΠΠτῦ οὐάζηίδαες (οἷν δγσθτὶ ὁ 

εῇ᾽ Ἐχίξαντοι το} βουλούϑέῳ μιοϑοῦ αἱ πο: 

ρεζοιεῦ ας Ὁ Ο πα τιζα γρεένῳ ἔσονται. ζεῶ δὲ 

ἄις χαὶ Ἐμλτσορος βούληται ὕπτοθαι πώλῳ τὶ 

βουλόυϑιυος, τὰ μδὼ αροφρηιδ ὧν ἡμεραῖν 

(ᾳ Ἐχιτήδεια, ἐχάν" ἢ δώ δὲ ἢ] ὙΓΟ ΤΝ “ἀλίσκη- 

χα πϑ τῶν ἩΑΡΕΙΕΝ ἐπειδὺρ δὺ αὗται παρ- 

ἐλθωσιν ἂ ἡμέραι. Ἰτωλὴσς ὁπῶὼς αὖ βούλη- 

ἘΦ δίς δ εἰ ΤῊ ἐμπόρων. πλείφίωυ ἀ59- 

εν πάρέγων Φαίνπαι; οὗτέ 

συμεμμάλων ζοὶ περ ἐμιοὸ ; δωρὼν χαὶ γὐμης!4.. 

ἕρται εἰ δὲ τὶς 2ρικάτων “έϑεδῴοϑαι γομκί- 

ζι εἰς ἐμ πολέξο, γνωφηδϑες ἐμοὶ τσ ὃς ἜΕΣ: 

γῶν χαὶ ἐ ον ἡ μίω ἀϑράϑεοαϑαι σετὸ πῇ 

φραϊιᾷ, λαμβαγέτω ὧν μεῖς ἐριῦν. ἐγὼ μϑὺ 

δὴ τα ποξραγϑρόσω" εἰ δὲ ς τὶ ὯΙ ἡ ὥλλο 

δὲον εἰ φνδᾶ, «σὸς ἐμὲ σημαμέτω. χϑὶ ὑμεῖς 

-αϑὺ α ἀπίοντες συσχά α ξὶ ὍῸΣ ἐδὼ δὲ ϑυσοιίαι 

“Ὑλὶ τὴ ὁρμῇ. ὅτῳ δὲ (οὶ τὰ “οεαίνκαλως ᾿ 

ΧΡ, σημιαν»όνδυ. παρῤῴναι ὃ χΘ᾽ ἁπϑυᾷς τὰ 
παξοέρνιϑρα ἐχονζος εἰς τίου α πεζδγιξνίω ὧμ 

δᾷνεζσοϑς τὶ ἡγεμό, ὑνας ἑαυῖυ: ὑμός ὃ ζ) ὦ ἥ- 

τ γεμόνες, τί ἑαυτῷ ἔχα ςος ζθξιν ἀ ξεπισα- 

συμξάλ- ᾿ϑυος ασϑῦς ἐμὲ πόρτες ᾿συμδαλότε, να 

(δὲ ἐπ" ὁ ἐξδιφοι ρας Ἰκαΐζο λάθητε. ἃ ὡ- 

ϑητε χούσαες ἡ ζῶτα οἱ αδὺ σξέυεσκϑ ζοντο. ὁ 

δ᾽ ἐθύετο. ἐπεὶ 5 καλοὶ τὸ ἱερᾷ ζῶ, ὡρμᾶτο 

στοῦ τως ρα κατ: ὸ τῇ μὰν χορ τη ἡμέρα. 

᾿ ἐδιύατ ὀξεφρατοπεδυύσαΐ, ὦ ὡς ἴ δευνατὸν ἐγυταζα, 

᾿ ὑπως εἴτις τὶ Ὀληλελησμένος ἼΣ μιπέλδει 

πνὸς χαὶ εἴτις ἢ πὶ οὐδεόμδυος γνοίη, τῶ το ὄχι: 

σιυασαϊῶ. Κυωΐξαβης μϑὲ δζζω προ, 

τῶν ὦ πάτον μέρρρ, κατέδυον, ὦ ὡξ μηδὲ ῷ 

τοἴχοι ἐρημιὰ εἴη. ὁ δὲ Κύρος ἐφοράσετο ὦ ὮΣ ἐ- 

᾿δωυατοζαχι τὰ, τὸς ἱπαεως διὸ. ἡῶξῦτοις ἔς 

ΑΝ χα πυρπμ δὲς ρδυνΣ χαὶ σχοποὺς 

ταζεὶ ἡα)αξιξαζων Ὄπ ῷ πε ϑέϑεν δύνχοπώ- 

ταΐζα δὲ Ουτοὶς ἦγε υκάνοφόξα Ε ὅπου 

Εν ὐϑδὸ ἱ πεῆινον εἴη. πολλοις ὁράκοίϑους ποιούμε- 

τ ὅνον μς ὔμμ Γὰ χα ξώ τσ ΤῊΝ σκδὐοφόρων. ὅ οπτῖ-- 

«Ζηλει 
δας. Γι Φύρωνχτφολείπεζ, οἱ ατφοτυγοοντε 

έθς: 59 έρχόντον ἐπεριῤλοντο, ὡς μιηφιωλύοιντο π- 
4: ἐγρ' ῥθθωϑαρύκου 9 ὅ᾽ ξεγοτέρας εἴδη ἡ ὀδὸφγογὶ μέ- 
ὑπολ. ἮΝ 

σϑ ποίέρδροι ταὶ ὶ σκθυυφόροι ἔνθεν καὶ ἔνϑε) ἐπο- 

δ 

«ὟΝ απο - ὦ“ 

χάὶ ὙΚΌΟῚ 

σπκτυ. δι εϑενὸ Ἤ ̓ φάλανξ᾽ ἐφεποιμδῥη εἰ ε{τ| αἀο σκάνο- Ἕ' ἶ 

ἃ (ο΄ «οἰ ἰτατὶ ἰόςο, γεγο παγίς ὌΡΈΤΕ5, 
Ὁ041} 11 ῥοτιεῖ {(πῆτ, "ἰς ξχρίοῆτ » σαὶ ας τΟΞ 

ἀυΐγοιτ: Οὐ ἢ ααὶς οτίαπι πιδερᾶτοσ (ο- 
41 σαίεγα νοἰειδειει ντ αἰϊχυϊά γοπάας ς 1]-- 
ΤΟΥΣ ἄϊοῦ ιηλ-ς 4σΖυο5 Δτο Πρ η πδαιητηιῖϑ, 

ἐδιηθασαπιπασοσς ἀόδοῦτ ἢη ΠΤ τια νεΐς 
ἄδέο ἀεργοιι δέν, δηιηίθις ρο αἰ θίτατ. 
Ῥοϊξεαηηῇ νοτο αἷο5 Πὶ ρεσεογίοπιητ, ατιο 
Ρλέο νοϊετ, νγεηάετ; δ αὐ (εξ επηθτοα- ἃ 
τοῦ θτῖ5. πὶ πη αΧΊΠ16 γοῦν ΘΠ ΠΕ ΠῚ εἐ 
ἔοτγαπι ἀπρσετο νἱςΒίταν, ἰδ ὃζ αὐ οἶϊ5; ὅζα « 

Β᾽υῖς δῊΏ ποεῖ. ἃς ποῆοτα αὐβ οἰστανς Οὐ ε 

ἢ οἷς ἐΧ ΕἸ πηδτ, ΡΘοιμηία (δὶ αὦ σοστηείο- ὦ 
᾿ΒΘΠῚ ΤΟΥ ρας οἰδτῖς 1105. αι θι5 εἰπο- ἃ 

τἰς, ὅζ Πα ᾿αΠοτας, ειίδεις τόθ εἰςαιιξας, ἴΌ « 
τοιη} ὁχόγοϊτα ρεογεξεξάγαπι, αὐδάραξ; δὲ «ἡ 
Δ ΔΠῚ πος μαεπλς5, δ ρίας. ΕἸ ΠδῸ ἃ Π16 « 
Ρια ἀϊξεα ἔππτο. 851 ψαῖς νοῦ ἢ α ΡΡΙ, ε 
4ιοά ἔαέζο {τ ορίιδ, ροτρ ςῖτ; ΠῚ {ρηνῆ-- ἃ 
ετ. ἂς νοὶ ἡυ!άδηη πο ἀἸστο ΠῚ ϑυία ς Οἷν. ἐε 

Ἰίσιτο, ἐδὸ Ρτοί ΘΠ ]8 0α αὐϊὰ ται ἰλοτα ΠῚ ὦ 

ξλεϊατα τ ἀταιον δὲ ρου] τάταπ τίν; ὕρπτπι 5 
ἀαδίπης. [λεδεπεαιεδηλ δή δ᾽ σιπος οἷ 
τις; φῦ ρεαϊξεα πε ]σσο οο ἰταςσ σ, ἀριμὲ 

Ο δι έςς [165.Ὁ ὁπ νεῖο ἀασδο,ν οἱ Ππιπὶ απ ὦ 
4 ὁτάϊποτη {Π|Π ΠΧ Οε τἰς. δα πιθ Ομ πεξ ἃ 
οοηοπίοτίς, να ΟΠ] 716 Ισσας Δα γί θα: ἃ 

ταν: Οὔ διις ΠΠῚ διά τς, δά ἰτεν δ σοπιρᾷς 
ξαδάηῖ:γτο (Δουῖς ορούδηι ἐαητο: ΓΠς νΒὲ 
είτε πὐθάζαπη οἴϊοε, πτοτῖίς Ἑα τὶς, απ ὅχοῦ- 
οἰτα ργόσες ἀϊ σερίτ, Αςρείπιο χα δι τα 

τποίατιιδ εἰξοα τὰ Ιϑοῦ, αιαπι ροΐϊητ: ρο- 
ΧΗΠΘ; νι ἢ 4015 ΑΙ ΠΟΥ ΠΕΣ ΤΟΙ ἤει σδίίτον, ε 
᾿π αι ἐξέοτ: δέ ἢ 4115. οἵἵΐε αδιῖτε Αἰ ΔΌΡαΣ,, 

ΑΘ τλἀποῖτοτγει, δι ἀάπας ΠῸΣ οδπηραγε- 
ἐξὲ. Ετ Ογαχαγες Φυϊάοιτι οὐ τϑύτ στα 

8: - ΤῸ Νέδβὀυίμι τὸ μΎΆ ΠῚ: τστἀουηὶ (οἰ τι πσᾺ 
Πθε  Ογιις ἀυατὴ ΟΟἸοεγητς Ῥοτογαῖι Ἔν ὀγρω σὰ. 
"ΕἸ ΒΑΟΊΓΟΥ . ῬΙΠπῖο οαιυπείοες Ἰοσσ τι θατοι ψοηγίο ὅν. 

ἀπέὸ τος ἃς ΟΧΡΙονατοτος ὅζ (Ὁ ροσιυ!ατοιδς "" ἰῃ δῷ 
{πιρδε νἹτογίονα ΠΣ ἸΙσοα, λας δὰ (ρεουίαιν 
ταν οἰ ἐπι οπιπισαιητηα, ργα Πηττορας, 
ερ δε έροαϊηιοπιαϊοαυιἰ ἀλτειν ἀρίπρία- 
ἐράσίε αα! ἄστη πταϊτος ρ] αι γόσιιηι ὃς ἐπη- 
Ρῥατητξτογαμι δ σἱοσος ποίει. Εὸς ατοῦ- 
δ ἸςαοθδταΓ ῬΒαϊαηχ, γα χα! ἰπτροα!- 
Ὑποπτο ἐπὶ ἃ τοῦρο το! παποτοτιν, ρα ίε- 
εἐὅει {πρεγιιθηίεητοβ ᾿σαγατοης ς στ Ἰη ρῦο- 
δέΘΗ͂Ι πη ἐπῖγοῦ ΜΕΠΙΝΝῚ διδιβ νδφ 
Ἀπρυείου ταῦ νίδ ς ΠΆΠΙτος αὐ πιαυ τεσδ- 
Ῥιεϊδήῃ το ἀτυηγι ἱηνροι ρὲ πείοὶ μὲπει 6}. 
μῆς πες άοθδης: ἃσ ἢ ἀαοα Ηἰς σδῆασῃ: 
τινῶν ΑΙ ΕΡῚ οὐδ ϊοξιξέντ, ῬαΠ ταδὶ ἅ]Ἢ αὶ 
ἕὰ Ἰόξὰ ἀοϊαδεὶ πιὰ αἰς: ὀρότα ποῦ ἤξετὰ απτ. 

τ 

Σ - 

« 

« 

« ̓᾿ 

Σ δ᾿ 

ΓΣ “ 

«ἐ 

ψ . 

Ἡνν οἱ ὁτθκοφόρϑι" Ὁ εἴτι ἐβεποδίζοι,οἶ χε τὴς τὰ γίγνο μϑδροὶ « ἀρ τως «Ῥατίωτῶν ἐπεμμέρφίςο. 

Ο 4 
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Ο τα σὰ 

ΧΕΝΝΟΡΉΔΒΕ ΝΘ ΙΟΒΙ 
ΡΙεζαγασας νοῖο ἢ σοἰοττος ἴτοῖ ἔδοίο- Α ἐπορά ζοντο ῦ αὐ μλΕΙΣ μεῤδως 

Ραητ,νεἰπιροάίπγοητα {πὰ ἀριια (ς Παδθοτγέε. 
ΝΝαπι οἱ το Π]Ατὶῖ5 οὐπη θ1:5 αγτ ΠΡΟ ΓάτΉ ΠΏ, 

νι 4υ ας Ῥτορτεῖ σομοττοπα {παηὶ ργο- 

στοαοτετιγ, ἡἰι αυ] γοὶ ποροϊατία ἱπηρο- 

ἀἄϊγες. Ἄτγχας οτίαπι ΟΠ το ]ατῖας α 4; ρτα- 

δας, ας ἥσπιπι σθηταιοηΐς {1 Παροθαζ, 
4υοά ταἰ] τρις οἰ! οπι σοΠοτεὶς Ποζιτα 
εἴτετ. [τας σατογιιατίπι Γδο ςθδητ του, ὃς 
ψομεπηθῆτογ πος ἱητεηζας ογαῖ αι Πθέτ, 

πε 4υὶ (ποτιῖπὶ ἃ τοῦσο το Πα ΕΘ ΠΓΕΓ. 
Οὐιοά φυιιπιέαςογοπτ, ποροίς ποη ογάτ,ντ 
σλαταο {6 φαστογαητ; δ ὉΠ ηΐα ργα το, πηα- 
“δίσιςία!α ογαητ; δ θα, Ζα θιι5 ΟΠ] δτοριι5, 
Οἰτῖ τις πα τος μαουδης. Ο δτεγαπιίρεσι 4- 
τοΓος δητοστοῆι »Παὰπὰ γ ἀεγοηταγίη Ρἰ4- 

ποῖ νἱἄοτο ασοίαδηι, αι] ρα] τ1πΠὶ ὃς 11-- 
σηᾷ {ππιοΐεητ, ὃς δα ρισογοησ [τἀ οπα τ- 
τηρηῖα, τα: Πυϊπποά! 4]1ὰ ροτγίαγοητ, ατ- 
αας Ἰητογίπι ραίσογοηζαγ: δὲ γοπχοτίοτα ἰο- 
οαϊπταςηάο, απἰπιαάπεττοτς πὲ] νἱάογεη- 
τασνεὶ ἔχπλαπι, γεὶ ρα ϊπθγαπι ἴῃ (α]]πὶς 

ξευτὶ : ἐς Πὶς οπῃπῖθα5 ἱΠτο ]ΠΙρεθαησ, πο- 
{ίππ οορία5 δἰ ἱσαὐὶ εΠ εἴη ρτορίπααο.ἶτα- 
αιιο ρεου]ατογιιπα ρτςίοέξειις [ξατίπ ποτ- 
ἀδιη τηϊττῖς, αὶ Ογγο {πὰ πυητίατες. [5 ν 
Ὠαο δα ΠΠπτ, ἰα ἤπιε, νὰ 115 ἱρή!ς ἰη ἐρεοα]1ς 
τηαπεῖρητ, ἂς συ αυϊ (στρογ πουὶ οοη- 
{ρίσογοησ, ΠΡὶ τοπυητίαγοητ. Ῥγατεγοα ο- 
ἀαίταιπι σομοεῖο ν]τογ 5 γα 74. ἄγετ ο- 
ῬῬεταιη πιαπάατ, ντ οί πὶ] ]οτιιηλ τη θὰ 
Ῥἰαηϊςὶς φοΙπρτεπεηάείθης . 00 σοττίιις 

ἰά,χυοά οἴτεε, σοσποίςὶ ροῆτι. Αςέαοϊε- 
Βδπτ πο Ο 1111 αῖρας ἰά ογαῖ Παροτιῖ; ἀΔτιιπ1. 
Ογιις ἰρίε σορία5 τεϊαιαβ δ] άοπὶ {δ {1- 

ρώρναρν (ν ἴξοτο ἸαΠιτιντ ργαραγαζοῃτςα, ΠΖαϊδιι5 Οριις 
(ΟΠ. Τα, 

φίατοτστοῖος ΡΓΙΠΊας ΘΧοιθίας. Ειθηϊπη Ε 

εἴϊς αγθιτγαδατατν, απτοατιαπη οπχηΐηο σοη- 

“ Ἴν,ὕ] ᾿ ͵ Γ ν᾿ τοῖς ἔχουσαι τὸ σκάνοφοροι. ἐπετετακζρ ὙΣΡ̓ 
»,“΄᾽σκ ψου ͵ λλε -“ ͵ -“ 

πασιῶοις σκευοῷοροις χτὶ Τ᾿ εαυτῶν ταξιν ἐκοφι- 
γ ) ͵ 2 -“ ! 

σον ἰένω Εἰ (ἢ τί αναϊκαγον Ὁ ποχωλῦοι χαὶ ση- 

μῴον 5 ἔχων Ἴτῷ (αξιαῤχ
ου ὃ σχἀοφορος ἡ- ν 

παξι-ς 

ὃ αβχὺ σκν -“ε ο ε δ᾿ ͵ ᾽ ! 

γειτο γγωςον τοῖς  αυῖ τάξεως -ὧδ]ε ἀθόϑοι 
2 δ . Π .ὔ » ἊΡ [7 ΠΡ 

ἐπορδωοντο, ἐστε κκε Ἄρεευτο πε ουρωὼς ἐχϑιςος τ΄ 
ς ἔτ τορῆρυ ΓΙ ὔ ν { 

εαλλῴγως ῥκή “ι πποφλείπτοίντο. Χ) ὅτω “ποιόγποων, 
" μ 3 Ἵ 7 

ὅτε ζυτάν ἐδ 4 δλλήλοις, ἅμα πὲ παρϑντα ὡ- 
Ν Ἵ 5. ΝΥΝ λ κ΄ ᾿ 

ποὸμζο;ὦ (αὠτερᾳ ζύ, ἡ ϑακοσον τὰ δὲογτα εἰ-- 

Β “ον οἱ φραπώται. ὡς ὃ οἱ παρ ϑϊόν)ες σχοπτοὶ ε- 

δόξαν τῶ; πεδίῳ ὁρᾶν αν, ϑιρωπτῶς λαμξά- 
ΑΡ ΟΣ ; πϑλονς , ΚΑ ΡΟΣ 

γογζρις κ χελον ὧ ξύλα, ὃ αὐὐοζυγια ὃ ξωώρων 
«“ ( “ 32, ͵ λ . λ κ ετερφε (οίαύτει αἰ γϑνταί τε χα νέμόνϑινα, χα) ζῳ, 

κυθόσω αὦ ἐφορωνες ἐδόκοιω καζαμάμθειαν 
μμεϊεωθαζονϑμον ἢ καπγονὴ χϑνιορτόν᾽ ἐκ πά- 

ε 7) ἐ 6 «“ " ᾿ 

τῶν απτλυτων ἐγίγγωσχον, οὶ Εἰ ἢ [πουκπλη- 
͵ ἊΝ ͵ ΩΣ ͵ὕ Ὅλ δ , 

σιον Ὁ φραπευμᾳ Ὑπολεμίων. φύθὺς ὅν πεμι- 

πᾷὸ σχοπαρχης ζινὰ αἴηῶντα ζιῶτα ᾧ Κύ- 
εἰ... ͵ 

ρῳ.οδ,ακουσας (ῦτα, ἐκείνους μδὺ ἐκέλάυσε 
Ν Ἵ ᾿ 7, ͵ “5 ΣΝ ἈΠῸ» 

μι Ὁ »ϑυονζᾷς ὄχι ζαυταις Ἐ σχοπαῖς, δ, τί αὐ ἀεὶ 

χανὸν ὁραΐσιν ὀξαγγνήν' τάξιν σ᾽ ἔπεμψω ἐπ- 

πέων εἰς Ὁ “δ ϑοϑεν,νὸ ἐχέλάυσε πάροϑζεσαι 

συλλαζῷν τινας τσ λϑὰ Ὁ πεδιον αὐθρωπτων, 
ὅπως σοιφέςερον. (καϑοιεν Ὁ ον. οἱ κἂν δὴ ζᾳ- 
ἀϑείῆες πῶτο ἐκορα"Πον' αὑτὸς ἢ ὦ ἀλλο φρά- 

τευμα ἀὐτο: καϊεγωσαζεν, ὅπως “«ἰδχοκά ά- 

σαινΐο ὅσα ᾧοτο γοίεῦαι, ωρὶν πϑύυ ὁμοῦ ἐξ). 
χρὴ πσεϑότον μὃρ ̓ριςᾶν παρηϊγύησεν, ἔπειτα 
5. »ϑμονζᾷς ὧν ταὺς τάξεσι Ὁ τ δα ληόνϑυον 

- ᾿ : ἜΒΗ - 2 ΔΝ Τὴν ͵ στοάογδτα. Ργϊπλαπηνοτο οἀϊχίτ,ντὶ ργδη- Γ) πνοήν. ἐπεὶ δὲ ἡρσάφησαν, σεεψεχοώλεσε αὶ 
ἀεγεηῖ; ἀεϊηοντία!ς ἰῃ οτάϊ δι πλαπα- 
τοητ, ἂς ριουάογοης, 4υϊ ἱπιρεγαγεζατ, 

Ρτγαηίι χιπὶ εἤςπς, εααίτιπι,, ρεάίτιμπι, 
σαγγαηι ἀἰπσε5, αἴ; Θτίλπη ΠλΔΟἰ ΠΑΓΙΙΠΊ, 
ἱπηροαἰπιθητοσιπη, ρΙδιξτογιπι ρτς βέξος 
σοπηοσααίτ, ΗΙ ἄπτ ςσοπιςηίγεηζ, πῖοεθα 

48] ἴῃ ρῥἰδηϊοίομη Ὁχοσγγογαησ, Βοπλίῃας 

σοπιρίἐΠοπίος αἀδισέραης. Οππλημς ἃ 
ΟΟὐγτο ̓ τοσγοσαγοηταγ!), 481 σάρτὶ ογδητρα- 
Ἰοθαητίε μοίξίππιοχ σαίεγίς οἵα ας ργοσοῖς 
Πῆϊς, ραττίπι ραϑυίαγιπη, ραγείπα Πρ ΠατιιΠῚ, 

ΡΓΟρτοῦ Ὄχεγοίτιις πλ]τἀΠΠ 6 ΠῈ ΟΠ ΠΙΌτα 
εἴϊε ρεπυγίαπι. Ουρι δα ἀττ|5 Ογτις : Ετ 
υδπῖο, ἱπ4υῖτ, ᾿Πταγ4}}0 ΠΙης ἜΧεγοῖτας 
ΔὐοοΡαγαίδησας ἀτι45,αἰππτ1}}1. Ηἰης Ογ- 
τις: ἀπ ἄς ποῦς γαῖ, Παίς, αρια ἱρίος ἃ- 
ΠΙ4ιἴ5 τατηοτ ὁ Εγατ ργοξεέϊο", ᾿ηυίιης, δὲ 
αι ἀοπη τηαρηι15; Πἰμπλ γα τα γος Δ ΙοΠΪΓὸ, 

ἱππσέων χαὶ πεζῶν χαὶ δ κα των πὸς ἡγεμό- 

γα;, χαὶ τ μηχϑμών δὲ χαὶ τὴν σκάυοφό- 

ρὼν τὸς Θρχονζεχαὶ Μ φέκαμαξών. χαὶ 

οὗτοι «Δὺ σζένήεσαν. οἱ δὲ καζασδρα μιόντες 

εἰς Ὁ πεδίον, συλλαξόντες αὐ,ϑοϑπτους ἤγα- 
πὶ ΠΝ ᾽ ι ε "]: γϑν. οἱ δὲ Ἵ ληφϑέντες, αἰερωτώμϑυοι “ἰπωὸ συλληφϑ ὦ 

τῷ Κύρου ἔλεχϑθν ὁτὶ Ἔπὸ ἢν φραΐοπέδου 

Τ εἶεν, θϑεληλύϑοιεν δὲπε ἐνενὰ 

Ἃ ᾿», - 

χαζι ϑζᾳ γὸ Ὁ πλῆθος ὅ΄ ςρατῷ ἀσϑῤια πούύ-. 
ᾧᾳ ἐξ) καὶ ὃ Κυρος ῦτα ἀχούσας, πόσον ἢ! 
2, 

ἔφη, ἀνιεξῖν ολθενδὲ Φεράτέυμα; οἱ ἔα ΤΑ Ύν ] 

λέρον ὡς δὺο “ἷρδασαϊγας. ἔχε ζύποις ἤρε- ὅπη δύο 

τοὺ Κῦρος ̓ ἡμίδν σὴ. ἔφυ, Ἄόορος τίς ὦ παρ᾽ 

εἰδζς;ναὶ μοὶ δι᾽, ἔφασαν, καὶ πολιᾷ γενωςεῖ- 

.»ὺς 

Ὧπ χιλὸν, “ὦ ΦῸΝ ἣ 

οἱ), ὄχι ξύλὰ, παρελθον]ες ς “«ὐδοφυλᾷ- πι ὭΣ ] 

"ἡ 



ἘΓῚ 9 ΓΟ ἌΓ Ε ἘΒ ΕἸ Κα  Υ' 
ἔφη ὁ Κύοος, ἢ ἃ νεϊᾶ βγορς δ οΙοιίς. Οὐ ἰρίταγ» αἷς γι δ ᾿ ἢ ΄ : 

γὺ: ἢδιη τὲ παδοςιόγίες. τὶ ὀξιυ; 
3, ΕΣ σῳ δι... ͵ 

χα ἔγαθον ἀἰχοϑύονϊες; (τῦτο δ); ἐπήρετο ΣᾺ 

πκοϑντῶν ἕνεχϑ) οὐ μά δία, εἰ τὸν οὐκήνοι, οὐ 
ΡΟ ἢ ΔΝ ὈΥΧ ὦ Ι »ὖρ 

αϑὸ δὴ γὲ ἔχαηθϑν 5 δλλὼ χαὶ μαλφ, ζευιωντο. 
Ὁ « ͵ ἕ ᾽ ! Ἶ 

γε σ᾽, ἐφηὸ Κύρος,τ ποιούσίν; οὐκιτου σονται, 
3, δ θεν ἢ ΟΡ ΑΡΑΆΝΣ ΔΕ 
εἔφα δ᾽ὰν χε ἀϑὲς δὲ χα ποάτίω ἡμέραν Ὁ αὖ- 
σ-ὧλν ΄-» ᾽ . ς ῃ ͵ γῇ ε Κά 

“ΤΟ Το ἐε οῆον. ὁ δὲ τα ων, ἐΦη οΚύρος, 
) Σ 2.2 ξ “ἢ λ 

αἰ ὅθην; οἱ σ᾿ ἔφασαν, αὐτὸς τε Κροισος χϑὴ 
᾿ τΒ « Ἄν ἐν ας ΑΕ ͵ 

Ὑτοὼὺ αὐτῶ ἕλλξωυ τις ἀνὴρ. Χϑ ἀλλος δὲ τὶς 
. τ ΕἸ Π ΔΕ ΣῚ ΕῚ ς 

ὔϑος ὥν μϑυτοι ἐλέγετο Φῦγας εἰ) παρ ὑ- 

ἀδιυϊχαὶ ὁ Κύρος εἶπεν" δολ᾿ ὦ 24 μέγιε, Β 
λας μοι αὐτὸν "βμοιτο,ὼς ἐγὼ βούλομαι 

ν Ούτου τὸς μϑὺ αἰχμαλώτους ὠπαγήν οκέ- 

λάσσεν, εἰς δὲ τὸς παρϑνζῷς ὡς λέξων ἢ αὐή- 

γάτο. ο Ουτω δὲ παρξω ἄλλος αὖ τὐϑᾳ τὸ 

σχοπᾶρχου, λέγων ὅτι ἱπώεων ζῴξις μεγάλη 

ον τωΐπεϑδίῳ πυφοφανοῖϊο.χαὶ ἡμεῖς υϑὺ,έφη, 

» εἰκα ουϑρ ἐλαυνάν ἀὐύζις βουλοόνδύοις ἰδεῖν 

τόδε Ὁ ςρώτόυ κα. χαὶ ὙΣΡ ΤΣ τὴς γάξεως 

[ὐτης ἤκώλλοι ὡς τριάκοντα ἱπαεῖς ἢ συ- εὐὐχνὸν 
ἢ αζοε- 

ν ᾿ “" Α «Οὐ 4 

᾿ΝΝ Οιξήμας ἴσως βουλόνϑμοι λᾳξήν, ζω δοιων- 
λ , τ ᾽ ) ς- 

᾿ἔφη καὶ ταὶ, τίωυ σχοτιζευ. ἡμής δὲ ἐσμὲν μία δέεχας οἱ 

ν! 

μι’ 

αὐτὰς 
᾿ ΘΗΝ ἔπι Τ(ύτη τῇ σχοττῇ. χαὶ ὁ Κίώοος οκέλά.- 

ἃ σκοπῆς σε ΤῊ ταΐϑὰ αὐτὸν ἀεὶ ὀντων ἱπαέων ἐλοίσαν- 

ὡς αὗσπσο τίω σχϑπτζωὼ ἀδήλοις τοῖς “Φσολε- 

Μίοις αἴεμίαν θγ4.. ὑτὸμ δῇ, ἔφη," δεχαξ ἡ 

ἡ κετέοφι λείπ τί σχϑπτζωὼ, ὀξαναςαντὲς 

Ὠχϑκοϑετοῖς ὀμάξαινοισιν ἘΧῚ τίω σχϑτοζωῶ. 

ὡς δ) ὑμιὰς μὴ λυπτῶσιν οἱ Ἔσο τῆς μεγάλης 

1] 

τσ, απ [ἃ ἁυἀἰ τ, σις απο οά 
αυξάςπι σοι σαι αι γοας, αὶ αάδὲ 
ἐάπτ Νὴ ρτοξοέζο,τοίροπάςπηι Π|, πο 18- 
πο βαπάσθαης, (δ Δα πιοάιη οὐἰαπῇ δηχ 
οτάῃτ: Ἰἀπηνεγο, αἰτ γε, χα! γόγιπι ἃ- 
σαητὸ [ εἰςέξας οοξιαι Παοταγ,αϊπητ, 
τας ἴῃ Ποστιιηη ποτὶ, ἔπι ΠῸ ΔΙ ξδστίας 
δᾶ οσσιρατί ξαογιιῆτ, Ετ 4ἰς δὸς ἐπ γι 
Οὐαίας ἰρίς, πααθίππε, ὃζ σαπὶοο αγασας 
αιυ!ἀ4Π|,ὃζ ΑἸτπ|5 4 4ἀπὶ Με α5, αι ἃ νο- 
Ὀὶ5 δ η1Πς τγαηδέαρσα ἀϊσεθάτιγ. Νὶ ἐγαπι ὁ 
πιαχ ΠΟ [πριτοῦ, αἷς γγιις, ντηᾷ οἴπη οα- 
Ρίατη,ντι ἀεΠ ἀεγο ϑοοιηάιπιῃ ας ἀθάποὶ 
σαρτίιιος Πα ΠΠ1τ, ὃ δὰ οο5,4αϊ φἀογαητ, α{] 
ΑἸ α 4 ἀϊξξατιις, (ς σοπιιογεῖτ. Ιητογοα ἡ1- 
ἀλπτἈ] 15 α ἰρεοι]άτούιι ρεςςεέϊο αἄοταῖ, 
αὶ πιάση ΘΕ τι ΠῚ ἀσηηοπ 1Π Ρ]αηϊοὶα 
αἰσεθατ οηίρίοὶ. Αἰς πος αυ!ἀςπι, τη φαῖτ, 
{α(ρίςατπηιιγ θοὸς ργοις ἢ! (ἐπα ἴο σοπτξρλης 
αἰ ππης ἐχογοιην. Νάπ ἀητὸ Παπο τὰγ- 
Πγατη 41] ἐ]αῖτας ἔστε τε σίητα σο]οτίτου ἃς 
πο μαητατ, ὃ υάοπνεγίας5 πος Ἰρίος;ἔοτς 
ταῇ!ϊε φιιοά Πᾶς ἰρεου!άπὶ Ὀσοιρατῖο να] ηῖ, 
{ αυΐάοπη ροῆπητ. ΝΝῸς αἰπτξ ἴῃ τξα ἐροσυ!α ͵ Χ ! 5.» Χ 

χνώ:ς Ἔ χσδϑςελαόνοισι, χα, Ἴμϑύτοι κατ᾿ αὐ. Ὁ τἀτιπιπιοάο ἀδοοῆη {ππλ1|5. Ἐκ γεας ποη- 

ΠΌΠ]Οὁ ΟΠ Εἰτος εχ 115. “ιιο 5 (ΘΠ ρδγ οἰγοιιπὶ 
(ς παῦδεῦδας, ργουο (Ὁ ̓ ρίαπα να; ἰρεςι- 
ἸΙατι τα οτ, ἀσαὰς τὰ υ!είσογο, ντ αὐ Ποί- 
θὰ ποη οοπίρίςετοητζαγ. Ὗ δ᾽ νογο, ας, ἀ6-- 
οατῖα Ποίξγα ἰρεσι ἀπὰ ἀοίετιιογίς, τα πὶ γὸς 
ΕἸ ΠΊρΡΘΠτοΒ ΟΧ [Δ Π6115., δος ἰπιἰαάττδ, αὶ 
ἐρεςσυΐαπι σοπίσεπάεεϊηξ. Ατα; νῦνος πλὰ- 
σααηι {164 ἀσηλοη ΠΟ ἰχἀατ, ἐστοάοτςο τ, 
ἼπααΙτ, αἀποτίας πος Ἡγιξαίρα, συτη πα ΠΟ 
5 σαι ΡῈ ς, δέ ἰὴ σοπίροέξαπι Βοίξηις α- 
ΘΙ η]ς ἀἀποτίο ἃσπιίης βεγρίέο. ΝΝεσια- 

ζᾷξεως ᾽ αὐτεξελϑς σὺ [ἔφ»»Ὲ ὦ Ὕκταασα, Ὀαύλαι νογο ροτίοηυατγὶς ἐσς νίαπ Δα Ἰοσὰ 
λῚ ΄ ͵ Ρ λ ν,) 

πίω χιλιοφτω δ ἵπσέων λαξων, καὶ - 

ἐνανπος Φανη)ι ΤαΣτίος τῇ ΤῊ πολεμίων (ξ4. διώ- ; 

ξᾳς δὲ μηϑα μιὴ ἐς ἀφανὲς, δλλ ὅπως αἱ σχϑ- 
“πα σου διἰϑιυδυωσιν Ἐχιημεληϑεὶς παειϑι. 
αὐ δ᾽ ἄφφ. ὀμαΊείνοντες ζὰᾷ 2 δυξιας πσϑ9εε- 

λαῤνωσιν ὑμῖν τίνες, δέχεαϑε φιλίως πὸς α"- 

δρας ὁ μὃὺ δὴ Ὑζαασὰς ἀπιὼν ὡπλίζετο οἱ 

ὃ αἰ πυυρέταὶ ἤλαυνον φύθιξ, ὡς ἐχέλάυσεν: ἀ:- 

πϑυτὰ δὲ ἀὐζῖς καὶ δὴ οτος ΤὴΜ σχοπτῶν Α δφ(- 

ἀσα- στωὺ τοῖς ϑεροιποίσιν, 
Ἀσία ὄχοττος ξ ἢ φυλαξ Φ σοεσίδὸς γουναηχϑφ. 

“ ἠκ κυ, ε " μ ! 3 

ἤκουσίν ὁ υδῷ διχὼ Κύρος,ὡς εἶδεν, αὐατγίηδησας Οὐ» 
ῃ" 

Φ ἐδρας αἰ πυιζούτα πὲ αἰτῶ ὦ ἐδαξ,ῶτο" οἱ δ᾽ 

τ δὶ πὸ ρετρεξξα, ᾿ς νδὶ οσἰγαιιοτίς, ντίρος 
σα]α σοΠ οτος πτιγ, αδίσοαίτο. Οιοα{1 οὶ 
{δἰ ατῖς ἀοχειῖς αα πος δα πς πα πτιὶγ δος 4-- 
τηλητεῦ ἐχοϊρίτε, Ἤγιξαίρας ἰτααις ἐΠτο- 
ἄεῃς ἀγπῖα {ππτεραῖ,, ὃς ἀἀρατίτογος ΟΥΥΣ 
{ατίπι, ιιε πλδάπηο ἀτηπι τη ροταγαῖ, Δ  Π6- 
Ὀαπτιΐ: 4διι5 Αγαίρας οαπι ΓΑ μλ]ῖς οἷς ἔ: λρρω 
Ρίας ἰρεςυ]ας σσουγτίτ; 15 αὶ ἀπ ἀτπὶ Ἐχό αὐ νοι μά 
ΡΙοτγατοσ πα ΠΠπ|ς ἄϊεγασ, ϑυήια: πλ] θεῖς εἰι- ΤΡ αν 
(τς: Εππὶ τις νενταϊτ, ΟΧ ΠΠςἢς αἰ ἰς]-- 
ἴα, ργοστοίϊπις εἰ εἰ ὁδιυήίαιῆ,, ἃς ἀεχισᾶ 

ὁπεμφϑεὶς πάλαι Ε ᾿ιοπχίποπι ΟΧοορίτ. ( ετογίς, φαΐ 1 Π1}Πο- 
τα πη (οἰτεηξ ; {προτὶ τὸς ογαῖ, ντὶ ραν οἱ 
ετεαὶ, ἄοπεο Οὐτιίς αἰτ: Ὑ ἐγ σρτίτηας πὸ- 
Οἷς αἀιιξηϊς. απο; Ναπι (οἰγε ἰαπὶ νηΐ- 
πογ Ποπλποα., Ζαυϊά ἔδσογῖς., ἀοθθητ, 

3 « ὶ ΕΡΨ' ᾽ 5 ες 2. Ὁ. ῦ ὟΣ, ᾿ 

ἄλλοι, ὡς εξ εἰχος μηδὲν εἰδότες, ἰκ πεπληγμένοι ἤσαν τῶ πραγμαῖ,, ἕως ὃ Κα ὅρος εἶπεν 
; ς “ δ γ. 2 " ΓΚ Υ) Ἴ ω ͵ ᾿ Π ᾿ ͵ ᾽) Μ 

αὐδρες φίλοι, ἥκᾳ ἡμῶν αὐὸρ ἀφιξος. γιοῦ γ᾽ ἤδη πόρζῷς ανιϑερπὲς δά εἰδέναι (ῷ Ὥυτου ἐργαῖ: 



Βῆο[ ων 
4 μ4ηἴ4 

3 τῆ 

φορία. 
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γηϊάϊπα πο ρηγοτις, ἀΠοεἶπιε: (ς ἃ τὴς ἔπῖτ 
ΔὈΙοσατιις, να Βοί τοῦ. Π4αϊάο σορηἰεί5, 
ψογα ποδίς γεέδεγοι Τιδὶ αιπάξ αὶ Αταίρα, 
αι: ροΙ εἴτι ἔπ πα, πλ 6 πλ}1]; ὃς σα τἰ δ οι 
Ἰηῖ5 οπγῃΐθιις. ργβίξαθο: νοϑβ αὐτῷ σαι οἱ Ε, 
τς 5, ἀππο, νε ν]γῇ ἔοττξ, οποτε ρτοίε- 
4αΐ. Νάτη σοπηπλοάϊ ποίξγὶ σαιη]ἃ τιῖπι ρε- 

τίσυϊο ς ἐχροίαϊς, τὰ π ογ ΠΛ η]5., απο στὰ- 

πᾶθατιγ,σιΐραπι(υ{ξἰπαίς, ΗΠ οἷς νοτὸ Αὐτὰ- 

ἔραπι νηϊμογίι (α! αταητος δπιρ! οζξο θαητιιτ, 
ἃζ ἀεχιτῖς οχοίρίεθαητ. Οτμππὶ δατειῃ α- 

χι οι Ογσιις, (εὶς ἰπὰ Πτοσῖι ες : χα (οἱ- 
Τα πος τοίοτι, ἰπΖαΐτ, παῦγα Ποὔ 5 Αὐαίρα, 
ΠΟΖῈ6 τὸς Πο[ξαπὶ ργατογ νογίτατοηι ἐχ- 
τοηπα. ΪΝαῖα ΠΊο] 5 Γπογίτ, πος αὐ ίσγατος 
τηαίοτα, ἀοἰπάς πίποτγα ν᾽ άεγε; ΠυΔπ|88- 
αἰτῖς ἡνϊποῦίθι5., πιαίοτα γερογίτς. Επίπι- 

ποτο, ίπααιτ, Αταίραβ, ορεγαμῃ ἐς ἀϊ, ντ τε πα 
αιι4π| σουτ της ρορποίςογοῃη. 'Νδπὶρτα- 
(ςῃς ἰρίς οὐ ΑἸ "ἰ5 ἀςἸςέξιιπι οουαπὶ Πα, 
Τα ρίτατ, παυῖς Ογτιι5,Π0 ἢ Θοταπὴ πηοο 
ὨαπιοτιΠ1,(6 ἃ ετίλπι οί εἰ γατ πε το μα 5ὸ 

Τοπεοο ρτοξεέζο,ϊη΄υῖτ Αταίραβ, αι εἰ- 
Ἰδηγ, 0 ραΐξο ργο πη ἰηἶτο σορίτές. Τιι 
ταπιοη, αἷς γι, ρΥΪπλιηλ ΠΟῚ5 ΘΟΓΠῚ 
ταυτἰτ ἀϊοτη {πππηηχατίπ οχροηίτο. διιηῖ, 
Ἰῃααίτ,οπληε5 ὃζ ροαίτα5, ὃς ἐχυίτες, Πς ἴῃ- 
Πειᾶ!; ντ ἀςῖοὶ ἀξη τας τγίσε πος σοητίπε- 
αἴ, χοορτὶς Ἔσγρε5. Οςσιραητ δατοπὶ ἔα- 
το ίρατίιπι αιδάτασίητα [λαϊοτιιπι. Ετο- 
πΐτη δά μλοαμη1 πλμἱ οἰγας ξαϊτ, ντ αιιᾶτι!πη 
Ἰοοὶ οσουρατξι, (οἴγθηγ. ξργρτι! νεγοίαδ- 
ἰςοϊγγας,αο ραξεο ππγιξει της, ἀἸοίτο. 
Αἰεθας επίτα, Ἔχοερτὶς ΖΕ σγρεῖῖ5. 'Νηῖ- 
τι ἢο5 ἀσηππι τη}]ΠΠππὶ ρεαςέξι ἢς ἴη- 
γιαεθαητ, νὰ φαα!θοῖ ἀθηιιπη ΠΥ] τι πὶ ἃ- 

ΧΕΝΟΜΙΜΜΗΙ ΒΕ ΠΝ 5. ΤΆ ΟὙΕῚ 
Ηϊεπο4; ν]αταγριταάϊης νἱέξι5, Ποα: ἕού- ἃ ὧπ οὔτε αἰο,φοὐ Πηϑεὶς σα οϑενὸς ῳχεῦο, οὔτε 

ἐμὲ φοξηϑεὶς, δλλ αἰ πυ ἐμοῦ πεμφϑεὶς, δ. 

“πως ἡμῶν κκοιθώνζᾳ “τῶ πολεμίων σαφώς τὰ 

ὀγτα ἐξα [γειλφεν.ᾧ μϑὼ δξζω ἐ γώ σοι αὑσσεσο- 

μέ, Αράασα, μέμνημαὶ τε ὁ οἰποδάσῳ 
σεεὺ ζύτοις πάσι. δίχαιον ἢ) ὁ ὑμαζ ἀπόρμζβε, 

ὦ αὐϑρξς, τῷ τνὰ μὰ ν ὡς ἀγαϑὸν αἴδρα. ἔχὶ 

»ὺ τω μετέρῳ ἀγαθῷ ταὶ ἐκενδχουάυσε ὼ αἰ - 
τίαν αὑσέσεν ἡέξαρυνεῶ. οκ αὕτπου δὴ πὸμ- 

τες ἡασαζονῷ Τ' Αροίασὸμ καὶ ἐδυξιοιῶτο. εἰ- 

Β πον)ος ἢ Κύρου, οτι ζύτων μϑὺ ἅλις εἴλ" ἃ δὲ 

χα οϑς ἡμῖν εἰδέναι, ζιῶτα, ἔφη, διηχϑ ὦ Α- 

δϑίασο, ζαὶ Ἷ μυιδὲν μεείου τῷ ἀληϑοις τὰ “ὦ μοϑδὲν 
ἤ ͵ λ 7 ) 

πολεμίων. κρῴῆον γὸ, μείζονα οἰηϑενζᾳς μείο- 
»ΟὟὙἫΟῈὋῈ ὦ 3 « 

γα. ἰδὲιν, ἡ μείω ἀχουσωΐζᾷς ἊἈμείζιγα 406.- 
λ ἃ, ἢ ε “ - ͵ σκάν. χα! μά, ἐφηὸ Αροιασας,Ἷ ὡς σαφέ. 

ΝΟΥ ἂν ἃν ΓΑ Ω ᾿ ͵ ᾿ 
ξατα Ὑ αὖ εἰδείζωυ,ἐπτοίοιου" σεενεξέτα“Πον γὸ 

ν Ἔ Ως εν . δ Ν) « 
παρὼν τς σὺ νυ ρα, ἐΦη ὁ Κύώρος, οὐ 

Ἀ απ ͵ “" ᾽ Ν ᾿ Ε: Ὁ σλυϑὸς μόνον οἰαϑα,, δλαὶ ἡ πίω ταξιν αὖ 
ιν Ἢ λ {3} 9 ς 

Τρ; εγὼ μδϑὸ ναὶ μα δὶ᾽, ἔφη ὁ 
(ως Δ σνοοιοῦται τω μαϊχέωυ πποιέοϑαι!. δι, 

«“ ΕΣ «ς ῦ ΄- . εν "» 

οβκϑς ,Εφη ὁ Κύρος, Ὁ πληλος ἡμῶν ποξῶτον 
ὄψι 5 χϑὺ ᾽ ΤΊ 

εἶστε ον) χεφαλανῳ. ἐχεινοι ζίμω [ἐφ»»Ἔ πὸρ- 

τες τε α γμένοι εἰσιν ἔχι πριίχοντα Ὁ βαϑος 
Ν ἂν λ εὖ :: λ ) , “- 
πεζοὶ Ὁ ἐσεῖς, πλιζου Τὴν αἰγυώλιων. ὅ1Τοι 

σι Ταπέγρεσιν ἐμφὶ τὰ τεῆα οοἰχούϊα ςπιζε. Ἡπί 
πόρυ ΣΡ μοι, εφη,, ἐμέλησεν, ὡςὶς εἰδέναι ὁ- σιν 

͵ “ ͵ πὸ σὺ ἢ » 
πόσον καταχον χωθκον. οἱ εἰ «ὐγυτῆιοι, ἐφη ὁ 
δ τς ΡΟ ες ᾽ ἤ , ," Κυρος, εἰπεπως εἰσι τεζῳ γμμένοι; ὅτι εἶπας, 
πλξὸ ΤῊ αἰ γυτηίων. τότος σὴ οἱ μιυφκαι ῥα 

οἷεϑβ ἐπ σεηοπος οἵδε ἀΠροίτα. ΙΝ ατη ἀοπιὶ Ὁ) ἔτατηον εἰς ἑκα τὸν πϑυΐζᾳ χῆ Ἐ μυειοςτὼ ἐ- 
αυοσις δὲ μαης ογαϊηιιπι ἰεσοηι εἤς ἀϊ- 
οοθαης. Οτγοαίῃς ίλης ρογαιιατη τηαΐτα5 εἰς 
οὐςοίπε, νι πος πιοάο ᾿ηἰπγπογότατ. Οαἱρ- 
Ρερβαίδηροηι {παπὶ ἢ οχγξαογενοίεθδσ, 
ντ ται ν]τγα ἜΧΘγο τα πη ΟΠ σ! ΠΊπης ροστῖ- 
Θατγετατι τ πα πη ὈΓΟ 1, αἷτ Ογτγιι5, 14 σ- 
Ρίεθαιὸ Εαρτοίεέζο 4 σδιηα, ντ ἐχίαρο- 
ΤΑΏϊΟ σΟΡ [45 [185 πιυϊτταἀϊπης οἰγοιπη4- 
τοῖς. Ετ γι: Ατ ΗΠ νι εεῖηι, αἵτ, π ἀπιπα 
εἰτοιπηάαγε νοϊπητ; ᾿ρίπηετ οἰγοιπηάξειιγ. 
δοά εηΐτη ας ἐς τα διατὶ εχ γα εγαῖ, αι - 
ἘΠΠΊ5. Ὗ Οὔ 5 αὐιτα πη. ΠΟ  ΠΠ]τΟ 65,114 ἔΔ-- 
σἰεηάμπι δεῖς, Ρο[ξοδηϊαπι ἢϊης άπ αθῖε- 
Τἰτιδ τη) ΕΠ ποτ πὶ ἀτηα τ πιν οἰἔγα ἰη(ρὶ- 
οἷς. ΝΝδπὶ (πρεπυτηςτο εχίσαα τὰ ἀεῆοί- 
φπτο, ὃς νιτ δ ἐπ ας, ὃς σαγΓας ἐπα {1115 γε - 
αἰτατ, Οστας αατοιη τπαης, ἀππὶ Δογα ΠῚ ἐρὸ 
ΣΟΙ. ΡΟΓγΑΘ ΔΙ; ΒΕ ΠΔΠ ΠῚ δέν ἰγῖ5 δζ Θα15 νο- 

, γνν, ᾿ 5" 2 72... ᾿ 

Ἀαφην. σ΄ τὸν »ὺ σφίσι κ᾽ οἶχϑι γέμων Τέφαξ ἐὴ ἔρια 

Τὸν ταξεων. κα ὁ Κροῖσος μϑύτοι μαίλο. ἄκων 
σεενεχώρησεν αὐΐδις οὕτω τ Πεοϑαι. ἐξούλεζ 

γὸ ὀτισλάφον κι πύρφαλα[γῆσοι τῷ σού φρα- 
τὐὐμαῖος. πσδς τί δὴ, ἔφη ὁ Κίοος, “πο χι- 

ϑυμδ, ὡς ναὶ μοὶ δι᾽, ἔφη, τω αἰϑεῆῷκυ- 
κλῶσοκϑρος οὐ ὁ Καὶ ύρος εἶπεν δὰ ὅτοι αὐ εἰ- 
δέεν, εἰ [οἱ ῬΕκυκλέκϑμοι κυκλιωθάεν. δλλ ἃ 

μῶν Ὡῦϑοὶ σῷ χαιοὺς μαϑεῖν,ἀκυηχϑαμϑυ ὑμαξ 
Ὲ δι, γεν ὦ αἰδρες οὔποτ πτοιᾷν, γιοῦ μϑὼ ἐπειδλὺ 

οὐϑενδὲ ἀπελϑνε, ἐχτσκέψαοϑε ὦ τὰ τὴ ἵπ- 

“πῶν, καὶ τὰ ὑμδμαυαν ὀστλα. “πολλαίχις »ὃ 

μικρῷ οὐγδεία, ὦ αὐὴρ χαὶ ἵπατος χαὶ τέμα ἀ- 
χεθον γίνετει .αὐσιον 5 “οϑοὶ,ξως αὐ ἔγω ούω- 

μϑφντοεῶτον μϑρ 2.6ὴ αἰριφῆσει ὸ αὔρας καὶ ἵπ- 
ποῖς, 

» εἰδείίω 

Αρφίασως, χαὶ μια ὅδιν 

, 
λάοσχου 

Ἰοωρᾶτε 
δα. 

Τὸς αἱ ἃ 
σφόλε αἰ 

ὃπῦσου 

φσράτευ 

ἂρ τί 



Ι 

Ι 

(Π| 

᾿ἐβοδεῖ, λάνῳν, τοῖς 5 ἈΚ κα χυνουδύοις ἀπφλῷν ἰδιυραΐς' 
 κ' 

μαλακυ- ζῴῳ δὲ τς φρέφν"), τὐδ98ιδόνα; ϑέλων, ϑαιγώτῳ 
νομένοις 

-- 

ΓΑ Υ̓ῶΙ ΣΟΤΕ. ὦ ΒΕ Β ὉΤῈ 

οιφι οητως δὴ αὐ νδώθῳν χαρὸς ἀεὶ ἢ Ν μὴ 

Ούτου ἡμῖν ἐνδέη᾽ ἔπφτα ὃ σὺ, ἔφη, ὦ Αροί- 

δα, Ὁ δξιον κερᾶς ἔχε, ὡςϑοχαὶ ἔχφς, ναὶ οἱ 

ὀλλοὶ ἀυοίαρχοι ἡ γεῶν ἔχεϊε. ὁ μιν γὸ τῷ ἃ- 

ὑγώγος ὄντος. ΟΣ ΘῈ] ῬΡ ματι ἐτί χαίδὴς πὼς ἵπ- 

πυςμεζα ζ( γγωύα). πὐἰρβαϊγείλατε δὲ τοῖς 

- (ᾳξιαῤχω)ς ἃ λόχασρις ἐχὶ φωλαγίος καϑὶ- 
σα, εἰς δύο ἔχονᾷς ἕχα τον Τ' φῥχον᾽ ὃ 8. 29- 
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ἃ (δεπάμπιπι οτος νὰ συ ζατ! ᾧ ταπλάθπι Πετὶ 
ορροτγίσηιηι πιοτῖς, ἴῃ οο μα ἀθῇοίαπλι5. 
Τεϊπάστυ, παῖς, ΤΑταίρα, σοῦ ἀοχεσῇ 
οὐσείποτο, ντὶ πη Οὔτ! 65 : [[4οπηηιι σα: 
τεῦ! ἀσηιτπι ΠῚ} ρτα ες ἐπὶ (γιατ, “δ ἢ 
πιπο]οοῖ! οὈτίποτία. πὶ ν Βὶ ργα]ο οοπ- 
στοαϊππάᾳῃι ἰδ, πο ἱπηξξι πὶ οαπῖν} }0 
ἴῃ σαττα σδιηοάς πλατατὶ ροῆπης. Γ)οηθης- 
τίατο νοτο σοπογχίαην ἀπόξοτυίθιι ὃς ργαξε- 
δεῖς πλαη ρα ]ατι5, ντ ἰπ ρμαἰαησα ΘΟ ΠἘΔηῦ, 

χὺς ζῶ ἔχαςος εἰχοσιτεῆα ρέφικαὶ τς εἶπεν {Πρ ῸΠς πγαπίρυς ἠδ πῇς δὰ ἄτιο5. Ετλησ 

μυδιαῤγων' ἡ δοχοῦ υϑρ σοι, [ἔφη, ὦ Κύρε ̓ - 

χϑυαΐς ἕξαν εἰς ξσώτος τεζαγμένοι κσϑϑς ν 

βαϑεῖαὶ φαλουΐα; ὁ Κύρος εἶπεν αἱ ὃ βα- 

ούτεραι φόνα (ἐς ἢ ὡς ὀϊικνφα τοῖς ὀσλοὶς 

“τω Β 

Δατοπη {{ΠΠ| Πηα τ! ρῸΪ ΠΉσῸΪ]Ι τ ΠΠτπιπὶ γἰρίη- 

τί φιιαταοῦ. Εταυίάαπι ὁ ἀθπιιπν ΠΉΠ]} δὰ 
ΡΓα ςέεις,ἰπαυ τι π ν᾿ ουπαγοθι Ογυς,Π-- 
“αὶ 6 τη τοῦ οὐ ἸΠατὶ {Πλτι5., φάτο τίι5 τα τ 
ἀςπίαπι ρμαίαηρσεπι (π οέξαγὶ ὃ Τ τη Ογ- 

σοι, ἵ- δ ογαντίων, ἵ τ σοι δυχούσιν,ἔφη, τὰς πολε- τα: 51 ἀδηΠοῦος ΠπῸΡμαΐδηρος, αἰτιτδπη 
φη, δὸκ - “ 

εν ἢ 
τὸς πολ. κδὺ 

- 

αἰας βλατῆφνη τὸς συμμάχους ὠφῇν; ἐγὼ 

δ ἄρῃ, ἐς ἑν ούσνο δου Οἱ γὸ,ἐΦη, ες εἰς ἔχουτον (ουτύς οττλιίας εἰς 

βυοίας αὖ βαλοίμζωυ μαλλον τεζαηϑα! ὅτω 

»ὸ αὐ ἐλφυχίφοις μοιχοί θα. ἀξ όσων αϑρ τοι ἐ- 

γὼ τ φλίατία βαθωνώ, οἰ ομ( δ] ὁλζυ ὄγερῃϑν 

ὼ σύμμαχον ποιήσάν αὐτο ἑαυτῇ. ἀκοΐιεας 

"ϑὺ κι τοῖς θωρᾳ χόφορφις παάξω, ἔχ: 3 τοῖς Ω 

χοντίςτεῖς τοξοζς. ζούτευς γὸ “ορῷῴτοςαᾷς 

μϑὺΤαὐτις ταζῆοι, οἱ ἡ αἰὐδζι] ὁμολοορύσι μη- 

δειαίαν μουχζω αὐτί πσομήναι οὐκ χήοϑς:ωρο- 

(εξ ληυϑύοι ὃ τὸς θωφφικοφόρεςς, ὑϑυϑσι γε" 

νταγηλὶς δά Ποίξες ροΠιητ ροτιησοτο, φαϊᾷ 
τὲ ν᾿ ἀξειγ ποι τις αάξοττο ἀλπληὶ, αυϊά 
(οςοἰῖς σοταπλο 1 Εσυϊάοπι, αἴτιος πῃ σε: 
τπο5 ογάίπατος σαι 15. ΑΥΠΊΔΓΠΓΩΣ ΠΛ Π]Πτος 

ΤΠ] ΟΠ} ἴῃ ἀδοίες ΠΊ ΠΕ Πος οἰ αἰ ροίιτοΚ. 
ἽΝατῃ ποοπιοάο οσΠΠ ΡΑΙΙΟΙ ΠῚ Πλις αἰηχῖοα- 

ἐΘΠλιι5. τ 10 ΠΗΠ τισὶ πιπχοτο Ρπαἰ απ υῖβ 
τησῷ ἀςηῇτας σοη ἘΔ ῖτ, ἐαταγιιπη αὐ δίτγου, 
νττοτα ἤγοπαα το άδζιγ, δὲ δὰ Οροπὶ πλιι- 

{αἱ γῇ: 
ὑᾳ, 

Οπφοραἕὸ 
Ογνι τος 

ΠΩ {μὰς 

ἐπ γε σα 

ΓΝ 

τιο ξογξδτῃ ργοιητα. [σα !άτοῦες συ οη΄ 

ΡοΟΓ]οτγίσατος ἀϊροπαπι, δ ρο(ξἰασαΐατο-- 
τας, ἰασίτταγῖοβ. Ὁ 15 ΘΠ ΘΟ 5 ἴῃ ρυϊΠο ρ 5 
σοη Εἰτιιατ, 1 Γατοαητατσ ρ, π.}18 (6 σοπι- 
παΐπιι5 ριισ παι (α{Ἐἰπέτο ροῆε} Ατ ἢ ]οτί-- 

οἱ υϑὺ, ὠκϑνπίζονϊες, οἱ), ζοξ 4.)οὐῇες αἷὩῦ ΤῊ ἕλτος αὐτὸ (8 ποίδις ορροίϊτος Βαδοδηζ, 

“υδϑεϑὲν πϑύτων,λυμαγοιῶται ἡξς πολέμί- 

τοῦ, τι δ᾽ αὐ κα χϑυρ᾽γῇ Ἧς τὸς ογαντίες, δη- 

ονθτι πϑρτὶ πότῳ τὸς συμμάχους χουφιζί. 
πελάυτα εἰς υϑὺ τοι φήσω τὸς ἔπι πᾶσι κα λϑ- 

»ϑυὰς. ὡς 

μιαΐος ὀχυρ9ὁ, ὅτε αὐά τὸν ςἐγάν ποιοίουτῶν 
ναὶ κὸ , “ δ4᾿ “ὁ ᾽ 2 

ΘΟ σὲν ἐφελος,ἑ τως σδοϊξ φαλαγζος ὅτε αὐ 

ἡ μὴ ἀ- τυ πόέξτων ὅτε ἀὐάυ ἽὮ πελάυταίων, ἡ ὼ 
γαϑοι 
᾿ 
ἔσθν ται». 

ϑρασιιύψ Τϑαῤῥιωφνζοες ἐποῤϑμεςχαὶ λόγω 

μὴ ἀγαϑοὶ ὦσι, ὀφελος συν. δλλ᾽ ὑμάς πε, 

ἐῴη, 

πελίζοςῶν ϑῤχοίες Ὀχὶ ζυτοις πὰς λόχους 

ὡσαύτως καϑιςαΐε,ὼ ὑμής οἱ ἃ, τοξολυ, ἐχὶ 

(δ Π σης: δς 11 χυϊά θη τοῖα νἱδταπάο, μὲ 
(σίττας ἐπαϊτεξο ΤΠ ρεγ οπγη 65 ἀητΕ 18 Π0]-- 
Ἰοσαῖος, ποίεϊ ἀαπιηῦ ἱπέογοησ, (Οὐτισσιιη- 
αἰις νοῖο πλαϊθῆοίο ας ᾿ποίξοπι Ἰητείξατ, 
80 πἰπυίγαμα Ἰρίο οοίος ἰδ] ςατ. Ροίτο- 

) δ 7, ᾽ Α Υ ᾿ : ΡΝ : - 
ὙᾺ οἰκίας οὔπεανδ. λιϑολογή- Π ποός (ὈΠ}ΌΟςαθο, 4| οτηη πὶ ν εἰ πϊ ν οοᾶ-- 

ἕατ. Νηι σποπγαάπηοάτπι ἀσπγας πος {Π-- 
ΠΕΙΔρΙ ἀππὶ σοπηροϊτίσης ἤτηγα, πες ἀθέ- 
46 [5.41 τοέξισαν Ειοίδης, ν]]λτῃ δά το πῇ 
ντΠ}15 εἴτ: Πρ ΠΕ 4; Ρ τα] αηρὶς να] δρίαις ρτῖ- 
Πιΐς, νο] αδίατε ν]τίπιίς, {|Πγεμαΐ ποη Π16Ξ 

δὲ ὩὐραΓλνω τα πεοϑει χα ὑμῆς οἱ αν τἰπῖ,ν Πὰς οἱὲ νίμ5. Επίπλοτο νεἰἔγος ογα - 
πᾶς, ντὶ ρυαοῖρίο, τη Ἐγιῖτε; ασνος σοΐζατο: 5} 2 

ταπι ρα δέ! ροξ οἴἀϊπες πογιιπι, νείξγος 
ἰείς πν πη ΠΊρι]05 ἀϊροπίτο ; νο54; ρα ξο- 

τοῖς πελίᾳςαις ὡσαώτως. σὺ δὲ ὃς ΤῊ ὈΧῚ αἱ (σττταυτιούιται; ἰτἰἀθιπ ρΟΙῈ σεῖνατος. Αἴ 
ἡχῶσιν Ἔρχάς, πελάτας ἔχων τὸς αὐδρὰς τι. 4αὶ ργαἐςέξας 63 νΠτΠ. 5 Οπη τπι; ἘΧΞ 
πο δα γελλε τὸς ἑαυ ἐφορᾶν ης ἑκάςῳ τὸς Ε τγεπγα οἴτο ἴῃ Δἀοὶδ ΟἸΠΠῚ ὉΠῚ5. ΕἸΒΩ ΠΟ Ρταοι- 

ἡ αρεῖν"Σ, ἘΠ ΟΝ ΝῸΝ Ρίτο,ντ σεις τοίρίοιομάο (πος σδίοταοτ, 
ὃς οὔτοίιπι Γλοίθητος ν]τογίας σοϊπογγοτι, 
ἰσῃαπίοτος πη πἰτα δ ετι5 ἈΟΓΙτοΥ ἱποτεροῦ, 
Οὐ {| 45 τογσαπινετζατῖ, ἀοίογδάϊ σρη- 
{Πϊ]ο,πγοττο ἡγαϊτοταν. ΕἸῈ πη πὶ πος ρτποῖ- 
ΡΟ σΟΠΠΕτατουι ΠΟ σο Πλιηι15. ντ οπ 6 Π-- 
65 γεθ]5 ἃς Ἑλετίς δηπϊοίος οἢϊοίλητ, 

ᾧμιδν. ἔρον Ὑ Ἐς] τοῖς νϑὺ ποῤφτοςάταις 
να’ ΤΑ 

Ἐ 
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γος αὐτοπ, 4] ΡΟΙῈ ὁπιης5 Ο[Εἰ5 ΠΟ! οσατι; Α ὑμας 5, δᾷ ασὺς ἐχὶ πᾶσι τέϊαγμιένας, πλείω 
οτίαπι πλοατη ΠΟΙ 1: πιαϊογοιη ἰρ41}15 ἴπ- φόξον παρέ γᾷν τοῖς καχοῖς ἀνὰ ΞΟ χελεῖ 

δσαζεῖς ἀεβοιῖς. ἂς νος σαϊάσην παοξλοῖτο. ὁ, κἰς τ ὅτις δεν 
με - ἕ ἕ πὸ φο ΕΣ ἢ Ῥ ἐπ Ξ 

74..πὼ. ΤΉ γοτοῦ Αργδάστα, ἀυ] ρεαεδξιϑβ 5 πᾶς ἰέῶν. ἘΠ ὑμής μϑρ ζωῦτα ποιτε.σὸ ὃ ὦ Α- Εὐφοὶ 
ἢγώ!4; 1 ς ἢ ἘΝ ἃ " σον ΦῪ τῶν, εἰ 1, 

ἀρτο οἰ ηἰς, ἔασον Ἀἰσα]α ᾿αρα!α, αι αἄρατγί- (ρφδοτα,δς Ξρχής ΤῊ ὅχὶ Ἐ μηγχϑμαῖς, ὅ- 
Ἐ - . “ ς 

ἴοτοϑ δόταγγος νοῦς, ιιαπιρτοχίπιε Ρμα-. τῷ ποίφι όπως ζᾷ ζϑ γη Ἷ τὰ ζις ὑπηρέζᾳς καὶ {πὶ ζὰ 
,ο ἱ Γρ-- δ᾽ ͵ ͵ «“ ΓΟ “ μ ἰλησοηγίςηαδηταγ, Τὰ δος, φαΐ ρτα ζιυὰ πύρορυς φέροιζο ἕψεται ὡς τς τινὰ 

α' 

ξεξξιις 65 ρα Ἐγῖς ἱπιρεάϊπηεητα ν οἰ πδητι- Φλαιζος, πὴ οὔ ὦ Δαυούγε, ὃς Φρχές δὰ (. 
Ὀιις » Ροίξ τατος σΟΡ Α5 οΠπλοαὶ ΟΠΠ65 τα ἂν μῆς Ὁ ἐροταν ᾿ ἐς ΠΝ 

ἀιιοῖτο, ὃς αἀρατίτογοβ ταῦΐ νοποπιοητογη  σχθυοφόρων, θη τοῖς πύρϑις αγε ππλώται τ’ μ 
- 

ρῶν ᾿ ἕ ᾿ " ἀμ ἢ νϑι, 
ξος αηϊπιδάπιοτταπι, 4] να] ᾿πτοπιρο ἔπις Ὁ, ὥτον φρατον.οἱ σὲ, ὑπηρέται Τοῦ ἰσχυρῶς κ9- χης 

ΡΓαοοιογίπτ,ν οὶ ἀτογρο πηᾶίοτίητ Γὰ ατ- λαζοντωνζους πσοϑιόνζς τῷ χαιρῶ ἢ λάπομιέ. πύργρις, 
αἱ σαύΡΘητὶς ΠῚ] οτος νοπθητθι5 ἐπ τ οι 5 5 3) τοῖν ἄπςῇμε,η Ρ Β γύςι σὺ σὴ, ὦ ΤὙΚαρδοόγε, ὃς έχς Δι χὸ. ὅπ τὰς 

λ .- , ἐς ργαςἐξιις, Ροίξγεπηο οαϊοςο ροίἘ πηρο- ξαῖ, αἱ μυχανάϊς, 

ἀϊπιοπτα οοηίξίτας. απ ῇ πας οπιηία ί- ἰββθζῶν, αὶ αλϑέσι ἵᾷς γωαχᾳς, κοζοφη- ἄγεπα-ς 
» ᾿ ) λ “ Υ 

αισητι, δζ πλαἰτἰτ 1 Π|5 ορί πομοπιρια- σον αὐΐας πελέυταίας ὅΧ1 τοῖς σκφγοφόροις. Ἣ» ΕΝ 
θεδαηε, δ [πα 15 {γα α! παι βι, πο- ἐπόνϑυα γὸ ζαῦτα πϑύτα χαὶ πλήθους δόξαν ἔχλωνὶ- Ἶ 

Η 7. ΗΝ Ἵ 3 εἰ Ὁ. ΗΠ τὸ ω ; δὶς (πρροάϊτααητ, ὃς σοσοηςοίξος, αι 41] παρέξ4,ὺ οὐδ, ἠνεημν ἐἰζδερδία ἜΡΙΣ ὑὐδὰ Ἀϑηῶς Ἶ 
ἄρ- Ἶ ἄδπι οἰτοιπχάατα πὸς να]ησ, ντ Πα ΟΥ ἢ ἥ ὃ Ὦ : ᾿ 

: : Ξ πυλε ζὼ κυκλϑοϑαι ' ᾿ 
τα δι εἰπὶ χοίαπε.᾿ Οὐαπτὸ τοῖα τηρας ἘΡ  με οιφ,εω κυχλαι Τβέλωνται, μείζω διῖχα 
(ρατίαιπι οἰγοαπιάληο σοπηρὶ ςξξδτατ, ταη- Ὑ αὐἰξεξολὴν αὐαϊι σά ποιφαζ. ὅσῳ σ᾽ αὐ μᾷ ἱπιῶϑν, 

τὸ πεςοῖϊο οἰΕ παρ οςΠ]Π οτος ἤαπῖ, Ασνος ον χώείον τὐξ ξθηλωνται, ζοσώτῳ ἀὐύζις ἀ.3:- Ἵ 

πυϊάοπλίτα ἔλοῖτο. Τα νογο Αττααζο, ὅτα γεςέρφις αϑαίκη γὐμεὶ Χο ὉΠ, ἀκὴ ἜΠΑΤΟ 
Αἰταροτγία, με ροάϊτος, ψαίδιι5 πη σι] δ ν- ΤΡ ΔΑ ΜΡ ἮΝ ἐπ ΕΝ 

τεγχις ργαοίείς, ροίξ μος ἀποῖτο. Ταιις ΕΟ τ ΡΕα αζε, ας βζαγγσει, χα 

ῬΠαγπαοῇς, ἂς τὰ ΑΠπλάατα, ἐααίτος {ΠῸς δ΄, ϑια 

τα ]Πς,, φαίδιις ρτα τὶς ντογηιθ. ἢς ἰητγα Ε Ἴε πεζων. κὺ σωὼ Φαρνξχε ὦ Ασιαδαίτα 1 

Ρβαϊδηρεηῃ ἀπροηίτο : (εξ ἀγηνί5 ἰηΠπγιέῖὶ πῆ ἱππέων χιλιος τ ἧς ἐκούτερϑς ὑμδ" αρ- 
Ῥοπορίδιπέγα ἰςοτίαηι σοηΠΠἘἴτς, 4ο ἀςἰπ- 4 χε κα ΒΕ α  Μδ Α εν τ, 

ἄς ςὰπὶ ἀποῖϊθες σοτογὶς δά πος δοσδάήϊτο. ζ. τ πξο ες ἔ Ὁ ΚΗ ῇ Φφώλᾳ φοδναν 
οπιοῦεν τυ πεμαμαξώ, ὠξορλί,ϑήϊς καθ δὶς αατοηγραγαζος νοϑ εο πεζοῖς οξαο. “ εξ ἀνθ τι 

᾿ Α κ τ ν Ξ Ὁ τ “ ιζἷ2ἐἣἊην 

Ρτίπυὶ ργα τη Πτίς ἰηίτατί Τὰ αασηαςςα- ὑμᾶς αἰὐοις ἔπειτα ασεὸς ἡμας ἡκέῖε σοεὺ ζοῖς 
ΤΉΟ]Ις ἱπηροίτοτιιπη ρταίςξεξς ροπο ρῥ]αι- ἀλλοις ἡγεμιόσιν.οὕτω ὃ δά ὑμαξ Ἵ γέμοσινιουτω ὃ ὃ 4 υμας παρέσκά. α- 

ΕΙ Ϊ Ϊ ΞΦ ς ͵ »“Ὕ « ἌΝ ἤτγα Ἰοοῖιη ταῦ οΡτίπετο, δὲ ασιπάπυ ΑΥ αϑεο ὡς ἘΝῚ ρας ἀγωνίζ, , 

τασογίας ἱππροταγιῖ, ξχςεῖτο.  ος φιτεηγοτς ὑεῖὰ Τ - ᾿ ΚΣ ε ἥν , κε ἫΝ 

ταπην ἀποος (οττιπηηὶ, ὃς οαἱοππηηπο ίοις δ ρα, πααν ΤῊΝ ὅλ ταῖς κα μήλεις δ αῇγων 
. . - 

᾽ ͵ὕ “ Ἶ 

οδιιεποείς, ἰδ αητὸ ρμαἰάσοηι ίος σα πτιη, αἰδρών, ὅπιαθεν Τὴ Ὸῤμαμαξών οχταῖης 
- . . ͵ γ0, γ ͵ 2 

εὐτγτγας οὐπίταας, ᾿ς σοτογὶς σασγααπι οεη- [Ὁ ποιά σὴ ο,τί αν σφι οὐ θα Αμζαγοσας. ὑ- 
ΠΑ͂Σ ἀπ τοι - 25 ἃ ς ε ἵ 

τον ]]5 αἰτοτα πδῖσα ἀβ ἐπε οὐνδ οΧ-ς μῴς σὺ οἱ δυῶν ἡγεμόνες δζκκληρωσα- 
τοῖτας ργοσθάοης, ρμαϊδησεπη δά σογηι ΕὟΟΝ ΤΣῊ Ἐ ι ΕΓΟΊΓΗ5 Ρ »Ρ ε λβϑυοι,ο δὼ λαχὼν ὑμδμ ασθ9 Φ φόλαιγος. τὰ 

(ξααάζατ, δα Ια πττηὶ αἰτογα. δίσαάςο Ογ- ΚΝ ᾿ ἐπ μοὶ : 

Αβναδαιἐ τις ΟΠΊη 65 αἰ ροποθαῖ, Αθγαάαζαβ αυτεπὶ ἐαι ἔκαιφον ἐχών ρμαζο, καΐζᾳ φησειτω" 
γράη ς  Όσατα τοχ : Εσυϊάοπι, αἷς, ν]ττο ἴῃ πα αἱ σὲ ἕτεραι ἐκατος ὑες λυ ρ μάτων, κα μδὺ 

τροὶρίο, αν Ογτς, ντ μπης ὁ τορίοπε ρμ4- χτὶ δεξιὸν πλά. ρὸν τῆς ςρατιαξ φοιχούσοι, 
Ιαησίς αἀποτία ἰοοιηι οὈτίποατη, ΠΠῚ αυἱά τε δυνά προ ππνν  λορ αν 

Αἰτα εἰδὶ νϊάοταῦ, Ετ γγας Ποπλῖπεπὶδά- ΧΣΩΣΜΣΕ οὐρῇ ᾿Ξ Ξ Χγηθ ἩΡῈ 

παίταταα ἀοχίγα ργομεηαίς, ας Ρετίᾷς, αὶ “Αγ ΜΝ: 696 ἐδ οὐτῶ διέταοσεν. Αὔρα- 
" Ξ 3 μ μεν πος ἢ χλϑε σαν δ 

σοτογὶς Ἔύδῃσ ἴῃ σαγγιθα5. τῃτοιγοσαῖ: Αῃ δῶώτης δὲ ο σούσων βασιλέϊς εἶπεν εγώ σφίς 

ὃς νος πα σοποςαϊτὶς ἡ 1ΠΠ|5 γείροπάεητι- ὦ Κώρε, ἐδελούσιος ὡφφίςα και πίω χτὶ τὐϑ9- 
Ἷ .Σ “ ὅν, ἢ ͵ Ὀις, Ποποίξιπι Ποη εἴς, μας Ρεγηλίττα- Ε σωατον τῆς ὀυτίας φαλαίδος ᾧξω ἔχῳ, 

το : ίοττς ἀπέξα το πη ἱπτεῖῦ Ἰρίος σοπηροηίζ, 
ὃς Αθγαάατα ἰοτοἸ σοποεῆττ, σαοά τρίς ἴῃ 
ἴς τεσοροτγας, ὃς ᾿ἐσγρεῖθ ορροίτιιδ ἔαϊτ, 

: ͵ “" ͵ ΟΕ λιος ιοὺ ἑκάτερος ΤῊ σεεὼ ὑμῶν ἔχε Ούτοις 

εἰ μήτι σοι ἀλλο δόκει. χαὶ ἢ Κῦρος ἀγα- 

εϑεὶς αὐτὸν χαὶ δάξιωσείνϑμος, ἐπήρετο ἥζθς. ΤΣ 
ἐ τῇ ἘΧῚ τοῖς ἀλλοις Ἔρμασι πέρσας" εἰ χαὶ ὑ- 

ΒΕ τς τ -“ ᾽ ». κα ᾽ « 3» ΟΣ “" ς 
Μεις, ἐρῆγίεησον τῷ ἀρ λει; μὴ δὲ ὀχεῖνοι ἀπεκχρί αντο ὅτι δι κλλα! Εἰ Ἢ ὥαυτα ὑφίξοϑαι, 

διεχλοηρωσεν ὐθυς, χαὶ ελθχεν Αζ(ρᾳδαίτης ἡ υφιςατο ; Χφ) ἐγυέτο χτ' τς αἰγυώηιους. 

πότε κδὺ 
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Παίϑια, Πανφα, τὸν γεπλείςου ἀξιον. σὺ 
ὄκεν τονε 
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αν ἀαιόηει τι μ οϑέπέ; ὯΣ φὩρο- ἂς ταπὶ ΄υϊάοπι ἀϊοεάοσητος, σαγαεὶς ἐἰς, 

ὅπον, ἐδιαπνοποιῶντο, φυλακὰς καταςησαί-- 

αϑιοι ἐκοιμηϑνς. τῇ δὶ ὑςξεραία “οερὶ ὺ ὁ 

Κύρος ἐθύετο, ὁ δὲ ὀῆνος φρατὺς ξἰριφήσας ὦ 

«σογδοὶς ποιησοίυϑυος ἀξ ὡπλίζετο πολλοῖς 

καϑὺ ̓  κουλοῖς γετῶσι, πολλοῖς ὃ ὸ καλοῖς θω- 

ραξι κἡ κε «,νεσιν᾽ ὡπλιζον ὃ ὁ ἵπαοις ἀσδϑμε- 

τωπιδίοις κ᾿ παδϑςερνιδιοις, ὼ τὸς αϑὸ μονίπ- 

ποὶς πο δαμνδαδίοις, τὰς Ι ἔχις αϑί(α- 

σι» το αι πλιάυριδίοις, ὥςτε ἡςρατῇο μϑὺ γαλ- 

κῷ ζω 4 5 φοινικίσι πᾶσα ἡ φρατία. ἢ ᾧ Α- Β 
(ρα δοωτη 5 Ὁ τεφαρυμον τόμα ὼ ἵσσωνο- 

κτῶ παϊκάλως ἀἰκεχϑσχκητο. ἐπεὶ δὶ ἔμελλε 

““λινῶνθωρᾳκχα, ὃς ὄχηχωειος ζῶ αὐδις, «»- 

δύεαζ, ασδοςφέρᾳ αὐτῶ ἡ Παύϑφα γουσοιῶῦ 

χρᾷνος, κὸ αὐξ ξ ρφιχεονια,ὰ ψώλια πλατεα 

αἴϑετὸς καρπουὶ ἢ γφρωών, αὶ χιτῶνα πορφυ- 
ὁ9ιὼ ποδύρη ςολιδωτὸν τὰ καιτωρὼ λόφον ὑα- 

χινθινοξα φῇ. ζιῶτα 5 ἐποιήσοιτο λα, ϑρα τῷ 

αὐδρὸς ἐκ μεδησα υϑύη τὰ ἐκείνου ὅσῖλια. ὁ 2 

ἰδὼν ἐθδοιύμασέ τε »Χαὶ ἐπήρετο τίω Πανϑ4ο»" 

συ δύπα. ὦ γευύαι,συίκεψατα Τ' σαυτῆς χϑ- 

σίκον τὰ ὁπλα μωι ἐποιήσω . μιεὶ δὶ, ἔφη ἡ 
ν 2 
ς- 

ς ν᾽ λ ὩΡ. 2 Αι ᾿ 

μμοιγ᾽, ζωῶ καὶ τοῖς ὠλλοις φανῆς οἷος ἐμοὶ δυκάς 

ἢ ̓ μέγιςος κόσχκος ἔσῃ. ζῦτα ὃ λέφρυσα ἐν- 

ἐδυέτε τα ὅπλα, χαὶ λανϑανήν κδὺ ἐπᾷρφιτο, 

ἐλείξετο 3 αὐτῆς τὰ δακρυα χτ' λυ παρων. 

ἐπεὶ ὃ ̓  ασδϑεϑεν ὧν ἀξιοθξατος ὁ Αξραδω- 

τής ὠσιλίαϑῃ τοῖς ὁσλοις πὅτοις, ἐφαγὴ μϑὺ 

καῦλιςος ἡ ἐλάυϑεριωώτατος,, ἅτεχαὶ ὁ φύ- 

σεως ὑπαρηϑύσης" λα(ὼν δὲ -Ὡϑὰ τῷ ὑφη- 

γιόχου (ἃς δύϊας, παρεσκάναζετο ὡς «Ψαζη- 

σύμδυος ἠδ ὅχὶ Ὁ σῶμα. οὐ ὃ πότῳ ἡ Παΐ- 
οἠα, ὑπο οχωρῆσοαι κελάύσασα τὸς παρονζῶς 

πόρζς, ἔλεξεν ΣᾺ ὁ ̓ ϑὺ, ὦ Αζρφιδατα, 

εἴτις χαὶ ἄλλη πώποτε γεωὴ Τ' αὐτῆς αὐδρα, 

π΄ τ᾿ μὲ ἐὀ)υκὺ γα οι 
γγωσκήν ὅτι χὺ ἐγὼ μία σὅτων εἰμί. τί ὄξζυ με 

δεῖ καθ᾽ ἕν ἔκαιον λέγην ; τὰ ὃ ἔργα οἴκα! σοι 

πιθανώτερᾳι παρεο οϑαι τὰν νι λεηϑεν- Ε 

τῶν λόγων. ϑιίθς δ) οὕτως εχθυσα χσϑς σξ, 

ὡςαἷρ σὺ οἷοϑα, ἐπεμνύω σφι πίω ἐμζω καὶ 
σὴν φιλίαν, ἡ μιζωυ ἐγὼ βούλεοϑαι αὖ μ σῶ 
αὐδρὸς αἰαθῷ “υομόμε κοινη γάρ ἔχε ἐσααῖ 

μᾶλλον ἢ ὥνμετ᾽ αἰαευνοϑμα οὐανευνονϑρη, 

4υα ρισαϊξξα πηι παραητ; ὃζ ΠΟ ΠΕ Ϊτι]-- 
τὶς ἘΧου δ 15, αΐετὶ (δ ἐαθδης. Ροί ἐγ ἀἸς πηὰ- 
ἢς Ογτιςτοπι ἀϊπϊ παῖ ἔχοίο ας. Ατ ουηηὶς 
ἜΧογοίτιι5., ΖαΠΠ ργδηἤις οἴου, ἂς ΠΡ αοτ, 
αὐππαθαῖ ὃς ̓ πΠγαοθαῖίς ; πλα]τας ᾿πάπεης 
Εἰεσδηταδ ἔΠΠ|σα5., ΠΊΠΪτὰς ὃζ οἱ σσαητος ]ο- 
τίσας, ὃζ σαίθας : [τ 46 Π|6; ἀπ θη οτος 
(τοητίαπι ροξξοτγιπηαα τορστππδητῖς, ὃς σο- 
Ἰεῖος φιυ!ἀθιη ἐπ ι105 1115 ἀΓΠηῖ5., Ζπα ἔσπηο- 
τα σα 15 νοτὸ {πέξοϑ ΑΥΤ Ϊς αΠ115. πα: [4- 
τοῦτα τοσοίθητ, [τὰ 6 τοις ΘΧΘγΟίτις Ὁ γα 
ἔασοθας, ὃς ἤουϊάο νοίξίιπη ρα πἰσραγιπι 
σοΐοτα πίτοῦσας. Εταῖ ἃς Αδγαάατα συγγις 
ταῦ Πι1Π| ΤΠ ΑτΟΥ ὃζ ΘΙ ΟταΠΊ οἕξο, ροτ- 
Εἰεσαηζεῦ ἐχογπδίιβ. Οὐ στ Ζιο ΔπγτΠο-- 
τἌσοτη ΠΊΟΙῈ ρατιῖο Πποιῖιπὶπάποτο νο]]ςοε, 
δάξοττ εἰ Ραητπ ϑαϊοδην Δι ΓΘΆΠ), ὃ τοσιι- 
πιοῆτα Ὀγαςσπίογιαπι.. δζ ἀγΠ111ὰς [αἴας οἷ τ- 
Οαπὶ ἱπτογπ αἴ Πλα Πα ΠΠ1, ὃΖ ραΓριιγοαπῃ 
δά ρεάες νίχιια ἀθιλΠΠαπη τ Π  σαπῚ,, ρα ]]α: 
ΡΙ σας παθαπτὶ ππΉ]Π 6 πὶ ἱπέδγίις, ὃζ οοΐο- 
τὶς Ππνδοίητῃῖηὶ οὐ ξαπν. Η ας 114 οἴ απὶ νἱ-- 
ΤῸ, ἀά ἀΥΓΠΊΟΓΙΠῚ Οἷ15 ΠῚ Π γα ΠῈ ἔτ δη- 
ἀδουγαπογασ, Ὁ αἵθιις 16 σοπίρεέξίς, σαπὶ 
φἀπγίγατίομο Ῥδητῆθαπι πτογγοσασίτ: Τὰ- 
πὸ νοίο, τπ6α πη] τ, πιαπάοταο σοποίίο 
Πασο πλΠὶ ἀὐπτα σοπ θα} ΝΝΟη ργοξεέξο, 
αἷς Ραητῆοα, πη 40 110. 4111 ΠΑ] }Π}] ΠγΑΧΙ ΠῚΪ 
ΡΓοτΙ) οἵς, Ναπα ται, ἢ φυΐάετη τα] 6 πὶ Δ}115 οτ- 

ἰάπιτο ἀφο αγδιογίβ. {α4 115 ἐδ τ Π| ν]ά4ο- 
Τσ. , ΠΙΑΧΙ ΠΥ15 ΤΠ] πιαη τς ὃς ΟΥ̓Δ Πλ6Π- 

ΠΣ 27) 
ΔΤ 
ΟΥ̓, σ᾽ 

44 {οτιιὰ 
ἰὐλεηι ἴγοτ' 
ταῖητ, 

τα ἔπταζις 65. ας ἀϊσο 5. αΓΠ15 ἐπὶ 1η--, 

ἀτιοθατ; ὃς φιδτηαιιδηη [4 σου τατα σοΠΑ-- 
τοῖα, Δουιιπηα τ 6 οἱ ροῦ σεηδ5 46 {Π1||4-- 
θδης. Αγαάατας ἰάπιαπτς ἰρεέξζατι ἀΐσηιις, 
ΡοΙξοααιιδπι Πὶς ἀΥΠλΐ5 οΓὰς ΟΥΠΆΓΙΒ.. ρι]- 

Το πουγιπιὰς αἄραγεθαζ, δὃζ πγαχίπις ἢ θογα 

ξουπια ρυα ἴτας : σαίρρο ααΐ τα]ς οἤτε εἰ- 
ἴάτι ἃ πατιγα Δ πππηηιε αὖ Δαγ σαί πέουϊο- 
τε θα πῶς ἀσοορίοτς, απ ς ρατααῖ,ντὶπ 
οὐσγατη αἠίσεπάοτγει. [δέ την Ραπτμεαία- 
οεάοτο πΠΠΠ| οὐππίθιις, 4] αάδγαησ, αἸΧ τ: 
Μι Αρταάατα, ἢ {ιια πλυ] εν ν τη 4Έ14ΠῚ Πηᾶ--, 
τίτατη {ππ|ΠῸ Ρ] τὶς. 6 4Π| {πᾶπὶ ἀ ΕἸ ΠΊ Δ] 
ΔΠΙΠΊΔη1: Δἀσῃοίοσογε το ΔΙ ΓΓΟΥ, ΕΓΙ41Π ΠῚ 

δ 

Πατιιπὶ νπᾶπὶ οἵ. Οὐ ετρο πεσεῖϊς οἵ᾿ 
οσπηΐα ΠηρΊΠΔτὶπι σοπηπηοπιογαγο ὃ ΪΝΑΠῚ 
ἐλξιῖς εατὴς τἰδ᾽ ργα της Ἔχ πιο, 4υα: 
ΡΙας5 αραά τε Π οἱ πηογεδηταγ, απ νογθᾶ 
{πα πιθὸ πιπο εχ οἵα ργοάσαητία. 5.6 6- 
ηἰπιταπιοῖί ΠΟῸ Ππγεγρα το Δ ΪΠΊΟ. ΠΟ Ή.. 

1ρίς ΠΟΙ: ᾿αγαῖα τα 6 ὅζ ΠΊΘΠΠ}, ὃζ τὰ π]Πὰ 

δίλόγεπ ἰαηέϊα τοίξου,, Πγ4}1ς πὴς ΤΟ σΙ1ΠῚ, 
ἤτοπις (8 σοτεῆτῖο., {πΠ|}] τοῦγα ΟὈΓῚ: 
ΠΔΠῚ ΟἸΠΠῚ ἰῃξαπὶ,, δὲ Τρία ἰπξμλ]5 ν᾿ πο Γ6. 

Ρ 
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γίαας αἄοο ἐφυίάεπι ὃς το, ὃ τηεϊρίαπι Α οὕτως ἐγὼ χαὶ σὲ τὴν καλλίςων χαὶ ἐκαυτἰᾧ 

Πιοπο Εἰ ΠΠπιὶς φαϊδιίσπαε ἀΐσπος ἱπάϊοο. 
Ουἱποτίαπι Ογτο ,πηοα (ςπτεητία, ΠηαΡ ΠΔ5 

ηυφίάαην στατίας ἀςθομλι5., υοά τοάδ- 
ἐξαπα πὶς δα σαρτίπα: ξοττα ΠΑ ΠῚ, (10 1{6]ς- 
ἔζατα, πες νι ίδγα]ς ἔσπηῖπα σοι ἸτΟ]5, 
ποο νι] δογαία ἱρποπηίηιοίο ποηχίης νο- 
1ποτῖτντὶ : (ἃ ροξοαιαπητης ἀσσορίς, τἰ- 
 ἱ ταπηιι)πὴ ἔγαττῖς ΥΧΟγαπῚ σα οἰ πο τίς, 
Ῥτεατογοα ύππι Αταίραϑ. οὐηος {Π|  τηειι5, 
δρρίο ἀεβοογοι:ρο οἶτα {πὶ οἱ, τα ἢ] ἔΔ- 
ουϊτατοπι δά τὸ Ὠλϑϊττο πα! σοησεάεστγος, νοπ- 
ταγαπττο δ ἰρίμππιοησε Αγαίρατιμπι Π46- 

ρνάρο α- [ΙοΥ ΠῚ, τ Πὰ το ἑογεη,, Ε]α 111 Ε[Ἐ ργοΐο- 
ἤποτ ἐπ ΠΏΜΠ]ΓᾺ.. ΟἸΠΪ 115 ν ΟΥΡΙ5 οἰ1Π| Δα πηϊΓατίοης ἀο- 
2ΕΓ (ΟΜ: 

Ζ2:’. Ιεέξατιι5 Αὐγαάδγαβ; δέ σάραε δ τι5 τα σ 65, 
δίῃ σα αι {υἰρίοἴοη5, ργεσδτις οἰἙ: Τὰ 
ψοῖο ΠΙρΡΙτΟΓ ΠγαχΊμη6 . ἔλονι ἀϊσπιπη π6 

Ῥαπτῆςα πναγίτα πη, ὃς ἀπηίσυτη γτο αἰ- 
στη ἀεοίαγοπι, αι] ΠΟ ἷ5 Ποποτοπὶ Πα- 
διιῖτ. ΕαἸοσάατι5, ρεγ Οἰξίτ τη (6115 σαγγι- 
1ἰ5 ̓π σασγαπη αἀ σης. Ετ απ 1ΠΕΟΥΙΟΥ 
δατῖσα,, ΡΟΙῈ ἰρίιι5 φἀσοπίμπμη,, (6 ]14πὶ 1- 
ἤζατα οςο ες; Ραπείθα, {ια 4114 γατῖο- 
πὸ ποι ΡΟ δ Πρ | [15 ἰρίιιηγ δι ρ] ἐξ, (ΕἸ- 
[Δπὸ οἱξ οἰουϊατα. ἰταὰς ᾿Δπὶσαγγας Αδγα- 
ἄατα ρτοσςάεβας, δὲ 11 οἷδπι νἱτο (πδί8- 
πυοθαταῦ; ἄοηςς σοπποτίτπς Αγδήατας, θα 
οοπίρεξξα αἰχίτ: Βοπο {15 Δηΐπτο πιθα Ρδη- 
{Ππεα, ὃ ίαϊπς. ὃς δὶ ἰαιη. Τ απα ἀεῖης εἰι- 
παισὶ ἀταπα ΠΟ Ἰ]]α: γεσαρταπ δά σαγρεη- 
τη ἀεαπχογπητ, ὃς ἰη Ἰοέζο σοιηροίταπη 
τοητουοτοχοίαιῃτς. Ἱαπιοτή νοίο ὃς ἀδτα- 
ἄλτας, ὅξουιγγι5 εἰπ5 (πα ρα ΠΟὨγ απ ρεέξα- 
σαϊππὰ Ἔχ Ὠἰ θεύθηζ; ΡΥΐτι5 τα 6 ΠΟ ΠΕ 5 
ΘῸΠῚ ΘΟΠΓΟΠΊρΙ ΑΓ ΠΟ ροτιοζο, Πααπι Ρᾶ- 
τῃεα ἀΠοο ἤπιος. Οατππ ἀυτοπη Οὐτι5 Γίῖτο 
ΤοΙῃ αἰ! πιιπ} ἔς ΠΠοι, ὃζ ἰατα πΠτπέξας εἰς 
{ςεχογοίτας, ντὶ πιαπάατατ, ὃς ἰρασι]α5 ἃ- 
1125 απτὸ αἰ ἰα5 τοπογοτ: ποῖ διι5 σοπιιοσαιίς, 

» Βυϊαίπτοάϊ νεῦθα ἐοοῖο: 1} ΠΟ ῖ5, τοὶ ας 
» 1001}. πιαξζδτζαγιπη ἴῃ ΠΟΙ ΑΓ ΠῚ οχτίς σὰ 
» ἀοπηοπίξγαης, ἴα ρυάοπι, Ζιπιπη νἹέξο- 
» Τἴλπα ΠΟΌΙ5 ΗΪ απ ρυϊογαηι το τ πητ. Ερο 
» ΨΟΙΟ σοπηπιοποίδοοις νο5 σου πὶ νοΐο, 
» 485 {1 ΠηοΙηοΥα τοποατὶς. Ιοησαπηρα 41- 
» ἄδηι ἰφητοητία Πεὶς δά ργα]ἰππ αἰδογίιι5 
» Δοοοῆπιι. ΙΝαηι ΒΕ] ]ΠἸοἰς τη τα θῈ5 πγμΐτο, 
» πα Ποίξε5, παρ Ἔ[Ἐἰ5 ἘΧΘγΟΙ τὶ : ὃζ τ1ΠῈ 
᾿ οἀποατὶ πλμ} νἱποπο., ταπι ἱπηξγιιεει ε- 
᾿ ΠῚς Ιοῆσε ἀϊπεῖας, φιαπι]χοίξε5 : ὃς νἱέξο- 

ν 

. 

» τί ΡΟΥΙΓΙ ππλ] οἢἰ5.. Ατοχ ΠΟΙ Ριι5 π1}}- 
» τὶ σαπῚ {{|5 νἱξεΠ!πητ. Οὐ Δατε ἢ, 6Χ ντγα- 
» 486 ρατῖα ρσα]ο ποπάπηι ἱπτογβιογαηζ, 
» ΘΟΓαΠ ΠΖηοταποῖΊη Πο[τπτη οχογοίσι πητ, 

λεμέων πολλοὶ μϑν στον ζυτα ἵ κατ᾿ αὐτὰν; οἱ αμαΐχητοι ἑκατέρων, οἱ μϑὺ ΤῊ πολεμίων μετ᾽ 

ἠξίωκα. χαὶ Κύρῳ δὲ δοκῶ μεγάλξωυ τινὰ ἡ: 

μας χϑρινὀφείλειν ᾽ ὉΤί μιε αἰ χμαλωτον γέ" 

συηνϑώζω, χαὶ ἀξαιρεθεῖσαν ἑαυτεῖ, οὔτε μιδ 

ὡς δουλέωυ ἠξίωσε κεκτῆαϑαι , οὔτε ὡς ἐ- 

λάσϑεραν οὐ ἀτίμω ὀγθμκοιτι" διεφύλαξε δέ ἐ 

σοι ὡςὗρ ἀδελφοῦ γωναἴκα λοαίων. “σδϑς 
δὲ, χαὶ ὅτε ὁ Αφφίασοις ὠπέφη ἀυτεῖ, ὁ ἐμὲ 

φυλοίήων, ὑπ εοομιζου αὐτῷ, εἴ με ἐάσειε 
σὸς σὲ πέμψαι; ἥξειν αὐτῷ σὲ πολὺ ἢ Α- Αεεἰκπὸ 

Β ἐφίασου πιςύτερον χαὶ ἀμεΐνονα. ἡ »δὺ ζωῦ- «"2:α 

ᾧ εἶπεν. ὁ δὲ Α(ροιδούτης αγαοϑεὶς τοῖς 29: ἄρα 

5915. χαὶ ϑίγων αὐτὴς τὴς κεφαλῆς, αὐαλέ- 

«ας εἰς τὸν οὐρφιγὸν ἐπτβύξατο" δλλ᾽, ὦ 245 Ἷ 

μέγεφε, δὸς μοι Φανζεῦαι ἀξίῳ μδὺ Παιϑείας 

αὐδρὶ, αἰξίῳ δὲ Κύρου φίλῳ τῷ ὑἡμαξ τι: 

μήσαιντος. ζῶτα εἰπὼν, καὶ (ς ϑύρας πῷ 
ϑματείου δίφρου αὐέθαμεν ἔχὶ ὃ τῇμα, β 

ἐπεὶ δὲ αϑαίζαντος ἐστ καιπέκλεισε τὸν δ1-- ἷ 

ᾧῷρον ὁ ὑφξοίοχος, Οὔκ ἔχουσαι ἡ Παϑϑεία ᾿ 

πῶς αἱ ἐτιώλλως ἀασαάσοητο αὐτὸν, καπεφί"- 

ληζε τὸν δίφρον" χαὶ τῶ μδὺ ασδοήει δὴ Ὁ 

ρμα » ἢ δὲ λαϑούσα αὐτὸν στενεφείπετο, ἕ- 

ὡς δλιςραφεὶς χαὶ ἰδὼν αὐτίωὐ ὁ Α(ραϑε- 

της εἶπε' δρρ4 Παϑϑεια,, καὶ χαῖρε, χαὶ ἀ- ᾿ 

πιϑιηϑη. εκ πότῳ δὴ οἱ ἐὐγοῦχοι χροὶ αἱ 96: ᾿ 

δοίπωιναι λαί(ούσαι αὐτίω ἀπϑορν εἰς πώ ᾿ 

όκώμαξαν, χαὶ κατακλίναντες κατεκαί- 
λυναν τῇ σκηνῇ. οἷ δὲ αὐ, ϑόφποι τ και λού ὃν-- 

τὸς τῷ δεάματος τῷὟ Α(ρᾳδωτου καὶ τῷ 
ΠῬώὥματος, οὐ πσϑϑεϑεν ἐδγωύαντο ϑεείσοιαϑει 

αὐτὸν ωρὶν ἡ ΠΠυϑϑεια, ἀπῆλθεν. ὡς δ᾽ ὦκε- 

καλλιερηκά αϑὺ ὁ Κύρος, ἡ δὲ ςρατιὼ πα-- 

ρετέτακτο αὐτῶ ὡς» παρήγίειλε , Ἐακατέ- ἔχων! 

χῶὼν σχοπᾶς ἀλλας “5 ἄλλων, σεευεχοί- ἜΝ 

λέσε τὸς ἡγεμόνας, χοὺ ἔλεξεν ὧδε; Ανόρες" ἢ, 

φίλοι χαὶ σύμκαηρι οτὰ κδὲ ἱεροὶ ἡμῶν οἱ ϑεοὶ 

Φαίνοισιν, οἷαι “πὖρ ὅτε τίου πσϑϑεϑεν γίκζωω 

Εδὸσεὶγ᾽ ὑμας δὶ ἐγὼ βούλομαι αὐ μνῆσαι, 

ὧν μοι δοκεῖτε μεμνηυϑῥοι πολὺ αὖ ἀϑυμο- | 

Ἐτερϑι εἰς τ’ ἀγῶνα ἰέναι. ἡσκήκουτε μϑὺ ΣΡ 

(ᾷ εἰς τὸν πόλεμον πολὺ μάλλον ΤῊ πολε- 
μίων, στευπεδαφϑς δῈ χαὶ σεευτέτα δε ον τω 

αὐτῶ πολὺ πλείω δὴ δόνον ἢ οἱ πολέμιοι, 

χαὶ σζεωνεγική κατε μετ δλλήλων δος δὲ πό- 

“7 
ἐσοίσιν,, 
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Ὡς οχχάοὸς μιϑυχεάϑτη. πεζρις δὲ τοῖς μϑρ Β 
", ψ ἵ ͵ Αρέξος ἡ ἢ Σ 

"ἄλλοις Ἴ οἵοις χαὶ “ξϑοϑεν κιογειοσε αιγυ- τομας: ὃς Ξσνρτὶ 410 ἀγπηατί {πηττοάο, 

"αἥη)οι δὲ ὁμοίως υϑὲ ὡπλισγένοι εἰσὶν, ὁμοίως «οάεπὶ ὃς ἴῃ Δοῖο αΠροί ει ἔητ. ἸΝΑπιπλα- 

1 4 ὝὙ0Π01 9. ΤΌ. Ε. ΒΕ ΦΟΝΕ 17ι 
, ͵ "σε, «Δί ποίην δἀπείτες παροῦο ἀοίδετοος : νοὸς 
ἤππεσιν, ὅτι πσοοϑύζ πὰς οἰδαςαᾷς ΕἸϑεσιγ᾽"; τ ἘΑ͂ ΠΕὰς ἐπι { Ὲ ΓΜΓΉΈΙΣ 
οἱ ἢ τα δ το ἡ σφ ΠΡΟΣ ΟΙΙς΄, ΟΠ 115 αἰσαπὶ 
ὙΒΙΒΈΘΙΆ νμδίι, τ Ναάνα ΓΙ ἘΠ ΡΓΟ] νὸς (θίτιγος ποίξῖς., αὶ (ο οἰ 5 ος 

Σ , ᾽ ΄ Ἶ ᾿ τς ς τανε 

συμικαχοῖς ρηγάν μα γειοϑε. εἰχος δὲ τς Ρειῖ ἔογγο οαρίδης.. ΕΠ λυϊοιη ςοπίδητα- 
Υ ͵ ᾽ ͵ ς ͵ ͵ - - οὐ το - 

κϑὺ πιςευογζς δλληδλοις ομιογοὼς μ(ϑ γε α θα ̓ς ΠΟΌΠῚ, σοπΠοογα 115 ΔΠΙΠΪς [ἢ ΡαρπαίὈ- 
Ν : Α' : ᾿ δ Δ ἃ τ . διονζῶς. τὸν δὲ ἀπιςοιζως αἰαίχοηον βου.- [πτιιγος ςὉ5., 4Ζυϊ πλαταο {8 ὲ Πάπητ: σαὶ 

ΠΝ ΠΩΣ ΤῊΣ ; : ν᾿ γψειοαπηάιης, πος σομίμπϊταγο ποοοῆς οἵ, 
λάύεοϑαι,, πῶς αὖ ἕκαςοι ταχίςα Οκποδὼν 

γ ΚΤ ΤῈ ; εΤ 409} Ῥαΐζζο  Πηριὶ ΠαΑΠΥρ τη παν [σεἰτ}- “π΄ “] ΐνΝ Φ 5} πα Ἐν Δ 3 ΝΣ  Ὑ 
ἡϑροιντο. Ἰωρδὺ δὴ, ὦ ανόρες ,ἔχι τς πὸ ὅτ ςετο ἴς ροῆτης. Εδππις Ἰσίτατ ἴῃ Ποί θη; 
μμίους, ϑμαΐζα αϑρ ξγοντες ὡπλισμέγα: ρὸς ΠΟΠΊΠ]Π το Π65 » Ο1ΠῚ ἀΓΠΊ ΑΓ σαΓΓΙθτι5, ὦ 
ΕΣ τ αὐ πολεμίων,ὡς εἰ αὕτως ὼ ἘΝ ΕΞ ποιτίαμη ΠΌΓΓΙΝ ᾿ποῦπηδς : π ἀο πὶ 

πὴ ΣΝ τ εξαμ: ταν ἀπο ΨῊΝ σὐππὶ Θαυ τδε5 ὃζ δας ἈΓΠγΑτΙ5, φαἀιιοτίιις 
᾿ποΓΠΊ65 ΟΟΠΆΪΠ115 ρα σ Παταγί. Ροάϊτος χαϊ- 
ἀξ δάἀπιογίαυϊος Πα ΙταΓΙ οἰ ς ἐος. Πα οσ 2 Π: 

«δὲ τεταγμένοι" ζᾷᾳς τε 7,5} ἀασίδεις μείζρις 
3) “χε λ' εὐ λῶν ͵ 

ε σιν. ως ποιᾷντι, φ) οΘφιγ᾽ τετρι γλκένοι 
᾿Ὶ . «ς " ε Ε Ἷ 

“δὲ εἰς ἐκουτὸν δῆλον ὅτ! κωλύσοισιν δυνο λοις 

μιάχεοϑαι »πλιζὼ πόρυ ὀλίγων. εἰ δὲ ὠϑοιώ- 

πες ὠξωσῴᾳν πιςεύσοισιν, ἵπαοις αἰδθις “οῷ- 

τὸν δεήσά αὐπέχήν ῳ καὶ διδύρῳ ὑφ ἵπαων ἰ- 

οὐειζουδύων. ζὼ δὲ τίς αὐττν] χαὶ λυσομε- 

γη ἡ πῶς ἀκα δυωυήσεται ἱππαομιφχειῖν πε. Χα) 
“ Υ “ λ 

φαλαγίομα χεῖν. [ καὶ πυργϑιαχειν Ἔ ; χαὶ 
γδροἱ Ὄἰσο ΤῊ πύργων ἡμῶν »ϑὺ ἐπαρήξου- 

᾿ Ν ͵ ͵ 2 ὙΠ 

σιντὅς δὲ πολέμιίους πτοηοντες ἀἰκήγόμειν αὐτί 

τῷ κώχεοϑαι ποιύσοισιν. εἰ δὲ τίνος ἔτι ε,δ4- 
2 λ -“ 

οϑω) δοκάτε Ἢ ΓΙ ἐμὲ λέγετε. στε γὸ ϑζοις 

σι εϊεγος σπορήσομϑυ. ὶὶ εἰ υϑ τις εἰπιᾷν τί βέ- 
Ὕ ΠΡΑῚ Δωρ ! ᾿ δ᾽ ὁ 

λεται, λεξάτω" εἰ ὃ μή, ἐλθόντες τσθ9- τὰ ἱε- 

ἐφ, ὃ πσϑοφάυξαρϑροι εἷς ἐδύσαι μδιυϑεοῖς, ἴτε 
ὄχὶ (ὲ τάξῴς. καὶ ἕκατος ὑμδι αἰ πσομίμνη- 

σκέτω πὸς ,1θ ε σῷ ἐγὼ ὑμας 

πιδεικγύτω τίς τοῖς ξϑχονυϑύοις ἑαυτὸν ἀξίον 

ΦΧ "9; ἀφοῦον δεικγιὶ χαὶ οὐκ ὁ πσοόσω- 
πον χρὴ λόρρῖς. 

ἴογθϑ 615 ΟΙΠΡΟῚ (ππε, 4ιΔῚ νι αἰ ἰυ εἰ νο] 

οἤησετε΄, νδ! ργοίρισειε ροήπητς: ὅσια σθης- 
τεπος οὐ Πατί, (εἰ ρίοσ παι ἀιοὶς ἴῃ ρτο- 
Ἰο ππτ προ άϊταςι, Ρδαςὶς αἀπχοάαιι οχ- 
σερτί5. υσά {1 Πο5 πηρο!]ἐπᾶο ρτοιτγιι- 
ἴατος ἔξ οὐ! ἀογίπε, ργίπηιιπι 641 {π|Ὲ|- 
ΠΟηΩΪ οἷς ογαητ; ὃς ἔοσγιηλ. σαὶ γοθγ αὖ 6- 
45 ἀσοοάϊτ. [Δπ| ἢ ααΐς Π]Οταπι οτίαπι 
ῃοη σεάεπάήο {πρδΠ|πες, 410 ραϊο ἤπια} 
δ Δάπιοτίι οαιίταταπι, ὃ ρμαἰδησοπη, ὃζ 
ταΓΓῈ5 ΡΌσΠαΓΟ ροτογίτὸ ΝΝ πὶ τη τασγγιθιὶς 

ΠΟΙ]οσατὶ ΠΟΙ, Ποδὶς Δ χη] ο βατα τὶ πητ; 
ἃ Ποίξες ἔουίθπο, ροζίας νε ἐς {π|5 τ θτιὸ 
ἀείρεγεπε, “παπὶ ργα]οπεαγ,, οΗοίεητ. 
Οὐυοάπτο ἡπαρίάπι νοὶς δάμτις ορτις εἰς 
(ς ρατατίβ αα πια γοέοστο. 'Ναπὶ Π 115 δά τι: 
τπδητίθιι5, ΠΕ ΠΠπς ἱπορὶΑ Ια θογαγιτσὶ {πππιιῖς. 
51 Ζι15 οτίαπι ἀΐσεγο 4] Ια νοΐος, ἀἰςσατ: 
Ππαῦζεπη, αα τοῖα ἀϊπίπαπη αἰ σοάϊες., ἃς 
Τεος οοιηργοσατζὶ, 4 θιις5 τα ΠῚ ογαιη [ο- 
οἶπλιι5. αὐ ογάϊπας γοίπγχοτ σοηΐοττο. κ οἀ- 

Ἴος : : 
᾿ ὡ εἶ ἐγὼ ὑμαΐξ, χαὶ ἐ Τῖρας δυζοπὴ δα 4! 6 νοεγιπι ἴῃ πποπιο- 

τίατη {π|5, 48 χυΐθιι5 απο δάπιοηῖτὶ οἢ 5: 
δάσοσις {πριεξεῖς ΠΡὶ απ ]δες, ἱπιγορὶ- 
ἄϊιπι ὃς σοίξιι, ὃς να]τιι., ὃς ογατίοης (Ὀπγεῖ 
οἰξεπάεμάο, ἱπηροτῖο (δ ἀΐσημπη ἀςοίατοῖ. 
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17: ΧΕΝΟΡΗΉ. ΡῈ ΙΝ 5 Τ᾿ ' ΟΥ̓ΚῚ 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΚΥΡΟΥ ΠΑ͂Ι- 
ΔΈΙΑΣΞ. ΤΙ ΣΣΤΟΡΙΘΟΝΡΟΘ ΒΒ ΒΑ ΈΘΙΕΝ 

ἘΠ ΒΔ. ΟΝ ΟΝ, 

ΧΕΝΟΡΗΌΟΝΤΙ5 ΗΙΘΤΟΆΒΙῚ  ἍἉ- 
Ὁ ἘΠΈΝΟς ΠῚ ΤῊ ΤΥ Εἰ ονθ 

ΟὟ ΒΊ. 

δ᾽ 4 οτάϊποες αδίεγιηι. Εξ 
ταἰηϊ τὶ γτγο, αἴαις [15, 

᾿ς 48ὶ οἰππὶ ἱρίο ογαῆσ. οἱ- 
Ὀιιηι ἃς Ῥοτίμη αὐτυίοῦο, 
4αμπιδάμιο Γοϊἢ (λογαπὴ 
ἔλοογεητ. Οὐγγιιβ [τὰ ντὶ 

ὁοηἤιίτογας, ἀο]Πρατὶς οἱ ὶς ρταμάοθατ: ὃς 
{Ὡταροῖ οἱ, {πὶ πιαχίπγο ἱπἸσογξε, Ἱπηροτ- 
τε θάταγ: φαππηηις ροίὲ ἜΣ νήσον ρΓο- 
οατιιβ οἤτπε, ταχη ᾿ρία διδίς, ται σοτοτὶ, αὶ 
δάεγαητ. δεσππάιϊπ ας ἱπιρ ογαῖο Ἰοιια 
Ραττίο,ντ ὃς ἀτιχ ὃ (ϑοίας οτος; ἐψαιπι δά- 
Τοεπάϊτ,ἀοπλααε ΠΡῚ ργοχίπγος ἔδοευς ἱπ6-- 
Πει. Ετγδης ἀιιταπὶ οπλΠ65 11 σιπὶ ΟΥτο ε7- 
ἀπ λυ πλῖς ἸηΪἘγα ζεῖ, αι τρίς Ογιλδετι- 
Πἰοῖβ ρα ηΙοοῖς5, Ἰογὶοἱδ ἜΓΕιβ, τος σαὶο 5, 
ΟΥ̓ ΠΝ ΑΙ 15, σ] 115, ὃ νη σούπδα αυϊαιια 
τγασαϊα. Εαιὴ τορτ ΠΊΕ Πτῖς ἔΓο τί 11), ὃζ ρα- 
ἐζοτιπη. δὃζ ἰΔτογιιπὴ τοῖς πη ἰτὶ ογδης. Ε- 
Ἰυ!46 πὶ σοποὶβ τοσατηοητα οααίτ5 σαϊαᾳ; 
ἔξιλογα πιπίεθαης. 1 δπταπὶ Ογτὶ αγηγὰ 
ἀϊξετοθαης ἰπ πος, υοά το αι σο]οτς 
δαῦοο {Π|ῶ Ἔγαης: δὲ Ογτγί αγηλὰ ἰηΐξαγ ίρε- 
ΟΥΠ] το ρ! πε ραπι Ροϊξεα απ οοηίςοη- 
ἀϊτοααμηῖ, ἂς (δ πετίτ, νετείρίσετγες, αι 
Ῥεγγοζξαγας εἴϊου; τοπιῖγα ἀοχιστῃ τπίο- 
παῖς. Ιταπτια αἰϊχίτ: Θά οΠλαΓ το ΠΧ πῚς 
ΤἸαρίτοτ. “Γιιπὶ ργοστοαι σερίς, ΟΠεγίδητα 
ἐααίτιπη ργαξοξξο, οαπὶ οαιμτίθιδ, ἀοχ- 

«ἷ. Ανὴϑα, {γα τη : "Ασαίαγηθα οἹην ρο ΘΠ θὶις Πορ 5 
ἤὰ τὶ ἰαταις [ατπιπ οὔτ ποητῖδιι5. Ργςερὶς εἴπῃ, 
Αἡάνια, ντ αὐ ΠρΉτιπῚ γείρίσογοης, 8ζ 0141] στιὰ 

(ςαοτοητιιτ, Εταζ διιζεπ οἱ ἤρηιιπγ, Δα 1-- 
Αφωῖΐα Δ διτοαὶη Παίξα {1 ]1π|ὶ ἐχτοπίᾳ. Εν Ἀϑῆϊς. 
“σα [᾿ς ας ἤρπαπὶ μος ἃ ἕερο Ρεπαγαπι δάμις 

φην ΒΟΥ 

ἕ τονε. τοι οταγ, Ῥείπς γεγο, ιδηι 1η ΠΟΙ πὶ 

{τι οἴρορζεσατὶ )Θος, ἃ - τ 

Β οὕτως ἐποίοιωυ. μεζᾳ δὲ Ὥῦτα αὐτησείμδιος 

σδαμνείξ 9. ζὼ ὃ πω αὐτρί, ποσούτο δὲ ἀφ 

ΓΙΒΕΆ  ΘΕΡΤΥΜΎΥΟ, ᾿ ᾿ 

τοῖς ἀβϑὶ αὐτὸν πσεοτή- 

17 γεγχοῦ οἱ ἱϑερᾳποντες ἐ, ἐμι- 

αὐντ, τ χαὶ ἐμιπτεῖν, ἔτι ἃ- 

σιν ἀμφὶ σὰ ἱερφι. ὁ δὲ Κίς, ὡςαῦ» εἶχεν 

ἑφηκῶς, ἀπειρξαιϑυος ἡ ἡείςα : καὶ εετεόίδου 

εἰ τω μάλιςα δεουϑύῳ᾽" χαὶ ἀσείσοις χαὶ 4.)- 
ξάμϑιος, ἔπιε, χαὶ οἱ ἄλλοι δὲ οἱ αὐϑὲ αὐπὸν᾽ 

Δία παΐῶον ἡ ἡγεμόνα εἶναι ταὶ σύμμαχον, 

αὐέξαινεν ἐχὶ τὸν παν, χαὶ τὸς ἀμφ᾽ αὐτὸν 

οχέλάσαεν. ὡπλισμένοι δὲ πόύτες ἦσαν οἱ 

ὐξὲ τον Καὶ ἴρον τοῖς αὐζῖς Κύρῳ ὅπλοις, χὲ- 

τῶσι φοιγιχοῖς,, θωρᾳξι λαλιῖς, χρ ἀνέσει 

χαλχοῖς, λόφοις λάυχοῖ, μὰ ,χαήραις »παλε 
τῳ κρανείνῳ ὁ ἐγ! ἕκαφος" οἱ δὲ ἵπποι τδομε- 

τωπιδίοις χἕ ἡ πσδοςερνιδίοις χφ ἡ παραπλά- 

δ δίοις χαλκοῖς" ᾳ σ' αὐτὰ Ταῦτα χαὶ ἀξειν 

διέφερον τὰ Κύρου ὅπλα, ὅπ ἃ μϑὺ ἀλλ 

ὀκέγειου τοῦ χευσοειδεῖ χρώματι, τὰ εὶ 

Κύρφυδαλα ὥρων, κούτοι]οον ὀξέλαμπεν. 
ἐπεὶ δὲ αγέζη,, χαὶ ἔφη Σποξλέπων, ἡωρε ε- 

{μέλλε πορά εοϑαι , βροντὴ δεξιὰ ἐφθεγ- 

ξατο. ὁ σὺ εἶπεν ὀψόμεθα σοι ὦ Ζ42 μέγι- 

ξε. σι ᾿ὠρμμᾶτο μδὺ ̓ οὐ δεξιᾷ ἔχων Χρυσαῖ- ἑ 

τὸν τὸν ἵτσπαρῃον χαὶ τὸς ἵπαίας, “ὦ ι- 

πεῖ δὲ Ἶ Αξασείμίδαν καὶ Ὁ, τὸς πεζοις. ἯΒῈΕ Αἀείσβων, ] 
γῇ, ι: ἴυΣ σοηίρεέξιπινοπίγδε, τοῦ Ἔχθγοίτα τι αυῖς- ΠηΓύ δε δὲ παρρεαν ΤΣ Φ σημεῖον, τ ο» ] 

τ δ (ςοπο γεξθοῖς. Υ δὶ ἰαπὶ αὐ {πλάϊὰ νἱρίπτὶ 
χιρείῃ. ΔοςοΠηῆςης, ποι πὶ σορίας αἀποηταῆτος 

σοητγαίς σογποῦο σορογαῆῖ. Ουμιπὰ αὐτο 

ἰ σῳ ἕπεοϑαι, ζὼ σ᾽ αὐτω Ὁ σημεῖον, αὐτὸς 

“ευσοεὶ ἘΔ ϑόξᾳτος μακροῦ αὐατετανϑρος. 
Ὁ μοῦ ἔτι τῶτο Ὁ σημεῖον τῳ" «ὗϑσῶν βασι- 

λέ ακθμ. οὶ δὲ ὁρᾷν πὸς Ἷ πολ. ὁμίε, εἰς ποὶς ανέπεευσε Φ φρώτθυμαι. ἐπεὶ 3 ἡ πες πολεμίᾳ, 

ληλύρφῷ ὡς εἴζοσι κα δίασ,ηρχοντο ἤδη Ὁ ἢ πολεμίων φράτϑυ μα αὐτιχυρϑφιὸν παρφεϑιν. ὡς δὲ ̓Θ" 
ο 

᾿ κ 



υὐρο Ἡ 5. Ὺ ΟΥΑΙ Εἴ ΚΘ ΕἸΚῚ ΦΙΠ 1Χ 67} 
οὐ τω καταφαν πόύτες ἀλλήλοις ἐγλύοντο, Α νεται ἰαπη (6 ἀγαταου πη σοηίβοϑε ἢ αὐ 
ἀὰν ἐγνωσανλδνεὶ λόμιοι πολὺ ἑκαυτέρ δὼ τοητ, ὃς Ποίτος ἀδσγοιΠοπυὰρ νϑρδα αὶ 

: ἀρε Ὺ ἘΡΜΟΎ ΨΥ τοῦ Ρ Πα απρεπταἀποείλην οἰ ξοιἠλτισηῖγος: 
“ἀσερφα ο))ομ τές, φήσαντες πρὸ ἑαος ΟΠ ΡΠ μα απσοι απ, χιιο ΑἸ το  οἷτο 
τ φαάλαγία, (ὦ Ὑ δεῖν ἌΝ κοχλούς ςρρηδαιδ σα ΠἸοϑαῖ, δ ἰὩΠοχογάεας ᾿ητουεὶ 

, ᾽ » 5 « ἌΡΗ 5 ᾿ δ . Ἴ 

λώσ, Θαῃ ) ἀπτέκα μτόγον εἰς Ἵ χύκλνωσιν ,, ὕπτως οἰρίεπδαπηίη πηοάϊο ποίξοιις νεἰηϊεειϑεο, 
ΘᾺ ᾿ ς « ἢ αὐ} - - τ; " μα. ὥρα γάμμμα, ἑκατέρωθεν πίω ἑαυ (ᾳ- αϑανπ (πο νει ῇται Πέτοθα σητοαι 
ΕΝ , « ͵ κί. Πι, νη άίχιο Ππλ1η ἀϊηγσατεητ. Οιεργα 

᾿ν ποιήστιντες “πόγυτὸ γαμα μὰ ΤΌ. - ταρδς ὍΣ τὰ Ἐ 
Ι πίξ ανιύ- ξ Ἵ Ἔ Χ Εἰῖς ἑαυ {1 ν] θγοῦ, ΠῚ μέ] τατηδη πιάσί 5 γι 
σωτς ὡς 69ς δὲ ὁραῖν ζυῦτα,, Φυϊεῆν τι μᾶλλον ἀφίζα- ῃ ν, (δ 4 δοάεηι πισάο ρΡυαῖθας. (Δαυτὴ 
παύτεϑεν το, ὥλλ ὡσαύτως ἡγεῖτο. κατ μοαΐν δὲ ὡς Αἰτοπυ πὶ πια ἀποττδξος, ργσσι! αἱ ρίς ν8 

πσϑόσω Τ: κα μιτόϊερῳ ἑκατέρωθεν ἐπδιϑσανγὈ τ πηι Πεχυῖπ ΠΕ; αοςούπια ἥξέζοη-: 
ἀεὶ ἀοΣ δρνροίρυ Ἰοντεὶ ὐξιπεινον τὰ κἐροφως ἢ ἀὸ Θχεθηἀοθδηῦ: Ἀπὶπυδάποτεῖς ἀπααί) 

ΤΙΣ ΠΝ ἐν Ὑ ΤΣ ΝΣ ΟΠ νίβηξα, ν᾽ ποίτες Πεχιοποι ἐπ τᾶτὸ 
γῤήῤοοπλυραν ᾿ς! Χρυσαας Εὐδας τὰ ὅλτ- Ρτεούίας, αἷτ, (μεγίητας 9 αἴης φἠφοτος 
κα μιπτζω “πριοιουται » πόϑυ γε.) Ἐφη ὁ Χρυ: τ 10] ἠγίγα νἱάοταγ, ΙΝ άπ σογπια, πῆρα 41|5 
σαίνίᾷς., χαὶ ἡαυμάζω γέ. πολὺ γδριιοι δὸς ἄδην (σπτοητία, ἰοπρο 4: ἔτι ρμαἸδηρια δ." 
κϑόύσιν ̓ ἰπρασῶν τὰ χέροιζο, -οἰπὸ τῆς ἐκ βα Πγαπαμι. δὶς οἱὲ ρεοξοέξο, αἰτ γε, ὦ 

ἀν ἘΣ νον, ἢ ΙΟΙΡῈ οτίδπι ἃ ποίεγᾶ, (αγ ἰ4) ἸΝΙΠλ Γι ΠῚ 
αἰλαγίος. ναὶ μὰ δι, ἐφη ὁ Καὶὐ Ἔα δ. ἢ: ΐ τ 

φαλαγίος. ναὶ μα δὲ, ἔφη ὁ Κύρος, χαὶ αἷτ, πιοταπηῖ πε, ἢ σούπια Ποδὶς ῥβεορίογα ς " ͵ ᾿ Ὁ“ ͵ 3, 

δῆλον δα, )6 Ὁ πε σ τ ασοΥ ᾿ ἡ σῦτο; Τ δηλονότι, ἘΦ, Ππτ,ρμαίαπρο ργοσι] δάΐπτιο γαπιοῖα, πος ἐς 
ν ͵ 4 νιν ε ͵ , ὃ Β 5 ἴ,., φοξούρϑυοι, μοὴ ζεὼ ἐζγὺς ἡυδυ, λύτο τὰ κέ-- ρίος ἱπυδάδηνις. Αὐ φυϊροτογιητ ἀοίπαο, 
ζω αρίσω τφιζοι, “ὁ φΦαλαιίος Ἱ ὀχτιασοόσω οὔσης, ἔχε- οψῃ (Βεγίδητας, τα Ἂς ] ὐλΣ τὲς ὑενοῦ 

5.7 0] 2 ἢ Α [ΠῚ] Πτ νυ εὐνήν ὁ Χρυδῥικθὶ, ὃ, 4υΠῈ τὰ πῇ ρΓΟΟΌ Δ (Ὁ ἱπυ! σοι ἢ δῆ πτὸ 
Ἷ ᾿ ἐκ κ ἐδηναι τον ν κ  νις Μαπιξοτππλ εξ, αἰσγγαβ, ασαοά νύ σοΥ- 

ἡ. δι γαριήνίν ΘΕΛΈΝυ ΑΝ νον ὅτε Ὁ πα οτορίοης ἰατοτιτη Θχογοίτιις ΠΟΙ )4- 
] δὲς » οὐτῶ πόλυ οαὐτεχοντες δρλλήλων: δλλὼ (φεηάςηδο σοηἤιτοτγίης: αδίν ἴῃ ΡΒ δη-: 

δῆλον, ἔφη ὁ Κύρος, ὅτι ξυΐκαᾳ αὐ “ύνται τὰ δοπΠὶ σΟΠΙΙΟΓΙ͂ ραγίτοῦ οχ Ὁπηηὶ ρᾶιτο “ΠῸ5 
; ͵ ᾽ " 7 ᾽ ͵ - Ἷ Ϊ Ρ ἰαξαίς χέρα ἡναν ξα οᾷ, κατ᾿ αὐτιναῖδας δὰ ἀαἀρτοάϊοπτιιν . πηλὰ]} νπάϊαιις αἀποτίαπι 

πόςραρπαίαη, Ετσοηα τι ,αἰτ ΟΠ γγίδηταϑ, 
«ἶβων : - τούξ ἤος σομ 1} σαρότε νἱἀθπταγ ν εἴος 

Ι ἊΣ ᾽ [ «“ πὸ ͵ ὃς ἀπ δ: Ν ἢ 

ἤρραφαν Φέντες ὡς εἰς Φωλα! γα αμα πορυτὸλεν η- ἀἠεολαιϊα ργοίριοίπτ, 1: 4 οα Δυτοπ 
Ἐ ἐν ͵ “μ" , ἐ «“ ͵ ᾿ τ Η φρο φὰς ἐν χροείασιν, ὡς ἀκα πλώτοῦεν μουχούμε- δἀτίπεῖθα, τα ΠΟ ΡΓΟΙρί οἰπιητ; ετίαπιρο-- 

χατ αὐτι- πλαγίων ᾿'᾿ ἡμετέρου ςρωτ᾽φύματος, Ἐ ςρα- 

λαγία,ἁ- Βα  ν  κιρ 4 ἥ : Σ Ἶ ΐ 

᾿μαπεῶ- νοι. οὐχϑεεῦ, ἔφη ὁ Χρυσανίᾳς, 4 σοι δοκού- ἮΝ ΠΡῚ ὑὴν νύ δὰ τ ῆνΕ οοτγηΐς 
τὰ “ ἐσ μὴν ΠΕ , Βα πος ἱπυδάογοηϊ, δ6ἀ τὰ ἀτίαηδ, ἰη--- ᾿τϑὸν ἡμῖν σι βουλάσεοϑαι; ασθ9ς γέ ἃ ὁραῦσι' “δ9ς δὲ ἐπειροδιταξϊ πο! δε ρυη δ. ἢ ἔ ᾿μαχού- . 6.5. «οὐ ν ἼΣα παρ τ ααΐτ, ρεαίτατιιὶ πιοάίος ργαῖτο, Ποιεῖ πηα 

ΠΣ οὐχ, ὁρῶσιν, τι ΚΘυχ ον. Εἰς »οχερ δες εχ οὐ 5. στα Εἰ ὐγίαἠξα ρδηνΡ ασμ τ ͵ ᾽ ι Ν τΥ Ἂν 7 . τ Σ 

“ξϑεήεσαν. δλλα σὺ νϑμ, ἔφη, ὦ Αρσα κα, Γλσαπι πος οορίας ἐαποίξγος ἀπσεης (6 4ι1-- 
Ϊ « αὐὐϑ; «“ ΦΆΝΝΝ ἡδύν τὸ ᾿ ᾿ ᾿ ἀ 1Πἶτὸ : ] ΠᾺΡ μα, ὡςτῶν - : ἱ πᾶς τα εἰ τεπιρο- 

ον τῷ ὥρμα ἣν ἐν ἡγε λει μὴ ον ἐραμλς ὅν βρη ! 74 ͵ ὃς ῥοζ ἐ 3 » . Ἰ ᾿ 

᾿ σὺ ὦ “Κρυσανῖρο, οὖ ἴσω πὅτω Ὁ ἱστασιχϑν ἐγων ἢ ἘΠ ΕΠΕΡ ὃ ᾿ ΝΑ ΡΣ ἿΣ ᾿ 1πι τγαπίπτα ππσα]α σοηΠἀσέαρο, φαο βαίξο 
οὐμηλ ἀψῆβ ἡμὴ ἀπάμι δ  δαρνενκ αι το ποβίς Πξαίς Βαθεδης. Π|ιον δί νοπογο, δΖ 
πε γα 699 τ ) βιόχεοϑαι “ὁ μούχηφ᾽ ὦμα δὲ σφηρτοῆιγί ἰπιπτεῦ ΠῸ5 ΘΓ  Πλ 15: ρα Δ ΠΟ πε 

᾽ ,] δ 6. οὖν 2 Ξ . - Ἁ ΑΥΝΝΣ 

παριων δχισκέψομαι ἕκαςα πῶς ἡμῖν ἔχφ. ἐ- ΟΧοταϊαγ, ας νοΣ ἐὐνν ψαν μόθον 
«Δόιὴν, 9 Ὁ 1 “ 32 ε Π Φ 

πειδεὺ 5 οκ4τλύωικαι, ὅτὸμ ἤδη ὁμού ασο9ς- δ301πὶπιᾶπαϑ οὐιπὶ πος Πο5 σοί σεται! ἢ 
πο ἐν ͵ "ςΣ , παῖς. ἔλοϊϊο νος (οπτίετίς, 411 Π1 ΠΟΙ ΟΧΙΞ 
Ὁ δᾺ - ἃ 
ἐόντὲς Δλλῆλϑις γεγνω μιεου , πταιανα. ὄξαῤ. σας τυ πλ] τις βατατας ἢτ : ἀο ἀοίπάο οὐἱπα 

ἐπι! εϑε. ε “ ᾿ ΧΩ; « ὅν. νυ 8 ἐ ἡ 

Δ ζω, ὑμεῖς δὲ ἡ ἐφέπεοϑε. ζυΐκα δὲ, αν μεῖς φαγθας Αργαάατος ἰῃ αἀπογίος ππροίαηι 

] ἐγχάφραΐνϑυ τοῖς πολεμίοις, αἰαϑήσεοϑε νυ, ἔλοϊοι. δῖ. επίπι ἱρῇ Πσπιβοαθίταγ, γος, 
5 ν δ᾿ ᾽ ͵ " ε Η Ϊ Υ͂ Ϊ Ἐ (ου ὙΣΡ οἰκία! ολίοος φορυξος ἐςαι) ὁρμήσε- Ἑ το πὶ (οααί οΡΟΡΆΞΠΙΘΗΙ ΜΈΡΕΡῸ Τὰς “ἫΝ 

ΝΠ τπΠῸ κι Αξοξλέυὶ τι τπρὰ οἱ», ἰδ οσαγείδις. ΝΝαῆι πος πποέο ἴῃ Πο- 

τὸ {65 ΡΙατίπηπι ρογταγθατος. ἰποΙ ἀΘΠη65. ῳ ᾽ ᾿ » ͵ «: .᾽ 

“Ῥο μασιν εἰς τς οναντίους.. ουτῶ “ῈΡ αὐτῷ Δ ἄετο οτίαμι ἰρίς, ὃς ἥυιᾶπι φεἰοευ πὶ 
᾽ ε “κα ν ᾽ ῃ ε π δ ν 

εἰρησεται. υμιοῖς δὲ χρη ἐπεοϑεη ἐχουδμοῖς ο- ροῖεγο,, [ ἰς νοϊοῃείθιις., θοὸς ρογί ιιαγ. 
͵ ε ͵ « Ἁ ͵ “ ͵ὕ ͵ ᾽ ͵ 

τίκάλιςα μάτων. ουτῶ ὙΣΡ μάλιςα τοῖς πολεμίοις τεζαφαγμδροις ἐχεπεσουμε- 
! τλ δν  ὐλν ποῦ 15] ͵ ᾿ ! λ " Σ᾽ χς λα ἢ 

ὅτι. παρέσομαι δὲ καὶ ἐγὼ, ἥ αὐ δυούω μοι ζάχιφα,, διώκων τὰς αὐδρας,, ζω οἱ 2κοι ἐδελῳσι- 
Ρ 2 2 



174 ΧΈΝΙΟ ΡΗΗΙ ἄπ ξι ΙΑἸὄ ΤΌΘΟΥΚΊΙ 
Ηκο]οαυυτι5, φαιπη τε Πθγδπι πα] ταγαπὶ ἃ ζυῦτα εἰπτὼν,, χαὶ σε, ϑημα πα ρεγίυ ἡ 

μαποάοαιῆοι, Παρ᾿τεγίθγαδτοσ ὃ ἀπχ,ρτο- 
στοῖπις οἱξ. Ὁ πτηηαε ἰητοῦ σα γι ὃζ ἰοτὶ- 
ολτοβ ροΐρογος, ιοτίεϑ 4]! 7105 1Π ογά ηϊ- 
δυς ααρίςοτει, αἰεας πιοάο ; Οτιδπὶ π- 
αὐπάιτιην (ἢ, ΝΠ τεσ, ἰτα 5 ν εἰέγος ᾿πτιοσῖς, 
πιοάο ἀρυα 4]1ο05 ἀσεθαῖ: ἀπ πιο Πρ εἰς, 
ΠΆΠΪτα5.. σοτταπηθη ἰάπὶ ργοροίταπι οἵα 
ποπίοϊυτη ἀς ποάϊεγπα νἰέξοτγί ας οτίατη 
ἄς οι; ἀπάτη ρτῖα5 οὈτί μα" Π|5, Δάξοσιε ἐδ 
ξε!οϊτάτὲ νηϊπογίᾳ ὃ Ηΐης δά αἰΐος δοςθ- 
ἄδης: Πϑεΐποερϑ5. αἰθθαῖ, πη πατη )1} πο- 
Ὀἰς φσσιιία πα! ὀγσπῦς “ΟΠλΠ]Π]τοης5. ΝΑ 
ἐχουϊτατότη σοποοεγο τλσϊτα δὲ ἐργασία 
πος δἀσυίγεπάϊ. ϑ54]τε πὶ ΠΟΚ , ΠΆΪΠ1τα5, 
ἔοτείτοῦ ποίππετ σεγδηηι5. Ἀπιγίτι5 δά 4110 5 
Βυϊιητηοα!: Οἰιδίπαπι δα σομητηιποϑ θριι- 
ἰὰ5 ἰἸδατίογος πούπος ἱπαΐταγε ροίϊθπηιι5, 
4π|4π0 δά Πᾶς ἱἰρίαϑ ὃ 'Ντ πηοάο ἔδου τ5 
νοδὶς εἰς, ἢ σἱγὶ ἔοστες ἐν ο πο γιτῖβ, ἤλπ1τὰ 
ὃς ορτορίοοτητποάα ππιτιιο νοὶς οοπξο- 
τεπαϊ. Ἀπιγίας δά δἰϊος: ΙΝ ΟΊ Ἰ5,ορίηοῦ, Πλ1- 
Ἰΐτες, ργοροίιτᾳ ἰἅπη εἴτε ργϑεπῖα; Υἱπορητῖ- 
θὰ φαυίάεπι, ντ ρεγίεαδητιιγ, ἔογίδητ, οο- 
οἰάαητ, δομα ροῆιάεδητ, γα οἴαγε διιάϊδης, 
᾿ἰθετὶ πε, ἱπιρογεητ; ἱρῃδιις Δυτει, [15 
ςοητγατία (οἹ]Πσετ. ΟΠ υΐς Ἔεγρο (οἰ ρίαπα 
ἀπ σῖς, ππεσαπι γα! ππλίηφατ, ΝΔπ|η1}}} 
“Ἔαυϊάςπι ἰσηδυΐας. ΠΙΒ1] τυγρί τα πἰς νο- 
Ιεῆς δἀπγίττατη. Ἀαυτγίας νδ] δά φιοίάαπι 
ΔοςείΠηες, φαΐ ργαο προσίοι τπτογξα τς 
(ξητ, αἰεδατ: Αἐ νοβνογο, τλΠτο5, συϊά 
γοτδὶς οριις εἴπ ΝΝΟΙΈΕ5 επίπι, ουϊπιοάὶ 
ἄϊοπι ν τὶ ἔογταϑ ἰῃ ργα ης ἀρδητ,δζ αι α] πὶ 
Ἰσπαι. Πεἰπάς ἀσεάεης,αἀ Αὐγαάαταπι, 
ἀααπὴ ασοοῆπ οι, γοίεἰτίτ:ὃς Αγαάατας μὰ- 
δοηἰς ἱπξοσίοσὶ δυγίσα τγφάϊτῖς. δ ἢ οιΠΊ, 
σαι! αἀοαγτγοπείθιις οτίαμη αἰ Πἰς., αὶ ργο- Ὁ) κακοί ὡς δὲ ἡ ἀπιὼν χα Α(ραδατίω ἐγέ- παριὼν " 

Ρεαδὶρίοίη δοῖς σο!]οσατὶ ογαητ,ταπῃ ροά!-- 
τ6 5, [1 Πὶ ΘΓ ΤΠ ΠΊ ἀσίτατοτο5. ΠῚ]. 1ΠῚ8 
Ογταπινεη ]δητ, η παηοίςπτθητίᾶ ἰπ4ατ: 
εις, Αθγαάαια,ιιεπιαάτηοάππητῃ ροτο- 
845, δζ τὰ ὃζ τιιος ἀΐσῃος σεηίαίε, χα (οοἱο- 
τη Εἤεεῖς ἰπ δοῖς ρεϊποῖρες. Τ ι σατο πι6- 
Τα ποτὶβ., νΟὶ ἰαπὶ τἰδὶ ρυαΠ]!η ἄπιπι οτῖτ, 
Ῥετγίας θεὸς ἔιζαγος, αΐνος δέ ἰρεέζαθιησ, 
δὲ (ἐιεπτιγ : ΠΟΩῸ6 σοτϊηπηίτγοηζ, ντ (ο]Ϊ 

ἀείοετίχας ἀϊπηϊςοτῖ5. Ετ Αθγαάαζοϑ αἷτ : Ε- 
ηιπάετη τὸς ποίεγας, Ουτο, παθοτα (6 γεέξα 
οχί[ἰπιο. Ὑ γα πη ]άτογα της (ΟΠ οἴτιιπη Π4- 
θεπε. ΝΝαπαἰιοίξίιπη σογηπα ν᾽ ςο ροτγγρὶ 
δυτηδ τ ΠΊ ΡΓΟΡΙΟΥ ΟΕΓΓΕΒ., ΤΠ ρΓΟΡτογ ο- 
τηηὶς σεπογίβ σορία5. ΗΠ5 ΠΙΠ1] πο5 ορρο- 
{αΐπγις, ΑἸ, φιιλπὶ οαγγιι5. Ὁ παργορτοῦ 

ἀἀσνρ ἢ ϑρεῦον, ἐσυμ νυ σας 
δὲ τὴν" ϑιοτων χαὶ “Ὁ θωρφιχοφόρων φχ.- 

πορϑθυόνϑυος, ὁπότε πσφοσξλένηέ τίνας Τ" 

οὖ ταῖς τάξεσι, τοτὲ κϑὺ εἶπεν αὐ΄ ὦ αὐδρες, 

ὡς ἡδὺ ὑμδν" τὰ πσϑόσωπα ϑεάσαοϑαι" τοτὲ 
δὲ αὖ ἐγ άλλοις αὐ ἔλεξεν' τα οὐνοῴτε, αὔ- 
δρες, ὅτί ὁ νιοῦ α,γῶν ὅ51ν οὐ μόνον αἰδὶ τῆς τῆς 
Αμεέθον νίκη φ:, δλλὰ χαὶ πξὲ τῆς πσϑ9εϑεν ζῶ 

οὐγικήσοιτε,, χαὶ τῖϑὶ πάσης 4 δοιμωνίας : ὧν 
᾽, Χ δι τν 3... ᾽ Β ἄλλοις δὲ πσφϑειὼν εἰπτεν᾽ ὦ αὐδρες, Ὁ πὸ 

α8δὲ σσεϊὲν ποτε ϑεουὶ αἰτίαντέον ἔτι ἔςαι. πα-- 

δαδεδώκασι οῥνμῖν πολλώ πε χαὶ ἀγαϑοὼ 

κτήσοιοϑει!. Σιν» ὦ αὐδρες, ἀἰγαϑοϊ λυώμε- 

9. κατ᾿ ἄλλους δ᾽, αὖ τοιάδε, ὦ αὐδρες, εἰς τί- 
γα ποτ᾿ αὐ καιλλίογα ἔφφινον δλλήδοις Ὡϑα- 

καλέσοιϑι, ἢ εἰς τὸνδὲ ; νεοῦ ΝΡ έξεςν ἀγαι- 

Ὁ αὐδράσι Ἄνονϑρμοις πολλὰ κάγαϑα ἀλ- 

λήλοις εἰςενεγκάν. χοιτ'᾿ ἄλλοις δ᾽ αὖ' ἐχίςα- 

εὃε μϑὺ, οἶα!» ὦ αὔδγες, ὅτι γιῶ ἀθδᾳ κοϑ9- 

(κάτ, τοῖς νικῶσι νϑι, Ἷ διωκήν, πταιἠν, Κα.- διώκιν Θ᾽ 

χαχαινήν, ἀγαϑοὶ ἔχάν : καλᾷ ἀχούφν, ἐλά.- ἤρμὰ. 

ϑέφοις τῇ. Ῥόχᾳ γ᾽ τοῖς ὃ καχοῖς δηλογότί ταὺ- 

ναντία, πότων. ὅςτις δξίυ ἑαυτὸν φιλεῖ, μετ᾽ 
ἐμοῦ μαχέεϑα. ἐγὼ ὙῈ σσοὶὲν καχὸν οὐδ), 

αἰοιφὸν ἑκὼν ἐὴ πϑϑςήσομ4!. ὁπότε δ᾽ αὖ 

γϑοιτο κατά τίνας ΤὙΜ ασδϑαϑεν συμμαγε- 

σειυϑύων, εἶπεν αὐ" πσρὸς δὲ ὑμαξ δέλέ.- 

γ."» τ αὐδρες . ἔχιςαοϑε Ὁ» οἵαν πὲ οἱάγα- 

φο  ο ταὶς μάχοαυς ἡμέξοιν ἀγϑεσι, χαὶ οἵαν οἱ 

γετο, ἔφη" χα! ὁ Α(ρᾳδεύτης το ϑοιδὸυὶ ᾧ ὑφη- 
γμιόχῳ (ς κύϊας ασοοφῆλθαν αὐζῷ, Ὡροςέδρα.- 

μὸν δὲ ὼ οἱάλλοι τυ πλησίον τεταγμένων ὸ 

πεζωνχαὶ ὁ κατηλατν. ὁ σ᾽ αὖ Κύρος εἰν 
τοῖς ἰ ραγελρηνδίοις ἔλεξε τοιαΐδὲ᾽ ὁ αϑὸ 

ϑεὸς, ὦ Α(ρφιϑεύτα, ὡς τ σὺ ἡξίως, συνηξίω-- 

σέσε ὸ τὰς σεεὼὺ σοὶ πσρφτοςαΐᾷς τὴ ἢ συμ.-- 

μιϑιχων" σὺ ἢ πῶτο μέμνησο Σ ὅτὸμ δέη σεηδῃ 

ἀγωνίζεοχ,, ὅτι πϑῤσαι οἵπεϑεασομϑμοι ὑμας 
» ἈΝ ὦ ἘΝ ἢ ς ὙΠ 

Ἑ εσονται χὺ οἱ ἐψόυϑροι ὑμῖν, χα Οὔκ εὠσοντες 

ἐρήμοις ὑμας ἀγωνίζεαϑαι. χαὶ ὁ Α(ξρᾳδαΐ- 

τὴς εἶπεν" Σολὰ ζᾷ μϑὺ καθ᾽ ἡμαξ ἔμοιγε 
δὸκῴ, ὦ Κύρε, καλοῖς ἔχφν' διλὼτεα πλάα- 

για λυπεῖ με, ὅτι τὰ κϑρ [πλάγια ἘΜ πολεμίων έραζᾳ ἰοαυφϑὲ ὁρῶ αϑατάνομϑιυα. χαὶ ΘΡ- 
λ ΡῈ ἘΚ ΣΥΝ » ΦΔΥ Σ ᾿ .« 2 3 ε, ἤ᾽ 

μασι χαὶ πιλωτοδουπτῦ φραιτία," ἡμκέτερον ε, ΟΣ οἰὲν ἀλλο αὐτοῖς αὐτιπέτακται ἢ  έμαζᾳ. ὡςτ' 
3, 
ἐγωγ 



ἔμξαλλε 

“τὶς αἰγυ- 
νἤϊοις ὡς 

ἐγαντίοις» 

ΗῚ “1 ΌΟΕι 

ἐγωγ" ἔφη, εἰ μὴ ἔλαχον τίωδε τί τάξιν, ἡ- 
ᾷ ἀν. 5 ͵ ᾿, «“ ,ὔ 

«ευσϑ μου αὐ οὐθωδὲῶν. οὕττ πολὺ μοι δὸ- 
δ ὴςἝΦΙΕΙ »" ἸᾺΑ. λειγσΡ γα ᾿ 

κῷ τῷ ἀσφαλέςατῳω ἫΝ χα! ο Κύρος εἰπεν' 
᾿ ».) 2, ΠΣ: « ΝῚ 

δλλ εἰτὰ κοϊδα σοϊκαλαῖς ἔχφ, δαίρῥᾷ αἰ 
Δ δ τ ῃ ᾿ “ ν 

Οκείνων. ἐγὼ Ὑ σοι σου τοις ἐρημκοι 
, λ " “ὦ Ε “Ζ ὴ 

πολεμίων τὰ σϑλαγιὼ ζῴυτα ποδείζω. χρη 
λ Α ͵ ν᾽, “Ἢ ! 

συ μὴ ποϑτερον ἡ ἔμξαλλε τοῖς πολεμίοις, 

Δ[α μδοτύρομκα!» ωρὶ αὐ φά γονζῳς τότες 
τὰ “" “ ͵ “ 2.» ͵ 

οὺς γίου φοζη εασῃ. τοιώύτοι σ[, ἐ(κεγδιλη}9- 

ρέ μελλούσης τὴς μάχης γίγνεαϑειι" ἄλλως 
Εν ἐκ ᾽, 

δὲ οὐ κάλα μεγαλήορνρρϑς ζῶ. δτὸμ μϑῷ τοιβ 

αὐ τος ἰδῃς φ4.»»"ς » ἐμέ πεῆδη παράναι 

νόμιζε, καὶ ὅρίκαι εἰς τὸς αὔδρας. χαὶ σὺ ὙΣΡ̓ 

πύτετοῖς μδὺ «ναντίοις κα κίςοις αὐ γούστιο, 

τοῖς δὲ (σαυτῷ, τε ῥίςοις. δολ ἕως} 9] 

εἰ σοὶ δολὴ ὦ Α(ραϑδατα, πϑύτως παρελοί- 

σας ἰδ τὲ σαυτῷ ομοζα, «ἴδακαλά 
τὸς σοὺ σοὶ εἰς τίω ἐμ(ολζωὼ, τωΐ μδὺ πσδ96- 

ὠπω τἰδαϑαῤῥιώων, ταῖς σ᾽ ἐλπίσιν ὅχε- 

χουφίζων. δπως δὲ χε τίςοι φανοϑε ον δχὶ 

τοῖς ϑύμασι » Φιλονεικίαν ἰδοῖς ἐμξαλλε. Ὁ 

», 40 ἴαϑι, δ τίδε ἥμηται, πϑώτες ἐρ9- 
δι τολοιπῶν μηδὲν θ᾽ κερδαλεώτερον ἜΞρ8- 

τῆς, ὁ ̓ϑὺ δὴ Αζρᾳδούτης αὐαίας παρήλαυ- 

γέ» χαὶ ζῦτα ἐποίφ' ὃ δὲ αὖ Κύώρος παριὼν, 

ὡς ἐλύετο “πρὸς τῷ ἀὐωνύμω, ἔνα. γὙς-ύ- 

ἀσες τὸς ἡμίσεις ἔχων εἰν. πϑρσῶν ἵἱπαζων, 

ὀγομ(άσοις αὐτὸν, εἴπεν' ΦΎ ςάασα, γι ὃ- 

εἃς ἔροον τῆς σὴς ζοιχυεργίας. νιοῦ ὙῈΡ ἑὼ 
φϑασωμδυ τὸς πολεμίους καζοικτθμόντεό, 

ΕἸΙἸΒΕΝΌΎΝΗ 

Α πιο αυίάεμα, πΠΠςΟττς Ιοσις [εἰς πα! οδτί- 
[6] 

σἰἤδε,, εἰμποίαμε ραάεγοι. Αἀθο πη Π 1 ν- 
ἄςογεῖῆε ἰη τατο. Ογτις αὐτοπη δά ἢαο: δὲ 
τες δριιά τὸ γεξξς μβαδεῆςσ, παι, θοπὸ 
{τς αῃΐπηο, φιοά Π]ος δάτίποι, ΝΝαία ε4π1- 
ἄςπι Πειπν ορο τἰδὲ ραϊληι μας ΠΟΙ πὶ 
ἴῃ ἰατογα πιάδδο. Τ᾿ ας οδέοίξογ,ης βείὸ 
1 ΠοΙξες {Π 05 ἱπηροΐματη ἔλοίαδ, συαπὶ μοὶ 
ἰρίος, ιος πιοάο πγειιιῖς, ἔπρετε σεγῃ 85. 
Ετ πυϊίπηοάϊ νογρα γγιις πιασηῖῆος 14-- 
ἔζαραι.,, ἱπίξαπις ριρπα; Πα πὶςοτογοσαὶ 
Ποη δἀιηοάμπἰαέξαθαπάας εἡετ, Ὑ δῖνε- 
τὸ Πιρίεητεβ Πος σοπίρεχοίβ., τιΠ| ὃς πιὸ 
ἴατα δάοῆπ ριιτατο,, ὃζ ἱπηροταπὶ ἴῃ Ποίδο5 
ξλοῖτο. Ουρρεταης δάιπιετγίαγίοβ ἰσηδιυ!- 
ἤτηος., δζτιιος ἐογεππιος οχροτγίοτγίς. Ε- 
πίηχποτο ἀππ τἰδὶ γασαῖ, Αργαάαστα, σατ- 
ΓΙ το 5 γε ργα του θέξιις, οπογίαγε τιῖοϑ 
δά πυδάεπαιιπι ; δο ΡΑγτπὶ εἰς ν α]τι ἀπ ]- 
τλος δά άϊτο, ραττίτη ἔρο ἐπ δ οιαῖο. Ατῷ; ντὶ 
Ιοῆρε ργα τδηειππαὶ οπηητπι, ααΐ ππτῚπὶ 
σαγγίθιις, ν᾽ θα ΠΊ 1} τ αἰτία πα ̓πτοῦ 
ἰρίος εχοίτατο, ΝΝαπὴοῖτο {οἰΔ5, ἀϊξξιιτο5 
Θπιπος ἀείποορς, ἡ Ποσῆατ, νίγτατο ΠῚ ΜΠ] 
εἴϊςς ἐγιξεαοίιις. ἴτάαιις σοπίσοπίο οαγτίι 
ργατογαςεδαταγ Αργαάδτος, ὃς παο ἔλοϊς- 
Ῥατ. Ογτγας ργοσγείπις, ν ὶ Δ ]ατιαπὶρετ- 
τποηῖτ, φαοίοοο ΗἩγἤδίρας εταῖ, οιιπὶ Ε4 {1 
ταῖιις Ρεγίοὶ ραγῖε ἀἰπι!ἀϊα : Ποιιιηϑτίπα 
εἰιπὶ σοι ΡΟ ΠΑ Π5,4ἰτ:  Ἰάος ἰλτα, ΗγΠδίρα, 
ἄϊρηππηοριις σοἸογίατε π σοπβοϊπηήίς γο- 
Ὀυσταα. ΝΝατῃ ἢ τηοάο δητγειογτοπλις πο - 
ἤξες ἱπτογβοίεπάο, ποπιο ποίγιπι ρα γί δίτ, 
Ἐς Ηγιαίρας σεπὶ γι αἱτ : Επίπηποτο ἀσ 
δάπογῆς οαγα ΠΟΡῚς ογῖτ, Τα δυτοῖη ἐς 1]- 
15, αὶ ἔπητ α]άτοῦς, Αἰ Πς πιαπήατα ἀφ άοεῖϑ, 
Ὡς οτἱοῖ πητ, Ἐφιυίάςπι δά μος, αἰς Ογτι5, 

σϑεϊεὶς ἡ δι ιστοθοινόται. χαὶ ὁ Ὑ σπίασας ἔχτ Ὀιρίφροτρο. Τιιταπιοῃ πιοπηίῃοτιϑ, Ηγίϊα- 

»ελάσας εἶπεν" λὰ «Ἐὶ μδὺ τῶν δὲ «γω»- 

πἰαφήμίν μελήσφ τὸς δὶ ὁκ πλαγίου σὺ δὰ- 

λοις ασόϑόταξον, ὅπως μυσ], οὗτοι οολάζω- 

σι. χαὶ ὁ Κύρος εἶπεν" δνλ ἔχ: γε τότες ἐγὼ 

αὐτὸς ἀχομοι. δλλ, ὡΎσαασα, τόδὲ μέ: 

μνὴῆσο. ὅτῳ αὐ ἡ μδδι" ὁϑηὸς γίκζωυ διδῶ, δὼ τὶ 

πϑ μϑμη πολέμιον, τσοϑς Ὁ μιουχόϑιον «εἰ 

συμξαλλωνϑυ. ζωῶτα εἰπὼν “σθ9η4. ἐπεὶ δὲ 

ἘΡδ σλά βὸνιϑουιωνἐγέποτοις κὶ ὁ τ 
χονζα,  ύτη ποι μῶν, πσοϑς τᾶτον ἐλε- 
ξεν" ἐγὼ 3 ἔριχο κα! ὑμῖν ἐχικουρήσων" δλλ ὁ- 

ποτὸρ αἰόϑηοϑε ἡμαξ δχιτίθερθμες κατ᾿ ἀ- 
χρῶν, τὐτε ἢ ὑμᾶς πάροοϑε ἅμα 

λω 

τ πο- 

(ρ4, δι!οιπηαια ποίξειπι ταπηάεπη νἱέτο- 
τίᾶτη Π οι σοποοήοτίς, ἢ φαϊά 4] Ἰσαδὶ το-- 
Ἰίφασπι εχ μοίξείθιι5 πιαπίογις,ο πη ροΓ ΟΠ 
15. αὶ ραρπαθαηΐζ, πιᾶπιι5 σοπίεγοη δ 
εἴς, Ηἰκς ἀϊξξί5, ργοσεάεθαι. Οπππαιο 
Ρτορτεάϊεπάο δά ϊδτις νεηϊῆει, ὃς αά ργα- 
ξεξζυτα σαγτῖθας5, 4 {π|ς ογαης, ἤς εαπῃ 
Δάρε!]δης αἷς : Εφυϊάςπι γο 5 ορεπὶ [4- 
ἴαγας γεπίο. Υος νδὶ (δπίεγιτίς,, πος δά 
Ρᾶγτεϑβ Ἔχιγεπιαβ ποίζομη ἱπιιδάεγα; τπὶ ὃ 
Ἰρῆ ρεῖ πιβάϊος ποίξες ἱπιεπεπάο ρεῦ- 

Ἑταμπαραγο σοπαπηίηὶ Ν τὴ τατίογοβ Βυζυτγὶ ὅσ- 
Πἰς, ἢ ρετιφάεπάο ἔογαβ Ἔα ρου τῖ5.,, ΠΑ ΓᾺ 
ἢ αὖ εἰς ἰπ πχεάϊο ἱπτεγοίρίαπιηϊ, Ῥοί- 
ματι δπτοπὶ ρογρεπάο,, ροπο ρἰδυξεγα 
νεηϊτ: ἰπτ, ντ Ατταρογίας ὃς Ῥμαγπαοβιισ 

λεμίων ἐλαύγᾳν. πολὺ » οὐ ἀσφαλεςέρῳ ἔσεοῦς ἔξω “δνόμδιοι ἢ ἐνδὸν δ᾿-πολάμβαμόμε-- 

γοι. ἐπεὶ δ᾽ αὖ παριὼν ἔγετο ὕπιοϑεν τ φόμαμαξών, Αρταγέρσοιν μδὺ χαὶ Φαὐρνοῦχον 

ΡΣ τὰς 



176 ΧΕ ἀν 6 ΡῈ ἡ ἢ 
ΑΙ Ρείδ. στὰ Π11Π|ς ἢ Ῥεδιρίους, ἃς τοῖίἀοπα οαυτῖ- ἈΑὐκέλάυσεν ἔ' ἔγονζος τί τε τὴν ἐδρην τὰ 

θὰς, δ᾽ ἀθπι τπαηστοητ. ν᾽ δῖ νεγο, ᾿Π 4 6|τ, 

τς Δηϊπηδ πογγογῖτἰς ΘΟ 5,4] ἘΝ ροΐε ἄἀοχ- 

ται ἔπητ, δάογιεῖ : της ὃς ἰρῇι νοῦ 5 ορ- 
Ροΐϊτος ΠΕ ΤΩ Ῥαρηδθίῖτίς επῖπὶ δάπιοι- 
ἔπι σοῦπα, ΠΟ Ϊοσο ἱπι Ρ Ποῦ εἰ  οχογοὶ- 
τις : ὃζ Ρμαἰδηρ πὶ Πα ο τίς, νὰ Πγπηϊογας 

Πτιῖς. ϑιιπητοτίαιη, ντὶ ἰχάλεῖξ, Θαυίτες πο- 
ΠΙαπιν [τη], ἀπο ίτι5 Ζ105 Οὐ π ΠἾΠ0 σαΠΟ- 

Ἰογπὶ ογάϊπος Ππληπηῖττῖτο, Νατα σοῖτο {ο[- 

τοῖο, ρείας νο5 ποίξος γἰἀΐσιος ες σοπίρο- 
ἑζαγος, ΖΔΠὶ πᾶ ΠῈ5 σΟΠίοΓατΙ5. ΗΠς (γγιι5 
Ῥοαξεῖς., αὐ [ἅττ15 ἀδχεγιην (6 σοητα]ῖτ. Β. 
Οὐτα ας διτοπὴ Γαῖα ἰ.πὶ ΡΠ αἰ δησ ΠῚ, Οἴ1π 
41 ἱρίς ΡΓοσοάοθασ, αὖ ποῆιθις αροεῆςε 
Ρτορίας, 484 Π}111α σογηϊια, α1α: Ρτοτοπάο- 

θαητιτ: πσπιπὶ Θχτα τ, ο σογπια ΠΊΟΠΟ- 
τοῦτατ, πὸ ἰοηρίας (τίατα ργορσγθάογθη- 

ταῦ, (δά φοἹοοὸ ἴδ ἑοπυιοιτοίοηῖ. Οὐμππς; 
{δ Π|ξογοητ οἤληθ5.. ὃς Οὐ σορίδ5 ἰηταο- 
τοητατ; Πσηῇ εἰς ἀεαττ,γεἰπ Ποίξεπι ρεγσο- 
τοῦτ. Ηοσπιοάο τταβ ῥμαϊδησες Δ πιο γ[ι5 
ὁχογοίταπι Ογγί τοπἀεθᾶτ,ν πα εχ δάποτίο, 
ΕΧ ΓΟ 15 ἀπαθτι5 Δ ἀοχίγιπι Αἰτεγα ἰατιι5, 
Δα]αιμιῆη αἰτεγα:ῖτα σα 46 π1,νττοῖις ΟΧοῖ- α 
οἰτας Οὐτὶ πηασο [πὶ Πχατα νογίατοταγ Νάτα 

1πίξαγ οχίσα! ]ατουοα]], 4 ἰ σο!]]οσδτις οἰ πὶ 
τᾶσηο, ΟΥ̓́ΤΙ σορίαᾳ οἰπσααηταγν Πα τ6 

αὐ Ποίπίππι ἐααῖτίθιι5 ὃς σαταρ Πγαξεῖς, ὃς 
σετγαῖῖς, δῖ (ἀρ τταυ 5, δ οαγτίθιις, οχῖγα- 
ιαπιὰ τεσο. κα ΤῊ ταπιοη ΟΥὙτις ἱπηρε- 
ταῦτ, οπηηες οἵο αἀπογίοῃ Ποξεπ οοη- 
πογίασπητ, Ετ αγατ αἰταπι ν δία ΠΙ ΘΠ 1 Π|, 

(γνὶαά. γα Γατατὶ οπθηζις ξογπη ἀϊηδ. Οὐ Π14- 
καί "ἢ τοῆχ Ογτγο ἰαπὶτοῖηριις οὔτε νἱἀογοτατ, ρα ὰ- 
βίων το. ΠΟΠῚΟΧΟΓΙΙ5 οἰδ, ὃς ἐχογοῖτας να ἡ ἤης ἿΞ 

ΡΟ ΤᾺ] ἱπίοππτ. ϑ δ δὲ ΜΜαγῖοπ αἷἶτα νοςα 

οὐπὶ ἐαιπίδις Ποίξος δάστοῖπις ἐχ ὁ] 1- 
4110. 4ιιαΓ  ΡΥΓΠ,11ΠῚ ΟἸΠΠῚ Εἰ5 ΤΠ ΔΉ ΠΠη ΘΟΠ-- 
{ἐγαϊτ. Ρεάϊτος διιτοπΊ {οττιατὶς οὐ τηιθιις 
{{ἰς σοἰογίτον {πθίειθθαπτιγ, ὃς ποῖι- 
δυι5 Ππίπς δἴσις ἱπάς ογουτηιπάοθβαη- 
ταῦ... γῇ ΠΊΠΪτΟ ἰΔ πὶ ροτίοῦὶ σοηάϊτίοπο, 
πάσηι {Π1, οἤξεητ. Νδπι ουπὶ ρΒαίδηρσα 
δ σοῦπα ἱπίογοθαηταγ, το ἔλέξιΠ, εἰξ, 
νὰ σοἸδγίτοσ νεποπιθης Ποίξίτππ ἔασα Η6- 
τοῦ. Αττασογίες ντ ΟὙΓΠΠῚ[ΔΠῚΓΟΠῚ Δὔστοῖ. 

ἴππὶ ΔὨΠΑ αν, δὲ τρίς δά πηϊξειπη [Δ- 
τι 15 ̓πΊ ΠῚ} ΠΠς σαι 6}1ς ΠΟΙ ος ἱπαιδάϊτ, ]ιοπι- Εὐ ἔνθεν, ὦ ὥςτε πολὺΐ ἐπλεονέκίεν. φά “λατίι ἱπλεονέεςς 

Ἐφηΐτα. ἀαπιοάππι Ογτις αΠεύατ. ΗΚ 6411 πγα- 
Ἐπ αὶ 500 Δάπγοάιπι οχ ἱπίογια]ὸ Ποη οχρο- 

ἔξαθαπε, {ς4 ΕΝ σοπίξογηατὶ ξπσίεραπζ, 

ΠΝ Ἰματίκται χαὶ αὐτὸς χα 

δὲ ἵπῶοι αὐζᾷς ἐνυηλς πολλοῦ Οζι ἐδέχοντο 

ΘΟΠοΪατηαθδηζ, ὃς Ουτας εὐ ρΙτ, [ατίσιχας Ὁ) λὲν. ἐφραφησειν πλύτες αὐτιξόσωποι τοῖς 

οϑετο ὁ  Αρβζογέρσης Ἂ οὐ» ἔργω ονζᾳ, τὸν Κύ. ἐκ σῳδ 

"τὰ ὶ ἀὐώνυμα οπυο9εὶς ς καμήλοις οὡφαῖ Κύρος ἐκέλάυσεν. Ὁ 

ΤΙΝ Τα ἸἸΟὟΥ ΚΠ 

χῶν 

λιος χαὶ ΓὰΣ ΤῊ ἵπαίων, μϑύειν ἐυτῳ: 

ἐπειδὸρ δὲ, ἔφη, αἰοϑοίγη εϑε ἐμοῦ ἀτίβε' 

μϑύου τοῖς ἱφκ Ὁ δυξιὸν κέροις, τῦτΈ χαὶ ὑμεῖς 

τοῖς Καθ᾿ ὑμας Ἐχυχέρεῖτε μαγχῖοϑε δ εἴξρρκἔ - 

Φη, παρϑεκέροις, ἱ ὡφκῖρ ἀαϑενέφερον ερά- 

τόυμα γίγνοται, Φαλαίία σ᾽ ἔ ἜΝ ὡς- 

«ὅρὶ ἰουροτέρϑι αὖ εἴγτε. χαὶ τὰ Ἰμϑὺ, ὡς ὀρφι-᾿ 

τε, ρ πολεμίων ἱπαεῖς οἱ ἔσχατοι" πόρτως 

δὲ πξόετε ποὺς αὐθιὶ πίω τὰν καμήλων 

τάξιν, Ὁ) 45 ἴξε ὅτι χαὴ τρὶν χε αϑιῳ γε- 

Δοίους τὸς πολεμίοις ϑεάσεοϑε. Σὰ δὴ Κυ- 

ρος τα Δαξαξαμϑμος, ἘχιῸ δεϊξιὸν 

παρήᾳ. ὁ δὲ Κροῖσος, νομέσοις "δὴ ἐΓγυτΈρϑν 

ἐῃ τὰν πολεμίων τί φάλαιία, στο ἡ αὖ- 

τὸς ἐποράύετο, Τ. ΤΩΝ ἐπολνατεινόμδια, τὰ κέ- ἢ πὶ ἐπαν- 

ξφίζᾳ, ἤρε τοῖς κέρασι σημεῖον μηκέτι αἴω εκ, 

ποράύεοϑαι, Τδλ ὦ τῇ χώφας σραφάῦαι. ἀνα 

ὡς σ᾽, Ἔ ἔξησαν πλύτες (σὸς Ὁ πῷ Κύρου ΤΩΣ 

σράτάσμια ὁραῖ ες. ἐ ἐσήμανεν αὐζξὶς πορά ε- αὐ 

(οϑει ας τὸς πολεμίοις. χαὶ οὕτω πσξ9ςήε- οολ ε 

σαιν “ἐς φάλατίες ἐχὶ ὃ Κύρου φράτόμα, 
ἡ κδὺ μία κ᾿ πϑσωπον, τὸ Ὁ δύο, ἡ μδὺ κα 
Ὁ δυζξιὸν, ἡ δὲ ὩΣ Ὁ ἀλωώνυμον. Ἵ ὥςτε πολιὼ ὥρπς, 

Φόξον παρύναι πασῃ τῇ ᾽ Κύρου φρατίᾷ. ὡς δ μῶν ̓ 

»ὃ μικρὸν πλιϑῖον ον μεγώλῳ πεθᾷν, οὕτω ὼ 

6 Κύρου φςράτόυμα πόύτολεν τὐξ είχε τοὺ- 

πὸ ΤῊ πολεμείωνχαὶ ἑπσείσι, καὶ Ὁ ὀσιλίταις ἣ ὺ 

πελτοφύροις, χ) ὃ τοξόταις, κα ὁ  όμασι, πλῶὼὺ 

ἐξόπιοϑεν. δ, οκίϑς ἢ ὃ  Κύρος ἔπει ἱ παρήγίει- 

πολεμίοις" ἡ ζῶ «ϑὺ πϑυταιχόλε πολλὴ σιγὴ 

αἰπὺ τῷ δ τ ὀκγήν. ζεδίκα, δὲ ἔδοξε τῶ 

Κύρῳ τιεϑεῆ δη 61), ὀξῆρχε ται άλαι σέευε- 

πύχνσεϑ πᾶς ὁ φρατῦς. ΤᾺ Ἀ᾿ σῶτο ῷ οϑυα- 

λύῳ τε ἅμμα, ἐπηλάλαξαν . 4) Ἔ ΠΑ ΒΥ ες ο 

Κύρος, ὼ ἀὐθὺς μϑὺ δα; ἡπαέων ἷ λᾳί(ωὼν λαϑών 

πλαγίας τὸς πολεμίας, ὁμιῦσε ἀὐζις τ ταχί- ᾽ 

φην σεευεμίγνυει. οἱ δὲ πεζοὶ αὐτῶ σζευπετα-- 

γμένοι μῦς )ἐφείπονῷ "Ὁ ἡ ρου ἢ υλουνταὶ ἔγϑεν 

χτφφ 
ΧΟ κιαρορ 

ὑετο τοῖς πολεμείοι. ὡς δι ἡ- ἐξαλλεν, 

2 

ἣ χτὶ χέ τάων σρξϑφέξαλλον ὧςτε ταχὺ 

δὰ Φυγή ἐ 

» Δ οἱ μϑιὺ ἔκφρονες γιγνόνϑμοι ἔφδυο»ν, 
οἱ σ᾽ . 



ΕΠ ΤΤΟΣ ΙΝ ὦ ΗΝ ' τ 

οἱ δ᾽ ἐϊζύλλοντο, οἱ δ᾽ ονέπικόον δρληλοις. ἃ 1) (τὰ βου εθδητιιγ,Ἱ) αροτ (ς ἱπυ!οοια 
ἘΝ δ ἀάηρισν εἱὕπωοι ὑπὸ καμιήλωϊ: ἸστΏ δῆς. Ναηι οί θητ ἐαιῖς πυπΠππο ἃ ̓ 
ΟΠ ἢ ͵ ἸΑ ἀν κὸν ἐπ ὈΔΓΛΕ] 5 ἀσοίάοὐ6. Αὐτάσογίος πιὸς ογάηᾶ- 
οὗ Αρταγέρσης δεειονεε μι εὐ αθεγοννταθ γρςβῥπήξης, ροττηγίσάτος νγροθατ ητερτὶς 
ε - μ ’ . 5 . 

εαμλῳ, ταρφετουόμοις ἐπέκφτο τετα γλλένος᾽ ὦ ογαϊπιθας: δέσυγγις, 1] Δα ἀοχιγαπι ὃς ]α- 
-λ Ν τι ᾿ 5 5 

“πιὰ τέμαΐζα 5. ταῦτε λ ὁ δὲϊζιὸν ὁ Ὁ ἀ ωνυ- τη όγαπσ, ΠΠ1}} ἱπηπηϊττοίσατ, Μα]τὶ ἀι- 
ὑπ ΤΉΝ χ Δ λῦ ται, Φαι πῇ σαγτας ἔπ σογθητ, αὐ 115, αἱ σοῖ- νά μα ογεέξαλλε. τὴ πολλοὶ μδυὺ τὰ Ὅρμα- ΑΙ 8 »8 Ὁ 15,8 : 

ψτύρυμα Ὁ ἘΠ πὰ αἰτγεέξο ἰςαςαηζιγ,, {ἀπε ᾿Πτε γε πλεῖ: ͵ ἐ Δ Ρι δ λ ͵ ε ͵ Ε] 

Ἴες τ πὸ Ὑ χτ χέρας ἐπούϑυων απι- τ ᾿ ἱ | Ἴα φεύρ»,ῖες ΚΑ ΝΣ ν᾿ πιεῖ, Ζασπιος ἔαρογοηΐ, ἃ οαγγίθιι5 ἰη- 
ἔϑνησχον, πολλοὶ δὲ τότες Φ4 οοντες ,"ν τοτοιρίεσαπτιγ. Ἐπ Αὐγαάατες παι δη- 
“τὺ τόμ ἡλίσχοντουὼ ὁ Αζρφιδεύτης ἢ ὅκ- Ρἰϊας σαπέξατιις, (δ δἰτιτη οἰαπιαης, θη 1-- 
ἐπὶ ἔμελλεν, δυλὰ ἰσχυρῶς αὐαϊοήσας,, αὐ- Ταϊπὶ πη ΔΠΊΪοἱ ; ο4τιο5 ἱπηπλ το ας ἴῃ Πο- 
"τ τ ππ εῖνο, ἴω ΠΟΥ ΨΥ Β[ἔες., χασμα 4υ!6πὶ οἷς Πα ΠΙΠ1ς ΡαγοοΓαξ, 

{ςἀ ἰτα {ἰπλαϊο ἔοάοτγει γειηυτοίηρσυίπο ἢ “] ᾽ λ 3 ς᾽ Ἷ ἐν, 

ἐξειμώτ μϑυος τὐμίστσων, δλλὰ ἡ ὀξαμμα δ ὯΔ γρ(ρεῖραοζεπει, (απὶ μος οτίληι σείει 
των 

᾿ ͵ ͵ κἂν Ντὰ ἘΠ|3) ᾿ 
τορι, Τἄπολυ τῳϊχένξῳ. στευεξωρμησαιν ὃ ὸ οἱ δ - οαγταιη ἀρίτατοῦο5 οὐ ρογαης. Ηος σρρο- 
ΟΝ τῤματηλάται" καὶ τὰ μϑὲ φόμαζα ἐφευ- {πουτγίις {ξατῖπι ἔασογθ, ραγείπη Γοσορτῖβ 

ἣἂ αὐζιὶ ἀὐοὺς, τὰ μδὺ καὶ αἰαλαξόνζᾳ, τὸς 419 Χ Εἷς ρυιρπάγοης, ραγτίπι τε δεῖ5, Α τὰς 
΄ 2 

ὙΦ ΡΟ Ἐν ἄατος τοέξα ρε εος ἢ ΖΕ ργρείοτγιιη ρα] ἅ-- ΑΗ , ᾿ 

«ὐἰ αθαΌς, τὰ αὶ ἀπολιποιζᾳ. ὁ Αὔρα- σομα ἱπηροζατὴ ἔδοίς, 1115 οιιπὶ 6ο ἤπια] ἐτ- ἢ ᾽ θην ᾽ λω 3 (ρ ἑ Ε ἢ ἢ 
δαίτης αἰτιχρὺ δὲ αὐὐομ" εἰς πίω δ᾽ αἰγυπῆΐων τα θητί 115,41 ΡΓΟΧΊΠΊ6 ΔρῈα ἰρίαπη η αςοὶς 
φαΐλαγία ἐμξαλλῴ᾽ σεουφφέξαλον ὃ αὐτὼ φο!οσατί ἐγαητ. Οὐπι αἰ πη ς νεο ροῖ- 
οἱ ἐϊγγύταζο, τεταγμένοι. πολλαυχόϑι μϑ δδζυ (ρίσαμμη ο[Ἐ, ποι ας Βγιηΐογοπι ρ[μα14Π- 
ες ΕἸ ΨΕΑΙ ΝᾺ ' , ΦΈ6Π1, Π1|4Π}| 1185 ΟΧ ΔΠΊ]Οἷς ΘΟ ΠΊΓΆ]]ΠΓΟΉ1-: 

5, ϑιλοῦι δηλον, ὡς Οὔκ ἐς» Ῥω θχνς λει διις ΕἰἘ οοΙ]εξξα: ταπὰ Πάπας Ρἰιαίᾶχ πος 2. Ὁ) ᾽ ΄ η 2 ι 

λαγξ, ̓ ἀτὴν Ρ᾿ πονόαν σουμηριχῶν Ἡϑέϑις ς τοιηροῦο ἀςο]αγαιῖτ απ δείο αἱος ἱρῆιι5, 
σμένηή, (αὶ ον πότῳ ἢ ἐδήλωσεν, οἱ δὲ γδ δὲ τχοηίᾳ ρατιϊςῖρες οἰπίοπι, μοίξος νπὰ 
ἑταϊορί τε αὐτο ὁμοξαπεζοι στευφςέξαλον' Οτπι]ρίο ητ αὐστοῆϊ. Ετα}}} φα!άεπὴ αιι- 

ἕ " ε, Ἐν ΤΑΝ 'σ χ γΙογοη κυ τί ΟΏΙ] ᾿ οἱ δὲ αὐλοὶ ζωυίοχοι, ὡς εἶδὸν «ἑπσονϑμονζᾳς τιρα ΠΘΜΠΩΥ 4 ἐμόν ἀπ ΝῊ 
ἘΠ ΕΑ ΜΕΤ τὶ ἀρηίο ἱπιροταπλ{τἘὶ πετο; νογίις ἔαρίοητος 

ποόλλῳ ςἸφ4 τς αιγυπίιους, ὀξέκλιιναν ΚΦ τα κα γτας ἀεῆεχεγαησ, ὃζ ΠΠος ᾿πίδςοιιτὶ Ππηῦ, ἢ “ ! 3 , ε ὰ . 
φάγονζο. ο͵μαΐζαᾳ, καὶ τότοις ἐφείποντο. οἱ Ατνγοτο 4 ογδῃτ ΟΠ Πὰ ἈΑρτγαάἄαια,αΐα τυ 
δὲ ἀμφὶ Α(ρᾳδατίω, ἢ κϑὲ ογέξαλον, ἅτε 4ηλι ]]ῖς,ν δ᾽ ργογαθγαηγίη ποτε πὶ, ἀϊε1- 

γυ»ά- οὐ δοιναμδέων ἴ ΔΙ γωρῇῆσοι ; αἰγυκδγίων, {ι Ἐργρτ) οςάοτο ροτογᾶτ,οπηηίδθιις νεγὶπ- 
᾿ ᾿ 5, τ 0 Ιοοο πα δητὶ θι 15; ΠΟΥ. ἰΠγρ6- σαὶκ δ Ν σῷ ῃ ν ν) ν᾿, ᾽ {ἶ Ω ' Η Ρ 

ΝΗ 3. .« Ὁ μδρειν τὸς ἐνλεν χα εὐλεν αὐγὴ, τς οι ἤδητες ἱπηρο!]ςη 6 ςιοττογιηῖ, οαάθπς 
μι Ἢ μδν ὀρϑους τῇ ῥύμῃ ΠΣ ΆΚΧΊΗΙ ἵπτσων “παίοντες τος οδιγίπεγο; πες ρίος ἰδηταπηπηοάο, (ςἀ 
Τ᾿ ὐαπίων αγεξέποντο, τῶς δὲ πί ὐγονζῷς κατηλϑων, χαὶ [) οὐίαπι ἐρίου ἁτηγα, ὅζεηιος, δζγοταβ. Οὐ - 

εὐἰριὶ χαὶ ὄσελια. καὶ ἕπιαους ταὶ δοχοις. σταδὲ “υϊά ἀὐτοιη α]σας σοττρυϊ σης, Ἰἀ τοῖιπι 
πο υ πο Τὰ ἀρέπορα,, πϑύζαι βίαι ἐν νίοίοπτο σοποίἀοθδτιγ τηρεῖι; ππ6 ἀγπγᾶ 
“} ν θεν’ ἌΡ ΟΗυΣ εἴης, ππς ζογροτᾶ. Ατ ἱπ᾿μοοτιιπλατα, 

6τὸ, χα ογτλα, χα σωμιοεΐαι.. Ο) ΦῈ τῷ αδὶ- ὶ οχροηὶ ἀϊσεπάο πεααίς, γουίς ργορτοῖ 
ἡγήτῳ πότῳ (ᾳεὐχω αἰασὸ τὴν πϑρτοδω- ΠλΠτἰρ]ἰοος ἀσογιος {δ (αἸταηείδιις ἀσοῖ- 
“πῶν σωρό μάτων δξαλλομϑύων ΤῊ τοϑχῶ ν ἀἰϊτ, νεσυγτα Αδγαάδτος οχοϊἀθγοῖ,αῖα; 1105 

ἐχπίαᾳ ὁ Αξραϑδώτης, χαὶ ἄλλοι δὲ Ὁ ταπὶ 411}. χαΐ σα πη ἰρίο ἴῃ Ποίξος ἱπηροτιιπὶ 
Ὶ 

ὙΠ ΜΠ τύ ἡ ἔξοοσίδης Ετ Εἰ φυϊάοτῃ πεῖς, οἤποῖο πη δὶ 

Ντ τῶι ΤΊ οὗτοι μδι οὐ ζαυ)οι α- ψἰτογαπὶ ἔογτία τη, σο οἰ Πν α] Ποσῖθδιις ἰητοῖς 3 ᾿ “ ] ) Η ΜῈ 

ὅρες ἀγαλοὶ γμόνϑμοι, κοι τεχϑπησειν χαὶ ατῦ- Ἰργῦς, Ατ μος νπαίδοιτί Ρεγία,,ιῦ εοΐοςο, 
Ἵ ἐὖἶταν , ͵ὔ “Ὁ » εἷς “ ᾿ 

σὠνπι- ἐδαγογ' οἱ δὲ πῶρσαι Ἴ σεευεπιασωώρνϑδιοι,, ἣ 400 ἀδεδάατος μοί οὔ {{|5 ἱπιιαίογας, ἴτ- 
αὐυμάνοι ᾿ ᾽ ε Ὁ Ὁ ἢ . Ϊ ΤΊ ἘΠ μδὺ ὁ Α(ρᾳδεύτης ογέξαλε καὶ οἱ σεωὼ αὖ- Ἑ τα  Πδητ: ρογταγρατος οοοϊάοθδητ, Ἐσγρτί, 

᾿ 1λαϊς ἐχροῖῖος πηδηίογδης, (δζ 6- τ πώε- ταὶ; ζαύπη Ἑ ὁ ε - ᾿ 4{4 ραττς οἷά Ρ ᾿ Ἷ 

"ΤΠ" πωα- τῳ, ζάωτῃ  ἐπειασεσοντες τεθιρα μένους ταῦτ δἰ πλαϊτὶ πα πιδγο)γείξα τοπήάεδδηςδά- 

καρῳ ἐφονάυον: ἡ δὲ ἀπαθεῖς ἔγλῴοντο οἱ αἰ γύτδ]ιοι (γερίις Ροτίδς. δἰ ταπὶαῖγοχ Ρασπα προ. 

᾿ | (πολλοὶ δὲ οὗτοι ἤσαν) ἐχώφφεω σγαντίοι τοῖς ἰᾳσα]15, 6] Δα ἰς φοπλΠλ τ Ραταγ: ὃς ἔξ σγρτὶ 

' κδρστις. ἔνθα, δὴ δεινὴ μάχη ζῶ καὶ δορφί- ἴδῃς τά παπλογο, αι ἀτΠλ]ς {ιρεξίαμες εἴᾶτ, 

τῶν καὶ ξυςῶγ καὶ μα χαηρῶγ' ἐπλεονέκτοιω μδὺ τοί οἱ αἰ γυκιοι καὶ πλη94 καὶ τοῖς οπλοιφ. 



2 Ποτην 

3 Άγ54, 

Ογτὶ βνα- 

βερεμηα, 

17ὃ 

4145 Ππης οτίατῃ σοίξαητ; δείσατα πταΐτο, 
πααίῃ νο] ]ουῖσα νο] σγατοϑ5, ΠΊδ 5 σοΥροτα 

Ἰορθητ, ὃς δα ρτορε! δπάπιηι ἍΠ αα δάϊι- 
πλοητὶ αἀξογαπε, μα πιοτὶς αῆχα. Οὐαπη- 
ὈΡτοπῚ οἰ πραεῖς ςοπίδττίς ΡΓοσοάεθδηϊ ἂς 
τορο ]οθαπι. Ῥογία νοῦὸ {πξίηοσο ἱρίος 
01 Ροτογάησ, νο πὶ φαΐ πγαηἰδτι5 ἐχίγο- 
Ἠγῖ5 οἴάτος πὸ ρᾶγπιας τοπούοητ. [Ιταῆτις 
οἀετοηείπι σεάοθδης,, αι δὲ ξαγίγοπε 

ἈΠῸ: Τρ, ὃς ἔουτοητατ, ἀοποςίῃ πο Ξ 
Ὧλο (6 τεοςρόσαητ. Εο ἀιπιπ νοΠΙ Πξητ νῖ- 
ὉΠΠΠΠὰ ἄἈσγραὶ ἀδτατγγιθας ἔοι θαἤτατγ Ετ 
ὙΠΕΠιΐ οπλπ πὶ πόας (ἀρ ίτΑ 5, ΠΕ ας 
Ἰποπ]ατοτί θεῖς Γαρὶςηαϊ ροτοείξατετη ἔλοϊε- 
Ῥαποίςά {τι ξξς σ᾽ δα 5 οο5 δείασίττας ὃς το- 
Ἰα απχίζγογς ςοσοθαῃτ. τας δυτοπηπσεῆς 

ΠΟΠΛΙ ΠῚ ἀχδες: προς αὐ ΠΊΟΓΠΠῚ ἘΠῚ 
ΤαΠΊ]ι6. ΟΠΊΏ15 σοΠοΙίς “γορίτας, ἰησαης 
νδοϊξογαζίο., αἰ ἰϊς πλστιο ΠῚ Δἀο] απλδητί- 
ας, αἹἰς ἀμ Βυα ΝΡ ας: Αἰτὶς [6 ο5 Πρ]ο- 

Ταμπτίθιις. Τητόγοα Ογτις ποίξος ορροῖτος 
ΠδΙ ρονίε φάξης, αἀποπίτ; ἀπσπιαας Ρου- 
{Δ5Ἰοσο ρα] ὸς νίάογες, ἰπάοϊαῖτ: ὃ δηϊπι- 
ἀιογτοης, Π8}14 γατίοης αἴτια ποῖτες τε- 
υοσατὶ ροῆς, το πλΐπιις ῬΓορτοάογοηταγ 
Ὑἰτεγίας, ἀπ Δ ΠῚ {ι δ εογαπγτούρα ΟἸΓΟΠ Πι- 
πο ποτγογας; Πππρογατίῖς, αιιος δευη μαδο- 
δε, ντὶ ίς (εφιιθγθηταγ, ὃζ δα ἸΙρίογιπιτεγ- 
δὰ οἰγοιῦηχας πτατ. Ε εὶς ᾿σύπθῆτος δἰτοῦτίός 

οαἀαητ,αο πλθἶτος ρου πιπητ το αι 
ΖἜξγριῦ (δητίγοης, ιοίξες ἃ τείρο ες ο4- 
τηνθδηϊ, δὲ ἰῆτοῦ ἰρίς ἰέτας (6 νεγγεθαπε. 
Τυμτινετο δὲ ἐαυ το ὃζ ρεαϊτος ργόπι σις 
Ῥτα ὶαδαησηγ. Ετ Φυίάλπι, 4ύυπη {τοῦ 
οάσιι Ογτῖ σροἰ ἀΠοτ, ὃ ἐξ ΠΟΠΟΌΠΑΓΟΓΙΓ, 
δ] ϊο νος ΠῚ 8411 ἔοσίτ. Εσααξ ἀστο πὶ 
Ἰλύχοῖτς. αἰατιηι παταγοῖ, ΟΥ̓́Τ πὶ ἜΧΟΕΓΪτ: 
ἽπΠΙ γογὸ Ρο ριοοίς ροτῆδς, σαδητί πε 
αἰπιτπαπ ΡΥ] οΙραπια (ἰδ έξις ΠΟῚ ἀἰ- 
1|σὶ. Ναηι Πδείῆν νπἰποῦί οἰλυπόγοιη το ]- 
ἴαπε, δὲ πηρέτα ἐδέξο ραισηδητ: ρε]]πητ, 
ΡΕΙΙαπτατ: ἐουίαητ, οσαπταγ. Πα δτεπὶ 

ΟΧ λάρατίγου! δας Ογὰ ααϊιη οχ απο ἀςῇ- 
{πῆ|πε, Ογεαπαίῃ ἐἀαμπιίπαπι (αἴξ. Αι 
ὕγτιις νθἱ ςοπίξοπάϊῆει, νηάϊσαε ἴδηι 2}- 
δγρτίος οασαϊ νἱάϊτ. Ναπι γι αίρας σιπὶ 
ἐχαίτατιι Ροσῆσο ἴάπὶ αἄογατ, ᾿τειη 416 
Οβεγίδητας. είν Ποβίη ἰσγρτίογιπι 
ΡΒαΙΔησοτα ΔΙΏΡ Πτς {ΓΘ ΠῸῚ Πα, πλήν “ΩΣ δ ξωξένσι, ὡς δὲ ἡ 

ἰςἃ νι οχιγιπίοςιις (στα Δ τοῖα σοη - 
σεγοηζ, ΠπΠ|, Ροϊοα μαπὶ αὐπτοπη οἰΓΟ Πτ- 
πρέξας ,ὰ ΥΔΟΠΙΠα5 Ρογαρηΐς, γα ΟΠ εἰ 

λα πότος ἐμξαλεῖν μϑὺ οὐκέτ εἴα εἰς τίω φαλαγία ΤλΓ αἰγυκήϊων, ἐξ 

γ(αἡ ἡ ἀχϑντίζειν ἐκέλάυεν. ὡς δὲ ἐμετο Ἂκ πἰξςελαύγων πῦϑρὶ Ως μ» "χὸμας , ἔδοξεν αὐτῇ πὶ κααςς 

ΧΕ ΜΙ ΡΝ Ὁ ἘΠῚ ΜΕΟΤΙ ἤθὺ τὰκ τς 
μυρίος. Ἐτδαϊμα παίτα; Ἰρῆςογδης τηλα δοϊοησα, ἃ ταὶ (τε γὸ βύξατα ἰδ ἰλυραπε αἱ μαιξὰ, (ἃ ἔτ ἱ 

Β ἐπαίοντο αὖλς οἱ αἰγύαῆοι Ὥστ Τὸ πύργων. 

οἷ εἶδὲ πῶς «ὅξσα οἰ τὸ ὦ χώρας ἐ ἑωσμμένοις, 

ρξὶὰ Ὄ ἡπισεῖς. πεϑγωκῶὼς δὲ τις“ αοὸ πω Κύ- 

τ᾿ 2, 

ὼ γέ ἐχοισιὴ αἵ ἀπε ἀασίδὲς πολὺ μέλλον ΕἾ 

θωρφφίκων αι Ὁ ΤἸμ γέρρων γα φέγρίσι τὰ σώ- τεμίζοισι 

μαΐζα, καὶ τὸς 6  ὠλκίοϑαιι σφευεργάίζοιται, 
ταϑϑς τοῖς ὦ ὦμωοις οὔσοι. συϊκρι είσειγτες 5 ὅν Σ 
ἀασιόδδεις ἐ ἐγώρφιιυ λ, Ἰὄλιω. οἱ δὲ πἶσαι οβα 

ἐδγυύαντο αὐτέχν, ὧτε οὐ ἀχραις ταῖς χερσὶ 
τὰ γέῤῥα. ἔρντες, ἘΝ ἴλι πόδα; αὐεχαίζοντο 
“παίοντες χαὶ παιόμϑροι , ἕως “ἰ ποὸ ταῖς κηΣ 
χϑναῖς ἔλύοντο. ἐπεὶ μδϑῷ τοι εὐ ωῦϑα, ἄλϑον, 

χα οἱ ἐχὶ πᾶσι δὲ οὔκ εἴων φάύγῳ οἱ οὔτε τὸς - ἢ 
ποξύζᾷς, οὔτε τὸς ἀκχοντίςεις, ὄρνιν αὐωτότει- ; 
αϑροι ἜΣ ̓μαρχαήξοις κὐαίκαζον χα ἡ τοξ 4σειν 
χα ) ἀκοντίζειν. δὼ δὲ πολις "ϑὰ αὐόραΐν ᾧῷόνος, 
προ νοΣ, ἀπε: ὅπλων χαὶ βελαϊνπϑθωτδα- 

“ππῶν, πολλὴ δὲ βοῦν, “τ μϑὺ ἀὐώκαι λοιώ- 

τῶν δρλήλοις, τὴν δὲ πὸ ϑακελά ορδύων, 
αὐ δέϑεους ὑλικαλουρδσων.ο οὐ δὲ πότῳ Κό 
θος διώκων πὸς καθ᾽ ἑαυτὸν τἰδαγίνεται, ὡς 

ἤλγησε τε, τ γνοιὸ ὁτί οὐδαμῶς αὐ θοον 

δοίη τὸς πολέμείοις “εἰς ὁ ἸΘΟ ΑΝ, 

ὀδὸυ, εἰ μεὴ εἰς Ὁ ὑοο πρρ 
ἰϑαϊγείλας ὁ ἵπεαϑαι τοῖς καθ ε ἑαυ, αἴξ 
Δαυγεν εἰς Ὁ ὁπιαϑεν᾽ ἡ εἰασεσογτες πταοεσιν 

ΕΣ 

ππξοῦδδ 

ἢ εἰ εἰς “ 

5 ,ἡ- 

ἀφορωΐνῷς, χα πολλοῖς καταχα νοισιν. οἱ δὲ 

αἰγύπήιοι ὡς ἤσϑοντο, ἐζσων τε ὅτι ὁπόθεν οἱ 

πολέμιοι, χαὶ ἐφρέφοντο ο ταῖς πληγαῖς. 

χα! οὐ λα δὴ φύρδζυ ἐ ἐμάχοντο χαὴ στε-- 

ὅϑυ ἵπχω οἸσὰ πατούμδυος, πα εἰ εἰς τίω γα- 

φέξοι τῇ μια χα οι Τ᾿ ἵπτον ἐὐτέ ὁ δὲ ἵπασος 

πληγεὶς, σφαϑαζων δἰ ποσείετοι τὸν Καὶ ἔρον. 

ἔνθεοι δὴ ἔγνω αἡτίς, ὅσου’ ἀξιον εἴη Ὁ φιλεῖς Ι 

οϑαι ϑησχοιζα, αὐτο τῆν ον δύων 4.- δ᾽ οεδ | 

δος ὙΌΣ αὐεβδησοίν τεπόύτες, χαὶ “σέΞασε- μας εἰς 

σύντες ἐκιοίχοντο" ἐωθοιω. ἐωϑθοιεῦτο" ἐ ἔπω- 

οἱῷ ἔπαοντο. καζο πηδήσας δὲ τίς Ὅπὸ πὸ 

ὕπαου τῷ Κύξρυ αὑπουρ ΕΤ, Τ αἰαξαλ- αἰαλαμη ἢ 

γεξηὁ Κό- φΑΝ 

6945, Κα ΤΕΙδῈ πόρτοϑεν δὴ “ταιουδυοις πὸς 

αἰγυπόϊίοις. χαὶ Ὁ» Ὑφασσας ἤδη πειρζο 

στο ποῖς πὸρ σὼν ἱπιείσι, χαὶ ἡ Χρυσοζει. ἀλ- 

ἔζωϑεν δὲ τιξάσειν 

ξι- αν ἧι 



Κζσλλθν ΗΝ «“«““ ͵ 

νην ὅδ ἢ εἰ τη κ ὀηνο τί λϑύοι Ὁ πολεμιίων,μκα 

ν 5 ἈΠ ΒΕ ΚΝ 
βαρελαϊ-- ἀνα δα ἴ Ἐχὶ πύρορν τινὰ κατασχέψααϑαι ἃ “ἀπγάλτη ἰπ ταγεπὶ δά ςοηἄεγα, ἀυ εἰτ- 

Ν ͵ ἈΓΧᾺ 

179 

ουπηίρίσεγες., 4Π ΑἸ σὲ 4] 1: 4ιοσας ἢΠο- 
πύργων ΠΑ τὸ ὡς ἘΠ χνεῦν ἃ πεθίονε ἊΝ {πἰπιπὶ σορίαΣ (ΠΡ Μξεγθητ,ας ρυο ΠΙἀγαπχιιγ: 
πάν, νι ΤῊ Ὁ ἀΛΕ ΘΜ Κα ΝΣ ἀμ ὑός γεδάϊίοεπάιϊτ, φαιηρίιπι γοξδειαπι νἱ τ ε- 

ἧ Ν ! ᾿ Ξ ὅ ΑΡΩΣ ᾿ ᾿ Ἶ 
εϑεφῆων, Ῥμωτων φυγόντων, διωχϑντῶν 4ἰς, Ποιηίηῖδιι5, σαγγί 5: ξιριοπείθιις, 

λ ͵ 5 Ὲ - 

χρ τοιούτων, κρ υτύνδύων ΤῊΝ, μὰ πολέμων ἐθλκαρι μές, θλθο  ΦΟτ μὴς 
ΠΝ ρυΙΝ ὌΝ Αγ λρνυ τα ; : δι ἱ ἰ6 Πτὶ Ϊ φυγόντων, ' δ ἑαυζτ, χρ «τοιώτων πα- τἴίθας: Πο[εῖδας 4υϊάοπι Αιρ οπείδιις, (14 

ΚΡ ΩΝ χῷ τὰ ᾿ ἈΡ Τὴν πῇ αὐτοπα ν πο ητίθιι5. Εχ 115 νογο, 8] νίποο- σσοὲ δὺωυ τὸ 3 ἘΕ λδύων δ) ὁ ΡΟ ἀρ ΛΟ τρηταγ, ὨυΠαιΙαΠῚ ΑΠ105 ἀρ Ππς σοπίρίσοτς 
“πλίωτ' αἰγυπήϊων. ὅτοι 5. ὅπψ᾽ ἡπορόντο,κυ- Ῥοτογαῖ, ργατοῦ ΖΚ σγρτίοσ. ΗἸ ιιτη δ 1Π- 

, - δ (δὲ ν : τ παν - ᾿ ε 
χλὼ πόύτυϑεν ποιησα υϑυοι. ὥςτε ὀρααῖ, ταο- Ορίαπι ΠΟΏΠΠ]1) γε δέξι εἤδπσ, πο γπηῖς γπ- 

ΧΦ. ͵ ΠΑΦΑ Ϊ Ϊ 1 {ΌΙς - ΟΞ Ὁ Ἐϑίου κα ϑηνῷ: αὶ ἐποίθιω ον Ἀθωλσηι ἀ Δ ἦν τ λῳ 
ἢ ἐοτο ον, τον " ἐν ΤῸ ΕΌΤΟΙ Οπροος σοπίςαοταητς; ὃς ἔοι ραπε ϑὺ σε οὲν ἔτι, ἔπα σον ὃ πολλὰ ἡ δᾷνα. αγα- Β΄. ἘΡΈ ΑΝ : ἢ Ἁ οὐ ΚΡ ΝΠ ΚΟ Κα 111 φαΐάοπι ὨΙΠ1] ἀΠΆρ]Τιι5, πγα τα νοτο στα- 

«ϑεὶς ὃ ὁ Κύρος ἀύθις, ὶ οἰκίείρων, ὅτι ἀγαϑοι υἱᾶᾳ; ρεγρεειερᾶτιγ. τος Ογεις φάτηιτα- 
᾿" ν᾽ Ἶ ἢ ζ 3. ἐχὴ ἢ ἊΣ : ΡΝ Ἂ 

αγορὲς οντες Σ-τολοινῷ , ανεγωθάσετεπὸυζῶς τιις, δὲ ἀοΙεης νίγος ἔογστος ἰπτοσίγο, ἔτος ο- 
͵ ͵ 7 Ἢ - - . οἱ ΣΤ μὸν αἰξιμαηριδύεο, ὁ μάχεοϑαι σξοΐνα ἔτι τ πε: ἐλ ἀναάδ ιν αἀπηἰςαδαπε 

" ͵ ν δ σὴν Ὁ ΔαποΓ 5 ΕῸ5 νΠΠΙ4ῈῈ: ΠΕ Ὸ ν]]}] ΔΙΏΡ]] 
εἴα. πέμπα δὲ ασξὸς ἀδθιυὶ κήρυκα» ἐρωτμ" : ρα ξλλουλονς ἐν: ἐς τς ἢ πο ΚΕ ἴπ οο5 ρίισπατγοῖ, σοποοἤττ. ΜΗΠ0 οτίαπη ςα- 
πότεροι βέ λον) στο λέοντα πλρτες Ἰ ἰν τῖσο ἀπσεατογο, Ὡτογγοσ δα 605, νΓΓΓΠΠῚ ΟΠΊΠΟ 5 
ΤῊ πσοοδεδώχότων ἀὐζυς,ἢ σωϑζεωῶαι αἰδρες 

ἰγαϑοὶ δοχοιοῶτες τῇ. οἷ δὲ ἀπεκχρίνανζρ" πῶς 

δὶ αὐ ἡμᾷς σωϑείηυϑυ 5 αὐδρες αγάϑοὶ δοχοιώ- 

τες ἐ1). ὁ5 Κῦρος παλινέλελιυ" ὁτιήμάς ὑ- 

ἰπτογίγο τη ]ΠΘητ ργόρτοῦ θοβ,4 Π θα ρτο- 
ἀϊεὶ ΓαΠΠδητ; ἀπ θοὴα οἰΠ ΧΙ Ππιατοπὸ 
σοπίδιπατί, σι οδησ ν γί ἔσσυτο ἃ ἀ ἢαὸ 
111 γείροπάογιητ: το ραέζο ροῆππλιις οἰ 
(ς (4]ἱ οτππὶ οΧ Εἰ ππατίοπε θοπα, ηποί νί- “Ὺ]σοε ͵ Ν᾽ ͵ Ν ͵ὕ 

μας ὁραΐυϑυ μονες ἢ νϑιυογζοις ἢ μχεος »- ΟΝ ἔογτεβ Πηηπϑϑἃς Οὐ τας ἰτογαση: Οὐ ΠΟ 5, 
λοι δυλὰ τοιυυτάζϑεν, ἔφασαν οἱ αἰγύ- αἷτ, νὸς (ο]ος σοηίρί οίπγις,, αὶ ἃς {πδ6- 

ἘΤΩΣ 3 : ἣ ἼΩΝ ἵ: ἣν ἐς ΤΡ ΤΗΝ 
5 τὸ τῆι, ἢ ἡ καλὸν αὐ ποιοιωῦτες σωδείηυϑῳ , ἢ ἴζαητ, ὃς ἐϑτθνν Ἡρὼ ντι τ Ἔα 
' τες Ἐπ ρ ασαρς τος τμα πα ἘΠ α σερ5. ἀἰπητ σγρτι!., τεέξε ἀσθπάο {Ὀτιιαγί 
Ἰσμμα- ὃ Κῦρος αὖ ασοϑς τῷτο εἴπεν" εἰ τε συμ- Ὁ Ξ 
᾿ς ἩΝ Θ: ν γῇ Ροῆτπλιις ἢ Αἀ πος Ογτιιϑ : 541π| οἵ ροτο- 

μιάχων μηδένα. ἀσροδὸντες σωϑείητε, τάτε ο- 

πλα ἡμᾶν ποὐδαδυνϊες, φίλοι τε ϑμόνϑρυοι ζις 

αἰρενϑμοις ὑμαξ σῶσσαι, ὄξον ̓πολέσοι. ακϑ- 

σαγ)ες]αῦτα ἐπήρογΐο' ἣν 3 “υωῦθα σϑι φίλοι, 

τί ἡ μὲν ἀξιωσφςγρῆαζ; ἀπεκχρίναΐζρ ὁ Κῦρος, 

ἐὖ ποιῷ καὶ ἀὐπαοφν.ἐπηρωτων παλιν οἱ α]- 

Γ᾽ 15. ἱπαῖτ, πεπηίης, (Οοἰογιπι ργοάϊίτο, 
τα τ5 ΔΓ ΠΊΪ5., δὲ ΘΟΓΙΙΠῚ ΔΠῚρ]οχὶ ἀηλ]οί-- 
τίαπη, αὶ νο5 σοπίογιαγο πηά!αητ, απ }1-- 
σοατ του πιετο Ηἰς 111 αἰνή τὶς, γα τ πη 1η:- 
τεγγοσδητζ: 51 [14 Π| ΠΟΥ ΠΊΠ15 ΔΠΊΡΙΟΧὶ δ Π11-- 

οἰτίαηγ, 4185 Δα Γ65 ντί ΠΟΙ 5 νοἹε5Ὁ Βα πο ῇ- 

οἷ, τείροπάϊε Ογσιις, σοηξεγαηι, ὃς γ]οἰ ΠῚ πὴ 
γυτώημοι" τίνα ἀὐεργεσίαν ; ασδϑς τῷτο εἶπεν ὁ Γ)οςοἰρίαπι. Ετ ΞΕ σγρτὶ) γαγίιπη: Ουα Ρεπο- 

" ὌΝ ἐν ἤ Ελ) ““} 

Κυρος᾽ μιαϑὸν υμῶᾶν δοιζευ πλείονα, ἡ νιωῦ ε-- 
͵ « "ἢ ] ͵ γεϑῳς ΑΙ Σ 

λαμᾷξανετέ, ὅσον αν γθῦνον πόλεμος ἡ" εἰρηήγης 

Ἡ ἡ οὐῆρε; ταῦ Θύλονλῤᾳ ὑμϑὲ μὴν πάν 

Ἠοϊδηδτγαβ ὁἱπααίπητ. Αά δα Ογτιις: δτ1τὶ- 
Ρέπαϊιπινοδί5,4τ,1}0 πταΐπ5 ἀεάετο, 4ιιὸ 
ΠΌΠΟ ΠΊΟΓΟτΙ5 ; ΠΑ ΠῚ αυϊάοηι ἄϊα ΘΠ} πὲ 

σαγαταγ, θάσο γοτο ἔλξτα,, συσυπηααε να- ΑἸ 
ΕΣ ἢ , ͵ “ ἧ 
ἕμοι γῶν ΤῈ δωσω,ὼ πολάς, ἡ γόων αἸχας, ὦ {πγίπὴ πλεοιιπι πηαπογα [πδιιοτίς, επὰ ὃς ἃ- τὸ τ; 

Α ΤῊ; δ; Ὲ ΩΣ " ἈΩΩ͂  ἰμπρ: 
ἃ οἰχεζᾷς. ἀκχουσανγ)ες αὗτα οἱ αἰγυτήγιοι, Ὁ μϑὺ Ἂν ἘΠΕ δέ μα ἄο- 
: Ν ΜΕ ᾽ : ἱ 1π| ΠΟΓΙΩΣ Ἢ); , ἔχι Κροῖσον συφρα]ἀ4ν ἀφελῷν σφίσιν ἐδεη- 50 (Ουΐδιις ἀπ αΙΕῖς ογὰ δΥΡῸ; 

ΘΕ ΔῊ ΦΑ ΟΥ πος νητιπῇ Ἐχοίρογοῖαγ, πο δά πογίμς το- 
παν ταις γὸ μόγῳσυ τ λον μου τιλθη {ἀπιίτ Πσηῖς Θογαπι πα Π τάγεης, οί {{- 
σῶν. τὰ σ᾽, ἀλλα. στοομολογήσοαντες, ἐδῦσοαν 11 (011 (8 Ἰσῃοίςογε ἀϊσογοητ. [ἢ σετοσίς ἃς 

᾿ πίοῖν χαὶ ἔλαίον. χαὶ οἱ αἰ γύνώοί τε οἷκατα- φοπιοητιιηι,, ἃς ἀαῖα Πάρος Δορορτάσια 
; μείναντες τότε ἔτι ἢ νεοῦ βασιλφπιςοὶ Δ ᾳ- Εἶτ. Ἐπ 4! τάπης πηαπίογαης  ξργρτί,, 

ΒΘ Ὸ ἢ ἜΑ ΕΝ ν΄ πὰπο ἡποσμοτερίς!π ἤς ρογγπδπθητ; 46- - 

οἰὸς πς: τξ ἐμ κα τς 19 ς ἀΐτήπο Ογγιις εἶδ νγθοϑ ἴῃ τοσίομπο {πρ6- 
ἀγῶ 5. ὧἡ Ετ χαὶ γε πόλεις αι γυίων καᾳ.- τίογὶ, πα πᾶς οτίαηι τεπηρείζατο ντθαϑ5 

λδντα,, λάριοσαάν τε ἢ κυλλζευξωυ ποδὶ κύ- “Ἐρνρείογαηι Δάρε!]δητιγ; ὃς Τιαυἤλτα 
͵ ! ΠῚ ἜΣ Κα) ῷ μιάωυ πλησίονϑοι λοίοσης,, α ἔτι τ γεωῦ οἱαπ δι ΟΥΠοΠοη,, Ργορτοῦ (απιαπι, Βαϊ ρτσ 

Η ἐχεήωνα 1.1] αξ ͵ .-ν Οὐ] ἀπγατὶ ; 4185 εἰἰαπὶ Ππης ΠΠΟτ ΠῚ ρὸΞ 
᾿ "οὐδ οραζαβονσευροε, (τοὶ ροπιάοηι, ΗΠ5 τερις σοηίς ξϊῖς (γξιι5 
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ἴατα {αὖ ἱρίᾷς ποέξίς τοπορίας γοποτίας, ἃ 
Αἰ,τινγνν. ἢ Ἴ Πγτιθαγίς οαίεγα Ιοσαυίτ, ΠΤ ποῦ δάτομι 

Ργα το (011 εχ μοίίδθιις ργρτί σἰογίαμα 
σοπίςααυτί πη, ὃζ οχ 115, 41 Οὐγτο τη ]]Πτὰ- 
θαησ, ἐχαοίεγος Ρογίαγατη σορία νἱ {ὰπτ 
οἵϊε ργαϊεαῃει πηι: δάθο ααίάσπι νι 1] 
πο οτίαπι αὐπιατιιγὰ ἄπγοῖ, πα τὰπο 6- 
αυῖτος ἃ Ογτο ἰηΠγαξει ἔπεγο, Ῥγατογοα 
σαγτγας {ΠΠ1 ΕΔ] σατὶ ἰαπάεπὶ δάεο ἱππρσηεηὶ 
δάορτὶ (πες, ντ πος οτίαπι τοιηροτο Β6]11- 
Οα τὴ ΠΠπι6} συγ σιμ πὶ σι πτ|5 15 ΓΟΧ, Ζαΐ ΓΟΓΙ ΠῚ 
Ροτίτιξ, τοῖίηοας. (απο }} ἀπηΐζαχαῖ Ἑ4815 

τοϊτόσί πογιητ Νὰ νυ] 5 ̓ ππάἀςηζας Π6- 
ΤΥ ΠΘΩ ΟΧ ΘΖαῖτίθιι5 ᾿ΠτοΓο ποτ τ, τὰ ΠΟΘ Ο 

ἱρήι αὖ οααϊείδιις οοςῖ ἢ απε; φαοα Πι]]1ι5 
φοο5 Θ΄ ρΓορίμς ἀσοοῆπ]ος, 445 ταπὶ 
“υϊάοπὶ νἧπὶ οἱ᾿ ες νεῖ]ς, (ςα ποπιο τὰ- 
το νἱγογαπι ἔοτε! πὶ ἃζ ἐστορίογαπι νοὶ 
αἷοτο σαπιοίαχα ναΐτ, νῖ οο γε ματαιγὶ νος] δά 
Ρυσπμαπάϊμπι εχ δἰσ,οπλοτ χογσογο τὰ πῈ 
τοοορτα ἔοσγπια οὐἸτ Ζια πιο ργ πο, [Π- 
τοῦ ππροαϊπηεητα ἰὰπὶ ἀθσίιητ Ετ Ογτΐ ααῖ- 
ἄδαι τα] τος, νδὶ ςφπαῆδπε, ὃς Ἔχοιθίας 
σοΠΓΕτα της, ντὶ ρατοτγαῖ, αίοτί ς ἀρ άς- 

σα ἔτ, Ογα ίις δυΐοηι ἐοέξα ϑαγάοθς σα πὶοχ- 
5ατάο [9 Θγοῖτ Ῥτοίοσίε. (ὑοτογα Πατίομοβ 9 4114Π1 
2: τοπ οτ ΠΠπης αι 416 ροζεγας, ἀοηΊΠῚ δα 

ποέϊς ἀπΠροάοθαπε. ππηι ατοηι ΠΧ ΠΣ 
(ςτι,τοξξα δαγάςς γτῖς ἀπχίτ; αι ν 1 δά 
δαγάϊιπιτησσηϊα ρογιοηῖς, ἃζ Πχα ἢ] Π85 6- 
τοχίτ, φυσι ἔαξξαγιιβ ᾿Π ΠΊΌΓΟΘ5 Πρ ΕΓΠΠΊ, 
ὃς (φαἰδς ραγααίς. Ιητοθα ἀπ 1ᾳ ἔοογοῖ, 
νΓἸΠ ΠΕ ΠΙΙΟΠΟ5 ϑαΓ ΙΔ ΠΟΥΠΠῚ, αυαραιῖτα 

Ὠγαχίπης ριφοίρίτος νἱ ἀο θάμα, (ςιςητί 
ποέϊο (Πα ἄστας Ροτίᾳ δάσοεπάεγςῃτ, εΕ- 
τοςοῖτ, ΕἸ15 ἀπέξον γα Ροτίᾳ φυϊάαπ, 4α 
σαϊα{2πὶ ἴπ ἀτος σα!ξοή!ς ργ ἢ ἀἴατγ!) (οτ- 

γα ΤΩ 

{15 ἐποταῦ, ας ἀοἰσοπίμηι αὐ Πππηοη, ὃς δά- " 
φαγί « ἰσοπίατῃ [τάς 4! ἀϊςογαῦ. (υμ σορηί- 
Οὐγο κά. τ} οἵξτ, ἀγοοπὰ οἵ οσσιραταυη: Γγαϊ ο- 
ἔρημα, ΠγΠ65 ἃ ΠΊΠ ΙΝ ἀππασίπητ, 4 απο ρο- 

τογατ, Οὐτα5 ΟἸΠῚ ρτῖπγα αἰ Θ᾿ Ὁ ὀρρίάπιη, 

ἱπστοῆτπις, πὸ ἡπἰς ογάϊπος ἀοίογοσου, δά 1- 
Χίτ, (ὐγασίιδ αατοπη, (οἰ ρίο ἱπεγα γορίαπῃ οο- 

οἰαίο, Ογγαπι πο] αηγαθατ. (στ (γτιι οιι- 
[το θιις το δεῖς, δα ἀτσοπη οσοιραταπι οῦ- 
τοηαϊτ: ν δὲ ἀππασπη Βαγίας ἀγσθηι, ντορού- 

νὼ, ἴῶθατ, οἰἠξοάιγε νάογες, ΟΒαΙ ἀδόοτιπινο- 
οἸναϊάεος 10 ἀτπηὰ (ο]α σοπίρίςοτος, αοα 1] ἀδοατ- 
Ὄρε τῇ ΓΠ]Θητ,ντοχ στ ἴδιι5 ργςάδπη ἕισογοητ: πλοχ, Ε 
ι4. ρταίοξζξος σουιπι σοπιιοσαιίτ, δ αἱ Ἔχεῖ- 

οἶτα φααπιρείμηιπ νὰ ἀμοςήογοπε, 1πΠΠ||. 
ΝΝοη οηίη1, αἰτ, τοϊογαγο ροΠΠΠ}, νῖ υΐου- 
ἄϊπος «ἀοἰογιητ, πιαϊουίδιι5, Δ πὰ Αἰ ἢ), ΟΠῚ- γαλϑαίων ὅπλα ἔργμα : (καταδι εστρα μμήχε- 

Ἱ «ς Ε 2 -. ᾽ 3, σαν ὙΣΡ Φρπασορμῦυοι τὰ ἐκ ΤῊ οἰχιων) ἀὐϑθὺς σεῤυεκαίλεσεν αὐτὴν πὺς Ῥόχονᾷς, χαὶ 
ον » κὰν ΒΝ ῃ ᾿ - " ΕἸ ᾽) 9 -“ 

εἰστὲν αὐζις οὐπίένωι! Οὐ πο φρατάύματος ταχίςα. οὐ ΣΡ αὐ, ἔφη 2 αὐαογοίμιζων σπλεοογεκτοίω.: 

Β ὐδθίγε ἀἰπεϑνησχον"  πῦὸ ἱπσίων' σε ϑὲὶς ,ὃ 

δα φύλα, ὅποι ἐδγούατο πσςοσωτάτω ἐν τὴ 

ΓΝ. Πα ΧΕΙ 

γδὴ σχόταλος αὐα-γα:γῶν ἐςρατοπεδοῦσοιτο ἔα ἢ ' 

Τϑυριξαροις. ὃ τῇ μάχῃ Ἵ μϑὺ "πολεμίων ϑυμβξας 

αὐ γυπῆιοι μόνοι 4 δοχιμιη, 8 σφε Κύρῳ αὐλὸν. 

“πξρσῶν ἐπισικϑν χρ Ἴσον ἐδυξεν Ἐ|). ὥςτε κ γόν 

ϑκυϑυφἡ δσλισις, ζῶ ποτε Καὶ ρος ἴρις ἱπαεό- 

σι καιϊεσκεύασεν. εὐδυχίμιησε ὃ ἰογυραΐς καὶ τὰ 
δρεπθυυφόρας ὡϑμαῖα. ὡςε χἡ τῦτο ἔτι ὦ γε 

ὀζε διά ὧ πολεμμιιφήριον τω κεἰ βασιλάσοηι. 

αἱ μδύ τοι καμῃδοι ἐφόξειν μόνον τὸς ἵπαοις, 

ἕυβϑῳ τοὶ κα τέχαινὸν γὲ οἱ ἐπ αὐἷ ἱπαεῖς, Θεόν, ; 

ἵπαος ἐπελοιζε" κα γούσιμον μϑ ἐδὺκᾳ ἐὴ "δὴ- 

λα »ὺ ὅτε ζἐφάν δεῖξις ἐθελά καλὸς καγα- 

ρος χα κηλον,ῶςτ᾽ ἐποχ4αζ, ὅτε μελετῶν ὡς 

πολεμήσων Ἔσο πύτων. ὅτω δὴ  σπολαξ σοι 

πάλιν Ὁ ἐαυ ΤῊ δῆμα οὐ τοῖς σκϑυοφύροις 

δχεγ»εσι.ὺ οἱ ϑὺ ἀμφὶ τ: Κίον, δαπγοποιη- 

δείνϑυοι ἡ Φφυλαχας καταςησέέυδροι Η ὡς» 

ἐδ 4, ἐχοιμιή,ϑηῷ, Καὶ οοῖσος μϑῳ τοι 4 9ὺς ἐχτ 

(βδεων ἐφά,γεὲ σεεὺ τῶ] φρατϑύ ματι. τὸ δὲ, 

γυκτὶ Ὁ ἐπ᾿ οἶκον ὁδδὺ ἕκα ςος ἀπεχώρ4. ἐπῴ- 

δηδεημέροι ἐλμετο, δύ οὺς ἐχὶ (ρδεις τὴν - 
ὁ Κύρος. ὡς δ᾽ ἔλυετο τδϑς τῷ τείχᾳ τω 

ον (ῴδεσι, ζᾷς τε μηχϑυας αϑίφη ὡς ασδ94- 
(αλων πσξϑς Φ τεῖχος ̓ χαὶ κλ μοιχὸς παρε- 

ὁκάυαζξτο. (ῦτα δὲ ποιων κατὰ τὰ ᾿ἰποτο- 

μιθταΐζᾳ δοχοιοῶτα ἐ1) Τῶν (ρα ανών ἐρύ δ ρδίμ 

μαΐᾳ, “ ἔχτούσης νυκτὸς «ϑαξιξαὦ γχαλ μὰ 

δοαίους πὲ καὶ πῆρ σας. ἡγήσειτο οἵ ἀἰοῖς αἰὴρος 
όρσης., δούλος γελρηνϑδρος τὴν ὦ τῇακρο- 

πολ τινὸς φεουρών, «αὶ καταμεμκα ϑηκῶς 

καταξασιν εἰς τὸν ποταμὸν χαὶ αὐαίξασιν πω 

αὐτίω. ὡς δὲ λρετο πξτο δῆλον, τί εἴγετο 

τὰ άχρῳ πϑύτες δὴ ἐφά9ον οἱ λυδὸι Ἔστὸ 

τὰ τειχώ 

δὲ ἁμα τῆν μέρα, εἰςγα εἰς τοὺ πόλιν. ἢ παρ᾿ 
ἥγίειλεν εχ τῆς (άζεως μηδένα, κιγείαϑαι. ὁ 
δὲ Κρρϑισος κατακχλιεισοί υϑος ὠ τοῖς βασι- 

λείοις, Καὶ ἦρον ἐξόα" ὁ δὲ Κῦρος τῷ μϑὺ Κροίσῳ 

φύλακας καϊέλιπεν,αὐτος ὃ ἀπαία;γὼν “Ὡρὸὺς 

πἰωὼ ἐχονϑυζευ ἄκραν , ὡς εἶδε τὸς μδϑὺ αὗέσας 

φυλαοσονίας τίω ἀκε αν ὡς ἐδ 4, τὰ ὃ αϑμ" 

“ «“ ᾽ ᾿Ξ 

ν, ὅπη ἡδγουατοῦ ἕκατος. Κύρος ἕκατο ὦ 
πόλεως, 
Κύρος 

ἘΣὸ-: 



} 

ΤΣ ΤΊ  ἘΠΠῊΉΙ(Β Ε ΕἹ ΨΙΣ 
ἄς ὁρεῖν τὸς ἀτακτοιοῦζος. χαὶ 4 μϑὺ, ἔφυ, Ἀ 
Ἐχίςαοϑε ὅτι παρεσκθυαζομέω ἐγὼ ὑμας 

τὸς ἐμοὶ συςρατάσονϑι οἷς πᾶσι γαλϑδάμοις 

μακαειτοιὶ ποιῆσαι" νεῦ δ᾽, ἔφη, μὴ ϑοιωμοί- 
ᾧτε, ἀὐτις χαὶ ἐπιοῦσιν ἡμῖν κρείων εντύ- 

ΥΩ ἀχούσειντες ζαύτα οἱ γαλδοῖοι ἐδιάσείνε 

χαὶ ἱκέτάσον παύσαοϑαι ὀργεζονϑιον » χαὶ τὰ 

χεύμαΐᾳ πόρτα Ἔποδωσάν ἔφασαν. ὁ δὲ εἰς 

πεν ὅτι σε εὲν αὐτὴν δέοιζο᾽ δλλ εἴ με, ἔφη, 

βούλεοϑε παύσαοϑαι αἀλϑομδυοὺ . Ἔσοδοτε 

πόρτα , ὅσαι ἐλοίξετε, τοῖς ΡΥΚῚ 

ἀκραν. ὦ ὙΡ αἰ θῶνται οἱ ἄλλοι ςρατιεται, 

ὅτι πλεονεκτούσιν οἱ ἀὑτακτοι “ϑιυόμϑροι, πϑρ- 

ἃ μοι καλαῖς ἕξ. οἱ μϑὺ δὴ γαλ δαῖοι οὕτως 
3 ἥ ε π᾿ ΑΚ Ἷ τ ν᾽ 

ἐποίησοιν, ὡς ἀκέλδυσεν ὁ Καὶ ὅρος, χαὶ ἐλα-᾿ 

(ον οἱ πάθονϑυοι πολλαὶ χαὶ πιλυτοῖα, γρή κο.- 

(ᾳ. ὁδὲ Κύρος καταςρατοπεδοῦσεις τὰς ἑαυ- 

τϑ όπου ἐδόκά4 Ὁ ἐχττηδι4ότατον [ἰὴ ἈΚ ὁ πό- 
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πγοαϊς ροτίαπτασ, Αἄδοσις νος σοσίο (οἷτς 
νοἱο ; ἰαπὶ ΤΏ που πιο ἔς, γεγος, 4] {1- 
σῃδ Πγοα (Ὁ ΟΪΓΪΠἰ, τα]ος ΕΠ σοτοηι, αιιος 
νηϊπογα ΟΠ] αἱ [ΕἸ] τες ργα ἀἰσαγοπὶ ο- 
ΓᾺΠῚ απ ν σα ΠλΙΓΠ τα Ποη νἰάσατιγ, ἢ 
4υῖ5 νο5 πο ἀϊσράοφητας νἱγίθιις ροτιοῦ 
δάογίατιγ. Οὐ: ΟΠ ΑΙ ἀαἱ αυιτη 
ίξῃτ, πιθοῦ ρεγοα!{Πι ογαθδης, γεϊγαίοϊ ἀεἴ-- 
ποτοῦ: αἰσθδῆτα;, ἔς ροοιιπἰδ5 δ ρας οἡγ- 
Πο5 νο]]ς γο{πίτιοσο. Οὐγτας Π]ς Π δ᾽ Π ὀριις 
ΟΠ αἰχίς, (ς ἃ {1 πλε νττῖ5, αίτ, αἱ μ ἀϊσηα.- 
τίοης ἀοπίξοτο, ἄατο 1115 οπχηΐα, αια οορί- 

: ἘΕΩΣ Ἐ ΙΝ ἢ : 
φυλαξασι Β {π|ς, φυϊτοίβ πῃ οα Ἐοα Δ τηφηίογο. Ναπὶ ἢ 

ΤΆ] τος σοτοσὶ αηἰπηδάπογτοηζοος, 4π| οὐ- 
ἀϊπες (ογπαγηῖ, ππαίογα σου οάα ςσοηίδ- 
4; ργαο]αῦε (ο πγοα το5 Πα θα πε τἀ] 
ΟΠια! ἀαὶ τς, ντὶ γτγας εἀϊχογαῖ, ἔοςογαητε 
δ αυἱ οδα:ἀϊοπτογίοίς σο]ογαητ, παρ ηαπι 
ΤΟΤΕ ΟΡΌΠΊΠΖΙΘ νἀΓίαγι ἢ οορίδτη σοπίς- 
ααατῖίαης. (γε ἀπτοτη, πῇ σαίεγα ργὸ 
ΤΑΠ]Π τε πιο πχοτατας οἤςεεο νγδὶς Ιοσο, 4 
ΤΛΑΧΙΠΊΘ ΟρΡΡΟτΓΙΠ5 Οἱ ν᾽ ἀορατίγ; {πος ἱπ 

ὅδε πῖ ΠΝ ΤΕΥΘ ΤΣῊ Τα Ι ὐπαὶς πα ποῦς, ἂς ργαηάεσγε ἱπῆπτ. Οαἰδιις δῆ πῖς Ἀξῶς, μϑυφ Ἵ (ὶ τοῖς οσλοις παρύγ[ειλεν 0 Ρ Θι 
ὁπλοὶς 

παρήγίει- 3 ΘΟ. Υ. } ς ᾿ -“ «ελ 

λε, 6 ἀ- ἀγαγεῖν ὀκέλάυσεν αὐτο τον Κροισον. οὗ αὶ 
ξςς. 

Ἥἱ 

: 

-Ξριςοποιέίοϑαι. ζρωῦτα ἰαασξαξάμϑρος » 
Ρετέβξεις, αὐ άτπιοὶ (το ίιπι δά (ς ργαςορίτ. 
ἰς νθὶ υγγιπιν ἀἶτ: δα]πα, ἰπααϊτ, ἀοπηίπο. 
ΝΥαιῃ ἰά ποπῖςη ἀείποορα ἔογγαπα τὶ ετῖ- 

“Ἢ ε “" ᾿ : “ Ωρ " 

Κίρφισος ὡς εἰδὲ τ’ Κύρον χαῖρε ὦ δεασοΐᾳ, δυίτ,ιιο Ἔσο το σοιηρο]]οπι. 54[π| τὰ 4πο- γώ 

ἔφη. τετο )ὸ ἡ τύχη χαὶ ἔχφνῷ ξισο τσ δὶ-- 

δωσι σοι; ἢ ἐμοὶ πσόϑςα9ρ ἀφ. αὶ σύγε, ἔφη, 

Κρρίσε, ἐπεί πὴρ αὐ ϑοοποι ἐσ υϑὺ ἀμφότεροι. 

ἀτὰρ, ἔφη, ὦ Κροῖσε, ἀρ αὖ τί μοι ἐδελήσοις 

συμξουλάῦσαι ; καὶ βελοίμζν γ αὐ, ἔφη, ὦ 

Κύώρε, ὠγαϑοντί σοι ἀν. τῷ το δ αὐ οἶμαι ὡ- 

γαϑὸν καμοὶ “Δυέοϑω. ἄκουσον τοί εωυ, ἔφη, ὦ 

Κροίσε᾽ ἐγὼ Ὑ»» ὁρεῖν τὸς ςρατιωΐζᾷς πολλὼ 

416, αἰτ, γα ίς, σηαπάο Πα! ἀθῆν ΠΟ Πας 
αἴαδο {ππτ|5. Ν᾽ ογαπ πλὶ (τος, νο θη 
τα ΠΪ ΠΟ Π] Τὴ ἄατε ὃ Ετίδτα ταὶ Ογτς, ἰῃ- 
4υ1ι, 4] χα Βοπὶ εἰ δ᾽ γερεσγίγα να! πὶ Ν τ 
1ᾳ6πὶ ἀυίτγαγοῦ οὐἹἃ τ1Π| ἔταξε ποίη ἔῸ- 
το, Απάϊεισο, Οτοαίς : Ουα νίά6ο ΠΏΠτας 
ΠΎαΪτῖς Ια θουίδιις ἐσ πδυζος., πγα α; νογ- 
(το η ρευι σα] 5, πιιης οἔίατι ραξαγο,( ντς 
Ὀετοτίις Αἰτα;, ροίῈ ΒΑΡ γ]οπειη, οριεπ- 
τἰΠΊ τα ροτίτος : αι αθτη ᾿πἄἴσο, ντ αἱ 

, ᾿ ͵ λς- ΓΝ 5 . 

πεπογηχϑζᾷς; ἢ πολλα κεχινδχου  υχοζᾷς, χαὶ ΤᾺ) ντι ἰτατῖς αὐ οος ρογιςπίατ. Ναί ξαταγαπε 

γιοῦ γομμίζονζᾷς πολιν ἔχήν Ὁ πλοισιωτάτίω 

ω τῇ ἀσία μα βαξυλώνα , ἀξιωῖϊ ὠφελη5- 

γα! τὸς φρατιωᾷς. γινώσκω γὸ, ἔφη, ὅτι εἰ μή 

τίνα καρπὸν λήψονται Τὴ πόνων, οὐ δυωυήσο- 

μαι ἀΐεις πολιοὺ γρόγον πάθουϑιες ἔχφν. διὲ- 
ἁρπάσαι μϑὺ δΐευ ὐζις ἐφῴναι Ὡ πόλιν .βέ- 

λομαι. τίω τε ὙΡΡ̓ πόλιν γομμέζω ἅμα 2.«- 

φϑαρώσαι, ἐν τε τῇ Ῥόπαγῇ 42 οἷ4) ὅτι οἱ 

(αὐ Κροῖσος ἔλεξεν" δρλ ἐμὲ, ἔφη, ἔασον λέ- 
ξαι “ϑϑς οις αὐ ἐγὼ λυδῶν ἐθέλω " Τί Ὡ1«- 

πέοραγμαι ρα σοΐ μὴ ποιῆσαι ΦΡπα- 

γάὼ, μηδὲ ἐώσαι ἀφουνίοϑέωαι ποῆδος χαὶ 

ἐν ἄξων) αῆχα' ᾿ὑπσεοόμοην δὲ σοι αὐτὶ τότων ἢ 
2 5 , Υ “ Σ “ἢν - ε “ἐ γλ 9 ͵ὔ 

γαγν ὕφ!ν τ (αρδεσιν. ΡΣ (ῦτα ἀκούσωσιν, οἰ Τ ὅτι ἥξουσι “πὸρο, τ 691 ογλοιδὲκα" 

ἱπτο! Προ, νι ΠΠΠ 4ιιοπὶ Ια δογιπὶ Ππουιιπὶ 
ἔταξε ρατοϊρίαηε,, ἀϊξξο εος απάϊθητες 
ἀϊα ποη Ππναδίτατιις. δε 4 ντθοπι ἑάπιοπ 
εἰς ἀϊερίεπάδιῃ οοποράογε, ποη ΕΠ δηϊ- 
τὰς. Ναηὶ ὃς ντῦς., πα (ες πτοπεία, ργοτίμ5 
ἰπτογίγου: ὃζ ἰῃ ἀϊγερτίοπς ρ[{Γίπηιπα νεῖ- 
ΤΠτατὶς σαρογοπῖ, 41 πηαχίπης {ππὲ πη ΡΓΟΡΙ, 
πανὶ γος διά τε: Μονετζο ἠϊοε- 

το ΠηϊτΟ Ι γάϊς,, αἷς, φαΐδιις ἐσο νοΐπογο, 
ἱπῃροτγαῆς πις δ τα ῃς ἀϊγορτίο Παΐ,πεῖα 

᾿ Ὰ νυ : : ᾿ ἢ ἷ 
ἰ4{.}..Ὁ Ἷ πουνροὶ πλεονεκτήσειαν αὐ. αχούσοις ζωῶ- Ροτγηλίτγατιγ, γε] οι ὃς σοπίπισοβ Οχ Θ01-: 

[9] 

15 Θογιπὶ Δ γα πδηταγ: ργοσις πος Εἰδὲ 
ροϊ οίταμι ες, πιτασαπῃ οπηηΐηο, νΕΓγά 
Ἰαθεηῖος οἤογδησιθι, φυ! υ 4 δαγά ες 
ΡΟΠΟΠταπα ὃς ργαοίατγιιηι τ, Ναπι απ Παῖς 
αὐάϊεγίης,, δα!αζαγος ἰοῖο, α!ἀααϊ ρα]- 

2 ͵  ς “Ἢ ζὺν ΕῚ 

ἡ παρ ἐκόντων λυδὼν ἔστα Κ πὸρὃ,τι κα λθνκώ- 

ως 

στο μηβ 

«ἃ {ε ἀἐὰ 

ἐπεὶ ἐμ. 

δεῖ. 



Δυιεὶ νο- 
μοτίξ [Ὁ π 

ἐν Ὡς 

Εναΐ Α- 
ῥοϊϊηεσι 

ξείαί, 

Ουδορΐωνὸ 
ΟΥαϊὸ 445 

Βμη;. 

12 ΧΕ ΝΘ ΡΒ ΌΤΕ ΤἈΝ ΦΟΙΥΆ ἢ : 

εὗτα γοῖ νίτ ἀπὲ πλαϊον πεῖσ παθαοεῖς. [τἰ|-- Α λον κτῆμα αὐδὲὶ καὶ γωναικὰ , οὶ ὁμοίως εἰς 

ἄσπιηιις αἰτουαπηη ἀππίμτι Πλα]τί5 ας ΡῈ}- 
εἴ τίς τοθας ἱτούαπι γεθς τἰδὶ γοίογτα οτῖς. 

Οὐοά ἢ Θατη ἀϊτριοτίς, ετίαπὶ αὐτῆς ϊατί- 

δας θοποτυμη ἔοητος εἤτε ρογῃιθέι, ροσ- 

ἰεῦῖας. Ργατογοα "σοι δὶ," ροίξαυαπι χδεο 
ἸΩγαΐτιις 5, οτίαι τα ρογσεγο, ἰοηας ἀϊτε- 
Ρτίοπο φάμιις σομ{πἰταγο. Ῥγίπηιπη Δατα ΠῚ, 
Ἰηααῖτ, α πιςοϑ πῃ δίλειγος μλἰτείτο,ατα; ΠΟ 5 
δου οά!ριις πλοῖδ ταὶ οαποά 5 ἀοοὶρίαπε. 
Αἴαας Παῖς οπληΐα ἢ Ποτὶ σομ(πἰτοροστογο 
Ο γεῖις, ντὶ Οσασίις ἀΐχογατ. ΑὐπΠἴὰ ΒΗ], 

Οτα ίε, πη χυΐτ, ντίαιις πιθχογατο; ΟΠ 4ΠῚ 
αἰαίοτιης, αι [)ε!ρ ἴσο τ] (ππτογαοιο 
ΡτΓοάϊτα, ΙΝ Ἀπ ἔδγγαγὶς. Ἀρο ]ο δά πηοάιτιηι 
5 τ σα ϊτι15., ἀπε οπηηϊα πσαύοτς, ντ1}}1 
οὔδτοηροτοβ. Υ εἰ ]ςπι, ἱπαΐτ, ταὶ Ογγο, τς 
οοτηρατζαῖς τε5 εξ. ἔρονοῖο Αρο]]πεῖα 
οἤεηάι, ἄππι οπγηία οδτγαγια [πατί πὶ αὐ ἰηϊ- 
το ἕχσεγοηι. Ὁ ποτηοίο νοτοὺ αἷς Ογγιι5,6- 

ἄσος. Ν άπ νας φυίάεπὶ πλΐγα γθξοτς. ΡΒ τῖ- 
πλσπι, Παῖς, ροί Πα θῖτα σιγὰ ἰπτοσγοσδη- 

ἀϊ Το ιπὶ ἐς 115, 4υ θι15 πὶ οἤδεορις.ρε- 
τϊσαΐατα ἔδοϊ, δὴ νογα γοίροπήεσγε ροῆσε. ας 
νοτο Ποη ἄϊσαπι]) εις, (ςἀ ποπλίηος ετδπὶ 

Ποποῖὶ ας θοηὶ, Ζαιην ἄς πὶ ἤθη δά μίθε- 
τὶ Πδὶ αηϊπιαά ππδετυης, απ ἀπᾶτ ἀΠ ἀςη- 
τε5. ΟΟὐτιπη Δυτο ΠῚ αἰ ΠΠΔ ποτ ογο ΠῚ, ΠῚΘ 
ογαδίυτάς ἀσούο,ας ργοσα] 1) ]ρΡΗΪ5 αδοί- 

{8ηγ: πλῖττο ἐς [ἰδ οτὶς ἱπτογγοσαζῇ. Π16 πα ὶ 
Ργΐπταπ πς τοίροπάϊε φυΐάεηι. Ν δὶ γεγο 
τς σοπηρ]αγῖθι5 ἀοπαγιῖς, ΡΑττπλ ιγο- 

15, ραγεῖαν αὐσθητεῖβ, ρουΠΛΠ]τΙ5 6; σα Π5 πο- 
ΠΙ15, ταπγάτ πη ΘΠ Δ] απο ρ]ασδαὶ, ναὶ 

ααϊάοηνἰρίς τ ἰτγααγ: τας τ Π] χιςτθη- 
τί, φυι!α ἐλοϊαη ἄτη οΠδτιν τ! θογὶ τα Πὶ Παίς 
σοτοηταγὸ γοίροπάϊε, μαδίταγαμῃ της Πθε- 

νέωζο, πολλών χαὶ κα λων πάλιν σοι πλήρης 

“ἡ πόλις ἔςαι, ζεὼ δὲ Ια ρπάσῃς ̓ χαὶ δὶ πέ- 

“γώ σοι; α πηγαξ φασι καλῶν Ἐ, δὲις:- 

φθαρ δαὶ ἔσονται. Ἷ ὑζες! δὲ σοι ἰδὸντι ζαῦ- 

ζῳ,. ἐλϑόγπι ἔτι χαὶ πἶξὶ τὴς ὐπαγῆς βου- 

λάσσαοϑαι. τοζτον δὲ, ἔφη, Ὀχὶ τὸς ἐμοις 

ϑησασρους πέμπε, καὶ το, οιλαμβανέτωξ 

οἷ σοὶ φύλοιχες -ἰρᾷ Φ ἐδ φυλάκωνηαῦτα 

μϑὺ δὴ ἁπόμ]α ὅτω σεευήνεσε ποιᾷν ὁ Κύροε" 
«“ 2 »“»ὝἝ , " 

Βωςαΐ ἔλεξεν Κροισος" Ἴ.δὲ δὲ μοι,ἔφη,παν- 

Ἴως ὦ Κροῖσελέξον πῶς Ξἰποξέζηχε τὰ ἐχ ὃ 

ῳ δελφοῖς γρηφηθζου. σοὶ γὁ δὴ λέγεται πα- 

γυ πεθεραπόνοϑαι ὁ Απόλλων, χαὶ σὲ πὶ ύ- 

ζᾳᾳ κείνῳ σπειθύυϑυον “ὡραῆειν. ἐδουλόμζων 

Ἵ σὲ αὖ, ἔφη, ὦ Κύρε,οὕτως ἔχφν᾽ γε Ά πὸρ- 

τὰ ταναντία. ἀ.θὺς ἐϊζαρχῆς ποραήων Ὡρος- 

ξυξηϑέω τῶ Απολλωνι. πῶς δὲ, ἔφη ὁ Κί- 
ζ, 

οός, δίδασκε. πὸυυ ὟΣ τἰραϑυξα λέγης. 

ὅτί χοδῴτον, μῶν, ἔφη, αμμελήσας ἐρωτὰν 

(τὸν ϑεὸν εἴτι ἐδεόμιζωυ, ἀπεπειρωμέων ἀἰστῳ, 

εἰ δουύατο ἀλυθάσειν. πῷτο δὲ μὴ ὅτι ὁ ϑεὸς, 

ἔφη, διλλὰ χαὶ αὐ ϑοφποι καλοὶ καἰγαϑοὶ, 

ἐπειδϑιὺ γνῶσιν ἀπιςούνϑμοι,, οὐ φιλούσι τὸς 

οἰπιςοιευζᾳς. ἐπεὶ υδϑύ τοι Ἴ ἔγνω χαὶ μάλα 

ἀτοπα ἐμοί ποιοιωῦτος,, χαὶ ασδόσω δελφῶν 

ἀπέχοντος » οὕτω δὴ περίττω αἰξὶ παίδων. 
ὁ δέ μοι Ὁ μϑὺ πορῴτον οὐσὶ, ἀπεκχρίνατο" ἐ- 

σεὶ δὲ ἐγὼ »πολλὰ μϑὺ πέμπων αὐα ϑημαΐζῳ 

ϑυσα ̓ πολλὰ δὶ Ἔργυξοι ̓ παμπολλα δὲ 
4 Ἢ  ἡὴν. ἢ ͵ Ε) Ἵ δ᾽ ὁ τς » κ΄ 

το 5. ἂς παῖὶ φυ !ἀφη πΆ ΠΕ] Ππητ (φυΐρρο προ λύων, ὀξιλασοαμίωυ ποτὲ αὐτὸν, ὡς ἐδύχϑιω; 
1ῃ μος πηρηγίταϑ ἘΠ) δ πατὶ, Πα} ν{ὰ] ἔπα- 
το, ΝΝαπὶ αἰτοὶ δογαπι πλθτας πιαπῆξ, αἶτοῦ 
Ρτα ἀπε ΠΊππτι ἴῃ ἱρίο ταις ἤογα ρετῖίτ. 
(σπα Πΐς ᾿θογιπι σα] απ τατί θι15 ργθιηα- 
τοῦ, πτογιηγπλῖττο, [λουπήσας ἱπτοίγορο : 
4υϊά 4 πιὸ ἤθε οροίτογοῦ, ντἰά, σαοά εἴτε 
τας το ]πππι. Ἔχίρογ 4αδπὶ ἔς ΠΟἰΠΠπια 
Ροῆτσπι. Ἀοἰρόη ας 16 πα !Πὶ: 

Τταη δὶς, νιοάο [[ποίοάς τε ΟΥω[6, 
ὀαίηδ. 

Ηοσοτγδοιΐο δα άΐτο, σαυί{ις ἔπι. Α τ διέγα- 
[αγ ἐπὶπΊ, ) ἃ ξοΠοἰτατξ τῖ μι] τ δ! οτ, αἱ 
ἐξ ας ΠΠ πλάτη ᾿πηρογαγος. ΝΑ δος βαττὶπι 
φοσποίοϊ ροῆς, ραγείπη ποη ροῆξ: 5 νοῖο 
Ππεὶρίδιπςξ, ἀπδηθοῖ Ποπηϊπξ (οἰτο ραταᾶ. 

εν" ᾽ 

τότε δὴ μοι Ἀποχρίνεται ἐρωτῖντι, ἡ αὐ μοι 

ποιήσειντι πτα δὲς “Ἄοιντο, ὁ δὲ εἶστεν τὶ ἔ- 

σϑιντο. χαὶ ἔλλροντο μϑὺ, (οἰ 2) συσὲ τῷ- 

τὸ ἐψεύσατο) ἄνονϑρυοι δὲ συϑὲν ὠνησαιν. ὃ 

μϑὺ Ὁ, κωφὸς ὧν διφτέλά, ὁ δὲ, Ὄξιςος ὅ- 

βϑνος, οὖ ἀκμῇ τῷ βίου ὠπωώλετο. πιεζο- 

μϑωος δὲ ταῖς αἷδὲ τὸς πῶδαις συμφοραῖς, 
παλιν πέμπω, χαὶ ἐταϑρωτῶ Τ' ϑεὸν τί αὐ ποιῶν, 

Τ' λοιπὸν βίον ἀὐδιαιμονέςαζᾳ, Ὁ ατελέσαι- 

Εμμε. ὁ δὲ μοι ἀπεχρίναΐ,, 

Σ αὐτὸν γινώσκων, δ δα μον Καὶ ροῖσε 

πϑρασῴοι, 
λιλ ͵ Α ͵ὕἷ 7 ’ 

Ἴ ἐπεὶ δὲ ἀχούσεις τω μαντείαν, "αϑέων.«γο 
δ ͵ Χ ᾽ Ε 

μιν γὸ τὸ γεβαςον μοι αὑτὸν τασοϑετάξαντα,, πίω ἀὐδαιμονίαν διδόναι. ἄλλοις υϑὺ ὙΣ γινὼώ- 
᾿ Μὴ » φατε, ε »“ο" ) 2 » 

σκὸν τὰς οὖ οἷοντ᾽ 61), τὸς δὶ οὔ" ἑαυτὸν δὲ, ὅςτις δὴ. πϑύτα τινὰ εγόμιεζον αὐ, ϑφφ πον εἰδέναι. 
" 

ἐξέραι 

γ αἢ 

, Ν ἔγωφ, 

πὴ 



ἘΠῚ ὉΥ̓ΓΟΟΥΝΙ.. Ὁ ΠῚ Εἴ ΔΕΙῚ. 18: 

τὴ ΑἹ ἡ Φῦτα ὃ) γόνον ,» ἕως υϑὺ εἶχον ἡ- ἃ Οπιηίΐαιο δάθο ἀεί ποερς τε ηροῦς, σιιαπη- 

συχίαν, συὐνὲν οὐεκαίλϑιου κζῦ Τ' τῷ παιδὸς 

Θούνατον ταῖς τύγαυς. ὙΘΤ δῈ αγεπείοϑζω ὑ- 

πὸπξ ἀοσυξίου ἐφ᾽ ὑμαξ ἐρατἀύεοϑαι » εἰς 

πϑύτα κίνδγουον ἤλϑογ' ἐσωιϑέυ μϑύτοι συ δὲν 

καχὸν λαίξων. Οὔκ αὐ τιαΐλχαι δὲ σξοῖ τάδὲ Τ' 

9εογ. ἐπεὶ γὸ ἔγνων ἐμαυτὸν μὴ ἵχαρὸν ὑμῶν 

γμμαχεοϑευ,ασφαλώς στο τω λεῷ ὐπῆλθον, 

᾿χαὴ αὐτοςνὼὺ οἱ σεεῶ ἐμοί, γεοῦ δῇ αὖ παλὶν «“πσὸ 
λ 

“πεπλέτῳ τὸ παρόντος δζκ,ϑρυπηόμϑιυος » ζϑ) 

αὐτοῦ ΤῊ δεονϑμων μι πδοφατίω “νέα, Β 
7 
α»}- 

Ι - “« ͵ ἍΜ ἶ ΟΥ̓Κ ΟΤΙΣ 1 

εϑεφπῶν, οἷ μὲ χολακεύογϊες ἐλεχϑὺ ὡς εἰ ἐγώ 

ε Ἁ ͵ ΠΝ 5 ΓΔὴ Ι! « 

7) Τὴν δώρων ὧν ἐδὲ δόσοιν μιδὶ, ἡ αὐ τσ’ 

αἷπ φαίοτοιη σο αἱ, Ὡ11] ἐτατ ροί ππουτο πὶ 
Π]1}, φασπηοίστ σαίτς ξογταΐτος σΠ]ραγοπ,. 
γογαμῃ ροίϊςα, αιαπι αἰ ΑΠγτίο (απ ροι- 
(ἀδίτις, τ αχρϑαϊεοποιη αὐ πουίιςνος {π|0]- 
ΡεΓῶ : ΟΠΊΠ 5 σΘΠογ5 Δ61] ροτίσα!α, μος ν}]Ὸ 
ταῖποπ ἀσσαρῖο ἤλα]ο σοπίοδγιατις ἔπη. Αο 
πο ἄς εἰς σα ἀξ ΑΡΟΙΠ ποι πσαίο. ΙΝ απιν- 
δὲ πὸ αἀ ριρπαηάῇ δἀιογίιςνος ἰἀοποι "1 
θοῇ οἵα, αἰ πη άἀποτεί: τατο, Γ οἱ ορς, τιιη 
Ἰρίδ, τιῖπ πλοὶ πηθοιΠῚ, ΘΠ Πη115. 566 τα!- 
{ππὶπππῸ (6 ] οἰϊς ορυ!οπτία ργα πεῖς (- 
Παςης, δέ ΟΌ δογιπι ργοσος, {αὶ πο Γορᾶ- 
δᾶτ,ντ εἰς ργαοδηι; δζ ΟΌ 114 ππππούα, Ζιδὲ 
ΓΕ ἀοπαβδητ; δζ ΠΠογα τη ποπλίπεπι ορο- 
Τὰ, 4ὶ πα εἰ αἀίδηταπο ξαταγίιηι ἀϊσς σᾶς, 

εὐ »" ͵ ἍΟΝΘ Αὐν Ρ) ΠΣ ὃ πὸ τ οὐ δέει ϑόχφν, [πόύτες αὖ ἐμοὶ πιείθοιντορὸὺ “ντογληο5 πὶ ραγοίθης,, ὃς οπιηί απ οσῸ 

. ἔμ 

“μέγιςος αὖ εἰζωυ αὐ, ϑδαπεωγ" εἰ πὸ τοιούτων δὴ 
᾽ τες ς ὴ 

γθγὼν αὐαφυσώμνϑμος , ὡς εἴλογτὸ μιε πόρτες 

οἱ κύχχω βασιλᾷς πσφοςα τίου πὸ πολέμου, 
ε " Ἵ] ΓΉΟΝ » 

αὑ“σεδουξάμζυ πίω φρωτηγιαν, ὡς ἱχανὸς ὧν 
Ι! ͵ 3 3,3 Διὸ τεῦ 

Μμεγίςος "ἡνέαχ: αγνοων ρα εκκρῦτον, ΟΤΊ σθί 
ΙΖ 

᾿αὐτιπολεμάν ἱκανὸς ὥμιζωω ἐ4)ν ποοῴτον ὑϑὺ 

ἐκχϑεων γολονότι, ἐπέ δὲ ἰὼ βασιλέων Ὁ 

πεῷυχοτι,ἔπᾷζο, σ᾽ ἐἰκ παιδὺς ἜΡΕΕ ἀσκϑγ- 

11. “τ σὴ ἐμ σδϑχϑνων ἀκούω τὺ χορῷτον 

βασιλά σαν. ἅμα. πε βασιλέα χαὶ ἐλά9:- 

τον ϑυέαϑευ. ζωῦτ᾽ δΐεωυ αἰγνοήσεις » διχα!ὼς, 

ἔφη, ἔχω τίω δικζωυ. δρλὼ νι δὴ. ἔφη,ὦ Καὶ ὅ- 

βρέ: γινώσκω ὑδὺ ἐμιαυτὸν" σὺ σ 7 ἐτι δοκεῖς ὠ- 

ληϑεύψ Τ' Απόλλω, ὡς 4 δαί είον ἔσομαι γι- 

γωσκων ἐμαυτὸν ; σέ δ᾽, ἐρωτῶ Διὰ τῶτο, ὅτι 

ἀρις΄ αὐ μοι δοκῴς εἰκαώσοι τῷτο οὗ ζ παρόντι 

τοῖα! πλαχίτηιϊ5 συλ ούθην., το ἰΠ|- 
Ροείαπη ἀσοίρογονο!]οηγ: Πἰς ἱπαιᾷ νογδὶς 
ἰηἤδτιις, Οἱ τεσεβ οπηπος νπάϊᾳ θα] τὴς 
ΡΓα ἀπ Ἰορογιης, ασοερὶ ΠΊΠΠι15 τη ρογα- 
του πη, Ζιιδίι οΠ]Ὲ πὶ 15, 4] πχαχίπηις οπα-- 
ἄοτο ροίϊδπι; πιοίρίππι οοτῖς ἱσπογαηβ,  ] 
ὈΕ]1ο αἀιτιεγίις τα σεγοπάο ραγοπὰ τὴς τἰδὶ 
ΑΙ τγαγοι,, ρεϊ πη ΠῈ ἃ [115 οτῖο, ἀοἰπής ἃ 
ΓαρΊθι5 σοηϊτο, τ: Θτί τη ἃ ΡΠ ΟΙῸ δάνιττα- 

τοπὶ ἐχογοίτατο. Ατοχ πιαίου μι πηο]ς εἴ, 
41| ρτίτμητιβ Γορηο ροτίτιις Ε[Ὁ,, ἀπ ἄϊο ππ}}} 
δέ τοσηιπ, ὃς Πρεστατᾶ ες σοηίδαυπτιιηλ. 
Ἡςς οἴρο απηλὶρ ΟΥΑΙ ΘΓ Πγ, πιδγίτο ρα- 
παπγέοτο. Ντιπο αὐτῷ, τηὶ Ογτςο, Ζαιπῃ πλοὶ- 
Ρίπηι Ποιίπι, δῇ δάϊις νεγαοδ Αρο Ποῖ 
ΟΧΙΠΙπγα5, 481 δα διῦ πιὸ ἔοτο ἀἰχίς, ἢ πτοῖ-- 
Ῥίαμα ποίδεν στο αυ48 ργορτοίθα τοῦτο 
50. σιοα ορτίπιε οσϊεξειγατη ταὶ ἄς πος 
ἐαέξαγας ἰπ ργαίδητία ντάθγῖβ. Ῥοῖαβ ΘΠ Π 
τά ᾷςεῖς. Γι Ογτις αἰτ: [)4 νεῖο τὰ π1Π1 

τὸ “Ὁ δυιασοι ποιῆσαι. "ἡ ἢ Κύρος εἶπε βολήν ἀε πος σοππ]ᾶ, Οταίς 'Ν πὶ εαι!ἀδαραά 

μοι δὸς «ἰεΣ)έτο, ὦ Κροῖσε, ἐγὼ [αῤ σῳ οὐνοαΐν 

δὴ Ὡρόύοϑεν ἀ δαιμονίαν, οἰκτείρω πέσε ἡ Ὥστο- 

ἢ δίδωμι ἤδη γεωυαϊκα τε ἔχν δὼ 7 εἶχες, αὶ 

ϑυγατέροις, [ἀκόω ἴαρ σοι ἐ)ὺ τὸς φίλϑς, 

ἐζῶπ. ἢ τὸς ϑερώπογζς,ὺ Ῥώπεζαν σεεὺ οἵα εἰ ἐ- 

ᾧτε᾽ κιαύχας δὲ σοι ἢ πολέμους ἀφαιραΐ μὰ 
δία, (μηδὲν τοίγευυ, ἔφη Κροῖσος, σὺ ἐμοὶ ἔτι 

βελεύκ πἰποκρίνα ζ αὐξὶ Ὁ ἐμῆς εὐδομιονγί- 
» Δ.) ͵ ᾿ "» 

ας. ἐγὼ γὸ ἡδὴ σοι λέϊω, ὦ ζωῶτά μοι ποιήσῃς 
ς ) δ αἱ ᾿, λ ͵ ἀγτ 
Γ συ λεγής,οτὶ Ἣν Φλλοὶ τε μακαριωτατην Ο7ο- 

μιζον ἐῇ) βιοτίω, ὦ ἐγὼ στενεγίνωσχον εἰΐζις, 
-“"») 

Φυτίω καὶ ἐγὼ γε ἐγών Δαξωνὺ ἢ Κύρος εἰς 
ἢ ας. ἷ , ν ε9 ͵ ,ὕὔ 
Ἢ πλιὸ πε τίς δὴ) ὁ ἔχων την Ἢ μακαρίαν βιοτήν, 

ἢ τὼν ν δ- 5 1σπ ἘΝ ΟΥ, ἸΠΝ 
πεμη γονή εἰπτεν, ὦ Καὶ ὐρε. οὐκ εἰγη δὼ ὃ τὰ 

ἀγαθαὶ καὶ τὴν μαι λοικῶν χαὶ 4 ὐφροσεουων πασῶν ἐμοὶ ὦ σον μετεῖχε 

ΔΠΙΠΠ ΓΘΡοΊΘης [6] ]οἰτατοηι τ ΡΥ ἘΠ ἀ ΠῚ, 

τη! τ σστα α ταη σοῦ εὐσα το, σοΠ! Προ ΠΩ; 
τί δὶ ταᾷ παθοτα ρογηηίετο, 4παπὶπαθο5; ὃς 
Π]ἰας5. (απ ἴο οαΐπ οἷς εἶδ] φιαίαδη1) ὃς δ-- 
τηϊσος, ὃζ ἔληλ]ο5, ὃς πποπίμη., 414} πα έξο-- 
Πιις οἴτἰς νας Ῥασπας αυτοπι ὃς θ6 14 εἰ ἱ δά- 
ἱπιο. Ετρο, διτΟγοθίιις, ἢ1Π1] τὰ ργοίοξεο 
ΔΙΉΡΙ ας ἀοΙ θοὸς, χα τα ΠῚ ἐς πῖρα ἔο]:- 
οἴτατε τοίροηάς45. Ετοη πηι 1ρίς [4 εἰ] ἀἰςο, 
{|νας,Ζυα Ππης αἱδ,ἔρσου 5; ἔογο, ντ αια τα 
411} νἱταπι σθαι ΠΠπιδπὶ ἀτπισιῆε, δτίδηι ΠιΘ 

Ἑ αἀίξητίοπτο,, Βδης τηοάο σοπίδαιπιξιιβ ἀ- 

Ονως 
φἀμεγίές 
οΥ̓αομΐ μην 

εἰ γνεαι. 

σασα, Τ τη ΟΥγτ5 (δ᾽ οί: Ετ ας ἰσφαῖα 1- μόρος 
{πππι5 νίτα; σοιηρος οἰ γ' Χο Πγθα, πὶ] το, ᾧ «τὶ [ἰιοία 

1425 υἱα 
αἰτ. ἵΝαιι δα ΠΊΘΟΙΠῚ ΟΠΟΓΙΠῚ ΟΠΊΠΙ 11, ΠΣ, 

δὲ νἱταΣ τη 0115 ας ἀε]ἰοαῖα;, δέ σαιἸοτ πὶ 
Ραττῖσορϑ ξαϊτ: σαγάγαπι γεῖο, απὸ ραέξο 

φροντίδων δὲ, ὅππως 

ΟΝ 2 
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ταδοαπι εἰ σοιηπιαης ἔπἰτ. ἂς τὰ σΖαοα6 

πιὸ ταϊὸπῃ εἴῆοογονο εν ἀοτῖς, Πθλ! πὶ ο- 

σο ἢ]απὶ τα! Οὐ} 1ΠῈ Ποπιίπιιη πγαχὶ- 

πὶς ἀΠἰσοθαμ. το ἤτ, νῖ ΑΡΟΙΠηὶ οτίαπα 

᾿ἀΠατασποτα ἄσθεῖο παι νἱάθαῦ,, αϊθι5 

στατὶ οτσα ἐρίππι ἀηίπηὶ ΠρηϊΠσατίοΠ απ 6- 

ἄλλον. Η ς Ογα  νεγθὶ5 αἰμάϊεῖς Οὐγγιισ, ἰη θῸ 

τιδη Ζ Π τατοπη ἀηἰ μη οἱ δἀτηίγατι5, ἂς 

ἀοῖποορ5 ἢΠς, αοσυ πη ι6 Ο γε ργοβοις 

σογετατ, νη ἀπιοοδαταγιπιι δάεο ργορτοῦ- 

οἂ, ποα οαπα (δὲ ντί]ο πὰ εἢς οτεάοτγει, δα 

4ιοά ἰτα ταυτί αὐ ἰτγαγοταγ, Ασταπι 481- 

ἄεπι δου πιοάο ηαυϊετὶ (ς ἀςάσγαηι. Ρ οἰ τί: 

ἀϊς Ογτιις ἁΠλ οἱ5 ὃς ἀαςοίθιι σορίατίη οῦ- 

πιοῦατζιδ., ΔΙΊος Ζυ θη σοπίξίτις, φυΐτο- 
(λατος ἀσοίρογοητ; Δ} ἰ5 πος πόροι ἀςαϊε, 

νι 6 115 ΡΕΟΙΠ]Ϊ5, ααδίοι πη 6; Οταίαςττγα- 

ἄστει, ρείμηππι [115 (εΠ!σούθης, 4185 Πηαρὶ 
Πιπιοηα5 ἀφο! αγατοητ: εἰ π6 γα 1145 Ρ6- 
σαη 5 ἀσσορταβ ἰῃ ἀΓοῖς Ιοσαίοης, ἀο ρίδι- 

{τὶς ἱπηροηθγθηζ, Πα πηι ρ] Δα τ 5 (οτ- 
το ἀϊ πε υιτῖς, (σου οα5 ροστατοης., 4πο- 
σα 486 Ργοβο σογθηταγ; γε ορροτίηο 
τοτηρογο, πὰ ργο πγογίτἰ5 σας τε θαογοη- 

τα. ΕἸ ΗΙ χυΐάεηιν τα οχίθ ας θαπτιτ. (γ- 
τὰ αὔτοιη 4 διἀἀπὶοχ Δ ρϑυτογαπη Πι- 

πω πλοτο, 4 αἀθγαηζ, γος Πτἰς : Π οῖτα ΠΜ]Πὶ, 
ἀρυίγετ αἷτ, 4Π ΑΙ] ΐ5 νοίξγαπι Ργαάαγαπη ν] αἰτὸ 
σρμῃ; τος ΝΙΙΓΟΥ ΘΠ] Π.),] πο δητοηας ἔγε] πθητευ ΠῸ5 
δηοον ἀρροάετο (ΟΠ τις, πιοάο πυίηιδη λάρα- 

τοατ. ΕἸ Πα] ἀπ Δα ραγτογαπι γοίροπα!τ: [5 
νεΐο, ἀοπυπε,, πο νἱμῖς,, (ς τη ραρσηα 
πλουταας ο[Ἑ ; Ζαϊπῃ ἴῃ Εἰ σγρτίοβ ουΐγαπα 
{πππὸπηπα Π|{πτι (τοῦ, (ΘΔ ΠΠ05 οἰτς ἐχ- 
φορεῖς, ἀεοχογιησ, ντὶ αι άςπη ροτῖθε- 
τας, ροοααπαπι ισγρτίογιπη ασπίοη οὔ- 
ἐρεχίῆφης. Ετν χοῦ ἐρίτι5 ἴα πὶ Πηοσταιαπη {{| 
{ξ1Π| ἀϊοίτατ, ἀτὰρ τη ροθταπι η σαγροη- 
ται. πο Τρία νοὶ (ο] τα οἱἙ, φάττα! ς πὰς 
ἈΠΙσαο δα Ραξξοί πη Ππαιῖππι. Αἰπητ ὃς εἰὰ- 
ΤιιοΠ]ο5 δὲ ἔλτηι]ος ἰρίπι5 αιοάδηι ἴῃ τιι- 
τηι]ο ἔϑαεσς Ἰοσιπηπηοζίιο, σπο σοηάΔ- 
ταῦ, ἃζ νχογοϑῖη Πα πη (εἄογα, Ζ: ΠγΑΓΙτ ΠῚ 
το θιι5 115 οὐ Πατῖτ, δ σα πιαΣ μα ογίτ, είς 

4πε σαρατπηροίταπισοηίθιις ταηεας ας 
νθὶ γι διιάταϊς, ἔοσπαγ (λῆς {ππππ| ρο- 
οαῆιϊε, [Ππατίπιὰ; ἰπ Ἔααιιπι ἱΠ|]}|6 5. {πΠχτῖς 
(δοιπὶ ΟΕ εἰ δτ15 Π211|6,αα {Ππιπὰ ἐγ [Ἐπ πὶ σὰ- 
(ἀπιάπεἢίτι. (ἀλάστα νεῖὸ αορίγναηις 
τηδηάατ, νι δου (ππλογοηῖ, αι! 44 οἵ- 
ὨΔΠΊΘΠτΙ πλόσῖπο γἱγο ἔοτεὶ ὃζ απιῖσο σοη- 
ποηΐγοῦ, {πατίπιαιε (πίΘαςγεπτιτ. Ρτγα- 
τοΥοα ! 4115 στοσοβ, ὃς θοιιο5, δέ 4805 {6- 

οὔτ ἀπςογοι, πα ἀαθατ:ντα] ας οτᾶ ροςιι- 
ἄς 60 Ὠγυ]τὰ5 ἀσογεῖ, ν δἰσι πα; (α γοίοιγος 

οἴθ, αι πιαζξατὶ ἀρ Αγαάδιᾶ ροῆςηε, 

Χ ΕΝ Ὸ ΡΣ δ Ε΄ 

μας οοπείπσοτγεης, ὃ δο]]1, δὲ ραιρηα: Ὠ1Π1]} Α- ζαὗτα ἔςαι, καὶ πολέμου καὶ μώχβηῤῥὺ μὲ ΕΝ
 

΄-“- « 

τῇ. οὕττω δὴ χαὶ σὺ δοκεῖς ἐμὲ κατασκάσά:- 

ὧν, ὡσα ἐγὼ ζιὼ ἐφίδοιων κολις" αἰ,369.- 

πων. ὡς πε τῷ Απόλλωνι ϑηγα, μοι δοκῶ γα- 

ξαφήφμα, ὀφφλησάν. ὠχούσας δὲ ὁ Καὶ ὗρος τὰς 

λόηγϑὲς αὐτῷ, ἐθαύμασε υϑὺ τίω 4 9υμίαν" 

Τηγεῦ 3 πολοιπὸν, ὃ ποι ὦ αὐτὸς πορευοιζ εἴτ 

ϑξα χὰ ϑησιμον ἃ γομμέζων αὐτὸν ει)» εἴτα 

καὶ ἀστφφαλέςερον οὕτως ἡχϑύμδμος. χαὶ τῦτῈ 

αϑὺ οὕτως ἐχοιμκή ϑησαν. τῇ σὶ ὑφεραια κα- 

Βλέσαις ὁ Κύρος ζις φίλους χαὶ τὸς ἡπεμόγας 

τῷ ςρατἀύκκατος ) ζᾳ δὺ αὐτῶν ἔταξε τὸς 

ϑησονωρφες τὐραλαμᾷαίᾳν, τὸς δ᾽ ὀκέλάυ- 

σεν ὁπόσοι παρα δοίῃ Κροῖσος χευμαΐζᾳ,ωρῶ- 

τον υϑὺ ζοῖς ϑκοῖς ἀξελῴν ὁποῖα δὼ οἱ μάγοι ἐξ- 

ἡγῶνται » ἔπτήται τὰ ἀλλα χεύμαΐζᾳ Ὡὐδοιδὲ- 

χρήϑροις, οὐ ᾧυγάφροις ςήσεινζᾳς ἐφ ἀμα- 

ζών ἐχισκάυασει, χαὶ Δίᾳλαχοίς ( ἁ- 
μαξας χομίζην, ὅποι τὧρ αὐ δι ποράὐωντων 

ἵνα ὅποι χαιοϑς εἴη, ὀζκλαμᾷξαμοιεν ἔκοιςοι τὰ 

»» 

κχο 

Ο Τάξια.οἱ δὲ δὴ ζυῶτ ἐποίαν" ὁ δὲ Κῴωροος κοο- δεξιάς 

λέσοις νας τῆν παρόντων αὑσυρετν" εἴπα- 

Ἴέ μοι, ἔφη,ἑωρακέτις ὑμδΓ Α(ρα δα τηνϑου- 

μαζω ὁ, ἔφη, ὅτι τρόοϑεν ϑα μέζων ἐφ᾽ ἡμας 

γι πόδι μῷ Φαϊνε). ΡΤ ὑπηρέτιν, τίς απτε- 

κρίνατο: ὃ ὦ δεέεκσο]α, ζη,δλλ᾽ ον τῇ (Α ΧΗ 

ἀπεθωνεν,ἐμξαλαΐν Ὁ αὗμια εἰς) ὰς αἰϊυγῆϊες; 

οἱ δ, ϑιλοι πω ἢ! ἑταίρων αὐϑ ἀξέκλιγαν, ὡς 
φασιν, ἔστει ὦ ξίφος εἶδὸν τὸ αἰϊυπηϊιων.κὶ γι 

γε,έφη,λέ[ε} αὐνδ' ἡ Τυνὴ, αὐελουϑμη τ γεκρὸν, 

Π)ὺ ὐθομϑιη,εἰς Ὁ αρμάμαξαν, εν ἡ αὐτὴ 
ω χότο, ωροσκεχομμιχέγαι αὐτ' ἐγθθαδὲ πη ὡρὸς 

Τ πακτωλϑν ποΐζοι μον. χαὶ τὸς μδὲ ἀὐνέχεςο, 

ὼ τὸς ϑερώποιζᾷς αὐτῷ ὀρύτφν φασὶν ἐπὶ λο- 

φαΊινὸς θήκην ᾧῷ γελευϊησει,1 5 [ὠυαῦκα, λέ- 

ἴπσιν ὡς κοίϑη.) χα μον, κεχοσμνκῖα, οἷς εἶχε τυ 

αὔδρα,,  χεφαλὴν αὐϑ. ἔχεσα Ὀ)ηΊοις [θνασι. 

Ἴαῦζᾳ ἀκέσας ὁ Καὶ ρος ἐπαισαῖο όα Τμη- 

ρὸν, εὐθὺς α᾽απηδήσας ὅχι Τ' ἵπωον,λαξων 

χιλίας ἱπαζας ἤλαυνὲν ἐπὶ Ὁ παϑος. Γα δᾳΊαν 

Εδὲ ὼ Γωξρύα» ἐκέλευσεν δ,7; δυναινῖο λαξον-- 

Ἴας καλὸν χόσμαημκαι αὐόρὶ φίλῳ ̓  αἰαθῷΊ]ε- 

Λευΐηκοτι, μέϊα δι ωκ 4ν.νὰ ὅςτις εἰγεΊας ἑπομέ- 

γας αἰέλας ᾿ βἕς ἵσαοις, εἰπε ἕτω δ Τϑηλα 
΄ 

; 

ἢ 

Γι 

ἀμώ ' 

͵ ἀπ ΣΝ « "9 ΠΤ 
“Ὡροξαΐα πολλὰ, ἐλαύνάν, ποι αὐ αὐτ'πιου. πυν)ανο, 

θαΐηται ογζοι, ὡς ἐχτσφαγείη τῳ Α(ραδωώτη, 
3 ἣ 

Ὑ Ὁ ἐπεὶ 



ἰχυῦ τῷ 
αἰ[υυῆίων, .; 

ΤΟ 1 δῈΝΎΎΥΙΙ χϑς 
ἐπεὶ εἶδε δ γωνῶκα χαμαὶ καϑηυϑυξωυ,ὶ 1 ΑΝ τπαπιὶ (οἀοητοπι πιυ]ογοπι νἱ ά τ, ὃ ἴδ-- Ουγμ Α- 

. ῥναάκια 
͵ ͵ ΜΝ ΔΎ ᾿Ξ ΣΝ ἡρδυονὸ ϑαίκρυσί γὼ ᾧ κἀν εἰ" Ποητοπι ΠἸουτι ΠῚ, ἰΔοτιιηγας Οἱ» σαί ΓὙΪ π᾿ γῶν 

ΓΤ ἃ ν οὐ χαμὸ {τε ργοξιάϊγ, ἂς ἀἰχῖτ: Ηςσι ἐοττοτὴ ας ἢ- ἀερίοταν, 
. Οἱ ἢ δὴ Ὥστιο- : ΐ ΠΑ τ ΤΕ ΤΟΣ Ή ΤΕΣ ΠΒ 

πε φά ἀνα γΕὰ}" εἰς ελβδωθι ἰλθνῳ αμρια ἀαιπυδηϊπιαπη, ἴτας Ποῦδὶς το Εἰς ΔΡΙΠῈ 
ε “" ν ἐλ δ 

λιπτωνήμιας οὶ αἰαὶ ἐδοΐξιδτο προ  ξι τὺ 5. Πηγι] ἀοχεγαπι πποσταΐ ργε ποηά ϊτ, αἴας εαὰ 
᾽ » ͵ ᾿, Ἂ γεχροᾷ ἐπηκολέϑησεν. ἰποχέχοτῆο γὸ χοπίδι {αδίσηπατα οἴ: ιιοά Αν βργριῖο ποία 

ων ἃ αἰγυπῆΐων. ὁ εἰ ἰδὼν, πολὺ ἔτιμ μὸν “Ορίάς δε απιριτατα. [ἃ σογπθης Ογιις 
ὅν πη ὰ τ υΪτο πίοι 40] [εξ : ΤΠ ]] 

τε οὐ Ἰλγησε" ἃ ἡ [υγὴ ὃ αὐωδύραωτο, ἃ δεῖξα, νϑύη δὰ οτὶ ἀοίοσο δἀξεξξιις ἐ{Π: πλα]οῖ 
“ 

φυ 

πεῖσον", 

ἢ 

ὡδὶ 

Ὁ ἢ Ὁ ἈΕ ΝΣ αν ἰρία {6 ]ατο εἰπ]δτιι, ασσερταπῃ ἃ Ογτο πιᾶ-- 
οἷδὰ ὅ Κυρα ἀρ τε τι χεϊδδν πάλιν πη οἰσυ ἀραζιι, ὃζ Γαγίμς σαῖπι, ντὶ 411-- 
ὡς οἷοντ' ζω πσϑϑφηρμίοσε,κ εἰπτε᾽ ἡ ταλλα, ζ,, ἄειὰ Ροτοταῖ, δάαριαθαϊ, αιτα ἀϊσοτοι: 

ὦ Κύρε,ὅτως ἔχη. δλλὼ τί δᾷσε ὁφϑυὺ ζωῶ- Ἐτίαπι οοτογα, Ογτο, ρογίηάς Ια ἤϊτητΟΥ ο- 
{τὰ ον ὑοῦ ὀρ ἐν ἡκίεα ὑπαθεμδὼν Β τόσα αυϊά αἀτίποτοα τς δα ίρίσεγε Αἴαπα 
ἐεαρ πὸ ΞΡ ς σὴ νος Πφο,αῖτ, ἰοο ργορτεγπηα τηαχίπις ἱρῇ δοοῖ- 
δ Ἅ[ουσε, ὦ Κόρε » οὐδὲν ἡ΄Ἴον. ἐγώ τῈ γοὴ ἀπ, δς ἐογιδης ργορτεγτς, γε, πῖΠ1|0 

᾿ λ ,ὔ ᾽ “ . Ξ Ξ μιϑεᾷ πολλὰ διεκελάυομζου αὐτῶ [ ουτῶῶ χχηίηιι5. Ετοηίτη {ππ|τὰ αρσὸ πλα] εἰς οἰιπη οο- 
Ἔ ποιᾷν ὅπως σοι Φίλος ἀξιος λόορυ φανείη" ογτατα {ππ|,6 ἘΠ σογεε,ντ ἀπιϊοιιπι ἢ Ια Ὸ 

ἅ ͵ 5,5: “" 3, ὑν͵ 3 ΤΠ |ὦ ͵ ζ [ 16 κ . αὐτί; εὐ δ ϑιος ἐσξτὸ εν 4 Ὁ πι Τ πο: παπιθτο Παθεηάαηι εἰδί (ς ἀφοϊαγατοῦ: δά 
ἜΡΟΝ ; ᾿ ᾿ Νὰ ἰρίς,(ατίςϊο, ποη ψυϊά Πδὶ ἀσοίάοτεῖ, σορὶ- 

ἀρ ρμὼν ΣΥῸΣ ΜῈ ΤΟ τα Ὁ ΦΆΤ να ταθαῖ; (εξ φυίδιις ἐλοϊποτίθιις εἀϊεὶς,, εἰ δὲ 
δξυ, ἐφη αὐτὸς νϑὺ αἀἰιέμτήως τάϊελδύτηχεν, σγατΠατοταγι Ὁ πατηοδτγξιρίε φαίάει ἐχ- 
ΑΜ ὍΝ ͵ Ε ͵ ὑποδα τὰ .- Ἔ ᾿ ἐγὼ σ᾽ ἡ πὐδακελάσομδμη ζαίσαι Ὡὐβακο- τιοπιῦ νίτα ἀἰξ ἐχρεῖς οπιηΐς ἀς ἔς ποτοῖ- 
ἐδρινων ὁ Κύρος γοόνον μϑρ ἘΡΉΡΣΕΣ. ΣῈ Ἰς οἴδατε, εσονεζο σοποστιαιγίχ οἰ να Πεὶς 

, ΕΑ ΑΞ ἢ νῷ 4. ΔαΠάσο. Ογτιςνθ ] Δ] πγάήϊι οιιπη Π]6Π-- 
α : γς : τον 1εϑαιρ νη ἐπφζαῦ ἐφλεγξ τρδὰκ ὅτος μδυ οἷο Ιλογυσηας ἔπ Δ]ῆξε : Ηἰς νοῦο Ηπεπὶ 1Π-- 

δὴ, ὦ γέένα!» εχέ ζ: ἜΡΟΟΥ τοῦϑν: ἀμὴν γὸ 4αΐτ, ργο Αυ ΠΠπγπι (οττίειιβ οἹἘ. τ Π]ΠΤου, 
τέϊολάστηκε. σὺ ἢ λαίϑσαι τοῖςδὲ ὄγχκόσχκάᾳ ἸΝδιὴ νἱέξου ἀίθπι δῆτ. ΤΌ νοτο Παῖς ἃ πα 
αὐτὸν τοῖς παρ ἐμῷ. (παρ ὃ Γωξρύας χαὶ ὁ δοοίρίτο, Ζαϊδιιβοαπιοτηος : (δ (οδιγας 

ΔΉΙΝΕΝ νυν ἢ ΙΓ δθῦς ἢ 
Ταδαΐζᾷς, πολιωὺ καὶ κολϑν χόσμμον φέρονϊες) (ὐαἀαταίαιιο ἰαπιοάδταηε, φάϊατο οορίοίο 
Ἐ Ἢ. ἡζρη, λϑι Ὡς λα δ “ δὲ εἰσσαητα ογηατιι) ἀεί πά6 (οἴτο, ἰηχαΐτ, 
ΕΤΡΙΤΝ δι. ἐφ, (αὐτο α ΕΘ Ὲ ἀρ ανννας ἄτιμον εν ἢς γι  ἀἐπγ ΑἸ Θεδνσποῦεοε! ἀὀβηξιτον ἐε 
ςαιν οὐλλα χ) ζω μῆημα πόλλοι χωσρεσίν ἀξίως δεταοδιτηδητατχη ἡ] σΟΙΏΡΙΠΓο5 εχ ἀἴσηῖ- 

Τύρν, ὁ δχισφαγήσε) εὐὐτῳν ὅσαι εἰχδς αὐ- ταῖο νείἔγα ταπιι]ο αἀσοίξο σοπῆοίοπε, ἃς 
ΠΉΜ. " Δ ΛΠ .5} ΙΕ, ᾽ Φ 2 - Η ᾽ ὭΥΤΙ φρο δρὶ ἀγαθῷ. αὶ σὺ 5, ἔφη, οὐκ ἔρημος ἔσῃ, δὰ τηδέζαθιπτιιγ οἱ, ιια οι ΠΊ 16 νἶτο ἔοετίὶ ας: 

τ γι ς, (5 Αὐαδὲ τὸ ναὸ το ντον ὐθὶ Θσθχν Ε[Ἐ πχαέζατ!. ΓΤ χιοσιις ἀθίεγια ποπ 
“ Ὁ ΡΟ ἘΠῚ ἐῤῥηρα μήν ἀνα ἜΤΗ’ τς, (4 ἐροτεργορτογ ρααϊοἰτίαπι, νίγτα-- 
ἡ τάλλα τιμήσω, συφήσω ὅςτις δἰ ποχομιήσε, τοῖα; [145 σεῖοΓαβ. ΦαιΠῚ [15 ΓΕ θ115 σΟ]411, 

5)» ω 3, ͵ Α - . Β 

ὅποι αἰ αὐΐὸ ἐθέλης. μόνον,ἔφη, δήλωσον σοὺς [ται αἰϊουὶ σοιηπιεηάαθο; φαΐ το, ιιοοιιπι- 
" ͵ ͵ -“ ε ͵7 “- . ππλδὰ ἥ 

ὅντινα. γρηζής χομιοϑῆναι. ἡ ΓΙαῦθφα εἶπεν" 41ς νοἱες, ἀεροτταθίτ. Τ᾽ δητιιη, τ, ἰη ἀἸοα- 
ὙΗΒΕΥΜΕ ΕΘΝΟῚ ν᾿ το,Δἀ χυξ ἀεροττατὶ τα ορίλ5. Ετ ῬΡαπιμεδ: 

ὀλλα ϑοίρρ4,ἐφη,ὦ Κορθ,8 μή σε χκρύψω,τρὸς 
υὲ Ἷ  ὐάνί, ϑ6Ο ΓΟ [5 ἈΠ] πο, Πα, Ογγα. πῦ Θπἰπιτδ 
δήϊινα βέάλοι(91 ἀφικεοζ, ὁ μὲν δ) καῦτα εἰπὼν ςαἰαῦο,. Δα πιεῖ ρει ηῖΓε ν ε]π|, τας 

τὰς δι ζ ͵ “ ε΄ ως λ ἃ 5 - - 

ὠπηφ,καϊφικίηρων τίω τε γυγα κοι, οἷα αὐδδὸς Ἠπο]οηιμιτς 4 οΠΠτ. τιῖπη πιμ] τὶ τηῖ-- 
" 3 ε ἣν λ Η Ϊ ᾿ ΐ 4εροῖτο, ὃ 1" αγόρα,, οἵαν γουνώκα καταλιπτὼν (οττα5., τα: νἱ τι πι τά! πη ἀγα ΠῚ τ;ταπιν!- 

ἌΝΩ ΠΣ  ν ἀΚΟΑ ΡΣ "1 τί γε έξατα γχόσειη τα] 6 πὶ ΠΟῚ ΔΙΊρ] 1115 ἘΧΕΤ' δ ψοιτο. ἡ γευυὴ τὸς ὑδὺ δὐγόχες ὄκε- 51 : : 
9. χ' δἀίρίσεγος. Μη] δ αατοπι ΘαΠΈςΝὶς (6 ς6- Ε ἕω .« 5. " ,ὔ δ αν 

λεῦζεν πα φῆναι Εώς αὐ, ἐφη,Ἴονδὲ ἐγώοδύρω- ἄοτο της, ἀοηεοϊιπ Ἔσο, ἰπαϊτ, εχ 4- 
μα! ὡς βϑλομαντῇ ὃ Φοφῷ εἶστε τρανϑύῳν, ὨΪπαΪ (δητοπτία ἰλπχοηζαπο ἀεΗδιδγο:πι- 

3 ᾽ “»“ὦὕ΄ ᾽ Ἄ ΤᾺ ἀπρνα . 

τὸ ἐπέταξεν αὑτῇ, ἐπ4δο δ᾽ ποθοίνη, αὐϑέκα- τιῖοὶ ἀἰχίτ,ντδοαπι πιαπεγει εἰ Δοπισρρία- 
͵ πη ἢν Δ. 5) δι ς ἐν τ ΧΨᾺ Ἰδρὶ ἱ Ϊ : λύψαι αἰ]ήγγε ἢ 1 αὐδρα ἐν ἑνὶ ἑκαΊίῳ.9Ὁ) ζ9. Ε “ορίτ,ντ (ε ταοζταδπη, ὃζ νἱγαπι, νπανοίξε 

δι ννὐνη υραιῥαρν αἴ ἐπε ϊὲ νεΐατος ορίερσοτγοι. ᾿Ν τγῖχ πηι} ἰ5 άπ ρέε- ραριρεᾶ 
χει ευ σα ΑΓ ΠΡῚν ΤΟΤΟ, τε ΚΟῊγ αλ Πρρ!οίτοτ, δ ἐλοίπας 4 ρεεβξιζάτει, ὕδένμάναα 3 Ν Ἀφ ΘΙ ἌΣ ΔΩ ͵ Γν ᾿ ᾿ . 7 φάξεε. 

᾿Α Ἰανεπαι νοᾷ ἑώρα, κα δη]ο κλαἰέσαι. 4αππη Π1}}]} ργοῆοοτγοτ, ρίαπηη; νἱ έτος π- ᾿ 
ΝΣ ͵ ᾿ Ἢ ζ 

ἡ δ,αχιγάκην πτίλαι παρεσκευοσμκένη, σφα]- ἀϊρπατί, ἰδογιιπχδης Δα ας. Τ πη ΠΛ Ό] ΠΟΥ, 
ε ᾿ λυεννδνιι 9) ὑόν δ ἢ Ϊ - Μξανε, ὁ γχιθέσαι Τλὴ τὰ χέρνα ὃ αἰδρὸς ἢ ἐν ΨΈΤΟΣ ΠΝ αὐ ΡΑγΑτιΙΠῚ πι- 

εὐτον ν» ἡ εἰπ  ῶν ὦ» εἴθε, {εἰρίαπιίπσα]αῖ : δ σαρίτο ἰη τηατὶϊ 
ταῦ χε ἢ Ἣν ἐλ ἢ ὃ τ 
τή κάιβοι, ἀμ έν ῥοφὸς αὐ Ῥεδι πηροῦτο ππογίταγ, ΝΌτεῖχ σαπὶοἷα- “ΠΝ 



χϑό 

ἴατα απιθος οθτεσίς, πθοπιδάἀπηοάαπι ΡΔη- 
τῃραϊυἜεγατ Ογγας δατοπι,ν Οἱ Πλα]Ἰοτγῖς ἔδ- 

εἶπες τείοιαἶτ, δχτευγίγας δοσοῖπε, ἢ φαά 

ΔΌΧΊΠ] ἔδετς ροῖϊος. Επππ ΒΕ , τγὲβ ογαῃτ, 

αααπι ααϊά ξλέξιιπι εἴτε, νίάοτοπε : ὃζ :- 

Ρί1 [γι ἐξ αοἰπαοίδιις, 4αο ἰοοο ἔξαγε {1 

Ὁ δα ἔμπεγαης, ἤξαπτοβ {δ ἱπσυίαγιητ, Ἐτ 

πυποηαοῆαο ΠΟ ΠιΠΊΘΉτΙΠῚ: Πξοτα Τα νί- 

ας αὐ σπιοῖος δάροίξο τυπλμ]ο ρογεῖρὶ 

ἀϊοίτατ, Αοίαπρετγίοτε φαϊοπαὶη ρ114, Ππα- 
μορωνιξ, ἰὰ5 νἰΓ,, δ πλ ΠΟΥ ἰ5 Παΐτ5 ποπλΐηα ἔσγαη- 

ἔμεν Αὐτὰ τα ἰπίοτίρτα {τευ ϑγγίδοῖβ : [ηἐοτ ι15 δὰ-- 

ἀαια, θα το γα Ρ ας εἰς γος αἴης, δὲ οἷς ἱπίοτίρτιπι, Β. ἴωσι ςη λα, δχεεἰρώφθωΣ ΚΗΙΠΤ ΟὟ - εὐνῴμων [ 
εἴγεα, ὅσ᾽ 

Ἑμηρῖο 5 ΟΕΡΤΕΚΙΘΕΚΟἊΚΥ͂ Μ, Ογεις νυ ὶ 

πος ργορίτ5 δα {ΠΠπ|π} τΓΠΠ πὴ σαίϊητι δοςοῆπηοε, 

ἃς δἀιτηίγατις ΠΈλπη πα] οτ πη, ὃς ἰαπηοη τς 

ρτοίδαφαμιις, ἀἰ(οοῆτε : ξαίτααο, σθαι ρᾶγ ο- 
ταῖ,οἰουγα, ργαοίαγα στ ]]]15 οὐπ ἴα σοπτίη- 

σοτγθῦτς. ἰπροηϑ οτἶαπι ΠιΟΠιμΏΘΏΓΙΠῚ, ντ 
Ρετίδοης.,, αἄροίξο τπλι]ο ἔαέξαμῃ ξαίτ. 

ευτω '5 ϑεοιπάαῃι παο Ζαπηὶ (ςἀἰτ ΟΠ 115 ἱπτοῦ 

(ανίαηρ (λίος οὐτῖς, 6! πὶ ἱπυΐσοπ Ὁ] ςεγεηζ, 

ΓΝ 4υὶ ἀοπηίο Πα πυπηἰτὶς ἰη ἸΙοοῖς παογοητιν- 
τας Ογγαπη ἱππρ]ογάθδης. 15 δαγάϊθα5 
φυϊάοπηρίς πγαηοῦραῖ, πο παίαις ἔα στί- 

οαθαταν, ὃζ δγίοτοβ., ντθογαη, 4 ράγοῦα 
ΠΟΊ]επε, πιαοηΐᾳ Ὁ]. ἀαυαίέγ: Αὐἀαπιπὶ 
γετο Ρογίλπι, Ποπλ]ης πὶ σοτοΓΌ Ε1 ΠΕῸ [Πτ-. 
Ριπάφητοπι, Γοῖπα παγὶς τιιάστη, ας ναἱ- 

- ἂς ετίληι οΙεσαητὶβ ἸΏ .ΘΗ1}. οἴ! ΘΧΟΓγοίτιῖ 
ἴῃ (ὐαγίδπῃ πα τεῖτ: ρα Πα θοητοῦ ας ἰΠ εχρα- 
αἀϊτίοποταπι (ΟἸΠ οἶδε... τατη (Ογρε δ. Ε1Π15 
ἤσῃα (ἐαπεπείθα5. Οὐμα’ σδια ξΐτ, σα 
ΒΌΠ] τα (ταραηι Ρογπσατα ΟἸΠοἶδιι5 ὃζ' 
(γρεῖς γπιηιιαπι πλἰ δίς, σοητοηζας ἰπ41- 
σεπίς δοτιπι γοσίθιι5, 1 θατιιΠὶ τα] ἢ 
αὐ Ππ|5 εχίσε ας, δζ ὨΜΠἸτατη, απ ογαῖ ο- 

Αὐμθων Ῥα5,Εἰδ ἱπηρογαθατ, α ἀτηι5 διιτὸπλ, 41 ἀ- 
ἐπ Οατίάην ος δι Ἐχοτοίτι πη, ροΙἘθαηι4πὶ ἰπ (λίην 
κα Ῥεταρηϊτ:αἀογαπταῦ νῖγααας (άγιπὶ ρατῖα 

4υϊάδη,, ραγατὶ ΘἸΠΠ. {25 ἴῃτγα ΠλιΠΙτο ἢ 65, 

λάἀ ςοπιγαγία λέξι οπὶς ἀδιγιπχθητιπη, γεοὶ- 
Ρεῖο. Αἀυίας εὐσα νττοί]αε ἔλοϊεθας εα- 
ἄςην, ΄αμπὶ ἀϊσογει ]]ο5, φαθιίοιιηγ]ο- 
ρθε. ὥρας ὑνᾷ ΡΓοροπετγε, δζοσουτδη- 
ἀλη οἤφτοιη, 41 πλίητι5 Δι ογίαγ!! ἀπλ]-- 
Οἰτίαπι οὐ ἰρ615 ἰπίταπι γοίοσογεητ, φαδῇ 
μος ραέϊο τπηασὶβ ἱπιράγαῖος φαιιογίαγίος 
δάστγαῆπτις οἵου. Ῥγαῖούθα Ἐπὶ νυγιπι4; 
ἄατί ρεῖεθασ, ὃς αγες υϊάθη Δογαπηοη- Ε 
τυπι ρεαίξατςο,]ιοά Δρίσας ἔγαιάς, δὲ Ογ- 
τὶ Ῥεγίατυσπαας θοηο., ἰπτγᾷ ΠΛ ΠΙ ΓΟ ΠΕ 5 
Ῥετγίας εἤϊξεης δά πηιτὶ τ (δ νετο ἰαγαγε να ]- 
Ἰς, φιοά αϑίᾳιις ἄο]ο πλαῖο, ὃς φιϊάσιη δά- 
Ταϊττοητίιπη οοπηπχοάο,, πη Πἰτίοπεβ 1Π- 
δτεπυτας οἵεε, Ηχονθὶ σομξεοιοε, νεγιίιας ποέξεπη οἱαπη αἰτογὶς δαπιάοπι ραΐξιις εἰς, καί. 
44 οφίτςο!]α οὐ οααίτατα ο[Ἐ ἱηρ τοις, δεμαμϊτίοπος ἀπ όγιπλ ἀσσορῖτ, ππλ1}- 

᾿ ΕὟ 

ΧΕΝΟΘΡΉ ΒΕ ΤΉ ΕΥΚΙΚῚ ἊΝ 

Δ λρφύρατό τεὺ τὐδκεκώλυῆηεν ἄμφω, ὡς 

ς 

Ὀ ἀμφοτέρων δ καρών παρηῷ “ὔϑϑς αὐτ', ἕτοι- 

ἡ Πυθα ἐπέςελλεν.ὁ 3 κῶρος,ως ἤεϑέ!ο Ω ἔρ: 

ον γαμναϊχϑς, οπ"πλαίεὶς [Ω εἴτι δεώα,- 

ῷ βονϑῆσαι. οἱ ἢ ἀύνϑνοι ἰδόν]ες ὦ γελρημέ- 
2, ᾿ ᾽ λ 3 ᾿ 

γον, ὅς ὀγ]ες, απασαίυϑιυοι κακήνοι τὸς ἀκχινα.- 

χας, δστοστρα  ἤοντοι ὃ. τἣρ ἔταξεν αὐθυς ἐφηχό- 
ν δ γῊὰ -“ ͵ “2 “φ 31. ἢ ΄ υ 

τεσ.χὴ γεο διμνημαΐ μέρα 5, γιω ἢ ἀὐνέχων μέχρι 

“μι Ἀπ ἀχοιμι μῦν ἃ ςος 
δρὸς ἢ ἢ γωυαιχὸς Ἐχιγεγράφθαι Φασὶ τὰ 6-- ᾿ 

νόκοίϊα, σύφλα Ιραμιμκοα" κάτω 3 ἐὴ) ζῴς λέ- 

ΧΩΝ. δ᾽ Κῦρος, εἰς ἐπλησίασε ζὺ παρ, ὠ- 
[ἀεϑείς τε γωυᾶγκαᾳ ἣ κα ολοφυρα μῆνος ΕΙΣ 

“πηφυὺ πὕτων μδὺ ἢ εἰκὸς ἐπεμίνϑη, ὡς υηθιεν 

πότων Ἱ καλαὶ δ μνῆμα ὑπδρμέγεθες ἐς 

χωδϑη, ὡς Φασίν.οἰκ ὃ 71ώπῷ ςασιαζογες οὐ (ο- 

ρές χὴ πολεμϑηϊες σοὺς ὀνλήλες,ὧτε (9 οἰκὴ- 

σάς ἔχοντες -» ἐχυροῖς γωδίοις, ἐχοίτεροι ἐπε- 

καλθντοτ' Κυρον.ὁ δὲ Κῦρος αὐτὸς ῥϑύων οὐ 
(ῴρδεσι »ἐληχόμαὶ ἐποιῴτο ἢ κριὰς, ὡς Ἐ μὴ πᾷ 

ου υδιύωνὶ ἐρείψωντὰ τείΐχν." Αϑέσιον 5. αὐδιρα, κατε 

πᾶρσην, ὃ τάλλα ἐκ ἄφρονα ὅσ), στύλων, χὰ ἐπε 

πϑυυ δὴ ἀὐγδριν,πέμά ὨΤ καρίαν,ρά- σίον 

Ἴευμκῳ δ'ἕς. ἡ κίλικες ἢ ὁ κύριοι πόϑυ “ορό-ς 

ϑύμφς αὐνῷ συγεςραϊευῷ. ὧν ἕνεκα ἐσ) ἔπεμ-ἢ 

πε πώποτε «ὗβσην σαδα τὴν ὅτε κιλίκων εἴτε 

κυρίων, δὰ ηρχϑὺ αὖ ᾧ αεὶ οἱ ἔχεχώμοι βα- 

σιλεύον] ἐφ᾽ δ μὸν μὃν τοι ἐλάμζων, ᾿ᾧ φρα.-. 

7είας, ὁπότε δεοΐο,ἐπηϊεν ἀὐζις.ὁ ἢ ἀδιώσιος 

ἀγὼν Ὁ ςράτευ κα θΧι Τ' καρίαν ἧλϑο, ὃ ἀπ 

μοι οὕ]ες δέχεος εἰς τὰ τείχη ἐπὶ κοικῶ ἢ ὧ)- 

πἰςασιαζογίων. ὁ ὃ Αδιάσιος ασϑϑς ἀμφοτερξφ 

(υτὰ ἐποί4, διχαι ὁτέραώ τεέφη λέγαν πϑτῷς, 

ὁποτερϑὶς Διαλέγοιο »λαθῷν τεέφη δῷ τὸς 

εὐγαντίῳς,φίλες σῷαξ ἄυονϑρος, ὡς δὴ ὅτω 

μᾶλλον ἐχεσιεσῶν ἀτδασκάζοις Οἷς ωΐ:. 

εἰς νὴ δ᾽ ΤΑΙ ἡνόδς, ΔΊ (δὲ εὐϊασαλμά: 
σοι ἀδόλως πε δέξααζ εἰς τὰ τείχη σζξαξ χαὶ 
ἐπ᾿ αγαθῷ ᾧ Κύρε ὺ «ϑὸσῶν, αὐτὸς ἢ ὀμόσαι 
γελφν,αδόλως ἰέγὰ; εἰς τὰ Ἰείγη, ἢ ἐπ᾿ ἀγαθῷ 

ζ δεχόμνϑύων. (τα δὲ ποιήσεις, αἰφοτεροις 

λα, ϑρα ἑκατέρων γύκζῳ, σεευέϑετο Τ- αὐτίω, 

χαὶ οὖ ζυτη Ἴ εἰρήλασεν εἰς ζῳ τείχη» χαὶ εἰςῆλϑονς 
τον Στ νὸν 5 προ ἐατῖ εὐ δ 9 εἰφήτος 

παρελαξετα ἐρύματα αἰῴοπερων αὐμζᾳ Ὁ τῇ δι, 

ἡμεξρ. 



; ΗΙ ΦΤ ὃ Ἀ' αὶ διε Καὶ ὙὙΠ 
ἡμέρα καϑεξόμενος εἰς ὃ μέζον σὸν τῇ ςραϊιᾷ, 

, ἀπε ΠΝ 
κάλεσεν ἑκατέρων Τός δχιχαιριας.οἱ Ὁ, ἰδὸν-- 

“τες διδήλως "ϑέάθηζ, νοι ἰζονῆες ὀξηπαϊ δα 

ἀμφότεροι. ὁ μϑύ ὧι ἀδέσιος ἐλεξεΐοιαδὲ᾿ ἐϊὼ 
ὑμῶν, ὦ αὔδρες, ὠμοσαι ἀδύλως εἰςιέναι εἰς τὰ 

7είχη,ὰ ἐπ᾿ αἰαθῷ δεηο δύων. εἴων ὃν Ὅἰπο- 

λαΐὁποέρες ὑμδυ,νομίζω ἐπὶ χακῶ εἰσΐίηλυ Ὁ 

θζγαι καραΐν' ἢν) εἰρήνην ὑμῶν ποιήσω,ὼ ἀσφά 

λφων ἐρίωζεοϊ ἀμφοήέροις δ᾽ γῆν,νομίζω ὑυἷν 

κι οὖ ἐπ᾿ αἰαθῷ παρένανοἴγόν δ, χϑὴ Ὄσὸ δὲ Ῥημέ: 
μι 

6ϑαι7ε γὴν ἀδεαύς, διδὸόγοι τε τέκνα ὦ λὰμ- 

(αϑφνπαρ ὁλή λων ἦν 3 ρα Ἰαῦτα ἀἰδικ4)7)ις 

Ἰχυιχάρῆ, ἕτοις ΚύροςΊε κὰ ἡμμας πρλέμμοι ἐσδ- 

αϑα.ἐκ τότα πύλαι μϑὺ αὐεωζυδϑαι ἡξ {-14-: 

χῶν, μεξαὶ 5 αἱ ὅδὸὶ πορευουϑμων παρ Οὐ ΗΔΕφ; 

Μεςοὶ ἢ οἱ γῶροι ἐργαζουϑύων ἑορζας 3 χϑινῇ ἡ- 

ο΄ βνεἰρήνης ὅ ὁ εὐφροσύνης παϑϊα πλέα ἥν.ἐν 5 

φράτεϊας τϑότῳ ἦχον οἱ ΤΥ Κύρε, ἐρωϊών]ες εἴτ ςρα- 

τπερεδέ- παῖς Ἴχσοοεδέοι ἡμηχόμν μῶν ὁ 5 Αδασιος 

αἰ ςραϊια ἡ ἀ μα Ἴαῦτα λείων απὴγε Ὁ ςρα- 

τάμα, φρερὸς ο᾽ ἢ ἀχρὰς καταλιπεων.οἱ δὲ 

καρες ἱκέτἄσον μϑμᾷν αὐτόν. ἐπεὶ δ᾽ ἐκ ἡθήεν, 
“εοτί- Τέπεμψαν πϑϑς τι Κύώρον, δεόμδυοι πέμψαι) 

Ἐν λῤύύσον σφίσι(ᾳ ῥα πην. ὁ 5. Καὶ ρος ον πότῳ 
ὠπεςαάλκά Ὑζαάασην, φςρατάσμα ἀοογα ἐλὶ 

ὅῃ Φρυγίαν ΕἸ αξρὶ ἑλληασον)ον. ἐπεὶ σὴ ἠχένο Α- 

δέσιος, μεταγήν αὐ ὀχέλάυσενἡ εἰ ὁὙςά- 

“σῆς Ὡροῳχέῖο ὅπως μϑλδον πείθοιγῖο ΦΎςα- 

μ"χ' 

ϑνξλληνες οἱ ἐχὶ θθηῆη οἰκϑιϊες,πολλὰ δύγ]ες 

δῶρα διοωραζανο,ὡς!ε εἰς υϑὺ πὲὶΊείχη βαρ- 

ὑνφέρν, (αῥες μὴ δέγεα τ, δασμὸν Ἷ αἰ ασοφέρᾳν, ὃ 
φραϊ δ ν ὅπη Κύρος ἐπαϊλνοι. ὁ δὲ ἢ φυγῶν 

βασιλάς παρεσκθυα ζετο μϑδύ,ως καϑέξων τὰ 

ἐρυμγά, ὸ ὁ πήσονϑρος, ὃ παρήγίελλεν ὕτως" 

τῇ Κύρε δίκη. ἢ ὁ Ὑξαασας καταλιπτὼν οὐ 

᾿ “,.ε, τρί ᾿ Ὁ" λε λ 

σέζω τοῖς εὔχαῳ 1α] Φρυγῶν πολλοῖς (πσεος χα 

πελταιςείς. ὁ δὲ Κῦρος ἐπέζελλε Αδὸισίῳ, 
συμμίξαντα “ὐ 99 Ύ ςαᾶσην τς μϑὺ ἑλομέ- 

᾿ ᾿ ͵ νι σποω » 
γϑς φρυϊων τὰ σφετρα σῦν Οἷς ὁπλοις ἀγήν, 

οἰτο χα ὠπεκρίναΐζο δὶ α ἢ παρϑση ἔχά ὀνλα:χόσε 8": [Θ᾽ 
ν Ν ͵ 

. ἀπῃ,ἀκασαγ]ες ϑηνο φράτευμὰ “ῤοςιὸν. οἷ ϑὺ [9 οἴτπι οὔ Ἔχοτοίτιι ἐπΠπ|τ, χια ΗἩγήξαίρες ργα- 

Ἀν ἀδλὶν 5. ( Κλ εν Ν 95) 3. χἢ 
ἐστε! 5 ἀφίςανῷ αν οἱ ὑπάρχοι) Ὁ ἐρήμμος ἐγί--" 

γνεΐο, τελάυδ εἰς χεῖρας ἦλθεν Ὑςαασα ῬἈὶ ' 

ἄκραις ἰοιυ δὶς “«ξρσῶν φρϑδρις ̓  ἀπήᾳ ἀγὼν Ε 
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Τὐχιῆξε, ἴῃ πο οιπὶ Χδροἰτι οδη δά ϊτ, 
ὃζ ἂδ νττϊ(ατι γοθιι5 ΘΟΠροποηά!ς ορροῖ- 
ταποϑ Δά4οΙ]ς πη. 11 (Ὁ πγμτιῖο ἱπτα τί, στα- 
αϊτοΥ γετα τ] οΓο, 41 ράγῖοπη νεγατη; ἀοἷο 
οἰγου Πυπδήταπῃ Θχ Πτάγοητ, Αἀπιπ1ς5 αιι- Αὐμζω 
τεηλίη Ππδης (ςπτοπτείαπα νογρα ἔθος: [πΠι||- στρ 

- . ΑΥΘΟΜΙΣ " ΤΊΣ 

τἄπη νοὶς ἐρὸ, (αγος, ργα [εἰτϊἰπστοῆῃ- ἤδη εὐηια 
τὰιπὶ ν εἰ ἔγα πο σα ΠἘς 14 πὸ ἄο]ο πγά]ο, ἃζ ρον. 
οοτῇ σσπιοάο, υΐ τὶς δά ΠῚ ττογεπτι Οὐ [η5 
οθτοπιῇ αἰτεγαῖγος γε γῇ δαογτοε νε της 
ἰρίο πῆς ἀδπηπο γιπηῃςς σΑΠΈ 6114 ΤΠ στο 
απ οἤτ {ξατι πη. 51 ράσοτη ἱπίο νὸς “δ η-: 

μας ἔλτμέννυ 9. !ς ὀνλήδλοις φιλικῶς, ἐρίώζε:Β' οἤ αιογο, δε γεγςςοδέδοογο,νε ἀσταπλῖατο 
σοΙεγα ρο τίς: ν οἰἔγα οὔ νε]ίτατο νοδῖς αὐ - 
εἴς πς αὐρίτγαθογ, Οροστοτῖ σίτιγ εχ ποῦ 
ἄϊενος αηῖσα ἰπτοῦ ἡῸ5 νη νου, ὃς ἃ- 
τος σοΐεγε ἢπα πηετι, δζ ἱπτογ]θετος νο- 
τος πἰπο Πα ὁ Πηατ ΠΟ ἢ 8 οὐτγα  .Οὐο 
Ποοπῖγα πα ἱπί αστίαπι ἔλοςετο σοπβτεις αἰ1-- 
4ιῖς ἔπεγίε. 15. ὃς Ογξιις ὃς πος Ποίξος οεἰ- 
τῆ 5. ΗΠ ης ἰδπὴ δ ροῦτας σϑἘ ]]ΟΓ ΠῚ ογα ΠΕ 
ἀροττα, δὲ ἱξπότα ρίθηα εοηργο ΘΠ τὶ 
ἰῃτογίς, δὲ ἀρτὶ ρΙ θη σα]τοῦι 15. γιγαα; ὁχ 
Ραττς ἔοίτος ἀσεῦαηταΐος, ὅς ρᾶοὶς ας Ια τὶοῖς 
οαπξξα ἐγαπε ρίΠδ. [πτογεὰ αἱ ἀδῆγα Ογίοὸ 
νοηϊᾶτ, αὶ Αὐἀππαπη πτοεγοραγοπητι σατο 

ΘΧοζοίτα αἰϊο, ν 6] πιο ηϊς ἐσοτοτ Οὐ θιι5 
Δα γείροπαίε, ἰδ ργαίθητὶ Ἔχ ογοϊτι οτ- 
8 ΠΑ]: ] ντὶ ροής. ΑστΠπ.}}} δα απὸ νεῖ 
ςορίας αράποῖς, το "ξεῖς δα ἀγοδς Π τ δ ι15 
ΡΓα Πα ατι 5. αὐ δς δυιτθ  πρρίῖςος ογαδοῦτ, 
γι Πγαποοῖ; Παοα 4αυῦ ἔλσοτο ΠΟΙ ]οτ, ΠΥ ΠΠ19 
χα γγιπη {5 τοσαδᾶτ,νε Αἀιηίιπ ΠΡ  (ἃ- 
τταρατη πλίττούος. Οὐ τις αυτετη Εν αίρατι 
ἰητογίπη Ὀ]οσαγας, φαΐ ἐχεγοίγιμη ἴῃ Ρἢτγ- 
σίατῃ ΗεἸ]είροπτίο Ππἰτηγλη} ἀϊισογες ΡΟ- σνδὶ εὴς 
{ξεαχυᾶ σῖτα Α ἀπ πὰς νθηϊς, ἐχα Ογεῖις ἐμὰ 

ςεἤετγατ, να ΗγΠαίρα: πηαρ!ς ραγεγδι,ν ΒΓ δι- 
αἰ ηΠδης, 1145 δτίαπι οορίλς ἀσσςάήετς. ατςοὶ 
πηαΓὶς λάοἷα;, πιαΪτῖς πη ΠΟΥ 15 ἀατί5. 14 
οδίςουει πη νεἰητγα πιοοπῖα Βαγβθάγος δά- - 
ταϊττοῖς ποοοῆς πο παθετέε, (ς τὶ δαζατη 
τατηθ ἢ ρεπάογεησ, δζ Πα] τατιιπὶγεπτ, σ᾽ 
Ογτας πῆφε. ῬΒτγρία νείο ΓΕΧ (Ε ρᾶγά- Ῥδηξϑ 
δαῖτ, χιιαίι Ιοσα πυιηἶτὰ τ οσῖ, ΠΟ ΟΠ ρα ΓΆζτα, νὐληρας, 
ἕλοετε να! οι, τας; (ε ἐλέξυτγιιπι ἀεηπείαας: ο΄ 
δεάροίχαυδιῃ οοιξίτιτι {1} ᾿ρῆπις πηρεσῖο ᾿ 
ρίας, 40 εο ἀοίδοοσγιηε, ἃς (ΟΠ 5 ε[Ἐ τες 
1ιέτιι8; ταπλ 46 πὶ ἴῃ πιδηιι5 Εν αΐρα νεηϊ, 
οἰ Ογτὶ ̓ πάϊοῖο ρεγπια. ΗΠ λίρα το- 
1τϑπῖς. ἴπ αγοίθες Πτπηῖς Ρεγίαγιπη ρα ῆ- 
αἰϊς αΠοεἤττ, ας δουτη ργατοῦ πος, ΡΗτγ- 
σε5 σοΠΊΡ [65 ταπὶ Θαἴτες., τατη σοτγα- 
τος ἀυχίτ, Οὐγτιβ ααζετα ΑδαΠο πα Πα42- 
ταἀεάετατ, νεροίεσσιαμια Ιδοιπὶ ΗἩγίξα- 

᾿ς ἀρα φοπἰμηχισε, ΡΏγγσος οο5, 4] ραγίοϑ (μας ἀπηρ]οχὶ ἐαοας, ἀτπιᾶτος αἀἀποοτεί: 
Ω., “ 
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411 γεγο δε ππὶσεγεγο σοητγα γι ἔτι-- α χὺς σὴ ὄχτϑυ μήσανζᾷς πολεμᾷν; πὕτων ἀφε: ὶ 

ἀυϊῆδησ, 115 ὃς αηιιος φἀϊπηογθης, δζ ἀΓΠΊΔ,, 
οπιποίᾳ; οππα ἔπη 415 (Θαυ ᾿αθογοης. Ηδς, 
{ΠῚ ταπο οχίθαςαητσιιγ Οὐ ἀπζοτη 5 υ- 

ΑΙ. Ῥενῖοο ἀἴθιις πχουῖς, ὃς πιιπιοτοίο {{π| ἢ ρεάϊταπι 
για ῬτῳΠάϊοτο!έξο, Ογαίαμπι φαοπαοίξοιπι 

τοτίπθης. πλατα πα τὶς ὃς νατὶϊς ορίοιι5 ο- 

πυϊεαρίδαίεγα ἐξοιπιδιοχῖτ. Ασοοῆϊε απ- 
τεῖι Ογα ας δά Ογτιπι. ἔεγεῃς δοσιταῖα 
ἀοίοτίρτα., φισοιπηις ΠησιΠς ἴῃ Ρἰδι- 
ἢ ῖς εἴης. δαίπιο οερέαγας, το γα 
ἄσηκ, αἴτ: Ηος [6 61195. πιὶ Ογίο, ἢ Πα ε85: 
(οἱο5, φυϊπαπιτεέξε ἤτ γε ἀϊταγιιβ, ιια νε-- 

ὩΩ Εἴς, ὃζ φαΐ ποη τεέξε. Αἀ εὰ Ογγαβ: Εδοὶς 
μαγωνῃυῦ [1 ΠΙΪ ἀθηα ῥοῦς. αἷς, πιὶ Ογαείς, φαΐ ρέο- 
τάς υἱάςας. δε ΠηΠἰ!(8πὸ 45 ορεβ νεμοπτ, 4Ε] 

ἀἰρηὶ (πητ,ντ θτίαπη οα5 ροΠι ἀςδητ Ὁ πδη1- 
ΟΡτγοηλ ἢ φαϊ {γα διιπτατγ,ίπα ἔαττο Ὁ - 
τγαποητι σα Ζυυπη ἀἰχί Ποτ, πὶ οἷς ὅερτα- 
ἐς ξτῖς ΠΡ. ]1ο5 {πος τγδάϊ αἴτ; ντ (οἰγθησ, ψαί- 
ΠΔΠῚ ΟΧ ἰϊ5, αΐθιι5 οἤσης οα Γα5 ογθαϊζα;, 
(Δ1πιὰ5 δ ἰῆτοσγας τἀ άογςῃσ, 4αϊ πο γοά- 
ἄείοπτ. δ ποοθαῖ οτίδηι ἔθου Γγάο5,4ι1-- 
Ρὲ5 εἤτξ οἰγα σεγπογοῖ δ εσδηγίδηη ἀὐπλο- 
ΤΠΊ, ὃς ΘΠ ΠΟΓΙΙΠ), ὃξ σα γΓι πα; δ Π1ο5 8- 

ῃἰτ νίΦογοῦ, νι οπληία ἔλοθγεης, {υΐρα ἰ- 
ΡΠ ρτατιβοαζαγος {ε ρυταθαητ; ὃς ἀπςεθαῖ 
Πιοβίξοιιπη αὐ πλαζοϑ : Π 105 ΔΓΕ ΠῚ σΕΓΠΟΓοῖ 
Πυδάλιη οατη τπο] 6 Ἐ]ὰ (ς οοπλίταγὶ. ουτπὰ 
απο Ρεγῇ 5, 78] ργὶ πη σα ΠῚ ΘΟ ΠῚ τατιι ΠῚ 

τοίοξει ἔπογδης, τγαάι ἐἶτ; ὃς αῦτλα ἐχουήπε, 
Δοίρίος απ ήϊο ἱπΠξγπέξος (αὶ ςοῦρις. Ο-- 
τιποίσιις αἄδο ἱΠοΙΠ165. 41 Θἶτ|5 ῃ ροτα- 

{Ἰδιοπγ γοποίδηζ, αά νίαπι πη ἤαγαπη οχοῖ- 
σεῖς ἔς οοορίτ; ΠΖιοα Ποὺ ἀὐ ΠΊΟΓΊΠῚ σΘΠ5 
τηαχίπι ἴσα! 6 ἀποοζοι. ΕἸ οπίτα,ν δὶ ἔπη- 
ἀϊτοτος, ἢ ορριὶς Αἰἰἰς φάἀπητ, ΠΎΪ ΓΙ ΠῚ 4ιαῃ- 

«19 Ξ ὁ: ἢ ΟΝ ἐξ Ἵ [4 

ταιπὰ γε ἰτατὶς δά ίοσιιπτ: ἱρῇ νετο ἐδογίμπη, Γ) ἐσ) αὖ οἱ παι]ες σφενδὸγῃ ) μείνφαγπϑρυ ὀλί- 
πο αϊάθηι ομηΠ65., Δ πτο  πΠι ΡΔΠΟΟϑΚ [15 
ΟἸΙΠῚ ἈΓΠῚΪ5. ΠΕ θ115 ΘΟΠΊΠΆΪΠ115 ΡΟ ΠΑΓΙΓ, 

σγνμεηηιὶ ΠΟΙ ΟΠ Οϑίαἰ Εἰ ππιοεῖπε. Ὁ απιπη δπιτεπὶ νἱὰ 
ἧς Ό Βαθυ]οηοπὰ ἄπ σρητορεοστοάογεταγ, (ιΡ- 
γίομο ΘΟ ΡΉγγσδς ἢ] π5 ππαίοσὶς ΡΕτγσια, αθ6- 
(υδηρε, οἰ λρραάήοοσαβ, Αταθοβ ἴῃ ροτοατᾶ το ά- 

ορίτ: ΠΖΙΟΓΕΠῚ ΟΠΊΠΙΠΠῈ ἃ ΥΠηἷ5 Ρογίας {αϊ- 
ἄετη εαυίτος ἱπΠγυχίτ,ποη ραποίογοβ ]πα- 

᾿ἀγαρίεβ Γ1]Π1Ρ 115: Πλ Ϊτοσ νΕΓῸ σαρι ΠΟΥ] 
ἐαποϑΠ!οοἷος νῃϊπθγίος ἀπ γι δεῖς. Βα γ- 
Ἰοποῖη ρεύπλασπο στππ| Θαπ ταῖιι, ΕΓ] 41 

Β᾽ ὦ Κύρε, ἴσην τὸν τε ὀρθαΐς Σιποδιδόνϊα, ἃ α 

Ἵ] ν ἄνϑσεν Ο γεῖς ποιφν 7 ὃ,τί φονΐο αὐὰ 

λουϑυες πϑοἵπαοις χαὶ τὰ ὁπῖλα,, σφενδόνας 
2, ἢ ἌΠ “ΞΘ 4λωλ 
ἐχονζας πϑρζας χελάύῳν ἔπεοϑαι. ὅτοι ὑδυ δὴ 

(αὖτ᾽ ἐποίοιωυ. Καὶ ἧρος ἢ ὡρμῶτο εκ, (ὕῥδεων, 

φρουρὰν μδν πεζεὼ καταλιητὼν “πολλζωὼ «ἱροικίωὡ, 

οὐ ῴρδεσι, Κροῖσον ὃ ἔχων » ἄγων δὲ πολλας Ι 

καξας πολλωῦν χαὶ πυτοδοιπτῶν γουμῖν. ἕ 
- λ νι “ 2.» δῇ ᾽ 
ἧχε δὲ χα! ὁ Κροισος γεγραμινᾶμα, ἔχων ἀκρι-- 

(αἷς ὅσοι οὖν ἑκοίφη ἑεῶ τῇ ἀ μκοίξη, χαὶ διδουὶ δ 
Κύρῳ τὰ γράμματα, εἰπειζῶτα, ἐφη, ἔχων, 

τ ἡ ἧς: 

Ἵ χες » ΦΧ ΝΑ ἂν ἊΨ 
τη.) 9 Κύρος ἔλεξεν" ὀηλα σὺ μϑὺ καλαῖς 

τσ “ ἘΣ ͵ 2 

ποιᾷς ὦ Κροῖσε,σδονοωνγ᾽ ἔμοιγε μδυτοι ἀζέσι 
ι ἜΡΡΝ ἈΘΟΥΣ ϊ : δ πᾷ 

τὰ χρη ίοῖ αὐγοὶ τὴ Χὺ ἐχήν αὐτὰ οὐζιοι εἰσιν ὡς- 

τ Αδορκϊοχε ἰλιρΑ ει ἐουλββ ρμε λῶν 
«“ “Ἥ μ᾽ λ Ἵ ν 
ἀμα ζᾷᾳυτα λεγῶν εδὼχε τὰ χραμματα τοις 

φίλοις ὸ Οἱς όρεσιν οὕπως εἰδῴεν ἢ: ἐχίζό- 
πων εἴτε σῶα οἰύθις ἰποδιδοῖεν, εἴτε μυ7.51ε “αὶ τὶ 
Ὁ. ὁ λυδῶν ὅς μϑὺ ἑώρα κοιλωπιζουϑύες κὺ τα 

Ν Ν -“ Ν ) Κ.1 
πλοις κγϊστωσις χὶ οἰιρκ(αυσι ὁ πλυτα πτφρωμκε-- 

4, τότε δ ὅπ 
στεὺ ζοῖς ὅπλοις" ὅς ἑωρα ἀγα ρίςως ἑπομέ- 

Ί Ἁ λ ὦ, ᾽» τῷ ͵ , “ 

γος, ας νϑι ἵπτοους αὐ παρέδωκε πἧσοις ζῖς 

“ρῶτοις συςραϊευσειμϑροις,]ὰ 5 ὀσλακατέ- 

καύσε. σφενδόνας ὃ ἡ τό τος ἡναΐκασεν ἔγρύϊας 
.“ Ν Π ἜΠ λ ΕΣ ος Ἵ 

ἔπεα.» πα ας ὃ πϑὸοόπλιος ἢ υποχήδιων 

σλνονϑμων σφενδογᾶν ἡνα[καζε μῇετάν,νομί- 

ζων το Φόπλον] δελικώτερον ἐἢ). σοὺ υϑὺ δονικώξ 
Ἰκο, γον 9, - ΕΣ 

"ὦ ὀνλή δυναμᾳ κάλᾳ δὴν ἐγθαι, ἰουρωῖς ὠφε- ὌΝ 

λὅσι στφενδονῆται παροϑ]ες" αὐ]οὶ 5. καθ εαυτὸὼς 

[ 

᾿οξομύσείοιας σὺν ὅσίλοις αἰγεμά χθις Ὡροῖ- 

ὧν ο Τὶ βαθξυλαδος,καἼεςρέψαϊο μϑὺ φρύ 

Ιας τὸς ἘχιΊη μείδνη φρυγία, κα ]εςρέψαΐ 5 

καπιπαδόχας, ὑποχφρίξις ἢ ἐποιή(ᾳ]ο αραξίως. | 

Ἴ δξωπλισε ὃ πὸ παίων πότων «ἰοσῶν υδϑὺ ἐξίαλπο 

ἱπισέας τ μον ἢ τεβακισμευρίξις, πολλὸς ὃ ἵπ- ' 

πὸς ΤΑΙ οὐχμαλωτων Χὴ πᾶσι τοῖς συμιμιο-- Ι 

χρις διέδωχε. χαὶ πσο9ς βαξυλεΐνα ἀφίκετο, ἣ 

Ὑπαμπόλλοις νϑὺ ἱστσέας ἀγών, παμπόλ- μάλα 
ΤΆ αΪτί5 οὐιτη (ο τταγ ῖς, δ ἰφουδτοσίθιις νε- Ε ες, δὲ πο εὐ λυ οβεδαε σφενδονήζας πολλὺς 

2 

πῖτ. οαπὶ ἔπη ἀϊτοσγίθιις αἰιτα Πὶ ἱΠ ΠΕ ΠΠΊΘΓΪ 5. 
Οὐυϊπησας ἰαπὶ ρα Βα γ]οποῖη οἤδοι,εχ- 
Εγοϊτα πη ΟΠ ΠΕῖη οἰγοπταντῦδιη σοη τα τ: 
1π4 οτιπ διηοὶ5., ὃζ 115, 4] ς (οοἰἰς ορ- 
Ῥοσγτιης αάδγαησ, νταπὶ ἰρίς οἰγοιπι- 
πρέξας οἵ ΡοΙξα απ πλιγος σοῃτοΠΊρἰατιις 

ΒαΡγῖο- 
"ΕΣ ΤῊ 
44", 

ἊΣ αὐαφάβμους. ἐπεὶ δὲ πσο9ς βαζυλώνγι 

ὁΚόρος, αὐξεέςησε »δὺ πὸ Ὁ ςράτθυμα 

ὄχι τί πολιν, ἔπείζῳ αὑτὸς «ἰθεήλαυνετπίω. Ἵ 

πόλιν σετεὼ τοῖς φίλοις πὲ χαὶ ὄχιχαιδίοις «δι ᾿ 
᾿ 3 ἡ Ἄυον ͵ Ὶ Ἷ 

συμμάχων" ἐπεὶ δὲ κατελεάσοιτο ζᾳ πεί-: 

Χ» ἊΣ 



ἃ φάλαϊ- 

ν- 

μι 

"ἀπιέναι ὠρῷ ὦ ἐφηχϑς ᾧ' ςραϊφύματος ᾿ 

ΠΥ ΤΟΥ Τ 

ἵγη,ἀποῖγάν παρέσκάυάσαιτὸ τίω φρατί αν) ὡσοὰ 

τὸ πόλεως. ὄξηθωνδὲ τὶς αὐτομολος εἶπεν ; ὅτί 

Ἐλιτίθεαϑαι μέλλοιεν αὐτῷ ὁπότε ἀπαγ»ι ζω 
δ᾿ ΕἸ " 3 

ςρατάυμα. κα αϑεωυδύοις γὸ, ἔφη, ἀὐζις ἁ- 
ἦ 7 ᾽ 7 ε ᾿ 

πον τείχους ἀεοϑενὴς ἐδὸκά ἐὴ ἢ φόναγξ. χα 
“" ε 2 λ λ 

σε ϑὲν ϑουυ κα τὸν ἐῶ ὅτως ἔχφν. «ἰξὶ γὸ πολὺ 

τῆρς κυκλουμϑύδς αὐαίκη ζεὼ ἐπ᾽ ὀλίγον Φ 
{ Ε Ἄς ΠῚ 

βαϑος δυέαχ ἢ φόναίία. ἀκέσας ὃνὸ Κό- 
-“ λ λῶν ὃ δὴ τὸ -“ Ν 

δος αυτα, ςας Τ᾿ μέσον αὐ φρατίας στοῦ 
- ᾽ 3 “55 «ς ͵ 

Οἷς πἷξὶ ̓ αὐτ',παρη[γήλεν ὐπὸ δ αχρϑ ἐκϑιτε- 
Ὗ: 2 ἥ ᾿ τπ 

ρωλεν τς ὁπλίζᾳς αὐα γι υοσονϊαὶ "ς φαλαί «Β 

ἕως 

“Ἀὐοιῷ ἑκα τέρωϑεν ζω ἄκρον καθ᾽ ἑαυτὸν κὺ χτ' 

Ὁ μέσον. οὕτως δἶζυ ποιοιεύτων, οἵτε μϑύοντες 

ἀθὺς ϑαρῥαλεωώτεροι ἐγίγνονῷ κι διπλα- 

σιον ὦ βαϑος γιγγόνϑμοι" οἵτ᾽ ἀπιόντες, ὠσοώ- 

τως ϑαρραλεώτεροι. ἀὐθὺς ὙΡ οὗ υϑῥοντες 

εὐτῦῶν; πσϑϑς ζοῖς πολεμίοις ἐγίγνονΐο. ἐπεὶ ἢ 

ποράσορϑυοι ἐκϑιτέρωϑεν στουλαν τὰ ἄκρῳ, 
Ψ ᾽ ͵Ἱ , «“ ᾽ 

ἔφησαν ουρφτεροι γεγμημϑροι , οἵτε ἀπελη- 

λυϑῦτες; 

ὅν; ἰᾷ τὸς ὁπιοϑεν τος γελυυ δας. α- 

να τὔ]υρϑείσης δὲ, οὕτω ὃ φαλοτίος , αὐ γκὴ 

τὸς σε τος “ξρίςοις ἘΠ) ὁ τὸς τελάυταίοις, 
οὖν μέσω ὃ τὸς καικίςους τετο σαι. ἡ δὲ, οὕτως 

ἔχξσα τάξις ἡ ωρὸς Ὁ μιοίγεος ἐδὸκ4 εὖ πα.- 
,ὔ Ν ν᾽ ΩΝ Ν ἐδ ς. γῇ ΝΣ Ὡς φὰ ἀκ} 

ρέσχευαα ζ»ἡ ρος Ιο μή Φευγήν.ὦ οἱ (πτῶσις Ὁ 

ἡ οἱ ἴσμγῆται Ὁποῦ κεράτων «μεὶ ἐγύτερον Ξ- 

γίγνογ]ο ὅ' αργρηοςἼοσόώτῳ, ὅσω ἡ φόλαγξίβα- 

θυγέρα ἐγεϊνέϊο αὐαιδὲπλε μένη. ἐπεὶ ἢ ὅτω συ- 

νεατφραδνᾧ,ἀπηεῷ ἕως μδὺ ἀξικγήτοΊα βέλη 

ἐπι ἘΔῈ νον εύϑα, ἐπέ! δὲ ἐδ, βελ γε: 
“δυονῶο, ςραφέν!ες" ὁ Ὁ μδὺ ὡρῶτον ὀλίγα. βή- 

μαΐᾳ «πϑϑϊογ]ες μεϊεξϑηνονῶο Ἐχὶ ἀασιδα,ὼ 
εἰ η λ Ἴ [4] ! ή ὦ οἷ Ί ͵ 

ἵσσινίο ρος ἰο ἴζ)ος βλέεπονίες᾽ ὁσω ἢ Ὡροσωϊε- 

ρω ἐγίγνοντο, τοσῶ δὲ μανώτερον μιετεξϑιλονῶ. 
ἘΝ} 53, ἢ » 5.7 71. » 
ἐπεί ἢ ο» τὰ ἀσφαλά ἐδόκαν Ἐ{).ξεωυξρον «- 

πιόήες ἐφ)ε χε Ἔ σκηνῶςς ἐμοντο. ἐπεὶ ὃ κα- 

Ἵεςρατοπεδούσειῖο, συνεκοίλεσεν ὁ Κύρος τὸς 

Ἐχιχαιελους,ὼ ἔλεξεν αὐδρες σύμμαχοι, τε- 

ὁεάμεϑα μόν κύκλῳ τίω πόλιν" ἐγὼ δὲ ὅπως 
ν γ ν “ ᾽ ΝΥ ΑΨ ΤΙ: λ 

λδρ αν τὶς ΤΕ χη ὅτως ἰσγυθφι Χ) ὑψηλὰ Φρος- 

μαχουϑυος ἕλοι Οέκ εϑορξν μοι δοκῶ" ὅσω δὲ 

“πλέονες αὐθρωποι -ῳ» τῇ πολῴ εἰσὶν, ἐστεί εν 
͵ » ἢ γ, 2). "2 

μιαχον) ἐξιογες, οσώτῳω αὐ θα“ῆον λήμω αὐ]ὲς 

Ε 

ΟΥ̓ τὰς ἐμιτδ96ϑεν, οἵ τ᾽ ἔμνσρ9 ΓΟ 

ΤΡ Ὲ Κα 11. 189 
εἴςξε, αὖ νήθε σορίας αδάτιοετξ βάγαβθαι: 
4αππιτγαηϑῆιρα συ! απ οχ ντρς οστοῖπισ, 
αἷτ Βαδυ]οηΐος ἰρίμιπι δάἀογίγίν οἸ]ς, “πιαπο 
οορίας αθἀιιέξαγεις οἴ7ετ. ΝᾺ ἐς πλισο ρμα- 
Ιδῆσοτα παης ἠεἰρεξξβτιθις, παῖς, να οἰῈ 
ἱπλῦεο!!]α οἵϊς : φιοά φυϊάξ ἴτα (ς Πα θα Πς, 
ταϊγ πῇ ΠΟ ογαζ, (τ ΘΠΙΠῚ ΠΊΠΓΠ1 4 Π|- 
Ρἰππὶοἰγοἀαγοπτ,ποοαῆδ εγατ ΡΠ αἰαηροπι 
Δα οχίριαπι ἀσηἤτατεπιγεάϊρί τις Ογζις 
4ααπῃ δι ἀ{ΠΠ|πτ| {τᾶς ἴῃ πη δ ἴο οχογοίτιις {πὶ 
ΟἿΠῚ [15,4 1105 ΟἰγΟΠη (ς Παρ  ατ, γα ςρί, 
νῇ σγδι!}5 ΑΓ ΠΊαταΓα ΓΑΙ τος ΑὈνιγδα; ΟΧχιίο- 

Γαΐταῖο ρῃαἰδησοτη οΧρ]οᾶτες αίγοητ ργο- 
ΡτοΥ οαπιραττοπι ἐχογοίτης, ας (ΠΡ ΠΙξογει: 
ἄοποο νεγᾶς; Εχιγογηίταϑ 4 (ς, αἴφ δά πγὸ- 
ἀϊππι ρεγιιθηίγες. [4 απ ἔλοογδτ, ται ἰἴ5, 
αυ αν  οΡδης, ποία ας ἐᾶ ἀσοςάςθατ, 
αιοά ἀιπιρ|ἰσατα ἴηι οοτ δοῖςὶ ἀξ Ππταβ: ται 
1115 χυοᾳ; σοηῇάξεία ΠπλΠΠ τοῦ αυσοθαταν, 
4πὶ αοίσοάοθαητ. Μοχ Ἔπίπὶ 11,1 {π1{1-- 
{τε θαπτ,ργορο αν Ποίεριις αθογαπτ ΟΠ 
Δατοπι ργοσγεάϊε 40 εχιγαπλϊγατος νυγ Πα: 
σοπιαχιςηι, οο ίτογε ἰαπὶ λέει ἢγηλίοτος, 
τατα 41] αοίοε ἤδγαης, ργορτοῦ δητουίογος: 
τΠΠῚ ΔΠΓΟΓΙΟΓΕ5. ρΓΟρτεῦ 605,41 ἀἴεῦρο 209 
οΟΠΤεγᾶτ. Ηος πιοάο ἐχρ]ίσατα ρμαἰᾶσο,πο- 
ςεἴϊ εἴν ρείπιος δεν]τίπιος βου ΠΠπηος εἴς; 
Ἰρπδυῆιπλος ἱπ πη ἴο σο]]ορατί:ιας ααΐ- 
ἀξ δοῖες δὲ αὐ ἀϊπιίσαη τι, ζαά ργοθ8- 
ἄλληι ξιρσᾶ ̓ π{Ἐγιιέξα οοπιπιοάς νἱ4εθαζαῦ: 
Ῥειάτεγεα οαῖτε5, ὃζ ἀγπηαταγα εἰ5,. οοΥ- 

πῖθας (επηρεῦ ἐὺ ργορίμ5 δά ἱπηρεγατογεηι 
αοςοάεβᾶτ,ηιο ΡμδΙδηχ ἀϊπιρ]ίσατα ἀεπίος 
οἰποείεθαταγ Ηοο πιοάο ρεῦ σομοζίος σοη- 
σ᾽ οθατί, ρα οτδιίπα ᾿πἀς τεοςἀεθᾶτηποτε- 
Ἰὰ ἀε πλιτο ρογυπορᾶτ. Ὁ  Ἔχεγα το γι} 
ἰξξαις ΕΠ πε, σοπιεγιογῦτσ οίδ:ας ρτπηῖ αὶ 

Π ἀςπὶ πιοάϊοος ραῆϊπις ργοστεῆι, τῇ πλιῖτα-- 
Ῥαητο!ρειπην γί, αταοῖτα σοππξεθδηῖ, » 816 
νυ πλαγαΠ ἸΠταογοπταγ. Ὁ παητο ἀπτοπη 105 

σίας ἀθίοοογοητδητο γάγιιις Ποῖ πχμυτᾶ- 

Ουνὶ [γᾶς 
Ἐφ ΕΠ 

το. Ροϊεααιαπαίῃ τατο δ] εἤς νἰ4εΡαη-. 
ταῦ, σοηίετι γοοςάςθδησ, ἀοποςσάταθοτ- 
παςιυΐα ρετιεηίγεης. Υ Ὀἱ ἴ2πὶ1Π σα Γἰ5 οὐ. ὀγνὰν δ 
(ξητ, Ογτιι5 115,4 πο5 Ορογεογοι, ΟΠ ΠΟ δτί5, 
ἀϊχίε: Ὑ τδοση, ἰοοῖ] νη σοπτοπιρί δι {{- 

Παεινάς 
Βαδγίοιἰῥ 
Υάϊ Ομ 

τατι5: αἴσιιο ἐπί ἐπι, το ρϑἕξο 4 1115 αεεο οβέμ!; 
ἄτηλος ὅζ χοο!ος ἤλπγοσ ΟρρασΠδηο τ4- 
Ρεῖς ροίπτ,νιάογα πυῖπὶ πο νἹάςοτ Ὁ πδη- 
το Διιζο πη Ρ᾽ΠΓΕ5 ΠΟΠΊΪΠΟ5 ἴῃ νεθε {Πητ, 
πυαπάο άριρπαηάττῃ πο οχοιης, τὰπ- 
τὸ οἰτίιι5 βογὶ ἀγ ϊτγοσ, νὰ ἔλτης ἴῃ ροτείξα- 
ταπὶτεάίσαηταγ. ΝΝΠΠ ἱσίταγ ΔΙ᾽ ἐπὶ Δ] τπὶ 
πιοάππι παδοτὶς, ποπὶ ποῦὶς οἰξεπάατίς; 

οοἹρίο ποδίς τος εχρασηαπάο Αἷοε ῃ (ο ποδίς {ος5 εχ ἀος εἤς 

ἡγώασι ἀλοδναμμεὶ μυή τινα ὃν ὀικον ζόπον ἔχεϊελέγψ,τότῳ πολιορκηϊένς φημ ἐξ) τὸς αἴδρας, 
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ᾧ 

' 

Αἴμνα ΕτΟΠεγίμητας ἰπαυίτ: ΗἸσοἰπε Βιιαίας ρεΓᾺ καὶ δ ὁ Χρυσαίνζαις εἴπεν' ὁ 5 ποταμὸς, ἔφη, ΩΣ , 

ι 
Ορυγίφη!αε ΕΞ Ὑπες στο Πὶ τη ἤΐδπη αἱταγ,σα 5 [αττ 4ο {τα ἍΜ: χεύφης ἼΣῈ ΕΙΝΕΤῚ εβᾶ ευχώκα εἴχων 

πμωτα ἀἰὰ ἀπο ία ᾿! ξεξζο,αἰτ 00 ἘΈΣΡ ΗΝ Ροτγατὸ τὰ ργοξοέξο,αἰτ αοθ γα, ' . ι 
ἂς τὰῃτα “106; ΡΟ ΓΙ ἀϊτας αἴτια ΕἘ, ντ πὸ πλοονὴ Ἐχὶ δύο σία; γαὶ μὰ δὲ ἜΕΠ ὁΓω 

" «ὦ 

ἄϊτιο αι άφηι ν τὶ, αἰτοῦ αἰ το ΓΙ ΤΥ ἘΠ Ὸ (μ- Ορύας, 5 βαϑος , ὡς ὅσ, αὐδύο αὐόρες ὁ ἐ- 
᾽ ὥς: ε « 

ΡΓΔα΄τιαπι εχίξαγε Ροίπητ. Οὐο πε, νι ἤιι- τΈρος ὅλ: πϑέτερου ἑσηκὼς Ὡ ὕδατος ὑαξρέ- 

αἷο ἤτ ντς οτίαπη πη Π το, 14 Π| ΓΤ  ηΪ-- δεν ὥρτετῳ ποταμῷ ἔτὶ ἰχωοοτέφᾳ ὗν: 

θι5. ΕτΟγτις: ΜΗΔ ἘΠΗΠΝ Ὁ Πα-ς,αἴτ, ΠηΪ ἷ νι 
πὐλις ἢ ἴοις τείχεσι. ὁ  Κάρρς' ζῶτα 

ΟΠτγίβησ « νἰγίθιις ποίξεϊς ροτίογα 
πλαισίῳ ν Ρ Φη, ῶ Ὁ Χρυσαῦτα, ἐ εαΐυδυ δι οστ χρείἤω τς ͵ {πητ. ἈΔΙΜΒΙΣ νεῖο πγδίτιγα “ι12ΠΊΡ ΓΙ Π.1ΠῚ : 

ξο δ [ατἰΠππια ργοίιπαάϊΠιπλαη; νοδὶς οτὶς μμεπέροις δοιυάμεως' Ἅ(ομε ὥησανδρύας δὲ τ 
ἁροηάα » ῬΓΟ Ρᾶγτο οὐ (πα; 40 ΡΑυοΙΠ1- “εὶ ὡς ταίχισα ὦ μέρος Ἷ ἑκάςου ὑμδμορύτ- ων 
τοῖς οὐ οά θιις5 νος {π Ορι5. δὶς ἰρίταν Βτῷ τάφρον ὦ ἜΡΕΕΓ τα Ὑ ν ὁ βαϑυτεέτίω, 

νηάϊᾳ; οἰγσα πλαγαση ραοία αἰ πηι γε]]- 
' ἐϊο ἃ Ππιπλίης ἱπτογια!]ο, φυαητ (πῆσετας ὅπως ὁτιελαιχίφων ὑμῶν ἢ φυλοίκων δέοι. ὅτω 

ΠιασΉΪ5 ΡΓΟΡΙΡΏΔΟΙΠ5, ἰησοητεπη ἔΟΠᾺΠῚ δὴ κύκλῳ δομεδήσεις «ἰε Ὁ τοηος, δἰπολι- 
αἰγοιτη ππγ νηαᾳ; ἐσίςτ, τοῦγα νογίας (οἱ- πῶν ἼΣ, , τύρσεσι μιγοΐλαις Ξσὸ τῷ ποταμῷ, 
Ρίος λάρεῆ. Α΄ ρτγίπιιπι Φυ ἀπ ταΓΓΟσ. ον υοσεγ ζγϑεν καὶ ἤνϑεν ζ΄. ἐς ἐνλβῶι ταβς 
Ρτορτοῦ ἤπηγεη ἐχίγποθαζ, ραϊ πηΐς ἔπη 46- Ρ ὼ θόρσος ( ἀρ 'φε᾽ 

μεγέϑη, ὁ Ὁ) αλλον τσϑϑς ἑαυτές. οὗ Ηος εἶξ, τὰς, ΠΙΆΓΙΠῚ ΠΟΙ ΠΪΠΟΓΟΓαῖ ΠΥ προτὶ 
ΠΕΣ ΜΠ Ι 1 τὸν υϑὺ πο! Ἔχε: τῷ ποτα μῶ ὠκοδὸ- Ιοπρίτἀο, Νατα Πας πιαίογεπι οτίδην η ]6- τῦῷ βοῦς μῶᾳ (9 δεάμν». : Σ ον 

σἰτα!ποπὶ οχογοίοῦς. Ρα πα νοτο, Ζυπ1Πὶ μιφ, φοίνιξιϑεμελιώσας 5 μονὴ πλεθριαίοιο' 
ΔΙΙ]αο ρΡοπάξγαο ργοπλητι, {(ατίπιπι νεἰαῖ (εἰσὶ ὃ δ μείζονεοῦ ἜΡΩΣ Ὁ μῆκος πεφυκός 

1π σι απιαεπχάήαιῃ ἱπουτπαηταν, Πα πι- πὴ ἿΣ Ν πιεζόεϑυοι ε φοίνικες ὑπὸ βαῤας 
Δαπηοάμπι ὃ απηὶ οἰ το τ]. Ηὰς αὐτῇ ΡαΙ-ς 
Ὠλὰ5 Οροτ ργοόργογοα οἱ εατ,ντ ααπη- (αϑω κυβ 151), ὡς αὖ οἱ ὄνοι οἱ χανδήλιοι, τότος 
τηαχίπηε νἱἀογεταγ ἃ ἔσο, ποάίοϊεησ, δὶ ὑπετίοᾳ πο τυἕνεκοι, ὅπω: ὀτίμόλψιςα ἐοίχϑι 
αι αά νεροῖη οὈΠΦεπάήδπιίοίε σοπηραγᾶτ: πολιορκίᾳ παρασκάαζορϑύῳ, τ ὡς εἰ ὅζο- 

: τὶ ἈΠ: Ἰ 
ντταιποτί ἤπηηεη τη ἔοι αἰ] αθογετζατ,- φιϊοιὸ ἐξ ποῖα μὸς εἰς δτάφρον, ιὴς ἘΟΡΗΒΕΙΣΝ ποτα εἰ 
Ρία5 τιγγες Ποη διογγογοῦ. Ετίαμη Πγπ]τας ἃ- δε ΜΝ Έν. 

Τὰς τατος (ρτατογγαήη ἐσοπαπιοχοίταθαι, 70 ὃς. αὐίφη ὀδλος πολλὺς πύρδς εἰς ὃ τα 
νυ υπ ρΙ υτ τη εθης ἀχε δι ει δα. ἀμφολαίδος γῆ γῆς, ὅπως ὁτιπλάςα Φυλακτης μὲ αἰθι 
Ετπας φαυϊάεπι 11 γος ἀρεθαητ Οἱ αατθπλ ρα εἶ. οἱ μϑὺ δὴ (ὐτ᾽ ἐποϊογτοΐ 5 ὦ οὐῷ Ἐπ 
ἴπτασγο ἔλθδης, οὐ Ππάτοηοπι παης ἱτεῖά6- χῳ καελίων ὃ πολιο κίας φῦ Περτὰ Ὧα- 
δῖ; ο( εἰς σοπυπιδατιι5 εἤετ σορίοἴτοῦ, , “ πο κα ἢ 

τηδάα πλεονὴ εἴκοσιν εἶ. ἀκόσας ὃ ̓Οὗτι δ 
αι. πὰ 1Π ἀΠΠῸ5 ν]σίητὶ. Ὁ πα ΟὙτα5 αυτιπι 

Δα ΠΠΠδε, ἴῃ ρατῖος ἀποάςφοϊηγ οχογοῖτῇ 41- Κῴος, Ὁ φράτευμαι κατειφ γῳ δωδεέχᾳ μέρη, 
ταἰΐτ, γε ραγς φαα 6 τ ν πιιπὶ Πηϊ πιο πέδη Ὁ) ὡς μῆνα Ὁ ογιαιΐν ἔκχεον ὦ “μέρος Φυλαίξοι. 
ἱπεχουθιῖς εΠοτ. ΟαΡιις ἰτοτα πὶ ἃυα1τ|5, οἱ σ᾽ αὖ βαξυλώγιοι, ἀκέσανιες ζεῦτα, πολὺ 
τπλαΐτο δείαπι ΒΑΡΎ] ΟΠ!) πιασὶς ᾿γγ Φεθαηΐ, 5) “ Ὁ "αν ὟΝ 

πε ποθ ἔτι μόνλον κα εγων,ἐννοώνϑιοι εἰ σφας Φρυ- μληοντ 
Αἱ, τάν, (αἱ σορ!τατοπείθοι τ, ΡΗγυσοβ αοἾ γοῖος, ναόν φόως ἄλλ ἐρν κὰ ; Μ᾿ 

ὃζ Αταῦες, ὃζ (ἀρραάοςες Ππταγος σοηττα 269 Ὁ λύχιοι ὁ αραΐθιοι Ὁ κατεπα δῦχαι Φυ- το 
(εἴη ἐχοηθηδες 4105 ΟΠΠ65 ὩΥΡ γα σαηταΣ λαξοιεν, ἃς σφίσιν οὐομεεζον πα ας εὐνϑνεςε: ἡ 
ΔΠΙΠΊΪς αγρα (δ πηαοὶς οἵ Βα Ποιιο 15,412 Πὶ ρϑ9 ἐξ)" ἢ ἴσαις. κα ὶ αἱ ἱμδυπαφροιηδηὸ ὁρωρυς- 
ετρα Ρογίᾳς. Αοέοηᾷα χαΐϊάοπι ἰα πὶ αέξα ἐς: "μ ἐπὴ δὰ, ΓΞ Κῦρος, ΠΡΌ Ἢ ἑρρ Δ ΩΝ ὃ ε ̓ 
ταῦτ, Οὐσιις νείο {απ δι ἀ{Π{πε. σε] τα- 
τὶ Βαθγίοπο ξοίξιιπη φιοπηάαηι οἰ πιο αὶ πίω οὐ βαξυλαδην; τος ἐῤ,ὦ ΤΠ ἡ πα ες βα- ς Ἶ, Ξ 
αἴεπι, 4πὸ Βαρυϊοπὶ) οπηπο5 ποΐξξς τοῖα Ουλώνιοι δλΐωυ τω νύκτα πίνϑσι ὀκωμάξι- (ὦ, 
Ροτατοθητ ὃζ σοΠγείλγΠ ΙΓ: 4 ΔΠΊΡΓΙΠΊΙ1Π1 σιν, ον ζουύτη ἸΡΤΩ τάχιςα σεευεσχότασε, Ἀδ.- 
60 ἴδ ταποῦτα λοσοΠηῆοδης, τηασηα ΠΟΥ: ΕἾ Οὼν πολλοὶ αὐ! ὑποὶς; αἰεξύμίοσε φοΣ 

[Δ] 1π|π| ἘΡΕΕΤ ἘΠ ΤΤ Υς ξοἤδλτειπιο- ᾳε ὑΚοΝ ὙΡΈΚΌΝΕΞΑΟῚ 

{πϊὰ νογίτις απηποτη ἀρογαῖτ. Ηος Ζαππιξα- ἐνόλώ ον ΤΑ Ὅν μλύίον τερτες 
ἐξῇ οἤοε, αηπα ποέξι ἴῃ ἕο Πὰς πταπαθθαῖ, ὃζ ὧν ὕϑωρ Χῷ ̓ς: ὁ πείφρους ἐχώρᾳ οὐ τῇ νυκτὶ 

ΔΙποιΙς τι} ροσ νυ δοπητοπάοης, Ποπιίπῖ-. ἡ 5 δζκ Ὁ πόλεως ἴ' ποταμιϑ ὁδὸς πορεύσιμος ᾿ Ἵ 
δες ΡΟΥΠΊ ΘΔ ὈΙΠ5 εἴς φορίς αν] ἐς Παπλ1-- παρ τναε ἐβραδινοθ  ξυοῖβν ΣΙΝ 

ΠΟ Ποσπῖοσο εἰ Πποοο ποι, ΡουΠοἰς Ογγὶις » , " εἐψμν ͵ ἐπορσεζώετο , παρηγγυήσεν ο Κυρος πῦρσαις. 

χλιαῤ- 



ἥἽ 

ΗΙΦ ΤΌΚΑ. ΤΙΒΕΒ ΥἱΙ 
Α δε ρεάϊτιπι ὃς ἐχαίτγαην ἐγ διιηῖς ἱπηρείατ; ᾿γιλιαξηθις χαὶ πεζων ὼ ἑπαίων, εἰς δυο ἄρον- 

ἂς τίω χιλιοχ παρέναι τῦϑ9ς αὐτὸν, “ὅς 

ΘἿ ἄλλους συμμάχοις κατ᾿ οὐρᾷν “ὅτων Ξ 

πεοϑαι ἡ κσϑϑεϑεν τεταγμένοις. οἱ μϑὺ δὴ 
ἐψ μαῖν ΠΡλς ͵ ΕΝ ἘΞ Ὁ 

παρησαν" ὁ δὲ, καταξζι(ξώσες εἰς Ὁ ἔγρον τὸ 

ποταμοί τὸς αἰ πονρέᾷς καὶ πεζοις χαὶ ἱωσ- 

πέας, ἐκέλδυσε σκέψαοϑεῳ εἰ πορδύσιμον 

εἴη ὃ ἔδαφος τῷ ποταμιού. ἐπεὶ δὲ ἀπήγίει- 

λαν, ὅτι πορδύσιμιον εἴη, εὐζοῦ δὴ συϊκαλέ- 

σας τὸς ἡγεμόνας ΤῊ πεζαΐν ὼ ΤΥ ὑπαίων, 
τα δι" 

ἡμῶν τ ϑαχεχώρηχε ὁ εἰς τίω πόλιν ὁδού ἡ μῆς 
ἡϑαῤῥοιοῦτες εἰσίωδυ, [μυδὲν φο(ούκϑμοι 

ἈΚ εἴσω, οὐνούμδινοι στι ὅτοι, ἐφ᾿ οἱξ νων πορᾶ- 

συίθα, ἐκᾷνοί εἰσιν ὃς ἡμής ὃ συμ καίηϑις ωρὸς 
ἡ ͵ 

ἑαυτοῖς ἔγονζᾳς,ὺ ἐχρηλροϑζᾷς ἁπὸμίᾷς, ἃ νή- 

Φονζᾳς "ἡ ὀξωπλισμενδς, ὃ στευτεταγμμένες 

ὅμιν οὐικῶμϑι" νωῦ δ᾽ ἐπ᾿ ἀὐζις ἡ ἴωμϑυ, ον ᾧ 
πολλοὶ νϑν αὐτῶν καϑεύδοισι, πολλοὶ δ᾽, αὖ- 

ΤῊ μεϑύοισι, πόύτες δὲ ἀσεεώτακτοι εἰσίν. 

ὕτὸμ δὲ ν᾿ὸ αἰοϑααντοι ἡμας ἔ,δὸν ονζς. πολὺ 

εὖ ἔτι κῴλλον ἥγωων ἀγρόοι ἔσονται ̓  αἰ πυὸ τῷ 

Οὐ πεπληηθαι. εἰ δὲ τίς τῦτο οὐνοάτωι, ὃ δὴ 

λέγεται φοζερὸν ε) τοῖς εἰς πόλιν εἰσιᾶσι. μιῇ 

Ὄχι τὰ τέγη αναξαντες βαάλωσιν ἔνϑεν χαὶ ἐν- 

θεν, τοῦτο κώλιςα ϑαιρῥάτε. ζῶ ὦ αὐαξαὖσι τι- 

γὲς Ἐχὶ Ὅὲ οἰκίας, ἔχουϑιν σύμμαχον [λεὸν 

ἘΞ ΉΖεςον. ἀὐφλ ἐκτα ὃ τὰ ἀσϑϑθυροι αὐὙ, 

Φοίνικος μϑὺ αἱ ϑύραι σπετοιὴ υϑίαι ασφϑλτῳ 
ἢ 

ἢ αἰτοσεκχαυματι χε; δισμέναι. ἡμᾷς δ) αὖ 

ἔλεξε τοιάδε' Ανδδες φίλοι, ὁ μϑὺ ποταμὸς Β 

Ε 

1οἱ 

δριά (ες λάεῆςητ, δὲ ΠΏ1Π}ς πος ἰη δίπος ἐχΞ 
Ρἰἰσάτος Πῶσ] ἀποογοηζ: γο 4] (δ οἰ} Πο 8 
ἁἴοῖρο (διοαπογεηταν, ἐπ γα Ε απο πηδά- 
ΠλΟά πὶ ρτῖι5. Ετ ΗΙ φυϊ δ φἠεγαητ, υπι 
Οὐγγιβ Ίη Πιιπλίἰς ραγτθηι Ποσάση {|5 α(- 
Ρατίτογίθας., ταηὶ ρα τίθιι5, ΦαΑπι ΟΖ Ετ1-: 
Ὀτια πη πη 115, ΧΡ ογαγο [πΠΠταηναήατη ἢτι- 
ΠΛ] 5 Ρογπλοαγὶ ροῆςε. ΡοΠεδαιᾶ ΠῚ ΡΟΙ: 
(ς Ρουγπηςαγί το ΠιιΠ ΑΓ Πτ, τιΠῈ νο το ροα1- 
τι πὴ σαϊτασιο ἀποῖδθις σοπσσατίς, Παΐ τς 
πιοάϊ νογθὶς δά θοὸς εἰξ νίμς : ΕἸ πηοπ ποσοῦ 
ΠΟΌ 5,4 ΠΊ]ςϊ, νίδπλῖη νγθε πη σοποεῆπε. [τὰ-- 
ἄπ ριαίςητίδιις δη τ ἷς ἸΏρτο ἀ Ἰαπημγ Ἰῃ 
γιθοπὶ, ΠΙΠΠ](5 πχοτααπηιις : ((α σορΊτοιηιις 
ἴνοβ, φιος φάστγείΠιγί πιιπο (ππλιι5. οοσ ἄς ΠῚ 
εἴτε; 4ιιο5 δὲ αίοοϊϊς ἰπγιιέξος, ὃς οπηπος 

νἱρ! ] αητο5, δ (ο γῖοσ, ὃς ἀγηγάτος, δέ ἰῃ αοία: 
ἀπ ροίτος ντοίπλιι5. [πὰ νοῦ αἀπιογία οος 
τε ἀϊ Πγ115, 4110 το ρΟΓα τη] εἰ σουιπὶ ἄοτ- 
ταΐπητ, τ] (ἀπε ετ)., νηϊαοτῇ Πα 1105 1π 
οΓΙΠ 65 ἀϊροίεί. Ρο[ εαηιιαπιδθτοπ δ η- 
(ετίητ., οτίαιη πος ἰητας οἤδ ; τππϊτο ΤηΔΡ 5. 
4.4Π| πᾶς, ν ἔτι: ΠΕ} ἔαταγὶ (πητ, ἡ ἐχα- 
ὨΙπηατὶ ετιιπτ, Ατῇ Πποςὶπ τηοητεπ αἰ σαὶ 
νεηϊτ, ιοά ἔοσταγ εἢτ ἔουπα 480 }18 νεθε τὺ 
1πτγαπτίθιις, πο τοέξς ἢΠ1 σοπίσεηῇς πὸ 
1ηἀ6 το] ῃ ΠῸ5 σοη οίδητ: [4 ἰρίππη πγαχ’- 
πα νοδὶς αηΐπιος αἠἄατ. ΝΝΔηγ ἢ 4] σοη- 
(ςεπἀςπτααε5, ορίτυ]λτοῦ πος εἰς 1) οιι5, 
γι ]οαπῃς. Ετ ἀπτοογαπῃ νο Π] θ 1 ογοηγα- 
τι ἔλοΙ]Π14. ΝΔΠι Ἰδῃιια ρα τη ατιΠῈ α πη τουίἃ 
ξαὈτίςατα (πητ, δ, δἰταπγίης ἐπ πτιπιιπέξα, 
υοα ἰρηοπῃ δος σοποῖρίτ. ΝΟ 5 διιτε πὶ 
ὃ ἔλοοϑ Ρ᾿ αγἱπγα ππτ, ας ησξηϑ ἱποςπά - 
11Π| Οἶτο ρατίςητ; δ σορία ρἱοἰδ5 ἃς ξπρρα;, 
ατιδ οἴτο Πηαρ Π4Π| ἢ πη ΠγΔΠὴ ο]οΙτ. Οτὸ 

πολλώὼ δαδα ἔχονϑυ ̓ ἡζαχὺ πολὺ πῦρτέ- Π ἤει, νενεὶ ςεϊοτίτεν ποςεῆς τ πος ΑΡ παϊ- 

ξεται, πολλζωὺ δὲ πίτταν (αὶ ς ὑπατίον, ἃ τὰ . 
᾿ ͵ ψ Υ̓́, 

ε καλέ. πολλζω ᾧλογα ὡςτεναγ- 

κῶω εἰ ἢ φάυγήν ζαχὺ Τ τὸς εἰπὸ τ οἱ- 

χιων, ἤζαχὺ καταχεκαύοϑαι. δνλ ἄγετε, 

λαμθανετεῦπλα' ἡγήσομαι δὲ ἐγὼ στεὺ τοῖς 

θεοῖς. ὑμής σ᾽, ἔφη, ὦ Γαδῶτα χαὶ Γωζρύα, 

δείκγυτε Καὶ ὁδουφ' ἴξε Ὑ. ὁτθυ δὲ αὐτὸς γε- 

κτος γω θα, τίω ζαχίφην ἀγετεδχιτὰ βασιλεία. 
λ ΟὟ. ε αν ͵ ᾽κ 

τῶι μζωυ, ἔφασαν οἱ αμφὶ τ΄ Γωξρύαν, συξεὲν 

ΡΕῚ 
εὐπις 

εἴν ϑαυ- 
»»“ἢν, εν» ΤΕ γ 
ᾧ ἄχλ. λω αἱ τῷ βασιλείου. ὡς ἐν κώμω ἘΚ δυκφ γὼ 
« ω δε ,.[ “ Ε “ ΩΣ ᾿ -» Ἷ Β«. πόλις πᾶσα 1) τῆδὲ πὴ νυκτί. Φυλακῇ υϑὼ 

τοι ποϑὸ τῆν" πωλιαΐ, ἐἠάσξί, ἴα. ἔς] "ὃ αμεὶ 

ν᾽" 3 , λ Δ, 9} ε , 
αν. εἰ Ἂ : ὲ Τ εἰν θαυμα ςόν. χαὶ ὝΡ ακλειςοι αἱ πῦ- Ἑ 

δι αιδισεγε, να] σεϊογίτεγ ἐχυτγί. Υ ογα πὶ 
ἀρίτο, αγπτα σαρίτο; [115 ἐαυϊάο πὶ {ππδῃτῖ- 

Ῥιις ργαῖθο.  οβ διε δάσια ὃς αοΡιγα, 
ἀεπιοηίγατς, ΠΟ 5 ἐπα γαὰ απ ν ΟΡ 5 εὰ 
σορσηίτα Ππτ: δέ ν ΒΓ 18 [Πτιῖς ΟΓΙ ΠΊ115, 4114 Π1- 
ΡΓπι πὶ δα γοσίαιη ἀποῖτο. Αὐχαηὶ, αἰε δαηΐ 
111, φυϊαγαπεοῦ αοῦεγα, ποη πγίγιπη ἤϊε- 
τίς, 11 χαϊάοιη ΠΕ ρογτα ἱρῆις γορία ο]αἰι- 
ᾳ πητ. τς επὶπὶ τοῖὰᾷ νά ςῖαν ἢᾶς πο- 
ἔζε σοπιείριϊοπὶ εἴϊς ἰητοητα. 56 4 π οχοι- 
ἱᾶς ταπιθη δῆτα γοσία ροτῖδϑ ἱποϊ ἀείηιι5, 
αιποά σα (οτηρογηίς σο]]οσεηταγ ΝΌΠ πε- 
σἸσοηάα τος εἰΈ, αἷς σγτιις,, ἰο εὐπάιΠι, 
νῖ ἡιαπηΠΊαχ πιο ἱπηράγατος ΟΠ ἘΠ ἤδΠηι15: 
Οὐκ αι εἴςης ἀἰξξα, ροεγσοθαπε. 5] Ζαΐ 
εἰ οὐδ αἱδπ) νο Γοητ, ραγεῖπι σα ρου θδηῦ, 

» ἌΠΡΕ, ᾽ Ἑ ᾽ 3.),, ξ 2 Ἵ ς 

τεταγμένη. Οζνι μὰ ἀμελῷν δέοι. ἐΦη ο Κύρος, δ ένα, ἵνα ἀνἰβασκάύες ως μάλιςα δᾶζως- 
ὶ ΕΣ ᾿ “ »»ε, ᾽ “«“.᾿7᾽ Σ ς Ἅ, 2 Ἷ 

᾽ μϑν τὸς αγόγαφ. ἐπεὶ ὃ ζοῦτα ἐρρηγη,ἐπορεύογτο. ᾿) ὠπὸντωντῶν οἱ νϑι οὐστεθγησκον ποηονδυοι, 
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Βαῦγίο οἰαπιότοπι οἄοθαητ. (πηι 5 ὃς οθτγα- 

πεπὶ ογ- ἢ] Οατηογος εἄθρδης εοίάεπι., νοΐας ρῇ 
ἀπ οηα ἥποαις σοπιοίαεϊοηιιπι (οο]}. δῖπλα! ροῦ- 
φαίνετο σΟΉΟ5., 4118 σα] ογγίπης ργοσγοα! ροτογδῃῦ, 
κα θα᾿ αἀτορίαμῃ ρογιςηίπης, ΕτΗἰ φαίάςπ αο- 

ἢ βονίατου- Ὀτγα ἀδάδτς 5 Δ Πππ εξ], ροτταϑ γοσὶς οἶδιι- 
μαμ, (ςςἸῃποηίπητ: Ζυΐ νοτο δάἀπιοτίαβ τοσία οα- 

Ποάες ἴτε τα ιογαησ, γαπητίη εος δά 1- 
σῃσπι [που] Πτιιπὶ ροταητοβ, [ξατὶπιᾳ; Πο- 
{ῈΠ|1 οὐτπὶ εἰσ τοῖο ἀσπητ. Οτἴο διιτοπι οἷα- 
τηοτὸ ἂς {Ἐγορῖτα, 4ιπ1η11}. 7 ογαητ Πτι15, 

τα πλαϊτιπι (6 Πτιγθητ, δὲ ̓ Πέριοἱ γοχ ἰαθεγοῖ, Β 
απ πὰ οἤτοττεῖ: αρεγτίς Δ αα ροτεῖβ,ἔο-- 
τὰς ργοσαγιπης. Εδὰς Ζαπτη ρατοξαξζας ατ 
ἀλταὶϊ σοπίρίςεγεητ, ἰγγιθιης; ὃ ΠΠ05 γαγίας 
ξασίοητας ἰπτίο (Ἐ αὶ, ας ἔστ εητοβ,α γα- 
βεπηδοσο πηι: εἰμ η 416 ἴάτη εγεέξιμπη οἰ 
δοίπαςα., 4π6πὶ {Ἐπὶ ξξα τα τοποῦαῖ., ἱππε- 
πἴπης. Ηαπο δάαδταιϊ ὃς (οῦτγ δὶ παιτη6- 
τὸ Ρίαιγος ορρυίπιιησ, ἰπτουίς ἐἘ]ς Ἔτίαπι 15, 
Ζαϊτερὶ φάἀσγαητ,ας ραγτίπη ΔΙ 4 Οδ οἰ 6- 
θα, ρατγεὶπι ἔαρ ρθφητ, ραγεὶπι (δ ιοιιπη- 
αδτο ροζούαησ, τας δαητιγ. (Ογτι5 αι τ6 ΠῈ 
οοἴογτας Θααίτιτη ρα νἱας ραἤτιη ΑἸ Πγϊτ- 
τεθασ, εὐΐσεης, ντ ι Ππο5 Ἔχίγα ἄοιηος ἰπΠ- 
πεηΐγεητ, οσοίἀογοητιας 15, αϊ φάπις ἰπ 
παῖρις εἤςης, ρεῦ δγγίαοα ᾿ἰηστα ροΓῖτος 
ἀςπιιητίανϊ ργαοηΐο ἱπ{Πτ, ντίητας πχαπο- 
τϑητ. Ὁ 06 {1 45 ἔοτὶς ἀθργς πεηογοιοτ, 
ΘαΠῈ πλοττο Πλι τα Πἀππη.. Ετ ἢ υάσπι ἢς 
εχίεχιοθδτιν. (ἀλάατας διιτοπη ὃς ο Γγα5 
ἄτην δοοοῆηΠεης, [θοὸς ρτίπηιπ νοποια- 
τ πητ, φποά 46 ἱπιρίο τοσα ρα πὰς {ππηΠ|- 
ίςητ: ἀοιη ας πιαητις ὃς ρεαες5 Ογτί ἀσοίοι!- 
Ιαμιν Ζ]Πν τᾶ σαι το ἤτη] ὃς Ιαστα- 
τηδϑβ σορίοίς ργοξιπάεγοησ, ὃς ἰατιοῖς ἤσπα 
“ἄατεητ. Ροιξοαχααπι ΠΠυχίῆδε, ἂς ἔοηπ [9 σιλέα,, ἔπείζᾳ δὲ Κύρου κατεφίλειω χαὶ 
(φησ 11, φιΐ ατοοσ απο θαητ, ταπὶ ντθεπῃ οἴ 
{ς σαρτδπι, τ πῇ γεσαπη ΟσοἰΠΠ}; ἀγοο5 οἴ- 
ἴατα τγαάτιησ. Οὐγτιιδ δας (ξαι πη οσσιραῖ, ἃς 

ΡτΓαπἀϊογαπι πηασ γος οἰπὶ ργα ἢ άιαγιῖς 
1115 ἱπηπγίττις. Μοιτιιος ερε!επάϊ ροτο- 
{ξάτοτη ργορί παι ἔλοῖτ, ὃς ργάσοπος ργο- 
οἰαπιαῖς ἱαθοῖ,, γε οσηηο5 ΒΑὈγ]ΟηΙ) ἀγηλα 
ἀεξεεγεης. [η χιδουτηηιονογο ἄοπιο ἂὐ- 
τὴ ἀσργοποηογοητζιγ, ἰῃ οα ἀοπιποίαρᾶς 
ομηηίθιις οδ πιογίςπάμπ). Ετ 1Π1 Ζαυί οπὶ 
δὴ ἀσροιταθαητ, 1’ (γι [ἢ ἀγσοϑ ἰτη- 
Ῥοίαϊτ; νε ἰῃ ρύοπιι εἤξης, ἢ φιδηάο εἰς 
οἤςεντεπάμπν. Οα: νδὶ ρεγαξεα βιογιητ, 
Ρτίπγι πη ἄγος ΠΙτὶς Μαρὶς, χαΐα θεὸ ςα- 
Ρῖα ντὸϑ εἴἴδε, ἰΠπτ; νὰ 415 ργιπλϊτία: πγὰ- 
παδίάταπν, ὃζ ἔλπα (ο]]!ρογοησαγ. Ροίξοα 

ΓΟ σχον, ὁμϑὺ, ποδοδαλλόμϑμοςτι, ὁ δὲ, φά- 

Ε ποφέρᾳν πὸϑετασπλα βαξυλωι πο σπϑ 5 

ΧΕ ΝΟ ΡΜΗ͂Ι ΜΠ ΒΕ ΑΘ ΕῚΊ 
Ξ . . ἘΔ Ι »7)- 355)},. 3 

αττὶπι τοῖο ψιοί Ππὰ ἔπριοραης., ραγτῖπῃ οἱ σὺ ἐφάνορν παλιν εἴσω, οἱ σ᾽ ἐξοων,. οἱ σὲ 

εἰμφὶ τ’ Γωξρύα» σζευεξόων ἀΐζις, ὡς κω-. 
3 3᾽ ! ἶι4 κννν γὸς 

ματςαὶ ὄντες χαὶ αἰὐΐόι. χαὶ ἰόντες ἡ ἐδγέύαντο 
ς ᾿  ζαΣ 7 οἷ ᾿ 
ὠςζαχιςα; «ὐϑὰ τοῖς βασιλείοις ἐγήϑοντο. χα 

Ω ) ι ἢ ΄σ᾽ 

οἱ νμϑὲὺ σε τῷ Γωξρύα χα Γαδῶτα τεΐῳ- 

μένοι χεχλιεἰσμκένας ἀ οίσχοισι ς πύλας 
-“ ε 3.6 Ὶ 

τῷ βασιλείου" οἱ δ᾽͵ ἔχε τς φύλαχας ζᾳ- 
ἌΡ ᾽ ͵ χο , ἢ 

ὥϑεντες ἐπειασιόγοισιν αἀὐζις πίνοισι τσϑὸς 

φώς πολὺ 5 χαὶ ἀὐϑὺς ὡς πολέμιοι ἐγεαΐντο ; 

αἰὐδις. ὡς δὲ κρ «υγὴ καὶ κτύπος ἐγίγνετο, αἢ- 

αϑόνθυοι οἱ ἔγδὸν τῷ ϑορύξου, κελό σαντος τῷ “ὦ 
͵ ͵ τ ΄Ἣ-υ- -Ὰ »" ᾽ ᾽ 

βασιλέως σκέψααἶ τί εἴη Ὁ ποραγίκώ, ον- 

ϑέοισι τινὲς αὐοίξωντες ζὰς πύλας. οἱ δ΄ ἀμ- 

φὶ Τ' Γαδωτὸμ ὡς εἶδον ζᾷς πώλας χαλω- 

σας, εἰςπιπό)ουσι,, χαὶ τοῖς παλιν φάυγρεσιν ἐπισίς 
27 3 Ε “ πῇ] οἷσί, 

εἴσω ἐφεποόμϑμοι,, χαὶ “παίοντες ἀφικγοιῶπω 
λ Ν Ἵ Δ] ε ͵ ΓΙΆΟῚ ᾿ 

αὐδ99 τ' βασιλέα,, χα δὴ ἐφηκϑτα αὐτὸν χα 
᾽ Νὰ παν Ξ. ᾽ ͵ ΡΨ κ ᾿ 

Τἐσσασμένον ον εἰ γγέν οὐχενακζευ ἀφ δισχοισι ἤπ 
.-“- ᾿ ͵ νον 

πϑτον μδ οἱ σειὼ Γα δώτα χαὶ Γωζρυα πολ. 

οὶ ἐχφοϑιῶτο. χαὶ οἱ στεὺ αἰπτῳ δὲ ἀπέϑυν- 

ΦΕι ΠΡΙΣ ὰν Χ1 χοῦ ον 
δὲ Κύρος διέπεμπε ζᾷςΣ τὺν ἱπαίων ζαξεις 

χτὶ ἜΣ ὁδὸις. χαὶ πσδοάπεν οἱἷξ »ϑὺ ἔξω λαμ- 

(αϑοιεν καταχαίνάν, τὸς σἹ, οὐ ταῖς οἰκίας κη- 

ρύηειν τὸς συειςὶ ὄχιςα υϑύοις Εἰ δὸν νϑμειν" 

εἰ δὲ τῖς ἔξω λυφθκίη, ὅτι ϑαινατώσσοιτο. οἱ 

μϑὺ δὴ ζαῶτα ἐποίοιω. Γαδαΐζῶς δὲ χα Γω- 

(ρύας ἤκογ" χαὶ ϑεόις «ϑὺ τοῦ ϑτον αυρϑςεχώ- 

γοιου, ὃτί, τετίφρηνδίοι ἦσαιν “" αὐόσιον βα- 

χεῖδοις χαὶ πύδεις, πολλὰ δακρύοντες ἅμα 

γχράχαὶ ἀὐφραινόρϑροι. ἐπεὶ δὲ ἡ μέξοι ἐγέ- 

γετο χαὶ ἡαϑονΐο οἱ ἀξ ἄκρας ἔχοντες ἑαλωκᾷ 

αὐ τετίω πόλιν, χαὶ Τ' βασιλέα. τεϑνηχϑτα, 

το ϑαδιδδασι χαὶ ζῷς ἀχρας. ὁ δὲ Κύρος ας 
αϑὺ ἄκρας ἀὐθὺς παρελοίμβανε, χαὶ φρφυ- 

͵ λ λ λ᾿ Ἷ 3! 

δφρχας τὲ χα ᾧρξρους εἰς ζᾳυζᾷς αγέπεμιπε" 
λ “ ͵ » “ν “ὦ. "Φ 

τός ἢ τεθγηχόζᾷς [9 ωῆφ ἈΤ ἐφῆχε Ὁϊς τρος- «γῆχι 
,ὕ γῇ ͵ ͵ Φι ἢ ᾽ 

ἡχέσι. τς ὃ κηρυχας κυρ] φν οκέλάυσεν, ἐ- 
εἰ 

Τλφφϑησοιῷ ὅσλα οὐ οἰκία, ρον χϑράςον ὡς ΕΝ Ι 

πόύτες οἱ ἔνδὸν οἰ ποϑοινοιῦτω, οἱ νϑὺ δὴ ἀὐστε- ᾧ ὑπὴ οὐδ | 
οἰκιῶν Ὶ 

Φερον" ὁ 3 Κύρος ζῶτα »ϑὺ εἰς ἄς ἄχῥας Ἀα-. πτρϑηγ τ ] 

ὁετεΐο, ὡς εἴη ἕτοιμκα εἰτι ποτὲ δέοι ̓γεῆα. ἐπεὶ ὃ ζαῦτ᾽ ἐπεπορακΐρ, σοζτον μϑρ τὸς μοίορυς μνν 
καλέσοις, ὡς δὸρ υαλωπϑ Ὁ πόλεως ϑσης,αἰκροϑίνια, Οἱ ςϑκοῖς κα) )ενϑμη ἐκέλευσεν ὠϊζελάν. οὐχ, τά- 

δῚ 
τοῦ 
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ἣπ ὃ ὺ ΑΕ διεδι δα ὶ αῤχήα σϑτοις, ὅς -εὖρ ἃ τὰπι αἰ ὰς ἀοπιος, τῦ ρτϊποίρῦ σ᾽ ἀϊΉοἰα ἀἰ- 
«ἢ 

χοινωνὰς ογόμιζε τῶν καἸαπεωρα μένων. ξἼω 
διέγφνϑυ, ὡςαἷῷ ἐδεδυκΊο, τὰ χρατιςα Ἴοῖς αρί- 

ςοις.εἰ δεΊις οἰοίο μφον ἔχφν, δὲ δούσκᾳν χωροςιόν- 

Ἴ1α ἐχέλευε. Ὡρούπε 3, βαξυλωνίας μδὺ Ἂ γῆν 

ἐργώζεαζ, ἢ τὸς δασμᾶς δἰ ποφέρν, ὁ δε φ.- 
πα φήότῳς οἷς ἕκα τοι αὐ ἐδὶ ὑθηφ “πῷσας 5, 

ἢ τὸς χοινωνϑγϊας ΕΣ συμιφίγων ὅσοι υϑύφν 

ἡρϑ ϊο παρ αὐτὼ, ὡς δεασοϊας ὧν ἔλαΐξον Ὡροὴ- 

οϑρέυε σζκλέϊειχ. ἐκ: ἢ τῳ ἐπιθυμδμο κῦρος 

δὴ κα]ασκευασαα ῖ ἡ αὐὐὸς ὡς βασιλᾷηγ4- 

7. Ὡρέπν, ἔδοξεν αὐῷ ἡ“ τὸ σύν νη φίλωνίνω- 

ὄριφού- μή ποιῆσαι, ὡς ὁτιήκισα αἰεπιφϑόνως «σϑύιὸς 

ὼς τεῦ σεμνὸς Φαμείη. ὧδε ὅν ἐμχϑμάτο τῦτο. 

ἁμαηὴ ἡμέρᾳ, ςὰς, ὁπ ἐδὺκ4 ἐπτιτήδιάον ἐὴ), 

«ροςεδέχεϊο τ Τ βελο μϑυονλέγφ,ὸ Ἔποχρι- 

᾽ ὀκϑρος αὶ ἀπέπεμπεν. οἱ δ᾽ αὐϑρωποι,ὦ ὡς ἐνωξ 

ὅτί Ἔ  εΐα, ἦχον ἀκμή γόμοι Ὁ πλῆϑος. τ 

ὠθευϑίων εἴρια 5 Ὡρος θήν, εν γϑρης πολλὴ ὼ 

ππρρείε- Ίες, 1 ωροφηεξ, ὁπότε δὲ τίς Ὁ φίλων διωσώ- 

σι. ϑροςτ' ὁ γ λον Ὡροφαρείη, ροἠείνων ἢ ΚΕΝ 

Ἔ χέρα Ὡροςήγεΐο ἀὐύθυς,χαὶ δ᾽ "Σ: ἔλελυ. αν 

δδες φίλοι, αἰδευϑύέϊε ἕως τ’ ἀρλθιδωνος 

θα, ἔπάτα 5. καθ᾿ ἡσυχίαν συγί[ενησοκῖθα. οἱ 

αϑὺ δὴ φίλοι αἰθεένϑωον, ὁ δ΄ ὅχλος πλείων 
[ὸ πλείων κέπερρᾳ, ἢ ἕως παρέφϑασεν ἑασέ- 

ρᾶ “υουδύη ρὸν τοῖς φίλοις αὐνῇ λολαῖσαι ) 

συγ[ενέοζ. ὅτω δὴ κῦρος λέγφ Φξα, ἐφυ,ὦ 

᾿αὔδρες, γε δὼ  χσιρὸς φφελυνζεδαι, αὐειογ ἢ 
ΝΡ, 

4 ν 
ὡςτεε- 

φϑασεν 

ες 

λεηϑέιναι. ἀκεσοαγεςαὔτα οἱ φίλοι, ἀσκᾶυοι 

ἐϑτω ὠγρνο ἰπολεούήες, δίκην δ εδωχότες  Ὀσὸ παν- 

Ἴων ΤῊ αναίκᾳιων. χα) τότε υδϑὺ ὅτως ὀκοιμή- 

θηᾷ. τῇ δ᾽ ὑςεραία ὁ μϑὺ κῶρος παρῆν εἰς Ὁ αὖ- 

τὸ χωρίον. αὐ, ϑοφπτων δ πολὺ πλέον σλῆϑος 

αὐξ φσικᾳ βουλομδυων ασεϑειέναι » χαὶ πολὺ 

“ρότερον ἢ οἱ φίλοι παρης ὁ ὃν Κύρος αδριφη- 

σαρϑιος ἢ ξυζοφόρων αὐσῶν χύχλιον μέγϑρ, 

εἶπε μηδένα παριέναι ἢ ἢ τὸς φίλους πὲ χαὶ αΡ- 

ζ ) συγῆλϑον αἱ αἰὐζι, ἔλεξεν ὁ ο Κύρος αἰὐθις ποιαί δὲ’ 

Ανόρες φίλοι χαὶ σύμμαιχοι, ζἰς μϑυ λοῖς ἐ- 
δὲ ΕἸ) 

δενανεηριμδυ μέμα α χ,Ὁ μὴ ἐχὶ μένοι ἕ- 
δὲ “πόρτα δι σα ἀχό ᾶθα, καταπετοραχέϊαι. 

͵ φ᾿ «ἡ - ες «9 Ἷ, ͵ὕ 

μωχηην.ο: ὃ ὑπηρέ!) ὡςηδυνα,)ο ἀχοοκριίναν- 

γρῆας τῆν' τ μῳ χαὶ Τὴ συμμάχων. ἐπεὶ Ε 

το θατ τη οο5; ἡπο5 ΠΠ]ογῖι, ας: σείζαξαπο- 
τᾶτ,(οςῖος Ἔχ Ἰπλαθαῖ. Δι Ποοσπιοόάο τεῖ- 

δεἠι »ντὶ ἀπιάτπιπι ξιόγαῖ ἀξογοίιπη, ορτίτηᾶ 
4ιαα; ΡΓα Τα ΠΕ ΠΠΠ}15.Ὁ 0 {1 ραταγοτ αἹ1- 

4.5 ΠὈὶ πλΐητι5 οὔτι  ΗΠς, πιαπαθᾶτ,νι αο- 
οράδῃης [4 ̓ρίμπι ἀοςετγες. Εαϊχ τ οτᾷ Βαδγ- 
Ἰοηἶ 5 ασίοσβ ες σου] Π 405, δζ τε] δαιτὶ Ρἔ- 

ἀσπάμιπ), ὃς 1ἰ5 οδίς υϊα ργφίξαπαα, αΐθας 
πηρα]] ἐρλυπεὶ εἴης. Ρογίᾳς νεσοὸ ἃς Ρογίᾳ- 
τα ραττίοἰρῶ5, ὃζ φαοταιοῖεχ (ος 5 ρα 

ΘαπιΓοπηηοτο νο]οητ, Πιτταπη ]4πὶ 4ο- 
Β Πιῖπο5 οἷ ἰἰ5,πος ΠὈ] ἐλ ἰὸς αροορίΠξητ, 
Ἰοαιι!.ϑεσιηάιτπι ας ἰτα ἰατη (8 ράγαγο οἴι-- Ογνμεπράς 
Ρἰεθατ Όγειις, ἀιοτηδάτηοάμη) ἀεςεξέετε- ἼΣ 
σεπὶ οχ [Ἐἰπγαγοτ: 46; 46 ἀπ. σοΓιΠὶ (Θτᾶ-- ῥεῖν γε 
τί λοϊπἀππηι[Ἐατιΐτ,ν τ απ Π}] Ϊ Πγ4 Οτ1Π} ον εαμαος 
ἱπι 414 δέγαγίτια οΟίρί σογοτατ, δὲ δὰσ ΕΠ] οΥὶ “ 
(ρεοὶς Οαριόρτουῦ [4 1π ἄς πποάϊτιπιπηα- 
σοἤτπατις οξ. Ῥείη  ]πος {παθατὶη ]οοο, ηϊιο 
Ραταθαῖ οϊς οοπιπλοάτιηι, δὲ᾽ δά μιίττεθαῖ 
ἀαΘΠΆ] ες 14 ἀϊσείε νο]ητειη;ας ρο- 
{τεααιαπὴ γείροπα ει, ἀϊηλίτεο σατι Ὁ αππὶ 
Δαζοπι [πο ΠΠ χΠοητ πουλΐπος, αάϊτιιπι Πδὲ 
Δα Οὐγτγιπὴ ρατογε: ΠΙΠλϊὰ ἡπαῆτα γα αἰτίτ 40 
δά ειπισοοηῆιιχίτ, [ΙΔτη 4; αάθο φοπιϊεηϊςῃ- 

αἱ εἴτις σατία (ςπηοτ 1ΠῚρ 6] πείι ΠῚ ΠΟ] τίο- 
Π65 δέ εῖχα ΠιῸ ρ σας ογαπτ. Αἀραγτογες 
αυϊάοπη ρίιις φἀ δ ῖτο ἀΠογ πεῖης., ργοῦς 
Ροτογαητ, ἀοσοάςηάϊ ροτοίζαζοπι ἕλοις ᾶτ, 
Οὐοά { Α]αιᾶάο 4υΠρίαπι εχ ἀπυῖοῖδ, 'π- 
ΡΟΙ]οη ὁ ἀΠΠποέξα Ποπιπασαταγθα, τς 4115 
οοῃίροέξας οἴοτ; ταπινοτο πιαπυτὴ ργοτᾶς 
ἀεθαιγειις, ὅς [τος αἀτεαίχοθατ, ἀτή ας Πϊς 
γειδῖς ντερατατ: Εχίρεέξατο, απλὶοὶ, ἄοπος 
ταγθαπη πδῆς αἀἰπηοιοαπηι5: ἂς ἀοιπάς ρογῦ 
οτία πη σοΠσγοἸοτηαγ. ΟλπΊοΡ ΟΠ οΡροῶ- 

“δαὶ Ἔλλ)ετε. Α δ γέ ἐγὼ βόλομαι ὑμῖν τι φζ- Ὁ τἰοδαητα ἀπηϊοὶ, ὃς τασα πιαίον δα βιεθαι; 
ἄοπεος Ορριγὶπιεγογοιιπι ν είρεγα ῥυῖτ15, ]ιιᾷ 
Ρετοτίαπι σοσταάϊ σμΠὶ Δ Πλ οἰς ὃς σο!Π] αὶ 
Ροῆξει. [τ4α; ἀϊ σε θαι γγισ:Μοῦο 4168 ἃ- 
πὶ οἷ, τοπρας οἱἙ ἀπο 841. τὰς πιαης αά- 
εἴς. ΝΝπι εἰξ, φιιοά νοὈΠοἰπὶ σΟ]] ΟΠ ΔΓ, 
Η!ς διά τ|5.}Ὀ  ητογ απο ἀπε ἀερδηξεῖ- 
ἴδτα ογἤτᾶτος, Γογι πὶ ΟΠ η 1 Π} ΠΕσο Αγ ά- 
ται Παρ] ξξίοηο πγμ]τατὶ. Αι ταπι φα  4επὶ - 
ἴτὰ αϊςοιί (ς ἀφςάεγο. Ροίεάϊς Ογεας εοάξ 
δάἀοτγαῖίοςο, 116 13. Πλπ|το ἡγοῦ ΠΟυλἰ ΠιΠΊ 
δαάϊτο νο!οητίαπι ταγθα οἰγοιπιίζαας, αὶ 
ΠΎΠΪτΟ ργίλς οτἰᾶ, ιιατη 1111 ΔΠΛ1ΟΙ, ἀπο τ 
ΓΔηῖ. Οζιας ἰρίτας Ροτῆς Παίϊας βοϊαπεῖδὰις 
ΔΡα ίτα πηάσπο ΟἸΓΟΙ ΠῚ (τ ΘΟ] κεῖσ, 6 Π1- 
ποπι Δ ΠλΪττί ΠΠ|Ὸρρ ς τοῦ ἁπηῖσος ὃς Ρογία- 
τα πΠι ΟΟἸ ΟΥ ΠῚ 65 ΡΓΙΠΟΙΡΟ5.}ΠΠ} ῦο ΠπΠῈ 

ςοπιρηϊῆἕδης, ματος (γτὰς οΓατίοποτῃ Πᾶ- 
θεῖς: ΝΒ οἢ, ἀπαϊοὶ ας (οο!), ααοά ἠε [115 “« 

«ποΓΑΠλαΓ, αιδίι ποη ρετέςοογίπλιις Παέξεπα5 οπηηία,, φαδουσηάιο Ἰίσογος ὁρταΐα. “ 



Το 4 

» δοάδηϊπιῇ πυϊπίπιοά! φυϊἀᾷ εἰ,Γο5 πια- 
» σΠα5 σοτοτα, στῆθος ΡΟΠῚΚ5 Ἰρῆ δὶ γασαῖο, 
» ΠΟΦ ΟἸΠΠῚ ΔΙΏΙΟΙΝ ΠΠ]ΎΙτΟ νίθΕτς: Ὀφαϊαπη 

» (ἀπονίτατα Πάπα ηυἀδναίογοϊπθςο. Ναια 
» δ που δηἰ πηδ που {|5,ἃ ργΙΏγα ΠῸ5 ΔΌΓΟΓΑ 

» φορης δ άϊγε ἀσοθ ἀτοβ, ΠΟ» ἀεπιπ δπτα 
» γείρεγα: ὃς παπονίάςτίς Πο5, ΑΓ Δ]105 πλ1]- 

» το Ρίαγαϑ 5, 4αὶ που δά ογαητ, ργς ἔο εἴς,νε 
» ΠΟΡῚ5 ποροοία ἕλος ἤλπτ ἴτας; ἢ 4115 ΠΠ]5 (ς 
» {ππηπλίττογς νο] τ, Γατασιση συ! οπγοοσί- 
» το, ντοχίρια ρᾶσῖο νο5 ποῖ σορ ᾷ Πα οατίβ, 
» ὅζεσονοιετ. Μοὶ 4υΐ6 ἐρέτας ταὶ, (ἀτίοἱο, 
» ΠΟ τΔΈΠ|4 συϊάσπι ουτοορίᾳ. Ῥγατογοα γοῖη, 
» 1η46|τ αἰϊαπὶ θα; τ ἀἸοα] αηἰπηαάποττο. 
»» ΝΝαπὶ σαί ἄοηι ἰτα ἔαπι οὐρα νος αὐξςξξιι5, 
» γγραγοίξ: αὐ θογιπι, αὶ Ποὶς οἰγοπηλξαπτ, 
».Ν6] γηιΠ} ΑἸ [4116 Π1, ν ο] ΠΟΙ ΠΟ πη ΠΟΙ: ὃζ 
» Πἰτατςη οπληο65 τὰ ραγατὶ (πητρντῇ νοϑ ἰπι- 
» ΡΟ]Π]οπάο νἱποῦτ, ρυίουο5 ται ν Οὐδ 5 ἃ πιο 
» 4υαᾳ νοϊ πογίηῖ, ἱπιροτγαταΓὶ πητ. ἔσονεγο 
» ΧΟΌΠΠῚ ΔΓ ΙΓΓΆΓΟΓ ΠΟ 5, ἢ ἡ 115 ἃ ΠΟ ροῖοῖο 
» ΔΠΖΟΪα νο Ποῖ, ατηΐσοϑ πλθὸ5 ν 5 ἀΘ ΠΊΕΓΟΓΙ, 
αἴ» οὕάγο, νι θοὸς δά ἀπιοογοτίβ. Εοσταῆς ἀ1-- 
ΧΟΡ  4υ ρ Δ, ΟυΓ τὰ ποι 46 [ΠΙτο ΠῚ6 οῦ- 
Ραγαιποτίπι, (ς ἃ οπηηίθας ἴῃ πιοαϊο πὶ ρο- 
τίς ἘΧΙ δτογίπιὺ ἸΝΙ Πγΐτιι πὰ ̓ πτο Πρ  θ4ΠῚ, 
το 5 σο ΠἸσα5 οἰ Πγο αἱ εἴς, να ἰπηρεγατογοπη 
ποῃ οροτῖραζ οτ ρο{᾿γαηλιπι, νο] ἰητο ]1- 
σοηάϊς 5, πα πεοοῆς οἴ; γε] ρογξαϊς αιια 
γίμς ροίξιας. Ετ πη ρογατοῦοϑ {1 γατὸ οοίρὶ- 
σοτοηταγ, ΧΙ Πγα 3 ρυςτουπλίττογο ππαἶτα, 

» ]ππ ποτὶ ἀςαούδητ. Νπης ροίξοαααᾷ δε }- 
»» [0 πιαχίπηὶ ἰαοτῖς σοπέςέξο σαιυΠοίοίπλι5, 
ετία πῇ Π1Θ 115 ΔΠΙ Πγ5 σ΄παπὶ σεπίοτ, γε γα- 

ααίοτς αἰΐχαα ροτίαταιγ. Ὁ πάτο ἡπιιη} ἰρίς 
ἀπλδῖσατη, αι λοι πάτιπι ΠΉ1ΠῚΠτ, ντ ὃζ 
τος ποίίγα;, ὃς αἰϊοτιιηι., ΖπῸ5 σαγα ΠΟ Ι5 

. 2 

ῳ ) 

ν 2 

: 

ν [νι 

. Ι 

. 2 

ν. 2 

ν 2 

υ 2 

ν 2 

Ψ 2 

" : 
» 
45 1ῃ πλδἸτπη, 4 πηαχίπια σοπάπέιι- 

»» Ταπη ροτγίριοϊατ. Ηας Ογτὶ νοῦθα ἔπος. 
Ῥοΐὶ ἐὰπὶ {πγσεης Ατταίραζιις, αΕ] (6 4]1- 

᾿» Ππαπο οορπαάτιηι Ογεὶ αἴχογαῖ: Ργοΐο- 
»» ἐἴο, αἷτ, τοέξο ἔλόζατα ἂδς τα Ογγε, {αὶ πὰς 
» 4ετο ἀϊσογο σοροσίς. 'Νδηι οαι4ςπ|,τ δά- 
» Το ππ 66. σΕρΡὶ ΔΠλϊΟἸτ πὶ τη} οΧ- 

» Ροζοζο : (4 αι τὸ ἤλοὶ ποη οροτο νἱάο- 
» Γοηῃ, αἥϊτε το (ππ|νογίτιβ. Ῥοίξατιάπῇ γεγο 
» πιο οιτο τοραῆες, νι ια (ὐγαχαγοβ Π1α11- 
» ἀατατ,ππάϊοίς Με 5 ἘΧροπογοπη: ΠπΘΟιΠῚ 
» ἰρίς σοσίταδᾶ, Π᾿ ργόπιτο τα [απ] Πλ ]η 1]1ς 
» ΔηΪΠγο,πτασισα τὴς δ] ἔπ] Π] αγθηλ, ὃς Πα-- 
» Βιτασαπιορίατη σο]]ο π 4] τεσιπη, ]Ζιι8Πὶ 
» ἄτα νο 16. Ετπητ Πα σοττα ας εἢεέξα, ντοῖ- 
»Ἰάτατης ρτα ἀϊςατοβ. [λεῖπἀς ρΥἶπλὶ ἀπηρ]ς- 
» ΧΙ] {πητ ἀπ] οἰ ποίξγαιη Ηγτοαπ!}, απ ΠῚ 

Ὁ» ΤΊΔσῃα (οοίοσιιηι ἀρια πος οἤδε ρεπαγία. 
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ΧΕΝΟ ΒΕ ΕΚ ἘΝ ΘΠ ΘΥΥΤΒΟῚΙ 

Α εἰ »Δύ ζι τοιῦτον ἔςαι ὦ μενα Ὡροΐοσφν, ὥοτέ 

οἴ οροττοτ, γοξες (ε παδοαηῖ: σοπία]ας 411- ᾿πρα,ὺ σὰ τ δήγῶν, ἜΝ μας 

͵ 

“ π 9 2 ᾽ « 2 

μι οἷονΊε 1) μήτε ἀμφ αὖτ' οολὴν ἔχφν,μἡ- 

τε μίν φίλων εὐφρωνϑῆναι΄, ἐγώ μδρ γαϊρᾷ᾿ 
͵ Ἄγ κ3. ͵ ἢ; ᾽ Υ ας 

Τύτην τ εὐδαιμονίαν κελεύω. οἰενοήσοίε γὼ, 
2 ε ε Ε ᾽ 

ἐφυ, ἐϑὲς δηττα, τί ἕωθεν αῤξάνϑροι ἀκϑάν 
“5 Ἷ 5. ΠΡ ἧς ͵ ἘΠΕΝ Υ, 
“ ωροςξιογτῶν, τ. ἐληζαϑυ ροοεν ἐασερας᾽ 

ὼ γόν δρᾶ. τε τάπϑε, χαὶ ἀλλς πλείονας ἢ ἐϑὲς 

παρόντων,ὡς Ὡράγικατα ἡμῶν παρέξονζας. εἰ 

δι τις πότοις ὑφέξᾳ ἑαυτὸν, λογίζομαι μικρὸν 
͵ Εὖ ὧν 3 “ὝἭ 

μϑὺ τι ὑμῖν μέρος ἐμιοῦ μετεσόμϑιον, μικρὸν 
5 ε ᾽ {᾿ ἜΑ ΤΣ 

Β δέτι ἐμοὶ ὑμδυ: ἐκαυξ νϑὺ τοι σαιφαύς οἷο), ὅτι 

ἐσ), ὁτιᾶν μοι μετέςαι. ἐπι δ, ἐφη,ὼ ἄλλο ὁρώ 
“ "“ Ἢ Δ. ι εν «, 

γλοῖον “ῳραγμλμωα. ἐγὼ γὺ δήπε υμν ὺ ὡς- 

ὸρ εἰκϑς, θζκκῴμα!" τότων ὃ ἢ αὐξεςηχότων 

Ἴ τινα," ὅδέγα Ἔ οἶδα, καὶ οὗτοι πτλύτες ὅτω ἢ ϑατι 

παρεσκευασμϑροι εἰσὶν ὡς (ἣν νικῶσιν ὑμας ὠ- “, 

θϑγες, αρότερον ὦ β42ο.) ὑμλύπαρ ἐμᾷ Φζ.- 
͵ 3. χε» σὴ ζ ͵ "7, Δ 3. Ὁ 

ὡραξομϑροι. γώ δὲ ηἡξίων πότῷς, εἴ τις τὶ ἐμιξ [ 

δέοίϊο,ϑεραπεά 4ν ὑμας Ἰως ἐμὸς φίλως, [δεὸ - δεομάγος 

ϑϑυος Ὡροςαγωγῆς ἴσως αὐ ϑν,εἴποι τἰς»τί δη- 
᾽ “ 2 ΕΣ -“ , 

Οχα σχ ὅτως ἂΖ ἀρχῆς παρεσκευασοαί μιην,θιηνλ 

παρήχον ῳ ὃ μιέσω ἐμιαυτον; ὅτι τοὶ ᾧ πολέμιε 

ζ, ἐγίγνωσχον ΟΥΤοΙ, ᾿ 

ἐν αρηρῦϊα μήτε Ὁ εἰδέναι ὦ δ, μήτε ὃ «ραΊ- 
δ, ΕἸ Ἢ δ" ΣΝ ἐ ᾽ 

“μνὰ αὐ καιρὸς ἡ. τὰς Ὁ, ασϑρίθς ἰδᾷν φραϊηΐὰς 
ΟΨ ΚῚ “" Ὁ 

πολλὰ οἰγόμιζον, ὧν δᾷ ρα γϑέιδαι, παριέναι. 
3.2 λε ᾽ 

γῶν σ᾽, 4. ο φιλοπονωταΐ)ος πόλεμος αϑαπε- 
ζ ΓΟ 2 

παϑ) , δυκᾷ μοι χαὶ ἡ ἐμκῇ υχὴ αὐαπταώσεως 
λ γ᾽ κω " ὌΠΑ, ἡ ΞΕ νῸ -“ «“ 

τίνος αξιξνγυ[γομν,ὡς ὅν ἐμ Φστορδντος,0. τί 
Ε [ 3, Ἵ ε 

αὐ τύ οιμι ποιωΐν, ὥςτε κόλαῖς ἔχάν ταπε ἡ μέ- 

δ ἐχιμελήαζ, 

συμξελάνέτω τίς ὁ,Τί ὁρᾷ συμφορωτὰ ογ.κυ- 
ὦ -ν 8. ὙΖΙ ΘΒ, 5. Ὁ 

ρθ6 »ϑῳ ὅτως εἶπεν. αδίςα!) δ), ἐπε αὑπώαρ- 
͵ ς ͵ ! » Ν Ἷ τ΄ 

ταξαζος, ο συγ[εγής ποῖε Φησοις ἐ1), χἡ Εἰστεν 

ἢ καλαΐς, ἔφη, ἐποίησοις, ὦ Κύρε Ε ϑέξας τᾷ 
2 ΤῸ ᾿» Ω 

λοίκ ἐγὼ » ἔτι νέῳ μ»ϑὺ ὀνίος σ πϑῥυ,αρξα- 

μᾶῆνος ἐπεθύμοιου φίλος “βυέοϑαι, ὁρῶν δὲσς 

σοσὲν δεόνδυον ἐμοί, κα τώκνοιω σοι ασοοοιέ-- 
πὰ ΔΝ 5, ᾿ 

γα!" ἔπει δὲ ετυγες πότε χ) ἐμοῦ δεηϑεῖς,ασθ9- 
ϑ., ὡς ΠΗ φ Ν᾿ ΠΝ ᾿Ὶ δὶ Κ 

ϑύμος δξαϊγῴλωι Ὡρὸς μήδους τὰ αὔδα Κυ- 
͵Τ ᾽ , ᾽ " ͵ 

Ἑ αξζαρἕς Ἔ ἐλογιζομίω »εἰζᾳυτα πσδοῦυμος 
ς » ͵ 3 ͵ κ 

σοι συλλαάξοιμιε, ὡς οἰκέος πε σοι ἐσοί μιζωυ, κα) 

ἀξεσοιτὸ μοι ϑζκλέγεοαϑαι σοι, ὁπόσον αὐ γοό- 
 Ὑ ᾽ ὥηΐ 

γον βελοίμκην. ὺ ὄκῴνα μϑὺ δὴ ἐωραηϑη,ὡς ᾿ 

σεέπαμνήν. (ὃ ἅντο ὑρχόμιοι μδὺ Ὡρῶτοι,φί- 

λοι ἡμῶν ἐγ ρογο, καὶ μόδα πάνῶσι συμμόίχων" : ιἧκι. 
ὡεῖς 

ο. 

αὐτῶ 
ς 



ΕΡΙ ΟΕ. ΠῚ ΒΕ ΕΓ ΝΤΊ. Τοῦ 
δος νῷ 3" ! » ᾿ - - - . 

ὧε]ε μμογογῶκ, ον αἴκόλαις «ἰϑ:εφέρομδυ αν- ΑΙτας; ταητιι η Θο5 1 σΥΘΠΊΪΟ ῥτα σαγίτατο 
» »" δ δι Ὁ ἢ Ν ἢ 

«ὃς αἰαππώνες. (Ὁ ὃ τότονεπει εὐλώ Ὁ πολε- 
᾽ 3" ͵ 2 ; ᾽ 

μον φρα]οπεδὸν,ὅκ οἰϑ φϑλὴν σοι εἰ) αμῷ 
Ἅ,ΨἘ32 

ἐμεεχά 
εν 7 3 ἢ. ἵν 

᾿ (ρύας ἡμίν Φιλος ἐδυέϊο, 

, ! οὐ ΣΤ [4] 

ν᾽) ἐΐω σοι συνεγιίνωσχον. ἐκ 5 1 πτοίω- 
2. ΛΠ ΟΝ ΣΕΥ 
ἐγώ ἐγοώρον Χ) αυ- 

γν, ϑιαΓαδαΐζακ' αὐ Ἷ δὴ ἔροον σφ ῆν μεέϊ δα ᾧν.ἐ- 
,ὔ ͵ Ν ! Ἂ δ ͵ ͵ 

“πεί γε μϑν τοι χἡ σοίχαι τὴ κουδ ὅσιοι σύμμαχοι 
᾽ ΕῚ 7 ͵ τὰς 

εἰε ρννῖο, ϑεραπδυφν εἰκότως εδ.4 τφτως χὺ γὼ 
ἂν, 2 ᾿ ες 2.5 , ᾽, 

«τοί σε ἐγερώπευον. ὡς δ΄ ἤλθομϑυ παλιν, ἔνθεν 
δὰ ἢ εν» ᾿ 5.) » η ᾽ 3 

ὠρμηθημνϑυγορων σεαμῷ ἵσταοις ἐχονία,αμῷ 
ς κι ν᾿ “Γι 2 ΔΙΌΣ 

αὗ κατα ἰμφὶ μηχϑμαξ δῇς ὅμκήν,Ἔστει ὌσοΊ- 
γὰχ- 39 Ξ' "Ὁ , 

πϑορλόσοις, τότε σε αἰμῷ ἐμέ ἐξφνοολξωυ. 
« ᾿ ε » 7ὔ -ὸ ͵ 2 

ὡείεινϑο ιἡλθενὴ δ4ιὴ ἀγμία, Ὁ παγίας α»- 
5. 9.6 -“ τ ᾽ ., 

θρῶπες ἐφ ἡμιας συλλέγεαζ Ὶ ἐγέγνωσχον ΘΤί 

Ἴαῦτα μέγιςα εἴν" εἰ τα κδιως ἕλύοιτο, 4) 
5 5.’ Ρ Ὑ] « ᾽ ᾽ ] 

ἤδη ἐδύκεν εἰδένα), ὅτι πολλὴ ἔσοιτο ἀφϑονία “Ὁ 
»»Ν ς "» ᾿ Ν λ ͵ ͵ 

᾿ ἐμῆς») Ὁ σὴς συνσιας ἢ γὸν δὴ νενικύκαι ϑ πε 
" ΥΩ ἜΡο ττ ας ῇ 

Σ᾽ μείδλην μούχην,ὼ (δας ἡ Κροισονυ πογεί- 
παΐτα ῥίον ἔγοκϑι, ὃ βαξυλεδα ἡρήκαιυϑυ»ὺ 1 πϑώ- 

Ἴας καϊεςράμ, θα. ὺ κα Τ μίθρην ἔγω τοι ἐχ- 
Ἁ 3 Ἀ “"Ἤ γ᾽, ᾽ Ε Σ 

ϑεσ; εἰ μιὴ πολλοῖς διεπύκΊευσει, ἐκ αὖ σοι ἐδὼ- 

ἐξιδιώσω γαμμῆν φροςδιθῴν. ἐπείε μϑυ ἴοι ἐδχξιώσω Με, 

ἡ πο ϑούσοι ὀκέλευσεις μϑμάᾷν,ἤϑὴ «ϑίθλε- 

“πῆος ἤν,δτι (Τ᾿ σῷ ἄσιτος 

γῶν ὃν, εἰ υϑὺὺ ἔςαι πη ὕπως οἱ πλείςου ἀξιοι[ε- 

“ἰ τλυηρδνοι πλφοον  σῳ μέρος ἀϑεξουϑῳ, [ὠ Ἔ 

χη εἰ ὃ μλ,πόλιν αὖ ἔγω ἐθέλω παρὰ σῷ ἐξ-. 

αγλφν, ἀπιέναι παϑϊας πὸ σῷ, πλληνη δ 
2 - Η ᾿ ; Γ ς 

ἐξ αρχῆς φίλων. ἐχτΊότῳ ἔγλασε μϑὺοΚό. 
Ν " ! Γ΄ ͵ κα Ἔπο τὺν 

ρθ6, τὴ ὀῆλοι πολλοί. Χρυσα ζᾶς ὃ αγέςη ο πῆρ. 
ν Ζ “ " 3λ σἣὰὼ 3 λ ͵ 353. κν 

σηφ» ἔλεξεν ὠδὲ' ὀνλα, Ὁ μὸρ “ὡροοϑεν,ὦ κυρε, 

Ἃ 15) ,ὔ 

χἡ ὠπόοτος δ)ημμέρευογ. 

"1 ». Τ- ν ᾿ » τ 
Εἰχϑτως τ᾿» ὦ Φαρέρῳ σχυτον παρῴγες, δὲ αὐτε 

᾽ Ὡς - ᾽ ς “» “αρτος 

αἰ)ὸς εἰπτεν,ὼ ὅτι ὅχ ἡμας σοι μόλιςα ἣν )ερα- 
ς Ἄγ τς » αν ὦ “ 

πευΐέον. ἡμιᾷς μὃἂν γὸ κἡ ἡμὴ αὐδ' ἕνεκα παρη- 
οὕ, “ι 2 [ ΕΣ) ᾿ ᾿ 

μϑν ὁ ὃ πλῆθος αϑφακτάοϑωι ἐδ 4 ὧν πὸρτὸς 
΄ «“ ς Ι Ν 

ζζῃς, ὅπως ὁτίήδιςαι συ μιπονήν ἡ συγκινδὺ- 
͵ ἘΝ πῶ 2.) ΕΑ} γ -“ ͵ 

νδ ἂν ὑμὴν ἐδελοιον.νὦν δ᾽ ὅν ἐχ ὅτω βόπε 
, 2 τ ΕΣ, 2 “ ͵ 

ἐμβόνον εχ τ Φνν αὶ Χ; δνδς αϑακταος δηωυασοω, 

σοίζαθαηλις. Ροίξοα αι ΠΟΙ σαίξγα οα- 
Ρτα οἰ οητ, οὐίπιπι τἰ δ᾽ ποη οἢα ρυτα απ, νὲ 
τ] ορογᾶ ἀαγοβ, ατορίρίε ἰδ] ἱσποίςεθαηι. 
Ηίπο (ορτγα5 ΠΟΙ 5 ἀμ σις δοσοίπι,ποά 
ΓΑΙ ν οἰπρτατί ογαζ, τ ἀξῳ; (λάδτας : νπάς 
ξαξτῦ, ντ οι ἀ ἘΠ οἱ]ς. τοῦ παθοῖς σορίδμη. 
ΟΟὐὐστ δυτ ϑαοᾳ ὃς (δά) (οοἰετατ πο- 
ὈΠΟυπ σοί Πδητσ, Ὠἰπηἰ γῇ ρα εγας πος σὸς: 
Ἰεγο, αὶ δείρίι τα σου] εγθητ. Ροϊξεαηιαπηοο 
ΓΟΌΟΓΙ {πππητ|5, νης ργοίε  Ἰοης ἰηἰτ ἔὰ-- 
ἐζατη ογαῖ; αΐατο νἰἀςθαπὶ οσσιρατιπιίη- 

ΒΙϊγαξα!ς5 015, σα γγ 0. πο ἰδ: ἜΧΕ πγα- 
δᾶ το, ν δὶ πᾶς σιγὰ ΠΒαγαγις εἴτ. οὐ ἢ α- 
Βἰίταγαση,ντ Πα] Πὶ 4ΙΟΦΟροίαπ ἄαγος. 564 
νΙ πιιητίτις {ΠΠ 6 τογγ 1115 σεῖς, ΠΟ πι πος ν-- 
Πίπογίος οτγα ΠῸ5 σο]Πἰσὶ: πηαχίπηα ἐΠξ 118 
ἰῃτο Πρ οθᾶ, ας {1 ργοίρεγε οεάεγοητ,σεῖτο 
ΠῚς ἰ4ΠῈ (οἶγα Ραταατη, ἔογε ΓΊΔΘΉΔΠ ΠΟΥ 

ὩΟ5 ἃΠ1δ 05 σΟΠΓΙΟτα 115 Πγπτια; σορίΔΠ|. 
ἸΝαποταιηάοπι δείησοῃτί ργα ον: ἐτογίαπη 
Δάορτί {ππλιι5,δζ ϑαγαο5 οἷ! ᾿Ιρίο (γα ίο πο- 
δΙς (δ᾽ ἔξα5 τεπαηλιι5, 8. ΒΑ γ]Ο πε πη σερί- 
Π.115., ὃς ομηηἶα ΠΟΙ ἐγ ἴῃ ροτοίξατοπη γα 

αϑίδνας: ΠΟ ΠΟΥ τα πΊδῃ, ἴτὰ πα ΜΙ τος δἃ- 
πγοῖ, ἀσσαάστε τε ροτ 6}, ΠἰΠ οἴ πλατεῖς 
᾿πέξατιις Πα ΠΟπ,. Υ ἐγ ν οἱ τὰ πε ργοξα!- 
{εἰ ἀοχεγα, δζαριι τα πιαπογο ἱα ΠΕ; τ (011 
οοῖ ἴῃ οσι 5 πη ηἰ Θγαπη, αὶ Πης οἶθο ας 
Ροτιτοτῦ ἀριϊά τὸ ἀἴεπη σοίππογε σορόγογ. 
ΝΝοἰρίτιγ, ἢ χιο ΗΠ ογὶ πηοάο ροτοίξ,ντ αὶ 
ΡΙ τ πᾶ εἰ] οὔτ ἀΔιμε γί Πητ15, Ρ] ΓΙ ιαπ 
οτίαπητς ἔππιαπηπατ θεῆς εἴτ: πη δπτῶ, ταγίις 
ἐρὸ πιιητίαθο νογθἰ5 τα]5,ν τ ΟΠΊη65 τε ἀ{{ 
οοάαῃτ,οχοερτῖς Ποῦ Ϊ5, 4] ἀτηϊοὶ αὐ ἰπἰτῖο 
τα ξαΐπλι5. 10] τῷ ὃς (για, ὃς οορ!γα5 411) 
τος. ΟΠ γγίδηταϑβ αὐιτοπη Βογία (πτρ ἔς, ποο 
τιοάο Ιοαίατας ο[: Απεοπας, Ογγο,οδίρη- 
ταῦθα 4468 τατίοῃς το ἰῃ ΟΟ15 οπληΠ ἐχ-- 
Βίθοθας, φυῦ 115 46 σαμΠς, ιια5 ἐχροί-- 
ΠῚ; τῇ φιιοα Πο9 1) ΠΟ Ἔγάπλι5, 4105 τ σο]6- 
τα πγαχίπηο ἀθδεῖοξ. ΠΙρΡΡΟ ΠΟ5 οτἰδη ΠΟ- 

Πεασαυήαδτιῆς δἀεγαπλιις. Ατογαῖ πεοεῖῆς τἰ- 
ὈΙ, πους γε ραέξο πη ]τἰτἀἰπ8 εἰ δ᾽ σοποί-- 
1ατος : νι φαᾷ [δε πο ποῦηοῖ! φοίάοια 

(υἱοὶρεγε !αρογοςβ, δ οαάοπὶ δάϊγα Ρετίσαϊα 
γε] ]ες Ναης φαῦ ποη πιοί τα] ς 115, (δα οτ- 

- 

« 

“ 

-- 

[ 

« 

3; 

2» 

« 

ςς 

«- 

-ς 

Ἡσεπουμα 
πὸ ϑοίεγε 

Ρεγία αρ. 
Ρείϊϊαπε. 

- -" 

-“ [ 

γε: ὃς καιρὸς εἴν, γδὴ κα οἰκί σε τυχν ἄξιον. ἡ περιειδνε ΡΟΠῚς ]1ο5, 4105 Θρροστιηιιπι 

Υ χ;. τί Σ'πολαύσοης αὐ“ ἜΡρχης. Εἰμίονος ἀμμοίρος ξμαγίτ: ] Π1Πὶ οἰξ,ντ τὶ Ζιος ἰΔπὶ ἀοπλιις 
διὰ εἴης ἐςίας, ἃ ὅτε ὁσιώτερον χωρίον ἐν αὐθρώποις, Ε σομτιηραῖ. Ουΐρρε αι Αἰϊο ἢ οχ ἐμὲ 

ποοορο'ο τ οἰκ περόναι υδὸν: ἔπφταϑ᾽:65, Τρ ἔταξε ρογοίρογος, {1 φάτ γος (οἸις ἔοςο 
μα ΝΠ οτος νος '᾿ Δοπιοίεῖδο, 00 ΠαΠ11π|5 πος» ἰαπέξίου ἔπη- 

Ὑ ΘΌΝ ἐς ύημας αἱογυνεα,ζ εἰ σειϑο 7 ὁρῷ- ἅτις εἰξίητει Ποπλ η65, ΠΕΩ; στατίοῦ, ΠΟ] 6 

μὰν ἔξω καρτερϑηϊα. αὐτὶ δ᾽ οὐ οἰχίαις εἰγυϑρ, πιασὶς ποίξεγ δερθουατῖς. Ρυςτογοα πὸ δά- 
γἡ σῷ δοχοίηυδμ σελιεονεκί ζ:- ἐστεὶ Χρυσανῆας βοὶ πος οτιαπὶ ριάογο Ριυιτας, τα γἱ ἀφαπηις 

ξοσγὶ5 το ογᾶτογ νίπογο : ποβὶπ φίδι ἀεσο- Ἴαὐ)α ἔλεξε σωννἱόρέυον ὐζῖῃ τ Ἴαυ]α πολλοί. 
[ Ἐ ἌΡΗ το, ον άοτὶ σοπαϊτίοπο, φιάπη τα ἤΠτ, εἱς 

Ροτίογὶ ἐ Ηας νὶ (μτγίμητας ρσοτα! δε, οδάοπι ὃζ ἂὖ 4115 ἀμ ύνμν αὶ ἔποτς ἀϊέζα. Ν : : 

- - 

- 

ΕΥ 



τοῦ ΧΕΝΟΡΙΗ͂ ΠΡῈ 
ΣῊΝ 5 5 3 5.ἢ 2 Ὶ Ἱ Π 

ὙἼυπὶἀεϊπάς γτας γερσίᾶ ἱπστεάίταγ, αι Α ἐκΊετο δὴ εἰσέργε!) εἰς τὰ βὰσίλφα, χα ]ὰ ΕΝ 

ΡΕσιιΠ α5 ϑαγάιδιις αὐἀιιοχογᾶς, μεῖς ξαϑιτα- 

ἀεραητ Οσαπη ἰηστοῖθις οΠοτ, ρ γί πηαν εἰὶς 
τοῦ ίδογατη ἔοςίτ, ἀεἰπς [οἱ γερὶ, ὅς ἢ σα 

αἰτοτὶ ἄεο Μασ ουβσαπατ {{|5 6 τἰτ10.1ἢ- 

ἀϊσατοης Οὐδας ροτγαξεῖς, ἃ Δ]1ὰ 4π04; σ6- 

ῥὶς φἀπηϊηἰξγαγο. Ὁ υἷια; 1η πλέτοπη εἰ ν οη!- 
τεῖ, Ζυ! ἰῃ (ας πορσοτι {πο ρ Ποτ, αὶ πλα τίς 
πλοστ 5. ππροτγαγο πἰτογοταυ, ζἤαθετγε ἄο- 
τα] ἢ απ ίη ντρο ᾿πτογΠ γε ς αι ρ ΗΠ ηγα 
ἰηπείτιοτγεσ, ἃ ἤς αὐξοξξα ἰπ εὖ εἤτε, ντντθξ 

γάρ ον ΔΙ οτα! πηαχίπης ἰπξο[Ἐ4: φαῦ Ππαο πα οχ- 
δον (Η- 

᾿πὴρ᾽ εχ ίππσαϊς, θα τ (οἴτοτ, πουλί πε5 ορ- 
Ρτίπτ ἔοι πο ρος, φαδη ητοῦ νο(οῦ- 
ἀπ, δι δάμπ,, ᾿Ἰδπαπά δ, ἴπ σιν 01}} ὃς ἰοτηπο: 
οἰτοππιίρι οἰεατ, Πα οίπαπη ἰη [ἰς {1 πγαχῖ- 
τας ἢδος παθοτγο ροῖδι. Αγ τγαδαταγαΐτξ, 
πῃ ροῆς Πάππη ποπλίπεπῃ νηλη πᾶ οἵ, αὶ 
τηᾶσὶς ἀπτάγοτ Αἰ ἰΠ, ιατη 11. αΐ οἰπι5 σα- 
{ποτα ἱπάϊσογοτι Ὁ παπιοῦτειη αἰΐοβ, φαῖ. 
ΕΠ οητ ΠΒοτῖ, νε] σοηίπρας σεπῖο οὔστιρη- 
τοϑ, 6] ἀπγογος 4[}}, παταγα Ζιδάᾷ σοαξξίο- 
πεϊπαϊσαίατ Δα Θος5 πγαχίπης ἀΠΠσξάος 'π- 

Ῥαύσαν. Ρ6ΠΠν Αὐ δαππιοο5 οπλη]0. ἢ 5 σαρογ σετ- 
τρια ἢ πη ς,Πηαχίτι ἐλέξαγος ραγαθαγη]ος, ἃ 48|- 
«εἰερετίε, Ὁ 115 Οσυρ᾽ οταγί ρΙ αὐ πιῦ ροἤεητ,ζορῶ Πα- 

. Βεγα, τ Ἰη τ 15 φἀ Π εγοητιτ,ατα; οὐ Βο- 
ποτίθ. οὐπαγί. ἃ πο αὐτῷ δε ηεῆο 5 ἱπ ἤο5 
σοπέοτγοπαϊς ἰρί προγδεὶ ροῆοτ, Πα ΠλΪΠΟ ΠῚ 
ἔοτο σοπίς ας. Ργατογοα αιμαπ σΠΟὈ}]65 ὃζ 
ΡτΘυ] ΠαΠΠπς Πητ ἀριι Ποπλΐπο5 σατοῦος 
οὐπαςΐ, Πφης Ἰρίαπη οὉ σαι απ ἀοπληο 
Ἰηαἰρδι, αὶ (πρροτία5 εἰς ἔογαι αῖρροπο- 
ΤΟ ΠΟῚ ΡΟΓΙΟΥ εἴα νεϊτί οππηΐθις διιηπ- 

σπο, ποη οὐδ τοι δἰ] ἃ, ου νΊγο5 πητ πγα- 
Ἰοτοβ. [ἃ Ζυ! ἀοπιῖπο ἢ 615 οἴ , εἴ 181] κ- 
Ρεσίτψαο ΠΔΪΠῈ5 ἰοοἵ ργἰποίροιη τοηραῖ,}}- 

σοταιμιοπ5 {{τ. Οὐτο ἀ αὐιτθ Πγαχί πιο “115 
οχηεῖπιοῖ, σα πιο πος τ 61] ς οΠΠοὶ : πε τά 
΄υϊάξ Ογτγο ν᾿ ἀςθαται. Ετ πεῖς οἱ ἀγσιτηχᾶ- 
τὸ εὐφησ ηΪ Πγα  α αι 4; σατογα, ΝΙπλίγπι 

ξοτοσοϑ δέ ἱπο]θηταβ οα] ἢ σα γεηταγ, ἀ6- 
ΠηπΌΣ ΙΝ αα4ξ ππογάογο, ας ἰοἱ τες ες, 
(ςἀ πι ΠΟ" αὐ τος Ὁ. Πἰσας ΙΔοηοὶ {πητ: 
δὲ ταυτὶ ἢ σα ξγθηταγ, ποΠ ΠΙ ΠῚ} ἐς ξεγοςία ὃς 
οὐταπιαοίᾳ γοπηϊττῦς, (ς γοῦοτς πο ταπιῷ, 
δὲ νἱτίθας Δα Ιαθοταπαα, χα ἀςςεἰτιατατγ: 
εοάεηηα; πιοάο σπ65 οαίεγατὶ ΠΟ ἀπιρ] 5 
ἀοπιίηος 11 φαΐ 6πὶ ἀείεγῦσ, (ε δά οιξο-Ἑ 

«ς Πρ ΕἸ ἃς νεπατίοπδ ΠΙΠ110 γοἀαστιν ἀοτογίο- 
πὸ φιλόν γος, δὶς ἃζ ΠΟΠΉΙΠ65 πγασὶς (ς ἀατὶ πῆς, ν δὶ 
Κον, [εν “. 1. Ε - 
κονία ἐει μα ΟΠ ΡΙ ἴτας εἷς οἱξ αἀοσγητα:η 66; ταπηξ να] 

Ῥιαε: Το ΠΘο σε πείοτοβ {πτ ἢ Ἔχίξ 6 Π 615 [Ἰ5, ας 
Δηἰγγιῖς ο0- ἿἾ τ τ Ι - Ἵ - ἃ ] 
γανι [ω- ὭΡΟΓΑΠΤα ΝΕΙ ΓΙΠ115 ἃ ςαυιίαῃ πΠ,ν 6 

Ροηάοτγος, σογροτῖς Π] συ!ξοα α Οριιβ ες Β ἐρυλακ οὶ δλλομα ἠή οἰρεία Αδοχο νοὶ ̓  

ΟΕ αΧ οἵτινες δύνα») πλιοτίζην μόλιςα ὐὐφυὶὼ 

ΤΠ Ἢ ὙΠ 

ῥδεων χοίμαῖα ἐγίαυθ᾽ οἱ ἀφογτες ἀπεδωῷΐ. 

ἐπεὶ εἰσήηλϑεν ὁ κῦρος, ρῶτον »ϑὺ Εςία εϑυ- , 

σεν, πάτα Διὴ βασιλῴ, χαὶ  εἴτινι ὀῆνῳ ϑεῷ οἱ ὥηνα ὮΝ 

ὀηνα. ἤδὴ Δ ϑιών 

γρχεῖο διοικῴν. ἐννοῶν ἢ Φ αὐ ρώγμα, ὅτι ΕΣ 

πιχφροίη μδὺ ἀρχήν πολλῶν αὐθρωπων,παρα- 

σκευαζοίοἢ οἰκᾷν ἐν πολφῃ μεγίφη τῶν Φανε-- 

ρῶν, αὕτη ὃ ὅτως ἔγρι αὖ δνῶς οὐ πολεμιωΐα- 

Ἴη ““υοΐϊο αὐδρὶ πυλις ζῶτα δὴ λογίζομϑρος, 

μαίοι ἄξυγϑηο. ποιήσοις ὃ ζωῦτα,τὰ 

ὅτι δου μι αὐθρωποι εὐχφρωτύτεροι εἰσιν, ἢ ΟΡ 
Ιη Ν ὴ ΜΝ “Χ ͵ ΑΝ να 32 ͵ 

σίϊοις τὸ ποῖοῖς ἡ λεϊῥῷ ἡ χοίτη ὁ ὅπγῳ,ἐσχκοττή 

Ἴννας αὐ ἐνγάτοις αὔρὶ ἕαυτ' πιςοϊατῷς ἔγρι.ἐνό- 
ἢ λ ΕΒ. ͵ ωλ ᾿ 2) ε, 

“μισεῖ μὴ αὐ νέο χ, ποῖς πιςὸν αὐθρωπον ὅςτις 
3 “ τα “ 

ὀνλον μόνον φιλήσφ 9 Φ φυλακῆς δεουϑμπἠφς 

αϑὸ ὃν ἐχογϊας πτοὴ δους,ἢ [υγεῆχᾳς συναρμοζά- 

σας," πται δὲκαὶ, Ενω φύσᾳ συνηνα [ καακ ἸαρΊα 

μϑλιςα φιλφνἐς Ἀ εὐγε τς ὁρν πα γωνΊΞἼων 

φερουϑυδς ἈΠ σοι] οἼ πῶς αὐ «οὶ πλείςου ποι4- 

βονθῷν εἴτι ἀδικοιν]ο,ὶ τιμαις αἰϑεάπην ἀΐζίς. Ὁ 
τότας ἢ Τεὐεργέϊθηας ὑπὸροονλᾷν αὐτ' ἄδεια εὐε) - 

ἡ... 4: τὸ δυνααχιωρὸς ἈἼφτοις, ἄδοξοι ἤες οἰέυ: Ὁ 

νϑηρι παρα 1γοῖς ὀγλοις αὐθρω ποις, φχοα 76 δὲ- 
«τοτὸ ἐπικϑόρα τροςδέον ). ἐδεὶς ὃ αὐῆν,δ εις 

ὅκ αὐ αξιωσάεν εὐγάχ 5 πλέον ἔχν ον πϑρωπὶ, 

εἰ μή τί ὀλλο χρζῆον ἀπείργϑι. δεαασυτη ἢ πιςὸν 

δγ1α ἐδὲν κωλυφ ωρω]εύφν καὶ Τ' εὐγζχον.ὃ σὲ αὐ 

μϑκιςα τίς οἰηϑαίη, αὐόδλ κι δας τὸς εὐνέχες γί- 

[Ὁ [νεχ θδὲ Ἐτὸ ἐφαίνετο αὐ ἐτεκμαίρετο ὃ ἡ 
οκχ Ὑ ὀῆλων ζώων, ὅτι οἵτε ὑξριςα ἵσταοι χα Ὁ 

μνόμϑροι, ὅ᾽ μϑὺ δοικγᾷν ἡ ὑξριζαν σοτσιαώον- 

ται, πολεμιικοι ἢ αιδὲν ἡ ον γενον ) ἃ πεήαῦροι 

ἐκτεμνόνϑρυοι Κ κϑὺ μεέία. Φροιφν ἡ ἀπεθῴυ- ἡ 

φίεν.).Ὁ δ᾽ ἰογύφν αὶ ἐρία ζεἷ εἰ φερίσχον"}.κὶ οἱ | 

κύνες ἢ ὡσαύϊως,Ξ «ϑὺ Σἰπολείπτφγ]ὰς δεασό- ἔ ; 

Ἴας Ὡἰποπαώο!) ἐκ τεμγόνδιοι, φυλαίῆφν 5. ὃ 

εἰς δηραν ὅδὲν καὶ κιδὅς γιίνον.). χὺ οἱ πε αὐθρωποι ] 
Ὲ ͵ Ε ἢ ͵ [{- ͵ , 

ὡσαύτως ρεμέφεροι γεῖνον.), ερισχουϑυοιἼαύ- 

τὴς Ὁ ὀχιθυμίας, « »ϑὺ τοι ὠμδιέςεροί γε δ 

“Ὡροςαοσου δύων, δ᾽ ἡ Ἴον τ ἱπαικοὶ, αδὲῆοσῦν 

“τί ἀκονίιςχοι, αδέϑοσον φιλότιμοι. κα ταϑηδοι ἡ ἡ 

5. γίγνονται χαὶ ον Οἱ ς Τ πολεμίοις, ἽΣ ον ἢ 3η- πολέμης 1 

ΙΝ βα!ς, σωζον Φιλονάέχον ο» Τ' "γαη9- ἐν ] 

«ἰϊωριυΐη, Ἰασα] απ ἀπιτη ἰἀοΠ οὶ, γε] Πλίπιι5 ΠοΠοσίς δέ σἱογία οαρ  ἀϊ. [πχπιο τι πὶ δ. 1115, ταπγ πη νὸς 
εξαὶ αἰΐος, 

γιέ, 
παρὸ πιαηϊξοίςτο εἐἰοοἸαταητ, ἴῃ αἰ πὶς ἰρίογαπῃ φιιοα ἀδηγδοοπτοηείοηὶϊς (πιά 1 (προτοία. 

» 
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βάσανον ἐδίδοξ, ἐδένες γὸ πιζύτερα ἔρία ἐπε- 

δείκγυγϊο οὖν ἢ δεασοτιχαὴς συμίᾷορα)ς Ὗ εὐγε- 

χωνκεἰ δὲ τί ρα ᾧ σωμαΐιος ἰοΐος μάδαῖ δὸ- 

κῷσιν,ὁ σίδηρος αὐ ἰσοὶ 1ἐς ἀοϑενής ἐν ᾧ πολέ- 

βω Οἷς ἰογυροῖς. Ἰαῦτα ἢ γιϊνωσκων,αρξαϊ μενος 

Εὐχε εριρ λῶς Νὰ: Ἐρυ ιθυῦ σῦς 
μα ϑεραπτί, τῆρας,ἐποιήσοιζο εὐνχες. ἡ] ησού- 

μϑνος ὃ ὅχ ἱχανξω ἐὴ) φυλακίὼ (ιυτίω 

“σὸς Φ πλῆϑος Ψ δες ϑυαίς ἐχοϑίων, ἐσχϑπι 4 

ν . 
ἂν στ! 

Ἴ νας Ὁ ὀηγῶν αὐ πιςύα' τὸς πἰθὶ Ὁ βασιλῴον φύ Β 

λαάχας λαζοι. εἰδὼς ὃν πόσας τὸς οἴχοι,κοι. κ9- 

(ιωτο πῶς μϑὺ ον)ας δα πενίαν, χιπονωταΊα 

δὶ ζδδας θὰ ἘΦ χώρας ῥαχύτηϊα, κ) φζκ Ὁ 

αὐϊερίοὶς τῇ “τῴ: ἐνόμισε μϑλιᾳ’ αὐ ἀϊαπᾶν 

Ἵ παρέαυ ᾧ διαΐϊαν. λαμᾷαιᾳ ὃν στύτων μὺ 

ρίες δὸρυφοόρε-, οἱ κύκλῳ »ϑὺ γυκτῦς ὦ ἡμέρας 

ὁπότ δ) ἐφυλοιῆον ἔχ τὰ βασίλῴα, Ἴ ὁπότε ἐσωβαϊ- 

ἌΝ σάεν' ὁπότε ὃ ἀξίοι πα, εν ἡ ἔνθεν τεϊα γμμένοι 

ἐπορεύονἼο.νοικέσαις 5 ὁ βαξυλαΐνος ὁλής Φύ- 

τ τ ἈΡ τ μνϑύσμενν 
βαξυλώιι Φεϑυρὰς ἱκανός. μίοϑον ὃ χαὶ τό- 

ποὶς βαξζυλωνίες ἔταξε παρέχην βαλονϑυος 

εἰδθιὰ ὡς ἀμηγθνωτα τς ἐὴ ̓ ὁπως ὁτίτα- 

“πφνότατοι Χὺ ἀὐκαϑεκτότα τοι εἶεν. αὐτή υδὺ δὴ 

᾿αὐἰθὶ αὐτὸν πε φυλακὴ ὦ ἡ εὐ βαξυλώνι τότε 

καταςαθέσοι, καὶ νιῶῦ ἔτι οὕττως ἔχουσαι Δ|ὰ 

αϑυᾳ. σκοπῶν δὴ ὅπτως αὐ χαὶ ἡ πασα Ἔρχ᾽ 

κατέηριτο, ἀλλὴ ἔτι τσδοςγίγφοιτο, ἡγήσατο 

ἑ ! γ «“ ᾽ ͵ὔ πο αὶ ΡΥ 

“δμτσσυκθων ἢ, οσον ξ λοι Πονας᾿ τό: δ α,.- 
αι 3 ΣΡ “ 

γαϑουξς ανδβας ἐγιγγωσκε σεεψέκτεον 61) οἵ τῶ 
Ὶ ν “πὴ ͵ 2 

σὺν ζοϊς ϑεοῖς Ὁ χεατά, παρεθῶν; ἡ ἐπί μελη- 

αὐύσωσι, χέον ὕπωςἿ μηνύσωσι ἐ ἀρετῆς ἀσκήτιν. ὃ- 
γεξέμες ᾿ 
μὲ ανή. πῶς ὃ μὴ δχιταηφν αὐοις δοχοίη,ὀδυλὰ γγόγιες 

δέτυο α Καύζ) ]αῦτα αρίςοι δ᾽ ,ὅτως ἐμμένοιένγε ᾽ 

ἜΡΕ Ἐχιμῥοῖνο Ταρεῦ, συνέλεξε τς ε ὁμοτίμους 

εἰ, 9 ἡ παγας ὁπόσοι ἐχεχαιριοι ἡφ ΟἽ αξιογρεω- 

ἀῶ Ἃ 
ἄυπὶ 

αὐτὰ » (ἴδ να’ ΡΟ ἘΨΡΕΣ, απ 

{άξρνο. τῶ τοι νῷ ἐδοκϑν χϑίνώνοι ει) ὦ πονῶν χκἡ α]α- 

λοι χὰ σύμμαχοι, τοῖς κϑδὺ κοῖς μεγίφη γάθις, 
«“ ν»] 5ἈᾺ 

οΤί ἐδοῷ ἡμῶν τυχήν,ὧν ογομέζουϑν ἀξιοι εἰ). 
“ ᾿ .᾽ ᾧτε ᾽ 

νεῦ μδρ γὸ δὺ ἔχουϑῳ αὶ γὴν πολλζωὼ ἡ ἀἴαθὴν, 

λακας δ; ἐὴ ἑχανους , εἴτ ἔχιδυμδμίαυτοςΟ 

" ΝΜ “ ᾽ "» 7 

γταπι θών. ἐπεὶ 5 συνῆλϑον,ἔλεξε τοιά δε' αὐδρες φί- Ε 

ἰητοτγίτι τηαχίπια ἀθάογό. ΝΠ Θηἰ πη 811) 
πιαρὶς (ροέζατα; Πάςεὶ ξλοίποτα ἐς Πσπάγιης 
ἴῃ ἀοπηϊποτγῇ {πογιτ σα] αιλἰτατί δες, σιταται 
᾿διιππο!. Οοα ἢ πταχίτης ΠΟΏΠΙΠι] ἐς νἱ-- 
τρις σογρογὶς Ἐχηπηοῖαγ ἰῃ οἷς ἀοοςάε- 
το, ἔογσγῇ ταπηςφη τη 6] ]ο να] ςητίθιις ἰπιῦς]- 
1ο5 ἐχαύιαι Ηςς ἰσίταν αι ΔηἸ τη ποῖξ 
τετοῖ, ἔλέξο αὐ ἰαπιτουῦῖθες ᾿πττίο, {Π1ος οππ1-- 
65, Ζυΐθι5 σογροτῖβία! οσαγᾶ σδηχίττο θαῖ, 
εχ δα Πιι ἢ 5 ἐο]ορίς. Οὐοά, εἰ ΟΧ ΓΙ πηα- 
τεῦ, ποπίμῆςοτγε ουὐἱεοάίμτα μᾶς αὐποτίις 
Θοτιιπι πα εἰσι 1 6, φαΐ πο ΠΙτον δά ει 
οἤητ: οἰγοῦρι οἰ Βατ,ιος α σετογὶς πηαχί- 
πιο Ηάος Γορὶς οὐ οάο5 (ἀπιογοιι το ἡ οὐ- γνώ βίο 
σο (οτος Ρογίας ἀουηὶ ΓεΠ ἔτος, ΡΟ πο ριὸ ΟΝ ἂς 
Ρτεῦ ἱπορίᾷ νἱξξίτατε, ἰαθόγεβαις τοτὰ νίτα ᾿ΝΝ ᾿ 
(υείποτο σταυΠΠπηος, τὰ οὐ ἀστὶ Ρεγῇοὶ ἃ-- 
{ροτίτατοπῃ, τῷ φιιοα οριις ἱρήι ἔδοίδης: πος 
ΡουΠΙπλα {Π8 ντπθη αἱ ἀρια {δ γαϊοπε ἀπν- 
ΡΙαχιιγος ἀὐθίτγατις εἰξ, [τὰς; ἀοοὶ ἐς γα} 
(Δτο Π τος παίξατοβ οχ Πἰς ΠΡ. ΠΘρσίτ, αὶ δζπο- 
ἔζαι ὃς τητογά 1 [ἢ ἜΧΟΙ 15. νη 14; οἰγοιιτη 
τεσίαπη εἴης, Ππδη ἀοσ ΠΊ4 016 ἰπτι15 ἰρίδ 
ααυϊςίσογοῦ: πη ΔΙ ργοάϊγος, ίης ἂς 1]- 
᾿πς ἰμΠσιιξει οἰγοῦπη ἰρίαπι ἱποςάογοητ: 
Οὐἴανοτο οΟΧΙΕἰπλαθαζ οτίαπη τοτᾶπὶ Βαδγ- 
Ἰοηοπι ρτα Π ἀἰαγίος γοαυίγογς, υ! οαΐξος 
ἀϊεπάα πςσοίεητζ, πο αἄςθο δά ντθεπὶ εἴς 
{ςτἰρίς, ἔθ ἀθεῆστρέγορτο : ΙΔοπδαπι Βδ- 
Ὀγ!οηΐ φύσας ργα Πα πὶ ἱπηροίαϊε, σαΐ 
{πἸροπάϊαιη ἃ ΒΑΡΎ] ΟΠ 5 Πα πιογαγὶ ἱπΠΠτ; 
4ισά οος 4ιιαιη πγαχίπγο ἱπορος οἵ νεὶ- 
1εῖ, νει ςέξι τμηΐ ἤσγδε, ἀοη ΟΠ οίο σοπ- 
τίποῦὶ ἔλο  Πππς ροῆδης. Ατάπς πᾶς, 4018 
τας δζ οἰζοιτη ἰρίαπη, ὃς Βαθγ]οπε οο Πο- 
ξατα απ οὐ οαϊα., πῆς οεἰᾷ ἰῇ οσάετῃ [{α- 

τὸς μιοϑοφόροις τότῶς οὐ τοσῦ τον βελτίονας [τι πιαποῖ. Ῥγχίογοα υππιὶ σοΠΠάογΆγοῦ, σγηω ρος 
απο ρᾳξξο νπίπουίηπη ἱππρογ πὶ σοπίοτε- πράῖεα 
τατὶ, ἀὐχας οείατη αἰ] πὰ ργιποίρατιϑ αἴτο- "βαρ 
τῖτις ἀοσο πος απσοτί ροίϊοτ: οΧ᾿Π πλαΐθαζ εἰπέγερω: 
Ποίος Προ ἀἸατῖος πο τὰπι Πα] οτας εἤς 
ΤΟΙ εὶς (δα εἰς, 4 Πιιπίοτο ἱΠέογογοβ: 
Ἰάσοσας νίγΓος ἔουτος (θοιιπη γει!π ΘΠ 405 {- 
ἀϊςαῦθατ, φαΐ [15 πππταπεῖδιῖς. ΠΟ] ροτοπεῖ- 
δὰ {{πᾶπὶ σοπο  ΠἸαΠθητ; ὃ συγαπά ἢ, νὲ 
νἰγτατὶς Ἐχογοϊτατίοη δ “ΡΟΓΗ αΓΘΠς ΝΕ νε- δ εμων 
ἴο νἰἀογοίιγ ἥος εἰς ἱπηρογαγς, (ρα νΕΊΡῇ "55 ὑρενο 
ςεηίδέοπε, μας οἢτε ορείπτα, ὅς ἴῃ εἰς ρεγίδ. "λον 
ποαγεησ, ἂς νἱέτατοηι Ππάοίς Φο]εςητ: 
τὰ πα Ροτςος αι ]ο5 σοΠΠΟ ΔΕ Ϊτ, πΠπη σα- 
τοίος οπΊη 5, 4 πος ορροσγταπιπη οοῖ, ψα- 
πς νἱ ἀογοπταγ ὨρτγΠ115 Δ σπεὶ, ντταῆ ἴῃ 

Ἰαδόγιπι ἥπατι σοπιπηοάογιπι (οοίςοίά - 
τοπη δάτηϊττετοητιιγ. Ὗ δὶ σοηποπ ἤδης, ογάτίοπεπι κυ αἰΠγο 1 πα ετ: Μαχίπιαίη [2118 κ 
στατίατη Παίϑειηιις., απτίοὶ ὃς ἰοςἰ], αιο οα ΠΟΡ15 δρίίοὶ σοποοΠογίησ, αυῖδιις ἀΥδί(γα- ὦ 
Ὀαπλαγ πος οὔς ἀΐσπος, Εἰ ομὶπὶ ἰάπὶ ποίξγα ἴῃ ροτοίξατο (Ο]πὶ ἀΠΊρ τι ἃς ἔαχτ]ς, ο 

Ν, 2 



το 50 Ὲ ΝΟ ΡΡΗΣΪ δ᾽.Ε 1 ΤΟΥ̓ΕῚ 
Ρ ἣν “ διιῖς ’ 3 οἿἾ ) δι 

» προ Δοίππτ, φαΐ πος σοϊοπάο πο5 αἰοητ σῦς Α χα οἱ τίνες ζφιύτην ἐργαζόμϑροι εδρέ ἐδλν}3 

». Θἰίατη ποδίβ σάος5,δζ οα αὐ! ἀοπα ἰη[Ἐγπέξα:. ἰδεῖ ἔχο ὑϑοθδ λα ὠβονθὐ αανλ θὰ 

» Νες εἰξ, συγ συιαπη ν οἰ ἔγαπα Βαςροῆι- 
᾿ς χαὶ μηδείς γε ὑμδμ ἔγων ζαῦτα νομισεάίτω ᾧ 

» ἄεης, αἰϊεπαίε ροπήοτοοχιίπιοτ. ΕΠ ο- “6 Ἰρ Αλ ει γε νυν, λῶν φουτονομάσε 
Πἰπὶ ατογηδὶοχ ἰῆτεῦ οὐλπο5 πομπηπος, οα- ὥνλότθία ἐχήν. νομὸς γὸ οὐ πᾶσιν αὐ, ϑοῴποιᾷ 

. ΒΗ - ΦΧ Ὁ «“ ω Ἷ «»ν ὦ 

Ρταθογαπι ντῦα, 4αϊ Βο]]πὶ 411|5 ἔλοϊαητ, αἴδιος ὄφιν, πὶ πολεμδντων πόλις ὀλῳ, “' ε- 
11 Ϊ Ϊ Ἵ Ὁ σὰ νον ἡ Ν᾽ ἐν 

τὰΠὶ σούρογᾶ ΠΙοσιιπι » 48] μπτ ἴῃ ντρς, λόντων 1) ταὶ τὰ σωμαῖα ἢ οὖν τῇ πόλᾳ καὶ τὰ 

ιιατη βουτα!λ85 ἰΐς ν᾿] σατὶ, αὶ νεθεῆιοα- 
Ρίμητ. Οὐαπιογθπα πῖπΠπ6 πο ροῆιάε- 
15, Πιτα τοηοτῖς: (δα πηι! Ποίτ65 γοτπηο- ἘΠΕ ΕΒΕΛΡΛΕΣῈ ΟῚ 
τα Ρογπογίτις, 14 ἀδ ατιιπι ποπ οἵΐς, οἱο- 
πλδτία: νεἰξγα ἀσοορτῇ τοξοττὶ ἀοδοι Ουοά 
φἀτίηοτη!α., απ ἀσοηάα ἠείποορ5 ογαπτ, 
μας πιρὰ (δπτοηεὶα εἰ". 81 ἀεβούξαιηιις 44 
- . . - ᾿ ἐπ 

ποντίας ἀεπαϊατη., δζ δα νἱζαηι ἰσπάᾶῖο - 
τατη Ποπλἰ τ π νΟΙ ρταγίδιη, Ζα}]αθογοτα 
ΡΓΟ ΤΟ πα ογγίπγα, νἱτατα Δ οΥ5 ΟΧρογζο πῃ 
ΡΙο νοϊπρταγία ἀπο: οἶτο ΠῸ5 Θυ 46Πὶ 

ν ιν 

. Ὁ 

ν ιν 

. ιν} χοήμεία. Τόκεν ἀδικία γε ἕξέϊε,5,τι αὐ ἔχοι- κ 
πειθὼ φιλάνθρωπία ὅκ ἀφαιρήσεοϑε, ζώ τί 

ἐώῶτε ἐχάν ἀὐζις. Ὁ »ϑρ τοι ἐκ τῦδε,ὅτως ἐγὼ 

γιγνώσκω, (τι εἰ μϑιὺ ῥεψόθα Ἐχὶ ῥα διαργίαν 

Β χαὶ Τῇ κακῶν αὐ, ϑοοπων ἡδυπαϑήαν, (ὦ γο-- 

μίζοισι Ὁ νϑὺ πονᾷν ἀθλιώτατον, Φ 5. ππύνως 

βιοτἀφν δυπαϑήαν ) (αχὺ ἡμας φημὶ ὀλί- 

“ϑὺ ἀξίως ἡμῖν οὐὗθις ἐσεα ἤ,χαὶ (αχὺ πϑύτων 

2: Ψ 

3. ιν" 

3 “ 

3. . 

3. ν 

3 Ψ 

ν 

ιν} 

3 ν 

3. ιν 

ΕΣ Ψ ΠΟΡ 5 Ιρ{15 αἰο ραγιιηλντ ες Ππτιγοβ, δ ο 6; 
θοπα μα νηϊπεγία οἶτο ἀπλ! Ππγοβ. ΝΟ 6- 2 - 

3 ν 

9 “ ἔοττος ρουπιαποδηζ, ὨΠῚ ας ροτροῖαο ἀ1- 
ΕΣ .ν 

3: .} 

3: Ψ 

. Ψ ἀοῇαϊς του Π]οπ πὶ πηα]ὲ (δ γαγίαπη παρ ε- 
τε ἰποϊρίπητιπο δετεπιρογαητία, δζοοητίπε- 

τἶα, ὃὲ (οτεἰτιάο, 4 ααἰς Ἔχ ογοϊτατίοποπιὶ 
᾿ιούππι ΓΟ Πἰ τε τ, Χ ’Π 66 γα γίας δα ἱροῦ ὶ- 

3. Ψ 

3. ἐν 

; .ν} 

ἐν 

ιν οοΠ απ ποδὶς, ποςίῃ 14, φαιοά ἰῃ ργαίοη- 
τία ταῖς οἰ ργογιθηά Ὁ πΐρρε πηασπτπὶ 
εαυϊάοτη Πα] οὐδ δι θίτγου, ἱπυρογίιπη 
Ράγᾶγο : (64 ἡγεῖτο πιαίτς ἰ4, πο {15 αάε- 
Ρτιι5,οδίσγπαγο. Νάτη δά ρηοἱ πρίτς5 ετίδπι 
111 σοητιρίς, 4υΐ απ φοίαπι ἀιιηταχαῖ δά η-- 
δοτοτείς ἐ γεύίπηοτο, φαοα φερε [15,1 νο- 

{ν} 

9 {ν 

᾽ ἐν 

3 Ψ 

3 ν 

Ὁ. ἐν 

Πίπινίγος ἔογτες ἔμπης {πεῖς αἡ πος. νὰ 

Τσοητίαηι, νττα 5 πτ, αι! εαῖ; (ξ ἃ νταῦτος 
ΘΕΙΔ 1 ἈΠ155 ρευ ΠΕΡ] ΟΠ ἘΠῚ ΠΛΙ ΠΟΓῚ5 «{ὲ|- 

τηδηταν, ὅν τιρίᾳ σούρογα θοῆς δα εξξα, ροΥ 

ταῖοῖ ἀοβεέξιης. Νοα ἰσίταγ ρεγ ̓ Πουτίδ πη 

ἢ; ἀγαθαΐν ξερύσεαϊζ. ὁ 75 τοι Ὁ αἀγαϑοις αν- 

δραρ-βέαϑαι, στο οἰρκῷ, ὅὕοτε χὸ φῥωτελῷ 
ὀγζᾷς ἀγαιϑοις ̓  ζὼ μή τίς ὐτῳ, : πέλοις ἐξ 

πιμελῆταν" Σ»λὰ ὡς κῆρ χαὶ αἱ ἄλλαι τέχναι 
3 ἧ 5) 7 ΛΕ ἢ 
μμεληθάσει μείονος ἀξίαὶ γίγνον.), χα! τοὶ σω-- 

ματα γε αὐτὰ ἀἢ ἔγονζᾳ, ὁπότϑῳ τὶς αὑτὰ ἀ- 
“") ͵ 7 ! " Ἵ] 

Ονῇ Ὀλὶ ραδϑυργίαν, πονήρως πτόλιν ἐχφ᾽ οὕτω ΐ 3 
καὶ ἡ σωφροσεοώη, χαὶ ἡ ἔγκρατῴα,, χαὶ καὶ ἀλ-- 
κῇ., ὁπόπϑμ τίς αὐτὴ ὴ Ὁ ἀσκησιν, ἐκ πό- 

πε εἰς Ὁ πονηείλυ παλιν Φέπεται. οὔχοιω δ 

εὐνιι βθ δυάς ἥν. ἣν, νϑλ. ΔΝ 
τός. μέγα «δὺ γὸ, οἷαι, ἔρορν χαὶ 1 Ὁ “ϑῆο- 
χω καϊαποράξω,, πολὺ δ᾽, ἔτι μάζον Ὁ λα- 

(ογζᾳ Ὡ[σισωσοιαζ.Ὁ μϑὺ "ὦ λαξᾷν,πολλά.-- 

χις τωϊ πολμίαν μόνον τοβϑοισονϑρῳ ἐλυετο ὁ 
5 λαξονα καιτέχάν, ἐχέτι αϑτοανάυ σωφρο- 

» . ω ᾿ - ͵ Ε] ᾽ ᾿ ὦ εἰν , 

» ΤῸ ΠΟΠ ἰΔΠῈ ΠΠῸ τοπηρογαηεία, προ ἤπς οὔ- Π)σζεύης, ἐσ), αὐά ἐγχρ «τείας, 56), αὐά πολ- 
3. ν τἰηφητία, πος ππς πλαΐτο Πππάϊο Ποτὶ οἱοτ. 
τς ἀαιιηι ΏτΟ ΠΑ Πγ115, Π. ]το 1. Π| ΠΊΩσ 5 

γἰστιτοπ Οχούσογε ἀθθθιηι5, Πα απη ΔΏτΘα, 
θοηΐς μἰίος πος ἀππη ρατγιϊ5:αταροτίαπη (οῖγο 
Πο5 οροῖτοῖ, τππ ρ] τ πιὸς5 ὃς ᾿π! ἄσγο, δ 

ἰῃ{ιἀϊατι, δ. μοίξος που, ]τπι ρ] τί πα ας 
ΡοΠιάει 3 ΡτΓα οττίπι {1 αἰ ἐπα τἰ5 ὃς ΟΡ(5, δς 

οδίδαυϊιπι, Πα ποῖα νέαι νοηΐτ, παθοασ. 
» θο5 φυϊάοσπι σοττο ΠΟὈΙΙΟτ1Π} ἔπτατο 5,0 Χ- 
ΕἸ πηαπππὶο ΝΟΏ οπίπ ἰη ἢ ἀϊΐς να, Παῖς 
ἰμἰπίξο ρο πἀθηλαϑ ; (64 ἰπ ἢ 15 ροτίτί ρου- 
Πᾶς {πηλπλις. (πο νογο δοαπάϊπιπ) πος 
Ορτίπλμπι οἵ ἃ πο ἱς ἰρή!ς ραγατὶ ἀοθος ΕἸ 
ἀὐτοιη 4, ντ αἰ τῖς ἰρ6: πγοίιογος, ἱπ- 

»  εγίο Πο5 ἀἴρῃος αἰξἰπηθηλι5. ΓΔ] ουὶβ ίδης, 
» δέ [ΓΙ σοσγί5, ὃς οἱ δον, ὃς ροτιις, ὃς Ια σου ΠῚ, 
» ὃς (ΟΥηηὶ ράγτεπη (οΓις5 οτἰα πὶ σοποςάϊ πὸ- 

»» οος οι ἐς τα ταπηρη Παςς οἴη ἰρ5 σοπυ- 

3, ἔν 

9. Ψ 

3. Ψ 

9. “ 

3: Ψ 

3 ." 

ΕΣ Ψ 

» .} 

3 ιν} 

3 Ψ 

3 ν 

3 .ν 

λῆς ἐχιμελείας γίγν9Ε}. ἃ γερὴ γιγγωσχονίζᾷς, 

γιοῦ πολὺ μάλλον ἀσκῷν τί -ιρετίω ἡ ωρὶν 

σαδὲ ταγαϑοὼ κτήσαοϑει, 4 εἰδύζας ὅτι στὸμ 

σπλέςα τις ἔχη , τῦτε πλόςοι χαὶ φϑονούσι χαὶ 

Ἐχεζουλάζοισι χαὶ πολέμιοι γίγνονται, ᾿ 

λωςτε κῶν παρ ἀχϑντων τώτε κτημαΐζαᾳ χαὶ 

τίω θεραπείαν, ὡς τὸ ἡμεῖς, ἔχ᾽. τὸς μδὺ 

δξχυ ϑεους οἴξοϑω χοῦ στε ἡμῶν ἔσεαϑαι. οὐ 

ΣΡ Ἐχιζουλάύσεντες ἀδίκως τα ἔχο- 

Εχϑυ, δολ ἐχιζουλάϑεντες ἐτιμιφρυσοίμκεϑαι. 

Ὁ »Δύτοι καθὸ χρ οτίςον, ἡ μαῖν ἀὐζοις παρά- 

σχευαςεον" πῷτο δὲ ὅ1, Ὁ βελτίονας ονζῷς τῆν, 

αρηθιϑύων, αχήν ἀξιθν.ϑούλπος μ»ϑυ, ὅν, χαὶ 

"χϑς,ἡ σίτων, ποῖ, χαὶ πόνων, χαὶ ὑσινε ο.- 

γαγκη χαὶ ζῖς δ'ῴλοις μεϊαδιδόγαι᾽ κε]α διδὲν- 

ζκἴς 

ΨΚ 

- ἃ 
ᾶα γῇ 



καταςή- 

{1} 

ΕΠ 

δα 
φόοζιε- 

- 

ἩΓΙ Φ ΎΥΟ ΕΠ 1, 

ἐρεῖς δμῦι, πφράαζ δον γέτοισιυρῶτον β- 

Ἴζονας αὐδὸ φαίνεαχ.. πολεμικῆς δ᾽ Ἐχιςήμης 
ἡ μελέτης πλυτάπασιν ὁ μεταδότέον πότοις, 

ὃς τινος ἐργαας ΠῚ ἡμέρες, χαὶ δεισγκοφο ρὅφ 

βελοῦθα Τκτήσααϑαι διὰ αὐζες δι πότοις 
Οἷς ἀσκήμασι πλεονεκίᾷν, γιγγωσχογ]ας ὅτι ἐ- 

λάυπρίαςζῳῦτα ὀργόνα ὦ εὐδιοη μονίας οἰϑεοὶ 

ζῖς αὐθρωποις ἀπέδξαν' ὁ ὡς γε οκείνες 

πα σπλα ἀφηρυ θα, ἕτως ἡμας ὐζιυς δ μιὴ 

Ἕ ὁπλωνποτ᾿ ἐρήμϑς γίγνεοζ, » 47 εἰδυζεις ὅτι 

τοῖς ἀεὶ ἐγξυταάτω ἣν ὅπλων ὅσι, τϑτοις χρὶ οἱ. Β 

κφότατα δεΊγ, ᾧ αὐ βόλωνται. εἰ δὲ τις ζγιαῦτα. 

οὐνοφται, τί δῆτα ἡμῶν ὀφεδος καταωράξαι, ἃ 

ἐπεθυμέμϑυ, εἰέτι δεήσᾳ καρ ερᾷν ἢ πτφνῶνᾷς 

χαὶ δυψώ, ας χαὶ ὀχιμελονᾶμες χαὶ πονϑνᾷς; 

οχφοδῴ κατα μαθῴν, τί τοσάτῳ ταϊαϑ αὶ μὸδ ξ 

λον βύφρανν4, ὅσω αὐ μάλλον ποδηπονησας,ς 

ἐπ᾿ αὐτὰ ἀπίοι.οἱ γὸ πόνοι ὅψον Οϊς ἀγαϑοῖσ. 

αὐά ἢ) τῷ δεόνδωον τυνγόμν τίνος, ΠΣ εν ὅτω 

πολυτελεῖς πο“ βασκϑυαοϑείη αὐ, ὡςθ᾽ ἡδὺ 
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Απιαπῖα ποδὶς εξ ἄςθοης,, νὲ ἀεοίαγαγε 
ΠΟ5 ἱπ [εἷς ρτίμηππὶ ρεαπτίοτες εἰ τὸ - 

ποπγιτ, ΜΜΠΙταγὶς νεσο (οἰ ξητία της εἐχ- 
εγοϊτατί μα οπαπῖπο ΠΙΠ1] οἰπὶ 115. οΟΠῚ-- 
ταπηϊσαηάιττ οἰἙ, σπο5 δά χαίΐγεγς νο]α- 
ταις, νυ ΠΟ 5 δε ἰαθοσίθιι5 ορογίῃα {{|ς 
ἰη(ογαΐδης, ὃζ τ θαταπι ρεπέδησ: (ςἀ Πἰς 
ἘΧογοῖ 5. Πο5 {πρεγίονεβ {{|5 εἰς ἐερε- 
ΠΎι15, αἴας δάςθο (οἶγε, [εο5 ἰρίος ποιηΐ- 
πἰδιις ας ἱπΠγαγηρητα ΠΡ ογτακίς ὃ ἔς }1ς]-- 
τατὶς οχ μι δι ς. Εταπεσηδάπιράαπη αγπια 
{Ππ|ς αἀεπλίμηιις.. τα ΠῸ5 ἰρίος ΠΕΠῚΖΙΔ1) 

Ὁ ἀγπηῖς ἀο τα! ορογίεῖ; Ιἄ4πα ργο σατο 
Παῦογα ρεγίαδίμμι, "15 οπιηΐα, ας οΠΊ6» 
να ης., πιαχίπια ἔπ δέ ργορτία εἴς, φαὶ 

αυᾷρτιοχίπιο Δ αὐπιὶς ασπητ. Οτιο {1 1115 
Βυϊπηοάϊ φισάδπι σοσίτας : (Λυ 4 εγρὸ 
οδάποιϊς πο ΐ5, αυοά ΕΔ, 4 ΘΠ ΕΑ ΠηιΙ5, 

Ρετέεοοτγίπιις; τ συ! ᾳαπὶδάπιιο πεςοῆς ε- 
τἰταπηθπι, Πτίπη., σιτα5., Ιαροτοϑ το] γαγοὺ 
ΝΗΙπλίγιτη πος σορηοίοϊ οροττοῖ, τᾶτο ρἰιις 
αάξοττς ἰςτιςὶς θοπδ, παητο πιδίου ἰαρογα 
Ριαςεάεητε δά εὰ ρευπεπίδειγ ἀθογοβ ο- 
πΐπη ἔοστί. νἱγῖς ὁδί ἢ Ιοσο ἔπης. Αταδίᾳ; 

οο,ντ Αἰ αϊς ἱπάϊσοατ εἰτι5, σα οά οδίςαμ!- 
᾽ .ὰ αἵ ἐν λ , 7 ᾽ τα ἧς . τῇ. εἰ δὲ ὧν μδὺ μάλιςα αὐ,ϑοφποι ἔχιϑυ- (ΟΣ ταν; 11} ταπν (ἀπητιοίε ραγαγὶ ροίπτντ {π- 

μούσιν,ὁ δαίιον ἡμῶν ζῦτα συμπαρέσκάα- 

χὲν, ὡς δ), αὐ ἡδιςα ζωῶτα φαμνοίζο, αὐτὸς τὶς 

αὐτῷ ζῦτα “ἰϑασκάυασά , ὁ τοιούτος αϑὴρ 

ποσούτῳ πλεονεκτήσά Τ᾽ οὐ δεεζέρων βίου, 

ὅσω πφήσας Τὴν ἡδίςων σίτων τ᾿ ἀύξεται, καὶ 

διψήσας ΤῊ ἡδίων ποτ Σἰπολούσεται, καὶ 

δεθεὶς αὐαπειώσεως, ἥδιςον αὐαιγτεεύώσεται. ὧν 

ἕνεκα φημὶ, γρξζῶαι νεῶ ἐχιταϑίεδαι ἡμαξ 

εἰς αὐδιρα-γαιϑιαν,ὕπτως ΤῊΜ πε ἀγαθαΐν ἡ ϑέι- 

πότ. Ουοά ἢ εα., ηπα ΠηαχΊπις Πομηηος 
Ἔχραταησ, ἀπ! Πίτιι5 πος ραγατα της; ντ 
δατοπη 114 “πᾶπὴ {Δ} ΠΠἸπλὰ νἀ θαηγαγ, ἰρί8 
ΠΡῚ φυϊρραγατ: ἴδῃς νἱτ τα] 5 ἰπ ποο ππο]ο- 
τὶ οτὶς σοπαϊτίοης, 4 14Πὶ 4}1} ν ξξιις ἱπα!ρ ὅ- 
τες, Ζιοά οἰασίθης {41} Π|π||]ς5 οἰ οἷς ν οίοα- 
τιιτ, ἃζ Πτίοης ἔγιειαγ (παι! ἤτπιο ρόξιι, δέ 
τοαϊετίς ἐσοπϑίπδυϊἤητης αυϊείσος. Ὁ υᾶ- 
ΡΓοῤτο  οαυίάοπι, σεηίεο, ἐς θοῦ Δ πη ΠῸ5 
σοπτοητὶς νίγθ5 θοπογαῆι νἱγόγαπι Οἷς 
Ποῖο ἔιπρὶ; νε δοηΐβ Δ ΠΙΟΡΓΙΠῚΘ (δὰ 

«ον χαὶ ἥδιον δἰ πολαύσωμϑιυ, χαὶ ἁπως Κὶ πϑῴ- Ὁ) ἤπιος Επιλπλιγ, δ φοἀ οπηηΐλπη οἱ στα. 

των ̓χαλεπωτάτῷ ἀπῴροιβυω θα. ΘΎΣΡ ὧ 
; ᾷ ΝΣ, ε ς 

μὴ λαξὴν τὰ ἀγαϑαὶ οὕτω χαλεπὸν, ὡς τὸ 
Ὰ -“ ᾽ 

Ὁ λαζυγζ. φερηϑζεϑαι λυπηρϑν. εὐνοήσειτε 
᾿ 2 Ε ΕῚ 

δῈ κακάνο, τίνα. πυφόφασιν ἔχοντες αὐ Τθ9- 
͵ 3 

ελοιῖθα καικίογες, ἢ τπσόϑοϑεν, “δ νέοϑαι. πό- 
τἰν ἐν ὦ 2 ᾽ Ὁ) 2 

πτερὸν 01] όχουδῳ τ ῶλλ οὐ δήπϑ Τ' ῤηρήϊα 

ὰ} τρῃραϑύων πονηρότερον προ φήκᾳ ὁῇ. 
» 2) ; » “νυ 

ΔΛ ὅτι δ δι μονέζερφι δοκϑμδω νεοῦ, ἢ ασρ9- 
τερον Ἐ1) ; ἔπειζῳ. τῇ ἀὐδαιμονία. φήσᾳ τὴς 

Ψ ᾽ ᾽ ) ε ᾽ 

καχίαν ὄχτϑέπειν: Δλλ ὁτί ἐπεὶ 
͵ Ξΐ ᾿ 

δούλοις, τότος χολασουϑυ, ζῶ πονηρ9ὶ ὦσιν; 
ἵν ͵ ΣΝ 51 ᾿ . τ δὰ, χα) τ προοςυκά αὐτὸν ογ]α, πογγεὺν, πογηθίας ἕ- 

9) Ε Ε 3) 

γέχα, ἢ βλακχείας, ὀηνες χολά ζψ; ἐννοῴτε δ᾽ ἔτι 
τὴς ΨΥ ͵ ᾿ ͵ ᾿ Ὁ Το, ὅτι δέφᾳν «(ϑὺ παρεσκευείσ, θα πολλὰς 

σ- 

κα Τ ἡμετέρων οἴκων φύλοχας, καὶ ἢ σωμῶν. 

κεκτή θα Ε 

αἰ ΠΙ πλιτη, πο Ἔχρογίαπιαγ. Νος εηἰπιαά- 
σοσταις ἂς πιοείξαπι οἰ, θοη Δ Ποῃ ΔΡΙ- 

αἰ; ιιαπι ἀσουθιπη, 18 [5 Δάορτιιο,αΠλϊττὸ- 
το. Οαἰη Βοος ετίδπι σοπἢΠ ἀοτρτῖβ., 4ΔΠῈ 
Ρτατοχεγο ὁδιηῆαπα ν ο! ΤΠηι15, σγ παπορο- 
τίς νἱταπα ἰσπαίπογοπὶ ἐξ πηατ, 44πὶΔη- 

το Ππας. Απρτορτοῖοδ, αιιοά οὐ ἱΠβοτῖο 

{ἀπλπ5᾽ Ατ νεῖο ποῆ σομπεξηϊζ απ, 4. 

“- ̓ » 

οὐππ ροτοίξατο {τ {π|]ε ἐξ ΠΡ ρείογοπη εἰ κ 
(8. Απ ηυοά εἰςς ἰαπι ἐο]οίοτεβ νἰἀοΑΠΊῈΓ, 
Ππιαπι ρυίπς ὁ ἰ4οίγοοης ἔουταπα: ρΡγοίρεγας 

ἀϊοος αἰἰαυς Δ] σεπάαπι οἤς ᾿ση δα δι) 
Απ ηυϊαίογαος δἀθρεὶ ππο πα θοπηι8 , ἴπ 

εος αηἰπιδάπεγγθπημς, ἢ ἔπογίῃς ἱπιργοὶ: 

Ατ φιοραέζο οοπιεπίς οιπὶ, 4αΐ τ ἱρίο- 
πιο ΠΠρτΟθ 5, Αἰΐοβ ἱπιργο δ τατὶς αἱ ας 

(ο]υτίοη!ς σαια ρ] ἕζετο ἢ Ῥγατογεδ οορί- 

τετίσ γε! πη, ΠΕ ἘἸτα τ πος πλυΐτος αἴογο, τ Πὰ 

ααϊιπι ποίξεγαγίι, φαδῃ οστροςῖϊ σα! οάς5. 
ἐν , 

-" « 

- Ἂ 

, Ἂ 

Ν “- 

- ἦν 
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» Ἀγαασπιοάοταγρο πο Πιογίτ, πος ἃΠ105 .4- Αὶ αἱα. οὖν ὃ πῶς σέκ αἢ εἴδ;, εἰ δὴ ἀλλους μϑὺ δὸ: 
»» [υπὶς ποίξγα ἔρτο! τος Ραταπάος ΠΟΙ Οχιὶ- ρυφόρους ὁ ἈΘΗΝῊΝ οἰησόμθα, γούεξαι ἘΝ 5 

» {ἴπιατο, ἱρίος αιιζοπι Πο5 πη πἰπλς ΠΟὈ 5 (- δ ἠέρι το ρρανας (τ 5 
; : Ξ ᾿ εἰν, εὐ δὲ ἡμῶν ἀὐζ!ς οὐ δὸρυ γᾷ; » το] τας οοὺ Ατηα σοῖο (οἰεπ πὶ οἴ, ΠοΠ λϑνειν, ἰώω ιφ ρυφορησομυ 

Ν ΔΟἪῈ γκ7 «“ 7); 

» ΠΣ ν]]απν αἰ τυ ταῖς ργαΠάϊαπι νοὶ οἰπξο- ἢ μάν 4 γε δ εἰδέναι ὅτι σζκ ἔς! ἀλλη φυ- 
5 Ὁ ἐγ, - ξ ἘΝ 2 » ἀἴατη, αι4}5 εἰξ ΠΈα, {1 νίττυτο ας ργαίξεῖ, λακὴ τοιαύτη, οἵα αὐτὸν τίνα. καλὸν καγαϑὸν : ἀτνος ἩΟΜ, , δ βηρς ὍΝ 

»Ηος ὁπίπη Πα σου ταὶ ποροῖς οἵ. ΕἸ νς αὐ ῤχάν. το »ὸ ̓" δ συμπαροιζοτεῖν. ΦΩ͂Σ 

» τον 48] νίγτατο ἀο(Ἐἰταίτιγ, πε ο αΠ πᾶ 4α ά- ν,. παρῖς 2 Ψ [ 3 » Δ 3) 

- ἐλτν, αΐ ἐτῆς ἐρημω ΘΟ» ἀλλο καλαῖς ἐ-; » 4παπὶτοέξο {πσορεάετε σοπποηῖτ. Οὐ 41: “ εἴο της μων ἐμ χῶ Ν ἐλ αλάφοες πὸ 
» φίταῦ οἵ ἔποπα πάπιπι αἷο ὃ δὲ νὍὶ νίγτα- χήν Οὐθὲν τυδ99ηκ4. τί δξζυ φημι γρζευαι ποι- 

᾿ . γν ὡς ἣν: 5 λυ9 “τς Ἶ 

»» [6 πῇ ΘΧοτσοΠάδῃγ} νὈἱ {Ἐπ ἰτιπὶ δ ορογαπὶ εἰν,ρὃ πού τω -εὐρετίω ἀσκεῖν, χαὶ πού τίω μιε- 
» Δα ιϊ θοπάαπη ὁ ΝΜ] ποι ργοξεγαηι, (ς ἃ {1- λέτζω ποιεῖοϑοι ; σδ᾽οεὲν χαιγὸν, ὦ αἴϑρες, ἐ: 
» συγ ἽΠΠ1 ἀτασα!ος ἀϊρηίτατο η ΡουΠα ἀςραπε, ΟΡ’ ἘΡΉΜΟΥ ΘΕΌ Ο ΦΘΟΝΝ 
» 20 νογίληταγ δά συγία5; ς αἷο νοἱς αηϊια- ΓΞ Λα ᾿ τὰ Ἢ ἐά3.5 
» ΠΡ νηϊπετῆς, σαοζααοι πεῖς δε! 5, 1} οἰ μρβ νι Δ[θλθισιν, β άζη σι ἀνέρι Ν αἱ ὑμᾶς 
» ἀσιαἀ4|Π|5 ορογαπι ἀλη λπι. 4αίθιις Π|σ μαι γεζυαι ο)ϑδουδὲ ογζᾷς τὸς ομιοτίμους πϑῷ - 
»» ΟσΟαρατὶ ξαίπχαδ: ΩΣ ἐγ Στ ρία- ἄς, ἁ ΕΝ ἢ ΤΣ Ἀν 

᾿ (ξητος ἱπτιιοτί ἀοθοτίς,, δὲ ἀπ πιαάπιοττογο, ς μὲ ὁρ αἰῶ μαλτ δ ἐδ) δλνζες εἰπε μελέ; 
» ΠΙΠΠῚ [115 σαγαη αἷς Δα Πάτ15 απ, πα οι- ἐόν, ΡΝ ἡπρν. μὴ ̓ 

ῶ ΨΥ ἡ ἐγωπευμας κατὰ μοῶν » ταῦὶ ἀαπε πεσε ε[Ἐ: ἐρὸ νἹ οἱ ΠΠ τ ἀπ᾿ Πλι1ΠῚ , Το τ ἣν 
ϑ ἦ ΓΑ απο. ἢ λ λ , ᾿ 

»» ἀἀποίτοης νος σοπταπιρίαθοτ, ὃς 4105 411- )εα σοι δ] ) ἄφη οἷς αὐ ορω τὰ καλῷ χο τὰ 
. 5 5 ᾽ ΔῈ 2 7 ͵ ͵ ῃ “ ἀοπινίάοτο ργαο]αγὶς δέ ποηοἰτς γοθιις ο-. ἀγαϑου δχττηδοονζᾳς,, πότος τιμυΐσω. χαὶ 

» Ρογαπὶ ἄατο, ΠΟΠουῖθιις δέργατη!5 οὐπαθο. πὼς π Αλὐδλενόθνν δὲ ἀλη Ἀρριμ ν τὸ 
» Οὐυϊποτίατη ΠΠοτος, 1 ποίοῖ5 ΠαίσοητΕΓ, ' με Ν ΟΞ : : ΤΑ ΣΥΝ χε παιδόύωμϑι. οὐδξὶ γ,)5} βελτίονες ἐσὺ : »» ΠΙδογα τοῦ Ποίς ἰπξἰτιαπιις. 'Ναπὶ ὃς ἱρῆ. 7 βελτίονες ἐστμιεῦου, 

“ “Ὁ ὙΡΡΥ Ξ 

» ΠΟ] ΙΟΓο5 ΟΥῚΠγ115, ἢ ΠΡ οΓΙ5 ΠΟΙ ΕΓΙ5 ΠΟ ἰρίος Οβουλονδῶροι τοῖς παισὶν ὡς βέλτιςα τἰραδεΐ. 
5» ΤΑ ΠῚ ]Π1ΔΠῚ ἜΧΟΙ ΡΙ αΙοησα ορτίπια οχ προ: γμαΐζᾳ ἡμας αὐδθιυς παρέον ἐμ ρηῖνε 

» το νοἱεηηις : δζ ΠΠοτί ποίει, δὐίαπη νος οὐσγ αὐ εἰ βούλοιντο ῥαδίως πονηροὶ “ἥῤοιντο, 
» Πητν ποη ἔλοΙ]ε ἱπιρτοῦὶ εὐδάθητ; σιάηο ἀν αδηδὲ, ΝΣ δῆρες ΤΣ σϑολδιΣ 
» 211}, φασά ταγρείι, γε] οοηίρεέξασι, νοὶ ἀρ λολνδραυν τ Ἀὐ μεν ἐόν τὸς, Με άνν ον 
», Δα τατὶ πητ, (δ ἃ 1π νἱγτατῖς ὃς ποποίε - ΟΦ Τέσ) ἥν δὲ καλοῖς καγάλοις δχετηδοῦ κασι 
» αἴο αἴοδτοῖος οοπίαπιοητζ. διημερδυογτες. 

ΞΕΝΟΟΦΟΝΥἊΡΟΟΝΣ ΚΎΡΟΥ ἸὩἸΓΑῚΞ 
ἌΔΕῚ , Ξ ἐϑμ.5 τ ΡΛ ΝΝΝ 

ΟἿ ΑΘ 

ΧΓΝΟΡΕΙΟΝΙ ΙΒ ΘΟΙΚΎ ΑΙ 
τ ΠΥ ισ τς ἩΓΕ 

ΟΥ̓. ΘΟ Ό ἈΥΥ Ὁ; ἕ 
ΡΝ λ 5, Ν 

ΎὙΡΟΙ͂Σ μδυ δξιυ ὅτως 
“ ᾽7 3. ΦΙΛΣ 

εἰστεν᾽ ἀγεςη σὴ ἐππτ αὐτῶ 

Χρυσανίᾳς, εἶπεν ὧδε; 
Ἵ λον 

᾿Αλλὰ πολλώχις υϑὺ δὴ, 
κΓ ", 

ωοόρες. ᾿ ΦιΛΟΤΈ κα]ε- 

γόησει, ὅτι ργωγ αἴαϑος » ταῦ ΓΙ ΠοΙρ πα ΒΟμι}, ὃς ρατγοπι ΒΟΠΙΠῚ Οὐδνο ἐξ, (τ κς ἢ ἀξ κα ἡ 
» Ἰητεγοῆς, ΝΠ) ἃζ ραῖγος Πδουὶς ΡΓοίριοἱᾶς, Αι τ "ἀλλ ςνοεν μεν ΤῊ " Πονηλαθδτη οο5 Ροπὰ ἀςβοίλης: ὃ Ογτὰς “σξϑνοδσι Τ' παι δὼν ὀπτως μι} ποτ οἰὐὖϑυς τα-- - - - ΓΙ . 

λ 3 ,ἷ μον 
ἼΝ 

Ὁ ἸΔΠὰ ΠῚΠΠ| νἱἀθταγ οα Ποὶς ςοη]οτα, ἀς Εἰαϑαὶ ὀλχτλείκ 4,κῦρος τέ μοί δοκᾷγεῦ συμξε- » αὐμδιὰς ξοΠοἰτατξ ρογροιαδπι πιαχίπης οοη- λεύφν ἡμῶν,αφ ΠΝῇ μόλιγ' αὐ εὐδοιμονϑν]ες δ. 
' . ατελοι- 

τ ἡ ΠΥ Θ ΜΟΙ Ογχιςογα- 1) 
5) τἰοποταπο νίας ἔτ. ΡοΙῈ 

᾿ ἄαοπι ΟΠεγίμπτας δα τ- 
 σοης, πος πηοάο Ιοηαι- 

ἢ [ἢ τὰς εἰς: Ετίαπι αἰ Τϊς ἰῃ το- 
πα Ὀυις,, σοπηΠ Πτοπ 65, Δῃ]- 

᾿ τα  ἀποστι πρία5;: 1Π1{1Π-- 
ἴ 

3») 



ἘΠ Ὁ  ΌΡΕΥ ἢ 

ἀτελοιμϑῦιδ δὲ μοι δοκᾷ, οὐδεέςερον ἢ ὡς ἐγοἣν Α 

διηλαίσοι, Ἐτὸ ἐγὼ πέρασομαι τὸς μὴ εἰδδίας 
ἢ ΕῚ , ᾿ ͵ὔ 

διδοωξαι. ἐννοήσεζϊε γὸ δὴ, 11ς αὐ πόλις πολεμία 

ὑπὸ μὴ πήϑουϑύων δοίη; τίς σ᾽ αὐ φιλία ὑπὸ 

μὴ πιηθονϑυὼν δε φυλα θείης ποῖον δ᾽ αἰ απά 

ἐδ θωνων φρά]ευμα νίκης υγοι; 1 πῶς δ' αὐ μϑδ- 

ἄνως λὸν ἐν (οι χάης ἡ-Πῷν]ὸ αἰθρω ποι,ἢ ἐπάδου αΡ- 

Ε᾽ υλὰ ξων ἰδέα. ἕκαςος «ξρὶ ὃ «εὐ σωϊηρίας βολεύε 

εἰἤαἶνταὶ αζ;τί σὶ αὐ ὀῆλο αἴαϑον ἡ εοϑείν ὑπὸ μὴ π4- 
ΚΣ “ ΄ Ἐν ΤᾺ ͵ 

ϑομϑρων τοῖς κρεί Ποσι; ποιοὶ ἢ πολάςγομιίμίος 
δ ὦ ν᾽) ,Ν “ ͵ »“" 3. ..4ἢ 

αὐ οἰκήσάφαν; ἡ΄ποιοι οἶχοι σωϑείησαιν. πῶς δ), αὐ Β 

γῆες ὃ ποι δφαφίχοιν]ο: τ μᾷ; δ᾽ ἀγόν ἀϊαϑοὶ ἔγ5- 

κϑυ, ὀχ Ἴ(δνλο μιδιλον καϊϊεωράξα μϑυ," δζρ. Ὁ 
πείκαῖ ᾧ γ ΟΣ Ἧτο γϑὺ νυχίος λέ 

βας ταχὺ ἡ ὅποι ἔδ)4 παρεγινόκῶθα, ἀθρόοι ἢ 

ᾧ αἢ» ἢ ἐπουϑυοι,ανυποςαίοι ἡμᾶυ, δ᾽ ἐπι- 

Ί.5ϑε Ἴων ϑϑὲν ἡμίϊὸς κα]ελείπομϑωυ. εἰἼοίνυν 

“μέγιφον αἴαϑον Ὁ πφλαρχῴ Φαϊνε!) εἰς ὃ κα- 
Ἴχωρα φήαίαϑα. [ ὅτως εὐ ϊςε,οτι αὐτὸ ἅ’ τὸ 

᾿ὼ εἰς Ὁ φζασωζιν, ἃ δ μέγιςον ὠγαϑονὅ61.χαὶ 

» 
εἰς 

λουϑυ"νόν ἢ κα εσκεύαοϑε ὅϊω παϊἼες οἷπα ῥόν- 
« » ε Χ ͵ Ἐπ ͵ τες, ὥφε ἀργετε οἱ μϑυ πλέήονων, οἱ ' μάογνων. 

ὡςαἷ τοίνυν ἀὐζι ἀξιώσετε ἀρχήν δ υφ ὑμῖν, 

δήω καὶ αὐζοὶ πέήθω θα οἷς αὐ ἡμᾶν καθυχοιοσῷ 

7.ν3 φαφέρην ἡμας δή τῶν δῴλων,(σον οἱ δϑὺ 
" ΕΥ) 2. "“" « ιν ες Γ 

“δὅλοι,αχοι)εςΊοις δεασοίαις ὑστηρέ! σιν" ἡ μας 

Ὁ, εἰαἰρ ἀξιϑυϑυ ἐλεύϑεροι Ἐ1),εἐχϑη]ας δι ποιφν 

δ,τί πλείςου ἄξιον φαϊνέ) ει «εὑρήσεε ὅ, Ἔφη, 
κν " ἤν ἣν ἡ Ἴ ὉΔΟῚ λιν 
χἡ ἐνῦτι ανευ μμοναιρχίας πόλις οἰκ4.).} μόλισα 

Ἴοἰς αβχουσιν ἐδελεξ πείθει , αὐτὴν ἥκιςα 059) 

πολεμίων αϑαϊκα ζουδιρην ὑπακϑφν.παραΐμϑρ 

ὅς ἂν, ὡφναξ» κῶρος κίζευ4,ἐπὶΊοδὲ ζω αρχόον,ἀ- 

σκἀϊυϑύΊ: δὶ ὧν μλλιςα δυνησοᾶθα. καί]έχήν ἃ 
ΣῪ ΤΩ ἀεο  ο Ζ Ν᾿ τ, τ οῇ 

ΠΧ Λελμι ἀεὶ γεἸοκκύρονη 
εὖ δεη ἡ το γὸ εὖ εἰδὲναι γΘΉ,0| τὶ μιῇ δυύν».}) 
κῦρος εὑρῷ ὃ, τί αὐζῷ οδὺ ἐπ᾿ ἀγαθῷ γεήσξ), 

τς ἡμὴνδ κε. ἐπεί.αξ» τά [ε αὐτὰ ἡμῖν συμφέρᾳ, χαὶ 

οἱ ἀὐζιί εἰσιν ἡμῖν πολέμιοι. ἐπεὶ 5 ζωῶτα εἶπε 

ἈΚρυσοίἼας, ὅτω δὴ χαὶ ὀλνοι αϑίςανο πολλοὶ κ) 

εἴ. Ίὡς οὐ] μος ἀεὶ παρᾷναι Ἐχ: ϑύραε, νὰ παρέχην 
ΓΑ ΘῚ "“ «“ ͵ «“ ΓΝ ΣΝ, »“"-Ἴ Ἔ αὐτώς γολας ὁ, τί βέλη), ξως αὐ αφίη κυρος. 

Τλμ5,Ποη ροήα Ογγιπὶ αυϊάααᾶ γεροτίγς, σαὶ 

ρόαϑεν νϑὺ δὴ πολλοιὴ δι ῆρχον,ἐδενὸς δ᾽ ἤρ ς 

ΤᾺ ἘΞΕῚ ΤΙ. ΔΟΙ 
(ξίμαζιιτ! Ππ1115. Οτο ἡ αὐτῷ πλίπιις ταὶ ῃ ̓ 
“ιᾷ οροττογοῖ, ἐφοίαγαο νἱάετυτ: ἰά 641- 
ἀξίρμαγος δάοοογε σοηᾳθου. (ορίτατε ο- 
ΠἰΠῚ, Ζιφ πῖν τος μοί Ππτὰ αὐ ἰἰς σΔΡὶ Ροί- 
{{|4α] ὨΟ]Ιητ ΠΠρογίο ράγογοὺ πα ΔΙΏΪΟΟ " 
τατῃ ντς οΟίογιιαγὶ ροί τα ἰς., αὶ πο] τσ 
1Π]ρΡογῖο Ραγογοῦαα ΠᾺΠΊτιιπι στα πη οί ΠῚ 
Θχοτοίτας ν]δζογία ρου ροίΠι ΠΠΟΠΑ͂ τπο- 
ἀο ἔοι ας ροΙΠητὶπ ργο 5 οπιίηος νία- 
οἷ, αιιᾶπη ν᾽ σορογίης ἱξουίοσι πησο] (ἃ- 
Ἰατίς ργορτία οΟ 1 σαροτς ὃ αι ἃ αἰταἀ τοὶ 
Ῥυκοϊατα ροῦποὶ ροίπτα0 [15,4 αἱ (ὃ ροτίοτί- 
δι Πα ραγοηιααςνείσος Ἰοσίτἰπης Δα ΠλΪ- 
πἰ τοπταγθαας ἀοιηιις (δ γιιαυὶ ααραητηθο 
Ραζξολιος οο ρογιοηίδης, φιο το πάιπιητ 
Νος ἱρίι οὰ οὔπηοάα, σα πιοάο ποθὶς αἀ- 
(πηι, ιφπᾷ αἰϊα τε Παρ ς ΘΟΠΥρΩΓΑΙ Πη115, 
αι ρεΠΟΙρὶ ρατε πο Νατῃ τα ἔλέξῃ ς ἢ, 
ντροϊοτιτοῦ δέ ποέξιι, ὃς ἱπτογά αι, πο οταῖ 
περοῆς, ΡοΓΙοΠἰγαπχις: ὃζ ἀπ γοροητετο- 
τίβ σορ 5 ΡΠ ΠΟΙρα ΠῚ (πο γο θη ΕΓ » Πεπιο 
ννἱΠὴ ὃς ἱπηροίαπῃ Ποίἔγιιπι (Πξπετγς ροτιο- 
τίῖτ :ΘΟΥ ΠῚ ἀθηῖᾳ; ὨΪΠ1] (Ὁ πηὶ Ρετγέξέξιμι το- 
ΤΙ ΙΙΘ ΓΙ ΠῚ ΐ15. 4ι: ΠΟ ὶς οὐδῃσ [ΠῚ ρΡέζαζα. 
Ετρο {1 ράτογε ἱπηρεγίο, πιαχίπηιπγ τ Βο- 
ΠῸΠῚ πιδηϊ [το ρατοῖ, δά σομηραγαη πὶ 
Ῥοπα σετεία: σοτῖο (οἰοπάπιπὶ νοΒὶς εἰς, ετ- 
ἰδῇ ἰάθη ἴος οηιϊηι οἤτ τηαχί παι αὐ 
ςοπίογιαηάιιπιςα, “πα σοηίογιαγὶ πεοςῖς 
(ες πτ. Εταητοα αυίάοπα πλυ εἰ ποδὶ ς ἱπηρο- 
ταῦδῃτ., αι}. Π11]}15 ΠῸς ἱπυρΟΓΆΓΟΠΊΙΠ5: 
ΠΌΠΟ ΓΟ5 ὈΠΊΠΙΠΠ1, Ποῖος φάος, ἤς 
ςοτηραάγαῖα ίμητ., ντ ἱπηρογοτὶβ 11} ρ]ατὶ - 
διι5, 4}1) ραποϊοσίθιβ. Οὐιοπηδάηηοάιιπι!- 
δίταγ αιμαπη ΧΙ ΕἸ πγατὶς ες, νος ροτοίξατὶ 
γοίγα (᾽ς ξεὶς ἱπηρεγαγο:ῆς ὃς ἰρή! ρατοα- 
ΠΊ115 Οἰ5.4 10. ΟΥ̓ οἸ) γατῖο ραγοῖς ποσ ἰδεῖ, 
Τ δῃτιπ αἰ ἱπτοῖ πος ὅς ίεγιος ἰητεγεῆς 
οροιῖςεῖ, πο {Πα ἄς πι ἐπατὶ {πὰς Ποτὶς Ὁ 
ΟΡΟΓας ΟΧΠΙ θθητ: πος νογο, Πα οι Πρ οτὶ 
εἰΐς νοϊππγιι5, ίροητο ποίξγα ἔλσογε σοητιο- 
τ, αοα πηαχίπηε ἀϊσηππῃ αιάς ν] ἀφαταγ. 
Ἰπιιοηϊοτ5 διιγθῖη, παῖς, ετίαπι οἰ ἰζατοπη, 

4 νΠ115 ἱπηραγίο ποῃ δ πλϊ πη γαταγ,, ἢ 
ΠγΔο  Ἐτατί θι15.. οπηηὶ {{ππ4τοὸ ράγογο νε]ῖτ, 
Πιλϊπί ας ροῦ νἱπη θεὸ ροῆτ δάϊρὶ, νι οί π1ΠῈ 
᾿ἱηρΡο τ" ἀσοὶρίδτ. Ὁ Δ πΊο ΓΟ πὶ δ ἤδῃσ, 
ντὶ Ογγια ργαοῖρίς σαγιᾶ ργαίξο ἤππας, πού: 
41 ἴῃ 15 Ἐχεύσθαπλις, Φα 115 Γετίηεσς Ρο- 

Ἐὥλων αῇρσῶν κ᾿ 1 ἢ συμικάγων συνερϑι]ες" χαὶ ἔδοξε, ἘΠ᾿ ΠΙ πλάτη αιιοαπλιις Θὰ, ιιᾶΣ σΟΠίοτιασὶ ΠΟ: 
3 - : 

τοὺ ἢ ᾿ οοἵϊ οἵδ; ὃζ ορεγᾶ το ποίγαπι χ πίθοα- . 
ΠΊΠ5 ἡ τ 64, 4ΙΙ4ΠΊΟΙΙΠΊΩ; Δ ΓΟΙῚ Οριις πὰς 
ξπεγίἰρίι, νταταγ ΝδηνἸ αποςίοίγο ἐςθε- 
5 νίαι5 “6 {π| ταπτῖ. Π ΟΠ ετίαπη ποίξγα σοπὰ 

πιράὰ ροττίποατ. Ετοηἰ πὶ Ἔλ ς ποδὶς σοπάποιιητ, ζ [4 ποδὶς Βοίξεςίαπτ Ουα ΟΒεγίη. 
τὰς ν δὶ ἀἰχ ες, 411} τιιπιὶ Ρεσγίας, τιιπι (Ὁ οἱ} σοΠΊρ τος δα τσοθαης, αι μας ογατίοης ἤπα 
4πος» σορτοθάσγοης. Εἰς  ἀςοτγοζιηχ, τ Ποηογαῖ οπροῦ δά Ροσταϑ ργαῆο εἤδσητ,ὅζν- 
Το ἰπαπι ορογάγῃ οἰϊογγοῆς, ιιαπχξιιπηαιε δα γοπι {Π| ν ταπὶ οἴει, ἀόπος οος ἀἰπλίττοτοτ. 
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οτιαπὶ ποάϊοᾳ ἔλοίπητ!), αἱ τοὶ ἱπιρογο 

ἰπ ΑΠα ραγθητ: πιπὶ ροτῖαβ ρεποίραμη οἵπ- 

Ογυμιβα- οἱοίε ἐγεχαφητᾶς. Αταντ ποστοτο ἴδτο ἀο- 

πρύρας οἸάγαταπι οἵξ, γγιπι πο οοπἰτιης ἱπηρε- 
βίεμεσε τίαπη νυ λα ἃζ ΠΡῚ ὃς Ρεγς σοπίογπαγοι; 

τοίη. ἤτατοσοβ σαπη Ζαττὶ ΠΙΠΟ απο οηίδη- 
τοῦ ἐπ τατὶς ἀφο παγεης. Ασοί τ αι- 
τοπιίῃ ᾿ἰς., πο δία ἰῃ 4115. Ὁ ΠῚ 15, 
4ὶ ργαεί γεγῖι {πη πηαον Γ αἰ Ι]αδητο ππο- 
Τίου εἱξ, εὐ Πποοῦῖι5 Ρα Ταία; Ἰεσιτπγα Ἰῃ- 
{έτατα πιαίογιιπη οίογιαηταγ: σασπὶ ἀς- 
τοίου αἰἰαὶς, ίεσ ἢἰι15. Ἐγεαετα Ὠαητσίταν 
111 Πποπογαζῖ συ 65 ὃς Πα 5 Ογτὶ ροτ- 
τὰ5, Πιδηάο ἴτα ἀθοτγετιπι εἤεγα ργαἘδη- 

ἢ ΕΠΠΙηγῖ5 απέξοτίτατο νἱγῖς, Πα νᾶ οἰπ 1 ρίο 
ἱπηρουία πα ΠΠπ4 εἰπουτοσιητς. (Ο τούτη 4115 

ΔΙΙατ πὶ τογ πῇ σαΓαπὶ ΟΟγγίι5 πιαηάαδαῖ, 
4υμπὶ]α! ἀςηὶ ὃζ εο5 παθόγοτῖ, αὶ νοξεῖρα- 

᾿ ΠΑ τος ροίοης, ὃς αὶ {ππητααπὶ ΟΧΡΘίἃ5 ἔὰ- 
ςοίοητ, ὃ ργαἀες ορογιπη, ὃζ ἐλου]τατατα 
εὐΠοάες, ὅς γεσιπη δα νἱἐξ ποοοἤαγίατιιπι 
Ριοσιγατοῦοϑ. Ετίδπη 6 Π11}15 ΘΠ ΠΟΤ ΠῚ ὃς 
σαπιιπῃ ογᾷ σοπητη!ττεαῖ, ἅππο5 Ἔχ ἢ ΕΙπια- 
μαι εἤεδειγος μας ἀῃΙ ΠΊ4}1ὰ {ππππὶ δά νά 
ΔοοοπΊπηο ατἰΠΠπγα. Ὗ ταιιτοτ 1ΠΠ]|,4τιο 5 (6- 
σα πάρεγα νοῖ!θς, τη ἰοσίοτάτοπι σοπίοτ- 
τπιϑη Ὁ ο]Ἰοἰτατίς Δἀ Πγιτεο 405. οπσε ορτί- 

τεῦθο τ οδάογοητ; Γπιραϊτάάπιπι ἢ δἰ Πππηοθαζ, 
παῖδ. ΠΟ Ἀ}Π1Π15 Θατη σαγαπι πηδάαραῖ,ίοἐ ες μηιι- 

παῖς ποσίπιηι αὐ ιτγαδαϊαγ Νογας οπί ἤ,ἢ 
Ρυσπαπάμτη παληά εἤστι,οχ Πογᾶ πὰ- 
πηοτὸ ΠῚ ὃζ αἀίξίτος ἃς (δ {π|τὸς πε πάος 
εἴα, 01 πα Χ  Πης [Π ΡΟΓΙσα]15 Ἔχε οῖτὶ Ε1- 

{εττ; ἰἰἀξᾳ; ργαέεέξος οοπογτια ταπὶ ρεάό- 
{εεῖαπη, Ζιιαπν Ἐπ ἔγιπὶοχ Π|4 Ἐπὶ ο[-- 
τιιξάος εἰ{ε ἰπτο σε ρατι το 4 {Π σορίαγιιπη 

. δ) . 2 » Ὰ 2 “ἢ 

ΡΓατουῖθις 1115, ρτατογίε, ορας εϊεερεχ Ηἰς ᾿) ςοὶς ἡγ4τὸ ἐὴ εἰς ὦ αὔευ πολέμπ υϊχομφν,ὧν 
Τρ 5 ταϊττξάος εἰ (οἱ σας. Ὁ αἰ Πετίᾶ πογᾶξ, 
Ζαυοτγαπγάδηι εχ ἢϊς ορεγα στη άϊπη εζε,ντ 
ὃ νγϑιῇ δζ τοτασιπὶ πατοπῇ ται σα οάος 
εἤοητταπη Ὡτγαρα;, [οσαῖῖα; ΠΟ πα] ταΐττε- 

Ἱμχαιοτ ΓΕΓΙΓ: σιοα 4υϊο πὴ ἸΏτοΥ γῈ5 ΠΑ ΧΊΠῚΪ πη0-- 

“ροον» τῃδτὶ ροποῦατ, ντ αδίος 6110 ἱπιρετγαγετά, 
«εροατίῷ, ΠΟ σιροτος. Το ἃ ἢ τα] ος ἢ ποη οἤδητζ, 

Πυαίος ες οοπιιοπίγοι, “ποῦ! οροτα πιαχῖ- 
τὴς ΒΡ] υτί πγ464; ποσοεία οδητ σοπβοί Πα, 
τ Δ] 6 τοΡιι5 {π|5 ργοίρεξεί ἔοτα ἀγϑίτγαθα- 
τα. 51 111 τὰ 65 εἤ πε, αιιαϊος οροιτογεῖ; 
ΡΥ αοΙαγείθοιιπι δξξιιτη τ ἀποοθας. Οτια ἴῃ 
(ξητοητία ]υπιπη εἴτε, τοῖιι5 ἰΠ Πα ΠΟ σα ΓΑ ΠῚ 

» 1πσαθιητ. ΕΧΙΙπγααῖ πὲ φαοα; νἱγτταζει 
» ΘΧΟΓΟΘΠαΖ οἵα. Νες οηΐηι Ποι ροῆς ρατα- . 

» Βαζ, νυ χαίτας ἰρίς πο οι, 4ιδ επὶ ες οροττεγεῖ, 15 αἰος δα ργαοίαγας ὃς ἰλι 440 1165 
" φξξοπας ἱποίζαγοτ. Ὁ πὰ απ ἀρ ΔἸ Πγτη ΘΧΡΕ μά Π|οτ,οτίο ργίπγιπη οἵ ΠΡῚ οριιϑ [ξ4- 

ταῖς, παι άοτ σοῖς νο]]ες, ντὶ γος Ἔχί Πηῖα5 σιγὰ σοταρ  βἐΕϊ ρος. ΕἸοτὶ συάοπι μαπά 
Ροῖϊς ἱπάϊσαθατ, νε ργοιπθηταιπι σαγαπι πορ]σοτοῖ, φιοα ργοίρίςογος πλατα ἴῃ πιᾶσῃο 

Ἢ 
2 

ν 

ΧΕΙΝΘ ΡΒΗ͂Υ ἘΠΓῈ 
᾿ Ξ- Ἢ 3 ͵ 3 “ « μ᾿ 

Οὐοά φυϊάφεπαῖτα, γε τις ἀξογοταπι βῖς, Α ὡς 5), τότε ἔδοζεν, ἅτω ἢ νύν ἔτι ποιῶσιν οἱ τ 

ὃ Ν ἵ ὧν ᾿- 3,1 .᾿᾿ 

ΒῊ αὐχ μιϑὴς,συνδόξαν πᾶσι τοις αἰρίςοις τ' συγ - 

ΟἽ τυ Ί ἐπιμέλφαν ὀννοις ωροςέταΠεν,αλλ᾽ αὐ ἸΡῊ 

Ἐχρᾳτίςων ἐχτμελέαζ,. Ὁ »ϑὺ δξζυ κασοοεύδων 

ῃ 

ΝΕ ΣΟΙ 

ἀσίαν ὑπὸ βασιλάᾷ ογ]ες" Ἰϑεραπεύθσι]ας Ὑ «ρ- ϑεραπεὺ- 

υχϑϊων ϑύρας. ὡς δὲ, ἐν ᾧῷ λόϊῳ δεδήλω!) Κύρος τ δ 
ποία ξησα νϑιυος εἰς ὃ ϑζαφυλοῆφν ἑαυ 1ε ἣ 

“ξόσοης ̓  αρχὴν,Ἰαῦτα δὰ οἱ μετ᾽ ἐκάνγον βασι- 

λᾷς νόμιμα ἔτι νὰ νὸν δέμϑσι ποιδϊες. ὅτωδ᾽ ὁ 

ἐχή ἢ Ἰαῦ]α, ὡς ξο κ Ἰδιδα, δ Ἴων μὲν ὁ ἐπιςαΐης ᾿ 
βίων δ μν.);καιθαρωΊερον τὰ γόβειμιαι πράτ. ον 

16) “Ὁ]αν 5. χείρων, φαυλοτερο. ἐφοίτων «ϑὺ ὅν" Μ ' 

Ἔχις θύρας κύρϑ οἱ ἐντίμιι σὺν ζοῖς ἵσταοίς ὮΝ 

κα!αφρεψα νϑϑων δι ἀρ ζωύ. κῦρος δὲ ἐχὶ ,ϑὺ 

Ἴδ λα καιϑιςὴ ὀηνας Ἐχλμῥας ὃ σον αὐτωΐ ὦ 

᾿ωροφόδων ἀποδεκΊηρες, δωπανημῶχ δδίηρες, 

ἣ ἐρίων ὕχιςα ) οὐ κῖνημῶν φύλακες, ὺ εἰς 

δία[αν ἐπίϊηδείων ἐπτιμήϊα!.ἱ ἵππων ὃ ὁ κυ- 

γεΐν ἐπιμίνας καϑιφη, ὅς εὐνομεζε ὦ ζαῦτα τὰ 

βοσκή καΐα βέλ)ις᾽ εὖ παρέχᾳν αὐτῷ γρῆα. 

ὅς 5 συμφύλαχας Ὁ εὐδαιμονίας οἱ ῳεῖο χη- 
γα! ἔχήν,ἐτῶς ὅπως ὡς βέχτιςοι σον) ̓Ξ ΧΕΤΙ ἔσοινπὶ 

ὅ ἐνομιζε τὸ ἔργον ἐ{)."8 4 δ, τι εἴς μα: ὟΝ 

χης πῦ]ὲ δεήσοι, απ Ἴότων αὐῷ ἢ παρατάζᾷς 1] 
ἡ ἐπιςαζᾷς λητήξεον εἴη, στε οἷς,πξ» οἱ μέγιςοι ἢ 

κιίνδυγοι" ]αξιαρ χες ἢ ἢ πεζαῖν αὶ ἱπισέων ἐ- 

γίνωσκεν ἐκίϑτων κα ]αςαΐέον ἐῃ εἰ δέοι ἢ χαὶ 

ςραϊηγῶν ππϑ αγευ αὐλῷ, δ ὅτι ἐκ Ἰάτων στεμ.- 

σήέον εἴη" » πολέων" ἢ ὅλων ἐθγαΐν φύλαξι ὸ 

σειφώπαις δ στ των τισὶ ἰ γθηςξεον χαὶ τρέ- 

σξᾳς [ε]ώτων τινας πειιπίέον᾽ πεῖν ἐγΊοῖς μεγί- 

δέοίϊο. μιῇ δγίων υϑὺ ὧν,οἵων δι, δὶ ὧν αἱ μέϊιςαι 
᾿: “, " Ε ὥἷϊε ᾿ 
χ) πλέςαι Ὡραξῴς ἔμβιον ξ,κακῶς γΎ 4τὸ τὰ 
ς ΤΉ »Α 5 ΦΕ χον ΄ ͵ 512 
αὐ ἔξήν" εἰ δ' ὅτοι εἶεν,οἵως δέοι, παν]α Ἷ ἐνόμιε- ἐλογὶ 

ἕξκόλῶς ἐσεα ζ. ογέδυ μδὺ ἂν ὅτω Νὲς εἰς) αό- 

τὴν Ἔ θχιμέλᾳαν. οὐόμιζε δὲ Ὁ αὐ χὰ αὐῷ 
᾽ Ε » 5. ὈΑΥ σὴ τἶ 3 ᾿ 
ἀσκησιν ἐῃ Ὁ ἀρεῖ. αὶ γὸ φεῦ οἷον τῈ ἐ{). μὴ 
αὐτὸν τίνα, ὀγτα, δι δῷ, ὀενος παρορμᾶν ὅχῚ τὰ 

κϑλὰ ἢ αἰαθὰ ἐργα. ὡς ὃ ζεῶτα διενογθη,")}5Σ 

σαΐο οολῆς ρῶτον δν, εἰ μέλλοι δυνήσεοζ Ὑ 

3 3 “Ἱ δὐὰ 7 »νψ« 

ἀμιελήν δσ'Χχ οἷον ΤΈ οὐγόμκισεν 61) »(ὐξονοων οΤί 
ι λ 3. 3) 3 Ἵ 

πολλα, χα) τελᾷν αγοωυΎ ΚΗ ἐσοιῷ εἰς μεγάλο 

“ΡΧΥ [ῶ 



ΡΥ 

γἘ ΗΝ μα ΚΉΒ ΕΚ ΎΎΧΠ. λο3 

ἀρχήν. ὦ τὸ σὺ αὖ, πολλών κτημξ Γχ ὄντων, ἰμ- Αἰπιρογῖο ὀχροπάϊ. Τὰ ατίτις διε 1, ΕΠ πλατὺ 

φ ζεῦτα αἰεὶ νὴ ἐχψν,ἤ ἡἰαθολω τε 5:ΠΑΠῚ ΟριΠῚ σορίαΠη ροΠΠἤότει, Παγῖ σαγα 
(ςτπρογ ρίτιηι ΟΟΟΙρατΙ, ἰἀ νοῖο αἰτοσατιγᾷ 

ἐξ δ ὕλων σωτηξίας ἐλτμελϑοῦ ΠΟ {6 (οἰ αξαουγα τοῦ 5 {ΠῚ ΠγὩ ΓΟΓΠ ΠῚ ΓοΠ- 
σχοπῶν, ὅπτως αὖ τά Τεοίχονομωι το ἐ- (οὐπαηάα. Οὐαγε σοηΠάεγᾶς, Ζιο ραέζο ὃς 
χρι» ὁ  δολὴ ἡΔυοίζ, κατενδησέπτως Ἔ ἜΣ τος λυ Π]ΠἸατὶς γεέξο δάμη π  γατὶ »δ]ίρίς ἔτεα 

σίωτικζεὼ σεεύταξιν. ὡς γὸ τὰ πολλὼ, δεκα- Οτοροδογεὶ Πλ Π ταγι5 οὐ ἰπ 6 ἰηταῖς δα, 
δαρηι αδὸ ϑεκοίϑων θβειμέλοῇ), λογαίο)ϑ "ἢ ΝΝαιὰ ρίογιπια; ἀθουγίοπεβ οὐγᾷ ἀδοιγία- 

ταιπι σογπτ, ἀαόξογος πη ἢ ρΌ]ΑΓΙ) ἀουγῖο- 
καδαργων, χιλίαρχοι ὃ ὃ λοχαγῶν, μιν εἰαρχοι ΠΌΠ1: τε] δαιηΐ, πη ρα] Αγιοτῖι ἀπισιηι; 4ς- 
δχιλιαῤχων" χαὶ ἅτως συ σνις αἀτημέλητος γί- ςοπὶ ΠΠΠ τιπα ργαίς ἐξί, τα πογῆ: το αεϊ- 
γν). βσὶ ὐ πόώυ πολλαὶ μυειάδες αὐθρω- ἀξ ἰρίο οδείησίτ, σα Πα πιο ἔτ, σας στα πῦ 
ἜΗΝ αὶ ὅτ ὁφξρατηγὸς βύληται γεήσαι- Βδογατατ, τι ταπειβ γα! 48 πλοῖο πβεδ δ ἡ δι 

πινταάς Οὐππὶ : ψΟΪτ τη] οταῖοῦ οχογοί- 
οϑαήτι τῇ φρατιᾷ,, ὴρκῇ εὺ τοῖς μυξιαΐχοι ̓ Ὶ πε 1 ἵ 

ἃ τι 5 Οροία ντὶ, ἰδεῖς 6, ἄςφοςηι στ] πη ρια- 

ὐ  αυ[είλη. ὦ φαἷρ ὅδε (τα ἔχφ, οὕτω δ 6 ξεαὶς ΠΕΡῚ ΠΕ ἀδαιε. αἰ Ἰσίτασ Πογι ἢ 
Κύρος σεενεκεφαλαώσοιτο ζᾷξς οἰχονομιχας εἰξτατίο, οαάοπιΟγτιις οτίαπη το5 ἀοπιοί- 
“πραξάς.ὡςεὶ ᾧ Κύρῳ ἐλεῶ ὀλίορις φζᾳ- Ά5 (ἀπηπηδτίπη οὔρίοχιι οἵἘ. πὸ ἔμ έξιιπη, 

ἢ ν ΚΕ ΤΑΡΙ κρ , ἢ ντρίσοσιιπι ρϑιοἱ5 ΠΟ] ιοηξο, οποίος 
υϑυα ΗΝ ω οἰχείων οἱ εἐλήτως 6- τὰς ἕ Ὰ 

ἤτοι ῳ ῥώηδὲ ἐς ἷᾳ ᾿ ταϊπ πιο ΠΟ σ]  σογοηταγ. τὰς ἀοίποορς εἰ 

χν ὺοα τότ ἤδη χολίωὸ ἦγε πλείω," αλ- ΡΙας ογατ τὶ], αι 411], αἱ ν ο] ν Πῖτι5 ἀοΠΊιΙ5, 
ΤᾺ μμίαξ οἰκίας, μιαξ μῶς Ὀλιμελέμδιος. νο] Πδυῖς ν ηΐτι5 σα γαπη σογοτετι δῖσ αήδο τγα- 
τῷ δὴ καταςησοίυδυος τὰ αὐλῷ, ἐδίδοιξε χαὶ σὲ θ5 {π|5 κὐ Η" οἴαος εἰ μι οδάσηι 

τί. Ατφ Ποσ πλοάο ταπι (δὶ ΠΛ ον ὐηιηξι νεϊλἐρτες γεδωχ. ἢ Δ τατίοῃς ντί. Ατῷ; 1δὶ, Ζιιαπι. 
χὰ ᾿ (υἱς οἵ ραύαυῖτ. (ὐαρὶτ ἀοίπάς ΠΡῚ ππππετα Ομ μές 

μϑὸ δὴ φολέωυ᾽ ὅτω ἠκο ϑὐ δε ϑγν Κϑι ἕαυτῷῳ τέ τη Ἐου ἢ ΟΠ οἱ ρατείοίρος τοῦ ταῖος, “9 Ομ 
2. {μὸς ςον:- 

ὦ τοῖς πὶ αὐτὸν. ἤρχετο σ ἔχιςατῷν τὸ ἰν) οἷος ἀ04]65 εἤϊςε οροττοτοτς. Ρυϊπχῦ γοαίγο δα !]- μείξρονε, 

κοινωνοιὶ. Ν ἐὴ) τὸς Ἴ χοιναίΐνας. πσοζτον υϑὺ ὁπόσοι ογ- 1ο5,4ποταιοτ δ 5 τογγᾶ σο  Θπτίθιις νἱξξιιπὶ κὶ ̓  τ ρὰ 
“5 τες ἱχανοὶ ἄλλων ἐργαζουϑύων ξέφεοϑαι μὴ Βαθογε ροῆσησ,Π δά ροτταβ ργα το πο εἰς ἐμ. ε 

ΡΝ ὙΠ ΠΣ ἐνγας ΠΣΉΚΉΝ (επτ: αποά οχ Εἰ πηαύοτ οοβ., {αὶ φἀεῆξηι 
παρ δον ὀχτίας)υρ ας Ἰάτος ἐπεζιτά τὴ ζων ΠΙΠη] Ποα» (τεἰςετῖς. πο ΓΕῚ τΠΓΡ 5 ΑΕΒ τ λ 3 5) , 7 3, δ μων 

τϑουϑὺ παρονζας ἐκ αὐ ἐθελᾷν ὅτε κω: 518 γος; ΡΑΓΓΠῚ φυοά ρῆ ΡΓΙΠοΙρΙ αἀοἤεπεραΐ- 
αἰα φὸν δὲν αὐ ὡὩραπφν,ὺ δὶ Ὁ παρά ὶ αδηρῆϊ τὶ πὰ αοά ἰπτο Προτέε, ΟΠΊΠΕ65 αὐ ΟΠ 65 {πᾶς 

ἐρῶντα), ἐϊ),ὺ 3 Ὁ εἰδέναι ὑτι ὁρα,),Ὁ ἫΝ Ὡράῆροιεν ΑΥἰΓ5 ρ γα ἘΔ πτ  ΠΠ 15 σοπίριοἰ. Οὐ νεγὸ 
; Πππτ,οςνο! ᾿ητοπηροσδηῖ Ξ ὅ,π ἥδ; ΤΠ Ἴων ἃ δ5 ὼ ὑπαρφεν,τότως ἐμοῦ Θδπ αἄς Ρ ἶφι γε πῃ 

ἑ Θὐχανηεα ρε α ματο ἐπιτη πλτι το εἴα γΟΙ πορ]σοπτία: οι Ραταθας αὉ- 
ἀχραϊεία τ Τίνι, οὐδεχία,ἢ ἀμκελεῖα, ὠπῴνω ἵ- εἴτε. Ομ ΟὈΓοτα ααστη πος ργίπλπὶ εχ- 
τὸ ὃν φεότο ἡγησοίμϑιος, παρϑοζευαγκαζε Ὁ {πιπταγοῖ, οτίατι σοραθατταίες, ντ αἀεῆδπει, 
τὸς τοι τς πᾶρδναι. ́  Ῥγὸ παρ ̓ἑαυταΐμόλιςα Ετεηίπι 4]14τ6 ΠΠΟτ ΠῚ, 005 ὨΛΑΧΙΠῚΟ οα- 

᾿ς ΡΝ φίλων ΕΣ ΤΟΥ ΈΘΤΟΝ ΒΡῈ λαιξῷν τὰ τ τομὴ τος παδοθαῖ, θοπα Εἶτι5, 7] ρογῖας Ποη ἔτε- 
ΦΠλς. ἐδ ν᾿ συεαταγοῖ, οσσιραζς ἰροθαῖ,ας ἀΐσογο, ας 
(ὧν Φοιτῶ,τος, Φασχονζαι λαιμβαϊῳ τὰ ἑαυ, ἐπεὶ Ὁ (Ὁ {πᾶς οσσιραγὶ. ΗΠ οσ αμπιῆοτοι, [ξὰ- 

δξωυ τῶτο γνοιζ ὃ ἤχον αὖ γἀλὺς οι ἱφερόμδυοι ὦ ὡς τἰμλίρο] απ νεπίεραης,, φυλῇ αυίδι5 οΤες 
ἡδικηρϑύοι. ὁ Κὶ ὅρος πολιὼ αδῥγς ὄνον σῦκχ {]αταϊ πίττα. γτο ἁστοπη Ιοησο τεΠρογο 
ἐρόλαιζεοἰς οιέτοις ὑπακέφνἐ ἐπεὶϑ 1 οί ποη νασαθαῖ, γε πα] αὲπηοαἱ Ποιηῖη 5 δα άϊ-- 

τοῦ: ὃζ ρο[ξοαηααιη δια ϊογαῖ, ἀπ σὄτγοιιο- 
αὐ πολιὼ ὄγο Ἧ ὀλλῈ ἐἶζα. κασίαν. ὑπῆν ἐν 

η" ἜΣ γεξλιρείο Ὁ ὀχ δι Πα ςοσπίτίοπειι ἐϊοτγερας. Οὐκ ἔβειοης 
[9 3 

ζοῦτα ὃ ποιων,γγάτο φρορελιζν ἰδῇ ὅς ἐϑερα- ἁὐθίτγασαταῦ οὸς ἔς δή οδίογιαπάττη ὃ σο- 
ἐχῤρῶς, πάν, "ον δ᾽ ἐθρϑο ἢ εἰ αὐτὸς χολαζωνη- Ιεπάτιπι δἀξιοξασογο ; (βἃ πιΐπιις ἡ οἤϊοίς, Τεῖν 

Δ ΑΤΟΙΜῳ 

ναϊκα ζξ παρᾷναι. εἷς »ϑὺ διδασκαλίας τύπος Ε 40πη|| ρα Πὶς ἱγγορδῃἰς5 οο5 αἠοῆς σοσο- Ὁ 
:, ΕΝ τεῖ. ἤχονηα ἀδοξάϊ τατίο ογαῖ,ντ αἀοῆξηι: ᾿ οὗν 5 “πε θὰ ἄλλος, Ὁ τὰ πη αἰϊα, πο δέοι Π[π|α,δἼπηαχὶπιο ἔτιιδειοία 

κερδϑρεώ- χερδευλεωτα α ις παρῶσι Ὡροςαφν δὴν ΡΓαίςητῖθι5 ἱπηρεγαγου: [τ 4118, Πα ΗΠ] 
ρα λορῦ 8,Ὁ μηδὲν ποτείρις πτϑσι μνέμφ. ὁδὲδὴ νπιαπάπι δίς πείθιι5 δἰ ϑθέθδα Ρτασιριιις 

μέγιςος ζόπος ᾧ αὐάγκης ἦν, εἴτις σὅτων μ5- νοῖο οοσξαϊ τποάτιβογαῖ, ντῇ πη} ποι πὶ 
λμκὸ ͵7 2 4}. “" δενὸς ὑπακϑοι, ἀφελόνϑυος αἢ τῶτο ἃ ἔχοι, Αἰϊψιιο πὶ ταοπογοῦ, Οἱ βαραϊτατος Δαϊπιοτοῖ, 



ι 
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ἂς ἀοπατοῖ 4]}), ἡτιοπὴ ὀχ Ππίπιατοῖ ροῖϊς ΠΌΤ Ὰ. δήνῳ ἐδὶ δα, ὃν ᾿έϊο δύνα οἱ αὐ ἐν ᾧ δέογιπαρ-᾿ 
ορροστιπο ρτςίτο οἵς Ηος ταοάο ΔηλΐοιΠι ἦν αἰ"ὼ τος ἐγ ΠΣ ες φί. 'λοζ χρήσιμος ΕΝ 
ντ] πα ργῸ ἱππε}} σοπίς αοθαζαν [πααῖτῖς. ν . Ὑ, ΄, ΓΑ Ὁ ΦΧῚΣ Ὁ 

ἐρορ ρα ΓΕ : τὶ ὡγρηςου χει δνόν βασιλόϊς ζω πὶ ΔυτΟΠῚ οὐ 4Π| 15 γοχ, αὶ πῇ γογιπη ροτίτιιγ, σου ζἼπζ15 χαὴ ὁ νὸν βασιλάςς ξὺ τις 
Ξ : Ἄ Ἀπ σΈυοΟΣ ΟΣ φ μ 4 ζ)- ι δ χ δ ὮΝ 

ἰπ εο5,Ζαϊ απ φάος εχ οἥϊοίο ἀοθοαητ, ατη,οἰς παι βανοη καῦνκ 04 μϑο δὴ μι παρ- 
. “ὝὟ « ͵ὔ ἿΝ ͵ φ 

αὐίμης Αἀ πποίαης πιο Ογτιιςη αθ- τσιν ὅτω ωροςεφέρεΐο. τος ὃ παρέχονᾷς ΕΞ 

{επτος ίς σοτοθατ. ΠΠ]Πο5 ἀυτοη αὶ (ς οἴξει- δὼ δ λίμνης μιῤῤνεν ἐ Ωἱ πα θρ, ΝΣ ἔλόντ, 

τοπτασεχίδογοης, πιαχίποίς ραζαθαῖ δά ὦ Ὁ,  χόι. ἫΝ: : ΐ παρορμᾶνέργα, Ἷ ἐπεί πῇ» ἀργων αὐδῇ, εἰ αὐτὸς ἐπίαϑ 
Ρι οΟΪατας ὃς ἰφιἀ 4116 5 ἀξείΘη 5 οχοίτατιι- οὺς ΡΟΡΤΓῈ "Ὧν ὠαϑξε: Ξ μη 

͵ "»" ἌΝ 2 Ἵ “. ᾿ 

τατα; Ππαυ ἐς ἰρίς, αὶ ρεϊπσεροεογι οι, ἐαῦτ' ἐπιδιφυᾷν πρῴτοοῖ αρηγρκδροις ἴώει. 

{υδἱςξῖς ἱτηροτίο ἀξοίαγαις (δ πίτογοτισ τῶν μόλιςσα κεχκοσζηυϑρυον τὴ αἰρετῇ. οἡοὗλοίνε- 
: Ξ ἐδ σύεν, . Υ - Ν ον» Ι ἡ ΒΝ ῬΓΠῚ15 ὉΠ ΜΡ ΠΕ ΝΗ αὶ οϑαι κω γὺ ἐδυκᾳ, ὦ ΩΣ πῷς γφαφομϑμᾶς ἯΞ 

οὐῖογο, πλοίοσος συϊάξ ςΗιοὶ πο- , ἀμ α  εἾ Ἰρεθν Ῥὰ 
ΔατΑ Ομ Ρέσεθν ΚΡ . Βμϑς, β ἡ τίεις “νουϑύες αὐθρωπες Τ' ὃ ἀγαθὸν 
τηΐπος οὐἱᾷ ᾿ς σίθι5 (γί ρεῖϑ : [δ ἃ ρτποίροπι “ον ΟΝ Πδδ ἌΡ Ἂν 

- - “ 5 ΄“ 

Βοπῆ αὐθίτγαθαζαγ ποπιϊπίθις εἢς Ἰεσοπὶ πῇ για γίβλε πογία νομκον ανθρωποις ογομεεζεν, 
ἂν 

ὉΟΙ]15 ργα ἀϊταπη : νο]ατὶ αι! ὃς ογάιπαηο 97] ταν ἰχϑμὸς ὅ61, ὸ ὁρᾷν τ ἀτακϑντα,ὼ 

τὰ ετα, ὃς ογάϊηΐς ὨΘΟ Προ ητο πη σΟΓΠΕΓΘ 80 χκολαζν. ὕτω δὴ γιγνώσκων, “ορότον υϑὺ τὰ 
Ραπιτγο ρος. [τὰ 4.1 (ςητίγος, ῬΓΙΠΊα ΠῚ «ὐδὲ τεθεὶς μόνον ἘἘΤ ΠΜΗΣ 551 μάθοι 

ίς συτιις αἰ] ηἰ πλασὶς Ποοτοίηροτς {πππάϊο- ὙΟ  ο  ΤΣ ΑΤ ' ᾿ 
Τεέβο {τὴ ἀφοίαγαθαι,"χυΐὰ ἔο Ποἱοῦ ἐαδῇηοι. Αὐ- ὯΝ τ ἘΠ ΕδοΝ ΠΤ φιλο ἤαν 9 δεῦρο ἀντ ἘΠ ἰδ 

ἐμ θε αστιης ρείμλιτι Μαρὶ οΟίπἰτιιτὶ ἔπε, αι ρον ἥν, Ὁ τότε Ὥρωτον καίεξαθησαιν οἱ μαρριυ- ν Ι 
τῶ {Προ ΟτΠῚ ρείπλα πος Πλοο5 Πγπιηἰς θοὸς. μνᾷνγε ἀεὶ ἅμα τῇ ἡμέρα τὸς Εὐκὸς,ὸ ϑύφν αν φερος 

Ιοργάγθησ, ὃς σοτει ἀἰς (Δου!Π αγότ [)115 1115, ἐκ αίςην δμβερδμοῖς οἱ μοί ον τοῖς εἰ μὰ οὶ τ Ἐρας 
αυίρες ᾿ρη (λον βοαπάιιπ ἀϊςογᾶτ. [τὰ αι1- κι ν" ἢ π χν , παιτα 
ΠΕοΝ, Ἢ : δὴ τὰ τῦτε κα αςαϑεγ)α ἐτὶ χὴ νόν δε ϑυ4 πα- ςᾳ5. 
ἐπὶ 1 τειροτῖς σοη[Ἐίτατα, πη ς υοσυς- ἐγ τὰν Εν το ΡΥ Οε Ἷ 

ΡοΓπλαποηταρι οαπὴ τεροπὶ, 4] φαοι 5“ βΩ ἢ (εν ΥΠπὶ βασιλή. αὐτῶ Βν ΖΡ οτον θμας οΝ 
Τομμεῦς τοι ροτο Γογαμη ροτίττ. πιϊταἰσἄτιιτ αὐτοπὶ μϑγῖο αὐτ' οἱ ὀηλοι αδρσται, νομμἐζογΊες αὶ ἀύζ! ΜΝ 
ΠΝ ὍΗσὶ ἴῃ ὑὴς αν τὰ ἘΠῚ σοτοτῖ, πα ὃς ἀὐδαιμονέςεροι ἔσεοχ, ἡνϑεραπείζωσι πὸς9ς- 

κ αὐ ταὸ ἰρῇ Ὀδατίογεϑίς ἔογο αὐ διἐγαγεπειγπ δος Δ, Φ ὁ «.» ϑοϑ" δεν τ σὴ ι 

ΠΝ ν Ἧ σο]ογοητ,ν τίς, 1 ὅζ ἔς ΠΟ ἐ ΠΊ Πλτι5 οἵοτ, ὃς τι σα δι “- παν 

ἱπιροιδιθε. Ργαϊοτοαίς ρυβειοιες Οὐοίως τ ΚΣ ΟΡ Έ ΝΟΣ ἈΟΒΕΤ ΕΙΣ, ἐς αρέσκῳ. 92 
τασος ραταῦφητ, ἢ Ππαο δοεγθης. Ογγις ἰρίς Κύρος ΤῊ καθ᾽ αὐ εὐσερ4αν κὰ ἑαυτῶ αγαῦον 
το] σἰοίαπι (πο γιπὶ ρίδγατοπν πὲ πος; ν- ἐνόμιζε, λοπζομϑιος ὡς πὲ οἱ πλήν αἱρένϑιοι 
το πὶ ἀποοδας ες, σαιπηι γατίοηδ εασλάθπὶ τὴ οὐσῶν διῖον δι πλτ, ἜΡΩΣ 
(εχασγοτι, {πᾶ τη σαὶ σοτῖο “πο Ιο οτΠΠὰ ΠΩΣ πρίο Πλο Τῶν τ Ἰσεσβν οὶ τα 

ΤΠ σΊΟΙΠ5 ρΟῦ 15. ΦΙΔΠ1Ὶ ΟἸ1ΠῚ 115, 4] σοπ1- ΤῊΣ τ κα ὙΠ ΕΣ ἢ 
ἘΠ αἰ αὶ ΤΩ νἱἀεπτιγ., ΠΈΣ ναΐνεςϑεοσεξς εἶεν, ῆον αὐ αὐθις ἐλελῳ «δοίε 
ταί απτ Ργατογθα αταγασα γατ οι πα ατιγ, Ὁ) ὀνγήλϑῦς αλοσιονῆ “ποιάν κὰ πὐξσαυτ' εὐεργέτης 

ν {1 Ομθ 65 11 Γογῖ ραττίο ρε5 γα] ρί οἱ! εἰς νομίζων ἐ1) ἢ χοινωνων. ἐμφανίζωνϑ καὶ ἔτ᾽, 
{ςῃτ, τλΐΠῈ15 Αἰ! ἱπγρῚ ΠῚ ἔα Ι ΠῈ5 [ΠῚ Ὁ ; “» ͵ ͵ ΠΥΕ 

παρ χη Ἵμρι ΕἸΕΙΙΘΕΦΙΘΉΣΕΗΙ δι σδὶ πολλ ἐποιάτο μιηδένα μιῦτε Φιλονώ- 
σοητζζα (ς ̓ Παἰσοπγ, τ σοπτία Ογέϊιπι ρία πὶ ἔκ ϑέτυν, ΓΒ ἐὐρνο ον ἀείσπατο να] ]οηῖ : φαΐ θοῆς (ς ἀς ραττοι-ὀ “ἌΡ αητε ἀν ἤν τ ἶρν ἐἀανο φρ οι ες 
ΡῸΠι σο]]οσῖο ργοπιογίταπι εἤς ἀγοίτγαθα- ὁρῶν, μόνον αὶ ες Φινός φετ' αὐ 4 μδν αἰοφῶν 
τα, ἰάθη 4πππ ἀροίλγαγος, 14 πχαχίπηὶ. χερδὼν ἀπέχε ΝΟΣ δικαία δ ἐοέλά πλ Σ 

(ςἙλσδες, ἢ πος ΔΠλΐοι5, Π6Ὸ (οςἰ51α ΄ἄοτο- μἰξεζχοὺ ἰδὸς δ᾽ αλήγάτο μιθηδον παίΐϊας Ψ' ηδγεὶ 

ταῦ, δέ Ζυιτη ἰ4 δῆτα οου]ος ἤαθογες, φσιοά ΠΡ ΡΟ εὐ πούς ἕ 
ταίξιι πη οἴου: ἔαταγιιι ραταθαῖ, ντ 411) αιιο- ἬΘΙΒΗ ξι ΤΡ ΘΡΕῚΣ Ὧ μίας Ἰλϑ΄. 
ας (6 ταγρι θ5 4] πους παρα ΟΠ Πογθησ, αἰδιενϑυος, ως μι’ εἰπτᾷν οὐ μέήτε ποιησοι κἢ 
φοτατίοπο αἴτα τοπὶ ἕλοογο ΠλΔΠοπτ. Ἐτίαπη δὲν αὐο. οὖν. ἐτεκ,καρεῖο ἢ Ἴ το ὅτως ἔξῳν ἐκ '- 
Ραάοτο ας νοτοσαη ἴα ριιταδαῦ Ομ 65 Π1ά-- Ἐ δ. μὴ γὼ ὅτι αθχον]α,ὀνλὰ χαὶ ὥς 8ὶ φοξϑνται, 
δ 5 ἱπῃρ!οτιπα τὶ, { Ραἰατη ἱρίς ἀςοϊαζατεῖ, μιοννονὰς πὔλυμά νας αἰδῶ ΠΑ ΤΑ το, 
ἴτα (5 ὁπηηος Γοπογοσὶ,, γε η 1} Κα ἀππλας ἥ ἀκ ἐν ον 3] 
ταγρο πος ἀϊσοίοτ, πος ρογροίγαγοῖ. Ατάις θρω ποι" ὁ γυναιας ὃ ὅρια αἰδῶ δ ἀς ααϑτως- 
Πος ἰτὰ ξπζαγιπι., {10 ἀΓσατηθητο 60]}1-ὀ γοντξα. αὐται διῴοϑαι μαλλον ἐθέλεσιν ὁραδἼες. 

βεθας. Ετοπίπι πο ἀϊσαπι ργποίρεπι, {δ {1105 οτίαπι, αιιοϑ ΔΙ’ αὶ που πχοῖππησ, πιᾶ- 
δ15 ΓοΠογοητοῦ ΠΟΠΊΪΠ 65 {1 νεγθοιηαὶ Πηΐ, 4παη1 ἢ ΠΟ ΓοσιΠ 41: ὃζ ΠΙΠΠΟΓΟ5, 185 οἵ. 
ίς νογεσπηήας απἰπηδάπογίαπε,, ΠΟΠΊΪΠ65 ἱπταρητος ν]οΠπὶ γοπογογὶ τααρὶς γοϊμπηζ. 

ὃ σὲ 

"“ 

κϑγων. ρὸς 5 Ἴότοις ἐλογιζέϊο,εἰπαίες οὗ κοι-- 



ΓΗ ΤΟΙ 

τὰ εἴ αἷ πεϊθκαχ ὅτω κάλις" αὐ ὠετο ἔμμο- 

γον δὴ ζις “-ἰϑὶ αὐτὶ", εἰζους ἀπροφασιςτως π΄- 

θομδυες φανέρϑς εἴη μόιλον ἐμυδ [ Ως μεγί- 

ξας τόρεζῳς κ᾽ δχἰπυνωταΐας δοχοιώωύπῶων πᾶρ- 

ἐχεαϑαι.γεγγώσκων δὶ, ὅτω ὁ ποιαῖν διετελά. 

χαὶ σωφρουτεύζω δὴ αν δχεδι4κνιξ, μᾶλλον 

ἐποι ὦ ζαυτίω πϑλρζᾷς ἀσκήν τὸν γὸ ὁραῦσιν 

ᾧὡ μάλιςα ἔξες!ν ὑξριζάν, ὅτον σωφφρφϑνοιοῦται, 

ὅτω μᾶλλον οἵγε ἀσϑενέςεροι ἐδελοίσιν σϑὐὲν 

δ ριφῆχϑν ποιϑν]ες φανεροὶ ἐ().διηρ4 ἰδῶ ἡ 

σωφροσεεώην τῇδε, ὡς ζεις υϑὺ αἰδουμϑρμές,τὰ 

ο τῳ φανερῷ αἰα θὰ φάὐδονζε, Ους ἢ σω- 

ᾧΦρενας, τὰ εἶν τωαφαυνφ. ἢ ἐἴκρ ατῴαν 5 ὅ- 
τω μοίλις" αὐ ῴοτο ἀσκέοϑαι, εἰ αὐτὸς ὅχτδ4- 

κγύοι ἑαυτ μὴ αἰ ἢ παραυτίκα ἡδὸναῖν ἐλ- 

χορᾶνον Ὄσπὸ ̓  ἀγαθών, δλλὰ πσο9πονᾷν ε9ε- 

Ἄοντα χοῦδφτον σεεὼ τωϊκαλῷξ ἀὐφοοσωνών. 

ζιγαρϑν ζοιῶτος ὧν ἐποίησεν ὄχι Ὦ ϑύραὶς πολ- 

λζὼ νϑὺ δ! χρόνων ἀταξίαν ὑπήκόντων τοῖς 

εἰ μμείνοσι,πολλ ζει δὶ ἰδὼ ̓  ἀὐχοσμίαν τσϑὸς 

ΣΟίλϑε. ἐπέγγως δὲ αὐ ἐκφ σσοϊένω ὅτε ὀργί- ἷφ 

ζονϑιον κραυγῇ, ὅτε χαίροντα ὑξδας;κῶς γέ- 

λωτι' δρλὰ ἰδὼν αὐ αὐδις, ἡγήσω στῶ οντι εἰς 

κοϊλλὸς [4] γιζριαῦτα μϑὺ δὴ ποιϑν]ὲς ὁραΐν]ες 

ὄχι θύραις δεηοιονυτὴς πολεμεῖς δΊ, ἕνεκα ἀ-- 

σκήσεως Ἐχὶ ϑηήραν ἐζηλυ ὅςαῷ ἀσκᾷν τα 

ὠετογρζῦαι, ιυτίω ἡορύμῇ κὴ ὅλως ὠράςην 

ἄσκησιν πολειμικῶὼν ἐη)ὺ ἱπτσικῆς ὃ ὀληϑεςεί- 

την.» Σ ἐπύχοις ἐνπουΐοδαποῖς γωθίοις αὃ- 

τή μάλιςα διποδείκνεσι, ΠΣ Ὁ ϑησίοις φά.- 
ἐφέπεδχ. 

μάλιςα ἀπῆργαζᾷ) ΠΣ Ὲ σῷ λαμβανάν φι- 

λοτιμίαν ἡ ἐχιϑυμίαν χαὶ Ὁ εἰκρ ωτφαν ὃ, χαὶ 

πονθς δὴ ψύχ»,ὁ Θοίλπη, χαὶ λιμῶν, χα δίψος 

δυναος φέρᾳν, εὐνοῶν μάλιςα ωροςείϑιζε ζις 

χϑινωδνας χὰ γόν σὴ, ἔτι βασιλά ὦ οἱ ὀῆνοι οἶτε- 

εἰ βασιλέα ζωῶτα ποιϑίϊες ὀχ ϑσιν- Ὅτι αϑὺ 

ὅν ἐκ ὠεϊοταροζήκάν ἀδενὶ αρχῆς,δοίις μὴ (ὗ- 

“ἰὼν εἴη ἢ ἀρηγθιϑρων,ὶ οἷς Ὡροφρημϑύοις πά- 

σι δ᾽ ἡλον" α) ΟΤί ὅτωξ ἐσκαὶν ζες “ἰϑὰ ἑαυτ',πο- 

"ὃ σε λὺ κάλιςα αὐτὸς ἐϊξεπὸνᾳ Ἐὼ Ἔ εϊκραταν ὦ 
ἐϊκρα- ᾿ ἢ ριλ , ΔΉΗΣ ΤΣ ΑΝ 

τ (θἐπολεμιχας τέχνας αὶ (ας με ᾳοὺ γὸ σχὶ 
͵ ᾿ 3 »σν" ε χ ͵ 

ἔμεν ξϑηραν τὸς μ»ϑὺ θην ες ἐξηγλυ ὁπότε μὴ ἵαϑμάν 

ὙΠ ἀπ ἀγαΐκη τίς εἴν αὐτὸς ὃ χὰ ὁπότε ανάζκη εἴδ, οἷ΄. 
ΑἸΚΗ 

ΠΕ ΕΕΤ' ΑΛ 1.1.5 

Α Ρυταβατοτίαπι ἔπος οὔ πη τίς ἱπυρβόγίο ρὰ- 
20 ς 

τίτατοϑ, [1 Θο5, τ {πὸ τθουατίοης Ρατγοτγέτ, 

ἴῃ ΟΟΙΠ15 οΠγηϊιπ παρ ΟΥΠαΥοῖ; ΠΙᾺ ΓῚ ἃ-- 

Τιος, Φαουιπι ψῈ] πηαχίτηα ἰαογί ο Ππ’ηα- 
416 νίγτατες οχίξαιο νἱἀογοπτιν. Ετμὸς 
απίάοπιντὶ (πε ἐθδτ, ἶσα ετίαπη λοογε ρεῦ- 
(ετιογαδας. Ργσῖογοα πισάογατὁποπὶ {πὰπὶ 
οἰϊεπάοσπαο οποίεθασ, νὰ ἤδηο οτίαπι 41) 
πχασὶς Οχογοογοητ, ἵΝαπὶ ηϊππὶ ν᾽ άοητπο- 
ΓΑΪΏ 65 ΘΠ; Οἱ πλαΧΊ πη ἔασι τας ΘΟΕ Ἰηίο- 
Ἰεητογασοπαϊ, πιοάεο ἔς σογογε: ποίππς 
ἱπι ΘΙ Ποτο5. 411} αυτά ἰῃ(Ο] Ὠτίις 

Β Ραΐαιῃ ἀθοζα. 516 δτοι νοΥδοι πα ἂς 

τηοάεζαιτί ποι σογποῦθαῖ, νε ἀιοότοι, νοτε- 
οἴμάος ραἰαηὴ τρί μπσόγο; μησάογαῖος οτ- 
ἰδία 1114, πα; οσουτε παπε. (ὐοηεπεητδπὶ 
{πὸ Ἐχογοϊτατι τ {{ἰ ἃ (αἷς παχίηγε ριταθαζ, 
ἃ τρίς ἀξοϊαγαγδε (ες βου οοσαίοποῦ οδ]ατά- 
τα ΝΟ] αρταγιιπη 8 115, τα ΠοΠ εἴ ὃς Βο- 
Πα εἰϊςητ,ποη δἰ γα 1:6 νος }]6 βοτίτις αῃ- 
ἴα νοϊιρεάτιτη σαιάϊα ΙΔ ογειὴ οἰΐπη ο- 
παίϊατε οοηϊππέξιτῃ {πἰοίρεγα. Επίπηϊιδτο 
“απ τἀ 15 εἴτε, ρεγέεοϊε, ντ Δα ροττᾶ πιᾶ- 
σηδίπξοιοίαπη δ εσπο οτ4: ργα Ἐλητί- 
οὐ δὶις ἐς ἀδεία, Πλάση οΓρᾶίς ᾿Ππ]σα πὶ 

δια θογαηι ράοῦ ὃς ὀδροῦτα πχογιίπη στα: 
εἷτας. ΝΠ πο πι1δ1 ἀπ πηλ ἀπο τ ς νο] ἐ- 
ταίσςῃτεπι σαπὰ νοοϊξογαιίοης, εἰ ἱπίο] ἡ: 
τα στππι γι σαι δητοτη: (δ ἐος Δα ριοἰἑης 
εχ [Ἐἰπηαες γθαδί δά μοπείεὶ ἀςοοσίαας 
πογηηᾶ νίποτο, ΗΠ αἰ α!πλοαϊ ἐἴρο. ἡτια ἀλπὶ 
δε χοϊοθαητ, ὃς σοπίριοίςθαησ, αἰ δά ροτ- 
τα νοσία θδηταγ, (Οοτοττιπι σχογοίάτ οἱ 5. 
Ῥε Πα: σασία νεπαίιιπι θοὸς σἀποοθαῖ, πος 
ἴῃ Πὶς ἐχθγοθηάος δι ίτγγαθατιγ; Παοα νὸν 
παιίοηοπὶ ἀπσεγεοῦ ται θε ἶσα ταὶ ἴοσίιις 

ΟΡεἰΠηΑΠῇ ΧΟ ΓΟΙ αΠΙ ΟΠ Έ ΠῚ ε΄. εἰτπἢ ἐπσιας 
» λω τ ᾽ δ τ ἣ 5 - Ἵ , 

ηϑέσιν Τἕπεαχ' ὁ ἜΤ ἵπέσων -ϑερορυς αὐτὴ [) [τς Ιοησο νου ΠΠπηαπι, ΝΑ δα ἱπΠἀεπάιη 
εὐπὶς 1 Ιοοἷς αι! θα 51 θεῖ πιαχίπγο το αϊὲ 
δρῖοβ, αιιοά Πιρίθητος ἔθγαβ (ει πθςοῖῖς 
{πτ|δς 6 Ὶ]165 εἤ οἷς πιαχίπης δή φιοάιιίς ο- 
Ρι5 Ἔχ Θα1ς Ρογβοϊοπἀππη, ργορίοῦ ποπος 
τὶς Πἀΐατη,δζ σα ρ ἀἸτάτεια σαρι θη α . Η εἰς 
ετίαπη ΠΠΑΧΙ ΠΊΕ {π|ὸς5 1Π105 ράττίοῖρα8 δαίις: 
ἐλοϊεῦας δα σοπτείπδεῖδπι, ὃς ἰΙασογοϑ, ἃς ἔτ: 
σούα, δέ φαϊογεϑ, δ ἔδπις πη, ὃς {πἰπιτο]είδη- 
ἄλληι. ἀστηοάο Ζιοάαο τι ΓοΧ, τα πὶ ἢ] 
οὐπιτγεσονίαπης,, Βα άοογα μοῃ ΘΠΔῃτ, 
Οὐοά ἰρίταν αὐδίτγαγοτατ, πομηπὶ ξοηῖο- 

Ἑ ἢϊγςο ἱπηροτίιιπι, 4 ΠΟ ςΠεειδις εὶς Πδὲ 
πο] οτρ:ἰ 46 15,4 πα Δητοῃας ἐχροίαϊ πηι; 
ΠΌΠ]; πὸ ράτοτ; {σα Πα ετίαμη, αι ο {το 5 
ἴῃ Πυποτποάιππι οχούοεπάο, πιο πγαχί-: 
τὴς τῦπι δά σοητε πδητίαπα, τππ δ 61] 1645 ἂτ-- 

ἴα5 δζ ΟΧογοϊατίοηος ἱρίς ἰαθοταπάο ίς σοπἤιξέδοετει. Νατη νοπαζιπη ΖΗ] ἀεπῃ αἰ 105 6- Ἐϊοδϊο 

ἀαςεθαῖ,ν Οἱ πι Π]Δ πςοεΠΠΠ τσ  ἀούλὶ πιαπόξε οοροθατερίς γεγο οἰἰαμπα γοιίμοητς ἀδηνὶ πο: γαῖ. 
Ν 



ΧΕΝΦΥΨ ΗΝ οδ΄ δ ΝΟ ΧΗΣ 

οοβίτατο, ἕετας νὁπδιτ (]οθάϊ, αυάοίη “ἐρεῖς Α χοι θύοι τὰ εἰν ζῖς αρδαδεί(οις ϑηδία ζεΞ 
Βοττογῖ αἰσγόταν ὑπο νε ρέθρυα5, σαδῆν 
{υΔαηοτ, απγοθατ σα μαπι; ΘΟ 415 ρυίις, 
πααπη δ ρατΈΧετοιτί. ρα σα! ατη Ὁ οἸοθδε. 
Αὦ Παπὸ νεῃαποποπι (σερεγίσοσος ουῖα ΠῚ 

{πο5 ᾿πιηταδατ,Ἴγασιια μη αἰταπη ἐΒυοπλΠ 0115, 
Ῥταοϊατὶς αὐθϊοπίθιις δοπαἰπς ἰρίς ριτείμα- 

ατο τη υἰ τα τα 4  συῆι ὁ γοείαθδηταγ, οὉ 
οΧοτγοϊτατίοπαπι Π]Δπὶρογροῦπαηγ. Αταας 

Βιπυίπιοά! ίλης Ἐχοπηρὶ υπ]ρίοίς ρύς δυο. 
Ῥγατογεα ἢ 45 [105 γί άετες πιαχίης το- 

γὰπὶ Πποποίξαγιπι ξέξατζοτγές, Ἐος ὃς ἀοη!5, 
δὲ ἱπυροτί5, δ. ξάθπάϊ Ιοςο, δὲ οπηηίθιι5 Β 
Ποποτίθις ογπαῦαῖ. πο έξαπι οἵ, νὰ ἴῃ 
οπλπίδθιις ἱπσοης [ππήτιπν ἐχοίταγες., απο 
αυϊίψις Ογγο ρυβίξαῃει ΠΙ πλισ ν 4 Ἔτοτιιτ. 
Απἰπηαάπογιηο γεγο πος ἴῃ Ογτοϊ  4πο- 
ἀαυσραταιτια5, σα πῦ ΘΟ ππλταχας Ῥυ ἢ: 
οἷρο5 Ἔχ [εἰπιαγῖς ρες ξαγο (ἰθ  εξεις πθὶ 46- 
Ῥεῖε, νι 5 πχοϊίοτος εἤξησ: νογαπγθιίστα 
ΒΙαπα τις φαϊδθυ απ ἐστ! σεπο5 δτἰὶ- 
τρατοταν, [τάχα τασα πὶ ν εἰ τι Μεαι- 
αὐτὴ σοίξαπάστῃ ΘΠ6,σοττο {ππἸοἷο [Ἐτιιτ; 
την 11 {πο ρατεϊοίριπι σο]]ορίο ρογίδίτ, 
Ὑτουπηάοι ἐπ άπεγεης. Νδην 11 46 ἰὴ 4}1-- 
εὐἶπι5 σοῦροτὸ ν 1) ΕΠΤοτ, ἃ οσσαίταγε να [ἰ- 
τιις ἰς (γγσνιάοεθατατγ; ὅζ ΠΠ]ο 5; 8] ἐτίμα σο- 
{Ἐαύοητ, Πα πηρα που τίπιοβ ἡ δὲ πηαχί ΠΟ 8 
ἐχμιθοῖς. Ηδροηγθηίπ οἰ ποαϊ σαϊσθος, 
1η. φαῖδι5 πηαχίπης {π}1|οἱ οἰ] Ια ρο- 
τοῖν; νερταηάίογοβ, 44η1 Πητ, εἰς νίἀδαη- 
τοτ. Ηος ετίαιη φἀηλίττοατ, ντ σις Ρὲρ- 
πιοητα ΠυσΔπ|{π0]]πόγοηταν, ον άθ- 
τοηταῦ οουΐος παθεγα ρυΠογίογος, φυμ πὴ 
εἰοητ: ὃς ντ ἐσ ε5 ΤΙ σαγθταν, Ζο Ρτφ τὶ 
οοοίο πγο!οτί σσπεγθησιτ, πη Βαίαγα 
εοποοίπηετ  ἀ ἢςς εος ἐχογουίγνε ραίδῃι 

Ι δὴ δ ὦ 4 ΝΆ ᾿ δ ς ᾿ -“ 
Φουδυα χαὶ οὐτε αὐτὸς ποτὲ ὡρὶν ἱδρωσοι δ. 

Ὶ ε - [20 ε ᾽ “ 4 
πϑογήρφτὸ, οὔτε ἵστσοις ὠγυμνάςοις σῖτον εψέ-- 

ἢ ΠΑΝ ΟΣ ΜΗ (ώννε συγαπαρεκαιλά ὃ χαὶ εἰς ζάστην Ὑ' γηδφαν 

σὸς αὐθὶ αὐπ- σκηπηέχους. οι γδυρῦν πολὺ μϑὼ. 

αὐτὸς διέφερεν οὖ πᾶσι τοῖς χιοιλοῖς ἔρρρις, πο- 

λὺ 3 οἱ αἰθὶ ἔκῴνον, ὄγρα οἰἐϊχκελέτην. Ὡἷϑα- 

δέγμα μῦρ δὴ Οιόγδὲ ἑαυτ' παρείγεῖο. τσϑϑς 

ἢ πότῳ, ὁ τὴ διλὼν ὅς τίγας μάλιςα ὁρῴη “πὰ 

κοι λοὶ διώχονζαις, τάτους καὶ δωροις,ὺ χαῖρ, 
κὶ ἐδρα)ς,ὼ παστης ἐμ μιϑς ἐγϑῶρρεν. ΡῈ “πολ- 

λξ πάσι φιλοτιμίαν Θρέδόνμεν ὅπως ἕκαςος 

ἄξιξος φανηίθιτο Κυρῳικαίαμαβῴν ΚΣ Κύρᾳ 

δυχούμδυ, ὡς Κ πότῳ μώνῳ ἐνόμμεζε χξῆναι ὦις 
αβχονζας Ξέρχουὥμων εχ Φέρφν, τω ἡ τίο- 

γας αὐἹ ἐὴ),δλλὼ ὁ καζαγ»")494ν ῳέϊο χευ- 
ναι αἰϑζευς. ςολζωώ τε χϑει:εἴλέϊο τίου μυγδὲκ ζωὼ 
αὐτὸςε φοράν, χαὶ τὸς χϑιγαίνας ζωτην ἔπει-- 

σεν ονδώξαϑαι αὐτὴ γὸ ἀντοωσυϊκρυπήψν ἐδὺ- 
κά εἴτις πὶ εν τω] σωμιοίίι “»δεὲς ἔχοι, ἡ κα: 

7 . ᾽ ͵ ι [μ Οὐλιςουο χὰ μκεγίφοις ἔχτδιφκνιεύαι τὸς Φορϑιζαα: 
χαὶ οσασύνεσοδιναοιΐαι Οιαῦτα ἔχρεσιν, τ οἷς 
μαίλιςα:ιαθάν 681. χαὶ κἰ πυοτίθευϑύας τι͵, ὦ ἐϊε 
δυκᾷν μείζες ἐϊ) Ἢ εἰσι. ̓ὑπωσγ είξοϑαι ἢ αὸς 
ὀφθουλμιοῦς πσροϑςίέϊο, ὡς ἀϑοφθαλμοτεροὶ 
Ἐφ νοι νο ἢ εἰσί᾽ χαὶ οντείθεαζ, ὡς ἀφ᾿ γροώτε- 

οι ὁρώνιο ἢ πεφύκασιν. ἐμῥιέτησε ὃ ὦ ὡς μητ 

δετγήνογες, μηδ ἐϑσομυπορϑρυοι φανεροί εἶέν, 
μηδὲ μμεζοιςρεφόμδυοι Ἐχὶ ϑεαν μμηδενος,ὡς 
σοϑὲν ϑαυμάζανες. πόρτα ὃ ᾳῶτα φέϊο φέ- 

ἦ Ξ τος ἸῸΝ ͵ τ περεχίραστοητ, προ μλππρογοτίο, μος Δα ΠΡ) ρᾷμτι εἰς ὃ δὲςκα]αφρονηΐζοπερος φαίνει α ζοῖς 
νΠ άπ το ἰρεξγδηάδιῃ (6 σοηπογεοίθης, 
αίι η1}}}} Δ πιίγαγοπταν. Ησοαδέςο νηὶ- 
πιοτίᾳ ρατξαρατ αι] αἀξογγα πχλομηθητὶ, αἦ 
Βος,νε δ οέξογιιπι ἱπηρογιοίμπο οοῃτοπι- 

τὰ πητις χροίτι νἸ ἀἜγεηγαγ. Εταὰ μτπο 
{ιπειποάππι:ηξτυχίτ 5, 4105 θθηθΠοίο 
{ι0 πα στ γατὶις σογογο νυ οδῦ; πὶ ΟΧ ΟΣ 
οδάοι τα πα }}1ο ἱρίο, αο α εἰσ οὐ πγδί εἴτα 
τοργαεῆοι. Οτιο5 δατε δα (ἐγ άππι π- 

ὁ ρσ ράζ1ο 3 
ἔπεα “». “ταςδαῖ, οο5 πε αἀ ]αίϑογος ν]]ος Προ γα] ας 
τος βαῤετε οχοϊταίσατ, πες πασοῦο ἀυπλα πποθαῦ: {ξπι- 
Ὠίμια. ἃἰοίδαις ἀαθαξ ορογαπι, π νπηη πάη ἰδ ο- 

ταῖσι ὀχογοιϊτογ, σαυα νοὶ οἰδονεῖρο- 
ἔπ σατογθητ. Ῥογπαἰτγο ρας οηϊ πυ δε 5,4 80- 
τἰὸς ἐπαΐει τις γα ἱπὶ σαπΊρο5 ϑίρσογοηε, 
νεςεϊθυπιαδ νεπατίθπεπιδουμ οτος; 
ἱπαφηθογαίη νοτο Ποτηϊηϊ. Ὁ πδΠη40 “ΕςΏ, 
ἐλειϊινἀϊν οταῖ το, αι ι45 05 ρου δ,αοὶ 

αῤχουδυοις. ὃς μδρ δὴ ἀρ 4} φέϊο θῆναι δὰκε- 
, πλῳ ͵ πν, ἰῷ ζς ᾿ 
αὐλῷ, ἅττ χουτεσκ  ζασε καὶ μι έτη, ὃ ᾧ σεμναῖς 

ὶ ͵ "οὐ ε ἀν ν 2 τσϑϑέςανω αὐἱτῦ ὅς δὲ αὐ κα]εσκάα ξεν εἰς: 
᾿ δουλά 4ν, τότοις τέτε μι ετᾶντῦν ἐλάυϑεείων 
πανων ἐδέγα παρώρμα, ὅτε ἐπα κεκίηοϑαι 
᾿ ͵ Α 3 93 ) ΕΣ ἡ 

ἐπεΐεπεν ἐπεμέλφτ ἢ, ὅπως μκἥποϊε ἀσίϊοι 
ἈΦ. 97 η ἘΠ ΑΡΑ η':» ͵ ε: μἥτεα,ποῖαι[ ποτε: ἐσοιν)ο,ελευϑερίων ἕγεχος 

Ξ Ὗ εν ἢ 

μἰζετυ μῦν χαὶ γὸ ὁπότομ ἐλαώνοιεν ταὶ ϑηζα; 

Οις ἱπιαεόσιν εἰς ταὶ σιεδὶα,, φέρεο ζ σιῶν εἰς 9η- 

ραν ἡστοις ἐπεΐεπε,ῖ 5 ἐλδυϑέρων Θἰδὲν.χ ὁ-- 
ΤΡ Σ ΖΩΑΟ ΙΝ δ᾽ ᾽ ᾿ ᾿ ν ᾿ 

ποτε πορεία. εἰπ,ἡ]εν ἀἰὐύζξες τρὸς τὰ ὕϑοία ὧξη 
ν!ε ἢ Ἀ ΘΑ ,»-ἴ Ἂ 27 4", 3 

"πδο τα ὑπὸ ἡ. οποπεῦ ὠβο 6} σιριςϑὺ οὐνξ 
ΣΟΦῊ 5 ΠΕ ε λ “ 

λϑρεν αὖθις ες αὐ φαίοιἐνΊ, ,ὡς μιλ υλιμιῴεν. 

; απηρητα,άμςαθας. Οὐτπη ργϑῃ 1) τἔριις ογαῦ, 
οχίροξξαθαϊ ςος,ἄοπες Δ] 4 υ14 σοτη Π]ςητης ἔιτο 4 πὰς ἔχθος δοτίοσ οος δα ]ροΐοτ. 

““ὴ. 

ως 



ΕἸ Τ᾿ Ὁ ἷῃῖ 1, ΙΘΡΓΕ ἘΞ ὙΦ 11: 267 
ὡξῖε αὶ ὅτοι αὐτὸν, ὡ να οἱ ἀφιςοι, πατέρα ἐ- ἃ το ἤεθας, γε ποη αἹίτον, απο ορεϊπιᾶέος, ετ- 

᾽ ᾽ Ἑυυ ῬῚ 3 

κούλξν, ὅτ ἐπεμέλετο αὐτῶν, οπτως να ιφι- 
͵ ᾽ ᾽ “" “ ᾿ 

λόγως ἀεἰ αὐδρώποδε, Δ οἱἽελοῖεν. τῇ αϑὺ δὴ 

ὅλη “πἰρδῶν τρχῆ οὕτω πἰω ἀσφόϑλφαν χαΊς- 
Ἶ « ἢ «“ 3 ε λ δ 

σκάψα ζεν ἑαυτῷ 5. ὅτι κδὺ Ὁχ κί ασο  χαΐζα- 
͵ ’ " ,ᾧ ᾿ Ω; 2 

ςραφέντων κινδχευος εἴη; παθῳν τι, ἰσυρωώςε- 
ἀνε δ ἢ ἘΝ πεν ΝΠ 9 

Θαρβ.κ γὸ ἀνδλ κι δξυς ἡγεῖτο Ε) ἰύζις, ὁ «- 

σεεωταικίρις ογζᾷς ἕωρᾳ, ἡ ἔσί9ς σϑτοις σσοὶ 
3 ͵ ᾽ ΝΣ δ 5 

ἐπλησία ζξ πὕτων σσυδὶς αὐ ἅτεγυκτῦς ὅτε 
ἘΠῚ τὴ δτ.5..} Δ. “ ς ’ 

ἡμεβᾶς.ὅς Ὁ ΧΡ φιτίςοις πεηγειτο, ἡ ὠὡπλισμε- 
οὐδ Ή Ἀθον γν ἈὐΑν γρόσια ) σις πτογάϊι ασσεάεδατι. γὅς ἡ α,ϑρθες ογζᾷς ἑώφφι, καὶ τὸς μϑὺ αὐτῶν Β “ιειπῖς ᾿ ἃ 

ἢ Ν ἑπισεέων ἡ]εμιόνας ογζας,ζοις ἢ, πεζων" πολ- 

λθς ἢ αὐτὸν! ἡ Φρονήμαιίζο. ξγονζᾷς ἠοϑαίνετο, 

ὡς χϑμοις ονζᾷς ΦΡχφν' ἡ ζις φύλαξι 5 ἀὐτν; 

ὅτοι κάλιςα ἐπλησίαζον, χαὶ αὐπτωΐ δὲ Κύρῳ 
, λ , Ὥ Ὁ ἡ 

τότων πολλοὶ πολλαιχις στε εκκι,συς, (ανα - 

κέχρηοδοι! ΧῊ "ὃ ζῶ ὅτι Τὰ χελοϑαι ἐμίηεν αὐζφις) αἰ σοὸ 
͵ 

πριλέῶς υδὺ Τ᾿ ὐξιελέαχ αὐτῶν τὰ ὕπλα, αὶ ἀἰπολέ- 
“ 

πότων ὀξωω ἡ κίνδγευος ζῶ αὐτὸν μάλιςα πα- 

θῴν τί χτ' πολλξς ῥϑπᾶς. σχφπτῶν δζευ ὅπως αἢ 

αὐτωΐχαὶ τὰ Ἔἰιπὸ πότων ἀκίνδγονα, ἕἌϑοιντο, Ὁ 
͵ 

μοὺς ποιήσοι ὠπτεδοχίμιαισε, ἢ ἀδικον ἡχούμμε- 
νος, ἡ χαιζώλεσιν Ὁ Φ᾿ρχῆς στὸ νομίζων" ὃ σ᾽ 
αὖ μιν πσρλείεατῇ ἀὐριυὶ, ὶ Ὁ ἀπιςοιῶτα φα.- 
νερὸν ἐϊ), Ξἰοχζωὼ ἡγήσοιῷ πολέμξ. ἕν δὲ αὐτὶ 

πϑλύτων τότων ἔγγω χαὶ χρατίςον ἐὴ) “σϑς δ 

«υἱῷ ἀσφόνφαν κὺ κοίλλίςον, εἰ δχούαητο ποιῆσαι 
ζιὶ κρατίςοις ἑαυταῖ μιόηλον φίλος," ὀγηλοις. 

ὡς δίίυ ἔχτ Ὁ φιλῴαϑει δυκᾷ ἡμῶν ἐλθάν,τῷτο 

πειξασοκῖθα διηγήσαοϑει. ποοζτον υδὺ ὟΡ 

ὑ πϑρτὸς αεἰ τῷ γρόνε Φιλαν πίαγ ὁ 1) χξ 
ψυχῆς ὡςηδχιυαΐρ μάλιςα «ϑεφαμιζεν,"γέ- 

μϑωος, ὡς " βαδῆον ὅ61 φιλῴν Ουὶ μισῴν δὸ-- 

κϑγᾷς σὴ ἀὐνοῴν τοῖς και χογθοις, οὕ το χαὶ τὸς 

. γνωοϑενζας ὡς φιλξσι ἡ 4 νοῦσιν οὐκ εὐ δύ- 
γαοϑεω μισφακ αἰσσο ἢ“ φιλέοϑαι πἰμϑϑων, 

ἕως μδϑὲ δίζυ χρήμασιν ἀδυονατώτερος ζεῦ εὐ- 
εργεῖφν, τῶ" τε “σφονοῴν «ν] σεευόγτων,Χχαὶ τῶ 

“αϑοπονᾷν,ὼ τῶ. σζονηδόυϑυος μϑν “ΧῚ τοῖς ὦ- 

ἴχνια αἱ Ογγάτη ρατγειη Δάἀρο!Π]Αγοητ; αὶ οα- 
τατα ἰρίογαπι σογδγου, νεροῦ ἤης ἀπ θίο 
τηδοὶρία παπογεηζ, Ἀστοζιιπ “ι ἀθηι ἐπ1- 
Ροτίατι Ρεγποιπη πος πιοάο ἢτπιιπ ντοῖς 
(δι, ας {4011ς γτιις οἰἕσοῖε. Αὐ πὶ πἰμ 1] Ὁ 
115, 4105 ἰη Ροτοίξατοιη γοάερηῖετ, βευίσα 
ξατατσιπη, ντ Αἰ α α ρογροτογοταγ, παρ! 
Δηϊπλὶ τοῦοσο σοηβάοθατ, Ναπὶ ὃς ἰταδε]- 
165 εο5 Ἔχ ἰπηαρατ, ὃς πα]]ο ἱπτεσίε οοη- 
ἰπηξξος ογάϊης νἱάσθαῖ, Ἂς ργάτογοα πθ πιο 
ἹΠοσιιπη ργορίμς δα τρίμπη πο 4; ποέξτῃ, ἤε- 

Οἷιὸς νεΐο ρία- 
{λητΠΊπλος ἀποεθας, ὃς αὐ αγηλὶς ἐπί γιῖ- 
ἕϊος, δείηασηο σοπππηΐῖος πΐτογο ςοη- 
(ρἰοἰεθαῖ,ας ραγτὶπι (οἰεθατ οηαίτιιπ ἄτισας 
εἴς, ραττίπι ρεαίταπι; φαογατηηις σοπη- 
Ρίατες αηϊπηδἀπογτεδαῖ οἴα ηἰΠ}ῖ5 οἰ δεῖς, 
“ααίι αΐ δά ἱπιρεγαηάπιπι οἴΐεης ἰφοποὶ; 
αυΐπας ργορίμ5 δα σα ος ἰρήιις Ογεί δος: 
σοἀοτοροίδῃς, ας ρίοτίαιις (ὐγειιπη ἰρίιπι 
πρεπιίπιογο σοπιδηιίςηξ, Ζιος στ πα: 
οοἵϊε ογατ, Π]υ!ἀοπα ορογα ρίοτγιμη νεῖ νος ]- 
Ἰοῖ: δ᾽ Π!ς ἰρίταῦ πο 14 οἱ πια]! ἀσοίάεγος, 
ΡΘτίσα πη ογαῖ, (44; Πλυ]τἰ5 πιο 15. αΔπη- 
οθτοηι ἀϊρίοἰθης, το ραέξο 40 [15 φιοηιθ 
τιῖζιι5 Εἴ; αγπγα ἡ αἰ ἀοιη 1Π15 φἀ μη], ὅς γο- 
αὶ δά ΒΕ]Παπὶ ἱπερτοϑ, πυϊπίηις ργοθδυτ: 
4πο ἃ οἵήο "104 δὲ οἰιπι 1πἰατία,, ὃ οὐμπη [Π1- 
ῬΕΙ͂] εποσποης σοηϊπηέξιμι ἀποογες Κι ατ- 
[5 ἐο5 Ποῦ αὐἰπηίτγογο, ἂς ραίαιη ἀςοίατα- 
τε, Ζιοά βάετη εἰς ποι Παθογοι; ἰα δ. }}1τ- 
διτγαθαταγ εἱς ἰηἰτία μη. τὰς πος νηὶ 
Ππτογιπι οπηπίπτη Ιοσο ἰπἀσαας ἃς ορτῖ- 
τι οἴ δά (δουτίτατοῃ {πᾷ. ἃς Ποπο ΙΕ 
{ιπλιιπγ;{ι ργα ἘδεΠΠπηο5 {Π|᾽05 ΠῚ τά άογδὲ 
ΔΛ Οἰογο 5, ΠΔ ΠῚ ἱπτοτ (ς ’ρίος εἴης. το 
Ἰσίταγ πιο ο ρογιοπίς πο 5 οὸ νι ἀδαιαγ, 
νταιπαγοτι: Ἔχρόπετο σοπαθίμηιγ, Ρεϊπιᾶ 
ἀιοις τοπηροῖς 8 ροτείαϊ πηαχίτπης οἷἶα- 
ταθηζίαπη δὲ μυιπχαῃίτατοιη ΔΠΠγΐ ἀθοΪαγα- 
θατ, φαιηι ἐχηξίπηαγος ρεγπάς, δο ἔλ6116 
ποῇ [τ, Φο5 ἀΠ]Πσογο, αΐ οὐ νι ἀσαητατ, 
Πααιο πγαΐς εὔσα πος αἀξεέζος σεμθιο εη- 
τία σοτηρίςἐξί ; ἤς βογῖ ποη ροῆς, νι {ΠΠ]|, 
4αοτιηι (οη6] σοσὨΪτ15 πταπηοῦ ὃς δεπε- 
ὈΟ]εητία, [15 οάο τητ, 411 αὐ Ιρέ1ς ἀΠσὶ νἱ-- 
ἀεδητατ. ᾿σίταγ αιαπα φαΐ ἄστη ἀπ ἔλουΐτας 

γαϑοις Φανέρὸς τῇ σζένα, “ϑουϑυὸς Ἀ ἔχιτοῖς εἰ ἀξεγαῖ σοηξογοπαὶ Ὀεπεῆοιϊα, ἀοηαδεὶς ο- 

χαχϑῖς, Τύτοις ἐπείρετο τω φιλίαν ϑηράψ" Ρἰδας; ταιπὰ 1115 ργοίροἰςπάο, ιος (δουπῖ 

ἔχ 5 ἔγρετο αὐντῳ, ὡεῖε γοήρίασιν 4 εργε- 

τῷν,δυχᾳ ἡμῖν γνγαΐναι, χοδῷτον »Δὺ, ὡς 4.ερ- 

γέτημα αν, ϑοζποις κσδϑς δλλύλοις σσοὲν ἐ- 

οὴν Ἔπο Ὁ αὐτῆς δοιπόρὴς θχτηαρετώτερ9ν, 

Βιαδοῖεῖ, τα πὶ ρζο οἷς ἰαθογαηο, ὃΖ ρα]απὶ 
ἀεοϊαταπάο,ίς ργοίρογιβ ρίογιιπι γεθιις ἰα- 
ταῦ, Δἀπογίας σγαπίτογ ουγθ, γεηδγί αηλο- 
ταπιθογαπι πἰτεθαῖαῦ, Ν ογῇ ρο οι ηιιδηὶ 
μοσδάερτιις εξ, νε θθπθῇσιις οἵς Ιατρίεη- θέο)ὴ ΐ:- 

αἷς ορίδιις ΡοΙ οι: απ ππδ πουτΠς ΠΟ 5 νἱ- 
ἄδταγ, ρείπιο χφυϊάοπι δοποβοίαπι ποπιίηίθιις οχ οαάοπι ἱταροηίᾳ πα] ]πὶ εἴς στατῖὶιις, 

Ὁ 2 



ἐν ῬΡιϊεϊ. 

Ρ"» γτεῶε 
ἰεσίε 07: 

κυσίν, (ξαἰ 

χωσιν. 

298 ΧΈΝΜΙΟΥ ΣΝ ΡῈ ἐν ἘΜῈ 
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 Νὰ 

14 αὐτὴ τα ς πασοιο {ξάτα πος, Ῥυϊ πλιὰ 

δοταοη {πα πιαπατατη ἄςαάττ, ντ αθῖθι5 

ἰρίδ οἱδῖς ψείφοτοζαν, [15 πιμῖ1ε5 Π] (εριρεῦ 

Δαροπογοπτιυ, ροΥ ΠΊΕ Ὶ5 δΒοπηηῖθας (πῈ- 

ἐοέξατνι. ΟΟαοιηλ]θς γεγο Δαροπεθᾶγαγ, 

ἐὰ (δπιροῖ οπιπία ἀπ Ἐγ θα οθατ ἰῃ ἀπλῖσο5, 

{5 νἱπτη οἴοτ, απο (ς πηοπιόγθπι Ἰρίο- 

ἔπη οἤδ οἴξδάετγος, νεῖ Βεμθαο  πτιᾷ ἀὁς ' 

Οἰάγαγου; Ἔχτγα οἰθος 1105. αΐδιι ᾿ρίς ἀτᾷ; 

δοπαίπα νοίσογεπταγ. Ῥγατογοα αϊτγόθας 

ἘΪΡὸς 115. Ζαουθτη νο] ἰπ Ἔχ ΘΌ 115 ἀΠίρθη- 

τῖαπι {πἰρίοΙο ἢ ργοατοε, ν ΕΠ 1η Ργα ἔῃ αἱς 

ὈΡίΘ ἃ αἿ5 ὃζ οὐϊτιι, νεῖ αἰτς ἰπ (ἘΠ θ65: 

ΠΠ18] πρῃιῆοαης, ΠΟ οἢπ ἱσποζαιι [0] νοΣ 

Ταητατξ φογιτη, στγατη σαγί ΠΡ] σα ρ᾿ Θητίαπλ. 

Ἐσάοπι ποηοτῖς οἰδογαμη 6 πιοηία {πὰ ἐο- 

παϊογαπι ἀοιηοίξείςος πος αὐθοίοερας, ἢ 

4αληῸ ἰδάαγε Δ] αἰτο πὶ ψΈ]]οτ: ἀπά ετ- 

λῃι οἶος οπλπος ποῦ Ομ ἰσούιηπι 

1 πιξίἈ πὶ (πὰπὸ αὐ ρουὶ σαγαδαῖ, σού ρὰ- 

ταῖςς ἤος οἷς Βε ποιοὶ ςπεία πη απ 44ΠῚ 

᾿πάϊταγαπι, σας ν{πττοηῖγο Τ ριιοτῖς (οἱ οί: 
ποά ἢ ατηΐςος Ἀ[Π] 1105 ἃ ΠλμΠ]τἰ5 ΟΟ]  νε]- 

[εἰὶ εἰς Ἰρη5 οτίαπι Αἰ τα αἱ ἐς πχδία {π| Πλΐτ- 

τέρας. ΗἩσάίεχυς Δάθο ἢ παῖ δ5 ἐς πη πα 
Τερστα ΓΆΪΓ Δ] 1 ττὰ νι άἄεητ, θος νππο ἢ πια- 

Ὁ]5 σοἸ ππτταπο 1105 ὃς Ποπογατος οἤξ δ: 

δίτγοπταγ, ἃζ ἀπέξογίτατο ναΐοτς δά ἱπηρα- 
τλη άπ Ια], Π πτόριις. ΝΝες Πϊσ (Ο] πὶ 

ἄς σατης, 7 π1ς ̓ Π αἰ σα αἴπιις, 1 τοίατη αα- 

ἔξταητ θα, 468 ἃ Γορε πη ητατ: (ε τεαῦ- 

ἵς ρια δῆτ Τπαπἴτατς, πα ἄς πγεηίᾷ γορὶς 

γοπίαπι. Ατχας μος τὰ οἰ ο πο οἰ Ἐ τηϊγη- 

ἀιπι. Ετοπίτη νταἰϊούα πη ΠΠΟΖ86 αὐτιῆςῖο- 

ΤαΠῚ Οροτα ΠΊΔΘΠ]5 [ἢ ντΌϊθς5 ἐχος] δῆτ 

Ἀπητ, ς ετίαῃι ΟΡ] το ρ  Ιοησα ργα τα ῃτίτι5 

σας, τοῦ ότον μδὺ Ἐχὶ τω «ὐν ῥαπτεζαν στεω- 

ἔταξεν, τως οἷς αὐτὸς σιτοῖτο σίτοις, τότοις ἃ- 

μιὰ ἀεὶ τοῦδᾳ τίθοιτο αὐτῶ, ἰχϑμὰ παμπόλ- 

λοις αὐθρω ποις ὅσια 5 τα θείη τα παι- 

σα, πλ ζω οἷς αὐτὸς καὶ οἱ σεεύδφηγοι γρύσταν- 

Ὁ, διεδίδου οἷς αεἰ βάλοιτο τ φίλων μνήμην 

εὐνδείκγυο, " Φιλοφροσεεύζευ. διέπεμπε ἢ ὦ 

ζὐύτοις, οις α΄ γα εϑείη ἢ οὖ φυλδχαὶς, ἢ αν 963 

δ πείαις, 
ΠΡ ΣῚ 

ΠΣ θηναι: Ω ὰὶ ποβαξεσιν' ενσνμα- 

Β γόμϑυος ἡξτο, 7] ἐχὶ λανϑεῦνοι αϑοιζεαῖ βε- 

λομλᾶνος. ἐτίμα ὃ χαὶ Εν οἰκετῶν πὸ ὃ ζᾳ- 

πεζοης, ὁπότε τινὰ ἐπαϊνέσᾳε. χαὶ π΄ πόρτα δὲ 

σῖτον αλυ οἰκετώ, Ὧ Ὁ αὐὖ ῥα πεζαν ἐπετί: 

το, οἰὐυϑυὸς ὡς εξ ὰ τοῖς Ἴ κυσὶν ἐμποιᾷ [τ|- 

νὰ Ἔᾳ στο ἀὐνοιαν. εἰ χα θεῤᾳπάεαϊ τινας 

βέλοιτο τ" φίλων ασὸ πολλαῖ,, χαὶ πότοις 

ἔπεμπεν πὸ Φαπεῶς χϑὶ γιοῦ γὸ ΕΉ οἷς αἱ ὁ- 

ραΐσι πεμπόρϑυα Ξἰπο- βασιλέως Φαπέζε, 

τότοις πόρτες μᾶλλον ϑεῤοιπγά οεσι,νομείζοις 
᾽ Ἀν ΒΝ ᾿ 

ΟἽες ἀὐθις οντήμοις εἰ), κὴ ἱχϑυας δζκ αν ατν ' 
Ἂς}, 7 ᾽ οἰῇ 2 ἢ ͵ ς 

ζω τι δέο ). ἔτι ὃ χαὶ 8 Τῴτω" μόνον ἕνεκα, ἣ' εἰΞ 
,ὔ 3 ͵ ΔΤ 

ρηύϑρων δύφραϊνᾳ τὰ πεμπίουϑια πρῦϑα βα- 
, ᾽ λ " τ “» ι , 

σιλέως, νυν πω ογτι χα' ἡδονὴ πολὺ ἀχα Φερᾷ 

(ᾳ πο 51 βασιλέως ὅα οι χαπαι π ἀναλῶ ἀπ μαειτϑον τ 
στῶς ε ν,Ου οἶὲν ΤΙ θαυμα ςον ὡς τὸ γὸ κι δή- 

λα! τέχναι ὄχοαῷ ο9'τῶως οὐ Ἔ μεγάλαις πό- 
λέσιν ἐϊξᾳργασμεένωι εἰσι χτ' Τ αἱ τοῦ ὅ9 πον χαὶ 

λ ν “" ͵ 
ζᾳᾳ πῦρ βασιλῴσιτα πολὺ ἐζραΦεροντῶω- οκΞ. 

λ ͵ ᾿ ᾽ ᾿ “ " ῃ Ε 

πεπονηῖαι. οὐ μδὺ γὸ ταῦ. μίχρᾶις πολεσιν οὗ 

εἰαδογαηταγ. ΝΆ πὶ ραγα 5 1Π ΟρΡΙ 415 Πα πη Γ) αἰδθι ποιῶσι κλίνζευ. θύραν, ἀρφζ9ν,ἀπεζαν 
ἐροπάδῃν, ἰαπιι πη, ἀΓΆΓΓΙΠΠΊ, ΤΠ ΘΠ ΓἈΠῚ ἔλ- 

Ῥτιοφητιγ ατῆπς (ροπαπιεγο [46 Π| οἴ πὴ 

ἀοηγιηι εχ γαῖς, ὃς θε πε (Ἔοιπὶᾶσὶ ραταῦ, 

ἢ νοὶ πος πχοάο σοῃίδαιϊατιγ ΑἸ] 105, 41 

ΟΡιις οἱ λοιπά ]οσοης, ΠΟ ΡΗ͂ αἰεη- 

ἀοιοίαι. ΕἸευῖ χυΐάεπη οεγτε ποχαίτ, νῖ 
αἱ πα τὶς ΑὐτΠΠ ο15 οσσιρατζαγ, οπτηία γο- 

ἐξο ξλοίατ, Ατ πητασηϊδ ἴῃ ντθιθι5, αἶα Πγ1}]}- 

εἰ Προς ἐροητ, νο] νπαπὶ στ {πεῖς 

Δυτβοίατα, νῖ οο (ς αἰατ: ρεπαπγεῖο πὸ ν- 

πατη τ! οπη τοτῖι, ΓΘ ἃ σα! σΘῸ5 4115 ν Γ1165, 

ΔΙτας πα] ες τος ἕαοῖτ. ΕΠ νθὶ ας (Ε οα]- 

ξοῖς ἀπιπηταχαΐ σοηί πο ητ5 Αἰ τ, 1111 4]1π|5 

ἐλητατα δὸ5 (οἰ παι. [τ᾿ 4}1π|5 τα πε πι- 

ἴποάο ταπίσας (οἱ ηάἴς,, αἰταις 11} Ποῦ 

ἔλοῖε, (Σὰ φὰς σοπίατεῖτ. Οὐ απο τεηυ ΠῈ- 

οἴ οἰ εὐιπι, 411 ΟσσΙρΑταΓ ΟρΟΓΟ Πρ] η1- 
πὶς ἰοηρο,, οτίδην [4 ἡιαΠῈ Ορτίπης σορὶ 
Ρετβοοις. Ηος ἰρίαπι δ ἰὴ νἱέξα ἀσοίαἴτ, 

πολλαάχις σ) ὁ αὐτὸς οὗττ χαὶ οἰκοδομῇ, χαὶ ὡς 
γαπὰ ζὼ χα; ὅτως ἱχθ μᾶς αὐτὸν ζέφᾳν θρλ93 

δυζως λαμθανη" ἀδεώατον ὄξευ πολλὰ τεχνώς 
μᾶνον αὐ, 865» πὸν πϑύτα καλαῖς “ποιφν. εἰν δὲ 

Τὰς μεγάλας πόλεσι ᾿ δ, 2 πολλοῖς ἐκα- 

φςου δῴαϑαι, Σἰρκέχαὶ Αία ἑκαΐξτὼ τέχνη εἰς ὼ 

Φέφεα ζ΄ πολλ ἀχις 3 εσὶ, ὁλὴ μία »λ ὑπο- 

ϑημαίᾳ πο ὁ μΔὺ Τλύδρζα, ὁ Ἀ γωυαρκία: αὐ ̓  

ἐφ] ἢ ἐνδου χα) “ἰ-οδημαΐζαᾳ ὁ υϑὺ νά ρορῥα- 
Ε φωδν μόνον ξέφε),ὁ ὃ οἰζων!ὁ ὃ χιτῶνας μόνον 

7 « ͵ Ἵ 2κ Ε 

σζευπεμϑων,ὁ δὲ γε, ἱούτων ξοϑὲν «ποιαΐν, ἀλ- 
λ λ “» ; ἷΞΞ ο ΕΣ 

λῳᾳ σετουτίϑείς ζαῦτα. αὐαΐκη δέζυ τὸν ῳ βϑφ- 
τα ΙΣΤ ᾿ ΑΜ ΣΝ χυτατο Δι, τειβοιτα ἐργώ, πότον χαὶ αδὲ- 

͵ ΄- “ 

ςὰ διξυαγκαοϑαι πϑτο τσοιεῖν. Ὁ αὐ δὲ 
- ἢ ᾿ » 

τότο πείσογὴς χαὶ ζᾳ ἀμφὶ τί δια τὸμ. 

ᾧ μδῤ 



ΟΠ ΤΟ ΕΓ ΠΤ ΕΤΕῈ ἢ ΘΙ ΠΕ αὶ 262 
ἐξ . λν'. Ἢ ! ͵ ν ἢ - “ : ΐ ᾧ ἐδ γὸ ὁ αὐτὸς κλίνην φρωννεσι, ϑώπεζανχο- Α ΝΔπν ουΐ νης δὲ [Δο πὶ! ςξε  Πξοτηῖς, πῆοη- 

σμᾷ, καπφψα ἄλλοϊε δλλοῖα. ποιᾷ, αγαϊκη, 

οἷκαι ἴουτῳ ὡς αὐἕκαςον «Ὡροχὼρῇ, ὅτως ἔγήν" 

ὅτε δ. ἰχϑιὸν ἔρχϑν ἑνὶ ἔφαν κρέα, ὀηλῳ ὀπῆαν, 

ὀδῳ δὼ ἕ | ν,ἀἄλλῳ ὀχγαν, ὀηλῷ Όρτῦυς 

ποιφν,ὼ μιη1δὲ πότους πϑυτοδειποις, λλὼ ΞΡ- 

«ἀν κέ αν ἕν εἶδος 4 δυχιμῶν Τα δὴ -ὀμαΐκη, 
Ἷ ᾿ “ 7 ͵ ᾿ 

ὦ παρέχῃ οἱ κα, ζαῦτα ὅτω ποιόμϑνα πολὺ , Δ] Φερον- 
ως ὀξεργάκκ ἕκαςον. τῇ δ. δὴ ἥ σίτων 3ς- 

“ δ ται ΤΝ ͵ 
φαπεια ζιαῦτα ποιῶν, πολυ γι χυρεξάλετο 

πϑρζῳ ὡς 5 χαὶ ποῖς ϑηνοὶς πᾶσι ϑερᾳγγάϑων 
.. Δ). ᾿ “Ἢ .“ ͵ ἣ 

πολὺ ἐχρουῦᾳ, τὍτο γεο διηγησομ94. πολυ γὸ 

διενεϊκῶν αὐθρώππων τῳ πλείςας τσδοφοδους 
λαμζανφν,πολὺ ετι πίλέον διηγεῖκε πωΐπλέτα 

ὀυθρωπων δωρέαϑαι. κατήρξε μϑρ ὀΐω ζύτου 

Κύρος, Δ αι υϑ Ὁ. ΕῚῚ τὸ γε ποῖς βασιλδῦσιν 
« ͵ δ 

ἡ πολυδωφία. τίνι »ϑὺ γὸ φίλοι πλοισιωτερφὶ 

ὀγῖες φανερὶ," «ἧξ σῶν βασιλῴ; τίς ὃ χοσμκαΐν 
Ἷ ἜῚ) “»"»Ἤ " κ ει" 

καλλίον φαϊνέ) ςολᾶ)ς τς ὐξὶ αὐτ',} βασι- 

- 

ίχυα Ἰηἔγαῖτ, ξατ παν (δ ρ ες; αΠ 85 411 οδ- 
(οηΐα ραγατ; οἰππὶ πεσεηῖς οἰξ, παςα αι! ἀε τὴ 
(εητοητία, ἧς παθὸτς πηραϊα, ντί ὁοΠδγαηῖ. 
γόγαπην Ὀ᾽ (λεἰς οἱὲ νηΐ, θά ἀσαῖ οοπηαξ- 
αἰς σατηῖθας οἰ χὶδ., αἰ {5 411}; 4}}} ρί(οἱ- 
θαι οἰ ΙΧ αἰ5, 411} αΠ Δ Πα |5; 11} ἕλοι ξ 15 ρα- 
ἈΪΡιι5,4ς Ὦς 5 αι! ἀΘπη ΟπΊηΪ5 σαηειὶς, δά 
Ἐβτοὶ ράη15 νΠαπΠὶ (ρεοίε πὶ ργοθαγαάμ (αεῖς 
εἰξ:ταπινοτο πες ἴῃ πᾶς ἠϊοάιιπι ἔλέξα η6- 
ἑοῖς εἰς, ορὶπίοπε πιοα, ρογαϊαηι ἐχοε!- 
Ἰξτεγ εἰΐς ἃ πη ρα]ς οαοτγάϊα, Ετοἰθὶς ἀπἰ- 

Β ἀσπλῖτα {πος ἀοηχογθηάο, Ιοησο Ογτὰς ὁ- 
τληεβ  ἀρογαατο ν τδυτοιι αὐ Πουίπες 46- 
ΤοΓΘΠ608 Δ]115 ετίαπὶ γα τις ΟΠλη δ ιι5 ΙοΠ- 
σερτγαητεεῖτ, [4 ει! ἀςην ἠϊοάο {π᾿ Πδΐ- 
Ταῖαγιις. ΝΑ ἴαιηοῖῇ πχοτίαϊος σεΐδεος δὸ 
ἰρίο ὀχ! ]ογοῖ, φιιοα ργοιιδηζας ρ᾽ τ] Ππῖος 
Ρετοὶρετζει: Βλ ἶτο ταπλοῃ [ἢ ΠΟ ΠῚ ΔΟΙ5 ΟΧ- 

σα] Παῖτ, ισα ν ΠῈ51ΏτΕΥ Ομ ῆδδ ΠΟιηΐηδς 
ΡΙατπιὰ ἰατσίγοταγ. Ατᾷμς ἤοο τα σερταπὶ 

Δ γιο ἤιητ, ας ρούπλάποι ετίάπι παποαραά 
1105 τόσος τηαϊτα τπηπηἰῆσο ἀοπαηαὶ οσοη- 

ἌΡ ΟΝ ͵ ῳ " Τπετιάο. δηλ δαῖηι ΠΟ. Πλιῖς ρα] πτῖος- λόϊς, τίνος ἢ δῶρο γιγνωσκέ!), ὡς αὖ ένια τσ Οἱὐξ Ρ 

βασιλέως; ψαλλια νὼ φρεπῆοὶ, ὃ ἵπτοι γουσό- 
͵ ποὺ τ Νὴ ᾽ “ἂν τα Δ, 

χαλινοι δ γὸ δὴ ἔξες!νἐκάζαῦτα ἔχφν ᾧ αὐ μυὴ 
λ - ͵ 3 ᾽ “ 

βασιλόίς δῶ. τίς δὶ, θῆγος λέγε) δώρων μεγε- 

ο4 ποιᾷν αἱρφο αὐτὸν κ αὐτ' ἀδελφων,ὺ αντὶ 

πατερων;,χαὶ αὐτί πται δὼν; τίς δ), ὀῆλος ἐδεώυα- 

ἡμερῶν εϑηξηθρὸς ἀπέχονζᾷς πολλων Ἱμώυνών ὁδὸν 

᾿ 

τιμθρος ὡς “«ἧρσῶν βασιλά(ς; τίς δὶ ἀλλος, 
᾿ » λ «ς λω. » ͵ 

καΐαφρεψαμϑμος ρχζυ,λέσωυ γ ἜΤ θμα- 
μ , , ͵ Ε 

ὕων πατὴρ καλξμϑυος ἀπεθανεν," Καὶ ὅρος: ὅτὸ 
“ 

ἣ ζμύομα δῆλον ὅτ Δ εργετθντος ὅς! μόλλον» 

᾿ βασιλέως καλδυϑρας ὀφθαλμὸς χὺ τὰ βασι- 

λέως ὦτα ςέκ ὁδως οχήησατο,ἢ τω δωρφαῖ, 
᾿ 

τε ἐμάν. τὸς »ὸ ἀπαϊγείλανζῳς ὅσοὶ χαηοὺς 

Ὡς ΓῈ5 ἀπηῖοο5 παδοτδ, αιαίη χά όαϊ τεχ Ροΐ- 
(ἀπ 5 16 τορος ἰὸς δεραπείαξ οὐηα- 
τον ΠΙει ν᾿ ἀοειτθςιας πα πογα εἰ πο αὶ 
εἴς ςορσποίοὔτιν, 44} 1 ππτ ρ] ογάσιις τοΞ 
σΊΝ 1115, ἀΥΠ. Πα’, τοῦ 65, ΘΕ] ἔα η15 αἰ-- 

ταὶς ᾿πσηο5ὴ ΝΟΊ οηῖπ ἀρι Ρογίᾷς Πατὸ 
πιάθοτα οὐ ααπῃ [ἰδεῖς οἷν Γοκ οὰ Ποη ἀο- 
ΠΑΓΙτ. Οὐς ἸΠ|5 πη σ ΠΙτ ἀπὸ πη ΠευΠὶ 

εῆϊοδτα αἱοίτι, γε ἐγατε δι τρίς ἀηϊοξοξα-. 
τα, ὃς ραγοητίδιι5,δς ΠΡ οτί Ὁ αἷ5 411π|5 Πὸ- 
{τες ἔτος, πιι τοῦ πὶ ΠῚ ἢ ΠΊ1. {{{Π δ Εἰς 1Π- 
τογιια} 10 αἰἘᾶτέ5, {τ ν]ς {0] ὃς ρΙεξξοῖο ρὸ- 
ταϊτ, ντοΧ Ρογίγατη ὃ Ο 5 ἀἰτας οδτίο ἂ- 

5... ἢ ἀφαιοφυνϑμε. [καγεμαίϑουϑυ 5, ὡς χαὶ τας 1) }Ποτοη {πὶ Ρέτῖο, ἢς ἀϊοπη ἐχέγομηπ πὶ ΟδΙΠτ, 
ντ ἃ (πε εῖ5 ΠΡ] ρατοῖ δα ρε! !ἀγοτίν, ργα:- 
ἴοῦ Ογτγαπηὸ Αὐποιη ΠΠπ6 πγαδὶς δἰ τα, 
461 δε πδῆσία σοπέοετ, παῖ 401 Γαρίτ]16- 

Ππα,οοηίξας, Ετίατη πος δοσερίπηι5, ΟΥ̓ ΓΙΙΠῚ κὶ ἐγὼ 4- 
ὩΡΘΘΕΙ , " Ἵ ΕΕΣΗΙΝ ἜΣ : ἩΠΈΣ ἘΣ ἘΡ 

αὐτώ εἴη πεπύθαι, μεγάλως εὐερίε τυ, πολ- 1115, 4 ὃς ΟΟἸΠῚ ὃζ ἀγὸς γορὶς λάρο! Δη- ὑπ θεηι 
2 “Ὕ - σον χν . . - Ἑ οὔμίι Οἵ 

λοις ἐποίησεν αὖ, 3.69. ποὺς χαὶ ὠταχούςεῖν χαὶ ταζ, ΠΟῊ αἷτα γαϊΙ ὁπ ΠῚ ΟσΠ ΟΠ] αΠς; ΠΑ ΠῚ κωμοος 
; ἀέτ  ξ τ δον ᾽ ͵ ( ᾿ ἐπΠ0) ἰν 0}: ρτα- κατιγήφύᾳν, τί αὐ αἰγείλαντες ὠφελήσφαν ΤλΌΠΟΓΑ ἰαίρίεπάο, δέ ποπου θι]ς ἀορτα 

γρραέββηρ ἃ ἘΣ ΤΑΙΪ5 οσπαηάο: Οἰρρε ἀππὶ ἐο5; 4] ππη- 
βασιλεα,οἰκ “ὅτου δὴ κἡ πολλοί ογομιεϑησαν ' 

πω ἥπατος ἘΞ Σ τίαδαητ, υαξξιιπιιε βῆπὸς Ἰήτογοῆσε ἴῃ 
βασιλέως ὀφϑοιλμιοὶ, καὶ πολλαὶ ὦτα. εἰ δέ τις τοπηροῖὸ φοσἤσίοϊ, Πα Πς ΒΘ ΠοΗοΙ ς οο- 
2, ε ᾽ Α ᾽ “εἴ - Β 

οἴεται ἕνα, αἱρετον ἐ1) ὀφθαλμὸν βασιλᾷ, οὐκ. Ἰοτοῖ; οβοίεδας, νὰ ποπηΐπ ας Ρογη τὶ ἃς 
᾽ ᾿ 3... ΕΝ ἘΝ, ᾿ νι μα “ Ἢ τ μὰ τὸν ὀρθως οἴεται. ὀλίγα. γὸ εἷς αὐ ἴϑοι, καὶ εἷς ακό- ἘἙ, Δυτίθι5 ἰά σΑρτάγοητ, δξ Ποίαγοησ οι] 15; 
: . ; ὙΡΕΣΣ 4 πα πέϊάζο, γορ  ΠΠ]α 04 ΨΈΠ ἐατῖς δά ξοτ- 

σῴε χα) ποις αλλοις ὡς ἀμμελᾷν αν χα γ- 
, ΡΥ ΕΓ ΟΡ τς ἢ τες. Ηἰπο πλτῆτος ες Γοσὶς οί ΠΠο 5,8 ἀπγας 

γολλομᾶνον εἴη, εἰ ενί τότο “δ 99]ετοαγμένον τααΐτας, ΟΧ ΠΕ πάτα πὶ ἔα. Οὐ {1 ατιῖ5 αὐ- 
εἴη, ποὺς Ἀγ χαὶ ὁγτίνο. γιγγωσχϑιὲν ὀφϑιιλμὼν δίτέατις, νηΐ Ροῦτῖς ἐς γέρὶ ὁσαϊπ οχὶ- 

, ἷ ταὶ τ π|: 15 το τ ΠΟ γαξες αἰ ξἴπτας, Νάτα ν Πις 
Αἰ ̓χυίς ὃς σογπογα ραιισα, ὃζ αι ϊτο ροῆξσι: ὃς συια ἀᾶ ἡα1] π δ Πρ τία δετογὶς ἐδ ἐϊξξα, 
Παυϊάξ οὰ ἀε γε πιάπάατα ἀὔταχατ νηὶ ἀλγοπειγ Ῥγατογεα μοπποίης; Γοσὶς οσαατη οΠὉ 
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4ἴο ΚΕΝΟΡΗ͂. ΠΕ ἸΝΟΦΤῚ  ΟΥ̓ΒῚ 
απἰπιαάιεττόγες, αν οο σαπεηάιηι (οἰγεπε. Α ὄγχο, ὥτον αὐ εἰδεῖεν “τι φυλυἠέϑι ΟΝ 

Ὑετγαπλίτα ἔς τὸς πρη μάθοι, (ρα αἰτάϊτ τα χ 
4αοπηδοι, αῖ ἐξ γε δυνά τς, γε] ντ ἀπΠῸ 
αιρρίαπιφάτπηάς, σαοά δὐἀτοητίοπο ἀἰ- 
σησπη τς, [τὰ ΠΊΌΪτα το ρῚ5 ΔΌΓΟΝ, Πααἰτὶ εἤ 
ΘΟΕ} Ἔχ Εἰ πνᾶτιιτ: ὅς νὈί φια ργοΐεγγε πτὲ- 
ταθπτ θα, γοσὶ πῦ ἘΧρβαίδητ, απ τι. Πι 
{ ατιαἰτοτῖρίοιπει; ὃς τοξογβη ἀἄτέασοτο πῦ 
οοπάαοδτία τρί, ται απη ἢ ρα ίςῃ ἱρίς 
λαεῆϊει. Τητιιπι ἰσίταν αθεγαῦ,ντ δά αδηι- 
Ρίατη δἰ Τηλη5 πη Πἔγαπι (τὶ πχδείοποπὶ [.- 
σογε ποτε ὰαίις » νὰ οτίαπι ἴτὰ 4α] Προῖ αά- 
ξοέξας οἥξε, φιδῇ Οπηηε5. αίθιι οὔ 48ο- 
τις ΓΟΡΟΓΕ νουδγοτιγ, δ Οσα]}} Γοσ 5, δ δα- 

τες οἤςξητ. Ὁ υοά νοτο {ἰς ἰπ ἰρίμπ) αἀξο ἐξ] 
εἴϊεης ποηλίηος, οἶα τοὶ σαι!λην θαυ! ἀεπὶ 
ἱσπογσ, πᾶ Ῥοτίογοπι 4115 ρατοῖ, ηἶΠ χιίᾳ 

Ρζο οχίρεις ᾿ρ(δ πιουίτίς θοποῆοία τερϑάο- 
τα πιασηα νε]]οτ. ἂς πγαπεγῦ σαϊάοηχοπι- 
ΡΠἰτπ Τὴ ς “προγατος ἂθ οο βα1Πς α]]ο5, ἤλῖ- 
ταπι νἱ ἀοτὶ πο ἄδδοι, 4απστα ΟΡ οπείβι- 
Πγε5 οἤδι:ατ γοτο οὐπι, 1] εἴθε γοσία σα πι 
ἀϊσπίτατο, απλΐοο5 ΟΠ οἱ ς Πππάϊοίς σοΙοπήο 
(ἀρεταῖς, 14 (Ἀπὸ πηαρὶς ρις ἀϊσατὶ πιογοτατ. 
Ἐπίπιαπογο τγαάϊεισι εξ, Οὐγγιπι ἴῃ Πα]]1α 

τε δάδθο τηδηϊξοίξα ριιάοιὶς ἤσηα ἀςα!Πς, 
Ροϊοαπηυδπιίαρεγατις οἤτοε, ἄτης ἴῃ διηΐ- 

σγτς γά- ΟΟΥΕΠῚ οδίςαϊίς ὃ οὐἶτι. ἂς αἰέξα φυοά- 
ἤογεην ἐσ ἄδτὰ οἴτις τηοιηογατιτ, Ζο Ππλ ]ΐὰ ροτ -- 
φορὶυἐ Βαοτγίτ εξ μοπὶ ραίξοτίς ὃς θοπὶ γορὶβ ορό- 
Μὲ ὠνηρα. γα. ΝΑ ραίξουί5 εἴα πγαπιις, ντ ροξοα ι4πὶ 

γαθα!.  πγοπεὶς ἐς ΠΠοἰτατεπι σοποι] τ αοι, ἵτα ἀεἰη- 

ἄς Π|ς ντογεταγ, πα αι! 4επὶ ρεοι {πὶ εἰς. 
{ετ(π!Ποἰταϑεϊτοσηαας Γοσοπι νυ  δὶις ὃς Πο- 
παϊηί διι5,αος ἱρίς Ὀφαίοε, νεῖ ἄεθογο. ΝΙ- 

1.1} πιίγαπη ἰσίταγ, Ζασπι μας οἤεειπίεητε- 

εἶα, ΠηρσΌ ΑΓ εἰπὰ σοητοητίοης σοπδζιπα 

; εἴϊε ποπιῖπος νπἱπετίος. οδίς 5 ὃς 4ε- 
πιογξαοίαρογαγε. Ργαοίαγιπισογῖο ἀσοιι- 
ταφηταμῃ ἄς ἀ1Πς Ογαίο ρου μι οταγ, αι πὶ 
15 ἕαταγαπι αἀ πχοηογοῖ, τ πλα ε4 ΔΓσίεη0 
Ραπρογβοτγετ; Ομ ταπηξ Προγοτ, γ πἰ Πα! ἀοπὶ 
Πιογαί πὶ, ΡΙ ατίπιος αὐτὶ ἀοπηὶ {πα τῃοίαιιγος 

δὐδασμι τεοοπάοιο Οὐ Πα ς τα ΟΥΤιι5 ἀἸοίτιτ: 
Μίαν οναιο Ετ ααητᾶιπι ρρουῃὶς {ππληιαπὰ ΠΑ τασιιτη 
Ἅερδῇται. γς 15. Βα 1ΠΦ αὐ δίτγαγιβ, ἢ φιοπγαάτη άπ 

εὐ αι δος, ἀαγατη σοΗ Θρ  Πθπα αν ἐο ξεμπηρο- 
τε, 40 ομπὰ ἱπιροῦῖο ἔπι ὃ 1δι Ογοσίπι 

ἱπάϊοαῇε ππασηλπι “8.4ΔΠ|ὶ {πΠ]πΊαιτι, ὃ 
{δίς Ογγιμα: ἄρα νοτο, Ογα ίς, Πλΐττο 

ἀαοπηάδηη οὐ πος Ηγ[αίρα,ςσαἰοιπηαας 

Ἀάἀεϊ ρΙατίπιαπι παρε. Τὰ αἰτε Ηγ  αίρα, 
ἰπχαίε, οἰγοιπηῖτο ργοξοξξις δά ἀΠΊΙοΟ5., ἃς 
ἀϊοῖτο παῖ εὶ σποάάαπι δά περοτίμπι εἴς ο- 

Ρας αὐτο: (δέ γρογα ΠΗ οο ΟΕ οριι5) ἱαα 
οορίατα ρεσαηΐα τ] Πὶ ας {πρροάϊτοτ, 
αμᾶταπι ροῆπτ: Θαπ1η; ἀοἰογΊρταμη, ὃς οΒί!-- 

Οϑεραπεία. καὶ λόγος δὲ ἀσὲν, πομννμονάσε- 

[0 ζχίδφγμα χαὶ τῦτο λέγεται Κίωος ἐχιδεῖ- 

« , ͵ὕ «“ 
ΕὝταασα ζύτω, ὁτῶ σὺ πιςεύφς μιάλιςα. σὺ Ὁ Ἃ 

Ὶ 

ἔχ ὅτως ἔχά, δλὰ τῷ φασχονζος ἀκθύσαί Τί. 

ἢ ἰδῴν ἀξιον ὄχημελ εἰας, πορμτὸς βασιλόίς ὦ- 

χουφιὅτω δὴ πολλὰ μϑὺ βασιλέως γα πολ- 

:δοὶ ἢ. ὀφϑοιλμοὶ νομιίζον" γυὺ φοζοἱζῶται ΄πὸρ- 

ζιυρόλέγφν μὴ σύμφορϑι βασιλῴ, ὡς εῷ» 
εὐὐτὸ ἀχουογΐος, ὶ ποιάν ἃ μὴ σύμφορᾳ, ὡς ὦ 
εὐὐτοῖπα οόντος. ίχϑεύυ οήτως μννεϑίώωω αὖ τίς ᾽ 

ἐτόλμησε σὸς ἰινα τῦξὶ Κύρου φλαυρόντι, 
ἀλλ ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς πάσι χαὶ ὠσὶ βασιλέως ὦ ! 
Οἷς ἀεὶ πα οούσιν, οὕτως ἕκα τος διέκειζ. ὃ δὲ ὁ 
οὕτω Δ ουκείοϑει τὸς αὐ, ϑοαποὺς “φός αὑ-- 
τὸν, ἐγὼ μϑρ Ἵ σέρκ οἶδε ὅ,τι αὖ τίς αἰ τιύσαι  ὑκ ἦμα 
μάᾶλλον,ἢ ὅτί μεγάλα ἤλελεν αὐτὴ μικραΐν εὐ- ἐπ 
ἐργετειν. χαὶ τω υϑὺ δὴ μεγέθᾳ δώρων αἰπ- 
(ξαλῴν, πλοισιωταΐον ὄντα, οὐ ϑαυμιαςυγ᾽ τῇ 3 
ϑεξφιπεία χαὶ τῇ ὀχιμελεία τυ φίλων δώ.- 
σιλδύοντα αἰξιολμέοϑαι, τῶτο ἀξιολογώτε- 
69ν. πόνος οί μω λέγε!) κατάδηλος εἰ μη- 
δενὶ αὐ οὕτως αἰ αευυϑεὶς ἡηωνϑρος, ὡς φίλων 

ταινως λέγϑι οὐ δαπλῆσια ἔργα ἘΠ) γομκέως 
ἐἰγαϑού χαὶ βασιλέως αἰγαϑού. τὸν πε 8» γο- 
μέα γεξδσαι ἔφη 4 δαίμονα (κ κτίωη ποιξν- 
ἴω θιοϑαι αἰοῖς, " δὴ πσοοξάτων 4 δα, μο- 
ἴω πα ἢ βασιλεα ὡσαύτως 4 δαίμονας 
πύλᾷρ χϑὶ αν, ϑρφ ποῦς ποιοιωῶτα "Δ ποθι αἷ-- 
τοῖς. ΘΟ εϊὲν δξζυ δα μα τὸν, εἴα» ἜΠΕΥ εἶγε 
πίω γνωμιζωυ, Ὁ φιλογείκως ἔχν πϑύτων αὖ- 
ϑοίπων ϑεραπεία αἰϑεγίγνεαϑει. καλὸν δὲ 

ξαι Κροίσῳ, δτε ὄγουϑέτ αὐτὸν, ὡς 1 οἱ ὦ 
πολλά διδῦγωι “πένης ἔσοιτο, ἐξὸν αὐδὸ σαυ-: 
ρὅσγουσῷ πλείςοις ἐγί [ς αὐδρὶ ον ᾧῷ οἴκῳ Ἀκ- 

ἀλοϑα ὡτ' Κύρον λέγεται ἐρέαϑα;" ἡ πό-. 
σαι α᾽ ἤδὴ οἶ μοι ̓χοήμαΐζᾳ 1) ἃ εἰ σεενέλενον 
2 ,ξέσιον, ὡς συκχελά 4, ὕτοῦ εἰ τῇ ἜΡΞ 
ἢ εἰμι; χαὶ τὸν Καὶ οφίδον εἰπεῖν πολεωωΐ τίγα, φ Π 
Ειθμόν. χαὶ τὸν Κύρον πσοὺς ζαῦτα" ἄγε δὴ, 
φανα!, ὦ Κροῖσε, Τσύμπεμψον αὐδρα στε σὐπίμν 

γ.,ὦ Ὕταασα, ἔφυ, «ὐξ ελθὼν πσοὸς τὸς φι- 
λοις, λέγε ἀὔξις ὅτι Ἴ δέομ(α! γρισίου πσϑϑς πεκδι: 
ποράξιντινά: (ὶ γὸ τῳ ὄντι αὐξεδέομαι) τοὶ μας 
χέλδοε αὐζις, ὁπῦσαι αν ἕκαςος δ,ρύαητο, πο- 

Εἰσοι! μοι γούμαίζα. γεαψανζας ὃ ὁ καΐζασν- 
μηναρδύωφ 
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- 

ὶ 

μιϑοφο- 

μαΐζῳᾳ. ὃ Κύρος εἶπεν εἷς μϑὺ ζοίνιω καὶ 

Ὥς τ ὁ : 108 ΕἸᾺῚ ΘΊ Τ 

Δ Λςολὴν τω Κροίσοϑε- Ἀ μυηναυδυὸς δογὰ 

οὐάποντι φέρφν. μὗτα ἢ ὅσα ἔλείε, [ὁ )ξ 

“ψας ἡ σρμεηνα μὴ» ἐδιδὼ τῶ Ὑτάασα φερῷν 

κθϑς οι: φίλας. ονέγραψιε “οῤςπϑϑᾷς, 

ὦ Ὑααῦὸν ὡς φίλον αὐ δέχεα ,. ἐπεὶ Ἀ σέ- 

ἐλῆλϑα, ὁ ἀὠεἶκεν ὁ Κοοίσωϑερφίττων (δὲ ὕλι- 

ξυλὰς ὁ δὺ Ὑζαάασας εἶπεν" ὦ Κύρε βασιλεύώ, 

͵ 
ω- 

Σ ἐμοὶ ἤδη 78) ὡς πλοισίῳ γογοον᾽ παμπολ- 

λα γὸ ἔχε »νπάρφμιε δῶξροι τα σοὶ γραμ.- γ ἔλων παρ «Δ [Ὁ εἴ 

ἤδη ϑησοίωρὸς ἡμῖν,ὦ Κι ὀφισε, Ους5 ὀννός και- 

(οϑεα,ὼ λόγισαι πόσοι δεν ἕτοιμα γ, οὐ κοΐ, 

ζῶ τὶ δέωμαι γ65 λέγε) δὴ λογεζονϑυος ὁ 

Κροῖσος πολλασίλάσια ἀὐρῷ, ἢ ἔφη Κύρῳ αὐ 

Ἐη) οὐ Οἷς ϑησαυφοῖς ἠδ, εἰ στευέλελ. ἐπεὶ 

δ τὸ Φανερὸν ἐλϑύετο, εἰτεῷν λέγεται ὃ Κύροε: 

ὁράς,Φαναὶ ὦ Κροῖσε, ὡς εἰσι ἐμοὶ ϑησαυ- 

69. δλλὰ σὺ μϑὺ χελάύ4ς με παρ ἐμοὶ ἀὐζευς 

συλλέχϑνται φϑοιῴοϑα! τε δὶ ἀὐθυς ἢ μισφαζ, 

χαὶ φύλακας αἀἰὐζιῖς ἐφίςαντα Ὑμιοϑοφόροις, 

2τῇ 

σπατᾷ Πττογῖς, Οὐ ταί τὸ ξεν πὶ εἴας 
ἄατ. Οὐππι]ας παῖς, αιαουτη αι ἀἰχογατ; 
οτίατπα πα αος ΠἸττουῖς., αἴ4; ΟὈΠσπαῆοι; 

ἀεάϊτοας ΗἩ γί αίρα Δα ἀπλῖσος ἔεύξάας. δά- 
(ον! θοης αα οἤλη65, οτἱὰ Εν (ραπι ρίπΠ}0, 
τα 141 ΔΕ ΟΙΠΠῚ (τι, ὈΧΟΙρΡογοηῖ, ἰς 

4ασπα οἰγοι δι, ὃς (ΓΟ οἢ ταἰ πε ον Πττογας 
φαξουτγου παῖς Ηγ[ταίρα5: Εἰαπί πησοιπη, 
τοχ Ογγδ, δ] ἀσοπάπιπιοτίτιντ σπι ἀἰ τὸ, 
ΝΥ πηι λα τῖς ΕΣ στ πππ Ποτῖθιις Δ Π1, 
Ρτορτουῦ ττογαβ της. Ετύγταβ: ΕΥδὸ ἰαιπ 
ἢῖς πο; τπείαττιις νης ποδὶ οἵξ. Ογοὺ- 
(οἴτα σεῖογος σοηΠἄογαζο, ἂς γατίσπος π|δ- 

Β ἀιχιοίτο, αφητα: ΠΟ ὶς ρεσπηία ρβαγάτα Ππζ, 
{1 δὰ νίμηπ αἰ 4 6 πὶ εἰ5 Πλ1Π}} πτ ορ5. Οταξ 
(ας [ηἰτῖς γατ οἰ θι15., πλεῖτο Ρ] αΓ5 γρο ΓΙ 
(ς ξοτταγ, φίατη πα ιταγαπι τη τποίδατι5 ἔπ- 

{Ππ (υγυιιπη ἀϊχοτγαῖ, δας οοΠ!ερ Ποτ Οὐοά 
᾿ δ 

ὙΌ] ραταῖτ, ἀϊχιῆς (γγιῖς τραδίτατ: ]ἀοίης 
Οταίς, πεπὶ φαοαας τπείλατος ἐΠ δ᾽ Τὰ, 
νεῖο πὶ ἴπθες σοΠ]Πσεπάο 1πῈΠ618 ΠΊ6 ἂῦ- 
48 οἄΐοοχροόπεῖο, ἃς πιο θη ΑΥ 5 ΟἰΠἘοΞ 
αἴδιις ργαεςξεις. Πάεπι παθείο. ϑοά ἐσὸ ἂς 
τηϊοος ἰοσπρίοταζος δ τοῦ τ] Πἰὶ τπ είδιιΞ: 
τος οἵϊς, ουξοάεβατιο τὰ πὶ ΠΟΙ ἰρῆι5, τα πα 

μμετέτις σύτοις πιςεύάν. ἐγὼ ὃ ὡς φίλες πλοισίους (, Ὀοποιπι ποι τογιπη Ηἀο]ίοτος, ἀύδην {ἢ 

Ὑ ἐξακῶ- 

[ωκι 
» 

ποιαΐν, τότους μοι νομίζω ϑησοιυρᾶς ὼ φύλα- 

χας μα ἐμδ τε ὶ “ἡμετέρων ἀγαθών πιςο- 

τερὸς ἐΠ),} εἰ φρερῶς [μιοϑοφόρες Ἐ ἐπεςφη- 
-“ 

σολμιην.χαὶ ὀῆνο δέσοι ἐρώ᾽" ἐγὼ γὸ, ὦ Κρρίσε, ὃ 

»δὺ οἰ ϑεοὶ δυγϊες εἰς (ὲ ψυχας Οἷς αὐθρωποις 

ἐποιηῷ ὁμιοίως πέννζᾷς πόρίᾷς, πότου μὑϑὺ δὲ 

αὐτὸς δουύα μα! αἰθολυέαχ, δον εἰμὶ ἀπλη- 

ςῦς κἀγὼ, ὡς τὸρ οἱ διλοι,γοημάλ τὴ δεῖς μδυ- 

τοὶ δζα φέράν μοι δυκώ πλείςων,ὅδτι οἱ νϑὺ,ἐ- 

ριαΠάϊατίος πιογοθάς σοπάιξξο5 εἷ5 ρα: 
βοοτοη,. Ετίαπα δἰ τ χυτὴ ἰδὲ ἀϊσαπυ: 
Εροϊα, τα ίς, πο ἰπάἶτο [ἡ Ἡδπηίητιπι 4" 
Πἰτηο5,10)1) ΡΥ ΙΓΟΓ ΟἿΠΠ 8 ἔσοεῦς ράπρεΓα5. 
ποῖρίε αυ!άςηι νίποογο ροππι:ς ἐχρ θὲ 
τί ΡῬΘσπη 5 ποααθο,, ρου πο ἀγα τ σοτοτ!, 
γογαηι Ποῦ ἀἰογίμγθη ἰητοῖ πὸ ἀϊᾷ; αἰ τοὶ 
Ρἰατίπλοϑ εἴἴϊε ρυτο, ποῦ {ΠΠ| ρέξιηϊα οος 

, Ῥίαροείτι, προγαητα {ΠΗ 0] Θπτο τη ; Ῥαγτὶπὶ 
εο ἀεξοαίαητ, ραγείτη ΠΕ ὃζ ρα τε δ]ὲ ἐου- 
ταπΊρὶ πα πτ, ραΓΕ ΠῚ Πα Ππερα ΠΟ; Ππδείθη: 

δον ὐρκόντων κἰϑ ῆὰ κ]ήσωνται,τὰ νδιτὺ ἀοιρομάεγαπάο, νοπτ] απ 4ο,οιξοαϊοη 

αὐτῶν καιΐζορύηοισι τὰ Ὁ καζᾳσηππϑσι, ἴα, δὲ 

ἀριθμϑήες, ὁ μεδδντες, ὃ ἱκα ες ὁ Ὡι[9.0- 

χούϊες,ὁ φυλοίΠονϊες ὡρώγμιαΐϊα ἐχοισί. ὦ ὁ- 

μὃς ἔγδὸν ἔχόγῖες αὐτὰ, οὔτε ἐοϑίοισι πλείω ἢ 

δυυύανται φέρᾳν ( διάῤῥαύεν γὸ) “τ΄ ἀμφιέν- 

γι) πλείω," δυωαν) φέρφν' (ἰπυπνιγόεν γὸ 

αὐ) ὀνχα τὰ «ἰδεηὰ χοήμαΐᾳ ὡραγμαΐζᾳ ἐ- 

λρισιν. ἐγώ ὃ ὑπηρετώ μϑὺ τὸϊς γεοι!φ.» ὀρέϊομιφ) 

ἀεὶ πλιφογων᾽ ἐπάδορυ 5 χ]ήσομαι ἃ αλίϑῳ πε- 

εὐῆὰ ογτα ' ἐμοὶ ἰρκθντων, τότοις ζ4τ ὠ-Ὲ 

δείας τὴν φίλων Τ ξαρκϑμαι, καὶ πλετίζων 

χαὶ ἀφεργετῦν. αὐ, ϑοόπϑς ἀὔνοιαν ἐξ αὐτὸν 

χ αἶα χαὶ φιλίαν, χα ἐν, σίτων χοιρπούμ(α! 

ἀσφαλέαν καὶ ἀὔκλάαν᾽ ὦ οὔτε καΐζαᾳ σήπε- 

τῶ ,οὔτε περ πλυρφιῦτα λυμαίνεται ᾿ ἐλ- 
ς ,» ε 5 Ἵν - ! Ἁ , Χῃ 

λαή φύκλφα ὁσῷ εὐ πλείων ἤ, Ὁ σουτῳ χαὶ μείζων χαὶ καλῶν χα] χϑουφοτερᾳ Φερῳ γίγνε
ται» 

ΠῚ ποροτίαπι ἐαοςἤδλης. Νεαπε ταήγθῃ ἴῃ - 
τεγθα, ἀππὶ οᾶπι ἀοίπί πα επε, ρίας οπγ6- 
ἀῦτ, φααπιξουτο ροίπης, “οι δἰ σαί στο: 
Ραζεητ; ποτ ρ {τδς ἱπάτίπτ νείτος, αιϊατα 
σείϊατε ροίπητ, αιοά Αἰοηα: {πῆ οσατγεπ- 
τὰ; (δ Ορε51Π|α αἰηλίας ΠΙΗῚ] εἰς ἔππτα}}-: 
πὰ, 4υαπι ΠοροτοΥΠῈ ΠΟ] οἶα. Ἐρὸ ὃς 
Τ1ἰς Ἰπίογαῖο, ὃζ ρίατα (ἐπιρεῖ αἀρεῖο: νο- 
ταπη νἱ εας σοϊηραγδαϊ,, 1145 ν {ΠῚ Πηΐ- 
μὲ {πἰποϊοπτοπη οχοράογς νἱάθο ; Ἠϊς ἸρΠς5 
Διλϊ σογιπι ραπυτία: πιράθοῦ, δὲ ΠΟ Πηΐη 5 
ἀϊταπάο., ας δεπεῆοῖς φἀΠοίοηο ; δεπο-' 
το οπτίαπη οχ οἷς ἀπιογοπηάιις Πα] ραΞ 
τὸ : ἀς αίδιις ὃς (δοιτίτατῖς, ὃς σ] οὐ αὲ ἔγιι-- 
ὁξαπη σαρίο. Ἐὰ γογο ποας ραςτξαῖπε σοῦ- 

ΓΠΠΊρΡηταΙ. ΠΟΖΟ ΠΙ ΠῚ δχογοίςςη- 

ἄο νἱτίαητα : [πὰ σίοτῖα αι διξεῖον εἰξ, ἐο 
ἢτ πγαΐογ, δὲ ριΠογίουῦ, ὃζ ρογγατα ᾿θυίού, 

5. 4 

Οὐγῖ αὐ: 
τα 

ταρκειαδ 



7) 

ἢ 
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Ἐχροαϊτίογαβ το ἄϊτ: Ασχα ντος 4υοαας 
(οἶα5, Οταείς, θη ἐυ!4επὶ θο5, α] ρεσα- 
ΠῖΔ5 ῥΙατίηνας Ροίπάςπε, ὅς Ἰοϊπϊαι ΡΙατί- 
πὴὰβ. 6 ΠΠΟΠΠΠπτοὸς ἄποο; ἥποά πος ραξῖο 
χαϊ πηυτος ουϊξοιϊῆτ, ἐογἊι παι! ΠΠ πη] εἰβξι, 
Παμππιοπιηία,. ]υα ἐπητῖη νγθῖθιι5, σαίξο- 
αἴαητ: (ςἃ αυΐ ράγατο θαι] γί πιδϑ ̓ ς 
οτοίξ, ὃς ρ᾽ ατίπιῖς Ποποίξα ντὶ, πο εσὸ 
Ἐε!Ἰοἰ ΠῚ πλιῖπὰ ἀγίτγοῦ, δτίαστη οραπη τοίρε- 
δ Ετῆας Ογτζις ντὶ γογθὶς ργοξεγοθατ, τα 
οτίαπι ἴῃ ΟΠ 5 οπχη πὶ ἔδοϊε θαι. Ργατετῖ- 

τοίχας,ἄτπη Βοπα ναἰετι ἀπ σότίηιιο ἔτιι- 
τηταγ, Ὀρογατῃ ἄαγο, νῖ ἀὐοθις Ποοε τις 
ἰπίἔγιιέει πητ, ὅς ηιια νἹέξαιϊ γεέξο ναἰξτίτπι 
νέο πητιγεροηοτε; νεσιμῃ νῖ, ροίξοδα τα πὶ 
ἴῃ πηχογῦιιηι ἰποἰ ἀδγίητ; ν τ] ἱπρροαητ, 
4υϊα ποη δάπηθάιπῃ εἰς εἴϊ οι σοτπα- 
Ἀατ: νἱίαιτι Ε[Ἐ εἰ, πὰς αισαις ἴπ ρατῖς ο[Α- 
Βογαηάιιηι εἴτ. ᾿Ιτὰὰς τπεάϊςος ργαδη- 
τ{ΠΠπ|ός δά (8 σο]]εσιτ, φι οΤπι}}1 ράγσετα 
Ταυοταϊ νο!]δτ: ας αυσουπιηις ἸὨΠἘγαπηςη- 
τὰ 45 ντ] ἴα οἵο ἰρίι αἴσογοῖ, νοὶ] πιράϊσα- 
πλοηῖα, γε] οἰθος, να] ροταπη, εογιπὶ ΠΙἢ1] 
οτγατ, σαΐτς ΠΟ ρατάταηι ρα (ς οορίαταιτο- ἡ γόρᾳᾷ ἔφη τίς αὐ ᾿Τ αὐτῳ  χοῖσικα γγνέοϑαι 
οὅάοτεῖ. Οἱιοα Ἁ]]υᾶσο ΖυΠρίαπη εχ [5 
ἀσετ εἥξτ, ηιιος σαταγὶ οσπεηίγετ: ὃς ἰη(ρὶ- 
οἷοθας δὲ {πρρραϊταατ οπηηΐα,  αΐθιις οτος 
Οριι5. ΕτΙΔ της ἀϊοὶς στατία πη πιαροθατ, πη 
4υϊς (Δπαῖϊοι αἱ’ ι6, (πλτί5 115,4ιῖς παθογοῖ 
Ἰρίε γεςσάϊτα. Ετ ἰς., τα; [115 πα Πτἰ5 αγτὶ δ. 
Βυμϊιπηοά!ϊ Ογειις οἤποίείδας ο να ἀρ εος 
ΡΥπιᾶς οδτίηογεῖ, ἃ αυίδιι5 ἀΠΠΠσὶ (ον  ]οτ. 

αἷδας ἀατοπὶ πῃ τοῦς ὃς οι τα Πγΐπα γ- 
τις τηάίςεθατ δὲ Ριοροπερατργαπηία, αὶ 
ςοῃτδητίοος ἱπτοῦ μος ἐχοίτατο ἀς Πα ς 

νομίζω αὶ (γ8 
64 ΖΠ| δηϊ πη  ἀπογιηοι ποπαϊπιιη Ρ]Θ- Βὶ 

ΧΕ ΝΘ ΡΠ ΤΕ Ὁ Πα ἘΠῚ 

δοίπρεπυμηθγο ετίδημ 105, αἱ ο σοίἔδηῖ, Δ πολλαίχις δὲ χαὺ τὸς φέρ οὐ ςἿ αὐτίω κύφο αὐπὶ᾿ 

περϑὲς παρέχεται. ὅπως 5 χαὶ τῦτο εἶδης, ΕΦῊ) 

ὦ Κροῖσε, ἐγὼ 4 πὃς πλέτα ἔγρνοεναὶ φυ-- 

λοτοιίας πλήα, Δ ὐδουμωνεφατοις κἡ ἡρνῦ μα" 

(οἱ γὸ Ὁ τείχ» φυλαᾳήῆοντες, οὕτως αὐ 4. 

δαιμογέςαΐοι εἴ! εἴησανιπϑώτα γ ζὰ «ὦ ταῖς ἀν 

λέσι φυλόζτοισιι) δλλ ὃς αν ̓ κίφαϊ, τε πλά- 

ςὰ δυγεύηται στιν ἡ τῳ δικαίῳ, χοῦ νᾺ πὲ πλεί- 

ξοις στεὺ που κα λῷ,τϑτον ἐγὼ 6 δοι μονέςαΐζον 

γμαίαυ κα Φῦτα μδὺ δὴ Φάς 

νερος ΒΕ χαὴ ἔλεγε Ὡράηων. “δος 

τότοις,κουτὸ μούσας τὸς πολλὸς τ .8.5- 

πῶν, ὅτ ἑωὼ νϑὺ ὑγιαϊνογες Φ ατελῶσι, πα- 

ἐλσκθ ἀζοται ὃ σπτως ἕξοισι ζῳ ὄχττὴ ̓ δα τὶ 

καΐα τίλειται ζο. γούσιμα, εἰς πίω ἢ ὑγιαμόν- 

τῶν διαιτὸμ" ὅπως δ, α αϑειήσωσι; τὰ σύμ- 

Φορϑι παρέςαι,τότου φπόρυ Ὠγπμελϑυδιίθς 

ἑώροε ἔδοξεν δέζυ χαὶ ζμῶτα Οὐχ πτογῆστιι εὐ, 

ζιυς τεἰξους τὸς αβίξοις σεευεχομείσαιζο Ὡρὸς 

αὐτὸν, ἵπῳῖτε λέγῳ ἐθελάν, χαὴ ὁ πόσει ὑ 

φαῤμακα, ἢ σῖτα, ἢ ᾿ “ποζῳ,, σα εὲν ούτων ὃ »Τἱ 

οὐχί ὶ οἰδασχάυάσα: ἐϑησαώφιζέ παρ Ὑδν. 

χαὶ ὁπῦτε δὲ τίς ἀοαϑενήσάε δ λερπά κοι 
ἔλεχαιείων, ἐπεσχότες γι παρύχε πϑίτα, ὅτου 

ἐϑ)4. χα) ἡ ῖς ἰαΐξοις 5 ὃ χα "ραν ηδ4,6 ὁπότε τίς ἰα;- 

ας ἥνα ἡ τυ παρ ἐ ἐχείνου ΓΈΝΗ (ῦτα 

μδϑὺ δὴ χαὰὶ (ριαῦτα “πολλὰ ἐμηχϑυῶτο “σϑὸς 

Ὁ ποφδυήν παρ οἷς ἐξούλετο ἑαυτὸν φιλεῖς 

οϑαι. ὧν ὃ πσξρνορρόσε τε ἀγώνας χαὶ ἀθλᾳ 

Ρταοἰατῖς ὃς Ποηοίεις νο!]οῖ ; σα τος Ογτὸ Ὁ πουτίϑᾳ, φιλο φκία ἐμ-σοιάν βουλόνϑυος 
ἰδλυιάεπι αἀξογοδαης, χιοά σγα ἱρῇ εἴδει, 
ντνίγτας σοϊογοτατ: ὃ ργα ΠἘληΠΠΠλ]5 4α]-- 
δυΐίχιε σοτταιηῖπα ας, ἱπτογ ἰρίοσ πίοο- 
Ρῖᾶ, τιιπὶ σοπτεπεὶ ἢ 65. τι1ΠπῈ Αἰτεγοατίοῃ 5 
ληΠςίςθαπι, Ργατεγοα Ογτας σααῇ Ιεσεπὶ 
φοίτα, να Ζυ! 4υ ταπνάθιη οὐδε α111-- 
ἀἸςατὶ ποροῆς, ἤπιος αἰ ̓ ς ἰη Πἰτο, ἔξ σοττα- 
τηΐης, δα το 5 ν πὰ σατγογεηζ {1,415 
αἰπα]!ςατίοης οριις εἴτι, ταα; πηδηϊξοπιιηὰ 
εἴ, αἀμποτίαγίος ντεοίημς σοηϊςέξαπάο τε- 
(ριζοτς (οἰίτος ά ἐυ μά ϑος οβτίπιος, πριας 
ΦΙιηΠηγ05. Ν ἰξξυ5 αυτοηι νιζξογίδιι τη- 
υαἱάοῦθάτ, ὃὲ εος, ἡτὶ (δοτοπείαπι (δου ἀπ 
{ε ποπ τεῆς, οὐΐο ργοίςαμυοίατητ, γ᾽ - 
ἑτοτ οηέγα, ἴυτα ία γος ργαξογεθατῖ; δά- 
ἐοαιε ποιηϊηὶ [8 στατίατα ἄς θοῖς Ρυξαθας. 
π|ά ἐπὶ 4υὶ ρυτη85. ᾿Πτοῦ ἀπηῖσος ΟΥτὶ τα- 
ποῖ γοϊορδης, ροεμάς πὶ ἰπιμάεθαης, 

«δὰ ΤΥ καλῶ χα! ἡ ἀγαθώ, ἐργών, αῦτα 

τοῦ οδὺ Κύρῳ ε ἐπάμον παρέχεν, ὁτί ἐπεμέλε- 

ζ, 5, ψπτως αἰσχφιτοὴ Ξρετη᾽ τοῖς μῶντοι ΠΩ ἴξοις 

οἱ αἰγῶνες οὗτοι πσϑϑς διλλήλοις χαὶ ἔραδὰς καὶ ἡ 

φιλονφκίας αγνέξαλλον.σϑὃς δὲ ζὐτοις,ὡς εἷρ 

γόμιον και τεφήσοιζο ὁ Κώροε, ὅσοι Διο κρίσεως 

δέοιτο, εἴτε δίκη εἴτε ἀγωνίσμαϊι, τς δεομό- 

γοῖς Δα κρίσεως σεου  έχφν τοῖς χριταῖς. δὴ-- 

λον δζευ τι ἐξοχαζοντο μδν οἱ αὐταιγωνιζὸ υϑιυοί 

Ε τι ἀμφότεροι τῆν χρ ατίςτων χα ) μ᾽ μάλιςα 

Φίλων κρμ" ὁ δὲ μή νικῶν, τοῖς ὑϑὺ γικῶ- 

σιν ἐφϑονφ, τὸς δὲ μὴ ἑάπον χρίνονζῷς ἐμίσᾳ 

ὁ δ), αὐ νικῶν, τω δικαίῳ “σϑοςεσσοιήτο μικᾶν, 

ὡς]ε-γάφαν σσοδνὶ ἡγεῖτο ὀφείλᾷν, χαὶ οἷτοοφῷ- 

τάν δὲ βουλόμδμοι φιλίᾳ Ὥρα Κύυρω, 

ὡρζα 

Ι 

Ἅ:Ὁ 
οἱ ἐθ, 



ι πὴ ς τ α Ὁ ΒΕ ΥΤΓΕ 21} 

δος» ἀἴλλόι ὧν πύλεσιν, χαὶ οὗτοι Ὀχιφϑόνως ἃ ἀἴχυε 4} τα ται νος ἀρ εκ: γος ἯΣ 

ὶ τὶ Ἡ α δὲ ἐ ε ταις σοΙ ΙΓ ς ὨΥΔ ΘΟ ΌΔΗΓΙ δἰτἰς 4]1 Ν 
πσοϑς δλλήλους εἴηϑν. ὧοϑ᾽ οἱ πλέονες ἐχπο- Ὁ Ὁ Αἰ Ὁ 

ΤΠ, ἢ ἘΦ Ἧτω κ᾿ πιράϊο {δ᾽ ατανη Ῥοτῖις, Πα πὶ γε πα σο πὴ } 
δὼ ἐξελοντοῦ ἔτερ9ς Τ' ἕτερον Ἄνεαχ μΩΛΝ κἀιυμαπέάο ςοπιτ οάτπι ΔΙ ]αοα Π δὶ ργο- 
δον, ἢ σεενέπηραξαν αὖ τ λλλή λοις ἀγαϑόνοἡ οὐτατεητ. Εταο αυΐάοιι ᾿πάἴδατα ἰπητ; 

ζζῶτα μϑὺὸ δεδήλωται, ὡς ἐμιηγαλυατο τὸς αιδρατοᾶζ, αυΐδιις ἁττίδιις Ογιας οἤερο- 
» ἦν ΠΡ ᾿ρῇ ΔΏΓὶ ' ἥσὶέὶ κρᾳ τίςοις αὐτὸν κά λλον πλ ζῶς φιλάν,ἢ δηλΉ-: ὯΕ ὰ τ αἷς ὙΠΣΝ τὼς ἔΡΗΝαΣ 

ΜῊ ; .ὃ “ Ὧξ διηδγεῃτ, “πατη (6 πλπτιο. [πη νότο παγτα- 
Ἀϑυξητοῦ ἢ ἡδῊ δενγησο θα, ὡς ὉΡΩ Σ Π 56) Οίπιι5. 4υ0 ραέϊο Ογτας ΡΤ πη. οτοσίά : 
ἥλασι Κύροεοχ τ’ βασιλείων. αὶ γὸ αὑτῆς ΡΓσαφέξα {τ Νᾶιρῷ γηδῖο[τας Πιϊιις ργο- "ἐπα 

ν βωμ Ι ὺ ἼΣ ΣΝ ἐγ ᾿ 4[4 Ρ᾽οά:- 

ἀπ ρλοσεως ἡ στιλψότης ἡ μὰν δὲκ4 μεία, τυ πε- - ποϑειοηὶς νπα ποδὶς νι ἀδεητ οχ ̓ς ἘΠῸ αστίς: ρεῖς γοη..5 
““ΞΨ,,, ὦ Ὁ» χ νΣ ΡΥ ΒΡ Ἷ παν ἐπτ ρὴὶ 

ὑψῶν εἰ ἕ μεμηχόρηνβύων τ' ἀργζω μι 4υ- δυ5, πα: Ῥοτξοςοτιῆς, ΕἸ ΠΙ ΕΣ ΠῚ Τρίτας 
ζυφβονηξ ἢ. παρ ἘΕΙ ἘΠῚ ἕλος σοπτθηγηῖ πο ροίζι. Ῥειπλιτα ἰσὶς 

γηζον οἱ). τοῦδ τὸ δίχτυ ττῦδὸ τὴς ΓΕ ἤν καιίᾳφρονητον ς τύςς (ἀυγέεὴν τ τα, απτοαίσιῃ βτοάίγοι, γος Πεὶς τατ ΡΟ Αἰ αν] ᾽ μ ᾿ Φαλ ᾿ ὰ - ἣν ἕ - ὡ ᾿ ὀζελασεὼς εἰσκα λέσάς κσ999 αὐτὸν το ζθς [15,4 1181 4115, 48] Οἤτηξ σιῖη ἱπιρογίο, νὸ- 
ϑῆων συμ Ὡὐρχαὲ ἔχονζεις «ἰ- σὠνΊεχῳ ΤΤσ ἄλλων, δι- [ες ἴπτοῦθος Μεάϊοας αἰξείδετ. Ἐπ απο 
μάγχω 
δέδ, 

" » (75 . ν ΡΨ ΚΥΝΗ, οἱ τ: - δ᾽ - ϑρσν τὰ » ἔδωκεν ὐδις ζαὶ μηδεχας ςολαξ' (ὦ τότε πϑο- ἑξαηλίαῃς Μοάϊσιπ Ρογίᾶς της ρυϊ Πγμ πὴ 
“ς : ἣ ἢ ᾿πάπιεγαητ. δίπλα] ητοτ ἀπε δυο άιιπα ἐξ τα! τορ ὥτον μι δυκζωῦ ςολζοῦ ογνέδυσαν εἶοι- ἩΡΤΙΤΕ Σ - τς 

᾿ρ  ὐῤῥα τ ) οεδαῖ, νοἰϊα (6 ργοιιεῃι αὐ ἔφπα [)1ἰς (616: ͵ .“ ͵ "ἤ ᾽» ἊΣ τοἢ » ͵ Ἷ ᾿ 

δὸυς τὲ τ νον ἕλε. αὐὔδις, ὅτι ἐὐω ἔϊα, ἃζ νῇα οἰ" ἱρῇϑ5 γϑηι (βογάπι ἔλοοτο: 
, » φ δ νοι 

βέλοιζ εἰς τὰ 7ευϑρη τὰ ἔοϊς ϑεοῖς ὀξηρυμϑμα, Οὐδηλοῦτεπι αὐ ροῖτας ἀάείξο, ογπατὶ νο- 
, Ἀσὰ δι ἢ, ͵ 5- γ γχονλ ψητρ ἡγῇ" : γερο ἘΣ δ ἦ : ν 

ἔφη, αὔ- χαὶ ϑύσοι μετ᾿ ἐκείνων. παρέςε δξευ, ἔφη, ὅχι {ξϊδιις {π]ς,ρτῖτς απ {0] οτίατιιν, ὃς ἴσ σοης 
ἐμὸν 1 σσιὶ 

δὲ 

"ἡ. 5 Κορ ν, ἯΠΕτῸ ἐπιαδιησαάτπι ΡΠ εγαι]ας : (αὶ ϑόρας χοσμινλείες Ἐ τολαῖς ζεταις, ὡρν ΒΕ ῖςς, ααοπιλάπιοάμπι Ῥμογααίας Ῥογίι ᾿ πον τ υχαϑὴ όβϑι ον} λὲν ἄν ν 5 ΟΧ της ἀοπιυιητία δίς  ΦαμπΊιο ἰρίε ᾿ υκχιν ΕΞ - πῶς ; ἡλίου αὐατελλᾷν,»ὸ χα Ζιςοθε ὡς αν ὑκῖ ΡΓοΟΠοτο, νοσοοο νοἷς ἱπαϊοατο (δ 5 
! Η ΐ τ Ἶ ΡΥ ΘΑ ΓΝ πὶ κ᾽ .9.2 - . ὦ ᾿ ραϑλαςο πρσης ὀξαίγείλη παρέεμδ. κὶ ἐστει-- ς ΠΆΛΗ]. Ουοά {τ εαἱ γείἔγι τι αἰτα Ζυσρίαπι 

᾽ “ ᾽ “ἭἭἼςε "» Μ ᾿ ΞΞ . 

-δοὺ, ἐφ, ἐγώ ἡγῶμαι ̓ ἔπεοϑε ον τῇ ρη)εισὴ Ταῖῖο νἱ ἀε ίτιν εἰεσαητίου, Ζιάηοα, 8 
Ὶ » ν᾽) λ -ὅ75»-ΖΣεε 7) ͵ Ϊ «ἧς 11]: ἩΕῚ ; ΩΣ 

χῶρα. ζὼ δὲ ἀφ ἕινι δυκή ὑμὴν ἀλλή κουλλίον πο Ρτοα τηι 815 ΠΠαπὶ Πα 1], υμαπι το αὶ 
ἘΚ ΠΧ ΤΗΝ ΡΝ ' ἘΠ πλα5,οΙἘοη ας. ΝΔΠῚ νεὶ νοἱ5 ριΠοετξ 
ἐ4), ἢ ὡς ἂν νεὼ ἐλαύνωμϑι, ἐπ4δδυ παλιν 

ὙΈ ΣΉΝ τ πη ΟΡΕΠ.ΠῚ6; γὴν πππογίτ, ἵτα πη σι]ὰ 
ἔλθωμϑυ, διδασκέ ἜΣ γὃ αὐ κὶ λλιςον ΕΨῚ :Ξ ὧ ελύωμϑν, σκετῷ ΜΕ. 0717 (αλλλιοον ρρηζείτα ἐςθοηε. Ροίξοαύληι τη ργατξλη- 

]Ν Ἵ εν “΄Σ ͵7 «“ . Ὦ Ἧ ἡ ἀφὶςον ὑμῖν δόκη ἘΠ), Ὡύτη ἕκαςα δᾷχα- εἰππιος νοίξος Εἰεσα πε Πππα5 ἀπ γι θαῖτ, 
(ᾳςησαοϑα;. ἐπεὶ ὃ ἵρις κρ ατίςοις διέδωκεζαξς τίλῃι α]τς νοίτος Μοαϊσας ργότα τς, ΡΙατίς 
ΕΔ ΨΕΣῚ Ἄν Τῆδ5 ΕΠΙΠῚ ΡαΓασὶ συγαιογατ, ΕΠ}; ς ραγοςῆς: καλλίςας ςολας ἐξέφερε δὴ χα ἄλλας μηδιὲ-- ΡΘΗ ΡΟ ΓΑΕ ΠΈΜ ΣΘΙΡ » 
Ἵ ᾿ Ἵ ν Ἔτι Παθ ρατρατγοι ρα ἔαίοἱ, (ξὰ ρα πίςοὶ (δι σα: 

ζαι σολας. πειμιπόλλας γὸ ρον ΤΙΣ ἋΣ τγοοῖπὶ να! πσπίηεὶ σο]ο εὶς νοίξες εἤδητ: 
᾿ ! 2 " Ε - , Τὼ ψ, . . 

δὲν φήδουϑμος ἐτῈ πορφυδαδὼν, τε ορφνινων, ἘΠᾺς δυιτεμι πη Έ 05 1Π| αἀτισο5 αἰ ροτείτας, 
γι πυνο κίϑων, ἔνε καρυκχίνων ἑκα τίων.γεί-.- Το Ππς, ντ εἰς οὐπαγὸπε αδιῖξος πος’ Ποῦτ ὃς 

ΒΙ δο στ ἃ ΡΥ, ε πάρι 1πΠσεῖτ, ν 8 ογῆο. 1] [ἜΧῚ Ἰηϑτῶων Ὁ μέρνε ἑκαΐς ῳ Τυ ἡγεμιάνων, ἔσο, ᾿Π ΖΕ, νο8 οὐπο. 1 ΠῚ αι ἀπ ἐκ 115, 
Φ 0) σι ἡ 9 ᾿ πυίαάεγαιμε, εἰπὶ Ἰπτεγγορᾶς: Εἰ νοῖο, αἰτ, 

ΉΪΕ Ἷ τὰ - Κι Ἶ 
ἐχέλόω)σεν αἰΐθις τύτοις κϑσμμήν ἘΠ ΑΟΤῸ Ογτε, απο ἐχογπαδοτιϑὲ (πὶ εις γος “ ν " ἈΝ θα ον Ἂν μ Ἶ ; τῶν Ἐν : 
Ἄρες, ὡς αἰ, Εφν ἐγώ υμιὰς χϑσμίω. χαὶ τίς ἢ Ὁ ς οηάοης: Αππποάο,  πηϊῖς, πὸ δτίαπι ρίδ 

Ἵ Χυν ᾿. κ.ἢ ΆΙΔ .κα ᾿, Ε ς εἰν Νς ) Ἵ ᾿ ᾿ Ρι 
παρϑντῶν ἐπήρετο αὐτον σὺ ἢ, ὦ Κύρε, ἔφυ, γδὈ1ς οὐπατὶ νἱἀεοτ, ἀπ νὸς οὐ ΝΊπλΞ 

ῃ ͵ ΑΧΑΡ ἣν ἀν 7 ϑεὶ ““ .»} ᾿ ἐ τάρβος ᾿ ΕΣ πότεχοσμήση; ὁ δ᾽ ὠπεχρίναζρ' καὶ γὸ νεῶ, ἔφη, ΤᾺΠῚ {Π ΡΟΠ πη τ ἡ οὐ, ἀπηΐσος πος, οἶς Β6 
πο δ ναὸς Πιϑαγειδοξ χοὸ ἽΝ Πδῆσιις ; 4υα πη 16 ἕα ἀ6 πὶ διαδεδηι 

ΕΥ “ ᾿ ἐδ πε τα ρα βἐ ἠρυ ἀῤυα, . ψοείξοπι; ἴῃ δα νἱἀοοῦ εἰδσδης. δὲς 1111 41- 
μμεέλά, εφη, ζωῦ δορωυω ιο) ὑμιας τὸς Φίλους 6 στο, νείείθιι5 {{π|5 ἀιηΐσο5 ἀγσοίπτος οὐΞ 
ποιῴν, ὁ ποίαν αὐ ἔγων σολὴν τυΐγόμω,ον Φύτη παῦάπτ. (γι. νέτο, χιοα Ἔχ Εἰ πγατεε 
ἀιάλοξ Φανούΐμᾳ. οὕτω δὴ οἱ υϑὸ απελϑοήϊες, ῬΠοταυαπι,, ΠΠοπιίποπι σοτογοααὶ ρΙοθο- 
Μετυπεβοπόμϑωοι ζιὶ φίλως ἐχόσμιοιω Σ «ο-. Ἑ “πὶ, ὃζ ἰῃσοπῖο ναϊδγο. ἃζ οπηηὶς οἰδσαης 

ΡΥ ᾿ ἈΠΤΕΥ τία: αἴηπο οτάίηἰς εἢ8 {Ἐπ οίϊιπι, πητηϊ3 
λα!ς.οὉ Κορος,νὸ μείζων Φεραύλαν Τ' οκ τ΄ τηδήϊπο πορ! σδοητοη {πὶ ἐς, ας γιὸ ͵ Ἶ σἤ ! Νι 15. τ - εἶδα ΠΣ 3 
δυμοῦ ὦ συνετ' ἐπ) Φιλοκᾳ λον,Χ) εὐτακίον, σταῖα ἔλοοτε ροίίος, ὃς ΠΠΠπππὶ ᾿ρίμτη; 40] 4: 
καὶ τῷ "ἀρέζεαϑαι αὐτο οζὶ αμελῷν, ὅς ποῖε Ιἰφθδπάο (ςῃέθηείαπι ἐς Πηρσα]]ς ρτὸ αἰ: 

λ “ -“ λ»κ", : ς δ. Ὕ Ι , "Ξ Ὁ ὧι χὰ αὐδὶ πὸ τι μι ἀϑεὸ ὕκοιτον καὶ τίω ἀξίαν Ῥιίτατο οὐπαΠ ας οτάτίοης {πῶ σοιπρτοθα 
; 12 ον ἢ ἤος, πριατ: παιης ἄγος τς, δέ σππνδο ἀο! θοτατ; σευυάπε᾽ ὅτον δὴ καιλέσοις συνεθαλϑυεῖο αν ἊΣ 



214. 

αὐὀέξίο ἐρεξζατα δαποιιο 5 ΡυΪο ποῦγίπλα, 

1, ΕΟ Εἰς πηαχίτης ξογπι 4 1115 εἤξι. Ουα- 

αἰς ἐἀἰριοἰξε δὲς Γρήι5 εαάοτι νι ξαϊῆεησ, 

ῬΙπεΐαυ! τι ἀΠΠΠσεητεγ οροταπι ἄατο ἰδεῖ, 

ντίῃ σγα[πἰασιηχιτα ἤστγοῖ ργοιθέξο, 4 πη- 

δάἀτηοαιιπὶ ἰρίϊ5 ρυ!οἶιγα ἔοτς ραγαϊῆοι. Ε- 
ἥυΐάςπη, ἀϊτ, ἀποα ογάϊηοπιη ργοπεέο- 
Ὡς (ἐγιαπάπιηι ατείποτ, οπηποσ ΠῚ ράγεῦα 

{ΠΥ ἐταπιντςο αδοητίας ἱπηρογαητί ΠῚ 

οδτξροτοητ,ασα τι! σὰ5: 45 ργο (το Π ται πν λαξων, ἔφη, χιτῶνας »ϑὺ Ουποισὶ τοῖς Τὴν δὸ- 
Πιαϊξατότγιιπι ἀπιοῖθιι5 ππλῖτο : ααις οτίατη 

(ρα {{ὰ εαφαοίξεία ἀϊιοῖδας ἐφαίτιιπη ἄλτο, Β 
δέ ςαττγαῦ ἀπεῖδε 4]1ᾶ5 Παίσς τα σας. ἂς 
ῬΠοτγαυ ας υϊάσπη [45 ἀσοερτας ροτίοτγο- 
θαι. Εππὶν θὲ ἀϊτιςο5 οσίρεχιῆςησ, αἰοραητ: 
Μαρπαςτα πε αυ 8 65, ῬΠογδ]Δ, απ 
ἠοῦὶς οτίατη ἢς ἱπάἸσατιγιιβ, αι ἔλοϊεη ἠὰ 
ἀητ ΝΟ ρτοίέϊο, παῖς ΡΙιεγαι] ας, ποη Ἰά 
(01, ντὶ φυιϊάςπννίάἀστατ; (ς νπὰ ἐΆγοῖ πὰς : ἀὐαν χνρς 
οτίαπη ροτταῦο. [τὰ]π| ἀπο {πὰ ίασα πῆς ΦΦορησώ. νέου χϑέιυ φέρω τώδε δύω κασα, τὸν 
Δάξογο, αἰτογαπα τί δὶ, ὃς Παῖς αἰτογιπι: ]ιο- υϑὺ σοὶ, Τ' 5 ὀύῳ σὺ μϑύ τοι αὐτῶν ΟΣ 

Γαπτ τα, ντγιι πὶ νΟ]ογ5, σοὶ ρίτο. Τ᾽ ΠῚ ἀε- ὲ 

ἱπάς 15,70] στιπ ἀσο  ρίοΡατ, ἐπι! ἴα ΟὈ]]- 
ἀἰσοθατατ; ΠἘατιπγΖι ἰρίμπη ἰῃ σοΠ Π τ1π| 
Δα θεθατ, νεγαηι ποτεῖ. ΡΠ γα! ασ, νι 

ἤταδο, ἀΠΠΠπλ] πὶ δά πλ] ἢ Ἐγα πὶ ἱππιθηΐο5. 
Αἴσιὶς τὰ πππς πποάππι ΡΠεγαι]αϑ ἢἰς ἀ1- ' 
Ἐπ . . ἜΣ, Ὁ ὅΛΡΝΟΣ ».Ὁ]..5 {ει δυϊεῖς, ντ υΠἴτις οτατ; Ππατίπι σαγαραςςα, δὸες, ἡ ἐταηϑη, 4 θυς ἐπτεμεελάτο Τὴν εἰς Ὁ ἐ2- 

ἄυς δὰ ῥτοιποέξοποπὶ Ογτὶ ρεγιιπογοηῦ,νῖ 
{τησα]ὰ αυᾷ οἱςσαητππις ἰπΠταέζα εἴης. 
ῬοίττίαἸς ργίιις ἐγαῆτ οπιηϊα 1Ιά αἱ 44 ὃς ἰπ- 
τορτα, ααφην ΠΧ ΉΠΤοτ; ὃζ (Γ65 εχ ντγάσια 

ο “ Ν Ἀγ “ ὙᾺ { ΤΑΝ Σ᾿ 9. κ ͵ 

νι Ρατῖς [ἀθδητ,ιξαάηγοάιιτη ἴα πὶ αιιο- νωφ γα γεω τὶ ἵςαιν ) ἡ αὐ βασιλόϊς μέλ- 
ας (δ Ππππητ τα γοχ οα υταταγαϑ οἰξ: ατ- Τ) λῃ ἐλαύγάν, ὧν εντος συ εῖὲ. ( ὅα;ν εἰριέναι μὰ Ὁ 
41 ἴητοῦ Πὰς (δ ες ΠΘΠΊΪηὶ Πἰσεῖ ἰηστεάϊ, 
4ϊ ποῇ {τ Ποποτγαζογιπλ τη παπιογο. Αἀ- 

{δι ὃς ἤασο! Ποτὶ φυϊἀ8,ς απ ἄξητες θεὸς, 
4αΐ πλοΪ ΠῚ ες να] ες. ᾿ς ργίπγατη 4α- 
ἀεπὶ (λτο! Π|τας δά ιατογ Π11}16 Πξαθαπεδη- 
το ροτῖαβ, 'ῃ ΖαατογΠο5 ΟΧρ]!σατί : οΧχ ντγὰ- 
41 νεῖο ρογζαγιπὶ ραγτε τη 1114 ἄϊο. ἃ 46- 

 Ταπτεῖτ ο4υ τες οπηη65,8ζ οΧχ ε41|5 Δείςεη- 
ἵ Παπάγὶ ἃ ΠΕ ποι Ἢ τ 15 
βωβα, ἀείαητ,, ΟΧΙΟΓΙ5 ρΕΓ 7 σαπάγαϑ ΠΊΔΠΙΡΙΙ5, 
τεσ ηο 4ΟΘΠ Δ πηοάππι Πᾶς 685 ετἰδπη τεπιροίξατε 
γ»ηξ, “4 μπὶ " το δος Ὁ ΑἸΛΟΡῪΣ ΜῈ ΠΩ: οχίεγαης, υοῖϊες ἰρίοϑ γεχ δα !ριοῖτ. ὅτ 
δν]. πε 

νοι. καῇ Ἰχυδπη νία: ράττοη, οοἀοτηαιε [040 
ΘατνΓ  ΠΊ ραῖς νττίη τς αἰ πη 414. Ροίξοα- 
ἤπια γορία ἔογα5 Δρεγ γε τα τ ΡΥ ΠλιιΠ}1ο- 
εἰ αυατογηὶ ΡΟΪΟογγπιὶ ταῦσι ἀποςθαη- 

το, δέ [) 115 σοτογῖδ, φαΐδιις Μαρὶ ἀμποεη- 
(ὁ5 {{|5 ὁ τἰτίθιις μά σαγαητ. Ναῖ Ρογί 
ΤΊΜΪτο τρὶς Ἔχ Πἰπᾶτ αἰ αἱ δ ἰπ τοῦι5 ἂτ- 

ΧΕΝΟΡΉΗ. ΡΕΊΙΝΞ5Τ, ΟΥ̓ΚῚ 
4υοραξο εβοέξατας εἤοτιντε!ρίογαπι τος 

͵ ᾽ “ 

ς στευεζουλάσετο αὐτ, ἢ πότερον λαμᾷαμοι. ὁ 

ἄς πιοιίοτε ίλρο σομ ΜΠ πὶ ἀςα!ῆοι : 51 τὰ δ᾽ συμξουλάζσας, αὐ ὁπότερος βελτίων εἴν, ἐὐπίπὶ, 
ἱπάϊςσαποτ 5, αἰτ,]αοά ορτίοπεπη τὶ ἀςάε- " 
τίη; ἀςίποερϑ, ν δὲ γαγίτις Δα] δά πλ]η!- 

Ὀαπῖνοτο ἃ ἀεχιΐαδηι Ροτγίᾳ, (οςἢ) σότογὶ Ε 

“τῶς αὖ ποῖς μδν θῦγοις χαύλλιςα ἰδεῖν ποιοῖτο) 

«ἰὼ ἐϊξέλασιν,τοῖς ὃ δες ϑυέσι φοξερωταεΐᾳ. Ἷ, 

ἐπεὶ ἢ, σχο ποξωωτοὶν εἴτοῖν τοὶ αὐτὸ ἐδόξεν,ἐχέ- 

λάσετ' Φεραύλαν ξχιμελυϑζωαι, ὅπως αὐ 

ὕτω ὑύσπα αὐδλογ ἡ ὀξέλασις, ὡς ἐδὸξζε ἄδοιη 

καλώς ἔχφν. εἴρηκα ὃ, ἔφη, ἐγὼ πϑύζᾷς πεί- - 
δι, σοι αὖθ ὶ ὃ οὐ τῇ οζελασά τάξεως. ὅπως 

μ Ἔλ ι 

σ᾽), αν γόον μὐαΓλ γοντός σου ἀχϑύωσι, Φέρε 

ρυφορων ἡγεμόσι. καλέσας δ τὸς ἐφιπτπεί. κασαςἢ 

εςντοῖς Τὴν ἱπαέων ἡγεμόσι δὺς, ὼ ΥΜαριόλ δ τὰς 

τοῖς ἡγεμόσιν ἀλλξς ζρυςδὲ χιτῶνας. ὁ μϑὺ δὴ 
ἔφερε λαξων' οἱ ὃ ἡγεμόνες ἐπτεὶ ἴδοιεν αὑτὸν, 
ἐλεχϑν᾽ μέγας ὃ σύγε,ὦ Φεραύλᾳ, ὁπότε γε ὦ 

ΧΙ: σὐρὶ μοι θνμνιναι,, 
ραύλας, Ὁ μόνον Ξε ὡς ἔοικεν, ὀλλα συσκά,,.ο- 

τερον βέλᾳ. οα ζυτου δὴ ὁ νδὸ λαμίαίων “Ὁ 
͵ “ 

κασαν τῷ μϑὺ φθόνου ἐπελέληςο » ἀὐϑὺς δὲ 

λα, ͵ὕ ε « ε 

χα Εἰπτωγ᾽ ζω μου κα τηχϑρήσῃς, ὅ7| αἱρεσίν σι 
͵ ᾿ “" « ΕἸ ͵ δεδωχᾳ, εἰςαυθις οτὸν Ὡ|ουκονωῖ, ἑτέρῳ γοή- 

ἤ « ; ε; 

σῃ μοι “λ ουκένῳ. ὁ »ϑὺ δὴ Φεραύλας ὅτω ὄζα- 

͵ « « ͵ ε ε ἐλάσιν, ὅπως ὡς καλλιςα[ἕκαα Ἐκ ξς ὐίχα, 
ΠΣ " ᾿ ὍΣ τ ὃ ηύφεραια ἤχε, κα ϑοιὁ9ὶ μδὲ ζει πρλύτα ασο 
ΕΝ ἢ ͵ το τ Ὁ 2 2 ς Ν ἡμέρας, σἴχοι 5. εἰξήχεσαιν ἔνθεν χαὶ ἐγϑεν τὶ ὁ. τ! 

»" ς "ἢ 

͵ Γ 

τε ϑύων μα ς1)9Φόρφι ἢ καϑεζασαν δὴ 
32, 2, ᾽ ε, "“" 

ἔπαιον εἴτις οὐγοχ λοίη. ἐξα ὃ πσεστον μβδῥ δ: 
δορυφόρων εἰς τιβαχιοαλίᾳς, ἐμησϑϑοϑεν 5 ἶ 

πυλὼών εἰς τεήαρας διοάλιοι 3 ἑκατέρωθεν ὃ 
πυλων.ὺ οἱ ἵπισεις ὃ πόύτες παρϑς καζαξε- 
ζγχότες Ἔἰπὸ ἵππων, χαὶ διηρχϑτες ς χεῖ: Ἶ 

ν δ Με} ν “ ῃ π᾿ 
βας ὄχ Ὁ χϑν ων ως τῷ» χ) γέ ΕΥΙ δὲ εἰ ρθσιν, 
«“ ἘΠ᾿ Τ᾽ ἮΝ ͵ Ε 

τὸν ὁρά βασιλόϊς. ἐξα τ 5 κῦρσοι δ ὧκ δὲ- 
ὅν ΥὼᾺ ᾽ ͵] Ε) ᾽ “ ε 

ξιας, οἱ ϑηλοι συμμαχοὶ δξ αξικαεράς Σ ὁδὸύ, 
Ὰ ᾿ “ - ͵ ς ς 

χῳ ζᾳ “ιϑριιαΐο. ὡσαύτως ζῳ ἡμίσεα, ἑχατές- 
᾽ γι 3 Α ΝΑ ς ἐν ᾿ἦ ρῥώϑεν.ἔστει δὲ αγεπτεθμνέου τὸ αἱ τὸ βασιλείου 

ὝΜΝ Ν Ἀὰ ἢ ῃ ΓΦ. πύλαι» ποδφτον κδὸ ἡχϑντὸ τω Διὶ ζαυδοὶ 
πα [κοι λοι εἰς πέδσοι δος ἡ οἷς τ ἄλλων δεαῖν 

« ) 3 »-»ο. .- 

οἱ (α.9ι ὀξησριοωῦπο. Ἵ πολλοὶ γὉ οἴονται «ϑ’- τολῶ, ͵ 

, σεἰ πολ σοι γοΐεναι τοῖς σόξι τὸς ϑιους ἄλλον τεχϑί- 



ΠΗ͂ΓΕ ΤΤΟ Κα ὶ 1, 
«Ὁ ᾿ » ς ὶ 

γαιςλ Ἐϑα»Ὶ 
; ἢ οὔμα παϊ ἡλίω" (τ᾽ ὃ. πότοις ἐϊξηΐετο εὐμαίᾳ ἤχοντο, Ἷ θύραις βιλιγῷ ϑλν ὑμὰ 

ΦΙ λύκον, γ,φυσάζυγϑν, ἐςενᾶνον, Δίιος 
αν δ, ως “ἢ « ἀπ δ 
ἱερον. ΚΔ, ὁ ποδεμῦλιδα Ἔρμδα λθυχϑν,χ ὅτὸ Ε- 

. Ὑ « ᾽ ὦ » 

ξελῶρον ὧς αὖ» Ὁ πσόροϑεν. τ ἢ. σϑτο,αλλο 

τον δίκᾳ ἀξηγέτο, Φοιγικίσι κα απεπῆαμέ- 
»ν» ᾽ Δ, Ἃ..9 7 

γοὶ οἱ ὕπτοι, αὶ πῦρ ὕπιαϑεν ἐστ ἐπ ἐσαιραὶς 

“ἡ ἦν , μείαλης αἰ δὲς εἴ πογῖο φέρονϊες.ὅχὶ 3 πϑτοις; 

“ἤδη αὐτὸς εἰν 3 πυλών πρέφαινετο ὁ Κα ὗρος 
ἐφ᾽ - 

σύλάυχον ἔχ ") ὺ «ἘΣ τοῖς σκέλεσιν αὐα ξυρί. 
ε ᾿ , ε ͵ 

κν-ν». δας ὑσγινοξα φής, ἢ χαύδοου ὁλοπορφυρον. 
πὴ νΝ λιν Ι δνλε ε 

ον ΗΝ εἰγε ὃ ὦ ὀζεδη αὐξι τὴ τίαρα. χα οἱ συγίε- 
ὲ ᾽ » ('ὶ ὍΝ Ἷ ““Ὃὃ» 

ἘΝ ΜΗ γᾷς ὃ αὐτοῖο ἀὐθ' ὅτο σημφον εἰλογηκχ γεου ὁ αὖ- 

μη ὲ Ὁ αϑτὸ ἔχοισι. ὃ γείρας ἔξω ΤῊ χήείδων 
φιάρης τ ἜΦΥ ΤΕΞΙ; οὐαὶ ἢ ᾿ 
τοῦ τεὴν εἶγε. παρώγειτο ἢ αὐτου ζευϊογος μέγας μϑω» 

ἊΒ μείων δὲ ἐχεί ἐν, εἴτε χαὶ τω ὀντί, εἴτε ἡ ὁπτως- 

πος ρῶς, μείζων ἐφανη πολὺ Κύρος. ἰδόνϊες 8, 

πϑί τες πρϑφεκιιες,, εἴτε ὁ διϑξὰι πἰνὲς κε- 

χελευσχκένοι, εἴτε ἡ ἐκπλαλύτες τῇ ὐρα-Ὁ 
σκά η,ὼ τῷ δέξαι μέγϑρ τὲ ἢ κα λὸν φανῆναι 

τς γὴν Κύρον, ἀσόθοϑεν δὲ πὑρσῶν συ εἰξὶς Καὶ ἦρον 

{- τὸν παρϑφεκιως, ἐπεὶ δαϑ9νς Φ Κ᾽ Κυρα Φρμα, 

“ὐδϑυσρεῶτο μϑὺ οἱ τεῤακισάλιοι δὸρυφόροι, 

παρείττοντο ὃ οἱ διοάλιοι ἑκα τερώϑεν φ,. ἀϑῳ- 

ὥς, ἐφείπον]ο ὃ. οἱ εἶδα αὐτὶ σκητῆθχοι ἐφ ἵπ- 

πωνκχεχοσικη ϑύοι στεὼ ζϊς παλίοις ἀμφὶ ζοις 

ελαχοσίες.οἱ δ᾽, αὖ πω Κύρῳ «εφομδρυοι ἵττ- 

μεν πρὶ παρήγρτϊο-χουζοχάλινοι, Ἵραιδωτοῖς ἷ: 

Ἢ μάτίοις καταπεπηαϑμοι, ἀμφὶ Όις 

σίες" ἔχὶ Ἀ τάπις διοάλίοι ξυςζοφόροι" δχὶ δὲ 

πόπις, ἱπαεῖς οἱ πρῶτοι πρόμϑδροι, μύφμοι, εἰς 

ἑκατὸν πϑυζαχῦ τεζα μένοι. ἡγεῖτο 3 αὐτὴν 

᾿Χρυσούζς - Ἐχι 5 αάτοις μιύφμοι, ϑηλοι “«ξρσῶν 

ἱπαεῖς τεζο γμκένοι ὡσαώτως, ἡγεῖτο ὃ αὐτὴν" 

ἐξέομι Ὕνςαασας" ὅχὶ 5 τότοις ὀιλοι ἢ μυώεμοι ὡσού- 

ἬΝῸ τως, ἡγήτο δὶ, αὐτὴν Δατάμας εἘχι ὃ πότοις {ππεῖς 

μὲν". μῆδοι ἱπαώς, Ὄλι δὲ τότοἰς τρρυδίδοι, μ δὲ 

πότους ὄρχθύιοι, (Τ᾽ δὲ τύτοις κα δούσιοι, [ὅχι 

δὲ σὐτοις σείχα!."Ἐ μ δὲ πῶς ἱπαέας ῦμα- 

τ (αι τεηορων τεῳ γμένα. ἡγεῖτο ἡ αὐτὴν 

Αρζαξατὴς κἧρσης. πόράσουϑρε 5. εἰυτοῖ πὰρ- 

εἰποντο παμπολλοι αὐ, δ φ ποι ἔξω Ὧ σγικείων, 

δεόρϑνοι Κύρου νος ὀλνης “«φράξεως. πεβ.- 

μάγος, ὀρϑὴν ἔχων τίου τιαβαν,ὶ, χιτῶνα, 

πορφυρῶν μεσολάυχον, (ὀνλῳ δὲ, ἐκέξες! με- Β 

πξωμὶ- ὀηνοι ἡγεῖτο δ᾽ αὐδοὖὦσγ' «δαΐζᾷς: ΠΧ} πότοις, 

ἄχ οι δ ; ε ΠΩ Βιε,ῖς ᾿ ΦΟΨ; 
ψας ὀΐω πσοϑς ἀὐθιυς ἢ σκητβέχων τινας οἱ παρειπογιο αὐτο 77: ἐκά τερωνο ΠΕ ΘΎΡΟΣ 

ἡ ἃ ἘΠΛ ΝΕΙ 1. ΣΙΐ 
οἵ δ Δ λ ο Δ ὦ - Ἶ - ΕΞ -- ξς- ἡ-.- 
ἀξ Ἴδα κίν ̓ ζες ζ΄. ἵσσαοι ἃ ἰῇ σαπι ορεγα ντέπάτιηι οἤδ, ἀιιδηλ ἢ αἰτίς; 

ϑοσαΠτ} θόοια5,Θ4αὶ ἀϊτιος θαπειτ, αὐ ἐᾳ- 
οὐ ποίη} [0] 15: οἱ Ε θοὸς ργοάιοοθαγασ σιτ- 
τας αἰσις, σηγάπγοο τσοὶ ὃζ σογοῃ τα, 
Ἰσαϊέδοςτ. Ῥομς [Ὡς (0]15 σαγγας ΑΙ 115, 1Ξ- 
τιάφτη ντὶ ργίοσ {ΠῸ. ςογοηδτις: Ροίς {Ππιπὰ 
αἴστα Δ[1π|5 τατος Ρτοά πσδθαταγι σας. 6- 

᾿ 4] ραῃίσοῖς [γασο]}ς σοτοξξί ογδητ; ὃς ροίε 
εὔπυν τ] αι! ἄδτη ἰςφαςθαπεατ αὶ τσ ΠΟ 
ἴπ ἔοοο ἰρῇοπι σείαβαητ, Ῥοίξ 105 πὶ 
Ογτας ἰρίς ργοάιθαςη σοπίροξειιπι ο ροῦ- 
τὶ 5 1Π ΘΌΓΓΕ; σπη τίατα τοξζα, ὃς τα σα Ρι- 

Ραγοα "ΘΠ. 210 4, (11} ν το (Ὁ πη α! θαπὰ ῥα- κουῤαίρ): 
ἔξατο Ὠο ἢ Πἰσου) ὃς (π] σας ] 15 οἰγοιπιοτι- “πὸ 
τὰ σο]οσο υίπῆο τίη ξἘῖ5, δ τοῖο ριιγριγοο ἐκεῖ οὐρῇ 
οαπάγο. ΗἩαδοθαῖ ἃς οἰγοαπιτίαγαπι ἀϊαάο- Βγῥιμω, 
τὴὰ {πιο ἑαίςίαην, ἰἀσπηαιῖς ἱηρ πε σρσπα- ΠΣ 
τ Ρ 5 ἐγαῦ, ἤπσττ ὃς Πος τεπηροτο 1Ππ|4 γηρα, υε 
τούίησητς. ἰνίαπιις οχίγα πηαηΐσας το θαῖ, σά βιὰ 
Ῥεςτογιρίππιοαγγα ν Ἔπειτ δυγῖσα, τος ἀμ 
στα φυϊάςηιης, (ς ἃ ὐγτγο τάπης πχϊ ποῦ; 
{πιὸ πος γοϊρία τς οἤδε,ίει ααοοιγη4; πιο: 
ἀο: πνυΐτο απ! ἀθτη οοἴτο ργαπάϊοῦ ν 5 οἱξ 
Ογτβ. αμην οοίροχίρηγ, ὁπλῆς αἤο- 
τᾶσο (υτηπλ}}{{ γοποτατί πητ: πο αιία ἔἰι- 
{Π| εἰ πυρογατῆ,ν τ ΑΙ αὶ νοπογατιοηῖβ Πυπι5 
ταϊε ἕασεγξε, ἔβα φιοά δά ραγατας θοὸς ἔξιι- 
Ρογθσιοάᾷ δἠξεοϊῆοτ, δι απο ργοσοτις 
δὲ Ῥυϊομον Ογτις ἱρίς νἱίις οἤτεε. Απτιοιά 

- - . ἡ Ρερς ῥτὲξ υίάοπι τοπηριις Ρογίμτῇ ποπτο Ογγιπι τα νοῖ, ῊΣ 
νεπογαῖας ἔπογατ, (τ Διο πὶ σΠΓΓΙΙ5 (Ογ Γὶ γαιίονο τῖ 
ΡΓΟποπογεγατ, ργαῖᾶτ 1} φυάτεῦ πΉ}Π6 (ἃ- ὀῤημόννς 
το το. 15 μλ1}16 δ σαγγι5 νεῖ 4; ἰατας σο- 
τηϊγάδάτητ, σε ρεγίσοῦ 5 Δα ραγίτοτίθιις οἰ 
ἱπ οααῖς (δὲς απδεα5, 4} ὃζ Ὀγηατὶ ογᾶτ, 
δὲ σε[ξαϑαπετγασι]αβ, Πιπίρτο ἕστο τεροξεῖ, 
Ῥγχτογοα ἀπσεθᾶτηγ 640} ἔα 5 αυγοῖς ἴπ- 

χο- ̓ ῇρηςς, υὶ Οὐγτο παῖε δαήγαγ, ν γάτα γ6- 
Πιδυςπῇτατιί, κά ἀποεητος. ϑεοπαμτ πος 
οὗτατὶ 15 Π}}Π16, ροίΕ Θο5 ργί πὶ ἀθοίθϑ πλ}}}ς 
ἔλδιὶ «αὐτές, ν ὲ 4: ρεῦ σεπτεπος οὐ Πδτί, 
4υογατη ἄυχ ετὰτ ΟΒεγίδηταβ. ΡοΥΕ πος 411} 
ἀεοίος ΠΏ} Ρογίςὶ οααϊτος,οοάεπὶ πιοςο 
ἱπγαδι!; ποτιπι ἀτίχ εσας ΗγΠδίρα οἱ 
εοϑβ εἰ άςην.11) ἀεοῖο5. 1116, πος [λαταπηγαβ 
ἀπόεθδε αι πυροίδ ρος αἰ άαςς α44- 
τὰ Ῥοί ἐοβ ογαητ οτος Με ἀο ροίς πος 
Αὐπγεῖη), ροί Η]ος5 Ηγγοαηι) ρος αα05 (ἃ " 
ἀπ), αοροίε (ὐδάαίιος δαςξ. Εαυΐταεβ 4 τετ- 

Ε σοουτιυβίη “υδτοῦποϑ ὁγάϊπαιί (ςφυςθᾶ- 

ται; αο 5. ἃ τε θατε5 Ῥεγίᾳ ἀαςζεθας: υἷι; 

Ἰᾷ ροῖροτῖοι γἈρρλίμο5 ρου τὶ οχῖσα πρη, 

(ἐψμιεθαμεαῦ α υρεμε Πα. "ἃ αὐ! - 

ἀᾶα Ογτο ρεῖθρας τη: μλΉΠ5 δὰ οο5 αμίς 
θυ εχ (ξερεσιζονίβ, χη ἐοτηὶ αἱ ντσφωμιοῖ 

οὐττ5 ἰαῖετα παπεοεμευοιξάοσίι φῇ 

ζ; γε ρ 
[ 
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σοπλίτα σαητιγ, ἀἰοἱ οἷς Πα Ππτ; ἢ αι! ἃ αἰ Τα ιιῖ5 Α ζούτχου ἕνεκα, πὸ ΔΙΑ Γλνῳ τε χδω ΒΕ 
Ὁ (ς ροίδσοϊοι, ἰ5 ργαες ξ ες Ἰηξογίογίθιι5, 
αιυϊάοιπηηιῖς νο]]οτ, ἱπἀϊσατος. Εσος αἰςθας 

το πὴ δά (ς ἀοἰδτισος. Ὁ Ἰὰπη ΟΡ Γ6 ἢ]1 αἸίοο- 
ἀεηζες, ΠἸοχ δά συϊτος ἐς σοπιυϊογτοθαητ, ὃς 
ἤϊιοπα 4 ΠΠπῈ ρου Πτπλῖιπι δαίτγετ; ἀεΠδ6- 
Ταῦαῃτ. ΟΟγτιῖβ ἀπτ6 1, ΠΊ1Ο5 ΟΧ ἀΠλϊΟἷ5 ΠΟ] 

τηαχίπιδ αὖ πουαίμίθιις5 νο]ςτ; ἐος, πα Πὃ 
αιιοά απ, δά (ς ππρι]ατίπι ἀγοοῆςθας, δῖ 
᾿ηϊς γεγδὶς σοπιρο! ]αθαῖ: 81 4115 Πξουιη,, 

αἱ αἀίδέξαηταν, νοῦ δ᾽ αἰ χαϊά ᾿η αἰ σατῖτ; 
41: φυϊάοτη Π1Π1] ἀΐσοτο ν]  είταγ, ποη δά- 
τοι ϊζε. Ὁ αἱ νοτο ἰα{πὰ ροίξα]αγο νης ἢια- 
τίτι ἄς ἢος αὐ πιο τεΐογγο, ντ σΟΠΊΠΠΠΠῚ σΟΠ- 
(υἰτατίοπο γο5 δ45 Οχρεαίαπηι5. Ετ σετεγὶ 

αυϊάειη νοσαπτα γτο,, τοτὶς νἱγίστι5 Δ46- 
4υϊταητες οθτεπηρογαθαητ πόσας {πα ϊο 
ααοάάαπι ἱποτοιηθητιπι πη ρογιο Ογτὶ αἤ- 
ἱπηροθαπε, ἃς (8 ργομητΠηπλος Δα Ραγεπά 

ἐπ θαι πετηοπῇταθδαητ. Ν᾽ παῖς Τ Ὀαϊρίπαγπος γαῖ, 
φϑέ 

Ἢ Αγιαδά: 
χω 

Ταϊη 5 σαΪτα νἹΓΊ 0168, 41 τς, ΠῚ πλίητι5 σα- 
Ἰοτίτου ραύογετ, ν "Ὁ ΠῈ 1Γἰ πη δ σ 5 ̓ ΠΘΕΠΙΠΙΠῚ 

ἃς ᾿ἰδογιπη Ἔχ Εἰ πγα ας. ἃ αυατη δηϊπγδά- 
ποττοῦοῖ Ογτας, ρεϊ αἱ παπη σοςάεξτοτ, (6- 
σα πΊ 4:16 σΟ]]Οααοτγοειιγ, Φαςπγάαπι ο [δ 6- 
Ρτυξοτῖς (ππημλπιτ,ας αἴσοις ΠΟΠΊΪΗΙ ΠαΠπτ, 
ΠΙΠ1] ἀπ ρΠτ5 ἐο δὲ ορας εξ ; πες ἀςίη- 
σερϑ οιπὶ ἀγοςῆςθας. (Δ αυτεπη ροίξεγίος 
110 νοσδτι5 ἤτογαῖ, Ἔ40 ΡΓΟΥ δαιοέξιις 
εἴα; εἴα; Ογτας ἐχυτπι ἀοηδαΐτ εχ ΠΠ]ογιπὶ 
πιϊπηείο, 481 ν πα φαποραητατ, δ ἐχ ίσε- 
ΡτΙ οτῖς φαεπγάατῃ ἤυης ἀφάμπιςετα 17, 
π0 1Π|ς πιαπ ἀαῇτξι. Εος νοτὸ αι σογηο- 

τεπζ, οἴ ρυτασᾶς ποπογιῆσιπη χφυϊά4π|, 
ἃς ΤΠΠἶτο ρΡίτγος Πξπ τη ἀείπσορο οο]θαην. 
Οὐ δά ἀεἸαδτα ρεγιεηπίξησ., {πογιιπὶ 
Το  ἔδσεγα, τατγὶς ἱπτεστὶς σοτη ΒιΠἘ]5: 46- 
π46 (Ο]1, σοπιβιηθῖς Πυῖς Ἐαιι5 Ἰητορτίς. 
Ηϊης ΓοΟΙΠατὶ πη δέξατὶς ΠΟ ἘΠ15., 1ᾳ ἔδοοτο, 
4υοα Μαρὶ ἀοσιεγαητ: Ροίξ [5 πογοίθιις, 
411 τογγατη δγγίαπιτοπογοης. (ἴθι ροτ- 
ἀξεῖσ; φαϊα Ιοςα5 ἀπο ηι5 ογαζ, τηθταπη ἠ6- 

Πρπϑυΐτ 4 Πααίουτι φαΐπαας ἐρατίμπη; 
ἱα ΠΊτααο, νττε τί πι Παῖς ἐαιος τοτίς νἱγ-- 
διυϊδδα συτγίατη ἐμ ττέγεητ. ρίς οσιιην Βοσίς 
ἱπιιεέξας ν στ, φαίρρα οαϊ πλαϊτο πλαχίμπηδ 
ἕδϑ δ] 6 ΠἘγ]5 σα γα Πιθέατ, Ἰήτοῦ Μδάος 7 
Αὐϊαθατζος νἱξεοτιατη δἄερεις οἵδ. ΗΠ αϊς ἐ- 
πἰπὶ Ογτὰ ἐα πὶ ἀοπαίιογας, [τοῦ ὅυτὸς 
15, υἱ ϑγτῖβ ρίσεογας. [ΙΏτεῦ Αὐπγεηίος, ΓῚ- 
σταῃο5.Πτοῦ ΕἸγγοδηϊος, ε ]αίτιπὶ ργα δέει 
ΕΠ ἰ5: ΠΠτοῖ δαῦαξ δα το ΠΏ ΡΠ τί5 4] 4ἀΠὶ 
ΤΆ] ε5 πο {πο σεζεγος Ἐηιιοϑ Δ τε ρο ΓΕ] 1-- 

ας, ργορε αἰ πλ: 410 ἐρδεῖο οαστίοα]: Ατ4; 
Πεεῖς Ογγας ἱπτουγοσαίίς ᾿π ΘΠ ΠῚ αἰ ΟἸταγ, 
ἀῇ Πιιῆς Θαιαπ ΟΠ πη τταΓς ΟΠ ΓΟσηΟ 
ψΟΠ]]οτ, ΠΠυμὰ γοίρ πῆς : ΝΟΙ]οτι οι οπὶ 

{τ ἰὐζις, εἴ τὶς τὶ αὐτο δέοιτο, διδοίσκάν ἢ ὑπαρ- 
Ξ λῳ ͵ ͵ ᾽ 2 χῶν τινὰ ὁ,τι τίς βάλοιτο, ἐκείνξις 3. ἔφη ασρὸς 

"Δ 8 « 3 72η- ᾿ 
αὖτ’ ἐρφν οἱ δὼ δὴ ἀπιονες ἀύθὰς χτ' τὸς ἐπ- 

Ἵ 2 ͵ 2 ῃ « ᾿ πεὰς ἐποράσοντο, καὶ ἐξουλάζοντο αἰγι ἕκάςος 
ΤΡ ΝΑ ΙΔ] ζ( ἂ ».,." ͵ πσϑϑειοι.ο ἢ Κύρος ὅς ἐξδλέϊο μάλιςα ϑεροι- 

͵ ! ς δ 2 ; πάνεαχ τὴν φίλων αἱ αοὸ αὐ, ϑρῳπων,τό- 
» λ ᾽ δὶς ᾽ ᾽ 

τοῖς, στεμύπτυν τινὰ, πυρὸς αὐτὸν ἐκαλᾳ Ἴκαθ καἢ ἕνα 
« ν 92 ᾿ ΄Ν ς » ε ᾿ν ἕ ὀχφςον, αὶ ἐλευ αὖθις [οὕτως Ἔ δύ τις ὑμας Ὁ 
διδῶ σκη τὶ ζούτων Ὑ παρεπομϑμων, ὃς μἂν αὐ 

Β μηδὲν δοκῇ ὑμῖν λέγήν, μιῦ “ὐξοςέχετε αὐτῶ 
χε ἘΟ νι] ͵ ΝΣ ῃ Τ' νϑν" ὃς δ); αν διχαίων δία δόκη, εἰς Γλμετε 

Ἂ ΕῚ ΑἸ Ὁ φυ ͵ ἀσϑϑς ἐμκε ἵνα. χϑινη βελάυσμϑιοι ϑζκωρατ- ' 
᾽ “ ε Ν 3, Ε » ζιυδυ αὐζὶς. οἱ μϑυδὴ ὀηνοι, ἐπεὶ κοαιλέσέεν,α.- 

Δ᾽ “ Ω η ᾿ ε , νὰ κρᾳτος ἐλαώγογγες ὑπήκϑον, σεεναύξοι]ες Ἕ 
» λ Υ, ᾽ ΣΈ -οχζωῦ τῷ Κύρῳρὸ οὐδάκνύμδιοι δι σῷο- 

Ν ͵ - . 

σδρα. πείϑοιντο. 1 Δαϊφαριης δὲ τις ζω, σοδοι- Δαπιν 
», “ » ἢ ᾿Ν χότερος ὐθρωπος τῶ ὅσπῳ, ὃς ᾧετο, εἰ μιὴ εἰ πὶ 

ζαχυ ὑπακξοι, ἐλάυϑερώτερος αὖ φαϊνεαϑαι. εἰν 
ἌΠΕῚ: Κι “» ν »,ὥ"νμι αΙ οἴζυ ὁ Κύρος Ὁ το ωρὶν ποροοίθῴν αὔπο ΣΝ 

Χ ᾿ν ᾽ « ! ων. Ὁ κα φζραλεηϑάδαι αὐτῳ, ὑπσοπέμιψας τινὰ Ἵ 
σκηγηόχων,εἰπι4ν ἐκέλόυσε τρὸς αὐτὶ, ὅτι ἐδὲν 
2) ᾿ ἂς, 1.2 ς 5 ες Η Ετί δεοιτο ὸ Ὁλοιπὸν ἐκ ἐκαλᾳ ως δ) ὁ ὕςερον ΝΣ 

ϑι ὝΡΑΣΒ ͵ “(ἐπ τ ᾿ ἢ Ἰλυδις αὐτὸ, τσθϑτερος αὐτὸ ὑπήκϑσε,ωρος- 
Ἵ ς ν᾿ τ ᾽ ἰὸς, ὺ ηλάᾷσενο Κύρος,ὼ ἵπαον αὐποἔδωχεξ παρε- 

͵ υῇ ἢ τ : 
πορϑρων, ἡ ἐχελάυσε ; σκηπηξγων τινα σζευ- 
«παϊαγεῖν αὐτο πα κελάύσᾳε. τοῖς ὃ ἰδ'ῶσιν 
Ε7) ͵ ἢ. ᾽ 

ἐντίμκον ΤΙ ὅ'τὸ ἔδοξεν ξ1), ὁ πολὺ πΡιείονες οὐκ 
͵ "ΜΌΝ ͵ γ Ε 2 ᾿ στύτου αὐτ' ἐϑεροιστά,ον αὐθρώπων. ἐστεὶ 5 ὡ- 
Ι ᾿ ᾿ ΥΓῪ; “ν ἽΝ Φιχοντο ζυτο9ς τὰ 7εμϑρη, θυ ῷ Διὶ, ὠλο- 

. ͵ ΟΥ ΝᾺ ͵ ἜΣ ΕΝ χ. Ἃ» καυττυα, υς ζαυρες ἐπτφτα τω ήλίῳ, χὺ ὡλο- 
͵ ς ζ γω " Ω ͵ « καυτως φυς ἵστωους.ἔπτάτα γῇ σφαξαίῆες, ὡς 

3 ͵ ς 3 2, - ὀξηγήσειντο οὗ μαηϑι ἐποίν. ἔπάτα 5, ὕρωσι 
-» ὡ Ν)) σὶρ! » “ον Ὁ τοῖς συθλαν ἐγγούσι. κ( ὃ ζαυτα,χαλῷ οντὸς ὦ 

Ἵ ν ἕξ ἢ φ ἠ σον, δ ἢ ΐ ρει, εδιάζεπτερμα ὡς ὅΧ στέγτε τα δίων χω- 
ἮΝ ἢν, γ 199 3 Ε ᾿ ρίϑρο εἶστε χτ' φυλας να, χρῳτος οὐζὰδ ἀφῴ. 

δ τῇ ΝΥ “, ; ᾿ γοη ζιυς ἵγτωοις. σεεὺ μδὺ δίζυ Ωις πἴξσαις αὐτὸς 
᾿ τοῦ ν δῦ» ν᾿ ἡλφσε,χα οὐα. πολὺ μάλιςα ὃ ἐμεμζηκᾳ ἡ 

᾽ ε ἰχ ’ Ἢ Ἄ “. 
αὐτο ἱστασικῆς. μιηδευν ὃ ΤΑρταξατης ονίκα; ἐλ 

δ, ΠῚ " , «(, (Κύίωος » αὐῷ ἢ Ἱγτῶον εδεδὼκᾳ) σύρων ἢ, ἂν 
Ε “ο, υϑυΐ ΚΤ ἣν δῆς φ“--- ᾽ σξηςα τ᾽ ἀρμάνίων ὃ, ἱ (γθαγης ὑρχϑυίων ὃ ,ὁ 
ὃς Τ ιτπα οχου  σοικῶν ἢ, ἰδιώτης αὐὴρ,αἰπτέ- 
λίπεν αρα ᾧ ἵγγσσω Οις ὀηλες ἵσαοις ἐγζες ᾧ ἱπτὸ 
τ “ ͵ " ε αὐ ἢ Ἡκίσά τῷ δδομιϑ. ἐνθτι δὴ λέγε) ὁ Κέρος ἐρέ- 

" 2 Ἂν ᾽ 
δϑαὶ τ᾿ νεαγίσχον, εἰ δέξαντ' αὐ βασιλείαν αἰπὶ 
κ ὦ πρ ΠΛΤ ) Ψ ὶ Ὁ ἵσώου, τ΄ σὲ, δσοχρίνα τ, δτι βασιλείαν μδὼ 

5}. 
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ΤΠ ΊΒΝ ϑεϊξαίμδιυ, γάειν 5 αὐδρὶ ἀγαθῷ κα- Δ ἀσοίρετο Γορ᾿ ΠΌΠῚ,ν οὐΈΠ1ΠῚ σα Δ ΠῚ ἀρυᾷ νἱ- 

ζ(υϑεαχ δυξα μέζω αὐ. ὁ Κύρος εἶπε ὁ μἀὼ 
κἂνκαμ- ἐγὼ δέξαι σοι ϑέλω, γα, Ὑκὰν μμύων βάλῃς, 

μὴ ρ ἐκ αὐ ἀ μῦδτοις αἰδρὸς ἀγαϑού. πόύτως Ὁ. 
γεν, ὁ Σ᾽ ἀχας ἔφη, [ανελόυϑδυος ἜΚ δείξον μοι’ 

ὡς βϑλκεΐγε (υτῃ τῇ βώλῳ αὐελομϑυος. ὸ ὃ 

μΔὺ Κύρος δείκνεσιν αἰντώ,, ὅπ ἠξ πλύτοι ἕβ 

καμιμύων φίλων, 5 Ἵ καζα μων ἵησι τῇ βωλῳ, ὃ παρ- 

ελαώγονῶς Φεραύλα τυϊγὸμ4. ἔτυχε “ὦ ὃ Φε- 

᾿Ὀχπκὸν ραύλας τὐδαΓήψων “Ρ  πεζοιγμμένον ΓΝ φΦ 
τῶν ἘΚ ρα, βληθεὶς ὃ σϑεῖ μεϊεςραϊφη,δλλ᾽ ζγετο ἢ ᾿ - . ᾿ Ῥ οναοΐς ρν- ΑΝ οὐμ ἀκ μεν ἀας ἰξζα ροτγοιμίτις οδι,ῃς (ς αυϊάςηι ὉΟΏ- μα ϊνονὶ, 

ἐφ οτὸρ ἐτα θη. γα, ἐψας 99 “ἀχαφ,έρω-ὀ πρτγτῖτ, (ς 1ἃ αξξιιτιβ ρογγοχίς, Ζιοα ἰπηρ6- ραγονάο 
δι. ἢ οὐ ἢ » 3 λπΝ 2 ᾿ . Β ἢ Τῶι τίνος ἐτυνγέν. Σέ (κοι Τ' δὶ 5 ἐφη, σδτίενος Τ᾽ ταταπι εγᾶς. 5αοας ΔΡΟΓτΙ5 ΟΟΊΠ15, τ δά- οὐ ναν 

᾽ ΧᾺ5 2 « ΡῚ 

παρόντων δινν Ὁ υϑ τοι, ἔφη ὀνεαγίσκος, “2 γε 
8. ΟΝ λ Δ» 5. τ ͵ 2 7 

᾿ὐπύντων, ναὶ μοὶ δὲ ἔφη ὁ Καὶ ἔρος, σύγε ἐκείνα 

5 πρὶ τὰ αὑ μαῖα ταχὺ ἐλαώνογἼος “" ἵσταον. 
-ψ ») ΕΣ λ 3 

νὴ πῶς, ἔφη, μέϊαςρέφεται;χαὶ ὁ Κύσος ἔφη" 

μϑήνουϑιυος ὙΈ τίς δεὴν,ὡς ξοικεν.ἀκόσας ὃ ὁ 
“ 3} ἐς σὴ ἷΝ ἈὉ " 

νέεανισχος ῳλΈτο σκεν ὁ ),τίς Ε(Ἢγ, Χ) ἀὐρισκά Ἢ 
“ Ἂ λω 

Φεραύλαν γῆς 1εκωτώσλεον Ὁ “υφον, χαὶ αἷ-- 
»)ε!} ἡ -ἢ 2 τὸ ἘΠ " 

μαῶς “ἐρβύη ὙΡ αὐτο οἱ Ὅ ρινος βληλεντι. 
"ἢ “»"Ἥ 2 ΉΠΝ ) ͵ 

ἐπεὶ 5. πορϑοήλϑεν, ἤρετο αὐτὸν εἰ βληϑείη. ὁ δὲ 
᾽ ͵ εν ε΄ τὰ ἢ , ΕΥ2 

ἀπεκχρίνατο, ὡς ὁρῶς. δὲ δῶωμει Οίνεω σοι »ΕΦη, 
᾿ ς ΕΣ 2... » 

Ἔτον Τ ἵπαον.ο δὴ ἐπηρέϊο, αὐτί του; εἶκ ζούτου 
-"ο“ ες Ν -» , τχᾷ 

δὴ διηγεῖτο Σ ἀχας Ὁ ποράγμμα,ὸ τέλος εἶς 

πε [ὁ Ἔοΐμα [ε ἐχ ἡ μθρτηκέγαι αὐδρὸς ἀγου- 
θοὐ. χαὶ ὁ Φεραύλας εἶπεν δνλὰ πλοισιωτέρῳ 
ΘΕ: ͵ 3) δ" .».ν} “.Α » 

μδυ αὐ,εἰ ἐεσωφρϑνάσ," εμιοὶ, ἐδὶδους" γιοῦ ἢ καὺ- 
ἀχροῦ » ῇ ( ν) “ ἢ 

γὼ δέξομαι ἐπιδύχομαι 5, ἔφη, τοῖς γεοῖς οἱ αῖρ 

με ἐποίησαν βληϑζεσει «“ποὸ ( δοιοῦαι μοι 

τατη σοπαμα ἰηἶτο πὖ τοσαίαγοπν, Ες γι: 
Ἐσιπάεῃ,, αἷς. οἰξοημάοτο ἰοσιν εἰ δὶ γο]ο, 
410 {1 νοὶ] οοπηῃϊιθητίθι15. Οου 15. 44 
σοπίϊοίας,α νἰτο ΟΠ Ποῦ ἔς αἰρουγαζηγιδ, 
Οὐληΐηο. τη 8|Ὸ ὅ4οα5 1Π|Π . οἰπεη ἄϊτο θοὸς 
μα Π1, ντ ροιξοααπαηι μαῆς σ!οθατη {{{πι|- 
Ἰογο, ἰῃ {το5 σοῃ οἴφιπ. Τ πα Ογτις εἰ ἀε- 
πλοΠΠ γαῖ, πο ΙοοΟ Δ] οἱ ̓ρῆπις ρ᾽ αὶ πιὶ 6- 

τ ῃτ.ἰς νοτο σοπηϊποητίθιις οσα}ς ἰξξι σίὶο- 
θα Ἰοσιπη ρετῖς, ἃς ῬΠογαι]απα σαία αἀτη- 
δίς, αΐ ρεςτουπο πο θατας ΝᾺ ἰς ἔοστς χα! - 

Β ἄλπλα Ογτγο ἱπηρογατῖι γοηὔτίαθατ. Ὁ ππη1- 

τὶριοτ, ἰπτεγγοσατ. Νοπλίποηι ργοξεέξο, αἷς 
Ογτιις, εχ [5 8] αἀίπιης, τὴς φαάςηι, ἰη-- 
αυιτδάι]είςς 5 1Π|ς, σασπγα πᾷ αδίδητίπτη, 
Ἰπηπηο νοσο, ἰπαίτ Ογτιι5, φάτ σ ΠῚ ρτοξε- 
ἐϊο Π]Πὰπὶ, φαΐ ργατοῦ {πο5 σαγγας σοϊ ογίτοῦ 
ὁαιπιπγαρίτατ, Οἱ] Ηεἰρίτατ,αἰτ,]αο (ς πῦ 
οὐιιοτστίτ ὶ ΙΝ μίγη βαγι οι αι ρίαπι οἱξ, 
αἷτ γε. ντὶ φαίάθιη δάρατοι. Η!ς «]ς- 
(ςοῃ5 απ τίς, φαΐ Παπη ἰ5 εἤ ει πη ροέξιτιις, 
ἰρατ; ἂς ΡΙιθγαι ᾶ Γοραγίτ, 41 πηδταχτη οἵη 
ὕαγθα τογγὰ δέ ἰλησαίης ρ]οπιιπὶ Παίρεζει, 
Ϊς5 εηὶπι ρεγοιηο ἃ παυῖθας ἤποραι. Ουὕ- 
4πο οσείπῆοτ, δῇ Ἰξξι ρογοιμι5 πα οι, η.- 
τευγοσααῖτ, γ᾽ εν ες, γείροπάι]ς. ΗΠ πης 
εγροτίθὶ, αἰτ, ἐχιαπι ἄοηο. (Οπἶπ5 γεὶ σγα- 
τία ὁ φιφτεθας Ρπογδι] 5. Ποἰο ἰδίῃ δαςὰς 
τοῦ Ππαίγαθαῖ,ας ταπχάςπι αἰο θαι: ΑὙΙτΓΟΥ 
Ἑαυ!ἄεηη πη6 ἃ νἶτο θοπο ποι αρετγαῆς, 
ΕΓΡΠοτγαιδ5: Οριιδείοτῖ, φιιαπὶ οσὸ ἔπτη, 
αἴτια φαϊἀεπγίαρογοβ,οιπὶ ἀφ { ς, (ςἀτα- 
ταῦ εἰιπὶδοοίρίο, ὃς [)εος ργθσού, ΠΟ πὶ 

"καὶ οἧς ποιῆσαι, μιὴ μιεζοι μέλᾷν σοὶ τῆς ἐμῆς δω- Τ)νοϊάτατο ἔλξειπι οἰξινετα πῖς ἔογίγοβ; ἔλοι]- 
ι 
ἀπελα- " " 2 3 3 ᾿ ἢ 

 μεας. χαὶ γι μὃν, ἔφη, [ἀπεδλᾳ ἀναξας ὄχι 

ἰώ Ὁ ἐμὸν παον" Ἷ αὖϑις δὲ ἐγὼ παρέσομδι τσδὸς 

σέ.οἱ ϑὺ δὴ οὕτω διηλλαξαντο. κα δοισίων δὲ 
ἢσ ὃ ΗΝ 3 3 λ « 

Ῥαϑνι- ὐγίκᾳ ἽΡαϑονίκης. ἀφίᾳ δὲ χαὶ ζὰ ὡρμαΐᾳ 
χης. » ὦ -“Ἡ ΝΥ -" »"» ,..7 »" 

καθ᾽ ἔκαςον. ζοις δὲ γικῶσι πᾶσιν ἐδίδου βοις 

πειόπως αὐ ϑυσαύϊες ἐςιῷντο, χαὶ ὀχ πώμαά- 
,; “- -» ᾽ Ν 

᾿ ζῳ. τὸν μδὺ δΐζω βοιωῦ ἐλαί(εχᾳὶ αὐτὸς Ὁ γικη- 
δὴ ᾿ Ὁ ἀν. Ἷ 

] πήδμον,! δὲ ὀχ πωμάτων Ὁ «ὑτῷ μέρος Φε- 

' βαύλα ἔδωκεν, ὅτι χαλώς ἔδοξεν αὐτῳ τίω 
Ἀ , ε 2 « 

βροτῷ βασιλείου ἔλασιν ἌΩ οα(αγεύσαμ οὗ- 
Ϊ ξαι. ὕω Ἴ ͵7 ε ᾿ ͵ “ο ΕΣ 

τῶ δὴ ἡ ποτὲ “ἰπῦὸ Κυρου καζοαςαβεισα εἐ- 
ε ᾽ - «ς ! 

λασις,οὕτως ἔτι χαὶ νεοῦ ὄζ υνϑμ4 ἡ βασιλέως 
3. δ ἐλ "ἢ “ Ὑ 

' εἐλασις᾽ σλζω τὰ ἱερφι απεςῖν, στὸ μη} ϑυη. 
ς ᾿Ὶ -» ἐπα ΕῚ "» ͵7 

ὡς δὲ ζᾳυτα τελος εἴγγεν, αἰ κνοιευτοι παλιν 
5... ἢ ΣΤ κῖν Ὁ, ἘΝ 5» σι, ἢ 
ἘΦ Ύ πολιν,χα) ἐσκηγωη, οἷς νὃν εδολης, οἰκία]; 

ταῖο πη 1Πὶ ἄθης ρεγβοίαπαάϊ, γε παϊτις ταὶ 
τε πηοτῖς παπα ρα ηίτοάτ πῆς αι! ςπΠ|, 
αἷτ, πος ἐ4ιο πιθὸ οοπίςοηίο αἰσοάς: ἐερο 
γεῖο Ππατίπη ρα τὸ φάδτο. Αταις ἴτὰ ἰΏτοΥ 
{6111} ρευπιατατίοης ντορᾶτιις, Εχ Οδάπῇὶς 
αὐτοὶῃ Και ποηΐςσοϑ νἱ οἶς. ΕΠ. ΠῚ ΟἸΓΓΙ5 Πη-- 
σαΐος Ὀγτιις δὰ συγίππι ἐπλίίτ. Ομαπίθτις 
ἁατοτα νἱξοσιθιις ὃς Βοος θοπαθαῖ, γε εὶς 
πιαξξατίς ἜριυΠαγότιν, ὃς ροσι4. ΠΡίς νἱέξοῦ 
θοιεπι, νἱζξοσία ργαρεια μη, σσΘρίτρροιι- 
Ἰούτππι ραγτεπι τι Ρ΄οΓ αἰ] ἀοπαιτ, υῖά 

τι νἱας οἵοις ᾿ρῇ ριοπθέμοποπις τορίαρτα- 

Ε εἷατο ογάϊμδῆςρ, Αἴας ντπξαταηο ἃ ὕγιο 

δαϊεππίτασα ργουοξξίο, ἵτα οἔίδ πος τοπη- 

Ροῖε Ργουοξεῖο 0 δάμις ἰη νίμ εἰ; ἐχ- 

τιαχυᾶ αποα δρίπηςν ξξίπια;, αποτίος το πὰ 
(ούδτι ἤθη ἔλοῖς. Ροίξοαηααιῃ ἢϊς εἤεῖ 
ἱπηροίττα5 Βηϊς, αἀ νεῦρα το ΔΙ δητ, ὃς 4ὶ- 

δὺς χάες οἔαητάἄατα, 145 ἴῃ χάος ἀϊπεσῖο-: 



ϑ ΧΕΝΟΡΗ. ΡῈ 
δὼ ἢ ὙΠΟ ᾿ λυ τ κα 5 , ΜΕ ΤΑῚ 

Ῥαητ; αυΐδυς ἀατα ποη ογαπσ, δά οΓάϊηος. ἃ κατ οἰκίας" οἷς δὲ μιῇ, οὖ ταξ(. καλέσας δὲ 

Ῥῃότγαιυ!ας αὔτῖοπὶ ἀγοαπιταπι δασαπι, 41] 

ἐαθαπιοῖ ἀοπδιογαῖ, Πποίρίτίο ἐχοορίτ; δὲ 

“ύαπι Αἰ Τα ργα δαῖτ δάξατίιη, ταπὶ νδὶ οα- 

παῖ εἴης, συα α Ογγοδοσερογαῖ, ἱπιρίε- 

τα ργοριπαθατοῖ, ἀοπαβαζααε ροοσυία. 54- 

ας νοτο {πὸ σατπι σορίοίαπη ὃζ ΕἸεσᾶτοπη 

νείειη τασυίατῃ νἱάογοι, ςορίοίπμηηας 

ὃζ εἰοσαπτοπι αἀραγατιιπι, δζ πλυΐτος ἕλπη- 

7ος: [᾽ς αὐ ΡΠ εγαμία, πα τ, ΔΠ ετίαπὶ 

οπλί νπαις ἐχ ΟΡ] οΠτ5 Ἐγαβ ὲ αἰθιις ο- 

ῬαΪδητίϑ Ὁ αἷς ῬΠογασδβ. πχπῖοὸ ργογίι5 εχ 

115. αἱ πα πΐθιι5 ἐα 15 ν]ξτα πὶ ασταης Ετο- 

ΠῚ βάτου ΤηΟΊΙ5 {15 ΠΊΕ Ιασογίθιις τα μ᾿ ΟῚ 

αἰςης, η ἀπο ρ] πα ριιοτ]! οἀπισδῖς. Ροίε- 

Ἐλητιαπὶ νοῦ δἀυ]είοοπτα5 ἔλέξιις {α Π1, 

4υῖα πιο ίῃ οἵίο ἤθη ροτογαῖ αἰογο, τας ΔΌ- 

ἀυχίτ, ἃς οραις ἢΠἰς ἕλοοτς ἰαπτι γί ορο ί4- 

πε νἱοἰΠπτα εασπ, ἄππι νίποτος, αἰαὶ τ ρί8 

Ῥαϊπαπάο,ταπι σοπίογοπο ἀσο! Πη ροΥ- 

εχίσαιιτι,, ποῖ ἱπιρτοῦαπι ταπηοη, ἐς ὁ- 
τηπίαπη [π{Π1ΠἸ παι πι. πὶ σαϊ απ! ἃ (δ π1- 
πἰς ἀσσερί δε, ἸαἸρίππι γοξξο ἂς ἱατο τεά- 
ἄεδατ, ἂς ἔσπαις πη ναϊάς σορϊοίϊμπν. Ατϑ 
ἦὰς οτίαπη αἰ ᾶάο Πρ ]ατ σασάαπιπα- 
τατα οπίταταε ἀπρίτππι γε ἀα] ἀϊτ εἴπι5, ααοά 
φοςεροζαῖ. Ησος ρβέζο ἰρίτοτν ἐαυϊάςοπι ἠο- 
τὴ γος θαπι. [ΔΠν γεγο ἤαο νηπιετγία, σιμας 
νί ἀος, Ογτγιῖς γαῖηὶ ἀφ αττ. Ἐτ σας 16: Ὸ]- 
ὉΘ γοΓο το, Ζ ΠῚ 1185 οὐ γ65,1Π 4 Ε]τ, τα ΠῈ 

οὗ [Δ τρίππι, οί εχ ράπροτα ἀϊπος λέξας 

ἢ5. ᾿ΝΑπιδυθίγγουτθὶ ροργεύαα πάαϊτο ἴτ-- 
τς Οαπάϊοτγαϑ ας ἀϊαϊτίας, σιο ααιτη ρεσιι- 

ἐυῖνεον ἰΑςΤ νοΠοΠΊ ΠΟ ΟΧ βοζοτος, ἀταϊτίας αάο- 
Ρταβ 5, ΕΓΡΠογαιαϑ : ἰταης νοτο, ἱπ τ, 
ὈΧΙ Εἰ πλας τηὶ θα, 60 πιὸ ΠΠ ΠΟ πο ἄϊπς 
νἱποτγὸ, αο ρίατα ροἤτάεαιῃ ὃ ΝΝείοίς, αἰτ, 

ῬΊνεγάμ ας 
“πατησι[ε 

δεοίαγαι. 

Πγ6 ὃς οάετο, ὃς Βιίθογο, ὃς ἀογηγίτο πὸ τδῆ- Ὁ κα, σολαμξανς, 
{Π10 χαϊάθηγ πη {{πάτἴπ|5, 4παπὴ εὸ το ι- 
Ροτα, {πο ρα ρογ ογαηγ" ΠΟ ποτὶ οΧ {1 - 

»᾽υτας ται σορία ἔλοῖο, αιοά ρίτιγα τα ῖΠὶ οατο- 
χοντοις ἀἰοπα ππε., ρίαγα ΔΗ τ δας ἦα ἴῃ α]ϊος, 
ΠΣ Ρίατίασι μαοηάα οαγα, ὉΠ Ποροτοὐιπν 
ρίξει: ΠΟ] ἘΠ15. ἸΝαπι πλ τὶ ἃ πε ἰαιτι ἔλπλ]} οἱ- 

θαπὶροῖαηι, πγμ]τί ροτιπγ. πα τὶ ν εἴτε πὶ: 
ἐσοητ πλθαἸο5 511}: αι! λτη νοΪ οἴτοβ ἃ πρὶ 
Ἰλῃΐατας αὐξοιτ, νς] Βοιος πη ΡΓαοΙρ τα πὰ 

αἕζος, νο] που ραοιμίος ἱπππαΠΠ πατ- 
γαῖ. Οὐ ἤτ, νε ΟΧ Π ηλο πη, αἷς ΡΠ ογα 5, 
Ρἷας πλς ἴαπὶ ἀο] ουῖβ ΟΧ οο βεγοίρογς, Πθοά Ε τίς ἢ Τὴν πσοοβράτων Ἷ λελυκωμϑμα φέρων, ὑσὶ»: 
πλαϊτα ροΠΠ ἀθατη; Ζιαπη ρτῖπ5, αι παδο- 
ταπὶ ράποα. Ῥτγοίδέξο, ἱπααῖτ {Π| π᾿ ὅαςαδ, 
ααιν (α πα ἔπητ, ΡΙαγα σούποης., ἰΙοησα 
Τηαϊοτὶ νοϊαρταῖο,, απατα ἐσο., ἠβοοτῖ5. 

Β-πλοισίων; τυ μδὺ ὅδ σαφεῖς δποχφοφθιώ- ἢ 

Ὁ δικαίως ἀπεδίδου αὐτό ΤῈ χοὼ τύχϑν σστεϊὲν τί 

ἕ ᾿ ἘΝ ΝΥΝ: χῳν,πλείω λυπεία ἢ ασθϑ οϑεν ὅζς Ὁ ὀλίγα ες 
Ε "ς Ν 3 ᾽ ΕΣ « »ν7 Ε ᾿ ἐξ Ἷ 

ἐχήνυδ Ὁ Σαχαφ δλλα γαὶ μα δια Εφη,οτὸμ σῶα ἢ πολλὼ ὁραΐν, πολλαπλάσια ἐμδ ἀυφραμη. 
: Ἢ 

ΤΌΝ ΘΟ ἋΣ ἘΓΕΕῚ 

χαὶ ὁ Φεραύλας τὸν Σ᾿ ακθω τὸν δόντα τὸν ἵω:- 

πον, ὠἰξέγιζε᾽ χαὶ τάλλα τε πωρόχεν ἔκπλεω, 

χαὶ ἐπεὶ ἐδεδειπγήχεσων, ζῷ οπκπτωμιαΐζο, αὐ- 

τω, ἃ ἐλαξε “οὐ δᾷ Κύρου, ἡ ἐἀκπιμπλας ἐμηππλαὶ, 

πσοούτεινε Καὶ ἐδωράτο. καὶ ὁ Σαχᾷς ὁραῖν πολ- 

λζὼ μϑὼ χαὶ καιλζρυ φρωρινζω, πόλλ δὲ χαὶ 

καιλιέευ καζασκάυζώ, χαὶ οἰκείᾶς δὲ πολλιονξ 

εἰπε μοι. ἔφη, ὦ Φεραύλαι, ἢ χαὶ οἴκοι τυ 

πλλοισίων ἤεῖνα  χαὶ ὃ Φεραύλας εἶπε" «φοίων 

τῶν. ἐμ 2 » τοι ὁ πατὴρ τίει νϑὺ τσω- 

δὼν “παιδείαν. “γλίφιρως αὐτὸς ε Ὄύϑυος 
᾿ “πὶ 3 γ᾿ ζ“' Ν τε Ἐραζυλλμ . -ἶ 

Χφ, ζέφων, ἐπ οιδοῦ εν ἔστει δὲ μειφοίκιον ε- ἐγέγθνμ, 

γεγνόμζω, οὐ δγυυάμδμος Φεφάν βροῦν εἰς ἢ 

αἴχοὺν ἀπαγαγῶν, ὠκέλάυσεν ἐργώζεοϑε. Ὁ 

ἔγϑα, δὴ ἐγὼ Κα» τεδεφον ἐκεῖνον ἕως ἐζι, αὖ- ᾿᾿ὡπϑ 
᾿ ͵ ι ΄ τ τὴ φῶ 

τὸς σκωτήων χα; ἀπείρων κοιλιά μίχρον γηδίον, ὦ 
οὐ νϑύτοι ποιηρὸν “4; διλλὰ πότων διχαιὸ- 

ται τον" ὁ, τ αὐ λαζοι ἀσέρμα, καλως χαὶ 

Ὑπολιω ἠδ δὴ ποὶε κ( πσὸ “δυναιότητος χαὶ πολύς 

δισλιάσια, ἀπτεδωυκεν,ῶὧν ἐλαζεν. οἴκοι »ϑὺ δξευ 

οὕτως ἔγωγε ἔζων. γιοῦ δὲ ζῶτα πϑύτα, ἃ 

ὁρᾷς, Κύρος μοι ἔδωχε. χαὶ ὁ Σαζας εἰ- 

πεν ὦ μακάρλε σὺ τὰ τΈ ἄλλα, χαὶ ἰὐζ᾽ τ- 

το, ὅτ| ον πένητος συλούσιος γε ρύστι. το-- 

λὺ ὙΣΡ οἴομαι σε χαὶ ΟΥ̓Κ αὅτο ἡδον πλου- 

τειν, ὁτί πεινήσας χρημάτων πεπλούτηχας. 

χαὶ ὃ Φεραύλας εἶπεν" ἢ» οὕτως, ὦ Σ  - 

ἐκθναγεφωσνν 
δον ζώ ,ὕσῳ "πλείω πέκτη μα! ; Οζοο οἷἰεϑὰ, 

ἔφη, ὅτι ἐδϑίω ωϑὺ, χαὶ πίνω »χαὶ καϑούδω 

οὐδ᾽, ὁτιοιεῶ νι γ679ν," [τότε ὅτε πένης ζῶ; 
οἡ! δὲ ψωστα πολλο, 6:1, ἱοσούτον χερδιαιγώ, 

πλείω μϑὺ φυλαῆφν δεῖ, πλείω δὲ ἄλλοις 

Φι]ανέμῳ, πλείονα ἢ δγχεμελούμϑιοον ωρώ- πλέα! 

“μμαἴᾳ ἔχφ. γε ΣΡ δὴ ἐμὲ πολλοὶ μϑὼ 

οἰκέτου σῖτον αἡτούσι, “πολλοὶ δὲ πιεῖν; ϑλ-- 

λοὶ δὲ ἱμάτια" οἱ δὲ ἰαξαΐν δέονται " ἥκει δὲ 

ἡ τυ βοωὼν καζοκεκρυμγισχκένα;, ἢ νόσον Φά- 

σκων ἐμισπτετό)ωκχέναι ζοῖς κτϊωυεσιν" ὥςτε μοι ΜΝ 

δοκῶ, ἔφη, Φεραύλας νεὼ οἰ Ὁ πολλὰ εἰ ἔ-- λυκίαταν 
[ν.2 

ἦν 
κῶν λὲπ 

Χο 
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χαὶ ὁ Φεραύλας εἶπεν ὅτοι,ὦ Σάκα, ὅτωςήδὺ ἃ ΕΞῬΗΕγαυΪας : Νε]ιιαηϊτιαπη, αἷς, δάσο ἰπ- 

ἤει ἔχφν γοηκαα,ῶς δϑιαρὸν 2 Ἰἀποξλιᾷν. 

γγωσῃ σι, ὁτί ἐγὼ ὀλυ.ϑῆ λέγω." »ϑὸ γὺ “σλϑε- 

τόντων φοεϊεὶς αἰαϊκαζεται ὑφ ἡδὸόνὴς ἀγου- 

ὅψη ἐδι- πρῳ,τὴυ Ὁ Ἐσποξϑόντων τὶ Του δένα αὐ ἴϑὸις 
να 1» ν 

δυναίμϑυον καϑεύδι4ν αἰ πὸ λύπης μοὶ δὲ «ἐφὴ 

ὁ Σάχᾳς, σε εξ [ς ἢ λαμίᾷανόντων πὶ γυξαζονϊῳ 

δἰϑὴ δο- σγεῖῖνα αὐ ἴδοις ὑφ᾽ ἡδονῆς. ἱ ὁλη5},ἐφη,λείφς. 

μα εἰ Ὁ τοι ὦ ἔχήν ὅτως, ὡς τὖρ Ὁ λαμβανφνη- 

ὥρεῷ πόρτα χέχἼησο, Σ αἱ πῶς βέλᾳ αὐθις, ΞΞ [( Ὁχξ 

Ἢ δ" » ͵ὕ Ε ͵ Η ͵ 

δὺ ἱ,πολὺ αὐ διέφερον 4. δου μονία οἱ πλέ- 

οαπάιπιηι ο[ξ, οροβ ροἤπάοτς; 4ιαπιτηοίο- 
{πη}. ἀπείττογα. Ὑ Ἔγιιπὶ αατοπλ ἀΐσοῦο πιὸ 
ἰπτο Προ 5. Απα ΠΠ]ογιπη, “αὶ οριΠοπε πηι, 
ΠΟΙΊΟ ΡΓα νοϊπρτατο νἱρί]αγα σοσίτιτ : αἂξ 
ΘΟΓΙΠῚ 61] Αἰ Τα 14 φηλίτειιητ, πο πλϊ ποθι νἱ- 
ἄοας, αὶ ρτα πηαγοῦο ἀοΥ ΠΟ Ροῆϊει. Να 
αυίάσπι ρτοξεέξο δοσγῖ δείαπη Πα ΠΊ 114Π|, 
αἷς ϑασας, αὶ αἰ οἱ Δροὶρίπητ, ργα νοἱι- 
Ρζατς ἀογηγίταπτεπι νἱἄςα. ψογα, πη αυΐτ, 
Πατγας. ΪΝαπα ἢ ταπυἱποπάππι εἶδε ΕΠ ΤΟ! 
Βαθοῦο, ]αατη ἀσοὶ ρογο!οηρο ἀϊιίτες ραι- 

͵ ἤ ππ} ͵ ν οὐ, 58. ροιῖθας Ὀορατίοτος οἤδης. ΕΠ ποῦο ποοοίς- σιοι πενήτων. καὶ δμαίκη δὲ τοι δθΐν, ἔφη,ῶ Β ὃ 
Ν 

Σάκα, τ πολλὰ ἔχον)α, πολλὰ κὺ δωπϑυᾶν Χ 

εἰς ϑεϑς, ὦ εἰς φίλες,ὼ εἰς ξέγως ὁ ἐίις δξχυ ἰχω- 

ρας χρίμασιν γδε),εὖ ἴαϑι ὅτον αὶ ϑαπόραν- 

1α,ἰοορως τς ἰθπϑὶ ἡεφῇ 0 δαχαοϑαν 

Οἵκ ἔγω πὕτων εἰμὶ, λα ἢ 4 δαιμονίαν ὕπτὸ 

νομίζω, πολλὰ ἔχονται, πολλὰ δεουπθρᾶν. 

τί δξίυ,ἔφη,ασοϑς “' θεαῖν, ὁ Φεραύλας, χέ σύ 

γε αὐτίκα καλαᾳ δα ον ἐβυα, ἡ ἐμὲ 4..- 
“ 

δαίμονα, ἐποίησας; λα ξὡν Ὑ»»» ἔφη,ζῦτα 

μὲδ μηδὲν ὀηλο ἢ ὡφκαῇρ ζένον ὅεφε, ἡ ἔτι 40- 
3 “Ἀν Ἶ αρίσκῳ “πεςερονη ξένον. αρκέσά ὙΦ μοι, ὃ, τὶ τ σῷ 

ἔχης, τότων μετεχήν.παιζς,ἔφη ὃ Σαχαᾳς.ὺ 

ὁ Φεραύλας ὀμόσαις εἶπτεν, ἡ μζὼ «σουδηλέ- 

γν δηλ γέ σοι,ὦ Σάκα, “ὐϑοεϑζκωραξο- 

ΑϑΊ ρα Κύρε, εὐ τε θύρας Ως Κύρα ϑερᾳ- 

πάν, μήτε φρα! 4.) εα 7. δολὰ σὺ »ϑὺ πἈϑ 
"» 3 μὴ δ" “ ͵] ς ν»ν ᾿ 

μενᾶς" οἴκοι Γυϑύε᾽ ἐγὼ ἡ ζῶτα ποιήίῳ ἡ ὑτῶρ σϑ,χφ) 
5 -- ΕἪ ἀπ τ δ 5. ἢ 2 ΝΝ ͵ λ ἢ ῥὦ 

ἐμαυῆ" ὑαϑϑ] ἐμιϑ' αὶ ἐα τι αἴαϑὸν τροςλαμθανω δὲ [ποηί νεῖ ὕγτο {ήϊοίς οροταπι παιαπο 
δ Κύρε ϑεροιπείαν," ἢ Ἔσο ςραϊείας τινὸς, ο΄. Ἰργατεγοα οοίς ιασ,ν οἱ εχ μα Π τα ΄ικφάδῃη; 

σω Ὡρὸς σε ἵνα ἐτι πλιφόνων ἀρ ης. μόνον, ἔφη, 
2 ᾽ τΗ » δπ,.5. νἴ 

ἐμὲ ἰπολυ(ον ζαύτης ὁ ὀχεμδείας. ἢν γὸ ἔγω 

“ολὴν ἀγὼ Σ᾿πὸ ούτων, ἐμιοί τε σεοΐοα! πολ- 

λα, καὶ Κύρῳ,» φΥσιμον ἐσεαζ. σὅτων ὅτω ρη- 
εἰ .“ Ι Ν “ 3 7 ΔῈ 

σεντων, ζοιῦτα στο ἐϑεγ)ο ὁ ζῦτα ἐποίεεν.χα! ὁ 
ἴδ ΕῚ “, « " 

αϑὺ ἡγάτο 4 δα, μον δ"  ἤ,,ὁτι ΚΑῚ 
ες Ἀν Ι͵ 2 

ἡμῶν: ο δ[, αὐ «γόμιεζε κακαριωταῦςς ε{}» 
παρέξωταστι Ἐχτδοπον ἐξά οολὴν Ἴ πα ρέχοιϊα παρατ- 

.“ὕ 

τὰν “ τί αὐ «τῶ ἡδὺ εἴη. Κῶ 5. τῷ Φεραό- 

ἔς ΟἹἘ οἰμπη, Πλϊ ὅσα, φαΐ ἤλυϊτα ροΠηάοτ,οι- 
Ἰδτὰ ΠΎΪτα τἰιπι 1. 1) 605, τῇ ἰῃ ἀπγίςος,. [πὰ 
ἴῃ ποίρίτες προπάοτγο. Οὐχυῖς εγρο ρο- 
ΟἸΠΠΙ5 να ποιηθητοῦ ἄς] έξατασγ, οι πσοῦτο 
(οἷαϑ5 οτίαπη ν ἐποπιθητοῦ ηρί, ΖΕ {ππτιιπὰ 
ἔλοῖτ. Ατεροποη {ππὶρτγοίοέξο, ἰπηαῖτ 58- 
οα5,0Χ Θογιτ Παπογο, ἔς ἡ δε ἔο!Ἰοιξαῖθ τι 
αιαηγάαπη ἤΠαης ες αὐ ίτγου, ντ αἱ πλα]τα 
ΡοΠΙάοτ, πλαϊτα ἐχροπάας. ΝΟ τιὶ ἰσίταγ ροῦ 
1 δος ἱπυπηοσζα!ος5. αἷς ΡΙογδι ας, 12 Ππατίπλ 
ἘοΠἸἰχ φἀπηοάτιπ ξλέξιις 65,8ζ πης Βεδί » Α ε- 
σορτα οηΐπη ἤαο νηϊπογίᾳ ροίπάετο, ὃς νεῖ- 
τοῦ {5 6Χ ΔΏΪΠῚ1 (ΟΠπιοητία: 16 ΠΟΙ Αἰ τοῦ αὐ- 
41 [ιοίρίτεπη ραίοίτο;ν ο] οἰ ΜΠ] ς5. ιια πὶ 
Πιοίρίτομη. Οαΐρρο πη ἱ ΠΠΠοίοτ, ΠΠοσιιπα 
εἴς ραττίοἰ ρα, Ζυα ιιΠ16; ται παίρθδς, ἵαι- 
αἷς νογο, η Ζαῖς ϑασας. Ετ ΡΙπογδ]ας ἰπγάτι5 
αἰτιίς {Πα ίοτῖο ἀἴσεγα. Ὁ υἱῃ ἃς ἃ]14 εἰδὶ, παὶ 
ϑᾶσα, ργώτοῦ Παο α Ογτο πηροῖγαθο,νεπε- 
4πὸ ροΓοδίσαμπιπι ἔΓειιθηταίο το ροσῖας 
ἰρίπιις ποοεῆς Πεπαάας μα] ]ταγο: (δ ἀοηλὶ 
τιι μηδ η οἷς ΟριΘητα5. οσοὸ Πα ὅζτια, ἃς 
πιὰ σαι ἔλοίαμη. (το { οτίαπη αἰ υϊά 

ἰ4άτεροτίογᾶ, ]ιο ρἰαίατη ροτοίξατε μα- 
θε45. Τ᾽ απτα,αἰτ, πδς ται πὸ οαγα ογάτο. 
Ναπα ἢ 40 Πὶς γοθιι5 ες ΠΉΠΠὶ οὐἱοίο [ἰσεαῖ, 
αὐ τγοστο ὃς πλ]Π], ὃς (ὐγγο,πλασπο να] ἔιι- 
τασατη, Εἰς αἰ ξε15,δς ραοςο σαπτιγῆςς ἰῃ- 
τοῦίε, ὃς ρφέξις (αθᾶς. ἂς αἰτοῦ φιϊςηλεο- 
ται ίς ΙΔ ἔα] σε πα Ἔχ] πγαθας, ιιο ἃ πλι1- 
ταῦτ ΟΡιτη ἀομλίπιις ΟΠ οε: αἰτοῦ οτίδπι ἔς.- 
Το Πιπλιτι, σιοά εἴθε ργοοιγαζογοπι ΠΔ- 
Ὀίταγιι5., αὶ οτἰππι οἱ ἱπρραάϊτατος δά 4- 
σοπάιπιπῃ, Ζυ!ἀ4υ 1 Δηΐπιο σο] δ ιῆσε. Ε- 

εἰζι ͵ ͵ ν ͵ ταῦ αυζοῖη οα ΡΠ ΘΓΔ]15 ᾿Πἀο]ος, νε (ο(211- Οναὶ ἃ λα οἷδοπος φιλεταιφος ΤῈ; χα) ϑερφιστά ἀν Ἑ τ κα τ Πα ΩΣ Ὥδη, ΣΡ ΣΣΣΑ, ΩΨ. εἰὶς ἀεἸεἐξαγοζαγ πος ΓΙ ΓΓα θατα οχ Ὑ]Πς ΒΤ 
5δὲν ηδὺ αὐτὸ ἀμῷ ς κφεῇ), οὐ ὠφεῆις τοὶ σαϊτα ταητ πὶ να ργατὶ5 σου πΊΟ[ΠῈ βμείε. ε ᾽ ͵ Ἢ τ. “ἢ όν,ως εὐθρωπους. χα ὟΝ βελτίςον πότων Ρετοῖρὶ, φαφηζιιπι οχ που Π|5 σαϊτι ὃς οὔ- 

Π ἐξ, τν Ε 4 Ν 5 
τὰν ζώων ἡγεῖτο αν, 9.69» πὸν ἐΠ) (σ᾽ εὐ γ86ι- 

᾿ς 

(ογαδητζγῖα. ΝΝδηι ΟΧα Εἰ πηαθατ ποπλῖ πο ΠῚ 1Π-- 
« (ὁ Ι 2 ἦ ͵ ἣ 

φοταΐογ, ὅτι εωρφι πᾶς τε ἐπα νου υϑυός αἰ πσὸ τεῦ ΟΠΊΠ 65 ΔΙ Πηᾶτος Ορτίμητπη οἤς,ας σταὰ- 
τα ἘΠΕ ΑΒΕ ΘΟ ΝΗΡ ΒΟ ΕΥ ἐκν 

τ ν Ἵ τΠιπ τ; 18 νΙαΟΥΘΕΘΟ5,641Π4 ΆΠ6ΠΟ ἰδ 

ὅῖνος αγτετααιγοιωῦζαις ζούτοις πολυ μϑ; ἀἄλτοηταγ, νἱ πὶ πος {πιάϊοίς Ἰαιάατςε; 
ἼἜΩ, 



0 δ ΡΟΝ ΘΕ ΣΝ ΘΕ ΕΥΥ ἘΠ 

ορεγαπιάνς ἦκτο, ντρτατβ οδητίθιις νἱς τ ΑΕ: »σριζῃ τοις ἀἠε ΛΈΣ (δ. 

{1} σται στιν: ὃς 4105 Βεπδαοῖο εἤς οτὐ- ΕΝ ΜΕ Ἴ στα ΐ 
: : ἌΡ ΣΤ οϑαν" χὸ οὖς γγοιεν θγοϊ κως ἐχογζαις, τότοις αὐ- . σαίς Δηΐπιο σορῃοίοογοητ,οΟ5 ν] ΟΣ" ΠΠπὶ θ6- ΝΕ Ξ ΟΝ ΤΟ 

ΠΘιΟΙεητία σοιηρ] οξἘ: Ζαο5 ἀπταᾶτο ἔα ρος γοδνζς (6: τις φιλο; αἰΐξις, ζού- ι 
. - . ͵ “π 

(ρίοοτγξε, ἐος οὐ παφυδαπαπιροῖε: ρα- τοῖς μεσ, οὐ δγουα υϑρους" χαὶ ορνέας δὲ πολὺ 

τϑητας ἀδηΐσιιο πλυΐτο πηαρς Οθίου115. ὃ κᾷλλον αὐτιϑεροιπ)4ν πὸ ύτων ζάϊων ἐδ ὲῈ ᾿ 
τ 4 ἰπσκε: ἐ 

᾿ ἢ 8 ΤΊ γο]} ΓΗ ᾿ ν᾿ ΕΝ Οὐ τυ  νἸοἸ Ππτὰ ἀςπΊοτο γεΙ]ς, 4υιαπΠὰ ἃ λονζας ἡ ζω, αὶ τελάυτήσαιζες. τὰ “7 ο- 

τδ]α σετογανίπιο {ΠΠ|{π|ρόγίειτες οἤησ, θὰ ΚΕ ἥ ΠΕ ᾿ ͵ 
ταοσῖοση οὐ ΠΠ δῆς. (εγοίας νογο ἀηἰ Π14Π-- σσλμτα πγονα ἀν ἢ Ὁ ἀγνωμώνες ἐν ἢ 

- 91 Ὲ Ξ Ω δ᾿: τὴ ΩΣ ε ε Ι. 

τος νηϊπογίας δέ πηασὶς Ἰηρτατας, ὃ ΠλΪπι5 σεζφ ον ισέφ πων ἐγίγνωσκεν ἐξ). ὅτω δὴ ὁ.1ε Ε, 

᾿εποῆοῖ πτοπηοτοϑβ ες ΤῈ ἔπρουαι Φεραύλας εὐχήθη ἀξοσοιδὸ ΞΟ με Ν 
τ ΣΝ ΤΡ ΠΟΤῚ Ὁ ς ΝΕ ᾿ 56: ᾿ 

(δπτίοθας. δὶς ἰσίταγ ἃς ΡΠ γα α145 τα πος διλα ρτι ἡ ΤῊ ὀων κἸημάν Ὄ αἰτεξ, ἐμῖ 

1770 ἃ ἔχσαΐτατξ παδίτατγας σοὺ σαπάοθατ, αιϊοα ἐαοιίτατε Παρίταγις οἴει, Β Ἵν » Ό ΔΑ ΠῚ ἐμή νεῖ; 
ἱ . πος ἀλλὅς Φιλϑ ς Ἂ 

ντδ]ατιιηι τοσαπιίπαιιτα σαγα ΠΠθαγατις,α- ἡ ς Φιλϑς ἐχήν" 6,76 Σ αχᾳς, ὅτι ἔ 
ες - ᾿ς ΝΑ ἢ: ἡ 2, χ 

τηϊοῖς σατο ορογαπι ἀαγοτ: ἀστή σις 54- μῆμε πόλλ ἐγὼν πολλοις γρήσεα . ἐφιλά δὲ ὁ 
ὉΠ : Ἶ χ , Ὶ 

τᾶς, Ζοε πλυΐτα ρο 45, Πγυ τίς ἐγιήταγις αὃν Σ αχάς Τ' Φεραύλαν, ὅτι “οξοςἐφερέτι 
ΡΞ ᾿ Ϊ Ϊ - ΜᾺ ΣΥΝ ἢ « -- οἴοτ. Αο ϑδσας αίάοιη Πἰς ΡΙΙογαα πὶ ἀϊ- ωμεί: 6 ἢ), Σ αἴχθρ, ὅτι ἘΣ ΠΉΕΝ ΠΕΡῚ 
Ἰίσεθατ, αὶ (δι ΡοΥ ἢ αἰ φάξογγεῖ: ΡΠμ6- οἱ ὑπ κι ΠΕ ) : 

- . γπλε σπλφον υδϑι ε 
ταῦΐας ϑασαπη., Πυοα ἀςοίρογα οπληΐα νο]- ἄυλε, καὶ ἀεί πλιφονῶν ἔγημε λουμϑμος, φυήν 
[ετ, ας ταπιοτῇ ρίαγα (οτα ΡΟΣ οἱ σαταπήα νο- μόνον αἰνταία χολίω παρόχε. χαὶ ὅ τοί μδὺ δ 
ηΐτοητῖ, Ποῖ τα Θἢ ργορτοῦοα ρα5 Πδ᾽ πο-. ὅτω διῆγον θύσας ὃ κ)ο Καὶ ὅρος [Ἐ γικηΐμεια, 
σοτῇ ὀχμίθογοτ. ΕτΠὶ ας μος ραξϊο ἀο- ἐσγαῖν ἐκάλεσε ἢ φίλων, οἱ ἀιύλιξ᾽ ἐὐνλιυειῇ 
σεραητ. Αὐ Ουγαϑ οταπὶ ἕλξξα το ἰλογα,ερατ ᾿ς νος βαλόμδυοι ΠΗ͂ΡΕ ἢ ἌΓΕΙ ΟΝ 
1ο νϊέζοεις ἰη(τἴτατο, ΠΠος απιῖσος ἐπ] τδ τ, "να ΟΣ " ᾧ 
αοςαρεῖῖς σοηίξατει ὃς αιιδεαπη οαπιπια. ἤατα τα. σξευεχαλέσε Ὁ αὐίϑις κ᾽) Αρταξαζον δ 

δ Δ" με ἊΝ " Πόμτ Ἵ ε 
χίπγς σροτς, ὃζ ἀΠ]Π115 Οἱ Ππτηπιορετο δ6- ( μηδὸν,»ἡ Τιγράνην ΠΣ ρυϑυιον, τ' ὑρχϑμιον 

- δ ; Ν ἐξα δ . «“ ᾿ ᾿ “πῶς 
ἜΝ μη ρον τον ἢϊς ἱπαΐτα-- Τἵωπαρχον, χα; Γωζρύαν.Γαδαΐζᾷι ΎΤι 

Ϊ Ϊ ’ Ύ » δος αἰ ἃς Μεάπηλ,] πη Ατταθαζαμη, δ. ΤΊσεα- γβέγων ἤργεν ἘΠ τ ὐδρεε ϑγριϑοξηβεῖ, 

ΠοπῚ ΑὐπιεηίτπΊ, ὃζ ααιίτα τη ργαξοξξιπι - “Ὁ 0 , ὑμάϑωι 
: ἡ πᾶσαι ἐνδὸ . ᾽ 

Ἡνγτγοδηίππι, δὲ (οῦτγαπγ (αάαζας αατο πὶ ἐνόὸν δεαρζα, καὶ λσηκᾷ " χαὶ ὁπότε μδὺ 
Ξ ᾿ ᾿ : Ἷ ᾿ ΡΝ δ Α Ἃ ᾿ ὺ ᾽ Ε 

(ςορττίσογῖς εἴτις ρύαογαῖ., τοΐαπιις νἱέξας συνδ'ζπγοιεν τίνες, 56), ἐκαϑιζε Γαδαζᾷς δρλὰ 
ἱ ἢ Ἔν ὶ δι ΕΝ ΟΣ Ὁ ἵ τατῖο ἀοπλοίξίοα ἢς οταςιη[Ἐἰτατα, δ πδά-- ἐπεμελάτο ὁπότε ὃ μη ἀὐθι εἶεν, χαὶ σεεωε: 

᾿ : “ἸΏ. ᾿᾿ Ξ “ Δ ΑΙΟΣ ΄΄ἷ ͵ ἊΝ τηοάμτη (ἀαόατας ογάϊπαιογατ. Ετ αιοτίος δὲίπγ ἥδετο Ὑ ῥα ξιουδν, αἰνὰ δ ηὐραν 
έ. σαπαθαηταριά Ουτγατη αἰΐαϊ, ης (Θά οἶδας “ΟΝ ͵ ὙΠ ΦΉ Ο: : ΣΝ πόλλοις χἡ μιεγοιλοις ἐτίμκοῦτο “κ᾿ πασὸ 

΄υϊάσιη λάατας,, (ξἀ Πγμποτί5 {π| οἰιΓατη ἘΠ ἘΠ ΧΕΤῚ τὸ Κυρϑ, Ἐ τς ἤ ΧΩ δικῆς 39. γ7 ε ἡ Θ΄ δὴ ἕξ 

σογοδατιη δἀοἤοτποπιο, ὃς ἰρίε σιν Ογ- 2.5) Κίρ, Ὁ, κω ἄλλων. ὡς δ), ἡλϑὸν οἱ ; 

το φαπαθατ. )οἸοἐξαβαταγοηίπι Ογγις οῦ. κληϑενες ὅχι Ὁ δῴηγον, Ἐγ ὅπου ἔτυχεν ἕκα.- 
οὐρὰ ὦ σοῖς ἘΡΡ Εν ες ἀγεο Ὁ κονἐκαϑιζέν, δ᾽ ἡϑυδδ  αίχιεε δέμον ΕἸΣ 

πα τίς ἃζ πηαση 5 ΠΟΠουιις αἀ βοίο θαταν νυ ὑπρνις ἐς ἢ: 
Ἢ » ῥᾳ τίω ἀξαχερϑιν γειδφε, ὡς )επιζουλά ζ- 

, Δορτορτοῦ Οὐγταπὶ οὐ ΔΒ 8115. Α 4 συ παπὶ ἷ τον τς 
Ογνηω ΐς ᾿ Ξ β ξ -τε ζω ΠῈΣ Αν ΤΠΝ, ἱ 
τὐἸιροαῦο. ἔπ ἰτατι πὶ ν ΟΠ ης, πο ἔοσταῖτο ν-- {9:5 ζωυτης οὐσης,ἢ τῆς ϑάξιαξ τὸν δὲ δυζ- 

Ἂπτ ον" ᾿ λας ; 
πε υδωϊμα. ΤΠ] ΠῚ] ΠΙΘΙΊ 46 σο]]οσαθαῖ; {δ 4ιοπὶ πο- τερον Τρ δος πῖον δὲϊξιαὺ, τὸν δὲ τϑίτον παλιν. 
Ὑμὴν σεΥ!ἅ ᾿ ἐπε ἘΠ Ρ 4] ἃ «ον ΜΕΘ ᾿ ἵ τὺ ἢ 
ἀρευμα, Ῥμο ἢ ἵρῃὰ ὍΡ ἐν τμο αοτϑκ πίω ἀδιφεροῖν, τὸν δὲ τεταρΐον χρόδος 
Μαμμωγ. Πα ΟΙΠ ΠΟΙ ΟΟΠΟΧΙΑ ΠΠΔρῚς τι ΠΤ ἀρ χέγα: ἃ Δ ὙΤΑ ΧΗ, Τα λων ον δδν ὐτὴς 
1 ; δ " τίω δυξιαν χῳ ἕω πλέογες ὦσιν, ὠστεποωυς. 

(ςοὔάιηιαῦ πος δα ἀοχείαπη, τογτίπ γα ἢ Ὁ ον ἐν 
σοιῷζωυ! ξοϑα; δὲιως ε (να ΛῊς 

(5 δά ἰατιαπι, Ππατγτιπι αὐ ἀεχεγατη: ἂς ἢ ΤῈ φΕκασον ἐτίμιοι, ΤΌτο εδὸ 
ἐπὲ ἕ ᾿ Ἢν ΑΡΙΜΙΙ ὙΝΕ " 

Ιατγος οὐ εἤσης. εαάθι δος γατίοπδ οοἹ- κά αὐτῳ ἀγα νε0) ὁτὶ ὁποὺ δ οἷον") οὗ αν- 
- 5 λ φ Ι ͵ὕ ᾿ ͵ 

Ἰοσαῦατ. Αὐθιτγαδαειτ αιτς ντῖϊς οὔθ, απο εϑόϑσοι τὸν χρ αὐιςεύοντοι μκ ΤῈ κηρυηϑήσε- 
- Ἶ - ᾿ Ϊ πῇ ͵ Ὅὴ “ Ἅ τε ἐΡΉΡΙΕῚ ἀπ ΟΥΠάΓΕτ, ΡΠ ΠΩ πο οϑαι. μἤπε ἄθλα λήψοαζ, δῆλοι ΤᾺΝ ὡ 

νὈΙ ΟΧΙ ΕἸ πηαητ πολ Π 65 ΕΠ. 48| ργαίξοι πὸ " , ἤνυε : ΜΟΠῸΡ Ἑ οὐ φιλονείκως ασϑὸς δλλήλοις ἐχούϊες" ὅπου ἢ 
ΑἸ 115. ποηας ργασοηϊα, ποη ας ρία τη ο- Ἀν ἐν ᾿ 

σορταγα πη Πα] 40 ράζοῖ, ἰ το Θο5 δ Πη]4- ἀκάίλιςαι πγλ βονεκ ΤῊ ὁ χρ αἰτίςος Φαίνεται, ο»-- 
5 Ξ Ξ ᾽ν ͵ δῇ ὶ ᾿ 

το πὴ Πα Π]4πὶ χ Πξεγο δ᾽ νοτο ρτς ἔλη- ζῳυ)α πυδοδυμόταζᾳ Φανέροι εἰσιν αγώνι- Ὁ 
. 5 : ἘΔ - Βὰ Ε ᾿ ἢ ͵ ἊΕΙΣ ϑ ὠ 

δ ΘΕ ορτῖ- ὥρμϑροι πόρτες. αν οἰκ φρδς δὲ οὐ ΔΝ 

τη, ἰδὲ Πατηπι οἷ! ΑΙ δογίτατο νἩ πο Π σογτᾶ- τ ζώϊζε δ πὸ ἀξοὴν ΠΣ 
: : : μϑυ πτός χε αὐις- ἀ ονζᾷς τ 

πλΐηα {6 {π|οίροτο ἀφοίαγαης. Ετ Ογτιις φαϊ- « Ὅν.) «ὦ ἑαυτω, 

ἄσηγ πος πιοάο, 4υϊπαπι ἀρ ς πχαχίηγα οἤτεης απέξοτίτατε, {Ἐατί τὰ Ρίαπιμπι ἔποϊοθαΐ, 

ἀυ)ὺς 
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ἀλλὰ τἰρξάνϑυος δ ἕδρας ἡ πο βαςασεως. ΦΑ οχογίις ἃ (οΠποηίς ἃς ἀπ οπάὶ ἴοοο. Νὸ- 

αϑύτοι ἀϑοίνατον Ἔ (αρϑεῖσαν ἕδραν καλεςή- 
᾽ δ ΚΝ 2 ͵ 3 “ἢ 

σαΐο, δολιὼ νόμιμον ἐποιή στεΐο, χαὶ ἀὐγαϑοῖς ἐρ- 
“ ἽΝ ΤΣῊ ͵ “ , 

ἁμιωπί- “9 ς ασφοθξϑω εἰς ΤΊ τιμιώτερον ἐδραν,Κ 94. 
σὴν λις ) ᾽ “ Ὁ 4.5 ͵ 
Ἰδέ Τεῖτις ῥα διθρχϑίη, ἀμαχώρησαι εἰς Τὶ ἀτίμιοπε- 

͵ 2 “1 2 

ζίδραις ρῶ».Τ' ὃ κοϑοἀύοντα ο» ἢ ἐδρα, ἡφέρσετο μι 

4ςα καὶ ἀγαϑτὺ ἔχοντα παρ ἀυτὰ φα νέοϑαι 
ἊΝ ὙΠῸ ἡ ἠμ Χ “Ὁ ᾿ “ Ἧ 3, : 

χαὶ ὐτα ὃ ὄχι Κυρε πνόμϑυα, ὅτως ἔτι χαὺ 

γιοῦ ϑζκ δύοντα αἰοϑανο θα. ἐπεὶ ὃ ἐδείπγεν, 

ἐδὺκᾳ τῳ Τωζρύα Ὁ αϑὺ πολλὰ ἕκαςα τῇ, 

οεσὲν θαυ κα τὸν παῤ αὐδρὶ πολλαὖν ἜΣ βχοντί" Β 

25:1 Κύρον, ὅτω μμεγαιλαι ποραοντα, εἶ τί 

ἡδὺ δοξέε λαξῷν, μηδὲν σϑτον μόνον καΐζο,δδυ- 

πὸναᾶν,δλλὰ ἔρίον ἔχφν δεόμϑμον πότου χοινω- 

γᾷν τῶσ πα ρφιζᾷς᾽ πολλάκις ὃ ̓ “αὖ Σποντων 
ἵ, Ε ἔραν Ἢ ΚΑ ͵ Δ -“ “" 

Φίλων ἐς!ν οἷς εὐφοι πεμπογίω τα 
2. ἣὴ ᾿ 

ἄστ΄. οἱς 

λ 

κ.2 
λ ͵ « ; 5 ͵Ἱ Α 

ἡοϑεὶς τύχοι ̓ ὡςεἐπεὶ ἐδεδι4πγήκεσαν,Χχαὶ 
2, 

πάμπολ- πϑύτα Ὑπολλὰ ΟΥ̓́ΤΟΙ 
λά 

Δα πεπόμφᾳ ὁ Κύοος 

ποτ φαπεζῃς, εἶπεν ἀρϑι ὁ Γωξρύατ᾽ ΣᾺ. 

ἐγὼ, ὦ Κύρε,ασοθοϑεν υϑρ ἠγϑύμζωυ σύτῳ σε 

πλάςον δ φέρᾳν αὐθρωπὼν, τωϊρατηγικώ- 

ταΐον ἐϊ)νωῦ ἡ ϑεξς ὄμνυμι ἡμζωὺὼ ἐμοὶ δυκᾷν 

ΔΙ. φέρῳν φιλανθρωπία, ἢ ςρατή- “πλέον σε 

| ἔριδεί- γία.νὴ ᾿ς ἔφη ὁ Κύρος.ὺ μϑὺ δὴ ὼ Τέχιδ. 
3 

δὶ. ΕΦη ὁ 
»ν "“ Δ, γῇ ι 

“" κγεοῦαι τὰ ἔργα πολὺ δῖον φιλανθρωπίας, Ἶ 
"» λῦ ες ᾿ « 3) 

φραϊηγιας.ττῶς δη; ἔφη ὁ Γωζρυύας.δτι,ἐφη,τὰ 
4 “ -“ 2 ͵ ᾽ ͵ 

βϑυ,κοικῶς πτοιϑγτοι ανθρωπτῶς δ ἐχιδείκνυ- 
τι ον τα Ω ΔΗ ͵ 2 

α,τὰ ἢ,60. ἐκ πότου δὴ ἐπεὶ ὑπέπίνον, ἤρετο 
« ΦΞΨῳῸἪ 5. ἡ ὯΝ “ 3 

ὁ Ὕςζαασας Κύρον,ἄρ αν, ἐφη,ὼ Κυρε,α- 
«ϑεαϑείης μοι, εἰ σὲ ἐροίμαζωυ, ὃ βούλομαι θυ 

ἢ 3 ᾽ 5. 5 ἤ ᾿ 
τον πότου, αἰ ,ϑοίμιζωυ αν σοι. εἰ αἰοϑοίμιζωυ 

“ « ᾽ 2 ᾿ Υ 

. σιωπτῶντοι, ἀ; αὐ βάλοιο ἐρέαϑαι. λεέγέ δὴ μοι, 
Ε " ͵ ͵ ΣΆΕΡΝ ὡ 
ἐφη,ηδη πώποϊε κοιλέσαντῦς σῷ Οὔκ ἤλθονγ! 

3 2 ε ᾽ 3... οἷ Ι -“ 

δύφημ4,ἐφη ὁ Καὶ ύρος δὶ αὐτοαχούων ὁολήη 
ε »"ἡὶ λ ᾿ 3, 
ὑπήκϑσα; σε εξ ὅτὸο. τσ 99]α ηϑὲν δὲ τί ἡδὴ σοί 

ἘΠῚ 9.9) 3 2 -“ 2, ΤΟ ὯΔ ἣ 

αεῦ- εκ ἐραξα, ; ἐκ αἡτιῶ μα! ἔφη. 1 5 Ὡρατηοι- 
φαῆοι » ΟΣ ͵ Ε γ 2) 3 ᾿Ν ͵ 

αίω, ἴων ἐπ νΕοῖν ο51] πώποῖε Ὡροδυμῶς. ἡ σχ ἡδὺ με- 
͵ “τ ) Ἵ 

νως πρᾳἼοντά με κατείνως; ὅτο δὴ πλύτων 
" 2 ς “ ͵ λᾳ " δι 

ὕχιςα, ἔφη ὁ Κῦρος. τίγος μεὴν ἕνεκα, ἔφη, ρος, 
ΓἜ ᾿ “ 3, .“ ᾿ 

χρῶ: καί, ὦ Κῦρε, ΓΤ Χρυσανζᾷς σε ἔδεψον, ὥςτε Ἑ 
Ἔ ». πα δ. ἼΣ τ ς Δ᾽ Ο Ἢ οὶ 

πω ἔχα- εἰς Τ' τιμιωτέραν ἐμοῦ Ἵ ἐσραν ἱδρυοϑέωῦαι , ἢ 

“πε ὥςπ λείω; ἔφη ὁ Κῦρος. πλύτως,ἐφη ὁ Ὕςαασας. 
χώραν τοῦ ᾽ ΜΕΥ ἡ σὺ αὖ ἐκ ἀρϑεοϑήσῃ μοὶ ἀκ ων νη)» "6ϑη- 

[9] 

40ε ταιηθῃ οἤς ΘΠ Ζις Ῥογρατίμη Ἰοοιτὶ 
νοϊ]οθατοιιη, αο (ςάοτς {|π|5 Πα Ποτ; (οἀ 
Ἰεσς σφαίτ, νῖ ρταο]αγὶς ἐλοϊ πουῖθιις Ρτο- 
στο ῆτο ἤετοῖ δά Ἰοοιπη Ποπούδίϊοσοπι, ἃς 
{ 4115 ἰσπαῖις ΠΟ αἰ τογατς (ς σογόγοτς, δά 
τη ητ15 ΠΟΠου ΗΠ ἰπιγετγοσοάογοῖ Ραταδαῖ 
δυτοτη ΠῚ ρθη ἄτη γγιῖς, διιπὰ Ποπλί- 
ποπῃ, 41 οσιπα 1η σσίο Πα ΡΠ ΠΟΙρΡεπλ οὉ- 
τίπογοτ, ΠΟῆ οτίαπη σοηίρ οἱ ρ αὐ! Παῖς Ὁ (δ 
Βοηβ οὐπατιιπι. Αταας πα ντ Ογείτειη- 
Ροτς πογιιης, [τὰ πιπο ΠΟ ας (Ὀγιαγί ἀ- 
Εἰπιαἀπογείπλιι5. [πτοῦ σοο πδῃ άπ, ΓΠ1Π|- 
πο, απ οἵα (αοτγ αΣ ΠΛ  ΓιιΠῚ, πλάση α 60: Θοῤνγά 

ξ - : μμπιάμῖτά. Ρία το Πησι]ας οἵδ αρια Ποπιίποιπ πλι}- 1" ογη 
τί5 πηρογαηταπη; (64 14 ροξίιι5, αι ΟΥττῖς ἀάνηίνας 
ἴῃ ταῆτα Γογατη πηασηϊτ ἰΠς, ἢ 01 {{πατ16 "π΄ 
νἱ 5 εἴθε σοπίδοιιτιις . [4 πο (οἷς αἰσῇι- 
ταατοῦ: (ο οτἰαπη]αἰδογῷ {ιοΙρογοτγοραη- 
ἄο,νταπηιοὶ ργαίςητος εο σοτηππηίξοῦ γο- 

(ςεγοηταγ, Οὐ ποτίαπη (ροπιπήογο νἱ46- 
θαῖ εἰππὶ ποηηιῆ!]ς ἀπηϊοῖς αἰδίθηείθιις δᾶ 
γαἰττογα, 41. ἔογτε ἀ οἰ έξατιις εἴτε. Ους 
Βερθατ,ντ ροίξεδαιιδπὶ ἱρῇ σασπατὶ εἤξηι, ὃς 
οπλπία, ρογτάθτα 4υ]ἀςπὶ 114, Ογτιις ὃΧ 
ταθῆία παῖς ἡΠπο πεπῆςε, (οδεγας ἄϊςο- 
τοῦ: ΕΧΙ Ια θαπη ἀπτοπασοη επί, Ογτς; 
ῥΙατίμλιπι 60 ργαίξαγε τὸ σοῖογὶ5 Ποπιηϊ- 
διι5, πο ἱπηρογατοσία ἀπ ρ! Πα: ΡΟ τ]: 
ταις οδς. Ατπππο δος ᾿πγοιιγαπήο (μπ- 
ἑξετοίξού, νἱἀογὶ πα] ΠΙΠοπροτο οἰοπηεητία, 
4ιδπιπρογατογί] ας ργαίξαγο. δὶς οἱῈ 
Ριοίςέξο, ας Ογτκιισ, ὃζ φαϊάεπη οἰ ἐπ]οητία;, 
Π04Π| ΑΓ5 τη ρογατζοτίς ορογα ἀςπἸοηξεγα- 
τΘ,ΠΎ]το εἰῈ σατίτ5. Ὁ αἰ δηι Ππππολαὶς ο- 
δτγαβ. Ὁποῦ, ἰηυίτ, Πα ἀοπιοπίξγαπαο, 

. πηαΐς ππουτα διις ἔλοοετε πεοοῆς οἱ. 11 οὔ 
͵ὕ » ᾿ λ λ Ν λ Ε ς 

πυϑέαϑαι; δλὰ ναὶ μαὶ τὸς ϑεοις, ἔφη,τόναν- Ὁ δεποῆοίο σοπἰπηέξα ἔπητ. [οἰ παο ἡ πιιΠῚ 
Ιατσίας δΙΡεγθης, Ογγαπι ΗΠ δέρας Ἰητοῦ: ὧν Ηγ 
τοραῖ: ᾿Ντππὶ ΠΉΠΠΪ (πσοαη τι 15, Ογτο, ἢ ἀν Ἢ 
6 [ΠΟΥ ΓΟ 611, αιοά Γοίοίγ σὰ Ρίοὺ ̓  ΠΤ 0] ΜΝ γμθὲ : 

γΕΓΟ ΡΟΓ 1) 605 ἱΠΠ πτοία! θ5,αἶτ,6 σοΠΕΓΆΓΙΟ ῥγδἐμίοτίο 
{ποσεπίδγογα εἰ δὲ, ἢ τὸ γοτίσογο δηἰ πα άπιοῖ- 
ἴΈΓ6ΠΊ, 46 4υ δθιι5 Πογγοράγε νο!]ος. ἸΟὶς 
τα φασίο, Πα αἰτ, ἀπν πη Π14Π| ἀΓΟΟΠΊτις 
αὐϑῖο, πὸ ΔοςοΠ Βοπανεγρα, ίθοῖς ΟΥ- 
τι. Ναπι νοο ἰθητα Εδ] ραγαῖ ΝΟ ἰά 4αῖ-- 

ἄεπι. Νῖ αἰ α πα] Πὶ αἰϑϑ το ἱπηρεγατι, 
πῦ εβξεύζιιπι ἐς 41} Ὠ1Π|] μαρεο, χσαιοά πε- 
ἕατ, αἷς. Ο αἱ αι απτοπη ἔλσογοπη, εογιιπὶ 
ομλη τ 4Π ΑἸ] 164 εἰς, “πο νπηηπαπι πῦ 

(τὶς αἰδοτίτον, Π6 4; οὔ νοϊαρταῖς ἕλςοῖο ΠῚ6 
Δηϊπιαάιοττοιῖς ὃ [4 γοῦο πλϊπἰ πγΘ ΟΠ], 
αἰ Ογτας. Οὐ ἰσίταγ ΟΕ, μοῦ [δος ἰπι- 
τιστγιαΐθς, Ογις, {πο ΟΠ γίδηταϑ τὸ πιοιτ, 

γείςἀς Ποπογατίουί, Ζιιαπὶ ἐσο, ΠΟ] οσαγεταγ ΓΙ σα πη Πο Πα ττ Ογτιῖδ. Οππηϊπο, Ρ Θοῖς 
Ηγ[αίρα5. Τιι γεγο πα μὶ γαγίππι ποι {ποσςηίς 5, νδὶ αιοά νογιη οἵδ, δ ἀἴος ὃ ̓ πηπὶο 

«- Ἔα 
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νοϊπρτατοπι ἑαρί ἀήν, παΐτ, ἢ πλο πα}14 ἰπ- Α σομα, μϑρὺ δξίυ, ἔφη, ζὼ εἰδῶ στὶ οἶκ ἀδιχού: 

Ἰατία αἀξοὶ (οἰᾷ. Ητο οὔσο ΟΒεγίδητας ρεῖ- 

πλαπι, αἰτποη οχίροξεαθατ, οποο τος ῆο- 

τοτατ; (ἃ γογαπι πο ἔγαγαηι σαπία ργιὶς εὐ- 

ἰδην, αατ ἀγοεδθγοταν, αάθγατ. Ῥγατογθα 
ποη Δ (Ο] τὴ ἔβοίοθας, φιιοά ἱπηρογάγοΓΕΓ: 

(τἀ ιυϊαυϊά απ πναάιοετοτος ἱρίς, αποά 
εξβξέξιμ πος σοηἀποογεῖασεθατ. (ὁ πο- 

τὶ 5 αυσοη αὐ (οοῖοϑ αἰ ψαία ἀἰσοπάμπιε- 

τας, συσοιπιαας ἄοθοῖς ἀἰοὶ ἃ πη ἀσοοτὶ 

τατίοπς ραταθας, ἧς ̓ ς ΠΟ ΠΠ] Πα ΤΆ ΠΪ (ππ πὰ 
ἀλθατῖ:χας νοτο ρογίδητσογοι πὸ φυ!ἄοηη 
{οἶγε (ϑοῖος σπρεῖο (δά ριάοτς ργα ροα!ε, 
410 ΠΎΪΠ 115 ἰρία ΟΧρΟΠΟΓΘΠλ; Θὰ Ππορτοίοτγα. 

Ῥατ, φυιαί! {πἸὰπὶτρίπας (οπτοπτίατῃ ργοηπη- 
ΓΙ ΕΟῖ: Ουἱά Ἰσίταγ νοζᾶῖ, 110 ΠΉΠΠ115 ἴῃ ἢ]ς 

ταὶ πιοιρίο ροείου ἔπουτὲ Ῥεατογοα ΠῚ 
(Ἐπιροῦοα, αια αἀίπης, {πῇ οτο αἷτ- πὶ 
Ῥτοίρίςοις (ες ἀθοίαγας δή ογηποβ, δοαυϊά 
δοσοάοτς ροίπε ἀπηρ π5, φαοά ντὶ!ταταπι 
δάξοτγαῖ. [λοπίαας ἐς πγεῖς σο πη ΠΟ (15 ρ]τις 
Ἰρίς νο]ιιρτατίβ ας Ἰατίςία σαρίτ, παι Ἔρο- 

πιοτοαρίαπι. Αἀ Θὰ ΗἩγιξαίρας : Γατοτ, ἰτὰ 
τθ πηο ἀπιοῖ, ἰπΠ401τ, Πγ16 ἐς [5 τε ἰητεῖ- 
τοσαῖϊο, (συγ Τὰ ρου] πγὲ αἷς Ογειι5. Νὰπὶ 
δὲ ἱρίς, παύϊτ, ας οηϊταῦ ἕαςοτο.Υ πη! πιο- 
ἄο ἴρῃοτο, 4ιο ραέξο οἢίςοτο ροΠτπὶ, ντ 
τα ο τπ πὶ τ, πῆς τας ςοπηπηο ας σαιιά6- 
τε. ΝΝαχην πηᾶπιθιι5 τη] ρ]αἀθπάϊιη), ΔΏ 
τἰἀςπάππη,νε] φαϊα ἀσεπάιτιπ εἴ Ετ Αττὰ- 
ῬαζΖιι5: δαἰτάάιιπιτῖδι εἴτ, αἷς ποτε Ρεγπςο. 
Οὐα νεγβα τίτις σοῃίθαιατι5 οἰξ. Ὁ στη} 
ἰῷ φοπηροτατίο ργοάισεογοταν, ΟὈτγγαπὶ 
Ο τις ἱητογγοσαραῖ: [0] πλΠὶ, οθ γα, 
τποάοποτι νι άθαγε ᾿θεητίι5 ποῦ} Δ}1- 
ουἱ ΒΗ] Ιαπὶ ἀαταγα5, ιιαπι ἰά τοροτσίβ, 410 
Ῥυϊπιιιπὴ ΠΟΒ ςιιπι σοηρτοΊΠ5 65 Νὴ ὃς 

», 2 -» 8'ι' Ὁ 27) “ 

(ἔφη, ἀγνοώ, πῶς αὖ εἴζωυ δῆλος 

μϑ.Χρυσωΐς ζίω,, ἔφη, οὐζοσι ζυεϑ τοῦ 

μϑὺ οὐ κλῆσιν αγέμϑυεν, δλλαὰ ρὶν καλῴαϑαι 

παρζωῶ “ὙΜ ἡμετέρων ἕνεκα," ἔπειτα 5. αὶ ὦ χε- 

λάνονϑυον μόνον, δφνιὼ καὶ Ὁ,τί αὐτὸς γνοίη "Ἔ 

μένον 61) πεποραγιμένονη μῖν, τῷ τὸ ἔρατ- 

πεν. ὁπότε δὲ, εἰπτεὶν τί δέοι εἰς τὸς συμμάηϑις, 

ἃ νϑὺ ἐμὲῴετο ωρέπν λέγῳν, ἐμοὶ σεευεξού- 

λάσεν' ἃ 5 ἐμὲ οἴοϑοιτο βελονϑωον υϑὲ εἰδέναι 

ζις συμιμιαχους αὐτὸν δὲ με αἰαγεισόμϑιον πε- 
᾿ ᾿.} ΄-Ὁ ͵] ν»" ς ͵ ς ς 

Βει ἐμφυτα λεγήν,ζζυυτα ὅτως λεγών,ως ἑαιλο, 
͵ ᾽ ͵ὕ “ 32, ͵] ͵ 

γνωμόωυ ἀπεφωνετο. ᾧςτ' ἐν γέ τότοις Τί κω- 
! ἀκ Δι Δ 2 ᾿ ] λιε 

λὺύφ αὐτὸν ἡ εμμοΐ ἐμοὶ κρείἼονα. ἐῃ); χα! ἑαυτω 

μϑὺ ἀεἰ φησι πλώτα ζο, παοόντα τρκῴν, ἐμοὶ. 
ΞΑΡΗ Δ δ " ΣῈ) 
ὃ αεἰ φανερος 661 σχοπῶν, τί αὐ πσοοςβυόμε- 

πα 

} 

ζ 

γον Ἷ ὁγήσεν. ἔΧΙ πε τοῖς ἐμοῖς Τκαλοῖς μάλ- 

λον ἐμού ἀγάλλεται ὸ ἥδεται. πσϑϑς ζαῶῦτα ὁ Ἰκαλὰ 
“λυ ς ͵ “ ᾿ ε ΕΣ - 

Ὑςαασας εἰστε᾽ γή τἰωὼ ἥραν ὠ Κύρε,ἡϑδὸια! γε μἿ 
(τά σε ἐρωτήσας. τί καλιςα; ἔφη ὁ Κίρος. 
ὅτι κάγω πειρφίσοι αι (ῶτα ποιῴν. ἕν μόνον, 

[ρων ἔχε 

τοῖς σοῖς ἀγαϑοὶς" πότερον χροΐ φν δέτω χεῖρε, 

ἢ γελᾶν," τί ποιᾷν.χαὶ ὁ Αρταξαζς εἶπεν" ὁρ- 

είοϑαι δ “«ἔρσιχογ. ὅχὶ Ούτοις υΔὺ δὴ γό- 

λωςέμετο κσϑϑιόντος ἢ πῷ συμιποσις, ὁ Καὶ ὕ- 
ν ΠΟΜΑΡΙ τὰν ᾿ »" φ : 

699 τὸν Γωΐζρυα» ἐπήρετο, εἰπέ μοι,ἐφη,ὼ Γω- 
͵ »ὝΝ ΄ »"Ὕ 

(ρύα, γειῶ αν δοχοίης γ6)ον τῶνδε τῷ πίω 9υ- 
} ͵ »"Ἥ Ν) “, «ἅν 

γατεροε δου, ἢ ὁτὲ Ὁ ποϑρτον ἡμῖν σεεύε- 
͵ ᾽ “Ὕ»"» Ί- 3 ᾽ " 

“δυου, οὐκοιῶ, ἔφη} ὠὡξρύας,κάγὼω ταλγϑὴ 

λέγω;νὴ δὶ ν ἔφη ὃ Κύρος: ὡς α{εύδοις [ε συ εϊ- ̓ 

ταὶ, (δίοοις αοῦσγας, νογιπὶ Ἰίσος ἀϊςο- Π) μία ἐρώτησις δέται. 4 τοίγεωυ, ἔφη, ἴαϑι ὅτι νύν 
το 1 ἰσοτ ρτοίςἐξο,αίτ Ογγιβ. τ ρρα πιὰ 
ἱπτογγορσατίο πηξάδοίιη) ἀοπάοτγατ: [τὰ 116 
σοτῖο (οἷ45, ἱπ4αΐτ, πητϊτο πε ἰαπα [ Βδτίις 
ἰὰ ξλέζαγαπι. ΡΟ ς)ο ταὶ ἀΐσετς, αἰ Ογ- 

᾿ τας, ΖΔ τοπιὸ ΡΟΠΊπι νοτο. [)1ς ἰρίταγ, 
Οὐὰ σεγποθαμη οο5 1 τοπλρουῖδ τα πὴ ἰ4θο- 
το δ,ταπΠι ρογίοι] 4, ργαίςπτί θΠ5 δέ ατακι5 ἃ- 
πἰπηϊς ΤΟΙ οΓαγο: ΠῚ Πς εἰ γος ἰδοπήδς πιο- 
ἄετατῖς ἔετγο νἱάθο. Αὐθιίτγσγ απσεπη, Ογτζε, 

᾽ν ΑΙ Πὰς ΟΠ γερογίτα ποπλίπδπι, 41 ΓΕ 
»» ἰβσυπά ας, ἥππ| 48] φάπιοτγίας γεξξο ἔογατ, 
» ΝΝαπλ Πα ἴῃ ρΙ τ ίας ἱπίο] επείαπη,]ς τηο- 
» ἀεἤιατη ἰῃ οπηπίθας Ἔχοίτᾶς, Ετ Ογγαδ: Αιι- 
ϊυ πίῃς, πη φυΐτ μος αοῦτγς νεέθαπὶ Ηγ- 
{τλίρα ὃ παῖε ργοξεέξο, αἷτ, ας {| χα! ε πη 
οἰα πιο άϊ ρ γα ἀτχογίτ,πγατο πε πηαρῚβ Ε- 
1Ἰα ργοσιιηι Βα ίγαγιις οἱ , χα ἢ πλα]τὰ πγΐ- 

αὖ πολὺ γ6}ον.ἢ χαὶ ἔχοις αἰ, ἔφη ὁ Κύρος, εἰ- 

πεῖν δ)οτι; ἐγωγε.λέγε δή. ὅτι τότε μδὼ ἑώρων 
Οις πονες χαὶ τὸς χινδυευες ἀὐθύμες εἰύζες 

φέρον, νι ὃ) ὁραὶ ἀὔδευς τὰ ἀγαϑεὶ σωῷρ9- 

γως Φέρονζας. δοκᾷ δὲ μοι,ὦ Καὶ ὑρε,χαλεπώτε- 

ον ἐῃ ἀὐρᾷν αὐδρα, τειγαιϑοὺ καλαῖς φέροιζαᾳ, 

ἡ τὰ καχα ζὰ κδὺ γὸ ὑξραν τοῖς πολλοῖς, ταὶ δὲ 

σωφροσεούην τοῖς πεῖσιν ἐμιποι4. ὁ ὁ Καὶ ύρος εἷ- 
.»" 1 Ἵ 2 οχ 

σεν ηκϑσσεις, ὦ Υζαασα, Γωζρύς Ὁ ῥηκα;ναὶ 

Ε μὰ δὶ ̓εφη" ἐαὺ πολλὰ ζιαῦτά “ὁ λέγη,πο- 

λὺ μογλόν με φυγαΐδδς μινηφῆξφι λήκεται, ἢ 

εαν ἐκπτωμαΐα, πολλαὶ μοι ̓δπχεδιάκγύη. ἢ μῆν, 
3 ς Ἵ »γχλ . ὖν 

ἐφῆ ο Γωζρυας,πολλὰ γέμοι 98) ζιαῦτα συ. 

᾿ἱ ροουα οἠϊοηάοι, Ργοίεξϊο, ἱπαυΐς αοῦτγ 5. πλπ τα τὶ πππτ πα πο 1Πττετὶς σοπ- . 

γεγφαμ- 



Ἴδωώσω, 

ἐξπφτα 

ἀν Τγόνῆς ὦν ἀν δ λα ἀν. 
γέρφαμυδύα, ὦ ὧν ἐγώ σοι « Φϑοιήσω, δὺ πίω α ὕφματα, αυα ΠΡ Ι ορὸ πἰπυϊάείρο, ἢ ἢ] Ια τὰ 

ϑυγατέξαι μου γειυαῖκοι λαιθανης. τὰ 5 φα- 

“πο καΐα, ἔφη, “25. οἕκ αὐέχεωζ' ἐμ! αι; 

ςἕκ οἷν εἰ ̓ Χρυσαίντᾳ σὕτῳ Ἴδῶς,ἐ » ἐπεὶ χαὶ 

τίω ἑδρὰν σου ὑφύρπασε. ὃ «δὺ δὴ, ἔφηο Κυ- 

ἔ99. ὦ Ὕτςαασω, «δὴ οἱ ἀλλο! ὃ οἱ παροιλες,ζὼ 

ἐμοὶ λέγητε, ὑτὸν τίς ὑμδμ᾽ γαμεῖν Ἐληχφρή- 

σῃ γνωσεοϑ ὅποιος ἴις : κάγώῳ σεευέροϑς ὑμῖν 

ἔσο οι. Χο ὁ Γωζρύας εἶ εἴπεν᾽ ὦ δὲ τις οἰκιδ᾿ ὅναι 

βούληται ϑυγαπέξοι, “τς τίνα, δφλέγῳ; 

“ϑϑςέμε, ἐφπὸ ο 

δῴος εἰμι ζω την τέχνην. «ποίαν: ἔφη ο ̓ Χρυ- 

σανζας. Ὁ γναδναι ὁ ὁ ποιὸς αὐ γαίμος ἐκαζω σων-- 

αρμοσάεοὶ ὁ ο Χρυσωνᾷε: ἔφη 5 λέγε δὴ «σξϑς 

δος αὐνυποίαν τινά μοι γωυάϊκαι οἷφ σεῤναῤ- 

μὸσῷ κρόλιςα. φεῆτον δι, ἔφη, μκιχραν "μι- 

χρὸς γϑὰ Ὁ αὐτὸς εἶ ζω ὃ ̓μεγαιλην: γαμήσᾳας, 

ζω ποῖς βέλη αὐτί ὀρθίου Φιλῆσαι, “σξ95. 

ὀὐθε σε δευσᾷως τὰ κυνάρια. τῶτο μδὺ 

δὴ, ἔφη, ὀρθαῖς ππρννος. κα  ἐα ὁπωφζιομῦ 

Κὐρρενκσὴ δ΄ ὅτὸ, πϑύυ γϑ έφν, Β 

πισατη νΧοιοπη ἀπιχοσγίϑ. ΠΑ ΗΣ Αἱ, 
αἰὰ αὐ 1 πὸ νι οτῖς αἀὐπλίττοτς, μαά Π 

δῃ Οἰιεγίβητα παϊς ἤατα ΠΡ Σ »αυαηάο 
ἰς τἰδι (ἄς πὶ τα ΠῚ (ἀγγίραΐτ, ΕΠ  πτποτο, αἰ ὲ 
Ογτις, ταὶ Ηγ λίρα, ὃς φοτοτὶ ιν αάοΠς, ἢ 
μα αἰ τα ἰῃ ἀϊοδιιουῖτῖς ἡ Φιᾶάο ἀκ5 νοὶ 
νχούοῃι ἀποοῖο πε οι δῇ αιία] πὴ ἃς ἱρίε 
γοὐἱ5 Οροτ ΠῚ ΠαιάταΓΙ5 ΠπΔ, σορ ΠΟΙ ςοτίσ. 
Ετ(οῦτγ 45: Οὐ νοῖο ἱπἀϊσάπάτιπη εὔῖῖ.[η-- 
4εῖτ, α φαῖς ΕΠ Παπὶ ππρτῦ ἄατο ν οἰ Ετί πὴ 
ΠΠπἃ πλΠπ] Πση! σατο, αἷς Ογτγα5. ΝΔη ΠαπῸ 
αὐῖοπλ πρκϑ ΟἉ]]οο. Ὁ απηραῖτς Ομεγίη- 
τ25. (Τσποίςοῃα!, ἰπααῖτ, ατο σοῖο ΠῚ 
οαΐαις ορηρτιατ. τ μεν (ητας: το πὶ 

ΡΕΓΊθΘος ἱπιππογίαίος, αἴτ, σα πο νχο- 
ται ΤΪΠῚ ΡυΠΟΒοιηϊης σοΠσταϊτ ῥα ἂτ- 
Ὀἰτγογῖβ. θυίπηιτι, [Π 4 υ1τ, ραγιαὮγ. πὰπὶ ὃζ 
τα ρᾶταιι5 65. Ουοά ἢ ργαπάοπ ἀτοας, 4 Π- 

214. 

1Τίγε τε πεςεῖῆς ἔποτῖς, γα ἀπμ ιν ἀος {1 συνε 
ΟΑΤΗΥ μὴ ξοττο τεέζατη ΠΝ, νΈ]15.14 νόγο,ἱηα υἷε, κα 

τεξζοαῦστε Ργοιπάοζαί. Ναπλῆς ΠΟ ΩΝ 
αυίάοπη δά (αἸταπάπιπὶ ᾿ἀοη εις (ππ|.1) οἰπ- 
ἀς,αἰτιαὐπχοάμπντθὶ ἤτηα ςΟἀπσογοῦ (Ὁ 
Πα Δ) υἱὰ τα, 4 ΐτ, παίτιπι αἀπποιπὶ μα- 

ὑλτιχός εἰμιε, ἔπτήτα δι, ἔφη, σιαὴ αὖ σοι κ Ο μος. Ορείπης ἰρίταγ Ππὶὰ Πα! ἔογπια σοη- 
ραεσυμφέ ἐθϑι. τοῦ τί [δ᾿ αὐ τῷτο; ὁΤί, ἔφη, 

σὺ γευπόρ εἶ. τόν δίζυ Ὁ σιμιότητα σοφῷ ἴοϑι 

ὅτι ὁ )βυπότης ἀφιςα ποξϑϑανρμόσᾳ. λέγ 

σὺ, ἔφη ὡς χὺ ὸ τω εὖ δεδιφπνηχότι, ὡφκῶρ καὶ χὺ ἐγὼ 

νι, ἀδίφπγος αὐ  σεεναιρμόζοι; γαὶ (αὶ Σ δὲ, ἔφν»ὁ 

Κῦρον δ υϑὺ γῦ μεσῶν γρυπὴ ἡ ἢ γαφὴρ γί 
γοΝ Ἱὃ ̓ἀδείπνων,σιμιή. ἡ) ὁ ᾿ Χρυσανα εξ ἔφη: 

νυχεφσὶ αὐ,κσδϑς ΤΑ λκαν, βασυλήξῃ ις αἢ 

εἰπᾷν ποία τίς συνοίσφ οὐ» ῥΔὺ δὴ. νἷς Κυ- 

σταοττ δάϊοα,. Τα ης αἷς, πη Ζαΐτ, θοῆς σα. - 
Πᾶῖο, “ποτ ἀ πιο τ} 14 πὶ ἐρο {ὩΠ1,ἸΠ σα: 

ΠαῖΔΠῚ ἰΟἸ ΠΑ ΠΊ]ῈΟ σοΠ στοῦ ἡ ἰτὰ ργοίο- 
ἕϊο,αἰς γτι5. πλτ σογπη., 48] ρΙΘΠΠ (6Πτ| 
νοπτοῦ ἡ ππποι5 εἰξ; σοσπατογαηυ, πήτας, Εἑ 
ΟΒεγίμητας : ΟΡίξοτγο το, "ἡ Ζαΐς, ΡοΠΠοπὸ 
ἀΐςετγο, σα {πιο ν χοῦ γερὶ ἔγισίαο τ οὅ- 
ταρίδν Ηεὶς υἱΐμμι ἃς Ογτιῖς αἴας, ὃς αἱτ: 
ααΐδιι5 ππλ0}]} τἀ ςῃτισεις Ἡν παίρας αἰχῖε: 
Ἐφυιϊάξτε, Οὐγιο, πλιτο πιαχ πη ΘΟ ἘεΠςἕ 
οὗ Πποςὶπ πη ο γεσηὸ τιο δάτηΐτοῦ, 14 1|- 

696 ὀξεγὰ ἀσε,"ἃ οἱ ἑὀιδοι ὁμοίως. γμώντων 5 ὦ ὡ- )]ιἃ ο[Ἐὺ αἰτγει5. Ὁ ποά αι ἔγίσταιις ἢ5, 
τῆ Γαπὰ πποιιοῦς ρΟΠΣ. Εεώγτας: “Τα νοέὸ πῦ μα οἰπενὸ Ὕταασας᾽ πολύ γε, ἔφη, κκαλιφα 

πότου σε, ὦ ἡ Κῦρειζυλαΐ τῇ 1 βασιλεία. τίνος; 

ἐφη ὁ Κῦρος. ὅτι δοιύασαι καὶ ψυγοὺςὼ ὠνγμω- 

ζ. παρέχῴν. χα! ὁ Κῦρος εἶπεν Τεπεὶ οἕκ αὖ 

«ρίαιό γε παμπολλϑ, ὥςτέ σοι ζαῶτα εἰ ρ'αζ, 

τ᾽ ἀπαίγγγλδεδαι παρ! ἡ ἢ ἀὐδοχιμὴν βέλᾳ, ὅτι 

ἀσείος εἶ; χα) ζαῦτα υϑὺ δὴ τω διεσκω-αήξτο. 

μϑ ῦτα Τιγφαϑη αϑὼὺ ἐϊξηνεῖκε γευναγκήον 

κόσμιον, ὁ ἐχέλδυσε τῇ γιωναικὶ διᾷναι, ὅτ| α»-- 

δρείως συνεφραί ἀετο τρανό. Αβαράζῳ 2 

λευσῶ ἔκπωμα ῷ 5 ὑρχόυίῳ ὑπταγυδ ἀλλα, 

πολλαὶ καὶ κοι λοὶ ἐδωρησαΐο. σοι ἢ,ἐφη,ὦ Γω- 

ἔρυα, δώσω αὐόδρα, τῇ ϑυγαῦι. σὐροδν ἐμὲ, ἔφη ὁ ο 

Ὑραάαυα»δωσᾷς, ἢ ἵγαι 7ὰ συΐγεμμιαῖα λά- 

πάσῃ Γρϊπλετε5,} ἰπααε, γί Ππαο αὐο το ΕἹΞ 
ἐγ οἰδέτ; αἵᾳ; νὰ 1] γοητίατοϊαν, αρυ αι 
εἴτε ουρίς ἰη οχ ἰπηατίοης, αιοα {15 νγΡα- 
ΠΌΡΕ Πὶς φυϊάἀξ Ἰοοἱβ5ἰητοῦ οος πάρ δατατν 
δοσυηάιμη 1114 (γτιις πλαπ Δ! ταὶ ΠΟ ὈΓΟΠλ 
ΤΊρταηὶ ῬΓΟτα] τ, 46 ΠῚ νίνχοτί ἀαζοῖ, α- ἼΩ τς 

ΕΙΣ 
Πε; χιιοά 6 νυ γΠΠ δῃτηλο ΠΠΠτῖας ΠλΑΥ τὶ σΟ τς κοτε, 
πγος ΓαΠΠετ, Αττάραζο ρος] Δ ΓΕἸΠΏ1; ἀοὐνγε 

Ηγτοδηΐο ΘατΕ1}, ΟἸ1Π} ΑἰΠ15 τα τἴς ἂς ρὰ]- 

οἶτῖς τεθις ἀοπαιῖτ. Γύὰ γοῖο, τ1 ο- 
Ε διγα. ἰηααίς, ΠΙΙα: νἱγαπι ἄλθό. Με ἰσὶ- 

ταῦ ἀαΡ 5, αἷς ΕΗγπαίραβ ντ οτίδιη ἡϊα ὁ- 
Ῥτγα (οτὶρέα φοπίοαιαγ. Ετ Ὄγεις; Νὰπη 
τίδι ππε, ᾿π ας, ἔλοα!ταῖος, αι: Ππτ ΡΞ 
οἷα: ἔουτιηῖς ἀϊσπα: ᾿ξῃηερίοείο, αἷτ, δὲ 
ΤΏΠ]τῸ Ζυϊάοπιι Πα Οὐ σις. ΘἸΙ.ΠῚ ἜΣ 

ζω ἢ χὰ ἔς! σϑιγεφη ὁ Κῦρος, σία ἀξία ἘΦ παι δὺς; νὴ γὴ δὶ ̓ ἐφηγπολλαπῆχασίωνϑ ἃ ὅν) ενμῶΣ 

ἱ Τ4 

"4 

ἢ βίναπιν 
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Ετ νθίπαπι, ἰπιίτ τις ἢὰ5 ἔλα ]τατος Α χαὶ ποῦ, ἔφη ὁ Κῦρφς, ἔς; σοι αὕτη κα ἐὐίαν τὴ 
Παρ ς5) Ηεὶς, αἷτ, ν τα σοηίς αΠ{Ἐ], χαὶ τηΐ-- 
ΠΙ απιίςιις 65. [ἄ νοτο {πῆϊοῖτ πὶ, Πιδῖς6- 
οἷτ (φψοῦτγαϑ : {πατίπιαιε ροτιοξζα ἀοχεία, 
Τα μλίμὶ γτς, αἰτ Ν ἃ ἐαιτάειη δροϊρίο. Ετ 
ΡΓοεπίαπι Ογεις Ἡγιξαίρα ἀεχίγαπὶ αο- 
Ὀγγα ἀςάϊτ, ὃς ἰ5 ἀσσορίτ. Μαϊτα ἀεϊηάς 
πλπογα,, ὃζ εἰσσαητια αιίάειι, Ηγαίρα 
ἀςάϊτ, ιαὲ ριιο]]α: πλίττογετ. (Πυγίδηταπι 
γεγο, ἀπχοτιπ) ἢ], οίσαίατας εἴς. Ετ Αττα- 
Βαζιις: Ργοίθέζο Ουτγα, πυΐτιποη εχ οοάξ 
ΔΌτο Π]Πἱ Ροσι] πη, ὃς (Πεγίδητα ΠλιΠΏι15 
μος ἀςάϊπι. Ατ οπίπι, αἰτ Ογτγας, οτίδπα δὶ Β 
ἄδτατας ἔπι. Ὁ απ 60 ὃ Φαα γα θαυ 6. Αά 
ΔΏΠΌΙ,, Π 4 αΐτ, γι σαι πλπηι. ΤΠ ναὸ ἤστα 
Ρατγαῖο, αἷς ΗἩγΙαίρας, ντ της τοπιριις {Ππ|4 
οχίρεξξατζαγιτη,, πος Ποῖα πῇ ργῖτ5 Οδῖτα- 
Γαπι, οῖα5. ΠΟσ πηοάο τιπι1}}1} σοπταβετ- 
πο Ηηΐς οἱὲ ἱπιροῆτας. Οὐπὶ απτοπιἰρῇ 
πύροτγεητ, οτίαπι Ογτιιβ {πγγοχίτ, ὃζ ες Δ 

" ξΌτος νι ργοίεαχιαταϑ εἴς. Ροβτιάϊς (ο- 
οἷὸβ. 41 ροπτε ίς σομππχογαησ, Πησι]ος 
ἀοπιῖ γα τ, Ἐχοορείϑ 115, Ζα] ἀρ ̓ ρίπιπῃ 
πιαροτς ἀοιηις Πα νοΠ]επτ. Ηἰς δ αρτοσ, ὃ 
α'ἀος ἀςαϊτ ηϊιλ5 οὐ Ππης ΡΟΙἘοΓῚ ΘΟΓΕΠῚ, 

“ - Ρ, τῇ ὶ τ «- 

αἱ τὰπο γοπηδίοτο, ροΠιάεης. Φιπταιτοπις οἰ χϑς ἐδῶχε, χα νει ΕἾ! ἐχοέσιν οἱ τ καίᾳ- 
ῬΙαγίπι εχ Μεαϊς ὃς Ηγτγοδηὶς. σε άςη- 
τί διι5 ΠΊ|τὰ Ιαγσίτας5. Ζαππῃ ρογέθο οι, ντ 
ΠΙ ΒΗ τατ ργα ες ἔτ], τὰ πη ΠΆΠΠ1|τ65 Ζαογογοη- 

γεν ηνὶ- ἴα; ΠῸ 605 ΔΙ Πλπτ. ΗΠ πο πλΠΠἰτἰ θις οτίαμα 
{τς ρεσιηΐα5., υαίσιτησιε ϑαγάίθιις δο- 
ςαρογαζ, ἀ τ δαῖτ: αο ἀδοοπ α 4θ πη π1}}- 
1|ὰ ργαξεξεῖς,, δὲ Δα ραγίγογίριις (5 Ἔχ Πηΐα 
αιςάήδπη, το αἀἰσηΐτατς σα ας Ιαγρίεθα- 
ταγ,σθίογα πἰποίμάς ἀϊαϊ4ς δας. [ λατα επί πι 
Ρατῖε σοσῖα οὐ πο ἄσοοπὶ ΠΜΠ]Π πὶ ργαίο- 
ἔϊο, σοπιηλ πε ἐσ, ν τ ρεγίπάς δοἰρίς αἰ γῖ- 
Βυμ σείη θος, ἴτα ὃζ αἰ ς ἱρῇ αἰ τίδιιογθης. Γ᾿) τυ μυσα αῤγῶν, ἐπέξεψεν αὐζιῖς 
ἈΑς Ῥεοσιπία συ! ςοπὶ σοτογας ἢ 0 εἰς 41-- 
{τίθατα (πητ,ντ ργαβέξας φιπχαε πῃ ργα- 
ἔεξτοϑ πέοτγίογος, πρὶ ράγθῆτεβ, Θχρὶογαῃ- 
ἀοϊπηααίγεγου: ταππ ἀο πη 6 (6χ τα] τις 
Ῥισίοδι, στερατγιῖς (ὰ} (ς μα ΠἸτίθιις αχρίο- 
τατῖσ, ρεοηἶδ5 ν]τἰ πᾶς ρτὸ σατο πγοτῖ- 
το ἀπε δαογαητ. ἄτας πος πηοάο [π{ξἀπὶ 
ψηἰποτῇ ρογίοποπι σοπέδοιειί (πῆς. ἄσςο- 
εὶς αὐτόπη ρθοπη 5 ΠΙίος, ταπς αΠἘγΙ Ρατί5, 
ΡΙουίσας ἀς Ογτο αἰόθαητ: ΝΙ πη γιιτη π.8]-- 
τὰ ρΡοίΠάετ!ρίς, ψαιπὶ τὰ} Πγα]τα οι] 16 
ποίγατη βάστα : 4}1) ἀἰσοθαητ: Οἱ 
1112 πλυΐτα, χυα ροΠΠ ες Ποη ἴ5 ν]]ο πο άο 
(γε πλος οἰξνντ τοπὶ ἔλοαγε να] τε{8 4 πγαΐο- 
τοῦι νοΐ πρτατεπι ἄλη4ο,. ἡπ4Πιροηπάςη- 
ἄο ροζοίριτ. Η 5 ἰογπλοπεϑ, πομλἰ πα ΠῚ 116 
ἄεἰ(ς (δητοητίας, ααππῇ Ογγυ5 αηἰπηαάποῦ- 
τ{Π|πτ; σομποσατζίς ἁπγίςῖς, ὃζ οπη ἰδ ιις 1115, 

Ππο5 ἱπτογο δε αγοο 1, η Πᾶς (ςπτοπιίαπὶ 

πα ίιησε 

ἜΣ ἔφη,ϑποὺ “ἀἦ» χαὶ σὺ καίϑησαι, φίλος ὧν 
ἐμιοί, διρκ μωι, ἔφη ὁΓ ὡξρύας: χαὶ ἀΐθες ἐχ- 
Ἵείνας τίιὸ δδξιαν, δίδου, ἔφη, ὦ Κῦρε" δέχομαι 
Ὑ ΣΡ. χαὶ ὸ Κῦρος λαξωγπ τῷ Ὕξαασου δὲξ,- 
αν, ἔδωκε τῷ Γωξρύα ὁ ἢ ἐδέξατο. εἰκ, ὃ χύ- 
τοῦ πολλὰ ὁ κα λα ἔδωχε δώρῳ ᾧ Ὕκταασα, 
ὅπως τῇ “παιδὶ πέμ 4. Χρυσαντὸμ ὃ ἐφί- 
λησε αδοςα γα χϑίδυος. » ὁ Αρταξαζῶς εἶπε" 
μὰ δὶ ̓ ἐφυ,ὦ Κῦρε, “χ ὁμιοίι γεγουσῶ ἐμοί 
τε Ὁ ἔκπωμα δέδωχας, χαὶ Χρυσαϊα Ὁ δῶ- 
δονιδλλὰ χὸ σοϊ ἔφη, δωσω.ἐπηρέϊο ἐχόνοξ, ΕΒ 

τε; εἰς πϑιαχοςὸν, ἔφη, ἔτος. ὡς ὀμαι υϑιυοιωῶπος, 
ἐφη,ὼ σέκ διποθαναυϑές, ὅτω τὐρασκά ά- 
ᾧ χαὶ τότε ϑὺ δὴ ἅτως ἔληξεν κἡὶ σκζευη. ὄξα. 
γιξα ϑύων σὴ αὐτῶν Τὠξανέςη ὼ ὁ Κύρος, χα σωυεξᾳ- 
ξυμιασφοὔπεμ ων αὐζοιὶ ζχὶ ζὶ θύραις. τῇ σ᾽" 
ὑφεραία ζις ἐλελοισίως συμμαΐχοις “υουδίαὲ 
ἀπέπεμπεν οἰκα δὲ ἑκαίςοις, σιλλὴν ὅσοι αὐτῶν 
οἰκᾷν ἐξώλοντο παρ αὐσττῦ ζυύτοις δ. χώραν χαὶ 

““,]αὌΥ 

μέναντων ζύυτων τότε Ὀὐπόλϑνοι “πλάςοι δ) εἰσὶ 
μἤδων χαὶ ὑρχϑωίων. ζὶς σὴ ὠπιοῦσι δωρυσε- 
μϑμος πολλὰ, χαὶ αἰμέμ)οις ποιησείμδιυος χαὶ 
Ὁῤχονᾷς »χαὶ φςραϊιωζς, ἀπεπέμψατο εἶχ 
σὕτου δὴ διέδωχε ὼ τοῖς Τα: αὐτὸν αἴιω. παρ ἕαυ- 

χαιςζᾳ ̓χοημαΐζα ὅσα οκ (ῷ δξων ἔλαξε, ταὶ Ἄ 
τοῖς "ϑὺ μυφμαρχοις,ὼ τοῖς πϑὶ αὐτὸν ὑπηρέ- 
τοῖς ἐϊξαιρετα ἐδίδου “αδ9ς τί ἀξιαν Τέχα: 
φ΄ῳ, τὰ σὴ, θελα. δὲένᾳ με" καὶ Ὁ μέρος ἐκοίστω δὸυς 

“ ΥΎ , » Αἰ θνέμῳ, ὡςπὴρ αὐτὸς ἐχείνοις διεγφμῆυ."Κ ἐδί δόσαν 5. χαὶ Ἀδεῖ- 
αϑὺ ἄλλα γρύμαΐζᾳ, αβγων Ὁ βχοιζας ζιὶ ὑφ᾽ ὄπω 
ἑαυτῳῖ δοκι κα ζων τὰ ἢ τελευταῖα, οἱ ἐξάδαρ- Ἕ 
χορι, τὸς ὑφ᾽ ἑαυΐοις ἰδιωζᾷς δυχκι κα σαήϊες, ἢ 
κσϑϑς Ὁ ἀξίαν ἑκας ῳ  ἐδίδοξ. καὶ οὕτω πϑμ. “ας ἢ 
πες εἰλήφεσαν Ὁ Ἴ δίχαιον μέρος. ἤ). δὲ εἰς 
λήφεσαν πὰ πύτε δοθέντα, οἱ αϑὺ τίνες ἔλεον “᾿ 
ΤΟΣ τἢ Κύρου Οιάδὲ "ἥπου αὐτὸς γε πολλὰ 
2 «“ ΝιῈ Ἵ , ἜἝ ᾧ 
ἐχή πε γεν ἡδμεκαάςτῳ ζσοῦτα δέδωχενι 
οὗ δὲ τίνες αὐτὴν ἔλεηϑ9 γυποῖα, πτολλ οὶ ἔχᾳ, ἐχ 
ὁ Κύρῳ ζυπος ζ, ὅτος Ἷ ὕλως χονμα ἘΚΤΤῚ τῶ 
δλλαὰ διδοις καλλον ἢ κω μδι ο: δε. αἰ θὰ 
νόμϑυος Ἄ ὁ Κῦρος πότοις ζις Ἄδηϑις χαὶ Ως 

δόξας ὡς εἰξὶ αὑτῷ, σζευέλεξε πῷς φίλους 
τέ, χαὶ τὸς Ἐχιχαιοίοις ἁπόνᾷε, χα! ἔλεξεν 

ὠδὲ" 



ς στ 

᾿ῥϑυα ὡς μη ρα ὅζρε 
“ ν “ » ἢ « ἕν 

εἰστενι δε τα,ἐφη, ὦ ὐδρες, ἀπόντα δὲς 

ἘΡΚΤΟΝ ΤΎῪ ΕΚ ΨΥ ΤΙ, 22} 
ε ; ᾽ ᾽ ͵ ' ΓΝ Ρ ἣΨ ὧδε Ανόρες φίλοι, ἑώρακα ἐδὺ ἡδὴ αὐ,ϑ.9. ἃ Ιοχύύτας οὔ: ΝΠ ἐφαϊἄοπι ποηηυἶος, ἃ- 

ποις, οἱ βούλονται δόχεῖν πλείω κεκ τῆ αϑοι ἢ 

ἔχοισιν, ἐλάυϑεσλώτεροι αὐ οἰουϑρυοι ὅτω φα!- 

νεαϑε" ἐμοὶ δὲ δοχούσιν, ἔφη, οὗτοι ουμπαλιν, 

οὗ βούλονται ,ἐφέλκεαϑα,Ἷ τὸν ΟΡ πολλὼ 

δυχοιῦτα ἔχ, μὴ κατ᾽ ἀξίαν “ὃ ὀισίας φα!- 
γέαϑα! ὠφελοιοῦτα τὸς Φίλους, αὐελά θείαν 

ἔμοιγε δόχεῖ πιά πηφν. εἰσὶ σ᾽ αὖ, ἔφη, οἱ λε- 

ληϑεναι βούλονται ὅσοι οὐ ἔχωσι. πονηοϑὶ δχυ 

χαὶ οὗτοι τοῖς φίλοις ἔμοιγε δυχούσιν φῇ. “[ὰ 

οὃ Ὁ μὴ εἰδέναι τὰ ὄντα, πολλείκις δεουδροι 

οί ἐπαϊγέλλοισιν οἱ φιΐλοι τοῖς ἑταύοοις, δὶ 

ἀπατῶνται. ἀπλεςτίτου δέμοι,ἔφη,δοκᾷ εἰ ; 

ῶ τίω δοωύα μιν φανεραν ποιήσανα οὐκ ζω- 

τῆς ἀγωνίζεαϑαι πδὶ καλοκαγαθίας. κἀγώ 
εν ὦ δος γ) ͵ τ 5» 

δδέυ, ἔφη. βουλοίία! ὑμῖν, σα μδρ οἷον τ᾽ δοίν 
-“ ον ΟΣ - « ΩΝ 

᾿ ἰδεῖν τὴν ἐμοὶ ὄντων δὲὶῖ ζα), ὅσαι δὲ μιῇ οἷον τε 
ϑίαν, " " ἜΝ λ σιν 

ἰδεῖν, διηγήσακοϑε ζωντα εἴἰπτων, τὰ μὃν ἐδὲί- 
͵ ᾿ ᾿ ͵ δι. ! 

κγυε πολλα, ΤῈ χα και λα κτημαΐζῳ, τὰ ὃ κεί- 
ΑΝ,, τ - Π ἘΔ] 

η) ἰδὲιν, δι γει το τέλος ὃ 

͵] « -“ ᾽κἡ “ 3 ΟΝ ἡὼ » λε 

ὑμιας Οσοϊὲν μασῦλλον ἐμίϑι ἡ γειοϑτα Ἢ Καὶ ὑμε- 

τοί, υΪ οχ ἹΠ  πγατί ν ΘΠ] οητ, ρΙαγα ροη]άο- 
το, “απ Πα σογοηττοὶρία: Ζαοα πος ποία 
ξαταγιπγ αΥ  τγαγοηταν., ντ πάρος ΠΠσ γα ο 9 
νι ἀογότατ, ν' αγιαπ11}}} νοσσέγο τὶ ν] ἄθη- 
ταῦ ἴῃ ράττοτη ἸΠ{ξίτιιτο πο σοῃτγαγ ἅ. ΝΑ ΠῚ 
Θαη1, Φαΐ πλαΐτα ροΠηάοτο ογοάαταν Πῦ ρτὸ 
τατίοης ἔλουτατιιηὴ ἀΠἸοἷ5 ρα] ΠῚ σΟΠΊΠΊΟ- 
ἄατο; ἃ γεγο τ] π| ποῖαπῃ {ΠΡ γα] ταῖς [τ- 
τοσαζα νἹἄδτατ, ἃ σις 411} 4ιαητα πὶ ΡοίΠ- 

ἀσαητ,σοῖογος ἱσπογατο νοΐ πητ: 4] ἃς ἱρῇ, 
ταοο ἱπάίοϊο.. πιαῖς ἦς αὶ οῖς ΠΟΘ ΏΓΕΓ, 
ΒΝ αἰἴ4 ξασυ]ταῖες δου πὶ ὁ ΠΟΥΔΠΓΙΙΓ, 
(ρὲ ἁθλὶοὶ οσθητοβ αἰ Ροϊόπδο (ο4α- 
[ες Ποίος ποῦ δάρο]δης, (ς4 ἀδοιρίπητατγ, 
Τά τ 1ῃ1 ΠΠΊρ᾿ οἰ ἤππαὶ ν᾽ ἀοταγ Ποπλίηἰς εἰς 

ίς, ντ οἰξεπίι5 ἔοι] αι] 0115 [Π|5, ΡΥ Ὸ σά Πὶ 
τατίοθε δεπίσηιτατίς ἰλιἀδ ΠῚ ραταγὸ οοη- 
τοηἄατ. Ὁ παπιο τοι ὃς ἰρίς ἰη οἰ ἔγατε νο- 
δὶ νοϊο, φιαίο τη π6 ἔδουταῖος πηθδϑ ν]- 
ἀοτε!σεφυδζ α1145 ν οτος ΠΟ ]ἰΙσοῖ,ολς οὐα- 
τίοπο νος Οχροπαίη, Πα ]ο΄ππτι15,4 115 
αυίάεηι ορο5,8ζ ἡχείτας, ὃς ἰππρη 65, ες σῦς 
τοί ταθαι; αἶα νοῦ ἧς σοϊοοαζας, νξ οοη- 
(ρίοἱ ποῦ ροΐίοπι, σοπιπποπηογαθαῖ. Τ λπι- 
ἄτι ἀϊχίτ: Ηας ομληΐα νῸ5 ΠΟἢ ΤᾺ πηοᾶ, 
πατινοἴτεα ἀπισοσο σοπιοηϊε. ᾿Ν πιο ]- 

φκχλ Ν "ἡ " 2 Γφ 3729) « Α ξ Ρ ᾿ 

τεξϑι. ἐγώ ὙΣ ἐφη, ζμυτα ἀρϑξϑίζω, ἐὐον ἄσπιοα οοΠ ἶσο, πο ντ ἰρίς ΑΔ πηάπὴ, πος 
“πως αὐτὸς καΐζο δαιπϑιοήσω, οὔθ᾿ ὅπως αὐτὸς νῖ ἀοτείεπάο ἱπιμλ ππ.π}, το ἃ της 411- 

ἄστη βοτ πὸ ροῆοι: (ς ραγείμα νι Παίσδαμη, Ἵ Ἔν 2 ΝΟΣ ͵ ᾽ 5». -Ἅ 

καζοτοίνω (οὐ 7) αὐ δεωυα! μιζιυ) δὰ ο- ΓΚ : 
δ Ἄ Αἱ δε 404 ΑΠ]σαὶ ν οἰξγιιπη, Φουἷς το ροτο ρος 

[) 33 5 Ε τῇ Γ 
τω χ τ ὃς ψό, ὑμδῇ τα ᾿ ἀν γον οἰαταπι αἰ αιοα ἔλοίπιιδ οἀξτί, ᾿αγσίαι; ρατ: 
δόναι χα! οπτως ζω τίς ὁμδυτπινος οὐδειοϑτηγο- τηχντῇ 4815 νοίταπὶ Οσεγο ίς ΔΙ ΌΔΤα δτ- 

᾽ ͵ ἘΣ ὙΠ ΗΒ ὶ ξ : 
μίση ,σϑ9ς ἐμὲ ἐλθὼν λαζη, οὗ οὐ αὐδεὴς Ὀίτγοταν, αὐ πιο νοηίαι, ἃς φιϊαυϊ ἔοττα 

, ἤξύϑ., ρδασαι ἜΚΓΟΟΥ σὰ εν ᾿ - ρθε Ὁ ΡΥ τ τοΐγόμη ὧν χαὶ (αὗτα μδὺ οὕτως ἐλέχθη ἡνΐ- ἀεπάογαῦ » Δροί ρίας. Πα οἴη ἤπιπο πησάϊιπι 
ΥΝ πκὺς ἘΣ ἐΠ ν΄. αἰξεαίποτο, Ὁ απππν ατοπι τος τὰ Βασυὶοπα 

χα δὲ ἡδὴ αὐτῶ ἐδύχει κα λ ςΕχὰν τὰ ο βα- 
τὺ ἀκ; ΝΣ Ὁ “οπἐξίτατας οχξππαγοῦ, νε οτίαπι πες 4- 

ὑλῶνι, ὡς χα Ὁαιοο μειν, σζευέσκόυα ( ἐτὸ εἴς ροΠεῖ: αἰτοῦ Ρογπσιπι (δ ραγαθαῖοῦ- 
ἊΨ , Δ δ άδο ΨΚῇ ' Ἐπ ρ Ἶ 

τίω εἰς περσὰς τΌρείαν, χα! τοις ἀλλοῖς παρ- πυαίαπέο, ἰ4οπ1η; σοτουῖς ἱπιρογαθατ. ΡοΙ- 

ἡγήλεν. ἐπεὶ δὲ ονόμισεν ἱχϑμὼ ἔχήν ὧν ἀε- Φαηυᾶ (ἀπέκοτυπι ἩΝΕΙ͂ς ἢ Ραταγοῖ, 48: 
͵ ΑΞ ͵ ι5 ΠῸΙ Γογς οχη πα ρθας, Παυγίοη 

τὸ δεήσεοαϑαι » οὕτω δὴ αὐεζβύγνυε, διηγησο- θυξορΡ » Ῥαθγιοηῦ 
: ΤΑ β Ὅν ,,».» πιοῦίτ. Νὸς αὔἴοπὶ ὅς ἤαο ςΟΠλοιπογαζ 

φυλυςῦλι :- ΤῊΝ ] 
᾿πλύηλος μέθαι δὲ καὶ ζα τα, ὡς Ἷ πολις ςολος ὧν, 4.) (απλας,, αδητιιπι (ΟΠ σοῖς ἀσπηοπ ἴῃ ἀθρο- 

! ᾿ ! Ν ] 3 τς 2 ὃ Ν 
τάκτως μϑὺ καϊεσκευαζετο,ν, παλιν αγέσκευ- πρῃάϊς ἱπηρε αἰ πϑητί5,]πδπ θόηο (δ ογ - 

τς ἀξετ,κα)εχωοίζετοῦ ταχὺ, πα δέοιτο. ὁποῦ Ὦς τ ἀρ αλει: φΟΠΙσογοῖ, οἷος 
ΠΥ Ἢ "κα λ ν Δ κᾺ ἼΓΟΥΙ σΊΟΟΟ {|τρῖοε, 411 5 
γὃ αὐ φραζοπεδοῦη) βασιλάξ, σκηναὶ ϑρδὴ τἰτέταὰς {πο {6 Ιο . 400 ποοςδ 
αν, τ ΠΥ 14 ἢ εταῖ. 'Ναπιν Ὀἰσιπιη; οαίεγα γαχ Βαδεε, [δὲ 

πε α μρι ασμιες φραιθοθςν Οαμπ65 1ΠΠ|, 411 οἰγοῦ γοσοηιν ΓΔ ηταῦ, {0 
χα ϑέρφις χα! χήμϑιος, ἀ θες 8 τῦτο σνομεζε τοητογὶῖς τὰπ αἴξαϊο, αιιαπη ΠΙοπης, ΠῚ ΠΠ]Πτᾶτι 

Κύρος, ἄσδϑς ἕω βλέπουσαν ἵςααϑαι τίου ἘΞ Ἐπ {λεία ιυίάοπη ἰρίς Ογεὰς πος ΠΠΊταῖτ, 
νὶ τοπτοσίτη} τα Προγοταγ, το (ΟἹ πὶ οσί- 

οἤτοπὶ ἐροξξαγοι. [)οῖπάς ρεϊππιτη,] λητο ἜΑ κΩν 
τ᾿ Ελτ ἘΝ τρ, ἐμὴν ΟΧ ᾿ἰπζογπα!ο ἃ ταδεγπαςιο τορίο αὔεῆς ΑΕ δὰ 

σιλικῆς σκηνῆς ἔπειτα σιΐο ποιοῖς »ϑ γώξφον (γι. Π ταπὶ τοητουία ἀςβόγοης » ὈΓΠΙΠδυτ, οαείοπί σα 
ἐπεδάξε τίω δοΐξιαν, ὁψοποιοῖς ὃ Υ̓ αριφεραν, Ῥοίξ πος ἰοοιιπι ἀοχεγιηι ἰἴς, αΐδιις εἰς πμμάνομαι 
ἔςς τηδη δῖα ραηὶς σομΠοίππαϊ οαγα., ἀἀπρηδιτ; ιΐριι5 οὐ ΟΊ ογιιπι, Πα ΜΗ τιιηι: ο- 

ἡ 9} 2, Ζ »Ἥ δλ , φνὶ 

σκηνζου" ἔπειτα ἐταζε θρτον μῶν ποσὸν δὲι 
᾿ δ Ἃ 7: ο 

'Σσολιπονζας σκηνοιῦ τὸς δορυφόροις βα- 
Ογνα ον: 

-- ἐν τ οι. 
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αυῖς ἰτοπὶ ἀοχεγαπι, ΠῊ ΠΈγπα ἱαΠλ Πτ5 σΟ- Α ὕχαοις ἢ πίω δυξια),κ πσοζυγίοις ὃ Ος δηϊίοιᾷ 

τετίς. Εταῆῖ ἤς ετίαπι ἀἰπιπέϊα σοτογα νῖ 

Πα η; Ππατιοπεῖη {41} τ πιδηπιγα, τ πὶ 

Ἰοςο ποίεε Οὐ νετο ναία σοΟΙΠσαητ, 1 

μος ναία 111 σοπιροπίς. πογίιπη 1Ρῇ δάι- 

σπατιις ΕἰἘ νήτι5; 4ς ταγίπη 411] ἐπ ΘΠτ15 Θὰ 

ἱπηροππῆτ. Ὁ πὸ ἔτ, γε ππλ] οπηπε5 ἱπηρο- 

ἀϊπιοητογαηι γεξξογος δή εὰ γοπίδηζ, α]- 

διις γε πε πάϊς ἰρῆ ππτ ἀςἤίπατὶ; ὅς ππλα] 

414; (ιἴ5 ᾿ππτοπτίς (πα ἱτηροπαῖ. [τα τοπι- 

τς ΣΦ, νηϊ ταρεγπασαίο, ὃς οπχηῖθιις το ]- 

Ιοπἀ1ς. (τ οἰτ. Εδάοτη οἰΕἰπιροάϊίπιοτα ἀο- 

Ροποπάϊ γατίο. Ρεώτογοα Πη σα] 15 εἰ πιρο- 

τατιιηγ, αὶ ἔχοοτο ἀοθοδης, νε οπηπία πο- 

οοἰἴαλεῖα ραγοπειγ ορροστιηο. [ἀοίτοο τοπυ- 

Ριι5 [ἄστη ὃς νηὶ ρασγτί, ὃς ουηῖριι5,. ἢ ἐὰ ρᾶ- 
ταῦ {π᾿ ῖτ. τα; ντὶ ἔπππ|5 ογαῖ Ιοςιι5 Πγϊ- 
πιΠεῖς παῖς πεςοοίλεϊα σαγαητείθιι5,Πο ὃς ἂς 
πατί ΓΠΠΙτας ἴῃ πιοτατίοης σα γογῇ ΙΟΟΙ1ΠῈ 
1Πππὶ μα ροθαητ, Ζυϊ ἀὐπταάταγς σα 1115 ἀρτι5 
οἴδοτ, ὃς σαῖς ἐἤετῖς, πούδηῖ; αάσοσαο νηϊ- 
πογῇ οαπι Πς οσοιραῦδητ,ντ πη Πἰπης ἀ6 60 
Δλ Ι βοτοης. ΝΊ πηγῇ ἀγἰτγαθαταγ (γτι5, 
δτίδπι ἰῃ ἔπ] ργαο αγιιπι οἵα {πα τιπὶ 
ΟΠ] οσατιοηϊς ἀρῖαΣ, φιαπάοσιυάοηι πος 
τηοάο,Π αἰϊηιατα παῖς ἔοστε τη ἴσοτῖ, ρίαηῖι 
οἴτίηπο το ἀοθθατ, ντ ἐαπὶ{{ππηατ:(ς  πλ1}- 
ἴο ριΠοΠτίας Ἔχ [ἰπγαατ ας, Πα ΠΙταγος τγῖ- 
Βιις αρῖᾳ σο]]οσατίοης ἀ γί θα], χα πη νέα 
τεγαπι ΒΟ] ΠἸρατῖ! σιαῆτο πιασὶς {πίττα (ππτ 
ὈΡΡοΙΓαΠ τατο5 οσσαποπιιτη, τάῆτο ρ]ιι5 αὖ 

τὶς ἀο]ΠΠΠ ἡ πάταγ, 4] ταΓά τς ἴῃ 115 (ς σογιιητ. 
Ῥεγη]ος γοῖο, 4{| πιαταγε δάίιης, δα Πογὶ 
νἱάοθας, πα: δ 6 Π]ΠἸοἷς ἴπ τορι ααδητίαῖς5 
Ρτοτὶ) Πης. Ηας σφι! ἔαῖτ, οατ ἀρταΣ Παα15 
σο]]οσατίοηΐς ρου τ !οίμς εἤτε. ἂς ρτί- 
ταῖς Ζαϊ απ ἰρίς σαἰξγογιιπηι ἴῃ πηραῖο (δ 
φοΙ]οσαθας, πο ά ἰς Ιοσιι5 εἴἴδτ φααπητηιι- Ὁ ξᾳ γινόνϑρα. ον ὧς πολεμιχοῖς. 
πἰΠΠπις. 1εϊπάς οἰτγοιπι (6 Πα ΙΠΊΠηος 
αυοίαας, Ποῖ ἃζ αἰτας σοπίποπογαῖ, παδο- 
Ῥαταῖαις Ποτγαῆι ἴῃ δ τα ΡΓΟΧΙΠῚΪ τ Πἢ 

Θααυίτος, ταὶ σαγγι πὶ ἀπέζογος ογδητ. Ετο- 
«- . . ! ΕΣ ͵ 3 , 3 » 

τΐπῃ ατἰτγαθαταν Ηἰς Ιοοο ταῖο εἴτε οριις, αυτής τῆς χώξοφις ἐΕχυρωτατης οὐσης" ἔστει-- ὦ 
Παοα ἰταῖη οαίξεῖς ἀσαητ, ν τ ᾺΓΠῚ15 1115, 41-- 
Ρυς πη Ποίξοπι ρυρηδης, ἐχρεάϊτο ντὶ ΠΟῃ 

Ροΐπηι; ἰςα Ιοησοτειηροτο δα ΔΙΠΛΔΠ ΠῚ 
(ς ἱπάϊσοαητ,Π αὐ άεπη τη τοῦ οἴτοστς ἰπ ἀ- 
οἰθπγ θα νο ας. Ρατῖς νογο τα Ἰρήππι5, [ΠῚ 
ἐααίταπη ἀοχεγα ὃς [απ σοτγαζογαπη ΙΟστΙς 

πίω ἀδαςξεροίν.χαὶ τάλλα ὃ διεϊετακίο, ὡςϊε εἰ- 

ένα όσον οέω ολ τῆ ἠρι εν ἐγ μίναλοΣ 
“πῳ. ὁτὸμ δ α)ασκθυαζωνται »σχευτί ϑησι »ϑὺ 

ἕκαςος σκάυν, οἷςτῷ» τέτακται γ,ο οϑαι ̓ α᾽α- 

τίθενται δ᾽, αὖ ἄλλοι χὶ ζαᾳ “ἰσὐοζύγια. ὦ 

ἅμα μϑὺ πόρτες ἔρχονται οἱ σκάαγως οὶ χε 
᾿ ͵] 7) « ᾽ 3 

τὰ τεΐζᾳγμένα αγάν,ἄ κα δὲ πλύτες Ἷ αγατί- ἔβδηπϑίαν 
5 ἐδ ! ᾽ λ τς “ «, Ἱ 

θξασιν ὅγε ζῳ, ἑαυτῷ ἕχαιςος. οὕτω δὴ ὁ αὐτὸς 
ΙΝ » "»"νν “»" λν ͵ --ὦα' 

2,ϑονος ιρκφ μιᾷ τε σκζευη χα πάσοιης αϑηρῆ- 

Β αζι ὡσαύτως οὕτως ἔχ ὦ πἰθὶ καζοσκευῆς. 

καὶ αὖξε τῷ πεποιῆαϑα δὲ (αὶ ξχττηδ4α πϑώ- 
ζᾳ οὐ χαιρῷ, ὡσοιύτως ΔΙ ο τέτακται ἐκάτςοις 

᾿ , ὩΣ Ἐν ΐ 

ζῳ, ποιηπέα. χαὶ ἰὰ τϑτοο αὐτὸς “γγρόνος τρ- 
δὲ ἢ ͵ ΔΈ ΣΟ “ τε ερΣ ᾿ 

κα ἐγ! ΤΈ μερᾷ χα! πῶσι πεποίηοϑαι!. ὡς τῇ» δὰ 
« λ Χ,) ͵ ' “ 

οἱ δὶ ζᾳ ὄχιτηδέα ϑεροίπογ]ες χώδαν εἰγθγ 
λ ε « ς 

τίου ασδοοήχουσαν ἕκαςοι, οὕτω χαὶ οἱ ὁπλο- 
͵ ᾽ Ε -“ 

Φορφι αὐτῶ οὐ τῇ φραΐοπεδοί σφ χώξφαν πὲ 
ὋΣ τὴν - ε Ἵ ξὰ ἢ ᾿ ’ λ 
εἴχον πίω πὴ οσηλίσά ἐκαις-ἡ δχιτηδείαν, καὶ 
" ς ἴΑΣ; 9): ; ᾽ 3 

ἥδεσαν ζιυτίω, ὁποῖα, ζεῦ, χαὶ εἰς αὐα μιφισξη- 

( τηζνπόμτες κα εγωφίζοντο. καλὸν μϑὺ ὟΝ 

ἡγεῖτο ὁ Καὶ ἦρος χαὶ οὐ οἰκία. ἐὴ ὀχιτηδοί μα 

τίω Ἴ 4 ϑημοσεεύζω. ὅτὸμ ὙΣΡ τις ζυ δέη- 

ται. δῆλον ὅθ1γ ὅπου δ ἐλθῦγτα λα(ζφν. “πολὺ 

δὲέτι καίλλιον ονγομεζε τίω τὰ φρατιωϊμκῶν 

φυλαΐν 4 ϑυμοσεοώζω ἼΣ ὅσῳ πε ὀξύτεροι 

οἱ χα)ροὶ ΤῊ εἰς ζὰ ππολεμικὰ εούσεων, καὶ 
μείζω τὰ σφάλμαΐζᾳ ὌπΟ ΤῊ υςεθαζοντων 

οὐ αὐξις, πὸ δὲ ΤῊ] οὖν χαιρῷ πο δαγινομέ- 

γων πλείςου ἀξια [ὗτα ἈΚ κτή καΐζαᾳ, ὅ5ι- 

5- ὯΝ 5 , τῇ ͵ 3.9: ὦ τὰ δζευ χα ἐπεμέλετο ζαώτης τῆς 4 .ϑημο- 
σεεύης μκίλιςαιυ αὐτὸς υϑὺ δὴ ποϑῶτος ἑαυ- 

,ὕ Ὁ «ε 

τὸν οἡ μέσῳ κα πετίοτο τὸ φραΐοπεδου, ως 

᾿ Ν ͵ ς Η 

ζᾳ δὲ τὲς μϑὺ πιςοτάτοις Ε ὡςαν εἰωθῳ, σε- 
9 6Θ ᾿Ὶ ῷ ͵ Ἄν ἊΣ [4 3 ͵7 

Ει ἑαυτὸν Εἰ γε; Οὐτων ἢ ον» κύχλῳ ἐηγθμϑύους 
ε ͵ Ἄρα τ Ν ες " 

ἥπώεας τ' εἶχε χα! “ριατηλοίᾷς. χα ὙΣΡ̓ 
͵ » ὍΣΣ ὦ αν τὸ ξ 

Ούτοις εχύδοις οϑομεζε χώρας δὲιαθαι ; τί 
δ ͵ «“ ᾿ 

στῶ οἷς μμοιηθνται ὅστλοις Θαεϊὲν πσϑϑχάοον 

γαῖ; (ἀστττα ΓΙ Οὐ τὰ πη ΔῃτΟ, Π112ΠῈ ροίει- Ἑ ἔχοντες ζυ τῶν ςραΐζοπεδ' 4 ονται λλώ ΣΝ ᾿ ὡ 
Ρίυμη, ὃὲ ροίξ εηιῖτος. (αγαιις5 ἀΓΠΊΑταΓΩΣ 
ΤΑΙ] το 5, ὃς αα] ογατος ραυτηδίαο πηαίογοβ σο- 
Παδαητ, ἴῃ ἀπιδίτα Πποτγιιπη οπηηῖππη παρο- 
Ῥαττπίξαγ πλατὶ ; νι ἢ ποςοῆς οἴει οτος 

λούδη φόνου δέονται εἰς τίου ὠξοπλισιν, εἰ μέλ- 

λοίσι χουσίκίθς Ἵἐξοίσᾳν. εὖ δχξιᾷ δὲ καὶ οὖν ὑξιν 

ἀδαφερφι αετο τε χαὶ Τὴ. ἵπσεων πελζοιςαϊς 

χύεᾳ μὐ τοξονῦδμ Ὁ) αὖ χώφοι ἡ ππεόαϑεν ἀὦ καὶ ὕπιοϑεν αὐτετεχαὴ τὐμύπαίων. ὁπλίζας ὃ,ὺ 
3: Ὁ} 

τς ́ ὰ μεγάλα 
͵ὕ ͵ ΜΝ “ἶ « Ν᾿ ὦ ᾽ 

γέρρα ἐχονζαφ,κύχλῳ πόρτῶν εἰχέν,ω ς“πὴρ τήχος, ὁγτῶς εἰ δέοι τὶ ο)ὐσκάυα- 

ζεϑαι 

σιν 

. 
ΜΠ 

εὐϑημρ-. μ" 
σμυίω, 

ν 
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ΕΣ ΤΊ ΟΣ ΚΑ ΤΣ ΈΈΤΕ ΤΕ Ν ᾧ Μη: 5272 

ἕεαζ Θιὶ ἑπωέας,οἱ μονμμωταΐοι χσξϑροϑεν - ΡΟΪαΣ Ραγαῦ, ΠΙαΧΙΏ1Ο [᾿δτατ!) πα Πἶτες ΔΠ- 

Ἰρπαρλδρνιώις ἀσφαλῆ τίου καιϑύφελίσιν τῷ ἰρίος οἰΐδφησ, τυσζαπηηιο ἐρατίπηη οἷς δά 

Ξ ἀὐητα σαρίοηα ρεςογοητ, Ετ αιιοπγαάπγος 
᾽ , 5 ω 4 ψ Ἐγ Ρ ἦ Ῥ αἱ 

ἐκαϑευδὸν 5. αὐτῳΐον τοίξᾳ ὡς ,εἷρ οἱ ὁπλῖται, μη) σταιιδ ἀΥΠΊαΓΓας ΠΠΠΠ τος, Πς ἃζ σοτγατὶ 
« Ἄ λ ᾿ ἀψε: , ψ ΟΣ π᾿ - ἃ Ἔ 

οὕτω ὃ χα! οἱ πελζοιςαι χα οἱ τοξότωι , πῶς ὃς (ἀρίτταγῖ) (Οπηπιιπὶ ἱπ|Ἐγπξεὶ σαρίεθαπι; 
Ὁ πὸς ͵ « ἀν ς Ὁ ς δ - Σ 

δὼ ὑοκ ΤῊ] γυκτῶν, εἰ Ἴ δέοι τι, ὦ ς“πῇρ χα οἱ ὁ-- ντποέξιι {χυϊᾷ νας ροίφοτοι, Ρουπάθαο 
͵ -, “ἷὰ τ τ» Ἂν ᾿ Ϊ σανά- ΤᾺ ταὶ παρεσκδυασμένοι εἰσὶ πτωϊφν “ἃ εἰς χεῖς δ τδυυς ΑΛ ΠΛ Δ τυΙΓΩΣ ΤΑΠΙτοΣ ραγατὶ {τητ δά ἔο- 

ταῦ τὸς ᾿ς τς ΑβΑΧ ΘΗΝ ΣΉΘΝΝΝ Ἱ ε τἰοηἄο5 οο5. 4 σοπηπίπις ᾿ηπαάαηϊ, ἢς 
6: ο ο οἱ αὐχο ΓΕΑ ἘΣΣῚ ᾿ 
ΝΠ τ θυ καρ δες ἃ (ἈσἸττατὶ) ὃς του! ζογος ργὸ σταὶς ἀτηλα- 
ὁτορ πῆγες παρϑείοιεν ἐξ ἑτοίμου αὐχϑντίζοιεν αὶ τὸς τῃγαὶ ΠΆΠΠΕ π15., ἢ. αὶ Ποίξος φοοοάοίοητ, 

͵ ᾿ "ς ΄ ὑν ἘΠ Ν ΤῸ γ ϑλδιν ᾿ ᾿ μεθ ς 

ξάσοιεν αἰ τ οπλιτῶν. εἰχον Ὁ ἡ σήμκεια, φτογηζθ {ἀϑ τες. ὃς ἸΔΟ} 15 {|5 νΓΟΓΟΉ ΙΓ. 
͵ τ Ε, Ω ᾽ λον “» ΟΣ “σΩ, ͵ -οἷρ Ϊ πϑύτες οἱ τοβχούϊες (χὶ Σ σκηναῖς. οἱ ὃ ὑπη- Ῥέχτεγθα οοτγῖα ατιράατι ἤσῃα Ρυαίοξϊ ο- 

, τπο5 δά γα σογηδομα παρε θαης, ἃ ἀραγίτο- 
τες γοῖο. Ποἢ αἰτοῦ, ἂς ἢ νει ας 11. αϊΐ οὗλις Ἵ Υ Ὁ] ͵ ᾿ ) ὼ ᾽ 74 

δὺ ὁ Τὴν πλείςων ὅς οἰκησᾷς, κάώλιςα δὲ Ἰοσογπι ρου {ππτ. οἰ τόσην ἀολος 
5 ἘΠ Α ἧς 5" Ἢν ͵ ἌἸΣΙς 

ὯΟ ἐχιχαιοίων ἕτω ἢ Τὴν ον τοῖς «ρατοσπε- ὩοτΠητ, ὃζ ΘούΠ Ρ ΓΑ [ΟΓΓΙΠ,, 415 ἰΠτο τος 
͵ ͵ χ ς ἢ ἢ ῥ 3 ς ἸΡΌΤΕΘ τατος. δοις ζῳ τεχώρας ΤΣ “Μ ἡγεμώνων ἡπίςαντο ἔπ βόνο  πγΑν ἐσγπ βολῆς Ιοσᾷ 

τσ ἀρ ΘΝ ΑΝ "ἢ 4 ἀπουῃ ποδί τησαϊοταῶν πο πα πο- 
οἱ ἱκυοϑυ ὑπηρέται, χἡ τῷ σημφα ἐγίγϑωσχον ἃ ΠΡ ΘΗΝ ἸΠλ ΠΘΘΘ ΗΘ 
ΣΡ ΈΝΑΝ ΜΝ κσρι ΤΑΠτΪτΑηῈ6 {1 ΑἸ Ἰστπῖπ|5 οροτα γε εσογεῖ, 
ἐκάτςοις ἕυ. ὡς! οτοῦ Φεοίτο 999 οὐκ ἐζ"- ᾿ὰπης 11 που σαςτγοδαητ;ς ἡ νἱλ ατιατη πα 

» ΜΝ ζ ῃ 3 ν, Ὶ Ἕ 4 ς Ω 

ποι, δλλὰ τ΄ στῶν χοοτου τίου εΦ ἐκάσον ἐ.ι- χίπις σοδρεῃάϊατία αὐ γ Πα ΠΟ Πα ΠΟ σα Γ- 
νυ -»Ῥ"« ΕΖ, λ Ρ . - τ 

ὃν. χαὶ “λ] οἱ Ὁ εἰλικρινὴ ἕκατα εἢ) [τὰ φύλα, τεῦαης. Ετααΐα πηριυ]α πατίοπος ἰςοτοτα, 
᾿ "“" "" .“" ἥὸς ἀν ΠῚ Ι 0] ᾿ ΡΣΟΌΘΟΘΕ ϑεπολὺ μόνον ἣν δῆλά ὧ ὁπότε τίς εὐτακίοίη, τοϊπίπιεαμε ἰπτογ (ες οοηξαία οταπτ, πλαΐτο 

ᾷ , Ν δ δὲ “ Θται πγασὶς ραγεῦαδζ, ππις σππ|9 ογάϊπὶς οὔ- 
αὶ εἴτις μιὴ ραιῆοι Ὁ ποϑϑςια Ἤονϑμογιουτω ΒΔΕ ἈΦ’: 

"..-. ΡΝ ΜΕΘ ἀδίς ΤῈ «ἰδἴθλης οἤξε, απ φαοά οἤσι ἱπῃρο Γαι Π|ν 
Ἰληοδ δηεχοντων,"γεῖτο, εἶ τίς 1 ολτθητο γυκτος ἡ ἡ-- “ ῃδ ξχροτότ, Ηος πιο ἢ σοτηραγατὶ οἰΐοπι, 

“ Δ συ Ὁ » σὰ μ ᾿ - ὃ 

μέρας, ὡς αἷρ αὐ εἰς ογεδρων εἰς Ὁ ςρατοπεδὸν ξιπταγαπη δι δἰτγαθατιιγ, ντίϊ ας νο] ποέξι 
Οιἐ χιτϑευδύας ἐμπιτῆφν. χοὶ Ὁ ζακτιχὸν ὃ γε] ητογάϊυ (πος φἀογίγεγατῦ, ἴῃ οαΐξγα {ππὰ, 

το ΡΝ ΡΟ φ4 ͵ ταγπαᾷ ἰπ ἸηΠπ4145. ᾿ποίάοτοι, Α΄ ρεγίταπα 
ει} 5 Ὁ τὸ μιονον ἡγεῖτο, Εἰ τίς Ολοίφνοὴ φόκαγία, 
δ αν αὐτο αὶ εἴἴϊς ἔγαοπάα δοίεὶ ποη 1 ἰο] τὰ οἶς ατὸῖ- 

ὀυπορως δχωύαητο," (δαϑύναι,» ΟὟ κέθοε φεἰς τραρατατ,ντ Ζυῖς Οχτοπάογς ρῃααπραπιξα- 
᾿ “" Ὁ » ““ν» Σ - 

φαλαγῖο « καί αἰφῆσου ἢ ον δύξια; ἢ ἀθισερας, οἷϊεροῆιτ,νεὶ ἀθηίαγο, νοὶ ἀφοούπαη ΡμΑ- 

ἤσπιοϑεν ἐχεφανέντων Τὴν πολεμίων, ὀρθαΐς ἰλησοπυτεάϊσογο,ν εἰ ργουτ]ιοίξος σοπίρο- 
3 ᾽ ως ! 6 Ϊ ψ ῃ ] ΐ Φ - 

, ἀξελίξω: δλλώχαὶ Δ] ϑιααϑὶ ὁπότε δέοι ζαᾳ- ἀλι ἔπεσῖπε ἀοχιγογίασ, πα Ἐγοσγία τη, ἃ γον 

πε ΥΩ Φλ λαν σο, τεξξο οἂπὶ Ἐχριίσατο : (64 οτίαπι ροΙδ 

κτιχϑνηγείτο, χα! Ὁ ἀγα γε Ὁ μέρος ἀχόδ, αἰῆγαποτο, ἀσαπν παρε ῆϊτας ροίξυ]ατ, ρε- 
ἱ “ Ἃ ἊΡ ᾽ Ἂ ἢ ἌΔΌ ΤΟΧ λ ἘΣ Ἢ ᾿ Ἀ- γῃ ζ ᾿ ἥ 

τον ὁποῦ μ(αλίιςα ο») ὠφελεία, ἂν ΕἰΉ, Δ] τίποια δά δοῖςοὶ Πγιεπ ες γατοηο πε ραταθατ; 

ζι χων ἢ, ὅπου φϑοίσοι δέοι πόῤτα ζῳῶτα Ἂ Τδς ρατῖουι αιφηλ! θος εοΐοςο ροποῦο, 480 
“νΩ "» «3 λ 55. [δ λ ΤῊΤΠ ἢ - Δ; 2 ΓΤ ΤΙΤΥ 
χὰ ιαῦτα ζακτικού ὡὐδρὸς ογόμιζεν ἐδ). χαὶ Ρἰαγίπηῦ τ ργοίαταγα; ὃς ἀσσο! ογαγο, 4 πππΠὶ τ ωτωΣ ἡρδξρτ 
᾿ ; ΝΕ νοι. Οραβεί δητοπούτοῖο, ας οπληΐ, ὃς Π]5 {1:: 

πὰ ᾿ πὸν ο ὅ ον μϑῳ ΕΙΣ ᾿ ΣΤῸΝ 
ἐπεμελήτο ζούτων ἠρυη ἐϑαῳ γα] Πα. ραταῦδας εἴας ες νίτι. αὶ Πγαοη[αὲ 

» " ν τὰ ᾿ 3.1 ᾿ ἫΣ - - 
ταις πορείαις «ὐθ9ς Ὁ συμπιπῆον «ει Δ|5.- δοῖοὶ ροτίτιις εἴτε, ἰτἰἀσπγατιο ας ητίατα 

των ἐπορά ετο, οὖν δὲ τῇ φραζοπεδού σά ὡς. Πἰς οπππίδις φἀπίδεδατ. ἈΔς ἰἢ ἱτιποτίθις 
᾿ » Ων Ἂν ᾿ ἜΘ Ἔπτς ΠΕ: 

(ᾳ πολλὰ ὡς αὖ εἴρηται καϊεχωφαζεν. ἐπεὶ δὲ αυίάςπι, ἰοιπρογἀ τ 4, οι ἀροίάοτοτ, ΑΠ: 

ι , , ὙΕΟΝ ν᾿! τογαῖσας Αἰττοῦ 1ΠΕγξεῖς σορης Ροροθαῖ: 
γνη μϑῳ τ τί ΜΗ κζω, δ ε- : ἢ » 

᾿ τἰὐρῷ οἿ γίγνονται ἊΨ : ᾿ ΓΕ ᾿ Γς (δάϊῃ πιετατίοης οαἰξγογαπι ρ στη 16 1]-- 

πῷ ὁ Κῦρος ασϑϑς Κυαϊξαρην. ἐπεὶ 9 "ασα- ἸᾺ αιαπῃ αἰ χίτηιι5, ςοἸ]οσατίομς νιάτα. 

σαν δλλήλοις, ορζτον »ϑὺ δὴδ Κῦρος εἶπε Οὐυπη αὐτο πὶ Ρτορτοάϊεπάο Μεάροτιμ τη, 

πω κυαΐξ αὐ ὅτι οἶκος αὐτῶ ὀΐηρη μϑύος εἴ το ΠΟηῚ ρεταςπίῆθηε, (σις αὦ (γάχϑα 

ΕἸ ἐυλών ΡΕ τρις )ὴΝ ἼΩΝ Ε ΓΟ πὶ αἰιιοττίτ. Οὐππηαις ίς φΟΠΆΡΙΟΧ ΙΑ μ- 

Ὁ ΑΨ ΗΝ 5 5 Ἔχε : ἷ ΧΙ» ᾿ ταοητ, ΡΎΙΠλ1ΠΠ} (γε ὐγαχατὶ αἰχίν, ἀο- 

ἐχεισεελθη, ὡς εἰς οἰκεία, και τοι γεοστο ἜΤτεί τας, ἐμ τὴ ἃς οατίαπι οἱ Βα γ]οης (οἰςέξαπι ςῆς; 
δὲ ἡ ἀλλα δῶρφᾳ ἔδωκεν αὐτωΐ πολλὰ ὦ κοὺ- ντῇ οτἰαπ οο νοηϊγοῖ, ται ποτὰ τη {4 4-- 

λα ὁ δὲ Κυαξαρνης αὗτα μδϑὺ ἐδέξατο,ωρος- τοιτοῖς ροίϊοτ. Ἰεἰηάς πλα ΘΟ 1. ΑἸ 5 ροτ- 
ὙΘΉΣΗ ΕἿΣ ϑυγατέφϑι φέφανόν -3 ΠλΠΪτΙ5 ὃζ ἱπβροϊδυς οἵ! ἀοηδαίσ, Αεςορεῖς 

τ ; ἢ Ὡὶ Πὶς Ογαχαγοϑ ΠπΙΙαπιδή ἰρίτιτι πλἐττί ταῖς οἱ 
χευξιῶ, καὶ ψώλια φέρφυσαν,κα φρετίιον, το Παπὶ ΔΌΓΟΆΤη, ὃς ἈΓΠΆ 45, δ το το, 

᾿ » δὺ') ͵ ε ] “7 

ρέτωι, ὡς τῶρ τὸ ον “ὁ πολέσιν οἷ σωῷρονες ἴσασι Ὁ, 



2218 ΧΈΕΝῸΟΡΨΗ: ΣΕ ΠΝ ΤΥ ΕΥΥΜΕ Ὶ 

ὃς Μεάϊοατα νεϊεεῆι, ααᾶ ας ΓΝ ΒΕ Α χαὶ φολξωὼ μυηϑικζοὼ ὡς δυυνατὸν καιλλίς-δωνὰ 

᾿ ομογείπιατα αὐ ξοξεδατ ας ἀππὶρε! ]α Ογ-. Ὁ οΝ δλι τ εῤεεφαίουὶ ἐὰν ὙΣῊΝ 

ΟΡ ταπι σογόπαγοῖ, Ὁγαχαῦοϑβ αἰτ: Εηυ δ Πᾶς Ἴ δ τονὴν Ἠρ Ἐ ΚΕ κι λην οὐ. 

τκυηαρ ἰρίαπιτιδί, Ογες, γχογοπιτγαάο, χαστῆοα βῆ’ ΠΘΠΙΘῈ ΠΥ ΘΙ ΔΕΙΝΟῚ Τα μ᾽ 

ἤσ.. ρ 4Π1α. ΝΑ ἄξ ρατεγτυιις ρατεῖς πηοὶ Η]Ίαπα τίου γευνα κα, ἐμεζωυ οὖσαν ϑυγοαυτερφε. χα ὁ 

νχοζοπὶ ἀιχίτ, Ζαα τα Παῖι5 65. Αἴχας Παῖς δὸς δὲ πατὴρ ἔγημε τω πῷ ἐμοῦ παΐζος ϑυγα- 
114 εἴ, σαΐτα ριιογίρεπιαπιογο 4 τοπηρος- κέ δι, ἐξ ἧς σὺ ἐδύκ. αὕτη δὲ δξ]ν,ζεὼ σὺ πολ- 
τὶ, Ζιῦ ἀρ πος εἴς, ποτα παυτγγίοῖς δ] δη- ἜΚ Ρ  ἀκνερο Ὁ ̓ ἘΠῚ 

ἀϊεθαγε; φασπηαις ἱητογγοσααζαγα 411- μι λυ ἀκ λύσιν αν ϑβπλζοη ἐρν ἄρ. 

41ο,ουΐπαπι οἵου παρταγα;Ογγοία παρτα- σώ  χαὶ ὅποτε τίς ἐρωτῷη αὐτίωυ, τίνι γα μοῖτο, 

ττι, Γεἰρδάςθαι. ΑΔ ἀο ποπηίης ἀοτίς, Με- ἐλευ οτι Κύρῳ. ὄχεδιδωμι δὲ αὑτὴ ἐγὼ χαὶ 

ἀϊαυα νπὶποτγίαπι; 4απιπὴ Πατᾶ εχ πῆς {πὰ ο- Φερνζωυ, μεηδίαν τίου πᾶσαν" δυσὶ “δὰ μα 

Ἰοπιίοχις ν γΠ Πς ΠᾺΠ]Δ πὶ παρεαπι. Ησςε- Β χ ΒΕ ΟΝ ἐμ ατεναν ΤΟΣ ΤΟΝ 
, ἘΣ Ὁ ἀρρζω πταις γνήσιος. ὁ υϑὺ οὑὐτῶς εἶπεν. ὁ δὲ 

τπι Ογαχατὶς σογθα, οι τείροάοης Οὐχ: ΠΣ πΝΝΝ ἰήδον 

Ἐφυίάοπι, αἷτ, πὶ γαχαγοβ, ὃζ σεῃι5Δῖ- Κ “: ἀπεχρίναζο᾽ Ὁ "ὦ Κυαΐξωρν, τὸ,τε 

ο, ὃ ρα απ, δὲ πιιπογα. 566 ἴῃ ἢϊς εἰδὶ μος ἐπαιναί, αὶ πίω “ππαδα,, χαὶ δωροι᾽ βού- 

Ῥατειίμην ὡς (ΣὨτοητία ρατγίς ἀο Πγαττὶς Δ ςητίγί γος Δοιζαι δὲ, ἔφη, σξεὼ τῇ τῷ παΐδὸς γνῶβιη χαὶ 

πα: το, ΄ο. Ἐπ φυαπηααδηῃ μας τὰ Ογτιις ἀἰξεγοῖ, τὴ τῆς μὐδλς ζω ἌΓ ἐρβα κῷ εδὺ 

ἀαν»αιτῖ- ῬΌΘΙ]α ταηγᾶ οπληϊᾶ ἀοπαθαῖ, συβουπη]ις. ὦ “ς Ὁ ΕΙΣ τα ΤΩΣ 

σιουΐα. σγατα Ογάχατὶ ξαταγα ρυταδαῖ. Αταις ῃἰς “δι Κύροο δος δὲ τῇ παιδὶ πόύτα ἐδὼ- 
ΞΡ ΥΣ - : 3 μ το 45) ᾿ ͵ : 

Ροτγαξεῖς, ἰὴ Ρου δηλ του Γλοιο ας Ὁ ππΠ14; ρήἡσαΐο, ὁπόσα ᾧέτο χα) τῷ Κυαϊξωρᾳ γαρι: 

ἐγως Ρετροπάο Ρογίλγιπι δά πο5 ρος στ, 4.ϑε (τα δὲ ποιήσα:, εἰς πξέσοις ἐποράε- 
ἕ Ϊ 1{Π|Ὶ. Ϊ 1ΓΣ] ε- 2 ναῶν ““ ε 

 αινίαην (ΟΡῚ ΠΣ στιν φοτογαΒ ΓΟ ΖΟ τρίς σαπὶ ἃ ΟΝ (χῚ αἶσῶν ἀοζοὲ ἜΤΗ πορά.δ- 
τάν Τηϊοῖς αἀ νεθοπη σοπτεηάϊτ, ραγτίπι [ςοΠῈ Ἢ ΠΑ. ; 

.Ω- - . - μδὰ [ ἀυτῷ - 
νἱξειπλας αὐ ποῦς, ας νηϊπογία ᾿ογίατα πὶ 3 ΘΟ ΔΥΛΟΥ μὸν κάτελι 
Πδιϊοπὶ ταῖη αὐ (φοτίβοία, αιιαπι δα Ἔρι]45 ᾿ 

. - 2 τὸ ἢ ν 19 Ω , 

(υΠΠσογοητ: ραγεῖπι πη παγα ἔθγεης. 4 Πα] 18 ἐποράσετο, ἱερεῖα »ϑρ ἀΐγων, ὡς πᾶσι πὥρσαις 
: : ΤΕ Ἢ ᾿ , ἢ ΡΝ ΧΩ “ 5 ἔῃ 

Ρατγί, ΠΊΔΓΓΙ, ἀΠΊ Οἱ 5 σοτοτῖς ἀαγὶ ἀξοογοῖ; ὅς ἰχῤραὶ ϑύφν πε χαὶ ἑσιάοϑει " ΠΥ ΓΑ 
4υλ τ παρ γατίθιιδ, ἰοπίοσῖθιι5, α 4 1141}- νυν Ἵ ΥΩ κῷ νὴ τα κῃ 

᾿ ξ ἐστε πατϑα ΤῸ 

Βιις ομλπίθις σοπδηίγοης Ῥγατογοα σππ- ὯΡ ΠΕ ΘΙ δι " ἢ ΟΠ εν γε, τς 

ἃς ἰη Ρεηΐα νἱτὶς ἂο ἔα πιϊπὶς θα Ιατρίερα- κλλοὶς ἀμόνι δὲ ἐῶρέπε ταὶς Ἔργα 6, Χ) 
τα γ, ξυμ ας (ο] εἰ μας οτίαπη τοτηροίξα- 2έῃ εμεΒ Εϑ!θ)λθῆη τοῖς ὁμιοτίμιοις πᾶσιν. ἔδωχε 

τὰ [ : : το ὐρν 

παν ν: προ πος ἀν τρα μὰ ων ραν αν το 
ΑΕ - 

ἀρβεω πἰογίθις, ὃζ 1115 πτασ γα! δὶ}5, ρα πο 5 ιιος γμω τί διδῶσιν, οτὸμ «ἦρ ἀφίκηται βασι- 

ἡ τό τ᾽ 1Π1ς τεγαπη πηαχί πιαιῇ ροτοίξας εἰς, Ογγατα ᾿ τ 
ρεῖμο ἀες δτίατη ἁγοοίπτε, ὃς παης ῃ {ςπτοπείαπη νοῦθα Εύσης τὸς γεραιτέῤους περσῶν, χα! ὥς ϑὥϑριι 

"μαι, Θλριτ: Μοτίτο ερὸνος, Ρεγία, ταις ᾿τἰ 4 τᾺ1) λας, οἵα Τὴ μεγίςτων κύρ οἱ εἰσι. πωρεκά- 
32 - - 

ἢ ἘΡ ΩΝ υυὺ οοπῃρὶςέϊογ ντγοίιεξ: ᾿ χεσε δὲ χαλῈΚ άοόν; χαὶ ἔλεξε ζιωϑς.: ΑΣ 

δὴ ντὶ γὸχ νοδὶς {ππ|,ἷτα τα γτα πη] Ε- ὄρει Δ Ὸ ἘΓΕΣΕΡΙ: ἫΣ ὡν (3: μη 
2 ΡῚ ἽὙΝΝ ᾿ ῬἼας ἐ5. Οπαπηοῦγεπι  1πΠῚ οἱἔ πηθ, τας 5 6 ΡΥ ᾿ 

» ; : πτεροῖς ὑμῶν εἰχοότως ἀὐγοις εἰκμί, ν Κύμ, 
οσἰπιηας αηἰπηδάἀπογτογα νἀ οθόγοχτενας- 6915 ὑμῖν εἰχοτῶς δωγοὺς εἰμκί. μῦν νϑ “ἢ 

᾿ Β - - ᾿ ι Ψ εὐ ΥΝ 

" τα βιταγα, πη πιράϊαπι ργοΐοιτο. Οοά 6: ὙΡΡ βασιλάζω" σὺ δὲ ὦ Κύόρε, «ταἧς ἐμὸς 
" πἰπη δατίποι ργςτοτίτα, νο5 ΟὙταΠῚ ΔΕ Χ ΠἘἸ|5, εἶν δήχαιος δζυ εἰμι, ὁσεὶ ἔυεβσαε. 
: : : : 
ἐχογοίτα τγϑάϊτο., δὃζ πος Εἰϊις ἱπηροζαζογα ἱν» , ΣΉΝ ΤΑ ἈΣἢ , : : ἀμφοτερφις, ζᾷυτα εἰ 1 

" σοηῇἤιταζο. Ογτιιβ ἀτιοῖς πη ΕΓς ἔπη σοΠ5, γελου ἀῤιφοτεξθίς. εἰς Ὁ μέσον λέ 
Β . . . δ ὶ λ Ἷ Ἑ ἿΣ δὰ 

" Ῥτς δά απαπεθις5,ν οὐδ ς φαΐ 6πῃ, Ρεγίᾳ ἃ- γὴν. Ὁ μδυ ὙΣ ταυρελλοντοι, ὑμεῖς μϑυ 
5: ὃ ἃ : σ΄ ͵ δον 

Ρυ Δ οπίπος Ποπηίπες σοἸςγίτατοπι ΠΟΛ Ϊ- Κύρον ηὐξήσατε,ςρώτά κα δόντες, καὶ Ξέ- 
" πὶξ φ)ογίαπηις ρορεγίς, δέ Ποποτεπι ροῦ χοντα ζυτὸὺ αὐτὸν χαΐϊᾳςήσαγτες" Κίωος δὲ 

» Αἰΐλτα νηϊπετγίατη σοποι! δα : ρε πεῖ Εἰς... ͵ ἄητο ΒΟ ύ  Σ 
ρα ΠΟΘΙ ΟΠΟΜΙΙΟΣΡ ΓΕ ἡ ϑύμδιος ζυύτου σεοὺ ϑεοῖς ἀὐκλεεῖς μδὺ ὑ- 
Πῆτος αὐτοπὶ σογιτη, αἱ οἰτι5 Πσηα (αὶ ἘΣ Ο δἢ ἀν δ να ρην ἤει 

» (ὑπτ| ορυ δῖος γε ἀ! ἀἴτ: νυ]ρο τα Π τιπιάς ἐκ 69 ὦ περσαὶ» ον πᾶσιν ἀνιϑεοσοις ἐποιίῆ- 
᾿ Πιρεη ας ὃς νίέξι ρτοίρεχίς. Ουΐη ὃς Ρετ- σεν»οντίμιους οἢ͵ ον τῇ ἀσια, πτσῃ  δὲσυ- 
"(γᾶ Ἔαιυήτάτι ἰπ[ξίτατο βογέβοίτ,ντ οτᾶ !οοά φραϊδυσα δύων «ὐτω πὼς μδὺ ἀδίςοις ἴχαὶ καπιαν ἢ 
» ΤΑ ΣΕ ἀΥ ΤΣ , Μ᾿ ͵ ΕἸ 
Ρίδῃα ὅς φαπαροίετία {1 νἱπα σατο ροΙΠητ. πεπλύτικε, τοῖς πολλοῖς μιοϑὸν χαὶ ξοφξὼ τόϑπα, ἢ 

ἢ ξ ᾿ ᾿ ἢ “ ΄ , ᾿ ΝΣ ; 
παρεσκάψαχεν. σαιχϑν δὲ καταςήσας πέρσων, πεποίηκε πῆρσοι!ς χα, πεδίων ἐξ) μεζρισίαν. 

ΦυψΝ ᾿ λ - ͵ 2 (Ὁ πεν, αὐτὸς δὲ σεεὼ τοῖς φίλοις εἰς τω πολιν 

λάϊς εἰς πέρσας.οἰχ ὃ ζύτου σεευέλεξε Καμ.- 
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ΠΡ ΤΊΘΕΙ 1 ΤῈ ἈΠ’ ὦ 11]. 

κὸ μδὸ δῶ χαὶ λοιπὸν οὕτω γιγνώσκητε, Ἀ,ιλαὰς ἢ ἀείπςοερο αιοάις μᾶς ἰη (δπτοη- ὦ 
πε νὰ ἀγαθων αἰτίοι δλλήδλοις ἔσεαϑε᾽ εἰ τίὰ ρου τογίτἰς πγα] τού ΠῚ Πρ ΠΟΥ ΠΊ]Π6 

2129 

“ ς 

λιν 
δὲὴ σὺ, ὦ Κύρε,ἐπαρϑεὶς ποῆ: παρφύσοις αὔ- 

“εις. Ἐχευχάρησάς χα! πξρσῶν Ἐρχάν ξχι 

πλεονεξία ὡφαΐρ τὰν ἄλλων, ἢ ὑμεῖς, ὦ πὸ- 

λῖπαι, φθονήσαντες ζούτῳ τὴς δευυα μεως,κώ- 

θοπογιῖπι αιέξοτγος ἱπππ!σθι γος οὐίείς. 
δίῃ αὐζοπηνοῖτα, γτο, βέορτοῦ ες ποάο 
Ρτοίρο ας οἰατα δηϊηχο, ότι ης Ρόγῇς πὰ 
Ρέταῖς ταϊ σι] σαρτατίοηο σοπλησαϊ οο- 

παίροτο, τ σοτουίσ; ΝΕ] νῸ5,0 οτος, ροτοίξατὶ τλονος Ω  νς ἐᾷ Ἐν ΠΧ μεῖς ΣΉΝ ἘΜΝ ; τ νυ πειοοίσειος ττον τῆς τἐρχῆς, λα [νυΐα5 ἐπα οΥἸτῖς, τας ἰἀοἴτοο ἱπηρογία πὶ 

ὅτι ἐμποδὼν δλήλοις πολλών καὶ ἀγαβαΐν 
), .- κᾳ,;,» “ ΕἸ ἷ » 

ἔσεοϑε. ὡς δξζυ μιὴ τα γίγνηται, δλα τα- 

γαϑα,, ἐμοὶ δοκεῖ, ἔφυ, δύσανζς ὑμας Χϑινη, 

ΡΠ αθτγορατα τϑγαιόγιεἰδέσογτο (οἴτοῖς, νοίς 
ποτὶ ρίος πλάτιιο ν οδὶς ἰπ πα] εἰς δ ρτςοἷα- 
τἰβ τοις ἕσταγος ἱπιρεάίπιοπιο. Οτίαρτο- 
Ρτοῦνε πα ποθὶς ἤθη ἀσοίάλητ, (ες θομα 

δ ν ͵ ͵ δ “τ Η ᾽ ἘΣ ὉΥΩ εν ΝΗῚ ἢ - χαὶ θεοῖς (χη οτυραυϑῥους σεευϑέαϑαι, σὲ Β ροείιϊς ςοπείησαητιν απ οἰ γα ὶ, ροίξοα- 

μϑὺ, ὦ Κύώρε οζρο τις δχιςρατ θύηται ἢ χώ- 

δα ἴρσιδὲ, ἢ πϑρσῶν νόμοις Δι[φασῶν πει- 

δφται. βοηϑήσᾳν πϑρτὶ «ϑένφ4᾽ ὑμιας δὲ, ὦ πῷ»- 

σα! » ζὼ τις ἢ ρχῆὴς Κύρον Ὀχιχάρη καΐᾳ- 

παύφν," Ἐ ἀφίςαοϑαι τις Τ᾿ ν αἰ ασοχάθλων, 
βονϑισάνκαὶ ὑμῖν ἀὐζις καὶ Κύρῳ καθ᾽ ὁ, Τὶ 

αὖ ἐπα γέλλη. κὸ ἕως μϑὺ αὐ ἐγὼ ζώ, ἐμῇ γί- 

γνηται ἡ οὐ πέρσαις βασιλεία." ὁτὸμ δὲ, ἐγὼ 

τελϑυτησω, δῆλον ὅτι Κύρου, ἐὰν ζῇ. καὶ ὅ- 

τὸν υδὺ ὧν ἀφίκηται εἰς περσὰς, ὁσίως αν υ- 

μῶν ἔχοι τῦτον δυίν ζᾳ ἱεροι “ἷῦρ ὑμῖν, ἼῈ 

-- εεοῦ ἐγὼ ϑύω᾽ ὅτον σὴ οὗ ἐκδυμος ἤ, κφ- 

λαΐς αὐ οἴκοι ὑμῖν ἐχῴ, εἰ ἐκ, τῷ ἥμοις ὃς αὖ 

δόκη ὑμὴν ἀραςος ἢ ΦΞτὰ αὐ κων τἰπο- 

τελοίη: ζιῶτα εἰπόντος Καμίύσου, σεευέδὸ- 

ξε Κύρῳ τε καὶ τοῖς -πξ»σῶν τέλεσι᾽ καὶ σεεω- 

ϑέυβυοοι τα τῦτε, καὶ ϑποις ἔχιμδοτυρα- 
Ξρξς Ἢ 

μϑυοι, οὕτω καὶ νειοῦ ἔτι Δἰφνδύοισι πϑιοιώ- 
λ 3 ͵ 

πες σῷ 9: δλλήδλοις περσαι τε καὶ βασιλά(. 

Ουτων δὲ ὥραρϑε τῶν ἀπής ὁ Κύρος: ὡς σὺ Ὁ 

ἀπιὼν ἐλρετο ο᾽ μμἤδὸοις ̓  στεωδόξαν τωΐπα- 

ταὶ καὶ τῇ μητῶὶ, γαμεῖ πίω Κυαΐξαρου 

ϑυγατέροι, ἧς ἔτι καὶ γε λϑοος ὡς παῖκα- 

λου νονϑύης. ἔνιοι δὲ τυ λογϑποιαῖν λέγϑυ- 

σιν ὡς τίω τῆς μυΐδϑς ἀδελφέ ἔγημϑυ. ἀλ- 

λᾷ γραῦς αὐ καὶ πϑρτάπασιν ἢ ἰὴ παῖς. γή- 
μᾶς ἯΕ 4θὰ ἔχων αὐεζάύγνυεν. ἐπεὶ δὲ οΥ 

βαξυλώνι ὦ, ἐδύχει αὐτῶ σαϑαπας γδὴ 

πέμπειν ἐλχὶ τὰ καϊεςραμιυϑμα ἔϑνη. ἴοις μδῳ 
ὯΙ τὺ ταὺς ἄχραις φΦρϑυφοἰργούς,καὶ τοις χιλὶ- 

ἀῤχοῖς τ χὺ τω γωρου φυλακῶν, ξέκ ἀλ- 

λου ἢ ἑαϊλ,ἐξφλετο ἀχουφγιζῦτα 5 ́“σϑοέω- 

ἐφετὸ ογιοῶν σπτως, εἴτις τὴν σαζαπῶν κι πσὸ 
πλεέτυ ὁ πάνϑοις αν, ϑοφπων ὀϊξυξοίσφε,ὼ 

ΪΏτοῦ 
οἵα οδίογπδης. ταις Πα τοις ρογδξξιβ, ογηώυ- 

Ογτας ἀΠςοΙΠτ: πη ας ῃ ΜοάΔΠῈ ροῦ- ϑόγεην ἀμ 
εἶ, Ογα- 

κατ βιίϊάς 

απδηιτοιη (χογᾷ {01}  π]Πὶ τίτιι ἐς οουίμπιις, 
1 εοσ4; [μογίπλι5 τοιξατί, {ΠΟ ραοἰςοη πὶ 
ποθὶς οἤς; νττα αΐίάθην Ογτς,Π ας γο} ἰῃ 
τεῦγατῃ θογπ ἐπὶ σορίλς ΠΟΙ ΕἾ 65 ἀπθαι, γε] 
Ιεσες Ρεγίαγῃ σσιιθ!!ογο οοποίαγ, ομππίθθιις 
γί γίθιις5 οροπη ἔογαβ: νος νοτο, Ρογία, ἢ ας 
γε] ππρεγι γτο δάϊπγογο νο ἢ {π ἀἸτοτιῖτη 
αἰϊχιιος δα ἀςἔοξξίοποπα ἱπιρο!!οτὸ δάστο- 
αἴατιιγ, ταπα ν οὐἱ5 ἱρίις, τὰ Ογγο,ργοῦτς- 
παρητίατίτ, διε μϊατὶς. Ατα; ἀτιπη αι! πη 
νίχογο, τηεῖ οἵξο η Ρουίας ἱπηρθείπη : νο- 

᾿ς Οὐσαπῃ ν᾽ νἱ 6 6] ἤποπὶ ἔθσεγο, Ιδητπη οἰ, 
{Ππ4 Οὐγτί ἔοτο, πὶ νταςῖ: ἀπ φυίάςξ [ἢ Ροε- 
{Ἰάτὴ 4πατη νοηϊοῖ, το] στοίς ἔθοογῖ, ἢ ργὸ 
νος Ποίας σα ἄοτ, αι πηαἀπιοάμη ἱρίς 
ἴτα ίδοτα ρέοσιγο, Υὶ δ᾽ νογο Ροτγορστο αθο- 

τῖτ,τοέξο ν οἰξγα (ς τὸς Πα ιτντ αγθίτγοτν, ἢ 
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15 6χ ἔαμλ Πα ποίἔγα, απ νοδὶς ορείηγας δὶ 
ν᾽ ἀεδίτιιτ, το τὴ ἀϊαΐ πατῃ ρογέξοοτιτ, τα; 
Οὐλιπθγίες τα ργοτι ἴοι οαάοπη τι ἃ 
Ουγεγο, τα πλα θογίαγιπι πιαρ γα οιὶς, 46- 
ογεῖο σοταπλιηὶ (αἑξο, ἰητ ἀάργοῦατα. Ετ 
4ιδπιαάτποαι! τ το πιροτὶς μα ραξξι της, 
Ι)εοσαας σοητοίζατίὶ : πο ὃς Ροτία, δὲ τοχ 
Ὶ ίς ςοῃ!ξαητοῦ οαάάοιη πος δείαπη τε η,- 

πο ηΠοι, ἐς ρδεεῖβ πηδιγῖσα; (δητοητία γα- 
Χατὶς ΗΠΔπὶ νχογοηι ἀπιοῖς, ἄς ἤπα οτἰαπι 
πῦς πχοπιοτία ργοάϊγασ, ἔα Ὸ ρεοίορδη- 
ταπι. ΝΟΠΠΙΠ]} αυζοιη (ογίρτοτοβ απ ξονία- 
ΓᾺΠῚ αἰηῖ, Ππιαιὶς οσατἢ οο ἰογοσοηλ ας 
Πιρζαπη. Ν ὁγιιπη δα νἱγρὸ ἔς οπηηίηο 
ἴΠ ΠΟ Δηι5. ΝΈΡε ες ΟοἸς γατίς, Πλοχ απ Θὰ 

ἀϊίςεῆπι. Ὁ ατϊπχηιις οἤου Βα γίομο, γἱαπα 
εἰ εἰ, λτγαρας ἰ.πὶ παϊττο πος οἱ] δά παείο- 

ΘΟΓΓΠῚ ΠῚ τ]. ΠΌΡΟΥ ΤΟΘΊΟΠΟἢῚ [ἢ δχ- 

σαθ15 Ἔγᾶτα ἢ), ἀαπα 5]. ραγούς ΠΟΙ θατ, 
Αταῖις Παῖς ἵτα Ρτοίριοεθασ, Παιϊιπ οορίτα- 

τεῖ, οο ραᾳέξο ζπζαγίμσι. ντ ἢ ας (ατγαρα- 
Σαμπὴ ορίδιις δὲ Προιρίηιιχ πχαἰτιταίης ἔοξαδ, ἱπίοθητον [ς σοτοτος; ΠΡΟΣ πηι 

Ἑ πεξ ἰπ ἀϊτίοηοπι γοαἕξας. ΕΠ ΠλΠΟΓΟ ΡΓα"Ξ αβίρην 
Πάϊοτιιτ τα δο 5 1 γαῖ θιι5, ὅς τε διιηος ἊΣ ἘΡΡῈ Ξ ε 
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ἀεττείξατο πἰτογοτυγιιοχ αὐ ποτίατίος πος ἃ 
Ἰπ1ρί γοσίομο παθοτες. Ηαο ἸρΊταΓ ἔλοεγο 
απαπὰ νο]ΐοσ ἱπίτίο σοπιιοοδηάος ἐπέςα- 
θαι, ιιος φάος γοξογγου, γεπισας Π]5 ρυππις 
ἐχροηξάδπῃ; ντ ητιᾶ5 ΟΡ σαυ25 παϊτγογοη- 
ται αὶ πα τγο αἱ οἤδητ, (οἴσεις Νατα μᾶς 
τατίοης ἰατιγος [ὦ ααυουῖθιι5 Δ  Πγῖ5 αΓΌ -- 
τγαθατατ. 51} ρα ἔς δξιι5 ΑΙ Τα α15 ἴα πὶ σοη 1- 
ταις εἤτς, ἄγχι πο ἀοίηαε δηἰπηδάπιοι- 
τεγοῦ: σγαυϊτογ τατος ἀποςθας, να] οχί- 
Πιπιαητος. οα ΠΟΙ ἰἰδπι Οὗ σδιιίαπι ΠΟΥ, 
΄παπὶ πού Πάος δὲ πὸ μαδογοταγ. (οη- 
ποοατίς ἰσίτοτ 115. παϊα πο αἱ ας ατη ἶο- 
ἀπιστεῖς εἴἘ: ϑαπτ ποθ ῖς, ἀρηϊοὶ, {δ αξεῖς ’ῃ 
ντθῖθιι5 δέ ρα ἀἰΑτ|} ματος, δὲ Θοτ ργα- 
Ἐρδτι, τος τας το! αίπλας. Π]15 οσὸ αἰοο- 
ἄςης ργαοορί, Π1Π1] ντΑ] τα σατοίς [η{{|- 
ἘΠΟΓΘητάσεγο; ἐφ ππηἰτΌΠο5 ὃς ὉαίΈε]]α 
τισγξτιγ. "]Π1ς ἰσίταγ αι! ἄθπη πγασ γαῖα ΠῚ 
ΠῸΠ αἀπηαπη, ΦατΠι ργαροίαγα, απ: 106} 6- 
τατ, οοη στ αυτης. Ν Ἔύατα 41} τ] (τγαρας 
ταϊττοη αἱ ν᾽ ἀεηταγ, αὶ γοσίοπιπι ἸΠ Οἱ 5 
ΡΓςΠητ, αοοορτοαας τατος τη ργα ἢ ἴ4- 
τιΐς {Προπάϊιπι ρογίο!πδητ, τη αἰ ἀαυϊά 
πορεῆς διοτῖτ, ρεγβοίδης. Ἐτίαπι ΓΙ] νἱ- 
ἄστυ 115, 1 6 ν οδ ς πεϊο ἀδρῶςσ, δὲ αι δ ις 
Ἔσο περοτία ροπο, ἀΠ δα οδοιηάα 5:- 
ἄτη τλπποῖα δα Π{Ἐπ5 Πατίο πος ΘΟ5 ΔΌ]οσο, 
1{πἰς ὃς ἀστὸς ὃ ξιάος δάπρηαπάας εἤξε; γε 
δὲ τε δαταση μας 1115 αἀξεγαγαῦ, δ απ} 6 Ὸ 
νοπογίης. {π85 1η α'ἀο5 ροίπηι ἀϊιετίογο, 
Ηδχς χυμπὶ ἀἰϊχιῆεσ, ρ]ογιίηιια πη σοῦ 
ἴῃ οπχηϊρας {ἰφέϊὶς νεδίθυς ἀοπαθβαῖ α- 
ἄος ἀο Πιθάϊτοβ. Ατα; Πδο ετίδπη τε πηροῖϊα- 
τα ρΡο[ εν! δσογιπι, φαΐταης 114 σοπίδααμτὶ 
1πητ,1π ἀστοτατη, ΠΠΟΓ1ΠῚ 811) αἰ ἰα ᾿π γερίο- 
πε Πτί ἔππε, ροοἤτοηο πγαπεης: “Δ ΠΕ 
ἸΡΙ! ρα τοροπῃ 6465 ἀοτπε σας Παίροδε. 
ΝΝεοοῖϊ οἱὲ αὐτοπι, παίτ,ντ ἐς (τγαρὶς, 
τορίοπος {Π|45 πίττα ῃ 415. εἰιήπηοαϊ αἸρί οἱ- 
4115; ΖΕ] πγοτ  Πουῖητ πα ς οτῖδπὶ Πλττδ ἠτ1ηὶ 

εἴς, φυϊάαι!α ἴῃ αι (010 ρα] ἢτὶ θο- 
6 ἔποῦῖς; ντ ου ΠῚ ΠΟ, 4 πεῖς πηαπο- 

ΤΛιΙ5, ΟΠ ΠΙ τῇ θΟΠΟτιΠ), τας ν ας ρίο- 
ἘΘΉΪΠΠτ, Ρατ οἷ ρα 5 Ππηι5. ΝΑηυ αυ νίς- 
Ρίδῃι τοὶ τοῦ! δ }}15 οχίτασ, [ἃ δτίαπη ποῦ ὶς 
Ῥτοριυ!αηάαπι είς. Ηπς Ἰοηατιι5, ἤΠΘ πὰ 
ἀϊοοπαϊ ἔοεῖτ; ας ἀοἰπάς, 405 εχ ἁπλϊοὶς 4- 
πἰπηαάιογγογοῦ σι η6] σρίάος, (δοιπάτιπι 
οοάϊοϊοπος ργοροῆτας: παῖτο ἐς] οξζιι,6 05, 
4] πηαχίπηα ν᾽ ἀογθηταγ ἰἄοοἱ,, (λτγαρας 
ΤΑ τ, ἴῃ Ασαίαπα ἢ ΜαράΖζγθιηι: ἴῃ (ἀρ- 
Ραδοοίαηι, Αὐταθάγατη : ἴῃ ΡΗγγρσίαπι τη δ- 
ἰογοπη, Αττασαγηατη : ἴῃ ΤΙ γοίδη) ὃς Ιοηἱ- 
τη. ΟΠ εν πταπη: ἴῃ (ὐαγίαπῃ ἢ ΑἀπΠιιπῃ, 
ἀαοπ ρΡί! ροτίογαης: ἴῃ ΡΉτγ σίαπη, αι ρτὸ 
πυοῆππλ, (Ποῖα νογο, ὃς ὕγρτο, δὲ ῬΑΡΒΙΑσ οΠίριις (λτγαρας Ρογῆςος μΠ0ς τηϊπι; 

ΧΕ ΦΨ ΡΘΕ Ν᾽ ΣΕ 

αὐτίπαν 

λον ἰχοι 

Ὑ χώραις 

πῆς ΥΝοα 3 ϑ ρ ς »} ὑπὶὶ “ωροψπᾷν, ὅπττυς εἰδφεν,εΦ οἷς ἴασιν οἱ ἰδγγες.ἐ-. 
͵ λῳ Ἐν 7 ᾽ 2 ᾽ νόμιζε γὸ ὅτως ῥα δῦον Φεέρφ αὐ΄ ἐὐῤζις. ἐπεὶ 

ἘῚ ἄν Σ »" ᾽ ͵ “ ἢ) καϊαςαίη τὶς σργων, Ὁ αιεϑεζνοΐο ζωστα,γὰ- 
-» γ᾽ 256. ᾿ 2 

λέπως αὐ εδὺκν αὐτο φέραν, νομί Ὅγ]ες δὲ ἐ- 

«ὐὙΜ] ἀπιςίαν ζωῶτα “νέαῖ. ὅτω δὴ συλλέ- 
’ 3 “Ν ͵ εν ξας,λέγ4 ὐὐξὶς ζιαδελνδρες φίλοι, εἰσὶν ἡ μῶν 

ν κ᾿ , 
Ο᾿ κα εςραμαϑύοης πύλεσι φρξροι »ὴ φρέ- 

[3 Ἵ 7 ͵ ἌΝ Ν Β Ῥαρχοι, ὅς τοτε καῖ τορῶρ, τότοις ἐγώ ρος 
͵ ἌΣ ΟΣ ΕἾ ᾿ ἐἷ 

ταζας ἀππτηλῆον ὀλλο μδρ ὁ δὲν πολυορα [(μογῷν, 
ΛΡΕΠῚ 7 Ἱ ͵ δ τα ἢ τει χὴ ὄχ συζῆν. πὅτους μϑὺ ὅν 9 παύσω 

ραν τς δι 
δ φρχῆς ἐπεὶ καλαῖς Ὡι]α πεφυλάκασιζῳ, 

[ 7 4 ἿᾺ “δος α η9ε ἤα" ὀηνες ὃ. σαΐαπας πέμψαι μοι 
«“ 2, -ν ᾿ δὸκῴ, οἵτινες αρξεσι ἢ σγοικεντων,ὶ; Τί δὰ σχμὸν 

δλαμᾷανον)ες Ἵ τοῖς 7ε φ φό9ις δὲ Θδ), πἢ 
ἀν Εαρν, "ας 3 « ») αἱ ͵ Ν δ ᾽ Ἢ. κ ϑῆλο “πέσωσιν 0,17] αν δέῃ. δὸκ4 δὲ μοι χ; Το. περπίς 

ἌΦῚς ἘΣΎ ΥΣ ᾿ ᾿ κι “δὲ υμδδμ, οἷς αὐ ἐγὼ τοραγ μαῖα Ἱ παρέγω ΠΝ 
, 4 ΥΘΥΔ “" ἐν ΚΡ 7) ὦ Τύλαδε πεέμττων ὡραζοιζας τι ἐχὶ ἴαυτα τὰ «ΞΘ νη, γώ μενόντων, 

͵ - ᾽ . ὙπΣ ( ρας!ενέμεοΐχ καὶ οἴΐκες ἐκφ, ὁπῶς δα σχκοφορὴ ἊΝ 
τ», " ᾿ 2 2 ἴω): ; πείωσιν ἐκόσε, εἰς οἰκφα, ἔγωσι 

“τσ “, (εγὼ ν αὶ [ Ξ|5 ́ ὔ καταΐεα ζ φῶτα Εἰστε,) ἔδωκε πολλοῖς  Φί-. 
Γὰ τὸ, Δ 7] ͵ »“, ων χτ παᾶσαις ζᾷς κα διςραφείσεις πολάς οἷ΄. 

᾿ Ἀν 16 , Ε) νιν 

κας [ἡ ὑσηχούς δ Ἐτι γώ εἰσιν 

ἸὨβαχάρησφε μὴ πείδε δ, ἀὐθυὶ Ταὐτιπάλοις 
2 ᾽ -“" { ““ ),πω “2 »“»"Ἤ Εθὶ ον τῇ γώρα. ζᾳυτ᾽ δέ βελοιῷ Ὡὡράξα; 

ἔγνω συϊκαλέσαι Ὡραΐτον ζυς Ὀχιχαιοίες, 

ἐᾷν 

Ἵ 

᾿» 

3 "» « 

αὐξις δεύρο, ταῖν 

τοῖς του ϑ-- 
ΠΝ δ ἷ δ ἢ ΄ ͵ γος Ψ' τότε Λϑιϑογῖζων αἱ 2ρω κα α ϑύούσοι, 

Ε) ᾽ " ΦΟΥΤΗ ἀν ἘΠ τς ΘᾺ ΜΗ ἐν θηλ γὴ,αὐὐξι ὃ οἰκϑσι τοδϑὶ βασιλέ δῷ 
ΑΝ ν γί 2 ͵ ᾽ λ ἤ δἐφν,ζοις ἰοϊας (ῥάπα.( Οὐ, ΕΝ ́- 
ρας, ζριώτοις ὑμᾶς σχοττᾷ, οἵτινες ὅπ αὐ ἐν τῇ γῇ 
εὖ, ΠΕ Ὁ ν δ᾿ ἢ ΠΣ ἐκ ξη κα λον ἀγαϑὸν ἢν, ἀκεβλγῆσον.) ὰ διά) 9 

2 Ἵ ς ͵ Δ ς ͵ ᾽ Ἀπ σποπερπάν ὡς μετεχώμϑυ χἡ οἱ οὐϑα δὲ ὄντες 
͵ ᾽ ΠΕ, ΣΌΝ ΤΊ" πὸμ]αχοιυγεγνουδύων αγαθανοὶ γὸ ἀυ Ἢ 

“πϑ δάνον γιγγηται ἡ μεῖν ἔςαι σμειτεον. ζα ὗν 
» λ Ψ ΓΑ ᾽ εἰἥτων, τοτε μϑυ ἔπιαωσε πὸν λόθονν. ἔπφτα ὃ οις 

3.) δὐν ΠΗ ἈΛΛ. 29 .ἢ ᾽ ἐγέγγωσκε Τὶ Φίλων ὅΧ1 τοῖς εἰρὴδμοις ἔχηθυ- 
το γ 3 ͵ ᾽ δῷ .“ ἤ μδνζᾷς ἰεναι,ἐκλεξαάρϑοος αὐ χὸς δὸκοιῷ ς 

᾿ ' ΧΆ ὮΝ Ὑ ) [8 ὅχιτηδζοτατοις ἐ1),ἔπεμιπε σα άπας, εἰς ἐ- ὃ 
, ᾿ ͵ 5 ΠῚ ἐκθίαν διὸ, ΤΜεγαζυζον" εἰς κατ παδυχίαν γι, “ὶ 

᾿ ͵ ΩΝ ͵ Χ λ ! ᾿ “᾿ δὲ, Αρταξατὸμ εἰς εἰ εοτο, τέων μεγαίληι, ΟἿΣ 
» » ,ὔ ῃ Π Ἀμβκακίαν εἰς Τλυχίαν δῈ χα! ἰωνίαψ, Χρυ- Ῥλυδαι 

Ἑ σανῆαν" εἰς καιρίαν δ. ἘΚαδούσιον,ὡς,εϑ᾿ των" Ἀκδώ } 
» ΠΕ ΥΝ ΝΣ πο ἢ “ς]} εἰς Φρυγίαν ἢ τίωυ παρ ἑλληςπονίον, χαὶ ἀ!ολί- σιον, αν} 

[᾿ ΣΡ Στ ΔΑΝ ἢ ἠδνπ δα, Φαυρνοίγον. κιλικίας 5» Χο, κύαῶξου, χολὴ 
παφλάαλϑνων Οχκ ἐπεμϑψο ὥρσας σαδαπας, 

Ρἴογ Η ΠΕ! Ροπτιιπὶ ἤτα, ὃς Ξοιάςην, ΡΠΗατς 

ε. 

817] 



ἘΠ 9 ΤΟ ΚΞῚῚ 1 ΒΕ ΙΝ 28: 

δα ἐὐόναεὶ ἐδπλοίω ἘΡΙΣΕ συςραΊ 4 εαϑαὶ Ὀχὶ ἃ αιιοά νἱττο νἱῇ οἰδδν αἀιίεγίις Βαργίοηςπι 
βαξυλαία: ϑωσμοιὶ μϑ ἴοι σεευέταξεν -πο. τ Πρηαίσαιυτί. 5 οα τατηξ Πϊς ετίαπη ττίς- 

ΕΣ ζω ἘΓΑΉΝΟΝΝ ἢ Ὀυτα παἰχιτ δα εγοηάα ταιτοτα Ογγας 
φεέρᾳν χαὶ (ουτοῦς ὡς ὃ τῦτε ἡ ὁρος κουτεφήσοι- τεπιροτῖς σοη(Ἐἰτατ, ΠΟ οτίαπη πῆς ἀγοί πὶ 

ε ᾽ ᾿ “ ! ΣΝ Ξ᾿ ᾿Ν πὶ νὴ οὶ ἀς: τῆ τς ᾿ Ὁ, οὕτως ἔτι χαὶ νιιῦ βασιλέως εἰσὶν αὐ οἷν ταῖς ρΡια ἴα τορὶς η ροτείξαις ἔππτ, ὃς ργαῇ αἰ-- 
ἼΡΗΣ ἀϑλομλ μοὶ οἱ χιλίαρχοι Ὑ φυλα- Ιϊογ ΠῚ {ΓΙ ἃ Ιορε ςοηἰειταπηίαγ, ὃξ 
κῶν ἐκ βασιλέως εἰσὶ χαϑεφηχότες,χαὶ πῦρ ἀριάτορεπὶ ἀοἰοτίρεὶ σεπίμς εότι ἐχίξαηζ, 

ϊ , ᾿ α΄ Ρτατεγοαίφιγαρις οτηηΐθιις, 406 ἐπλϊτίο- 
Ὅσο μδυοι. πδοόπε δὲ πᾶσι ΠΕ Ἷ 

Ῥλσιὰ Ὶ πὰ ; ᾿ νι. ῥατ,οαϊχίτ; νὰ οπληΐα, φασοιίηηῖιε ίς ἔχοο- 
ὡςδαυα- τοῖς ἐχπεμποίϑροις σααπαις, Ἷ ὅσα δγουατ' τὰ νἱἄσεγθηι Ρτο ν τίθει ᾿πλϊταγεηταγ, ὈτΊ- δγνὶ κά 

; “" ἍΝ ͵ ἔν " ε ᾿ : 

προορῶν πριοεοῦτοι αὐτὸν, πτλύτα μειμκεῖο ζ. παρῷ- τλὰπὶ οἥμίτος ὃς σαγγαιπι ασϊταΐοτος ὃΧ 5 
ἑωρων ἧ : ᾿ ᾿ Ἧ : Ν : πράμήα!, 

τον μδὲὺ ἱπαίας καϑιςαναι εκ τ στιυεπομέ- Τὶς Ῥεγ5 αοίοοἰῖς., τ] σοηγἰταγθηταγ βίος, 
Ἐπ ς ἘΠ ποτ ΄σ,, Β ἱπ{πταούθησι Ὁ αἱσυμηηίια νοῖο ὃζ ἄστοσ, ὃς 
ν χα συμμίαχων “ρματηλοίας. ι : ΡΞ τς 

νῶν αὗῤσων χα χον»Ὁ ἀοπιοϑ ρΡυ δ] σας σοπίςαιμιτὶ οἤςητ; οος δά 

ὁπόσοι δὶ αὐ γώ καὶ τὴρχεῖα λαίξωσιν, αναΐ- ἐτοαοηταπλπι βοτῖάπ) σοῤετγοηξ, ντηϊς 
καΐζῳν οὕτοις ἔχ θύραις ἰέναι, σωφροσζεώης τεπιρογαῆτία Πππαϊοίς ἀἀ 4] ξἘϊ, (λίγαρα {6- 
ὀχιμελουμϑμοις, παρέχάν ἑαυτὸς τῳδσαϑά- πιοῖ ντεπος οΧμίδογοηῖ ; { 14 νίι5 ΡοΙί- 
πη γοϑλαϑαι ζετι δέηται" πταιδοίύφν δὲ χαὶ τὸς “ΟΤΟῖ. Ετἰατα ΠΡεγος, ιὶ εἰς παίσαγξτιν, ά 

, ΡΥ ΓΟ “ ». Ροτῖαηι Θἀτπιοατεῆτ δ [ΠΠΕἰτιἜγθῆσ, χε πης 
ἐλ, ϑυ λυ οος πιαγόνες ΚΠ διε ας νιν, πεὶ δαἀπηοάιπιδρια ἰρίππι Πογοτ ἰἀοΠλ τἈτγα- 
αὐτῷ. ὀξαγήν δὲ ἔχι τίω ϑηήξαιν τὸ σαιξο - Ραπι, πος παθοζοῖ Δα ροιτδηι, ἐπ δτῖ Ρτο- 

πὴν Ους ἐἰποϑυρων,χαὶ ἀσκᾷν αὐτὸν 1ε χαὶ τὸς ἄποοῖς ἀοθεξο: ἂς ταπι (δ, τ πὰ ἔπος αα τὸς 
τ ἐσ ἶπὸὰ πολεμικοί. ὃς δὲ ἘΝ ἐμοὶ, ἔφη, ὈεΠΠρας ἐζειι τ μι Δι Π ἀπ ΠμΡ. ΤῊῸ 

πὴ ας ͵ νδς ΤΑΙΟΠΕ Ροτοίζατςις {πῶ σα ΓΓ5 Ρ] τος, Ρ] 
Χ' λον» "ἡ δειναμμέως, πλέρα κϑὸ ΘΟ οι πνὸς ΑΕ ἢ τὸν Θααῖτος ὉΡΕῸ [τῆς 
α, πλείςους δὲ χα! ἀφλφοῖς ἱππσεας Ὀποδᾷ- Ὁ ερο, ταπλ] πάπι Ἔστερ 1 Π| δ}: (σοίμπι, ἃς 
χϑύη, τὅτον ἐγὼ,ωὡς αγγαϑὸν σύμμαρον. χαὶ ὡς 4{ι οὐξοάϊς ἱπιρατι) ταπὰ Ρογ οἱ, τπὸ πηοὶ, 
ἀγαϑὸν συμφύλακᾳ, “«ἕρσαις πὲ χαὶ ἐμοὶ τῆς {ι Ραττίσαρβ, Βοποσγίθιις οὐπαθο. δίητ ἀρπά 

πων τς ῆς ἀρμίσω!Ὲ ἼΣ καλὲ “ΠΡ ΩΣ Ὁ. γο: οτίδπι (ὉΠ οπίθι15 Ροτπάς, ἀτάιις Δρυά 
ἜΞΥΞ τ ΚΕ ΕΒ ΘΝ ἴῃς, νἱτὶ Ρτα Ἐαπεἰ ἤητηΐ ργα οοτοτῖς Πομο- 
μοὶ τξο-- ἼΣ πον Ρ Ἰλην ΚΕ ΥΝΟΤΟΣΣ τὶ. δ1τ δὲ τηξία, ]τια (τοι ὃζ πλθα, ρει Πχιπὶ 
ππμη. μηνϑμοι χα; Φαπεζα, ὡς ἢ ἐμιῆ, βέφου(ᾳ ἀοπηοίείσος Αἰατ; ἀεί πάο (ατ θεῆς ᾿η Ἐγξξά 
μς κϑὺ τοῦτον τὸς οἰκέζᾷς,ἔπειτα δὲ,χαὶ ὡς φί- {π᾿ποτίλπι δῇ ἱπηροτεϊςηάμπι δηγίοις, Ποπο- 
δε. λοις μεταδιδόναι ἱχδ μεῖς χεχοσχηυδιθη" ὶὶ ὡς το 16 115 ἀχιδεπάμι, 4π| Πηρι]ος ἰῃ 
πὰ πώ). Ὁ; , ἀἰϊεκ αἰϊχαϊά ργαοίατε σεύεησ. Επἰαιαίδρτα 
τ νοι ων αι νοδὲς ποιτούαπηίαητο,ἂας ἔοτας αἰΐτο, πθοῖ- 

» ν λ Γᾷ λ ! ! 

βέναταιϑε δὲ ὯΙ ϑαϑδεὶ ΠΟΥ ϑνεία ὅε- Ρ΄ νηηχασπι]αούθ πα|10 ργαέσοάεπτο οἰἷ- 
᾽ , "Ἵὕῇ “" . - . Φετε,χαὶ μή τὲ οἰὐζοί ποῖε αγ4., πόνου σῖτον πα ὈΡαπι νοδὶς αἀροπίτα, πε4; ραδαίιπι οηιιὶς 

ἐφλκοϑε, μήτεὕπαωοις ἀγυμγάτοις χόρζον ἐμ- οη ἐΧοτοϊτίς οὐ ἰοίτο, Νοα ξηἰπὶ ἤετί ρο- 
“ἐλ γπι ΓΞ ΩΣ δ τις δσὸ νίγεατςο πυϊπηαηα νο ἐγ πὶ Οδεῖε.οὐ γὸ αὐ δεωναί μων ἐγώ εἰς ὧν αὐθρω- ἘΕΉ ΡΥ ῬΕϑὺ 3 ἘΠῚ 

᾿ οπτηΐϊα Βοπαίαθαῦ: (εἀ πεοεῆς 6Ὁ ππασπο ͵ ΓῚ Ἰθγος ἢ Ἵ ς ᾽ Ν , 

{η ἘΌΝ τὰ πόρτων ὑμδμ οἰγοιλεὶ ϑ[ασω- της ρατίτον απί πο, οιίπη ν γὶς ἔοττίθιι5,. πὸ 
ζυ,δλὰ δῇ ἐμε νϑὺ ἀγαῦον οντοι σζέω αἷγοὶ- {{πιηγίττοπάϊς, Δ Χ ΠΟ νοδὶς οὔθ: αὸ νὸς ἱτε 

"“»-" Ἀν (δι Τδ 2 Ε ς “» : κῃ : 
ὅοις τοῖς παρ ἐμῷ ὑμῶν χίκεοον ἘΠ) ὑμαξδὲ ἰἸάσπη ἔοστας ες νιτος ορβοττοῖ, εἶ οὔπινε- 
Ύ 3 εἰκῆ, 7) ἢ 5 “ -“ Η Η η 1] . Ϊ τί ὁμοίως ἀδθιυὶ, ἀγαϑουὶ σνζῷι,σε εἰγαϑοῖς τοῖς {τεῖς, αὶ ὃζ Ἰρῇ νἱτὶ πο θαυ ΕΗ 
ΑΝ ὑμδῥέμω ΠΟ , » ὐπγὰ σοηϊπησοῦο εἰ πὶ Πος οτίδηχ σοηῇ- 

ὑμῖν ἐμοὶ συμ ίαχοις ει). βελοιμιίωυ δι, ΓΝ τ ἜΤ Ἐ Σ Η ἀετοιῖς, ὨΙΠ1] πλς πουιπη; Δἀ Πα ἰαπγ γος 
τ το, στὸ και τλμοῦῆσαι, ὅτί ζούτων, ὧν νιοῦ Θοποιτοτ,δγαῖς ἱπηρεγαγοὶδζ αιιαὲ νοθὶς ἔΔ- 

ἂν ͵ Υ “ προ - τ ᾿ς δα αν δι νὸ Β δηλὰ 
ὑμαν τὐδακελάύομα, ἐδὲν τοῖς δούλοις ῶρος- ΕΟἰπάα εἴτε αἷο, μας ἰρίςπιει ΧΙ} οπληΐᾶ 

! Ά ΠΥ ΚΕ ΒΓ. “" " Ἷ “Ψ “ ; . ᾿ - . μ-}-: Ἔ; φῆνἀ Ἰλεῆ φκωγεάτη ποῦ, πο δου Ὀρειϊονονενοκεροκις αΐαης σοῖς ῇ , ἐ οσ.Πς τίη γος -- 
αὐτὸς πάρω, πὸόῤτα ρα ὲ Ἶ: ξ Ὁ ΕἼ Ὁ ΠΕ ΜΔΈΟῪΣ : ἣΣ Ὡς δ γοι [ ἐν Ξ ἐν δῇ “Ὁ ἤττο ἱπαρθτῖο σοητίπθητγ, αὐ ̓Πγϊτατ πο 

,ς ΠΝ ἐ- ςχελθοω ἐ(με μεἐμμειοϑαί!, ουτῷ Ὁ νοεῖ ςοηάἀοςεξλεϊτα. Αταις [15 ντὶ τιιπὶ 
προς ὑμής τὸς δὴν υμδν ἢ Φρχας ἐχρονίας μιβφαῖ Ογεας 1ΠΠΊΓαΪς, (ς ὁτίαίη Πσάϊς οὔξξα τοῦὶς 

ὑμίὰς διδοισκέϊε. τα ὃ Κύρου οὕτως τότε ἱπιροτίο (υδιςα ΡΓαΠάϊὰ οἰπξοαϊ!πηξαΐ, 
δ υς “ Ἢ : ͵ “ ἀ  εῦ τς ᾿ λς ΄ ] 

ἄαξαντος, ἔτι ὁ γιοῦ τῳ αὐτῶ ὥφωῳ πᾶσαι νδὺ αἱ κί ασὸ βασιλέφυλαχαι ὁμοίως φυλοίῆον.}) 

Ὗ 2 
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ἃζ οπγηος πγα σ᾽ Πτατι ροττα οΠοἱοίς ἔτο- αὶ 
“αεηταητατ, ΟῚ Π654: τιπὶ ἀπηρὶς τα τα ΟΧΙ- 

στα: ἀοπλι5 Π:11}1 πλοο Δα πα! ΠΠἘγαπτατ: 

ΟΙΏ 65 ΟΧ 5, αὶ αἰίπῃς, ργα Ἐφ ητ ΠΊΠλὶ 

{εΠποηῖθας ποποτῖβ εῦσο ἔργα σοῖογοβ οὐ- 
πδητιιζ: ομηπῖα τἰποτα οοάδπιπΊοάο [Π{Π|- 
τπππταγ, ρογίο ραθοος ργα οξξοϑβ γος ο- 
ταθῖηο πα ]τας ὈΓΘῸΙ σοπηρεηἴο σα ταγ. 

Ηἰς ἱπαάϊσατὶδ, ιιοπηφά πιο (δ σετεγε ππ- 

αἷΪ ἀοδογδειας τηδηα ΠΜΠ τὰ σὰ]4; ἄατα, το 
ςο5 ἀϊταπτ; ντ ριάϊσεγει νηϊπογί!5, ραγα- 
τοητ είς, φιοά {π{οἰρίεη ἄς πῃ ἀππιη ργο- 
χίπγαπι ΟΠ οε εχρεάϊτο, ὃς {{πγᾶ ἀϊ ΠΉΠ]Π1το 5, 
ὐπγα, ἘΠΕ, ογΓα 5. Ηος οἴιαπη δῷ αὐέξοῦα 

(γτορτοξεξειπι,ντ αἰιῆτ, πη 4104; ἔοτ- 
τπιαγὶ απ παἀιογηας. (Ἰγοσ ποτ πη πε 
αυϊρίαιπι γορίοποϑ σαπὶ ΘΧΕΓΌΪΓΙΙ {᾿ηρα]ς 

ΔΠΠΙ5, αἱ {1 {Δτγαραγιιτη Αἰ Τα ἷ5 ἱπά Ἰσσοῦ αιι- 
ΧΙ το, ἔστι οἱ δ χ  ΠΠπὶ: ἢ αιῖς πο] επτεγίε 
σογίτευπι παι δα πιςητέ γσποσατ Οοά 
{ 715 νε] τεί δυτα δά ξογτο παρ] ρίς, να] Ἰη- 
ΘΟ] ας ταοτί, ν οἱ νστογγα συϊτα {τ| ν εἰ αἰ αἱ 
αἰϊπιἃ ΟΧ 15,488 ΠπΠτπιρογατα, ργατουπλΐτ- 

τί ἔς ΟἽ} 6 σογτίρίτ οπληῖα. δ᾽ νετο Ποαιοαζ 
ἔλςετο, τοσὶ ἀεπαπείδτ. [5 ν Οἱ σε πὰ αὐτά ϊτ, ἀξ 
Θο,41| ἔργετο ἰπηροσοίς σοπταπηδοίτοῦ σο δ 
τίτ, ἄς! ογατ: ας ραπαπηεζο 1), 46 4αῖθι5 
ἀἰϊςοίταν, Ἀδρὶς ΠΠας ἀε(οξαϊτ, κὶ ἐρὶς ἔγατευ, 
Ἀσὶς οοτι 5: Πσοτ αἰ! αμἀο ποη σοηίρί- 
οἰδητα, Εἰγοίτογεβ {ΠῚ 1 πητ ΝΑ πὶ ν Πα ατ- 
4ις Πογιτη ε νὴ] το σσατηγ, νΌῚΓΕΧ τα ῖα- 

Ἐφοΐτιτε- Ὀςτ, Ετία πη αἰ ἡ! ἀἀλπὶ εχοορ τε Ογ- 
τω τῇ ςορποαυίηγι5, Πα αὐ τπαὰσπἰτα ἀ] πο πὶ 
“ϊοπη, ἰγαρ τ) ρεγτίμος., ἄς πὸ σο] τ το ΊΏτο}}1- 

σοτοῖ, αι εὐίαπι ΓοΓ πὶ [ΟΠ ΓΟ ΟΤΑΓΙΙΠῚ 
{ϊατας οἰΤετ. Οὐ απὶ ἐπίπι οοἰτάογαῆει, χιᾶ- 
τ} 1ΠΠῸΓῚ5 ΕΖ61|5 ἀστϊτατίοπο ἀϊατηα οοῆ- 

ΝΣ τ τ - δ 

βςετο νἰγίθιις ἱπτορτῖς ροῆσε: ἐχαοεῖι {18- Ω ψαβυος γὸ, πύσξυ αὐ ὁδὸν ἵππος καπὸόμύτοι 
δυϊα ραγαῦὶ σαγδαίτ, αι ταητιπηάοπι ἀἰ-- 
ἔζατοησ, δὲ ἴῃ Πἰβ ο4π|05 σΟἰΕἰταῖς, σα πι 1115, 
αἱ φοτίιπι σαΓατὴ σοτγογοῶτ. ΟΥ̓ ΙΠ δι ὃζ 

Παο!δειίοςο φυιοπηάδπη, 1 τιιπν δά γεοί-- 
Ρίοπάσιη [Πττετὰς δάϊατας, τιπὶ δά τγαάεη- 
ἄτιπὶ φᾶς Αἰ 5 ̓ ἀοηςας οἴει; ααίσις ἀεξατί-- 
ϑαῖος 641105 δὲ Βοηγῖπας Ἔχοίρεγεσ, ἂς τὰ- 

σοητος (ππηπλίττογεῖ. ἄτας ἤος ἰπΙτποτα 
ῃς ποέξιι χιΐίάοηι ἱπτογάξ σοατγὶ ἀϊοίτιιτ, 
(ξἀ πυπτῖο ἄϊαγπο {ποσοάοστγε ποΐξαγπαπη. 

στα: Ζυϊάοτη ἴτὰ ]ιπαπὶ β πητ αἰ πτ ΠΟ Π1]- 
ἴος ἱγοὺ πυϊαίπλοαὶ στιαπῇ ν οἶδα σοογίπς Ε 
οοηῆςεγα. Οοά {ι νεγε πο ἀἰϊοίτατ, (4]- 
τἰτι πος πηαη!Γοἴξιπ ΕἰΈ, οπηηίαπι ροάς- 
ἢ σίπα [τἰποταπη, 15: Πομηΐπος σοπΗοίδηζ, 
Βος νοϊοοϊΠιπλ ες. Βοπιιπι οἰ διι- 
του, νῸ Ια ΠΥΡῚ ΠΛ τη αΠ 4114 αηϊπηαάπετ- 
τἰταιν, οτἱᾷ σατᾷ πης ἀϊΠ]ατίους φἀμιρεαίατ, 

ς πιζ. ζὼ δὲ μὴ δγυύηται, βασιλξ ἐπα ἐ)λ4. 

ΓΝ Ἰν ΣΟΥ͂ ΕΒ] 

πάσοι ἢ αἱ ΤῊΝ ρχόντων θύραι ὁμοίως 3ς- 

δοιττάζονται , πόμπες ὃ οἱ οἶχοι. χαὶ μεγοίλϑοι 

χαὶ μικροὶ ὁμοίως οἰκοιεῦται πὸ ώτες 3 οἱ ἀρι- 

ζοι τὴν παρόντων ἕσιραις πσφ9)ετίμιζωυ), πᾶ- 

σαὶ ἢ αὐ πορῴαι σεευ)ετα γμκέναι χτ' τὸν αὐτὸν 
(ξζπον εἰσὶ, πᾶσι ὃ συγκεφαλαιοιούτει πολ- 

λαὶ πξαξάς ὀλίγοις Ἰπιξάταις. ζῳῦτα σ᾽ 
εἰπὼν, ὡς χρὴ ποιᾷν ἐκαίςοις , χαὶ δεώα μιν { 
καςξῳ αϑϑοϑεῖς, ἀξέστεμσε, χαὶ πυδούπεν ἁ- 

πασι πο δασκάναξεοϑαι, ὡς εἰς νέωτα φρα- 
Ι 2 ͵ ᾽ ΄-ἷφ ΕΠ Γ᾿ 

Β τείοίς ἐσομϑρης, καὶ Τα ποδείξεως αἰδρών, χαὶ ὄηδεί 

ὁσλλων,ὺ ἵππων, ἢ -ρμάτων. κοί] ενοήσει νϑῳ ἵν. 

ὃ. χαὶ τίζτο, ὅτι Κύρφυ κατοίρξαντος, ὡς φασὶ, ὃ 
γεοῦ ἔτι: ἰφυνϑυς. ἐφοδοϊ φ)ὸ αὐ κατ᾿ ονι- 

ἀεὶ, ςράτάσμα ἔγωγ᾽ ὃς, ἐιὼ »ϑύτις δ" 
σαϑαπῶν ὄχιχουρίας δέηται, ἐχιχου 4, κῦδε, 
“|ς ὑξείζῃ, σωφ ρον "δὼ δὲ 1|ς ἢδασμδ 

Φορφις ἀμελῇ, ἢ ΤΥ οὐοίκων φυλεκῆς; ἢ ἘΝ 

οπώςη χῶροι Θρέροος ἡ, ἢ ἀλλο ἢ ΤΙ πιζᾳ- 
Ὑ4 ἔγων οἰ ϑαλίπη, (ᾳὗτα πόρτα κατά ε- 

λ 
αὐτὸν 

- 
ὁ δὲ ἀχούων, βουλάσεται πὐθὶ πῷ ατακίριως- 
τὸς, χαὶ οἱ πολλοίκις λερρνῆρνοι, τί βασιλέως 
εἷος καζᾳξαινᾳ, βασιλέως ἀδελφὺς, βασι- 
λέως ὀφϑοαλμιος, ογἱοῖς Οᾳ Οκφαινόμδωοι, 
οὗτοι ΤῊ ἐφόδων εἰσίν το έπετου ὙῈ ὑκα- 
ςῦς αὐ, ὁπόθεν αὐ βασιλάς χκελάη. καΊε- 
μαλομδν δὲ αὐτῷ χαὶ ἄλλο μηγχδῥημζᾳ “σὸς 
ζ μμέγεος τῆς Ἔρχῆς, ἐν οὗ ζᾳ χέως ἡδϑαῖι ε- 

Ν ᾿ ΦΌΝΟΥ Ὡ ,ὕ Ό χ) τὰ πα μιπολυ ἀπέχοντα οἥζως ἔχοι, σκα- 

Ὄπ ΠΝ Υ Ἐν Τὴ ; τ ἡ μερας λαζγόνϑυος, ὦ}: ΔΙ φρκᾷν, ἐποιή- εἰν ἀπτλν τ ν σοιΐο ἑππισῶνας ἵοσούτο Διο λείπονζᾷς,ὶ ἵπαιις ὦ 
91, 3 ΒΝ, ω ΝΣ ῳ ἀἰὐοῖς κατέφησε,ὁ τὸς χη μελεμδκες πό- 

δου 3. ῶἂνος ͵ » Κυχ ὃ αγόῆρα, εῷ ἐχϑίς ὦ ΤῊ τύπτων ἔτα ἐντὸν 
ὄχττήδιάον τἰϑαδέχεοζ τὰ φερφιϑυα γραμ- Ν ͵ ο΄. μαΐζουὁ οἴδασι δναι "Ὁ ούϑοι λομξαναν τὸς 

᾿-ο Ἄν ΟΣ ἀπάρηχϑζας Ἵ ραν ἄλλους πέμπνγεα- ἴωπες δ ] 
λές. ἔς! σ᾽ στε σοτὶ Ὅς τυκᾷς φασὶν ἵξα θα! αὐλρώ- 

͵] λ ΄ ᾽ ς ἰῷ 2 ὦ ὥαυτον τίω πορεία», λα το ἡμεθ:ιῷ αἴγἐ- ἔτ 
᾿ λ Ἵ ν ἡ Ν « λῳ Τ' γυκτεξινον Δ αι δεχεοῖ, τάτων ὃ οὕτως ᾿- 

γεγρουϑρων, φασί τίνες ϑαῆον ναίων φασι τ 
(την τί πορείαν αὐύπφν. εἰ 5. τῦ το ψεὐϑὸν τὴν τίωωυ πορείαν αγύτήν, εἰ Ὁ τῷτο «ψεύδογ- 

᾽ ΕΣ 3 τα δον, δτί γε ΤΊ αὐ ϑραπίνων πεζὴ πορήων 
ὡς ταΐγιςαι αὑτη ζαχίςφη,δτο 4 ϑηλο νιαἴαϑον Ξ 

“ 5 ͵ ΕἸ ΨΕΗ δ Ὁ 
Ἔχ τον οὐ οὐὐανο νον ως τάχιςα (χῚ μῇ 93} 

ἐπεὶ 
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ἐπεὶ δὲ ἴϑῖλϑεν ὁ ονιαυτὸς, στευήγάρε φρα. ἃ Ροϊξεαηυᾷ αηπιις ργςτου δε, τις οχοῦ- 

ἡ, αὶ εἰς βαξζυλώϊα, χαὶ λέγεται αὐτῳ “δυέ- 

αϑαι εἰς δώδεκα, μϑὺ ἵπτσων μυξφιαϑὰς, εἰς 

διοίλια δὲ Ξέμαζᾳ δρεπθρηφορφι, πεζῶν 
γνντν ͵ ε΄, ᾽ ὙΡ Σ Ὁ 

δὲ εἰς μυφιαδας ἐζήχοντα.. ἐπεὶ δὲ ζφωτα 

ΤΆ φρα- σεενεσκάυασαΐ αὐτώ, ὡρμᾳ δὴ ζυτίω δ᾽ 
ιΝ 

πώ τ- 

“ωνς 
΄ 

Ἤ 

».-Ὲ} 

Ἐ ἀκία,- ζᾳ τὰ 

φρατείαν, ο ἡ λέγῃ) καΐζαςρέψαοϑαι πὸρμ- 

Σ ἔϑγη, ὅσοι συοίαν Ἔεἰςξαντι οἰκεῖ μέ- 

ΠΣ ἐρυ,ϑρας δοιλάοσης. μ'' ἢ Φῦτα ῖ ἡ εἰς 
αἰγυτῶον φραΐεια λεγέται “ἡμέοϑαι, χα κα- 

(ᾳςρέψαοϑαι αἰγυπῶῆον. χαὶ ἐκ Οὐτου : 

ρχίὼω ὡειδν αὐτο “τς ἕω μϑὺ, ἡ ἐ- 

ρυιϑρώ ϑιλαηα᾽ πσϑϑς ΦΡκτον δὲ, ὁ ἀὐξ4- 

γος ποντος ἴσοϑς ἑασέφαν "ε κύκσοος χαὶ εἰ- 
᾿Ὶ ! λ 2 ͵ ᾿ 

γυηῆος" ασ9ς μεσημίξειαν δὲ, αὐϑιοπτία, τό- 

χων δὲ τὰ πέραζᾳ, τὰ οδὺ Ὁ; εὶ ϑαίλπος, (ᾷ 

δὲ Ια ψύχος, (5 ὁ ὕδωρ, ζᾷ δὲ δὲ αὐυ- 

τον αξρεμνι μέσῳ πότων τὼ 

δι αγτὸν ποιησοίυδιυος, τ. μϑὺ ἀμφὶ τῶν χφμώ- 

ἫΝ χρόνον διηγν «ὦ βαξυλώνι ἐπῆὰ μέωας. 

πὐξσσο ψήμμδην μνλν ον ᾧς 
ἔαρ ϑ4ς μέσας ον (5. πὰ δὲ ἀκμζιὺ τῷ 

θέρους, δύο μιζωῦας οὐ οχίζατόμοις. οὕτω δὲ 

ποιοιοῦτ᾽ αὐτὸν λέορισιν ον ἐαφανῷ ϑοίλπει 

χαὶ "χά Ὡοἰγήν ἀεί. οὕτω Ὁ. διέκᾳντο κσδς 

αὐτὸν οὗ αν ϑοϑ»ποι ὡς πὸρ μϑὼ ἔϑγος μέονε- 

κιφ, ἐδῦκά »εἰμιὴ Κύρῳ πέρμνψ4εν ὃ, τί Ἀϑιλϑν 

εἰὖθις ἐν τῇ χωρα ἢ φύοιτο, ἢ Φέφοιτο," τεχνῷ- 

Ὁ' πᾶσα ὃ πολις,ωσαωτως" πᾶς ὃ. ἰδιώτης 

“πλούσιος αὖ ὠετο  υέοϑαι, εἴτι Κύρῳ ϑεί- 

στητοιχαὶ ὙΣΡ ὁ Κύρος λαμξανων παρ ἐκοώ- 

ξων, ὧν ἀφϑονίαν εἶχον οἱ διδόντες, αὐτεδίδὸυ 

ὧν απϑμί ζονζᾷις ἀύθις αἰοϑϑίνοιτο. οὕτω δὲ τῷ 

αἰαΐγος ασδϑκεχωρηχϑτος, μάλα δὴ ωρεσξύ- 

τῆς ὠνὸ Κύρος αφικγήται εἰς πἴρσας Ὁ εςδὸ- 

μὸν ἔχε τῆς αὐτὸ ρχῆς, καὶ ὁ μϑὺ πατὴρ χαΣ 
ἡ μήτηρ πάλαι δὴ, ὡς εἰχος, ἐτεϊελάυπή- 

χεσαν αὐτῶ ὁ δὲ Κύρος ἔϑυσεζᾳ νομιζομε- 

γα Τίερᾳ χαὶ Φ χοροῦ ἡ γήσοιτο πἥρσοις χτ᾿ τὰ 

πατεια,ὺ ζῷ δῶρῳ πᾶσι διέδωκεν, ὡς εἰ- 
ως χοιμκηϑεὶς δ᾽ ο» τω βασιλείῳ »δγάρ εἶ Ὲ 

! Ε Ξ , Ε) Ὁ όγδε ἔδοξεν αὐτο πσφοςελθὼν κρείων τις ἢ 
πὶ "ἢ » Δ Ἵ Ἄν " Ἂν αὐήρωπον͵ εἰπεῖν, συσκά αἰ ὦ Κα ὅρε " ἡδὴ 
Ὁ εἰς ϑριὼς ἀπά. πῦτο Ἀ ἰδὼν ω διαρ ἀξνγλοϑη, 

Φνὰ ἢ κ ἥν γΎ ἕ ΄“ ς 
τὸ εἰδέναι χα οεδὸν ἐδοχά εἰδέναι τι τῷ βίου ἡ πελάυπὴ 

, εἰ ἢ -.) “νἦ 2 « ᾿ Υ ὅφῳ,ὺ ἡλίῳ, ὦ τοῖς ἀλλοιὶς ϑχοις (χὶ ΤῊΜ ἀκρων,ὼς “ἴσαι Θυοίσιν, δὲ ἐπέ, 

οἰτῇ Βανυ]οπξ οοςρίτ, παι Πςα; ργοάϊτις 
δὰ οςπτῖ νἱρίπεὶ σα]αϊτ π.}}118... ουγταῖς ἔα] - 
οαῖοϑ 15 ΠΔ]]Π|ς, ρςαἰτῇ μλΠ1Δἐχοξιδ το 
αὐραγατα ἐλέξο, ἐχρεαϊτοηδ {14 {πΐσοριτ, 
411 πδιίοπες νηϊπογίας Πδὲ (ἰδ  ς ἀϊ- 
οἴτασ, ἀ πα Τοχίγα συ γιᾶ δ πηάγὸ τιθῇ νίη; 
ἴξος5 (πὰς παῦεης. Ροίξζοᾳ (αςερτα πη .Ἐ- 
σγρτ ἔοττιγ ἐχρεάϊίτίο, 44 Ἐσγρτῦ (Ὁ- 
ἐροτίτ. ἴτας ἀοίποςρς ἱπιρεγίαπ Ογτί τεῦ- 
τϊηαθαῖ δά (ὁ]επὶ οτςητῷ, τη αγα γι δγι πη; 
Δα (δρτοπλεγίοπβϑβ, ροηάις Εἰχίπιις; οσοί- 

τἰὼ Β ἀςητοπὶ νοτίας, Ογρειις δ Ἔσγρτιις; νοεῖς 
{ιι5 ποτ! ἀϊςηι, ΠΕ Πορία, Ὁ πλγαπὶτγορίος 
Ὠ1ΠΠῚ ΟΧΙΓΟΠΊΪ ΗΠ 5 ραγτὶπι οὐ οα]ογῷ, ρατ- 
τίπι ργόρτοῦ ἔγίριις, ραγιτη ργορίου απ, 
Ραττίπι οὐ αητια ἱπορίαπι μα ταγὶ 4 ς}- 
τεῦ ροῆπηι, Ιρίδ' απ ἰη Ποζιιηι πηθάΐο 
νίποτου, Ι θεγηῦ ξειηριι (ορτοπη πιοηἤιη 
Βαθγίοης ἄςύοθαι, πο Πα γοσίο τερι4ἃ 
{ππ|ιτγεβ νογ05 ΠΊΘΠ 5,515: ρ(α αἴξατε νὶ- 
σοητο, Πτοπίες ἄτιος Εςθαταπὶ5, ηοα αι 
ἔλοοτετ, (σπηρεσ ἴῃ σά! οῦς ἔτίσογεσας γοῖ- 
ΠΟ νἱῖα ερηῖς αἰϊςοίταγ, Εγατ αατοπὶοα μο- 

τὶς ἀεεγίπηδτιτη ἀοοίροτς (ς ἀπισογοτ, ἢ ποῃ 
Ουγτο πλίτογοης, συμ ἃ ἰρί!ς ἐρτόρί πη 
ἴῃ τερίοπε ἔμπα νε] παίσογεγαγον ε] δἰ ογογιν, 
να] το ρεγῆσεγατιτ, [τ|ἀς πὶ 4ιια αἷς ντς, 
4υϊαῖς5 ἤοπιο ρει δίας ΟΡ α]οπτιμη (ς ἀγθ - 
τγαθατιγ, {Π| γεπὶ Ουτγο σίαταπῃ ρια ποι, 
ΝᾺ δά ἀςςοϊρίεραταιησι!5 Ογ τις θὰ, ]πο- 
τιιπὴ σορίφμη ἢ], φαΐ ἀασδης, παθοῦθητσ: ὃς 
ν] οἰ Π τη εἰς ἰατο εθατιγ, χαίθιις οος ἀθ οὶ 

Ογρω «Ἄς 

γἱαα β΄ τη 4 
τἰοθεΣ (8. 

ἑοῖς 

Ἄ μεέβιο 
τ ὩΓ ΗΜ, 

Θυίδεν ἴφο 
(“ ἀεγενὲ 

[(οἰιεῳ; με 

ΕΥ̓͂, 

υ 

Ογνωε 8. 
ιν τος αὶ . . πιρμθφς (πιίπαπαοῦρα Ἰ᾿ρίππι αὐἀξοξείο, να παιῖο ηϊα- ΤΡΗΣ 

δηϊπιαάποττεγοι, Ροίξεαηιαιη ος ΠΊοά0 ὅννὶ ρο: 
δα ατατεῖη ρτοιιοξξίογξ ΔσοοΠΠΠδι, χά μλο- 
ἀνιην ξποχ ντος ἰὰπὶ (δρτίιηα,οχ 4ι0 ἱΠ1ρα- 
ΤΠ Δάθρτιις ἐγατ, ῃ οι ἀΠνοπίτζ, το 

το ρΟΓΟτιΙΠῚ ραΓοτ τι} 11} ὩγαΓΟΥ Γρήπις ἴα πη- 
ἀιιάϊιπ), σοι οὐεα! ρατ ον, ς νἱαἰς οχοεε- 
ταῦτ. Η οἷς αιιπὶ τἰτο γθηι (Δογάπι ργοςι- 

ταίϊεσ, ὃζ εχ [ηἰξίτασο ραιγίο σπογῖ Ρεγίαγῃ 
ἀμυχηῖοε, ας ρτο τηοίο ἄοπα ἰΠ ομηπο5 ἀ{- 
πη θιμει: οσίορίτας ἴῃ τρία, ἰοππί Πιι- 
ἰυπποα! νἰ ἀϊτ. Ασοςάετγς Πρ 8 δα ἸΙρίι 
νἱας εἴς, πππταηα ρεςοῖε διιρι οτ, αὶ ἀἰ- 

γεπινω ἰῷ 

Ρενῇ δ᾽ (46 
ΟΜ 6. 

1Π νων 4 

τ σν! ἀτίὰ 

ἴτω φ(- 

ςεγεῖ: Ραγαῖς, Ογγε. ΝΝαιῃ δά [δος ἤτιΠ0 πρλβεγωγο 
ἰτατὰς 65. Ηοοίοπληΐο ν]ίο, Ἔχοϊταΐες 6ἢ; 

Ρτοροηαὰςε ἔςίτε ἰαπὶνίἀεθατγαν, νίτα {0 18- 
πη Δαος. Οἰα πλοῦ τοίη {πητῖ5 τηοχ πο- 
{πτ|5. Ιουἱ βάιτιο, δὲ 5011, ὃζ Π1ἰς σοτοτὶς 'π 
{πιπητηὶς πιοητίαπι ἰσ 5, 40] Ρογῇς (ουΗ- 
σαπαϊ πιο9 εἰξ, γε πὶ αἰ απ ἔοςῖς, ὃς ̓πι1- 
ἰπ{πο αἱ ργοσοβ σοπςορὶε : Ππρίτεγ ραϊσίς, 

παρείη. δ θεὶς δΐζυ λαξὼν ἑερφα, ἔνε Δίτεπα- 

(Ὁ. 24 παξᾷς 

: 
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δοτα, υ  ΒῈς ὃζ ΓΕ] εἰς ργα το! Ατίσαας δέξίο- 

πίδιυις ἄπόια ἰπηροπο, ὃς στατίαϑ ν Οὔ 5 α50, 

“υοα μη  ὶ ται οχτίβ, τῷ Πρηἰς οαἸ ΘΠ δι, 

ταιπι ΔΘ 1159. οὐ ἐπ τις ἐα Πση ἢ ΔΈ Ε15, 

΄ιιᾳ νεϊ ἔλοϊα πάλ, νο] Ομ.] [το 4 οτᾶτ. Μα- 

8045 ΘτἰαΠῈ νοδ 5 σγατίαδ αῦο, 4ιοα ὃς ἰρίς 

ουταπηάς πὶς νοίεγᾷ δἀσηοιογιτη, δ ππιπυ- 

αιδπι πη ΓΟΡ 5 ΡΓοίρεγίβίίαρτγα οοπαϊοίο- 

πισηλ πυπἸληδῖη ΟΧτ ΟΥπη. Ἀόρονοβ, νῖ 

πη ΠῸΟΔῈΘ {ΠΡ ετῖ5, Υ Χουΐ, φμ}1Οἴ5, ρατγίαΣ 

ἐο]1οἰταῖο ἰατρΊ ΠΛ ΠῚ ΣΤ νοσο Ρέτο,ντ 

σαυαὶς σοποςΉΠ 5 απππ1Π|,γα} 6 ΠῈ οὐ ΠῈΟΧῚ- 

τατι ἀετῖς. Ηἰς Ῥοτγαίεῖβ, Ζ111Π} ἀοπιητγε- 

ποτε ες, φαϊςι ίς ἄατο ἀθογοαῖτ, ὃέ ἄσοιι- 

δυῖτ, ΡΟ εαιταπη το πηριι5 ἴτα ροίςογοτ,αο- 
ςοάμητ ἢ), Ζαιθι5 πος ογαῦ πόσοι! τυ τη, 
αταιιςνείδαοι, ΠογιΔΏΓΕΓ, δυδα το  Πς (ς 

4υϊςίςοῦς αἰσεθατ. [ποτὰ ἢ 1, υ Ραις ἴα 6- 
ταῦ Ποροτῇ ἀδτιιπι; αι το πηριις εἴτ, σοὺ- 
Ὧδπὶ τρί! Δάροπαητ. Ατ γτῖ ΠΏ ΠΎ115 ΠΟΙ 
{1 φυίάσπι οἰδιιῃν δαμίεῖοθας, (δα {τῖγο 
νἱἀοατατίτααας οπινοίαρτατε δι τ. ΕΔ- 
ἄσπι}}! φαιππναίτογο, ἀτατι γῇ τουτο ἄς 
ἀοοϊ ἀπε; ΕΠ] 5 ἀγος ἤτεΐτ, 1 ἔογτα τας 

Ἐχύνεηνα, {Ὁ αὶ ρατγοπη, ἰη Ρογία ἀςροθαης. Ασοοῖ 
ἐαρῖς δαὶ ὃς ἁυηῖσος, ὃς Ρεγίαγαπι τη Π γάτα: 
ρπιαονα. 0] ἰα πη ν δἰ ογῇ αι αἀοΠςητ, μυϊαίπιο αὶ 
“Σ οτατοποιη σχουίις εἰξ: ΤΠ αϊ πού, πηοὶ 

ἘΠ}, ας νοὸς ἁτηϊοὶ, 41 αἀ ες, νίτα πες ἢ- 
" πἰδ᾽ Ζυᾶάο [ἃ ταχΠτ|5 ἰη αἰ ο ἐς σεττο δου πος: 
"1Ὼ0ο.Υ ο5 απιζεπη, ν δὲ νιτᾶ οτπν ἤλοτῖς σο- 

" τηθταποίο, ἐς πο τατη Ζπ δ εδῖο, ὃζ ἀ!σοΓῈ 
᾿ Ὁπγηία, ὃς ἔιςοτς οροστεῖ Ναηι δέ αι ΡΈΪΟΥ 

 ὉΠδπν, ον, Ζαα Π1α ἴῃ ἀταῖο ργαοϊαγα οχί-- 
" ΠΙπηδηταγ, ἔτ ξξαιπι τ ηϊ σοπίθ απ οἰ. 

.5 (δ νἀθουἃζ αἀπ]οίσοης δογαμη, αι: Πάθος 
ΓΙ " 2. {{Ὶ - . “ Α σὲ δ ν “ Δαυ]ο(ςοητία: ὃζ νἱΓΠ οπα ρτοτίι5 δα ἀτταταῖ 7) σὲ γομιιζουδυὰ χαλᾷ δοκῶ χεκα Ὀπιτρα δε)" 
θ᾽ ρογαοη, ούππλ, 6 ν ΓΠΠ}ς ἀταβ Πα θοῦ, 
"Οαη δ ρίορτεῆϊι τοβογὶς νίτοβ πῆοᾶϑ ΔἹ]-- 
ἢ δας, απἰπγαάιοττοις νά Ρατ, αι (Ἐπ ο- 
" ἐξατοπι πγεαπὶ δ ἰδίσξεϊα ΠΕ ΠΠ “είαμ ἱπη- 
ἢ ΒεοΠΠ]Ποτοπι λέξαιη (θηῇ. πε αθε γε] οχρε- 
ἀ{ΠΠῸ πὶς ἀπίπιο πιθο, νοὶ] αάἀρτεήπη 4] ἀ.-- 
Ὁ ααμη πο π ηἷ, σα π|5 Ποῖ ἔλέξιι5 Ππγοοιη- 
" ῬΡος. Απγίσος Ζυϊἀεπὶσοετα ἔουτιΠατοβ ροῦ 
κἴλο ἔπέζος ναι, Ποίξεϑ ᾿π (δειεπτοτη ἃ Πα 
" γράαξξος, ρατεῖᾷ αητοῆαο ΠιΠ10 ἴῃ ΑΔ οἰ α- 
ἢ Ταπὴ ἱπηρότῖο, πῆς ἀἰρηίξατο ργποῖρε οὐ- 
" παῖατη το Π!ΠΠ΄πο; Πα ἀςπί48ΕῈ (πη σοπίδ- Ε 
" ααυυτι5. δογι ΠῚ ΠΙΠ1] ἤθη σοπίεμαῆε πα 

"οἷο. Ετ φιιαπιηπαπὶ ρτατογτοτέροτζα ΠῚΠῚ] 
" ἤρη οΧ νοιοτηΗΕι[ {ποσοάεγος, τα πηθ ἢ π18 
“ σοηλος ΠΗΪ ΠῚ πιδτι5 εγασ, Π6 48|6 1Π ἔπτι- 
Τ᾿ τατη νο] νἱ ἀοοιη,γ 6] δια γα πη, νο] ράτογοῦ 

: -“  .-ς ᾽ ͵ "“"ἷ 
Οτῳ ζωῦτα, καὶ τῇ πειτη, ἐχαλεσε σὸς ποῖ: 

Πρ... ΟΥ̓ ἢ 

τα ας 5 οἷ, ον ὸς Τὺ} νηϊπογῆ, ασοἰρίτο ῃςΟ Α χαὴ ἥλιε,χαὶ πὸ ώτες δεοὶ, δέχεοϑε Ἐς χὰ “ἐν Ἧ 

λεξήδια, ππολλανν χαὶ καλων “σράξεων, χαὶ 
ϑοισιέια ὅ7| ἐσπμυζούα τέ μοι "ἡ οὖν ἱεροῖς ἢ 
οὐ οὐυφοινίοις [ σγηγμκείοις ἜΚ αὐ οὖν οἰωνοῖς, χαὶ εὖ 
φήμας, ἃ μ ἐγοζω ποιᾷν, καὶ ἃ Οὔκ ἐχοζω. 

πολλὴ δὶ ὑμὶν γαξὰς , 7! καγὼ ἐγίγγωδχον - 

πίω ὑμμετέροιν ὄχιμέλάαν, χαὶ σεοϊξ ππώποτε 

Ἐλὶ ταῖς ἀὐτυχίαις αὑτὸ αὐ, ϑρόνπον ἐφρόνη- 

στ. αἰ τό μαι δ ὑμιαξ, δοιοῦαι χαὶ νεοῦ πταιρὶ 
μδιὺ,χαὺ γωναικὶ χαὶ φίλοις, χαὶ παπείδι 4.- 

Β δαιμονίαν, ἐμοὶ δὲ, οἷσντεζ» αὐαΐνα. δεδώκᾳ- 
τεγζοιαύτίω καὶ πελάυπίω ϑοιοῦαι. ὁ μϑὲ δὴ 
ζαῦτα ποιήσάς, χαὶ οἴκαδε ἐλθὼν, ἔδοξεν [ἡ- 
δέως Ἑαϊαγταώστοϑαι χα κατεκλίίϑῃ, ἐσεὶ 

δὲ ὥρᾳ ζῶ, οἱ τεζω γμένοι πσδϑεϊοντὲς δλού- - 
στίαϑται αὐτὸν ἐχόλά ον. ὁ σ᾽ ἔλεδυ, δ" ἡδέως 

δϑαπαζοιζ. εἱ σῇ «ὦ τεζο γγαένοι, ἐπεὶ ὥξφ 
ζω, δεῖπνον πουρετίϑεσαν" τω δὲ ἡ ἰυχὺ σι- 

τοὶ δὼ οὐ πσφοείεζο, δυψῆν σὲ ἐδύχει, ζαὶ ἔπι- 
ἐκ ς ᾿ λ ῖς Ἵ 5 γεν ἡ δεώως᾽ ὡς δῈ χα) τῇ ὑφερα!α σεεσεζνεν αὺ- 

δας οἱ δ᾽ ἔτυχον στευυχολου ϑυχότες αὐτῶ; 
χαὶ ογτες ὧν πέρσαις. ἐκάλεσε δὲ χαὶ σὸς ἽΣ 
Ἄρες, χα ὧς «σῶν Φχας παρόντων ὃ πϑρ- 
τῶν,᾽ρ ο ζιδὲ λόσρυ Παῖδες ἐμοὶ αὶ πούς 
τες οἱ παρϑυτὲς φίλοι, ἐμοὶ »ϑὺ πὶ βίου ὃ 

πέλος ἡδὴ αρεςν. ὄχ, πφολλοίν αἴτο σαι: 
φαῖς γι)νώσκω. ὑμαῦ δὲ γχο5, στὴν τελάυτή-. 4 
σώ, Τῶν» δ. δαίμονος ἐμ χοὶ λέγην χὰῇ ἃς 
ποι πϑύτα. ἐγὼ Ὑ ῥπας τεῶνταὰ ὃ παι: 

ἐπεί τε ζησα ἴα, οὐ νεάνίσχϑις: πελάός τ εἰς 
νὴρ “υόμδιος, (Ὁ, ο» αἰσγρασι. σεεὼ τα γρο. : 

γῳ πὲ “ἄσροιογτί ἀεὶ σεζυαυξανο δι ζω Ἄς 

ἡνωσκάν ἐδύχφεω χαὶ πίω ἐμμζευ δομία μι" 
“51 καὶ ζοὐμὸν γῆφις σρῤνδ πώ πόῖε ἠοϑυμιον 

τῆς ἐμῆς νεότητος ἀεϑενέφερον Τ γιγκόμϑιυον, γνν 
χαὶ οὐ ἔχεχήρήσας οὔτ’ ἐχιϑυμήσας οἶδε, 
ὅτου ἡτύνχησαι. καὶ πὸς ,ϑὺ φίλοις ἐπεῖδὸν δὲ Ἢ 
ἐμοῦ ἀφ δαι; γος “πυονϑῥοις, τὸς δὲ πσολε- 
μμίους απο: ἐμοῦ δουλωϑένζῶς" χαὶ τἰιὰ παΞ 
ποίδα, φθ9εϑεν ἰδιωτἀ ουσαν ἐν Τῇ ἀσία, 
γειῦ πο 9]ετ μι υϑύώυ χαζαλείπω" ὧν ηἡ ἐς 
κτυσοίμκην σϑοὲν οἶδα, ὃ, τί φ δηεσωσείμκην. δ τ’ 
μδὸ πα ρἤϑόντα γγρένον ἔνενρ α“ῆον ὕτως, ὥς «ῷ 

ς- 

ῳ 

ἥ 

4.) ͵ ͵ " Ι 3 " ῃ 5.0, λα. » ηὐχομζιυ ῷοξος δὲ μοι συμπαρομοντῶν μυῖτι οὗν τῶ δχτοντι γόνῳ ἈἸϑοι μι ἀκέσοω μι ἢ πά- 

ϑυημὶ 



Ἡ -Ὦ Ὅν Ά.:ἕ ΕἾ ΒΕ ΚΟ ΥΓΤΙΪ 
Α τοὶ σγαιῖβ,ΠΟῊ 15 πΙΠΐ σοησοῆττ, γΕ ῥγοῦπις : ΝΣ Ἶ 

πλέως μὲ ϑριὶι χαλεπὸν, οἴκεία Τ τελέως πρῤῳ ἘῸ 

ΜΝ νῴν, οὐδ, ἀὐφραϊνεοϑεὼ οχπεσήαβυως. γι 

Ἄγ 
͵ δ Πς - Εὸ 

δὶ «ἀπελάυτήσω, καζαλείπτω μϑρ ν νῷ 
“ - ,͵ Ι! ε 

ὃς παρέ. πῶδες, ζωνζας,Τ οὐ ἐδὸσων μοὶ οἱ κοι γὲ- 
δὰ στιν ͵ ᾿ ͵ ΝΑ, 

ὍΝ γέοϑαι, καζαλείπω δὲ πὰ τειδα, το ἐβῳ 

ἀὐδαμμονοιᾷς. ὡςϊε πῶς σέκ αὖ ἐγώ δικα)- 
» ͵] Ἵ 

ως μακαϑαζόνϑυος Ὁ ἀεὶ [γθονον μη μ(η5 τὸἱ- 
͵ ἩΑΜΕΝ , ν᾿", 

χϑύοιμι δ {δὲ ἡ τίω βασιλείαν μέ δὴ ἜΚσα- 
δ δι “ῳ᾽ἁιἕε Ὰ ᾿ ᾽ 7 

ἐμφίζο φἀυϊσανζᾳ καταλιπειν, ὡς αὐ μή Ταμφί)ο- 
λ εν- ! -Ν 

ΜῊΝ οἷν “59 “ϑυομλύη ποραγμαῖα υμαν ρα ἢ δ- 
ΣᾺ πες 7 

φιλω 

καὶ τὶ ὡς, ὦ παῖδες Ὁ δὲ προϑξουλάύφν, χα πσο- 
ἡγεῖωδτα ηγείοϑαι «ἐφ᾽ δ, τὶ αἢ χαιὸϑς δυκῆ ἐὴ), πϑτο 

ποροςῆω τω σξότέρω “λυουνδύῳ,ὼ πλέο- 

γων χτ' Ὁ εἰκὸς ἐμπείρῳ. ἐπσωμδαύϑζω δὲ χαὶ 

αὐτὸς οὕτως “ἰπῦὸ τῆςδὲ Ὁ ἐμιῦς1ε χαὶ ὑμετέ- 

ξαςπατείδος, τοῖς ωρεσζυτέρϑις οὐ μόνον ἀ- 

δελφοῖς, δρυιὰ χα! πολίτοις; ὃ ὁδῶν, χαὶ 9ώ- 

κῶν, γα" λόγων ὑπείκῴν. καὶ ὑμας δὲ, ὦ “παῖ- 

ἐπαίδευ. δεο,ιὅτως ἐξ ἔρχῆς! ἐπα δϑῦον, τὸς κϑὺ γε: 

ἐν ὡςτε τ᾿ ραμτέρϑις παξοτιμᾶν, Μ᾽ Ἄ νεωτέρων πσϑθ1ε- 

᾿πημμῆοϑαι. ὡς δίζυ παλαιοὶ, χα! εἰϑισχκένα, καὶ 

ἔννομιαι λέγοντος ἐμού οὕτως ξἰποδέγεοϑε. χαὶ 
σὺ μδὸ,ὦ Καμξύση, τί βασιλείαν ἔχε, γεν 

ν “-“- 
᾽ 

πωτ, 

τε διδόντων χαὶ ἐμοί, ὅσον. ον ἐμοί" σοὶ δὲ, ὦ 

Ταιαυξαρὴ, σαφαπῶν δὴ δίδωμα μήδων 

πε, χα τρυϑυίων, ἢ τοέτων κα δοισίων. ζώ-- 

τοὶ δὲ σοι διδδυξ,, γομμίζω ὐρχζὼ μϑὺ μείζω, 

χαὶ ζιομά. τῆς βασιλείας “τω “ρεσξυτέρῳ 
καζαλυπᾷν, ἀ δαιμονίων δὲ σοι ἀλωποτεξφιν. 

᾿Ὶ 
- - ν΄ γ᾿ - ὁποίας οϑὲ γὸ αὐ, ϑοφῳ πίνης ἀὐφροσοωώης ἔχε- θά αυς Βου η δα ἀὐέοτγο νο πρταγοπι ν!- 

ἀόπταγ, δὲ {ππὶ αὐ ξίτζιγα. Αὐηογείη νθύο 
ΠΠοτα, αι ἐοηξοξξι αΠΒΠ1 ΟΠ Πα (πατ, ὃΖ ἤλ8}- ἢ 
ταῦτ πῇ ΓΟ ΓΌΓη (Ο]]Π]οἰταπι ΟΠ βατΠοΙΉ, ὃζ ἢ 

δεὴς ἐση,οχ ὁρεί,δλλὰ πόρτα σοι τὰ δυχοιωῶς 

“ ζᾳ  ϑρέήποις 40 φραινάν παρέςαι. Ὁ 5. δὲὸ- 

καζαποδακίοτέρων ἐράν:καὶ Ὁ πολλὰ μερι- 

Πνντὐλουχ νυ ῥαννημν;κίμδει 
ὥορδιυον αἰ ποὺ ὃ πσρϑς τα κὰ ἔργα φιδλονάκί- 

«ς,ὁ ὁ Ὠχιξελάύῳ,ὺ δ ἐχιξολεύεαζ, ῦ- 

τα τωϊβασιλάζοντι αὐαϊκη σῷ μόνον συμπὰ- 
ἐϑεδνϊψν, ὦ σάφ᾽ ἴωϑι, ᾧ ἀὐφραίνεοχ Ἐπολ- 

γὼ δὲ μι φιλαῖ κὃν ἀμφοτεροῖς ὑμας ομλϑί- Β 

ς 
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εἰαῖο αηἰηιο δ πη, γε] οἤτίς Ισταγοσ. Νᾶς 
{ἰ πιοτίατ νος αἱ ἄδην, 811}, αιτὸς πλὶ πεῖ 1) 
παίοι νοϊποτο, “πρου Εἶτος γε! πη; ὃζ ρά- 
τυΐαπι, ὃς ἈΠΊ]ΟΟΚ5 ἰτ ἄπ Γο Πι10 ξογτιηδ- 

τοβ. Οὐἱ ροηηεῖσίταν ποτὶ, νερὸ ΠΟὴ Π6- 
τἶτο θεαταῖς ριααϊςεύ, ὅὃζ αἴοῦηα πολ ΠῈΤῚ 

πιοπιογία σε οῦγογῃ ΕἸ πτοία τὶ ἄ ες] α- 
τα ἀππγῆος 4104;.6Ἐ] γε σητηγ ΓΟ Πα Πη; Ὁ 

ποῖ γε ἕξι ἴῃ αταθίρσιιο, περ οεία γος 
ἔλςοἴϊατ. (ὐοπιρεέξον ἐχαυίάεπι, ΗΠ], ρατγὶ 
ντεασααο νοἰζγαπι δ πο] οητία : ϑΟΓΙΙΠῚ 
δέ σομίΠἴο ργουίάετα, ὃ ἀτπιςὶς ΟΠ οἷο ἔπη-- 
οἱ, φαδοθηγα; ἴῃ Γο τρια ὃς νέας ροίξα ες, 

σαν Τα ΘΟ; ΖΕ] ἤδτα τηδίου δ{ξ,δζ ψίππττο- 
τιιπι τηαϊογοηι 4ε οΟίδηταποα “ιδάδιη γὰ- 
τίοπο μαδεῖ. Εσυϊάδ νε 0 Πὰς πγόα νοίεγα- 
ἀποραττία (ππὺ1η{ἰτατιῖς, Πάτα πιαίουῖ διις 
Ὠοη ποάο ἔγας τις. (ο ἡ οἰ] δὰις οἰΑἰη, ἐς 
νἱα; (ςάῖριις. ἀἰσοπ 1] δοο οσςἀςπάήππη εἴα; 
{ς ὃς ἱρίς,Ή11),4Ὁ ἱπιτῖο νος ᾿π ξίτα, ντῆάτα 
πγαϊουί θαι ΠοΠΌτγομη ριποίρεπι ἀοξογατία, 
ὃς νἱοἰΠτπι πιίπουίθις οποία Ρτα θατίϑ. 
Οὐ λο τοπα ἴτας 18 ἃ ἢγο αἰ σι τα γα οἱ 
Ῥίτονί ΦΖαϊ τα ΡτΙίοα, ται πιοτίθις τοςο- 

Ρτα,ατάς οτίδηι ἐσ! θιῖς σοπίοπιδηδα ρζο- 
ς 

ξετᾶ. Ασταῦ αυίάοπα, (ὐαπιδγίο5, Γεσητιπὶ 
εἴτο, 115 ΠΠπ 4, 4ς τας, τἰδὶ Ἰατοιαηείθιι, 
Παδητα ααίάεια ἴῃ πηοο δ᾽ νδΓο. Τὰ- 

παοχαῖος, οστείδο,νε Μοδογάϊη, ἃς το Ὶ 
πιοηίοτιη, ὃ ταστο οσο (ἀδαποτατ ἴα." 
ἐγᾶρα ἢς. Ὁ πα τισὶ αἰ ἰαγσίοσ, πλαίας 4α]- 
ἀγα προγηπι, δὲ τοσῃὶ ΠΟΠΊφΠ ἡ ΔΕΙ͂ Πγα- 

ἰοτί πτὸ γε π χιτοῦς αὐ δίτγου; εἰδὶ νι ὸ Ε]:- 
Οἰταῖοπι Πγαρὶς ΟΠΊΠ15 ΟΧΡΟΙτόΠΊ πιο  6[Ἐϊα. 
ΝΝ πὶ 44 ἀεἰςξξατίοπο Πιιππαπὰ ἐαγί ταις 
[πς,εαυάοπι πθῃ νἱάςο. Νιπυίγιιπν νηίοτ- 

νἴταΣ ΑΙ ΤΟ Πα ΠῚ ἃ αυϊῖοτο γάτί ποι, ηποθητα 

ΔΏΪΠΊΠῚ ἀπ] τίοπε γουῇ ἃ πὸ σαί αι πη, ὃ 
δὲ ̓ ηἢ ἀϊαττι ππο ἰτἰοηξ, εφαγτηοΠη6; {γα- 
ἐξαγιι πη δ Αἰτς πποτῦ!ῃςς πη π ποοεδ ἢ 
ΠΠατα, αὶ τορσπο ροτίοται, παρ, ἀαδῃι ἴο, 

σοπλτοητατ. Ατα; Πάτο, (ατ  οἰτο, πλεῖστα ΟῚ. 
Σ οἰππεἰπιροαϊπιᾶτα, το ΤΠ 5 ΔΏΪΠΊΟ Ἰάῖο 

ἴδι Ὁ λαξ ἀοολίας παρέχῴ. οἴοϑα μϑὺ δξζω ὼ σὺ ὦ υϊς εξ ρος. Τὸ χποαιιε, πὶ (ατηδγίες, 

Καμζυύση, δα! οὐ τόδε Ὁ χουσῶν σκῆτηρον, Ὁ τ 

σολλὶ, βασιλείαν ὀχ σῶζον ὄφιν, Συλ᾽ οἱ Ἵ πιςοὶ φίλοι 

σκῆπτρον βασιλεῦσιν ὀλγθέςαον ἡ ἀστφόλέςτι" 
Ἴον.πτιφους ἢ μὴ γόμιζεφύσᾳ φύεαῖ, αὐθρώτπτες, 

{πᾶσι δ αὐ οἱ ἀὐζὶ πιξοὶ Φαίνονίο, ὡς» χα 

(λα τὰ πεφυκότα πᾶσι τὰ αὐτὰ φαίνετει!} 

ΔῈ (οἶτε νοϊο,ποὴ ἀγροῦ πῃ μὸς Τσερεγαῖὴ οἤτ, 
ἀποάτοσηϊ τ᾽ σοηίογιοτ: ἴα ἀηλῖςὶ Πἀο- 
165 τεσιθς ὃ γ ΟΣ ΠῚ πλιι τῇ. , ἃς τις ΠΠ Πγτ 

(φορεγισῃ πε: Ἀπ νοσό ποη Ὠα(οὶ ποηλίπος 
Βιάος οΧΙ ΕἸ Πα 5: φιοα ἴτα Πα τη οπηπίδιὶς 
ΗΠ ος5 ἔς ἀδοϊαγάτεης, ποιυσθὰς Παταγα]ά ςο- 

τεγὰ σοπίρί οἰ πηεὶιν οἵϊξ οπηηίδιις Ἑαάθηι: 
ἢ Ια ὙἸΘΣςΣ ν 4 
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236 ΧΕΝΟΡΉ. ΒΕ ΙΝ 9Τ ΟΥ̓ΚῚ 
(4 Ή4] αυὶ ππτ,εος αδ5 4αοιυις ποπλίης τὰς Α Δλλὰ τὸς πιςουὶ τίϑεαϑαι δ ἕκαςον ἑαυτῳ. ἡ 
»]ες ΕΠ ςὶ πεςεῖϊδ εἰς. Ραγαηταγ δυζοτη, Ποη ἈΕΈΟ ΕΣ ΜΕ ΜΡ ΕΝ 

» ψὶ, (εἀ ροτίτις δε πεβοεητία. Ὁ πδπποθτοπι ἀπο: παν ΤΣ ΜΎΤΗ 

5: ἄγος δζ 41105 εἰ] αα!πηροτο, Πα1]Ποοπ- Ἡ ψναν μον νέμωο:. 

» (ςγυαπαὶ τερῃὶ 4αδί! (οἰ στάζει νεηίδητ, ἄλλοὺς νγας πειρρσῃ συμφυλαχας τῆς βα- 
. ποαπαηααπῃ Αἰ απ ἱπίτἰπτ ἔλοίτο, ιιαπὶ σιλείας ποιφαϑαι, μηδ μιόϑαν ἐπσδότερϑν τ 
» ΔΌ 60,4] ]οοο τοσιμπι εοαξ ογτιιο ἘΝ απ “ου,ὶ οὐπὸ πὰ ὀμόθεῇ “δυδωδύουι: ΡΝ ΣΙ 
» ὃζ οἰτι65 Ἔχτογὶ5 Πιαρὶβ ἔπητ ΠΟΡῚ5 σοηϊη- αν ᾿ΑΡΑΝ ΜΡ. 

9 "» ἐπὶ, ὃς σοητα Ρογπαΐος ἰἰ5, 4αὶ ποδίίσατ ςο- ᾿ ἣν Αἰών δοὐρ μι 

» ἀςπι ἰη σοπταθδογηῖο ποη νἱαππῖ. Ατνεῖο σώοσιτοι Ὁστοσκζώων. οἱ δῈ Ὥστο τ αὐτῷ ἄσερ-- 
- . : { Δ δύυχῶν ὁ δι ι » αϊ οοάξ (δτηίηο ργοσπατὶ, ἂρ σα οπηπι- μαΐος φιώτες, χαὶ αἰ ασὸ τῆς αὐτῆς μος 

Ὁ γὰς Ξ β ͵ δι ον πο σε Ν δ ᾿ » ταῖτί πλαῖγο, 1 ΠΡ Ὶ ἀλο ἀν τον ζαφέψες, χαὶ εἰν τῇ αὑτὴ οἰκία αὐξηϑένες, καὶ 
» Δ {|| πείδιις ἀ Πρ ἄτατγ, εαὐπχάσιη- ΒΒ « Ὰ ἀρυ  ον ἥ 
40 ΠΙΘΟΠΊρατο ΘΠ ΠΗΣ " “πο τὴν αὐτῶν γϑνέων ἀγαττώυϑροι, τὸ πίω “48 ρατγοπὶ ὃς ξαπηάςπὴ πηαῖγοιη φρο] ]άτ, ΠῚ κερξος αὐ η τι ; 

“ 46] Ποτὶ ροῆϊτ, νε ποπ οπληῖαπὶ Ππτςοοη- αἰτίων μγτερϑε χορ τὴν αὐτὸν πατέρφι τσ 2ς- 
ΣΝ “. Ι », 3 ! - ᾽ ͵ 

» ἀπη ξἘΠΠΠ ΠΝ 6 ἰρίταεα οπα,ρού ας [)1) αγϑρδυονες, πῶς οὐ πυτων οὗτοι οἰχειοτατει; 
» ἔγαῖτες πχυτι απ δα σοπἰτιπέξίοπεπι ἀεάιι- μὴ δώ ἃ οἱ ϑεοὶ ὑφηγάυται ἀγαϑὰὶ εἰς οἰκειέ- 
» σαηξ, ἔγαίεγα νοῦ εῆς οσοεῆα ρατίατηιηὶ; με ΥΥ Ν ΜΜΕΊ Εν ον Ὁ 

πὶ ) » (ςα {προγαο ἰρία {Ἐατίπι ἐππι4ϊὰ χιιαάαπη ,,.. Ὁ, κα ΤΙ ΜΜΗΝ ἄρας ἢ 
"4114 Βεποιο]εητὶς ὃ ἀπηοτί5 οχίξγαίτο: 0 ὄχι ζαυτα δ θὲς οἰκοδομεῖτε ἀλλα, φιλικαὶ 

: ἃ "" μέ Ἔν ν᾿ ἀν 8. δον ! " """»"Ὲ 

5 Εςτ, ντ αηϊοἰτία νοίεγα (ςπηρετ ᾿πυϊέξα πτ. ἐργα χϑη οὐτῶς ἀεὶ αὐυκῆρθλητος Ἵ ἀλλοις ἐ- ἀλλο 
ΠΝ ΓᾺ ᾿ ᾿ : Ξ ᾿ Χ » ΝΙΙπηίγηυ (α] ἰρίπιι5 σαγαπη σους, 41] ἔγαττὶ, καὶ ἡ ὑμέτεροι φιλία. ἑαυτῷ τοι κήδεται, ὁ 

» Ῥτοίρι οἶς. Ν πη οἱ ἔγατοῦ πλάσις Δ660 εἰξ γαϑγοεῦν ολοχφοθιμθΝ Ν ὐνχ ὠλλθῦν 
Ὁ ΟΥΠαπηοηζοι τ ἔτατεῖ 5 ΠΟΙ ΠΕ ΠῚ ρία- ͵ ἣν Τἢ ὙΕΤῸΣ Ἐν ΡΚΈΤΣ, 
" Ξ ᾿ ὧν ουτῶὼ κα λον, : ᾿ - 
« Ροτεητὅ Ββοποτοῖδητο ργοίςαιοτας, ἡπαης, (ἡ )γας ὧν οὐτῶ κα λϑ),ως αδέλφῳ; τίς δὲ αλ 

ἐ- Α Σ μ λ΄. 3ἢ ͵ ͵ “ 
“το ἔγατοῦ ΟΠ ΠΔΠῈ ἃ] [1115 τη σ τὐδεύπενν λος ἀμιήσεται δὴ αὐόρα μέγα, δευν δᾶμον οὐ-- 

: ΓΙῸ , Ἷ ᾿ , ͵ ᾽ 
. (1 ἔγδίγεηι παδθαῖ νἱτιιπὶ πηασηιπη.. ἴηι τως, ὡς ἀδελῷος : τίγω δὲ φοξήσεται τὶς αδι- 
ὦ τρίαπι ἔγατγθην Ὁ πδπιοῦτο πὶ ΠοπλΟ τε σα- χεῖν, ἀδελφῷ μεγαίλου δγτος, οὕτως ὡς τὸν ἀπ᾿ 
. ᾿ἰσγῖας παῖς ορα ἀϊας. ποῆηο δἰαογίας δα ἰ- πέσ Ξὐγεας ᾽ ; 
ΙΕ τα ὴ δελφοι; μητε ὀίω ϑο ον μηδεὶς ἴυ Ἴτότῳ τόπο 

» ρίμπι νεπίατ. Ομρρο ποοίςοιπάς,πεοά- ἧς ᾿ , β ; 

» ποίᾳ {ΓΠ σης γα 5 Πυἴπ|5, 46 σιεηη]ιαη ἡ παχϑυετω, μα τε “ὐδευμοτέρην παρέφω. 
5 ΤηΔσῚς ρΓορτὶ ροιτίηςητ, αιατη δά τα. Ηος σι εϊενὶ Ὁ οἰκειότερᾳ τὰ πότου ἅτε ἀγαθὰ, 
Ὁ ετίαπι ΠΟ Πἀεγοϑ ν 6] Ἰηγ, οι Παπὶ στατβοαη- οὔγε διήνα,ἢ σοί. εἰγνό 43 χαὶ ταδὲ, τί ὩΣ 

» ἀο πιαίοτα τς σοπ(εαϊιαταγιπι ἔρεγατα ἀ6- ας ἘΠῊΝ Ὡ  Ν 

Ὁ Ρδας, Πιιατη {1 στλιὶ  σοτὶς ἔγατγι Οἱ] ορὲπὶ , 5). 9 ΞΕΠΟΝ ΣΟ ΧῈ υτῶς 
» ξεγοηάο, δε} Ο οἱ βτηϊογοπιτ δ αάϊαη- Ὅὴη ἾΗ βονδησα: ̓ ΑΘ 9 ΤΈξῃν φύμμάνχον 
»σεϑὲ σοι τΌΓΡ 15 εἰ ποῦ ἅπηαγο, ΄ιυσῆι αὐτιλάζοις 5 τίνω σ᾽, αὐϑον μιῇ φιλᾷν Ἢ πον α.- 

» ἔτατγεῖη ὃ Ὁ ἀοπλΠΑΠῚ οπγηΐαπι αι 401} 1π|5 1) δελφοόν, τίνα 5 ἀπόώτων καλλιον ασοοτιμᾶν, ἢ 
» οἵ οδίεγιατο Ποπογαηάο, αιιατη ἔγατγοιηὸ δ ἀδελφόν; μόνου ΤΩΝ Τα ρόπυ ΝΣ 

᾽ν» Θο]05 οἱξ ἔγατεσ, πανὶ (δι δγίες, φαΐ παρα ὰ Ὁ νος: Ἶς . οὐὴ γέ χυ »ἱ ἢ 

» Εατγοια Ἰοοιπι ρεϊποὶρῶ οδτίποατ, πε]ς “"τὴ6 αὐλῷ ε παρ ἀὀέλῴῳ, φλονος πα- “Ὁ 
Ι ᾿ } 

» φάἄ συτῃ ροττίηρούς ΔΙ ογιπι πιά ϊα. Οὐα- εἰ τ ἄλλων ἀφικρήται. δλλα ἄσθος λων ; 
"το νος οδιείξογ ροῦ οος ραιτίοβ, πιεὶ ΗΠ], παΐφων, τα] δὲς, ἐμμᾶτε δυλλήλοις, εἴτι ὼ τῷ 
» Ργοίεαυϊπιίηϊ νοίπιος Ποποτα; {ἰ αυίάοπὶ ἐμοὶ γαρίζεοϑαι μέλᾳ ὑμῶν. οὐδ ΓΥΑΦΆΣΣ, 
»ὙΠαπὶ νοῦς σογάϊ ο[Ἐ στατβοδη αὶ πλιμὶ ἀαετδωϊοθλ διε εἰδέναι, ὡς ΟΡ 

πρὴ ἐν {πιά τιπ|. οι οπίπι Πα 4ο (οἰτε νος αγρῖ- Ὁ νος, ἐμραλυε αι α κεοτυ, βολσὶ ΘΒ 

ὑπ» Οαιου ΤΓΑΤῚ ἀς θοτῖς, πς, ρΡοϊξεααταπι ν᾿ ηά 1 ἢ- ἔγω ἐπι, επάδὸω τὸ ανϑερτεῖνα βιε τελόυτη- 

σραίονε ας. ΠΟΤῚ ἔδοογο, ΠΗ] δαταγα πη Ν απ ποιηοάο σώ, σδεῖὲ γὸ γιοῦ τοὶ τίω Ὑ ἐμώὼ ψυ ἡ ἕω- 
μα αυίάεπι ἀπ Πλμπι ΠιΘ ΠῚ οεγποθατὶς, (64 ΘΕ, δὰ οἷς διειαρ ήετο πότοις αὐτί ὡς ὦ Ι 

» 616 δπὶ ἀσρτοοη ἀοθατῖϑ οχ [ἰ5, αι αρο- ΕΟ αν καϊεφωρῶτε 9 ηϑἰμ δὴν παϑέντος 
.. θατι Αη πϑσάιτιπη αη ἸΔΟΎ ΠΠπ|5, 4 ΠΟ5 τοῦτ ΥὯ ᾿ Ἶ τὰ Ἐν 

Ε ἼΡΙΝΣ ἜΡΩΣ Ἐπ Μηλε ψυχας πῶ κα εγοησείϊε, οἵοις αϑυ φόξας τοῖς » ΤΟΓΟ5 ΠΠΟτγιιηη ἀπίπὶ, 4υΐ νὶπη ὃς ἱΠῚῸ ΓΙΑ ΠῚ ἡπόλο Ε ἐπ ΛΕ ΛΝ Ὁ ἌΝΕΡ ΜΝ; ᾿ ν᾿ μῆς, 5 ΚΘ, «τα. «Δ ͵ 
» ΡαΠΠ ππτ| ΠΟ πο] ἠϊς ̓ποιιεϊδητθη ο5 σεῖς: μἐέω Φονοις ἐμξαλλοισιν,οἵους Ὁ παλαμνωοῦᾷ 

ξ ἃ ΕΥ ΤΡΗ “ “ δ᾽ Ι ἘΠ 
Ὁ. ΤΌΠῚ ]Π ἀἸσ65 ΠΟβΑΓ 5 ̓πηπητταητὸ πῆς πος ἀνοσίοις ὅχεπεμιποῖσι; τοῖς δὲ Φθιυϑδύοις 
» Ρεγπηαηίθτος. ἔπΠΠ ριιτατῖς εχτιπέξογιιπὶ Ο μας φζκ υϑιύφν ἔτι αὐ Τϑοκζρε,οἰ μηδενὸς δοκοίμπέν ,.. 
.. Ποποτοβ, (1 ΠΙΠ1] Θου τη ΔΠΙ Πγ}5 Ἰατὶς αο ρο- δ δὼ ἐν δ ὐννονν ᾿-» 

: Σ - Ἂ ΞΤΑΝ σων; ΄“τα.-- 
»» [ΓΟ ΠΠατῖς το αι οοτ Εαυΐά ει, Π}1), πο Ξ Ὑ ΒΕΟΟ ΔΑ ΕΟ ΥΦΘΟΒΕΝ ἣν 

ἢ [ 

τ 
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δὲς, σεῖς τῆτι πώποτε ἐπείαϑζω, ὡς Ἢ ἰνν: Δι φυλαμαπν Ροηαάοτγὶ πὶ ν πηι ραίπις α 

γ ὦ 
[ ἀτρς ἢ 

δὲ ὑύπυ ὑπωλγτὶ τέϑνηχεν. ρα 

πὸὶ ϑυητὰ σωμαΐζ. οὗσον αὐ ο᾽ αὐδθις γεὺ-
 

γον ἢ ἡ ᾿ ψυχὴ, ζῶντα παρέχεται. σου γε ὁ- 

“ττὺς ΠΕ τ ̓ ̓ ψυχὴ ἐπειδορ τῷ ἀφο»- 

γος σωμαΐς δίχα. ύνται 3 σὐεὲ στο πεπει- 

σμαὶ Ὅλ ὅταν ἀχρατος Ὁ! ̓καϑαεϑ ἢ νος 

οχ χριϑὴ, τύτε καὶ φρϑνιμιϑτατον εἰκὸς αὐτὸν 

Ἐπ Ὁ φλυοιδύου δὲ αὐ, ϑούπου, δ᾽ λᾷ ὅ5ν 

ἕκα τα ἀπιόντα, πελςὉ ὁμόφυλον, πλίω τῆς 

ψυχῆ. αὕτη δὲ μόνη οὔτέ ταφοίσει, οἱ οὔτε ἀ- 

πίούσα δροιτε. “Τοούσατε δὲ, ἔφη, ὅτι ἐϊγα. 

περοναϑὺ τῳ λὐϑονπίῳ λανάτῳ σαοδὲν ὅς Ίν 

ὕπνου. κἡ δὲ τῷ αὐ, ϑοπου γυχὺ ἡ τε δήπου 

δ  τατὴ τα Φαίνεται οχαὶ ποτε πτμελ- 

δλοντῶων ασϑϑορᾷι. τῦτε γ᾽ ὡς ἔοιχε, καλι- 

σα ἐλά δεφούται. εἰ αϑῷ δ δίζυ οὕτως ἐχᾷ φύ- 

ἧ᾿ὰ ὥρα ἐγώ οἴομαι, χαὶ ἡ ἐψυχλ: καζαλείαᾳ 

Ὁ σώμα και ἡ τί ἐμιάιὼ ψυχίω καταιδούμε- 

γοι προιφτε, ἃ ἐγὼ δέομ(φ " εἰ ἰδὲ μὴ οὕτως, ἀλ- 

λὰ αΔμουσσιὺ χης -Ψ τῳΐσωκαῖι στενσαπο- 

ϑνήσκᾳ, δλάϑεου γε τὸς ἀεἰ ονᾷς, ὃ πϑρτ' 

ἐφοραϊας, χαὶ πϑρτα διουαρδῴοις, οἵ (αὶ 

Ἰαΐφα- ἘΠ δ ὅλων πίω δὲ τάξιν Τσεουέχοισιν Ἢ 

στα τειθῆ, αὶ ἀγϑεφῶν χα ἡ λὐα μδητηΐον, χα 

κέφι ον αἰ πὸ Ἔχδίλλοις χα μεγέθους ἀδιήγητον, ζου-- 

βὰν τοῖς φοξουμδνοι μῆτε ἀσεβὲς μηδὲν, μηδὲ 

αὐόσιον, μήτε τοιησηῇε, μήτε βουλάύζσητε. 

μῷ ' οδύτοιϑεοι, καὶ ἡ αἰ ϑεΐπων ὃ πὸ ὅρμος 

οὖν ϑνντῳ σώματι ἢ, 5 ὅταν 
δ τ 

͵ 

κ]. ὀννοή 

ὃπτε 

τῷ ὑμας οἱ ϑκοὶ Ὀὐποχρυπήονται, ΣᾺ, ἐμφα- 

γῇ πᾶσιν αγαϊκη «εἰ ὧν τὰ ὑμέτερα θγα" ἃ 

κὐμδκαϑα δὰ καὶ ἔξω τῖμ ἀδίκων Φαϊνη- 

ται, δευνατοις ὑμας οὐ πᾶσιν αὐ, ϑοῴποις ανα.- 

δείζᾷ εἰ8' ἐς δλληλους ἀἴδεχϑν τί φρϑνήσετε, 

ἐκ πόὐτων αὐ, ϑοζπων Ὁ ἀξιόπιςοι εἰ Ὥστ: 

(αλῴτε. ον δὶς ὙΡ αὐ ἔτι πιφ΄ δῦσοωι δγιύα!!ο 

ὑμν,οὐ δὲ εἰ πόιϑυ “ἀπο λυ μεῖτο, ἰδὼν ἀδιχού- 

πε μδρον τὸ ἵ μάλιςα Φιλία αεϑεήχοντει, εἰμϑὺ 

ΓΝ ἐγὼ ὑμαῖς ἰχϑμῶς διδασκω, οἷοις γ᾽ 

πορϑς δλλήλοις εἰ εἰ μὴ,ὃ οὐ δὰ Τασς»- 

γεγμηνδρων μαγ)ανέϊε. αὑτῇ ὙΣΡ Ἔριςη διὲ- 

" δασκαλία. οἱ μϑὺ γϑι πολλοὶ ἀχγελύξυται 
"ὦ αἰπᾳ 

“. Β. δά τές (αἱ σεπετῖβ πησ] σοπηηλίστατςο, εχ- 

Ὁ αεὶ ̓ Ὡπιγεγνόμδμον αἰδεῖαϑε. οὐ ̓ γ οὖν σχό- 1) 

(απι, απ πητηγ, ΖΑ Π. Ἢ] ΠΙΟΥτΑἰ σοΥροΓὸ « 
τοπτίηδαταγινίπετο: ροξοαηιαπι αν οὉ αἰ « 
τοῦτος ἔτ, πλοῦ. ΝΝατι ἀπίϊπτιπι νὶ ἄθο ᾿ς 

πτοττί οὈποχ 5 σογροτΡιι5, 4υιᾶ {τη οἷς 
ἄσρατ, ντταῖτι ἱπηροΓτΙ. Νοε!α αυϊάειῃ ροτ- 
Τὰ οτὶ ροῆτι, πο ἰάρογο ἀπ θ τη, ΡΟΙς- 
ἘΔα Δ ΠῚ ΔὉ πος ἱπιρίοπτο σοτροτῦα ἴδραγα- 
τοῦ : {54 ιπππὶ ἃ σοῦροτα ἰδοίοτα εἰς ρυγὰ 
ΠλΘ 5 ὃζ Ιητεστα, ταπὶ δα (ρ᾽ τ  ΠΠ ΠΑ ΠῚ 
εἴϊε, νεῖο πιαχίπις σοπίςταπθαπι ΠΙΟΓΙτ, 

ααππὶ ἀ ΠΟ] αἴταν ποπιο,ποη εἰ οδίσατῃ, « 

. 

ω 

- 

ΝΥ 

. ς 

[ 

«. . 

Γᾶ νΠΕ1ΠῚ ἈΠ ἱΠΏΠΠῚ : ΖΕ  (Ο] 15 πο πς ἀππὶ « 
αὐοίς, πεααε ἀππῃ ἀϊςεάϊε, σογηῖτιγ,  ἃ- 
ἐμ τἀ διε ει ηἰ 1] οἢς ΞΡ ΉΤΕΙΣ τ 74]. νεῖ: 
τ τις οηπο. Δτροτγίοτηπῇ πηαχίπι πο- μοὶ ρα 
πίῃς δηΐπαιις αἰ αἰ πίτάτοι πταπὶ ἀεοϊαγαῖ, 
ατ4; οἰ! ἔπτιιγα ργοίρίςεῖτ: αα!ρρε Ζαΐ της, 
ντὶ ἡ 48 αἀρατει, ππαχίμης Πτ] 1 ον. Οτιατα 
πΒαςἰταίμπητ, φποτηδάπιοάιιπι ἐπ Ὁ ΠῚ 
ΧΙ [Ἐπγο,, δὲ {1 ἀπ πγις5 μος σοτριῖς ΓΟ ]ἢ- 

41; Γαι μοΥτὶ Δ Ι Π ΠῚ ΠΊΘΊΙΠῚ, Ιλ νος Γο- 

βοιρταίξαιο. 51π ἤσοῖτα ποηίμης, ἰε  ἀπ!- 
Πλιι5 ὃς πγαηοῖ ἴῃ σογρογο, ὃς οατη δοὸ ἰητοτγ- 
ἴτ: νοβταιηθη [)εος, οὶ ἰΠπ πλογγαίος {πτ κς 

δὲ Ἰαταοητιγ δέ ροτπητ οπιηϊα, ογάϊποηηη: αν 
νηϊαογῃτατίς Βυΐας Οχροτγγοτη ἀεττί πΊοτί ὃς 
ἰςποέζα;, δέ Οχίγα οἵπῃς ογιογεηι βο τι, 
ἵρτα ρυΠς μετά της τα; δεϊδηλ πγαρηΐτιι- ς τὰ 
αἴας ᾿ΠΟΧρ σα ὉΠ] οπα, οπίογαδητ; [) 5 [Π- οὐετίρφεεν 
404πὶ ροττίπις(οἱτο,ντ π1 1} 1πηρ 1}, Π1}}} πὸ- “ 
Ἐλτὴ) να] σοϊητηϊττατῖδ, νοὶ ἀοΠΒοτοτὶς. ΡΟΙ « 
Τλεος νυ τίατη Πποηλπῖι ΠατίοΠς ΠῚ »αια « 
ῬοΓροτυα ἰπσος ΠΙοης σοπεϊηιάτοτ, τοθοτο- “ 
πιϊπί. Ναὶ [)}}) νὸϑ οαἰριης φιλάσπιηθη “ὁ 
τοριιητ, (4 αἰίοπος νοϊξγας ἰςπιροῦῖη ο- 
ταπίαττι πχοττα σε νεγίατι ποσοῖς εἰ: « 
αι: {1 ρυτα (ςοτοτα α; δ ἐπι ξίοία ράτιο- 
της ροϊοηζοβ γῸ5 τοῦ ΠΟΙ Π 65 ν Πἰογίος “ 
τεάάεητ. 51} δἰ αι αἰτοῦ ῃ αἰτογιτη Γη1|- 
τς Πορἰταιιογ τίσ, ρα οηληο5 Ποπηῖπος ἢ- 
ἄεπι απλίττοτίς. Νὰ πεῖπο ροτογίτ ἀπρί τς ἃ 
γος οἴοάετοα, τΑΠ ΟΠ ΠΊΔΡ ΠΟΡΕΓΟ συριαῖ, « 
ἢ νιήξας ἘΠῚ 1Ππ πὰ Ἰ τα, 4 {τ ἀιητοἱ- « 
τίας πγο ὈομΙ πΠ ἘΠ Π]Π1πγι5. [της ἢ (ατῖς ἐσὸ ας 
νοὸς ἄσοςο, ἡ πα]6ς νοίπτοτ οῖρα νὸς οσοτοῖο 

ἀεδθοδεῖς ἰδέτε ο[Ἐ:) Ππ ἀυιτοιη. ΔΌ ἰδ (αἰ τίπτι 
αἰίοῖτο, φαΐ ἀπτο ΠῸς οΧχἤίκοτς, απ ἀοᾶτι- 

ν πα τατῖο ορτίμηα οἵἙ. δίαπι πχαϊτί ραγοη- 
τες οτρὰ Πσετος., πλα]τὶ οΥσὰ ἔγαι 5 1 ἃ- 
πλοῖα σοη Ἐδητεβ ἔμπογα ; ὙΕΡΕΠ οὐ Δ ΠῚ 
ἢἰς σοῃτγαγία ἴπτοῦ {6 πλατιο ἀοΠσηδγιητς, 

«- 

« 

« ́  

- 

᾿ 

- 

- [1 

- 

“- 

“- - 

“-“ 

»"»“ Ὁ 

φίλοι μᾷ φριῆς παισὶ φίλοι: 2 ᾿ ἀδελφοϊς᾽ ἤδη δὲ τίγές πότων ̓  ὁ Τ᾿ογαντία, δλλήλους ἔπραξαν, 
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ε 

ἘΝ ΘΤ ΟΥΥΥΒΕῚ 
ὅς Ξ- ΞΕ Ξ “ 5) ον 2 ! Α ᾿ «ΕἘῈἂᾷ 

᾿ Ν τς ἰσίταγ ἀπἰ πιδάπιθστουῖτῖ εα; 40 ρετ-ἃ Τ ποτέροις αὐ δώ αἰοϑανηοϑεζὰ ποραρϑεν- ἜΝ 
᾿ Ροτγαγαητ, τ ΠΟ ἘΠ] οσπα ἢ ἔαξξα ρύςτα- 

» Ἰεεῖτῖς αἰτογῖς, τούξε νοδί5 σομ Ὁ] ποτῖτῖ5. ἂς 

ἀεΗϊς αυάοπιίαπι βοτταῖτς (ατίς. (ὐετέγιιπα 

σοτγριις πχδιιπι, Η]1), απ ἀΐοπα [ῃ τοῦτ {- 

Ρτούλατα οἰδιίογο, ΠΕ ΟΠ ΓΟ οσάϊτο, πες 

ἰῃ ἀύσεητο,πος ν]]Αίῃ το αἰϊδ σά τοῖς χαᾶ- 

» Ρυπηαπιτοά τε. Ουἱά οηΐπη δοατίμς, σᾶ 
»Ἰητογγαπὶ δραϊ, τα οπγηΐα ργβοίαγα, Ὀοηα 

» οῃηηία ργοξογτδο πατγῖτὸ ΕΠαΙ ἀοπὴ σοτογο- 
» ἡ {Ππυαϊοίας Βοπλίπιιπι ξαϊ, ἰαπηηας αάθο 
» Ῥογαθοητοῦ παῖ πι ν]άθογ οἷτ5 γοὶ ραγῖςςρς 
» ἕστατγας, Ζαα ἴῃ Ποπιίης5 οἰ Βεποῆσα. Ε- 
» ηἰπηπεῖο ἀεξῆρςεις πιδ ντἄσταγ ΔΠΪΠλι15 Θὰ 
» βαγῖς, αι, σοι σοπίςηταποιιπὶ οἴξ, ΟΠ 65 
» ἀεβσοτς ἱποίρῖτ. Ὁ παπιοθτοπιασοςάας, {1 
» εὶς νοίξγιιπι νεῖ ἀοχίγαμπη τηθδπὶ νας οῦ- 
» τἰηροτγο, να] ἰῃ οουΐος νἱποητὶ5 φάπας ητι- 
» τί. νΟὶ νετο τοέξιι5 ὃς οδαοίατις ἔπμογο, πα 
» ΄αὶς πογαίπιιπγ, Πα ο] ΗΠ]. σοΥΡιι5 πηθιιηι νἱ- 
» ἄδφατ, ἂς ἤςνοϑ ἡιυϊἦςπὶ Ἰρίι. οτίαπι ας 
» δείδτη οτο. Ρογίας ψυ θη οπΊΠ65, 4ο ίοοἱ- 
» 05. ΠΛΟῸΠῚ Δ ΠΙΟΠαΠΙΘτα πη εοσαζε; 4110 
» ΤΠ] στατα οΠτατ,Ο] απ ἢ τατο ἀσοπτὶ ηἱ- 

» ΠΠ] δοοίάοιο πγα]] ΡΟ Πτ,ίταο Δάθο οὐπὴ ηιι- 
» τηΐης ἀἸπἴπο ἔπεγο, {πὰς ἴπ ὨΙΒΠ0 γεάϊραγ. 
» Οποταποτδαζοπι νοΠοτηξ, Πος 1115 θοης- 
» βοἱ!ς λἀξοξζος, συιαοιΠ14; 1 ΠΟΙ, Πἰ5 ἔοτ- 
» τιαπατὶ ἔππετς ἰοἰσσηης ΟἱἘ Ἔχ δου, ἀππγῖτ- 
» τίτο. Γλοηίπεας τος οΧ πῖς ροί᾿γθηγη πγεὲ- 
» ΓΙ ΠΟΓΙτ5:51 ΒΘ ΠΟ ΠΟΙἰη ἀΠΊῖσοΚ ἔπογιτῖς,οτς 
» ἴατὰ Πποῖϊος ρα πίθηαὶ ἐλοιίτατοπη νοβ Πα δ]- 
»» τΌΓΟΚ. αἰοτο 411] σατί, τη; ᾿Ἰἀ46πὶ πηδτγὶ νους 
» δὶς πγοῖς ταπιητίατο. [46 πὶ Οπηη 65 ΔΊ οὶ, 
» 4] Δα οΠπ]ς, ὃς ἀρ ο Εἰς, (α]αοτο. Η ας 4υππὶ 

Ἰοχίμιτιις οοτιαταιο ουλη θα ἀοχεγᾷ ρού- 
τεχ οι, οσποἸ αϊτίς, νἱταπηας οἰπ πλοῦ - 

ἐμα ν ὦ οσπχιταιίτ, Ε αἱῆς αυϊάς πη ΓΕΡΏΙΠῚ Ογ- 
γωμε πιοτε: ΤΙ ἴΏτΟΓ δα, τα ΑΠανίά τ, Ιοησα ργαο δες. 
Ῥοεηίατπν ἢ Ήγυ1ΠῚ Ο ΠγΑΧΊ ΠΊΠ1ΠῚ,ν 6] Ιρίπιτη (εἰς τοῖτα- 
ἐεήένε, τα τ, Τ Ογηλἰπἰς ἱπο αὐππὴ Παῖς, δ  (Ο] πὶ οτίς 
Ἐπ. δπτοπι, πγαγὶ τα το: ορτοπιγίοπας, Ροη- 

το Εὐχὶπο:λ οσοαίππ), Ογρτο δ Ἔσγρτο: 
δά τπογιαἰξ, ΖΞ :τϊορίλ. Τ᾽ ἄταπη νεγο “ιππὶ 
εἴϊει, νπὸ ταηχῷ Ογτὶ αγθίγγο σι θογπαθα- 
τισι αὶ (δ᾽ οξξος Π 011 οσιιπὰ ἰη[ξαγ ὃς Πο- 
ποῖς ρτοίςαποθατιτ, δέ ΟὈίΘ 4115 ΠΡῚ ἠς- 
αἰποίοθας, Ζαπηι Ἂς ξεὶ γγαπη νἱ] ΟἹ ΠῚ πὶ 
τατη 1 ραῖγοπη ν ΟΠ ΟΓΑγΘΏταΓ, ἰς νὈὶ ἀϊαπὶ 

. ] 

3) 

ΏὭ 

2 

Ἡβονὶς 

(ὰππὶ οὔ τ, πγοχ ἰητοῦ ἱρίοϑ Ε]ος οἱ  οοοτ- Ε ἐχοίξερνῶτο,χα! ὀχεῖνος τε ζοις 
τὰ πη ἀΠΠάϊιπι, πιοχ ες ὃς Ππαϊίοηθ5 4ο- 
ξεσοταηῦ, τοῦθ νηϊπογῇς πη ροῖπς νογσοη- 
τίδιι5. Ὁ τοα υίάσπιγεγο τὴς ἄΐσετς, ρτῖ- 
τλὰπὰ ἄοσοτῖο ἐς τοιι5 ἀἸηῖ5 ἸΠοΙρίπ, 

“Ὡνὴ ἀφίςανιο, πόρτα σὶ ὄχτο χεῖρον ἐφέπεϊο.ὡς δὶ δλη}}5 λείω,αι ρζομαι διδούσκων οκ ἢ ϑείων. 

(ᾳ σειυενέγχόντα, ζαῦτα δὴ αἱοούνϑροι ὁρ- 

θεὗς αὐ βουλάοιοϑε. χαὶ Τούτων μϑὺ ἴσως ἤδη 

ἅλις. Ὁ δ᾽ ἐμὸν σώμα ὦ “πτῶδες, ὅτὸμ πελάυ- 

πήσω, μήτε ον» γουσῷ ϑῆτε, τε ον ρ- 
γύρῳ, μηδὲ οὖν ἄλλῳ μηδενὶ, διλλὰ τῇ γῇ ὡς 

ζάχιςα Ὄἰσιυδὺτε. τί ὙΣ Ούτου μακαεξλωτε- 

69, τῷ γῆ μιηϑάαι, ἣ πλύτα νϑὺ (ᾷ καλά, 
πόρτα δὲ (ᾳ;αϑεὼ φυύᾳ πε χαὶ “ἐφ4; ἐγὼ χαὶ 
ἄλλως Φιλαν, ϑοφρπος ἐγμομζων, καὶ νεωῦ ἡ- 

Β δέως αὖ μοι δοκῶ χϑινωνῆστω τῷ ἀὐεργετιωῶ- 

ὥς αν, ϑοοποις δολὰ ΣΡ ἡδυ,ἐφη, οκλιίπάν 

μοι Φαίνεται ἡ ψυχὴ, ὁϑεναξ», ὡς ἔοιχε, πᾶσιν 

όχεται Ὁ σολιπούσαι. εἴτις δίίυ ὑυδ ἢ δὲ- 

ξια; βούλετω τὴς ἐμῆς ἁμαοϑαι ἢ ὄμμα 

(οὐμὸν ζῶντος ἔτι πυϑϑειδεῖν εὐελά, πσροςΐτω. 

ΠΚῊΡ ΗΒῚ ρον ἀὐόν, ἰδ ων 
“παδὲς, μηδεὶς ἔτ᾽ αν, ϑοαπων Οὐμὸν σώ μ(φ. 

ἰδέτω, μησὶ, αὐζὶ ὁ μεῖς. πέρσας ὑϑὺ τοι πὸμ-- 
ζς, καὶ τὸς συμμάχοις, ἔχὶ Ὁ μνῆμα ζύ- 

Ο μὸν τὐρβακαλέτε : στευηϑησουϑύοις ἐμοὶ, ὅτί 

οὐ τω ασφαλᾷ δὴ ἔσομ(α!, ὡς (μηδὲν αὐ ἔτι 

καχϑν παϑεῖν, μήτε ζωὼ μ τῷ ϑείου δρωμια!» 

μῆτε κὼ μηδὲν ἔτι ὦ. ὁπόσοι δὶ αὐ ἔλθωσι, 

Ουτοις 47 ποιήσαντες, ὁπόσαι ἐπ᾽ αὐδρὶ 4.- 
δαίμονι νομίζεται, δὀιποπέμπετε. χαὶ Τατο, 
ἔφη " μέμνηοϑέ μου πελάυταῖον, τὸς φίλοις 

Τἀὐεργεζιωῶτες , χαὶ τς ἐἤϑροις δυυυήσεοϑε ὦ πᾶν 

χολαΐζψ. χαὶ χαιρέῖε ὦ φίλοι πώϊϑες,χαὶ τὴν 
μητοὶ ἀπα[γελλίϊε ὡς παρ ἐμοΐ χαὶ πὸώτ 

ἘΊες δὲ οἱ παρϑιες χαὶ οἱ Ἔστογτες φίλοι γαῖ- 

ρέτε. Φῦτ᾽ εἰπὼν. χαὶ πᾷς ϑὲϊξιωσοίμε- 

γος. στευεκαλύματο, χαὶ οὕτως ἐτελάστη- 

σεν. Οἷτι »ϑὺ δὴ Τκαλλίςη χαὶ μεγίςη οὐ ἀεί ϑ 

τῇ ἀσία ἡ τῷ Κύρου βασιλεία, ἐπλυετο,αὐτὴ ὩΝ 
ἑαυτὴ μϑοτυρᾷ. ὠοίοϑη «ϑὺ πσοὸς ἕω,τῇ ἐρυ- 

εϑρὰ ϑουλαηη᾽ πσϑὃς ύχτον δὲ, τω 4υξεί-. 

νῳ ἡ πόντου ̓  ἄσϑϑς ἑασέφαν δὲ. κύχοξο χαὶ πότῳθ 

αἰ γύῳ “ὥτϑς μεσημίξρία» δὲ, αἰθιοπία. μι, 

Ὁσαύτη δὲ “Ἀνουδρη, μιᾷ γνώμῃ τῇ Κύρου ὑνκῆν 

ὑφ᾿ ἑαυτωϊὡς- ὯΝ 
“ἴῬ ἑαυ πα]δας ἐτίμα πὲ χαὶ ἐθεεοίτεέσεν, 

οἵτε ρχόμϑιοι Κῦρον ὡς πατέρα ἐξέζοντο. 

ἐπεὶ υδώτοι Κῦρος ἐτελάτησεν, ἀὐθυὶ κϑὺ 

Ἴαὐζὶ οἱ παῖδες ἐςασιαζον, 4 θες 5 πύλας ἢ ἐ- ἀπὲ 

ἕ 

᾽ν 

οἶδα 



ΕΥ̓ ΤΟ Βα ἢ, ἃ δ Ὲ ἢ ἃ κε. χ 39. 
ΡΣ δὶ εἰ. ἄν ἢ Ν ΜΝ Δν ΕἾΝ ,.3 Ἷ Ϊ Ϊ ὙΉΘΒΙΝ λα γ δὴ ἀσϑότερον υδὺ Βασιλάς, καὶ οἱ ὑπ ΑἘφυάςηνίοίο, ρείπς τοσθῖι, ἀο ἐσ! (πΡῖο- 

᾿ ἫΝ με Ἶ ͵ ᾽ «“ 

αὐταὶ τοῖς τὰ ἔοαΐζᾳ πεποιηχόσιν εἰ τὲ ὀρκὅς 
᾿ ᾿ 3 ; Μ “ -““ »9 ͵ 

᾿ ὀμοσοηδν,ημιπτεόδιω, εἴτε δύξιας δοιεν,ἐξεξα,-- 
“, κ , “ἀἶν 

ον εἰ δ᾽ μὴ ζιὅτοι ἡσαᾶνρα Οιαύτην δυξαν Εἶδον: 
ον ιν ς ! « 5 “ 

[5] αὐ εἷς ἀὐδις ὀχιςευεν , ὡς πὸρ Οοοῖ νυ 
»α . ἘΠ Ὑλν ἴξῶς 

πιφεῦς ἰδὲ εἷς ει, ἐστεὶ ἔγγωςξει ἡ ἀσέξφα αὐ! 
ε ᾽ ΟΣ λ » 

ὅτως ἐδὲ τοῖε ὄχιςευς αὐ οἱ Ὑ στον Κύρῳ ω- 
Ἵ ΄ οὐ αὶ εν ͵ » Ὁ 

γαξωντῶν ςρα της». νέο ὃ δῊ τῇ ἀσδϑ9εὅεν αὐδ' 
͵ νιν, » Ἢ ς- δὴν Ἀν ἢ 

δὺύξη πὶ ξευσαιγϊες, ονεγείρισαν εαυτός,Χ, ανα-- 
Ὶ 2 ͵ ᾿ 

δϑεθῆες αὐϑὸς βασιλέα, ,απεϊμιη ϑν(ν ζκε- 

φϑνας. πολλοὶ Ἀ ὁ τὴν συςραϊφυσαντων βα»- 
Ε 3, Ε ͵ 

(αρωΐ ϑϑλοι ϑιλαις πίςεσιν ςξαπαταϑείες «- 
᾿ τῆι Ἄ » , δ ἐν 

πολ ὃ ὃ ππώλον!ο. [ πολὺ ὃ χαὶ τῶνδὲ χειοφνὲς γε εἰσι. 
: ΝΣ» ») ͵ ᾿Ὶ 

᾿ “αἰδϑοϑεν μϑὺ γὸ εἴτις ἢ ὀζα κινδχουἀ σφε ρὺ 
᾽ 5) ς ἤκ Ἵ 

βασιλέως, ἢ πόλιν ἢ ἔϑνος αὐσοχείθλον ποιή- 
ἜΤ γον γος ῃ 

ὄάεν,ἢ Φιλο ΤΙ (ϑι ϑν ἢ αγαιϑον αὐτω. δγοερώ-- 
ν “ ΒΕ ς- νὸς "ἢ 7 

νιῦὴ αἴ- ξεν ὅτοι ἡ οἱ τιμώνδροι.Ἶ νι ὃ. »υν τίς, ὡς: 
ἧς, ὥρα ν ὙΠ: αὶ “ ΔΝ .7 ΕΝ. Δὲ 
Μιξα- ἀρ Δεομίθρης, τ γουυαη κα νὰ τ: τέχνα, τὸς 

͵ ͵ ὴ Ὁ ς ͵ ΕΣ 

δάτις δ ἢ φιλὼν πιὰ δδυς ο(ληρθς ρα το αἰγυτῆίῳ 
παπρᾷ » ππ ρυμεψεσυσοι δἰ ἐ ΡΩΝ 
ἀμκιν. ἐϊκα ϑλιπῶν, κἡ εις μεγίςφοις ορκδς χήδαξας, 

ΤΟΝ 
: δ ΣΝ ἢ "» ͵ αν ο 

τοῦ, δὲ μεγίςας Ὡμαῖς γοαιοφυϑδιοι. ζαύτα δῶ ὁ- 
Οὐτα τ ΝΥ ον Ἔχ ὠὐτν ᾿ 
Ἅμβ, ρεδνηες οὗ ὧν τῇ σία πὸ τες: 67:1 Ὁ ἀσεθες χα 

δ Ν ͵ εὐ εν ἢ ᾿ν" 7 

Ὁ ἄδικον τεΐα μυνβύοι εἰσῖν.ὁ ποῖοι τίνες γὸ αὐ οἱ 

ἐς ὅ3! τὸ πγροςάται ὦσι, ζοιϑτοι ἢ οἱ ὑτε ἀὐζις ἢ ἐχτῶ- 
πολὺ Ἐπ ΝΣ Ὑον᾽ 9 ͵ ἐγ ρα σοι ͵ 

πῦλυ γίγνον.).αὐϑαμίφοτερϑι ἢ γε, ἡ ροοϑὲν, 

ζαυτη γεγμην.). εἰς ἱεμδὺ γολααῖϊα πῆδὲ α;Σ 

ΤΡ Γαἀ ἱπιρίοτατοπι ὃζ ἰηἰ αἰ οίλπν ἀεῆοχε- 

ὅχοϑβ.. εὐ 115. Ζαϊνο] οχεγεηβα ἔλοϊποσγα {63 
Προδῆξητ, ππδ ἸαΠαταηἀππὶ ο  ηςησ, Ἰώ-, 
Ἰρίατη τ ογααῆς; πὰς ἱπηχ θην ἀοχεγας ἅτ 
τα το τ ρυοιλ!ΠΠς {πο ες, Οο ἢ ταῖος ποι 
δι εις, δέ εἰαίπιοαὶ ἐς (ς ορίπἰοποπι οχϑ 
οἰταῖϊο πε, πους ποάϊοηις ἢς συϊάοπινπας 
Βἀοηγεῖς Δα Ποῖ, αοά ἱρίογιτῃ ἱπηρίοῖας 
ἴατη ρεγίροξξα {ες τὰ ποο Πότ τα μα Π]ΠἸτα τα 
ΡΓατογεβ., 481 οχρεάϊτο πα πα στὴ ἡ ΟΥτο Ὁ ννεῖτρᾷ 
(ἰοερογαητ, Π άθην εἰς πα δαι Πφης. [Ιατὰ νο- 9) τη 

Σ μλΣτς ἘΝ ᾿ ταν,» ἥΠΠΟΥΕΗΙ 
τὸ Ζιαπη ρυίσες ας {15 ορί ποηΐ σγθ τ {{{ κε ἐμίμ 

Βίθπο (εἰρίος οἷ τεα ! ἀογῦτ, ὃς δὰ γοσεπὶ ἀ6- επροάλτο- 
πε, (α[.7; 

ἀπέξις σαρίτα ξαεγιητισιρατατα: Με οὐ ρέμα 
ἴαπα σαγθαγὶ, αϊ Πᾶπο Οχροαϊτ ποι γ Πᾶ ὅπερ, τς 
{υἰτερογαητ, 811) αἰϊα Π4εἰ ροϊτοἰτατίοῆς ἐ6Ξ ἡ ΕἼΣ 
οσαρτὶ, ρεσίοσιητ; δ πε τίδ, απο ππς δά- ὍΝ 
τἰποῖ, πλαΐτο παπο ἀετογίογοσ. ἵΝατα οἰίτη ἢ 
45 ρτο γερε (ἈΠ πτεπὶ ἴῃ αἰεί πηξῃ σοη!1- 
σοίεῖ, γε] νγθεπι δῖ ΠαΓ ΟΠ ΘΠ Οἰ|5 ἱπηρο- 

τῖο δάϊθοι ἴοι, ναὶ δἰ ψυ!ἃ 4] ργαοϊαγὸ 
ἐοετίτογσας ρίοὸ τόρ ρεσγέςοι οι; Ὠ (ΟΠ ςοῖ 
ογδῆτ, Ζαὶ ποιοῦ θιι5 σα πη] αγότατ. ΓΝΙτηΟ {τ εἶ 
ἢ χιιῖς ρετπάς ἂς ΜΕ γαάδιος,ραῖγο Ασῖο- ταπευνῆν 

ὡς ΒαγΖᾷης ργοαϊτο, ἃς σπευυφάμπιοάπτῃ 6 ο- 
Ἴ ; ͵ “" τυ ΡΟ δες «« 

βασιλᾷ δόξη τὶ σύμφορον ποιῆσει!, ἅτοι εἰσιν οἱ παϊτῆτας νχοτο, [ἰδ οτις, ὃ απλϊσογαπῃ αἴιο- 
4πο] θοτὶς ρα ΚΕ σγρείπιπι οὈ πάθας ίο- 
1ἰξεῖς, ὃς (Δ ξεῖβττηο τπτοϊαγαπάο νἱοίατο, 
περὶ απο ἐχροαίατ, ἕδσοτο ν᾽ ἀδατασ:ἢϊνο- 
τὸ ἔπης, 4 α] ππαχΊΠηΐ5 ΠΟ ΠΟΥ θ 15 ΟΥ ΠΑ ΠΕ. 
Οὑτὰ Φυθπη ΟμΠ05 Α Πδῖοὶ νἱάθαητ, εείδπι 

ταπτ. Νδπν ΖπΑ] 65 (πητ  ), αἱ ργαίπητιτα! ἐς 
᾿ τὸς δὺ ἐ Ἵ ᾿ς δε τΠιΕρίογαπια (οἰδητοῆς, αὶ εογιιπι πη: 
τεθφι. ὙΡΡ ον ζις πολλὰ ἡ ΝΕ ἜΠΞΕΝΣΞ : δον τ 

π᾿ Πρμόνῦ εαὔντη Ἧ Ροτῖο (αἰ οὐξιίαπε, Πίης ἔιέξαπι, ντ πγασὶς ) Κλ 5. ἘΠῚ Κ9 ἘΣ Α ΚΝ, ἢ [ ΞΡΝ ἸΡΡΤΕ : 

Ὁ,» ηδὴ οι ἩΡΕΜΜΕΓΟΙΟΙ συλλαμί(ώ- ἰαπα τι ποξαγί), ἀπάτα οἱ πα ἐπεείπε. Ροσα- 
Ε Γ . " Γ - 

γογΐες, αὐαίν «σι Ὡρὸς σδὲν δίκαϊον γρη μοί. πίᾳς νετο σοι δάτίπος, πος πιοάο πῆς 
Φποτίνν. ὥς)ς «δὲν ἡ΄“Ἴον οἱ πολλὰ ἔχφν δόκᾶν- [) πηδσὶς ἐπ} |Π| (πητ Ν  επῖτη ἀαπιταχατθος, 

Ἴες δ πολλὰ ἠδικηχότων φοῦβ) 'κ) εἰς γείροὶς 

ἐσ) ὅτοι ἐθέλοι τοῖς κρείἤοσιν ἠέναι, συε!ξ γὲ 

᾿ ἀβροίζεοϑα) εἰς βασιλικὴν φραλείαν ϑαῤῥῶσι. 

ὼ ζι γαρδν δφῆς αὐ πολεμκῆ αἀὐζὶς, πᾶσιν ἐζεςίν 

οὐ τῇ χώρα αὐ «)αςρέφεο αὶ αὔευ μαχης ἮΣ 

πως αὐ βέλων"), ὅζᾳ Δ ἐχείνων εἷδὶ νϑρ ϑεους 

ἰσεξηαν, αἰ αὐθρωπς ἀδικίαν. αἱ υϑὺ δὴ 

γναϊχα αὐτὴ τῳ πϑωτὶ χείροις γεωῦ, ἢ Φ πα- 

λαϊὸν, αὐντῖν.. ὡς ὃ σδσὲ πὰ δωμῶς ἔχεμέ- 

4αϊδάτηοσιυπι ηλαϊτα ἔσο! ογατο ἀοἰσ πατῖιτ; 
(ςἀ ἴδηι 105 Πποήπ6, αὶ ΠλΠ1} ἱπταε! δή - 
ταϊοτὸ Ὀοπιρτοποηάιιπε; ἂς ρύατοῦ τπ5 ἃς 
φαυιπη ροοιΠία5 (οἸ ποτε σοστητγ. Οπ1Ὁ ἣτ, 
ψτΠ 110 ΠΆΪΠῈ15 1], αιϊογιιπι γος ἰαπτα νι6- 
τας εἰς, ΠΟὲ πποτιαπιιατας αἱ], α! αα αι! 
ἰῃϊα{ξε ρατγάγαητ. Ἰτἀοίη στπιροτίοτιδιις 
σολστααὶ γοσαίλητ, Πεάπιο δά ἐχρεαίοη!ς 
ταρία σορίας αάἀϊπηροτο (6 αιάσης. Οπαξ 
ΡΓορτεγ οπηπίθις Πσοτ, αὶ δα ΠΠπ Ἰρῆς Γὰ- 
οἴπης, ἴῃ σοι Γεσίοπο Οἰτγα ρας παπτο- 

Ἑ Πιποπυρτο αδῖτι ναρατί, ται ρεδρτεῦρίος- 

ἘΝ τς ΓαΠῚ ΟΓσα [)οος ἱπιρί στάζει, τιΓῇ ῬΓΟΡτΟΥ ͵ λ ᾿ ἘΡΡΙΡῸ " ἐν ͵ Ρ.- ΡΝ 

᾿βϑή.νομκῖμμον ὙΣΡ δὴ ζω αὐθις, μητε τῳ; ἰπἰαγίασ, αιιας Ποπλπἰας ἰπξογητ, Αταας 
͵ 2 ͵ “ Ἢ ἀν τὶ 3 ΝΑ « “" ὰ 

μῆτε Σστομιυεοϑῶμ. δῆλον ὅ,τ ταῦτα οὐ Ἠοςπιοάο (ππτἰρίογιιπι ΔΠΙΠῚΪ ργογίις ἴα πὶ 
ποὺ ἣ "7 ς ͵ ἢ Ὦ - - - “- ᾿ Ἑ 

ἣῷ ον πω σώματι ὑχροὐ φήδορϑυοι οὐόμι, ἀοτοτίογοβ, φυᾷ οἸΊπγ ΝΕ σοΙροτῖ χιυλοπν 
ἘΟ51ΠΠ Γατίοπο, πα Ρτίπς. σὔγαην παθατς, 

ἰά πατταῦο. Νἅ ογατίπ θοῇ ἴῃ ΠἸτετίς, τ πος οχίριογδτ, πος οπλτροτοητας θογίρίσιιπι οἵ 
ἅττα, 14 ̓ρίος ποῦ δα ἐς σαιμα ἰληχ ς, ]ιοἀ ςογροσίβ μαπλοσῖ ραγοσπάϊιπι οχ ΗΕ ηγατοηι; 

λονται; ὥστ πσϑϑοϑεν νι αὖ πῶτο διηγήσο- 
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σογρογα γα ὅτ. Δτὴ νοτο ππαῃου]ά υἀεπὶ 

αἄπας, πε γε  οχίριιδην, νοὶ ἐπηπησαητίς; 
(ε4 Ἰλδογιιπι εχογοίτία πι}}}} νίιιαπι οὐαὶ 
(πῆς. Επίπαιθγο Ἔγαῖ οτίπι αρια 1105 οἰ ἰπὶ 
Ἰιοςἰπ(Ἐἰτατιιπι, τ (ςΠ10] ταῃτιπη ραίσεγθη- 
ταγ; πὸ ται ἢ ἐχρεάίἀὰ Ποροτία, Πα πὶ 
αὐ Ιαδοζαπι Ἐχογοϊτατίοπος ἀϊς τοῖο ἔγπο- 
τεταγτίατη γοίξατ ἃ φυΐϊάοηα, νείοπλεὶ ἀτπιτα- 
ταχαζ Οἰδιιπὶ σαρίαητ, (ἡ αττα εο τερο- ἢ 
τὰ νοίοι ἱποῖρίαπτ, φαο (ο]εῃτ, 4 τπαχῖτη 6 
τηατατίπο Ῥγαπάθηζ, τ4ΠῈ ἦἴπ| σοιη Θά οΓο 0 
δίθεῖς ρογίδιιογαησ, 4π4πῃ αἰ ΟἹ] Θητ, φαΐ Β᾽, 
ἵετο δἀπιοάμπι σα θίταπι οιιπε. Εγατ το. ἴῃ 
Θογαπα [ΠἘἸτατῖς, πο δα σοπαίϊα ἱπηρογτα-, 
τοῆταγ οὔ θα; 04 εχ᾿[Ἐἰπηαγθηττηῖπιι5 τὰ 
ὁοτρογᾷ, [πὶ δηΐπηοβ Δ ΡΠΠταγὶ, ἢ 415 ΠΟ 
πἰπηίππι Παιιτίατ ΝΠ ἤδ5 ΠΟῚ ΠΠΠροττασί, 
τοίτατι συίάδηιν; ταπταμα γοτο δίθιπε, ντ 
ΠΟΙπιροτίοησ, (ςἀ ἱρῇ ΕἐΧροχζοητζατ, σα 4η- 

ἦο πἰηγίγα πη Γοξξο σοῦροῦο ΠΟ ἈΠΊρ] 15 ἐχ - 
ἴτε ροίϊιης; εγασ ὃς {Ππ||| νπτιπὶ δχ {π|πἸτατὶς 
Ῥδτι15, 4ιοα [τπογὰ ἔλοϊξητοϑ Π64; σοτηο- 

ἀεθαητ, ποις διροθαητ, Π6η; συ ατᾶπη 
δογαπη ραΐαπη λοίοθαησ, Ζιια ἐς Ηἰς ποοςῖ ς 

(χτῖο σοπίθαπησιατ. Πίος τοπιροῦα πηαποῖ 
Ιἀημτάετη, νταῦ εἰς τοις ασἤἰποδης; νε- 
τα πα ποσὰ τὰῖη τοῖα σοηΠοίππε, τ 181] 
πίγα πε, ἃ το 15 1ΠΠ|Φ ΠΟσο Π τς σὸς 4Ὁ-- 
{ποῖος Τ᾽ οεῖο5 οἱ ἐπ γοπαταπλῖθαητ, ντίοἱς 
γοπαιίομος Δα Θχεγοέπαᾳμη τ ̓ ρίος, Δ η} 
οἄπος πιβίσογοητ. Ῥοίξοληιαπὶ νεΓῸ ΓῈΧ 
Αττάχογχοϑβ, ὃζ Ἰρήπς [απ ΠΊΙατος, νίπο ςο- 
ΡἰΠομεοθγαῖ; Ποη ἰΔΠ ἈΠ Ρ] ας ἰρή] ρογίη- 
ἄς, αορείας, σαμλαπῃ ργοά δᾶτ, δέ αἰος δά 
ψεπατίομος οἀποοῦδητι. Ὁ αἱ η ὃς 115 ρα!) πὶ 
ἰμαϊάοθαητ, φιαίααςε (ς ροτίοσες οάὐθγδησ,.. 

[9] ͵ ΠΝ λ ) (2. ᾿ 
τίνες φιλόπονοι γηνομϑύοι χα στο ποῖς χϑὰ Παϊσαπσις ἰαδοσιιπι απσητος, οαΠΠῈ Ἔα ]- 

τίθιις (ἰ5 γοπαιοπταγ ΕΠ Ποάίσχας ἴῃ νίαι, 
Ραοτῖος δά ροσζας ἰηΠπἰταϊ ; γασιιπι ν ΥΤΟ ΠῚ 

ἐαχαοίεγοπι αἀἰσαπε ὃς Θχογοσδητ, {ΟΠ σοῖς 
οχτίηέξαην οἵδ; φαοα πο ποι πεν δι ίρε- 
οἰπιθη δάςηάο, ο]ουίαπι σοπίδημ ροίΠηζ. 
ἘΠῚ ἃ ΠΠπὰ ρεηίΐτας ρεγιογίιπι, το ρτοσὶ 
ἀπά Ἰσητος ΡΥῖτ5 ΠῚ ππάἰοία τ 1 Ἰσατὶ, 
1 Π]ςίαπι ἀϊίροτο ν᾽ ἀς θαπεαγ. Ναῖπ ΠηΔη]-- 
ἐεο νίάοητοο5 Πιρεγίοτος ἀπ! οάεγο, αὶ 
ῬΙ αὐ πη Ιαγσίπηταγ. Ετὶᾶ Π]ουιιηγ, τας τοῖ- 
τὰ Παίοητατ. ΨΙΓΕ5 ΡΟ Δητοῆας αἰίςε-.. 

θαπτ, χαο νυ Πθιι5 ντούθηταγ, ἃ Ποχὶϊς δῦ- 
Πιίπεύοηῦ: ππης σα πσ οἀοςοτὶ νἹ ἀεπτατ, 
ντὶ Ζα Πρ] τ πηιηι ποσοαητ. το Βτο νει 

παυίαααιη ΡΙατο5. σιιαπι {Π1Ὸ 5 να] οχείη- 
συδφηταγ γοῃ ἢ Ϊ5, γ6] ρογπίοίοίς ἰᾳ ἀδηταγ. 

2 ͵ " δὴ ον ΝΑ πὐ }3} ἡ -» ες 

ὠφδίμιοις γρῶντο, ' 5. βλαξεραΐν ἀπέχοιν]ο᾽ νῦν 5). ἐοίκασι ζαῦτα διδασχονϑυοις, ὑπτὺς ὁτίσελέξα 
᾽ -.ΡἊὉ , 2.» ἢ ᾿ ͵ ,, 2 ΄ « ὃ 

καιχοποιώσιν. δου μα γᾶν πλείας, ἢ ἐκῴ, ὅτε ϑιποιϑγησχϑεσιγθτε ὄχι φθείρονται ὑπὸ φαρμμείχῶν: 

ΧΕΝΝ ΟΡ ΗΒ Ὲ ΠΝ ΤΥ ΟἾΥΜΕΒ.1 

(5ἃ 4ιοά ΙΔδοτΡιι5 ας πάοτς (Ο]1 48 δῇης! Α ϑλλὰ βουλομϑμοὶ ἣ ! λ Δ εᾳ ΜῈ 
πονῶν Χρὴ ἱδραδτος τὰ 

σωμάζο. φερεούοϑει. γέω δὲ ὧ μδὺ μὴ σῆυφν, 

μηδὲ διπομ ἤεοϑα; ἐτὶ ΡΥ υϑμᾷ, Ὁ 5 Ἴπο- 

γήν οὐδαμοῦ ᾿ξχττηδούεται. καὶ μζωὺ πσϑφοϑεν 

υδὺ ζὺ αἰὐζοις μογοσίν γόμεέμμον, ὅγτῶς δὁλὴ τῇ 
ἘΌΝ “ ᾿»"» ᾿ ͵ , σὺ ΠΞΑ 
Ἡμέρα γϑῶντο καὶ εἰς ζᾳς «ραξάς, χα εἰς Ὁ 

ὯΔ 5 πονηδϑαι " γιοῦ γεμάὺ ὦ »ϑὺ μμογοσυτάν ᾿ 

ἔτι ΟΥΕΎΣ »Ὄρχολϑροι δὲ τῷ σίτου ζωύϊκα, ἢ 

“οἱ τοδοϊαιταΐα, Φριφώνες, μέ Ούτου 

ἐοϑίογγες ὦ σιινον]ος Δ] σ᾽ γϑεσιν,ε61ε “ὃ οἷόψι- 

᾽ - 
7] 

εἡταΐζῳ κοιμώρνϑροι. ἐμ ὃ ὐὐδις νόμιμον, μηδὲ 
πυδοχοΐδεις εἰςφέρεοϑαι εἰς τὶ συμπόσιαι,δη- ἱ 

λονότι νομιίζογϊες Ὁ μὴ “ἰ χύβπίνᾳν ἡ ῆον αἰ ὼὴ ὁ 
σωμκαΐᾳ. χα! γγωμας σφαλλφν" γε δὲ Φ μϑὺ 

μὴ εἰρφέρεοϑεω ἔτι αὐ “ΔΙ φινϑᾳ, ζοσοότον δὲ 
πίνοισιν, ὦ ς]ς αὐτὶ τῷ εἰςφέρήν αὐὐφὶ ἐκ φέρον- 

ται ἐπειδϑι μηκέτι δχιώωνται ὀρϑούμϑιυοι ἐξι- 

ἐνα.ὀν ὦ μοῦ κάχεῖνο ὦ αὐζὶς ἐχιχώριογ, ὃ 

μεταξὺ ποράνουϑύες μήτε ἐοϑίφν, μῆτε πι- 

γῴν, μ΄ τε δῶ τα αναϊκαίων μηδὲν ποιῶν- 

ἄς Φανεροιὲ ἐ) "ὦ σ᾽ αὖ ὸ υδϑὺ ζούτων ἀπέ- 

χεαῖ ἐτὶ Ὡ[ονϑύ4,ς ἀϑδϑυτοι πορείας οὕτω 

βεαγείας “ποιοιοώπει!, ὡς μηδ) αὖ ἔτι Θρυωυ κφί-- 

στα ὦ ἀπεέγεοϑαι Τὸν «)αϊκαίων. διλὰ μάὼ 

χαὶ ἔχὶ ϑηθφον ασδϑοϑεν μϑὼ ὥσαωταχις ἀξη- 

ἐσων, ὦ ς}ε φρχεῖν αὐθις τῈ χα! ἵπαοις ἴχ.- “7 
μνάσια ᾷς ϑηφ9.ς᾽ ἔστε! δὲ Αρζᾳξέρξης ὁβα- “ 

σιλόίς χαὶ οἱ σειὺ αὐτο ποις τῷ οἴϊου ἐπδύον- 
Ὁ, οὐκέτι ὁμοίως οὔτε αὐζὶ ὀξζηήεσαν,οὐτε τὸς 

ἄλλοις ὀϊξηγον ἔχει (ἐ ϑηξροις τ λα χαὶ οἵ 

. 484. ἢ 

ΜΙ 

γ᾽ 
“ 

αὐτῶς ἱπαεύσιν ἁμὰ ϑηρῷεν, φϑονοιοῦτες αὖν- 
τοῖς δῆλοι ἤσαν, χαὶ ὡς βελτίονας αὐτὸν ἐ- 

μίσοιω. διλλα ποῖ χα πὸς παῖδας ὦ μδϑὺ 

παιδούεοϑαι Ἐχὶ ταῖς ϑύραις, ἔτι Δἰαλϑιφ 
Ὁ νϑύτοι τοὶ ἱστασιχαὶ μϑυϑοίνν χαὶ μελετάν 

αἀπέσζηχε, ΔΙ ὁ μὴ ένα! ὅπου αὐ ξἰπο- Ἢ 
φαινόνϑυοι 4. δοχιμοῖεν. χα! ὅτι γε οἱ πιο,δε ὦ 

εἰκούογες ὀχ 4 ἀσόϑεϑεν ας δίχας δικα ὡς δὲ- αὶ: 
καζονϑια), ἐδόκοιω μια νγθούνᾷν διχαιοτηα καὶ ΜΝ 

Φ τὸ πϑρτάπασιν α)έςραπηωι. σαφεῖς "ὦ ὁραύσι ; 

νικώνζας, ὁ πότεροι αὐ πλόον εζε δῶσιν. λα πλείων» 

ὦ Τῶν φυομδύων εἰ τῆς γῆς (ος δευωα μιάς οἱ Ἃ 

“πο δὲς Ὡρόοϑεν υϑὺ ἐμόμϑαιγον, ὅπως τοῖς ὑδὺ 

ὡυλώ 



ἣύμηπ 
“αὶ εὖν. 

δαπιδὼν 

δαπιδὲς 

ΕΠ ἢ 
ἱππίκης 

Ὡμμῷ- 
πας ὃ 

ἘΠῚ ΘΕ Τ ΝΒ ΕΝ  ΥἹΠΠ 

λὼ μϑὼ αὶ Ξρυτό)κώτεροι πολὺ γέεῦ,, ἢ Δ Ετίαην πλυϊτο ἤππς πιὰ αἀ οτος 
Ἐχὶ Κύρου εἰσί, τότε μϑὺ »ὃ ἔτὶ τῇ οἰκ πϑρσῶν 

παιδεία χαὶ ἐϊκρατεία ἐγοῷνὸ » τῇ δὲ μήδων 
φυλῇ χαὶ ἀξρϑτητί" νεῦ δὲ τίω υϑιὺὺ εἶχ, “«ἑρσῶν 
καρτεδίαν «ὐξεοραῦσιν Ὁ ποσξεννυυϑύξωυ, τίω; 

5. αὔν μήδων καλακίων ΔΙ ασωζονται. σοὶ- 
φζωυΐσοι δὲ βούλομαι χαὶ πω ϑρυνν αὐτὰ. 

ὀχείνοις γὸ ωρῶτον Τ μϑὺ Ζαὶ εὐνας θ μόνον αρ- 

χφ μαλακῶς “κ᾿ “-ὐὐφρωγνυοϑα!, δὶ ἤδη ὼ 

χλιναῖν τὰς πόδας ὅχὶ  ζαπίιδωντιϑέασιν, ὅ--ς 
Β τα δα τάροῖος Ποπηὶῃ}} ἐξάλπι. Ργατοῖθα πως μὴ αὐτερείδη Ὁ δωπεδὸν, δλλ ὑπείκω- 

ς Ν ᾽ 
σιν αἱ ἱ τὠπιδὲς. κα μιζιὺ τὰ πεηόρϑυα ἐχὶ Φ«- 
πεζαν, ὅσοι τε ασδϑεϑεν ἀδρηῷ ,σὐσὲν αὐτλυ" 

ἀφήρηται!, ἀλλά τε ἀεὶ χαινὼ Ἐχιμηχϑμαΐν- 
τ ΘΙ ἘΡΎΚῚ ΟΣ τ ; 

σαὶ. χα! δψα γε ὠστεύτως. χα! ΣΡ χα νοποιή-- 

Ως ἀμφοτέρων σὕτων χέκπίωται. δλλά μζὼ 

χαὶ ον τω χφιῦμι οὐ μόνον χεφαλζωὼ, χαὶ σῶ- 

μία, χαὶ πόδειυς τρχᾷ αὐοῖς ἐσκεπααϑαι,ἀλ- 
Δὲ χαὶ αἰϑὲ ἄκραις ταῖς γερσὶ γφοίδαις δὰ- 
σείας., χαὶ δακτυλή,ϑρας ἐχοίσιν. ἐγ γε μϑὼ 

πε έρᾳ οὐκ οὐρχοόσιν αὐζς οἴ αἱ δ) έν. Ὁ 
δων, οὐθ᾽ αἱ τυ πεβων σκιαὶ, δον οὐ ζώ- 

ταῖς ἔτεροις ἴ σκίας αὐ, ϑεφποι μηγόμωϑροί 

ὐζὶς παρεςὰσι.ὶ μὴν ὀκχπωκαΐα. δὲ ὺ ὡς 

πλήςα ἔχωσι, ἡστῳ καλλωπίζον.)" ὡὼ σὺ ὅς 

ἀϑίχου φανεραΐς ἤ μεμηγόνηυϑμα, δὲν Ὁ τὸ 

αἰα,ευον.). πολὺ γὸ ηὐ 4) οὖν αὐζις ἡ αδιχία 

πὲ χὴ αἰο,φοχέρδα. ὡ“»λὰ χὰ κσδϑοϑεν μϑρ ἼΕΣ 

ὄχηγώριον ἀἰὐζις, μιὴ ὀροαῖ, πε πορϑυομέ- 
» » δυνῶ ΣΝ ες Ἷ 

γος ΟΥκ ΣΙ τίνος ἐνέκᾳ," σ΄ ὡς ἵπασικωτα τς 

γίγνεαζ. νοῦ ἢ σρωμαία πλείω ἔγρισιν ὅχι - 
,ὔ ἵπαων," δχὶ  ἀὐναΐν.ἐ γὸ “Ὁ Ὶ ἑπσείας ὅτως, 

ὡςαἷ τὸ μαλακῶςκαϑηοϑαι, Ἐχιμέδλονται. 
τώγε μζὺ πολεμικαὶ πτῶς οέκ εἰκότως γῦν φ 

ποτὶ γείρϑς, ἢ τρδαϑεν, εἰσίν; οἷς ἐν υϑὺ ᾧῷ πα- 

ρέλθοντι χε νῳ ὅχτχώριον, [οἷχα!, Ἔ ὑπῆρχέ 

τὸς »μϑρ Ὁ γἀῦ ἔχοίϊας, ἰποζούτης ἱπαύζας 
παρέχεοζ, οἱ δὴ ὼ ἐςραΊ )οντο' τὸς φρου- 

οϑιώζας, εἰ δέοι φραόσεοϑαι κσϑ9 χώρας, 

μμιοϑοφόροιυς ἐῃ. γε δὲ τὸς τε ϑυρωροις Ε χαὶ 

τὸς σιτοποιοις » χαὶ τὸς ὀψψοποιοῖς » αὶ οἰγονχὸ 

οὐς, καὶ λουύζξηχόοις, χὺ Ὡρατιδενζακ, χαὶ α)α,- 

ἐοἑύζᾳς, καὶ κατακοιμίζονζα ὃ αϑιςαίνζς,ὺ 
τὸς ἢ χοσμηΐᾷξ, οἱ αὑπογείοισί τε χαὶ οὐδι- 

; 
χρμηπίας, (σιν οἰΐθυς τὰ ὀηνα ρυϑμί ζοισι᾿ πότος πὸρν- 

η « « “ ε 

, ἵπαίας οἱ δυγάςαι πεποιήκοισιν,ττὼς μέ-- 

δά 
ἄεἸϊ- 

Εἰ 5 δὲ νἶταὶ ν ΟἸπιρταγίας, συαηι Ογτὶ ου]ο: 
Ν,απγθᾷ τοπηρεϊξαῖο Ρεγῆςα αι ας πὶ 1πΠ||- 
τυτίοηο ὅς σοῃτίποητία αάπις νος σαητίτ, 
γοβίτα νο Ὸ δ οοσαητία Μοάοόγιμπι: πἰϊπο 
ἃ Ρεγίς ῥγοξεόζαπι ἰαδθόσγιιπι το ογαπιϊαπὶ 
ΘΧτησα ρατιταγ, ὃς Με άοσιιπὶ πιο! οί πὶ 
τούποητ, [ἰδ οῖ υτοπι ρίοταπη οτίαπη 4 ]1- 
Οἷλ5 ὃζ νοϊιρταῖοπὴ ἐχρίαπαγε, ΝΝαπὶ ΡτΙΞ 
ΤΆΙΤ1ΠῚ Οἷ5 ΠΟῚ (τίς οἰἘ ΘΠ ΙΠ1α πο τοι {τος 
ΠΙ; (δ ἸΔηλ ροπάατγίιπη 04; ραάδς ἐάρο: 
εἶδες ᾿πηροπιπτ, ἢς ρα πη πτιΠῚ οδηΐτα- 

48 δα πηοῃία πὶ σοαἤτιγ, ἐοσιιπὶ Ζ16- 
ααϊά ρεῖτς ἱπιιθῆταπη ἔτ, π ἢ 1} εἰς ἀείγα: 
ἐξαΠ1; ὃς αἰτὰ χιιααπη ἁγτ οἰὰ Ποιῖα (δ τα- 
ΡοΓεχοορίταητ. ἄςπιπ οδίοηϊς ἔτ. Ναπὴ 
ἴπ στγόαιις Παθητ, 1 (᾿ΠΊροΓ ΑἸφυ!ἀ πο- 
υἱ σοπἤοίαητ. Οτποτίαπι Πίροῦ πο τεπιρο- 
ΤΟ ΠΟΙ ξαρατ (Ο] ΠῚ, ΠΟΠ σοτριῖς, πῦ ροάος 
ἱρ!5 (τίς οἰ ἑερι; {ἡ οτἰᾷ Δ ἜΧτγοπλας π|8-: 
Πιι5 Παδοπετεριτηοητα αιιασάατη Πίγίμητα, ἃ 
αἰσίταθι]λ. ΖΕ ξατο πες ἀγδογίπι, πες (ρε- 
ΟαπππΠ} 1ρήις νη γα (ΠΠ οἰπίητ; (δ ἃ τπ ΠΗ] δά: 
{τᾶτ οἷς ποηγίηος5,4 1 ὅζ 41 οχοοσίταπὲνπη-: 
Ὀγασαϊα. Ι᾿τὰ ἢ οτίατη ροσι]α Πχαχίπηο ΠιιΞ 
ἤλοῦο Ππαθοδησ, οο ἰρίο ταπηηιαπη οὐπαΞ 
πρητο (οπιοῖ οἰξοηταητ, 5ε ἃ Θὰ σοπηραγατα 
ἱπαργοῖς οἢς ἀγτίθιις, πα ]1Α ἴῃ εἰιγρί τα 4 ηὶς 
Ρατίς ροπας Ν πε ὃς [Πἰ Ποῖα, ἃς τὶ ἐπτ-- 
Ρἰ5 οὐἱρ  ἀῖτας, ΠΉΙΓΙΗ͂ ος ἀρ οος οὐ απο ειίητς 
Ετίαπι {Ππώ4 ρυυῖς ογαξ εἰς ἰπ τηοτε Ραϊγῖο 
ΡοΠταπΊ, ντ ροα [6511 1τἰ που τ5 οδει πάϊς 
ποη σσίρίςογεητατγ: 44; ΑΙ ΠΠ|14 ἀς σδα 
(λ,υαηη ντ Ἔα 6 {ἘΓῚ5 γοῖ ρογι ΠῚ πιῖ εὐδάε- 
Τοῦτ. Ιπυνογο τηπἶτο ρ]τις Πγασ ] γα ΠῚ 1 
εἥ{Π|5, φίδι ἱπ σα δ Πθι5 παροπς, Νοη 6- 
ἰπιταπῇ ΘΟ {τὶς γος ἱρ5 ΟἹ ἢ οἰἴτα;, ιαπὶ 
νυ πιο Πτοῦ ἐς ἀσδητ, ΒΕ Πα αϊάειι {πιά 4 
αυοά αατίπει, υΐ ΠΟ ῚΠ11Π|5 οοπίςπταΠΟΙΠΠῚ 
Πιογῖς, πῆς Ργοῦ 5 Θος5 ἀοτοογος εἴτ, 
4014ΠῈ ΟΠ] πὶ Πιογίπτὶ ΖΕ  σ115 {Προτοῦ ἔα πυς 
Ροτγε Ραγγίππη ἔπΐτ, να φασηιοῦ οτος Ροῆϊ- 
ἀοτοητ, οαυίτος ἱπάς {πρρεάίταγοητ, ]α] ΠῚϊ- 
Πταταπα γος : {αι νοτο ἰπ ργα 5 ἀσσα- 
τεῆς, παίάεπι Δ] παηο (ποὶρίεπάα εἰς 
(ςε ρύο ἀείξηποηςο γορ!οπΙ5 οχροαϊτίο, {- 
Ρεπα 5 πλΠ]Π!ταγοητ, Αξπαπο δὲ οἰ Εἰατί!, δὲ 
Ραηΐς, ὃζ οδίοῃϊογιπ ορίῆςος, δὲ ροοι]]α- 

᾿ΠῈ τοζο5, ὃς ΒαΪποάτογοϑβ, δέ σαὶ οἷο σ5 ἰῃ πιεη- 
(5 αἀροπιητ, ὃς φαΐ ο05 το! ]Πητ, ὃζ αὶ οιι- 
Βίταπι ἀεαιιοῦτ, δὲ πὶ ἀς ΟπγΠ0 ἐχοίτδηζ, 
δὲ ἡ ἐο5 ρίρπιοητίς ΠΠΠ ΠΟ Πα ς ὃς ἱπίτιοαπ- 
ἀϊς ἐχούπαῃζ, δέ εἰσσδητζοῦ σοέογα ΟΠ 116 
σοπηροπιίητ; Πὶ ΟΠΊΠο5 ἃ Ὑ]ΓΙ5 Ραοίρια ρο- 
ἐεητία ργαα τίς οαῖτος ἔξει ππέ,ντ ροπα 

Χ 
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ἀϊα ΠΡῚ ππούοδῆσ. Ἐν Ποπλίπιιπι αι ἄστη 1} 
τηα]εἰτιἀϊ πο αδηγάά σου] 5 ἐσ αἱ θθητ,ηοα 
τάσοπ ν]Ππ|5 Θογαπι ἴῃ ὈΟ]1ὸ εἴς νίας : χσυοά 
υαἱάςπι εχ {ΠΡ 5, πανίῃ νοηγᾶτ, πηδηῖ- 

ξε εἴς. Ναμα ΠΠοτ πὰ τη ἀστο ἔοι ς μὸ- 

(τες, φιιᾷ ἀπηϊοί, νογίδηταγ. Επίπλιογο 4 

ἜΧ ξογοητζαγίογατη ογάϊπο Ογεας οος Οχι- 

τηοτοῖ, ἀοτιπ ἱρίος, τὰ ΠΊ Θ΄ ιΟ5 ἀγπηαγοῖ, 
δέ συἱφ ἄατος ἴῃ πιά ιτιπὶ τγασ πὶ ν ΠΔΓῚ, 

σου Πλ Πι15 οἷς ἰπη ποίξεηι νίμ5 οἴς. ΝΝιιης 

πος ἀπηρ ας ̓ς σετταπλίης σιιηλ ποίτα 

σοηστοάίπηταγ, Π6 4; σοΙΠΠΉΪΠ115 ΡῈ Δ 
ςοπίογαπτ. [τἄσπρα άῖτες παρθησ }}} 481- 

ἀοςπιοτγατοβ, ὃζ σορί ἄς, ὃ ίδοιγος, ας 
Ροτηάε, οίρῆιι Ογγ το ρογα, ργατπὶ 

1ποδητ; νΘύα πη ΠΟ ἢ} συ ἀοπὶ πιαππὶσοη- 

οτετε νοϊαητνες ἔσατος ἰτοπι σαγγις δά 
εος νίμις, φαίΐδιις α γτο ἀς[Πἰπατὶ ἔπογαητσ, 
δάμίθομτ. Ναπι ἰ5 δυγῖρσας ποπουῖδι5 δι- 
ἔζος ὃς αὐ ἐοτείταἀίηοην σοππιοίδέζος πα- 
Ὀαΐς, Ζαΐ σγαιο πη [Π ΔΙΊ ΑΓ ΓΑΠ ἱΠηρ τι. 

ἔλεοτγοητ. ΗΠ οάϊογηὶ Βογίς φαιπὶθοϑ, σαὶ 
{ππείῃ σαγγριι5, πε χυίάθτη πογίπτ: πε χ- 
ογοίτατοσ ἀτἰτγαητατ ραγα5 Παταγος Ἔχοσοί-- 
ταῖς. Ἐδοίπητ νογο 1Π| ααϊοπὶ ἐπ ρΕτιμη, 
ἐςὰ ρυίας., φιαηὶ ἴητγα Πποίςας Ραποῖγοηι, 
Ρατεϊπιίροπες {πὰ ἀεἰαθαητιιγ, ραττίπι ἀ6- 
{||πητ. πο τ, ντ αὐ φατγίρ!ς ἀοἰξίτατα νο- 
Πίσα!α Ἰασα! απ {ρα ΠιΠΊΘΓΟ Ρ]115 ἀπ] Οἱ 5 
ἀοιγίπιοητὶ δἀογαπι, φαδπι πο θι5. Ε- 
Πίπλυιοτο 4ιπιτη ἰρέ] ἱπτο ]Πἰσαητ, 4165 Πης 

Ἰρίουυμη δάραγατιις δο οἱ; οςα πη α ]15,π6- 
ἤπια 4υίπαπι ΔΠΊρΡ] 15 αὐίααε ταοὶς αα 
ΒΕ Πα πὴ (ς σοιηραγαῖ; πιο φάεο ἱρῇ θα! τη 
Ἱπτογίς σογαῆῖ, ίειι σοηῖγα εος αταοὶςο- 

Ρἰα5 σἀπσδητ: Πποα ἀπἰπηαἀποτταητ, οτίλην 
φἀτποτγίας ( τςοοβ ΠΟἢ ΠΙΠ οιπὶ τα σοσΠὰ 
ΔΌΧΙ 5 ΠῚ 0.114 οἵἵο (π(οὶρίςπ 4. Ετατθι- 
ττοτίδπο της ἴλη} ρογίξοπῆς, φιοά ἰπξίτιι6- 
τατπη. Οὐΐρρο ἀοιπομἤεαδιαῃι αἷο, Ρεγία5, 
ὅδ Πο5. Ῥεγίς οοῃμἰαπέξος,, Πιίπιις οΓρὰ 
1) 6ος5 οἤϊτε γε]!ρ] οἷος, ὃζ οῦσα σορσηαῖος πηᾶ- 
φἰϑ πηρίο5. ὃζ ἱπ᾿α{ἘἸογος ογσα σοτείος, δ 
δ ε]]Π οἰ 1 τέρας εἰεπλίηατος ἰδπὶ Πηαρί5, 
αυάπαργῖ5. Οο ὦ ἢ αυὶς σοπεγαγία (επ- 
τοητία πος {πατυῖτ, (Ἰ τἰπὴ δογαηι ἔλέξα σοη- 
Πάετοι, δ΄ τπεὶς δᾶ γατοηῖϊδιις τοίεῖπλο- 
Ὠϊατη ραγμιθο ΓΘ σομηροσγίοτ, 

ΓΘ 1}. ΕΒ0. ΧΗ: 
5. Σ “δ ΠΝ 3 μὰς 

Α αϑοφοραύΐσιν εἰΐξις. πλύῦος κδὺ οἰχὼ ὼ οκ τ: 

τῶν Φαίνεται, οὐ νδύτοι ὀφελος γε σσεῖν αὖ- 
᾽ ͵ “κλ δ λα ώ ἀν τ ᾿ 

τῶν εἰς πολεμον. δ᾽ηλοὶ δὲ γα) αὐταὶ τὰ γιγνο-- 
, ᾿ ᾽ ν ε 

λκᾶνα. κτὶ τίω χῶφφν "Ὁ αὐτὴν Ἷ ρῴον οἱ πο- 
, ἀν ΩΣ εν » , ἀν γι 

λέμοι, ηο( Φιλοι αναφρεφοντω. χ; ὙΣ δὴο 

Κυρος ην μϑὺ ἀκροξολίζεοϑαι πἰπυτιτεύσειὁ4, 
͵ Ἂν 2 ς Ἄν ΑΙ 

θωραικίσαις δὲ αὶ αὐζ υὶ ἡ ἵπαοις,, ἡ ἕν παλτὸν 
εἰ στ ΤΩ ΟΣ λ ͵ » 

ἐκασὼ δδες εἰς χάξοι » ὁμ:02εν πίω μουχέω ἐ- 

ποιότο. γιοῦ ἢ οὔτε ἀκροξολίξζονται ἔτι, οὔτ’ εἰς 

χέρας σεέσιοντες μαίγ5)}. χαὶ οὗ πεζυν) ἐχοισί 
ὶ 75:ε δὶ ͵ ) - 

Β μδὺ γέρρα, χαὶ κοπίδα, χαὶ σουγορᾷς, ὡς 
" ν᾿ ͵ ͵ ᾽ 

ὄχι Κυρου, τίω καγχίω ποιησονϑιυοι᾿ εἰς χό- 

ὅφις δὲ ἰέναι οὐδ[, οὗτοι ἐδέοισιν. σα γε τοῖς 

δδεπθμηφόρφις ῶμασιν ἔτι γροὗται »ἐἐφ᾽ 
ον ᾽ λ9 ε ἵ λ -“ ᾽ 

ᾧ Κύρος αὐτὰ ἐποιήσατο. ὁ κϑὺ σὺ, τί! 5 αὦ- 
͵ ᾿ εὖ ΝΡ» ν ῇ 

ξησαις τὸς ζωυιοηϑὺς, χρὴ αἰὐγαῖους ποιήσοις, εἶχε 

πὃς εἰς τὰ ὅπλα ἐμία λοιώζας οἱ δὲ γεωῦ σε ϊὲ 

γεγγώσχοντες τὸς ὅΧ1 τοῖς οόμιασιν, οἴογται 
[ ὁ 7 ξυΐς, ἢ 

σφίσιν ομμιοιοῖς τὸς οὐασκη τς τοῖς ἡσκηκῶσιν 

ἔσεοϑαι: οἱ δὲ » ὁρμῶσι αδὺ, τρὶν ὃ οὖν τοῖς πο- 

λειμίοις 61), οἱ νμϑὺ,, ἐχόντες οκ πιτόγοισιν, οὗ 

δ) δξαλλοντω" ὥςτε αὐάυ ἀδιογων γίγνουϑυα 

τὰ ζάὕγη πολλάκις σγλείω κα κα τὸς φίλοις, 
Ε ᾿ Ἷ ᾽ 3 

ἢ πῷς πολεμίους ποις. ἐπεὶ μϑώ τοι χαὶ ἀὐξὶ »ι- 

γγωσχοίσιν, οἷα σφίσι τὰ πολεμιςήελα, ὑπαρ- 

“4. ὑφίεντοι,χαὶ συ εὶς ἐτι αὐάν “ὖν ελλζώων 

εἰς πόλεμον καϑίςαται, Ἴ οὔτε ὅτὸυ δυληδλοιςὕπα Ἃ 

πολεμκῶσιν, οὔτε ὁτὸμ οἱ ἕλλζῳες αἀὐοις τι. τ 

ςραϊ φύωντωι 3 »»λὰ χαὶ σϑὸς αϑ τος ἐγνω- 

κασι κἴθ ἑλλζώων τὸς πολέμοις ποιφοϑαι. ἐ- 

Ὁ γὼ »ϑὺ δὴ οἷαι ἃ αὖρ ὑπα εϑέμίω ἵ ἀπειρ- ἐαῦχν, 

.γάαϑοι, μοι. φημὶ Ν᾽ αξσας, ἢ τὸς σεοὺ αὖ- ἢ 

τοῖς, χαὶ ἀσεθεςερους θὰ θεοῖς, χαὶ αἰοσιω- 

πέρφυς πὐξὶ συγηλρεῖς, χαὶ ἵ ἀδικωτέρους αἰοματ 

«ἰεὶ τὸς ἄλλοις, χαὶ α)ανδροτεροις τα εἰς Τ- ἢ 

πόλεμον γεοῦ, ἢ «6 369 εν » ΦΟΤΟδΈδῈΓ σαι. εἰ δὲ 

τίς ταγαγτία, ἐμιοὶ γιγνωώσκᾷ, ζᾷ ἔργα αὐτν" 
Ἐχισχοπῶν, ἀρήσφ αὐζὰ εδοτυροιῶτα τοῖς 
ἐμοῖς λθορις. 

ὩΣ 

φημὶ, 



243 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ ΚΥΡΟΥ ΑΝΑ- 
τ ΟΣ Ο ΡΤῸΣΝ ΠΧ ΤΟΝ 

ΠΡ ΕΜ ΘΙΩΝ: 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ5 ΗΙ5ΤΟΒΙΑ- 
ΕΝ ΠΕ, ΤΕΥ οἱ να 3 ταίμι: 

ΦΊΟΝΕ,; ΕΙΒΕΕ ΕΜΥ ᾧ ΕΣ 
(ως Ὡρὲξ 

Α ΡΈΕΙ ΟΥ͂ καὶ Παρυ- ἃ ὅΕ Πα Α κα τᾶς Ρατγίεἰ ἀἰς 411) σα οἱ 
᾿ Ἐθν ΕΡΟ ΝΟ ΠΡ ΈΜΟΥΝ τ Ὑάιο ἔπιοτο, 4 τ Πὶ Πάτα ὥνμμὴὲ 

Ψ το Ἶ "ΠΊΔΙΟΥ Τ Αὐτάχογχος, Πγ1-- ἀρ μην 
: τω τῷ ον ἐν κὃρ Ὧοτ ΟΥτιι ογας. Οὐ ΠΠῈ ἀεκο, πΩβ ΤΑρταζέρξης, γεωτερος Κ΄ θ'δυτοπη 1λατίις ςσού νἱταὶ 

ΚΝ δὲ Κύρος. ἐπεὶ δὲ ἠοϑέ- Ἷ ἼΈΠΡῚ πη ἀἀοῖς τυίρίοα- 
ΝΑ ᾿ Αωρῷς, ὙΠ ΕΥΓῚ τ τοταγ, ΠῚ νττιι της; δά 

ΕἾ" “«δυεπελάυτίω αὖ βίου, ἐξούλετο τὼ “πα)- 

δεαμφοτέρω παρδ!α!. ὁ κϑὺ ὄξω ρεσζυτε- 
ν᾿ δ ὦ ἣ ἴ ͵ 

μιξπίμ- 699 παρων ετόγχθμε Κύρρν δὲ ἢ: βιετεστεμε: 

τω πείρ σὺ τῆς Οχης. ἧς αὐτὸν σοζ) οοίπτζω ἐ- 

ποίησε, χαὶ ςρατηορν δὲ αὑτὸν απέδεξζεπὸμ- Β 

κατάλν ΤΩΝ, ὅσοι εἰς  καςτωυλοί πεδῖον α,ϑρϑίζονται. 

αὐαζα!νᾳ δξχυ ὁ Κύρος λαζων Τιοσαφέρνξυ 

ὡς φίλον, χαὶ τὴν ἑλλζύων δὲ ἔχων ὁπλίζᾷς 

αὐέζη τειακοσίους, τ ρχοιζᾳ, δὲ αὐτὸν Ξενίαν 

παρβάσιον. 24) 5ὲ ἐτελϑτησε Δαρῴος, χαὶ 

Ἀρπξίρ- κα τέφη εἰς Ἔ βασιλείαν Τὰ ρταξέρξης » 1ισ- 

δι σοιφέρνης ΔΙφθαλλει Τ' Κύρον ασο9ς 1 «- 

δελφὸν, ὡς ἐχεζουλάζοι αὐτώ. ὁ δὲ πεῖϑς- 

γαὶ τε, χαὶ συλλα μᾷανᾳ Κύρον, ὡς ὀἰποκτε- 

γαΐν. ἡ δὲ μήτηρ δξαιτησαι νϑύη αὐτὸν, ξἰπό- 
πεμπᾷ παλιν ἔλχι τίω ρχίω. ὁ δὲ ὡς ἀ- 

πήῆλϑς χινδχου ἀὕσας χαὶ ἀτιμκκα θεὶς, βου- 

᾿ς λέ επα πως μήποτε τι ἐξα, ἔχὶ τω ἀδελ- 

φῷ, δλλ᾿ ζὼ δοούηται, βασιλάσᾳαντ' ὀκεί- 
νου. Παρύσατις νϑὺὸ δὴ μιήτηρ αἰ πσέργε τω 
Κύρῳ, φιλούσοα αὐτὸν κἄλλον, ἢ τὸν βασι- 
λάσονζᾳ ἡ Αρταξέρξζω. ὃςτίς “, ἀφικνεῖτο 

ΤΙ πὐδὰ βασιλέως πσοὸς αὐτὸν, πϑι; 
οὕτω Δία τλεὶς Ἴ αὐέτπτέμιστετο : ὡςθ᾽ ἐ Ἶ 

“" 7 ς͵ γ) λ 2 

᾿(αῦλλον φίλοις ἐ|) , ἡ βασιλῴ, χαὶ τυ παρ 

ἑαυτω δὲ βαρξαρων ἐπεμελέτο, ὡς πολέ- 

Ανπξ- 

ξω. 

ἄδι ἣν 
ἀπίπεμο - 

ΓῺ 

. 7 4 Ν ΛΞ ἢ 

μὴν πε ἰχανο! εἴησοιν, ὦ ἀὐνο μῶς ἔγριεν αὐτῳ μῶφε ; 
- ὯΝ ἐν ὁ ᾿ ͵ 7 ε 

Τ' δὲ ελλοικδιω δχουα μκινν, ϑροιζεν, ὡς μια- 

ἡπαπα- λιςτι ἐδυωυαῦ Ὀχιχρ υπτόγουϑι οςς ὅπως Τότά- 
ξασκ! 

παν 

ίς νεπῖτο νοεῖς. Α΄ ππαΐοῦ φυΐάοπη πᾶζα 
ἔοττο τιιῆο αάογαῖ, (γγιιπὶ ἃ ργαξεέξατα, 
4ι14Π} οἱ οἵπΠῈ (βτγαρα: τἰτι]ο σοποοήογας, 
ἀγοοἤπι;ας ργςτογῷ οσηπίππι ἀσίρσπαι,  1- 
σαπηαας δα (ὐΔ[το]1 σαπηριιπι ἄτας ρΙαηΐ- 
οἰθηι σοΠστοσδγ Ή]οητ. [ταις Ογγας δά- 
(ςοπαῖτ, 1 ἹΠἈρίπθσης ταμητιαπη ἀπλΐοο ΠΡ 
αἀϊιηέζο . οἵμπιττοσοητὶς στδα ς ΓΤ ὩτΕΓαΣ 

φΆ τι τις τα οἷς, υΐ τις Κι οηΐας ῬΑυγΗαΞ 
{π|ι5 ργαετγαῖ. Ροϊξοαηιαμι [λαγίτι5 νἱποπάὶ 
Πποπὴ ἔοοϊτ, ὃς Αὐταχεῦχος τορῆο ροτίτις 
ο[Ε: ΤΙΊΠΔρΠεγπες (γγιιηι ἀριια ἔταῦγο πη 
ΟΥἰ ΠλΪΠαταιτ, ιιδΠ 15 {Π11η Πα άγοταγ, ΑΔ Π1- δεραῖο 
ὈοΎ1116 σα! πλη15 Πάοτη, ἃς υγγιηι, ἰητοτ- [αμενΐ 
βοϊοπάϊ σοη ἢ] ο, οπιργο μεμα ἰτς ἃ πλαῖγο ᾽ Ρ ς 
Ρτοοίδιις ᾿ητογοοάςητσςο ΠΠδγαταν, δζα  ργα- 
Γοξταγατα {πάπὸ γα Πηἰττίταγ, ἰς ν δ᾽ ρογίςα!ο 
οδϊἰςέξις, ὃζ αὐἀξοξεις σοπτιιππο]α, εἰταπεὶ 
σΟΠΓΠΙ 1ηΪτ, φῦο ραέζο (ς ἐδἰῆσερϑ ε ροῖο-: 
(ξατς ἔχασα οχιπιοῦοῦ; αἴ 16 οτίδπη, {1 Ποτὶ 
ΡοΙε, οἰπς Ιοσο γορπο ροείγεταγ. ΕΕΡαιγ- 
(λτῖς, Οὐτὶ πηάτου, πχασὶς πιης, φιᾷ Ατὐταχού- 
χειη τεσ ἀΠΊσοθατ Ιρίς, ἢ ας δά (Ὁ πιΠ- 
Τα ΠῚ ἄτοσα νομί γαῖ, εο5 ΟΠΊΠ0ς ΠΟ δά ξοέξος 
αὐ (ς το πητεοθδῖ;ντ οἱ, ιίαπ Γεσὶ, ΟΠ ἀπη}- 
Οἱ πλα!]οητ Ργατούοα θάγθαγοσ, Πο5 Παρ ὁ- ψύρεως ὃ» 

θατίδοιπι, οο πο ςοπάοοοξμοϊςθαξ; ὅτι πρόμον, 
δὰ σεγοηάιπι δε] Πππὸ Ἰἀοηςὶ οτηε. ὃς ἱ- 
Ρίμπι θαπειο  οητία ςδρ!ςἐξογοητατγ. ατα- 
Οἂ5 σορίᾶ5 ΠπΔΠ|ροτογαῖ ΟσΟα]ΠΠπῖς ςο- 

σαθαῖ, νεγοσοιη ἱπηραγατ Π τη τ]π οἴ οη46- 
τοῦ. ΟἸιοτίος ἰρίταγ ἀοἰςέξαπη Παδογοῖοο- 
ΓᾺΠῚ ΤΠ τα πὶ ργα πἰαγ  ογαπι, ΟΠ] αἰ 
εἰ ἱη νγθίθι5 εἴάπσ, τοῖος {ΠΠρᾺ]}5 ΘΟΓΕΠΊ 
ΡΓπίοέεις πιαμάαθας, νὰ α Ρεϊοροηποίο ὅς 
ΡΙυτίπηοϑ ὃς ορείππος φαοίαιις οοσαγοηῖ, 

ευό- ͵ ͵ ἦς τ δα 5. .ἕἱ ἀπϑίεης ὦ δὴ χὰ » ἐὺ ΛΑ ΣΝ 
παρασκευαςὐταίον λάζοι βασιλέα.ὅτε ὅν ἐποιίφτὸ τ΄ συλλογῆν,ο΄ποσὸς εἶχε φυλακας ἐν Τ' πὸ 

ν ͵ "ὦ ͵ Ε , ͵ ᾿ ͵ ς κέν, Ἁ Ἵ ᾿ 

σιγπαρητ[4λεΊοῖς Φρϑράρηθις ἐκοιςοις λαμβανάν αὐδρὰς πελοπογγήσιός οτἱ πῆ εἰςοὺς χ᾿ βπίφοις, 

᾿ Χ 2 

Ι 
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4ιὰῇ ΤΊ πρίν ντθίδυς ἐππάϊατοτας. ἃ 

ἸΝΔην νεθες Ιοπῖοᾶς ἔπογαης Π|ὰ αι: ἀεπὶ 

Ρτας ΤΉΪΑΡΏρτΩΙ ατερο τγδάϊτα, ᾿ς μος 
τοιροῦς ὁπ 65, Οχοορία ἀπε αν ΕΠ Οὐ 
τατη ἀοξοζογδης. Οὐπιπὶ οὐ ἍρΠοῖ- 
πὸ5 ΜΙοε ργαίςημη]οτ, Μιηεῆος οαπηάθπὶ 

«ἀγτευτη ἐδ Ἰοποπητηο τί; ραττίπη εὸ 5 
οςοίάοτγας, ρας πτοσοογαῖ, Ηὸς γα ἴῃ 
ΟΧΠΙΪ ΠῚ φόξοβ. ἅΠ11ΠῚ ἜΧοορ οι, ΟΧΟγοΟτα 

σοπήραάγαῖο, τοσγα πδτίαπο Μη ΘΠ) ΟὈΠ1- 

ἄεθαι, ὃ εἰεέξζος γεάϊποογε σοπαῦατζιγ. Ατ- 
αποΐνας ογαῖ εἰ σαι σοσαπαάϊ ΠλΠΠτἰ5 αἰτο- 
τα. Μίττοθδς ὃ λά τεσεπη, ἀγα ογαῦαῖ, ντ 
ἐταττὶ ροτίας, σααμι 1 ἸΠΔΡΠογπΙ σοποεάθγα 
ἱποα5 να 5 ΠΡΟΣ πὶν 6 ]]οτ: τα Ἰἢ τα Πγα- 

τιῖς Θεία {πππάϊο δά παππασατιν. τα ας δοοί- 

αἰἷτ, νε τεχ ᾿π 1ἦϊ25 1 {ἔτ ΠΟῺ ἀΠ τδα- 
ποίοῦοῦ; (64 ΧΙ πηατοῦ Ογγαπι ἰσοῖγοο 

φορία5 αἷεγς, αἰ ΤΙΠΔΡΒοτηὶ δε! πὶ ξὰ- 

σοῖο, άδος; πιο είξε ποη ἔογγοτ, Β6]Π πη} 

ἑητεῦ ρίος σογί. ΝΔπι πλίττο ρας σις ττῖ- 
δυιτυ γεσὶ ἀφ τιπτ [15 εχ ντθιθιι5, ἡ1185 
ΤΙΠΆΡΒογπ 5 παδιιογαῖ. (οσοῦδτιν ὅζ ἀ- 
Τα σορία Ογτο ἰπ ΟΠοιγοποίο, ετεσιοπα 

δγάϊ, ἀκ» ̓ π πη πγοάπηι. (πὶ ΟἸοατ- 
Ὁδο Γαοεαάαποηΐο Ἔχία!ς σοηστοῖθπις Ογ- 
τα. Δα ΠηΓατ5 ος Ποπλίποπη, ἂς ἄδοοῖη 
ΤΏ ]Πα ΓατΊσοτα ΠΥ ΠῚ ΠΊΟΓΙΠῚ οἱ ἀοη δαῖτ. 
Ου ἢ ς ἀιτο ἀσοορτο, σορίας Πάοπιρα- 

Οὐηἱἰς σοσῖτ, ἂς Ργοσγεῖθις ο ΟΠοιτοποίο, 

τας θιι5 115. 4α! 5 (Πρτὰ ΗΕ] ροπτιιτη 

(ξἀε5 πῆς, δοΠ πὶ Ἰηΐεττ. Οὐ τος υϊα 
(ιταοὶς ὝΘΒΑΜΕΒ ετασ, ετίδην ἰροῦτο [πὰ 
οἰτίταῖοβ ΗΠ ΟΠ οἰ ροπεῖσα ρεσιιηίας δά αἰςη- 

ἄτιπὶ Πιιπο πα το πη σοη ον θαητ Θ παρτο- 

Ῥίοτ δὲ Πα οορίᾳ (ὐγτὸ οδπὶ αἱορᾷσαγ. Ατί- 
{ρρυς νεγο πο ἤλ ας, Ποίρος5 Ογτί, Ζαι1ΠῈ 
ἀοιηὶ ξπέξίοπε δάἀπιογίδγία ργσπιογοταγ, να: 
Ὧΐ δὰ σππι'. ΘΧτογποίσιο ΠΉΠτο5 αῦ οῸ 
αἰγοίτεν Εἰς πλ}]}1ς., σα πιτγίατη το πππ1Π0 {{|-- 
Ρεπάϊο ρετῖτ; σιοά ἔς πος ραέξο ἕο ς ἐα- 
Ροιοτγοπι ἰῃἰπιϊοὶς οτος σοηβάοτγοι, Ημὶς 
Ογεις δα ιαῖιοῦ ΠΎΠ]Π14 σοποςῆϊε, δζ ἴῃ 
(εχ τηοηίος {ἰρεπάϊαπι ; Ζαππι ΠΠι|ὰ οὐ- 
ἴδ πῃ ρετούοῦ,, νὰ ρει οπῇ φἀποτγίαγία ἔι- 
δ οπ!5 Ποπυίηϊδθιις ΠΟ τγαπίσοτοῦ, απαῇη 
ἤξουπν σοπἤ]α σόπιπιηϊςαῆοτ, Αταςὰς 
Ἰος πιοο οἷα ἰῃ ΤΒοἤλ]α ασποσας οχ- 
δτγοίτας ας θαταγ. Ετίαπι Ργοχοπιπη Βα ο- 

τἰιπν., Πουλΐ ΠῚ ΔΙ ΟΙ1ΠῚ., ΟΠ ΠῚ Ζιδητο 
ροῆτι πηαχίπηο ΠΥ ΠΠΓΠΠ} ΠΕΠΊΘΓΟ νΘΏΙΓΟ 
1αΠιτ; αυδῇ νοοῖ φάιιοτίις Ρι ας, ἃ- 
στα ἰρίπι5ηξο Π ἀπιο5, Χο ογοίτιιπι ἀπσογο.; 

-: Σ βοιωτίον, Ϊ φίλον ΟΥ̓ΤᾺ εὐτῳ ἐκέλάσι λα(όντα αὐδραςδ ὁτιπυλείροις Ὥρα δλυέοϑαι, ὦ ἕὼ ἐχὲ " 

πεισίδους βευδομδμ φρατά ἔοϑα!, υἴως αοπγμαία παρεχόντων πεισιδῶν τῇ ἡ ἑαυτῷ χώξϑις- 

ΤΠ ελλζωυας. ὡςτεκὶ 

ΕΒ υ  ΟΥΥ δ " 

ὡς ὑχιδελάζοντος 1 τ᾿οὐὐ Φεργὸ δ χεῖς 

ὶὶ γὸ ἡ ἥσαιν ἰωνιχοὺ πόλάς ὦ τὴ ύ ν:Σ ϑ- 

χαῖον, ὁ βασιλέως δεδὸυϑραι, σύτι δὲ χη αὦ- ἀφερήκε 

πέφησειν τσξϑς Κύρον πᾶσαι, πλιζὼ μιληπῦ. ᾿ 

ἐν μιλήτῳ σ᾽ ὁ ΣΤ ιοσουφέρνης ασῶ9 αἰαϑύνϑιος 

χὰ αὑτὰ ζχῶτα βελάνουϑιος Σσπεςήνωι Ὡρὸς 

Κῴρον, τς μϑὺ ἀπέκτάνε, πῶς σ᾽ ϑξέξαλεν. 

ὁ δὲ Κύρος ἰ σσολαῦωὼν τὸς φά,)γϑιζῷς,συλ- 

λέξας φρατέυμα ̓  ἐπολιόρκᾳ ψμέλητον χαὶ κι 

᾿ γῆν, κτ' οιλοηαν,ὺ ἐπᾷοοῦτο καταγᾷν τὸς 
Βε κπεηηωχοζ:. αὕτη ἢ ὀίω ἄλλη πσϑόφασις 

ζ αὐτῷ τ α, δροίζεν φρώτεά. μα. “σϑϑς δὲ 

βασιλέα πέμπων, ἡξίῳ ἀδελφὸς ὧν ἐὐτϑ, δὸ- 

ϑζεναι οἱ φως ς πολάς μάλλον," Τιοσα- 

φέρνξω  όχν αὐτὴν, ὰ ἡ μήτηρ στευέωραΐ-- 

πεν αὐτωϊζῦτα, ὡςεβασιλόϊς “ χυδὸς ἕαω-- 

τὸν ὄχεξελης σέκ ἠοϑανέτο, Τιοσαφέριᾳ δὲ 

οὐομιζξε πες μὰ αὐτὸν ἀμφὶ τὰ ςραϊ4.- 

ματα δωπὸρμαν. ὡςε σσξεῖδ ρθε αὐτπο- 

λεμιοιεύτων. χὺ ἜΝ ο Κώροεα απέπεμτε τὸς γί-- 

Ογνουϑιίας δασχιδς βασιλφ ἐκ, τυ πόλεων͵ ὧν 

ὁ Τιοσα φέρνης ἐτυΐχόμεν ἔχων. ἀλλο δὲ ςρώ- 

μα σεευδιέγεΐο αὐτῶ ον ον χεῤῥονήσω ὅκα- 

τϑυτιτῦρας ἀξύδου, τονδὲ τῷ πον. Κλέαρηος 

ζῶ λᾳκεδαιμώνιος Φυγας. πὅτῳ συξλυόνϑιος 

ο ὁ Κύρ»ς,»γαίϑϑη τὲ τε αὐτὸν, ἃ δίδωσιν αὐῷ μυ- 
δίας δαράκοις. ὁ οὗ ̓λαξῶν Ὁ χεισίον ράτευς- 

μα σεεσέλεξεν τὸ σότων τὴν χερῶν. ἡ ὃ- 

πελέμιᾳς Θβρφβῥρλησου ομμλμοι ὡς ϑρᾳξὲ 

Ὁ ἐλλήκασοντον οἰκὅσι, ὦ ὠφέλᾳ τὸς 

, 

“πολέεσί, ᾿ 

Οἷς «ἱ 
Ξ [ι "μοα σεευεξαλλοιπο αὖ- 

τῷ εἰς Ὁ Ἴ ὙΌΣ ́  ςρατίωτ αἱ ἐλλυίασοντί-- 

χα πολάς ἐχούσαι. πϑτο δὺ αὖ ὅτω ζεφόμδυον 

ἐλοίνϑανεν αὐτῶ 2 φρατδ μα. Αδίς;πεσος 

ἢ οὐφήαλος ἐτύϊγὸ ψεξένος ὧν αὐτώ", ὰ πιε-- 

ΠΡ ΙΑΡανο τα αἰτίρασιω τ δι ἐχῸ 

κσδ9ς11 Κύρον, οΤ αἰτήται αὐτὸν εἰς δρελίαρ αἰτῶ, 

ξένες,ὼ διαῖν μδιμών μμίαϑοὸν, ὡς ὅτω αξωε- ; 
νόμϑιυος αὐ τὴν αὐτιςασιω τς, ὁ δὲ Κίώρος 

δωσιν αὐτῷ εἰς τερακιραλίες, καὶ ἡ ἱξ μἀυεὖν ἃ 
Ἐ μιοϑον,ὶ ΝΙκὰ ἀυτο μὴ αξϑοϑει κοιταλύσοιῃ 

“σθ3ς τὸς αὐτιρασιεΐζας, ωρὶν αὖ ) αὐτῳσυμ- 

(υλάση!). 5 ὅτω ὃ αὖ 2 οὖ γε ῆαλία ἐ ἐλοϑω- 

γὲν αὐτο δεφόνδμον ςρατέυμα. Πεῤξενον5 

Σοφαι- 



ΤΥΒΕκᾺΝ ΑΜ ϑ. ἫΡ 
Σ οφα νέον 5. φυμφϑαιον, καὶ Σωχρᾳ τίου" ἃ δορῃαποίαμη ]ι04; δι Πρ ΠΑ] τιπι, ἃς 80- 
ἀκ δ ξένος δϊζας καὶ τότως, ἐκέλδυσεν αἴ- «τάτοπι Αοἰασιιην, Ποίρίτος ἰἰάσπι τος, 

ΠΡΕῚ τος τρὶς ἌΝ , Οὐ ἡ πΠλητα Πγαχί πιὰ ροΙςηΐ πηᾶπὶ νεηίγα 
(ογζᾷς ἐλθῴν ὁτισλείςοις, ὡς πολειμ- - - -- ᾿ - ΠΣ ὅρας λαξονζας ἐλθῇ γνῶ ποινῆς ἀχηε, υαῇ οὐπὶ Μιϊοῆίς ἐχία!δις ΤΊΠΔ- Ἵ Ἃ με “ ,οὴἢ ͵ Σ 

σὼν οὐπλλαν ὙΠ ἫΝ ΠΡΌ πον Ρ[ογποι ὀρραρπαγα νο]]οτ. Ας ΗΙ αι οπὶ 
ἡ ἐποί δ᾽ ὅτως ὅτοι. ἐπεί δ' εδῦκᾳ αὐ ηδὴ πο- ἰταξαοίςδαητ. Ούγγις αι ῃ Πιρογίογο πὴ 
ρά εχ αὔω, 1 μδϑὺ πσοόφασιν ἐποιφτο,ὡς-π4- Αἰϊαπι τηοποτς {πατυ οτ., σαυλπι δ. ΠῚ 

᾿ - ; » ὁ ξαπιρίαίδς ] {{Π14. - ἐδ ευθάνδυος ὀκ(λοῷ ἘΣΎ ἘΥΤ τ : ΡΓα (ς ἔογεθας, 4ιφ ΡΠ ας νο]]ετ ὸ 
Σ ΤΠ ΪΠῸ ΕΧ Γοσίοης {π8 οἰΐσεγο. [ταητ6 δά- ͵ Ὁ Ν ΄ τ᾿ λ ͵ ͵ ζ 

Χ.9: Ὁ άθρ οἰζᾳ ὧν Ἐλι ἀργοῖς ΠΕΣ βαρία- τπογίιι5 Πο5 {πππυατ (6 δαγθαγίοας ὃς ατα- 
ἔχον χα! Ὁ ἐλλζυιχϑν οὐ ζοϊ φρα τευμα" χα (ἃ σορίας σοφοῖς, ΟἸεδύοῃοα; ἀςηπητίαζ, 
ὩραΓ ᾧτε Κλεαῤχω λαίόντι ἡκᾷν ὅσον τ Οιπὴ ΟΧοΓοίτιι, αι πὶ μαδοτοῖ, αὐ (ς Ρετ- 
εδαυξ ξραϊόυμα, ὴ ΦΆΟΣ οσρεωδι, Β δόγοτ; ὃς Ατπξίρρο, να ΡοΙἘρααιιαπη τγαηίς- 
Υ ας τ δ μον μεῖς ες ρΙΠοτσαπῃ οἰπἰθιι5, σορίας ἔπας δά (δ πγῖτία- 

οὐ ι ἫΣ : νὰ χ.19 ᾿ ΠΣ Ἀ Ἵ μ, 9. χρειχΧεπίς Αὐοδαὶ,  ρταεγαῖ σορις ἐχτο- 
ξαυτ' ὁ Εἰ γε ὙΠ ΣΤῊ ΞΞενία. ὦ ξρκοιδὶ, τὶς, 4145 ἴῃ οἰ αἰτατί σας αἰεί, ἱπηρογαῖ; νῖ 
ὃς αὐῷ παδοφφηκα Κ οὐ Ὁ πόλεσι ζενικῶ, ἡκάν αὐ ίς οἰπὶ {πἰς νοηΐγοῖ, το [δ ]ς 115,4] τα η- ξ 5. ἔην γῆς τ Σ ἐν ηρανας τὶ παρήϊγήλε, τἀ πὰ ἥδς αὔἴϑρας, πλζὼ ξπέ- ἀἰϊδατοῖθας ἐλτῖς εἤςης. Ατοοίπιε δ 1105, 
πον Σίςης δ» , », ΔΙ Μηεταη δ ἀεθαπε, ἱρίοίσας Μ|1ς- 

σοι ἱχανοι εἴη [ας ακροπολάς Φυλατφν ἐκα- {π᾿ὸς5 οχίπ!ος ἐχρεάϊείοηὶ δά ες τι Π|τ; ρο] - ι δὰ ἡ τ ᾿ 
λεσεῦ ὁ τὸς μίληῖον πολιορκϑι)ας, ὁ τὸς φυ- οἰτας (ς » ἢ ΒΕΙΙαπι, φαοάταης {π{οἸροτεῖ, 
γάδας ἐκέλευσι σὺν αὐῷ ςρατἀ εαζ, ὑπο- οχίςητεπτία σοηῆσοτγεξιγ, ἤθη σοηηαίοτα- 
“ὁ υϑυος αἰΐοις, εἰκαλεῖς καταραξάενέφ᾽ ἃ Γαπιρτίι5, 4ιιΠῈ 05 ἀοπτιπὶ το άειχηῆοτ, 
ἐξραΊφύεζ, μὴ πὐοόεϑεν παύσω; ἘΠῚ οὐδ Ῥαγεθαητ ρου! αθδητει, 4πίρρε αὶ Ογ- 

᾿ ἰδ τ ἐπο ἼΣ Ὄ ῊΣ τὸ Πάει παδσογεηζ, ας {πππτὶς ἀγΠτὶς ϑαΓάς 
Ἰοἰ κα δὲ" οἱ δὲ ἡδέως ἐπτεί)οντο ὦ ἢ : " πὴ) ἧρ λοςοῆοτγαης, Εοάοπη Χ ΘηΪά5 οἰπὶ [ἰ5., 4111" ογν’ γροίε 

, » ν ; ς Υ Ε 4 
«ἄαλα- (ἔλίςευον γὸ αὐτῷ) χ Ἶ λαζογῇες ταοπλα, Ὄχνγθιῖθις ΠΟΙ Προ δηταγ, αδίιοῦ ἔοτο ΡΘ κς ὅ44 

᾿ ᾿ ἢ - κ' δ 41. ὁ ζὰς ν ἄς 

ὥπρ παϑοοήεῷ εἰς (δᾳς. Ξενίας υϑὺ δὴ τῷς ἐκ Ὁ αἰϊτῦ σταιῖς αὐπηαζογαΣ τ ]]ΠΠθι15 νεηΐτ: Ργο- ; 
; ͵ , ἘΡΑ͂Ν : Τὰ σζαιιῖς5 ἀΓ ας ΓΑ: ΠῚ Π ΠΙθις π1}}- 
πόλεων λαξων παρε) ε εἰς ((ρδάς, ὁπλίᾷς 05 ΟαΠα ΡΎαΠς ἈΓΠΊΔΓΙΓΩ ΠΡΥᾺΙ 

εἰ Ἰεαιπησεητίϑ, δ Πα πσοητίς ἐχρεάιτί5:50- ᾽ ἤναι, ͵ ι “υ 

εἰς τεβακιρελίες Πρόξενος δὲ ΡΠ ον 5. ῬΠ Ποῖα διγΠΊΡ Πα] ἰτ15, ΟἸ1Π| σ ΓΔ Γ15 ἀΓΠλα-- 
πλίζς μϑὺ εἰς πενταχοσιθς ἡ χιλίξς, ἰυμνή- ταγα ΠΉΠ| : ϑοοζαῖες Ασπαις, σαπη σΊαιις 
(25 πενϊαχοσίας" Σ οφαινέϊος ὃ ὁ φυμφόϑλιος, ΔΥΠγατιΓαὶ Οἰγοί τεῦ φαϊπσοητίδ : Ραο Μεξ- 

ΘΆΓΟΠΓ5 ΟΠ} (δρτίπσοητίς ἔογο νοηΐτ, Εταῖ 
αὐτο Πὶς οἰπὶ δοοζαῖο ἐς ΠΠ]Πογα πη πιππε- 

Ὁ ΠΡΘΟΘΧΨΝΝ ᾽ το, 4] Μι!ςτιῆλ ορρυρηαθδῃτ, Αἴας Βὶ 
ἐς πια- 7αιρόϊςἹ εἰς ἐπηαχοσίες ἔγων αἰδρας πα ρε;λυέϊο. αυϊάςσιη δαιἄο5 δά Ογτιιπηνοηϊεθαηί ας 

Ὁ“ ὁ σὴ κι ΝῊ κ ς ͵ α. λ Ἵ )9) ἐγεν - ἀ {π ἃ 

αρίσε ας ζω δὲ χ᾿ ζῆν ὦ ὁ Σ ωκρ «τῆς Ὑ αμλφι μίλητον 121 ἸΠΔΡΠεύηε5 Παππι ἀπίπηααάτιοιΠςς, δά- 
ὁπλίτας, 2 ͵ “ ν᾿» , 4 ΟΡ) ΞΕ ΐ Ϊ Ι ΐ ᾿ς φρα θυ ουϑύων. ὅτοι υϑὺ εἰς ρδς ὡῷ ἀφί- ΡῬατατατη ΠηΔΙ ΓΟ αὐ ἰτγάτας., {ααπη 40: 
ΗΝ ΠΣ ἐς , ᾿ νι δἀπογίις ΡΙΠ445 ἱπ[ίτποίεταγ; 4ιαπὶ οο- 
“ες δὲ  Τιοσα Φερὶ τὸν ζυτα Ἷ 5 τς 

μα Τι προ Ν ΧΑ γεγγίπης Ροτόγατ, σαι Πα Πραπτία ςααϊείθιις πελταςας : , 5} ΔΑ νυ εκ" ͵ Ἵ : 

ἔγων παρ. μείζονα ἡγησαίκϑρος Φ).ἢ Ὡ ἐχι πάσιδας,Τ' δάτορσειη σοπτοπάϊε. Ἀὸχ ροίξοαφιαπι ἐς 
, ͵ Εν ᾿ ᾿ : Ξ 

τρια. τὐδασκευζωὺ, πορά ΕἼ ὡς βασιλεα ἡ ἐδυναΐξ φχοτοίτιι Ογτεῖοχ ΤΊΠΔρμεγπε σορποαίτ, δ 

τάχιςα ἱπιέας ἔχων ὡς πε ακοσίως.χαὶ βασι- ἰἱρίε α δΟ]]Πππὶ (ε ραγαῖ. Ογτίις οἰ 115,41145 
, : ἰχὶ, σορὶ ἰδιις ποιοῖ, ζρεῦ Γγάϊαπα λ που λους δ Τ' ἐρνς αἰχί, ορί ς ϑαγάηθις5 δέρε ᾿ 

Ἂς μόρῳ δὴ ἐπειήκέσι ἐρρς τ τρ ἤτοττ 5 σα τς ραγαίδηραϑ νἱσίητί ἀιιᾶ5 ΡΓΟ- Τερεΐα βάν 
[ ἦ τ ͵ 57 

᾿ τὸ οἷς οὐ ρουρι ἐσχά,, ἀζτο Κῷ 6:5 ἐχ, ̓ στοῆϊπις, δά Μααηάσγατη Πυιίαπι ρογαςηϊε, κορὲ 

δόμα, Ἰ ὡς εἶπον, ὡρμᾶτο Ἔἰπτ (ϑρδεών' καὶ δξγαὐνά Ἰς Ιεϊτιἀ ποῖα ἀπππι 7 ρει γογαπη Πα τ, ρρηφννον 

δα δ λυδίας ξαθμῶς Φ{ς τοῦϑα σαί[γας εἴχοσι δὲ ροῃῖς, ἤτιοπι Παυίρα (ερίοπι (πποθᾶε, ἀπάρτι 

χαὶ δύο, Ἐλὶ ἢ καξανδρον πιταμών. πτότα ὃ εγατ ἐπ έξι. Ημπης {υπὴ τγαϊ ες τ »ῬΕΐ μιαζ. δ 

δὐδέςϑύ ΕΝ ΣΙ Δ ΡΒενσίδπι ΑΕ ἘΓῖ5 νΏ15, ραγαί ἢ 5 οέΐο οὅ- ηἰπμο, 

ΗΝ ἐρηηυ ὑορία τ ἐζ “ (ῆϊς, (Οοἱοας νεπῖτ, ντθοπιἑποο] 15 ἔτο- προ πῇ 

Ἵμένη πλοίοις πῆ. αἷϑτον δου αὶ ἐξελαύν ππεητοπι, πχᾶρ ΠΑΓῚ 8ζ οριυδταπη, ΕἸ εἰς αἰ ες 

δ Φρυγίας ςαθ μὸν ε!α, αἰ ρασαΐγας ὀκτῶ, (ςρίοτη απ (δι Μεηο ΤΒοῆλΙας 

εἰς χολοσέας πολιν οἰκ διί ζω 40 δα! μονα χαὶ [ΠῚ 6}}}ς σαι ἀιιπδταγα ροα δ, νη τ, 

ΤῊΝ 3 “Ἂς ἐλὰ ε . “ ω ε ν ϑ ε ΄ 

μεγαλξυ. ἐγζιῶϑα ἔμεινεν ἡμέροις ἑπτὰ, καὶ ηκᾷ Μένωνο ἡ Ἥαλος, ἐγών οπλιζας χιλίουορ 

Χ 

ὁπλίᾷς ἔγωγ χελίψς" Σ ὠκρ της δὲ ὁ αἰχαγὸς, 

ὁπλίᾷς ἔχων ὡς πεν]αχοσίες᾽ Πασίων ὃ ὁ με- 



ἡ λΝ ς ΧΕΝΟΡΗ. δῈ ἘΞ Ὁ ΧΟ 

φοτγατίς ααϊπσοητίς, οἱ ΓοΙο ρος, ὃς πβηΐα- Α χαὶ πελταςὰς πενταχοσίοις, δόλοπα ς χαὶ αἱ- ᾿ 
ποηίς5, ὃς ΟἸγμτῃὶ) ογαης. [πὰς σα[τίς τοῦς 
τἰϊς ραγαίλη σας νἱστητὶ ρογρίς (εϊαμδβ, νγ- 
Ῥοηυ ΡΗγυρὶς ἔα αξγοπα Π 60 15,Πλᾶ Θ᾽ ΠΔΠῚ, 

ορυΐοῃταπι. Ετατ ποῖος Ογτζοτορία, δέ ἰη- 

σοηϑ Πογζιῖ5. γοίοστιιϑ ἔογ 5 Ῥεῖ 15, 4125 6- 
τος ἰρίς ἰη οξξαθαταγ, ἢ φααπάο (οἰ ρίαπι 
ὃ ἐχσποβοχοίοογον ει. Μοάϊαπι ποτε π 
Μαδπάετ ἤυιτίιο ρότί α ίταν, σπίτι ἔοητος 
εχ ἰρία γοσία ογίπηταγ. Απηηὶϑ ἰρίς οτίδηι 
Ῥεῖ (οἴσπας ορρίάμπι Παῖς. ΕΠ ὃς πιαρῃὶ 
τεσὶς πγαπίτα (ο]Ση]5 τερία, δα Ματίγς ἢιι- 
ταϊηὶς ἔστ. (ΠΡ ατος. 1 ἀΡίταν πῖσ ]αος; 

Ρογνεθεηι, ὃ ἰῃ Μαδπάγαπι (οίς ἐχοπο- 
ταῦ, δειίμαιο ἂς νἱριπεί ροάμπα [αεῖτια!- 
πο παῦροι Ποῖος Αρο!]ο Ματγίγατα γἱξξαπα 

αὖ (ς ἀϊοίταγ ἐχοοσγίαηο, υι1π| 15 {ες (αρίθη- 
ες τίᾳ σα ρίο σοπταπάεσγοσ, δοῖῃ ἀπῖτο οἷι- 

ἴθ {πἰροη{Πς,οχ πὸ ἤππτ ἀπλη5 ἔοητα5. 
Ἐποαυῆᾷ εἰς, συγ ἤσαίας Μαγίγα Ποπιοῃ 
Παρεας. Ἰοοΐοοο Χεγχοβαθτιρισηαν!- 
τι τοτγοοθάογοι α αγαοίδ, γοσίφῃι ᾶς, ὃς 
(εἰς αγυπταγοοπι, ΟΧ ἔγαχ ῆς ἀϊοίταγ Ογ- 
τὰ Βεῖο τεϊρίητα ἀϊθ5 πιαιις,, ἰπτγα 405 

ΟἸςαγοθμιι 1 Δοράα πποῃίτ5 ἐχίμ] οαπιρο- 
“ ΠΛ}}1ς σταῖς ἀγπηατατα, ὃς οἕπ- 
σεητίς σοτγατί5 ΟἿ Ἡγασία,, ἀϊπισεητίσας (α- 

᾿ σίτταυς Ογοτοηῇθιι δά δππινεηίς. Αἀογας 
Αἴ. 5οογά- ὃς ̓δο 14 5. ΓδΟυ 4 Π115 ΟἸΠ1Π Π1}16 σγαιι5 ατ- 
τὰ ταάταταΣ πλ} τἰϑιι5,ἰτοτη ; ϑορμαποῖας ἂτ- 

οαϑ οὐτπλ Πλ1}}6 στάσις ἀγπιατιγας Π] ΓΙ 115. 
Ηεὶς γα τασιμὴ τη ποττο πα] ἰτοηι το- 
φεηίαϊτ, τη; νῃϊποτίιπι σαπία {πητ αὐ Πλα- 
τατος σ ι}15 ΠΉ]Πτατ Χ' [τη 1]1Δ,σοτγατογιπι 
ξετε ἀπο [ηἀς σαἰττίς αἰτοτὶς, ραταίδησδϑ 46- 
σοπὶ ργοστοάϊτι δα ορρί  ππνίπ60}1ς ἔτε- 
ἥπιοης ῬοΪτας,ν ΟῚ ἀΐος τῆος σοπηπιοτδτιιϑ οἰξ, 
Ζαΐθιις Αὐοαϑ!Π!ς Χοπίας Γπροτοδὶ α ἱπ|Π|- Π) ζᾳσιν καὶ εἰριθμῶν «ἶἾ ἐλκζώων ἐποίησεν ΕΣ 
τιιεἰς ἰου ἢ οἱ ς ὃς ᾿4ἰς ορΙοὈγααίτ: νἱέξοτι- 
θι5, ρτα ηλία ογαητῖ αὐγοα {τσ ϊο5. Γπάος 
ετίατα Ογταδ!ρίε ρεζεαδας. ΗΠ η  ροτσίτδὶ- 
τεσίς οδίξεῖς, ἀποάεοϊηγ ραγαίληρσαβ, Δα Ἐο- 
ταη (Ἰογαπηογι,  Γ Ομ ἸΠςο] 5 τε πε ῃ- 
το Π},ν]τἰπλδηι τοῦτο Μγίϊα.. [Ὁ οΑ(Ἐτ15 τγῖ- 
ας, τεϊρίπτα ραγαίληρ ας δά (αν [τ] σαπι- 
Ραμ ργοσοάϊτ, νερεπι τοααθητοπι, Ηοῖς 
ἄἴος φυίῃιπα σοπηπγοῦαζιις οἱξ,, ὃς απ 

νους ΒΜ τε ποίεγο Π]ρεῇ ἀἰτιπη, ἀφ ΕΟ Πλαῖτς 
« ἀεθςοιςτης, ἔτεος {Π|  ροίξυάτιπι πος 

φᾷ Ροιτας δάογαῖ, ΟΥὙΤΙ5 Δα} Δοιητο5 
ΠΟΙ, (ρος ργφροίιτα σοί θατιτ Πα αιο 
(ΟἹ  οἰτιτάιποσα αῃ τῆι ΠΙπγαΐδτς ροζογαῦ. 
ἸΝας ςηϊτὴ οταῖ 5 Ο γε Πλοδονζ Παοτῖοβ Πα- 

ἐγ κγῴυ, ͵ ᾿ ι Ε "» ω ς μην , 
καῦςρου πεόιον., πολιν οἰκου μϑυζω. οὐζφϑα ἔμεινεν ἡμέρφις πέντε, χαὶ τοῖς φρατίώποις ὡ- 

ὶ γ ᾿ " 2) 2 Ἂ 
φειίλδτο μμιάϑος σέχεον ἢ ποιῶν μᾶάνων, καὶ πολλαῖχις ἰόγτες ὄχὶ (ς ούρφς πύτπτιου, ἮΝ 

λ 3 ͵ ’ “" -“ 4" ἊΝ ᾽ [αὴ -“ » 2 

δὲ, ἐλπίδος λέγων δυγγε» καὶ δῆλος ζῶ «ψιωρδμος. οὐ δ ρῥδὼ πσϑ3ς τὸ Κύρου ζϑπου ἐ-. 

ς 

γιαγας χαὶ ὀλιυυϑίους. οντεύδεν ὀξελαύνᾳ ςαθ- 

μοις ζῴς, τἰρασαΐγας εἴκοσιν, εἰς χελώνας Ὁ 

Φρυγίας πόλιν οἰκουμϑιζωυ μεγώλξωχαὶ 4.- 

δα μογαι. ὑῶν Κύρῳ βασιλέα ζῶ,ὼ «ἰρά- : 

δάσος μέγας, ἀγξάων ϑηρίων πλήρης, ὦ ἐκᾷ- 

γος ἐϑυράσεν Ὄστὸ ἵπαου, ὁπῦτε γυμνάσαι βέ- 

λοιΐ ἑαυτὸν πε ὼ τς ἵπαοις. Ὁ οἱ μέσου δὲ Ὁ 

αἰ ϑαδείσου β80 μαϊανδρος ποτα μῦς, αἱ 5. πη- 

γα] αὐτῷ εἰσὶν εκ ΤῊ βασιλείων, δὲ καὶ φζ» 

Β “κελαγναὶ γπόλεως ἔς] δὲ καὶ μεγαίλου βασι- 

λέως βασιλάα, εἰν χελαιναὶς ἐρυμνὰ, ὄχι ταῖς 

πηγοῖς πῇ μδσύου ποταμοῦ, αἰ ποὺ τῇ ἀκρο- 

πόλᾳ. ῥᾳ δὲ ὦ ὥτβ “ἰῷ ἣ πύλεως, χαὶ ἐμξϑυ- 

λφεὶς Τ' μαίωνδρον. τῷ δὲ ἰδσύου ὃ 4ἶ6ες 

[ὁδιν»Ἔ εἴκοσι χαὶ πέντε ποδῶν. εἰς λέγε- 

χα! Απόλλων ὀχ δόραι Μαρσύαν νικήσεις 5, ἐ- 

εἰζοντα οἱ αἴϑὶ σοφίας, χα Ὁ δέρμα κρεμκα σδη 

ο, τω αὐΐῳ,δϑεν αἱ πηγο" ΟΣ Ὁ απὸ πο- 

σαμὸς κα λέται εἷδσύας. ὠφ Ξέρξης, ὅτε 

(ἐκ ελλαδὸς ἡ“Πηϑεὶς τῇ μκϑχη ἀπεχωρ4,λέ- 

γέται οἰκοδομῆσαι ζαῦτα τετὰ βασίλφα,,χολ 
τἰωὼ κελαιναὖν ἀκρόπολιν. ἐδῶ ἔμφε Κό- 

ε9ς ἡμέροις τϑιακονζᾳ,, χαὶ ἧκε Κλέαρχος 
ὁ λαχεδαιμόνιος φυγας, ἔχων ὁπλίζᾳς χε- 
λίοις,, χαὶ πελίζοιςας εϑράχας ὀκζοιχοσίοις, 

χαὶ τοξοζεις κρῆζαις 3 αι κοσίοις. κα δὲ χαὶ 
-“ ᾽ « ν χ᾽ ᾿᾽͵ 

Ἴ Σωσίας παρζω ὁσυξφαχούσιος Ὁ ἔχων ὀστλί- Σῶπ 
")] τῆς 

Ως Ἂ λίοις" χαὶ Σ οφαγνέτος ὃ ρχαξ, ε- ΥΩ Ν 

χῶν ὁπλιίᾷς χιλίοις. οὐζῦϑα Κι ρος ὅξέ- Ὁ 

πω οὐ δαδείσω ̓ χαὶ ἔγλύοντο οἷ σύμπαντες, 

ὁπλίτω μδὸ μεύφμοι χαὶ χίλιοι . πελίζᾳ τα! δὲ 

ἀμφὶ πὰς διοαλίοις. οὐτείθεν ἐξελαύνᾳςαθ- 

μοις δύο, πἰρασαγγας δέχᾳ,, εἰς πελῷς 

πόλιν οἰκουνδρζωυ. εὐ αῦϑα, ἔμφνεν ἡμέρας 
« ἀρ αν δον τρδΝ ὙΔΡ), "ἢ 
{ςς, ῳ» αἷς Ξενίας οἴ ρκας τὰ λύχεηα ευσε, 

χα! ἀγώνα ἔϑυχε᾽ τὰ δὲ ἀθλα ἦσαν ς΄ λείγίδες 
Ἀμβε ἐν ΔῊ. 2. [δὲ ΠΡ "δ ν 

ιξυσω" ἐ)κωρ4 δὲ τ' αγῶνα χα Κυρφος. οὐ ευ-: 

δεν ἀξελαύνᾳ ςαθμιους δύο, τἰρασαΐηας δὼώ- 

Εδέκα,, εἰς χερφι δι ἀρ ρθθιν, πόλιν οἰκουρμϑυξω ἡ 

ἐσατίω ον τῇ μιωυσία, χώφᾳι. οὐ εῦϑεν ὀξελαύ- : 

νφσαθμοις ζ4ς, π΄ δα σείγας ποιοκονζᾳ, εἰς. Ὁ 

χα 

͵ 

σιϑς: 
. 



ΤΠ ΒΕ  ΡΆΣΙ ΜιΝ ὃ. δ..7 
ΨΥ ἫΝ , ἐνϑιὴ ἤΣν τνς τὰ χϑήΐο μὴ ϑοδιδὸναι. βίο ἀφικηήται Ἐπύ- Ἀ βογου Προηάϊα, ποη δα ἠαγοι πτόνίπι "Ε- 4.1: 
αξαὴ Συεννέσιος γωνὴ πὸ χιλίκων βασιλέως Ργᾶχὰ ϑυθηηοῇ 9 [Θ΄ ΠΌΤ τορὶς νχοῦ; δά πμέπκα 
δὰ Κῦρον, χα ἐλέγετο Κύρῳ δοιοῦαι γρή- Ογγιιμ γΟΠΪΓ, 4118: 111 πιο ΠΔ τὺ Ρεσαηΐα: Οἠϊοία 

: ΚΝ ἌΣ ΠΤ ϑὼ νἱπὴ ἄατο ἔογεθαγαγ, Ιταιιοτθτῃς οχογοίτηϊ τὸ μαῖα πολλώ. τῇ ὅν) ςρατία, τῦτε ὠπέδωχε Κυ - : Ξ Ἐπ τσὶ ' ὶ ᾿ ἷ , Αἰ ρδνο Οὐγπις (ΑἸ ατία πὶ 4ατΟΥ ΠῚ ἢ [ΠῚ Ρετίοὶ- 
Ορεἰδίολονπε ἀρῳνμάω γνεἰχε 5 χίλίοσαῦ ας, Ηαδοθατ (δου μας ἐσπιίηα ΟΠ ςαπι -ς ε ΜΈ Ν - ᾿ : ἡ) Φυλαχαᾳς «θὰ αὐτκίλικας, τὴ ὠαπενδιοις" δὲ Αἰρεπάϊογιπι (τε ΠΠἰτει ςοπλἰτατι τη, ας 

ν , , λγγ" Ὁ τὰ » 

ουγίενέῶς ἐλέγετο δὲ Κῦρον αὶ Ἷ συϊγίνεαϑαι τῇ κιλίοση. Ογγιις σοηίποίςοτο οὐ!πὴ σα αἰ σοἰδατατ πες 
πράξῃ να καλοὶ ὅο, Οὐ μόε)- οαἰτῖς Αἰτοτί 5, ραγαίβη σας ἀεοςηι Ρτορτοαῖς 

: ΤᾺΝ Γούμς τ θέν τ δά ορρίάιιπι ἔθ  θπ5., εἰ ΠΟΠΊΟΩ 
[ οἰχοῦυ͵ . οἡ Ϊ Η Ὧν γᾶς ὌΝ 9 , Μμ Ἔ ἊΝ πο ( γ73 " “9. ΤΓΒγπιδείμπμ,. Ηςοὶς ΡΓΟΡΓΙΟΙ να ἔοπ9 ε- ὦ σηρρα 

οὐζοῶ ὡὼ Ὡρὰ τίω οδὸν κρζευυ ἡ Μιδὸυ κα- τατ,χαὶ Μίάα ΡΠτγσιιπι ΓΟΡ ΙΝ ἔοΠϑ ἀΐσοθα- τρομηγ Ξ γ ἕ ἱ ΕΙΣ [ Ἶ γγ7)1- λουμδνη τὸ Φρυγῶν βασιλέως, ἐφ᾿ ἡ λέγεται αὶ τιτ,, δὲ αά ατοιπὶ Μιὰς δατγγιιπη ΠΠπὰΠν ν- ὑγέτα μας; 
Μζδες Εν δ Θηλά γε; ἡῃ δὴ ΕΣ ον ἐς Πατα5 οὔ ἐοττατ, Ζιη ἔοπτο τη γἱπὸ ΠῚΠῸ ὉΠ 
ἐορη ΉΜΩΝ ἐἾν, οαΠΠετ. Ηΐης οαίξεῖς αἰτοῦῖσ,ραγαίδηρας ἀς- ρας, μὰ αὐτον. αὐτἀζϑεν ζελαυνά σαθμους δύο, πα- [Δ64Η Ξ : ͵ "ον : ᾿ ἱ σεν τον ,ς ΟΕΠιρεΓρί ΓΔ  ἔΓοηπδς5 ορρί ἀπ Πγ7 γυίατιΠῚ, 4“ εν δὲν 

βλοε βάδεκα » εἰς τυξια ον πολιν οἰχϑυμε- φῃοίοοο ἐγ  ἀιιιιπγ πλδ τις, τοσαήδαιις Ογ- ὈΡΙΝ 
᾽ ", οὐ ΤΥ, Ρ λ ͵ “41. ἢ. δ . - 8 

,γζωυ" οὐ ζοδ ἐμκεινεν ἡμέξοις ὅᾷς. χαὶ λέγετω τυ ΟἹ οἷς γοσίπα ρογ μι  βοταν,ντ Πδὶ Ἔχεις 
δεηϑέωῶα ἡ κίλιοσα, Κύρου ἐχτδήξω Ὁ ςρά- οἰταπι οἰξοπάοέοτ: αποά ἀαπηι!ς ἕλοοτο 

Ἶ : Ξ ἄχ  ἸΙ φορσιζαΓεῖ. ΤΆΤ αἴ ἱ Ἢ αρθ ΓΤ κλέ λῆμα, δῶ εν μο:ῷ σ οἴατὴ αἴάςος, 48Πὶ θαγθαζος ἱπ 
᾿ , μι Ἵ ταρῤηῃ ι οδηρο ἰυ[ξγαραῖ, (ταὶς δυτοιη πιαμΔ-- 
μεριν πρητάφω τῳ ἜΡΙΦΩ ἧ ἐλλώσων καὶ ας, γε πῖογς ἴπο δά ριισῃαπι ἐπιξγα δεῖ (6-- 
αὐ βαρξαρων. Οκέλάυσε δὲ τὸς )λζυας, τοῦτῖας ααϊίαις {πο5 ἀΠροηοτοτ, Ιταπας ἢ 
ὡενόμως αὔζις εἰς κάχέω θέαι “αάτογηοϑ ἀπ ρο τ (πηὲ, δὲ ἀδχεγιπι 4-- 
Τὰς Δ Σ κεϑι ἐεθαμβλιε αι οὐδ (άξσια Μεπο οὐτ {π|5 οδτίπεθαῖ, Ια τιῇ στη 

. 
ουτῷ 

(υἷς (ἸΙςαγοῆις . ἴῃ πιεάϊο σοτογὶ ἄἀποος ΟΞ 
σαν ἕν ἔχι τεήαρων' εἶχε δ. Ὁ μϑὺ δυξιον Μέ- 

νων χαὶ οἱ σεεὺ αὐτο, Ὁ σὴ ἀὐὠγυμον Κλέαρ- 

ς καὶ οἱ χείνει, Ὁ 5. μέσον οἷάλλοι ςραττηγ9. 
ἐδκωρά δζωω ὁ Κῦρος σοφῷ τὸν μἂν τὸς βαρξα- 

β54. (οἷδ παρύλαυνον τεταγμένοι κατ ἴλας 

ὼ κι ταξ4ς) εἶτα δὲ τὸς ἑλλζωας, παρελαύ- 

γωγεφ᾽ δόματος, κὰ ἡ χίλιοσοι ἐφ᾽ τούόμαμαί- 
ζης. εἶχον δὲ πϑῦτες χρα!η γαλκᾷ» καὶ χιτῶ- 

νας Φοινιχοὶς, χαὶ κρημμίδα.ς, χαὶ ζὰς ἀασίδοις 

τδῆτ, ΟΥγταϑ ρείπχμπι θαγθᾶγος ἐροέξαθατ, 
ΠαΪη τα Γπηὰ5 ἀζοοποστος [Δ τγιιξεϊ ργοστο- 
αἰεθατατ: ἀειπάς ταςοϑ, Ζιο5 ἰρίς ἰπ οι: 
τα ργατογιςποθατιν, ΟἹ] γεγο ἰῃ σαγρᾶ- 
το. Ηαθεδᾶταμτεπι οπηηες ιεας σαίολς, ὃΖ 
τα σας ρα πίσοας, ὃΖ οογοδ5,ὃς ἔστ ἀστοῦς 
(Οὐ ρτγετουπθέξῃης οπηπος εἴοτ, σαγγιιπα 
ΔΠτα ρῃδϊἄσειῃ πιρα!ᾶ Πέξιτ, ας Ρίρτοτε ἰ1- 
ταγργεῖς δα γςοογῇ ἄτισεϑ5 πη Π 0, πηι; 
νταγπια ἰηξοίτα οπεγτούθητ, τοτα πη ΡΠ α- 
ἰδησοπι ργοσηοποίοητζ. Αταιο ΠῚ αυ θη Οὐδ μεν: 

γα Πτθας παο ἀςπαητίαδαμι. ΚΙ ο[ΔΠΠ|- γ 7 η αἰὲ 
ἐδ Τεκκεχαθαρωϑύας. ἐπεὶ ἢ πόρε παρήλοισε, υ 

ῬΕΥ ἰοσμη 

ἐ 

νά, 

Ι 

Σ φήσας Ω αϑίμαι ποθ 3 Φ φαλοιγίος [μέσης ἀρ 

πείυψας Πίγ ρα τ ἑρμηνέα οἷδᾳ τϑεςρα- 
πηρρις ΤῊ ἑνλζύων, ὀκέλέυσε «αεοξολέακ 

κι παόπλα,  ὁχτγωρῆσαι ὅλέυ Ὁ φαλαγία. οἱ 
δὲζῶτα καθ οήπον τοῖς φρατίώταις χαὶ ἐπεὶ 
ΕἸ Υ ᾿ ς 2 

ἐσαλπιγξε, τσοοξαλλόμδυοι τὰ ὅπλα ἐπήε- 
σαν. οχ, δὲ τότ δ ον τασο9ϊόντων στεὺ κραῦ- 
Εν Ὁ. Ι ͵ 3. Ὁ. “ 

Ὑη, στὸ αῷ ἀύοματῷ δρομιος ἔλϑετο ζ;ς φρα- 

πιώταις ζχὶ (αὶ σκηναό. Τν 5 βαρξαρων φό- 

" » « ἵν ; 
ἐφυλν ἐκ ὃ μοι μοίζης Σ χαὶ οἷ ἐκ Ὁ α9- 

ὅκς. καταλιπόντες ζῳ, ὠγια ἐφά.,»»ν. οἱ δ), 

σαπι σοοΙ ΠΠ|ρτ, ἀὐηγῖ5 οθποτ5. ργοσοάο- 
Βαηῦ: {αιπη6; ΘΟ  ογῖι5 σαπιοἰαπιοζε ρίο- 

στοάογοηταγ, νἱτγο Π]Πτο5 αὶ τα ρογπδου]α 
οαγία(ς σοηξογοθαπε. Βαγθαῦὶ νεύο Ζαππα 
411] τοτγο αηταύ τσ (ἸΗΠὰ Πιρίερδες σατο 
Ρεητῖο, δ ταγρα ξογεηί5 γα! ξἘ 15 τοι να - 
Πα ΙΡιις τἰ ἄς οἘ ἀΠαρία, (ὐτατοίβ σιππι εἰ 
{ὰ δὰ ταδεγηαοιία ίς τος ρίεηείθιι5. (ΟἿΠΠΠα. 
(ρΙομάογοηι αἴιπα ογάϊποπιὶ σορίατγιπη, 
4οπὶ νἱάεγας, αὐἀηγίγαθατιν, γτις νοτο 
πιλσπᾶτα ν οἰ πΠρτάζοπι σορίτ, αιπιη θαγθα- 

"ὁ : Ἦν ν «“ ͵ : ν΄ ἘΠ ΣΡΧΤΛΤΗΙ } 
οπλυ ξος Ἴ πολλοῖς τε χαὶ ἄλλοις, χα ἢ ΤΈ χιλιοστ Ἐ, τὶς πιοῖαπη α τα οἷς ἰηἸοἐτα σογηοίοῖ π46 

οαἰεγὶς τγίθιις, ν ἱρίητὶ ραταίλη σας ργοσταάϊ-- 
τα δά νἱτίπδίῃ ΡΗγγ σία γέ θοιη [ΠΟ ΡΒ 118}, 

ε ᾷ ἢ " ἑ Ἂν" ᾿ , ν ) 

ἕλλζωοες σεοὼ γέλωτι ὅχι ζαὶ σκηναὶ ἤλϑον. ἡ δὲ κίλιοσα ἰδόῦσαι τίου Ἄφιμασξοτηζο, καὶ τίω 
εἰ ᾽ ͵ “ ε Ἀ...,». ΨΥ ᾽ ) ,ὔ ͵ 

παξιν ́τῷ φραϊφ ματος, ἐθαύμαζε Κυρος δὲ γεθη, Τ' οκ Τ ελλζυων εἰς τὸς βαρξαροις Φόζον 

ἴδων. οὐ) φῦ9εν ὀξολαυνς ζαθμοις «4, πο βαισαΐγας εἴκοσιν, εἰς ἰκϑγιον Ὁ φρυγίας πόλιν ἐοαυτίων. 

ΧΑ 

ΠΤ 
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Ηεϊοτηδαιπι οσπιογαῖας, ροΓ Γγολοπίαπι Α οὐζοὰ ἔμφνε “4, ἡμέροις. εἰντεύθεν ὀϊξελοεύγᾳ 

σαί 5 αυΐης, τ σίητα ραγαίαῃρια5 Ρτορτο- ᾽ ἐβρι γον ἐγ !αν ξαθμμωυὶ πέντε, Οδασάγ- 

ἀϊτατ. ΕΗ υτι5 γοσίοη δ αστί γϑ οἷς αἰπριδ- ἣν ἌΕΕΥΕΣ ἘΑΠΘΠΝΝΝ. πο ᾿ 

ἀϊ σοηςοῆπει, φιιοά ΠΟΙ ΈΠ15 ἐἤες. Ἡϊης Ογ- 25: ΠἘ ΤΙΣ πεν ορθ δύ νος » 

τας η ΟἸΠςϊᾶ να δεεαϊπηια ΟἸΠΠΆπι, αά- Φ  φυρπάστη τοις ἐλλήσιν γ ὡς πολεμίαν ὅσειν. 

᾿ππϑς οἱ τα Πἰτίδιις Μεποηίς, δ ̓ρίο οείαπι οὐτάδϑεν ὁ Κύρος Ἔ χιλίοσαν εἰς κιλικίαν ἐ- 

Μεποπηο τ Ποίαϊο, αἰπαίτείς. (πὶ σατοτῖς ΠΥ ἘΠ ταχίφην ΠΝ, τ ἘπΤ τῷ 

Ρε Οδρραάοοίαπι σφ 5 Ζαδθοσ, νσῖπιὶ , ὦ αὐ οὐ δῶν θε  Β : 

ὃὲ φαίπημο ραγαίαησας ργοστοάϊίταγ δα ἔτο- ΤῊΝ "ἢ ἯΞ 5 ἦι “ς ἐχε»Ὁ ἘΠ ᾿ ᾿ 
γωνα, Τ' ϑεοσαλόν. Κ ὐρος ὃ κα τ όλλων ἐϊξε- Πιιδητειη ἰΠ 00] 15 ν ΡΟ ΠῚ, απηἀοηηατις τα πὶ ΠΕΡ : ἽΝ 

ΔΙΏΡΙΔπη,ταπὶ ΟΡ ὅταπη, Γλαπαπι. ΕΗ εἰς ττῖ- λαυνῴ φζχ, καιπα δόκιας ςαθμοὺς τεοσσιρας, 
ἄἰπιπι (δ [Ἐἰτῖτ, δζ ἰητογεα Μοραρμογποπα, “ἰδασαῖγας εἴκοσι χαὶ πέντε, πσοὸς δϑύαν 
Ποπηηίπξ Ρετίαπι, τεσιαμη ραγρατγα τἰηξξο- ἜΤΕΎ ΚΝ ἡ δι τὴ θα ηδ 

τα ΠῚ, ὃ αἰ Πππη ιοτη ἄλπὶτηάσπα ἱπτεῦ ρτα- Ὸνς 4.» Δ) τ ΝΑ ΓΝ 
[ςξτος ροτθητία, π Πα Ἰαγ αὐ ἰρῇς α 1{τὰ- οὐ (ο ἔμφνεν ἡμέρᾳις ὅ4ς, 1 οὐ αἷς Κύρος ἀ- ὁ 

. Π, ἙΝ ΜΕ - . 1 Ὁ ΙΛΥΣ. 3, Ἵ 

Αὐἴμα οἷς ἐζατατη τἰτα]ο πτογέθοῖς. Ηιπς πη ΟἸΠἸοῖαπὶ πεκίήνεν αὐδρα, χϑρσζω Μεγαφερνζωω Φοινι- 

πή τ ̓ σταπηροτα σοπαβᾶταγ. Υ Ἔγαιπὶ 418 ἱγΓαπι- χιςὴν βασίλάον, χαὶ ἕτερϑν ΤΙ: «ὐϑύπαργων 
᾿ς ΡοΠάαπη οτᾶς, νἱὰ ο[Ἐ ΡΙΔυ το ταπταπὶ βοῦς αν ναΐςην ΡΠ 

2 σός ᾿ 

1114. ρΓώσεΡ5 αἀπηοάππι, ἃζ ἐχογοίτϊ ποθ, » ΘΝ ἀν λας ͵ 

Ρεπειγαθι!ς5, 1 αυΐ5 ἀγοςατ, Ετγεπηοῖῖς5 οὐ τεύϑεν ἐπφραδνζ ἐσξαλλφῳ εἰς τίω κιλικία.. 6 
Η .-» Χ 5. -,οἡ ς Α 5 α'! . - εἶ 

Δαϊΐταπι (απηπηὶς ἴῃ ἰασὶς οὐοα το ἔσγεδα- ἢ δὲ εἰσξολὴ Ζεῦ ὁδὸς αἱ μαιξιτὸς, ὀρθῖα ἰουραῖς, Ὁ 
5 . ΓΟ . ε] ᾽ -“ ᾿ Ι 

ταις οαιη ξαίτ,σι ἰη ραηϊοῖς ἀΐεπιν- χαὶ αἀμήχόμος εἰσελθεῖν ςρατϑύμαϊι, εἴτις 
πα δ ππεγεῖ. Ῥοί  ἀ1ς πιιπτίας νηΐ, ὐκώλυεν. ἐ Δ ΩΨ Σου νεῃ τῇ δὲ 

αἱ το ΠαΠΠῸ νογτίοος σγεπποίπη γοηπη- ᾿ Ἧι: ΕΘΝ 
Ἱ 4 Υ “Τμάκρων φυλοίηονζα τίω εἰσξολζω" δὲ εἐ- ᾿ 

κφίαδατ, ρο[ολαπαπὶ Δηϊπλδἀπιουτηοι, Μο- ἀμφὶ - απ νυν, 

ΠΌΠ5ΟΟΡΙαΝ εἰς πἸϊοπεξεα (ΙΠΙοΙα ΟΠ ἴα “μιν! ἩΈΡΟΥ ὍΣ πὰ πϑόϊῳ πῇ δὲ ὑφεραια ἡ-- 
. Δ,ἽΣ Β ᾿ ͵ «“ λ ». Ω 

Ἰαπιοη δα δε σὰπὶ 1. ἀσεἠαπιοπίοτιπι κεν ἀγζελος λέγων. οτί λελοίπτως εἴη Σ υέννε- 
᾿ . . . - ὁπ ὁ . Ε λα», ͵ ͵ ἤ ὃς ἱρίας Ογτῖ ππτθτρες ἴῃ ρσ εν ΟΧ σιςτα ἀκρᾳ,, ἐπεὶ ηαϑεΐ τὸ, τε Μένωνος ςρά-- 

ΟΠΐᾷ Ὠδαὶσαΐίς. τις Πα ηδ ΡΓοπιῦςη- ἘΣ κι Ὁ ΕΣ πεδρι κου ἤρα Ι 8 ᾿ Ρ Ἴῤ4υμα, ὅτι ἐν χιλικία εἴη εἴσω “Οἰρέων, χαὶ 
τα πηοητος οοπίςοηαϊε, ὃς ςσοη( ρα 5 ταροτ- ὦ ἡπον ᾿ δ ες 
ΠΑΟυΠ]ς., ἴῃ Ζαΐδας (ΟΠ σας ἰασα οἰἠξοάϊ-ὀ “7 τριηρᾷς ἡχϑυὲ αἰξεπλεούσας Ἔπο ἰωνίας 

- ΑΝ . » , ͵ μὴ λ 

πογαητ, Πγάσπαπη ἴῃ ΡΙαηϊοίοπη ἀοίσεπά τ, εἰσ χέλιχίων Ὑ αρίϑν ἐχονζρι, ζᾷς λαχεδαιμο: 

Θατήαι16 ἈΠΊΟΘΠΔΠῚ δὲ ἰΓΓΙ σι ΙΔ ΠΊ, ΟΠΊΠΐ5 σὸς γίων χαὶ ἀστεῖ Κύρφυ. Κι ὅρος δὲ αγεξη ἐχὶ τὰ 
᾿ ν Α ΤῊΝ » Ε ᾽ ι ͵ ΤΟΥ ᾿ λ ΠοΓίς αὐ θουίθιις ον ἰτΡιις ρ] Πα ΠΏ, (εἰαπΠλὶ ὄρη, οὐθενὸς κωλύδντοξ, χαὶ εἶδε ζαὰ σκηναδ, 

ὅτις. ρΡαηίοΐ, Π11}11}. εεἰτἰοὶ, Πογάεὶ ἔογασεπι. δ. 7) : ὙΠ: 
Ηληοπιοηϑ νπάϊηις πγιηΐτιις δζ αγάϊισα ον ἐφυλοιῆον οἱ κιλικες. οὐτεύλεν ἣ ἜΝ 
ΤΆΔΤΙ αα πάτα διπρ] οξξίτατ. Ο στη ἀοίσεπ- (αμνεν εἰς πεδίον μέγα » καλὸν χαὶ ρρυ- 
ΠΤ τ, ρον ΜΠ πὶ ρΙ πίοίοπι ψασταοτ σαεγίς, Γ τον, χαὶ δένδρων πλωτοδα τῶν ἢ ἔμπλεων χαὶ σύμπ 
Ραταίδησας 4] Π41|6 ὃς νἱρίπτὶ ργοστεῆπις, εἰμπέλων" πολὺ δὲ χαὶ σήσξιμωον χφὸ μελί, ζῶ 
Ταγίαπι νθηϊε, φπιρίδηι (Ποία οραϊθη-. ν᾿, ι δγϑιχριθεὶ ἐλ η 
ταταηας νεθοιι. Ηείς τορία δγεηπεῆς Ο- Χο ἘΠῚ ΠΥ ΤΑ κὸν Ἄν. 
Ἰίσιπι γερὶς γαῖα ρεγνγθεπιπηεἀϊδηι ἢιϊι- δ αὑτὸ πὐξε ἐχά οχύθ9ν χα ὑψηλὸν πόρτῇ οκ 
αἰτις Ια ται, σαΐ ποπιςῃ Ογάπις, ἀπππὶ ϑαλοίῆυς εἰς ϑυώλοαῆαν. καταξαξ δὲ ΟΣ ἢ 
ΡΙοτμγοσιιπι [ατἰτης. Ηδο ἱποοϊα;, νπὰ ᾿ χῴγῳ ζ΄ πεδίου ἤλασε ςαθμους τεοσαρφις,πα- Ἷ 

τὰ ϑγεηπεῇ, ἀἄείοι ἱ ἐὲ ; ἣ ᾿ , , οὐμη δυο ΠΟΙ, ἀείοττα, πγιΠίτιπι δα ἰο- δέει αἱ γτένηε ὶ, εὐχοσῖῥ, εἰς Ἱ ταρσὼς πόλιν πέρην 
σαπιίη πιοητος ἔασογιητ; Ἔχοορτίς ἰΐς5, αὶ Χ ᾿ ἈΝ ἀκ 
{πάθια σαπροπαίποτοποιοης. ΝΝεο {Π||π|-- χελικίας μιεγουλέω κ᾿ θυ δαίμονα. ονζοξυ᾽ ἡ- : ᾿ αν δὴ 
σὰ ἀπΠ]Δρί! ογαηῦ, Ζυ ργορίοῦ πιαγο 80105 ὃς σον τὰ ΣΣ υεγνέσιος βασίλᾷα τῷ χιλίκων βασι- 
1Πς ορρίἀα ἰῃπαρίταθαητ. Εργαχα 4πἰ- λέως" ϑχα μέσης δὲ ὃ πόλεως βή ποταμὸς κύ- 

ἄσπι, δγοπποίς νχοῦ, συίηηιο αητα Ογ- ΕἶκΩΣ δι: ἀδοος δγοδιλχέ δρῶν. ἜΡΙΝ: 
τιιαν ἀἴοθας Τ᾽ ατίπιτη νοπογαῖ ; 41: ἀπ ΠΝ ΕἾτῇ τὰ . Σὰ ὦ 

πόλιν ἐξέλιπον οἱ «ὐγοικϑιῶτες ΜΙ Συρνε- ᾿ 
1τηοητοϑ δα ρ᾽αηϊοίοπιτοηάοητας {προγαγοῖ, ἀρ μον, ἣν Ἷ 

. ν Σ᾿ ἢ 3 ΧΙ Δ ἐν ἡγπί 

ἄπο ἀς Μεποηΐϊς Ἴχογοίτζα σαποὶ Ρετίογα: σιος, εἰς γωριονοχυρϑν  .... τοι Ορη στὰ ζω Φυ}" ." 
ἧΐλίω ὁ 

Ι 
ΦῸΝ » ᾽ ζ λ ᾽ » ᾿ ! ΡΥ, 

οὗτα καπηλέα, δχοντΈς. ἔμειναν δὲ χαὶ οἱ τουδ οὶ πἴω ϑαιλαῆαν οἰκοιούτες οὙ σολοις χα; ον ἰσ- ἢ 
“- γ΄ 6 ᾿Υ, ᾽ Δ. 3 Ε ΠΝ 

στις. Ἐπυαξα δὲ» Συεννέσιος γοιυὴ πσϑοτέρᾳ Κύρου πέντε ἡμέρας εἰς ταρσοῖς ἀφίκετο. ς» ] 
λ ἕω ΄' “ 7 ᾿ Ν ͵ - " ᾽ ͵ ΠΣ 

δὲ τὴ χἰὐρουλη ΤῊ ορων ΤῊ εἰς Ὁ πεδίον δύο Ἅλοχοί Τὸ Μενῴῷνος φρατό ματος οὐττωλοντὸ ἥ 
ἕ ᾿ ε ι ω 

οι μ"ϑυ 



ΤΙ ΒΡ Ε ΜΟν δὲ 

' οὐλδὺ ἐφασᾶν τόπαζοζας τί καταχοτοζωαι ἢ 

ναὸ τὴ χιλίκων' οἱ δὲ, πσολάφϑενᾷς, χαὶ 

6 οὐ δγουα νἅμοις ἀδρῷν Φ ἄλλο ςραϊάυμα 3 οὐ- 

δὲ (Ὡς ὁδοῖς, εἶτα πλαγωϑύους Ἔπολέοϑαι. 

ἤσαν δὲ οὗτοι ἐκαιτὸν ὁπλίτα. οἱ σὴ, ἀλλοι ἐπῴ- 

δὴ ἦχον, πίω πε πόλιν τὸς ζρσοι διήρποισειν, 

δἰ τ Ὧ ̓ ἄλεϑρον τὴ συςρατιωτμίο οργέ τω 

νοὶ ᾿ χαὶ τὰ βασίλ4α τὰ ον αὐτῇ. Κίωος δὲ, 

“πεὶ εἰσηλοισεν εἰς πίω πόλιν ̓ μιϑτεπεμιπεῖο 

Σ υέννεσιν τς ἑαυτὸν, ὁ δὲοῦτε ασεϑτερον 

συντενί πω κρείπρονι ἑαυ εἰς χέρας ἐλθὼν ε εφη, Β 

οὔτε τῦτε Κύρῳ ἰξ ἰέναι γϑελε, φρὶν ἡ γεωυὴ αὐτὸν 

ἔπέσε, χαὶ πίςφς ἔλαξε. κί δὲ ζῦτα ἐπεὶ 

ταν Υα: δλλήλοις, ΚΊΩΝ μδὺ Κύρῳ 

ἔ χε γρήκοίζα πολλὰ εἰς πίω φρωτία), Κύ. 

699 δ), ἐκείνῳ δῶρᾳ τῷ γομίζεται τὐϑὰβα- 

σιλάδσι τί τίμια, ἵπαον γρυσοχάλινον, καὶ τς 

τόνον γουσοιωῦ, [Ὁ ἰών ὃ χαὶ ἀκιναίκωυ 

δύ σοωυ, Ἂ ὁ ςολζωὼ αὐρσικζω, κα ὶ πω χϑδον 

μηκέτι Ξῤπαζιαχ᾽ τὰ δὲ ἡρπασχκένα αὐόρα.- 

ποδὰ,, ζω πὸ οντυζγόβωσιν, Ὡὐπολαιμδαμᾷ,. Ὁ 

οὐ ὐθ᾽ ἔμφνε Κα’ ύρος χα! ἡ φρατιὰ ἡμέρας εἴς- 

χθνιν οἱ ἡ ςρατιώται Οέκ ἔφασαιν ἰέναι “ῷ 

“ϑόσω. αὑπωπῆάυον γὸ δὴ ὕχὶ ΠΕ 

ἰέναι μιιαϑαῦηναι 5 ὃ ἐκ ὅχὶ τότῳ ἐφαΐ πεῦ- 

τὸς ὃ ) Κλέαργος πᾷς αὐλῷ ᾧ ςρατιωᾷς ἐξια ζετο 

ἰέναι. οἱ 3), αὐτὸν πεέξαλλον, ἡ τὰ “ἑποοζύγια 

τὰ οκεί εἰ, ἐπεὶ ἡρξαΐο πσϑϑϊένωι. Κλέαρχος ὃ 

τότε μϑὺ μικρὸν ἐξέφυγε 5 μὴ κα]απεΐωϑη- 

γα. ὕςξερφν ἢ, ἐπεὶ ἔγνω, ὅτι αὶ δεήσεται βιώ- 

σααΐ ; στενή γα ἀκκλησίαν τὴν ἁυΐφφρα- 

πων ὦ τ ΑΝ κὰν ἐδοίκρυε πολιωὺ χρο- 

γον ἑφῶς » οἱἢ ὁραῖηες μ ἐθαμαΐον καὶ ἐσιὼώ- 

πων; εἶτα ἔλεξε ποιά δὲ᾽ ΑΝ οΝΣ φρατιαΐται, μὴ 

δεινκμξετε, ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς ἢν 

“οράγμασιν. ἐμοὶ ̓γὸ Κυροςξένος ἐ ἐλλύετο,και 

με φά οἵα ἐκ ὃ παϑίδὸς ταΊε θελα ἐτίμιν-- 
σε, μυρίοις ἔδωκε δαιρφκεξ οἱ ἐγὼ λαξὼν, 

Οέκ εἰς ὦ ἰϑ)ον καϊελεμιάωυ ἐ ἐμοὶ, δ᾿ 6δὲ κ- 

ϑηϑδυπαίϑησοι, διὰ εἰς ὑμιας Σέδοι πάγων. χαὶ 

χοσῦτον μδὺ ωρὸς τὸς θρώκας ἐπολέμμησει, δι Ε 

Ἰ Ὁ ἑλλάδὸος ἐτιιορόμζωυ καθ᾽ ὑμδμ, 
χερβονησυ ἀϊΐζευς ἀξελαύνων, βυλοιλήνρς 

Σὰ τὸς ονοιεϑγας ἕλλζωας τ γὴν. ων 

Ὁ Κῦρε Οὐκδιά, λαξωνὺ ὑμας έ ἐπορά ομην" ἐ- 
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405 αἰοραητ 411} Παλάτι ἰη ἀϊγερείοπο ἃ 
ΟἸΠΙοΙθα5 ἔα }Π σα ίο 5: 411}, Γο τος ἃ τοῦρο, 

απ ΓΘρΟΥΙΓΟ σορία5 σοῖοῦαβ,., ἃζ νας ΠΟᾺ 
Ροίϊξησ, τσ ἀεϊπάο ραίαπτος ρους, Ετ ς- 
ταῦῖ Πὶ σται!ς ἀΓΏγαταΓας ΠΥ ΠΠτ6 5 ΠΟ τ}. 

Ἰλε αὶ, ροίξοαηιαηὶ Τ ατγίτπιπ γεποῖς, ἀ1-- 
τί ρίας νγθ 6}, Ϊτα Ρτορτοῦ ΠΟΙ ΠΟ Πα ΠῈ 

οἰαάςπη οσθηί ἱρίαηφ σαπα ντθς γοσία τη, 
Οὐγτας νγθοπὶ ἱπρτοῆας οππο5, ϑγοπποίῃ 
ααίς ατοςῆπν. ΠΙς, “πο ποαπῖοπας Ζυΐάοηι 
(ς ῬοτοητοΥ 5 αἰϊοτιῖας ἰπ πηαπι5 νεπιῆς ἀϊ- 
σογοῖ, γΟΠΐΓΟ τΠ| Φιο1ς ΡΡΙ5 φα Ογτιιτὰ 
τερυία ναι; παπι {ταί νχοσὶς αὐἰάπέξης εἰς 
(ει, ὃξ Πάδηγ αὐ Οὐγτο δοσερηΐοτ, ΡΟ μας 
σοηστοῇι! απο ἤφητ, γοπποί!ς Ογτο [ἢ - 
σοητοιη ΡΓῸ ΘΧογοῖτι ροοιπίαι ἀοπαῖ, δὲ 

ὦγεις 1ΠΠ1 γ]οἸΠῚπὶ θα πλιπογα,, αι πιασηὶ 
(πτἀριιὰἃ τορος ργοτΙ: ΠΙ ΠΆΪ ΓΙ ΠῚ πα εἷς αὰ- 
ΓΕΙδ ἰΠ Πρ ΘΠ Θ41Π1Π}, ϑτοΥ 1611} ΔΙΠΓΟΙΠΠΊ, 
δζ ἀγ 1111 ς, δζΖ ΔΟΙ Πά ΟΕ ΠῚ Δι ΓΟ ΠῚ, σπὰ νὸ- 

{εἶτα ΡοΥ βοοὶ Ρεςγθγθα ποπ Ἀπιρίίαις ΔΟτΠΠῚ 
αἰγαρταπηὶ ἵγ17) Ἃς ἀἴγορτα πηαποίρια, ΠΝ 
Ιῃ Ὁ ΒΕΕΨΈ »τασορτυσιμη. Ηεῖς Ογγιιβ 
ΟἸΠῚ ΘΧΟΓΟΙΕΙ ἀν Χ ΧίΩδΠΙτς, υοά ηο- 
σατοητίς Π1}τ65 ν]το ίτς ροιτοέὶ υτ05. ἰαπὶ 

Οξῃῖμη (πρὶ ςαρδητατ,σοητγα Γοσοπὶ (Ὁ ἀπο; 
αὐποτγίαῃ 4 τη ΠΙροπάϊο ίς σοπάιιέζος ηὉ- 
βαθαητ, (Ιεατ 15 ργΪ Πγι15 {π᾿ ο5 νὶ ρίορε]- Οἰκάνον α 

Ράπε 4.464 

Ἰογε,ντρογρογοησ, νυ οθασ. Αὐλινενδν τὴν ὀΡρΥῖηι ἐν 
Ρίαπι ΡΓΟςράστοὶ ἰπο ΡΙΘΏτΟΠῚ, τιιπὴ ἱρ[1|5 κατ 
ἰπηγθητα Δρι ες σοπίϊοίητ. Οποίαδηι, 

γψεραγαπα αροῖϊει, αυΐῃ Ἰαρί αἴας ὀδγαδγον 
τα. 1 απγίοπι αιππη νὶ (6 Π1}}]} ρογεςέξιι-" 
γα πὶ ηἰ πα πογγογετ, ΠΠΙτο πὶ {{ππ|π|4 4 οῦ- 
αἰοποπῃ νοσδῦ; ΔΟ ΡΥΪΠΊ1ΠῚ ἄϊα πα αϊτῖς σιμπὶ 

Ιλοτιιπυῖς ξαρας, φαοά αυίάοπα 111 αιπαπι 
σογηογεηζ, οἴη {ΠΠο πεῖο πγγα σφητασ, ἐς] η- 

Πγ)άείη πυης πηοάμπιπη ΕἰἘ]ο Ζυπιτι :Ν  νΟδῚ5 
ΤΑΙ τ, ΠΠΠΠΓ65.. Πγ6 ργα ίξητο πὴ ΓΕΊ ΤΠ 
{λτιιπὶ σταυίτοῦ πιο οίξεη; ἔογγα. σις ο- 
Ὠἱΐπα ᾿οίρ τ} [π|5 πηδοιμπι {π|1τ. τπεα; Ἔχία- 
Ιλῆτοπι ἃ ραγγία {ιπιτη 41115 ογπ ας ποπο- 
τίθαι5, τα Γλατσοσα πη ΠΕΠΎΠλπ Χ Π11]1-- 
θυ5 ἀοηπδιιῖτ. Εο5 ροίξεασιιδπη ασοορὶ, ΠΟΠ 

π᾿ σοπηπιο11Π} ΠΊΘιηγ., πα ψοΪπρτατοπι 
πιεδπὶ νεττὶ, (ς ἃ ἴῃ νος ἐχρεπάϊ. ἂς ρεῖς- 
ΠΛ ΓῚ χυίάοιη ΤΒταοιδιις ὈΟΙΠα πὰ ̓πτ}}}, ἃς 
γοθίίοιμη εος5, ατὐξοία σαιηα (τσερτα, ἔτη ΐ 
νΙτα5. Ναπι ηπιπὶαταςίς σο]οηἰς ΟΠοσγο: 

ποίμπι οὐίρογο νο!] θοῆς, ερῸ πος ρίο εος ἀ- 
στο ΟΧριὴὶ Ροϊξοα απὸ ἀοἰπάς πις Ο γεῖις 
ἘΠ ΉΗΡΗ νοθίοιτη δεέξοιπη νοΐ, νερὸ ἰ- 
Ρἤτι5 ἰπ τὴ6 Βεποῆοιῖς εἰ. {1 ἴτὰ ἘΝΕΞ Ρο- 
(τοτοῖ, σοπηπιοάδλγογη. ΝΙΝ απ ΠῈ νῸ 5 
ποδιίοιπα πος ἴτογ {π|οίρεγο ποη να τίς, 

γα, εἴτι δεοίϊο, ὠφδοίην αἰκτι θ᾽ ὧν εὖ ὑἐπαϑονὑ υπτ ̓ἐχείνϑ. ἐπεὶ Ὦ ὑμᾷς ὁ ὦ βέλεοῦς συμιπορεύεοιζ» 
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οταοποςοῖῆς πε νγείνοδις ἀείεγεις απλϊοἰτία ἃ αϑα πη δὲ μοι 

Ογτῖ νεῖ, ν᾽ ἐρεπι ΠΠππ|5 ἔτ αἰ Ἐγαταπη νοδι- 

ετιπι εἶδ: ταπχοτί μαιά (οἰο,φη {πὸ ἐλέξιι- 
τις Πτπα, πος πον ὸ5 4148 σοτῖο ργα ογα μη, 
γοδηίοιιπι ι! ααϊα ορίι5 οτῖτ, ἔογατη. Νοο 
νΠηΖιαῖη “υϊαιαπὶ ἀϊέξαγισ ΕἴἙ., πλε ρο- 

Ἧ 

.} ἱ 

ΧΈΕΈΝ ΟΡ ΗΝ ΕΒ ΡΒ ΣΥΝ 
"γε , “Ὁ {γλε ᾿ ἢ 
ἢ ὑμαξ Ὡροδόνία, τῇ κύρα Φιλίᾳ 

“ ΕῚ Ἀπό αὐ τ ἢ , ΠΕΣ, 
ϑλαΣ, ἢ ασδϑς οἰκόνον ψουσαϑωον κ᾽ ὁ 
ἐγὴ ᾽ λανμν ͵ 7 “ 

1) εἰ μϑυ δὴ δίχαγα, ποιήσω. “κο 
ΡΝ νἀ ΕἾΤ ὯΙ: Τ ἢ 

4.51 δὲ, ὅνυμιας:κ; στον 
, 7 

ὑμμέν ο, τί αν, δὲη πεῖσο- 
ζ 5) ἘΝ ΟΝ ΘΊΝΑ 

Αα.Ὁ ὅποτ' ἐρᾷ συτϊεὶς ως 
7 ἡ ὦ 

ἐγώ ἐλλζωας ἀγα- 

[ςα. 4τιαπν ατατοος θαγθατίσιιπῃ ἴῃ (Ο] πὴ ὧν εἰς τὸς βαρξαῤες, ασοοδὸυς τὸς ἑλλζσας, 
αἰάχογίπι, ἀοίοττίς ἱρς αι οἰτίαπι θαγρα- 
τοῦ ΠῚ απ ρΙ Οχιῃι οΠ ο:ςα αατα ν Οὔ]5 πτο- 
τοπγ ΠΪΠΪ σογογε,ο πο σα Ποη Παθοτ,ο- 
ἡπαγοσο νοβ, ας υϊαι4 ξογεπάτιπι ογίτ, ἐγώ 

ἘΤ βαρθαρων φιλίαν εἱλόμζωυ. δλκχὰ ἐπεὶ 
ὑμάς ἐμοὶ σέκ ἐθέλετε πείϑε αἶ, " ἑπεαΐ» 

᾿ς 7, «“ 2. πο ἃ 

σζῶν ὑμῖν ἔχ ομα!» νὰ ὁ, αὖ; δεὴ πεισο (5. 
παν Ξ . λ 2 Ἂ , 

Γογαηγ. Ν᾽ Ὁ5 ἐσο ΠΉΠΪ ρατ Ια ΠῚ, γῸ5 ἀΠλΐσΟ5, κγο μίζω γὺ Ἷ μαζέμο Χὴ παδι νειὰ φίλοις ἢ 

νοβίοεϊος ἐπιοο; νοδίίοιιπι,ν οἱ σιιπγά; ἔπε-- 
το, Ποπογαίιπι πῆς ἔοτο εχ ]πηοτα νοὶ ἢ 
ἀο[πίταζις πὶ, ΠΟΘ 4; νο] ἁπλῖσο υ 4 τ1Π| τς τ ΤΟΝ ΤΠ τ ΤΩΣ τ 
αἀξοιτγε πα σοπηπιοά! ρος αγθίτγοῦ, νοὶ Ἐ1) οἰκία! οὐτ' ἂν Φίλον ὠφέλησε, οὐτ' 
μοίξεπι νἱοἱίοι Ὁ απο ῦτεια φανοϑ ες ἴῃ 
(οπτεητία ἀεοτἰσ5. τα για Πλ 6, ΦΙΟΟΙΠ] Π116 
γῸ5 ΡοΓΓΈΧοΎ5. Πα ς ΠΠς αἰτι Ζιια ααπτη ἃς 
ἱρίϊις,δς σετογὶ ΤΠ] τε αι Π|6ητ; ΙΔ ἀδυῖιτ 
14, φιοά ἀϊςετεσ, δάπουίις τοσοπὶ ίοποη τῶ ἀχοὺ 

Β συμικίχοις, 
νον τ [2 

στοῦ ὑμῖν μδὲὺ αὖ ἐ{) τίμιος, ὃ- 
ἀν γε 3 3 λ » Γι ς " 

πεέαν ὧ" ὑμδι δὶ Ἵ ἐρηκκοκὶς, οὐκ αὐ ἰχόρμὸς 
8... «ἵ 

: αὐε- 
ὃν ἀλεζησααζ. ὡς ἐμῷ δίζυ ἰόντος Ὅγτη αὖ ἡ 

ς .“ Δἢ ͵ Ε -“ ᾿ς 

ὑμής, ὅτω 1 γνωμζιυ ἔχετε. ζαυτα εἰπεν᾽ οἱ 
ἐν λῚ ἊΓ « Ἐητ ᾽ ͵ ΝΥ ἠ “" 

δ ιφρατίωται οἱ τέ Οὐκ Εἰνϑ, χ) οἱ ὀλνοὶ ζυ- 
᾽ Ι « 3 ͵ 

σανες, τί αὶ Φαιη χοροὶ βασιλέα πο- 
δ ως Β εν ͵ 3 ͵ “ΔΑ Ὁ 

Ῥτοπμοῖίοί. ἃ Χεηΐα ας πι, ἂς Ραίοπο, ράψεεοϑαι, ἘπήνΕσοιν. “ζ, δ οι δὲ ΖΞ  εγί τ χα Πα- 
ῬΙ τος ἀποῦις τα]]Πἶστι5.. {απητὶ5 ἀΓΠῚ15 δὲ 
Τπιρο ἀϊπγοπεῖς, ἴῃ (ΟἸςάγο! σαϊἔγα τγαηπο- 
τας Ογγια ΟὉ Πατοἱπορϑ5 ΟΟΠ|1) ὃς πγα ἔτι, 
ΟἸςαγομιπι δά ἰονοσδθασ, 5 ἰταῦπηι ίς 48]- 
ἄτι ποσαῦας, (ςἀ οΔπὶ τα πιθῃ ΠΆΠ]Π τί θις 
τα ὸ δα ἰρίπτια πιιητῖο, ργαίςητὶ ντ ΔΠ]ΠΊο 
{τ, Ποσταγαν. Ν τα ἔογε,ντ ῃςοἴτα,ντὶ οχρο- 
ἀἴατ,σοτ ροηδηττ:ε πο όο Ἱτεγιιπη ἀγοοίς 
ίοτες, ααητιΠλι5 (6 νοπταγα πη ΠΕρΆΓΕΙ, 
Ῥοίξ Παες ςοπιιοσατίς πῃ σοποίοποτη Π1Π1τ|- 
Ὅτι5 ται {||5. 4ι4πὶ ΠΕ δά ἰρίπιπι (6 σοητιι- 
Ἰογαητ, τ τία πη. οΧ 41115,ς ὉΠΟΙΙΠῚ6; ΙΠθοτγοι, 

Πυϊαίπιοαϊ ογατίοπ θην παῖς: Εα ῃος, Πγοὶ 

ΠΛ] το 5, ΡΟ] σον πο 5 ἀς Ογτο δπὶ ἄεθο- 
Πγι15,6 1185 {] ἐς ΠΟΌ]ς ἰρίς ρο]σεταγ. Ν πὶ 

σίωνος πιλείξες ἢ διοάλιοι λαίοντες τοὶ οσῖλια 

χαὶ τὸ σκάψοφορᾳ,, ἐςρατοπεδούσανῷ δὰ 

ς Κλεαρχω. Κύρος5 πότοις Ὡπορών τεὺ λυ- 

πέρϑριος, μιεϊεπτέμπετο τ’ Κλέαρχον. ὁ σὴ ἰέ- 

γα! μδὺ σέκηϑελε, λα, δρα 5 Τὰ ςρατιωτν᾽ 

πέμπων αὑπτωϊαγίελον, ἔλεγε δα ρῥόν, ὡς κα- 

σαςφησονῆθων πὕτων εἰς Ὁ δέον. μεταπέμπε- 

αἰ σ᾽ ὀκέλάσεν αὐτὸν, αὐτὸς Ὁ σῴο ἔφη ἰέναι. 

μα 5. τα σετευαία [ὡν πες αὐ ςρατιωζς, 

ἡ τὸς πορφφελθοιζος αἰτῶ, καὶ τον ἀλλων τ: 

βελομᾶρον, ἔλεξε τοια δὲ᾽ Αἰδδες φραϊιώται, 

τὰ λδὺ δὴ Κύρου δηλονότι οὕτως ξ' ρος 
»ῳ Β Ξ ἈΞ ς δ - ἡ ᾿Ὶ ᾽ ΕΣ) 

ΠΟσῸ8 ΠῸ5 ἈΠΊρΙἰμς5 Ογτὶ ΠΛ] Ἶτο5. Πππλιις5, Ὁ) ἡμας, ὡς πῶρ τὰ ἡμέτερφι τσδϑς Ολόνον. οὔτε 
4απην ρίπηγ Ποη εαπαπηατ:Π ΠΟΙ 5 1116 
{πρϑαάϊππι πυτηστας. δοῖο σας πη Ἵ]]}ππ 
εχ Ἐἰπταγο, ἐπ γί ο5 πος ἰΠ1ρίππι εἤς; Πο 
τ, νῖ ταῃιοτί! πης ατοείε, νεηΐτο ταπλοῃ 
ποΙ!πι; πιαχίπιθ, σαία ριιάοε πο ΠΗ] ί πος 
εἵτ οοπίοσιιπι, ἀθσσορτιπι {Π]Ππτη ἃ πε ρτοῦ- 
(τι5 οἵἵς, Γλοηἀς πλοῖιιο, ἢς {| πιο σοπηρτο- 
πιοηάοείτ, ΟΡ εα πῖς πηυϊτοῖ, ας ἃ πο Ρογίη- 
ἰασίδην ΟΧ᾿ (Εἰηγατ ῃ (ο σοπληλ 14. δοὉ- 
το πὶ ΠΟὐΪ5 πος τεπηροτο πιίηίηχο ἀογπη- 
ἄτιπὴ ἀγδἰτγού, ης Ποσ ἱρίος Πορ Πρ αηγδ:ο4 
ἀο!δεγαπάπηι, ἡαϊ ἀοίπςορο ἔξει! ἢ- 
ΠΊ1|5. ἂς {1 σαϊάση Πμοῖς πηαποδίπλις, σοη- 
{ἀοναμάπιμι οΧΊΕππο, Ζο ραξξο ἡπαπλτιι- 
τἰΠππὶς πηαῃττὶ [πλις : Πη ἀϊσεαεπάιμιπι 
νἱ ἀστιιτι πο ρᾳέξο ατιαπη Πλϊπί πιο οιπὶ ρα- 
τίσι !ο ἀπε ονίηγας., οταπι ἃ Ποπηπηοᾶτα 
(χτὶς ἰμ Ἐγιιϑε] απ αδίς τος Πε,ηος πηρε- 
ΤΆΚΟΣΙ5, ΠῸΟ ΡΥ Ια τὶ ΤᾺ] Πτ|5 ν πι5 ν] 115 Εποτῖτ, 

"ὃ ἡμᾷς ἔτι ἐκεί! ςρατιώται,ἐπείγε ἐἰ σεωυε- 

πὸθα αὐῶ᾽ ὅτε κνος ἡμῖν ἐτι μιαϑοδύτης. 

ὅτι υϑὺ ποι ἀδικῴοϑαι νομί ὑφ᾽ ἡμδω, οἶδα" 

ὡς]ε χὶ μεταπεμπορϑᾶυα εὐτῷ Οὐκ ἐθέλω ἐλβ 

θῴν, Ὁ »ϑὺ μιέγεςον, αἰονευυόυϑυος, ὅτι στεώοιδα, 

ἐμαυτωθ πόρτα ἐψευσνδίος αὐτὸν πάτα ἢ ἡ 

δεδιὼς, μὴ λαίξων με δικῶν ἔχι δὴ ὧννομίζᾷ 

αἰ ἐμϑηδικῆοϑαι. ἐμοὶ δξίυ δοκᾷ εχ ὥφφ 

ἐὴ Τ ὑμῶν καϑεύδᾳν, ἐσ αἀμκελῴ, ἐμ αὐδ', 

ἘΣ ΧΙ βελάσεαϑαι ὁ, τι χρὴ πειδν ἐκ πότων. ὴ 

Τείτεϑμουϑιῳ δίίω,, σκεπίέον μοι δυκᾷ ἢ), δ. 

“πως ἀσφαλέςατα μϑύωμϑιυ" εἰπεῖ δὴ δὸκῷ 

ἐπιέναι ὸ ὅπως ἀσφαλέςατα ἀπίωλϑυ, χαὶ 

ὕχως σὰ δδυτήκημὕξομϑων ἰδο, λα ἊΣ 
οὔτε ςρατηχϑό, οὔτε ἰδιωτῳ ὄφελος Θεέ. 

ὁ δὲ 

5 Εἰ 

ἰδὰ,, αἰρησο-᾿ 

ἔρημος 
᾿ 

ὧν, 

ΞΕ 

᾿" 
ἕω. 

ἤδη 



ΤΕ Ὁ ΕΜ ΝΒ τ ΖΕ 
ὴ αὐδρ πολλὰ μϑν ἄξιος φίλος, ᾧ εὐ φίλος Α τ Ογεις, οὐ χυΐάοπη αηλί οἷς εξ, Ζαδητεί- 
τ᾿ ταῖς ΟἰἘ διλίοιι5 ρτατ]} : στα ΠΠΠλ115. αιΓΟ πη ͵ »» Ν πο ϑλ ! 5᾿ 2 "ηαλεητωτατος σ᾽) ε390ος, ὦ αν πολέμιος ἡ. ἐὰ ΡΈδ ὈΗσΕ ψ ῖθονς η᾽ γαλέτπτω δὲ ΑΘΡο 6, ἰπρλαν ΠΟΥ Εἰς {Π]|, οὔ 4ιο ἰηἰ πιϊοἰτίας σχογοοῖ, Ργα- 

τοῖοα οορία5 ὃς ροἀοἴτες, δὲ ἐχιιεῆτος, ἃς ἔπι 8 δρύαμιν ἔχά ἢ πεζζω, καὶ ἱσταικξὺ, χαὶ 
γαυτικῦν, ζεὼ παινΊες ὁμιοίως ὁρωίμϑώτε ἡ ὅχτ-ὀ πριιαΐος μαδοῖ, “1185 ὩῸ5 ΟΠΔΠ6 5 ραγίτου ἃς 
εὐ θα. "ὃ ἐδὲ πόρρω δυκϑιϑῳ μοι αὐ κα- με τι οὐαὶ ρα Μὲς ΠΝ ΝΣ ΡΙορο 

ἢ οὐ νὰ “᾿» ΤΙ αὐ ἱρίο νἱἀοπλιγσοπήάοτο. Ομαργο- 
ϑεζεα Κ. ὦ ς[εῶφοι λέγήν δ,τι τίς γεγνωσκς μὴ ΡτοΓτοΠῚ Ἢ οἴη ἀἰοδαϊ, χο ΡΩΝ 

τ ὐδκρύαυ μς λα, Δ ΡΌ ὈρΓπ είς τατος Πα Ιοαιματιις, ἀϊσοη 
ηἰςανῷ οἱ »ϑὺ ἐκ, 5 ἀὐομκαίτα, λέξοιϊες ἀέγι- ρῃξ ςοἷτ. 1λεηςορβίαγρεθδητ 4 }}) φυίάε πηι ΠΥ ΡΟΒΕΙΝ αἰ “οὶ ἐκεύς εἰκελάυτοι, χι- ἴα { Ροῆϊς, ἰξητοτίαπι ἰαλτη ἜΧροίπτιγί; Α}} 
το ἡ τἰπορίω οἴδυ.ὃ Κύρω γνώ. ̓  ἴσα ΟΙςΑγοῖΐ,, αθαητὰ αἰ Β]ουΐτας ξστατα 
ΜΕΝ ἘΝ ΕΣ Ὁ οἴου, ἀςπηοπίξγα πῃ ρεςῖον Ογτί νο!αη- μῆς ὁ αϑυφν»"ὁ ἀππέναι. εἷς ὃ δὴ εἰἶγτε, τσ 9 Σ: πώς ἀἰεώχεὶ ταῖο νο] ΤΔΏετς., ΝΕ] ἀΠςοάοτο γα] ]οηῖ. 
ασοιόύϑυος ασευδάν ὡς τα ίςοι πορ 5 γῃις αυϊδατη ργορεγδιί πο πη Πυχυΐδης, να 
τ ελλα δὰ, φρατηο»ις μϑὺ ἑλέακ ὀηνίς ὡςἼα- 4ιαπηρτίηια γα οίαπι γογίις ἴτοῦ ἔλοετοῖ, 
σα, εἰ μὴ βάλε! Κλέαρχος ἀπαγήν' τὰ δ᾽, αἱἷῖ ΤῊΝ ΝΒ Ἃ ΠεΠβεθαος εἴδξρτατο- 
Ἰχττήδήα ἀχοραζεαχ, (7 ἀγοεοὶ εὖ εν ῷ τος [ἰὸς π᾿ ΟἸςαγοθας ἱρίος ἀπεν ὙΠ 
ΝΠ’, )εοά μξώϑω ἀπιοοτγο: οπηπηθάταπη Θπηθηάττη εἰς, (ὃν ε- 
τ νά πη Ἶ , Ι ΐ Σ ταῦ θαυ θαγογιτα ἰη Ἔχεγοῖται γοσῦ νοπαί πὶ 3 ἘΠ ὦ 2 Ὁ ᾽ . - ς ς ἐλθονίας ὃ κῦρον αἰτάν πλοῖα, ὡς ἰστοπλέοιεν Γογηλ)ὰς ναία σο]]Πἰσεπα. Εππάιιπ ἀοίη- 

᾿ ον “ « 3 " .- αν Ὁ ΠΟ . ἐὼν 8. μκῇ διδωζφῦτα, ἡγεμόνα, αἰτῷν Κύρον, ες αὐ Ογγιη, Βα ΠΗῖ Ὠδα]σία, φαΐδθιι5 απ ς- 
᾿ ε . ΄ ͵ Ἀ ρῦν; 51 ον τἢ ἼΘΓΘΠ ᾿ ) ᾿ μ᾽ ΕΟ "ὦ, χὰ φιλίας ὁ χώρας ἀπαξά. ἐκ) ὃ ιετεπταγ Οὐυοὰ το ΠΟῚ “αγοτ ροίζαϊαῃ, 

Ἂ ἄπτη αὖ Ογτὸ ἀμποξ οἴτο, αι ρεῦ ΓΟρ ΟΠ ΟΠ 
Ἷ τ ον ὑπ Αἱ «οβλεοτᾶ 605 αθάποογει. Ὁ πο {ἰ πὸ ἀπσοπι 

πέμψαι Ὁ ἢ πσοϑκαταλημουϑύοις τὰ αχρ κυ, τα! άοπ ἄάγος., 4ιαπηρτγίπλιιπὴ Πγιιο πάδτα 
͵ ς ] γ . . - . ῥιάψωει ὕπως μιῇ Ἶ φϑεσωσι μήτε ὁ Κύρος »(μἄατε οἱ οἤοαςίεπη, ας πλϊττξάος, 4] πηοὨ τί νοι 

ἦ ͵ ἢ ᾿ . ᾿ Νὴ πΡ τ α “ ε Ἄ ᾿ χιλικες κατα λαίογ)ες » ὧν πολλοῖς χα] πολλά ἴσος ἀάοδς ΠΩΣ (γι 115 Πρρὴν τῇ 
ἢ ᾿ Ξ , ΤΡ ΠΝ τὶ τπιοῦταῦ ΟσοΙ ρα Πα ἴ5 ΠΠτ6 ἰπσὶς, πος ΟἸΠςο5, μαῖα, ἐγϑϑυ ἡρπαχότες. υ δὴ ποι- ͵ 

Ἄρα ἱ μν ἡ τὰ ᾿ οὔτ αι . Διούιπιρεγιηαίτος πααπλις, πλα τἰς οἰπὶ 
αὐτὸ Εἰ πτε᾿ μὰ Ὁ ἀ 603. λέ ΘΟ διατελαθα ορίδας ἀργαρτος. ΕΠ αἰαίηχο δ ἔτ 19 μο-- 

« ) ͵ ΡῈ . ί - τον ὡς μϑυ φςρατηγήσονζᾳ ἐμεζῳυτίω τ' φρῶ- τΆΪη15 ογαῖίο, ροΙὲ φύθην ΟἸςάγολιις τἄτιιπι 
͵ Δ ͵ ἘΝῚ: ἐεἶ δὺς Ἐπ τΎ  Σ Ροε ων για», μηδεὶς ὁ μδμ λεγέτω: (πολλὰ γὸ:ο- ἀϊχίες ἜΝΘ γοίξγιηι ἀἴσας παῖε] ἀς ἱπρο- 
ἘΝ ἐτῶτο ἐὶ ποιητέον) ὡς ὃ (να δοὶ ὃν. Τατοτγῖο πισποῦο π(οἱρίξο, αιιοά ρογπλμ!- 
ΠΡ { ; ἰὰ ταν! 46 4Π}, ΑΓ Οθγοη. ἰ Πε τὶ ρογ πη. ΠΟᾺ 

ληοϑε, πεῖ ἡ δγενωτον μοὐλιςα". ἵγα, : πὶ ὧν ἐληο σε 5. σζεισῦ (41 ἢ ὀζώψωτον κλιςας ᾿ς ἄεθοαῦ (ρα ντεἰ,ιοπινος ἀοἰοσοττίς, ρτο 
ΠΩ -“ ἊΝ » ᾽» “ «“ Ἷ - 

εἰδὴητε 5 Τί ἡ ρχέοϑαι ὄχτςα κα), ὡς τίς 3 νἱτίρες ΟὈτοσταρογοη.: 41 νιάςατίς, τλ6 41- 
ἄλλος μαάλιςα αὐ, 35" πῶων. ΜΙ 5 τῷτον ἀλλος [Ὁ τοτῖτις ἰτοροσῖο ραύθηα] (οἰδητία., ΠοΏληΐ 

» Β ᾿ ἋἹ ,» “ι΄ - ΤῸ ΐ - ξ ἣ 
αὐέςη, ἔχτδάκνις μϑὺ Ὁ 4 ήθηαν τῷ τὰ πλοῖα Πλοτταϊ απο οοράοτς. Ρο Πᾶς (υτγεχ τ! ίι5, 
 λά! « κ, πάλι «λον Κύρου 411} Ράττῖπι εἶτι5 {᾿ο] ἀίτατεια σοτηπιοπίξγα- 

Πρ τρρώροῦ πο ὙΠ φοΦε ὙνΕῦ ματ, Ζυὶ ροίσοῃ 4ας παιιος οἵδε ἀϊχογατα Ογ- 
ὑπδον μιῇ ποιουμϑμου, Ἵ ὄχεδιάκγις 5 ὡς ἀύγϑες εἴη, 
τᾷ 

το, νευτεχρεάἰτίοῃξ 4[14Π| ἀοἰποςρ5 ποπὶ 
Ξ ἴα ! ὡ 
ἡγεμόνα, αἰτν Ὡρὰ τότο, ᾧ λυμο νοῦθα, {αἰσορταγο; ραττίτ σοπηποπίϊγα θα, ματα 
“ἰὼ πρᾶξιν εἰ δὲ τί χαὶ τοΐήγεμόνι πιςεύσο- [ταϊτιιπη οἴοτ, ἀποοπι αὐ ἐο ρεγοῦς,, σαί 

ρν " 
ἘΞ ΥΣΣ "1 Δ νος τ πο5,1Πη6α|τ|,1{πἸτασιπὰ δά Ὠ] ΠΠΠπη γο Ἰρ!- ςς δὼ λυ τὰ α, η- ΕΝ .4 1: - μδν ᾧ αὐ Κύρος "7, τί κωλὺυᾳ χα! κόκ παι. πο α {1 ἀποὶ ΗΠ μα ίηλιις, φιοηι 

μὲν κελά 4ν Κύρον πσξοκαταλαμξαλᾳν; ἐ- τ οθὶς Οὐχ ἀεάοτίτ; ψιυίά νεταῖ, απο ηχΐ- 
γ ὀκγοίζωυ μϑὺ αὐ εἰς τὰ πλοῖα, ἐμξαι- Πὰς οτ ΠῚ νογτοα5 ἱρίος ΠΟ 5 ΘσοΙραΓὶ αὐ 

νῴν, ὦ ἡμῶν δοίη, μὴ ἡ μιαῖς αὐταῖς τοῦς πδιύρεσε Ογτο ἱπιδοαπλας ὃ Εαμίάοπι παυος ςοηίοῦ- 
ΕΨΗΝ φοξοίμωζω δ᾽ αἢ τω γεμόνι, ᾧ αἱ Ε ἄετς, 445 1Π|ς ποΡὶ5 ἀςάετίς, ρίαπο γεξου- 

ΠΝ πε ΌΣ ὸ ΤΗΣ πυϊάλιιογο,ῃς σἰππ ἰρή!5 Πος5 {τί γοιηίθιις ἠ6- 
δδιν ἔπεα, μηήμας τ ΡΩΝ δ ὅσ Χ μὰν τέ τιογσατ. 6 Πὶ ίξαα ἀποῦ πιοίπογο, ιοπι 
ἔστι ὄξελθῴν. βειλοίμζωυ δ αὐ, ἀἴκοντος ἀπιὼν ῃ}ς ποδὶς αἀδίπηχοιίτ; ΠΟ πος δῸ ἄποαδτ, νη- 

᾿ Κύρου, λαθὼν αὐτὸν ἀπελῦφν" ὃ οὐ δευνατόν ἄσποη Πτοχοιπαὶ ἔλουϊταϑ. Μα]ϊπιπαίτο 
πο ςμἰ ζὐπρδὲφλμαδίως ΟΥγτο οἰαπὶ ἀϊίοεάοτο, ἰξά πος ἤοτὶ ποχαίτ. 

Χ ἢ , ΘΑ, ΤῊΣ Οὐδπιοθτοπὶ 5 Θατ4ςπὶ πιιρα5 ες ςἔ- 
τὴ δυκέ δὲ μοι αἴδρας ἐλδούίας ασοῦς Καὶ ὅδον, ίςο. αΐπ ροτίμϑ αείτγοσ ἀςθοῦς πόηι]ϊος 

δε ᾽ Ἀν 0.9 ΦΜΜΣΙ ͵ 

τον ἐῃ). οὔτ᾽ εἰπτῶν, ἐπιεέύσοιτο. Οὐ, ἢ ποτόω- 

Ν 

μηδὲ ἡγεμόνα διδῶ, σεουτάΠεο Ὑ ταχίφην' 

ΠΣ » 



2ὴ2 ΧΈΝ Οὐ ε ἐ χπ ΟΥ̓ ΒῚ] 

ποπιίπος ἄσπρος νπὰ οιιπὶ ΟἸ φάτο Ογ- οἵτινες ἐχετήδιφοι, σεοὺ Κλεαῤχω ἢ ἐρωτᾷ νδ-ς . ι Ξ . ᾿ ΠΣ ΟΧδιν ᾿ ͵ τ ͵ 5 ἷ- 

τα πῃ σοπιιοηΐγο, αι ἐς ἱρίο αυιςταητ, πιᾶπι κάνον, τί βάλε) ἡμῶν Ἴ χρησαα. κἀν μϑὺ ἡ ἡ λέῖϑαι 
δά τεηι Ποίξγα ντὶ ορογαυο τ, Οὐιοα { ηἰ- Ν: «. ΘΠ 10 ραν να Ἶ ; 

ΠΑ ποδὶς αἰ, συδιπ ἃ σοη ἀπέ οἱ 5 παϊ- ΠΕ ις ΔΑΣ μή τας γπ ὁϊ αι ο ἐϑεοπεέσιος ᾿ 

1ιπίριι5 ἀητοπας, ρετεῦ: ἐοπα πη ῈΓ ςοπίξο, ἡ το ζο!ς ξέγοις, ἔπεα κ αὶ ἡμας,ὺ μὺ κακίες Ὁ 
δὶ η ΠΕοιὶς νν πιο τος ἀν: 4] ρτίτι τοῦ πος Ἐ0) 5 ἀσόϑεϑεν πότῳ σεεναναξαὐτων' ἐαὺ δὲ 

Ἰρίο {πἰσορογιιητ. 51. οὐῖς γῸ5 πδῖουῦ ΟΣ ἘΣ ΙΝ , ᾿ ΠΥ Ἃ Θαπα 1ρίο πΐςορ ᾿ς μείζωνη πσράξις Ὁ ασδϑοϑεν φαιν»".)»ὺ ἔχε: 
4τιαπ ρτίογ Πα, σγαι σα τιιπὰ Δ οτ 5, ἐρὴ - ; πος ΝΣ 

ἜΣ ΕΡ .᾽ πονῶτε (χεχιγδέωυ Ἵ 
τιιπ ΡΟΥΙ ΟΕ} : ροταιηι5, στ 6] ΠῸ5 {παπιϊῃ Φ. Ὁ ὑγκινόξουώπεξοι, αςιδγὴ πεί 

Ἔ - ξ ΤΥ, ν᾽ , ᾿ ἘΣ: 
(ξητεητίδηη ρεγιγαξξος ἰδοιπι ἄπισας, νο 1- σα ἡ μας αὐγλν,ἢ “πφοϑενϊα πσϑὸς φιλίαν «- 

ς . . ͵ .« εν 3 Ἄ 

Ρίς ποίγαπιίη (ξητθητίατη σοποράρῃβ, ἱπ Φιένα!. ὅτω γὸ ἐπόμϑδροι αὐ φίλοι αὐτῶ ὼ : ; ἈΠ ἀράτω ΟῚ ἐἀνξος ' ἐπ 
ΤΥ ΡΕΝ ΠΒῚ ον ὯΟ5 ἜΣ ΚΡ ΈΒΙΕΙ πσόόϑυμοι ἑποίἄθα, ὼ ἀπιόντες, ἀστρλρεῖς αὐ 
τ, γε ας (ςπαπγαγ ἸΙρίτιπι, ἁπλϊ οἱϑ ὃ αἷατ Ὁ Ὁ ἐν τα ἡ ΟΝ, ἐτπν ἔτ  α αν 

ἌρΜὸΣ Ἶ : ἀπίοι ϑῳ.ο,τ δ[ αὐ πσϑϑς τα λέγη,απα!- 
οὐιθιις απ  Πυΐς (δ ιπαζασί πα Πγι5 : ππα ἀΠσο- ἡπισι 1 7,» 

ΟΡ. τς ἐν ᾿ με 

ἄαπυιισ,ἴατο Ππηιι5 ἀΠσοπτὶ. Οὐ α! αά γόλαι δόύροημας ὃ ακεσανζᾳς τσϑος τα 
- Β ᾿ μ "Π] -“ ἈΦ ΥΎΤ ΓΒΕ 

Βςςτοίροπάοτίτ, μι τοπυπιίαπάμππι οςη- βελάσεαχ ἔδοξε ἢ) ζαῦτα. ὃ αὐδρας ἑλόνδυοι 
ίξο; αιοά ν δὶ ΠΟ5 ΔΙ ΟΊ ΠΊ115, ποίξγα Τ 1π| στὸ Κλεαῤχω τελείοις π Κφρονὰ 

ΤΟ] ἔλοι!ε ἀσσοπιπιο Δ Π1ι15. Ηας ἘΝῚ τον λον τρυ τοις ἢ οὐὠπεκρίναζ ὃ ΩΝ 
τοητία σοιηρτγοβραῖα, Ἰεξξος ΠΟπΊΪΠ65 οτππὶ ἙΑς ἘΦ ΡΟΝ  ρ ΙΝ 
ΟἸεαγοθο μλίτγαης, σαὶ Ογγιιπῃ ἀε ἰΐ5, ας: ΡΟ ΑΡΕΘΡΟΝ αὐδρα ἜΠΟΠΡΕΣ 
ἀεοτγομπογας Ἔχογοῖτη5., πτοιτοσαρδητς. Ἀ6- ποταμω ἐὴ νωπεχονϊα δωδεκᾳ ςαθμιξς. ρος 
{ροπάοθατ!]ς, αὐπάϊτς ἔς, ποίξεπι απ ἃ-- ὠσῦτον δξίυ ἔφη βέλεαζ ἐλθῴνκἀν ϑρὴ ἀχ4 Ὁ 
Ὀτγοσοπηαπι δά ἤσασίαπι Ἐὰρ ιγάτοπη ΘΙ ΤΣ ἔφη χεύζῳ θλιθῷ εὐ ὦσε δ) φεῦ 
δά αιιοπη Ρογαθηϊγὶ σα τὶς ἀπο οἰ πα ρος ς ο. ΠΌΣΑΙΣ ΤΥ. 

ἡμῴς οχ 4. Ὡρὸς ζᾷυτα βελευσο θα. ἀκύσαν-- ἄγνω εὅς- πτ. Αἀπογίις ἤπης νε]]ς (ς ρεύρογε, ἃς ἢ ἐπῆγον ΣΑΣ ἀκ ΘΝ Ὃ 
ΣΝ ΞΉΝμΝΝ. ὯΒ Ρ. τ Ο τες ὃ υτα οἱ αἰρετοι αὐα νλ ὅσι ζοις ςρα ιώ- “ίϊωνι μα αἱ άοτι {Ἐς οἰπη οἤοπ ας, ρασπας {8 ἀς - 9 δ8 Ὁ 4 

2, εἰϊθέννω-. " ἘΓ δὰ τ ἢ τε ε 
Φχα Ρίο (ππηταγιπη: πη ξισς (ς ἀξ οτίτ,Ποϑ5 ΠΟ, ταις ζρῖς ἢ ὑπονία μϑὺ ζῶ, ὅτι ἀγήπσεθςβα- 

αἶτ, ἀς το τοῖα σοῃιτα ίπιι5. Ηας ἀυιάϊτα σιλέα, διιος 5 ἐδύκᾳ ἕπεεϑο ασοϑεωτῶσι δὲ 
Τα  Πτθι15 111 ἐς] ςἐεἰ γτεπιιπτίαμης ΜηΠΠΊτοσνο- δ δ ἰΣ τ ὲ 7 δ ΚΝ 

μίαϑονο Κύρος ὑπιοράται ἡμολίον πᾶσι δὼ- 
το, σας ρἰςσαγεηγι, Ογτιπὶ δ πο γι5 γα- Ξ ᾽ 2; ΣΝ 

σοπι ἀιισοτο; τὰπιοη (Ἐς πάἀππλάεςοτπο-. 70) 5 ΟΌΞτερον ἐφερον,αντί ὁ δυρ χοῦ πθία,η-- 
δ ᾿ : ᾿ . 2) ᾿Ὶ 

Ὀαπτι Οὐπιηια; {Προ ἀτ1π| ΔΉ ρ]Ἰπς ροίοο- μειδουιράκᾳ Ἶ μυὸς τοὺ ςραλιωτη. δ] δὶ ὄχι 

τοῦτ, Ογτας (ς (4]ατ] ρεΠεἰπὶ (οἰ αρ πὶ βασιλέα ἀσοι,Θσγ εγζουῦθ᾽ ἡκϑεν7 ἀδεὶς, ἔν γε 

ἀατιιγιιτη οτηΠΐθιιΣ ΡΟΙ ΠΟ ταΓ, ΠΙ ΠΥ ΓΙΙΠῚ ΡΓῸ ποῖφ ανερῷ. εὐδῦϑεν ἐἰξελούναςαθμὸ νων 

Πυχμαπιο [λάγίσο τὸς ἀϊπηήϊατος [λατίςος : ; ἤ ΥΞΩΝ δὰ ἼΘΙ, δἶἷκ ἘΝ 
παρασαΐγας δέχᾳ ὄχι τ φαρον ποια μον, αὶ ἦν πο πίξγποΚ ἢ ΠΉρΊΠ]ΠΟ5 ΠῚ} τα 5. Γλοἱ αατοπι ΄- ᾿ { , ε ἵ : ΐ 

ἸΡίος αἀπεγίις γεσοπι, πο αι θη δ] ας ζ:) εὖρος δία πλεθρα. οὐ)εύαν ἀξγ, αὐν σαθμον 
᾿ υλπῃαιάϊείτ ριθ]ίος. Ηίης οαἹξεῖς αἰτοτῖς, ᾿ ένα, παρασείζγας πεν]ε, ἔχη τ΄ πύροι μων πεῖα.- 

Αἱ. ν΄- ᾿ Ἂκ κι ἘΞ ΞΟ Σ ͵ » 3 Ἀ το πο ν ΡΑγαίαπρας αὐ ΡΙΗαΓαΙΙ βμτηοη Ρογρτ,, μὸν, ὃ ὦ εὖρος ςάδιον. ἐγ)είθεν ἐξ αὐνέ ξαθμὲς 
Θαϊας οἰ τείατη ρ᾽ οι ἤγογαπι ἰατίτι4ο. [πάς ; ; ͵ πὼς 

δύο,παρασαίγας πεν]εχαιδεκᾳ, εἰς ἰοσ ὃς Ὁ χι- 
ζα[ τὶς νη]5., ραγαίδησας ν ργοστεάϊταγ, δά Δ ΩΝ ἜΣ ; 

π ΔΗ Ἧ : λικίας εομαυτίω πολιν, ἔχε τὴ 9, λα’ηη,οἰχου- Ῥγτγαπηῖ Πυιίτπη,οἰΠ115 αιαῖ ατἰταο {{4- ἘΞ : ἱ 4" 
ἢ ᾿ , ᾽ ᾽ 2 

ἀ απι. [πᾶς οαἤξεῖς (οι ἀἰς Χ ν ραγαίλπσας μδυην, μείδνξευ ἢ 4 δαίμονα. ὐζοδδ ἐμφιενή- 
ΡΓοσγοῆας, ΠΠῸ5 ντθοπὶ οχτγεπιδπι (ΠΤ εἰς, μέρας «{ κύρῳ παρὴς ἐκ πελοπογνήσωνηες 
Τ ΔΓΕ ΠλαΠῚ, ἔγε  ποπτοιη ᾿ΠΟΟΪ 15, ΔΙ Ρ]) πὰ αν χοὶ ἘΠῚ ΒΝ ἡ ὩΣ ΠΕ αὐαρχδς 

ὃζ ορυ]δταπη,νοηῖτ. ΕΠ εἰς ἀ165 τγὸς Πα Ἐἰτίτ, , ; παν πεον πος 
ααϊδιις 4 Ογτγαπη οχ ΡΕΪοροπηςίο Χ ΧΧῪ ΠΠυοιγθρας λαχεδοιμονιος, τγητο δ, αὐτο 
ΠΔΙΙΟ5 σΘΠΟΓΟ, ΠΠΑΓΠΠῚ ογαῖ ΠΑ άτΌ 5 Ρκ- Ταριὸς αἰγύτηι ος ἐξ ἐφέσυ ἔχων ναῦς ἑτέραις 
τῇασογας 1 ασε ςπποηίμς. ΠΧ εαγιηχὶπάς Κύρε πειῆε ὁ εἴχοσιν, αἷς ἐπολιόρκά μέλητον, 
νίᾳ αὖ Ἐρῃοίο Ἄππιος Ἀἐργρείιι ογατ, ας σι Τιοσαφέρνη φίλη ζῶ, ὸ στουεπολέμᾳ κύρῳ 
Ὥδιϊο5. οτί απ 4115 Ογτγὶ ΧΧΥ αἀάιοοθα Ὁ ν᾿, " ΡΣ ΣΦΙΝ ς ὶ 
{τίδιις Μηεταπι οδίςετγατ; φποά νεθεεα ΟὙ 9 ποτὸν παρ Ὁ « ̓  εἴο ἤι 
ΤΙΠΑρμεγηὶ ἔλιιογας, αἀιογίις σα οὔ Ογ- λβόνιος ὅλ γεαῖν κετώπεμιπῆος ὑπὸ Κυρξ, ε- 
ΤΟ ἀπηος δοΠΠ σογοθατ, ἃ ἀογατί τα πη τς ἴῃ σηακοσιθς ἔχων ὁπλίζς, ὧν ἐςρατήγά "οὐ δορὶ 
παρ. ΠΟ ΠΟρ ας Τλος ἀπ πιοηῖιι5, οιο- Κύρῳ. αἱ ἢ) γὴῆες ὡρμδν παρὰ Ὁ Κύρῳ σκηνήν. 
Ὁδτα5 ἃ (ΟΥΓΟ, ΟΠ} 1 Ὁ Ὁ ὁ σταιη5 ΑΓ ΠηαζηΓαΣ 
ΤΑΙ ΠΕ Ρτι5,4πογαπλ ρα Ογταπὶ ἀτχ ογαῖ, ἸΝ διιοβ ἱρίᾳ ργορτῖοῖ Ογσὶ τοπτογῇ αἀρυϊογαπε. 

οὐ 

᾿᾿ 
δὶ 
᾿ 

Ακρου- 
“ 

μαι 

ἐδεφα ὃ 
“Ὁ 

πέφαι. 

εἶ ρῶς, 

ΠΕ 

Ι 
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ἥϑ. δὐζων καὶ οἵπαρ ΤΑ(ροκόμα μιοϑοφόροι ἐλ- ΑΗος ἰσοο εἰΐαπι {ἰροη Δα) σταῖς οο 
μᾳ.}0»9 Δ π ε ,ξὐχοςοίγες ἄλθον οἶδα Κύρον,τεζαχό- σ,αι!5 ἈΥΠΊΑΓΙΓαΣ, 4Ζυϊ "ΑΡτοροπηα' πΆ ΪἾτα-- τ ΤΑΜΩΝ 
ἤθμνς ΕΠ νι οἰ ὩΔραλιλία δλητ δῦ ἐο ἀοβοίτιητ, δέ οῦτγα γοῤοπὶ πομπαῖς 
ἑξῆς ὮΝ "70 ἧκε ρα εἶ ἽΕΙ Ἢ Ὶ (γε (ςαυιιητιις. ΗΪπονηΐιις ἰτπῖποτο ἀἰοἱ ρὰ- ἐμάν εἰεε 
δος ΡΑ εν 4 ἐλαυις κα μῶν ῶᾳ ᾿ τἴϑασαί γὶ ταίδη ρας Υ σοηβοῖτ, α ροττας νίζ; τιιπὰ (ἱ- ΝΣ τα 

πεντε ἔχ πύλας “ χιλικίας ὼ “Ὄσυρίας. ἦ- Ἰιςία;, τὰ δγγία. Εταῃε [πὰ ἄτιο ςαἰξο]1α,᾿ 
σανἢ ζαῶτα δύο τείχη, ἢ Ὁ »ϑὺ ἔσωθεν το ΠΟ ΓαΠῚ Οἰτο 5 Οδαογίτπα ΟἸΠΙοία, ὅγοπ- 
τ Ὁ Σρώνρὴν εἶχε : ἀρῆς τς ὐοϑὴ ποίι5 ας ΟἸΠΙσιπὶ Ργα Πα απὶ τόπος: νίτο- 
να ἘΝ ΡΗΜΝΜΕΝΝ ἴ ΤῊΝ ὑπῆὶ Τῖτι5 δυο τη 5 γ τίσ, ἀιος Βαταγ γοσὶς ρας 

κη.ἷὸ δὲ ἐξω75 ωρὸ Ὁ συρίας βασιλέως ἐλέϊεϊο Πάϊππι οὐΠποάήϊτο. Μοάίο ἰητοῦ μας Ιοσο 
φυλακὴ φυλαί φν. ϑζος μέσα ἈἼξτων ῥᾷ ποῖα- ᾿Οογίας πλῃἰς Παίς, εἰσι άτης ρίοτῃτί. ΤῸ- αἱ, σαὶ 

ν΄’ 

᾿λαρσος 

λοις 

μὺς κέρσος ὀγομιαι, εὖρος πλέ,ϑρον᾽ ἁπὸρ ἢ 15 

μέσον Υ̓ τειχῶν ἡᾧ ςαδιοι «ῷς παρελθῷ οὔκ Β 

ἡνβία. ζῶ γὸ ἡ πα ιροδὸς φενὴ "ἡ τὰ τείχη εἰς 

θυλα αν καϑηχονία, ὑ πϑρϑεν δ) ἡφ πέβαιμηλί- 
Ξ -»" ᾽ ᾽ ͵Ἵ 

(ατοι Ἐχ: δὲ ΟΙς τείχεσιν ἀμφοτέροις ἐφάςη- 
, ἘΠΕ τε ο ͵ 

χεσαν πύλαι. της ἐνέκᾳ τὶ παρΆδκ Κύρος 
Ἃ “ ͵ .“ ε ͵7 ᾽ 

ἄς γαῦς μετεπέμψατο οὐπωςοπλίζας Ὥστο- 

ςι(ασάεν εἴσω ὦ ἔξω πυλῶν, κὦ βιασείμδυοι 

τὸς πολεμίας παρέλϑοιεν »εἰφυλαήοιεν ἔχ 

ἢ συρίαις πύλαις ὑτῦρ ῴετο ποιήσᾷν Τ' Αζρο- 
κόμαν ὁ Κύρος δ ἔργα πολὺ ςρατά, μα. Α- 

(ροχκόμας 5 5 πῦτο ἐποιήσοιτο, ΕΝ ἐπεί ηκϑε 

Κύρον οὐ κιλικία ὀνζῳ, α)αςρέψας ἐκ φοιιί- 

κης πρτ οὶ βασιλέα ἀπήλαυνεν, ἔχων, ὡς ἐλέ- 
͵ ͵ »"Μ ᾽ " 

γέτὸ, τοιουχονζα μυρια δος ςρατίας. οντ'θ- 

εν ἐϊζελουνς ΟΥ̓͂Σ σύφίας ςαθιμὼν ἕγα,τῦϑα- 

στί[γας πέντε, εἰς μυφάανδδον πόλιν οἰκουμέ- 
ΝΥ ΤΟΣ ͵ ᾽ ͵ 

νζου αἰ ασο Φοινίκων ον πὴ σου λοι Πη. ἐμιποθλον 
δὶ Ὁ χωδίον χαὶ ὡρμμοιου αὐτόθι ὁλκάδες 

πολλα!. εὐζαῶθ ἐμφνανυμέρᾳς ἐπ"  Ξε- 
γίας δαῤκας φρατης»ς,ὼ Πασίων ὁ μεγαρόϊξ, 

ς 

ταπι γογο ἰραοίππι ἱπτοῦ σαί 6114 πιο άϊιπι, 
{{{πΠ|Ὶ γαῖ (᾿λάϊοτιτη,ποα; τη ἢγἱ νὶ ροῖο- 
ταῦ, ΙΝΑτὴ τι τιι5 Δη σα τις γαῖ, Δ πλαγὶ 
δα τηαίς ρει πο θαητ, ἃ χα ἀεῇιροῦ ογαμξ 
ἱπαςσοῆα, διιρία σαίξο]] πὶ ντγιιπλα; ἔλιισος 
1Πὰ πιο ροττα ργοπηίποθαπτ, Ηἰς ἐγασ 16 
{ΓΔ ΓΠτι15, Οἰαῖπ|5 σαι Παῖιος γγιις αὐ άιιοὶ 
ἱπΠογατ; 400 {γα ΠΤ }ΠΠς ΟἰτΓα ὃς Ὑ]τγὰ ρους 
τὰ 5 σγαυἷς ἀττηαγιιγας ΡΟ  θι15, Δία; ΠοίΙ-- 
δι Ιοοο ραϊῇς, ταπῆτο ροῆςητ, Π αιιος ἕο - 
το δγγίασαβ ροτίας ρτς Πάἴο τ θητος ΓΟΡΟΓΗΣ 
(ςπτ Νατὴ ἰος ἔλέξιγαπια Ὀγοσογηλη Ογ.- 
ταῖς. ἸηΓἘραξξιιηι τη ασης σΟρ 5, αὐ δίτταθα- 
ταγ Νοπταθγοπ ἢος ἔδοϊς ἀδγοσοπΊας, (ς 
ιοά Ογτγυπὶμ (Ποία οἵΐς ααάΐοτας; γα ]1- 
ἑϊαὰ Ῥῃαηιοία, ροτγεχῖτ αὐ γερογῃ σαπητγο- 
οὔτίς Ποπιίπιιῃλ τ Πρ τς, αιτοτηδ πη τ Πὰ 
σιάδι ἔογεδασατγ, [πὰξ ρου δντίαην γηΐτς 
πίηοτε ἀϊεῖ ραταίαησας νοοῃΐςοϊτ Μγγίδη- 
ἀταπινίᾳ ΡΙσσπσαιη ντίσοτη πταυί τ πάη, 
Ηἰο]οςιις ετηρογίι ούατ, 40 τὰς οὔ ογα- 

τα μάιιο5 ρου ΠλαΪτας ἀαἀρι!εγαητ, ΕΗεἰς δά 
Ἱερείπγαηπι νίςᾳ ἀϊο πα {ι{πἸτογίιητ,ὅζ ἀτχ ΠΠ|Ὸ 
“Χεηίας εχ Αγοδάϊα,οιπι Ραποπο Μεσατγᾷ- 
{ι, οπίσεπία παι, ὃς ἰπ Ελπὴ ππαχί Πιὶ ρτοτίῇ 
τεθιις ἱπηροίτίς, ἀΠςοἤδγιιηιῖ: ατηυ]δοπο 

3 ͵ ᾽ “ Χ 3, 3 . - ἐμᾷξαντες εἰς πλοῖον, ἡ τοὶ σηλείςου ἀξία «- Ὁ ἀπᾶϊ, αιεπηδάπιράκιηι σοΠΊρ] αγιδιις νἱ- 

ϑέμϑυοι ἀπίπλάυσαν, ὡς μϑύ τοι πλείςοις ἐ- 

δὸ4, φιλο] ϑεν)ες, δ τι]ὰς φρατιωΐζᾷς αὐτὸν 

παρὰ Κλέαρχον ὠπελϑον)ας, ὡς ἀπιόνᾷς εἰς 

Τ ϑλλάϑα πάλιν, ὶ αὶ ρὸς βασιλέα, εἴς Κα. 

Σ τ Κλέαρχον ἔχφν. ἐπεὶ δ᾽ δῖ ἡἠῷ ἀφανής, 

διῆλθεν ὁ λοίος ὅτι διώχοι ἀὐζους Κύρος Φ ήρεσι. 

ὰ οἷ μδὺ εὔχοντο, ὡς ἢ δολίοις ογζᾷε ἀύθις λυφ- 

ζεδαι,οἱ δ᾽ ὠκ' «ρονεἰἀλώσοιντο. Κῦρος ἢ συΐ- 

καλέσαις ὅς ςρατηγϑις,εἶπεν' Απολελοίπω- 

σιν ἡμιας “Ξενίας ᾧὶ ΠΙασίων᾽ ἀλλ᾽ εὐἴε νϑ τοι ἐ- 

πιςά «ϑωσαν, ὅτι στ οἰς ἰποδεδ κα σιν' (οἶδα 

"ἃ ὅπη οἶα Ὧν ἅτῈ Ὡποπεφεύασιν᾽ ἔγω “ὃ ζ.- 

ἡρᾷς » ὥςτε ἑλῷ ὦ κείνων πλοῖον. ὡλὼ μὰ 

τὸς ες, οὐ: ἔγωγε αὐζιυς διώξω. σεοϊὲ ἐρεῖ. 

Ογεϊεὶς,, ὡς ἐγὼ ἕως μδῤ αὐ παρῇ τίς; γεαῖο» 

ἀοθδτιτ, πο πη] τος ἔτος, 4π| δἦ (]οατ- 
ομυπιίθ σοπτιογαης,, Ζαδή ααἱ εἤξης ἱπ 
(ταοίδπι οάϊειτί, ας ποῦ δάϊπογῇις γεσαπ 
Ρετγγεξξαγί, ροπος (Ἰδαγομπιὶ πιάποῦε Ογ- 
τας ρογπιίζτγοσεῖ. Ο1Π0 ρτγοσγίμ5 εχ ποτ -- 
παππ ἐς σοπίραξτα δ χη] εητ, ταμηοῦ εἰξ 
ἀϊἀϊτιι5, δῇ τε γθηλθι15 εος Ογγιῖ5 βοῦς 
4αογοτατ; δ ΟΠ ΠῈ}]1 ορταθᾶτ,ντ Ζαΐαᾳ ἔγαι- 
ἀοππιαὶα ἐστ ξης, σαρογεπτατ: ), πο σαρα- 
γαητιιζ, ΕΧ σοπηπιογατίοπο πιεταοᾶς Ογ- 

ταις διιτὸ πι, ΠΟ] ςἐξῖ5 ἀποίδιι5,αῖτ: Γ)είρταο- 
Ετεπος Χεπίας χΡαο, ν οσιιπι σόττο (οἰσησ, 
ἢες οἰαηγίς ιρης, φαθππὶ σοπηοῖ, ιο (ο- 
ςεἤετγίητ, ποτίπη;πος ΕΗ υρ ΗΠ ο, φασὶ μι 
τιϊτοηγος ἤπε, “αι Σρίοταπι Π ΔΕ] ΠῚ 
σάροτο ροίϊμηι. δοά οσὸ ἰρίος ργοίςξζο 
ποη Ροσίςψααγ, πεαὰς αι αμ ἀϊέξαγας 
εἴξ, τὰς πομχηυτα οροζα, ἀπια δἀίαητ, νοῦ 

Ὁ 

ες 

ἐς 

ἐς 

ἐς 

ἐς 

[ 



ῬΓε 
Ῥῦο Ὁ (ἐς 

᾿ιαδιὶ, 

"» 

214 ΧΕΙ Ν ΟΟΡΗΤ Ὁ Ἑ 

» Ροϊεασιαῖι ἀρίγα νο]αογίπε., σοπῆρτο- Ἀξἐπειδδὺ δὲ ἀπιέναι βούληται Ε συλλαξὼν χαὶ 
» Ποηίο5 ὅς [σάογς, δὲ ἔοστιιη!5 {π|5 (ρο]ᾶγα. 
» ΑΒεαπίνογο, δο {ε (οἰδης πΙ υπ5 ΠΟ - 
» ΘΕΠῚ, ΠΠΔΠ1ΠῸ5 ΟἹ ἰρήι5 ἀσοῖε, Νατηε- 
» 4! 4οπι]ρίοτγιτη δ, Πρ ει 5 δέ νΧΟΓΟΒΊ γα]- 
» Πρὰς ργωΠάϊο ἴθρτος παρθο, χαΐθας ἱρί15 
» οτίαπι ποῆ σαγοθαπε, (δά νίτγτιτί οὐρα ΠΊ6 
»» ΡΓΠΕΙΠα σοπἀοηδθιηζαγ. Ηαο Οζι αἰτ. 
Ατε αταεὶς, ἢ ηαϊ ἐγαῆτ πηΐπιι5 δά οχρε- 
αἰϊτίοποπι αἰδοῦὶ απίπιο., ρεγίρεδεα ἱρίπας 
νίτταςο,, Τα εητίι5 ὃς φΙδογία5 σα πα 6 4πο- 
θαπταγ. Ῥοίξ μαο Ογζας σαἤτῖς ψιαττί5, 
Ραγαίδῃσας χ Χ δά (γῃδίππι Βιμιίατη, οἱι- 
1π|5 αγᾶῖ ν ἰ115 ΡΙοτῃ τ ἰατίτιιάο., ργοστεάϊ- 
τατ. Εταζ 5 Πηασηἰδ ππδῃ Πιδεα ας ΡΠ οἰ θτ15 
τοξογειβ, 405 συγ ρύο [)115 παδεθδησ, πο- 
46 ἰχ αἱ εο5 ρατιεαητιγ, ποτὶ Π6 ΠΟ] τΠ1- 

[45 φυϊάεπ). ΜΊΟΙ, πῃ φαῖδιις οαεγα πλετα- 
Ραπταγ. Ρατγιίβει ἀϊ οαπτ δά νίτας Πππλτις 
δατείθυτί. Ηΐῃς οαἰετὶς υτητίς, ραγαίη- 
φαϑ τγίσίητα δα Γλαγααοὶς ἤτι) ἔοητας ροῦ- 
στ, σα π|5 Ἔγαῦ ν Π15 ρΙ οτἢτὶ ἰατίτα ἀο. Η εἰς 
Βεϊεἴς ογαῖ γερία, 401 δγγίας σ πὶ ἱπηρογίο 
Ῥεαιτεγαῖ, ὃζ ἰησοης δα πιοάϊιπ Ε]ορδηίς- 
41 Βοῖτις., 410 σοῃτηο Δ Πτι ΟΠγηΪΔ, 
ΠΕ ΟΠ]; ΔΠΠῚ τε ροτα ρεοξογαητ Ππης 
Ογγις ἐχοίαϊτ, δὲ γορίαπι ογαπηαιῖτ, Ιη- 

ἄς σαΕ τς τογτ5., ραγαίαησαβ αι πΘοί τη 
αὐ Επρἤγαζοηι Ἠπιαίττη ργοσεαϊς., σας 
οἴαῖ φαστιοῦ ξαἀϊοτιμη ἰατίταο. 1] 4. Π} 
ντὺς ἀπηρία ὃζ ἰοσΈρΙο5 οὐαῖ, οὐ πο θη 
ἹὙΠαρίδοιι5. Ηεις αἴος φαίη σα ίαπης σοπ- 
γτηογάτὶ, δὲ (γι ἀγοεῆητίς τασογαπι ἀ{- 

οἴδας.., ἰτοῦ ποὺ ἱπίξιτι! ΒΑΒυ]οπ πὶ αἰο- 
θασ δάπιεγίμς πιασηιηλτοσοπΊ, ἰάΠτιο τὰ πὶ 
ἄἸοὶ πα τρις ἰασετ, τα Ρογπάοτὶ εἰ 
ἄξπι, ντςαπογοηταγ. [Π1 σοσέξα οοποίο- 1) ἀύϑαίείον : ϑαψαχος ὀνόματί. οὐζῦϑα ἐ- 
Ὡς Πυμππὶ Πα το ΓΕ ΠΠτίαγεηζ, ΠΠ]ῖτος, Ὧ6- 
οἴδιις (πσοεπίεραηι, ὃς αἰεθαης ᾿ιας ἱρίος 
ἀπάτιπι ροτίρεξξα παρυῆς, ἀτηπς οσοι]- 
ταῆς. ΝΝεσαῦδης [τ᾿ ἄς πὶ ργοστοίπιγος ἴδ, 
ΠΠῚ ἄατα ρεοιηΐα,, ηια 1Π|ς τατοὶς ἄλτα 
αΠοε, 4α] σπγ Ογγο δά ραῖγοπὶ ΡΓΙας ἰ- 

τογδοογαητ; ργαογτίπι {απιπ 1ΠΠ1 ΠῚ}. Πὶ 
Δαἀριρπδηιοχιδησ, (δα ραῖγς Ογεαπηδῖ- 
οοἤςητο. Ηκο Ογζο γεππητίαης ἄϊισεϑ, 
4 (ς ἰπ ΠΏρσι]ο5 «ἀαταγιπι πλΐπᾶς ἀγροητὶ 
πίη ας ρο]σστατ. ΠΕ ΑΠΊΡ ΓΙ ΠΊΠΠῚ Βαδγ- 

Ἰοποιι νεη  ἤφητ; ἰτεπηη; ΠΙροπά τ απ ἰητε- 
τῇ, ταπι ἄτι, ἄοπες ἱρίοϑβ ἰῃ Τοπίαπι γε άιι- 
χιῆοι. Ηιτῖς σοπάϊοϊοηϊ ομα ατασοσγιπῃ 
Ρατϑ δά αυϊουῖτ. Μθ πο διιτοπὶ ρεῖτ5, ΠΑ ΠῚ 
Ραΐογοσ, 4 ἢ ΠΥ γος σοτοῦὶ λό αγ ο]δησ, 
οἱςρατη» οἱ ἀπσήγ[ελλον. Κ ὁ σὴ, αὑτέλετ αὐδρὶ ἑκαςω δωσᾷν πέντε ργυφίου μιας, ἐπὺῦ 

, 

εἰς βαξυλωνα ἥκωσι, ὼ Τ' μιοϑὸν οὐγελή, μέ 
τὰν ΟΣ “. 3 » ΕΗ ὙΤΕ ν ̓ 

Αϑὺ δὴ πολὺ Κὶ ἐλληνικδ ὅτως ἐπείαϑη" Μένων 5, τρὶν δῆλον ἢ) τ ποιήσωσιν οἱ ὀιτοι φρατίώταν 
: ΡΤ ΤΩΣ ΐ 

ἘΓΣΟΡ ἘΠΤ ΕΥ ΕῚῚ 

αὐζις κακῶς ποιαῖ, χαὶ (αὶ χεύμαΐζᾳ Ὅσο-- 
συλαΐ. δολὰ ἰόντων αὐ, εἰδότες ὅτι κακίους 

εἰσι ἰδὲ ἡμαῖ, ἢ ἡμεῖς πὐξὶ ἐκείνοις. καί ἢ δ. 
το ἔγω γε αὐτῶν! καὶ τέκνα χαὶ γερναῖχας ον 

τοφλλεσι φρουρούμϑνα. δὶ σσοὶ τὅτων 

φερήσονται . ΝΥ Ῥσπολήψονται » τῆς πσδ9ς- ' 
θεν ἕνεκα, κὐϑὰὶ ἐμὲ ξρετήῆς. χαὶ ὁ μϑὺ ζῦτα ; 

εἶπεν" οἱ δ) ἕλλζωες, εἴτις χαὶ ἀϑυμότερος ζῶ 

δὸς τἰω αὐαΐξασιν, ἀκούσαντες τίω. Κύρου 

το ρετίω, ἥδιον καὶ προθυμότερον σεενεπο- 

ράυοντο. μ᾽ δὲ ζῦτα Καὶ ρος ἐξελαύνᾳςαθ- 

μμοις πέοσαιρφες,, αὐ δαισοείγγαις εἴκοσιν, ἐχὶ 
τὸν γαλον ποταμῶν, ογζᾳ Ὁ 4ὖρος πλέιϑεου, 

πλυρη στ ἰ᾿ηϑύων μεγάλων χαὶ “σραέων » οἱ 

οἷ σύροι θχοῖς οὐγόμεζον, χαὶ ἀδικεῖν Οὐκ εἴων, 

οὐ (ς αἰξιςεροις. αἱ δὲ κῶ 9: εἰν αἧἣς ἐ- 
σκζεύοιον, ΠΠαυρυσαίτιδὸς ἤσαν, εἰς ζωζω δὲ- 

δουδίαι. εὐτάζϑεν ὀξελαύν4 ςαθμοις πεντι. 

Οτϑασαγγας τειάχοιζα,, ἐχὶ ζᾷς πηγαὶ τῷ 
Ἴ δαράϑαχος ποταμοΐ, οὗ Ὁ 476ος πλέ- δέ π 

εβρου. ζῶα ἦσαν τὰ Βελέσιος βασιλφα Ἶ"" π' 
τ ͵ 3) λ ! ! ΟΝ 

τὸ συριας Ὄῤξαντος, καὶ βάϑεισος πῦρυ 

μέγας καὶ καλὸς, ἔγων ποῤτα,, ὅσαι ὧραι φύ- 
οἱσι. Κιύρος δῇ, αὑτὸν ὄξεχοψε, καὶ τὰ βασί-᾿ 

λεία, κατέκαυσεν. οὙτ4ῦϑεν ἐϊξελαύν4 ςαθ- 

μους δεῖς, τὐἰρασαΐγας πεντεχαιδὲκα,, ὅχὶ π᾿ 

ἀὐφεοτίω ποταμὸν, ονζο. Ὁ ἀῇρος τεῆαρων 

ςαδίων. χαὶ πόλις αὐτόθι ὠχεῖτο μεγάλη χαὴ 

Μειναγήμμέξφες πέντε" χαὶ Κύρος μετατεμι- 

ψανϑυος τὸς φρατηχϑῖς γ511 ἑλλζώων, ἔλε- 

», ὅ1| ἡ ὁδὺς ἔσοιτο (σοϑς βασιλέα μέγϑῳ 

εἰς βαξυλαΐνα, καὶ κελ4.4 ἀὐζυς λεγφνζξῶ- 

ζᾳ τοῖς ςρατιώταις , καὶ αὐαπείθην ἕπεαϑαι- 

οἱ δὲ ̓  ποιήσαντες Οκκλήσιαν , ἀπήγ|ελλον 

(ὗτα: οἱἢ φρατιαἶται ἐχαλέπαινον τοῖς φρα- 

τησρῖς, καὶ ἔφασαν ἀύθις πάλαι ζᾳῦτα εἰ- 

δός χρύτπηειν. ἡ Οὔκ ἔφασαν ἰέναι, αὐ μη τίς 

Εαὐύζὶς γρημαΐᾳ διδῶ, ὡςαΐρ χαὶ τοῖς πσό9τε- 

δὶς μεζῳ, Κύρφυ αναξασι δα τὸν πατέρφς 

τὸ Κύρου ὦ τα οὐκ ἔχι μοχζωυ ἰόντων, 

διλλὰ κα λοιῶτπος πὸ παΐδὸς Κύρον. [Φῦτα Ι 

3) λυ γεῇ ΠῚ ! ͵ 

ς αὖ ἈαιτΤοις σὴ τος ελληγας εἰς ἰωγίαν παλιν. δ 

τοτες 



Ὑ, ἘΒΞΕΟ ΦΈΓΜΤΔΟ ᾿ξ 

πότερον ἔψ07.) κύρῳ ἢ ἐ συνέλεξε ὃ «εὐ φρα- Αἰοφαασταγὶ πο Ογτιπι, ἢ Ποῦ; ΟὈρΙας ἔτιας 
᾿ Ὁ Ξ ον ἡ λον , » (ξοτία τι οοσι, ὅζῆασεος οτατ οι ξοτηροὶ- 2ευμκα χωρὶς Ὁ ὀηγων,᾿ ἔλεξε τάδε" Ανδρες,ἐαὺ δι Ρ 

Ἐ δῇ πο ον κὰ ; Ιατ: δ1 πηι πὶ ραγιίουιτῖβ, ΠΥ] τος, ΠΠ]ο πος ὦ 
εμιοι πτφαλητεν τε κινδυγέυ σειν ἐφ. 8 τῈ πογήσοιν Ρετσα]ο, πε] αδογονοίεγο σσῃίς το πλ ηϊ, ὦ 

φ. "] ͵ ͵ ως ᾿ 
7εξν ἢ ὀιλὼν στλεον ὡροτιμιήσεοϑε φρατίωδιυ- γι μηγαιοτῖ νος Ογτῖς πόμογα, υιαΐη οδίοτος ἐξ 
πὸ Κύρε. τί δυκελεύω ποιῆσοι; γόν δάτωι κῦρος τοιϊτὸς, αἀ βοἰατ. Οὐ ετσο τὐρῳν ἣν απχοξΞ: ε 
ε ἑ ᾽ , γνῶ Δ κὸ ΓᾺ ἢ ; Γ ἕπεο τὸς ἔλληνας (χὶ βασιλέα. ἐγὼ δὲ φημὰὴ (ἐοὺ Ἀόραι παπογγας,ντ ας ποτίτι5 γέσοπὶ 
ΚΕ ΨΙΡ εν α ἰδθα (ς ύαοὶ {εᾳαδήσατν, Ἔσο νοτο αἷἱο ἀοθεῖς ἃ 
ἡμας γξ ναὶ δζεξῦω) τ: Φρωτήν ποία, μον : ᾿ πος ΕῸΡγατξ Βυι τγαϊίσεῦς ργίπς, αυάπα λ τ ; «“ κε Ε ἕλᾺ 3 ἿῈ ὲ ῷ 4 ᾿ 5 " φρὶν διηλον.Ε1}.0... τἹ οὐ δῆλοι! Ελλέρσες στοχρι3 «υἱᾷ τοι αὶ αταοῖ τοίροπίιτ γτο ἤπτ, ᾿ δεν δε αν ᾿ : : ᾿ 
γοιῦτουι Κύρῳ. ζῶ »ϑὺ γὸ ψηφίσων) ἕπτοϑαι; γὐπονα Οὐοα ει ἀξοταπογίησ, δηπθπ άτιπι 
ε (δι ἔα οὐ, ἢ π᾿ ἵν ΦΗ :γ05 {ΠΠ| πτοτίτς ἐοὶ δέξου {1 3 κα ὑμής δόξετε αἴτιοι ἐξ, οῷξωνες τῷ Αἰ φθαί ΘΈΟΕΝΣ : ῖο ᾿ ἈΡ ον εὲ 

Ὴς , ὅς γα, ἀεί πλίηϊ, ἃ σαΐδιις τγαϊ οἰ ζαὶ ἔλέξυιτη ἔθ εϊε α γάν; ἡ ὡς ποδολυμοτοτοις υζμιν ὅσι γαθὰν εἴσε- Β ; 
ΗΝ ἄν τος ἰπιτπηι: τη; αάσο στατίδπι νο δίς Ογτας,ντ «΄ “Ὁ 

ταὶ Καὶ ρος, ὁ Ὅιποδωσφ᾽ (ὑχίςξατω σ᾽ θἰτίς Ὁ σγαιβοληαὶ ΠΟ ΠΠ] τὶς, παδεδίτας αὐ Ὁ 
᾽ Υ ᾽ ΦῸΝ ϑγ ον “1- ᾿ . . ἄλλος) ὡὼ σὲ Ὀποψηφίσων) οἱάλλοι, ἀπιμδυ τοίοτοι; συοά ηυάξῇ αυαατη αἸΤας, ἰρίὁ 
αϑόπόμτες εἰς ζυμπαλιν' ὑμῖν δ᾽ "ὡς μόνοις ἀοττείαζοτο πουίει: 51 οοἴοτι (δου ξατι6- ἃ 

, , ; νον “ σίηξ, νῃϊθετῇ υλάξ ἀοπγιηη γουϊιογτθ πη; « ͵ τοατοις γϑησε 66 υ- Σ ἀξ ἀρυ σεφλονθμοιφπειφότατοις φοεδαν ν {εἄ νος ταπηθ; νγίοϊος ἀϊέξο διιάίεητεβ,Π- « 
ΠΧ , Ἵ , αἀππιογαμα]οοῦ παρεθίτ,δζαα ρτα !α, ὃς εὐ 

68ε, οἰδοδτι ὡς φίλου τἀσξεοϑε Κύρϑυ. ἀ- χὰ ρυχέςξξαγας οοοτείαπι;ας ἢ αἰ ἀςπὶ8- 
χούσαντες ζῶτα, ἐπείϑονζο, ἡ διέξησοιν,ορῖν 10 οτἰᾷ χυΐά Ητοτῖτ, φαοάτοσαϊτοτίς, οῖο . 

εν Ἧ 22 ἼΣ " - Η ἡ Ἷ Ἧ 
“ὃς ὀηνθς Ἐνπσχρί: ἰααζ. Κύρος δὲ ἐπεὶ οϑετο δοϑἂῦ Ογι ον οί [μάϊοίο ἰπιροτγαταγοβ. ὡ 

; ᾿ ΨΎΝΝ, ὦ Οὐαὶ φαπη}}}} αὐάτῆςητς, οτοπιρογαθδηῖ; 
ὩΙοιθεξηχοζας, ἡόϑη τε, χα! τῳ φρα θ)κκοτί 

Ἵ πε υριδ μσομς τ ΔΟΡΓῖα5,4 0 4Π74}}} τείρδάοσεςηι, γα οἰ θᾶτ. 
πέδψας Γλδν, εἰπεν' ἐγώ υϑμ, ὦ αὐδρεςγδη Οὐοσν θὲ Οὐγτας γα πλ  {6 δηϊπιδάτιογῖο- 
ὑμαῖ ἐπαιμνώ" ὕπως5 καὶ ὑμής ἐμὲ ἐπαινέσηϊε,Ἠ τοῦ, πιᾶσπατν νοϊαρτγατᾶ σορίς, αο Πξατίπν δά 
ἐμοὶ κελήσᾳ, ἢ μιυκέτι με Καὶ ὅρον γομέζετε. οἱ ἐς σορίας αἸσυἢ οἷι αἰβνοτδίς ταὶ μι: Εα θα Ε 
Οὐ νϑ ἐγ λλδηθη οἰρῥλυυίοι μεροίλ ἄγραν, νος ἰϑπι]αυάο, γ οτῖϊ γε γος νἱο πὴ πτ6 ]Δι- 

᾿ ἀνρι ἀ 4ροιοιέν αλρ λον 9. ᾿Αοείς, ΠΜΠἰ σῖγα οτίταυσρτο Ογγοίπδποπ 
ἀὐχονῶ αὐτ' ὀὐτυχ σαι" Μενωνι ἢ ὁ δωραε- ΔΙΔΡ ας μαΐσε Οἱτῖς. Νά τὸς πιασηαίρο οοπ- 
λέγεζ πέμμα) μεϊδιοωρεπῆ. (ὗτα ὃ ποιη- οερτα, ἔλυΠξα, ξε!ἐςίαα; ᾿ρ ἢ: ὁπιηϊα ργοσαθᾶ- 
σὰς, γδξανε. ὀυνείξ δὼ ἃ δέν ςράτευ μκ9. ἴπγ. Μεΐοπὶ ἐτίαπι τραΡΠΪΠΟὰ τηπηθγα τα - γα Ἐμ 
αὐτοῦ ἅπορ, καὶ ϑιρξαινέντων "““ ποταμὸν ἐ- πῆς ξοτεδατατι Οὐ 8. ρους 5, δι Τρίδ γα: ἔραν 
ΝΥ ἐν ὦ πλΐττεασ, ὃς νηϊπθγίτι οἴ! οχεγοίτας ίσηπο- : 

δεῖς ἐξρέηϑη αγωπτερὼ Ὑ μιοιοϑων ὑπὸ Τ' πότοι- 

᾽ λυ “Φ- » κα 
δια εἰς λογαγίας; ταὶ ὠλλοὺ οὗ τίνος ἂν δὲη- 

αἰ τγαῖλα 

᾽ ᾿ τ ταν ἐὼ θατζιι; ἃ ΠΕΠΊΟ ΟΧ 115, ΖΕ1 ΔΠΊ ΠΟΙ γα Το 6-- εἶ ΓΡΆΨΗΜΗΝ ΧΡ τ τ ς ᾿ - 
μϑ. οἱ ἢ ϑαιψακηνοὶ ἔλεον, οτί (πώποθ δι᾽ Ὀδητ,ιργα πα π,} 145 πιο ξχέξιις τ, ΑΔΕ τ- 
ὁ ποταμὸς “ φιατὸς “δυοιῦ πεζξ, εἰ μὴ τότε Ὁ) τααπτίριις ἘΠ ΗΣ τἰϑεμαμ ΤΡ αἰφαςἰά 
Ὁ ΓΥΔΩ͂Ν, ἢ τὰ ἰδιι5 τγαπίπν απ {πΠΠ{π|Θ, σιαπε ὀηλὼ πλοίοις ὦ τὸτε Αὔροχόμας πσδλίων κα ἤσπιςη Ροά δι15 ποις 1Π0,4 

ἢ ΕΝ δ δε ΕΗ 5 Ποςστεπηρογα, αίρρε σοί Ὠδυρ 5 τἄριιπὶ 
Ἴέκαυσεν ἵνα. μῆκωυρος φχρε ἡ. εδὸκᾳ 5. θῴον ἐ1), τε! οἰατι τ ας ργαςςάδς αητεϊρίος Αθγο- κ ε΄ ε " " ἃ Κ , ε 3 ᾿ Ἵ 

ἴι σαφωφις πσογώρησαι Τ' αὐ ογῆ είς ἡμν ν τῇ οοτλδς οχιπογαῖ, πα Ογειις τγαϊσθγοῖ. ος 
3 ͵ ἡ ΑΝ « ᾿ ᾿ 

βασιλεύσοντι. εἰν] είθεν ἐϊξελαύν4 ὀχ ὁ συρίας σαυϊάξ ἰρία ἀϊιηΐτις ἀσοίάετε νἱ(α εἰς, 114: 

ξαθμὸς εὐνέα ὠἰρασαΐγας πεντήχοια, ἃ ἀ- {1 Βυυῖιθ ἰρίς γεγο τορπαάταγο σεαογετ, 
ᾧ δ) ν ἘΤΕΥ ΤΌΡΕΝΟῚ γεν ἐκ 90.  Ῥείποορς ῥοῦ δγτγίδηι ργοσγοάίταν σαί γῖ5 

Ικγ8ν ) 299 Τ' ῬῸ . Οὐ : τ οημ 
ὌΨΙΣ ι Χμ αἰ σ ιν ΤΧ,ΡΑτΑίδηρας τ, δά ΑὙΑΧΟΠῚ βυιϊῦ ρεῦ 

ἤσαν κώ κα! πολλα!, ((εςα! σι τ ἡ οἶνθ. οὐ ζοδδ͵. φηίαπι, Ηοὶο νοὶ πα] αγαης, ἔταπηεητο 
, ρΡ ! ϑ,] λα μ ὰ Ξ Ἷτ ὰὶ 

ἐμέναν ἡμέρφις φς, ὼ ἐπεσιτίσανΐρ, οὐεῦλν δὲ νίπο τεξεγιί. φιαπιοῦγαπι τε πιπι 1δ]-- 
2 ΄ 49 ᾿ ὀξελαύνγᾳ ϑζὰ τξραξίας, ἢ ἀὐφροίτίω πο- ἀεπυθιατοης, δὲ σοπηπισατιιπὶ σοπηραγαῃτ ᾿ 

ἐν ὦ δεξιξ βιμοὲ ἐρέμοις πέντε... Ηἰπορεῖ Αγαδίαπι, απ ΕΠρΡἤγατοιι μά- ΑΜΕεΝ 
δ ν ἜΜ ἀπ ῃ ἧς Ἴ ἧς τὐηΐθῃ ᾧ “Ὄ θεῖοι δά ἀοχέγαπι, οαίξεγίς αίηᾳ;, ραταίαπ- ““ ΤΡ μο 

αὐϑασείῃ ᾿ τε αχονζα τ πέντε. ΠΡ σας ΧᾺΧΧνΥΡΟοΓ (οἸ τἀ! ποπὶ σοηῆοῖς, Ηος 
τω ἊΣ ων - τ ΩΣ ΩΣ 

: τόπῳ ἀὼ μϑρυ γη» πεδιον., οὐπτθυ ομκολθν ἴοοο Ρἰαπίοίες τοῖὰ πλαγὶς ἰη{παῦ φα Δ Ὁ. ῃ9 
“ 3 “ἍΜΗΣ “ ΡΆ, ἢ ἂν ν᾿ , ἢ . Β ἐ 

ὡς ϑυίλαῆα, ἐψυϑίν 5 πλϑρεσ εἰδέτι οταῖ, φέρητε "πὰ δΙ τῆ ̓ῤκῴεν- 
ὙΑΣΨΡΗΝ δ ὁ πο ; Τατισοτί, γε ὶ ΔΥΌΠΠΑῚ - δῆλο εγζῶ ὕλης κα λάμϑ, ἁπϑμὶα ἤσαιν 4.- Ρατ νοὶ ἐπυτιςοτί, ΙΝ 

ΣΝ ." , γεν. 16 ψηϊπογία ᾿πΐτὰσ αἀγοσηάίατη ογαηξ ἔγαν 
ὡδηωρτῖρ Ὁ ιαἴα. δεγδδον σὶ ἀκ φταητία. Αἴϑοσ φυϊάεπι σοτῖς ΠῈ}14 ογαῖ, 

: χε υΣ 



Ἀροΐβι- 
Θοβτες Α- 
φαϑία. 

256 ΧΕΝ ΟΡ ΌΓΕΙ ἘΟΡΕΣ ἸΟΥ ΕΒ] 

Ἐχξοτις μαθεθας Πἰιοίγες αἥπος χυᾶρ!α- Δ, ϑηρζα 3, πλέςοι μρ οἱάγξλοι ὀγδι: Ἐκ ὀλίϑι. 

τἴπιος, ὃς ξεγυτῃοσαπιεϊὸβ σγαπάος ΠΔῈ 
ραῦςος. Εγαητ πεῖς ὃζ οτἀε5 ὃς ἀλπηα. Ατα; 

[ι45 ἔεγας εηϊττος Πποππαπιή πᾷ πὲ οξθ4π- 
ταν. ΑΠηὶ φα!ἀοπα 1, ἢ α!δ Ρογίςιογε- 
τὰ, Ῥγαουγοθαης, ας ἀοἰπάς το ἰταρδησ, 

ς αιοά πχαΐτο νεϊοοίτ5 απο σαγγογεητζ; δε 

., γαγίαις ἐατιο ργορί πϑοσεάξες, ἰάσην ἔλδει- 
ταθδης. [τὰ4} σαρί ποῃ ρογεγαῆζ, ΠΠῚοΧ ἰη- 

τεῦ 411ο ἀ ξαγοητ αΐτος, τὰ} 4115 4}}} (πο - 
. σράρσητας, εος νεπαπέήοντγρεγετι. ϑ] ας ο- 
Ὁ ΡΟγαπταγισάγΠο5 Βα ρᾶτ σοι ηἷ5 46 τα 

δίνη ἶηὶφο 
ἐανηἰ!, 

. 1145 σομ ππ1105, (δ 4] 4ιιδῆτο το ΠΟΓΙΌΓΟΒ, 
διγατϊοσδήλο! πὶ πεπησ σερίτ,αάξος 481 
Ῥογίςαπτὶ θος ἔπεγαητ συ τος, οἶτο ἀςῆο- 
τα ΙΝ πη νοϊλπαο ξιρίεθατ, ιμιπὶ ὃζ ρε- 
ἀπιπὶ σαγία, ὃζ 4115 ἐχρδιις ργσ νοΐο ντογα- 
τας, Οτἰάας, ἢ χαῖς ςοἸ εὐϊτευ Τα(οἴτες, Ἰίσες 
σαρέτγο. Νά σγεμὲ δα ἸητογιΔ 1 ταπχητιαπὶ 

- Ρογάϊοος νοίδησ, δέ σο! οτίτον ἀςξατίρσδητατ. 
(ὐαγηες μαγιπι(πλιΠ|π|ὰ ἐγαητ, Ἑδέξο ρὲ 
μιᾶς τορστοπειη τίποτε, δα Μαΐσαπι Ππαπίαγα 
Ρεγαδηίπητς, σαΐας ογατ  ατίτι ἀο Ρ]οτηγιν- 
πἰι5. Ηοΐοντὸς ἐγαῖ απιρία φαΐ άεπι Πα, 
ἀείεττα οὶ ποπλεπ (ὐοτίοτο, δζαιαῃ Μαΐ- 
σας νπαϊφ οἰγοιπηῆμποθας. Μδηίεγαπε πος 
Ἰοςσοτγίάαιπι; ὃς Ἐχεγοίτα! ξιπτεητατίοπα 
Ρ[οίρι οἰεδαταγ. Ηΐπο σαίεεῖς ἀδοϊπηίδτεγ- 
τὶς, ρου θοα ἀείοττα Ρατγαίδῃραϑ ΠομδρΊητα 

οοηῇοῖς, Επρἤγαζαπι Ἠιϊπαίτη δά ἀδχεγαπι 
τετίποης, ὃς δὰ Ροτταᾶς πε ἔλυσε ποτ πὴ 
Ρεγαεηΐτ. [ἢ Πἰς [ἀτοπίας ἐπαἶτα ἰππηᾶτα 
ξαχτὴς ρεγίθδητ Νατη πεφραθυ! πεῖς εγαζ, 
ΠΕ Υ]]ανίαδτη ἀθοσ; (εξ γαρῖο νῃἱπεγία 
πιάδογαῖ ὅζνδοιδ.ποοίςνογο ἰδρ ἀεβτηο- 
Ιαγες ργοριογ ἤσπιεη εἤοάϊεδᾶτ, δὲ ἔογπηα- 
το5, Βαδυ]οποιηφνεέζος νεπἀοθαπίργος 

Ν ιν ς ͵ ραν ν». ὶ 
ἢ φρελοι,αὶ μεγάλαι" ονηᾳ, ὃ ὼ ὡτίδες ἡ δὸρ- 

καδὲς. ζᾳῶτα ὃ τὰ ϑηξλα οἱ ἱπσεις ἐδίωκον ἐ-᾿ 
΄ Ν ςε Δ, 3 ,ὔ ͵ 

νίοτε᾽ ἢ οἱ νϑῳ ονοι; ἐπεί τίς δὶ χοι, τσοοδρα-᾿ 
᾽ ᾿ Ἃ “5. “ 3, 

μόντες αὐᾳφηκεξ, (πολὺ γὸ φἵσωουϑα ον ἔ- 

δεχον) ὼ παλιν ἐπεὶ πλησιάζοι ὀἵπαος, υ- 

χὰ ἐποίειγ" ὥςτε Οὐκ ζῶ λαῦῷν, εἰμι ϑζα ςαγΊες 

οἱ ἱπισεῖς ϑηρῷεν φχραδεχόμϑροι ζ;ς ἵστωοις.τὰ ὃ 
! ς ͵ “ ͵ -“ 

χρέα ΤῊ] ἁλισχουϑρων ξὦ ποξδᾳ σιλήσια τοῖς 
ἐλαφείοις, ἀπαλωπερᾷ. δὲ. φρϑϑον δὲ δεπϊξὶς 

Ἵ »ἤ εδλ ο ε 2 
' ἐλαίεν. οἱ δὲ διωξανῆες ἢ ἱππέων ταχὺ ἐπευ- 

ἈΓῺ ᾽ -“" 

ογτο. πολὺ γὸ ἀπέπήα δσποφδγρυσα, ζοῖς νϑὺ 

ποσὶ δρόμῳ, Ἶ δὲ π]εβξιν Ὄξασα ὡς τῷ ἱσίῳ ἡ 
ὡμϑιη. ζᾷς ὃ ὠτίδας, αὐ τίς ταχὺ αὐίςη, ἔςι 

λαμβανφν.πέτον) γὸ βεαιχὺ, ὡς κῆρ πὗρδικες, 

χαὶ ταχὺ ἀπαγϑράυοισι. τὰ δὲ χρέα αὐτὰν- 

δὲὶςα ξῶ; ποράνόνϑνοι 3 ϑζὰ ζὕτης δι χώρας, 

ἀφικνοιώῶποι ἘχῚ: μασκαν ποτα μὸν ΤΕΣ 4). 

69ς πλειϑριαῖον. ὠφ» ζῶ πόλις ἐρήμων με- 

γάλη, ὄνομαι δὲ αὐτῇ χορσωτὴ , αὐξερῥάτο δὲ 

αὕτη πὸ τῷ μασκαὰ κύκλῳ. τ ἔμάναν 

ἡμέρφις Ὅφς, ἡ ἐπεσιτίσοζο Ὁ ςράτϑυμα.-»- 

τεύλεν ὄξελαυνᾳ ςαθμους ἐρήμξς ζ4ρκαι δέκα, 

ἰρασαῖρας οὐενήχονζα,, Ὁ' ἀὐφραιτίω πο- 

τα μῶν «ὦν δοῖξια ἔχων, χαὶ ἀφικγήται ἐχὶ πύ- 

λας. ον πϑτοις τοῖς ςτιθμιοῖς πολλὰ τὴν κἰπσο- 

ζυγίων ἀπωλεΐ κἰ ποὺ φ λιμῷ. οὐ γὸ ζῶ χόρ- . 

τος, σ᾿ εἰὰ ἀλλο δὲιδρον συ τεὴν, Σολὰ ψιλὴ κὦ 
« «ς 

ἀπασα ἡ 

(κε Ὶ «ἷϑὲ 1: ποταμὸν ὀρύτοντες χαὶ ποιοιοὼ- 

͵ εἰὐλν “ ᾽ ϑι ἢ 

4. οἱ δῈ ̓ ροιχϑίουτες ογοὺς ἀλε- 

. ΕῚ - ᾿ 2) “ κι» ͵ τ. 

Ποφρτατίο ἔγαγηδτο σοπηράγαζο, νἱταπιίαί: τες, εἰς βαξυλώνα ἤλϑν χφ ἐπτώλοεου, χα αν- 

τίπεδης. [ἀπὶ ξΓΠηθητιιΠη ΓΠΠτ65 ἀςέεςε- 
ταῦ. πεζ; σοδηχεηαὶ εἰτι5 ἔλουἶταϑ εγαῖ τε ]}- 
48, πὴ ἔογο Γγαΐο, Π]ογιιπα Ῥάγθαγο- 
τα πὶ ἴῃ σαί τὶς, αὶ Ογγαπιίεααςεδᾶταγ: ν δὶ 
ξατίπα σαρίτμα ΠΟ] 15 φιιατιοῦ νεπἀεραζατ. 
δ᾽ οἷς ἔθρτεπι Ατιϊοῖς οὔθ] 15 δέ (ετηϊῆς νὰ- 
Ἰεῖ ας ἄϊτιος οἰχοξηίοες Ατεῖσος σαρίτμα οοπ- 
τἰπεῦας. Ὁ πλπποῦτοπι (δ σαγπίθιια ΓΔ Πτας 
{Π επταῦαπε. Ετ ποπηι!]α οχ ἢὶς [ατϊοηἱ- 
θυ αἀπηοάιτιπι Ιοηρο εχ ἰπτογιαἝ!ο ἀ{}4-- 
δῆς, φιιοτίος νο] φ ἀηιιᾶπι, νε] δά ραθι- 
Ἰὰπὶ φυατοη ἀπγαγε ἔπος νοϊεθασ Οὐΐη 
ΔΙ] φυαπάο., 4υιπὶνῖ45 αησιξας, [υτιιτη- 
4υς οἴοπάετγοητ, σα ἃ ρΙδιμξτῖς ροποῖγα- 

Ουν ἀρμά τὶ ΠΟῚ ΡοΙος, (Ογτιιβ οἸΠῚ οἶδ, 105 (δσιπὶ 
νος «μέο- 

γῆ. 
Παθεθαῖ ρυς [δι ΠΠπ|οὸς5 δεέογι παι ΠΠπησς, 
το ττρας αἰ] πὴ ΡΙργεγαπια; σαπὶθαγθαγο- 
Σῦ σορ ϊ5, Θχιγαίοῦς ας ἰυτο ρἰφιμεγα ἰυΠε, 

ταροροίζογες σῖτον ἔζων. Ὁ δὲ φςρατάνμα δ 

σῖτος ἐπέλιπε, χαὶ ωρίααϑει οὐκ ζεῦ, εἰνιὴ οὖ 

τῇ λυδῖα ἀἰγϑόϑε» .» τῷ Κύρα βαρβαρικῶ, 

τί καπίϑζω ἀλάύρων" ἀλφίτων, τεῆαρων 

σιλων. ὁ δὲ σιίλος δειύαται ἑω]ὰ ὀζξολοις οὶ 

ἡμιοξόλιον αἰΠιχοιξ' ἡ δὲ και πίϑη δύο χοίνι- 

χαφαηικχοις ἐχωρά. χρέα δίζυ ἐαϑιονπὲς οἷφρα- 

τιαὖται διεγίγνογζο. κῶ δὲ πότων ν᾽ ζαθμδμ" 

ὅςπόμυ μακρὰς ἤλαυνεν, ὁπότε ἢ “δὸς ὕδωρ 

βουλοιῷ ΔΙ ἃ τελέσει, ἢ τσδϑς χελόνι χαὶ δή 

ποτε φενογωρίας καὶ πηλοῦ φανέντος ᾽ ἁμώ- 

ξαςς δυασοράυτῳ, ἐπίςη ὁ Κύρος στε ποῖς 

«αὐτὶ αὐτὸν "Σρίςοις χαὶ ἀὐδοιμονεςατοις, χαὶ 

ἀαξελι ιν ριμω δοιο πο ροδῖνν 

ἐπεὶ 

ΦἜΒΩ 

(αρικφόφρατῷ σειυεχξιζζῳν ἡ (ἐς ἀμκαξας. μιν 

τσ, οὐ πταρλ. ὡμδ-δνώδων Ἅ::. 

Σ 

᾿ 
Ἶ 
ὲ 

-ο᾽ 



Ι ΣΦ ΒΕ Κ ΤΡ ΜΝ ΣΙ 
ἐπεὶ ἐδύκων αὐτῶ Ἄὀφλαίως ποιᾷν, ὡςαῷ ὁρ- ᾶ 

»ἢ οκέλάυσε τὸς πἰδὶ αὐτ' “σεις τὸς κρῳ- 

ηίξοις σεευεπιασεῦσοι Τὰς ἀμκίξας. ἔγϑα, δὴ 
μέρος τι ῦ ἀὐταξίας ὦ ϑεασααΐζ. ῥίψαΐες ὦ 

τὸς πορφυρξς χϑύδες ὅτε ἕκα τος ἔτυχεν ἑφη- 
"κῶς, ἰενζο, ὡς πῇρ αὐ δράμοι τὶς πὐἷθὶ νίκης, χαὶ 
μάλᾳ χτ' Ὡρανᾷς γηλοφο Ν ἔχογες πύτῷῳς πὲ 

“τς πολυϊελᾷς γυτῆνας, ὼ ἀὲ ποιχίλας α)άα- 

εἶς τρα- ξύρίδα.ς, ἔγιοι ὃ) φρεπήηοις «ἘΣ Ἶ πω Φαχή- 

παρ ὄ λῳ, ψώλια ἔχὲ ἂν 'χφρων. ἀυοὺς δὲ σεεὼ 

2} 
Οὐππηδυτοπα {ΠῚ πος Ἰεπῖς Ογτο ἔλοογενι- 
ἀογοπταγ, πααί ἱπάϊσηαθιιπάμς (Ὠπηπιά 
Ρέποδίε διιέξογίγατο Ροσίαϑ συσγτγις αχροάϊτο 
ΠΟΙ εγίτοῦ σοπίπέεἰς ορογὶς πηλδηήαθαὶ. Ηοῖς 
ΝΌΓΟ ΠΟ ΟἸΠΠἰΠΟ ΠΕ] Π1Πὶ ραγοπτῖς ἱπηροτῖο 
πλοία: ἱπά οι γιά οτος Που Πι. ΝᾺ ριιν- 
ΡυγοῖονοΊθιις5,4 ας οἄγας νοςᾶε δ᾿ θε ις 
ἐσ ἰοοο, ητο ἔστι ἡ] θεὲ (τὰθάε, χιαί 
ααϊρίαπι ἀς νἱέξοτία σαγγείοῖ, σο ἐπὶ δά- 
ΤΛΟ(Π οτἴαπι ργςοἱ ρίξει (δἰ αηι; “πτπὶ 
Τηδρσηΐ ργοτῇ τπῖοας Παογδης, ὃζ ναεὶϊς οο- 
Ἰογί δια σα] σας, ΠΟΠΠιΠ]Π1 εἰίατα τοΟΓΠ 1165 

ϊ ͵ αἱ ΔΝ ν “ἢ τὼ Ϊ Ϊ ἢ τὰ τῆς ΡΝ εἰασηδιησειγῆες εἰς τν χργλὸν, ϑεῦῆον διῶ Β οΙἵοά ΠΟ] πη, ὅζ Οἱ ΓΟ ΠῚ ΤΠ Πι1ς ἀΥΠ11[Δς. 

χρείν. τς αὐ ῳετο, μεϊεωρως ἀξεκόμισαν ας ἀ καίξας. 
65 σύμπϑυ, δῆλος ζῶ Κῦρος ασεύδὼν παῷ 

ε᾿ ὁδὸν, ὦ Ρ' ϑζκδίζων, ὅπϑ μὴ Ἐὀχεσιτισμβ ἕγε- 

χα) ἡ τινὸς θην αὐακα!α Οκαϑεζεῶ' νομίζων, 

ὅσω μδν αὖ ϑωῆον ἔλϑοι,τοσότῳ ἀπαρασκευα.--: 

μἀχιᾶχ. ςοτέρῳ βασιλῴ Τμαχόῴαχ ὅσω 3 φὐλαιότερον, 

ζσύτῳ πλέον βασιλᾷ σεεναγείρεα ζ ξρατευ- 

μα. ἢ σεουνιδν σ᾽ αἷῷ πασξοφέηθντί Τ' νοιῶ ἡ 

βασιλέως Φρχὴ πλήρῳ μϑὺ χώραις ὼ αὐρθω- 

Ἀπρλμή- των ἰουφοὶ ὅσα, τῳ! ὃ κακά Τὴν ὁδῶν, ̓ ν τῶ Ό 
Κεσι 

διεασααῖ ζὰς δεωυα μφς,αοϑενὴς, εἴτις δε 1α- 

χέων τ' πόλεμον ποιοῖτο. αῇραν ̓  ᾧ ἀὐφροίτῳα 

χτ' τὸς ἐρήμοις σαθμωυς ζῶ πόλις 4. δαίκιον 

ὦ μεγοαίλη,ονομια ἢ καρμια)δοη ἐν (ὐτης οἱ 

φρατιώται ἠχϑοοιζον τὰ ὀχιτήδ4α, Δεϑίαις 
Δ[αβαίνοντες ὧδε. διφϑέσφις, αἷ εἶχον φεγοῖ- 

'σμαΐα, ἐχιμπλασαν χόρτύκεφε, εἶτα συνη- 

᾿μϑῆς γον ἡ στευέασων, ὡς μὴ ἁπηεοῦζ δ Ὶ κάρφης 
Θύδωρ όχι πὕτων διέξαινον,ὼ ἐλάμᾷαρον τὰ 

Ἐχιτήδάα, οἶνον τε εἰκ Ὁ βαλοίγου πεποιημέ- 

γὸν Φ πὸ ὅ. φοίνικος,» σῖτον μελίνης. τϑτο »ὃ 

ὦ ὦ τῇ χώρῳ πλόςον. ἀμφιλεξαντων δὲ τί 

οὐδ ἢ τε Κ᾽ Μέγωνος ςρατιωΐ ὼ δ Κλεαῤ- 

"οἰ γου,ὁ Κλέαρηος κρίνας ἀδικν ὙΠ 9 Μένωνος, 

πληγαὶ ογέξαλεν, ὁ σ᾽ ἐλθὼν σοὺς ὦ ἑαυΐ: 

φρατάσμα, ἔλελιυ" ἀκέσανες σ7 οἱ ςρατιαΐ- 

ται,ἐγαλέτπταμνον ἣ ὠργίζονῷ ἰχυραΐς ῷ Κλε- 

ἀῤχω. τῇ δ), αὐτῇ ἡμέρᾳ Κλέαρχος ἐλθὼν 

ὨῚ Ὡ[αθασιν τῷ ποταμοῦ, χαὶ ἀκ κατα- 

σκέχψαί υϑυος τίω ἀγοροὶν, ἀφισπαεύᾳ (λὶ τίω Ε 
ἁλῷ σκηνζωὺ Ὁ αὶ τῷ Μένωνος ςρα]δύματος 
στεὺ ὀλίγοις Οἷς αἷδὲ αὐτὸν. Κῦρος δ᾽ οὔπω 

ἥχεν, δλλ᾽ ἔτι πσδοούλαυνε. Τὴ δὲ Μένωνος 
ξρα]ιωηδιυ, ξύλα φάζωντις,ὡς εἶδε 1: Κλέαρ- 

ΝΙΊΠΙΟ πλίπιις Πξατίτη οπὶ ᾿ς ἰῃ [αταιπι 1Π.-- 
Π]τοητος, οἰτία5 ορί Πίοης οὐ απ ιι4 πὶ Ρίδα- 
ἤτγα ἴῃ {π0]1π|6 {αθ]ατα Ἐχροσγίαράπι. Αά 
{ἀπηπηδπι, γα5 ἱρίᾳ ἀςφοίαγαθαῖ, ΟΟὐγιιπι 1|-- Ονν ἐείρα 
ποεὶ ἔοΠἸπατίοπειη άάεγο, πο ἀϊπείας να “ΜῊ 
΄ίιαπη Πατγογο, ΠΠῚ ἢ ἐγ πχεηταιοηῖς νοὶ ας 
του 5 Ποσοῆατίς οὶ σδ {Δ δἰ σα θὶ πιθηῆε- 
τοῦ, ΧΙ ΕΙπλά θα οηἰπ1, ταπίο (Ὁ ̓ πηράτατίο- 
το σαπητεσα ἀἰπησδειτιιπι, 4ιᾶτο σο] ογίτις 
1ρία φοοεῆπποι: “πλῆτο δυτεπι ἑαγάϊις, Δ ἢ-- 
ἴο ΠιαΙο Ε5 ΓΕ σὶ σορίδς σσδέξιμη ἱτὶ. ΝΟ Ω; 
ΠΟΙ ἱπιο Πρ εζο ροζογαῖ, ΠΟ ΠΊΦ; τοίη δά-- 
τοπτίι5 σοηΠάογαγεξ, Γεσὶβ ἱπηρεγί τη Γα- 
σίοηϊς υϊάεπι ΠΠπ4 ἀπιρ τ ἀπε, ΠΟΠ11- 
ΠιΙΠῚ4; σορία ἤύπγπι ἐς: νογιπὶ ὃζ οὐ ἰτἰ- 
πειίιπὶ ργΟΙχίτατεπη, ζηπία οορία πῆς 1Π-- 
ἀε αἰ! ππε, [ἄθπι ΠΠΠπῶ ᾿πυδϑο τες 
{ε,{1 χιιῖς σε! εγίτεγ δ6 ]Πππὰ σογαΐ.  Ίτγα Επ- 
Ρἤγαζοπι,, νατγίας 1145 {ξατίοπος ἀείεσγιας, 
τπὶ Ορα]εῆτα ἔππ| τηᾶρηᾶ ντῦ5 εγαξ, σαὶ 
ποπιᾷ (ὐαυπιαπ 4Δ.Εχ μας ΠΡῚ ΠΗ] ἴτας ΘΟ πι- 
πιθατιπη σοπηραγαθδηι,  ππ1π| Γατίδις ορε- 
ταταπιαϊταατία σοηξεέξις ἰη παποτηοάϊηι 
ντογοητιγ ΡΟΠ165 6ας,αίΐθιις νεε δαηταγρτο 
τοσιιπηθητίς.. Ιεθ] ἔσεηο τοΐογοίεραπε, Δσ 
ἀείπάε{πτισὶς ἀγεῖτις ἱπΠ Ἐς ργο ἰ Ρεθδησ, 
ποαατα ρεγιΠρετε Δ ραῖοας ροῆδσι. Ηἰς οτ- 
σοτγαί!οοθαπε, οπηΠηοατιΠ14; σοπιρογζασ 
Ὀδητ; ν 46] Ἰσθε νυ Πιπὴ οΧ ρα  ΠΊ111ς5 ἔλέξιιπ,, 
δὲ ΡΑΠΙοὶ ἔπατηοπέαμη, Ν4πι ΠαΠπ|51Π 64 τα - 
σίοπε πηαχίπηα γαῖ σορία. ( ετοι οτταίπ- 
τοῦ Μεποηὶς ὃς (Ἰοαγοί πλ]τος Πσοίοσο 
σδτγοιογῆα, ΟἸφαγοῆας Μεποπίς ΠῚ] 16 Π], 
4! οἰοίπο Παῖς γειιπη ἱπιατία, να δουϊδιις 
σα ἀιϊτυητ.1ς5 Δα ἐχεγοίταμη απ ΓΘ γῇις, 
τοπΊ οχροπίτ, Οτ10 ΠΜΠΙτος σοσηΐτο, τη οἱ ς- 
Πεξεγεδαητ, ὃς ΟἸβαγοῆο {ποσξίεραητρτα- 
αἰτοῦ. Εοάοπι ἐΐς ΟἸσαίομας, π|πὶ δα τγα- 
Ἰείζαπι Πιιπιηἰς ασσείπηει, οσο να πα] ίτιπα 
τεγαπα δ᾽ ἀοτ πίρεέξξο, δά ταρουπασα! πὶ 
(ππππὶ ῥεῖ Μεποηὶς σαίτγα σιπὶ {|5 ροτ- 
Ραποίς ἐ]πιο τοπθμοθατιγ, ΟΟγτις αυτοπὶ 
πεσάιπιπινεποτγαῖ, (ες δά πας ἐγαΐίῃ ἰτἰπούα; 

1 ἑηίοε 
Οἰεατεϊὲ 

7 Μεηφα 

σις τη εά 

ΟΥ̓ά. 

νι ἀοςεάοτει, Οἰπιπὶ νεῖο φυϊάαπι ς Μεποπίς πα] τίριις Πσηαίοϊπάοστοι, νἱίο (οατ- 

τ ΩΣ 
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οδο, αϊ ἐχαεὶ τγαπίγος, ἐξουγῖπη ἴπ οι] Πὰ ᾶ ον διελαύνογ]ω, ἵησι τῇ ἀξίνη. σι ἐὑδὺ ἀστοὶ 

φοηϊϊοῖτ, δζ αὐ 110 φυϊάεπι Πίς αθογγατ: ν- 
ται Αἰ τας σα Πυ ]αρίάε ροτοῦθας, δζίξομι αἶτας, 

ἐχοίτατοα; οἴδπιογε ρογπλατί. ΟἸαγομας 
{πα τη σαἰξγα ἔπ σα οἰ ίτατ, ἂς τατίπι ἀγπτα 
σαρὶ πταπάατ, σγαθτο» ἀγπγάταγας ΠΛ ΠΠ τ θτ15 
ἅ{ξἰὶς Τα Πεις ἰπΠΠς., ὃζ δῆτο ρεάε5 ίσατα 
φΟΙ]οσαγεροιτι 1 Ἀγασίθιι5 ἃζ ἐχυίτί.ἱρίς, 
405 ἰη ἀστηΐηθίπο ἰαρτα φιιααάτγαρίητα Πα- 
Ὀεθατ, ὃς οος Π]αΧΊΠγα ΟΧ ρατῖο 1 Πγάσοβ,{| 0 
αὐἀποτίας Μεποαῖς ΠλΠτος5 ργοις ϊταγ., γε 
δέ ΗΠ] τούγογο ρογος! ]! δγδγαγ, ὅς Μοπο οτίαπα 
ἐρί, ας Δα ἀτητα σοποιγγοητίθιις, 1115 {τᾶ- 
τθιις, δζ αἱ ἱῃ γα πος: ορίηατα,  σοτεηῃτ, - 
σπουᾶτθι5. Ῥγοχοητ5 αατοπὶ 48] ταπχἀοηὶ 
Τοῦτα στὴ σγαι5 αὐ ΠΊαταΓας ΓΙ τ ἢ οἱ 6 

δοςσοίοτας, ξαείπη ἀπιέξϊ5 ἱπτοῦ ντγοίχας σο- 
Ρ δια Γηγα ἀεροπηεθαῖ, ὃς (Ἰςαγο πη τοσα- 

θατ, ης πατοΐαοογες. Εδγοθαῦ!]α στγασίτγοῦ, 
4ποά σὐπη ρατιιπη δ ξα Π τ, αἱ [ἀρ  ἀϊίσιις 
Οὔτατας ρουη]δι, θη] θυιβν ει ὶς ἴῃ 110 ἀσοῖ- 
Ῥὸ σαία (πο ντογοτιγ  ςη16; 4 πιράϊο ἐχ-ς 

Οὐ "ν΄ σράογοτ, δ θατ. [Ιητοῦοα συ πι ἀπο ηΠ16ς 
ΒεΠ} (ΟἿ 

ζ9.». 

δυοηβα 

ὀντοάμο, 

Ογύις,ο τε πὶ τοτᾶᾷ ρεγοθρηοτ, ΠΊΟΧ {{|πλτῖς 
1 ΠΊΔΠΙΙ5 ΑΓΠῚΪ5. ΝΠ ΟΠ ΠῚ Πα Χί Πα ΠΟΥ 

τλλπα, πὶ φάογδητ, ἰη πιθάϊιτη Δ ἘΠ τα, 
δε υϊαο αἱ αυς ἀπ 1Πη 4 α τ: Ν οί τί ρ]Δ- 
το, 4 ἀσατί5, ΟἸοαγοίχε, τα; Ῥγοχεης, ἂς 
τα οὶ σοτογί, φαΐ ας (Εἰς. Νατ ἢ ργα]ο ἰη- 
τοῦνος σοηστο ἀἸ ΘὩ 11,6 τ πιατο ἀοθετί5, 
ἀζτης Ποοίρίο ἄϊο, δέ νοβ ποὴ πλαΐτο ροί, 
φα ἸΠπτουΠποοιοπ ἢ} σρείππι τὶ, ΪΝαπι ἢ ΠΟᾺ 
τοϊεποίξγα τὸς δά ἕο ἕξα πισγίης, οπληο5 Πὶ 
Ῥανθαυῖ, 105 σοΓΉ 15, Π0 151 θη ποτα ο- 
της; 4Π πῃ 1] 48] Γεσὶς ρατῖος τα ηταγ τς 
νοῦθα φαῦ (Ἰξαγομας απ Ποτ,α ς το άπ; 
δέ αὐαδο έϊο ᾿γαίοθ αι! ἤπα,άγηλα ἠεροηε- 
θαητ [ηπ αι ργοςσεαοτδι, εχ ἘΠ σα ΠῚ 
γε τΙρ 5 ὃς ἰξογσοτε, σας σοῃίρίοἱε θπτιιτ, 
σοπΙοέξατα ἔλοίεαησ, ἔα ΠΠς πες εααοτγιπι 
τα ἄπο Π.}]}18. ΕἸ] ργςεσπάο τπὶ ρα θα] ΠῚ, 
τιιπα {1 4] Δ] 164 εἤ δεν {1 Ππτι γι ΠΊ, χαζο- 
δαῆτ. Εγατ χυϊάατη Οτγοητῖας Ρογίᾳ, σαΐσο- 
Ποῖα ἔμ] ατη τορὶς φάτίπρεδας, ὅζ ἰητοῦ 
Ῥοτίας ταύτη δε ]]Π]σαγιτη ρουτία Ἔχ οο]]οῦς 
ξεγεθδατατ. ᾿ς Ογτο ἰηΠ Ἰὰς ἔποογο ἰμ{πἰτιπτ. 
ἂς ταπιοι εὐἴδτη δῆτε Ὁ το ρι15 ἀΓΠΊὰ 
σοητῖγα Ογτγπν σαβογαῦ,, ταπηθῃ τποάο τγο- 
ΘΟΠΟΙΠ δες αἰοθαῦ; ἢ Πγ}}}6 ἢ] ἐπα ίτος τγὰ- 
οτος, αατιπτιξλ]ς ᾿Π Πα ἰς ααΐτος Π10ς5 ἰπ- 
σαΠα 5 ουπηϊαν αἰξαητθϑ (8 πιο ΓΟ ΠῚ ΓΠΓΙΙΠῚ, 
δυτ τ λτος ἴῃ ροτοίξατοιη {παηὶ νίπιος γα  -᾿ 
δέξαγιπι ; ΡΓΟΙ δΙΓγ τη 4πῈ. ΠῸ σοο- 
ἄεπάο το] ια ἰποςηάδγεησ; ἐβέξαγιπι 46- 
Πι]ιθ ΠΟ Ν]}} νπγαϊαιῃ γθημητίαγε γαρὶ 
Ροιΐδης, πο νἱαϊΠδης Ογτεὶ ἐχεγοίτιπη. 
(ὐὐς φισπη απ ον Ογχιιο, νἱίᾳ οἰ μητς τὸ 

ἡ ὑ Ίεν, ϑηγος Ἀ λίθῳ, ὀηγος" εἶτα πολλοὶ, κραῦ 

γῆς [ενουϑμης.ὁ 5 κα αφάσγ4 εἰς Φ ἑαυ φρώ-. 

ἸΔυμα, ὺ 4υϑὺς παραΐγας εἰς τὰ δπλιαρὸ τὸς 

»ϑὺ ὁπλίζις ἐκέλάυσιν συ μῴνει ζὰς ἀασι- 

δὰς τσοϑς τὰ ,ϑ'αΐζα. ΠΩΣ αὐτὸς δὲ λαξωὼν 

τὸς εϑράχας ἡ τὸς ἑπαέας, οἵ ἤσειν αὐτο οὐ ῷ 

ςραϊδύματι πλείας ἢἡπεηαράχοντα ὴ (τάτων 

δὶ οἱ πλιήςοι εϑράκες) ἤλαυνεν χε τὸς Μέ- 

νωνος, ὥςτε ἐκ εἰνες ἐκ πεσλῆσϑαι, χαὶ αὐτὸν 

Μένωνα, Φεχῴν Ἐχὶ τὰ ὅπλα. οὐδ χαὶ ἕςα-- 

σαν ἰποράντες [τω πράγματι Ἔ, 95 Πρ2- 

ἕεγος, ἔτυχε "ὃ ὕζερον πορφοιὧν, ὃ παξις αὐ- 

τῷ ἑπορϑμη Ὗ ὁπλιτῆν" ἀὐθὺς ὄξω εἰς Ὁ μέ- 

σον ἀμφοτέρων ἄγων, ἔθετο τὰ ὅπλα, ἐδά- 

τὸ τῷ Κλεάρχου μή ποιδν ζιῶτα. ὁ δὲ ἐχαλέ- 

παινέν, ὅτί ἀστα ὀλίορυ δεήσαντος καταλέυ- 

εϑέωαι ᾿ Ὡράως λέρρι Ὁ αὐτῷ παϑος, οκχέ- 

λάυέτε αὐτ' ἐκ τῷ μέσου ἐϊξίςαοϑαι.-:» “ὅ- 

τῳ Ὁ, ἐπεὶ ἧκε Κύρος,ὼ ἐπύθετο Ὡράγμα, 

ἀὐθὺς ἐλαξεταὰ ἢ δῆτλια εἰς ζς χαεοις,ὼ σὺν πωπὶ 

τοῖς παιρᾶσι Τὴν" πλείςων ἧκεν ἐλαύνων εἰς 
“ “΄- ! 

Ὁ μέσον ,. χα] λέγά ὠὡδὲ᾽ Κλέαρχε, χαὶ [169- 

ἕενε, αὶ οἱ ἄλλοι οὗ παο9ντες ἕλλζωυνες, Οὐκ ἰςε 
« ἃ ᾽ ͵ 

0.1 ποιςτε. εἰ [αρ τίνα δινιήλοις μα χέω συνα- 

Μετε, νομίζετε οὖν τῆδε τῇ ἡμέξο: ἐμέ τε κϑ.- 
͵ Ν' ἴα ᾿ “ ᾿Ξ λ Η «“ 

ταχεχθψ καῖ » ἴψι υμας οὐ πολυ ἐμοὺ ὕςερον" 
"“» Δο ΟΣ 'ς 3. ὁ ἦ ͵ ν" Υ 

κακως γὸ ́ ἡμετέρων ἔχοι τῶν, πόρτες σ5τοῖ, 
Εν πω ςννν »ῇ" εἰ 

σφορατε, 

ὁ Κλέαρχος » ὦ ἑαυτωελρεΐο, κὸ ππαυσαίμε- 

νοι ἀμφότεροι χτ' χώραν ἔϑεντο τὰ ὅπλα. ο)- 

τάλαν παδοϊόντων ἐφανετο ἴγνη ἵπτσων ὼ Χ - 

(σθος. εἰκα ζετο δὲ ἐῇ ὁ ςίζος ὡς διοαλίων 

ἵσασων. οὗτοι τασδοϊοντες ἔχαιον χρὰ γιλϑν χαὶ 

εἴτι ἄλλο χρήσιμον ἑεῶ. Ο οφιΐζᾷς δὲ εὑρσης- 

γὴρ, “μᾳ τε ασοϑοήκων βασιλῷ, χαὶ τὰ τολέ- 

μια λέγουϑυος Οὐ τοῖς τ ρίςοις πὅρσων, ὄχε- 

ζουλά.) 4 Κύρῳ, ὁ πσδϑεϑεν πολεμήσας. Κατ: 
τ τἀ Ὁ" » ω 

Ἐ ταλλαγεῖς δὲ ὧν: Κύρῳ, εἰπεν" εἰ αὐτῶ δοίη 
ξ ͵ ͵ «“ λ ͵ « 
ἡπατας γιλίοις,οτι τος «τοι ουταχα ονζεις πα: 

πέας ἢ καταχαίνοι αὐ εγεδρδύσας, ἡ ζαϊᾳς 

πολλοὺς αὐτὴν ἕλοι, κωλύσᾳε τῷ χαιάν ὄχι- 
ς ᾽ , 

ὃ "ας, ὼ ποιήσφεν ὡςξε μή ποτε δεωααζ αὐξις 

ἰδονζας Ὁ Κύρα ςράτευμα, βασιλᾷ Δα ἴγ4- 
(ὩΣ γ ᾽ ͵ “ ΕΥ̓, 4 1. 

λα!. ὦ ὃ Κύρῳ ἀχούσαιμτι ζυ τὰ εδὺκά ὠφε- 

λιμῷ. 

βαρξαροι πολεμιωτέρϑι ὑμῖν 6-- τ 

Τὸ) σόντωι Ὑ δὰ βασιλᾷ ὀγτων. αἰχούσεις ζῶτα 



ἤδωειν. 
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λιμα τῇ, ὁ ὀκέλάυεν αὐτ' λαμίανᾳν μέρος ἃ (πα ξιταται Ὁ παπιοῦδτοπι ἰυΠε,ντ α ΠΏρΊ] 9 
παρ ἑκαίςου τὴν ἡγεμόνων. ὁ ὃ Ορϑνζᾷς ,νο- 

μιίσας ἑτοίμους αὐτου ει) τὰς ἱἵπατας, γράφά 
Ἐχιςολζω ρα βασιλέᾳ,, ὅτι ἥξοι ἔχων ὑω- 

“πεας, ὡς αὐ δεεύηται πλείςοις" δνλὰ φεράσοι 
κὰδ ς ἣ ᾿ 

“τοῖς ἑωυτὸ ἱπαεόσιν οκέλάσεν, ὡς φίλιον αὐτ' 
οὐγύελῳνοβκμαμαψυτονενς 
ασθϑθοϑεν φιλίας αἰ πουμγήμαιτα, χαὶ πίςεως. 

«(ὐτίω πἰοὺ ἔχιςολζωὼ δίδωσι πιςῶ αὐδρὶ, ὡς 

ᾧετο. ὁ ὃ λαθὼν, Κύρῳ Τ δείκγεσιν. αὐωγϑους 

δὲ αὐτίω Κίώρος, συλλαμᾷξανᾳ Οὐ ϑντζω »χαὶ Β 

συϊκαλέ εἰς τί «μὰν σκηνζεὼ “πξρσῶν ὡς φρί- 

ςοὺς τ αωξὶ αὐτὸν ἐτῆα. ἡ τὸς “Ομ ελλξύων 

«ςρατηλγϑὺς οκέλάυενόπλίζις ἀγαγήν, τάτας 

"δὲ ϑέαϑαι τὰ ὅπλα «ἰξὶ πίω «μὰν σκηνζεώ. οἱ 

3 δὲ ζῦτα ἐποίησαιν, ἀγαγϑντες ὡς τειοάλίοις 

ὁπλίᾷς. Κλέαρχον δῈ χαὶ εἴσω παρεκαλέσε 

σύμξουλον, ὃς γε χαὶ αὐτο χαὶ τοῖς ἄλλοις ἐ- 

δύκᾳ “σοοτιμη ϑέοσαι μοίλιςα Τὴν" ἐλλιζύων. 

ἐπεὶ σὶ, ϑξηλϑεν, ὀϊξήϊγφλε τοῖς φίλοις ᾿ κρίσιν 
“» 
2 ἘΠ εὐ νερι ἐδ ῥο απ ηδκωνα 

ἔφη 5 Κύρον:οιῦχν αῷ λόοου ὧδε' Παρεκα- 

᾿λεσοεύμας,αὐδρες φίλοι, ητως σεεὼ ὑμῶν βε- 

λό όμϑρος δ. τι ἱ διχαιότατον χαὶ κσϑὸς ϑεών 

᾿χαὶ τσδὸς αὐ, ϑοοπτων, τ το πσράζω «δὰ .- 

οὐντα τατοί τῦτον γὸ ποοῷτον μϑὸ ὁ ἐμὸς πα- 
τὸὴρ ἔδωχεν κ᾿ πσήχϑον ἐμοὶ ἐ!). ἐπεὶ δὲ (ᾳ.- 

θεὶς, ὡς ἔφη αὐτὸς, «ἰτευῦ τῷ ἐμού ἀδελφοῦ 

(ὗε ἐπολέμησεν ἐμοὶ, ἔχων τίω οὖν (ορδεσιν 

ἀχρόπολιν, χαὶ ἐγὼ αὐτὸν ασοϑςπολεμῶν ἐ- 

ἀμιοῖθιις σορίαγιιτα ραττῷ δοοίροιοι, Οτοη- 
το 5,4] ΟΧἐἰπγαγοῖ, ράγατος {δὲ οηλιίτος ἔο- 
ΤΟ. τογας δά γοσθηλίογ δῖτ, νοηταγῇ (δ οαηι 
εααίτατι ι4πι ροῆτι πιαχίπιο: (Δ]τἴτη ἀϊςὶ 
ἰπθογος οι τίθιι5 {πἰ5,ντ ς τα πη τα πη ἀπηϊ- 
οαπὶ ΟΧοὶρογοητ. ΕδαςπῚ ἴῃ Ἐρ Ἐο] ρυ Π]- 
Πᾶτη τοσὶ δηλ οἰτίαπι ἃς Η( 6 ἴῃ Πηο που πὶ 
τοὺποςαῦας, ΘΑ Π14; Ποιμῖηὶ, φιιφαάηχοάιπι 
ἰρίς οχπξϊπιαθας, Πάο]Ϊ τγαάθθαζ. ἰς υπιηα 
ΡΓΙΠλΠῇ ο4Π} οσορίδι, Ογτο οἰξξαϊτ: ἡ 
εα]ςέξα,σοιαρτγεπεηάϊτ Οτοηταπῃ, ὃς δά τὰ- 
Ὀεγηδοαϊιῃι τὰ οὐίας (ρτοτῃ, διέξοσι- 
ταῖθ ἀράς ρα ἔφη ΠΠπλος, ατοοίπι, ατα-- 
σοτιμη 4 ἀϊπισο5 ἰασοτ σταῖς ἀΥΠ ΔΓΠΓαΣ Πηϊ-- 
1ἰτ65 δά άπσογο, 41 οἵ ἀγπχῖς τα σου πασαιπι 
{ὰυπὰ οἰγο απ {ΠἘούοῆτ. Ραγο θδητ 1}, οἶτο-- 
τοΓ6; ΠΠΠ τι Π ἀγπγατιιγος σγδιιῖς τγῖα ΠΆΠΠ8 

ἄἀαςοθᾶς. ΟἸεαγομιιπλ πτγονσαζηπῃ δία πα Ὁ 

ἴῃ σοη Πα πὶ δἰ θοθαι, ιοά ἰς τατη Τρί!, 
τα πα σοτοτῖβ, ἀτασοβίοηρςο ἀϊσπίτατε ν]άο- 
τοῖα ἀηταοο]]ογο, Ὁ πππια; ροίς Π]ς Ὧε τα-- 

Ῥογπδοιίο εχι ἴδε, πο ραέϊο ἀς Οτότα ἱτι-- 
ἀιοίππι ἔαέξα ἔα ΠΠοτ,απὶςῖς Παγταθατ: ]ἱρ- 
ΡΟ ααὶ τα πὶ Π]οητιο τέρεγε Ππ|ς πο οί, 
Αἰοθαταστοηι, γγασῃ ἔθος ἀϊοξα! ρτίη- 
οἱρίππα παϊαίπηοα! φιιοἄαπι: αι ἀξ νος, 
δὐαϊοὶ, πτιο δάπιοσατί νοὶ, πο ἐς νοεῖ τὲ 
σοηῇ|} (οπτοπεῖα, ἄς πος Οτγοητζα ἰά Πδτιᾶ, 
απο ὃς Δ [)εο5, δέ δὰ Ποιηίηες 4 ιΠ1- 
τππὶ ἔποτῖτ. ΕΠ] απο ρτίπλιιπ) ρατοῦπηοο (αι 
ἱπυροτγῖο οἢς νο]αῖς. Ροιξοα ἔγασγιβ πγοὶ ἐπ: 
{ι, φιεπηφάπιηοάιπη ἱρίς ἔα οἵα, αἀτιοτ- 
{ἀπ πὶς αὐπλα σορίτ, ΘΓ! Ππὶάγοα οσοιρα- 
τὰ. ἔρο νοζο ὃ6}]ο ποπηίηοπι ρους ςης 
οἰτοὶ, νεαδιηθάμπμηπι ΠῚ α Ὁ. 10 αὐππογίις 
πγο Ρυταγοι:αάδοα; ἀδχεγατη ἰρ ὃὲ ἀφ α!, ὃς 

Ζ «“ ͵] ἰ ρε δον». , Ν Η πΨ ες εν 

ποίησοι, ὥςτε δόξαι τότῳ τό 99 ἐμέ πολέ. Τ)λοςορί. ΡΟ " μαο,αῖτ, νΠ]2πῸ τα ἰπἰαγία δά ξο-- 
.»] ͵ὕ ι Δ», 

βου παώσαοϑει , χαὶ ϑδξιαν ἔλαιον καὶ ἔδω- 
Ν » 3) Φ" , 2, “ 3 

κα. (ῦ ζυτα, ἐφη, ὦ Ορόντα, ἐςὴν ο,τί σε ἡ- 
ῃ Ἐὰ ͵ « ΕΣ, ͵ ς 

δέκησοι: ο ἢ ἀπεχρίνατο, ὁτί οὐ. παλιν Κύρος 
ΕΣ ᾿ Ε “. ΨΧΝ Ἄν 

ῃρωτα᾽ ουὐχϑέυω ὑχερθν, ὡς αὐτὸς σὺ ὁμολογής, 
δ ε 32.) “ἊΣ ͵ὕ ᾽ λ » 

δοσὲ σ΄’ ἐμίου αδιχούμδυος, στοςας εἰς μυ- 
᾿ ἈΣΡΉΣ  7,. Σ1.5 παν ΤΠ ΞΔ 

σοῖς, κα κῶς εποίς Τ᾿ ἐμιζωυυ χώφοιν Ὁ,τι ἐδύγω; 
2, «“- ! 2 “ν᾽ ς ς τα τ ἀπ 

ἐφηο(λρόντης. ἀχοίοῦ, ἔφη ὁ Καὶ ρος, ὁ πὸτ' αὖ 
3) .Ἀ] τ Ω »κλ 
ἐγγως Τ' σεαυζῷ δχωύα μιν, ἐλθὼν ἐχὶ 1 Ὁ Αρ- 

Ε ͵ ͵ ᾿ὕ, 

πεμιιδὸς βωμῶν, Ἷ μεταμιεμέλητωι! σοι ἔφη- 

εϑα,, ἡ πείσας ἐμέ, πιςοὶ πάλιν ἔδωχας μοι» 
»Ἕ ζυ γ,} ἣν “ὦ ἢ Ι! ἑ 

χα ελαζες παῤ ἐμωου; καὶ ζχ,ῶ8᾽ ὠμολογγ4 ὁ 

Ὁ ρόντης. τί δξευ, ἐφη ὁ Κῦρος, ἀδικηθᾳὶς ὑπ᾿ 
δ ἡ ’ τς 
ἐμκου, νεοῦ τοπδάτον ἐχεξουλά ων μοι φανερὸς 

͵ ᾽ ͵ ὡς “τὰ ς ΤῸΝ ᾽ 

“ἐγϑνας: εἰπόντος ἢ Κ΄ Ορόντα ὅτι σα εἰναι δικη- 

οἷ, Οτοηταὶ (δ απ ἴς τοίροῃ τος, ΝΝ 11; 
τατίας ἱπτοσγοσαῦαῖ Ογτγις: Εγροὸ ἀφίποερϑ, 
ντὶ φυϊάειη ἰρίς ργοβτεσίβ, 181] ἃ τὴς ἰαίτ15, 
ποπης ἔλέϊα αὐ Μχγίος ἀεἰεέξίομε ἀρτιπὰ 
τηθαπῃ, Ζιδοιπηηις γατίοης ροτζοία5, ηΐο- 
{τὰπὰ Παθιμ πὶ} Εαξευτῆ, Οτοητζαϑ αἰτ, Εὐσὸ 
4 τα γί, Ζαδὲ πιο νίτος οὐ φητ, αὐ σηοίς- 
ξεῖος; ΠΟηΠΕ Δ6 αἀγαπ  αηα ἀσοοί ΠΕ], ας 

Ρα πίτυς το ἕλοι πουίϑ ται ἀἸΧΙΠῚ, πα Πίαις 
Ροτγίμπαίο 4οπὶ ἀφ α Π|, ὃ ἀσοορ Εἰ μα 
ἐπι 4επι σαατα Οτοητος ἔαῆας οὔτι : Οα- 
παπιίσίταγ, αἷς Ογτα5, Δά ἐς ξξι5 ἃ πς ἰΠίτι- 
τία, τοσείαπι πλοάο πὶ ἀαργο θη 65 1π- 

Πα ϊα5 Πτποῖς ὁ Ὁ πππι πι11ἃ 6 αὐξοέξιπι 
Ὁτοπτοβ ἰπἰαγία ἀϊσογοῦ, ΟΥὙτι5 ΘΠ Πτοῖ- 
τοσατῖ: Εγροπεῖςο ἔατεσίς ᾿ῃ πὶς ἸΪ τ! πη οἵτς, 

(οὶ Ιὰ αυϊάεπι πεοεῆς εἰς, αἷς Οτοηζα8, 
λ 3 Γ -» εἶ ε Ὗ 5 ᾽ ᾽, 7 “ κι ΓΝ) 2 ε 7 

ΠΟ ἡρωτησεν 0 Κυρος αὐτὸν, ὁμολοὴ Ἂς συ ΕΣ ἐμὲ ἀδιυχος ἐῃ γ ἢ γὸ αγαΐκη, εφη Ορφοντής. 

ΣΙ 



Σδδ ΧΈΕΝΌΟΡΉΜΒΈ 

τιῖ τπθο ΠΟΙ 5 ἔποεί5. τ Πΐφ; ἀπηΐσιϑ ὃζ Η- 

ἀπο 1Π| : Ταπιοτῇ πιαχίπης Ππν,τείροη- 

αἰτ- εἰ δ᾽ ταπιεη, Ογτο,ποη ἀιΏ Ρ]Πι5 Π κ5 νἱ- 

ἄεθογ. Αἀ πα νοῦδα Οζιας 15, αὶ αἀογᾶτ, 
αἰτ: Ηἰς φαϊάσηα Βυαπηο αἱ τιιπη ἔθος, τὰ πὶ 

Ἑατεῖαγ: να γα νοτο ται ρείτηιις ἀϊοῖτο, (Ἰς- 
το ,(επτοπτίᾶ τύπτῃ. Ετ Ο]αγολι5: ΕΠα1- 
ἀεπιοεηίδο,αἰτ πῃ Ποπιίποιη πλπηρτί- 
ταιπὶ 6 πιράϊο το] πάαπὶ εἴϊς,Πε ἀοίποορ5 
παρε πτα ἰρίο πος σδιιεγο ςἀ οεῇ ηο- 
Εἰς Ππτ,ιφιοά πππο δάτίποι, {ε 115, 411 ἀπ ]οἱ 
ποδὶς ἐἤθνοίϊαητ, θοης ργοπηεγξα!. Αα μᾶς 
Τεπιδείαπαι (Ἰεαγοίιις αἰεθαῖ ὃς σεῖεγος δο- 
ὉΠ. ῬοΙΕ μα πτσοπτεσνπίπογί τα ἰπ 
᾿Ἤϊς οτίαῃν ργορίπ αὶ ΠΟπλ Π5, Ογτὸ ΠΟ {π- 
Ὀεπιο, σιπὶϊΠάϊοϊο πεοὶς Ζοηαῖῃ Οτοηζας 
Ρτεμξάεγαης. εἶπάς φαίδιις πο παρ οτί) 
ἀαταπη γαῖ, ἰρίαπα ἀπσεθᾶτ: ]1Ὲπὶ ιμιπὶ 
ν᾽ ἀογθτ!), αϊ ρεῖτς εαπὶ ἀπλτλ1ΠῈ νοπογα- 
απτυτ, ετίαπιταποιπηάςπι}}}} νεπεγατῖο- 
᾿ἰς Ββοπογξ οχῃθεθαητ,ταπηετῇ Πουηϊποπι 
"ἀιτιοὶ δα πηοστεηλ τε] σετές. Ροϊεεδαιαπι 
Ἱπιγοάαξξι ἰη Αὐταραῖα, {πὸ Ογτζιιβ νΠῸ 
{τεριτίσογογῖ ΗΘ! ΠΠΠπλὸ ντεραζαν, τάθοῦ- 
πασαϊαπι πα ΠΕτ;παπιο ἀείποερα Ογοηΐαπη 
'“ψε] νίππὶ νο] πιογταῖ ντηιδτῃ νυ] ἀϊτ, αατ 
᾿ἀϊσεζα οογίο ροταίτ,ιο ραξξο ἐχεηέξις εἰς 
{ςτ0,41Π1πῸ Ὸ 4115 {πἰρὶ σαπείθιι5.Νο χυϊάθνηι- 
Πίιαπι ρα ΟΠ Ὶ Πρίτα5 νΠ]Παπην εἰσί απ εχ- 
{επ|ε. [πάς ρεῦαστιιηι Βα υ]οπίτπι σα τὶς 
του 5, ραταίαησας ΧῚ τ σοπῆοϊτ Οὐ σ4- 
Πέγὰ τοτεῖα πτόζατιι5 οἤοτ,ταπὶ τς σα5, πάτα 
βαγθαζας σορίδ5 1η ῥ᾽ ηϊοϊ  γαθατ, 146; 
ποέζε πιοαϊα. Οχ Ἰππαρατ εηϊπιγερεπιρο- 
Πυάϊς πιλης ᾿πεὔ ἀϊ ργα ἢ σαθ{ἃ σαπιοο- 

[ΕΣ Ω22 

Ῥτοάϊιονὶξ: 

“αρρ είῆν 

Ῥ 5 «ἀξιταγαπι. Ετ ΟἸςαγομαπη αίάοτη, Ὁ) ᾿ 
ἀεχεγαη σοῦ ἄποογο ἰαθεῖ: Μοηοποαὶ οὐέλάυε Κλέαρχον ψϑὺ 4 δεξιῷ κέρως ἡγή- 
ὙΓΠεήλιην, Πα Ἔγιπι: δος “γε ρας ρίς. 
Ῥοιξεηπαπι]υγατα σορία πα δης, δά ο- 
τη ρο ἐγ ἀϊθ τηαστιο γορο τγαησῆιρα, τῇ 
ἀφ οχογοῖτα γορὶς Ογγο πιιπτίος ἀξ ᾶϊ. 
Ἰς, Δἀποσατῖς τατσογιπι ργατογίθιις, ὅζοο- 
Βοστίιπη ρύς ς ἐξῖ5, Ζπο ραέξο ραρπαπι ἰη- 
{εἰταθγεσ, σοπίπ]τααῖ; Ππγυ]ηϊιο σομοττα- 
τας ἰρίος, Πα πηοάίνο δὶς Πάμιςίαιη αἀάε- 

» Ῥατ: Ερόνος, Οἰσοὶ, ποη φιοά Βαγθαγο- 
» Ταπη ΤΠΠ|Ὶ ἄθεῆςσι οορία. (οοῖος ΒΕ} ας 
» ἈΔΔΕΧΙ; (4 πο ργαϊξαγο πλυ]τῖς νος θατ- Ε "65 Οὔκ αν, ϑοῴτων ̓ Σἰποραΐν βαρξαρωνσυμ- ἢ , ' , ν᾿ » δασὶς Ἔχ εἰ πλαγθην, ἰἀοίγοο πηεσιπι Πππηθη- 
» ΄ἀος ρυταῦῖ. Οαιηοθτοιη ἄατε σπαίο ορε- 
» ΆΤη, γῦνοβ ἔο5 Ὄχι θεατίς, {1 ΠΡ οττατς, 
» πᾶ οδεἰποτίς,δζ οὐ σταξία νος ου ἀεπὶ 
» Ῥρατὸς ἀγθίτγου,, ἀἰρηὶ πεῖς. ΝΆ μα (οἶα νὸς 
» Νοΐο, τὴς ΠΠΡογζάτοση το ας νηὶ ποσῇς δηῖο- 
» ἄξττςο, Ζὰδ ροΠΊ ΘΟ, πχιτοα; οτίαπιτηαῖο- 

Ὕπαι ταταπι Ογειις: Ετίᾶ πο ἀςίποερϑ ἔγα- οὐκ τότ πάλιν ἡρωτήσεν ὁ Κύρος, ἔτι δξιυ αὖ 

ἢ ΟΡ ΟΥΑΙ 

“δύοιο πῳ ἐμῶ ἀδελφῷ πολέμιος, ἐμοὶ δὲ χαὶ 

φίλος ἡ πιςύς; ὁ ὃ ἀπεκρίναΐο ὅτι ἐσ], εἰ γε- 

γνοίην ὦ Κύρε,σοίγ᾽ αὐ ἔτι ποτὲ δόξαιμι. ωρὸς 
(ὗτα ὁ Κύρος εἶπε τοῖς πα ρϑσιν" ὁ κϑὺ αὐὴρ 

ποιαῦτα μϑὺ πεποίηκε » τοιαῦτα ἢ λέγ᾽ ὑμδμ᾽ 

Ἀ σὺ πρῶτος, ὦ Κλέαρχε, δισύφζευε γγω μυὴν 

δ, τὶ σοι δοκ. Κλέαρχος ὃ εἶπε τάδε συμξε-" 

λάζω ἐγὼ Τ' αὐδρα, τῷτον ἐκποδὼν ποιφαῖ, ὡς 

τάχιςα" ὡς μηκέτι δέοι πῦτον φυλαηεαϊ, θὰ- ; 

δλᾷ δρλὴ ἡμῶν, Ὁ χτ' σϑτον ἐὴ τὸς Τ ἐθέλον- ἐϑέλονπα 

ὧς φίλοις τότος 6 ποιήν. ζξυτη ὃ τῇ γνω- ἴδ οῦν, 
μη ἔφη ὺ τὸς ἀλλθς πορφοϑέοϑαι ν ὗτα 

κελθύοντος Κύρε ἐλάξονῷ ὃ ζωνης Τ Οδϑν- 

πίω ἔχι ϑανάτῳ ἅπομτες αὐαςα ες, ὼ οἱσυΐ: 

“λρής. εἶτα 5 ὄξησρν αὐτὸν οἷς πὐδοςετείηϑη. ἐ- 

πεὶ ὃ εἶδον αὐτ' οἵαδ» πσδϑαϑεν ὡροφξεκύγον, Ὁ Ὁ 

πότε Ὡροςφεκύνης", χα! πῇ εἰδότες ὅτι χὲ Τϑα- ϑανα τῆ 

νώτῳ ἀχϑιΐο. ἐπεὶ ὃ εἰς δ ΤΑρταπατα σκηνξεῦ Αρ 

(εἰσηηϑη, τῷ πιτοτατα Τὴν Κυρε σκητῆέχων, ΡΝ 
μι τα ὅτε ζαΐντα Ο φόντίω, ἔπε τεϑνεαΐ- 

ζᾳ σὐϊσεὶς πώποτε εἶδέν, οὐσὴ ὅπτως ἀπέϑαινεν 

συ οῖεὶς εἰδὼς ἔλελω. εἴκαζον δὲ ἄλλοι ἀλλὼς. 

τάφος σὴ σσεϊεὶς πώποτε ἀυτϑεφαγη. εγτεό- 

εν ὀξελαύνγᾳ Δ! αὶ τῆς βαξυλωγίας ςαθμοις 

φρο βαρ αεϑάτορε» εν ὀϑη ῥηθρων 
ςαθμῶ Κύρος Ξῥέτασιν ποιῆται ν ἑλλζώων 

χαὶ ΤῊ βαρξαρων εὐ τω πεδίῳ, αἰδὲ μέσεις 
γυκᾳ κ᾽ (εδὺκά γὸ εἰς Ὁ ἔχιϑσανἕω ἥξᾷν βα- 

σιλέα. στε τῳ ςρωτ ματι μαχούμϑυον) ἢ 

οϑα;, Μένωνα ὃ. 1 ϑυῆαλον τῷ Δ ωνύμου" αὐ-. 

“τὸς ὃ πὰς ἑαυ διέταῆε. 5 ἰὐξέτασιν ΕΣ 

τῇ ὅχτάσῃ ἡμέφοι αὐτόμολοι πρῦροὶ μἰἐγαίλου 
βασιλέως ἥκοντες ἀπήγζελλον Κύρῳ «ἰθὶ Ὁ 

βασιλέως φρατίας. Κύρος Ἀ συϊκαλέσαις τὸς 

φρατησριξ κὴ λοχαγὸς ΤῊ ἑλλζωων, σεευεξ (- 

λάσετοτε, πῶς αὐ Ἐ μα ποιοῖτο, ἡ Ταὐ- 

τὸς παρήν4 ϑαιβῥεώώων τοιαδὲ᾽ ὦ αὔστρες ἕλλης- 

μιάχοις ὑμιαξ ἀγω,διλά νομίζων αἰμείνονας ἢ 
χρείῆθς πολλῶν βαρξαῤωνύμας ἐῇ), σχὰ ἥ- 

τὸ “ροςέλαζον. ὅπως ὃν ἔσεοϑε αὐόρες ἀξιοι ὁ 

ἐλδυϑερίας, ἢςχέκτηοϑε; "ὰ ὑπ ἧς ὑμαξ ἐγὼ 

εὐδιοιμονίζω.εὖ Ὁ ἴξε,δη! Ὁ ἐλάυϑερίαν ἑλοί- 

μᾶῶυ αὐ αὐτὶ ὧν ἔχω πόύτων τὸ ἄλλων πολλα- 

πλασίωγ.- 



ΤΙΥΙΒΕΝ ΡΆΣΜΈΥ 5. 26. 
- Ἐρλου  ὐν ον ει οὐχ ἌΣ ΔῸΣ ΠΕ ΤΣΕΙ . ΠΡ ΤᾺ 5 ἐὐκὶ “πλασίῶγ. οἥτως Ὁ εἰδητε εἰς οἷον Ἐργγέεοϑε ἀγώ- Ατίθιι5 4115. ὁγαπα ντ το ΠΠσδεῖσ, Ζπια]ο γὸ 

““ὶ 

μαῖ ἐτ 
ἐὰς δ. 

να ἐγὼ ὑμας διδωξω. ὦ μϑὺ πλῆϑος πολὺ, ὃ 

πολλῇ χραυγῇ Ἐχτασιν" αὐ ὃ ῦτα αὐαδγηαϑε, 

᾿σῶλα ἢ ἀφευύξεϑαι μοι δοκῶ, οἵως ἡμδιυἸνω- 

᾿σεοϑε τῦς οὐ τῇ, ᾿χώροι ογζᾷς αὐ,ϑεζπες. ὑμδμ" 

ἢ. αὐδρών ὀντῶν, ὼ ἀοτόλριον ἄρουϑμων, ἐγὼ 

ὑμδντ γδὺ οἴκαδε βελουϑυον ἀπιέναι ζος οἷ“. 

κι ζιλωτὸν ποιήσω ἀπελθῴν, πολλὰς σὶ οἴκαι 

ποιήσᾳν τὰ παρ ἐμοὶ Τα ρησεάϑαι αὐτὶ τ οἵ. 

χριο ὠῶ Γαυλίπης παρὼν, φυνγας σοίμιος, 

Ὀ151π σογῖαπγοη πε ἀείσεμἠοηάππι; Γοῖη ο- 
πληοαν Οὔἱα ἀρδτίδπη Ἡοίξίμια πια τίσι 
ἰπσθηϑ εἰξ, ὅς ἰησξιῖ οεπὶ οἰλπιοτο δάἀποτία. 
τος πα πῆζ. {1 ροττυ!οτίεἰς, σοογο- ς 
ταπινοϑ ἰρίος ριαςρίι, ἔτ (εἰο : ταῖος ες 
Πποίξγοϑ ἰῃ 15 τα τ Ποπηη 65 ἐχρογ ΘΠ] Π]. 
γοκί να ν τὶ οἰτῖς, οείαιη διιάεητϑβ νοίπιος 
ΧΙ στο εἰσ: δοίη, ντ ααϊεαπηα; ἀοπλιπὶ 
τοάίτο νϑἱπογίς, οἰαίθιι5 {|5 ΠηριοἰςΠάιις 
τρέφε: Δ] 114Π| οτίατη εξ οὐξαγιπὶ της 
ΥΡ γοῦν τ Πλα]τὶ Γεθ 15 Ρατεὶϊς ΟΡ αταβ ἃ πὶς 

' φ πὰ Σ ΚΟ ταῖὶ ἰ. Ηεὶ τ - πο κυ, αν μελὸ ὦ Κύρειχέϊασιπι. Β ἁιίοηος πητ Δητοροίτιτί. Ηςὶς φιῦ αι 
« ““'"'"»"Ὁ Ν), κα 

νὲς, ὅτί πολλὰ ὑπιοὴ γῶν, ϑχζᾳ, Ὁ οὖν τοιότῳ τῇ 
“- ἣν ἢ ἢ δ, ϑ Δ 6 ͵ ᾽ 
ᾧ χινδυρυς Κὶ πσοϑοιόντος᾽ εὐ δ), 472 “Ἄρηται τι, 

μεμνῆοϑαι σε. ἔνιοι ἢ, δ), εἰμκέμψοιό τε ὁ βά- 
ϑ ᾽ .“ -ρψᾧ΄χσμῳ»ἦ ͵ 

λριο,δεύα ακ αὖ στοδ' ϑγαι!, ὅσοι ὑπιονη.ακέ- 
᾿ “ 2 ᾿ ΕΠ) - κυ 

σας]αῦτα ἔλεξεν ὁ Κύρος" δλλ ἔς; μϑὺ ἡμῶν, ὦ 
ἀν ἩΥκ τς ͵ ᾿ λ 

αὐδρές,ἡ ἀρχὴ ἡ παΐῴα, τρὸς ὑϑὺ Τ᾽ μεσημ- 
, (ρίαν, μέσοις ὃ ϑζα κοι ίμα, ϑ δρωύαν.) οἰκῷν οἱ 

᾿ αὐἰθρωποι" “Ὡρὸς ὃ ἀρκτον, μέ ρας ὁτ ἄχ χά- 
ε, 

μδμα.τὰ δ᾽ μέσω)έτων ἁπὸμϊα σα δωπεύ- 

᾿ουσιν οἱ “ἐμὲ ἀδελφῷ φίλοι. ζωὼ σὴ ἡμήςνικη- 

σωμδυ, 7 ὑμας δά τὸς ἡμετέρας φίλους τέτων 

εἰκρ ας ποιῆσαι. ς1ε εὶ τὸ δέδοικα, μιὴ Οζα 
ἔχω δ, τί δωέκαςω ́  φίλων, αὐ 42 5), ἀλϑ 

ολὰ μὴ Οέκ ἔχω χανους, οἷς δῶ υμδυ δε ἐλ- 

λάσων χαὶ ςέφανον ἐκοίςτω χευσοιῦ δώσω. οἱ 
" " Ε ᾽ ι 

δὲ, (τα ἀκούσειντες, ἀΐθι πε ἦσαν πολὺ 

«ὐδοϑυμότερφι, χαὶ τοῖς ἄλλοις δξηγίελλον. 
᾽ λ ἄν" « Ἁ ᾿Ὶ 

εἰσήεσαιν δὲ παρ αὐτὸν οἱ τε φρα τη ϑί, δὴ τ} 
ε σ΄ ν ᾽ ᾽ 

ἄλλων ἑλλέυων ἐωὲς, ἀξιϑίες εἰδέγαι τί σφι- 

Πἴτο5 φυιϊΐάαπι δαπλῖι5 Ἔχία! δά οἴει, Ογτο 
Βάυ5: Αταυΐ, αἰτιποπηΏ]] το ἀΐςιιης, Ογτε, 
τα Ϊτα ΡΟΙΙςοτιὶ Πποοστειηρογεο, φαοά ταϊϊ γοῖ- 

(ετἰς ἰη ρεγίοιιο, ΘΟ» 1Δ4Π|1τητηἰποητα. δε 

{ιξοττιηδ ργοίρεγα νταγο, Πα] ἴπ|5 τὲ γεὶ της - 
τλοτγειη ἔογα. ΝΟΠΠΠ: οτίατη αἰπῆττς, ἢ ὃς 
πλδΠΆΪ Ποτί5. δ νο]15. Πα πίπης ταπιθη ρος 
ΡΓαίϊατθ, φασὶ τα ργαξαταζιπη ΡΟ] σραγς. 
Ὅυα αἰμππ ΟΥτας Δυά πες: ΝΟ ὶς,ἰηηαίτ, 
Ρατογηιιπὴ Γεσηιιηη, ΠΛ] ἴτας, ρογεηρσὶτ γος 
{ι5 πιεγ ἀίεπὶ δα θα Ιοσᾶ, ἰῃ 4αΐθιις σαί οΥ 8 
«λυ Πιοπλίη 65 μαίζατὸ ποαιιοιητ; γεγίι8 

(ςρταπλεγίοπες δὰ 68, ἴῃ φαΐθιις ποίηο [ϊ6-- 
πΐα σατηα μα ίτατ τα Πϊς ἰητοτιςέξα ἤπης 
οπηηΐα, ἔγατγϑ ἀπλῖςοὶ (ἀγγαράγιιπα οι εἴτι: 
1ο ὃζ ροτοίξατο οδτίποητ το ἢ ποσ νίοο-- 
Τἰπηι5.ν 5 απηῖσος ποίξγος ἢϊς Ρεῦπλε ροεῖγὲ 

α΄ αυππὶοίΕ Ὁ παρτορτοῦποη Ε[Ἐ ιοά πιὸ- 
τιιΠ|, Π6 ΖΙΟ6 ἀπηϊοΐβ Π Πρ] 15 ἰΔγσίαγ, {1 
4αυίάεπι γε (πσοοεγίης, Ὠαρθαπη: (4 πὸ 
ποῇ (τς πλυΐτος μαθίταγιις ππι, αν. ἀςπι, 
γος φυϊάςπι τςοἰς οτίαπη σογοπᾶτη {1Π-- 
συ ]ὶς αυγοάπι ἀαθο. Οὐα ύπιτη {{Π| αὐ 
(ἐπὶ Ποπ οἱ ἃ ιο ποπλίης πιαϊτο αἰδογίοτγος 

σινέςπι ἢ ἐαὺ χρ τήσωσιν. ὁ δὲ δ ἐμπιπλας ὡ- Ὁ εταῦι, (ε εαάθπη ἃ}115 αοφτεπιιηϊτίαρθδητ. 

πόρτων τ γνωμζωυ, ἀπέπεμπε. παρεχελθ- 
ογτο δὶ, αὐτῳΐ πόρτες, ὅσοι εἶ διελέχϑντο, μεὴ 

᾿ μοίχεοϑει. ΣᾺ ὁπιοϑεν ἑαυτὴν τὠήεαϑαι. 

οὐ ὃ τῷ χαιρῷ τότῳ Κλέωρχος ὧδε πωςἡ- 

βλέπ Κύρον' οἷφ Ὑ σοι,ὦ Κύρε, μαχόῴοϑαι τυ 

ἀδελφόν, νὴ δὶ, ἔφη ὁ Κῦρος, εἰπῶ γε Δαρείᾳ 
ἢ Παρυσαίτιδὸς 651 -παὶς»ὺ ἐμὸς ἀδελφὸς, θκ 

ἀμαχεὶ τα ἐγώ λήψοιιαι. οὐ οἷ δὴ οὐ τῇ 
ὀξοπλισία δὴριθμὸς ἐπλύετο Ὁ »ϑὺ ἑδλζωων, 
ἀασὶς μυρία χαὶ τεῤαχοσία, πελταςαὶ 3 δὲ- 

ὦ ὁ ͵ ᾿ ͵ Ἃ Ἷ , ᾿βηχν ϑάλιοι χαὶ Ἷ τετρϑεχϑσιοι" τ δὲ ( Κύρου 

βαρξωρων δέκα, μυεμάδες, χαὶ τόμαζῳ 

δρεπυηφοροι ἀμφί ζᾳ εἴχοσι. του δὲ πολε- 

μίωνἐλέηϑντο εἶναι ἐκαπὸν χαὶ εἴκοσι μυειά- 

δὶς, καὶ Ὄρκαΐζο, δρεπθμηφόρα Δι φχόσια, 

Ἰηρτοῆιϊ ἀεἰπάς Δ ἰρίιιπι ραττίπι ἄἀμςες, 
Ραττίπι φυίάαηῃ ἐς ταῖς σετετί5, [οῖγε οα- 
Ρίεθαητ, φυϊα οἴεπι μαθίτατι, ἢ νἱποσγθητ; 
Ἦρς οπιηος5 Ογτιι5, δηϊ τηΐς ἔρε γεξεγιῖ5. 41- 
πατεῖς Ὁ ποζααοςδυτέ οππη ἱρίο οο]]οαιιος 
τεηταγ, ποτταθᾶταγ οὔ, πο ργα]]!ατγότατ ἱρίς, 
(εὰ ρο[᾿ δείοτη (πάπὶ (δ Πίξετοΐ: Ατορῆοοῖ- 
Ρίοτεἔροζεςζι εαγοβῖις εαπα Ἰπτογγοραθαῖ, π 
Βιαποίεπιςπια: ΧΙ ηαϑης, Ογτε, ἔγαῖγοτα 
ταιππὰ ργα ΠΟ τεσιιπὶ ἀεφοτταταγαπι Ργοίε- 
ὅτο,πχαῖϊς Ογγις, Παυϊάς ΓΑ) δ, Ργιίατῖ- 

Ἑ41ς ΠἸϊὰς οἵ, ἀζέτατου πλοὰς,Ποἢ πε ργα]ϊο 
εἐπυϊάεπι μας σοπίςηματ. (Ποτογιτη σθαμπι 
οχόζοίτας αγπλαγοῖαγ  ςηΐλίαπεζαγςσογαπι 

ἑἐσιοοδζοσῦο,Π μα σατατὶ ἐγαητ; ςοιγαίὸ- 
τατη; ποτ ὃς σας. Βατθατγογί, 4 Ογτο 

πα τα απτ,εγαῆτο ο 109 9,Παγτι5 [Δ] στὰ 

Ἔστεχ Χ. Ηοἰξιαπα πυιπογις εἱς ἐεγεδαγαγ 
ἀυποάξοϊος οὔτοηα 1: αγγὶι9 ἕαϊοατὶ ᾿ς 

: 

Φ- ὅ. 

“ τ᾿ 

κἂν" 

Ὦ; οἶος ἀξ κὰδ 

, δὺ 

“ἰ. 1» 



262. 

ὅπ’. (δς οατα ἱπαρότιο Ρτςεταζ, δίψα! το τορο πὰ 

ἀτροπεὶ ἐγαῆτ,  Ἔρίαγιιπι ΟΡ άγι Πα Πηρ6- 
τατογεϑ,8ὃζ ργατογοϑβ, ὅς ἀποο5 Πα τού, τΓΘ- 

«ἰ(Αὐοτο- σΘΏτΟΠΐΚ ΠΙ Π δ ιι5 Ππρα ρισεγαης, ἌΡτο- 
ΤΊ ̓ΤῊΓ σομλα5 ΤΙΠΆρΒοτηος, (οθεγας, ἀγθδοῦϑ. 
Θεὐτγαν, Υ̓ ΘΓΆΠῚ Εχ πα ΠΟ] τι ἀπο ταπταπὶ Ποηΐπ- 
Ατραδεν. σρητα τη} 18 ργο 0 ἰηἰόγίαονιπητ, δζ οὐιγιτ5᾽ 

ἐποαα 61. ΝΝᾷ ΑὈτοοοπηᾶς ἘΜ εχ Ρμα "Ὁ 
πιςια γέηϊς, πἰπαίγισα ἀϊθ φυΐπίο ἃ ριιρηα, 
Ἐτοπίπι Παῖς Ογτο γοπυπτίαθᾶς τγΑ Παρ 
αυϊάλπι, 4] δ σα[ἘΓΙς τλλσηὶ τορὶς ἀπῖδ᾽ 
Ρτα απ ἐχος Πογαητ:ὃζ 4α] σο πη πα Ὁ 1Δη 
Ρταο ἀείποερς ἱπγογοόρε βιογιητ, δ ἀο πὶ 
σοτηπεμηογαῦαης ΗΠ ΠΟ Οὐ ιις ὀπδος γηΪς 
Ραταίλησαβ τος ργορτοαϊτιῦ, 4 Γὴ σορίάς 
γΠίποτγίας, ταπὶ αγάσας, [απ θατθαγας ἰπ- 
Πεαξεὲ ἀαξοτοι Ναπι μοδάϊε τεροπηρία: 
1Ἰίατα φοτη π Πυσαπι ΧΙ Ἐἰπηιαθασ. ΕτοΠ πη 
ΤΟΙ Ἰοπρί 5, πὶ ἀϊηλ 1) ἀτεῖ τίποτε ἔοΥ- 
(λαθογατ αἸτα, λυϊτα πα ΧαΪΠΩ; ΟΥΡῪ ΑΥΊΙΠῚ, 

Ατρίμως ΔἸ τΙτΙἄϊηο {τ απῇῦ, ἘΔ ρα σΆτηρΡος {γίπα 

πιῶ τὴ γέγίις δα ραξαίδηρας Χ ΤΙ, ΙΠετα πενία; Δα 
ΜΜεάϊα: σα τ Πα βοτηδεδαταν. Οιοΐοοο γΗ72ε Ὗ 

{ἀπε α! ἐπ δῖο απατῖιου, [ατἰτ ἀπὸ ρ[6- Ὁ 
πώντε, Ὁ δὲβαϑοςὸ ὀργηᾶι γῷς. παρετέταΐ; δὲ τἢτι ῥτοδιπάϊτατε ἱπσεητί; αἱ εχ ΤΊρ τ ἤὰ- 

το ἀευ πα πταΓ, ἁταπο οταπῇ Παῖο5 1Π Εἰς 

ἀσὶ Γππιρητατὶς ροἤπης. Πάσπηΐη Επρῃγα- 
τεπιἰπἤπιης, ὃς ραταίλησα ἱπτοια}]ο α1-- 
Πιαπεϊητογίς ̓ Ροπειδυιίαις (γαῖ της. Ργὸ- 
ΡιοτΙρίαπη ἘΠ γατα ΠῚ τΓΔΠΠτΕ15 ΟΥ̓Δ  ἈΤΤΙΙ5, 
ἱπτοῦ Ππτπππιας ἐοἍπη, τι ϊπο ἔθ ὸ ΕΣ 
Ροάππι. Ηδπηοίοῆληι ΓΛΑΘΉΙΙ5 ΓῸΧ ΡΓῸ ἡγῖ- 
ἰμηφηΐο ἔδοῖς, Ροϊελαααιι ἱπαυα οι, 
Ογειιπι σαπι Ἔχεγοίτι δάιιθηζατο, 6 τγὰῃ- 
ἢτατὶ Βιης Ο γτιις οἴιπὶ ΘΧογοῖτα {ἀρεγα- 
αἷς. ᾿ἀταε [Πτγὰ ἐοΠλπὶ {εἴ γεοερίτ. Αὖ 
τοχ συϊάθηι οο᾽ αἷς ρυιῤήδπ) ΠΟη σΟΙΠΠΊϊΞ Ὁ ποζομωῦ χαὶ τὴς ἄφωρυ., ὡς εἴχοσι ποδῶν 
{τι [ξἀ ἐππὴ ἐαιάοτιπι τπὶ Π πη Πιιπη τ Ξ 
εἰσ ξμθ ἐγ πλιὰ γε σία πηδηϊξεο 

᾿ δα σογπεραλίαγ, Ηεὶς Ογιαδι αὐσοῆπτο 5114- 
ἀυδτα ἢ Ἀπηδτγαοίοτα ναῖς, ΓλαυΙοἰς Θαπιαα1 Ὁ 10 
εἰοϊηΐι; ἀΟΠΔυΪΈ, Πποά Ογτγο ἄϊα δῆῖο θα πὶ ἄς ΠῚ 
τηλροῷ νη ἀοοἴπτο., σομ μεῖς ρύπ5 Θχεῖς ἀἸχ Τοῦ, 
γα. ΤΕρΡΕΠῚ αἰ Εθι5 ἀσοοπη ΡΓΟΧΙΠΊῖ5 ργοο τὶ 

ΠΟΙ σοτη ΠἸ Ππγιιπι. Ὁ τοιροτο ΟΥ̓ τι5 
τοίροπάϊε, ποη ΔΙΆΡΠ ας (α Β᾽τασι! 1} ΑΙ ΘΑ ΠῚ 
ΡῬγα τη, ἀἴεδιις (5 ποι ργα Παγοτατι Οοα 
{π᾿ τανοτγιπη ἀἰχογῖς, ἀσοοτ {1 τά] οητα ρῸ]1- 
σεού Οὐαρτόρτοῦ «ὐπιπὶ αἴος ΠῚ ρσατεύ- Ἑ ϑδῶχεν αὐτο δευρόκουὶ πειρμλίοὶς, ὅ ὑηπῇ αἷν. ἡ 

ἱΠοηξ, ἀυτατα ἴος εἰ τῇ ἀφ αἴ. Κςχνθὶ Ογ: 
τί σορίδς ἐοΠ πὶ ἰγαϊϊσοτο πο ρτο θοτοῖ, 

χῦται δέχα ἡμέραν κῦ κύρρς ο εἶπεν ἐκ αϑὰ ἘΠ μα χόται εἰμὴ ογύταιο δὴ ἡμέραις μιαιχήταιμς 
ἐαν δὶ ,ἀληθά σῃ,ὑππιοροῦμαι σ σοὶ δέκα, ζάλαν. πῦτο ἃ χρυσίον τῦτε ὠπέδωχεν, ἐπεὶ ἰπαρῆλ- 

, γαῖ δεχᾳ ἡμέραι. ἐπεὶ οὶ ἔχε σὴ ἡάφρῳ, Οἕζ οκώλυεβασιλάς Ὁ Κύρε φραΐουμα ἼΤΩ 

ΓῚ 

Β.2ον τς: Κύρον οἱ ἀδθμολήσειντες ὦ οὐκ Ὡ ποι 

ΧΕΝῸ ΒΞ ΝῸ εἶ Ἐ ΧΡΡΓΕ ΤΌΣ εἰς Υ̓ ΕἸ “΄ 

«ἱ, Απρά: Ἴτοπι Θαυίτασ γα Πα (οχ, αϊδυι5" Ατίαροῖς ἃ ἃ ἄλλοι ἢ ̓ἦσαιν ἑξακιοί Υ ἐν δ. Αρτα- ὟΣ ̓ 

δοσιοῦ εὐτὰ ὥτοι ἢ πσθ9 ἀστῳ βασιλέως Ἀρνν: ὡ" 

γόνον δ᾽ ὃ ̓βασιλέως φραὶ Ἰὑμαΐζοςἠᾷ ἦς αῤ 

γἴγες Ὁ φρατηνγρὶ, ἡ ἤγεμίόνες ἐσ". ᾿ 

χοή]α μυριάδων ἐχρίσος, Αἰ ροχϑμας »ΤΙοσατι μά 

Φέρνης ̓  Γωθρυα;, Ἀρβακης. ζύτων δὲ παρε-. τῶι 

“λύοντο ον τῇ κυ ἢ ϑνενήχονζα μυφιάδες » Ὁ εὐ 

ρμαῖα δρέπθιυηφύφοι ἑ ἑκατὸν ὺ ὃ πεντήχο ϊα: ̓Αρκαδμ, 

Αὐευκόμας Ὑ» ὑφέρησε τὴς εἰὐχηβ ἡ ἀέρα ᾿ Ἢ 

πέντε, οχ Φοινίκης ἐλοιύγων. ζιῦτα ὃ ἡγελ- 

δ᾽ 

λεμίων νὰ μεγάλε βασιλέως “ὐξὸ τῆς 

μάχυνς" χαὶ μν Ὁ τίῶ μαιχέω ὁ οἱ ὕςεδον ἐλήφ: Ὦ 

δησαν δὰ. πολεμίων, τα ἤγϊελλδν. οὐ χεῦ- Ἵ 

ἊΝ δὲ Κύρος ἀξελοευγ ἐπῤννε γα,» πδασαῖ! ͵ 

γαξς «ᾧς Η σξευτεταγ ϑύωῳ “τῶ φρευτὀσ μὴ 

[πϑυτὴ Ἂκ χαὶ τω ελχώυικῷ, χαὶ τωΐβωρξα: ᾿ 

ελκῶ. φρο γα ζ ὕτη τῇ ἡμέρρ' αχήόϑαι ἢ: 
βασιλέα. καΐα μέσων τὸν σαβμὸ ἥϑ τοῦ 

(άφρος Ὁ» ὀρυκτὴ Ἰβαθῴα, Ὁ χϑὺ εὖρο δὲ ὀργηαν, ᾿ 

ξοοσο 

ἡ (αι φρος δύω 316 πῷ πεϑὶου Ὀὴ ϑώϑεχα 

ποὐϑασείγίας. ΜῈ (δι τῷ μιηδιας Τείχοϊο, ἐγ" 

95. δὴ εἰσὶν αἱ ἱ διώρυχες εἰσὸ τῷ ὅ τίγρηζος πο- 

(ῳ μοό ῥέουσαι. εἰσι δὲ τεήωρες, Ὁ μϑὺ ἄδι ἢ 

δ9ς πλεθριάζαι,βαθῴαι δὲ ἰχωροδς,οὴ πλοῖα. 

πλήο οὖ αὐταῖς σιταιγωγά. εἰσξαλλουσι δὲ εἰς ἢ 

τὸν ὀὐφρατίω, ἌΓ αλε εἴποισι δὲ ἑχαίξη παὶ Ἕ 

ὀπισοίγάυ, γέφυραι δὲ ἔπψσυ. εὐϑδὲπαρ' αὖ- ᾿ 

πὸν τὸν ἀὐφρατίω παάροϑὸς τενη ἡ κιεζαιξὺ πὖ 

ζ 4} 695. ζύτίω δὲ ἕω ζφρον ἀδεννος 

μέγας ΡΝ δὐτὶ ἐρημιαΐος, ἐω 4δὴ τιωϑοίεῖ.ς ᾿ ᾿ 

τῶι Κῦρον ααξοσελαύνονζοι. ζυτίω δὴ τὼς 

ΩΝ Κύρος τε χαὶ ἡ φρατιὰ παρῆλθε, ,χαὶ, 

ἐλύοντο εἴσω τῆς ὥφουυ. ζύτη μδὺ δὼ ἊΝ 

ἡμέραι Οὐκ ἐμαχέσατο βασιλάς, δολήχεσαν ἑασο: 

λϑερεύτων φανερφὰ ἦσοιν χαὶ ἵπασων χαὶ δὐτν ΑΝ 1] 

ϑεζπων] ἴχνη πολλά. οὐ ῦϑα Κῦρος Σ᾿ 
ἯΣ 

ανὸν κα λέσεὶς τὸν ἀ μίξφοικι ὠτίου μαγτιν, Νὴ 

Ν 

δεκάτη τ κείνης τὴς ἡμέροις πα ΤΈρ9ν. 

Τα υθευϑροὲ ξεῖχεν ὠὐτῶ; τι βασιλάς ὁ μα" ϑή 4“.} 

] Ὡλι 

" 
Ἴ “ὦ 



μαχφοϑαι" ὡξῇε τῆ ὑςεραία. Κύρος ἐποράσετο 

ἠμεληνϑύως μάλλον. τῇ δὲ τρίτη ὅχί τε τῷ 
τϑόματος κα ϑύμϑυος Ἔ πορείαν ἐποιῴτο, καὶ 
ὀλίο»ις οὗ ταξ4 ἔγων ασοϑ αὐλν᾽ Ὁ ὃ πολὺ αὖ- 

Ἑναπ- ; πω α)ατετα φοιγμμένον ἐπορά ζετο » χαὶ 8} 

ν ΜΗ “ὅπλων ζοις φρατίωταις πολλὰ Ἐχὶ ἁμαξῶν 

χαὶ αἰ ποοζυγιωνήγετο. χαὶ ἤδη πὲ ζῶ ἀμφὶ «.- 

“ρον πληϑουσαν , χαὶ πΛησίον ξωὼ ὁ ζαθμὸς, 

ἔγϑοι ἔμελλε καταλύσήν, ζωύίκᾳ, Παΐζᾳ γύας 

Κα Φανεται ἐλαύνων χτ' χ
ρῴτος ἱδροιεῦτι ᾧ ἵπ- 

πω, χαὶ ἀὐϑὺς πᾶσιν 5 οἷς φνετύγγομεν 3 ἐδοα 

χαὶ βαρξωρικὼς χαὶ ἑλλζουικῶς, δτί βιαισι-- 

: λάϊς στοὼ φραϊ θ ματι πολλῷ “αδϑείρχεῆαι, 

ες ὡς εἰς μαΐχέω παρεσκευασμένος. ἔγϑαι δὴ πο- 

λιξ ταδφχος ἔγρετο. αὐτίκα, γὸ ἐδύκοιου οἷξλ- 

Ἄζοες, χαὶ πόρτες δὲ, ἀτάκτοις σφίσιν ὅχτ- 

πεσζαϑαι. Κύρος τεκατατστηδήσοις αχ, πὸ 

“θώματος τ. θωρᾳκᾳ οὐέδυ,, καὶ αὐαίξας ὄχι 

Τὸ ἵπαον τὰ παλτὰ εἰς χάσϑις ἔλαξε, ζϊςτε 

ϑιλοις πᾶσι παρήγίελλεν ἀξοπλιζξοϑαι, καὶ 

καϑίςααϑαι εἰς Ὁ ἑαυτοῖ τάξιν ἕκα ςογ. ἔνθα. δὴ 

'στεὼ πολλῇ «ὐουδὴ καϑισανίο, Κλέαρχος »ϑὺ 

διλ τὸ εἰρκτορ αν, σοὺς αοάλφρρ!: 
τῇ ποταμῶ, Πρρφξενος ὃ ἐχονϑμος" οἷ δ᾽ αλ- 

ϑδοι, μῶ πϑτον' Μένων5, ἡ ὦ φρατάυμα, 2 
δ ωγυμον κέροις εἶχε τῷ ἑλλξυιχού, 5 βαρ- 
(αρικοῦ, ἑπαεῖς μϑὺ παφλαγϑνες εἰς “ελίοις 

ἰδ Κλέαρηον ἕςασαν ον τω δεξιῷ, καὶ ζὸ 

ἐλλζωυιχϑν πελτας)χϑν" «ὦ» δὲ ᾧ ἀὐωνύμω,Α- 

διαϊος τε ὁ Κύρου ὕπαρηος,ὺ Φ ὀνδο βαρξα - 

δλχόν. Κἧρος δὲ, ἔπίσεις μετ᾽ ἀστῷ ἑξαχϑσιοι 

πὴ με Το ὡπλισυϑίοι θωραξ, μείαλοις, ἡ πα- 

ὶ ἐαμηδαϑδιοις, ᾧ χραϑέσι πόύτες πλζὼ Κύρε" 

Κύρος5 ψιλδὸὺ ἔχων Ἐχεφαλὴν εἰς Ὁ μάχζω 

χαϑιςαΐρ. λέγεται δὲ καὶ τὸς ὀηνας «ἕἥρσας ψι- 

. λαῖς ταῖς χεφαλῶς οὖν ὥ πολέμω φζκκινδὺ- 
γέ ἀν. οἱ σ᾽ ἵπαοι ἄπϑωτες οἱ μῷ Κύρου εἶχον 

ἑ αὶ πσοομετωπίφζᾳ, καὶ πυξϑςερνίθχοα" εἶχον δὲ 

μα γαὺ ρας οἱ ἱπαεῖς ἐλὰ ζυιχαζο νυ "δὴ τε ζῶ 

“μέσον ἡμέροις » καὶ οὐπτω καζοιφαμής ἤσοιν οἱ 

πολέμιοι ζδίκα δὲ δείλη ἐλεῶ » ἐφανηχο-- 

σαν σὰ Ν" 

«Ὅν» 

“αὐτο τατον ὥσνος 

«-ΞΦθ 
πν ττ' 

ΓΈΒΕΝ ΡΆΣΜ ΈἝ. 

ἔϑυξε χὰ Κύρῳ ἢ τοῖς ὀλλοις ἀὠπεγνωχέναι πο ὰ νιίιπιοξ Ογτο ἃς σετοσὶς, ἰρίαμη βιρσπδη- 

σιίεσρ, αὐὴρ “πρσης Τ᾽ ἀμφὶ Κύρον ἡ πιςῶν 9 Β 

Ε 

ἐσυ. Μορτὸς, ὡσπῷρ νεφέλη λάυκὴ ἐγϑόνῳ Ἴ δὲ συλνῷ ὕςερον ὡςιεἷ μελανία τὶς οὐ πωΐπεδιῳ ἔχε. 
Ξ ε ᾽ ΕΌΤΑ ζ ͵ ἣ ΄ Ἶ ᾽ τε ͵ υλεσελ 

πολύ. ὅτε δὲ εγίυπερον ἐγίγφονίο Σ ταγα δὴ καὶ γαλχϑς Τίς ἤςρα“1ε » Κα] ἃ] λοίγαι , καὶ αἱ ζῳ- 
νὴ ἱφ᾽ ᾿ “ φν ͵ ὃ Δ Υ δ ΠΕ), 

ἕς καζαφα γῆς ἐγίγνογζρ. καὶ ἥστιν ἱππεῖς μδὸ λάυχοθωξφικες ἔχει τῷ φυωνύμωου Τὴν πολεμίων 

2.63 

«ἀἰ σομΠΠ τπὴ ἀρ  οοἡ δ. Οἰαπηοῦγοπι ρο- 
{γϊἀϊς τις Πορ]ρ Ἔπείτι5 ἴτοῦ ἔλοίεθαῖ, 
1916 τογτῖο οτίδπι ἴῃ σαγγιι (εθης ργοῆοὶ- 
(ποθ ατιιγ, ραιοῖς αοὶς ἐπι γιιέξα ργαευείθιιδι 
Τρίυπη παἢ τιιπη ν τ]ριι5 ΠΟ ΕΠ15 ΘΟ 5, βρεῖς: 
σοῦθατῖ,ας ρ]οτι α ἱῃ ρ] δι Ἐγὶ5 ὃζ πη ςΠτὶς ἂτΞ 
πη νοΠοθαητ. πιὰ; φάθο [4 τοπηροτίς εγᾶῦ, 
απο ἔοταπι ἐγεχυθητὶ ποπιίπιπιταγθα το- 
ξοτταπι ες σοπίποιϊτ, ἃζ ἰΙσοις εγαϊ Ρίο- 

ΧΙΠΊΟ, 410 πΊοτατζίβ σα Ἐγὶς (Πξοτς νοἱθ- 
Ὀατ; Ζιπὴ Ῥαταρσγας Ρετία, νὶγ οχ ἔλτα Πἴα- ΑἹ, ραρλ δ 
τἰθιι5 ἱπρτίπηῖς Ογτγὸ Πάιις, αἀποἰἱ τοτὶς νἱ-- 
τῖδιι5 ὁ Ιοποίηαιιο σοπίρίοἰτιγοηιο ({48- 
τς, (Ἐλτ πη 401 αὐ οπχηο5,ἴη {τος ἱποί ἄογεσ, 
ΟΪαιπαθαζ ταὰπὶ δαγατγί οἷς ταισι (τα οἷς νοτς 
Οἱ5. τοσοιη Πλάση οἰΠὶ ἜΧογοίτι δ δητδ- 

το, Ραγατιπη ργα!ο σοπστοα!. Τιπ νεῖο 
τα ΠΎΠΪτιῖς ἴΏσΘης ΘΧΟΓΓιΙΣ ΟΠ, αὐαοὶϊς δ ςο- 

τοῦς οπλπίθις [τα γα πη ΟΧΙΕΙ πγαητιθι!5, ντ 
ἴῃ ΠΟῊ [π[Ἐγιιέξος ἰγγαδγοτ, εις οὶ σασγα 
ἀςΠ]ςης Ιογίσαπι ᾿μάπεθατ, αο σοη- 
(ςεπίο, δὲ ἀγγερτίς τγασα]ς, ἀςπιιητίαθας 
γηϊπογῇς, ν᾿ ἀΓΠΊα σαρογεητ, δ πὸ αι 

(ε Ιοοο {Πξογοῖ. 101 τατα ἱπιρίστο σομτο- 

Ργαϊιμηᾷ 
ἤγηῆεν 5 

ἔγέ:. δ 

Ορμιηι. ΟἸολςμας ΄υϊάεπι δα οούπε ἠεχ- 

τταπὰ ριορτοῦ Επρἤγάτοπλ ἤϊιίατα,, σαὶ 
Ῥτοχοπιις σοητίριις ογάτ ας ροΙἘ εἰμὴ [{4-- 
Βαητοετοτζῖ: Ια πππὶ σογηϊ (τα σαγιπιςο- 
Ρἰδγαπιορτίποθας Μεπο, δὲ ἱρίπιις ἀρ πιεη. 
1) ε Ῥαγθαγίς ἐαίτεϑβ Π1}Π}ς Ραρῃ]ασοηος αἀ 
ἀοχεγαπι σότηιι ρύορτεῦ (] αγομιηλἤξοτο- 
ταητ, τοπη» ατα οἱ, 4} σεγία ντε θαηταγ πα 
σοτηα πη Έἔγο Α εἰαειις, Ογτὶ ργς ςξξι5,οιπὶ 
Ῥαυραγιοὶς οορίἰ5 ογατ. τις οὔ 6 4α τις 
τοίη πγράϊο, 4ι1 ομληε5 σγᾶα! 115 ἰοΓΙοΙ5 
ταπηἰτἰ ὀγαησ, ὃς ἔα πλογιπη τα σι ΠΊΘΠτῖ5, ὃζ 
Τρ ϊ εἰς ἐν ῃα5 Ογτιιδ Πι40 σαρίτα ριιρηᾷ ΕΧ-- Ογγὰ 3 

ρεέξδῃς οοῃίετίς. Αἰπιπτσοτεγοϑ δτίλιῃ ο4- ῥίεεπινάὸ 
Ρἰτίθιις πιυιάϊς αἰδαπη ργα) (αἶγα. ΗλΡο- “ΡῊΝ 
θδηι δὲ ἐπ] οπηπαβ1η Ἔχεγοίτιι (γε ἔγοπ- 
τἰπππὶ ρεξτογιπηηια πηπηἰπηοπῖα, ὃς 641-- 

τ5 ἱρῇι ρΙλέήϊος (ἀτάοοσς. [ἅπὶ πηογι 165 6-- 
τάτπος Ποί65 δάϊπις οοπίρ᾽ οἰ θαητατ.ῦ 6- 
ταχην δὶ ρο[Ἐπιευι ἀϊαπιπη τορι αάραι- 
(ει, ΡαΠΪ5 αυ44πΠ| νἱτι5 οἘ, ται] Δ πὶ 
παθες αἰ δῃς., δζ τεπηροῦο ΠΟ πηαρηΟ 
ἰητογιςέξο., ταπγηπδπὶ Πἰστοάο απαάδηι 
ἄϊα τοτιπὶ σαιπραπι οροαρασίς. (πὶ 
ΡΓορίας δοσοηπηίςητ, (ξλτὶ πὴ ὃς χ5 ἔπ], δ 
Πιαίξα;, ὃ ογάϊπος ραίδπι σου ίρί οἰ ε θαπταγ, 
Ας Ιατα φυίάεπι ἴῃ ράγτα σορίατγιιηγ ΠῸ- ογάνο 
{ΠῚ απὰ οααῖτεβ ἐγαῆς [οσγίοβ ΑἸ οἷς ἐΠείατί: ῥ'άγενν γρὸ 

β Σ 



264 ΧΕΝῸΟΦΉΣΡΒΕ 
αὐδιις σιιπα ἱπηροτῖο ργςοῆς ΤΊΠΑρΠεγηας 

ΡοΓΒ θερδτατ. Ηἰς ογδῃτ ρεοχίπλὶ, 4] ογα- 

τος σεαθδητποσεάοθδητ ταις ἀγπλατιι- 
τὰ Ροάϊτοβ, οὐπὶ τ οτίς Πρηοἷ5 Δα ροάο5 νί- 
πο τοπάςπείθιις, αὶ ΟΠ] ογεθαπταν 2 Ἐ- 
σγρτὶ δ ασοοάοβᾶι ὃς ΑΠΠ} ταῖπὶ εααίτο5, [πῃ 
(ασίττατ!). τῳ Πα οπιηος ρογ ροηῖοβ ἀϊίρο- 
(εἰ, στη πίθιις φιδάγατί 5, Πα το ΡΙ 5 Πη.- 
σἸΠατίπιἱποοάοθαης. Ργαῖθαητ σαγγας,  α 
πιᾶσπὶς ας ἀπ αῃτιητοῦι1}}1ς. ὃς ξα] σατὶ 

ΔρΌΟΠΑθαπειν. 1 ἔαῖσες παδοθδητ δὐ ἱρί!5 

αχίθας ἰπ ΘΟ] ]υπιπὶ ρογγοξξαϑ, δὲ (δ ουτ- 
ταστα (ο ΠΠ15 1η τοσγᾷ ἐρεέξδητοσ, τη “ιιδη1- 
οὐτηηας γοτὰ ἱπο ἀΠςητ,, ἐάπὶ ἀπ οἰηάο- 
τοῦτ. Ετγαταῦτοπ πος ρή15 σομΠ]}}, πο 
οὐτγις πος ἴῃ ογάϊηςς τγασοτζιιη αδὐζασὶ 
εἴϊεηι,ςοίσας ἀπξιτγθατατι. Ἐπί πηιοῖο Ογ- 
τας πη εο, Φαοά ἀΐχεγαῖ, σαπτα ἄταςος αἄ- 
Πιοτταγεταγ,νὶ Ραυ θαγοσιηη οἰαπχογος (Ὁ{Π|-- 
ποτοηζ, [αἱ ας οἰ ΪΝΟΙ ἘΠ πῇ σα} ΟἸΔ ΠΊΟΓΘ, 
{εἀ φιληῖο πιαχίπιε ΠΙςπτίο ροτογδησ, (ο- 
ἄατς πσεἤτι ς αι} ΠΠ ἄτης δείατα !ςητε δά 
ΡΓα]α τα ἀοσςἀεθδης. οἷς (γγιις ουτῃ ΡῚ- 
στοτοίπτογρτοτῖο, ΑΙΠῸς τείδιια δας αιιδτιοΥ, 
Ρτατογαρέϊῃς πο. οἰαπιοῖα Πρηϊβοαας 

τ (ΙΕ ατομο;νταάηεγίις πχεάϊαι πο π|ὲ- 
αἴεηιςορίαδ πα ἀποοζοτ, ο  Π{πΐσ τοχ εἰς 
{τ Ἑαπα παῖς, ἢ ν᾽ σοτίπιαβ, οπληϊα ΠΟΌ 5 
ςουηξοα εγαητ. ΟἸσαγοπας, ταῃλοτῇ τηο- 
ἀἴπμα πη σίοριπι νίάοτγες, αἂο ἄς αγτο 
αὐάϊγοι, εσοπιίοηρσο ν]τία (τς σου σοτ- 
πα απ δ; (Ππαπλταητζα τοχ πλυ τἰτπ1- 
πιο ποποίπαπι Προγαθαῖ, ντταπηοτῇ [πΠογΠ ΠῚ 
δοίην πιοάίατῃ δα ποτοῦ, ταπηθῇ ἰα πὶ 
ΓΟ γτῖ σοῦμα οχ δάπογίο ΠῚ] ορροίταμη Ποη 

αἰμανεῖ Ὠαδοτου)ηοη ταπλ γος ας πιάτῃ (Ιοα- 
ῥτνάσηιϊα. ἶνας σοῦπα ἀοχτγαπῃ ἃ Ππηλίης Δπ6]] τς, 

ἥαία πιρίπογοῖ, ΠΟ ῸΧ νίγαα; ράγῖς Οἰγσην- 
ἄατοτιτ. Ογτο φυϊ4επιτοίροπάςθας, σιτα 
ΠῸῚ ξαταγιπη,ν γε 5 ρύζοϊαγε σεγογοταγη- 
τοῦεα δαυθαγὶ πλοῦ ργοσθάμπῃσ., δὲ 
Αταςοτῖ οτάϊηος, Ζυδτη ἀϊπ Δάπις εοάξι 
ἸοοοίυρΠ|εθαησ, οχ 115, φα! δ᾽ πάς ἀσοε- 
ἀεθαπε, ἰπἰπγαο ἄταν. Οὐγτγι5 απτοπη σορίᾶ5 
πιοάϊοο οχῃγογια ]ο ρυςτογπεέξασ, τοί ᾳ; 
(ρεξξαδατ οπηίπιιδ , τα πη σοι γῇ 5 πῃ Ποίτος 
ΟΟΙΪ5.. ται ἴπ {παγιτη Ραττ ΠῚ ΠΆΠΙΪτο5. 

κὰν ον ἀςηλ 4ς (τοσογαηιοχογοίτι ΧοΠοροη 
"Υ, -»“᾿ . - ᾿ - 

Σ ἘΜῈ} Ατῃοπιζῆς ν] ἀΠΠ]Ποτίοπο ποιιη!Π}]} δά έϊο, 
{μιτ, ντοἱ οσουτγγογεῖ, Πι1ΠῈ Αἰ] 14 ἱπηρεγάτοτ, 

πυατῖς, γτας ρα! ]ατα ( ες, ἀϊςοιτι- 

δεταά ομλπος,οχτα δζ πο τ45 ρεγραΐςῃγο ἢ- 
δὶ «ἀἰάίςετο. Οὐ: ργοξογθηβ, τα Πα] τα ΠᾺ 
4ιιοπ 8 οτἀίπο5 ρογαδσαῦί Δ {τ ; ὃς “ας 
εἴϊτου ΠΠῸ τεπαίτας, Ὡτεγγορδαῖτ αὶ εἰροπάϊε 
Χοπορἤοπ, ἴτογαπη πλτο Πογᾶ ἄατὶ. ΜΊΓΠῚ 
Ρτοτἰπτογγορατ, ααιςηατα πττοίϊογα, ΟΣ ΧΟπορμοῃ:]ρίτον παϊτ, οι πάτοτ, ὃζ νἱξζογία.. 

ν 

Ι) χώς “πσϑοής Ὁ σὴ ἑλλζωικον, ἵ ὅτ᾽ ἔτι οὖ τω 

ΕΒ ΡΤΟΥ ΕῚῚ 

Α (Τιοστεφέρνης ἐλέγετο τότών: χά ") ἐχόμίεξ 

γοι 5 πὅτων, γερῥοφόροι" ἐχόνϑυοι δὲ ὀσίλίτα 

σειὼ ποδυρεσι ξυλίναις εἰασίσιν' αἰ γύπηιοι [3 . 

ϑτοι ἐλέορντο ἐξλ)ιόννοι Ἡ ἵπσεις, ὀηλοι τοξόται. 

πόρτες [9 πκῶτοι χτ' ἔϑνη, ον πλαισίῳ πληρά 

αὐ, ϑοφπων ἕκαιςον ἔϑνος ἐποράσετο. “9 δὲ 
᾽» δὴ « ϑ᾽ 2 -} 

αὐ, οὑμαῖα Ὡιἰαλείποϊα συχνὸν ὧπτ ὀιή- 
λ -΄ 

λων. τὰ δρεπθυηφορᾳ λεγϑνϑυα. εἶχον δὲ τὰ 
͵ 5.1 Πλῆ, ὉΣ ΕῚ ᾽ 

δρεπόνα ον τ΄ ἀξόνων εἰς πλάγιον ὩπτΊεται-- 
] ε ᾿ -“ ͵ Η “"Ὕ 

μϑιμα,ὶὺ τι συ τοῖς δίφροις εἰς γώζ βλέποντα, 
« ͵ .“ » ͵ ε,. ΤῊΝ “Ὁ Β ὡς δρρυκόγηην ὕτῳ εὐτύχοιεν. ἡ ἢ γνώμη ἡγ,ως 
; λ ’ ε ᾽ “ 

εἰς ὰὲ ταξς ΤΟ ξλλζώων ἐλώντων ὶ ὅζακ9- ΟΝ 
Ἂν “ « 

γτῶων. δ μΔύ τοι Κύώρος εἶπεν, ὅτε καλέσαις 

παρεέκελδετο τοῖς Ἑλλήσι Τ κραυγζὼ ῃ βαρ- 
͵ » ͵ Ω ͵ “ 53. δ᾽ “ὦ 

(ἄγων αὐαογέαν, ἐψούοϑη ττο.ε γὸ κραθγὴ, 
Ε] τω δ δ θῶ ἃ ἈΠ Ὲ ᾿ ἄν ᾿ ὀιλα σιγὴ ἢ ὡς οἱ οἷςον. χ᾽ ἡσυχη ἐν ἴσω καὶ βρα- ὡς αἰεὶ 

δέως Ὡροξηες ὃ ον σότῳ Κύρος παρελαύνων Ἦ 
ϑυξι λ ͵ “ε 5, 3) } 

αὐτὸς στοῦ {Π|γ.65τ| ὦ ἐρμιζευ δὰ ὀλγοις ισινἢ ᾿ 
Ψ “εν 39.) Ε) 

πέβαρσι, Κλεαρῤχῳ ἐξα, ἀγήν ὃ οράτάυ- 
! ΔΩ - ΕΣ 

μα χὶ μέσον Ὁ ἴ' πολεμίων, ,τι ἐκᾷ βασιλάξ 
97) δῶν »» “ δε. ῇ 

εἴηικαν Ἢ τ' γεφημικω δι, τπλωθ ἡμῶν πεποίη- 
« εἷ ΒΔ. ᾿ ͵ Ἂ ͵ ͵7 ΟΝ Ὑἵν. 

τα ὁρῶν ὃ ο Κλεαάρχος Ὁ μέσον ς]φος,κ" ακά- 
͵] 2 2 --ς ρ» Ε 

ων Κυρν ἐζω θ}α. τῷ ἑλλζωυικῷ ἀὐωνυμς βα-. 
͵ ᾿ Ὰ »“" ε Ν 

σιλέα᾿ (σύτῳ γὼ πληϑᾳ «ἰξ τὴν βασιλάς, ὡς- 

1 μέσον ὃ ὁ ΚΕ ν»Κ κὦ “εὐωνύ “Ἐξ " 
ἽΝ ΟΣ Ἴ εὐδόες, ὡἢν) 
Ὅλ ομιθς ὁ Κλέαρηθος πκ ἡλελεν διποασσοι 

᾽ 7 τὸ: “εκ ν 

ποῦ ποῖα μῷ Ὁ δ ὸν χέρας, φο(εμϑυος μὴ 

κυκλιωϑθεί εκ ικ«τέρωϑεν. δ ὃ κύρῳ ἀπεκχρίναῖο, 
« ΡΣ 7 « Εἰ 2, ᾿...6 “ δ ἢ 

ΟΤί αὐτὸ μεδλοι,οπτως κα λ 4Εχο!.) ο» τότ 
ΖῸΒ ἸΔὴ 6 ὴ ἢ ΟΠῸΝΦἤΤἑ 

αἰ χαηρῷ βαρθαρικονφράτευμα ομμα- 

ῥιυδυῖῖν ͵ ᾽». ΟἹ) 

αἰῶ αϑύον, συνετοΠεΐο εἰκ Ἢ ετι] «Ὡροςιογϊων. 
 ς ͵ » ͵ » (ἰνἴογωο 
Χο Κύρος παρελαύγων ἔππλυυ (σὸς αὐῷῷ ᾧτε 

4) -" Τ ς Ἵ 7) ἜΝ 

᾿φρατϑο μϑι!, κουτε)εῶτο Ἰ ἐκουτερθο αὐπο εν» 
“ ! ᾽ ͵ ͵ ͵ 

πύς τε πολεμίες Ἔ΄ποθλεέπων, Τός 1ε φιλίξί. 
Ὄ ΤΙΘ ΤΟΝ ΔΜ ΟΜ Ἢ κε: - 3 εὖ ἋΣ 

ἰδὼν ὃ. αὐτο ἰπὸ 5 ἑλληνυκῷ ζενοφαῖν ἀϑηναγος;, 
«ε , -“ », » 

ὑπελφσοαις ὡς συναντῆσαι "ρέϊο εἶτ παρα 
« 3) ἐ τ ͵ τ "ὕ 

λοι ὁ δ᾽ χιςήσας εἶπε,  λέγφν ἐκέλευεπά-ν 
. ἘΠ" κ ᾿ ν .»“" εἵ 

σιν, οτ| τὰ ἱερα, ἡ τοῦ σφαγια κόλλα, εἴη ὗταϑ 
, ͵ » λ δου γ] ͵ 

λέγων, ϑορύξε ἤκϑσε δος ὅ τάζεων ἰοντος, ὁ η- 
τ αν ἘΠ - Δ. τ 

Ἐρέϊο τίς δορυζος ὁ 5, Ξενοφώδν εἴπεν,ψστι Ὁ σύν: 
͵ [{ ͵ 2) ε' ͵ 

ϑνμα παρέργε,) δδύτερον "δ. ἢ ὃς ἐθοιύμα- 
ἔ ; ἤν ἢ “ ΩΝ ͵ 
σε, τίς παρα [γι 4, ἡ Ἡρέῖο ὅτι [ὁ Ἔ εἰ, Ὁ σετώ- 

ἐλ 9 ΄ «“ λ τγ ΣΝ 
μα. ο δὲ ἀπεκρίνατο, οτι Ζ δ(ς σωτήρ "ἢ γἱκη. 

Ογτονί ετί, αυΐς οαπὶ ργο {ΠΠπε. Ὁ αργο- 

ε 

ο δὲ 



ΤΕ  ῬΈΤΜΝ 26Σς 
ἘΝ ον» ἀχούσω δλλὼ δέχομαι [τε, ΚΕ Α Οὐιοά νδὶ Ογειῖς αὐ ά δε : Ἀροϊρίοτοῆς- 
φη,ὶ πϑ το έςω. (τα δὲ εἰπών, εἰς τίω ἑαυ 

χώξοιν ἀπήλαυνε κὶ σζκέτι ζζᾳ ἢ τέῆαρα ςα- 

δια ΐ ὠπάχετίω τῶ φάλαγίε ἀπ δλλήλων; 

ἢνίκα ὀπαμανιζῶν πεοὶΐ ἕλληνες,ὼ Ἰρηρνῷ αὐτίοι 

ἰέναι Οῖς πολεμίοις. ὡς ἢ πορευομϑύων δξεκύ. 

μαμνέτι" φώλατζος, Ὁ ἐχαλφπόμδρυον ἤρξαϊο 
δρόμω θεῖν, ὼ ἅμα ἐφθεγξαντοπόμτες, οἷον 

«- “ ογυαλίῳ ἐλελίζρισι,ὼ πϑλύτες ὃ ἔϑτον. 

λέονισι δετινες,ὡς Ὁ ἀασίσι ρὸς τὰ δὺραϊα 

ἐδουπηφ φυΐζον ποι δύ ες τοῖς ἵστωοις. Ὡρὶν ἢ τὸ 

ζῴνκα ἐξ κγφαϑαι οὐκ κλιίνοισιν οἱ βαυρξαροί 

[τος ἵπωοις Ἐὴ φάχοεσιυὺ οὐζοδ δὴ ἐδίω- 
χον μδὰ Κ,, χρῴτος οἱ ἕλλζωες, ἐξοων 5 δλλῃ- 

λοις. μὴ δεῖν δρόμῳ , δλλ οὖ ταξά ἕπεαϑαι:- 

“χὰ δ᾽οῥαμαζᾳ ἐφέρετο τοὶ υϑὺ δὲ αὐτὸμ Ὁ πο- 

λεμίων, το ὃ ὼ δὲ αὐτ να ἐλλήνων,κενὰ, ἡνιό-: 
Ὁ  ΣΡΉΝΙ ψ ΤΕ Στὴ τὴν 

χων οἱ δ,επει Ὡροΐϑοιεν, Ἵ ἵξανζο ἐς; δ) ὃς τις χ 

κα Πηφϑη, ὦ. τὸρ οὖ ἡπωοδρομω, οἰ πλαγείς. 

σι ἐν αϑὺ τοι δὲ ἥ τον παθόν ἐφαΐ,, ὅδὲ ϑὴ- 

2995 ἢ ἑλλήνων «ἡ )αύτη τῇ μάχη ἔπαϑεν " 

“δεῖς δὲν, πλὴν ὄχι ῷ εὐωνύμῳ ζξευϑῆγαι πὶς 

ἐλέγετο Κύρος ὅ,δραΐν τὸς ἕλληγας γικῶν]ας Ὁ 

καθ᾿ αὐτὸς ὼ διωχοίϊας, ἡδόμϑυος ᾿ Ὡροεσκυ- 

γόμϑυος ἤδη ὡς βασιλόϊς ὑπο ἀμῷ αὐτο. δ᾽ 

ὡς ὄξνηϑη διωκάν, ὀηλὰ συν; ασήφοι μδίην ἔχων 

Δ σειὼ ἑαυτῷ ἑξακοσίων ἱπαέον τάξιν, ἔπτε- 
« ἢ Ν πα ᾿ ς 

μδιττὸ δ, τί ποιήσά βασιλάς. καὶ γὺ ἠδ αὐ", τί 
Γὰ Ε] [4 Ἂ ͵ “" Μέσον ἔγι 5 αἴσικῷ ςραϊεύμαιτος. ἢ πα ες 

᾽ «ὦ ͵ γι ν" Ν ς 

οἱ Θαρξαῤων ῤχοίϊες μεσόν ἐχοντες Ὁ αὖ 

το Β 

τάτὴ πάη, αἷτ, ατχαοίτα ἴλης οἤο. Οἷα Ιο- 
Ζυπατιι5. (πὶ αἀ ̓ οοιμπη (8 τοσορῖτ, τη ὃ 
δάςοποῇ νἱτγα ἐγία ἥπαταοτις Πάϊὰ Ρα- 
ἴλπρος ἀπὶθς 40 (ς ἱπυιίςοπι ἀΠΠπαδᾶϊ, ἡιιπα 
αἴκοὶ ρα ΠοπΠὶ σαπιιῃϊ, ὅζ [ἢ Βοίξες ἀάπιού- 
ίος ἱποϊρίπης ροῦροτο, Οὐππιηϊια Ρτορτο- 
ἀϊοηείθιις ἱρῇ5, ραγς δοϊοὶ χιϊαράδνη Ππιόξιις 
ἱπίξαυ ργοόγαογοῦ; χα το [ξἘῈ] ἃ τοῖσο ογαηζ, 
σαγίτι ἔθυγὶ σερογιης. δ πα] ναἰπογί., ἀπ πὶ 
σαγγοῦηῖ., σοποϊαπιαθαης; ἡπποπἠλάπιο- 
ἄτιπὶ Μαιτῖς ν]υ]ατίοη 5 ἤοτὶ ςσοπίποιογῆϊ, 
ΝΝοΠΏΜΠΠ αἰαῖ. εος οτίαπη {Οἰτὶς δά μαίας 
ΑἸΠΠις {ἔγδρί τη Ἐχοϊαδ, ]ιιο Ο4 15 ἴοΓΓΟ-- 
το. ᾿ΠΟυτογ ἢ ΡΥ Πα ἀπὰ Τητεα ἰδ ππὶτε- 
1ἰ νεηταπι οἤςε, αι θαγὶ σοπδεῆς Ο4ις Π- 
σίπητ. Τ πῆ νογο τοτίς νἱγίδιις αγαοὶ Ρετίο- 
4ιυοπάο ἱπουπηθιιητ, ὃζ φάο Δναῃεαἴτου αἱ- 
τοῦ. πὸ οαγίι ἐογγοητυ, (δ οταάϊπε πο 
Ροτταγθαῖο δ αιούοητγαν ποίξειη, (ατείις 
Ράττίπ) ρου ΠΟΙ απα Ἰρίογιιτη δοίειη ἀσοθᾶ- 
τ ρα ΤΠ ρου (ὐγξοος, ΔΓ σον ἀσα]. το 5 
αυΐα τοι ποη πα} ρεςπογαητ,α (το. 
Ὀδητ:ποπ Πα 1 τουγίτί, πσαςτη Εαποίτι οατ- 
τίου ποτὶ ἰο]ςξ, ασαγείδις αάταέξι ἔπεσε; 

“ αυΐθιις τα Π]}}1] ἀσοι1Πδ πια]ι ΡΓοάϊ- 
τιιπὴ ΟἹΕ; τουτί πος 016 πὰ Π| Αἰ τς αταςο- 
ταιτη Πᾶς τη ραρῃα ροΓροῖτις οἱ Ια! 4,6 χ - 
τ] .ΔΠῚ αιιοα αἰαζογε απο αα48 (ἀρσίτια 
Ὁ] Ποάτη5 ἔπΠΠ ἀἸσερατατ, (γι, Ζαππι 
Αἰαφοκβαραττο πὰ νἱέζοτγος σα ΠῈ σοῦπο- 

“τοῦ, ξοΙ 4οπηᾳ; ἰαπὶ Ποίξος ρεγίς χυΐ, νο ιρ-- 
ταῖο ΠῚ ΠΊΔ Ὁ ΠΔΠῚ σαρίεθας : Ἰάτηα; ΠΟΠΉΠΠΠ: 
ΘοΥΠ ΠῚ, 4] ἀριια ̓ ρίυπι εγάπὶ,, τα πα πὶ 
ΓΕρΟΠῚ εἰπῇ Δἀογαραητ, ΝΈπῃς ταπίοη δά 
Ρετίςαιοπάσπι ργορίογοα Πμτ οπασάτι!5, 
(ς ἃ {ἰρατας σοῃέεείο 10 ὁ ἐαιπτατ σίοθο, 

ΑΙ ἡγϑιῖο, νοι ζονϊες ὅτως ἀσφαλεςάτῳ Γ) τος ἀριτἀ {ε Παθεθαι, αυϊ τοχ ἔδέζατσες 
Ω π᾿ ϊέξ,.... ἃ » ὦ) « ": ΝΥ .ὡΚ [π- Φὴ "Ζο ἰογὺς αὐπ' ἐχουτερωλενή,"ὁ εἴτι παρα!- 

γλ αἱ γϑηζθιεν, ἡμίσῴ εν γρόιῳ αἰοϑοίνεοϑειι 
Ὦ ἡἤρεν ᾿ ΝΥ ΛΩΝ, , 2 

Ὅςρατάυ κα. καὶ βασιλόϊς δὴ ποτε μέσον ε-- 

χων ἑαυ φρατίαξ ̓ μίφος ἔξω ἐδμεΐο πῷ Κύ- 

69υ ἀ)ωνύμου κέφοιτος. ἐπεὶ δὲ σσεὶς αὐτῶ 
3 3 Ὁ 5 , 5,7.“ » τ. 

ἱ ἐμάχετο ον τῷ οναντίῳ,, σοτοὲ ζρις οὐ πετα- 
᾽ Ξ 3 ᾽ ͵ 

“μένοις ἐμσό9οϑει : ἐπέχαι μτό]εν ὡς εἰς κύ- 
᾽ ω ᾿ »; 

χλώσιν. ἔνθα δὴ Κι ύρος δείσοις, μιὴ ὁπιαϑεν 

“δμόνϑυος κα α κόψη Ὁ ἐλλίζευιχϑν, ἐλαύνᾳ ὦ)- 
͵ 

εἤτξιε, Πυάϊοία οδίουμπα αι, ΝΝογαΐ ἐπίπι, 
πηης πο απὶ Χογοίτις Ρογο αοίοπιο)- 
τίπογς, 1 οτίαπῃ σοτ Γι Ραγραγουιπὶ ρτς- 
ἔοξει Ποίμος ἀποοθδαηί,ντ ρί πηράϊα ποθ 
εΠδηι;ποα εχ ΠἸππάγοηῖ πος ραέϊο ς αι 
τα τ{ΠΠ πο ΙΟσο ἔπτιιγος,, ΠῚ οΧ γίγαας βάστο 
του πππππὶ Πα δογοης, ὃς δηἰπ] ἀπο γ(ΠῈ 1-- 
τί ἀπρ]0 οἰτίι5 αὐ ἜΧχογοιτα ραξαΐοηΐ, ἢ 
Οροζτογοῦ ἱπιρογαγι, κοχ δυτοπΊ, αι4η7- 
44Π1 ἰά τεπιροτὶς δοίοπὶ {πᾶπὶ πη ἀἸΔΠὶ 
οΒεϊποτεῖ, ταπΊοη ν]τγα Οὐτι]αΠ| ὁογηιὶ 

Ὁ ι ν πἰῖς » Δ "αἴ. πίοπὶ ΠΟ ΠΟ 1 ἰβί{ιΠὶ ἀοὶδ ρι1-- τος" ἡ ἐμξαλῶν σεοὼ τοῖς ἑξακοσίοις, για τος Ἐὶ ΟΓΑΙ Ομ δίς Ρ Ρ 
“θ9 βασιλέως πεταϊκέγες, ὦ εἰς φυγάὼ ἐἴς- 

“{εἼὡς ἑξακίοελίες" ᾿ Ὄσοκταναι λέγε!) α-: 
“2 ἀλ ν Ω : ! Ὁ ᾽ οἡ 

τὸς τὴ ἔα χφεὶ Αβίαγοσην τ’ ρηϑιία αὐδ΄. 

πατοῖ λογία, Ὡος ἰῃ ἐο5, 105 ἅτε (8 
οοἸ]]οσαῖος πΠαρεθαΐ: ᾿ηΠξέξεπέο (δ πιοιτ, 
ταπιηταπη Ποίξος οἰγοιπιάαζιτιις, [δὶ νοτο 
πιετηοης ΟΥτι9 5 Π6 ρο[ρβήιαΠ| ἃ τεύρο 

{πος ἰππφάἀότοι .ταάσαπιαρηθη σα άετγοι; ἁἀιϊοτίας ᾿ΓΓαΓ, ὃζ ἔλξϊα ΟμΠῚ 1 6 1ΠΠις ἱπιρτοίς 
ἴοης, νἱποίτοος, 4πὶ δῆτα τοσοπι σο]]οσατί οἴαῃξ. δαάξοηιῖς {Π4 δα Πτι1πὶ ν τ ΟἹ 0 1Π |- 

[9 

δαπη νοεῖς, (υ͵η δοὶρίς πἸδηι {πὰ Ατιδροτίοη, διοέυμι ρταςοόζαπι; ἱπιεγέςςῆς αἰοίτατ, 
Ζ 

Θεοὶ υὐὰ 
ΟΥ̓ΙΩ͂ 64 

Ἐς 
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Ῥοβεασιαπι!!τογσανοστοτς, (τί επῖαπὶ 

{Π| τος ἐαμίτος ρογίςιεηάι Πάἴο ἀἰΠπρᾶ-- 
τ 7 ΡΥ ΤΟΥ ΡΔΙΙΟΟΚ5 αὐπιοάμππι, αὶ τε αὶ 

Δρια!ρίαπηοΐαδησ, ἔογε 401 Πγοπία; ραγτῖοῖ- 

Ρ65 ἀϊσεβδᾶτιγ. Ηος φαππηαραά (ς Παθοτγετ, 

τεροιη οἵ σίοθο πο σοπίρίοἷτ; ὃς πιοχ, τα 
(ς ςοπτίποτο ποι ροτεγαῦ: ἡ ιά4εο, ἱπααίτ, 

ποπιίποπι τας; ἔλέξο ἰπ ̓ ρίππν πρετα,ρα- 

ὅλας οἱ ξοτγίτ, ἃζ ρεγιρίδι Ἰουσδηι ἔγατγοπι 
νυΐπογαῖ, φιοπηφάπιοάιιπι (ὐτείι85 πιςα!- 
οὔ πτεπιογίς ργοά  ἀἴτ,αΐ (6 ετίαπηναίπιις 

ΠΙ σαγαο σοπιπηοπιογαῖ. [λΠ} ἔγατγοπα 
Ονεις ἔοσίτ, φυϊίατη πηάρηα νἱ Παίταπι νἱ- 
Ῥεδης, (δ οοαΐατη εἰς φάσις, 16] ἀππὴ δὲ 
τοχ ὃς Ογτιις ἰπτεῖ (ς ἀϊπηίσαητ, ὃς αὶ νττ- 
4αοτατααηταιοῖ ΠΟΠλΪΠο5 ΟΧ ρατῖο Γο- 
δὶς ροτίογίης, τοῖς γοίοττ, φαϊ ἀραά τεσέ 

δ τέ πιονι. τας οτατ. ΟΥ̓ΤΊΙ5 δ ἰρίε ἰητεγέβέζας εἰς, ὃς 
(πρτα ἱρίμπι οέζο ἰοῆσα ξουτΠΙπιὶ {ἰρατο- 
το5 οἰ ἰασιογαηζ. Ατταραζας Δυζο πη, Πληἰ- 
{τεγνπας Ογτοίητοῦ (σερττίσετος Πα 611Π|- 
τις. Ροϊξοαατιατι Πτιπιΐ σςοἰ {ΠΠς γγιιπὶ 
νἱ ἀϊτ: αὉ οηπο ἐ ἢ] ίεης, δά ἰρίμηιί ἀθῖ6- 
οἰ ἔσστασ. τα; παπο, πως φαὶ ἀἸσαητ, ἴα -- 
{ατορὶβ ααποάδην ἔργα Ογτγί οφάδποτιι- 
συϊατιτη οἵ, Α1 τεαάπητ,εῦ Πυιέξο, σα Ἔπὶ 
δατοιπν ἤαθεθας, δοίπαςα τπδηι5 ἰρῖ ΠΟΪ 
δάτυα!ς ΙΝ πὶτογητοπὰ οτίαπι σεξαθατ, ὃς 
ΔΥΠΆ1]1Ας, ὃζ αἰΐα, ντ φαϊα5 ο Ρογίατιπι ρια- 

{πἀπεϊ Ππτλὰ ἀϊσηίτατο ν τὶς. Ετατ οπίπὶ ἀρὰ 
Ογτγιηι ἱπ Ποποσς τὰ ΟὉ ΡΟ ΠΘιΟ] ξείαη, 
τσ Πάοηη. Ηο Ογτὶ ἔτ οχίτας, αὶ νἱγἰπ- 
τοῦ Ρεγίῃς, ςοηίοπτιίςητϊς οὐημηϊ πιά ϊοίο, 
αὶ νῇ εἰμ5 οοἰπρτιάϊης πη ῆξησ, ρος Ογ- 
ταπα {Ππ|πὰ ρυσιιπν πηαχίπγα γερία ξαϊτ ]η- 
ἄοἱ]ς, ἂς ἱπιρεγῖο ἀρ Πηπηι5. Ρείπιο, χυῖ 
Ραογδάδμις εἤξεας νη οἵ! ἔγασγα, σοτογια; 
Ῥαοτῖσ ἐπ ἰτοσθεαγ, οπηη τη ἰπ οτηΠῖθτι5 

νἱΐας οἵα οὔϊς ργα ἘαπτΠΠΠγ15.Ν πη (απηππα 
αἰρηίΐτατς ομλϊπασπι αριά Βετίας ΠΡ εγί τθ- 
οἷδ δά ρογίδηι οἀιισδητησιν δὶ πιασηδπι σὄ- 
τ ποητᾷ αἰ πλαάπογτογο σοῖς ο[Ἐ φαϊά- 
αι {π]στιγρενο] αὐάϊτο, νοἸ ν]άογς, Οαίη- 
ετίδηι ἐρεξξας ριιοσὶ τσ οο5, φαϊ ατορσθοῦς 
πδπτιτ, ἄεςς 115 αἰπἀἸπτρτατη αἰΐοσ, αὶ 'σηος- 
τηίηϊα ποῖδηταγ. το τ, νῖ ἸΠΟΧ  ρεϊπιᾷ 
Ραοτίτία ράγθη ϊ δὲ ἱπιρογαηά!]ςρα5 αἰ(οᾶτ. 

᾿ς εὶς Ο τις ρείπηαπῃ πιαχίπηα νι οἵξ εἴς 
5] αἰδιιο. ἸΏτοῦ αι 165 "40 01115, ἃς (ΘΙ θι5 οτίατη ο- 
ἐν Ρα ἀϊομιίου, ἀααμλ ΠΠ1, αἱ ἔοττιιπα Ιοῆρα 
τρρίτα ἐξέ, ΠῚ ΡΑτὶ οθ Ως. Πλοίης τοὶ ςαυςτις Πππάϊο- 
δαλῦθε ΠΗ τηγας, οτος ντί Πλτη ορτίπις νἱίας οἢ.. 
“μενα. ἘΧΙΓΕΙπηα τι οὐ [ἢ ρογτ πΘ πεῖ. αὐ γηλα 

{πιά 5, (στττῖς ας Ἰα οι} 15 πχϊττεη 415, αάπιο- 
ἄτπηι ἐς 15, 8ὃζ ἴῃ οχογοιγατιηῖδι το] εγᾶ- 

τἰΠ΄πλιις. Γρίο ἴῃ δἀα!οίςοπτία ἤοτε,ν πᾶ αὶ 

Ογ τ ἐπ: 

αινεον 

ἐγγφίς 

Φονηπιε: 

φιουαιὶο ἐς 
Ογτὶ ἡπάο 
ἰε, πονὶ 
διε, τεδι 
ΓΟΙΟΥΣ 

ἐεμῖα. 

τηλχίπιο ἀοΠ ἀογῖο τομοσατας, ὃς ἱπρυσηᾶάο Δἀπιοτίως ΒοΙ μας ροτίοα! πι}1α ἀςξιρίοθατν, ( ὶ 

Ξ ΧΡ τ 8... } 

Δὼώς ἡ ἡ Φοπὴ ἐϊένεϊο, δια ασείρον) ὃ οἱ κύρξ ἐξα: 
͵ » σῷ ͵ ε ͵ Ζ λ ͵ » 

χϑσιοι, εἰς Ὁ διωκήν ὁρμιήσοινϊες" ΄πλην πάνυ σ- 

λίϊοιμφ᾽ αὖτ’ καϊελείφϑηξ, «εδὸν οἱ ὁμοϊά- 
͵ λ ͵ «ἡ νὴ .Ψ. 

πεζοικόλενϑμοι. συν έτοις ὃ ὠν,καϑορᾷ βασι- 
͵ ν ἈΝ 3 φόῳ “, ᾽ ᾽ 2 

λεα ἡ) Ὁ αμῷ ὄχ ϑνον φΊΦος" εὐδὸς Οζα ἡνέ-: 

Ἴο δλλ. εἰπτων᾽ ὁραὶ Το αὐδρα, ἡ Ἰέ]ο ἐπ᾿ αὐτ', 
Ν ͵ Γ “ 

ἡ πται 4 χτ' ζω φερνον, ἃ “βωσκά ΤΣ δ θωραχος, 
« δ) ͵ «;» ἀπ᾿ » “ 

ὡς Φησικχτήσια!ς ὁ ἰαϑος, ἰδαζ «αὐτὸς δζαῦ- 

μὰ φησι. πταγογῆα, δὴ αὖτ ἀκοντίζᾳ τίς παλῷ 

ὑποτ: οφθϑα μὸν βιαιως" ὼ οὐζῳδ κωχόμδιοι 

Β ὁ βασιλόϊς καὶ Κύρφς, καὶ οἱ ἀμφ᾽ ἀὐζυς ὑὴ ἐ- 

κατερῶ, ὁπύσοι υϑὺ ζ' ἀμφὶ βασιλέα ἀπεθω- 
»» τ " 

νον, Καὶ τησίας λέγ (παρ ἐχείγῳ ἢν) Κύρος ὌΝ 
3. ον ς ΑΝ ἘΜ ΝΣ νι ΩΝ λυ». 

αὐτὸς Ις ἀπεοινε, ὦ οκτῶ οἱ ἀριφοι Ἧ" ταῦρι αὐτ' 

ἐκφν)ο ἐπ᾿ αὐ. Α βίαπατης 5), πιςύταίος αὔ-: 
ὮΝ] λ ζον 

τωτ σκηηβόγωνθεράπων, λέγεται, ὅπ, εἰδᾷ 
“ ἤ, “ ᾽ τ΄ 

πετηωχϑ,α, κῶρον, κααπηδήσαις Ὄπ ϑ ἵπαου, 
[ω͵ » ἕὰ 4: ὦ λ ᾿ ͵ 

“ὐθεστεσᾷν αὐ οὐ οἱ νϑὺ φασι βασιλέα κί εὖ 
νῸ ἢ ἐκ προ σήν" ἘΝ ΑΣ .: 

σοι! τίνα, ὄχισφάξαι αὐτ΄ Κυρῳ" οἱ δ,εαυτονε-. 
Ψ- ᾽ “ Ν᾿ 

πισφάξαι, ασασοίψϑιον Τ' ἀκινάκην. εἶχε γὸ 
δ «7 " 

ΓΟ γχευσονοὺ φρεπῆον 3 ἐφορά,ὺ ψώλια, χὰ δὰ- 
« π’.9, ΓΡῚ "ΝΣ δ ς ἴ 

Δα ὼς τἰῃ οἱ ἀξίφοι ἢ πῇ σῶν. ἐπετίμα ο γὸ ὑπὸ 

Κύρε δὲ εὐγοιαγήε ὦ πιςύτηϊα. Κύρος ἡ ὃν ὅ- 
2 Ἷ 35. Ωρ τὶ "»“ὔ» ᾿ 

πως ἐτ᾽εύτησεν,αὐήρ ὧν τὗξ σων, Ὁ ὦ κυρον τ’ 
“ ͵ . »ὕ 

οχαλον “πυουϑύων, βασιλικωτατὺς 1ε ἡ ῬΘ- 

χὰ ἀξιωταϊος, ὡς παρὰ πα ων ὁμολογήται ζὴ 
᾽ ! »" ν. 

Κύρε δυκενων οἷ, πείρα “λυέαχ. ποοῦτον μϑὼ 
᾿ ὯΝ φ' ε ) -““, Ξ 

παῖς τι ὧν, ὅτε ἐπαιδευέϊο αὶ σὺν ἃ ἀδῇι- 
-Ὕ,- »Ἥ » ͵ 

φω,ὼ ζῖς ὀῆνοις “παισὶ, παγων πανα κρ ουτίςος 
. γι ᾽ ἐὐτ' . 

εὐνομίζέϊιο. πα ῆες γὸ οἱ ὅ' ἀρίςτων αὖ σῶν παι 
4) δ. ἵ Ε 

Τ δὲς οὖ Σ βασιλέως ϑύραις “παιδαζονται «ενῦτο 
», Ε) 

πολλὺν αϑὲ σωφροσύνζων χα] μκοίϑοι αὐ τίς, αῇ- 
Φ 4: » ἈΝ “5 Ὁ.» ᾽ “ » 

«ρὸν δ᾽ δὲν ὅτε ἀκϑστι ὅ“τ' ἰδῴ 661.ϑεων) δ 
« ὑπ ι λ 

οἱ πα! δὲς νὰ πύς τι κου ϑύες κι ασὸ βασιλέως, 
Ἀν 7 ) Ν 2 ) »" .«“ἷ ; ἀδοὺ 

") ἀκ ϑϑσι, Χ) διδς ἀτιμαζουϑι ὥςιως τ ογὺυς 
“ 2 ᾽ δ τὴ 2 

πα; δὲς ὄντες μια)ϑοίνεσιν Οχάν τε Φόχει 
Ε ᾽ ! Χ ων ᾿ 

ἘΦ ἔγϑα Κ ύρος Ἵ ἀ μαϑέςατος μδῷ πος ϑτον α 
« 2 σῇ -“ ͵ ἤ 

ἡλίκων ἐδῦκᾳ ἐπ), ζοῖς τε ρεσξυπερφιφ 
« «ΤῊΣ τς τ ις . Λ 4 ἘΣ 

Τὰν ἑαυ αἰ ποδεεςερων κ(ϑιλλὸν πεεί)εαθαρ, ἡνκινδ 
», ἘΝῚ ͵ ᾿ ΧΣ . “ἡ ἐδύχᾷ Γ 

ἐπάτα ὃ φιλιπαυτατος, ἡ Οις ἵστῶοις Ὅρισα πὸ ἢ 
“ 2 3 ὃς ᾿Ὶ Η ἡ Ν᾽ 

Ἐλέλοϑοα). ἔκρινον δὴ, αἰντὸν χαὶ ΤῊ εἰς τὸν πα- 

λέβίον ἔργών ὦ τοξικῆς πε χαὶ ἀχοντίσεως » Φι- 
: 5 ᾿ ͵ » νν 

λομαῦεςατον ἐὴ χα) μελετηρϑτατον. ἐπτει δ 

τληλικία ἔωρεπε, χαὶ Φιλθιϑηρότατος ζω, ὦ 

πσοὸς τὰ ϑήδια υϑὺ ποι φιδοκχινδηουωτατοφε. 

μ 

θ Φ, 



“ 

ὑπδά- πγοϑέαζ, ἐφοίξξντο αὐτὸν. χαὶ γὸ ἐργώ Ἷ ἐπε- 

! 
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Ἢ ᾿ 5. . Η ᾿ 3 

ὁ φάκτον ποτὲ ἐχιφερο δμέω ἐκ ἐδ εσεν,θννὼ Ἀ Ἐτίατη ντίμπι αἰ! Δ Π 40 ἰγεπιδτογ ΠΟΠ ΟΧ Ουγήμυν 
τἰπλυιῖτ, (ρα ουτ δὸ οὔστοῖϊις, ἃς αιαα ς αὖ ΤᾺ μμο »"λ τς ι ν 

συμπεσὼν καιεασοία)η Ἔιπτὸ 5 ἵπταου" ἃ τὰ μϑὺ 
" ᾽ "" "1 

ἔπαϑεν,ὡν ἡ Ως ὠτάλὰς φανεραὶ εἰχε τέλος 

κὰκ τεκτθμέυὺ Τ’ τρώΐτον ιϑύ τοὶ βοηϑησαιγϊα 
πολλὺς μακαριςὸν ἘΠ) ἐποίησέν. ἐπεὶ Ἀ κατε- 

πέμφϑη ὑπὸ Ὁ παδθςσαϑαπης λυδίας ἀε,χαὶ 

Φρυγίας Φ μείωλης, κατοπαδοχίας, ραΐη- 

“995 ὠπόύτων ἀπεδεί ϑη, οἷς καϑήκή εἰς και- 

ςωλᾷ πεδῖον αθροίζεαχ Ὡρώτον μδὺ ἐπεὸ4- 
᾿ ͵ “. “} ͵7 

ψ αὐ, Τί «-ξὶ πλείςου ποιοῖτο, Εἰ τ ασει- 

σαϊ)ο; ὁ εἴτῳ συνθάτο, ὃ εἴτω ὑποοοί οι, μηδὲν Β 
ν ΟΝ , πε ζονν. ἰδ ΝΥΝ 

ψωδεαζοὺ γὸ ὃν δχίςευον νδὺ αὐ τι αἱ πολάς 

ἔχίξεπομδναι ,ἔχίςευον σ᾽, οἱ αὐδρες" ἡ εἴτις 

πολέμιος ἐλμέῖο, απάσει υϑμε Κύρου ἔχίςευε 

μηδὲν αὐ ΓΝ ἀὲ ασονδεὼς παβᾷν. τοι ρῶν 

ἐπεὶ Τιοσαφέρνᾳ ἐπολέμησε, πεῖστ αἱ πολις 
ε»ν ε 3. ᾿ 
ἐκϑσαι Κύρον εἵλοιο αὐτὶ Τιοσαφέρνες, πλὴν 

μ᾿ κν "ἢ ἘΚ » γ, λ ΜΠ η 

μμιιληήσίων. ὅτοι ἢ 07 σόκήγελε τς Φϑυλ,ϑνίας 

΄ ᾽ ᾿ ΠΣ ᾽ Ὶ 

δείκνυε ἡ ἔλευ,δτι σύν αὖ ποῖε «ατοοότο, ἐπεὶ 

ἅπαξ αὐζις φίλος ἐδρετο, δ᾽ εἰ ἔτι νδὺ μείας( 

«Ἑυοιδιο, ἔτι χαὶ καιχιον πορίξφαν. φανερὸς 
δῆς ἑωῶ, ἃ εἴτις ἐἰγαϑὸν ἢ καιχὸν ποιήσ4εν αὐντ',ν!- 
κἄν πφάρωμϑιυος" χαὶ 4 χίω δὲ Τίνες αὐτο ἐϊε- 

Φερον, ὡς ἀὔχοιτο ζσϑτον χθόνον ζην »ἕς τενι- 

᾿ς χῴη ἢ πῷς 4 χαὶ τὸς κακὼς ποιδνίᾷς ἀλεζο- 
ν᾽ ᾿ς, λέ ὦ ἘῸΝ 3 λ 

εὐ βδρος.  γὸ δίζυ πλήςοι δὴ αὐτὸΩ ἐνίγε αὐδρὶ 

μεφ ἡμδυ ἐπεθύμησαν ἡ χεημαῖα, ὼ πὸ- 
Ν ἣν Ὁ , ͵ ᾽ 3 

λάς, ἡ τὰ ἑαυτὴν σωμαΐα αὐξϑέοϑαι. οὐ νϑρ 

δὴ σεσὲ τῦτ᾽ αὖτις εἴποι, ὡς τὸς καικϑυργϑίς 

Θααο, οοορίςοα νυ] ποτα, ότι π 1 θὸ οἰ- 
Οδιτίοος5 σου ποβᾶτγιγ, αυππὶ ας πὶ αἀ οχ- 
τγθηλαπη ἔοτᾶ ὁςοἰ ἀογοτι Ουΐῃ ἃς {ΠΠπ|π᾿, ααὶΐ 
[1Π| ΕἸ ΡΓΙΠΊ115 ΟΡ τα] 1: 115 μα ποτίθιις οὐς 
Ἀλατ, ντ Ὁ ὁπηηῖδιι5 βοττιιπᾶζιις ργα ἀϊςα- 
τοις, Ροιξοαηιιᾷ ἃ ραῖτο ἴῃ Τγαϊΐϊαια, ΡΠ τγ- 
σίαπι πάρ ηδηι, (ἀρραάοοςίδη) οἰ (λτγα-- 
Ρα τίτι]ο πα! Πιι5, ὃς δουιιη} ΟΠ Ὠ ΗΠ, ἥπος 
ΟΧ οβίοιο πεορῖϊο ο[ ἰπ (ὐδίτο!ἱ σἀτηριιπὶ 
οὐπαομίγο,ρίςῖου ἀοΠσηλτις ξαϊτ: ρει πα πὶ 
ἀςοϊαγαυίς, ΠῚ ΠΙΠ1] ἀπειχαίιις οἵ, ΠΖαδπ 
πα ἔΆΠεγοῖ, ἢ 5 εἤξείοεις, Παοοιπ νοὶ 
ἔσαάιις ἐπ {Π| τ, γε] οοτ ραέξις, νε] αἰϊχυϊά 
ΡΟΙ οίτις, Ὁ πδρίόρτοι ὃς οἰαίτατος, αι: ο- 
τ τ ρήπ5 σιγὰ ογοάϊτα;, αἄοιι παδοθαπε 
εἰνίιουτ δὲ Ποπγΐπος ἱρη. Οοα ἢ αι ἰπἰπιὶ- 
οἰτίας Θτίαπα οτιπη ἰρίο Ἐχθεσπογαης, ροίτοα- 
44π| ραξξα σοηπεητα εἤξησ, 1] Πὶ πλο- 
ταοθαπτ, ἢο 416 ργατοῦ Ιασος οσιιεητομΐς 
ἀοοίάοτοτ, Οὐατε ρο[ξοαπιιατα δα ]πὴ δά-- 
πουίτις ΤἸΠΑρἤογποπὶ τποαΠῖςι,, νγθες ο- 
ΤΊΠΟ5,ΘΧΙΙΓ (Ο]Ο5 ΜΙ ΘΠος, ν]ττο ΤΊ Πρ Που- 
ΠῚ Ογγαπι ργατιθγιιης ΝΑπι 1Π1 πηοταςᾶς 
οαπ, Ζαοα οΧίαΠΠ σαιηαπι πορ]σοῖε πο ]- 
Ιετ. Ετεηΐπη τπὶ τεαθίς ἀσοϊαγαθας, ταπὶ 
γψοτθὶς., ΠΙΠΊΖΈΔΙη ἰς σαι η} {Π|4τ ἀςείοι- 
ται, ροίΓοααιιδηι (6 Π16] ἐς ἰπ Δ Πλ οἰ τα: 

τε σερηΐοῦ; ποῖ ρδιιοίογοβ απ! ἄς πη ούδηζ, 
40 ἔοττιιηᾶ Πιασὶς άπ ΕΓ ΡΙΟΠΊοΓΟ τα. 
Ῥεατεγοαραίαδτῃ ρυςίεἰογεδας, ἀηπ6ς ἢτπι- 
«ἰοίς, νι εἰ5 {προγίου επαάσγεσ, αυϊσιπιη; 
ἰρίμπι νεὶ] φἀξεοιΠεης δοπεβοῖο, νο] ἱπίπ- 
τί. ΝΟΠΠΜΠ}]: δτίδιμι ν οτῖι εἰτις ργοια]ουαης, 
Ορταγο (ο, νετατη απ νἱπογοῖ, ἄοηςς ὃζ Βεπὸ 
ἀφίς ρεοπιογίτος θεμθῆς5,8ς Βοίξος ν]ο 

χαὶ ἀδίχοις εἴα, καταγελαν» δλλ ἀφάδεςαζαλεοηάο νἱποξτζοι. Οὐ παπιοῦτοπινηὶ 1} ἘΧ 

᾿ πϑύτων ἐτίμκθοῥότο. πολλάχις σ᾽, ὦ ἰδεῖν πα: 

εἰ (ας ςηξουδύας ὁδους, χαὶ ποδῶν χαὶ χραΐν 
χαὶ ὀφϑωλμδμ" φερουνδρους αὐ, ϑοῴποις. ὡς- 

τεοῦ τῇ τῷ Κύρφυ Ἔρχῆ ἐλμετο, χαὶ ἕλλη- 

γιχαὶ βαυρξωρῳ μηδὲν ἀδεχοιοῦτι αδεαίς πο- 

ράύεοϑαι τ ὅποι τίς ἡϑελέν, ἔχοντι δ, τί ἴσ29- 

χωροίη. τὰς νϑρτοι γε ἀγαϑους εἰς πόλεμον ὡ- 
μολογητο Δἰ οι, Φερόντως τιμᾶν. καὶ πσοφ- 

τῶν (δὲ ἑωὼ αὐτωΐ πόλεμος προς πεισίδευς χαὶ 
μυσοις. ςρατἀυόνϑμος δξίυ χαὶ αὐτὸς εἰς α- Ἑ 
ᾷς (Σ χώρας » οι ἕω ἐθελονζᾷς κυνδὺ- 

γάζεν » τύτῳς καὶ Ῥόχονζς ἐποῖρι ἧς καιτε- 

ςρέφετο χώρας : καὶ ἄλλοις δωρφις ἐτίμα: 

{Ὡς ΡΙΠάΑς ἃς Μγίος σεῆπε, Ααἀιιογίας Παϑγεσὶ 

οὐηΐδιις ποτα πχοιηογία που! η1. φυᾶ- 
Ῥἰαγίπηὶ δέ ἐουτα ας, δζνγθ 65, δζοογροτγ πᾶ 

Ουνέ; 
{κάονίϑηῷ 
οὐ[ενμαν- 
εἰς τε φίδι 

οτεάογο οαρί εθαῃς ΝΕ 4; τα θη ΠΟ Θ.[ Δ: σγνη ἐῷ 

ἀϊοὶ ροτείξ, ψιοά ἱπιργοδὶϑ5 δ] ζει! ογατίς 11- ΠΡ 

1ιάοτο ΠῚ ρεγπλϊίοσίε: (δ ἴτὰ ἰῃ 605 ἈΠ ΠῚ ἰγηραά- 
γε 4- 

αὐἀποτίεραῖ, νυ ργογῆις ρή5 πο ραγοογοῖ, με ]έι. 
᾿ΑοίαροπαπΊογο {Γ[τ15 1 ν 115 εγαῖ ΠΟ ΟΓό, 

4ιοίάαπι ποπιίπε5,4 1 ροαὶ Ὀα5,.ΠπΔη 15, 

ΘΟ 5 πα τατὶ οἤθης. Ὁ το ἐπέξιιπη, ντῖη 15 

Ἰοοίς, ν᾽ Ογτιις ἱπιρείαγοι, ον ]5 ταπὶ ατς- 
οο, {απ ΡάγΡάγο ποπλίη Ια ἀοπεὶ, ἰσσιτσ 
Ἰἰσόγει το ἄσεγο, φιοοιπίαιο να] σε, ἃζ 
υϊάηυ!α ταπγάοπι ἔδοιπὶ ἰρί] ρείξατε οδ- 

τασάιτηι οἴδετ. ΜΙΠπταγὶ ψα!ἀεπὶ σεύτα νἱγτι- 
τε ργχ ἀϊτὸς οὐπ 1 σοπίεηξι Ἔχ ηλὶϊς πο- 

ποΉΡας οὐπαβδαῖ. Ρεσλαπι Ὀε] πὰ δάτιού- 

οπεβίπἰσερία οχρεαϊτίοη!, ΠΟ Πίδπι ἐρήπι. . 
ἰπτογογαῖ, ααοίοσιπιηις ἔροητα {πα (Αἰπταπι ἱπ αἰ οτίπγεη οομ σοῖο νἱάεθας, 605 ραΐ- 

ΠΠῚ 1} Ἄστο, Ζιο τα Θσοιραιιογατ, σιΠῈ ἱΠΠρΟΓΟ ργαβοίοβθας, ραγτίηη αἰ ἐς ργα Πλ5 ογηαδαΐ, 
2 
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Ὀγγήην 
μοι ργε- 

γιὲ ῥγο- 

βοβις ἐκ 

ἐμαῇε. 

εἰπππνὶ οπγηίτπι ἵῃ στ] ς εἤδητ; ἱσπααὶ νο- 

το, ρτο (ογεῖς Βογιπὶ ἀπσοτοητα Επίπταο- 
τὸ πιασηᾶ οτατ ΠΠοταμ σορία, αὶ φάτο ρα- 

τἰςαϊα νο!]επτ, πσαδὶ 4αῖ5 αηϊπηαἀπογία- 

ται [4 γχασα ἀγρίτγαγεταγ, Οοα {1 αΐ 

ταΠ ρίας ἀφάιηοποπτε ἀοσαπιηδτιτη,εος 

οΧΙΠ μλαΡαῖ οσηηῖθις πιο ά 5 Ἰϑοιπρί οτίογες 

τεαάξάος εἴϊςο, υιαπη 1) ἔογεησ, αὶ τατίοηῖ- 
διις ἰ α πἰς5 που ἔλοφγεητ. τα υππγ4- 

11 πγυΐτα {{Ὲς δ Ἰρίο αι! ἢ Ἐγὰ σαηταγ, 

τασα ΠΠπππὰ πα δε δατ ἐχογοίταπι, αὶ γεγο αἰ- 

οἱ σχογοῖζας πισγογογατ Νᾷ δε] ερίοηῦ ρτα- 
ἴογεϑ, δζ σοπιοτείαπι ργα ἔοι Ποἢ ρεσιηϊα: 
ται αὐ ̓ ρίμπηι παυίραβαητ: (ς πο οἵῥ 
ξπέξαοίιις εχ εἰπιαγεης, Ογτὶ ἱπηρογίο γος 
ἔϊε ραγοτθ, ψιᾶπι πχθηίξγαο ἰαογο ἀϊτατὶ. 

Οὐοά αμίς ἰρίο αἰϊχυ!α πιαμάαπες,ερτο- 
αἷς ἱπηρεγατα ἔθοί ες ; ἤαηο ἰρίδμι δηϊπιὶ 
ΡιΓουλτι ἀϊπειη πο]  Ζπάτη ρτοτηΐο σαγο- 
το ρατίοθαταγ. Ὁ πἀρτορτοῦῃ τοι οἰπηϊ- 
θιι5 παδαμῆς Ογγας δά πη γοϑὶῦσο ρτα- 
{παηεἰ Ππστιος ρεγ αἰ θθταγ. δὲ σαοπιίατα τὰ- 
τίοης γεπὰ ἔτ] αγοπν ταὶ βος δασοτονὶ- 
ἀοτοι, αττοσίοηδ, οαΐ σαηγ ἐπιροῦῖο ρος 
{δτ,οσπαπάο οησαργοιξει Ππέξα οΠογο πα 
ἔλοοτα: ταπταπηαθοίε, νι παῖς αἰ χυιά δά!-- 
τποτγοτ, οὐδ δἀ ἀεἴσατ ρίατα. Οποβοάτ,ντ 

ΜΠ σαπὶ νοΐϊπρτατο ἰαδοτος ρεγίογγθητ,ζῃ- 

ἄφητοῦ θοπαραΐαγοησ, ὃζ απα αιίίαᾳ; ροῆϊ- 
ἄστετ, οα Ογγαπι Παιιἀαιληααπι σ ]Άγοητ. 
ΝΝες οηί πη 115, αὶ ἀϊαίτες ες ργοβτεθδη- 
εὐτρϊ πα! άοτο ν!ἀορατατίς ΠΠοτιῖπὶ ντί ρα - 
ΟΠ ς σοπαθάτιγ, Ζυΐ οα5 οσσιίτατοης. ἃ- 
ταῖσος σοτῖς Ζυοίσαπιᾳ; Πδὲ αἀπηρετει,ῖ- 
δῖᾳ δεποιοῖοσ οἱ απ! πηδάϊπιοστογοτ,ς [π|- 
αἰςατοτίοηςος δ δδ5 τος (εσαπῃ τοὶ πη-- 

Ω - ͵ λ ᾿ ᾽ - 5 

ἄἀλοοῆε, πλ5 σοπῆςσὶ σπροτοξ ; οπηη ΠΠ11 πεν χαὶ γὼ αὐτὸ πῷτο, Ὁ αὐτὸς ἕνεκα φί- 
οδίςιητι οὈίξ ας ἀςπγεγογὶ “πο  Πητης 
(οἰεβραι. Ν πὶ οαἱρία ἐς σαιΠ7Δ,ο Ὁ φιαπιἢ- 

τοις δι ΧΙ πηαθαῖ ἀπ οἷς ορις οἵδ, πἰπυϊγα πὶ 
νῇ σογεπάλειπι γέσιπι δάϊπτοτος πατεῖ; 
οτίδηλἱρίς σοηαθατιιγ ἀπλὶςὶς ορθύαηυ (πλ πὶ 
ἐστοσίαιη ργοθατε, Πα] 4 τατη ἀςπγἤη- 
σαΐοβ συροῖα ροτίοπείοεγοι ἡ πὰς Ἰρίε ρ]α- 
τἰπιῖὶς ἀοηῃῖς σαπλα] Αθατατγ πγτας οὐ σαῖς 
(Δ. Θγιπὶ θα ρου Π]Πγινηι ἀπ οἰ5, Ομ ἀ6- 
ταῖο σα π{{5 ᾿ησ ΘΟ; ὃζ 4ὸ ατιΘ πᾳ; πιᾶ-- 
Χίπις νἀογοτοσοτγο, ἰαγσίοθαταγ. Ῥγατοτοα 
ἧς [5,4 σοιηγα; δὰ ΟΠ αγι πὶ σογροςίς ἰρῇ 
ὉΛΙΓτογοητιτ, νο] δά νίππι 6}, νεὶ] δα εἶε- 
᾿Θαητίαπι νο[Ἐἰτις, ἀΐσετο (ΟΠ τ φοσορί πιο 

ον ἵἴνοη ρος (ι φοτρεις ομγμΐθιις ἰς ογπατί, 
εν, δά ρυαοίατο ογπαῖοβ ἀπλῖσοβ (ΠΑ ΧΙ ΠῚ ΠῚ 
εἰ τους ΠΟΙΆ Π 5 ΟΥΠαπηθηταπι ἄποογο, Εςπιάσηὶς 
Μϑητο: ααϊάσαη ΒΕ ΠΟ ΠΟΙ 5 αιιοά ἀΠγῖςσος νἱποογεῖ, 
εἰϊ σωριάτς ἡ ξγλςς - ΕΠ ΩΣ ᾿ 
αι, ἀυϊίοηρο ροτοτίογ οἱοε, 181] παϊγαπι οτᾶι; 

Β λογαροὶ οὖ ̓“χρημαίτων ἕνεκα τος ἐκήνον ἔ- . 

᾿πλουσπέσιν ἐφαίνετο, δλλὰ πάρώμδρμος γρῆ-. : 

δ ΘΑ δ ἐν ν , 
Ἑ σμον,ἡ πῦξὰ πότων λεγήν αὑτὸν ἐεφασαν, “τι 

Ἐ ΡΣ ΤΟΥΒῚ 

Ωυδτοοδάτ, νε νίτὶ ἔοττοβ ἰοησς ἔοτταπα- ὥςτε φαίνεα ζ τὸς ῥδὺ ἀγαϑους δ δαιμιώνεξα - Ὁ 

τοις, τὸς ὃ καχϑιξ, δούλους σϑτων αζιοΐεϑαι ἀξ, 

ἐῃ) ιγαροιῶ πολλὴ ζω ἀφϑονία ΥῊ ἐδελόν- Ὁ 
τῶν κινδυευεὐάν, ὅπου τις οἴοιτο Καὶ ὁῤον  αἰοϑή- ἐιθήσιδς 

σεαζ. εἰς γεμζὼ δυχᾳιοσξευ ζω εἴτις αὐ φα- ᾿ 

νερϑ 9 “Μμοιῶ ὑχιδείκγυο, βελοία, ἰδὲ πὸρ- 

τὸς ἐποιῆτο αὕτους πλοιστωτερας ποιήν Ὁ ἐκ, 

Ὁ ἀδίκου φιλοκερδοιώτων. χαὶ »ὃ δξζυ ὀηλα τε 

πολλὰ διχαίως αὐτῶ διεχήοί ζεῖ, ςραῖ4.- : 

ματι ἀληθινῷ ἐγφυσαΐο. χαὶ »ὃ ςρατνοϑὶ, χαὶ 

Ὁ 

- 

4 

πλδυσαν,δλλ ἐπεὶ ἐγνωσοιν κερδαλεώτερον 

ἐὴ) Κύρῳ καλαΐς πειϑουιρχῷ, ἢ ὃ κτὶ μάζα 
κέρδος. δρλιὼ μιζοὺ εἶτις γέ ζοι αὐτοΐασεϑετά- 
ξαντι καλαῖς αἰ συρετήσέεν «οςοϊνὶ πώποτε 

᾽ ͵ "27 Ὗ ͵ 7 

αγάξαξφον εἴασε τίου “δ οϑυμίων. ζι γαρφιῶ 

χρ ὠτίςο! δὴ απο υρέται πόμτὸς ἐρίου Κύρῳ ἐ- 

λέηϑησαν ρέα Χ, εἰ δὲ τίνα ὁρῶν δάνον ονζα οἰ- 

χϑνόμιον οἶχ, ΤὉ διχα!ϑ, χοὶ καΐζασκά αζοντά ἡ 

πεὺς “όχοι χώφρις, καὶ “ατροσύδὸις ποιοιεῦτα, 

τῖζγα. δῦ πώποτε ἀφείδοιτο, υλὰ ὼ πλείω 

“σδϑσεδιδὸου" ὥςτε χαὶ ἡδέως ἐ πόγοιου,χαὶ ϑπιῤ- ι 
« Ἵ 3 νὰ “ Ὁ .« 

βάλεως κτλ οἴφα πέπαῦ αὐ τίς, ἡκίςξ 

Κύρονἔχρυκόεν' οὐ ΟΡ φροιών ζ!ς φανεραΐς 

οϑαι τοῖς ΤῊ Τ αἰ πυοχρυχόομϑμων γεύμφ- ρα 

σι. φίλοις γε μέξὼ ὅσοις ποιήσαιτο ν ζαὶ ἀὐνοις Ἴ τὴ 

γνοίη οὐζῷς, ἱχωνοιξ κρίνε στευερ ϑὺς δ᾽ ἜΝ "ἢ 

τυϊχομᾷ βουλουϑμος κατεργοίζεαζ,, ὁμολο- ὦ 

γῴτωι Ὡρὸς πόύτων χε οὐτίςος δὴ ““υέαζ χερώ- ὦ ἣν 

λωΐ ᾧετο δῴοϑαι, ὡς σεουεργϑις ἔχοι, καὶ αὐτὸς 

ἐπάρᾳτο σζεψερ᾽9ς τοῖς φίλοις κραἴιςος εἶχει 

πότῳ, ὅτου ἕκαςον αἰόϑαύοιτο ἐχτθυμοιῶτα, 

δῶρα δὲ πλάσα μδρ, οἶμαι, εἷς γε δρὴβ ὧν 3 ἐ- “ἢ 

λάμξανε Ὡὰ πολλά. ζαῦτα ἴ δὲ δὴ πόρτα δὲ 

μάλιςα τοῖς φίλοιςἐδίδου, τσοϑς τὸν ὁὅπον ἐδ 

καίςου σχφητῶΩν , χαὶ ὅτου μιφλίςαι ὁρῴη ἔχφι ταν ᾿ 

δεουϑιυον.ὶ ὅσο; τωΐσωματι αὐ χϑσμκον πέμ- “Ὁ 

ποι τίς, ἢ ὡς εἰς πόλεμον, ἢ ὡς εἰς καλλωπι- 

»ϑὺ ἑμιλῳ σώ μκαι ἐκ δὼ δώγαγτο πδτεις πεῖσι ον 

σχεηϑζεῦαι!, φίλοις ὃ χα λαΐς κεχοσγκένες, μετ Ἵ 

γίφον χϑσικον ἀν δρίνομώζει. χαὶ Ὁ »ϑὺ τὰ με- “- 
͵ ἘᾺΝ νυ ἥν φ- "5: φ᾽ 

γαλοι νικᾷν πὺς φίλους 47 ποιοιιῦτα, σεϑὲν 
ἐπλεούνη ᾿ 

ϑαυμιαςον, ἐτυ δὴ γε χαὶ δδευα τῶ τΈρς ζω, 
δ δὲ 



"»"»- 

ἡδέονι ἴα 
γὼ « 

ΒΓΕ Ἐ Ρ  ΜΟΥ “ς. 
δὲ τῇ δπημδεία «ἰξάναι Ἐ φίλων, ὶ ᾧ ὡρο- Ἀ τ αποά δέ οἰγὰ ἀς ἱρῆς, ὃ στατ! απ αὶ ςυ- Χμ γαρίζεῦς Ὁ πε μάσλο μη 
χκφαίαςα ἐῃ). Κῦρος γὃ ἔπεμπε βικοιὶ οἴϊε ἧ- 

͵ δύ δῶ ᾿ ͵ 

μιδεής πολλώκις., ὁπότε 'πόᾶρὺυ ἡδ,ου λοίζοι, 

᾿Δέγων, ὅτι ὅπω δὴ πολλϑ ̓γρόνα στο ἡδὶ ὁνὶ 

οἴνῳ ζχττύχοι. τῷτο δξζυ σοι ἔπεμψε, ὁ διέταί 
δῷ τϑτον ὄκχπιᾷν τήμερον στε οἷς κίλιςα Φφι- 

λᾷς. πολλάκις ὃ χζωῶας ἡμιξρωτές ἔπεμπε, 

χαὶ ϑέτων ἡμίσεα ὼ ὀηλα τοιαῦτα, Ἐχιλέγν 
χελάλων τὸν φέρονζῳ πῴτοις δὴ Κῦρος. βέ- 

λέ δίζυ σε πότων [(ὕσαοϑαι. ὅπὸ δὲ χιλθς Β 

«αόριος πόρὺ εἴη αὐτὸς ἢ ἐδγωυαΐοπα ρασκευ-- 

ἀσακζ, θχοΣΊο πολλοὺς ἔχφν αἰ οηρέ ,ρὺ ὅζὰ 

ΤΣ ἐχιμέλφαν, φζκ πέμπων ἐκέλάυε τὸς φί- 
λοις Οἷς τὰ ἑαυΐ σωμαΐζρ, ἀλγϑισιν ἵπαοις ἐμ- 

(λιφνΊατον τὸν 'χιλὸν,ὡς μὴ “πφνόγηες τὸς ἑαυ- 

τῷ φίλους ἀγγωσιν. εἰ ὃ δὴ ποτε πορδύοιτο, χαὶ 

πλότοι μέλλοιεν ὄψεαζ Ξ Ὡροσκαλώνν πὸς φιί- 

λοις ἐασουδαιολοίἠτο, ὡς δηλοίη ὃς τιμὰὡς-- 

1 ἔγωγε ἄξ ὧν ἀκούω, ἀδέγα, χρίνω ὑπὸ πλ4ο- 

γῶν πεφιλήῆακ,, ὅτε ἑλλζυων ἅτε βαρξαῤων. Ὁ 

Ἵεκμήριον δ “τρ τῦδε, παρὰ μδν Κύρε,δού- 

λουογῶς, ἐδεὶς ἀπτηφ πσρὸς βασιλέα, πλξιὼ 
͵ὔ 3 7ὔ ἊΣ κα δ ΤΟ ͵ ὲ 

Ορονζας ἐπεχείρησε" κὶ ὅ τος δὲ, ὃν ψετο πτιςον οἱ 

εἰ Ἰαχὺ αὐτὸν δδρε Κύρῳ φιλαψτερον," ἕαω- 

σῷ. τὐδὰ δὲ βασιλέως πολλοὶ ασοὸς Κῦρον 
ἀπῆλθον, ἐπεὶ πολέμιοι διλύλοις ἐπ υον, ὦ 
ὅτι μδύ τοὶ οἱ ̓μάλιςα ὑπ ἀυτϑ αἴαπωώρϑροι, 

: νοικήζοιγες παρὰ Κύρῳ οἵἼες αἰαϑοὶ ἀξιωγέρας 

δὐ τιμῆς τυῦγόύᾳν, ἢ ρα βασιλῷ, μέγα 5 
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Ρἰαἴταῖς ἐος Ππρογασας, μας νοτο ταὶ ῃὶ Ρρο- 
τίτις αἀπλίγαη αν! ἀσητιν Ν πι (ςρο πιιπιο.- 
ΤῸ Εἷδ οὔοαϑβ ψ]ηὶ (ΘΠ Ρ]οἰλὰ5 πλττοθατ, ]ιιο- 
τἰο5 νἱ πη Δα πηοάπτη ἤπᾶιις Παπέξιις οἤοι: 
ἀάςης; ἸΙοῃρο ἰΔπιτοπηροτς (Ὁ ΠἸαυίας γἱ- 
παπι Δάορτιπι πῦ εἴς, Οὐ Δλοθτοτη "μά 
εἰ Ογτας πηι, τεφτοσαῖ, γε] Πα Ποάϊα 
σαπὶ ]αίθιις σγαε ΠΠηγἢ οὐαὶ τοδὶ, δἱθας. 55:- 
ΡΟΠυπΊοΙῸ (δπηοίος οταπ ἀπίογος τηϊττο- 
δας, δὲ ρᾳῆος ἀϊπηϊ ἀἸαίος, ὃζ Πυῖτις σοῃοτὶς 
Αἰϊα; ιαππὶ «ἀογο ᾿σογαῖ 11, Ου ἔογεη- 
ἀα ἀαῦραῖ: γι Πὶς οἰ! ςέξατιις οἴ εαφ 46 
οαυΠα νας Ποῖα υος σιήξατς, Οἰοάῇ 
Ραδθιυὶ εἤτεε ἱπρεηϑ ροπιιγία, αιοα ρίι ρα- 
τατιι οΠθι ἔλοῖ]ς, ργορτοι πα γογ πη σο- 
Ρίαπι ἃς ΑἸ] τίη: Πίης ἰπ4ς 1144 πηίτ- 
τοη5 Ποσταθάζας, νῦ πος ρα τὴ ἀπηϊοῖ 6- 
4151115, φαϊθιι5 Θογιιπὶ σογρογα νεπογθη- 
τα, Οὔ] σαγοητ; 6 11 απλίσος πος ἔπιε ςὅ- 
ἔξει ροίξατετ, 51 αἰ φαυᾶάο αιιορίδιη Ρτοῆ- 
Οἰ(ςογοταγ, ἃς τητος ἐς ἐρεέξατιγος (Οἰγει: 
ἁτοο[Πτί5 δα (ς ἀπλϊ οἷς, ἄδτα ορείὰ οἰπι εἰς 
(ετῖο ἀΠΠ γαραῦ; νὲ σὸς ποποῖς ππαχίπιο 
ἀἸρῃαγοίατ, Πρηϊβσατοῖ. το ἢτ, νε ποπλῖ-- 
Ποπι οοταμη, (ὁ φαϊΐδιις Θα]α] 46πη ἀπά τῖο- 
ΠΟ ΔΟΟΟΡΙ, ΡΙαγῖθιι5 ταπὶ τς οῖς απ Βατθα- 
Τῖς σαγατα ΠαΠΠς ᾿πάϊοῦ. (τς ταὶ πος 4ι0- 
48 ἀγρππηθητιι οἱἘ, απο αὐ Ογτο, φυὶ 
ΔἸτοτὶ (ογα!οσατ, πεῖηο δά γεροπη ἀσἔεςογιτ, 
Ἔχεγα νπιπὶ Οτοηταπι, αὶ (αἴτει πος ἔ- 
σοΓο σοηδτῖι5 ἔαἰτ : απ 4 11ᾺΠ| {ΠΠΠΠῚΓΟΧ, 
ἄπιι Π] πο! οπαραταῖ, ραας Ογτγο, {πὶ 
ΠΟΙ, «πο ογα ΓΈΡΈΥΙτ, αν ΟΓῸ ἃ Γοσεροτῦ- 
τα 1τ| Δα Ογτιπὶ τγα πη οεῖς, ρο ἐς ηι ἔτα- 
τγο5 ΠΟΙ ΠΠΙτοῦ ἱππιδάογο (ες σαρεγαηι, ὅζα- 
ἀξ!), φιος ΓοΧ πηαχίπιο ἀηοσα οοπιρίοἔζο- ͵ δ΄ νῆν μὰ “1... . ὦ» ͵ .Ω- - 5 Ρ̓ Ε Ἵεκμυήριον αὶ Ὁ οὖν τῇ τελευτὴ ὅ βίῳ αὐτῷ ἡμό- θαταν. Εχ Πἰπιαρᾶς ομίπι ἔοτο,νε νἱγτατί ἴις 

ῥϑἔιυον, ὅτι ὼ αὐτὸς ἀώἀγαϑος, ὼ κρίνᾳν ὀρθως 

ἐδοιυαΐο τῷς πιςοις ὼ ἀδ)γοις ἡ βεξα εις. ἰπό- 

ϑνήσχονίζος γὸ αὐτῷ, πόϑτες οἷπαρ αὐτὸν φί- 

λοι χαὶ στον δάπεζοι, μαχόνϑυοι ἀπέθανον 
ὑαῷ Κύρου,πλξὼ Αδμαιου.ὅτος δ 7εταγμέ- 

7 
γὸς ἐτύϊγόμεν Ἐχὶ ῷ ἀ)ωνύμω ϑπεκῶ Φὸ- 

" χωγὼς δι ηκῷ Κῦρον πεηωχότα, ἔφυ ἤξ 

μωῶνπ, 

-- 

; χωνχαὶ δεράτάυμα πῆρ, ὃ ἡγότο. εὐζῦϑα, 

Δριά Ογτίιπὶ Ρ[μ5 Ποπουῖς 4ς ΡΓΑΤΆΙΟΥΙΠῚ 
ἀεέοεγοταγ, αὐιαπὶ ἀρ τοσεηι. Μαρηῖϊ ὃς 
ΠΠ Δ ατρατηοητῦ ΕΠ ΠΟ ἴῃ οχίτι νίτα ἱρῇ 
δοοϊάϊτ, τὰπι ᾿ρίαμη ΠπΠς Βομ, ταπὶτοέξς 
᾿πάϊοατς ροτυῆς, αοίηξ ὃς Πάε[ςες, ὅς Βε- 
ΠαυοΪος,ὃζ σοηίξᾶϊος παρ γοι Ν πὰ “απ 
νἰταίαι ἀπη το, ΟΠ. Π 65 Δρι διΠὶ ΔΠΊΪΟΙ δὲ 
Τηςηίᾳ ρατε οί ροδ,ρίο οο ρυρηδητος πηοτιῷ 

ορροτίετγατ, ἐχεγα νη Ατίαιιηγ,]ς ἔοστς σο- 

Ρ 5 οαςοίξ. Δ] αι δοῖεἰ σοτηῖ ργαςῆς 

τὶ ἐγζά 
Δηηῖζος 
βμάϊα μίἐ- 
54 μη4: 

ἤπιαν. 

Αὐἱδὶ ον 
ἐφιέεψῦ 

δα Κύρου Ἀποτεμε!) ἡ κεφαλὴ ἢ χεῖρ ὁ δὲ- ἰποΐορο ἱπῆπις ἔιογατ, φαῦᾳ; σεοἰ ας Ογ-" τ" 
: ξ,«.βασιλάς δὲ, χαὶ οἱ στοῦ αὐτῶ, διωκων εἰ- ἢ 

͵ ν Ἶ 
. ἀσὶ τῆς εἰς Ὁ κυρῴον φρατύπτεδογ' καὶ οἱ »ϑὺ (Τ᾽ 

᾿ Αρκαίου ὄχετι ἵςαγται : δλλὰ φά ο»ιἐσι 14 ον πε πὰ ΠΣ Ὑ μας τὸ αὐτὴν ςρατοπέδου εἰς τονςαθμὸν, Ἴ ογῷ 
ὡμδυτο. πεῆαρες δὲ ἐλέγοντο Ὡβ σαί; α 
τὴς οδδυ ἐῇ). βασιλάς δὲ, χαὶ οἱ σκεὼ αὐτῷ, 

ω Ὁ 

ταπι οὔροισι, ἱπίορτο οἷ! ἀρ πηίης ἤτο ἢι- 
σᾶ αττίρευίι. Ἐς Ογτγο αι 48 ταπο ὃζ σαριιῖ δὲ 
ἀεχιγα ργςοίία Παῖς Ἀοχ ἀὐιτοπὶ οἷ {|5 ἄτη 
Ππιοίξες ρογίβαυίταγ, ἰη σαίεγα (ὐγγίαῃα ἱποῖ- 
ἀιτ. Ηεῖς Ατίςὶ τατος πεχυδαηαᾶ (ἰρΠ{ξῦι, 
(εἀ ροτ οαίξεγα ἔτι {ατίοπξ αα {Πᾶν πάϊς ρδιι- 

Ιο δῆζε ἀπο ΠΠεγᾷς, αἰ αστᾶτ. [ἃ ἴτεῦ αιιατίι-. 
οἵ οἵϊε ραταίλησατῦ ἔεγεθαταν  ΟΧχοιιπι τς 

Ζ2 3 



Αββαῖα 
ξζάρη ΗΓᾺ 

Ἀϊ. Μεζά 

ἱοροίμα 

[. 7 

δ146 βσείε Ἰη ὑξσεύα ποῖ ας. 
νὲ ἀπηδο Ππ} ἐδ ἴητοστο {π|Ἐγ δεῖς {π|ς 
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ςοπουδίπαπι, ρατγία ΡΗοοφεπίοιη, μα (ἃ- 

Ρί 5 δ εἰερῃς Δάρε!!αρδτιιγ, σορῖτ. Ετο- 
ὨΪπτ αἰτετα πάτα ππίηοῦ, ΜΙ ΘΠ, ίπατῃ εἴας 
δε βία γε στ !ς ἃ ΠΆΠΠτ|0 115 σαρτα,παά ργοξα- 

σίελά ατάσος,, 401 ἀγηγατὶ ἄρῃ ἱπηροάϊ- 
πιοητα ογαης. Ν Δ η11) Ρογς γο ΠΈθητος, ραῦ- 
τἰπη πλεΐτος, 48] οαίεγα ρορυ!αδηταν, ἰΠ- 

τοτῆςοαητ; ραγτίπι ὃς ἰρίι οσο  ἀε Ῥαηταγ. 
ΝΝεσαοταπιοη τόσα ἄςσάεοτς, (ς ἃ δὲ ται 1ο- 
τοπι παης (Δ]π|4Π| οτΊρασγιηι, δ αἸ1α. 4ιια 
ἵπτιις πα θαπε, ἱρίος (ΟΠ σετ οιπὶ ἔλου]τα- 
εἶδες Ποπιίπος σοπίδγιγαητ Ετατ πεῖς ἰπ- 
τογτοσοηι δ ταςος Χ Χ Χ ἔστε {αἀϊοτιπι 
ἱπτου Δ Πππ|,4ιαπη ΗΪ ορροίϊτος Π δὲ Ποίξες 
ΡοΓεαογοηταγ, αι: αὶ νπἰποτίος γιοῖίς 
{60 τ: }}}} σαίἔγα αἰ τίρεγεπε, ψααί τοτιις ἱρίο- 
ΓΙΠῚῪ ΘΟΧΟΓΟΙτι5 νἹξξοτίαπη δάθρτι5 εἤξι. 
γογιπι ροίξοαηιαπι τς Γερδπι ΠῚ ΠΟ- 
Ῥἰϊ5 εἷς ἀρια ἱπιρεάίπηεπτα (4 Ρροτγίεπεί- 
(ζογεηῖ, ἃς τὸχ ἐε ΤΊΠΆρΠοτπα λυ Πετ, 
(ἴταςοϑ δοίϊεπὶ ορβοίϊταιη Πδὲ νι δ, ἃς 
Ῥοτίε αι ἔπο5 ν]τογίας : τὰ πη γεγο [ῸΟ5 ΓΕΧ 
φοἸ]εέξϊος ἱπ|Ἐγαϊτ. ΟἸοαγοπ ας δυτεῖη, ν σσα- 
το 4 τε Ργοχξηο., αι εἰ ργοχίπηιϑ εγαῖ, 
πὰ συοίάατη πηίζγεγοῖ, ἀε! ρεγαθαζ ; 4Π 
Ροτίτι5 ΟΠΊΠ65 δὰ οαἰξγοτγιπῃ ἀεξεποπεπὶ 
Ῥεγσεγέγ. Τἤτογθα Γὲχ ἰτογα τ ἀσοεάέζς ρα- 
ἸΑυαν τς ο{Ὲ, δζ αι οπὶᾶτογρο, ντί ραταθα: 
τιιγ. (αταροὶ, νταοὶε σοηπετγίᾳ γερέπι δου - 
τοητατ ὃ {{πἰπογόητ, (είς σοπηιράγαπτ, ἈῈΧ 
ἀὐτοπι Ὁ ας ἀπσεῦθατ, (ε 4114 ργορστεῆπις 
νἰττα σοῦπα ᾿ς ἔπογαῖ, δά γειγοςσείπι; 
τοσορείς δα (δ 5, 7] δά ατάςος ἰπ ΡΓΟο 
Ῥοτασετγᾶς, ᾿ρίος; οτίατα  {ΠΔρΒεἴπε οιιπὶ 
(15. ΝΑΠΥ ΤΊ ΠΆΡΠεγη ες ρεϊπιοίη σοπῆϊξειι 
πᾶ ἤιρεῦαν, (δ αὐ ἤπιτηξ ᾿ρίαπη οἷ ἐααίτατα 

ἘΦ ΡΙΒΙ ΤΟΥ ΕῚΤ τ. 

τατοῦ αἴϊα, πα: ἀἰτρίεαπέ, οτίαπι Ογτὶ ἃ χὰ τε ὀινα πολλὰ ὀχαρπαζοίσι, ὃ Ε. ᾿ 

δα Ύ Κύρου παλλαχίδει, Ὁ σοφξὼ ἢ καλξὼ 

. λελ9 υϑῥζω εῇ, λαμξανᾳ ἡ Ἀ, μιλησία ἡ νεωὸ 

πέρᾳι, ληφϑείσαι “ασὸ ἀμφὶ βασιλέα, εἰκω- 

φάγ4 γυμν" πσοϑς ΕΜ ἑλλζύων, οἵ ἔτυχόν “" 
οὖν τοῖς σκάυοφόοροις σπλα ἔχοντες" ̓  αὐτίτα: 

ἄϑεντες . πολλοις μϑὺ ΤΠ αρπαζόντων ὡν 

πέκτᾳναν, οἱ ὃ ὼ αὐτου ἀπέθανον « μδωὺ ἐ- 

Φυγϑν γε, διὰ ὁ ζιύτίω ἔσωσαν, καὶ τἄλλα, 

ὅσοι οὐτὸς «ὙῊΟ καὶ χοημαῖα χαὺ αν, ϑφποι ἐ- 

Βϑύοντο, πϑώτα ἔσωσαν. ὠς» δεέορον δλλής 

λων βασιλάς τε ἡ οἱ ἐλλιζευες ὡς πιοια κογοὼ 

ςα δια . οἱ ϑὺ διώχοντες πῷς καθ᾿ ἑαυτῷς 5 ὡς 

πϑϑᾷς νικῶ τες" οἱ δὲ όπαζιοντες , ὡς ἡδιὴ 

πϑλυτες νκῶντες. ὡς 5 ἤαϑοντο οἱ δ ἕλλζωες, 

ὅτι βασιλόϊς σεεὼ ςρατϑύματι τ τοῖς σκά)ο- 

φέροι: εἴν, βασιλάϊς σ᾽ αὖ γχουσε Τιοσαφέρ- 

γοῖς,, ὑπ οἱ ἔλλζευες γικῶεν Φ καθ᾽ ἑαυπῶς, χαὴ 

εἰς ὦ “ϑόεϑεν οἴχοιντο διώχοντες, ὠς δὴ 

βασιλόϊς υδὺ α ϑροίζᾳ τῶς ἑαυΐῃ, κὺ σζευταπ:- 

Οτεται" ὁ δὲ Κλέαρχος ἐξζουλάζετο, ΠΠρφξε-: 

γον καλέσας, (πλυσιαίτατος γὸ δ) εἰπεμι- 

πριεν τίνος, ἢ πόρτες ἴοιεν ὅΧῚ ὃ ςρατύπεδὸν 

ξρήξογτες. οὐ τότω βασιλάϊς παλιν δῆλος 

ζῶ πυρϑειὼν, ὡς ἐδόκᾳ, δπιαϑεν᾽ χαὶ οἱ μϑρ ἕλ-: 

λζῴωες συφραφεέντες ἰδασκάυνάζονται, ὡς 

τη σφ οςιογ]ὲς χαὶ δοιξομϑρυοι" ὁ δὲ βασι- 

λάς ζύτη μϑὲ οὐκ ἤγλυ, ἡ δὲ παρῆλθεν ἔξω 

᾿πῷ ἀὐωγύμου χέροιτος, (αὕτη χαὶ ἀπήγαννμε 

«)αλαίξων αὶ τὸς οὖν τῇ κοἰχ πσϑὸς τὸς ἕλ- 
Ρεποιγαγατ δα πογίαης αγάοος, {αὶ σετγῖς ν- ᾿ λέσας ἀδθμολήσανζα:, χαὶ Τιοστιφέρνξυ » ὁ 
τεδαπτγ. ΟΟἸΟ Τῇ δοπδτι ροΠειγαη ] Πεπλὶ 
πξαυϊάξ Ἰητογέθοιϊς ρίς, ἰξ γαάςὶ ἀϊια51ῃ 
Ραΐτος αἰ α΄, ΤΊ ΠΑΡ Ποτγηϊς σορίας οα ἀςθᾶς 
δὲ ρα δ ητ αο]} 15. (ετγαζογατη ργαέε- 
ἔξαι5 ἐγατ, ΕρΠξε πες "ΑἸ ρ Προ ταπιις; ν Γ, 
ντὶ ἔοτερατογρε μάθης, 44; ΤΉΆΡΠοΙΠος, 
ααὶΐ (εἸΒἸ ότόμπ οἤς φεγηόγεσ, ἀπ εῆητ: 
ἀπθμή ἴαέοογμηῆι τη σαίξγα ρεγποπηες, 

ὁ ξιξξιΠ), 

Δθίγοπτ, ΑἀἸσαῖ τασογιτη σογπ 4 1ΠῚ 
Ῥογυοη δῆτ, ν οὐ Ὁ Ραητὶῖγ ατςςὶ,πς σοσπαα 
{πα Τὐἡ πα δτοπε, δέ ντυ! γῆ; ΟἸΓΟΠ ΠῚ ΟΝ 

ὀαθοτοῆι. Οἷἰατε νἱΐατη οἰ ἱρῆς, [τὰ ξοσπαι 
ἰὸς ὀχρ! !ςαπάθιη εἴς, ντα τεῦσο Πππῆθη 
παδούοηγ. Ης {Π]| ἀππὶ ς 66) φαρίμπτ,Γοχ 

τὸς στοὺ αὑτῷ: ὃ ὙΡ Τιοσκφέρνης ον τὴ 

ποξοτη σζενόδω σζκ ἐφυλυ, δολὰ διηλασέ 

καὶ πο δὰ τὸν ποτα μὸν χίτ' τύς ἕλλζωας πεὰ- 

χαςας. διελαύνων δὲ κατεκτάμε μϑδὺ σεοξνας 

Διά ςαντες δὲ οἱ ἑλλζωες ἔπαιον χαὶ ἠχόντιζοῦ 

εἰύξις. Ἐπιεϑέν»ς δὲ ἀμφιπολίτης ἦρχε τῆν 

πελταζῶν,, χαὶ ἐλέγετο Φοφόνιμιος “δυέοϑο 

ὁ δίζυ Τιοσα έριης ὡς μεῖον ἔχων ἡ ἀπηλλά ἀπαλὰ 

γ᾽ εἰς δὲ ςρατόπεδὸν ἀφικόνϑυος ΟΕ ἐλ το 

Ελδύων, ἐχᾷ σεωτυϊγϑβ 4 βασιλῷ, καὶ ἐμοῦ αν 

δὴ παλιν σεευζᾳξαϑιοι ἐπορὰ, οντὸ. ἐπεὶ, θι ἐἰβ 

ἤσαν καζο, Ὁ φὐωνυμον ὙὟν" ἑλλύων κέρας, 
3 «ες ᾿ «εἴ 

ἐδὲισειν οἱ ἕλλξωες, μὴ οξοςαγϑιεν σθϑς 8 

Ὡδα- 
᾿ 

ΠῚ 

κὰν 
κέρῳς, ζαὶ πὐϑ τ]. ξαγτες ἀμφοτέρωθεν ἀὐζις Ια χϑψ4αν' χαὶ ἐδὺκά αὐζις ανα πὐ)ύοσειν δ 

Χεξϑις., χαὶ ποιήσοιοϑη ὁπποεν τὸν “ποταμόν, οἷν ᾧ δὲ ζωῦτα ἐξουλάσοντο, καὶ δὴ βασιλάξ 

Ὡορ δες  Ν 

ἵ 
᾿ 

., 

᾽ 
ἐ 



ΤΙΒΕΚΡῬΆΥΜΝΥΈ,; γί 
ποδαμφψανδοος εἰς τὸ αὐτὸ δδῖμαι »κατεέφη- δά ρυΠπἰπαπὴ αοίεὶ ἔογπλαπι, αιϊὰ ρεϊπιτι 
πρδωπίαν  φάλανὰ; ὥρα ἃ ὐόξτιν, Πιοίξες φάοττις πιοτγαῖ; τοάαξξα Ρμαίᾶρο ά- 

ἢ ΣῊ ψ ει ζαν, ἐς ιν νι κεὶ σαν ΙΘΙῸ 5 σοὨ Εἰ τς, απ ρα Ππαταγιις ἀοος πη. 
» - ὕζεωυ - οἱ “ ϊ 5}. . “ἡ 4 χὰ μα Ἵμαχούνϑιος "4 ὡς ὃ εἶδον οἱ ἕλληνες εἶ: ατιπὶ αἰτεῖ γαοὶ Ποίξδς ἰαητὰς Π{Ἐγιι-- ονκεὲὶ [85 ) ͵ " Ν 5. τ ξ 

5.» γύςτε ὑγζας ὁ τοὐἰ δαγεταγμμέγες, αὐλιςπταια- ὅζος, δέίῃ Ρτορίπαιο φούπογοης; Γαγίπι ΠΡ ΜῈ 
! ν, ͵ Ω " ᾿ ᾿ ζε (η2- 

νίσαντες ἐπήεξ πολὺ ετί “ὐδοϑυμοτερον ἡπὸ- ΡαδΠοΙη Ὄχοῦίι, πλατο αἰδοζίις, ΠΙ14Π1 4 -- φγεά ξεν; 
, “νἀ “" ͵ » 3 γι » Η ο .- Η .- ι)δ. κσδϑ.ϑεν.οὗ δὲ αὖ βαρᾷξαροι “κ ἐδεχογίο, ΣΝ τα, 1Π (Ο5 ΡΟΙ δ}: Ἀοτιμῖ ἐπηρθτιιμὴ θαυ: ΤῊΝ, 

ἘΝ, ἃ, ἢ ; πῇ ΕΣ της Ὀατὶ ποπ (πη δτ, (δ ςΗιμπς, ααλΠῚ ργίας; 
οὐ πλείονος, Ἡ το βθοσ εν, ἐφ υον.οἱ ὃ ἐπε- , ΐ ΤΙ ἡδΝ , ἔιραπι αγγίρίπης. αταοί οο5 ν(; Δ νίοιιπα 
διωχϑν μέῦ θι κωμοής γος. οὐ ζοῦν ὃ ἐφησαν οἱ αυειπάστη ροτίευπτιῖγν δὲ ἀςπλαηνίιδ- ᾿ ἥν κτὰ ͵ ͵ ἈΠ ΑΣ 5 ΟΣ τ: . ᾿ 2, ΛΝ ᾿ ἕλλζυες. ὑπ» γὺ Ὁ κώμης γῆλοφος ζο, ἐῷ 56 {ΠπιηῸ ΝΑ νίσο αἰ άαπη σοΠ 115 ἰπχτιϊη 85 

ε ᾿ , ᾿ ΔΎ, ᾿ Ἔ " . - αἰεςράφης οἱ ἀμφὶ βασιλέα, πεζοὶ «ϑὸ ὑκέ- δαῖτ, ἴῃ {πο ἐς σοῃποττεραητὶ), φαΐ ὀγαπέ 
Ἐν πε λήρης οὐ λληέϑη ὥοτε δ Β οὐπὰ γορσο; ΟΠΊρΡΙΘητα σο]] τη Θααυίτατιι, αὶ - 

ως ἀμ πα ΑΚ ΥΤΑ ραν! ὃ ἢ ΡΘάϊτός ἰδοῦ πι]]ὸς μαθοθας. το ἔλέξιμη, 
ΠΤ μὴ γειωσκάν.α ββασιλήον σημῆον γταιτκαοὶ, χυα γογιιπη ἀσεγοταγ, Πασά (οἷ- 

ῃ « "ἷ ἣν Ὁ ᾽ : - Β . δ ὮΣ ταλ- ὀρϑιν ἐφας, »ἀετον τίνα, χρυσῶν ἼἘι πελτῆς, τοπτ. Ετίλτη Πσηιη γοσίατη νἱ ἄστεα (8 ἄϊςο- 
ν τι ξύλου αὐώτετα υϑύον. ἐπεὶ δὲ ἢ ἐὐζοῦῦ ἐ- Ὀαητὶ, ἀιγθαῃι ααπη 4Π| α  αὐα ῃ Παίξα 

Ε- ὦ , δεν νννασιν δὰ, ηίλι. Οἱ πὶ ἱ ἘΜᾺ ρῶν οἱ ἕλλζϑες,λείπεεσι δὴ ἡ“ λόφον οἱ ἀ- «Χιοπίδιη ϑσπη} απτοπι τςοὶ Πὰς δτίαττα 
ΡΝ ΞΕ ἽΙ ἘΣ ᾿ ἘΠ  ---- -- ., ὁ ῳ, τοπάοτγοηζ, ἀοίογαητ σοἸ]ς ἢ ο4αἴτος, ποπὶ 

πῆρ ὁ υϑὺ τοι ἔτι αι,ϑ6 90,5 ΔΛ θηλοι δηλ αν" Ε ΘΟὨΓΟΥτΙ5 Πρ 5,[ εἰ ραῇπη 411} α]ϊο: πιιάα- »ε ͵ δ ς , ἀν “1 Ἃ ᾿ ᾿ “ “9 ἢ ψιλούτο δ[ ο λοῷος Τ' ἱππσεων πελος ἢ ἢ) πὸρ- θαταγα; φάεο οΟ]]15 ἐα τι πὴ οορ 5, ἀοῆςς 
“ ) Ε) “Ὁ ΓΞ Φ 

τες ἀπεχωρηῷ. ὁ ὅν Κλέαρχος ὅκ αὐεξίξα εν ΟΠλΠ65 αἰ οοΙΠΠφης ΟἸςαγοας ταποη ΠΟ 
Ὑ πολ ΣΣ ον, ᾿ " Οτὶ ιτς Ὶ αἰ] ΝΠ Ποὺ ντοξωϊο ον ςρά- δτίππο Πα το τη Ρτοπλοιμτ η σο οι δ Π-π| 

" σοριδίμ Ιρίο οοἸ]οσαεῖς, 1 γοϊ πα ϑγγδοι:-- ἢ ͵ " ἐφ Ν 
μα πᾷιΛυχίον τ’ συρφικὅσιο ον ὙΠ ' : [ 

ὑρωὶ ἦ »πεέρεϊτά ΤΩΝ "Ὁ ΟΙὰ νι 1Δπι1π ΠλΪττίτ σι αἰΐο αποαἰ4η],ατα; προ- 
᾽ 

74 Τ΄ λόφον, ὁ χελφ. κατιδόγζᾷς τὰ ὑπῦρ Ὁ Ογασ,νε (ρεου]ατί, χυα ες ητ ῃ οο}}ς, οπληΐα 
λόφυ, τί ὅξ1ν,ἀπα[γέλαι. ὁ Λύχιος ἤλασε, [Ὀὶ τοηπητίαγοητ. Γγοίτις Πα πὶ δ σα μίταίς 

χαὶ ἰδὼν ἀπα[λν 4 ὅτι φάγ»ισιν αὐὰ κρώτος. με δέ ὈΥΠΩ ΔΎ ΑΙ ΕΔ ΕΙΚΟΙΣ ἱρίος τοείς νἱ- 
ἐδ ὑπο ξει "δὲ ϑλιος ἐδυύετο οὐκ ρας γαπιιπτίατ, μα πὴ Παῖς σογογοητι, (ΟἹ 
ραν Ἰπτν ὯΝ “Πς ῥτιορειμοάίιπι οσοιάεθβαῖ. Ατα Ποῖος αταοῖ 

δὲ, ἐφηφ᾽ οἱ ελλζοες, χαὶ )εμῆνοι τὰ οπλα αγέ- {δι Πτο απ, ὃς ἀγῆνδ ΟΠ οσαιῖς αϊςίοε- 
! “ Ὑ; ͵ “ Ξ Ἕ ΄ μεν 

παύοντο" ἡ ἀκκῳ μϑῳ εϑοιύμα ζῶν, ὁτί ἀδωμοῦ θδηι; ΠΘΦΠΟΩ Πλϊγαγὶ ροϊογαητ, “δοῦτεπι 
ον Κῦρος φαινοιζρ, ἐσὺ ὀῆγος ἀπ᾿ αὐ σονίεὶς πα- ε ἢ ΤΥΡΙΝ ὙΙΠθλΝ ἢ θέϊξεξο ὨῸς 411π|5 Ἢ 

ΕΊΣ 5 »ὰ ! ὍΝ  Ιρίο σπιππαπδαςες ἵΝδῖὴ πιογῖπηις ἃ ρῆ4.Ὁ γϑηδεῷ αὐτ' πεϑνηχϑτα, δλλ εἰκαζνη 1694 4 
' ᾿ .} ᾿ ἌΑΩΝ Ἰρπογαραηῖ,ατη; αάθο {πἰρισαραητιιτ, εα τα 
᾿- διωχοίῖα οἴχεοχ, ἢ καϊαληψουϑυόν τ Ὡρος- γο! Ποίτος ρετίδ αν ΕἸ δα οσοιραπάᾳμη α- 

αι! ῳν Ἷ πολυ λ᾽ὔ Ι 30. 9 : : - ἕ ἐληλφχεγα αὐζ ἐξολευονΐο,εἰ αὐῷ (κειναν- Ἰιημί ργουςοέξα εἴς. (ὐοπί]τασδητ ιτοπὶ 
πὲς τὰ σκευοφόρφι οὐζαΣ αγαχοινίο, ἢ ὠπίοιεν ΓΤ ἰπτοῖ ἐς Πα πὰ ἢ] ς ροτίπις πηδμοπάμπι εἴτε, 

ν σὰ ͵ " Κορ Ἴ ᾿πλδτις: ΠΏ: ἧ Μ᾿ Ὠ ΜΝ ΝΣ ΑΝ ὠπιέναι δά άιξεῖς ἐο ἱπηρεαϊπηδτι5;Δη αὐ σα Ἔγα ρογ 

ἄρι Βα το τς δ, τ ἐπεί υτῇ σοπάππι. Δα οχιγοπλιπι ρ] σις Π σα γᾶ 
Υ καὶ ἀφικγᾶνται ἀμφὶ Ἶ δόρπιφον ὅλ (ας σκω- τεάϊγο, ασία σασπα τρις Δ τρητογία ρεῖ-- ΤΑ Υ. ͵ ὑπο εἰς ἦν “" ὙΠ 2 ν : ἵ ἘΠΕ : " 

γαφιζᾳυτης μὃν Φημέρας τότο Ὁ τελοφεγμε- πῃροητᾶτ. Ετ Πίς αυϊάσηι οἰμις ἀἰεὶ Επτ οχίτι]5. 
τ. καϊαλαμβαϊοισι Ὁ πε ϑηγων χρη τὰ ΟἈἢεπάϊὔταυτομα ααιμηη ΔΠ185 ἔστι ηΔ5 {πᾶς 

, » ᾿ λ ἊΨ ᾿ ᾽ πὰ Ἵ τ Ἢ Η Ἐπ πλέτα διηρνπα σμμένα,, καὶ εἶτι σιτίον ἢ ποτὸν ζοὦ, τιλΑχῖπλα ΕΧ ράττο αἰγορτας, τ φα! 44 ρο- 
ἡ Οἱ ἁμαξ λον αὐ χὰ τα ]δπτασα οἰσα!επτασαας ἤπογας, ζρ γα 

τόμ ὐκα Ὕ πρρήκην ̓  ἿΑ ἀκ εἰ ὙΡ βλτῖμα νίπος ὁπαξα, ια Ογτιῖ5 ΠΟΙ ραγά- 
εὐκά ασαΐ Κύώρος, ἵγα εἰ πο!ε σφοδρα. λαθοι 

ἢ. : : : ΣΙΩΝ ποίδιντῇ αιαηο σγαι! ἴῃ ΟΧΟΓΟΙΓΙ ρόπι-, 

᾿ Ὁ φρατυπεδὸν εγδιῴα, 2 [5 διδδίη Οἷς ξλλησιν.. τιατοταπα Ιαδοταγετις, ἰητοῦ γάςος (α α1-- 
π ΥΩ ͵ ͵ “ . ; ΤΕ ἢ -ἰς ΠΗ 

᾿Ν ἤσαν δὲ αὗται, ὡς ἐλέγονζο, τεφαχϑσιαι ακζα- δπομεεΝ ῬΙλυ γα 1ρία ἘΠΕ ΒΗρ ἐὐνς 

ΘΙ μεν [ οςςς ἀϊσαπταῖ, απα τη γορία σορί αἱ- 
ὶ υ σζεω βασιλᾷ διηρπασοιν. ᾿ " ξαι “ἃ ἴδε τὸτε τ β Ι κ: " Ε τραογαηῖ, εᾶ6; ἀς σαι ηχαχίπια ταοος 

" ὧσεἀβφπνοιἦσαιν ἧς ὅδοι ὀλλάνών τις ΓᾺΠῚ ρᾳῖδ εοσπα οαγεθας, Ζυι ης αι! 46 Π1 
᾽ ι ᾽ ͵ ᾿ ῃ Ν Το δὴ ᾿ . 

ψ0 σαν δὲ χαι αγαριςοι. Ὡρὶν γὸ δὴ καταλόσοαι ζ; ΡΓΔΏΙΙ ἐμ Πςηι. Ναπι ρειυ]ηπαπη δα ργαη- ἅν ͵ : ἶ κ ὙΕ ΜῊ 

ἢ φρατό, κα “ὐρϑςδξιτον, βασιλόίς ἐφαγη. ἀεῃάιιπη βενε ρα ΚΑ Κὴ ξρτυμέτοζοει 
Ἢ ͵ τὰ ἢ ε ͵ ἢ ἥ ἐπμάοζγαῖ. Ατα μαης 4π|35 
ὰ ζαυτίω μὲ δξωυ Ἐ γύκτα οὕτω διε ἡ μογῷ. ο οἶς, τοχίοίς οἱὲ ' Φ ἀιΐ- 

᾿ ἀςμχποξζοηπιχίις οχορδτγαητ, 

Ἶ : σῇ 4 



ΡῪ 

Ζα, ΧῈΝ ὈΡΌΧΕ  ΣΡΕΙ ΙΟΥΕΒΙῚ 

ΞΈΝΟΘΟΦΘΝΤΟΣ ΚΥΎΡΟΥ ΝΣ 
ΒΑΞΈΩΣ ἸΣΤΟΨΙΩΝ ΒΙΒΆΓΟΩΝ 

Δ ΕΕ ΤΕ ΨΟΟΥΝ: 

ΧΕ ΟΡΗΟΝΤΙΟ ἬΪ:ΤΟΒΙᾺΝΣ 
ΚΕ ΟΥΥ ΕΒ ΕΔ ΡΥ ΤΟ 9.1: 

ἙΓΟΝῈ: ΤΕ ΘΕΟΥ ΝΘ": 

οἥνρος ἣΝ ΟΣ τὰΓ τασας Οὐγτι5 σο- 
Ρίας σοοσεγῖτ, ιο το πι- 

Ρογο δάιιογίτις Ασταχοῦ- 
ζ χοπιαιτοπιεχρεάϊτῖο- 
) πειη {π|ςορίτ, ὅζ ητια πὶ 

ἱτίποις, ἀππη Δἀίσεπάο- 
Τοταγ, σοίξα πιογίπτ; πο ρᾳέζο ριιρπα ἔπο- 
τὶς σοπηπλα, ὃς Ογτιις οσοιθαοείτ, αγαοὶ- 
᾿ηυς δά οαεγα {πτοποτῇ ααῖςοτὶ ς ἀςάοτίησ, 
πποά νἱος (δ οπηπίπο εχ εἰ πηαγθης., δὲ 
Ο γταπι οἵϊε {προυΠττ; {πρεγογο!δτο 4ο- 

ζαμθ,  ἘΈΜΑΡΜΟΡΥ Μίρί ἃ κε ᾽Σ μϑὺ [δϊχυ Ἔν, ϑροίϑη 

Κύρῳ Φ Ἐλληνιζϑν, ὁπῦτε 

ί ἔχ:τ: ἀδιφὸν Αρταξέρ- 

[ὼ ἔην ἐςραΐάσετο, ὼ ὅσοι ον 

: τῇ αὐόδω ἐωραηϑη» ̓  ὡς 

ἡ μάχη ἐλρετο,ὼ ὡς κῦ- 

ε9ςἐτελάύτησε, ἡ ὡς ὅΧῚ Ὁ ςρατόπεδὸν ἐλ- 
θυγ]ες οἱ ἐλλζευες ποιή ϑηφ, οἰονϑυοι πλύτα 

νικᾷγ,ἃ Κὶ ὅρον ζην,οἰν ᾧ ἔμωροαϑεν λόγῳ δὲ- 

δήλω)). ἁμα ὃ τῇ ἡμέρφι σεενελϑογ]ες οἱ φρα- 
οἰαγαυήπηι5. Μδης {πππιο Παπιπ| σοί 1 5 πηγϑὶ ἐθαύμαζον, ὅτι Κύρος ἅτε ϑηννον πέμποι 
(ξπτ άπιοε5. πιγα αηταγα ΟΥὙτο ΠΟ Δ]1ππὶ 
4ιιοτα Ζπ14π| πλΐττι, 4] Πρηϊβσαγοῖ, σσ μά 
ἀσοπάπιηι οἴει, πες ἰρίππι ἰη σοπίροδξιπι 
ΡΓοά γε. Ὁ πφπιοθγεπι νἢαπὶ ο[Ἐ οἷς, ντ οο]- 
ἰςξεῖς ἱπιροαϊπγοπεῖς ἀγπτατὶ ργοσεάοτγοητ, 
ἀοποσουπι Ουτγο ς σοπίππροζοης. Ὁ ππ1π| 
ἴδηι ργοσγεά! σερ!ςητ, {π ᾿ρίαπι(0}}5 οὐ- 
τιπι. Ῥτοοΐος 1 ουτῃγδηία ργατοτῦ, εχ [)4- 
πτατατὶ Γιασοήα πιο ἢ!) ροίτογίτατα ογτι5, δὲ 

δτατὶ ἀε 1 αταὶ ἢ]Πἰπ5 ΕἸὰ5 νοπίπης. ΝΑεγαητ ὶ, Ογ- 
σποτιε Ογ- ΚΠ ΤῊΥ ἰτΑ1π| οτιπὶ πτογῖς σοπγαταῖϊο, Ασὶς 1], 
Τῇ ζοσπο- 

ΙΧ 
4υἱ ἔισα (ς ἀφ πες, ἰἰς εἢτε ἰπ σΑ( 5 οαπι 
το αἷς αγθαγίς. α φαίΐδιις ρτίάτε ργοίς τὶ 
Ειμῆςης. ἀΐσοτς παπος νεῖ {δ ἀϊεπι 11 π 
Εταςος οχίρεξξατς, Π νεητατ οθητ: ρο- 
Πειάϊς ρεγγοέξαγαπιίη ᾿οηίφηι, νηάς νε- 
πΠοι. Ηςο ἡπππὶ ἄπιοςς ρεγοϊροεγεητ, τεπυ- 

εἰ ὅποὸ αὔσοὶ σεέτεγὶ.. σταιίτεγ ίλης ἔεγεθαης. 
ΟἸΙξαγοιις φυίάςπι σοῖο. Ν᾽ εἰπαπη Οζι, 
αἰτιντταγεζνεγαπι 44 ΤΠ ογζιμ5 εἴς, Αὐσῖςὸ 
τοπαητίατο, ν οἶς πος γοσοπη, ΠΟ 4 46 πι- 
Πύαπη ΔΠΊρΡ] 5 τείξαγο., αιιοπηδα πο τπη 
νι οτῖς, 4υ] απο ποσ ριιρηοτ το ἡ ηἰ- 
{ι νὸς νεπηοτὶς., αἀποτγίῃς ᾿ρίαπι ΓασῈ πη 
Ρεγγοχ Πςπλι5. δία] Ατίαο ρο σεγλαγ, ἢ 
δυισνοπογίς, Πο5 ἰρίππι γερίτππη ΠΟ] τισι 
ΠΟ] ]οσαταγοβς. ἸΝάιη 1ἴ5, 481 ργαο {προ- 
τίογος οιδάπητ, ταρηιτπῃ οτίαπι ἄς οταγ. 
Οὐμιπὶ Πα αἀἰχ ει, πυιπτίος αρ]ερας, δά- 
᾿αηέξὶς ΟΠοΓΙΌΡΠο 1 αοςάἀαπιοηίο., ὅς 
ὙΠεῆλϊο Μεποης. ΝΝαπὶ Μοηο ἰρίς ἢς 

σημαγϑντα ὃ, τὶ ̓ γοὴ ποιάν, τ αὐτὸς Φαινοιτί. 

ἔδοξεν ὅξευ ἀύζις, συσκάυασω ὑϑύοις ἃ εἶγον, ὃ 

δξοπλισα νδροις, πσδοϊέναι εἰς Ὁ Ὡρόοϑεν, ὡς 

Κύρῳ συμμμίξ4αν. ἡδὴ κἡ) οὖν ὁρμῇ ὄντων , ἀμ 

ἡλίῳ αὐίοοὐζι ἦλθ Π ροκλῆς ὃ τευθρανίας τ ῦ- 

χὼν γεγονὼς, σὺ Δαρζδϑτε Ὁ λαίκωνος, χαὴὶ 

Γλβς δ᾽ Ταριον.ϑὅτοι ἐλεῖον, ὅτι Κύρος “ϑιΡΊε- Ταμὺ. 

ϑνηχεν, Αριάγος ἢ πεφευγὼς εν τω τςαθμῶ εἴη 

μα ἄλλων βαρξαρων, {εν πῇ. πσϑϑτέρᾳ ὁρ- ' 

Ομδυτο" λέϊοι, ὅτι ζιύτην υϑὲὸ ἡμέραν κὐξζ- 

(εεΐνφεν αὐ ἀὐζυς εἰ μέλλοιεν ἡκάν᾽ τῇ ἢ ὀιδη ἀ-᾿ 

ἀπιέναι φα η ὅχὶ ἰωνίας, δθενῖ» ἦλϑε. ζεῦτα 

Ὑπουνϑθανόνϑυοι οἱφρατηορὶ, ὦ οἱ ἄλλοι ἕλλη- ἀκ 

γέφ, βαρέως ἔφερον. Κλέαρηος δὲ ταδὲ εἶπεν" 

ϑθοὶ. ὦφελε μϑὺ Κῦρος ὧν. ἐπεὶ δὲ πετελά)- 
2 ͵ ͵ «“ ε 

πτῆχεν. ὠπαϊγέλλετε Αδλαιω., 9τί| ἡμς γε »1- 

κῶρνϑυ βασιλέα,, χαὶ ὡς ὀρῷπε, σσοϊεὶς ἡμῖν 
» ͵ ν.)γΊ ΑἾΩΙ - 7) 2 δὰ 
ἔτι μιοίχεται" χαὴ εἰ μὴ ὑμάς ἤλθετε, ἐπορδυδ-' 
μίεϑαι αὐ ὀχὶ βασιλέα. ἐπα γίελλόμεθα δὲ Α- 

πόα «Ὁ .κ , ᾿ δ 
δια ῳ,εαν ογϑουδὲ ελϑη,εἰς τ' ϑρονον τ΄ βασι- 

᾽ δ ᾿ 

λῴον αὐτ' καϑιφν. γὸ μαϊχξωυ γικώντων χαὶ Ὅ᾽ 

ΦΟχᾷν δ61. φῦτ᾽ εἰπὼν Ὡσποςελλά τὸς αἴγέ- 

λϑσοὺ στεὺ ἀδζις 4 οἔσοφον 1: λάκωνα, χα 
᾿ ᾽ Ὁ 

Μένωνα Τ' ϑεῆϑρον. ἡ γὸ αὐτὸς ὁ Μένων ἐξε-. 
“ο 

λετο. ΡΣ φίλος χαὶ ξένος Αδιαίου. οἷμδ" 
γόο]οθασ, φαΐρρο οαΐοιπι Ατίαο ὃς Ποίρ εἰ} ας ἱπτογσεάοτγος, δ απιλοϊ τας, Ετ μἰ φυίάοπι 

᾿ 

2, 

ὠχοντῦ,. 



τλμώς 

ἐμφὶ 

᾿ ΤΈΡΕΝ 55.Ὲ δ τ Νοῦ δ ἃ, 

Σ τ ͵ ΠΥ ΨῚ 

μα ἐποείζετο διτον, πως ἐδειυαΐρ, εἰκ ἢ ὗπο.- 

᾿ὥγίων, χϑηηον]ες τὸς βϑς αὶ ογες. ξύλοις σῇ 

᾿ἐγφαῖντο, μικρὸν “το ο]οιϊες Ἔσο Ὁ φόλαγίος, 

ὅν αχη ἔλμετο, ζοῖς πὲ ὀϊςοῖς,, πολλοῖς οὖσιν 

ὥς κὐαϊκαζον οἱ ἐλλζευες οὐκ θηνφν “ὥς ἀαὐδζ- 

μολοιιύζᾷς Ὥρα βασιλέως) χαὶ τοῖς γέῤῥοις, 
λ ΦὉ ͵ὔ , ον ͵7 ὙΦΡΑ, 

χαὶ Ὁ ξυλίναις ἀασίσι τ αἰγυτῆίαις. πολλω ὃ 

χαὶ πέλται, ἅμαξαι ἥσαιν φέρεοϑαι ἔρημοι. 
ποτ Ν ῃ ΠΌΜΑ " “τῶν 

οἷς πασιγξωρϑμοι, κρεα. ἐψα ες γαϑιον Οκει- 

γί πίω ἡμέραν. χα! Ἡδη πὲ ζῶ απὐξὶ πλυϑουξ 

ἀροδὰν, χαὶ ἔρηθυτοι Ὡϑὰ βασιλέως αὐ Τ σε 
͵ ͵ Ἔ Ν᾿ 190 ͵ 

σαφέρνες κηρυκές. οἷ δῳ ὀλλοι, βαρξαροι" 

ἀῶϑε αὐτῶν Τ Φϑλίνος εἷς ελλέω, ὃς ἐτύϊγοῥε 
ῃ Ω Δ, » ᾿ 

ἰρὰ Τιοστιφερυά ὧν, καὶ ον» τίκιθς ἔχων. χ) "ὦ 

παϑοςεποιέτο ὄχεφήκον ἐ) «οὐ αξὶῶς 
ΤΡ ᾿ ΟΡΩΣ ΄ ὍΝ “ ͵ 

τζῴς τε χα! ὁπλομίαχίαν. ὅτοι ὃ παϑϑφελῦογ- 

τες) χαὶ χαλέσαι)εἐς τὸς τὴν ελλζούων χον- 

ἄς, λέχϑεσιν ὅτι βασιλός χελάυ4 ἐς ἔἕλλλ- 

νας, ἐπεὶ γικῶν τυϊγὸμά οχαὶ Κ ὄρον αἰππέκτονε, 

ἴα γ])ας 7. ὁπλα,ἰοήας ἔχι Ὡς βασιλέως 

θύρας : ἀλεοισκεοϑαι ζῶ τὶ δεϑωνται ἀγαϑον. 

(τα «δὰ εἶπον οἱ βασιλέως κηρυχες.οἱ ἢ ἐλ- 

λζοες βαρέως υϑὲ ἠκπσοινδκίφς ὃ Κλέαργς 

ὕρσωτον εἴπτεν᾽ ὅτι Ὁ Τ' νικωγἼων εἴν τὰ ὅπλα πα- 

ρα διδῦναι. δλλ ἔφη, ὑμᾷς μϑὴ ὦ αὐόρες ςρα- 

τηγοὶ πϑτοις Ὀποκρήα οἷς ὃ,τὶ κονλισὸν τε ἡ 

ρίφον ἔχεϊε' ἐγὼ 3 αὐτίκα ἡζω. ἐκ ϑλέσε [αρ τίς 
»ϑώω « -"» 

ο΄ 273 
ἰτοῦ σης ἱηρ το, αι ΠῚ Οἰφανοδιις Γαἰις 
(τογου. ΕΧογοῖτας ἰητεγοα ἐππγότίς ν ἰδείταδατ; 
ντ Ροζοῖαῦ ; ἃς Ὀοιε5 δέ αἤπος πιαξξαθοτ; 
Ρτγορτοῆϊᾳ, ρατιζηρογ 80 ἀοϊεὶ ’Ιοοο, 40 
Ἰοςο ργωσ!μαπι σδπλ ΗΠ απὶ ογατ, ρτγὸ Πρ ἢ ς 
στο θφητιιγ (Ἀσ τεῖς, ιτατι! πὰ τηδρ α ογαΐ σὸς 
Ῥίᾳ, σοδέξίς 115,4} ἃ τορε Ρετξιρετιᾶτ, νι ἐα8 
ΘΕ ΠΘγθητ: το πη ρογα τί ιι5,δζ ΠΠρηδἰς (ςτὶς 
“Ἐργρτίλοϊς. Ετδητ ὃς σθεγα ρϑῇΠ πη, ὃς Ρίαιι- 
{γα νάζια, υίδιις νἢ οπγηΐθα5 οἰχαῦαμς 
σάτῃος, Πρ ἔαπλε τη 1110 ἀἰς ἰδῆς: Ετίαπ 
ἰὰ Ἔγαττοπιρουῖς, 410 ἔοειιπ πχαχίπηα ΠοΞ 
τηΐητιπὶ Πα] τἀ ϊπο γε ιιθης ογασ, Φυϊη 
ἃ τεσοδο ΤῊΗΪΑρἤογπα σδάἀισεαίοτος γες 
πΐπητ,; 4}}} φαϊάθπη θαγθαγὶ, νῃὰς γάςις 
ῬΒα παι, αι ἀρὰ ΤἸΠΔΡΒογπ τη Ἔγᾶῖ, ὃς 
αα!ίοτα ποποίξοϊοςο, ιος ἀςῖο! εξ κα’, 
δὲ αἰλάϊατοτία ρογίτίατη ΠΡ ὲ ν᾿ πάϊσατει. Ηἰ 
ααὰπὶ ρος Πἴρηι, τς οογιπη ας: ργα ἔδέζος οναϑοὐ βοᾷ 
δποοδῆςητς; πιαηάαγο αἰπῆτ τόσοπι, σεΐα 4γρία ἐτας 

4 - οι ἀεγεὶωδεὶς 
Ουτο ἱπτεγέρἑζο ροηος (ς νἱδζοτια ἤτ; ἀγγηα 
τγδάογοῃσ, δὲ γορὶβ δα ροτταπι ργο ει! ρο- 
το] πὶ ασεγεπε, ἢ χυϊὰ ἔοττε σοπιπηοάὶ 
ΡοΙΠεητἰπηρείγατα. Ηςο τεσ) οδάπισςατογοβ 
αἱς θαητ, τα Δα ἀἶτα τα ποτ] σαυτοῦ πιο] 6- 
τεφ αταοὶ ἔογγοης, ΟἸςαγοπας ταπιοῃ Ἰα νΞ 
ΠΌα τοίροηαἴτ;Ποη οΠς Π]ΠΟσιι τη, Ζαὶ νἱ οι 
ίξῃτ, ἀυπλα τγαάογο. Ὗ ἀγα πη νος ἀπισες5, αἷῦ, 
Βοος εἰς τοίροάέτςο, φιιοά Ποπει πιῆ ὅζος 
Ρτπλιπην Οὔ 51 πχτοπη ν παγίς. Εσο πιοὶξ 
τοιιδίταγ. Ν πὶ γημ5 εχ δάρατγίτογιθιι8 ει 
ἀΥοοΠπἰιογατ, ντ εχτα ἰατη Ἔχοπλζα ἱπίρίςογος, 
αποά ἰά τοιηροτίς ἔοττε γοηυίμογᾷ ἔαςετει. 
101 (ΟΙεαποῦ Αὐτοας, πάτι ΠΊΑΧΙΠΊι5 οἰ; 

Οὐ ρπροα φαδᾳ ᾿ τείροπάοι; Ρεῖας ἐς Τπιογίταγῦ, ]]8Π| ΔΓ Πγα γπογ νοῦς 
αὖ υ ϑπτος ἰδὸι ταὶ εξ Ἔ μυϑια. Ἢ 

ἀπ ΠΩ ΤΠβΕ15 ἄντος Θ᾿ ἀξηρ Ἶ τγαάθγει Ρεοχεπις νόγο ΓΒΕ θαπιις: Εφαυὶ " ΡΝ " ἀν “ ! τ ε 
ἐτύχε γὸ ϑυορυϑμος. ενθοι ὃ ὠπεκρι ναῦ Κλεα- ἀεπὶ πλίγογ, παῖς, ΡΠ Δ] ς, νεγιιηι ς ἀπά 

κε 3 ᾿ ,᾿ 5 φὉ τ ΑΝ . Σρατι 

γωρ μβνο τόχας,  ρεσξύτατος ὧν, ὅτι 56 9- ΓΠτχ Ροϊξαϊει ἡ ΖΕ] νΊσοτῖς, Δ ἉΠΊΙΟΙτΙ ΔΓ 

4μαηὶ 4γ- 

πα ἐγ ἀξὰ 

ΓΝ 

εὃϑεν αὐ δἰ ποθαίνοιεν, ἢ τὰ ὁφῆλα πραδὸόιεν. 

Πρόξενος ἢ ὁϑυξαῆος, δ, ἐγὼ ἐφυ,ὦ Φόλίνε, 

ϑαυμκαζω πότερα. ὡςχραῖ βασιλόίς αὐτῇ τὰ 

ὅπλα," ὡς δζᾳ φιλίαν [ὁ Ἔ δῶφοι. εἰ υϑὺ γὸ 

ὥοχραῖῃ τί δίαυτ αἰτῷν, δλλ ἐ λαιᾧ ἐλϑὸν- 
Ἴαεἰ ἢ, πείσας βέλεται δαί ν,λ ἐγέτω πἰ ἔξαι 

Οὶς φρατίωταις, ἐαν αὖ ῷ ζιῶτα γδρίσωνται. 
Ν “᾿ -“᾿ “- » “λ ΚΣ: 

“προςζᾳυτα ᾧδλινος εἰ στε [ὁασιλόϊις νίκαν ἡ- 
-“ν. ᾽ ͵ λ ᾽ μων ΓῚ ᾿α - 

ται, ἐπεὶ κῦρον ἀπεκίονε. τίς γὸ αὐῷ ὄξινος- 
᾽ " 2 ΄ ΕΓ ΎΡ - “ε͵ “τ᾿ 

τὶς Ὄρχὴς αὐτί ποιφται; νομιίζᾳ ὃ ὁ ὑμας αὖ Ε 
" 

ἐ() ἔχων οὖν μέσν; τῇ αὐ γωρᾳ ὃ ποϊα δ ο»- 

“ὡς αὐζχξατων ἢ σλῆϑος αὐ, ϑεφπτων ἐφ ὑ- 

μας δυινάμϑρος οἰλαγδν » ὅσον Θσ), εἰ παρέχρι 

ὑμῶν, δερύα, ἐδ αὐ οκτίναι. (Ὁ πῦτον Ξ ἥΞ,ενοὸ 

Ἄ Ἣ ψ᾿ ᾿ » “ἃ διε ροῦν εἰ δεν οὐ 3. νὴ. ὁἐὁννἢ» ἔοι ον 

φωνϑίωυαῖος εἰ πεν ὼ Φλνι ον, ὡς σὺ ορα σὴ Ὁ. σΦῈν ἕν δεν ἀγαϑον,εἰ μὴ σλα 

πιαπεγῇ οδι. ΙΝ δὴ ἢ] σα νἱ τοι πο πλπ8 
Ροίξαϊας, φιϊα ορας εἰξ εα ρεΐεγοῦ συγ ποα 
Ροτίμ5 ογερεῦ νεηϊτὸδ᾽η ρουπιλάεηο ρυγὰς 
ΕΔ ίς οςοίεαιπιταγιπα, ἀἰσατ δ 5, φαΐ Π 45 
Ὀἰτατί πα ]Π τας πῆς, ν Οἱ η πος εἰ ργατιποατὶ 
ζαοστίητὸ Αἀ παῖς ΡΠ ΑΙ Π 5: οχ ἰπαΐτ, νἱ-- 
οἶς (ς αι ίτγατατ, αΐα Ογτγὰ οσοίαοτείς, ΝΖ 
αυΐς εἱς Ποπυϊπᾶ, φαΐ δ] γορπῖι πος ριςτογ- 
ἃ νἱπαϊςοτὸ Ν ο5 στα ΠῚ ρτὸ {{|5 ἀἸοἰτιος 
πιο ἴῃ τορίοης ἔπ σοπο]ίοβ τοποῖ, ἰητγᾷ 
βιυιπλίπα τγαϊεέξιι ἀπο} πηα; ὃς λἀ ποτγίις 
45 Ποποιϊπῦ ε πηυτίταἀϊηξ ἐποοῖς Ρο- 
τοῦ, χα ΠῚ νο5 πὸ ρογίπιογς ααϊάειη ροΙϊο- 
τίς, ροτείξατο Πὶ οἴ α15 ΓΕΧ ν Οὔ ἷ5 ΠΙΆΧΙΠΊΟ ἔὰ- 
οετος. Τ τη ΧοΠοΡρΠοη Ατπεηϊξῇς: ΝΟ ὶς βήρυδος 

ἐψΓ0 γέ. 

ἰᾷ, πααῖς, ΡΠ] Ιης, Πα ]Π]Πας θοηΐ, σαι ΗΝ ἫΝ 
οορία οἵΕ; ἐχεία (ο]α Παῖς ἀγηηα, δ νἹταγο, ὅει. 

Ν ὴη, 

μ σιρε!η. 



574 ΧΕΝΟΡῊΗ. ΒῈ 
᾿ “: δ Ξ . - »} ᾿ δ τ" 

Οὐαήηοῦτε ἡαδπὶ ἄπ ἀγπια τετιπερίπλιις, Α κα ὅπλα μϑὺ δέν ἐχογῆες, οἰό θα αὐ τὼ τῇ ἀρετῇ 

νἱττατᾷ νέα! πος ἔοτε ρυιτα πηι : ἐα ὉΠ 

Πιγαάϊ ἀουίπυιβ, οὐ Έ πλι σογροτα ΠΟ 5 ο- 

τερταπα ἐγ. δυο τοι ΠΟῊ ΟΧΙ[Ἐἰπλε5,Θᾶ 

ἢος θοῆς, {ια (ο]α ποῦίς γο  χαα ίππτ, ἐγα- 

ἀϊτατγος:ίς που ρίογαπι ορςο,ἀε θοηί5 εἰ: 

ἰατανοίεεϊς ρασπαταγος Οἷς σα ΡΠ ΔΙ Ϊπιις 

Δα αἰ δε, σιιπα τι : Τ ι φαϊάξ, αἷς, ρμΠ]οίο- 
Ρμροοὶξ ρτα τε ἔοτβ, αἀ]ο(οοη 5,8 ἠδ ἰπ- 

Ἰπουηάα φυσαᾶ ργοξοτβ. δε Ἔηϊη1 {ππ]τιπὶ 
τοοῆείοίτο, ἢ γίγτατοιι δο οτετπάϊπεπινε- 

ἢγάπι νἱτθιι5 τορος {πρετγίογξ ἔοτο ἔρογαβ. 
ἍΙος δυτεπι ποηπη] ]ος ἔογεαῖατ ἀΠὶ ΠΡ 

ΠΟΠΠΪΠΙ] τοπα!ΠΠς ἐαΠΠς, χαΐ Ογγοίς πος 
ξαυϊῆς ἀϊςοτγοητ; τα: τίαπιγεσὶ πιάχίπηο οῦ- 
τηοάο ἔπταγος., Πα ίβεγε ἱρίοϑ ἰῃ ἀπ ϊοῖ- 

᾿ τίαταν ΕἸ Πςτ ΙΝ Ατὴ ὃς ἴῃ 1115 φα  υα15 ἐχρο- 
αἰτιοπίρις αἀξατιγος., ἴῃ φαΐθιι5 νήαγι51- 
Ρίοταμη οἴσει ορετα; δὲ {1 ἀφθο!]αγο σγ- 
Ῥταπινε ]οτ,ν πὰ Οἰιπλ1ρίο σαι ΟΧραρηατιι- 
τοϑβ. [πτεῦϑὰ (]θαγοίιιβ τοπογίοης, σου 
Ἰαπυτοίροπάϊηςης χαφτεῦας. Εἰτς (ογπιο- 
ποῖα ΡΠΔΙίπτις ἜΧΟΙ ρίΘΠ5: Πογιπι 4 ϊτ,4- 
11π|5 41 ἃ αἰτ, ΟἸςάγοῃο. Τα α!α ἀϊοα5, εχ τ 
Ροπίτο. ΕΓ ΠΕ: Ερο νογοὸ ῬΠαΙπο, αἴτ, ὅς 
τε νἱ αϊ, ατος (ἀφ ηι οπλη 65 ἢϊ, πιὰ Ζυϊάειῃ 
{επτοητίδ. τὴ δέ τι ρετίπάς αγαάσι5 65,46 
ΠΟς.; Ζαϊ τοῦ ΠαπΊοτο [πηιι5, αοτίρίς νἱ- 
ἄες; ὃς ποούογιπι ποίγαγίιτη [ἔασι σοπῇ-: 
1ἰππταῦδς τε ἄς εο,4ιιοά ποῦς ἀσεπάππηι {τ 
11141π σα], πάτα Δ ευς, ροίοἰπλις. Ο υᾶ- 
οὕγεπι μοῦ [)εος ἱπηπηοσίαϊος τα ορτείξα- 
τασγ, ντοοηίαϊα5 ΠΟ Ϊ5, Ζιο ἰδὲ ρα] οἰποτ- 
τί πυιπὰ ὃΖ ορεϊπγῖ ἔξει νἱἀςίταγ,δὲ χαοά 
{ευπταγῖ5 τοπηρογίδιις ταρεγίτι πη σΟΠῚ: 
Τπσπιοσγδτι πι» Ποπογοίη τὶ Δ ἔεγευ: ΡΠὰ- 
Τππιπὶ ν 6] !οοτ,ατασα πὲ ΠΌτη, ντ αὐοος 
γπηα τγδάοτε ᾿αθεγεῦ, μα’ δ {14 1ρῇ5 ςοη-ἴ) εϑὰ δὲ, ὅτι αὐαϊκη λέγεαϑαι οὖν τῇ ἑλλαδὶ, ὃ 
11{Π. δ οἰς αὐτεπὶ πεσε δειο Γαϊτα απ, να 
εἷτις σΟΠ ||),  ἀδάοτίς. τη (τςοία πηοη-- 
το παι. Ηπο ΟΙθαίοθις δαϊοίορας, χαία 
γε Πε  Ἵ]Ππὶ ᾿ρίαπι, 4] Ἰεσᾶτιοπ απ Γαρὶς 
οδίγες, πος Ὶρέ15 ΘΟΠΠ1} ἄτα, ΠῈ ἀΥπηα τΓα- 
ἄετγοητ, γε αὐταὶ ἔρεπὶ πλ6]ογῈ πὶ σοΠοῖρο- 
τοης. ῬΠαΙΙητι5 αὔτοιη (εος ἄξης νθι γειοῦ- 
«{Π|τ, ργατεῖρίτι5 ορποποη ποο πιο Ὸ 
τοίροπάϊε: Ερο, ἢ γ6] νηαίρες ἐς τ]]Πενο- 
δΪ5 εἴ γοϊψαα, ἔοτο νοϑ αἰο5. ἢ ῬΈ]]Π πα 
σαπατοσο σογατί5: ΠΟΟ ΟΟΠΠΙΠ) 4ο,ποτγαάα- 
τὶς αγπλα. δίπ γέρα ἱπειῖΐῖτο 11 γοἱ5 ρέσ Ε εὶς ἀχόντος βασιλέως, συμξελάσω ἢ σώζε: κἰζϑαι 
(Δ]υτἰ5 {προταῦ, (Δ] το δι ρ] εξξοπάδτη οἱ- 
{ς σοπία]ο, δ οιιηη4; γατίοης ροιου 5. ἃ 
ΘΔΟΙςατοι5: Ὁ 1οἷς τα φαίάοπηῃςο, Παῖς, 
γετῇ ποίϊεϊς νεγθὶς γεπιιητίατο, Ἔχ  ΠΠἸπ δ 
ΠΟ 5,1] ΓΕΡῚ ἀΠΊ]σος εἤς οροττοαῖ, το ὩῸ 5 
Τρίτ Πισαγὸϑ νυ] οτος δηλ Ο5, “111 ἀΓΠΊᾶ 
του πο δίπλι5, ιᾶ {1 ΑἸτουὶ φατε! ογ]Πλι15, 

ε τ ᾿ 
ς 45] δῈ χαὶ οἱ ἄλλοι πόρτες οὗτοι. σύπε ὃ ἐλ- 

ἘΝ ῬΤΕΛΙΣ ἸΟΙ͂Υ Β1 ἥ 

χολοϑαι τὐθᾳδδίες δ᾽ αὐ ὗτα,ὺ ἢ σωμῖχ 
φερηϑάεϑαι. μι) ὅζωω οἴου τοὶ μόνα ἡμῶν ὠγοιϑοῦ ὁ 

Τοηα ἡμᾶς τὐραδωσᾳν' δλλ σεοὼ πϑτοις χαὶ ὑνα ὑμῖν 

ὐἰεΣ ἡμετέρων ἀγαθοῖν μιουχού θα. ὠκά- τϑόμ 
σας ὃ ζαῦτα ὁ Φϑλίνος ἐγέλασε, ἢ εἴπεν᾽ ὧλ- τίρων ὦ 

λα φιλοσῦ Φω μδὺ ξοιχας ῶ γεονίσκε Ν ὼ λέγφς | 

οὐκ ἀγϑριςα. ἴαϑι υϑύ τοὶ αὐόητος ὧν, εἶ οἷς αἢ 

πἰωὺ ὑμετέραν εἰρετίω «ἰξδελυέεϑαι “ὃ βασι- 

λέως δουυάμεως. ἀλλξς δὲ τίνας ἔφασαιν λέ- 

γήνσπομια λακιζομϑυεις, ὡς χαὶ Κύρῳ πι- 

ςοὶ μοιντο. χαὶ βασιλέγ᾽ αὐ πολλοῦ ἀξιοι γέ- 

γωνται Εἰ βούλοιτο φίλος "Μμέοϑει᾽" χαὶ εἴτετί 

ἀλλο βούλεται λξδοϑαι » εἶν ἐπ᾿ αἰγυπόγον 

ςρατάσειν, συϊκαταςρένψαγντ᾽ αὐ αὐτώ. οὐ 

πότῳ χαὶ Κλέαρχος ἧκε » χαὶ ἡρωτησεν εἰη-.- ἐν 

δη  ἰποχεχριμδμοι εἶεν. Φαλῖνος δ᾽ ἰπσολα- 

ζῶν, εἶπεν" οὗτοι »ϑὺ, ὦ Κλέαργε, ἄλλος ἀλ- 

λα λέγφ σὺ δύ ἡμῶν εἶπε, τί λέγε: ὁ σὶ εἶς 
πεν' ἐγώσε, ὦ Φαλῖνε, ἄσιυϑυος ἑωφφικᾳ, οἷ-- 

“ 

λίω εἶ, καὶ ἡμς,τοσοῦτοι ὄντες, ὅσοις σὺ ὁρϑις, 

οὖν Οιϑτοις δὲ ογ]ὲς «φράγμασι, συμξαλάσο- 

μεθώσοι, ἡ χοῦ ποιᾷν αὐξὲ ὧν λέγης. σὼ δξζυ 

τοὺς ϑεων συμξούλάυσον ἡμῶν ὃ, τί σοι δοκᾷ 

καλλιςον χαὶ “δ ξιςον ἐὴ) » ζαϑόσοι τιμιζωὺ οἶσᾷά " 

εἰς Τ' ἐπᾷζα γόνον αὐαλεέγθυϑδυον, ὅτί Φαλί- 

γος ποτὲ πεμφϑεὶς ὩΡὰ βασιλέως, κελάυ- 

σῶν τὸς ἕλληνας τὰ ὅπλα ασοοδοιεῦαι, συμ.- «ἰξαϊ, 
(ρλάσομδυος σεενεξζούλάυσεν ἀὐζὶς τάδε. οἷ- "Ὁ .ὖ 

αὐ συμξελάύσης.ὁ δὲ Κλέαρχος (τα ὑπή- ᾿ 

γέτο, βαλόνϑυος ὼ αὐτὸν 1’ Ὡὐροὶ βασιλέως 

“ρεσξἀ"ονζᾳ συμξελάῦσαι μὴ “«ἰραδιδὸ- 

γαι τὰ ὁσῖλα, ,ὅτως φυέλπιδες μάλλον οἱ ἕλ- ; 

λζωες εἶεν. Φαλῖνος [ὃ κἰ ποςρένψας,πὐ δὰ . ἡμιραὶ 

δόξαν ἀυτωεἶπεν ὧδε: ἐγὼ,εἰ μδὸ Υδθ᾽ μυοίων ΑΝ 
ἐλπίδων μία τίς ὑμῶν 651 σωϑέεζαι πολεμν- 

ὥς βασιλῷ, συμξελάσω μὴ πὐ ρα διδόναι τὰ 

ὅπλα: εἰ νϑὺ τοι κηδεμιαξ σωτηδίας δθὴν ἐλ- 

οϑαι ὁπ δγουα τον. Κλέαρχος ἡ δὸς τα ΜΠ 

εἶπεν δνλὰ ζῦτα μδὺ δὴ σὺ λέγής' παρ ἡ- ὗ 

υδυδ ὠπαγίελλεζωτα, ὅτι ἡμᾷς οἰοιᾶθα,, εἰ 

αϑὺ δέοι βασιλάφίλες ἐὴ » πλείονος αὐ ἀξιοι 

ἐὴ φίλοι, ἐγ ]ερἼὰ ὅπλα," παραϑόνϊες ὀδφ᾽ 

εἰ δ 



ΕΥΦΕΝΙΘΕ ΟΝ ΝΙΝ, Σγῇ 
εἰ δέοι πολεμν , ἀμάνον αὐ πολεμῴν ἔχοντες ̓ Αδίῃ δ  Π ὰπὶ οὐπι ἰρίο σογξάιτῃ δες, πλεἰ [τς 

ταὑπλαὴ ὀῆγῳ τοὐρα δόντες. ὁ δ Φλαίνος εἶπε: 

ΡΕΗΝ ΜΙΝ ΥΜΝΜΥΝ ΕΛ 
εἷν ἐκέλάυσεν εἰπῷν βασιλάϊς, ὅτι υϑύθσι μϑὺ 

ὑμῶν τι «σονδαὶ εἴν, ασδοϊϑσι ἢ ὁ ἀπιϑσι 

πόλεμος. εἴπας ἂν ἢ αὐδὲ τότῳ, πότερα με- 
γάτε ὼ «σονδαι εἰσιν, ἢ ὡς πολέμια ὄντος παρ ὑ- 

εδιαπαγίελω. Κλέαρχος σἹ ἔλεξεν" ἀπαγ- 
ξυπὶ “ἡδγεζίνιω ἡ αἷξι πύτων, τὶ χαὶ ἡμῖν ἡ Φῶ- 

, 

Ῥϑρε δεια οὐκ Τ ἐςσν. ἰέναι δὲ ρα τς Κύρου φί. 

ε ΤΡΕΘ “ 3) " 

σα δυκᾷ, ἀξ βασιλῴ. τί δεν ζωῦτ᾽ δξήν, ἔφη 

ὁ Φαλῖνος. ἀπεκρίνατο Κλέουρχος᾽ 

μϑύωρϑυ , ἀσονδοι" ἀπιϑσι δὲ χαὶ αφοϊούσι, 
͵ ἘΠ κΑ ! Ω ͵ ἣν τοῦ ͵ 

πόλεμος. ὁ δὲ παλιν ἡρωτησε' σσσονδὸυς ἡ-πὸ- 
᾽ ᾿ " ͵ 

λεμον ἀπαϊγελά; Κλέαρχος δὲζαῦτα πα- 

λιν ἀπεκχρίναῖο «στο; δαὶ" αϑὺ μϑροισιν, αἰ πιοῦ- 
Χ νὴ Ἢ ͵ « ᾿ ͵ 2 

σι δὲ ἢ τὐσοοϊούσι, πόλεμος. δ, Τί δὲ ποιήσοι, οὐ 

διεσήμιανε. Φαλῖνος υϑὺ δὴ ὠχεΐο, χαὶ οἱ σεεὼ 
᾽ «αὶ λ , “- “ 

αὐτο! οἱ δὲ ἰδ Ασκαου ἧχον, ΠΙροκλὴς 

χαὶ Χά4οίσοφος" Μένων δὲ ἀὐτῷ ἔμεινε το 

Ἀδμαίῳ. οὗτοι δ, ἔλεγϑν, τί πολλοὺς φαιη 

Αδιαῖος Ἐ|) “ἧρσας ἑαυτοῖ βελτίους, οὐἕ Ούκ 

αὐ αϑαοέοϑαι εὐτε βασιλέογ]ος. δὶ εἰ βό- 

λεαϑε σζευωπτιέγαι δ κάν ἡδὴ χελό 4 Ὁ νυκτός᾽ 
πότ ΣΧ ΤΡ ΨῊΝ ει ͵ 

εἰ δὲ μη, αὐτὸς τοδὶ απτένωι Φησιν.ο ὃ Κὶ λε- 
“" » 5.96) ᾿ 2) Ν 

«ρχος εἰπτεν᾽ ὄλλ οὐτῶ ὙΡὴ ποιήν, αὖ μϑρ ἣ- 
«“ ἴω ͵ Α, ) Ὁ λ ͵ ε 

κωνϑδυ, ὡς ἰρ λέγετε εἰ μη, παρα Ἴετεο- 
πο » ε«»-ν "7 , ’ .“ 

ποῖον ὧν τὶ ὑμίίν οἴγοῦε μαιλίιςοι συμφερῳν. ο, 

τί δὲ ποιήσοι, σὲ τότοις εἶπε. (δὲ τα, 
Ε ἈΣ τἢ Ἷ ͵ ᾿ 

ηδη ἡλίου δχυυοί)ος, συγκα λέσεις τς φραπτη- 
τ. 

2»ις χαὶ λογαγ»ίξ, ἔλεξε ζοιαδε: Ἐμοὶ » ὦ ο- 

ἕἔρες, ϑυουϑμῳ ἰένωι ἔχὶ βασιλέα. οὐκ ἐγι- Ὁ 

γνέτο τὰ ἱερφι. καὶ εἰκότως ρα, Οὐκ ἐγίγνε- 
τ. ὡς ΣΡ ἐγώ νεὦ πυνϑοίνομα!, οὖν μέσω ἡ- 

μμ' καὶ βασιλέως ὁ τίγρης ποταμὸς ὄφὶ γαυ- 

σίπορος, ὃν σέκ αὐ δχονα μεθα, αὐά πλοίων 

ιΙαθαῦα, πλοῖα δ᾽ ἡμεῖς σέκ ἔχομϑυ. οὐ 

μϑὺ δὴ ἀστῶῖγε μϑμῳν οἷον τε. τὰ Ὁ ὀχττη- 

λοις, πόμυ κα λοι ἡμῶν τὰ ἱεροὶ διδιῶϑδὲ ὅν γρὴ 

ποιῴν. ἀπιονίᾷς δειπγᾷν ᾿ ὅ, τ τὶς ἔχέ᾽ ἐπφόλὺ 

δὲ σημιζωη τωϊκέρατι ὡς αὐαττωώξαϑαι, συ- 

σχά α ζξεϑε᾽ ἐπάδδυ ἢ Ὁ δυύ τερον αὐατί)εαϑε 

ἴηι τὰ ἰ σσοζύγια" ἔχι 5 τω πείτῳ, ἔπεοϑε 
δα ΠῚ τ ΤΡ 

ζλγουμδύῳ, τὰ υϑὺ αἰπυσζύγια ἔγρήϊες πσο9 9 
͵ “ λν ὦ 3) “ 7 η ς 

“ποτα, τὰ Ὁ σῦλα, ἔξω. ζωυτα ακϑσδιυιες οἱ 
᾿ ε 8 νοῦ ᾽ ᾿, «“ Α 

φραϊνς»ἱ αὶ οἱ λοχαγοὶ ἀπτηλϑονρὸ ἐποίεν ὅτω 

ἃ φεγοηλιις αὐπηὶς ἐπ γα ξεὶ, Πιατη {4 επὶ 
41) τγφα τς.  Θηπητία δἰ πλας Παῖς, αἷς ΡΠ αἰ ς 
Ὧκ15. {ς ἃ δζ 1114 εἰςοὶ τεχ ἰαΠΠν, (ς νορὶς ποῖα 
πιδπαητίρις ἀογα; ἀπο θητίδας ας ΡΓο- 
στοαϊ ξεῖθιις5, σοι τη οἴϊξογις. Ολιποθτοιπ 
ἄς πος εἰϊατη γοίροπάεις, πππὶ πιαποπάο 
ἱπ|τι ἔσσάογα νο]ἰς, αη ΒΕ! γος Δητερο-: 
Ποῖα πυπτη ἀππὶ τὺ Ετ (Ἰοάγοιας: Ηδξ 
Ετίαπη η Ρατῖς, ἱπαθῖτ, γοππητίαίο, ποίοϊς 
λα, ἡια γοσὶ, ν᾽ ἀοτῖ, Ατ ας ππητ Π]αὐἤιδ.-- 
ἰεςῖς Ῥηαἰϊηϊις. δ᾽ πιὰ ποδίπλες, αἷς (Ἰεαγξ 

ἐεὰ ἁϑὺβ οἢιις, σοογα πὸς ἐδέξιγος: πῃ ἀθοδηγες Δ 
ΡΓοστεάίασπαγ, δε! αην, ΕτΡ Πα] πτις τος 
ται πα τς: Εοοἄούδης, Δ δ οΠ]Π τὰ τεπππ-: 
τίαθοΣ (Ιαύο Πα γαγία πη: Εσοάθγα αι 6πῈ 
τ Δ ΠΟΠτΡα5; Πρ άξειθιις απεθηλ, να] ΡΙο- 
ϑτοάίοπείδθιιβ, δο απ εἴτ. Οὐ 4 Δατετ ἱ- 
Ρίο ξτατις εἴτε, ποὴ ΠρηϊΠοααῖ, Οὐδ: 
ΡΓορτοῖ ΡΠ Δ] πτῖς σα πι {5 αρί ας, Ργοοϊ εἰ 
νεγο, ὃς ΟΠΟ ΟΡ ἤιις,4 Ὁ Ατὐίαο σαιπι τε ά- 
πες, Μεποης ἀρὰ Αὐίσιπιτοπηάποηῆτος 
αἰοθαητ ἀἰχις Αὐἱαιπ1, Πγετος Ρεγίας Πδὲ 
ἰοησε ργαϊταύς αἰσηίταϊε, οί [Δτατὶ ποῖ 
{πες νι ταγηι ρίς ροτίαταγ. Ὑ για ἢ νἢ]- 
τίδ. ᾿ηααϊαπτ, στη ἰρίο ἐἰίςοοετς, ποᾶα 
ἴδτὰ γΘηῖγα πος δ ετ: πῃ δατοπη, (οἰγε νος 
ναΐτ, ργίηγα (ς πος οἵας αἰ σε πστα πη. ἘῈ 
ΟΙξαγοίιις: δὶς ἔμοϊοπάθτη οἱξ, ̓ πχαίτ, δά 
Ἰρίπιη ασσοάογε νοϊπηχις, δα ηηοάιτιπι 
νο5 ἀἰοἰ τς: Πἢ ἀατοιι, αςίτο [ά, φιοά ν οἱ 5 
τα Χίπης ργοξαζαγιη Ἔχ ἐ [ἘΠ Πγατῖς. Πρίς αὶ 
ἐλέζαγας οἴΐδτ,ποη ᾿π αἰ! σαδας ΡΟ ἢςς, ίοΙ ε 
ἴδπ οσοἰάσητα, σοπιιοσατῖ5 ργατοσίθι9 δ 
ςοἤουτίαην ργα ες εις, μα]! πλο ἀΪ ]υα (Π} 
Ἰοχαιτας εξ: σαογαπη ΠΉΠΠ] το πῇ ἔλοἰ δὶ, Πγῖ- 
Ππιε5,οΧροάιεϊοπὶς αἀϊιοτίας γεσῷ (υ{σρίεπ- 
ἐα σαυία, ἐχιδ αθάϊχογιιης, ὃ πχοτῖτο συΐ- 
ἄσηγ. Ναπιντερο απ σοπηροτίο, τηθαΐο 
ἰητοῦ γασεπὶ δέ ΠΟ5 ΙοοΟ 1 ἰρτίβ Πιπαπ51η- 
τεγοίξ, 41] παιίθιι5 τάπτιιπὰ γα οἱ ροτε : 
ἰάςοί; τγαιἱοὶ ἃ ποῦὶ5 αδία; πδιυρις να - 
πυαηιαπιροῖοῦίς, 4ιοε ἃ παιίθι5 ἐς [{|- 
ταί πηατ. Η εἰσ ατοηι ἤ τὶ ποθὴ ροτϊείεντ (8.- 
Πίζαπιις, “πο σοπητηςφατιβ πος ἀοῇοίτ, 
(ετεγαπι ἐς ρτοξεξείοης αἀ ἀπηῖσος Οντΐ, 
αυίρίσατα ΠΟ 5 ἐχτὰ ἱΠρυἠπηἶ5 οὔθ τ ΟΊ ητ, 
Οὐαιλοῦτξ Πς τας εἰξροη αι αθίτο,ας σας 
πᾶ ρτο οορία αιίᾳ, ἐπα σαρίτο : ἀοἰ πές ἡ] 

Ἐεοπιοάο, 4 φυϊοίσρη τορι! Π 1}: 
σατογ, ἀἄδτυτη σογηῖι Πσηῖ πιο τῖτ, εο Πρ τό 
τος νεῖγαβ : ΖπῈΠῈ Πρ Πιιπὶ αἰταεῖι ἀὈΙΕΌΓ, 
ἰπιπγετίς φᾶς ἱπηροηΐτε : Δ ΠσΠιιπῚ ΓΟ τ[1Π1, 
ἀποοητεπι ἢς ἰδ απίτηϊηΐ, νε (Θειπ τη} 
Βυϊηοη ππλεητα ΠΠ τ, χτε 15 αὐ πγατὶ τις 
0ιιπὶ τις ες δι! Ππτ, ἰτο πιο ΡΓαεςξτὶ 
οομοιτίιιπ), αθθαητ, ὃς ἱπηροζαῖα ξασίιητι 

Ξ: 

-. 

[] 

“-“ 

- - 



276 ΧΕΝΟΡῬΙΉΗΡΒῈ 
Αἴας οχ μποστοπιροῦς ΟἸ φάγοι ἱπιρο- καὶ ὃ λοιπὸν 
τἴαπι οδτίποσασ, ραγοθαησ ], ποη φαοά 
εὐμιαά πος ἀεϊοσηίοπε, (ε φυία νίάοτοης 
{ο]απὶ πο ἔαρεγο, ντ ργΙΠΟΙΡΘΏΣ1Π ΟΧΟΙΟΙΓΕΙ 
γίταπι ορογίοας, αθῖππι 41) γοτι ν πη η8]- 

μαημιηὶ απιὶ Πα θογεης. [τοῦ σιοά αὐ ἙΡΠείο οἱ 
Ε 8: ορρίάο, αὐ ργα ] τοπαραϑ νίῳ, σοπέοοεγατ, 
ἀπίε ρας ΘΑ Γἰς πὶ ΟἽ 11 Ο]ογαηῖ, αι ραταίλη σα; 
φηάπ. (ῃῃτιοχχχυ, αάίϊα νεῖο ΧυΊοΙο, δέ τ. Α. 

Ῥαρπα ἀἰσεβαπειις Βαδγίοπεπι νίς τοῖτα- 
το τγία ΠΏ ΠΠΠ1 Πλάϊοτιιηη ὃς (αχασίητα. [π 46 
ἥϊπιπὶ αἀιιείροταίος, ΜΙτοογτμο5 1 Πγαχ 

τ ραπι ΧΙ, ἘΖα τ θιι5,δζ οἰγοίτεγ οσ ας 1 Πτα- 
«οἰα ρει τίθει, δά γεσεπιρογβιρίτ, (σοτοτγο- 
τὰ πὶ ἀπιχ ογαῖ ΟἸβάγομιιβ, φιιοπηδπλοάτιπ 
ὁοππεπογατ Ὁ αἱ 4ααν ΕἰιΠῚ (ΘΠ ΟΓΘΠτΙΓ, 
Δά σαἰεγα ρυῖπλα ρογισηϊς ργορο ΑὙΙ 1], 
δεὶρἤιπς ἐχογοίτιπ, οἱγοα πΘ ἀΠπππ| Π0 ἐἘ15. 
Οὐπππ16; ἀΓΠ]ατοτιΙΠῚ ἀοίος ἱπ{Ἐγιιέϊζα οἤστ, 
Οταςοτζα ρέσέογοσ, δεργαίς ξεὶ σο ποστίιπη, 

ἀριά Ατίαιιπι σοηποηπιητ; ὃζ ταπὶ ὐσοὶ, 
ἄπδην Ασίας; ΟἸΠΠῚ Δ}115 ρα πππης αἰ σηϊ- 
ταῖς ρυᾳ ΠΠΔΠτΠΠΠπλὰ νἱτῖς, Ἰαταπηθηῖο σοη- 
Πτιτυδητ: ποη ρτοάϊταγος (8 πυπτιο, (ς 4 ἴπ 
{οοΐοτατε σοπίξαπῖοῦ ΡεγηΔηΠγοϑ;  ἤδη- 
τίριις πος (Δοταπηδτιπιὶ ραγαγι5, πης ἔγαιι- 
ἂς (δ πἰπογὶ ἄπος5 ἔπταγος. Ηας (λοταπιᾶ- 
τα Πσσοποερεσιης, νέαρΓο, απο, προ, ἃ- 
τιοτα, πηαξξατίς; τα οἱ Ια πὶ, θαγθαγὶ Πὰ- 
Ππαπιίη ἰσατιπιτίηροτγοητ. Ροίεαηιαῃ Η- 
ἀει Ἀοτατήθητο (6 οὈ] ραῆεης, (]βάσοθιις 
ἰησυϊίλρο γεγο, Πλ Αταθ,4ααη 40 οαήςεπι 

ΠΟ]5 ὃς νοδὶς ἐχρεάιτο πο ρίταν, ϊς ποΐ- 
ἢΐ, χαα (ςἠτοητίαταα {τάς [τίποτγε : σδάθ πη 
ποτοάοιπάπιηη Ποῦ ἱ5 νἱα {τη πὰ ν ΟΠ  ΠΊ115, 
Δ 4114π| δηϊ πη  ἀπουτΠΠς δὲ ροτίογοπινί- 

᾿Ανιδῖὲ “οτγΙ τ Ασατιδ: 51 ν᾽ πη, πα νοΠί ΠΊι5,1Π- 
Ῥηοβέϊο: 
“6 (0.{}- : Ηξνς: ϑ 
ἴα, ὈΙΠΊΙ5 : ΖΕ ΐρΡῈ “ιϊ σοπηπιθατιπ ΠΕΠ]1ΠῈ 

Πιαβεαπιις. ἰΝὰπὶ τοιῖς ἄση!ς “Ὀρταεηἰς σαὰ- 
{τὶς ργοχίπηῖ5 Π6 τι1Π} υϊἀαπὶ, ια΄ ς 
ἔπ εἰς » υϊἀαιᾶ εχ ἸΙρία τεσίοπε Πα- 
ΟΥ̓ ΡοταΪΠΊ15 ; ὃς ἢ ιΠα ίχπα {{πῸ ἔτ, 

ΠΟ5 Ζυπ1η το τ ας ἔχοοτγοηλι, τοῖα 4Ὁ- 
{ππητπλπ5. [Δπ| νοτο σορίταπλιϑ νἱὰ Ιοη- 
σίογε ΄υϊάεηι 1 ρτοβοίίοι, (τἀ ἴπ ηπὰ 
(ΠΟΙ ΠΊΘδτ5 ΠΟ Ι5 Πα ἀδφοῦῖτ. Ας σαίγα 
Πυϊάοεπη ρεῖπηα, απαπὶβοτὶ ροτογίξ, Ισηρ 
Πιλε ργοπηοιοπάα ογιηῦ; νὰ 4 ΠγΠγαΧί-- 
Τὰς τορ 5 ἃ σορ 5 ἀ ΠΕ] ἀτπτιγ, ΝΠ ἢ 6- 
ΠΊΕ] ὈΙάτιϊ νο] αατγίά ει αὖ ἱρῇς ἰτίποτο δος 
ξαουίπαδ., ΠΟΠ ἸΔΠῚ ΓΟΧ ἈΠΊρ 5 Π05 Δ ο- 
41] ροτοσῖτ, ΝΝᾺπὶ ρα οπὶ ΠΟρ 5 (6- 
ὅπ] Πο5 τηΪηπὴς ἁιἀΘ τ, ὃ πλᾶσπο οἰ 
ΟΧΟΓΟΪτ σοί ογίτον ΡΓορστοαϊὶ ποη Ροτοεῖς 

ἄτα οτίαπι ξογέα!ς σοπυηησατιις ἱπορία ἰα- 
δογαδίς, Ηαο ταςα, ἰηψαῖς, (δητοπεία οἵξ, 

αυΐτ, Ειογίπτιις ἱπρτο!, οπηηος ἔλπις ροτῖ- εἶπεν" Ζῶ μϑὺ ἡλθορδυ αἰπιόντες, Ἷ πϑιύπες ἀθ πατρί! 

ἘΠΧΕΘ Ο Χ ΕΓ 

ὁ μδὲ ἤρχέν, οἱ δὲ ἐπείθοντο ἐχ δ 

λόυϑυοι, δολ᾽ ὁραΐντες, ὅτι μόνος ἐφρόνᾳ εἶα δᾷ΄ὦ 
τ Θέ: μζᾳ, οἱ ὃ ϑιδοι ἀπῴρ9; ἦσαν. ϑριβμὸς Ϊ 
ἈΦ όδοὺ, ἀδῆλϑον δΖ ἐφέσου ὁ ἰωγίας μέτρα 

Ὁ μάχης, σαθμιοὶ τς ἢ εὐγεγήχονζοι, [ὖὰ-᾿ 
στ γα πέντε χαὶ πτοιώχονζο. μ χαὶ πενταχϑ-- 

σιοι, σαίδιοι πεντή χονζο, ἢ ἑξακιοάλιοι καὶ μώ- 
Θκοι. στο ἢ ἢ μάχης ἐλέγοντο ἐὴ) εἰς βαξζυ- 

λώδνα,, ςάϑιοι ἑξηήχονζα αὶ πειοάλιοι. ὠτάῦ- ἢ 
θεν δὴ, ἐπεῖσχοτος ἐΐμετο, Μιλτκύϑης μ»δὺ 

Βό, ϑράξ, ἔχων πός τε ἱπτεας τὸς ἄθ᾿ ἑαυ εἰς 
πεοσα ρο᾽ χονζο;, αὶ  πεζων εϑρακῶν ὡς ὅδια.- 
Χοσίοις, ηὐτομόλησε τσρϑς βασιλέα. Κλέαρ- 
259 5. τοῖς ἀλλοις ἡγάτο, χτ' τὰ παρηγίελμέ- 

γα!" οἱ δ᾽ εἵποντο. χαὶ ἀφικγοιεῦται εἰς “᾿ ποῷ- 
Ἴον σαθρὸν τοδὶ Αφκαῆον κα. Ἔ ἐκ εἶνε φρατιαὺ, 

ἀμφὶ μέσαις νύκζᾳς, χαὶ οὖν ζοίξᾳ ϑέμϑυοι 
ὅπλα, σφευῆλθον οἱ φρευτηο»ὶ ὼ οἱ λογαοοὶ φ. 
ἑδλζώων οἷ δὰ Αδιμαῖον, χαὶ ὠμοσοιν οἵτεξλ-- 

λζωυες, χαὶ Αφμαῖος,χαὶ ΤΟ σεωὼ “ἐῷ οἱ χρώ- 

ΟἼ τοι, μιήπε κσδοδὼσ 4ν δλλήλοες, σύμιμα χοί Ἰς 

ἔσεα Κ᾿ οἱ ἢ βαῤξαροι πσφοσώμοσαν, κ ἡγήσε-: 
ἣν ἀδόλως τα σὶ ὠμοῷ σφάξαιτες κά- 

ρον, χ᾽ ζᾷδρον, κὰ λύχον, κὶ κριὸν, εἰς ἰασιδα 

βα πηοΐες οἱ υϑὺ ἕλληνες ξίφος, οἱ ἢ ξαρξαροι 

λόχην. ἐπεὶ 7 πιςαὰ ἐγμεΐο, εἶπεν ὁ Κλέαρ- Φ 
χορ αἴε δὴ, ὦ ΑΘμα)ε,ἐπτείνεἷρ ὁ αὑτὸς ἡμῖν ςό- 
δος 6 Ὶκχ, ὑμῖν, εἶπε τίνα γνωμην ἔχής θὲ ὃ 

πορείας. πότερον ἀπιμϑυ ζύαἷοηλθοκδυ,ἢ δδ- : 
λᾷζω τινα, εγενοηχένει δοκᾷς ὁδὸν κρείω. ὁ σὲ 

. ᾿ 

ὑπὸ λιμού Ὀἰπολοίθα. ὑπ αρχά "ὃ νύν ἡμῖν 

σςσεἰὲν ἢ ὁχιτηδείων. ἐπήαχαιδεκα γὸ ξαθμωΐν 

Ὦ ἐϊγυτάτω σεοὲ δῖ οο ἰόντες εἶκ “Ὁ χώρας ὅ- 
δὲν εἴχουϑυ λαμθανάν" ἔνϑει σῇ, εἴτι ξιῶ, ἡμής 

χα πορευόνϑμοι κα εδουπο μήσει μιν. γιοῦ δ), ἐπ᾿ 

πινοξίμεν πορεύεοζ μαικροϊέραν υϑὺ, ἢ: σ᾽ ἔχπ- ὦ 
7ηδείων ὑκ απορήσομδι. πορευΊέον σῇ ἡμῶν πόσ᾽ ἡ 
Ὡρωτῷς ςαθμοιξ, ὡς αὐ δυνωᾶθα, μακροζο- 
τς, ἵνα ὡς πλόᾶςον δ-ποασαεϑῶμδυ Ἔ βασι- 
λικϑ ςρα]ευμαῖος. ἢν γὸ ἁπαξ δυοῖν ἢ Φιωνγή- 

μερῶν ὁδὸν ἀπόδωμϑυ, θχέτι μιῇ δύνν) βασι- 

λάς ἡμαξς καταλα νν.ὀλίγω αϑὺ "ὃ ς[α]ά- ν". 

ματι Κ Ἰολιιησᾳ ἐφέπεκζ. πολὺν σύ ἔγων ΠΣ 
λον," δγωήσε ))αχὺ πορευεα᾽ ἴσὼς δ ὁἵ ἐ- 

πί]ηδείων ασὸρμι4 ζω την, ἐφη,γνω μι ἔχω; ὑμῖν 
ἀὐδ Ὁ» τ 

Ἁ 



ΤΊ ΒΙΕΞΚΙ -5 Ὲ ΟΥΝ δὲν ς; 277 ς ε , 95Δ ᾿" " κᾺ 
᾿ ο 

«εἶ αὗτ᾽ ἡ ςρατηγία συϑὴν ὀλλο δέενα νϑρη,η δ. (ὐοτοταμα πος ἐς ἀποοπάο Ὄχογοίτῃ οουῇ- 
νὴ » ἀρ ΑΝ Ἢ ͵ 3 Ἷ 

τἰποδραλα!»ἢ Φσοφυν εἰν Ἢ 5 τύχὴ ἐφρατηγη- 
͵ ἂν 8᾽.ε ἢ »ὃΠ ᾽ Ὧ 

σεκαλλίον. ἐστει γὺ "κέρᾳ ελρετο,ἔπτορ ον τὸ 
Ὁ» « ! «“ «“ 

οὖ δυξιῷ ἐχοΐϊες Ὁ ἥλιον, λογεζομϑυοι ἡξᾷν ὥ- 
᾿ » - ͵ 

“ᾷ ἡλίῳ δγώύοντι εἰς κωῶμιας τὴς βαζυλωνίας 
͵ : ἢ 1’ λ » 5 4 Ὅν 57 Ἦν 5 τ 

χώραξιχαὶ ὅτορϑυ Οὐκ ἐψ εδης,. ἐτὶ ὃ ἀὐμλφι 
“ ᾽ . ξλβ δῶ , δ 

δείλῶυ ἔδοξαν πολεμμίθς ορῶν ἱπτσεαξ᾽ ὦ πε 
ε Π] ἃ τ ν Ὸν ᾿ξ δῇ Ἧ 3 ὲ 

ἘλΆΉνΩΝ οἱ (ἢ! ἐτύχον ον τ' ταζέσιν ον ἐς Εἰς 
3, “ 7 ] δ.» ͵ 

χαξής ἔθεον, ὦ Αρίιαιος (ἐτύϊγανε γὺ εῷ ὠμο- 
͵ 3: Ἦν» 

ξῃς πορευόυϑμος, δ τί ἐτέβωτο) καϊαζας εθω- 

ἐϑικίζετο, αὶ οἱ σεεὺ αὐτοί οὐ ᾧ ὃ ὠὡπλιζοντο, 
.“- ς ͵ λῳ 3 ἤχου λέχονϊες οἱ τωροσπτεμιφϑέγγες σχοττοι, 7] ὅ“χ 
τ ΩΣ ἊΣ ᾽ ἂς Ὁ »! } ΝΝ 40 ἵ 
πεῖς εἰσιν, δρλλιου ας πσοζυγία νέμοιτο. χὰ 4 θυς 

2 2 ! 

ἔγνωσαν πόρτες, τι ἐγ[τς τις ἐφραποπεδοζετο 
“ πρὶ κς τ 5 ͵ » , 
᾿βεσιλάς. ἡ γὸ ἡ καπνὸς ἐφαίνετο ον κωβία!ς 

͵ Ἂ ᾿ Αῆρο ᾿ ; ᾿ ͵ ὁ πσόϑσω. Κλέαρχος δι, 6ΧῚ υϑὺ ζοις πολεμίως 
, Ὁ » ΔΝ 5. , ν , 

οὖν ἤγγυ" [184 γὸ ὁ απφρηχόζως τὸς ςρατιώ- 
᾽ 2 2  ς δ. Α ΩΝ Ω ἷ 

᾿ς ,ὺ ἀσίτοις ογζοις ἩδῊ ὃ χαὶ ὁψὲ ἐῶ) μϑύτοι 

“ ὁ } ᾿ ΑΒ ΟΣ 1" -- Τιῖ, ΡΟ τπούσοας τα  θητιιπὴ ἀγσοητὶ ἀσσορταγαμη. [ἃ ροίζοαααπι Ῥγοο  απγλτι πη ροΥ ργα 

ϊαιπὰ δ Π1 81] ΔΙ᾿ 4, ιιαπι αὐ γοςοππι ὃς 
ξασατι ἀσοσπηηράήδτιιπι ογαῖ, Ὗ ΘΥα τα ἢ πη- 
ἀοτο ἔοττηα πλοἶτπς ἀποὶς οἵ οΠοῖο ἔιη- 
ἐϊα. 'Νατα ν δὲ ργίπλειπι ΠΠχίῆοι, ἢς ἱτοῖ ἔὰ- 
οἰοσαητ,νε Ὁ] πὶ Παθοιθητ δά ἀοχιγᾶ. Εχὶ- 
{πἰπηα σας οηἰ πὶ, οςοίἄςητε ίο]ς αά νίςος Δ. 
στί Βαδγίοηιοὶ ς ρεγιιςητιιγος;ῃ 4ιοίδηα 
παιάαιυααααχῃ ἔα! ἤτητ, Ὑ οειπη οἰγοανο- 
ἔρογαπα Βοίξ]ος Θαυίτιιμη σορίας νίάφοῖς νὶῃ 
ίαητ. Οπαγο τι γαοὶ, 41 ἔχεγα ογάϊπος 
ἰῃσοάεθαητ, οαγίι ἔς δά θοὸς τοοοροτγὔτκ:τιιπι 

Β Ατίδειις, αϊ ἔοττε οαγγα ἕλοις δατίτοι, αιοά 
γαΐπογαζις οἵϊος, ἀεί δοπάρης δ οο ἰουῖσα 
ίς ἡλιηϊοσαῦ γ πα αστιτὴ {πἰς.]Πτοῦθα ἄπιπε ἀτ- 
τ] 5 11 {ς ἰηἀπογεητσ, ρεσυατούος ΡτΓα ΠῚ 
τοάςσαπτ, Δ Ποη οτος πος οὔδ τοπιιπεῖ- 
δητ (ς α ̓απιδητα ραϊξιιη αυα γοητεία. Ουά- 
ΡΓΟΡτΟΓ οπλπας Δηἰπηδ ποστοθαης, ΓορΈη 
Αἰϊσαδὶ ἰπ ργορίμηιο παθεγς ςαίεγα, ΙΝαπα 
δὲ Γαπηιις ποή πᾶσ ΠΟ ΕΧ ἰητογια]]ο ἰῃ νἱοῖ5 
οοπίρίοἰοαγιιγ, [δὲ (Ο]φαγο 5, τα πιο τί [11 Μαροίιμς 

ΞΟΠΟΠῚ ἔτ, ἱπιο Π]οχοτο ΠΥ Π]Ιτος τογγόγοσα γδηστα ξα τ ,ς ἀπ ςος ίαϊιος οἵα, 55 ρεϊχαηλ 
ΑΔ 

"» ᾿ ᾿ ΄ ἢ 5 ἢ ΤΉ κως 40 απἰημ ᾿ ἐσ) ἀπεχλινειφυλοῆομϑρος μὴ δοχοίη φά.- Ποϊοπιποι ἀμιςοτοῦ, φιοάποτγατ, ΠΩ δ το 5 τοον 
ἌΟΎΌΝ ΤΩ ἐν «αἰωϑυο. ἰληταπι ΠῸΠ ΔΗΪΠΊΟς5 ἀοἰροηάις, Ἄτημς δες ἐροΣ ἱ ! 5: - . -»- - - Γ, γὺν ΠΤ ΉΉΡΙΜΛΟΝ 14 Δ ἢϊσὶ ποτα; σα ργατοῖοα ἀϊες σο- ι Σ᾿ , ͵ σιν “ Ὁ ᾳ 

δὴν , μϑύῳ εἰς ζῃὶ ἐπυτάτω Ἔω Γρρυοῦο Τεύτους 4π ἀεο! πη Ποτ δα πιοήμηγ: ΠοΠ απο οἵ- 5 “ι ! Ὁ ᾿ ς - ᾿ Ὡὰ ἔχων καεσκήνωσεν, ἐΐξ ὧν δινρπαςο ἰσζσο τὰ ἰλτι ἀοβοζξοῦατς, πού σαιοτοι, ποίισοιο 
βασιλικῷ φρατϑύματος αὶ αὐτὰ ζα, πὸ τ οἱ- νἱάστοτιατς; (4 τοίξο ἀιισοης τγατηΐτς, (ο]6 
ΣΙ Ἐπ αν. ἡ, χὰ ΟΝ, {4 ἴδῃ Οσοίοῃτο σἰιπὰ ἰΐ5,4 1 οταητίη ἔτοπες, 

Ἢ: ἦρε γξύλα. οἱ μδὺ ἥ᾽ Ὦ “- ῴ ἐμ ἧς ἴῃ ΓΟΧΙΠΊΪ51η ν τοῖς σαίξγα Ιοσαῖ, ΕΓδητ δ το Ὦ 
᾿ ῳ Ν 

- . : - - σπλύ: ὧν ἐφραϊοπεδαζοο, οἱ στ ὕφεροι σχοταῖοι τρος- ΟΧ ΠΠΙς ΔΡ ἀρτηίης τορίο ἀΐτορτα ετίαπι ἰρία “ ! βου ἢ «“ Ἂς Ν ᾿ Ἴ “1. Ε δ ς Σ ᾿ πη, ἰογϊες,ὡς ἐτύΐγόμον ἕκαςοι ηὐλίζοντο, αὶ χραω- πάϊβοϊοτα ἰρηα, Αἰ ρτίην 4α! ἀοι 7 484|1- εἰς εἴ 
ἢ "- » ͵ « -Ὁ Η - 5 γἀὸ πολλίωῦ ἐποίτν καλϑι]ες δρλύλας, ὥέε 4α]] ἴδῃς ΟΝ ΤΌΣ {πὶ ἐσυα μον 

Δ ΟΡ πο ΝΑ ΓΙῸ Ὁ ΤΙΟΓΟ5 ατΠα ΠΟςῈΟ ΟὈΙΟΙΓα νοπούαῃσ, 70 κα4νιωςΕ οἱ δ εἰτγυταΊα, ᾿ 
ἘΠΣ τε τ δ ρ ᾿ Ν ἔοτις αι] !θατίοοο γαῖ, οαδαδαμπι; ας πηα-- 
π᾿ νἐφύλονοκ, ας ερρυ Π. Δάρο απο ταητιηγ οἰδπχοΐεπι οχοῖ- Ν -“ “.ε ͵ 2 ͵ » « ! ὼ ᾿ . ὸ ἢ. τῦτο τῇ ὑφεέριηα, εγυετο. ἔτε γὸ αὑσοζύγιον ταθαῃτ, ντ 15 αὖ ΠΟΙ Ίθιι5 δείαη αὐτά ἰΓογαΓ. Α᾿ ῃ 2 , »"] λ - ᾿ ὃ ἷ . . δ ἔτι σγσὲν ἐφανη, 5 ΤῈ φραποπεδὸν, «τε καπνὸς Ὁ Θυο ἜΝ εἴν νι ΛΜ ΡΙ ΣῊΣ τῆν - 
, Ων ΕΣ ἀν αν τ ν ταητοτῦ!α ἐπσογεητ, δατὶς ποὺ ρο(εγίαϊς α- υδαμούπιλησίον. ὀξεπλα ὡς ἔοικε , χϑὴ ἘΘΈΡΙΝ . 

᾿ορμθρς τ: ] τ ΜΠ Ὸ ἔ Πἰηλδ πογίαπη ἔπῖτ. ΝΔπι Π64; ᾿πππθητιιηῖ 
βαπλάςη εὐν ἢ τῳ ἀρὰς ἜΡΘ μερσς ν]]πινίᾳ απ αὐ ρατγυίτ, ποις σαίξγα, ηο- ΜΔ π- ας ΝΣ τ ἶ ; ι ὃ στο,οἷς τὸ ὑφερα! αι ἐωρατ]ενροϊάσης μδρ ἴοι 4 ἤχηι5 ν] 15 ἴῃ ρτοχίπιο. Ομΐη ὅξτοχ. γ ͵ Ὁ τ ͵ 2 ᾿ ΠΟ " . ΕΞ ΕΣ δ γυκτὸς ζαυτης, Οἱς ἕλλυσι φοξος ἐμπιπήᾳ, ἰρίε μοίεεὶ οχόγοίτιις Δσροα β Φιοιη Ἢ Π10. 
ἀν ϑορυζος χαὶ δῷ πος Ζεῦ, δ εἰκὸς φοξε ἐμπε- Ἂππιν! ἀορατιι ρογζογγίγις ξαϊπιάαιις (ατὶς 
“..," 9: Κλέ ε' Τολμίδζω ἡ- ἀἀφοϊαγαῖς 15, ιια αἴτοτο εἰς ἔοοῖτ, δορά τα- 

σέ τι ““ ΝΡ» ὅδ ᾿ξ δϑς Η ἰῷ ϑ Το Π οφάοπιποέξξο ργοσοάσητο, αὕβέοος ετ- 
λῴον δ ἐτυϊγόμεν ἐγών παρ ἑαυτῷ Ἄπρυχα. ἀπ ΑΠΥτογτοῦ ἂς τα πλαίτης {ι 48 ἰπππαΐϊς, ταΠ- ] τ χὰ ΕΣ κὰν 91 ἢ λ ἐ “ ἷ ,: 
διφον ἴ΄ τοτΈ, στὸ) αὐφστεῖν ἐχέλάυσε, σιγά κα- τιυβηιοπγερίτας ογασ, ψαᾶτι τη ε΄ οοπίςῃ 

; ε Ις “ὐν 1π|} ΓΟΥΓΟΥ ΔΙ 1115 1Ποῖ- ζαχυρύξωντα, [ὅτὶ "ωροαϊορά ϑσιν οἱαρηθήϊες, ταποιπ ΟἰΕ τΠΠ}, Ζυτμτῖ τ Α]1α Ι 
ΠΤ, μη, ἘΛοΙ, ΑΕ ΜΌΝΕ, ΜΙ Ἑ {τ ΟἸσατοδιβ νοΓῸ Τοϊηνίάςηι ΕἸειμπ, “- 6 ΡΥ: 

-: [{ 
- γυῸ Η 

θυ, ορη- Ε Δ πὰ ἀν νὰ “γ Ξ " Ἵ »΄ν ΠυοπΊ]οηρε ρα Ἐδητ Π πιιη οἷ μ:5 τεπρο- 
βίον "υσἤγοτί λήψα) μειοξον Ἰλλανῶν αρίυοίε. ἐπεὶ τῖβ ργαοοηοπὶ ἀρ {ς ἐοστοτπης Παθοθας, «ἡ "» ᾽ 7) : “ ᾽ : ᾿ ᾿ Ἔ . ἜΝ τπ ὦ, δῴαυτα ἐκηρυηϑη,ἐγγωξ' οἱ φρατιώται,ὅτικε- ΡΓοπαητίαγο π{πὸ, {ἰδητῖο ῥσίτις ἰμαϊξξο: 

π᾿; Β Ὑ ΑΕ Ε μ »““ᾧ Δ] ἜἜδ' πῇ τη ηὶ ΠῚ αἰ αι--: γος Φοζος εἴτ, χαὶ οἱ σρχογ ἐς σοι. αἰκίᾳ. ὃ ορ- διρῃϊῆσαγο ἄτιοος ο πη ΐθιι5, οὰ Ἢ 4 τὐοαῦβθτ 
χογοπι τ ἜΧοτοίτοι τουγου  ΠάἸςα- τὰ εν 
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δ ἐν 

αςοπὶ Οἰδάγοδις ατγαοῖς ἱπιρογαῖ, νταῦτ- αϑρῳ παρήϊγήλε Κλέαρηρεεἰς εξ  Κὰ 

τὰδτ ΠΠ πη η ογάϊπεπιίς σοϊοσαοης, 40 

Ἑ αὶ ποεῖ ἴῃ τοῦ] ο ρεογὶ σομπίτογαητ, (οτοτῖι απο 
ΡΆΜΠ]ο ἀητο (οτῖρῇ, Γορ τα ποσαάιοπταπο- 

ἢτο εχιογγίταπι απ ; 14 απο πρδπιξοίτιπι 

ἐγαῖ. 'Ν πα πα ΠΠ|5 αἀ πος φαϊδυζάδηι ρτἀϊς 
οἷα ἀἰοὶ, ροίξυ!αθας ἀγπλὰ ΠΡ ἰτγαάϊ: ταπο 

νοτο {0 οττιτὴ (ο]15 Ῥεῖ σαδιςσεδαζοτος ἐς 

Γαέἀοείθιις ἀσοῦδας. ΠῚ ἀυτιτη αἱ ρυί πιὰ ἐχ- 

σαβίας νοηΠ]ςητ,ιάποςς χαςτΓοτε (ς αἰθρδης, 
πο νδὶ γτεπαητίατιιπι ἃ οαοά ἰδ εἴτ, 

ξοτις ΟἸ αγοῖχας ἰα τέρου!β ογάϊπες [{ γᾶ, 
οὐδ οὐ δας αἷτ; πιαπάφγοητ εἰς. ντορροι- Β 

τοηταγ, ἀσπες ΠῚ οείππι οἶος. Οτιππη διι- 
τοι Ποιπ σαχ ει ἐχογοίγαην, να οΠΠἱ οχ 

βαζτς ρυοπογγί πλάι ἀεηίαᾳ ῥΠμαϊδηρὶβίρε- 
οἰεπιοχῃίδογεῖ,πες φαϊιιαΠ01Π 6 ΠῚ15 εἰς 

(ξεΐῃ οὐπίρεξξι: Πητίοϑ ἀγοο ΠΠτ, ἂς τα 1- 
Ῥίε ργοσγεάϊταγ αἰ υᾶτιιπι οτιπὴ ράγτο πλὶ- 
ἐϊταιπν (γα η. ἀγπιῖβ ἱπ Ἐγαξε ἤτηλα, να; 
ῬαΪομουτίπγα, τιιπλ 4115 Παῖς ἀποιθας ἠεπῦ- 
τίατ. Ῥοίποασιιδηη δά Πιιπεῖοϑβ ρεγ τι} 
εἴξος, εσχαϊά νο]]ςπτ, ἱπτογγοραῖῦ. Ἀείροη- 
ἄδσης ΠῚ τα  ΠῸς οὔτο Ποπηΐηος ἰάοποος ἰπ- 
εὐπάοτγιμι ἔα ἀογιπιοδαδ, αἱ] ὃς τα οἷς 
τοπαμπείατο τηαπάατα γοσὶς ροίδητ, ὃς ατα- 
Ὀοτιτα πιαηάαδτατοσί, (δι (]ςΆγολας: 
Ετρο γοηπητίατο ΓΟΡῚ,, αἷτ. ΡΓΙΠΎΠΠῚ ΡΟ ΠῸ 

ἀεσοτταπάιιηι ες. Ν πὶ δὲ ργαπάϊιπι πα- 
Π64π| ΠΟΡὶ5 εἰς, δέ ποτηο οἱὲ Πουηϊπῖι, αὶ 
ἀρυά αταοοβ τηζεοποπη ἔλςοτο ἔα ἀοτιπη 
αὐάθατ, πιῇ ἢ ργαπάϊιπι ργαθοας. Η]ς Ὠμη- 
τὶ) αι ἰτἰς αθοχυίταης.,, δο {ξατίτη γοάειιηε: 
ἄς φιο ἱρίο ρεγίριοἱ ροϊογαῖ, 'ῃ ργορίπααο 
τόσοι αἰ ουδὲ οὐδ, νο] αι πγἀΔΠγ] 1Π], 
αὶ μαίτι5 γοὶ ρογβοίεπάς περοτίιηι ἀδζιιηη 
εἴτε, Ἀοἰροπάςητ αὐτοπη, Γοσὶ ν! οὶ σατα 
εἴς, ια ργοροπογοηζ: ταῖς γθηΐγο (ε πη 1) ἀστοὶ δαὶ “μων), ἀξῴσιν ἔνθεν ἕξῳωσιτα ὄχετή- ᾿ 

ἀποῖρις ᾿απογίηι, Ζαΐ Θο5,11 ἐδ ἄεγα ἰηἰγῶ- 
τατ, ἀπιέξατι αα 114 οΠοης ἸΙοσα,ν Οἱ σοπηπλ6- 
ἀτιτη αδιιπάο Ππαὐίτατὶ εδης. τος ν οἷς 
πιὰ ΟἸρατολιις ἰητεγτορααῖ, ἢ 115 τα τ] ΠῚ 
ἔχ ἀοτα ροϊ!σογόταγ, 4] δα ἰρίιηλ ἰτιγὶ ας 
τοάϊτατὶ ἤδητσ: δῇ ξαταγῇ ἤτ, γὰ οπ]π 65 {Π{- 
ἄειη ἐσ ἀοεῖθιις5 σομργεποηάδηταγὶ Κο- 
“ροπάςησ {Π], ρᾷσοπι οπιηϊδιι5 ρΓΟΠλΪτεὶ, 
“ποιήσιιο ἃ νοδἱ5 ργοροίτα Δα τοροπὶ γο- 
ἐεταυταγι τα ψαιπὶ αἰχ  ἤςητ, ΟΙράγομις, 
ΠΟΠΏΪΠ1] (ππηπηοτίς 1ρ15,4ς τοῖα το σοηία]- 
τασατ; ἀφογεταπηηας ΕΠ, πα πηρτίπλιιπη ἔοο- 
ἀογαϊποιπαάα οἶδ, νὰ ράσαῖο ρου θη τὶ δά 
αρίοπάτιπι σοπηπχοάτιτη ροῆςτ. !4ετὴ ΠῚ 
Ρίασοτα (Ιθαγομις αἰθθατ. (6 ταπιθη μος 
ἄδοτγοτιπι Ποίξγιπα σοη οίξίτη ᾿ρήι5 ποη ἢ- 
σηϊῆολθο; (δ οσῃξξαθοσ αἰ τι πλάι, ἄοπος Ιερατί νογθαηταγ, ἢ πε ἀοτατη ποιπάο- 
τατη Γατίο ἃ ΠΟῦΪ5 τεριάίοταγ. Εσαίάδιη ποίἑγος ετίαπι πὶ ἶτος Θοάθιη ἴῃ πθτι ἄτα 
τὸς ἀγθίτγοσ, Ῥοιξοδαιαπι νἱίαπι ο[ὲ Η]} ες σομιταοάπι,, ρογοιιγαηχ (δ ἔσει αἱε, 

ς}: τοῦδ οὶ βασιλέως ζοις ἕλλησιν ἀπα[γεϊλωι, 

Ἑ ὀκγήσωσιν οἱ ἀὔγοι, μὴ Ὄσοδύξῃ ἡμῖν ζᾷς 

τἴϑεοϑει τὸς ἕλλώυας," ἡ» εἶχον, ὅτε ζῶ καὶ ἐὐκῷ 
μοῦχη. ὃ δὲ δὴ ἔγραψα, ὅτι βασιλόϊς ὄξε. 

πλαγη τῇ ἐφόδῳ τῆδε, δῆλον ζω. τῆ νϑὲ γὸ 
“σδϑοϑεν ἡμέρα πέρυττων, τὰ ὅπλια, ρα δι- 
δῦναι ἐχελάσε, υτε δὲ ἄκζᾳ ἡλίῳ αὐαπέλλογ- 

τικηρυχας ὄπεμψε αἷδὲ ασονδῶν. οἱ σ᾽ ἐπεὶ 

ἤλϑον σδϑς τὸς πσξοφύλαχας Ν ἐζυτοιωυ οι 

Ὁρχονζας. ἐπεὶ σ᾽ ἀπηΐγάλαν οἱ «οοφύλᾳ- 

χες, Κλέαρχος τυχῶν τῦτε ζὰς ταζής ἔχισχο- 

πῶν εἶπε τοῖς τροοφύλαξι, κελό 4ν τὼς κή- 

ρυχας «ξενϑμᾳν, ἄρας αὐ φρλοίσῃ. ἐπεὶ δὲ 

καιτέςησε ῶ φρατευμίᾳ νὡςΊς κόρας ἔγήν ὁρῶ- 

οἷ πϑύτη φάλατία πυκνὴν, ζ ὃ ἀόπλων μη- 
δεια κα!αφανὴ Φ(), ἐκάλεσε τϑςαγέλοις,χαὶ. 
αὐτοςΊς Ὡροῆλϑᾳ ζοις τε 4. )οπλοτάτοις ἔχων ̓  

εὐφδὲςαι πῶς ἢ αὐτ' φρατιωδ ὦ τοῖς ὀῆνοις ςρα- 

Ἴνγϑις ζξῶτα ἔφρασεν. ἐπεὶ ὃ “ωρὸς τοῖς ἀὔλοις 

ἡ, ἡρῶτα “ἱ βούλοιντο. οἱ σὲ ἔλεγον, ὅτι μιν 

«σύνδῶν ἡκϑιεν αἴδρες, οἵτινες ἱχϑμοὶ ἔσο!) τα 

τὰ του οὲ τω ἑλλώων βασιλῴ. ὁ 3 απεχρίνα.- 

Ό ̓ἀπαϊγέλλετε Οζι αὐτῷ, ὅτι μαΐχης δεῖ 
“οζ τον. ἀφάςον ὟΣ Οέκ ἔςιν, συ ὁπολμ- 

᾿ σὼν τὐθ: ασογδῶν τοῖς ἕλλησι λέγν, μὴ πορί- 
σας ἀξιςον. ζῦτα ἀχούσαλνιες οἱ ἀγεδοι ὠ- 

πήλαυνον,νὸ ἦχον ζωχύ ᾧ ἡ δηλον ζωῦ,ὁτι ἐγ{4 
πϑ ἦν βασιλάίς, ἢ) ϑῆγος τις, ᾧ ἐπετετακΊο ζω- 
χα “ρα 4. ἔλεγον ὅ.,ὁ τὶ εἰκότα δὸόχοιεν λέγαν 
βασιλῴ, κὶ ἤκοίεν ἡ[εμόνας ἔχοιήες, οἱ ἀὐζεις͵ ἐαὺ 

διάα.ὁ σ᾽ ἡρωτα,εἰ ἰὐΐζοῖς τοῖς αὐδραῖσι απέγδοι- 
το ἰβσι ἀπτιϑσιν," χαὶ τοῖς ὀηνοις ἔσο") ἀσον-- 
ϑαι. οἱ ὃ πᾶσιν ἔφασαν, μέτρας αὐ βασιλέτὰ 

παρ ὑμῶν, ὀζκἐλϑὴ «ἐπεὶ 5 ζῦτα εἶπον, με- 
ζᾳςφησοίνϑυος αὐθεις ὁ Κλέαρχος, ἐξελάζεπ᾽' 
᾿ ἐδὺκ4 (αχὺ (ς «ποιδὲὶς ποιφα ἡ καθ᾽ ἡ- 
συχίαν ἐλθῴν πε ὄχι τὰ Ἐχιτήδ4α, ὦ λαξζῳψνὸ 
ἢ Κλ ἐαρηθς εἶπε δυκ4 διὸ ὶ ἐμοὶ ταύτα" ε μδὸ 

το τα χύ γε ἀπαίγναἱ, ὀνὰ Δία ῥίψω, εςτ' αὖ 

ἀσονδὲὶς ποιήσοι οἶα! κ μϑὺ ὯΙ. ἐφη,ὸ ζις 

ἡμέροις φραϊιώτοως Τ' αὐ φοζον παρέσιαῇ: 

ἐπεὶ ὃ ἐδὸκ4 καιρὸς ε),ἀπήτ ἐν ὅγι ἀσέιδοίηο, 

δά. ὶ 
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ῶ ἀνὰ ἡγεῖοαϑαι ἐκέλάνε πσξὺς ζα ἔχετή. δὶ Ττλτίπιᾳ; ἀμοὶ Δ4 οοπιπηδαξιιη ραταπάϊιπι 

δα. ὦ οἱ ψδὺ ἡχϑιῶτο. Κλέαρχος ψϑὺ τοι ἐπὸ- 

ρέϑετο, μδὺ ἀσονδοὶς ποιησόμδοος, Ὁ δὲ 

φτράτδυμα ἐχὼν ον (ξ4, καὶ αὐτὸς ὠπιοϑο- 

φυλακ 4. καὶ ογετύϊχγόνον φαφρφις χαὶ αὐλώ:- 

σι πλλύρεσιν ὕδεωτος, ὡς μὴ διιϑαοϑαὶ Δ15- 

ξαινᾷν ανά. γεφυρών ἘΣλᾺ. ἐποιοὶοῦ το .«- 

(οἰαῖηι; Ργαίθαης 1. (Ιδαγομας ἔξάογα 
Ῥοτου τι5, σορ ας ἐπ γα δεῖς ἱτοῦ ἐδοϊοθαῖ,, 
φιάγιλι ᾿ρίδ ραττξ ν]τἰπηὰπι οἰεοάί θαζ, 
Ιηςίἀιιηταὐτξ ἴῃ ΕοΙΠᾺς ὃς αἰιιθος αι Ρ]6- 
Ὦοϑ, αἰιοΚ ἀδίαιιο βοπείθιὶς τγαηπγο πὸ ρο- 
τογαηζ. 564 ταπηξ Θος5 ραϊπιάτιιπι Δ πηοη- 
τὸ τας! ε δῆτ, ια ραττίπι Πιιπι! ΠἘτατα ἰα- 
φοΡδητ, ραγῖϊπι αὐ ἱρίις οα ἀδθαητατ, Ατηῖο 

(ὠσᾳς ἐκ ὦν φοίνίκων, οἵ σαν δαπυβω - 
" 3 3 .«“ ὌΝ ! 

αὐτὲς, Τὰς δὲ χαὶ δξέχογηον. Ἂ οὐζῷχ ξὸ κλε- 
“΄ε» δι ΜΕ ἢΠ 

ἀρχὸν καζοαμάϑειν ὡς ἐπεςάτά, οὖν νϑῳ τῇ ὡ- 

ς 5 : Οἰεανεῦα 
Πεῖς φηϊπιδάμεγιὶ ροζογαῦ, φιο ραξζο (]6- πμάγαιν. 
ἴοι ργαοῆοι. ΝΑ πλαηι αἴτια το 6 δῖ κε βνοιεπα 
Πια[απ|,οχεγα δαοιυ]ιπη:ας ἢ 415 οἰ νἀ 6: τότ 

Β ταταγ Π]οσαπὶ, φαΐβιις πος πεσοτὶ) ἀςἀογαῖ, 

Ἷ ἔσαυΐν 

αὐτπὶν; 

εἰφερὰ χφοὶ ᾧ δῦρυ ἔχων, οὐ 5 τῇ δυξια βα. 

κτηδάαν' κα εἴτις αὐτο δοκοίη Τὴν ασοὸς τῦτο 
εταγμένων βλακβύφν,ἰκλελθυϑοος Τ' ἔχι- 

͵ “ οινΝ ὦ ". 5. ᾿ ἰδ 
τήϑάον ἵ ἔπωσὲν αὐ, μος τος ροφελα με 

δαρὲν εἰς τ΄ πηλὸν ἐμξαινων, ὡς}ε πᾶσιν αἰδζύ- 

γζων ἢ), μὴ αὶ ασουδεοίζῳν. καὶ ἐτείοϑησαν οδῥ 
͵ 7} Ε] τ .».ἃ Ἵ ἯΣ λ 

᾿ἄσϑος αὐτὸν οἱ τοιαχϑντα τη γε ϑνοτες᾽ ἔπει 

5 Ἢ Κλέαρχον ἑώρων «σουδαίζοντει ,»ὥσοο4ε- 

λοίμᾷανον ἡ οἱ ωρεσούτερϑι. πολὺ ἢ μᾶλλὸν 

Ἰρηδιιίι5 (6 σ γεγο; ΠΠΟΧ Ἰἀοῃ οι Πὶ ΟἸσοΠ5, 
ἡΠπππὶ αἰτοσιτη γοπηοιοδαῖ: αἰ αι οπὶ 
Ἰρίς ἀείσεπαάξης ἴῃ σὐθῃιΠΊ, οὐμπὴ 4|{15 πλὰ- 
Πιιπὶ ΟροΥ αὐπηοιοῖοι. Οὐο ἤςεθαι, νῖο- 
τηπος ἀςάήςοοτὶ δὲ ἔοζα ἀποογθης, ἢ πόῃ ὃς 
ἰρί πλαρηο {{ππ4ἴο τοηι τπατιγαγῦτ, Ὁ πὰπη- 
ααδηι αὔτεῖι ἀραὰ (δ τερίητα τλητάμ ἀῆ- 
Πο5 πάτο ΘΟ {ΕἸτ{Π6ε, τα] θἢ οἰίατη σταῖς 
Ρτοϊοέξίοτες, ροίξεαηιᾶ (]ξαγομιιηι πηὰς 
ταγαηζοπη Ορι5 νἹἀδγιιηῖ, ὃ ἰρ] Πηάπιι5 ἃ» 
παούοσγιης. ΜΪτο σοῖτα τηδρὶς ΟἸράτοις 
ἐε[πηαθάς, αοα ἐοΠὰς ἴῃ παης πιοάιιηι 
ποη(ςηροῦ ἀπ ΡΙςηδὲ οἵδ (ἰριςαγοτατ: 
αυΐρΡὲ “αι ἀΠηϊ τορος ἡοἢ εἴ 

᾿ Ξ ᾿ ᾿ ἘΠῚ πλγρφδηρι ; ἐρατθσαν ΠῈΣ ἈΞΡῊΣ 
ἀποῤο. Φαινοιτο ζοις ἕλλησιν ἐ1) εἰς πορείαν, 41 Θαπηρὶ εκ οθὲ ἘΧΙΗ παρ διηϊ- 

ι τὰ : ΤΣ ΤΟΝ ἢ » σὰ ἱγαπὰ γοσοιη ἸἀοἰΓσο ἀπιιαπή σΑΠΊρῸ ἰΠὶ- 
σϑτου ἕνεκα, βασιλέα ὑπωτήάυεν χὶ Ὁ πε- - ἀΘΑΙΣΜΟΞΗΒΡΟΣ 
δονδύδωνοφα 4 ἜΣΗΙ ταϊπῆς, 4 πλα]τα (αγδοῖς ἰη ἰτίποτς α1ΠΠ|- 

ον ὁ ὑλῶβ αὐ εβεναϊ πῇ οἰϑμοι ὃ αφιχϑν-  τατοπη αὐ]αξυϊγὰ νἱἀοξεηζι; (οηξᾶο 
᾽ - ἜΚΕΙ ! Α ἐν τ δ Ἂ 

ὖ εἰς κωμας,ο}εν ὠπεδιάξαν οἱ ἡ[εμιόνες λαμ- πίπειθ, δὰ νίσοβ νοπίπησ, ε Ζαΐθις ἀποος ἱ 

ξανᾷν τὰ ἐχττηδφα. οὐνὴν ὃ σῖτος πολὲξ,ἡ οἶνος Νἱα σοπιπλοάτιπι σαρίοπάμπι οἵδ ἀετποη- 
: ! 2.» ς Δ Ὁ 2 δ ὧν ν ᾿ξ; ΞΕ Φοινίκων, ἡ οξος ἔψητον ποτ αὐτῶν. αὗται ὃ ἤγαπούδης. Εταϊ πος τπᾶρπα ἔτιιπιοητί σὸς 
πὴ  - ͵ ἘΝ ἀμαν κ Φ' ἀμξς Ρΐα,δζ ν᾽ ΠΠῈ ἐχρίοαπι ἐς ραἰ πγι}1ς, ΟΠ 

ὧἱ ββόλανοι ἅ' φοινίκων, ἵ οἵας μι ο» ποις ἤγησιν ᾿ 
3: ᾿ τὸ αν Δ, 9} κα «4 “"Ἥ 

ἐς]ν ἰδᾷν, τοῖς οἰκέταις ὠπεκάντο᾽ αἱ ὃ τοῖς δὲ- 

ς » Ξ 7 ὲ ᾽ 

᾿ Κλέωρχος ξασευδὲν,. “σοτή θύων μἐὴ αἰεὶ 

ὅτω πλήρᾳς ἐῃ ζς ταφρξς ὑδευτος" (ἐγοῖνα 

ὧι οἵα, Ὁ πεδίον “Ξρδ᾿4») δὶ ἴα πολλὰ ζᾷ 

Φ' ΓῚ εἴας (ἃ μι ὁ 
ἀςεῖο, ατος ἀς {4 6π| ρα! πηι}. ἀοοοΐξηνα 

, : “ τ᾿ αἱ Ὁ τοῖς 66“ γαῖ. ΕἸ ῬαἰΠλατιπὰ δαπάες, συμ Π]οα 7 ας ̓  
, ἄσυσταις Ἐτοχείνϑμαι "4 Ξστολεκΐρι, θεω. Ὁ [ποῃ] ἱπιιοπίας ῃ (ἀγατοία,, ἔλπλι} 5 γθίου- ἱέβομε, 

} ᾷ ΠΟΥ ἢ να ΤΙ ΚΝ} ΕΝ ἡ ᾿ τ Ξ ε τράτρίηως ἘΝ Ὁ πα Ὁ κόνος καὶ ὃ μέγεϑοσ᾽ ἡ 3 δι ιφἠλέκξυ Ὁλαητατ. Οὐκ διιζειῃ ἀομϊποσίϊ ἴῃ ν (1 Πἢ 
ΝΜ δ το τιξρ δνο τἰεἐξοραίνοες, Τὰν: Τςγαδθδηταγ, ἀοἰ οξξα σαπὶ σιγὰ ογδηξ, ά- 

ὀλρνα πα νι χρή γα οθ, μα) τα ἢ ταπι ρα] τίγαίης ς τπὶ ππὰρπίς 
μαίϊα ἀπετί)ες, Ὁ κοΐ προ ποτὸν ηδὺ μδμγ τη βίης. Ααίρεέζα πἰΠ}} 4} εἰςέξξτο αἰῆοτο- 

ἵ ᾿ » » , ΄ ει , 5 ΒΝ: 4: 

χκεφόλόλγάς δὲ. ον ζοῶΣ κ᾿) Τ' εἶκε Φόλον ́  Φοιϊνί- δθαπῖ. ΝΟ ας οχίτσσατας ργὸ δε ]ἀγις γος 
Ε ΘΑ), γον τῆς ΝΙΝ ΠΡ : ες 
χος χορῴτον ἐφαδον οἱ ςρατιώτα), κἡ οἱ πολλοὶ πα ΠΣ ἐγαῆτ δὰ ἐάηὴ {πᾶιιος αὶ 
Ὡ ΕΓ ΝΝ ΠΞΕΩΣ ἍσΩ ΠΝ Ϊ ΘΟ Πάρις ζΑΠΊΘ ἢ ἀΟΙΟΥΟΏ. ΟΧΟΙ5 εοικα ζον το;1ε εἶδος, ἡ τ’ ἰδιότητα Ὁ ἡδόνης. “ΠῚ: Ρ 
Ρ.. κ ἐξα ΚΕ ΝΥΝΣ ἰαδᾶττς. ΗΟ Ιόζο ρει πα πιτ,  Ἰτο5 τᾷ ἢγδ- 

ἐξρμί ζυῷ σφόδρα ᾧ τῦτοχεφαλόλγές. ὁ ἢ Φοίνιξ, ἀμ] βαίπνα νοίοὶ σδρογίιης, πιμα]τὶς δὲ σδ- 
4ζηρα!νε: “ἃ. 

ἃ, 

ΠΏ Ν, “ἄξει 8. ΓΔ «“ 5) ὃν Ρ ᾿ ᾿ Ἂ - ὦ τ 

οὐεν ἐξα) ρεϑείη οξγχεέφαλος. ολος Τ αὐαϊνετό. Πιῖ5 ᾿ρίμπηι; δὲ ργοριίαπη απαπχάδπιῃ πος 

ΘᾺ 5. ἔμειναν ἡμέδας δῷς, χαὶ κοϑραὶ με-. εἰδο [ιαὰϊταῖοπι ἀπ πιϊγαητίθι5. 86 τἀ 
Μ - ς , ἘΠάρα] ἰάπὶ ὈΑρὶτὶ νο πε πίδητοσγ ἱπξε- γάλου βασιλέως ἧκε Τ τοσα φέρνης ὁ ὁ βὰ Ἑ Ἰάεπὶ μος ετίάπο ὈΔΡΙτν 

; ον νας εν ; (πα όγας. Ῥαϊπια Ἰρία σαὶ πλφα 112 οἴει δά- 
τ αρις ἀδελζοσι χσμιαλνοῖ, πξεβσει, δπηῖα, ρτοτί5 ἐχαγείςεθασ. Ἴ τὸς Πεὶς ἀϊ- οὐ νυ κῶν τῷ ὐνώσν αν ἀν τος τ τὴ φή:᾽ δούλοι δὲ πολλοὶ εἵποντο. ἐπεὶ δὲ ὠπδεύτη- ἐς ὀόπιηηηοτγαῖὶ πιηΐ, δέ ̓πτοῦοα ΤΙΠΔρΠοΥ- 
ᾧ ἀὐζις οἱ ἢ ἑλλζωων φρατηγϑιγἔλεγε “-οῷ- πες ἃ πλλσῆο γερὸ νεπίξ, οα1 πὰ ΟΠ ΠΡ 5 το- 

ἴα ἔτάττε, ἂς ττῖδιῖ5 αἰ ἰἰς Ρ σις, Ζος πατ]τὰ 

ἰδταὶ (ςαιεαητι, Η!ς 4αππ ἀιῖσες (ιοοίαπη Ὀδυϊαπὶ ΡτοοεΠπἤςητ, ρείοσ ΤΆ: 
Αὰ 2 
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ἀυϊάξ,α τοοῖ, ργοχίπλις νοίεγα (πὶ τας 

οἰβε ἂς ́υϊα νἀ θαπινος ἴῃ πλαῖτα δέ πεχ- 

1 θ ΠΑ πιαϊα ποι ἀπ: τερευ πη ἀσστα τηϊτ- 

δμπου ἀυχί, ἢ πὰ τατίοπο ροζοῖς τὸς 

Θροίϊοπι, νῖ νὸς ρογὶ Ρίαπι γα Πὶ ΠΙσογοῖ 

{πος ατγαςίᾷ τεάαποοτα. ΡΥ 4πο 4 ππ 

ἰῃτο] Πρ γαπηταπινοϑ 5 Γ1ΠῈ (ταοίδτα ν ηϊ- 

ποτίατα ετρα πιο ΠΟῚ ἱπρτατατη ἔοτο : ρετὶ) 

δος ατερε, Ππλι}4; ἀϊχῖ,ίατο ρίαπι μας ἱπ 

Ῥατῖς ππ]Πὶ στατί  σλταγιιπι, Ζαΐ ΡΥ ΠῈΣ ἀς 

Ογηεχροάϊιίοπε δά Ἰρίμπι γοτο]ογίπη, δέ ν- 

πβασαππιπαητίο τπσυμι οὐ δαἀτα!ογῖτη σο- 

οἰδ5 αὐχηίατος; ἃς ίοἸτις ΟΧ 115, 4 ορροπτὶ 

Αἰκοὶς πεγο, ποι Κιροτίπι;(ς ἃ αοϊοτα ρεῦ- 

ταρεγίπι, ἃς ουπιτερς νοεεις π σλῇττις πγὰ 

ποία πχογίπ,, ἴῃ αν γοχ (Ογίο ἸΔΠΎΠητοΥ- 

Ἐξᾶονεποζαῖ: φαΐ ἀεηϊα; θα θαι 5 εχ ρᾶτξ 

το Οὐγγὶ συ! ΠΥ115 Ἰρίι,, αιιας πὔοτπεςσαπι μας: 

Βεο, Π ἀπ πηας Ἰρῇ, οσρ 5 ργοίε φιπιτις ἔπα- 

τ πλ ταχὰς τα ΠΕ ροϊτοίτιι οἵδ, ἐς ἀς Πἰς 46: 

1ἰδεγαζαζιιπι. 55 4 ταπι ἀπατί οχ νοδἱ5 ἐπ|- 

τ, φιληγχοῦτοπι δάιιοτίι5 ᾿ρία πη αὐ πγα σοΞ 

Ῥετίείς. Εφιυϊάεπι νοῦ 5 (πλέςο, πιοάετγαῖε 

τείρσπαοατίο; ντ τὶ ἔλο Τὰ 5 {τυ δῆτα 

αυΐάεπι ροῖετο Βοηί, νοδὶς δῦ ἰρίο ἱπηρο- 

τγατε. Ἀά ας νεῦρα αγάοὶ ΠΟΠΠΙ 1] (ςσοΞ- 

ἄξητος, ἡπατῃ ἰητοῦίε σοῃαταίοητ, (ο- 

τς μὶ νοιθὶβπ Βαης ςπτοητίᾷ γείροηάθῃς: 

Νος πος ρτορτογοα σοΣ α] πλπδ,ντ Ὀε πὶ 

τοσὶ ξλοοτοῦχας, Ὡς 6; δάποιίας γτεσοη ρτο- 

ξει (απτας : (ε4, ηποά τρίς ΠοίΕϊ, πγαϊτος 

Οὐγτγὰς ργχτοχταβ ο τογσὶ πανία οποσίπαο- 

πίοθαι; νι ὃς νος ἱπηραγατος οἤεπάεστγετ, δὲ 

Ὡοσ Πις Ρογάμποετοι. ] οἰζεδητιᾶπι νΕ͵Ο Οἷτ- 

ουπηαξταπη ἰαπὶ ἰρίπτη αἰ ΒΊ Ομ] ι15 ροτίσι- 

Ἰὶς νί4ογοπγιβ, [οοσ αταας που 65 Γοιο- 

τἰτὶ ἔππιας, πε ἰρίμπι ἀοίογεγθπλι5; ργδίου- 

τίη ααὶ (πρετίουῖθιις τῶροτι θα ἰρίπις δο- 

ποβοίαποη ΕΠ δηγι5 αἰρογηατὶ. Ροίεθα- 

4ύλῃι Ογτιις α νἱα]5 ἐχοοῖπε, ποχας ἤετο- 

σῃο οἴμῃ τορο σοητεηἀϊπηιδ ποις 481 4- 

πάτα παβιυιίπιιις σαυΐα:, συγ ρίϊι5 ἀστιιπὶ 

ἰηξοίϊατε νοϊεππις; πος οὔ το] τὸ 46 πιο- 

ἀϊο ουριπηις, πιοάο Πἰσςατάσηλιπ ἤης οἱ- 
ἐυ!αδτη πο] οἘἴὰ τεάίτε. Ὁ ἀοα] ας ἰη- 

ἴασις οείτ, πῃ πη σιπὶ [λει πι ΟΡα νἱμά!- 

οαῖο σοπδίπιατ. 5] ας ετίδπὶ ργίογ δοπο- 

θεοῖς πος ργοίςιατιγ, 40 ΠΠο ἀρογαγὶ Π 95 

χ Ἑ ΝΙΟΙΪΚΉ Ὁ ΞΕ ΘΙΡΠΕΟΙ ἘΥ ΑΙ 

βΡέτπες δᾶς ρὸῖ Ἰητογργοτξ Ισααστας εἴτ Α τον Τιοσαφέρνος 
δὲ ἑρμηνέως ζοι δε Ἐγὼ, ἦι --- 

αὔδρες ἕρληνες, γείτων οἰκῶ τῇ ἑλλάδι" αὶ ἐπεὶ 
ς , ν ᾽ λ ΟΣ ὐμμοΣ. Τὸ, : 

υμιας εἶδὸν εἰς πτολλα Καίοι χα ἀμ χθμα πες 
͵ Ὁ ᾽ ἕξ ᾿ 

“«ἀἰωχοίᾷε, ἀὕρημα ἐποιησοίμιζωυ εἴπως δὺυ- 
͵ Ν ᾽ -“ 

να μιέου ποδὶ βασιλέως ὦ τήσοιαϑε δοιωῦα! 
μοι ξςποσῶσαι εἰς τίιῦ ἑλλα δὰ ὑμιαξ. οἶα γὸ 

᾽ 2 ΥᾺ « γ, λ ς " 

Οὐκ αἱ γαριαῶώς μοι ἕξῳν οὔτε Ως μὰν, ὅ“7ΤΈ 
λ ς « ͵ “ 2 

πδὸς δελλάδὸς ἁπάσης. ζαῦτα ὃ γνους ητό- 

μῶν βασιλέα, λέγων αὐτώ, ὅτι διχαίως αὐ 

“μοι ̓οαιράζοιτο, ὅτι αὐτῷ Κρφν]ε ἐχιςραϊά.- 

Β οντὰ ποξῶτος ηγγάλᾳ,ὼ βοηθφαν ἔχων ἅμα τῇ 

ἀγίελία ἀφικόμζωυ; καὶ μιόνος τὴν χτ' τὸς ἕλ- ἶ 

ληνας τεζα μένων στκ ἐφυγον,δολὰ διήλα- 

( χαὶ σεευέμιξα βασιλᾷ ἐν ὑμετέρῳ ςρα- 

Ὁπέδῳ, ἔνθα βασιλόϊςς ἀφίκχετο, ἐλεὶ Κι ύσον 

οἰπτέκ! φνε᾿ ἡ τὸς στεὺ Κύρῳ βαρβάροις ἐδίω- 

ξα, σοωὼ ζοιςδὲ τοῖς πα οὖσι γιοῦ μετ᾽ ἐμοῦ, οἱ εὗρ 

αὐτῶ εἰσι πιφοτατοι. χοὺ αἰϑὶ υϑὺ ζουτῶν ὑπέ- 

δετὸ μοι ἢ βελδύσχοϑαι. ἔρεδϑει δὲμε ὑμαῖ 
3.5. 3 ͵ ͵ «“ 2 ͵ 

ἐκελάυσεν ἐλθοντα. τίνος ἐνεχα, ἐφρατ ὕσειτε 

Ο ἐπ᾽ αὐτον"ὼὺ συμξαλϑύω ὑμῖν μετοίως Ἔστο- 

κρίναοὐἷ ἵνα μοὶ εὐνο ακτότερϑν ἢ, ἐαντι δύ- 

γωμ4] ἀγαϑὸν ὑμὲν παρ αὐτῷ φζκαυδαξααΐζ. 

“σὸς ζαῦτα μεϊαςάντες οἱ ἐλλᾶωοες ἐθωχά- 

ογΐο ὦ ἀπεκρίνανο. Κλέαρχος ὃ ἔλελυ Ἡμῴς 

οὔτε σεουήλθομυϑυ ὡς βασιλᾷ πολεμυήσοες; 

κτ' ἐποράσοκθα ἔχι βασιλέα" δλλα--πορκαὶ 

πυροφώσάς Καὶ ρος ἀὕξασκεν, ὡς χαὶ σὺ 40 οἷξ- 

εϑα ἵνα ὑμαξ τε ἀωὐἰρασκάυά τοις λαζοι, ἢ 

ἡμαξ οὐθαδὲ ἀλ)α γαίγϑι. ἐπεὶ δὰ τοὶ δ ἑω- 
“ ») ᾽ 

Βραΐυϑν αὖτ' ον δφιῷ ὀγτα,ηα, ἐμ ϑήυϑῳ ὸ ϑκοῦς 

βελειᾶ ΝῚ 

ὁ αὐ, ϑοφπες πσϑοδοιώωι αὐτὸν, ον τῶ ασθϑ- 

«δεν γόνῳ παρέχοϊϊες ἡμαξ ἀύδζιὶξ 47 ποιάν. 

ἐπεὶ Κύρος τεϑγηχεν,ὅτῈ αὐτιποιώᾶθα βα- 

σιλᾷ ὃ ἀρχῆς, ὅτ᾽ ἐς!ν ὅ ἕνεκ αὐ βελοίαβα δ: 

βασιλέως γῶραν κακῶς ποιήν, ἐσὶ αὐντ' Ὄστσ- 

κίφνωι αὐ ἐθέλοιμϑυ, πορϑυοίαθα 5) αὐ οἴκαδε, 
7 ς -“ Ἁ Ἶ Ε) -“ ͵ 

εἴτις ἡμιας μι λυππτοίη, αὐδιχοιτα νϑρτοι στει- 
᾽α Ἀν τὼ -“᾽͵ 7 

δϑισοίίθα, στο τοῖς ϑεοῖς ἀμιιααἶ.ἐαὺ μϑύτ, ι 
ἔτ νεςς “Χν,)Γ7 Ἅ ς ͵ ΝΣ ΔΗΣ "ὕ 

τίς μας Χ) 40 ποιὼών ὑπαρχ η.}Ὁ ζύτου εἰς μ72 

Ρεποίμοίξάο ρτὸ νἱγίθιις ποίξγις πα ρᾶ- Ε δυωύα μιν οὐχ ἡ" Πνσόθα ἀ7) ποιοιωῦτες. ὁ μϑὺ 

τίοπιαγ ας ΟἸδαγοιις; ις ΤΊ ΠΑΡ εγη ἐς 
ηυῦ ἁὐά!ΠΠοτ,ἰπααῖτ: Εφαϊάδ παο τεσ! πᾶ- 
τἰαδο, νἱοΗΠητη4; πιάάατα ρήπι5 νοδ5:5 το 
αὐτῷ ηἀειοία, ἄοπες Ἔσο τοάϊεγο. ἰ4ξ ἔο- 

τι νοδὶς πος πρρεαϊταδίπης ΡΟ τ! ἀϊε πῦ 
τράϊίτ, ἃ τος ἔλης (]]Πἰοἶτος ἀγαθὸς Παῖς, 

οὕτως εἶστεν. ἀκϑσας ὃ ὁ Τιδσα φέρνης »ἔφη) 

Ἰαῦτα ἐγώ ἀπα[γμαἰ βασιλά, χαὶ ὑμῶν παλιὺ 

ΕΜ ΠΕ ΕΗ 
μϑιυόντων. ὠγοραν ἡ ἡμας παρέξορδυ. ἡ εἰς μδὺ 

Ὁ ὑξεραίαν ὅχ ἤχεν" ὡοῦ οἱ ἤἥηνες ἐφόῥν πον" 

τῇ ἃ 
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τῇ ἢ πείτη ἥκων ἔλενυ, ὅτι δζκ πεσαγρα γέ Ἀ ἸΟὶς τοττῖο ψαιπι ν μος, αἷς ρογέθο τὲ (ἃ ᾿ : 
γος ἢχϑι ρα βασιλέως, δὸ ϑέεῦαι «ὑπο σω- 

ζν τὸς ἕλλζυας, χα τἶν πϑύυ πολλῶν αὐτί- 
ς » 270 "“ ᾽ ᾿ 

λεγϑντων, ὡς ΟΥκ αἀζιίον εἰ βασιλῴ, ἀφᾷ α) 
ϊ γι λα δ ͵ ͵ Π 

φραπυο- πῶς εῷ ἑαυτὸν ᾿ςρατάσσαλϑροις. πελος σ)͵ 
ἵν “. Υ “2 ε- ΠΣ λ γς 

ἐμ. πε ωνε ἔξες;ν ὑμῶν πιςὰ λα παρ ΠΝ 
φν ὺ ἃ { Ἐν φἢ Δι πτμῇ ν. » 
ἡ μείω Φιλίαν υμίν παρέζην τω γώρϑεν, ἡ ὡ- 

δόλως ἀπαξῳ εἰς τί ἐλλαδδι, ἀρ ροϑὶν πια- 
ε 3. Κἢ λ 2 Ἁ 

ρέχονζας. ὁποὺ δ), αὐ μὴ παρέχωμδυ 96 4ν, 
ς δε τήν "» Ἵ αν, ᾿ 

λαμθανήν ὑμας ον τῆς γώροις ἐάσομῶν τὰ 
τ 
Ύ 

, « -“ Ε ὌΝ οὐ ζυ ͵ 2 ͵ 

ἐχιτηδέα υμας σι, αὐ ἡμίν δεησᾳ ομόστω ἡ Β 

σερεύσε- μά πορό εοϑαι ὡς ΟΥ̓͂Σ φιλίας ἀσιναίς, 

ὦτα χαὶ ποτὰ λαμᾷανονζᾷς, ὁποτὸν μὴ πα- 
͵ » ΠΝ , ᾽ ἘΣ 

ρέχωκὃν αδρρῳνεανῷ παρέχωμϑυ αλϑρων,ὼπ 

νουυϑύοις ἕξήν τὰ ἐχιτηδία. τα ἔδοξε, χαὶ 

ὠμώσαν, κὴ) δυξιαξ ἔδοσαν Τιοσα φέρνης, χαὶ ὁ 

Φ βασιλέως γουναιχὸς ἀδελφὸς, τοῖς ΤῊ ἐλ- 

λζύων φρουτηγ9ις νὰ Ἀργαγϑις, ἡ ἔλαζξον πα- 

δφὶ Τὴν ελλζωώων. μῷ' 5. ζᾷῶτα Τιοσαφέρνης 

εἶπε᾿ μοῦ οϑὺ δὴ ἀπτάμι ὡς βασιλέα" ἐπειδϑ 

ὃ. δἰφσξαξωμαοὶ ὦ δέομαι ἥξω συσκάνα- Ο 

σα νῦνος, ὡς ἀπαξων ὑμας εἰς 1 ἐλλαδου, χαὶ 

αὐτὸς ἀπιών όχι Ἔ ἐμϑυτῷ φρχέω. ( ῦ- 

τὰ ὠξηένϑυον Τιοσαφέρνζωυ οἵπε ἕλλξωες χαὶ 

Αρδιαῖος,ἐγίες δλλήλων ἐςραΐοπτεδοίμϑρμοι, ἧΣ 

μέρας πλιείεις ἢ εἴχοσιν. οὖν ὃ ζαώταις ἀφικγξν- 

τῶῦ ασϑϑς Αδιανον χαὶ οἱ ἀδελφοὶ, χαὶ οἱ ὠλλοι 

αϑαϊκαοι,ὼ σὸς πὲς στωὺ ἐχείνω “αξοσῶν τίνες 
ΑΝ 

παρεϑαρ- Τα βαϑοι ῥιεωύοντές Ίε χαὶ δόξιας ἔγιοι χοροὶ 
σωῦνπ 7 ͵ 

βασιλέως φέφοιϊες, μιῇ μϑησικαικυσάν βασι- 

ἀριά τορσοπι, να ἢ δὲ Κισιτας αταοος ἰπςο- 
Ἰπλος ἀοηλπι γε ισοπϊ σοηοο λα ἤτ; τας 
ΤΩΘΤΙΙ ΔΙ Ρ] τί πὶ ἔα ΠΠο πε, 4] οοιγαα - 
σοΥΘΉτ, ΠΟ ΟΧ γορὶς οἢτο αἰρηίΐτατο, αυ] Δά-- 
ἀπογίτις ἰρίππι ἀγῆια σθρ  Π ητ, Δ πηϊέτοις. Α 4 
ΟΧΙΓΟ ΛΓ: Ἰσδῖ Δ, αἷς Π άἄοτ ἃ πος ἀςεὶ- 
Ρἰατίδ, σοῖτο πος ἀϊτίοποπη γορὶς ρασαταπη 
νοἱβ το αϊτιγος; ὃς [πρροάϊτατο σοπηπιοα- 
τι, πης ἔγαιιάς νὸς ἀϊιέξιιτος ἰπ γα οἰα πη, 
δ σα] όσα ποη Ππρροάἰταιπογίπγις, Ρο- 
τοίξατοι γ οὔ] 5 Γλοϊοηλις, οσπηραζι ΟΧ Γο- 
σίοπο ποίξγα {προ η ἤϊ. Ν ος νἱς ἢ πὸ ποῦς 
Τπγοϊαγᾶάο !ηξξς ῬΟΠ ς Ιλ  ηΪ, τα Ζιια τη 
Ρεγτγοσίοποιη ἀπηϊσούτηι ἤη6 ν]]ὸ ἀδληο 
νο5 ἴτοῖ [αέξιιγος; ἃς ἢ ξογιπι ποι ργαθιο- 
τί πλτι5, οἰσ] επτὰ ἃζ ροτιυ τα (πταταγος : ΠΠ 
ξογαχη [π{{ἰτιτατιιτ, σΟ ΠῚ ατ ΠῚ ΡΙοτίο πιι- 

τηοζαῖο Γοἀομλταγοσ. [λοοτοια πηι ας, ὃζ ἜΕ- 
ἰαγοῖαταηάο χηοῖτα; ααππὶ ΤῊ] ρΡ που ΠΟ, ομωτοώπη 
δζ σοῃϊασὶς γοσία ἔγατοι, (ατα οογιι αἀτιοῖ- Οἰνάτοινο 

Ριις αορτςίσέεις σοποστίιπι πχαπιις ἀοχίγαβ 7. Ττ 
Ροστγίρογθῆζ, ἂς ν] οἰ ΠΊΓη ἃ ταῖς ἀροίρο- 
τοῦτ. Ροίς ἢςο ΠΡ ογη 5: ιθ  οπι,αἴτ, 
Δά ΓΟρῈ ΠῚ Πη6 141} σοηίογο, Ροίϊεασιιαπι 
νοτο ρογίθοογο, πᾶ: ροΓΗοἱ πθοςῆξ οείτ; 
το αϊδο, ραγατὶβ οσχηΐδιις, ἀοέξιιπι γος 
(ἀγα οἰ Π1, ὃς πλο τη 1 ΡΓΟΙΪ Ποίαηι πποηοῖ 
τοσορταπι. Ηης ἴδηι ὃς αταοὶ, ὃς Αὐίαιις, 
ΠΑ  Γὶς ἰῇ Ργοχί πιο ἰοσατῖς, ΤῊΠΆΡ μου ποτα 
ΔΙΊρ] ας Χ χ ἄϊοθις ορροιοθδαηταγ. 1π- 
τοῖοα νοηϊπητ αὐ Ατίαιμι ἔαῖγος,, ἃς ρτο- 
ῬΙΏΖαΟΙ σετου, τοιη ας ΠΟΙ ΠᾺΠ}ΠΙΕογίλγιμπι 
Δα 1ρίπι|5 ΠΆΠΙτΟ 5, 01 ἀπ] ηγῦ εἰς αἀ ἀοθαησ, 
ΠΟΙ Ώ]}15 ἃ τορο πάθη ἀταπι Πρη!οδη- 
εἰθιις, ΠῚ ἔοτο ΠηΘΠΊΟΓΟΤῚ οἷτις ᾿π τα τος 
σαπ,, ἡ πος ἴῃ ἀγηγΐ5 οὔ γτο πιἤξησ, πος 

λέα ἰὐζῆς τῆς σεοὼ Κύρῳ Ἐχιςραϊείας, μηδὲ Ὁ ΨΠ Παῖς αἰτουῖις ΓΟῚ ργωτογίτα, Ο τα: Πα Ό Ὴ 1- 
᾽ Χ ΓΑ ἰ "ἢ 

ὀιλϑ μηδενὸς ΤῊ παρούχοιϑμων. ζούτων ὃ γι- 
͵ὔ 2 ᾿ ΙΝ ΜΝ γρουϑυων,ἐνδηλϑι ἤσουν οἱ ῖθὶ Τ' Α ϑκαγον ᾽π’- 

τὺ γ ἘᾺ 7 ᾿ αὐ τε 
᾿ς ΩΡ» Οϊς Ἑλλησι κξληφέχοντες τὸν γειώυ. ὠφςφτεὲ 

δ: ὖο -“ . τ δε ͵ ἐν 

9) πη Τχαὶ στο τοῖς ὑδὼ πολλοῖς τυ ἑλλζύων οἕκ 
μι πο γ} Ἕ ᾿ ! ΕΝ ͵ ", ἐλ το, ηρέσκεν, δλλώ τσ ςιόντες τῷ Κλεοιρχω εξ. ͵ ΓΤ 

ΠΩ λελθν, τσὶ τοῖς ἀλλοις φρατηςἷς πὶ μβϑμομδυ: 

ἡ Οὐκ δχιςαμεῦοι, ὅτι βασιλάς ἡμας Ὥστο- 
λέσοι πὐξὶ πϑρτὸς αἢ ποιήσοητο, ἵγα. χαὶ τοῖς 
ἄλλοις ἕλλησι φόζος ἢ ἔχὶ βασιλέα φρώ- 

τάφῳ. χαὶ νι μ»ϑὺ ἡμας αἰ το αγέται μϑύφν, Ὲ 

ΧΩ διεκσερθαι αὑπω ὦ σρατάυ μα ἐπά- 

δὸρ δὲ παλιν ὡλιοδῆ αὐτώ ἡ ςρατιὼ, οέὰ 
ἔςιν ὅπως ξέν ὄχι ϑήσέται ἡμῶν. ἴσως δέ που 
3) » ᾿ 1}: ὁ 2 

πα ΤῸ Ἰρσκατω)ᾳ πὶ, ἢ ποτάχιζ, ὡς ἀπο- σκατῆα 

τα ἤετοητ, ραΐατη ΔΠἰ πη πο Υτὶ ροΐοίας, ΑΞ 
Τσαμα οἷ {π|5 τη! Πς ἴα. πΔ τατοὶς φἀἠ!ξος 
εἴἴε : ντ τᾶπη ΜΠ ἐρίτπν οἰ ογίις τατος 
τασ ΠΟΙ ρίασογοι, αὶ (Ἰοαγο πὶ πὶ 
Δοςο Πεης, ας ἀπισος σετοζος : ΟὐΠ6, ἰπ- 
ααίπης, πεῖς οχίρεξξαπιισοδη Ποίοί μι, Ὠἰ- 
ΒΗ] τοροεπι Π14}}6, 4 πο5 ροταίτος, τ ατο- 
αἷς οτίαπι σετοσὶς ποτ ἱποιτίαι, πο αάτιοτς 

(5 ᾿ρίαπι αὐπια σαρίφητὸΝΙΠλ τιπα ἴατὰ ἀ6- 
αἴτα οροῖὰ ΠῸ5 Πεϊστοῦύποῦο σοπάταγ, σι 

ἐχοτγοιτῦ αἰηοτησο ἀϊρογίαπα παθεαῖ Υ ο- 
τη Πα ρΓ πλιτη 15 ἀθἰητορτο 60]16 ἔτις 
δαεγιτ, ἤου ποι ροτοίξ, απ] Πο5 δἀου ται 
ἙἘοτταίῃς ετίαην αἰ σα οἱ νο Γοἱΐδ9 (γαῖ, γε] 

πιιηπηξηΐα,. γε ΠΟΙ 5 ἴτοῦ ΠΕΠ 1} Ραῖο- 

αἴ. ΙΝΝεάαο οηἰπι ἢςτ ἰρίο νοΐεπες, ντ πὸς 
ἰπ Οταοίασι τοπογῇ πιιηείπι δά ξογαπηις, 

ΦΣ δκἢ 2 « ͵ Π “"» ισ Β ": ͵ 3 - 

699 ἢ ἢ οδὺρ, οὐ ὙΣ ́ ωύτε ἑκών γε βουλήσετω ἡμιας ελ)οιζαᾳ εἰς τίν ἐλλά δὰ, ἀπαΐγεῖλαι» 

ΔΣ .3 



282 Ἂς ΝΘ ΡΈΣ  ΕἸ 1ΕΥ̓ΒῚ 
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᾿ τἰατα Ποὴ Ργοοα] ἃ ροττῖβ οἷπ5 ἔγοσιῆς,4011-- 
ἀρ ΤΕΥ άπ ἸΘαγοῆιις ἀπ τ ἢ} 115,48] βώιαρνα. Γαΐο τορσο το ΠΠς, ΟἹς : 4 
ἀρνία! ᾿γας αἰοθαητ: Εσυϊάοσπη, γείροπάεθασ, ἰπο 
ἐς οἰμιανν σγγῃΐα ΟΠ ἀΠί πιο πιοο ρογροπάο: (ςάτα- 
φάχεννε. ΤΩΣ ΜῈ οτίαιτι σοσίτο, ἢ ἴαπὶ αἰ ε ἀ4 1115, 

ξατατγ,ντ ἀφ αηλατ τα ν οἰ αἿΠῸὸ ἀϊσς άε- 
το, φασί δο! πη Ἔχ ροταπηιις, δ σοηῖγα ἔσ- 
ἀετα δςοτγε νοϊτμλς. [)εϊπἀς ἔοτ ΠΟ πιο 
ποδὶς ρα οδίτποαιις ἔγαπιοπγαη αϊ σορία 
{ὰρροτοτς Ργατογοι ἀτισς {ΠΟ 5 ΠΟ ΠΟ ΠῚ 
Ἠαδεδίπιαβ. Ετίαπὶ Ατίσις πιοχ ἃ ΠοΟθὶ5 
ἀεῆοίετ, ἢ πος ἐδςογίπιι. τὸ βετ,ντηο- 
ταὶ οτἢ Δ] ΟαΓ Πππλπ5 ΠΑ ττγ] ΓΕ Γι ΠῚ: 
{5411 οεἴαπι ἔσται πως Ποίξε5, 4111 ρΎῖτι5 ἂ- 
ταῖς  ογᾶτ. ΕἸ ππ|5 Ζαϊ οι πτιη1 τγαΠοἰθη- 

αἰτι5 {τ ΛΟ ὶς αἸτπι5, παι (οἷο : ἘΌΡγατοῃ, 
φεττς (οἰππιῖβ, ποιὲς ἱππρε τ εητθ, ΉΠ10 πτο- 
ἀοτιδῆτι ροίς. ΝΝεο Ἔἐαίτος μα πλιιβ αι- 
ΧΙΠατῖοβ, ἢ ραρηᾷ γο5 ροίσατ. Ατ μοί! τιιπὴ 
ΔΙ ΡΙΠΠΙηλι15,ΓΠ| ΡΓΟΤΙ) Φυ ΠλΓΙα15 ΘΟ ατα- 
τιι5 εἴ. (το πιηατη ἰσίταν το υΗ οἰ οηλα5, ἢ 
ΤΗΔΧΙΠΊΘ {Πρ ΟΓΙΟΓΕ5 1ἢ ΡΌρΠα ΠΠ1115 ὃ Ποῖα 

ἢ νἱποοιητγ, ΠΘΠΊΟ (Δ }ππ||5 ΘΔ 6 γ6 ροτουιγ, 
Ἐσυίάειη παι (οἷο, οτγγορ ρογάογε πος 
σαρίςητοπι ΤΠ γα πη ργαίζαγο πεσε ῆς 
ἐαοτίτιας ἄατο ἀσχιγᾶ, [λεοβ4; (τ ΠΠγλἢ 4 
τοῖος ἱπηρίογαγθ, ἀαταπ ἀφ πη! 4: τπὶ ατα- 
οἷ την θαυ αγὶς ἢ άθτα ἱγγιτᾶ ἕασοτς, ΖΠΠΠ1Πὰ 
ατᾷ πη τἰ5 ̓ ρίς δυχ 15 ᾿πΠγαξξιις τς. ΜῈ]- 
ταῖη παης {επτδτίαιτ ἀΐσεθας. Τ[τογοα ΓῊΣ 
{λρθογηος οἷ! σορ 5 (πἰ5 αἄογατ, παί! ἀο- 
ΧΏΛΠῚ ΡΟ ξξαΓι5., 6 ΠΊ6; Οἰ1ΠῈ ΠΟΡ 5 {5 
Οὐτοητας. Ετίατη γορὶβ ΠΠΙ. πὶ Οτγοτζαβ, πλα- 
ἀεὶ πτοηΐϊο ΠΡ τ έξαπι, ἰεσαπ ἀποοῦθας. [τὰ- 
΄πο ἀοίποερϑ ΠΑΡ μοτης ργαοῦτς, ἃς ἔο- 
σαπὶ (πρραάίταητα, ργοβοιϊίςς θαηταγ, ( ο- 

Β 

λέως δεέϑα μιν Ἐχὶ ταὶς θύραις στ, χαὶ κα." 
(ᾳγελάσωνες ἀὠπήλϑθορϑι. Κλέαρχος ἢ. ἀπε- 
κρίνατο ζῖς ζωῶτα λέφρεσι γ᾽ Ἐγὼ οὐθυμκοίζιαι 
“ϑὺ καὶ ζχῶτα πόρτα. οὐνοα ἢ.,ὅτι εἰ νεοῦ ἀὐτι- 

μϑυ,δοξουϑυ ἘχῚ πολέμω εἰ πτέναι, χαὶ πῦρ, 
ἜΣ «σονδὲὶς ποιάν. ἔστ τα ἤΞεδῷτον μϑὺ ἀφρραν 

σσείεὶς ἡμῶν παρέξᾳ, οὐσδ[, ὁπόκν Ἐπχησιτιςίκκε- 
Θα' αὔϑις 5 ὁ ἡγησύμδνος ξοϑδὶς ἔςαι.ὁ ἅμα 
ζῦτα ποιόντοων γμδμ ἄσθες Αριαῖος ἀφεςηξφ 
ὡς)ε φίλος ἡμῖν συ ξῖεὶς λελείψψεται, δ οἱ ὴ 
κσϑϑεϑεν ὀγϊες πολέμιοι ἡμίν ἔσον.). πυζα μὸς 
5. εἰ μδρ τις κ᾿ ὀηλος ἄδᾳ ἡμῖν ὅς] »ΥΚῚ (ατέ 05. 
Οἕκ οἶδα" “ἃ δ, ὀξίω δυφρᾳτην ἴσμεν 7] ἀϑδύ- 

γάτον Δα θηνω, κωλυόντων πολεμίων. αὶ δὼ 
δὴ αὐ μώχεοζ, δέη ἥσσσεις εἰσιν ἡμῶν σύμμα.- 
χορ ἢ πολεμίων ἵπίεις εἰσιν οἱ σελιέςοι 14) 
πλείξου ἀξιοῖ. ὦ “]ενικῶνπες μϑὺ τίνα, αὐ Ἔπο- 
κι εἰναι δὼ Ἶ ἡ"ωμδμων 5 μέὼ Οα ἰέναι, οἷον τε 

σω,ϑήναι. ἐγώ μδρ δξζυ βασιλέα ᾧ πολλὰ ἅτως 
»ξ,δς ἈΝ ", 
691 τὰ σύμμαχα, εἰ τ ϑοϑυμάτοι ἡμας ἀ- 
πολέστω, ΟΥ̓ κ οἶδα, ὁ, Τί 1} ὀμίόσεοι κ᾿ ΦῈΞ 

ξιαν δοιεῦαι κα ϑεοιὶ τλορκῆσοι, χο ἐμ πι- 
στι αὐπίφαι ποιηστη ελλησι κ᾽ βαρξαροις. Οιχῦξ 
Τ΄ὰ ἔλεγε πολλά. αν δ ζύτῳ Τιοσα Φέριης ἢς 
ὌΣ 27, ἡνὰὺε ἘΝ ͵ ς Ἐ “ Β ᾿ 

γ»εχῶν τ᾿ εανῳ ὀξευα έν, ως εἰς οἶκον" «στῶν, ἢ ΠΣ ν Πῖσει, τ τὶ ον ᾿ . ὯΕ χ᾽ Θοίας Τ' εαὺν ὄγευα μκιν. ἦγε 3. ἡ Ἐ γα 
᾿ “ Γ ὃ 3 Ῥὸρ: Ἶ τεθϑι 5 βασιλεως ἔχ! γαμω. οὐ) 42 κν5 Ὑ ισ- 

͵ [ ͵ νἢ 2 ἤϊ ͵ὔ ΕῚ στιφεριδς υ͵όδι πα, αὐλϑραν παρέγοντὸς 6 πῦ- 
ι ᾽ ἡ ΣΉ τὰς δ υ -, ρδυοντο. επορόετο ὃ χἡ Α ϑκαῖος, ἐχων ὁ Καὶ ὑμ5 

ταϊταθάτιιγ ὃς Ασίας ΤἸΠΆρΠογποπὶ ἂς Ο- Ὀβαρξαρακονςράτάυμα, κα Τιοσαφίον:ὶὶ . ἢ Ὶ τὶ 

το ΠταΠγ, ΟΠ} ὈΟγτὶ ΘΟρ 5,445 ἦς δαγθΑγις 
Ογπις σομίοτιρίογαι; ἃς ἐγαητ]Π οιπὰ 1 1- 
ἰαρίνεγης ὃς Οτοητα σαξεγα σσπγιηΐα. αγα- 
οἷ, Ζαιιπι 605 (ρεέξος πα θεγεησ, (ξογιηπι 
ΟἿμπὰ {ποις ἀπο ι5 {τς ραγσε δῆτ δεπη- 
Ρόγίτα πιοταθαπταγ σίγα, ντ Ἰ τα ητο Πηΐ- 
Πι5 νη ραγαίαπρα αὖ (ς ἰπυσοπὶ αἰ αγόι. 
Ῥεατοιθά σα θαης δἰτογοτεί δ] αὐ Αἰτογὶς 
ται ]π4π} ΠοΙἘἴιι5, τα’ γος [πατί πὶ (υἰριοὶ- 

οπὶ απίαπι ργαθυίτ. ΝΟΠΠυΓ 4 Δ ΠῚ ἸΏτΟΓ 
Ἰσηάάιτη σσάεπλίοσο, γε] ητοῦ ρα δη- 
ἄτπι,νο] οοΠ Πξἀππη οἴτι5 σΈ ΠΟΓΙ5 4], γος 
Βετῖριις (είς πχυ]ταᾶτ. Οὐκ γος δὲ ἰρία [πὶ- 

Μωὴ,. Πγϊοίτίας ἐχοίταρας. Οὐυ τὴ σαίγα τοῦ παθι- 
ΜΕ {Ππητ,αα Μοεάϊα πλασιπι ρογιθηϊατ, φια πὶ 
ἤν. ἃς ἱῃστςηι πητ, οχίξγαέζιτη ορογα ἰατοσὶ- 

εἴο, ὅς δἰτα πλΐη 6, Ζαατη ἰαττ ποτ Βαθ6- 
τοῦ Χχ ροάϊιπι, αἰτία ἀϊπεπι ο. Ιοησίτιάο 
ἐογοθατι οἵα ραταίαπραγιπι Χ Χ, ΠΘΠΠ6 

Οὐϑα, καὶ σειυεςραΐζοπεϑδαίἁετο σεεὼ ἐχείνοις. 
οἱ ὃ ἕλλζωες ὑφοραΐήες πότοις, εὐ ἐφ᾽ ἑαω- 
ΤῊ ἐγώροιω, ἡγεμο! ας ἔχοντες. ἐφρατυπε- 
δούοντο ὃ ἐχοίςοτε αἰπελοίῆες δλλήλων οὐ θα- 
σαί [γώ χαὶ μεῖον" ἐφυδοίοντο ὃ οἱα μφότες- 
69: ὡς πολεμίοις δλλύδοις, χαὶ ἀὐθες τῷ- 
τού πσυψίαν πα ρῴγεν. οὔίοτε δὲ χα; ξυλιζι- 
βϑνοι ἐκ τῷ αὐτο (σὲ χόρτον χαὶ ὀηλα ζ,αὺ- 

τὰ συλλέχϑντες, πληγας ογέτάνον δλλήδεις. 
[ λ “Ἢ ἤ , Εήωςτε χα) τοτὸ ϑρω παρήγε. δεξλϑοντες δὲ 
ἵ: σαθμμοῖς, ἀφίκοντο ατοϑς Ὁ μηδίας τάχος, 
χα! παρῆλλον αὐτε εἴσω" ζῶ δὲ ὠχοδὸιη μῦρον 

σλινϑοις ὀπ)αὶς ον ἀσφάλτῳ χεινϑϑαις, 4. 

ος εἴκοσι ποδῶν, ὕψος ἢ. ἑκατὸν "μῆκος δὲ ἐ- 

λέγετο ἐὴ εἴχοσι Ὡϑασαγ γῶν ̓ ἀπεῖχε δὲ 
βαωῦυ- 

Υ̓ 
εξ ῇ 

λέᾳ δ) 



Αρπίξδα- 

ζ, 

ΓΑΥ δ Ἰ Ε Φ ποτε χῶπν ΝΦ 1:8: 28, 

βαξυλωῖδος οὐ πολύ. οὐ)άζϑεν σὴ ἐπορά..)}»- ὰ Ρύοςυ α Βαδν]οῆο αρογατ, ἱπάς σα [ες αἱ- 
δαν ςαθικοὺς δύο, ποἷδασαϊγας ὀκτῶ, χαὶ διέ- 

ζησαν διωρυγας δύο, τί κμϑὺ, ὄχι γεφύρᾳς, 

αἰωὼ σ᾽, ἐζάυγμμένζω πλοίοις ἐγῆα. εὗται ὃ ἦ- 

σαν Ὥιτο τῷ τίγρητος πυζα μοι καϊετετμιζωυ- 

ς ὃ ἐξ αὐτὸν χαὶ τάφροι δχὶ τἰὼ χώφοιν, 

αἱ μϑὺ “οξώται. μεγάλαι : ἔπάτα δὶ ἐλασ- 

σοῖς, τέλος 5 χαὶ μικροὶ ὀχετοὶ, ὡς εἶ» ὡ τῇ 

ἐλλάϑι ὅχι ζ μελίνας. καὶ ἀφφικγοιοῦτοι ὅχὶ 

τὸν τίγοηϊα, ποτα μὸν, κσδος ᾧ πῦλις ζῶ με;γοί- 
Φ' 5) ) Ν ͵ μον 

ληγ) πολυαν, ϑφφπτος, ἡ ογομκοι σιτακη, αὐπτέ-- 

»υὰ τῷ ποῖα μιο τι δίους στενεχα δεκᾳ «οἱ υϑὺ 

ὅϊζυ ἕλλζωυες παρ. αὐτίω ἐσκήνωσαν,ἐγ[ες πα- 

δαιδείσου καλού χὰ μεγοίλου,χαὶ δουσεος πτλυ- 
ων δένδρων. οἱ δὲ βαυρθαροι Δ φεξηχο- 
τες τὸν τίγρυηζοι, οὐ μυϑύτοι γε καιζα φανῆς ἤσοιν, 

μ᾿ δὲ Ὁ δέπνον ἔτυχον εν αἰξαπατῳ ὄντες 
ΙΣ Τὴ ὅπλων Πρόξενος χαὶ ΞΙἐνοφαὖν : χὰ 

αροοφελθὼν ἡρωτησεν αὐ, ϑ69.πὸς (ις τὸς Ὡρο- 
φύλαχας, τού αὐἰδὲι Πρόξενον ἢ Κλέαρχον, 

Μένωνα ὃ σέκ ἐζητ4,καὶ ζὗτα, δὰ Αδι Ὁ 
-“- 2 μαγε 2 νὴ ͵ ᾿ 

αἰου ὧν τῷ Μένωνος ξένε, ἐπεὶ ὃ Πρόξενος εἷ- 
᾽ ΚΡ (ἢ μὰ ΕἸ 51 Ἶ 

πεν, ὅτι αὐτὸς εἴτ, ὃν ὥντ, εἶπεν ὁ αὐ, ϑ65»πος 
Ε) ͵ Ὁ“ λ ν ; 

ἔπεμψαν με Αδικαιος χα ΤΑρτάεζος, πιςοὶ 
2, , ΝΥ κῶν ὯΝ Ὰ ͵ 

ογτες Κύρῳ,χα! ὑμῖν βύνοι,χα) χελάσοισι φυ-- 
ΝΠ ες δὺ 

λαπεαζ, μὴ ὑμῖν Ὠχιθώνται “Δ γυκ)ὸς οἶβαρ- 

(αροι. ἔς! ὃ ςρώτἀυμα πολὺ οὐ τω πλισίον 

«δὰ τὐδαδείσῳχαὶ Τύχι τίω γέφυρα» τῷ τίγρη- 

Ἰὼς 

) 
πος ὡοΐα μοῦ πέμψαι κελδύοισι φυλακξὺ, 

Ἴ τι Δ [ φινοόται λύσει αὐτὼ Τιωυαφέρνης τ 

τους, αππηι ραταίαποας σοηῃέοοί δῆς οέξο, 
δίηος ἀαθος πγαηιι ἔλξξος τγαϊόσοτο, ροητο 
αἰτουῦαση., αἰτοια πη Πα α  σ 5 (ορέοπι ΤΠ (ἘΠ: 
Τλυδ ογδητ μὲ ἃ ΤΓΊρε Ππαΐο, δζ 4 Ηὶς ἔοῳ 
Ροττοζαῦι {Π4πὸ τσὶ οπ πη, δύαῃὶ ἀουπηατα, 
ΡΓΠλα πηαϊοτοβ, ἀοἰ πο Πλίηοτος, ταπηάοηγ 
οτίλῃγ ΟΧΊρα σαΠα]ς 5, Οαἰιπιοάϊ δά ραηϊοὶ 
(ςσοῖαπὶ ἴῃ τα οία ἀποπητιτ. πο αὐ ΤΊ- 
ΘΥΙΏῚ βΒυμίστα ρογπεηίαπης, Ργορτογ 4 θη. 

ν δ 5 εἴας ησοης ὃζ ρορυ]οία, οΪ ΠοΠΊοΠ 
δίγασα, ΠτοΓ 4110 [ταάϊοτιιπι Χν ἃ ἢ π6 

Β τοπῖοτα, ΗΠ εἰς αἀ νεδοπῃ Οταοὶ ποι Ρτοςα 

αὖ Πποτῖο σαίξγα ’Ισσαητ, 411 ὃς οἰεσαηβ οἴαῖ, 

δζ ΔΙΆΡΙτι5, δ παα]τὶς αὐ θοτιδιι5 ἀθήμς, ΒαύΞ 
διατὶ αυῦ Τ στ πιτγαη ρης, σομίρίοἱ ἀπὶπ 
ΡΠ5 παπα ροτογαητ, ἃ σασηδ ἔοστε Ρέοχος 
ΠῈ5 δ Χοπορἤοη τὸ οαἰξεῖς απ αι] αθαης, 
ἀπὰπὶ ]υίάατη ἀσοθ ἄρῃς, ΟΧΟΙ ἷας ρεϊπγαϑ 
ἰπτογγοσαῖ, νδιπαπινοὶ Ργοχεηῖ νεῖ (]ε- 
ἀτοπαπὶτερογίγετ ἐς Μεποποποῦ 4πςΓ6- 
δαῖτ, συιαπιχυᾶ αὖ Ατίασο νεηϊτος, Μεποηῖς 
Ποίρίες. Οὐππὶ τείβοπάΠΠοι Ργοχοπιιβ, (6 
{Πππὶ ἢ ς, απο πὶ αυστογοῖ: Αὐ! 5,1 ΠΠ] ἘΠ, 

δὲ  Αστασζιι5. Πά6]65 οἱπὶ γτο, ὅς νοῦ! 
ῬΘΠΘΟΙ,Πγς πα ουπτ: απο ἀπ πγήτιο νο- 
Βὶς εἤς ἀοπυητίαπε, πα δαγθαγὶ ποέξα νὸς 
αὐἀοτίαηταγ. το π) Ππγετοίᾳ ςορὶς ἴῃ νἱ- 

οἷἴπο γοῦὶς ποῖῖο πητ. Ῥγατεγεανος Πού- ταβαϊὲ 

ταῦτιῦ, ντ Δα ροθτεπα Τ στα Πα πη Εἰς ργα- ἤο θα. 
Πάϊυπι ποἰττατίς. ἸΝαπν ΠΑΡ Βογπος ποίξιι 
εαπηὶ(οἰποῦς σορίτατ, ντ, ἢ Ποτὶ ροῆϊε, Ποη 
τγαῃί(οατὶ 5: (  τηράϊο ἰητεῦ ΤΊστίπη ὃς αἷπιο- 
απ ἰοσο ἱπτοσο! π αηλ πὶ. Ὁ πα 4 1}}} δὰι- 
ἀἰΠρατ,ἀποσῃς πολ ποπὶ δή (]δαγο μην; 
δὲ αι ἀϊσούος, Χροπαπτι Ροστατθαταβ 116 
ποσπαπῆῖο, πιίγίῆςο ἰπ πιθτα ογαῦ: 4υμη} 

ἴα], Αν!43 
ναῦεῃ, 

᾿ ) ͵ ς ᾿ “ ϑυ ν - ᾿ ΚΕ Β 
νυκτὸς, ζω εἰ δυουηται ὡς μι Δα Ο τε, δὶ  αδυϊείδεης “αϊάαπη Χ 115. 701 Δάἄογδηγ, ΓΕ Αραμ εις 

ον μέσῳ Θι΄ποληῷϑῆτε τῷ “σοζα μοῦ καὶ “ὁ δι- ςοπἤάοτγατα, ποαιιαηιαπι οἵδ αἰοδατοοη- ἘΠῚ 
͵ , “ " Δ ΠΕ ΡΕ ἼΞ ΠΤΜΕΕΝ τ ὠρυγος, ἀχούσαδῆες ζῦτα, ἄλγϑεσιν αὐτὸν πα- (ξῆταποα, {πο αἀϊσογογηγ ρίος αι ΟΥ̓ ΓΕ 5 γαμοείσαν 
νὰ ἥ αν] τῷ ΤΠ]ροΐπος, ὃς ροητοιὴ οτίδπη ΓΟ] αταΓΙ5. Πρ, 

0 αι, λεγή.ο δὲ - ὃ 
ἘκΤ᾿ Κλεαῤχον; χρι Φεαζοισιν γ4.ο δ ΝΝδπι πεςοῖς οἰξ οος5,ἢ πος αἀοτγίαηταν νοὶ 

͵ ᾽ ͵ Ω ͵ 2 Ἶ 
Κλέουρηος ἀκούσας ἐτα ρα θη ,Χαὶ ἐφοξύτο γίπρογο νοὶ νἱποί. 51 οτσὸ νἱσογίπί, αι] ὁ- 

͵ ! 9 ! 3᾽ ͵ “ .- ᾿ ἕ 

σφόδρα. νεανῖσχος δὲ τις τὴν παρόντων -νοή- 5 εἰ ροῃτξ (Ὀ]πιογεὶ Ἔ ἀπιοῖ! οπΐπὶ σοπα- 
“"" « Χ ΔΑΓ  ...5 , οἱ ἢ - ὙΠ ΟΥΪ σας,εἶπεν᾿ ὡς οὐκ ἀκόλουθα εἴη,τό7ε ὅχεϑν- Ρίατος ΡΟητας Γπθτίητ, ΠΟ τάτλ ἢ ΟΥ τ 0 
ΕΝ τ Δ νὼ διρίδτος εααάογε (4}| ΡΟ πλι15.51} ὃ σοῃ- 

σεοϑη,χαὶ ὦ λύσᾳν Τὶ γέφυρᾳιν. δὴ λον γὸ, 6τί 
᾿ ἡ θ ἀξ μα ας ει κα βαβμίς τγατῖσ, ΠΟ5 γ᾽ έξογεϑ ἔπ θγ Πγ65, οἰπτο ροπτα 
ἐχιτϑενϑμεςν γικαιν δεησά ἀδθυς," ἡἼαοϑαι. πα}14 ξαρίεπάι ἔου] 125 1ρί15 οὐῖε το! 8: 
᾽ν. ὃν ς ω Ἀν το σΙγ)υ ΔΥΜΕ ΔΚ Ἶ εἰ χὰ ἜΘΗ ἘΞ 
ἐαν υϑὺ δι νικῶσι, τί δεῖ αὐΐζοες λύφν πίω γε- πεηιϊίάοπι ἔογτε 4υ Πα 08ΠῈ ἐρ15 ΔΕΧΊΠΙΤΠῚ 

᾿ γὼ 7.9) δος ἡ ἌΝ 3) τὸ ἜΣΙΣΞ -Ξ ΣΕ; φυρω»; Σὲ γὼ, αὐ πολλαὶ γέφυραι ὠσιν,ἔχοι- Ε ροτοσγίτ,εϊθέθο ρῦτο, Δ ΠΠ ΤΙ ΠΊΕ} ΓΙ Π5 ἃ- 
"Ὁ Σ ΔΓ.’ τηποῖη Πλ|π| πητι λα φα (Ἰφάγοίπι αἱι- 

μϑωυ αὖ, ὅποι φυορίϊες ἡμεῖς σωθαΐνϑυ. αὐ τὐρὰς : : 
ΠΣ ΄ ἀἰΠΠοε, χα τῖτ ἐς Πα Πεο, Ζι πη ]αῖς ρβαΐογοε 

ὍΒΟ ἣ: με Ὶ 4 ᾿ . . - Ἢ . 

αὐήμεῖς ικώνϑρ,λελυμδύης ὁ γεφυραφουχ βαγεσίο, υα ΤΊρΡτί δέ αἰιιθο ἢτ ητεγιςέξα: 
᾽ « 3 » καὶ λ 

Εζοισιν ὄκφιοι, οπτοι αὐ Φυγωσιν᾽ σαῖς μῶν 
-» τ' 5» ") “" ͵ὕ ! ο 3 “ οὗ 

βου δήσω πολλωΐν ὄντων πέραν, ΟΣ εἴξὶς ὐδξις δυεουήσεται, λελυμῆυυς τ γεφυέξφς, ἀχουσας 5 
ἂν ς ! ᾽ " ͵ 3 Ἵ τος ͵ ΠΣ: ᾿ ᾽ 

ζωυταο Κλεαρηθο,ηρέτο Τ' ἀτίελον, πτῦση 71 εἴη χω δϑι ἡ ον μέσῳ τὸ Τίγρητος χαὶ ἣ διωρυληος, 

ΔΔ 4 , 



Τα]. 
“εἰάη8 ἴγ0-- 

βίδις, 

ε Οἰταπιὶη Βίπος ΟἸξασομας ὃς πο μοὶ ρατξ 

284 

ἘΞ 

ΧΕΝΝ ΟΡΕΈΗΣ ἈΠῈ ΕΘ ΡΣ. ἸΕΤΕ Τὺ ς ὙΜῚ 
 ὰ Ἐν - Ὁ» “ λ Ἃ -»" 3). “ ἢ 

Ἀείροηάϊεῖς, απηρίδηι εἴα, ὐυϊτοσαας νἱΞ Α δ εἴπεν,στι πολλὴ,χϑ) κῶμφι ἐνᾷσι, χα πολᾷς 

οο5,πταϊτας ὃς πιάσηας ντθο5 Πα Βεγο. τ ππὶ 

γεῖο απίπιαάιιογίαπι οἵ, οἰαπὰ {ππ|πλ] Πτιηὶ 

δδατθαγὶς ποπυίποπι ἐπΠΠΠς; 41} νεγεγότα, 

τς ατςοὶ ροπτοπιτγαηιγότ,ας ἴῃ 1Π{{]4 πηὰ- 

πεγεπτη πὰ ΕΧ ρατόνῃα ΤΊρεὶ Πασῖο, Ἔχ 

αἰταγα αἴιπιεο ργο πλππί Πη Πτἰ5 στο ηταΓ: 

σοπιπιραταπι Ἔχ ἄστὸ Πἰς ἱπτογίοέξο παρο- 

τοητ, αὶ ὅς ἰάτιις εἰἴοε, ὃς ἔργ !ς, ργαίογτίπα 

ποι ἀεξιταγί5 οτίλπη, 411 δἰππι σοί ογδητ. 

Οὐ βετὶ ροῖδοε, νε ποοίοσο ρτο τείασίο 

ντογοηταγ, 4] γεραπι ροζοτγο θ6 110 νο τ, 

δεσυπάσπι μας {ιοτ (ς ἀαθαητ, ας ΠΙΠ110 

πτΐηιις δα ροπῖοπι ργα Πάτιπι πίττης. Ὁ ὁ- 

ταπη Ποὺ ν]1Δ Ἐχ ραγῖο ψα Πα 4ΠῈ Θο5 ἵπτια- 

ἢτ, ποὺ δή ροητοπη ν]] 15 Ποίτππὶ νη; 

παοπιδάπιοάιπι  !, φαΐ ρυα Πα) σα Π1ο- 
οατὶ αα οὐιπὶ ἤιογαητ, παπείαττ. Μδης ρεῖ- 

ΠΊΔΔΌΓΟΓΑ ρΟΠτΕΙῚ ΧΧΧΥΤΙ ὨΔΌΪΟΙ5 ππΠ- 

ὅζαηι, 4ιιδπὶ σαι Πππῖο ΠΟΤῚ Ῥοῆθοε,τγαηίε- 

πητο Ν πὶ ααϊήληι ρα ΤἸΠαρμοτηςξ ατα- 

οἱ ἔπταγος πυπείαταης, απ] ἐγαπίξιιητες αὐ- 

τί Γεητατ; Πα ίλης ἔα] 15} ἔτ, ΠΕ ιοά 

ἴῃ ἰρίο τγαπέϊσα (ἰπς σῖτα α ας πὴ Δ1}1|ς 

οοηίροέξις αὖ εἰς ἔππῖτ, αὶ Παπη ΔΠΊΠΟΠῚ 
τγαπίγοητ, ροσυϊαγοτιγ: απο σπππὶ αγα- 
ςος φοεγε νἱάοτγοσ, Πατίπη αϑοαιυίταθατ. ἃ 
Τιρτ ἤσαῖο σαί γῖ5 αααγτῖς, ραγαίληρα ΧΧ 

σοπέεςσοτγαπης, νίχας δά ΡὨγίοιιπι ΠΏ ΠΟΙ, 
ἀεὶ οἰΕἸλεϊταάϊπο ρ! τα! Πα θὲ δέ ροη- 

τεπι, ἃς ΠΟ Ῥίοοα! αεταῦ ἀΠΊρ]Α οἰ αἱτας, 
οὐΐ ποις Ορὶ5. ἃ ἀ ραπὰ Πα πτὴ γε ηΠἝδπς, 

οδυίαπι παριοτὸ Ογτὶ δ Αὐταχουχὶς ἔγα- 
το Πποῖπαπι; 48ὶ ντ οροπα γεσὶ ἔογγοτ, ἃ 
5115 ὃς Εοδθαϊαηῖβ παι ογοίας σορίαβ απ- 
σοθατ, Ηας απ πῇ οτος ΠΠπῆετ, ατα- 
ςο5 τταῃίοιητος ἐρεέξαθας. δ ασεθατεχοτγ- 

τοῦνντ Πομπαπισίδην ἱπΠίξοσος, Ὁ ἀδητῖς 
ΡοΓ δυτοπὶ ρατ5 σορίαταἦη ἀῃτογίου {00 61-- 
Ποτγεῦ ταπιρει οτίαηι ροῦ οπληοπὰ ἜΧογοῖ- 

ταῖσι ᾿πΗΪ ἰτοπετ αὖ τίποτα ἤογὶ ποσοῖς 
(δ ογαῖ. Ουο ἐλέξιιπη οἵδ, νεΤ ρί!5 οτἱᾶ ατα- 
οἷδ ἰπσοῆτοϑ εἴ ςορίῳ νἱ ἀούοητατν, ὃς Πὶς 
Ῥοτγίᾷ ἐρεξζδῃς δας οδιππρείσογοι πᾶς ροῦ 
Μεάιδτη {οΠτάτης σαετῖς (εχεῖς, ραγαίδη- 
σας χχχ ργοστοῆι!, αὐ Ρανγίατια!5, ας Ογτὶ 
ἀοτοσὶς πηαῖοῦ Ογατ, ἱσο5 ρογποηΐπητ. γι- 
(ρπούποσ, ντ Ογτὸ Π᾿ππάογοτ,θος ἀἰτὶρίςη- 
ἀϊ βοτοίξατοπι αταοίς ἔςοῖτ, σχσερτίβ πιαῃς: Ε δασαίγας ποιάχονα, εἰς ζαὶ Γ'αρυσείτιδὸς 
οΟἰρ 15. Εγας αιτοπλ ]η οἱ5 παρ πᾶ ἐτπ]θ τὶ, 

ΡΕοιάτΠ1, σατοΓα ΠῚ ΓΟΓΙΗ ΠΟρΪ Δ. Ηϊῃς 

ΡοΓ ΟΠ τ ἀϊποπη ἰτίποσο ἕαξξο, σα  γῖς αι η- 
τί 5, Ραγαίδλῃησας χχ σοῃΐοοογιητ, αι 1 

7) ͵ : 3 “ ,» ( Ω ἢ ͵ δ ᾿ ) 

ὀνχα χεουμαΐᾳ. οτάσλεν ο᾽͵ ἐπορδ,ϑησαν φαθμοις ἐρήκοῖς σπεντε, οὐ ϑαισοίϊγας εἴκοσι,τὸν τι - 

Τ) ϑησων βασιλῴ ἡ Ἴςησας Ὁ ἑαυψ φρατάυμά, ὅδε 

πολλαὶ χαὶ μεγάλαι. πῦτε Ἀ᾿ χαὶ ἐγνωοϑη,ῃ0τί οἱ 

βωρξαφϑι τὸν αὐ, ϑεφπον ἱτπωσπέμηψαιεν,ὁ- 

κγοιοῦτες μιῆ οἱ Ἑλλξωυες διελθόντες τίω γέφυ- 

Ὅφιν, δύοιεν Ὡ» τλνήσῳ, ἐρύμαζᾳ ἔγθντες, ἐν- 

δεν αϑὲρὺ τὸν τίγουτα ποΐζα μὸν, ἔνθεν δὲ πω δὲ- 

ὠὡρυγα" ζῳ, σ᾽], ὀχιτήδα, ἔχοιεν οἱ τῆς οὖ μέ- 

σῳχώρᾳς, πυλλῆς χαὶ ἀγα ϑὴς οὔσης, χαὶ τ᾽ 

ἐργασομϑμων οὐγνόντων᾽ εἶχα δὲ χαὶ Ὡς ροφὴ 

ἕλοιτο, εἴτις βούλοιτο βασιλέα κακῶς “ποιῴν. 

Β μα τα αὐεπιοιώοντο. δ χὶ ,ϑυτοιπἰὼ γέφυ- 

ἐφιν δι.9ος Φυλαικζεῦ ἔπεμψαν. χαὶ οὔτε ἐπέ- 

ϑετὸ σΣτἰεὶς οὐδὲν μιοϑεν,οὔτε κσος τω γέφυ- 

δφν σδεϊεὶς ἤλϑε ἡ “πτολείίων, ὡςοἱ φυλατ- 

Ὅντες ἀπήτίελλον. 22, ἢ ἕως ἔγρετο, διέζη-- 

σαν πίω γέφυραν ἐζάυγμένζυ πλοίοις τεια- 

Χοντο χα] ἐπῆὰ, ὡς οἷον τεμάλιςαι πεῷφυλαᾳ- 

ἡμένως. ὄξηϊγιηον Ὑ τίνες μωρὰ Τισ- 

σαφέρνοις ἑλλώων, ὡς ΔΙ αΘαινόντων μέλ- 

λοιεν ἐχετί)εο. δλλὼ ζῦτα μϑὺ ψευδὴ Ὰ 

Ό ΔΙ «(Οαινόντων υϑύ τοι Γ λοις ἀΐζ!ς ἐπεφαϊη 

μετ᾽ ἄλλων, σχοπεῶν εἰ 

ζαμον᾽ ἐπεὶ δὲ εἶδεν, ὦχετο αἰπελαύγων. Ἔἰπϑ 
δὲ τῷ τίγοητος ἐποράϑησαν ςαθμοις πεῆα- 

ἐφις, το ασείϊγας εἴχοσιν, δὶ τὸν Φυσχον πο- 

ζᾳ μὸν, Ὁ ἀἦρος πλέιβρου. ἐπζῶ δὲ γέφυρᾳ, 
ἡ οὐ ζῶ ὠκεῖτο πολις με γαλη,ἢ ὀνομκαι ὦπτις" 

ΔΙ οἰ αἰνοιεν τὸν Ὡϑ- 

λ ὼἕἝὁ 92 ͵ Γο ψ 0) ε ͵ 

“99 ζὺ ἀπιζεύτησε τοῖς ἐλλησιν ὁ ἸΚύρφυ χαὶ 
͵ γ » ; ἘΠῚ 

Αρταξέρξου νο)ος ἀδελῷος, Ἔσο σούσων χαὶ 
3 ͵ λ 3 

Οκξατόμων φρατίαν “πολλζιὼ ἄγων, ὡς βυῆ: Ὁ 

παρερχοιϑύοις ἐθεωρᾳ τὸς Ἑλλζωας. ὃ 5 Κλέ- 

εὐρχος ἡγεῖτο μδρ εἰς δύο, ἐποράσετο σ᾽ ἀλ- 

Δοῖε κὸ ϑηλοε ἐφιςάμϑυος. ὁσὸν δ), αὐ χθόγον Φ 

ἡχϑύμϑμον τῷ ςρα 4 ;,κατὸς Ἵ δ):ςῆ, σούτον ὅσσ 
αὐάϊκιν;γφόγον δὶ ὅλα δ᾽ ςραϊφύματος γίγνεεδζ μΐας 
Δ δχιξασι"  εῖς ἃ φράτένμα ἡ Ταὐζιὶς τοῖς Τεὐπὶ; 

ἕλλησι δῦξαι παμπολὺ ἐὴ), ὦ Τ᾽ πξρσην ὧκ- “ 

πεσλ ηθτα ϑεωροίοωπο. ο»τἀῦϑεν ὃ ἔπτορ ,Ξ 
ϑησαν ζω Ὁ μηδίας ςαθμοες ἐρήμοις ἕξ, πα- 

δηνείη!, 
᾿ 
" 

͵ δου ͵ 
κωμας τῆς Κύρου ὼ βασιλέως μήδός. ζώ:Ξ: 

͵ ἘΞ » 
ς Τιοσοιφέρνης Κύρῳ ἐπεγίελεΐν φζκρπα- 

“ κ 4 ἣ 2 

σοι τοῖς ἐλλησιν ἐπέδενςε, “πλζῳ ὐδραπᾶ- 
δ᾽ κεν τιν το ν ᾿ ͵; 

δὼν. οὐξω δὲ σίπος πτολῖς, χα) ποροδαΐζου, χαὶ 

2ξ τὰ 



εἶδα ύφ᾽ 
ὑποὶν 

τ 16. Φὐ χεσε ἃ αὶ ΝΡ γΟβ ὁ. 
»φνΐα, ποζοα μὸν εὖ ἀειςερὰ ἔχοντες. οὖν δὲ τω ἃ στίπιαπληςπὶ δ Ιαστιαπὶ παδθούςῃηξ, Αὰο- 

αὐξοτῳ σαθμῷ, πέροιν τῷ ποταμιού, πόλις ᾧ- 
χεῖτο με)αλη χϑὶ 80 δαί μον, ὕνο κα καιναὶ,ἐξ 
ἧς οἱ βαρξάροι διῆγ9ν ἔχι Δπδίας διφθερῶν 

Ὄρος, τυρϑν,οἶνον. "ὦ τα ἀφίκοντο λὶ 

τὸν ζαδατον ποῖα μῶν, ὃ ἀδοος τεθαρωνπλέ- 

θρων. χα) οὐ ἐμήναν ἡμέρφις φής ἐν" ζὦ- 

Τας αἰσονίαι αδϑὸὺ ἡσαν,φαγερφὶ δ᾽ σε ξμία 

ἐφαίνετο ἔχε ξουλή. ὅδοζεν δέω που Κλεωρ- 

χῶ συϊυέοϑαι Τιωσαφεέρνᾳ,ὰ εἴἰπτως δευύα)- 

ὦ, παῦσοι ζᾷς «ἰποψίας, ὡρὶν ἐξ αὐτὴν πό- Β 
“ 

λεμον ““υέοϑαῳ. χαὶ ἔπεμψε τίνα, ἐρφεύῶ τοι, 5 ΤΙ 

συβλυέοϑαι «ὑτω χρηζθι. ὁ ὃ ἑτοίιος ἐχέ- 
λάυσεν ἥκᾳν. ΣΉ, 5. σεουΐῆλϑον, λέγ4 ὁ Κλε- 

ἄρχος τάδε Εγὼ, ὦ Τιοσοιφέρνη, οἶδοι, μϑδὺ ἡ- 

μὰν ὀρχϑὲς γελυηιϑμοις, οὶ δεξιὰς δεδουϑμας, 

μὴ ἀδικήσάν διλλήλοις" φυλαῆορϑυον δὲ σὲ 

ὁραῖ ὡς πολεμίοις ἡμαξ, χαὶ ἡμεῖς ὁ αἷντες 

τα, α)τιφυλαο θα. ἐπεὶ 5 σχοπῶν ἐδὲν 

δυωώα (51 οὔτε σε αἰαϑέοϑαι πάρω νϑιυὸν ἡμαξ 

καχϑ ποιν, ἐγώ τε σαφαύς οἴδαι, ὅτι ἡ μεῖς γε 

5), ὀχτνοούνϑῳ ςὐεὲνοιϑτον, ἐδοζέ μοι εἰς λ9- 

ηϑὲς σοὶ ἐλθεῖν, τες, Εἰ δχονα! θα, ἐϊξέλοιυϑυ 

δρλήλων τω ἀπιςίαν. χαὶ ΣΡ οἶδα, "δὴ αὖ- 

εϑέφπους, ζις μδὺ ἐκ Δ] «ξολῆς, ζυς δὲ ἐξ 

αἰπυψίας, οἱ φοξηϑέντες Σνλήλοις, φθούσοι 

βαλουϑρυοι ρὶν παϑεῖν,ἐ ποίησαν αϑὐήκεςει χα- 

κα υὶ οὔτε μέλλονζῷς οὔτε βουλονϑμου, ἵρι- 

οὗτον σε οἷν. Τὶ δίυ ζοιαυζᾳς ἀγνωμοσειώας 

νομιέζων στευοισιὰις μάλιςα αὐ παώεαϑει.ἣ- 
Ν᾿. λ Ι Ἵ - δ εἰ πῶ Ἴ  ΕΠο χυον ττας - Ε 
κῶν χα διδοσκᾷν σε βουλοίχο!., ὡς σὺ ἡμίν ΤῸ Ὀϊδὶς ἀϊῆτάοτς: Ο πο οπίμ ρεϊπχαμι ΟΕ ὃζ 

Ὁξκ ὀρθαῖς ἀπιςεῖς. προῦτον δὼ ὙΡ χαὶ μέ- 

γιξον,οἰ ϑεών δρχϑι ἡμας κωλύουσι τσολεμμίους 
᾽ Ἵ λ Ρὶ ᾽ 

ἐῃ δλλήλοις. οσίις δὲ ζουτων σεεώοιδὲν αὐτῳ 

παρημεληκῶς, πότον ἐγὼ οὔποτ᾽ αὐ ἀύδα)- 

μονίσοη με. τὸν ὙΣΡ̓ θεαῖν πῦλεμον σέκ 1 οἶδα, 

οὔτ᾽ Ἔσο ποίου αὐ τάηϑις φάγων τις Ἔσοφυ- 

25.537 εἰς ποῖον αὐ σχότος ἰπτοδραμη, 80) ὑπτως 
09 ᾿ ͵ ᾽ , ͵ λ ͵ 

αὖ εἰς εχυρον γωρλον δ᾽ ποςαίη. λυ τὴ γὸ πϑρ- 

ζα τοῖς τοῖς ὑποχα, αὶ πϑυταῦχῦ πόύτων Ἰσὸν 

οἱ ϑεοὶ χρᾳιτῶσι. πὐθὰ μϑὺ δὴ μ ωνΊε ὼ ΤῈ 
. 4. εἰς ᾿ ,ὔ 

ὁρκων ὅτω γιγνώσκω, περ ἃς ἡμᾷς τίω φιλιδ) 
ὯΔ 2 2), 

συνγϑέυϑροι κα εϑε ἶθα.3) ὃ αἰθρωπίνων σὲ ἐἴω- 
» ὌΝ. , ͵ ς οὖν δλ τ γ 

[εὺ ᾧ παρόντι νομίζω μιεγιφον μεν εἰ αὐα- 

ϑυγισὼν υϑυ οδίοι πᾶίᾳ ἡμιίν οδὸς εὐπερος, πῶς 
ἣ τ΄ 0.) ᾽ ! 

πούϊα μὸς ὀζμαίος, δ᾽ ἐχτηδείων ἐκ ξπορία," 

Ἐς 

{ἔγὰ ργίπια, τα η 5 Πυιπηοη,, ντς δι ρ]α ὅς ος 
Ρυϊοητα ογατισαὶ ποσὶ (τ ηδ᾽, εχ πα δαι- 

Ὁ] γατίθιι5. σογίασςοῖς ραπος, οαίεῖι, νἱΠηλ 
δὐυςομοθᾶις. Πεἰπάς αὐ Ζαθαζιπι Πιιαϊα πὶ 
νοπίθης., 48| οταῖ Ρ] οι ζογπι φαστιίογ Ἰὰ- 

αἰταη6. ΕἸ εὶς ἀϊδς τγὲς (ἀπὲ ΟΟμπιογατί, 
αα δ α5 πη 11 {ιρ᾽οἰοιπε 5 οὐτα Ππητ,η1}- 
Ιχ ταπιθη αἀραγοθαης ἱπΠἀϊα; τηαπίίο τα, 
Οὐὐαπηοῦτουι (Ἰςαγοίνο ν]τιπι ΟΕ οοηπο- 
ηἶτο ΤἸΠΑρίποτηξ, δέ ἢ χυα γατίοης ροιΐοι, 
(υἰριοἴουιος ρείας οχείπσαοτγε; φαᾷ θοΠ πὰ 
ΕΧ οἷ5 Οὐ γογαγ. Ν ἴτεῖς οσσο, αὶ ἀϊσογοτ, σας 
Ρετς ΟΙεαγοῆαμα Φατα ἰρίο σοπστεοάϊ, ο- 
(ροαϊτῖς ργοπιῖς, ντ πιοο νοηΐγοτ, (Ὁ Π1}ΠῈ με. 
οὐποηϊῆεπε, (Ἰσαγομιι5 Πὰς ογατίοης νίϊις., 
εἰ: ΝΝουΐ ἐρο, ΠΙΠΆρμειηοβ, ἰλεγαπηητὶς ς 
ποβηλαζαο ἀδυαϊπέϊος οἰἶθ, ἀαταθ54) ἀοχιτγαβ, « 
ὩΘἸΠΙΓΙΑηγ αἰτοῦ αἰτοσὶ ἕαςίατ. δεά ταπηςῃ 
οσαυιοτετατθίπιοῖ ἃ ΠΟ 5, ταπηα απ Ὁ Πο- 
{ἸΡ5,ν] δος ποσιιο ν] ΗΠ}, τι πὴ [6 νἱ- 
ἀσαπηιι5, ΠΟ 5 αθ5 τε σαποπηιις, (πὰ νετο ἡ 
πλθσιιπὴ ἱρίς ἀπ ρίοίδης, Π1Π1} απ ηγαἀπποῦ- ὦ 
τοτο ροΐπαπι, ἱπ 46 τι πο ᾿ ἀετο σοπουῖ5; ἃ 
δζ ἱρίε σεῖο ἔοῖο, πὸ 5 ΗΠ] τὰὴς ἧς αι θη: 
σοσίτατο:ραται τὸ ΠΉΠ ΠῚ σο ΠΟ απ αΐ σαι ἃ 
(λοσυεηϊςημάππι εἴτιντῇ αυα γατίοης ροίς 
(σης, ηοπλήγαταο ἀπά ξ αἱ ποῦς ἔαςε- « 
τοηλα5. ΝΑπὶ θυ] εηυ!ἄεηιποιπὶ πη 65, αϊ ὡς 
αμην] ργορτευ οὐ! πηϊπαιίοῃος, ν οἰ {Πρ ὶ- ἃ 
αοἰσπεπ τα σταο (είς πιοτιιογδτ, ὈΓΓ15 4]. τη 

4υϊά ᾿ρῆς αοοίάογοι, πιο ουεθῃ ] ΟΠ ΔΓ 
ἀττοο  Π1Πλ15 πιαὶ 5 εο5 Δα πα σογξητ, α] 181] ἃ 
ταῖς ποοοχίροξεαύοητς, πος νο ἴθητ. Ὁ υδΓ καὶ 
ασπα τα πο 4] ογγογες οχ Εἰ πγαγέ ηηΔ- 
χίπῖς ἕλυ Πα εἰ σοπίι τα απο (ορ τὶ, δά τὸ ἃ 
νεηΐο, τὰς ἀσεοῖς συρίο, που τρέξε πὸ- ἃ 

“- 

δ. 

“ Ὧν 

“ -- 

ΕΥ͂ - 

ΑΔ Α  ΎΠ], Τρία ΠῸ5 Τα τ Πγα αἹ τε] ριο πο- ἃ 
δὶδ᾽παϊζοιη Ἰηξοίξος ες Ὁ ρατίτιατι: αι τη 
ἢ αιῖς ραγαὶ (8 Γοοιῆς (δ᾽ πιοτ ἐοηίοί5 εἰξ, ἃ 
οαπὶ ουίάςηι δϑδειιπὶ ργς ἀ!όᾶτε ΠΟΙ ΡΟΙ- ἃ 
{ἀπη. ΝΑ Παπα (οῖο, αιιο ραΐζο ααῖς με Π πὴ 
6] 4 Γ1ἰς {Πατῦ ν}}α οςἰοτίτατο ροῆηε ἐῆτι- 
σογε, πες 40 δ115 αῦὉ ἐο ίς ἰλτο θεῖς τόροτς καὶ 

ροίπε,νο] ΡΓΟΡσΉΔ ΟΠ] 5 ἱποϊ μά ογο. Ν ηγΐ- ὦ 
ται νἱ αἷς Ιοσογαπα ομηπία ἰδὲς (δ᾽ ἴα καὶ 
ἔμπης, ὃ νθίφας 101} ρατὶ γαείος πη Πα [ἃ 
Ροτεῖϊατς ςοῃείηθησ. Αταιις πὰς οἱἐ πιρὰ εἰς 
τις ας ᾿αΓοϊιγαπαο [οπερτα ρα φασὲ ἰα- 
ἰταῖτι πὸ5 ἁπϊ οἰτᾶ ἐ οροίαίπι5. δυο ἰνὰ- 
πΊΔΠ ας Δυτέπιτοϑ αάτίποι, ἐυϊοη το Π 9: 

Ὀἰς ἴῃ μος τεπηρογο ἰΙοηρο τη χ᾽ μλΩν οἱ- 
(ες θοπυη ἔζάτιιο, ΝΝὰπι ρβεζγ τὸ ποία ο- 
ταηΐδ ν᾽ τγαπῆτι ἔχοις οἵδ, οπνῆς Πα πΊ ης, 
ΡοΙΠΊΘα 116, π0}14. οοτηηχεῆτιις. ἱπορίᾷν 

- 

«ς 

τὴγάρδεν: 
μ 6’ Οἱδ 
ἀγοῖνι το 



“86 ΧΕΝΟΡΗ. ΡῈ 
“» φδίχις εοάοπη ἄν; ἰτεόσπιης οα!ρίποίιπὶ ἃ αὐδ., 5 σοῦ πᾶσαι δὼ ἡ ὁδὸς 

» οΥἶτ, φαίρρε οὐκ ρπατὶ ρίαπο ἤπμ5; ἢπι- 

ὦ ταδῃ ὉΠΊΠ6 ταἰθῦϊα ἀΠΠΠ 1} 6, ὁπτηὶς ταγθα 

» ἐδΥΓ 115. ταθ]τοηιις πιαχίμς τό γγ 1115 (ο- 

. παάο,, αΐρρε φυα ναῦὶῖς ἀ ΠΟ] τατίθιις 
» τεξεττα ἢτ. Οὐ { το ἔιγοῦο ἱπιραΠ οσοί- 
» ἄλτηας, υ!α αἰτι ἐοςογίπαιις, αιᾶπὶ χαρά 
»» Ὁσοΐίο Ποπγίης ἀς ποῦς βθπε ργοπηογίτο, 

»» ΔάποΙις ΤΟΘΘΠῚ τπαχίιη νἱ πάσα πα τΠ11Π1, 

» ἀεςοτιαδίπιιο ἡ ἘσυΙἄςπι ἤτιᾶ5 ὃς Πα] 65 
» ΤΩΙ (ρὲ5 ἔλέξζατγιις {πὶ ἱγγιταϑ » ἢ αι 4 αἄ- 

ἘΧΡΕΡ. ΟΥ̓ΆΙ 

ΡΥ σχϑτοῦς, [οὐ-- 

δὲν γὸ αὑτῆς ἔλεξα ῶθα )πᾶς 5 ποΐᾳ μὸς δες-. 
πορϑς, σπτῶς δὲ, οχλος Φοξερός᾽ φοξερώτατον 
δ ἐρημία. μεξὴ » πολλῆς Ἔπορ ας δεΊν.εἰ ἢ 

[3 Ἐὸ μϑρένιες σε κἀζοκ είναι μδυ,δηνοτ αὐ 

ἢ ἀ)εργέτην καζακ)είναντες ασόὸς βασιλέὰ 
͵ ᾽ 2 « ῇ 

Ἵ μέγιςον Τεέφεσρον αὐγωνιζοί ἄρα, ; ὅσων 3 δὴ ἔφορον 
᾿ς γῇ 9 ΄ 2 

χα οἰων ἐλπιδὼν εμ9:. 

καιχὸν ἔχιχήρησαμμι “ποιν, ζᾳῦτα λέξω. εγὼ 

» ποίας το Π2Δ]] Πγαοῦο οοποῦ, ἐχροπᾶ ἰρίς. γὸ Κύρον ἐπεθύμησα μοι φίλον )μέοϑαι, γο- 
Ὁ Οὐγτὶ ἀπ οἰτίδπι εσο Ἔχρετία!, ααοά ΠΠΠΠῚΒ 
"» ψΠῈΠῚ ΔΙ ΓΓαΓ ΕΓ Ἰητεῦ ΠΟΠΊΪΠΟ5 {π|τοιρο- 
ν τίς ̓ ΔοΠοιπῇ πιαχίπης αὐ θοη6 πιεγοή αι, 
« ἀς υίδαυς ἱρῇ νἱ πὶ οι: Ναποτο νἰάοο 
» Ροτίτατη δζ ροϊεῃτία ὃζ αἰζτίοης (τι, ιιιπὶ 
ᾧ ΠΙΒΙΠΟ αἰ Πὰς ἱπτοστιιπι τὲ {π| πηρογίιιπ} 
Ὁ τὐπιῆγ, Δα ετίαῃι ροτοίξας γεσία, 4141 
υ Ογτιις ἰηξεξαπὶ ἐχροττας οἵκ, ἰδ ργα πο 
“» Πτι Οὐ ἡἴπιπη ἴτα ἰς μαδοδησ, αἰ5 νίχαο- 
.» ἀαθφοϊηΐαπίατ, ντεῖϊς εἰδ᾽ ΠΟΙ ἀπίςσις ἡ Ε- 
» ΠΙΠΊΠΕΤΟ αἰ ΔΠῚ οἴη, ν μᾶς ρεηυρίς οῦ- 
» οἰρίαπι, ἔοέε το 404; ΠΟ 5 ἀπ οἴη}. 5 οἷο 
» Μγίος νοθἱς πιοϊείξος ος,ιος οφα!οτη δ 
» Βοπα ἰπίρο {πὶ πιὸ Πάγιιπι σορβίδτιτη ἀά- 
»» ἱππιφητο νοις (δ᾽ εξειταπα. δοίο ἄς ἠδ 
.» ΡΙΠαΙ5,ατήϊις οτίαπι αἰϊας πατίοῆος βογπια- 
»» [5 εἰαίπηοάϊ οἵδε διιάϊο, α5 σοΠ δἰ ταύιιπὶ 
» ΠῚ ΔΥΡΙΓΓΟΥ, 4110 ΠΊΪΠι15 (Επηρογ νοἴδγα ἔε- 
» ΠΙοἰτατὶ πχο ο πα ΠοΠΠΙΠ1] οχπιθοάπτ: [ἢ 
» σγρτίος αυϊάειη σοτῖθ, 4} δι ππης πγ4- 

» ΧΙ νος ἱπέοἠίος ες ᾿ητο] Προ, “υαγίμῃ 
ὁ» ΠΡ ΔΓΌΠῚ ΔΌΧΙ ΔΓ ΠῚ ΟΡΟ ἤΠτοτί, αι αι85 
» σοί Παθεο, ἕλοι! ἰι5 απϊ πη ποττοῦο ροίς- 
» Πιῖ5, ἐφ! 4οπὶποη νίάθο. ᾿Νιπαίσαμι { οαΐ 
οἡ ΠΠ ΙΠχοΓ ΠῚ τὰ απιίσιις οὐδ να] ος, Ἰοηρό 

͵ ἢ ε Ἵ ὩΠΠ Φ ) 
μέζων τυ πότε ἰχϑιυώτατον ἐ1) 47 -“ποιᾷν ὃν αἢ 

͵ ΝΗ “-““΄ς ί - βξλοιτο. σε ὃ νεοῦ ὁρωΐ τίω τε Κύρε δυύαμιν 
τ ͵ ᾿, ν Ἢ τι, ) ε 
χώρων ἐχοντοι,χ) Τ' σεακλῳ ὔρχζω σωζοντα, 
νὰ ͵ ͵ ΠΡ 
ὃ βασιλέως δρώα μιν, ἡ Κῦρος “πολεμία. ἐ- 

» ᾿ ͵ ͵ σας ΚΣ ΟΣ ἢ μι το, σοὶ ζυτην συμῥμκαλον “ζ΄. πότων ὃ ζι- 
7 " ἐ «Ψ “4 “ 
στῶν ον Τῶν, Τίς ὅτω κ(9.)6}}. δφίις σοὶ βέλξ) 

Φίλος ἘΠ) δνλὰ μέ Τἐραϊ γὺ] ὁ" ζυῦτα, ἐξ ἐὐῶμ 
“Ἂχ 2 

ὧν ἐχώω ἐλπειδὲυς, ἡ σε βαλήσεοϑει φίλον ἡμῖν ᾿ 
ἐξ) οἶδα μϑὺ »ὃ ὑμὶν μυσὰὼς λυπηρδς ον, 

ὁ: ἐλπίζω αὖ στοῦ τῇ παρούσῃ 

πφνοις ὑμῶν ὩὐὍχοεῖν οἶδα Ὁ) χαὶ πιήσί δὲις" α»- 
ὁ ἢ χούω ὃ ὀῆλα ἔϑνη “πολλὰ ζιαῦτα τῇ, α οἰ- 

(ϑι αὐ παῦσοι ογοχ λοεῶτα ἀεὶ τῇ ὑμετέρᾳ 
4 δου μονίᾳ. αἰ γυτήιοις 5, οἷς μάλιςα ὑμαξ 

γὲωῶ Πγνωσκω εθυμιφυϑύδς, ἐν ὁρὼ: ποία δὺ- 
γαῤι4 συμμαχὼ χενσαιδιοι μόνον αἰ χολά- 

σεοϑε Ὁ νι σων ἐμοί ὅσης. δλλὰ μές ἐν πῶϊς 

στεδαξ οἰχούσι σὺ, εἰ δ βόλοιό τὼ φίλος ἐῃ), 
ὡς μιέγιςος αὖ εἴης" εἰ δέ τις σε λυπτοίῃ, ὡς δὲ- 
ἀσύτης αἰαφρέφοιο, ἐγωνήμας ὑπωρέζῳε, οἵ ἴω 

- : . ἔρος κε ΠΞΚη τς ; ἘΣ Η τὸς ) ͵ « - 
» αἤϊπες πιαχίπιιις : πη ααἰς αἰ 14 εἰδὶ πιο ]ε- [0 δθι Ορὰ ἂν δ μιιεϑού ἕνεκα μόνον υπτηρετοιμϑδυ, 
.» “πα οὐξατοῖ, δαπη ταπη] ιδτ ἀοΠλΙΠιις ἰδὲ 
» ΡοΠαπάαλγος, 4] 6 ορογα ποίξια, Ζαϊ Ποὴ 
.» Δ πτ Π νο πητατῖὶ τιια {πδίδγιγθηγας ΠῚ- 
» Ρ6Π41) οφυῆλ; (τ ετίαπι στατία;, 4 ι4Πὶ Ὁ 5 
.» [6 ἱΠοο] ππ|65 οοίοσιιατί πτογίτο το ἰδὲ Πα- 
.» Βογοπηῖι5. ΜΙΗΪ Ζυΐάεπὶ σετῖο οπέξὰ ας 
» ΟΠ ΔΠΙΠΊΟ ΠΕ 0 Ῥεγρβεπάξεὶ Δάςὸ πλἰ γα πὶ 
.» 6« νἱἀοτασ τε Πάαπη πος ποη Παρεζοῖνε 
» ἰδ πε ΠπτηῈ ΠοπΊδ ἢ δῖμς εἴίαπη παι 5 
»» ἴΓα 5. 4] ταητ αἰςεηάο ναΐδαῖ, ντούὰ- 
.» [ἰοης ἔπ ρετγίαδαοτο ροίτ, Γ᾽ πος ἱπΠα]- 
»» ατὶ. Ηας (ἸςατοΠιι5, ἡ χα 1 ΠΑΡ εγμ ας 
»» ἰῃ Παποτηοάπτῃ γείροάϊε: Εηπί ἐπι, (]ς- 
» ἀτοῃο, 46 ῥγιάσητοταα ογατίοης τηασ Δ Π 
» ϑο!αρίατο πη σαρίο. ΪΝὰπι ἥυππε μας ἰη- 
.» [ΟΠ Πα 5. {1 4 1Π πγ6 Π14}1 πο τὶς, πιαὶᾶ 

λα Ὁ χαριζς, κὼ σωϑθεν]ες κἰπασὸ σῷ (θ᾽ αἢ 
ἔχοιμϑῳ δικαίως. ἐμοὶ υδϑὺ ζω τὰ πλύτα ὐϑυ- 
μουμϑώῳ ὅτω δυκήϑαι κα ςὸν ἐὴ,ὦ σεήμὲγά- 
πιςεῖν, ὦ φΊς ἰὴ ἡδὺς αὐ ἀχϑύσαιμι ἡδνοίκα,τίς 
ὅεην οὕτω δ φγὸς λέγην, ὡς)ς σεῖσσι λέγων, ὡς 

ἡμεῖς ὅθι ἐχπξζουλά)οιμϑυ. Κλέαρηος αϑοὺ ζω 
ζσαῦτα εἶπε. Τιοσαφέρνης δὲ ὧδε ἀπεμεί- 
φϑη.δλλ. ἡδὸ μία! μϑυ,ὦ Κλέαρλε,αχϑύων δὸυ 

φρονίμους λθοους. ζζωῦτα γὺ γιγνώσκων, εἶτ! ἐ- 
- λ λ' ᾳ ς ᾽ " 
Ἑμοί καχϑν βϑλάγοις, κα αὐ μοι δόκης χαὶ ὅε- 

ἀδο ντο ἢ ΣΝ 
Τ' αν φερηστιμί,Εἰ σε Ἢ πολεμήν 

γ»,.κ σόμαν) 

δια μά ζᾳ- ἡμμν 

Υ. 
Γ 

͵ Ξ ς » γ» ἢ οι αὐτωΐ κα χονᾶς ει). ὡς οἢ αὐ Τρκαθης, τι δ) ἂν μαὴπ 
ὑμῴς διχαίὼς ὅτε βασιλῴ (τ΄ ἐμοὶ ἰποςαίη]ε, 

τ νιν ΥΩ “Θ᾽ , 

αὐταχου(ον. εἰ )ὺ υμίας ἐξελοίῦθα πολέσαι» 

.» ΠΉἢι σοξία τ ριι πὶ ἀσίταγα σοῃ ἢ] νἱἀοτίς, Ὑ οταΠῚ γε ἰῃτο ρας, Ὥοπ ἐπἴδ ψοὶ 
.» γΕ] τορος; νοΙ α τὴς ἄςἤρςοτς ρος, Π16 νἹο πὶ 41. ΪΝΑπὶ ἢ γος Ροτάοις γο]]ἘΠλι8; 

͵ 

ποτερφί 



Μὰ 

ΠΥ ο ΒΒΠΕΠκ 51 ἜΤ ̓Υ ΝΙΝ 5: 287 . δ ΙΝ Ἰδν ἢ ς : ἐδ πα ὰ αὐτεδοὶ σι ϑοχούοδυ ἱππαίων πλήθους σἰπο: Α παπιαθίτγατὶς ςαυίτιπι ποθ ὶς ἀοξατιξαμη οἱ 
.»Θ'.9),.ε 

ρδν ἢ πε ων, ἢ ὁπλίσεως, δνὴ ὑμαξ υϑὺ βλά- 

πάν ἱχο νοὶ αὐ ήρμϑυ, αὐτιπα δάν δὲ συτϊεὶς ΧΙ. 
, Ε ᾽ δ, ὅν , 

δουύος; δλλὰ χωθίων ἐχητηδεϊων υμῖν ὄχιτί- 

δε 69) ̓απορῷν αὖ σὸι δοχούνϑυ; οὐ Ὀσειῦτα 

»ϑὺ πεδία ἡμῶν φίλια, ὀγτὰ σεεὼ πολλῷ πόνῳ 

Δι απορόσεεϑε , Ὁσαῦτα δὲ θρὴ ὑμὴν ὀρφὶ- 
"ἢ λυ δ τὺ. 26 

ται οντα ποράυτέα, ἃ ἡμῶν ἔξες! “ὐδοχαζα- 

᾿λαθούσιν ὥπορφι ὑμῶν ποαυρέχήν; ἵοσούτοι δέ 
᾽ χ "ς ἧς «ἢ δ νΝ 4 

εἰσιπσοΐζα μοὶ ἐς ὧν ἔξεςιν ἡμῶν ζα μιά εοϑαι 

ὁποσὸις αὐ ὁμδν βουλοίμεϑτι μαύχεοϑαι εἰσι Β 

δ) αὐτὴν, διξ οὐνν αὐ πϑυταάπασι Δ θα η- 
ΕΥ̓ ΨΟΣῚ “»Ὕε »»Ἅ ͵ὔ δι.» 

τερεἰ κι κκεῖς ὑμάς {οὐ ποράσοιμϑῳ. εἰ ἢ οὐ 
» ͵ « τΤ4α ᾽ Υ, »" »"ὝὝ 5 

πᾶσι ζουτοις Ὥω ἄθα, λα τὸγε πῦρ τῷ καρ- 
τρδ ηϑ ον; ὑρκύμδρλενοιδ ὃ κως 
(καύσαντες, λιμὸν ὑμῖν αὐτιτάξα,; ᾧ ὑμεῖς, 

Ρ ν Ἷ 2 ᾿ 3 

οὐ], εἰπρυ ἀγαϑοὶ εἴητε, μιδίχεοϑαι εὖ δύ- 

ἡβαθευ πῶς δἴχυ αἢ ἔχονϊες ζΦ σούτοις πορς “ὡρὸς 
Δ ον ἐς γϑνν 

Ὁυκανπτολεμᾷν, αὶ ζύτων μη δέγα, υμινόχε- 
᾽ ᾽ ͵7 ͵ φω ᾿ 

χίνδερυον, ἔστείζα, οἰκο ζούτων πότων πὕτον αὐ 

τὸν δύ πον ἐϊξελοίαθα, ὃς μόνος υδὺ ποὺς ϑεαν 
2 λ ἀν τῷ ᾿ Ν ᾽ " ᾽ λ 

ἀσέξης “μόνος δὲ πσϑϑς αὐ, ϑοίττων ομδ:θὺς, 
͵ ραν, »“λ ἴω ἴλυ: 

᾿'πὸρταπάσι δὲ Ὄσόρων ὅς]. χα) ἀμηγϑμων, 
π κ κ 2 ͵ ἣ Ἵ « 

χα! αϑαγκη ἔχον ϑύων, χαὶ ζούτων ππογηραΐν, οἵ 
᾽ 2.) ᾿Ὶ 

ἄνες ἐϑελοισι δὶ ὀχτορκίας τὲ πσοϑεϑεους, χαὴ 
᾽ τ} λ 3 ͵ὔ Ἷ 2 

απιςῖας «5695 αν, 86 ποὺς πο ]ν τι: οὐχ 
“ « “ μὴ ͵ ΕἾ) 3. 2 » 

ουτωφ ἡμεῖς, ὦ Κλεάργε, οὐτε ἡλίδιοι,ουτε 

ἀλθγιςοι ἐσγχχέν. δρυκὰ τὶ δᾷύμιας ἐξὸν ἰπο- 
δ} ἔῃ λέσαι, σύκα, Ἔ ἔχὶ ύυτωἤλθουϑυ, 42 ἴαϑι, ὅτι 

ἔστων τοῦ » ὀεμίος ἐρῶς 
ζ ͵ ὍΝ “δου εν 

υτοῦ οἡτίος, “8 τοῖς ἐλλήσιν ἐμ(ε 
πιςον)υέοϑεη,ὼ ᾧ Κύρος α)έξη ξεγικῷ [δ Ὀ 

μιοϑοδοσίαν πιφεύων, ζούτῳ ἐμὲ καζαξἢ- 
3. ,. ͵ ᾽ πεν , ς ἢ 

γα! δὶ ἀυεργεσίαν ἰογυβφνυοσοε δῈ μοι ὑμής γοή- 

σιμκοι ἐςε ζα υϑὺ χαὶ σὺ εἶπες, ζὸ 5 μέγιςον ἐγὼ 

εἶδα τίω υϑὺ ὄχι τῆ κεφαλῇ ἀαρᾳνβα- 

σιλῷ μόιῳ ἐξεοὴν ὀρϑζεὼ ἔχήν, τίω σῇ ἔχὶ τὴ 

καρδία. ἴσως αὐ ὑμδι παρόντων χαὶ ἕτερος 

ὑπετῶς ἔχοι. ζᾳῶτα εἰπὼν ἔδοξε τα Κλε- σπετῶὼς ἔχοι. 

(ΟΡ ΔΠ1} ΠΕΠῚ Ρεαϊτιιηγ} ΠῚ} ἀΓΠΊ τ ΟΥ1Π|} 
ιμθιις απο νος Ια άθτε {πὸ ν}10 ρετίςι!ο 
ποίξγο ροοηλι5. ΝῸ ΠΟΘ ΟΣ ΠῚ, ΠΕ αἀ 
ἰππαἀοπάππι νος Ιἀοποα ἥδε, ζορίδηῇ ΠΟ. 
Ὀὶς ἀςοῆς ρυιταο) ΝΝοηὴῆέ νὸς ΡΟΙ τοτ οαπὶ- 
ΡΟ5 ρᾷσατος Ποδί5 πιασῇο οὐ Ια ότς ἴτοῖ 
Γλοϊ είς, ας τος πιοηϊος ἰη οδίρεξδιι (ππτ,άμ! 
νοδὶς τγαπίοιιη αὶ {πηΐ, ἃς ἢ ἃ Ποῦ ὶς ργαος- 
ΟΠροηταΐ, ἸΠτΟΥΟΪ ΕΠ οὐίτἰς ὃ ποηπο τος ιι- 
Ὠγἱπα ππτ, ΖαοτΠὴ δά ππλθητο Πἰςολῖ πο- 
δὲ5 νεϊατο ροπα ἀσρτγοπιόγς, οὐ σαδητίς ὦ 
γοἰἔγιπι σΟρ 5 ἱρὴ νο]ΐπγις 4  πλίσατο [π|- 
πιο ΠΟΠ]]α {πητ πα ΠΟ τγαπΤηϊττοῖς 4{1- 
ἄθηι ΡΟ Πτῖ5., ὨΠῚ ποτα ὅρα τγαϊο δ γιεῖς, 
δοάρηλπῃη οτος Πἰίος οὐμηίδθιις ἰπξογίο- 
ΤΟΝ Ππλι15. ἰρῃΐδ σοττο ἔπι δ δι οἰ {πρετίς 
οἵν, φαΐδιις πΠῸ5 σοπογοπγατίς, απ ἢ νο δὶς 
τα ]18Π|1Π ἀοἱς ροίδηηις ορροπεῖς : δά- 
ὉοΓία 5. αι14Ππ|., ταπηοτῇ γο] ξογτΠΊ τη Πιϊς, 
Ρυσηδτο ταῖπθη ποη ρόποιϊξ. 
4αππὶ του Γατο πος ΠΟ 5 [πρρεταητ αὐ δο]- 
Ἰιπῇ φἀιπιοτίις νος ῥογξα ιπ|,“τιαγιιπι στα πὶ 
Πα]1α ποίττο πτοιιπη ρογίσαϊο οἰ έξα, ]- 
τί πλ11π| ἐς Ομ Πίθις εἸσογοπλιι5, ς γηᾶ 
{τ44 ἀεος ἱπιρία, τὰ τρὶς δα Πομλΐ πες ηια- 
416 δάθο Π]ογιπὶ πτ, αὶ ὃς σοηΠ|}) (ππτίπ- 
οροϑβ, δ. ἀπο ται θι5 οδἱςξε]ς αο πέος Π- 
ταῖς ργαρςάϊπηταγ, αἴα; οζίατῃ {ππτ]πρτγο- 
Ὀἰ,αῖρρο 4α] ροτίαγίο εὐρα )ςο5, ἃ Πάεὶ 
οὐρα Ομ] Πο5 ν]οϊατίοπς ροτῆσοτγς Αἰ] 
οαρίαπτ: ΝΝοι φάἄοο γοοογάος να] Γάϊος 
Εχροιῖοβ [γ115, ΟἸςάγοῆς. Ὑοτγαπηοηϊπι- 
ὉοτΓΟ Τα! Ποἴτγα οἰΤοτ τη ροτοίξατο νο5 ρού- 
ἄοτο,ουτ ἃ αἀστοῆι ΠΟ [ππγ115Ὁ ἃ πῆθο ρέο- 
ξεέζασα πος {πππάϊο {οἷτο ἐοἴσος, να ΠΙΠ ΙΓ πὶ 
Πάιιπττης ταςὶς ἀςοίαγαγοιη, ἂς νἱ οἰ ΠΠ πὶ 
ἰρίς σὰπι οχτογηΐς φΟρ ΙΝ, υστις Ογεις {πἰ- 
Ρεπαϊο σοπ πες ἔγοτας πὰς αἀίοεηασιζ, ας 
Ὀεποῆοοητία πιοα ΠληΙτι15 1 Α Παπὶ ᾿πξο- 
τίοτοπι ἀοίοξάοτοπι. (τὰς γότο δά τοβ νο- 
{τὰ τα] ορροτταπα ἤτορεγα, απ. τι τη 
τα ἔοτο ΟὈΠΑ ΠΕ ΠΛΟΓΔΙΣΙ; ταπλ ορὸ ἰ4, ιιοά 
εἴπ πηαχί πηι πν, Ποῖ. ΝΙπλί τ ΠΥ νηΐ ΓΕρῚ ἔς 
οἰ εἰατατη ἴῃ οαρῖτε γοέζλπι σοίξαγο, ν ΘΠ πὶ 
οδάςηλίη σοτάεσεγογο, ἢ νος φἀ ἢ ἐξος [δὶ 
᾿μαίρεασ, ἔουταῖτις αἰτετὶ 4ιι04; πὉ ἀ ΠΟ Ό]τοΓ 

(Λυἱ ογρο, 
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ἐς 
Π 3 ““.-᾿ ον ᾽ - δ τα ν Υ ΠΕ ᾿ ἔ ἀχω ἀληϑη λεγήνοχα εἰστεν" Οὔκ δεν, ἐφὴ, [Ἰεπετίτ. Οὐκ αιυῦ ἀἸΧΗΠοτ, νετῦ ΟἸ άγο ἢ « 

οἵτινες ζριάτων ἡμῶν εἰς φιλίαν αἰ αρχόντων ἀἴςοτγο νηΐας εἴξ. Ομαπιοῦτοια ΤΊ ἐς τὶ δὲ 

πάρωνται Δ οι Θληνοίϊες πολεμίους ποιῆστι ἡ- 

μας,αξιοΐ εἰσι τὰ ἐοαϊα παθῷ γυὸ ἐγὼ μδὺ, ἔφη 

ὁ Τιοσωφέρνης, εἰ βάλεοϑε μοι οἵτε ςρατηχϑοὶ 
Νἰ δ ἐδ ᾽ 7 ͵ Ὶ 

χα) οἱ λογαγϑί -ν» τω ἐμφανφἐλθῴν, λέξω τς 

τοὺς ἐμὲ λέηϑνϊας ὡς σὺ ἐχιξολδ)4ς ἐμοὶ τε 

ἢ τῇ σὺν ἐμοὶ φρατιᾷ. ἐγὼ δ᾽, ἔφη ὁ Κλέαρχός, 

Ἑ εὔρο τος Ππαϊαΐπποα! ποῦδὶς χὰ δηλ οἵ ππι- 
τιλπι {πρροτιητ, ΟΧΓΓΘΠ115 {ΠρΡΡΙΙοΤὶς ἀἸρ πὶ 
(μπτ, αὶ οὔ πυίηᾶο ποῦς ᾿Π ΕἸ Ὸς τηπτισ 
ποίπηοττοάάοτο οοηᾶταγ Εν ΤἸΠΔΡΙΠογηος: 
Ἐφυϊάοηι,αιτ,Π νος ργςτοόγοϑ, ἃς σομ γε πὶ 

ΙΑ 

μ[γο ὗο-: 

νιἰηῖς ζοῦν 

Ρτς ςεξι, ραΐαπι αὐ πὶς ν Θηἶγα νου 15,11Π-- ων, 
ἀϊςαῦο οος5,701 ἀϊσαητ,το ηλ1}γ] ἃς οχοτγοίταὶ 
προ ἰπΠάϊατὶ. Εσο νογορ πὰς ΟἸςαῖςἢιις, 



ἄπ.» 

88 ΧΕ ΝΟΟΥΡΟΗΣΪ Ὁ Ἑ 3Ὲ» ΧΉΡΓ ἘΠῚ. ἸΟΥ Ε1 
μι τι εἰὐαϊν»δω δὲν ᾿ 2) Ἰρρε τος ΔΥΥῸΝ ΕὐΔι 7 ., δι. 

οἴπποο αδάδολην, ατήας οἰάτη Πσπίβοαδο ἃ ἀξωπϑμζαρ" καὶ (οἱ αὖ ἐγὼ δηλώσω, ὅϑεν ἐγὰ 
ἔνδ ΔΙ . - Ὶ δ.» 3. ͵ ὧδ τ 

εἰ δῖ, ἀπίδιις ἀςτς αὐάϊογίπα. ΡοΟΙΈ ας νοῦ- «δὰ σὸ ἀκέω.Ολ, πότων δὴ Ἔ λϑγῶν ὁ Τιοσα- 
᾿ Ϊ ᾿ {ΠᾺΡΗ χι Ἵ ἶ ὃς, ε Α ͵ ΝΣ Ρὰ ζοπλῖτος ΟἸςάτοπαμι ΤΊΠΆΡΠογπαβς φέρνης Φιλοφρονό(, τότε υϑὺ »ϑύάν τὲ αὐτὸν 

εἰρίςπς, πΠτ ρα (ς πιαποτο, ἂς πιεηίς 5. τς Τα ΣΑΣ ΤΣ 
ἐχέλδυσε,ὼ σεεύδιφηγον ἐποιηζᾳ τὸ. τὴ δὶ, ὑξε- 

(υπ «ἀμιδυῖς. Ῥοίεει ἀϊς γοσσεγίις 1: πὶ οα- ἧς ἀρ ϑμη ἘΡΥΕΣ ἘΦΕΣ ΒΘ ΘΝ ὰ 

{ἔγα, πιδη!ξείτο ρύα ς ἕογεθαῖ, ααῇ δάπιο- βαα Κλεαρχὸς ἐλθων χε Ὁ φραϊοπεδὸν,δη- 

ἄτππι ΤἸΠΆΡΠοτηὶ ἀπηϊσι οἵτος, ὃς πα 1116 λθς1ε ζῶ πόμυ φιλικῶς οἰομῷ ϑζκκῴαϑειι 460" 

πυητιαῆει, χροπερατ. Ργατογ μας αἰοθαῖ, Τιοσαφέρνᾳ,ὶ ἔλδλπὀϑ νον Εν ἐβζὩν 

λα ΤΙΊΠΔΡΙΠογποπ1 115 οἴϊάπιπη οἵἢ, απο Ἰρίδ. ς, οκζαι δ, ΣΤ ; ἤν Ἅ ἢ 

ἰαπηῆει: φαΐσις τασογίιπι σοπυέει πιο- ΚΒ Β ΞΕ ΘΙ Ἰρα τὴ Ὁ δὰ νβσα με β 4, ἀέσ ΕΧΑΡ 
λάυσε,ὼ οἱ αὐ ὀξῃεἰηϑῶσι φχκδηνοίες  ελ- τί ητ,αἴτ, ἰροέξος ὃζ ἱπυ 05 Δ]1ο5 νο]!οτοά- ΧΟ ; ἷ 

ᾷ κὲ - - δ - ς͵ ᾽ τε ͵ --ς 

ἄοτς, ἱ ταηγη 8 ̓ρίππιοῖ ργοάίτογοϑ, ὃς 1πι- ληνῶν,ως ασϑοδυζοις ἰδθιυς ὶ χαχογες ζοις ἕλ- 

Ρίοδα σοῃῇ]α οοπῖγα τάσοος ἀρίταητοϑ, αὶ λησιν ὀγζας,τικιφρηϑέεδαιὑπωτῆφυε8 ἐ2) τὸν 
ΙΟῚ] Π ΗΜ Ϊ ὗ ͵ γκλὰ ᾽ {ὰρρ οἱ ἰς ΠΊαΪτα τιν δυιριςαθατιις γεγσ, Χ ξλνλονταὰ Μένωνα, εἰδὼς αἰντ: ὰ συτ[ελυη- 

Μεποποηῃ εἵϊο Πππῦ., 41 σαἰ ππηη 115 αἰἴο5 ͵ ἢ ἘΝ πες ᾿ 
μϑυον Τιοσαφερνᾳ μ᾿ Αε αι, ςασιαζοντα ἘΧροποτοῖ. Νοταῖ οπίτη, ππποίξ ςοητας Ἶ τς ΘΛ ΚΑΊ πο" σα ϑΑΚ: 

δὰ Τ Πρ μοΥπ πα σαπι Ατίαο, σα πηάοπηη; αὐτῷ "Ὁ σλόσοντα αὐτῷ, οπτως Ὁ ςφρωτευ- 
ἐξιεῖ, Ὁ . : «. ,- ΠῚ λ ͵ φ- 

(δουτη ἰΠ᾿ πλϊοἰτίας ΟΧ σοῖο, ἃς 645 ἱπΠ 4185 μῳ ἀπὸ Ὡρὸς ἑαυτ' λαίων, φίλος ἡ Τιοσατ ὦ 
[} ω - . Ὁ , ᾽ , ὦ ᾿ ͵ ᾿ 

Πτυούς., φαῖθι5 Ἔχογοῖτα νπἰπογίο {πᾶς 1ἢ Φέρνᾳ ἐξέλετο δἰ ὁ Κλέαρχος ᾿ ἜΡ: 

δικανεῤμ Ῥαττος τγαάπέξο, οαπὶ ΤΊΠΑρΠοτης ἀπλ]οΙ- γ4. ἀορτ ὑπο 5, ἐπε τα 
» ὩΣ : κα τσξϑς ἐαυτ' ἐγήν΄ Εἰ 

πιναίονεδας (18 οφοίογεῖ. Ν οἱοδαῖ ὃζ (Ἰφαύοπμας τοτῖ5 ἃ- ἴ ςἐαὐτ' ἐχήν Ὑ γγωμήν, Φὺς πῷ 

πὴ ῬΠΆΙΠ15 ἈΠΙΠΊΟΚ ἴῃ (ς τοίρίσοτςο, ἃσ οο5,] πος ἐσλυπϑνᾷας ἐκποδ ὧν ἐΠ). ὃ φρατιωῆῇ αὐτε- 
σταῖς πιο] εἰξο54; Πδ] οχρογίγοταγ, τοπλο-- λέλϑν τίνες αὐτῳ; μὴ ἰέναι πϑρζᾷς ζες λοχα- 
ποτο. Α ἀποτίασᾶτιγ οἱ ΠΜΠΙτος ρίας, 4 αὶ πῶς φραϊυ[ὰς, μυδὲ πιςεύφνΤιοσαφέ μι 4.68 
αἀϊσοτοητ, ἀπισος ΟΠΊηο5, Οπλποσατις σοἤοτ- Κι χές, ΠΌΤ ΎΡΙΝΝΝ τ 
τίη ρτεςξξξος, πο ιδαιᾶ ρεύσοῖς δά ἐξ ἀϑλμηθ ν᾽ τὐξ 5 μφ νομὸν λρνο μος 
(Ἀρμούποπιάοθοτγςο, πο α;:1}1 Πάεηι μαθεη- ατο, πεῖς αὖ φραπυγός ἰέναι, εἴχϑσι ὃ Ἄογα- 
ἀληνο τε.  ἐγαπι ΟἸςατομιις ταπὶ ἀία γε μο-ὀ Γεσισεουηκολενς, ὃ ,ως εἰς ἀγοραν,κ, ἢ ὀλλὼν 
πχθ πα Ππτης ςοπίοηάϊε, οπες Ροτέςοϊς ενο φρατιωΐ ὡς Δ φ κϑσιοι, ἐπεὶ δ᾽ λᾷ ἔχὶ 2 90- 

ἄπιοος ἠπίησια οππ| ΧΧ ργατεξες σομού- μαι Τιδσειφέρνας, οἱ «δὲ φξρατηρροὶ πα εις 
τἰαπι, Δ ΤΊ ΠΑΡ πογηοῖη ἱγεητ, Ηος νπα σὸς 5 ΕΕ " ; , ᾿ 

βοΣ ες Χη4 ὰ Β 5 » Ἢ 

ἴστε εχ ΠΈΣ οἰγοῖτογ ο ο ἰςηπατὶ {πῆτ, »ϑερω, περζενος βοϊωτίος, Μένων λιῆλλθς, 
Πα] )4 τεγατη ν ΘΠ] Πππὶξογιιτη ρουσογξῦ. Αγιας Ὄρχας, Κλεαάρχος λάκων, Σ ὡχρ της 

ἐμ ρέ. Ῥο[ξραιαπ Τ αὐ ργατογπιηυ ΤΙΠΔΡΙποτηὶς αἰχουός. οἱ ὃ λοχαίοι ἐχὶ ϑύραις ἔμδωον.α πολ- 
ἴδε Ρογαοηῖατη οἤστ,άτισο5 ἰητγο ἀὐσοΠΙτ Ὡητ, δὼ 5 ὕςερον δἰπὸ ἢ αὐ σημείᾳ ΤΡ. 
ςε ἢ; κ - - , 

ξ ἀρ" Ῥτοχοημς Βαοτίας, Μίεηο ΤΠ οΠΆ]ις, Ασὶ- Θ Δ ΠΦΔ Ὲ “Θο, πλεῖ, μέν: ελαμθανογίο,». οἱ ἔξω καϊεχόπης κα ὃ ζυ- βάεζονι. ᾿ 5 ῈΧ Ατολαία ΟἸοαγολας Γιλσςῳ τη ΟὨ]15, τι ἘΡ τ τς, ἐῤο να, τ΄ 

: ΠΣ ξοογαῖος Ασίας. Ρτα ἔοἐπ] σοπογειτη 1) 7 ἢ βαρξαρων τινὲς ἵπασεων “Δ οἱ 5 πεδὶϑ ἐ- 
ὁ Ἷ τ Ἥ “- » ͵ὕ ᾽ ᾿ 

ΡῬοττὰ (δ Ἐϊτοσιητ, Νοαας πηαἶτο ροίς, αἁ λαυνογ]ες. ᾧ τινι" οντυϊγόροιεν ἕλλην ἢ δόλῳ; ὀπίχι, 
- . οἴο 9) ΕἸ ͵ , » τ “ ͵ 

ΤῸ ΝΑ τάτη 1), Φαὶ ἶ ΩΣ τς ἡ ἐλάυϑερῳ,πθ ζαις ἔκϊηνον. οἱ ἕλλυνές πίω πε 
τες πῇ ἤτεῖς; σιιαπΠι αὶ ἔοτὶς, οαῇ. ΤΠ ἄν οὰ οβϑμι ν΄ 5» Ρ 64 ᾳ » ἱωπασιων αὐτὶ εθουυ κα ζῶν, ον Κ᾽ ςραΐοστέδου 

ἀείηάςε δαγρατὶ συ άαιπι Θαατε5 ΡΟ σαπη- ς ἘΜ. : 4 ΙΝ «ἰῇ Ἀ ͵ ι [ : : ορωγίες, κ᾿ ὁ, ἐποὶ δ νη μιφιγνοθν, ριν ἸΝικαρ- Ρυπὰ ἀΠσυτγοηῖοβ, ἰη αποπισισισας ατα- “βαΥ Εθι Ὁ» ς Ρ 
οὐπι, Πτὶς (για, (οα ἱπσοπαῖ πο ἀϊΠεης, χθό ἀῤχας ἤχε φά γων,Ἰεδωμ εἰς Έ γοιςέξδφι, 
οπηπος το ἀατιητ. Πόγιιπὶ ὐαοῖς ὃς οδ- ὁ τὰ ἔγερφι οὖν Ἐ γερσὶν ἔχων, καὶ εἶπε πϑύτα τὰ 
ςαιητζαῖίο δαταϊγατίοηὶ ογαῖ, 4πά4π16 οαἴτις γε νη μϑυα.οὐκ ἘΠΘῚ δ Ὁ ἱέλλζωες ἔθεον ἔχὶ 
(ροξζαδδητ; ὃς υϊ {Ππώ εἤσι, ποῦ ἀσετα- φΣ Ἶ ͵ Πδ ας 

οσῆλα πόρτες Οκ πεσγληγλλενοι, χαὶ νομί 
τα, ἉΑ Ιρεθδητ : ἄοπος ΝΙςΑτοαις Ατοας γες ὐτίκα ἴξιν ὠπΩΣ ὃ ν ; 

ἔασα ἀΠ]αρίμπς νεμίτ, αι πὶ ν α]πεγε ἴῃ νοη- ζριες αὐτίκα ἡξᾷν ἀὐξις ἔχ Ὁ φραιτοπτεϑδὸν.οἱ 
Ε Ε - εὖ ͵7 ἣ- ΡΥ ΩΣ “ 

τγοσςορῖο, πηδηϊδιι ἰητοίπ᾽ηὰ σοίζατοτ. ἴς Ε ὅιπόυτες νδὺ ἐκ ήλϑον, Α Θκοῖος ὃ κα) Αρτάο- 
Ι΄ 5 -2 ᾿ Χ ͵ “ἀν ! ΡΣ»: ΡΥ ἐν υθης ἤρα τ Ὁ ἩΥ ἯἪ ιὰ- ὧς καὶ Μιβρᾳδατης, οὗ ἤσαν Κυρῷ πες 

τε αταοὶ δή ἀγηλα συγ Δητ, Ππ1Π| ΟΠΠῈ5 τ, τ. 1 ς ΝΥ  τρν ᾿ 
᾿ οὉ 1 ἐλλζυων ερμ(ἠνδις, ἘΦ Τιοσα Φερ- 

ἘΧαπίπιατὶ οἤςης. ὃς Ποίξος πλοχ δά οαίξγα ὌΝ ἜΑΡΙ με) Φ Ὁ Ποτς ἐ Ρ 
γεηταγος ὀχ Πξπάτοης. ΑὐᾺΠ τοῖο οαπια- 09 ἀδέλφον στρ αὐὖϑις οραῖν χαὶ γεγνῶσκᾷν, 
στη ηοη νοπογιησ, (4 ταητιιπι ΑΤΙα 15, σζευχο- 
ὃς Ατίσοζιις, ἃς ΜΙιτῃγαάδτος, αὶ Ογτο Π46 Γηαχίπιᾶ σοπιπηξεϊ ἔποταης. Ετγασογιπι 
1ῃτοτριοῖος γᾶ οἰ οἷϑ (ς 1 ΠΑΡ εγηὶς θείην ἔγατγοπι νος ἀταις Δα δηοίοοια δίοθαζ, 



ΘῬ. ΒΘΕΒΗ ὁ ΕΒ ΟΥΝΟΝ δὲ ῷ ς; 289 
σϑούηχο λουϑοιοὺ δὲ χαὴ ἄλλοι «ξρσῶν πεθωρ9:- ΑΡγζτοτρα αυϊάᾶ εχ Ῥογῆς 41} πυζήδεο ΘΟ 
χισμιένο εἰ ιπὀκανουίούριοῦ τοι, ἐπεὶ ΥΡΎΨΕΥ Ἰογίσαιί ῃος (ςαιοδᾶταγ. Ροιξ δα πὶ Ρῖο-: ΕΝ ΤΣ ΣΑΣ Ρί(5 ἀσοο ΠΠΠξητ; νϑπίγο δε δαπὶ οπιπεξ; ΝΕ ᾿ ΄ γ ἐὰν . ᾿ δῶ {ἀασεϑφελθῴν ἐκέλάσον εἴτις εἴν ἐλλίσω αυϊέιπηαας (ὐχοσζγαμη νεῖ ριατογος, νοὶ ἢςρατη)ϑ9 ἢ λογαγϑό, ἥα ὠπαίγείλωσι πὲ ΡΓα σα ξε οο πο τείιιμη οδητ;ντ εἰς, τὰ ἃ τὸΣ 
αὐϑα βασιλέως. ( ῦτα ἐΐξῆλϑον τσ ἐλ: δὲ πιληάατὰ παδέγθησ, ΟΧΡΟΠοΙοῆτΡγοάς: ΝΕ οὐ ξυλὰ ἢὐρδροὶ φρατηγοὶ αϑὺ, Κλεά-ὀ ππτεῖρο αὐκοῖ; ἀτπα {δ {τ ΘαυΠΠξητ, 

πον νὐοπι νοι τυαφώλων ἀτξος αυϊάξ ΟἸξαποῦ ΟτοΠοπηρηίας, 80- 
ΠΡ ΜῊΝ τ Ῥίναποτειις ΘΙ ΓΡΠΆΙΙΙς, δὲ οὑπὶ εἰς Χοπο- σεεὺ αἰΐϑις δὲ Ξενοφῶν ἀὐϑζευαγος, ὁπτως κκῶ- ΡΠοπ Αἰπξηϊοπῆς, υ Ρέοχοπο ἡυ] 4 ἀσοί- θη τε τὐϑδὶ ΓΙοοξέγε. Χ φολσοφος σ᾽ ἐτύϊγόμεν ἀἰδτ, τοραπσίδειο σαρίοδαι, ΠΟ ορ εις 
ΤᾺΝ ον κώμῃ τινὶ σεοὺ ἄλλοις ἔχεσιτιζό- ἔοττο δεγαῖ, ΟΠ ΑΠ115 σΟΠΊ τ δατς Ρᾶγαης- 

ἘΠΙΗΝ εἰν θην ϑδ ον; λέ ΦΑΘΣ 6 οσαυα αοπιάδιη ἴῃ νίςιπι ρτοξεέξιιδ, 
ῥϑιος. εμῤκρν ἀυκον ἘΡΕ κὸν ̓ » ΠΛ Ῥοϊξοληηαιῃ δὸ ἰθ δ  σοπίϊίτοτο (Ὁ 4ιο αὐ 

᾿ δος" Κλέαρχος μϑυ, ὦ ανδρὲς ΕΑΝΩΘΕΙΣ ἘΠΕ αἰγὶ ροτεγδης,  ἔΐξιις ἰη υῖτ ΟἸΙοατοίας (ᾷ- 
Ἐχτορκῶν τε ἐφανν,χαὶ Τὰς ασονϑεὼς λύων, Ἐ πο, να αὐξεῖ, 414 ρα] διὴ ἃς ΤΠ τὰ Πάτιπα δου εν τέθνηκε δ δ ξένον θὲ ὁ Μένων, δὲ ἔα ἀέγα νι οἸδιῖς., πτοῖίο βαῦηας πιογίτας 

μὴ ἂν ἀσεδινιλωὺ Ταύτω τίω φιϑχώδ ον 1ππτ Ργοχεηὰς δὲ Μεμιο, ιοα ᾿η ἢ {85 οἰτις 
ἣϊ ἜΣ πε ν χῳ ἀοταϊεειπε, ηασηο {ππείη ποηοτο. (ετογί ἐτεὶς μέ- "λη τιμῇ εἰσιν. ὑμαξ δὲ βασιλός τὰ ὅ- καρ ὀττνι: ΞΡ ., ἱμέγαλη τῇ εἰσιν. υμιὰ, ἀν Οὔὶς ΓΟΧ ἀγπλα ροίξυ]ατ, Ντη οα ΠδῚ ἀὸ- ; τ το δ] , Ε ᾧ Σ : τὰς Χμ πλα ἀπταιτῷ ἑαυ ὃ 1) φησιν,ἐπει τ Κυ- δε ΠΠαγαϊὲ, αυϊρρὲ ας Ο γεὶ (δε (ἰ ἔπε: 

ὁ9υ ἦσαν πῷ ἐκείγε δούλου. σῆς ζωῦτα ἀπέ- εἴης, Αἀ φατείροηεϊς (ἀγασοτιιπη Ποπλΐπ8 
χρίναντο οἱ ἕλλζευες ἔλεγε δὲ Κλεανωρ Η ὀρχο- ΟΙεδηοῦ Οὐ ποιή θη ις5: ϑοο γα Ππλὸ πὸ 
ἜΝ ἢ, ᾿ὐσπϑεῷ υὗλῃ ΤαΪ Πα π Αττας; γόσ 416 σετοτῖ, 4 αἱ Ογτοα- . “πῶ ξ [͵ τς Η δ ᾿ μϑυιος.ὦ κάκιφε αγθρωπὼν ΑΘιαϊε, ὁ ἀλλοι, ς᾿αἰοίεία οοηῃί ἢ ξξὶ ἐγατίς, Πποη [65 ἄτ]ι6 δ πυρὸν φίλοι ἡ μὠϑείθε τε ϑεοδὲ : τ κῶς Ξὰ, ἘΦ ΆΣΟΣΣ ὁσοι ἥτε Κυρ Φι λοι »κ ομαέυυξοδε ὅτε πούς, (- Πογηΐπος τα ΓΘ ΠΥ 1} 4. Ἢ π{π| τοι τᾶ- ΒῚ " δῖν 4 σι νες ι ᾽ - δ τρς Ὁ ὅτε αὐθρωποῖς, οἵτινες ὁμόσαϑῇες ἡμῶν τὸς αῦ- ἀο νοίτπει ΟΟΠ σα τ εἰς, ΘΟ Θ πὶ γος πὸ- 

9 Ἁ ͵ ε - Ὁ ᾿ κ᾽ - π΄: φίλες χαὶ ἐγϑρδς γομκιν, τσοοδόν]ες ἡμαξ δΙΠοιπὶ ὃς ἀπηΐσος ἃξ Βοίξος ἀμιξευτοϑ, ἰα πὴ 
ὑΤ'  φυε  ἀβορσϑηδλ δ ἐθρε οὐ ΤΊ Παρἤογης, Ποπλίπο ΟΠ Πα πὴ ἱπηρίξ 

ἘΠ)", ᾿ ΤΡ ΤΣ ᾿ ἥ τὰς Ἂ ἢ ᾿ ΠΠππηο, ὅς ναξετγγίγηο,πος δἰ πη ΡΟ τῖ5; ἃς 
φρτατῳ,ζις τε αὐδρας αὐθιὶ, οἷς ὠμγυδ, ὼς ρο[εκηιαπιοος, ηυίδιις (λοτάπιφητο οοη- Ἢ ; » ε “ β ΣΥ͂Σ » »᾿ Ἀπολωλέκαε,ὶ τὸς ἀλλοιςἡμας τοφοδεδὼ- βτγηχαθατίς, νος ρίαπο ρογ δ σαπα ποθίς γ- 

, Ἁ -“ ͵ὕ " ᾽ ϑ. “ 5 εᾧ - ᾿ 5" 5 - ΄ δὰ 

χστες, σέέω τοῖς πολέμείοις ἐργέοῦε ΕΦ ἡμας; ΠΙΠΟΓΙς ἀφίεγα εἰς, ἰαπη οὔ Βοιείδιὶς δείαηι 
᾿ΑΡΥτν» εἶσεέ᾽ Κλέαγά ςγὸ ὀκϑεν θὰ τἀπιετίις Πο5 τε ἢ ἀἰτ5) Α ἃ αις Αὐίάτειο: Ατϑ 
3 ΜΠ Ἴ τὰν 0. τς νον Δ ΟἸςαγο 5, Παιίτ, αητθα ἀδρυς Π ἢ [ς 

ἔυλάσψων Φαιερος ἐγλύετο ΤΊου αὐ Φεέρν τέ, ἘΠ εἰ ΤΊΠΔρπεγηὶ, ὃς γοητα, ὃζΖ πος Ομ πί- 
! ᾿ Υχ ᾿ ἣν τ λ , Υ , . , . ΄ - ΄ 

Ορφ»τα, ταὶ πασιν ἡμίν τοῖς σεέῦ τϑτοις. ὅΧη διι5,41 οπὶ ἰβ[15 ἐγδίηιῖς, [ἢ Πα Ἰὰς ΠΟ ΓΊ. 
ῃ “» ᾿ ͵ Ἱ : Ν ΡΥ τ , 

πότοις ὃ Ξενοφῶν τάδε εἶπε' Κλέαρχος νῶν ΒΗεὶς Χεπορἤοη ἮΕ ΝΣ ἩξῸ ἐπ υνρ 
ἈΝ γΔϑ δα ον τοῦ " ᾿ 'σίοπε ἐγ Ππγᾷ 4] ἔράθγα γαρίτ, (γι, εἰ πἰρὰ τὸς ὀρχοῖς ἐλυε ρςασοδὰ:, ΡῬίατοΓ τα Πρ ΟΠῈ ΡΙ; 
δ "1 Ν ΣῊ δὰ αν, Ραπας ἀςαπτ.Π{πιππ Εἰ ἐπ πη, ρογΠαγος [ΠΞ 

ἶδμωΝ ἔχ. δίκαιον γὸ Ξἰπολλυαζ, τὸς ἔπ τετῖγε Αὐ ΡῬγοχεηιπι ὃς Μοποηοηι, ἡ 
ορχρεωῦζᾳς. Πρόξενος δ,ὺ Μένων, ἐπεί εἰσὶν θεης ἀὁ νοῦς ργοπηθε,, ἂς ἄπισος ποι τὶ 

ΕΥ Τυμέτεροί τε ἀὐεργέται, ἡ μέτεροί τε ςρατή- {ιητ, Ποδὶς ππιο γεγηϊττῖτςο. Μδῃϊξοιξιι οἵΕ 

ΝΣ τ ὐλονίοινοι, βδηφίρὶ ἐἸἀαιτ φορὰν ἐκηψην αι 3 [εθεραμιφοτέερις, πφράσοῦ) ἡ ὑμῖν ὁ ἡμῶν ιοά ορτίπλιπι ἔλέζο βπογίτ. Αὐ χυα θαγ- 
τα βέλτιςα συμαλό ψν. αρὸς ῦτα οι βαρ- θατὶ, ιαγα ἀ{π σο!]οιματ ἱπέεε (6 εἤξησ, 
'ξαροι, πολεεὺ γόνον φχζκ λερϑενίες δλλήλοις, ἢ} τείροῃίο ἄατο, ἀΠοεΠ]Ἔγπῆτ.: δυςἐς5 
ὑπῇ "ἰὸν ἊΝ , ᾿ μδὺ δὴ ἰ ἰρῇ ποδ βαέζο σοπίργε με πῃ δά γο- ἀπγήλθον σεν Οἰποκοινόνϑιοι. οἱ ὑϑὺ δὴ ἀαυϊάεηηρ σϑβδδιδισῦ Ἵ φφειο 

φραΐ»γ91 οὕτω ληφϑανήες, αὐνηϑησαν ὡς βα- Ἐ 8εῖι ἀεάιέϊνί (πητ, ἃζ σαρ τ 15 α (ΓΙ 15 ν 
: : ᾿ 

, ἔα , ᾿ 5 ποηα! Ηπειὴ ἐθοείέμπε. ΕΝ εἰς (δύο πις ο- ἐῤεν ἢ 
΄ δ ᾿ - Ξ τ᾿ δ πς . ἐποονεῖ σιλεά., χα) Ἔστοτμιη)εντες ἴα, χεφα λα: ετε πτρμίππη σοπίσπῆι, φαΐ ν ΠῚ ουιπὶ πόύαητ, νῖ τ 

ἵν ἷς »ϑὺ αὐδῶ" Κλέ ἡ μο- Π7Ὲ νῖν ἃς ρεείτις γεγῇ Ὁ. ΠΠσαγαΠῚ ἡβ αν λόυτησαν. εἷς νϑυ αν ᾿ς λέουρχος, ομκο- (ῃς ε(ἢ ΑΠΠΠῸ νῖγ ὃζ ρεγίτιις γογῇ Ὁ. ΠΠς 1ΠῚ|Πε. 
λογϑυνβνως ἐκ πϑύτων ΤῊ ἐμπείρως αὐὐτο δὲαταπγάοίη πιργὰ πηοά τη ἀρσα Ετο- 
ΡΣ γα ν σα τν δ, πἰπη ηαᾷ αἴα ΕΠ πὶ ητετ ς Γι ασεάα πιο 1} »" εχόντῶν, δόξας “ἡνέοϑει, αὐὸρ χα! πολεμκίχος ὯΪΠῚ4 
ἄς, ὙΠΕΔΕ » ᾿ ἣ ΡΡΗ ἡ πὸ τ τοῖς λακεδαι μογίοις ταρϑς 5 Φιλοπολέμος ἐοώτως. χαὶ ὙΣΡ δὴ ἕως μὴμ πολέμιος ζω τοῖς Ὦ γἱοι4. (3 

Β 



Ὁ εἐἱευἱρεῖο 

μπαίηγα 

ὅ 90 

Ῥαος οΟ(ξίτατά οἰ θιι5 (αἷς ρεγίαδιι, ΓΉγα- 

οος αἀποῖίας αγσοσς ἰμϊατῖος ἐδ; τεηιο 

αν Ερμοσίβ φίίλητο ροτογαῖ σοηάτιι ᾿πηρο- 
τγατα, οἰαίς 1 πγδοίθιις 115. αι! πρτὰ Οποῖ- 

τοποίϊη ὃς Ρογίπεμαμη (ςάο5 βαῦςῃς, Ὀς]- 

Ἰμπη Π ται εδπχίς. ΡῬοξοαφσασννοτο Ε- 

Ρβοτί, πηιξατὰ αυοάατηπποάὸ Ἰξῃτοπεία, 

αυῖι ἰαηλ ἄοπιο ρτοΐοξξια εοἰετ, οχ ΠΠῊπὶ 

τευοοαῖς ἰρίμπι πἰτογοηταη; ΠΟΘ ἢ ἰάτὴ διη- 

ΡΙας οδτοπιρογαῦϊς, (εἀ ἡδυίσατε ἴῃ Ηςε!- 

Ἰείρὄτιμη ρειγοχίς. Εχ οο ἔαξξμηι, ντ ϑραῦς 

ταπὶ πιαρ ἔγατιις Ποπηίηθ πη, πλοττί αἀἀΐσο- 

τοῦς, Ζαλἢ τ] ράγοτς. πο ἔςτ. Οαρτο- 

Ῥτογίη ΟΧΠΠο σαιππ ἀροῖοῖ, (ὐγτιιπγφοςε- 

αἴτ, φισπι σα! πλοα! γα ομίδιι5 π] σοη- 

οἰ ΠΤ διποτίτ, ΑἸ δ᾽ ῥογίοτίρτατα 4 ποῦ δ ο(Ε. 

Ογεις ααίάοιι οἱ [λατίσοτιμαι ἢ πηοσιητι 

σοτοὉ αυυπὶ ἀοῃδῆϊδε, ποη 1}}6 αἰτο δοςὸ- 

Ριοίςςοτάϊα (ς ἀφάϊτ: ἐς ςοἸ]ς ἐξ 5 μας ρε- 

σαμπϊ οορίϊ5, 1 Ἀγαοῖδιι5 ὈςΠΠ ἱπειΠίτ,ιτος 

ὃ ργα]ο νἱοίς, ὃς ἀείποςρο5 ρορυίατιϑ οἤ, 
ςοπείηπατϊο φἀιιογίας οο5 ΒΟ ο, ἄσημος Ον- 

τὰ Ἔχογοίτα οἷα ορόγες, Τ᾽ ς οπίπὶ ἀϊςοί- 

{τς Τ Ἀγαοία, νε αὶ ν πα οἴη Ογτο δ δε]- 

Ἰαπὶρογεπάμηγίς σοηϊπῃέξαιι οἵοτ Ηςο 
Ἰρίτυτ τα αἀράγει ορογὰ Ευϊς ποπιϊηὶς αὰ 

ΒεΙ πάτα ρΓορεπίι, αὶ ]ιιπὶ οἰτγα 'σηος 

τηϊπίδπι ἃς ἀσετιηοηταπι Ππτἢ ρβασοπηοος- 

Ἰεῖς ροῆϊε, Ῥ6]]} απ σοτογο φηδ]ερατ: Ζαπιτι 

{ξοοτάϊα (ς ἐατε ροῆξε, ἰΙαθοτασ (πἰοἰροῖς 

ταρίθθατ,ντ δε] ]ο ἰπτογε!]ετι απ πὶοχεγα σ- 
ταῆς Ροτ σα] τη 1π τε διιτα ο]ς ροῆξε, ρο- 
εἰς ἔουτιπας, ἔπα5 ἀεηλπαςπάας θε]]Π1οἰς 

{ἀπητίδιις Πατιερατ. Ὁ παρτορτογη θε]- 
Ἰυτὴ ρεσιπίαϑ ἐαγοσαῦας, ατας ἢ οα5 ἰΠ ἀπλο- 
τος δέ γοϊιρτατος αἰΐα5 ἐχρξάοτγος. 1 ἀπταπὶ 

(ὅςτις, ἐἶξον μϑὺ εἰρζεώην Τέχφν αόυ ὦ 

ΧΕῈΝ ΘΗ ΚΟΥ ΒΕ ΕΗ ΣΟΣΎΓΕΣΙ 

ὃς Ατμοιϊοηίος σείεθάπτ,πῦ ἀδίοτγυίτ ἔπος:  ζοες α ϑυὰ ες, πα ρέμφνεν. ἐπεὶ σὺ εἰρδωύηὲ ἐν 

γετο, πείσας 1 αὐΐ πόλιν, ὡς οἱ εϑρᾶχες αδὶ- 
κῷσι ζοες ἕλληνας, ὼὸ δα ραξαϑρος ὡς ἐδύ- 

ναΐρ οὐρο ἐφόρων, ὀξεπλφὼς πολεμύσων 
τοῖς αἰ χὺρ γεῤβοννήσν κἡ) πιφδίγϑου εϑραξή. ἐξ 
Χεὶ ὃ μεταγνόγες πτως οἱ ἔφορφι, "δ ἔξω ὄγτος 

αὐτο  ποςρεφήν αὐτ' ἐπ ραΐντο ἐξ ἰοϑμξ, ον 

53 Οἐκέτι πείϑ ΝᾺ. ᾧχετο πλέων εἰςἕλ- 

Δυς πογίον, οἰκ. απ του ̓  ἐθαγατοη ἰδ οὐ 
Ὁ ͵ ς ᾽ 2, 

τὴ απωρτή τελων, ὡς ἀπιᾳθών. δὴ δ φυγας ὧν 

Β ρχεται! «δϑς Κύρον, κὴ ὁποίοις αϑὼ λόο»ιςε- 

πτήσε Κύρον;Τδυλαηοδ γέρραπῆαι: δίδωσι σὲ, 

αὐτῶ Κύρος μνεία: δαράχοις. ὁ δὲ λαξὼν, 

οὐκ ἔχι ῥαϑυμίαν ἐξωώπετο, δνλ ιν τότων 

ὙΠΟ: [γενῶ συλλέξας φρατάυμα, ἐπολέμᾳ 

ἦοις εϑραξί" μοί χη πε ονίκησε, ἡ πὸ ζούτου 

ἔφερε, ὼ ἦ, λυ αὐὐξες" ,ὺ πολεμῶν διελίμετο, μέ- 
22 .9 ἢ Κύρος ἐδενϑὴ ὅ ςραϊφύματπς.τότεσ᾽ 

απῆλϑεν, ὡς σεεὺ ἐχείνῳ «ὦ πολεμήσων. ζιῶ- 

τα δΐζυ φιλοπολέμου δὸκί εὐδρὸς ἔργα τ Ἶ 
3 ͵ Ν 

ἧς 

βλαΐξης, αἰρῴται πολεμάν, ὠΐον δὲ “ον 
βόλεται πονᾷν ὧξ)ε πολεμάν᾽ ὀϊξον δὲ γεύμα- 

ζ, ἔχάν ἀχινδχεύως, ἀΐρέται πολερμίδν. μείονα, 

(τα ποιᾷν. ἐἰκῴνος 5, ὡς αἷο εἰς. ππαιδικαὶ, ἢ 
εἰς ἀλλλζω τινὰ ἡδὸνζων, ἤλαλε δα πθμῶν εἰς πές 
λεμιον.οὕτω μϑν φιλοπόλεμος ζω. πολξας 
δὲ αὦ Φύτη {Π) ἐδῦχει!, δτί φιλοκινδ)ουός τε 

ζῶ καὶ ἡμέρας χαὶ νυκτὸς ἀγὼν ὅΧὶ τὰς πολε- 
μείους, καὶ οὖν τοῖς διάνοῖς φρϑνιμος, ὡς οἱ παο9ι- 

ἱποο δε 1{ξπάϊπὶογατ Ρεσίεας αατθηι 61 [ες πϑυζᾳηοΐ ἄθωτες ὡμολθχοίω. χὰ Ὄῤρχιχϑς 
ἸἸσαταπι γογιπι δας νἱα5 οἔ οχ εο, σιοά 
Ροτίσυ!α πο γοξογπη ἀαγοῖ, δὲ ποέξα ἀἰς4; 
ἐπ ποίξοπη ἀποογεῖ, πιο γεθας ξογπλάο- 
Ιοίϊς ργιιάεης οἴδοι: φιιςπηφάπηοάμμη 1). αὶ 
ΟαπῚ 60 ἔποτγιης, οηποβν δία ἔΔΠῚ (ας. 
Ῥτγατεγοα ἱπηρογαη αὶ διτεπὶοσγερίς πος 
ἀϊσεθαταγ, ρτὸ ΠΠοἱησεπίο, αι ἰρίε ργα- 
ἴτας εγατ ΝΑ ἢ χυῖϑ Δ{Ππ|5, ΟἸσαγομιις σοτῖα 
ῬιΓοοαγαγο ροτοίας, ντ Θχογσίτιιβ α σῦπιοα- 
τα ἰπΠειιόξας εἴϊει, ας ἢ ἐςῆσεγετ, ει πιάση, 
σοτπηραταγοῦ, [ἀοπὶ ΠΗ] τιιπῃ ΔΠἸ Πιῖ5 ΠΟ ἰ- 
Ρίαπιίπάοτο ροτογασ, νεἰπυρογίιπη ΟἸφατ- Ε 
ΟἿ πιϊπίπηο ἀετεεϑαηάππι {[ξατιογεητς Ατ- 
4πὸ ος ἀοούδα ἀατγίοῖα τὰ οσίς φαοθατζιιγ. 

ἽΝ αἴ ὃς {τἰἰς εγατ πὶ οἰπια ναἰτα (δ ποῖταβ, 

ἐνάτ . τὴ ἔτ [ ς » - 
δὲ ἐλέγετο ἐϊ) ὡς δχυυατὸν, οὐκ, τῷ ζοιώτου 4.- 

που, δή καὶ οὐκήνος εἶχεν, ἱκανὸς »ϑὺ γδ, ὦ ὡς ἀκίτι 
ν᾽ ῇ " εἰ - γ᾽ 

71ς χα! ὠλλος, Φροντίζην ζω, ὅπως ἐξέ ἢ φρῶ- Τἴχι 

Ξ- "ΝΨ 

ἄγῃ 

γιὰ ἀντὸ τὰ ἔχιτηδάα,, καὶ το δασκέυαζῃν Ἦν 
εν ε Ν Α λ.3 " -“ 

ὥαυτα, χϑμος δὲ χα! ἐμ ποιήσοι τοῖς παρού- 

σιν, ὡς οὐκ Ἐαωπειίςεον εἴν Κλεουρχω. τῶτο δὰ ον ᾧ 
ἣν ῃ 

ζῶ, καὶ τῇ φωνῇ ῥαχιξ, ἐχϑλαζέτε αμεὶ ἰφω- 

ρεΐς,ὸ ὀργῇ οφίοῖε, ὡς]ε χαὶ αὐτωΐ μεζᾳ μέλάν 
᾿ ", ᾽ς, “Ἵ7 2 

εσ στε. χαὶ γνωμ δ ἐχϑλαζεν.αχολοίςου γὸ 

3 ΠκςῚ -“ ἴεν ς 3 

ἐποιᾳ [Ὁ τῷ χαλεπὸς ἐξ)υὺ Ὑδρορῷν φύγνορ δῦ 

ςραϊφύματος ΟΣ δὲν ἡ ΕΙτο ὄφελος εἰ δλώ, ; 
Ν ἐς εν 15] Ι ) 
ὦ λέγάν αὐτὸν εφασαν, ὡς δέοι τὸν φραπιωτίω 

δέ δίρογίτας ἴῃ νοςα. δε ΠΊροῦ Ραμπίεθαῖ στα- φοξήαχ μόνδον ὺ ρῤχοιτα, ἢ τὸς πολεμίους; 

Οἰνανοδί. Οὐ τΟΤ,ΠΟΠΠ ΠῚ]. πὶ γασπηάς,ντοταπῈ Δ απο ἱρίϊππη Πρ Ϊοἢ ραπίτογος σε ταπιοπ 
» Θτίατη σοῖο ΔηΪΠῚ] ᾿ἀἸοο ροσπαϑ {ππηςθατ, Ν4πε Ἔχ ετοῖταις ἱπυραθῖτ π᾿] ]απὶοἤς Ρυταρ δὲ 
» νέαι, Οὐη ἀἰςοτς (οἰϊταπι ἀἰᾶτ, Ὠ]Π1τ8 πηφτίιοσο πηαρὶς πιρογατοτ ἀοθοτς, χα ποι ἐπὰΐ 

ψ.» Κ᾿ 

εἰ ((έλο 



ΤΠ ΒΕ πε Ἑ ΟΥΝΙΝ δ 8 δὶ 
Ν ; Φ ἈΣ νανν, ὅν...) : ; ΤΡ ΤῸ 5 : εἰ μέλλοι φυλαχὰς φυλαξφν," φιλὼν ἀφέ- Δῃ αυϊάοπι γε] Ἔχει θίας ἐςέξο ἤν οδίταξιις, 

Αὐν 9 ͵ »} ΔΝ τε “ἢ, Ϊ Ϊ Ϊ : 

ἡ έσεφ. ξεαϑα)» Ἷ μὴ ὠπαδοφασίτως ἰέναι σὸς πὰς νε] ἀΡΠΕΙποητοΥ ἴῃ ἉΠηΐσο 5 (ς ροίξατιις :ΎΕΙ 
Ὁ οὐδ ἐοϊεϑ ναοῖς ἐθελοναωτ {τη γοσιϊαζίοπο ρογγούξαγις τη ποίξεηιχ [πὶ ἃ 5 ᾿ τ ἶ  λς ,"» 3 δὴ τι ΠΡ ἣν δι ἘΠΩΝ ᾧ ΣΝ τΝ δ πον, κὰ Ρδυο]οἷη5 φυ θην γοθιις τ Πἴτος δα πγοῇ 

ἀχουήν σζφοδιρα, χα τς ΤΠ τ παρα Ἰρῇις ογατ πο ΟΧρετεβαηῖ, Π64; αἰϊειη- Ν ͵ 3 3 ᾿ - -- - ἡ ὠται. ὦ ὙΣΡ Ὁ φύΌγνον τότε Φαιδρογ τοῖον “παι ΑἸ τππὶ οἱ ργα ἔοες 4ξ ΝΔΠ ρτὸ (επο- 
τοῖς πσφοσώποις ἔφασαν φάϊνεοϑαϊὶ, ὼ ὦ χα- τῖταῖς 11 τγΠΠἸ ἀἰο θαητ τιιπὶ ἡ πα πηάδιη []- 

3». ἣ ͵ ν᾿ σιν κι: νῷ Ἰαγίταῖοπιοχ εἴτις σαἰτα το! ἄφοτο, δ ἀςουθὶ- λεπον,ερρωσϑύον κσϑὸς ζὶς πολεμιίοὶς ἐδοχεὶ ; 
. ) ᾿ 2 ͵ 

ἐδ ώξε σωτήφιον νὼ ΟΥχέτι γἄλεπον ἐφανε- 
2.)} 

τεσ) ἔξω τὴ διάνοῦ “λύοιντο, ὁ ἐξείη πσοϑς 

ἴλ5 ν᾽ ἀςθατι Δ] μαθογε γοδοσὶς ἀ4- 
ποτίας ΠοΙξοτη. το Πα θάτ,ντηοη ἴΔπὶ ἀπη- 
Ρ 5 ἀσογθίζας 1 πιο] οἴξα, ἰξ οΠξ (Δ πτα- 

,} 3 ΣΩΡῸΝ, ΗΒ Δ, ΡΝ ἊΣ ἢ {ΠῚ ΕῚ ΝΥ Σ ῃ αλλοῖς ὐρχϑυϑυοῖς οὑπένα], πολλοί αὐτὸν ὦ- Τι5 ΟΧΙΓΙΓΠΔΥΘΤΕΓ. ν ΕΓ ΡΟΙ ΑΠΌ ΠΥρΡο- 
πέλέπον δ γὸ ἔχ: οἴκ εἶχεν διλλὰ ἀεὶ Β τα! ς ΠΡογατὶ Ἔσᾶς, ὃς ἴ. πὶ δά δ᾽ !ούατη ἱπ- 

λ νὴ πε Υτὲ ! Αἰ ἐν Δ ᾽ 
χἄλεπος ὦ ὥμος ζω" ὡς]ε διέχειντὸ "Ὅξ9ςαυ- 

, 

Ῥου σοπέογοηαι [ς ροτείξατοην Παθοθαησ, 
σΟΠΊρ γος οτπὶ ΓΟ] πο ρδηῖ, ΝΠ [πα-Ξ 

πὸν οἱ φραϊιὗται ὡς αὖρ "ταῖδὲς ποῶϑς δ Γ΄ ἀπταβ]Π 60 ΠΠΟΓΙΠῚ ΠΕΠ|Δ ΟΓατ,, {6 (ὈΠΊρογ 
σκαλϑν. ἢ γὸ ὀξίυ φιλία υϑὺ ἡ ἀὐνοία ἐπομέ- εἴτε σταυῖς ἃς ἔχις ροισοθαῖ. Ἰϑεηίᾳ; πιί- 
νους Ο εξ ποτ᾽ εἶχεν "οἵτινες δὲ ἡ « πσὸ πόλεως [ἰταπη δέ, εἴσα ἘΝ ΠΝ αΠΟ πμΝες »ααυΐ 

τὶ δὐς ΠΡ ν Ραοτγοτγῇ οἴ ογρὰ τηλσηγῃ, (ὐρρο πιιπι- 
τεζαιγμμένοι, ̓  ἀτί Ἴ ΠΝ Ὁ))7 ἰ ἼΣ ΘΠ ἌΝ ἊΣ ΒΙΘΡΙΣΙ λυχάδιι 
αὐάγκη κα τεχόμδυοι παρείνσαν αἰνττι, σφό- ογρα ἰρίπιπι σοποιο  οητίᾶ ἃζ ἀπιόγοπῃ Ὁ εἱ 
ὅρα, “π4θουϑροις ἐγοῦπο. ἤγῳ. δὲ χα) ἤρξαντο Δατο ΠῚ νο] ἀτορ. ] α ἰρήι ἐγαης αάτεδιτί, 

" ΟΣ ,ὔ ! 3" ] [πί ] { ΩΡ ΙΙ: νικᾷν σεκὼ ατῳ πῶς πολειαίοις, μεγάλα "δ νς σρογεῦνς ἩΘΕΕΟ 1τ[Ὁ 118 ΔΠῚ 41 (Ο0- 

ὙΡΑ Το κεν ΞΕ ΔΕ] αἄἀεγᾶτ: πος δἀπηοάμπιίη σοῖο ςοη- ἡνζῳ, χρυσιμιοῦς ποιᾶνται ε4) (ους σὺν αὐῶ ςρα- ἃ ᾿ς 
: φῆ τ ἂρ Σ ἡ ΓΈ ΡΕ ΞΕ τίποτς ροζογατ, Ροίϑαπιαπη γοτο ΠΠ]Π τος ἀωζᾷς. τὸ,]ς γὸ “ξ9ς τός πολεμκίοις ὅπιρρα- ς 

͵ὔ 
ΠΩΣ τ πρμΝ ετίαπι Ποίξος νίποοτο ν πὰ οιιπΠὶ ἰρίο σορε- 

λέως ἐχήν παρζευ,χ) Ὁ τ΄ παρ ἐκείν τι (κϑρϑλαν τῦτ, τα πὶ νοῦο ἀοἰ πο ρογμλαϊτα ἱρι τ ἀρβε- 
φοζῴοϑαι ἀὐζις ἀτάκτοις ἐποίᾳ. (οὗτος μ»ϑὺ τεφητ, α  θιι5 ΠΛ ]ΠΠ τας τος ἔπαρῚὶ γοάάοτες, 
ἢν πδωνεὗ γε θδ πεξυὶ ἀοχδν οὐ ΝΝατὴ ὃζ ρα ςπτίρθιις Δάιιογίτις Βοίξος αηϊς- 
"Εν δ ἐδ: ; Πλΐδ, ὅς 14 Τὰρρ]οἱά ἀοἷς πχοιιογδῖ, πγα-- μαλᾷ ἐδελφν ἐλέγετο. ζὸ δὲ οτε ἐτελάύτα, τ ξ ᾿ ΣΟ οΣ τ, σὶς οδίογαδητοθ ογήἰηἰς ἔγαπς. Ἡ αἰ τπηοάΐ 

ἄμφι τὰ ππεντήχονται τη. ἱΙροζενος δὲ ο βοιω- ΟΙ γος ἱπηρογαῖοῦ εχ τ ετῖτ, (σξοιαΠὶ αἱ- 
τίος ἀὐϑὺς μϑὺ μάσφφικιον ὧν ἐπεθύμᾳ “λυέ- τοτῖις ἱπηρογίο ἤθη ἰποητοῦ ράγοῖς ἔογο- 

21 ι ͵ ) Ξ ᾿ ᾿ ; Ω ᾿ - ΕΞ εϑαι αὐὴρ τὼ μεγάλοι ποραην ἱχόμὸς, χαὶ δατατ. Αππιπὴ ἐπ μηθέν ει ενὶ 
ἣν ΠΥ "τα, ΟἸτοΙογ πη πασοἤιηῖ. Ργοχοῆιὶς δἱι- ΟΥΡΣ (υτίω πἰωὼ ὄχιθυμίαν ἐδὸχε Γοργία, ὃ ἘΠΡΕΝῈ ενιςοτητίιγ τῆτῇ ΣΥΟΕΣΤΕΝ ἡ τα ΠῚ Βαθοεῖιις, ΤΠΟΧ ἰηἀς ἃ ργΠΊὰ ἀετάτῷ ἴῃ «σι τεερε. 

ργνέιον τῷ λεοντίνῳ. ἔπτει ὁῈ στονεγμεοε- ἠγῃ ν πὶ οπλἄοτδ σαρίοθατ, 4 πδσηἰς [. ῇ ᾿ ἥπ.᾽ἢ ͵ : ἼΡΟΣ Ο7) ᾿ ΠΝ : ἘΠῚ χείνῳ. ἴχθυος ἡδὴ νομίσας ἐὴ χα! Ρχη" » χαὶ Ἰλεεθας σοταπα!ς ἰΔοποιις σἤοτι οσυρία!- 
φίλος ὧν τοῖς πορτοῖς μὴ ἡ" οϑαι ἀὐεργε- ἴατα ἀπέϊις, (τοΥσίς ΓΙ δοητίηο πηοτοοεπὶ 

᾿ ' ΗΝ ͵ ἰτοατας ν δ᾽ οσσπ( ει ἀπε νίμς ἥδε ας τιν, ἤλθεν εἰς ως ἴᾷς σεῦ Κύρῳ πρᾳ- ἀςὰ ἾᾺ ἑ ΡΣ πῆ εν.) ἢ ΝΑ ΝΣ ,. ἀεἰληγίἀοπουπι γί τγαγοταγ, “αὶ ἴῃ α] τος 
ξέρω φετοκτησεααι οκ, (ουτῶν ὀνορ(α μιέ- Ἰτηρου πὶ οτποίοτῖ, τ 16 οείαπι πς ρτίη- Ν Ι , Ν , ἥν Ε ᾿ ᾿ - 25 ὑπὸ 
γ5»Ὁ δουυα μιν μεγαλην,ὶ γρήκοαζᾳ πολλᾶς οἹριδιι5 νίγιδ Πίος ΕΠοτ, γε ΡΟ ΠοΗοΙ 5 {-- 

»») 7: ΕΠ ἊΣ ᾿ ΣΝ : . ΒΕ -. 

ζύτων σ᾽ χτθυμδω, σφόδρα, ἐνδηλὸν αὖ χα Ῥοτατί [8 πῃ ρατοιοταγ: ῃἰς ὍΝ ΠΡ Εις 
ΝΑ ἐν οἱ ͵ » κα "Νὰ δας, ἴξίει ᾿ς] : 6; 4 115 ΟΙαΓ ἢ , πὸ εἶχεν, ὅτι ζούτων ( ̓οὲν αὐ ϑελοι κτάοϑα) (ςίς ἱπιρὶ ΕΙΠΕ ΟΕ ΟΤΙΝΕΙ; 
τὸ δχίας Σλλὰ σε τω Ἀγαίω γολ καλῷ [Ξπόπιρῃ, δὲ ροτοπείαπι πη ρΠοιη, δὲ ἕοτ- 
π΄ “5 ΠΡ ον ΕΣ Φ τιπᾶς ΔΙΏΡ] 5 ΟΧΙΕΙ πηαραῖ Δ τιας γος φαπι- 
φῴετο δεῖν ζούτων τυγχόρμᾷν, ανά., δὲ ζούτων αμδηι οχροζογοι, τα] ρά]ΔΠὶ ἀΠἰπιδαϊιοττὶ δι )υεἷ; “1 "» δε 4} "3 ξ ἶ Σδνς - - ! Λματὶς μη. ρχᾷν δεχαλωῖν ψϑὺ χαὶ ὠγαθων 7 ἰκα-, Ῥοτόγατς, ΠΟΙΪς ἰρίμπι ἈΉΡ ΠΤ δε 
νΥ “ ᾽ ῃ 5᾽ 25, 3. ᾧ -“ ͵ . τ ΕὙ37: 1 " ᾿ : ΠΑ γὺς ζρῷ " οὐ μϑὺ τοι οὐδ αἰδὼ τοῖς φρατίωταις Ε ΤΠ ΓΙΑ ΠῚ ἀρ ΠΟΙ οα σαπ πὶ 1ΟΙὰ ὃζ γαῖ οη 

ξευε οἷ Ὁ ξε τὸς δλσοὶ διις ποηςΠς, πη Πης ἢΙ5,σοπίς δ 44 ριι- 
τ ἫΝ Φος ξ πθ κῆὰ ἐράε; ξὸς ὙΠ ( ετογαη: πη ροζαγο ροτογαζη]ο 41ι1-- 
δ "λέυετὸ μϑυλλὸν τὸς «ρα ιωζᾳς,} οἷ ορ- ἀρρη Βοηΐς ὃζ ἐστεσ!δ ΠλΠΠ]τιδτις5,(0 ἃ τα πε ἢ ΜΠ Τεν ι ͵ » Ἂν Ὁ ΚΑ ΙΝ 5 λούϑιοι Οὐκείνον, χα! Φοξούνϑιος μᾶλλον ζῶ Ρυάοτῷ νοὶ τηρεῖ! Ἰησατοτο (εἷς παι ροτο- 

λ ἂν » ͵ -“ ͵ γὴ ᾿Ξ 

Φανερος Ὁ ἀπελϑείνεα Τοῖς φραζιωταις, ἢ οἱ ᾿ 

Ῥγονεηξ 

τὰῖ, (ςἃ ἡγασίο Πιδιθέξος ᾿ππρογῖο πο γειια- 
τοθατατ, αυᾶ {Ππρίτη,: παρ σα; πιοτογο βαΐλπη ΔὨϊτηαἀιιοττοθαταῖ,αα πλΠ τ οὐ πτα ἰΠ-- 

ΠΟ. 
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συγγοῖοῖ, απτᾶπι ποτ ΟΥο ς ΠΊΉΠΙτΟ5, ΠΟ ράτ ἃ φραπ!αίτω. ἀπιςεῖν ἐχείγῳ. ἄετο Ὁ. ϑρχεῖν ἀπέ 

τατη εἰ ραγογοητ. [46 πηι εχ {Ἐἰηγαας αἄδος, 

νεἰπιρογαπαὶ ροτῖτας ὃς εἴτ δὲ νι ογοταγ, 

(ποετοῖ ποποίξε (ς σογεητοπισο!]απ44- 

τοι, πἰ απ απ Ποπ]αιιάαγοτ. ἘΠΊ πλιεῦο μὲς - 

οἰατὶ δὲ αρτορη ΠΠ1τ65., 8] σα) ἸΡίο νίπο- 

Ῥαθτ, ργοροηίο ογα πῃ ἸΡΙΌΠπι Δη]ΠγΟ:1Π1π|- 

{ἰταπιααᾶ εἰ,ααὶ οἰ πα ΠΘΆΙΓΙ ξλοῖϊς ροί- 

ΠΈΣΩ ίεῖ, ἰπ Πα! αραπταγ, ἈΑΠηὰΠῚ ἀροθαζ τεῖσοίι- 

μώρρς ὙΠῈΠῚ ἔογο, απ ππογῖοπη ΟὈΙΓΟτ. Μεῆο 

Τρεαι; ΓΟ] 15 [πο ἤτοι ΟΡΙΙΠῚ σαρί ἀϊτατοπη ἃ- 

ἐμευάα τ. ῬΟΣΙΟ ργαίοξογεθας, δὲ ποη πλϊπι5 ἱπαροτ!] 

γιείοτννν, σαρί τς ογάτ,ντ ραγα ςσίςααογοεατ; δ εἰς 

φέθέτν, ΟἸῃ Πομοτῖα νόίερας, νῖ Ρἰι5 [ποτὶ ἔασοτοτ, 

Ῥοτοπι Π πιὶς χα! αίας ἀπχίσις οἵδ νοϊο- 

ναῖ, ντἰ! α ]τ ἢ ρου ἢ 5 ΠῸΠ ἄατςοτ. Υ απ 

πιαχίπις οομηρδάϊαγίαπι ἀιδιτγαθατατς οἱς 

«ἀοἤποϊαηάϊμη εα, πα σοπομπρίίοσεγετ, ἢ 
οἰογαγοῖ, ὃς πηεπείγοταγ, ὃζ ΓΆ]]ογες. 511- 

ΤἸίςο πη ἃς απαϊ πηι εἴς, Ρτο οο ἀιπιόςθατ, 
ατ6: Π| αὶς πε ξρίάτι5. ΝΝΟΠΛΪΠοπῚ ΟΧ ἀΠ]-- 

πιὸ ἀπΠπΠροῦθας, ἂς ἢ οἱ! ἁπλίσιιπα ίο Ρτοῆτε- 

Τοταγ, Εἰ ραϊδπιἸπΠἀ]αραταν. Ἡοἰξοτη πα}- 
Ταπι ἰγγ! ἀοδατ,νδγατη ἐς 115,4] δ ὲσιιτη οἱ-- 

16τιἴτα (πηροῦ οαοθαταγ,ντ απο 5 Πα θογοῖ 

Ἰπάιδεῖο. [εἰάφαν Βοηϊς ποίείππη ποη ηπ- Ὁ 

ἀϊαατατν, ]αοα ἀΠΠΠ ο1]ς ραταθατ ος, ἔς α]- 

ταῖο5 δογαπα, 48] Π δ᾽ οσαιογοησ, σοῃίοαμ]; 

Ττὰ απυϊοογίιτη το5. Ζυΐα Ὁ δα πηοάτπη (οτ- 

ὉΔΏΓΟΓ, Ο ας ἰπτο Προς ντ θυ! νο]οραγςα- 
Ρτα ἔμ Π πγα5 εἴς. Ὁ ποίσιιπιηας ρογαγοσ 
ἃς ᾿πϊαίτος εἴα απιπιαάιιοσγζεγοῖ, ψιδῇ (τὶς 

ταπηῖτος ἐογπηϊ ας: γα Πρ] ΟΠ 5 ἂο Ρ᾽ οτατῖς 

Πυαοίι5, τἀ ΠΊ ]Π14ΠῈ Πλϊ Πῖπης νΊΓΠ}ΡῈ15 ΡΓῸ 

ἸδΙάϊης ντοθατιγ, Ετ αποπιδάπιο 4}1π|5 
4ιυπρίαπι ργορτογ ροταῖοπι οὐρα [εῦ. νεΞ 

τἰτατοι,, υΠΠἸοαπὶ σοί τς Μοπο Ἰαέξαθας 
ίς, χιοί οἰγοιπηίοτιογο ροῆοι ]ος5, φιοά 
πιοηάαοῖα ἤηροῖο, οα ἀπῖσοϑ ἱγγίάους, 
51 ιιῖς νέον ποη οἤσε, εἰιπὶ τις πὴ ὃς ἐπη- 
Ῥοτίταπι οἢς οξίο ας. Αριιὰ πος ἰὴ ἁπλϊοῖ- 
τἰαἱοςο νοΐοθαῖ οἴϊε ρείποῖρε, μος ΠΡὶ σοη- 
οἰ ΠἸΙἄ4ος ραταῦαῖ ογ πυϊπδεϊ οἰ ι15 Π]οσατη, 
4] ρεϊηοῖρο8 ἀριἃ δος εἴης. Ἰπἰ ατίατιτη 
(οοίοτατο ΠΉΠ]Πἴτος ΠΡ] οδίς ιδτες γε άςθαζ. 
ΑἀπΠοὶ ίς Ποπογεαῖηας οο] ργορίογοανος- 
Ἰεθατ,αοα ἀοπηοηίϊεαγετ, ὃς ρος, δ νο]]ς 
ἔς ρΙασίπηαπη ᾿ηϊατία πξογγς. ΠΠ|5, 4] 40 {ε 

ἀςξεοηϊοπες, οδοίο θαι πος ρθη θῇς! ΙοςΟ; 
Πυοά!ά το ΡΟΥ 5, απ πὶ 1 ΡέοΥΙΠὰ ντογοῖαΓ 

ΟΡεΓα, ΠΟ οο9 ρογἸἀ1Πττ. Ας οδίςιτα 4α1-- 
ἄσεην, Πέϊα νἱἀοτὶ ροῆπιπτ; πα δατοπι Πο- 
τππτ ΟΠΊΠΟ5. παο ἔπητ. Αρυά Απβὶρ- 
ῥύπι ἔογπηα ὃς ἀταῖο αάπις σομλπιθηάα- 
τις, ΠΙρεη Ἰατίογιιηη ργασταγαπι ἱπηρετγαιίς. Αὐίαο, Βαγραγο Ποπηῖηὶ, φοάθι ἴῃ αΞ 
τατὶς ἤογα ῃχαχίπις ἐληλ]Π]Ἰατὶς ἕπτ, χαρά 1 6 ξογηχοίϊς δα α]ςίςοπεῖθαις ἀεἸςἐξαδατατ: 

ἘΝΡΙΕΙΤΟΑΥΚῚ ᾿ 

«σξὸς Ὁ τῤρχικὸν 61) ἡ δόχεῖν, ν μϑὺ καλαῖς δ 

“ποιοιοῦτοι ἐπταινάν, τὸν Ὁ ἰδιχοιῶτα μὴ ἔπα- ἱ 

γᾷ, γαρφιῶ αὐζῷ οἱ μϑὺ καλοὶ κα γαιϑοὶ ΤΩ 

στενόντων δ γοι ἡ, οἱ δ΄ ἄδικοι ἐπεξέλδοον, 

ὡς ἀμεζωχφείς ῳ ὄντι ὅτε ἢ ἀπεϑνῆσκεν, ζῶ 

ἐτὺ ὡς πριάχοντα. ΜΜέϊων Ὁ ὀϑῳῆαλος δὴ- 

δος ὦ ξχιθυμδίμϑῳ πλόπου ἰουραΐς, ἔχεϑυ- 

μὃὦμ8 Ὄρχάν πως σλείω λαμζαμοι᾿ ἔχιϑυ- 

μὃμἢ τίάάαϑαι ἵνα, πλκείω κερδδμοι" φίλος τ' 

Β ἐξέλετο ἐὴ τοῖς ἢ μέγεςον δεενα υϑίοις ἵνα, ἐ- “ 

δικῶν μιῇ δὲ δοίη δικζωυ ἔχ 5 ὦ καϊεργαζε β 
᾿ , 
ὧν ἐχιθυμοίη, σεευ ζο κοτε τζων ὁδὸν ὥετο ἐἰ 

Διὰ ἦς Ἐχτορκῷν Ἴερὼ “ψεὐύδεοϑα,»ὺ ὄξαπα- 

τᾷν δὴ εἰ πλκιοιζῶ πε κ᾽ ἀληϑᾳς, Φαυῶ τω ἡ- 

λίϑίῳ ἐ0). φεργών 5 φανερὸς μᾶρ ζῶ σε ένα, 

ὅτῳ ὃ φα]η φίλος ἐλ) ζύτῳ ἔνδηλος ζιὼ ὅχε- 
(μλάὐωνουὺ πολεμίᾳ μϑὺ σαϊθενὸς καγεγέλα, 
τ 5 σευ δντῶων πὶ ύτων ὡς καϊαγιῶν αἰεὶ δὲ-: 

ἐλέγετο.κὸ τοῖς υϑὲ Ἴ πολεμίων κἰἰήράρισιν σἕκ 

ἐπεξελάυε' (χαλεπὸν "ὃ ὦετο ἐ}) τὰ ΤῊ φυ- 

λαουδύων λαμξαιφν)τὰ 3 ΤῊ φίλων μόνος 

ὥετο  εἰδὲναι ὅτι ῥάσον αἀφυλακία λαμᾷανφν. ἐδιὰ 

αὶ ὅσοις μδὺ ἠοϑοίνετο Ἐχιόρκοις τὼ αἰδῖχοες, ὡς δ" 
42 ὡπλισμδύες ἐφοξεῖτο ος σ᾽ ὁσίοις αὶ δίς 
ο4αν ἀσχούσιν,ὡς δ α! ὅροις ἐπάρατο γρῆσζ, [ 
ὡιἷ» δὲ τίς αἰθηλεται ἘχῚ ϑεοσεζεία, χαὶ ὠλη- 

θεία ἡ διχα)ότητι, ὅτω χαὶ Μένων ἡἼδηνετο τω 

ὀξα πατῶν δια ὧχ, τῳ πλασοιδχ ἡ, 4υδῆ, 
τῶ! Φιλᾷς οχοϑλαν.Ὁ Ἀ μὴ πόρϑρορν, ὦπα!- 

τ) δυυζν «ὑνόμιξεν εἰ). αὶ παρ οἷς μδὸ ἐπεχείρᾳ 
“-οϑο  ἀὐ ήν φιλία, ΔΙ φθόνων Όις “ρατοῖς; 

“ότους ῴετο δν κτήσααζ. Ὁ κ' πεθομδιωεζοις 
͵ 

ςρατιωζᾷς παρέχεαζ, οὐκ ᾧ' σετευοι δικῶν ἰὐζίς ὦ 
ἐκ χόμάτο. ἐμὰ ζ ὃ ἡ ϑεροιστάεο ζηξζίου, 

Ἐχιδακγύνδυος ὅτι σιλέςαι δγωύωτο χεὶ ἐθέλοι. 

αὐ ἀδικεῖν. 4. εργεσίαν ὃ κατέλεδυ, ὁπότεηϊς ὦ 
εὐτυ αφιςαΐο ὅτι ᾿γοωρϑρος αὐποςῴκ ὠπώ- 

λεσεν αὐτόν. χα τὰ οϑὺ 2ὴ ἀφαιῇ ἔξες; «ἰϑὲ 
εἰστῷ ψ,490δεαϑαι" ἃ δὲ πϑώτες ἴσασι, τάσ᾽ 

Ε ὅξΊ δαὶ Αδιςίαπῳ μϑὺ ἔτι ὡραῖος ὧν, ςρα- 

τηγειν διεγραάξατο Τὴν ξένων. Αδκαίῳ δὲ 

βαρξαρῳ Ογ71., ὅτί μειρᾳακχί οἱς καλοῖς ἥ- 

δὲτο, οἰκειόζα τος ἔτι ὡρφῖος ὧν ἐγετο" 

᾿ 

ἐπμενν. 
αὐτὸς 

' 
“-. 

δὲ “ ] 



ΒΒ ΕΡΑ τ δὲ ΠΕ Υ  ν 
αὐτὸς δ΄ παιδικὰ εἶχε Θωρύπϑυ, ἀγυφος ὧν ἃ 

πρράτι- ἡρφούντα. Σ᾽ ποϑνησχόντων δ Τρατηγῶν, 

γὴν ἧπ᾿ δὶ ἐςρώτέυσαν ὄχι βασιλέα, στοῦ Κύρῳ, τὰ 

αὑτὰ πεποιηκὼς Οὔκ ἀπέθανε (5 τ᾿ τὰ 

ἀλῶν ϑιαίνατον φρατηγῶν» τιμιφρηϑεὶς ὑπο 

βασιλέως ἀπεθανεν, ἐΧ. ὡς τἶρ Κλέαρχος ὍΙ 

οἱ διλοι ςρατησὶ πἰπογηϑέντες ζὰς ἘΕΤΡΕΤΝΕ5 

ἐσδκάλ ὅς καλλίςος θανώτων ἐδὺκᾳ ἐῇ)᾿ λα 

μιν έν ζὼών αἰκιεϑεὶς ογιαυτὸν ὡς πονηρὸς λέγεται 1ε- 
γατς δὸ- ἐξ 
κἢ, ὁ λάυτῆς τὺ 

χοῦ ΛᾺ ἐξ ᾽ "»“ ͵ ) 7 

᾿ δεὶς (θ᾽ ὡς οὖ πολέμω κακῶν καϊεγέλαι, οὔτ᾽ 
᾽ ͵ » ΝΆ, οὐ 2 δ ἢ 3 

ἐς Φιλιαν ἀὐθις ἐμεμῷετο.ήφην τε αμῷω αμ- 
». 2 ἌΜΑΥ “ 

πὶ τύπ ΦὐΤ τεηαροικον]ὰ ἔτη στ γυξαξ. 
ὅπια- 

κοντὰ 

“ ͵ ΓΕ. ΕῚ τ ν ͵ 

"ν.Αγιας ὃ ορχας, "ἡ Σωκρῴ-, 
Η ς» “ Ν Ε ΓΝ ΠΣ 

ν τ πηςφο αγαλος ὦ πότῳ ὠπεθεαινέτην. τότων ὃ --Β 
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[ρίς πη ογδὶς αἀΠιις, ΤΠατγρᾷ δαγθοίςοη- 
τοιὴ ἴῃ ΟΠ] οἰ15πἀδοίρσατ, Ὁ απιπη δυτοτα ἐιι- 
τε 5 ατάοὶ ΠοΟαγΘΏτΓ Ριορτούδα, πο ά αἄ- 

ὉοΓ(α5 γοροτη ΟΠ υγο ὀχρεαϊεϊοηῷ {{-- 
ςεροζδητ, παι πΔΠ|6αάοπὶ οὐ]ράτοπο- 
τοτασπόη ταπχοὴ οἴ Ἰητογέθέξας. οα ἡδοῖ- 
τίϑ ἴατ ἀποῖθιὶς οοτδτι5, ὃ ἰρίς ἃ τόρ τπου- 
τί5 Ραμα πιίτατιι εἰς; Ποη 11 αϊάοιη, ντ 
ΟΙραγοίνι5, δ. ἀμπιςος οοτοτὶ, ηυ θι5 ργαοιία 
ἴππτ οαρίτὰ, αἰτα ἴποῦς εἢτξ νι εθατιτιο- 
πο Πιπηα; ἔς ντ μοπιο σοηίρεϊογαξιιξς, δη- 
ΠΟ τοτΟ ΦΧΟΓΙΟἴΔΓΙ15 ν τ1115. ταπλ ἀφ οχίρί- 

ταῖϊο ἀϊοίταν. δ0τ ὃς Α σίας 16 Αστοὰϑ, ὃς 80- 
οἴατος Ασομ ἰητεγέςεει, ΄ιιὸς ποίηο ντὴ- 
{παῖ γεἰσηδιθς ἰῃ δ. }10 ἰγγιτ,ν 6] τὴ ἀγηϊ- 
οἰτία ςοἰοηα γοργεμεπαίτ ν τόσαι χα, ἀ- 
ἴατῖς αηποϑ ἔοτε παρεβαῖ: 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΚΥΡΟΥ͂ ΑΝΑ- 
ΞΕ ΟΣ ΕΣ ΕΘΡΤΙΩΝ; ΒΙΒΛΙΟΝ 

ΡΠ 7 ΘΙ: 

 ΕΝΟΡΗΟΝ ΤΙΣ ἩΓΟΙΣΤᾺΣ 
ΠΥ Δ) Ὁ ΟΥ̓ΤΕῚ ἘΣΧΣΤΣΣΣ 

ΤΤΟΙΝΕ, ΔΙ ΒΕΝ ΤΕΚΕΙ͂Ν, 

Ϊ ΝΟ.) (ασῴ μ' Κύρου οἱ ἕλ- 

λζωες ἔ ἂν μέχρι ἀψεψνη εὐηας οι 
Ἂ τὴς μα χης» χα οσοι ἐστει 

Κύρος ἐτελάύτησεν ἐγέ- 
ῃ ᾽ ς Α 

νετο,αἰπιόγτων Ρ ϑλη- 

γῶν στε Τ τοσαι φέρνᾳ οὖν τάς «πονδιοῦς, εὐ τῳ 

σϑϑοϑεν Ἀόγω δεδήλωται. ἔπειὶ δὲ οἵ τε ςρα- 
λ Ἷ ἣν κ͵ΟΣ λ δἔἕυ “ 

᾿ πηγϑι σζόσάλημυϑμοι ἤσαν χρὴ λοχαγῶν 
ε ! ᾽ ͵ 

χαὶ φρατιω ΤΟ οἱ σευνεπόνδιοι ξπολώλέσοιν,, 
3 “" ᾽ ἰοὺ «ὦ 3 

οὖ πολλῇ δὴ Ὄποθία, ἦσαν οἱξλλξζωες,οὐθυ- Ὀ 

μούνϑυοι δτι δὶ ταῖς βασιλέως θύραις ἤσαν, 

χύχλῳ δ), αὐξὶς πϑύτη πολλὰ χαὶ ἔϑνη »ὸ πό- 

λᾷς πολέμιαι ἦσαι, ἀχϑοϑν δὲ σσοϊεὶς ὁτί 

παρέξάν ἔμελλεν, ἀπεῖχον δὲ τῆς ἐλλαάδὸς 

Ἴχλέο κα μύρια ξαύζα, ἡγεμῶν “7 σποϊεὶς 

τὴς ὁδοδ ζω, ποταμοὶ δὲ διῴροον οδζρσατοι ον 

μέσῳ τῆς οἴκα δὲ ὁδοῦ, τασοοδεδώκασι ἢ ἀὐζευς 

χαὶ οἱ σεοὺ Κύρῳ αὐαΐξαντες βαρᾷξαρϑι, μό- 

νοι δὲ καζᾳλελφμμδμοι ἦσαν, σεθὲ ἱπαέα 

ἐμῶν ἢ 

μι 

᾽ (' ᾽ ε ». ων ὦ ψυ ἐν κὸ ν᾿ 

γεΐγα, σύμιμιαγον ἔχοντες ὡς τ' ἀὐδηλον ζωῦ, οτὶ γικώντες μὃμ ουδὲ αὐ ἐγὼ . .. 

Υ ἃ αἴζοὶ ἴῃ Ὄχρϑάϊ!- 
τίοηο, Πα τῃ οἰ ΟΥτο 
ἱπΠπἸτα γί, δα ραρῃαπὶ 

νίχις, σοἤοτίηι, σᾶ; 
Ὁ Ρο!᾽ οὐίτιη Ογτὶ δοοὶ- 
). ἠοτίητ, Δ ςἀεπεῖδιις ἱ- 

Ρἤ5 ρογιηάευτίας οὔ ΤΊΣ 
ἔλρῃετης,, {πρετίογε Πτο εἰς ὀχροίτιμη, 
Ροϊξεααιιαπι νογο ἄποας σοι ρΓΟΠΕΠΠ ὁ- ξμνηνενας 

της, δὲ μι ἐος (ςαιτὶ ἔπεγᾶς ργα εξ οο- εΝὍ 9 
Πιογτίιπι ἀγα τς ΠΜΠ ἴτας ρου Πρηξ : πηάσ δ κω υρμι 
τογασα ἀΠΠςαἰτατιθιις ταοὶ ντροαπτιγ, δάμεων 
Ζαπηι (δ ργοροα ροττα γορὶς αροίϊο δοριτα- “"κ 
τοητ: Πγ0]ἴ45 νά 4ιΟ τιιπὶ Πατιοἠδς ; (πὶ 
γε θα51η[ς[{45 οἵο,α αι οἰγοιιπη άτοη- 
τα: Δῃ ΠοΠαῖπ Πολιποπὶ ἀοἰποορὲ Πρρο- 
ἀϊτατατα:ς α τα οί [ἘΔ 115 ΔΠΊρ 5 σοΙ90 
ΔΟεῖϊε : ἀποοι ἐτἰ ποις ἀςΠάογατγι : Ηπσῖος 
τηράϊο ἴῃ {ποῦς βαιγίαπι γογίμς σοπΊρ]ι-- 
τεβίς ατοεγς, τ γα γί ναὸ Ποη Ροῆςηι: 
Ρτοάίτος (ο Ὁ {15 οτίαπα θαγθασίς εἴς, αὶ 
οὐπὶ Ογτγοίη ἈΠ δἀςοπάογδης: (Ο]ος ἰ᾿Πὰ 
το!ος εἴς, Ας πι]14ς Παθθγα σορίδϑ δἰἰχί- 
1ἰατίαϑ ςιιοίεγοσ ἐν πᾶς πηδηϊξοίτο βάζετοι, 
ΠΟΠῈΘ( νἱποοίοηΐ, ν6] νΠῈΠῚ ,. ».. ἰητοῖ- 

3. ἢ ϑΥ ἊΝ ὡ! καίΐᾳ- 

ΒΡ 92 



294 ΧΕΝΟΡΗ ΒΕ ἜΣ ΡΙΕ. ταὐ κί ᾿ 
΄ « . ΡῈ »" Ἷ δ μ - ᾿ ἵ λ , φρξυτος: δὲ ἢ νἱποδίοητατς, πὸνηιπι χαί- ἃ χαρνοιέν, χη ϑεντων ὃ αὐδ' δχοϊεὶς αὐ ληφδτίῃ; 
«οια νίαιπη τε ἰαπι τὶ. Ηαο φαππεαριά 

απίπιος ἔπος ἐχρεηάογοητ, ἂο πηώγοτο δά- 

βοετγθηταῦ : ῥδιοῖ (δ νείρεγαπι οἰ δα ςα- 

Ρεγο, ραποὶ ἀσσοπάοτιητ ἴρποδ., Πα τα ὍΔ 

ποθ πὲ ηυϊάοπι δά ἀγηηατοβ ογάίποβ δο- 

ςεἀεπτείδις, Οὐ αιῖς γεχυίετὶ (6 110 ἀαδᾶς 
Ἰοςο, πη χαξξοττο ξοστιηα ᾿πο  αΠῆσε, φασπὶ 

φταὰ απὶπν ἀρτιτυάϊης,ας ἀεπάοτιο ραιγία, 

Ῥατοπταην, νχογαιῃ, ΠΠοσιπτι, αἸ1Ὸ5 ΠΠΠ1: 

ιπι (ς ἀοσίποςρϑ5 νΠ ΓΟ 5 δτοίτγααηταῦ, 

; {οπππιπὶ Πα] πὶ σαρεύεης. ΕῚ5 11 ταπη ᾶ: 

᾿άβδεῖιι ΘΙΠλΐς οὐηηεϑ Πυϊοίοοθᾶτ. Εταῦ αυτοπη 4]- 
πος ἄδην ἴῃ Ἔχογοίτι Χοπορἤοπ Ατμεηϊςηῇ5, 

εκόγοαψηι ῸΪ ΠΘΘῸΘ ἀποῖς, πεαας σοἰχοττίϑ Αἰ Ἰσ]π5 

τρσμν ργαξοῦτι, ΠΕατς τ Πτῖς Πποπηΐης (4 ατας 

ρπΊεη οταζ : (ςἀ ο Ῥατιῖα Ρτοχοηιιβ τρίτηι 

δυοσαζγαζ, σα 14 ΟἸ πὶ ογαῖ Ποίρ εἴ} ἰατο σοη- 

ἡαπέξας. ΡΟ! ςεδδτατγ ϊς οἱ, Αα (6 νεηϊτοῖ, 

διαί οἰτίατ 1] ἰς σαστη Οὐγτοὸ σδο!Π Δτιιγιι ΠΏ, 

αὐσιιὶρίο δὲ ν τ] οτ πὶ ν᾽ άευϊ, πη ρᾶ- 

χώόρμον τἰατι, ἀἰσογοτ, Ηδης ερίξοϊαπι χαιη Χο- 

Βοογαιεη; ΠΟΡΠΟΠ Ἱερηῖει, ἂς ποοιτίηοτγε πο ϑοογα- 

τοι ωἶε. το η ΑἸεπι πίει σοηἊΠ|1τ. δϑοογαζεϑ νοῦῖ- 

ταις ἢς ἔπος ἀρια οἰπο5 οἱ ἔγδιι αἱ δηλιοἰτία οὔ Γ᾿ 

Ογτοϊποιπάα ἔογοτ, αὐτὰ Ογτι αἰδογίτοῦ 

1 δοςἀατηοηίος πη οο ΒΕ] οἰπαογας, φυοά 

δἀτιοτίιις Ατηςηϊςηΐδς 11] σεοτγᾶτ: πος ἀαἕ 

Χεποριιοητί δ |1),ντ Π ερμος ρτοξοξειι5, 

Τλουτα ΜΠ ἀε τίπετο σοπίαϊεγοι. Εο ΖΕ πΠπὶ 

Χεπόρποπ ῥγοίςεξιις οἴει, Δ ρο πε πι ἐπ: 

τοιγόβαϊ,, ΟΕ] 1) οὶ ΓΟΠῚ ἔλοτατα ςετεοῖ, 
Πποπὶ σοπηρΓεσαΓοτ, νεἶτοῦ, αυοάαριά 

δὨϊπυιτη ἰΠΠπἸτυΠΠπττὶ πη ρα]  μούτιπλο ΔῸ 

Βοπειεῆτηλε ρογῆσετοτ, γοα; ργβοίατο ρα- 
Παίς γεάίτγοτ, ἈΚ εἰροπάϊτ εἰ ρογογδσιι- 
1ὰ Αρο!ο, Π1ϊς (λοτίβοαγοι, φαΐθιις ἰὰ ἀς- 
Βογοῖαγ. Αἰ μοηδᾶς γε ετία 5, ογασι!υη} 850- 
οὐατί αροτῖτ. Οὐ φασι δια τ, τὸς: 

το ποηάϊτίη εὖ, αοά Ποπᾶπτε σπιηΐά ἐς 
Ἀροϊίης αυαΠος, ντγιπι ΠΡῚ βοτίιις δ 
οοπίατίας οἴετ, τοῦ πος {πἰοίρεγο, Δἢ πλά- 
ποῖς ἀοπηί: (ἃ ἀπππα ἰρία ρεῖας Πάτα τ, 
δαπάϊ εΠε ἰπτογγορσαῆει; φαο ραξζο ἡ 14Π| 
Ρυϊομουτίπης ῥγοξοἐξίοηξ ᾿π[ίταεγει, δε ά 
ασηάο ἴτὰ 4α  ΠΠΠ,Αίτ, ἔλοϊπ 44 {{|ππ|, 4 

Τοῖς ἱπηρογαυίτ, Οὐατο ΧοΠορἤοη [)115 
{Π|15 χασιι (ογ ἢ οαἤοτ,αος ἄροῖϊο μεσ ο- 
τἀου!αηι Πσηϊῆσαγας,, Παιιο ΠῚ σοΠίςΕΠαΪσ, 
ἂς ϑατάϊδιις Ργοχοπαπι ὃς Ογτῖ! Δα ίξα αἱ. Ε κεῖτο, μήνα) αὐτον' εἶπε δὲ, ὅτι ἐπειδϑὺ ταχιςὰ 
τα, 4} Ἰαπιίαπι ας τ ἰη ΑΠΔπὶ ογαῃζ, 
{πατίπιχις ΟΥγο σοτηπιξάαταγ: Ὁ ΠἸΠηητ6 
ἐοπτιδάοτγοι Ργοχεέπιις, ντδουπιτηδποτεῖ; 
σπᾷ Ογγὰς ππᾶσηο {ξπάϊο ἰάστη σοπτεπάδ- 
θαι. Αἀάερας, ἰς, ψααπηργί πηι πὶ εχ ρεά το 

ΧαρορΙ"α φάπϑια δα Ηπεπὶ οἵδε, πιοχ δαπη αἰ]ερατατῖ.. ΕΧρεάϊτίο ἐρία ἔαγοβδειτ αφιοτῆις ΡΙ Πᾶς 
ἰμπἰτα Ηἔος μισὸ Χοπορθοη μα τας ἀατ ποσηδ, ἀςοςρτιις ἢΠ]ς αυϊάς, (ξἀ μὖ ἃ Ρτοχεπο, 

“ πιίμα 

ΓΡΙᾺ 

τον, ὅτι οὐ στο ͵ 5. γα ᾿ τ Ὅν, Τὸν, ὁΤί οὐ τῦτο ἱ χσόϑτερον ἤρωτα, πότερον δῸὉ 

ζᾷῦτα -ὐνούμδϑροι, χαὶ αϑύμως ἔχογϊες, ὀλίχϑι ΒΕ ΚΥΝ 
ὦ δι ; δ τ τΥΝ ͵ Ἃ ᾿ αϑὸ αὐτῷὸᾳ εἰς τίω ἑασέξαιν σίτου ἐγευύσανῷ , ὁ- Ὁ Ὁ 

λίγοι 5 πυραὺ ἔκαυσαν, ἔχι ἢ. τὰ ὅπλα πολ- ' 

λοὶ Ούκ ἤλϑον Φυτη τῇ νυκτί. αὐεπεεώετο δὲ ϑετα, 
ὅπου ἐτυΐγόνεν ἕκαςος, οὐ δεευάμϑμοι καϑεύΞ Ἢ 
δάᾷν αἰ ασὸ λύπης» ἡ ποϑου πατδίδων, ορνέων; 
γιναμκῶν,ττα! δὼν »οἷς οὐ πεῖς ογομαζον ἐτίο- "Ὁ. 
Μεαϑαν. οὕτω υϑὺ Δ᾽ φκείωδυοι πόώτες αἰε- ὦ μ 

! “ Ἂ ἊΝ “7 - Γ 

πώσοντο. ζεῦ δὲ τίς ον τὴ ςραπῖα, Ξενοφαΐν ἀ-ὋἘΠοἔὃἕὃῖ 
Β “ ΠῚ Ε Ν λ , Ἵ Οζευκηος, ὃς οὐτε ςρατηοος,οῦτε Ἄργα,ϑο, οὔ- 

τε φρατιωτὴς ὧν σειυηκολεθ, δὰ ἁ Πρφξε- 
Ὅλ 4} ͵ὔ Γ' , » γος αὐτὸν ἀέϊεπεμψατο εἴχοϑεν, ξένος ὧν ΦΡ- 

χοῦος" ὑπιορνήτο δὲ αἰρτῳ εἰ ἐλϑοι φίλον Κύ- 
͵ «᾿ δ Ὁ ὩΝ, ! « , βω ποιήσάν, ΟΥ αὐτῦὺς εξ κρειἥω ἑαυτῷ νομμιί- 

ζν τ; παποίδὸς. ὁ μδύ τοι Ξενοφών α᾽αγφγες 
ὃ ». 2 ᾿ τίω ὑπιφολΐω, αϑὐα χοινούτω Σωχρ ἀἐτῴ τῶ , 

αὐϑίεναιῳ πἶξα τῆς πορείας. χαὶ ὁ Σ ωχρ τῆς 
« ͵ ͵ Ἁ " 

“υτή φύσας, μή τῷ σϑός τῆς πόλεως οἱ 
Ἃ Ζὺ αἡ Τίον εἴη Κυρῳ φίλον “μέαϑα;, ὅτι (δὰ- 

κᾷ Ὁ Κύρος αυδοϑυμίθὸς τοῖς Δρχεδοι μονῖοις 
ἔχιζας αἰϑζωας συμπ. λεμῆσεη,συμξελέᾳ 4 
το Ξενοφώδτί, ἐλϑο.ἡ εἰς δελῷοις αὐαχϑινεῖ- ᾿ ; ἢ ἰξε Γὺ ἃ ͵, » ς σαι τω θεῷ αἶξὶ τῆς πορείας. ἐλθὼν δὲ ὁ Ξε- 

ἘΝ 2 ͵ λ ’ ͵ "ἢ γοφων ἐπήρετο τὸν Α΄ πϑλλω. τίνι αὖ ϑεαὶν δύων 
᾿ ΠΟΥ) ͵ 2 Ε Ε 2 χαὶ ἐυχοιδνος καιλλις" αὐ κα; ἀριςα ἔλϑοι 
ιε ν» Οἱ) λ ͵ ᾿ τίω δ γ}.55 ἔχενος, χφ! καλαῖς ποραξὰς στ ἢ 

᾿ ξ ͵ ΟΥ̓ υ- Ζείηυχσα αὐάλεν αὑτῷ ὁ Απύλλων, θεοῖς οἷς ἐ- 
; ΥοτΝ ΤΎ 

διάθυήν. ἔπει δὲ παλιν ἡλῦς, λέγ4 τα μω»- 
7 ς »» ᾿ -“ τείαν τω Σωκρ τά. ὁ δ) ἀχούσας ἡτιῶτο αὐ 

λωῖον αὐτῷ εἰη πορά εοϑαι," μϑυφν,δλλ ὗς 
τὸς κρίνας ἰτέον ἐὴ τῶτο ἐπιουϑοίνέϊο, ὕπεως αὐ 
καλλίιζα πορϑϑκείν. ἐπεὶ μδϑὺ τοὶ οὕτως ὉΆῸ 
ζῦτ, ἔφυ, χελ ποιήν ὅσα ὁ ϑεὺς ὀκέλος 
ὁ μϑὺ δὴ ΞΞειοφωΐν οὕτω ϑυσαίνϑυος οἷς αὐἰφλεν 

ὁϑεὸς, ἐξέπ 4, καὶ καζα λα μξαϊᾳ οὖν (ζδεσι 
Πρόξενον χαὶ Καὶ ὅσον μέλλ ονζᾷς ἡϑὴ ὁρμῶν πίω 
αὔω ὁδὸν᾽ χαὶ στε ἔξει 3 Κύρῳ. καροϑυμνοη 
γου δὲ Ὑ ΓΙροξέιου, αὶ ὁ Κίώροος συμτυδοῦϑυ. 

« ὰ ! ͵ ᾿ 4. ὦ ἡ φραλεία ληξη, 4 θες Ὡστοπτέμα 4 αὐτὸν. ἐλέ- 
“Ἃς , 7 Η͂ Ἵ 2 ᾿ “ε]ο 5 ὁ φολος 1) εἰς πτφσιδα,ς. ἐς ρα] 4 )ετο δ 

νη ᾽ Ἑ γ- ; δη)ὅτως ὄξαπα τηθεὶς, δΧ ἰοῦ Ὁ Προξενα" 
. 

᾿ ᾿ 1 



δος συ πὲὶς “δ ξλλζων, πλξὼ Κλεαῤηρυ" 

ἐπεὶ εϑὺ τοῖ εἰς χιλικία» ἦλθον, σαφὲς πᾶσιν 

ἐδόχκᾳ ἐξ) δπὸ φῦλος εἴη ἘΔ] βασιλέα. φοξού- 

μδιοι δὲ τίω ὁδὸν, χαὶ ἀκοήῇες, δκίῷς οἱ πολλοὶ 

ὴ αἰοιδυ έν χαὶ ἀλλήλων χαὶ Κύρου στουηχϑ- 

λρύϑησαν ὧν εἷς καὶ Ξξενοφων ζῶ. ἐπεὶ δὶ «- 
ἵπορία κῶ, ἐλυπάτ ἐδὺ ὁτοὼ ποῖς ἄλλοις, χα 

οἷοι ἐδευύατο καθά δ ν᾽ μικρὸν δὲ ὕπνου λώ- 

ΤΓΟΡ ΕΗ ΤῈ κὶ ἘῚ͵Ὶ8: 
ον γθ τί Ὀλὴ βασιλέα, ὁρμεζιὺ, οὐσ᾽ ἄλ- ἃ 

: [1 
Ν πὶ ἰ5 αδιτοτίιις τοσοπ συ ἀΠ αιτὶ ἤγο] ἰτὶ 
(ὐγτιιπι ἱσπογαραι, αι δαἀπηοά ὃς ατα- 
οἱ σετοτγὶ, ἐχῖγα νπιι (Ἰςαγο ιιπ. Κ ἀγα πὶ 
νθ πη ΟΠ οἴατη ροτθητιγὰ οι, ρεγίρίςα- 
τὶ ν ποιῇς ἐπ νἀς άτας, αἀπογίις το - 
σοπΊγηλα Ὁαρὶ:. ἂς ταπι Ζυϊάοπι ρΙἐγίαας, 
τατηοτῇ πος ίτοῦ ογπλάαγοητ, ὃζ ἐπεὶ {0 
οἸΡούθητ; ραγτ πὶ ται πλάτια, ραττίπι (γ- 

ΤΊ γοπεγεηγία γοτοπτὶ, νηαίςηποθᾶτατν. Εο- 
τα ΠῚ ν πτι5 ογὰτ Χοηορίοη, (πὶ δθτοπλ 
ας πη οΧχογοίτα γογῇ ἀπ αἶτας εἴτε; πια-- Ὁ 
{τὰς χα! ἀ6 πὶ 1}} 6 σατπ σοτογῖ 5, ἀοΥΠλῖγε ΠΟᾺ ᾿ λ τ" ΜΝ Ε Ξ ᾿ “" ΓΞ 

δων,εἰδὲν ὁγαῦῃ. ἔδοξεν αὐτῷ βέοντης λνομε: δι ας, 

γης σκητῆος πεσεῖν εἰς τίωυ πα ῥωαν οἰκίαν, χα Β Ροτογαῦτ (ο ταπγθῃ ραυ]]ετη οδίορίτιις, ίο- τ μδεμθ, 
πιηΐατι ντάϊο Υ Ἰἀδἰρατυ Εἰ το αν ἔα υ]ηἰς 

Ὄκ Ούτου λάμπεοϑοη πάσων. πἰξάφοξος δ᾽, 

ἀθὰ αὐηγἐρ. δ᾽», αὶ δ ὀγαρ πῇ αϑὼ ἔκρινεν «- 

γάβον, ὅτι οὐ πόνοις ὧν χαὶ κινδυχώοις φώς ἐέ- 

γα ον Διὸς ἰδεῖν ἔδοξε πῊῚ ὃ χαὶ ἐφοξότο, ὅτι 
σὺ Διὸς υϑὺ βασιλέως Ὁ ὄναρ ἐδὺκά «ὑτωΐ 

τῇ, χύκλῷῳ δὲ ἐδύκᾳ λαίμπεοϑαι Ὁ πῦρ, μὴ 
ᾧ δεώωτο οκ δ χώρας ἐξελθῷν ὃ βασιλέως, 

δ λ εἴροριτο πϑιύτοθεν αἰασο τίνων δἰποδιών. 

ἰπ ἀοπιιιηι ρατόγηδπι ἀδίογτι, ἂς ὨοΧ νηϊ- 
ποτγίαπι σοτυίοαγο. ΕΧαΠΙ γαῖα πηδεὰ σοήΞ 
ξεἢιπι ἐχοίτατιϑ εἰξ εἰοπηπο,, αταις ἴρίμπτι 
ἱπίουπίππν ραγτῖπη ἔλα εἴς ᾿παϊσαῦαῦ, 
ααυοά ΄απηι αοτιθιι ὃζ ροεί σι} }ς5 ργεπηο- 
τοταγι πηασῃατῃ [πεοῖη 4 Ιοὰς οὐταῖη νι 4οτ 
νἱ τς εἴτε : ραγεῖπι ἱπξαιμξιιπι νεγεδατατ, 
αοά (οὐηηϊῇ πὸς ἃ Ιοθετορε ργοξςξξειπι 
Ρύτατοτ; ὃς φιοα νἱς εἴδει ηἷβ νη άίαιὸ 
Ιυσετα, ππεταεθαῖ, ἢς Ἔχεζὰ αἰτίοποπὶτορ «Ὁ ὦ λραλ»»“ὐ σὴ ᾿ ἌΌ ῃ 

υϑυ δὲ τοὗτον νοῦ ἰδεῖν, ἐζες : ἷ Ξ 
τ ημββὴ ἣν ἜΔΕΝ, { ἊΝ τίς ξ ̓ς; επδάετς ροίξεε, (πα νη ήϊ4; ἀπο υ]τατίθιις 
τἰἐλασν ϑάραν ὕ εὐ σάῤν Ὁ ογουρ. γα ααϊδιυίάατη ργαρεάίγετιγ, (ὐστογαζη 6ια]ὸ 

͵ »ὴηλ ᾽ ͵ ὙΆΕι ΒΕ Σ Η 

γφέταωι γὸ ταδὲ δυθυς, 4 αὐπγερϑη. οσφτὸν {ποτίτ]λος (Οπηηίτιπ, αἰ πηφάτιθττοῖς ἐς ο- 
μδὺ ἔννοια αἰνήω ἐμπίπη!, τί κατάκφιαι, ἡ δὲ τοπτῖς Πσοτ. ἸΝαΠῚ πμο δμρὰ ἀροϊάογαπτ, 

Ὁ ἔν ας ον δὴν ἴθ νον ἃ ΐ απ εχοίτζατας οἰ τ ΒΥ λα πὰ σεριῦ., Ὁ, 
γὺξ ἀσεοξα!νᾳ. ἀκα δὲ τὴ υ μέρα εἰχϑς τὸς πο- Ροΐξςδα 8 ΘΘΡΙΟΥ ον Ῥό- ἌΡΗ ζαφ ΑΝ ΠΗσΝ, χροντοιν. 
ἢ -᾿- ΠΡ πθεν , ἰρίείδειπιςορίτατο: Οὐ] Ποῖς ἰασεδὴ ΠΟΧ ἐν φωεγάς 

Λεριίοις ὕίξᾳν. εἰ ὃ ἄρνσο θα ἔτ] βασιλή, τί Ρτοστααίτηγ, ἃς φαληιρτίπλῖ ΠΧ τίς, σοη- ἰ5. 
᾽ ᾿ ἐν Ἐ ἸΦΑῚ ͵ Χ δὶ ϑ ΛΟ -- Ν 

ἐρυποδὼν, μ(] οὐχί πλρτα υὃρ τὰ γά λέπωτἕι- [δῃταηοιιπη οἱΈ, ποίτο8 ἀπόπατος. Ὁ μποά 
(ᾳ ξχιδόνᾷς, πόρτα ὃ τὰ δνοταζᾳ, παϑόν- [Ὡτορὶς ἰὴ ροτοίξατοπὶ ἀσιιεπογίπιις, ἃ 

ἥ ἸΑ τν,; εὐνὰς τ: τ , στ Το πλ5 στα {1}: τα- ζ, ,ὑξριξουϑμοις  ἰποθανήν, ὅπως ἢ αμιοδ- Ργολα ΚἘκ ὀκννντ τω 8 Πππιὰ χυδα; δά 
ἢ ΡΝ δὰ ἀν ΤΙ Τρ οΐαπιις, ὃζ ἴῃ ΡΎΙΠ}15 τουΓ ΙΠ1α ρεγῥετία- 

μεῦα,ς ὑεῖεις μὰ αζῴται,οὐδὶ ΤΕ. γα, ὃζ οὔτιηε ἐἰς αἀξς δε! ποσοπηιτὺ Ο Ὁ 
λῴται, δλλὼ καζάχειμεῦτε, ὡς ὄξον ἡσυ- Ραΐζο ποίπτοτ τιιταγὶ ας ΘΑΠλι5,. 4 (δ 6- 

᾽ μι, χίαν Ἷ ἐγάν. ἐγὼ δζευ τὸν ἐκ ποίας πόλεως ἴ) πιο σοπτραγατ, ΠΟΖῈε τὸϑ ν]}} οαγα οἵδ: (.4 
τ Ν -“" »" ͵ Γ .. 3 δ. αι 5 Ξ- ΟΣ τὰν Σ 5 - 

" "ἈΚ ρατὸν ωροσδυκῶ ζαῦτα -ραξῳ; ποίὰν σ᾽ Πεείοίτα ἰασοηλις, ααδῇ {ἰ πο δὶς ὁτίοί!5 εἴα 
Ν Εν 0 Έο, ΔἸ ΣΞ εἢ ᾿ς κα ᾿ίσεατ. ἀτεηϊηῖ ἀπά παπὶ εχ νγθε ἀποῖ ας 
»» ηλιχίαν ἐμαντω ἐλθεῖν ἀὐαμᾶνω ; οὐ ὙΣΡ 

, ᾿ ͵ 
“ιν ᾿ : : ἐλέταταπη ὀχίρεξξο ὃ ηπιΔπη ἀττατᾷ τ πλοῖ 
ἔγωγ ετί ἱῳρεσφυτερος ἐσθίίαι ἐῶν τημέξον ἱρῆ νΕταΓΑΠῚ Ορροτοῦὸ πος Θη ἢ} ΠγοτιιΓο 5 

2 "»Σ "“ 3 Ἷ . Ξ . ΜΝ 

δὼ ἐμαύτον τοις πολεμίοις. οὐχ, Ούτυ ἀ- τεπιδά αταϊο πη ροταςπίαπη; Π ΠΟΙ ΡῈ 5 πό5 φὴς 
τ ᾿ ᾿ ) ΡΣ ΘΥΨΕΣ ἐς Αἱ - Δὐπλρῆοα 

γίςαται, χαὶ συγχαλᾷ τὰς ΠΙοοξένου ποεῦτον ἀἴε της σαν» οἴ οἱὲ Ἴ ἰυτρίτ,ὃζ Ἔπῆτο εἰν οίαιιο 
͵ ι ν " ιν φοπυοοσαιίς Ρεοχεπὶ σοϊοτπη ργα ΓΟ (Ἐ 15. ρτίπια. 

λογαλνις. ἐπεὶ δὲ σεουῆλϑον, ἐλεξεν. Ἐγω,ὦὠ . ) 

αὐδρὲς λοχαγοὶ, οὔτε καθά δην δχεύα μ(4,, 
αἷτ: Εφυϊάεπι, ργα ες ξεϊ σοπογτιπι πσατς 
ἀοτγπηῖτο ροήϊιπι, ηποα ὃΖ νοῦ ἱς ν δ ϊ- 

ςς 

τὲ 

“ “" »,.3ε 7) »οω»»"» » ἢ Ἐ 5 ἀπ ἃ ὲ » 
(ὡφτῖρ οἶμαι οὐδ, ὑμός) οὔτε κα τακεῖα , ἔτι, τς αγθίτγου; ῃ64; ἰᾶσοῖα ἀπύρ! ας »ἀατη σα “ 

ἢ ὁ ς 2 ε λ 
ὁραΐν οὖν οἵοις ἐσμκέν. οἱ »ϑὺ Ὁ» ϑὴ πολέμιοι 

ἧλο ἴα Ἷ δηλονότι οὐ πσδόπερον πσθϑς ἡμιαῖζ τὸν πο- 

λεμον ἐϊξέφξωυαν, ωρὶν ἐγόμισων τὰ ἑαυτὰ] 

καλῶς “σωρεσκόψαοϑαι. ἡμδω δὶ ὀνοδὶς οὐ- 

τατῖι, ἴῃ 4πίδιι5 νογία πηι, ἵατας ἢτ, νἱ δό. 
Ε Νιπαίγαπη ποίξες ποη ρυῖμαδ ΒΕ πὰ ΠΟΡὶς 

ἀροτῖς ἀεπιιητίατα πε, ἀΌΔΤῚ ΓῸ5 {15 θε πο 
σοΐηραγατας οἷο ραταγοῦτ, Ἄτοχ αἥιογίο, 

[2 

« 

.« 

ὧν: τι 

ποίξγιπη ΠΘΠΛΪηΐ Ὁπγα ΕἴΈ, ντ αἰτατηρτα- “ 
᾿ΑΡ̓ΤΑΣ; ε ες τῇ ΤΥ δεξί φας ᾿ ] ἽΝ : : 

δὲ αὐτεπιμελάται, ὁπὼς ὡς Καλλιςὰ ἀγώ- ΟἸΑΥΠΠΙ ΠῚ, οιμἢ ἼΟ Εις ἰὴ σεγταίποπ ἀξ- “ 
͵ ᾿ Ὁ ΑΥΕΥΝ, ὙΕΙ ἸΠγι15. ΑτσΠῈΪ {1 ΠῸΝ {Π] ΠΥΪτ 6 ΠῚ 15, “- γιοῦ μευ . χά μεζωυ εἰ υφυσο μετ χα] ὄχι (᾿ς πάάπὶ 4 Ἷ 

βασιλᾷ , ΘΈΤΗΝ. ὃς τεσὶ ἴῃ ρστοίξατοπι. τγφάοπλης ; ἡυ]α “ 
ἷ γΕ δλυνσόμε γα; ἜΘΘΒΕ 7. πεσε ἢ ερλάεηι ποῦϊΪ5 σοηταγαπι οχη εἰ πη πλι9} “ 
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96 ΧΕ Ν Ὸ ῬῬΗ Εν Ἔ ΕΓΒ ΤΕ ΟΧ ΕΒ 
᾿ ; Ἔ ΤΑΠΟΣΕ : “ δι ἐς ὡ τὐρρο τος ᾿ ἢ, αϑιίς 

.» Παππη ς ἔπιπὴ σογπιδηΐ, τ Π| ν ΓΟΤΙΠΙ ἔταῖγίϑ. ἃ ὃς χαὶ τῷ ομομητέεκου χα ομοπατδϑιου ἀδὲλ5 

» Εἰπσααε ἰδέ ᾿πτεγέοξει δ σᾶριις ΔΟ(ΟΙ Ππιπὰ; 

» δὲ τηδηῖ!, ράϊο [αηχοτσίτ. ΝΟ ἱς νέτο, 481- 

» διι5 ΠΌΠῸΣ δά εἴς, ἀς ΠΟ] 5 [ΟΠ] εἴτις, 481 ά- 
» ποίας ἰρίππη ἄγπηα σορίΠλι15, 41 ρτὸ ΓαρῸ 

» {ἀγιι ἔλσεγα νοϊτηιι5., αἴ οτἱᾶ Ὁσοίάοτς, 

» ΠΙΙσαΙ ες, ψα!α οἰιθητιγιιπι ΟΧῚ [Εἰ ΠλαΠητι5 
» Απποη ἡϊποάιι5 σοητγὰ ΠῸ5 ΠΟ Πππὶσα- 

» Ρίου, γερο ρα ιδπι πος ἱΠά Πρ Ὡ"ΠΙΠη15 πλο- 
» αἷς ἐχοοροτγίτ, νη ποτ5 πόπιηίριι τεγτο- 
Ἵν τε πῃ ἱπουτίας, Π0 ΔΙΙ]υζο Δάπεγίιδ τρίτη 
"» ἌΓπιὰ σά ρ τὸ ἘΠΙΤηΠΟΓΟ ΠΕ ΊΠ Εἰ 5 Ροτοίζα- 

» το ἤπτας, αϊἀτπῖς ποθ ὶς ἔλοϊοπάατη ετῖτ, Ε- 
» Ζυϊάσπι Ζαλπι ἡΠπι ἀγα ᾶτ᾽ Πάτα, πατα- 

» Ζύδπη ΠΟ να ξταπι(ΟΥτο ΠῚ ἀερ!ογαθάπι, το- 

» θοπΊη: ι1Πὶ [5 ΓΟ] ργα  ςαθαπι; αυΠ1πὶ 
» ὉΟΠΠἀοΓΑΓΟ ΠῚ, ΙΔ ΠῚ δὃζ ααλητατὴ ἴρη γα- 
υ σἰοποίη παδόγοηζ, 0 4π σοπλπλόδτιις σο- 
» ΡΙΔΠῚ, ἄϊπιου ἔληλι]ο5, 4ποτ απηρητα, δ Π- 

« ταπι Δα τὶ, αδταπι νοἰξίαπη. ἀπ οτίο {1 πγἱ- 
» {Πἰπππὶ ΠΟΙ γόγιΠΔ σοη αἸσίοποη Π6Ὸ σα Πὶ 
» ΔΠΙπιὸ ΟΧροΠάογοιη, Π ΠΠ1ι5 ν ἀο] σας θοπὶ 
» σορίατῃ ποδί οἴσε, ΠΗ ρτοτῖο γοάιπγογο- 

» Πχι5, ΤΠ αυ! 4 πὶ] ρίμπιραιςσος παρεῖς 
» ἰοἰγεηγ: 6 ἢ τατοπ πη Αἰΐαπη ραταπ αὶ σοπ- 
» ΠηΘΑ[ι15,ΟΧΙΓα ΘΠΊΓΓ ΘΟ ΘΠ, {ΠΓρΡΑΓΘΠΊι15,Έ- 
» τατῖι, νὰ ἔσοτῖς Γο σίοηα ργο θα γοπηαγ: 

»» ̓αορίτας ὨΟΠΠΕΠΊΖ1141)}) ΠΊΘ ΟῚ ΠῚ ἱρίς γε: 

᾿ ἀμηορβιον ὍΣ ἴατὰ ἔα  ἄοτγα, ἃ πο με]- 
» ἰαπι πτοταοἰδάτη. Ν γα ροί᾿οαπασπιίο- 

» ἀογατρῇ νἹοϊάγαητ, τ ίτγοῦ ὃς Ιρίοσαπιη- 

. ἰο]επτίάπι, ὃ (πΡ᾽ οἱοποην ποίξγατα βπεπὶ 

.»» Παάθοτα. Νὰ πὶ φα πᾶς μου Δ, τα πλ 14Π| ρΓα- 

.» ΤηΪΔ ΠΠ]οσῖμπι, αὶ ξογτίτεν ντγίπηη; (ε σεῆε- 
» ΤΙητ, ἴῃ πηράϊο ργοροῖτα ἔπε. [Ρ61 Π)} ςετΞ 
»» ταΤΉἰΠἰς (πητργαῇ 165, αὶ φαϊάοηη ἃ ραττῖ- 

»» δῖι5 ποῆτις, ει ραύ οἵξ, (ξασυτ. ΝΝάπι Πι ρ6Ξ 

φοΐ, ὁ τεϑνηκότος ἤδη, δ ποεμκῶν τί κεφα- 
λζωὼ αὶ τίω χεῖξφε αγεςιύρωσεν.ἡ μιαῖς ἢ,οἷς κη- 
δεμῶν νδὺ σσοϊὶς παρέειν, ἐφρατϑ ὑσρινδυ σ᾽ 

ἔπ αὐτὸν, ὡς δοίλον αὐτὶ βασιλέως ποιησογ-. 
Ἥ.Ἀ οἴ λυ τ “Ἥ ᾽ 

Ἴες, χαὶ ὩτοκΊ ενοιεῶπες εἰ δευυω ἄθα, τί αν οἱο- 

-- 

ἄθα παθῴν;ἀρ σῴν Ἔ ὕχιπδυ ἐλϑοὶ, ὡς ὑμιαῖ "Ὡὶ 
ΔῸΣ ᾿ ᾽ "ἵ "» 
τὰ Ἷ αἴοςα αἰχισᾶμδυος, πᾶσιν αν, ϑοφπτοις τ 
Ἔ Ἵ “" "» 5 Ν Ὅλ ὗὟΕ ᾿ Τιραὰ Φοῦον “οἴδασι τῷ φρατἀζσαι ποτε εῷ ἑαυ: 

τὸν; δὶ ὅπως ὧι μὴ ἐπ᾿ ἐκείνῳ “δμυσοιᾶβα, 
Β πόώτα ποιητεῦν. ἐγὼ ᾿ ὄζων, ἐς αὐ μϑὺ αἱ 

περρηδοὺ ὕθν, ἀποῖρ τινα ζα ὴ μεν ΩΣ 
κι είρων, βασιλέα, ὃ χαὶ πῶς σεεὺ αὐτω μακα.- 
ἔζων, Δ οϑεωμδιος αὐτὴν σσξω μϑὺ χώσφιν 

οὸ οἵαν ἔχοιεν, ὡς ἢ α φϑόνα τὰ Ὀχιτήδα, ὅσοις 

Ὁ ϑεροιπονζας, ὅσαι ἢ κτίωη, χεύσον Ἀ,ἐαϑῆται 

δέ. τὰ δ᾽, αὐ τὴν ςρατιω ΟΜ ὁπότε οὐθυμοί- 
μῶωυ, ὅτι τίν »Δὺ ἀγαβών πότων συϊὲνὸς ἡ- 
μῶν μεέϊείη,εἰ μεῦ Ὡριω θα, ὅπου ἢ. ὠνήησοῶβα, 

ἡδῷν τι ὀλίορες ἔχονζᾳς ϑηγως δέ πως ποειζε- 
Γ «ϑεωι τὰ ἐχιτήδ4α, ἢ ὠνουμϑμοις, ὄρχοις ἤϑὴ 

κατεχονΊας ἡμας τ᾽ δΐτυ Δλογεζουϑρος ἯΠΣ 

στειζᾷς πσονδους μάλλον ἐφοξε μιέωυ, ἢ γερῶ “- 

πολεμον. ἐπεὶ ψϑμτοι ἐκεῖνοι ἔλυσαν ζὰς «σογ- 

δας, λελύοϑαι μοι δὸκ 4 (αὶ ἡ ἐχείνων ὑξρας,ὺ 

ἡ ἡμιετεροι αἰπσοψία. οὖν μέσῳ 5} δὴ κεῖς 
τοι ζὑταζἀαγαϑα, ἄθλαᾳ, πότεροι αὐνρδι 

" ᾽ “ Φ᾽ 3 ΄ αὐόρες αἰμμείνονες ὦσιν,α:γωνοθέτει δ, οἷ ϑεοί εἰ- 
ε » «ς τ λ δ ἀν ΤῊΝ τὰ λ 

σιν, οἵ σξέω ἡμίν, ὡς Ὁ εἰχϑς, ἐσοντοι. οὗτοι μϑὼ 

δ ἀύζυς σχτωρκη ἡμεῖς ἢ ὁ ὙΝ αὖθις δχτωρκηκοισιν᾽ ἡμεῖς ὃ, πτολλαὶ ὁ- 
ἣ 7 λ "ς ) ΕἸ ! 

» ἰδγαγατ,Πο5 Φατπὶπλατα θοα νίφεγεπιας, Ὁ) ρώΐνπες αγαϑοὺ, ερραΐς αὐτὴ απιφχοῦθα ϑζᾳ 

.» ΠΥ πη ΐτου αὐ οἷ αἰ Πἰπ ἴτας, 446 ρύΌρτοῦ 
»» ΠΠ4,ηπας [115 τε ίξιθιις ὁγαητ ργα Εἶτα, αογα- 
» Ππιοηΐα. (το Ητῖ, νὰ πττδ ΠῚ6 ΠῚ ΠΪτΟ πηαϊογὶ 

» ΟΠ (ρί γίτα, χιᾶ Πο5,4 σοττάπιεη ἀοίσεη- 
»» (τα Ἔχ Πἰηλοη. Ρυατογεα ποῦὶς σοῦρο- 
. Γαίαητ, ἤια’ Πγυ|τὸ πη σῖς, τ ΠΠΟτΠῈ σοῦ: 
» Ροτγα, δα ἔτσοτα, σαΐοτος; Ια οτος ρογίογοη- 
» ἄος ναϊοᾶτ. ἰἀοηι ηΐην ποῖ τὶ, εαπα Βὲ- 
»» ΠοΠοῖο, σεπογοίϊογοσ {πητι τὴ Ἰρί στη: 

» ΜΙΠτεϑ ἰρίι Ποίξίππι ἔλοΙ 5, απ η05, ὃ 
» ψΟἸποιδ5 ὃς οςἀϊδας ρου σα ητ ι!άοπη 
» Π)] νἱχοτίᾷ ΠΟ ῚΚ5 ἰτα, νταητοπας, ἀξ ογίησ: 
.» γεζαπι πας ἔοτταῆης οὐ δ [115 1ῃ Πχδτα ΠῚ 

». νΘηϊπητΡοῦ ςος ἱπηπγογτγαίος,Ποη ἐχίρα- 
»» ἐξεπιι5, ἀοπος δ Πος 411) νοΠίδητ, 4 ΠῸ5 
.» Δα [ποϊποτα ργξοϊαγιππλα σοπογτεητατ δα 

πὸς τὴν θεώ, ὀρχϑίς. ὡς,ε δξᾷ αἱ μοι δὺκῴ ἰέ- 

γαι ὄχι τὸν ἀγῶνα πολὺ σεεὼ φροιήματί μεί: 

ὥονι, ἢ ζυτοις. ἔτι ὃ ἔχοινϑυ σωμαΐζᾳ ἰχϑυωτε- 

δα ζούτων χὰ ψύχη, καὶ ϑοίλπη, χαὶ πόνους Φέ- 
ρφν᾿ ἔχονϑι τεχαὶ ψυγχας στεὼ ποῖς θεοῖς ἀμεΐ- 

γονας.οἱ ἢ αἴδρες καὶ ϑωτοὶ χαὶ ϑνὴτοὶ κάλλον 

ἡμδλ, ζὼ οἱ ϑκοὶ ὡςαξ ὥκσδόεϑεν γίκζω ἡμῖν 

διδῶσιν. δὶ ἴσως )ὸ κὸ ὀπνοὶ ζαῶτα «ϑυμϑν- 

ται σοὺς ΠΤ γεν μιυὴ αγα »ϑνωμϑὺ ὀηες ἐφ᾽ 

Ε ἡμαξ ἐλϑεῖν, οὐ δακαλοιῦζᾳς δλὶ τὰ καλι- 
ξζα ἕργα ῶλ ἡμᾷς όξωμϑυ ν ὀξορμῆσαι 

χὺ Οις ἄλλοις ἔχὶ Ὁ ρετίω. Φανη)ς Υ̓ λοηᾶ- 

γῶν αθάςοι, κἡ τ φρατηγῶν αξιοςρανορτΈρϑι. 

» ἱρῦτπηοτφαξίοτος ἃΠ|5 Ππλι5, ντ ὃς ἰρή δά νίττατξ ἰυηοτ οχοϊτξι. Εχῃίθετῖς νὸς ταῖς 5. Εἰ 1Π- 
» [ΤΟΥ φοΠιοστῖι ργα οτος ρει τ Π|πηὶ {1ητ, δέ ἰπτοῦ ἀπιοος ἱπιρογατοῦίο πιιποῦο αἰρ ἢ ΠΠ ην]. 

ΣΝ 
καγώ 
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᾿ Ὶ ε 3 ἢ ΕῚ Δι, 9 ἣ Ἂ δ τ τ Ἢ δ: Ἷ . κὠγὼ δὲ; εἰ μϑὸ ὑμή; ἐθέλετε ἐξορμᾶν ἐχιλ Ἐσχυϊάοπι ἢ νὸς αὐ ᾿ς αἰαοτίτοῦ ἄποετῖς, 
« ε-" ΜΑΙ ὁ 

ζωτα, ἕπεοϑαι ὑμῖν βούλομαι" εἰ δὲ ὑμς 

ἡκἤστέ με ἡγείοϑαι , Οὐδὲν ττσροφασιζοιαὶ 
λῶν ΕΝ ᾽ λ λὺϑ ͵ ς ὅ Φ Ν 

τίω ἡλικίαν, δρλι χαὶ ἀκ μοιζήν "χϑό μα! ἐρύ- 
"᾽, ον κῷ Ὑ Η- Υ - ᾽ 

χεῖν απ ἐμαυτῷ τὰ κακά. ο μϑὺ (ᾳῦτα ελε- 

ἕεν. οἱ δὲ Τ λογαγοὶ ἀχούσαντες (ωῶτα, ἡγεῖς 

ὅϑαν ἐκέλέάσον ὥπόμῖες. πθλιὸ Α πολλωνίδης 
“" “ Ὃ, ὕφος Αϑιχον -« 

τις ζῶ, βοιωτιαζων τῇ Φωνη᾽ σσιτ' δὲ, εἰστεν, 7] 
ε, 2, ἷ ͵ 

φλυαροίρ, ὃς Τὶς λέγοι αλλὼς πῶς σωτηδιας 
“ ν ᾽ ͵ ἕ λ 

αὐ τυχεῖν, ἢ βασιλέα. πείσας, εἰ δουύατο χαὶ 
υ 5 Δ ἡ , ε ͵ ἜΘ 

ἅμα Ἐργέτο λέγην ὡς ποριας. ὁ νϑυ τοι ΞΞ ε- 

γοφῶν μεταξὺ αἰ “σολαίξῶὼν, ἔλεξεν ὡδὲ" ὦ ὠ 
͵ Ε ᾿ ΕΟ χα: σ 

ϑουυμ(φισιωτατε αὐ, ϑρφστεςσῦ γε οὐ ἶ ὁρῶν γι- 

Τα θς νο5 (Θ ιαγ: {] τὴς ἄτπποἷς πη ποῖος ια- 
οἱ αι θοεῖς, ατατὶς οΧουίατίοπ πο ιδηιαηι 
ντατ ίς ὐδι]οίοοπτις νίσογοπι δά ργορι!- 
(χη πυπ} ἢγαΐα ΠλΪ ΠῚ ργοξιτυγῖ αι δίτγαθοσ. 
Ηᾳας {πἴ δἰτις ογαῖίο, 4.1 ΠῚ ΡΟ  οΔη ιαπ 
Ρια εξ σοΠοττ δι] ητ; ν πἰπογῇ ςθη- 
{οι πιὸ ἀπιοὶς πλιηιὶς οἰα ἐε σποπάμπι: 
γμιις ογαῖ ἀρο!οηίάες, Βα οτίοιιπη 4υϊά 
ἰομδης, αὶ αἰοθας πραγ θος, 4] αἰα τὰ-- 
τίοης ἀϊσεγθητίρίος (Ὡ το} ςοπίοααϊ ρος 
ίς, ιιαπι ἢ γοχ ρου παφογοῖαγ, πιοάο Ἰᾷ Η6- 

Β τί ροῆδθε. ἤπγμ] ἀἰ Βη οτήτατος ὀχ ρ!οάτς ἰηοῖ- 
Ρίεθας. (ὐλ ας (ουπηοπο ἸΠ τοῦτ ρτο Χοπο- 
Ρίιου: Ν ν δἀπχϊτατίοης αἸρηΠππας, Παῖς, 
τι ποαὰς αιισε ν] 465, ἰπτο]]]ρῚς; Ὠ64; 4οά 

7 ΥΡ,  , ͵ ͵ » Η Ἷ μ ε π τῷ γγωσκάς, οὐσὶ͵ ἀχούων μεέμιψησοι. ον τω ΔῈ 415, ΠΟ ΠΊΟΥΪα ΘΠ 68. ΝΝΙΠλϊγιιπὶ ἃ ἀτις τι; 

»: αϑῳ τοὶ ἤοϑα ζύτοις τε βασιλάς, ἐπεὶ 

Κύρος ἀπέθανε, μέγα φρονήσας ἔπι πότῳ, 
᾽ Ι ε »σ ον 

πεμπωνέχέλευε ἰραϑιδῦνοι τασπλα᾿ ὄπφ" 
κε ) ͵ ᾽ πᾷ “. ᾿ 

Ἡ ἡμάς οὐ ἰραδόντες, δὰ ᾿ ὡξζωπλισχκενοι 
 ς ἜΝ ΠΣ εἶα δια 3γ ΜΖ 
ελθογίες παρέσκηνήσοι νϑῳ αὐ, τί Οὔκ ἐποί-- 

; ᾿ 
ἡσε τρέσοᾳς πέμττων, χαὶ «σονδοὺς αἰ τυ, καὶ 

“,Σ) Ἵ 5») 7 

παρέχων τὰ Ὀχττήδι4α,, ἔστ᾽ αὐ «πονδῶν ἔτυ Ο 
᾿ 3 Δ ΣΑΣ χὰ Ν᾿ ἃ Δ εἢ 

εν;έπει δὲ, αὐ οἱ φραντης οι χα! λογα χϑι, ὡς πῆρ 
" «Ψ 

αν ο- δὴ χαὶ σὺ κελά ἐς, εἰς λθγϑὲς ἀὐζις 

πλωνήλθον, πις 4 σαϑῆες τοῖς σασονδαῖς, οὐ 
"2 -“7ὦὖν . ,ὔ «ς 7, 

γιζὼ ἐκεῖνοι πτα!όνϑμοι, κεντϑυδινοι, ὑξοιζομε : 
ΕΥΕΚΤῚ ε ͵ ͵ λ 

γο!,ου ἰποθαυάν οἱ Ἰλημονες δέώμανται, χα) 
τ αλλίδν Ε ! ὡ λ ἵ Ε 

μαλ,, οἴκαι, ἐρεῖντες τότου; ἃ σὺ πόρτα εἰ- 

δως, τὸς μδὺ αμεσεοϑαι κελάϑονᾷς ᾧΦλυα- 
, 2 Ε ᾿ 

Π φῇς, πείρην δὲ πᾶλιν κελάζς ἰογζᾳς; ἐμοὶ 
δ ν᾿, .9) ων 3, » 

δὲ, ὦ αὐδρες, δόκει, τὸν αν, ϑοῳ πὸν τότον μα" τε 

τα ἢΪ, ργα θη 5 φἀ ΕΠ]; αι τὸχ γιὸ 
Ἰητογίςέξο, απα ἰρίατη ον οι] πη ΓΑ ΠΟ 5 
(ρἰτίτας ροῦθῃς, 4 4 ΠῸ5 πηϊτίογοι, ἴα; ἀΓΠγὰ 
Ροίςοτει. ν᾽ Θσμη απ ΠῸ5 οα Ποη ΠΙοάῸ 
ΠΟΩ τι φάθι πημ5,(ς  οτίαπι ἀγιπγατὶ ΡΓορτοῖ 
ἱρίπαβ ταεγηδοια σαἔτα Ἰοσάγοπης ; 4υ!4 
ΠΟ ΠΠς ρου ]ορατος δ ΠοῸς ΠΗΠῈῸς ἔοι} ψυΐῦ 
δζ ἔσεις ἱρίς ρείθγεσ, ὃζ (πρρεάίταγοι οὖς 
πῳραταπι, ἄοηοο τάδ ἔζεάπις ἃ Ποθὶς ἴπ.- 
Ροτταγοτὸ οί ςαπιαπινοῖο ἤτπιςες ἀσρια- 
ἔοξεὶ σοΠοττίπη), Ζιοπηδάπηοάτ1π| τι 4πο- 
τς ΠοτΙᾶ νϑ5, ἐσ οτίδιις [ποτὶ ΘΟ] οαιμι- 
τ Δα ΘῸ5 ᾿ΠΟΓΠλΟ5 νΘΠΟΓΙΙΠΙ :ἀΠΏΟΗ ρ]α- 
δὶς, να] ποτ θιι5., ᾿ΠΙΌΓΙς ατγοοῖ σι δά ἔοεϊι, 
ΠΟ πιοίίοπι ἡ ἤς πη} ορροτοῖα πιίογὶ Ροί- 
(πητ, χα αυ!άθηι ἱπργίηγὶς, νταγδίτγου; 
ΟΧροταητὸ ΗΠ: ΟΠΊηΪΑ ΖΊΠ1Π) τὰ ΠΟΓΙ5,11ος 
ταπηῷ, 4υ] δα ἀεἔθηί!οης πη ΠΜΠΠτο5 Πουταη- 

ΠῚ 

Ξ 

- “- - μἱ 

“ ς 

- τα 

τα, Πρ ΑΓ ἄἰοῖ5. ἀοτασίι Ποὶς ΠΟΙ 69" 
φάφαηαος αἷδ; ντ θοὸς ροτ[πλάςφαπτις᾽ ΕρῸ 

πὐδϑείεοϑει εἰς ζωωτὸ ἡμῖν ἀὐζ!ς, ἀφελο Γ) νοτο, σου μλ τόπος, ἘΧ Πξίπιο ποδὶς παπὸ 
, ΄ ᾿ ) , Ψ 2 , 

ἀλαλίϑαι οϑύους “τε τίου λογαγίαν. σκά ν αγαϑεντὰς, 

ὡς ζιούτῳ γοῆεϑαι. ΖΞ ὙΡΡ χαὶ τίω πα- 

πρίδα, καταιαμευυᾳ, χα) πᾶσαν τίω ἐλ- 

Ἅσδαι, ὅτι ἕλλζω ὧν, ζοιοῦτος ὅξην. εντ ῦ- 

9εν αἰ σσολα(ξὼν Αγασίας «υμφάλιος εἶ - 

πεν δλλὰ ζούτῳ γε οὔτε τῆς βοιωτίας ττσθ9ς- 
ἤχει σδσὲν, οὔτε τῆς ἐλλαδὺς πϑυζῳπα- 

σιν ἐπεὶ ἐγὼ αὑτὸν εἶδον, ὡς αἣρ λυδὸν, ἀμ- 
φότερᾳ τὰ ὦτα πεδυπημϑύον. χαὶ εἶγεν οὗ- 

χως. πὅτον μϑὺ δίίυ ἀπήλασαν. οἱ δ), ἄλλοι 

Ὡρα (ς ταξᾳς ἰόγτες, ὅπου μϑὺ φρατηοῦς 

σῶος εἴη, τὸν φρατηγϑν “ππουρεκοιλοιὼ " ὁτὶδ- 

9εν δὲ οἴχοιτο, τὸν αἰ πουφρατηλϑν᾽ σπου δὲ 
λ “" "“᾽ λ ψ 2 γΔ Ἵ 

Ἄθγανος σῶος ΕἰΉ, τὸν λογας»ν. ἔπει δὲ πὸ- 
" Ξ - « 2 7 λ σῇ ! ᾿ "Ω Ι ᾿ 

τες σεευῆλϑον, εἰς Ὁ πσξθεϑεν τὴν ὅπλων ἐκοιϑεζοντο, χαὶ ἔγιροντο οἱ στενελϑόγγες φρατηλ9! 

Ποπλίποιη ροίεας ἰῃ σοι ππἰτάτοήι μᾶς 
ποίξγαηιν δά πλϊττο ἀπ ποὴ οἰΐς, δά οπιτα- 
ας ργαξοἐϊιγα σοΠοιτίς, πη ροάίτη τίς ςΠΕ 
οπογᾶάιιπι. ΝΑΠὶ ὃς ρατιία ἀδάοοιις δα ἔοιτ, 
δὲ νῃϊποτίᾳ ατγαοία, 4ιπ1π) πατίοης ατα- 
Οι15. τὰ ἰς σογατ. Ετ Αραίδς διν Πρ Πα] 15: 
Ηαΐς νογος Πα ας, Ὠ1Π1] οπλπΐποὸ πο 4; οἰ 
Βατοεία, πε; αταοϊα ροπληλης οἴξ. ΝΑΠὶ 
ὙἹΑ γτγα πη 116 ΔΙΓΟΠΊ Εἰ ρογίπάς, ας ἴγάο; 
Ρετξογαταιῃ εἤς. Οιοα αυίάοπη ἰτὰ γειιογὰ 
τας. ὐὐατο Π1π1Π| ΠΟ ΠΊΪ ΠΟ ΠῚ ΔοσΠςης, 

Ἐ Οοτοτῖ μοῦ ΟΥ̓ ΙΠΟ5 ἱποοάρφητος;ν ΕΟ πιῃ 6 
ΡΙατου (απ οἴετ, Ρατογειη οὐοοαθδῃεν; 
ν 116 ρογ ΠΠοτ, ργοργατογθῃι; ν δὶ ργιαίο- 
ἔξιις σομογτῖς (Προγίτο5 ογαῖ, σοπουτῖς ργα- 
Γςέζιιπχ. ΘΟ πππὶ οπηηος σοΠίιομ την, ρεῖ- 
1ὴ8 ἴῃ δος σσῃίςάογαηζ, ὃζ ἐγαπὶ ἄϊπιςος 
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ας ργαξεξεὶ σοπογτίππι, αι] σοπαςπεγαῃζ, 
ἔετε ο. Μεάϊα ρτορε ποέξε γὸβ ϑογοθατατ, 

Ατἴαις Ποῖς ΗΙ ὀγοπυπῖις ΕἸΘιιδ,ητοῦ Ρτο- 
Χοπὶ φομοτι ρτςξέξος πάτα πηαχίπλα5,1Π 
ππης πιοάϊιη ἀϊσοτα σδρίτε Ν Πα πὶ οἵ πο- 
᾽ς, ἀπσος,ας νος ργα εξει σο πουτ ππλρτς - 
{(ςπῖοπὶ γογιῖν ΠοΙξγαγιπι {ξατιιηγ ᾿πτἘΠ- 

εἰδιις,οδιιεηῖτο ας νο5 αγοοΐοτγε; ντ ἄς Πδε- 

ΤΟΙ 5,Θ 14 ἱπποηΐτα σοηΠ}1) ΠΟΡΙ5 ντί- 
115 ρο Π πλιι5. Ετίδηη νοτο τι ΧοΠπορΠοη, αἴτ, 

δὰ αἰοῖτο, σις δά ποβ πιοάο ἀϊςο 45. Τυπὶ 
ΠΟ: ἸΝου Πλι5 οπΊΠ65, ἰΠΠπ|τ, γοσ ὃς ΤΊ 

ΕΝ ΡΑΣ ΦΥΝῚΙ 
Αχαὶ λογαγϑὶ ἀμφὶ πὰς ἑκατόν. ὅτε δὲ ζιῦτα 
ἀιὼ οεδὸν ἦσαν μέσοι γυκίΊες. οὐ ζῦϑα, Ιερώ- 

γυμος ἡλήος, ωρεσζύτατος ὧν τυ Προξένου 
λοχαγῶν, ἤρχετο λέγᾳν ὦδε; Ημῖν, ὦ ἐεθ!.} 
φρατης 9} χα λοχαγοὶ, δραΐσι Ο παῤῴντα ἔ 
δόξεχα! αἰζις σεενελϑεῖν, ὑμας Ὡἴρακα- 

λέσαι,δπτως βουλάυσαϊμεϑα, εἰσί δωναμμε- 

θαι, αγαϑον.λέξον δὶ ἐφή, χαὶ σὺ ὦ Ξενοφαΐν, 
ἁ εἶ χαὶ “σϑϑς ἡμας. οα, ζουτου λέγ ταδὲ 

Ξενοφών' Αλλὰ ζαιῦτα μδϑὺ ἁπόμϊες ἔχιςά- 
 ὩΡΠογποπιοχ ΠΟΌΙ5 Θο5, Ζπὸς ροτπογαηζ; Β μβεϑαι, ὅτι βασιλόϊς χα Τι οτα Φέρνης ὉΠ  αϑὴ 
» ΠΟΠΠργο ΒοηαΠς: ςετοιῖς παπά ἀπδὶς ἰπΠ- 
αἰᾶτιτ, νι φυϊ 6 πὴ ροΠΊητ, ΠῸ5 ἱπτογ πηᾶτ. 

. ἔρονοτγο λοι ππάππὶ 4υατ15 ΓΙ ΓΓΟΓ, ΠΘ 
ντηηιαπι θα αγογιπι ἰπ ροτοίζατεπι νο- 

. Πίαπχιῖ5: (6 1ΠΠ] ροτίι5, ἢ ἔτεσὶ Ροῆϊιε, ποίξγα 
"ἢηεὶ ἴῃ ροτοίξατο, Ὁ ππιοθτς (οἶτο νοσ νο- 
ἬΠΙ Ρἰαεϊπιῦ ἴῃ νοθΙ5 εἰε {τυ »“ιοταιοῖ 

δ " Υἱ ἰαΐ σοπι θη 5. Ν απ ΠῚ ΠΆΠΠτδ 5 ν ΠΙ- 

Ἐ 

ε 

» 

τπογῇ νος ἱπτιθητιΓ, ]ος ἢ ἔγαξξος Δῃ  ΠΊ15 
Εἴτε ν᾿ ἀογίητ,οπτηο5 ἀςῇος ογτ: ἢ ὃζ νὸς 
ἴῃ ΟΟΌ]1ς οπιπίτη σοητγα οί ο5 ράγατε (6 

ν Δηϊπηδαπούῖοητ, ὃζ σοτοτγος Ἐχοιταγο;οτοῖα 
Ἶ; (ςαιυατιγοσ, ὃς ἄατιγος ΟΡογΆπ, ν τ νῸ5 1Π1]|-- 

, τοπτατ. Ετνοῖο σ᾿ πη} Εἰξ, νὸς ΠΠος ποη- 

᾿ΔΙΒΙ ργαίξατε. γος οπιῖη ἄποες οἰ Ἐς, νὸς 

ἧ ̓ οτάϊπιιπι, νος σΟΠοττίαπη ργα ἐς ενοϑ ρα- 
οατίς το πη ρου θι5 ὃς ξοιτιιηῖ5 ὃς Ποποσγίθιις 

. ΡοΓΙοΓα5 ἢϊς ΕΠ Π1ς. Οὐατὸ ΠῚ δ Ια ΠῚ Ρι- 
᾿, ὅπᾳ τῶροτο γος Ἰρίοϑβ δι δίσγαγὶ ἀοθοτίς πγῖ- 
᾿ Πταπι νυ]σο ἐπι εδυ ες οἤς »Ἀἄςοα: Πο- 
“ Τα ΠῚ σαι νοῦ ἷ5 ὃδζ οαρίο πα οα ςομ Πα, 
᾿, δζΙΔθογος (πἰοἰρίεαος, ποδί νίις ροίξι- 
“ΕΣ ̓ ΕΝ ιπάο πη σοττο ρείτηῖ ἀγθιτγου, πὰ - 

“θηο γος ὀχογοίτα! σσμηοάο ἤιϊτιγος, ἢ οἴη 
ΓΑΌΘΓΙτΙς. ντ ἢ ΘΟ" ΠῚ ΘΟΓΠΠῚ 7 68] Ροποτῖτ, 

3) 

., Ρτατοτοβ ἀο ργα ΕΑ δη δε ὑτὰ ΦιαιηρτΙ- 
πλαπι(π γοσοηταν. απ ἀίη ας 115 πτ, αὶ 

3» 
. ἱππρόγοητ, ἘΠῊΝ ΠΟΠκ6 Ριαοίαια;, ΠΕαὰς Με 

39 

“τς ΤΟΙ σογὶ ροτοί νίη τα Πν, ντ {ππητη τὶ πὰ 
" ἀἴσαπη, δέ Ὀ6]Πσα ἴῃ φημ] Ἐγατίοπςο ἱΠρτί- 
᾿πηΐς: Ετοηΐπι ογάϊηϊς οδίεγιατίο (] υταγὶς 

ΓΕ οἷα 6 ροτταγθατίο πα] τῖς ἴα π1 ἀπ Δ τιπὶ 
“ Ροτγηϊοίοπι Δάτα!τον ὈΙ (ιδγοσατίτος ἄιϊιςες 
" Βιοείπε, αιοτοῆς πεςεῆς οἰ; λἀπιοάῇ νος 
.. ΘΡΡοζζιης ξλέζατος ἀγδίτγοσ, ἢ σοτοτῖς οτἱᾶ 
κ᾿ παΠΠτῖδας ςοΠ]ςἔξις ἀπίπιος αὐ ἀ! Φοτγιτῖς. ΝᾺ 

ἐδγουύ ϑησαν, στουφληφασιν ἡμδι) τοῖς δ᾽, ἀλ- 
λοις Ἴδηλονότι Ἐχιξουλά )οὲσιν, ὡς ζὼ ϑύ- Ὑδῆλω, 

γωνται δ: πολέλωσιν. ὑμὴν δὲ γ᾽ εἶμαι πόύτα ὅπ 
ποιητέα, ὡς μήποτ᾽ ὄχι τος βαρξάροις »ε- 
γωμιεϑου, δλλὰ μᾶλλον, ζὼ δχευωῖβα. οκεῖ- 

γοι ἐφ ἡμῖν. 42 τοίνμω (χίςααϑε, ὅτι ὑμής ζσῦ- 
τοι ὄγτες ὅσοι γεοῦ στενεληλυϑαΐε, »βιέγεφον ἐ- 
χέϊε χα!θϑν. οἱ 'γὸ φραϊιωται ἃ οὶ πϑλύτες «γὸς 

ὑμαξ δ'πο(λέποισι' κἀν ὺὑμιας ς ὁραίοιν ου- 

(ϑυμοιώζᾳ ,, πλύτες κα κοὶ ἔσονται" ζεὼ δὲ ὑμᾷς 

αὐξίτε ἴθ σιά αζθοδιοι φαιτ:ῥοἱ ἡτεχε 
τὸς πολεμίοις. χαν τὸς ἀλλοὶς ἰϑακαλῆ- 

γΤαι ὑμῶν ,χαὶ πειἐϑισονται 
μιμ4οϑαι. ἴσως δὲ τοι χα διχαιὸν 651» ὑμας 

Δ|ο φέρ ἁ ὕύτων. ὑμς ̓ Σ ἔσε φρατνρρὶ, 
ὑμ, (αξίαρχοι χα! λογαγϑί" χαὶ ὅτε εἰρδεύη 

κὼ ὑμάς καὶ Ὀχξλκασι χα! “μους ζυτων ἐπλεο- 

γεκ {τὲ ̓  χαὶ νεῶ ποίγιων, ἐπεὶ πολεμιὸς ὅξην, «:- 

ξιοιὼ δά ὑμας αὐζις ἀμεί,ους πε τῷ σλυϑους 

Ὀ τῇ, χα ̓ αεϑθουλάνψν ζύτων, ἡ «ζσ ο΄ ποιήν, 

ζώππου δὲη. χαν νεῷ δλτον δ οἶμαι αὐ ὑ- 

τε, 47 1 ἴτε, ἐπι ξ- 

μα μέγα 1 ὀνῆσαι Ὡ φρατ δου μα, εἰ ὕλιμε- ὠφελῆπὶ 
ληϑείηϊε, ὅπως αὐτὶ τυ -πολωλέτων ὡς τώ. 

χίςα φρατηχϑὶ καὶ χ; ὁ λοχαγοὶ Γ κατα αθαΐσιν. ὦ α, αἰπιᾷν 
νά γὸ φὐρχόντων δοϊθὲν αὐ ὅτε καλὸν τέ ἀ- Ἦν 
γαϑὸν “ἡ υοιτὸ, ὡς μϑὺ σευ ἐλο,τὶ εἰπτῴν, τ δε μκ, 

οὐ ὃ δὴ ζρις πἰολεμιχοῖς πουταπασιν.ἡ δὲ "Ὁ 

ἀὐπαξία σωζήν δυκῴ,»5 αταξίᾳ πολλοις ἤδη 

Ὁσπολώλεχεν. ἐπειδὸὴν 5 καΐα ξήσηεϑε ζις αρ 
3) 

ἀΠί π]αἀιοντίεἰς Γρ., 4πΠᾶτο οὐπὶ Δηϊ πιοτιπὶ Ε χονζᾷς ὅσοις δέισι, ζὼ πόξαλλους τρατμε 
3» 

Ιλησίϊοτο αἀ αὐπηὰ νοηϊαηῖ, αυδηζα. σι 
3» 

αὐχιείατο δά οχοιθίας: Οὐο πτ,ντ πος 
“Ραέϊο δαξοέε! πε. Παμα (οἴαμ, 4μἰς οο- 

"τα ρα  ενϊο πέντ ἀξ πο ΟΣ ΠΤ ΤΣ 

συλλέγηϊε, χα! τὐδαϑαῤῥιύηῇε, οἰμίφι ὑμας 

πόρυ αὖ εἰν χαιρῷ ποιῆσαι. μερὶ κἄν λτρ ἢ Ἰσὼς 

χαὶ ὑμς αἰοϑανεοϑε, ὡς λύκος αϑὺ ἦλθον 
δ᾽ κἢ 

ἔχ: τὰ ὅπλα ἀ)ύκϑε Ὁ τσξϑς (ὲ Φυλαχαΐ. 
ὡς Ἰεοὕτω γε ἐχόντων, οὐκ οἶδα Ὁ, ὅ,τι αὔ τις γοήσουτο αὐφις, εἴτεγυκτὸς δέοι τὶ, εἴτεχαι ἡμέροις. 

δα 



ΕὙῪ Ὁ ΡΈ ΒΈΕΙΕΙ ὦ ἘΞ Αἰ ἘΠῚ γ᾽ δ, 
Ἐν ΘΝΎΨΝΝ ἜΘ ΞΕς ΜΝ ἀν νν.4 5. τε ἀτὶς τάν ΡΝ ζὼ δέτης αὐτῦον Φέψῃ (ὩΣ γνώμας, ὡς μη ὅ- Ἀ δῖῃ ἐοταπι ααΐς απί πος ἤοχοτῖς, νὲ ΠΟἢ [Ὸ 

μόνον οὐγοαΐγται, ἢ πείίζοντω,, διλὼ χαὶ τί τὸ μιογὸν ον) οωνταῖ, ὺ 

ποϊήσοισι, πολὺ ἀὐθυμότεδοι ἔσοντᾶι. Ἰλίτα- 

ϑε δήπου, ὅτί οὔτε πλϑὰς ὄεην, οὔτε 

ἰλχὼς ἢ ὦ τω πολέμω ἕῳ γίκας ποιοῦζαλ 

ὁπότεροι οὐ σεοὺ τοῖς ϑευὶς ταῖς “ψυχαῖς ἐρῥω- 

ὐϑμέξεροι ἴωσιν ὅλ: τὸς πολεμίους, ουποὶς ὡς 

ἘὨχαποπολὺ οἱ ογάντίοι οὐ δεχόνται. οὐπεθύμ»- 

δὰ δὲ ἔγωγε ὦ αὐδρες καὶ ττο, ὅτι ὁπόσοι 

ἀδὺ μαςεύοισι ζω ὧκ πϑρτὸς (όπου οὖν τοῖς 

πολειλιχϑις, οὗτοι κακῶς ς ὼ αἰαφεἷς ὡς ὄχε- 

πολὺ ἐἰποϑνήσχοισιν. ὁπόσοι ἢ τὸν νϑὺ ϑανα- 

τον ἔγνωσαν πᾶσι χϑινὸν ἐΐ χαὶ αϑαίκά)ον α»-- 

εϑερ ποις, τε ὶ Ὁ τῷ καλώς Ξυτοϑγήσχψν ἀγὼ- 

γίζοντωι ζούτοις ὁρωῖ κιλλόν πως εἰς Ὁ γῆξοις 

ἀφικγουμϑμους, χαὶ, ἕως αὐ ζῶσιν, ἀὐδαιμω- 

γέξερϑν ἀ[θ γονας ἃ χαὶ ἡμιαξ δή νεῦ καζο.- 

ϑϑοντας, [ὦ ζ οὐτῳ Ὑ ΣΡ χαιρῷ ἐσμϑι) αὔ-. 

πς τε ἀγαϑοις αὐδρας ἐὴ ,χαὶ τὸς ὠλλοὺς 

«οἷδακαλῴν. ὁ κϑὺ τ ἐϊπῶν, ἐπαυσαῦ. 

μ τϑτν σὲ εἶπε Χφρίσοφος" Αλλὰ (ς9- 

εἷλεν μ»δϑὺ : ῶ ΞΙενοφών, ᾿σοΐδτον μμῶνον σε δὰ, 

γγωσχϑ, ,δον ἤχϑύον ἀϑίωαον ἐῇ.. μοῦ ἜΘῚ 

ἐπωναΐσεέφ᾽ οἷς λέγφο τὲ χαὶ φραῆο, χαὶ 

βουλοίμιζω αὐ ὅτι πλείςους ἐξ) ζιούτους, 

χϑινὸν ὙΣΡ αὖ εἶδ) Ω ἐγαῦον. καὶ ἘΡΕΝΗΡΟΝ 

μέλλωιϑυ, ὦ αὐδρες, δὰ ἀπελλοντες ἤδη 

αἵρῴοϑε οὗ δεόυϑιοι Φρχόντας, καὶ ελρρδυο ἡ- 

χετεείς Ὁ μέσον τῷ φρατοπεδὸυ, καὶ εις αἷρε- 

θέντας ἀγέϊε" ἔπειζᾳ ἐκ συγ κοι λούυνϑυ τὸς 
3.4 οὖ.» 

"Ὁ 

Τάτ σορίτοπτ, αα]  ρεγροΠιι τ, γοσιίπας ἃ 
ΟΥ αἰ ξαξλυσί; τὸ αἰδοιῦίογος οῦιηῖ. 
ΘΟΙ τς οη τι, ΠΟ Πα τα πη πὶ οἴ, ΠΟ τος Ὶ 
θυ, 4ιοα νἹξξουταπι ἴῃ δ. 1115 ρα τ ἃ δος, 
αἰ [)11ς Δἀτα πδητί δι, απ] οὐ ἐς ἀμ Πηὶς 
Πιοίξος βου ηταγ, ρΡ] τα πη 8 1 πὸ {0} 
τίπθητ. Ν᾽ οηἷτ ὃ πος ἰη πηφηϊοίη ΠΗ], εο5, 
ἀπ] ΒΟ ΠΠ]οῖς ἐπ τεθτι5 σοι πο ΔῸ νἰταπὶ 
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ας 5 ς 

“Ὁ δ 

- 
« 

αιυώτγάηῦ, ᾿σηαῖς τυγρίτογαδ νῈρ Ὁ ἡγε" «ἐς 
ΠΟΙ. αὶ ψΈΓο ἢγούτειῇ σοϊητηϊϊήδιη ἢδ- 
τα] Ὠ]θῖις να εν ἢ , ας πϑος γίδια [ξΔ- 

Β ἴαιητ, ταπτιιπ1α4; ἐς ΘΟ (Ο]]ΠΤοἰτί ἤπητ, νεργα- 
οἷατε τοττοιη οδέαητ: εο5 απο πη νίᾷθο 
πιασῖς αὐ (ἐπδέξαπι ρβογιδηΐγε, ἃς 48 αἷὰ 
νιαητ, πγάϊοτο ἔο]Ἰοἴτατο ἔγι!. Οὐ α νὸς ὃς 
Δηϊπγαάιιουτίες, αιδἀοα αἱ ἀπῇ ἰτατειηρο- 
Τἱ5 γατῖο ροίξπ!ατ ὃς αιμιτη ἱρῇ νἱεὶ ἔογτος ἢ]- 
τί 5,11 Αἰ ΓΟ5 ΘΟ ΟΥτΑ ΠΉ]ἢΪ. (88 αι 41: 
ΧΙΠΟς, ἄποιὴ ἕξοϊξ, ας ροί ἰριάπι Οπεεο- 
Ῥῇιιο: Εσὸ νογο δητοῃὰο, ᾿ἡχαῖς, (]εἴτη ἐκ 
δοτε πογαιη, ἴῃ Χοηορἤοη, δ ΑἸΠοη]- 
ἐπίοπι οἵϊο ἱπαιαἰεγᾷ. Νης ὃς ὁγαϊο πο πί, Ὀ)ενῆο: 
ὃς ξλξξατιια ὁ, αστιι ΠπΠλ11|6ς αι ΠΊρἢΙ- ρϑ Χος 
εἴπηγος οἵ ορτο. Νὴ δὰ τος θσπο ρι ]1οό 
(δγαΐγος. ΕὨἰππτίοτο πε σε Πόπτιις, ηλίοὶ, (δά 

πορβδτειθ, 
ἀμ ήϊς 

ἀϊςεάϊεε, 4ο αἰ συύτηηας παρ [ἐγατί δὲς ε-. 
δετί5, ἐο5 ἀοἰΠρηατο. ΠλεΠσηατὶ αἀ ὑδὴ ἄϊο- 
τίη, πηράϊα ἴω σαἰεγα γοιιογτί ά1η1; ὃς ἤ108 
ἀε!εσουίτίς, αἀάπιοῖτο. ΝΑτη ἀει 6 τα ππτοξ 
Ετῖδπὴ σετεγος απο πΠῆϊις. ΑἀΠΕετα πὰ 
ποδὶ ΤΟΙ μλ 4ὁς5 ργαῦο. Ηφονθὶ ἀϊχηῖει; 
(αττοχίτ: ντ ἧς ἀ δ τγθηγαγ οα, 14 σοΠ Ποῖ 
περοίϊς ἐγαῖ, (τὰ ΔΙ] οήταν 4 διηρτί: 
γαιμη. 1λεἰπάς ρίςτοτος θέε! (ἀπτὶ βέο (68 
ἁτοῖο, ΤἸπηαίϊο Γλαγάαποη!ς; ῥτο βούγαςο, 
Χλτμ οος ΑςΠαισ: Ρτὸ Ασία Αὐολαξ, (]ε- ᾿Ὶ . ἢ ἐν 

ὠλλϑς ςραϊιωτὰς. παρέξω δὶ ἡμῖν, ἐφν,χα! 1) ἀποῦ Οἱοβοιηθηῖας; ΡΟ Μέποης, ΡΕΠ]ὲ- 
ἕω ἀν εγεο ὦ " χα εἰχτὼν ὐέ- [5 Ασα ας; ΡΓόΧοῆ στὸ, Χόπορηθηῃ Α- Χεμορίνδε ολμμάδης ὁ κηρυξ. κἡ ἀμιαι ζζωυτα εἰπτων ανέ-- : ἷ Ὁ» Ρ : Τολμι Ρ ξιὺ «Ποπίςηῇ5. Γλαπι ΠΠερεγθηταγ, ἈΦ ΠΙΟΡΕ ἡ τος ξη,ὡς μὴ μέλλοιτο,δλὼ περαίνοίτο τὸ δέον- 

ζᾳ, ἐν Ούτου ἡρέϑησαν όχοες, αὐτὶ μϑν 

Κλεαῤχου Τιμασίων δαρϑλνάς, αὐτὶ ὃ Σω- 

χρ τως ΞΙανϑθικλὴς αἰχα)ὸς, αὐτὶ ὃ Αγια τὸρ- 

καδὸς Κλεανωρ ὀρχοιϑῴιος,, αὐτὶ Ὁ. Μένωνος 

Φιλήσιος ἀχα)ὸς, αὐτὶ ἢ ΠΙροξένα Ξενοφαΐν 

ἀϑίωναϊος. ἐπεὶ 5 ἥρηντο, ἡμέ τε οἀδὸν ὑπέ- 

Φαηνε, ὸ εἰς ὦ μέσῳ ἦχον οἱ όχοντες, ἔδοξεν 

ἀὐδῖς ἀσδοφύλαχας κα]αξήτανζας,συϊκαλῷ Ε τὶ 

ἡἠὰς ςράτιωᾷας. ἐπεὶ Ἀ χαὶ οἱ ἄλλοι φρατιαϊταὶ 
3 “"ἭἬ δηλ ͵ [ 

σεευλϑὸν, ἀὐέφη πσεῶτον μϑρ ΣΧ άθασοφος ο 

ἴτεπτ; μαθῖτο ΘΟ ΠΟ {ξαλἰπη, δος ατῖς 
δῆτε οἉΠἐγὰ Ἐχο 5118, Π}}ΠΠτοῖη ςο πολ π- 
ἄσπι εἴς: αϊνθὶ οδιιε πίοι, ρυϊλες ΟΠ ὸ- 
τῇ ορι5 1 σα ἀπ πιοηϊας το ξης ἢ πη ς 
τηοάυπηγοῖθα ξέςοῖτ: Ὠ:ΠΠ]ΟΠΙξ ΕἸΣ, πλλ]τες, 
του πὶ ρΓ (Ἐπεί! πὶ ΠἘαῖτς, εἰ ππ Εἰ ΠΟ ἐϊ - 
ἀαποίθιις5, ὃς σοποτείαπι ρυα  ἐξῖς, ὃς ηλϊ- 
{ι|διις5 ογθατὶ Ππηις. Ρυξτιοϊοὰ σορὶς ἊὉ 
αἱ, ααα’ Ποδίς δῆτά ἰθοϊόταξδ σΘ ἢ Π1Π- 

δξα εἴδησ, ἴα πὶ πος ἀεΐογι δυείητ. ϑεᾶ τα-. 
τλδη 6 ῥιαίςπε δεῖς. ΠΣ πλα]15,. ψῈ νἱ- 
το ἔογιεϑβ ἀξςεῖ, οππορ τη ἤόθις οττ, 

» “- ᾿ ἣ ' γεν ͵7 - Ἵ ᾽ 6 

λακχεδαιμόνιος, χαὶ ἔλεξεν ὦδε" Ὦ, ὀὔσρες φρατιώται, γα λεῖα διὸ τὰ πα οόϊτα, ὁπότε αἰϑρων δ ἼᾺ 

φρατηγῶν Οιϑτὼν ςεο9,αϑα,ὺ λοχαγῶν, φρατιωΐ. τῦϑϑς δὴ, ετί ἡ οἱ ἀμφὶ Α θλάνον, οἱ ρόοϑεν 
σύμμανοιδήες, ασροδεδώκασιν ἡριαξ. ὅρος ὃ ὃ ζοκν ΤῊ παρόντων αἰδρα; ἀγαϑοι τε ἐλθῷ, 

βηδγοσάϊο 

ἐν ἀμ οβ 

ἐπτηοτίῶσα 

γι ἰος. 

Ἷ ᾿ ; ἊΣ ἀεξγξωτ, 
αι ΠΠπσείοσετεε, ἂς ἀϊτισος τὰ δά ἴα ργού- 

[2] 

« 

ςς 

ΓΣ 



300 ΧῈΓΝΝ Ὁ ἘΠῚ Ἐς Ὲ Ἀ ΒΕΒΙΥΠ ΤΣ ΕὙΔῺ 
» ἂσ πεηπασααπη δ ϊοοηάι δη τ]: 4] Π ρο- Α ̓  μὴ ὑφίεαχ,δν ᾿ ἃ πάρᾷ ὁ τος ὰ δὲ 

»» τία5 ἀαπάδοροτγα, νεῖ! αι ἀςπὶ ροτεγίπλα5, 

» Ργχοίατα νἱπσοηάο (ΔἸ πτο οΟίξαυδηλατ: 

» ἤπδαζεπι, (αἰτἰπι ργαοίαγε πηοσῖοπλ οδοα- 

“» Π115. ΟΠ ]14πὶ ΠΟΙ Εἴ πιπὶ 1 Ροτείζαϊοπι 

» ὙΠ] ρογπέῃίαπγισ. Ετεηΐπιιος {1 Ποτοῖ, ἐα 
»» Πο5 ρογροῖϊατγος αγθίτγοι, αυα ῃ ἰρίος μο- 

» πες Π)} ξοπποιταητς ΡΟ πηο Οτομποπλο- 

πἰα5 }1ς ΟΙςαπογίαγσοης, ἴῃ μΒαποίοπτοη- 

᾿ς. ζἰαπὶ γεγθαΐοοιτ: Ιάεείς, πα αΐτ, ΠΎΠ|το 5, 
.» ῬΕΓ γί αηὶ ΓΟ ρ 5 δζ Ἱπχρίετατοηι, ἱτο πη] 16 

. ΤΙΠΆΡΒογηῖ5 ρου ἀἴαπα ν  ἀΘτίς, 4] ἀηλίς 
, νἱοίπατῃ γαῖα ργααίσατ, ἂς ρ] τί πη πος 
. ἱρίππι (ς ἐλόξατῇ αἷτ, ιιοα ᾿ΠΟΟἰυπλ6Ὲ5 ΠῸ5 
,οἀθάποετς ροίπε : Ἰάοπι ποδὶ 5 τοί ιγαπο 
.. (εἰ οδτιηχίτ, ἰάοπὶ ἀοχεγαπν ἀεαάϊτ, οι 

ἴῃ ἔταάςηι ἄϊπιοος5 ΠΠ]οχίτ, ὃς σοπιργειδαίτ, 

. Νεοίοαοπ Ποίριτα!οπ Γοιογίτας, (Ἰςαν- 

.» “Παπη σοπαίπδπι εχσερίτ, δὲ ἢ ατίριις ο- 
, ΤΠας Οἰγοιπγογίρτος ρογά!ἀϊτ. Ἐτίατη Α- 
τίαιις, 4 οπι 05 δά γοσηῖπὶ Θαοποίονος 

Ταϊηγιι5. οι 05 ἤδη ἀς ἀΐπηιι5,ας ν] οἰ ΠΊτα, 
δοςορίπηι5, 46 πο 5 πλατζιο πο ἀδίεγεη- 

. “ἴς. οτίαπη ἢ Π64; [)605 Πλοτι 65. ΠΕ αιι6 

., Οὐχ πλοσίθαιπι ΓΘ ΠΟΥ Ιτι15., ἃ 4110. ἄτι ΠῈ 

. σίποτγει, ΠλαΧΊ ΠῚ15 ΟΥαῖ Ποποτῖθιις οὐ Πδτι15, 

., 34 Ποπιίπες Ογτο ἰῃἘΟΠΠΠΊπλος ἀςἔςοιτ; ἂς 
᾿ Ποσ, ηλῖςος Ογτὶ, Δα ϊρετγς πἰτίσαγ, Ν ἐγ πὶ 
., ἄς Πἰς [1] πχειῖτα {πρρ]Ἰοἱα ππηᾶτ, Νος δὰ- 
,, ἴεπι αι Παῖς νἰ ἀθαπλιις, σαιιοσο ἄς Πλ5, 
., ΠΕ 40 εἰ ἀρ π5 ἀσοὶρίατητ; (ξα νὈ] ἔοτ- 
ΤΠ πλῖς. φηϊπλῖς αἰ πηϊσαιοείπηι5 αι ἀαυ 
ἸΟιῖς νίαν βποτῖτ, ἔογαπηας. Η πο Χεπο- 
Ρ[οη (ὑγροῖς, απο] οσδητππις ροτιτ, 
Ῥαρηδίη ογηδτα5. ΕΧΙ πχαατ οπίτῃ, {1 [)}} 
νἱέξουίδπα υσίγθηταγ, ρα] Πουγίπγιπι οὐ- 
παταπὶ γιξξογία σσιιοηΐγο: ππ πΠηου πὰ 

3. 

» 

ς 

δοωυω θα, καλαῖς νικών]ες σωζω θα. εἰ ὃ μὴ, 

Φρλὰ καλαῤς ἴξ Ὀἰποϑνήσκωνϑυ τ: πσοχείρκοι 
5 μή ποῖε “νὼ θα ζῶντες τοῖς πολεμίοις οἷ- 
μα! γὸ αὐ ήμαῖ ζιαῦτα παθάν, οἷα ζους ἐηϑροις 
οἱ ϑεοὶ ποιήσφαν. ὅχὶ πότῳ Κλεανωρ ὑρχομμέ- 
γος α)έφη, χαὶ ἐλεζεν ὧδε ᾿ Ὅλλ. ὁρφίτε αϑὲ, ὦ 

αἰόρες, Υ βασιλέως χιορχίαν ἡ ἀσέξ4αν, ὁ- 

δουτεἢ δ Τιοσαφέρνες απιςίαν, ὃςτίς λέγων, 

ὡς γείτων πὲ εἴη Ὁ ἑλλαδὸς,ὼ «ἴθι πλείςου αἢ 
«ς 

Β ποιήσοιο σώσω ἡμιαξ, ὶ, ὁχὶ πότοις αὐτὸς ὀμώ- 

σοῖς ἡμῖν, αὐτὸς δὲϊξιας δὸις, αὐτὸς ὄξαπατή- 

σαις,σεευέλαξε τὸς φραπηϊές" ἡ 8δὲ Δία ξέ-. 
γέον ἡδέαϑη ϑιλα Κλεαῤχῶ ὶ ὁμοβαπτεζος γε- 

γόμῇ, αὐζὶς πότοις ἐξαπατήσεις πὰς αἰόρας 
σολωώλεχεν. Αρίαγος ἢ,ν ἡμιής ἡϑελομϑω ζα.- 

σιλέα καιϑιςάναι ,χαὶ ἐδώχα υϑὺ χα' ἐλαζονδυ 

πιςα, μὴ “πφοδωσάν ὀνλες τι ἅτε τὸς 
θευς δείσοις, ὅτε Κύρον “ 7εϑγηκότα αἰδεοϑεὶς, 

ἀμθ μὰ μάλιςα “ἰπσο Κύρε ζώντς, νι χορὸς 

ις ἐκεί; 5 ἔβθιφοις πστςας, ἡμας ζοις Κύρου 

φίλε κα κῶς ποιήν πιφρῴται. ὀνλὰ τϑτου, οδὺ 

οὗ θεοὶ δἰστοτίσεηνζο" ἡμας ὃ δᾷάζαῦτα ὁρῶντας, 

μή ποῖς ἐξαπατνϑῆνωι ἐτιἰ ασὸ τὅτων, ὀηλὼ 

μ(ϑηθυϑυες ὡς αὖ δεευω, ἔβα κρατίςαι. ὅτὸ ὃ, τί 

αὐ δοκή τοῖς γεοῖς παον. οὐκ, τὅτου Ξξενοφαΐν 

αὐίςαται »ἐσαλχϑιυοςΐ εἰς πόλεμον ὡς ἐδυωυα.- 
ν ͵ 2] “ ᾿- « 

ῶ καιλλίςα,γομίζων, εἰπε γίκζωυ δὶδὸιεν οἱ ϑεοὶ, ᾿ 
ἢ , “ , 2 

Τ' καλλιςον χθσμον πω νικῶν τρέττφν' εἴτε τε- 
λδγὰν δέοι ορθαΐς ἔχφν. τὴν καλλίςων ἑαυτὸν 

εἴτε, εἰεραητπηπηο (δ ἀϊσηιιπι σαϊτι ἰ41- Γ) ἀξιώσανζαι, εὐ πότοις ὃ πελάυτῆς τυΐγόμφ. 
σαθαῖ, 41ο ογπδζιιϑ «ἰ6 [ῃ τευγὶβ Ἔχ γα ΠΊι1ΠῚ 
οἰαιάστει. ἴς 'ῃ ππιης πιοάπ οχογίας δῇ: 

᾿» ΟἸεαηοῦ Βαγθαγογιτη ΠΟΡΙ5 ὃ ρεγίαγῖα ὃς 
» Ρογβαἴαπιεχροίηίτ, φια απ οπὶν οὐ 5 ετ- 
» ἰαπὶ Ποῖα οἱΪς αγρίτγοσ. Οιοά ἢ οῦρὸ γατ- 
» [πὶ ἀΠλ16 6 ΟἰΠΠ| ἰρί!5 ἀσογα σοηΠ] τη οἵδ, 
» Ποροῖ οἵα Ιἀ πηάρηα οἰ ἸηἀἸρηατίοηε - 
» ΠΙΠῚὶ ἔοίᾳπλιιϑ ; 4 ν᾽ 4θαιι15, 414114 ἀτι- 
»» Οἷς, (6 ̓ρήι5 ἀσσορτα Π4ε τταἀι θγιιητ, 
»» Δοοί ἀοτίητ. δίη ἀο ἰρί15 αὐπηατὰ πάη ρο:- 
»» 45 δογῖι; σι βογβειγαγαπτ, αχίσεγε σορὶ- 
Ὁ ΤΠγ115.. ὃζ ομηηΐ σεηοῖο ὈςΠ]ΠὋἘ θοὸς ρετίς αὶ: Εὶ 
»» ΠΛυτα [)1|ς ἐπα η τ  θι15, 0 ΡτΓαοΙαγα (ε πο- 

» δὶς ίρες (αἹ τὶς οξεηάπητ. Ηδς οο 1ο- 
ααρητο, αι 44πὶ Ποῦ παΐτ. [ἃ αι δια ]- 

ΠΠεητ, ν ἢ ΕΠ] τα Πἶτος ν πο ἱπροτιι Γ) οιΙΠῚ 
δαοιδης. Εἰ Χεποόρἤοη αἱ ἐ Οὐιλπάο, 
ΠΉτο5., ΠΟΡΙ5 ἐς ἰαἰμτα Ἰοηιιςμτιθι5, 

τϑϑ Ἄφηϑυ ἤρχετο ὧδε τίω μϑὺ τ βωρζα- 

ρων δχτορχία» πε χαὶ απιςίαν λέγ Κλεανωρ, 

Ἐχιςαοϑε δὲ οἶμαι, χαὶ ὑμής. εἰ μϑὺ δξζω βου- 

᾿λάσοῖθβα παλιν αὐζὶς Διο φιλίας ἰέγαι.ὦ- 
͵ ε -“ λ 9 ͵ ᾽ ε 

γαγκη ἡμᾶς πολλζω αϑυμίαν ἔχφν, ὁραΐντας 
᾽ν ) εἰ ) ͵ ᾽ -»- 

τος φρωτηγϑῖς, οἱ Χο πιφεως αὐθις ἑαυτὰ 
5 ,ὔ Ἀς ᾽ 

οψεχείδασαν, οἷα πεπόνθοισιν. εἰ μδι τοι 216- 
᾽ν ὦ λ “Ὕ“ “Ὁ ᾿ς Ἱ 

νοϑ θα, στοὺ ποις ὁχίλοις ὧν τε πεποιήκασι δὲ- 

κζω ξχεθάνωι ἀὐζις, τὸ ὦ λοιπὸν ΟΣ πϑυτὸς 

πολέμου αἰΐζις ἰέναι, στεὼ τοῖς ϑεοὶς πολλαὶ ἡ- 

μῶν καὶ καλῶ ἐλπίδες εἰσὶ σωτηρίας. πϑπο δὲ 
᾿ " ͵] Ε] 

λέοντος αὐτο, τ ἀρνυτα τις. αχούσαντες δῈ οἱ 
ὦ ἢ γυ ἰ ὃ » 7 

φραζιῶται »πόυτες μία, ομμμῇ «σξϑφεκιυης 
᾿ ψ  Ξῇ “ ᾿ ᾿Ν “" 

σαν τὸν τον. χα, ΞΞενεφων εἶστε δόχει μιοί. ὦ 
" ᾽ ᾿ Γοἱ .ς ι 

αὐόρες, ἐσειὶ ξς σωτηρκος "δ λεορ τῶν 
ι ν 

οἰωνὸς 



“΄" ΄ 

ΠΙΕΒΕΗ͂Ν ΤΈΚΟΙΝνΝδον δὲ 
εἐἰνλοηΣΑιὸς ὦ (ἧἥος ἐφωη,ὕξααϑαι ἃ (ΑἹ ματοτῖς Ιουῖ5 ἀπ συ τππὶ οὐδίατατη ἐ{Ἐ: ο- 

πῳ ϑεῷ τύτω ϑύσφν σωτήρχα, ὃ που αὐ ποοῷ- 

τν εἰς φιλίαν γώρφιν ἀφικώμεθα. σεενεπτάύ- 
ξα αϑὰι ὃ χαὶ τοῖς ὀῆνοις θεοῖς θύσάν χτ' δεια- 

Αίν,χαὶ ὅτῳ δοκ4 ζωτ᾽, ἔφη, αὐατάνάτω τίω 

“εῖφϑι. καὶ αὐέτφναν ἅπϑμτες. εκ ζούτου 4ὖ- 

ξαντοχαὶ ἐτ αιαγισαν. ἐπτεὶ ὃ τὰ Τὴν" ϑεαΐν κα- 

λαΐς εἶχεν, ἤρχετο πάλιν ὦδε᾽ Ετυΐ γόνον λέ- 

γῶν 5. οί πολλω χα) καλαὶ ἐλπίδες ἡμῶν εἶεν 

δωτηδίας. πορῷτον μϑὺ ΝΡ ἡμάς μϑὺ ἐμπε- 

δούυϑυ πῶς Ὁ θεαῖν ὀρχϑές, οἱ δὲ πολέμιοι ὄχε- Β 
λ ε 

ὡρκήκασί τε, (ᾷξ ασονδεὶς καὶ τὸς ϑρχϑὲς λε- 

λύκασιν. οὕτω σὺ ἐχοόντῶν, εἰχὸς τοῖς δὼ πο- 
͵ 3 γε ; " δ χὰ 

λεμίοις εἰγανῆϊους ἐὴ τὸς ϑεοιὶ, ἡμῶν δὲ συμ.- 
᾽ [ « “»ν λ λ ͵ μιαχοῖς, οἱ πὸρ ἰχφμοί εἰσι χᾳη τς μεέγοιλοις ζᾳ- 

Α Ὰ ᾽ ΕἸ 

χὺ μίκρφυς ποιᾷν, καὶ τὸς μιίκρουξ, κἂν οὖν δὲι- 
γοις ὦσι; σωζᾷν δὐπετώς, στὸν βούλωνται. ἔ. 

αυϊάεπι ιδίζγον, παῖς Γλοο νοἴτιπι πιμπσιι- 
Ρβάιιπι οἵα, πιαξξατιιῖος ΠῸ5 νἰ ει πγας, ἷς 
Ὀὰι5 Πο5 σγαῖοβ οὐ οοπίογιιατίοποπι ποίεγὶ 
ἀςο]αταίπηι5, πα  ργίπλαπι Π τοσ! σποπὶ 
Ρασαταπη ρου που ηλι5. Ῥγάτογοα [ 1ἰς σα: 
τοῖς νοεῖ ξασίαπηιι5, (ΔοΥ Η σατιιγος ΠῸ5 Ρίο 
Γλουτατίδιις πο τις. ας οαϊσαμηήϊιο ρ[4- 
σπογίησς, πα παιπα το ]ατ. δα πὰ] στ οππο5, 
ἃς ἀεἰπάθ νοῖο σοποερῖο ρααπεπὶ Ἔσχοιῇ 
(ππτ. Ῥεγαξεις εἴτς ουπηΐδας, 4α: δα )οο- 
ται σα]ταση ρογτ πε τ, Γαγί5 ἴτὰ σορὶϊ ἀ1- 
σοτα: Αἰεθαπι πχλοάο, πλυ]τας ἂς ῥγαοίαγας “ 

(ρες (α] τίς (6 ποδὶς οἰξεπάεγς, Ρυίηναπι6- “ 
ὨΪΠῚ (ἀογαποητα, [)115 το πῖθιι5 σὔσερτια, Γὰ- “ 
τὰ παδυιίπηιις; 4π|πὶ οίξος ροίογαπο ττ “ 
ἐπα άεγαπι, τα πα ᾿αγ γα πα! τε !Πσ᾽οπαπιο- 
τηηοπη ν]ἱο]αγίηϊ. (δια Ζππ|π| ἰτὰ Πητ, σοη- “ 
(ξπταπειιπὶ εἰς. Πποίείθιις ποίεις Π εος ἰπ- “ 
ξεπίος οἤξ, ποθὶς ργα Πάϊο. Ροπταιζοπι “ 
Τὴ} τὰπ εχ πηαρῃῖδ (το ράτιιοβ ἔλσετο, “ 

λ 2 “ ᾿ . λεῖνα 

πτιτο δὲ, αὐαμιγήσω ΣΡ ὑμαξ χαὶ τὸς τυ ταπι ραγιιος, οί ατηῇ ρετίου]ς ἰαξεοητιιγ, ἔὰ- “ 
͵ ε “ Ἷ “ αν πρδθγϑνων Τὴ ἡμιετέρων κινδεωύοις "ἵν εἰδῇ- 

[ : Ὁ" Εὐτῶς ᾿ ,ὔ 

τεὼς ἀγαϑοις τε ὑμῖν «σδοφήκει ἐὴ σωζον- 

ταῦ ΤῈ στεὺ ποῖς ϑεοῖς χαὶ ἐκ πόρυ διάνων οἱὗῦ 

ΟἸ]ς σοπίογιαγε, 4πππὶ ψο πητ. ἰδεῖ πος “ 
Ἰοόο πιαϊογιιι οτίαπὶ ΠοΙἘγού τη ρεγῖσι] 8 “ 
νοδὶβ ἢ πιοηζοπὶΓειοσαγα, ντ(οἰ τὶς ἂς νε- “ 
Πτγᾶ εἤτςὶ νὰ ν τὶ ἔογτες Πεῖς, ἃς [γεππος πο- “ 

ἀγαϑοί.. ἐλϑόντων μϑὺ ΣΡ «ὥξρσῶν χαὶ Τ᾽ ταῖΐπος Γλειιτη ορο σγαυ ΠἸΠηΐς δτίαπλίη ρα- “ 

σεοὺ ἀὐζις παμιπληϑεῖ ςύλω ὡς ἀφαμνιοιεώ- 
δὰ ε -" Ϊἦ᾽ - Σ » 

τῶν αὐϑίυας,πσος- ζει αὐζις αὐϑζεϑα,οι 

Ὁλμήσαντες,οὐγίκησαν αἰδθιζ" χαὶ ἀὐξαμϑιυοι 

τίσ] ς (α γιατί. Ναὶ απ Βοτγία νῃδ σἰιτὴ “ 
4115. τος δάἀϊπηχογαητί δὶ, ἰπσεῆτο σα “ὁ 
εχογοῖτα νεηίτεης, νὰ Ατμοπᾶς ἀδάοσγθηι: ὁ 

δαί ΑἸΠαπίεηίες ἰρίις (8 οδίίσεγς, νἱξξογία “ 
-“Ὕ Π ΒΡ γ᾽ ͵ ᾿ ΕΣ ο ϑ τῇ Αρτεμιδὲ, οποσους ὁ καζαχϑροιεν ΄Ρ Ροεϊε (πητι πη αιις νοζαπῃ [απ δος “ 

τ τλῖν ͵ ῶ 
πολεμίων, φσεεύζας χιμϑίξϑες καιταϑύσειν τὴ 

τἱἤῃῪ ὮΙ λ ᾽ Ξ» ς ΝΥ Ε ων ΕΝ 

κω, ἔπει Οὐκ εἶχον ἰχθμας ἀὐρᾷν, ἔδοξεν αὐ- 

τοῖς κατ᾿ “γιαυτὸν πεντοιχοσίας ϑύφν" χαὶ ἔτι 
λ “ " " “ ! ] χαὶ γιευ Ἔτοϑυοισιν. ἔπτειτοα ὅτε Ξέρξης ὑςε- 

{ξητ,]αοῖ ποιξες οοο ἀΠΠεητ,τοχίς {111 ςα “ 
σαρτας τηλξξατιγος, 14 (ατί5 πηαϊτας 'π6- “ 
πῖγο Ποη ροτεζαπτ : ἀθογοτζιπὶ ξλέξιπι Εἰ Ἐ, “ 
νυ Πηρι]ος5 ἰῃ ΔΠΠΟ5 10 πιαύξαγεπτ, Π1185 “ 
ετίφη} οταηπ15 Πα τετηροίξατε πηδέξδητς. “ 

τ9ν ἀγείρφις τίωω αὐαφίθιμητον φςρατιαν ὅλ- Γ) [λείπ ἀε αι (δ δαιθητίδιις ἀπηἰς ΧοΥ- “ 

δεν ἔχι τίω ἑλλάδα,, χαὴ τῦτε -ὡψίκων οἱ ἡμέ- 

τεροι πσδϑλρνοι τὸς (ύτων “αδϑλϑνους, χαὶ 

κὶ' γάῶ χαὶ χτ' ϑουλο΄ῆαν. ὧν ὅ51 υϑὺ τεκμής- 

κα ὀρόεν τὰ ζζπαια, μέγιςον δὲ εδοτύεμον 

ἡελδυϑερία τυ πόλεων, ν᾽ αἧς ὑμός ἐλυε- 

88 χαὶ ἐξαφητε. σσοένα. ΣΡ αὐ ϑεῷ πον δῈ- 

εξσυτήν, δλλὰ τὸς θεοὺς πσοϑοκιουέτε. ζιέτων 

αϑὼ ἐξὲ “ωρουρνων. α μδὺ δὴ ὅτ [ ἐραΐ, ὡς ὑμάς 

καταιογυνέϊε ἀὐζυζ" δολ᾿ δπω πολλαὶ ἡμέραι; 

εἰφ᾽ ὃ αὐτιταξά μϑροι τότοις ζοῖς ἐκείνων εἶχ ο- 
νοις, πολλασιλασίες ὑμδι αὐδῇ ἐνικᾶτε σὺν ζῖς 
θεοῖς, χα! ποτε κϑδὺ δὴ τὐϑὶ ὃ Κύρε βασιλείας 

αὐϑρες ὅτε ἀγαϑοί. γιοῦ δ[),, ὁπότε αἷξὶ “ἢ ὑμε- 

περὰς ἑφτήρίας ὃ γῶν ὅ51,πολὺ δήπε ὑμας 

ποξροήκή ἀμείνονας ἢ τσ ϑυμοτέρφυς ἐ{) 

ΧΟ5, σοδέζο {Π0πΠῸ ΠΟΥ 1 εχ δγοίτα, [ἢ 
Αἰςςίαπι ργοξεβέξις εἤειταπη Πα πε ππᾶ- “ 
ἴογεβ ΠΟ τὶ που ΠΊ ΠπαΐΟΓ65 τΟΓΓὰ ΠΊΔΓΙ]ῈΕ 
νίςεγαπτ. [ἰσεῖ εἰ 5 ταὶ τα 14Π} ἀΥριι- “ 

τεητα νἰάετε, Πα κ τἰ1π οΟΙΕἰτιτα πητ, τγο- « 
ΡξαΙοπρσοααε πηαχί πλιπι το ἘἸπποΠ πὶ Ε[Ὲ « 
ἰρία Πρεστας νεδίπιη, πα  δι15 νοϑ δ ἰη [π- ες 
σοτη εὐἰϊτί, ὃζ αἰτὶ οἰ ΣΝ ς δπί παν] πὶ πο ἃ 
Πλΐποτη ργὸ ἀοιηἶπο, {84 [)608 Δἀοταιίϑ. « 
Ηυμυίπιοά! πιαίογίριις ργορ Πατὶ ο[Εἰ5. ΝΝο-- ε 
4ιοταπηοη εἰς νος ἀςάσοοτί οἤξε ἀϊχογίπη: κα 

Ε υΐρρεπεοάππηι παα]τὶ {65 ΑὈίο γα, ΖΌΠΠῚ ἃ 

δάϊιεγίις πος, [Ποσιιπὶ ροίξεγος, δος οοη- ἃ 
στεῆι, Πϑεῦ οροπππ]το, πᾶ γος Εἤοεῖς, ρ α- ἃ 
Γοϑ πρε α Εῖ5. Ατα; 4 Δης τέροτίβ, ἡ Ογτὶ ἃ 
τεέρῃο νἱτῸς νο5 (οτος ργα {{Π{Π{Π|5: πᾶς αι ἃ 
ἐς αἰ! το νείἔγα σεττάπγξ ργορο πεῖ {πτ,μλ}}- « 
τὸ γος δέ Π16]1οο5 δὲ αἰδουίοσοϑ εἴς ρα Εἰ, ὦ 

ως 



ἐν ταιίοτε νοῃίσυϊο ντίπηαγ. ἵν δαὶ 1 40 615 

ΔῸΣ ΧῈ ΝΟ ΘΕ ΕΘ ὟΥ ἈΕῚ 

» ατσαὸ οτίαται αὐπιογίις ποίζοπι βἀοπείοτος. ἃ ὁιλὰ μζεὺ ὺ 9α ῥῥαλεωτέρες νὴ κοβέπιει ἢ). 

» ΝΝλπι ἢ τὰπι, φυήν πυϊίαπι ααϊπας ἐς ἱ- κὥφὸς τὸς πολεμίοις. τότεμδῥ δὶ ΓΉΌ. 

» Ρῦ5 ρευτίοα! απ ἕο Παῖς, σοηίροξεα ᾿ρίο- 0, ἘΠΉΝΜΜΡΟ ΜΝ ΑἹ -ς δ᾽ ͵ 

» Τυτη ἱπηπχδηΐᾳ πιαϊεἰτινάϊπο, αἰ 10 πῖπς ἰὴ ΚΡ Τ' οἴο, τε πληλυς ἀμιεδον ὁρῶντες, 

» βδῖγίο ἐρίτίτῃ ροῦσεγο δήπιογίις. θῸ5 δὰ- ἶ 

» ἢ οὔτις : ππ ΠΟ Π|Π| Ρογίσαϊαπὶ οσουτ5, 1- μα ἰέναι εἰς ἀὐΐζεζ" γι δὴ, ὁπότε χαὶ πεῖς 

» Ρίος πὸ ΄υϊάεπι πλαϊτο ῬΙαΣΙ δας ΟαΠῚ οο- δαν δὴ ἔχετε αὐ; ἧς ϑέβυνα τ ΑΝ 

»» Ῥ[ς γοβ(αξίποτα νο]]ς, 4α] σδιηα δυςτῖς,, 9. σοι, "ιν ἡ δέρενοους, 

» Οὐν οος αὐπαο πἸέταδτίο , Επίπηιθῖο ΠῚ [5 . ὙΗΒΈΡ ἘΜΗ γέοῦτα ἡμοκ  ἀλόνο.. 

.» Ἰάεο νος ἀετεγίογο Ιοοὸ οἱ ρατετῖς, φαοά σξϑοήκα ζουτέις Φοξφαϑαν; μηδὲ αϑὺ τοὶ τῶ. 
τ Β 5 - - - μ: ! μ ᾽ « ͵ 

3 Οὐγτείαηὶ ΡΠῸ5 νοίνεϊς ρατγείδιι5 {ᾶτες, ἴδ πὶ τὸ μειίον δόξητε ἐχῴν, εἰ Το κύφκοι “ὐέϑεοϑεν Ρ 
ΒΑΞΟΥΝ ἊΝ Δ» . ΓΟ "ἢ ͵ --᾿ ͵ ΕΣ ᾿ 

» ἀοἔεοογιης. ἸΝΑιᾺ 1 οτίατη ἢ 5 ἱσπαιίογος. σεεὼ ὑμὴν ζε Ἴονυδυοι, νῦ ἀφεςήκασιν. ΕΠ ΎΣΡ Νχ. 
ἷ 16] . Ι ] Γ "-Ξ- ζι ͵ ᾽ « ε » Τππτ, 105 ΠῸ5 οἰ 105. ΕτΟ ΠΏ ΠΟΡ 5 ΓΟΙΪ ἜΜΕΝ Ἀν Ταββ τῶν οἷων 

» δεῖς αὐ ̓ ρίος πισογῦτ, Ατερ5, φαὶ ἔλοοτο δι- ἐμ Δγ05. ρῶν Ν 

» σα ἰηἰτια γο]τητ, Ππγθϊτο πο ας ΕΠ Ἀο Ἐπὶ Φ ἐν ον ΠΡ ΞΘ. ΧΕΝο ΩΣ καζαλιποντες 

» 1Π ἀςῖς, Ια 1ἢ ποῆεαςεοιποῖς Οἱ οαΠ αιῖς ὑμᾶς. τὸς δὲ ἐθέλοντας Φυγὴς ϑόχῳ πολὺ 

» γνε[γῦ πλίπας ργαίεητὶ εἰς δαῖηλο ργορτοῖ- χρῆον σεωὼ τοῖς πολέμοις ζο"ομϑιους, ἢ ον 

» Εα,αιιοά αρ σα τίδιις ἀς[πἰτατί Ἰπλιι5,4ο- πυμεπέρα. σοίξᾳ δρῦν εἰ δέ τις αἢ ἐμϑάθωυς 

᾿ τα ΘΟ ρια πα ἢ οἰ Θ᾽ Παρεηξι ρορίεείδνος Δὸς ΠΛ προς να, Οὐ να 
» Ππι, Θααῖτος σοι Ὁ ΠΙΠΠ10 ΡΙας εἴς απ αὐὰ κα μὸν πὰ εἰν εἰπερειοηδοοδε 05 

» σοῖσο ποιηίπος. ΝᾺ ἀὉ ἐααῖνεὶ πιογία, ν εἰ λέμμοις πολλοῖ παρέσιν, ὐϑυμήϑητε, οτὶ οἱ 

» οαϊοιϊτγατίοης, πεπγο να] [ἢ ρτα!ο ροῖτ μύθλοι ἱπτσεῖς σδεῖὲν ἄλλο, ἢ μυύδλοι αἹ.369.-- 

» {τιν γ (ππτν ΡΥ απιο5 ἢ ρα 5 οὔηπία σο- κχοὶ εἰσίν.  ασὸ υϑὰ » ΕΙΣ μάχη ἐδ ἢ 

ταπγαστᾶς ὩῸ5 Πα 6 πγπ]το, Δ} ΘΠ τος κυ νν » " . 
ἼΦῈ ᾿ τ Η ᾿ς δεῖς τῶ ποῖε οὔτε δυρϑεὶς οὐπε λακιιοϑείς «.- 

μὴ “ Ε - ὃ Ο ᾿ 4 τ ΤᾺΝ ἈΝ « ᾿ν «“ γἢ 

» Ρεηάδειποᾷ» πο5 ταπτῇ ποτα, (ἢ Πα οτ- πεζοινεν,οἱ δ), αδδες εἰσιν οἱ ποιείουτες ο, τί αὐ 
͵ 

-- 5 -α . - 39 ἣν Ἷ ᾽ “ι ε 

τ ἰᾶνπο αὖ οααῖς ἐχουτίάτατ: ΠῸ5 τοστα ἤγΠγῖ- ον τῶς μιδγαης γίγνηται. Ογκοι τ γι ἐτ- 

; τον νοσοῦν ἐνφοῦν: ἰάλ οὐκ ην, Προ ἐν κι ἐραλως ὙΕν 

ἰς αοσράδτ, δέ τηαἶτο ππασίϑ Ια δατιησο- ὌΝ ΡΟ ἘΘΘΡΕΙ ὍΘΙ ΔὉ δ ῬΟτ. Ὅς ἐσχχέν. οἱ μϑὺ ὙΦ ΈφΦ᾽ ἵπεσων κρέμεανται, 
.» ἸΠ5,4 ποα ν οἰ οΓΙΠλ115. Ὁ Πὰ ταητ! Γο ΠΟ 5 ῥα ἡδῤ τε τν ἐηφούδοι μλλιυς δος τ Σ 
.. Θααίτος ργαίτᾶς. (δου τίιι5, 4 ᾷ πο5, ἔστ τς Φοξου μόνοι οὐχ ἡ μιαῖς μόνον, ὀνλλα, ἡ Ὁ κα α- 

᾿Ξ Ἄς ἜΡΑΝΟΣ ΣΡ "ἷς δι σα ὦ - ἢ 

ον Πρίπητ. 0 {1 αὐ ριιρηᾶ ας ἀηἰππὶ νο- πεσφνυμάς δὶ δχὶ τῆς γὴς βεξηχθτες, πολὺ 

τ, ἔοι εἰ πρρεαϊτατατι5: σοί οταζε, τ πὶ 

, ΠῚ (τὶς (ἀπεςδηάξτος, (64 {Ππῶ νοθὶς στὰ- αϑὸ ἰοιυρϑτερον πα σομδν. ζεὼ τις τροϑείηνπο- 
ΡΥ ἱ ἽΠ); Ἴᾷ - δ ὩΣ τυᾺΣ ἣν « γον 32) ᾿ » πο εξ, ῳποη ἀΠΊρΊ 5 ΤΊ Παρ ιετπξ ἀποοιη. κὰ δι" ἔπι μᾶλλον ὅπου αὐ 1 ἐϑολωμδή, α ΦΑΣΙ μϑδω] 

εἰ ͵ ͵ «ς “ δυὰς “" 

μεεῦιαι. ἐνὶ μόνῳ ποδϑέχοισιν υμιας οἱ ἱσπσεις' Ἢ 
.» Βαρβίτασι {π|5. πο φγοχ ροίε ας τοῦ νοηα Πα 

. Ροτίας πες, ΤΙΠΆρμοτπξ ἀπσοτα αθοτε, φαΐ φά γήν ὐΐξις ἀσφαλέςερόν ὅν, ἡ μῶννεἰ 
᾿ς, ποδίοἰηπάϊατι ἀεριςῃδῆις εἰξταη οος, μος Ὁ) δὴ (ας κϑὸ μιβχας ϑοιῤῥάτε, ὅτι σἹ, Οζρκἔτι ἡτ 
"» δεἸςέζος ποίπιοτ αιιςος οἰἷς ἸαΠηπλεῖς, ὃς ααΐ μῶν Τιοσαφέριυς ἡγήσεται, συθς βασιλάς ἀ- 

[πι6 Πσοπε, ἢ φυϊά οδηλίτγαης, δἀιιοτίι ΠΣ ΟΣ Ὰ ᾿ ., (δ πιο Πρ οησ, ἢ φυίά ΔΏτ, ΔἀπΙΟΥΙΠ 5 οὐξθλννοἰθυρέξῳ, εἰν δίγθενθε, ὀκόνευ ΘΕ ΝΣ 

τ, ΔΙ ΠτοΚ {ι105, (Π Δ 6116 σοΓρογα σοπηΓηΪττοῖο, 

Ι 

ἐν ἈΓσΘΏτΙΠῚ {8 Π1115,Π ἢ Πα ΒΟ Π,ι5;:4 ΥἹ- 

Ἵ 

͵ ς , » 

.. [τεπυ οοπῇ ἀογατθ, ιν σομ Πηθάτατη (ατς Έ69) κρῴῆον, Τιιοφοϊζφερνίοῦ᾽ ἡγέμονα [χ 8» 
Ἑ - Ξ Ἅ «“ Σ ς 2 3) “ΤΣ 

ἤτοο ἔοτο εἴποτο: οεπς εἰ ποδὶς σορίαπχ ὃς δχερουλάζων ἡμῶν φανερὸς δ61ν, ἢ οὖς αὖ 
4) }] Ρ ἐ ἱν ἫΝ 7 ἘΠ ὲ ΣΕ 
, ἔξοογαης, πῆρ πα ΠἰΠηΪτπὶ ρος πία πιδῃ- ἡμιφς αὐδρας λάξόντες ἡγείοϑαι κελά.)}ὡ- 

ὗ Ϊ ἀλ} “ " « “ ., ἴτας ραγιαβς 4 απ ας πη νης ροίῖ μας εϑυνρλεξναγανι, ΤΝ δνλος ον χγῶ 
ΕΞ ε ρ δ το ΤΑΝ ΟΣ 

᾿, δοιία ροτίτος ντὶ πηθηίμγα, ἡτᾶπὶ πηᾶρπα “5 ὥξι (: ἑαυτὴν γυλαὶ ΘΟΘΘ, ΘΟ ΕΘ 
., ἰαδίταην βτουῖτ. Οὐοά ἢ ἰΠτε Πρ τῖς,, μας ( εἱ δ οπθμοισι. ζᾳ δὴ ἔχιτηδάα ποτερον 

Ἶ : ἣ Ξ ἔφα εἰ δὼ Ξ βᾷ Η͂ ἷν, - κς 
᾿.. ἸΏΘΙ5 μος αυίάςπι πποάο μαίταγα, νας. ὠνείαϑοι κρειον οὐχ, τὴς αλϑέ9:ς 9 ἧς οὗτοι 

μπῤ ρ ν υ τ, ἐγτδ ες εἶ ᾿ ΕΥΞ 
. ταπι Ππηγῖπα εἴς υϊάάαπι, 4ιοά τγαῖϊ- Ἑ παρέχον, μικρὰ μέξα πολλοῦ Ἐργυεἴϑ μεν 

., οἱ ποσίιοας, ΧΙ πγατίβ ; ἀτῆ 6 εἃ νῸ5 δἰὐτῶκα α τόνος ΝΑίθυ λοι αν ΟΣ 
, τ ΠΗ, παρα νοὐὶς οἵϊς ἔγαιαϊ ἀπιοῖ- τὰ ΓΑῸ τ Ὁ ΘΡΟ ΑΝ: ΠΟ ΘΝ 
.ῳ ὕἰϑὴν σοηίάεγαῖς σασίο,, δῃ πο ΠΠπ|ὰ 1- -᾿ χρῳτο νῶι, μέξῳ χεωώλϑρμοις »οπόσῳ ὁὼ 
2 ἣς - ἐ Ε « , λ “" 

, Ρίαπι Ἰοησς {ξυ]τΠ]ΠΠπὴς θαγθατὶ ἐξοθγίητ. ἐκφςος ββουλητὰι. εἰ δὲ (ᾷῶτα μϑὺ γιγνωσκέ- 
« “ ι λ δὴ Ε͵ ͵ « ω ΕΠ 

τες ὅτι οὐ τυ κρῴῆον, τὸς δῈ ποΐα μος οὐπόρον νομἐίζετε εἰ), χαὶ μεγάλως ἡγε Ὲ ὀξαπα- 
“» ! ͵ σῷ ΑΓ ΄᾿ Ὶ , Ξ ἢ π 

τηϑζοσοι !αθαντες, σκέψαοϑε εἰ ἀρφι τῷτο χαὶ ψιϑοϑτατον πεωοιήκασιν οἱ βανρξαροι, 
, 7} 

“πὸμτὲς 

ἐπκρέτο, 

δ ίϑος ἐτολικήσαζε σεεὼ τῶ Ἴπατείω Φϑονή- παβδώῳ 

εἰ νὸν 

Ϊ 

ῖ 

νας 



ΧΕ ΕΝ ΕΟ ΕΝ «: 309 
ἐδ αὐῤτεομδὺ ΣΡ οἱ ποζα μοὶ, ἵ δὸ πσεϑσὼ δ  ΔῸ υἱὰπλυὶς ελἰπὶ οἴημος βυιη) Ργόσυΐ ἃ ἔση- « 

φαιίω 

πηγῶν ἀπερϑι ὦσι, κσο9ϊούσι τατος (αὶ πὴή- 

γαξ Διο ατοὶ γίγνονται , σε εἰς ὦ ,ϑνυ βρέ- 
ἀν δὰ ΣΑΣ ἃ ἃ λ , ες 

Δϑντες. εἰ δὲ μω9 οἱ ποζᾳ μοι διησοισιν, ἡγγὲ- 

μϑντε μηδεὶς φανόται, οὐσγ᾽ ὡς ἡμῶν γε ἀϑυ- 
, ᾽ , ἕ ι λ Ω] » ΥἿ 

Μηπεον. ὄχτςα μεδοὶ ὙΟΡ μίύσοις, οἷς Οὔκ αὖ 
ἡμδυ" Φαίηυϑ βελτίους ἘΠ) οἱ βασιλέως ἀ- 

χϑντος οὐ τῇ βασιλέως γώρᾳ. πολλαξ τε, χαὶ 
Ε ͵ ᾽ 3 

μεγάλας, χαὶ δ δοίίμονας ποόλάς οἰχούσιν. 6- 

πιςα μεθα. δὲ πεισιδοις ὡσαύτως. λυκάζονας 
» 3 « Ε “Ἢ ͵ 2 

δὲ χαὶ αὖθι εἰδὸμδυ, ὅτι οὖν τοῖς πεδίοις τὰ ερυ- Β 

μνάκαΐίᾳλαζοντες » πίω ζύτου χώρανκαρ- 

ποιέῦται. χαὶ ἡμιας δὶ, αὐ Ἵ ἐφέω ἔγωγε χοῖ- 
γαι μι τέω φανερϑιυς ἐὴ οἴκαδε ὠρμκῆϑύοις, 

δλλὰ κατασκυάζεοϑαι, ὡς ἀυτϑπου οἰκή- 
σονζᾷς. οἶδα, Ὑ»}" ὅτι χαὶ μιυσοις βασιλάς 

πολλοιὶ υϑὺ ἡγεμόνας αὐ δοίη, πολλοῖς δὲ αὐ 

ὁμήροις τῷ ἀδόλως οἰκπέμψ ν᾽ χαὶ ὁδὸ- 
ποιήσφέ ᾽ δὺ ἀὐύζις » χαὶ εἰ σεεὼ πειϑρίπαοις 

βούλοιντο ὠπιέναι « χα ἡμῖν γ᾽ δὼ οἷσγ ὅτι 
͵ » 2 ΄ ᾽ “" 

τοισείσμενος ᾳυτα ἐποίᾳ, εἰ ἑωροι ἡμαξα 

μϑυάν “ἰδασκάυαζομδροις. δλλα Ὑ» δὲ- 

δοικᾳ μὴ, αἢ ὡπαξ μαθωμδυ -ργϑὶ ζω, 

ἡ ὧν ἀφθόνοις βιοτάᾳν,χαὶ μήϑων ὃ ἡ πρ- 

σῶν καλαὶς ἡ μεγώλαις γαωυαξὶ ὼ παρϑενοις 

ὀμλῴν, μιὴ ὡφιαἷῷ οἱ λωτοφάγοι ὕχτλαθώ- 
κἴθα ὁ οἴκαδε ὁδού. δοκα σξευ μοι εἰχὸς ὦ θιχᾷοῦ 

ἐτοῦτο εἰς τίωὺ ἑλλάδα αὶ πσοὺς δου οἱ- 
χείους πάφφοϑαι ἀφικνῴαζ, ἡ ὄχτδείζωι τοῖς 
« «“ “.} ͵ 232. ᾿ Ὅν ᾿ 
ελλησιν, ΟἿἹ ἐχθντες στένοντα, ὀξον ἰὐζις τός 

τίς {πἰς ἐγαη τ] πο ποαης, τἀπιρ αὖ ἰἰς, « 
αι αὐ ἔοητος ἱρίος ργοσγοα!ππιῖγ, πο γᾶς ἃ 
ἴγί ροπιητντ πο σεηιι υ!άοπι Δ ἀπ ι []- « 
τπθέξοτατ. [ΔΠ0 (ἰ πο Ο ἀπληθς πος ἔγαη τα (- « 
(ατὶ ππτ, ὃς ἀτπιχ ΠΏΠΠμ5 ν( τα πὴ σΟπΠΊραγοαῖ; « 
ὨΟῊ τατηξ πὸ ἢς “υ!ἀ6πὶ Δηἰπλι1ΠῚ ἀείροη- « 
ἄετε ἀθθοιηιῖς. ϑοϊπγῖς οἰ ΠῚ Μγίος, ἠϊιος « 
αἀἴσοτο ποῦ ὶς ρυπ ξαπτίογος Ποὴ ροιπιηπηιις, « 
ἰππΐτο γοσο ἴῃ ἱρίπι5 ἀϊτίοπς πιι} 45, ὃς ἀπ- ἃ 
ΡἰΔ45, δὲ ὁριι!εῆτας στθες ἱποοίεγο: [Δ οπὶ ἄς « 
ΡΙΠά 15 (οἴπλιιβ5. ΓΙ γοδοπᾶς ἰρί! νάϊ πγιῖς οο- « 
σπρατῖς Πλιιηἰτῖς ἱπ ρ] ηϊςοὶς ἰοοἷδ, γοσία ἀἰ- 
τίοτ 5 ἔτιιέζας ρογοίρεγο, Αὐχις οαυίάςπι « 
μιαπααιααιαπιάἴχογο, ἀεθεῖα ἤὸς ΡΑΙΔΠῚ ἐς 
Ρτοδτοσί, φααίι ἀοπλιμη ρει βαπηιιϑ:ς ρο- « 
τί! πηι] π άτπη Ἔχ Ἐῖπγο,, ιιαῇ ἰπεὶς 411-- ὦ 
δαδὶ νο]πλις μπαρδγο (δος ας ἀοπι οι]. κε 
δοῖο σοστοῖοσοπι ΜΥΠ5 ρεγπλυϊτος ἀϊιςες « 
ἀλτυγῖι εἴς, ρογηλιτος οὈΠ46ς5,ἤπς ἔγαις κα 
ἴς οο5 αἰ πλ Π]Ππγιιτη. [πηπηο οτίαπη νίαπα ἰρἢ5 « 
{ιγαογοῖ, οτα ΠΗ νῈ] ἴῃ φαδάτισις ἀϊΠ σε άογα ἃ 
ψο]Πςητς, Οἷα: Ζαίάοτη 1ρία, τοῖο, Ια Βεἢ- ὦ 
ἘΠΠΠ.ς ΠΟ Ι5 ετίατη ργαίξάγου, ἢ πος νἱ4ς- « 
τοῦτα ποίπιοϊ ραΐαγα, 4046 τηδηίιτιὶ πεῖς « 
ἘΠοπλα5. ΚΝ οὐιπὶ πτοῖιιο, Ὡς ἢ [δ πΊ6} ἰρηδιυ!- ἃ 
τεῦ, δέ ῃ ΟΠ πὰ Γογι ἢ σορίά ντογὸ οῦ- ὦ 

(ποίοάπλιιδ, αἴηας ετίδη Ροτίδγιτη ἃς Μο- ὡ 
ἀοτγιτή ργοςοῦίς ὃς εἰ εσαηείθιις ἔθ Π|5 Δ ὦ 
Ῥ.Ε]115 ἔαπλ τες εῆς σεροτγίπχις,, [ οτο- ε 
Ρἰιαροτιίπη ἴῃ πιογεπῇ, {{οἸρ Πα  ἰη Ρὰ- ἃ 
τεῖδπα ᾿τ παγὶς οὈ Πα σαπλαγ. Ὁ Ἰδπ]ο γε πα ες 
ὈοΠίδηταπαι ΠῚ δὲ ἀ αυι1πη ΠΕ] ντἀοταγ εἴ ἃ 
(ε, ρεϊπιαπὶ, νὰ ἴῃ ταοίδτη δέ λα ργορίἢ- 
ἀποβ τοάϊτο σοποηηιτ, ἂο αγαοἰς οἰξέη44- ἃ 
ται5, ἔπα ἱρίος ἰροηῖς ρααροίςος ας; αι « 
Ἰοόατ εἰβ., 4] ἀομῃὶ ἰδπη νἰτὰπὶ ΠΟρΕΠῚ - ἐ 

γὴωῦ οἶχϑι ἀἰκλοίοϑὺς πολιτ ἀὐονς ὐθαάδε χό- Ὁ σαηὶ, απ πᾶς βοτράήτ, ραϊληγ ορα]οῃτίς εἴς. κ 

μισει νϑυους πλιοϊσίοις ὀδᾷιν. δ λὰ ὃ, ὦ ὁ- 

δες, πόρτα τ: αγαϑοὶ δηλονότι τ κεά- 

ζιμώτων ὅφ1. τῦτο δὴ δέλέγην, πῶς αὐ ποράυ- 

οἴμεϑοί τε ὡς ἀσφὰλ ἐςαΐᾳ, καὶ εἰ μοζγεοϑαὶ 

δέοι, ὡς κρτιςὰ μια λϑίμεϑαι. χορῷτα μϑρ ζοι- 

γε͵ ἐφὴ, δόχεῖ μοι χαΐζακαύσοι Ὅς ἁμάξας, 

ἂς ἔχομδυ ἵνα μὴ τὰ ζ4ῦγ) ἡ φρα τη}, 

δ ρλὰ πὸρευώμεϑο, ὅποι αὐ τῇ φρατία; συμφέ- 

ρη. ἔπειτα χαὶ σκήνας συϊκαζακαῦσει. αὗ- 

ται Ὁ αὐ ὕχλον υϑὺ παρέχοισιν ἀγῳν, σειυ- Ἐ 

ὠφελούσι δὲ συ εϊὲν οὔτε εἰς Ὁ μιαιγέοϑαι οοὔτ᾽ 
εἰς ὃ (χιτήδ4α ἔχφν.ἐτι Ἀπ ἄλλων σκϑυών 

ῳῳ «Ὡοχῆςα ἀπαλλαξωμϑυ 3 πλζωὼ ὅσα πο- 

λέμου ἕνεχεν. ἢ σίτων, ἢ ποτ ἔχομϑμ" ἵν 

ὡς πλιεῖςοι μϑὲὸ ἡμδ" ἐν τοῖς ὅπλοις ὦσιν, 

δε 6Π1Π|: ΠΏΠτος, πο οπιηΐα δόπα [ἰηξ « 
εοτὶμπη, 4} νἱέζοζεξ δἰδάμπης. [ὁ εο ἰὰπη 
ἀἰςεπάμτ εγῖς, ο βαέξο ἡϊἀπητιΠΠπης « 
Ρτοξςξξετι Ππηὶ15, ς Προ] ἀβοδγιάάιϊιπι « 
{π|,ηϊαπιορτίπις βτου πὶ [ἡ δαπλι15. τὰ 6 κα 
ΡΠ ΠλΠὶ Ρἰ αὐτὰ ΠΟ Ια ἘΧΌτο Πα σοπίοο, ε 

πο ἱπιροα!πηθητοτγιπι ν εἰ ίσι] Ποῦ] ἰΠ1- ὦ 
Ρετεητ εἰ αυσοιπηαας νηπὶ τὶς ἐχεγοῖ- ἐ 
ἔμ! ἑοηἀιϊσοτέ, ρεγθάπηι5. 1 εῖπα6 οἰ ΠῚ κα 

ταδοζηδοι]α σφοηογοπιαηάα εἴς, Ναίη εο- «ἃ 
τα νεέξαγα ποσοτίαπι ποδὶς ἔλοοῆηε, π6- ἃ 
4ίς χυϊάαιιαπι νεῖ δά ριρπαπε, νοὶ αὐ ας 
σοπιπγρατιπη ΠΟΙ] ραγα Π πτ Δα πιοπτὶ ὦ 
ααξοτιητ. Ῥγατεγοα νδίογιιτη ΓΟ] ΟΓΙΙΠΊ, « 
ἀμα: (πρεγιδοδηθὰ {π|, ὈΠεΓα ποίπποε [1- ὦ 
θογα δ᾽ Πλι5 ; ἘΧΟΘρεὶβ 115. Πα γεὶ δά δεῖ- ὦ 
Ἰῖσος νίας., νῈ] οἰδὶ, νεὶ ροῖις Πα επλιδ ἃ 

νι υδπΊρ] τ πλὶ ΠΟΙ τῇ ἰπτογ ἀγπηαῖοϑ Πηΐ, 
ΘΕΟΣ 



ΧῈΝΌΡΗ. “ΡῈ 164 
» ραποὶ αὐπιοάππι, ππροάίπιοητα νομαηε. Α ὡς ἐλέζχιςοι δὲ σκάνοφοραζσι. χραζυμῆ μων 

ψ 

.» Νοῦς δαὶ οστππας οπιηος Π]οσιπι, αὶ 

» Ὑἱποπηταῦ, ἀἰΘπαπὶ ἴῃ ροτοίξατο πη τγάῃ το: 

» Αάδοσας ἢ νἱσοτίπηας, ΟΧ Εἰ πλατο ἄἀεθε- 

» πγ15, οἴ ε5 ἱρίοβ ἱπηροάίπιοπτα ποίγα γος 

» Θατος. Ἀοίξατ, νε ἄς οο ἀϊσαπη, φυοά οἢὲ 

» ΤΩΙ νίάοταγ πγαχίπιῦ. Υ Τά ετὶς οτίαπιὶ ο- 

» πες βόδητο, 6110 πος απίος ἔμ Π|ὸ Ἰασοῆξε- 

"Το, πατ ἄπισας Ποί το εσερίῆεης. ΕχαΙ- 

» τηλθαητ οπίπ, πα πὶ ἀπ ἀπισε5 παδίτατὶ οἵ 

ν (δηλ, ας ΠῸ5 ἐρῆ5 ΟὈτεπιρογαζιν [ατὶ5 ἔο- 

» τε νίτ ποδίς δά μος, νεϊπρατίογαϑ ἰπ ΒεΪ- 

» Ἰοσυλάεγοηλς - νοτῖ νΒ] ἀπισας σορΙ οητ, Β 

» δογαπηάεπι ογθίτατα, ἂς ρετγαγθατίοης οὐ- 

»» ἀἄἸαἰς,ἔατατγαχη αὐ διτγασᾶτατγ, στ ρογίγο σγ118. 

» Ὁπαιηοῦγ ὃς ἀτισος ἰλπὶ ἀφίρηατος, πο- 

» σῆς οΠἸἰ5,4πος ΔΏτοΠας Ππαβιυΐηλι5. πλ18]- 

» τὸ Εἴ- ἀΠΠΠσείοτοϑ: δὲ ΠΉΠ τος ογάϊπιιπι οΌ- 

»» (τααπτίογοβ, ὃς δά βαγπάμπι ριαίς ἐς 

"» ΡΓΟΠΉΓΙΟΓΕῈΒ πιοάο, απ πτε πᾶς τι {ἰ 

ν» ἀδογοιποτίτίς, ντ ας ἀϊέξο ποη διογιταα- 

» ἀϊρης,[Ἐπιροσ]σρατ εἰ, αὶ ον δὶς ἔοττο αὐ- 

᾽ν» ἔποτῖς, ἴῃ πῆς νῆα οαπὶ ργαξοζξο Ἔχοπι- 

»» Ρίππι Πάτα γοιτα ΠῈ ὨΙ ΠΛ ΓΙ Πη Ποίτες ρίαπο 

ἦν ἰρείμα ὀχοίάοητ, απ Ποάίογπο ἀϊς (Ιε- 

᾿ν ἀτοῖος νο] ἰΌχοεῆτοβ ρτο νπὸ σοπίροξξ ΕἸ 

»» ἴπητ, Ροῖ 4805 ΠΕΠΊΪΗΙ ες ἰρῆδιο Ἰἰσδαῖ, 

»» δ ἸΑπητειηραϑ ΟΙἘ, νὰ δα Πποῃ πα ροῦ- 

» 4ἀπσαπιις. ΪΝΑΠν ἔοττα!5 Ποίδες πιοχδάε- 

» Γι ητ. Ὁ. ἀσυϊᾷ απτοπη πογιτ νος γεέξα 

. ἀιθιιηι νίάοταγ, Ζαλτηργίτητ πὶ γάταπῃ Πὰ- 

» δεῖς, ιο τεὶρία ρογβοίαζαγ. πο ἃ 1 4αῖς 

» ΔΠογαπι πιο] ούοτα, ΠΔῸ γατίοπεπι ροτίρι- 

»» Οἰτ εἰπῇ ρείπατιις σγοραγ! πα τ16 ΠΎ1]165 {1 

, ταπτοῃ δαπῇ ποῦς σοπηπποῃ γαΐα πΠ6 γο- 

Ὁ τϑαταγ, ΟἾΠΊΠ65 ΘΠἰΠῈ Οομ πλοῦ (Δ[ τς 

ἐς, ὃ ἱποο! απγϊτατίς ἐσ πλι5. ῬοΙΕ παῖς ΟΠ οτί- 

(ορμιι5: Επίπηιογο, ἡ ας, συ! ΔΙ14 π6- Ὁ ςΙ τοοιφν" ἃ δὲ νιῶ εἴρηκε. δόκεῖ μοι ὡς ταχε- 

εοΠἤατγίπι ετῖσ, φαοα Χοπορποη ομμοσίτ, 
ἢεατίτα Ποτὶ ρογογῖτ. Ο τας ἀαζοπ ἰάπη αἸΧΙτ, 

Φααιρ ΓΙ ΠΊ11ΠῚ ἀεςεγηϊ ορείτηιιπι ες ἀτ- 

οο: δ γεγο σαὶ ρυοδητατ, ἰ5 πα πα ΠῚ το ]Δῦ. 

Μοχ {πυϊεγιης οπηπο5. Ετ Χοπορἤοη, 

ἥαυτι ΓΟΓΕΠΠῚ αἀίαγτγοχίῆοε: Απέιϊτο, ἰπ- 

αυῖτ, ΜΠ Πἶτοσ, {πα ΠΟ ἱ5 πιοταθηάα ρυτοηι. 

Ῥατοι, οὔ απιπορὶς εἴς Δα ςα]οσα, ἴῃ 41- 

δὺς σοπιπιρατιμη Ππαθεάγημι5. Ερο νοῖο 

ΡΟΪΟλογγ ΠΊΟ5 απάϊο νίοος Ποη νἱτγα ΧΧ 

ἔλάϊα πἰπο «δεῖς, Οτατο π1ΠῚ] λίγον, ἢ 
ποππαάιποάτχη τἰπγϊ41 σαπο5 ρτατογθπη- 

τὸς ὃς ἰπίδέζαπτατ ὃς τηογάςητ ; ἢ ροήτιητ, 
Ροτίξαμοητες ξαρίπης; ἢς οτίαπη Πιοίξες {ΠῚ 
πος ἀΠοοάδτες ατοτρ στε ιᾶταν τα; ἔδοιι- 

τἰας ἔουταῆης ἴτοῦ ἔδοογίπηαβ, ἢ Ὶη Ζαδαάτγαδι 

ἁσπλῷ ἀπ ροίΠτὶ5 ἀγπχατίς ἰποδάαπγας, γε 1.- 

Ῥεάίπιρητα, δ οπηηΐβ ται θα ]οςο Πττυτίοτζα. 

λ χσ Ἶ 5 } ͵ 

(νος Κλεαρηθυς, τὸς σσοϊξνὶ ὑχιφένοντας κα- 

͵ ͵ 7 ᾽ 

Ἐωχϑεσι τῈ χαὶ δεούκνοισιν, ζεὼ δοιίύωγται » τὸς 

ἘΡΕ Ε ΥΕῚῚ 

αϑὸὺ γῈ} ὑχιςαοϑεῦτι ἵ πόύτα ζ, δυλότε ἀ) ποίπι ἢ. 
ὭΣ κρῳτῶ νδι,χαὶ τὸς πολεμίοις δάσκάσο- λέτε, 

φόρους μετέρφις νομιἐζήν. λοιπὸν μοι εἰπεῖ; Ὁ 

ὁτὸ χαὶ μιέγεςὸν νομίζω Σῇ. ὀρφπε ΣΡ χαὶ 

τὸς “πολεμίους, ὅτι οὐ ασδϑοϑεν ὀξενεγκεῖν 

ἐτόλμησαν αυθὃς ἡμιοῖς πολεμῶν; φρὶν τὸς 

φρατηγϑὺς ἡ σεωυέλαζον 5 νομίζοντες, ὁγ-- 

των μϑὺ τὴν ἐρχόντων, καὶ "δ πειθουϑύων, 

ἔχϑμοις 1) ἡμᾶς αἰξχλυέοϑτο “τω πολέμω" ἡ 

λαζονᾷς δὲ τὸς Ὄβχονταις, ὀῤαρχία χαὶ ; 
ΡΣ ἘΝῚ «Ὡ χτῶτιν ͵ , 

ταζία, ογομιζονημας δ'-πολέαϑαιμ. διάσίωυ πο- 

λὺ μϑὺ πὸς τρχοΐς Ὀχιμελεςέρφυς “λυέ-. 

«θα; τὸς νεὼ τὴν Ὃ ἀσδϑοϑεν, πολὺ δὲ χὸς δὲ ποι 

τρχονϑύους ἀὐτπακτοτέρους »χαὶ πειϑολϑμοις πων. 

μάλλον τοῖς Ὄρρισι γεεῶ, ἢ χαὶ πσόϑεϑεν. ζώ 

δὲ τις ἀπειϑὴ,ζὼ ψηφίσηοϑε τὸν ἀεὶ ὑμδ - 

τυγχϑμοντα σεεὺ τω ξχοντι χολαοίζν, οὗ- 

τῶς οἱ πολέμμοι πλᾶςον ἐψδυσχκένοι ἔσονται. 

τῆ δὲ ὙΡ τῇ ἡμέραι μυφίους ὄψονται αὐθ' ε- 

“σή 
κω 2.5) λα χα πϑραϊνάν ἡδη ὥρφι, ἴσως 

» οἱ πολέμιοι αὐτίκα, τσουρέσονται. ἢ ὃ,71 ἱπῷ ὦ 

μϑὺ ὀίω ζούτων δόχεῖ καλεῖς ἔχφν, δχικυρώ- δὴ 

σειτε ὡς ζοχιςα ,ἵν ἔργω  αὗραίνητε. εἰ δὲ 1ωϑά: 
1|ς πὶ εἶδε τὸν διλων βέλτιον, ἢ (ύτη,τολμιώ- τ 

τῶ χαὶ ὁ ἰδιώτης διδούσκάν. πτλύτες ὙΣ [χοι- 

γῆς σωτηρίας δεόμεϑει. μ δὲ ζῦτα Χέάοι- 

ὄροφος εἶπεν Αλλ᾽ εἰ μδυ τινος ἄλλου ὃ {σϑὸς 

ζυτοις, οἷς λέγά “Ξενοφαΐν, χαὶ αὐτίκα, ἔξε- 

ςα ψηφίσαεϑαι ἀρίςον 1). ἡ ὅτῳ δοχεῖ ζῳῶ- 

ζ, αὐατάνώτω τίω γεῖξϑι. αὐέτάνα» ὧπορ- 

πες. ὀψαςας δὲ παλιν εἶσέε Ξενοφαίν" ὦ αὐ- 

δρες,αχούσοζε ὧν ασοϑεδοκῶν δόκεῖ μοι. δὴ- δῆ ἡ 

Δονότι “ορϑύεοϑαι ἡμας δὲῖ, δτσου ἕξονδῳ 

(ᾷ ἐχιτήδεια.. ἀκούω δὲ κώμας ἐὴ κατ 

λᾶς, οὐ πλεῖον εἴχοσι ςα δίων ἀπεηδύσαξ. 

Οὔρε αὐ δίξυ ϑαυμαάζοιμε, εἰ οἱ τσολέμιοι, 

ὡραἷρ οἱ δειλοὶ κιυύες, τὸς διὸ παφιόντας δὲ- 

δὲ διώχονταις φάχϑεσιν᾽ εἰ χαὶ ὐζὶ ἡμῶν ἀτ 

“πιούσιν ἐπαιχολθυθόϊεν. ἴσως δξέυ ἀσφαλέ- 

ς΄ ρον ἡμῖν “ορά εαϑαι πλαίσιον «πσοιὴ 3 

σερδύους ΤῊ ὅπλων, ἕα ζὰ σκδυοφό- 

δκ. χαὶ ὁ πολι δ'χιλὸς Φ) ἀσφαλεςέρῳ ἢ; 

εἰ ἐξζω 
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ἰδυμὰ Ὁποδλθείη, τίνα χεὺ ἡγειοϑαι τῷ ἃ Οὐο ἢ ἰδπ {Ἐατιιοτίπχιις, αι ἔγοητε ου- 

᾿ς ͵ ὍΡΑ ͵ νέας Τάτο, οπγδθ ντγος; ἰαγθγιιηι, ιίοτη ἃ τοῖ- 
΄«--ϑζ ν ν τίνος ἔν ἐμὰν τ δα ᾿ 

τρρωμρνα Ἢ σξϑα)ὲ ΕΝ , φσοασαυδάτατ ἀρ ΔΙ Πἰς ΟΪς οροτγιφαῖ; ποῦ π6- 
Ὠυτϑ πλόσρων πὰ ἐγ ο ἴα τίνας ὁ. ςρῇς ἤτταπι πος ἀο!Βεγᾶγα, αι Ποίξος 
πιοεϑοφυλακήν,Οέκ α»,ο΄πῦτε οἱ πολέμιοιελ- χάμποποτγίησ, (84 ΠλΠτε ἴδπὶ ἰηξεαέξο ἰςο- 

͵ ξ -“ ͵ ᾿ Ν ΤΙ ΟΛ᾽ . . . Β “ιν . “᾿ -- ὃ 

ϑριεν, βουλδεοϑαι ἡμᾶς δὲοι, δλλὰ γρῳὰϑ δὲ κι 4υϊά ἘΠΕΣ 40 ἀπδεβ δι ῬΝ 
ἡ πς δὶ , ᾿ἀπλ 5ο: 5 ἴτατ, αἰ το γος ̓{Ἰταϊτοῦ: Ξ αἱ ἀὐθυὶ τοῖς τεζα γμένοις. εἰ νϑὺ σξίυ λει. ΣΟΤΈΉΣΤΑΗΙ Ν ποτα ἀμ το Πα, ΠΟ 

; τι κα ιν, ἘΝ μι ἧς το ρμς ἔγοπεὶ ργσίις, ργαίεγείτη αιπα {τ 
ἄνο τς βέλτιον ὁδοὶ " ωντωβεχετῶ εἰ δὲ βώνην ἐξ 1, Δοεάςπιοηῖι:ν τγίαίαιις Ἰἀτογὶ5, ἀιιο ἢ4- 

ες ΑΨ » » π ο᾽ 

ρἰσοφος νδυ Ἠ.9|τὸ, ὅη4 χα λαχεδαι μονίος τα πηαχἑ Πηὶ ἀποοβ,σατγαιη Παροδιτ: τοῦσα πὶ 
Ἄγ. 05 πλϑυρών ἑκατέρων δύο Τίωρε- οβ ατᾶτο παϊπουῦος οαἘο ταπλι15, ἐροίς!]!-- 

ἢ ᾿ ΄ εν οοτας Τ τηαΐπο, ντὶ πᾶς ἡ! 4ςΠὶ τὸς μαδεῖ, υτάτων ςρα τὴ ἐχιμελοίοϑίων, οπίοθο- ὸ ) ὶ ΠᾺΡ σό α παρ ἼΣ Ἐβηεώδωζοη ἐςδνά, οὶ Β΄ Θιυοάίαροτοίξ, ροίξελιιαπὶ ᾿ππῖτις ογάϊηϊς 

ἜΣ φυλακωμὸρ 5 ἡροτεα : ηβῷ οἼρΝ ͵ τὰ ΡΟ απ ἐς σογίπγας5, αἰ ας ρογο- 
Τι κασίων Ὁ νει ἐ4).Ὁ ὃ λοιπὸν, πειρώνϑυοι τιπηππιαᾶο νἱ ἀςδίτυτ, ἃ σοπΠΠΠ) ςαρίδ- ὲ ἘΠῚ ͵ “ 3) ᾿ ΤΝΕΩΣ Ἶ : ! Ἐ Β 
ζαύτης τὴς τάξεως, βουλό σύ μεῖς δ,τι αὐ ταις. 1 αιιῖς πη ]ογθ πὶ Γαι οΠ πὶ Ρετίριοῖς, 

γε, »εὶ ΕΒ) πον, 5 Ν τ ΑΕ ἐῇ. εἰ δέτις ἄλλο βέλτιον ἐᾶι ἐχροπαῖ. (απ ΠοΙηΟ αὐἀμιοτίαγοτιιγ, 
ε Ἵ ἜΤ ΤΟ ἘΠΕ ΧΡΗ ας αἰτι (πὰ ργοραπίαγ μας, Πδηιτη ΓΟ] ]ἀτ.]τὰ- 
Εν τ ὐτῶςε : 4μιετες ἄφογοτα ἔμΐτ, Ετ Χεπορμοη: Ργα- 

ΤΣ ΤΙΣ ΐ {ἰλη ἀα1λπὶ{πηῖ, ἰπΠ ας, εἰ ρία, μα ἃ Ποδὶς 

ξι (ὗταινιῶ, ἐφη,απιόνζως ποιᾷν δ4τα δεδο- ἀςοτγοταιηι. Οἱ (ἴος5 νϊάετῷ ἀοάεταῖ, 
μὲν δὴν δ τἰὸτὲ δυδῥ τὸς εἰεξ δες δ γερὸς πύον ἀεθοτο ίς ὑἰρμβι ηΠεῖα εἴς. 

Ν ἀπτος πολκ οι δας ἸΝον ἀἴὴ σοτοίοσ πΠοηαῖῖ ος δαϊριοὶ. Οἱ ἰδεῖν, μεμϑήοϑω αὐὴρ ἀγαϑὸς 1). οὐ γδῥ ὅν ΤΗΡῈΒ Ρ ᾿ ; ΑΣ Ο ἀρ υς κ΄ ἰτοπῃνίτα ομρὶς ἔτι, ἀδτ ορεγαπι, νε νίποατ. 
ἀλλωςζουτου τυχεῖν. ὃςτὶς τε ζίω ὄχιϑυμει; γ|έζοτίθιις ἐπίῃ, σα άος Ποίξίαπαι; νἱ 5, 
πφοίοϑὼ νικᾶν. Τὴν υϑὺ ὙΣΡ νικώντων Ὁ κα- Ὁ τηοις εἰξ ΡΓοροίιϊτα, 51 ἀξηΐηις οριιπὶ 415 
(αχαίνην, οὔ δὲ ἡηωυϑύων Ὁ Σσοϑνησκάν συρίάΐτατο ἀϊιοίταν, ἰά οοποταῖ, ντ(πἸροτίος 
χρὴ εἰδῆς γεχρημοίτων Ἐχιϑυμεῖ,κε ατεῖν δυάδι. Ετεπὶπὶ νἱξξοτι πη οΕ, δέ {π τιοτί; 
2 πὶ ὙᾺ ΚΣ ὅζεα, ΄υκ νἱέτι ρΡοἤ!άεπει, {πὶ νἱπάἸολΓα. 

ΟΑΝῊ ' εὐ φάτο, ὌΝ τω Οὐς υπαῦ Χεπορποητς ἀιέξα ΠμΠΘητ; αν δοὶ μα. 
σωζς: γΧ9 τ. τὼ ων μιοωῦφν. ᾿ (πγγοχθγιης ΟΠ, 65; ὃς Πα δ Πρ ης, Ρ᾽ τ: ἔτι 

Ὁ ͵ γ᾿ δι, ; - - ἘΧΉΤΦΩΣΩ 
Ούτων λεθεντῶν ανέφησαιν, καὶ ἀπελῆοντες {π|4 τοπτοτίαχεας σγοπιάγιητ, Γ[οἰπάς ναι Γ΄. 

͵ 2.2. ι ᾿ ͵ ΟΕ] δ Ε μ Ἦ 

χα τέχαιον ζᾷς ἀκαξας ταὶ ζαὶ σκζωυας. τὴν ὃ ΤἸΣΕΙΡΕΒΕ ΤΡ ΣΝ ΤΠ ΕΡλλον: ΥΤΗ 
ς ἘΠ ΕἾ ͵ » πἰίσαητ, σοῖογα ἰῇ ᾿σποίῃ αἰ! οἰαης ΡΟ ἢςς «ἰϑιηαΐνοτου »ϑὺ δέοιτο τις μετεδὶδόσαγαλ- ἴοαΠΌ 8 ἵξῆς 

Υ ΠΣ ΠΣ Ὧν τ ἢ ΡΓΑπάοητ, Ζαοτεπηρογο Μιτμγαάατζεβ οιιτη 
ληλοις ζα, Ὁ ἀλλα ΕΙΣ Φ πὸ ἐρριπίοιοω. (τ Θαϊτίθιις ετίριητα οἰγοίτου γεηίτ, ἃς ἀμοῖ- 
τὰ ποιήσαντες νΘ᾿ςυποιοιουτο. α Θαφοποιουμμε- διις ἰ]οοιιι, νη4Θ ροῆσιε ἐχδιάϊγί, νοςά- 

π- ᾿ ͵ δ).6 - Ω 5 - Ἂν ἌΝ 

γων δὲ αὐντϑδι ἔργεται Μιιϑραδῶωτης στεω ἧπτ- Τὸ) Ὁ ΠΕΡΊ ΩΝ ὁ 11} περ οη ἀιοριμοσιῦ ππῆεσας 
ΜΕ ΠΧ ι , Ἢ νοῦ 5 οοίξαι, ΠΗ ἀο|1ς ἔξ], δέ νο 5 ΠΠῸ ἐερεχρίας 

πέδην ὡς τοιάχοντα, χα! καλεσοτένϑμος τὸς ἄυπ Μ “ὦ τῆ ᾿ ἀντι β 
τις ἈΝ ΩΣ ον ὑδ ττης γο]οναάφοσας πεῖς τπᾶρηο εἴ πιοΞ 

τι Νβρθῃ ν᾿ ΠΝ δ ἐγ} ἀν ὦ ΟΦ δὴ ὑοΐοῖ: Ιταπιε ἢ φαΐ νος σοι} (4]π|τὰ-- 
ΝΣ ες Ἄ 5 . Ω . 

δρες ἐλλζευες,, χα! Κύρῳ πίφος ἕω, ὠφυμεις τὶς Παβοτε νἱάθγο,δά νος πιὸ οπὶ πλ  ΠΠἘτὶς 
» “" ᾽ δὲχυ 2., ἃ : - - - τι 

Ἐχίςαοϑε, καὶ γεοῦ ὑμῖ, ἀὔνους" χαὶ οὐνθούδὲ εἰμὲ οτηηίθας οδέεγαμη. Οπατο ψαϊά μον Δἢϊ- 
»“" , ᾿ ΩΣ « ͵ « - “ ἜΣ κ Ὁ δ στεὺ πολλῷ φόξῳ φχρέγων. εἰ δξζυ ὁρῳξω ὑμιαξ ταὶ {Πτ, ΤΆ δὲ ἀπηΐςο, ὃξ νοἹἐτ1 [πὰ ἀΐο ο; ὃζ 

ΠῚ ᾿ΔέΝΝ ᾿ς ψοδ ςππιρτγοβοιςεηαὶ, Ουρι (ο,εχροηίϊς; 
σωτήφαον τί βαλάσνονϑμοις, ἐλϑοιμε αν “ϑος 
πὸ Ζὰὼ ͵ γι οὶ οχρλυ ει Τθαςες, τα ἄς! Ρογατα, ξαταοιπηττοίρσαςη- 

ὑμας, χὰ ἴους λεραιπονζας πὸρ σὐγών. ες ἀμπηγεῖῆκξ νεγθὶς (με μόρΡΕι : Γλεογοιίτηας 
Ε ͵] δ ἃ “νγ ε : 

τε δξωω, ἔφη, (σδϑς με, τί ον νῷ ἐχέτε, ὡς ρου αποτερίοποπι 4ιαπὶ ραρατηιτης ἀο- 

“θ9: Φίλον τὲ χὺ ἀύνοιω, ἡ βουλονϑιον κοινῇ ΤῊ πο ἔΙΒΙΘῚ ἐξα Εἰ ὯΝ 
ἘΠΕῚ ἘΠ Λα, τὺ "Ὲ ἰτογπηροαϊατ,οῖιπη ΡΓο ψΙγ 5 ἔοιτιτοῖ Ὀο]- 
σζώω ν ποιφαϊ. βαλάνονϑροις ποῖς Ε, ᾿ 

: "5: πριθο ΗΠ: , εὐ: Ιο ρετεπμαϑ: Τιι νεγοὸ Μιιπγαάασϊος οσ 

φρατηγϑὶς ἔδοξε, κρίνα «ἶ τάδε, καὶ τῶν μα {επάεις πἰτεδατζαγ; Πα] ]Δτὴ ἱπιῖτο τορι (4- 
ΔΡΡΙ͂ΝΑ Ἐὰ να ΝῚ ͵ κεν» Ἑ πὸ 

Χάρίσοφος μῶν δοκᾷ, εὐ υδϑύ τίς ἐανμᾶς- Ἰιτῖς Πἰτὶ ροῆς γατοπομλξάςαιε μος ἱπέε]-. 
᾿ » εἰ , Ν ͵ ς »ἵ 

πἰέγαὶ οἴ κα δὲ, οἱ ποῤδεοῖ Τ χώραν, ὡς ἂν 
! ᾽ Ξὰ ΣΕ ΓΚ ΓΤ ε »"ρε ᾽ Ι φ μ ς ΔΩ ΡΜ" τς οἰ 

δυνὼ θα, ἀσινέςα)α "ἣν δὲ τιςήμας Ὁ ὁδοῦ Ὁιποκωλύη χροὶ πολέμ οὐ ρ κηνναι νω ΟΧΕΚΈ 
Ε 3 Ι ᾽ -“ ͵ γος « ΕΣ ΕΣ ! » 4 ΟἿΣ 2 

τφὰ εκ πότου ἐτι φοοτὸ ΜΙ θραδωτής διδοισκάν,ως οποίον εἴη, βασιλέως ἀχον)ὸς (φοϑῆνω ἔνθεν 

,ωὡὃ 2 

-“" ΄»΄ὕ" » [ΩΣ , 

ὅτῳ δόκεῖ ζμῶτα,ανατἀνώτω τίωὐ χεῖφοι. ἐδὸ- 
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δέ Τ ΠΆΡΩ ἙΑΠΑΠΙἸΑΓ5 αυϊᾷᾷ ΗΠ εἰ σαυί-- 
(1 Μιιτμγαάατὶ δάσγατ. Ρτοϊπᾶς νἱΐαμῃ οἵ 
ἀπο  δυὶ5, 1811 {παταϊ πιο τις ρος; αι αΠῚ 1], 
ὑαπὰ ἀϊι πητίη πο σο, ΡΟ! απ ργασοηϊ- 

Ῥὰς Π1Π]|Π15 Ἰπτογαοη  ξ θι15 σεγεγοης. ΝΝΑΠὶ 
1111 αοσσοάσπάο πα ΠΠτπὶ 105. ΠΟΥΓΕΠΠ1- 
ΡοΡ δῆτ, αἴ; ἰπτογ Δ]105 ΝΊ σαγομ τ σοα- 
ἄἀεια σοἰποττῖς ργα ἐφέξαμι, απ] ποξξι οιιπὶ 
χχ Ποηλπιθι5 ἀΠςοῖπτ. ΡΟΣ μα ρῥγαπῇ 
ΖΆΙΠεπ ἢπμπαίιπι τγα] οἷς, ὃς ἱπ Ἐγαέεί ρεῦ- 

σαπτ, ΠῚ ΘΠ ΓΝ ἃς ταγθα ΠΕΓΠΊΪ ἰΠ ΤΠ ἀ 1 

τεςορτα. ΝΟ Ιοηρε ργορτοῆϊι φαὰπ οἤτητ, Β 
Ρτοῦϊτ ἱτεσιπι Μιτῃγαάατος Πϊς ἴῃ σοπίρε- 
ἔζατῃ οὐπὶ οΟ Ἔα ιι5, (Δ ρ τα Γ 5 ὃς Πιη- 
αἰτοῦ δι ἀσ! Πδιι5 ὃς εχ ροα τὶ5 Δ Ο11Π|, 
σασςο,Ππχα απο (ς τξοῖβ δηλίδι πὶ σοεάς- 
το. Οὐτπη ρτορίαϑ ἀθοῆςι, δέ (α το ο4α- 
τοβἸρίογαμ, δζ ρεάἴτο5 ραγαῖπ οπγίττς σδης 
τοῖα, βαγετη ἔῃ ἀϊ5 ΠοΙ τος να] πογάθδης. 
Οἱ Ἔχίγεπηο Ἔγαητ Π ἀρ ΠΆΪΠῸ ογί σα πταΓ 
᾿τηραπο, Ζαατη ΤΡΙ: ΠΙΠΠ ποσόγοης. ᾿Νατη 
Οτοιοηίος μηΐπας δά ἱΠτευπ τ, τ ΠΡ τ- 
{χ, (αρίττας πιττςθαητ; δέ τα ππαὶ οἤτηε, 
᾿πτγὰ σέδιυις5 ἀΓΠΊΔτΙΓΩΣ Γ]]Π1τ65 ίς τεοὶρίε- 

θαης. Ττι4οπη Ἰασιυ!ατογεβ πη ΠῈ5] ΟΊ σα τα] 4 
δηλττοθαηι, νεδἀτίησοτγε απ άϊΐτοτες Παιά 
οἤξητ. Τ πη νοῦο Χοπορμομτί νἱτ οἰ 

Ρογίδημποπάμηι ἐΠε ποίϊοτη,ςσσοαιο σγὰ- 
τις αΥ ΠχαταΓας ΠΉΠΙτΟ 5, δζ σοῦγδτὶ, 411 οτιΠ11- 

Ρίο οὐδ ΕΧΙΓΟΠΊΟ [ἢ ΔΡΊΪ ΠΟ, ταπηοτί! Ρει- 

Τςαπογοηταγ, ΠΌ]Π]Π τη ταπλς οχ ΠΟΙ θιι5 ο6- 
Ρεῖαητ. ἸΝάπιΘαυίτος γαοῖ Ὠι]]05 Πα ε- 
Ῥαητ, ὃς ρεάϊτος ξιρίεητεπη ο]Οσίηαιο ρέ- 
ἀἴταταπι Ποί Εἰ πὶ οχίριιο ἴπ σα ροὸ σάροῖδ 
ΠΟ Ροϊζογαῇ τ ΙΝ η Θηἰ τ ]Ιοπ ρα Δ ΟΡ 5 σ6- 

. . - . μ 3) 

τοτῖς ρεγίς αὶ Π͵ σας. Ργαῖογοα δασρατὶ ο-.͵ λέμβων. οὐτε 

Παίτος τίμια Προ τ, ΠΙ Π1]Ο πλίπτις Ποὔτε οἷ πε 
νυ ]πογαθαης ΘΠ οητο5, α ρρα “πὶ δῦ 6- 
Πι|5 ἃ τούσο [ἀρίτταϑ οἰασυϊαγθτα. Ετ ΖαΔη. 
τιιπΠῈ ἔρατι) ρετίςιεπάο αγαοὶ ργορτεάϊε- 
θαπτιιγ, τ ητα π] 4ἘπὶῸ5 ραρπαηάο τετγο- 
ζεάοες ποροῆϊς ογατί πο ἔλέξιπι εἰξι,νι ἀϊς 
ἴοῖο ποη βὶπτα, ἡπάπιχχν Ππαάϊα σοπῆσε- 
τεῆς; δζ (Ὁ νείρογαπιίη νῖσος ρεγοπίγέυ. 
Ηεὶς νεῖο ἥοτα οἵαῖ δηχίοτας. ΟΠογίο- 
Ρίς ἃς 1), συ! ἑητοῦ ἄτισος πηιαχί πη Πϑίῃ 6- 
ταητ, Χοπορποπτᾶ γεργοποπάσεραδητ, ποά 
ἃ Ρμαίληρε Ἰοηρίες Ποίτειη ρεγίςαπιτιις 
Γαϊ Ποῖ; ποις [4 Ψ|10 οτμπι Ποίἰππὶἱπεοτη- 
πτοίο, δὲ (πο σππὶ ροτίοα!ο. τα ἥιππΠ 
δαάϊγεῖ Χοποόρἤοη, γοξξε  τεργοεπαϊ α- 
ἰοθατ, ᾿ρία τα ογαιίοπὶ εογιπι το πο Πἰ πὶ 

ΚΕΝ ΟΥἾΡΝΗΙ ΡΠ ΕἸ 
Ιοδδυινι ἢ, βοτὰ οἰ ποη Ππάοπάδμη. ᾽πὶ Ἀ δὴ ἐγεγνωσκεΐρ, ὅτι ὕπυτῆυς εὐ δ μὴ ον 

ΧΡ ΈΥ ἀο Υ 

͵ ) ᾽ ω Τιοσαιφέρνους τὶς οἰκείων Ὡορηχολουθὴ πίΞ 
« δ 9 ἕ 2.’ ὯΝ ξεως ἕνεκα. χαὶ ακ, ἕρύτου εδοκά τοῖς φροτή- 

΄φ: ! Σ 
“916, βεέλτίον ἐϊ) δόγικα ποιήδειοϑει, τὸν πό- 

3. ἢ ζ΄ ᾽ 3, 3 “Ἢ λέμβον ακηρυκίον ἐὴ) Ὲ ἔς πε τῷ τὴ “πολεμία, Ξ Ν ἣ ͵ ͵ 

εἶδν. διε 46 ον Ὁ τοτϑϑειόντες τὸς ςρατιώ-- 
ὧς Δ ᾿ ! ἢ αι ἔνα, γέ Ἄργανον διεζφθφοαιν ἸΝΙκαρχον 

3 Ἧ ΠΡΟ; 2 2 Ἔρχαδα, χα] ὠγετὸ ἀπιὼν γυκτὸς στεὺ αν-- 
͵ «ς », ΄"-" 2 εϑέφποις ὡς εἴχοσι, μ᾽ δὲ ζαῦτα ἀριςήσαγ-. 

τες, αὶ Δ] ᾳθωντες τὸν ζώϑζω -σοζοιμον ἐπο- 
ράζοντο τεζα μένοι, ζα αἰ πουζύγια, χαὶ τὸν 55: 
χλον ον μέσῳ ἔχογες. οὐπολὺ δὲ «σδ9ελη- 
λυϑότων αὐτὸν πφαίνεται πάλιν ὁ Μι- 
Ἐν τφϑη οὗπατας ἔχων ὡς Δ. φ χοσίους, χαῇ 

οτὰ ; ΐ - ΠΕ Ν ΩΤ ΤῊ ἢ ἡρέζν: τ. ὡς Φίλος ὧν, δος τος ἐλλζωας ἐπεὶ δὲ ἐγ- 
γὺς ἐλυετο, ἐξα πιίνης οἱ μϑὺ αὐχὴν! ἐτοξάοον 
χαὶ πεῖς χαὶ περι, οἱ σ[, ἐστφειδόνων χαὶ ἐτί-- 
Ῥώσχοι, οἱ σὲ ὁπιαϑοφύλαχες τὴν ἐλλζωίων 
ἔππϑρν μϑὺ κα κῶς,αὐπετοίοιω δὲ σι; ἕν. οἵ 
τε ΣΡ κρῆτες βρουχύτεξοι ΤῊ χξι σῶν ἐπό- 
ξά ον, καὶ ἁμια ψιλοὶ ὄντες εἴσω “δ δ΄πλιων 
κα τεχεκλιντο οἵ ΤῈ ἀκοντίις β ἡπερφ: 
ἡχϑντιζον ἤως ἐἰξικγῴαθει, Αὐυφολνεν 
ὧκ ζρύτιυ Ξξενοφωντι ἐδόκει διωκτέον ἐ), χαῇ 
ἐδίωχον τυ τε ὁσπλιτυ χαὶ τὴν πελζυςῶν 
εἵ ἔτυχεν στε αὐτῳΐ ὀπποϑοφυδλακχοειῶπες: 
διώχοντες δὲ σο᾿ἶζνα κα] ελαμᾷ(ανον λυ -πο- 

δ ἡχωεῖς ἦσαν τοῖς Ἑλλησιν, 
οἱ “΄ς πεζοις οκ πολλοῦ φά7)9ν- 

«ὧς ἐδειύαντο καΐζα λαμίᾷανν εὖ ὀλίγω χω- 
Είῳ. πολὺ Ὑ οὐγ οἷον τε ζω Ὄσιο ΩΣ 

λου φρατό καΐζος διώκειν. οἱ δὲ βωρξαρφϑι 
ἡπαεῖς χαὶ Φά ὕγοντες ἅμα ἐτίζωσχον, εἰς τῇ- 
πιοϑεν οξάογτες ἰπὸ ηὐν ἵσσαων. ὁπόσον δὲ 
πυδοδιωξᾳαν οἱ ἕλλζωυες, ζσούτο παλιν ἐπα- 
ναχωρᾷ; (αηνϑρους ἐδ 4. ὡζ)ε τῆς ἡμέροις δ. 
λης διῆλθον οὐ πλέον στέγτε χαὶ εἰχοσι καὶ 
δίων, δλλὰ δείλης ἀφίκοντο εἰς ς κώμας: 
ἐ 2 

Ε ἔνθα δὴ παλιν αϑυμία ζῶ. χαὶ Χφρίσοφος 
ΡῚ ͵ 

΄“ χαὶ οἱ “Ὡρεσφυτατοι ΤῊ ςρατηγῶν Ξενοφαΐν» 
, ς ,.", ᾽ ο ΄ φᾳ ἡτιώντο, ὁτί ἐδίωχεν το πῆς φαδλαιίς, 

ΡογΒίθεπτο: Υ οὐ! οαυίάογη, ἱπα τ ποσες χαὶ αὐτὸς τε ἐχινδεούάε, χαὶ τας τοολεμίους 
βΑΣ ἘΠ ΔῊ ΠΝ ̓ ΠῚ πε οὐϊθὲν μάλλον ἐδυυ αΊο ἀλη οἐ 

Ξενοφοΐν ἔλελιυ,ῃτι ὀρθαΐς ητιοίντο, αὶ αὐ' ὦ ἔρίον ἀὐζῖς μδο)υροίγ, δον ἔγω ἡνα[κοίοϑην διωκάν, 
"ΔΝ 
ἐστε 



ΓΕΒ ΚαὙ ΒΝ ἀΓΠ ν᾽ 8, 369 
ἐπεὶ ἑωρωνή μας οὐ τω υδύφικα κῶς μδὸ πα ΑἸΝαπι νϊἀοραπη πος σύσαίτοῦ αὐ ἢ]ρί., ἄιιπὶ 

᾽ ᾽ ΣΙΝ ᾿ ἐκ ἢ) » ΑΛ. γρ ἢ γε ὥΡΆ ΟΡ ΜΠ} Ἵ ΗΝ ρίας, αὐτι πριν δῇ. φολῆν ἐδ ζως ϑμμὸ, ΤΩΝ ΠΟΙ ΠΟΥ Οπλιὶδ ; 4.100} ἈΠΆΙΕΤΡΙΙ ΡΟΠςπνιΣ 
ΉΠΦ ῆ, ἢ ἘΠ ΔΝ κλρνμδολϑὺ αὐΐοτες Ποίερες ἀοτυ πο ητι. Ουππι ῥεῖ: 

χάρδὲ υ ςμϑὺ : ὙΤΗ π ἜΉ ΟΤαΣ ἘΠΕ "ἀλη δέφη ΤῸ ἡ Μτπ πΘνη πλ11Π} αὐϊτοπὶ ρεγίε αι! σορ  Πλι5, σοί ἀογῦς 
ὁ ἀδὲν ποιᾷν μόνον ἐδυνα θα ἴρις πολεμίας, Πα απὸ πο ᾽ς, ας ἀἸοἶτιδ. το η ἢ ΠΉ]1ὰ τ 
-»} ἘΠ ! “ “ ““»- ω- ἱ ΐ ἔον 

ἀϊεγωρούυϑυ ὃ πόρυ γαλεητῶς. τοῖς ὅξευ ϑεοῖς ιοίϊοια ᾿σάἀοδαητγας, ὃς αἰ ΒΠου]τοῦ αάπιο- 1.89 9 “τῶν : Ἶ 
τ ριο,ὗτὶ εἰ σοοὺ πολλῆῤῥωμη,δολὰ σεωὼὺ ὁλί- ἀἄπὶ γοτγοσξάεθατιγ, Οπατα 15 Παροσ 

: “2 οὐ τῳ , στατίατη, αἰοἀ ἤθη σορίοία οἰπὶ τ 40}, (ἃ 
[οις ἤλϑον' ὡφ'εβλαςψαι ἡ μεγαλᾳ,δὴ- : ' ; 

οἶλῦο «ἂρ μὴ μέγα, ΟὨΠῚ ματος ψεπογίητ: ντ Πα σηϊ 1 Πα] ΟΠ ἢ μ διε λ ! τ 

λαΐται 9 Ογδιορθανώ γ8 οἱ δ πολέμιοι δ. τοις ΠΟ Ἐγῖ5 ἀατηπιι φάτογγο πὸ ροσητ, 
Ν 3 « τα Ἢ Ἷ ὸ ὶ - τ- Ρ, 

ξά ασι καὶ σφενδὸ ὡσιν ἕσον ὅτε οἱ χρῆτες αὐτί- απ νοτο ΠΟ ὶς οἴει εχ νίι, Πση!Πολγοης: 
͵ ͵ [4 ", « ᾿ 3 Ω ᾿ ΄ τ ΞΟΕΤΙΣ - 

ξέυῳ δύνα»), ὅτε οἱ ἐκ χῴρϑς ββόνχογϊες ὄξι- Νδῃ) (ἀρ!ττῖς ὃς ξιη εἰς ἀρ ήαν Ποίξες δα - 
Ἐπ Υε 1 Δυλαι ΕΑ Υ ὉΠ ΓΓ5 ΠῸ5 απο ΕΧ τοῦ ἶΐο,, ντ ΠΟ΄π6 

ΤῊΝ ὅτὸμ Ὁ αἰὐΐθις διώκων, πολὺ μδὸ ἐχ Βς (δ 1 ἘΠ ΠΕ ΊΣΣΠΙ ἐν ες ἢ ἘΝ Σ 
Γοτοη(ο5 ν]ο ΠΠ πὰ θοὸς (ο τες ροτογὸ ρος 

πππΠΠὲὸΠ Πα μὴν ἡμπῦ, ποαμσ δι τος ροπ ΠρεΓὸ ἀ]ή, ὉΠ ΠΠῶΞ 
λίρον δὲ᾽ ἐνδτο 55), εἰ ταῦχυ ; Εἴη πε: πεζοναν πρτοία τογψυξητιειο ἢ ἐο5 βευοα! γὸ- 

͵ , 2 ͵ τ τ 1] ΓΚ « , δ Φ ς: Ὄ Α͂ ᾿ 

διωκων κατα λαίῦοι ἐκ πξερυμαΐος ἡμάς «δὺ [{ἀππις, ἤοτὶ ἤθη ροῖοίξ, νῖ ἸΙοησο ρατοαθ. 
ὙΠ ͵ " η ; , ᾿ μὴ αν β ) ΤΣ 

δῖ εἰ μὕλουϑυ Οὐτοις εἴργήν,ὡφΊε μὴ δια «Χετοίτα ΠΝ ΜΌΝ ΟΣ " , 
εἰ: ὦ ͵ “7. τίαπῃγοχισαα οἰτι οι ροαος.η6 αΠ164 6 ἢ ὉΟΙΕΥ 

βλοιπηφνημας ποράνουϑρες, στρενδοννῖ τὸ ε΄ Β' ) εἰς τ 4 ΣΥΝ ἐαν ΤΠ τ, 
πο κι τ Ό ἅ-- ξαοτίτοροαίτοιη ρου αάοπαο δαί αι] ἱπττὰ 

τοιγίφην : Ὁ “πῶων. ἀκμὴ ἐὴ) -». ὦ «ρας. (χσίτα ᾿(τ Ροτοίξ. Ὁ αὺς {ι ἰνος ἰπροά τα 
) ς , ἢ ι ον ΕΣ Ὁ Ἀν ΠΝ τὺ Ἵ . ᾿ 

Ἴ4 ματι ἡμδδυροδιας. ὧν τοὺς πολλός Φασινε- νοϊττηιϊις. πὸ ΠΟὈὶς ἴτοῖ ἔασι ητίθιις ἀςτεῖ: ὦ ὐὐτα 
; “ ΕΝ, ΕΥΕΙ ͵ - οὐδ ΤΟ ς Σ δ ιοη [ἰῷ 

πιτααζσφενδοναν,᾿ Ὁ βέλος αὖ ὁ διπλια- ΠΡ ΗΠΝ φαξοτγο τ ΠΡ Ῥιο πρὸ ει: δὲ μυδὰ 
᾿ ππ “» ᾽ Αἷ Π ΐ - ΄ ΓΟ 2 - ν {1.0 ἼΝ σιον φέρει πθκ λυ στνδδὸν αν ἐκ ἀν θῶ δὲ ξιπάϊτοτος, ἃζ θψαῖτος γαθοτο ποοοίς τὸ τρὼ; ἐσ 

ῇ [ » 5 Ξ ν - ΤΠ μι“ 

ΤΠ ΐ ἐφάν τς κι ΠΕ Ας ποίτεϊς φυτά θη τη σαἹ τὶς ες Πο- “1,40 
γλ,, λ στῇ: , ἃ ᾿ " τ} τι άσὲ 

9 χήο9 γλασι τοῖς λιῦοις νδοναν (7 ΟΣ ἃ ος αὐάϊο, 4ιιστιηι σοπΊρ γος ἔπη ἠὰ ν- ΞΕ ΕΣ , Υ , Γ 
βραχὺ ἐξ κγϑ}}) ο δὲ]εβοῦοι ὦ Ὁ μολιξ3γσιν {ὰπ| μαθοῖς ΠΟΡΉΙΓΠῚ ἀ1η τ, ΕΟΓ 7; τὸ - 

ἔχίτα:) χοραζ. εὐ ,βες σκέψω ἄβα ἴπην ἀπρίο τοηίοτο ἰοσίτς ρου δε, ἡ α ἢ 

ἤτω δ τίνες πεπϑω}) σῷε' δόνας, χαὶ Ἷ τῴτω" τω δὰ ξαπά Ρογίιοα ἰοεαητ, Νὰ Πα ρτγορτοιξ 
᾿ “ ᾽ " ὁ - . 

δαν τν ἢ ον νΥ 55’ δα αοα ]αριάος οἰαου δτ δος, αἱ πιά 
δὼ υδὺ αὖ γντο ἐκάνεῦτν 7 : ᾿ 

ἀτω τδὺ ον: ἘΡΓΕΝῈ ἡ ἢ πλέκάν ἔ)ν ᾿πιρίὶςατ, αὐ Ὀγοῖιε (ρατῖι ρογηριτ πος 
Ἅοντί ὁνλο “ργυϑκην ἡ αἱυϑμ.ὁ τῷ σῷ: δὸ αν 41) φ]αιχάτδι5 στίχον δ᾽ οἷς ντὶ ἡ οΥα! ς 

᾿ Ξ ΠΑΡ᾽ », ΠΝ ς - - Υ ἐγ 
ὄτιταλ- Ὃν ετα[υϑυω .9ελοντί ὀρλην τινὰ ἀτέλφυ εὑ- πο ἢ Ἔσο σοππἀογαιϊογίπγς, ἡ Πα ἢ 

ὕῳ : Ὁ 9 , Ἡ ᾿ μΡΉ ράσκωμϑι, ἴσως τιγὲς ᾧ αννται ἱκανοὶ ἡμαξ ἀὡ-- Φοταιῃ βιηάας μα θόδητ, ατα; Ηἰς ραντίην ἂτΞ 
ὍΝ ρα ἢ - 24! ΘΟΠΙΙΠ) ἀςφάου!πηις, ραττῖπη αἸτὰς ΡΓοτο ἔς 

{,. ὁρα! 9 ἡ ἵσχαοις οὖν τω αἰ δυματι,τύς ὃ᾽ ΤΩΝ μα μην ς ἈΝ ΡΊ ΕΣ 
φῇ ρῳὉ . 4 ἶ οἴη Ἂς ἰο αι οτίπλιι5, ὃζ γοσοβεῖς τη Βιπἀ 15 ᾿ τ Ἴ ΐ 
αϑω τινὰς παρ ἐμοὶ τὸς ὃ ῷ Κλεαρχω καΐα- τοῦιΠῈ ΟΥ̓Δ Π ΘΠ} ᾿πλ ΠΕ Π]τατἰς ἀἰ ΠῚ ατ1ο-: 
λίφω υϑμείς, πολλᾶς ΣΝ θη ας αὐ χιμόνωτο' ς  ατιο γατίοποιη ἱπιιο ποτ πηι15: ἔοττα ς ποις 

σχϑυοφορθίας αὐ, δῖίυ τότοις πλυᾷς ἐκλέ- ΜΠ ΧΙ δοδιιητ (οι οἷς ΠΟΡΙς νία! ρος 
ΕΓ φέρ οδδ᾿αὐτιδῶδιυ, Ἰὸς 5 δε: τοιῦτ. Βγατογοα νάςο Ιη οαἤεῖς ΣΝ 

ὍΝ ΠΝ ΡΥ ΩΝ 11ΠῚ ἀριιά Ὧγ6ς βαττη) ἃ (τ αΓς [λο Γο τος, 

π΄“ πσεαρκα αὐχουαάισι μῦν, ἰσώθ δος. Ῥατείπη αἰτοῦ θΈΠο τἀρίος, 4 δι: Πα βοά!ξ 
τος φάη) »γ]ας αλιεἴσωσιν. ἔδοξε ζτα,ὼ - τηοητα νειιηταζ. Η οσιπὶ ἰσίτιγ ὁπ πτ ἢ 

τὴς“ γυκτὸς σφειδόνῆται μδϑὲ εἰς ὀζκ χοσίας ἐ- ἀοἸούξι Παδίτο, ἢ ρτὸ εἰς ἱππιοῆτα (ἰδ τας 
᾿.:: ΘΕ ΕΜΈΒΗΝΣ ἐδοκι κοίεϑησαν τῇ ΘΏΊ115 νοπεῃ ας ἱπηρε αἰ! πηθῃτίς ἰάοηρα "δ 
μία ἀν πο νβοίονο δὰ: 64ιιο5 ἱρίος ἐααϊτίθιις δου ΠΑ Π115: ἔου- 

᾿ξ υβηΑ ΝΗ, τ Ν τας ἃς 111 Βοίξιθιις ξιρτοήτθιις χα 
ξακες αὐΐοις ἐποείαϑησαν χα! ἵππα β8. ἐπε- το οῖεις χη οιίης Ργοθάτα [Ἰφς οἰ της 
σά ϑη Λύχιος ὁ ΠΠολυςράτου,α ϑέευαιυς. μεί. τοπτία, [ξατίπι πούξε {Π4 Ειπαἰτόγος οἰγοίτοῦ 

. γαγτες δὲ ζαώτην τίω ἡμέδαιν, τῇ ἀλλή ἐπο- αὶ “Ὁ [λέξι ίππτ, ἃς ἀρ Ὁ Οἀα] τὴ ο- 
' ἀν ἢ ἡ αἷτος σα π]παρίητα ᾿ς, οἰδάιις σόπςξ 

π᾿ “- ἜΑ, τῇ ἐδ ἘΠ οι ἀζότίοα:. Εη ἘΝ ριᾶ ἜΣ 
ἀξ ῴιβα -, τὰς Ε  6ἀε ὅντο Ἱ ξςξχας ἄστιις ΟἹῈ ΤΟ γοΐα5., ΡΟ γΓγατὶ ΑΠΤι δ, με νυ. 
ἔχτλοιντο οὐΐθις ΔΙ αΠαινοισιν οἱ τοολεμκίοι.. ΑτΠοηίςηῇς5, ΟΛιπῖπη ἀπτοπη οο ἐς, 4Ὸ 

(δ ππτογαπτ, ἰοσο ππδηΠΠ]|οητ; ρα ϊς 
ΤΉΔΠΘ, ΟΠιπ1ΠῚ ΠΊΔΓΕΓΙτ5 αἰ Ζαητο (πγγοχςης, ργοίοξεί (πηι. Ετατ Θητην να }}15 1.6 - 
ὅλη εἰς ιταπίςιι ἃ, ατιαπὶ ἀμτη τγαμίσοηι, ἣς Ποίξος ἰρίος δάἀογίγοητογ, πιοτας θαητ, 

ξε ἃ 

δίων, δ τε χωξλον στο Ὁ ςραϊ θύματος διῳκάν,7ο- 
τῇ ὁ 



εὐ ΧΕ ΝΡ ΒΕΜΕ 

Μώρναάα- ᾿ " Σ ἰ 

εκ ἰαῖᾳ. (ροξξ (ς ταγίπις Μιτμγαάατος οὔ οτῸ 6481- 
ὑμικάϊ θά {0 15, (Ασὶττατ ἰς ἃς ἕπῃ ἀἰτοτίθιι5 ΤΠ τ9. 
ἡ ΠΡ τητα α ΤΙΠΆρΒεγης ροτίοτγας ὃζ ἱπιρε- 

τγαγαῖ, χα ρρο αὶ ρο εἴτις ξιογατίς, ἢ ταπ- 
τᾶς {1 ] ςορία5 ἀατοτ, ἴῃ εἰς ροτοίξατξ ατα- 
σοκβτγλάϊτασαηγ. Ετοηϊπὶ ἴαπι ᾿ρίι σοητεπη- 

ταί ογάητ, ιοά ρείοσς ἱποιγία ραιοὶς 1η- 
{γαέξιις Π1Π}] ἀοττι πηδεὶ ἀσσορηοι, ἂς στα- 
αἰτοῦ ς Ισ πῆς πος αὐιτγαγοεταγ. Οὐ πὶ οτ- 
Ὁ (στάσι τγαπῆτα να }}ς, Πα ΟἸΓΟΙΤΕΓ ΤΙ Χ 
Αὐ δὰ ἀϊξαγξι: ετίλπι Μιτγαάατος {5 σὰ πὶ 
ζορΙϊς τγαηῇτ. Ετγατ αυιτοπὶ ργασορτιπη πο- 
{{τ|5, φαΐηδπι ροτίς αι! ποίξεμι σετγατὶ ἀο- 
Ὀεγεης, Ζα]48Ε σίδιι!ς5 αὐ Πηατιιγαῦ ΠΓΆ]]ΠΠτΟ 5; δζ 

τηφπάδιιπι Ἐαιυτιι5, νὰ Πάξητοσ 'π 605 
᾿ΡΓοιομογοηταγ: Ζαρρε ἰςυσζαγαβ ἐατὶς 

μαρταάά. ΠΑ σ Δ5 σοΟρ 45. [Δπὶ ΜΙτῃγαάλτος ασάοος 
εἶς βγαιΣ. Δα(φουτιις εγαῦ, ἂο ἔππάα οτΠὶ το 15 δά μο- 
διπαδ σ᾽ 6} ροττίησοθαης, Ζαππὶ ἤσπαπῃ Ογαοὶς 
ΕὠὩΠΉΦ 22" Ὁ Ρ] 

ἐωτ. ταῦ ἄατιιπη οἰξτίταψας πιόχ ἴῃ Ποίξεσα {1 
οατία ἔστιιπτιγ, αϊθὰ5 πος πηλῃ ἀαταπὶ 6- 
ταῦ, Πα τ ι15 οτίαπλ!η δάἀποτγίος (ε πη ά68- 
εἰ 15.1ΠΠνεγο ἱπυροῖιπ πα (απο δητ, 
(ςἀ λα να]]επιίς τοοϊρίεθδης ἔπρα. Μαΐτος 
Πιαςίη ρεγίς υπτίοης μαγθαγὶ ρθάϊτες ἀπλ1- 
ἔσγιιης., ἐαυίτος ἰῃ να] ]ς νἱυ σαρτὶ Γπηταά 
χιιχ. (αΐος ταοὶ πολ ηϊ5 τῆι, (εἰ ἰρδ- 
τείπαΐοα: ἐς ]ασοταγαητῖ; ντ ΠΊΑΙ ΟΥ̓ σιπὶ τούς 
τότ 40 ποίει θυ ἐροζξαγοηταγ. ἄτχας μο- 
ἴτες Ποσ πιοάοτςο ςοξα, σε εραπι αγα- 
οἷ, φισά το  αιπιηι ἀϊοὶ αγαῖ, εσυτο ρεγσὅ- 

οςς ἀοππμππησοηίοο!ςητ, ΤΊρτπι ἀπληοπη 
Εν Ρεγμποπίαης. Εοοοο ἀείογια συσαπὶντὴς 
ἀσετίριϊο, ΟΥΑς ἀΓΛ ΙΔ. Οἰππ|5 ΠΟΙ 1 αὐ Πα. Η ἰτα- 

πΘγαης ΘΔ ΠῚ τ οἷς ταπιρογίδας Μεά:.Μιι- 
Σὰ ἄαδοῦαῖ χχν ρεάιτιπι [ΑτίτἀϊπΠ6π1,Α1τ1- 
τα ϊηξ ο. Απηδθίτιις α ραταίδλη ρας 1 {6 ἐχ- 
Ρ ̓σαρας. [1 ἀτεύσα!ς δε] θιι5 εχ χαξεας 
εἴαῖ, δέ πιπἀαπγεητιπὶ (εγαῖ ᾿Δρι ἀθαπ,, 
χχρβάιμπῃ αἰτίττάϊπο. Ηλης Ροτγίαγαπα τοχ, 
40 τειηροῦο Μαεάϊς ἱπηρογίατῃ Ρεγίς ετὶ-- 
ἰεθδησ, οδίεηδιη σαροῖα Πα] ]ο ποάο ρο- 

τεγαῖ. 80] νεῦο πιιὺς τοέξαπι ρεγάεγε ΠΟ 
ἀοἤιτ,άοπες Ποπγίηο5 ἀς ἐς ΠΠδητράταμαε ἱ- 
τὰ σαρτα ἔτ. Ῥτορτοῦ νγθεῖῃ ἰρίαπι ργγα- 
τηΐς εγατ Ἰαρί4εα, χια νηΐπς ρει τσὶ [ἀτίτιι- 
αἀἴπειη μαῦεθαι, αἰτιτπάϊποῖη ἀπογατη. [πὶ 

“ας σοτηρί το ὁταητ ραγθασὶ, φαΐ θεὸ ἄς νῖ- 

ΧΡ ΠΟΥ ΒῚ Ἢ 
Οὐ ἰαπιτγαηπίήςατς ; οἴενι ΠΠἰςἰπδου- ἃ ὩΙ αΟεξήχϑ σι δευίζοις ἐχηφαίνεται ὁ Μιβεᾳ-. 

δοίτης πάλιν, ἔγωγ ἱπωέαφ αλίουξ, τοξοζᾳς δὲ 
καὶ στρενδονηζᾷς εἰς τεφακιθαλίοιξ., ὉσούτοιΣ. 

Ὑ Ῥήτησε Ὑ Ιοσοιφέρνζευ, χαὶ ἔλαίεν, πσο-" 
οὐνϑιυος, ζω Ούτοις λαζη, Ὡὐραδώσᾳν αὐτῶ 

τὸς ἕλλδωυαε' καξα φρονήσας, ὅτ εἰν τῇ ἔμ: 
“ὐδϑαϑεν πσϑϑεθολῇ ὀλίγοις ἔχων ἔπαϑε κϑὺ 
σον, πολλὰ δὲ κακὰ αγομμίσε ποίη σαὶ. ἐπεὶ 

δὲ οἱ ἔλλζεωες ζεξηκότες ἀπεῖχον ὃ χα- 

ξοιδρας ὅσον ὀκτῶ ςαδίοις, διεξαινεζα) ὁ Μι- 

Β εϑραδαύτης, ἔγων τί δχουα μινιπευρηϊγέλλε- 

τὸ δὲ τυ τε πελταςῶν, οἷς ἐδ 4 διώχειν.. χα 

“Τὔν ὁπλιτῖυ, χαὶ τοῖς ἱπασεύσιν εἴρητο ϑαρ- 
ῥούσι διώχειν, ὡς ἐφεψονϑύης χϑιυὴς δυευά- 

(εως. ἐπεὶ δὲ ὁ Μιβρᾳ δώτης κατῴληφᾳ,χαὶ 
ἤδη στφενδόναι χα! Ὡξάυμαζᾳ δξικγοιωῦτο, 

ἐσήμέωυε τοῖς Ἑλλησι τῇ σείλπαγί, χαὶ 40- 

οὺς ἔθεον ὁμόσε οἷς εἴρητο, χαὶ οἱ ἱπαεῖς ἤλαυ- 

νον. οἱ δὲ ςέκ ἐδέξαντο, δολ, ἔφ4.).»ν Ὀχὶ τίω 
χα φϑιδραν. οὖν ζύτη τὴ διωξ4 τοῖς βωρζα- 

(εις τε πεζων ἀπτέϑοινον πολλοὶ, χαὶ μ᾽ 

ἱπαέων οὐ τὴ γα φφιόρα, ζωοὶ ἐλήφ,ϑησαν ὡς 
ὀκτωκαίδεκαι. τὰς σὶ Ὄοθοκιονζοις αὐζχέ- 

λάυτοι οἱ ἕλλζωοες ἡἠχίσαντο, ὡς ὅτι φοζερω- 

τερον τοῖς τσολέμοις εἴτ ὁρᾷν. χαὶ οἱ υδϑὲὺ πο- 

λέμιοι οὕτω πορᾷξαντες ἀπτήλϑον, οἱ δ᾽ ἕλ- 
λξυεςασφαλώς “ορθυόυϑροι ὦ λοιπὸν τῆς 

ἡμέρφις, ἀφίκοντο ἘΧῚ τὸν τίγονζᾳ ποζα μον. 

εὐ ῦϑα πόλις ζῶ ἐρήμη μεγάλη, ὄγομκᾳ δ 
αὐτὴ ζῶ λάδιοσα" ᾧχϑιω δ᾽ αὐτί Ὅπα- ὦ 

λαιὸν μδοι. τῷ δὲ τείχους ζῶ αὑτὴς Ὁ φὖρος 
πέντε χαὶ εἴκοσι πόδες, ὕψος δὲ ἑκατὸν. τῷ δὲ 

χύκλουὴ αἰξίοδὸς δύο πο δλσαγαι. ὠχοδὸ- 

μέστο δὲ πλίνθοις κεροιμίαις᾽ κρηπτὶς δὲ ὑπτξῦ 

λιϑίνη ὦ ὕψος εἴκοσι ποδῶν. ζω πίων βασιλάϊς 

ὁ πξσῶν, ὅΤΈ ϑρὰ μήδων ἐλαίμᾷαγον τἰωὼ 
ρχζωὼ πέρσαι » πολιορκῶν» σοϑενι ζῴῳ 

ἐδγιύατο ἑλεῖν ἥλιος δὲ νεφέλζυ «σδοκαλύ- 

αἰας ἤφανισε, μέρας οἱ αὐ, ϑοασοι ὠξέλι- 
νι Ὁ εξ ϑυλ ἰὸς ρο 

πὸν «χα! οὕτως ἑάλω. το» αὐτζω πίω πό- 
οἰῃπὶς ρασὶς οοπξιρογαητ: [πᾶς σαίξτῖς νηἷς Ἑ λιν ζὼ πυρφιμὶς λιϑίνη, Ὁ »ϑὺ ἀζρος ἑνὸς 
Ραγαίλησας νΙ ργοστοῆ!, δα οαίτε ἢ φαοά- 
ἰἀπὶ πηαρηιῃ, ἰάαις ἀδίδγτιπι ρεγαεηΐ- 
πη, τι πὴ ρίορτοῦ ντθαπὺ, σα] ΠοπΊσῃ ε- 
ταῦ Μείρι]α, σιοπάαπι α Μεάϊς μαρίτατα:. 

ἔρημον μέγα, σδὺς τὴ πολέ κείνϑμον ογομα σὲ 

πλέθρου, Ὁ δὲ ὕψος δύο πλέιϑρον. ἔχὶ ζώ- 

τῆς πολλοὶ Τὴν βαρξωρων ἤσαν ἐκ ἣ πλὴ: 

σίον Ἷ κωμδι δἰιποφά οὐτες. οὐ 4ζ9εν ἐποράυ. χορῶν 

ϑηῷ ςαθμὸν ἕνα, τ ροισαΐγας ἕξ, “αρλοῖῇρς 

ἐῶ τῇ πολφ μέασιλα. μῆδὸι αὐτί “πποῖς ὠκϑν. 
ΦΎΥ 
5 



Ἰπΐχοις 

ὅ {σἰγογ 

ΕΝ ΠΡ ΕΝΕΝ Δαθαν ΥΓ 5. ὁ 3268 
ἀῶ ἡ ϑὺ κρυπὶς λίϑου ξεςοί κοϊχυλιάτου, ἃ Ηυἷτι5 γερο ἐς ροἱϊτο ἰαρίς Ομ ΠΥ }1- 

ἀζρ9ς πεντήχοντα ποδῶν, Ὁ ὕψος πεντῆχϑν- 
ἜΤΟΣ ἢ τη ἐπωῳχοδδιυητο πλύϑινον τῇ. 

δ» ͵ “»"Ἥ Δ Ὁ 

γος, Ὁ μδὺ ἀὐοος πεντήχοντα ποδῶν, Ὁ ὃ ὕψος 
ς ποτ γε ῳ, ο' τ ͵ 
ἑκατιν. τῷ 5.1 κύκλα αἰϑίοδὸς ἐξ ὐδασαγ- 
γα. οὐζαὰδ ἐλέγετο Μηδία, γαωὴ βασιλέως 

φυγεῖν,ὅτε απτωλλυῷ Ὁ ἀρχίωὼ αἰ ποῦ αὗοσὼν 
μῆδοι. ιὐτίω 5. πόλιν πολιορκῶν ὁ «ἕρσῶν 

βασιλάς,σέκ ἐδχούουτο οὔτε χρονῷ ἐλῴν, ὅτε 

βία: Ζόίς ἢ ἐμίξξροντητῶς ποιᾳ τὸς ἐνορκϑνζᾷς, 

αὶ ὅτως ἑάλω. ον] 4ζ9ον σὺ ἐπορδύοντο ςαθμὸν Β 
“ - , ͵ ΤΑ ΠΝ δ ᾿ 
ἕνα, τοὐϑασαΐγας τεταρας.εἰς Ὁ τον ὃ τ σαθιμον 

Τιουαφέρνης ἐπεφανη, ὅς7ε αὑτὸς ἦλθεν ἱω-- 

πέας ἔχων, ὦ δ Οὐ ϑντου δγωώα μιν, τῷ Ὁ βασι- 

λέως ϑυγατεξοι ἔχοντος, κὺ ὃς Κύδος ἔχων «- 
͵ ͵7 ΝΡ ΝΣ ᾿ ΕΣ Δ, 

νέξη βαρξαρες, ὃ ὅς ὁ βασιλέως ἀδελφὸς ἐ- 

χωνβασιλφεξοηϑᾳ,ὺ ασρ9ς ζυτοις, ὅσως βασι- 

λόίς ἔδωχεν αὐτωδ" ὡςϊε Ὁ φρατά κα παμ- 
τ Εν ἀπ ἀν 

πολὺ ἐφα)η. ἐστεὶ ὃ ἐτίες ἐλυετο, ας υϑῳ  τά- 

ἕξων εἶχεν σπιαϑεν καζαςήσας, (ας δὲ εἰς τὰ 

πλάγια κοὐ δαϊωγὼν,ἐμξθνλάν μ»Δὺ “ἔκ ἐτολ- ΕΟ 

(σεν, ἐσ) ἐξέλετο ΔΙ δυκινδορυ δ 4ν'σφενδὸ- 
τ ὦ ; “{ε Ν ζ ͵ 2 δ} ͵ 

νῶν ὃ παρήτελε ὁ οζάυφν. ἐπεὶ ὃ ἀζοατα 9 εν-- 
«“} ) ͵ Ὧὰ κς ͵ 

τες οἱροόγοι ἐστφενδόνησαν, χα οἱ σκυϑοτυξόται 

ἐπξάυσαν,ὺ σαϑξὶς ἡλῶστόμεν αὐόρος. (οὐδὲ 
᾿ ν᾿ ͵ 3 ἘΠῚ) ἌΚΝ Ὁ 

γὸ εἰπόυυ τασοϑυϑυμότο, βαδῆον ξὠ)ὺ 9 ΤΊσ- 

, σαφέρνης κίλα (αχέωςξξω βελών ἀπλεγώ- 

ρφὺ ἄλλωι ταξής ἀπεχώρησαν "κὺ Ὁ λοιπὸν “ὃ 

ἡμέρφις οἱ μϑὺ ἐποράοντο, οἷ σ᾽, εἵποντο, ὦ πὰς 
͵ 2 ] ε ͵ “ ͵ 2 

ἐτι Ἷ ἐπέκάντο οἱ βαρξαφοι τὴ τυτεάκροξο- 

τὸ ογαζ, [ατιτππἀἰης τ, ροαπ.. του! ἀοπηα; ρόξ 
ἄστη δἰτίτιάϊπ6. δ ργα Παης ΠλαΓι15 Ιάτοτῖ- 
οἶς Εχἐγαέξας ογαῦς σας Παρ αιδείγι- 

ἄο ρεάδ5 τ αἰτίτιο ο. Αὐῃθίτιις γαῖ ραγα- 
(λυσαταμη νι. Επο ἐογοθαγις Μεάϊα το σὶς 

νχου Γιρης, απο τῦροτο Μοάϊς φἀοπηειηι 
ἐαΐτα Ῥοτγίας ἱπηρογίαπι.  τροτὴ ἱρίαπι Ρογ- Ἐπ ήβα 
(λταπιτοχ ιπιπν οσἀογοῦ, πο πε τέπιρο- ΜΝ ὙΑ 
Τὶς ἀἰυταγηῖτατο, ΠΟ 6 νἱ οἀροΓῈ ροτζογατῖ. οἰ τοὶ δ 
Ταιηάοηυ Πρίτοῦ ᾿ναίτατογος εἰτι5 φάτοηϊ- ΓΝ 
τος το 4] ἀϊτ,άτατς ἴτὰ σαρτα εἰΈ. ἰης ρατὰ- 
(ληθα5 αν νηΐδ σα τ ἀδίο!πογιπτ. Αἰ θα 
σαίεγα 1 ΠᾺΡ ογηος εἰβ ( οθτα]τ, σπιο- 
4αοίςειθιις σΟρ 5 (π|5. ὃς Οτοητα οχογοῖ- 
ται, σα πὰ 4110 τορ δ ογατ πιιρτα Η|14: τ οτη 4; 
οααη} αγθατγίβ, το ἔδοιπι (γτιις ἰῃ ἃ Π1πὶ 
{πρετίογοηι ἀπχογαῦ, δέ οἵιπὶ φαΐδας τορὶς 
ἔγατου ορεπὶ ἔγατγι ἰἌτιιΓι5 νθπεγαῦ, ἂς ρτα- 
τοῦ πος οὐτπι 115 οτίαπη. ποία γοχ οἱ 
ἀξάετατ, ντησοηβ αάθο νι ἀοτγοτιν οὔς οχ- 
ετοίταδ. Ὁ ππὶ ργορίτια ἀσσο ποτ, πόπι!: 
Ιος Λιογαμπι ο]οθο5 ἃ τογρὸ σομπίξτιεθαῖ; 
ΠΟΠΠΙΠΪΪῸ5 δα ἰατογα γα ηβίογεθατ: ἤθη 6 
ταῦθ ΔάοΥΓΙ αγάσοβ αάεθας, Ζιοα ρο- 
τίσα]ο ἴα ποεῖ ἐχροποτγο: ταητιιπὶ Πππα ς 
{ιιο5, δέ (ἀσ τεῖς ντὶ αι θα θαυ. Ροϊξοαχιδηι 
ἈΠοάΙ) ἰἰπο πος ἀἰροίτι πιη ϊς ντὶ ςο- 
Ροταῶσ, δὲ (σίτταῦι) δογείηας ἱπἰταητος, ίᾳ-- 
αἰττας οἰαουϊατί, ι τι πὶ ἤθπιο αὖ μοίξε 
αἰεγγαθαῖ, νττίαης ἰα ἔλο!]ς ποτὶ πο ροτοξ 
γαῖ, τί ΔΉ} 4115 οτία ΠῚ. ΠΑσ ΠΌΡΟΥ σπρ6- : 
τοῦ ΤῊΉΠΪΑρΠογηος σο]ογγίπης δ ἐχεγα ξξιιπι ὁ εἰ δι 
τεϊοσιιηη, ἰάΘηι ὃς σοτογὶς δἰπις σοῖς ἕλος ἀλλ} 
τθιι5, τεσερίτ: φιοίᾳ; ἀἰοὶ γο απ ΟΥ̓ΔΈ, μοοο τις 
11 ργοστεάϊ!οθαηταν, ἰδ πο ραηταν ἢΪ; πος δος 

(ξπλε] τὰπο σερτὰ νοὶ τατίομς Βαγθαγί ἀπὺ- 
λίσ, μακρότερον ὃ οἵ χε ῥόδῆοι ΤῊΜ αξρσῶν1) ΡΙΪα5 οἱσποστε δῆτ, απ Ἀποά!Π] Ιοη- 

ἐσφφενδυνων, ὁ τὴν πλείτων ᾿ξοτλν. μεγάλα 
ὃ χαὶ ζᾳ τοξα (ᾧ αξρσικα ὅ61ν. ὡς ε χορήσικῳ 

ζῶ, ὁπόσαι εὑλίσχοιτο τὰ τζάυμῶκ τοῖς χρυσὶ, 

"ἡ διοτελοιου ̓ χρώρδροι τοῖς ΤῊ πολεμίων Ὁ- 

ξά μασι, χαὶ ἐμελέτων τοξά4ν αἴω ἱέντες 

μαχραν.ἀοισκετοῦ νάδοᾳ πολλὰ ον ταῖς 

κω μα φ»κα μολυξδὸς" ᾧ ]ε θῆσθε εἰς ς 

στῷενδόνας.κὺ ζυτη μϑὺ τὴ ἡμέρα, ἐπεὶ κα [6-- 

φρατοπεδδίοντο οἱ ἕλληνες κω μθς Ἐχυτυχόν- 

πες,ἀστῆλϑον οἱ βευρθαροι, μφον ἔγδήϊες τ» π᾿ 

ἄντε ἀχροξολίσᾳ τί 5. ὁχιούσαν νμέραν ἐ- 

μάναν οἱ ἔλλζωες, ὼ ἐπεσιτίσανζο. εὐ ΣΡ πο- 

λι σῖτος εὖ ταὶς κω ᾳφ!ς. τὴ δὲ ὑξεραία ἐπο- 

ράσοντο ὄζος τῷ πεδίει, ὦ Τιοσαφέρνης εἵπετο 

αχροζολιζοϑιυος. ἔγθοι δὴ οἱ ἕλληνες ἔγνωσαν, 

σία5, 4.π Ρογίας, ἃς ΡΙατίπα 11 (ἀστττατι), 
τοῖα πηϑεΐε θᾶτ. ϑιιητ ὃς ΡουΠοὶ ἄγου ἱησοπ- 
τε5. ἴτας ἢ αι ἰαοίττα Ποίξίππι ἱπτοτοί-- 
Ρετεητάγες (ὐγοσοηίιθιις τίαπη ν | ογδητ; 
αὶ παπγηα πάγη Πσῃ (ἀρ τες ΠΟ! πὶ ντο- 
Ῥαπτατ, Θάσ 6 {πγίτι οχουτίε πο ἰΟσιπὶ 
δὰ ᾿ἰπιούπα! πὶ εἰασυ Αγ! ἀϊΠοεθαητ. Ρυα- 
τοῦοα ΡΟΓΠΊΘΪ ΠΟΙῸΣ, ὃζ ρίθτ δ᾽ σορία ἰὴ 
νἱοἰς γερεγίεαπτιν, φαα νίμὶ δὰ ξιπέας 6- 
ΓΑῦτ. Αἴας μος ἀἴε αγζοὶ, αιϊπα ἴῃ νἱςος 
ἀεἰδεὶ, σαί τά ἴΠ Εἰς Ιοσα τ; σαγθατὶ αἸςε-- 

ΟΣ ἀεθαηῖ, εὰ νεϊτατίοπε (προτατὶ. Ῥοϊεειήϊα 
(ταεὶ εοάεῃι ΙΌοΟ ἔταμηοητατίοηῖς ὉδιΠᾺ 
σΟπιπγοζαθᾶτα, ]ιιο ἃ {1115 1Π ν]Ο15 τηασηα 

οἴει ἔγασηθητὶ σορία. Αἴας ἴτὰ ρο τις 
ΡεΓΡ απ οί οτα λοις απείτου, (ας αιιςῆτς 
Ἰρίος ΕἸΠΆρΠοτης, δον οἰ ται Εις Ιαος 
(επτς. [Οἱ τιιπὶ δηϊπιδ πιδγίππι ἃ τρςῖς ες 



ΧΕ Ν ΟΥΡΉΕΗΙΣ Π95Ὲ 
- 

219 

(τὶς δῆ τοπυοάαπι αδοίεπῃ, ἢ ποίξεϑ ρὸ- 

ποίεαμαητατ. Νεζεῖς οἰ“ ἐπίπη, νει 4υα- 

ἀτατὶ άτεγα σοϊογίητ, αι ν 6] ἀπ ΠΕ νἱᾷ 

σου (ες δἴξ, νεἰ πχοητοα τὰ [λσογε σοσαητ, νοὶ ροη- 

τες. σζαιιῖς ἀΥΠΊαταΓαΣ ΠΪΠτο5 ἰοσῸ (πὸ ἐχὲ 

Ὁ ἀἀπειγιςστοσας ργοσράδητ, ]ιππὶ ρατ- 

τίπη ργετηᾶτιτ, Ραγτῖπα ροσταγδηταγ. 0 

Αι, νεογαϊπίθιις ταῦ θατίὶς πεσεῆαγίο Πι]185 

δοταπιἤτνίι5. Ν δί νεγο σογπια γιγίι5 οχ- 

Ρ]ἰσαπτιγ, αἴ 6111 605 πεςοῆς ΟΕ, συ αητο 

ἴπατζαπὶ γε άδέξι Ιοσο πο ἐχο!οδητατ; 

δίςος πιδάϊαπι ἱπτοῦ οογημα ἐρατίππηνὰ- Β 

δαστη οἢε, πιο] Ἐϊδαῖις ΠλΠ τος Δ Ηοί, α]: 

Βιυὶς Πος δϑοίάασ οίξο ἰςπεπις. Οποά ἢ 

Ροπϑ τγαηίςιηάιι οἢςε, αὔτ 11 φυσρί- 

πὶ νῖα αἰ ΕΠ ς1]15; νπυ!υ ας ριορεγαθαῖ, 
ὃζ σετέγοϑβ βύ Πλ115 ΔῃτΟ ΠΕ στο ο ςοηδθδζιιτ. 

τὸ ἤεδατ, ντταπη 4 4.16 ἕο ΠΤ μια αὶ 

Ὁ ΠοίΡιις ροήςπτι. Ηας ἄϊπιπὶ ἀπισος ἃ- 

Ὠἰπιλά ποι θης, οποττος ίοχ ἰηΠίτας θᾶ, 

απατιιπι Πηραα ΠΛ Πτο5 Ὁ παθεγοησ, εἰς φ 

ἀυϑοότος ργαῆοίοθαητ: δὲ δος φαίησιια- 

θοπαπὶ γα ἐτοϑ, δ Π]ΔΠΙ ΡΟ] το 5 ἀπισα5. 

Ηἰ σοπογτίιπι ρα ἔςξξι ]ιθαπὶ ργορστεάϊε- 
Ῥαηταῦ, ἢ συίάςπι σοἰγεπτοογηιια, ροίξγο- 
ται δ Πτεθᾶς, νει που σογηίδιι5 πιοῖο- 

{εἰπ στεαγοταγ. τά] 116 οτἰδπ ἜΧτΓα σΟΓΠιἃ 

ἀιτισεθαης. δ1η ιιδάγατί ἀρστηίηῖ5 ἰατογα ἰὰ- 
Χατεπταῦ, σοι ρ  εδαὶ πα πηι, ὃς υίο πὶ 
Ρεϊςοδοστες, ἢ ἀγτίτις ΟΠ οτ τα, ἀοα Ἰαχατα 
οτατ: Πη [δτί τις, Ροῦ 4] Πα πάσο πόδ: ἢ [Δ{|| 
Πηηιμη, ροῦ πηαπιρυίοσιντ (πυροῦ 4, οά 
ἰπ πιράϊο]οςο οδεπογοτατ, οΟ ογγαπῃ οἴοτ: 

το ἤοθας, ντ ἢ 415 Ιοσιι5 νοὶ ροηϑ τγαηίς- 
εὐπάας εἤξε, ποη ρογταγθαγθητατγ; (δ ἃ νἱ- 
εἰἤτπι πησα]! σοοσγτίι ἀπιέξοτοϑ τγαπῆι- 

τοητ: ἰτοπηαας ἢ ΡΠ μαἰδηρο ορα οἴετ, ας: Ὁ θμοιὶ τεηαρας. ἡνίκα 5. Τ' πεμπῆον ἐπορά οντὸ 

τᾶτ. Ηδοταϊίοῆς δα αιατῖα οαίτγα ρτορτεῆι 
{ππτ. Αα αυϊπτα απιιπὶ ρεγσεγοης, Γερ )πὶ 
ἡμαπιάλπη σοπίροχογιπτ , ὃξ οἰ Γοατη 68 ΠῚ 
πγαΐτος νἱσοσ: να, τα τη ἀεθαγδα πᾶς ]ο- 
Οαπη, ΡοΓ Εἀϊτος οο}]165 ἀϊσεπτα, ἡ ΘΟ]]6ς 

ἁταοπτῖο,α 40 νἱςιις ογαῖ, οὐ  ἄτιγ. ΕΟ 5 
60116ς αταοὶ ᾿αθοητος νάεθαητ, νεςοίςη- 

τἀηε πὶ γαῖ, αὶ Ποίξςος5 Παογοπῖ θα ἴτο5: 

(εἀ ταπιςὴ ἡσππη 1 [τἰποῖς ἐς ρ]ΠΙοὶς ρτί- 
ΤᾺπΠῚ ἰπΠ ΓοΙ ςπὶ αἀςεπάποητ, ταγία πη ἐε- 
(ςεπάεδαηί, νῖ π᾿ αἰτογιπὶ αα!ςο πάεγεησ. 
Τιυπ νοῖο Βαγδαγί δά θθ, ἠεηαοίμροτγίογε κα ἡ πὸ ." » ἘΠ ΕΝ 

ὌΞΟΣ ΟΡ Ε λρὺ ἔχι Ὁ πορανές ἔφόνλον, ἐστφενδόνων, ἐτο- τῶ εἷς 
Ἰοςὸ ἀῤοτγίιπ ασογὸ, ἔπη 45 τούαιογο, ἃ- 
Θίτταϑ πλίττοσο, νοι δόγιθιις αα Ποο σοιΏρ1}}- 
1: Ο πτᾶγς πηα]τὶ να] πογα θαητανγ, ας (τοτοϊ, 

ἄπ! ΟΧΡο ΘΙ οτγαῆτ, ἐς οάεθαητπέογίογοϑ, 
Ἰπτγὰ σ Δ 1115 ἈΓΠΊ ΔΓ ΙΓα’ Τα Πτ οὐ πος σοη- 

οἷαι. Αἀεοῷ Πα] εὸ ἀἰς ν{τ! εἕαης Πιπα]- 
τοτο 5 ὃς (αρίττατ!) τα οἱ, ἰηττα ΤΠ τα πὶ 

(Οοχλῷν τοῖς κέφοισι. τῦ τ Ἑ ἢ παρῆγϑν ἔξωϑεν μ᾽ 

ΕἸ ΡΕΣΕὙΒΌῚ 
Ϊ « ἈΞ γ. 1 7 5 ἐν γ» -, ᾿ 

ἀσπΊοη αυλάγατιπη «αμλ] πὶ Ἰατογατη Ὁ Αδτι πλαγσιον ἰσοπλάσρῥον πονῆξοὶ τάξις εἴῇ 

πολεμίων ἐπουϑμων. να [ἀν 3 δὴν, ζω δὴ 

συϊκύτηη (αᾳ χέρᾳζᾳ τῷ πλωσίου, ἢ ὁδοὺ ςε- 

γοτερας οὐσὴς,ἢ ὀρέων α)αϊκα ζοντων, ἤγεφύ- 

βας,κθλίξεαϑει Οζι ὑπλίζ, ὼ ποβ ἀύεοϑαι 

πονήρως,ἀ ἀκϑ μϑρ πιεζουϑύοις ἀκα δ χα ζᾳ.- 

οἰ Πουϑῥους -ὧς]ε δυφηφυςος δ᾽ αὐάβοι, ὡ- 

τακζοις ὀνζαις ὁτὸμ δ᾽ αὐ Ὡ 6. οἷ τὰ κέῤοζᾳ, 
δϑαίκη Δα ́ ἀσάοϑαι ζις τῦτε ὀκθλιξομέ- 

νοῦς, ὦ κενὸν γίγγεαϑει Ὁ μέσον τὴν κεροίτων, 

χαὶ αϑὸ μήν τὰς (τα παδριζας τυ πολεέ- 

μμίων ἑπορυϑμων.κἡ ὁττῦτε δέοι γέφυραν 2 |«- 

(αι νῴν," αλλζω ψνὰ φζεξασιν, ἔασευδὲν ἕχα- 

ςῦς, βελόνϑυος φ)άσοι ποοῴτος" δύ επιθε- 
τον δ τοῖς πολεμίοις. ἐπεὶ ὃ ζαῦτα ἐ- 

γγωσων οἱφρατηςρὶ, ἐποιήσαϑ)ο ἕξ λϑχοις α)ὰ 

ἐχοιτὸν αὐόιρας,ὼ λογαλγϑὲς ἐπέφξησαν, κ ὀηγοὺς 

πεντηχϑντηρας,ὃ ὀηνες Τοὐωμμοτοίργας. εὗτοι ὀδμέ- 

ἣ πορθυόμϑροι οἱ λογαγϑὶ, ὁπότε μϑὼ συΐϊκύ- δ" 

“ἴοι τὰ κέρᾳζα, ὑπεμϑιυον ὕςερφι »ὧφ}ε μὴ οὑ- ᾿ 

χερρίτων. ὁπότὸ 5. Δ. ϑίϑριεν αἱ πλδϑυραὶ τῷ 
“πλωισιε, δ μέσον δὠεξεπιμπλαΐ, εἰ υδὲ ξε- 

νότερον Εἴη Ὁ διέχον, ΚΤ λόηρυς" εἰ ὃ πλατύ: τῦϊνι 

τερϑν,χτ, πειηχος ἐς εἰ 5 πόρὺ πλαπὺ, κατ ἈὉ 

εἰνωμοτίας" ὧς1ε «εἰ ἐκπλέων ἐῇ ὦ μέσον.εἰ ἡ 

ὃ ἡ Δ|α Θαϊνᾷν “νὰ δέοι ϑζκξασιν ἢ γέφυραν, 

Οὔκ ἐτα ῥουόντο, δονν. ον τω μέρᾳ οἱ λογά ρὶ 

διεξ αινον.νἡ εἴπ δέοι τι ὃ φάλαγίος, ἔχιπα- 

ρῆσαν ὅτοι. τότῳ τω δόπῳ ἐποῤθ σαν ξα- 

ςαθμὸν,εἶδοὸν βασιλάον πρὸ «ὐξὶ ἀν᾽ κωμας 

πολλαξ,τίω τε ὁδὸν χυὸς ὦ χωρίον πϑ το δὲ 

γηλοφων ὑψηλών γιγνουϑίζωυ, οἱ και ϑηχον 

τ ἰπὸ τῷ ὁροὶς, ὑφ᾽ ᾧ ζιὼ κώμιη. χαὶ εἶδον μδρ ζρις 

γηλοφές ἀσχκενοι οἱ ἕλληνὲς, ὡς εἰχος, τὸν: πὸ- 

λεμέων ὀγτῶν ἱπίεων; ἐστε ἢ πορά ὀυϑμοὶ ὃν 
τῷ πεδίου αγέξησαν ῬΧῚ τὸν χοδφ τοῦ γήλοφον), 

κατεέξαννον ὡς δλὶ Τ' ἕτερον ὁϑα(α)εν. εὐ 

Ταωβαγίνονται οἱ βάρξαρϑι, κὺ Ἔσο τῷ ὑψὴ- ἤβρην 

ξάυον ἕο μαςίγων, χα! πολλὸς κα ετίδω. ΠΡ 
δ᾿ ͵ «ε ͵ ἣν: , 

σχϑν,Χχ9 ἐχρ οΤυτησα» τὰν. ἐλλζωων γυμνὴ, ἐς π᾿ 

χα κατεκλήσαν αὐζευς εἴσω λυ σπλωνοὡςε “ 

πϑυτάπασι (ιτᾷω πίω ἡμέραν ἀἴγρηφοὶ ᾿ 

ἡσαν,:ν τῷ ὄχλῳ ὀγτεσ, χαὶ οἱ σφενδονῆται! 

κὶ οἱ 



ΦΙ. ΠΡ ἘΠΕῚ Ἰτετ Ε ὙΗ, 1} 
δε “Φξόται. ἐπεὶ ὃ ) πιοζουϑροι οἱ οἱ ἕλλάες ἐπε- Α (δταυραπὶ αδάσεεησ. Τεὰ ἡτι ΝῈ σοίοπειυε 

ς ἀχείρησαν ̓Δώκῳ, »ολῇ ϑοξχι ἀ: ἀκδνν ἀφι- 

χγοιῶπαι, ὁ πολίπο ὀντες' Ἴ δὲ πολέμιοι χὺ 

Τωνεπήξω". πάλιν ὃ. ὁπότε αἀπίοιεν πσξὸς Φ 

ἄλλο φράτά κα, Τιυτὰ ἔ ἐπα δον" χαὶ ἔχὶ πὸ 

δυυτέοφυ γηλοφε αυτὰ ἐν μβο τἶζῃ ὭΣΤ 

ἀ τοῦ γηλόφε ἔδοξεν ἀὐζις μιὴ χινᾷν τὸς φρα- 

θιώτας" πλλνξαὺ Ὁ δύξιαξ πλευραῖ 9: πλαν- 
σιοῦ ὺ ὀῤηγα 79. πελίατας πσζὸς δὺ ὅρος. ἐπεὶ 

δύ ϑὅτοι ἐγάροντο τ ἢ ἐποιϑύων πολεμίων, 
Ὀέκετι ἐπετίθεντο οἱ πολέχζοι τοῖς καζαξαι- 

γόνσι, δεδοικότες (ἢ στό μκηδείησαν, χοεὴ ἀμ- 

Φοτέρωϑεν αὐ  ροιντο οἱ πολέμιοι. οὕτω ὦ 

λοιπὸν τῆς ἡμέρας πορά)όμδι "Οἱ οἱ ϑὺ τὴ ἢ ὁδῷ 

χτὶ τὸς γηλοφος, οἱ ὃ ΧΡ δ ὅδε ὑλιπαειον- 

Ἵες,  φίκοντο εἰς ΤΣ ὐηπίεαν κχὶ δ ἰαΐδοις ἐρο 

σαν ὀκτώ. πολλοὶ γὸ ἡφ᾿ ἡ οἱ Ἀν ΡΎΝ, τ» 

ξάναν ἡμέρας 4: ἡ Τὴν τεδωμϑύων ἕνεχ νὰ 

ΕΝ Ὀχετήδα πολλα εἶχο ̓ ἀλάσεᾳ οἶνον, 

κοι θοῦ: ἵπαοις συμξεθλημϑύας πολλαξ. (ῦ.- 

αν τα ὃ  Ἱστευηϊαϑύα ἀὐπτωσαξα πά᾽οντι ὃ ἴὰ 

ὕω: βᾶς. ἐτεταρτὸ δὴ ἡμέρα καζαξζαινοῖσιν εἰς ὃ 

πύμαπι πεδίον. ἐπεὶ 5 κοιτέλαᾷεν αἰδθες Τισαφέρνης 

Ἰμα- στεὼ τῇ ἢ δγιυαμ4, ἐδίϑοιξε τὸς ἵλλάας Τῇ 

ὐτν λὐαῖκῃ καλασκηνῆσει ὅ 5 ὥέῖτο εἶδὸν κώμην, 

κατ. ὉΜΑ ἡ ποράεαϑαι ὅ ἔτι κφυχοιθρες. πολλοὶ. Ὁ 

"σαὶ ΚΣ Σσέμαι οι τεδωνϑίοι, χαὶ οἱ ἐκεί ̓ ς φέ- 

φφἤες, χαὶ κ᾿ οἱ “Τὴν φερόντων τὰ Ὁ οπλὰ δεξα με- 

- γοι, ἐστεὶ 5 κα  εσκζεύνσαν, ἐπεχείρησαν αὖ- 

Οἷς α κροξολίζεοϑαι οἱ β αὐ (αρ9ὶ σπστὸς τίω 

ΓΝ νὸς 
απετῆ- 

πολὺ "γὸ διέφερεν ον χώρας ὁ ὁριδιτας ἀλέ- 

ξαιϑαι ἢ ποράσομδι υς ὅχιϑσι τοῖς πολεμίοις 

μάχεοϑαι. ζωύΐκα σ ζῶ ἡδὺ  δείλη, ὥρᾳ ζῶ 

τὐπιένωι τοῖς “πολεμίοις. οὐπτοῖς ε γὸ μάον οὐπε- 

φραΐοπεδούοντο οἱ βαρξαροι πῷ ἑλλξοικοῦ 1. 
ἐξηχοντο ςαδίων, φοξεέμϑυοι μὴ τὴς Τνυκτὸς 

Ἐχιϑοῖντο αὐζὶς. “πονηδ ον ὙῈΡ γυκτῦς 661 ςρά- 

Ἰώνμα πξρσιχϑγ οἵτε δῦ ἵσταοι αἰὐζις εδέδε!)ὶ 

ὡς Ἐτιο πολὺ πεποδισμένοι εἰσὶ, τῷ μή ἡφά:- 

γα ἕνεκα,εἰ λυϑείγσων. ἐ ἐπ» τΈ τὶς ϑορυῦος γί γι- 

γνῆται, δι χτσαξωι τὸν ἵππον πὗρσῃ αὐδρὶ, αὶ 

λαλιναΐσοι δῷ χαὶ θώξαχιοϑ θέντος αὐαξζεϑωι 

πεῖμρ ἃ ὕχὶ τὸν ἵπανν. (τα δὲ πϑύτα Ἴ χαλεπὸν νυ- 

μὰν κτὸς ; “ ὧτε κα! δορύξου ὁ τ 0: “σοιῴν. ζύ- 

υ Ὧυ ἕνεκα, τόρβω ἀπεςκζρύοιου δ λλζώων. 

αὐαοὶ, Δ6 ργορεογα Ποίξος Ρογίσο Πἰτος 
ὙΕΤΡΤ Λες ὅτ ἵπ Οἱ Πα Ἢ Ρογαοηϊς δᾶ ἀτιντ αὶ 
στααὶ εὐἰᾷ αὐπηάταγα οπδγαγξέσαησ, πος Ἰητο- 
τι γοιγοσίμιπη σε] θυ τον ἐϑημείνε: Τάξτρηβ 
ἀροϊάεθαΐ, Φ δά δἰ λι ἀρ πηοπ ΠΟΙ Ι τὲ τς 
ἀεθᾶῆς. Οὐατηᾳ; νος δτίαιη αἰτογο ἴῃ οἱ - 
Ιεἰρί νπαθηΐγου, ν πὸ ΟἹῈ ἐς οἰπιο τεγείϑ 
ὉΠ τος πλοῖο πος π οἰἴο: τδθτα πα ἰατοῖδ 
ἄσχιτο αιιάταξὶ ΔΟΏλ Πἰς στέατος [ἢ ΠΟ ἢ- 

τοι ἀπσοθδητ. ΠῚ χαιπη {πρτὰ ΠοΙτος διια- 
{Πφησ, Ζυΐ ἀτοῦσο ἰρίος (ς ας θδηταῦ ἐ ΠΟ ἢ 

Β ἰλπι ΠΡ Π115 ἢ) ἀε(ϑομάξῃτες ἱππαάοθαηι: 
ΝΙδεϑ δ κηὶ Θηΐπη,Π0 ἃ {015 4. ΟΙ ΠῚ, ντγα πα 
Ραττς Ποίτες μαογθητ τα τη 1, πο ἀἰ- 
αἰ το ’φαπτη ὀγατ, ἐπ τἰπογα σαιπι σοηίαπη- 
ΠΠΠς τ; αἰ τὶς νίᾳ, πα ροῦ ςο]]ο5 ἀπισοθας, ἀ- 
1115 ρου πτοῆτοπὶ ργο οι σθηεῖθι5, ἀἀϑ νοῦν 
Ρεγισηίππε. Η εἰς πχοάϊςος οἕξο σοπηδιτιι- 
πητ. οὐ Ρεγηλα τὶ να] πογατὶ οεῆτ, 1δ- 
ἄετη τ ἀπαπα ππτ Ομ πιογατί ραγτίπηγ}}- 
ΠΟΓΑτΟΣΙΠῚ σαι}18., ραγτίπη ἡ α͵ὰ σοπηπιρα- 
τ5 Πγα στα ΟΥΑΙ 15 ἰδές οορία; ξατίης, ν ηὶ, 

Ποτγάοϊ, ιιο εἰαῖς ςδροιεπι ἔπογατ Ναῖα 
" γηϊιογία ἰη νίατη εἰπι5, 48] ταρίοπίϑ 6- 
ΘΝ (ττᾶρα, βιογαπι ςοπιροιτατά. 1916 φυα- 

το ἴῃ σατηρπι ἀοίςοπάπης. Οπιππα; ΤῊΣ 
(Ἀρ πθγη 65 {π|5 Ὁ πὶ ΘΟΡ 5 Εο5 Δ δ αιμπτιῖ8 
ςἤσι, ἀοουτ!ρίοβ, γι Ποο Πλεο οαἰξγα ςο]- 
Ἰοσαγοητίπ ρείπτο πόα νίσο; 401 οΥ- 
ἔοτγεῖ, ΠΕ Ὲ6 ἸΠταΓ ΕΠ ἀπιπ ργοΘ Αγοπτιῦ,; 
Ῥογμλαϊτὶ εηΐπ δά ΡυρΏΔΠΣ, ΡΙΌρτογ νι]- 

ΠΕΓΉ ΠΌΓΠΠ65 Ἔγαητ: τε πιαις {1 4υ ν]- 
πογαᾶῖος σοίϊα σαπτ; ἀΟ ΓΕ ΠῚ, 4] Πογιπὰ 

δεαθαπεατηια. (υλιπη ἴλπὴ δαίξτα πιετατί 
οἴεπε, 4 δα θατὶ δά νο τατίοπος εοὸς ἰδοοί- 
(εγεητ, δα Πρ πὶ νί τ: νἱοιηὴ 46] τὶ ΙοπρῈ 

χώμειυ παρ ειοῆϊες, πολὺ «ἰεσῷ οἱ ἕλλζωοες. Ὁ (ιροιίοτεσι οτδητ στᾶοὶ. Ναί Πϊτὸ Ρια- 
{αθατ, ἔλέϊο εχ νῖσο ἱππρεῖι ᾿οίξοπι γορτῖ- 
ΤΠΛΘΓΕ; 4ΈΔΠ ἸΏτΟΥ ρτοη τε πάπην αάεου- 
{πι|5 ἐο5 ᾿γγπξίος ἀϊβηίσαγο. Οὐ αἀπείρε- 
γάίσοτες, αδεῦπάϊ μοίξιθιις νπιπι οἵ οἵα 
τεπιρι5. ΝΟ ἐπίῃ νηγατᾶπι θατ θαυ ΠΠΙΓᾺ 
τ Χ {αάϊυπη 4 τάςοῖς οαἰξια ποία μαπτατ, 
Ἐτεηὶπη πιοτιο δας, πὸ αὐαοὶ ποίει ᾿ρίος 
ἱπυφάεγῦτ. διιητοετίε Ῥουγίλγιπη σα ΕΠ Τὰ ΠΟ: ταῦ μόνω, 
ὅξα ρεγποοιηπιοάα. Ν πη δὅζ σα} ΠρΓΟστιΠῈ ῥός.ξο. 
ΠΠΙσαηταγ, ἀΟ ΡΙ γα πυαιῖς ροα οἰ σοι ξγι- ὥμυις 
δεῖ ταπεητιγ, ης ἢ (οἰ ππτ, ἀξ σίδητ: 

Ἑ Οοά ἢ υΐϑ5 τιϊπγυ]ειις ᾿ποΙ ἀατ, πδροῖϊ οἱ 
Πομληὶ Ῥευῆσο θαμπις πῇ ομηατασ, ποροῖ 
οἵ Πποπογυγ,ατας ν Οἱ ἴα πὴ “15 Ιοτῖσα ἔς πλι]- 
πἰοτίτ,ααῆ οοίςεηάατ πεσοίϊς εἴς. Εα γεϊο 
νηϊπογί ποΐξξι αἰ] α]τοΓ ἤπτ, χα τξροτα 
ταπλαϊτας οἵο (ΟΠ ὅτ. Ηςς Ἔἐγαϊτοαιηῖα, αιιαπι- 
οδτγξϊόσε α γαοῖβ οαίξγα ἔτ γοηοιποῦοῃτ, 
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Ἰς ̓ ρίος ἀϊίοοάετις, ἰάχις ἀςπιητίαε : ΡῈῚ 
Ρτξοοπος [5 ἰηἀϊσαθαητ,ντ χαϊααςίς ρα- 
τατοῖ, ἰ44; ἤς, ντ φιιάϊτι αὐ Ποίειθιι5 ροίϊοι. 
Ιτασιις θαγθαγὶ αἰ ιιαπιάϊιι 40 ἰτίποτο ἔὰ- 
οἰπηάο (δ σοι! θεδαης, νοῦππι ποέζε ἰδπὶ 
ἱταγαίηθητε αδίογαησ. ΝΝοπ οηΐπῇ σοπάι- 
ςεῖς Πδὲ ρυταθαητ, σε ποέξι ργοίς ἐπ οὰ- 
{ἰγὰ τοπεετογοηταγ. ΟΠ οο5 αταοὶ ἰΔΠὶ 
οτῖο ἀϊὶοοάετγε νυ ογοησ, εεἰαθυρῇ σαί τς 
τποτίς ρεισεθαπσ, δέ Δα τα {πα ϊα ρίορστο- 
αϊεθαηταγ. το ἐλέξαση οἰἘς,ντῖδητο εχ ἰῃ- 
τογι}|ο σαίξτα αἰ πατεῖν παηιε αἷς αἰτε- 
το, ΠΟΘ τεστῖο Ποίξεϑ νίηιιαπι αἀρατγοτγδτ. 
ζϑυαττο ταπηάεπι θαγθατγὶ,  ατιπὶ ΠΟ ζει ς 05 
δητεμαγιςης, ἰοσιιηι αἰττ ἀϊης {πὰ ροῖ- 
ὈΡΡοτταπιιπ οσσιραητῖ, τα ταοὶ ΓΓαῃ11- 
ταγὶ ογαῃτ; ΠΙΓἰΓαΠὶ πηδτὶβ ἰαραΠ1, 4 Ὸ 
ἀείοοηῆις δα ραηίοῖεπι ρατοῦατ. (μετίίο- 
Ρίπτις ν Ὀὲ νἹ ἀΠ76τ ἰπσιιπι πηοητίβ εο5 απτο- 
ςορίς, Χεπορμοητεπη δῷ ἀριηΐπε Ἔχῖγε- 
τηο ἀγοοῆπε, ΕΠ ΠΊ41Ε οἰιΠ} σετγατίδ δά ρτὶ- 
ΤηΔΠ| δοίθπ φαςῆς πηπι. Ν᾽ ἐταπι Χοπο- 
Ρίιοη ςεζγαῖοβ ποὴ ἀϊπιχίτ,ααοά ΤΊ ΠΔρΠου- 
ΠΕΠῚ ΟἸΠΠῚ ΠΟρ 5 οϊεπάετε {ε νίάοτεῖ: {εἀ 
ἰρίε αἀιιεέξιις ἐηπο Δα ΟΠοτΠορῖ, Ουᾶ- 
Οὔταπι πη τος ῖης ὃ ἰπ4ατ. [4 νετὸ εἰδὴ νοὶ 
νἱ ἀοτε]ίςες, αἷτ. ΝᾺ πὶ οςς ραῖαϑ οἱ ΠΟ] ]1ς 
ἍΠε, αὶ νία: ἱπυπηίηοῖ, χα ἀείσε πε άτιπὶ 
ΟΥΙτ: ΠΕ 4 πῈ τγαπίιγε ΠΟ 15] ος τ, ἢ πὸ μος 
νὶ ἀοἰςίεπηας. Τα νογοὸ οὐ ςεῖγατος ΠΟἢ 
φἀάυχ !} Οοα,1πααΐτ, νἡτπὶ πο ἔα δε 
το] 4ιιοτο ροιξουῖια ασπιᾷ ἀοίεγτῇ, ιιπὶ 
Ποίξες ἐς οἰξεηάθγθεητ. ϑεάςπιπι τοιηριι5 
Εἰ  ςοπίμ]ταη 4], ιο ραέζο η115 εος ἐς οο]- 
1ε ἀεἰϊοίας. "δ᾽ ται Χοπορἤοη νἱἀςτ πιοη- 
τὶ5 νογτῖσο πη ΟΟΡΙ 5 (υἱς ᾿πηπλίΠεγς, 416; ΑὉ 

ς 

ΧΕΝΟΡΗνΡΈῈΈ ἘΞ ΡΈΕΈΜΒΙΙΠ ἸΟΥΕΙ 
Οὐὐμππηδύτοηι αταοὶ αηἰπιαάιετγιογξι, νο]- Α ἐπεὶ 5 ἐγέγγωσχον ὐΐις οἱ ἕλχζωυες βουλομέ- 

νὅς ἀπιέναι νὰ ΔΙ οιγἱελλουϑύες, ἐκήρυξε τοῖς 

ἕλλησι Τωΐδασκδυάσαοϑαι , ἀκουόντων ἡ Μ) συσιινά. 
͵ ͵ ΟΡ ἢ “ 

πολεμίων. ὁ χεονόν μϑυ τίνα ἐπέρον τὴς πο- γι 

ρείας οἱ βαῤξαροι" δὴν 5 ὀψὲ ἐγίγνετο, ἀπτή-- 

ἐσα».οὐ Ὗ ἐδυκᾳ λεσίελῷν αἰὐζις νυκτὸς ἴοι 
ρ4 εοϑαι, ὁ κατάγεοϑει ὄχι Ὁ φρατυπεδὲὸν. 
7. σαφεῖς ἀπιόντας ἤδη ἑώρων οἱ ἕλλη- 
νες,ἐποράὑοντὸ χὴ αὐ, αὐαζάύξαντες,ὶ, διηλ- 

ον ὅσον ἐξήχοντα ςαδΐας᾽ χαὶ γίγνεται ζοσούτον 

; Ἵ « “ 

Οὔκ ἐφωγήσαν οἱ πολέμιοι, εξ τῇ ΤΕ τη Τὴ 

5 πεταρτη γυκτὸς Τσδοςελϑόντες,καΊα λα μι. ἄᾷϑελο 
Ἵ « ͵ - ͵ “} ω 

(αμοισι χώδιον αἰωβδέξιον οἱ βαρξαροι, ἢ ἔς 

(έλλεν οἱ ἔλλζωες παρμέγαι, ακρωνυχίαιν ὃς 
φους, ὑφ᾽ ζὼ ἡ καταζασις ζω εἰς Ὁ πεδίον. 
2,7. 5 ἕωρφι Χάρίσοφος “δοκατάλνυμμέ- 
νέμω πίω ἀκρωνυχίαν, χαλᾷ Ξενοφώΐντα δ σὸ 

τῆς οὐρϑες᾽ χα) κελά.)} 4 λαί(όντα πὸς πελζᾳ- 

ςὰς το δα Μυέαϑαι εἰς Ὁ πσοῤοϑεν. ὁ ἢ. Ξενο- 

φῶ; τὸς μϑὺ πελταςὰς σζκ ἦι. (ἔλιφω- 
νονῦμον ὙῈΡ ἑώροι Τιοσα φέρ᾽ ζω, ᾧὶ Ὁ ςρώ- 
τάμα πϑϑ) αὐτὸς ὃ ποδοελάσας ἡρῶτα, τἰ 
καλάς: ὁ δὲ λέγά αὐτώ: ἐξες]ν ὀφῥιν,σδοκας 

πείληπῆαι ὙΡ ἡμῶν ὁ αἵ τῆς καΐζᾳξα- 

σεως Ἄοφος, χα Οὐκ ἔς! παρελθεῖν, εἰ μῆ ζύ- 
τοῖς σοχϑψορϑν. δλλὰ τί Οὐκ ἤγες τὸς πελ- 

(τας; δὲ λέγά, ὅτι οὐκ ἐδύχει αὐτῳ ἔρυμα 
καΐζαλιστεῖν τὰ ὑπιοϑεν, δχπφαινουβύων δ" 
πολεμίων. διλὰ μιζωῦ ὥρφ γ᾽, ἔφη, βουλά- 

᾿ιος Δ φο]]οπὶ ΠΠ]Πυπι;, ἴῃ 4 Ἔγαης ποίξε5, Γλέδϑαι, πῶς τὶς Τὰς αὐδρας ἀπελᾷ τῷ λόφου, 
Δαάϊτιιπι ασπη πὶ εἰς ταις πηοχ: Ορεὶ- 
τἰπλαπι ἔπ ετῖτ, ᾿η ας, ΟΠευόορΠ, ιδιπ- 
Ρτίπλιπι πος δά {Ππ4 σδοιτηθῃ τεηάοζγο, 
ἵΝαχὰ 10 οσσιράῖο, για πο ροτγεγυης π.- 
[ΑΪΠΘΓΕ ΔΉΡ 115. Τὰ, ἢ ̓τὰ ν᾿ ἀοταγ, οχοῖ- 
Οἰτιπὶ πηαηςῖο: ἐχυίάετῃ δο τεπάσεγα ςορὶ- 

το. δίῃ πος πγδιιὶς, ται ἰῃ πλοηταπι ροΓρΊτΟ, 
φίΖας φρο πεϊοία[ἔλτῃ. Εσυίάεπι εἰδὶ, 
αἰ ΟΠοΓΠ ρίας, ορτίοπεπι ἄο, νεταπι νος 
1ὶ5 εἰσεπάϊ. Χεπορῆοη υππη (8 πυϊπογοπὶ 
Πάτα αἰςετοῖ, ργοβοί σε πα πλιιπα5 Π δὲ ρο- 
Ροίοϊτ. ΜΠΙτος τατιιπι φυοίάδηι εχ ἔγοητε Ἑ μϑυω «υτζ; 
ΠῸῚ φἀϊιησὶ ίαθες. Νὴ ἸΙοπρίιπη εταῖ, ]1- 
4105 Ὁ ἀσπηγίης Θχιγοιηο ποτε. ΕΙ ΟΠ ς- 
ΤΠΟρ πι5 νηα συμ ἰρίο σοτγαῖοβ., αΐ ο- 
ΤΑ ΡΓΙΠΊΟ 1Π ἀρ ΠλΪης 9 ΠΊΪτεῖτ ; ἄγ] 6 οτ- 
ἴατι Τἀπλτος ἐς αιιλήγατα: ἀοίοὶ πιράΐο. χραὺ ὙΣΡ ζὼ σι “Ὁ οὐραγίας λον. χαὶ ὁ Ἢ 

οὐζῦϑα, ΞΞενοφων ὀρὸς τῷ ὄρφυς τίω χορυ- 
φζὼ “ἷὡρ πῷ ἑαυτῷ φρατϑ ματος οὖσαν, 
χα! πὸ ζαύτης ἐφοδὸν ἔχὴὶ τὸν Ἄόφον, ἐν- 
ὃκς ἤσαν οἱ «σολέμιοι. χα λέχη᾽ κροίτίςον, ὦ 
Χφρίσοφε, ἡμῖν ἰέαϑει ὡς τάχιςα ἔχ δ. 
Κρογ. ἐαὺ ὙΡ τῦτο λαξωμϑυ, οὐ δχωνήσον- 
τῶ υϑυήν “ὩΡ τῆς ὁδοῦ. δλλ, εἰ βούλᾳ, μϑυς 

ἔχι τω! φρατάὐμαϊι ἣν ἐγὼ δὲ ἐθέλω ποράυε- 

οϑαν εἰ γρηζᾷο, ποράύου Ἐχὶ ὦ ὄρος" ἐγὼ δὲ 

διλὰ δίδωμί σοι, ἔφη ὁ Κ4ροίσο- 
Φος͵ ὁπότερον βέλά ἐλέαχ. εἰπὼν ὁ Ξενοφαΐν, 
δτινεωτερός ὅπἼν,αἱρᾷται πορφύεοϑει.κελά4 
δὲ οἷσυμπέμψαι Ἔσο ϑς φδ κα τος αὐόρας.μα- 

Χάεισοφοςσυμπεμπει τὸς Ἔσο τῷ φύμκοιΐος πελζᾳςας, ἔλαζε δὲ τὸς χτ' (μέσον τῷ πλαισίου. 

στευέπεαξ, 

Β μεταξὺ ΤῊ Ἴςρατά μῶν, ὡξ)ε τῇ ὑφεραία ἡδαπο 

αὐ 

- 

Ι ῇ 

ΤᾺΝ 



ὩΡΙΦΕ ΚΙ Ἢ ΕΒΒΟΥ νι θῶ 357: 
σειυέπεοζ δ᾽ ἐκέλάυσεν αὐτο χαὶ τὸς ὅια- ΑΙ Ῥτατούοα ἰμΠπτ, νεθαπντΠ! ς ς ο (εαιίοτοπ- 
χρσίους ὁ Χι φφίσοφος, οἱξ αὐτὸς εἶχεν ἔχε-: 
λέκτων ὄχι τῷ ςόκατι πῷ πλαισίου. οὑ- 

τάζϑιν ἐποράιζοντο ὡς ἐδυιύαγτο τάχιςα. οἱ δ). 

ὄχι τῷ λόφου πολέμιοι ὡς εγόησοιν αὐτῦϑ' 

πίω πορείαν ἔχε Ὁ ἄκρον, ἀυθὺς χαὶ ἀὐι ὧρ- 

μησαν ἀμρλάοϑαι ἐχὶ Ὁ ἀκρον. χαὶ εγζιῶ- 
θα; πολλὴ ᾿ϑὺ χε «υγὴ ζῶ τῷ ἑλλξυιχοὁ ςρα- 

τάσματος, Ὁ ακελάνονδύων τοῖς ἑαυ τω; 

πολλὴ δὲ χρᾳυγὴ ΤΙ ἀμφὶ Τιοσαφέρνξῦ 

Ο;ς ἑαυτὴν" Δ! αχελάσνομϑῥων. Ξενοφῶν δὲ Βὶ 

παρελαύνων Ἐχὶ τῷ ἵπαου, παρέχελάσετο' 

αὐδρες, νιοῦ Ἢ εἰς τίω ἑλλαίδαι νομίζετε μιλ- 

λάοϑαι 5 νιοῦ σοὺς πιαῆδας καὶ γωνεχαξ' 
γεοῦ ολίγον πονήσαιντες η:Θόγον ἀμαχεὶ Τ λοι-- 

πὴν πορά σύμεϑαι. Σωτηξάδεως δὲ ὁ σικυω- 
ὯἝ“ ἅν »οΥ Ἔξ “᾿ 3 [ 4 

γιος εἰ πεν ον ὄξίσου, ὠ Ξξένοῷων, ἐσλκεν. σὺ 

τ, οἰ Ζιιοϑ, παασας τρίς Ἰεέξος πληΠἶτος ἴῃ, 
ἔτοητο ἡ πδάτατὶ ἀστηϊηὶδ. πὸ, 4ιαπιρο-, 
τού οο ογτ πῆς, ργοστοῖη πηι, οἰ ἔς5, 
αἱ ογδητ ἢ Θ01]6... “αι. ἀτου ἸρίοτιΠ,;. 
υδά δ σαοιπηοη τοπἤοτοξ, απἰπηγδάϊτιοι- 
τούθηγ: ΠΊΟΧ ὃς ἰρήι σοττατὶπη σούς σοπέοιτο 
σδρεγθηῦ: ]ρσοῆϑ τὴ οἰαπιοῦ (αἰσοὶ οχού- 
Οἶδα δι! ἀἰγὶ, σοποτιαητὶς ἔτος : ἰὭσοῃϑ ςο- 
τιΠ1. 4] οὐ 1 Παρ μοτπο οὐδ, ας ἔπος 
ἐπ άθην οχοίσαθαητ. Χοπορἤοη απΐεην ο"- 
οαυϊταης . ποὺ ποάο {πὸ5 ἐχπογιαδαίατ: 
ΝΝυπο νοθῖδ., τα] Πἶτος., ἄς τοάϊτα ἴῃ τας 
οἴη, πη ἦε τράϊτα δά νυχογος φο ἰθογοςν, 
Ρτοροίτιπος σοτταπηθῃ Ἔχ {ξϊνατο: πᾶς 
{1 ἐχίσιμπαμη φα τοιηρας ἰαοῦῖς το] ὀγαηγος 
ξαοτίππιιβ,, ἀεϊποὸρ5 ἤπς ργο!ο Πἰσ δὶς - 
τοῦ ἔλοοτο. Ε]οῖς ϑοζογί 485 δου ἢ 5: ΝΠ 
ααπ4. ἰπ σοῖς, ποίξει πα οἱὉ σοηάϊοῖο, Χε- 
ΠΟΡΠΟΠ. ΝΑΠὶ τι οᾷιιο να οι, Ἔσο ίοα- 
τι Ρογίᾶης. . σγαιίτοῦ ἀςξατίροι, Οὐ 

μϑὺ Ὑ» ἐῷ ἵπαου ὀχη,ἐγὼ δὲ χαλεπῶς κο- ὅτι αι πὶ Χοπορθοπ, Ἔχ Έαπο ἐο- ἀμ 
{Π|τ, ὃς ποπηίη! οσο ρογταγθᾶτο οἰ πρείιπὶ Ἡνίος 

Ἀν..9 ῃ ΠῚ 2 , 
μνω, πίω ἀασιδα, Φεέρων. χαὶ ὃς, ἀχούσας 

τα, καταπηδήσαις ἰσπὸ τῷ ἵπαου. ὠθεῖτο 

αὐτὸν οκ “ὁ τάξεως, χαὶ τἰκὼ ἀασιδα, ὠφελό. Ο 
᾿ ᾽ ἤ 3 

κϑυος, ὡς ἐδγωύατο ταχεςα ἐπορθετο. ἐτύ- 
λ ᾽ ς 

ἀϑμεδὲ καὶ θωξακα ἔχων Τ ἱπαιχὸν, ὥςπε ἐ- 

ὑπάχν πιέζετο. χαὶ τοῖς μϑρ ἔμιπσοϑαϑεν ἡ απο ά- 

γᾷν παρεχελάζετο, τοῖς δὲ πίοϑεν πα δλέναι 
μόγις ἐπορδίοις. οἱ σ᾽ ἄλλοι φρατιῶται πα]- 
Ὀΐσι,, χαὶ ββαλλοισι καὶ λοιδὸρ φύσι τὸν Σ᾿ ὡτη- 

διδϑω,, ἕως ζώαγκασαν λοι ονζᾳ πίω ἀασί. 

δὰ πορά εοϑαι. ὁ δὲ, αναξας δχὶ τῷ ἵπαου, 

ἕως »ϑὺ βασιμα ΓΝ ἦν" ἐπεὶ δὲ ἀξαΐζᾳ 

φϑαγοισιν ὄχι τω ἄκρῳ “δυόυϑυοι τὸς πο- 

᾿λεμείοις. ἔνθα, δὴ οἱ νδὺ βαωρξαροι ςραφέν- 

πες ἐφάυ,)ϑν, ἣ ἕκαςος ἐδγούατο, οἱ δὲ ἕλ- 

λζωες εἶχον Ὁ ἀκρον. οἱ δὲ ἀμφὶ Τιοσαφέρ- 

γζω καὶ Αφκαῖον οἰ ποδεπόμϑμοι ἀλλέω ὁδὸν 
ὥχοντο. οἱ δὲ ἀμφὶ Χειδάσοφον, καζαζαν- 

πες εἰς Ὁ πεδίον, ἐσραποπεδοζσειντο οὖν κώ- 

μ" μεφῃ πολλῶν ἀγαθών. ἦσαιν δῈ χαὶ ἀλλ 

λαι κῶμαι πολλαὶ, πλυράς πολλῶν ἀγαθῶν 

οὖ τύτῳ τω πεδίῳ τοδὶ Τ' τίγοητα ποτα μόν. 

ζωΐ αι, σὲ ζῶ δείλυ, ἐξαπίνης ἔχηφανονται οἱ 

πολέμιοι οὐ τωπεόίῳ, χαὶ Τὴ ἐλλζώωνκα- 

πέχοψαν τινας Τὴν ἐσκεδα σχκέγων ἐν τω πε- 

Δα πηΐτ, Πα αι σοἰογγίπης Ροτοζγαῖ, ροῖ- 
σις. Εοστοταποοτίαην!ογίσα Ἐπ ἐγ ἰπἀ- 
τι οταῖ, πα ᾿ἰσθε ργεπγογοται, ΠΙΆ 110 τὰς 
πθη ςαϊῖτ5. δζ' ΔὨτοτοτ 5 οχ πογία σάγαγ, 
ντργοοοάογοητ: ὃς ροίξοτίοτεβ, αὶ νῖχ (6- 
ἀαοῦδηταῦ, ντί ρουσοίοας. ΜΠΐτες φοτοτί 

ϑοιου ἀδηγοσεηάο, ᾿αοϊο πο. σοπαϊοις 
Ρτοϊοπάἀςηᾶο  ᾿ ταπηάεπι σοσιηῦ γασορῖο 
ΟἸπρεο ρεγροτο. Χοπορἤθῃ εηποὸ ςοπ- 
(ςεπίο, φιαπι σιάοπι αἰ] οοὰ μας ςαα1- 
τατίοηἱ ἰάομοα Ἔγδῆτ, 1165 ρα δι: ατιπὶ 
ἱπασοοΠαβετιὶ ςεριδης, αι το! έζο ρο- 
ἀε5. ξοἰπαθαῖ. το ἐλέξυμι,, νπ οἰτίας, 
ἀπαιη Ποίξος,, π᾿ σασππιθῃ ρογΠ ΘΠ γοτ, 

5 λ ε » “ ᾿ ᾿ . ὡ, χα τωλίπτῶν τον ἵαον, ἔασευδὲ πεζῇ. Χρὴ ΕΣ Τα νογΓΟ ΘΟΠΙΟΓΙ δαγρατί ,. 410 4α - 
σας ροτογαῖ, πισίεραης, αταςὶς νογτοο πὶ 
οδτιπεμεθι5: ΓΠΔΡΒοΓ1ς ὃς Ατίαὶ παὶ- 
{τες ααπι δα νἱδπὶ (6 νεγίθητος, ἀρι ραηῖ, 
ΟΠΒαγορί σορία , ιππι ἱπ ΡΙΔηϊοοπὶ 
ἀείςοπάϊδης, φαοάδηι ἴῃ νίςο οαἰξγα ]ο- 
σαῦαητ, τὶ οορίϊ5 οπηπ 115 ἐθξογ ΠΠΠγι5 
εἴτε. Ἔγδῃτ ὃς 11} ν]οὶ ρίαγεβ ἴῃ Ρ]δηϊοὶς, 
(ξουπηάπτα ΤΊσεῖπι βπαυίτπι {τα, ΟΠ ΠῚ τα- 
τατα στ πὸ σαποτο ρίαμς τεξοστὶ, "Υ εἰρε- 
το ίς ποίϊες ἱῃ ρ]αηϊοίς Τὰ ῖτο οἰξοπάπιπτ, 
Δ᾽ ΠΟΠΠΙΠ]Πος. ατάσος, δ ργαάστη μοῦ 
σαπιραπα Πἰπο ἱπς ρατίος, ἱπτογῆ οἰ Πητ, 
ἸΝαπὶ ρεσούαιη ἄστη σΟΠΊρ] γα τγαη ας. 
τὰ τγάης Πιπιίαπι., πεῖς σαρτὰ πηι. 11ΠΔ: 

Ρμεύπος οὔ {πἰς᾿ γίςος ΘΧΈ ΓΟ σΟΠΑ ΑΓΕ 

͵ Ε ε τ ΩΣ ͵ ὁ ἷΝ ῃ . ᾽ 

δίῳ καθ όπαγἄύ. χαὶ ὃ νομαὶ πολλαὶ βοσκημῶν" Δ «Οἰξαζυεδυαι εἰς ' “ρων τό ποτὰξ 
ἢ: ͵ εἴ Ε « ; [ 2 ͵ μοῤκαϊολήφϑησαν. ὠς Τιοσαφέρνης » χαὶ οἱ σεεὼ αὑτῷ, καίειν ἐπεχείρησαν Ὅς κωμαξ: 

4 τ 



γτά ΧῈΝ ΟΡ ΕΞ ΧΡ Ε ΘΕ ΟΣ Ἀ1 

Οὐο ἔλᾶππι, νὰ ατγαοὶ 4υϊ πὶ ταϊτιῆςε Α χαὶ τὸν ἑλλξύων μώλᾳ ἡοομεησείν ἥνες, ὦ». 
ἀειςξεις φηϊπιῖὶς εἤσητς, 4.1 σορίταγοηῦ, ( 
ΤΟΙ ΠΊΘΔΓΙΙς ἰδ απ άξαδοι; Ποῃ τ πρνώξτον 
νπάς αἰαπηίππτεγοητ. Ετ ΟΠ εγΠορὶ 4α]-- 

ἄθτα τα] τος, ροξεααιιαπι {5 οροπα τα {{:᾿ 
(ςτ, το άϊθαπε. Χεπορποπνεγο αιπππ 46- 
(ξομάϊῆες, ογάϊπες ορεαίταηβ, ταὶς ο- 
οἸατα το ἀςιητίρι ἐ Ὗ [ἀοτί5, ᾿ηαΐτ, σοΠ-- 

σβάοτε ποῦς Ῥάγθαγοϑ, γοσίοποπιτοτᾶ Πο- 
Πτᾶ οἤς. Ναῖῃ αυα ἃ ποθὶς ἱπαροιγαθαπιίά 
τοπηροτίς., παι ἔσσάεγα ποι ουτη Δποὶ-. 
τος, ΠΕ 4815 (οἰ ἰσεῖ γεσὶβ ἀστιτη Ἔχαγεπ- 
ἀορογάεγοτ: οα ππης ἰρη] ἔαοίππε, φαδῇ ἢ 
αἰτίοποπι αἰϊοπαπηοχατγεγοης. (οα ΗΠ 811- 
δι δ᾽ σοπαπηθαζιτη ψ] } πὶ {1 ] ἐρέ1ς Γο 4 α6- 
της, νἱἀοθιης πος ετίαπ) εο ργοβοίίοί, Ε- 
πίππιογο; πὶ ΟΠεγορῃς, αγοίτγογ οι- 

᾿ ἀετή δά μπογία5 ἐχαγθτες ΟρΕΠ ἔθγεπ4Δ4ΠῈ 
ΕἸο. ἂς ἢ τεσίο παῖς ποῇταίογετς. ἔρονε- 
τὸ Ποῇ αγθίτγοῦ. αἷς ΟΠογορ λα: (4 ρο- 
τἶτ15 ΠΟ 5 Ε[[2Π0 Ἔχοί τα πηι5 ἰη σα Πα, 410 
ἤει, νὰ οἰκίας Γρή ἀδίπαηι. Αἀ ἐπ ανοιβμη 
σα]ανοπτπι ιια οἤοε, σοπηπηθαζαΐ σοη- 
΄υίγοπάο γα] χαΐ ἱπτθητὶ ογαῆγ: ἂ ἀποός, 
ςοἰπογεππη]αθ Ργαίςξει, σοηποηίεθδητζ. 
Εταῖ ἐπὶ πὶ πηᾶσπᾶ ΓΕγαπη αἰ ΒΊοιτας. Εχ 
Ῥαῖτο νῃα πλοητοβ ρυααγάμ σογποαηταγ, 
οχ αἴτοῦα βισποη ταῆτας Αἰ τἰτἀΠὶς., νῖ Π6 
Βαίξω συϊάεπιν, φαίθα5 να πτη το τάγοτιτ, 
σαϊάχαλπι ἐχίξατοητ, ΗΟ τθγαπη ἴῃ ἀΗ}- 

Φοη ίωπι οαὐτατο ααπὶ Πατογοησ, αὶ Ποαίις αυϊάαπι 
ἘΡοάν 

ΠΟ ασοςάδης: Ερονοτο;, ἰηααΐτ, τγα] σοῖο δά 
Ἐγφιἰοῖξ 4ο σαάζοι 6}1Π}ς ταις αὐ ας Γα Ρεάϊτας νγο- 
Μινιίηε. Ιο, αἰ τατῃὶ {πρροαϊταιιατί εἰς εα.. ἀαΐδιβο- 

ῬῈΚ οτἶτ, σ΄ ΡΓΟ πιεγοσάς ργαδυιθτίτς τὰ- 
Ἰεπταπ. ἸὨτοτγορατι5 » Φυ θα τΈδιις ερε- 
τεῦ: Ὑ τριβ, ἀἴτ, οἷς π}}}}ς. Ὑιάδο δυτεῖη 

Β 

νοούυϑροι. μὴ τὰ δχττήδεια,, εἰ καύσφεν, Οἔκ- 

ἔχϑιεν ὁπόῦεν λαμίανοιεν. ἡ οἱ »ϑὺ αμφὶ Χάῴ- 

Θάσοφον αὐπήεσοιν ον ᾧ βοηθείας. ὁ δὲ ΞΙ εγο-' 

Φαΐν, ἐπεί καιτεθη, παρελᾳύνων Ἐχὶ ζετά- 

ξῴς, δύϊκᾳ, Ἵ ἀἰπο ὃ βουθείας ἃ ἀπήεσαν οἱ ἕλ- ὀκέβυι 

λζωες, ἔλελν" ὀρφῶτε, ὦ αὐδρες Ἑλλζωυες, ΔΝ 
φιένζας τίω χώφοιν "δ ἡμετέραν ἐ{). ἁ ἃ γ 

ὅτε ἐαπένδοντο διεκραήϊοντο, μὴ κάειν τι 

βασιλέως χώραν γε αἰὐξι καοισιν ὡς ϑλλο- 

τείαν. διρλιὰ ἐα) που καιταλίπτωσι γε αὐτοῖς 

τὰ Ὀὀχιτήδεια,, ὄψονται χαὶ ἡμας οὐςο πο- 

ράνομϑροις. δὶ ὦ Χ4οίσοφε, ἔφη, δὸκῴ, μοι 

βονβᾷν ἐΧῚ τὸς καονζᾳς, ὡς αἷρ ὃ ἡμέϊερας. 

ὁ ἢ Χά4ράσοφος εἶπεν" ὅκον ἔμωοι .: δοκφ. δλλὼ 

ἡ μής, ἐφη,κάωμϑι, ἡ ὅτω ϑεῦῆον παώσον- 

χα. ἐπεὶ σ Ἐχι ς σκηναιβ ἀπῆλθον, οἱ δὴ 

ὀηλοι αἰδὶ τὰ εὐλετήδφα ἤσαν, τς δὲ χὰ 

λογαγϑί σεουνιλον' χα; ὠς πολλὴ δσποδάώ 

ἄμ ἔνθεν μϑυ Σὰ ορη ζὺ ὃ ἰπὐρύψηλα,Ε ἔγϑων δὲ 

ς ποταμιὸς τοσούτους Ὁ βάϑος, ὡς μηδὲ τὰ δὺ- 

ες αὑρέχφν πέρωρϑμοις τῷ βάθους, ισος, 

ρόμϑύοις ὃ ὐὖϑις ποοϑφελθωὼν τίς αὐδρ ῥοδῇοςν 

εἶπεν' ἐγῷ ϑελωύμαξ, ὦ αὐδξες, ὩιαΟιβά-. 

ἴω χτ' τεβακιολίοις ὁπλίᾷς, ζω μοι ὧν 

δέομαι αὑτυρετήσητε , χαὶ τούλαντον μιίοϑὸν 

πορίσυτε. ἐρωτώνϑυος 5 ἢ, ὁ δεησοιζρ, ἀσκεῖν 

ἔφη διοαλίων δεήσομαι. πολλὰ ὃ ̓ὁραΐ [πα Ε- 

Ἂ πσοϑξαζᾳ., καὶ ἡ αἶγας καὶ βόας, χαὶ οἱ ὀιριόῳ ὡ Ἂ 

Ξλτοδαιρένζαι ὦ φυσηϑενζᾳ : ῥαδίως αὐ αὖ παρέ- ὃ 

Μιοῖς ΡοτιηυἽταβ ρθοιιάες, δὲ ΤαρΓαᾶς, δέ Βο- Ὁ) Βλ. τ' Το φξασι. δεήσομια! δὲ ὁ Τὴν “δεσμεῖ, 
1165. ὅζ αῇποϑ. 4αῖδι15 ἢ] σουῦα ἀδιγαηδητιγ 
δὲ ἘΣΒΈΜΝΥΝΈ ΒΜΗ ποῦ ὶς τγαϊεέξιαμη ρτα- 
{ταθυιητ. Ετίην νἱ που} 15 115 ΠΥ Π] Ορι5 εὐῖτ, 
ααΐθιις δα πιπιρῆτα ντἰ πη ηὶ. Η!Ὶ5 ν δὶ ντέξς 
σοπποχαογο, ΠΟ] θεῖ δουιπῃ δα αἰτογα πὶ 
φἀρ!οαῖο, ρεηίς ΙΔρι ἐἴδιις, Πὲ!το απςο- 
τάταΠῇ τα ἀοΠῃς, ἀειηάς ἠςά εις 'π ἃ- 
Ππαπὴ νιγίθες, ὃζ για ας ρατῖο οο ΠΠατίς, 

νίγραίτα ἰΠπΠροπαΠΊ., ὃΖ του γα Γῇ ἸΏ σΟΓΔ1Π), 

ὁτατῖπι “146 ΠῚ σαγίο ἰΠτο Πρ ετὶς., πε αιά- 
Ππαγη Ετασιιπη, ντ Παρ ι  ηἱ. ΝΠ ντγος 
ΠηριΠὶ δἰπος ἔοι] πη μεθ απε, 'πο ταΐ- 
ἘΠ5 πγοισαπταγ, Ὗ τ ΔυτοΠ) ΠΟη νδο Π]Θητ, 

τ} ΠῈ νίγσιέα τα) τοῦ ἱπηροάϊεης. Ουοά 
Πύπηι ἄπιοος αι Π ες, νἱίιτη εἴ εἰς ἐπ- 
ΠΟΠΓΠΠῚ ΠΟῚ ἱπείεραπο, εἷϊς ; (είπας ἱ- 
Ρήμπηταίθ, «ιοῦ Ῥετβοὶ πο ρόῆει. ΝΝατη 

Ε κδὺ οὐϑύμεημιαι πὴ 

οἷς γολεϑε «ἰϑὶ τὰ ἐ ἀπυοζύγια. Τξτοις σ, ἐφ, 

ζάξας" τὸς ἀσχους ταρὸς ἀλλήλοις ρῤμόσεις 

ἔκαςοὺ ἄσχϑν, λίθους Ξοτήσαις ὃ δ αφεὶς ΟἿΣ 

«- αἴκώρας, εἰς ὦ ὕδωρ: Ἀ ἀγαιγῶν, καὶ ἀμφο- 

τέρωϑεν δήσας, ἐλεξζαλωὕλξω, ἃ ὁ γώ ὅε- 

Φορήσω. δι δ δὲ οἴ οὐ ,καταδυσεοϑε Ν αὐτίκα 

μαίδϑ εἰσεεϑε: Το σϑεὶ ἀσχὸρ δυο αὐδρας ἕ ἕξ ω 

μὴ καῖα ϑοωῦαι. ὠρῖεϑ μμῇ ἡ ὁλιοϑαι ἀν, ἡ ὕλη τ 

ῃ 1 γῆ γσᾳ, ἀκούσεισι ζωῶτα ἴοις φρατηροῖ 

τΕν ἐδυκά τῷ, Φδε ἔργϑν ἀν 
δυγαι]ον. ἢ, ἡ, δον οἱ ἑκωλύσον) ἐς ὐμαῖν πολλοὶ ἧπτ- 

πῆς, οἵ ἀὐθὺς ζοῖς ποοότοις ἐδὲν αὖ ἐπέδετων 

ἕτων ποιψν.ἐγζοδ᾽ Ὁ μϑὺ ὑξεραίαν ἐπτλρέχώρον 

Ροτπλατί οατητος τγαης Πα πηθη εγαηῖ,, αὶ ἰρίος εἤξητ ἱπιρεάίτατί; ας ἣς ΡυΙΠΊΙς φυΐ- 
ἄδπη σοποοατὶ,, νὲ φυϊἀαμαΐν Βοιμη ἠπο]ἰγοηταγ, [τάάις ρος τειτοσοάεδαπξ 

. εἰς τούμι- 
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ογώαι τῶϊθος ΟΧεινοῖς , χα! ΟἈΕἰνων Ἰφϑ9ς ἀύῶις. 

ΚΕ ΒΥ Ἵ ΕΚ ΜΥ 4; 7 
εἰς τοὔμπαλιν ἢ ππξὸς βαξυλαΐια εἰς ζιΣ « -Α ἀποτία α Βαργίοπο νία, ποη οχυίξος αἱ] ρα- 

͵ ͵ [᾽ , ᾿᾽ 32 ! 

καύξοις κώμας, κα ακα ύσαιες ἔνδεν ὄξηείᾳν. 
« « » , ΦΝνἍ, 

ὧς]: οἱ πολέμιοι αἰ ασροοηλρουνον, δα ἐδκών- 
« ὯΝ ͵ “ λ 

μευμάζιν ΤΌ; χαὶ ϑμοιοι ἦσαν ἢ ϑαυμαίζοη]ες » ὁποῖ πῦτε 

ζάψονται οἱ ἕλλζυες, χρὴ τί οὐ γῷ ἔχϑιεν . ὡ- 

ὦ» οἱ μϑὺ ὀῆλοι φρατιαἶται ἀμφὶ τὰ ὄχιτή- 

δέάα ἤσαν" οἷξ φρατησρὶ χαὶ οἱ λοχα γϑὶ παλιν 

σεουῆλθον, χαὶ σέευα γα χϑήϊες τὸς αἰχμαλώ- 

ἡσς, ἤλείχον 1 κύκλῳ πάσαιν χώρφιν τίς ἐκαςη 

εἴγ,οἱ δ᾽ ἔλεγϑν, τί τὰ υϑὺ πσοϑς μμεσημίορίαν, 

«ὁπ βαξυλωδα εἴν χαὶ μηδίαν, δὲ ἧς εἰρἢ- 
χοιεν" ἡ ὃ τσϑὸς ἕω, ἐχὶ σῶσαι τε χαὶ ἀκ(ωτα- 

505; Ζυπ|6ο5,46 4 ιι5 ἐχίογαητ, ἀσοοῃς 
αἰϊξης. το ἔπέξιμαι, νὲ ποίξος ποη άθ- 
αυϊτατοης, Ἰςα τασος (ρεξξατγοης, αάπηϊ- 
τΑΠτΙΡς {π|165, 40 11 ροτγοξξαεῖ ἐἤξης, 
δὲ 4υιϊα Παίροτοητίη αηϊμηο. Εγαμτταπο πυὶς 
1|το5 οοτοσὶ σοπ δ ατα ΠΟ σοπέο ητοητὶ, 
ἄἀτςος γεγο, ὃζ σοποστίιπν Ρυ ἐδ ξΕ ταγίιπὶ 
σοπασηίοθδης; ὃς σαριίεὶς σοκέξὶς, 4Ζι5:- 
παῖ εἴτε πα] σου αιιαιὶς ΟΧ ραττο τορίο, 
Ρεγουηδεαθδηταγ. Αἰοδαης 1, ππου! ἀϊο πὶ 
νογίας νίατη ΒΑ υ]οπεπὶ τα; ἰῃ Μεάιαπι 
ἀμπισοτε, αἱρῇ! νοπ Π τ: οὐίθητεμι 50- 
Ἰεπὶυα τ, δία ὃς Εοθαταπα ἀπσογο, νδὲ 
τΕχ ς(ξλύοπη ὃ νο οχίσεγο ἀἸοἰταγ: τουτ ΠῚ, ΕΣ ͵ κι» ͵ ͵ . . γα φέρρι » ἔνϑτο γεειζν χὰ εοὑριζν λεγετη αιια της Ππιυίπ πη δα Θοοἰ ἀοητοῖη τοπάατ, 

βασιλάζ' καὶ δὲ Δ αξαντι “ ποταμῶν ασοϑς ἐ- εγίϊιο Γι γάϊλπι δὲ Ιοηἰ αι ἀυςοζε Οἱια ἀο- 
᾽ ᾿ ᾽ ΠῚ ᾿ ἰὰ; τ ἷ ἱ ποίαν, ἐλι λυϑέαν; χοὶ ἰωνέαν φέῤοι. 45 ἰρλ ἀὐϊὰρ ρον πλοητον Δα (ἐρτοϊητείοηος νογραῖ, 

ὧν ὁρέων χαὶ “σδ9ς ἜΡκτον τεβαμλϑμη, ὅτι 

εἰς κα ρϑούχοις ἀ.)9ι. πάτως δ, ἐφασειν οἰκῴν 

αϑὰ τὰ δρη » χαὶ πολεμικοιὶ ζῇ), χαὶ βασιλέως 

οὐκ ὠχούφν, δλλὰ ἢ ἐμξαλῴν ποτε εἰς αἰὐζους 

βασιλικζὼ φρατίαν δώδεκα μιυδι δος" τς Ὁ 

τῶν δὲ φρένα "ἡ πονοφῆσται ΟΥ̓ δεξχωδίαν. 

ὁπότε μδὺ τοι πσϑὸς τ᾿ σοδαπην τ" οὐ τῳ πε- 

δα (αγάμπομος βογιίποα: 4.05 αἰδυδητη 
ταοητίθι5 Παδιτάτε,ας ΒΕΠΠἰςοίος οἢδ, περ» 
τοῖς Ππροτῖο ραγογο, [ΠλπγῸ ΘΟΡ 45 4] πᾶ-- 
ἀοτερίαδ, ]ια: σδηξίος ὃξ νἱ οἷος Π}}16 πος. 
Ταϊπίῖδαις σοηίζαγοπε δος ̓ππια{ΠΠς; ιιοσιπαι 
Ποτο, ρΓορτον ΠἸπηπΊδπι οσοίιτη αἰ οα}- 
ταῖοτη. ἀοπλιτη τε ίθεῖτ, Οὐοά ἢ ἔα σάοτγά 
ἱπτοῦ (ἀιγαραπη γορίοΠί5 σαπορο [τς δ ἱρίος 
Ἰητολοςήδητ, οὔ Πδοτα ἰητοῦ νεγοία; σοπτ- ἴρω ϑίῳ ἀσείσστηντο, χαὶ ἵ ἐχτμίγνυαϑει στφφαῖν τε πιοτοία Ὁ χὰ: ἡπμπὶ ἀμοος αὐ δῆτ, δου- 

ω- 

ἣ “Ὁ δ; δ ὃ ὁ 3 ͵ 

τὐτ΄ χούσαν]ες ἢ ζοῦτα οἱ ςρατηγϑὶ, οκάλισσανχω- 

ἱ 

Ι 

Ὁ ᾿ Ὶ “- 

εἰς ὼς ἐκαςανχόσε φασχονίᾷς εἰδένωι,6δὲν δῆ- 
« Ε κα 

τλον ποιήσας, ὅποι πορθυεαῖ, ἔμελλον. ἐδὸκ4 
-“ “ν ᾽ -“ 7 «.3 7) 

"δὲ τοῖς ςρατηγ9:ς αὐαΐκανον ἐ1), ὁ ἢ" ὁρέων 

εἰςκαρδούγους ἐμξλιλφν. πότος υὃ διελϑύγες, 

(υτη ςΟ]]οσατίς, 4 {Πρ} ΠΏρΊΠος γεσίος 
παπιτγαέζαϑ Π δὶ οορηΐτος αἰοσαητ, ὃς ρίατις 
ΠΟΩ ἰῃαἸοατιιητ, 4πὸ ργοζούζα τ σης ρῇ 
ἰηιοτίς ΠοςοοΠ γίιπα ΘΠ {ξδιιιοθαητ, νερὸν 
τηοηῖο5 ἱπ (αγάμιομος Ῥεγσογοπτ, Ναπὶ 
Ροίξεαφαδπι ρογ Π]οσιιηι τεριοποπὶ ρεπο- 
τγαςης, ρογαεπτιγοβ ἀϊχεγαης σαρτίε ἐπ 
ΑὙπιεηίδηλ 5 οαἱ Οτγοηταβ σηὶ ἱπηρογίο 

ἔφασαν εἰς εἰ ριυϑμίανἡζήν, ἧς Ορονζῷᾳ ἦρχε, Ὁ ργαοῖσει, τεσ οηὶ ςεττ απιρία ἂς ορυϊοηῖς. 
πολλῆς χαὶ ἀύϑαίμονος. «γ]άζλαν δὲ ἀὔπορον 

ἔφασαν δὴ ὅποι τίς ἐθελά πορδύεοϑαι. ἔλὶ 
͵ 5. 1 “ ς ΄ , ἰὴ 

πότοις ἐθύσαντο, ὅπως ὁπηνίκα. δοχοίη  ὦ- 
- ΤῊΣ: 

ὅφς τω πορείαν ποιοῖντο. τίω γὸ αἰ πὐρθολξὼ 

«“,α- ν᾽ ὁραΐν ἐδεδοίκάσων μὴ Ἴ καταληφϑείη" χαὶ 
μος ΩΡ αν, 5 7. δειπγήσειαν, σεενεσκα-- τα] τίδιις, νι ροϊξεαιαπι σα παήϊοητ, ὃς ο- 

᾿ν ᾿ 

σμέγους πλύζᾷς α᾽ἀαπαύεαϑαι . χαὴ ἕπεοϑαι 
ἀιοίκ᾽ αὐ τις π΄ δα γίείλη, 

[π46 ἀἰχειαπερογοῖ, 4πο 4υϊς νε]ΐετ, πη 
ἀϊβηουίταιε ροῖδ. ΡΟ Πα τογεπιίδοταμῃ ἃ- 
οἰπητ., νὰ σιδτηρτί πη πὶ νἱ ἀογετιν σοπτ- 
τηοάτπ., ἰτοΓΙπρτοάδγεηγιγ, Μειπεδαης 

ΕΠ ΠῚ, Π6 ἴσα ΠΙΟΠΓΠΙ . ΡΟΓ ια ρεΓρεη- 
ἄπιη εἤει, οοσπρατεητᾶγ. ΠΠρεγαπτοτίαπι 

ταπα5 {πᾶ σοτηροτγτιαθης, ίς ηυ]ετὶ ἀατοηῖ; 
δέ Ὁ] Πρπὶβοδταηι εν, εαπογεηταγ. 

δὰ 2 

Δοανάωιὴ 
δε οί 
40. 
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Ῥξ σαι υὐννῴικο έψο Α 
ἀϊτίοης Ογτὶ φἀσεπαξ- 
τίο π᾿ Αἤαπινίσις φἀ Ἰά 
τορι, 4 Ῥγα πὶ 
σοπιμ Ππιπα ἔαῖτ, σείτα 
πητ; δὲ αια ἃ ργα]ῖο, 
4υαηγάϊα ἐεάεγα ίθσιια- 

τὰ πητ, Ἰπτοῦ τοσθηι ὃς τάσοϑ 5 αἱ σα πὶ 
Οντο δἀίοεπέογδητ, ἰηΐταν αυα; δἀποτίις 
(ἴαῦζος, ἰ(οσιίφητο ἱρίος Ρογίαγ πα Ἐχεῦ- 

οἷἴτας μοι Ποῦ ἐλξεα της, ροίεαηπαηιγοχ 

ἃς ΤΊ ΠΑΡ μογπος σοτα νἱο]αςητ; αρο- 

υαἱουιθιι5 σοπηπτδται ἴς Ἔχ ΡΟία 5. απ 
»αὐτεπὴ ὦ Τ στην απ] παν Π] δ ηϊ, 414 ἰ5 
Ρτορτεῖ αἰυτιτάϊ οι ὃζ πηασπιτ ἀπ τγᾶί-. 
᾿εὶ που ροτοίς; πόσις τγαηίτι5 αἰϊας οι, 
«αποα πιοητος (τά τ0}}}} ρταγαρεῖ ἤππαο 
ἐμχηλίπογεπε : νἱἀεδατογ ἀπςοίθιιξ, εἴτ ρος 
Ἰχὸς πιοῦτος ἰτοῦ ἕλοι 4. ΝΑπὶ δατατῦ αιι- 
ἀϊεθαπι ἀς 15, 4πος σερεγαπε, νεί αγάιι- 
Το ς πιῦτοϑ ρογασταῆσςητϊ, ΤΊρεῖς ἤπιι}} ἔσ- 
τος ἰη ἀγπγεηΐα, ἢ τα ρεύες, τα πῆγεητ: Ππ 
δυτθπι, εο5 οἰγοσταίγεητ, Ετίαπη ΕἸΡΉγδτὶς 
ἔοητος ποπ]οῆρεα Τιρτία ἐοῃείσιις αθ είς 
αἰςοθατατγ. ΝΟ ΠαΠΠς ααϊ ἀξ [Π]Ο οἷς Δηρτι- 
“ξῖὰς εἴτε. [ταηὰςίπ (ὐαγάποπος Πποστηοάο 
ἡλοπογιης, ραττίπι ]αοα φαδπιοσοιτΠ:-- 
τὰς ργοβοι (οὐ νο της, ρατγττι αιιοά ἀητο- 
τπιούτοτς Οδοι λυ πὶ ΟΟΟΠραΓΙ ΟΠ ΘΠ. ΡΓΙτΙ5, 
4ύδτη 4 δ ποίει: ἄστεος. πα πὶοχοιι- 
Ῥῖα ροϊεοιηα Πα δογοηταγ, ταηταπηάις πο- 
ξξῖς ΓΟ! Ζαπην οἴοτ, χααητιπι δά ἰά (πΗοε- 
τοῦ, ντ ρογ τα θγαϑ ρ᾽απίοῖοπι ρογασγαγει; 
ταης ὅζ ἰοςο (8 πηοιοητ, δεντὶ ἀεπιιητίατι τα 
ἔιογαῖ, ἰτοῦ ἱΠστοη ρείπγα σα δά πιοητο ΠῚ 
Ῥοταοηϊατ, Εταςη οχογοίτας ἔγοηγε (Ὁ πετῖ- 
ΤΡ οτπὶ σοριΐς [π]5., δὲ ομη πἰδι5 ἐχρο- 
αἰτὶς ΔΙ ΠΠΟἰ τις: Χ οΠοΡοα ἀρπηίης ροίις- Ὁ 

ΠΟ Οἵττη σταῖς ἀγπχατα τας Π.}ΠΠτ 5, ΠᾺΠ]1ς 
ἀυτοηι Ἔχροα τὶς, (ας θαταγ. δίῃ ΠῚ8}] 
εἰς ρογίξα]} νι βοαταγ, πο 415 {ατίππιτᾷ- 
ἄφητοϑ ἃ τουσό (ςαποίοῖαγ. Α΄ ΟΠΒεγίο- 
Ῥθτις ρτῖτις, αδην σα αιαη μοἤίμηι ἃ- 
Ὠἰηχαάιοιζοσοῖ., ἴῃ γοετίρομι δαἀίςοπαίε; 

ΧΕΝΟΙΝΝΗ. ΤΥΕΓΕ ΧΕ ΟΥΕΙ 

ἜΣ ΥΡΟΥ Χ 
ΒΑ Σ ΥΣ ΟΡ ΒΒ ΟΝ 

ἜΧΒΉΜΝΑΙ ΡΤ ὉἿΝ, 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ5 ΗΙΘ5ΤΟΒΤΙΑ: 
ἘΠ ΥΩ 

ἜΤΟΙΝ Ἐ 1 Β.Επ ΟΝ ΑΒ τιν 5, 

Χφείσοφος, ωρίν τίνα αἰοϑίοϑο, ἢ πολεμείων' 

Εἰ τ ἷς 

᾿ς ΣΑ μδὺ δὴ οὖν τῇ αἱα- 
δ Οασά ἐυετο μέρα τὴς 

Ἧ μάχης, χαὶ ὅσοι κ(ῷ τί 
“μα νχέω οὖ “ὃ απονδαῖς, 

.}) ας βασιλάς καὶ οἱ σεεὼ 

ἴ Κύρῳ αὐαίβαντες ἑλλήνες 

Ἵ ἐασείσαιτο, κὴ ὅσοι τρρααύτος ὲ «ἄσον- ἐποιήνε 

δὰς βασιλέως χαὶ Τιοσαέρνους Ἔ ἐπολεμή. ἕὲ Ἷ 

3» τσϑϑς πο: ἐλλῶυας, ἐπαχϑλουθοιοῦτος ΠῚ ' 
“ἕσων ςρατ' θύματος , ο τῷ πσϑθοϑεν λ6- ᾿ 

γώ δεδυλωδῆτω. ἐπεὶ δὲ ἀφίκογ!ο, ἔνθοι ὁ μδὺ : 

τίγῥης ποταμὸς πϑμτάπτισιν ἀπορὸς ζὦ δὼ 

Ὁ βαϑὸος ἃ μέγεθος, παροδὸς σῇ, σῴκ ζῶ, ἀλ-- 
λᾷ τὰ καρδουχια ὁρη Ὥιποτομκας ἰπὺρ ἀὐτθ ἢ 
τῷ ποταμοῦ οἰκρέμμοιτο Ν ἐδυκά τοῖς Ἶ φρατιω 

ἄαὰς [δα ω ὀρέων ποράστεον ἐὴ . ἤκουον 

ΣΡ Τὴ ἀλισχουϑύων, ὅτι εἰ διέλϑοιεν τὰ καρ 

δὸυχια ὀρη ων τῇ Ὄρυϑι ία » ΟΣ, πηγας τῷ τ- 

γγθυτος πυτὸ μοῦ, ζὼ υϑὺ βούλωνται, Ὡ|αΟ- 

σονται" ζῶ δὲ μὴ βούλωνται. «ἰϑ ἴχσι. αὶ τῷ Ἧ 

ἀὐφράτε τὸ Ὡ) πηγεὶ ἐλύγοτιυὐπσεύσωδ Ὁ 
τίγφυητος ἐῇ. ὁ ἐς1»} ὅτω φενόν. πίω ὃ) εἰς τὸς πω 

καρδουνχϑυς ἐμξολξὼ ὧδε πποιοιεῦπα, ἁμκα μϑρ Ἢ 

λαϑῴν πάρωμϑμοι τὰ μᾶς, δὲ φϑασαι ὡρὶν τὰ 

πολεμίοις κατα λαξ 4, τὸ ἀχρᾳ. ζύϊκᾳ δὶ δῷ ἁ 

ἀμφὶ τῳ τελάυταία», Φυλακίω καὶ ἐλείπεϊο 6 

δ γυκτὸς ὅσον σχοτοι ἐς διελθῴν ὦ πεδίον, πίωι- 

καῦτα αὐαςαγ)ες ὦ Ὄπ τὐραι σεως ποράυό- ῃ 

μᾶνοι ἀφικνϑ.) ἅμα τ ἡμέρῳ “σϑὃς Φ οὖϑς. 

ἔ)ϑα. δὴ Χφρίσοφος μϑύύγάτ ὅθ ραϊφυμαΐος, 

λαξωὼν δ ἀμφ ἀὐτ' ὦ Τὰς γυμννᾷς παιζξ κα’ 

Ξέενοφαίν ὃ. σὺν ζϊς ὁπιεϑοφύλςξιν ὁπλίταις 

εἵπετο, ὄδένα ἔχων Ἷ γυμνῆτα. ἐδεὶς “ὃ ἐδῦκά γμιήν 

χίνδυνος ἐὴ) μήτις αὐῶὼ πυρά. ἴων ὃκ ὅ- 
» ͵ [4] Ἀν ᾿ λκὶ 9 

πιοϑεν ὅχτασοί!.. καὶ ὅπ κῶν Ὁ ἄκρον ααξαμᾳ 

ἔπετα 
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ἀᾶ ὕπάτα δ ὑφηγφτο,ἐφείπες δ] ἀεἰ ὃ ὑαϑοξλύ- Α ἀοίηάς πιοάϊος ργαῖθδατ δα νίςος ᾿ ἥυΐ ἴῃ 

ΓΥ φραδύματος εἰς κώμας (ἀν τοῖς 

ἀϊκεσίγε ὁ μι γοῖς τ ὁρέων. ἔγ3α, δὴ οἱ »ϑὺ καρ- 

δἔχοι ἐκλιπόν!ες ς οἰκίας, ἔχογ]ες κὺ γωωα)- 

χαζ»ὦ ́ππα͵ ϑους,ἔφ4...)9ν ἔχ: τὰ δρη. πὸ δ ἔχε- 

τήδα πολλὰ ἡ) λαμξαγᾷν. ἦσαν ὃ χαλκώ- 

μασι παμπόλλοις κατεσκάυασχμιέναι αἱ οἰ- 

χίαι ὧν ξεν ἔφερον οἱ ἕλλζωοες, σ  εὲ τὸς α)- 

εϑοφποὺς ἐδίωχον, “ἰ πασφάδονϑρυοι, εἰππως αὐ 

ἐθελήσᾳαν οἱ καρδούχοι δείεγω! αἀὐζεις ὡς ΟΥΕΣ 

ἐπί, πρ σαιγιτὰ μδυ τοι ἐχττήδα ἴ ὅ,τι τις ὄχιτυ[γά- 

γοι, ἐλοιμίξανον' αὐάϊκη »ὃ ζῶ. οἱ ὃ καρδούχοι 

ὅτε κα λοιεύτων ὑπήκουον ̓  οὔτε ὀῆνο Φιλιχὸν 

συϑὲν ἐπτοίοιου. ὅτε ἢ οἱ τελάυταῆοι ' ἑλλιζεύων 

κατεζαννον εἰς ζὰξ κώμας πὸ τῷ ἀκρου δὴ 

σχοταῖει, (“κε γὺ ζ φενζωὼ ἐ1) Ἵ ὁδὸν, ὁλξυ 

ἐ ἡμέραν ἡ «ϑάθασις δὶς ἐπλμεΐο ἢ καταζασις 

εἰς ἀξ κώμας) τότε δὴ συλλέλτες τινὲς 
μὐϑϑεὶ καρδούγων τοῖς τελάυταιοιςἿ ἐπετί ενζ,, ἡ ἁ- 

ἀὸ ον σαν,ὀλίγοι τινὲς οἡἹες. δΖ αἰωροςδοκή τῷ γὸ αὖ- 

Ἴς ἐπέπεσε Ὁ ελληγιχον.εἰ »ϑϑ οιἼ6τει πλείες 

'σευελέγησαν, οἰ κινδγιώδουσεν αὐ χα φϑοιρῆναι 

ποὺ πολλὰ ςραϊάφύματος. ἡ (αὐ τίω ν γώ- 

χτα ὅτως οὐ Ἔ κωμαις»ὐλίζϑησαν. οἱ δὲ καρ- 

Τυρὰ πολ- δούχοι κύκλῳ Ἷ πυεοὶ ἔχᾳιον ἔχὲ τὐνορέων,ὼ 

λλΐυιν στευξώρων ἀλλήλοις, ἀκα ὃ τῇ ἡμέξφι στευ-- 

ελϑυίσι τοῖς ςρατησοῖς χαὶ λοχαγοῖς Τὴ ἐλ- 
λζωων ἔδοξε, γλυτε αἰ συοζυγίων τὰ αὐα [κα α, 

λιπονζας τὰ δῆλα, Ἴ ὁπόσαι ζῶ γεωςὶ αἰχμά- 

λωΐα αὐδραποδὰι εἰν τῇ. φρατιώ, πϑύτα ἀφά- 
Χ» -“ 

γα]. ὁφλαίαν )ὺ ἐποιοιοῶτο του πορείαν πολλώ 
ν᾽ δι γα κοι τι κοῦ τῶν ἂρ ἡ ες, τς εν 
οἴΐᾳ τὰ «ἑ-παοζγιω χα τὰ αἰχιμαλωΐᾳ" χαὶ 

πολλοὶ δὴ αὐτὴν, οἱ ὅχὶ τώτοις δγϊες, οἰπόμα.- 
“οι ἤσαν, διπλασιάτετὰ ἐχττήδα, ἔδ 4 πο- 

Α ᾿ ἐξ ΠΥ ΕΣ ͵ὔ 

οἰζξοϑα; χαὶ Φ΄ρεαϑαν.πολλεῖν ΤῊ αἱ,3.69- 
'πῶν ὀγτων. δόξαν δὲ ζωῶτα, ἐκχύρυξαν οὗ- 

τῷ ποιεῖν. ΡΞ ὰ δὲ Ξριςήσαντες ἐπορδΓοντο, 

πεὺρ, “ταυφαντες Ὁ φενῷ οἱφρατηροὶ : 

δασχφιεν ταν εἰρνυϑρων μῆαφιεμυϑυον, ἀφη- 

ρϑντο. οἱ σ᾽ ἐπτειϑογο, πλι ζω εἴτις τὶ ἔκλεψεν ἢ 
παιδὸς Ἐχιϑθυμύσας, ἢ γεωναιχὸς τ 4ὕορε- 

πων. ζύτην υϑὺ Ὁ ἡμέρων» ὅτως ἡ πορευϑνῷ, 
τὰ μδρ τί καιχόνϑροι » τὰ δὲ κ᾿ αὐατσιτευονδροι. 

φιλίας Φ χώρας, ἐπεί βασιλί. πολέμιοι ἡ-Β 

χαϊάπέ. πεκΊᾳνον τίνας ὁ λίθοις κὶ Τξά μασι κα τεέδω-Ο 
3 

σομμ Δ] ἰστις ὃζ αιηγαξείθιις πχοπχίππι Πτὶ 
ογδητ, ΓΘ Ια ΟΧΟΓΟίταῖς ραγτς (οπιροῖ (-- 
ςαιοπτο. (αγάποἢΠὶ ἀοί(οτγεὶς αἀΠ|0 115, ΟἸΠΠῚ σκοοὴν 
γΧοτίθις Δο ἰδογὶς ἢ πιοῆτζος ξαρίαμης, τη4- Θάγαν- 
δα Ποῖς ἐγατ σοπλπιοδτις σορία, τε ἀος ἱρίᾳς: ἐραψθ 
γαί!ς αμθπ οἷς πλα]τὶς ἱπγιιξξα:, ἄς Ζα δθτις υθνίνε, 
Αταοὶ ὨἰΠ1] απξοτοθαητ, πος πομπὸς ροτ- 
(ἐιοθαητιτ. Ραγοςθδηῖ ἐπίῃ ρῇς5, νῦ Ρο- 
τ σα] ππὶξισογοητ, αη Αγ πο ὶ Ροτοίζδιοῃ 
εἷς ἔλέζασι εἴΐξης τγαπίδξιπαι Ροῦ ἰρίοσγιιπι 
ἤπο5, ταπηηιιατη ΡοΓ Γοσί ΟΠ Ο ΠῚ ΡΔοδῖδΏ, 
ΠΛΑΧΙΠΊΟ αι ΓΟ ΟῚ ἸΠ ΕΟ ΠῚ ἐγαησ  οπηπηδα- 
τα (Ο]ι1π|. αοΟιΠΊ4; 45 Ιοοο Ῥοτεζγαῖ, 
(ππηοθατ: 4ο  ἵτα Πεοοῆϊτας ροίξοτοι. Αἴ 
(ὐαγάσο ! πες νοσατί Οδτεπηρογαθαης, πος 
ΨΠΠατη αἰ ΒΕ πδιιο]βη τα πσπιιτη ἀαθαητ. 
Οὐπππὶαιτοῖη τασογιιηιν εἰ πιὶ ἰαπὶ το ηο- 
θεῖς οδουτὶς ἀς νεσεῖσε πη πτίς δά γίςος 46.- 
(ςεπἀογῦς, χιαη4ο αυίάοπι ον ἀπριϊείαπη 
νὶα ἀϊδπιτοῖαπι δἀίσοπάεπάο, ἃς νἱο ΠΠΠ 
«τα νἱςος ἀείσοεπήσπάο σοπιεγιιδύαπε: [πὰ 
ψοῖο ΠΟ] ]οξξϊ ΠοηΠᾺΠ]}1 εχ (αγάποῃϊς, νἱτῖ- 
πιο ἱπιιαίοτο, Δ ρεγαπητὶβ αι θινάατη, α- 
1105 ἸαρίἀἸδιις ὃς ἰδο τεῖς (Διο θφης, ποῃλ]-- 
πος Δἰἰοααΐ Πα πλεῖο ρεγρδιιοῖ. νηὶ ατα-- 
σογα ΠῚ ΘΧΘτοῖτις Ποσ-ορίπατο οδῇι ἰρίο-- 
τατῃ αἰτίοποπι στο ῆϊις ογαζ. Οἱιοα {ρ]ι-- 
τος οαγιιπι ΠΟ] ]οἐτϊ α ΠΘ τ, τὸς Ποπ σα 
{ςι ΡοΓσαϊο., πε ΠΛ ΘΠ ραΓ5 ΘΧΟΙΌΙΓΕΙς [η-- 

του Π|6τ. Αὐτῷ παης υϊάετη ποέξε τὰ τῇ νἵ-- 
οος ἀϊποττογαμς (ἀγποῖῖ νηὶ 4 ἴῃ πιοη- 
τθιις ἴσης ἀοσοπάοθδητ, (ςα; αλστιο δά- 
{ρεέξζαῦδητ. Οἰμιπι ΠΠπχ δι΄, νι ΟΠ 
Ὁἴαοῖς ἀπιοϊδεις δς σοΠοστίιπι ργα ες ἐξ, 
Ροίξεααιιαπὶ σοπιιεηδης, Πς ἰτεγἐδείϊοπ- 
ἄπηιοῆς; νεταητιπι!ππηθητα πεςο για, ὅζ 

ἢ τὰ δειυατωταΐζᾳ, πορ4.εαχ ἔχονζᾷς, καα- Γ)πιαχίπιο αἀ τοῦ σοπβοίππάαπι ἰάοποα (ο- 
οὐπὶ {ππιογοητ,σοῖεγα ΓΟ ηαογοης, ἀϊ πα. 
{τ ετίατη τηδποΙρὶϊς ἰπ Ἔχογοίτα γεσξης οἂ- 
Ρτί5. ἸΝπι πα τα 1 ̓ ππιοητα ὃς τπδποίρία 
Ρτγοίς δξῖοηὶ ππούατῃ δά ογοθαης, Οὐ εἰ- 
1Δπῇ παυ]τὶ., Πἰς ρεξοξει᾽, δά ρυρπαπάμπι 
ΡΓΟρΡτογοα ἰπυτῖ]ο5 ογαπτ ; 4πππὶ συ ϊάοηὶ 
προ 404; πιαίου σοΠγπιθάζις ραγα μά ις 
εἤει, ὅζ ροιταπήιις, ρῦο τδπία Πποπγίπαπι 
ταγρθα. Οποά νΒ] ἀδογοζιπῃ πα Ποτργαςο- 
πἰὶς εἴξνοος ἀεπαπτχίδίιπι, ἱτα οἤτ ἔς π-- 
ἄπτι. Ροϊοαηιαπι ργΑΠΠ ἰδῃὶ ἰτοῦ ἤσετα ᾿ 

ΤΕ οορίξησ, αἴτο φιοαάαπαίη Ιοσο ἄτπςος {ιὉ-- 

Πίεδδητιας εἰ, ποη ἀϊηλίτγοτος [4 πο 
ἱταρογατζιιπὰ ἤπογαῖ, αέογοθαης. Ραγοραης 
1115 ἴπ οπηη 115 Π]Π το 5, ἘΧΎΓΔ ΘΠ 411 4 1118 
ξαττίπη Ια] γοτίπογοῦ, νο] ραοτὶ οαρί41- 
ταῖς, γε] Γογπγοία πλα]Π] τὶς ασσοπήις. ἄτι6 
Ποσπιοάο ἠἰξ Πᾶς ίη {ποτα σοηίιπιςᾶζ, 
Ρατγτῖπι ἀϊμιίσδητοϑ,, ρατεῖπι γεχυϊείσοητος, 

ΘΖ 
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θλο ρουροηάιτιπι ογαῖ ῃεςοίαγιο, απο ἃ 

ςὄπιεατι ἱπΠξγαϑεὶ ποη οἤφης Εγατί πη ἔγοπ- 

το ΟΒογ Πρ τσ, δ, ἀσπιοπ ν]τΠλ 1 Χορο- 

Ρίο ἀπιοοῦατ,ιιιηι μο Ἐς 5 Δουῖτοῦ αταοος 

ἱππαάμπητ: ὃς αΐα Ιοσα ρεγεγηταηραξα, 

ΡΓΟρίας ἀοοοάοθαητ, ὅζεῖι (αρ τες ροτεῦαητ, 
ται ἔπη ἦς. (το ποθατ,ντ ἀππὶ αγαοὶ π6- 
ςεἤατίο ροτίςφιογοηταγ ποίξοπι, ας ἀοἰη- 
ἂς γαγίας οςἀογοητ,τατάς ργορστγοάογοηταγ, 

ϑρο Χοποόρποη οτίδηι ἀθηπτιαθατοχίρο- 
ἐϊαπάιηι οἵ, σιιοτῖος ΠΟ Ἐἰ5 οἰιπὶ σγαιτοῦ 
ντρεγοτ. Εοτῖς ΟΠ ο ορ 5, 41 4[125 ]α 
ἀπεπιητίαδαταγ, οχίρεέξαθατ,ταπι ποῦ (π0- 
φΙτεθατ; (δ ἀπσοθαῖ σο!οτίτον, (65 νείε- 
“αοτόγατ, πηρογαθας. Αάθος; πη ηἰ οτιπὶ 
οτατ,Ἰἰ]ιαπη γο πη πλοὶἰξαπη προτα θη Πς, 
ΝΝες εἴα οὔΐαιπη,ντ δά Ιρίαπι 415 ρογρσοτοτ, 
ἂς Ζυα ξο[Ἰπαιϊοηΐς οἰοτ σαι, νἱάετετ. 
Τλοηϊαίιρς Πηλ}ς ογὰτ ἢς Ο ἀστη 5 ν τ] ηχὶ 
Ῥτοξεξειο. [ἴῃ δὰ νἱγ ἔοττίς ρους (]ςοηγ- 

Τηιι5 1 ἀσφας ΠηοΏΪ5,(πρίττα αἀ ἕξ ρεύ οἰπ- 
Ροιπὰ ἃς ἰΠ ἀπ πηθητιιηι ἰῃ ἱρίας σο[Ἐα5: 114; 

Βαίιας εχ Ατοδάϊα, σαρίτο τγαπϑῆχιιβ. Α41ο- 
σα} σα τὶς Ιοσδη 5 ἰἀοπ οι Ζαπ1Ππὶ ρεῦ- 
τποηΠΠςοητ, Χοηορίμοη τὰ. ντϊπίξγπέξιιβ ε- 
ταῦ, ἡ (ΠΟΙ Ορμππὶνοηϊτ, θα 6; ἰπσαίατ, 
“ιοά ποι ἐμ (ἘΠ τ; 4 φαΐάεπι ἔαέξιιπα 
εἴϊοτ, νεῖπ ρία ἔαρ σοκέξι Πιδείησ ἀϊπηῖσα- 
το, ἴθο 4α! θη ἴδῖπ, ἰπ4αΐτ, ργαο]ατί ας 
ἔοττος νῖτὶ οσοδιοταῃς; Ζο5 ΠῈ 4; ΠΟΙ - 
οὐπῃ το] ]ογὸ, ΠΟ 6; τοΥΓα ῃγᾶάατο ΡοΟτΙΠΠΊ15. 

Αἀεατείροπάεῃς (που οριιις: Ἀοίρϊςος, 
αἰτιαά πποῆτος,ς ν᾽ ἀς, ]ιιὰΠῈ αὐ 605 ΟΠ 65 
Αἰ οΙ 5 {τ αάϊτιις. ΙΝΙΠλίγαπν παῖς γπα να 
οἸτ υαπι ν᾽ 465, γάτα, ἡ δαπηάοτη 4πδῃ- 
τῆν νἹάοτο εἴ Ποπηίπιιηι πλυ[τἰτ 16 Π}, 

᾿ Ε “4, ω » « ! "- 

Παης Οσσμραζαῖη ρύα Πα ἴο το πο πε 1, Π6[) ἐζεσί σοὶ οὙ λον τοσούτον » οἱ κατ4ληφοτες ᾿ 

Ομενὶζο-. “αἷς οι αι Πα σαπ![ἃ ἔς {Ἰπαϊίοηΐς πχοαΣ 
ΡΡα τααΓ (τ, ὃς σαγτο ΠΟῚ ΟΧρο ξαυ ΠΠ: ΠΙ ΠΛ ΤΠ ΠῚ ἈΠ 
τε ἐαρο ) Ρ 

τὐτ,φ μάν ΓΞ ΟΙΡΟΓΕ σοηαζιπη ΠΟ  ΕἸτι ΠῚ Ροίΐοπι ΡΓίας, 
ψο να ἅπαπ τγϑ ἢ τι15 116 οοσιραγαταγ. ἴδαςας 
«εεγμήγο. ἢ αἰ 46 1}, α1ος5 Πα ἰσαΠλι15, αἰ ἰΔπη νίατη οἢὉ 

πορσαηῖ. Εσο νογο, Πυτ  ποροη,άπος 
Πιοηλπος παῦοο. ΝΝαηι ιατ ποροιία πο- 
δὶς ἔιος Πογοητ, Πα Δς {τιιχίπλιις, ις ̓ρία 
τὸς ΠΟὈ] 5 οτίαπ Γείρίγαηα! ἔχουτατοηι ἀς- 
ἄϊτ; ἃς ποι 1105 6Χ οἷς οσοϊἀϊπλι5. Ποη- 

ΠΌΠΟς νήπιος νὰ σαρεύθηλι5. Πᾶς ἱρίᾳ ἐς 
σαι ἀφ άϊηλι5 ορεγαηι, ντίρῇς ρτο ἰεἰπο- 
Τὰ ἀποίδιις ντογο πα, Ζαΐδιις οοτ παοτο- 
σίο Ποῖα. δτατίηι ἀπέ] ἔς Ποπγη 6 5., ὅζ 
“υα Πτιι ΠῚ ΟΧ οἷς [ςρατατίηι [πλεῖ 5, ΘΟ 114 ΠῚ 
νΊλπα ΔΙ πὶ πο τ, ρτςτοῦ Θαπγ, ιια νσο 

Μονηϊεἶς Πρ τα ΟἸΤ6τ, Ποσιῖπὶ ἀἰτον Ὡ1Π1] αἰο θα, Ζιαπλ- 
ΠΕ τὲ τυ Πγ 1115. ΠγΪτὶ τούγογος ἱρῇ που τΟΓΟΏΓΕΓ, 

υπι Ὡ1Π1] ἀισοτος,, πος ἴῃ τοπὶ οἴδρι, σοβαμεια. 

ΧΈΝΟΡΉΗ: "Ὁ Ε ΕΥΧ Ρ. 

Ῥοβεάις νεβμειιθης τεπιροίταβ ογατ,ίς τα: Ἀ εἰς δὲ Ἐ ὑξεραίαν χἀμὼν γίνετάι πολιὶ, αὐδτγα ῦ 

Β 

» «ὐϑ 

ΟΥ̓ ῴ 

χαιον σ᾽ ἐωὺ πορά εοϑαι" οὐ ὙΟΡ ζὼ ἱκανὰ τὰ 

Ἐχιτήδεια. χαὶ ἡγάτο νϑὺ Χά4οιίσοφος, ὠπί- 

εϑυφυλάκᾳ δὲ Ξενοφών. χαὶ οἱ πολέμιοι ἰ-- 

οαρώς ἐπετίϑεντο, χαὶ ςεναΐν ογττων Τ᾽ ώρίων ᾿ 

εἰ γὺς υδϑόειόντες ἐτοξάνον, χαὶ ἐστφενδόνων" 

ὧςτε ζαγκαζονῷ οἱ ἕλλζωες δχιδιώκχοντες, 

χαὶ πάλιν αὐα γαζοντες, οολῇ πυρά εοϑει καὶ 

θαμινὰ παρ"ΐγήλεν ὁ Ξενοφων αἰσσονϑύειν, ὦ 

ὅτε οἱ πολέμμμοι ἰρυρώς ἔχικέοιντο. ἐἰϑα, ὁ 

Χαοάσοφος, ἄλλοτε μβὸ, ὅτε παρεγίυῷτο, 

«αἰ ποέμϑυε, τότε δὲ οὐχ αἰ σσέμϑυεν, δλλ ἥ- 

' γεταχέως » χαὶ παρυίγυα ἕπεαϑαι" ὡςτεδη- 

ς 

Ε 

λον ζὼ, “τί πράγμα τί εἴη. “0λὴ δὲ Οὐκ ζώ 

ἰδεῖν παρελϑοντί Ὁ αἡτίον “ὁ «σουδῆς" ὥςτε ἡ 

πορεία. ὁμοία φυγῆς ἐγίνετο τοῖς ὁπιεϑοφύ- ' 

λαξι.χαὶ οὐ Σιποϑνησκά αὐλρ γα: λ6- 

κωνίχὸς Κλεωνυμος, πιξά "εὶς ΟΥ̓ α σι 

δὸς χαὶ Ὁ ςολαδὸς εἰς Τὰς πλάσρας, χαὶ Βα- 

σίας Ἔλοχαῖς Ὡἰαμεὗρὲς εἰς τίωυ χεφαλέζω. ἐ- ᾿ 

πεὶ δεαφίκοντο Ὀχὶ ςαθμὸν, 4 θὺς ὡς τ εἷς 

χὲν ὁ Ξξενοφεῖν ἐλθὼν «σοὸς τὸν ΧΚά4οισοξον,, ᾿ 

ἡτίατο αὐτὸν, ὅτι οὐχ αἰσσέμεινεν, δλλ ἡ- ᾿ 

ναγκαζονῷ φάηϑοντες ἀμίαι μαάγεοϑαι. χαὶ ] 

γιοῦ δύο καλὼω τε καγαθὼ αἰδδε τεϑνατίω, Ἵ 

χαὶ οὔτε ανελέαϑαι, οὔτε ϑούψα, αὐτωέδω- ὦ 

νάμεϑο. Ὡποχρίι εται σοὺς ζαῦτα ὁ Χειρά- ἑ 

σϑφος" βλέψον ̓ ἔφη ̓ εἰς ζῷ θρη, χαὶ ἴδὲ ὡφῶς ᾿ 

ζαζο, πϑωτα δε]. μία. δὲ αὕτη ὁδὸς, ᾿ εδδ' 
ξῴς, ὀρθία" χαὶ ὄχι (υτίω ὁρᾷν αν, ϑοοίπων ς 

ΕΣ λ 2») ᾿ 

ἐγώ εασευ- φυλαᾳοισι πἰωὺ ἐκᾷξασιν. ζῦτα 

δὸν, χαὶ ἰὼ τϑ τὸ σε οὐχ αἰ πέμϑιον, εἰπτως 

δοιυαιμζων φϑεσοι, πρὶν κατ ίλῆφθαι τί, ἱ Ὶ 

αἰ πὐροολζυ. οἱ δὲ ἡγεμόνες, οἷς ἔχουϑυ, οὐ 

φασιν 1) ἀλλζω ὁδὸν. ὁ δὲ Ξξενοφών λέγφ 

οκ ἡέν ΡΝ 
»μιαΐᾳ παρέχον 5 οὐγηδρύσοινϑυ , Ὁ, ἡμας 

χαὶ αὐαπνδῦσοι ἐποίησε, χαὶ ὠπεκτείνα υδὼ 

»ϑυ τίνας αὐτὴν, χαὶ ζῶνζᾳ καδουϑυμήϑη- ἔ 

μδϑυ λᾳξάν, ἐὐτῳ τότο ἔνεχεν, ὅπως ἡγεμιόσιϑ. 

εἰδὸσι τίω χώρᾳ νη σωιεῦαι καὶ ἀὐθὺς ἀγα- 

29.1ες τὸς αὐθρωττεις,"λείηον δζκ λαξόγες,εἴς- ᾿ 

τίνα. εἰδῴεν ὀνλίωω ὁδὸν," 1 φωνεραν. ὁ μδὺ συ. 

ἕτερος ἐκ ἐφη,ὸ μάλα πολλῶν Φόξων Φρος- 

ας ουϑμων" ἴτὼ δὲ σσοὲν ὠφέλιμον ἔλενμ, . 
ἘΣ 
οβωγ" 



ἀτὰρ 
ΡΩΝ ὃς 

μ᾿ ἡ ῸΝ ᾽ λρὰὼ Ἂν » ͵ 
φυμξου- ἐκζασιν, ἀὐς δὲ ἢ συμ(ξελυϑείσιν οχᾷαμνον- Ὁ) 
λῆς ἔνεχεν 

βαίνοντες 

1 δ ΚΑ ΙΝ τὰ νι 8: 
519 Ἄς ΤΣ ΝΣ ᾿ δρδηίος ζ᾽ ἑτέρῳ κα)εσφαίη.ὁ 5 λοιπὸς ἔλεξεν, ΑἸἰτοτίας ἰη σοπίροδιι ἱπιραϊατιὶς εἴς. Αἰτουη]- 

ὅτι εὗντ μδὺ ὀχ ζαῦτα αὶ Φαϑη εἰδέναι, ὅτι αὐὖ-- 

τῶἱ τυΐγὸρᾳ θυγάτηρ χά παρ αὐόρι οκδεδὸ- 

ἀϑύν᾽ αὑτὸς δὲ ἔφη ἡγήσεο!ζ δοενατίω  ὑπο- 
ὥγίοις πορδεὰχ ὁδὸν. ἐρωτῶ μϑωος δ],,εἰ εἰζή, 
ο αὐτῇ δύσξατον γωδίον, ἔφη δὴ ἄχρον, ὃ, εἰ 

μή τίς παξϑκαϊαλημοίζ » ἀδεχούατον ἔσεοϑαι 

παρελθῴν. οὐζαδ ἐδῦκᾳ, συϊιαλέσανζ 2ο- 
“χαρ»ις κὴ πελτα εὶς χαὶ τυ ὁπλιτλω, λέγῳν 

ἰς {προγίτος αἰεδαῦ,, εἴη Ρτορτογοα ηἰιΐ 
ῬιοαΙΠΠς, φαοα {πἰς ΗΕ] αιπ οιιπι γίτο τι: 
Ρἴαπι παρογοῖ. 868 γεγο ἀἰσοβασάμςθηι τ. 
ΠΟΥΙ5 ἔτι ΠΊ., ΠΖ1Ὸ εὐ) πὶ ΡοΥροΓΟ ΤΠΠηδτᾷ 
ΡΟΙΘητ. Πητογγοσατιις, σι Εἤδεῖπ ον 
'οΟἱ ἀΠΠΠ ἸΠ}5 τγαπ τα: νου 6 ΠῚ Ζυοπιάήκσπῃ 
οὔτε παῖς, Ποπὶ ΠΗ 4|5 Θσσιραηο Δη- 
τειογτοῦοτ Ποίξες, ἤθε πο Ροῆς, νε τγαη- 
τοῖαγ. Η εἰσ νεσο νἱΐιπ ΟΠ, ἑοπιιοσατγίς ςο- 
Πιουτίτιπι ργα ες τς, δ σοτγατὶς, ὃς σταῖς δΓ-: 

Ν ͵ λ .- 7] Στ πο ἢ ΕΣ πες ἘΣ 

πε τὰ παρ ϑϑζο, χα ἐρωτᾶν, εἶ τις ὅφν, δςτίς ὡ- πλάτια ΤΆ] τθιις, ρα γογιτὴ ΠατυπῊ 

νὴρ ἀγαθὸς ἐθέλοι “γυέαϑαι , χαὶ “πσοςὰς ἐ- 
ϑελοντῆς ποράσεοϑαι. ὑφίςανται τὴν μϑὺ6- 

πλιτν Αειςώνυμος μεϑυδριόῖς ξρχαξ, χαὶ 
Ἀγασίας φ-υμξάλιος τὐρχας. αὐτεςασία ον 

δὲ αὐτοῖς Καλλίμαχος παρβασιος Ὄρχαξ, χαὶ 

Α;ασίας ς«υμφάλιος Φρκας. χαὶ «ὅτ: ἐφὴ 

ἐθέλῳν πορϑύεοϑαι, αὐρδοσλοαί(ξωὼν ἐθελοιᾷς 

οὖν πϑυτὸς τῷ ςρατά μαῦς. 42 ὙΣΡ οἶδὲαι, 

ἔφη, ὅτι ἔψονται πολλοὶ νέων ἐμοί ἡ.9 υμϑυϑ. 

οκ πότῳ ἐρωτῶσιν, εἴτις χαὶ Τα γυμνηλυ ἢ 9 

(ξιαρχῶν ἐϑεδοι συμιπορδεοϑει. ὑφίςα- 

ται ̓  Αδιςεας χίος, ὃς πολλαχοῦ πολλοῦ ἀξιος 

ἰηἀἰςαηάτιπ ας; ἂο φυιατοπάμπηι, σοσιιίς 
{τ|, ας νίγιμηη ἔογτοηι ργαίξατο νε!ῖτ Πὰς 
Ρτοίςἐξοης (ρῦτο ἔμπα {σερτα. ρο  οἰτὶ πιπε 
ΟΡεγᾷ {πλτῃ εχ ΘΊΑΙΠ5 ἈΓΠγ τας Π {τ [σιι5. 
ΑὐἰΠοηγηλιις Μετηγ ἀτιοη5 Ασοας, ὃς Α- 
ϑαίιλς δι υΠΊρ 8 ]1π|5 ἐχ δαάσην Αγοδάϊα.η--: 
ΡΓΙΠγΐ5 ἰητεγίς σοητοηήεθαης (δ᾿ ΠΠταςῃιις 
Ῥαγγαίιις, ὃς Ασαίιας δι γμρἢα!ι5. ἀπιθο 
Ατοδάςς. Ἐπ 5 ]υϊάοηι αἰοσατὶ ἵτε {Ε νος 
ΟΙΠῚ ἰδ, 4αϊ ἀφ τοῖο Ὄχογοίτι (δ δά ἐρίππι 
ίροητο δάστορατατί οἴδης. ΝᾺ ἔᾷε (εἴο, 
ἰπ 4 Ἷτ, ΠλΪτος ᾿πππδπ ας (Θπτιιγος, ἤεσο 
ἄϊιχ τὰ. Ροί Πα ἸΠτουΓοσδηϊ, ΠΕΠῚ αιις 
ΠΧρΟαἰτοτιιπη ΠΗ] τιπῚ, νο] ογάίηίθιις ργας 
{ςέξοτγιτη γᾶ οι ἰδ ἱγε νος, Ηοὶς Τ Α- 

πῇ φρατία, εἰς (ᾳῶτα ἐλ νεῷ. χαὶ ζω μδὺ δεί- τἱϊεοας ΟΠ ΐτ5 οροζαπι {παπὶ οἤξιτ, 411 |Π| αἱ, Αθὲ 
ληἤδυ δὲ ὀκέλάσον αἰὐθες ἐμφαγϑνᾷς πο- 

ρά4 εοϑαι. χαὶ τὸν ἡγείκόνα δήσαντες τβαϑι- 

δύασιν ἀὐζις, χαὶ σεουπίλενται πίω μϑὺ νύκζῳ, 

ἢν λαάξωσι τοάκρον,τὸ χώξιον φυλαηφν ἅμα 

δὲ τῇ ἡμέρα. τῇ σοιλπιτί σημαίνάν, καὶ Ἰὸς υϑὺ 
λ πο. Ἢ »] 1 ΤῊΝ μ᾿) 

ἀγὼ ονζᾷς ἰέναι 6Χι τὸς κα! ἐχοιζαις Κ φανερὰν 

τες ὡς ἀὼ δοέύωνται ζχιςα Ἔ τα σεωυϑά- 
“παῦπρ μῆνοι, οἱ νϑὺ ἐπορδ7ονζ,, πλῆθος ὡς διοάλιοι" 
συμξα]-- λῳ 

ἐς, ἱ Ὴ υδὼρ πολὺ ζῶ δὲ οὐφφιγού. Ξενοφῶν δὲ ἘΝ 
ὉΣι δὲν χῶν τὸς ὁπιοεϑυφυλαχας ἥγεῖτο ασϑὸς πίω 

φανεραν ἔκξασιν, ὕπως αὐ τη τῇ ὁδῷ οἱ πολέ- 

Μιίοι αυρϑσέχοιεν τὸν γοιοῦ, χαὶ ὡς μαίλιςα λαί- 
᾿ « ,ὔ 3 λα" ᾽ λ ͵ ὅδιεν οἱ παριόντες. ἐπεὶ δὲ ἦσαν ὅΧ: γα οῳ δραν 
ς 3 7 εὐ ΤΣ ᾿ οἱ ὁπιοϑοφυλακχες ἣν ἐδφ 9. Οαὐζας τσϑϑς 
Ν᾽ ᾽ » ε Ὁ ὀρθιον οχ(αἰνάν, τἰουικα τα οχυλίνδδιω οἱ Ἧ φηγάν, 

το οἰυπλοα! ροτγίστρα ἰὶς ὀχογοίταί χπαπι- 
τί αἱα ρσοτ} ποιηο. [11 αἀπείροταιιετγας, ἃς 
ΨΆΠΠΪτος (πα πητο οἶδ ρτοβο (οἱ πε σαηει, 
Ιταχας ἀπσοιῃ να: σοπἤτίξειιπι νἱποιη]!ς, 
οἰδτγα ἀπιητ, δ ΓΟ πὰ ἰτὰ σοΠηροπαηῖ τ χαΐ- 
ἄδπι ἱπσαπὶ οσοπράτγδτ, ποέξὰ ΠΠπ|ὲὰ ουξο- 
αἴτοητ, ὃ 4 απιρτίπγιιπη ΠΠπσείσογεσ, τα θα 
Πρπαπι ἀατοητς: ἂς ἀοίπας αὶ ΠΙρετίοτί εἰς 
(δητίοοο, τοπάθγεης δάπογίις οος, 1 ἐγᾶ 
ἔτι απ ΠΠ|πιπὶ πη! ξοίταπι οσπἤοτοης: ΡΗ 
σαπη Πἀοηγίς σοηϊ πηρογοητὶη ΠιοητοΠῚο- 
ὑφάοηάο, 4ιιαπῈ σε]ογγίπγε ροήΐδησ, Η 5 ἴτα 
"ΟΟΠΊΡΟ ΙΝ, ργο οἰ σο ραηταγ. Παπηοῖσ 
οἰγοίτον Βὶ5 πλ}}}6. Μαρηίταπι ογᾶτ ἰπηθγο5, 
Ετ Χεποόρῇποη ομΠῚ ἜΧΙΓΟΠῚΪ ἀσ ΠΏ Π15 Οἴα- 
{ποάτθιι5 δα εχίτυτα ΠΠππὶ ντσο ποιῇ ρετ- 
σορας, νι ποίξες παῖς ἀϊιηταχαῖ να ἰητοπτὶ 

ψανοῖες 

ἐεφίμτ, τὸ 
τἰτάσης 

τοζε, ΑὉ 

γίβεας 

ΟΡέμσι 

Χορ δδ. 
1» ἐπ [αἷς 
ἰεσά "05 

7} 

οἴΐητ,ας πγαχίπγς οσοιτ| οἤοητ ), 4] Αἰΐο βναιεσρα 
τοπάςρδης. Ροοαηταπὰ δα σαιπιπη 4 6 η1- 
ἄδηη αἰ πθαπι ΡοΙἘγεπηιιτη ἀσ ΠΊ6ἢ Δο ς ΠῚ: 

βαρξαροι ὁλόξόχοις ἀμαξιαος, καὶ μείζες εἰ ηποην ν θ᾽ ρεγπηθαῆοης, [1 αἀογίιμηι 
Ἐν»: ἐ 

χῳ ἐλοΠοις [λίϑοις, Ἂ οἵ φερόνϑυοι παίοντες 
" Τ 

“δος ὰς πεῖας διεστφενδοναΐντο, χαὶ πϑλυτά-- 

πκπσιν συ οὲ πελάσαι οἷον’ ζὼ τῇ ὁδῷ. ἔγιοι δὲ 
ὅ' λογαγῶν, εἶ μὴ ζυτη δηυυωνῖο, δι ἐπά- 
αἷ Ἀρδ τὰ ὁ 2 ͵ ἀν , 90} 

βών!ο᾽ κχἡ ζωυτα ἐποῖδν, μέ 6. σχϑτος ἔγρετο. 

πιοπτοπλαγάϊπηι φἀϊοξάοπαάπηι ογαῖ: ματ- 
Ῥατγι τοι ἀίαχα, φιιςν οὶ πη σα] Ρ᾽ αι γι πα 
οπειαίοης, δὲ πλαίογοϑς Πυϊποτοίη; ἰαρί 465 
ἀεμποίαεθαητ. ΠΠ1 ἀς]δτὶ ὃς ΔΠΠΠΠ| λα (πχα, τᾷ- 
Πυδηγ1ο [απ οοπτογασραηίας: απο Η6- 
Ῥατ, νυριορία δά νίδηι πα φαϊάεπι αοσείς 
(ας ρατεγοτ, ΝοΆΠ1111 σοϊποττίμηη ρυσέςεϊὲ 

αθπι ας ποη Ἰίσοτοτῖ, αἰΐὰ νία ρογροοοηταθδης,, ἰάχιιο αἀ οθοττας νίσιις τοποὈγα5, 
4 4 

η]άώ-. 



ΧΕΝ ΘΗ. Ἰ)}Ὲ 410 

Ρἰϊπς πο ροίἴε ρυτάγοησ,, δά οσσπαιῃ 40- 

εαης. Νοηπαι!]ι ἴῃ Ἔχίγοπιο ΡΠ ΠΟ Παῖς 

ἴτας πς ργδηῇ αυίάοπι βιοεγαπτ. Ηοίζος 

ποέξεπι τοταπῃ ΙΔρί4ες ἀσιοίπεγα πο σοῖς 

(θαμς., συΐι5 ΓΟὶ Υσ ΠῚ ΘΠΓΠΠῚ εἴας ἱρίς 

ἔτασοτ. Αὐ ΠλΠ|τα5 ποίεε, 4αΐ (δοιπι ἰτἰ-- 

ποτίς ἄποθπι μαθεραης, ροιὲ Ιοησοϑ οἰτ- 

σαίτας, ρια ΠἀἸατῖος πο τι πα αἀ ̓ σπεπιίο- 

ἄεητος οἴοπάιϊιητς : Ππογαπι ἀαιη αἰϊος 

σοί ἀΠΠδατ᾿, αἰΐος ρετίξαμοπάο ἀςίοο ς 

(επτ; ἰδίάσδηι ἱρῇ ππαποῦαπε, πα! νογιῖ- 

σοι τοηογοηῖ. Μιίηιϊπὶς ταπποη εππλῖοηο- 

Ῥαπι, (εἀ εγαῖ πιργα ἱρίος ἱπραπΊ ΕΠ] ΠΟ 5 

χαυοάάαμη πγοητίς, ργορτοῦ ἀπο ἀηρυξα 
1114 να εταῖ, δά παῖ ποίπίαπι ργαιϊα- 

τὶ] (ξάεδαησ, Αἀϊτας ψαίάφξηνίηάς ρατοθαῖ 
δα ποίξος, αυΐ αὐ νίαπι πηληϊξοίξαπ σοπίο- 

ἄσταηι. Εο Ιοσο {ΠΠ| ταπι ρεγποξξαθαης, 
απ ΠΠαχί ει, ᾿μ γα ει ταςίτε ἰπ Ποίξθπι 

Ρεῖσαης: ὃς ααΐα σα] Προ χιυσάαπιίποίάο- 

Ρατ, ταηχάϊα σου τί ογαητ, ἄοπεο ἴα πη ρτο- 

ρΡεαδοῆςης. Ροίξεασιιαπι ἐς πλατιιο [Πτι1- 

τὶ εἴξησ, ἂς τιδα οἰαησεγος, γαοι [00 ]4- 

το οἰαπιοτς ἰρίος αδογιοδαμητας, Ατίπιρο- 

τα {Π|ποη (αἰ πασγιης., (ς ἃ γε ξξα νία, 

ἀρ δισαίαητ, ραιοῖς ἰητογέοδις. Ετγαης 

οὨἰπὶ Ποπιίπε5 οχροά τι, (ΠΕ ΠΟΡἢὶ οο- 

Ρία φασι ταθδηι απ ΠΠΌης, τποχ (ατία παι 

νἱα πιαη θα τεπάσθαης, ργατογίθας σο- 

τοῦς ρου τγα το 5 Π ΟΠ ΓΙΓΟΝ,, 418 ααυϊαιιε 

ξοττε ἔογτταπα ρογιθηογαῖ, ρτὸ ν τίθει (ατ- 

{ἀπ ρετσοπείθας, Πα ας το πχαταο (πδ- 
Ἰεπιαπεῖδα5. ΗΠ ρείπαι (ς σιιπ 115, 1] ΟΠ 
οσοιραγαηζ, σοπίπηχοῦο, Χοπορἤοῦ δὰ- 
τα πὶ, στη ἀἰ πα! ἀϊᾳ σορίαγι πη ΟΧτΓΟΠΊΑΓΠ ΠῚ 
Ρατις, δα νίᾳ ἔλοιοθατίτογ; 4811}, 4α] ἀι- 

ἘΝ  Ἐ: ΟΥ̓ ΕΕΙ 
ἐ Σ “ον 9᾽ 85 9. 7,4 ΔΆ - 

Οὐαπηι ἰαπὶ (6 ἀϊίοεάςητες σοπίρίοἱ δπι- ἃ ἐπεὶ 5 ῳογῷ ἀφαιή; ἐξῇ ὠπιοόνῆες, τότε ἀστὴλ- 

θυγ ἔχτ Ὁ δπγον. ἐτύϊχορμον 5 ὁ α)αρίςοι θδγ7ες 

εὐ οἱ ὀπιαϑοφυλακήσαϊνηες. οἱ νϑὺ τοι πολέ- 

μιοι 9δ᾽ αὐεποιώύσανϊοϑλης “Ὁ νυκ)ὸς χυλιγδᾷγα 
Ἴες τὸς λίθως" τεκμήραον δὲ ὦ ᾧ ψήφῳοἱϑ 

ἔχοϊες δ ἡγεμόνα, [ὺ τὰ Ἀχύκλω πὐξάσγϊες, 

χκαϊαλαμᾷξαγέσι Ίὃς φύλαχας ἀμφὶ πῦρ Ἀ59.- 

ϑηρϑυες ὁ τὸς »ϑὺ Σἰποκτείναι]ες, τὸς ὃ κα- 

γαδιωξαίες, ἰδ! ὐτζοῦ ἔνϑυον,ὡς κατέηον- 

τες ἄκρον. οἱ σ᾽ « κα ζχον, θὰ μαςὸς ξεὼ ὑ- 

Β κἶ αὐΐῷ, παῤ ὃὲ ζῶ ἡὶ ςενὴ αὕτη ὁδὺς, ἐφ᾽ ἢ ἐκαί- 
ϑέευτο οἱ φύλακες. ἔφοδος υϑὺ τοι αὐτόθεν ἔχε 

τὸς πολεμίες ζωῶ οἱ ὈΧῚ τῇ φανεροὶ ὁδῶ ἐκα;- 

“ϑζευτο. Ὁ μϑὺ γύκτα οὐζοῶν διήγαγϑν᾽ ἐπεὶ 

ἡμέρῳ ὑπέφαινεν, ἐπορόοντο σιγῇ σεευτετα-- 

γμένοι ἐλ τὸς πολεμίοις. "ὃ ὁμίχλη ἐγέ- 

γετο. ὡε]ς ἔλαϑον ἐγγὺς «σοοςελϑοϊες. ἐπεὶ Ξ 

εἶδὸν ὀνήλφις, τε σάλπιγξ ἐφθέγξατο, κὸ ἀ- 

λαλάξαντος οἱ ἐλλζευες ἴέντο εἰς τὸς α).369:- 

ποῖς. οἱ δ᾽ σέκ ἐδέξωντο, δυλὰ καταλιποι]:ς 

Οτίω ὁδὸν Ε φάσοοντες ὀλίψρι ἀπεϑνησχον" 4- 

ζωνοι "ὃ σαι. οἱ δ ἀμφὶ ΧΚά4οίσοφον, ἀκού-- 

σαντες  σελπα)9 δὶ ἀ)θὺς ἴξντο αὔω κτ' τω 

φαρερφὶν ὁδὸν. ἄλλοι δὲ Τὰν ςρατηγῶν κ4-- 

ζᾳ ἀποιξεῖς ὁδὸυς ἐποράσοντο Ἢ ἔτυχον ἔκφ- 

ςοιογτές, χαὶ αὐαξαύτες ὡς ἐδχούαντο, αὐί- 

45) δλληλοις τοῖς δόφφισι ᾿ καὶ οὗτοι μῦνοι 

“Ὡοῷ Τοί στευέμιξαν τοῖς ποροκαταλαξοῦσι Φ 

χῶρον. Ξενοφωΐν δὲ, ἔχων ΤᾺ ὁπιοϑοφυλά- 

κων τὸς ἡμίσάς, ἐποράσετο ἜΣ οἱ τ ἡγεμό- 
- : ᾿ "ὕἤ ᾽ “" -“ 

ςεια παδαογαης. Ετοπίπιοα απτοητὶς σοι- τ) γα ἐχθ᾽ ΤῈ. (4)οξδωτάτη ὙΡΡ ζὼ τοῖς “πσο- 

ΤιοαϊΠηπια οτατ, ΑἸἰτογαηι ράττοπι ἀϊμηἱ- 
ἀΐαπη ροίε ππιοητα ἀἰροίποτγας. Εοττο πος 
1π|τἰπούς ἰπ σο ]οπλἸποίάμπης, 48] να ᾽ηγ- 
ταϊηοθαῖ, ὃς οσσιρατῖις εταῦ δὸ ποίίθιι5; 
4ἱ νοὶ ρει] εηα! ἰοσο νὶ εγάησ, νο! α ατα- 
οἷς σοτογίς ποσοίαγιο (δ ἀϊαα!πππὶ τὶ νι 6- 
Ὅάαηι. Ῥοτυμοης χαϊάςιη νίαπι ᾿πσταάϊ 
ολπι, 414 Πρ το ΠῚ] το αἱ ἔιογδητ; (ἃ ἢπ- 
τηθητα ΠΟη ροϊογαητγαίία νία, 414 Πὶ Πας,ε- 

τπαάοτο. Ηοῖς οὔσο ἤγατιο ἐσ σοϊιοττατὶ σο- 
Ποτεῖδας γε ϑπ5 ἱπ σο]]οπὶ ἱπτρεζιπι ἔλοίτ, 
ΠΟΙ͂ ΟΠιηὶ τὰπιοῃ οχ ραῖτς., (ε ΠΟΙΈΡιις 
Εχίτα το έζο,, ἢ ἔαραπὶ αὐγίροτς ψο ]οητ, 
Βαιθατγὶ “απηγ θοὸς αἀσοηάσίο, 46 4: 
4 ροτογαζ, νι της: Πσαὰ6 (ἀσὶττὶς ρεῖε- 

Ῥαπτ, πα; ἰασα]15 ΘΟ 5,4] ρίΌρα νΔΠ} ασοα- 
ἀεῦδησ, (δ οι ἔσα αΠ]αΡ 6] το παῖε, 
Οὐταῖς ππππ οτίαπι σΟ]]οπὶ αταοὶ ἐγδηΐς 

ὥωγίοις) τὸς δ᾽ ἡμίσᾳς ὁπιοϑεν τυ κἰπωσ- 
ὥυγίων ἔταξε. ποράσόνδροι δὲ “ὐτυγχόμου- 

σι λόφῳ ΤΩ τὴς ὁδοδ, κατάλυμλϑύῳ ὑ-᾿ 

“πὸ δ πολεμίων, οἷς ἢ ἰστοχϑοψ αι ζῶ α)αγε 

κΎ, ἤδιεζ45 σὺ τ ἀλλὼν ελλζώων. χαὶ 

ἐὐζι υδϑὺ αὖ ἐποράϑησαν ᾿ ἡ οἷάλλοι, ζῷ 

δὲ αἰσσοζύγια Οἕκ ζὦ ἄλλῃ ἤζτη ὄκξη- 

γα]. ἔγϑα, δὴ “ἰβακελάυσακϑροι δλλήδοις 

πσφοσξαλλοισι «σϑὸς τὸν Ἄοφον ὀρδίοις τοῖσ 

φοδὸν τοῖς πολεμίοις, εἰ βούλοιντο φ4 γήν: 

χαὶ ὁραΐντες αἀὐιξ αἰαξα νονζᾷς, ὅπη ἐδυυύαν- 
“ ε ! γ᾽ ..» » 

το ἐχαςὸς, οἱ βαρξαροι, οὐτεέτοξάυον, οὐτε 

ἔξόμλω ἐγγὺς ὁδού ασοοειόνζας, δι λὰ φυγὴ λεί- 
Ὰ “Μ" ἢ Υ εἶ 

ποισι ὃ χωρίονοκἡ το τονε παρεληλυθφῷ οἱξλ- 
λζωυες, 

Ἐ Δῤηθις, οὐ κύκλῳ ̓ ὡ»λὰ καταλιπόντες ἀ μι- ἀφοδὰ 



ἔρδῶτισ 

Ρ'., 
᾿ 
χατ" 

ΕΥ̓ ΒΊΕΚΥ ΟΑΤΡ αὶ νὰ 
λλυες, χαὶ ἕτερθν ὁραΐσιν ἔμσοϑοϑεν λόφον ἃ εὐητ, δὲ Ζππι1πὶ ἀπτο (ς ΔἸ τὴ αι ήλ  σοη- 
κατεχόνδιον, ἔχε αϑτον Ἵ αὖϑις ἐδόκει πο- 

ράῴ εοϑαι. φὐνοήσοις δ ὁ ΞΞενοφαῖν μὴ, εἰ ἔ- 

ρδον καταλείποι τὸν ἡλώχότὰ λΛοῷον, καὶ 

παλιν λαζοντες οἱ πολέμιοι ᾿ἔχηθοῖντο τοῖς ὑ- 

ποζυγίοις παριοίσιν ᾿ (λι πολὺ δὲ ζὸ τὰ υ- 

ποζύγία, ἅτε “κα ζενῆς Ὁ ὁδοῦ πορδυέμδια) 

καταλείπ4 ἔχι Ὁ λόφυ λογαῖοςε Κυηφισοϑδὼ - 

ῥϑν» Κυφισιφεΐντος αἰϑζουαϊον, καὶ Αρχαφρραν 

ρυ δον φυγαδδι. αὐτὸς ἢ στοὺ τοῖς λοιποῖς - 

πορδετ ἘΧῚ τὸν δεύτερον λόφον, ὼ ᾧ αὐῷ 

πω χαὶ σϑτον αἱρφέσιν. ἔτι σῇ αὐθιὶς τοίτος 

μια ςο; λοιπὸς κὸ πολὺ ἡ ὀρθιώτατος, ὁ Ρ 

τῆς Ἐχὶ τῷ πυεὶ Ἔ καταλυφϑείσης φυλα- 
»" λ « ᾿ π- ͵ ᾽ 

»ήρϑειοις χῆς τῆς γυκτὸς “ἰασὸ ΤΥ) ὐδλέλϑθοντων. Ε: 

ἐϑινη πεὶ σ᾽ ἐϊγὺς Ἵ ἦγον οἱ ἕλλζωες, λείποισιν οἱ 
᾽ οΣοὦο Ἰ Δ 75: ͵ - “ 

βαωβοοῦροι ἀζιαχητί τὸν μα φον ὡςτε )αιὼ- 
᾿ , ᾿ γδαιν ͵ , 

μαςυὺγλνέαϑαι πᾶσι, χαὶ χἰπ'ωπθοον δεί- 
σα ζᾳ; ἀὐξὸς μὴ Κυκλιώϑεντες πολιορχϑιντο 

ππολείπειν, οἱ δὲ Ὅρα τἰσὸ τὸ ἄκρου καᾳϑο- 

ρᾶδντες ζῷὶ σπιαϑεν γιγεόυϑμα ,. πόρτις ὕλ1Ὸ 
5.0} έν; 

᾿πὸς ὁπιοϑοφύλαχας ἐχώφειων. καὶ Ξιενοφαΐν 
λ " 3 , 7) 

μὰ σεωὼ τοῖς νεωτατοις αϑέξαιμνεν ἔχι Ὁ ἀ- 

κρον, “πὸς δὴ ἀλλοὺς οκέλάδυσει αἰσσαγῳν, ὁ- 

κὔχοι πὼς οἱ τελά. τα]οι ἢ λεχαγϑ9ὶ καδϑεμίξειαν, 

ὑπ 

καὶ “πϑ9:ελϑὺ ᾷς χτ' τίω ὁδὸν ον τῶωΐ ὁκκα- 

, λῷ γέαϑαι ζᾷ ὑπλα εἶπεν. καὶ -ν τότῳ τω 
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(ρίσεύθης., αι ἃς ἰρίδ τοποσετιγ δ ποίεῖς- 
θιι5 : νἱἤπτη εἰ δα ΠΠΠπ 1 “πος; τοέξα ρεγσ- 
ἀϊι ςἤς. Χοπορποπ διζοηι, Ζαμτ ἔπιτιι- 
τα Π ἀπ πηαιοττογετ,ντ ἢ νογτοςῖη, Ζι δ πὶ 
σορογαητ, ἀείεγ οι, Ποίξος εἰιπὶ τοςῖρε- 
τρηζ; ἀο ἢ ππιςῇτγα τγαπίοτητα αἀδογίγοηζαγ: 
(δέ ἐγαηῖ θα Ιοπρίας ἐΧρ  σατα, αυρρὸ αἰια: 
ΡΕΓ ἴτοῦ ἀησιιπι ἱποςογθητ) (ερμιο- 
ἄογιπι ΟΡ Πρ οπεῖς ΗΠ ̓ απὶ, Ατβηίεα- 
(στη, ὃς Ατοπασοτγᾷ Δτρίθααπη ΟΧΠΙ]οΠῚ, σο- 
[ιοτε ργα ἐπέζος, ἴῃ δὸ το Παῖς, Τρίς σιπὶ 

ΒιΟΙ υῖς δα νογτὶς 1 ΔΙτΟΥ ΠῚ το πα τ, ἡ πε πὶ 
αυίάσπη οφοάδιη ποίο ςαρίπηϊ Β οἴαθας 
ἱπΠσ Ὲ1 ΠῚ ΓΟΓΓΓ ΠῚ, ΠΥ ΧΙ 16 ΡΓςταρίιη, αποὰ 
ἱπηΠης ας οχου δ Ϊ5., τας μα ἰσπεπὶάο-: 
Ρτεπεηδεγδηςη,  ποέξα ΠΠπς ςοητέμο- 
της. πη} πτοη ργορς τα οἱ σι σὸς 
Ρ᾿Ϊ5 αρεοας, Βαγθαῦὶ Ππὲ τα ἰπριπὶ 
το] πασπητιΟυς τὸ 5 ΟΠ ἢ δις5 αὐ πλϊταποηΐ 
ἔαϊτ, αταιε δά θο {πἰρ᾽ςαδαῃταν, σὸς ἰοςτιὸα 
Ριτορτεγεα το! ηαιδγε, αἰοά νογογδεατ, πὸ 
ΟἰΓοαπγοΠτὶ ν παῖ; ΟὈΠΠἀογοηζατ, Ὑ ογα πα 
ἰυἱὰππηπλὸ ἀς νογτίος ἠε(ρίςοίςητος θα, αιιαὲ 
Δτεῦσο σογογοηΓ, ΟΠΊΠ 5 ἰπ ΟΧΙΓΟΓΆΠ ΠῚ αΞ 
σπλςῃ τοπάςοθδητ. Χεπορἤοη οὐ Πιπίοὶ 
ΤΙΝ τη πστπὶ Δα σεπάοας, ξεῖογος [ιδ- 
{ἐαυ ρα θατ,ντ οχεγοπια ΠΟ οΥτος οὔΠΠῚ 1-- 

αἱ σφ: 
Ρ ἢ 

Ρ[15 σοπίππρετε ίε ρο]οητ: ἤμςν οἱ ἀςοο π΄ 
(ςητ, εἀἰχίτ,ντίπ νίδ]οςο αι Π1Π| ἀγ πα 
σοΠΠ ογοητ [δ] ται Αγοπασοτας Αὐσίαιις 
οἸαρίας ἔιρα νοηίτ,ας (Ε σμπὰ {{ἰς ἐς ργίπιο 
ΟΟ]]ς νἱ ρα Π!ἀπ| πατγατ, ὃς "ΓΟ ΡΕΙ Πἀοτιιπι, Αἱ Ομ δὲξ 

ῶϑῳ ἤλϑεν Αρχαχϑέφις ὁ Ἔεγ4: πεφῴυ- Απιρβίοτγατεπι, σεῖεγος ρεγοπητος αἷτ, 4111: ἀογιῆη, 
»ῶς, αὶ λέγ ὡς ἀπεκόσησοαι Ἔστο τῷ [206 99- 

τ᾿ λόφου, καὶ ὅτι τεϑγάσι Κυφισιδωρος 

καὶ Αμιφικράτης, καὶ ἀλλοι, ὅσοι μῆα 

λόμδυοι κατὰ τῆς πέτοφις “αϑϑς τὸς ὁπι- 

υοϑυφυλαάχᾷς ἀφίκοντο. ζαῦτα δὲ Δ|«- 
" ς Ἷ “ ᾽ ᾽ δ "ἃ 

“οραξακῦμοι οἱ βωρξαροι, ἤχον ἐ αν"τ|.- 

πόρον Ἄϑῷον τω μαςῶ, καὶ Ξξενοφων διελέ- 
Ν ᾽ ᾿ν 2. ͵ ι "» Π 

ὅετο αὐθις δὶ ἐρμώωσεως πἶϑι ασο:δῶν, χαὶ 

τὰς νέχροις Γ τῴ. οἱ σγ ἔξαταν Σποδώσειν, 
ἐφ᾿ ὦ μὴ ταιφνζς κωμὰς στευωμολογήαῦ- 

τὰ ὁ Ξενοφών. ᾧδὲ Ὁ »ϑὺ ἀλλὸ φςραάτευμα 
᾽ 

παρηᾳ4 , οἷ δὲ ζωῶτα διελέορ ον, πϑώτες οἱ ἐκ, 

οὐπηαιο ἀςίαχο πση ἀς{ΠΠΠΠ|της, ὃς αα οχΞ 
τγο ΠγΪ ἀστη 5 (1 {14 ρεγιςπ! τῆς. Ουα 
τὸ οοηξοέζα,, Βαγθαιὶ τα σοὶ τεπάππὲ 

ΔΙῸ ορροπειπι νεοττοὶ. Ἐος Χοπορμοπίηδι: 
τίσι! πη ΠΟΠλΪΠ 6 ΡῈ ἱπτοῦργετοπη σΟΠΊρΕΙΪΞ 

αι, δὲ ἱπτογές ἑξογιπη σογροτγα ροίςίτ. ἃ“ 
1πη01}}1, τε αἀϊτιιγοβ σα δ, πισάο νίςος ποτὶ 
Ἔχαγογεητ. Ααίοπείταγίπ πος ἰρής Χεπο- 
Ρίίοπ. [τοῦθ νέο, ἄτιπη φΟρία᾽ σοτο- 
τὰ ργατεγοαπτ, ἄτας ἰητοτ (ς ἐς ςοηαἰοο- 
πῖθιι ἀϊΠεγιητ: οπγηες5 δο ἀς σοο σσπῆιι: 
χογαης. Ταπὶ νοζο {πρΠίτογιμης Ποίτοϑ, 
αυσπίχις αγαοὶ ἀείςεηπάοτς ἐς ἱπρὸ δά 
ΑΙῖος σερξης, νθὶ πη το 5 [Π αὐ Πΐς [α- 
Βδηῖ, ρεγριιητ ΠΊΑσ ΠΟ ΠΕΙΠΊΟΓΟ δς τυπητιὶ 

πότα τὸ τόν σεουτβῥύησαν. ζῶ ἵξα οἱ κ Ῥαγθατὶ, σοπίοεπίοφας νεγτῖος πρὶ, 4ς ηἰιο 
τὰ ν᾽ νι» ἰᾷ ͵ ΡΟ 

πολέμιοι 5 χα! ἐπεί ηρζαντο κα τα αγτ4ν Ἔστο Ὁ' 
ἤ ἣ ν 2) 32). α νῷ » Ν 

μαςοὺ πὲς τὸς ἄλλοις, ἐν γα τὰ οπῖλα ἐκ 4ν- 
Ἢ . τ ς , " η Ν 
τὸ, ἴέντο δὴ οἱ πολέμιοι πολλῷ πλήςᾳ χα! - 

Χοεπορβμοη ἀείσεπαάοσγατ, χα ἀδιο ας δᾶζ, 
Παοιπη νἱ ογιις νηὶ ἐγαέζατα ἔτ. Α δογαὲ 
ἃ Χοποόρδοπῖς, σαπιίσατο, ἰρήπι5 ἔτεος: 

’ 3 Ε Ε - - ιν " ͵ ΕἼ ΄ , 

ῥύξῳ. καὶ ἐπεὶ ἐβροντο χὶ ὁ κορυφῆς τῷ μαςοί, ἀφ᾽ οὐ Ξενοφων κατεθρωννεν,κυλί δ ὧν πέ- 
Ἴ ν “ “": -- νεε ν Αἐ τ ΤῊΝ νἶ) 5, ὃ ᾿ 
ὅας, χ; ἑνὸς μὴν κα τέαξαν ὦ σκέλος" Ξενοφῶντα δὲ ὁ ὑπα ασιφὴς ἔχων πίων οἰασι δὰ, αἰπελίπεν" 
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νογαπὶ ἘΘΓΠοομις Γ]οπῇ5 Ατοαϑ, σγϑτιῖς Α Εὐρύ λογος δὲ Δοισιόίς ξρχας ποξοςέδραμδυ 

ὐπιατιιγο Ππλϊ]ος, δα τρία πα ἀσσυΎΓῖτ, ἃ ΡΓῸ 

νττοσας ἔσατο Ποίείδιις οδἱεέξο Ρεάεπιτο- 

ξετεθασ, σετογὶς οείαπι δά 1Π1ος, 41 ΠΠαραπε 

ἱπίἔγιιξε!.:, Ρογρεπείρα5. [τὰ τιπῸ ΟΠλπο5 

ατασα οσορίαᾳ σοπαοπογιης οοάςηι ἰοςΟ, 

Ρύοπααε τα γα σα} 15 ταμ|τὰς ὃς εἰεσαηταβ 

ἀοπηος μαδαθγαητς, σα πα] γῦρο σοπλπΊθατιι. 

ΝΝαπιταῖτα νἱηὶ ογαῖ εὶς σορία.. νῖ οτΔΠ} 

οἰ ξεγηῖς {Π|π|ς ορεγε τεέξογῖο σοητίπογος- 

τατ. Ρογξεσεγαης δυζοῖη Χεπορποη δὲ 

ΟΠΒοιορμις., νὰ τγαάϊτο ἰτί πους ἔπος, 

τλούτπογαπη σοῦρογα γαορείθηζ. Εἰς 1ὰ- 

ἔαρτο νἱτίθις ἔλα, ιας βοτὶ νἰγὶς ξογτί- 

Βας 'η ποτε εξ. Ροβειάϊε πῆς ἄποε ρίο- 
οἰ(σεθαπτιγ. Εοίτε5 αυιγοπὶ ραγίπα ρισπᾶ- 
ἀο, ραγείπι Ιοσα, ἢ 4ιια οΠςηταηρίξα, δη- 
τοσαρίεπο,, τγαπήϊτιι ποίξγος. ἀγοθθδητ. 

πο 4] οἴσο ρτίπιος ππροάίοθαης, Χο- 
Χερορνῦ- ΠΟΡΉΟΏ ἃ τοῦρο πιοῆτος σοπίσοηάεης οΕ- 
τσ ῸΡε ᾿ Σ ΤΥ τ : 
τιρριῖο. Ποῖοθατ, ντνία ΡΥ πηΐς οδἤταξξα ἀρεοτίγθη- 

Ῥεγ  νην- ταῦ: απ Ορογαπι ἄαγοῖ, ντ αἰτίας 15. Ζαὶ 

μκ“..ςς τςερδητ, δ σεπάοτγοι: πεν τἰπλιιτη ἀσπλεΠ. 
δάἀογίγεητιν, (μευ ρ ι5 Δα σεηάδης,ο- 
Ρεΐδπι ἀαθας, νὸ δγσεθι ει δἰτίοσ οδάο- 
τοῖ, αἴαιο τὰ νίαπι ν]τἰ Πλ15 οδίορτατη αρο- 
τίεθαι. Ηος πιοάο (οηρεγ ορεπιῇδι πηι- 
τααπα ἔσγοθαης, ὃζ πααΐτοῦ δα πη ΠῚ ]τοῦ 
Αἰτού 5 ογαπλ σεγεθατ. ΪΝοΟΠπιπ, Δ Πὶ 
θαγθαγὶ., “υππὶ ἰΔπὶ πιοῆτας {προγϑοησ, 
ἀοίςοπάςηείθιις περσοιίαπι ἔλοίεδαητ. Ε- 
ταῦτ δηΐπὶ Δάθο Ἔχρεάϊτι, ντ επί ΠΊ αι Π 

ΡΓοχίτης δοσοπηοης,, ροήρσης εἤιρετα. 

Νεᾷα ίλπε σχυιάπιαπι ργατεγ άγοιι5 ὃ ἔππ- 
ἀ15 σοίξαθδης ; αιαππὶ χιυίάεπι {Δρίτται!} 
Ἰοηρσο ρεγι τη εἤρης. ἀτοιδ τογπα πὶ ἔα- 
τα οσαδίταην παρεθδησ, (ἀσίττας δἰ πὶ σα 1- 

αὐτῶ ὁπλίτης, χαὶ τσϑὴ ἀμφοῖν ασοοξεξλη- 

ὡϑδίος ἀπεχώρά , χαὴ οἱ ἀλλοι σοϑς τὸς σζωυ-. 

τεταγμένους ἀπῆλϑον. ὧκ δὲ τότε πὸ ὁμοῦ 

ἐλυετο ὃ ἑλλζωυιχϑν, χαὶ ἐσκήνησοιν ἀστῷ ον 

πολλαὶς χαὶ καλαῖς οἰκίαις, χαὶ δχετηδείοις 
ἦγε; πα ΑΙ Ὁ ΤῈ 

δαψιλέσι. χαὶ γὺ οἶνος πολὺς ζω, ὡςε εἰν λαίκ- 
ὩΚΉΨΕΣ -- δ λ ΄ 

χοιφ Χϑγίαυτοις εἶχον. Ξενοφών δὲ χαὶ ΧΚά4οϊσι- 

Φος διεαράξαντο οὧςε λαίοντες πὥς νεχρᾶς 

ἰποδοιοῦαι τὸν ἡγεμόνα. καὶ πόμτα ἐποίησαν 

Βτοῖς οἰ ποθοινούσιν οὐκ τὴν δεευα τσ, ὡςϑονο- 

μίζεται αὐδράώσιν αἰγαϑοϊς. τὴ δ᾽, ὑξεραία αὖ 
! 

ἡγεμόνος ἐποράοντο. μαχόμϑροι σ[, οἱ πολέ- “᾿ 

μμίοι., κἡ στη εἴτ φενὸν χώξλον τσδοκαταλαμ- 
Ἷ ᾽ Ἵ ᾿ ἢ Η 

(αϑοντες, οκωλυον ζᾳ: παροδδις. ὁπότε μδῷ “ὁ 
Ξ λ ͵ ὯΞ μὴ 

δίζυ τὸς ποόφτές κωλύοιεν, ΞΙενοφαΐν σπι- 
3 ͵ λ ΔΩ, »ὕ ΡΟ 

εϑεν οκίξαινων τσϑ9ς τὰ ΟΡ 5» ἔλυε πίω Ἔπο- 

φρᾳξιν Ὁ Ἴ παρόϑου τοῖς ποφώτοις, «ϑωτέρω δ, 

πειρώνϑυος γίγγεοϑαι Τὴν κωλυόντων. ὁπὸ- 

τε δὲ τοῖς ὑπίοϑεν ὄχιθοιντο, Χ4εισοφος οα- 

Ο (αφνων, νὰ πειρώυϑυος αὐωπέρω γίγνεαῖ, ΠΝ 
Ἷ 3: Ἀν, οὐ ΄“ 

κωλυόντων, ἔλυε τίω διποφροιξιν τῆς παρ9- 
“ὝΎ 5) “ 2 

δὸυ τοῖς οπτίοϑεν. καὶ ἀεὶ Ἷ οὗτοι ἐξουϑοιου ἀλ- ὕπς 

λήλοις, ἰουραῖς δλλήλων ἐπεμελοιῶτο. ζεῦ 
Ὁ Ὁ -“ “ -“ λ ͵ ν 

δεόποτε ἢ αὐζις τοῖς «)Ἰαξάσι πολλὰ ρά-ο 
γμαΐζᾳ πα ράέχον οἱ βωρξαροι παλιν κατα- 

ζανοισιν. ἐλαφροὶ γορήσων, ὧςτε καὶ ἐγ- 

γύϑεν φάγϑιῖες Ὡποφδγῴν. σϑεδν γ»Οράλ- 

λο εἶχον ἢ ἤπτοξα χαὶ σφενδόνας. Ὄ ζιςοι δὲ το- 

ἕοται ἦσαν. εἶχον δὲ τοξα ἐϊγὺς τριπήχη, τὰ 

τὶς Ιοηρίογοβ. ΝΝεγιος, ἐπα] τὶ (ρίττας, Ὁ) δὲ τὸ ἀὐμαΐζᾳ πλέον ἢ διστχη. εἷλχον δὲ αὶ 
ψεγίῃς ἱπλα πη ραττο ΠῚ ἀΓοι5 ταπάεθαητ, ρε- 
ἄςπι Πηϊταπ Δ ρ]σαητε5. ϑδαρίττα ἱρίος 
ΟΙαρεος δὲ Ιοτῖσαβ ρεποιγθαης, ΕΔ ἢ τς- 
οἱ παπέδὶ εἤσης, απο πτάθδης; ἃς ἀεἰπάς [ο- 
Το ᾿δοι]ογπὶ εἰς ντοραηταγ. Ηἰς ἱπ]οςὶς 
πιαχίηλο νίμ! (ὐγεζεπίος ἔπογο, φαΐ θαι δῖγα- 
τοο 165. Ἰρίοσιμ οἷς, ργασογας. Ατατς οῸ 
Πυϊάσπι ἀϊς ἰῃ νίοἷς οουηηλογατὶ πητ, ν]τγα 
Ρἰ ηϊςίοπη, ργορτοῦ (ὐοπεγίτεπι ἤϊιαίιπι ἢΠ- 
τα. Ηδθοιὶς ἀτππιπι Ρ]οτῃσγιπι ἰαείτι1- 
Ποπη, ὃς Ατιπθηίαπη ἃ (λυ ἀπο Ππουττη ἀρτοὸ 
{εραγας. ΗἩοοίοοο αταοὶ ἔς αίςεί ἀαθδησ. 
Α Οὐγάπομοσιπι τποπείθιις διηπὶς ἰρία 
ΟἸΓΟΙΓΟΓ ΨῚ νῸ] ναὶ {λ1ἰ5 αθεγαῖ. δηξ 
δατοπ) Ποῖς ἱπου πα! ΠΠ πιο ἀϊιοτίοσιο γῇ, 
Παμπὴ ὅς σοπηπηοαειπη παδογδι, ὃς ργατοτὶ- 
τογιπὶ Ἰαοτα πὶ πλα τιν τοσογάδγομζατ. 

νάυραις, ὁπότε τοξάζοιεν, ασοος Ὁ κάτω πῷ 
τύξου, τῶ ξἰριςερῷ ποδὶ Τ δοξαγνοντες. τὰ “οπς 

κ λύνπεν 
δὲ ποξέυμαζᾳ ἐχωρά Διὰ Τὸν ἀασιδὼν καὶ 

“ἰὰ τ θω ρο κων. ἐχφωΐο ὃ αὐδις οἱ ἕλλη- 

γες χιλαξόμϑρυοι ὠχοντίοις εἰγαϊκωυλωΐηες. οὐ 
“ , ε “ 7 η ᾽ Ἷ 

τϑτοις τοὶ οἱς οἱ ὩΝ 5 τοῖς γώθκοις οἱ ἈρΡηΤΈς γϑησιμώταιοι 

“δυονῖο. ὄργε δὲ αὐ Σ Φα)οκλῆς χρής. ζυ- 

πίω σὴ «ὦ πίω ἡμέροιν "ὐλίϑησὰν οὐ ἢ κώξ 

μαις Ἔλα τῷ πεδίου τῷ τΐρᾳ ὁ κενπθί- 
Ἐτίω ποταμῶν, ἦρος ὡς δί πλε, ϑρον, ὃς δρί- 

ἧ τίω πλοιϑυίαν καὶ τί αὖθ᾽ καυρδούγων 
! ᾿ 

χῶδαν. καὶ οἱ ἕλλζωυες οὐ τοὶ αὐεπειέσειϊο: 
ς- ἐσ "ς ᾿ 

ὠπᾷχε δὲ τῦν" ὀρέων ὁ ποταμὸς ὡς ξξ ἡ ε΄α]ὼ 

ςαάδια ϑυ; καρδούγων. πὐτε υϑὲὺ δίζω ηὐλίαϑης 
͵ εονΥ͂ ᾿ 1 2 

μαλαήδεως, καὶ τὰ δγετηδιῴα ἔγγες »καὶ πολλὰ Τ᾽ παρεληλυθότων πόγων μιγημιον 4 οἴῆες. 

ἑωῆα 

᾿ 

Ἁ 

, 

Υ θα": 



ΔΊ 

μὴν 

1 ΒΕ Αἰ ΣΟΥ ἈΓΚ ἘΠ 8; 513: ἐπὶ ἣν ἡμέροις, ὕσεις πῇ» ἐπορά..ϑ»σαιν ΑΊΝ ΑΙ ἀϊε5 τοῖος ντῖ, “αϊδις, ρὲ Ὁ αγαιῖ- 
«ἰὼ αν καυρδουγῶν » πασας μαχουϑυοι 
3 ν τ ᾽ λ 

ἵπα διετελεσαιν, ὃ ἔπαϑονκακα ἱ οἷα φεϑὲ τὰ συμι- 

πόυΐζα «πο βασιλέως ὼ Τισσαφέρνους. ὡς 
᾽ ! ς ᾽ 

δῶ απηλλαγώϑίοι πότων, ἡδέως ὁκοιμιη- 
ῳ ὑλρονεν μα νοις μεθ... εὐ ἢ 

ϑησαν. ἀμίαι δῈ τῇ ἡμέραι ὁραΐσιν ὑπαίας σε 
ὅφιν τῷ ποταμοῦ ὀξωπλισιϑύους, ὡς κω- 

, δ πον 
λύσονζᾷς Ὡραθαϊνειν' πεζοὺς σ᾽ ἘΧῚ ταῖς ο-- 

ἔϑαις «ἰρατεζαγκιϑῥους αγω “μ᾽ ἑπωέων 5 

ὡς κωλύσονζῶς εἰς τί τιομϑυίαν οχξανειν: 

ἦσαν δὲ οὗτοι Οὐδόντῷ χαὶ Αρτόχου φρμέ- 
ννο!., χαὶ μον δόνιοι, καὶ γαλδοῦοι μιοϑοφό- 

6ϑι. ἐλέχϑντο δὲ οἱ χαλδοῖοι ἐλάζϑκροι καὶ 

ἄλχιμοι ἐ ϑπλα σὴ εἶχον, γέρρα (αχρ ὲ, 

δι ὐνγα; εὐοὶ δα δῦ; ἐφ᾽ δνιθῖο: 
πετα[υδύοι οὗτοι ἦσαν, τεία ἢ τεῆαρα σπλέ- 

ὅρα Ὄἰσὸ τῷ ποταμοί ἀπεῖχον. ὁδὸς δὲ μία, 

ἡ ὁρωμϑρη ἀῷ, ἀλϑυσαι αὔω ὡφὰς χφοοποίη- 

τς. Τζύτη ἐπειρῶντο ΔΙ ᾳθαμνειν οἱ ἕλλη- 
, Ἀ 

γες. ἐπεὶ δὲ πειρωμᾶνοις τὸ, τε ὕδωρ .ἷῶρ 
ἷ δ λ Ὰ “"-Ἑ 

“μ᾿ καςῶν ἐφάίνετο, καὶ ταχὺς κὼ ὁ πο- 
λ 

σαμὸς μεγάλοις λίθοις χαὶ ὁλιάϑηροῖς, χαὶ οὐ- 

τε τω ὕδατι ζᾳ ὅπλα ὦ ἔχήν" εἰ δὲ μὴ, 
ἥρπαξεν ὁ ποταμός ὄχι τε τῆς κεφαλῆς ζο. 

ὅπλα εἴτις φέροι, γύμνῦ ἐφέροντο σῦρϑς 

Τὰ τζάμαΐᾳ χαὶ τὰ ἄλλα βέλη: αὐεγώρη- 

σαν. καὶ εἰστῷ ἐς ρα τοπεδοζσαντο “ὐροὶ τὸν 

ποταμόν: ἔνϑα, δὲ αὐδὶ τίω ασδ9.ϑεν νύκίᾳ 

ἦσαν ῬΧῚ Τῷ ρους, ἑώρων τὸς κουρϑουύχους 
“ φ 

πολλοις στευειλεγυδμους ΜΙ στοῦ Ἔ ποῖς δ 

οἤος ΡΓοεέϊι ογᾶτ, ρογρ θεῖς ΟΧΟΓΕΙΙ ρτοοςξ 
[πῆς ἔπεγαησ, οαηις ρογρο η ππα]α, ἥν - 
πἰποτγίᾳ αὖ τος ὃς ΤΙΠΆρ μετα ἢΠατα ἰπ- 
ςοτηπιοάα αηπαῖο ποηιϊιόαπτ, Ὁ απη δ 
τη ΠΑ {1} ογατὶ αὐ [εἶς ΟΠ πε, ᾿πςαπάς 
(οπηπο (ς τεογράγιης. Εχογίςητγο ἰαηι εἰς 
τγὰῃ5 ἢϊπαϊπηλ δαῖτας. ἀγπηαγοβ. νίάςης, 
ται ]τατὴ {1 τα ττα πη ἱπηρεάϊεμτί οἤξης: 
δαρτα Θαατο 5 1ΠΓΙΡ 8 Πιυιπηίηΐς ΡΘαΐτες 1ῃ-: 
{γα ξει {τασαητ, ᾿πιροάϊτατῖ, ἢς ἴῃ Ατπις- 
πίατη ἀςἢςξξεγεης. Εταης πὶ αν Οτοπτα δὲ 

Β Αττιςῃο ςοπάιιξε: Προ ηάϊο ΤΑΙ Π τεσ εχ ΑτΞ 
τηρηΐα., Μυρσάοηϊα, ὃ ΟΠαϊα 4. Πα ἐπὶ 
Ζαΐάοιι Προ εὶ αο δ. ἢ οί οἤϊς δέος δαητατ, 
Οτασῖσας οδΙοῆρὶς, ὃς ΠΑ ΠἘὶς ἀγηπόγιπι ]ο-- 
σο ντοραητιιτ, Αἰτίσγας 114 τῖρα, ἴῃ 4αίδιιϑ 
δι τηιγιιξει (αδαπε, τα τ νο! εν ρΙεττις Ὁ 
διηπο θογαητ: ΙΔ, απ φαϊάδπη ἔογπος 
τοῖα, νΠ8 γαῖ, οα 6; (γι πὶ ἀπ οο δαῖτ, αιταΞ 
Πηλαηῖ χα. Ηὰς αταοί τέαπῆτο σοπαξ 
Ῥαπιαγ!η πος σοπᾶζιι ΠΠΕΠῚ 704 πα Π}}}- 
1λ5 (προγαῆοι, αὐ Εππιεπ Ρτορτοῦ πσοητία 
ίαχα, δα ας δεῖςα, εἰΐει δίρεγωαπη; ἀσπγα: 
4116 ἴπ 4414 σοἰξαγί πο ροῆοπει, συοά ςο- 
τογο πὶ Πατηοη 605 αδγίροζγοῦ; Δ Ὶ ααὶς ἴα 
παρίτο σείξαγα να] ]οῖ., πιιάος ἱπεράετς κά 3 
Ἐσγίας (ἀσίττας ὃζ το το! πὰ ὁρογγογογιγοξ 
τγοσεετγιιητ,άσχας ἰδὲ ργορτοῦ ἀμ Πποηγ ας: 
{γα πποτατὶ ίμης, “1 πποητο αυτό, ᾿π 460 
ποέζε {προτίοτε ἰρι ἔιεγᾶς, νιἀεαπετη}}- 
τοβ (ὑαγάποπος σοΠ]εξξος, οοίπιιο ἀυτμηαγοϑ: 
Ιταχὰς τὰπι ὐαοὶ αἀπιοάεμηη: Ἔχαῃ ηγλτὶ 
ογάπε, απ δέ (ἢ ἀπιης τγα εἴς πάο {18Η{Π|- 
συΠτατοιι σογπογοητῖ, δύ σεγπογοησ οο5, 4] 
τγαϊοόζαπη Ππηρεάϊτατι εἴης, ὃὲ άγάτ:-: 
οτος ἀεπὶῳ, σεγπόγθησ, σαὶ τί αἰϊοἰ σπείστι5 

πλοις. οὐ ζιῦϑα, δὴ πολλὴ ἀθυμία δ. ΤῖΦΓ) ἀτοησο πο  ο( βαταγι εἤξητι Ο Ἰαπποίγεσα 
ἕλλησιν, ὁραΐσι μϑὺ τῷ ποϊα μοῦ τω δυασο- 

εἰαν, ὁραϊσι δὲ τὸς Ια θαμειν κωλυσοΐχ; 
ὁραΐσι δὲ τοῖς ΔΙ Παϊνοισιν Ἐχικεισουϑμοὺς 

πϑεκαρδούχους ὄπιοϑεν. ζω τίω μδὺ ὀίω τὼ 

ἡ μέφαν χαὶ πίω νύκίῳ, ἔμϑρον οὖν πδλλὴ Ἔκποδ 
Μ 7) ΛΒ “. Ἀν» Ὶ ὯΝ 2 δ ΕῚ 

Ἔια ὀντες. ἘΞ ἐνοφῶν δὲ ογει Ὁ εἰδὲν, ἐϑόζεν ὦ 

“πέδαις δεδέαϑαι, αὗτωι δὲ αὑτοῦ αὐτοικοιτοὶ 

πἰξερῥαγάδζω, ὧςτε λυϊζεῦωις χαὶ ΔΙᾳξα- 

γεῖν ὁπόσον ἐβούλετο. ἐπεὶ δὲ δριϑρὸς ζιὸ-, ἔρ: 

πίδαις ἔχῳ καλῶς ἔσεα ζ᾽ ὃ δινγάται αὐτω ὃ 
» αν τλο Λ δέοι οὐ μοι με όλειν ἢ ὀγαρ. ὁ δε ηδετο τε, κ) ὡς σαχιξα, ὠς πεφὰ 
γεν, ἐθυόγ πθύτες πα δόντες οἱφρωτη γί" χαὶ 

μπποαϊςην ας ποέζεπι ἢ ταπῖα δε πν 1: 
Πουΐταῖς οχίριιητ. Ἰητογεα ΧἜΠΟΡΒΟπΊροῦ Χεροῤῥῆ- 

{ϑπληΠπτγΠ 1 σοτηραάήτθιις σοη ΕΓ ὅτις ΕΓ Κα ον: 
(δ τας εἴς, φια (πα ροπτο ἀεἰπεξ τιπηρε: 
τ ΏταΓ, [τας (Ο] τι ἀόϊπάο ΠιΠῸ ας ρτὸ 
Τά ίει ροῦ οπιπὶ διαί ῆς Ο ματος ο 
Δα ΟΠεγοριπι νοηΐτ,ας δοηδ δ σπηγίρο 
εἴεαϊςοῖς, θοης γαῖα Πα ἰτιιγαιτι: {λεπτὰ 
(οπιπί πὶ σσπιπηθπιοῦατ, 1) ε]ςέδαγιις 6 ο 
(Ππευίϑρμας εἰς. δὲ πισχ ἀπτὴ Ποςιή μα] 
ΡΙΑπ εἰ Πυχηες, ἀπσος Ὁπηηο5 γοηγίδογαιν 

: “ὐλ- Ἐδιοίας. "ΟῚ {{λτίτη ἂῦ [πἰτίο ρου ταγιΠ): 
γέται ας: Χειρίσοφον, χαὶ λέγ, δηλ Ἐδιοίας ΟῚ τα Ρ 

{1} αἰ ςεάῦτα οτος ἀιϊσες ὃ σοποτα 
ται ργαξεξει, πα τίς» ἀοπιαιπείαπτργαπ 8: 

ἀσπιοῆς. ΕΟ τοροτο δά Χοπορποπῖξ δά - 
Βασργαηἀθητεγη ἰπποηος ἀπο δά σιγγαητ: 

5" ,} εῷ Ε ΨΥ ον, ἔνα δ. ἢ ᾿ τὰ ἱεραὶ κα λα ἀὐθὺς εἰπετο πὸ τα. χαὶ απίονξες πὸ Τερῶν οἱ φρατή.9| χα] λοχγαδοί 
Ν “᾿ ΑΝ 2 Ξ “ ΜῈ ΚΡ ͵ , Ψ.ΨῳΙ ἕ } 

παρηίηλι,ον τῇ φρατίαι “Σ,δΙοὸ ποιφαϑαι. ΦῬιχώνγτι δὲ τῷ Ξενοφῶν τὶ ασξλο βέχετον δὺο γεαγισκῶῳ. 
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ααἰρίατη δοσεάογεητ,ίπις δάἀεοργαπέοτοϊ, 

Παςσοπαγοῦ: ἀἴσαο οτίαπη {1 ἀογπηίγοτ, νῦ 

ὀχοίτατο ἀΐσεγεητ, αι Παίδογοι 4]1- 

αἷς, φασά (οἰτὶ ΒΕΠΠΠσας τοὶ οδααἰητογοίς- 

(ετ. Ιταφαστιης {11 ιοαιε σοπηπλοπλογα- 

Ῥαπτ,έοστε ἐς, άτιπι δά ἰσηεπιίαγπιθητα οο]- 

Ἰἰσοέοης, νῖτγα ἤπιπλοπ η (αχίς δὰ Δ ΠΕ. 1- 

Ρίμπι ροτγεϊπεητίδιι νἱ ας (Θποπι,, δὲ {ε- 

πιίπδηυ, ὅς ΔΉ Ο1]145, 6: 1 ἔροσιι φιοίάαπι 

4ιαί! νοἰεἰπηοητογιπιίασδος ἀεροποίοης. 

παπιοῦγεηι νἱίιπι Ιρῇ5 ἔπη εὔτο τγαῃί-- 

ἘΘΟΝΩΣ 111 δι πε ρος. ΝΥεσεηίπι ποεῖ ρος, νε 

αεμερεω ΠΔ 0 ράΓτα ΠΟΙ ΠῚ ἐσαοίξγες σορίαιασςο- 

τοβοράει, ἀςτεητ. Ἰσίτυτ (ς ὀχυτοβ οὰπὶ ρα ΟΠ 15 

πυάϊς αδῇ 4αϊ ηάτατατγί οθηξ, τγαιίσοτο 

ςεριΠξπαγγαητ, (πὶ δαζοιη ρεγροίθηζ, 

Ρτίας {6 τέαηΠης, αᾶ ριάοηα πιλαοξαοο: 
τοῦτ οο πῖοσο ιῖ ἀπλπεπ γα η ΠΙΠς πε, 
ἃξνεἊἘπί εητ 11 ἀσοςρ Πςπτ,εοάοιη ναὸ 
τειιευίο 5. οῖς Χοπορβο ξδετ Πθατίομξ 
τα(εταῖς, ὃς απ ἀϊ φἀείσξειθιι5 πἰίςς ἰὰ- 
Ῥεῖ, ΔΤ 6 Θτίατη νοτα πὶ ΠΌΠΟΠΡΆΓΟ, ΔΙ ἸΔα, 

Ροτγίοϊποσο [)115, φαϊ τ Ομ ηΐα,, τὰ ναήϊητι 
διπηὶς σοιτποηίγαδης. [ἰδατίοπο μέξα, 
ἀποϊταα ΟΠΒεγορίλπι Δα] είσοητοβ, εἰ; 
τε Παύγαδητ. ΠΠῸ σοσῃϊτίδ οπληΐθιις, ὃς ἱρίς 
{ΠΡατίομος ἐμ πἰταῖτ; φαΐϊθας φίο  αεἰς,, ἐ6- 
πυπτιίαητςοτογῖς, ντναία οο]]Πσεγαητ : ἱρῇ 
σοπασοατὶς ἀποῖθι5. 4ο ραΐξο ιιαπατι: 

εἰΠΠππτετγάππτγοησ. δ τυῖπι φἀπιεγίος μόΐτες 
νἰποογοῶῦ, τιηγ (ἰδ φιεπείδιι5 ατοῦσο 
ἩΪ|2}} ἀστγιπποητὶ ἀσοῖρετθητὶ, 46} θεγδηῦ. 
Το δεγείαππι εἰξταπιάοι ΟἸοπορίλπαν 6: 
Ῥετορυϊπιαίῃ ἔγοητθοο, ἂς αἰην αἰ οὐχ 
οχοτγοϊτιισραττς τγαπῆτς ἢ τε] τα: ράτε 415: 
ταὶ ἴα σατη Χεπορίιοητε ἃ τεῦρὸ πιαποῆσ 

δοιιηῖο 

ἀυπνοῆς, [πιο πτᾶςοιππι ἐπι} Π τασθα; 46- Ὠὐνοφώντι: τὰ ὃ Νισοζυχιά, ἃ Τ' ὄχλον, οὖν μέ- Ἢ 
Βεγαπισάϊο ἰπτογ πος οσο ταπἤίςεις, ΠῚς 
ἱτατούπ φοπἢίτατς; μογσιηγ: δἀυ]ε(ἐςη- 
τι 15 1115 ργατε μεθα. χυτὴ φυϊάξηνδν 
πιῃΐς δα σα η}1ρής οἴσει. Δ, ἄπα ἀυςος 
δαζ αἱ νδάμπι., Πἰλάϊογιπι ἔεγε ἵν: Ἔίατ.: 
Οὐχ ρυοβοίίοϊ σοριἤοπε., ρετσιης δά: 
ὉΕΙΙῺ5 Ἐο5 ἘΠΕ ΐ ται} τπγηγαν; Α ἃ Ιοσα ΠῚ Γ-- 
Ἰρέξιις ν δὲ ρεγιιθηταπ εἴτε, δο βπι ΠῚ} 15 Γἰ- 
Ραβ:αγπλα ροηάητ, δέ ρυίπηις ΟΠεγορλ5 
τοαϊηγἰτιιο ςτέο, αοσοίξο ροῖτα, ἱτουῖ αγητὰ 
σλρῖτ, ἰἀεπλα; σοτοτὶς ὈσηΠ  Βὰ5 ἔοι ἀμηάτιπ 
ἱτιρογαῖ. ρτατογοα οἰ του πὶ, ρα θεῖς 
ταση αι, ντοοΠογῖοϑ Γούζαδ νου πη δά 
ἐἰεχιγαπηίπαπ, τππταφ ἰχίιατη ἀπσοτγότ, δὲ 
ναῖος Ποίτς δά ἀιηποπι σαί (νου Ποαρϑζ. 
Ηοίζος τἀτη ει] (ἀρ!ττὶς ὃς απ δ. ντογεη- 

ἴασσνῃςς ἤιπ| τα ρῃ Δα ΠῸ5 Ροὐτίησοις Ρο- 
τούϑητ. ΒΟ ο απ πυ ρου  Πτάτιιτη δα Ποῖ, μη -- 
Ἰῖτος νῃϊποσῇ ραδης ᾿ησοατο ἰδ] λῆτ, 

ἜΝ ΒΙ ΕΙΣ Γ[ΟὙΤΕῚ 
Νογαπτ επίπν γηϊαογή, Πσοτο τα! Πτῆριι5, ντ Αἤδεσαν γορπθύτες, δτὶ ἀξζείη «τω χα; ἔρρι-- 

Ἕ λογαλγϑῖς ὠκέλάσεν ἀγάν πὸς λόγους ὀρθίαφν 

ζῶντι χαὶ δειπγοιῶτι ασϑοεέλϑεῖν, καὶ εἰἰκὰν- 

ϑεύδοι,, ἐπεγείφοενζο, εἰπεῖν, εἴτι τίς ἔχοι πΜ, 

κσοϑς τὸν πόλεμον. αὶ τῦτε ἔλεον» Ὅτι τυγ- 

χϑῴοιεν φρύγόμα, συλλέγοντες ὡς ἔχ! πῦρ; 

κάπειζᾳ και τίδδιεν ον τῷ πεξαν οᾧ ταῖς πε- 

ζωις καιϑηχούσοις ἔτω αὐτὸν τὸν ποτα μὸν γέ- 

οϑνζοι πε, χρὶ γωων ἴκοι. καὶ παιδίσκας ὡς- 
“ἣν μαυρσίσίτσους ἡμκοιτίῳν κουτοιτίδε ϑύους ον 

πέτρας αὐδωδ(. ἰδούσι δὲ σφίσι δόξαι. ἀσ- 

Βφαλὲς ἐὴ) ΔΙφθίωαι. ασοὶ ὙΡ» τοῖς πολέες 

μίοις ἱπασεύσι πσϑόσξατον ἐῃ χΤ᾿ αθτο. οχτ᾿ 

δεώτες ἢ, φαΐ ἔχοντες χὰ ἐγχφοι χα Τγν- γυμνοὶ 

μνὰ ὡφνάυσάνϑδιοι δχοξαινῴν. πορθυόμδιοι ἢ, “πεισίς 

ρόοϑεν ϑζχξζδαι ωρὶν βρέξαὶ τὰ αἰδοῖα, καὶ 
δα αντες, ὁ λαθονήες τα ἱμιοίτια,, πτόλιν ἡκῴν. 

ἀὐϑὺς ὃν Ξενοφῶν αὐτός: ξασενδὲ, ἡ τοῖς γε- 

ανίσχφις ἐγχεῖν οκέλδυσερὸ δὐγεαζ τοῖς φή- 

νγασι ϑεοῖς ζοτε ὀγείροιζα, καὶ τ΄ πόρον, και τὰ ὦ 

λοιπὰ ἀγαθὰ ἐχττελέσαι. ασείσεις δὲ, 4υϑὺς 
Ομϑὺ ἢγε τϑενεανίσχοις ρα τὸν Χειδίσοφον, 

Ν δεν 8.) (ὕτα. ἀκούσας δὲ ὁ Χάσίσοφος, 

«ἀσογδοὶς ἐποίᾳ. ασείσαντες δὲ, τοῖς μκδὺ ἀλ- 

λοις παρϑγίθλλον συσκάναξεξοϑει, ὐθὶ 3 συ: 

καλέσαντες “Ὡς φρατηγϑὶς : ἐξουλά σαντο 

ὅπως αὐ καλλιςα Ὡ[αθαῖεν, ἢ τός τεασδϑ- 

«ἦεν γικκῶεν νὰ τι σἐσὸ ΤΡ ὁπιοϑεν μη δὲν καικὸν 
πάσριεν. ὼ ἔδοξεν ἀὐῤζις, Χ4οίσοῷον μδι ἡγά- 

εϑαν ὦ ΔΙ φθαίνάν, ἔχοϊϊα Ὁ ἡμέσυ αϑ φςρα- 

“δύματος, 5 1 ἥμισυ «ἰασουδιφνσεοὺ ΖΞ ε- ἥμρων 

τῇ τι 

σω πὅτων δα αινάν.. ἐπεὶ δ᾽ κωλώς τα εἷς 

“6, ἐπορά ογῖο. ἡλχϑιεῦ το 5 οἱ γεαγίσκοι, ον αρι- 

φσερᾷ ἔγρύϊες-Ὁ ποίαν. ὁδὸς ἢ ζῶ Ὠα ϑῴω- 

(ᾶσιν ὡς Γ πεήαρα ςάϑια. πορευουϑων δ᾽ αἰ,» πῆαμι 

Τὴν αντιπειρηεῷ αἱ τάξᾷς ἑπωέῳν. ἐπεὶ σ᾽ ἐᾷ ἢ 
χτ' τί 'ξασιν ἡ Σ θτδσις τῷ ποϊα μᾷ, ἃ. 

ϑεν)ο τὰ ὅπλα, καὶ αὐτὸς πρῶτος Χ4οίσοφος 

Ἴ ἐξεφαγωϑιος καὶ ξἰποδὲς ἐλοίμ(αιε τὰ ὃ- πφαν- 

σλα, ὼ τοῖς ἄλλοις πᾶσι παρ ΐελλε καὶ πὺς 

πῶς κϑὺ ον Ὥηριφεξϑι, τὸς 3 δυδυξιᾳ ἑαυ. ὦ 

οἷ δὼ μοωτας ἐσφαγεαζοίο εἰξιαν χοϊαμὼν, οἱ 

Ἄ πολέμιοι ἐτυζά ογής ̓  ἐστφενδονῶν" δλλ 9- 

“πῶ ἀξικγϑήο. ἐπεὶ 3 κόλὰ ἣν πὰ δφαγια, ἐπα 

αγιζον πὸ τες οἱ φρατιῶται » τὸ ἀγηδοίλαζονο 
ἢ σζονωλό- 



Ὁ ΕΝ ΑΚ Ὺ 8). 22) 
, Α Ἁ « “Ὁ “ - : - ᾿ στενωλολυζον δῈ καὶ αἱ γνωκες ὠπάσοι. Α δαπηϊταπτίδεις ν πα Πλ] ΠΟ ας οὔ ἢ δας. 

πολλαὶ Ὑ ἦσεεν ἑταῖραι Ὡν τῷ ςρατόύμα- 

τὶ. χαὶ Χειρίσοφος κϑὺ ονέξαινε χαὶ οἱ στοὺ 

αὐτῶ ὁ δὲ ΞΞενοφών, λαξὼν  ὁπιαϑο- 
,ὔ λ 2 ἤ, 2 ΦῸΥ ᾿ 

φυλαίκων τὸς υζωνοτατῶς, ε94 αγὰ κρῳ- 
τος πάλιν δὶ τὸν πόρον Ὃν κατὰ πίω ἐκξασιν 

τἰω εἰς τὰ τὴν" Ξρυϑυίων δρη, πὐοϑασοιού- 

πιύτιυ μϑυος Ἵ ζαυτη Δ|αθας ποκλείσειν τὸς πα- 
ἐᾷ τὸν ποταμὸν ἱπαεὶς. οἱ δὲ πολέμιοι, ὁραΐν-- 

πες μϑὺ τὸς αμφὶ Χειρίσοφον ἀὐπετῶς Ὁ ὑ- 

δὼρ «ἰοτρωνᾷς Ξ ὁρώντες δὲ τὸς ἀμφὶ 

Ξενοφώνζῳ ϑτονίς εἰς πύμπαλιν, δείσαντες 

μὴ Ἐἰποχλειαϑείησειν, φάὕγϑισιν «γψὰ χρῴ- 

τος ασϑς τίω ἰπὸ τῷ ποταμοῦ ἐκᾷξασιν αγω. 

ἐπεὶ δὲ ̓ἊᾺ τίω ὁδὸν ἔυοντο, ἐτάνον αὔω πσοὃς 

Ὁ ὅρος. Λύκιος δὲ ὁ τίω τάξιν ἔχων τὰν ἱω- 

πέων, χαὶ Αἰοάνης ὁ πίω τάξιν ἔχων “δῦ πελ- 

πατῶν τὸν ἀμφὶ Χειοίσοφον , ἐπεὶ ἑώρων ΠΣ 

νὰ κρατος φά 7)γονᾷς., εἵποντο. οἱ δὲ ςρατιώ- 

ταὶ ἐθόων μὴ ισολείσεαϑει., ὀλλὼ σεενεν- 
(αινφν ὄχι ὦ ὄρϑς. Χέρισοφος δὲ αὖ ἐπεὶ διέ- Ὁ 

ΠΣ πῷς υϑὺ ἑπώεας σέκ ἐδίωκεν, 4 θὺς δὲ χτ' 

(δὲ «αξλεηχούσοις θηδιαις ὄχι 1: ποταμὸν δξ- 

ἐξαινεν ἐχὶ τὸς αὐω πολεμίους. οἱ δὲ αγω, 

ὁρῶντες υϑὺ τὸς ἑαυτῶν ἵπαέας φάυορνζᾳᾳ, 

ὁρῶντες δὲ ὁπλίζας ὅχτονᾷς σφίσιν, ὀχλεί- 

ποῖσι τὰ τῷ ποζα μοῦ ἄκρᾳ. Ξενοφῶν 

δὲ, ἐπεὶ τὰ αὐρανέωφᾳ καλῶς γιγγόμδνα, 
ἀπεχωρά τίω (αχίςίω “ῦτ8ς Ὁ ΔΙ φιΕαῖνον 

φςράτϑυμα. χαὶ ὙΝ οἱ καυρδούχοι φανεροὶ 

ἤδη ἦσαν εἰς Ὁ πεϑὶον καιίζοιξαινοντες, ὡς ἐ- 

πιϑησόύμϑροι τοῖς πελάυταγοις. χαὶ Χειράσο- 

Φος μδϑὺ ζὰ αἴω κατόχε , Λύχιος δὲ σεωὼ ὁ- 

λίγρις ἔχυχήρήσαις Ἐχισδιῶξαι, ἔλαξε μ᾽ 

σκθυοφορωνζᾳ αἰσσολάπομϑυα,, χαὶ κ᾽ τό- 

τῶν ἐοϑῆητά πε καλζωὺὼ, χαὶ ὀκπωμαΐα. καὶ 

τὰ μϑὺ σκά οφόρφι δ ξλλίωων αὶ ὃ ὄχλος 

ἀκμΖωὺ διέξαινε Ξενοφῶν 5 ςρέψας αὶ τὸς 
καρδουγοις, αὐτία. τὰ ὅπλα ἐθεζο, ὁ πα ρηΐγ4- 
λεΐοις λογαγρῖς κατ᾿ ογωμοτίας “πποιήσοιαϑαιι 

ἕκαςον Τ' ἑαυ λόχον,παῤ ἀασίδας τἴϑαγα 

χϑυζας τίω εγωμοτίαν ἐχὶ φαλαγίος. ἢ τς 
μϑὺ λογαγϑὺς χαὶ τὸς ογωμοτοβχας σῶϑς 
Μ᾽ κα ρδούγων ἰέναι, οὐφφιο»ις δὲ καταςή- 

λ 

- 

Ετδηζῖ δηϊπὶ ΡΟΓΠΊαΪτα ἴῃ οχογοίτι (σοττδ. 
Ηεῖς φασπι( ποτ τις οὐμπν {{ἰς ἀπ ΠΕ ΠῚ 
ἱηστράογοταν, ΧΟΠοροἢ οπὴ οχρε ας 
Πηλὶς 'π Ἔχίγοπιο ἀσηλης, νο]οΟἸ ΠΊ πιο οἱΓ- 
{ὰ αὐ ναάτιπι σοπτεηάϊτ, αιοά ογαῖ ρίόρτοῦ 
αὐάϊτιιπι, ἀπσεηζοπη ΑὙ ΠΟ ΠΙ ΟΓΠΠῚ ἴῃ πη ΟΠ" 
τ 5.5 ̓  ΠγΌ ΑΓ ὨἰτηΓιιπ να θατ, ας (ε τγᾶςς 
{π᾿ Ὶ 111}. ὃζ ἱπτογο αὐγαὶ ΘαυΪτος, 41] {6- 
ουηάππῃ Πιιπιοπ ογαητ. Ηοῖς νδὶ Πε- 
τ ΟΡ οορίας ἀπηποπα νἱάοθαπεπΏ]Π]ο πς- 
σοτίο τγαισογο,, ΧΟΠοροηείς διιζαπὶ Π11]]1-- 

Βτοβ γοῖγο σαγιοτο : πχδτα ρογοι Π, ης ἰητοτ- 
οἰπάετγοπταγ, τοῦς ψιγίιις δά οιιπι {Ια πΠλί- 
τοῖα δισίαητ, Ζα] 4 ἤϊπιιο {ἰγιππὰτοπάοθαΐ, 
Ἐλπλίη γίαπη 4ππιπῚ ΡοΓ ἢ ΠἾσης, {ιγίιπι 
ἴῃ πιοητοπι ροτροθδης. Ε]ο5 ιπιπι  γοίτις, 
ΘΖΙΟΙ ΓΝ ἀσ πη πὶς ργαεέξις, ἃς ΞΕ ΟΠπες 
ΡΓαίοέζιις σοτγατογιιπι.. αὶ στην ΟΠ τ]-- 
ἴορμο οὔαησ, ξισογενίάογοης, (δα πο θαηα 
ται, ΜΏΗΠτο5 σοτουὶ οἰαπηαραηζ, (6 {Πος πα 
ἀείδεταγος, (δ νῃὰ οιτΠ} οἷ [ἢ ΠΙΟΠΓΟΠΊ δα 
τπιαίτιτοσ, ΟἸμευ ορἤιις ν ΒΓ τγαηΠιῆςε, ποὴ 
1 6 αυϊάξητι ἐαίτος ἱπίθποαταγ; (δ {{-- 
τ ΡΟΥ αἰτίογοϑ αα ἀΠΏ ΘΓ (5 ροτγγίροῃτες 
τίρας ἀἀτιογίις, ΒΟΙΠος σορίας,, {προγίουι- 

διγα ἐσθ 
γηάξα Χὶϑα 

πορθοη!ῃ,, 

διι5 ᾽η Ιος5 (ΡΠ Θπταβ, οι ττ, ΠῚ Ζαιπι. 
ὁααΐτοβ πος ἤιρογο σογπεεησ, ὃζ σταῖς 
ΔΥΠΊΔΤΙΙΓΩΣ ΠΆΠΠτα 5 Δ ΠΘΥΠς (δ ροῦσογο; 1- 
φα ἤυῖο ἱπιπηίποητία ἀεδίογιης. [Πτογῖπα 
Χεπορίοπ, 4ὶ νίάογος ἴῃ δἀμοτία τἰρα 
τοῖη δοης {πσσοΠπςε,, αιιαπη σοΙογείτης δά 
σορίδ5 πη ΠΟ ΠὶςΓΑη ἴτας ΓΟ ΠΟ τ τα ΓΝ ΔΠῚ 
(ὐαγάμομι ραϊδπὶ τη ρἰδηϊοίοπι ἀοίςεηάε- 
θαητ, 4ιαίι 4] ἘΧιΓα πηι πὴ ἀρπΊ δ ἱπιιδῆι.- 
τὶ Εἤςητ. Τ Ἔποδατίαπι προτγίονα ’Ισσα (Π6- 
τ ΌΡ ας, ὅζ Γγοῖμ5 οἰιπι ρδιοὶς ρογίδαί 
Πιοίξος δά σγοῆτ5.1πηρϑαά!πιοητα ταγήϊις νο- 
ἔζα σεροίας, δέ ἴῃ ̓ ς νείξες ρογρι!οῃγας 
οὔτι ΡΟΟΙ] 15. Τταπ απίδάμιιο αταςσο- 
ται ἱπηροά!πιοητα ὃζ τασρα, σαι Κοπο- 
ΡΠοπ δος σοπποτία ἴῃ αὐποτίος (αγάμ- 
ΟΠ ςρερίτ, ἃο ργαίε ξε]5 σο ποττίπ πὶ πιρ6-- 
ταῦ, νι φιυίαιε σομοστεπη {πλπ| ρα ΠΊΔΠ1- 
ΡαΪος ἰμἤτιογεσ, δο Ἴ γεσίι5 οἰ ρθος τηηὶσ- 

Ρυπὶ ἱπ Ῥμαίαησοπι ἀποογοης. Πεἰηάς 

Ηος εἴ, 
ΚΣ μα 

μι τ 40}. 

σοΟΠοΥτ ΠῚ ρταίεξει δὲ ΠΑ Π ρα] Δτ]} ἄϊιςος 5φίβα 

ἰπ Οαγάποϊος ρεγρεγεησ, αἴογσο σαγαητί- 
Βιις ἰαχια Πιπιεη σοπίξείτατς. (δγάπςῃι 

Ἑ ροϊξεαηιιαπισογπεγεηζ ΔΡ ΠΊΘΠ ΕΧΓΓΟΠΊΠΠῚ 

ατλυϊεϊταίης πιά αγὶ, ἰατη τ ραιθος δά- 

εο νἱἀοτγί : σε! ογγίπης ἤος ἰππαάιπε, Ππιι]- 
πε ποίοϊο αι σαποθαηῖ, Ηοὶς ΟΠοιίο- 

σααϑτη «99 τῷ ποταμωΐ, οἱ δὲ κα ρδούχοι, ὡς ἑώρων αὐςοπιοϑοφύλαχας τ οχλου ψιλου- 
2 2 -“- 2 3 ͵ 3, «ς λ χ' ͵ 

μϑρους ̓ χρὴ ὀλίρρυς ἤδη φωγονϑμους ) ϑῶτιον δὴ ἐπήεσαιν ) ὠδὲᾶυς τίνος ἀδὸγτες. ὁ δὲ Χειρλδ8- 

Εε 



526 ΧῈΝ ΟΡ ΑΕ ἜΧΕ  ΟΥ̓ΕῚ 
μας σοπίπίτατὶς ἰῷ τατο {πἰ5... σετίαῖοβ ὃζ ἃ φος, ἐπεὶ τὰ παρ αὐτο ἀσφαλώς εἴγε, πέρι- 

ξαμάϊτοτες δὲ (ἀρ ττατίος αὐ Χοπορποη- " Ἃ ΤΕΣ ποληλολκὴ ας ἢ 

το πη Πλτεῖς ; νι] 6 ἔλςοτοητ, φυϊάφυία 116 Ὧν Ζιν αξφ ἐν 

ταδογοῖ,, ἱπηροιατ. Εος Χοπορμοι ἰαπὶ Ζ "46 Ὁ τοςοιας, Ὁ Ε οιδι Στ ΩΝ 
ἐφ νλη. ἰδὼν ὃ ἀὐζυς ὯΙ οι Οαίνονζᾳς ὁ Ξενο- τη Πγο Ζαι1Πὶ νἰ ἀετοὶ ΠῸ παητίο πλδη- 

.Ω᾽ - Ὡ , » 3 ᾽ 

ἄατ, νυ Πξῖο αὐ ἀπιποπι (ΡΠ! ογθητ; ἀορο- φφῶν, πέμψας ἀΐληον κελά4 αὐλῷ μῴνω ἔχὶ 
ἢ ἵν] τ κά “ ͵ « 5 5} ᾿ {Ἐδααυιαπη (ς σιπηι {{|5 τγϑηίοιιπα Ἱ ΟΣΘΩΣ Ὁ ποταμῷ 1 ϑζκ(ξαιζας" ὅτὸμ σὲ φέξοῦ αὐ ΩΣ 

ἰπϊτίαπι ἔλσετε φτπης οτίαπα τρί εχ δάπιθγίο σοὶ ζοζαίνν. γα ήίες ἔθει ὡϑϑω 

Ρατῖς ντΊάαις ρογροτοηξ, τἀπη δ πλτγαης Ὁ ΡΟ ,: ἐν υμν τίν ἢ ᾿ΦΦΟΙΟΤΝ 

{τατὶ ; ἰἸασα]ατογες ἀπλθητὶς μαίξαγιπι ργο- (αὐνάν ως ϑῴκξησονδύες,  διηϊκυλισμένως ὰς δηΐων. 

Βιε 15, ἀρ τιατ!} οἰππι (ἀρ τὶς ἰῃ πογιοϑ ἱπ- ἀχοντισεὶς, ἡ ζχπξεξληρϑῥες τὸς τοξόζις: μὴ" 

Ροίτί5. γος] τασπθῃ ἴῃ Παπιί ἰδ τγαπίι- “πρόσω ἢ δ΄ ποταμῷ πυροϑζα αἰνή ΟΣ ΒΩ 

τὰ ποη ριοστιοάογεηταγ. Εἰς νετο., Θ05 Β - τ ἢ Ἢ ὶ ΤΗΝ 
ἑαυὼ παρηΐγήλεν, ἐπῴδδιυ σφενδὸνη ἄξικγῃ- 

ξοιπι παροθας, πη άαθατ; ντὶ φααπηρτί- ἜΝ ᾷ 
Β 5 πρὸ θῴ 2.Ἃ» Α 

ταὰπα απ ἀκα ροτείπρογεησ, ὃζ οἰπρει σοπλ- 12» ἀκίσίς ψοφη, παιανίσανζας νῶξει ὃς τὅς 

ΡίοΙ ογοραγοησ,ρααποπιοχουῇ οαγία (οτη- πολεμίες" ἐπάδο δὲ α)αφρένωσιν οἱ πολέ- 
Ἶ π᾿ ἘΣ Ϊ - νὰ ϑν Ψ, ΝΣ, " ᾿ Ν ΡΟΓΊη μιοίξες ξΟΓΓΘΉΓΙΓ. ΠΙῚς Ις Ἁιιοττοης- μοι ὁ οχ Κ ποταμῷ ὁ σαιλπειϊκτὴς σημήνη ὦ 

τρις, ἂς τεϊοίης οἰαἤτοιπι α ἤππιο σα- τ μη ἀμ ἐγ ανν ᾿ 
πολεμικόν, “αφρεψανίας ὄχι δόρυ ἡγφοϑαι 

ΞὴΝ τ ν ποτ: της ὃζ 1ρήι5 7 νεγίιβ μαίξαπὶσοη- ἈΝ ΥΝ ἔ αν αλϑλ ΝΠ Τν ὁ΄. 
4α ἀεΧίτά. . ϑ Ἂ 

πογῇσ, ἀτοῦρο σαγαητας ρταίγοητ, δὲ σοποί- αϑὺ τὸς ὠραροις, θ4ν ὃ πόας ὁΠΙ Τα ΟΤΟΥΧΟΝ δηά . 
τ Ἄς - ! -« υ Ὁ ΣΝ; “" ε ιν 9 

τυ! Ππηγο σατίι ομλπος ριοσράστγεηζ, ἂς το ὀχχκξαινάνἡ ἐκαςος Ὁ τάξιν εἰχέν, ὡς με ἐμιπο- 

αυϊίχαο Ιοσο τγαηρῆτες, πο {δ᾽ τλσταο Ππ- διξίν δλλήλοις᾽ ὅτι οὔτι δριςος ἔσοιτο , ὃς αἢ 
οἀϊηιοηῖο οἤϊξης. ΝΝΙπηγαση 41] ρσίΠ,ι5 ΤΕΥ 5 ͵ ͵ ἫΝ ᾿ Ρ ΠΡ ποόῴτος οὐ τω αὗρων μητωι. οἱἢ καρδὸεοι, 

ΠΝ ἴῃ ἀἀιοτίδηι τίρατη δυλάογετ, οαπλίερο «τ΄, Ἡβα ᾿ 
: : :᾿ - ὁρῶντες ὀλίζγοις ἡδὴ τς λοιπᾶς» ( πολλοὶ γὼ 

πααχίπις ἤτοπαυο μΒαδίτασαμη. (αγάμπομι “Ρ βοὴ 4. 
ῃ . ἜΣ ᾽ν [ ͵ 2, ͵ 

4υιὴ ραιοοϑ 66 γε! !αος νἱἀοτοης, αυᾶ- Ος τον δύφν τεταγμένων ῳχοντο δΧιμελησο-- 

ἀοπυίάοπι πγατὶ οτίαπι ΠΠογιπα., φαΐ ἔθος. μᾶροι οἷ δὰ «ἰπουζύγίων, οἱ δὲ σκἀυοφόρων, 
Ϊ Ϊ ΠῚ] Μή ἘΝΑΝ ἘΠ . 5} ͵ ΠῚ τ ητ [αΠ] ππάποτγα,, σιγατατγὶ ραγτίπα Παπθῃ- οὐδὲ ἴ ταί μων) ὐζ ὉΚΉΝΌΙΩΝ «ϑρασέως, ἐπ!δι 

τὰ, Ρατιίτῃ ἱπηρεάϊπιθητα,, ραγτ ΠῚ ΓΟ 8115, ν» ἢ ἢ ἤν πάρ) 
ἀϊοάεδαηι; δα ἀδέζογίη εοςίγεπαπε, η- ὮΠ ΡΟ σφφένδοναν χα τοξ ἀφ. οἱ δὲ ἕλλα- 

5 ΑΘ ΣΝ ΤΩ Ἃ - ὑπ: «“ ͵ 8. Ὁ 

αἰία; δοίλαίτεῖβ ἱπορίαηῖντὶ. ἡ γοπὶ στα: 66 Ἰσαμαμισαντες ὠρβησοῖν δρόμῳ ἔτ αὖ- 
Ν - Ἵ ἘΝ 9) ΑΛ αι ἢ ΔΙ 

οἱ ράδηθῃ ἐχογίι., ρίθηο οὐγία εο5 αάο- τῆς οἱρὴ Οὔκ ἐδεξαγτο. χαὶ ὙΣ ἦσαν ὡπλι- 
ΩΡ ἢ “1.5 ᾿ Ὁ ν».. “ ν ε "» λ “ἃ τἰμπτατ: 4105} Ποιά υαπ (υπἰποθαπσ, σμμένο!, ὡς “δ οὖ» τοῖς ὀρέσιν, ἱχανῶς τσφὸς Ὁ 

4ιιοά τατίομς τηοητίττη (τὶς δά ἱποιγῆο- Ἰχἠεβο οἱ τὰ ἐγύν! ΣΦ 
πο5 δὲ ξιίσατῃ ἀγηλδτὶ εἤςης : [64 δά ({π|- τ ΚΗ Ἔα ἦς - , Ἶ “Χ , 

ποηάος μοίξες, {υϊΐ πηάπαπὶ οοπίδτετοηί, 6949 δεέχεοθτα 5 οὐχ ἱχαψως, ον πότῳ σημα] “ἢ 
ὃ ἐν ἥ « ι δ : λ ! μὲ 

Ὡσπααηπαπῃ (ατὶς πλπιηἶτῖ. Αταμα Πείοτι- 9 σαιλπεϊκτής, ᾧ οἱ υϑῷ πολέμιοι ἐφά..γ9ν πο- 
ἐλειηε ἘΉ ΘΙ͂Ν σαποητϊρ, Πλεἶτο οτία τη εἰ Τολὺ ἔτι θυ ον" οἷσι ἕλλζωες τὸ ενα;τὶα. ςρέ- 

ΘΠ1π|5 ἢοίτος [πραγ ἀΥγΓρί ητ; ὅζ αγάοὶ αἱ- Ἧ μεν ΑΝ τ δ Ρίπηρ ὅζα τ ψαντες, ἐφάνγ)9ν δζα τῷ ποταμ οτί τα χίςτι, 
͵ Ὁπογίδτη ἴῃ ράτγτοίη αροιιητεβ, σαδπηοί{ΠΠ-- ,(ς πῇ ΘΝ 

τὴς ΡΕΙ ἀπποπὶ ἀπξιρίιητ, Ἐς ταπιοῃ ἃ Ὁ 5 πολεμίων οἱ νῶρ τίνες αἱ οὐλαιγορῦννοι, πῶς 
: ἡ "ὕ᾿ ἌΧ ΩΝ δ τ ςὴ 

ΠΟΠΠΕΠ]Πς εχ ποῆιθιις δηἰπηφάποτία,, τατ- λιν ἐδραμιον ὅ 1 τὸν ποτω μὸν, χϑὴ) τος θ οντες 
ἈΔ2: οἷ5 αὐ Πιιΐππὶ σοπουγίις ἔλέξας ε, Τ ὀλίχϑες εἴζωσαιν" οἱ δὲ “πολλὰ οἱ νὼ πἶρων δ᾽ Τῶν ὠλήνι! 
Δσίτί ἱ “Αἵὶ ς ΝΣ ὯΣ ; δἰττίχιιο πο μΠ1}1 ποίξγογαμη γὨΪπογατ. ἐδ ξλλζώων ἔτι φανεροὶ ἦσαν φάύφρντες. οἱ 

Μαΐογ ψυίάειη ραΐβ δείαπη της, “ΠΠ1ΠῚ 0 6 , “κ᾿ 5’ ᾿ 
Αὐαοὶ ἰη δάιεγίαπι εἰραπὶ οπαπῆςης, α4- 9. τησαιντες, αὐδριζος τ ω . 

ἊΝ “ . -- 

᾿ς ἔιρογα σογποθατιγ. Οἱ αἰιτοπ πος τερῶ Τῷ χαιρϑ ΠΟ 5,ον ες. ὑφερον Ἢ ᾧ λῷ Ξε- 
᾿ς : : , ΤᾺΝ 

{εὶς Ποίεὶ οδαϊατη τοπάοδαης, ιαιπὶ (ἀπ|- νοφώντος διέξυσα" πα λιν" ἐδώϑησαιν τίνες ἢ 
᾿ς ΠΡ μα δὲ ͵ Εν ᾽ δον λον, ί ΔΠ11Π15 ν]τοσς Β ΠΌΑῊΝ φοπηποάτιπὶ ε[ σὕὕτων. ἔστειί Ἢ διέζησειν αμφι μέσον ἡμέροις, 

οτ, ργοστοάογεητι: αἰἰψυδητο ροί 1105, ξώ ππρυ ἢ ον ΝΥΝ Ἐσωνταξζαϑυοι ἐπορδι σειν εχ, ουδυίας, 
ἀεὶ Οὐ Χοπορποητζο τγαϊοσογαης, ὃς ἰ- σα ἢ ᾿ » ΕΝ 
ΡίιττληΠοταηζ, Εογιπη ἱξοπὶ ἢ] Ζαΐ γα]πο- 76 ο1ον ἄπϑρ, ἢ λείας γηλόφες,Β μον ἢ πεῖε 
Αῶ ᾿ ἧς Ἵ "ἐν τι 15 »ν αὶ 
ἿΝ (ιτ.Ψ (ὐπι Διτοπι νηἰπογ ἢ ἰᾳπὶτγαηίς πο δασεί[γας. “« γὸ στιν ἐγγὺς 5 ποτα μϑ κω- 

{Π]Π τ {Ὁ ἱρί: ἀΓΙήϊ ἱροίεὶς οὐ- εν ' ! Εὐδῇ ΡίΔ πη τηογ  ἀἰόΠ1, ἀϊροίεῖς οὐ κ(41, δὰ τὸς πολέμϑς τὸς τσξ9ς καρδὸυγ9:6: 
1Π1011ς ΡΕΓ Ατηεηϊα πῃ ΙΔ ΡΓΟγίας σαπΠι- 

ΡΟΙΕτΙ, ΡΟγαιιο σΟ]]ες [ςηϊτογ {ἀγσοηταβ ἰτοῦ ἔλοίπης, ποῦ πλίπιις ν ραγαίληρί5. ΝΙεο οη 
- { . ΞΑΞ . . τ 

Ῥἕορίης Πππηοι ν]] οὔαῆς Υἱοὶ ΡτΙορτοῖ οὰ, ἀια οαπὶ (γος σοτοθαηταγ ; ΒΕ. 
. ἈΚ 
εἰς δ 



᾿ ΓΒΈΚ ον ΑκΥΥς-ς ἘΣ 76 
͵ ͵ λ,γ7 Ϊ εἰς δὲ διὸ ἀφίκοντο κώμζω,, μεγάλη πὲ ζῶ, ΑΥ̓ ἴσας Δαταπη, αα ἡ πα γΌ ποτα, Πγάρηι5 ο- 

χαὶ βασιλειὸν τε εἶχε τῶ στζϊ φέγγη » χαὶ ὅχὶ 

ταὶς πλείςαις οἰκίαις τύρσής ἐπῆσαν ἔχττή- 

δεια δ᾽ ὦ δαψιλῆ. εὐτάῦϑυν σὴ ἐπορά..35- 

σαν καθμοις δύο, τ βασαγγας δέκα, μέ- 

22:5 αἰωρηλϑον (ς πηγαξ τῷ τίγρητος πο- 

ταμοΐ. εἐντάζϑεν δ᾽ ἐπορά ϑησαν ςαθμμοὺς 

Φεῖς, πο βασαίγας πεντεχαίδεκα,, ἘΧῚ τὸν τη- 
λεζόαν ποτα μόν. ὧς δὶ Κῶ καλὸς υδ, μέ- 

γας σὶ οὐ. κῶώμᾳι δὲ πολλαὶ «ἰδὲ τὸν ποζᾳ- 
τὰ “2 » ν “»"Ἤ 

μὸν ἤσαν. ὁ δὲ τόπος ζὸνς Ξουϑδυία ὀκαλεῖ- Β 

τοή πσρὺς ἑασεραν. ὕπαρηος δὲ αὑτῆς ζῶ Τη- 
ε λ 

εἰξαῶς , ὁ χαὶ βασιλᾷ φίλος οἡνόνϑυος" καὶ 
« 3 ᾽ ᾽ δ 

ὁπότε παρείη , συτδεις ἄλλος βασιλέα ἔχῚ τὸν 
« 9, πος , ε ,ὕ 
ἵπαον ωὐέξαλλεν. (γῇ τὐδοοηλάσεν ἱπτας 

ἔχων, χαὶ πσϑοπεέμψας ἑρμέιυέα , Εἶπεν τί 
-““ “ Ε “καὶ 

βούλοιτο Δἰφλεηθάυαι τοις Ὄρχοίσι. τοῖς δῈ 
“ ᾿ ᾽ λ ͵ 

φρατηγϑῖς ἐδόξεν αἰχούσοι , χαὶ ποτρϑφελθὸν- 
413 , ᾽ " ͵ ͵ ε,λ᾽», 

τες εἰς ἐπήκοον, ἡρωτῶν τί ϑε λοι. ὁ δὲ ελέλυ 
ὅτι απείστιοϑει βούλοιτο ἐφ᾽ ᾧ μήτ᾽ αὐτὸς 

τῷς ἕλλξυας ἀδικεῖν, μήτ᾽ ἐκείνους γα!ν ζαΣ 

οἰκίας, λαιμίανάν τὲ τὰ ἔχττήδεια, ὅσων δέ- 
ΕΥ2 "»"ὥμ “᾿ ΄“ {π᾿ ΙΑ 

οἰντο. ἔδοξε ζαῶτα τοῖς φρατη,ϑ9ις, χρή ἐασεὶ. 

σαντο όχι πϑτοις. οὐτάῦλιν ἐπορά ϑησαιν ςαθ- 
“ “ ͵ 

μοὺς τρεις «ἰὰ τῷ πεδίου, “οἷ δασεγγας 

πεντεχαι δέκα. καὶ Τηνειξαζος παρηχολού- 

94, ἔχων τίω ἑαυτοῖ δευύα μιν, ἀπέχων ὡς δὲ- 

κα ςαδίοις. καὶ ἀφίχοντο εἰς βασίλεια, καὶ 

κώμας περιξ πολλαξ, πολλῶν τὴν ὄχιτη- 

δείων μέςας. ςρατοπεδοζουϑιων δὲ αὐδὖὦῦν 

᾿οΡ 

ταῦ, δὲ τερίατη σοπτίηςθατὶη νίππι (ἀτγαρα,, 
Ἰοσαιις ρΙοτάηιε ταγγος παροαπτ. (οπυ- 
τη δ δτι5 ]Αγσα Ἔγατ σορία. πες σαἰεχίς αἰτοῦὶς 
Ραγαίδῃσας Χ σοηῆοϊιητ,ἀοποςο] στ ἢιι- 
1} ἔοπτες τγαϊ ες Πξησ. Τπς οαἰξτῖς τουτί ίς, 
Ραταίαησας ΧΥ ργορτο η,,α Ὑ εἰς θοαπιῆιι- 
αΐα ΠῚ, ΡΟ τιιπ αι ἀοπη ]Π]Ππι., (ἢ ποῖ 
ΤΠΔΡΏΙΙΠ1, ΡΟΓΟηΐιπτ ΜῈ τὶ οἰτοῖ! ἀπΊ πο πν 
νἱοΐ. 1 οςιις [εἰς Δἀρο!Παθατιγ Αγηγοηΐα νοῦς 
{ας οςοἰάἀσητοη. Ρτγαογαῖ οἱ οιιπὶ ροτοίξαϊο 
Τοηθαζιις, ἀπηίοιις γορ δ. Οὐρείες ἰδτερὶ 
Δάοτγαῖ, Ποπλο ργατοτ ἰρίμπιτοσ  ἰῃ σαΈΠ1ΠῚ 
το] εθατ, Ατῷ Βῖς σπὶ οι γίδια σορ 5 
αἀοαιυίταδατ, ργαπλοα; ἱητογργοτο, νος 
(ς ετηὶ ἀπιοίθιι5 οο]]οαιὶ {ση!ῆςαθας. 11- 
15 διιἀϊς πάππε εἤξ μογηίηοπι νἱἀςθδτασ, 
“αππΊα; αἀ Ιοςαπιδοσο πΠξητ,ς αιο δια !- 
τί, αι! α ἀἰσογοταν, ροίϊετ: αι] νο]]εῖ 
ἱητοσγοσαῦδητ, Ἀίροπάοι, μας {8 σοπάϊ- 
οἷος σαρίάατα οἵδ ἱποιιπαϊ σαπὶ ἰρς ἔτος 
ἀογίς, ντ πος ρίς ταςοβ] άογοι, πες αις- 
οἱ ἀοτηος οχυγογοητ : (Ἀ]τίχη ςΟ ΠῚ ΠιρατΓη, 
ἀιδητιη1 οἷϊι5 ἱπα!ρεγοητ, σαροζεητ οιἃ-- 
τοῦαῖα (ππτὶ παοαάποῖθιις, ὅΖ 15 σοπ 1-- 

οἰοηΐθας ἔπε ας “πϊταιη. [πᾶς σαἰετὶς τοῦς 
{15 Ραταίδησαγιμη ΧΎῪ ἱτοῦ ροῦ μ᾽ δηϊοίε μι 
σοπῆοίππε, {πδίξηποητο {5 σα πὶ οορΙΐς 
Ἴ εῖθαζο, ἔοις χ Ππδάιογιηι εχ ἸΠτογΈ 810. 
Δίας Ποῖς δά τοσίδΠ ΡΟΓΠΘηΪΠΏΝ,, οἷτ- 
σα αι ΡΟΥΠλΕΪῸ ν]οὶ ΕΥαπτῖ, ΓΑΡΠΟ ΓΘ- 
ΓΌΓΩ ΟΠΊΠΙΠΠῚ σοι πησατι γοξοτε. Οὐπππα 
δατϊοηι ἴῃ σα τὶς ἀοσογοητ,ποσηᾶ ΠΙΠῚ5 οο- 

Ρίαἴῃ εος ἀφο ἀϊτ. Οτατα ρείπιο πηδης νἱ- 
απι ε(Ἑ., ταἢ] τ πὶ σοποττος ας ἄτιςος Πἰπα 
πάε ρεῦ νίοος ἀπ τϊ θαςηάος εῆς. Νες ςς 
Ὠἰπὶ Βοίξεπι ν]] τὰ σεγηοθαησ, ὃς ααία πη4-- 

γίνεται τῆφνυκτος χιὼν πολλή καὶ ἕωδεν ἔδο- Ὠσπα ηἰα δ οι σορία, τυτιιπα ἔλέξο νί4οθα- 

ξε ΔΙ φσκηνῆσοι ζας ἄξεις καὶ τὸς ςρατη- 
91: καζῳ Ως κώμας. οὐδ» ἑωρων πολέ- 

Μμίον σϑεϊένα,, καὶ ἀσφαλὲς ἐδόκει ἢ, ΟΥ̓͂Σ 

Ὁ σπλῆϑος τῆς χιόνας. οὐ ῦϑα, εἶχον πϑι- 

( τὰ ἔλιτήδεια,, ὅσα δεὶν ἀγαϑα!, ἱερεῖα, 

σῖτον, οἴγους παλαυ)ους ἀύωδεις » ἀςαφίδως, 

δασοια. πϑυτοδαπα. ηἰυ δὲ Ὡισποσκεόϑυνυ- 

ϑύων τινὲς Ἔπὸ τῷ φρατοπέδου ἐλεγϑν .» Τί 

κατίδοιεν ςράτόυμα, ὼ νύκτωρ πολλὰ πυροὶ 

φαϊνοιΐρ. ἐδὸκ4 δὴ τοῖς φρατησρῖς ΟΥ̓Χ ἀσφα- Ε 

λὲς ἐὴ Δ] σ,σκηνοιεῦ, διλὼ σεευαγαγήν Ὁ 
) ᾽ » - λ 

ςρατάυμα. παλιν εγτάζϑεν σευνῆλϑον. καὶ 

ὙΣΡ ἐδόκει δὲα!,ϑριάζειν. γυκτερφυόντων δ᾽ 

τας. Εταπτ οτίδπηι πεῖς γηϊποσίς γος νἤθιις 
Ἰρίογιιπη πεοοιϊαγία, νἰξε πγα;, ἔγα ππεητιιπ1, 
νη γοῖεγα., οαατο ἔγασταητία, νι ραί- 
ίᾳ. οπληἷς σΈΠΕΙΙ5 ἰοσιπιίηα, ΟΟστ1ΠῚ αἰ- 
τα ΠῚ ΠΟΠΠΕ]1 4 σαί τ! ] ΟΠ ρίας ρα]αγθηταγ, 
οχετζοίταπι α νιάογε ἀϊσεθδης, ὃς ποῖα 
τα α]τος σης 5 ]πσοτο. Οπαγὸ νὰ οἱξ ἀἰι- 
οἶδιις παιιάαιαηιίιαπη ταταπὶ εἢθ, ΠΠΠΠτος 
υϊποίηάς ἀϊπεττεγο; ἐς ροτίμις σορίαϑ γαγ-- 
{ὰς οἵϊ ςοσεηάας. ἴτας γτυγίαπι σοπιοπίῇτ, 
απππππ φαΐ Ἔπὴ(ι ἀϊο σοπηπιογαηά τη εἴς 
(ς ςεπίεγεητ, Ν᾽ ἀγαπιῖτα ρογποέξδης σι 1-- 
Ρ΄5:τ4πὶ οορίοία πἰὶχ π εος σοοίήϊτ; νταΡ 
ΕΔ ἴ{1Πὶ ΔΓΠΊΔ. [Π1ΠῈ ΠΆΠΠτΟς ᾿ρή1, 4αΐ Πυιπΐ 
ἰασεθαπε, τορογοητατγ. Ετίδτῃ ἰππτηςητα ΠΧ 
σοπήϊγίπχογατ, ντ ἄϊα, ἔιγσογο πο α ΠΙΓΟΠτ, 

᾽ 3 ᾽ » « ᾽ λ ᾽ ᾽; 

εὐ, ὄχεπιυτῦ! 4 χιὼν ἄπλετος, ὥςτε ἀπέκρυψε χαὶ τὰ ὅπλα καὶ τὸς οὐ, ϑεφπους 
« Ἁ 7) ΔΝ 37 

καζαχεινϑρους. καὶ ὑποζύγια στουεπτεδ σεν ἡ χιὼν, καὶ πολὺς ὀχγος ζῶ αϑίςαοϑαι. 
ἘΦ 2 

Ὑοίδηχας 

μάν εμπρ 

γάρ ἠ2- 
Με. Ἶ 



δαβνατε 
γιραζι «4 

δηθλεη, 

478 ΧΈΝΟΝΡΗ͂ ΧΡ τ Ὺ ΚΊ 
. ἌΤΑΣ κι ΠΣ Α ᾿ 

ἈΠ ΟγαδΙΪς σεττς ογδτ!!]ο5 ἱηταοτῖ ἰπ ας Α χαζαᾳκειμϑύων δὲ ἐλεεινὸν ζῶ “μῶν ανῶς 

Ἰασφητος ἀο!αρία ηἰχ πθὴ ἀοἤμχετατς. δεά 

οἰξεαααιη Χοπορίιοη {πγρθῃ5 πάϊς, 

δαίας οἰΕ Τσπα ππάογο; ταπὶ νόγο ὃς αἰϊιις 

αι ρίαπι {προ ῃβ.. ἃ Χοθόρμοητο ππο 

{0 Ἰαθότεπι ἀεροροίοϊς. ἴτας ἀεῖη ᾳ- 

ἔζαπι, ντ δῖ 41 σοι ίπτσοητοβ ἴσης ἀσορη- 

(οἱφηλοῖ νησογοης, Ν πηι πλασ ΠΔΠ0 Ποῖος νη- 

σασητὶ ΠΟΡΙΔ1) τορογογο πο ντοδαητυγο- 

Ἰοὶ Ιοςοςαἰπαίγαην (||, (οἰ πλ  η], ἀπηγ σά α- 

Ἰιηϊ, ἄς απτατὶς αὐαγ σα] ]5 ἔλξΕὶ, τοι δ πιΠ]- 

πὶ. ᾿ς π|άεπιτεῦας σοηξεζξυιη οτίαπινῃ- 

σιεητιηι ἔγασγδῃϑ ἱποηΐο θαγαΓ, δεσιη- 

ἄτη μας ἰτογατη {Ὁ τοί ροῦ νίσος μίης 

πᾶς ἀϊποττοπάμπιοῖῆς ἀσογεπογαητ Ὁ - 

τα ταη] ἴτο5 ἤλαῦ ΠΟ ΟἸΠΠῚ ΟΙαΠΊοτα ἃς νοϊι- 

Ρίατο δά τοέϊα ὃς σομηπποαταπι τοπάςθδητσ. 
Οὐοτάῆιος αὐτοπὶ [ἃ το ΡΟΥΙ5, 4110 ῬΓΙΙ5 
οτοξε τηἰστάταητ, χα Ποταης ἀΟΠΊΟΒ: Ὠϊ 
γα μα ἢϊα5 ἀοογαπτ,ντίι αἴο τ] οτα σα- 
Βατοης, πᾶς πούτι Π)οπηοοτγατοῃ 1 ἐπ16- 

Εἰτοπ,αὐἀιιηέξα εἰ μα" τ] ΠΕ, 1Π ΠΟ ἢ- 
τὸ εὸς Πλἰττιης ἴῃ απ  θα5 πίῃς ἰηἀς ρα]ατὶ 
τη Πτος, νίάοτς (ς ἰσο5 ἀϊχογαητ. Ναί ἴ5 
ἴαπη απτοα ἔχρο πυμηθτο ῃ μιπαπλοάϊ το- 
Ῥὰ5 αἸΧΉΪΕ νογαμ εχ τ πγαθατατ,, τα] 
τοῦ Ἔχροίς, νεῖ νεὶ ογατ, νοὶ] ποῇ οτασ, 

Ηἰς αιμηι οὸ ργοξοξξῃς οἤστ, ἴσῃ (ε ν]- 
ας ποσαθαῖ; ΟὨλ ΠΟ ΠῚ τΑΠΊΘ σαρταπὶ 

4ξουπὶ δα ζογοθατ, Ζαΐ ἀγουτα παθοθατ θού- 
ἤσαπι, δὲ Ρἰνατοτταῃ, . ἃς (δοτγιπι, 464}} 

ντυητοῦ ππαζΖοηθβ. (ατιπῈ ἱπτογγοσαγο- 

τατ,αΐας οἴτοι; Βοτίαμη (ο οΠδ τοίροπαιτ, ἃς 
« Ἴ εὐἰθαξὶ σαίτεῖς ρτοξοέζηι ραγᾶάι σοπι- 
τασατις σα. Οὐοτοητίθε ΠΙἄσαι, σα αῃ- 
τὰ Το θαΖὶ οἤτης οορία:, φααας ἐς ςαυα 
σοἰ ς( α:τοίροηαϊτ, άςῆς (πο σπγ ἜΧογοῖς 

τὸ Του δαΖιπη, πη Ποίας ἰροπαϊαγίοϑ 

ΟΙΠαϊγθςς ὃς Τποςῆος οοπάυχίῆς, ἃς ρα- 
τατατη εἴα ἰη πχοτίπτη Δ σα {ἘΠ|5. Ζαα ν Ὡϊ- 

ΟἿΙ5 ΓΔ ΠΤ} ΟΧΊΤΙ5 Ραῖοιοῖ, γᾶσο5 δάοτῖ- 

τί. Οὐμα ἡπππὶ ἄποος Δα {Π|πῆτ, νἡιτη 
Ε([Ἑ σοΠΠσεὺς σορία5. 4ο πιοχ δάθο ΓΟ {Ἐ]ς 
Ἔχοιἰτουῖιι5., ὃς ἄπος το πηάποητίθιι51- 

{τὶς ἀατο ϑορίναπετο δτνπηρἤα]ο, ροῦσαης 
Οἰμπη {τ ΠΟ τ5. ἄπο, ποιηίης 110 σαρεῖ- 
το. Ροϊξοαηίαπι πιοητεβ {πρεγαδφης, σς- 
τλατὶ ργόστο Π 41 αῃτυ]ατη., ααπιπὶ δά» 
(ρίσογθησ σαίεγα ; σγαῦ5. ἈΓΠΊΑταΓαΣ Π11]]-: 

( 7 

“«ἀ]ωκῆα, στζὼ μὴ «οὐ δαῤῥυείν. ἐπεὶ δὲ ΖΞ, ενος 

φανν ἐτολμίησε γύμνος αναιςας οάζειν ξύλα, 

ζᾳχα αἰαςαῖς τίς χαὶ ἄλλος κείνου ἀφελο- 

μϑἜνος ἔρᾳ πιν. οὐκ δὲ τότῳ καὶ οἷ αλλοι αὐα:- 

σαντες πὸρ ἔχαιον καὶ ἐπρίοντο. πολὺ γὸ ὡ»- 

(γα υὕδασχον Ὁ »Είσμα, ᾧ ἐγοώντο αὐτὶ 

ἐλϑίου, σύξιον, χαὶ σησοί(μίνον, καὶ ἀμυγ- 

δῶλινον, ὅκ τὰν πικρών , χαὶ τερεξινθινον. 

ἐκ δὲ ἂν αὐτῦομ πύτων χαὶ μιῦρον 6. οἰσκε- 

Β΄. μιζᾳ (ρίζα παλιν ἐδύχει Ὡι α σκζωη -- 

πίον ε1) ὲ κώμας εἰς ςέγας. ἐγ. δὴ οἷςρω- 

σιαίται σεεὼ πολλὴ χραυγὴ Καὶ ἡδὸιὴ ἤεσαιν ἐ- 

πι ζᾳ «εγας χα; τὰ ἔχε τήδεια. ὅσοι δὲ, ὅτε 

τοισϑθτερθν αππήέσοιν 5 (ᾷς οἰχίας φϑέρη- 
σαν," πσο τῆς αἰ αϑρίας δικΐωω ἐδὶ ϑόσαιν, κα.- 

κῶς σκζευοιεῶπες. οὐ τ᾽ άῦϑεν ἔπεμκ{αν τῆς νυΞ 

κτὸς Δημοχρ ατίων περϑιιπίω : αὐδρας δὺν- 

τες, ὄχι τὰ ὁρῆ ἐ:3α, ἐφασοιν οἱ Ὅὀστοσκε- 

δλυνύνδιοι κα δυῶν (α πυξο,. «ὖττ γὙδΡ Ἐ- 
ΓΟ δόκει καὶ πσϑότερον πολλὰ "δὴ αληθά σαὶ 

ἐγ) ν 

ποιαύζᾳ,, πὰ ὄνζῳ, πε ὡς ονα,, χαὶ τὰ μιῇ ον- 

ᾧᾳ ὡς ἐκ οἴζᾳ. ποράυδεὶς δὲ, τὰ κϑὺ πυροὶ 

σῴκ ἐφὴ ἰδεῖν, ἀνδγρα δὲ συλλαΐξὼν ἧκεν ἀπ 

γῶν; ἔχονζα. τοξον πδεσιχϑν, καὶ φαρεΐω, 

χαὶ σοίγδριν, οἵωναἱδ» αἱ ἀμμοιζονες ἔχουσιν. ἐ- 

ρωτώμνϑωυος δὲ ὦ , ποδαπὸς εἴη, ξόσης μδὸ 

ἔφυ εἶναι ὸ ἮΝ πέράυεοϑαι δὲ Ὄὀσο τὸ Τηει- φραπύμ 
ου 

ςιῷυ φρατάυ ματος , ὅπως ὄχττήδεια λώ- 

(δι. οἱ σ᾽ ἠρώτων αὑτὸν, Ὁ φράτάυμα ὁ- 
᾽ ν λ ͵ ε 

ΤΟ πόσον πε εἴν, χα! κι τίνι σεεσειλύγνδοον. ὁ 

δὲ εἶπεν, ὅτ Τυνειξαζος εἴν ἔχων τίω τε ἐ- 

ὐτο δια μιν, χαὶ μμιοϑοφεροὺς λαάλυξας 

χαὶ ζαοχοῖς : παρέσκά ἀοϑάι δὲ αὐτὸν Ε72η, 

ὡς ἔπι τὸ κι χυρουλὴ τῷ θφ9ὲς ον τοῖς ΕΝ 

ἡ αν μονα χ᾽ εἰ πορεία, οὐζχϑα, ἔχ. ϑυσο: 

Ἴϑνον τοῖς Ἑλλήσιν, ἀκού σεισι τοῖς φρατνο»!ῷ 

ζῦτα ἔδοξε Ὁ φρατάμα σωνα γαγεῖν. χαὶ 

ἀὐθὺς καζαλιποντες φύλακας, χαὶ ςρά - 

τηϑν ἘχῚ τοῖς μϑμοισι Σ οφαίνετον ςυμῷφα- 
τοῦλ Ποη] πα υ.η τχίρεξεδητ,, (τἀ (0014 Ε λιον, ἐποράζοντο ἔχοιτες ἡγεμόνα τὸν αἰ λον» 
τὸ οἰαηγοτο., σαΐξγα οὐτία ἱπυαάπης. Εο 
ταπλλται δα ατί ρούςορτο ποη {παρ Πξαησ, 
{:ἃ ἴῃ ἔπσαπν ἰς σοπίςίππτ, ἸΝΟΒΠΟΙΙ 
ΕΧ εἰς ᾿ῃτογίοξεϊ,, σαρτὶ Ἔα αἰτεῖτε Χ Χ, 

1; 

ζᾳ αἱ ϑο5πον. ἐπειδὴ δὲ αἰ χορέδα λον ζαᾳ 5- 
Ρ̓"» οἱ πελζαςαὶ ποο9ϊοι τες, χα κα τίδὸν τες ὃ 

᾽ ᾽, λ ς ᾽ 2 

φςρατυπεδὸν ᾿Οὔεεαειιαν πύς ὀσλιίᾷς, ΔΑᾺ 
᾽ "" Η ) ͵ εἰδὰ ͵ ΕῚ , 2 ,, 

ἀνὰ Κρ «19 τὶ 6 ἐῦτον ὅχι 5 ςρατοπεδὸν. οἱ δὲ βαρξωροι ἀχούσαντες πὸν φυρυξον » οὐχ αἰ ζσ ἐκ 
: ἩΡΝ γ» « ΑΥ̓ΤΟ ἐπ Ὶ λει «“ - ᾿ - 

{!εἰναν, ὄιλὰ ἐφά....9ν. οἰκῶ δὲ αὐτγεῦοονον Τί, ἐς ΤῊ βωρίαρων, χα, ἱπτωοείλα στὸν ὡς εἰ χοσί, 
ιξ 

χρὴ 
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χαὶ ἡ σκηνὴ Τυριξαζου ἑώλῳ, καὶ οὐ αὐτῇ ΑΙνῃπὰ οιιπὶ Του αΖὶ τοπτοιῖο, ἴῃ ἀπο ΤΙοέξιι-. 
Γυ , νὰν ἡμη ᾿ς ἢ ογαηυΠΠΙΧὶ ροα δι αὐτο οπεδῖς. ἃς Ροοιι- πε ργυρόποδὲς, χα Οσπωμαΐοι, καὶ ΘΟ ΘΈΣΙΝ, δ ρο 

ἈΒΗΙΘΙΝ 67.869 ΣΙ Ἐπ Ἶ ᾿ς ἴα, δ ΠΟΠΠΙΠΠ, 4αὶ (8 ρᾷπιηι ςοἢ βο τη. ““" « τῷ Σ ς 
δῤύχύποι, οἱ Τ τῆρτοποιοι »Χαὶ οἱ οἰνοχοοι Φώσχοντες εἰ“ ΠΟ γῺ ΠῚ ἀττῆςες, ἂς Ρἰποοτπὰς οἤδ ἐϊςο- ΝΠ Δι... “ ε ε ὶ : 

γα. ἐπεὶ δὲ ἐπύζοντο πόρτα οἱ τ οαλι το ῃτ. τα; οΥπηἶὰ ΠΌΠ1ΠῚ ΘΎΔΙΠ5 αΥΓΠ ἀτΈ ΤΩΣ 
3 τὰ ᾽ , ᾿ .«4ἢ .1- μρα- Α 

φρατηλχϑὶ; δοκᾷ αὐδις ἀπιέναι τίω ζαιχίς΄ ἕν πόρναις ἄπιοος ΡοΓοορ Ποητ, ἀααπηρτί- 
’ 3 ͵ ͵ “ζ τῳ, Ἵ ν 

Ἰχὶ Ὁ ςραπύπεδὸν, μι τις ἔχ Ίλασις 05.) Οἷς ταὰπι δα σα(ἔτα ΡΟΓρΡο Πα ΙμῺ (Ἰαϊατιης, πὸ 
: , ΤῊ 5) 15 , αι το ξξας οορίας Δἀοτγίγοσιτ. Ιτααΐιε Πὰ- καταλελάμϑρυοις. χα) ἔυθυς «γαχαιλεσοίμκε- ἄχ ἐκ ΠΝ τσ τα δα τοσορτιι σαποητος αἰ ςοάιητ, οο- 

γο! τῇ σοίλπτγ[ι αὐπτήεσειν 5 χρὴ αὐφικνοιεῶται . ἄἀοιησις αἷς ἰῃ σαίεγα γοθυταηζαξ. Ροβεῖ- 
᾽ Ἂ, Ἱ “ἰ,,»ς ͵ Ἢ ἢ ᾿ ᾷ 

αὐϑημερθν πὶ Ὁ ςρατύπεδὸν. τῇ σι, ὑχεραίαα «ἀϊε ιιαητα βοεὶ σο!ογίτατο ροῆξι; Ροῖροις 
“Ἀ κ ͵ Ἵ λ ᾿ δ ὑ “οὐκὶ Ὁ 

ἐδὸκᾳ πορϑυτεον ἐὴ ἢ δγουαιντο ταχίςα, ὩΡιν νΠΌτα Ε[Ἐ ῥεῖ. ᾿ απ ὐπηον ΟΧΟγοίτις 
» Ν᾿ ἢ ὴ Ἷ ᾿ ΘἸΏτοστζο σοσοΊοζιατ, ἀησπῖζα πο] 11- 

συλλεγάσωι Ὁ ςρατάσμβια παλιν, καὶ κα- Β σύαθοθ » ἀηριΠἜααιις Ιοοα 1] 
ἀφ ναμαμ γος ».,» ἰαοσοαρατγος. τητος πιοχ ςο] ες ναῇς 

σαλαξεῖν ζῳ φενα. συσκάσασει ϑροι δ), ὁυ- ῬοΥ ἰαγραπι ΠίπιοΠΊ Ργο ΠΟΙ οιπτατ, “ατιπὶ ͵ Α ͵ »Ὕ «ς ,ὕ “1. . οὔς θὺς, ἐποράοντο Δ σ Χίόνος πολλῆς »Ὑγέμο- δ τἰποτγατῃ ἀιοίθιις. ἡχαΐτὶς ᾿γαθε εἰς 
γας ἔγοντες πολλοιξ. χαὶ αὐνϑημερὸν ἰχύροα- ἰθητ; Θοἀοπηαας ἀἰο ἰπρο ΠΠ0 {πρότατο, ἴῃ ἄς ΨΥ 9. ἐνς 41 1 ογίαζιις ἰρίος φαστθαϊ νο]πογας, οα- ὦ ἀχρον, εΦ ᾧ εἐμέλλεν ὄχιτί)εοϑαι ἼΣ ᾿ εὐθόρν οὐ μόρας Υ . νι Πεαπιδιδητιγ. [π46 Πα εἰς ρα τὶς ἴῃ (011- Τηειξαζῷς, κατεφςρωτοπεδδῦσοιντο. ὠτόῦ- ; ΝΑ, : τά ίης τοτεὶῖς, 4 ΕῸΡΠγατεπὶ ρεγαθπίμηῖ; 

{ζω ταν 8εν ἐπορά, ϑυσειν ςαιθμιοις ἐρήμους Ἴ ζῷς,πα- Εὐπ 716 (ΑἸτῖπ| αὐ νπι]]]στ1Πὶ νίῳ (6 πηα- 
σαγ' ᾿πῖν εῷ τὸν ἐὐφροίτίω ποτα μόν. χαὶ διεξ αἰνον αὖ- τῶνδε ἐνο ὐκι ̓ ς ᾿ ἢ 

πθτεῦ τι ͵ ΔΝ ἡμίν, “,. ἐλέοον- ἰἴἰοσο ΤΟΠϊΟ5 05 Πα ργος] αρε δ. [πάρ 
ταν Ω ὑδμλδρῆνοι νὰ  ϑῳ ἐλ ναυμα τ, ΡΟΓΠΊαΪτας αὐρδαη ὅν, ὁ χηδε δῖοι ΕΟ ρΈμα [ΕΣ- 
, ΜῊΣ τὸ δὲ αὐτῶ αἰ πγα οὐ μὰ νὴ ἜΡΗ: Εὐνὸ π πς Ραταίληρας Χ ν ργορτοῇι πππηξ. Αοτοῖ- 

εν ἐποράοντο Δα χίθνος πολληὴς καὶ πε- “" τ) αϊάεπη ἀἰεῖ ΡΟΓ ΔΙΊ οΙΪς ἔτ ἴτεσ, αά- 
δίου ςαθμοις δεῖς, που δασαγαις πεντεχαίδὲ- τιοτίο Βογοὰ ἤλητς, ας οπιηίποταπινγεη- 
κα. ὁ δὲ πείτος ἐξλύετο χαλεπὸς, καὶ αἴε- το Ποπηίπο5, τιπὶ οοπροίλητο. ἸΒ᾽ τιπὶ χιΐ- 

᾿ 5.4. ΕΣ μεν ἐδ ἐγοήθε εὖ" ἀλπι ο γατθι5 ΓΟ ΠῚ ἰοταπι νεῆτο ἔοίοη- ὐὐνπθο! ρρας οφψαγτίος ἐ ᾽ 
; Ν ἘΝ ας, δ) ἄἀλπλ οί ργαοὶρίτ. Ουο ἔμξξο, πε πυΐ πὶ ΠΟΤ Βονεα (αὸς 

πίπιχαὶ χαϊων καὶ πηγϑις τός αν ϑεφποις. ἐνλου δ τ ληϊβοίδο νἡΐιπι εἰ » Πγοϊείξιισα {Ππ|π| ὃς πλεῖ 
ἤν Αἵ ὌΣ Ι Η ΐ ἢ δ Ρίαςαι. ων μμαντεων τὶς εἶστε στῷαι γιασοιαϑου τῷ οὐ αἰρογαμῃ ἤδταπῃ ἀς ποῦς ΝΙΧ αἰ εἰτυ ἀ1η 6 πὶ 

γέμῳ" καὶ σφαγιαζξται, καὶ πᾶσι πὐδεφα- ιαδεθαι, ογργα. χα ἤορασ, νε δ] ἰᾳπιοη- μουν 

“" 

" “ς πὶ δ τὰ δὲ πυδΠοΙ ρ᾽α παλτὰ ᾿ητογίτεησ, ατῆτιο οὐ- οὐρανίας 
γαΐς εδοξε λῆξαι Ὁ γαλεπὸν τ. πνάλμοτος. ἢ ΞΕ ΈΘΙΕ, τα τ ἤν 

τς τα μ ΙΝ : "Τὰ ι “ἰδ ΓΆΠΠτος ἔργο Χ Χ Χ. Νούζεην ἸητΕ δ ΑΤῚ κι ὑνα. 
"ἕω δὲ τὴς γέογος Ὁ βαὰς ̓ γα ὥστε δ... Ἰσῃος ἀσοοπάεθδης, αο 4 ἴῃ αἰ ΕΓ Ογιπα 10- ερίοτμην, 

« ΖΦ , 3 Ν ξ " ν “᾿ς ΟΠ ρὲ 
τὐασαοζυγίων Κα Τ ΄ ανδραποδὼν πολλὰ σο Τρ πουιπὶ εἴτε ζορῖίά,. Οὐ ταπῖοη {6- ἘΔΈΙΝ 

ἀπωλεΐρ, χαὶ τὴν φρα πω] ὡς ποι ἀχονζα. Ὁ τ5 ργοσοήδγαπε., ἃ Ἰσπίς' ἀοηταοθαη- ΤΡ 

διελρογί δῈ τίω νύυκζῳ: πῦρ χαίοντες. ξύλα δ᾽ 

κὼ εὐ τωςαθμῶ πολλά. οἱδὲ ὁ ἐ “πϑϑιόντες 

ταῦ. ΟΟἸιαππο Πα 111. 41 απ Πἀππὶ ππς 
νεποζλπε, δὲ Πα θοθαητοςοπίος ἰρηό5, (6- 
ΓΠῚ5 γε η]οπῖες πη δα πητίε δαητζ; η1ΠΠΠ να] 

ζονζᾷε, εἰμιὴ μέταδιδοῖεν αὐτοῖς πυρ9ις, Ἰάλ- 
τλοτι ὧν ἔηριεν βρωτὶν. ἔνϑοι δὴ με]εδίδοσαν 

ἤ Ἄ ΦΩ εἰσ οὐ ἧς. σε δ τὰ ν : ξύλᾳ οὐκ εἶχον. οἱ δζευ πτίλαι ἥχϑύϊες, χρὺ πῦρ τεϊτἰσυτα, 6] φα 4 αἰϊαα ἐσ !εητα γαῖ στα 
᾽ ἊΝ "» λλ2 ἤ Ἂ 2 Μ 

᾿χαογες, οὐ πυτοϑσίεσειν “τῷδ 5ς Ὁ πῦρ τὸς ὀψ- εἰς σοπηπιπηϊοαξης, Αἴσαξ Ποῖς πιπταο 
γ᾽ 6Ρὶ, φαϊἀαυϊά Παδεθαπε Πηρι]Π, ἱπιρεῦ- 

τἰεραηταῦ Οὐ δὲς Ιοοῖς ᾿σπὸς δοσεπάε- 
“β ΕΝ, ΤΑ αν, δ, ἘΝ Ῥαηῃτυτὶ, πἰ πο] παἴὰ (οο δ65 ᾿πσοητας ἐξ- 

ὀνλλλθις ὧν εἶχον ἔα φοι. εν}. ἢ πὺρ Οὐκαιετο, (Ἰομαπταν ἃ (ΟἸαπὶ γίχις, ἀς 41 Πἰπΐς 
δζατηχουϑρης χιόνος βόθροι ἐγίγνονϊο μεγοτ- αἰτιτιιάϊποια πιοείεί οτατ. Τὴ 46 τοῖο {ἰδ ί6- 
λο! ἔστε ἔχ Ὁ δωπεδὸν, ὅ δὴ παρζω μεξᾷν Φ᾽ φιοητί ἀϊε ῥεῖ πἰπὲπι ἰτὸῦ ἔλοίπης, τη υ]ς 

βαϑος ἡ χιόνος οὐτἀϑενδὲ ΕἸ χτούσαιν ἡμέ- Εἰιοηνπίδας ξυΓΟ Πα πλαϊο ργα ἱπσεητὶ ἔ4- 

ἐς τ΄; , ΝΎ ΜΝ ἸΑ χορ ρ πὶς ααῇϊέξί5. Χεπορίηοη δυϊόπι, αι] ἐχ- 
»ἩἪ δλζω ἐποράλζοντο εἶρε χιόνος, ὃ πολλοι τγεπλο᾿ ἱπ ἀσπηΐπο σιγαθας., Ὁ] Ποιηίηος 

᾿ ᾿ .. .» ὰ Π 

αὐ, ϑεῴπων ἐξουλιμέασειν. ΞΞενοφεῖν δὲ ὁπι- οβξεπάοτει, ἅϊι Βυπλ  ασογεηζ ; ργὶ Πλ1ΠῚ, 
οϑυφυλοικῶν, κῇ κατα λαμ(αΐων τὸς πιτῆον- 4υ14 {Ππῶ τποτθὶ εἤτσε, ἱσπογαθατ. Ὁ πὶ 

ΕΝ Το  τεδεὶ τ δ τς ἡΡ5 ἐλ Ἰάαπι νέαι γογαπι ναΐεης αἰχίῆες Ὁ αὐθρωπων, ἡγνος δ, τι Ὁ παϑος εἴη. ὍΝ σεῖο αυίά εξ 

ΣΨΗΝΕ ΠΡΘΜΜΗΝ ΓΥ 605 ποπιῖπεβ ΡΙαπς ἔατο ]]α: τποῖθο ἰαθο- 
ὃ εἰπετις αὐῷ ἢ ἐμπείρων; οτισαφώς βϑλι- Ε 

᾿ 
6 3 
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τυοῆτα ροΐσοῃς, ἢ 4υϊα γε! ροτιι5, ψ6] οἰθὶ 

ςφοτηοτοῖ, [ἃ ραττίθι εχ ἕδτης ἀςβοϊοπεῖθα5 

ἰρίς ἀαθατ; ραττίπι, 48| Βίῃς πὰς ἀϊίουτ- 

τοῖς ροίρητ., ὃς {Πα φπὶ ἄατε,, πλίττοθαξ. 

Οὐδ ρτ Πλι1ΠῈ αυϊά 111 οἷδι συεαίςησ, 

(πτσοθαησ, ὃς ἴῃ τίποτα ρογροθαπτ. Ηος 

γλοάο αυππὶ ργοβοιςογεητιγ, ΟΒογίο- 

ῬΒας (δ ἰρίααι ογοριυμουϊαπι δα νἱοιιπη 
4ιοπιάδηη νΟΠΙτ, 46 Π} ΠΟ ΥῈ 5 ὃς Ρ.Ε]145 ᾶ- 

Ππαπη ἔεγεητοβ ργορῖογ ἔοητοπὶαπτο ΠΊΠΠ1- 

τἰομοιη ἰρίαπι οἴ οη αἰτ. ΠΒτογγοσᾶτ μα, α1- 
[ἢ : ααϊδαις Ὠτεῦργος ἢ. στρ ς δϑτεν ὑνῆμαν ἐὐἀλν, δὴ παῖῃ Βομηηῖ εἰεης φαΐθας [ὨτοΓΡΓΟ -Βτήνες εἶεν. ὁ δὲ ἐρμιζουδις εἰπε “ὔρσις] οτίπω- 

σα Ρογῆσα τοίρσαϊτ, ἃ τερς (ς δά (λτγαρᾶτα 
νεηΐτο. δι δ οἰ απτ ας πο ἰατα ̓ ρίπτῃ εἰς 

Πος Ιοςσο,ίς ἀ αρεῆς ραταίλησς νῃϊπ5 ἰπιοῦ- 
ἘΔ ]10.ΟΟυαν ΘΓ (ογῖτ5 να πιο ρδητ, να ΟΠΠὶ 
τη] οτοιΠς ἀφαδῃ ρείξαητίθι5 1ῃ πηιηϊ- 
τίοποιη αὐ νἱοὶ ργαίςέξιπι ἱπρτεάιαπταγ. 
Ηεὶς οἴρο τὰπὶ ΟΠΒεγρ]ν5., ταπα αιιοῦ- 
4ποῖ ροτούδησ, οαίεγα Παιιογιης : σοτοῦί 

τεῖθο γα Π τος, 4 τἀ τα. {τἰ πο 5 ςοπῆσετε ποῦ 

πο Ρ το ροτογαητ, αδίαις οἰ 5 δείσηίθας ρογποξζα- 
ταητ;θος; ἔαέϊαπι εἰξντ ΠΟ, Πα} ροτγίγοητζ, 

Ῥιατεγοα υίάᾷατη οχ μοί θῃς ΠΟΙ ]ςἐξι (6- 
αιυοῦδαηταν, 8ζ ̓πτηοῆτα ᾿πη θ 6 111 γαρί οθᾶτ, 
ἀφ [ἰδ ἰπτογίς ἀϊπιϊσααπτ. ᾿ ἐΠ!παςθδη- 
τσ ἃ ταγρῸ ΠΆΠΠΕ 5 οτίαπι συϊάδηη, αΐθιις 
Ραττῖπ οχ πἴπο σογγαρτί ογαπτοσι]!, ρατ- 
τί πῇ οχ ἔτίροτο ροάπι ἀἰσίτὶ ρατγαογᾶς Ὸ- 
τοθατ δυτοπ σι} 5 Ποο οροπ δά ππογίι ηἰ- 
τπιοπι, ἢ 15 τὰ ρόγρογεῖ, ντ Πἰρτὶ Δ] 4υ 4 
ἀῆτο οουΐος παθογοῖ: ρο θιι5., Πι 415 (6 
σοΙΠΠΙΟΌΟΓΟΣ, ἃς ΠΕ ΠΊ ΠΑ ΠῚ ἱπτογαιθίςο- 
τοῦ, ποζξας» σαϊσςαπηφητα (ο]ποτγοτ. Οου- 
παοτδατοπὶ σα σραεὶ σα θαθαῆς, 115 Ιοτα ἢ 
Ροάος ἱπηρτίπης δαητιμ,, δζ σα οεὶ ρα αίδιις 

ΔΛ ες 

ΓΤ] 

δὶ βέγεμμξ, 

δα Πατείςεθδης. Παροθδῃτ οηίμη, ροίξεα δ φϑαλρδμ πορδύοιτο" “δ δὲ ποδῶν, εἴ" 
ταϊοοῖ ΠΑ πὶ γοῖογες οφίοςὶ ἀςξοομίςης, { σαγθα- 
Τὶ ταβέ. τὰς Ελέτας, ἐς σοτίο τοοςῆς θόθιις ἄςτγα- 
ει, Οὐ ὍΠΖ - - φὰς ὅοἱ Ε 

ἀιριακαὶ ὅϊτο, ΟἿ ποοοῆητατοϑβ ἱρσίτιγ Βα! πιο ά!, πλ1- 
Μί.:. Ηε ᾿ἴτες αι! ἀαπυτοπιβης δῶσ ἃ τοῦρο; ἡππππη- 
δόνω, 4ς ἰοςιιπ) φαοπχάδμη πίστι σου ροχ ς 

(ςητῖ, φιιοα {τὶς πἰπιες ἀθεςο]δην, Πφυατας 
οδς ΧΙ εἰ πιασαης. Ἐτ ὀγδης ἴλης ᾿ἰαιατα 
Ῥτορτογοητοπι ΦΖιοπγάατη , 41 Ποη ρτο- 
σα] 1η46 ὀχ Ιαθατίῃ να}}ς απδάαδπῃ, Οτ8- 
το σα πὰς α να ἀςβοχηίοης, σομπάε- 
-θαητιας ροτγοδτατος (δ ῃρράθαητ. [4 απ 
ΧΟΠοΡρΠοη Δρηπλίἰς Ἔχιγοιηὶ ἀϊπιέξοσ ἴητε]- 
Ἰεχηῖοε,, αοιις ἀγυΠ οἷο ὃς πο  εἴοης οδ- 
ἀφοτοθαῖοος,ης ἃτοῦρο ηδπογομπι: δ ἀοη5, 
Ποίξες ςο] οτος ΠΠΘΏΟ ΠΙΙΠΊΟΓΟ {6 41]. 
Ἵ δπιάσῃι οτἰᾶ ἱπάἰσηαθάαις οδίμγραθας. 

ς 

«ϑα,- ὁ ὃ Ξενοφῶν, ἔχων ὀπποϑοφύλαχας, ὡς ἠοϑεΐρ, ἐδῴτο αὐτὴν παση τέχνη καὶ μηχόρμῇ μὴ 
» , ͵ Ὁ Ἂς 4 Ν μ ᾽ ἌΝ Ῥσπολείπεο ζ᾽ λέγων, ὅτι ἕπονται πολλοὶ πολέμιοι στουφλεγμμέγοι' χαὺ τελόυ Τὴ ἐχαλέπαμεν. 

ΧΕΝῸΟ ΒῊ ἸΘΑΕΥ ΧΡ Ε ΦΎΕΙ : 

ταῖς, ας ἢ ́ υϊᾷ οἄοτοητ, (αγγεδατοσ: ἄτας Α μμαίσι, ὸ ἐαν τί Φώγωσιν, αἰαφήσονται, πα. «δὼ 

« ἵ » “᾿ ͵ -“ ᾿ 

 ὑδροφορούσας Οκ, τῆς κω μ(ης γέυσαχας Χαὶ 

( σαν ἄσιτοι καὶ αὐό. πυρϑς᾽ χαὶ ον ζξϑα. τί- 

Ἑ λοιπένοι Ἵ αὐτολεν τἰιὼ χιόνα, εἴκαζον τετηκό. ἀὐήϑ 

ιὧν ὅλ: τὰ «ἰπυζύγια, εἶ' τῦϑ ποτὸν ἤβρω- “ἘΠ . 

σῦν ὁρῴη » ἐδίδου, χαὶ διέπεμπε δὲδὸγζᾳ; τὸς ἄπε πὶ: 

δχωυα ϑμους πα έχφ τοῖς βουλιμιαΐσιν. ἀν ἢ 

Ἴρις δὲ τιἐμφασριίεέν, αϑίσαντο χαὶ ἐπορά.- ἣν 

ον το. ποερδυομϑίων δὲ, Χειδίσοφος μὃν αμ- 

φὶ κνέφας τσδὸς κώμέων ἀφικνεῖται , καὶ 

κόρος τσδϑς τῇ χρζώη καζᾳλαμξανει ἔμ- 
πσθ9εϑεν τῷ ἐρύματος. αὗται ἠρώτων ἀὐζις 

ἐφ βασιλέως πορδύοιντο κτδϑς πὸν σατιοοί-. 

ζω. αἱ δὲ ἀπεκρίναντο, ὅτι σύκ οὐ ζαῦϑα, 

εἴη, δολ ἀπέχφ ὅσον “τ ρασεγγῶωυ. οἷσι ἐ- 

πεὶ ὁψ 8 κῶς τατϑϑς τὸν κωμαυρχζω σεευειίς-- 

ἔρχονται εἰς ὃ ἔρυκκᾳ σεεὼ ταῖς ὑϑροφόροις. 

Χειρίσοφος μδρ ὀΐζυ, καὶ σοι ἐδχωυή, θήσειν Το 

φςρατάσματος, οὐ ζωῦϑα, ἐςρατοπεδοίσαν-- 

το᾿ Τὸν σὴ ἄλλων φρατιωτΤῊ οἱ μὴ διωυά- Ἶ 

μϑνοι ΔΙ ᾳ τελέσαι Τὼ τλοδῷ, «ὐυκτερά.- μ κ 

νὲς α΄πώλοντο ΤῊ ςραπιωδν. ἐφείποντο δὲ 

ΤῊ πολεμίων στευειλεγ μϑύοι πινὲς, καὶ ᾳ 

μὴ δευυα δα τὰν. αἰ ποοζυγίων ἡρπαζῶν, χαὶ 

δλήλοις ἐμκοΐχοντο αἷδὶ αὐτὴν, ἐλείποντο 

δὰ χαὶ τὔν ςρατιω δι᾽ οἵτε διεφθαρυϑίοι ὑ- 

πὸ τῆς χίδνος τὸς ὀφϑαλμοις, οἵ τε αἰ ασὸ 

αῷ ἡχους τὸς δακτύλους ΤῊ ποδῶν Ἔπο- 

σεσηπότες. ζω δὲ τοῖς «δ ὀφθαλμοῖς ἔχη- 

χούρηκα τῆς χιόνος εἴτις μέλαντι ἔγων πρϑϑ 

19 χινοῖπο ᾿ χαὶ μηδέποτε ἡσυχίαν Ἵ Ἢ χαὶ 

εἰ πἰωὼ γύκζα. «ἰ πσολύοιτο. ὅθι δὲ “σοδεδὲ- 

αδυοι Οκοιμῆυτο, εἰσεδύοντο εἰς τὸς ποδὰς οἱ 

ἡμμαῦτες, χαὶ τὰ καἰ πσοδύμιατα αὐξεεπήγνεο- 
ὦ. χαὶ γοῥῆσαν ; Ἰὼ ὠπέλιπε πὸ ξρχαῆα 

«ἰπουδυμαΐζῳ,, κωρξα Ἴνα πε ποιηκϑῥαι εἶκ 

ὐλυγνεοδαρτων βοώ,. Δα (ς τοιαύζᾷς δέν ς ᾽ν 

αὐαγχας αὑπσελίπονζ τινὲς τὴν φρατιωτδν ' 

χαὶ ἰδόντες μέλαν πὶ χωδίον, Διὰ Θἐκλέ- 

ὶ 

γα [ἔχιόναν, αὶ ἐτετήκᾳ δ κρξώξω τινά, ἢ 
πλησίον ζωῶ ἀτιμίζρουσα ον ναίτε4. οὐδ ἐν- 

Φαπορϑυοι ἐκώϑάυζ, ἡ Οὐκ ἐφαξ πορθύε- 

. 

οἱ δὲ 



ΣΤ ΕᾺ τ ΜΗΔῈ ΤΟΥ͂ 5, γ31 
εἷδὶ σφαη4ν ἐκέλάυον. συν "ὃ αὐ δειώααἿ, ΑΠΠῚ Ἰαραϊατο αδεθαπτ, χιοὰ ποτὶ πο ροῦ. 

τον, δε ΚΘ Ἷ ἸὮ πὺς ἰοτ, νῦ Ῥοίρεγοπε. Ὑ Παπι ο[Ἐ Ἰρτξαγ ορτὶς 
᾿ οὐδ ρος π᾿ πθίνεν Κ ἢ ΤΉΙ1ΠῚ βιξο, νι ἐασητίθας Πποίξίθιις τετ- 
ἐπορδύοις πολεμίους φοζῆσοι » εἶτις δεωύω- ' κι ν ΤΟΓΙποστοτοταγ, ἢ αιάεπι βοτὶ ροίϊδε, π6 ι ͵ -“ ) 5 ρα Μ0) πέος - : το; μή δχηπεσοιεν τοῖς κοι μγοῖσι. 1α] διὸ δῦ ΜΠ τη ἀοξατίρατος ἰγγιογοηζ. Εταπτ ίαπι ηο- 
σχότος, οἱ δὲ πρϑόήεσαν πολλῷ ϑυρύξῳ, ἀμ- ξὶδτοπεθ τα, ὃς ποίξος ππασπο οὐ τα πγ0]- 

ἐς ΣΔΕΙΝΣ ἜΒΕΥ͂ΝΙ ἔϑωνν ᾿υϑὸ τιι ἀορεάσοθαητς, φαΐ ἐς τοθιις, 4125 μαῦς- (Ἷ ἀεἴρχον ἐρόνϑιοι. ἐνθα δὴ οἱ ἷ τ 56 Σ : 
Ν ̓  Χ ΠΑΝ 57 ͵ ἘΠ ΗΝ. τοηῦ, ἰητοτ ς ἀϊΠπτάο φησ, [σ]ἢ τιιηι Ἔχιγοιλὶ 
ὁπιοϑυφυλᾷχες ἐξαναζαντες, αὐτε υγέοανον- : 

Ἢ ε ἀμ ΔΡΤΏΙΏΙ5 ΤΆ] ] τος (ἀγσιης, αιΐ ναϊοτι ἀϊπ6 
» ΜῈ Ὁ ἴ Ἷ 

τες, ἐὄρα μον εἰς τς πολειμίοις᾽ οἱ δὲ χαμιγογ- αἥμις ογαηῖ ἰῆτοστα, δὲ σαγία ξογαπγαγὶπ 
τες» Ἷ αὐακραρῦτες οἷον ἐδγούαντο μέγιςον, Πιοίξος : ὃς φυοτηποῖ ογαπτοχ ἀοίείσατίο- 

ΟΝ δον ον οἷν Ἱ : ΠῸ ἄςεδθιςς. {δ]ᾶτο οἰαπιογα δ οἵ- γνποῦ- (ὡς ἀαασιδὰς πσδϑς τὰ δόρατα ἐχροῦσαν. οἱ ἐπῸ ἸὰΡ ἃ ἢ Σ " 
ἐς ἔρον, ͵ τονε υπὼς γτὶ πῶς Βίεμε πιαχίπιο,, οἸπρέος δα Παίξας ριΠαἤτ: 

δὲ πολέμιοι δείσαντες, ἡζον ἑαυτός χτ᾿ τῆς 

φορεῖ πίω νάσνδιν, τὸ οὐνλὶς ἐτιούδα μοῦ τέο, τουσαῆσας ἰς ἀκαδεαπς, ἠες εῆος 
ἐφθέγξατο. χαὶ Ξενγοφωΐ μδὺ χαὶ οἱ σκεὺ ἀυ- ἀεῖπάε νίχιαπη νΟΧ δυάϊίτα εἴ. Χεπο- 
τωΐ, εἰπόντες τοῖς ἀεϑενούσιν ὅτι τῇ ὑςξεραία ΡῬῇοη, ὃζ ιι! Δα ογδητ Οἱ τ]]ἶτος, ν δὶ Πρηϊ- 

ξξιατολεῖτ' ἀρὰ τορά βρήμο δὲ τέ. ἐοαῖξης ἀρ ἔῆν, δοϊεϊδι᾽ νοταστου 
τις σα 9 διελβῴ, Σ οὐτυϊγόροισιν ω τῇ αν ΤΟΝ ὯΝ Ὁ Ἢ ἐπί ον ρΑ πη " νῇ 

ὁδῷ αὐαπαοουδύοις ἘΧῚ τῆς χεῦνος τοῖς ξρα- {πρτὰ πἴτπο5 γοαϊείξοητες, δοίηπο τοξξος 
τιώτας ἐϊκεκα λυμυϑροις, ἡ συλϑὲ φυλακὴ ἐ- ἱποιάτιητ, Π}}}1Ὸ ἜΧΟΙ ἰδ ΘΟ [Ἐἰτετί5. ΗΙ 
ὝὝΘΟΨΓΨΗΙ ὑς ΤΣ ΟΕΥ ΟΥ οἱ) - Ἐχοϊτατί αἰοθαητοος, σαὶ ργαοοπῆςης, ἐς 

: ἐλον. ἀκα κ΄. ψίλ ποη σεάεγα. Αὐ Χοπορίιοη τατη ἰρίδ 
λΕλϑν. 01] οἱ εἰλασϑϑαθεν οὐχ τ πσοχωρφιέν. ὁ 
ἢ ἡδε ὰ , Η τ ιστοτρτοῆας, απ τοι ἘΠ απ χυςπι- 
ὃ παδλων. χαὶ το οι πέρπτῶν τ πελταφῶν 40ε ἀξ σοτγαζοῦιπη. ΠΌΠΊΕΤΟ ΡΓα ΠΊΪ 

το 

) 5}, ᾽ν ν] - ΒΕ . ᾿ 

πος ἰουροτα Τὰς, ἐκέλάυς σκέψοοϑαι, τί εἴη τεῆς, σοηἤάοτγατς ἰπδοῖ, απ! {Ππ6 εἤτε, 
5 ΚΝ ἑ ΐ ὃ νδνυμία, 

Ὁ κωλύον. οἱ ἢ ἀπύγίελλον, ὅτι ὅλον οὕτως ἀ- Δ4πο πηροάίγοηταγ, Τὰ ΘηπΠτΙΔΠΕ 11, ο- 
: 4 οὶ Ρίαενηϊποείας ποσ πηοάο συϊείςοτο. ΟΞ: ἐμφὶ ναπαύοιΐ, ὃ ςρατέυμα. ὠς κ ὗξὶ Ὁ 5, 

τορτοῦ δ Π1|, 4| οἰτοιι πὶ ΚΟ ΠποΡρ ποητοπὶ »ῃ εἰγζε 5λν..., ᾽ Ἧι Ν Ἂν ) Ρ Ῥ ") τ " Ἵ Ξ 

“Ξειοφωνίᾳ, ηυλίαλησαν αὐτῷ αὐϑυ πύρ9ς ΧαῚ εταῆτ, [δ᾽ ἀοπὶ ἱπσοσπατὶ αδίαις σης, σοῃ 
᾽ ΟΝ τ ͵ ͵ Ἢ ὅ τ ῖ ἣν 
ἀδειπγοι,Φυ λαιχαὶ οἵας ἐδοω αν καταφησα- ῃτυτίς » 4υάῖεξ ἰλπε ροτόγαης, ἘΧΟῸ 115, 

Δ χὰ νΦ;, ΣΟ κ-- . . τ 

ποΠ ὐ ος ἀ ποντι ᾿ ΕΣ ΗΝ δ οἵ, ΠΉΠΤΙ 2 Ξ στε (ῶθ9ς τός α οϑενοιυΐας τς νέωτα- ᾽ ᾿ ο ᾽ 
π΄-“- ἼΝ τ με ἴς Πυοίάαπι τηαχίπης νοσοῖος, 411 6Ὸ5 ΟΧΞ 

τς αγάςησοιζαᾳ,Οκέλευσεν ἀνα! αν αὐξ9- εἰτατοηξ ; πάπήδης οτίλιη, νι δά ρεγσεῆς: 
τ, ΕἸ ᾽ Ι δ᾽ ᾿ 

Ἵξγα!. οὖν δὲ τὅτῳ Χι «εασοφος πέρμιτιφ τύφου ἤμπιςοσοῖοητ πτεῦοα ΒΟΥ Ορθας πο 
Ὁ κώμης, τείυσουδύτς πῶς ἔγριον οἱτελάυ- Τ) ἀαπγὲχ νίοο πιίττίτ, ἡ τι ραξτσ ΟΧΈΓΟΠΩΣ 

ΝΕ τ 9 "κγ νά λυ ἣν ἰπὶς τα ἴτας (ς παδόγεπε., ἀυσέοσγεητζ: τῆι οὴ, δημωιδήε, τὶν, άονωῖν. πὲσρς τενδ οι ααστὴς ἀνδέςεις ͵ ͵ ν 4) ᾽ ρον: ΨΒῃ ͵ ὶ αἴ. 

Ετϑθος ὠς ψώηη τῆράβ ζὺ τ παρ ἐν ΒΒΒΗΙ ασζοτος ἐγδάϊάέγημηι δα οαἰεγὰ ρέγέες. 
πεδὸν, δι 5 ἐπορϑ,ὐονζ᾽ Ὁ ὩΣ!ν εἰζοσι δος τοηάοξ. ΙΡῇ ἀοίπάε ρογσιητίη {ποῦ ἂς 

ὩΣ ᾿ -“" ἰ ἐπ Ξ ᾿ Ν “0. “ : Ἶ 

διεληλυθέναι, ἤσαν οὖ τῇ κωκκῃ,ἢ Χ φδισοῷος Ρτας5 φαληη τᾶ Χ αὶ οπέεοϊΠεήξ, ἐγαπέ 
ΓΟ Σ ͵ ον Νὴ " Ἰ νἹ ηὉ Ἷ ς ἀϊπόεϊζούατι: »υλιζεῶ. ἐπεί ὃ στευεγίγνονΐο δνλλήλοις, ἔδο- Ἰῃ νίοο, αἄ 4αοπὶ ΟΒεγ ρει εἰ ἊΝ ΠῺΣ 
ξ ὐσλι, ΤΕ ΟΝ »ράξά Ῥοίξεδηπαδν εοπάθηϊήςης, νὴ ηΠ ΕἰὉ 1ξ 

ἊΣ τὐταδήδα ας Α ἡξαι ΡΡ παταπι [οῦς, Π᾿ ἐόποττοϑ ρεῦ νίσον ἰοοαγδηϊ: 
γομεῦ, χα Χι φρο σοῷος υϑρ εἰστο αἰ σπα ἐμάνεν, Μμαπεδαϊεσάξηυοςο (μευ ορμες ᾿ἐεἴδς. 
ἘΝῚ.» ς} , ᾿ τ , ὌΝ 

οἷδὲ ἄλλοι, Ὁ α.,λαιχόντες αϑ ἐωρῶὼν κωρίαῖς, τῇ ἠδ νίοῖδ. 1195 σξΥηοθδητ, αιϊοί τῆ ὅτι6 
ε ᾿. "« 2, 2, » . ) ᾿ ᾿ ϊ 

ἐποράυοντο ἕκαιςοι ζῷΣ ἑαυτὰ ἔχοντες. ἔνθεο ἰοτῖε σορίΠοητ, δά ον προς Ρέῦ ἡὐδρα 
ὲ Ἢ ἰ ἘΡοΙογᾶτες Αὐποηϊεη[ς σοΠοΥτῖθ ΑἹ, Ροΐψ. τολυξώ- δὲὺ Ἢ ἧδα τἀ όσοε: ΕἸΡΙ τὰαπι Ρο τις ςοῆς 

"7 Πολυχρῴτη ιρφρηηα Τ κηῦ, ἀαδοῦ; αδοῦηάϊ ροτείξατειη θεῖ πδῖ ρος: δοιο 

λάυσεν ἀφιέναι ΒΡ 50 Ν [ αὑτὸς ἡβριᾳ {τυ]ατξ τα 16 ΠοΠΠΠΠ 05 ἐχρβάϊτός Ἀσίη! 
2 ͵7 , " λ Ὰ ͵ - »ς . ς: ὲ ι Ἐ 

ἀὐζωνος, ϑέων ὄχι τί κωμάδω,ὰ εἰληχά πος Ἰςοῦπι ΠἰΠΊ16Π5 , ἀτ4 88 λα ν᾽ οὶ οατ- 
“ ͵ γ ὶ Ρ ΄ - 

Ξενοφῶν, καταλαμία» 4 πὸρίᾷς ενδὸν πος τοῆ5, 01 ΧΟΠορμοπτί τρρρμα γυβε τ ΠῚ 
Ἷ δϑος ωῇ πρῶ )ς. ν ξζάπος ὉΠΠ65 ἰη 60. [πὸ ἸΡίπ τι νἱ οἱ ρτας- 

«ῃ τὸν κω ὕργου 5 5) πώλοις εἰς ἐ 4 ἵ 
ἵν ὦ; ΠΝ εν τὰ ἩΓΕ ξοξτάτη οἤοηάϊε. Ργάτεγοα ρΌ}Π1ος ἐααῖπος 

ὅμον βασιλεῖ τρεφορδυδς εὐαχα δεκαν ν 11, ἀυϊτορ  ττἰθατὶ ποπλίπο αἰ εσαητογ, 
Εδ' 
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ουπινίγο παρτὰ ἔίεγατ. Αδογαῖ 15 π]ερο- 

τα πὶ γοπαῖίομς.. Π6ς ἢ νἱοῖς νίΠιι2Π} ςα- 

Ῥτας ἔτ. 1οσηιι5 μεῖς εγαπείπθτογγαηθα, 

ααάγαπη οἰξία ραιτοογιτη οἴ 5 ογαητ σοι- 

{πολ 11, ιιατη ἴῃ ἱπγο ἰατα οἴδητ. Ταπηοη- 

τὰ ΡΟ δαϊτιις ἔοῆος ἱπσγεάϊοραπτιγ, μο- 
τυΐπο5 ΡοΥ σαας ἀείσοπάοθαῃς. Τρίς 1ῃ 
πάϊθις ὃς σαρτας, δὲ οὑα5 εγδῆσ, ἃζ Βοιι65, 
δὲ σα!]!ηα:, οἰαπ| (υἷς φισαιια ἔσοτίθι5. 1α- 
πηρῆτα ραᾶρι]ο πατγεθαπειγ, ΝΝες τγῖτί- 
οἰαπΠῚ., τ πογάςιπι, απτ Ιοσαπιίπηα ἄ66- 
ταῦτ, πο νἱπαπι πογάεασαδιιμ τη ογατοῦῖ- 

διι5. Ηοτάρσιτη ἰρίππι ναίοτιπι [αὐτὰ α- 
παρᾶς. Ιασοῦαητ πεῖς ὃς σαἰαπηὶ ραττὶ πη 
ΠλαίΟΓΟ 5, ραγτ ἢ. ΓΙ ΠΟΓΟΒ; ἐποάςς. Ηὸος 

{σογο Ὡθοος εγαῖ ἴῃ ΟΝ {ππτο 5.11 4115 {1- 
τίγοῦ : ἂς ροτας ἰ5 δἀπιοάτιπη ογαῖ ξογτῖς., ἢ 
ΠΟΙ ΔΠῈΔΠῚ 1145 ἀξιπάογος.,, δε ρίαης 

ΧοΡορΡῦ. {ῃχαῖς, {] οἱ ας Δα πρα Π1ετ. Χοπορῃοα 
4 ἐγφά (4- 

Ῥίλιρος μῳ Σ 

πιάνὴάσ.. ΠΟ ΕΠ δηΐπιο ἰδεῖ : Ζυρρα πος ἰἰθεγος 

νἱςοὶ ργαίοξξαπι πιοηία (πα Δα ΠΙ δίτατα, θο- 

Δὐλ Ππγιιπι, ὃς (6 ἀοπηιμὴ οἰτις, ιιατη δὶ- 
τουτὶ οἤξησ, νἱ οὶ Ππ οπιπὶ σογηπηθαῖα γο- 
ἔαττιγος; ἢ συϊἄςπι οχογοίγαϊ αταςο, ἀο- 
Ποςοίς δά πατίοποιη ἅΠἀπὶρογαοη οι, δο- 
πὶ αἰ σαΐις αὐόζοῦ εχ Ππς νης εἤξε. Ρο- 
1ἰσεαειγ ἰς οραγαιη δή δα ἔπαππι., ἀπ 
νι θεπεμοϊεπτίδτη {π4πὸ ἀφοίαταγες, 0 
Ἰοςο γνίπυτα ἀςξοίπηι ποτ ἡ σαθατ. Ηας 
Ἰρίτατ ποξὲς πα] ἶτος ἰπς ἰηἀς ἀἰποττογιησ, 
ΘΑΠΊΠῈ6 ἴῃ ΓΟΓ ΠῚ ΟΠ Π ΒΗ} σορία Ἔχορο- 
ταστ; Ζαθπα ΙΏτογοα τάπῃ ν]οἱ ργα ἔς ἐξα ἴῃ 

“ οὐἠξοαία, «“παπὶ Πἰθατος οἰῃ5. 1π Οσα] 15 ὃς 
σοηίροξει παδεγοθης. Ρο ει ἀϊς Χοπορίοη 
οαπὶ ρεαίςεἑϊο αὐ ΟἸ που ορμυπ ρογρίς, ἃς 
4υσοιπλαις ν᾽σιπὶ Δ] 4] Ο πὶ. Ργατογίγοῖ, 

δά εο5. φαὶραῆητα ἰ νῖοῖς ογαητ, ἀϊιοττο- 
δθατ.. Ὑ ίαιια πα] το 5 σοπα 115 (οί οχῃϊ- 
ἰαταῆτος οἰΐοπαάῖς., ὃς φυίάθπι Πυτια πὰ 
Οὐαὶ, ΡΥΐι5. ἀἰπλϊττο δῆς, φαδην βγη τπὶ 
δάἀροίαϊηεης. ᾿Νυιδπι πο οδάξίη τηοπ- 
(λοατης5 ἀσῃίηα;, ᾿ο ἀϊηα:. (1115. νἰτα}1- 
πα’, σα! Ππασοᾶ;, πλαἰτἰδ οἰππη ραῃὶ 5 ραῦ- 
τί πα τεί τος δ, ραγεση, Ποιάδαςοῖς Δάροπος- 
θαηταγι Ὁ πρ ἃ ἢ ας ἀθοίαγαπάα Βεποιο- 

. Ἰφῃτία: {πο ργορίπατο 811} ν αἰ [οτ,θῖιπι δά 
οταίοτοπη τα πε ρας; ἀθ ατιο σαρίτθ ἀειη {- 
ίο Βοιυϊὶς ἰπίτας (οερεπεεαν Βίδοτς πεςοῖξ 
ίς. οταῖ.. Ἐτίαπι ρεαξοξεο. νἱοί, φιϊήηνα ΕΜαΐα 
ψΟΙΙςτ, (ππγδη αὶ ροτοίξατοι ἔλοίοθαπτ, 15 
νοτΟ ΑἸ Γι χυΐίάοτ Πἰ 81} ασοίρίοθας, (ρ4 
πςυ δὶ σορῃατιηγ αἰ αοην νίδεγεῦςς ςξὰ πὶ 
Δα (οτροίρίο ας. Αα Ο ΒΟ  Ορ πὶ αιην 
Ροτιοη  ἤξητς, "15 δείατι πα] Πτοσίαδ τεῶιὶς 
τοροτίπης,, ἰοετὶς Ἔχ αὐ άο σταιηίηο τοις" 

ΧΕΝ ΟΣ ΆΕΝ ΧΕ Ε ΟΤ ἘΠῪ ΠῚ 

ἃ ργαίοξε ΗΠ απ, αυα ἀητο ἀἰθη ΠΟΠαΠΙ, Α χαὶ τίω ϑυγατέρῳ τῷ κωμίδχου ξυμ τ ας 

μέφοιν γεγαιμιη μδιευ" ὁ 
ἴω 

αΥρ αὐτῆς λαγὼς 

ὥχετο ϑη φίσων, χαὶ οὐχ ἥλω οὖν ταῖς κωμαιφι 

αἱ δὶ, οἰκίαι ἧσαν κοιταίγῴοι, Ὁ μϑὺ φόμιαι ὡς- 

“ἣν φρέατος, κάτω σὺ ἀὐρᾷα)" αἱ δ᾽, εἰσοδὸι 

τοῖς μϑὼ ὑποζυγίοις ὀρυκταὶ, οἱ δὲ αἰ. 86ῳ- “- 

ἐ 

ποι χτ' κλίμαχας κατέβαινον. οὖν δὲ ταῖς οἷ ὭΣ 
͵ 5: “" ΚΙ Ἵ Π) λχλ 

χίοης ἥσοιν αἰ γὲς.» οἱες,, (θοες, οργίδες» ῳῷ ζφιβαμς 
͵ 

ἔκορνα, πότων" τὰ δὲ κτίωυη πόρτα χιλῷ ἐγ- 

δὸν ἐβέφετο. ἦσοιν δὲ χαὶ πυροὶ, χαὶ κριθαΐ,, χαὶ 
ΕἾ Δ. 9. 2 2 -" γ."ν 

Β ὄσωρια, καὶ οἶνος κρίδινος εἶν χρατηρσιν᾽ οὐ)η-- 

στιν δὲ καὶ αὐταὶ αἱ χριβαὶ ἰσοχφλᾷς, καὶ κά- 

Δϑμοι οϑέκᾳντο, οἱ υϑὺ, μείζους οὐδὲ, ἐλάτ- 
Ν᾽ » "ἢ ͵ ᾽ 2 εςἩ 

τοῖς, οϑναΐῳ, Οῴκ ἔχοντες. τότος σι, εδ4, ὁ- 

πῦτε τίς διψῳη, λαξονζῳ, εἰς Ὁ ςύμα ἀμύ- 

ζΨ πόρυ ἀκρ τος κῶν εἰ μκή τὶς ὕδωρ Ἔγι- 

χέοι. καὶ μάλα ἡδὺ πύρα συμιμαϑοντι ὭΣ 
ς 3 Ρ Ε 

ὁ δὲ Ξξενοφαῖν Τ' δὲ Ῥεχοΐζᾳ ὃ κωμης ζώ- 
Ι͵ ᾽ 2. ᾽ 

τὴς σεεύδι4ηγον ἐποιήσατο, καὶ ϑαιῤῥῷ οχέ- 
᾽ « 7 

λάσεν αὑτὸν, λέγων ὅτι οὔτε Τὴ πέκγων φερή- 

Οὐσοιτο, τίω πε οἰκίαν ἰντεὶ αὐτεμιπλήσειγες Τ᾽, 
3 5 τ 35,..9 Ἵ Ῥ ͵ 

ὄχττηδείων ὠπίασιν, ζω ἀγαθὸν τί τῷ ςραϊεύ-. 
᾽ ͵ ᾽ ϑτο ΩΝ Υ 

ματι δξυγησόυδυος φαίννται, ἔστ᾽ αἢ εν δῷ 

ἐϑνφ δϑωνται. ὁ δὲ ζωῶτα αὑτυτανήΐτο, ἡ Φι- ᾿Ἶ 

λοφρονούμϑρος οἶνον ἔφρασεν ἔν3α ἤν κατορω- 

ρυχιένος. πίω μϑρὺ δίζυ 1 νύκτα Δ᾽] ασκη- 

γήσειντες οὕτως φκοιίιήϑυσαν εν πᾶσιν ἀφϑο- 

γοις αἰγαϑοὶς οἱςρατιώται ὦ φυλακῇ ἐγρίϊες 

τ κω μδῥ᾽χέωυ καὶ τὰ τέκνα ἀστῳ ὁμοῦ ον ὁφ- 

ϑερλμοῖς. τῇ δὲ, Ἐχτούση ἡμέρα Ξενοφων λω- 

ζωὼντ' κω μζογέωω δὸς Τ᾿ Χ4οίσοφον ἐπο- 

ρδυεῶ. σπὸ ὃ παελοι κωμέωυ, ἐφέπεϊο ασοϑς 

τὸς ὦ Τὶ κώμαις, ἡ καϊελάμᾷαις πϑωταχοΐ 
ἀὐωγουμϑύες ὦ ἀὐδθυμουνϑίος ἢ κ δα μοϑεν 

ἀφίεσαν, ωρὶν τἰραθόεν αὐτο ξιςον. ἐκ ζῶ 

δ[ σπϑ οὐ παρετίϑεσαν ἔχ Ὑ αἰτίω ζαπεζαν 

κρέα Ὄριφα,ἐφίφάα, γοίρφαι, μιύοφα, ὀρνίθφα, 

σεεὺ πολλοῖς ϑύτοις, ζοις μϑὺ πυοίνοις, (οἷς δὲ, 

κριϑίῖνοις. ὁπότε δὲ τίς φιλοφρογεέμϑιυος τῷ βέ- 

Δλοίϊο ωροπιήν,εἷλχεν᾽ ἐχὶ π- χρατῆρα, ἔνθα κύς 

ἐδ 4 βοφϑῖα. πιᾷν ὡς-ἰῷ βξνοὺ τω; κωξ δος 

αἴόχν ἐδὶ δοζ᾽ λαιμί(ξανᾳν δ, τι βελοίο, ὁ 5. δηο γῇ 

Ἢ τὸ 

αδϑὺ στον ἐδεγεζ, ὅπ δέτινα “Ομ συγίενων!ε ΄ 

δὸι, πος ἑαυτονα εὶ ἐλαμᾷανεν. ἐπεὶ δὲ ἦλθον 

“δϑς Χ4οίσοφον, κατελοίμί(ανον ἡ Οχκείες 

σκηνδιᾷς, ἐξεφαγω ϑίέεις ὅ ξνρούχιλού {ε- 

φανες, 

. 
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Φαίοις, εἰ ὁ Ια χονοιουζᾷς ὐρμϑυίοις πα). Α πλίτοβ., Ζυΐριις ρα οὶ Αυπιοῆὶ δατγθαίίοία 

δὺς στε ταὶς βαρξαριχαὶς ςολαῖῆς. τοῖς δὲ 

«παισὶν ἐδείκγυσειν ὦ ς«τῶρ οὐεοῖς 5,τί δέοι ποιδν. 

ἐπεὶ δὲ δλλήλϑις ἐφιλοφρφνήσοιντο Χειράσο- 

φος ὼ ΞΙ εγοφαὖν, χϑι! ἢ δὴ αὐηρώτων τ κωρΐν- 

δ΄ τ ζυλνεμωδυέως ἠὲ ἐρ 
χώραι. ὁ δὲ ἔλεγδρ,, ὅτι τη ϑρία. καὶ πάλιν 
ἠρώτων, τίνι ἵσταοι ζέφοιντο. ὁδὶ ἐλευ, ὅτι 

βασιλή δασμός. Ὁ δὲ πλησίον γώφφιν ἔφη ἐὴ 
χάλυζξας, χαὶ τίω ὁδὸν ἐφραζεν, ἡ εἴη. αὶ αὐ- 
τὸν τῦτε »ϑὺ ᾧγετο ἄγων Ξενοφών “δὸς πὸς Β 

ἑαυ οἰκεζᾷς : κ᾽ ἵσταον δὲ εἰληφ4 παλαιότερον 

δίδωσι τω κωμζδχη αὐα,ϑρέψαντι καταϑῦ- 
λυ ἮΝ χὰ ς ΄ ὃ, "ἢ 

σαι, ὅτι ἢχϑυσεν αὐτὸν ἱερὸν ἢ Ὁ ἡλίου δεδιὼς, 
ἀνδὲ αὶ ! ϑ᾽ ͵ [3 λον ν᾿ , 

μὴ Σπογανη. οκεκοκώϊο γὸ αἰ τ “ὃ πορείας. 
᾽ Αὶ ͵Ἵ » 

αὐτὸς ὃ τὴν πώλων λα μιίξανᾳ, χαὶ αν ἄλλων 
ιν “τ ε ͵ “" 

φρατηνγγάν χ) λογαγων ἐδῶχεν ἐαιστω πτῶ λον. 

ἦσαν δὲ οἱ ζω τη ἵπαοι μείονες υϑὺ ΤᾺ «ἔρσι- 

κῶν, δυκιφδέςξερφι δὲ πολλῷ ὐζα δὴ χαὶ δι- 
, ε λ « 

δοασκᾳ ὁκωρζοχυς τἶδὲ τὸς πόδας τ ἵσ- 
. . ͵ ͵ ὌΉΟΣΑ 

“πῶ; χα Τὴν" νἰ ασοζυγίων σαικχίω πὐθεδεῖν,ο- (Ὁ 

πὸρν ΟΥ̓ Ὁ χιόνος ἄγωσιν. αἰδ "ὦ Ὑσ σακ- 

χίωνκατεδυονΐ μέ;ρι Ὁ γαιφρός. ἐπεὶ δὲ ἡ- 

μέρᾳ ζῶ οἴδδη » τὸν μϑδὺ ἡγεμόνα ὐβαϑιδωσι 

Χειοισόφῳ 5 τὸς δ), οἰκεζᾷς καταλεῖπ τω 

κωρδο χη, πλεζωὼ ὅ ἰούτοῦτι ἡξασχοντος. πῷ- 

τὸν Ἴ δ᾽ Επιοϑέν4 ἀμφιπολίτη ποΐβα δίδωσι 

φυλοῆφν, ὅπως, εἰ καλαϊςἡγήσειτο, ἔχων χαὶ 

πϑτιν αἀ πίοι. αὶ εἰς τω οἰχί αν αὐ εἰσεφορησειν 

ὡς ἐδγι αγῷ πλέςα ἡ α)αζάυξαϑ!ες ἐπερεύ- 

{10}15 αὐ ἐπὶ πα Πταθαηε. Ατα; μος Ρπο- 
τίς ται ατιαπὶ (τά ἰς., αι ορις ἔχέξο οἤτυ; 
οἰϊοημοθαητ. Ῥοιξοαηιιατη το ΧΟΠορΠοιᾺ 
δὲ ΟΒευΠορίις σοπηίτον Ἐχοθρί Πητ, ΠΟ Π5 
ΠλαΠῖτοῦ νοὶ ργα  σξξιπι μετ ἱπεογργογοπι 
Ῥογος σα]! οητεπη ἱπτογγοσδησ, Ζυαπαπὶ 
Βαςεῖϊνε τοσῖο. Οὐ] Ζαππὶ Αὐπποπ Ἀπ οεἰΞ 

(ς τοίροπα σε, γαγίιπν φαστιιπτ, σα ηὶ 
641] αἰογοπταγ. Ἀδρὶ Πὸς τγίδτιτὶ ποπιλίπο 
ΑἸ], τοίροπάοε. Αἀα1τ,γεσίοποπὶ ργοχί πηαπα 
εἰς (μα ]ν θυιτη; {πλὰ]} νἱαηγ, αιια {Ππὸ {ε- 
σοτοῦ, ἰπἀΐσατ. ΤῸπςο Χοπορῆοπ ειπὶα 
ΓΑυΜΠ]ΠΙα πη {παπὶ το ἀποῖτ, ο]αιηγαις ν δτι-- 
Ἰυπλ,Ζιιοην ἀσσδροτγαῖ, οἱ τγαά τ ραίςο πάτιπ 
ὃζ ἴῃ (αοτὶ Ποῖο πηαέξαημπγ. ᾿παὰπάίογας ε-Ξ 
ΠἰΪπῚ 501} (ασγατῃ οἴ ας πιοιιο θαῦ, ἢς αὐ - 
τίποτο ἀ ΘΙ ταται πγογογοταγ, Ιρίς ἀς {{|8 
Ἑααμυ]οὶς φαοίζαιε ἀσοὶρίτ, ας πη σις ἄτι: 
εἶδιι5 σο ποτε ππηατς ργα ες ἐξὶς δα ππ]οτπῚ 
ἄοπαῖ. Ετδηξ διιτο ΠῈ 641 ποοίοοο πλϊηο- 

το 5 Ζυίάεπὶ 11} ΡογΠοῖς, (ς ππεΐτο ταπλοπ 
ΔηΪπλοοτο5. Γλοσαίς της νιοὶ ργα ἔδέξιις 
δος, νῖ δα ΠῚ ὃζ {ΠῚ  ΠΓΟΓΙΙ]ΠῚ Ρεάεος 
(Δοςυ] 15 ΟὈΠ σαγοητ, χα οτίε 5 θα ρΡΟΓ Πῖπο5 4- 
ἄλατὶ εἰΐοης. ΝΝάπιὶ αὐίαιιο (λοςἰ5 αὐ νοθη- 
το πῇ νέας ἰπ αἰποι ἀθπηογσοθαηταν, Ε- 
ταῦ ἴὰπὶ ἀἰθς 1 1 Χ. αἰπαπι Χοποόρἤοη νἱοὲ 
Ρταξεξειπι ΟΠογΠΌρμο. ἀπσοηι {τ ποτ 
τγαάϊτ, γο {ες εἰ ἀοιλο οἷς, ρύατοῦ νυ πιιῆι 
ΒΙΠαπυ ἰαπὶ ρα δείσδητοπι. Ετπς ἡ ΕρΙῃς- 
ΠῚ Απιρ ]ροΠτδηο τγα τ φἀίογπαη τη; ντ 
{Πτεέϊς ατιέξοτῖς ξιπέξαϑ εἤ τ οβτοῖο, γεςο- 
ΡΟ ΠΠ0 ἀοπλιη ράτοῦ γραίτος. Ργαάτογεα πὶ 

ἀοπλιπὶ οἶπι5.. Ππᾶπὶ ροτεγαης ῥ᾽ ατπηα; 
σοΟΠροτοΡαηΓ: ἄτας τὰ Πγοτῖς σα! Ἐγὶς ρετ- 
σοραης. ΡῬγαῖθατρογ πο ηι ργας ἕξις νἱ οἱ 

οὐ. ἡγότο δὲ ὐδις ὃ κω μζδχης λελυμϑύος Ὁ (ΟΠ ατιι5, [Δ Πγ6 ΓΟΤΕΠ15 [Π σα τ 5 ογαττ; ΠΕ ΠΠῚ 

εἶς χιόνος, ὐδὴτ' ἀῶ ον τω πείτῳ ςκαθμῶ, 

κ᾿) Χειρίσοφος αὐζῷ ἐγαλεποό 3» » ὅτι ἐκ εἰς 
κώμας ἦτδυ.ὁ σὺ ἔλεδω, ὅτι ἐκ εἶεν οὖ ᾧ τόπω 
πότῳ ὁ Ὁ. Χειράσοζος αὐτὸν ἔπαισε αϑιὺὺ,ἔϑησε 

ΟΠεγορα5 εἰ πσσοηίετ ργορτογοα, σα 
Ποη δά νίοος ἀϊπισεῖεῖ. ΝΝεσαθαυ!]]ο νίσος 

[πος εἴςίοςο. πᾶτε (που όρἢιις Ποπηΐ-: 
“ποηγοαάϊε, ὨΘΖΕΘ τα 6 ἢ νΊΠΟΙΓ. Τιιμ 1}16 

Αἱ (Κα 
ΠΙνεδὲ 

; ποέξιι τοϊέζο πο Ρτοβαρ τ, ες μοι τ} Ῥηγιατωᾳ 
3 ΠΥ ΡΑῚ , ᾽ ᾿ ν 1» Η Η Γ΄ ᾿ν - ἐς δὲ 5. ϑ'πὸ ἢ πότε οὐκ ῴνος Ὁ γυκτὸς Ἔποδρας ὦ- ἴητεῦ ΟΠου Πρ Πτιπὶ δέ Χοπορ Ἰομζοπι που θηώσπι 
ποτ υἰμἰ βη δὴ πθιῦ ἐϑἰσιβαρτε ἀἸΠταάταπη οχ ἐξῖτῖς, φασα Ὡ]ηγ]-' ἐν θ “πων τ΄ υ,ον. τὸ τε δὴ - : τΡαΡΣ τεῆς : ; 

Ψ Ἵ τὰν“ ταπῃ 1Π|Ὸ ἀμπισεπι 1 πος. ΡΟΥ ᾿ΠΠΠΓΙ ΠῚ δος ἐσ: Ομεγῥς ἈΝ, " ͵ ͵ ᾿ “ , Ξ 

Φῴκ, Ξ ενοφωντί μόνον ζρεφορον τῷ πῇ πορεία; οἰάογας, ὃς ΠΕσΙΙροπτογτάπιθη ὩΦΙογΑγαῦ ριηῆν, 
35γ7 π- “Ὡς συ» .Ὑ1 

εὐρεΐρ, ἡ ᾧ ἡγέμιονος κα κωσις ὦ ἀμκελῴα.Ε- 
͵ 9, ᾿ ὌΝ τ 

πιαγενὴς ὃ ἠροίαϑη πε σ΄ πα,δὸς ̓  Ὦ οἴκα δὲ χο- 
, ᾽ “" ᾿ δι ς λ 

μέσοις πιςοτοίτῳ ἐγ, ρητο. (Ὁ ἡ τὸ καθμὸς ἑπῆα Ε 

ἐπορά δ» α)ὰ πέντε παραισαγας ἢ ἡμέρας, 

ραν φάσιν ποταμὸν, ἀ4ὖρος ὡς “πλεθριαῖον. 

ὠὐδῦλν ἐπορά 55 ςαθμες δύο, “ἴρασαϊ- 

γας δέκα, Ὠχὶ ἢ. τῇ εἰς Ὁ πεδίον αὑωροολη ἀ- 

πηντηῷ ἀΐξις γάλυζες αὶ τάοηρι Ὁ φασιαμοΐ, 

ἘΠῚῸ πα ἀτοτα Παῖς ΕρΡΗΈΠ πες φάἀαγπαι, 
ὃς νὈϊ ἀοπλπι εῖπι (οσιπὶαἀαάιτχίηδε, ῃ- 
ἀε!ΠΠΊπηο ε{Ἐ νίυ5. ΡΟ Παῖς σα τς (ορεϊ μηὶς 
δα ΡΙαἤη πη οπη ροσιθηῖις, σοπίο ξεῖς 'π 
ἄϊες Πησαΐος ν ραγαίδηρίς. Ετατς 5 ἰατίτι! 41-: 
περίοτμγί. Ητης σα Ἐγῖβ αἰτουῖς, χ ρατγαίλη- 
σας ργοσοάμπητ, 400 Γἔροτα σοπδτιθιις ρ 15 
τη Ρἰαπίοίξ πγοπείδιις (προγατὶς ἀοίοδάετς, 
ΟἸαὶγ ες δζΊ δος ὃς ῬΠαίληὶ οσςατιῶτ, 
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Ῥο[εαπιαπιίη οοἸοοο, ]ιο τγαῃίδιπάμπια Χ φοίσοφος δὲ, ἐπεὶ κατ δὲ τὸς πλεον 

ετατ, μοίξος ςοηίρεχίτ ΟΠοΓ ΟΡ ΠιιΣ: ἀεη- τὰ ἘΠ ΠῚ ΒΕ}: Ἃ ΗΝ 

πὶς ργοσγεα!, Ζιαπη χ χὰ {λα ίογιηι ἱπτοῖ- Ὅν ἌΟΙΝ, ΕΣ ἡ 
ἀπέχων ὡς 1 τεκακχϑνζᾳ, φαδιουφ᾽ ἵγα, μιῇ ΧΙ πεπίω. 

πα }10 αρεῆτσε: πε ἀμέξαϊη σοῦπα δος ρτο- μ Ἐλϑης ᾿ χ 

Ρἰι5 Δα Ποίξοπι δοσρθάοτγοι. ΑΙ᾿ς ππαηάας, χεέθϑις γῶν πλησιώσῃ τοις πολεμίοις. παρηΐ- ; 
. . . λ [ον 3, , 

ςοποζῖος αἀάμποετγεησ, νε νηϊποτία σορὶς ας 4 Λε δὲ τοῖς ἄλλοις Ὡὐδοαγήν τὸς Ἄριχους οἰ 

Ρἰμαϊαπσοπι σοἰγεητς. Ροίξοαηιᾶ οχιγοΠλλ τῳ ΞΕ Φ ΠΡ ΤῈ Ὲ “ϑοιτο ΠΣ ξράτ 4{, ὡ 

ἀρηηοη δάοῆσι, ποίει ὃς σομογτίιπη ρτα- ἀκα τ Ν Ρ - ; Ἂ 
πεὶ δεήλθον οἱ οπιοθοφύλακες,, στεωεκαλεσε 

λ ξρξεὶς κοπποοατίς πῃ ἤπης πηοάππι]οσια- γεν χὐδανες ᾿- 

τὰς 6: Τόπεπι ποίξες, ντί νἱἀετὶς, εὔϊτας ὅς φρατηλϑῦς χρ Δλογαλϑῖς » χα) ἔλεξεν ὧδε: 

πιοητίς ρᾶττοβ., ὃζ τοπιριιβ ἰρίππι ροίξα ας, Οὐ »ϑὺ πολέμιοι, ὡς ὁρῷπε, κατεέχοεσι ςς 

ντ ἀεΠ!δογοπλιισ,ιιο ραξο αι! ΟΕ ἰὐξρουλθε εὖ ἤρα νον δ ΡΣ 

ἤπις αἀπετίις θοὸς ἀϊπηϊσοηλι5. Ἐφα απ « φΉρἢ ᾿ ͵ ἐν ὩΣ 
οτος ὡς Καιλλίςα αὐγωγίου μεῦοι. ἐμοί ϑὺ ὅδ 

ΔΙ ίτγου ΠΜΠ|τὶ ἀοπαπείαηαπι οὔτ, ντ ρτᾶ- ἃ 3 τῆν τ 
δῦύχει πραγ γέλλειν μϑὺ -ριςοποιζαϑει τοῖς ἄφατ: ποθὶς αατοιη σοπ[ιταμάππ), ποάϊςης 

Ροτίμι5, ἀπ ογασ Πὶς πιοηϑ προγἥάιις ν]ἀοα- φραπιωταις οἡμαξςδὲ βουλάσεοϑαι, εἴτε τήΞ 

τατ. Μιβίνοτνο, (αἱ ςοῖς ΟἸδάμοσ, ν] ἀοτιιτ,, μέρον, εἴτε αὔϑμον δοκᾷ χἰπυρξάλλειν ὦ ὅ- 

Πιυιαπηρτίπλαπι ργαηῇ Επογ  Πγ115,Παππηα οα- ΣΡ. α ἼΣ ΣΕ λεῖα, ὩΣ 

Ιογίτατε σαρίςηήα οἵδ ἀγηια, ζα πογίαδ οος τὺ, αὐ ον Ἔ ἜΤΟΣ 

Ρεγσοηάσπῃ. πη ἢ αἀἴοπι ποά!ούπιπι οῦ- Ὁ ΠΈΣΟΙ Ῥριφησωμϑῳ 5 ἀξοστλισοι νϑροις ὡς 
᾿Ξ τ . . Ὁ. ὰ » ᾽ δ ᾿ “, ᾽ " , 

τεϊ πο τίπηῃβ, ραγτίπη Ποίξος, 4] ἰ4π|πο5 αἀ- ταχίςα ἰέγαὶ ὅχι τὸς ανόδρας. εἰ γο “᾿ φτϑί- 

(ριοἴππι, Βἀοητίοτος ογιπτ ραγτίαι πούαπι, «ψοϑυ τω τήμερον ἡ μέξφιν, οἵ τε νιοῦ ὁραΐν- 
ΘΧοπιρίο δηί πιατοϑ 4105, οὔίοπιαποιιπι οἶδ, ες ἡμαξ πολέμει ϑαιρσειλεώτερϑι ἔργ ΩΣ 

3 ἰ 

Ρίατγος ἀσσοθιγος. ΡΟ  οιπὶ Χοπορμοη: - - ὐὐνλλιράλω, λῷ ΤΥ ᾽ 

υΐάεπι ξατιο, ἰπχαΐτ, ἢ ραρπαπάμτα πος ““ ΤΊ ἀέγοῦθ εἰκὸς πστῶν “ευρροιεύστων πλέους 
οοἤατίο [π, ἴτα πος ραγαῦς ποίπγος ἄθθεγε, 
νῖ “ιλπηξουτ Π]πγ1ς5 ΔΏΙΠ15 ΡΠΡΏΘΠΊ5: {1Π 

παΠη ἐλ οΙΠΠπιὰ γατίοης πη ΠτοΠῚ Πρεγαγα 

πυδος ρέοϑει. μα πϑτον Ξιενοφεῖν εἶπεν" ἐ- 
λ 3 ς͵ 2 3 ᾽ 

“ὦ δὴ οὕτω γινώσκω. εἰ μδ αγαΐκη δὴ μά- 

χέοϑθι . τότο δὴ τἰρασκά ασαοϑαι , ὅπως 
Ἰαθρες, μος ταὶ μὲ σοη ἢ ἀογαπάπιπι αι ίτγογ, “Σὲ ςχρῴτισα μαχούμεϑει" εἰ δὲ βουλόμεϑτε ὡς 
ντ ΠΙΙΔΠΊ ΠῚ] Π] 1111} ΕΠ] ΠΟΓ  ΠΊΠΓ, ὃζ ΡδιοΙ-. ἘΝ Ἂ : ἘΝ , 

{ππ|ὸ5 ΔΠλἠτταπηι5. Α΄ πος “υίάςπι ἢϊς, ΓΞ αὑωρθαλλάν, τϑτὸ μοι δοκᾷ σκετήεον Ι 
4ιιΘη. ΠτΘΠΊ΄, ἈΠΊΡΙΙπ5 αίιαπη δα {ξλ41ὰ 44)» σπως ἐλάχιςα μϑὺ τιροιυύμκαζᾳ λοίζοι- γ 

τοχ ΡοΥΤΙρ τα: αππΠῈ Π}}}} να παπὶ Πποπλϊ- αϑυ,ὡς ἐλαΐχιςα δὲ σωμαΐα ὠὐδραΐν ἀποξώ- 
Π65,6 1 ΠῸ5 οΡίοταςης, Δἀράγςαητ, ΡΥΧίοΓΙ, ορ ἦν Ὁ δύ Ἴκο 3 1 ὁρωβϑυδν ΟΣ 

Πμπαπιίῃ πο νἱΔ. Οταρτορτοῦ πλατο ροτίπ5. 5.» ἐξ ; »" » 
ἐποτίς, αἰ υατη ἀοοντὶ πησεῖς ραττοπιοαπι ἢ δ πονζᾳ σα“ 1. ̓ αμδρες ἘΝ οὐδ 
Ἰρίι5 ἔαγτίτ Πο5 οσσιραίο; σᾶ ΠΠηΠ] δὲ δά - ̓φυλᾳοντεφημιας φανεροί εἰσιν, λὰ, ἡ χΣ 
τπογίτις πιιηΐτα Ιοσα, ὃς Πομλΐηος ράγᾶτος ἀϊ-ὀ ζαύτίω τίω ὁδὸν. πολὺ ὀίω κρεῖῆον τῷ ἐρή- 
πίρατο. Ν πὶ Ἰοησο οι! ας εξ, ππε ργα]ο μου δρϑὲς χαὶ κλέψαι ἢ πα Ν" θαι λαϑυζῷε, 
1ῃ]Ἰοοιτη ἀγάπη διαάογε: ΖιᾶπὶροΓ ρίΔ- ἀρ , ᾿ , 

καὶ Ὅρπασοι φϑεισαγίᾳς,, ζὺ δρωμω μεῖον 
Ὡυτη δ ΙΔ ΒΙ]οτα ἰπσεάετγς, ἢ Ποίξοον- πε τε ἔγεμεν 
τγίπα ας ἱπιπλίποδης, Ρτατογοα ποόξιι ας ῥλλον," ασξος χυβα χώξκα κ᾽) αὐόῆραις παρ. 
Δητο ροάοϑ ἔπη, πλιῖτο σογπυιπτιγ τοξείας, ἐσκά ασμένοις κοίχεοϑαρ. πολὺ γὸ ῥάον ὁρ-᾽ 
Παρίᾳ ριιρπα ρογροῖο ἰσρατ: Π4πὶ ἢ 0:5 9γον ἀμαγεὶ ἰέναι, Ἐ 1 ὁμκὰ λϑν ἔγϑεν χαὶ ἔνθεν ὑμᾶν; 
Ἱπτεγαάϊα του ἰητοῦ ἀἰπιϊσαπάπγημοίαδι.)6- ἀρλρϑῶν ωπον ΣΝ » ᾿μΟΣ 

πὶφ αἰρεγα νίᾳ πε ργο!ο,, Ιοησε ροάϊθιις 0 ὡμνμο ὑα ῶς 
παυίοσ εἰς; ιιᾶπὴ Ὡ 4 4 0115. 11 σαρίταῖα- “Τα Ὁ ποδὼν ρ" Τίθο ἡ θ᾽ ἡμέρφιν μα- 
οἰδπάο Ια ̓ ἀαητιγ. Ροῆς δυτοπι πασίη ρατ- χόλϑυος᾽ αὶ ἡ ῥα γφα τοῖς ποσὶν ἀμαχεὶ ἰοσιν 
το ξαγτίπη δρὶ, πα ὶ αι οηινίάστιιγ, απ. ἀὐυϑυεςερᾳ, ἢ ὁμαλὴ ζᾷς κεφαλοὶς βαλλο- 
ποέξζι ρούρογε σθαῖ, 410 το ροΓΘ ΠΟΠΊΟΕ μδυοις κλέψαι δὲ ομνα πον εδοκά ἐὴ 
Πος νἱἄετς Ρούοτιίς: δὲ Πσθαζίαητο οΧ ἰπτοῖ- δὶ "ἢ ἜΝ εἰν οὐδὲ εκ ᾿ 
114}10 (οἰ απέξος ἂρ οἷς ἰτοῦ ἔλοογο., ντ ἱρῆς υξον μι νυκπος ἰενᾶι» ὡφ μὴ δοώαοζ ρίας 
Πα] πὶ ἰτἰποῦὶς ποτὶ ᾿πά οί πὰ ΡΓαῦοα- ἐΐζον ἢ. ἀπελθᾷν τοσῶτον, ὡς μῆ αἰάϑησιν παρέ- 

ἤγιι5.. Το (11 οτίαπι μας ραττο πος οοσίη-. χάνι δοκϑυϑυ δ αὐ μοι, ζω πη παδϑασοιέμδυοι 

παδοσξαλάν,ἐρημοτέρῳ αὐ τω ἄλλῳ ὁρῴ χρη {4 {ΓΟ 5 {πΠ}1 6 Πλις. το ας πποητὶς ραγ- 
τος Ιοῆσα ἀείοττίοτος ταρογθπηι5. ΝΝατα ͵ ». 15 κι πη ΄ . ϑύοιεν γὸ αὐλν μόνλον ἀθρόοι οἱ πολεμμέοι." 

αζ γὸ Ὁ ᾿ ΤῊΝ 

ὠταρ 
Ποῖς τπαΐοης Πποίϊος οοπέογι (δηπῆεοις. 



, 

καρ τ ἐγὼ «ἶξὶ κλοπῆς συμξαάλλομα; ὑ-α 
τευ ᾿ ἢ 9 ᾿ 

μαξγὸ ἔγωγε, ὦ Χά4ρισοφε, αχούω τός λα- 

χεδοιιμονίους , ὅσοι ἐξὲ τὴ ὁμοίων, 4. ὐθὺς εἶχ, 

παίδων λιέπῆψν μελετᾶν" αὶ οὐκ αἰο,οὺν ἐῇ), 
ἐνὰ χα. διλλὼ αϑαΐκοωον κχκέπηφν, ὅσαι μὴ κωλύᾳνο- 

μτ μῦς. ὅπως δῈ ὡς χρωτίςα κλἐπῆητε ἡ πφρφε 

κε λανϑοίνάν, γόμειμοντρα ὑμῶν ὅφν, ἐαν λη- 

φϑῆτε κλέαήοντες , μας) »ύοϑαι. νεῖ ὀΐω 
μάλᾳ σοι χα οθς δεν ἐχιδείξα οϑαι τω πτα!- 

δείαν , «αὶ φυλοήηεαϑαι μϑῳ τοι, μὴ ληφθαΐ. 

οἱῆος μὲν  κλέπηοντες σῷ ὑρφις, ὡς μῆ πολλαῖβ, 

μὰ πληγαὶ λαάξωμϑυ. δλλὰ μϑὺ τοι, ἔφη ὁ Χ4- 

εἰσοῷος ̓  χαὶ ἐγὼ ὑμας ἀχούω τὸς ἀϑίυαιας 

δφοις ἐδ κλέπηφψ τὰ δημόπα, (ὁ μάλᾳ 

τὸς δάνου τῷ κιιδχους τῷ κλέτΊοντι) χαὶ τὸς 

κρατίςοις υϑὺ τοὶ μοίλιςτι, εἰ τὸρ ὑμῶν οἱ χρο- 

ἥϊςοι ῦγῳ ἀξιῶνται. ὥςε ὧρφι χὺ σοὶ ὀχιδεί- 

κυ Ὁ παιδείαν. ἐγὼ ωδὸὺ τοί μ, ἔφη ὁ Ξ:ἐ- 

γοφώδ, ἕτοιμος εἰμὶ, τὰς ὁπιαϑοφύλαιχας 3 

χων» ἐπειδδν δάπφήσωμυδυ,, ἰέναι καταληψο - 

μῆνος Ὁ ὁρος. ἔγω ἢ 

ποι ΤῊ ἐφεπορνϑύων ἡμῶν χλ᾿οητῶν ἔλαζον τι- 

γας ογεδρά ὕσαιντες πϑτων χαὶ πυνδοίνομιφι ὅτι 

Οὐκ αθατόν 651 Ὁ δρος,δλλὰ νέμεται  αἰξὶ ὁ 
ἵν. ὥφε,, ὡὺ τπὖρ ἅπαξ λάξω δ τι τῷ α 

"). αὶ 
07." 

σιν. τόο- 
δον ΤῸ ἐς ᾿- ͵ », Ω ᾿Ξ 

69:6, βατα κ᾽ τοις “ἰ πσοζυγίοις ἐσαι. ἐλπίζω 
5 κ ͵ ͵ ᾽ 3 

δύ τοὶ σσοὲ τὰς πολεμίους »ϑρᾷν ἔτι, ἐπ δ 

ἴδωσιν μας τ» τῶ ὁμοίω [{λι Ἂ τ ἄκρων. 
παν δ ΣΝ , ἤοο ῶ «ε- 

Θυϑδὲ γὼ γιοῦ ἐϑελουσι καταξαινάν εἰς Ὁ ἰσον ἡ- 
ππ  Φ... ἈΝΑ , ».} Ἀ ,, 

μὲν. Χ4εάτοφος εἶπε ἡ τί δέ σε ἰένωι ὁ λεί- 

ἔα) μή τίνες ἐδελέσιοι φαίνων). οκ τότε Α- 

Εἰτώνυμος μεϑυδδιάῖς ἔργεται ὁπλίζας ἔχων, 
Ἢ Αραφέας χῖος γυμυήᾷς » ὦ Νιχϑμαιχος οἰ- 

ταιος γυμνηζᾷς᾽ χαὶ στε ϑη κα ἐποιήσοιντο, ὁ- 

πότε ἔχοιεν τὰ ἀκῥᾳ,, πυξοὲ καίᾳν πολλά. 
Ν᾿ τα στευϑέμϑυοι ἡοίςων" ἐκ δὲ τὸ δρίςου 
ΜΙ ͵ "» 

βοή γα μἱ Αδαςώνυμωος ω ςρατάνμα πὸ 
« , ͵ ε ς 

ὡς δέκα ςα ἐζν, πσοῦς τὸς πολεμίες, πὼς ὡς 
ΦΕΡΕ ͵ , ͵ ΟΝ ΤΕ τ πος 

μάλιςα δοχοίη “ζω τη ασοϑοςα ξφν. ἐπεὶ ὃ ἐδεί- 

πρνῷ, Ἂ νὺξ ἐλμεΐ, οἱ μδὲ τα ϑειήες ὠγρνῶ, χὰ ἙΕ 
Ί Ρ̓ ͵ ΝΣ ὐ Θ π 70} 2 τι Ὁ Ξ ͵ 

κα δα μιοανθσι Ὁ ορος᾿ οἱ δ' ὀνλοι ὅν ὠεπαῦ - 

«οἵ. οἱ ἢ πολέμιοι ὡς ἤδϑονῖο ἐχόνϑιον Ω ὅρος, 

εἴρηχϑρησαν, ὰ ἔχαγον πυρὰ πολλὰ ΕΝ γυκίος. 
" 

ΓΒΕ Ν αὐλ τν 8 

ὼ ἡγεμόνας. οἱ γὸ γυμνῆ- [δ 

ΠΡ στ, 
ψοταπι συϊά ἐρὸ ἄς ἔπτῖο ἰπ πλοτυ πὶ Ἀ6- 
ἔοτο ὁ παῆινος ἰἀροάατπηοηίος,, ΟἸχοι (Ὁ- χ ίο: 
Ρίιε, φαοταιοῦνοίξγιῃι ρατδ5 οἰΕὶς, Πξατίτην γηοριον δα 
Δ Ριιοτὶς ἔμγτα πηοάϊτατῦὶ απ ἴο: πος οἤττατ- Ἰπεικρις 
ΡΟ, ἔππττο θα αἀίπχετς ; ᾿πγῃτὸ ροτίι ς πος ἃ ἐμ: 
ςοἰϊαείιιην , πιοάο ποαιά Ιοχ δυτιε νο. ἔπη 
τοῦ, Ατχαΐντ Ζιφ (0] στ Πτπῖς ἔτιτα οοιλ- 
Ταϊττατῖς, ΟρΟΓΑΠΊ 4116 ἀθεῖς, 410 οατη ρογ- 
Ροτγοτῖς σα; ἰοσίθιις αρυ ἀ νος (αποίταπι οἰ, 
νι ἴῃ ἔπττο ἀοργομῃοηῇ Παρστῖς σα τἀαητατ. 
Οὐαπηοῦτοιη ορροτιιη! πηι πτοάο ἔἰιο- Ζοπορ ϑ. 
τίσ, νὰ ᾿π{Ἐἰτατί οἢΪς ἐροοίπηοῃ δεΐας; ἢς τὰ: τῆ, μὰς 
Πγοη, 110 σα ΠΟ ΔΏλ115. Πα ἀσργε πο πάἀαπηαγ, εἰ 
ἄτη ραττοπι ΑἸ 4πὶ πιο τὶς {τε τα ̓ππ1α-- 
ἄετο νο]πογίπηι5. ΝΠ σι δυίτοῦ σοτογοαι 
ναριατοιηιις. Ετ ΟΠογΗορμας : Εχυίάοῃ,, 
ἰῃαῖτ, οτίαπη νος ΑΙ ΠΟ ηἰςη(85 διιάϊο ροιῖ-- 
τἰΠιπιος οἵϊς ἀθροου!απάϊ ριδ] σας ορο5. 
4αδηλαδηι σταιο Πτρογίσυ πὶ ρεσοϊατο - 
τιδιι5 ργοροίπτιπ, ὃς ἡ] ἀοτη ἤος ἰπ ορτῖ- 
ὙἽπαπὶ ΠΟ Πλη 6 ροτΠΙπλιτη σαάογο: Πα 1-- 
ἄςπι ορτίπαὶ αιίχις ἀριι νοβ σογούοτοιη- 
ΡΕΡ]Ισαπὶ νοΐϊαπτ. (ΟΠ ργορίοῦ τοπηρυ8 
εἰς οδίδιαχῃ ἰαπιτίδὶ φιοηας οὐ οπα 101 
τυτοη 5 νεἰτγα: ἐρεοϊπηοῃ. Ερὸο νοῖο, αἱξ 

Χεπορἤοῃ, ράίαζιις ἤτμ, δτ ροποδαταηὶ 
ΡΓΔΏΠ ΕΙΟΓΙΠη115.5. ΟἸΠΠῚ ΟΧΓΓΟΙΠΟ ἀρΤηΪ ἢ ᾧ 
Ρεῖραπη, αΟ πιοηΐοτῃ οσοιροπ. Ετίλγη ἀἰὶ- 

(65 {{᾿Πο τὶς παθεο. αΐρρε ΠΥ] το 5 'π ἐχος 
οἶτιι ποίξγο οχροάϊεὶ φιοίάαην ἔμπτος ἐς 11- 
Ἰογατπ Πα ΠγεγΟ, ΖαΪ πος (Ἐ ΙΏτατ, ΕΧ [Π- 

{ά|115 σερεταπε. ΡῬγατογοα πηοητθπ ἀπάϊο 
ποη εἴς ἱπασοεῆμτῃ δήςθο. {ξἀ τιπὶ ς4- 
ΡΓΔ5., τι π| θοῖιο5 ρα(ξιιπι ἴῃ Θο αι ΓΕΓΟ, 
(Δ τατς {1 {Ὁ Π16] ΔΙ] 4Πὶ εἴας ραττοῖῃ σορα- 
ΕἸ ΠΊΙΙ5. 5 ᾿ππηςητα ετίϑπη ρογάσγατς οἰἱπῇ ροξ 
τογιης. ΟπΔπλητΔπὶ οσο ἢς συίάεπη πο- 

Δ» ͵ ἐδ εε ᾧ, ἐδ ͵ κ μΈΣ ἥ 
πῳν τ οπιοϑοφυλαχίαν; ΦΛᾺ ὁιλθς πέμνον, Ῥῆες ἰπ δο πιαηίμτος αἰτίας αὐ δίτγοι, Ρρο- 

{εαηιιαπη πος δα άθηϊ δ αἰεἰτπ απ επὶ 
φοπίσοπα δ νἸἀεγίης. ᾿Ν πὰ οτίαπιίη πος 
τεπτροτα Ποδι(οιπι ατιο ἰοοο σοηστοάὶ 
ποίας. Ἐς ΟΒεγ ρας Οὐ ατοιη, πα αἰ 
πεςεῆς ἤττς ἴγς, ὃς ΔΟΤΏΙΠ5 ΟΧΊΓΘΙῚΙ σα γα κι 

το πα ογοῦί ΠαΠΠ1 οτιιητ, αι ίροητς (δ οὉ- 
τα ]οτίπε, αἰος φιοίάαπι μαϊεεῖτο. 1 ππὶνοῖσ 
Μειμγάτίεηίς Αγ ξοηγ Πλι15 εἴ! σταιιῖ5 αὐς- 
τπαδτατα Πα Πτίθιις ασσςάϊτ, ὃς ἃ τπἴεὰς ΟΠ - 
τ5 οἵπ ἘΧρΟα τίς, τοι οπν Ἔχ ρα τς ᾿ς 
φοπυδοΠυςΤ Οοτςιι5.1πτοῖ πο 5 ΘΟ ΠΠ ΟΠ ΠῚ, Αἰ, ὕω 
ντροεααιᾷ σαοιιπηρη οοοιραῆοητ, πλαΪ- 
τος σης οχοίταγοης. Οὐ: ρα ξε! ργαπάοηϊ, 
δὲ ἃ ΡτΔΠ ἀἴο εορίας ομηηο8 ΑΥΠΈΟΠγ Πλι5 
Ρτοάιοίτ,ντ ἀεσεπι ΔΠ}{0]15 Πα ἰς αὐ Πο- 
ΠΙΡας αρεῆεπε. νοίερας οπίτη εχ ἘΙΠπατί, 

δοὶρίαπι πηαχίτης σορίας αἀάἀπέξιγιπι. (ασπατὶ ιεπὶ οἤδητ, ας ποχ αἀαςηιῆοι; ργοία- 
[ον (πητ]], ααΐδας ἐγας πος ἄστιιπι Περοτί!, ΠΙΟΏτοΠ.6; ΟΟΟΌΡΔΠΓ: (ετεγι (αἰ τποητῖς συϊς- 

ἔσυπει, Ηοίξος ν δὲ πποπιοπὶ οσσαραζιπ, ἰῃτο!οχογο, ας δίς ποξξοτοτα σῃϊθι:5,εχοιδῃϊ. 



ΧΕΜΡ᾽Ο- 

εἰς ἐκρεαὶ 

ἐπὶ σοηΠ- 
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ἑϊτατς ίδογα ρεγρίτ Οἱ αυτεπη πιοηῖοποο- 

σαρατγαπε οαπὶ νοτιοίδιις,, ἰη Ποίξες σοη- 

τοπάμητι. Ηοἰίαπινοῦο ραγ5 πασηα πιοπ- 
εἰς ἰῃ {προγίοτε δάϊτα ππδηοῦας, αἰτεγα βαγ5 
115, αὶ παρα τοηεθαηῖ, οδιυιίατη θα. Ῥ τις 
νετο, 4ιίαπι Ποίξες σοηστοάογοητιγ, σοη- 
ἢϊσαηπτίπτοτίς οσαξοά 65 σασιιπγίπιπι, Εο 
ἵπΡγα το ἀγαοὶ Ππρογίογος επδάμππε, Πο- 
Πείχας ροτίδαιπηταγ. Ιητούθα οτίαπι ἦς 
Ιαηϊςὶς ὥταςοὶ, αἱ σοιτὶς γεοραηταγ, δά 

{πος οἰιπι πόίξο σοηστοῖϊος, σπτία ἔογαπ- 
ταῦ; ἃς ΟΠογ ρας σεϊοτί ραῆπι σιπὶστα- 
υἱἷς αὐπιαταγαῦ ΠΥ ΠΙθι1ς {Ρίς 4 Ρδτιτ, 
Ηοῆες, αὶ νίαπι οοίἀθθαης, 4αππε νἱ- 
τος εἴϊε ἔτος (πὰ ργα πα ἴπ ραγτο πποητίβ σοτ- 
πότος, ἕυσάπι ατγίρίαης. Μα]τί5 ΟΧ εἰσ ρο- 
τίετς, τηιίταα ογαῖος σαρτα ἔπητ. Ἐὰς 
αταοὶ ρ]λά!ς οαίας εἤδοοτο τα]ος, ντπο- 
{εις ν{Π] ἀπηρ τις πο οθης. Οσστη ]ις 
Δα(οεηδησ, ἂς τοπὶ ἀϊαί πηι ἐς οι δ ητς 
τίοραὸ οοπἤξιτατο, ἴῃ ρΙαῃϊ θη δέ νίσος 
ταῦαις νει ς τοέσττος ἀείοςηάαπι. Ροΐς 
Βασδά Τ αοοϊος ρογριης, σοηξεέξις ρατα- 
λησίῖς ΧΧΧ, σαἰτὶς ν. Ηεῖς νοζο φοπι- 
τηρατιις ἀςῆοσιοθαι. ΝΝαπι ΤΔΟΟΠΙ πλπΠἰτίς 
ἰῃ Ἰοοῖς μαδίταραητ, ἴῃ ἀππια σοπηπιθτἢ 
Οπιηεη σοϊπροτταίιογαηῖ, 1) εἰατὶ διιτθ πὶ 
ἡπιπη εἴφητ δά Ἰοσι αιιειηἄΔπ1, ἴῃ 4110 
τατηδεῇ! πα] τ ογατ ορρί ἀϊιπι, π|}}1α: ἀο- 
Τῆι. ταΙΠΊ6Π δῸ σοι δ σγαηζ δὲ νιγὶ. δ 

Ταλ]Π οτὸ5.., δὲ ᾿ππηρητα τπασ ΠΟ ΠΙΙΠΊΟΓΟ: 
ΟΒοετορἤιις απο, φααπηρτίπλ πη ὁο να- 
πίτ, αἰοτιις εἰ  ἴτα, ντ ογάϊηο ργίπιο ἀςξατι- 
σαῖο, {ποσδάοτος Δ]15... 4Ο Γαγίαπη Δ] 115. 
Νὰ σοπέεττί ἤπλι] ἰοσιπι οἰγοι πη ίξεσς 
ποη ροτογαπὶ, νπάϊχυς ργαγαρίαμι. Ν᾽ Ι 
νοτο Χοπορἤοη οἰπΠὶ ΟΧιΓο ΠΟ ἀστηϊπηδ, δὲ ἢ πλίταις, ὠς δὴ λέγ Χερίσοφος' εἰς κα- , 
(εῖγαϊίς, σ Δα] (τι ἀὐπλατανα τα] Ππἰθ 15 νε- 
πῖς : Ορροττιῆς, αἷτ Πα όορς. δάς5. 
ἹΝΑπη Ισοιις Πἰο ποῦς σαρίεπάιις εἰξ, ιιοπὶ 
πϊῇ σΟΡΟΓΙΠΛΝ5., ΟΠ ΑΙΙΠῚ ΘΧΟΓΟΙΪΓΙ5 

ἈΜ]]ππὶ πα ίταγιις οἰΕ, τα; σο Π]14 ΠἰαἸη- 
τεῦς σοπηπγιπίσαθαηξ, απ 86 Χοπο- 
Ῥίοη ἱπίούίοσαγος., αϊάπαπ εἴτε ΠΠπ4, 
ιοά ργομίβογεϊ, το ππίηιι5, σαρεύδγιγ, 
τείροῃϊς (που ορίλις : ΙΝ  Ππηίγατη Πϊς ν- 
Πὰς αἥϊτας οἵς, Ζαον 465. Ρογ μπης ἢ 415 
ποίξειπι λάίςξαοτα σσδατιτ, ἰδρί 65 ἠε (8-- 
ΧΟΊΪΟ σπνίποηῖς ἀσπο απ 4] Ποπλίηςς, Ε 
πος αὐείησιητ, πῃ ππης πο οχοίρί πῆς. 
δίτλα εἰ φαοίάλιη ἀςπηοη!γαθδαι, αμῖδιις 
δ σγατα, ὃζ ὁοίϊα: σοηέταξες οἤτητ Οοά ἢ 
Ἰαρίάος,αἴτ, ΧοΠορἢ δ, ὁπτηος ἰδ απηίοτίητ, 
παπηαυϊά Εγταϊά, σιοάποβ, 41ὸ γΐΠιι5 
ΘΟ ΡεΓΠΘΏ Δ ΠΊ115, ὐβλθθον ΣΝ εες οηἰπῇ ἠ- 
ποτίος ΠΟδὶβ ν]]ος νἱἀοπημς, ργάτοῦ ραιοοϑ ποίςς, φαοτῦ ἄπο τγοίιο ταηταπι ἀγηχαῖί {0 

ἝΝ 

ἥ 

ΕΝ ΡΟ ΒΟ ΕΘΗ : 

Οὐπὶ ἀΐος αἀροτιες, ΟΠετορας ξα- Α ἐπεὶ ἡ μέρος ἐδλύετο, Χ4οίσοφος μϑὲ ϑυσαΐιο 
μ 

βϑᾶνος ἤγε χτ'ὶ πίω ὁδὸν. οἷἢ, Ω ρος καιταλφ- 

(όντες, ὁ τὰ ἀκρῳ : ἐπήεσειν. τὴν σὴ αὖ πο- 

λεμίων Φ μ»ὃν πολὺ ἔμϑυεν Ἐχι τῇ κι χρξολὴ 

τϑοροις, μέρος δ᾽ αὐτὴν ἀπήνζᾳ τοῖς κτ' πὰ 
ἄχρᾳ. τρὶν 5 ὁμοῦ τῇ τς πολεμίους, δλλη- ᾿ 

λοὶς συμιμιγνύουσιν οἱ χτ' τὰ ἀχρ ᾳ,» ἢ Ἡκῶσιν Ἶ 
οἷξλλζωυες, ὼ διὶώχϑεσιν. ον τότῳ 5. ἡ οἱ κ τῈ 

πεδίου οἱ υϑὺ πελταςαὶ τὴν ἑλλζύων δρόμῳ 

ἔθεον ωρὸς τὸς πυϑα τεταγμένες Χ 4ρίσοφος Ἱ, 

Β 2 βαδάν ταχὺ ἐφείπετο στοὺ ἴοϊς ὁσιλιίποις. οὐ 
δά τω, δὲ πολέμιοι οἱ τ τῇ δῶ, ὅπ, Ὁ αἴω ἑώρων 

ἡ" Πωρνϑυον,φ 6.9γ9ισι" κ) ἀπέθανον υϑὺ οἷ πολ-- 

οὶ αὐ, γέῤρα 5. παμποδλα ἐληφϑη" ἃ οἷξλ- 
“ ͵ὔ ͵ 3 7 7 

λῴωες ἢ μια χοηρδης χοόπηοντες, ἀγεία ἐποῖδν. 

ὡς δ), σγεξησαιν,ϑυσοιες,  Θϑπταιον φησείμε- 
2) ; ΝῚ ᾿ Ν δ 

γοι, Κβυτεθυσαν εἰς Ὁ στεδιον χὺ κωμιὰς πολλῶν 
3 “ ͵ 3} ὅν ͵ 2 Ἵ 

ἀγαῦθων γεμουσαις. οὐκ ὃ τότων ἐπορθ θησαν 
᾽ , ) ! γ" ͵ 

εἰς ταιοχοῦς, καθ μοὺς πέντε, το οισείϊγας Φιά- 

χονζᾳ: χαὶ τὰ ἐχιτηδάα ἐπελιπε. χωξία Ὑ ; 

(άκοιω ἰουραὶ οἱ ταόηϑι, οὖν οἷς ἡ τὰ ὀγητηδ «α, ᾿ 

πόύτα εἶχον αὐακεχομμισμένοι.ἐπεὶ ᾿ ἀφίκογϊο ν 

εἰς γωρίον, ὁ πύλιν »μϑὺ σξκ εἶχεν, οὐσ), οἰκίας, Ὁ 
͵ ΠΕΊΡΟΣ ΠὝΡΥΝ ὦ Ἂς δῇ 4 

σζεψεληλυϑοτες ἢ ἤσσιν αὑτῦσε χ4) αὐδῥες γαὶ 

γωωῆκες χαὶ κτίωη πολλὰ, ΧΚειεισοφος δὲ. 

τσϑ9ς τῦτο τσρϑςέξαλλεν δ ϑὺς ἥκων. ἐπεῖδὦς 
« ἯΙ ξ ἤὰ " πο. 
ἡπορφτη ταις ἔχϑιμιψεν δ η “σξϑεηφ,ὼ αὐ δ 

9ις ἀλλη. οὐ γὸ ζῶ αἰ ϑρθοις αὐϑεςῆναι, ΔΛ τ, 

Ἵ Ἔσπύτομος ἀὼ κύκχῳ. ἐπεὶ δὲ Ξενοφῶν ἦλϑε χὴ " 

στεὼ τοῖς ὁπιοϑοφύλαξι χαὶ πελταςαῖς χαὶ δε. 

ἐ ἣ ς ««ψῳ “ 
λὸν ἡκάς, δ γὸ ̓χώξζον αἱρετέον. τὴ ὃ ςρατία 

Οὐκ ἐς! τὰ ἔχιτήδα,, εἰ μὴ ληψόθα Ὁ γω- 
Θίον. ὠς δὴ Χϑιὴ ἐξουλδζοντο,ὼ τῷ Ξενο- 

Φῶντος ἐρωτλυτος » τί ὦ κωλύον εἴς εἰσελθῷ, 

εἶπεν ὁ Κ4ᾳρισοφος" ὀηχὼ μία αὑτὴ δδὴ παρ9- Ὁ 

δὸς, ἣν ὁοϑις. τὰν δέτις ζύτη πάρος ται πα 

ριέγαι κυλινδούσι λίθως ὑπερ ζύτης δ ύαξρες 

“χούσης πέδας. ὃς δὶ αὐ καταληφϑείη., οὐ ἢ 

ΔΙ τίθεται. ἀΐμα δ᾽ Ἴ ἔδιάξεν αἰντωΐ σε: ἐᾷν 
᾽ Ἰ π’’ 

πριμυϑύες αὐ, ϑεφπς Ὁ σκέλη ὼ πλάρας. 

κὸ δ πὼς λίθως αϑαλωσωσιν 5 ἔφη ὁ Ξ ἐνοφῶν, 

ἄλλο τι ἢ σσσὲν κωλύᾳ παεξμέναι!; οὐ δὴ 

ἐκ πῷ εγαγτίου ὁρώμϑυ εἰ μὴ ὀλίγους πότος 

αὐ,ϑοφ πες, κὰ σϑτων δυο ἢ δ4ς ὡπλισμένδθ, 

ὁ δὲ 



ἸΙαΥ αΦεκ χα χα ὦ 
ὃ δὲ γωείον, ὡς χαὶ σὺ ὁοϑις, γεδὸν τεία ἡμι- ἃ 

πλεθρα ὅθιν, ἃ δᾷβαλλομυϑύαςπα ρελθῴν.τύ- 

τῷ δὲ ὅσον πλέϑρον δασὺ πίτυσι Ἄ[ϑλει- 

«σύσεις μεγάλαις ναὐθ᾽ ὧν ἐφηχότες αὐρες τί 
αὐ πα οοιὲν Ἡλύ ποῦ Τὰ φερουϑρὼν λίθων ᾽ ἢ 

αἰ πσὸ τὴν κυλινδου δύων, Ὁ λοιπὸν δίχτυ ἤδῊ 

γίγνετοι ὡς ἡμέσλε, ρον, ὃ δῷ, ὅτθυ λωφή- 

σωσιν οἱ λίθοι, τραδραμῷν. δὶ ἀθέως, ἐ- 

Φυ ο Χφροίσοφος, ἐπειδδὺ Φρξομεθα εἰς Ὁ 

δασὺ πα διέναι, Φέρονται οὗλίϑοι πολλοί. αὖ»- 

πος αδαν, ἔφη, Ὁ δέον εἴη. ϑζῆον γὸ ἀληθως αἰα. Β 

λώσοισι τὸς λίθοις. δρυιὰ περάσω μεθα ἔγθεν 

ἡμῖν μακρὸν [ ὕςερϑν τί Ἔ ὐϑα ϑραμῷν ἔςαι, 
κὸ δοωυώμεϑα , χαὶ ὠπελθῴν ραδῇον οζὼ βου- 

λωμεδα,. εὐτάζϑεν ἐπορδύοντο Χεισίσοφος, 

χαὶ Ξειοφών, ὼ Καλλίμαχος παρβῥασιος λο- 

γαρρ ς᾽ ( τότυ γορ γεμονία. ὰ ηλυ ὁπιοϑο- 

φυλάκων λογαγῶν Οκχείνη τῇ ἡμέρα) οἷδὲ 

ἄλλοι λογαγοὶ ἔνϑοον εν το ἀσφαλί. μα 

αἶξτο δϊζυ ἀστῆλϑον αἰ πὸ τὰ δένορα αὐ,365 ποὶ 

ἀεί, Τεὶς τὸς ἐξδομήκοιτα,, Οὐκ ἀ,ϑρθοι, λα Ὁ 
Ϊ καθ᾿ ἕγα, ἕκα τος φυλο΄ησμδιωος ὡς ἐδγεύατο: 

Αγασίας 5.6 ςυμφάλιος, κὺ Αραςώνυμως με- 

ϑυδριόϊς, χαὶ οὗτοι τὴν ὁπιοϑοφυλάκων 2ο- 

χαλϑιοντες , χα ἀλλοιδὲ, ἐφίςασαν ἐξωτῶν" 

δένδρων. οὐ ὃ ὦ ἀσφαλές οὖν τοῖς δένδροις 

ἑξάναι πλόον," 1 ἕνα Ἄϑλον. ἔγϑοι δὴ ἡ Καλ- 

λίμαχος μηγϑμάται ΤΙ. πσδϑέζεχεν Εἰπὸ τὸ 

δειδρου, ὑφ᾽ ᾧ κῶ αὐτὸς, δυο ποία βημα- 

ζῳ. ἐπεὶ δὲ οἱ λίθοι φέρϑιντο,ανεγαζετο ἀνπε- 

τῶς. ἐφ᾽ ἑκαςφης δὲ πσροδρομς πλέον ἢ δὲ. Ὁ 

χὰ ἅμαξαι πεΐωϊ ν αὐηλίσχοντο.ὁ δὲ Αγαισίας, 

ὡς ὁρᾷς Τ' Καλλίμαγον; ἃ ἐποί(, χαὶ δερά- 

τίμα πόρϑεωμϑυον, δείσας μὴ οὐ ποϑῶτος 

“ὐραδράμωοι εἰς Ὁ χωρίον ὅτε Αραζώνυ- 

μὸν πλησίον οντα ἰ ρακαλέσαις ᾿ σοὶ Εὐρύ- 

᾿ λοηθν Ἔ λοισιέα, ἑταίρας δῷς. ἐσ) ϑηνον ώδὲ- 

' γα,χωρᾷ αὐτὸς, παρέργεται πόρε. 5 Κὸλ- 

, Αίμιαιγθ9, ὡς ἑωξφι αὐτὸν παριόντα, χτ λαμ- 

Ἴ (αψεται αὐτῷ “ὃ ἴτυος. εν δὲ τότω παρέρᾳ α- 

τὸς Αδιςώνυμωος μεϑυδ)ιάϊς, χαὶ μα τϑτνα 

Εὐρύλοχος λοισιόις. πόύτες ὝΣΡ̓ οὗτοι εὐτε- 

ποιοιώῶτο τ ρετῆς, χαὶ διγγω: ἰζοντο “οδϑεἀλ- 

: λήλοις 3 χαὶ οὕτως ἐρίζοντες εὐδ οὖσι Θ χω- 

μας οίον. ὡς ἊΣ ἅπαξ Ἴ εἷς ἐπέδ᾽ φφιμεν. οὐ- 

ἀπ ἢ δεὶς ἔτι πέτρος αὐωϑεν ἐμώξηϑη. εὐζϑα δὴ 
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Τιοὐῖς, τ ἰρίς νἱάθ5, ἐὐγε (οἰ ρ] ει πετιτα 
Ράζεῖ, Ρεῦ αοπὶ ΠΟ ς ἴητοῦ χοὸς Ἰέξιις οτῃ- 
ἄαπα οτῖτ. Εἰτι5 Γρατ ταητιιπη, ΟΙΙΔ 111) ἃ-- 
4ιουῦ πτογι!] πη Ρ] τ τὶ, Ρπἰ5 ἰησοητίδεις, 
ΡΟΥ ἸητογιΆ 1 ἀϊππέξὶς. ἀδηίηπι οἴ : δά 
85 {1 ΠΆΠ τος σοΠ[ΠἘαῆτ, αι νο ἃ ἰαξεὶς, 
γα] ἀςαοϊ τὶς (αχὶς ἱπσοπητποαὶ τα] οὐ τὸ 
εἴξας (ςηγὶς Ρ]οτηγὶ., αιιο αυίάςπι {ρα- 
τίτιπι, ν Οἱ Ιαρί ες ςοΠλιιογίπε, συγῆι σοηῇ- 
οἰσηάππὶογίτ. Ατοηῖπι, αἷτ ΟΠ ΟΓΠΌΡΉιΙς, 
ΥΟΙ ρυίπιιπὰ ρεῦρογο δα ἰοσιιπι ]Π]τπη ἄθη- 
(Ὁπ| σαροτΙ Πλι15, Παρ Ιη πος ἰαρί πῃ σο- 
Ρἰατογαυςίτατ. πηπλο, ἱΠττ ΧΟΠορἤοα, 
Βοτὶ ποσίὶρίμηι ἄεροτ. πε εὸ οἰτίις [Δ- 
Ρί ἄϊτιπι σορίαπι ἀπλίττοητ. Ὑ Ἔτι ἃσς ἴλπι 
αὐ ἸΙοσιΠῈ εἰιΠΔ ἀσσοάδπηις., ἃ 4110 Ρατηὶ 
τοίξος συτία σοπβσιίπη τη, ἢ αα! οι ρΡο- 
το Πγας : ὃς ἃ απὸ γασγοάϊ ξαςῖϊς Πιοείτ, ἢ ἰ- 
τὰ ΠΠδοδῖτ, Ῥοίξ παρὸ ὃς ΟΠουόρῆῃς, ὃς 
Χοεπορποπ,, ὅς (δ Πππλολιις Ραγγμαίας 
σο ποτιεῖς ἐπέξοῦ ρογσοθδηξ. παπὶ (Δ}Π{|π|ὲ- 
οἰπς οο αἷς ἀτοὶβ ἱπτοῦ ἜΧιγεΠηΐ ἀρτη πὶ 5 
σοἰποττίαπι ριαεέεέξος τππιπὶῖς οδτί πο θαῖ, 
σοτου! ριαίςζί σοβοτχίαπι, ἱπ τατο δ - 
Περαπς. Ἡΐπο ἰρίτιν νἱγί ἔδει Χ Χ δά αἵ- 
οτος (οἰ σοσιξοσεθαπτ, πο σοηξοττ, (4 
{πησυ]ατίτη, σαῦρητο πὲ νποα 06; “Δ Π- 
το {πιά ϊο ροῖϊοτ. Αι αίτας δυτοτι ϑιγτηρ]νᾶς- 
Ἰὰς. ὃς Αγ ποηγηχας Μοτῆν ἀγίοπῇς, σαὶ 
δὲ ἰρίι ροίγεπιὶ ἀριταιὶηΐ5 σοἰ τοι η. ἐπι: 
ἔζογοϑ εγδητ,γ πὰ Οἰ1Πὶ 4] (απὸ 4}115, γος 
σπου! ἂρ ἀγΡογίθας Πξαθαης. ᾿Νοη θοΐπν ρο- 
τεγδητ ρίαγας γηα σοποτῖς 40 ἀὐ Ρουίθυς το- 
σἱ. Ηεῖο φυίάἀάατῃ πιο] τα (Δ ΠΠππας 5, 
Ἐτεπίπιαῦ ἀγρός, αὐ παι θαε, ραῆτιις 
ἄτιος δἰιτ τγο5 ργοσαγγοθαῦ: ΖΕΔ ρΥ  ΠλιΠὶ 
ψογο ἰαρίος ἰδσογθηζαῦ., ἀρ τον (6 1Πτὰ- 
τα τοοίρίοθατ. Ὁ ποτίας αυτεπι ργσοσιγγος- 
τεῦ, τοτίος Ιαρίάτπιηι ραγες, αιάτη ἄδσεια 
σαγτας ᾿Ὠ πτηο απταγι οὐ νΒὲ (Δ Ππν)ὲ- 
αἶἴππιπη ἔδοεγα, τοτο ἐχογοῖτα ρεέζαπις, νἱ: 
ἄοτος ἀσαῆαᾶβ : Πηοίι 65, ΠῈ ΡΥΪΠη15 [Π1ο- 
οὔπὶ ουδάοσγετ, πος ΑὐΠοηγτηο {δ᾽ ρτο- 
χίπιο αἀποςαῖο, πος ΕΠ ΎΙος ΠΟ [πϊοπίς, 
υἱ οἷος εἴτις ογαητ, πος ΖΙΟ]ΙΤατη αἰἴο, 

ΡτΓορτοάϊταν ὃζ αῃτοῦοντῖτ οπιηθ5. ΟΠ ΟΠῚ [πρὸ 4α 
Αἴονια ζοῖθα 

2. τομτίο, ψΌ] ἰδ. ργατοσοιητοπι ( Δ] Ππηδοίτας ν ας 
νι θοπο πη ΟΠρο ἰρῆπις Δάρτοποπαϊτ: δείη: 
τεγεα Μειῃγ Ἥτίεπίις ΑὙΠ ον Πλιῖς ν τι πη- 

4πὸσαγίι ρτασράϊτ, ας ροΙ  Ἰρίαπι ΕΌΓΥ]ο- 
ςπας Γπποηῇς. ΝΝαπιὶ Πὶ οἵηπος νἱτειτῖς 
σ]οτίαπι ΠΡῚ νἱπαϊσαραης, ἄεαας Παοίη- 
τοῦ ἔς σειταραητ: ἴῃ 4πά συ!άδιη σοητοη- 
τίοης ἰοσιπι ὀαρίπητ, ΙΝατη ροϊξοααιιαπι 

νπῖς φογατγ: (6 Π16] ἱγγα τ, οχ οὸ ΠΕ] 9 

Ιαρὶ5 αιηρ] 5 ἀπο! ποθ αταγ. Ξὸὶ Δυτεην 



ἐρεΐΐασν 

ἔρνη χη ο, 

ΕΟ» αἴγλη 

2.210 ἅ Υ͂ 

ἐὐβιηνά. 

Ομᾷ «αἷς 

νον “4 1 

2:09. 67" 

εἰ γυγάεὶ 

Ρι ,ἄοοε 

ῥιετς Ῥοὶ 

ζωκιν, 

3,8 ΚΕΝῸΝ ΕΣΕΝ 

πλι] οτος δι οξεῖς ΠΡ εεῖβ,, πραγ εος (οἸρίας 

ἀεϊπάς, ργαοϊρίταραπε,, ἰᾷοπι νὴγ5 Ἔτι 

ξαξεϊταθτρα5. Το τοπίρους δοοστία ργοῦ- 

ἐοίζας πο α5 διγπηρἤα 5, χά απ σατγοη- 

τοῖα σΖυςηγάαπι νἱάσγεῦ, ντίς ργαο!ρίτοπνδ- 

φοτοῖ, οἰοραητο πάπτιτη ἀπηϊξξι: ρεομοη- 
ἀἰϊτ ποπλίποην, ἢς ἰά ροτρεοιγαγου πιροαίτιι: 

ται5. Υ ογατη 5 ἔσσῃ θη θαπ προ ἢ τ, δὲ 
ντοῦς; ΡοΓίαχα ργασορϑ αὐξας 1ΠτοτΙτ. (α- 
Ρτὶ ἔπηε ἀοῖπάς μος ἰοοο ρεγραποὶ Ποη,ΐ- 
Πὸο; ΟῸΠΊ νοΓΟ, ἃς αἰ ποι ΠΊ,ὃζ Ρεσαάτπὶ 

Ἰησοῆς σορία. "πο ρεγ ΟΠα]γ θα τη ἀστοβ 
οαἰ τίσ να τ ραγαξησαβι, σοπβοίπητ: Εταῖ 
οα παῖίο ΟΠ ΐ πὶ, ΡΟΓ Ζιη5. ὐοὶ ἔεσο- 
τα ῃτίτοτ, Ιοη σε Γουτη] τα, δέ 4ιια ΟἸΠΠ| ΕἸ5 
σοηρτοαὶ οἰ αυίλ. ΓΟ Οτς 5 Π1Ποὶ5 δα νδτγοπι 
πηππν 46 τοπάσητιθιι νεο θα ητιταο ρΓῸ 
ὅδῃς Παοῦαπι ἔϊπες ἀςηίος σοητοτῖος. Ε- 
γαῦτ εἰἶδ.δς εἰδίασαπι τοσαπιθηζα, ὃζ σαϊοα, 
ἃς ἰπιχτα οἰησα!ην σα, ἱπίξαν ΓιασοπΙοὶ 
σά οἱ ἔα! σατὶ, Εο, φπογαίοῦ τη ροτείξα- 
τ ἢ [πλπὸ γε ἀορ δ ητ, πσι ]αθαητ: σαρίτα- 
αυετοίβομητος,, ἃς τοηθητοδ, 36 {105 συ ΤῺ 
σαητα ὃς (αἰτατίοης γοιοῦτο σδπταγ, ργαίου- 

εἶπα {1 αὐ ΠΟΙ τ Ριι5 σοπίρίοεγεηταγ. Ηαθο- 
θαπεᾶς Παίξαπη Χ ν ἔσειε σα δἰτογατη., ΟἰμΠ 
νΠὸ πηιογοης. Μαπεθαπε ἢ] φα!ςπὶ τη 
ΟΡρΙ ἰδ... νεῦππλ Πυλιηργαη (αγαοὶ 
τε πα Π ητ, (ταπεαητιγα τογσο, δέ σοπ- 
τἰποητοῦ ἀϊπγίσαθαητ, ΕΑ Βαπει αι ἢ} 
1η. 1115 Ὡαταγα πη Ϊτ15 Ἰοςίδ., ἰη πα σοΠ1- 

ὨΥΘΆΤΙΠῚ Θτίαν ΟΠΊ ΠΟΙ σΟΙΠΡΟΣΓΔΙΟΓΆΠΕ. 

(τὸ ξιξξατι, ντ μὴ} οχ οὰ τοσίοης ατγαοὶ 

ἀοορογρηζ; [( ἃ 115 1 πιοητί5 δά σθαι ντα- 
τοῦτατ, τα 1 ΔΟς᾿ηἷς αγΙριογαητ, [πηἀς δά 
ΔΙΉΏΘΗῚ Ε]Γρα ΠΥ ρΡΟΓ ΘΠ ΠΏ, ΟΕ 15 ογὰζ 
Χ1ι τρΙοτἤτοτγιαι ᾿πτυ 40. Ηίης ρογ 8ογ- Π, ϑρφν. οὐτάζϑεν ἐπορθύϑνσαν ὩΙ]ὰ σκυϑ:-᾿ 
τΠϊπὸ 5 σαί εἰς αατεὶς ραταίδησας ΧΧοοη- 

Ποίμηξ, ἂς ΒΙαηϊςοὶς Ρεγαργατα ῃ νῖσος ροΓ- 

ἘΘΠΙΠτ, [ἢ οἷς ἐγα πιςητγατιοηὶς σαι {8 ττῖ-- 
ἀσαπη ροτιηδηίεγαητ, [ας σαἰετίς αν ρατα- 
ἴληρας Κ Χ ριοστοῆ!,, χα νγῦς] ἀΠΊρΙαΠῚ, 
δὲ ορ!ςπταῆὶ,, ὃζ ἰΠς0]15 γος Ώτοιη νέΞ 
πιαητ οι"! ΠΟ οη γαῖ ἀγπηηΐας. ΗΠ ἶπ5 τα- 
διοηϊδ ΡΓΙΠςερ5. {πἰποτῖς. ἄποοπιὶ ταοὶς 

ΤΆ Ϊττῖτ, 4011 605 ΡΟΙ ἀστιιηι 10] ΠΟΙ Ἐπὶ ἀκι- 
σοΓοτ. Τρίς οείατη ααππγ ν ΠΠΠοε, (ς ἀτιέξιι- 
Τα τη 605 αὐ Ιοουη αἰοθαῦ, α αο ἀϊογιτην 
Τρατῖο πλὰσς σοπίροίξατγι οἤτητ: ΠΗ ρτα- 
Πἴατοῖ, πγογζοην (Ὁ Ρογρε γιτα αἰο ας. 51- 
Ὅλ} εο5 ἄπσθης, ΡΟ υδιη ἴῃ ΠΟΙ] Πδὲ 
ΤΟ] ἱπγηλ ἴτε; Βουταίσατιις,, ντ ἰσαὶ ἃζ 
ἔοτγο τοσίοῆσην ναξατοητ: ἐς 4110 ρατγαΐτ, 
οὐιπὶ πὰς ἐς απ Πὰ νης, ΠΟἢ ΡΓορτοῦ 
Δἰιαιαπλ οὔρα τάοος Βοπομοϊομείδιη, 

ΒΧΡΑΘΙΟΥΚΙ 

ποϊσταην ν᾽ ἀεγο της ἐρέδγαουήιπι. ΝΆ Δ. δεινὸν ζῶ ὅκα κα. αἱ γ δ γκωνεῆκες, ῥιαθουσῶῃ ᾿ 

γεὶ »΄οὐν Ἴ ͵ «, εν ε “Ἂν 1 

«τος εἰς γώρλον 7 ο7εν σίει τῈ "μέρων ὄψοιται 

}) 

σοὶ παιδία, Εἶτα χα ἑαυζᾷς ὄχεκατερ τἰσηοιέσ, Ἷ 

χρὴ οἱ αὐόγρες ὡσαύτως. ἔνθα. δὴ χαὶ Αἰγέας ὁ 

φυμῷάλιος λοχαοῦὺο ἰδὼν τίνα. ϑεογζο; ὡς ρί- 

φοιᾳᾳ ἑωυτὸν» ςολζωιὼ ἔχονζᾳ, κουλεοῦ » ὅχι- 

δλαμθυνεται ὡς αὐτὸν κωλύσων. ὁ δὴ αὐτὸν ἐ- 

πιασῶται, χαὶ ἀμφότεροι χονζ χτ' τὴν πε- 

«ῳ, φερουϑυοὶ ᾿ χαὶ ἀπέθανον. οὐν ἀῦϑων αὐ- 

ϑοσποι μϑὲ ὀλίγϑιπϑώυ ἐλήφϑυησαιν, (βέες δὲ 

χαὶ Ἴ νοι χαὶ πσϑόθατα πολλά. “ὐ]479εν ἐπο- νιν 

Β ρβύϑυσαν Ὡ [αἱ χαλύξων ξαθμμους ἑκα, πα- Ἢ " 

ἐφισαΐ)ας πεντήχονζῳ. οὗτοι ἤσειν ὧν διῆλθον 

ῇ 

εἰλχεμιώτατοι., χαὶ εἰς χέρως ἡέσοιν» εἶχον δὲ 

θώραιχας λιγοῦς μέτρα τῷ ἡζου" αὐτὶ δὲ Τ᾽ 

“ὐἹερυγίων ασαμζᾳ πυχγὰ ἐξραμλϑκα. εἶχον 

δὲ χα κγη μι δδις χα; χρῴνν, ζαὶ ἰρὰ τίω ζ.- ; 

γζευ μαι χαύθιον Ξ ὁσονξυήλξευ Δλακωνικίου, ᾧ 

ἐσφατῆον ὧν κρατῷν δου αιντο" καὶ ἱ Ὄὐσποτε. νη: 

Ἄλϑοντες αὐ ζῶς χεφαλᾶς ἔχοντες ἐπερδύοντο, ΚΡ νι 

χα ἤδὸν : χα) ἐχόρδυον, ὁπότε οἱ πολέμιοι ὃ ἊΝ ] 

Οψεοϑα, εἰύξις ἐμμέλλον. εἴη. δὲ χαὶ δόρυ ὡςλαὶς 

σειπεία δὲκα πηχῶν, μίαν λεχέω ἔχϑν. ον ὃ 

τοι ϑρέϑι, ον οὖν τοῖς πολίσμασιν. ἔπει δὲ παρ- 
͵ ὦ « ϑη ἣν 
ελϑοίεν οἱ ἐλλζωνες, εἵποντο ἀεὶ μαχόμϑιοι. ᾧ- 

ζ δὰ ὐ α “ΟΡ “ λ 3 ᾽ ᾿ - 

ον δὲ ὡῷ ποις οχύρφις 5, χα τὰ ὄχττηδεια ον 
’ » ! ᾿" ε, ᾿Ὶ 

πότοις αἰαχεχομισχκέγοι ἤσαν" ὥςτε μηδὲν 
͵ ν ͵ ᾿ « ᾽ εἴ 

λαμβάνειν αὐ πο)εν τὸς ελλζυας, ὄδρλα δὲς- 
! “ κι 

Ἴρφιφυσαν ποὶς κτία ἐσιν, ἃ οκ Τἶν ταόχων ᾿ 
ΕΥ) ᾽ , ἰῷ » ! ᾽ ἢ ' 

ελαΐζον. οαχ τότ οἱ ἕλλζωες ἀφίκοντο δχὶ 
᾿ «“ Ἁ ἊΣ Ἢ Ι 

τὸν Ῥῶπα σὸν ποταμόν, ρος Τεποβων σπλε3 

γῶν φαθμους τεθουρας, “Οὐ ρασει[γάς εἴκοσι, 

Ρ πεό)ου εἰς κωμαᾶς, τ᾽ εἧς ἔβενον ἡμέ- Ν᾽ 

9:5 «ς; » χαὶ ἐπεσιτίσαντο. εὐτάῦϑεν ὦ 2 ἦλ- εἴν 

δον ςαθμοιὶ τέῆαρας, ποΐϑασαίγας εἴζοσι, ὦ 
ποδὸς πόλιν μεγάλξω χα ἀὐδαξμωονα, οἰκου- ἡ 

μϑυξυ; καλά δὲ Ἴ γυμνία. οκ ζωψτης μὴ 

δ χώραις ὁπ γῶν τοῖς Ἑλλήσιν ἡγέμοια, περμ- 

τς, ὅπως ΡΥ τῆς ἑαυ ΤῊ πολεμία: γωφαφ , 

ἐπαϊαρὶ ὠΐζις. ὀλιθυνδὲ εὠὡννδ εὐ όραι; ΣΑΣ 

νι ͵ 2 ΡΣ ΠΝ ᾽ 

τὸ χα! χϑούκϑυος. ἐπεί δὲ αγέξαλεν εἰς τἰω ἑ »ἡ 
- ͵ Η ἡ. ὦ Ὦ 

αὐτοῖς πολεμίαν, παρεχελδετο αἰθὴν κἡ φθεί ἐπεὸ 
ῊΉῚ ΟΝ δ »ο΄ ως 1 ὀγέδ, 

ρᾷν τίωυ χῶθδφν. ᾧ καὶ δῆλον ἐγ λυῦτο " Οπ85 ΜΕ] 
-Ὁ Ε Ε] ν π ͵] 2 ᾽ ᾿ 

τα ἐνέκϑι ἐλ7οι » οὐ τὴς ΤΡ ἑνλνζώων ἀφνοίας: 

μ4 0. 



Φ τ ἘΞ ᾧ ΜΑΙᾺΝ Κ᾽ δι Σ 239. 
 ἀφικνοιεῦται Ωἰὲ Ἄν μ Ε τῇ πέμηηη ἡ- ΔΙ 1ς Ζυΐπτο (χοτῖι αἀ πχοηϊο ΠῚ γορίπητ, σαὶ 

᾿ ΝΡ ΑΕ ΠΌΣ βοιηδ " ςο΄ο5. ΟὐσαπΠὶ αὐιζοτη ΡΓΙηλα αὐ εὶ ἤχις. μέφφι. ὀνομμοι αἴ), ζω γ) ορᾳ ϑυχης. γᾷ ὃ 
ἈΜΠτὸς απ ἸΠ ὨἸοητπΥ οἰϊα ηςης. ἃς πγ4πΞ -“ ) ͵ ᾽ ΝΛ Ὁ.) λ ᾿ « 

οἱ ἄσθ τοι ἐπλυονῶ ἐχὶ τὸ ὄρϑυς » χαὴ κατ δον το σοπίρίσογθηξ : ΤΠΑΡΉΙΙ5 ΘΟΓΕΠῚ οἶα ΠΊΟΥ ᾿ Δ ΚΟΥ) ᾿ ’ ἐλ ΟΥ̓͂Σ ᾿ Ἵ πἰιὼ δαίλαιηανς πολλὴ κραυγὴ ἐγρέτο. ΠΘΩΕ ΟΧΓΕἰττ. Επππη Χ ΘΠΟρΡ ΟἹ, ἃς ΟΧΓΓΟΙ ἀρ γᾷ τυ ͵ Ε Η ΑἸ ΤΡ, πιο: ἐἐξρυ χὰ ὃ 

σεις ὃ. ὁ Ξξενοφῶν ὶ οἱ ὁπιαϑοφύλακες, φυϑη- Πὶδ παΠίτος, πππὶ ααιἀ δ ητ; αὐ δἰτγαίδαη- 
Ὑ ὙΣΔΡ ΣΕ ΆΡΕ ΝὉ τοίξατο Ποίτος ΔΙ ο5, τ α ἔγτοητς ργοπηοὲ ᾿ τὸς 

: ; ΤΡΗ͂ΘΥ ει ἣν ἘΣ τότ Ν τη δὲ ἀτοῦσο ΠΟΏΠΙ]}} ἀπ ὀχα τ τος ν 0- Ξ Ν Εἰ ὑπιϑὲν μους. ταῦ γὸ ΘαΌι οπιοδεν Οδὸ τῆρ 40. σίρῃς Θαοδαπταν, Ζιοίμμη ΔΙΌ ο5 ὁχ- 
ὙΠ οϑύης χῶξφς » 15] αὐτὴν" οἱοπιαϑοφύλαικες ΓΘ Πγἱ ἀρ λἶπὶ5 σά ος οσοϊογδης, 4115 

λ 5 ͵ Ψ ἜΡΤΗΙ δ ος ἌΝ ᾿ ἀπέκτάναν τε τίνας (ῳ! ἐζω γρηστεν, οϑέσραν ΤΣ ρον ΡΣ 
͵ ΔΤ ΕΚ ! σγαῖ 5 ἔογο Χ χ, οχ οὐπάο φοσῖο ἰδϑίπι ποιήσει υϑροι. χαὶ γέρρωε (ον δδισεων βοών ἊΝ Ἢ Ω Ν ἀπο αν χν, ΠΣ οὐκὶ μόνε ΧΩ εἰ βοὺ  λδονὰ Εν πτογαπι σοηξοξςῖ5, Οὐπιπὶ ογοίςογος 

πω Τώμο πλαφιπε εἰχρσα, ἡβερρομνν ὐαμὸ Β Οἰάπηογ, ἀσ ρτορίτς ἀσσράοστοι, ὃζ αὶ ἔδιη- ᾿ - ἣ ξ πε ἐγ. γέτο εἴγύτερϑν, χαὶ οἱ ἀεὶ ὄχτόντες Ε- εγποσοάεθαπε, σαγῆι ξεγγεπεαγ ας Π|ος Ρ » ) 4.Δ λ πὲ ᾿ ἫΝ 
ϑεον δρόμον Ἐχὶ τὰς ἀεὶ βοώνᾷς » Χρὴ) πολλῷ δαὶ οἰδπηατα ποὸπ ἀεήπεραπει, αοταηΐο ἄς: 

7 ...} λ , 3,1 . Ἷ Ψ Ξ' τε ἢ“ δ μείζων ἐγίγνετο βοὴ, ὅσω δὴ πλείους ἐγίγνον- απο πηαῖοΣ οΠισοτετοῦ οἰαηχοῦ » Φυδητὸ 
᾿νγκᾷ δὲ ἐν ἢ ΞΕ ΩΣ ἘΞ Ρίττο5 ὨΛΠΙτας σο πο ΠΠ ΘΠ τ: τας αἰϊαα σγα- 

Ἤ(μει( ὁ . Α. δ τ κἈρρμλρὰ ἣν ἡρθ αἱοῦ οο Χοπορμοπεί ὑἹἃ εἴς, Ιταιτε οοη-- 
να ες Τςεπίο οαιο, "γοἰπ ὃς ΘΠ πἰτας (δουπὴ {ι-- Ἵ Χ Ξ ν . Ἵ “νή να λαξῶν, πτιρεξοηθφ᾽ χαὶ τα γα δὴ ἀχούοισέ χης, νεοροτα ἐοῖτοτ, δγατίπι αὐ δίμηι πεῖς 
͵ "} ᾿ ᾿ : Ἷ Ξ Ω  ἀ βοωντων Δ] ςφρατιωτῦν, δούλα ἤα ϑώλατ- νφοι Πλαΐο γα τ οὐδε δ θη ΠΩΣ 

͵ " ᾿ν, τὴν ἢ ἵς 1 ΠΥ ΟΙῸ ΠΟΠΟΌΓΙΙ5 Ομ ΠΙ ΠΤ Δ ᾳ, χαὶ παρεγ[υόγτων. ἔνθα δ εὐθαντοσσευαὲσν: ἜθΤΊΟΣ ΠΏΙΝ ΤΟ Ὡ υστ ας ΘΈΣΙ ᾿ ῷ πος Ὑπλ ν οΣ ᾿ς ἡ, ὉΠ οείαπη δρτηίηἰβ Οχιγθ 1} ΠΜΠΙΓη τη, απ 
οι “Ἐπ οϑϑλάνρ τα δΑ νης ὐνηνηρνη οζύγια ἢ δυίάοῃι δζ ἱπηιρῆτα ὃς ἐπὶ οσάοτα ἀσο- ͵ «- ᾿ - ῃ λαυγέτο 5 χαὶ οἱ ἵπποι. ἐπτεί δὲ ὐφιχοντο πτὴρϑ- Ὁ μρηταν. Ροϊίξεδημαπανπιπεσῇ δ νογείςεπῃ 

2 ᾽ δὶ , . Ε τες χτ ἄκρον, οὐ δὴ σὐξιέξαλλονλ- ΡεγΠδΘηΠδης., ταπυνοζο στιπὶ [Δοτ ΠηἸς ὃζ 
ἢ δὰ Ι {ΕΠ ΟΌΤΩ, δύ ρίατογες, ὃς σοπούτιπὶ ἀπ- ληλοῖς. ατηχϑῖς ἡ λογαλχϑῖς, δοιχρυον- » γσξος ; 

ερρῤβηνἐειλας δια ἐμῃ Ἴ ἕζογες ἀπρ! οχασδητγαγ. δἐδεὶ πη 016 ΓΑ] ]Πτ6ς Βα δε πους ᾽ 
ἹΠοοττ ΠῚ ΟἸ 51 {{π|. Ἰαρίς5 Θοπσογίης, 

ἃ 93. .3ς Τὰ ὡ ἈΝ Δ μὰ , Ά 

ααξας ΕΦ ἐστον» Ἂ Δυκιον χ, Τός ἐππσεας ο- 

3 «ς λ ͵ 

οὕτω τες. χαὶ ἐξαπίνης Ἵ ὁταδὴ παρείγυήσοιντος 
ἔπ ͵ , ὙΔΕ , οἱ ςρατιώται Φέρφ’σι λιῆους, χα) ποιοῦσι κ9-- 

λωνγὸν μέγομ. ΔΝ ἀγετίλεσοιν πλῆθος δὲρ- χηαρσηδπῃ (ουτοτιπν εχ δου σοτῖο ἔμέξοΣ 
2 λ ,ὕ Ν 5 οὐσῶν 1] Τ 

ὀμεζί- ματίνων ἡ ὠμοξ οείων, καὶ βακτηρίας, καὶ ταιπι ΟΟρίΔ ΠῚ ἱΠηροΠιισ, δ Βαουΐος, ὃζ πο 
νὸν Σ αἰ γμαλωΐζο. γέῤῥα καὶ ὁ ἡγεικθν αὐτὸς {πἰθτι5 ογερταβ σγαταβ : η 185 αι πὶ ὃς {{1- 

τς με μην τόμ τῇ ΠΟΙΙ5 ἀυχ ἱρίς σοποίάεθαι, ὃς Ιἄοτι νι Δ}}} 
ἕλοογοπε, πογίαβαζαγ, ΡΟΙῈ Παῖς ταεὶ ἄϊι- 

, ἴς ἼΞΥη . πλλ  ΥΙΣΕΣΣΣ ΣΞῚ ἘΡΕΣ τοΣ ; Ξ 
κελόσψετο. μ(, ζαῦτα τὸν ἡγεμόνα Ξστοπτεμι- φρμα τἰποτὶς ΔὈΙοσαης, ππὶ οἱ ἀοηδθηε 
ποισιν οἱ ἕλλιζευες, δῶφοε δόντες πὸ χϑινοῦ, [) οχ σοπιπιιπὶ ἐψααπι, ἃς Ρατοία πη ἀτσοη- 
Ὁ , ; Δ ΝΝ γραῖα ῬοΓΠοιΙΠ1, ὃζ ΠυΙ ΠΟ 5 πίον, ὁ φιαίλζωυ ξἐργυραν, ὃ σκϑυζὼ αἷ»- ἴθλπι, ὅζο πα ; ἢ : 
ΒΕ ΟΕ ΟΡ εν Τλατίοοϑς Χ. [ὨρΡγίπῖ5 ἀπι]ος ροῖορασ, εὸ- 

δικῶρ; - βρόχοις δ ἐφ ον φ γκλρ ων τς ΤΠΊΖΕΟ ΠΑ ΏΔΠῚ ΠΟΡΙΔΠῚ ἃ ΠΝ] τ δ ις 6 - 
Χ δ . 5 

δακπυλίες, κ᾿ ἔλαξε πολλὰς τοῖο ὶ Τὴν 4ρᾶ  φρρῖτ. Οἰπιπὶ νἱοιπΊ οἷς ἀοπηοηγαῆοι, 
ἢ » “ἽΝ δχ ! ἢ ὲ ᾿ 

τς σιωτῖν. κωμδβ5 δείξας αὐζις,οὗ σκηνήσωσι, ἴῃ 4πο ρετποόζατασί εἴπει, ὃς νίαπη, ἡ 
Ἷ ἀρ ΤᾺ ᾽ “ Ἷ ᾿ ΙΣ ιὠπορεύ- ἡ τί ὁδὸν, ὦ ἢ εἰασοράσοιντο εἰς μοίκρωνας, ῬΟΙΙΘΗΪΓΟ αἄ Μδοίοπος Ροήξης ΕΓ γεί.- 
Ἔν, ἊΝ ὑν ον ς Σς λλάδο;, ΒοΣαα ἀϊοεάϊε,, ὃς ποέξα τοῦ ἔαοῖτ. [πάς 
πον» τ νον ,. κείρειν Μδοίοπες οαἤτίβ 111 ραταίλη- 
οὐὐάῦλι ἐπορά σαν οἱ ἕλληνες ὀχ μιαχρ Γ΄ σὰς χ ρτορτοάϊπηταγ, [16 ργίπιο δά α- ΠΣ ͵ Υ “"Ὗ Β 5 
γωγξαθικοις φᾷς, πο οισοίίγας δΈκᾳ(. τῇ 26 95- τῃποῖη νοηϊπηζ, αὶ Μαοΐοπαπι δέ δογ- 

Ἃ αὐ τε στη. σλ τ σειν ᾿ ἱ ἱ “: τῇ δὲν μέρφι αὐφφίχοντο ἔχῚ Τ' ποτα μῶν, ὃς ὡᾧ- τ ποταπι ἀστὸς αἰ Ἐογπηϊπαατ, Εγας γα 
πε, ͵ ᾿ Δ ϑῃ εἰς Δ4 ἀοχείαπι Ἰοσιις ἀγάτπις ὃς ἀ{ΗΠς1]- τίου μακρῶν γνκω τ' : ἘΣ ΟΣ 

μι “: : ἀρ ϑες τὰ ἡπνα : {ϊπλιι5., δα Ἰατιαπὶ Δ]1π|5 ἀΠΊ 15.) 1Π ΠΟ ΠῚ σκυϑινών. εἶγϑν σ), αἰ χορδεξιον γωθλον τα γα- 
1Πς, φυΐ ἀστὸς ντγίαίαις πατίοηΐδ ἱεραγα- 

! ν 3 ᾽ “, 7 2 ὲ Ξ ; μον 

λεπώτατον, κχὺ ἀξ τρρίφερφις ὀλλον πύτο μον, εἰς θγας, ἸΠΠυΐτ: Δἴ 116 15 ἔλης (τα οἰ ςπά τις γαῖ, 

ὃν ονέξαλλεν ὁ ὁρίζων, δὲ ὃ εδ'4 φζκθα)νάν. (ὦ ϑρ1ΠΠπ|5 Βὶς οὐαῦ ἐπεὶ ὃν » πα: ογαας 

ὯΣ ὺς δὲ Ἵ ΡΣ ᾽ ἰ4επα 1115. (δα [τοσυοῆτος πο οΥΔΠυ δασὺς δενδροις πα γέσι μϑρ. «πύχνγοις 44 6πὶ Ἵ 4 ΒΆ] 

φρρῆλ- ᾿ “Π  Γ ποίων,» ἀν Η45 αταοὶ, χαῖιπὶ ασοοΠΠΠδητ, οαἀς θη; 
ὃ) δείζῦτα ἐπεὶ ᾿ωροήλϑον οἱ ελλώωσες, ἐΧοΤΠΟν) ἘΦ Ὁ 

"ε Ν᾽ Ὑγ 4 }} υ) 

τεχατέτεμε τοὶ γέρρα» καὶ τοῖς ὠλλοῖς διε- 

ἡ 

---ς-ς-- οὦ!ὦΚἅ. 

ΑἹ, Ἐςδε 

Οὐδεόνηγῇ 

ἰαιϊοία, οὔ 
[7 εξ μῇ 

δ ᾿ἸΠρΘΠςΟΙ τ πλ  ΠΠ ὰ οΧοΙϊταητ, [ἢ ΘΠ ἡιατξς 
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Ἰοςο ςεἰογγίπις οπαάογθης. Μδογοηοβ ἂῦ- 

πλατὶ ογατίδας, ὃς μιαίεἰ5. ὃς οἰ οἰ Πα ταῃι- 

οἷς ε Ρ ]Πς, ἴῃ αἀπιοτίο γα εύται Ἰοοοϊπετγα- 

δι ἤλδαμε,, ἂς (δ πιάτο σοποτταθαπτιιῦ, 

εοηί εις οτἰαπι πη Βαπηοη (αχῖ5: 41 τα πλ ἘΠ. 

ἐπο ἢς φυίάεηι Δὰ Οταςος ρΡεγιησοθδης, 

πες 8 ἰἰς φυϊίαυαπι Ισἀοβαταγ, Ασοςαϊς 

πεὶς δά Χεποριιοηζοπι ςοτγαζογιιπι ΟΠ α- 

ταοτο αι άδη, αὶ (ογαίτατοπι Ατμεηὶς (α 

(οτυτῆς ἀϊςοτοι. [5 πογαπι ποπιίπιτα Ππ- 

δσυιᾶπὶ ἰητο Ποῖος (ς αἷς. Αἴας οαυϊάοπι 

ατοίτγοῦ, ἰπ αΐτ, παπο πηοδπη οὔϊο ραιεῖδπι: 

Ἂς πἰ{ἰ φυϊά ἱπιροαῖτ, σαρίο σαι ο5 ςο]ϊο- 

4υΐ. ἸΝΙΔΠ νογο ἱπηρεαϊτ, (διδοῖς ες: οοἱ- 

Ἰοσιοῖς σα εἶδ. 40 ΡΓΠΠΊΠΠΗ., ΠΕ ΠΔ ΠῚ πο- 

ταϊηπηι ἤπτι, Ἔχ ]αίγιτο. [ητογγόρδητε 10, 

τείροπήςητ; (ς Μαζγοπεϑ εἴς, Οὐυστς ἰρὶ- 

τοῦ, ἸΏ ΖΌΪτ ΣΧοποόρθοη, οι ΔοΙο τα λάτιεις: 

{5 πος ἱπ(γυχοτίης. ἃς σὰν Ποίξοβ ποῖ 
οἴε νοὶ! πο  οἰρομ ἐπι: Ὁ αἱα νοβ χιιο- 
4ἰς ποίξγαμπι δά γοσίοποιη ἀσοράιτί5. Ετ 
τείροπάοτὶ ἄτιοος ἱπδεπε:. [ἃ πο οο ἔα- 
ἔζη, ντ νοσ ν]]ο ἄδπιπο τἀ βοίατημς :(οἀ 
Ῥοιἐεααιίαηι δά ποτίις τοσοπῃ Ὀ6]Π πὶ σεί- 
{πιι5., γοάϊτο ἴαπὶ πη (ὐταοἴαπι οριπια5, 
δὲ αἄτηλτε ρεγσεγο. Ὁ παγαης 111. πὰ τη ἐς 

εο δέος ἄστα ΠῚ σαιοτα νο]ίπε. Υ εἰς (ς 
σοὶ ὅζάατο Πάςπν,8ζ ἀσοίρογε,παΐπητ. 

τ τῆ: 4΄ ῬοίῈ παῖς αστοπος παίξῃ θαγθαγίσαπι 
ἐπρῦτῆ (κοῖς τταάπης,, ὃς ἱρής (ταοὶ νἱςϊ πὶ 
τισίύν]υε (τα σατη: Ζιοα πος ραέξο ἤ ἀετη ἀ4τὶ ἀριιά 
δεῖα.. (ς ἀἸςοτοητ, δίπιαϊ νιτίας Γλοος τοίτο5 ἰπι- 

ΡῬίοταραπι. Ῥοίξοληϊμαι Η ες εἴΐετ ἄατα, 
Πδλιίπυ Μαογοηος νἣδ οαπὶ (ταοὶς ατρο- 

Σες σχάοῦδαης,, ὃζ νίαπι {ταοθαης. ναι 
τγδηίροτστζατιτγί δἰτογαηυ [ἢ σραηγ, τατοὶϑ 
ῬουμΆΠΙ; (πρρφάϊτατο ετίατι γεῦσιν δηδ- 

1ταπὶέοτο, αιαῖς φαίάαπὶ ροῖογαητ. Ηος 
τηοάο ττὶ ἀπ ἀποςθαης, ἄοπες ατάοος 
ἴῃ (ὐοϊοϊιοτιπι πιοητίθις πίζεγεπι. Εταζ 
ΘοΪοςο τποῃς ἰησοης συϊάεηι ΠΠ|ς., (εἀ ἴπ 
Ππ6ῃ ταπιοῇ δαἀίςεηάϊ ροῖζε. [πη εοὸ (ο]- 
Οἰϊ οὐπιι ἰΠ γι ξξις5 σορ 5 Παρ αης. Ρυπγ πὶ 
αὐαοὶ ρῥἰμαἰαησοπι ὃς ἰρίι αδἀιιοτίαπι ἴη- 
Πταπης, 4ααΠ) ἐα πποηταηη ἀοῖο (δ ταυτί. 
564 ἀοίηάς ἀποίθις σοΠ οξξῖς, ρΙασαϊτ 4ε- 
1Πθογαη τη οἢς, πο ραξξο ιαπηργαοίδ- 
ΤΠ ΠΠ πο ἀϊηλίσατιιτὶ οἤτητ. Ετ Χοποόρμοη 
(αἱ οοἷς, ν᾽ άοτὶ [0], Ομ ρμαίδησοςο- 
διοῖτος γοξξας ᾿πΠγιιοη ας ΟΝ πα Ῥμα]ᾶ- 
σοτυ {ξατί ἢν ἀπ]! ἰτὶ Ρτορτογοα, ιο  ἃ- 
101 πιοητοηὶ αἀίοξ αὶ ποσυδααᾷ ροΙα 
ΤΟΡΟΓΙΘηλ5, ἰη 4 αἶτ, ἃ ἄθος πιοχ ΔΙ ρίππῇ 
ΤΟΙ ΟΠ ἴλη} οὐραῖς αοα ΠΟΙΈΕΙ ἰῃ ρα] αη- 
δοιὰ ἀΠροίττὶ, ας ἰρίατα ἄϊο}}} νἀ οὔε, 

ΚΕΝΟῬΗ ΤΟ ΟΦ ΥΡΕΘΕΘΥἊΚΊ 

οπληίχας πιάτο ἀλθδης ορογαπλ, ντάο που ασφύδοντες ὡς ζύχισα ἐκ τῷ χωθίου Ξ. 

Β αὐ, ϑοφπων. καὶ οἴμοι, ἔφη, ἐμἀὼ Οὐτίω 

( λὰ βασιλεῖ πολεμήσαιντες ἀτὗδχόμεθα, εἰ 

ΕἸ 2 ΔῈ 

᾿ΔΙαθιξάσοντες, οὖν μέσοις αγαμιεμκίγυδμοι 

" τ Ἵ ! .᾿ 
Ἐέλεξεν ξίζυ Ξξενοφ αἷν, ὅτι δοκᾷ πιιύσανζας τω 

ελϑεῖν. οἱ δὲ μᾶκχρωνες., ἔγοντες γέρρα, χαὶ᾽ 
λόγχας , καὶ τϑιχάιους χιταδιας κατ θ-ὸ 

τίπεροιν πὴς Δι αΘάσεως ὐδατεταγμέ- Ἴ 

γοι ἦστιν » καὶ ὀρυιήλοις διεχελ  ονΐ, καὶ λίπ ὦ 

θ0ις εἰς τὸν πτοτοι μὸν ἐρρί οὐ" ἀξ κγοιοῦπο δὲ 

σὐσὲ οὕτως ἣ οὐδὶ, ἐξ δι ῦ)ον σουένα,, ἔνθα, 

δὴ πσδϑςέργεται τῶ Ξενοφῶντι ΤῊ πελ- 

παφῶν τίς ἀνὴρ »αϑάωνησι φάσκων δεδουλά- 

χένοι" λέγων, ὁ7| γίγνωσχοι τίω φωνδ 

τίω πατοίδα, εἶναι. καὶ εἰμκή τί κωλύᾳ, ἐθέ- ἔ 

λω αὖθις ΔΙ λεηϑῆναι. ἀλλ᾽ δ οὲν κωλύφ, ὦ 

ἔφη, δυλὰ Δίαλέγυ, καὶ μα εξ τον ἥ 

αὐτὴν, ἴωες εἰσίν. οἱ σὺ εἶπον ἐρωτήσαιντος,. 

Θ᾿, 

ὅτι μαιχρωνες. ἐρῶτα ζίωων, ἔφη, ἀδζις, ἥ ἐἢ 

δυτίτετα γασι ̓ καὶ “οὐζοισιν ἡμῖν πολέμιοι ; 

εἶναι. οἱ δ΄ ἀπεκοιναγΐο, ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχ 

τίω ἡμετέραν ἔρχεοϑε. λέγην ἐκέλάσον ο΄ 

φραπηο»ἱ, ὅτι .: οὐ κα κῶς ποιήσοντες, ἀλ- ὗ 

ταἰἴω ἑδλάδει, χαὶ δχὶ θυ λοιῆαν βουλόμεθα, 

ἀφιχεεϑαι. ἡἠρωτων ἀκάνοι, εἰ δοῖεν αὐ πότων ἕ 

σὰ πτιςαῖ. οἱ δ᾽ ἔφασαιν καὶ δοιεῦαι καὶ λαδεῖν 

ἐθέλάν. οὐ 4 Ἂν διδόασιν οἱ μαίκρωνες βωρ.. 

ξαρικζω λοϊγέω τοῖς ἕλλησιν , οἱ δὲ ἑλλώυες 

οκείνοις ελχζυινκζω. (τα Ὗ» ἔφασαν πὶ- 

ξα 60. ϑεοῦς σὶ ἐπερζ τύξοιντο ἀμφοτερϑῖν ὦ 

μίΣ δὲ τὰ πιςαὰ ἀυϑὺς οἱ μοίκρωνες τὰ δένδρα, . 

στε εξέκο:)ον ; πω τε ὁδὸν ὠὡδυποίοεωυ,, ὧδ᾽ 

“Ὁ ε ΔῊΝ ὺ Ἡ 9 ͵ ν 
τοῖς Ελληήσιν, Καὶ ἀρ οξφὶν οἵαν ἐδτουαντο παρό- 

ν Ἵ δ δχν . ΦῈ 
ον» καὶ ἢ δινγαο»» τισιν ἡμέραις} ἕως οὐ παρ 
ΚΞ ͵ ν ῳ "ὦ 
ὄχτ τα ὁρη τον κολχων και πτεςήσοιν τὸς Ελλη: ὅς 

5.,.7 .(95.,.. 9.5) ͵ ᾿ ν ἢ ἮΝ 
νας. εἰνζοἱ᾽ ξῶ σε9ς μέγα, αϑῴεσξαπον δὲ. ἡ 
᾽ . ! ει , τ᾽ δ 
ἐπὶ τοτϑ οἷ χολ οἱ ποϑουτετα μένοι ἤσοιν. Ὁ 

ν “ εἰ ας » , ᾿ 
Ὁ μὸν τρϑτον οἱ ἐλλξευες αὐτιπαρετάξαντὸ Υ̓ 

͵ ε «“ » ᾿ Ν ΓΞ 

Ὑφωώλαγία, ὡς οὕτως ἀξοντες τσδϑς Ὁ 6696. ᾿ ἢ 
ΕΣ [σ΄ ΥΣ “-Ἅ “ {γι 

ἔπφίᾳ δὲ ἐδυξε τοῖς φςρατηῆορις συλλεγήσι βυ. 
͵ ε Ὁ ͵ ") »" 

λάύσαοϑαι ᾿ ὅπως ὡς Κκλλίςζα αὐγωνιοεται. 

φαλαγία λφχοῦς ὀρϑιοῖς ποιῆσαι. ἡ μδό ΣΡ 

φαλοιγξ 2}. «σαοϑήσεται ἀ9ύς. τῇ μρ "ὃ »Ἡ 
αἰοδὸν. τῇ δὲ ἀοϑὸν ἀὐρήσουϑδυ Ω ὄρος᾽ ὶ 4- Ἢ 

οὺς πῦτο αϑυμίαν ποιή σά 9 Ἴ ὅτ πεταίυδμοι, "πὶ 

εἰς φαλογία, ζιυπίω διεκασωισμκέγξου ὁραΐσιν. μ᾿ 

πέτα 
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᾿ς ἔπέτα δην κΔὸ ἘΧῚ πολλοις τεταγμένοι ἀρρος- ἃ Ῥτατοτοα {ἰ αοῖς ἀοπία Ποίξοπι δἀστοάίε- 
ἀγωμδυ, αἰξ ἢ δύοισιν ἡμδιβοὶ πολέμιοι, καὶ πλαγ, {προγαζαγὶ πος 11Π|{πητ πιοιο; ὅζ11- 

᾿ ἐπ ᾽ τ ἣ ούλ ᾿ Ἰογιτη ορογαᾳ, φαΐ πος (ἀρεγλητ, νίτὶ 

τοῖς αἴξ οῆοῖς γρησονται ο,τί αὐ βούλωνται (χπτ αὐ αιιαπιοιιπηα; Γοπὰ νἹ(ατἢ Εποτίτ, δ. 
δ λυσι  . Ὑ ! »" 5» καὶ ᾿ . “1: , 

ἐαὺ δ, ὅχὶ ολίγων τεταγμμένοι ἴωνϑυ., Οὐεϊὲν αρίοτπα αγαπα πα ρο δι πιισ, 11] ααίτγιιπι ες 
αὐ εἴς, ϑαυμαςὸν, εἰ Δ [οικοπείη ἡμδμ ἡ φα- τίς, οδπι ρουτιιπηρί α σοπ οστίπι ἰγγιιοητίθιις ΠΕ ; ! ἘΝῚ ἦ ΠΑΒΕΕΕΝ (ων πὴ χαὶ βελαῖν  αἰθρώ- τα πα το 5, τα ΠοπλἰΠἰδι15. Ὁ τιοα ἢ αἰϊια 

ΡΟ ΚΨΕῚ κῳ ἰπαοίοί ραττο ἀσοϊάατ,τοταπη Ρμαἰαῆσομ,]Α- 
Ἶ τοέςπι., πὴ ὃ- να : - 

τπ βάο ἀμ δ ον χα ὙΠΟΙΚ Βοζαγα πεςοῆς οί. Ἐπὶ πλοῖο οοϊογῖος 
λη φάλαγγι κακὸν ἔςαι. δλλα, μοι δοκᾷ, ορ- ποις τεέξας ἱπΠγιςπ ας οἦς ἀυίτγοσ, ταη- 
θίους τὸς λόγοις ποιήσαι δίους,, τοσούτον χω- τυπΊααε σοπηρςέξεηάιιπι οἵ]ς ἐρατ) ρου ἀἰ- 

τἶς ὐ- οἷον κατασχεῖν Δι αλιπόνζας Ἴ τὸς λόχοις, {Ἰλῆτοϑ ας ̓ πυΐσοπ σοϊχοτίος, ντ ΟΧΙΓΟΠΊδΣ 
χ ὦ ἔξ τ μΝν δι ἄθαι Σ τη  Ἰλδῃ ςοΠοτῖος οχῖγα Ποίξιπηι σογπιια ΡτΓΟοΟιΙΓ- ; 

σὴς πὐώσα ἜΤΗ πος Β κλης. 0 ἔσει, νὲ δχιγεπγα σοποῦτος Πο- Χεπορλδ- 
λεμίων κερφίτων. καὶ ουτῶς ἐσθμιεῖοι τὴς τὲ (γα ἢῃτ Θχίγα ΡΒαίδησοπι ΠΟΙ !οπὶ: ἃς ἐα  Ο 
ὙὍῊὋ πολεμίων φαλαγίος ἔξω οἱ ἔσχατοι λό- ἄτιπὶ γεόξας σομοστος ἀπσθπηι5, ἰο ἘΠ ΠΩΣ μαάονάῳ 
οι » καὶ ὀρθίους ἄϑροντες οἱ χρτίςοι ἡμῖν" υΐααςο Ποίξτιιπι Ρτῖμηὶ ἴῃ Ποίξεμη Ῥοίρεης: Οὐ ϑών 
“ορῷτον ασοϑείασιν' ἢ τε αὐ ἀὔοδὸν ἧ, ζώτη συδαιιο νία Ππιίπιις ογὶς ἀ41ΠΠΟ]]15., μας αιι5- 

ρει οομους ποδάςεο Νὰ συ οι α γο ἿΣ ὙΠ, δ ἢ ΠΟ Ἂ . 4 ΟΙςῖᾷ 

ἕχαςος ἀξά ὁ λρη95. χαὶ εἰς ΤῈ ὁ ϑίφλειπον ἱητοῦ φομοσῖος ΠΟΙξγαϑ ἱπτογιια }}α ρτοο! πα 9 δἰ Δαν ἃ ω ͵ 7 λον Ἰλρ τὴν, Ἶ ΡΥ 
οὐ ρα δον ὅς τοῖς πολεμίοις εἰσελθεῖν, ἐνθαν δ οῖϊ οτὶὲ ᾿γΥαΠΊροΓΘ., ΠῚ ΕΧ ντγηϊδ 

2, 2 ε : . 

χαὶ ἔῦϑεν λόχων ὄντων ἐ Δι ακόψαι τὲ οὐ ῥά- Ρᾶτῖς σοπίξίτιτα ππτ σοἤογίεβ : ΠθΟ οὐζ 
" " ͵ 3.δ λ Ϊ - ὅξον ἰὼν λόχον ὄρθιον ττστοϑειόγζα. ως ΡΙτΟοΪίας., σοΠοττα πη τοξξαπταςοράξητοπα 

πα βίδα, ἷ , κι, Ρογγπηροζς. (ϑοα ἢ σοἤοτς Αἰ ].Ρο- 
πιέζοται ΣΕ ΤΟΝ Ὑπο! Βονϑησα ἔν χορῖξ, ορεπὶἐεγει ῥγοχίπηα : ὃς ἢ αια ροῖο- 
τέ πη εἷς δευυη δὴ ν᾽ λόγων ἔχτ ὁ ΘΈΒΕΕΣ Ὁ μτοχ οοδβοειίθις ἐπ νεγεοῦ διδήστο, τα πὶ 

; “ 2 ͵ . - ε ᾿ - 

ναξζεωι, οὐθεὶς μηκέτι μείνη τὴν πολεμίων. νετο χε {πβ{{ξλτ πὶ ΡΠ οχ ΠΟΙ θι5, ἔι- 
᾿ "“ Ε ᾽ ͵ -» Ἷ Η (τα ἔδοξε. χαὶ ἐποίοιου ὀρθίους τὰς λόχοις. ἴαΓΩΒ ο[" ποπιο. ΗΪς σοτηργοθατῖς; γοίζας 
, το τ λν ἘΣ ΥΝ Ν ἥνρι .» Δ α΄ σοδοτῖος ἰηΠγιξέζα ἔππε. Ετ Χοπορἤοη ἃ 
“Ξενοφωὼν δὲ ἀπιὼν ἔχὶ Ὁ ἀὐωνυμον πὸ τῷ Β 

: πτης γο “ Ἰ1ατεῖς ἀοχιῖτο δα ]αιπιηι ρογσοῆς, ας Πᾶ- 
δυξιοῦ, τον ὑης, ΠΣ ΤΩΣ ᾿ΑΥδλερ δῦ Ῥαΐτ δά ΠΛ Π τας νοῦθα : ΕἸ, 4αο5 σου 8, 

τη) δ.» ᾽ εν ὅς Ἶ ν᾿ ν ὃ 
εἰσιν, οὺς ο(οφιΤΈ, μίονοι ΕΤΙ ἡμείν ἐμιποδων, Ψ μι τηλ]ῖτοβ., {011 πορῖβ δάπιις ἱπιροάίπηοηῖο 

᾿ ᾽ ἢ ͵ " - Κα; 35 
ἤδη ἐξ), ἔγϑτς πάλαι απεύδουϑυ. πότος, ξὺ ἴαῃτς, 410 πηϊπιι5 {{πἰσ ΠΠΠγι15, το ἰαπηάα- 

ἥ δ να ἢ » ἀυπληῖαρσῃο {ππϊοτεηάίπτιις. Εος ΠΟΙ 5, 
δγωυ. ταα 4ν. ἐ- 

ΒΗ ὙΔΨὶ το αν δέκα τὶ γῇ ν᾿ ἢ φυοτηοόο ροήπτηιις, νοὶ] οὐπάος ἄσιο- 
ὅπ δι, ον ταις γώραις εχϑιςοι ἐλιμονζ, χαὺ τὸς τη ἀοβγθίτγογ. Ροίξοασιιαμη ἤιο χα ας 

, 9 ἣ 3 ! »ηὴ"ὕὔ δῆς τ νῦν ἘΝ ᾿ ξ 

λθγϑὶς ορ)ιος ἐποιήσαγΐο, ἐ΄βυονζ νϑὺ λοι Τ᾽ Ἰοςο σοπίιτίτ, ἐχρ]ίσατα ἰη γεξξας σομοτ- 
ὁπλιῖ ἀμφὶ πὸς οἴδοήχοντα , ὁ δὲ λόγοφἕκα.- Τὴ τεβ δοίθ, σγαιβ ἀγπιαίιγα ΘΟ Ποσῖα5 Χ ΧΟ 

ΡΥ ͵ ΔΉ ΔΑ Ἢ ᾿ ΓΓΟῚ 11] ἷὶς 1 φος σεδὸν εἰς τὸς ἐκοιτόν. τὸς δὲ πελταςὰς χα ΕἰΓΟΙΓοΓ ἔμπετε., αΠ γι δυτῖς ἴῃ σοΠοιζειῃ 
Β΄ ἐν νωϊ, αϑρνδὶ τα Ζυδγα θεῖ σθητθηὶς ἔογα μα] τί διι5. ( οτγα- 
π΄ τ Χηεπαησαν ΟΣ ΠΕΡΙ ἐκ δ τος δε ἀρ ττατίοσ, τι ατίαπι ἀἰτμίος, ρατείπα 
νὐμαέξω, τὸς δὲ, τῷ δὸξιϑ, τὸς δὲ ΧΡ μέσον, φχιγα ςασιη σοῦπα, ραγτίπι οχίγα ἀοχιγαπη, 

δον ἡ ᾽ (ἡ ! . . - ἢ 

“εδὸν ἑξαχοσίες ἑκοίφους, ἐκ τότο πα ρη[γυηῷ Ράττὶπι ἰη δοῖς πχβϊᾳ σο]]οσδτγιιητ. Τ᾽ γπλας 
“ ν.4.} "Σ}) δ εν , Κ᾿ τ φρατηχϑὶ δὐχεαζ. φὐξάμϑμοι3, ὁ παιανί. ἄπραυϊα ΡΓορεπιοάιιπι (ἐχοοῆτος μαθα 

» ἌΝ ͵ Ἔν λλε Ῥδηι. δεοιπάιιπι Πα πηρεγαης ἄτισθ5, νῖ 
σαῆες,ἐποράον ἡ Κάσασοφος μδρ, Ξίενο- 
ἜΡΆΗΜΑΝ εὸ «ἢ ᾿ ΠΑΠ]Πτα5 [)6οϑ ἱπηρίογαγεης. [ἃ νθ] ἐλξξιΠ1, δρτν 

ἧ ᾿ Ὁ . εἰς φών, αὶ οἱ σὺν ἀὐζῖς πελ]αςαὶ, ἔξω ϑυονϑυοι :ς (Πσαῖο Ρααπερτοσεάμπης. (που ορπιις κα τς 
. , Ι 2 ͵ «..} τ- 

“Ὁ πολεμίων φόναγίος, ἐπορδιὐονῶ. οἷ πο- δὲ ΧοπορΠοη οἸΠῚ115, 415 ἔδουσι παῦε- ν"αγρίνε 
᾿ ω ἴδ ᾽ δὰ Δ. ’ ε ᾿ ΙΒ ον 5 οἕτα, αὐτὰ λεμιοι, ὡς εἶδον] αὐζους αὐτιπορεύον )."ἡ οἱμδὺ δαπι, σετγαείσ, τα ρεγροῦδητ: ντοχίγα ΡΠὰ- [Ὁ 

- - ΣΤΡ μάτγε ΜΆ 
ανπϑεον- 5.σὴ τη ᾿ ἐπὰ ΥΩ) »}} ͵ Βοῇ δ εἤδησ. πος νΒὶ νΙΠΠ] πὶ ὩΣ 

ἴ ὄχτο δύζιον, οἱ 5, ὅχι Ὁ ἀὐωνυμον Ἔ διεασα- Ἐ ἰαππθεηι οἱ ἀλη Ναί 

Ἐλομα, οηεῦ καὶ ὙΠΟ ΝΕ ΜΟΠΕΝ ες ͵ Βοίξες," ὃς ἰρίι σοπῖγα ρογγοχεγε: σαπηηα; ἵν 

' 
᾿ 5 τ 2. γεάά! βὃ- 

ἃ ν το ρΑμρομμέρβκιᾳ ἯΚΕ: ' οἱ ἡ ρας Δττϊπὶ γοΓ [15 ἰατιις ἀΟΧΊΓΙΙΠ.., ΡαγτΙ ἢ. ΠΠϊ μέ; Ημῳ 
Ε ὮΝ ᾿ 5 ε τῇς Σ [ 

γον ἐποίηῷ. ἰδόγες ὃ αὐὔζις διγαζονᾷς οἶχτ Ὁ ῃτγαχηίς (οἰάϊεησ, πης ἀϊδην ἀοίοτη, Πα σᾶ 45 Ήπετο- 
3 

Ξ ἣ νι κφ ὩΣ Ξ ΙΙ ὙΕΣ ϑγατί, σὰ 
ξρχα διχὸν πελΊαςαὶ, ὧν ηρχέν Αἰοανης ὁ ὡ- Ἔχ βάτο νδοιδηῃ γο]] ποῦς, Η εἰς ΤΠ ΠῚ να ισ 

: ὑπο τ Μ' ἢ χγυ δαπς 5 ΤΣ ΤΣ ἸΛΩΔο οἷς ἱ δαὶ τγατὶ, αϊδι5 ἐλαμο καρναὺ γομίσοιες φεύγῳ,, Ταἰὰ κρώτορ ἔθεον" Ἰοίεειιϑε! Ατολάϊοο τῆοτο φοιταῖ, φαΐδυς σκρν σ 
γῦπς " ᾿ “Ε(ομίπες ἀσαγηᾶ ργαάογατ, μοίϊξοϑ ἔς ἀτιας κθτο, 

Υ̓ 

ἴπι ραττοβ οἰπάοτε ςοπίροχηεπτ, φαοά οος Ἔχ [πἰπγαγοητ βιροτο τοις νὶη] δε σατΓ Δ Πτ, σε; 
2 



3,45 ΧΕΝΟΡΉΗΣ ΧΕ 
ὙΡ Θ Ἢ νπ “ον δ ο ἡ »υυθῳ γ' το ΠΝ 

πο λξαπι, νὰ Ηὶ ργίπη! ἐπ πιοητετη ουα- Ἀ χαὺ ὅτοι ποσφτοι ὅχε Ὁ ρος αὐαϊξαἰνοισι. σεὐγξξ, 

ἄετεητ. δα δίδποαπταῦ ΠΟ 5 ρτδυ]5 ἀγπλᾶ- 

ταγα σορία Ατοδάϊοα, ας ΕἸεαπογῦ- 

οἰποπιοηΐας ργσογας. ΗἸ ροίξοααιδπιςσατ- 

τοῖα σαερέγαησ, πο σοπίεἰτογαπι ἀπρ 5 

Πιοίξες, (84 αἰϊας Αἰ ἰο τογρὰ ἀεάογαῃι. τα- 

εἰ ςοπίςεπίο πιοῦτῖς, πλατεῖς ἴῃ υἱοῖς σαίετα 

Ἰοσαζαπε, ἴῃ φαΐθα5 παρα οΥᾶϊ σοιηπιοᾶ- 

ΒῊΝ Οοἱ τῃς σορία. Ετίῃ σετασῖς φαί ἀοπι πἰ 81] εγαῖ, 

ΤΞ ἘΝ ηυοά δάπυ γαῖ ΠῚ ἸΡίογιτη τ ΓΈ Γ ταΓ: 

ψεπάῖα, ταπταπα {Π|Ὸ ἐγαῆς αἰ ασατία ρογπλαῖτα,, ἀς 

ηυῖδυις φαοιααποςοχ πα] τ] Ρι15 ἔλπο5 σοπι- 

ἐάεθαης, οὐτπος δά ἰηίαπίαπη τά σεθαῃ- 

ταῦ, ἃς γοπιοθαησ, ὃς αδίςοϊας ρεσ πξοσῖος- 

τὰ ἤοθας, δε τεέξας ΄υϊ ζατο ροίϊοτ, ἐγατηο- 

ταο. Οὐ ρατιιπι οἀογδητ, λἀπιοάστηα εδειῖς 

εὐαητ πῃ 1} 65 : αϊ πηι ται, ξατιοίις: Ποπ- 

0Π]|Π οτίαμπη πποσιςηείθιι5. Ὁ παπηοῦτετα τὰ 

ταθ]τὶ ἰασεσαητς, δο ἢ ἰἔγασες ἀοοϊ ἀ Ποτ: ὃς 

τλάσῃα ογαῖ [πῃ ΘΧΘΓΟΙ͂ΓΙ ὨΛΠ τα πὶ τι Ἐἰοῖδ. 

Ῥοιἐγιἀϊο βεπιο πλόσγαιϊις οὔδτ, ἐξ εδάεπὶ 
Ῥίορο μογαὰ ρεϊπίπαπι δά ἐζάταπι πηεητίς 
τεάϊσαης. [16 τογεῖο ὃς ]παζτο,, τα] δ πὰ 
ῃ Ρἰιατιαδοιπι αππῆφης, {πγσερδητ. [μας 
οαἰετὶς αἰτουῖς ραγαία πσαϑ ν ΕἸ ΡΓΟΡΤΟΗ͂Ι, αἀ 
σπατο γοπίπης, ὃ δα ντῦςη ατασαπη 1 τὰ- 
ΡοΖαητῖοπι, ἐγτεαοητοπλ ΠΟ} 5. ΔάΡοη- 
τιισὰ Επχί παπ1, σοΙ π᾿ ΠῚ δ᾽ ποροηίπιπι, πὶ 

Τραρέχω» χοοίοης (οἰ οπογιτῃ ἤταη. Η οἷο ἀϊοβ ἕστο 
ἐν μλίμαῖς. ΧΧκΧ Οοἰοβογαηι ἱπ ἀστὶβ σομητηοτατὶ, 
τεγεχοῖς ργςάλοε τοσίοης (ΟἹ Ποσαπιδροῦθδηῖ ο- 
δμη. στη ἴῃ Ἔχογοῖτι γοσθηγ ψεηδίϊαιη 1 γαρε- 

᾿ς Ζαητ {ππιπ ἡ ξγαθαητ, οχοορτοίῳ ατα- 
οο5 πορίσαι σας πηπποτίθας ἀδηαρᾶτ: Βο- 
Ρὺ5. ἔαγίηα, νίπο. Π}οπὶ οἵΠῈ Εἰς Πομλ ΠΟ 
(ΟοἱσοΠογαπι Ππιτί πόσην 481 Ρ] θεῖς Πὰ- 
ὈΙταθητίῃ ρ᾽δοϊοῖς, γα σοθαηζεα Παῖθιις 
.“.. π΄- Β ΤΕΥ ΖΝ μ ᾽ ! 2 ὙΥΧΝ 

{πίάοτη Ποίρίτα!α ἄοπα πλΠᾺ (πῆ, τα: πλα Γ) δίῳ μαίλιςα οἰκοιεύτων. χαὶ ξέμα ἡ παρ κεῖτ 
σηλοχραγῖα δοιος5 ογαῃτ. ξοσαπάμππι πα 
1λοτ ποίη νοῖο ΠυΠοιρατιῖ ράγαπτ, ὃ 

οτος αὐ οος αάϊατὶ ίπης, σαὶ (υθισεύθης 
δὰ τηλέξδ ας [ουἱ δουιδτζουὶ ὃς Ποῖ νὶ- 
ξγίπγας, φαΐδιις σταταιη αηϊπι! Πρ πἰ β σατίο- 
Ὡςπῃ ἀφοϊαγατοητ, το ἰρί1ς ἀπισο5 ἐπ εσῖς 
οΧΕΠ δῆτ: ἱτ θη ας» 4115 σοτοτὶβ νοτα ίπης 
παπουραῖα. θγώτογεα ᾿Ἰάος σνηηηίοος ἸΠ]Ὸ 
Ἰρίο ἰῃ πγοητῖς 1Πἰτισγαης, ἴῃ πο σαίξγα 
Παθεθαης. Ὀγασοητίιπη γεΓο ϑραγταπιη, 
4! ρα ογ φἀπαςῖῃ Ἔχ Π]ϊα τ αὐϊεγας, Ζαιτη 

- 4.3) ΒΡ; Η Η δ »“λοῖλ καὶ ς δ ΣεΟν ἡ Ῥθοταπι ἔλίσατο ρ]δάίοίο σαίαπι ἱπαρτι- Ἑ στο. δ᾽ δὲν ϑυσία ἔλρετο, τὰ δέρματα παρ- 
ἐἰςης Ἰητογέθοῆοι, Ἰεσογαητ; τσ ΓΑΙη ΟαΓ- 

{5 Βαϊδεγοτ,αο 15 ρταοῆξε. Ροίεεασιιαπι 
(λοτὶ Ποατιτη, [λγασοπτίο ρο]]1ο5 ἀαθδησ: ἢ- 
ΤΩ] οο ἀτπισοτοῖ ἐπε δαης, νδϊ σαγίμϑ ἔρα- 
ται ἀςΠσπαῖςτ, ΠΟ νοτο Ιοσαῆι, ἰῃ 40 
Τοτγῖς σοηἐξίτογαητ, ἀςηχοηξγδης: Πἰςτα- 

Ὠχμ]115,1πααϊτ, αὐ σασγοη μι αροπ5 εἰξ, 

ΧΡ ΘΙΘΥΚΙ 

φείπεζ δὲ ἀὐφίς ἡ Ὁ ρκοιδϑιχϑν ὁπλιτικὸν, 

ὧν ἦρχε Κλεάνωρ ὁὀρχορϑυιος. οὗ ὃ πολέμιοι, 

ἐπεὶ ἤρξαντο θῴν, οὐκέτι ἔφησαν, δνλὰ φυγῇ 

ἄλλος ἀλλη ἐδαπετο. οἱ δὲ ἑλλζωες αγαξ αἱ- 

τες, ἐφρατυπεδδύσεινῷ οὖ πολλαὶς κώμαις, ἢ ἡ 

Ἐχιτήδ4α, δὲ πολλὰ ἐχούσαις. χαὶ τὰ μϑὴ 

ἄλλα συϑὲν ζεῶ ο, τί "ἡ ἐθαιμκασαιν" τὰ δὲ σμή- 

γη πολλαὶ ζωῶ αὐτῦϑι, καὶ τὴν κηδίων ὅσοι ἔῴατὦ 

» ΤῊ φρατιωτδιν, πόρτες ἀφρονές τε ἐγέ- : 

Βγνογζρ, χαὶ ἥμοιω, χαὶ κοίτω διεγώρᾳ αἰὐζῆς, ἡ, Ἷ 

ὀρδὺς σσοδὶς ἐδηυ ατοϊςα αϑτα᾿ δλὰ οἱ ϑύ τ 

λίδον ἐδηδόχότες, σφόδρα, μεθύοισιν ἐῷκε- 
σαν᾿ οἱ δὲ πολὺ, μαμνουϑύοις" οἱ δὲ χαὶ δἰποθνή- 

σχϑισιν. ἔκάντο δὲ οὕτω πολλοὶ, ὡς αϑ,  οπῆς 

γεδρυυϑύυς, χαὶ πολλὴ δ ἡ αϑυμία, τῇ δι - 

ζερα!α ὠπέϑανε μϑὺ σὐεϊεις, ἀμφὶ δὲ τί αὐ-ὸὸὦ 

πίω πὸ ὥραν ἐφοφϑνοιων" ταύτη δὲ χαὶ τετξίρτη Ἕ 

αὐίςαντο, ὡς πῆρ οκ φουρμακοποσίας. ὠς 

εν ἐπτορ ἀλϑησαν δύο ςαθμους ς ἑω)ὰ Ὡἴϑδα- 

Οσαΐγας, χαὶ διῆλθον ἐχὶ θωλοιῆαν εἰς ἑαπε- 

ᾧιιῶτα . πόλιν ἑλλζωυίδαι οἰχουμϑέζωυ οὐ τω πὺ 

ἀὐξείνῳ πόντῳ, σινωπέων Ὄιπτοικίαν, οὖν τῇ Ἷ 
χϑλγων χώξοαι. οὐ ἔμάναν ἡμέροις ἀμφὶ ̓ ᾿ς 

Ωὼ πεοιάκονζᾳ, οὐ τως ΤῊ κϑλχων χώραις. 
Ἴ χαὶ οὐ ά4ῦ9εν νδὺ ἐληϊζονῷ δ: χολιάδει,α9- κ 

δον ὃ παρῴχον οὐ τῷ ςρατοπεδωϊβαπεζοιώς- Ἢ 

ΤΟΙ γ »ὸ ἐδέξαντο τε τὸς ἑλλᾶνας, Ὁ ξένια, ἔδο- ζω ᾿ 

σαν, βους ὦ ἀλφιτα ̓  οἶνον. σεευδεεσαστοου Πονΐ ᾿ 

ὃ) χαὶ “ἷ ΤῊ πλυσίον χϑλχῶν Ὁ τοπε- Ἢ 

Χ 
τὰ 

γῶν [7λϑον7 πλέον βόες. (τ δὲ πῦτο Ὁ θυσίαν, πὰ 

ὦ φὐξανῷ παρεσκϑυαζονῶ. ἤλϑον ἈΝ Ἢ ᾿ 

χαο!] βόες Σἰπυϑῦσοαι τω Διὶ πωΐσωτῆρα, καὶ ἡ 

τῶ! Ἡρδακλφηγεμόσεευα. ὃ τοῖς ὀῆνγοις Ἀ. ϑεοῖφ 

γὐυξανῦο. ἐποιήσαν ὃ ὼ αγῶνα Ὑυμψιχϑν Ο τῷ 

6,4, ἔνϑου εἶ» ἐσκήνοιωυ. εἷλον ἢ Δρακϑντίον 

πσαρτίάτην, ὃς ἔφευΐε ταῖς ὧν οἴκοθεν, πα δὲ 

ἀκχὼν καιτον τομῶν, ξυύλη πατάξας, δρόμου 

τε χιμεληϑάεσαι , καὶ τῷ ἐἰγώνος ασδόςατητ, 

͵ ͵ ᾽ 

ἐδόστιν τω Δεακοντίῳ, χαὶ ἡγφαῖ, ἐκέλευον, 
« "7 “ ψ 
σπτϑ ΤΣ δρόμον πεποιυκῶὼς εἶν. ὁ δὲ, δεῖζας ὃ- 

͵ 9 !͵ “τος «ς ͵7 

τσ παρεςήχοτες ετυγχόρον, σοῦ ο λοῷοθν 
᾽ ,ὕ ω «“ 2 ! 
ἐφη, κοίλλιφος ϑέχήν »οσϑ οὐ τίς βουληται. 

αυδοιμηα; τἀ άετα ραῖτο 4 ]5 σασγοτο νοΗτ, 
:: “πως 



ΕἸ ΕΚ Ο 
"ἰὼς δζω,, ἔφασον , δευυήσονται παλαίειν εν ΑΛε αὶ ροτεγαης, οίροη ἄς ἢ: ἢ], τὰπὶ αἴρο-: 

σκληρῷ ἢ δαισφοῦτως ὁ 5 εἶπεν μιαλλόντι ἀ- 

γιάσετωι ὁ καταπεσὼν. ἠγωνίζοντο δὲ ππαῖδὲς 

ἀδὺ ςαϑ)ον ΤῊ αἰχμαλωτὼν οἱ πλέροι, δὸ- 

λιηϑν δὲ κρῆπες πλείως ἢ ἐξηχονζο, ἔθεον πα- 

γταχέπον λζο ὃ, ἢ πυϊμδιὺ ἣ παϊκρατίον, χα λὴ δέα 

δ ᾧ ἔλύετ. πολλοὶ γὸ καυτεξησαιν, χαὴ ὡπεϑεωμέ- 

γων Τὴν, ἑταίρων Β πολλὴ φιλονεικία, ἐγίγνετο. 

τ ἔθου ἢ χαὶ ἵπαοι, χαὶ ἐδ ἀὐξες χν τῷ πορα- 

γϑς ἐλασανίᾷς οὖν τῇ θυ λο ἢ, αὐαφρέψαν- 
ἔγων. επάλιν αὔω,ασδϑς τ΄ βωμόν κῴν. χαὶ και- Β 

τῷ μδὺ οἱ πολλοὶ κυλινδοιοῦπο. αὐω δεασοϑς 

; Ὁ ἰχυρεὶς ὀρθιον μόλις βαδῶν ἐπορθύοντο οἱ 

᾿ ἵπαοι. ἔνα πολλὴ κραυγὴ, χοὶ γέλως χαὶ 

πὐραχέλάυσις ἐγίγνετο «αὐτοῖν, 

ΜΙΝ ἘΣῪ 5: 3.43 

τὸ ὃς Π}ε115 ἀοπίο Ιοσο [πέξα σοπιστοα! ΝΝ1-- 
ΤΑΙΓΙΠῚ 15. αἷς, Ζαϊ οοἰ ἀρίτις βιοτίς, νομε- 
τηοητίτ5 ἀο] ειτ. ]τὰ τς ἀθοεγταγαπείη [ξὰ-᾿ 
ἄϊο ρυοτὶ, πλαχίτηα εχ ρᾶγτα σαρείμ!: 0]}- 
οἴη (γοιεηίος ρα γα 5, απ τ, Χ συγγ- ΓΕΤΩ͂Ν 
θαπτ: πξέξα, σα τε, ρα ογατῖο Ὅχογος Βα πέμτιίω [ραν 
411} . ὃς ἐρεξζασυϊιπι (λης ρυ]ςγυπη ογαῖ: “ χχτῆ 
ἸΝδπι πιο εἰ ἴῃ σεγγαγηςη ἀοίςοηάοθαης, ὅς μα μας. 
γε βεγι σοπίπειε, ἐρεέξαπείθιις (ο 441} 118. των,αμόϊα. 
ταδσῃὰ εἴατεχ σπλμϊατίοης σοητοητίο. )6: ΩΣ 
σαγγοαῆς ετίαπι δαὶ, φαίθιι ᾿η Πα εητός: 
οροστοδαζ 1ἢ πλαγο ροῦ Ιοσα ἀθοϊϊ ἴα ρτός 
τοξξος, 'τα ἀεἰπάς {πτίππυγειιεγῖθηάο δα δ- 
ταπλδοσοάογο, Αὐ ἀδουίιπι α!(οπ| ρεῦξ 
ταιἰτὶ ἀςιιοἰ πε δαπευτγ,ί τίσι νεῦο δ] σὰ» 
ναϊάς ἀγάιια νἱχ' 6] ἰΙδῆτο σταάπ ρεῦσαοξ 
θδητ. τας πεῖς ποπιίπυπὶ ᾿π θη δὲ οἷαεὶ 
τοῦ, δὲ τἰίπι5, δὲ σοοστατῖο. 

Ἃ ἘΠῚ μοῦ 
᾿ποη18 γμΐα 

ἘΞΕΈΝΟΦΩΝΤΟΣ. ΚΥΡΟΥ͂ ΑΝΑ- 
ΕΣ Σ ΩΡ 

- ΠΕΜΠ 

ἘΜ. ΕΟ Υ 
ΤΙΝῈ ΧΓΒΕ 

ΣΑ μᾶν δὺ ο» τῇ α)ά- 

(ασά τῇ μ Κύρε ἔωρα- 

ὼ ἕ ανοἱ ἑλλζωες, χἡ ὅσο; -Ψ 

ΑΔ τῇ πορεία τῇ μέτει ὄχι 
΄ ὦ ἀρίλοῆαν Ἔ ον δωκε. 

νῷ πόντῳ, ᾿ ὡς ὄχι ϑα- 

πεζῶντα πολιν ἑλλζυϊδα, ἀφίχονίο, [ὼ ὡς ἐ- 

πεθυζ, ἃ ἀὐξανγῷ σωτήρια ϑυφν, ἔν3α, Ὡρώτον 

εἰς φιλίων γάῦ ἥχοιντο, } ο; ᾧ σοόσϑεν λόγω 

«ἰξὶ λοιπῆς πορείας. αγέφη ἢ πσδῴτος Αν- 

 Φιλέωνθουριος, χαὶ ἔλεξεν ὧδε Εγω μϑὺ ποί- 

νου, ἔφη, ὦ αὐδρες, ὠπείρηκα ἤδη συσκάνα- 
ἕομϑιος, ὺ βαϑιζων,ὼ δεχων,ὺ τὰ ὅπλα Φέ- 

ρων, ταξᾳ ἰὼν, χαὶ φυλοιχος φυλοίήων, 

ἡ μαχόνϑμος" ὀχιδυμι δ "δὴ 3 παωσείνϑυος 

πὕτων ἴβ πὸ γων, ἐπεὶ δοιλεῆαν ἔγϑυϑυ αλῷ 

Ὁ λοιπὸν, καὶ οχτοαϑεὶς ὡς τῖρ Οϑυοσάς,κα- 

ϑευϑδὼν ἀφικέα εἰς ελλάδα. ζιῶτα ὠχού- 

σαγτες οἱ φρατιοΐται, αὐεϑορυ δυζ, ὡς ἀ λέγ. Ὲ 

ΕΌΟΡΓΝΟΡΗΘΟΝΤΊΙΒ ΙΗ ΟΣ 

ΙΩΝ, ΒΙΒΛΊΟΝ 
ΤΠ ΌΣΝΙ 

ἘΠΕ Χ ΕΣ 
Β. ΟΥ̓ΤΝΤν ὅ. 

ΑΟΤΕΝῸΥ 5 ἐχροίμϊ πιῇ 
ἡ ᾿ιος σοπηπιθηταγίο, 448, 
᾿ (ὐχοὶ τος ἰῃ οχρεάπῖος 

{9 πο, 414 ζιίπι Ογτο αά- 
(ςεπάετᾶτ, σεἤοιῖπε: συαῦ 

τάς ἴτε πν σοί! ἴῃ ἱππότα ἔπο- 
εἰπὲ, ἄσπες πιάτο, ἀποά 

Ῥοπίο Εὐχίπο δαίφοοτ, αἀτίσογαπτε: ὃς 10 
Ραΐῖο δλάντεθεπι ἀγάοδηι, ΤΥαροζαπτοπλ 

Ῥεγαοπογίητ: δ 4 πιοίο ἰαογα Ροτίοςο- 
τίητ, υα γοτίς ργὸ (αἰ πτο σοποσρεῖς ἔα ξξτιΞ 

δεδηλώ) κ᾽ 5, πότῳ σεευελϑύνες,ἐξελεύοιο ΤΓΟ5 (ς ΡΓόμάϊίογαης, νΒὶ ρείπχατη ρασαταπὶ 
ἴῃ τοστοποιη δάρο!ςητ, ᾿λοίποορϑ5 αιπὶ 

ξοπαοπηίῆοης, ἀς “τίπεγο το ἔφαο ἀοἰθογα- 

θαης. Ετ Αμε]θοητ Πασίπ5 ρείτλτ ἑπτσοη5, 

ἴῃ μάης {εητδτίαπι! οααμτας οἵς: Ε φυϊάς πὶ, 
σοπλγη]Π]οπο5, ἰαπι ἀφ ἔαλείσατξι!5 ἔτππ 60111-- 

σεπάϊ5 γαί!ς. ΘΠ 4ο,οπγγοπάο, ογοη ϊ5 αὐ- 

πηΐς, ογάϊηι δες οδίογπαη 15, οσοι ἀ9 εχ - 

οὐδ 15, ρα σπαπάο. τα: σα ρΡῖο ΙΔ ουιδις πἰς 

1:Ραγάτιις., παπάο δα πιᾶγα ρογιιοπἑπ15, 
ἀείποςβο παιίσατο: δὲ ̓ ΥἹΥ ΠῚ Ἔχ ῶρίο ρου Ἡρηνενκὸ 

τοᾶτυς, ἀοτηλίοπάο ἴῃ τασίσπι αἀροίετς. κ᾿ τος 
Οὐτα 4υηη ΠΆΠ] τος αὐ Πρ ηΐ, Πτορίξιι οχ- 
οἰτατο,τοίζο ποπιίμετῃ ἀϊξοο Πσηϊῃοαῦθᾶς, 
; ἘΓῚ 2 
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᾿ 

5 ᾿Ὶ 7) “Ἢ ᾽ ι ͵ -"- 

Ρτατεγοατερέτεθας βδάεπῃ α]τις,άεος ο- Α χαὶ Ἵ ἄλλως ζαῦτα ἔλεγε, χαὶ πϑύτες οἷπα-- ἄμωις 

της Παὶ φάεγαητ, Ροίς Παῖς ΟΠΒουοριις 
{τροῃϑ: Απηίοιπι, φαῖτ, ἀπαχί δίαιτα ποσ 
τοπιροτο ΠΔΙΙΑΓ ΟΠ ΠΠῚ Βαθοο, ΠΠ τες Οᾶ- 
“οδτᾶ ἢτης ΔΡ]εσδιιοσίτίβ. ἀγ Ὀ ΠΟΥ της ΟἰΠὶ 
τγίγαστηίθιις παι σ 5, ας νοσνθέξαγα {Πτ, 
τεάϊταγιιπ Ν ο5 φαΐ πδυΐσατα ἀεογοι 15, 
εχίρεδατις, οπεοτεάϊεγο: δὲ γε άῖθο ἀπάτα 

σεϊογγίπις. Ηἰ5. τα τας οἰιπὶ νοΐ ρτατο διι- 

αἰτίς, νε ψιδηι ςο!οτγίπις πααῖσίο αἰ σεάο- 
τεῦ, ἀεογειοτς, ΡΟ πυηοίατγοχίς Χεπο- 
Βοπ, δζ ἱῃ μαποίεπτεοητίαπενείθα ἔδοίτ: 

κρίαύνς δὰ παιίσία ΟἸπογ Ορἤι5.. ὅς ΠῸς5 
εὐπῃ εὶς ορροτγίοηλαγ Ὁ πϑπλοδγοηΣ φιυ!ά- 

44 εἰ τογιτα Ποίξγαγαπι γατῖο ροίειαῖ, 
ἄτι πεῖς σοπηπλογαπιαγ; σαυϊάεπι νοῦὶς 
ἘἐΧΡΟΠΔΆΠ,. Ρηπλαπη σορία σοΙΠΠΊΘΔΓ15 ἘΧ 

Ἰιοίτίοο ραγαπα ποδὶς εγίτ Ο αἱρρεπες ο- 
ταμη πος ποδὶ 5 βοίτ,πες 410 Ἐπλδίη15 ἃ- 
1ἰχυϊα,᾿π ργοπλτα ποὶς εἰξ, ἐχιγα πᾷ ραα- 
οἷς: ὃς ἰρίᾳ ἔς γερίο πος οἱξ ἱπξοιξα Ὁ π4- 
το ΡουΙοα τη ετῖς, ΠΘ πγα τὶ ρεύεαης, ἢ ναὶ 

πορ]σοητεῦ, νοὶ ποῇ (ατῖς σαπτε δά ραγαη- 

ἄαπ1 σοιππηθατιαι ρογγεχεγτῖβ. Μίθα ηυϊ- 
ἄἰοηι (ςητεητίᾳ οἰ, ῥεῖ ἐχουγποπος σοπλ- 

ρόντες. ἔτ 4τα Χ 4σίσοφος ὀμέφη,ὼ εἶπεν ὧδε Ὁτὰ 
φίλος μοι δεῖν, ὦ ὀλιόρες ̓ ̓ Δναξίζξιος, ναρουρ- ὦ 

χῶνδὲ τυΐχϑμΆ. ζὠ ἐἶζζυ πέμψητέ με, οἶμαι δ 

ελϑειν χὴ Φιήρᾳς ἔχων Ἷ κ᾽ σλοῖα τὰ ὑμας ἀζον- 

Ί1α ὑμός αὐ, ἐπείναϑ» πλῷ, βέλειϑε,ἰβευδϑέεςς 
» »ἱ» νΥ 2 «, ἘΠ 2 - 

ἐφτ'᾿ αν ἐγὼ ἔλθω" ἥξω δζᾳχεως. ἀχϑύσαιντες 

τα οἱ ςρατιῶται » πσϑησαίν τε χὰ ἐψηφίσανῷ 

πλῷ αὐτὸν ὡς (αχιςα. μ(  τϑτον Ξενοφῶνα- 

νέφη, χαὶ ὄλεξεν ὥδε' ΧΚ4οάσοφος μϑὺ "δὴ Ὠχὴ 
Βπλοῖα φέλλΕ]) ἡμς 3 αὐαινϑυϑυϑιν.ῦσει ὅν μοι 

δοκά χαιρὸς ἐῃ) ποιῷ οὐ τῇ μοιῆ, ζῶτα ἐρῶ. 

Ὡρώτον υδὺ τὰ ἐχηηδ4α δᾷ ποράζεαῖ, ἐκ Ὁ 

" 
᾿ ἣ» 

᾽ διε» ᾽ « . . 

πολεμίας. ἅτε γὸ αἰορφί 66 1ν ἱκανὴ,“ τεὶ ὠνη- ὠναίμεν 
Π ͵ ) ἣν 8... ἢ « ἥ Η 

σύ θα. παρεςν, εἰ μιὴ ολίχϑις, ἥτε χώφφε πὸ- , ΝΣ 

λεμία. κίνδυνος ἂν πολλους ἀπολλυαχ,ζὼ «- 
" Ἵ νά τς, , 7 Τ ͵ 4ν»» ᾽ὴηλνὉ 

βέλως εχ) αφυλοίκίως πορεύων) ἐχτΊὰ ε- 

πιτήδ4α. ὀηλα μοι δοκή σεεὼ πρρονομφὴς λαμι- 
(αννζᾳ ἔχιτήδα. ὀῆνως δὲ μὴ πλανάοϑαι, 

ὡς σωζεϑε, ἡμαξ δὲ τύτων Ἐχημελάοϑαι. 
᾿ »"Ὕ » ΄ ᾽ ͵ Ἀ , ᾽» 

τηρδτιη ραγαπάιπιπι οἵα : σετθγοα! πηϊηῖ- Οεδοξε ζαῦτα. ἔτι ζοίνειυ ἀκούσατε χα ταδὲ᾽ ἐ- 

τυθοθυασδηάιπη, γι ( πτὶ νεττο σοηία- 
ξυτ: Δάσοᾷ; σιγᾷ σοτηπηθάτιι5 ΠΟ Ἐγατη οἱς 
ἄερειςο. Οὐ αι τὰ ἀξογοῖα εἤθητ:αι.- 
ἀἰἴτο, πααϊτ,οτίδτη ῃςς Ρυς ἄστατη ποι πα} }1 
νείεῖι ἐχίτασγι ἔπης. Ὁ σαργορτοῦ, αὐ ίτγοῦ, 
ΟΡτίπτΘ ΠΟ ἔλοξιιΓΟ 5; {1 15, 411 Θχίταγιις οἱς, 
πος ἰρίππιπαάϊςοτ:οτίαπι απο ρογσατ, Πρ ηὶ- 
Ποετιντ ὃζ οχειιητ 1Π1, ὃς ̓ ῃ σα τὶς πηαηθη- 

τἰππὶ ΠΠλΘΓα πὶ ν᾽ ἀδαπλι5; δεν Δ ΟἸ11} ἱρί!ς 
ποίπηετ ράγοπηι85. {ι 1 ἄς πὴ [τα Γο5 Ροίσας. 
Ὁ οα{ ετίαπι αἰϊαιδηάο Πιεείς ορροστα- 

δ᾿ τς ᾿᾽ , οκχ 

πὶ λείαν γὸ ὑμῶν οΟχπορθυσο"ταί “ινες οἶμαι 

δχυ βέλτιον θ᾽ ἡμῖν εἰπῷν τὸ μέλλοιζαᾳ ὀξιέ-. 

γα! ον 5 ὦ ὅποι, ἴα ὼ ὦ πλῆϑος ἰδωμϑῳ 

Υ̓ ὁζιογίων αὶ  μϑωόντων, ἢ συμ: Ῥασκευά- : 

ζωνϑυ ἐαν τί δέη" κὺ βοηϑῆσαι ἄισιν αὐ χα ρος ̓  

ἴδωμϑυ ὅποι δεῆσᾳ βοιθῴν.ὁ δυΊις ατφροτέ- 

βῶν εχ Ρῆ ἀ ποιᾷν, συμξελ εὐωμϑι, πφρώμε- 
ν᾿ ΓΤ ΎΎ, »ἸνΑ » ᾽ .Μ᾿ 

νοι! εἰδέναι 1 δύναμιν, ἐφ᾽ ἧς αὐἴωσιν. ἔδοξεὴ Ὁ 
»Υ, 

Ἴκῦτα. εὐνοζτε δὴ ὦ τοσὶ,, ἐφη.οολὴ τοῖς πολέ- 

ταιπη ΔΙ᾿ αθιι5 οροπὶ ἔογγὶ, γε ἰοἰαπηις,η ο Γλμμοις λυϊζεαχ,ὼ δικαίως ἡμῖν ἐχεσαλευδσίν. 
ξετεηα ορῖϑ σαι] ρεγρεπάμμ ἢτ. Ρτα- 
τέτοα ἢ ἢ 1115 ΠλΪΠτ5 ΕΧρΡ ΓΙ Θητίι πὶ αἰ] πο 
Δάστοά!ι ἐλοίπιις να τ, ντ εὰ τος δὰ αο]1- 
Βεταιϊίοποπι ποίιεαηι γεποσοίιαγ; αΐίθας 

ογῖς ἀλη οροτγα νι ογαγη νίγαβ, 71|051}- 
1ὶ λάοτῖτί οαρίαητ, ἐχρίογατας Πα θοδηηι5. 
Οὐκ πύμπι τ {6 πὶ ΠῚ]]το5 (οἰ αΠΠεπτ: Ηος 
ατίδιτ νοἢ πὶ σοπἀογοτίς, ἰπ ας, ἐατιιτος 
Ορόγαπὶ Ποίϊες., νῦ ργαάας ἃ ποῦῖβ5 ἅσαηί: 
δέ ἀαϊάοπλῖαγε πο 5 ἰπΠἀαπταγ. Οαρρς 
ΠοπΙρίογαπι γε μαθεπηιι. [Πηπγίηοηῖ 4ι- 
ἄςπὶςεῖῖε ποῦς. Οατο πχοὰ απ! ἄθεη (ςη- 

ἔχουϑυ "ὃ τὰ ἐκχείνων ὁ πϑρκαθζω!) σὺ ἡμδϑ, ᾿ 

φύλαχας δὴ μοι δοκή δν αἰξὶ τὸ ςρατόπεδὸν 

ἐξ) ἐαὺ δὲ κτ' μέρος μερ εϑέες φυλάίθωμδν Ὶ 
ἢ σχοπώκϑυ, ἡ“Ἴον δεωώαιντ᾽ αὐ μας ϑηράν οἱ Ι͂ 

πολέμιοι" ἔτι τοίΐμωω ζᾳδὲ ὁρᾶτε. εἰ μϑὺ ἡπιςά- τ 

,αἰϑασαφῶς,οτιηξ4 πλοῖα Χάφρίσοφος ἀΐων - 

χανὰ, ϑδὲν αὐ ἐδ 4, ὧν μίήω λέγφν" γίν σῇ, ἐπεὶ 
“νυ 

ττ' ἀδηλον, δοκᾷ μοι πάρααῖ πλοῖα συμ- . 
5 Σἶ τ Ρ ΠΌΛ ἢ ἐ τὰ παρασκευα ζῇν ἢ αὐήοθεν.ἣν μὲν γὸ ἔλθη ὑπαρ’ 

τοητία ποσοῖς οἱ οἶτοα ςαΐγα Ἔχοιδίτο- 
τοβ οῇς. 51 οτρὸ ἀτ11||1η ργα Πα ἰς ὃς ἰρθοι!ς νἱ οἰ ΠΠ τὴ ογίπιιιβ, πλΐππι5 ΠῸ5 νοπδγὶ Ποίϊξοβ 
Ροτογιητ. Ῥγατοτεα νἱ ἀοπάμπιὶ νοὶ πος φιοαια. δί σοῖῖο σοπίξατ, (που οραπι 
ΘΕΠῚ δ ΠαιῖιΠ} σορίδ, {πα πος (οἶδε, γεάἸταγιιπη: ΠΙΠῚ] 115 νου 5 οριι5 ἔοτς, 4ι85 
αυϊάοπὶοσο ἴᾷπι {ππΠὶ Ρτο ἈτΆΓΙΙ5. Νας ]αστη ἽΠΠπ|4 ̓ πσαγταγῃ (τ, αγ  ίτγοῦ ΠΟ 5 οροταπι 
ἀληάαπι, ντεχ Πὰς ἰρία τορίομπο Παῖς σομπηραγοηι5. ΝΝΑΠῚ ἢ γθάσιητε ἱρίο τη Πτυᾶϊ 4 
ὩΔυ σ ἰδ ογίπλμ5, πχαϊοσοιλ ΣΟΥ πὶ σορίδτα Παρ οδίμπλαδ, ΖαΙθιι5 δα παυιραπάιιη ΥΓΑΠΊΙΓ: 

Ἔ χϑϊωνενθαδὲ, ο ἀφθονωΊέροις πλευσουὥβα, 



ἶ ΤΟ ΕΓ Ε ΠΟΥ ΘΙΕΝ. Τ γι 9: 

ἐαν ὃ μὴ ἄγη, ζοῖς ὐθαδὲ γρησόμεϑοι. ἐγὼ δὲ Α ΠΠΠΠς παιιος Π0Π1ὰ5 αἀάιιόαξ, ἢἰς ποίξτῖς ν-- 

ἶ ὑρώ πλοῖα πολλαχίς -ἰϑαπλέοιζᾳ. εἰ δἴχυ 
Χ 

αἰτησοίνϑυοι τἰρὰ τοαπεζοιωτίων ἀκχρῳ 

πλοῖα, χατοίγϑιμδῳ καὶ Φυλοίηοιαϑυ αὐτὰ, 
ππ πηδάλια -οϑαλυομᾶνοι ἕως αἱ ἰχθμὰ τὰ 

Ἴΐξοντα “Δύνται, ἴσως δὼ ον ξἰπορήσοι δ χο- 

μιδὴς» οἵας δεύ θα. ἔδοξε καὶ ζαῶτα. οὐνοή- 

σαιτε δ᾽, ἔφη, εἰ εἰκὸς ὁ δέφάν Ὅσο κϑινού οἱ 

αἰχαταγάγωμϑυ,, ὅσον αὐ φόνον ἡμδμ" ἕνεκα 

᾿ῥδύωσι, ἡ ναῦλον στευϑέα αὶ ὅπως ὠφελδντες 
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τοηγατ. ὙΊἀεο δυτεπη το υοητοῦ Πὰς Πα 5 
υἰσία ργατογίγο. Ὁ Πα πλο τοῖα ἢ 4 Τταρος 
ΖιΙΏ1115 ΠΟ 5 ΟΠ α5 ΡΟΙΕ ΔΊ πλις » δύ βοΐ 
Βας 114 Ππιδάμπισεμπιις, ἃς ἀειγαξεις σα θεῖς 
ΠΔΟΙΪ 5 οὐ ξοά Ἰ πλες, ἄοηθο ταηγιτα |0ς 
Τα ΠΟΙ ΘΓ Πὶ Πα θοαΠηι15, ντ οἷς γε ροΐἃ 
Πππιισ: ΠΙΠλίγι πὶ νοΐξαγα ποδὶς πα ἀξ: 
τιιγα οἱ ̓ τα] ς, φιια  ς πὴ Πὸς το Ε τππι5. τς 
΄ιπιπὶ ἄφογοτα οἴΐφητ: σοπΠ  ογαπάμην ὅς 
μος, ἰη4υΐτ, ἀπ α'αππατὴ τος, τος σα πὶ 
ΠΑ σ 15 {π|0 ἀτιξξιΓἸ ΠΠπγι15, ἱπ ροπία σοι: 

Εν ν. ἐθυξεὶ τῦτα. ἀμ ἢ ΣΌΜΕΙ πληΐ ἃ ΠΟ 5 411, 4 πὶ 4α! πὰ {{π|ηο γα 

ἔφη, ρα ὺ τα ὑμὴν μιὴ οὐκ πἴραλννται, 

ὧςε τὐρκᾷν πλοῖα, ( ὁδὸυς ὡς δὺ ασο. “ςα- 
ΩΣ , » , 

κϑομϑυ ἐ),Ὲ παρα ϑοιιλαηανοἰκκυθυαις πο- 

ἡδιδν. λεσι εὐγτείλα οὐχ ὁδὺ ποιῷ. πείσο  Ἴ γὸ κὶ δι 
φὰχ, ὃ 
Ἐ βούλε- 
χὴν λαγάδα,. κα δὴ αὐέκραγϑν,ὡς ὁ δὲοι ὁδὸ- 

5 3 Α ͵ 

λάχογα ἐπίςηζ Δέξιπαον λακωνικϑν αἰξίοιχον. 

᾿Ξ. τον 

᾿ς μδὺγώγιμα ἃ ἐπῆ)9' 

Ὁ φο(φαζου ὄζε ΘᾺ βελευεαῖ ὑἡμαξαπ ὃς 

ΕἸ 1ὲ 9. ΔΛ.» " ᾽ » 
ποίψνν ο ἢ ὡς ἔγὕΐω τ' αφροφσεουω αὐτΎ) . ἐ- 

πεψήφισε νδὺ σεσὲν, (ας δὲ πολής ἑκόσας ἐ- 

“ππᾷσε ποιφν ἜΣ ὁδὸις͵ λέγων, ὅτι 3 ηον ἀπαλ- 

λαάξονται, ζὼ ἀὕποροι “ἥρωνται αἱ ὁδὸι. εδλα- Ὁ 

οι πιδηίοτίης., ἀτα τι Πιμπὴ δία πῇ ποτ- 
ςοϑ νοξξιγα {τεἰς ἀαη 44, νερὸ ορεῖα Πα- 
τατα ΠΟΌὈ 5 ντ]ϊ , δέ ἱρῇ σοπηπιοάτιτῃ 115 
4αοά ροτοὶρίφης. Ηἰς [τ ἀς πὶ σοιπργοθα- 
τί: το ἢ; αἷτ, ρογῆσεις ΠΟ απ γί πλα5. 
ντηαιυϊσία τοῦ Παοαπιις, ποῖ {εέζαγα 
{πητ: πιοὰ ἰςπτοητγία οἰ τἰτατί διις πα γίτἰ Πη15 
᾿πηρεύδη ἀ11Π} Ετῖτ, νὰ {Πα γὰ αια ἐἤξαιι- 

αἴπλιῖς ἀΠΠΠ ΟΠΠ14, πο δ᾽5 πνπηίαηε. πἰρρὰ 
Ρατέθαητ ποῦ ῖδ τὰ ΠῈ τηδῖι ποίει, τὰπὶ 
Πποά 4ιΔπιργίπλπι Πο5 ἀρ ίοτα νοϊςητ: 
Ηξεῖς μα Πτος Ἔχοίαηαητ, πο 6ΠῸ σαγ νίβ 
πλιπίαηταγ. ΧΟ ΠΟΡΠΟῆ ἡ {1ΠῸ σογιι ἀ6-Ξ 

ἡ ! ᾿ ’ τ ᾿ - ΤᾺ ἊΣ 

(ον ὃ ἡ πεν τη χϑντορον ρα ζαπε ζοιωυπίων. ἢ" τποπείαμη αὐσηοίςοτοτ, ΠΙΠ1}|ληχίτ δ ντϑ 
ᾧ- 

Ω ἢ" ρ πὶ ᾽ Δ ἢ 

τὸς ἀμδιήσας ἕ συλλαξῴ, πλοῖα, Ἔστόρας ῳ- 
2, τὰ τ ἐπ ΕΣ ΑἹ -» “ο νῷ ͵ 

χέῖο ἔξω 9 πὸντα,ἔγων ναῦν. (ἄντ υϑὸ δζιυ δὲ- 

χαια ἔπαλεν ὕφερον. οὐ θρακη γὸ παρὰ Σ εὐθη 
. 4 ᾿ , 

" πολυτωραγιμοναῖιτι ἀπεϑανεν ὑπὸ ᾿ΝιχαδὲἙ 
Σ᾽» “Υ «ἸΠν “ “» 

Μχῶνις ΚΕ λακωνικϑ. ἐλοίον ὃ ἡ δια χόγτορον, ἢ ξγτα: 

'ξαϑη Πολυκράτης ἀἰϑέωυεγος ὃς ὁπόσα λαμ 

(νοι πλοῖα, κα την Ἐχτ φρατύπεδὸν.»: τὰ 
ὃτν 

χας καϑιςασοιν : ὅπως σῶα εἴπ" τοῖς δὲ πλοίοις 

ἐγρήσοιντο εἰς τὐραγωγίω. οΥ ὧϑ ζωῶταώ, 

ὄχι λείαν ὀξηεῷ οἱλλζωες, νὰ οἷ »ϑὺ ἐνετῦ- 

χϑυον, οἱ ἢ ἡ 6: Κλεαινέϊος δ ἐξαγαγὼν ἡ Τ' 

ἑαυ, Χ, τῇ δελον λόχον κσδϑς χωρίον γαλεπὸν, 

αὐῇοςγε ἀπέθανε καὶ ἀιροι πολλοὶ ὅ' σὺν αἱ Ὁ. ε- 
πεὶ ὃ τὰ ἔχτηδ4α ὀχέτι ἣν δλαμβανῳν, ὡςε αἰ- 

παυδημερίζῳν ἔχ δ ςραϊόπεδὸν, ἐκ τῷ λα- 

(ὼν ὁ Ξξενοφων ἡτ μόνας Ὦ ζαπεζεωτίων,ὅζα- 

Υ εἰς δρίλας ἥμισυ ὁ ςραϊδύματις,Ὁ 5 : 8 
᾿ 

μισυ φυλοίηῳν κα έλιπε Ω φρατουπεδὸν.οἱ γὃ 
΄ “ 3 » ,ο} 

Ἴϑληθε,ώτε οκπεπήωχϑότες Οκ π΄ οἰχί αἷν,πολ- 

λοὶ γᾧᾷ αθρόοι οὸ αἰ πυρεκαῦνντο ὅΧῚ ́ ἄκρων. 

δΙΡας Πδεπιοῦ δάϊοπειξεί δας ντ νίας γππ6- 
τές ρεγίπαμε. Αἰ δαῖτ ΘΠ] 1, ΤΆΣ τος [πος οἱ Ὁ 
τίτις ἀπ οι πιγος, ἢ απ! ἄοπι ἐπίπονα ἕαο Πογὰ 
τεἀαοτγοητγιγ. Ασοδραγιηξ ὃζ 1 ΓΕ ΠΊΟΓ ΠῚ 
ΒΑΘ ἃ ΓΤ ΔΡΟΖΙΙΠΓΠ5,σα [)εχΊρραπι Γιὰ Πελιβὲ 

σΟΠεπο ϑραττα νἱοί πα ργα ποίεἰρᾶς. [ς ης-: [ ϑα, 
οἠεέζα σαρίξαἀοτίπι Πδυσ!οτ απ οτιτα, ΟΠ 
ΠΔῸ] Οχίγα Ροηταηι ργοίισί ν οὐ ΠῚ ἀείπ- 

(ερ5 ἰπ{πο {πρρ]ϊςῖο δά ἔξιις ἔπτ. ἽΝαπι 
ύασι Δρ δέμεποπι ἴῃ Τ Ήτγαςῖα Ποίοϊο 

3 ! ͵ . . ἐγ: 

ὀζαιρόυδι οἱ, Φυλᾳᾷ ᾿υϊά γουιπῇ ΠΟΙΔΓΙΠῚ ΠΟ] γετασ, α ΝΊσαΠ- 

ἀτοὶ ἀοοάατηοηῖο εἰ ἰπτουτις. Αὐςο-: 
Ρετγιης ὃς ΔΙ Χ Χ Χ ΓΟΠΊΟΓΙΠῚ ΠΑιΙΟ ΠῚ, 
ουἱ ΡοΪγογατοβ Αἰ Πποπίεπῆς οἰ ργα ἐέξι: 
Ις φυοῖχαοῖ Παῖιος αροτγεῖ, αὐ σαίγα (5 
ἄποοθας. Ροίξξα ππεῖοοβ, ἥπα ΠΠ|5 νεπος: 
Βαηταγ, οχίπηοραητ ΠΉΠος., ἃς οὐἱοάος 
σοηἤιίτιεθαησ, νε θα ἔαἸππ ἀ ΟΠ οἰ ἢ τὸ 
ΠΔαΪσ 5 δα νούϊοπέπι ντεδαητας, Ηος ἴ- 
Ρίο τεπῖροῦα ργαάαδτζιπι Ἔχειης Οτζοΐ, 
Δαοτγαηι 811} ργα ἀα ρου δαπτιγ, αἰ) ποη, 
ΟἸΙεςπεῖι νογο, απ ὄζοοπογῖς ἡ {ΠΔΠ|. 
ὃς ητιατη ἀπὴ 4]1π| δά Ισοιπι ἀ ἘΠ οἰ !ο πα 
ΔἀΔυχίῆετ: Πποη ἰρίς τποάο; (δ οτίαῃ ρίο- 
τα τι6 ΠΆΠΠΙτ ΠῚ ΡαΓ5 ρογιτ. Ροίξοδαιαπι 
ΠΟΠΊΠΊΘΑτΙ5 ΠΑΒΟΓΙ ἈΠΊΡΠ]5 τὰ Ποη ροτα- 
ταῦ, νιοοάεπὶ ἦ16 ΠηΠΠ|τ65 1 σα τατοπογτα- 

[1 ἕἕ 

Ρμίμας 

Τοηταγ: Χοπορίοη ἀσςορτία ἀπο 115 {ΓΠΠΟΓΙΠῚ ἃ ΤτΑρΟΖΙΠτΙς., αἰ πη ἀΐατι σορίατγιπι 
Ῥάττοσῃ ἴῃ Γγ1]ὰς εἀιιοίτ, γο {15 σαίεγα οιἠεοάε πα γα! πα υ1τ, Ναπη (οἱ ολ!, αποά(ε- 

τ ἀϊδυς (υἰς ραϊῆ εἴην, οοπέοιτί πιάστο πιοτὸ ἴῃ νοττίςιθιι5 πιοητίιην σου ἄς θλητ, 



΄ 

τὶς ὯΕΝ ὦ ΡΓΗ͂Σ Ψ5ῚΕ 
Ὁ Β ε κἴ ͵ ΠΝ δ Ὁ 7 κί ἐ 

Ετ Τταροζαητ ποη ἀποοθαπς ἐο5 ἰπ ἀ-ὶ οἱ δὲ ῥαπεζοιώτιοι , ὁπόϑεν μδρ ταὶ δχιτήδεια 
στοβ, 6 4Ό]Ριις σομαπησατιιπὴ Π1}10 ΠορτΟ 

Ρατογε Ποα Ποτ: φαοα 115 Ποηλπίθα5 ηλῖ-- 

οἰτία σοπίππέϊὶ οἤξης. Δάἀπογίας. [ τι]ας 

ΡΟΠθΘητογ ἰποτίς ἀποοβ ούαπσ, αυϊαϊαῖι 

δεζογην; ἃ Ἰρ[15 ἔπογαητ, Ργατογοα ἰΙοσα μᾶς ἐγᾶπε 
κάμετ’ τηοητιοία, ὃς ασοο πα ἀ1ΠΠ Πα: ὃς ΟΠ. ]Π 65 

Ῥχιίτε ἐκ Θτηηἰ τη, Ζα] Ροπτατα ἱὩΠαΡίταης, ΒΟ ]Πσο- 
Μεαϊεῖθ, Ξ ᾿ ἀνα τῆτε 
Ε {{Π|ταϊ. Τλε]α ροϊξεφαιδηι αταςοϑβίη ΒηΪ- 

διῖς νἱἀοτε, σαιξοιπιαποίοσα ρΡοῆδ σαρίαθ 
ποίξε ριιταθδητ, ἰς ἱποθηί15 σρἀοραπῦ: πε- 

46 φυ!άᾳααπιπαθογί ρογογαζ, Ἔχεγα (μος, 

Βοιια5, ἰαπηοῆτα αἰϊα, {1 αιιαΣ νἱπι ᾿ση]ς οἤτα- 
σἰἤςητς. Ὑ ππιπιογαῖ ορρίάιπιπι, φαοά Μο:- 
τεορο πὶ [λυ] ἀσιιτη Δα ρο!]αθαητ. ἢ ἰἀ νηϊ- 
ποιή σομῆπχεγαητ. ἔγασ πος ρτοξαπέο δά- 
ταοάμπιαίιςο οἰπέξαμῃ, ὃ δαϊτιις ν π΄ 16 
ἀπ ςες μαθοθας. Οὐπι δπζεηι σετγατὶ 
{ελπἰςν νοῖ γ1 σγάιιθπὶ ἀγ πιάτα γα πη οατγία 
Ριοοπιποηι, τγαϊβέξο αἰτιεο, ὃς ν ἃ οὐ} 
ΔΙΙατα πη το του πάσα σορίᾶ. ΡΓΟΡΙ 5 

δὰ ορρίάιπι ρούσπητ, δοαθοθαητζαγ μος 
Πιαίταεὶ πλαἶτὶ, χα ὃς [ΡΠ] σοταπχδαζιιδ σαι 
οχιόγαητ, ταις ΟΠ 65, 71} τγαΠΠΘγδσ 4]- 
τιοῖιπι. ἄπιτιτη πλ ΠΥ πα πηθγι πη ρογα- 
θαητ. Ροίξοαημαιη ἀϊπιίσαημο τπππιτῖο- 
ΠοΠῚ σΔΡοΓΘ Ποἢ ροτόγαῃζ, 4ιοα δὲ ἃ ΟΠ 
Ιλῖα, 4ιιαπὶ τεῦγα σοίϊα ἔοσογαητ Ποίξε5, 
οἰγοπηγάδθατηγ; δὲ ἐσοίτο ἀσρετοίαπάες 
ἀςῆχογαδης, δζ τ ΓΓΟ5 ᾿σποαβ ΘΟΠΊΡΙΕΓ65 

Εχοϊτδιθσαηῦ: ἴατα ἐς ἀπ σοίτι σοσίταθαητ, 
4παπι Ποίτες ἐο5 ἃ τοῖρο δἀσγο ΠΏ ΓΕ. 
Οιαγα σαῦπιπῦ ροΠαηταίοεάετε, χαρά 
νηὶ ταητατη ἀο(οξ [π5 ἰπ ἀΙαουιπ αῦ Ορρίάο 
Ρατογεῖ;α Χοπορποητιειη ταϊεεῦτσ, χα στα- 
τι15 αΥ Πα Γαν ΠᾺΠΠτῖ ἄτιχ δας. ΝΠ ΠΣ ορ- 

Ρίάτιπι φορά ά4π αἷς εἰς, γοξογτιπι σορία 
ΤΟΥΙΠῚ ψαγΙ γιιηι. [4 ΠΟ4; οαρὶ Δ ἐρί!5 ροί- 
{δ, αοά πλιιηίτιπι εἴθε: πο; ργοο πς πο- 
ὲ5 ο(α ἱπάς τεσράογε, ραγτίπι ιιο ἰπ πὸς 
ἐρτεΠι ἀϊπιίσδης, ραττίπη σιρά δίς τις πτ 
ΑἸ ΠΠοΠ15. ΕΑ Χοπορῃμο ηπππι αι Π|Ὸτ, ἤτι- 
ἔϊο αὐ δίπιεῖι ΠΆΠ το, σταιοπη ἀγπχαταγαηι δὶ 
ἰπθοῖ [ἢ αὐπλῖ5 σοπ πξογο: ἱρίς οαπὰ ἀπέξο- 
τίθιις σοπογείιπιτγγαίοῖτς, ας πιιπὶ οἴοι οῦ- 

(αἸτῖτι9 ἐο5 ασάποοτο,α  τγληΠπογᾶτ, τη στα- 
Ὁ ΠῚ ΟἸἰα ΠῚ αὐ Π]ΑΓΙΓΆΠῚ ρα σαρί πα Πλιι- 
ΠΙΓΙΟ 5 τα  σοτο, σοηπάογαδατς. Αθάπϑϊο 
ΠΟη Πης τππ]τογιηι σα άα βετὶ ρος ν]άς- 
Ὀατιιν, ὃζ φαρὶ ἰοσιιπ ροϊε σοποττίῇ πος; 
ἀπέξοτος Ἔχ εἰπγαραητ. Αἀίςπείοαζιν Πὶς 
Χοπορβο, ἔγοσιις (Δου Η οἱβ. ΙΝ πὶ ριισηδπὶ 
αι δ νατος Πρηϊβοαγαης, (δ ργοξοἐξιοηῖς 
ταπλθη ΗΘ πη ργαΟἰ ΑΙΊΤΠη ἔογο [τὰς οομοσ- 
τίπι ἀπέξοτος παϊτεῖς, 4] σίδιιοιη ἃ  Π14-- 
ταγαΠὴ τγαἀτπισογθητ: ᾿ρίς (πΠΠοθας, ἃς ος- 
τγατὶς ΟΠ 115 ν ΠΙΠΠ ἴῃ Ιοςιπὶ οο]]ς ἐξ 15, 

ΕὈΧΡΈΕ, Ι ΦΥ ἘΠ 

ἘΠ} ζο ἂν. ὅς κ᾿ ΣΝ ᾿ 
βα δον ζῶ λοιξν, Οὔκ 59. φίλοι γὸ ἀὐθιςη- 

Α ἤ λ ἤ ᾽ εοϑ 

τς διδοῖς δὲ τοξολυκιθςύοον. ὑφ; 

ὧν κακῶς ἔπα9δν" εἰς γωσία πὲ ὀρφνα χαὶ δυ- 

σξαΐζᾳ,, καὶ αὐ,ϑοῷ ποις πολεμικωτοι πος Τ᾽ 
Ε ποῖ ͵ 3 ΔἸ. τὸ 3 γι 3, »Κ ᾧ, ς 

ον πῶ ποντῶ. ἐπεί ἢ ἡστῖν ὧν τῇ αὔω χώδφ. 

οἱ λλζοες, ὁποῖαι τῆν; χωρίων τοῖς δρίλαις ὡ- 

στιν. εἰς 

λώσιμια ἐδύκα ἢ »ἐμπι ποδάντες ὠπήεσαν" 
3.ὐ ἈΠΕ “9 ρον ΡΤ "» 
δὲν ὃ ζὸ λοαιίν εἰ μιῇ υὲ ὦ βξς, ἢ ἀλλο τι κίη-- 

΄''-» ͵ “ Ὁ Δ κτὰ ͵ ε 

νος Ὁ πὺρ Δ  α'πεφά.,γ9ς- ἕν δ), ἐκό γωρίον, ὃ 

Β μϑΐξοπολις αὐτὴν ὀκαλάτο: εἰς πο τοπόώπες 

στενεῤρυήχεσαιν. «θὰ δὲ πϑπο ἐὦ γδραδρα ἰ- 

φυρώς βαβθῴα,, χαὶ πσοόσοδὸι γαλεπαὶ σὸς 
Ὁ γώσίον. οἱ ἢ πελταςαὶ προέχοντες σα ϑζᾳ, Ἷ 

πεέντεὴ ἐξ Τὴν ὁπλιτὴυ, Δ  φδαντες τίω γα- ΟΝ 

δοίδραν, ὁραΐντες κσοϑθαΐᾳ πολλὰ, αὶ ἀλλα 

γοήματα - “δοςέξαλλον “σϑϑς Ω χώξίον. 
,ὔ δ τὰν ᾿ λ «9, πο 

σζευείττζοντο δῈ χἡ δὸρυφοροι πολλοί, οἱ ἔχε τα 

Ἔχίηδάα, ὠξωρμηυδμοι. ὡς]ε ἐγροντο οἱ ὅζᾳ- 
Ἢ ,ὔ αι Εν ͵ὔ Ω “4, 

ζωντες πλείες, ἢ εἰς διοπλίους αὐ ϑοῴπους:. ἱ 

(ἐπεὶ δὲ μμαχόνϑρμοι οέκ ἐδεώωγπο λαξεῖν Ὁ 
χρειον,(ὼ γδΊαφρος κῦ πὐθὶ αὐτὸ ἀὐρ4α αὐα- ἢ } 

(εξληνϑδύη, ἡ σχϑλοσες ὅ 11“ οὐαξολῆς, χαὶ ἢ ᾿ 
τύρσφς πολλαὶ ξύλιναι πεποιημδθα!) ἀπιέ- 

γα! ἤδη ἐπεχείρφιω. οἱ δὲ ἐπέκηντο ἀὐζις. ὡς 

πὸ 
καταξασις ἐκ πὸ χωεῖα εἰς πἰιὼ γδραδρω!) 

πεμποισι σοὺς Ξ ενοφώνγτα οὕς ἡγάτο ζοῖς ὁ: 

πλίταις.ὁ σ᾽ ἐλθὼν, λέγφ᾽ ὅτι Ὀφὶ γωρίον γρητ᾽ 

μ(ν πολλὼν μεςόν. πξτο ὕτε λαξῷν δεωυάμε- 

δα υρὸν ΣΡ 
χονται ΣΡ ἐπεξεληλυϑότες, ὼ τ ἡὶ ἀμφοδὸς ἡ ἀφεδν 

χαλεπή. ἀκούσεις ζεῦτα ὁ Ξξενοφῶν, ασδοφατ ὦ 

γαγῶν πσδὸς τίω γδραδραν, τὸς μδὺ ὁπλίς 
(ς ὀκέλάνεϑέοϑαι τὰ ὅπλα" αὐτὸς δ ῳ τὸ 

δ ᾿ ὦ τὰ 3 , 

(ας στεὼ τοῖς λογαλ9!ς» ἐσχοτιάτο πότερον εἴη 

χρῆτον ἀπα γήν καὶ πὡς Δα Θεξηκοᾷς ἤχανς β 

τςοπλίᾳς ὩιΙαξι(αζῳ, ὡς ἀλοντος εὖ τῷ 

χώείου. ἐδὸκά Ὑ»ΡῸ μδὺὸ πα γάν Οἕκ ἐῃ αὐ 
« 5. 5 »" ἈχΣῈ 

ν4. πολλῶν γεχραΐν, ἐλφνσὶ αν ῳοντὸ φη οἱ λ9᾽ 

Ἑ χαχοὶ Ὁ γωφίογ' χαὶ ὁ Ξενοφῶν στενεχώρησε, ΠῚ 

τοῖς ἱεροῖς πιςεύσεις. οἱ γὸ μαγτάς δἰποδεδ4- 
͵ ν᾿ «- “ δὰ “ ἐ ἣ Ξ' 

γμμένοι ἦσαν, ὅτι μούχη δῷ Ἵ εἴη, Ὁ ὃ τέλος ὦ 

καλθν Ὁ ὄζοδου, χαὶ τὸς κϑὺ λογαοριὶ πεμ- 

Ὡς Ια ΕιΘασονᾷς τὸς ὁπλίζᾳς, αὐτὸς δὲ 

ἔμϑυεν αὐαχωφίσοις ἁπουζξις τὸς πελίᾳ ας, 
7 νι Ἶ 

᾿ χῆσι 

“ὅε.γ τε ἀπτελθᾷν ῥάδον. κὠ- ἢ. 

ΕΦ ἐνοφή ὑπ 

ἵ 



ἘΣῪ δΙΙΦῈΦὺ ὅ ἘῸΝ ΤΙΝ βι 
τ ἀπγω εἶα ὠκροξολίζεοϑαι. ἐπεὶ δ), ἧκον οἱ αὶ ΠεΠαΪΠ6 ΠῚ ΘΟτι πὶ νοΠτατίοπὸ σά πὸ ξῆις πος: 
ὅπλιται» ἐκέλάυσε Τ' λόχον ἕχα φον ποιῆσαι 

ἢ, λοχαγῶν ὡς αὐ κε τίσει οἴηται ἰγώνοϑαι. 

ὁ σον γὼ οἱ λογαγϑι πλησιον δλλήλων, οἱ ππλο - 

(τ χρόνον δλλήδοις «ἰδ αὐδρα;γαϑιας α- 

πεποιοιοῦτο. χαὶ οἱ μδὸ λογαροὶ (ᾳῦτα ἐποίθν, 

ὁ δὲ τοις πελταςαὶς πᾶσι παρήγίελλε διηγκω- 

Δισμέιοις ἰέναι, ὡς ὁποτὸρμ σημιήνης ἀχοντί- 

ζᾧ δεῆσον᾽ χαὶ τὰς τοξόζας δχεξεξλῆαϑει ἐχὲ 

᾿ ζγφυραὶς, ὡς ὁπότὸρ σημμήνη ̓ τοξά ῳ δεὴ- 

διφθέρας. κὰ πὰς ὀχετηδείοις ἔπεμψε πότων 

Ἐχεμεληϑζωαι. ἐπεὶ ὃ πϑώτα παρέσκάαςο, 

αὶ οἱ λογαγοι ὁ ἰπσολογα οὶ, ἢ οἱ αξιοιοῦ τες 
πϑτων μὴ χείροις Ἐ1) » πόῴτες τ Ῥατετα-- 

ΠῚ μένοι ἡσαιν,ὼ ὀνγλλους δ στευεωρων ἱ ἐ 4 

δὴς γὸ δὴ ποβαταξις δος Ὁ χωείον. ἐπεὶ σΊ, 

ἐπαιαλίσοιν ᾿ χαὶ ἡ σειλπιγξ ἐφθέγξατο ᾿ χαὶ 

ἅμα γε τω -υαλίῳ ἠλάλαξαν, χαὶ ἔδκον 

δρόμω οἱ ὁσιλίται. χαὶ τὰ βέλη ὁμοΐ ἐφέρετο, 

ὦ χρων λίθοι. ἤσαν δὲ οἱ χαὶ πὸρ “σδοσέ- 
" ῥ "ἢ " 

φέρον. Αἰ πὸ δὲ πλήϑοις τὴν βελων ἔλιπον οἱ 
ἣ 

πολέμιοι τὰ τε ςαυρωμαΐᾳ, » ἴαὶ ὧς τύρσ 4" 
: ν « ω ͵ λ ͵ 

ἐνμφάνιος ὧςε Αγασίας Ἷ φυμῷφάλιος χαὶ Φιλόξενος 

-- πελίωυόίς, καταϑευϑυοι τὰ ὅπλα, οὐ χίτανι 
Ἷ (7,0, , 2 2 3 ὌΣ, 

ἀνχιμ, Μόνον αγεξυσαιν ᾿ καὶ ἄλλος ἄλλον εἰλχε, καὶ 

τίοη,, ἀλλὸς αὐαξεξηκά, καὶ ἡ λωκά ὦ γωδχον ὡς ἐ- 

δὺῦκά. κ) οἷ ϑὺ πελταςαὶ καὶ οἱ ψιλοὶ εἰςδρα- 
͵ « “ “ 3 ͵ «απ 

βντες ἡρπαζον ο, τί ἐχαιςος δγζυατο. οἱ ἢ ΞΞ Ξ- 

-οὐ φῇ γοφῶν ςὰς χι 
͵ ἘΣ ͵ ᾿ ἀπ, 

᾿ πεκώλυσε ἣ' ἐπλιτ ἔξω. πολέίμίοι γὸ θην οι 

ἐφαίνοντο ἔτ ακροίς τ]σὶ! ἰογυφϑῖς. 6 πολλοῦ ὃ 
͵ ξλ ἵ Δ᾽ ὦ Ι " 

ζξρνου μεταξὺ “πνονϑύου χρ φυγὴ ἐγίγνετο ἐν- 

δὸν, καὶ ἐφά)γ)ον » οἱ δὼ ἔδοντες ἀέλᾳζον, 

ῚΝ τεχα δὲ τίς  τεβωμϑμος" ἡ πολὺς ζω ὠθισμὸς 
υ ΒΥ “νὰ. ν ἢ ͵ ἀβε βς, ΑΝ ᾿ ἀμφί τα ϑυρεδα. ἡ ἐρωϊωκϑροι οἱ οὐκ πιπῆον- 

' πε; ἔλεγον ̓ ὅτι ἄχρα τἰς δ Ἵν Ε; δὸν, καὶ οὗ πο- 

ἡ λέμιοι πολλοὶ, οἵ πταοεσιν οκδεδραμίηχϑτες 
τ : ΕΓ ας ΐ 

Τὰ ὑδν Ἷ τὸς αἰθρωστϑς. οὐ ζοῦ αὐἰφπῆν ἐκέλάυσε 

ΠΝ λ ͵ Ν ΟἸΚδΑς ») Δ ΨΆΝ 
χαϊϊοπς τὶ Ἀοέμίαν4ν: κἡ Ἵ ἐφέροντο εἰσω πολλοι, χἡ γμι- 
ἤσω ἊΝ Ω ε 5 5η,! ; 
τ ρπλ:. Κῶσι τὸς ἐκπιιτηονζῷς οἱ Ἔ εἰσὼ ὠθέμϑυοι, ΚΟ 
ἐδώ: , . ἤν 5) 
ἰοὺ κα]ακλείσσι τὸς πολεέμδς πτόνιν εἰς Τ' ἀχραν. 

δον᾽ χαὶ τὸς γυμν»ζᾷς λίθων ἔχήν μιεςὰς 5: Β 

λοίγαι, τοξάσ μα, στφενδύναι ,πλέοιώχ ΟΕ 

͵ ἍΝ, ῥ Ἷ 

πολμιιδζων τ: κηρυχᾳ,, [ένα εἴσω Τ' βαλόνϑυον Εὶ 
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(τοτπ ντὶ ρουπίττοθασ. ΡοίΓοασιιάπι σγαι 
ΓΙ ατα γος τ] ἰτὸς δα πο πιἤσης,, δὸ πιο 
σοποτίίιην ἀπέξοτος Ππρα!ος ἰηΠτπογό 
ςοθποστεῖα (παι ἐπε. 10 {δ ἡτιαπιορτεῖς 
Πλς αἰπηϊςαϊηγος ΟΧ ΕἸ πιασοητ. ΝΑΠῚ Ρίο- 
ΡΟ ἴδ ἰῃιιίσοην αθόγαης {Π| ἀπέξοεος τος 
Πποτίίιτι, ἰπτογ τος ἰος τοῖο τοιηροτςο ἐ 
νίγτατο σου ἔπ γαῖ, Ἐδοϊεθαητ πιροΞ 
ταῖα ργαίοςξξι ξοπουτίιπη, Ζυπτ ἰητογοά 
“ΧοΠορποη σεῖγαῖος ργομεῃΠς ἰασι] οὐ πὶ 
πιο τίς ργοσ το! παΒοῖ, νει ροίοαατδπι{- 
σηαπῃ!ρία ἀςάϊηοι, ἰαοι!α νἱδγαάγθη : {τἰς 
ἀοιηηιςο (Δ τταγο 5 ΟἸΠΠῚ (ἀρ ίττῖς ΠΘΓΙΙΟ 1π|3 
Ρο[είς,, νεὶρίο Πρηιηλ ἄδητο ( σίττας ομγῖτς 
τογόπτ: νο το5 ἀσῃίιι6 Ρο 165 {15 ἰφριαϊ- 
Βιις γοξοττας παθογοὶαπητ. Μιῆε οι Ζυοίξ 
ἄλγη Ἰἀοηθος Ποπλπος, ]αὶ παῖς ντ ἤογοητ, 
σὔτγαγοης. Ρο(ξοααιαῃ οππηία γοξξς οοσι- 
Ράγαῖα ούδῃῆς. ὃ σοπογιίαπι ἀπέξογος, ἃς 
Ποτιαπι]ορατί, ὃζ 1}, 4] {6 ΠΙΠΙο νοΐς- 
Βαητ ἢς ἀστογίογος Παδουὶ, νη πιοτῇ ἰδ τι ἐπὶ 
ἀοῖς ἀπ ροίτι Παθαπε, (ςφαθτπιταο ἱπτιο-: 
Ὀαητατγ. Ετογαῖ δ ης αοῖες δ ̓ οοὶ Γαι ΟΠ ΠῚ 
ἱποιπάαίρεέξατιι. Γεἰπςε ἱποῃϑαῖο ρΡδα": 
ἢς, οἰαπσεπτοσιοτιθα, Μαγείαση πη] ἶτας 
οἰαπιούοπιτο! ητ, ας ΘΊΑΙΠ]5 ἈΓΠΊΔτΕΓΩΣ ρα - 
ἄϊτος συτγία ἰπ Ποίξοηι τοπήπιητ. ϑίσημ! οὐ: 
Ἰάτη τοΐα, Πα α;, ἰασίττας, ξαπέαγαπη αουΐα, 
ΦαατΡ ΓΙ ΠΊΪ ς πα ῃϊθιις5 τα ΠΠ ἰαρί4ες τοῦ- 
αρθαπτιτ. ᾿σΠ 6 ΠῚ 4αοσας Ποηπ}}1 αἀ- 
τπουοθαης. Ηοίξος οὐ το]οσιην ἡ εἰσι {τ- 
ΠΟΠῚ δέ (ορτα ᾿ἰσηςα, δζ τΓΓοβ το Πα Πτ: 
ἤτπο ἔλέζαπι, ντ Αραίδϑ δι γμρ Πα τιις, δὲ 
ΡΒΠοχοπιις ΡΕΠ]ςποπί!5, ροἢ εἰς αγπλὶς, Ὸ- 
ἴα ᾿πά τὶ τπίσα δα(σοηάεγοπί, ἀτχπς 4- 
1Ππ5. αἰταπὶ αἀτγαθετος., αππι ΠΟΠ ΠΟΠηΟ 

᾿ς πύλας ὁποσυς ἐδύνατο κα- Γλ᾿απι αἰςοπάϊοι. [τὰ σΑρταπη ογαῖ ορρί ἀπΠη, 
ντί φυΐϊάεπι ν᾿ ἀοθδτιν. Ετοοιγατὶ οτπινο- 
1ππ|διι5 ᾿γγαπηροητος σαγίι, Ζιιοά αι 
Ροτούας, γαρίοθαητ, Χεπορποη!ητογοα [ζα- 
Ῥαταάροττας, δὲ σγαιιῖ5 ἀγπγατιιγαν ΠᾺ  Π το σ; 
παοίοιπηιο ροτεγας, ἀγοοθαῖ ἱπσγοίῃις 
ἸΝαπὶ Ποίξοσ 411} πλι τὶς [πη ἰπσὶς σοηίρ1- 
οἰδαηταγ. ΝΝεοσηασηο ἱπτογοέξο τοπιρο: 
τίς ἔρατῖο οἰαπιοῦίπειις Ἔχ Ε τίς, ἔα σἸ ΘΠ τὶ δι 
Αἰ Πἰς σΠ ΠΥ 115 γα διι5., 41|45 σεροίδηζ, ποη- 

ΠῸ]}15 ετίαιη να] πούατῖβ : ἀπ οοή16 πιά σΠι9 
δά ρογταᾷς ργοιγιθηγίαπι (δἰ ἱπηροζιῖς 6-3 
γαῖ. Οἱ εἰασο θαηταγ ἰητογγοσατὶ, αἰεθαηῦ 
δἴσεπι υδηη ἤδη ἰΠτουίογε πη οἰ δ, ας πγα-- 

Ὡ8ΠῈ ΠΟΙ τΠ τ αΠτἰτἀἰΠ 6 Π., τα ΟΧ οι 3 
ποπο ἔλέξα ΠΉΠτο5, ἱπστεῆος οςάοτοῖ Ηοἰς 
Χαπορδἤοη ρίοοϊαηγάγα 1 οἸ πη! ἔθη ρας 

ΘΟΠΟΙῚ ἰΕΠΠ|τ, ντ σα πγ ]το Προ] Ογα ΠῚ ἀ]16 αἱ οαροῖςο νοΠεῖ ̓ ἱπρτοδογεταγ. ΤΠ νοΓΟ 
ῬΕΓΠυαΪτὶ οἴμπι ἱπαροτα ἰγγαοθαπηε, οοσὰς ξιξξιιπη, νὰ 4] αἰΐος ργορο!εηάο ίπεγο τοπδ- 
τξητ, ΟΓΗ ΤΩ ρεητα5 ἐχ ατος {προταάτοητ, ἴτὰ ταγίας Ποίξο5 δ οἰδίη ἀγδοτα σοποι πηι, 

Μεϊγοῥοΐῇ 

Ὀγηανωηβ 

4 Οταος 

σάρήηγς 
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τἰθας οὐνηΐα, πα σατη 10 Οχτγα ἀγοθπαγος 

Ρετεθαηταν. (αγδυβ Διο τη ἀὐπηαΓαγαι ῃλ1- 

Ἰΐτος ραγτίπι αἰ ὀρρίαὶ (Ἐρτυ.. ῬΆΓΕΙΠῚ αἁ 

νίδην απ, πα τοπἀςθαγίῃ Δγο ΠΑ, (δ6- 

ἤεδαης. Ιπτοῦρα Κοπορίοη οὑπὶ αιέξο- 

τεἰθας οομοτγείαπι σου Πἀοταίσαῖ, σΟη8α γα- 

τίοπε οαρί αγχ ροῆτςτ. απ ἰἀπᾶετει, (ἃ- 

Ἰατοτπι σογγαπν σοπίς Ζαατατγὶ ογαης : σεῖα- 

τοααΐ ρογ δπζαγιις αἰ Το 5 δοίςείϊας νιάς- 

Βαταγ. Ηδς ἴῃ σορπάοτγαιίοης ἀπηχ γοῦ- 

(ἀτοητατ, νίπιπ εἴς οατῃ Ἰοοιπη ρίαπε σαρὶ 

ποη ροῆς. ΟΟὐάρτορτογ δά ἀπ ρεῆαιη (Ὁ- 

{δ ραταθδητ, 46 ΠΠρΡῸΪΙ ρα]ος5 ΠΟΙ ργοχίπιος 

τοεσε, ἀϊγαοθαης, οΠλ Πς ματι, ντ ρτα 5 4- 

καϊοιεῖδ, σοΥΘΏτ, ΟΕΠῚ στους Υ πιάταγς τα Χ  Πτὰ ραῦς 

, Ταεμε τα : τοτϊποιτισιις ροΠ65 {ς σοπουτίαπα ἀα- 

μω. ἅποιίδας εος, ααυΐδις φυίίαας Βάοθας. Ρο- 

Πεαηύυδηι αδίςοάοτο σερεγαῃζ, φομηρία- 

τος ἰἢ οοσ εχ αὔος ἰγγπεδαπτ,ογαγίδιις ὃς [νὰ- 

{τἰς., ὃς τἰθιαγιιτη το σαμςητίς, δὲ σα] 615) 4- 

ΡὨΙαροπίοῖς ἀγπγατὶ, ΓΙοσιιπι 811) ἀοπιος 

ςοπίςοπάεθδητ εχ ντγαηῖε νἱα ραῖτο ἤταϑ, 

αμα δά ἀγοεπιτεπάεθας. (το ἔλέζυπι, νῖ 

τατατη Ποὴ οἰΐοσ οο5 αὐ ρογταϑ ἢ ἀτσεην ἦι: 

Ῥίβίοϊ, σοητος ροτίοηι!. (ΟΟπΐρρα εἴσηα ἱηροητία 
ὄρεα ἧς {προτιοτίδιιβ Ἰοςῖς ἀοἰοίς δδης, νῖ Ρᾶζ 
οὶ; οτί- οἤοτίπ ππαποηέο ὃς ἀἰϊοοἤσηάο ἀΠΠ1ςα]-- 
ὩΣ αὔτ τὰς : ρταίοντίπι πιο ΠΟΧ οείαιτι ἐουτη  1- 

᾿ς πρηγαῦροτος, 408: τὰπι ἱηρταεῦατ. Ηοο 
ταράο ραρσπαμτείριια, ὃς φιαίάαπι δά ἀηρτι- 
{πἰὰ5 το αὐδῖς, Π οτις αι ρίαπι 1Ὰ}π5 ἀρὶ- 
(ςομάα τατίοηςηι οἴτογτ. Ναηγία το ηι18-- 
ἄλλῃ) δά ἀοχίγαπι ἤτα ἀοπλ5 οχαγί, ποει- 
ταπι οἶπ5 ορογα ποςοηίᾳ. Ηας ροίξοα- 
ααιαμι οοΠ]αρία εἴς, αὶ οταης ἴῃ πάθας δα 

σαβω ἢν. ἀοχτγδῃι ἢτ|5 Δ αρίαμτ. Πα ν οὶ Χοπο- 
τοίεαν χες Θ΄) Οἢ ΟΧ ΓῸ ἐογταίτα δηϊ πιά που Πετ, θείαι Γ) σονται Ἐχὶ τὴ ὠξοόδω πὲ χαὶ ἵ ἐκξασ(. ὠὰ ᾿ 
φορἰγοητὶ “5 ξ Σ ἢ 
πεπρῶν (πσοεπϊ ἤτας αὐ ΠπΠΠγαπ ἀοηγοσ ταθθεῖ, 
“υπινοίηῖ. Ἐξ το οἴτης ρηθα, σεϊογίτου ὀχαγος- 
Ἴχα Ὀδητιιγ. ταις ποΐξε 5,41} πᾶς οσοιραγαῃζ, 

δείρη ἔασὰ ἀ Πα οθαητιτ, 5011 141 το] οἰἘὶ 
ογαῃς {Π1, 4πο5 παρ ραητ ἔγοητα. ἸΝαπὶ 
Ροτίριοἱ ραΐδην ροζογας., ξαταγιπη, νὲ Εἰ 

δεάμον (ε. Κατα οἷα ΟΧοιΠτθι15,4ο " ἀο(οοη (τὶς ἃ τοῦς 
ἐμορεν σο Ἱποιπηθογοητ, Ηοῖς Χοποροη οἱ, 

αποτηαοῖ οχίγα τοϊογπηλ ξξα5 ογαῃτ, πη4η- 
ἄατ; νεΠσηαίοςο ἰπτοῦ ἱρίοβ ὃς Ποῖξοβ πιο- 
ἄϊο σοπιροιτατοης. Εὰ “πππὶ (ατ]5 πλαϊτα 
12 ΠΡ Ρ Ι: 5 ΡΥ “Δ Σ ὀοηροῖ εἴοηος Ἰαβορ ΗΝ {|1:: Επδῆν Ε τἀ λλὼ «σλ μεν ζω πῆ δ δικόν πὴ αὐ ύαεν 

ΡῬΤΟΧΙΠγΪς ναἱΐο δά θιι5 ᾿ἰσῃοηη ἱπιϊςιοφητ, 

νι Πὶς τοις Ποίξος ἀἰπἰπεγεηταγ, [τὰ νὶχ 
ταπλάοπη οχ πος ]οοο ομιαάερμης, ἰρηα 1π-- 
τοῦ Ἰρίος ὃς ᾿νοίξες Ἴχοίταγο:; 41 δέ ορρί- 
ἄπιθι νηϊπογιηγ Οἴτην κε ἀίθιις, τασγί θ5.. (ἐρεῖς, τε δαί αβ οοτοτῖς πα Ρι15., ἃὐοο (ἷα Τὶ 

᾿ Ἴ ἐμ τος ὙΜΙ͂Ν ᾿ ᾿ ᾿ . 
. ΟΧοορτῖα, οοηῆσρσταιτ, Ροβευάϊε γαοὶ σιπὶ σοπηπιοατα ἀϊοεάπης. δεᾷ χα πὲ 

ϑιναίεφε. ἃ (ἀοἰσςοη[ι νογίμς Ἱταροζαητοπι πλοῖαοραης,, αιοά ὃς ργκοορς ὃς δησαίξιις οἰοτῦ, 

ΧΕΝΟΣΡΨΕΡΎΌΙΕΥ ΘΧΡΈΘΦΘΟΙ.ΓΥΕΙ 

αἰτγιριοηείθιις ἀγαςῖδ, ας (ξσυπιεχρογεδη- ἢ καὶ τὰ μδϑέξω ᾧ ἄκρας πϑώτα διηρπα, ΚΗ αἱ Γ 

Β χϑείες ἐφ᾿ «ρπαίας φξέπεμιπον,ὼ φαλῆ δ 

Ορὰ κὸ ἐχιϑσοει. μαχομϑίων δὴ αὐν ὴ Ὡιπορδς, 

- 

Ω ͵ «Ὁ -, “ἢ κ᾽ ΄- 2 Ν 

ἐξεχομμείσοινο οἱ ελληνες οἱ δ) οτλισοη ἐκ]. 
.«“ ἕ Ἶ λ Ὰ γ τὰ Ἢ 

ὑσλα.οὗἱ μϑυ «ἜΣ σαυρώμχα, οἱ 3 κτ δ νῃ 
 ἀ λ Ἃ 5) ὙΠ Ὁ ὙΠ γ᾽ ὩΝ ΑΨ 

δὸν τ. ὅ7ι τ’ αχρῶν Φεέρϑφ,. ο Ὁ “Ξενοφωνχῳ οὐ 
ἢ 2 ΓΟ 5. Ὁ), ΛΔ ᾿ ἣ 

λοχαλϑι ἐσχϑτεδγ,Εἰ οἷον τ΄ εἴη Ὑ ἄκραν λαξᾷι, 
“ το ! 3 ͵ Ἵ ΒΞ ἐρὰ 

ζῶ γὼ ὅτω σωτηρία ἀσφόλύς' θιλως ὃ παχάςς 
᾿ς Πα  ν ν αν 

λέπον ἐδὺκά εἰ αἰτεδ(θάν. σχοτετνϑροις δ ἀὐζ!ς, 
Ε ͵ 1 γ..8 “Ὰ τὴ τὰ 
ἔδοξε πθυτάπα σιν ἀγόνχώτον Ε1) Ὁ χωοοντς ᾿ 

499 Ἃ [ Δ 9 ἣν ν ἧ λ ΔΨ 

ζω παρεσκευαζογιο Τ' αφοδὲν, ὦ ἀςιδυςαυ 
Ὁ) ᾿ 3; κε νι “οι ας ΒΡ 

ρὅς ἐκαςοι τς κα αὐτὸς διρεν; πϑοὶ ἀ: φὺρ 

Ἷ 

Ὡ ΤᾺ “- . λ ΙΝ 

σλῆϑθος, κα τελίπον ἢ οἱ λογα 9 οἷς ἕκαςος ἔ- Ὶ 
᾿ ᾽ ΛΣΤ ς ᾽ 3 ἥ ις 

σίςευεν. ἐστε ἢ ηρξάϊο ἀποχωρᾷν,ἐπτεξένεον Εἰς ̓ 
᾿ 3: ͵ »᾿ “ὦ 1 

δὸῦεν πολλοι, γέρρα ὼ λόγχας ἐχον ες να κλεῖς, ᾿ 
Ν ͵ ! ἢ. δὰ ᾿ 

δας, καὶ κρανὴ παι Φιλο ϑνιπ(50: νὰ ὀιλοι Ὀχιςς 
δ ἢ: 2 Χ] 3 2 Δ Ἁ ἡ] 

οἰχέοἰς αὐεξαινον (ἀξ ἔνθεν ὦ ἔνθεν Τ' εἰς Ὁ ἀκραν π.. 
, ΟΝ ὦ σε ΛΠ 

φερεσης ὁδα. ὡςτ' 8δὲ δεωκάν ἀσφόλέφην αῦ- ̓ 
ΤΕΣ ͵ Ὁ  οἡ , .,},. 

τος χΤ (ος πυλᾶς ζδς εἰς τ' ἀκραν Φερᾶσαςο, 
ἂν Ν ͵ ᾽ ».) ἡ "7 . 

ἡ γὸ ζυλοι μεγαλές ἐππερρισηδν αϑὐωθ αν, ὥστε 
Α “ΟΝ ἀ) 9 ν5 να τὰ "Ὶ 

γαλεπονυ ζω κα) μμλυαν χ; οὐτιένο  Χ) Ἢ γὺξ φοζε- Ἷ 

αϑϑων, ϑεοῖν τις ἀὐζὶς μυγχ μζωὺ σωτηείας δία, 
δῶσιν. ἐξαπίνης γὸ ὐέλα μον οἰκία ἢ ἐνδετς 

ιὰ, ὁπυδὴ αὐάναντος. ὡς δῇ αὐτὴ σεωυέπι- 

πῆον, ἐφάνοον οἱ πὸ ον δοξιᾳ οἰκεῖν. ὡςσδἧ, 

ἔκαιεν ὁ ΞΞενοφεὖν τῶτο τἷϑοὶ ὃ τύχης, ἐγώ-, 
“πἰφ ὀκέλάυε ἡ Τὰς εν φριζερᾷ οἰκίας. αὐ δν, 

ξύλιναι ἤσαιν᾽ ὥστε ταχὺ οὐκαῤοντοιἐφάσοον. 

δζευ χὰ οἱ -᾿΄ πο ύτων ἵ οἰχιῶν. οἱ ἢ καὶ ξύκίᾳ δὴ 

ἔτι μόνοι ἐλύποιωυ,, χαὶ δ λοι ἤσοιν ὅτι Ὠχικείς. 

ρα λᾳ Φορήν ξύλα, ὅσοι ἐτύΐγϑμον ἔξω : 

ἔγτες Τὴν βελῶν εἰς Ὁ μέσον ἑαυ ΤΥ χαὴ γι} 

πολεμίων. ἐπεὶ δὲ ἱχαγὼ ηδὴ Ζῶ, οὐῆψαν-, 

ἀρυο ϑυθ οὐ ποθι 
οἰχίας, ὅπως οἱ πολέμιοι ἀμφὶ (τα ἔχοιεν, Ἵ 

οὕτω μόλις ἀπῆλθον Ἔπὸ τὸ χωρίου ̓ πὸρ -Ψ 

μμέσω ἑαυ τ χαὶ τὰ πολεμίων ποιή σοί μμε- : 

γοι. χαὶ κα τεχαύ. δὴ πᾶσει ἡ πόλις,» Καὶ αἱ οἶπ᾿ 

κίαι, χαὶ οἱ τύρσᾳς,, χαὶ τὸ σαυρωμαΐζα,, καὶ ᾿ 

ραία ἀτσήεσαν οἱ ἕλλζωες, ἔχοντες τὰ Ὠχιτής. 
᾽ ᾽ “ . 

δεια. ἐπεὶ δὲ τίω καζοίξασιν ἐφοζξοιοῦτο πίω Ὁ 

εἰς τοαπεζριῦζᾳ (πρανῆ 
δ καὶ φον)) [ ̓ 

«ψευδὲ- 



ἐ. ψδυδενέδραν ἐποιήσανΐο, 

λαζῶν γος, ὦ πϑγομκοι τῦτο ἔχων, τὴν χρυτῶ νἽλαίων 

δίχα, ἐμ. πτεηαρας ἡ πεένῖε, ἐμϑυεν οΨ λοίσίῳ χωδίῳ, χαὶ 

παδϑεεποιφτο ἱς πολειίες πὰ οϑο λανθεύ- 
Ἵ ἄλλοτε γφν.αἱ 5 πέλται αὐ ΤῊ ἢ ὀλλν Ἢ ΘΛ διεφαήνον- 

ἄμα ὦ, γαλχαὶ οὖστι!. οἱ αδὺ ὀΐέυ πολέμκιοι, ζεῶτα 

Ἵ ὀίοραΐντες, ἐφοξοκεῦτο ὡς ογέδραν ὅσανγ᾽ κἡὶ δὲ 
ΩΣ ͵ ͵ 3 λα 2. ε 

φραΐια οὐ ασὕτῳ κατεθξωνεν. ἐπε, 5 ἐδῦκ4 ἱκα-- 

γὸν. ἤδη αἰ σοεληλυϑέναι τῳ μυσῶ ς ἐσγημεῆνε 

φά)γ4ν αὐὰὼ κρ ὠτος.χαὶ ὃς ὠζαναςεὶς φάγ4, 

χοὶ οἱ στο αὐταί. χαὶ οἱ μϑὺ ὀῆνοι χρηπὲς (ἁλί. 

σκέοϑαι "ὦ ἔφασαν τῶ δρόμῳ ) Οὐκ πεσόντες 

οκ “Φοδὸυ, εἰς ὑλζω χτ' (ᾷς νάπας κυλινδού- 

μᾶνοι ἐσωϑησαν. ὁ μυσὸς2 χτ' τω ὁδὸν φά.- 

γων,ἐξοα βονϑεῖν᾽ χαὶ ἐξουϑνυσαν αὐτῶ; χαὶ ὡ- 

νέλαξζον πεδω νϑυον. χαὶ ἀὐοὶ ὁχὶ πόδε αὐε- 

χώρησων βαλλόνϑυοι οἱ βοηυδήσανπες, χὶ αντί- 

ξᾳ )ογ]ὲς ὠμὲς Τὴν χρη τὴν οὕτως αἰφικνοιεῦ- 

ται ὨπΦ φρατυπεδὸν, πόρτες σῶοι ογτες. 

ἃ ἐπεὶ δὲ οὔτε ὁ Κ4δίσοφος ἧκεν, οὔτε πλοῖα, 

ὯΙ, ἐδόχει ἀπιτέον ἐϊ). χαὶ ἐς μδὺ τὰ πλοῖα, 

πός τε ἀοϑενοιωζας οὐεβίξασαν, χα πὰς 

κρ τεηαρφίχοντοι ἔτη, χα! “παδοις, χαὶ 

ο΄ γωυαϊκας, χαὶ ΤῊ σκάσων ὅστε μὴ αὐαγκὴ 

ἀῶ ἐγᾳν" χα Φιλήσιον χαὶ Σοφαίνετον πὸς 

᾿ς πορεσζυτατοις Τὴ ςρατηγῶν εἰςξξιξασοανπες, 

Ούτων ὀκέλάυον ἔχημελῴαϑαι " οἱ δὲ ἄλλοι 
ἔ ἐποράζοντο, ἡ δὲ ὁδὸς οδοποιου ϑμη Ζεῦ. χαλ 

᾿ς πριταῖοι, πόλιν ἑλλζωοίδα,, (κι τῇ θαι λοσ- 

σῃ,σινωτέων ἃ ποικον, τῇ κολχίδιὶ χώρα.«"- 

(αὖϑα ἐμειναν ἡμέρας δέκα. καὶ ὠϊξέτασις εν 
ἘΝ τ σι" ᾽ ᾽ ͵ ᾽ 

ποῖς ὁσίλοὶς γῇ χα ἀφαθμὸς ; καὶ ἔγλυοντο ο- 
Ε ͵ ἴσο ͵ “ 5 ἢ ᾿ Ἵ κίαχισάλιοι χά! ἑξαχόσιοι. οὗτοι ἐσω ϑησαν 

β Ϊ ᾿ ον ΤῊ ἀμφὶ τὸς μυείοις. οἱ δὲ ἀλλοὶ ἀπτώ- 

ξ ̓ Ἅοντο λὑσοσῦ ΤῈ πολεμιίων, χα! χιόνος,ζαὶ εἴτις 
-.ἕ .} » “ιοιὶ- ἀριὸ 

μρδἰγόσῳ. ὠς» φρυλαμᾷ(ωώνοισι Ὁ ΟΥ̓ ω- 
Κι ΟΝ ,ὁ ͵ 5 17 Ν᾿ ἡ ! 
ΐ χιρμόλωτων ἥμουϑιον αἰργυόμον,κ) τ’ δ κου ΤῊΝ; 

Ϊ ἀὗ πω Απόλλωνι ἐξῴλον, ἡ τῇ ἐφέσια. Αρτέ- 
' ΔΑΝ ὶ Ὑ  γ 0 : 

μιδι, διελαῦον οἱ ςρατηὴϑι, Ὁ Μεθ9ς ἐκαςος 

φυλαῆῳν τοῖς ϑξοιέ, αὐτὶ 5. Χ4οισόφου Νέων 

9 ἀσινοος ἔλαξε. Ξιένοφαὶν δξευ Ὁ ϑὺ τῷ Α- 
»," ῃ ᾽ Ἵ Ἶ 

ποόλλωνος ὀναϑημμαι ποινσομῆυος, ὀμα τί ϑησιν 

εἰς τ' οὐ δελφοῖς Τὴν ἀϑζωαιων ϑησοαισφϑν, κὴ 
Ω Σὰ ͵ ε » δὴ - ͵ 

ἐπέγραψε τόντε αὐκῃ δγοι(ϑὰ; ὼ τὸ Προξένου, 

Γ ΡΕΡΕ Κὶ τοὔνι Ν ΤΉ. 

ἰχθνὰ κῶ, οὔτε ὀχιτήδι4α, ὦ λαμξωφ ἐ-Ο 

ἀφικγοιεῦτοι “ορϑυόνϑιοι εἰς κεραι(οιῶτα 
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δ δρὴρ μυσὸς ὧ ).- Α πέᾶις ἱπΠήϊτις Ποξοῆν Δάστοάϊππτειτ. Νίγ τις γηα!ς θγα- 

εἰ υἱέ, αυϊάατι ὃς ρατεῖᾷ ἃς ποιηίης, (ςοῦ Ἀάίμπι- 
τί5 πατᾶοτ ας ααίπαας (γεισηθας, ἰη 1ο- 
Το ΟΧ ἀγΡοτίθις ἀσηίο  πάςθας, ἂς ἄαγο 
ίς ορούδῃ Πηγι αδατ,νε εἰς οἴατι πο ΕἸ Βιις 
οτος. Ηοσιπη ροϊτο;, αα: εἤξδης ἄστρα, 45 
ἢιασαῖαας {ἃ ραῖτς ἀΠπςεθᾶτ. ὐς αυτηὶ 
Βοίξος ροτίρίςογθησ, τἀπιπαηνἸη Πα ς {Ἐς 
Ἰατογοας, πηρειθ σδηςῇδι: ἀοίςοηάοηῖς 1η- 
τοῦθα ΘΧογοΙτα ποίξγο. Εὰιπὴ Μγ ἢ ν θὲ (δεῖς 
ἴα Ιοησο ΡγοσοΠης ρυγαῦασ, ΠσΠπὶ [{|ς 
ἄαθθατ, νε φιδηείς Ροῖοῃε νι γίθιις Πιρεγοητζ. 
Ιτααῖια σοπίμγσοπϑ Οὐ ΠῚ Α]11ς. 41|᾽ὸ5 ἰδοιιπῃ 
Παῦοθατ, ἔασατη ἀττίρίτ, Ογέτοπίος, παρά 
Γαταχαχη ἔα 1 ἀϊσοτοης,, ντοῦγία ν ει ο4- 
Ροτοπειτ; ἀνία (Ε ργουρίοητος [ἢ {Ὑ] 0180, 
ΡΟΓαας (ΑἸ τιῖς ἀσπο αὶ, (α] εἰ πες σοιία]- 
ογαητ. Μγιιςίη ἰρία νία Πισίοθας, ὃς οἷα- 
ΤΆΔΠ 60 {ποτ Ορο ΠῚ ἱπιρίογαΐραῖ, οτος 
Ὀδητ 1 δαχιπτπα., αο να] γαΓ ΠῚ τοοῖρίο- 
Ὀαπῖ. ἘΠΠΉΊ 4116 [6 11}15 ρετογότηγ, σεάθη- 
ἄο βεάοπι γοΐοσς δι; πο π}15 Ογδεοπηῇ- 
θιι5 ἴῃ ποίξεμη (σίτγας νἱο ΠΠτη εἰδουαητὶ- 
Ρι5. [τα λέζαμα, νὲ οπγηος (αἰ αἱ ὃς ἰποο α- 
πλοϑ δα σαεγα γοποιτογότιιν. Ετ φαΐ ποάιια 
ΟΠεπίορια5 γεάθας, ἤθαας παι (ες 
Πλάση ΟΓαῖ σορία, ΠΟ 00 σΩρΡῚ σμπάς οῦ- 

πράτιι5 ἀςίποερϑ ροτογατὶ νΠΠατὴ οἱξ, ἀϊίοο- 
ἀσηάπτη οἤς Ὁ ἀαρτγορτοῦίῃ παϊίσία ἰαίσο Θεοὶ ἐπ 
τάῃτος δάπιοτία να] οτυἴπο οἱΠ} 115, 411 ἀη- κέρώρε, 
ΠῸΠῚ Πα ταρ οί ΠλιΠὶ ΟΧοΟ Πογδητ, τοπτά; Ἄ 
Ραοτος, πα]! οου]ας, ναία, Ζιοτγιμτι νῇι5, 
ποσολγί5 ΠΟ δγαῖ, πη ροηιητ: ΟΠ ΠΠΠᾺ 
Βογιπὶ οὐζὰ ΡΒ ΟΟ δὲ ϑορπώπεῖο, σαὶ 
ΤΛΑΧΊΠΊΪ ΠΑ. ἱπῖοῖ ργατογες ογαῆτ, (δῖος 

τὶ ρα αἶτος ἰτοῦ Γαοίοθαησ, [απ ργ ἀδπ σοπ- 
πχοάς πηπηΐτα νίᾳ. ΟΟαπππα τγ ἀπ] τοῦτα! πὶ 

: ῥτγοποοεπάο σοπίμτ! ΗΠ] ητ, (ογα(πητόπι 
νοηϊπηῖ. [4 ορρίάππ τα σιμὴ οἱ ξ, κα πτα- 
το Ππτιιπι, δπορεπίμιπιη (ΘΙ ἢ ς οοἱο- 
ὨἰΔ.1) 165 πεῖς ἀφοοπα δ πίτοῦς, Ζα δας ἰΠ- 
{ιτατζα Π[γατίοπα., οδία ἰππτ τ Π{πιπ| Οὗξο 
ΓᾺ1]114. Τεχοθητί: ΕΤΟΧ σῖοῦ ἔεζε, [ἈΠ] 6- κι ρηνετως 

Ὀλίογητ: αυΠ1ΠῚ το Πα] βάτεπι ΡοΥ βιο ἘΠ]ος 123 

ἱποιγῇοπο5., ραγτίηι ἃ Πἰ ΠΡ α15, ρΑΓΓ ΠῚ ΘΕ ςίνε. 
τπποῦο σοπίμημει ρου! Πςητ: ΠΡ ἀοπι ροοι- 
ΠΪΔΠῚ, 18 ΟΧ σΑΡτΠΠ]5 τεάοσεγαητ, ράττη- 

τα: ἀγα 6 οἰ 41 ἀεοιπηδη,, α 1141 ἈΡΟ]]Ι-- 

πὶ ὃς Ερμεία [λ᾽αηα ἘΧομπογαηζ, ἴτὰ ἀποος 
Ε αἰϊδείδιιπητς; νε αι Ἰρίουιυμη Πίος ας 

Αἰ᾿ἀτιαιτι ραττο ΠῚ εἴτις αἀίςταατοι. (Πουίο- 
Βιἰοοο ΝΝεοηὶ ἀπης πῇ ραῖ5 νης τγδά τα 

εἰς. Χεπορμοη “παπῃ ἀοηαγίππη Α ρο  ΠἸΠὶ Χονορν- 
οοπξεοίπει, ᾿η τπείδασαπι "πα Ατῃοηΐξη- "ΚΤ οἰσ: 
Παπῇ, 4α1 [ΕἸ ΡΠ 15 εἰξ, σοπίφογαγιμι τερο- 
{τ αατπὶ δὲ ἐμτππ,ὃς ΡτΟΧΟΙΙ Ποίρ τ5 {|ν, 

2: 

Β 
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(οτιρῆοι. Ουοά νοτο ᾿λιαπα ἀςάϊσαταπι 

οδτας, ΙΔ 4αοτοιηροῦε ΟΠ ἈΑροεπλοοχα- 

Παϊῃ Βαοιίαηι ργοβοιςοθατιτ, ρα Με- 

σαθγΖιιπα α ἀϊτιϊά τι Π 1Δηα’ τ Πα Πτ. γιάς- 

Ῥαταγ επίπι 110 ττίπετς αἰθάηι ῥγαῦ) σὰην 

᾿Ἀρεπίδο ρα (ὐογοηθαιῃ {πδϊτυτις. [τὰ- 

ἥτις πιαη ἀαταπὶ ἀεαϊτη ἤδης [δ ΕΘ ΠΓΙΔΠῚ: 

δ. Ϊαὰς ἰρίς οπλπβθτ  ργαῖιο, τοιεἰτιθη- 

ἄατα πδ᾽ εἴα βθοιηι δηλ λογδην: Ππ ΕἸΓΟ ΤΟΙ 

Βυιπιαηϊτις οἱ ἀσοϊάοτοι, Μοραθγυζιι Π]ατη 

Τλῖαπα ἀεάϊςατος  οοπέεέῖτο ἀοπατίο, ποῦ 

κοι. [εξ στα ππηπὶ ἕοτο αὐ ΓΓάγο τα, Ροί- 

τσ εχμμῶ, Θὰ νΟΣΟ» απ οὔ οι π ΟΧ ἢ ο Χοπορίιοη, 

ἂς ίδαν ΘΟ Πππτο ναδίταγοτ, αποά ορρίππὴ 

ΑἸ Δοεατποηῖς ρίορτοῦ ΟἸγηιρίατη σου- 

,, ἀϊταπι ογαῖ: νεηϊτ δα ΟἸγιηρίαπιίρεξξαπαὶ 
τατία ΜοραΡυΖιβ., ἃς ἀεροίταπι Χοπο- 

Ῥἰιοητὶ γοξξττιπι, Εο τεοορτο Χοπορδοη,α- 

στ Π]οἱσςο 1)6 8: ΠλΕτΌσ 5 εἰξ, φι Αρο!- 

Πηϊς ογασαΐο ἀοιποηίξγατας αγατ. Ρογίαοι- 

τος οὐτ ἀστατη 56 ΠΠ 6115 ΔΠΛΠ]δ5. Το πὶα- 

Ρυ Δ Ερπμοίμπι ργορτογ ςάἄεπὶ [λίλης ΕρΡΠε- 

᾿ αδημε πο: 56 ΠΠ6ηῈ5 Βυπίῃ5 ργατογῆιϊητσ. γτογ]ας 

ζοηίξενατε. ὈΙοο5 Παθοτ, δά σοποίδς. ὕτάτογ Παῖς ἴῃ 60, 

τω, ὑράφ- (11 δαὶ δΟ Πητοπι ΟΕ, ἀρτο, ναπασὶ ἔογας ο- 

ἡνία τηπεο, συσοιπι 6 Πἀασάπο σαρίππταΓ, 

Ἰίςςι. Τ ΘρΎρ πα οί πη, οὐ γᾶς {6 ρθοι- 
πἰαίφογα ἐχίξγυχίς, αο ροί ΕἸ τϑροσίς (απὶ- 

Ῥετσοπίξογατίβ ἔγαξξιθαπι αστί ἀσσατηϊς, ία- 
οταμῃ [ες ἔλοιεθδτ. Εαγαπι ξου γῇ ὃἃζ πλι- 

" ἈιοΙρο5,δς ἘπιτΠΐ, τα π1 νΊΓὶ, 4 Πα ξεπηίης, 

Ραττίοίρεβ ογαῆτ. Ετ ππγπ.  ΠἘγασ 1151) 6, 
ααΐ ασίταητ σου, ἔτ Πα5 σπ ρφηῖθι15, 
γίπο, ροσιπηΐα, δο]] Δ 5. Ῥγατογοα ραγῖο πῃ 
δογιΠ1, τι: ΝΕ] α ρβαίσιι!ς (ποΓ 5 πη ξξδητιιτ, 
νῸ] νοπᾶπ4ο σαρηππταγ. Χοπορίοητῖὶς ε- 

ΧΈΡΟρ 
εἰς ἴα ἀεἰι- 

«ονάο ἴοτο, 

᾿Ηΐπη, ὃς σετογοσι πη Πυ ΠΟ ρτη ἢ11) αὐ οε- Πθ τὸ εἰς πίω ἑορτίωυ οἵ τε Ξξενοφαΐντος ππεῆϑες,, 

Ἰεδείτατεην πᾶς νεπατίοπειῃ ᾿πΠἰτις θαησ, 
Φαίθιις οτίαπι νἱτὶ (ς 'π νεπαπάο δἥίπηρο- 
Ὀαητ, φαΐ νο]!Θπτ.]ταχας ραγείπι εχ ἀστο ἃ- 
ΟΥΟ, Ραττῖπη ΕΧ ῬΠοΪος ἀρτὶ, σαρτγεα, σογαΐ 

σαρίεθᾶτιτ. Γοστς ἰρίς {πα ἴῃ ΟἸγεηρίατη 
Τιαοοάατηοης ἰταγ, δα [δά ϊα Χ χ αἱ οιῖς Ο- 
᾿γτηρ!)} ἕαπο αρ είς. [ἀ6πὶ ὃς πεπίογα σοι- 
ῬΙςδλτταν, ὃζ πλοητοϑ γοξεστοβ ἀιθογίθιι5; ν 
1η οἷς ὃ {π65,δζ σαργα;, δὲ οἵτ65, ὃζ Ἐ4 81 (Ἀτἰς 
Ῥαίξις παδοδηῦ: απο ἤτ, ντθογιπι, 4] 4 
ΠΟΙ Ὀτίτατουη παπο (δ σοπέοτγαησ, εἰ! Π}1-- 
τηοητα ἀδυιηής (είοηταγ, Θιορτου ἔμηιπὶ ἘΣΟΝ ψ δ ; νος ἯΥ, χα! ἵσταοις, ὡς εχαὶ τὰ τὴν εἰς τω ἐορτζω ἰόν- 
Ἰποιις οἱ πογιοπῆθιις Δγθογίθιις σοπήτιις, 
ἴῃ 4110 ούπτ Οπλη]α, α.18 ΠῚ] 116 ροίξοα- 

αυδ πὶ πηατιγοτῖτ, εἰσι] δῆτα (πτ. ΕΔ ΠιΙΠῚ 

ἱρίαιπη., ντ ραγυπηι ππασηΐ, ΠΗ. ΓΙ Π 6 πὰ 
Ἑρπεπηϊ τοῖσιν: ἰτοπηηιο Πηηα]ογηυ, νῖ 
σαρτοἤιηιαι,, Ἐρθῆπο δγεο Πηλὶὶς εἴ, 

ΧῈ Ν᾿ΌΥΡἬΉΣ ΕΘ Ὲ ἘΡΕΒΕΥΈΕΣΙ 
ἀυΐσαπι ΟἸῥάτομο ὁσούθριογας, ποπηξίη- δ στεὺ Κα λε βχω ὠπέθαγε, ξένος ̓ ν ἐξ 

»ὕ ᾽ »» - 

Β δὴ αὐτῷ ον» σκι λοι Ἢ, ἰ πσὸ ΤῊ λακεδὼ-, “ 

͵ " ! ς ον 

σὰ χώδλῳ χαὶ ϑηρὼ πότων, ὁπόσα, δὴν 

τῷ. Ὁ δὲ τῆς Αρτέμιδὸς τὴς ἐφεσίας, ὅπεώ- 

πῆς σεώ Αγησιδλοίῳ ον τὴς ἀσίας πίω εἰς, 

βοιωπῦς ὁδὸν, κα τέλιστε ρα Μεγαξύζῳ ἿΝ 

τω τὴς Αρτέμκιδὸς νεωχόρῳ, ὅτι αὐτὸς χειδυτο 
νάύσων ἐδόχει ἰέναι! μ᾽ Αγησιδλαου οὐ χορω- 

γεία καὶ ἐπέφήλεν, δὸ μ»ϑὺ αὐτὸς σωθῆ, ἑαυτά ὦ 

σποδδιεῦ αν εἰ δὲ τὶ πέϑοι, αἰάϑεναι όπνϑ Ἷ 

ψϑυὸν τῇ Δρτέμεϊδι ὃ, τ οἴοιτο ϑριίοϑων πος 

ϑεῷ. ἐπεὶ δ᾽ ἔφυγε Ξενοφαῖν; τὐυοΣ ὴ 

μοιίων Ἴ οἰχιεϑέντος Ὥϑθὰ τἰὼ ὀλυμπίαν, ὦ- ̓; 

Φικλέται Μεγαξυζὸς εἰς ὀλυμιπίαν ϑεωρή- 

σων, χα δἰποδίδωσι “ἰοὺ τρακατα ϑήκέω : 

αὐτῶ. Ξενοφών ἢ λαθὼν, χωδίον ὠϊόται τῇ ̓ 
ὁ ἢ 2 ᾿ 

᾿ ὅκῳ, ὁποῦ αὐᾷλεν ὁ 3εύς. ἔτυχε 3 Διἰαρῥέων ἣ 

ΟΥ̓ΚῚ τῷ χώθάου ποΐᾳ μὸς σελλζεωοις. χαὶ ω τ Ἷ 

φέσῳ δ δὰ ὁ τῆς ἐφεσίας Αρτέμιδοςνεῶν ς 
σελλλζευοις ποταμὸς τ ϑαρῥ4, χαὶ ἰνθύες πε 

ἀμφοτέροις εἰσι,ὺ χϑΓγαν. ον δ ὥ σκιδλοιωῶ- 

ἀ- 
»οάσομδια ϑνδία. ἐποίησε δῈ ἡ ναὸν, ὁ βω! ̓ 

μὸν, τὸ τῷ ἱεροὐ εἐργυθζου" χα; τολοιπὸν ἀεὶ 

δεκατάσων τὰ ἐκ τῷ ἀχροδωρώα., θυσίαν. 

ἐποῖφ τῇ κῳ.ὺ πϑύτες οἱ πολῖται χαὶ οἱ Ἷ ωρό- αὲ 

χῶροι αὐόρες χαὶ γεεναϊκες μετεῖ)θν τὴς ἐορ: ; 
τὴς Κπαρέχᾳ ὃ ἡϑρὸς τοῖς σκζευοέσιν ἄλφιτα,» 

ύτους, οἶνον [ργύφια Ἐ,  αγήματα,ὶ δ 

ϑυουδύων Στὸ τὴς ἱερφις νομῆς λοῖχος, ὁ ὦ 
ϑηρδυονϑμων δέ. χαὶ ὙΣΡ ϑήραν ἐπυδιοιθο 

χαὶ οἱ ὙΠ ἄλλων πολιν οἱ δὲ βουλόμε-. 

γοί χαλ αὐόγρες σζουε, ϑήρων, χαὶ ἡλισκεῷ τὰ 

μϑὺὸ ἐξ αὐτῷ πὸ ἱεροῦ χωρίου, ζᾳᾳ δὲ ὼρο 

᾿ τῆς φολοΐῃς, σύες χαλ δορκαίδὲς χαὶ ἔλᾳ- 

οι. ἔς! δὲ ὁ πύσος, ἣ ῶκ λαχεδαιμονος εἰς. 

ὀλυμπίαν «ποράζονται, ὡς εἴχοσι ςείδγοι δἰισπὸ ̓  

τῷ οὐ ὀλυμιπία, Διὸς ἱεροῦ. ἐνὶ σ᾽ ον πῶ 

Τ ρῷ τύτσῳ χα! ἀλση χαὶ ὅρη δένδρων μέ: ε 

σὰ, ἰχαναὰ χαὶ σὺς χαὶ Ταὔγας χα! οἷς ζέφφῳ, Ἶ 

« Ἴ 2 Ὁ Ολ δ᾽ 
τῶν αἱ ποοζύγια ἀυωνγείοϑοι. πὔξα δ], αὐτὸν τ’ 

δὰ. 5. εἰ ᾿ ᾽ - δ ῥ τ: 

ναον «λσὸς ἡμέρων δενδρων ἐφυτά 35, ὅσα ἡ 
2“ολ οι ον ἢ ᾿ ς λ »Ἢ. ᾿ 

ὅς] μον αὶ ὁ δεγαος, ὡς μίχροὸς μεγά:- 
ΞΘ ΟὟ 2 νι ὅ " ἣ 

λῳ, τῷ ον ἐφέσῳ εἰκαιᾳ' αι, Χο Ὁ ξόανον εο-΄ 
ς ͵ “Ὁ ἯΝ ἤν, 

κεν ὡς κυπαξίοσινον γθύσῳ ΟΥΤί τω ἢ ἐφέσω. 
Ν 
τὸ φήλῃ " Ἂ 



ΤΥ ΒΕ (ἃ. οὐ νν, 271 
ὶὶ φίλη ἕφηχε Ὡἰϑὰὶ “ναῦν ρα μμαῖα ἔχϑ(α , ΑΙ Ῥτορτοσ ἔλῃνιπι ρι]14 ογεξξλ, υα [τὰς Πτογας 

ἹΕΡΟΣ Ὁ ΧΩ͂ΡΟΣ ΤΗ͂Σ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. 

, Κ᾽ ὃ ἔχόντα ἢ καρπούμδρον, τίν μϑὺ δεκα τίου 

τκαταδυᾷν ἐκάςου ἔτοις, ἐκ ὃ τὸ αἰξι ἢο τὸν 

ναὸν ὄχισκά ἀζίν. ἐαὺ δὲ τίς μὴ ποιῇ ζῶτα, 

τῇ ϑεῷ μελήσᾳ. οὐκ χεροι(φιῶτος δχτ' ϑιιλαῖ- 

πὸρ μϑὺ ἐχομέζοντο οἵδ» ὁ πσϑϑοϑεν,οἱ σὲ δὴ- 

λοι χτὶ γώ ἐπορθ,ύοντο. ἐπεὶ δὲ ἤσαν ὅλι τοῖς 

μοσεουοίκων ὅρῴοις, περμιποισιν εἰς ἀὐζις Τι- 

δὰ μιησίεον δ ῥα πεζοιωύτιον, τσεόξενον ἔγτα ΥἾν' 
-"΄Φπτ μος νυ 

σοητησῦ: ΕΥ̓ΝΌΥ 5 ῬΙΑΝἊ ΞΑΘΕΚ. 

Ηος 4 ροῆεηοτε ἐταϊτιτ, ποταπηίς οδίς- 
οΥαῖο ἀδουτηδηλ ἐς το] πο ἔαπίιπι (Ἀττιῖπι 
τοξξιπι σοπίοτγιατο : - 81 ]ϊς πο ἔσο ϊιε, 
10 .α νίπάοχ εἴτο. Ῥοίξ ας α Οετγαίμηις 
πχατὶ φα θη 1), αἱ ρτίτι5, ν μα Ραητατ: σο- 
τογὶ τουγοίεε ᾿εἰποτὸ ροῦσεθαης, Ρο[εοάηιϊᾷ μονα. . 
Μοίγπαροογαηι ῆπ65 δατσ τῆς, ΤΊΠιοῆ- οογμπεπς 
παι 1 γαροΖιιπτίατη δ δος παϊττιητ, 4αὶ τ 
εταῖ Μοίνποθσοτιτῃ ποίροξ, Ρεγ Ππαποίη- 
τογγοσαηζ, ψΓΓΙΠῚ τἀ ΠῚ] Δ ΠῚ ΡΥ ρασαζιιπη, 

ΛΝ οἰκων,ἐρωτώ ες, πότερον ὡ; αὶφι Β Δ ΠΟΙ ἘΠ] Θπλάστγαπῃ τεῦ Οὐ οἱ5 ἔλοϊεπ άπ 
τυ 

τορεύσοῦ λίαξ ἢ ὡς Ὡᾷ πολέμίας Ἵ ποράύονται Ὁ γώ- 

ῥαβοἷσὶ εἶπον, ὅτι εἰ δ) οίσφεν. ̓ ὁχίςευον γὸ τοῖς 

χωείοις. ἡ] Ἀν λέγ Τι(κησιϑεος ὅτι πολέ- 

ίοι εἰσὶν οἰὔζις οἱ εκ ὅ ἐπέκφνα. ἢ ἐδύκᾳ κα- 

λέσοι! ἐκείν, εἰ βῴλοιντο συμμαχίαν ποιή- 
σειοϑαι ὦ πεμφϑεὶς ὁ Τιμκησίϑεος ἧχεν ἄγων 

γ, τὸς Ξρηογτας. ἐπεὶ Ὁ ἀφίκοντο, σεένῆλθϑον οἱ τὲ 
“τυ μοσεωνοίκων ρλοίγες ὰ οἱ φρατηλϑὶ τυ 

ἑλλ ύωνοὺ ἐλεγὲ ,ϑὺ Ξενοφων,ἡρμιζὐφυε 
ἥρσωθι: Τ μυὴσίϑκος" Ὡ, αὐϑρες μοσεεύοιχοι, ἡμῴς ἴδι- 
τς ελϑεῖν βουλοίῶβα εἰς Ὁ ϑλάδα πεζη “πλοῖα 

γὸ οὔκ ἔχουϑι. κωλύοισι 5 ὅτοι ἡμιαξ, οἷς ἀ;- 

χούοϑυ ὑμῶν πολεμίως ἐ). εἰ δξζυ βούλεοϑε, 
ἐξεςῖν ὑμῖν ἡμας ςῴ συμμια-χϑὲς, ἢ τῷ- 

Ῥήσαοϑαι εἴτι πώποθ᾽ ὑμιας ὅτοι ἠδίκησαν, χαὶ 
λοιπὸν ὑμδιυ ὑπηχόες ἐἰ σϑτοις. εἰ ἢ ἡμαξ 
ἤ ́π:, σκέψαοϑε πόθεν αὖϑις αὐ ζοσοωώτην 

᾽α μιν λοίζοῖε σύμμμιαηϑν.τσδὸς Φῦτα «- 
7 ς « λ 

σΈΧρι το ὁ 

ἀγέϊε δὴ, ἔφ» ὁ Ξενοφών, τί ἡμῶν" δεήσεοϑε 
πο Ὁ λούμμωχὼ ἐρδμ Ἀνώβθα, 
ὑμής Ἴποϊοίγε ἔσεοϑε ἡμῖν συμράξω ΤΣ 

ὃ διοδου.ὁἱ 7 εἶπον, ὅτι ἱκθμοὶ ἐσχκὲν εἰς τχω- 

ραν εἰς διλάν εἰν τῷ ἔχὶ ϑώτερᾳ [τ Ἀυυ- 
μἰνε ὰ ἡμῖν πολεμίων, καὶ διάδος ὑμῖν πεμ- 

ἢ 4αὶ γαῶς 16 χαὶ Δλυόρας, οἵ τίνες ὑμῶν συμμα- 
ὮΝ χρικῦται! τευχαὶ τίω οδὸν ἡγήσονται. δχὶ πϑτοις 

πιςα δόντες, χαὶ λαθόντες, ὠχόντο" χαὶ ἧκον τῇ 

ὑξέραία ἄγϑντες τϑιαχόσια, πλοῖα, μονόξυ- 

; λαρὸ ο ἐκοίς ὦ «{; αὐδρας, ὧν οἷ δὼ δύο ἐκ- 
(αντες, εἰς ταξιν ἔθεντο τὸ ὅσλα," ὃ 3 εἷς ἔμε- 

, γε χαῇ οἱ υϑὺ, λαί(ογγες τοὶ πλοῖα, ἀπέπλάυ- 
γἤνάζ σαν" οἷ δὲ μἄρονπες Τὐξετάξαντο οὕτως. ἐφη- 

᾽ 
«“ 2.Δ. ᾧ λ , ς ᾿ἠἢ σαν ὡς τῇρ ἀνὰ ὁκατον (αλιςα ἢ οἱ χρεοὶ, αν. 

ἡ οἴκδε 

ἵπιϑαι 

πρξ πρπαπρρνττα, γρεςρρνις τς τ. 

τς 
“ 

“ἢ 

οἴει. 1. ἀπιοά ἐπιιπἰτοπι ρας Ισσούμπι ἢ- 
ἀετοητ, δὶ ρους ἔογο τοίροπάθητ, Γιπὶ 
ΤΙλοΠιμείι5 Ππαγγαῦ,, εὔϊο ῃἰς Ποίξος Π]ος, 
4αὶ ν]ταείτις χα ίζαγεητ,. (ΟΟτατὸ νἹ πὶ οἴ, 
μος εἴα ἀεἰποιπάα (οοίοταιο Ὀ6}11 αάρε!]- 
Ιλπάοβ. Μιῆμς οἰ ἰσίεαν δα οο5 ΤΊτης Π16- 
τ... πὶ συπῃ Πηδο [Ἐγατίδιις σξητίς γε τ, 
Ροίξοα αιατη ἀπο Πδητ,ας ἰαπητίιτα Μο- 
(γῃοθσογιπη πηασ ἔγᾶτιις, ταπι γασσογιπι 
ῥτατοτὸβ οῦστεῆι οἴδητ; Χεπορποη απο 
ογατοη ΘΠ πα αίτ, ἱπτογργογᾶτςο ἱρῆιις νοῖ- 
δα ΤΊ πιοίτῃςο: (ὐπρίπηιις Πος5, Μοίγηοοὶ, “ 
Ρεάοίτε ἰτίηογε (ἀγαοίαπι βροτοῖς, ἡ π α “ 
Παυϊσις ἀε(Εἰτιταίλλεσ, Υ ογαπὶ ἱπι βαλε “ 

Δ 15,405 ν οὐ ίοιαπι [Πἰ Πυϊ Οἰτίας5 ΟΧΟΓ ΘΓ “ 

Δι Ἰπλιι5. Ὁ παργορτει, Π νο]οτίς, Ποῖ Ιᾶπὶ 
νοδὶς πος ἰοοῖος δάϊπηροτγε: Π σου ΠἰαΓία5, 
4υΐθας νπηαιιάτῃ νος {1 δ ξεσοτγιης, ν]ςοὶ- “ 
(ςἰ:εἤοοτο ἀδπίχαε,ντίη ροίξογιιηι νοίἔτο 
{Π1|πιρετῖο ρατοαητι πο α {1 πὸ5 αἰ πλϊοτὶ- 
τἰ5. οἰγοππιίριοἶτα ταπιά θην, ν 6 ἴΔὨτΙΙΠῚ 
ἐχογοίταπη ἀοσερτατὶ {π|5, αἱ νΟ ]5 ορίτίι- 
Ἰοτατ, Αἀ οὰ αἱ {πτητλιιπι ρα Μοίγπο:- 

- “ 

“ - 

“ ς 

-“ 

 “ φ 

« ς 

" ͵ὔ - 

; ἘΥΓΑΡΆΝΙ ἵ μοσεφνομ ων. οΤί χὰ δος γηαρ Ἐγατιιπι σοτοθάτ, τὰ τοίρομαϊτὶ νὲ 
βούλοιτο ἄᾳυτα, χα! δὲ Ἴριτὸ "τίου συμμαχίαν. Τ) Ππρηϊβοατγος, ὃ γοῖ!ς (ς ματο, δΖ (οοἰοίατοπι 

απλίττοτο. Τ᾿ ππυ Χοπόρποη: ρίζα νοτο, 
αἷς, ΠΖι Δ ΠΔΠῚ10 τα Ποίἔγα νυ Οὐ ἱ5 ΟΡΊΙ5 ογίτος 
Ρογαὸ ᾿τἄοπὶ νοὸς αἰ αἀϊππηδὲϊ πο δὶς αά- 
ἔοεγα ροζογίτις αὐ πος , νὰ τγδηπτίις ΠῸ δ 5 
ςοποράατυτ ΝΟ 5, ̓παιϊηηγ, νΊΓΠ1ΠῚ {τς 
ον αἀ᾽᾿πυλάεηάαηι δῦ αἰτογα ραγτς ΠΠΠΟσ Πῇ 
ἀρταπι, 405 Ποίτος σοπηπλπ65 Πα θοιημ5: 
ΔΟΉΪΠΙΪο (ς ατίτια ππιο δα νο5 τ ἢδιι65, [ΠῚ 
ΤΆΪ]Πτος παἰττολι15,ἱ δέ ΌΧΙ ΠΟ ν ΟΡ15 Πῆϊ, 
ὃζ νίατα σοπποη!έγοητ, ΗῚς σοΠάϊοϊ οηΪ- 
Ῥὰ5 Ζυππὶ νεετηιο «ἐατα ὃς ἀσοερτα Πάος 
οἤδι,Δά (πος αθίειε ΡΟ τς οἴ ς ὃς [ἰπ- 
τὰς ἀἀεγαητ, Ζαΐθιι5 ΠΏ ΡῈ] 5 τογηὶ Ποιηΐ- 

Ὡςὸ σου πο αητατ ΕΧ Πὶς ἀπο ἄς [πείσας 
ἐφ ΤΕΗ͂Ι » 44 (ταφογαπιδοίε πη Ίς δάϊπηδο- 
Ῥαῃῦ: νἤτ5 Π Πασίσίο πηαηοραῖ, [ταις 
{υτητἰ5 φαίάαηι Ππεγιθιι5, αὐ παι σαγιηῖ, 
το]! ααὶ (ς πος πιοάο 1 δοίεπι ἀπ ροίμπο- 
ταητ, διαῦδης στ τ τι πὶ ἀπ] πΠδτ οΠοτί; 

σσ 2 
[οἱ 



ὀρροῇείς δι (οτιεδύς,οσαποο πῆγαδι ἀδ- αὶ ζιςοιγριεῦτες δλλήλοις, ἔχοντὲς γ
έρῥα ΟΣ 

Βς οτδτίδυις, εχ αἰδογισα Βουπὶ σοῦ 5, πο- 

ἄετα [ΟΠ ξογῆλα : ἀσχεγαίοχ οδίταπιτγα- 

δυ]λπὶ τοπεθαπτε, στ Δητογίοῦ ρα ουέρί- 

ἀετι Βαδεδας, ροϊξεγίοῦ ξουπιᾶπι Πρ η  ρὶ- 
λτοπν. Ταηϊοὶς αρτα σεπα ἱπά τί ογαητ, 

υάτυϊιογατεα ογα!Ποίος, ες ΠΠπ6α αίςὶς, 

δ ας ἤγασοϊα νοξεῖς σοι Ἐγ! Πρίτιτ. [ἢ σαρίτο 

σοιίασεας ῥαϊθὰς, ῬΔΡΕΪσσπίοὶ5 σοπἤ"Πλ}-- 

Ἰες σεξαθαητ; αδγαπι ἴπ τα ῖο ἐρίγα τοῦ - 
τ|Πἰς οὔατ, 4υαιπιργοχίπτο τατος ἔογπλαπηγε- 

ξεέξης. ΗἨαθεδαηι ὃς (Ἐσυγεδ ἔογγοας. ΡοΙΕ 

πα αύμπηνπι οΧ εἰς βγα οἰ πα τ, σοτοτὶ 

ὍΠΙΠΟ5 οἵ σαητα ἱποεἀερδηταά Πα ΠΟ ΠΓΊ; 

Ῥετᾷ; Οὐαοοτιιπι ογάϊπος δζ αγπηᾶτο ρτο- 
σις ῇιϊ, τοξεατἀςθαητίη Ποίξοιη δά σαίὶο!- 
ἴα, υο ὀχρυρηδτγὶ ἔλο πη ρος νάε- 
Ῥατοτ, ϑίταπι πος ἐξαταπτο σρρίάτπι, πο 
7ρῃ Μειγορο τ Δαἀρε!αθαητ, δ αο οοη- 
τἰπέθαταν τ Πιοά αρηα Μοίνῃσθοος ἢ -πη- 
πιπαπλεγατ,ίς πὸ δ6] πὶ ίπτοῦ ἱρίοϑ σεγὸ- 

Μόίγπατο σα τιγ, Τ πὶ 4 πο δ οῖ τοιηροτο, σαὶ ΣΌ ρο- 
ΤΡ ΦΑΙΕ τγγέταν, ἢ) ἰς Μοίγπαεςος νηϊπεγίος ἰῃ οΙ- 
εἰς τοπίμη οἷο ὃ ροτοίξατς ἔπ τοτίπογς ρους δγθίτγα- 
ἀντ Βαητατ, Ατ4; ἢος αἰεθαης τα σου ίοο]) 

"ΠΑ ΒΟ δ 5 ΠΕΠσἱατετεποτὶ, φαΐ εο, χαοά 
σομαπηππίτατὶς εἤετ, ὁσοιρατο, αἰ επα νίατ- 
Ραΐοης. δεαυσθαπταγ πος αγαοὶ απ! ἀαῖπ, 
ποη εχ ἀιϊοιιῆι ἱπηρετῖο, (ξα ρτα ας σασία. 
Ηοίΐϊες ἀοσςάοπεθες ΠοίἘγίς ρυϊπλαγη ϊ- 
εἰσεδαηξ. Ουπι ἀπτετη ρῦσρο ἃ εαίξς [0 

ΐ Δϑοδητ, χουγποης λέ, Π ξιράςος γεῖ- 
τιῖητ,ατ σαι δαγογαπιοῦρ! τες; Ὡγεσοζιιπ,: 
4 | οὐμπὴ οἷς ἀ σοηἀογαητ, ΠΟπι]]ος ἰητοῦ- 
βοϊπητ: πο» α ρετίςπεπάο ἀεπίξιησ, 4ο- 
πος τασοϑ {π|5 Οροιῖ ἔογγο ν άογδτ. Τ ατὰ 
νεῖο οοπαοτῇ ἀπ σεάοθαης, ὃζ ργαοί[α ᾿π-- 
τετξοεδζογαπι σαρίτα τπ| (ἐγςοἰ5,τιιπ ΠΟΙ. 
5 {π|5 οἰξεπταδαητ; ππλα]! αι σοῖο ιο- 
ἄδπι πιοάο σδηζδῆτος, ἐγ ριἸαθδητ. γα οὶ 
Ροτγπιοϊοίξο ἔοτεῦαπι, ποίξος διιἀδητίογος 
εἴς ἔλέξος; ἂο ασαοος, αἱ {8 (Ἀτὶ5 Πασῆο 
πασποτο δαιθατίς δάϊπηχογᾶτ, ἔαρι ο. Νο- 
ἅπο οηΐπι Πας τοῖα ἴῃ οχροάιτίοπο αι! 4- 
ἀαάπι Βυϊπηο αἱ σοπηπλογαης. Ατῷ Βεὶς 
οδιιοοατῖς τα οὶς ΚοΠορἤοη, η Παης (δη- 

“ τοητίδηι Ιουαζι5 ο[Π: ΝΟ ο(Ἐ, π Πἶτοσ,σισ 

» ΔΠΙΠηΪς ἀοἰοό 5 οΌ δα, ας δοοίάεγα, ἢτίς. 
»Οὐΐρρα ποππηΐπε5 δΟηΪ, ΖΔ ΠῈ ΠΊΑΪ  ν Οἷς 
» οὔτίρίε. Ρυ πηι Θηΐ τα σαστο ἰαπι νο 5 σοη- 
» ἢλζ, εο5. 1 ἔπταγὶ {πῆς ἸπΠο εὶς ΠΟΙ ΓΙ 
» ἄυςος.. γεαδίε ΠΕ} ες ἴῃ 105 δηίπηο, 

’ 4ιοϑ5 ἰτάοπν ἥος μοίξίασῃ Ισσο πεςεῆδγίο 

» ἀποίπις. Πεϊπάς αταοὶ ποίει, 4αὶϊ 4- 

» οἷα ποίξγα ροίεμαθῖτα, (ς Βαγθαγὶς φάπιη- 
» ὅλος σαάεπὶ ρυταγιης σοίογα ροῆς, 4: 
" πορϊΐοαπι ρεγέξοοιο.,, ρόσπας ἀεάογαητ, 

Ὀ τεμόνϊες ὰΣ χέφαλας ΤῊ νεκροΐν, ἐπεδείκγυ- 

Ἑ 

Ἐ ΧΌΣΧΕ πὶ ΧΦ 

λόυκῶν βοῶν δασέα, εἰκᾳ σγκένα κι" 306 πετά- ὦ 
λῳ; οὖ; δὲ τῇ δυξιὰ παλτὸν ὡς ἐξάσυχν, ἐμ: ͵ 

᾿ ͵ δ » 4. 

πσδϑοϑεν μὸν λθγγζωυ ἔχον, ὁπιοϑεν δὲ αὐτῷ 
τῷ ζύλου σφαιροἀδές. “ετωνίσχοις δὲ οὐγεδὲ- 

͵ ν..ς σὰ ΓῚ -“ 

δύχεσαιν Ἀ πῦΡ ορνατων; πᾶ χος ὡς λιιδφρωξ 

μὰ φδεσμλου. ἐΧ} ὃ τῇ χεφαλὴ κράνη σκύτιε 
ΗΙ οΝ Ὁ »" ναι οἷα κὴρ τοὶ πα Φ,λοιχϑνικὰ, χρωξυδον χοῦς 

͵ 2 ͵ ““ἂῸ-“" ὅτ ἢ 

ζα χτὶ μέσον ἐτίυτάτω {ια ρ94δ ἢ, εἶχον δὲ χαὶ 
᾿. Ἷ “Ἤ ᾽ " “ἵν 

(αγαβῥςσιδηρᾷς. ἐντάθϑεν ἄξηργε ωϑὺ αὐ- 
Β Τὴ εἷς, οἱ σ᾽ ἄλλοι πόϑτες ἀδονες ἐπορά.ον- 

τὸ εν ρυθμκῶ χαὶ διελθόντες ΟΥ̓ Το ταξεων 
Χο δ « Ὕῶ ς ἢ » - 
χ, ὅλ) δὺ τὴ" ὁπλῶν ἐλλζσων, ἐπορϑογ- 

2," λ ὩΝ ᾽ 
ᾧ ἀθις πρὸς τὸς πολεμίοις, ὅχὶ χωδίον, ὃ ἐ: 
δὴ Ὦ ͵ ζ ΧΑ νυ Δ Π ᾿ εὗδὐκή θχι μαι χωταΐον εἰ). ἔκειτο δὲ τῦτο ασθ3 

τῆς πόλεως, τῆς μη δοπόλεως καφουρδύης 
λυ δ᾽ Ν᾿ ᾿ - ͵ δύϑις, αὶ ἐχόυσης Ὁ ἀκρότατον“ 0 μοσεεωοί-. 

Ἂς λ ͵ « ͵ ἌΝ τς ΠῚ 
κῶν. χα) τὲ ρύτου ὁ πολέμιος ζω. οἱ γὰρ αεὶ 

δὰ 3.2 2 3 

τότ᾽ ἔχοντες ἐδόχοιου ἐϊκρ τάς πότων Μμό- 
Ἕ 2 ᾽ Ἵ 2 “ Ε΄ 

σεενοίκων Ἐ1). χαὶ ἔφασων ζούτοις οὐ διχαίωξς ὦ 
᾽ ΄“ ᾽ Ὁ ὩΣ; 

Οεγάν σαὕτο, δλὰ χοιϊνὸν ὃν καζα λαβόντας ἐδὰ 

σλεονεκτῷν. εἵποντο δ), ἀὐθις χοὶ ΤΜ ἑλλήσ 
λ 3 ͵ ς “᾿ Ὦ 

γων νέες, ου (ᾳ ἡ ϑενῖες αἱ ποὺ ΤῊ ςρατηγῶν, ὧν 
τ 2 ᾿ ἀρὰς ΣΝ ΝᾺ ͵ ἐ ᾿ δὰ Ὰ  ὐάθ θεν τ: δῈ πολέμιοι, ἴσο αρτίρ 

Ἰογέζωγ τέως ὑδρ ἡσυγαζον" ἔπει δὲ, εγίυς ἐγε- γι. 

γοντοὸ Τῷ χωρίου, ἐκ δραμόντες δέποιται αὔσ΄Ὁὦ 

πῶς, χαὶ αὐπεέκτάναν συχχνους ἰβωρίξαρων, ἡ 
ι " χ Ν ΩΝ 1 

χϑ) τὰ σεσυανοαι αγτων ἐλλζωύων τιναδ᾽ Χ) ἐδὲ- Α 
ἣἍ παι ὑπο Αἰ -“ τὰ 

ὠχον, μέ ρὰς οὗ εἰδὸν τὸς Ἑλλζωυας βονϑοιῶ-. ὦ 

ἄς. εἶτα δὲ Τ᾿ ἐκ βαπόκϑυοι ὦχϑντο: καὶ Ἔδει 

σανζρϊς τε ἕλλησι ἡ Οῖς ἑαυ πολεμίοις "ὃ τῇ 
ἅμα ἐχορϑυον,νόμωθοἱ ὠδὸντες.οἱ σ᾽ ἐλλζωνεξ “΄ 

μάλα ἤλϑοντο, ὅτι ζις {Ἀ: πολερζίοις ἐπεποιή- “ 

κεσαν ϑρασυτέρφις,ὺ ὅτι οἱ ἐλϑόγτες ἕλληνεξ 
σεεὺ ἀὐζϊς ἐπεφάγεσαν, μάλ᾽ ὄγτες συχνοί, 

δοῦπω “σόϑεϑεν ἐπεποιήχεξ Ἷ οὐ τῇ φραϊιῶ, ὁ 

Ξενοφων 5 συγκαλέσας ζους ἕλλζυας, εἴπεν᾽ ἢ 

Αὐόἔρες φραϊιώται, μηδὲν ἀθυμεησεῖε ἕνεκα ἣ' μμ 

γελμονϑμων. ἔσι γὸ ὅ,τι ἀἰαϑὸν ὦ μῴον 9 κα- κπ 
κοῦ γελύηται. πρξῷτον μδὺ γὸ ϑχέςαοϑε, ὅτιοὐ Ὁ 
μδηοίῆες ἡμῶν ἡγάαζ, ᾧ ὄντ πολέμιοι εἰσὶν οἷξ-- Ὁ 

“ἶρ ὁ ἡμὰς αὐαϊκη. ἔπεφτα ἢ. ἢ ἐλλήνων οἱ Τ α- ἄμε 

Φρονδιςησαν]ες τ στεὺ ἡμῶν ταξζεως, ὃ ἡγησαί- ' 

μδυοι ἱχο μοὶ ἐὴ σε ζρις βαρᾷξαροις ΤΩῦτα τωπὶ | 

πυραῆν, ἀπῇ σοὺ ἡμίν, δέκίεν δεδώκασιν 
ὶ ὡ9]6 

ΣΝ 



ΠΥ ΒῈκΚ τοῖν ΝΡ ΕΣ, 352 
“»ν, “" ,- ε ͵ { ΓΤ Η ᾿ ν«Ψ ἘΠΕ “)εαῖθις γον τῆς ἡμετέραις τάξεως ὀἰπο- Αι υο ἔστ, γε ἀοίηοερς πλίπιις Πηταοίξπρ- « 

λείψοιται.δλλ᾽ ὑμας δέ ἰδασκδυάσαοϑαι» 

ὕπως χαὶ τοῖς φίλοις οὖσι Τὴν βευρξαρων δὸ- 

ξοτε κρείῆοις αὐτῶν ἐὴ » Ἰρὴ τοῖς πολεμμίοις 

δηλώσετε; ὁ οὐχ ὁμὀΐοις αὐ δρεῖσι μαηρεῶ- 

χαι νι τερὼ ὅτε τοῖς α τοίκτοις ἐκαιχοντοιζρωύ- 

τὴν μδὺ δξυ πίω ἡ μέξοιν οὕτως διέμιναν.τῇ σὲ 

ὑςεραία ϑύσαντες, ἐπεὶ ἐκαιλλιέρησαν, Ἔβρι- 

φήσαντες, ὀρθοὺς τὸς λόχους ποιησοίμδυοι, χαὶ 

τὸς βαρξαροις ἔχ Ὁ ἀὐωνυμον χτ' (υτὰ 

(αξαάρδυοι, ἐπορδύοντο ᾿ πὸς τξότας μεζαᾳξὺ Β 

λόγων ὀρθίων ὄντων ἔχονες,ἱ πσλάφπομεέ- 

ψοῖς 8, μικρὸν τῷ φοίκατος αὖ ὁπλιτῶν. ἤσαν 

τυ: πολεμίων οἱ ἀὐζωνοι οἱ καζοϑε» γ- 

πες τοῖς λίθοὶς ἔφαλλον. ζούτοις δΐζυ αϑὐέφελλον 

οἱ τοξόται χαὶ οἱ πελταςα!. οἱ δ), ἀλλοι βαδίζων 

ἐποράύοντο, τοσοῦτον μϑρ ἔχ: Ὁ χωρίον, ἀφ οὗ 

τῇ πσδϑτεραα οἱ βωρξαροι ἐδάπησαν, χαὶ 

οἱσεοὺ ἀύζ!ς. ἐγζιῦϑα, Ὑ» οἱ πολέμιοι ἦσαν 

αὐτί τεζα, γμμένοι. πὸς αϑὺ δξίω πελζαςαςἐδὲ- 

ξαντο οἱ βαρξαροι,καὶ ἐμιοίχοντο" ἐπεὶ σῇ ἐγ- 

γὺς ἦσαν οἱ ὁσηλίται, ἐδ αποντο. αὶ οἱ ϑὺ πελ- 

(καὶ 4 ϑὺς εἵποντο, διωκονες αὔω πσρὸς Ἐ 

μΐξόπολιν᾽ οἱ δὲ ὁπλίτω οὖν ταξά εἵποντο. 

ἐπεὶ δὶ αὔω ἤσαν πσξὃς τεῆς τῆς μΐξοπό- 

δὴ πόύτες “ἡμόμδροι ἐμούχοντο, χρὴ ὀξηχόν- 

᾿σιζὸν τοῖς παλτοῖς, καὶ ἀλλα δόριζᾳ ἔχον- 

τες παχέα μακρὰ ὗσαι αϑὴρ φέροι μόλις, τό- 

τοῖς ἐπειραῖντο α μιφυύεοϑο εκ χῴοϑς. ἐπεὶ δὲ 
᾿ οὐχ ὑφίξντο οἱ ἕλλξεωυες, δὶ. ὁμόσε ἐχώρει, 

“πολ ἔφυλγϑν οἱ βαῤξαροι, χαὶ οὙτάζϑεν ὥπὸ- 

πες ἔλιπον Ὁ χωρίον. ὁ δὲ βασιλόίς αὐτὸν, ὁ 

ὧν τω μόσεωυι τῳ ἐπ᾿ ἄκρου κοδομυημέ- 
γῳ ὃν Φέφοισι πόλύτες κϑινὴ ὐτ μϑροντὰ 

χα φυλαήοντα, Οἶκ ἤθελεν ἐξελϑεῖν, οὐ-- 

Ὀπρὶν δὲοΐ ον τω Ἵ πυροτέρῳ αὐρεθεντι χωείῳ" δλλ᾽ 

ΠΡ αὐτοί σοι τοῖς μοστεώοις καϊεκαύϑης, οἱ δ᾽ ἕλ- 

ςς ληνες Ὡίφρπάζοιες Ὁ γωφίον, ἀζξισχον 8η- 
ΟΣ σαωρῶς οὐ Ἐ οἰκίαις αρτῶν Τνενηυϑύωνπαζί- 

ὅς ὐρεσιναΐγ, ὡς ἔφα οἱ μοσεούοικοι" Τ᾽ 5 νέον 

ὅἴτον στεὺ τὴ κρυλοί μη δἰποχείυδυον ἡ ς, ὃ ζίαὶ 

αἱ πλέςαι.ὺ δελφίνων Ἰεμά χη -» ἀμφοράῦ- 

: σιν ἀὐεοἰσκεΐ τεζοα οὐχευμϑυα,ὸ φέαρ εγτεύ- 

ς ᾿ χέσι Τὴ δελφίνων, ἐγοοντο οἱ μοσέεοιχοι; 

Γι χαϑο τὸ οἱ ἕλλζωοες τῷ ἐλαίῳ. κάρυα δὶ ὄχι 

- 
τῶξν 

Ἑ τῦτ ἀπηϊ, ἡπεμηδάπχοάπηι αἰεραπὶ Μο- 

{ἔγαπὰ ἀοίδτταγὶ. Ἐπίπηιογο ἴον ο5 ραγοτῖβ α 
πεςοῖςς εἰς, ντ τι ἢ) θατθατί, 1 αηλὶ οἰ τἀπὶ 
ποίεγαμι απρ οχὶ ππτ, ρταίξατο γος ΠὈῚ ἰ- « 
Ρ[5{ξατυδητιταπι ποι δι ἀφο αγοτῖς, ΠΟΙ ες 
ἴατη ἱρίοϑβ οἵιπὶ οἰ α(πλοάΐ νἱγ 5 ργο]ο οοη- ὡ 
στοῆαγος, 441 6ς {ΠΠ1 ἔποτς, “πος πιοάο Πα] α 
Ἰὰς ογἀἰηἰς οὐίογιιᾶτες (ππταάοστι, [τὰ τη} « 
Πιος ἀϊε χαππ χαϊειςης, ροῆιτάϊς ἔλέϊα 
το ίδογα , δὲ ἐχτῖβ δ] σεητί δας ργαηάοηῃτ, 
ἱπιγαέξίσααα σοποσεθιις το ΐε!ς, ας Βαγθα- 
τ ἰ]4οπὶ δα {1 Π{Ἰγαπὶ ΠΟΙ] οσατίς ρόγσαῃτ; 

. {Δρ]τταυ!5 ἱπτγα σοΠοττοβ γεόξας γοσορείς, 
αυ] ΑΙΙ πο ταπιθῃ ΟΧ ἱΠτουθα} 10 ἃ σ Δ0}}5 αΓ- 
ταάτατγο ραάίταπιέγοητο ἀθοἤοης, Αι 1η- 
τεῦ ποίξες ἐχρεάϊτὶ ποπηα}}} Ἐχοπγγοθδησ, 
δὲ Ιδρίἀἴδιι ποίξγοβ ροῖςραητ, Ηος ἔα σῖτ- 
ταῦ) οαπη σοτγδτ 5 Γαρυ πη Θθδητ, Οοτοτὶ Π11- 
Π|τος σταάἀατίπα ργοσοάθθαητ,ας ρεῖπιο ααΐ- 
ἄοπι δα εἰιπιὶρίμππ ἰοσμπι, 4ς 410 ρειήϊο 
Ῥαυθαγὶ οὐιπι 115, 4111 {Ὁ ἰρή!ς5 Δα Χο Γδητ, ἢ 
ξαρσάτα δξεὶ ἔπογαης. Η εἰς ἐπίῃ Ποίξες φοῖθ Θνθοὶ, υὐς 

ἱπιξγαέχα ξαθαησ. διε πο ας ςοτγατογαπι κι, αθῸ 
ἰπηροῖαπι δαγθατὶ, οΘοπίγαηπο πος ἀϊ πηῖοα- ἐγοροῖτη, 
δᾶτ: γεγαπαν δὲ σται!ς Αγ πιάτα ρΓΟΡς ἰΔπι μϑίβα, 6 
αὐ ἱρης αθοτατ,τογρα ἠαθᾶτ. Εοβ ατοσοῆα- ὁ 
τί τη σοτγατὶ, (ασίπιπα δα Μοτγορο πη τξάςη- 
τ65, ρους] θα πγατ: ἡ 11Π| ἀΥΠΊδγαγα στὰ- 
υἱ5,ογαϊης Ιογαῖο, Ππσοοάοτος, Ροξραηιᾶ 
{ατίππι δα ἰρίας νίψιις Μοιγορο 5 ἀοιηος 
Ρογαοπτιπὶ εἴδει, τὰπι νοῖο σο  Θξεὶ ποίξος 

5. ἢ 3 ᾿"»͵ λ ͵ « Μ᾿ - ὰ ἵ 

λέως οἰχίαις . ον ζωῦϑο, δὴ οὗ πολέμιοι ὁμοῦ γηϊμποτῇ ἀϊπηίςαθαηι, ἃς Ραγείπη τγαρ ας 6- 
Ἰδου!αᾶταγ, ραγείῃι Πα ίξα5 αἰϊας παρε θᾶπι, 
Θα54τ|6 ταῆτα ογα πος ας Ιοπρί της, ντν- 
Πὰς 645 νἹΧ σοίξατο ροῖτι, ΕΗ! ργοριυατο 
νἱπι Ποίξιιιπ) σοπηπλίπι5 πἰτοάτατ. Ατνο- 
το Ζασπῃ (ὐςοἱ ΠΟ πιοα0 Π1Π1] σροτθησ, 
(ξἀ ετίδτη ρεσρογθητ δα σοπίογοπάιπιοππι 
εἰς πηαηιι5ὲ ἔιραπη ει ριζιτ Βαγθατί, ΠΠλείην- 
46 νηϊπογίι ορρίαμπτη ἀείογιητ. Ἐογιμη 
τοχ, ααϊ ἀςρεθατί ἴῃ ταγυ Πσηοα, Ιοςο ἐα!-- ΤᾺ ἐχβο- 
τ{Πππηο εχ γα ἕξα, ἰῃ αι ππδποπτοπη, ὅζ ἂ- γα, 
σοπῖοηι ΟΧΟι]45 ΘΟΠΊΠΊΠΠ1θ115 ᾿ΠΠΡ ΘΠ 15 Αροϊίονρίαν 
ΟΠΊΠ 65 ἁἰπηῦ., ΕΧ Θὰ ργοαἑτο ΠΟΙ θαῖ, ἂς πο "ἢ Ἢ δὸ- 
111 φυϊάξ, φαΐ ἰη σαίξς 10 ρυῖι5 άρτο ογαητ: ἔτος 
(ξ νπαι στα πα θαι Πρ Ποῖς ΟΧΟΠΙ ἔποσς. πον: 
(ἰςοἱ υαππὶορρΡί 4τπὴ αἸΓΙροΓΘΏτ, ἀΘΘΓΊΙΟΒ τοίην. 
Ῥηιπι πλοία σοητ5} σοΠροίξοτιιπῇ Οιιπλι- ᾧ 5ε4μον 
Ἰατεϊπ αάίδιις ἱπιιεπίπης. Ηἰ {πρεγίογις ο- ἐὄτοο αι 

᾿ ᾿αδέπεγς 

ΕΝ ἔς νημμένων, 
ίγπαοί. Ἐγαπηοητζατα ΠΟΓΠΌΠῚ ν ἢ ΘΌΠῚ {π΄ νοὸ εἶ; Ὁ 

Ρίοουπλο σοπαϊταμα Γερογίιητ, σια115 πγα- συγκειμεές 
Χίπηγα ραΐβ αγας Ζοα. ἈΘρογἜθαητχιν ἃς ἐε]- ἐσρτον 

- Ρ ΠΗ 

ΡΒίπογιπι ἔταξα (816 σα Ἰτα,σατη σοτιιπη: ρας 
ἄδην τη ναῖς δάὐϊρε; απο Μοίνποειϊ ἢς ν- φωοά ἑάοῃ 

4 1 ͵ 

τοραπίαγ, γε αγαοὶ οἱθου ρου υῖθιις ἰπ σϑρέύεν 
“ (ΟΣ δ 3 ὡ 121 ρ 4. 

ΤΗΤῸ 



3.4 ΧΈΝΌΥΡΊΗΙΝ ΘΕ ἘΝ ΘΕΈΡΟΥΙ 
; (ἀ ἐς ν 3 ! ᾿ . ᾿ 4 -κ«. 

"ται ΐατῖς πος οἴαητς σαϊαῆεξα; . ἐααπς Α δ αγωγοων ζῶ πολλα ζῳ. πλατεά,, Οἕκ 

(γαῖα, πὰ }]1ἃ ουτπὶ ΑΠατγα. Ηἰς ἘΠ χαπάο οο- ἔγρντα ΔΙᾳφυγάὼ σδοὲμίων. πὸ ζύτῳ , χα πύπιρ, 

ψιώμο ἔξὶς, νεῖ ῥί ασίπιῃ πὶ ῥα 5 ἴοτο νείςεδθαη- ΠΕΙ͂Ν ΤΟΝ ἐγεξαῖντο ας ΚΑ ὃ πζαν, 

γαφνχίηιρ τα, Υ [πὴ δτίαπι το ροτίο δαταν, αιοά τπο- Ἄρες ὃ ΠΕ εδὸ ἄν μας 

τὰπι ρύορτοῦ διΠξουίτατε πα δε διεἀ δα -Θἰσχένεσος ἀτέαπεκ ροθι ες ἀὐβριμίααι 9 ἴὴπ 

ἄσππ επὸ: ἀΠατυπινεγό, ἔγασύαῃς ἐγαῖ,αὸ “συ Ὁ αὐφηρϑτητος" κερφιοϑεὶς ὃ, ἀὐωδὴς πὲ ἄν ' 

ἀπ]οε; Ηος Ιόςο τοι υτπὶ ΡΓαηΠο χα ηδὲς. οἱ μϑὺ δὴ Ὡρλζωες ΠΝΚΎΜΗ Ἀπ ὮΝ 

ίφηι,, νἱτοιίις ρουσοθάηῖ: ορρίάο Μοίγ:-ὀ τῦϑα ἐνομά ων υο βυριθνυ δ ΟΣ 

πόοῖς, αὶ Ῥαρῃα ἰοοἱ] ιόγαητ, τγδάϊτο. ἀρ Ψ ΜΡ ΨΙΜΗΙΝΝ Ἰπλκόρ πὴ . 

παοιπηῆᾳο υτοτῃ ὀρρίάα, αυα αῦπο- ᾿, χΧ' τῇ ᾿ γόον ἀγεῦοψ ἰπχιμον 

ἱχπππι ραττίσας οὀἤξητ, ἀἰτα ργατετίγεητ: οΘο- οιλγν. οπτοστς δὲ χα αλλ παρήεσαν γωξία, 
ταῖς ἀέρα ἐλ ἰΠ πιὰ ραττίηι ἃ (15 ἀοίογα- τὴν σεωὺ τοῖς πολεμίοις ὄντων, ζῷ δἰ 

τ πῆρε ολμρφο μαλιὰ δ οὐ θεζο. οὐ μὴ οδλνονν οὐδε ιὀμ
όν ΝΝ 

δῇς. Μασῇα συϊάσῖη σούππὶ ραΥ5 Π.ΠῺ:- , ΔΝ Ἀολυδῦξει ᾿ 

Ἔπαὶ ἐραὰς: ἘΝ ἀαμαρ περι δθια ἢ λάϊς 2’ ἐὐθσίσ, δ πλήςα ὑιασὶ εὐ χϑειωῃ 

ας, δζ ΠΟΘΌΠ]Α πος νοὶ τααϊογε νοὶ αἰπηὸ- υὐὸ, μονα ᾧ πολής ςα δια. ογδὸνχον- ὦ 

τείρατίο. Οὐδ ἢ οΑπιογοπι το] εγθητ, οχ- ζᾳ, αἱ δὲ πλῴον, αἱ δὲ μεῖον. α)αιξξοωντωνδὲ 

ἀυάϊτί ἀρ ὁρρίἀὁ νπο 44 αἰτογὶιπι νέαις δυφαίλων σδὲυ ορ ον εἰς πείοὼ ἔξ οῖν αν ΠΗ͂Σ 

Ροτόγαητ. Τ᾿ τὴ εὐϊτὰ ἰλῦ δ Εδ αν δέρ!δ.. τς ον πόλι ὡς λουντουραϊηλοί τειχαν ἀθῆοον 

Ῥοιεαπυαίη δά ας οτάτοτῦ πος ρογαση- ὃ, ἀθεον ναὶ ᾿ ἘἈΜΗΜΟΘΘΟΒΟΝ 

ταπιεἶϊει, οἰξεηἀεδαπτύτ εἰς ἀἰυύταπι 41) ΧΕ ο ἔπτε δὲ ποράσ
ομδυοι ὧν τοῖς Ἴφι- φίμο, 

ἴασίπαι!, 4] φαίζδη εἰσ οἰϊχῖς Παττ τὶ ἤδη λιοιςήσων, ἐπεδεικγυσαῦ ἀὐζις πτα δος τὴν, 

τοηοι δάἀπιοάτιηι, ὃς σαπα !ϊ, ογα Ποῖα ἀὸ ἀὐδαιμόνων σιτδυζιὶ, πειϑραριμϑέοις βον 

Ἰοπρίτάϊης ργοροπιο αΠὶ ΡάτΙ ,ἰοτρίς νας ρύύρς ἐφθοῖς, ὡπαλοιὲ καὶ λάυκοιὰ “πα 

ἐϊο οοἸότέ ἀϊππέλις, αὨτευ συ! δι 5ηῖε ρατ- ΡΝ ἡ ἥ ᾿ ΓῚ 

τις νηϊποτῆς ρίξξυγα Πουῖήα αἰπιμᾶις Ὁ ἴον πρλλὸ ἑονζας πόρεν ὀτλιιλλᾶ σεῦ 

Οὐρίοθδητ δὲ οιπὶ ἰζοτέϊς, απα αγαοί (ς- Αἰὔχος ἐ{).ποικίλοις δὲ ζᾳ νώτα, χαὶ ζᾳ ἐμ.- 

ἐὐηγἀποεθαηῖ, ραίαπὶ σοη[πςίξετο. Ναπὰ πσξϑοϑεν πούτα δβ!γμμιένους αἰϑέμιον. ἐζί- 
ΘΠ ἴων ἠγειονδολλίρτ αν "ἀφ 

μόν. πιο ταῖρι Οαρεεμία αν αμα παν ἢ οὐ ῶι ἑήμων ει ἦν αὔνκας 
μρβταν ἀϑια εξ, ΟἹ οΓφ ἐταητ απο! 0. Ατ]υς μος ἀν φῶρας, συββυέοϑευ. νόμως γὰ  ἀδι σφίς 
πριν ρρη(εθαῆζ, φαΐ μυῖς εχ ρε ἀἸ Ὁ ἢ πτοῦξιε- ἑπτὰ ὀββο συ ὁ βαδώλαις έ σῊι 

δατῥανὶ. τ, τηαχίηνε δαγθαγὸς ἰπτοῦ ΟΠ πο, Φιογᾶ σιμόγέ λέονοὶ δὲπθυτες οἱ ανόδρες αὶ οἱ γυ- 

ἱρ ἤπος Ρεγασταιϊδήτ, ας ῥ᾽ ασίπηαπλα πιο- γοχεςοιφυτοῦς ἐλέλϑν οἱφρατδυσείμϑυοί βευρ- 

τῖδαις ταοτιπη ἀπΠπάσητος. Νληνίη πο- (ωρωτάτοις διελθεῖν, χαὶ σλλάςον “δίμἕλλη- 

τυϊη τα 8 ῬοΓροτγαθαηῦ ἘΠῚ ΟΠ ΠΟΤ νιν, οὐδεν δε νκέννε! τιν -᾿ ΚΟ 

πος τη (οἰπάϊης λοετὸ ὁοη πϑπογαήτ, πος ν΄ ., Ἧ ᾽ ῊΣ Χί' ΦΝ 

ἄας οχττα (ΟΠ τ ἀϊποιη νήλαυᾶπῃ δι ἀογθηῖ ἀῤοῥόννοις ἀν ὠνϑεθεσρι ὡν ΡΟΝ 

ἐοιϊπηγτίόζε : ταγίπι ἢ (ο]1 εἤτῆτ, Ροιπάς]) “σοιησῴαν, ἀλλὼς δὲ Οὔκ αν πολμιῶεν. μόνοι 

ἴς ρογοδαηῖ, ἄτας {1 οἰαπ 4]}:115 οἴπξης. 'Νὰπι τε ὄντες ὁμοια ἐποραῆον, ἀ πἣρ αὐ μετ΄ Τἀλ- ἐν 

ὃς ἰρή (δ 1} (Ο]1 φοἸ]οαυερᾶτατ, τ ἀοΡάης Ἀλλ Ν ην  ερι διελιῥϑ να, τἰε δενναθον ει πα 

{ουπτ᾿, τερἀίαραπε νίσαπηαιο ἔοττς Π1- δον μϑονλονν ὑπ: 

δίάαια αἰ ΠουρΠίξετς, ἡυιδῇ τ 115 ἰσπχες ἡ, ΡΡΑΡΙΘΟΘΕΡΤΗΝ ἐφιφακόμοι σασοῦ 

οἰξεπεάγει. Ροῦ παποτερσίοπον τα οί,ταπι τύ χριν »ὠρτῶρ ἄλλοις ὄχιδἀκγυνϑρυοι. «ἰδ , 

ΠΟΙ οἰ, 4ιὰπι ρασαταπι ργοξοξεϊ, σαἹ Ἐς της τῆς γώρφις οἱ ἕλλζωες, ΟΥ̓ΚῚ τε τὴς 

πρὸ δΥ ΝΠ αν Ὁ ἡ με τα μην δήμιμεὶ αρ μέμορο εὐ αριδέμογθούνεν ΜΕ ΒΘΕΡΒΙΝ 
2 

ὶ ᾿ ἊΝ ᾽ ͵ ὁ 

τίο Πισιοέζα. Μαχίπιὰ ραΐβ σεηεῖξ (8 ἔεσγο ὯΝ σα μον εὐδλα ΡΕΎΡΜΡΟΜΕΙ ὠς 

ξοάϊεπάο ἀἰθρατ: Ηὶπο δα ΤΊΡαγεποϑ ρὸτ- 6; ἀν, ἀρ ἐρομο ὧν, χα! “κ “Οὐ ἭΚΟΙ ὃ ἡ 

᾿ποηίπητ. Εοταπι ἀρογ ἥπαῖτο πιαρὶς εγᾶς ἀμοσξεωοίκων, χα ὁ [βίος ζεὐ τοις πλεϊςοικιαῦ ΝΣ [ 

τ (απιρο[ττὶς,, ὃζ ἀὰ πιάτο μαίσεδατ ορρίάα Ε τυ πἰπο σιδυρείας. οὐτἀῦϑεν. ἀφιυμοίίιεεν [ 

λων ΤΠ Ὸ5 πιιῃΐτα, ν᾽ οΙςθαηῖ ᾿αο 7 ἀποος αἄ- εἰς φρ ςῥρυϑβό νὰ δὲ πξωροάΣΣ Ι 

οτίτὶ, νεεχεγοίτας σοπηπιο 5 αἰ θυίἀἀπὶ ἀλλ Ως προ τ ἀρδηνννν;-: 6" ι 

Ροτίγοζατ. [ταις Ποίρίτα! α πιιποΥα, Πα 4 ἡδαδ ύμτὴε οὐ ἐμωπ μάν ον, δε ᾿ς ἢ 

Ἴ᾿Ίθάγεπιδ παϊττο δαπτγ, ποη τος ρεσαπι: 2 λα] γον ἐρυζαγα, χα] οἱ ἡ φρατήλϑι ἐ- Ἂ» ὶ 

χοιν ασϑϑς ζὰ χωρία πσδοςξαλλῳ, χαὶ ὯΙ 

πίω ςρατιὸ ὀγηϑέεσα! τι. χαὶ ᾳᾷ ξέγια, ἃ ἦχε ΓΟ τιν τις ρῶνων, οὐκ ἐδέχοντο, ΠΟΥ Ὶ 

ἔχιμᾷις 



| ἴ ὦ ΤΒΕᾺΙ ΟΥ ΝΟ ΚΙ 

ὑκτ ἐξου 

λεύσαντο» 0, ἐθύοντο. χαὶ -πολλὼ καταϑυσαντων,τελος 

᾿ἀπεδείζαντο οἱ μόύτάς πϑύτες γνωμιζωυ,5- 
πιοὐδοι μοῆ παδϑείεντο οἱ ϑςοὶ τὸν πόλεμον. ο»- 

τάζϑῳων δὴ τὰ ξένια ἐδέξαντο, χαι ὡς ΟΥ̓ΟῚ φι- 

λίας πορδυόμϑρμοι: δύο ἡμέρας, ἀφίκοντο εἰς 
χοτύωρᾳ,, πόλιν ἑλλἀυίδα,, σινωπέων Ἔἰποί- 

χϑις, οἰχϑιώζᾷς ὧν πῇ τιξαρζευον χώρα. μέ- 

26 .9 οὐζῦϑα ἐπεζάυσεν ἡ φρατία.. πλϑος 

τὴςχαταξάσεως τὴς ὁδδ ςτὸ τῆς ἐν βαξυ- 

λων μάχης ἀδρι εἰς κοτύωφοι, ςαθμοὶ ἐνα.- 

τὸν εἰχοσι δύο, πο ϑοισοίτζο αἱ ἐξαχϑσιοι εἴκοσί, 

καδζοι μύριοι ὀκζᾳκχιϑάλιοι εἴκοσι τ θϑιου 

πλῆϑος, ὀκτὼ μάωῦες. να ὔϑα ἔμφειναν ἡμέ- 

δᾳᾷς τεθαραχοντα χαὶ πέντε. εὐ δὲ ζύτως 
Ὁ) “" Ὁ λ 

“οῦρτον μϑὺ τοῖς ὅκοῖς ἐεϑυσαν, χαὶ τσομπὼς 
ὦ ! ᾿ 9) , ς , 

᾿ Μ ἔϑυςς ἐστοίησάν Ἴ χτ' εϑνος ἕκαςος ΤῊ ἑλλέώων, 
᾿ 

3,5 
τλὴιδῖναι χελά σἀμαυξέοτε βουλάϊσαμ- Α (ς ἰαΠΠς ΠΠΙς οχίρεξεατο, ἀοηὸξ ἐοδίαϊεαι: 

(ξῃτ, τοι βογαπη ἔλοῖς σδηζ. ἀυῦδι ΒΟ ας 
σοτηρίμτος πηἀταῇςης, ταπχάθηι νηΠογῇ 
ναῖος ἤδης (ςητεητίαπη {π4πὶ ἀροτιίδγαητσ, 
πα}1ο πτοάο δε! πος Τς ῥεουάγί. Τ πὶ 
ἀοἰπάς ἀοπα Ποίριταϊϊα πιητ ἀσςέριὰ, δ1- 
ἀμυιιπηη; γοἶατί ρασαῖο ἴῃ στο ἅιπ| βοτσ' 
τοχηΐςητ, ατγαοιιηι Δ4 ορρίἀτπι (οτγογὰ 
ΡοΓαΘηοτς. ΘΙ Πρ ηΠἴιη} 11} σΟ] ΟΠ! ἢν ΠΑ- 
Ὀϊταῦᾶτ, ΤἸθαγεπούμπι ἴῃ ἀστὸ ἤταπι. Ηαὸ 
νίχιο (γα οοτιιτα Ἔχ εγοίτιῖς ῥά 55 {πος 
τὰ οοηΐθοϊς. Ατάιις πος ἴτεῦ, ἄπο ἐχ ΑΠὰ 

ΒΡοΙ Ρυρσπαηι ΒΑ υ]οηϊ τη (ὐοτγοτα νίχας 
ἀςίςεηάείο, ταπτιιηὴ δαῖτ; γε σα τὶς οχ χα ἱ 
Ραγαίληρας Ὁ ΟΧΧ Δδίο πότοις [ῃσς ἘΠ] 
ΧνΙΠΟΙΟ ὃς Χχ {ξλαϊα. Τ᾿ ἐπτροτίς ἰρατίατά, 
πηθπίος ν 111 σΟΠΊρΡΙ Θἐξεθατιγ. ρα (ο- 
ἴγογα Χτὶν ἀϊο5 Παίοτο, ]αΐθιις με ἠλιιπ ὁ- 
τη ϊ πὶ ίδογα [115 ρεγίο τὰ, δὲ ργοςεῖπις 
(ΟΠ]σπλπος ἰη{πἰτατὶ, τς εἰς ρου ΠπρΈ ας μ45 
τίοπο5 ἀ{πἰπέξὶς., ἰξεγησας Πα] ῥνύλη!οῖ. 

αἱ ( οπιπηρδζιτη ραττῖπις ΡαρΠ]σοηία, ρᾶγΞ 
τΠΔ ἜΧ ἀρτὶς (ὐοιγοτοηίηὶ δος βίοσαητ, ζοϑόνεῆς 

(ῆρ ἐαίγιρ-- 

»- ᾿ λιν ͵ 2 

χα! ἀγῶνας γύμνικοις. ζᾳ δὲ ἐχττηδεια, ε-- 
᾿ ᾽ ΄ὔ λ Ἁ 

λάμξανον, τὰ »ϑὺ ἐν Ὁ παφλοιο»νίας,ζο, δῈ μεν ο , τὲ δὰ μων δ" πον εἰ ἐῶ ἸΝατὰ 1ΠΠ1 ἔοσαπα γόγαπι νθηδ] τι Πα Π Ό ΤῊ πραημαὶ. 
ἢ κ᾿, οὐ Αἰ μη καρ νυνί δῆρνν ῷ ες (πρρεάἀϊταθαπέ, πεοασίος ἰησγά πάσηία τ - 
φχον αἀφριϑεὲν οὐ, εἰς Ὁ τῷχος τός αἀεονβολις οἱρίεθδης ῆος Ιρίο τοπΊβοτς ἰσραῖὶ δΙπορα ΕῚ ᾿ ἡ ͵ »΄ 3 : » ν ὁ. ἄς ἐδέοντο. ον δὲ τότῳ ἔρχονται οὐ σινω- ψεηίαης. Νατη τπετις θαβεταπὶνγθὶ Οοιγ- 

πης τρέσξς, φοξούμϑυοι «ἰδὲ τ χοτυω- ϑερρημηυαμ σοδιμι οἴου, ἃς ἜΠΡΙΙ 
᾿ ἀνσνς ΤΣ ; 1 παοῖότ; [1Π} ἀστο. σι ρορ Ια τῖο-- εὐτν, ὃ τε πόλεως, (ὦ 2)» ὀκείνων,χῳί “3 Ρς ᾿ ὅῖο. απδ ΡῸΡ 

; » ἘΛΤ Ὁ βέσ πο αἰ νεχασὶ αἰιάίεγάης, ΗἸ ιπίπι ἴῃ ἐαἤ τὰ 
ν΄ φόρους ὀχείνοις ἔφερον ) χα! "ἢ τῆς ΧΡ γρῃηῆδης, μυπηοάϊ ὁγατίοηθπη παδαοζςο, ἥκω 5} , 13 ! Ω Ἶ Ἶ Ἷ ὰ 

ἔφς,57| ἤχϑῦον διηουμϑμίωυ. χα! ἐλϑοντες ἐς Ὁ ΡΓοΠαπτίδητῖα 1ΠΠπὶ φητο εδΐοτος Ηξοαστο- 
φραπύπεδὸν, ἔλεγϑ9γ. “σι 9ηχϑρᾷ δὲ Ἑκατῶνυ- ὨΥΠΊΟ, αυΐγαίογα ἀϊσθηο ΟΧ ΠΕ πὰθαταΐ, ᾿ 

Ι ΣΙ ΤΟ ἘΝ {|| ΠΆΠ]Π1 5, δ᾽ πο ρδιπι1πὶ οἰαἶτας, ρα: Εεραξοηλὲ μος, δείινος νομμιίζουϑμος ἐὴ) λέγην. Ἔπεμ- Μιπτποβ, 5) 51ΠῸΡ {πατῇ οἰ αἶτας, ραγς ἐπμαο 
ΠΡ τι; ἀὐ μὰ : τίῃι φοἰ αι ατι! γο5, 4 ἡππ1πῚ (τα! {1- 

“εν ἡμοῖς «ὦ αὐσῶρες φρατίώται »ἡ αὐυ σινω- 
“" { ᾽ 

ἥ ᾿ δαρόὸς ς ἐλῆ ἢ τί5, δαγθαγοβ {πρεγαιιεεϊεῖς : ράϊείην νοδὶς 
πέων πόλις ἐπαινέσονζας τΈ ὑμᾶς, οτί ο)ι- σγχτυϊαταπι, Πιοα ὁ πλμτὶς ἃς αἰ ΗΠ ΟΠ δας 

" ᾽ Ε) ᾿ Ε ξ Ξ χάτε ἐλλίευες ογτες βαρξαρους, ἔπειτα δῈ1) τοθιι5, ΠΟ πχαἀ τη ππὶ ἀσςσορίπηας, ἱποο- 
' , ἣ ᾿ ΔΕΡΟΙΓΙ “ΠῚ ΞΕ δ χα! στευηεϑησουϑῴους, ὅτι “Ὰ] οκἱ τσολλαννε καὶ ἸαπΊος ἰνας υιδίοτ τ5. Ὁ τοῦ ἀν δὶς Οτγας- ς 

πο τ τ Δ πῶ ΗΒ ποϑ5,δζ Ιρίι γοὶ Ποιπηίηος, ροτιηιις; ντὶ 3 
οὐϑυ ὡφαγε » Ξ ν Ὁ [ Ε Ἂ Ἡρ τὐβρομειω εἰκῆ ε α Ψ Ροτία5 αἰ]. Πο5 ςοϊηπηοίο, αιάπῃ ἀοττί- Ξ 

σωσχκένοι παιρέςε. αἰξιούυϑυ δὲ, ἕλλίωυες ονγτες : 

- “ 

πλδητο Δα πΠοίατῖς. ΙΝεο Θηϊ πὴ νπιαμαιῃ ν]- ᾿ 
τ ς χαὶ ἀὐοὶ, ὑφ᾽ ὑμδμ! ὀγττων ἐλλζωύων ἀγαϑὺν Ἰΐὰς Ἔγρα νο5 ἱπίπιγίάΣ ἀπέξογες Ἔχ! ἰτιἡγὰς: 

κϑυ τι παρόν; καχϑι δὲ μηδὲν. σϑεδ ΣΡ ἡ- Ηϊνεῖο (ὐοιγοτοπίςς ἃ πσδὶς ἴῃ ΠΟΙοηΐαπι ᾿ 
μεῖς ὑμαξ ουϑὲν πώποθ᾽ λὑαήρξαμδυ κὰ- ἀςάἀμέ! (ὰπτ, ϊ εἷς οτίᾷ πη ἀρτίιπη δαῖ- 

᾿ τῇ ἂ “κ΄ γι ει θατβ ἀσπλταπιὶ γα! 4ἰπτις. Οὐ (ὁ αι ΝΝ 
τ ρα ζω ϑπϑημδεπαμδ ἜΜΕΝ ΟΜΝ αϑυ ποθἰϑ γεξεϊρα! οΟΕἰτυζιιπι ρετίηάς, γε ο- 

ἥ ἡμέτεροι ἀἰποικϑι,χαὶ τίω γωρφν ἡμεις ἀὐδις ταίιιπε!), ὃς ΤταροΖιιῃητι), Ρεπάμηι. Ουἱά- Ἂ 

(την “ἰξραδεδώκα δι, βαρξώρους ἀφε- σα! ἰρίτιιν ἢϊς ἱπίαγία ἀν σδὶς ἰπξδτταγ, 6]: 

λορϑροι. δ] 9 χα! δαισχκὸν ἡμῶν φέφοεσιν ὅτοιε. Ε {πρί ἀροίάςετε δΙποροηίλιπη τορι Ιῖοα ἀιι- Σὲ 
τ: Δ ΈΡΩΜΝ ΠΡΑΓΌΝ ὦ. «ἶε Αςροορίπηϊις Δα Π., γῸ5 οβρίδωμι νὴ πες 

ΝΠ ὐϑυτιο, οραπεβαυποις στοῖτος οἵς,αο ποηηι ὃς νει αἰἀος πη ά. ἡ 
αὐτῶως. ὡοδ᾽ ὃ,τί αὐ τότος και κόν ποιησεϊε,η σι- δ τδεἰἀς ὁδαιι ρας, δ εχ ἀρτίς δα, χυϊθ: νο- ᾿ 
γωπεων πόλις γομ(ζ πεζοήνονῶν δ᾽ ἀκϑορνϑυ ὑ- Βὶς οριις πε ,ηδ ρογπάξαο, [ξ νὶ πίξοτγς, Σ 

τ, μαζεῖςε Ὁ πολιν βία παρεληλυϑύζας εὐ νὸ, ὙΕΠς Ἐπ ἠκοτ ς ἐ ΠΡ ΚΑΜΠῊΝ εἴς. 2 

πρὶ σκηνϑν οὖν Κ οἰκί αἱς ὃ οκ Ὦ χωρίων λαμξαήν ὧν αὐ δέηοϑε,ε παλήείρο δίωυ ἐκ ἀξιέιϑρ. 
ἘΝ ΣᾺ 
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" τοχεῦίτὶς, πο τυ ἀπὶ (ΟΠ ππ|, δς ῬΑΡΠΪαΞ 
" ροπα5; (ἃ αιοίοιπηαιε ροτιογιῖ5, αἄ- 

μέρ μος ἵπηρσοῖς ποῦς σοροιηαγ: Αἀ οα πρὸς Χο- 
(νόθου. Ἠορἤοη, 'η αης (ςπτοητίαπι ρΓῸ ΜΠ] τῆς 
4». νεγθαίθοϊτ: Κ οπίπτιι5 Πτς τα, δ πορεπίς8, 

"νταααὶ θοηΙα; σΟΠ ΕΠ] ΠΊῸ15. ΠΟΥΡΟΓᾺ ΟἸΠΠῚ 

ν΄ Αγηΐς σοπίεγιαῆς. ΝΝεο δηΐτη πηη}]} Ορας 
κσάροτς ἂὸ ἔσγγε ροτείπηι5, δὲ αἀπποτγίις Πο- 
" {ξς ρυρπαιε. Ροίοδαμαπηνοῦο δά νγθο5 
" (ταςας ΔοσοΙΠπλιι5, ρα 1 ταροζύητζεπη, 
" χαυα οτί ποθὶς5 σορίαπι λοι εθατ, οπλπηοα- 
ἤ τατη ρτοτο το οι! Πλ115: ὃς 4141 ταρεΖῦ- Β φχον ὟΝ 

"τῇ ποῦὶς Ποποεπὶ Χμ θ στο, Π11Π15 δα εχ 
Ἢ δγοίτα ἀ τ !ς Βοίρίτα!διις, Πος ν]ο πὶ 
"605, δοποῖο ργοί αὶ {ππλι5. Ιταπτς {ἢ 
» ΄σαος δα αγογαπν ἁπγίοῖτία ΠῚ ἀσυϊπέξος 
"ἡ μαδεῦαητ, 115 α ΓΙ πα πλι5: Ποίας νετο 
" ἀποίδιις ἱρῃς αἀοττῖ, φαϊδαίςσιπ}4; ροταϊ- 
Ῥγγὰ5 ἀαΠληϊς Δα ἔθοίπλὶι5. Γι δο5 ἰητοτγορα-. 
Ἔ το, συ αΙ ὸ5 Πο5 Ἔχρτὶ διογίητ. Α ἀΠπῆτ θη πὶ 
" Βοοϊρίο ποοο ᾿αιος απλϊοἰτία: σαι πο- 
» Βι(οππντθ5 ἐὰ ἀτισο5 ἰτἰ παγὶς ταϊπτ. Οὐἱ- 
» θὰ διισο πηι] οοῖς ἔοσατη ΠΕ] ΠῚ ΓΕΡΟΥ Π.115, 
» ππς άοθο δαιραγουῖ ἴῃ ἤπο5. πιο αγαοο- 
5 ΤαΠΥ ροΓα ΘΠ ἰΔπλι15: ΠΟ ρατα]αητία, (δ πο- 
» σοίϊτατῖε δά ἀπόξι, σΟΠΊΠΊΘαΓΙΠῚ [ΠΠ}]ΠΉ115. 
"τὰ (αγάποβος, ἃς ΟΠμα ας, 8ς Τ ΔοοΠος, 
Ὁ αϊποῆαςο γερὶς ᾿ΠΠρΡΟΥΟ ραγοητ, δέ Δάπηο- 
» ἀππιίμηι ξογπλ αι 116ς5. ποις Ποίξος γο - 
» ἀἸάίπηας : φιοα απ ἔογὶ ΠΟ 5 σορὶ απ 
» πδροοποράογοπτντροητο πεοοήπτατα σοτη- 
» πγθατα πὴ (πλοῖο σορογοπηΓ. Μάογοπας 
" 4ιδηληπαπι Βατθατὶ οἰδητ, τα πηθη Ζαυϊαίο- 
» τα πὶ οια[πηοα, 4 14}6 αι] ροτογαητ,απ- 
» τ ηΠΠγαθαῃξ : ἀπηϊσογατη ἰοσο αἀμχίπηις, 
» πρὸ συ !ἀ4αδτη {ΠΠ|5 ν᾽ δα οηγίπλιι5. (οῖγο- 
Ἢ τοηῇδι5, {105 νοἰξγος πα ΠοΠρατ]5, 
» ῬΟΓΠΟΚ οἵα δάεπιτιηι; Ἰά νοτο ἰρίογιπη οἱ 
» ρα]ρα ἔλέξιπι. Νοη επίπι οῦρα Πο5 ἔς, ταπη- 
" “ιαπη αΠλΐσος, σεῆθδτα : (ςα αῦ ροτῖαβ οο- 
" Οθπῆξης, ποηιις μος ἰπ ορρίάπηι Δα Πηίε- 
 Ὑρ,η66; ἔοταπιΓογπ πὶ ν ΟΠ Δ  τππ ΟΧτγα ΠῚ1- 

» τος ἱπ{πἸτασγαητ. Ετ χα! ἄς ηλ ΠοΓ ΟΠΊΠΙ ΠῚ 
Ὁ φα]ραπλ η ργαξοξξιτη ἃ ν οὔ ἷς ἀατατη οοη- 
ἢ ἔσγαης. Οὐοα ἁττεπὶ δ5, ΠῸ5 ΡῈῚ νΊΠῚ ΓΓ- 
» ΡΙΠς, δοιαπι η ορρίάο ἀσσοίς: ρεταΙΠΊις5 
» Ποδ,νῖ αρτὶ Ὁ το έξα τοορογεητιγ δ 1Π} 

» νοΓΟ ρογίαϑ 11 Ποη Ἀρεγγεης, φα ράγῖς (ι- 
Ν Ε 441. ΡΟ. ! ΕΣ ἮΞ 99 ξὼ 

» 115 Ορρί ἀτιηι ἱΠσταῆ!, πα 11 Πὸς Δ4- Ε ὅδὲν βίαιον ἐποιήσοα μδιυ" σκυνϑσι σἹ ἐν ἢ ξέγαιξ᾽ 
» τηϊττεῖα ποίοδαησ: ἂς ΠΙ8]] ἴῃς αἰ νίο- 
Ῥ Ἰοητει: Ἔρίπιϑ, (αἰ εἰ σστὶ {αἱ πητ, τρίο- 
ἢ σαπι (00 τοξξὶς ἀσιπτ, ἃς υ! 46 πὶ {ππητιῖ 
100: ργατογοα ρτα ΠάϊπΠῈ δὰ ροτῖας μαθ6- 
᾿ σπγ5, ΠΟΘ ΠΟΙΈΓΙ ΠΉΠ|τος αστί, [τ ἴῃ ργαξο- 

"δἰ νεῆτ ροτοίξατο; (4 ποῦς εο5 ἀγθίτγατι ποίξτο ἐχροσζατθ, αι νοἰθηλμς, [ἰσθατ, 

4 ) ’ “»"Ὕ7 2, ς ς χιδυ, αὶ τεείς βωρξαρον γάῶ, αὐτε εἰς ἐλ- ὦ 

1 υϊά Ὁ συϑῖὲν ἐλαμξανουδυ ταν" ἐχείγωνιχοτυωρίζᾷς 

ΧΕΝΟΡΗ. ΠΕ ΕΧΡΕΡΊΤ. ΟΥ̓ΑῚ ᾿ 
ἐν ς 20 “ μα τ' ἢ , ν᾽} “ 

" ΟὐυοσάπΠροτγτο οσπαττοῦς Βυϊαπποάϊ ρετ- α εἰδὲ ζιῦτα “ποιήσητε, ἀγα Ὑ Χη ἡμῶν χαὶ Κο. 
ῥύλαν : χαὶ παφλαλϑιας, χαὴ ἄλλον δγτίχα, ἃ 
αὖ δεουω μέϑου, φίλον «φοιφαϑαι.- πϑὸς ᾳὅ- 
τὰ αναςαὶς Ξενοφών, τωρ Τὰν ςρατιωπδμ" ᾿ 
εἰπεν᾿ Ἡμεῖς δὲ, ὦ αὐδρες σινωπτεῖς, ἥχούϑυ ὦ 
ἀγαπῶντες, ὅτι ζᾳ σωμιοίΐζῳ, διεσωσείμμεϑα,, 
χα τὰ ὅπλα. οὐ Ὑ»Ρ ἡμῶν. δχουατον ἅμᾳ πὲ 
“ο"μαΐᾳ ἀγήν χα φέρᾳν, χαὶ τοῖς “σολεμίοις 
μεώχεοϑαι. χαὶ γιωῶ, ἐπειδϑὼ εἰς (ἐς ἑλλξωί- { 
δὼς πολάς ἠλθομϑυ,ογ ἴαπε ζϑντι μϑὺ (παρ- 

οἱ ᾿ ἡμῶν ἀἰχϑοφιν) ωινούμϑροι εἴχουϑυ 
Ὁ ὕλιτήδεια » χαὶ ὧν ἐτίμησαν ἡμαξ, 
χα! ξένια, ἔδωχϑ τὴ φρατιά;, αὐτετιῴυϑυ 
αἰΐξις. χαὶ μιδωὺ εἴτις ἐὐζίς φίλος. ἢ ροὃὦῦς 
βωρξαρων, Ούτων αἰπειχόμεϑοι. τὸς ὃ. πο-- 
λείοις αὐπϑ; ἐφ᾿ οὧς αὐζὶ ἤχϑέντο, Και χϑν ἐ- ἢ 

: τοοιούκδν ὅσον ἐδγεναιμεϑοι. ἐρωτα δὲ ἀὐύξες, Ἶ 
« ς " ὁποίων τι ηιδιυ ετῶργονς παρήσι ὙΣ ογθω- 
δὲ,ους ἡμίν ἡγεμονας ὄχ. Φιλίαιν ἡ πόλις σεεω- ἥ 
ἐπεμϑψεν. ὕτσοι δ), αὐ ἐλϑοντες ἀχορφὶν μὴ ἔ- 

νὰ δὲ ἘΠ 

λζωοιδαι, οὐχ ὑτρ4 »ὗλλ, αναγκη λαμᾷανο- 
τὰ ἔχιτηδάα. χα καρδδυχοῖς, χαὶ χαλ- 

δαγοις, χα (αύχοις, χα! πἶρ βασιλέως οὐχ 
λὐασνκόοις ογζᾷς. ὅκως χαὶ μάλα φοξεροις 
ονζας. πολεμίοις οὐκ τησο μεθα, ὯΔ οἱ Ὁ ὡνα 
κζω ἐῃ) λαμβανάν ζῳᾳ ἔχιτηδ4α » ἐπεὶ ἀγ9- ' 
δφινου παυράχον. μάχρωνας Ἷ δὲ γε: καὶ βαρ-Ξ᾿ νῷ 
ξαάρφυς ονᾷᾳς, ἐπεὶ ἀγχϑεϑὶν οἵαν ἐδγωύαντο 
παρέχον, φίλοις τε ογομέζουϑυ ἐῃ ἢ χαὶ βίᾳ 

ὅ.,οἱἷ ὑμετέροις φατε 6) εἰ τὶ αὐπϑν! εἰλή- 
φακϑυ, αὐ, αὐτίοι εἰσίν. ε ΝΣ ὡς Φίλιοι ὥροξ 
εφέρονζ ἡμῶν, δρλὰ κλείσαηες (ς ἀσλι ᾿ 

ὅτ᾽ εἴσω ἐδέγοντο, (τ᾽ ἔξω ἀἰγοραὺ Τ ἔφερον. ἡ: ἵπμαιο 
πιαΐντο ὃ τὸν παρ ὑμδυ οι μοςὴν ζύτων εὐδαὶ ᾿ ἢ 
ἐὴ. δ 5 λέγης βία παρελϑονζᾷς σκηνοιωῦ, ἡμς Ἄ 
ἡξιϑιδὺ πὡς κα μγονζᾷς εἰς ὡς ςεγας δεξααζ. ᾿ 4]. 
ἐπεὶ ὃ Οέκ αὐέῳργον ῶς πύλας, ἡ ἡμας ἐκ ἐδέ- 
χοντο, αἰ Ὁ γωρίον (ύτη εἰ. (ϑονῖες, ὀλλο δὲ ; 

οἱ καγοντες, τοὶ ἑαυτὴν δωπόμοΐντες, χα Ωὲ 
πύλας Ἴφρουφούυϑυ, ὅπτως μη ἔχι τῶϑ ὑμε: φρύρϑι 

͵ ε δ ἡ ς ΄ ς ᾽ λ, πτέρῳ ηρβοφῃ ὦσιν οἱ χαίμαγοντες ἡμδλμ, ΡΤ Ο 
3», ὅς. ον  ἈΨΩΣς " ς ͵ 
εΦ ἡμῶν ἡ χοκκίσαιαϑει, ὅπὰν βουλωμεῦα: 

, οἷσὶ, 



Ἧ εὐ τῇ πάξέ, παρέσκάυασχκένοι, αὐ υϑὺ τις ὃ 

ποιὴνδ τ ἀυποιᾷν" αἢ δὲ κακῶς, ἀλέξαοϑαι. ἃ 

ἢ ἡπείλυσας, ὡς, ζὼ ὑμῖν δοκῇ, Κορύλαν καὶ 

παφλα)9 νας συμ μιαχους ποιήσεοϑε ἐφ ἡμαξ' 

ἡμῴς 5, ὦ «δὼ αὐαΐκη ἡ,πολεμήσονδῳ κὴ ἀμ.- 

ΠΟ φοτέροιφ' (λδὴ γὃ χφὶ ὠλλοῖς πολλασλιὰσίοις 

ναοὶ, ὑιδιμεπολεμήσα νϑι) αὐ ὃ δοκὴ 1 ἡμὴν ἢ φί. 

φίλνποι" Ἅργ ποιφαϑτίι Κορύλαν ἡ Τ᾿ παφλα,ϑνα, ποι-- 

βρῇ οὐ ἅθα φίλον. ἀκούουϑῳ δὲ αὐτὸν ὼ ἐχιϑυμεῖν 

γα, ἀκ. ηῆς ὑμετέροις πύλεως, χωρζων “τῶν ἔχιϑει- 

ἈρἤϊωΝ πειροσοῦθα, δ συμαρᾳἭοντες 

αὐντω ὧν ἔχηϑυμά, φίλοι “υέοϑαι. ἐκ ζούπου 

μάλᾳ μδὺ δῆλοι ἤσαν οἱ συμωρέσξης τω Ε- 

κατωνύμω γὰλ εααίνοντες τοῖς εἰρημδίοις. 

παρελθὼν σ᾽ αὐτοῖν ὠλλος, εἶπεν" ὅτι εἰ πολε- 

μὸν ποινσομδυοι ἥκοιεν, ὄρ δχεδείξογτες, ὅτι 

φίλοί εἰσι. ξενίοις, ζω μϑρ ἐλιϑη]ε τσδὸς τίω 

σινωπέων πόλιν, ἐκᾷ δΥξο θα" νιοῦ 5. τὸς ο»- 

τὶ τῆ ϑχὃς χελάύσουϑυ διδὸναι ̓  δυούανταυ.δραΐυδυ 

για ΤῈ ἔπεμπον οἱ κοτυωδίται, κὸ οἱ φρατηγϑὶ 

«τ ἑλλήνων ἐϊξένιζον Οις τῶν σινωπεων ωρέ-- 

φκὰ σξάς,ὺ τσοϑς δυλήλοις πολλά τε ὁ 1 δχττή- 
κ διάα, διελέγθντο τὰ ΤῈ να, καὶ ἰδ ᾧ λοιπῆς 

δι: πορείας ἐπιιυϑοίγοντο; κὸ ὧν ἑκαίτεροι ἐδῖοντο. 

ο΄ Φύτη μϑὺ τηἡμέρᾳ ττο ὃ τέλος ἐλύετο. τῇ 
“ς΄ δ ὑξεραία στευέλεξαν οἱ ςρατης»ἱ τὸς φρα- 

ως, χαὶ ἐδῦκ4 ἀὐθις ταἰϑὶ τῆς λοιστὴς το-- 

' ῥείας “Ὡἰρακαλέσανᾷς πς σινωπέας βου- 

͵ ᾿ » π 5 δὴ ΠΕ ο 
Δ ,έλσιμιον αὐ εδοχοέου «{) οἱ σινωπεις γορυμε- 

γον" ( ἔμπειδϑι Ὑ ἦσαν “τῆς παφλαοριίαε) 

εἰτεχτ θώλααν,τσθ9εδεῖν ἐδῦκ 4 σινωπέων. 
Μόνοι .ὃ ἐδύχοιέυ ἰχϑιοὶ ἐὴ) πλοία, οἰ ϑασεῖν 

Ἔἰρχοιῶῦτα Τῇ φραίιξ. καλέσαντες ὀΐζυ πῷς 

ἡ δ “ρέσξφςστουεζουλάοντο, ἡἠξίοιω ἕλλίωνας 

ἀκ ἕλλυσι Ούτῳ πρῶτον καλαῖς δέγεοϑεὴ, 

τῶ! ἄὐγες τὲ τὴ χὰ ταὶ βέλτιςα συμξελάύφν. 

ααζας δὲ Ἑκατώνυμος ποόφτον μδὺ ὠπεδο- 

γήσαΐο “«ἰξὶ οὗ εἶπεν, ὡς τὸν παφλαγϑνω φί- 

μησόντων σφαΐν εἴποι, δὶ ὅτι ἐἶζὸν τοῖς βαρ- 
! ! 7 υ ς 

ξάρρις Φιλοις ἐ}) , Ὅυς ἕλλζωας αἱρήσονται. 

ἱ 

ἌΝ ΒΕ π᾿ αὐτὰ ΤΌΘ ἐν τ δα 
οὗ σ᾽ ἄλλοι, ὡς δράτε, σχζυοδιϑυ ὕπσαιθειοι, ᾿ξ ετουὶ, “ασπιαάτηοάπιι ν! ἀοἰῖ5,{| ἀϊ α- 

γὸ πϑότο δλη.3ὴ διπα; ἃ λέγεις. ὧν φύτουξέ- Ο 

͵ "ἃ « ΕῚ « Ὁ 4Γ 

λον ποιησοινίρ, 07 οὐχ ὡς ποις ἐλλήσι πολέ-" 

3)7 

οἰπγα5, δὲ χαϊάεπι {Πρ} ἔπτος ἀρὰ ογάϊ- 

ΠαΚ5; Ραγατὶ δὰ ργαϊζαπάα ν᾽ οἰ ΠΠπὶ1]5 Ὀομο- 
Ποία, φαΐ ες ἐς ΠΟΌῚ5 πγοτοπτατ: ΠῚ ας 
Ροτ αἰ αυϊαηλ!ς ἠατ, Δα ὁλπι ργορα πάλι, 
Οὐοά τπϊπα5τιια5 δατίποι, νοσ, Π ἴτὰ νίἀοα- 
ταῦ, (Ὁ οἰδτάτοπι σιιηχ (ον ]α δὲ Ῥαρ Ϊαρο- 
πἰθις φάπιοτίι5 ΠῸ5 ἸΠΪταγΟ 5 : (οἴτο πος, ἢ 
ποροίπταϑ τα ροίσατ, να συμ νεγίίχας Βο]- 
Ἰαην βείξατος. πὶ δἀογίις σορίλ5, τις 
νοίγις οοητοησο διπρ]]οσε5,᾽ δηλ ἀιτάτιΠῈ 
ποδίδ το ππτ. Οὐο {ι οἴῃ ΠΟ 5 τὰ νὶ- 

Β ἀσατιν ΡαΡ Παρ ΟΠ15 {ΠΠ|π|5 αηλί οἴτις πο 5 αά- 
᾿πῆσοπλα5. Αὐιάϊπιι5 Ζαϊἀοπη οοττς, «ποὶ 
ἐψῆς οαρίάϊτατο ροτίἊϊ τιτὰ ντῦς νοίεγα, 
τιΐμ. Ιοοἱ5 ππαγἰτἰτηἶβ. Οτιαγο οροΐατῃ ἀΔδὲ- 
ταις. γτὰ ΠΟ 5 ΑΖ τα 1 1ἰ5., τα ἜΧροτίς, 
Δταϊ οἰτίας ποίτγα ἐς αἀϊπηραῖ. ΡοΙ δα Δην 
μας ἀϊέζα δι ἤσης, Προατοηγμιὶ ἰῃ Ἰοσατῖο- 
ΠΟΟΟΙΠ]ορα: ραΐδηι ἀςοἰαταθαῆτ, ρογπιο] οὶ 
(ς Πα ἔσσες, ας: αὐ εοὸ Πι Πς πε ργοΐαζα. [τὰ- 
απο ργορτοῆϊι ἰη πιοάϊαπι φαίάδπι: ΝΟΣ 
ΒΕ ] πὶ, παῖς, ἀπε πατίαταγί πα ς ν ΘΠ πηι15, 
(ξἀ ΠρῃϊΠοαταγι ροτίας, ΠΟ5 ΤΟ 5 ἀπλῖσος 
εἴς. Οὐοάα {2 δἰπορεπίϊμιπη νγθοπλδο- 
σοἸοτίτὶς., ποίρίτα!θιι5 νος ἐοπὶς χοίρὶς- 
Ὡγι15. [Ὥτοῖοα πταπάαἰπγὶς πεῖς ποίξγις, νΕἷ 
νοδὶς, Ζαδίιπι ροτογίηπτ Γογα πὶ, σορίΔΠι ἔα- 
οἷἰαῃτ. Ναπινεγα ξἤς οπληΐα, αιια (Ἰοἰτίς, 
ςσοτγαῖῃ ν᾽ άφηλι5. Ροίς ας (οτγοτοηίος 
Βοίρίτα!α ἄοα ηλίτειπιε, ὃς ρατοτος ατα:- 
σοτίτ σαπα οσατῖς δἰποροπίαηι, πσίρίτα- 
{πεῖ ἐχοερτῖβ, ππεΐτα ΘΟ] Ομ  θδγαγ. ἃς 
Ρεπειοϊεητία ρίεμα. [πτοῦ αἰΐα ἀς ἰτίποτς, 
αιοά γείξαγει, ἱπτογγοραῦδητ: ἀραθο νης 
υοτῇς, φαα οἤφητντ!αας οχ νέα, Ηος ρα- 
ὅζο υπι 5 ἀϊος ἐχαΐειις ἥτε, ροιεει τε 

Ἶ ͵ ΕΝ: ὭΣ ἘΣΣῚ 
λφεοϑα;. εἴτε ὙΡ πε δὲοι πορδεοϑα), Ὁ ΤΆ] το πὶ ργατοτος σοσιηῖ; νἹΠπππ πὸ ἔτ, 

ντ ἀςτο!χαο ἱππογο διπΠορθηῇθιις ἄγος ἢ]- 
τίς ἐς] θογαγδτ Ν πλ π|6 ρεα διι5 ἱτοῦ σοπ- 
βοϊπηάτιπι εἤστ,οχ τα τὰ ξαταγί ριαταΐσαητ, 
{ι δἰποροπίος νἱα ἀΐισος παθογοησ, φυΐθιις 
εἴπει σορηῖτα (ἀρραάοςία: Πππ|ε πιαγὶ πλαἱ- 
Ἰεπι, ἀοΠ ἀογαίασγι δ᾽ πορεπίμι!πι ορεπιν 
ἀεθαηταγ, φαΐθιις (ΟΠ 15 ἐπε τοῦ πιο {πρ-- 
Ρεάϊταπάϊ ξλουϊτας, αίιοτ ἐχεγοίει (απο ε- 
τομτ ταις Ιερ τὶς ἀγοο Πτί5 ςοπ( τα δησ, 
δ φυϊαἱρῇ ΄αοαας ατεοὶ οἤτητ, ρετοθαηιῖ; 
ντταος ΠΟΠΊΪΠ65 ΘΑ ΡυΙΠγ1πὶ 1} βάτο ὃς 

Επίρπεοχοίρείθητ, ΠΙΠΆ ΓΙ Πα ντ ἃς θσηθηο-: 

Ιεπεία ἱρίος οοπῃρ εἐξεγοηταγ, ὃς ορεπο- 

ταπ σομ ΠΠ οσπὶ διιέξογος Ἔχ ξεγξς. Τ πὶ 
νοτο Ηδοατοΐγτλιις,, ροΙδααιυηῖα δά ίιτ- 
τεχίῆςε, αὖ {ε ἀϊέζα ἐς απλίοιτίᾳ οιπὶ Ρα- 
Πασοπο ἰμουη δ ΡῬαγσαῖ πῇ ἴταὰ (δ ἰο- 

ἀασταιη εἴς, χιαΐ δε! πὶ αἀποτίας ατασος ἰρίι σείξατγιὶ εἤξητς; (οἀ αποά, φαιην 1- 
ὶ Ῥίοσγιιῃυ ἰπ βοτείϊατο ἤτ,, αξηϊοϊεἰα δα θαγογατα ἔτα!, ατασοϑ ταιπιοῃ [5 ἥπτ αητοϊδτατῖν 



3 ΧΕΝΟΡΉ ΦῈ 
Ἡ εαῖο- 

πε υεγ-- 
μια. {{||{π|5,Ρ τη Πρ Γθσδτιιβ Τοος, ἰπ μᾶς ίξη- 

» τοητίαπὶ νοσα ἔδοῖτ: ϑὶ νοίσἱβ 4 σοῃ ἢ] 46- 

» ἄετο, Ζαρα Δηίπιο πιθὸ νυ] [ΠῚ ἔπ οτ]ς Εαδὰ 

»» ΟΡτίπηα πη, πλαϊτα ΠΆΠΠῚ ρτγοίροτα εππεπίδητ: 

.. πη δατοπι, ἀἰπετίᾳ. Νατα Ποϊς ρὶ ἀε σοπῇ- 

υ Το τα] Εὶ ντάσταγ, φαοά ἔδογιπι ἀἰςὶ (οἸετ, 

. Ετεηϊτὰ ἢ γοόξε οί! {Ὁ ντὰς πιοτὸ, πλα]- 

» [ἰ αχπογο οὐ τῖς, ΖΕ] τ ο[ΠῚς Ρτα ἀϊσατατι: 

υ Ππιπαΐθ, πιαϊτὶ παρ οχίογα δι πλῖη]. ΝΟ  ἢ- 

᾿ σῃοτο οαιυ ΕΠ ἃ Ἰοηρο ΠΟ5 ΡΪτ5 το]οἤιΙα 

υν Παδίτατος, ἢ παι 5 ἀοπλι γε μοπλί- 
» ΠΙΙΖαρρε πος νους εα πρροάϊτοπλις, πο- 
.» (εἤε δτίτ. δῖπδθτοπητοῦγα ργο οἰ (σΘ Ή]η], 
» ΟΡ 5 (ὈΠ]ΠἸσου ργα απ άϊ πθοςἤητας ἱποιπη- 
. δεῖ. Επίηγαεγο ἀϊοδάιπι πΙΠ110 πηῖπιι5 οἴ, 

» Πυσά(εητίο. Ν πὶ ὃς Ραρ]ασοηιμ γοσῖο, 
»» δ νἱτο5 ΠΊΠῚ ποταρίπης. Η θεῖς μας ντγαᾷ; 
.» ππλ8]} ΠΕ τεσίο, τῇ οαπηρο5 ρα] ΠΟ ΓΙ ΠΊ05, 
.» [Π} Αἰ ΠῚ Πτο5 τποητος. Αητα ομληϊα οἱο, 
. {πα ράτῖα νῸ5 εδ1ὴ Ἰηστοαι πεςοςῆε τ: πἰ- 

.» ΤΏΙΓΟΓΩ 4]1ᾳ 111, φιατη πανία ρεγηοη- 

.» ἴση ἀπο ηϑ ντγίτη 4; παδεταγάπα σαστήδῃι 

.» Ζαδῇ σοτηπ. ΠΟΥ πὶ οσσπρέτ,ν οἱ ραιι- 
» Οἱ τιοτὶ ροῆπης. δά οι τοποᾶτιν, πῈ ααϊ- 
» ἀδτη σοτοτῦ! ΠΟΠλ 65 ν Πἰ ΠΟ Γῇ τγα πῆγα αιιε- 
.» 4ητΠεπιοηπγατὶ Πα ἃ πῆς ροτογίητ, χαξ 
. Τχξσιτ δα σα οοα τη] οτἶ5. Γ)εἰπς ποαΐ, 
» οτογα ΠΟῚ ΠἰΠ ρίληα οτε : πουΐ ΘΟ Εγος 
» Πορίαδ, 4516 οτίατῃ δαγραγὶ ν πἰπεσίο γα- 
» 915 Ἐαυίΐτατι ροτίοτος ἀπισιητ, Ατχας ἢος 
.» Δἄεοτοπιροῖα νοσατὶ ατορο, ΠΟ {ππ046 - 
» Ρίαπι ρτγοξεέϊι : δὲ πγαίογοϑ οτίατῃ ἐρίγίτιις 
,.» Ρεϊποςρς Ιρίογαπι σογῖτ. ΟἸο{ πιαχί πα 
,.» Ροτογί τί ν 6] πτοῆτος Πιστίπη οσσπραγε, να] 
΄. ἸΡίοβ ἴῃ οσσιιραη ὁ ἀπεοποίζογο, ἀγ]π6 εἴ- 
.» Ἰατ Ϊ ρΙδηϊοῖς ροάίτατῇ ὃ ἐχφαϊταζταπ Πο- 
Τα, Ζυϊ σχχοιο !προτατ, ργο ο ν]σοτίεδ: 
.. Δάαπληο5 ροτπ θη τ5. ἂς ρυπλῇ ΟΠΊΠ ΠΕ 
.. ᾿ Ππογηχοάοητζεηι, οἰπ5 Ε[Ἐ τγίαπη ρΙετῃγο- 
., Γαηγ Ατίτιάο. πη οι θη πασᾶ ΟἸΙΠῚ 
.. ἀΠΠουΐτατε τγαιῖςὶ ροῆς ἀγ δ τγοτ, ρες(δγτίπι 
. Πιηάσπα ΠοΙξίτΠ) σορία ραιτίπι ἃ ἔγοητα 
. Πητ, ρΡαγεῖπι ἃ τεῦσο (Θπδητιγ, ΑἸτεῦ ἀπ ΠῚ5 

{αἱ τιτὴ, οτῖτ ἡ [τἰ5.. ταί απ| ὅζ Γρίς ΡΙοΙ Πγοσιιπη ἰδτῖτα- 
» ἄϊης, Τοττία5 ΠαΪγς, 7] συ ἀπ {14-- 
» ἄϊογιπι [απ ποτὶ μαρδασ, τγαϊοὶ ανο- 
» Βὶς5 Δδί4; παῖδες Πα πδαι4πὶ ρότατσίε. 

Αἕνετγὸ ἡτς παι πη ν οὔ ]5 σορίαΠῃ δος 
Πιιάςπῃ ὃς ΡαυτΠοηΐς τγαη τὶ πο ροξοσίς, 
αἀπηαξνεηϊξάιϊπ) γοδὶϑ εἴτ, ροίξεδη πη 
Εαἱγπλτγαϊ ρους. Ὁ παργορτεῖ ε  υ] 46πὶ 
{ξδτιο, ποη τεῦ πος ἀπο] νος ἔοτο; (δά 
Ρτοτίας ἃ νος ροτβοὶ ποη ροξ. ἀπ ἢ πα- 

" Σ 

3) 

ω 2 

ν Ψ 

ω 2 

"» .} 

ν Ψ 

ν νν] δὶς οὐἱτ αἰ ΠΙ σαΪταϑ γο]ίαιια, πὰς δάςο ππατὶ, 
τἰροτὶς, Π σοῖς Πἰπς δίποροη ἡδυϊρίο ροιπεηϊ τίς, ἰπάς Ἡογποϊοαὴν. Εἰτης ππ]|4 νο- 

ΕΒ Ὁ; ΟΥ̓ πὰ 
Ιφς 

; ; ὶ ᾿ 
, ᾿ ἘΡΉ Τπν ΟΝ, ἰδ οῖν ΝᾺ ΤΥ ΣΤΥ Ε »ν 

Οὐτη ἀσζεῖη σΟΏΠΙϊαπὶ {πππὶ ἐχροῆοσθ ἐπεὶ ἢ συμξαλάυῳ ἐκέλάυον,ἐπτά ξα ὧδέ 

εἶπεν Εἰ μϑὺ συμξελεύοιμμι ἃ βέλτιςα μϑι δὸ- 

χ4 ἘΠ), ολλ «μοι αἰαϑτὰ “ἡμοιπο" εἰ 5 μὴ; ὡαν 

τία. αὑτῇ γὸ ἡὶ ἱεροὶ συμξουλὴ λεχϑιυϑιή ἐὴ ' 

δοκ μοι πὰ ρφναιινεῦ Ὁ οαὐ μϑὺ 47) συμβξου- 

λάύσας φανῶ, πολλοὶ ἔσεοϑε οἱ ἐπαινοιμω τς 

με ἐὺ 3 κακῶς, πολλοὶ, ἔσεοδε οἱ καταρώμε- 

νοι.“ γμιαΐοι αϑὺ δξίυ οἱση, τι πολὺ ἀλείω ᾿ 

ἕξουδυ,ἐαν χτ' οί λονῆαν κομίζιοϑειήμαξ γ΄ 
δεήσᾳ πὲ πλοῖα πορίζειν. ζὼ ὃ χτ' γῆς ξέλλη- 

Β ϑειύμαξ δεήσά τὅς κα χονϑύοις ἐῇ). δμως δὲ Ἧ 

λεκτέα, γεγνὠσκω. ἔμιτεφοος ὙΝΟῥ Εἶμαι ἢ τῆς 
͵ ᾿ ͵ ᾿ “" Τὴ 

λώδαις ὐ παφλάαλονων, Καὶ τῆς δγεναμμεως, 

ἐχά γὺ ἢ χρφι ἀμφότεροι, χαὶ πεδῖα. καλλί- 
ν »] Ω ͵ Ν - ᾿ “Ὁ » 

ςτι,»ὦ Θρὴ ὑψηλοταίαᾳ.κ πσόφτον μδὺ οἶδα, 4- 

οὐς [πε τίω εἰσζολὴν αὐα [κὴ ποιφαῖ. ἀγδρῇ ω΄ 

ὅεην ἀλλή, ἢ ἡ τὰ κέρᾳ ζᾳ τὴς ὁδού τῷ ὀρφὺς 
καθ ἐκούτεροι ὅεην ὑψηλα ᾿ ὡ κρῳτάν καπέ- 

χοντες ὁ πϑλμυ ολίγ9ι δευύωηντ᾽ ὁψ. φύτων δὲ 
κα]εχομϑύων, οὐσὴ, αὐ οἱ πόώτες αἰ; ποι ᾿ 

( δεώαιντο διελθεῖν. ζωῦτα ὃ αὶ δείξαιμα οἰ, εἴ' 

εμμοι δια, βούλεοϑε συμπέμψαι. ἔπειτα δὲ οἷ- 

δὰ πεδὶα, ὄντα ,κ) ὑπτείαν, ζῶ αὐὶ οἱ βαῤξα- 

69: γομιίζρεσι κρείω ἐῃ ἁπάσης τὴς βασι- 

λέως ἱπαείας.χαὶ νεῦ οὗτοι παρεϑῥοντο βα- ᾿ 

σιλέκα λοιωῶτι, δλὰ χρὴ μεειζον φρο ἢ ̓ύ- 

χωναυτν. ὦ ὃ δεευν,ϑῆτε τὰ τε δρη χλέ- 

«ψ{α,; " φϑεύσεαι λαζοντες, χαὶ ον τῶ πεδίῳ : 

Τχραωτῆτε καχόνϑιοι τῷ 

ἡ πεζοις, μιυοιαά δας πλέον ἢ δωδεκᾳ, ἥξετε 

« Ἡΐ [ΟΣ 

τς {πῶτις ζύτοις" ΄ 
5 

ἀὅοος ποιον πλέθρων" ὃν γαλεπὸν οἶμαι ὅζν- 

(αμνάν, ἀλλως 7ε χα! πολεμίων πολλεδν μὲ Ἶ 
᾽, Ε) Ε) ς 

ἐμ πσθ36ϑεν ον ττυν, πολλοὖν δὲ ὀπτιαϑὲν ἑπομέ: 
᾿ 2.2 ε 

νων" δεύτερον σ᾽ ἴξιν, τείπλειϑρον ὡσαύ-" 
“ «Ὁ ὍΜ 2 “" [ τ 

τως τρίτον ὃ ἀλέωυ, οὐ μῴον δυοῖν, ςὰ δίοιν, ὃν 
᾽ 5) Ε “᾿ 

Οὔκ οὐ δριύώνοϑε ἀνά. πλοίων ΔιΙφθώοαι 
ὥς τ π ν ϑ. ς δ δ ς 8... ἌΧΕ 

πλοῖα ὃ τίς ἐςαι ο παρεγῶ), ὡς εἴ, αὐτῶς κ)0 

παρϑένιος ἀξαΐζος, ἐφ᾽ ὃν ἐλϑοίϊε δ, εἰ τὸν ἀλυν. ᾿ 

τῶτον δ κι α!η]ς. ἐγὼ μϑὺ ἔχω ἃ. “αλε νὼ 
ἜΡΩΣ ᾿᾿ τ γωῤδρ ΠΕ ὯΩ Κώ: " 
Ε ἐι) γοχκέζω “Ὁ πορείαν, ὀνν αἱ πλυτοίπασιν ἀδύ- 

γ»ς. 2 ΡΑΤΝ, ΗΠ 
γαΐον. αὐ 5 πλέν]ε,ἔςιν ἐνθένδε αϑὰ εἰς σινωπην 

Ὡἴϑαπὰ ἀῦσαι, εἰκ, σινώστης ἢ εἰς ἡρφικλιφαν" 
3 ε 7] 96. ».. ͵ Ὗ 

ἐξ ἡρακλ εἰας ἢ ὅτε πεζη,δτε κτ' βθδλαῆω» ἄ- 

{πο ρεαο τὶ ἰείποτο ᾿αδίτατν ἔποσὶς ροῖσο- 
, 

πορμαν, 

μταῖ 



ἐπεὶ αῦτα ἐλεξεν,οἱ νϑὺ αἰποτωπό)ϑουον φι- ἣν 

μῶν ὦ ταούξενος αὐτῶ) οἱ δ᾿ ὡς δῶρᾳ ληνόνδιυον 

Ὡ Διὰ τίω σωμξουλζωὺ ζω τὴν. οἱ δὴ, αἰ στώ- 

᾿ς γηάοον ὃ ζύτου ἕνεκα λέγᾳν, ὡς μὴ πεζῇ ἰόν- 

τες τοὺ σινωττέων χω δοιν κα Κόγτι ἐργαίζοιντο. 
οἱ δ᾽ ὅϊίυ ξλλίουες ἐψηφίσαντο ΧΙ λοι ῆαν 

: “ἰὼ πορείαν ποιφαϑαὶ. μῦν ζῦτα Ξενοφαΐν 

εἰτρεςῆ- Εἶχεν" ὦ σινωπτεῖς, οἱ νϑὺ Ταῦδρες εἰ ἡρΐωυται 
{ 
, ΕῚ ρωτῶ " 

ἕ 
Α ῖ 

τὲ 
τ ὮΝ ἤν 

ων» 

᾿ γ εἰ μϑὺ μελλφ ἀλοῖα ἔσεοϑει ἰχϑυὼ, ὡς ἀ.- 

ξαθμὼ ἕνα μὴ καιζῳλείπεαϑαι οὐθα δὲ ἡμεῖς 

ἂὲ πλέοινδυ" εἰ μέλλοιμϑυ οἱ μδὺ καζολεί- 

αἰραϑαν, οἱ Ὁ πλύσεοαϑαι, ἐκ αὐ ἐμίβαίημϑυ 

ΠΣ ἥλοια. γινωσχουϑῳ 2», ὅγι ὁποῦ μδὺ 

δο τρις, λϑαναν οὐ οὐ συξειϑα, οἱ 
(ῷ ἐχιτήδάα ἐχφν "εἰδέ που ἥτις τὴν τῦο- 

} “λείων ληφϑησο θα, ἀϑηλον δὴ ὅτι οὖν αὖ- 

δραπόδων γώρᾳ ἐσοᾶθα. ἀκούσαντες ζαῶτα 

“πεμποὶσι Καλλίμαχον Φρκαίδα Αδάςω- 

γα ἀ,ϑέευαϊον, καὶ Σαμώλαν αἰχαλόν, οἱ υδϑὺ 

Τ ᾿ὥλοντο᾽ ῳ ὃ ζύτῳ τω χρόνῳ Ξενοφώντι, ὁ- 

ρώντι νδὺ πολλοῖς ὁπλίιᾷς τὴν ελλζώων, ὁ- 
ΠΥ Ν ᾿ δ ταν λ 

ῥώντι 5 πολλοῖς πελταςα ς,τολλοῖς ἢ χα) πο- 

ξύζα,, ὁ σφενδοινζο, καὶ ὑταίας ὃ, ὁ μκαίλοι ἢ- 

, ῬΑ ΕΣ ᾽ 2 ΟΣ ͵ 

“ πόντου, εν Οὔκ αὖ ἀπ᾿ ὀλίγων γξημοιτῶν 
ἡ.» δ ! ᾿ ͵ Δ ἐν ρον 

, Ὀσαύτη διρυα μκὶς παρευκάαεϑη, καλον αὐ- 

τὶ ΐ 
Ι,ν. 2.9 » 4 

γέαϑαι αὐ ἐδὺκ4 αὐτώ μεγείλη, καίζα λογιζο- 
͵ ͵] ᾽ ᾿»" Ν λ ἥν 

ϑνωτο,τε αὐπλυ πλῆϑος, ἡ τὸς ᾿πϊθ ζοιχοιοῦ- 
Σ , ἂ Ν᾽ Α ͵ ἢ 7 5 

“Ὁ ςτ' ποντον.κ ὅχι πότοις ἐθύετο, ωρὶν τινι εἰ- 

᾿Ὰ πῷ ἢ ςρατιωτυ, Σιλαγὸν πο ρακαλέσας τυ 

Κύρῳ μα,τὶν μμόνϑυον,Τ' ἀμίξρακιώτην. ὁ ἢ 
-"«-“ -- 

᾿ Σιιλανὸς, δεδιὼς μιὴ “λύοιτο ζεῦτα, χαὶ καζᾳ- 
! ς; ΕἸ » σὰ 

μεινφε πϑὴ φρατιὰ, ὐκ φέρ εἰς Ὁ ςράπτϑυ μια 

29γ5ν,ὅτι ΞΙενοφαῖν βούλετοι καΐζα μένω τίωὶ 
ΡΝ δος Ἷ δὲ δ ἊἋ.Ὁ "32, ἿΝ 
σρατίαν, ὦ πολιν οἰκίσαι, Ὁ) ἑαυτῶ ογοβίοι Καὶ 

δια μιν πἰξι)ποιήσαοϑει. αὐτὸς ὃ ὁ Σιιλαγὸς 
, 5, ε ἈΚῸ ς Ε 

Γαι ν Ἐδυλίξτο ὁτιτάχιςτι εἰς πίω ἑλλάδα, ἀφικέαζ. 
τα δ λ ᾿ Ι 

οἱ γὸ Ζο δοὶ Κύρου ἐλαξε τϑιμλιδς δαρῴ- 

χοις, ὅτεζος δέκα, ἡμέρας ἠλήθευσε θυόύδυος 

ἵ ΓΤ 5 ἙἪἙπ ΤΥ τίν ς ἱ 
πρξίά. πολλὰ Ὑ5 651 πλοῖα οὖν ἡρακλεία. ὶ τοι αίρρο παπίδιις οα οἰαίτας αὐ ἀαἱ. Ηας 

ἡ ἐς Κο- Δίας ἕνεκα, Τ τὴς Κορύλᾳ λέγῳ, (ὺ ΩΣ δῷ 

ΤΉ ΣΙ͂ΤΑ “ ΟῚ 
; πορεία), δὼ ὑμεῖς συμξουλάσετε. οὕτω δὴ, ἐ- Β 

: δὲ ωρέσξ ἐς πέμπειν ἐκέλδυον τρέσξ4ς. χα Ὁ 
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Οὶ ργοσι ον, 41} {πρὶ σα δαῦτο δα αἰοὶ 
Ῥιοόρτοῦ ἰλ  Οἰτίαπι (ον ]αΣ. οὐπς ογατ πο: 
1ρ65: 411}. 4οα Παΐπς σΟΏ ΜΠ) ἀατὶ ΠΟΠγπε 
τσ ποῖα οΠοτ ἀοσορταξις. ΝΟΠ ΜΠ ἄτογο, 
απ] (ρ᾿σαγοηταν ας οτίατη ἐς σαα πὰ ἔμ 
(ς Ὁ ἱρίο υϊα(πποάϊ ρτοϊαῖα, πὸ ϑίπορρη- 
(τπππὰ ἀροῦ ἀοεγίπηοητο αἀβοογοειγ, ἢ Ροζ 
οἷ ΡῬεας πη οτο (ἀτατοϊ τγαπῆγοητς. Τ ἀπὰ- 
ἄοπγἃ (ταςῖς ἀδογδτιπ ἔλέξα πη οἵα, πιατὶ 
ἢοος τοῦ σοπβοϊππάμπιη. ϑοουπάμπηιν μας 
ΧΕΡόΡΠοΣ ἴῃ Παπο (ςῃτοητίδιη Ἰοααμιτις 
εἴτ: Α ἀίδηῇ ἄτης, δἰπορεηίος, πη ἰτίπεσα ἐο- 
ΠΙσεπάο τητος Πού ἐγ σομΠΠἴο νοῖεγο: ἱτα 
ταῖηθῃ, ντ ἢ ταῆτα εὐῖτ Πα. ΠῚ οορῖα, 480 

ΠΟ νΠπ|5 Πα ἀοπὴ Ποῖς γο παααγύγ, πδπῖσο- 
Πλτῖ5: ἢ 411} Ποίξγπη γε Ἰη ἡπδταγ, αἰ 5 ηα- 
ὉΠΡΑ ΠΕΣ, ΠΕ Πα Δ] τΑ πὴ Πα1185 οοίςοπ6- 
Τα115. ΝΗ επίπι ἔαγαγιτη ᾿ρΠογαΠλις, νῖ γα 

δἰσαπησας ροιίογος ἔπογίπ,ς, ὃζ (απ οὔτε, 
δὲ Ὁοπηπηοαζπι Πάτα ροίππημ5 : ΠῚ α]1- 
σαδὶ ΠΟΙ ΊΡιις ἱπξογίογες ἀθρυς πο πἀαπηιγ, 
Οὔ 5 ἕλος ράτεῖ, πιαποϊῥίογαπι πος σοῃ- 

αἰοίοης ξατατος. Ηας νδὶ διπορεηίος διι- 
ἀπτητ, παϊ τε! Πασατοςαροης: ΜΙΠῚ( 41}}- 
τηλοῦ Αὐσας, Αὐὶῆο Αἰποηϊεπῇς, ὃς 84- 
τ Ϊὰ5 Ασβαὶ5. Ιπτοῦοα ἄπτη υϊ Θ᾽ ΠΟρο τη Χερορξ: 
Ρτοδοι οὔτι, Χαπόρίοη ὃζ ρεάϊτιτη στα- "“ ἀεοίο: 
τ||5 ἀγπήδτιγα (ἀτασογῇ πλαϊττπ οι 1Π- ἩῈ 
τ6ης, ὃς σετγατογιιη πλατἰτ τἀ! πε τ, ἃς {2-- Λίλνπε, 
Θἰτταυτοσιηγ, ὃς πτπ του πη, ὃζ ἘΖΟΪΤΕΠῚ, 

4] ρέορτοῦνίμην 61} ρου ἀοποὶεῇςης ἴπ 
Ῥόοητο, απο Ϊοτο οχίρταἱς ᾿πιροηῇς σοπηράᾶ- 

' 5 ᾿ ι δ ΝΥ, » Ϊ ςΘΧΡΥΔΤΊΕΙ ΠΡΡΎ - ' δὴ ΔΙᾷ πίον τοι κὸ ἴχϑνους οντας. τ» τῷ ΓΑΤῚ τΑΠτι15 ΟΧΟΤΟἰτις ΠΟη ρος Π τι τοτη ἕο 

τὰ ργαοίαγατι ΟΧ ΠἸπγαθασ, ἢ ἀεάπέξα σο- 
Ἰοπὶδ ὃ αρτὶ Αἰ τσ ιι5, ὅς ρότοητία ἀσοοῆϊο- 

πο ὐαοίδπη ἀπλρ ΠΕ σατοι. ἄταιε θα οο]ο:: 
"ΣῪ: ν »κ 7) 5 μ δ ͵ Ῥω ΣΕ " ἣ ξ ᾿ - ᾿ «τῷ ἐδὼκ δὴ ἡ χώραν "νὰ δὲωυα μιν τῇ ἑλλα- τ) πἰα ἔπταγα Ιρῇ πιλσπα νι ἀςδατιτ,εχρξάςη- 

͵ ͵ ΤΩ Ν - Η 1 117: ΄ ᾧ δὶ πσοϑεκ)υσα δῦ, πόλιν καζοικισανίας. ἡ γε- τ ἀὐςοογιιηι ὨγαΪτ τι 4] π πη, ὃς δογι, 4 
Ραΐππι Ροητιπι ἱποο]εγεης. απο οὐ σδα- 
[αὐ χα οοπία! θαι, αγοοῆιτο δ11.πὸ Απὶ-: 
δγαοϊοτά,ιο γεας γάτα ἔπεγαῦν ίτι5,Δητα- 
4ιαπι Δ ταὶ (π| 1 {ἘἸταταπι ν}]] ὨΜΠΠ τι Π ἀὉ 
Ρετίγας. 15 νεγουηοίποηξ, ΠΟτοβ τα σοηῇο- 5 αβέυᾳ- 
τεῖ, να τς ππαπογοζοχογοίτας : απέξουύσι- ΕΊΣ 
πιοτῖς πὶ σαί τὶς οχἰτῖτ, γῈ 1} Χοπορμόη- 
τεῖ {πἰς ἐχογοῖτα πιαπετο, νερξ ἐχσταοίο, 
ΠῚ Ποπηρῃ δ ροτεητίαπι σοπηράγατο. (ὐ- 
Ρίεδατ αυτοπι 5111 Π|ι5 ρεῖπιο πο απο τε η- 
Ροΐοίη αγαοϊᾷ γοάϊτ,αοά Παξξοπιυς 1)ὰ- 
τί σοτῖ Π|ατττοῖο οσίογαιαοι, θα ἰά τοπυ- 

Ροτῖβ α Ογτο δοσεροζας, “απ ρίτ5 ΠΟΠ,1-- 

πε σομίι]δς οχτα, ἄς ἀΐεριις ἀθοξ νοτα ρτα- 
ἀϊχιῆςι. Ρο λα Γαδ δά πλη]πτος ἀοἰατα ες γε ρνα 
{ετ,Α] τὶς να πὶ ο[Ἐ ορτιπγῖ, ἴῃ Ρότο πιαποτο; ὑβηβινεῖμα 

"ΟΥ̓́ΤΕ 

ον Κύρῳ, διεσεσωκά. τσ Ὁ φρατιω τὴν, ἐπεὶ ἤχουσαν, τοῖς δὼ ἐδυκά βέλτιον ἐ1) καΐζᾳ μείναι, ὀτίπινι, 
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Αἰ115 πὸ ν᾿ ἴπι, απὸ 
τας. ΤΊπιαο αυϊάοηι αγάαηδίις,Δ ΤΠο- 

ταχ Βασοχίας, οὔ πηογοατουίδας αα! δα! τα 

Ηετδο ϑπθιις ὃς δίπορεηῇθε5. αὶ αα οΟΧ“ 

ογοϊταπι Ἔσδης, ΠΟ στο ΠῚ; ρου σα] πὴ ἔοτο 

αἰοδάπε,ντ πιῇ {ἰρεπάϊιην ἐχεγοίται ἀατῦτ, 

αἴο ραγαγο σοπηράγιπι ΠαθΙσ ΑΓ τ ροῆςης, 

ταῦτα ἴῃ Ροητο σορὶς πηαπογοητ ΙΝ ατα Χο- 

πορΠοη, πααϊπητ, πος μαθεῖ σοπἢ}),Π05- 

αὰς οτίαῃν Ππογταταγ, στ ροϊ οδαιατη αἄάι- 

ἐξα παυίσία πιοτίπτ, (αδῖτο ἰῃ παηςίοητεη- 

τἰδπι οἰ ΠᾺ ΠῚ δ 115 ρα πηι5: Ὁ 11 Πη115 14Π| 

ψ ΟΝ. ΠῚ1Π1τΟ 5, Ρ τα ΠΡ Π66; ΠΟ ΠΥ ΠΊΘΔΓΙΠῚ, 

᾿ς παπηταροτιιι (Ο] πο ἢ ἄτιΠ1 ΟἹ] τ πα θοτε ροί- 

(ς; πεᾳ; «ἀουπιηι γοπογίος σοιηπιοα! αυϊά- 
4αλπὴ νοεῖς ργαίζαγε. τοι ἢ νοδί5 Πθοῖ 
ἀσταπι δἰ τδ ἴῃ πος Ῥοητὶ ἀμ [τ], 6 πι-- 
οαπη4; ταπηάοπη ΕἸ σοτο ν Ππ πὴ Πποσῖτ, οο- 
σαρατζο;ας ἀεῖπάς ἀοπιπι ργοποηςο Πα! Π 
41] ἱτα νο]ίητ, νοὶ πεῖς πηλη δ ΐ σΟΡ ΠῚ Π1Ϊ-- 
1Ὲ 5 ἔβοοιο: Παιιδ5 πη ΠΟΌ 5 ρεςΠοίπηε, 
αἰαθιι ᾿πΠ ἡπαπισιπηητο ραγτοτη γο]οτῖ5, 
{δ ᾽το Πἰςς διε ἰπροταπιέδοεγα. ας αμπι 
ταογοστοτας 111 ἀπ ΠΟ ητ, δὰ ἔπος γείογαι: 
ὐἀϊυπροηῖο ἱρῆς ΤΊπηαποπο [)αγάαπεπῇ 
ἘτΥΠηΔοΠπΠὶ οἴποπα ἔπιιπι, δέ 1 ΠοΓάσΟ ΠῚ 
Βαοτίατη, χα! εαάεπῃ Πα εἰβ ἘΧροπογεηζ. 
διπορξίες δέ Ηεγδο!εηίος γεσοσῃίτα, ΠηΪτ- 
τιητ αὐ ΤἸπγταποηοιη, ας ἀεπιπτλητσιρο- 

; τείς, ντρίς ἀσσαρῖὰ ρεσπηΐα Ἔχογοῖτα δἷι- 
τον εἴδει παυίραπάϊ ε Ῥοητο. ΠΠ|Ὸ νεγο ]ῖ- 
Ῥξτοῦ ῖς απ ἴτ|5, 410 τοι ροῦα σοηλ 18 τη ]-- 
1|τὸς παροραπε, πὰς δα ̓ Ιρίος οσγαζίοπο νίτις 

» ΠΈΝΘ ΟΠ, ΠλΠΠ|το5,ποα ἄς πηαπίοης οο- 
᾿ σίτοπγι5. ποῆτς σποά αι! θατὰ ταοῖα 
᾿ Ροτῖπς ἀπσαπγι5. ΝΝΙΠΙΪΟ παπαῖ πο τὴ 
» διιάϊο, τὸ νοδιίσαπα ποι σου πηπηϊοαῖα, ἠδ 

"» Βοσοχιαοοπήμπϊογο, Οοα ἢ νοσ ἂῦ ἰητοῦ- 15 μ( δὲ ὑμῶν,ἐα) οὐχ πλέντε Ἔσο νου 
]ἸαηΙο (οἰ πογίτίς, ἐαα!άθια νος ΠΙρξάϊπιπὶ 
» τηδγαππηι ἴῃ πησαΐος ΟγὐΖίσεπιιπι νππ πὶ 
» Ρο]οθογ. [λισαῖη το νο5 ἰῃ 1 τοδάεχη, 
»γηάςἴΔπιὶοχία]!ο: ἃς ρτςζο νοὶ οσῖτ ραιγία 
"πηθα, πα τηΟ δ ὅτοῦ Ἔχοίρίος, Οὐ πετίαπη 
» γος Δ φαΙοοα ἀπέξοι ἐγ, ν πα ς Παρ ΔΠῚ 
» Ρεραηΐαᾳ νἱπι σοπίοηπομηίηϊ. ΝΝοτα πΎΪΠὶ 
» Ἐοἰπηγτεσίο οἰἘ, ποτα ῬΠεγσία, Ἱ τοᾶϑ, γ- 
» ηἰπεγίᾳ ΡΠ διηδθαΖὶ ργαςςέξιγα : 114 4ι]-- 
» ἄσηγ, Πποά ᾿πής ἤπιε πη π5; παο νοῖο, 
»υοά {{π|ς ΟἸφαγοίηο ὃς [λεγο 44 ἀπο. 
» ]ροπαα ἔδοογῖπι. ΠὈὲ ταπα {πγτσ 6 ἢ {πατίτην. 
ὙΠ ογαχ Βαθοσῖας ; οἱ (ηρογ 46 πχιπογὸ Ε 

ΡΟΣ : Ἶ να, Ριςτοσγιβ σατη ΧΕ Πορμοπία ἔπεγας οοπίθη- 
“ἀν ορ- το, παρίταγος αἷς ΟΠοιγοποίμπι, γοσίο- 
βηβλαιηαγ, Πρτὴ ΓοΎ ΠΟ Πὴ ὃς Ορυ]οπγαπὶ, ἢ ας ΡΟητο οχί- 

τοῆτ. [της {1 φαΐριις ἰτα ΠΡ ααε, {Πὶς Πα-- 
Βοτὶ (δος ροῆϊ : Πῃ απ 40 ἢος σοῃῇ]ο 
Δρμογγοδησ, ἴῃ Ρατγλπὶ οο5 ρος ροροτζο, 

ΧΕΝΟΡΗ. ΒΕ ΕΧΙΡΕΝ. ΟΥ̓ΚῚ 
τα ΠῚ οὕας πιά οῦ ΠαιΠ6- Α τοῖς δὲ πολλοῖς οὐ. ΤΊ κασίων δὲ ὁ δαιρδϑμδις,. ᾿ 

χαὶ Θωρᾳξ ὃ βοιώτιος, τσοὃς ἐμπόροις ἀ- ἙΝ 

γα παρόνζας τὴν ἡφοικλεω ΤῊ χαὶ σινωπέων Ὁ 
Ἰλέλϑεσιν, ὅτι εἰ μὴ ἵ κυ ποξιοῦσι τῇ φρατία, ᾿ 

μιδϑὺν, ὧε]ς ἔχάν τὰ Ἐχιτήδεια, ον πλέον: 

μιςον πωΐποντῳ. βουλάύεται ὙΡ Ξιενοφν, ; 

ἡ ὑμιας τ ρακαλῴ, ἐπειδοὺ ἔλθη τὰ πλοῖα, Ε 

τὐτ' εἰπεῖν ἀξαιφνης τῇ φρατιά;" αὐδρες, γι 

᾿ μϑὺ ὁραΐυδυν ὑμας Τπσπυροὶς ὄντας χαὶ οὐ ταῦθα πῦρ 

Β πἰπέηλιῳ ἔχ (κ Τχρλϑηα Ν᾽ τ ΠΣ 
ἀπελθόντας ὀγῆστι τί πος οἴχοι. εἰ δὲ βούλε- ὁ ο 

εϑετῆς κύκλῳ χώξαις «ἶξὶ τὸν πόντον οἰχου- ὦ 

“ϑιίης ὄκλεξαρϑροι ὅπη αὐ βούλγεθε (ἋΣ , 

δ :ἰν, χαὶ τὸν μδιὺ θέλοντα, αἀπιένωι οἶδα δὲ, πὸν 

δὲέθελοντα, μδυφν ἐστ, πλοῖα ἷ δὲ ὑμὰν πα- ὁ 

ρέςιν,ὧς1ε ὅπη βούλειοϑε ἐξαίφνης ΑἸ ΌΣΣ 

σοιπε. ἀχούσαιπες ζχῖτα οἱ ἔμποροι ἀπήγ- ' 

γέλον ταῖς πόλεσι" στε ἐστεμο δὶ αἰύξις Ὑ -- 
“ασίων ἢ δαρδομόίς Ἐρύμαχὸν ΤῈ τὸν δὰιρ- ἥ 

ὶ 

͵ 

( δορμέα, καὶ Θερακα τὸν βοιωτίον, τὰ αὐτὰς 

(τα ἐρφιῶτπας. σιγωπεῖς δὲ χαὶ ὑἡφακλεαῖ- ᾿ 

γα ἀχούσαντες, πεμποῖσι κσϑὸς Τιμασίω-. 

γα, , χαὶ κελάοὶσι πσξοςατϑῦσαι. λαξογπας 

λεούμαΐᾳ, ὅπως ὀχπλάϊζσῃ ἡ ξρατια. ὁδὲ,, 
ἀσγκένος ἀκούσας, ον συλλόγῳ δ ςρατιω- ̓  

Μ᾽ ὄντων λέγ τάδε; Οὐ δεῖ παξϑςέχήν μῦξ 

γῇ, ὦ ὀμόρες, συ θὲ τὴς ἑλλάδὸς Θεοὲν «Ἔν 

πλείονος πσοιῴοϑει. ἀκούω δὲ τινας ϑύραϑα, 

ἔχ: ζύτῳ, οὐσ᾽ ὑμῶν λέγϑντας. αὑπστανούς, 

μυίας, 
μιοϑοφορφὶν πα ρέξῳν ὑμῖν κυζικξωυον ἐκαΞς 

φξω τὸ μέωος. χα! ἀξω ὑμας εἰς πίω Φῳάοο 

δὰ,, ἔνϑεν χαὶ εἰμὶ φυγαξ. χα ἰσωρξά ὑ-᾿ 

μὶνὴ ἐμὴ πόλις. ἐχόντες ὙῸΡ̓ με δέξονται. ἡ- 

ρίμα-. γήδομαι δὲ αὐτὸς ἐγὼ ἔγθεν πσολλὼ 

(α ληψεῶε. ἔμπειρος δὲ εἰμὶ τὴς αἰολίϑος, ᾿ 

χα! τὴς Φρυγίας, χε τῆς βωαΐδὸς, χα! “ὁ Φὰρ-, 
ναξα ζυ Ξῆρχὴς παίσης, τῆς δι, Ἃ οἱ Φέκφ: 
)ν 61) 85 Διὰ Ὁ ἐςρατάδεχ ἐν αὑτῇ. στοῦ 
Κλεαῤχώ τε ἡ Δερκυλλίδα. ὁμαςαςς σὲ 40- Ἷ 

ὃὺυς Θωρᾳξ ὁ βοιωπίος, ὃς ἀεἰ αὐθὶ φρατηγίας ἣν 

ΞΞενοφωδντι ἐμαϊγεΐο, ἔφη: εἰ ἐϊξέλϑοιεν οἰκ, τῇ ἣ 

πόντου, ἔσεοϑ αἰὐζιὶς γεῤβόνησον, γώφφιν κοὺτ 

λζὼ κα 4 δαίμονα; ὧς]ς τῶ! Ἰβουλουϑύῷ ο)οί-- ᾿ 

χεῖν, τῶ δὲ μὴ βουλοκϑύῳ, ἀπιέναι οἴκαδε. ᾿ 
“νοῶν. ῃ 



ΠΡ ΠΡ 6 π ΟὟ 1 ΤΟὟῪ ἃ, 26ϊ 
ἴ γα » ὁ“. 3 -»ὦ»με ͵ ᾽ Ι ΐ 

γέλοιον δῖ, δὴ » Ὁ» τῇ ἐλλαδὲ οὐσης χρραςκ Ῥογαῦτγοπα τ ΔΙ σα] ιιπὶ οὔὝ, σαντα ἴῃ γοσί- 
πολλῆς χαὶ ἀφθόνου, οὖν τῇ βευρξαρων μα-ὀ ὀπθαστιπι ΠΩ ΓΟΥΘ, ]ΠΠῚΠ ὃζ ἀΠΊΡ 8 δὲ γ- 

ς ἀφ. ἔςε δὲ αὐ, ἔφη, ἐκεῖ "μιυναϑερκαγῶ,Κα- Ὀογείηγις ᾿Ιρία ἴῃ αγαοία πάθοι ροῆῃτ, Εο 
ΝΠ υ  ἈἸ ΩΝΣ ἄοπος βογιο ΠΟ 5,6 τίδπιρίς 1 Ἱππα ΠΟἢ 5 

ϑουαἷρ Τιμασιων,ι ἡκ πάσα αι ἢ ΘΧΟΙΠΊΡΙΟ {ΠΕ πα ππὶνο]5 βο]ίσθοτ. Πας ͵ “" » 2} γαὰλ «ὶ 

᾿οϑοφόρᾳιν. ζαυτα δὲ ἐλέλιυ, εἰδὼς ὦ Τῆμα- ὙΠοταχ αἀάοθατίἀοἶτοσ, ἡποά Ποη ἰσπο- 
ἘΝ δ τς ΠΛ Ε Ὰ - ὲ - 

σίων! οἱ ἡφαικλιεοται χα οἱ σινωπτεις ἐπα) έ- τατοτ, Ζϊ αὐ Ηογαο! επίιθιι5 ὃς διπορξι- 
3 ͵ ἊΣ οΝ Ἷ ΠῚ ουτο ὡξιε ἐκπλῳ.. ὁ δὲ Ξενοφῶν εἰν ζύτῳ Βυ51 ἱπλαΠ οἱ ργοιΏ ΜΠ τιπ οἴσει, ἢ Ροπιο- 

αἰ Πὸτ ατξοος,ντ παι σις α Ροητο ἀϊίσεάο- 
ΠΑ ἐς δφρὸν εἰς ἐὐϑα μϑ δ Ξξονο. τοῦς. απ Παῖς ἀἰσεγοηταγ, {|εθας Χεηο- 
ΡΟ Ὑ  Εῦθν5 Ὅϑ. 9 ΝΟΥ ΕΙΣ σΊο αϑῳ Ξ' Ῥποη. Τα νεγο ἀγρότος Αοἢς! ἄπο, ΒΗ 1- 
εἰ Ζ Ἂ - 7 λα, ε “Οἱ ᾿ Α ἃ - 

φωντα πεί9ήν τε καΐζοω δον, χω ϑύεα αἰ πῦρ Ἰεῖτις ὃς Τγοο, σαῖς φυ!ἀάατη αἰερᾶτ ες, 
πῆς μονῆς, μὴ κοινοιωῦται τῇ φρατιᾷ: εἰς δὲ κοι" Β Χοπορμοηγεπι ΡΙΠπδτίπα ὃς (παίογοπι οἢϊα 

πηφη Παϊ, ὃζ ἐχτα σοπίμϊοτο ἐς ππαπῆοης; 
ΤΟ ΟΠ} ΟΧΟΓΟΙΓΠ ΠΟΙ σΟΠΊΠλΙΠΙσαἴα : 14} 

ἜΠΗ ΐ ἀπ ον ἐμ: νοτν, ΡυΡΙΪος ἐς ἢϊς 181] οτηπίηο ίοααί. Ου- 

Ἐγώ, ὦ αὐόρες, )υο μα] μὸν ως ορφυτε, οπτῦσοε ἴγῃῃς γοτὶς σοσέξιϑ οἵξ Χορόρποη, ντίιν- 
- « λ 3 ΄Ὁ Β ᾿ 

δυωλα κα! »Χαὶ «ἷὩ ὑμδ χαὶ αἰτὸρ ἐμίφυτα, φετοτ, δὲ πὰς ογατίοῃο νθθγοτιτ: αι 46 ΠῚ, 
“ Ι ὑεν ὦ ν ΠῚ ὕπως ζαῦτα τυϊγόῥω χαὶ λέγων καὶ γοαῖν χα ΤΆ Π|τ65. “ασητιιηι ΡΟ πὶ Ἔχεα σοπίι]ο, ες 
πὴ ὀ  χανοι πιοιπαάπηοάατῃ ἰρίϊ νἱἀοτὶς, τιιπὶ ν οἰ Ἔγο, ς 

οπο ξ 142 κ᾽ ςὰ χα ᾿ 5" πε τῶν; ἐ ! 1 ξαπιπῖοο ποπηπο;ν θα Ιοαααί, σορ τε, 
» 2 Ἔν 9, 7 Ἁ “"Ἕ2 τ Ἶ 

αθαςα, ἐσεοῦιτα 5 ζα! ἐμιοί. Χο γέρω ελυομέωυ σεται, ΖαΔΟΠΠΊΠ 16 τίη νοὗδί5, 14Π| Πλΐ-᾿ ςς 
᾽ ! ᾿᾿, 51 5» 2 Ἔ- - ς ς 

«ἷϑὶ ὐτο ζύτου, εἰ ἄμεινον εἴη ϑϑχεοθου πὶ σταγα πητ πταχίπης ποημοίξα ὃς ἰδ 4δ1- ο΄. 
͵ ἄς: »" λ ! ᾿ ͵ ΠῚ 5 Ἶ Β 

λέγᾳν εἰς ὑμιαξ χαὶ πο ηην αἰϑὲ ζύτων, ἢ" 11ἴα. Ατῳ δάξφο ππης πο ρίᾳ ἐδ σαι σοη- ς 
ΤΣ ς 5 εἰ ἢ - ͵ κι {Ὁ]ερᾷ οχτα, πιιπὰ ροτίμ5 οἴοσ, πο ἰπἰ τἰτιπὶ 

“πόυταὰ αἀἰπίξοϑοι ὩΦϑᾷ μαῷ Ἶ ΣΚΙΑ͂Σ ἔ ὩΣ } : Ἑ 
ΠΡ ον εῖπι ὡς 52: Ὁ μοψαοπάὶ ὃς ἀσοπ αἰ νοδίίοαπι ἐς Ηἰτοδας » ἡμῶν κα ς ͵ » ͵ ΝΠ αἱ 

:» δε Ἐν ᾧ ἀνον: τες ναΐ, Ε κω ἔλοοτο; ἂπ οπηπῖπο περοζίαπι πο πὸ αιΐ- ς 
ΝΡ 2 - . - 

μεγίφογ,τα ἱεοφι κα λφ 6) ὃ (ὃ 4 ΟΡ χαιεμε ἄεπι δάτιπροίο. Ὑατες αϊἄδηι σοστο 511α- ςς 
᾽ "7 λα 7 ἧς - :Ὶ 

Οὐρε ἀπειρϑν ὀντα, δ οἱ Ὁ «εἰ παρόναι τοῖς ἱδ- Ὧι ποτ: : εἰν απο πηαχίπγμτη οἰ, 
ΓΕ ΥΣ δ πὴ τ τὸ ΕΚ 1οι. ΪΝοσαῖ Θη1π,1η6 48π0- 

ο9]ς) ἔλεζε δὲ, τι οὖν τοῖς ἱεροῖς φαϊνοιτὸ τίς Ρέγραΐο πα ΘΟ ΡΗ τε πῆς θα 
΄ ΛΕ ΑΕ ΕΝι Ὑ " φιοβαοίηραττοποη οἵδ γιάοπι, 41 (6 πη- ς 

δόλος ὌΝΩΝ ἐν ἐμοὶ ὀρθώφαζα γγγῶ  εγ(λοτὶβ δά οἵδε ροπίιειοτγίπν.  ἀάοθατ, πα 
ν Ὰ 

. . - ΄ 

σκών, ὃτί αὐτὸς ἐπεδουλάε Δἰαθαλλῳ ΜῈ οχτὶς Πσπιβοατί ἔα ἐπὶ ὃς [ΠΠΠ| {185 δάτιοτ- 
λ »ΜἝ» ! λσλ ! Ὁ» ᾿ Ψ Φ ΣΙ . 

“θ9ς ὑματ ἐξζάσεγκε ὙΣ τὸν λολ9ν, ὡς ἐγώ {ππὶ ΠΊ6. ον οτἢ τεέξε ἀπ ρρτδ αὶ (ε- Ἧ 
, -"» [4 2, 2 , Η Ϊ - οὐπι ρογ ἰμΠἴας5 πὶς ἀρ νὸς οὐ ΠΊΙ Πα ὡς πορατπφνίᾳυτα Ὡ|ονοοιμζωυ ἤδη, ὅ πεισας Ρ ἢ Ρ παν 

τ τ ρος . Σ μρς ΕΝ σοπίείτα τε, ἸΝπι δα τα πηογοπῃ ἰραγίτ, ς 
ς 

- γ. . . 5 

Ε΄“ )00Ὁ ΠΕ ΘΝ ὙΜ ΡΟ ΡΟΝ ὑπ 4ιαῖ! ἐρο ἢςς ἴαπη ἕλσοτο σορίτοπι, νος ἱπις 

τότ᾿ αν ἐσχοποιου ,αῷ οὐ αν γγθοιτο, ὡς, Λθὰ- Τ) (ξῃτεπείδπι πιραπη {πλάση άο πὸ ροτάπι(ξι5. α 
»"Ἢ λ ! » - 5 - - 

ζοντας ὑμας πολιν, τὸν υϑὺ βουλονϑυον Ἔσο- Ἐρονοζο ἢ νοβἱπορία γΓογατη Ιλθογαγο νἱ- ὡς 
" Ὅν, 4. λ ! 3 λ , τ ᾿ 551: 

᾿ς πλάνηδη,Τ' ὃ. μμῇ βουλονϑνον, ἐπεὶ τὴ στιτὸ ἄδτειη, οο σορίτατίοΠ 65 πιδας γοίουγε, 10 ος 

ΠῚ Στ ἐς ΤΣ, εἶδες εχ σαι δἕϊο οδῆτειι ροίϊοντα γοῖς ντθα ἀἰἸ4ιᾶ ος 

το ἡεὺ τὸς τὰ ΣΝ ΕἾ ἀμ ΤᾺ αὐ απὸ π τοί ἀϊςοάοτος: 4 κα 

᾿ ἧ ΕΒ ὉΡΡ ὑμενηθη ἴω Ῥω πεμποντας Π6]16τ, σοπιραγατίς ρεῖμς ἰΐς γε σι15, ΖΡ Ὲ15. ας 

ἡξδοκλεωζας χαὶ σινωστεῖς, χα] μμιοϑὸν απ - {πος δετίατα ἱππαγα ποππίῃ 1} ροίϊου, ΔΌΙΓΟῖ. ὡς 

Ἡὰ ὁφουρδύοις ἢ ὑμῶν αὐδρας Ἔσο νουμιζωυίας, ΝΝης ἡσάπΠ600 ΠΗΪτ νοὶδ Ὁ Ηογαοϊίοηῇ- ΗΕ 

᾿" ν καλὸν μι! δὺχ4 1) σωζουδρους ἔγδτ, βουδό- Ῥὰς δ δἰποροπῇριις ον τἰάροι Ἐἰ εἰν λ, 

πὶ νὴμ. θα, μιαϑὸν σωτηρίας λαμβαϊάν' ΝΕ δὸς Ετίαπα πόπα]]ος5 ΔΌ ἰΠτοΥ δῖ [πἰρε Ἵ τς 

τ ΩΝΩΝΕ , Ἀπ ,, 1 νοθίς ρο σε: θοπαπα οἤς ΑΓ ΘΙ ΓΓΟΥ,ΠῸ5 ἜΣ 
ϊ τὸς πε αγασασο 51 ἐκεινῆς τ Ὡ ονοίας, ἡ) ὁ- γη}]} ἱποοίαπηο5 60 ρογεπίΓο , 480 ψοἱτ- 

πῦσοι στο 8ς μέ πσξϑςήεσαν λέφοντες, ὡς γερὴ Πγῖ15,8ζ Τρ οΓσ 46 ΠῈ οταπν τ ἰτι ποτα ἀροίρο- ἸΉΣ 

(ῦτα ποραῆῳν, ὀμαπειίσοιαϑοι φημὶ γρη- το. Οὐαρτορτοῦ Ποη ἰρίο (οἸ πη απο οορί- ον, 4212 Ὡ1 4γαν 

Ἰδμωδ ὦ “ λ ͵ τ ὦ ρα, ΧΑ Ὧν ' : 

ἀν  βίωνας Τρ σμοΣ Τὐμοδι γουρινας οείαπι αἷο, 41 πο σοπιιοπίοθαηξ, ἰτα πο « 

ἐσίγα. αἰαςεὶς ἢ Φιλήσιος χαὶ Λύκων οἱ «- 

γὸν μηδὲν ἀρρράυφν «ἰδὲ ύτων. ὧ }ε ζωώαγ- 

καίαϑη 9 Ξενοφαΐν αγας ζῶα! χαὶ εἰπεῖν τάδε" 

σ 

“ τ 

τατίοποπι ομλϊίτο, ἐξά αὖ εα ἀεΠξοη ἄ{π1Π0 115 οί 

νν, χῳ ᾿ ᾽ Ἂ ἢ Ἢ 

πολλοὶ, ὡς, πῆρ νιουὶ, δὸκτΈ οὖν μοι καὶ ἔντιμοι, ργοιαπάαπι οτο ἀίσεβαητ, δῖος ἐπίπα ἐἕατιῖο, « 
ᾷ ΥΨ Χ» 3 κι σὴ : : - ᾿ 

ἐξα ἐχήν τα δχττηδῴα. ἐν ὙὉΡ Ὁ χρῳτῷν, ἢ ταυτί ν πα Πιπιιβ,ντί πιης {πγιι5, ΠΊΔΡΠΟ. «ς 

πος ἴῃ ποηογο ἔπταγος, αἴαο οτίαπα οομη πη ατιὶ ΠΟΙ. ΘΆΓΙΓΗΓΟΞΒ, ΝΝαπὴ σεγαπὶ ρου, 

ΗΠ 
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Βοςεὐἰαπι Βάδες ντ οοταπι, αὶ νΊξε] (απτ, 

Βαςαϊτάτος αἀ νιέζοτεϑ τεαπίφαητ.. 518 ἀι- 

γ6ΠΠΔπλϊηΐ, ὃζ σορία νείέγα ἰπ οχίσιαϑ τα - 

πιο τοάίσαπιιγ: Π64; Αἰ ἰπηρητα ράγατο ΡΟ- 

τουῖτίς, πόας πῖης οχ δηΐτηὶ (εητοτία ἀϊίος- 

ἄετε. Οὐαρτορτεγ αι ξ Ρογίπάς ας νο5, 

ἴῃ ταοίαμπι ρογσεπάμπη Δ δίτγουῦ; ΠΠαταό; 

ζηϊατία ἀλαγπαπάτπι οαπ), Ζαΐνο! πιαηίο- 

τίτ,νοῖ ἔτος ρτια5 ἀσίοτοτε ἀερτγοβοπία ἔπ- 

εα]τ, 141 ΓΟ 5 ὀχογοίτας ἰπ ταζο σοηίεῖτο- 

αἴτ. Οὐ 5 αῖας οἴ (δητοητία, πα Πι1Π 

το ]ατ. εὶς 41πΠ}Ὲ ΟΠ Π 65 ΠΙΆ ΠῈΠῚ (απι- 

{ῆδητ, 51||4πτ|5 πχᾶρηο σααπὶ Οἰδηλοῦο ἄϊςς- 

τε οομαθαταν σα πα οἤτο,ντ εἰ, αὶ γο] ες, 

ἀἰποοάομαι λοαΐτας οἴ ΝΟ ἐογεδαης πος 

τα το 5, ατητ6 οτίαπι πλπα ῬΔΏτΙΙ τοῖς ἴῃ οππὶ 

απἰπιαάαεγίαγος, ἢ Εἰσᾶ Γρίτιπι ηγο τὶ ἀς- 

Ρτοποπάοτοητ. Εχ εοτοπηροῖς, 4 Πὶ Ηε- 

το! εηίδς ἰπιε Πςχ ἤἴςης, ἀσσογατιπη ἐς Πὰ- 

υἱρατίοης ἔλέξιπη εἴς, αιοά (πῆτασιο (πο 

Σεπορδοη οτίδῃ) ςοπιργοδαῆσι: παμὶρία 

αἰάοιι {Π| πλίτγαητ, (ο ἐς ρεσυηῖα ΤΠ 

ἀαπάαίπ [ἰροπάϊαπι, φααπι ΓἸπλαπουὶ ἃς 

ὙΠοταςὶ ρεοπηογαης, ρίαπε (ρεπι Ποῦ} 

ΕΙΠαπτ. Τππι νετο {ΠΠ], 4 {ἰροπάταπη ρο- 

Τιοἰτὶ ἕπούδησ, τουτί εἰς πχεσθοτο ΠΡ] αὖ ἐχοῦ- 

αἴτιι σερογαπε. (στο δα[απιτίς ἢἱ σετουίς 

Ετίαπ) ργδτο 115, αυϊδαίσιιηι οα σοπηηλιι- 

Πίσατα σγδτ, Ζι1α᾽ ΡΥ 115 σεἤοτδητ, (ὃζ ἐγδῃς 

Ποτγιιπιὶπ Πα πη ΓΟ οπτποδ,οχίγα νη ΝΝοο- 

ποῖὰ Αἰ ποηίδπη, 4αὶταης κάϊιες αἰίοῃτί5 

ΟΠογ ΠΡ ἱ Ιερατι5 ογα) ΧοπΌρποητοίη 

δάσιητσ, 40 {π||6 σοΠΠ|}} ρα Πἰτογα αἰπητ. ο- 
Ρτίπιιιηη ἴσαν ΠΡ νἱ ἀοτί,ντχαΐα παυϊσία π 

ἀεῆηι, Ῥμαίη παυίσᾶδο ροτεγεητ, ας ΡΠα- 
Ἶ Παποτγιπγ στα πη Οσουραγοητ, Η5 τά τοιι- 

ζαίμμρον ρους ξθοτα Τ ΗΠ Πτπ|5 οταπι ἱπηροτῖο ργαογαζ, 
εἶ ϊ δ ᾽ 

Χεροόρἤοη (ς ἐς Πὶς αὐ ἐχογοίταηι γο]ατιι- Γ) απεκχρίνα. 

τη ΠΟσΆ δι ΟΝ, 4, αυΐίάοπη τα νο- 

Ἰετῖς, αἀιιοοατίς ἴῃ σοποίοπῷ τα ] τ 115 Παῖς 

Ἔχροηΐτο, Τ ΠῚ Πλατάαποηίς 1 ἰητγαίιο, ἰἢ- 

ἀϊοατα (δπτοητία ἔπ, νοσαπάππι αὐ οδοϊο- 

ΠΟ ΠΗ] το πα ποσαῦ: (δ Ππρα]οΚ5 ρυίπλιμη 

δά τὶ ἐς θογο,ντῖιος σοϊποττίαπι ἀπέϊογες 
ἵπ παπς (δπτεητίαπι δά ἀπσογεητ τάσις ἀἸ- 
στο η (δ ἰπυΐσοπι, αι οα {Π|ς (παίογατ, αρο- 
δαπι. [παιιἀϊογαπείαιη πλΠτος Παῖς ἀρὶ, δζ 
ΝΥεο Χεπορίιοπτοπι αἰείσατ., Ροτεγαζε5 ἰη 
{επτοπτίατα (παπὶἀπεϊ θιις σοτογῖϑ., ΓΠΓΠΙΤη 
σορίτατα ἀς πος, νὰ ΠΆΪ το 5 οἰ γοιπλιιᾶτοϑ ἰῃ 
Ῥπαίη ἀπισοτοι. Ουα 41 ΤΆ Πτα 5 [Πτ6]- 
ἸοχιΠξητ, σταυίτεν πο] οἴξεαιιο ἔςγοθαῆσ. 
Τλοηΐᾳ; σατιις πα θοτὶ οἰ γα "οοΠ]οααςητ 
1η{Ἐἰταϊ, ἔου πι  ἀἸηἱ οαγη δ. ε΄, πο ταγία πλ 
Ἰὰ ρατγαγεητ, οἴη ΓΟ] Ποτῖ ργασοπδ5, 

ἈΠΠΟΠδΕ; ἔοι Ο 15 ργα οἕξος ἀοΠσπδιογᾶς, 

Α δ! χαὶ ὃ λαμθανφιζᾳ, οὐ υβώμδύων αι ΝΣ 

͵ « ͵ πο, 1 ͵ ᾿ ͵ 
Β λέγήν, ὡς δίχαμον εἴη αἰπιένωι Τ' βου λουϑιον οὗ Ὁ 

ἘΡΕ Π Ο ΕῚ 

͵ λ ) ι ͵ “ ᾿ 

«παοϑέντες δὲ, χαὶ ΚΤ μιχρο γμονϑμὴς τῆς 
δεινάμεως, ουτ' α᾽ φξὺὼὺ δηώαιεϑε δᾶ τιτὋς 

(αὐάν, οὔτε γαύοϑντες αἢ ἀπαλλαΐζοτε, δυχ. 

δξζο μοι ἀναξο ὑμῖν, οὐκ πορφύεαϑαι εἰς τίω ἐλ- 

λαδα, χαὶ Ἴαὐ τις μείνη ἢ δισολιπτῶν [τινὰ] αἰ τεμ 
ν Ν᾿ ν ν ΓΞ , ᾿ 4 ἀσθλὶ. 

ληφθη,τρὶν Ό»Ψ ἀσφαλῴ 61) πὸ ὦ φρατάν: Ν᾽: 
ἢ ΝΊΨΉΑ ε ) ,Ν 5 }: 5 

μα, χρίνεοϑει αὐτὸν ὡς εἰδικοίνυται. χρη οτῷ δ". 
“ "»Ἅ 8... Χ Γ᾿ 23! 

ὀὐκει; εθη, ἴούλται; αιβεῖο πίω χεῖδϑι. ἀνε 
Ξ « λ 2 ΤᾺ Ἦ 

να» πόρτες. ο δὲ Σ ιλανος ἐξζοα, αὶ ἐπεχείρᾷ Ὅ 

δὲ ςρὰτιωώται 5. ζϑείχον τὸ : ΣᾺ. ἡπείλοιω ᾿ 

αὐτῶ; εἰ λήνοι τῶ ποδὶ δρασχοντα ὅτι πίω εἶ 

δικίω (χε ϑήσοιεν. εντἀζϑεν, ἐπεὶ ἔγνωσαν οἱ “ 

ἡρακλεώται, ὅτι ἐκ πλῴν δεδογμκένον εἴη, χαὶ Ἧ! 

ἘΞενοφαῖν ὠτὸς ἐπενψηφινεὼς εἴη, τεὶ χὴν πελν Σ 
πέριποισι,ζῳ, δ χεύμαζα. ἃ αἰ έφοντο ““᾽ὠ 

μασίωνι κα) Θωρᾳχι οἐψάυσμένοι ἦσαν πῆς “ἢ 

μιοϑοφορϑῖς. “τον ἐκπεπληγμένοι ἦσᾶι, Ἢ 

χαὶ ἐδεδιεσαν πίω φρατιαὺ οἱ τί μιοϑοφο- ᾿ ; 

Ὁ δάν λύτο υδύοι. χαὶ δα λαξόντες οὗτοι. Ἶ 
᾿ Ε ὌΝ » γέ 

Ὁ! Ὅ50 ἘΝ τ φράπνλοις, οἱ αγεχεχϑίιωΐο ΝῊ ̓  

ἃ πσϑϑοϑεν ἐπραῆον, (απὸμντες δὲ, ἡσαν, ω ἢ 

πλξὼ Νέωνος τῷ Ταδιναίου, ὃς Χ4ρισύ ΣΟ 
αἰ τυέζρατηγά, Χάοισοφος δὲ ἢ οὐ παρίω) ἷ 

ἔρχονται κσθὸς ΞΙενοφεἶντα. χαὶ λέγϑεσιν τ ἊΨ 

μεζα μέλοι αὐζις, χαὶ δοχούν χρ φτίςον ἐν ; 

σῷ εἰς φασιν, ἐπεὶ πλοῖα, ἐκεῖ ὄςΊ, χαὶ κα- ἐ 

ζᾳ “εἰν τίω φασιανεῖν γώρον. Αἰστου δ᾽ Τος 

ἐτύγχϑμε βασιλάνων αὐίυ. Ξενοφών δ 
« » καὶ ») “. ; ἋΣ 

ὦ, ὅτι σεσὲν αἱ ζυτων εἴποι εἰς πίω ὦ 

ςρατίαν" ὑμεῖς δὲ συλλέξαντες, ἔφ, εἰ βῚ 
] ᾽ » ᾿ , ἢ Β. 

λέοϑε, λέγετε. οὐοῦθα δσοδεικγυτα 1-΄ ὦ 

μασίων ὃ δὰ ρδδμόϊς γγνωμζωυ, μὴ Οκκλῆ- 
͵ ᾽ Ν ς ἣν ἐξ Δ 

σιαζῴν, δυλὰ σὸς ἑαυτῷ ἕκαφον Δολ»ΟΣ ᾿ 

ποείτοις πειρόίοϑαι σπτεῖσοι. χαὶ αὐτσελθος ὦ 

τες ζωῶτα ἐποίοιευ. οἱ δὲ φρατιαται αἰεπύ- 
-“ ! ε “ ! ᾿ 

θοντοζαυτα “πραήορϑυα. χαὶ ὁ Νέων λέγην 0: 
ΕΝ Η λ ᾿ ὩΣ 

ως Ξενοφῶν αἰαιτιετε κῶς τὸς ἀλλοὺς φςρα- 
ἣ 2 Ε Αἰ 

τη. ϑῖ6. ΔΙ αινούται ἀγάν ἐξαπατήσας τό 

φραϊι«(ς παλιν εἰς Φασιν. ἀχούσαντες δὲοὶ ἊΣ 
γ΄ » ψῃ, Ν ͵ ᾿ ἢ 

ςρατιώτοι, χαλεέπως εἐΦεϑον. χρὴ σύλλολθ 

ἐγέγψονπο , χαὶ κύχλοι στευίςαντο, χαὶ μάλα Ὁ 
ἘΠ δ δὴ ᾽ ᾿ [ εν ΠΡᾺΝ ἘΝῚ ἔοι ν 
Φοξεροι ἧσαν, μιῇ ποιήσῴαν οἷα χα τότ 

͵ ͵ ᾽ 7 Ν ) “ Η " χϑλχὼν κηρυχοῖς ἐποίηᾷ,, ἡ τὸς αγϑρανομοῖξ., ον, 
΄ 

οσίὶ . 



ΤἸΒΊΕ ΕΝ Ὁ ΠΟΥ Ν ἘΦ 18. μας ἡ ὰ 
᾿ ᾿ ! ἮΝ ον ὅσοι ὙΣ} μὴ εἰς τί ϑούλοσηανκατεφυοον, δ᾿ Νλη ιοΐσαος ΘοΥ ΠῚ ἰῃ πγαῖο ΠΟη ὁοη- 

λχ 9 ᾽ ς Ἂ τ. ΨΣ Ἔτι “ τ Ξ κατελά εϑησαν. ἐπεὶ δὲ ἠοϑοίνετο ὁ Ξ ενοφαΐν, ἡ πμέμίν » Ιαρίάϊδας ὀγαῃῖ βΡΡΗΝΣ Χοπο 
μ᾽ Ἷ τὴ τ ἦν αὐηϑῦω" Ρβοη απ τοπὶ οἵπῃ  Δηϊ μη πογτογοῖ, ͵ πα γίςα στενά γαγειῖν αὖ ΝᾺ : ' ΕΣ ἔδοξεν αὐτῷ ἂν ἐρλος Ἢ τὼ ὠζιω. νἱίαιν ο(Ἐ οἱ αι Πρ υί γι πὶ ΠΎΠΠ τας αὐ σοη- ᾽ ΠΕ Ξ - ) παῦσαι σμλλελ ΤΟΊ ΦΥ͂, οἰοηςηὶ νοσαηάοϑ εἴθ, παάτιο ρογηλίττοης , ᾿ “ - . ζις χαὶ ἀκέλάυσε τὸν κύρυκα συλλέξαι ἀ9- ἄπηγ, ντίροητο (πὰ σοί γοητ τα] ριαςοηὶ ΠΥ λ οποο Ν ΣῊ Δηά: Παϊοηειη ἡ : ΝΠ “: ὑὑὑλ ργρο ὀρ οεθθμτ ειρονοι ͵ Ἂ , Σ᾿ Ἦν "Σ 3 τ 4 Βι τὰ ᾿ μοι λαᾳ. ἑτοίμως. οὐνίαυϑα, Ξενο- ᾽ Ἴ δαμιον χα ἥ ὡς "ἢ : ΤΣ ΛΕΓΤΣ φὐτηοάιπη σοποιπγγεραητ, Ατχας Ποῖος Χ ο- φαῖν τῆν, μδυ φρωτηγῶν οὐ κα τηχϑρᾷ ὁτι ἡλ- τς: ᾿ ᾿ς Πορἤποα ΠΌ]]ὰ Δ πποτίι5 ρτατοιος, 41 συ τη ᾿ ᾽ Ν ξ . Ε - Η - ᾿ ] δὴν τσξϑς αὐτὸν, λεγᾷ δὲ ὠδὲ" Αχϑύω ὧνα ςσπεπογαηε, ασσαατίοῃς ἰὨ{ἘἸτιιτα, ᾿ῃ απο ἢ 

; 

δ“ ϑύς ἘΣ Ν᾽ (5. 3 2 Α͂ . «4: ἰαϊξώνιφ, ὦ αὐόρες, ἐμὲ, ὡς ἔγω ἀξ: ἐξ- (ξητεητίατα Ισαπιτις εἰ: Αὐάϊο, ΠΥ]Πτα5, « 
“ ͵ 2) ν ᾽ Ξ' ΄ Ϊ Ϊ Ἱ δὲ 

ἩΙΘΊΒΕ ὑμαξ μέλλω ἀγήν εἰς φάσιν. ὠ- Β ιιεπχάλιη ΠλΕ ογΙπλϊπατὶ, ααῇ νὸς ἔγαιμίς ; ὡς νΣ οὐ ΠΣ χα ἐεὺ, δὴ οἰγοίιπσητος δα ΡΠα τη ἀπέξυτιις πτα Ομἃ- « ω ῳν" ᾿ . τς να ἐριο ρ λό, δ νου κάλν: κ Ρ[οριογηιο ἀϊσδητοπι ρον [οος ἰτηπιοττα- « 
ἐγώ Φανὼ μ(ϑ1 ἀὐδιυκῶν ᾿ 29} Δξ ολαν Ἰε5 αάϊτς, ἀοῇ 4υ!46πὶ αρατοθίς, πηείη- « Ἄ: ΠΩ ἘΝ ΤΣ προ. Κα νά - ᾿ ἀπελθεῖν, τορὶν αὐ δῶ πίω δικζευ" αὖν δὲ ὑμῶν τχρίυτα οἶς; ΠΕΠΙΔΠΙΔΠῚ σΟΠη ΠῚ το Ππ πη « 

-» Κ᾽. - ς Ω ἪΡ ςς ὰ : φαίνωνται ἀδιχοιεῦπες οἱ ἐμὲ ΔΙᾳΘαλλον- εσῖτ, ντρυῖας ἰνίπς ἀϊοφάλην, “πὶ ρα Πὰς « 
“ σι κ « ΣΕ ον. ὑμεῖ ἀςάετο: ΠΠ 1105, 4αὶ πλς σα! απ πίῃ τατ, πο « πεςγουτῶς ἰὐζὶς γοηοϑε; ὡς τ ἀζιον. ὑμεῖς (φ0 - ἡδὺς ἌΡΗ εν" ᾿ οὔ δἰ ο " ἰασῖος οἵϊε νος ἰρή! σοπιρογογί εἰς, ἴσος ἐγὰ- « Ψ ᾽ Ν 

Ν 5 Ε . - ὧν δὲ ἡ ἔχτςαοῶε βαρ ύπολεὶ ὀρ φερξ ἦν ἐζετὶς νε}1π1, ντί πιογοπτιι, Ν οἰ Εἰς, νεαγθὶ- « ! ΟΣ ᾿ 2 " - . : ᾿ χαὶ ὅποι δυετοι "καὶ οτί εαν δ τίς εἰς πίω ἐὰξ τοῦ, αα ραγις 0] οὐίασιγ, ὃς ν θὲ οσοία ας: « ῃ ; ΡΥ ΝΜΝΝ ἂν ἘΑΟΘΝΛΘΝ “ΟῚ ΣΑΝΤΕΣ, λάϑα μέλλῃ ἰέναι, τῦϑ9ς ἑασέσαιν δ πορέ)- ἐμεέθεος {1 απ δ μα ἀτβοοδὶ ρα θη ΡΙΝΕΙς « 
͵ » ᾿ Π ἡ Ἁ «ς ᾿ εαϑαι᾽ ἐαὶ δὲ τίς βούληται εἰς τὸς βωρζα- {5 οςοἰἀοητοπηίο ἐπὶ ροισοηάιιπ) εἴς; ΠΠ 

ζ2 τα νο Ὑτρυ ψο ἀξ τα δὰ 4υῖ5 αα Βαγθατος (ας εοηξοιγονο]ε, παῖς νἱ- « δι ο Γ ΚΝ Α - ν τ δ δυο υλπαλιν ἀῶ μμ ἐτίθ. ςα νογία τοῦ αὐ (οἱ ς οστ οἤξ αἰτσεηάιιπγ. “ ῃ 5. "ΠΥ Ὁ “ΟΣ Ξ ΟΞ Ξ ὧν ἦγ τὸ δουυαιτ' αὐ ὑμας ἄξαπατῆσοι, ὡς οἥλιος ἈΑποῖσο συ! πᾶπὶ προποῖα νοῦ ῖς 'π ἐὺ « γ, ͵ ἄν ν ϑ 2, λ ᾿ς τ ἢν ᾿ .Ὦ - τον Ὁ ἐπὴν ἐς εὐθα, κϑὺ δνί 54, δύετωι δὶ αν ἀντι: Ροῆτε,  (Ο] ετη ἀϊσατη Εἰς οτἶτι, ν δὲ οσοιἀϊτ; « Εν ἘἸ ον Ἂν ἘΑΠΗ Ἶ γεγο ἡ ἀήγ φημ αν τυ ο άβ. νος, ΠΣΡΑΝΙΝ ἢ ϑδύεται, αϑιο σὺ, οὐτάῦλεν; λα μων χαὶ δὲ οσοίάοτε, δὲ οτίτατθ αἱπης ἰᾷ αυίάοιη 
0..." δερα σα ὁ ὀἀμὀνεν γοδὸ, ἔξω ἐδ ἱσπογαπηις , Δα. ]Π]Οπο τη ὀχιγα ῬΟΏτΙΠῚ ἰης « 

' τ πράμε "ἢ ἤρα υδς ᾿ (τα οίαπι ἄποοτζο, δα!έγιιπι ἰπτγα Ῥπαίιη, Τα φμο 
| πόντου εἰς τίου ἐλλαδα, Φερᾷ, νοτος δῈ εἰσω τη βλητς βοτὰ παυίρατίοηες ῃ αταοὶ- ἰκ ρα ἢ ͵ Ν ἮΝ ͵ «“ ε γε ὦ σὰν Ἦν ς, Ε Ρ Ἡς 
6 γε εἰς φασιν, Τ χα αεἰ λέγετε; ὅτι ὁ ββορρας πνό, δηλ ίςοιηάας εἤς ἀἰςἰτῖ5. Ετσοης ἤοτί ροί- ὑπὸ “ Ν᾿, Ὁ ν , λ . τὰ Ξ Ρ' βυῤῥεῖ ὧὡξῆς καλὸν σίλοῖα, Εἰ) χαὶ ἀπελϑεὶν εἰς τί ἢτινταῦ ΑἰΊΖαΟ Οἱτοιπλ 6 τὶ παι} αἰ Ἔτο 

κ᾿ ἔσο, ὙΠ γε] ΣΟΙ ε ςοη(οοπάατς» Ατοηΐπηνος (οἰ εῖ ἡ πῆῤιρὸς ἑλλαδαι. τῶτο δέω δον, ὅπως τὶς αὐ ὠξαπα- βῃτε οοΥ : 
αὐρὶ πλοῖ 55,6} ΕἾ ͵ ᾿ 1 ΠΔι165 ἹΠΊΡΟΠΑΠῚ, ΠΠ111} {Γα Πα .Π]] 1} ἃ 
ἐπν ἐρὰ Τῆσοι! γ ὡςτ᾿ ἐμίϑαινᾷν, οποτὸὶρ 985 ΤΡ; ρεητίς πλαζς τοῖς. ΝΙμπλΐγα 1. ορὸ Πδμὶ ν- Ἄ 
᾿ ἕ λ ἀοενε ΟΥ̓ ] 3 ΟῚ ὁ - Ψ ὧν δλλα γὸ ὑμας, οποτὸμ γαλζωη ἡ, ἐμξι- Ὁ παν αῦ, νος νῖ ΠλἰἸΠλἢ παικί δας σο πτιιη. 

(αἱ οὐκ ὄξυ ἐγὼ οδϑὺ οὐ ἐνὶ πλοίῳ πλάυ(ύ. Οὐ ροταοτίτειρο βοτὶ, να νο (ΒΗΪΕόΝ ΟΣ 6- 
Πρ Σ υ λα. ἢν ἐκατόν- πτῶς αἱ σο τλδοιπὴ ΠΔΠσΔΓ σΟσΔΠῚ, νΟΪ απ Δ} ὑμεῖς δὲ Οὐλαγιτον ον» ἐκᾷτον: “πως ἂν Ξ ΩΝ δ ἷ τ ὯΝ ἢ: 

ταῦάς οἰγοσπηιδηζος ὁ ν ούμη οἵδο ίᾷης, 
ἡ ; ἊΣ: ; Ἢ ἀεοσδρτί, δέ φα θα (48 αιιαῇ ρια {Ἐἰρ 5 ἃ πιθ Ἧ 

ΜΗ βουλοιϑύους, ἢ ἐξαπατήσας ἀφρίμε; ἀειηρητατὶ δα ΡΙαη ρουιοηϊατῖς, αἴ] τ ο 
ων, 5 ἰ ᾿ δι Ν. Η - ἘΣ Σ ποιαὶ δὲ ὑμοῖξ ἐϊξαπατηθεντας χαὶ καζα- Ἰατα ἰῃ του πὶ ἰρίλμη ἀαίοοβαθαηθει δηήβιβς, 

͵ ἫΝ “ ἜΣ  ὩΣΩΝ ἱ "ΟἹ ἢ ς ΠῚ ποττο- ηϑυτϑυῦτ τας καἰ πο’ ἐμοί ἥκειν εἰς φάσιν" χα! τα ΠῚ νΟ5 ἴῃ Οταοία ΒΟ ΟΠο βΠἰπιῆ ϊ 
ΝΥ Ν..... ΠΥ ΥΚΕΥΟΝΟΝΓΗΗ ΜᾺ τ]5.. δ ορὸ (᾿Π]ΠἸσοτὶβ οτο, ΖΕ] νὸς νΠ85, Πο- Ν 
ΤΟΝ ἫΝ "Ὲ ἘΣ, ὑς χρος γ Τὸν ν᾿ χηϊηστηξοτε δά οτ95, αὶ αι! ἀθιη ἀγπτασὶ 

«ϑεδησσου, οτί Οὔος ον τῇ εὐλαὶ ἐπε ΤΠ ἐς δειαπιηι, ἀεςεροτίτ, Οἱ ροίπε γπιις Πο- 
γὼ μδὺ ἔσομ 9. ὁ δξηπατηκῶὼς εἰς ὑμᾶς, υ- τῃοὶμίμρρ!ς!) ρου σα]. οοστίμς ἔς ΠΟ Π11- 
πο 5 ος ΠΝ ΔΩ ΤᾺ ͵ Π) ἷ ; εὐ ἮΝ; ἢ 

Μεῖς δὲ οἱ ἐζηπωτηυϑροι ἐϊγὺς μέσξλων, ἐ-- ςοτς, αιιαπαίι Πος Ρ ΕΟ εὐ ἰδ, [ΠπΠη νῸ 
ἜΘΗ ΝΣ ρου τονς ον ρῦχκρη, δις ΘΟ ἢ ΠΙ πα ΕΘ ΒεπΊ 69 ἈΠ] ]-. χντες οπλα. “πὼς αν οἰμυ εἰς ανὴρ ῥμῶλλον μϑδω ἐν τς : 
ἢ ᾿ " ΘᾺ ψ λικς τογαπι ΠΟΙ ΠΌΤ ἘΠῚ ἀΟΙ ΠΠΠΘΠΟ,ΓΙΠ21 Π1]1- 

κά ῳ ᾿ 7 γ᾽ ἌΜ, ἃ δδίη δικζω,, ἢ οὕτω «2 αἰτεῖτε ἐγ ὑὐοΐν μΐ, φιοά ποίοις πῆς ρεοίς ιατηίηΐ. Αἴ 
, ᾿ ω κι ] Ἄ ε ε .“ . ἮΝ ὁ . 

βουλάγουϑυος  δλλ᾽ οὗτοί εἰσιν οἱ 9.9! αν- ποη ἰπγο ταὶ] ἱπαϊάοητ, ἸΝαηχ ποι πο- 
ΕἸ ᾽ ἃ Υ͂ .“ » 

δρών ἡλίϑίων, χαὶ εμοι φϑονοιώτων . οτί ἐ- 
᾽ ΝΣ τς , Υ ᾽ Ω Ι ΠῚ "ἃ ὑφ᾽ ὀμδῃ ἘΠ δι γα! ἐδ οὐ διχαίως Ἶ αὖ μοι φϑονοιεν. τίνα Ὗ» τἠρκῶθι ἢ 

ΗΝ 2 

- - 

“ν Δ 

ὄξω ὑμας ἐγὼ ἢ βιασαιμζων σεωὼ ἐμοὶ πλῷ 

΄ 



ἐλ. Ὲ ΝΟΡ ΒΘ. ἘΌΘ ΠΡ ΤᾺ ἘΠῚ 

" δλπα πὴ Ὁ5Ὸ τη ρέαιο αυίο πὰς νο!ρυά Ἀλέγῳ, εἴ τις τὶ δευύατάι »ἄγαϑον ὦν ὑμῖν, ἢ 

ἢ νοβρτοξογασ, ἢ υϊά, οχ νι 4υοά {τ, ρέου- μάχεοϑαι, εἴ΄ τίς ἐϑελοι, αἰ χύρ ὑμδμ τε χα ἪΝ 
"» τα Βα Ρατ:νῸΪ ῬίῸ νος Ὁ (οἱρίο Ῥιρπεῖ, ἐρῶν ἡ ἐσφιϑρένα ἰαἴθὲ ΜΚ ὀμετέν απ ἣν 

»ΠἸτὰ νοϊ νοὶ (ΟἹ οἶτε νείεγα σα υα ντσ]οτ, αν τ Ἢ 

»γῖνος (σοατιὶ Πτίοὺ Οὐ τε πη, νοϑ πηα- οτοδε ον μος ; Ων ΡΠ ΟΡΗΝ ὌΧΙ ᾿ 

᾿: φπγαζας ᾿σρττῖ5. ΕσῸ ΠΟ Ἑαϊ πα {ππιῖπλ- ὧᾷς αἰοουμϑυὼν ὑμδν Ἴ εγώ τίνι ἐμποδων "εἰ. ἡ Ἢ 

" ρεάπηρήτοὺ ᾿τηπῦο νοτο σράο Δ]}}. σεῖς μοπαξίνμι, πξρχέτω" μόνον ἀγαϑὸν ΠΝ 

Ἢ ἰϊσοτ πηρογοῖ,πιοάο (ς οὄπιοάαπην οἰξτιιπι ΘΕ Ν ἈΕῚ οὶ ἐμοὶ μϑὲ τὐρκεϊτωθα 
" βτοσιγατα ἀδοίαγοτ. ΠΙΟΤῸ (τὶς οἰξτηι- δ πων φρναλμς εἰ δέει ΡΟ ΣΝΝ 

ον» ἈΙκᾶτυμη μας ἰπ ρατῖς ἀἰχίῆς. Οὐοά ἢ χυῖς τρ τ τα Ερη, ὠτῃ ἡηρς Τὴ ρα μήν" 

» γρῆτγαπι ἰπ ἤος νο] {οἰρίαπι εἴς οἰγοιτα- ἐϊξαπὰτηϑέδαι οἴεται ζῶτα, ἢ ἄλλον ὅξα- 

Ὁ πΘηΓ ΠῚ Ρτιζατ,ν 6] ΔΙ [ΠῚ [υἷς5 ἀςοίρὶ ἀἴτ, πος πατήσει ζϑωῦτα λέγων, διδασκέτω. ὕτομ δὲ 

» Τρία πὶ Ὁ ΘΑ Ων κῆδὴ βὼ (τίς 6 ΠΡν Ων ον ΑΝΙΣ ἔχητε, μὴ ὠπέλϑηντε, παρ ήδη 

ἣν πορίπις ἀποςάϊτς, ἤπαϊη ΔΙ ΠΌΓΙΓΙ5. σα- », το, ἐς ἀὐμρας ἀπ τ 

Ὁ ᾿ᾶδηιθαι ξχοϊηας ἐπα ὀβονᾷ ΕΞ τον δῇ ὁρ αἷ πνεῖν ΠΤ Ῥρχρρῦο 

» ἄολπι; Πποά ἢ ροῦγο (ἐτρίεσίς, δα θαδίουϊτ ἐδ γε ὦ ἀγα ἢ ἐςπι δῇ ὑλεδείκγυν 

» οο. 4πὸ δυαίατιιπι νυ  ἀοτα το ΠΊΡῈ5 εἴννε σιν, ὥρφε ἡμῶν βουλά εὐϑαι αἷξὰ ἡμὰμ αὖ- 
»» χηστοτγο ΠΟΟΙς οὐ Π]Δπητ|5. Ὡς Ρατίτος ὃζ οσ- “ μὴ καϊκιςοί τῈ χαὶ αἴσαςοι αἴϑρες φεῖ 

"θρ ἴθεος, δ: Βοπυίπου, ὃζ ἔπξάογατος, δὲ Πιο- ἡ ἰδ χὸ κἀλέδουθοαϊο γον βυβλία ΒΝ 

»7ξεπ, Ὁπηἴππὶ Πασίτιο ΠῚ πος ὃς [πη ρῸΓ1Π1-- το γ δ ς πα  ηνν τ νι: 

» τῇοϑ Πὸς ἀεοίαγοίημς, ἀγῆας οτίαπηοοπῖο- τῶν, χὰ Φιλίων, ὉΊ ἜΠΆΡΡ ΩΣ ΗΥΕΕΙ καΐία- 

Ὁ πγπαιηπγ, Οὐ γοῦρα Ζυα πη ΠΆΠΠ το5 απ α!-- φοονηθαίυϑυ. ἀχούσαντες ζαυτα οἱ ςρατιω- ἢ 

{ΠΟ πτ, αι! ἀ ΠΠΠπὰ οΠοτ, ἡγγατι πογγασδητασ, ται, ἐθαύμασα) τε τί εἴ, χαὶ λέγην ἐκέλδι γον» Ὁ 
“  ΓΓΘΠῚ ΟΠΊΠΟΠῚ ΟΧΡΟΠΟΓοτ. ΤΊΠΙ Γαγία5 1π- ὀχδόμυ ξγετῶ χάλίρ ᾿Ἐπέςαεδ ΝΣ 
» πιὸ ἶσξαὶ λέζο Χεπόρμοη: δοῖγο νο5 ἃτ- ΠΕΡΙ ΤΟ) Η 6 τ 

» Βιτγου παῖς, θαυραγογιηι ἴῃ πδτίθιι5 ορ- ἀφ τς Ἄν ἀξ τὰ ΠΣ βαρ ἀΑΟΘΝ 

» 44 συσάληι αιΠΠῸ, ἔσοάετε (ογαίτιπε!]5 Φιλιὰ, τοῖς χερᾳ(θιωτίοις, ον καϊιέγτες φ.- 

» φοπίππέϊα, ἀς αίθιις ΠοππῸΠ}Εἀοίςοπἀο- γὲς χαὶ ἱερεῖα ἐπτωλοιο ἡμῖν, χαὶ ἀλλα ὧν εἶν, 
». Βαπτιας ΠΟ 5 νοηἀ Δ ητν } 1π|85, 4] 1456); χον. ϑυχϑύσι δὲ μοι καὶ ὑμδι Ὡυὲς εἰς Δά ΝΕ 

» γος, ἀΠΔΓΌΤΗ Ιρ15 εγατ σορία. Ν οἰἔγα οτίατη. 7 , σι δ τὰ ν ρον ἢ ᾿ 
ΤΙΡΕΒΗΣ ὅπ: Τα ττυ ὧν φυτῶν ἐλῆ,οντες. αλϑϑοισανϑ 

τ» ΠΟΏΠΈΪΟΝ5 ΧΙ χο ἴῃ. Πογα πὶ ΟρΡΡΙΔιιηη, ἡ υβτα ἦοντες, ἀλϑξοι 
3 Σ ͵ ΄ 3 -“ - Ἷ λ ΩΝ ΖΦ 

» συοά ργοχίπηξ α ΠΟ 5 αδογατ, ργοοέϊος 6- ἜΤΗ ἔλθει: νῶν ̓ ασμδθῶν ΒΗ ἊΨ 
5 Ἂ Ε ε « ἕ ἘΠ γ᾽. ἿΣ 

» ΤΠ ηυα ἀπ), ας ἀεἰ πε Ἰη σαντα γοιιοτ- ἀροΐος ὁ λογαγϑ99 07| μιὔχρον εἴΉ. χα! αῷυ- 
ΝῊ Α ἐξ ᾿ Ν γ ΕῚ 7 » {ΠΠ-. Τὰ δ οὐ οι πιθανὰ ξὰ δεν, ΔΙ Θ᾽ φίλια ἘΣ τῇ , ἔρχεται ἱ 

ἱ Γ αταῖας ΔΙ Πα ΘΥΓΠΠο, Ὄλσιὰ ΝΕ (ἢ ΑΝ ἡ 
τ. ἢ : Ὁ Ἐχγαύζις γυκπὸς ὡς πορϑησων, συτοίενι ἡδ »» το 4; ΠΙΠ1ΟῸ ργα Πα ἴο πυπἰ τα πΊ, ΧΟ 16 - ΝΣ ᾿ 

» δὶς ΠῚ ἰὸ ἀπυῖσος ὁΠῸ οτοάογοηῖ: ποόι δά δῶν. ὀμερένοητο ὁῈ, εἰ Ἄθοοι Ὁ γωθμῦν, Εἰς. 
ἃ ιν ὃ ὃ Ν 5 λ )ὔ ἄν Ἷ ᾽ δεῖ ᾽ ἔ λ 5», 

» Βοιηίπος {ρὲ αϊέδριίοηίς ἀσοοάϊτ, το οαπιἐ) μῶν φράτάσμα μηχετι ἐλθεῖν, ἐμίδας ὁ] εἰς 
» ΠΟΙΆΪΠΕ ΠΟΙ ΈΓΙμ1) σΟΠΊ ΠλΠίσατα. Ἐτεγατῖ-. πλοιον,ον ᾧ ἐτύγγόρον οἱ σύσκέευοι ἀυτύπα- Ἂ 

-ι " 6 Ϊ ΐ Ἷ Ν ᾿Ὶ ͵] Ἄ͵ “ 4 “ » Ῥήιις οα (Θῃτοητία, ντ ἢ φορ δι ορρί άτιπη, δδεογκχέοντεο, χαὶ οὐθέμδιος Εἰ λα θοί, ΕΝ 
» ΠΟΙ ΠΙΔΠῚπ δα γα γα ίγοει: {εξ σοπίσεπία πχωνοὶ «χες Ἐν ΘΡΉΓ ΕΣ: Ἂ 

ϊ - : : ὠνγο ςὼ υ. Τὰ μὰ “ἢ 
» παᾶπΐ, 408 σοΠταογηαῖος ᾿ρῆα ἔοτῖς τ πη ὐ . 
» Πτ|5]ερεδαηΐ, πιο Πα ΠΟΙ ρία πη τς θα 115, ὡμολόγησαν αὐτῶ οἱ οὐ τῶ πλοίω συσκῆ- 

- - Μ «ς ) ᾿Ὶ -“" .) ᾿ ὁ { - 

» 145 ΠορΡΙΠετ, ἱπηροῦτίς; ἐχῦγα Ῥοητιιπη ηα- γοι, ὡς Ἐγώ γε αἰαϑαΐνοχιαι το δα καλέσας ΓᾺ 
» αἰραηάο (ς ἀλη τιῦμν ἄς 5 ἴτὰ ἰηίογῖ-. δ πόσοις ἔπειϑεν, ἡ ὅχὶ ὃ χωρίον. ποράυδ: Υ 

» Βίατῃ ἃς σοπτιθειηαίες π᾿ παῖ σοππεπο- ων ΕΝ πα 
Ἴ ΐ ὥρα, βϑυον δὲ αὐὑτον φ ουνά ἡμέρῳ ἡ υονϑυη,κω συτῦς 

» Ταῦ, ντὶ Πα Πς δἢϊπηαάτπιεττο. ΟΠ σῖτα Ὸς,. 60 ζ)δὰ μές: ᾿ ἜΤΟΣ Ἢν 
ςἄντες οἱ αν, ϑρῳ ποι, στο ἰσχυρῶν ποήτων βαλε » σοποίταῆοι, φαοίοαπι; ρου ππδάσπήο δά- ΟΝ ᾿ ᾿ , 

» ἄπςετς ροτογαῖ, ορρί τι ες ἀιχίς. Ιῃ-ὀ λοντες καὶ παίοντες, τὸν ΤῈ Κλεα ῥοΐον Ἔἰιποτος 
» τοῦτοι ἀπ} 1 τίποτα ρογρίτ, ἀϊος ἰρίαπ δη- κι εἰνοισι, ὃ ὕνδιλων συχνάς" οἷ δὲ τίνες καὶ εἰς 

Υ Ϊ “ “ “ 3" " »τοποτείς, οι πασαεῖς φοπουτία ἔλξϊο, χερα(οιῶχα αὐτὸν Ἰποχωρ οὖσι. ιῦτα δ᾽ κῶ ὦ 
»ΑΠΠ 46 Ἰοοὶς πλιη εἰς ὃζ ἰὩ σα 15 Πό5.. ὃς 1 -ὀ -΄΄, κι κ “4 τὼν Η , { 

ἢ τ αν ᾿ 

θαι ρετοδαπῖ, ποη ὉἸδαγατις (Ὅ]ππι; 4 177.) Ἴερα, ἢ Ἠκ(ΕΙς ὁ ξ9 ζωρμιφιμδυ πεζῇ. ᾿ 

» Οἵπὶ 60 σΟΠΊρΙ γος Εχ ἈΠ115. οτίατη οσοιτηθιητ,, ΠΟΠΠ1]}15 (δγαίπιπτεπι (δ γθοὶρίοπει 
» αἰριις, Παῖς το ρείϊα ίμης ἀϊε, πο πος ππς {πἰπεῖς ροάοίτί ροῦρογα οορίπη85.. 



ΣΒΈΦι ΟΥ̓ Ν  νΙ, 365 
ν μ᾿ Α ἴ » ὰ ὼ 3 » ἜΤ Ὁ Ε , 

ἡ οὐ δα πλεόντων ἔτι τινὲς ἦσαν ἐν κεροι ἃ Ἐρτιπινοτο » 4υ διις ΠἸτιῖς Ιεσοη άτιηι Ἔτασ, 
σοιεῦτι, ὄττω αὐνγμκένοι. μ᾿ τῷ τὸ, ὡς οἵ κεροι- 

(θιώτιοι λέορεσιν, αἰφιξκνοιεῶπεὴ τἂν ἐκ ϑχω- 

εἰκ «, αὐόδρες Τὴν γοωτέρων,πσοὸς Ὁ χϑινὸν 

Ὁ ἡμέτερον γρήζονϊες ἐλϑεῖν. ἐστεὶ ὃ ἡμας οὐ 

, κατέλαζον, τεὸς τὸς κερο (ϑευτίους ἔλεγϑν, 

ζύτων 

σπαρεκέ- 

λάνοντη 

ὅτι ϑαυμαζριον, τί ἡμῶν δόξάεν, ἐλϑεῖν ἀσξϑς 

ἀἰὐύζις. ἐπτεὶ μϑὼ τοι σφξαξ λέγην Ἐέφασαν, ὅτι 

Οἵα στὸ χοινού Ἄροιτο ὃ Ὡ-ράγμα »ἤδεοϑαι 

7εαὐζις, χαὶ μέλλῳν πλῷ δ'42,9, ὡς ὑμὴν λέ- 

ΠΟΠΕΠΕ πεςοάϊιπι (δγαίμηις ἰο] δγαης, (δά 
Δάδιις πες Παγοθαητ, ΝΝ ο πλαῖτο ροίξ, νι 
αύϊάοιαη ( ογαα τ) παγγᾶς, αὖ ορρί 4 τγος 
ΝΠ ἄτας σγαΐο5 νοηἤπητ, 4111 σΟΠ ΠῚ ΠΪ-- 
ταῖδηι παης Ποίγαιη οὐποηΐτο νο ]Ποπτ. Ηἰ 
αύιπι πος {εὶς πόη οὐ πα ΠΠδηΐ, αἰτπι δά 
((οτα(πητίοϑ, Πλγατὶ (ς, απο ΓΟ πα ν Πὴὰ 
ποδὶς ἔποτῖτ ᾿Ιρίος ἰππδήοτγο. Ουμη (οτὰ- 
{πητ|]} τείροπα δῆς, πῇ σοπηπυιηΐ οχοῖ- 
Οἴτιις σΟΠΠΠΠ1ο ἔλοίηιις φἀ τα Πππὶ οἴὉ : στὰ- 
τὰαπι πος {1 οἢςο ἀϊσιητ, αἀοοηιις παι σᾶ- 

ξίαν τὸ “χυόμϑια, ὁ τόφνεχροις ϑούτηφν ἀύζες Β τιτος πιο Δα πος, ντ αϊ ἀσοί ἀΠεε, πουὶς 

χελά 4ν λαξονζας ζυς Ταῴτου δεομυϑυες σ᾽ 

που όντων πινὲς ἕλληνες ἔτυχον ἔτ! ὁγ]ες ον 

χερφι σῶν. αἰεϑουϑιοι ἢ τὸς βαρξάρους ὅποι 

ἤριεν,ἀνξ 1: ἐπλμηᾷ βόνλάᾷν τοῖς λίθοις, ὁ Οἷς 

ὀνοιςἿ διεκελδύοντο. οἱ αἰδρες ἰποϑνήσχου- 

σι δῴς ογες, οἱ ωρέσξᾳς,καζοαλάυοϑενῖες. ἐπεὶ 

5 ὅτο ἐλμέϊο ἔρον) τσδϑς ἡμας οἱκερα(ϑιώ- 

(ιοὶ, λέρρισι Θ πϑάγμμα.  ἡμής οἱ ςρατη- 

γ5ὶ ἀκέσειγ)ες, ἡδϑοΐθα Οἷς γελυνημδροις, χαὶ 

ἐξολά οιᾶθα σεωὼὺ τοῖς χερφᾳ(οιευτίοις, πῶς αἢ 

(ᾳφείησαιν οἱ ελλζούων νεκροί. συΐκα ϑήμϑυοι 

εἢ ἔξωθεν τ πίλων, ἐξαίφνης ἀκῴουϑυ ϑορύ- 

( πολλϑ,πα]ε παῖς, βϑιλε βονλε. καὶ τάγα, δὴ 

ὁραΐυϑυ πολλὃς ροςϑεονζᾷς, λίϑοις σὲ, ἔχονᾷς 

τ ταῖς χερσὶ, τὸς 5. χαὴ αϑαμρφυμδμες. χαὶ οἱ 
εδὲ χερᾳ(φιώτιοι, ὡς αὖ αὶ ἑωρφιχϑτες ὥ παῤ 

ἑαυτοῖς τράϊκῳ,, δείσοες Ὀἰπογωρῶσι πσϑϑς 

σὰ πλοῖα, ἤσαν ὃ γὴ δία οἱ χαὶ ἡ λμ ἔδάσαν. ἐ- 

γῶγε μιζιὼ ἦλθον πυξὸς ἀὐζιξ, χαὶ ἡρωτων δ, 9) 
τι ὅγ ὃ ποράγμα. ΤΟ σ᾽ ἤσαν νϑὺ οἱ σεοὲν Ὁ 

ἤδεσάν, διίφς δὲ λίϑρες εἴηον οὖν ταῖς χέρσιν. 

ἐπεὶ δὲ χαὶ εἰδότι ζινὶ ογέτυχον, λέγ μοι ὅτ! οἱ 

ἐγ ρρφνόμοι δεινόταιζᾳ, ποιούσι Ὁ σρατάυμα. 

χαὶ ον» Ούτῳω ́ἰς ὁρᾷς τὸν ἀφρφφινόμον Ζηλαρ- 

"ὺν «δὸς πίω ϑλαῆα» αν γωρφεεῦτα ᾿ ᾽ ὡς 

γέχε αλιυ.οἱ δ᾽, ὡς ἤκασων,ὡ ςπϑ συὸς ἀγρία 

πἐλάφει φανέντος, Ἰένται ἐπ᾿ αὐτόν. οἱ δ᾽ χερφι- 

Οιώποι, ὡς εἶδον ὁρμιώνζοις καθ᾽ ἑαυτῶς, νοϊμί- 
Χ 

δαν)ες ἔχη σῷας ἴεοϑει,φ 4 )ρεσι δρόμῳ, Χο) 

ΟΧροποτότ, δέ ολαιιογα Γθοί βοίο δά (δρα]- 
ταγαπι δ εγᾶς ες, 4] γε ]]Ποητ, Εταπτ τιπο 

φάμα (ογαίπητο τςοὶ ψυΐ ἀπ οΧ εἰς, αὶ 
οο ἔιρα (6 τεοορόγαης, Ηἰ ιη δηἰπιλά- 
πειτ ]δητ, αο δαγραγὶ τη ἀογοητ, πο ἱρῇ 
(ΟΠ τιπα ἁὐα{ {πητ]ὰρ 405 Ἰη οὸ5 οοἰΐσεγο: (64 
ΑἰΤος οτίαπη,ντ [ἄς πὶ ἔασογοητ, Πογίαγι το 
ἔλέζιπ), νε πουαῖπος Ηἰ, γὲς ΠπΠλοῖο, ὅς ἰο- 
σατὶ, ΙΔρτάϊθιι5 οὔτατί,, νἱτάτη σιπὶ πϊοῦῖς 
σοι ηγιταγίητ. Ηος ἐποίποτε ἀείσπαῖο, 
νοημτητ ἡ ηο05 (ογα[πῃτῖ], ΓΕ Π16; ΟΠ ΠΟ ΠῚ 

ς παῦγατ. Εὰ σορηΐτα,Πο5 ἀτσεξ σγαιίτοῦ πιο- 

Ἰοίξοχυς ἔογτς, πα ἀσοί 4ΠΠδε; ὃζ πο ρα- 
ἔϊο ἀτασοιιηι σαάδιοῦα (Οβα]ταγα πηλη- 
ἀατί ροῆξησ, οἰπὶ (Ο ὀγα[πηεῖὶς ἐς! θεγατζο. 
απ ἔοστε πος πιο οχτίά ὁαϊετα σοηῇ- 
ἄδγεπλιισ, (δ ῖτο τιιπλα!τιπ ἱπσοητοπι οΪὰ- 
πιαητίιπη αἰ! ἸΠπγις5: ας, σαάς, ἔοτί, ἔστ, 
Ν,εοπηούα, πλθ]τος δ σαγγοητος γ 46 ΠΊ115, 
4] ραγτίπη ἰφρί4δς ἰῃ τηδηΐδιις παρα θαης, 
Ρατγιίπι ΘΟ 5 το] οθαης. Ε]οἰς (ὐογαί πε), αὶ 
ἔλοϊπαις {Ππ4 ἀρ (ς ἀεΠρηδτῦ νἱ φησ, 
τοΥτῖτ! αὐ Παῖι65 (ο γοσίρίιης, Ετία πη ΠΟΠΏ]]] 
Ρτοξεέζο ποίξειτη ΠῚ πχοταςθαης. Υ Ἔγτπη 
ὅσο αἀ ςο5 ΔσςοΠη, ὃς 4υ τ γοὶ οἰΤοτηητογγο. 
σααὶ, Ἰσποζαῦδητπος Π]Οτιιτη ρΙτίαιις, ἂς 
ΠΙΠ]Οηλίπιις ΙΔ ρ1 465 πηαηϊδιῖς τοηοθαητ, 
φημ 46πὶ Παπ1η1]1η αιιοηγάαϊη [ΠΟ] ἀΠΠ|  Π}, 

Ζαϊ γοπῃ ᾿πΠἰο]]ΠἸρογοῦ: Παῦγαῖ 15 ΤᾺ 1Πὶ, ἕο το ἢ- 

{15 ΔΠΠοηα ργαξαίξος σγαα! ΠΠπης Ἔχεγοίτῇ 
αἀῃίσοτγο. Αταας πεῖς χα!4αἴῃ ΖΕ] ΓΟ πὶ 
Δηηοπα ρα ίοξειηι Δα πιάτο (6 ἐοπέδεοη- 
τεπὶ σοπίρίοἰεἢ5, {Π] τα νοος οΧοΪδηηαῖ. 
Ἑαςετοτῖ αἰιάϊτα, ΠοΠ αἰϊζογ αῖα; ἢ ΠΠπ τὶς 
ΔΡοΓ, νο] σογαι5 σοηίροέξι {ΠΠ|πῖ,]1π ο- 
τη θην ρετρῖξ. ( ογα πητη, αι Πὶ ἐο5 ν οτ- 

3 ! ᾽ ᾿ ͵ ε ν - Ϊ 
ἐμιπιλήουσιν εἰς τἰωὺ ϑοίλοῆαν. σεουφςόστεσον Ἐ (5 [δ ἴγγποῦς νίἀογεηζ, απο {Ὁ Ρετὶ βατα- 
ἐδ ἐ Ρ» Ν᾿ ἌΝ .“ » 

δὲ Χφη ἡ αυτὴυ τινὲς, αὶ ἐπγίγετο γ οὐτίς μἰἢ 
ΕἾΚΝ ) ᾿ Ν 
ετυγγχόμεν ὄχηςαυϑιος νᾷν. χαὶ ζύτοις τί δὸ- 

͵ ὅν ὙΠ ᾿ »αὶ "" ᾿ ᾿ 
χει τε; διχϑιο ὑϑὼ σοοὲν,εδεισαν δὲ, μὴ λύσ- 

ἵ [7 ᾿ δἰ δν ν9 “Ὗ Σ 5» 

δὲὲ τς ὡςιαἣ» κεσὶν ἡμῖν εμπε]ωκοι. εἰ δξίω 

τεῖ, ἵη ἔπραην (δ οἰυγίτι ΘΟ Ιοππης. ὃ ἰῃ Πιά- 
ΓΟ ἀοπ|απης. Ιἄδῖὰ εχ ποίεγὶς ετίδιη ποῆ- 
Πι}11 ἔα είταηξ, οππποβαιο αάθὸ οχιίησαο- Σ 

τ αιτοπλ ἡ Ῥαπειτ, 4ἀϊ Παῖαγα Πο(οίγθητ. 
ἐς ἰἰς εχ [ἘΠ πιατίς ὃ ΠΙΠῚ] ρΓοξοέξο αὐ ποτγίις 

Ἔ . - - 5 ΟΝ ἐξ πος ἀσπρηδιογδητ, (αἸείπι πος πιοτιοαητης γαυὶο τ Π) τ σαη65 σογγερτί οἴθθλις, ας 
ΓΝ 2 



͵ Ἁ 

ΧΕΝΌΡΗ ΒΕ ἘΚΡΕΒΊΙΤ. ΟΥ̓ΚῚ 
» ΠοΙπηΣῖ Βαϊ πιο! ον άοτς, αὶ πιταγας αν ἃ (αῦτα ζοιαῦτα ἔςαι, δεάσοιοϑε οἵω Κα το ςὰ δίς. ὦ 
ἡδύ 

» ΘΧΟΓΟΙΓα5 1 Ἅτυς. ΝΟ Θπληίαμα ν οἰ ἔγιιπη δαι-- 

» ἀούτατο νοὶ δ 116 1Π| ἕλοοτς ροτει 5, σα 

» ψίίάπι βλοτῖς, νεῖ δ. Ὁ ΒηφΊπιρόηοτο: (ἃ 

» Ῥυίπατο οὔἢ] 10 ἀυϊίαας σορίας, ἄπο νοϊοῖ, 

» ἀποριιΟοὐ ἡ Πορατ λὰ Ποσ,ν οἱ ραςοθα ρε- 

» τἰτασί, νου! αἰ, νοπογίης: 605 ἴητοτῆ- 

ΟΡ» οἰοπάο,ηὶ γοίςητ, ἱπηροάτεητ; 410 τη η1|5 

» οἴατθηος ΘΟ τη ΔΕ ΙΔ ΠΊ115,4] αἄπῃοςςοῦ- 

» τοηάπητϊ. Ῥγατοοα μα ρη  γδτιι ἃ νοδὶς ν- 

»» πἰποτῆς οὐ  πα]]ο οταπείοοο, ίοα ἡ {15 

» 000 (8 ατοίτγαζι ρτατογοπα ογοα δίς. δέ ΟΕ] 

» δε δῖ ἀϊςοες, Ἐρε, ἔετι; τας (ατίδ οὐῖτ νἹ- 

» τίσ πο Δα τηασ! γϑτί, ἴσα αὐ στερατίτη 

» Π1Π16 1 αυοπημθοῖ ὁ νοῦὶς ᾿Ἱπἀοπλ Πδτ [ἢ 

» ορρτιπισπάιιπ), 1] ποῃ ἀοίτητ, χα οἱ ραγοᾶτ, 

» φισπηαἀπιοάππιπιοάο ἀοοί ας. ἘΠΊ πλπογο 

-» οραἰαΐοα! ἔιοίπογα πος ἀςπρηαγίης ΠῚ 

»» {εἱς ἰρίογιπν (υ τσ 5 ̓ς ἐξ! ργάτογοβ, ςοη- 

» Πάεγαῖς. ΖοΙαγολις ααποηᾷ ργα ἐςξιι {ὶ 

» σάτο ΠῸ5 Ια’ πτ, πα 1 αἀέοδεῖις ἀπο οὔ ς (πρ- 

ὃν ρ] οἷο παρὸ οααῦτ: Πἢ ΟΠ ΠΪΠῸ ΠΪΒ}]} οο- 

ὁ» Π}1ΠΠ τ. ΠΙ ΠῚ ΓΛ οἀΐειις φαΓαρτεΙάεο,ιιοά 

» ψογογοταγ, πο ̓Πἀοηγπαῖις ἱπτπ{πς ροτίηγο- 

»» τοις, Αὐυ! ἰοσατος ἰαρι ἀϊθιις Ο τπογπησ, 

» Βοςοἴἴϊδοογαητ,ντνο 5 (0115 Ἰ τοῦ γάοοβ 

» σοΐοτος παππά ταταϊῃ πε (ογαίππτςπι, ἐχιγὰ- 

.» 4ιδπη ἀγητατα ΠΊΔΏΙΙ, ν ΟΠΙτΟ. ἘΞεςοΓγιης ὃς 

» 1Ππ4, νεσδάλιογα, ἢ πα Ρυξ, ντ  ρο!γο- 

»» τηὴιι5. Ποτταϊσαπτιῖγ 11. απ δτι5 ἸΠτογ ΓΟ ἐΕΙ 

» ΠοΙξτὶ ογάπείαπιης ἡ π| 6 πὶ οπὶσαάπςδο 

» ταταδι Πύτο!ςτε. Νὰπι 415 ἐαἀισθατογὶς 

» Ῥυησὶ νο τ ΠΛ ΠΟΙΕ, ἀυϊοαἀισέκτούος ρίας 

» ((Παυϊοεῖτο πιςάϊοὺ 'Νοκίαπιοη ( ογδ[ιητί- 

»» ΟΝ ΤΟΘΔΕΙΠΊΠΝ, τ σρξίος (ρα ταγα πιαπάξί. 

» Ἡχορη πατοᾶς σοτγάπτιν, νοίεγο ἀξογοῖο 

» Τξατιατιγ; νὰ αα παϊαῇποά! ξαοίηογα Ππῖ 

» οχίροξαπάα, αιαις ΠῚ ρία πάϊαμι απα- Ὁ) ἵνα, ὡς ζιούτων ἐσονϑμων, χαὶ φυλακζοὼ ἰδία, 

ἡ» Γαῖ, δζ ΟΡΟΓΆΓΩ ἄοτ, νῖ ΠηΠ1τ|5 ὃς ορροῖτα- 

» ΠΙ5 Ιοςὶς τὰ δοπα σα] πὰ σας. 51παὰτδ Ὀ6]- 

» ἰπαταπὺ ας, Π6 Ποπλίπιιπὶ ἔαέξα (πη: 40 

“» Ραΐζο [ρἤατὶ ροίπης, σοπάογατο. Ναῦα ρτγο- 

» [οδοαθίηις ἐο ἢτ, ασπαπιπηοάο Δ (- 

» οΓγα Γ 15 αἰδοτὶ δηΐητο ἕλος ηλιῖ5, 41} 1Π.- 

» Ρἱϊς ἐχοϊηοτί δας ποίπιος ΡΟ] πδπλιι5. ἀατ]ῃ 

» Βοοπιρασπαδίπας, ἢ αυϊάς πλατο ΠῸ5 

» Ῥου Πρ ηλι5 ὃ πα ΠῚ νΥδ5 ἀπλίοα ΠΟ5 ἐχ- 

» Οἱρίοι, ἢ τα ῃταπῃ ΠτοΓ ΠῸΝ (το! γα πι]ἰσεη- 

» τίατα ν᾿ ἀσαιλ α!5 αἥπηο βάσητο Γόστη νε- 

ΠΑΪαι ἰς ἰς ἔχεὶ ΠΑΧΙ ΠΊΪς ἱ ἘΠΕ ΥΤΥΓῪ ἀάῥηι μὴ, 
» ΠΑΠΠΠῚ φορίαιῃ πο ὶς ἔλοίετ, ἢ πιά  Πλΐς ΠΕ ἀκ  κἶδὶ πὰ μέγιςα ζ αδα ὀἶξα, ᾿ Ὁ 

» τορας νίσιιο φἄήφο [π οοι]!5 οπληῖππὶ ἀς- 
» Πηφύφηνις ἢ ἰὰπὶ Ζυοά ἰδιιάςπι δάἀτίποξ, 

» Ζ.4ΠῚ ΠΠρτίμηῖς ςοη δα πταζοβ πο5 ΟΧΙΕΪ- 
» ΠΊΔΠΊ5.. 4115 νὸς ἴτὰ (ΟΕ σογεπίοξ οΟ]1Δ1- 

.» ἀλαιουτ νος ἰρῇ, (ὰτ οἱ, ἀοῇσηαῆτοϑ οἷαι- 

» Πτοάϊ ξιοϊπότα,, ἰσεϊοτατοὶ αἀρε!!]γθΠ.5. 
Εἰς οπσιπος αι φἀίαγγοχ Πθητ, {πρΡΙ1- 

δι ΤΥ 

ἡμῶν ἐςαι “ὃ φρατιαξ. ὑμᾷς μϑὼ οἱ πόρτες οζδ, ἥ 

ἔσεοϑδε Κώσχοι οὔτ᾽ αὐελέδϑει πολεμων-ᾧ ἀὴ κα 

βέλνεϑε, ὅπε καταλόσαι᾽ ἰδία ἡ οβαλοίδιος, ν᾿ 

αξᾷ ςρατάνκᾳ ἐφ᾿ Ὁ, τί αὖ ἐϑέλη. κα ἡνδ Σ 

κοξὸς ὑμαῖς ἴωσι ωρέσξ 4} εἰρζεύης δεόμδμοι; 
ἢ διλε αἰνὸς τοιζα χα!νοίϊες σϑτοις οἱ βουλομε- 

νοὶ, ποιή (οεσιν ἡμὰς πΜ λόγων μὴ ἀκούσαι ἢ; 

“δ9ς μας ἰόντων. ἔπε4τα ὃ οἱς »ϑὺ αὐ ὑμιής 

ὡπόμιες ἕλνοῦε Ῥέη, οὕ συ μία γώρα. 

Ρ ἐσ.) ̓ὕς τὶς δ), αὐ ἑαυτὸν ἕλυται φρατηγϑν, χαὴ 

ἐλθλη λέγᾳν Βόιγε βόνϑε, τ! ἐξαι ἰχϑυὸς χαὶ 

όχοιτα καΐζαχαιναν καὶ ἰδιώτην ὑμδυ ὃν αὐ ἐ- 

θέλη, ἀκριζον, αὐ ὦσιν οἱ πιἐσύυϑιοι αὐτῷ, ὧσε 

“ρ ὦ γε ἐπρετο. οἷα δ᾽ ἡμῶν ἵ πε .γα: δὴ τὰ 

σιν οἱ αὐθαιρετοι οὗτοι φρατήρρι ὑκης ᾿ 

Ζήλαρχος δὼ .» ὁ ἀγοοφινόμιος εἰ ὃν ὦ- ε 

διχεῖ ὑμαξ, οἴγγεται Σποσλέων, οὐ δοὶς ὑμῶν 

δίκζω " εἰ δὲ μιὴ ἀδικεῖ, φάγ4 ὧκ τῷ ςρα- 

τἀμαῶς, δείσας μή ἀδίκως ἜΞΗΕ: Ὥσο-- 

ε ϑοίιη. οἱ δὲ καίζαλδύσαντες τὸς ὠρέσξς, 

δηενοτο ξαντο ὑμὴν μόνοις μοϑὼ ΟΡ ἑλλής 

γῶν Ἑἰς χεξοι(φικῶτει μἰὴ ασφαλὲς ἐδ » ἐοὺ 

μ᾿ σειω ἰσχύι, αἰ φικνφοϑει. πῶς δὲ γεκοϑιι, οἱ 

«τον αὐτὶ οἱ καζοιχϑμόντες οκέλδοον 

Οχχῦ]ν, Ούτοις διε ᾳξαντο μηδὲ Ἴσειὼ « 

κηρυχίῳ ἔτι ἀσφαλὲς 61) αἰελέαϑὰαγ. τίς ἌΡ᾿ ἢ 

ἐχλυσφκηρυξ ἰέναι κήρυχας απέκίρνωε, δ. ᾿ 

ἡμεῖς χεφα(οιευτίων 3 ; α ἀὐζυς ἐδεηϑημϑῳυ. ὶ ἡμέ 
εἰ μδϑὺ [0 7) καλώς ἔχ ζῶτα, δοξατω ὑμῖν" 

ποιήσῃ τὶς, καὶ ζῳ ἐρυμγὰ αἰπτύῤῥδεξιὰ πειρϑῖτ 

τοὶ ἔχων σκζιωοιεῦ. εἰ “ϑιτοι δόχεῖ ὑμῖν ϑυόλων; 

δλλὰ μὴ δ, ϑοςπων τὴ τὰ Οιαῦτα ἔργα, 

σχοπεῖτε ποιῶ λον τίν αὐ: εἰ δὲ μῆ, ανϑὲς 

Διὸς, πῶς ἢ ϑτοῖς θυ σόμδν ἡδέως, ποιοιου τες 

ἔργα ἀσεξη,ἢ τοῖς πολεμίοις πῶς μα χούμιο-, ν ' 

θκ, ζοὼ δλλήλους κχαζοαχανωμϑι; πῦλις δῈ Φι: ἽΝ 

λίαηἰς ἡμαῖ δέξεται, τις αὐ ὁρᾷ σωιύαίας 
μἰομαλ ον ἡμὴ ἄχρφον ϑέπιρα ξέβως, ΤΣ 

φωγνώμέθα ; οὗ δὲ δὴ πόϑυ οἰσμέϑα, τά 2ξζε: 

οϑτῶ ἐπτομνου, τίς δὠύμας ζι ὅτοις ογζᾷς ἔπα!3 ; 

νέσφεν; ἡμεῖς. κἂν Ὑ οἷ, ὅτι πορῆῤριὶ αὐ 

φῶηνϑρ ἐὴ) πὃς ζῳ, τοιαῦτα ποοιοιώζοις. οὶ 

Ουτου αὐιςαμροι πόυτες ἔλεχϑν, σὸς »δὰ Ὶ ΩἹ 

Ούτων ψ 



ν} ΔΙ ΒΈΕΈΚἋ ανὰ ἘΜ τ χ Ἧ 
ἀμ μμνὸ ᾷ; δοεῖαι δὲ δὲ πν δὲ λοιποῦ ἢ οἰϊδ πχυϊταηος αὐ! δέουος αἰοίδαητ; ἀχία ΡοξΞ τα [εἶεῖά: 

» 

οὐκέτι ἐξῴαι αἰομΐ ἐς ΡΡς ἀῇ' δα δετις Θρ- 

ἔῃ, ἀγεόϑεο. ἀύθες ϑανατῷ, «ὃς ὃ φρατη)ι 

εἰς δίχα τρία καΐαᾳ ἴα φῆστι. ἐῃ δὲ ϑίχας χαὴ 

εἴτι ἀλλο τς ἡδίκητο δ οὐ οὗ Κύδος ἀπεῖδε. 

δϑικαςας δὲ τὸς λογάγϑις ἐποιυσωνῶο. παρώ- 

᾿ γϑιεῦτος δὲ Ξιενοφώντος, καὶ Ὑἶ" μυαγτέων συμι- 

Ουυλά όντῶν, ἔδοξε καὶ κάθαραὶ 2 φρατάυ- 

μα. χα] ' ἐλϑετο καϑαρμιο:. ἔδοξε δὲ χα τὸς 

φρατηριὶ δικδονεπωσχεῖ τῷ πάρεληλυϑό. 

᾿ πος “νὰ χᾷ ἡ ϑιδόντες, Φιλήσιος κδὺ ὦφλεβ 

ῆγω- οἰφώρς τῆς φυλᾷκῆς Ἀτἤγαυλιπι- 

χιχῶν "μάτων τ᾽ μείωμα εἴκοσι βψαξ" ΣοΣ 

Ἡμπαὶ. ψέπιν, Ἴστι Ι αἱρελεὶς λυ σον ἴατη: 

γιδεὶς εἰς ἀέλᾷ, δέκα, ας. ΞΓενοφώντος δῈ κα τη θη: 

Ἦ σαν τινὸς, Φασχοντὲς τα εσθαι αἰσῦ αὖ 

χα ὼς ὑξοίζοντος πίω κατηρρελω ἐποιοιῶ-- 

[Ἂς χαὶ ὁ Ξουφα, Δύαςαὰς οχελάυσεν εἶπεν 

τὸν ἀσεθ ον, ασετον. λέξωντὰ πού χὰ ἐπλή- 

᾿γὴ. ὁ δὲ ̓ εὐτόχρινεται ἡ ποῦ χα! υἹρίγα ἀκώλ: 

μδιὼ ὰ χέυϑ; Ὃς μὰν ὄντος οἵου λέγης, οἱ σίτου δὲ 

Ὠπλελοιπῦτος, οἴγου δὲ μη ὀστφρανἐδϑεῦ 

β Ὑπάοόντος, ταῦ δὲ ποίων πολλών ἃ ἘΠΕ 

ῥβϑόντων, πολεμίων ὃ δὲ ἐπορδνων. εἰ οὖν ζοιού- 
δ [9] 

ρα ῷ ὕξοιζ (οὐ, ὁμολογῶ χα Τὰ ὑῶν 
ὧς 

"» “2 

ο Ἐβιξύτερ99 τῇ, οἷς φασὶν ἴσο τῆς ζωας 

διὸ κόπον οὐκ εἰρίγνεαϑαι ὃ τ,θ5 δῈ Ὅ! λέξον ᾽, 
᾿ λ 

ἐὰ τῆνος ἐπ ης; πότεδ9)} ἡτοευ τί σέ, ἐπεὶ 

Οὔκ ἐδίδωξ, ἔπαιον, δλλ, εἰστή τοιουὶ δ λλᾷ 

παρῴνσα; ἐπεὶ δὲ ούτων ς εὲν ἔφησε, ἐπήΣ 

ῥεῖ ἀὑτὸν, εἰ ὁπλιτάσοι. σῴκ ἔφη. παλιν, ἐϊ 

, πελταζιι. οὐθὴ τότ᾽ ἔφη, δλλ ἡμίονον ἡλχαύ- 

γον ζαιθεὶς αἰπὺ ΤΜ. συσκξεων, ἐλδύλερρς 

ὦν. τὐζαῦλα δὴ αἰαγιγνωσκᾷ, πὲ αὐτὸν, χαὶ ἢ- 

ορέπ' εἰσὺ εἶ ὃ τὸν κοίμϑοντα ἀπάγων. ναὶ ἑκα 

ἡ" τς 
᾿ σϑοκδμὼν σκᾷύν διέῤῥινψας. δολ ἡλδυ ὄζαρ- 

ἐλ ἐφηδΞειοφαῖ, ζ, αὐτὴ τὶ ἐλρετο. διέ: 
Ἀ (λ 

δυκαδλχος ἀγῷ, τα ὀκέλδυσα κατϑϑς ἐμι 

ἀπαγαν" χα ἀως πϑρται σῶα, ἀπε 
αἱ’ ΩΣ 

νέαι Ὁ 
δυκάθπε ἐπεὶ ὼ σὸ ἐμοὶ ἀπεδάξας τὸν ἂν δα: 

ν Ν ΔΝ 

«δὶ παιδικῶν μιαχοιδιοῦ; δλλὰ μεθύων Ὁ 

τος βιδίεοῖϊε Χεποόρμοη, ἱπ δππο Τηοατὴ ἀςοϊάϊε. 1) 

1η ἐα νεμεγεπι., ἂο πείμὶ ἀοῖπάς ντ το Ἐἰτιιουθη τα ν 

μΆ απ εἶδι τασίαπι οὰ τά! ἀϊ, φιιο τοπιροτὸ τὶ αἰ τα ποηχίηεσα πὴ οἰξε ἀπ: 

ἰοέ ἀμξίονϑ 

{ξοτιιπι ποπνίηὶ Ρουτηἰττοπἀαπι Εἰαματαάὲ Χεροροδὶὲ 
(σε! δυιηι [ἰςδειαη.. {ἢ 4εΐς ξιφϊη οΥὶς αὐ Οἵὐ᾽ α»ίρναί- 
ΟΧΙἔοτοτ, [Π δἸΠῚ} σαρ τς Ροξπαίη ἔξατιο πα ΠΕ ΤΕΣ 
ἄδην. Ῥγάτογξα σοη ζετο πάπτα ἀποῖθε5 
ἴῃ οὐπος ἱπἀἸοίππλ., ΤῸ οτίατηι ἴῃ τα ἕλοι: 
ποτα Πἰσογοτ ἀμ αυΐτοτο, “ΠΟ ΠΥ; ἃ πλοττα 
Ο γεῖ οἤητδήπιια. Τά ϊοδά! βοτοίβας οο- 

ποτίσαι ἀπιέξογίδιις ἄατα. Ν ἀπ ΟἹ οὐίαπι 
ΧΟοπορίϊοητῖς πόττατα {πα δε διι5 ἰδ νατὶ- 
Βα5.ἰαἰτγαπάα εἰ Ἐχογοϊτι πη. Πάσας Βιδξὰ 
1ι| ἸΚΌΤΗΙ Ἰοςογοτα ἰτῷ, νεργατουεν γατίοὰ 
Ργατοσῖτὶ τξρου ̓ ξ ὐδισίο (ς {ΠἘεγοπτι Θ οά 
φυῦ πεγος., ἀληληδε ΡΒΠ ΟΠ ὃς Χαηΐηῖς 

οἰἴεδὶ ἢ ἥυσὰ ἰ.Π| ουἱτοά το ΡΟσμηΙΔηῚ ἀφ Τουτὶ 
αι σ ἐς σοαέξαηγ, πηϊηας νὶρ τὶ (Ρ ΙΔ ὙΣ 
(δπτ. Μαίταζας δῇ δΟΡἢ σταῖς ΠΊΠ δ Χ; 
ααοά (ῆταρί5 δά θοὰς οὐοαίδάας ἐξέβη! 
ἰά πηι πογίδ ἐργοα τς. ΝΟοΠ ΠῚ ΠῚ ὃς Χο πο- ἜΣ 
Ρβσητει ἀσοιίαθαης, 41 σα τος (6 Ὁ ἸριΟ ἐμπρναρεῶς 

ἀϊςοτξε: εαηγά; ασσυίατιόπεηι ἢς ἐπε ξϊτιιο- ἯΕΕ 
Ὀδητ, ντὶρίππι ἰαἰ ατιαγιτη αὐσε ἤθγθητ. [δι΄ 

αι (πγγοχί ες Χοηορποη, ἀῃτο ΟΠ ΠΪΔ 
αἴςσεγε ρυϊ πηι Τα ΠΠῸ πο  Σ Ογ000) ΡαΠΤατις ΟΞ 

(ετ, ΕΟ ]οςο »ὙΟΙΡΟποθλ η]ς ο,ήπο [ἡ τπαχί- 

Χερορ᾽ οήἡ 

λύμεϑαι, και ̓ χεῶν πιλείση ζῶ. ἀν εἶπεν" Ὡολὼς τα πίαῖς σορία ἔτιρις πος ρογάεθδαῖ, Επίπη- 

πδτῸ, {πίθοις Χοπόρποη, Ζαπηιτᾶτα εἰ]οῖ 
[πἰοπηΐς αἰ ρογίτας, φιληγατη ἄμ τὰ ξαγογῖς, 
αυπιη οἱ δυις πος ἀοέθοιΠοτ, απ τὴ τα τα πὰ 

νη ποη δάεῆσι, 4ιιοά γα! οἀοταιιηροῦευ 
Ρετοϊρὶ, θαι πα αἰτὶ ρτα τηασηϊτ!ἐϊπε }- 
ΒΟΥ πη ΔΏ Πλῖ5 Γγα ΠΟΘ ΏτΩΓ, αν ποι Εἰς 

αἴεῦσο ΠΌΣ νγσέγου; ἢ ΠῚς ὅῈ τεπιροτὸ ἴῃ- 
(οἱ Πτὸν ΘΕ ΠῚ: ΟΠΡ 5 ατηῖς ΟΠ γος ροταξ 
Ἰληείογθαν ἔστε δου, ἢ 4ιιος αἰπητ ργὰ ροτα- 

Ἰφητία [αΠτειιά ποῖα ἡ] ατἢ σαάοῖς, δα τὰς 

πιϑῇ ἀἰς τ], 4ια ἐς σα νυ] τους: 
ἡππν φυϊε αδϑ τα τα τοὶ ρετοᾷ, φιοα απ 
ϑοη ἀλθας:τὸ ρυ Παρ πὶ ππθιτη ἡ τος 
Ροίοεαπι} Παπὶρυσπαηδ τοι ἀς ἀητο- 
τίθιις εὐ 46 0115 ταῖς ὃ Ππππὶ ἰη νίηο τί δι μοῦ 
Ἐδυίοταγοιτ 1 " Ὁ τππὶ]πογεῇ εΠ 16 Π1 1} 
ἀϊςσετοῖ, τόσας Χοπορῆθη, ἀΠ 1 στημς αὔτ 
πγατιῖγας ΡΟ. τιπι ΠιΙΠ ΘΓ οἴει, ΝΕρΑΌΠΙς: 

Καυτίαμι ΧΟ ΠορΡ ΘΗ : δῇ Εχ δοτίδεϊδ 65 ὃ 1η3 
41: Ηδυάαμθασιαπι, (αδίφοίς 1. ἐπ πη 

ΩΝ "- ΣῈ ζώαγκαζες. ( δὲ αὐ... δέπαι5 ααῖι οΠδη., πη τιπὶ ἀρΟΘΆΠΙ, απο 

ΤΠ ΠΟΓὶς. ΓΆΪΠῚ σπειρε παΐος ἐςξάογδητι 

Ηεῖς Χεπορποη ἀάσπίτο ἀοιπιαν τοται: 

Ὡς. Ταπο 65. ἴτ, 01 ΠΟ ΠΥ ΠΟ ΠῚ δρσΓοτιτ πα, 

Ε νεμπεθαϑὸ διιπι!ς ργοίοέζο, Πα τι πατη αἰ 

ποοτα πῆς σοροβθαδ, ν αί!5 οὐ σοι. Γηα5: 
Ἰΐιπὶ πιθογατῃ ἀἸ πε ἐξ 5. Εὰ νοτο αὐ έϊ τον 

Ιεθ μας ἱπηρεαϊπηοπτα", ντ ἀ- 
10Π1.. Ῥοϊξεα ψαστν σπιηία (α[- 

ἢ τον 4 



268 ΧΕΝΟΡΗ ΡῈ 

Ὠῖπν ΟρεγαρΡ ΓΟ ΠῚ. Ἀ εἰ!παμεραταγάτοτ- 

5ο ἃ Π44π|, φιδα ροῦσετε ρα ἀς θη ταῖα 

ποη ροῆϊτει. ΪΝούδιι {Πι|πΔ Ἔροὸ πεΐζοπιας, 

αϊιοάνηι οχ ποίετίς εἴςι. Ηπονττινο- 
Ποτγας, αΠΊ; πὸ ποδίς ροτίγοι: ΗΠ οἰ τὸς θη ϊπι, 

ααοιηαἀπχοάιιπι ἐυ ἀοπη ἀγδίτγοῦ, τοῖς 

ρὸ {δίς αςθαπτιγ. Ν ἐγιιπι]α ες, ΠλΠ]6ς 
Ὠϊς αἰοδάς. Ατ επί πιί παῖς Χεπορίποπ, ν δὶ 

το ρυς τα  ΠΠ πὶ, δ ἰρίς οπν Ἔχτγεηλο ἈρτηΪ- 

πεδεῖηάς ἀςοδάοτγειη, στοῦθοηγτε ἔοαϊςη- 
5 ἐτὸ - - - - ε τ ἣν »" : 

τοηὶ οἴοπαϊ, νε ποπηίπεπὶ ΠΠὰ ἀοέοάογεθ. ζ χα, ὡς κατορύξογσα σίανμον 

Αἀῆαπεοταπιεσοτῖς σο!Π]Δαἀαθαιη. νεται Β ν᾿ 5, 
[Φ 

Ροξεαηιιαπὶ δαί(ξαπείθες πο 5 1}}Ὲ σγὰ51η- 

ΠοχίΠοτ, ὃς οπλπες, αἱ ἀἀογάῃῖ, Ἔχοϊαπηαίς 
(ςηἴ, οπιίης πὶ νίπδγο, τα νΘΓῸ θα ΟΠ» 
1Τροτεὶ ἀϊςσόγος, ΠΟ] ]ς τα ἰρίαπι ν Ὁ Ππογο:ταπ 

(οἸ]ισοτ ορὸ το ρα] δαί, νουιιπὴ ἀἸςῖ5. 'Νατα 
ΒΔ 1 ρταῦ το ἔογγο νἀ ρδγ 5, 4 1411 (το 5 εὰ 

᾿Ἰιοπυϊποπι δά ης νίπογθ. Οὐ οτροὶ το- 

(ρσάϊτ αἰτοτ, αη Πγΐπιι5 πχογεθη ΟὈΠΪτ, ροί- 
οαχιυαπὴ οἰξοηίας ἃ πγα εἰ δ] Γα τὸ Ασχα, α Ὁ- 
Ἰφοῖς Χοποόρἤοη, πιουίτιγι οπηΠ65 {γπ115. 
Ναὶ ἰσίτιστ ργορτεγοα νος ἀςξοαϊ πος ο- 
Ρουτοι εἰς αὐ νηϊποτ 5 ἀφο! πηατιιπη, 0 Ὁ 

Χερορυῦ πῃ θην απο ποη (ατίς ναρυ]αῆς. [)εἰπάο 
τ «(τ 1 {Π|ς ἴτο ΠῚ Αἰ Τπι5 οἰἢ ἀϊσεῦς, σπαπιοῦτῷ ρ᾽α- 
"4105 ξε- " - 

ΠΩ ΕΒ τα Η]οτ. Οὐ στὴ Ποηλο (πγρεγοῖ, Χοπο- 
» ῬΒοΠ  ρίο Ιοααυὶ σορίτ: Ἑαϊςου οαιξ, πλΐ- 
» Πἶτὲς, πλ τος τς ρτορτοίοα, Πα οΥἴΠ 65 
» ἀείεγογοπε, νουτθογαῖς  φαΐθιις 'ῃ οὸ αϊ- 
. οι ἰαἰϊοποθαῖ, σα οὐ ορογα ν εἰξγα (4] εἰς 
» ἴζητ, αι νο5 δέ ογά!η 5 (Θγααγοιῖβ, ὃς 4πο- 
»» [ἰὸς Ορς ΟἸΤοτ, ἀϊ πηϊ σαγειῖδ : ατ εἤτ πο] ον 
» νοϊεθαῃι οδαϊςοϊσποπι πἀπὶνεΐξγα ἴῃ πος, 
» ὙΓΙΡΗ ἀοίοττίς ον! σις ργαἀάῃα! οαυΠ18 
ὦ Ρταςαγτγογοητ, [4{Π] Εχέξι!πη ἃ ΠΟ 5 οπγηὶ- 
» διι5 Πττ, νηϊποτῇ ρου! Ποηλας. Οὐΐπεῖ- Ὀ 
»» ἴα ἰΔησθηζεπη ργα Π]Ο]]Πἰςὶς αι πηάδπ), 
» Ζυϊποαιοίσγσετο νοΐοσας, ὃς μοί θς (ς 
» Ρογάοηα ἰρίοπιοι Οχροηοθαῖ, πο [Ο] 1} 
» ΡυΠλα (ἃ οτίαπα νὶ σοςσί, τ ρουσογοι ρίς 
» δρο Πιππῃ ἀοογΓίπηο 1110 {τροῖο ποημι}]- 

» ἰοβ 4 αηο ἐχίρεξξατεπι Δα ἴτοτ (είς ρᾶ- 
»» Γλητος, ροίοααιᾶ Δα Ἀ]]] 06 τοπηριι5 σοη- 
» (ΘΠ πὰ, αἸ ΗΠ οὐ] ταν πλς {πγσοῖς δηϊπιαά- 
5» Ποττί, ας Υἱχ οὔατα Ἐχτοηοῦο, ΟΠ ΑργΟρτίοΥ 
»» ΟΧ ξοτόροτο πῖθὸ ρογίουϊο ἀοξζιι5, απο πι- 
» σππλῆῖς ἐς ἀςητοπὶ δῷ τουβεητεπη σομίρὶ- 
» σοτθι., Προ] αι. Ετοπί πη ποτα ἱρίε,ας Ε 
» ΝΠ 15 ἀΠ ΠΏ] ΟΧοΙτατίο, Θά] ΟΓ ΕΠ] “ηειη Δηὶ 

.» ὃς ΔρηΠτάτου ἱπρρεαϊταίθατ : 4αιπι εχ {6- 
» ἀόπαο δὲ αυοιςοπάο ν᾽ ἀοτεπὶ ἸΔησιηἰς 
»» Οὐοτοτ πο πη ἀπῈ ΘΟΠτγδὶ, οἷ τᾶ 

͵ 

»» ΟΟΠΠ ΠῚ ἔξιιΠῈ ΟἹ] τ, ντ ροάττι ἀἸσ τὶ ρει τγοίσογοησ, 4 4ιιοα πλυ]τὶς αοσι ας νὸς ἱρίι  οἰϊς. 
ρα ΕΙΣ . : ΐ Η τ ΣΑΙΣ » ὕτατοσοα πο πχααια ἁἰϊατῃ, αἱ ἔογτς φυιοίςοηαὶ σαι τοπίξοσατ,ἀσταῃν νος δηϊογίοτοβ, 

Αὐάϊτε γοτο  αἰϊξ, αν 4 ἡξιο ταὶ ἔποτίς, ΕΠ ἐ- Α 575 Ὁ πράγμα ἐμετο, ἀχούσαϊε, ἔφη: ὴ Ν᾿ 
ἘΚ ΡΙΟΥΚΙ 

ἀξιον.ανὴρ και τελείστετο ὝΕΣ Φ μηκέτι δὺ- 

νώοϑοὴ πυράζεαϑαι. χαὶ ἐγώ τὸν μϑὺ αὐόρα ὧ- 

σούτον ἔγίγγωσχον, ὅτι εἷς ἡμδι εἴρη, ωαίκασα 

δὲ σε τον ἀγέιν,ως μιὴ Ὡσπόλοιτο. αὶ γϑῥιως 

ἐγὼ οἰμια) πολέῤῥιοι ἐφείποντο. σεοωέφη πῶτο 

ὁ αν, ϑόσ»πος. Οὐχοιοῦ, ἔφη ὁ Ξενοφών, ἐπεὶ 

αὐδουπεμψάσε, καζα λα μξαγὼ αὖϑὶς σεωὼ 
τοῖς ὀπιοϑοφύλαξι πσρϑειων, βό,ϑρον ὀρύτ'- Ἵ 

σας ἐπτηνεν σε. ἐπεὶ ὃ παρεξηκότων ἡμδίι συν. ον 

ἐκαμε Ὁ σκέλος ὁ αὐὸρ, ἀνέχᾳ αγϑν οἱ τὰ Ὁ 

ο9»τες, ὅτι ζἢ ὁ αἰήρ.σὺ δὲ εἶπες ὁπόσαι Γ΄ ἐξά- ᾿ 

δλου,ως ἔγωγε αὖτ’ οἕκ ἀξω; οὐ ζωῶϑα, ἔπαι- ; 

σα σε αλη,ϑὴ λέγφε.ἔϑδοξας ὝΣΡ μοι εἰδότι ἐοι-ὖ μῃ 

71 ἔζυν. τί δξίω; ἔφη, ἡ“ηόν τί ἀπεθαινεν, ὦ 

ἐπεὶ ἐγὼ ύι απεέδιάξα αὐτοι;τα; "ὃ ἡμᾶς, ἔφη 

ὁ Ξενοφών, πϑώτες υτοθαινούβα. τέτον δέω 

ἕνεκα ζώνς ἡμας δεῖ κα τορυγάδαι δ τον αϑὺ 

αὐνέκρ αχϑν πλωτες, ὡς ὀλίγας πωισφένιαλλον 
ὃ ἐχέλάυον λέγήν, ϑζρα τι ἕχα τος ἐπλυγηἐπεο 
δ᾽ Οέκ αὐΐςανζο, αὐτὸς ἐλευ" Εγω, ὦ αἰδδες, Ἢ 

ὁμολογῶ παησοω δ αὐσδράς πολλὰς ἕνεκα ἀπ᾽ 
ταξίας,οἷς σώξ, οϑαι «δὲ ἐρκᾳ δ) ὑμαῖ, ἐὐτά- ὦ 
ξ4τὸ ἰοντων, ἡ μα χοιϑίων ὁ ἤδυ δέοι" αὐτὶ δὲ 

λιπόντες ζᾷς ταξάς πγοόῦζντες όπαζψν "ἢ 

χεέναι. 

ἘΣ ᾿ 

ϑελον,χαὶ ὑμδμ" πλεονεκ ᾧν. εἰ δὲ τῦτοπότες 

ἐποιοζυδιυ,ὥπθρτες αὐ απωλορῖθα. ἡϑὴ ὃ χα ἣϊ 
μα λαικιζονϑιὸν τίνα., χαὶ σἕκ ἐθέλοντα α)!- - 

᾽ ᾿ ! ς Ν -“ Ν Ι ἣ 
ξαοϑτα, δλλα τοϑοίελϑιυον ἑαυτὸν ζοῖς πολέ 

͵ , ι2 ͵ ν ͵ ἥ 

μεθ ς χα) εἴπ αι σδι, χα) ἐξια σα μιζων πο 4. ἣν 

ὙΕΞΡΕΣ Ν ἐμέ πρρβΆο ΟΝ οὖ γὼ Υ Ιφύρῳ χίμϑιι 9 αὐτὸς “παῖς ανα- 
ἢ Ἷ Δ Γ . 

βϑίων τίνας συσχά.αιζομδύοις, καϑεζύωδιος, ; 
συχνὸν γόνον, κα τεμιοιον αναξας μμιογίς, ὁ τὰ 

σκεέλν μόγις οὐκ τείνας. οὖν ἐβ(ϑιντῷ ξεν ὥσῴραν 
λαζὼν οκ ζρύτου, καὶ ἄλλον ὁπότε ἰἴδδιμα κατ 

ϑηυδυον χαὶ βλαᾳακάζοντα, "λάσονον. Φ γὸ χρ- ἐ᾽ 
. ᾽ “ ᾿ ἵ ᾿ «δα αὶ ανδρίζξι ϑαι παρέχε ϑερμαισίαν τινὰ ὁ ἢ 

υγρϑτηζᾳ (Ὁ 5 κα ναϑαι ἡσυχίαν ἔχν ἑώτ-΄ 
Ἧ ν᾿ γ᾽ 2 . Ὸ ΝΣ ὩΗῆἬ ρων πσουρχϑυ ὃν πω τε δστιπηγνυαϑαι Ὁ αἷτ᾿ 
δ «ἕἱ » , δ ἊΝ ᾿ ἀκια»»ἡ “τω Ὡστοσηπτεαϑαι τὸς Τὴν ποδῶν δώ- 

ΕἸ 

βᾷ 
ἔκ ᾿, ͵ ς ἣν ἱ ζ σώ νζω, ἡ κωλύοντα χαὶ υμας τὸς πο ϑοϑεὶ, 

ὡνμαῷ 1 
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[ἢ 
“ν Φ 

δυ  Ό 

- 

πολλὺς ἢ 

Ἰ δὴ ὑποδ. 

᾿ ΣΝ 

ν᾿ 

1 δ᾽ ΕἸ Ν᾽ ΛΟ Ν ΤῪ ἢ 
χὰὶ ἡμᾶς τὸς ὁπιοϑεν τοορά εοϑαι, ἔπο σα ἃ 
“πὺξ, ὅπως μὴ λόγχη αἰπὺ τὴν πολεμίων 

“αγοιτο. χαὶ 7.5} δξζυ νὲοῦ ἔξεςὴν αἰὐΐὶς σωϑεῖ- 

δι εἴτι αἰ πα’ ἐμοί ἔπαϑον Ὡϑὰ Ὁ δίχαιον, δι- 

κω λαξῳν:εἰ σ᾽ ὄχι τοῖς πολεμίοις ἐπλύοντο, 

τί μέγα αὐ οὕτως ἔπαϑον, Ἷ ὅτου δήκζωο ἠξίοιωω 

λαμθανφν, ἁστλοις μοι, ἔφυ, ὁ λθορς. ἐγὼ γὸ 

εἰ μϑὺ ἐπ᾽ ἀγαθῷ ἐχόλάσα τινὰ, αξιαΐκἰ “σέ- 

χῳ δικζω, οἵαν χαὶ οριῆς εἴοῖς χαὴ διδείσκα.-- 

λοι ́παησί. χαὶ ΣΡ ἰχϑοὶ τέμϑοισι χα χά οεσιν 

41. Πὶ ΠῸ5 ΟΧΙΓΟΠΊΟ ἴῃ ἀρηλη δ, ΠΟ ΠΛ Πτι5 
'ῬῬιορστοάοτομλιτ, προάϊείσαι, Ραρπονοῦς- 
Ὀογασὶ, τς αὐ Ποίείθιις πΠαίξα οοξοαετζόταγ. 
Τ Ἰςοτ πὶ ἢ!ς ἰοτιτατὶς ροέπας ἃ πς τοροίος 
το, ]χἢ ἀπο ἱπητταϊἰς, Αἴ νότο ἢ ποἢιιῇ 
ἴῃ Ροτοίξαῖοπι νοπηΠθηξ, οοαϊ γηγαιιατα 
δάςορίαμο ρα Ροταςης » Οὐἰ5 ΠΟΠΊΪΠ6 

ρα μ85 ἃ σιοηπάπ οχίσογε ΠΟ Π τ} 51πὶ- 
Ρ ΪοΙ ἐσο, πη τος. ογατοπδ γιοῦ. 51 ἤπο 1 
σα ττσααὶ {π Πρῇτις οσπηοαὶ σαι, ρα σπαπὶ 
Παρὰ (αι ῖτο πὸ γοσαίο, αιιαπη ΠΡ ογι ραγθη- 
εἶδιι5,, ἀπ οἰ ρέ1 πὴ ρ Ἐγὶς ἰσγοσάγο ν ΟΠ Π|: 

δ 4» ΕΣ " ᾽ λ ’ ὔ ν 4 - δ εὥ᾽ ἀγαθω. εἰ δὲ ὑξρά νομίζετε με ζαῦτα Β Ναπι ἃς Μεοαϊοὶ ὨΟΠΠΕΠΊΠΙΠΩΠῚ (ςἐξίοπδ, 
͵ 5.αὶ ͵ ἢ χω 5. ἦν "». οὶ 

ποραταν, ἐὐθυμκη ϑητε «τι νὰν ἐγῶ ϑαρῥω 
ΓῸΝ κὸ -“ ἮΝ ΤΉΝ ᾿ 

σζοῦ τοῖς ὅποις κ(ᾳλλον ἢ ΤοτΈ,, χα) εϑρασυτε- 
ΕΣ 3 ἃ » “Ὑ“ἷ᾿ἊἬηνλ "} γῶν ,ὕ [ ᾿ 

695 Εἰμὶ νέου ἢ ποτε, χα οἶνον στλείω πίνω 

μας ὅτὸῳ δὲ χη οιῶν ἦ, χαὶ γούλαῆα μεγάλη 
Ἐχιφέρηται, οὐ ὄὁρᾷτε 1| χαὶ νδὐμαὃς μό- 

“ ͵ ὯΝ ᾽ 

γοὺ ενέκᾳ, χαλεώαμν μδὺ ποροράϊς τοῖς ἡ 

όξρα.» χαλετσαινᾳ δὲ κυξερνήτης τοῖς το» 
Ἄν ἈἘ, , ε λ 

φβῥυμιψη ς ἱχάμα, 
. Ἶ 

ἃ ν[οπε νταπτας, Βοηὶ αἰΐσαΐις σα, 
(Διο {1 πα δή άιιέξζιιηι ροτυαητία ἔσοιῆς 
Πα Ἔχ Εἰτπατῖς, σοσίτζατο αταίο Οἴτῃ δηϊ- 
Τηϊς γοίετις. πὸ ίοϊ παι ἰατπὶ τα  ειιπ θ6-- ὡ" “ὦ Ρι κοι ᾿ » 2. κ' ἂν Ἔ ς ἥ ΓΝ πα λς  Ἰ ΣΝ Ξ ἰὥνῳ 

ἡμῶν διιῶς Πξοξνὰ πταιὼ. ὧν ἀ δία ὙΡΡ ὁραὶ Τύ- μεβοίο Παϊιοίαπι εἴ ἐπαίοτοπι: (64 οεἰδη 
Ἰοησο, φαλπη 1 το πη ροτῖς πιο τῖπι, αι ἀςητί- 
ΟΥΟΠ Π10 πιοάο οἤςι ας πγά]το Ρἰιι5 νίηι δὲ- 
Ῥοτς. Νόᾳις ταπλθῃ ἰάοίτοο ΖυοΠΊ 1121 
ΡΠ, φαοηίατη νεῖ ἴα πὶ ΠῸ5 γα πα 1] Π|τατο 
πυαάαπῃ νἱἄςο. Ατνεῖο ἢ ππασηατοιη- 

ν ες " ΤΥ ! ᾿ [91 ; Ἵ ὭΓΟΣ ΔσΊν 1 χρᾷ αἱ μἰοτηϑέντα ἡϑυπὰ σεενεπτιτοίψαι. ὅτι [οἶς παῖς αὐ {8 ργογα πιασὶ τευ ἰδ ἰ- 

5, διγαίως ἔπαιον αἰὐζοες ὼ ὑμεῖς κα τεδικασοι- 

πὲ τοτε. ἔγοντες ὙΣΡ οὐ ψήφοις, δλλ ὅπλα 

παρφςἤχειτε, χαὶ ἀξ ρν ὑμῶν ἔχικουρᾷν αὐζις, 

εἰ ἐξούλεοϑε. δυλὰ μὰ δία οὔτε ζρύτοις ἐπε- 

χουρήτε, οὐ τε σεεὼ ἐμοὶ τὸν ἀτακζρεῶτα ἐπα]ε-- 
᾿ ον ͵ 2 “ν -“ -" 

τειζοιγαρφιῶ ἐϊξοισίαν ἐποιήσατε ζοις κα χοῖς 

[ αὐτὸν ὑξ οι ζν ἐώντες αἰὐθιζ. οἶα, γδρ»εἰη- 

θέλετε σχοΐπεῖν, τὸς αἰὐζις ἀὑρήσεοαϑαι τὸ- 
ἀξ κα χιςοῖς - χαὶ γε ὑξριςοτάτοις. Βοΐσχος 

ἀδὸὺ δξευ ὁ πύκτης ὁϑε Παλὸς τότε μδϑὺ διεμά- Ὁ 
ν ε ͵ δια ζω τω “ κὶ 
λει, ὡς καμϑῶν, αεασὶ δὰν μιῇ Φεράν. “Ὁ δὲ, 

ὡς εγὼ ἀχούω, χοτυωοι τ Ἴ πολλοῖς Ὥσο- 
͵ ᾿ -“- ᾽ 

δέδυκεν. αὐ δῆζυ σωφρονῆτε, ζρύπῳ πϑμαντία 
ἀνε ἼΤΩ, ͵ ᾿ ὑοῦ χενα 

ποιήσετε,ἢ τὸς κιώας ποιούσι. τᾶς υϑὲ γὺ κυ- 

. γα τὰς λαλεπὺς (ὲ νϑὺ ἡμέξας δεσμά ου- 

᾿σινζας ἢ. νὐκίᾷς ἀφιᾶσι" πϑτον 5.,αὐ σῶφρφιη- 
δι Δ δ ε δέκ ἢ 
τε,τίω νύκτα υϑὸ δήσετε, Ἰζεὺ ὃ ἡμέραν ἀφή- 
Μὰ ἢ ὦ» ᾿ λν» ͵ “ἢ ᾿ Ἵ 

σετειδλλα, Ὑῥιέφη,ϑδαυμαζω, 911 εἰ μδρ τινὶ 
« ᾽ ͵ ͵ 3, .2 -" 

. ὑμδλυἀπηκϑο ζω, μέμνηοϑέ, χαὶ οὔ σιωπώ- 
Ὁ." κό ᾿᾿ “ 2 ͵ »ἡ ͵ 

τέ εἰ δὲ ττὸ ἡ χφμώνα ἐπεχούρυσαι , ἢ πολέ- 
ἢ ᾽ ! . 0.0.» “ως ν᾿ ᾽ "»“ 

“μον ἀπηρυξάὰ, ἢ αεϑενοιζω τι, ἢ Ἔσορφίυ τί 

Ἐ Τσυνεξά., πόρυσαά τὶ, τότων ἢ σσξοεὶς μέμν".}" 
Ἂ 

πιρσὰ π 

ταίοι ν ἀοτίς, αὶ (της ρτοτα, ἰἀοπηηιο 
σα θουπαϊουθηὶ (υἱς ἴῃ ΡΌΡΡΙ ΙΝ απι νεῖ μα ϊ- 

Πἰτηα ροσσαῖα [ἃ τε ΠΠροΥ 5 ὈτηΠἰα ΠΠγ8] δή - 
τογοτο ροίπης. (Οεποτίαπὴ νος ἰρήι νοἶτο 
τὰρ χἸςῖο ἀφο] αγα Εἰς, ἴαγα {Π 05 ἃ πγὲ γοῦ- 
δόγατοβ. ΝΟ οπίπὴ σιμη1 {πΕταστογατη δαἱΞ 
Οὔ] 5, (τα οὐ πὴ ἀγπηῖς Δα Ἐφ λτὶς; οἴ ΠΙΠΟΩ; 
νος ορεπὶ ἔογτς [115 Πα] Ποῖ, Π νο απ: 
τί5. Ατεηϊηλ ποι οραπῃ ΠΙς ργοοέξο ἔογο 
Ὀατίς » πα΄ πΠῚ6 [ἢ ρα Π Δ η!ς ἀείεγιογίδας 

οτα!πιηγ δἀϊπαθατῖβ. (το ἔλέξιιπλ ΕΠ, νὰ 
ἱσῃδαουιην ΠΙσοἠτίατη Δι χοῦ τὶς, ἀπ πὶ Ρο- 

τ] Δπτιαπῇ σού ΠΟ σοοισογεεὶς. ΝΝαπλῇ 

τοι σοπΠάοτγαγε Πδεγοῖ, πλσα (ςητοητία γὸ- 
Ρογγοτίς εοἴάδοπη τῆς ἰσηδυ ΠΠπγὸς ἔαΠΠς, 
41 πποάο ροετι απο Πητηὶ ἴσης. (ὐπτοπάο- 
μα ἰά τοπῃροσὶβ Βοιίξας Π|ς Τ με ΠΆ ες ριι- 
ΘΠ] ρτορτογοὰ αἰοά αστσταγεῖ, ἐστιτιπ Π] 

ἐοτοπάππι ποη εἴς. Ναπο,ντ ἐπ ἀδ πη ἀο- 
οορί, (ὐοτγογοπήϊιπι ΠΟ ραισοσ ἐρο τδιιῖτ: 
ΟΟὐΔιποτεῖη ἢ (Ἀρ εἰδ, 4] τοῦ σαπὶ Ποο ασο- 
τί5, ἄγ] τς ὁ 65 ἰγαξξαγί (ο]οηκ. Ετθη πηι σὰ- 
Ὧςς5 ΠΠπ|ππ]ότος ᾿ητογά απ ν]Π σι} 5 σοί γίη- 
σαηταγ, πόξξα ἀἰπηίττσατατ. Ππης νος, [ (Δ. 

Ε ριτῖς, πσέϊα οοίξγίηρ οτῖϑ, ἰητογα αι (Ο] ατειΠἢ 
οἵϊς ρατεπυῖπι. ἘΠΙΠλῖοτο ΠλΪΓΟΥ , Δ Ὁ, 
Παρ ηἼΠΠῈ νος, ας Πλἰπίπιο τάςοτζε, Π αι 8: 
Ἰἰφυιφηάο ἔεοὶ,, ἀιιο ἰπ οὐϊαπη νο Ἐγιιπὰ ἰπ-- 
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ἃ ͵ ἃ Γ.} Ὦ ἥ 

ο᾽ τῷ τοιούτῳ γαὶ μι- ροίϊτατε ρτοςς]]1ς Πππατο σοποίτατιϊτ, ἃΠ ΠΟῚ « 
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τς ΟὈΓΓΟΥΙΠη : τ ἢ οὐ σοηζγα νίτη ἔτ σογὶς οραπα τα], ν οἱ ποίξοπη αὖ εὸ γοίςοὶ, νο] αργοταπ- ας 
τί, απ Ἰηορὶδ ἰαδογαητὶ αἱϊχυϊά {πρροάίταιϊί ; ογαπχ ὨογαΙ πη ἈπΉρ ἴπ5 τοοον ἀατί, ὦ 
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» τα πὶ σο]]απάλαϊ. ποη ἢ νίγαῆι ξογτοπι ρΓῸ 
» ΠηοΙς ἐλου τατί 5 οὐδ], ΠΊΘΠ1Π115. Ατ- 

» 4] δζ Ποποίξιηι οἰζ, δὲ ασ:ιππη,δζ ρίπΠ),δς 
» Ἰοῆσε ἰοἰπἄϊπης θεποξαέζογαπι, 4 14Π}1Π-- 

»» Ἰατατα τη πη ΘΠ] ΠΠΠῸ ΡοΙφαηααηι πα ἀϊ- 
8 εἴης, (πγσοθδητ οπηπα5, ὃς νηἱπογία 
πλεπιοσῦία τοροτεθδησ: ατα; ὶς οχίταϑβ ογαῖ, 
γῖ οππηΐα δε ]ς ἐς παδούοησ. 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ ΚΎΡΟΥ ΑΝΑΝ 
ΒΑΞΕΩΣΞ ΣΤ ΟΡΤΩΝ, Ἢ 

ΕΚ νά 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤ 
ΜΕ ΟἿΥ ἘΠ 

ἘΓΟΡΕ; ΓΕΤΒΈΚ ΒΕ ΧΥΝα, 

Χ εοτεηῆροῖς, ἠ{ [Π|ς 
Πατεγοῖαγ, σαϊάαπη ΟΧ 
ἔστο, φυίάδηι 6 ργαάαᾳ, 
ι)πὶ ἀσοθαῃῖ ΟΧ ἄστὸ 

Ῥαρῃ]ασοηιη, ν δε τη 
ΠῸΪ σοπηραγαθαητ. Νοο 

βοπας νἱ οἰ πὶ ποίτος ἔασι δάρτοάϊο- 
Βαπτατ ἴῃς ἱπάς ραΐλτος, ὃς ποέξιι δος, 8] Ρ δ 

Ἰοηρίας δ᾿ ἀρτηΐπο οαΐξγα Παδοθδησ, ἰηξο- Β πες πυόόσω σκζευοιοῦτας ἐπέιραΐντο καχϑυρ- ἥ 
{ζατε ὀοπαδᾶτιγ. Οὐθιις εχ οαυΠΠς Ηεθαζ, 
νυ ΠΟΙ ἢ ποη ἢ 11} ἐῦσα ίς ̓ ππσα πη δῃϊη1ο 
εἴξηι. ΡῬγχογαῖ τᾷ τοηροτὶς ΡΑρἢ]ασοηὶ- 
διις οαπὶ ἱπηρεγῖο (ουν] ας. 15 Ἰεραζοϑ σι 

Εαα!ς ὃς νοίΠἰπηοητὶς ΕἸ σδητῖθιι5 «ἀατα- 

οοϑ5 τλ ταῖς, φαὶ ἀἰσογοητ: ραγαάτιπι οἵ (ο- 
τγ!ᾶ π0}}1 αταοος ἰηϊασῖα ργοποσαῦο, Πλο- 
ἄο νἱ οἰ ΠΠπὶ ἰρίς ποη ἰδ άεγοταγ, Ἀροίροη- 
ἀἄεητάμοο5, ίς ἄς Πἰ5 ἀριι ἐχογοίταπι 4ο]1- 
Βογαγαγοσ : ὃ ἰπτοῦοα ἰσσαζος ρτὸ ἰπγο Πο- 
{ρ[τ|} αχοίρίπης, ἀύσο πες οτῖαπη 1115, 4Π105 
ἱπαϊταγὶ σα ΠΠπλιπὰ ογαζ. [τὰ ἔλξξα το ίδσγαςς ἡ ἄλλων αὐδρων, οἱἧ ἐδόχει Δι αΐ ας ̓  

» . 

ἀςθυδθις αθαξε!ς, ὃς πιαξζατίς 1115 ν ἹξΕΙ ΠῚ 15, 
ΘραΪατη (μεῖς ἰλγσαπι ργαθποσο, ψθατα ἴῃ Ὁ 
σταδατὶς ἰητοῦ σα Πτπὶ ἀΠ απ εγοησ; 
ΔΟΡΟΟι] 15 ς οοτης ἐλέει, ἤπια {Πα 1η τοσίο- 
ποίϊηποποταητ, ντεγοητγαγ, ΡΟ απ 4Π111- 

για β. Ὀδτατῃ οὔος, ἂς ἀςσαητζατι5 ραδῃ.. ΡΓΙΠγΪ 
φηΐα τ Τγασο5 {πτροθαης., ὃὲ ἀγπηατὶ δά τ απὶ 
γικαιο. ἰαἰταθαπτ, πὰς (αἸταη 40 αἰτα ὃζ Δρ ἢ το 8 
565, πιοιεθαῃτ, αυτά ΠἸ5 οτῖαῖτι ν ΓΟ ΠΤΕΓ, 

Ὑϑέσθοῦ 

᾿εξίοπεηι 

πιατρίν, 

εχ Αἰ,:. 

να. Αἰϊε- 

γώ {γὰ- 

. “.0ἂὖ, ν ὦ .} ᾿ 

στίω ποις ϑσπλοις,, ἷ χα ἡλογτὸ ὑψηλᾷ ΤῈ χα 

ΧΙΕΝ ΟΡ Ή ΒΕ ΕΝ ΕΥΒΕ ΟΕ 
» Νοἢ δείσηι,  ἄπιοην ρτςοίατς Ια! ἀἀσοη- ἐσ εἰ τίνα καλαῖς [τι "ποιοιεῦτα ἐπήνεσαι, σ΄) 

ταὶ πο Ε (ο] οστία ΡάρΪα-.. 

ἡ ᾽ ! , “» 

χα! ἐπῖνον Οὐκ κερφιτίνων πσοτηθλων, οἷς ογε- τιν 

χρύφως,, χαὶ ταῖς μαχαίραις ἐγοῶντο, πές α , 

εἰ τίν αὐδρα, ἀγαϑὸν οντα ἐτίμησαι ὡς ἐδγωυά- 

μῶω, οὐ ούτων μέμννοϑε. λά μζκᾳ- 
Δὸν γέ, δίκαιον, κα, ὅσιον, ἢ δον Μ ἀγαθών 
μόνδον," τὸν κακῶν μεμψ»αῖ. ὧκ πότου μδὼ ' 

δὴ αὐίςαντο αὐεμι μγησχον,ὼ Ἴδε μον, ΘιῸ 
ὡεἸεκαλαΐς ἔχφν. “ἢ 

ἡ} 

,. 

ΒΊΒΑΤΟΝ 

Ιδ ΗΙΦΤΟΒΊΑΙ 
Ε ΧΟ ΡΕΕ 

Κ Ούτου δὲ ὦ τῇ Ὡ[4- ᾿ 
δ Ὑς ὙΦ. δ “ ᾽ 

ἣΕ τείξῆ οἱ μδιν Ὥστο τῆς α»- 
ἐξα Ν ΩΣ ε κἢ ΕΓ Ἐς. 

ἐλ δς, Ὁ οραφις εζων, οἱ δὲληϊζο- ; 
γ}}} ᾽ »“"ὝἪ ᾿ " 

, μᾶνοι οὐκ, τῆς παῷλᾳ-. 
Ὺ 7 ᾽ ἊΣ 

Νὴ ,ϑνίας, οὐκ λευγά, ον ὃ χαὶ . 
τοτωδν ᾿Φ δ. 

οἱ παφλαλενες 4 ματος 
Ἔ ἥν ἷ 'ν ᾿ 
λα πὸ: ̓ ποσκεδο νυ ϑύοις, καὶ τὴς γυκτῦς δὲ 

“εἰν. χαὶ Τπολεμικώτερον ασδὸς δλληλοῖς εἶσι 

χονοκ ζυυτων.ὁ δὲ Κορύλας, ὃς ἐτύγγόμε ἝΝ "πὶ 

τε παφλαιγϑ"ΐας “εβγων, πέμπά αὐϑα πὺξ 
ἕλλξυας τρέσζς, ἔχοντας ἵπασοις χαὶ ζυλαξ 
καλας,λέγϑντεις ὅτι Κορύλας ἕτοίμιος εἴτ πὰς ; 

ἕλλζωας μήτ᾿ ἀδικεῖν, μήτ αὐτὸς ἀὔκος ᾿ 

δϑα,.οἱ δὲ ςρατηλϑὶ ἀπεκρίναντο, ὅτι σῖθὶ μϑρ ̓  : 

Οὐύτων «ὖν τῇ φρατίᾳ, βουλάύσοιντο, ὄχι ξε- 

γία δὲ ἐδέχοντο ἀύζυς. “«ωρεκάλεσαν δὲ χχὴ Ἷ 

ϑύσαντες δὲ ΤῊ αἱχ μα λώτων Ἴ βοαΐν χαὶ δε 
ἄλλα ἱερεῖα; 4. )ὠχία» αϑὸ Σἰρχούσαν σωρξ- Ἷ ᾿ 

! 5» 3 ΙἿΣ 
ον, καζαχείρϑμοι δὲ οὐ ἡ ςηζασιν ἐδειπ)οίώ; κα, μαι 

τύγχϑιον οὖ τὴ χώρα. ἔπει δὲ αἱ «σονδαι ; 

ἅ᾿ ἐλύοντο, χα! ἐπαιωνισαν, δυέφησαν παρῶτο 
-“ Ἴ λ ᾿ » Ἃ ᾽ ͵ , 

τὸν ράχες, χαὶ “239 αὐλὸν ὠργησοντὸο 
͵ 

᾿ Ὑ}π) 
δος ὁἢ 



ΤῸ  ΒΙΕΙΕ 

πεπληχέναι τ ούϑενπον" ὁ δ) ἔπαισε ἀεϑη 

κῶς πῶς. χαὶ λύέκε χ.9ν οἱ παφ λα χϑνές. χα! 9 

υδὸ,σχυλθύσας ζῳ ὅπλα τῇ ἑτέρου, ὀξζηφώ- 

«ιτάλν δων Τσιδαυλκο᾽ ἄλλοι 8 χαὶ ̓ ν ̓ μνῆι 

.- ἕτερον ὠξίφερον ὦ ὡς τεϑνεώτα. ζὼ δὲ 

' πεποιθώς. κ(τ' τϑτο αἰνιαγὲς νὼ κιϑίγνητες α)έ- 

ς κῆσαν, οἱ ὠρχριεῦτο: τίω καρίσαιαν ἴαμα, 

| γζωυ οὖ» τοῖς ὁστλοις.ὁ δὲ ὅσπος Ὅὸ ὀρχήσεως ὡὸ 

ὕϑειό ϑὺ,τοδαιϑευδυος ζὰ ὅπλα, ασείρᾳχαι 

ζούνϑυος. ληφὴς δὲ σθ9: ἐῤγεῖαι: ὁ σῇ, ἐπά- 

ϑαναεοίδηται ἐπὰυτᾶ αὐπασας τὰ ὃ πλα, 

σὺ μάχεται “ὧδ τὰ ζέρρις («αἱ ὅ ὅ τοι (τ᾽ 

ἐποίοιου οὖ ρυϑμῶ ασξϑ9 τὸν αὐλὸν) καὶ τέ- 

δος ὁ ληφὴς δησας τὸν αὐόλοα,, Καὶ [9 ζῶν 

,ἀτείγᾳ, οὐΐοτεδὲ τ ἢ  ζάυγηλάτης τὸν λῇ- 

φάύ. εἶτα τοροὶ πῶς βοις ζάνξας,ὁ ὀπίσω τῶ 

χεῖρε δεδευδύον ἐλαόν4. μα πϑτο μιυσὸς εἰς- 

ἥλϑεν,ον ἑκατέρα τῇ " χήεὶ ἐχών πελτίωυ,χαὶ 

ὠρχεῖτο, τοτὲ δὲ ὡς ταφῆς ἕνα, ἐγεῖτι ταῖς 

πέλταις, ς, τοτὲ δὲ ἐδινάτο χα » ὀϊξεκυξίςα, ἐγὼν 

ἜΣ πέλει ὧὡς!ς ὀψινέχων καλζὼ Φαγνεεϑεῳ. 

χαϊπιτὸ Ἴπελος δὲ ὰ ππξρσιχϑν ὠρχεῖτο, εἰ χροτῖυ ας 

ἡφίων πέλζ, χαὶ ὠκλαζξ, χαὶ αὐίφατο. χαὶ ζῦτα 

πόρτα ο᾽ ῥυθωῶ ΠΣ τὸν αὐλὸν ἐποιΐ, ἔχε 
ὕδηϊογας. τὲ ζυτῳ Ἔ ἐ ἐμπίνοντες οἱ μιαντίνᾷς, χα! ἀλ- 

᾿ λοι τινὲς υ Ξρκαδων αϑαςείντες, ἐζοπλι- 

σείυϑρυοι ὡς ἐδγούατο καλλίςα »ἤεσαν τὲ 

γο! υχσὶ ἐπαιώνισαι, καὶ ᾿ ὠρχύήσανί ὦ ὡςπτὸρ ον 

σοί. χαῖς σοὺς τὰς θεοὺς Ἰπσεσόδεοις. ὁραΐντες 
| δος. ἢ 
ΠΕ Ἰϑ οὶ παφλαλόνες δάνα, ἐπποιοιῶπο, πάσας 

( ορχήσς οὖ ὅπλοις ἐῃ. ἔχὶ υτω ὁραῖν 

τῆλ. ὁ μυσὺ:  οπληηουϑμους Ἡζ ὀοίδω μ 

ϑρκαδων να πεπακδύον ὀρχηφρίϑαι εἰροῖ- 
᾿ γ4, σκόυάσας ὡς ἐδυυδατο Ἰώλιςα, χαὶ ὡ- 

ασίδαν δὸς χούφίου αὐτῇ, ἡ δὲ ̓ ὠρχησειίο 

πορῥίχζω ἐλαφραΐς. οὐζαῦλαι χρότος αὖ πο- 

νάϊχες σειυέμοῖχο νῷ ὠὐδθις. οἱ δὲ ἔλεγον, ὅ7| 

αὗται χαὶ Ὧ  ἐμω εἶεν βασιλέα ον τῷ 

“φραΐοπέδου. τῇ μδὺ οἷ ὁϊω γυκαὶ τι πϑτο 

τέλος λύετο. τῇ ἢ δὲ ὑζεραία αὐϑϑφῆλϑν αἰὐθις 

εἰς ὃ ςράτάυμα καὶ ἔδοξε τοῖς φρατιώταις) 

ζύγηλατέ, πυκνὰ μεζαρεφοκδμος ὡς φο Β 

τοτὲ υδὺ ὡς δύο αντιτα οι δύων μιμούνδωος ς 

λις, χαὶ οἱ πα φλαλϑνες ἠρώτων, οεἰ χα γυ- Εἰ 

ς ΥΧ ΤΟΥ Ὁ. 371 

λοςδὲ ὁὅτεδρε τὸν ἕτερον παίᾳ, ὡς πᾶσι δόχεῖν ἃ Αἀεχιζοπλιην, νης αἰτοῦσιν ἐούϊς ας; γε 
ΠΟΙ Πἰ ΠΟ ἐαϊος ψῆτς σογα πὶ νἰἀουοζι: 
Ατ αἰτοῦ σεῖτο αιοάμηι αγεϊοῖθ ξογίογατ, 
ΤΟΙ αητ ἡ δα Ραρμ]ασοηος οἰαπηοε ΠῚ, 
Ηϊῃς 4ασπι νἱδλοΥ αἰτοῦ ἀγηχὶς (ρου ας, 
σΔὨ τα! 57 δ᾽ταίο οχίθατ: αἰ νογο ΓΉγασος ἐνηιοὲ 
νἱέξιιπι ν δ! τὶ πχογτιπιηγ οἤογοθαμε, ΑΠΠΕ εἰονμ γε: 
Ὠ1 1] πλα]! ἀσοιέήοται, Τοϊπάς σι Ζηια- “" μι ηό 

ΠΗ Τωετῖς 
ποηίθις Μαρηοῖος {πγροθαης, αὶ (α1τα- ἃ ςιαίια 

το ΠῚ Θαπη., ατη (δι ταγίαη) ν Οὐδ, ΤΡγάρι, 

ὐηγατὶ ΧὨ] θοαῆτ, Ηως (αἰτατῖο ἰπ ππιης ΡΟΝ 
πιοάπιπιτίξίτιις δατατ. υϊάλη) Ροίπεῖς τς τι 
τλΐσ ας δοιο5 ἰππηξξος ἀροῃς, ΟΠ] ΓΘ ΠῚ ἔὰ- Ἰκθται 
οἷτ; (εαις ἔγοαςητοῦ αὐπιοάκη σοποτγιίε, [ 

αυαί (δ᾽ πχθτιατ. Γλεἰης ἀσοράϊε αὐ Εἰτπὶ 
ΡΓαάο, απο ργχαυίο, ΥΠγὰ ΘΟΓΓΙρί τ ργκάο- 
ὨΪ Θσσατείτ το ἔπριιπι ἀπ] σατ. Οογαητα, 
δὲ παο αἀ τι δία Παμηοτοσβ. Τ ἀπηάεπι ρτςάο, 
ΡΟ αι 4Π1 1 ατης Πομλ ΠΟ πη, να οἰμπὴ Ἰρίο 
πο 1 ΔΙ τ ΝΟ ΠΣ Πα ΠῚ ΤΠ ΑΓ 5 ρτα- 

ἀοποπγίαρογαῖ, δαθηχαο Ὀυδιις πη στ, αο 
πδηΐθας ροί τογσαχη γοι!η ἕξις αρῖτ. ΡοΙῈ- 

οα Μγίῃς Ἰηστοῆας, ψτγα 16 ΠΑ ροΙτα τη 
Βοίταθατ: εις αι οπα τα αἰταθασ, νῖ 
οΧρτγίπηοῦο σοίτι νἱαογοτιγ, δῇ οὔ ἐτιο- 
θιιο φάἀπιογίαττς ρα ρηαγοε ; πο 40 σειγὶς ΠῸ 
ντοαταγ, αιδῇ οι ν πὸ σοΠργθάογοτγιιτς 
πιοάο (ὁ οἰγοπηιασοίας, ὃζ ἴῃ σάριιτ οτία πη, 
ΡΓα οἰρίτοηχίς ργοποιο δῖ, ααιηὶ ἢ] Π1]10- 
ΠΆΪΠ115 σοτγα5 Γοτπογοῖ; ντ ΠΠιια Δάξο ἰρο- 
ἕζατα ρου ποπηάτιπὶ γί ἀογοτζιτ. ΤΟυϊααιη Ὑπεξι 
ὃζ Ῥετίιοο εἴτα (αἸτγαίθατ, ἃς σοτεῖς σοι ρ] οἱ ς ΤΥΣΟΣ 

ἴῃ σοπαα ργοσιμη θη, νἹΟἸ ΠΙ Πα (πτροθαῖ, 
Ατα; πα οπιηΐα ἔλοίο ας αὐ τί πηοος, 
ΜΜαμῃτίηδίες ασατατ {πος ἢ Ποητ,ας ἐς ςο- {πειὸ 

τοτῖς Αγοδλάιϊθεϑ οτᾶ ποι .}}1} (πτγοχι την, λῶν 
ΔΙΠΊΙ5 αδιηο] Δ ΠυΙΠ1πλο τη(γ εξ! δά ηι- 

Μηφονφήδ 
4ἀἰρμοο 

ῥυθμῷ, παὸς τὸν ογοπλιον ῥυθμὸν αὐλούμε: Τὸ τπογαηιπσοάεθαῃς, ργαοίποητε τ ᾽α πλο- 
ἄτιπι ἀγηταῖα (αἸτατί 1 σΟ ΠΟ ΠΙΘΠτΟ ΠῚ, ἢ - 
τα! σας ράαης πο οατο ρογίηες (τὸ 1 Ὲ 
Ταῖφας 1 εοταπη [ἢ {πρρ] σφεα [σι15 Ποτὶ Ὁ Αἰφωὸ 
οοίμπουίς, Ὁ α οπτηΐα ἡττη θὰ ΡΙἰασοηοολ μαι 
δαἀίριςεγοητ, ΠἰΓΙΠ σαπὶ αι 444η| εἰς ἀ{- ΤΡ ΝΑ 
ςοΡᾶδι, Εμαθ ον [ιαίςς νπἰ πογία 5 1Π ἀγΠγ1ς ἐναδειι 
(αἱοἰρὶ ταῖς 4υπιπὴ αὐτοηίΐτος εἤς Μγίας 

11 ν! ἀετοῦ, Ατοαάς οι ἀπηρογίπαίο. χα 
(αἸτατεϊ σι! απὰ πα σεἰσατ, απ απ ρα] τ- 
Τῖπγ Ροζαγαῖ ΟΥΠαΓΔΠ. ἱπεγοάκιεῖς γἄαῖο οἱ 

ίςατο ἰδαϊοτς. δ αἰταΐσαγ Ῥγυηομαην αρὶ- 

εὐ. Τ πη} νοτο ΡἰΔιπτις ἰησοης Ἔχοίίατας, 
Ἰητεγγορᾶτί θι5 Ρ Δρι]αροπίθιις . Δ δὲ ἢγ1}- 

Ἰιοτες νῃα σμπη ἰρῇς5 αἰοᾶ ργοο ἢ (ΠΣ ητ: 

Ἐκείροπίϊπη [ἰ5, γα πὰ αὖ τς ἱρῖι5 εἰσέξιπα 

ες αἰετῖς 1. Ηἰς σα ποέξο γογιπη εχίτεης 

Εις. Ροπειάϊς Ραρῃ]ασοῆς5 δα ὀχογοίτα πῃ 

αἀάιςιητ, ἔλξειπγ4; ἀφοζοτῃ ἃ ταὶ Ἰτέθιις, 
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ψἱετο οἰττοα; δ ἰπί τὶς αδἰποπάαπι οῇς. Α μήτε ἀδικεῖν παφ λαρόνας, μήτε ἀδικεῖς 

Οὐατοςοπίεξξα, Ιερατὶ ἀποεάμης. αγαοὶ, 

΄αΐα (τίς πιάση ὨΔΟΪ ΠῚ αἀςῆς ςορία νἱ- 

ἀετοτιγ, σοπίσοΠ5 115, ἀϊζ Ἂς ποέζεπινοη- 

τοίεοιπάο παυίρᾶτ, σι πὶ ΡΑΡ]ασ ΟΠ ἰΔΠῚ 

δὰ Πηϊῆταπι παθογοησ. ΡΟ γι 16 δποροῃ 
Ῥοταςηίπησ, δ ἰῇ ρογέμπιίο γθοθρογιης αἁ 

Ηατγπιθόπθη δίπορα. δπορεπίος Ρδρί]α- 
σοπαπῃ βηίθιι5 σοπείποπτατ, σο]οηὶ Μιε- 

πογατῃ. Μίκταπτ ἢ αταοῖβ ποίρίτα!τα πγα-- 

ποία, ΠΙΠΊΪΓΕΠῚ ΠΠΠῸ10 ἔλΓΙ Πα: Πα ΠΊΠΟ5, 

ΤΗ͂σε οαΐον 1 ΠῚ ΟἹ ΤΟ Τα ρἤΠοταβ. οοίοοο ΟΠοτο- 
ἐπ τ Ῥίλα5 ὁτίατπη σατῃ τε το παῖθιι5 φάογατ. ας μηϊ- 
ἐμὰ Ὀιο,- [ἴτε 5 ει θοηα ἰπ ρα ογδητ, αταγιπη,ντ 

“ον. πἰπηϊτῆ (111 ψοΠΐγοτ, 4] 14 ι14 οἷς αάξογτος. ΑὙΠ]ς 
ΧΙ ἸΣ ᾿ς 
πεϊατίυτα ΠΤ δάξοτοθαι, (ξα τοπατίαθας ἀππηταχαζ, 
τηρρώγα. αἱ ἈΠαΧΊ θ᾽ο ΠαπατοΠο,δζ σετογ!5, Πασπο- 

; Ροῖς αγάοος Ιλ ατι;εππηάοπησις ἀπαχί- 
δίαχη οἷο ρο]οἰτα πη, απ ρείπλσπι Ἔστοίς 
ΠΡοπταπιοδης, παδίταγος Π]ρεπάϊαμη. 
ἈΑρυάΗαγπιεπεη [65 ν ἰπητ σοπηπηογατῖ. 
Εταϊα ργορίας ΠΡ ἰαπλα αταοία ϑἹἀογοη- 
ταῦ δος, πηασὶβ ετίαπΊ, 4 Π1 ΡΓΪτ5, {τ 

᾿ς ΔΠΙΠΊΟ5 σορί τι; ΟΠ ΠΪ ΓΘ ἢ ἀπτἢ ΠΟΗ οἱ- 
ῬΑ τ (ες, ντ ἀοπιιπι Πορος γοάίγοητ, Ἐχηείπηα- 
ἀε Ὅπου να ῃτ ΕΓΡῸ, ἢ ἀΠΟΘ ἢ νΏ1ΠΠ} ογθατέζ, τεύττις 
ἐἰβνοιρα οἱ ἄϊεδς ποίει ῬαΓΙτατατη ΘΧΟΓΟΙτΙ., Ζια πη 
τειγεαφάο: {1 ΠΛᾺΪτΙ οἵ] Πὶ ἱπηροτῖο ργαθήςης. Οοά ἢ 

αυϊά εἴς οἷαπι οροττοτεῖ, οαάθηι Γατίοπα 
ἘλοΙ Πὰς οσσα]ταταπη ἰτὶ; ἂς ἢ αι ἀπταιιοῦ- 
τομάϊμη εἤξε, πιΐππ5 οσσαίοηος Παρ ρί. 
ΝΝες οῃΐπη πος ραέϊο το αἰγὶ σο!]Ο 18 πηι] 
τιια, ἰς συοά νπὰς ἀεογει δι, ρευποὶ. δ5- 
Ροτίογο γοῸ τοροΙΘ ὅπισο5 οὐληϊδ ΟΧ {{Ὲ- 
ἐτασίογαπη πππιοτο σοῆπῆς, Οὐππιΐπ ἢϊς 
οορίτατίοηῖθι5 νογίατδιαγ,αα ΧΟ Πορἤῃοη- 
τοηι ίς σοπμποτγτεθαης, Ζπαῖι ργα ξξϊ οο- 
Βοχείθιις δφάσιιητος, παίγαμτ παης Θχοοίτας 
{ξητξτίδην εἴ : {πιι] εογιιαι γηιιπηας 
ἀςοίατατα (πἰ ατρα ἰρίμπμη δηϊτηὶ δοηςαοϊέ- 
τίαςντ ἰπιρογίιπη ἀοοίρετος, δά εθαῖ. Νοα 
ποίοθαῖ ας Χοπορποη, ιπι ρίς ἰξοαπὶ 
οΧἐ πατεῖ, ἀριια διῖσος ἃ ΠΡ] Ποπογετα 
ΔΙΏΡ]Π ΓΟ πὶ ΘΟ ΟΙ ΠἸατιιγιιπη, ὃς ΠΟππθη {{|1ΠῈ 
ἴῃ Ῥδῦγία οἰ π5 ἜΧ 60 Γπταυγπη. Ετίαπη ροίς- 
{ς Ποῦ, τ ἐπι! απηθητί ΑΙ αϊα 1ρία ἐχογοὶ- 
ταὶ αἀέογγος. ΗἩ ἰαὲΠπηο 1 σοὐἸτατίοπας εχ-- 
οἰταθαῃτοιπη., νά τοῖς ΠΉΠΠι15 ΟΧΡοετεγοῖ, 
41 νπις ροτοίξαζοιῃ {πππ|πγαπ ΟΡ τίπεγοσ. 
Ἐσσεγατίο, παγορατίη ἀπ ]ο, απ Θσαπι Ε 
Ρετρεηάοτγοι, πιταγοϑ οι θῆτιις ΠΟ ΠΊΪΠΙ ΠῸΠ 
οδίςαγοϑ ΟΠ! ἀθοί; τοπ ρογίσα]ο πο οα- 
τοῦς, πον] οἸἴσες ραγτᾶ παΐζοπιις σ]οσίατη 

ΟΠΎΠΟΠῚ αἰηΐττογοτ. Οἱ ἤος ραόξο, 416- 
Πατη οἸσοηάππι οἵἶοε, ἀπδίταγος; νἱτιης οΠ᾿ 
πριτοξεμππιο ἔαέξασγιις, ἢ Γ ςος οσίαίεζοι. 

᾿υζαύτα διενοοιεῦτο, ἐδέποντο ἘΧῚ τὸν ΞΞενοφῶν- 

ΕἘΧΡΕΡ. ΟΥ̓ΚῚ 

Ἂϑωι. μτ πῦτο οἱ μϑὺ ωρέσξᾳς ὥχοντο "οἱ δὲ 

ἕλλζωες, ὅπ πλοῖα ἱκανὰ ἐδόκει παρόναι, 

αὐαξαντες ἔπλεον ὑἡμέφφιν καὶ γύκζᾳ, πγά.- 
μαϊικαλῷ, οὐ ἀξαφερός ἔχϑνϊες τίω παφλα- 

ο»γίαν. τὴ σὲ, ἄλλη ἀφικγοιοῦπω εἰς σινωπτζωυ, 

χαὶ ὡρμίσανῷ εἰς τρμζζυ τῆς σινωπτης. 

σινωπεῖς δὲ οἰκοῦσι υϑὺ ον τῇ παφλοιγϑνικῆ,. 

μιλησίων δ, ἀποιχοι εἰσίν. οὗτοι ξέγια, πέμ- 

ποῖσι τοῖς ἕλλησιν, ἀλφίτων “ϑὺ μμεδίμιγους 

Β τειαλίοις, οἴγου δὲ χεῤφίμια χίλια καὶ σεν- 

(ᾳ κόσια. Χεράσοφος ΤΤΕΥΣ ἤλϑε 7 τϑιή- 

ράᾷς ἔγων. ὦ οἱ μϑὺ φραϊζιώται πσδοςεδύκων ἀ- 
γϑυταὶ τί σφίσιν ἥκειν" δ ἢ ἤγς μϑὺ συ ϑὲν,ἀπηῖ Ὁ 

γέλλετο δὲ ὅτι ἐπαινοίῃ ἀὐθις ἡ Αναϊξιξιος 

ὁ ναύαρχος," οἱ ἀλλοιρὼ ΤΙ αὑσσιονάτο Ανα- 

ξίξιος, εἰ ἀφικγοῖνπο ἔξω πῷ πόντου, Μιοϑοφο- ᾿ ἦ 

δφν αἰὐζιὶς ἔσεοϑαι. ὦ ον ζω ύτη τὴ οόμάιη ᾿ὴ 

ἔμειναν οἱ φρατιῶται ἡμέροις πέντε. ὡς ὃ τῆς 

ἑλλαδὸς ἐδύχϑιωυ ἐγ[ες γίγγεαϑειι, ηδὴ μιλλον 

Οἤ χυρόεϑεν εἰς ἰὐδις ὅπως αὐ καὶ ἔχοντες τί 

οἴκαδε ἀφίκοιντο." γήσαντο δζίυ, εἰ ἕνα. ἕλοιντο 

Ὄρχοντα, μῶλλον αὖ, ἢ πολυαιρχίας οὐσης, 

δχεύα αϑαι τὸν ἕγα χόϑοϑαι τω ςρατάκατὶ 

καὶ νυκτὸς νὰ ἡμέροις " καὶ εἴτι δέοι λανθοίνᾷν, Ὁ 

μᾶλλον αὖ καὶ κρύπεαϑαι καὶ εἶτι αὖ δέοι φϑώ- 

μρλὴρ α ἐπα ΠΡ ὦ νοῶν 
ῶδϑς δλλήλοις, δὼ Ὁ δόξαν τω ἑνὶ αἴρα!- 

νξαϑαῃ δι. τὸν δὲ πσόϑαϑεν γθόνον ον τὴς νι- 

κώσης ἔπυραἤον πόρτα οἱ ςρατηςρ»ί. ὡς δὲ 

ζᾳ, καὶ οἱ λογαγϑὶ ἔλεχϑν πϑϑειόντες αὐτῳ, 

ὅτι ἡ φρωτιὰ οὕττυ γινώσκῴ, καὶ ἀὔγοιαν ὠδᾷ΄΄ 

κγύμϑυος ἕκα ςὸς ἐς ἔστειθεν αὐτὸν “ἰ πασσφῆϊα!, 

τί ρχίω. ὃ δὲ Ξενοφῶν τῇ μϑὺ ἐξούλε-. 

τὸ ζαύτα. γομιίζων καὶ πίω ἀμάωὺ μείζω οὗ- 

τῶς ἑαυτῳ γίγεοϑαι [ὁ Ἔασοθς τὸς φίλοις,ὰ 
εἰς πἰοὺ πόλιν ζριωύο δα Ἷ μεῖζον ἀφίξεοζ αὐ- 

τϑιτυχὸν ὃ τὺ ἀγαϑοΐ τίνος αὐ αἡτίος τὴ φρά-΄ 
ἀρ ίοϑαι (ῷ αλλ θὲ ζιαῦτα ὐθυμήμαις ΝΣ 
ἐπῆρεν αὐτὸν, ὄχηϑυμεῖν αὐκρατορᾳ νέαι, ' 

Ὄῤχοντα. ὁπότε δ) αὐ οὐθυμοῖπο, ὅτι ἀδηδον ' Ὶ 

μϑυ πϑωτὶ αὐθρωπῳ, ὅπ Ὁ μῇγον ἕξ, φζῳ ὅτ ἣν 

Ὁ χίνδχουος εἴτ, μὴ ὼ Τ πσοοάφρίασχκένην δῦζαν. “Ἕ 

Ὀὐποῦθιοι, ἡ πορτο. Σἰ πορείμϑύῳ ὃ αὐῷ φζακρῖ- 

γα]. ἔδὸξς κρατίςον ἐὴ) ζ;ς θςοῖς αὐειχκοινῶστι. 

ὁ οϑα- 



[ Ι, ἩΒΊΕΕ ΒΕ ΧΕΥΝ Ὁ. 372 
κα αἰ δατησείμδυος δύο ἱερᾷς, ἐθύετο το Διὶ ΑΙτάσας ἀποθιι (ἀσοτάοείθιις Δἀ εἰς, [ο- 

πω βασιλῷ, ὁςῖρ αὐτω μαντόυτος κὼ ἐκ 

δελφοδ κὶ ὃ ὄναρ δὴ οἰπὸ πότου τῷ θεοῦ ὥρο- 
’ ἊΝ ο «“ »ὔ 3 δ Ν 

μιζῶν ἑωφφικέναι »ὃ εἶδὲν. ὁτὲ πρλέτο θΖ1,Ὁ 

στευεπιμελῴαζ, Ὁ φρατίαξ καϑιςαοϑᾶὶ. "ἡ οτε 

ἐξ ἐφέσου ὃ ὡρμᾶτο Κύρῳ συςαιϑηδομδμος, 

αἰετὸν αὐφμμμνψύσκεΐ ἑαυτῳ δόξιον φϑείγομε- 

ἐορ γον, και ϑήμϑυον »ϑύτοι, ὡς τῶν ὁ μόμτις πσθ9- 

πέμυπων αὐτ' ἐλευ, ὅτι μέγας μϑὼ οἰωνὸς εἴη 

ἧ ἔνδοξος, ἡ ὄζκ ἰδιωΐικϑς,ὼ ἱ δ δοξος, ἔχ πῦγος υϑυτοι. 

χευματίςῖχον ἐ4) τὸν ὑ μέντι, ϑηυδύῳ ΤἸ φυϑὶ ν μϑἕύτοι 
» ἃ 

ὑδὲμεν- 
πὶ 

ἰδαφα- Ἐφ εφανωΐς ὁ ϑεὸς συ μα νᾳ μυῖτε ασξοεδεῖας 
νης “ἃ ὥὔρχἥς, μήτ᾽ εἰ αἱοϑιντο,Σιτοδεχεαζ. τότο 

λ 

ζᾳ γδύρνεα μάλιςα δχετίλεος ῷ αἰετω (ας Β 

τἱ Ἀ ςσὶ γοτη (Δογατη ἔλοίτ, το πὶ οΧ οὔαοι]ο 
ΤεΙρμῖςο ἀο Πατιτὶς σοπίμ]οτς (ο] δας; ὃς 
αὐ ἐοάοπι [)6ο (σπηηίμηι {Ππὸ ςΠῸ ρτοίο- 
ἔζαπι ἐχ Ἐἰπλαραῖ, πιιοά οὔ] τί ἰά τοῖπ- 
Ροτῖς οἱ ἔπογας, πο ρτγί ποῖ ἔπογαῖ ἀς]ςέξῃς, 
ντοι!ΠῈ 4115 Οἰγα ΠῚ ΟΧδγοίτιις σογοίου, Ργα- 
ἴογοα Ζαστηῃ ἘΡΠΠεἰο ἐρστοῆτις οἴει, ντίπ α- 
ταὶ οἰτίαπν Ογτὶ ρογαοηϊγοῦ ; γεςογάήασθατιιτ 
Δα. ] πὶ {01 ἀοχεγαίη, απχί; οἰοίποιῃ ἔα 
ἔς οὐ δζδιπι, 4υα ταιηθῃ (ςἀΠΠ|δτ: ἤτιο  αἰι- 
ΘΌΓΙΙΠῚ αἀἰχογαῦνατος, 481 ουπῇ σοηηϊταρ4- 

τατ, οὔτ [4 αυ!άοπι ἱπῆρης, πιϊπίπηοά; ρτὶ- 
τπιδίπην ἰῃ πομιηε σαάστο ; (δ νεας  ! Πτα 
εἴἴετ, ομπη]α τὰπηοῃ πλο] εἰ ἰα ρ]επα ἔοτς. 

γοτήκε οἰφῳγον. 1" γὸ αἰετ' παὐξαπετόνϑυον μόλνον λαμ- Ἐ εἰίητιας οπί πὶ αἴιο5 ππαχίπης (ςἀεῆτοπια- ᾿ δι γλυνήλήα. οὕτω δὲ ϑυορδέῳ αὐτοῦ αυ πὶ φάστοά!, ᾽ς ᾿πογῦ φαυίάεπιοχ πος 
ἀπρατο ρογατγὶ ἀςθογο ργοόρτογοα, ψιιο  ἃ- 
4114 οἰ Γσ ΠΊ ΟΠ] τὰ ἢ 5 τα ρεῖς αἰ ̓πχῦτα σοῃ- 
{πσποτγῖτ. απ οτρο Οὐ ἀοτἤσαγοι, ἢ- 

« 2 ͵ ΓΣ “ ἢ 4:-: ᾿ 

μδὺ δὴ) οὕτως ἐγλνετο.ἡ ὃ φρατιὰ στευῆλ)ε, καὶ σηϊβοαταπη οἱ οἰαγ Π πε αὖ πος ἰρίο θεὸ 
πϑώτες ἔλεγϑν ἕνα αἱρῴοϑαι. ἢ ἐπεὶ τα τοεδο- οἵδ, ποη ες, ιοά πιασ Ἐγαταπι παπο οχ- 
Ι πσϑϑεξληγοντο ἘΦ ΕΡ ΤῸ Ἀ, ἐδύκᾳ δῆλον Ρέτοτετ; ΠΟΘΙΘΊ! πιαχίτης ἱρή ἀφξογγογῃγ, 

ΕἸ τς οὶ αι το ἐν ἡ, » ορερταπάιππῃ ες. Αἴας ποςίβης ἢς 4ο- 
(οἱ. αὦ- ΕΡῊῸ δή ν Ἵ τὴ), ὅτι αἵρήσονται αὐτὸν, εἴτις ἐπα ψηφίζοι, οἰἀτ. ΜΙΠτος ασπη σοπιοηϊδητ, οπηπος ἡ ωη, » , απ ζας ΜΚ ἢ ὡ λ ε: Ὶ 

νέφη, ὁ ἔλεζε ταδε᾿ Εγω,ὦ αὐδρες,ηδὸμα! μὖν Ὁ γπυπιοῆς ἀε!σοπάμπι σοηΠπογητ, Οἐο( ἐγρα Χεπὸ. 
αὑῦ ὑμμ" τιμώνϑυος, εἰ΄πῇρ αὐ, ϑοφπος εἰμί, νὶ ἀδογογαπη ἔα! τιν πίποτῇ Χεπορθοη ΕΥ̓ ΡΑΝ 
ὁ χάριν ἔχω, ἡὶ ἀὔχοικαι δοιιῦα! μοι τὸς ϑεοις ἴοπ ἀοῇρπαητ. Ὁ πὶ ατζεπη ρα απ ἀάρα- 
οὐ νήν ; , ΕΝ ταγοι αταγιη, ντὶρίμππ) ἀοἰσογοης, ἢ φαῖς 'ἴτίον τινὸς ὑμδμ" ἀγαϑού “δυέαϑαι. Ὁ μϑὺ τοὶ ΣΡΓΕ ἶ δ ἼΣΘΙ 
δὴ ̓ ποτ " ἄς οδο!}}} (απεφητίᾳ ἀδογεγαση ἔλσογες: [Πτ- 
εμέ κσδοχριϑίεναι υῷ οὐδέ, τοῖο χὸν περι ρκκές. τοχίε, δείῃ παποίςητοητίαπι Ἰοηιμασιις οἵδ: 

3 ͵ Ἐν. {Ὁ Ἄ ῶ “γ - 3 

δαιμονίου αὐόδρὸς παρόντος, οὐθ ὑμίν » οὐτ' Ἐφυτάοπι ΠΆΠ]Π1το 5,11 ποπηΐπεπὶ πὶς ργοῆτο- 
“ ν, 2 ΤῊΝ ΛΟ ΣεΝ 3) ᾿ ᾿ Υ 

ἐμοὶ δοκεῖ συμφέρον ἘΠ), δὶ ἡ ον αὐ τίνοίο, ἀεἸςξξατίοποπι οΧ ποποῖς, “1 ΠῚ 
" ὙΠ ΤΩΙ ᾿αὐυϑί. ἐ. ταῖδὶ ἀςξετείς, σαρέγο ἄοθοο; ργοσιις πος τατο τυγγόμάν, εἴτι δεοιοθε πτοῦρ αὐτΊυ. ε- 
5 τς τ σγατίατη νος Παῦθο, ο )εος ργοοογ, νὲ 

μοι δὲ αὐ οὐ πὸρυ ἀ νομίζω “το ἀσζζα- ᾿ς ΠῚ τὶ [λομ]τάξεπη ἄδηξ, ἥτιο νοδ]5 πης 
λὲς τῇ. ὅρα ΣΡ, ὅτι χαὶ τῇ πατείδιὶ βου οὐ διξζοτο θοηΐ “14 αἰ] πη ο εἰιοηίαῖ, Ε-᾿ 

πϑϑεϑεν ἔπαυσαν πσολεμοιῦπες, τρὶν ἐ- Ό πἰτηποτο πο τπὸ αητα αἰΐος ἀπο ΠῚ ΟΓοα 
ΝΠ δι δυ λυ ὁμολογεῖν, λαχε- εἰς, Ζασπη Γαοςἀα ποηίιι5 ΠΟΡὶς Δα[τ: πο- 

ΝΕ ἘΠῚ ΟἿ 5. τν εἴ ὩΠΠΘΟΧΊΤΏΘΒΣ ΠΟΙ ΓΘ ΤΙ κα κΘ ΟΠ ΠΥ ΠῚ ΓΟΓ: 
δαιμονίοις χαὶ αὐτὴν ἡγεμόνας Γῇ: ἐπεὶ δὲ 

ὅ : Νατὴ μλίπιις αὖ οἷς ἱπηροιγαὈ εἰς, ἢ απο ᾿΄Ὸ- « ᾽ 2 ' ἥ ἱ ῇ 

τϑτο ὁμολογησαν, δ θυς ἐπτιύσαντο τσολές τ οθὶς ΠΠΟταπὶ Οριας οΥγίς ορογα: ὃς ΠΗ ΠΙ Ποῖ 
“ 3 7 4 χύπὰ : 

μόίωπες, χαὶ σζκέτι πέρι ἐπολιόρκησαν πίω δἀάπιοάυπι ποστατζιιπὴ ἔογς οχ πιο. γὶ- 
» Ὁ “ ΟΥ̓: ἢ “ - ἀοόν προ .Π Γ Ε 

ΝΠ τὰ ἐγὼ ὁραῖν δυχοίξευ, ὅπου ἄεο οἰ ΡεΪαΣ ἱρίος Ποη ἔτος Πη ΠῚ ΣΞΣ 

; ΣΎ ΓΝ ος Δ Τοπαϊ Δἀποτίῃς ρφεγίαπη Πηθδπὶ Ρ6 111, ααΔηι, δωυναιμζω, οὐαυθ ἀκυδον ποιᾷν Ὁ ἐχεί.-. 
τῶ ΕΤτεΣ ἀρ ίοκ θῇ γεθεπη ποι γα ργοητογὶ σοςρίΠοηι,1 δος, 

γων ἀξίωμα, ἐκάνο ἐννοώ, μΆ λίαν αν ταχύ ο- ἀαπηοπίος ἱρίογῃ οείδηη ἄτι 65 ος. Ὁ ποά 
φρονιεϑείην.ὃ δΊ ὑμάς ἐννοξτε, τι ὅ:ον αὐ ςάσις Ροίξεφηιδπι ποίει ἔλῆι (μπῖ, ΠΔΟΧ ΠΝ η- 
εἴη νος αριχογῖος," πολλῶν, 4 ἰςε,δτι ὀῆνον μὃν πεῖὰ ἱπηροίπογαπέ,ποαις ἀοϊποορ5 ἈΠΊΡ] -ς 
εὐνὶ ὌΡΕΙ ΜᾺ ζω Ἑ υκ ρδτγίαπη ποίξγάπι ΟΡΡΌΡΠαγΠητ. δὶ ΕΓΡῸ, 
ἐλόρδυοι ον ἠμη αμή τής ὑρανυ ΜΠ ΠῚ παῖς Ρετίριοἴδπα, ΠΙΒΙΠοτ ἰπις νιάο- ἃ 

ὁ, ὅτι ὅςτις οὐ» λέμῳ ὧν ασιαζᾷ «ὐτϑϑς τού, νΒίσασησιο ροίΐοπι, ἰρίογαμι απέξοτι- 
Ὄῤχοντα, τσδὸς τω ἑαυτῷ σωτηδίαν ςξασιά- τατᾶ ἱπηπιίηπογε : ἢ Πηδάπεσῖο δάἀμποάμπι 

Το] οτῖέογ ἱρίος ππο δά τηοοΠἘλπὶ γοιιοσα- 
τατος. Ὁ το ἀ Διιταπι γος Ἔχ  [ἘἸ πη ατ 5, ΠΊΪΠι]ς (εἀϊτισπαπι δὶ ΓΕ ΓΌΣΤΙ ̓Π ΠΗ 15, πᾶ τλα]τουιπη ᾿ 
ἱπιρετιοτοίγς νος νοΪπΊ,πις, ἢ 4] {0} ἀο! Πρ ατς, ΠΟ αα]ᾶ (τ ἀἰτοίατα ἔοτς. Ατθιξγου φηΐπας, 
{Ππ πὶ, αἱ (8 δΟΠΠ τοπροῖς οὔεγα ἀπσεῖα (ςαϊεϊοίς σοτίτ, αἀπογίις {πᾶ ΤΩΝ κρὰ (εἀϊτῖο- 

ἰ 

[ 



» “πηγ Ππ. 51} τας Ομ δ πο ἁπςοπι οἴ νο]ο- Α ὦ, αὐ δὲ ἐμὲ ἔλγηεϑε ορὸ αὐ ϑὰ μασαι μη βιο Ἂ 
: 2. οι 

»» ϊς, τί γά τα πΉΠὶ ηὉ οἶς, ἐπταγ ΠΟῚ Ποιηϊ-᾿ 

» ἤδη, 41 ηδ μα] (ΟἹ πὶ, (τά νοὶ οτίαπὶ 

{πςοξηίδας. οι οαήᾶ ᾿ςς Ιοααατας εἶξε, 

πλυ]το ῬΓιγος πιγσεδαπυ, 4 ΚΟπορμοητ 

ἀεξεγοπάιιηι εἷϊε [ἀρευίατη ἀϊσοτοητ, Ἐτ 

Αραΐίϊας διγπηρίναϊτις εἰ σα αἴοθαῖ οΠό, 

ἢ χυϊάσιη τὰ γος (6 μα σοαῦ, ποη τα τη στα πα 

1γαίο! Γι ιἀσοάαποη]ό5; ΠΌΤ ΠΟΠΠΟΪ]Πς, να 

νπαριαπάσδητῖ, ΘΟ ΠΙ ὨτΙ 5, πιασίξο- 

τἰππι ποίαϊηι Γασεάςξιποηῖο ποὴ ἀςξοτταγ. 

ἸΝδια ἢ πος ναΐεδίε, ἢς πορὶς αυ! εἴη εὐα 

Ῥεα εἰς τοβοιτζίαπι ᾿ἰσεδιῖ, ντὶ νι ἀετατ, 

41 Ατοδάςϑ Πππι15.1 ὉΠὶ νεγο,ποά τοξζέ 

Ἰοσαύταηι οἢς Α ῥαίταμη ᾿πάϊσατοηϊ, Ρἰαα- 

ἰὰς ᾿ησθη5 Θχοίτατιι5. τ Χεπορίοη δηϊπι- 

Δ ππογιοῆς ΠΡ] 5 σε πα τΠι, Ρτοστεῖιις 

τη πράτ. αἴτ: ν ΡΙαης γοὴλ ]Π 1] Πρ ατί5, 
ΤΟΙ τος, ρον θοὸς ἂς ΤΠ ά5 Ὁπηη05 (ληξξς 
Τατο,πὶς ροίξῥα, ἀπάτη ν ΟἹ ὕτατο πη νο γα πη 

Ρετροχ Ποηλ, αὐ τς ρον οχτα, νοδηπξ 
ἐσπίμ!ταπα εἰζετ, πυρογίαπν πος ἰπ ἢγδ οοΠ. 
Ἔετίς, ἂς πὶ δ Πα ᾿ρίπην ἀσοίροῖο. Τὴ 
101} τδῆν οπληςηι ἰπ χες δάθο ρετίρίσις 
ΤΠ} ΠρηΙβ οαγιιητ,ντνο] γα 15 ΟΧτΠρΙοἵ πα 
ἰπτε Προτοῦ, ἂρ ἰὸς {ππλπΊο ἱπηρογίο πα] ἢι 
ΔοΠηξάϊηη οἴο. [τὰ ἐσπλαπι ΟΠευορίο 
τηαρ  τατῇ πηαηδητ. ᾿ς ροΙ ρα ατη οἴοα- 
ἴω οΤοτ, ργοσοάςης ἴῃ πα ἴλη, αἴτ: δ τς, 
ΤΑΙ] ΠἾἶτος. πα πὶ πὶὸ (δ ἀἸτοπ οι οχοίτατι- 
ταιπι ἔα ΠῸ, Π αἰ Τὰ πὶ σγεαετίς. τὰ Χεῆο- 
Ρμότε χαϊάσιι οοτῖε αἔζιπι θεῆς οἰἘ, πο 
ἀνοδὶς ἰοΐξιις Ποη ἔπογίτ. ΝΑ πὶ [ΕΧΊΡΡα5 
ἘΠΠῚ ρα Απαχιθίιπη, φιιάτατη ροταῖτ, εἰ 

εἰ πη παῖαδ., 4υπὶ αα!ἀθ πη Τρίς {πρυΙ Πγ!ς 
ὡς οἱ ΟὈ!ξειοτδ, Αἷς δας, χ πτπηατε ἔς, Πγ4]- 

16 ἰρίψιμν συ]! σαπιὶ Ππαροτς ΤΊἸπιαΠ ΟΠ πα 
ᾳ(Α . “ἢ. ὁ 2 Υ Εἶτ! 2, 

Τλατἀαπεηίςηι, νηυτῃ ἐς (φάγοι τα] τί- Γ) το ἐμμε εἴλεοϑε, ἔφη, χαὶ ἐγὼ πειροίσομαι δ,τιῦ ΐ Ἢ 
θιι5,αδπι ἴδ, πατίοης [σοπδπη: Ἐπ πηπ6- 
τὸ ἀυΠῚ π1ς ε] τ εἰ5, Δἀ ταῦ ἃ ἰρίε, ντ 
γος ργοτπεὶς νίγίρας σοῃ πος πη). ος 
δα ἴτοῦ σ νοίπιοῖ σοπηραγάτο,ντογας, ἢ το Πὰ 
ῥοὰς ἱδοηοά διογίτ, ο] παπλιι5. Ετ χαΐα {π-- 
Πγ115 ΗΟ ΟΙΘ απ παι σατατί, ἄδγα ορέγαπη 
ἀοθθητ Πηῃδς, νῖ οο ρετποηΐδηξ. [)ς σοτο- 
Υ15. Πα ΠῚ ὁ ρεγ ΘΏτα πὶ ἔστ, σοπία]τα-- 
δίτηις. Ροϊείάίο νξητο (ςο πο Ὁ] της, 
ἃς Ὀϊάἀπιιτ ργορτου τας Πηαγς Παιίσαϊ, [Π- 
τοῦ παρ τππὴ {τὰς [Δἰοπίατη φαρεΐζαησ, 
δά αἰἱοὰ Αἴρο ξοεύταγαή ΡΟΠΠΠς; ἱτεπλᾷ; ἤὰ- 
ΤῊ] ΠτΠΠ Οἰ ΕΑ, ρεϊπλιΠι 1 Πεγτηοάοητῖβ,ε- 
τπᾶς ΕἸ αἰ γῖς, τοττίο Ρατ πο πὶ]. Οὐιεπὶ ρτα- 
ζογαοξει. ΕἸ ογαοϊ απ ρογαόπίππτ, νγθεπη 
στα οαη1, Μεραγοηπαπ σο]οπίαπιῖη Μα- 
τγαπ θηοτγιη Ππίθιις Πταπη. Ῥοστιαι ρτο- 
Ρῖεν Αοποχυμααῶ ροπίηί]ᾷ ἰπστοηη (πητ, 

͵ὔ 

ΕΣ ΤΟΥ “ 
νὰ 

ΐ 
ἣς 

᾿ὰςἢ-᾿ ΝΥ, 
ὦν ̓ 

2 λ 
-ὦνα ἀὕροιτε χαὶ ὑμῖν χαὶ ἐμοὶ ἀαϑουϑνον: ἐπεῖ᾽ 

δεν: εἶπε, πολὺ πλείονες ἀξαρίςανασιϑαξε, Γ. 

οὐντες ὡς δέοι αὐτὸν Ὄῤχφν. Αγασίας δὲ Ὁ 

ςυμφάλιος εἶπεν, ὅτι γελοῖον εἴη, εἰ οὕτως "6- Ἢ 

χή- ὡς Ἴ ὀργεοεῶται Δακχεδιαιμιόνιοι χαὶ ἐαν κύρη 

σεεύδάπψοι σεονελϑοντες ,:) Δέεκεέδιαι μίόνιον ͵ 

συβὰ ποσίουὈ5ν αἱραΐ ται ἔπει 1 οὕτω γε πῶ τ᾽ εἰὐτω 

ἔφη, σὐϑὲ λιλάγειν ͵ 

ϑρκχαδὲς ἐσλκέν. ὐὐζϑα, δὴ, ὡς (ἃ εἰστῶγ-: .. Ὁ. 

ὥς τῷ Απάδσίου Ἴ αὐεθορυξησαν" χαὶ σ᾽ ἘΠΕ ἮΝ 

φαῖ,, δ, γ, ἑώρα “πλείονος οὐδέον, παρελθὼν ἀὰ ἔ 

εἰστεν" δλλ, ὦ αἰόρες, ἔφη, ὡς πϑμυ εἰδῆτε. Μϑ 

ὀμνύω ὑμῶν ϑεοὺς πϑῴτας χαὶ πασας, ἢ μιάιὼ " 

ἐγὼ, ἐπεὶ τίω ὑμετέφοιν γγωμζων ἠοϑανό- 0; 

μῶωυ, ἐθυόμζωυ, εἰ βέλτιον εἴν, ὑμῖν τε ἐμοὶ Ὁ 
"ας (! ͵ ΝΡ νον “ἢ 
λιῥεναι ζυτην πίω εἰργζω,ἡ ἥμωοι εν, 

ς΄ ἵκυαι " χϑα ἐμοί οἱ κοι οὐτῶς τὴν τοῖς ἵερφις 

ἐσημιηναν,ος χαὶ ἰδιώτην αἱ γιαῖναι, τι ζχω- ὦ 

τῆς τῆς μοναρχίας απέγεαϑαι με δεῖ. οὕτω Ἔ 

Ο υ» Χάεισοφον αἱοοιῶται. Χ φοίσοφος δ) ἐπεὶ ὦ 

ἡρέϑη,παῤελθων εἶπεν. δλλ, ἔφ», ὦ ὀύόρες, Ἧ 

ἄδτο μδὲ ἴξε, ὅτι οὐχ ἡ : Ἢ 

ς- « ν᾽ «ς μὰ " ] 
Ἡμῖν ἐζεςῖν, ὡς ξοίκεν, ὁτί 

Β 

φυψοςίω, 

ὦ 

αν τῆχυγε ἐςασία ον εί “ 

ἄλλον εἵλεεῦε. Ξινοφωϊτα υδϑὺ, ἔφ», ὠνήσο-, ᾿ 

τε οὐγὰ ἐδομδροι" ὡς χα γὼ Δ ἐξίστῶοε ἠδ Ἢ Ϊ 

διέξαλεν αὐτο πσϑὸς Αταϊξιζξιον “τὶ ἐδεωλα- Ψ ἢ. 

ὦ, χαὶ Ἴκμαλιςα ἐμοζ αὐτὸν σιγαίζοντος. ὁ δὲ μὰν ε 

ἐφὴ νεμιζήν αἱ τὸν Τ μα σίωνι κα λλοὶ στευαρ 

χῷ ἐθελῆστωι δα δλυᾷ ογτὶ πὸ Κλεωβχου τῇ 
͵ τ: , ἢ ἘΣ ΝΣ ἢ 

φξρατά "καΐος," ἑαυτῳ, Λάκων ογτί. ἐπεὶ μδο ἢ; 
ἊΝ ἱ 

ἥ " 
3) ͵ ΠΕ δ ΕΣ ᾿ε «ἸἾΝ “} 

ον 'ὥκίαι ὑμιὰς ἀγαϑὸν πειᾷν, χαὶ ὑμεῖς οὖς ᾿ Ιν 

τω πο δασκθυάξεοϑε ; ὡς αὔριον, ἐω πλοιξ μὸ ᾿ 

ἢ ,αὐοίξομϑροι. ὁ Ἀ' πλοιῖς ἔςαι εἰς ὑροίκλφαν, ' τὶ 

ὡπομίος δε δφεκεϊσευτειρᾷλϑω  . 
ἄλλα, ἐπειδονὺ ἐκάσε ἔλθωλϑυ, βιϑλάυσώε ο, ᾿ 

95. εὐτάῦϑεν τῇ ὑξεραία αἰαλχϑνϑοοι ας , 

ῥατὶ καλῷ,ἔσελεον ῥμιέροις δύο ΤΟΥ γώ, ̓ Ν ᾿ 
᾿ ͵ 3 ͵ ᾽ ν 

ὩΣ “ο΄ δα πλέοντες ε)εωρφοσιυ τίω π᾿ ἰασωνίαν ὼ 

ἐκτίω, ἔνθα, ἡ Ὡργῶ λέγεται ὁρμμἰσαιοϑει»ὼ ὴ φι 
Ε Ὑ ποζαρδμτα φσικαζα, τούτον αϑῳ τῷ [ Ἀρ- δϑ ἣ 
μωδὸντος. ἔπειτα ἢ τῷ ἄλυος. μ᾿ ὃ αξτο τῷ ΠΗ ᾿ 

παρϑενίε: ὅ τον ὃ ἷἰδαπλάσαήες, ἀφίκοντο ἴχιν δ 

εἰς ἡφοκλφαν, πόλιν ἑλλξευίδει, μεγδρέωνα ΜΕ) 

ποιχὸν,ὥσαν ἐγ εὖ τῇ μὔσυαι ζῶν χώρᾳ. χϑιὶ Ἶ 
ε ͵ λ ΝΟ ͵ ι {ὉΣ ᾿ 

ὡρίσαν τρῖδα τῇ α“λερουσιῳ δὲ Δέβροιῦσήι 



δ 

’ λ ,] 

ἃ τειδαλίοις, χα! οἴνου χεϑοφι μία 
Ἵ 

οὐ ἿΝ 

δ 

δ. ΕΣ  ς ὙΤΟῚ 
ἡδω λέγετο Ὁ Ἰροικλῦς Ὡὰ ἘΝ χκέρξερο᾽ κα ἃ θείς επάϊε ]ος ἰοδο Ηενδυΐοηι δά ζου- ξρω οἱ; 

νακαζα σι οοὗ γιοῦ ζῳ, σημεῖα, δεικγύοισι 

“ἡςκαταξάσεως, Ὁ βά9ος πλόον δύο 

κα φζκ. ὠῷῦϑα τοῖς Ἑλλῆσιν οἱ ἡρακλεώ- 

ται" ξένια. σιεμίοισιν., ἀλφίτων μεδίμνους 

διοάλια οχαὶ 

βοις εἰχοσι,χαὶ δἰς ἐκαυτον. ον ζζιῦϑοι Ὡῷ τὸ 

πεόϊου Ρ΄ ποΐα μὸς, λύχος ὄνο (οι Β 4 ρος ὡς 

δύο πλέ,ϑ ρον: οἱ δὲ ςρατιαΐῖται συλλεδύτες 

ἐξουλάίοντο τίου λοιπεζωιὼ «πορείαν, πότερον 

σα λ 

Ἡ 7 

χα γἀδ,ἢ χτ' ϑαϊλοιήαν λον ποράψεοϑαι οἰκ Β 
ω , λ λ ͵ ; Ἂ ἔ 

᾿ ἥν πόντου. αὐαςτεὶς δὲ Λύκων αὐχούὸς, εἶπε 

ϑαυμαζω κδρ, ὦ αὐδρές, Τὴν ςφρατηγῶν, ὅτι 

οὐ πειραΐνται ἡμῶν ἐκποριζήν σιτηρέσιον. ζῳ 

μῶν γοῤ ξένια οὐ μὴ ἥρηται τῇ φρατιᾷ τοιών 

ἡμερῶν σίτα " ὁπῦ)εν δὲ ἐχισιτισείνδροι πτο- 

ράυσυμεϑα. σέκ ἔςιν, ἔφη. ἐμοὶ ὀξευ δόχεῖ, α]- 

πεῖν τὸς ὑἡξφοικλιεωζᾷς μὴ ἔλδοιἢον ἢ τειϑα- 

᾿ λίοις κυζικξοουξ, ἄλλος δὶ εἶπε, [ μάυος μι- 

οϑὸν Ἔμῇ ἔλαφον ἢ μύθοις, χα ἐλουϑύους 

φρέσξης αὐτίκα. μαλοι ἡμδμ" καιϑηρδυων 

δοῦιιηη σα πο Π1 [Δηγ8 δ[Ἐς ἃς ἀο(ς δίας οεἰατῃ 
πῆς ΠΟΙ στα σοΠ ΠΟ Ὠ γα ΠΕ, 1ο- 
οὐ {ταατἰς ἐποδιις ργοξιηάίογς. Μιτατμας 
Οὐταοῖς Ηογαο]οηπίος Ποίρίτα!α πλππογα, 
{ΠῚ ΤῸ ἔαγγὶς ππξαϊπιηος,, [1010 νἱ πὶ αἰπ- 
Ρἤογας, Χχ δοιιος, οἰμος 6, 1 αἰίτιν ἰδ᾽ἀδιαι 
ΡΟΙ σα ΡΙΠΠῚ ΔΙ ΠΙ5, οἷ ΠΟΠΊΘ ἢ Τγοαξ, ΙΔ- 
τἰταάπας ἀπ Ρ]οτἤγόουιιη.. ὐ πος 
Ἰοσο πλ]ῖτος ςοπαςη σης, ἐς το] ιῖο {ἰ- 
ἈοΓΟ σοΠ Ὁ] τα θαητ, τοσγαπο ροσίι5, Δ ἢ Πγασὶ 
εἤετοχοπάμπις Ροῆτο. Τ᾽ ἢ [πο η 5 Ιν.- 
ὁ Αςμαῖις, ἱπ Παπο  ςητοητίαν ΙοΖαεζίς 
οῇ: Μιγογφυίάςηι, ΤΆΠΠΠΙτοβ.. {4 σατ: 
{τ,χιιαπλοῦτοπι ποη ἄλλης οροίαπι ἀμιοςς, 
νυ Προπ απ αἰ] οα ποθ ίς αι τᾶτ. ΝΔΠὶ 
εχ ἀοηΐς Ποίρίτα]θιις νἱχ τ ἀτοτ νίδξας 
ἜΧοτοίτα] (πρροταῖ, πος Ιοοις ΝΠ] εἴς, 
ΡΓΟΠοΙίΟΙ ἐπιιπιθηταιαμη ροΠΠπηι15. Οἱά- 
ῬΡιογαγθίτσου ρετοηάοβ ΠΟ ς ε΄ 20 ΕἸ ς- 
τ ΟΠ ]ςὨΠΠΡι15 πλο5 (γΖίσεπος Παμά Ραυ- 
ΟἸΟΥΘ5ΊΙΙΟΙΌ, Εταἰπ5 (πίεσίτ, Ροϊοπ άπ 
παδίξειιπ τι (ἘΠ ρ Θά Πιπη, γε Πλ αἰ Πγι πὶ ΟΊ 90 
Οὐγσίςοπογαπη. 1) Πρ Ε 41 οτία πα Ἰερατῖ, αὶ 
{πατίην πος ποῖς (δ ἀδείθιις δή νυ θη) τη ϊ- 
ταῦταγ, ντ 14 Ποῦ ὶς τη πτίο πε [τα] Πρ α- 

λ "αὐ “ "»} ν᾽ 

πέμπειν κσδϑς τίω πόλιν, χαὴ εἰδέναι ο,1 αὐ Ὁ πὰς, ὃ αὐ πος σομΠΙα ΠΟΙ ΓΑ ΔΟςΟΙΏΙΠο- 

ἀὠπαϊγέλλωσι, χαὶ τοὺς ἴαῦτα βουλάυε- 

οϑα,. οὐτ θεν πσεούξαλλοντο ρέσξ(ς, 

“οότον υϑὺ Χφοιίφον, τί Ἔῤχων ἥρητο" εἰ- 
λ { ἔ λ “» ΟΡΞΟΣΕ " 2 

σὶ δὲν οἱ χα! “Ξενοφῶντα. οἵ σὲ ἰορως ἀπε- 

᾿ς πωπὶ μίϑηδντο. ἀμφοῖν Σ᾿ τα ἐδόχει, μι α- 

ναγκαιζάν πολιν ἑλλζωυϊδο, χαὶ Φιλίαν, ὁ,τὶ 

μὴ αὐδὶ ἐθελοντες διδὸιεν. ἐπτεὶ δῚ, δξζυ οὗτοι 

ἐδόχοιου ἀὐτοφόθυμοι δὴ ̓πέμποισι Δύκω- 

γὰ Ανγανὴν, χα Καλλιμαχον τοαυβῥάσιον, 

χαὶ Αγασίαν ς ὑμφάλιον. οὗτοι ἐλϑογτες ἐ- 

λεχον ζᾷ δεδογμένα, τῶν δὲ Λύκωνα ἔφα- 
᾽ ) λ ! »"Ὕ 

πιήσν σαν χαὶ ἐπαπειλῴν, εἰ μὴ ἵ ποιήσοηεν ζωῦ- 

Ψ 

χα [πϑρτὰ Ἂ, ἀχούσαντες δὲ οἱ ἡφοικλεῶ- 

τα], βουλάσεαϑα; ἔφασαν τχαὶ ἀὐθύςτατε 
͵ Ε 2 “Ἢ »", ι λ 

χομαα ον ΤῊ ἀγρῶν σζευ γον 5. ζϑ| τίωω 
Φ, Ὁ ᾽ ͵ λ «ς ! 

; ἀλχϑοοὶν εἰσω αὐεσκάσασαν, κα! ὧἱ πύλαι 
᾽ “ [7] ΑΣ 

ὀχέκλφντο, χα ὄχι ΤῊ τῴχων ὁπλα ε- 

Φαίνετο. ὧν ζρύτου οἱ ζᾳρᾳξαντες ἄτα, Ε 

τὸς φρατηλϑις ἡτιῶντο ΔΙ ᾳφλείρᾳν τ ωξά- 

ξιν. χαὶ σεουϊςανῶ οἱ ξέρκαδες χα! οἱ ἀἰχαμοί. 

ασδοάςηκ δὲ κάλιςα αὐτὴν Καλλίμακχὸς 

τε ὁ παρβάσιος ᾿ χαὶ Λύκων ὁ ἀχαμός. οἱ δὲ 

λλόγϑι ἤσαν οἰὐξις "ὡς αἰοφὸν εἴπ,ρε γ ἕνα, ἀ- 
“, Ὰ Ὁ) ͵ ἤ τ Α : οἷ Δ) 

“εν αηον πελοπογήησίων χα λακεδοι μονίων, μηδεμίαν δυυύα μὸν προ Χο μλοὴν εἰς Τ' «ρα τί αν. 

ἄφητας. [ταα; ἀοἰ πες Ιερατος ἀοίρπᾶι, Ρεὶ- 
ΤΠ} ΟΠ ΠῚ ΟΠ πορ μι, οί 5 11η-- 
Ρετατου εξξι5 εἤου, ΠΟ ΠΠ11}1ς Χεπορίοη- 
τοι ρΡγοαπσοητίθιι5, ΠΠ] ν οἰ νο μοι θῆτοῦ 
τοριρηπαθαηῖ, απο οαάοιη νεογηις ἔξατα- 
οετοῖ, (ἀγα σαι ΠΙ ΠΑ ΓΙ να 6 1, ὅζ διαὶς!- 
τὰ σοππέξατῃ, Ποη ο΄ ὁοροηάλπι οχίγά 
4ιιη {1 α!ὰ ᾿ σο της ἀοηαγο νοί]οι. γα 
Ζαισπη Πἰ ν᾽ ἀδγθητι πΌ (εἰς Αἰ ΔοΥ ΓΟ ΠΟΤῚ 
{αἰσορτατὶ, Γγσοοηετὰ ΑσΠαιη), (Δ ΠΠἰπι2- 
αἰππη θαγιμαίπιιηι, ἃς Ασα τη διγπρΠα- 
ἱππιπαι πλίτταητ, ΠΠ] ΦΖαα ΠῚ Η οὐ σαι νοηπς 
ἔθητ, φαϊα οἤδεαῦ Θχογοίτι ἀδογοζιμη, οχ- 
Ῥοπαης. Γγοοποπιίαηγ οἰ ,, δτίαπη Ππλϊπας 
φἀάϊάΠ[ὸ, αἱ ας ἔλσογεμι, ΕΗ ογας!οηίος 
ἀάϊτα Π]ογηγ ογαϊίοης, ἄοΠ δογαζαγος (δ 
ἄς τὸ τοῖα γοίροηἄςησ, 1ς πιοχ φιηά αι 
εἴϊες τεγιπι ἴῃ στὶς, αὐ νεθοῃ σομηροῖ- 
ταητ, ἔοτηγ σά δ ἢ] [ΓΔ ΏΒ ΟΥΠΉΙ; ροΓεῖς 6- 
Ὠΐχαῖς οἰαυς αγηχα ἴῃ τπτσὶς σοπίρί οἰ θαη- 
τατ δτὴταιπα παχιὰ ταγαγιη) απέξογος σεῖς 

ΓΑΙ Πα ἄπιοος, Ζιιαῇ σαι ης οσξα Πδητ, 51- 
τ] δὲ Αὐοδάες σππι Α οἰ εἷς σοίτο, ἰτπρο!- 
Ἰεπαιι5 ἱπρυ  ηγ15 σὸς ( 4] ΠΠπγασο Ραστῃδ- 
{ο,8Ζ Αςίιςο ᾿υγοοης, [έξατο ΠῚ νόσος, η- 

Ἡ γέωϊεὶ 
αά ῥιίτοῖ 

ἀυιοιξά εν. 

ἀϊρπῦ οἵα, ΡοΙοροποῇίς ἃς 1 Δοςάςπηοηις Ρείορομε 
νΠΕΠῚ αυεηιᾷ Ατῇπρηϊδίδιη ΟἸΠΠῚ ΠΠΠ ΡΟΓΙΟ Αἀμρεγο ᾿ δ ἩΜΈΠΕΝ νὰν δ -ΤΓ.,. Χοπορ)»οηα Ριχοῖῆς, 4: Ὁ }}Π|5 ΟΧογοί τ σορ ΐς ΔυΧΠοτ, ἘΣ ΘΣΝΣ 

, 

1 12 

ἐγος ἀμτες, 

κοίτα, 



᾿ς 

44] Ανοα- 
«65. τιΐϑας 

ὑεέϊε. 

,76 ΧΈΝΟΡΗ ΒΕ 

Ἔπιο!ππιοητα σσάστο: απο οὸ Πτἰπάϊσηί- -- 

115, αία (ΑΠ τὶς ΟΠ ΠῚ11ΠῚ δυξζοτες ἰρῇ οχ- 

(πῆς. Ασαδιβιις (οἰ οετ ατη, ὃς Αὐμα- 

ἰς ἀεθεγί, σαπη αῖθ15 σοπηράγατα ΓΟ ἢ πα 

οορία;, ἤ0}1α εἴξας. Ετοηίξαθαττειογα 

ἐχογοίτιις ἀπ ρ! 115 ἀἰ πι 41 Ραττο Ἐχ Ασοα- 

ἄϊδιις ὃς Αοἰαὶς. Οὐοά ἢ ετροὸ (ρβοτοῆτ, 

τοίγάης, ἀποῖδας ᾿ςέξϊς (δοίην ἱστοῦ ἕασο- 

τοθτ,ορογαπι ἀοηΐχιις ἀαγοπτ, να] αυιο ἰ- 
ΡΙ οπλο!απγεπταπι σαρβεγεπτ, Πης ἴῃ ίξη- 

τοητίατα ἔλέξο ἀεοτετο, ἢ φαΐ σαπὶ ΟΠ τ ο- 

ῥῃο ογαπενοὶ Αςμαὶνεὶ Ατοδάςσς τη νηα 

σα Χοποόρποῦτε ἀοίογπ πη απ πηας σο- 

ἸαϊΠξητ, ἀδοεηι οκ {π|5 ἀπ ες ογεδης. [)6- 

στοῖθπι πος ποηῖο, νὰ 1ΠΠ| ρτο (υΠταρῖο- 

ταπη πα πιοτὸ, αι 06 νἱ πὶ οΟἹΤοτ, σογο- 

τοηῖ. [τα τατα ΟΠογορίο {πη πγπτὴ τη ρα- 

τῖππη ἀϊς, ἘΣ ήμο πιδάδτιιπι οἱ ἤτογατ, Ιοχτο 

γε] (δρτιπιο εἰξ ἀδγοσαζιμη. Υ οἷς θατ νπὰ 

οὐπὶ ρ5 ΧοΠπορίοη ἴτοῦ ἔλσοτο, αυοάεχ- 

{{ἰπιατοῖ ἰά ἔοτο τατζίι5, αδπι ἢ (θογίππι 
αυϊίσας ρέγσετγετ. ν᾽ σγαπι πουίατα ΙΝ ΘΟ ΪΚ5 
ἔλξευμι, νεϊτογρίε ργὸ (ε ἰπἐπἰτιθτοῖ: αιοά 
15 ἀς ὉΠπογορμο δάϊαιῆςε, ρεεεξεα Βγ- 
Ζαπτὶ) (Ιεαπάγαπι οοη τας στιν γῖτο- 
ταῖθας ἰη (αρα: ροτγίιπιὶνοηῖτγο, Οαρτο-ς 

Ῥίον πος Χοπορποητί σοηῇ]}}} ἀαθαΐ, πς 
Πἷ5 ΓΕ ΓΟ ΠΛ 1ΠῚ βάττσεΡ 5 ἐΠδε; ᾿ρῇς τἄτιιπι 

οαπι ΠΊΠ τί θτ15 (15 πατ!σαητίθιις. Ργαῖογοα 
ΟΠ τ! Ορίπυ5 ραττίπι οοτῖ!, πα ἀοοϊ ἀογᾶσ, 
ἱπαϊσηίΐτατε πγοτι5, ραγτῖπι ΟΧογοίτιις οὐΐο, 
σΖυοά εχθο τοτηροῦς σοποορεγαῦ, Ροιείξα- 
ἴεπὶ Χοθορμοηῖ ἔλοίεας ἀροπαΐ, απο 
νο]]οτ. Χοπορίποη ἀυγειη, ]τΠ1Π11η 0 ροτ- 
ΠΙξογετ,νεοχοτοίτα ναί οτο ἰα0. πααίσατοι: 
ἔοττο τοπὶ (Δ ογᾷ Πογσα]! Γλιοἱ ἔλοϊτ, ευπη; 
οΟία]τ,ντγαια τείας ἔλέξασας οἤτοτ, ἢ σι [9 
ἐἰβ πα τ 5, 481 γεπγαπίογαμτ, ἐχρεάϊτίο-. 
ποπὶ {π(τ]ρογοῖ: ἀἢ νογο, Π εο5 ΠλΠΠ05 ἔλοα- 
τος. Ηοϊς ρεγοχτα 6511} ΠρΙῆσαῖ, ἀρὰ 
Ἐχογοίτιιηι πιαποηάππὶ οἵ. Οπο ἔλέξιιπη, 
νττγξαείαμη σορία ἀἰἰ ἀογεητιν ΝΑπι Αὐ- 
οδάεος ὃς ΑσΠμαὶ εγλῃῦ {ΠρΓὰ ΠΤ ΟΙ δ 10, 
ΟΠΊΠΟ5 σ,αι5 ἀγγπατιιγα ροάἴτο5. ΟΠοΥΠο- 
Ρμας αὐπηαταγα σγδι 5 ο10 σοσῦ Παδοθαζ, 
σείτατος ἔοτο τος, αι {ΤΠ  γασεϑ ογϑητ, δὲ 
ΟἸςαγομαπι (αὶ Πιογαης. Χοπορἤῆοπ 
σαι 15 ἈΓΓΊΔΓΙΓαΣ ΡΘάϊτος ΟΙ9 δὲ τϑ6α Ππᾶ- λίοις, πελταςαι δὲ εἰς ἐπύ)αιχοσίους οἱ Κλεαῤ- 

τοι ᾽ 

χου Θεᾷκες. Ξξενοφῶντ! δὲ ὁπλῖται μϑὺ εἰς ὦ 
ς ᾿" , ν᾽ ἘΥῚ ᾽ ᾿ 
ἐγηαχοσίοις καὶ χιλίοις, πελταςαὶ ὃ εἰς τοιὼθ 

: ἵ δ ς τ δ πος κα ᾽ ἕν 

αυλΠῈ Πδιι65 αὖ ΗΟ Δ  !Ι πῆς ἱπηροῖγαί- Κϑσιοῦς. ἰγτίσιχον Ὁ μίονος ζγτῖ' εἰγεν μι τς 

(ςητ., Ρυῖπηὶ παυίσαγιης; νὰ {δ ᾽το Βὶ- τεπα ροίχοντα ἵπττας. καὶ οἱ νυ ἰρκαδες, ἱ 
τῆνπος φάοστὶ, σααπΊρὶαγὶ ᾿ εὐ ΗΝ Υ ταὶ, 41 ἐν νὴ Δυξογγεηζ. Ὡιἰοσραξάνϑροι ἜΣ ΠΣ Ὡϑαὰ ὧν ὑρᾳ- 

ἣν, ς 3 ͵ “ -“ ε ΟΝ 
χλεωτῖν, ΦΈΡ τοι σπλέοισιν , οττὼς ἐξαίφνης Ἐχιπεσοντες τοῖς βιθιωυοῖς λοίξοιεν ὀτιπλάσα; Ὁ 

θεθατ, σεῖγατος σου: [ἀεπιίοϊις α ε41- 
τάτιι ἱπ!γαέξιις ἐγας, Ζαΐ ΧΊ, ΡΙὰς ΠΊΪΠι5 
ἐσαϊτίθαις σοπίξαθας. Αὐσαάθς,, ροίξεα 

Ἴ Ἷ Ν᾿ μας 35 Σ “,. ͵ ἜΣ 

Ργατογεα ἰαδοῦος δὴ ᾿ρῇ5 Ἔχ μδατίτὶ , Α1Π|5 Α αὶ πος ,ϑὺ πόνους σφας ἐχήν,τὰ δὲ κέρδῷ ἐδ 

Β σοφον, εἰ τινες σαν παρ᾿ αὐτωδ ερκαδες ἢ ὩΣ 

ΓΟ ξαυτον πορά εοϑα!, ἀκούσας πῷ Ἀφαισοῷου; 

ΒΒ ἈΚ ΡΕΘ. ΟΥ̓ ΕῚῚ 

λοῖς, χα Ταῦτα τί σωτησίαν σφῶν κατάρ- 

γασχκένων. Ἐ1) » τὸς κοιτφργοισμκέγους, Ἔρ-ς " 

χαδοις χαὶ ἀχαλοις, Φ δ), ἀλλο φράτϑυμα; ὴ Ἷ 

δξυσὲν ἐῇ. χαὶ ζω ὃ τῇ ἀληϑεία εἰαβημίσυ ἡ 

τῷ ἄλλου φραϊ δ μαΐος Φρκαϑδὲς χαὶ οἰ γαγοί. Ι 

εἰ ὀξζυ σωφρονοῖεν οὗτοι, συξαίντες, χαὶ Ἴςρατη- ἀθὰ 

γϑις ἐλόμϑυοι ἑαυτὴμ, καθ᾿ ἑαυτύς τε αὐ τίως ' 

πορείαν ποίοιντο, χαὶ πειραΐντο ὠγαιϑὸν τί λα μΞ 

(αγψν. ζζωῦτα ἐδυξε, χαὶ δἰπολιπόντες Χάρος 

τηλϑὺς αἰδοιώώται ἑαυ δέκα. ζύτοις σῇ ἐ- 
ψιφίσανζο ἐκ, τῆς γικώσης Ὁ, τί δοκοίη, τῦπο ΟῚ 
ποιᾷν. ἡ νϑὺ δξζυ τῷ πϑωτὺς ΦΟΧΝ Χῴο,σό- ἥ 

φῳ οὐζοῦϑα, κατελύϑη, ἡμέρα. ἕκτη ἢ ε(δὸ- ἣν 

μη,.αΦ᾽ ἧς ἡρέϑη. Ξίενοφαῖν νϑώτοι ἐξούλετο ὦ 

κοινῇ μετ᾽ αὐχλν πἰὼ πορείαν ποιῴοϑαι, γα! ἢ 

μίζων οὕτως ἀσφαλέςερον ἘΠ)" ἰδια ἕχα- 

ζον φελλέοϑαι" δοιὰ Νέων ἔπειθεν αὐτὸν, καθ ὦ 

ω 

ὅτι ἱΚ λέαγδγρος ὁ ον βυζαντίῳ ώμοφης Φαϊ 
ΚΝ 2 ε)ὸ ᾿ ε ὯΝ 

τδιηρᾷς ἔχων ἡξν εἰς χάλπος λινῶμο.. ὕπτως 

δΐέυ μιηδεὶς μμετάοροι , ὅλ αὐθὶ χαὶ οἱ αὔτ 

“. ςρατιὦται ὀχπλόύσφων (χὰ τὴν πους ὦ 
ρῶν, “ἰν (τα, σεευεξούλάυε. χαὶ Χάρά- 

« ᾽ “ ᾿. 

σύφος, μα μϑὺ αϑυυδμ τοῖς γελυυνδύοις, 
« λ -“Ὗ » ᾽ ἴω 

ἁμα δὲ μισῶν ἐκ ζυύτου ςράτάυμα, ἔχι- 

Κέπει αὐτῳ σοιᾷν δ, τί βούλετει. Ξιενοφαΐν, ἡ 
δι ὧΛ » !Ι Ω “ Σ 

δὲ τὶ «ϑὺ ἐπεχείρησεν ἀπαλλαγεὶς τῆς φραξ 
ΓΝ Ὁ νυ ᾿ ͵ δ: ᾿ξ 

ὑιας ἐκπλάξσοι,ϑυουδύῳ δὲ αὐτώ τῷ ἡγε-, 
κε λ ] Ὕ 

μόγι Ἢ ρῳκλιᾷ, καὶ χϑινουλϑμῳ, πότερφι λῷον Ὁ 
ν ἡ ἘΡῚ ͵ ᾽ ᾿ ᾽ 

χαὶ ἀμμεινον εἴη φρατ' 4 εαϑαι εχῦντι τός πα 

δαιμείνανζς τὶν φρατιω τυ, ἢ ἀπαλλαῆεν 

οϑα;), ἐσήμεη"εν ὁ ϑεὸς τοῖς ἱεροῖς συχρατ'θ.εΞ 
«“ γϑη,, Ν ͵ “» τ ͵ 

οϑιουτω ὁ ζο; ςρατάυμα τΕΑΧ ἢ, ρΧϑῦσ 
λ λὺ Ὁ ᾽ ͵ ΝῊ 

δὲς νϑὺ χαὶ ἀγαυοὶ, πλείοις ἢ τεβαχιοάλιοι Ἢ 

[αὶ πεντοιχόσιοι, ἈΚ ὀσλίται πόρτες Κάρλος 

σόφῳ δεόπλιτω μϑὺ εἰς τεϊβαχοσίοις χαὶ γετ ἐ ̓ 
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τὴ Ξἰποξαίνουσιν εἰς κάλπης λιϑμα, κα μέ. Α εἶπάς δά ροΐτιϊπη Οαἱρα, οὶ πιοάϊα Ρτο- 

σον πως τὴς «ϑράκης. Χά4ειίσοφος σ᾽ ἀ)θὺς 
-͵ἐπὺ τὴς πόλεως τ ἡφοιχλ ων Φρξά- 

εϑυος, πεζὴ ἐποράύετο ὯΙ οἱ τῆς χωραε. ἐπεὶ 
δ᾽ εἰς εϑρακέο «ϑέξαλε, τἷ δὰ ἰοὺ ϑυιλατ- 

πὸν ἐποράύετο: ἡ γὸ η6 ἠαϑένφ. Ξξενοφ οὖν δὲ 

πλοῖα, λαξὼν, πόζα νά ὅχὶ τὰ δοιὰ Ὁ εϑρα- 

κῆς χαὶ Ὁ ἡδοικλιεωτιδὸς, χαὶ ΔΙ οὶ μεσογοιας 

ἐποράσετο. ὃν μδὺ δξιω ζςπονὴ πε Χ4ρισόφου 

Φρχὴ τῷ πϑυτὸς κατελύϑη,ὼ Τὴν ἑλλάύων 

ὃ ςρατέυμα ἐδίαϑη, ἐν ζος ἐπόύω εἴρηται. Β 
ἔπραξων δ᾽ αὐτὴν ἕχαςοι τάδε. οἱ μδὺ ἐρ- 
Δ .- , »ο ΝΣ ͵ 
'χάδὲς, ὡς ὠττεοησαννυκτος εἰς Καλγής λι- 

μϑύα, ποράζονται εἰς Σ τοςίᾷς κώμας "ςώ- 

δζᾳ πὸ ϑαλαηης ὡς πεντήκοντα. ἐπεὶ δὲ 

γᾷ Φαΐς ἐλύετο, ἡγὴν ἕκαςος ςρατηοὺς Ἵ Ὁ αὐτοῦ 
κίχν λούχος Ἰγὰ κωμζω. ὁποία. δὲ μείζων κώμῃ 

ἐδόκ ἐ{), σεεύδυο λόχοις ἤρρν οἱ ςρωτης οί, 

σεεωεξαίλοντο δὲ χαὶ λόφον, εἰς ὃν δέοι πθύζᾷς 

ἁλίζεαϑαι “χαὶ, ἅτε ἐξα! ῴνης Ἐχτπεσονίες, 

αὐδρώπυδα, τε πολλὰ ἐλᾳίον, χαὶ πσοϑξαζα α 

πολλὰ κύϑεεξ ἄλοντο, οἱ 5 εϑράχες ἡ, ϑδοίζον- 

Ό οἱ Αἰ μφ δ) οήες. πολλοὶ δὲ διέφυοον πελ- 

(ᾳςαὶνγπες ὁπλίζς ἐξ αὐτὰ Ὁ χφρών. ἐ- 

πεὶ ἢ στευελέγησαν, ποοῷτον ὑϑὺ τῶ Σ μί- 

χρηΐος λόχω, ἑνὸς τ εἰρκάδων ςρατηγῶν, 
ἀπιόντι ἢδη εἰς Ὁ συϊκείνϑιον, κ᾿ πολλὰ χεν- 

ματα ἀφ) )Ύ!,ἐτετί)εντο.ὺ πέως μϑὺ ἐμκαίγοντο 

ἅμα ποράυόνϑυοι οἱ ἔλλλζωυες, Δ ὃ Ὡ|ᾳῦα- 

σφγαροιδρας ζέπονται οἰΐθιζ' καὶ αὐτὸν τε πὸν 

Ρεϊη 7 ΤΊ ῥλοία Ε[Ἐ,6 Παδαίδθιις ἐρτοάἑππξιγ, 
“ 

ἐβιϑυνίδε, 
ἄμε Βιῖ}γ.- 

ΠΥ Ποριιας ἰπἀθ αὉ ΗΠ γαοϊθα, ρεῦ γόστος οί, κοῖς 
Π6Π] ρεαιδις ἱτογ ἔλοίοθαῖ; δὲ ροϊξοααιιαπὶ ἙΕμτοράά. 

Ὀ  μοβε 

ἰπστο ας Τ Πγασίατῃ ἔμ Π{ος, ργορτον πγάγῸ τιονίδμς δὲ 
Ρεισεθατ, χα γαϊοτι της ἀἀ ἢ] ξξα ντογο- θρακήσιοι, 
τιῖγ, Ἀιοπορίιοη ἀοοορτῖς μαι ρ 5,1 η Η γα: 
οἰϊξῆαπι ἃς Ἴ Ὠτγασία Βπ θιὶς Ἔχ ογοί τα πα ἰπ 
τογγαπη Οχροηΐζ, ἂς ἀείηάς ρετ πιςάϊτεῖγά- 
πρα ρτοστοαϊταγ, Εχροίίμπι αξξεπιις οἰ, 
4 ραέξο {ππλτπιῖπὶ ἱπηρογίτη ΟΠ ο- 
Ρ.ὸ αὐτορσαζαηι,, ὃς (γα σογιιπὶ χοἰ ας 
αἰπας ξαοεῖτ, ἃ ραγείσιις αὐτῷ πη ρα] ς Πὰς 
ἔποτς φοίτα. Ῥυίμαιπν ἀτοαάες ἰῃ ρογγαπὶ 
(αἱρα φιααπὶποέξι ἀςίοσ Πἴδηι, δά νίσος 
ΡΓοχίπιος, {ἘΔ 415 ῥ] ας πλίπιις ἵν, ἃ πιαεί, ρος 
σαπτ. Οὐμιηι {ΠΧ δ, πρὶ}! ἀτῖοος ἐπ νἱ- 
Οαπὶ Δ]14ι16 πὶ δας σορίας., απ Ἰρίι5 οθιιο- 
πογαητ, ποις, (πο { ας νοις οἴ] νὶ- 
ἀετγοτιγ Πρ] ἰοῦ, ἴῃ εἴ δίπας σοίποτταϑ ἦἰι- 
σεθδης. (ὐοπιοπίτ ὃς ἀδταπλο αἰϊοάδη, 
ἴῃ φύεται νηϊπόγῇ (ας σοηστεσάγεῃς. Ετ απ 
τεροητο ἱγγογαῃτ, ΠῚ ΠγΔΠΟΙρ Ια ΠΊΠΪτα οά- 

Ρῖά, τῇ οἰιο5 πηασῃᾶ σορίά οοἸ]]οζξα Ὁ ἰρί!ς 
{ἀητ.[ητογεα ΤὭγαςσεςβ, σαοϊαιοῖεϊαρῇ ἔς 
τλητέαρα, ίς Θοηστερσααηζ, ὃ απξιροιαπτ 
τααἶτὶ εχ ἱρῆς ταοοσῖ πιδηϊοιῖ5 ργορίει- 
εα,Πυοα ἀταοῖ στγαῦὶ αὐπηάταγα εΠθπτόηο- 

[9] 

τατὶ, Τ᾽ γασο5 τἄτιπι σεῖγας σοίξατοητ, ΡοίΈ- 

ποῖ; ϑρα- 
κές. 

Ρ εἰοβον»ε. 
ἐληιατη (ς σο]]ερ δῆτ, ργί πηι πὶ 51] ΟΓῈ- μβογωπη οἷά- 
τίς σοπογτοπὶδάογίπτατγ, 401 ν Πι15 6 ἀτιο1- (σε 
Ῥὰ5 Ατοδάϊοἰς ογαῦ, ας τᾶ πλυϊτα ργαέαα στα- 
τιὶς σοπίξίταζατη δά Ἰοοῦ ρούσερας. Ρασηα- 
Ῥαπτιοοάοτητοπίροτγε ατςοὶ, ὃς ριορτοάϊε- 
θαητιγ: ἀοπος δά τογγεηείϑ αἰιϊδίιη ἀο] τὶ, 
[π ἰρίο τγαϊϊοῖθἀϊ σοπᾶτα αὖ ΠΟ ΠΡ ιις τη ἔα- 
σάτα νοττογθηταγ. [ἢ οῸ ςοηῆιϊέξε,σιηι ἀτι- 

{γπιχην Σ μίκρητα ἵ Ἔστοϊιννυοισι, Οις ὀνγθς πόυζακ᾽ Ὅςςε δυπλίογοτε, ΔΉ Π1το5 οπηηο5 ος] [πητ: ἃς οα- 

προ ϑλου δκ λόχου “ν δέχᾳ φροτηγῶν τῷ Η- 
͵ 2 ᾿: ᾿ ͵ λ ΡΝ 

γησωνδρου οΟΚΤΩ μογοῖς Ἀουτελίπον, χα) αὐτὸς 

ἠξσώη, Ἡγήσωνδρος Ἷ ἐσωϑ:. χαὶ ἀλλοι δὲ λογαγοὶ 
ἊΣ, Ἄ. 

᾿ ΘΙ αὐλοὶ “ἢ 

" ἈΧΡΙ 

ἐδρον,θ. γὴν Ἴ εἶς ΤΥ ΜΥΕΠ 
πάωνπ- ΟΝ 
φὴν ὑπ᾿ 

᾿ὀπότεσὶ αὐζις ὅχίοιεν, ρα δίως ὠπεφ 4.9. 

" ε ᾿Ὶ ε 0) 

στον λϑον,οἱ υδὺ σεωὼ ποραγμασιν,οὶ δ᾽ αὐ 
͵ ὁ ὰ “ Ε ͵ 

“ὡδργλατών. οἱ 5 εϑρώκες, ἀύτυχύήσαντες 
-" Ν ᾽ ᾽ 

σστοῦ ἀτύχημα »στενεξόων πε δλλήλοις, 
᾿ »»ς “» ε 

χα) σζενελένχϑντο ἐῤῥωμδμως τῆςνυκτος. χαὶ ὡ- 
ΓΟ) ͵ γν. ᾿ ε 

“μὰ τῇ ἡμέρα κύκλῳ κὐϑὰ τὸν λόφον, ἔνθα, οἱ 
« ᾽ ῃ 2 ε 

ελλᾷοες ἐφραΐοπεδούσανζο, ἐταἤογτο χαὶ ἱτ- 
ΕΝ ᾿ ᾿ ᾽ - 

πεῖς ὩΌλλοὶ.. χα πελζατα!, χαὶ «εἰ πλείονες Ἑ 
γε τ 

σε ερρ ον, χφ. παξοςέξονλον τσδϑς τὸς ὁπλί- 

ζ( ἀσφαλώς οἱ μϑὺ » ἕλλζωωες οὔτε ζξο- 

. οὔτε ἱπατα οἱ 5, 

“ὐδϑοῦζοντες χαὶ πυφοςέλαύγοντες ἡχϑντίζον" 

Ἰαίάαπη αἰτογίιις ἀπιοῖς Ηἐσείαπατί, 4αΐ εχ 
ἄσοοπι ἀπιοίθιις δὲ ἰρία νῃι5 ὄγάγ, ΠΠ]Π1τ85 
ΟΠΊΠ65 οέξο ταητιτῃ στη ἄπος (}ε||ς,, ροτ- 
Ἰογιητ. Τ᾿ ἀλη θπι το] αὶ ἄτπιοος σοηιίοποτα 
Ραγιῖπι 4 Βης τοι, ραγτὶπι Π.11ο περοτίο. 
Τῆτγαςας, ρο[ξοφηι τας ἐο]οἴτοῦ σοΠηοτ, 
πυατιιίς ἀοοἰπιλτιοηίιῖ5 ἔς σοπιιοσαδαηῖ, 
δὲ ποΐξιι τηασπο Δηἰπιοιιπι νσοία 60]}1- 
σερδηταγ, Ρτίπια ᾿πσο πάσῃ ΘαιΠξιτη ὃς 
φοιγαζοόγιμαι ΠλαΪ τι ο ΘΟ]! οπ, η 4110 οα- 
{γα αταςὶ μαρεδαηΐ, οἰησίτ: απ ρί ατος 
(επῖροτ αἀβιετξι,ας Ππε ρογίσαο ίὰο στα- 

ὑπο πὶ ἀὐπηατατγατῃ αἀοΥι γε ητιΓ. Νπὶ τας 
οἷς πεοίασίτταγῖας σα! 14π| φἀογατ,ήος ἰᾳ- 
ου]αῖοτ, πες 6465 αἵ 111 σοητγα ργοοιγ- 
ταθαηι, ὃ οα 15 δάτιεξεὶ ἰασυ!α θαητιγ: 4ο- 
ἰπάς ιππὶ 4115 φἀΠΟΓ5 ὁο5 ρογροθαῖ, 
Πα]]ο ποσοχῖο {δ ] παρα ςοπίμ!οραητς. Ργα- 

ΤΡ ἃ 
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τρτοα Τ Ἡτάσός δἰπεύῃς ἐκ οοῖς ατςοος δά- Ἐν 
Ως διδῃ ἐπετίθεντο. ὶ πϑίυ ϑὺ πὩλλὰὶ ἐξ 

ἰἜδδστα ἸΡΟΙ ἱναϊπογαθᾶ- ᾿ ΣΕ ΡΩΝ Π  τἢ Πρ. “ὃ 
οεεδαπταν, ὃς αὐασοὶ ρογπααϊτῖν τἰδωώσχοντο, Τὴν Ὁ σδτείεις.ὡς]ε χινηθάεσαι σὥ 

τὰγ, Τ Ὠγασιπὶ ποπηουῖτα ἔλδτυμι; ντΌΧ 60. το ἐνϑ τν ΕΝ ἀϊψαε την ἐδλατι;. 

: : τ εδαυαᾶντὸ Οκ ο ἐπ 
(Ἰόοο ποῦοῖε Θγαοὶ ΠΌ]Π1Ο πιο ροίδοτ, τὸ χωείου, ὄλα τελδυτώντες ᾿ 

Ἔ Δ οὐ πὴτο τ δφ τ Κζίλως 5 ᾿ 

τ ῶσα ΤἈτδοῖδας αὐ δχιγεσλιμη ἐτίατη αὐ ᾶ- ὯΔ Ὥστ τῷ υδευτος Εἰρηϑν ἰδρες οἱ εϑρώχες.ε- 
᾿ δ μδν ͵ ἰρρν Ἵ ͵ ἱ μ 

α11 τ ρο ! γφηταγ. Ῥοϊτεαηπαιῃ αἁ ἀϊ|- σπειὃ Ῥσορλα πολλὴ ἥν, διελέγοντο αὐδὶ ασο- 
ὃ “" λα δ »" ς ! 3 (ΙΔ Ύτ ἜΣ 

οαϊτατοπι πιάσπαπι ἀφαιιέζα τος οἵοι, ἀΘ ϑῶγ'χαὶ τὰ μϑὸ ϑήνα ὡμολόγητο ζις τας 

σοιπροπείοης Εμίτποϑξα πλοητίο. ΗΠ εἰς ἐς καλοῦν ΦὙν κ πες ΣΣ 

ἶ ἷ : - ραΐχε 

ποτογὶς ἔδοῖς σοπαδηταπι, (αἰ τίπη οὈΠ 65 φ β χες» ΟΘΟΝ 
ε Ι » ἐδ ΕῚ ͵ “ Ἢ Κι 

ΠΌΠΟΘΊ Πγασος ἀαδδητ, πος ατςοὶ ροίτα- τὴν λων, ὍΝ ϑστῷ ἴχεζο. τὰ μὃρ δ 

Ιαϑαπτ. Εἰασ οηίπιΐη ράγτο πα γοθδτιγ. Ατ- τ σρκαδων οὑτῶς εἴγε. Χφράσοφος 3 ΝΣ 

48 ΠΟ τα ΙΘοΟ τῸ5 Ατοδάμπιογᾶτ. Π6- σφαλαΐς πορδυόμϑρος δὰ ϑιώλαἢαν, ἀφι: 

τῇ ορμιις αὐτοῦ ταζο ργόρτον Ππλασο Ρεῖσᾶ5, κω οὐ να  λδἢ ϑ πῶμα ΠΩΦΙΣ 

αὐ αἱρα ροταπι ρογαςηῖτ. Χεπορποηῖο. κν ᾿ Ἢ νὸς ἀμάβρις. 4. Γ ] 

Ῥεῖ πγοάϊτογγαησα ἴτοῖ ἔδοίοητς, ἔοστο ργος τὴς μεσογοηας πορϑυουϑμῳ οἱ ἵπεις ασϑ- ι 
! 

- ἥ ᾿ ΓΕΝ ᾽ ! “ δ 

οαγγεῆτος ὁπαῖτες τρίϊις ἀητὸ οΟρ 5 γο]!- καταϑεογίες ογτυίγόμοισι Ἷ ωρεσξ4υ ταῖς πο: “μβμος 
Ι 

γι! 

ἐγ ρ(ϊο : ᾿ ͵ β ν᾽ 3 Ι 
ἀσο Ἐν ἀρ εαν οἶαγησις Ἔθ6Ὲ ΓΕΡΜΕΒ ράνοκϑνοις ποῖ. κὺ “ἢ ἤλϑησαν “σὸς Ξε 

μοϑε, ων ἰποίάαητς. ΕΠ σὰ πὶ Δα ΔΈΠΟΡΠΟΠιεμλ αα- ς 2 τα τον 5 γι) ρον! " ; 

πε κε τ ρδε ζει εκ σι εν : γοφαΐγτει, ἐρωτᾷ ἀὐδθις εἴτι ἠαϑίωται ἄλλυ 
ες ἀπῶι εἴξας, δὴ ΠσΌΙ 4} 115 εἱς σορίδβ 24: δἰ ρα δ ν  γπ . ᾿ ᾿- 

- ᾿ 7γ . - αι 
κ 

Οταοας απἰ πηδάει οητ, αὐ Ιρίοπτοτγο- τ ες ΠΡΙΚΡΕΣ οἱ δι δόρει. ἭΠ 

σδηταγ. ΤιμἽΠ1 οπληΐα, πᾳ ἀροίἀεταηῖ, τὰ γεγλυηνϑύα, χα γέου ΟἿἹ Ἰτολιορκ ϑέου τοι ὄχι ᾿- 
᾿ ἣ Ἶ ͵ Ἐπ δ, ᾽ν 

ὈΟΠΙΠΙΟΠ] ΟΠ ΓΘ οτίδην αάμπιις οη΄. λόφα,οἱ δ θράκες πλρῆς πὐϑεκεκυκλωμδα ἃ 

- - : παν τὸ ἤν. 5 τὦ ᾿ ἌΣ ͵ ΕΝ ὲ 

ζ 9). οδιάοτί, νηϊμογία ΤΠγαοιπὶ πατίοπς. εἶὲγ αὐζους. εὐ ζοἱ τὸς μδϑὸ αἱ, ϑούποις κι 

Ιοϑοιπη οχ οπιηΐ ρατῖς οἰπροπτο: Ηοῖς 111 0 λα οὐ γρλ μὰ ἢ ΘΟ 
: ᾿ π; . οπτω , 

οπτο Βοπηίπες ἀμΠροητοῦ αἀίδτιυαν! ἰαΠΠ0 γεν δὲ ρα ΠΡ σι ΜΟΥ Εσλξυ ΘΟ Ν 

Ἐπ βεαῖοης. Αἀάιάϊεϊη πιαη δεῖς, ντ χυϊ οὶ σπυδρα ηιϑῳ αὐ οὐδὲι μού, εὐθένδὲ δὲ πολλὴ 
᾿Αγοφαέ. δ: - . 3 ΔΑ ᾽ Ἀ, 

ΤΑ δον οἴϊεπάοτοητ, “ρα ΟΧατΙ ΡοΙοτ, εἰ ἢλπηπιας Ε μϑὺ,ἔφη,εἰς ἡφοίκλι4αν πτόλιν ἀπιέναι! πολλῆς 

βωἠεξεν {πὈ]Π]σογθῆτ. Νεο Θμ τη Π6γὶ ροτογῖς, αἴτ,νε : Ι 

[1] Π 

θβέπ, 

γα 17}. Υ ἡ τ Βίπο οι ἀαπλι5 ἔπσα: Ζαππ| ἃ αἰτογα ρᾶσῖθ ἡ, 

- «γ8: ᾿ - 
- λ τὴ ͵ 7 ͵ 

ορας οἴει, ἰτἰπουῖς ἀπσςϑ5 αθησ. Ρτιατεγοαῦ δὲοι ἀ- ζκὸι Ὁ, ̓αζασησ οἰς δέκα, συνέλεξε
 Οις : 

(ρεσυατοτίθιις ἀθοοιη σοπειίτατις: σοαξε!- φρατιωΐζᾳς »Ἀ) ἐλέζεν" Ανδρες φρατιεὖται, ΠΝ 

486 δα σοποίο πο Πα τα Πτίθας, παῖς 1105 ρχωδὼν οἱ υϑὺ τεϑνάσιν,οἱ 8. λοιποὶ Ἐχὶ λός 

» ἃ Χοποόρβοῦτε Ππαρίτα οἱΕ ογατίο: ΡΙεσιχας ἌΊΧΆΑ: ᾿ "ρ. »"" Ῥ 
Φϑ νὸς πολιορκϑ, γενομίζω δὲ ἔγωγε, εἰ ἐχά- 

Ω; 
» Ατοσάιῃι, Πα Πτ65, απ Ἰητογοπλεὶ (πητ: σα- ΚἈΝ ὁπ 2 πρό μ 

» τοῦ φαοάαπιῃ ΠΟΙ} οὐ πάεηταγ. ξἰὐἰηνο  νἘΠ᾽ δι)» 86] ὭΡε ἐὴ σδτῖδ μίαν σωτηξι- 
ἦ ἥ ἕ ἌΡ ΤΤΣ εἶς ν " Ὶ ἢ ΔΝ 

» το οχυίδοην ἰη οαςητοητία, {1 {1 ροτοδῃτο. αν, οὕτω μϑὺὺ πολλν ὀντων πολεμίων, οὕτω 

» ΠΥ Πἶπης πο ἔα! πο5 ἔογο; ργαίδγεσῃ α11Πὶ πεθαρσηχότων. κρ ατίφον δξζυ ἡμῖν ὡς αὐ Ι 

»» τῆτα {τ πο{είατα πλαϊτίτ 40, ταπταα πε σῦς Δ ργβῴν τοῖς αὐδδράσιν ὕπως εἰ ἔτι εἰσὶ σῶοι, στο ἐ 
3 Ε 

»»Βἀξεητία. Ὁ ΠΑρτορτοῦ Ορτίπι ΠῸ5 ἔλέξατος . ἡ ᾿ ἐουτ “μ᾿ 

ἃ Ξῇ : εἐχέξινο μη 

.» ΑΥΌΙΓΓΟΥ. ἐπ Οἱ5 ΠΑ ΠΓΠΔΓΠΓΓΙΠῚΘ ΟΡΟΓῚ {ε- ἘΝ 'ς μαιχώ θα, μόνοι λάφλεντες, μιῶ- } 

»ταπαδ : νῇ ἢ αυϊάσην αάΐπιο {πητ ἱποοὶα- νοι χαὶ κοιδέω ἀὐσωκδῳ. νεῦ μδρ δξζυ φρατοπε 

»» ΠΊ65, νΠᾶ ΘΠ Ρ{1ς 1ῃ Ποίζεπι ἀϊπιιςε πλμ5. Πδυῦσω θα »ασϑϑελϑον]ες ὁσὸν αὐ δυκὴ χαιρϑς, 

» ΔΟ ποι (0 το δι, (011 οτίαπι ργα ἢ) αἰ οαπα ἐὴ εἰς Ὁ δ4ηγοποι(αζ. Μς 47 ἜΨΡ 4 οὐ 

» Ππροαπιις. Αἴχας πος αυϊάσηι τοπιροῖα δ. ὙΤΊ μι πων ΑΕΒ ΡΟΝ γ 1 ἰκάσιων ἐγὼν τὅς ἵπώεις στο ϑελαονετω 
» ΡΓοβο σοηάτπι πο ὶ5 οὐίτ ταπείίρογ, ἀππι 75 ὀἠδῶϑι, ΑΝ Ον ΠΝ 

» Ὀαπαπἀ  τεπηραβ αὐίτ,ας ἀςίπάς πιοταπία ἐφορωνημας, χὺ σχϑύτει τῶ τα ἐμιζσε ϑαθεν,ως ὦ 
ΐ ΒΞ Σ ἘΠ τ -“ ͵ ) ᾿ 

» φαΐτα, [πτοὺῦ εὐπάππι 1 Ἰπταῇο στ 6 481- μηδενημας λάθη. “αρέπεμψε δὲ χαὶ ΕΝ ). 

» τἰδας απτοσοάατ, ὃζ πος οδίδγαοτς; ἔπ|}} τὰ γυμνητυ. αὐ, ϑεῷ ποὺς ἀ ἕωνοις εἰς πα πλώ- ἮΝ ἡ 

»» ΟΠ οΓΆΠ5, 4118 ΔΤ ΠΟΚ ΟΓΏτ; Π6 4υϊά ὌΝ δ “ δ Ξ : Ἢ 

: . : για κα ἴα οπτως, εἰ ποὺ τί ποϑεν Ὁ 

» ΠοΚΞ]Ιατοδε. Μιΐε ὃς ἀγπχάταγα [δἰ χρεά!-
 ἴξχ» » εν καθστ 

“Ὁ ͵ » ͵ὕ Ἃ ͵7 « ᾿ 

τος δὰ ἴατογα, πιοῃτιπη]πε νευτῖςα5; ντίς ΠΡΟΕΑ μὴν αϑρελόν δὲ ταν ἀπήμίᾳ, 3 
- . .“Ὃ . 5 3 ΦΝ ᾿Ὶ , 

4υϊά οχ ν]]α ρᾶττε σοηίρίφεγοπησ, Πδ᾽ πρσηῖ- οτῷ οὐτυγχόμοιεν καυσίμω. ἤβίεις δὲ ὙΣΡς 

Ψ 

οὐῇ, 5 , ἣν Ἐρε ς ᾿ 

ὃ εἰς χρυσὸ πολιν διελϑεῖν.οἱ 3᾽ πολέμείοι πλῆτο 
: ἶ τ ᾽ ͵ ᾿ ͵ »" 7 ὡς ΤῸΝ 

πιάσηιπη ἴτοτ Βα ταὶ ἤπια, ἢ τοάφαπιιβ ἤτον εἰς καλπης δὲ λιλῶμα , εναι Χ4ρισο- Ἂ 
- . ! ΧΩ » 4] ᾽ "ΔΑ 

ΗοΥδοϊοαπη:πεαιοτηίπμς, αι (Βγγίορο πηι Φον Τνομίζονδν ἐξ) σεσωςαι,ἐλαιχίςη ὁδὸς. ἐκαξμι 

ςοητοπάλπιις, δὶς ἀἴσαπι, Ποίξες νἹοῖπος εἴς. Αἀ (ζαίραᾳ ψυίάεπε ροττατη, ν δὶ πὰπσ 

εξ Ομοιίοριαπι ατθίτγαπααν, ἢ χαίάομι ἱποο! υπιὶς οο Ρογαοπῖς, να Ὀγθαημηα εἰξες ἐπ δ 
φ Μιὰ 

λας Ἂν ) ἵ 



1 ΕΒ ΈΕΝΞ ᾿ ἘΎΥ ἃ 29 
υ νὰ δὴ ἐνὶ μδὲ οὖ οὔτε σήλοῖα, δεν, οἷς πος ΑΑεπίμι ᾿ς Ποῆπς (ππτηαῖίος , ἄαῖδιις αΞ 

ὑδὲ μιαῖ πλάυσου ὥβα" νδύουσι Ὁ τω] ἐδεμιαξ ἡ μέ- 

ῥας ̓ξ τὰ ὶ ὑχιτήδία. ΤΟ ΠΟ πολιορχϑυμϑύων 

τἰπολομδᾶύων. σερὺ τοῖς ΣΧ φσισοφα μόνοις καί- 

δβχωδὺυ- χιον 6511 ἀφεκινδέωυ ἀ 4ν" σωλέντων ὃ, πλύζας 

νὐφ,ἢ εἰς ζζωτὸν ἐλϑονζᾷς, κοινὴ  σωτηδίας γεαζ. 
σωϑίντων 

ταίπις δλλὼ χρὴ οἰδασκάυασα μϑδύας τίω πβ γὴν 

πο μέῶϑα ὡργεῦ ἡ ἀὐκλεωώς τελθυτῆσει 

ἊΝ, ἢ Καλλιςον ἐρ)ν ὀργαίσειοϑαι ̓ ἕλλζευας 

ὥσουτυς σωσαγζᾷς.ὦ ὁϑεος ἰς ἰσως ἀν» 4 ὅ ὅτως, ὃς 

αϑο μέγα ληγρρύσανζα,. ὡς πλόον φρονοιῦ 

ἀκ ζωπφαῖσαι βέλξ) ἡ ἡμαῖς ὃ, τὸς Ἔσο Τὴν, 

διῶν Ὄρχοι κϑμους, οὐτιμιοτέρους ἐχείγων κα- 
(ᾳφῆσοι. δλλ᾽ ἕπεαϑαι γοὴ χα ἡ ὐρϑςέχφν τὸν 

κοιοῦ, ὡς αὐ ὦ ̓οἰξδαρλνρκὰ Ὁον δοωύνεϑε ποιήν. 

Φῶτ εἰπωὼνήγειτο. οἱ σὲ ὑπαεῖς [σα απίο»- 

ΟΟδροι ἐφ ὅσον καλῶς εἴχεν, ἔχον ἢ ἐβάδιζον. 

ἄ- χαὶ αἴ πελταςαὶ Ὀλτπαιφιόντες ἢ χτὶ πὰ μα- 

ἡρὰ, ἔγιον πότε, ὅσαι καύσιμκα ἑωρων᾽ χαὶ ἡ 

φραϊιὰ ἢ ἢ εἰ ἊΝ τἰραλφπομνδύῳ Αὐτοῦ 

ὭΣ 

τάνκα πολὺ τῇ ὁ ἐστειί ' δ) ὦ, ὠθφι ζώ, ἀρ να τῇ 

ᾧπεδύυσανζ ἔχ: λόφον εἰχξαντες, χοὶ τάτε 

ΤΥ πολεμίωνπυρᾳ ἑωρων' (ὠπεῖχον γ)5 ὡς 

τεηαροίχοντα ςαφζ) χαὶ ἀὐζὶ ὡς ἐδχίώαντο 

πλέα πυρᾷ ἔχαιον. ἐπεὶ σῇ ἐβεί γήκαβαδο 

᾿χία παρηΐγέλϑη τὰ πυροὶ κουζαισξεννεεῖαι 

ποτὰ; Τα πϑρζε. ὃ τίω μδὺ νύκτα φυλαχας ποιη- 

σάνϑυοι,ἐκαθάυδον ἃ ἁμὰ δὲ τὴ ἡμέρα “σδ94- 

ἀυξαώνδυοι τοῖς ϑκοῖς, ὺ σειυταξαίμϑμοι ὡς εἰς 

μα χώω, ἐποράζοντο ἡ 

᾿ἰϑσίωνδε, χαὶ οἱ ἵπεῖς, ἔντες τὸς ἡγομό- 

γας,, χαὶ τσφϑελαύνοντες., ἔλᾳϑον αὐτὸς ἔχι 

τῳ λέφῳ γόκδιοι, ἔνα, ἐπολιορχϑεοῦτο δὶ 

ἑλλῶωυες. χαὶ οὐχ ὁρῶσιν οὔτε Ὁ φίλιον ςρά- 

τόυμα,οὔτε ῶ πολέμιον" ( χα. ιὔτα 5 ἢ 

γόλοισι αυδὸς τὸν Ξενοφῶντα, χα! Ὁ φρα- 

τάμα) γραΐόζε δὲ, χαὶ γερϑντία, χαὶ ἡ αο- 

ξαπαο ολίγα, χαὶ βοις καζαλελήμμϑύοις. χαὶ 

ὃ κϑὺ οεβεονϑαῦμα δὲ, τί εἴη Ὁ ππλθνπ: 

ΠῚ ' Ξ “Ἄ 7 5.5) ἃ 

)ανοντο, ὅτι οἱ μδὺ ϑρᾷκχες 4 θυς ἀφ᾿ ἑασέ- 
Πν; γι 1} ἕ ᾿Ξ ον 

ὅς "ὐλδὰ ὠπίοντες , Ε. δὲ ται πᾶς ελ- 

, λἄωυας ἔφασαν οἴχεοϑαι" ὅπου δὲ, σέκ εἰδέ- 

ναι. πε ἀχούσαντες οἱ ἑαμφὶ Ξενοφῶντα, 

᾿μπὰ ἡράφησαν, συσκάασώμϑωοι ἐπορθύοντο, 

χαίεοϑαι ὡρίε πάσοιἡ γώρα " αἰλεοῦαι ἐδῦκά, κα ὁ ὃ ςρά-Ὁ 

Δ μον" ἔπειτα τ ᾿ αν καταλελφμυϑύων ἐπεω- 

πο απιγ; ὃ ἢ νο] νητηι ἡ ον Ιιῦγοα- 

Πλιδ,σδπιραζις Πὸ5 ἀἐθἤοιοι. 1 ἃςξο, ιοά 
ροτουπείδας ἰδ. 4] πυπς ἘΠ ΕΠ: ἀς- 
τοῦτ 5 ΠΕ ἐν, (ο] 15 (χε ρΗἱ οορ 5 Ὀς]- 
Τϊ αἰοαπη αὐίτε ; ααπι σοηίογιιατῖϑ 115,05 
τη 005 αὐ ουπγάθπι]οσιπι σοπποη τς, ΟΠ": 
ταϊπίαας {πάτο (αἰ ππ|| σοηία] οτος. Ἐπί πιια-: 
τοῖς ΟΠ ρΆΓατΙ5 Δ 1115 Ρετρεπάμπη Ππο-: 

δὶς ΟΕ, ντ(ξατιιαπλις τος τε ροσο γε] σ]0- 
τὶοίς οσσυπιροπάμπι εἤξ, νεὶ ργα' δα ΠΣ: 
ταιαπι ἔλοῖπι5 ρατγβπΠι, ΠΟ τοῦ ΠΟηλΐΠ65 

“ΒΒ ἴκοὶ δγαθηταν ἄτας παι (οἱο,αη πο 

Τλοις ἰρίδ γαῖ πὰς ἀφ άπιχοεῖς, φυΐμος αἄ- « 
ΓΟ ΔΏτΟΥ ἔς ἰαξζαπτος,  Δ11 ρει θητία Ρίς- 
σε ]ογεης, ἀδρτίπιογς ναἷτ: Πο5 νογο, ἡ - « 
ἑξοπιια ΟΝ μπὶ ΡΓΪπλογάϊα ἰο]οπλιιβ ἃ « 
Τ1ἰς σαρετα, πιαίοσί οὔηατο ρίονία. 5. άε- ὡ 
εἶπα νοἰξγιτη ἴαπι οτίτς αι], ὃξ ἐπ ρυἐ 115 ἃ- 
πἰηγιπι αὐτεηάετα; νὶ ᾿πηρογαῖα αιᾳ ἔπο- 
τίητ, οχίεαααπιίηΐ. Πα] απτας, σορίας 
σοῖς σορίς, δέ δαπῖτες Βίπο ἰη46 ἰραγῇ ον 
αιιοιας ττιιπὰ εἴϊος πορηἀοβάτνθίαιις ἐπα ΝᾺ 

οηχηΐᾳ. ( ετγαγὶ Ζαιηι αὐἀπ14 1Π|]Ο σα οὐ! 4{{|{ "τ. τος 

(ξητ, χα οι ΠΊ4ις ΘΧατΓὶ ροῆς ν  ἀογεηι, ἰῃ- 

σεμάςθβε. ἄς λοις δῦ χογοιίτας, [ ΠῚ 
οἴοηάήογοτ, χο δ [15 το! ἔζη οἴξι, Ηος 
πλοάο ἔλέξαπι, νὰ θοῇ (ΟἹ  ύάογο τοῖα 
τοσίο: (6 δετίατη ἱπσοης σποάήλιηῃ ἀσπλοπ 
εἴς ν!ἀοτοταγ. Ροίξεαααιη ἴζὰ τεβ ροίοο- 

1 τότ, σοπίσεπίο οοΠ]ε φιοάδπι, σαίξγα πηοῖδ-. 
ΕἼ: αύπιπι δ μοί πὶ ]ση! 65 σεγηογοητ, 
αυΊθιις ΧῚ οἰτοίτοῦ 115 αθόγαησ, δὲ ΡΠ ᾿ 

πᾷ ροτογαῃζ μ᾿ ΕΓ ΠλῸ5 πβ ει ος ςα- 

παῖατη ΄ιη εἴτε, πιαπάλταιτι οπλῃ 15, 
γῇ αΔΠ1 σοἰογγί πιο σης 5 Οχτπρπογατ, 1)6- 

ἰη4ς ΘΟ τιτὶς Ἔχ συ 1ϊ5 ροῦ ποίξεπη αυΐ- 
ἐδυωύαντο τάχιςα. Ἐν Ὁ εἰςφεθδης. Ρτίπνα πος [θοὸς σοτηρτθοατὶ, ὃς 

{γαξεῖς ογάἀμλιθιις., τα] τιδπὰ 11 ριρ πατατί 
εἤςητ, (ππηπλα πειοι εις Ρεγρεθᾶις. [δὲ ΤΊ- 
τραῇο, δὲ ἐαίτο5, αι παρε ρᾶτζαριια (ς ατι- 
ΟΟ5 {ΠΕτῚ5. ΦΌΠ τ δῆτ ἜΧΟγΟἰΠ ΠῚ ρεγρο- 
ΤΟΠτ: ΡΓῖιΙς ἴῃ ςο]ΐεπη σπαίογθτ, ἢ 4πο ατα- 

οἱ οδίοΠΠ εγαπι, χα οο (ς ρεγιθπη]ς δηϊπι- 
δά ππιοττεγοης Νο ας Πεῖς νος] Οοία5 ςορία5, 
νο] ΠΟΙ]ος νίχυίαῃι ν]άοπι, Ἰάαιις Ἰρίωπη 
δὲ ΧεΕΠορΠο τὶ ὃ ν αἰ πογίο Ἐχογοί τὶ ΠΊΟΧ 
Πρηϊποαησ: (δ δηΐου ]δϑ ταπίτιην Ζιιαί Δ πὶ, 
δὲ (ςποοϊοῃα5,δΖ οὐ σι145 ραιιοᾶς, ὃζ θοιιας 
το γος, γαῖ οἰδ γος ρυ πη πὶ Πη ΟΠ (ξεὶ [ Πλί-- 
Τὶς, ἄπιτα φαΐ δορὶ ποτ, ηὐϊγαγξγοτ, Ροίςα 
Π το ἰς 1Π|ς ΠῚ" σδροτγίμητ, ΤΊ γα- 
οσοδτποχ αργίπηα ποέξο Δ ςοΠηῆς, τα οὸς 
ΠΊΔΠΘ : 410 ΑὈΙΠἴσητ, σοστιπα (δ Ποη (οἰγο. 

ταὶ υῖ ΠΗ] τος Χεηρρίνδαες Δ Πδητ, 
Ρ᾿ ἀπῇ ναί οο]]σαης, δὶ ἐπι τὶ το ιηταγ. ΡῚ 

ΣΤ 
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Ουρίεθδητςοῆη αἰιαπιπηαταγτῖ πιο (ες οὰπὶ 
(υἱ5 ἀριιά Τα!ρα ροτίστη σοί πηρογδ. [λα τα 
Ροτρογοῆς, Αγοδάππι Αοβαογιπιαιονος- 
{Πρτα,νοτγίις (αἱρα Ροττιηι τοηάεητίδν - 

ἄεπι. Ῥοϊξεαφχιιαπα νττίψις σοἢ ἜΡΙΝ  Ν 

ἜΘ Τ᾿ οάοπηίοςο, πλατιο {ς οἰπὶ σαι !ο χαά- 
τὸ ψᾶ (ρεχεῦθ ,40 ταπηαιιαπη ἔγατγοϑ (ς ἸΠιΠ0 6 ΠῚ 
ΕΙΑΤΣΗ ΜΝ. ἀπ βλεχ! (μητ. Ἰητεγγοσᾶς ἀςίπάς ἀτγοδάος 

: 

Χοπορποητὶϑβ ΠΉΠΠτο5, Φια πιο ΌΓΕΙῚ σης 

εἐχιϊηχιοπτι. Νά Ρυήπημπε ΑΥὈἰτγα θα γ΄, 

ἱπαυΐίιης Ασγοδάε5, ]Ζ11ΠῸ 65 Π11]105 ΔΠπ|- 
Ρ ας νἀογθηλας,ν 5 ποίει Ποίϊτο5 αὐ στοαὶ 
Τξατυς, Ουοά αυίάς νοτῖτί πους Ποίξος 
ν᾿ ἀσητατγ, ἂς ργορτεγοα ἀἸος ΠηΗΪς. απ Ἰά 
τετηροτίς ἔστε αδίογαης. τ χαππιποηνε- 
Ηἰϊτοτίς, ὃζ τα ρας ἰΔ πὶ ργατογ Πετ:ραταα- 
πὰς νοβ, αὐάίτο Γαγιπὶ ΠΟΙ ταγα πη {ἔδτι, 
ρΡίσιποτῖι δά πλατα ξυρ!ῆς. [τας νἱ 1 ἔτ 

ἀλη άδπι ορογαίη,ντα νοὔ]5 ηὉ ἃροἤστηιι5. 
810 πο οτίατη ΠΟ ΡΕγΓ Χί Πλ115. Αταπε ος 
ἄϊοτιπν ᾿δ᾽άοτη ἴῃ Πτουα ργορτοῦ βοσῖιπη 

Ὁ ονίρεῖο ὁαίἐγαίπητ πα ίτα. (οτογαπὶ 15] Οσι5. Ζαΐ 

ἰμὴμ (αἱραᾳ ροττας ἀϊοίταν,, ἤτιιβ οἰ  Ἰ ΑΠατίςα 
Πα ε ΝΠ ΠΟΙΩ. ΕΠ ΟΠ ΤΉ ξαθιο 1ηϊτίη οἰ 40 ο- 

{εἴο Ροπτὶ, ὃς Ηεγδοίξαμη νίσαε ἰς ροττγίρτ; 
1ῃ Ῥοητίιπη πδυΐσαπτι Δ ἀαχιγαπη τα. Ηο- 
τος ταηταπγδθο[Ἐ α ΒγΖδητίο, ιιαπτατη 
σοηῆοὶϊ τείγοηγῖς οαγίπιι, αιια ΓΟ τ δ ἀσάταΓ, 
ἀϊς Ἰοη σι πτηο ροτοῖς, 1 πιεάϊο πα} πς- 
΄ὰς ἴσια, πεαις τασα ντῦς Ε(Ἐ; (84 (01 
ἼΔταςος ας Βίτῃγ ἢ τγαέξα ΠΠπ|Π} ᾿Πσο] αι Πτ. 
ΤΠ φαοίσαπιαις ατξοοβ Ποπηηο5 σεροσγίηζ, 
{Πὰς ΠΠΠ1Π|1Π|π|ς εἰς έει Παθείης, πο πο ]1ο 
οαξι εο νοπεεί τ: οὐ ἀο] πη Ἰη πγοάιιπι τΓ- 
ἔλατο ἀϊοαητατ. Ο(αϊρα Ἔν ΟΓΟ ΡΟΥΤΙΙΣ 115, 40] 
Ηδεγαοίεα νοὶ Βυζαητῖο παΐσαης, στε πγ; 
1ῃ πιςάϊο ἤτιις οἰξ. Γοσιις ἢ δι τ  πατοίοια 
τίρίτα, σαἶιι5 Θὰ ΡΔ15. 45’ λά πάτο ρτίποῖ, 
αοτιρτας σα! ἀφηι(σοριατ5 Ε{Ἐ, ΠυϊΠΊ πη Πὶ 
ΧΧ Οτρυδειπι Αἰτἰτ ἀἸης. ἘΝ 50} τοῖ- 
τπι γογίις τα, αν ΡΙ οι τιιπι δια ἀιὶς 
Ἰαττ ἀπε πη χαματ, δρατίμπι »4ιοάεαςετ- 
αἰσε οστποταγ,τατα σαραχ εἰ; ντ Πογηϊπιιτι 
ἴπ οονοὶ σοι 90 ροῆπης Παρίταγα. Ροστας 
{ι Ἰρίο (ζορα]ο Πτις Ε[Ἐ, ουι5{τπ|5 Δ (ο- 
Ιετα οςσοϊἀςητοηινεγρίτ, ΕΓ ΕἸ ἄδτη ὃς ἀπ|- 
οἷδ 80 ἰυἰσὶς Δα’ ΓΟ Π5 5 411 ργοριογ Ιρίμππι 
τηδτα ἢςαθίτιατ, ντα [νας τα  Ιοςΐ ρο- 
τοίζατο {τ, ΕΠ δὲ ΠρΠοΥτη ἢ 111ΠῚ 4] ΟΓ ΠῚ 
ςορία ἰπχτα ἰρίτιπι πγαγο, τ ΠῚ ν ΘΓῸ Π]οτιι πὶ 
τααχίτηα, τὰ: δά α' ἀϊ βοατίομ ΠΔΠΠΡ ΟΤΙΙΠῚ 
ΔΡυΠΠΠΠηα (ητ. Μόοης, 4] οἰἘ τη ροστίῖ, ια 
νεγίας πηςαἸτοσγαποα {ε δα χα {414 ροτ- 
τίσις, τοῦγθηι5 οἵα, δὲ πιίηίπηο ἰαχοίμϑ : 

λινϑωι εἰς μμεσθγοηαν μϑὺ ανήκ4, δ᾽ ὅσον ὄχ: εἴκοσι φα δὲ οὲς, χα τϑτο γε ες χα ̓ ἀλιϑον' 

ΧΈΝΟΣΡΗ: ΠΕΣ ἘΧΟΡΕ  ΟΥΥ ΕΣ 

τ 

Ι 

Α βουλόμδυοι ὡς ζάχιςα συμμείξαι τοῖς ἀλ- 
λοὶς εἰς καληῆς λινδια.χαὶ ἡ πορά όμϑμοι ὁ ἑἐω- 
ἣν πὸν ςΐον ΤῊ τῖριαδων χα! ἡ α΄χαηοῖν χτὶ 

τίιυ Ὀλὶ χαλπης ὁδὸν. ἐστεὶ σὲ ἀφίνει εἰ ἐἰςπὶ αὶ. : 

τίω ὁδὸν, ἀσμενο τε εἰδὸν δλληλθὲς χαὶ νἄστί- 
ὧωντο ὡς,ἀδο ἀδελφοις. χαὶ ἐπιἐωυθοίνοντο οἱ αρ- ἣ 
καδὲς τυ αὐθδὰ Ξιεγοφεΐντα τί (ῳ πυρὰ κα- Ἢ 

(οσθίσφων. ἡμεῖς κδρ γε, ἔφασαν, φόμεθαι 
ὑμαξὸ μϑὺ εξτον, 7 τὼὶ πύεὰ οὐχ ἕω- 

ραΐιδρ, τῆς νυκτὸς ὑζῷ Ἰλὶ τος σολεμίοις, 
Β χαὶ οἱ ἱπολέμμοι, ὧςγε ἡμῶν ἐδόχϑιου, πῷπο δεί- 

σαντες ἀπῆλθον. “ἣν 5} ἀμφὶ πῷτον τὸν 
χεῤονά ἀπήεσαι. ἐπεὶ δὲ οὔρ ἀφικμαϑε, ὁ δὲ 9 δὲ 
“ξόνοο. ὀϊζηχεν » φοκθ ὁ ὑμαις πυϑουϑύοις τὰ 
παρ ὑμῖν, Φοξηλώτας οἴ οἱ λέοϑαι Ῥὐτρόραή- 
Ὡκεἔχι λύλα πων" χαὶ ΝᾺ ὑμῖν μὴ Ἔἶπο- 
λιπέοϑεω ὑμδῖν" οὕτως δξζυ χαὶ ἡμεῖς δ'άζρ9 
ἐπορθϑηνϑυ. ζύτην μϑὲὺ δξίυ τίω ἡμέραν 
αὐτινύλίζοντο ἔχι τῷ αἰγιαλοῦ ἢ πρὸς τω 
λιλϑμι. δὲ χωξίον πῦτο ὃ ᾿ καλόται τύλπης ἱ 

Ὁ λιμέιὐ, ἔσι κὃρ οΨ τῇ ϑρακη τῇ ο' τῇ ἀσία. 
Φρξαμϑιη δὲὴ ϑράκη αὗτη ἐςῃν Ὡσὸ τῷ ςὐ- 
μαΐος τῷ πόντου μιεζθι9 ἡξαχλείας Ἐχὶ δὲ- 
ἕξι ὰ εἰ εἰς τὸν πόντον εἰς πλέοντι. χα) ἡπερύεφιρ μῆνις 

ὄξιν εἰς ἡφοίκλ4αν οἰκ βυξαντίου κώτσαις ἶ 
Τημέρρις κοίλῳ μακρὰς πλοιζ. Ὁ δὲ τω να 
μέσῳ ἄλλῃ μϑὺ πόλις συεῖδ μία, οὔτε Φιλία, “ 
οὔτε ἑλλζωυϊς, δ ἢ Ἴ ϑρᾷκες, ἢ βιθεευοί, αἵ 
οἵἕ αὐ λαίξωσι τσ ἑλλζιίων ᾿ ἐκ πίπῆοντας, ᾿ 

ἤάλλως πώ, δὲι γώ ἐὐξριζην λέχθνται τὸς ἕλ- 
[ λάωας. ὁ δὲ κάλπης λιμζὼ οὖ μέσῳ δὴ 

χεῖται ἐκατερωεν σλεοντων ἐξ ἡ ἡφαικλείαρ Ἴ, 
χα! βυζεωντίου. ἔς σὺ ἐν τῇ ἡ θα λοίΉη πσδοκεί- ὦ 
κϑιον χωρίον, Ὁ υδὺ εἰς πίω ἜΡΙΝ καϑη- 
κον ἀὐτώ πέδα Ὀσορρωξ, ὕψος ὑπηέ ἐλαίλαοι, 
οὐ μεῖον εἴκοσιν ὀργυαῖν ὁ δὲ αὐ χζω ὁ ο εἰς γἀῦ { 
αὐήκων τ χρείου, μείλιςα πεῆαρων πλέ- Μ 
δον δ ἀζερς. Ὁ δὴ, εὐτὸς τῷ αὐχένος χωθίοι, 

ἱχανὸν μιυείοις ἀὐ, ϑ 5! ποις ῥίκλσψι λιμάωὼ | 

σ᾽ ὑτ αὑτῇ ἢ τῇ πεξα, Ὁ ασϑϑς ἐασέραν α!- ᾷ 
Ε γιαλὸν ἔχων. κρζμη δὲ ἤδέος ὕδουτος χαὶ, «- ἵ 
φόνου, ῥέουσοι ἐ ἐπ᾿ αὐτῇ τη ἢ θα. λὰ “ἢν, σοὺ 

τὴ ἔλικρατείᾳ, τῷ χωξίου. ξύλα δὲ λλὰ 
κδὸ αὶ ἀλλα πρύυ δὲ π΄οολλὰὼ ἡ κα λα ναῦ- 

πηγήσιμιοι ἐπ᾿ αὐτῇ τῇ ἢ δα λοίηη.Ὁ δὲ δὲ ὅρος δ. 

“ῃ 
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ΓΙΒΕᾺ 

; ἜΣ ̓οδλθάλαθαν, πλέον ἢ ἘΧῚ εἴκοσι 

ϑίοις, δαι σὺ πολλοῖς νὴ ὁ πθιυτοδουποῖς καὶ Ἑ μιεγαῖ- 

λοὶς ξύλοις. ἡ Ἢ δὺς ἀλλὴ χϑξϑι, καλὴ Χὴ πολλή, 

ἡ κῶμϑ ο᾽ αὐτῇ εἰσι πολλαὶ καὶ 4 οἰκούμε- 

να!. φέρ γὐ ἡ γῇ ὑκριθαὺν ὃ πυροιὺ, ἢ ὑασέια 
πϑύτα, καὶ μελίνας » καὶ σήστιμον, καὶ σῶχαι 

Ξριεῦτα, καὶ ἀμπέλους πολλαξ καὶ ἡδυοί- 

νοις, Καὶ τἄλλα πλύτα πλίω ἐλαιῶν. καὶ »δὺ 

6. ἑεὸ ἰοιαύτη. ὁ ἐσκζεώοιω δὲ οὐ ταῦ αἰγιαι- 

λῷὶ ἔχε τῇ ἡ θαι λα η. εἰς δὲ Ὁ πύλισχα αἢ 

λροιδιοι οὔκ ἐδούλοντο φραΐϊοπεδούεοϑαι, Β 

δλλὰ ἐδῦχει ἡ Ὁ δ έλϑεν οὐζοιύθει ἐξ ἔχιζου- 

λῆς ἐδ, βουλοιϑύων τινῶν καζοικίσοι, πολιν: 

Το δεραϊιω τῆν οἱ πλότοι ἦσαν οὐ απϑρά 

βίου ἐκπεπλάυκότες Ἐχὶ ζαύτην πίω ὯΝ 

ϑοφορφὶν, δυλὰ τίω Κύρου τ ρετίω ἀκχού- 

οντες,οἱ ̓ υϑρ τὼ αὐδρας ἄφοντες «αξϑαννλωνό- 

(; χούμαζᾳ, οἱ 5 Ἢ ἡὐύτων ἐτερφι Ὥστδεν 

δραχότες πα τέφσιρ καὶ μλτερφις, οἱ ὃ ὺὸ τέ- 

, χϑα καζαλιπόντες, ὡς γρλμοίζᾳ εἰύζις ““τη- 

σαυδιοι ἥξογτες πάλιν" ἀκούοντες ὼ τὸς ὧδε 

ΠΡ δοὺς τὸς τ ρὰ Κύρῳ πολλὰ ἀγὰρ πσδφ τ᾿- 

τῷ. Οιούτοι δζιυ ὄντες, ἐπελύμοιω εἰς πἰιὺ 

“Ν σώζε οϑιί. ΩΝ δὲ ἡμέρα ἐλλύετο τὴ τῆς 

εἰς τὸ σεευόδου, ἐπ ̓ὀζοδῳ ἐθύετο Ξ΄ενο- 

ἷ φῶν. αἰαὶ κὴ » ζὦ ἐχι τὰ ὶ ἔγπατήδα. ἐξώγῳ. 

πὶ νοὶ ἐπενὸφ 3 τὸ τὸς νεχρούς 9 ὀϑούψαι. ἐπεὶ ὃ τα ἱε- 

ἘΣ Μαύλύετ, εἵποντο καὶ οἱ ἱπέρκαδες, καὶ πῶς 

γεχρους τὸς αϑρ πλεΐξους ἔνθα, αὖ ἔπεδον, ἐ- 

καίσους ἔλουψᾶι. ἤδη γοῖ τ π πεμτῆαιοι, ὁ ὸ ὄχ 

δῶν, σεευενεϊκόντες,ἔουψαν οὶ οκ μμ ἡπέτδῳ 

οχέντων ὡς ἐδυωύαντο κοίλλισα, οις ἢ μή ἡ ἀὕει- 

σχον »χεγοτάφιον ζῇς ε ἐποίησαν μέγα; [καὶ 

πυφῷν μεγαλίω. Ἐκαὺ σεφανοις ἐπέθεσαν. 

᾿ (αύτα δὲ ποιήσαντες αὐτγώρησ ἂν ἔχι ω ὅρα: 

τ ᾿ ποπεδὸν. καὶ ἡ πύτελδῳ δειπγήσαψγτες ἐκϑημεή- 

νυ τῇ δὶ ὑσεραία στενή λϑον οἱ φρατιώται 

ΟῚ πόρτες. σευ ον δεάύθις θλισα Αγασίας 

ὉΝ φυμφάλιος ὁ λογειγϑ6, καὶ Ἱερώνυμος ἡλέος 

λογαγθς, χα! ἄλλοι Ἐρ Τόν τατι τὰν ΓΦρ- 

κάδων, χα, ̓ δὸγμ « ἐποιήσιανζο, ἐαὐ τις τῷ λοι- 

πούμιννοϑῇ δίχα Θ τ δ δα ποιόν, γαινα- 

τῷ αὐτὸν ζυημιούαϑει. καὶ χλ χώραν ἀπιέναι, 

, ἦν ἀσεόεϑν εἶχε ΩΝ φράτάυ μαι, καὶ τέ 

ξ ΧΦΤ 08: 
σας Ἀ ιυανογοτηαγο γοίρι οἱτ, νΊετα χχ Πα τα] 
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τἰ5 ὃζ ΟΠ ΠΝ σοΠο Ια αΥ ϑοτίδιις, οἰ ΓΔ ὃ 
ΡΙςο γα ἴθι ἀοηίι5 ο{Ἐ. αὶ ΟΙ Τα τις ἀροῦν δὲ 
ΔΙ σΠι15 δἰΕ, ὃ ΄ατο ράτοῖ; δὲ πναΐτος ἰποὸ- 
Ἰίσψας ἐγοαιιότες νὶςοϑ μαΐσοτ. ἵΝαπὶ (ΟἿ πὶ 
δὲ ποτέ οἱ ἔογαχ οἱξ, ὃζ εὐἰτοὶ , , ὃς οππηΐβ σο- 
πετὶς Ἰοσυιτηϊηίιηη, ὃς Ραηίοὶ, ὃς (εἰλ πὶ. ̓ ς ς 
Εςὶ ἀφίπητ, ὃς πᾶσα νἰτί τι Εἰ" σορί4,Πυὲ 
σία [παι ΠΠπιὶ ἔοταςὸς {πητ. Τςπῖσας μ4- 

Βετοπιηΐα, ἐχῖγα νηδ5 οἰθας. ΗΠ αἰαποάϊ θὰ 
τοσίο γα: ΜΊΠτο5 1Π πλαγὶδ Πτογε τάθογπα- 

οὐἷὰ Πρσῦτ,αοκ ἰητγα Ὀρρί αἰ πχοσπία σαίεγα 
Βαθοῖο πο] ]θητ. Οὐἰποτίαπῃ ἔλέξιιηι ἰη11-- 
ἀϊοίς ρυταρᾶτ, σα ΘΟ] οὶ γε Ποης 4 - 
Πὰς αἰϊχαὶ ἀοάπσοτο σο]οηίατα σπροτέϊ: 
ἸΝΝαπι ραῖϑ πμΠτιιπη πχαχίπια, πο δα ἀπό 
τοῖαπὶ δά νἰταπα πος ο [Ἀτίατ απο ἱπορία, Ογ- 
το τα ΠΙταϊιηλ τ πογατ: (δ αἰτάϊτα νἱτίατε γ- 
τὶ, Ζυϊά4πο ὦ δὐιπ νίγος αἀἀπχογδητ, «αὶ 

ἰφπν ργοάερογδητίμα, “απ ἃ Ρατυδα9 ὃς 
πχαττῖ σας αυβισογαῆτ, Ζυίάαπῃ ἀοίἐγπογαπε 
1 θόγος πιος, συοά τεάϊταγοϑ [6 Ρυΐαγφης,ν- 

Οἱ τε ἐθοιἤρητ, ἀπά! γε σα μ αἱϊος Ζιο- 
416, ΖΕ στππὶ Ογτοςῆεηι, τάσϊτα δόμα Πὶ 

αὐἀὐφαίγοτα, ΕΠ απ ὨΜΠ τα Δη Π1] εἤτηι, 
ἴῃ ταοϊφηχίαὶ αἱ ἩΟΕΣ ουρίεθαητ. Τταηί- 
ἰογατ δην ἀϊθς ν ππι5.6Χ 400 τυγίαμη σοηϊιο- 
πογδηῖ; 4πππὶ ΧΟΠοΡρΠοΣ σΟρδ5 εὐιέξα- 
Γα15, ΓΘ ἢ] (ἀοταπιίασοτος. ΝΠ ρία ἢλσίτα- 
Ῥατηςοοῆηταβ, ντ θά πσεγοπζαγ αὐ ραγδε πὶ 
φοπλητοατιπη. Ετίαπι πλοῖτιιος (δ ρο το οο- 
σίταθαζ. Φιυμιπὴ ρου Πταῆδε, Αροδάος συοαὶ 
(ςαπατὶ {ππτ., δζ ΠΊοσίιο5 τσ πα ΟΧ ραγτῷ 
πςἀςφπὶ 1π]οοῖς. νδὶ δ πες ἰςρε]ίς- 
τα τ. λῖη ργορίογεα, σι δὲ ἀϊοοίβ μμπ- 
4.ς ἸΔσποταητ, [011] ΠΠΠ} πιο ροζεγδητς: 

ΠΟΠΠΕ]]Ο5 τα πη θῇ ἃ γῆς σοπσοῖζος, απ απ 

ο οἷοντε αὐαιρήν ε ἔτι ζιὼ οὐίους ἢ, τὰς ἐκ ΤῊ ὁ- Ὁ ΒβοποίειΠιπις {{ἰς ρτο ΒαςαΙτατίθεις ΤΣ 
ταῃτ. "5 αὐτοηγ, το 5 Πα! Πάτὴ γορεγίεᾶϊ, ᾿Α, 
Τ οὐποταρ ίπιμι Ἰπροης [γιχογαητ, [ϑέτο- ΠΣ ΠῚ 

σαπὶ ἰησοηζθη ἢ ἱπυροίττῖ5 οὐίαπ σΟτΟ 115. ναοί, 

᾿αἰρυις τὰ οοπέδεϊίς, Δα Δ γα υθπογεμητ, ἐκρὸ ταϑτ 
{ατητάατις οοεπα (ς αιυποτὶ ἄλπε. Ροιειάιε μον. ἡ 
ΤΠ ΠΙτο 5 νηὶ ποῦ σοπισηΐίπης, σοσοπτείθας Ἐπ τρις 
ἐο5 [Ὠ ΡΓΙΠῚ 15 Αραβα διγτηρίμα]ο, Πϊογοην ΠΝ τῇ 

πιο ΕἸδο, ἀπέξοτίριις σοἰνοτγτίιτη,, ὃζ αἰτὶς 
πατι ητοῦ Ατοδάεϑ τηαχίπιῖ5. Ἐδέξιτη Πεῖς Ῥεσεμπα 
ἀδφογοτιιπη οἵδ, ντῖι ι15 ἀεἰποερϑ ἀγα - ἐγ εὐπὸ 
αἱ οχεγοίτιβ πηθητίομοιη ἔλοεγες, πηοῦτθηο. 
πα ]ταγοτατ: Ρτιατογεα [ουπιδῖη ἀπ ἐν 
ἴῃ αδίτι φαπηάοπι τοι πομάαπι οἶδ, αἰια 
Ρτῖα5 ξαπῆςτ: ὃς ἱπιρογίππη 115 ἘΓῸΝ 
ἄππι, φαΐ ρτίπβ ἄπσας οχἰτπρης. ΟΒις- 
ταῦ ἴᾷπὶ ἀἴεπι {πππὶ (ποτ ορῆιις, Παιύ- ἐβενίορῆι 
{το πιςἀϊςαπιοηῖο, αρμὶ ΘΕ μΑθο τ ἘΕ, ἀηεῖς πιοῦξ, 

Ποῦ φρατηνυξ καὶ ἡ Κφοάσοφος νϑρ ἤδη τετελάυτήκει, Φουρμοικον πιὼν; πυρεήων: 
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τας. Ρο πα αίπγσξῃς Χεμόρβοη: ᾿ς 

ποῖ5, ΓΆΠΠτο 5, ἰπ ]πιτ, ρει εἴϊο ςοῃῆ- 

εἰἰπιαμηι, τα ϊβεῖδο Ρατεῖ. Οὐΐρροῃα]]Ἃ 

ποδὶς ππτ παπίσία. (ὑοσὶς αὔτ ᾿ρία πεοεί- 

ἥτας, νεϊτί ποτὶ ποίπνοι ἀσοίῃρ πη. Ηεὶς 

ἐπίπι ἢ Πατεαήγα, οὔπηξατις Πος ἀςβοίοτ. 

ὈΔΠΊΟΌΓΕΠῚ ΠῸ5 αυϊάοπὶ (λουτ σα ϊπλας, 

νὸς ΔΌΓΕΠῚ ἢ ὙΠ ΔΠῚ Αἰϊλς, πος τοΠΊροΓΟ 

Πονοίμηες σοπηραγοτῖδ ἬἭΞΩΣ εἰς, ντχαῖ- 

Βυς πτίη ποίξοπη ριιρ πᾶσ 1). ΕΣ ἰς πιο- 

«ἀο απίπιος {ππλίϊτ. Η!ς ἀϊδεῖς ἀπςος Ποίείας 

ταλέξαπτ. πῖρις Πατγίοϊτς αάοταῖ ΑτοΧχίο, 

παῖΐοπα Ἀ ἔβαν: ΝᾺ 51|.ππ-ς 116 Ατηρ ταςῖο- 

τὰ ἀπάτη ἰαπι, πασίρίο σοπάπέξο, εχ Ηο- 

ταοϊςαίς [δ άπχεγατ. ΟΠ οχίὰ ἀξ αὐἴτα 

σοπί]ογοητ, [ἰτασαπη ποῇ οἵ. ΑΟὐάρτορτοῦ 

πος ἀϊς φυϊοπεγαητ. Εταπε, ] αὶ απάοτοηξ 

αἴξοτο, ΡογαίιΠι ΕΠ νατεῖ ἃ Χοεπο- 

Ῥἰιοηῖς, 4] οο! ματι πος οοο ἀεάμποοτα 

σαροτεῖ, νε τοίροπάοτγος, Δα ἀΠοςἀφηάυπὶ 
χα ποῦ δἀιχις. Χεπορῃοπρεγργαςο- 
πέῇ ἐΠρηίβοατιὶ ΡαδΙΙος ἰαΠπτ,ντ ροίεγι ἀϊς α- 
οτἰῃεῖο ἀὐυϊουηγῷ; ΠΣ ΠΡΕ Β ΑΣΕΒΘΟ ποά 

ἢ 4υἱ5 πη ΘΧεγοῖτα εἴϊει παγίοϊ ας, ἰδ ντ ππλ8] 

Ἐχτα οσηπἄογατεῖ, πηαπάδτ. [τὰ Ἐπ ΤΉ ΚΣ ΡῊ 

ἴπ ρταίφητία οαία Ὧδε Ποία. Ὁ αππηηις 

Συσίας οχία ἄς αδίτα τοῦ σοί] σεις, Ἰτατη τη 
ΠΟΙ ΟΠ ΈΔτες νο απ θητεῦ ΠΉΠΙτος ροττας- 

δα, Πσοα ἴδπὶ σοπηπηθατι5 116, Ζαοτη 16- 
απ ἘΠΕ ον: ἀεξεοιῆει: ΓΉΡΕΣ ΔΓ ΠῚ 
ΤΟΓΌΠῚ ϑἐπδΠἀπιαυ θᾶ μιασογοητι Ὁ πὶ 

“τόσα οὐ ποπίΠοητ, Χεπορίμοη θοὸς 1 Πᾶς 
{ππιοπείατη σογηρο απ: Νεσάιϊμπ αἰηρὶ- 

οατά ΠΟ 5, ΠΗΠΕτος, ντὶ ίδης ν] ἀοτῖς ρή, δά 
τε οχἕα πητ: ὃς οσπηοαῖα νοβ ἐσέγο νἱάθο. 
Οὐᾳρρτεσ μας Τρία ἐς το πος ἀηηρίτπ5 σοη- 
{υἰςῖς δος ποςεῖϊς εἴς. Ετηυϊ απ) δάΐαν- Ὁ γα φεὶς δὲ τις εἶπε το εἰκότως ἀφο ὑμῆν εὐγί-, 

σε5: ΝΝῚΠΗ πυΓΠ1,αἱτ, ΟῚ Ροῆδ πὸς Ροῖ- 
Πτατς, Ναί ντεσο ἀὰ ἀισάλπι Δα Τα], αὶ 
Ποτὶ ἐοσεαίτο παυίσῖο πιο ἄρας, ΟΙςδη- 
ἄς ΒγΖβτ ρυχξρεξεις ΟαπῈ ΠΑΡ 5 ἃς {Γ-- 

τοπιΐθιι5 γεηταζις ο[{0 [ταῦ]; ν πῇ 4υάοπὶ 

εἰ νηϊπογῆς, εχίρεξεδη άπ οῇς; περεῆα- 

Τίο τα πο ραγα Πα ΐ σΟΠλΠΠΘΆΓΙΙ5 σαι ογαῖ 
ὀχουπάμστη. Επάς σδα{ ταγίππιτοῦ οϑί!ς 
Πιοῆττῖς, πππ ]14π| τα ἢ Πάτα! ΠῚ ξατ. Ἐξ 
Ἰφπ ΓΆΠΠἶτος., δα ΣΧ οΠορ]οητὶς τὰ ΡΟ ΓΠᾶρι!- 
Τχπὶ πὶ ἀρ δ ΕΠ, σοπηπηράζαπ ἤθε 
(ς πδιαἰεθαητ. Κοἰροπάςεθατ]!ς, πφη ἐπ -Ὲ 
ἐγαγαπιίς Γ Πἴτα τ, ΠΠΠ Πτατα οὐος, Ροῆτι- 
αἴετατίας ἰαστατη ἔλοίπῆτς, ργορε νηϊπογία 
Τα τα σοέοπα οἰγοπιηδῃτο. Ετγαῖοη πη 

τὸς οαγηϊθις ΠΉΙ ΓΗ ος σςοτά!. Ιατῇ ποίᾳ 1- 
Ῥί15 ΛΌ]Π αΣ ἀπΊρ]τ5 ὀγαηῖ γο !] πᾶς. ΖαπΠὶ 

ἄἀτισος ποι 11 ααϊάσπι οἀποογοης μλ τὰ, (ς ἃ ταπιοῃ, ἐπ οοποίοπροην δ ποολγοητ,, 

ΧΕΝΟΘΡΗ ΤΕ ΠΕ ἘΣ ΣΟ ΥΕῚΊ 

Τῃ εἷς Ιοσισπν πποπῆς ΝΝθο (ἢ (τίορσα- Λῷ σ᾽ ἐκείνου Νέων ὁ ἐών Τωωρελαίμ: 

( σεευϑεασόμϑυον τὰ ἱεραὶ, ἔνε, “ἢ οὐζοῦλω, 

(ανέ. (Τ᾽ ὃ ζῦτα ἐϊξωναςας εἶπε Ξενοφῶν ὲ 
Ὧν αὐδρες φραζιῶται, τί μδὸ πορείαν, ὡς ἔοι ὦ 

κε, δηλονότι πεζῇ “σοιηπτον. οὐ [5 ' 

πλοῖα. αὐάγκη δὲ ποράύεοϑαι ἥδ. οὐ ὌΝ 

ἴ21 υϑίοισι τὰ ἡΠρδ τῶν ἡμεῖς μϑὺ δξωυ »- ; 
σοΐῦθα ὑ ὑμας 5 , δῷ ̓ωἰϑασκά ζροϑαι ὦ ὡς μ(φ.- 
χρυμδύοις, εἴποτε χα ἄλλοτε: οἱ ἱγὸ πολέμιον ἢ 
ὀἀϑατεδοι ρσήκοισιν. ἐκ, (ύτου ἐθύοντο οἱ φᾶς Ι 

τηρρὶ, μότιο ὃ παρ Δρεξίων Ὄρχϑς. ὁ δὲ ᾿ 

Β Σιλανὸς ὁ ἀμξρακιώτης δὴ υἰτεβεδράς, 
χει »πλοίον μιοϑωσούμδυος, οἰ ν ἐξαχλείας ου: 
ομδύοις ὃ ὃ ὄχι τῇ ἀφόδῳ οὐκ ἐγετο πὰ δ ζ 
ΤΣ καλοί. (την »ϑὺ δξζω τεῖωὼ καὶ ἡμέραν ἐτ ἐπαύ- 
σανΐο, χα! τίνες ἐτόλμων λέγ, ὦ ὡς ὁ Ἐπ, ᾿ 
βουδόυϑυος Ὁ χωρίον ἡ οἰχίσοι!, πεεστείκε. τὸν οἷκ 

μα,τιν λέγην, ὡς τὰ ἱεροὶ οὐ γίγνεται. ὕὌλι ΓΕῚ 
φόδῳ.εντάζϑεν κη ἴζας Ξεοφεῖ τῇ αἰριον. ἱ 

παρέα! Ἐχὶ πίω ϑυσίαν τὸν βουλόμδιον, καὶ 4 
μϑῥτις εἴτις εἴη, γετιτασ, ταρϑναι πιῶρι 

παρῆσαν πολλοί. ουομβύων δὲ πάλιν εἰς τοῖς, 
ἔχ τῇ ἀφέδῳ, ὐκαγηφεθ ταῶ ἱερφί. ἐκ ζύ-, 
τοῦ γαλεπώς εἶχον οἱ φρα τίαΐται. χαὶ »δῥπὶ 
ἐχιτήδάα ἐπελιπεν ᾧ ἔχοντες ἤλϑον, χαὶ ὠ-᾿ Η 
5εὉ σξεῖ μία παρζῶ. ἐκ ζύτου σεενελϑον-ς 
των εἶπε παλιν ̓ Ξενοφαν" ὠ λαϊόρες, λῆς 
τὴ πορείᾳ, ὡς ὁρᾶτε, τὰ ἱερφὶ οὔπτω ὙλΙΙΝ 

ὁμη Ὀχττηδείων ὁρω ὑμαῖ δεονδύοις. αὐα. 
κη δζζω μοι δυκᾷ ϑύε ἑοϑαι «δὲ τε δέ ἀ- 

ἢ 

γμι 

λίι; 
{ 

Ἷ 
[πῃ 
Πηπ 

Ὁ 

γνέται τὰ ἱεξαί. ὡς ἐγὼ τἰσὺ τῷ ἐὐξιμαπω, 

ἀϑὲσυ ἤχϑντος “πλοίου ἤχοσαι τίνος, [π| ΩΝ ̓ 

αὐόρος ὧκ βυζαντίου ῬΡμοσὴς κμὗλλᾳ ἥξω, 
πλοῖα, ἔχων υἱ πούς οκ Ούτο δὲ; »αἱα-. 

λϑύφν μϑὺ πάσιν ἐδόχει, Ὥη δὲ τὰ Ἐχητη- 

δέφα ααγχαῖον ἀῶ ἀξιέναι, σι ἔχ: ζύτωπά-. 

ὃν ἐθύετο εἰς ποὶς, χαὶ ̓ ῴκ ἐγίγνετο τὰ ἰερϑίος 

χαὶ ἤδη ὅΧῚ σκζωυζιὼ ἰόντες πίω Ξονοφαΐντος 
ἐπεῖν ὅτι οὐκ ἔριον τὰ ἐχιτήδιῴα, ὁ οἷ Οὗ , 
αὖ ἔφη ἐξαγαγεῖν, μὴ γεγορᾶμων μι 

βαΐνικαὶ παλιν δὴ, ὑφέραίᾳ ἔλύετο, χα! 1 εϑὸν τι ἢ 

| "εν 

ἤιι 

δε 
Πίζη; 
ἴω ὴ 

ρφ 
ὃς 
(μη 

ἴῳ 

πάᾶσει ἡ Ἰφρατιὰ, 19 οἱ Ὁ μέλᾳν πᾶσιν, ρἐκυκλῶ- 
ᾧ πἰϑιτὰ ἑεροι. ζὼ δὲ δύκαζῳ, ἐπελελοί εις, : 

κα πω ν.» ἵ 

οἱ ὃ ςρατηχϑὶ ἐζϑορον υϑὺ τ, σου. εχαίλεσειν δὲ, 

εἶπεν 



Ἐν- 

ΓΒ. Γι Γα ἙΠΒΈΚ 

λεγμμϑγοὶ εἰσὶ. χαὴ ἀναγκὸ μιοίγέοθαι. εἶ δδω 
ἢ κἀζαλὶπόντες ΟἈΚΑΣ ἐδες ὦ τῶ ἐρυμγῷ 

χωρίῳ, ὡς εἰς ἑιδ ζω -«τὐρεσκάνασμέ ,. ἴοι- 

ἡϑυ, ἴσως αἢ τὰ ἑεξοὶ μῶλον “δογωροίηὴ ἢ-: 

ἐῶν. αχούσαντες δὲ οἱ ςραϊιεῖται αὐέκρ 42") 

ὡς ξυθὲν δέοὶ εἰς Ὁ γωδχον ἀὐγάν, διῶ ύφν 

τ ὡς (ϑλίςα. καὶ πσοήθαΐζᾳ νϑὺ σέχέτι ζῶ, 

βοιξ δὲ ὑφ᾽ ὡμάξης τρια ϑιυοι ἐθύοντο" χαὶ 

Ξοοφῶν Κλεαϑοῤος ἐδὲή.3ὴ τῷ τὐρχαδὸς 

ὡς ἐλροο χὰ λᾷ ζὰ ἱερφι. Νέων δὲ δῶ μδὸ 

φρατηγϑὲ ΧΤ' Ὁ. Κῴ4δισοζου μέρος, ἐπεὶ δὲ 

᾿ξῶφοι τὸς αὐ, 869 πους, ὡς εἶχον δειναὶς πῇ ες 

δεία, βοῦλουϑρυος εἰϑθὶς αϑρισοιοθα ἊΝ 

Ῥὼν τίνα αὐ, 69» πον ἡδαιχλεωτην, ὃς ἔφη κω- 
, “μας ἐήτς εἰδέναι ᾿ ὅθεν ἢ λαξῷ, τὰ ἔχττηή- 

δειὰ, οχύρυξε τον βοψβομνϑροὸν ἰέναι ὄχι (ᾷ 

Ἰιτήδεια, ὡς ἡγεμον ἐσονϑρου. ἐπεξέρχον- 

ἦι δὴ στοῦ ϑοφυιτίοιὰ, χαὶ ἀσχοῖς , καὶ ϑυλοί- 
κοῖς, χαὶ ἄλλοις ἀϊπείοις, εἰς διοελίους α»- 

ϑοίποις. ἐπεὶ δὲ ἦσαν οὐ ταῖς κώμαις, ᾽ 

διεασείροντοως Ἐχὶ Ὁ λαμβανφν ἔχεπίσης- 

δίν αὐζὶς οἱ Φαρναξαζου ὑπίσεις ποοφτοι, 

( βεζοηϑηχότες Ὁ» ἦσαν τοῖς βιθιωοῖς) βου-. 

λϑυϑυοι σεεὺ ποῖς βιθεωοῖς, εἰ δευύαιντο, Σἰστο-- 

᾿χωλέσαὶ πο: ελλζωὰς, μὴλελϑεῖν εἰς πίω φρυ- 

γίαν. οὗτοι οἱ ἑπωεῖς Θστοκτείνοισι τ Τὲλ- 

λίωων οὐ μεῖον ἢ πενταχοσίοις" οἱ δὲ λοιποὶ 

Η Ἐπ ὃ ὀροξ αὐέφυονν. ὧκ ζύτου ἀπαῖγέλ- 

λᾷ τις ζῶτα τὰν πὶ ποπεφάνοστων εἰς ὦ 

᾿ ᾿ξρατόπεδον. χαὶ ΞΞενοφαῖν, ὅπ οὐκ ἐγεγέ- 

τὸ τὰ ἱερϑὶ ζωτη τῇ ἡμέρα, λαίων βοιῶ 

Ἄἰ πὸ ἁμάξης, ( οὐ Ὑ»Ρ ζὸ ἀλχα ἱερφα)σφα- 

᾿μασάνϑρυος ἐξοηοᾳ, χαὶ οἱ ἄλλοι οἱ μέ ρΑ 

τἼ ποιάκόντα ἐτὴν πόῤτες. χαὶ «γα αῦζον- 

τ᾽ το τρ λοιποιὶ αἰδρας, ἐς Ὁ φρατύπεδὸν ἀ- 

᾿ς Φικγοιῶται. χαὶ ἡδὴ μδν ἀμφὶ ἡλίου δυσχκας 

ΟΡ ἔλλζωυες μώλᾳ ἀθύμως ἔχοντες ἐδ4- 

᾿πγοσοιοιίῶπυ. χαὶ δξαπίνης ἰῷ Τὴν λα- 

ΛΩΝ σίων λυ βιθωνεῖν τΐνες Ἐχυλιυόνϑιοι τοῖς 

ἌΝΕῚ “ὐδοφύλαϊξι, σὸς μϑὲ Ἷ κατεέχόμον, τὸς 
δὲ ἐδ᾽ωξαν μέρας εἰς ὃ φρατοπτεδὸγ. χά! 

χραᾳυγῆς “λυομϑύης, εἰς (9, ὕπλα πόρτες 

ἔδραμον οἱ ἕλλζωυες" χαὶ διώκειν μδὺ. χαὶ 

ὶ 

-" ᾽ ᾽ ᾿ » 4 ἱότὶ ͵ λ ᾽ 

χρεῖν ὦ φρατοτεδὸν γυκτὸς, Οἐκ ἀσφαλὲς εδῦχει εἶναι. ἡ λασίια, “Ὁ ζὼ 

4Ξ ΕΠ ἜΠΥ 18. 28) 
μ. Σ ἢ γι ᾿ ἀνσον ἐ 3. ς ͵ . ε' ἼΞ ν [ 

εἰπε ΞΙἐγοφαῖν» ἰσὼξ"οἱ πολέμιοι σευ φ- Οὐαῖο ΧΕΠορἤου δά οος: ΕΟΥταΠΠς, αἱτ, σοὶ 
ἸοξειἸαπιίπης πΠοΐξος , ἃς ποδὶς ποςοῆλτο 
ἀϊηγϊςαπάππιαάπογίις οοσ οτῖτ. 8 Ὀγροτε- 
Πιξεῖς ἰαγοίηῖ ἢ ΠΟΙ οσο ηϊτῦ, τϑ πατῇ 
δα ρισηαῆη ΠΠγαξε] ργορ το! σπλιτ : ἔοτ- 
(210 ἡγασὶς Ἔχτὰ νος ποιεῖς γοίρσάετίητ. 
Εος 4αιππ Πἢ]ΠἾτας αὐ ΠΏ τ, γε απ θᾶι; 
ὮΠΠ1] ἘΠ, ιυαπιοθτοῃι πῃ διτη Ιοσῖιπι ἄτι- 
ζογοῦ: (]τἶν} Φυιατη πιάτο γί πε (δου βοίππα 
τοροτοη αι ες. Ν 11 ἴαπη το ιῖς ρθοιι-: 
ἀοδ ογαῆς. τάσις Βοιιο5 ἐε ρα ξεῖς ἐπλεῖ; 
τησέζατ ας πἰητ. Οταρας ΟἸεαπόγοιι Ατ- 

ἡ δοθυμείοϑαι, εἴτι ον ζούτῳ εἴτ. δονν οὐσδῆ Β σαάοπα ΧοΠορίιοπ,, αἰδοσῖτοῦ (ς ραγαγοῦ, ἢ 
4υϊ Παῖς οχτα βο!ογοηταγ. Ν σα πη πῈ 114 
ἀυϊαοπ αἠ ἰσεθαης. Τα Νοο, φαὶ ΟΠς- 
ΓΠΌΡΉΓ]ΟσΟ ἀτπιχ ἐγας, ασπι Πηϊίοτς ργοπηὶ 
Ποπλὶηδς ἱπορία νἱἄδτος, σγατ!ῆ σατί εἰς οὐὰξ 
Ρίεθατ. [τὰ αιτιπὰ ΕΗ Θγδ οἰ οπίο πη ἡιιοιηξ 
ἀλη γορογοε, χαὶ τς ἀΐσογος νίοος ποήα 
ΠοΠ ρίοοι! αἰἤττος., ἀἜ υΐδιῖς ροτὶ σοπη- 
πιηράτιι5 ροῆετ: ργθο] τ παγὶ ρΌΓ ργασοῃοπι 
ἰδεῖ, ντ φα]οιιΠ14; ν ]]οτ; ΘΟ Πηπλοάτας ρᾳ- 
ΓΑ αἱ σαι (δοιιπὶ Ἔχίγου, 41 ἀτιοὶς Ποὶς 
Πιιποτς ἔμ ΠοῚ Ποη τοσπίαγοτ. [δ] ρ 115 πη: 
Ὦτι5 ΠΟΙΏΪ ΠῚ 1010 στπὶ Παίς; να θαι, 
ΤοιΙσαἶ 15, ναΐδ σεθυ 5 ΠῚ 6 Ὸ βεγραης. Αἀ 

ὉΤΟ νἱςοσ νι ρεγαοηϊῆξησ, ἂς ἴαπι πίῃς ἱπάδ 
αύατοπαι! σομηπΊθαζις σαι (ς ἐραγροτῶτ: 
ΡΠΠαὶ οοὸς ΡΠ τ παραζὶ Θαυίτο5 ἱπιιαάτπιηε. 
ΝΝ αι {1 ΒιτΠγ ἰδ οροπα ἰαταγί αὐιιοηοτᾶτῦ, 
δὲ δοτγιηςπὶ νἹο  ἤπ πη άϊατί σορί 5,1] ΡΟΥξ 
(ςητ, δποετοτςν οεθαπεαγθοος, πο ΡΠ γε 
σίαιη ᾿ηστοσογοηταῦ, Ἱ ταοΙδης πὶ εηυϊτας 
ΕΧ τα οἷς ΠΟ ραιοίοσεβ 10, οτοΓΙ 4αρηι- 

ἄαμη τη πισητειῃ {ς ἔπσα τες ρίπητ, ΕΟΥ ΠῚ; 
40] Πισα Θααίογδητ, Αἰ [Εἷς το πγ,ν τί σοίτα ο- 
ταῦ, ἴῃ σα γα τεπατείατ. "δ᾽ ΧΟ Πορἤοη, φαία 
Ρεετατιπὶ οο ἀπο ἔπογαῦ, ἐς ρ]ατο 
ὑδόϊιοπι πιπιῖτ, ιιοα α]ϊα: ποῃ {προγοῆοπε 
πιοπίς; εοζ; πιδέξατο δά ρει {ἰ5 ἔογοη- 

᾿ἄπηι Ρισρογαῦ, ἔλοΙ πε Ρς ἰάἀθπὶ σδτογὶς ο- 

τηῖθιι5, αὶ {γί σο πηι ἀπ τῇ ΠΟ ΟΧ- ᾿Ε οὔβίωρ 
σοῇπξης. [ἴα αι πὶ εο5, 41 Ἐκ εἰσ στο]. Ἐν υκῷ 
Πα ἐγδητ, γος ρ  ἤδητιίοὶς ἴδ ργορς οςοῖ- Ὁορμις 
ἀἄοήτς ἰη σα{ἔτα γοποιτιπτατ, πιάση οι: οἴπὶ δ 9’: 
ΔΏΓΪΩΙΪ πη ΟΓΟ σΟΓΡΟΓα οαγαηξ, Α Βπηγ- 

ΠΟΓΌΠῚ ΠΟΠΏΙΠῈ, σιαπιὶ γορθηϊα μοῦ ἰός 
{Παἰς ἀδηίᾳ ἴπ ργίπιας ἐχοιδίας στα δ ηϊ; 
Ῥαγτίπι ΠΆΠΙτο5 σσοϊάτιπε, ραγτίτη ἢ ἰρία νίς 
4ς οαἰξγα ρετίεααπηζίις, Τ πε γεγο οἷ α- 
Τηστς οχοίταῖο, αὐ ἄτης ὐα οὶ Ὅπηπος τ- 
᾿δαγγαπε: ὃς Ποίξοπι αυϊ επί ρεγίδιαϊ, πο- 
ἕζασας οαἰετα πιστοῖς, πάτα πὶ ποη ὁΠῈ ρὰ- 
ταραηῖ, φιοά εἃ ἰορα ἀςπίᾳ ΠΙυΐς εἤθηῦ; 

σ λ ͵ 

ζᾳ χωειαν 
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ἴῃ αὐηηὶς ταπιςθ Ροσποέξζαγαηξ, σοὨΓΕΪτυτῖς ἃ εἰν δὲ τοῖς ὅπλοις ονυκπέρδοον, Φυλρήσμες ᾿ 

Χ ΕΝ ΟΥΡΝΗΓ ΤΕ 

ΟΧΟΙ δ Ϊ5. τᾶ αὐ ἀϊπηίοαπάτιπὴ ΟἰιΠἢ Βοίξς 
(τὶς ἈΓΙΗΝ γ4]Π145:.ὄ [τὰ τατῃ εαὰ ποχ οἰἘ ἐχα- 
ἔϊα, Οὐ ΠΧ Τετ, ἐχογοίτιηι ργατογοςβ 
Δα] σιπιηπίταπι ἀπσπηξ, ἤιι05 14 Π Πλΐ-- 
1ϊτο5 {πητίς ὃς ΔΓΠῚ15 δέ ναί!5 (εις αητατ. 
Απτοφααπιργδῃ 1) τοπηρα5 ἀἀρετοῖες, ϊ- 
τα πη ἱοοὶ ΟΠ ΡγαοΙ πη; ΟΠιηΪΔη116, τγῖ- 
δ τἄτι!πι ροτεῖς γο [ξΕ15, οθΔ}|απτ. Τ ιης 
ἃς Ηετλοϊςα Πα 5 αάριηίε, 4: ξαυϊπλτη, 
᾿ιοίπας,νἰπατη νομοθαῖ, ΧοΠοΡρἤοη πλᾶπς 
(ἀτσοηξ ἐς ἀἰςεάἀεπάο ἐχτα σοηίπ]οθαζ, ἂς 
{λείπῃ ποίας Ρεΐπγας ἐχτᾷ μι] οῆγα ογαητΒ 

ὉῸΠῚΦ; ἔλοτα ἴατη ρογαξξα εἤξησ, Ασοχίο 
ΤΡαγταίτς Ππαγίο 5 Δ 8114Π| αι ρ᾽σαταπὶ 
σοπίρίοίτ, ὃς Κοπορποητζειη σορί85 ἄτισο- 
το δες. τα τιιης ξοδπη τγαπίσιητ, δ 'π ἂῦ- 
ταὶς ΘΟ της, ἂς ργοοϊπγαγο ργασοῃο5 ἰπ- 
Ῥεπῖ, ἐχοιπάμπι {Ὁ πα ΠῚ 0 5 ἀγηγαῖίς, ντ 
Ρτίπλαπι σούροτα οαταΠςητ: ταῦ θαμα γεγο 
λπιίο !Θ 1, οἰτηὶ ΠηᾶΠοΙρΙ15, δ᾽ άετη οὔτ γε- 
Ἱἰπημεπάδπι. Εχιθαητίρίταν νηϊπογί, Νε- 
Ὁπαίοϊο ἐχοορτῖο. Νδπι γοέξΠππλε (δ ἔδέξζα- 
τος οχιταδᾶτς, ἢ πῆς δογαπι οἰἠἘος ΠῚ, 
4 πηαπορᾶτ ἘΠΕ Σ “ΤΟΙ Πααογοηζ. Ουῦ 
δατοηλ 1} (ς νά οτεης ἁοομογτίαπι ἀπέξοτί- 
Ῥιις, Αἰ Π5 το Πλ}Π1π|θιι5 το! αΐ; φαοά πὶ 
Ρυταγεης ἀθάςοοτὶ ἔογς, {1 σοτοτὶβ αχθαητί- 
θιι5, πο ὅζ ἰρίι (ξιθγοητιτ:ταηταπη 605 [ἢ 
φα( Εν το πυπητ, Ζαΐ Χτιν ἀπ Ο5 ΕΧΟΘΠΙ-. 
ἔξπε. [τὰ ᾿ϊς το πηδηθητῖθι15 ΓΟ] 7111 ΟΠ Π65 
τεῦ ἤστοΠι (ππι. ΥἹχ χν ἢ λάϊα Ρτοςοῆςο- 
γῆς , ππὶ σα Οὐ φογρογα ῃπηΐμητ. 

Θνξτογωπι Ἰταας σογῆα ἔλέξο, σαι 4απ εἰας δα σαήα- 
ἐπ) οπιάι:- 

ἀμ πιοτερ- 
ὠγείιχίο, 

ὙΠ εἴο 
τραγρί ἡ, 

ἀπετα ρεϊπχῖ οὔατα ἀϊείσυπο δὲ ΟΠηΛῖΔ, 4118 
σοῦπα σομαρ ΘΕ ροτογαητ, ρε ππὲιΡ οἵς- 
ΘΠ. ΠῚ ΡΓΙΠιΟς 1105 τοττα τπαηάαίοησ, ἃ- 

οἷς ργοπιοῖα,, τυγίαπιαις οοπίίτατα οἶΠ5 Ὁ ΠΤ ς χοξφότοις ἔϑθωψων, ασεραγαγϑντες »; 
σαιιἀΔἰαχτα ρυϊηιος ΘΟ}, 11 {ρα τὶ πες - 
ἄση) ογαηῖ; δοάεπιπηοάο,, σποίςσιπηη 6 
σοιαρί ςἐε1 ἰπτγα δοίοτη ροτεγδησ, πα πχαθᾶτ, 
Ῥοϊξεδαιϊιαπι δή νίδπι ρογιθ πη ]δπτ, 418 εχ 
ν]οὶδ ἰτοῦ γαῖ, 0 ΙοοΌ ἀσεγιαζίτη οαάδιιο- 
Ταϊδοθαῃτ: ΟΠΊΠΪΔ ἱΠ ὙΏ11ΠῚ οοΙηροτζαῖα 

(ερυΐταγα πηαπάδης. Ῥτγατεγίθίατίδπιτπε- 
τ ἀἴ65. αι ρΓΟΠΊΟΙΙ5 σΟΡ 5. ἜΧχῖγα νίσος 
ςσοτηπΠηΘδῖιΠι, “ΘΠ ΟΙΠῚ 6; 4 ἷ5 σεγπαζεζ, 
Τίητγα ρμαἰδησεπιγεοίροζοπε. ΤΓαπλνογο 
{υδῖτο νι άςηι ποίξες (ΡΠ παῖθιις πῃ Ιοςῖς δά 
(Ο]16ς5 φυσίάαμη,4Ο Πγαΐτος τῇ ΘααΠἴ65, τὶ 
Ῥεάϊτες, εχ αἀπιοτίο 'π ρμαίδηρεπι Δ ροί- 
ἴο5. ἵνατῃ δρίτῃγίάδτος ὃς Ἀδέμίπες στα 
ςορὶϊς ἃ ῬΙναγπαθαζο πλϊῆτς Δάιεηταδαπι. 
Ροἤεασυαπι ἄταοος {ΠΠ1| σοπίρεχιῆεςμε, 
Ἰητογια ! !ο Ππαάϊοτιιπ χν αὖ εἰς {δ Πίτογε. 

κα τεϊϑὺν τὸς ἀλλίωαν οἱ τσολέμιοι, ἔφησαν ἀπέχοντες αὐτὴν ὅσον πεντεκαι δεχρώ φαδίους, 

Ἐλεμίους αὑτὐρξαλλόντος καί, λόφους τι- 

ΕΣ αὶ ΟὙΚΒῚ:- ΐ 

νοὶ ἰχϑιοῖς φυδᾷξι  μϑίχέαϑεῳ ΑΝ πίω δὴ ἥ 

γύκτα οὕτευ διηγαγον. ἅμα δὲ τὴ ἡμέρα, οἱ, Ὶ 
φρατηςρ! ἡ εἰς  ἐ ἐρυμνὸν χϑεῖον ἡγριῶτο: οἷδε 

εἵποντο αλα, λαιξόντες σὰ ὁπλὰ χα Ἔ γε, 3 
ἴδ 

“Ὡρὶνἢ ἀδίςου ὥραν ἐδ), ὠπετάφράυ σαν ἡ ἵ 

εἴςοδὺς ζῶ εἰς Ὁ χῴείον, χα! ἘΥΡΗ͂ΩΝ " ̓ 
Τώπϑυτα, καζαλιπόντες ὅφ: πύλάς. ΘΙ ἐπι 

σλοῖὸν δξυ ἡελκλείας ὅκεν ἀλφιπει ἄδον, χαὶ 

ἱερέα, αὶ οἷ οἶνον. «οὐρὶ δὲ α)αςὰς Ξενοφῶν ἐ- 

δύετο ἐπεζόθς θε» χαὶ γ᾽ [καλὰ Ὁ κε ι 

ἔχὶ πῷ χοσῴτου ἑρρείου. κ᾽ "δὴ πέλος ἐχόν- ᾿ 
τῶν Τὴ ἱερῶν, ὁ ορόε αἰετὸν αἸσιον ο  μάρτιρ Α- 

ρυξίων Ἱπαῤῥάσιος, καὶ ἡγειοϑτί ΜλΟΔ τὸν παμά- 

Ξενοφῶντα" ταὶ Δ αθαύτες τίω σαφρ9 ταῦ 

ὅπλα τίλενται » Χαὶ ἐκηρυξαν ἀδάμας 
ἐξιέναι πὺς σραπίᾳίαι, στεὼ τοῖς ὀπῖλοις, τὸν 
δὲ ὄχλον χαὶ τοὶ αὐόδιραΐπο δὰ, ἀὐτε καζαλι-᾿ 
“πεῖν. οἱ υϑὺ δὴ ἄλλοι νι τὸ ὀξηεσαν, Νέων ! 

2) 2 
δὲου. ἐδύχει Ὑ χαιλλίςον ἐδ, τῦτο φύλαᾳ- 

Οκαᾳ ̓ ζσλιπειν τἂῦ ὯςΣ σρατοπέδῳ, ἬΝ, ὃ 

οἱ [λοχαγοὶ χαὶ οἱ ' φραϊιώται ἀπέλιπον ἴα αὖ- αὐπ, 

τὸν, ααεευόμδυοι μὴ ἕπεοϑαν τλλώλλων ε 
σπεξιόνπων, κατέλιπον τὸς χωῦ πέντε τ ̓ 

τεήϊα ροίχοντα Ἔτη. καὶ οὗτοι αδὺ ἐμϑρον' οἱ 
ἄλλοι ἐπορδύοντο. «ρὸν ὃ. πειτε καὶ δίκα κά- 

«ἴα διεληλυλεναὶ, ο ολέτυχον ἤδη πηρίρ καὶ 

«ἰὼ οὐρᾷ τῷ χέροζος ποινσείφδωοι. χα 

“οσῷτοις φανένζας νεκροϊξ, ἐδειπῆον πόρῳ 

Ἴ ὁπόσοις ἐπελάμξζωνε ὦ χέξᾳς. ὭΡυ ὶ 

᾿ πἰωὺ οὐφοὶν αὖϑις Ποιησαρδωοι χτ' αὐρωαν 

ὑπο “δῦ ἀπίφων, Εδοι τῦ]ον τὸ Τὸν ἄν ' 

“ὁπόσοις ἐπελοίμξανεν ἡ ξρατίά. ἐπεὶ δὲ εἰς | 

υτῖρὺ ὁδὸν ἧκον πίω εἶχ, ν᾽ καιδ, ἔν ἔς 

Χειντὸ ἀνϑέθοι, σεεενεγχόντες αἰΐοις ἔθα- 

ψῶων. ἡδηδὲ πέρᾳ μεσούσης “ὃ ἡμέρφις “χ9- 

αγαλϑντες μὴ φρατέυμα ᾿ ἔξω ἣν ΠΝ 

ἐλρίμίθανον τεὶ ἐχειτήδεια, ὃ,τί τίς ὁρῴη Του ότι 

τῆς φαλαίίος. Χαι ἡ ἐξα φνὴς ὁ ὁρῶσι Ὡς οὸ 

γας ον. πὰ Θνγαντίου, τεζαγμμιένους ἔχι φά- . 

λαγίος, ἱπώτας πὲ πολλοιὼ κα ' πεζου" χαὶ ̓  

γ Σπι,ϑριδούτης καὶ Ῥαϑίνης ἦχον πατ-ο 

ἐκ, Φαρναβάζου ἔ εχόντες δοωύα μιν ἐπεὶ δὲ 

ἐκ αΚῦ- 



νυνϑν 

ΚΙ " 
νὰ 

ν᾿ ἵν . 

 - 

ἰῷ 

ΤΕΣ ΒΟ. 5 

ἐὺ τότῳ ἀὺς Αρηξίων ὁ μιαϑτίς ἢ; ἑλλζωύων 

σφαγιαζξ) ὸ ἐλυετο ἔχι τῷ ποσφτῷ καὶ λοὶ 

τὰ σφαγια. δὲ “Ξ'. ενοφενν λέγᾳ "δοκέ μοι, 

ὦ αἰδδες φρατηλ9,, δ χιταίξα οι τῇ φαάλαγί 

λόχους φύλακας, ἵνα, ζεύ πε δέη, ὦσιν οἵ ὅχι- 

(υηϑήσοντες τῇ φαλαγ}!, χαὶ οἱ πολέμιοι τε- 

παρα γικένοι ἐμιπίπόηωσιν εἰς τεταγμένας χαὶ 

ἀχεραϊοῖς. σεωυεδόκ4 ζωῶτα  ποώτα Ἔ πῶσιν. 

δ νος ϑρουνξϑι 3 Ἐιϑεὸς 
αἰς ὡὐγαντίᾳς, ὡς μὴ ἑξήκωμϑῳ, ἐπεὶ ὠφ,3η- 

μδυχῳ εἰδονϑὺ πὰς πολεμιίες' ἐγὼ δεήύξω τὸς Β 

τιλέυταίας λόχους καταχωθίσοις, ἢ εἴτ ὑ- 

εἶν δικά, ὡκἱ πϑότο οἱ ϑὺ ἡσύχως “ξϑηλ ν᾽ {] 

δὲ; (ῴς ἀφελωνζᾷς τελάυταιας ταξάς, αὐὰ 

ἀϊδοὴν Δία κοσίος αὐδρας ̓ Φμϑὺ ὄχι Ὁ δυξιον  ἐ- 

πεμιψεν ἐφέπεοϑαι,  ιπολιπονᾷς ὡς “λέ- 

κορον' Σαμόλοις ἀχαιὸς ζαύτης ἤργε τ α- 

ξεως Ἐσὶ Ἐχὶ ᾧῷ μέσω ἐγώρισεν ἔπεα κ᾿ Πυ- 

εἴας Ὄρχαὶς ξύτης ἤργε᾽ τἴω δὲ μίαν ὅχὶ τω 

ἀϑωνύμω" ᾧΦρᾳσίας αἰ ϑίεναϊος ζώτη ἐφάςή- 
3 εν ΡΥ Ν εἰς ἐδ μ) 
'χῴ, αυδοϊογτες δὲ, ἐπεί ἐλροντο οἱ "γϑύμδροι ς 

ρνάπα μεγάλῳ χα δὺ «πόρῳ 5 ἔφησαν, ὡ- 

γϑοοιοῦτες εἰ Δ|αξατὸν εἴη Θναάπος, ᾽ παρεῖ- 

γυαῖσι φρατηνριξ χαὶ λογαγριὶ παεμέναι ὅχὶ 

“δήγουμϑμον. χαὶ ὁ Ξιενοφωῖν ϑαυμάσας ὃ,τί ζω 

ἴχον εἴθ Ἔ πορείαν, νὰ Ἢ τάγα ἀχϑύων ̓  παρεῖ- 

γυΐω ̓ ἐλαύνφῇ ἐδυιατο τάχιςα. ἐπεὶ ὃ συν- 

ἥλθην, λέγᾳ Σ᾿οφαίνετος, ρεσξζύτατος ὠν τυ" 

ἱαβοῖς φρατη γῶν, Τ ὅπη οὐκ άξιον εἴη φζκΘαϊνῳν ζοιῶ- | 
"ἢ ΚΑ ΨΙ “ - :ε 

ἡ ἀξον γον Ὁ γώπος. κἡ) ὁ Ξξενοφων αοουδὴ υπολα- 

Σ ν, ξωνἐλεξεν" Αλλ᾽ ἰξε υϑὺ με ὦ αὐδρες,Οο᾽ ένα [) νὸ5 τ ίτγοσ πα  τοβ, πλς ργιιἀσητοπι (οἱ οη- 

το; ΠΌΠΠπ 5 νος ν πη 1270 ρον σα] δα-᾿ « «νον» ΕΝ 

“πωχίνδυνον ωροξενήσαγϊα. ὑμῖν ἐθήιἐσιον. ἐγὸ 

δύζης ὁρῶ δεουϑυος ὑμας εἰς αὐδρφοτηϊα, ὀνλὰ 

σωτηρίας. νόν ὃ ὅτως ἔχ. ἀμαχεὶ αϑὺ οὐθενδὲ 
Ε 7 ᾿ Ν ς 2 ᾽ 

ἐκέςηναπελθῴν. ζ γὸ μιὴ ἡμς ἴωμυϑυ ὅχ: τὸς 

πολεμίες, ὅτοι ἡμῶν, ὑτὸμ ἀπίωνϑιυ,ἔψονται 
λν »“»Ἥ ευου ; ͵ 

χα ὑχιπεσοιωῶται. ὁρῶτε δὲ, πύτέρον κρξῆον 
ἰέναι ἔχὶ πὼς αὐδρας πποοθαλλουϑρθς τὰ δ᾽ τὰ ο- 

᾿πλα," μεταξζαλλομϑίους, ὁπιοϑεν ἡμδλυ ὄχε- 

ὀΐω τὸς πολεμίας ϑεάσειοϑει. ἰςεγὲ μϑύτοι 

ὅτι Ὁ μδὺ ἀπιέναι ἰπο πολεμίων, δα θεν! κα.- 

λῷ ἔοικε" Ὁ δὲ ἐφέπεοϑαι,, αὶ τοῖς καικίοσι 
' ΓΕΥΣ 3 ΕΣ ὃ ὼω ὦ ΕΒ] ΑΕ. Ὁ Ἷ 

δαρῥοφέμποιᾷ. ἐγώ δΐευ δον αὖ στοῦ ἡμμίσε-: 

σιν ἑποίμιζειυ, ̓ὶ σειὺ δυπλιασίοις ξἰπτογωρ ίζωυ. 

χαὶ πύτῳς οἶδω, ὅτι ἐχπτόντων νϑὺ ἡμδ σὐεὲ ὑ- 

Ἷ μεῖς ἐλπίζετε δέξαοϑαι ἡμαξ' ἀπιόντων δὲ, 

δυο 

ἘΠΧΕΎν Ὁ 185 

Ταπινγοτῖο Πατι τα σογπιναῖος Ατόχ!σ 
νἱξείπιας οπεάἶτ, ἀσ ρυίπηα πιοχ Ποία ρεῦς- 
ΡαΪο ῥα ἔπούαπε οχῖα. Ετ Χοπορἤῆοι : Ε- 
Ζυϊάοιη,άπσε5, τὰ ἔζατιιο, ᾿ς, ΠΟ ποστοϑ 
(ἢ ἀϊατίαβ ἃ τοῦρὸ ρμα]αποὶς ΠΟ] οο πε α5 
ντ ((ἰ ροίσατνίι5) ἰμλτ., 1 ρ λα] απ σῚ αὐχῖ- 
{πι|πηέογγο ροῆτητ; ὃς γε οίξος, ογάϊηίθιις 
{ιἰς ταῦθατῖς, ἴῃ αοίοπι πογαιῃ ἐπίξγαέξαπι 
δὲ ἰπτορσταηι ἱποίάδητ. [ἃ σοπἢ] πὶ αὉ ὁ- 
πληῖὶθας ΟΕ σοπηρυοθατιμη. ἘτῚ]ο: γὸς ἱρὶ- 
τιιγ,αἶτ, ἰη Πποίξειη αἀπογίσμι μι οοάϊτο, ἢ 
Ροίξεαηιιαπῃ ὅζοοπίροξε ππηις,ὃς Ποίξοτα 
νἱ ἀϊπγας, ( Π!Ἐαπγα5. Εσο σο ποσεῖθις ἐχ- 
τι ηχ5 αγδίτγατι νοίεγο σοπίτυτῖς, φάτο. 
Ῥοίξ Παῖς 11 ςορίδ5 πιοάϊςο ργοπιοιοθαῃζ, 
Χεπορἤοη ροίγε πιο [Γ65 ὉΠ Π65 α το ]1-- 
“4115 αράπχίτ; αὶ σοηίςαθαηῖ Πησ] ας 
τ] πρθς5. ΗΠ οὔαπι νπιιπι δ ἀφχγγδηι (-- 
(ς αυΣ ἔδοτε ρ᾽ειῃτι ἱπεεγιια!ο απ. Ῥγατογας 
εἰ ϑαπιοὶας Αοπάιι5. ΑἸτογὶ Ιοσιις πις τις 
δάπσπαῖιις., 4 ρῥἢαίαπρειη {ξαϊογοτατ, 
Ατοδάς Ργτγία ἄαος, ΤΥ γο! Ζαπς, οὐ 
Ρῃτγαίας Ατποπίεπίς ργαεγαῖ, λα ΠηΠγδῆχ. 
(αὶ ἱπΠπις ἔς. Ρεοσφάςπείδιις σορΙ18, 
α6πππ| Δα ἰηρσεοπίοπι,, τγαππτιηπα ἀ1ΠΠοἷ» 
Ἰοτα (αἴταπι ρεῖπηὶ ρει ]δης, σοηπεῖτο- 
ταπτ, Ἰσπογαδαπτθπίηι, 8 τη ἢ τὶ ροῆσοτ; 
Ἰάσοσις ἄϊτσες ὃζ σοπογίίσπα ριαέςέξος 
Ποτταδδηίαν, νι α φοίθηι ργίπηδιη (8 σοη- 
ξοττοῦτ, Χοπορῇοη διἰπηιίγάτιις, υϊα {Ππ4 ᾿ 
εἴἴεε, ἀ 6410 ΓΟΌΙ ΠΟΥ ΘΓ: σοῖο γι τοῦ σού ΠῚ 

σοπογιατίοποπι αἰπάϊοης 4ααι ΡΥ ΠΩ} α΄ 

ἰρίος αάνιοϊατ. σπι οοπυοα ἴδησ, 50-- 
Ρἱαπετιις ἱπτοῦ ἀπισε5 παῖ ΠΊΔΧΊΠΉ115 ορο- 

ταρτοτίαπι ποραῖ εἴθ. (αἰτιπι οἰπποάϊ 
Ροτγαστατί. Εἰπ5 ἐοσιχοης (ο ΠἸπδητοῦ οχοο- 
Ρῖο Χεποόρμοη : ἔρο νεγο, ἱπααῖίς, (οἷτο 

ἄχοτγεπι Ἔχ π. ΝΝες επίπι δά ἐοετίτι δι- 
Ποπι ο]οτγία νος οριις εἴς νἱάσο, (εἀ ἰη- 
ςοἰ]απ,ίτατα. [απὸ νογο ποίξγα γος οο Ϊοσο 
{τητ, νι πίῃς ἤπε ργα!ο ἀΠοεά! ποη ροῆτε. 
ΝΝδία πιῇ πος πη Ποίξοπι ρεγραπια5 {66 86- 
ταῦ {16 πος αϑίοςφητείθιις, δὲ ἰ πος ἴτ- 
τιιεῖ, Ἴος παπο σοηΠάογαϊα, ροτίιδης ἢ, 
ποκδάπεγίος αὐπηα μοί θας ἱπέεεγε, απ νὲ- 
το διετίος ἐρεξξαγα,, ἀπτὴ {1 ἃ τεῦρὸ πὸς 
ἱπυδάασπι. Ηος πυίϊάεπι σεῖς (εἶτα νῸ5 

ΕγοΪο, τεοράσγα αὐ ποπίῖθας μοπείξυπι νἱ- 
ἀετὶ ποη ροῆδξ: αἵ εοίάεπι ἱπίθ αὶ, 'ρπα- 
αἱοτίδιι5 οτίαπη αηΐπιος δά άϊτ, Ἑσιάςηι 
πιλιίπι Πποίζτε5 ἀϊ πη! 115 σιΠὶ ΟΡ 5 ἱπίο πὶ, 
464π| στιπὶ ἄπιρο πηαϊοτίδιις σράοτο. Νος 
Ἰσποῦο, ΠΪΠΙΠΠΟ γῸ5 νογεγίὶ, νὰ ποίξγαπι ΠῚ 
ἱπιρτοήποπειι (α{πἰποᾶτ, {1 αι! ει πο5 δά- 
στοάϊεπιαγίρίος. Ατνογο ἢ πος γοοοάαμπας, 
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ἁαΐατὶ Πητ ἽΠ πος ρογίς αι τδατοια ἢ), 

Ρυρπατατγιίαης, (αἰταιαν ἱπηροάίταπι τοῦθ 

» το] παυδητ,αῃ ΠΟΏ οτἰαπιντγο {πὸ ἀοοϊρίοῃ- 

» ἀππνὴ Υ οἰ οφαίάςπι, πο είθιις δα αἰτο- 

» ἀεπάππι οπλπία ρογαστατα ἔΔΟΠΠ1Δ νἱ ἄοτι: 

». πος οχ ποοίρίο!οσο  σαρεγο δάπιοηίεῖο- 

“ Ἠἰς οροζτοῖ, ποπιίησαι, ἰΠ νίποαῖ, ἰηςοία- 

» τλοπιοχ ποδὶς οδ ρος. Μίτατ λης (δῖ, 

» ροῖϊο αἰ αιοηγραταζς, (αἰταπι μπιης ξογπλὶς 

.» ἀανΠογοπτ εἴς Ιοςἰς 4115, 44 ρογαρτγαμη- 

» Πγ65.ΝΑΠῈ 4] Βετὶ ροτογίτιντ Ἰοςσις μσ πο- 

»» δὶς ποπτιαηῆτα {τ ἘΠῚ Οἰ}Π15., ἢ ἐαίτες ΠΟ 

»». ψἱΠΟδΠγι5 ὃ. 4] ΤΠ ΠῚ πλοητο5 ροτογαητ, 

» 4105 Δ} {προγαιίπλιις ἔα τος σοτγατὶ ατοῖρο 

» ποβ νγσοαητὶ ΟἸ06 {1 ΠαΧχί πο (1π] δά πιᾶ- 

» ΓΟ ΡΟΓΠΘΏΪΑΠΊΠ5., ΠΙΔΏΓΕ5 αυσίο (Αἴτι5 ἐ- 

“ Ρίππιρείαρις Ροπείοιμα οὐ πΘςο δὶ παιιὶ- 

» σίαίαητ, αι 115 Διο παιαγ: πες ἔγαπηθη- 

» τα πῃ, 110 αἰαπλιγ, { ματεηάιπα ες οτἰτ: δζ 

»». ἢ σα ογίτου 60 ρΡΟΥΓΠΘΠΟΓΙΠΠΕ5., ΠΊΟΧ ταγίιπι 

» δά ραγαπάτπει σομΠΊΘΔΓ ΠῚ ἐχειπάσπγο- 

-» τις ΟΟὐδπλοῦτῷ πηο] 5 οἴ, Πο5 πηοάο ρτδῃ- 

- (ος ἀιηίρατο, ΖΔ ΠῚ οΓας ἰθίπποϑ. διιητ, Πῖ- 

5» Πἴτος, οχεα πους σστοβία, Ππητδιισιγία [6 }}- 

» οἷα, ὃς ρου! τατατη οἱὲ ΡΟ ΟΙβεγγτγίμις. Ρογρα- 

» πλι5 ααὐπιοτίις μοίξος. ᾿Νο ἔμοίδπλαϑ εἰ5 ρὸ- 

τοίξατεια, ροϊξεαααπη πος σοδίροχοτο, ἰπ- 

» σαπάςεοαηαπάϊ; γε] πο νο]ητίοςο, ρεγ- 

ποᾶαπάι. Ηας φιαπι ἀἰχίοτ, ογτατὶ τπ᾿ς 

ρτιαξοι σομοστίιπη, ντ ἀποοπάο Ριαοείο- 

τοῖ. Ναπὰ αἀποτγίαθαταγ ποπλο. [τὰς ἄποε- 

Ῥατ Χεπορίοῃ., ύππι ἀοηπητίαίος, νσ 
΄ϊιᾶπα αα ραττοπι (τις ἔοττς 4] θεῖ οῆσε, 
1Π|4ς τεαμίιγοι. Ν δία σο  οσῖπ5 εἰ νἀ θαηζαγ 

ΡοΥ αἀποτγίαην (αἰταπι πος ραΐξζο σατογια- 
τἰπι οαίιτά σορία;, πη ἢ Δα ροητοπῃ, αἱ 
οτατίη (αἴτια, Ιση σι νο ατἰη ἢ] τ Οχροῦ- 

τὶ σογόταγ. Οαπτιπὴ ἰαπιτγαη Π ΠΘητ, μα ἰδη- 
σὉΠῚ ργατευσγεάϊεης : κδύοσαῖο νοῦὶς, ἢ - 

» Ζυΐτ, ἴῃ πιοηγου ΠΥ το 5,1 ος ΡΠ ]5 

αὐποτγίαις Ποίξες οὔμλϊπι5 ρα σπατὶα [)οι1Πὶ 

» ρον ςογί τς, δὃζ οὐ] αἱ ἀοοἰ ἀΔῃτ}}}15, 

᾿ 4] Ποίξοτη ἐισίπητ. (ὐοσίτατο,, νο5.πηδά 

» Αὐφοία ρογίᾷς οἵα. δϑαχυτηϊηὶ ἀπεξ Ηετ- 
» Οὐ] ηγ, ἄς νος πχατιιο ΠΟΠλ  Πτ ΠῚ Οχοιταῖο. 
» Ἰπσππάήστη ςοτῖς οἱδ, πῆς αἰ πα πὶ ξοττεί- 
» τοῦδ ργαοίαγε Αἰ υ ἃ ὃς ἀϊσθητοιη, δὲ σο- 
ἢ τοῆτρην, δρια ΠπΠο5 ψΕ] 1, Πη πο υϊπὶ 18] 
οΧοίτατο. Εἰςς αι ΔΙ ΧΗΟτ τὐπργων ο 
Ὧλ11] δέρπαϊαησὶ ἀτιχ ογατ, ὅζροἸ ταῦτα νΓΓΙ ΠῚ α; 
αἰ ροιεῖς, ἴῃ οίξοια ροῦροθαῖ. Μαπάαδγας 
οταηγ, τ Παίξας ᾿ππγοτὶς ἀςχτγῖς σρίξαγοητ, 

ἀοποοτιιίδα Πσηῖπ ἀςά ει. Γμανοσο 46- 
ΤῊ ΠῚ 5 οἷσ δα ἔοι] δάμη ποίξοιη ρεἀειοητίτη 

Τςατιογθηταγ, ΠΕ 4; οπηαυ πη οαγίι ηίς- 

» 1 

ν Ψ 

ν ν 

᾿ Φ- 

Ψ 

- [ 

. 

"ν " Ψ, 

Τρ» 
ἶ 

4 ιοίξομι ἀοθοῖς, ΡΟ ῃςοτοίογα ροσ οχογοιτ αἰ ἀϊτα, Γαρίτοῦ δογαατου, χ Ηετουΐο9.. 

χ᾽ ΠΥ ΣῈ εὐ 9. ΟΥ̓ ΕῪ 

ποηγίπὶ νοίξγαπι οἵα ἀαδίαπι ροτοίε, φαίη Α πούτες ὕχιςαά θα, ὅτι τολμιήσϑσιν ἐφέσιεα τῇ -.; 

Βέατον Ὁ γωρίον,εἰ μιὴ νυκήσομϑν τὸς ἱστσέας; ἢ πίν 
χὰ μ" 

Γ Ἐλι τὸς αὐδίρας. οὐδῷ ἔτι τότας, ἐπεί ήμας ̓ 

ἜΝ γ] ! ΤΟΝ ! Ν᾿ 

Γλομίόσε ἰογτές γεγικηκοοτε », 19 οἷα παφρίσιν οἱ 

Ἐρηϊγάλλετο δὲ (ᾷ δοροιζῳ, Ἐχὶ τὸν δεξιὸν ὦμον 

Ὁ δὲ ϑζκξανᾷς ὀγτίοϑεν γώπος χαλεπὸν ποιή Ὶ 

σοιοϑει!. μέλλονζας μοιγεοζ, ἀρ ὅχὶ καὶ δῤ- ᾿. 

πασαι ἄξιον; Οἷς μϑὺ γὸ πολεμίοις ἔγωγεβα- Ὁ 

λοίμέωυ τ αὐάύποροι πϑύτα Φαίνεοϑαι, ὡςε αἱ Ἢ 

᾿ἰποχωρᾷν᾽ ὑμιας δὲ χαὶ λασὸ τῷ χώρου δεῖ δι΄ 

δασκεοϑαι, 5τι, Οὐκ ἔς; μὴ νικῶσι σωτηξία, 

ϑαυμαζο σ᾽ ἔγωγε, χαὶ ναπος τῶτο εἴτις 
μᾶλλον Φοξερϑννομμίζᾳ ἘΠ ϑηγων,ὧν 2|5- 

πεπορά., θα, γωθίων. πῶς μϑρ Τγὸ δὲς 4,- δὲ 

“πῶς ἃ διεληλύθει νδυ θρη ,ἀὠπελταςαὶτο- ὦ 

σοίδε ἐφέπονται; 8 δὴ καὶ σωθαΐυϑυ ὄχιϑω- Ὁ 

λαιῆαν, πόσον τί ναῖπος ὁ πόντος ; ἔνθα. ΟΥ̓ 

πλοῖα 651 τὰ ἀπαξοια Σ ὅτε σῖτος ᾧ ϑρεψό- υὖν 

αἴθα μϑμονῆες᾽ δεησά ἢ, αὐ ϑεῖ ον ἐκφβυώρῖθα, 

Θοίῆον ἀξιέγαι παλιν ὅγε τὰ ἐχιτηδ4α. ὀχομῦ 

νεοῦ κρζῆον ἡδιφηκϑζαις μαάχεαΐ, , ἤαύσμον ὠ- 

ναφάςους. ὐόγρες,, τὰ τε ἱεφοι ἡμῖν κα λα, οἵ πε, 

οἰωνοὶ αἴσιοι,, τα τε στῷ για. καλλιςα᾿ ἰωμῆν ὦ 

πϑρᾷς εἶδον, ἡδέως δέπγησοι δ), πα αὐ ἐϑέ- ᾿ 

λῶωσι σκηνῆστιι. οὐ] ἀ439εν οἱ λοχαγϑὶ ἡγέαί ἐ- Ψ 

κέλάυον,ὼ ἀδεὶς αὐτεέλεγε.Ὁ ὃς ῥγ4το, ρα 

Γίλας δζκξαινάν ἡ ἕκασος ἐτυϊγὸνε τϑνώπϑς, 

ὦν. ϑιῆον γὼ αὐ ἀθρόον ἐδύκᾳ ὅτω αἶαν “νέ- ἐν 

«ϑα, Ὁ φράτευμα Γ ἡ εἰχτ' γέφυραν, ἢ 

του γατιφ ζῶ, δξεμιηρύοντο. ἐπεὶ δὲ διεξησαν, Ὁ 

παριὼν οὐρᾷ τίω φαλαγία ἔλεε" Ανδρες,. 

αὐαμιμγήσκεεδε ὕσοις δὴ μοίχας σὺν ζοϊςϑεοῖς Ὁ 

͵ ͵ ἀν δὸ. δὺς ͵ ῳ 

πολεμίεις Φἀ ηρντες" καὶ τότ᾽ οϑνοήστετε,ο- 
΄ “μ ς ᾽ » ἰῷυ», 

τι ὅχὶ ταῖς θύραις δ έλλα δὸς ἐσμκέν. ὄν ὅπε- , 

«δε γέμον, τω Η φακλιεῖ, χαὶ δνληδφις πᾶς 
“ 3» 2. ΤΠ ΡΝ ἢ ᾽ -“ ᾿ 

δοικολεῖτε ὀνοκίο ς[. ἡδὺ ποι αἰδρεῖον τί καὶ 

καλὸν γε εἰπύ,ζα, καὶ ποιήσανζᾳ μμημῶν 

οὖν οἷς ἐθέλει παρέχἐν ἑαωτα. τα [παρέ- 
» γε Υ- “ { 

λαύνωνἜ ἔλεγε ) ἄφ) ἅμα υφηγειτο ᾧ ἘΠῚ 
δ λ ᾿ ες ͵ ἍΠΩ 

ο»6, τῷ τός πελτοςτς ἑκατέρωθεν ἡ Πποιητ αν 

στέμϑροι ἐποράψοντο ὅΧῚ τὸς πολεμίους. πα- πρὶ 

ἐχήν ἕως σημϑήνοι τῇ σείλπιχίι ᾧ ἐπείζᾳ δὲ 

εἰς  πυροσξολζὸὼ καϑεις ἕπεαϑαι βαϑέωυ, "9" 

καὶ μηδένα, δρόμω διωκᾷν. ἐκ τότα στο. 8η: 

μαι παρήᾳ, Ζάς σωτὴρ, Ἡφακλῆς ἡγε 

οἱ δὲ 



ΧΟΡΗΓΕΙ͂Ν ἧς Βὶ Χ' ΤΥ ἱ 
εὐ ρΥὐδὲ πολέμιοι ὑπ έμνϑυον, νομίζοντες καλὸν ΛΗοῖξες, φιοά ορροτίιπο (6 Ἰοοο δῆς οἴε- 

ἔχφν δ χωείον. ἐπε! ὃ ἐπλησίαζον, ὀλαλοίξα»- 

τες οἱ ἕλλάωυες πελταςαὶ ἐθεον ὅχὶ πῶς πολε- 

μίϑς, τρίν τίνα χκελάύφν. οἱ δὲ πολέμιοι ἀντίοι 

ἡγμησανἶτε ὑπαεῖρ ἢ ὃ ίφος τῆι βιϑυναῖ ὠὡρμμησοιγ»οἱ τε ἐπίσεις χ) Ὁ σφος ἐζυνων. 

τ δέπονται τὸς πελταςας ἀκκου. ἔπει ὃ ὑπτην- 
͵ «ε ͵ ξῷ Στ. τὰ. ᾿ 4 " 

“ἰαζιν ἡ Φαλαγξ Τ' οπλι ΤῊ ταχὺ πορόὸ 
« - ͵ ᾽ ͵ λ).9 

μδιη, χαὶ μα ἤ σείλπιγξ ἐφθέγξατο » ἴψε- 
᾿" “" Ε ͵ [γι 

“παιαλιζον» χαὶ (Τ᾿ τα ἡλαάλαζον, χῳ α- 
͵ ᾿ ᾿ν͵ , “ 3 

ἱ μα τὰ δόροίζᾳ καϑιεσοιν" οὐίφυϑα σὕκετι ε- 

ἐ δέξαντο οἱ πολέμιοι, ΣᾺ. ἔφάυο»ν. ὡ Τιμα- Β 

σίωνιμδὸ ἔχων τὸς ἱπσεῖς ἐφείπετο, χαὶ ἀπε- 

χηΐνυσαν ὅσους πἶρ ἐδεούαντο, ὡς ὀλίγϑι ὁγτές, 

ἫῊὟ δὲ πολεμίων Ὁ μϑὼὸ ἀὐωνυμον 4. 9ὺς διε- 

ἀσαρη » καθ᾽ δ οἱ ἕλλζωωες ἱπαεῖς ἤσαν" ὃ δὲ 

δεξιὸν, ἅτε οὐ σφοδρα διωχϑυδυον ὅχὲ λόφου 

σκευέςη. ἐπεὶ δὲ εἶδον οἱ ἔλλζευες κ' πσομϑώον-- 

ζ, ἀὔδις, ἐδόκᾳ ῥάτόν τέ χαὶ ὠκινδχευοότατον 
τ δΝ " ΡΣ 7 

εἶναι ἰέναι [5ϑὴ Ἔ ἐπ᾿ αὐτοις. “σα ανίσειντες 
᾽ ᾽ Σ ᾽ Σ ͵ 

ἀΐων, δίων, ἀ θὺς ἢ ἐποῤάύοντο" οἷδὲ οὐχ κα «υ’εμ4- 

'. “" ΕΣ ͵͵ 2.2} 

ἡγάε:-. ῶ δεϊξιοναῦ ἢ διεασαρη. αὐπεῦανον δὲ ὀλίφρι. 
ὧν δηὸ ἡπασιχϑν Φοζον παρᾷγε Ὁ πολεμίων 

[πολὺ ὃν Ἔ «ἐπεὶ ἢ εἶδὸν οἱ ἔλλζωες τό,τε Φαρ- 

ιαξαζῳ ἑπτσικὸν ἔτι σκευεςηχὸς, χαὶ “ὃς βιϑυ- 

γοιξ ἑἵπσεας σο9ς τότος στενα, ϑρϑιζουϑρος, 

αὶ ἀπο λόφου τινὸς καταϑεωμϑροις τὰ γιγγό- 
Ἵ }» ΡΞ ἢν 

μδια, ἀπάρνκεσοιν μϑὼ, διιφς σὴ) ἐδυκᾳ ἢ ἐχὶ 
! Ὁ ἃ. -“ “ ͵ ε ᾿ τάτυς ἰτέον 1) οὕτως, ὅπτως δυυύωανντο, ὡς μυὴ 

τέδαρῥηκϑτες αὐατοιώσοηντο. στευταξα υϑροι 

-“᾿ “Μἷε “ἢ ς ε 

φά γϑισι χ' τῷ το νους ὁμοίως , ὡςφεξ»ύ- 
ὦ ΘΗΝ, , ἢ ΔΉ ΣοΣ ε 

πο ΐπαέων διωχόυϑροι. νώπος γὸ ἀὐζις ὑπε- 

δέχετο, δοζκήδεισαν οἱ ἕλλζωες, δλλὰ ασο9- 
"1 ! Ἶ ͵ ΕῚ ͵ ᾿ πον 

ἐξ ἀπεΐαποντο διώχόντες. ἢ ὀψία γὸ ζῶ. ἐπα- 

ἥθροντες ὃ ἔνθα δὴ ἡ παφώτη συμίολὴ ἐλμε- 
το τησαϑυοιξόπαιον, ἀπήεσειν ἐχὶ ϑοίλατ- 

« Ἵ ο΄ « 
ἢ τὸρ πὐξιήλίᾳ δεζμιας. ςαίδιοι γὸ σαν ὡς εξή- 

“οςς χρα  χὶ ὃ ςρατόπεδὸον. εὐ]άδϑν οἱ μϑὺ πο- 

λέμιοι εἶχον ἀμφὶ τὰ ἑαυτι. ΕΝ ἀπήχϑντο τὸς 
"} ΑΕ , .« 3 ͵ οἰχεζς ἡ τὰ χξήματα ὁγτη εδχουαντο σϑσω- 

ποήμι τάτω. οἱ δὲ ἕλλξευες  αὐέμϑυον υϑὺ Κλέων- 
“ ΄ς΄-ν «ς - 

᾿ δρογρὺ ζὰς τειήράς, χαὶ τὰ πλοῖα, ὡς ἡξογζα" 
1 “« ε Ἀ, ἐ ἢ 

Ἔξιογτες δὲ ἑκάφης ἡμέροις σεοὺ τοῖς “ἰπασοζυ- 
᾽ -“" Ε ᾽ Ε » 

σις χὰ τοῖς αὐδραπύδοις,ἐφέρογζ ἀδεαῖΐς [δὴ 
μ πυρὰς, κριθοὶς, οἶνον, βασρια »μελίνας σῦκα. 

ΓῚ 

Ὅν 

γα!. χαὶ ὠς οἱ πελταςαὶ ἐδίωχον, μέγρᾳ 6 
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ἄοτγοης, ρογίξαδαης. Αὐψαιηι λτ ρΕΟρ τις 
νεητασῃ εἤξε, 4 ἐχ αγαοὶς σοιγαῖί οὐαῆξ, 
οἰαπῆοτγο δε]]ἶσο ΤΌ ]Ατο,, ῥσίτις ἴῃ ΠΟΙ ο ΠΣ 
οαγία ξογοσαητιι, αιιαῆν αι ιίαπι ἰδ 6- 
τοῦ. ὁ σοητγασίο τ Πἢ 6 αεῖζες ΠΟΙ πη. τ ΠῈ 
ΒιΓΠγποιιπι ρσίοθιις. ἴῃ. πος τεπάςαῃΐ, 
εοίφ τεγσα σοσοθδητ ἤαγα. Ν Θειτα ν δὶ στὰ- 
ι1ἷ5 ΔΓ ΠγδτιιΓᾶΣ ρα αἰτιι. ρΡΙ χα ΙΔ πχ σε! γιοῦ 
Ρετροπβίη {πα Πάϊιπι νομῖτ, Πεηα]ᾳ; ταρα 
εἰδῆσοητο, ρααποῖῃ Πἰ ἐχογάϊγθηταγ, ὃς γ- 
Ἰυ]άτιιπὶ Παγι πὶ το] ]ςτεηξ, ἃς Παίξας ρΡα- 
τἰτογ ἀδιηἰτεθέσῃτ: τπι νετο Πποῆ ΔΙΏΡΙΙς 
Βοίξες ἱπηρέταπι {{πϊποτο, (δ τοῖος ἔς Επ- 
ρα ἄλτα. δεχαεθάταγ εο5 1 ἸΠππδῆο οὐπὶ6- 
ααυϊτίραις, απο ργὸ {πα ραποίτξατο, ιοτῖ- 
ΟἸΠῚ4; Ροτεγδηῖ, σοι ἀεθαηζ, [τὰ ΠηἐΠἘγὶ 11 Θνδεορώνῃᾳ 
αυάετῃ ᾿οίξίπτη σογῆιὶ, οὐ γα οἱ εαι- υὐνέξογιά. 
τ65 Ορροίιτί πιοῦδησ, {πξ]πὶ οἱὉ αἰ ΠΠρατιιη1.: 
Ατοπίπι αιια ἀδχεγιμσὶ Ποπ ἀητοί τη1. 4 
Ρετίςαεπείθες βγεπχογοζαξ, ἰπ ΘΟ 116 4ιο- 
ἄλτη τιγίας σοῖς. Ο τος αγαοὶ αιπάτη οοη- 
{πποτς νἱ ἀστοῖς, Π1Π1] ἕλοΠ ἰπι5., πες; πιΐπα5 
ΡοΠου]οίτππι ες ρυζαραπέ, ἄπλπὶ ἢ εὸς 
ἱππδάεγοπτ. Οαες ρα αποπὶαπεηζεβ γο- 
δϊζα ροτροῦαησ, 1 π14; {ΠΠ|Πποη γε ξεγοητ, 
σοτατ δος ρογοαεθαπταγ, ἄοπες ἄεχ- 
{γαπὶ εἰἴαπη σοῦπιι ἀἰΠΠραγεέιιγ. ἱπεογέο ει 
Ραμοὶ ᾿Ἰηρυσθιέαι νιον. ἐαιεῖος ποί τ πι 
οορία: πλαΐτα πυτηξιο ξογην ἀμί ποίξεις 
εἴπεπι. Αε ψιμπὶ αταοὶ ψίφεγοπε οτἰαπὶ 
ῬΠαγπαραζὶ Ἔχαίζατιτα ποοαα ἀΠΠΠραίιηι 
εἴς, ἂς Βιτῆγπος ἐααίξες δά θοὸς (εἰδ δέ- 
δτεραίθ, ἄσᾳ οο]]ς αιοάδτη φυίάημ 4ς- 
οἰάεγει, ρεέξαξε; 4 πΔπηιηθαπι]αθοτα ἀςίᾳ- 
τἰρατὶ οἤθης ; ταπιςῇ ἰπ 05 εἰ) πὶ ροῦσογθ 
{λτυιπε, φιδοιπΊηιια ἐδείοπε ροίϊεητ, πΘ 

δὴ πορθύονται. εντ4ζαν οἱ πολέμιοι ἑπαεῖς Ὁ (ατητα ἀυοία γοίρίγαγοης. τα; αππιίη- 
{ἰγξε 1 θοὸς τη ἀδέξης, ἐἠ αἰτίας ποίει απὸ 
ΠΟῊ αἰΐτογ ροῦ ἀςοϊϊαία ἔιρεγς, ας ἢ 6αι- 
το5 ρεγίεαογοηταγ, ΝΝΔΠῚ (Δϊτιις εὸς Ἔχ οἷς 
Ρίεθας, φιοά αγαοὶ ἱρπογαβαπε, ἰαπναητε 
ἔαξϊα σοπιοτγίοῃε δ ρογίςηθοπαο ἀ4εΠ|- 
ἴε5; Ζιοα φαἀιείροταίςετοει. ΟὐαπΦ ΠΠ πὶ 
Δα Ιοσαπι γε ΠΠοτσ,ν δ᾽ ργίπλιπὶ οοηῆϊχε- 
ταῦτ: ετεξξο τΓορῶο, (ο]ς ἰαπὶ οσοίάδητε δά 
τλατα γεποιτυηταζ, ΑΠπδταπέ ΘΠΙΠῚ ἃ σαφ' 
{γῖς ρ!α5 τηϊπαϑ τ, χ [λα 15. ῬΟΙῈ δα ρὰ- 
σῃΔΠ| ΠΟΙξο5 {|5 γα ριῖς ργοιάεαῆς, δὸ 

; ἀοπιοἤίοος, ὃζ ξλουίτατος (πᾶς, ΠΟ ροτος 
ταητ, Ἰοησίπηπια αδάποοβαδητ. Αὐ ατάοὶ; 
ἄππι ΟἸςαπάγαξη, δ {ΓΙ ΓΟ πη 65.246 Ὠδιϊὸς οΧ- 
βεέϊατεπε, αὐ νεπίαγα αἀἰσο δαπίαγ; οοῦ- 
τίς οιιπα 1 ΠΊΘΠτΙ5 δ ΠΙ Δ ΠΟΙ ΡῚ 5 ΟΧοιτητοΚ, 
ΠΠ6]|1Ο σἰιπὶ ΠΊΘ τε τἰσαπγ, πογάεῖι, ν Πα, 
Ἰοσιτηϊηα ; ρα πίοι, ἤσος σοησεγεβαῆξ, 

ΕΚ 2 



ΕΣ 

φηαϊτῖς 

ἀνία, 

δ ΕΠ 

τράτρίμ, 

,88 ΧΕΝΟΡΗῊ. ΡῈ 

απ4Π} οἰοί. Οὐυοάεττοτῖις οχεγοίτας σαῖςί- 

τοηάὶ σαυατη οαἰε τὶς σοτημηογδγειγηγι τς - 

«αταπυ ἰἰσεθατ αἰ φυΐϊσι:5 οχίτο, ποσὰ ἄςο- 

τατ οχουπείριις, ιοά ἀςοίρεγθμε. Ατινεέῖο 

αὐ νηἰπογία σορία Ἔρτοάίοραητατιταπι 

11 ηι15 ΔἸ πῸ (εςςἄφης ποηπίῃ1} σο 481-- 

τοτοῖ; ἰ4 ρα δ] σπὶ ος ἀςθοτε, ἄεοτοῖο 

(ληχογαπτ πη λα σπα γεγιιΠῚ ΟΠΊΠΠΠΠ 0Ο- 

ἴα ᾿π!γαξεὶ ογαπτ. ΪΝαπὶ ὅζ σοπιηξαγα8 

νπαΐᾳις ἐς αταοὶς ντθίθιις αἀπεποεδαη- 

τα, δὲ φαΐ παι 5 ργατου!ορογεηῖ, μθεη- 

τοῦ δάρο!εθαης. ᾿παπά!ογαης ἐπῖπι ορρὶ- 

ἄτι Ἐς ἐχ τυ, πεφρροσταμι εἰ οσο ἀςοί 

ἥς. Επαηι ποίξος ἀεηϊηας Ριοχιπαὶ αὐ Χο- 

πορμοπτεπὶ παἰτειητ., 6 ΠῚ ορρί τι εοὸ 

Ἰοςο οπάετεπιάήϊεθαητ, ὃ ρου] εσατῖος ἰη- 
τοττοσδης, φυϊά πὶ λοιπά ππὶ οι, ντ 

1ῃ ἁπηϊοἰτιαπι τεσ ρογοπτιγ, Εος αιπιπὶ Χο- 

θόρδοη πα] τιδιις οἰξεπάογος, (οαπάοῦ 

οαπὶ ἄπαθιις φαϊἀοπατγιγευαῖα5 ψεπίτ,ίοά 
παυϊσίο Πμ}1ο. Εοττς [4 τοπηροτίς, 0 δὐ- 
ῬΟΪτ,οχογοίτα5 ἀρογαῦ; δ: (δοϊ απ ΠΟ ΠΠ1]- 

Ἡ ργαάαταμα πογδητίη πηοητοπη, 4 τη 8]- 
τ5 ρεοιιάες σερογάπτ. Ἐπ Ζυϊα νογορδη- 
ται, ἢ ἰρίι5 δα πιοεοηταγ: ΓΟΧίρρο ΓΟΠῚ 
ΕΧροησθῃσ, 1}}} νῖτο, ΖΕ} γαροζαητς ΟἾΠΠΛῚ, 

ΤΟΠΊοΓ ΠΏ δα! ἀπ αι σογαῦ: σα 1Ὲς προ ης 
ςοπίοτγιατί ρεσογίς ραγῖοπι Γοτίπογς, ρας 

το πὶ Ἰρῇ!ς τοιπίταιονς, Μοχ {ΠπῸ πα ἴτοϑ αδι- 
οἷο, αὶ οἰγου πη αθδησ, ὃ οἷος [45 ρα ]1- 
οα5 οἴ{ε ἀϊσερδητ. Ουστηηας τοέξα ροῖρο- 

τοταα (]οαπάτι, αἰτ ΠΉ τος ἢ 5 πὶ ραε- 
οάος ετίρεγε νεῖ]. ΟἸἹεδηάεγ οαπι, 4 
Βοςσπιοϊϊγοταγ, ἀπο δὰ ἐς ἰα ες. ἰτάηιῖς σα- 
Ῥτάπὶ θη ἀπὶ ἀποΐτ, 4 Π εἰ ἔοστο τιπὰ 
Τπτογιοπίεη5 Αϑαίμς ετίριτ; φαοά ᾿ς, φαΐ 

ἀποοθατζας,, νης εἴἶετ οχ ἰρίιι5 σοίιοττα. 
Ηεἰς πλ ]ἶτες σετογὶ, φαΐ αἀεγδητ, ἰασογθ ]ὰ- 

Ρ᾽ἀες ῃ ΠοΧΙρρυπὶ σερεγαητ; ὃς ̓ οδταςη- 
ἀνιπυ αρί ἀϊθιις αἵτε ργοάίτογοτα ππης, οἶα- 
τῃαῦθαης. Τ ης δζ Γεπλῖσος ρΙογίαε πγεῖα 
σοττοριῖ δά πηατα ἔμσετς, ὃς ΟΙςαπάετγίρίς 
Γασα δὲ οΟία!εγα. Χ οποροη Δυτεπι ΟΠ 
ἀποῖθιι5 σοτουὶς Πα ΠΊτεῖη σοπιρείσεθατ, δζ 
ΟἸεαπάτγιμι πιοηεῦαῖ, μ1}}1} εἤτ ρεγίσι!: 

(αἰτίττι ἀφογοιιτη Ἔχοσγοίταις ἴῃ σαα ἐδ, 
σαν νῶς σοι ΠΠσητ, Ατ (Ἰξαηάεγ ραγτὶπὶ 
ἸΠΟΘη 5 Γλοχίρρο,, ραγτίμῃ ἱπάϊρσηατιις, 
4ποά τρί φατε: ἀπο ΠΠιγαπι {δ οιπὶ ηδ- 
αἰϊθιις αἷτ, ἃς ρογ ρίαοοπος ἀεπιπείδτι- 
τισι; ΠΟ συ ντς οος, ντ ]υϊ Ποίϊες εἤξησ, 
ἐχοίρογος. Ετἰηηρογαθδης ἰἀ τοπηροτίς [.4- 
σοάἀατηοηὶ ταοεὶς οὐπηΐδιι5. Οὐαγο νὰ 
εἰν (λαοῖς παι Πεἰθιις οα γος ἔογΟ Ρογηϊοϊοία, 

(ἰραπάτιμηαας τοράθαητ, πὸ 14 ἔσεζοτ, 

: ἷ ͵ ν᾿ λῶν τκν αὐ 
ἸΝ απ τοσίο μᾶς οπγηϊατη ἔογαχ ογαῖ, εχίγα- αὶ πϑτα ἡ Ὁ εἰ “γεν ἡ χώραι, σελαζωῦ ἐλεήου. 

ΕΙΡΕΟΥΑῚ 

ὁπότε υϑὺ καία υϑμοι Φ φρατευμαι αὐαν αζυ 

ὄμϑιον, ἐξα ἐχὶ λείαν ἰέναι : χαὶ ἐλέμξαιοι : 

ἐϊξιόνπες" ὁπότε σὶ ὠΐξιοι πὸῦ ὦ ςράτά;) αὺ Η͂ Ἶ 

εἴτις γωοὶς ἀπελθὼν λάξοι Ἱ, δυμώσιον ἔδυ: 

ξεν 60. ἤδη δὲ ζωῶ πολλὴ πόμτων ΩΣ Ὁ 

»»Ὲ ἀφρβαὶ πόρτοϑεν ἀφικνοιοῦτο ἐκ μ' ; 

ἑλλζωοίδων πολέων, χαὶ οἱ πολ ϑαι πλέοντες ἀ- 

σχκενοι  κατέπεμπον, ἀκούοντες ὡς οἰκίζοιτο ὡ 

πῦλις, χαὶ λιμζιὼ εἴν. ἔπεμπον δὲ χαὶ οἱ ποτ. 

Β λέμιοι ἤδη πλησίον οἰκοιιῦτες (σὸς Ξενοτος 
φεῖζᾳ ̓  ἀχούοντες ὅτι ὧςξ πολιᾷ Φ χωρίον, ἧ ἵ 

: ἐρωτστες Ὁ, δέοι ποιοιε ς φίλοις ἐῇ. ὁ δὶ ὲ 

Ξ. ἐπεδείκγυεν αἰΐζυς τοῖς φραήιώταις. ἄν 

“ὅτῳ Κλέανδρος ἀφικνέτεω ) δύο τϑρίρεις ἔς: Ἢ 

χῶν, πλοῖον δὲ, σε εῖὲν. ἐτύγχομε δὲ τὸ τεφράς ̓ ᾿- 

τόκα ἔξω ὃν, ὅτεάφίκετο, χαὶ δχὶ λεία 

τινὲς οἰχο μῆνοι ἄλλοι εἰς ὃ ὄρος. χαὶ εἰλήφει: : 

σαν ποοξαΐζᾳ πολλά. ὀκγοιεῦτες δὲ μὴ π΄ 
Φαιρελείεν, τωϊΔεξίπαω λέρρεσιν, (ὃς ἀπέ- ἥ 

( δδα τί πειτνχοντορον ἔχων οὐκ φαπεζιιω 

τις) καὶ κελάλοισι 2.α σωσαγζα. (ὰ το: 

(ξαΐζᾳ,, τὰ »ϑὺ αὑτὸν λαιξᾷν, πὰ δὲ σφίσιν τ 

τοῖς Ὀστοδοιω αι. ἀὐθὺς σ᾽ Οκχεῖνος ἐπελῳύ τῷ 

τς ὐδιετώζας Τὴν ςρατιωτ), χαὶ λέγ τ 
ᾧς, ὅτι δημόσια ζιῶτ᾿ εἴρ᾽ χαὶ πῳ Κλεα!», 
δρῳ 49ὺ; ἐλθὼν λέγᾳ, ὅτιτοβπαζῳ ὕλεχές, 
οφὐσιν.ὁ δὲ κελά 41 όπαζοντα ἀγήν κϑϑφ, ᾿ 

αὐτὸν. χαὶ ὁ μδὺ λᾳαξων ἀγ4 τινα, αξιτυς Ἶ 

χῶν σῇ Αγαισίας ἀφωιρεῖται. χα ὙΣ δὼ αὔν : 

Ὀ τω ἄχϑυϑρος λολήτης. οἱ δὲ ἀλλοι οἰ παρϑν 

τές  ςρατιωτῖν φχυχφοούσι βαῤλειν ἣν 

Δέξισταο», αὐακᾳ 2οιώτες Ἷ τὸν ασοοδύτίω. δι 

ἔδεισειν δὲ χαὶ τὴν ποώυοι τὴν πολλοὶ, χαὶ ἐ." ̓ 

φάυγοενεὶς τίω δοιλα-ἤων. Κλέανδιρος σὲ ἐτ΄ 
φάγε. Ξξειοφών δὲ, καὶ οἱ ἀδλοι φρατητ, 

ορἰκατεχωλυόντε, χαὶ το Κλεαίδρῳ ἔλετς 
49}. ὅτι σε ςξῆν εἴη προράγμμα ἀλλὰ Θ δόγμα ̓ 

εἴη αἴτιον Φ τῷ φρατάγματος, ζῶτα “δυέ- 

«ϑα:. ὁ δὲ Κλέωνδι ρος ἑποὸ τῷ Δεξιπαου πὲς 

Ὲ αγερεθεζόνϑυος . χοὶ αὐτὸς αλϑεοϑεὶς οὐπέφο:, ᾿ 

ζγ,.3η ἢ Ἐἰπόπλιόυσεϊο, ἔφη, χαὶ κυρυξᾷν, μη, 

δεκκίαν πολιν δέχεοϑαι ὡς πολεμίας. ἦρρονδὲ ! 

πότε πότων αν ἑλλζύων οἱ λαχεδα μόνοι, ὦ ἡ 

οὐ υῦϑα, ποννρὸν ἐδῦχκᾳ δράγμα ἐκεῖνο: ἢ ; 

{0) τοῖς ἕλλησι,, χρὴ ἐδέοντο μὴ ποιεῖν ζεῦτα," " 
ὁσίους 

Ν᾿ 



᾿- Γ͵ΡΕῈκἋΚ 5. Ὁ ΤΌΝ: 289 
ἊΜ ἐ 7 οἰχ δὲ ἄλλως ἔφη “λνέαϑει» εἰ μή! ἀφ Ατ 5 πεαιααιυαπ Αἰϊτεῦ Ααταγι πὰ αἷς θαῦ, 

᾿ὀχϑωσᾷ τὸν ῴζανζα βάλλφῳν, χαὶ τὸν ἀφε- 

λόρϑιον. ζῶ δὲ ὃν ἐζητει,᾿Αγασίας, “ἃ τέ- 

λοις φίλος τω  Ξενοφωντι' ὧς οὗ χαὶ δὲέ- 

(αλεν αὐτὸν ὁ Δέξιπαος. εντεόκν, ἐπειδὴ 

οἰποοία ὡῶ, σοωυύγαςν ὃ ςρώτέυμα οἱ 

ΟΝ φξρντερ' καὶ ἔνιοι νϑὺ αὐτῶν ἵ παρ ὀλίγϑν 

ἐποιοιουτὸ τὸν Κλέανδρον, τῷ δὲ Ξιενοφῶντί 

Ν εἷκ ἐδόκει φαῦλον εἶναι ὦ ποδάγμα, ΕΝ 

ἣς , λῥαςὰς ἔλεξεν" Ω, ὀἀῤδρες φρατιώται , ἐμοὶ 

οὐ φαῦλον δοκεῖ εἶα, ὃ πράγμα, εἰ ἡμᾶν 

οὕτως ἔχων τὴν γγωμζωυ Κλέαιδρος ἀπει- 

ΓΙ ὥασερ λέγή. εἰσὶ μϑὺ Ὗ» ἡδὴ ἐγγὺς αἱ 

ἑλλίωΐδες πολάς' τὴς σι ἑλλάδὸς λαξεθα 

γγιοι εξήκασιν. ἱχαψοὶ δὲ εἰσι χαὶ εἷς ἐ- 

ΗΝ Ν᾿ ον ταῖς πόλεσιν, ὃ, τί 

ς᾽ βούλονται Δ[οισραἤραϑαι. εἰ δῶν οὗτος 
πρῶτον μδυήμας βυζαντίου τἰποκλείσει, ἐ- 

πᾳ δὲ Ὅς ἄλλοις τ όμοςαϊς τα [γείλη 

ἀνα εἰς ὲ τόλᾷς μὴ δέχεοϑει, Ἶ ὡς ἀπιφοιῶ- 

ἌΣ δὲ πρὸς ᾿Δναξίζιον τὸν γαύουρχον οὗτος ὁ 

1" λθγϑεαἰξενμδ ξει, ὧςε χαλεπὸν εἶναι χαὶ 

παι μῆύειν χαὶ Ξποπλεῖν. χαὶ ὙΣΡ οὐ τῇ γὴ - 

γχίσι λακχεδαι μόνιοι χαὶ ον τῇ θα λα" πὸν γόν 

χρόνον. οὐὔχϑιου δὲῖ οὔτε ἑνὸς αὐδιρος ἕνεκα, 

οὔτε δυοῖν ἡμας τὸς ἄλλους τῆς ἑλλάδὸς 

᾿ ᾿ἀπυογέοϑαι, » δλλὼ πειφέονὃ ,ὖς αὐ κελάζωσι. 

χαὶ ὙΣΡ αἱ πολῴς Λυδῶν ὅλαν ἐσμὲν, πείθονται 

ἀΐεις. ἐγὼ μὲ δίχυ, χαὶ »»ραχούω Δέξιπ- 

σιν Αγασίας ζαῦτα, εἰ μυὴ ἐγὼ αὐτὸν ἐκέλδυ- 

σαὶ ἐγὼ δζυ Σπολύω χαὶ ὑμας τῆς αἰτίας, Ὄ 

ἱ Αγασίαν, αἴ αὐτὸς ᾿Αγασίας φήσῃ ἐμέ ιγος 
᾿ς σὕτων αἰτίον εἶναι, χαὶ κοίζα δὶ καζω εμφυτο, 

' Ἶ εἰ ἐγὼ πέξοξολίας ἡ ἀλλουΐμὸς βιαίου ὄξαρ- 

᾿ 2 τῆς ἐοατηφ δίκης αἴξιος εἶναι ̓ χαὶ ὑφέζω 

᾿ σίω δίκζυ: φημὰὶ δὲ, χαὶ εἰτινα, ἄλλον αἰτιῶ-- 

ται, ἑαυτὸν "χρίωῶαι τὐδαλεῖν Κλεα όρῳ χρὶ- 

: γα! .οὕττω ὙΣὺ Γ᾽ ὑμεῖς πσολελυρδύοί τὴς αἢ- 

ἡἠας εἴγτε. ὡς δὲ νύν ἐχά ,γαλεπὸν, εἰ οἰονϑροι 

ὠπτῇ ἑλλαδὲ χαὶ ἐπω 6 χαὶ τιμῆς τάνξενζ, 

αγὴ Ούτων μηδὶ, ὅμοιοί τοῖς ἄλλοις ἐσομε- 

δα, δλλ εἰρξόμεϑα, εἰν τσ" ἐλλζυίδων πό- 
λεών. μ(" τα ὁῤῥαςὰς᾿ Αγασίας εἶπεν" Ἐ- 

΄ 

.-- 

ᾧ; λακεδοιμωονίοις, χαὶ ὀόμους ὀγζᾳκ᾽ ἔτι Ὁ 

ΟΧΙΓΑ τ πὶ {1 ὃζ 155 αὶ ργΠλιῖς ἰαρι ἐςς5 ̓ δ- 
ΟἸΠδι, ὃς ψαὶ πα ΠἸἔσ πὶ ογίραηῖςι, ἀφάοτοη- 
ταγ, Εταζ 15΄, αποῖη αυσγοθαῖ., Αραῇδς, 
Χοπορμοητὶ ρεῖροζιπ5 ἀΠη σα ἢ ἐαηπο 
οὐ ἔτ οὐ {Ππ|πῈ 1 ΟΧΙβριι στ πηϊηα- 
τας εἴτι. ΟΟὐπππὴ ταπὶ ἀ1Π|ςΠ]!]ς τογιιπὴ {ξὰ- 
τὰς οἴει, ἀϊποες Δα σοποίϊοηοπι Ἔχογοίτιπὶ 

νοσαπῖ. ΝοΏΠΕΠΙ δοῦπι πο πιαρηΐ 
(Ιεαπάγαπι ἔδοίεθαπε,, Χοπορποη γοπὶ 
πιϊπίπις σοπιοηποηήδπι αἰοδαῖ εξ, ὃς 

δαίατροης, μας ογατίοποπι Παδαίτ, Ε- “ 
Β΄, 4επὶ., ΠΜΠΙτος., ποτὶ ΠῸΠ ΠΌΠΙΙς ἐΠξ “ 
πιοηγθητί αγθίτγογ, (]οδη ἀτιπὶ ογρὰ πος. “ 
δάἀξεειηλίτα,, νἱΐ ἔς ἐςοϊατγαξ, ἀϊςεάοτγε, « 
Ναὶ τασα ἰαπὶ ποὶβ νεθὲς ῥγοχίπηα “ 
ίαπε,, ὃς 1, ἀρορἠατηοη!) ατγαοίᾳ ρζαθιης. “ 
ΠΙΟτα πὶ οα ροϊζεητία εἰ, νὰ ἀαίτς5 Γαςσο- “ 
ἀστοῖς ἰῃ ταοὶ ποιηηὶς νυθιθιις 14, “ 
αυοά ουρίξ, εἴῆσετε ροῆϊτ. Οὐατε ἢ ἢος “ 
Ρτίπλιι ΒγΖαπτῖο (]θαπ ει Ἐχοϊπάοι, ἂς “ 
ἀεϊηές ρταςοξεῖς σεζοτὶβ ἀοπαητίαξις, πὸ “ 
πος ἴῃ νγθες δἀπιτταηῖ., Τ 4υαῇ αἰ σοη- αἰ. φκαῇ 

τα πῆδοος Δ ποτα 5 1 πσεάα πηοηΐος, ὅς π|- ἐΑΡς τὰ 
Ρτοῦὶ Ππυιις : οτίαπι ἀπ ΑΠαχίδίιῆι Πα ῦ- γὴν ἀεί. 
οἴαπιΠας ἐς Πουὶς ἔλπιὰ ρευπυδηδὈϊε, 11 “τήσιες 
βετ, ντ αἰ που τον ὃς πεῖς πηαηίατι. ὃς πίῃς “ 
πδαϊρ ἰς αἰ σς ΠῸΣ] ἥττας. Οὐρρο τπητου- “ 
τὰ δος ἀπ ηλοη]}., “πάτα τἸαγὶ ἤος τα πι- “ 
Ροτγε ἱπηρογαης. Οὐιαργορῖοῦ νῃΐμ5 δΖ αἷ-- “ 
τοῦίτις ΠΟΠ 5 σδιηα ΠῸ5 το] τος Ἔχ οἶτι- 
ἀϊ ατγαοία μαϊπὶπὴς Ὡ Ζααπὶ εἰξ, (εξ βαΐοη- « 
ἄιπι Ἰρίι5 ετίς, συ! αι τάϊηήείῃ ἰαΠ{0-- “ 
τίητ, ΪΝ αἵ δὲ ντες ΠΠ|4:. ἰη αυίδιις Πατὶ « 
(απιις., ἰρίς ἀϊέξο ἔππε δπάίεπιες, Ερο “ 
χυϊάςπι, αὶ ἀΐεις ΟἸοαπάτο [λοχίρβιπι “ 
διιάΐο, ποη απγπὶ παῖς ἔα ΠΠς ραίδπι, “ 

ο΄ πονλέγφν ασρϑς Κλέανδρον,ὡς οἕα αὐ ἐποίη- 1) αἱ πιεο ἐαῆπι; ὃς νος ὃς Αραίαμι μας ομ]- “ 
ὴ Ραϊθετο., ππης Ασαίιας ἰδές ξαιεδίταγ μο- “ 

ταπι απέξογεπι εἴς; Δάσοαηπ16 πιοιηεῖ σοῆ- « 
ἄεπιπο, {1 νο] ἰαρί ἀατίοπὶ,, νεῖ αἰτοτὶ νίο- “ 
Ἰεῆτο ἔδοϊποτί ρείῆσερϑ ἱρίς σαιηαπη ρα: “ 
Ρεο ; νὲ ταπι {ππᾶπὶ Ἔχιγετηὶ {Πρ ]1ς1] το. “ 
Ρατηἰδ δι οἰατ. Π| 4 πλτεπεῖο ἀοθεῖς ὅξ ἃ- “ 
ἰΐπτὰ αασπιαίς,, ἴῃ 4υεπὶ (Ἰξαπάοτ οἱ]- 
Ράπα σοηξοττ, οἱ ἔς ἱπάτοῖο Πξετο. ΝΆΠοα “ 
Γατίοπε γο5 οπιηΐ οὐρα [ἰδ εγα δ πλὶη]. δ4- 
πο 4] πίιπο τέεππα ἔξατιις εξ, σζατο ργοΐο- 
ὅο, ἢ πο αυϊάεπι γε [4015 ρᾶτοβ ἜΓΙ 1015, “ὁ 

- ΩΝ 

“ Ἂ 

“ ω 

ἙΘεαοῖς οἰαταεῖδιι5 Ἔχ Π ; ααππ. ]ρῇ οχ- “ 
{{᾿π|ειρτι ᾿η τροῖα Πο5 δὲ ἰδ ἀοΠΊ ὃζ πο- 
ποῖεπὶ ςοπίεηϊματζαγοβ. Ροίξ παῖς Ασαπαϑ ς 

- ς 

35 

40 πΠῚ (υττοχηῖες, ᾿πααΐτ: Πεος ἐρο, πὶ ἀγα πα 
« ΠΟΥ, [456 

1ἴτες, αὐ ΤΠ ε45 (ληξξε ἰοοΥ, πεαῖς ΣΧ - 
ΠΟΡΠοπέεπι γΐ τηαη ἀφῇς, νὰ Ποηχῖ- 
Ι 

ςς 

«ξ 

ΓῊ - : δ᾽ ΣΌΣ ἄχ ἢ ἜΣΕΙ ἷ 
γὼ, ὦ ὀμδρες, σμγυμι δος χαὶ δεας γήμζωυ μητε εμέ Ξοοφοζῳᾳ χέλφῦσει ἀφελέοϑαι τὸν 

ΚΚ » 



Ἀχα{ 
Ῥεχιρρὶ 

κείενα οῦ- 

ἐπε ΥΑΣ, 

2909 ΧΕΝΟΡῬῊΉ. δὲῈ ἘΣΙΡΕΡΑΟΥΝΚΤ, ᾿ 

πιοπὰ ἢΠ απ εὐ ρεγεπ, ποάὰ6 χυσιησαληλὶ ὠὐδρα, μῆτε ὑμδιν ἄλλον “ἢ αν ἰδύγη Πα 

αἰΐπην οχ ν οὐ 5 : (ς ἃ αύυϊα σι Π1 ξοττοηι μοὶ αὔἴδρα ἀγαϑὸν ἀχϑεῦρον Υδα ἐμδῇν λοχι- ὟΣ 
᾿ ἱ Χίρρο ν᾽ ἄεγε πηι ἜΠΕ , ὃ Ἂ ἈΠ Ἔχ ςοἤοττς πγοὰ ἄτπιοὶ ΟΣ ΡΡονῖ. ἀἈ Δεξίηίον,, ἐν ὑμεῖς γχ ρα 

ἄπονος ἀοίοττος οἤς (οἸτὶς, σται 5 οα το 5 ὀλττς ᾿ " ἐν, ὑῃξ δ ὐχ ΑΕ 

τα ἱ νιἃ οἰ Ἰταρ οπιίποπι οὐ ρυ, ἕλτοοτ. μᾶς τσξδοντῶ, ὋΣ εν τῇ): ἴα αφφλυ- Ἢ 

ἸΝεοταπιοη νοσ πε ΟἸεαπάγο ἀοἠατῖς, πος μώωυ, ομολογω. Καὶ ὑμᾷς «ϑὺ μὴ ἐχϑδῶπε ἐπ 
ΡΣ γι ἘΚΕΊ τ « ! Ν ᾽ ςοἵϊε οἵδ: ἐρο πιο ρίπηι, νε Χοπόρποη ας. οὦ σγ εμίφυτον, ὡς τὴ Ξενοφων λέγη, ὐἴϑατος 

εἰαπάπηι οεπίοι, ΟἸσαπάτο Ὀγδαδηγ, νῖ ΠΊΟ - 

οὐ ρΓῸ ἀγδίγατα (πο ἀσατ Νοη εἤς “υοά περ α ἷ τῷ 

νος πᾶς ἀς σαι! ΒΟ Παπ|οατῃ Γασεάςπιο- ΚΑ: το τα ἐνέχα μήτε πολυ υ τε ΠΡΟΣ ᾿ 
- Ε Ξ - ᾿ “ [- 

τὶς σοτατίσ; ἐξ ροτίει5 ᾿πσο πηλὸς οῸ γ 6] 1 ΠῚ μάθοις, Ἵ σωζεοϑετέ ἀσφαλαῖς, ὀγτη ωλᾳῈ- οὐδ 

ροταοηϊατίς, πο αιπίασις σαρίτ, ΝΙΒΙΠ]Οπλῖ- χαςος, συμπέμμαλε μδύτο εὑιδέ αυδν. ἑλός ᾿ 
ὡ- ὙΒΟΡΥΗ Ϊ ᾿ 7 “ 4} ΔΝ γ τις 4αοίάαπι εχ νος ἐρί5 ἀοἰτρίτς, πος Β ῥϑυοι πρὸς ΚΟλέαγάρον, οἵτηνξε: ἐὰ ΗΔ ῊΣ 

ταθοιπιαά (Ἰ]οαηάτιτη παἰτγατῖβ ᾿ν τῇ αὶ Ἀν νν ἯΔ  ΠΠΠ γένους " 

Ἔσο ργςτογηηογο, πΊθο Ποπγΐης τπ| ἀἰοᾶτ, τ ψάμ ἀνε λτεν ντσά ες ον Τ λώξς 

τσ ἀσδητ. ΕἸ οἰς ΡΕγαλΠΤα ΠῚ Εἰ Δ ἐχεγοίτῃ, ξοισιν. οκ το το ἐδωχεν φρατα οἷς τινας βᾷ- 
δ ͵ ἘΠ} ς " Ἷ 

ἀε]ροτοτ, πος νο]]οτ,οοίαας (δοιτα (πα πλθ- λοιτο σσοοελονϑρον ἰέναι. ὁ δὲ ἀσφοείλετο πὰς 
τ ἰσὶ ᾿Ὰ ͵ ᾿ -“ ᾽ ͵ ι ΧΑ τοῦ. Αρβ 15 ἄμςοος ἀοἸ ρῖτ. υτατς οὑπὶ 4ὰ φρατηοριῴ. κ(  ζῦτα ἐπορδύονο πρὸς Κλέ- 

οἴδιις, ὃς οὸ πλΠΠπτο, Ζιοην Γ)οΧίρρο εὐίραο- δμθροὶ Ἃ ον ερωβ ιο αν ΟΣ 
- Ξ Η τας ο ᾿α«- ταῦ, αα ΟἸἹοδάταπι ρεγοὶς σαῇδ5: αὐ 46 πὶ πον νὰ οὐρἰμον "ΠῚ ἠδ Ἷ 

νὈ] ροτιιοηϊῆσης, ἀποες οπὶ ἴῃ παποίδη- βέλεις αὐηρ ας πο Α γασιου, χαὶ ἐλέλϑν οἷφρα- 
δ Ἔ ς -ε ᾿ ͵ “᾿ 

τοι τίδιη σοΠΊρΕ]]ἁτιητ. Εχογοίτιις, (Ἰςδη- νους Ἐπεμϑψεν γμαᾶς ἡ φρατία τσθδες σε» ὦ 
Ϊ Η Ϊ - λ ͵ ΄ - ἢ » εἰοτ, πος δά το πηΠΠτ, τος νας, Ππασίάοπη ο- Κ λέανδρε, χα κελά οισί σε, εἴτε πὸ: αἰ 

τηποκβίη οὐρα ὁπ γί τγεγὶβ, πο ο αξξο,Ἠ Ὁ, ας ᾿ 
: : : τία,, χρινανζο. σεαυτὸν γοΥοϑαι Ὁ, τί αὐ βουλή 

Ρίο αγοίτγατα το ἰη (Οητο5 Δηἰπηδάμιοστογο:. οἷς Σ ἈδΟς ὥτς κ ας ΘΝ 
ἢπνο] ἴπ νηΠὶ ΑΙ απο ΠΊ, να] ἄπος,νο] ρα -Ὁ εἰτ ἕνα τίνα. ἢ δ, ἢ χα! σπΓΆείοὺς αἰ τίει, τσ 

ἢ ἢ ἥ Ἃ ΝΑ: ν [2 
ΓΝ ΟΠ]ραπι σοηξογαϑ; ]πΠπ πὶ σοπίδητ,ντῖ- τὸς οὐζιοῦσι “κδειν σοι ἑαυ τος εἰς Χρισιγν 

ἘΠ ΕΣ Ὁ δὺ Ξ “7 - ε - ΟΣ Γ “ «ΚΕΝ 
Ρί! ἔεγλες εἰδ᾽ πα ἀϊοῖο πῆδηι. Οαγς ἢ αὐά ε{τί| ὭΣῚ ἡδυ τίνα, “ἡτίὼ ἴ παρέσχεν σι ἢ- 

εἴτ, ἴῃ Ζιο ΠοΙΈγα πὶ “ΘΙ 4 14Π| ἀοοιπες, 
φαἀίαππας τ᾽: πὴ εἰ ἍΠΠπ|5 φαϊρίαμη, εἴ πο- , πέραν ξειεϑϑρενονεαν ἿΡ 
δὶς εἀϊτο. Ουρροηοηῖο εἰσ, πεπι πὸ τἰδὶ ὙΣΣ σοι κύνες: ος]ς αὐ Ἔ ΕἸ Ν πες 

ἕ ᾿ ᾿ Δ . 
τε ταῦ Ππγιι5, πιο ποδὶ ράγογο νοϊπο- “κοϑαι. μίῷ ἴαυτα παρελθωνο Δ γασίας εἰ- [Ὰ 

. σῃ- Ε . ᾿ » ΗἾ » ΩΝ τς ᾿ τίς Γαπ ργοστοῆαιο ἴῃ ππεἀίμιπ σαῖς αἰτ: πεν’ ἐγώ εἰμι, ἡ ὦ αἴδρες, σάφελονϑυος Δ ε- ὃ! 
δ γ᾽ Ϊ ὴ πη ῇ " “τ δὺς δα οἷ ν. πε ΚΡ με Ὁ Ὁ ΠΘΕΣ ξίπαου ἄδγοντος αὗτινπὸν αἴδρα,, (αὶ «φαίεῖ 

πσοητὶ Γλοχίρρο δεῖραὶ ΠΥ ΕΕΙΓΙ ἘΞ Ὁ ον “ - να σα, ΚΩ ΡΟ ΟΡΗΡΣΕΟ κελθύσεαις Δέξισαον. αὗτον μδ 25 οἶδα αὔ-. ΧΙΡΡΌΠα [ΕΠ1, Ετεηΐτη πππο Ἔσο νἱτίτη ἔου- τ 

τότ ΟἿἵα πΠογδηι, ᾿οχίρραπι δα (οἱ βαπα δα ἀγαῦϑον ὀγζαι, Δέξιπίσον δὲ αἰρεδενζα οἷς ἱ: 
αὐ Ἔχογοίτα ᾿δέξυτη Κις, αὶ αὐξαατία πα- ᾿ δὼ αἰ πσο Ὁ ςρωτίας Ὄρχῴν Ὃ πεντηχοιτορϑῦ, ὦ 
ὉΪ τουηΐραπι τ, ]ιιΔη) ἃ ΤΩΡ ΟΖιητΙΪς ροτί- ἧς ἡτησοι μεθα προ δα πεζειουτίων, ἐφ᾿ ᾧΞο 
ἀογαηλι, εα ἄς σαι ργχο θυ; νὰ Παιυίσία τε ἀλλο ἜΝ ΠΝ ἘΠῚ οὐδε ἢ ὟΝ Ἶν 
σοροτοῦ, αΐσι5 ᾿Π ΘΟ] Πγ6 5 ΔῈ ΠΟΥ  ΠΊΕΓ, , , ' Φ ΩΝ 
Εἰπηάεπη απ βισ ς (οἰς θαπη,ατῆτις θοὸς πηΐ- Ἢ γε τς Δέξιπων, Ὁἱ τσξροδντα ΤΟΡΌ ΣΝ 
1ιτος ρυοά 4 {Π 6. αΐθιις οσἰππὴ (Ά]πππι5 εῸ Ρογ- πως, κἴθ᾽ ὧν ἐσωϑη. καὶ τὸς τετοο πέος 
Ὁσηοτγατῖ. τὰ ὃ ἃ ΠΟ Ϊ5 1 γα ροΖΏτΙ, 1, τα πηΐ- ζϑιωπίοις ἀπεςερήκα ϑυ τοῦ πεντηχεντορϑν,ο ᾿ 
Θατη Πδιιο ἰρο]Ἰατὶ ἐπ πτ, ὅς ΠΏ ΡΓΟΌΙ ργορτοῦ χαὶ καχοὶ δυκούυϑυ ἐὴ “[ὰ τζῶν ἸΟΙΣ 
᾿ππης οἢτ νη (ππγπ5: ραγἸρίπμη ἀφηΐᾳ; Ποπ ἃ εὐ ἀΔα ΑΝ Ἕ , " Ἡ ; 
{τοτῖτ, το ταϊπτις ἴα πὴ ροΓ ΠΟ ἤλιι5 Οπληο5. ΤΡ τὴν τ κ᾿ ἌΝ 
ἸΝδηλα τι ἃς πος διιάϊογαῖ, ΠΘἢ Ροῆϊς, ἢ 5. ὡςαὖρ ἡμεῖς, ὡς ἃ πόρον εἴη, πεζ αὐ 
ΡΘΑοΙἘτῚ ἰτίποτς αἰ ςἀοτεπλιις, γαϊἰοῖα πο- πιοιζῶς τὸς ποταμοῖς ΤῈ ἰας δὼ , χα σώ 
δὶς αὐτὸς Ὁ ποκίλϊιιος ἰῃ γαοίδπι ροῖ- ϑέαι εἰς τίω ἑλλαδαι. αὥτον δξζο ἵριούτον ὃγ- ̓  
τποηιτο. ΠΙῸὶς οὐσα τα] οι ποι ΠΟΙ ΘΓ ΡῈ]. » ͵ ΠΝ ΤΟΣ »ν "" 
Ἀσῆτα οιιπι Δρδοχ δε, ψεὶ [ΠΟΓΕΠῚ ἘΠΗ Ὁ «φφλομά ἜΝ Ω ΗΝ τ Ἧ ἮΝ ! 
Ρίδιη, πο Θοτιπ, αἰ ἃ Ποθὶς ιρσογιησ: ΧΑ] σϑὶ, χοῦ μὴ ΤΊ παρ᾿ ἐμδι" Ἐἰπεόραν- δ, 
{οἷτο, πις Πυθα] ιαπι ἰᾷ ἐπέξαγαπι πῆς, τῶν, ς ὅτι ἐδὲν αἱ πότων ἐποίησει. νομιίζξ ἡ 

ἘΣ ΔΟΟΣΥΝΥ 

πα τὴς ἴλην ἱπτοζςϊο5, γο πὶ ὀχ ξι- στ, ἐαν ἐμὲ νειοῦ πὐποκ  εἰτης δὲ αἴσρα, δ φλονε ὦ 
ΤΠ) 5 τ6 νι τη} ΓΟγτο Π1η ϑΓατίδηι ἰσηδ}11 ὃς τ ρλ ε γα τϑς τ ΕΙΣ 
ΠΠΡΓΟΌὶ ἰηὶ 5 ἽΤΟΥΎ ; κΊενων. σεις ἀ ψτα, ΠΆΡΓΟΌΙ Ποηλίηἷς οσσίάοιο. Ηας Ζιαπὶ γη69ν) ἀγαϑονϑστο ἔγωγ. χοῦ ἥμιν. 

ἘΕΣ ΤΕΣ δ Ε ο Κλεαν- 

[ “ἔν. ΓΨ. 
ογίσω χρινᾶντί Κλεανόδρῳ,ὃ αὐ βούληται ποιητοῦ 

" 3 " 

εις, εἴτε καὶ ἄλλον τίνα, Φρᾳίσον. οὐδεὶς. κι 



ἀἀυι 
Ἶ ̓ ᾿ 

᾿ 

ΕΠΕΓΕ Καὶ ἸΕ Χ ΤᾺ 5, 39 
ἤν ὁ Κλέανδρος ἔφη τι Δέξιπαον »δὺ σὲκ ἐ- Α᾿ ΟἸσαπάον ἀπά δτ,ποη ἰαθάατς (Ὁ Βεχίρ- 

παρ, εἰζῦτα πεποιηκὼς εἴτ" οὐ υϑὺ τοι ἔφη 

γομίζν; οὐδ, εἰ παμπόνηρος ζω Δ έξισταος, 

βωκῖ Τ δίκαια πα ον αὐτὸν, δὰ κριϑενζο,, ὥφαἷρ 
, [ ᾽ -»" , ἜΣ 

να πολ νὰ ὑμᾷς νεῶ, Ἂ ἀξιοὗται τῆς δίκης Ἵ τυχν. 
Ὁ ἐξιεῖ Ὅλ 3 ἮΝ “ ἐδ δὼ 

ἀναχῶν γωῦ μῶν δίευ ἄπιτε, κατα λιπόνίες τατον Τ' ἂν- 
δι 3 ») ͵ Ν Δ 

Π ρα" ὅτὸν δὲ ἐγὼ κελάύσω, πᾶρεφε σὸς τ 

᾿ χρίσιν. αἰτιαΐχαι! Ἀ οὔτε Ἐ ςρατιαὶ, οὔτε δ Μῶν 

᾿ οὐδένα, ἐπεί γε εἶπ αὐτὸς δριολογ. ἀφελέαζ 

λυ να. δ 7 ὦ αἱρεϑεὶς εἶστεν, ἐ ὦ, Ἴ ὦ αὐ- 
᾽ γι Ἶ “"ὕἵ| , νι » γ5,) 

δες, εἰ ὼ οἷ4 με ἀϑδιὲέχοιώώτοι τὶ ἀγέοϑαι, 51 

: παμιγοϑ ένα, οὐτ᾽ ἔξαλλον ὅνλ εἰπον,. τὶ δὴ- 
“κε 

μὐπα εἴ τὰ πσοϑξαῖα. ὦ γὸ τὴν ςρατιω μ᾽" 

δόγμα εἴτις, ὁπότε ἡ φρατιὰ ὄξίοι, ἰδία λὴϊ- 

διῶ ̓ δημόσια ἢ τὰ ληφϑενζᾳ. δε εἶπον, 
ἮΝ» ͵ 6 λ “πος « ᾿ Ἕ 

ἡ ΟΚ τότο μὲ λᾷ ὧν ζῦπ ἡ)» ἵγα μη φϑε!- 
3 ϑ ον πὰ ᾿ 

ν οριζ μηδεὶς, ΦΧ αὐτὸς λαξων Ὁ μέρος, φχοε-- 
, “αι - " ν Δ] εἰ δ ! 

σωσφεΐοις ληςαις παρα Τ' ῥήϑαντα χϑημαΐα. 

πρὸς ζῶτα ὁ Κλέανόρος εἶπεν, ἐπι ΟΣ 

ἔτ; Τπρϑςεῖ, κατανδνε, ἵνα χαὶ αἰξὲ σοῦ βου- 
λάυσωμεθει. ἐκ πύτῷ οἱ μδὺ ἀμφὶ Κλέαγ- 

ΝΥ ν»» τὰ ᾿ οὐ ρῶς 
᾿ς δον πξλεων᾽ τίου δὲ ςρατίαν σζευηγε “Ξενο- 

᾿ φῶ καὶ στεψεξούλάσε πέμψαι αὐδρας πσϑὸς 

Κλέανδρον δ φὐϑοιιτησοκϑίους «ϑχϑιυ" αὐ- 

᾿ς ῥρώνοχ τότε εδοζεν αὐζοις περι ψανζς ςρα- 

πηρριβ, καὶ λογαγϑὺς, καὶ Δροιχόντίον τὸν 

ἐ ἀπαρτία τίου » χαὶ Ὑσ ἄλλων, οἱ ἐδόχκοιω ἐ- 

᾿πἰπήδειοι ἐῃ , δείαϑαι Καὶ λεανσίρου χτὶ πϑρ- 

πὶ ὅοπον ἀφᾷναι τῷ αὐδθρε. ἐλθὼν ὀξζυ Ξ ενο- 

ν, φωγλέγφ᾽ Ἐχφς »ϑὺ ὦ Κλέωνδρε τὸς αἴδραξ, 

Β 

Ραμ αἷτ, αὶ ες ἀο!ρ δι εῖσ: ΠΕ τα πη ἢ 
ΟΧΙ ίπχατο (ς Ὁ νὶ ἀσοηἀιπιομηὶ [)οχίρρο 
ΕΠ, ταπιοτίι ποι ΠΠΏγι15 ἥτε : (τα ἔα 
(ς ροίξυ]απ τη, ντίη ἱπά οί ἀγος Π τα, 
πιοπηφάπγοάιιη γοδιίσα πη πιθο ἀρίτεατ, 
{πρρ]ϊσῖο πχαταγοταγ, ἡ ο5 φυϊάστη πηοάο 
ἀϊοςάϊες, πος ποπλίης γοϊέξο; ὅς δά ἱπαϊ- 
οἴη, Ζυτιπι ασο ἀεπιπτείαπογο, ρια το 6- 
[τοῖς Νοηαε ἰατὰ απλρ] 5, πο νοὶ ἄς οχ- 
οτοίει., νοὶ φαοηααπη ἃ] το φαογαῦ, Παῦοο: 
υληάο Πἰς ἰρίς ἔατοτι, (6 ποπλίποηι οτί-- 
Ρυϊῆς. Τ μη 15, αὶ ογορτιις ἔπεγαῖ, ἰΠ Ζιῖτ: 
Ταπιοτί τα πιο; "ΟἸοαπάον,, ἰπϊυξς αϊᾳ νι Αῆνς 

ηοἷ. ο8 

βιψ. 
ἀοίσπαητεπι αἰαιιξξι!πὶ ἔα ]Πὸ ρυιτας : ορὸ 
τλπις ἢ ΠΟΑΙΙΟ ροτοιΠ} ιιΘ πη] 180}, ΠΟΖας 
Ἰαρι ἀῖ ρας ΡΘτῖ}. 1 ἀπτιιπὴ οσ65 1185 οἤς ρα- 
δ] ας ἀϊκὶ. Ναπν ἄφογοετο (Ποῖ τ} ἃ Π1}11- 
τἰραβἔπογαῦ, γε] ααἰς Ἔχ οαπ εἰ Βὲ15 ν ὨΙ Ποτς 
οοβ 5 (δου ργασάδτη Ἔσ δε; αα! μϊ 
παηξειι5 οἤει, ΡΒ] σιπι ἔλοοτος. Εἶσο πιθα 
ἔπεσα νεῦθα, {ξατίπηηπο 1) οχίρριιδ πε ρτα- 
Βοπῆμπι αθἀπχίτης αἰ ἐς Ἰρίο φυϊά οη- 
τίατες, άσοσαο νι σοητγα οαϊξξιιπη ἰϊς, 48] 
εαὐὰ σερεσγαῃτ, ργα ἄδην σοπίογιαγοῦ, σἸ111|5 
ἰρί ραῦς οοηος, Αα οα ΟἸεαπάοε: Οδη- 
ἀο,ἱπηαῖτ, "τα! ς 65: πεῖς πιαποῖο, νεάοτο 
πόσας ἀφ! δογεπιις. ΡοΐΕ πα ΟἸσαπέου 
σαηλ {15 οἰπιηι σαρίτ : ΧΟΠΟΡ θα ἀπε η1, 
γοςσαῖο Δά σοποϊοποιη Προ μα ες ίε ἀξ- 
χίτ; νε Πυϊάαῃῃ δά (]οδη τιιηι ΠιϊτεβῃταΓ, 
Παΐρτο ἰϊ5, αὶ ἀρ α [τ εδησ, ἰητοσοσάογοητ. 
Ἑδέξιπι ἀςογοζαπη, γε] ορατίς ρυςτοσίθι15, 
οοἰνογτίιπν ργα ἐς ξΕἰς , Γγαεοητίο ϑραττα- 
ΠΟ, 4115, 4] ν ἀογοηταγ ἀοηςὶ, (Ἰςαπήοῦ 
οὐηὶ “πάτο τοσαγοτιγ, Ζο νττι πη 6. ἀϊ- ᾿ 
ταΐττογου. Οὐ δα (Ιδαπάτγιπι γεητηπι Χ 

νίής Νο9 

Ἃ τ εξ 
ΚΣ 

4.) ῥὗοιὰ 

4) 0:2 

Αγαϊ,απά 
βετίομὶο 8. 

ὑεγαϊῖς 

ἐΝ  κς Ἐ 3 - . ς 

π χα ἡςρατία σοι Ἴ ἐφέτοῦ, τι ἐξουλου ποιήσαι! Ὁ) οἴϊος, πλπο Χεπορἤοη ογατοηθηι πα 1: 
ἣ ᾿χαὶ αἷθὲ τύτων, καὶ αἰἴὸὶ ἑαυ τυ" ὡπϑύτων. Ηλθος, ΟἸοδάοτ,η ροτοίζατς 4,405 νο- 

μι δὲ σε τοιῶται καὶ δέοντα» δοιοῦα] σφί- 
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᾿ αἰτωαῖδρε, καὶ μιὴ κατακαίνειν. πολλὰ ὙΣΡ̓ 
ὠτωΐσο φα)εν γρόνῳ πἰϑὶ τἰιὺ ςρατιαν - 

ΝΥ “"» Ν , . κα 
ἐϑισατίω. ζαυτα δὲ σοὺ τυχόντες Αἰ σσί- 

ε ὯΝ 1) ᾽ 2.Ἃ ͵ ε Ἶ 
᾿ δϑόιωταὶ σοι αὐτὶ πότων, ἐα) βουλη ἡγφοϑαι 

αὐ, καὶ ἐαὺ οἱ 9εοἱ ἵλεῳ ὦσιν, ὀχεδείξειν 
σ᾽ Αν ͵ γλ δ τὸ (ἰξ χ ΩΣ 

|) Καὶ ὡς Χοσίίοι εἰσι, Κοὴ ὡς (Κφοι τω Φδ- 
, ᾿ ͵ Α “ ω 

χυιαφ)ονϑρνοι πος πολεμίοις σέο τοῖς ὅεοις 

: Φλνάιδιο ὁ δόξαιζο αὐτο, σαν 
λο:- 

α ΗΜ ξῴκω Δεξίπαου, καὶ σφαΐν, καὶ δὴ νὰ 

πο ἐ Π λ σ 

Ἷ λων οἷος χα ςος 641 καὶ τίω ἀξίαν ἑκαςοις γᾷ. 

ἡ Το οι ὠρύσας τα ὁ Κλέανδρος,Τ Σαλὰ ναὶ 
ἢ ᾿ ᾿ ᾽ ΜΕ ΚΣ 

πὶ ματωσιὼ, ἔφη, ταχύ τοι υμὲν Σἰποχριγούμ 

μηφοζεοϑαι. δέονται! δὲ σου καὶ πῷτο, πα- Ἑ 

1Ιεθαξς; αἄδοσις ρογηητ Ἐχογοίτιιβ {δ᾽ ντ 
ΡΓοΙαθίτα το πῃ (6 Ηἰς (ΟΠ, ἃ οεἰαηι 
ἀςεἰρίις νππποῖῇς [πατθύο5. πως αρστε ρα 
ται, τα όρσδῃζ, νὲ εἷς στα] ςοῆ- 
ἄοῃος; πεῖ ποηγίηοϑ νος ἰπτογή ας. ΝΠ 
{προτοῦ τοι ροῦα πλα]τος ργὸ Ὁχοτοίτα [Δ- 
Ῥοζος εχαποίαγιπτ, Εσο δϑ τὸ (ι ππιρε- 
τγεπε, νἱ οἱ ΠΠπὶ ρο σθηταγ,, ι ἐπχ ἰρίογαπν. 
εἤτξ νε]!5., δ [1] ρσορίτ) πιθείατ; ἐἰδοίαγα- 
ταιγος (δ ἰδὲ, Ζαπὶ πιο [ἘΠ ητ, φιδτη τα 
Ρεγί τὶ ραγεπά! πο ἱπηρογατοσί, πη] ος αάθὸ 
Τοῖς ἔτοτὶ Ποίξοο πηδειδης Πος οτἱᾶ ροταηξ, 
νί ἀσοορῖο ἱπιρογίο δα ἰρίος νεπίας, δὲ τὰ Πὶ 
ἀς Πεχίρρο, ἰιαηι 115, ὃς δἰ ̓ ς ρεγισα] πὶ 
ἔλοϊαβ, φυδηι ἐρίοτιτη 4. γος ππιπὶ ας 
τί δαεγε ποποτᾷ ρος. 
(εἰ ΟἸςαπάεγ: Εσογετῖο μοῦ [δος ἱπηπιοῦ- 
ταῖς5, παῖς, πο πλογα ν οὐδ᾽ 5 τείροπάοθο: 
᾿ ΚΙ ὰ 

ππ Πα αὐ 

ἐξ 

« 

«ἐ 

ἐθ 

ἐς 

«ἐ 

« 

{ 

« 

« 

« 

[ 

ςς 

« 
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ἰδτι δάἀξαταγαπι. Οοα {1 ετίατη 1}1) σοη- 

ςοἤέετγίης, ΠΧ νοῦὶς π΄ (ὐσοϊδπι ετο: 

Τοηρο 4υϊάθπη σογτο σοπτγ ΥῖΑ 1} οἘ Ππας 
οταῖῖο, πα 46 ποπηι]}Πς νοίεγιπι ἃ 4|- 

Βαβ στη αοςερὶ, 4ὶ νὸς Ἔχθγοίτι πὶ ἃ 1.4- 

ςεάἀαπιοηὶϊς αἰεδαης δὰ ἀεξεξξοπεπι 111- 

ΡΕΙΪεγο. Εἰὰ5 ογατίοπα ςοἰϊαιιάατα ἄποος, 

δε νττος; τόσορτο, ἀϊςεἤογαητ. Ατ Οἰσδη- 
ἄεν οχία ἄς {πεῖς σοηίπ]ςῆς., αἰ ηδητοῦ 
ΣΧοπορμοπεῖβ σοπίποτιάίης ἀεόβδρή εἵ- 
αιοίητοῦ εος5 ποίρί εἰ] πεοοΠητιο σοητγα- 
ὍἘΔ. Φαμῖη ψοῦο ΠΆΠΠτος. δείαπι νἱάογος 
ςοτηροιιτο ἱπηρογαῖα ἔλεγε, πηασὶς Εἰ ἈΠῈ 
ἀιιχ ᾿ρίοσγιιπι Ποτὶ οαρίοθατ. ἼΣΤΕ νὈΪ 
τείάο τοῖο ἔέξα Γς ίδογα ρου τατα πη ΟΠ 
εἴϊοι, δά ποςατίς δά (6 ἀποίδιις : [) 6 σορΙς 
ςἀποεπάϊς, αἷς, οχτα σοηίς 4] εχ σοῖο ΠΟΠ 
οἤπτη. Ἑαταποῃ τος νος πιο] εἴτα πς 

{π. ΝΝαπινοδίς, ντὶ γος ρία ἀξοίδγατ, πος 
ςοποοίϊιπ εἰξιντ παίσε οορίΔ5 πΠἰπσεχροῦ- 
τετῖ5. Οάρτγορτεῖ ρεγρίτς. Νατη ποϑ 4α]-- 
ἀεπηςοτῖς, ροϊξεααίαπῃ ἴῃ (αὐαοίαμπη ροῦ- 
ἀπε ποτίτίς, απ ΠΟ ΠΟ ἘΠ ΠΊπια νοβ ρζο ν τὶς 
1 ποίξα Ἔχοϊρίοπηιβ. ΤπΠῚ ΠΆΠΠἴτ5 εἰ ρα- 
ΒΙΙσας οαος ἀοπαπάαδς εἴπ σεπίπογαης. Εας 
4{π1π1| Δοσορ ος, ταγίις {ΠΠ|5 ἀοπαιίς, αὔ- 
πε ίπάς (οἸαῖτ, Α΄ ΠΥ τος ἔγαπιςητῖο, 4- 
Μείχας τεῦς, 45 σοπρεῆετγαπε, ἀϊαῖίο; 
Ρεῦ Βιτηγηοϑ ργοβοίίοι οορόγαητσ. Οὐ 
ἀαζοπὶτοξζα ἱποβάφητος νία, Π1ἢ1] νίπδπὶ 
οἴεπάοτοητ; νἰίαπι οἰ νηϊτς ἀϊοὶ ας ποΐὶς 
{ποῖα ἴῃ Βιταγηΐαπι τεῦογιὶ, νὰ αἰίχιια 

οαπὶ ργβ4 ἴῃ ἀπιϊσογιτη ἤπο5 τγαπῇτοητζ. 
Ἰά χιυπι ἔσο ῆςπει, ἀπηρίαπη ὃζ πιαποὶρίο- 
Τα ΠῚ δζ ΟἸμΠπΠὶ σορίΑπι ἤδη ξἘ ΠππῸ. Ιτατς 

{οχτο ἀϊ6 (Πιγίοροι!π, φιοά (Παϊςεάο- 
πα ορρί ἀππ εξ, Ῥεγισπογαης: νδὶ ἀλα τ 
(ξριοπι σοπηπλογατί, ργσάαπινεπάϊάοτς. 

ΧΕΝΟΡΉ ΒΕ ἘΧΡΕΝΟΥ ἘΕΙ ΠΒΕΥῚ 

πις ὃς σοπάοπατα νοδὶς μος, ὅς ἰρίιιπη, Ατὰ τῶ πε αἰδρε ὑμὴν δίδωμι, καὶ αὐτὸς πα ἢ 

Β ἀλώλιος ποιοιοῦᾷς, χαὶ Ἴ μᾶλλον ἔπεϑύ μα 

(αὐτῷ τὰ δημόσια. παρῤξαζα. ο ὁ δὲ δυξαμε-. ἐ 

ρέσοιιαε. χαὶ ἐεὼ οἱ λαοὶ τὐϑαδιδώσίτι, Ἂ 
γήσομιδι εἰς πω ἑλλαδαι. χαὶ πολὺ οἱ λϑηϑι 
οὗτοι αὐτίοι εἰσίν, ἤοιξ ἐγὼ ΜΠ, 
ἤχϑυον, ὡς Ὁ σράτό. μα Τὰ ἀφιςάτε ἔων : 
λαχεδαι μονίων. οκ πότῳ οἱ αδῥ ἐ ἐπταινοιῶ 
πες, απτῆλϑον ἔχοντες τῷ αἰδρε' Καῤαγμαὴ 
δὲ ἐθύετο ὄχι. τῇ πορείᾳ,» χαὶ σεουζωῶ ἜΞεγο-ἢ 
φῶντι φιλικῶς, χαὶ ξενίαν στευεξαίλοντο. ἐπ᾿ 
πεὶ δὲ καὶ ἑώφφε αἰδζες Ρ το ϑαγ[ολλόμδμον ὦ 

κει ἡγεριὸν δ) αὐτῶν. ἐπεὶ μδ τοι ϑυομδμῳ 
αἰσττὼ ̓ Ὧδ δεῖς ἡμέρας οὐκ ὀγίγνετοτὰ ἱερὰ, 
συγκαλέσας τὸς φρατηγϑεὶ εἶπεν. ἐμοὶ Ὁ] ι 
οἕκ ἐλᾷ έοϑαι τὰ 1: Σ ὀξαγάν". ὑμεῖς 
αϑύ τοὶ μη] γαϑυμότεπϑτα ἕνεκα. ὑμῶν εδργὸ,ς ἣι 
ὡς ἔοικε, δέδοται ο ὦκκχομείσοι πὼς αὐσιρας. ἀλ- Ὁ 
λὰ  ποράεοϑε. ἡμιδεδὲύμαξ, ἐπφδον κ4- ἱ 
σεΐκητε, δοξομελοι ὦ ὡς αὐ , διιυώμεϑουχάλεις " 
λιςα. οὐκ πύτα ἔδοξε τοῖς φρατίωταις δοιῶα! 

νος, πάλιν ἀὐζις ἀπέδωχε. χαὶ αὐτὸς εδὺ τ 
πέπλᾳ. οἱ ἡ δὲ ςρατιώτωι Ἶ Δα ϑέμδροι ὃ τας 
τὸν 5 ὃν ἦσοιν συγχεκομμισμένγοι Ξ καὶ τἄλλα, ἃ 

εἰλήφεσειν, ἀξεποράοντο Ὁ ΤᾺ βιϑυνώ. Ὁ 
ἐπεὶ δὲ συοὲγὶ οὐετυϊγόμον, πορεάόρϑιοι εἰν 
ὀρϑζευ ὁ "δὸν, ὡς" ἔγοντές τί εἰς 1 φιλίαν δεεξ-. : 
ελθῴν, ἔδοξεν αἰὐΐοις, τὔμπαλιν αὑπυςρέψαν-ς 
(εελθῷν μίαν ἡμέραν μὰ νύκτα. ττο ὃ ἐπονΐας 
στάντες, ἔλαξον πολλὰ ὼ ὃ αἰδρώποδα καὶ ὸ ασρῦ- ̓  

Ὁ (χα καὶ ἀφίκοντο ἑκταῖοι εἰς λξυσύπολινέ ν 
“χαλκηδογίας. αὶ ἡ Οκᾳ ἐμιφναν ἡμέρφις ὑαλά, πα, 
λαφυρο. πωλοιώπες. 

᾿ 
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ΞΥΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΥΎΝΟΥ ΑΝΑ- 
ΕΤΑΣΕΩΟΣΙΣ ῬΟΡΙῺΝ, ΒΙΒΛΊΟΝ 

ΕΒΒΔΟΜΟΝ. 

ΟΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ 59 ΗΙΒΤΟΚΙΑ- 
. 

ΨΥ ἤν ΜΠ ώῳ ὟΣ 

ΝΥΝ Ὲ ΟΥ̓ ΒῚ ΕἸΧΊΡΟΒ 100. δ 
ἄρον δὶ ΤΙΌΝΕ, ΠΙΒῈΚ ΘΈΡΤΙΜΥ 8: ΡΣ 
᾿Ξ ὑ ΕΟ Ή ΤΣ ΨῚ ἐπα ΜΑΙ ΕΒ ΠΡ Ύ τα 

στῇ μτ' Κύρεξαραξεν οἷς ἱπ ὀχροάπιοηο, ὩΠΕῚ 

αὐἀίοςεπαάςηϊες ἰῃ Απαια 
ΟΠ (ὐγτο τ!ςερατγιπε; 

ἢ δά ραρπαιη νίηϊε ρείϊα 
τ ) ἐπετίθει ὃς πώ μοί Ογ- 

Τὶ Οδ τα ΠΥ 1 ττῖποῖο, 49 - 
ΠοσΊῃ Ροπτειπη ρογιθπίτοπε: ας ας 111- 

ἐλάσας με ἔγρι ὁ “ο- 

χλον ὅσοι, ἔπει Κίρἐ ε- 

πελευτησεν, ον “, περεία, 
͵ 

μια 
ἃς δ ΄ 2 ’ 

(ς εἰς τ΄ πόντον ὐΦι- 

ἀαίω- χϑο,κὶ ὅσαι ἐ ἐκ ὦ ποις πε οἱ ̓ ἀξιύδες ΟἹ πλέ- 

᾿ς οἵγες ἐποίνῷ μέρ: πῶ ὕ' φο καῖος ἐς μοιο ἐν 

υσοπῦλς ἡ ασιας παια οἱ ᾧῷ Ὡρόεϑεν λθ- 

γωδεδυλω) ὁ ὀκίατα ὃ Φαν «ξαξς φοίξ- 

ἄς, χύμπι νο] τίποτε ρεάςῇτι ἀς θοπῖο ε- 
διράογοηταγ, νεῖ πλαγὶ νεπδγοητηγ, Ἔρος 
τἶηῦ; ἄοπες δχίγὰ Ροπτί Οἰξιι ἀδορρα 
ἄπτα Αἴπ ΟΒιγ ΡΟ] η αὔξει πεῖ (8 
(ὰπτα ποίδὶς νη ποτα ἱπρουογς σοπίηςῃ- 
ταῦῖο οχροίιτα, ΡοίῈ παο ῬΠατηαθαΖι!ς, (ΕΠ δ τρμας 
πιοτασύσιης ατασα ζορ χ᾽ ΑἸ τἰοςτη δεν “ἰν σ' 
ὈοΙο Ροτεγεητ, δῇ ΑΙ ΠΑΧῚ ΕΓΠῚ Πα τΙΑ ΤΟΙ ὉΠ ρενβάμς 
αἰτεῖς, 4] τα πῇ ἔοττο ΒΥ Ζαπι οτας, οὐ π|- 
ποτορατ,ντί σορίας οχ ΔΙΠΔτιαπίροτγίοτ: - 
τὰ} οὐ π᾿ λέξυγιιπιίς ρο]Π σεταγι αι Η6- 
τὶ νος Τ ἀπὸ Απαχιδίας ἀαγοε πεῖς αὐ (ς Βγ- 
Ζαπτίμση ριβτογιοι5, δέ σοποττίιι ρια ἔα - 
ἐτὶς Ππρεηάτατη πλΠΠ1τὶ, ἢ τγα!ςο ρητ, ρο 1-- 
φοταγ. [δὲ αιατη 411} τὸ ὁ 6] δ ογαγα (Ὁ γος 
ἰροπίμγος ἀϊσογεηῖ, ΧΈΠορῃόπ 40 ἐχογοῖ- 
τ{ς 14ΠῚ ἀνε μὴν ἃζ οστιπ ΠΑ (ΟΠ τ|15 

ἀτίαξ, κ᾿ βείλοιτο Ἔιπο πλήν. ὁ δὲ Αἰαξ, δις Ὁ πη τείροπαϊτ. Απαχίδίις αὐεα, ἀεθοτθ 
Οχέλευσεν αὐτ' συνόχρεο τα, ἔπάτα ὅτως α- οαπιὶ ὀχογοίτα ἐρίμπι τγαϊίσογο ἱπ θεν ἃ0 
᾿πωλώηιν ὃ ἔφη ὃν ζοῶτα ποιήσήν.Σ εὐϑης 5 ἀοϊπάςαν εο ἀποοέοτο. Ελέζασγοπη τ [ὃ το- 

; ὁιϑράξ πέμπε Τ Μηδισαδέω ΕΘΝ σερίτ ΕΟἀΦοπιτειηροτγο δεουῦδιος ΤὨγαχ αὶ 
: “7 ἰερατοαά Χεπορποητοιῃ “Μεάοίμεηξἑ ΠΟΙ" αὐ δερς 
 μφωα συμιωροϑυ μια, ὁ οττως ῷ Ὁ φρα- 

Ἢ ταταΓ 5 να τγαϊςξείοποτη σόρίατιτι [ἰδ ης αάς φημ 
Ε τευμα ὁ ἔφη αὐ Ἴαῦτα συμιωρυϑυμοϑε ιν 

᾿ μδνος ὥ ςξράτειμα μῆή ἤχεῖ αὐλῷ Ψ Ἵ τηρχύωΒ 

φάη πέμψας πρὸς Αναξιξιον Τ' νας! ρ-. 

᾿ χε ἐτυχέν ω βυζωπίῳ ὠν) ἐδότο ὅζκθι- 

᾿(ασοι ὃ ςράτευμα ἐκ ΦῬάσιας, καὶ ὦ ὑπιαρότο 

ΜᾺ ποιησήν γᾷ ὅσοι δέοι. ΈΕΩΝ με- 

πεπεμψαῖο πὡς φρατηοιὶ καὶ Ἂ Ἄνα μη τ φρα- 

πωτὰν εἰς βυξζ. ζωύπιον, ὑπιλοῦι, εἰ δύκξα;εν; 

᾿ μδιροοὼ πεῖ τοῖς φρατιώταως. οἱ μϑρ δὴ 

λναέραζ θελά, σαιδνο, ὠπαΓλαφν ΖΞ ενο-: 

φων" εἶ εἶ“τεν αὐῷῷ, ὃ ὁ7| ὠπϑιγάξοιτονὸ ἡ Ὥστο "Ὁ 

δαϊαοτ: 414 ἴῃ Κα {1 ρεοπητο ἀζαῆτς ΔΙ ΟΓΙΓΟΙ ΎΠΣΙ 
ὑ Αέϊαμδησῳὁ ὁ δ᾽ εἶπεν ϑλὰ Ὁ δὲ σρώτι υμο, ΟΡΟΓΑΠῚ (δ᾽ παπαῆδε, λέξεται δε Π η, ἥπηη ΓΝ 

᾿ φθσ.. τότεζνεχα μηδὲ; τελείτω μήτε ἐ τοί ΟΠ Π|})} ΠΕ ΓΗ 1121} ἸΡίυπα ρξΠΙτοτε, τως 
' "5 (Ὁ Ἀειροηάει Χεπόρμοη ᾿ οὨλρίῃο ταί οξξα- 
ΟΜ μήτε λδῳμηϑειὶ ἡ λυ ΔἰσῸ, ἐγὼ τῇ ἐχεγοῖτα, πος εἰπϑ γεὶ σαι αι 4 114 πὶ 
Λδὸ ἀπαλλάξομαι, πὐδϑς δὲ τὰς Δ: ο αδύον. νο  Π1Πι1,αἴτ,ν εἰ 411] οὐ! πη δομτος Ροπ- 

-, εὐ ϑλιιαιείωςς ονζᾷς ασϑοσφερτεϑω. ὡς αὐ Ὁ ἀατ, πεσεῆε ΥΣ γογαπη 4υλιηρσίη) ἐγαΐος 
ὁ ὠτωΐ δόκη. ἐκ πότῳ Ὡ[ σθαι οἱσεσσλυπιες ὙΟΌΣΙΙ. ὁαυίαξ αἱ (τε ἀλπι: ροτοιῖτα; σεις 68 
ἐς βυζωτιονο φρατιαῖτωι λμιοϑο, δι ςὧς ὐπαῆα, “αὶ αρι Θχογοίτιη πηαηοδιιητ, ὅς 
Ι᾿ ἱρίαβ τοθας ογιητ! ἀοηεὶ, Πς ἀρογο; νεὶρῇ 

δ υδᾺ! αξίξιος: ὀκήρυξζε δὲ λαξος οἰ Ὁ ΡΝ ὙΜΕΉ ΤΉ ἜΤΉ ιν ΒνΖδη- 
ὅπλα καὶ ζὰ σκφν τῴς φςρατιωζᾷς δξιέγαι, τία τγδ πιέξει της, ὃς Ἀπ χ  δῖτι5 {εἰ ρομἀπ ΠῈ Ἡρόνηρε 

δὶ 45 γ115 

ΠΟΙ ΠυΙΠοΓΑ ΑΓ: Ῥ ΟΟΙΑΠηδΥΪ νογο ρού ρι"- ἵμες ἀυΐο 
σοηος {π{Πτι ντ πΠιτῖ5 ΑΓ Πὶς ὃζ (το ἰδ τ “γύηπεμφς 

ριγό οι 

Ἰπος ὁρρίάο ἐχοοάογοπι, αιιαῇ ολάςοπι οροία οοηίδις νοΙῖος ἐχογοίτιαι, δὲ αθάμποςι ς, μιν, 

Γι ω» 7 ν ὦ) Ν » ὶ ͵ ἌΚ δπυπεμων τεα κα, Ῥριθμον ποίησων. 



394 ΧΕΝΟΡΗ. ΡῈ 
Ηεϊερσταυϊτον ξεγγο πα Πτοβ., ἀεεῖς Ρεοα- 

πίαπι Πδἱ, 4πα σομλ ατα Πα δά τοῦ τραϊ- 

πλογεπτ, αἀεοαιο οπέξαπτοῦ ναί οο Πρ ο- 

τα. [πτοῖθα Χεπορμοη δά (]ξαπάταπι Βγ- 

ζαῃτίὶ) ργαξδξξιπι ἀσοοάοης, οαπ 480 Π6- 

οοἰπειάϊπεπι ποίρίε}] σοητγάχεγαζ , σοιῃ- 

Ρίεχας εἰ ἐπὶ (Αἰαταπάο, 4ιυαί! αὶ] Ἰλτα- 

ἰδ ίοϊποῖς ςοππείτα δε. τ ΠΠς, πο μος ἔα- 

ςοτεῖ, τείροπαϊε. (ὐετεγοααί σαϊρατε οΒ]1- 

σα οἰπααίτ Ουΐρραπαης οτίλπι ποηπα}} 1 

Εἰας πτε σ]ραπι ςοπέσγαηζ, υοάεχοτοῖ- 

τιις Εχ ορρίάο ουπόξαητοτ νο]ατ γερο 

ἐρτεαϊτιτ τ Χεπορμοη:άνογο πο πὶς 

Ρτοβοιοίτιγ, (εἀ αυιϊα τητος οορί σοιι- 

ταρατι5 ἐσεητ, ποαὰς φυϊάχιαπι μαθεπε: 

Ἰτάςϊτοο αὐ οχοιπάμπι δ ἀΠΠοΠ]6ς ρτςθθησ. 

Εροταπιοπ, πη φαῖς ΟἸφαπάοτ, σοῃία]ο τἰδὶ, 

νταυδῇ ρτοβο οἱ οἰιπὶ οἷς ν εἰς, Ορρίο ἐχ- 

δᾶ : Πα Πα; ἰδπὶ οΧιγα πιορηΐα σορίκ ἤιο- 
τίηι, αἰ ςςάλς, Ασοςάλπιας ἰρίτιν, αἰτ Χο- 

Βόρθοῃ, Απαχί δι ππη;Γοσιχας ἱτὰ σοΠβοί- 

πυι5. ΑΔ Απαχίρίαπι 4ιπαπα ρεγιθημοησ, 
4υϊ 4 εΠδητ ἔλδειτὶ,Ἔχροπιητ. 5 ἴτὰ ἔλοϊπη- 
ἄστα τοίροη τ, ας 4υαπηρΓπυαπι γοθ5 
ςοηίατοϊπατιίς ἀχοιπάϊιπι: αἴ4; Ποοδἀήεη- 

ἄττα δτίαμι Επτιγα πη, ντ 15 4] [ΠἘγδιίοπὶ 

δ. σεπίαϊ ποη ἱπτογξιοσγῖς, (εἰρίαπη σα]ρά ο- 

πότοι. [ηἀς ργίπλιμη ἄπισες, ροίξοα ΠΎΠτο5 
σετετὶ ἐστοάϊαητατι ΟἸππη65 ἰατη ν πἰπογῇ, 
Ραιιοῖς ἐχοερτίβ, εχ Ποητ; Πἀθαγ δά ρογταβ 
Ἑτεοπίοιις, ντ Ζαιργπλπη ἐσ ο ἢ] εἥεπει 
ΟΠ 65,Ροσῖας οοο ἀετοῖς ρεἤα!απ οΌ- 
ἄστει. Τπαπὶ Απαχίδιις σοπποσατὶς δά ἔς 
ΡΓστοιθιι, 8: σοοττίτπὶ ρΡιαίςέξις: οπα- 

τησλτιις, Πα αΐτ, Ρατεάτι5 νοῦ 5 οεϊ εἼ ἤγα- 
σαπινὶοῖ5,1η φαΐθιις ὃ Πογάεὶ, δ γι τοὶ, ὃς 
Αἰίαγαπι τούτην ποοεδγίδγιπι πάσης οἱξ 
ςορίΔ. Ῥοίε 1114 ρειρίτε ἴῃ ΟΠοιγοποίαπι, 
ψὶ Πιρεπάϊαπι νοὶς Ογηϊίοιις παπγοία- 
Ὀἰτ. ἘΔ νεὶ τ ΠἸπιιπγ Ποπα}1 ἔοττα δ (ε δα- 
ἄϊτα; νο] ΑἹ 45 ο ρεα εἰς σοπουτίπηι, δά 
ἐχογοίτιπ εἴξογι. [πτετο ἀς δεῦτῃε ἄπισος 
Ρεγοιιηξεδηταγ,, ποίξις., δῇ πηΐσας εἤξει: 

ΠΟΥ ΡΟΓ ϑδογιπη τη ητοπι {τ ἔλοϊαπ- 
ἄσπι., δῃ ππρήϊᾳ ΤὨτγαοία οἰτουπηεαπάα. 
Τοαμ Π1 ἄς Πἰς ἰπτογία σο!]οαιυηταγιαγηλα 
σουτίρίπης ΠλΠ τες. δὲ σασία ροτῖαβ ορρί ἀϊ 
Ρετῖαπε, νῖ ταγίῃς ἰητγα πχσθηΐα ίε γεοίρογξι. 
Ετςοπίςιις, νδί οαπι {{1ς5 ν] ἀϊτ ἀσσιγγοπτες 

ὑταῖ Ὁ ἘΟΘΣ ὁ τὴ β ΤῊΣ 
Θτασαῖ5 ἀγινατιιγας ΠΆΠΠΠτο5 ; ρογτᾶβ οσο! τ, Εὶ ἀρςπύδας, 
ΔΟροἤΠι!απη οθά πῆς. Ἐς ρα Πα ραπτ τ, τες, 
(ςᾳ; ἰῃἀἸσ ΠΠΊπηα ρατὶ αἰο σᾶς, αϊ ΠΟΙΈΕΙ 5 
οὔ σογοητασ, Ετίᾷ ρογίγαξειγος ἴς ρουταβ ἃ- 
ἰφθαητ, πὶ δας ἔτπιὰ (ρότε αρεγίγοητ ΝΟ ΠΕ ΠΕ 

ἂ 

Ἁ ᾽ ὕ 

Β χαὶ Θέ ἔχοντες, 

ΕΧΡΕΓΟΥ ΚῚ ; 

τργύριον ὀχισιτίζξοϑαι εἰς ποὺ πορείαν, χαὶ 

ὀχγηραΐς στευεσκά ζοντο. ἡ ὁ Ξξενοφεΐν Κλε- 

αὐδρῳ τα ὁμιοφῆ ξένος γεγλμηυδύος, ασξοε- 
ελθὼν ηασαζέτο αὐτὸν, ὡς ὀποπλόδυσομϑμος. 

ἤϑη. ὁ δὶ αὐτῷ λέγ, μιὴ ποιήσης ζαῦτα" εἰ 

μἢ, ἔφυ, αἰτίαν ἕξς᾽ ἐπεὶ χοὺ νειοῦ τιγὲς ἤδη σε 

αἰτιαΐνται 5 ὅτι οὐ ταχὺ ὀξέρπᾳ 2 ςράτάυμα. 

ὁσὶ εἶπεν, δλλ᾿ αἰτίος υϑὺ ἔγω γε σία εἰμὶ τῴ- 

αν οἱ ἢ φρατιεὗται ἰὐζι ἐχεσιτισμιοῦ δεύμϑροι, 

“ ὰ τῷτο ἀϑυμοίσι χροὸς 

τω ἐξοδὸν. δὰ ὀκίφς, ἔφη, ἔγω σοι συμξου- 

λάύω δξελθᾷν μϑὺ ὡς πορδυσομϑρμον" ἐπάδοὺ 

σ᾽ ἔξω δύνται ὃ φςράτάυμα Ξ τὖτε ἀπαλ- 

λοίηεοϑαι. ζαῶτα τοίνεου, ἔφη ὁ ΞΞενοφών,ἐλ- 

φύντες τσοϑς Αναξίξιον Δἰαιυξαξόάθα οὗ- 

τως. ἐλθόντες ἔλεγον (τα. ὃ δ οκέλᾳ.- 
“ Ϊ' ον 

σεν οὕτω ποιήν, καὶ τω ταχίφην ἐξιέναι στωυέ- 
4, ͵Ἵ Ν Ὁ ἃ ν᾿ λ 

σκθασμένοις, τῷ ασδόσονφπειν, ὃς αὐ μή πᾶς 
Δω α ΝΟΣ! ) 2 ᾿ " ᾽ 

ρῇ εἰς τίκω ἀξέτασινχαᾳ) τὸν ριθμον, ὅτι αὐτὸς 
ἘΠῚ ᾽ ͵ 2 - 22 ! ε 

(αὐτὸν ωτία σεται. εγτἀϑεν ὄξηεσαν οἵτε ςρα- 

πηλοὶ φοοῷτον, χαὶ οἱ Ἷ ἄλλοι. καὶ ἤδη τὲ ποὴῤ- νον 
ϑἤω 

« « 3, χωπί 

φξήκά ρα ἀὲ πύλας, ὡς, ὁπότὸμ ἔζω γ- 

' τῇ 3, 7 

τες πλξὼ ολίγων ἔξω ἦσαν, χαὶ Ἐτἐόγιχος εἷ- 

γωντω πόύτες, δἰιποκλείσων Ως πύλας, χαὶ 

ἣν μοχλὸν ἐμξαλώδ γ. ὁ δὲ Αναξίξιος οσυΐκᾳ- Ὶ 

λέσας τὸς φρατησρις χαὶ τὸς λογαγϑς »ἔλε- 

“4 τὰ υδὺ ὄχττηϑα, ἢ ἔφη " λαμξαγετεοκ, 

ΤΡ, ϑραχίων κωμδιν" {εἰσι δὲ αὑτοϑι πολλαὶ 
κριβαὶ χαὶ πυρϑὶ., χαὶ τάλλα ζᾳ. Ὀχιτήδεια) 

ΠΤ λαίοντες δὲ πορδ)εοϑε εἰς πίω χερρόνησον, 

ἐκᾳδὲ Κιωίσχος ὑμῶν μιαϑοδὸτή σῴ. ἐπαχού- 

σαντες δὲ τίνες τὰ ςρατιωτὴν (ᾳῦτα 3 ἢ χαὶ 

ζὰ}} λοχαγῶν τίς, Δα ίγόλά εἰς ὃ ςρατά.- 

(α. χαὶ οἱ μϑὺ φρατηγοὶ ἐπυνϑοίνογτο πὐξὶ “ 

Σάϑου, πότερα πολέμιος εἴη, ἢ φίλος' χαὶ 
, λ -ς ΕΥ̓} ᾿ ͵ 

ποτέρφι Ἅ[ τὸ ἑερϑδ ὄρους δέοι πορδε- 

εϑαι., ἢ κύκλιῳ Δ οὐ μέσης τῆς «ϑράκηφς. ἢ 
ᾧ δὲ οὗτοι ζᾳῦτα διελέγοντο, οἵτε ςρατιωται 

᾿ ͵ νι ͵ ͵ ι 

αϑευρπασειντες τὰ ὁπλα εοῖσι δδόμω (ϑϑς 

ὡς παλιν ασϑϑς Ω τῷχος εἰσιόν-: 

τες. ὃ δὲ Ετεύνιχος χαὶ οἱ σεεὼ αὐτῷ , ὡς εἰ- 

δὸν ποδϑοϑεονᾷς τὸς ὁπλίζς, συγκλείοισι 

Ως πύλας, καὶ τὸν μοχιλὸν ἐμξάλλοισινο 
ΓΟ ΑῚ 2 3 ε Ε ᾽ 

οἱ δὲ ςρατίεἶται ἐκοιύ)ον ζᾷὰς πύλας, καὶ ἔλεγϑν » ὁτί ἀδικωταΐζᾳ παδοιεν κ(αλλομϑιοι 
᾽ ) ! ὁ ι “ ἣ ι ͵ ᾿, ᾽ « ᾽ μὲ 

εἰς τός πολέμους “ καὶ καίοιοάσειν ζᾷ4 πύλρις ἔφασαν » εἰ μὴ ἔχοντες αὐοίζοισιν . ἀλλοι. 

ἰἀΐ 

ὠὐῦϑα οἱ ςρατιώται ἤλϑοντο » ὅτισζκ εἶχον , κ 

᾿ 



, ὈΓΒΒΑ τς Ὲ 

“οὖν δον τ ροΣ Ὁ θεούλα αν, ἢ πρ ροὶ Ὁ 
« Ὶ ΜΝ 

Ἃ ᾿χυλίωὼ Κ᾽ τείχους ἡ κι πὺβοϑηχοίσιν εἰς 1 πολιν. 

δῇροι ἢ, οἵ ἐτύϊνθρον ἔγδὸν ογες ἢ; ςρατιωΐ', ὡς 
ἐ ἡ αν ἡ ’ 7 ἑ ἢ 

ὁραΐσι τα ὕχι τ πύλαὶς ἀσδάγμμα ἀν, ο.κ9- 
ΞΡ: » ᾿ Ἶ 2 ὭΣ 0) 

) «[αῆες ἢ ἀξίναις τὰ κλόθόρφι, ανατεπτομνυοισι 

4: πύλας οἱ δ᾽ εἰασιπήοεσιν.ὁ ὃ Ξενοφαΐν,ὡς 
φ λ ͵ ΄ ΟὗΔΕΝ ΡΝ ἡ Ἀ ΐ 

τ εἶδε τὰ γινονδυα, δείσας μιῇ εῷ αὐπαγὴν ξ«- 
ΑῚ ͵ Ἵ Ἀ 32, ξ λ ͵ 7 ῆ; 

᾿ χοίρ ὃ ςρώτευμα,ὼ αϑήχεςὰ κακὰ γϑυοίϊοἼη 
Ἔ ν » ͵ γ7, Ἀ 

τ πρλφνὺ αὐζο,ὺ Οἷς ςραγιωταὶς, 4, ὁ σεουφ:- 
͵ Β4, ον... ᾿ Ν ΜΕΝ ἢ ᾿ 

πίη! εἰσω ἢ πυλαν σειω πῳ οχλῷ. οἱ ὃ βυ 

Ὶ 

φέυγυσιν ἐκ ἀχϑοφις,οἱ μϑὺ εἰς τὰ σλοῖοι, 

οἱ  εἰκαδὲ᾿ ὅσοι 3 ἐγδὸν ἐτυϊγόμον ὄντες ̓ ἐξω: 
. ὶ ΠΝ ν τῶι 25. 0. ! 
οἷδ καθῴλχον ας ται ρ46γως Ὁ) Τ' ζρηρεσι σω- 

ιν. πόρτες 5 ἄοντο ̓ὀἰπολωλένγαι ὡς ἐθήω - 

χύας πόλεως. ὁ δὲ Ετέονιχος εἰς πίοι ἄκραν 

πφϑγ4. ὁ δὲ Αναξίξιος καταδραμὼν ΘΝ 

πίω ϑαλαῆαν ᾿ - ἁλιάυτικῶ πλοίῳ «ὐθιέ- 

πλφεὶς τί ἀκρόπολιν, χαὶ φυϑὼὺς μεταπτέμι- 

πεται οκ γαλκηδόνος Φφρφυροις. οὐ "ὃ ἱχανοὶ 

᾿ ὅρα. οἱ ςρατιαΐται ὡς εἶϑον τὸν Ξξενοφεῦντα, 
᾿πυδοασιτηοισιν «αὐτῶ πολλοὶ, ̓  λέρρισι" γεωῶ 

᾿σοιέξεςιν, ὦ Ξενοφῶν, αὐδρὶ δ υέκχ ς πό- 
ο΄ ἥλῃ, ἔχης ζιηρᾷς, ἔχης ̓χοήμαῖα Ν ἔχάς αὐσίρας 

᾿ ᾧυυτας. νωῦ εἰ βέλοιο,σύτε ἡμιας ὀνήσοις, ὃ 

ἡμής σε μεῖαν ποιήσοι υϑιυ.ὁ δ ἀπεκχρίναο, δλλ᾽ 

ἀδτελέγεε,ὶ ποιήσω ζχῶτα. εἶ 5 πότων ἔχι- 

θυμεῖτε, δεοϑετὰ ὅπλα τ ταζ ὡς τάχιςα. 

τω δῇ αἰΐζιυς κα)ηρεμιῆσαι, ὁ «ὑτὸςἼ πα- 

μὰς γυῶν,καὶ καῖ ταϑπλα. οἱ δὴ, ἀὐξ ἐφ᾽ ἑαυ- 

᾿, χ ταπουϑυοι,οἵτε ὁπλῖται οὖν ὀλίγω ̓γϑό νῷ 

ἡ Τ εἰς πεντήχονῖα ἐ“ 'οντο, χαὶ οἱ πελταςαὶ δχὶ 

ὀχέρας ἐπα τερον φἰδαδεδραμυήκεσαν. Ὁ δὲ 

᾿χρειον δή καλλιςον ἐχτάξαοϑα, ὅ51,Ὁ᾽͵ 3 ρώ- 
 χιογ χα λούνϑμον, ἔρνμιον οἰκιῶν ἡ πεϑδινον. ἐπεὶ 

 ῥῥέκφτοτεσπλα, χαὶ κατηρε μι ϑυσαν, συΐ- 

καλφ Ξενοφῶν τίω ςρατίαν, χαὶ λέγᾳ τάδε᾽ 
Ὅη ϑδυὀργίξξοϑε Ἶ ὦ αὐδρες ςρατίώται, ὦ νο- 

μίζεε δφνα πα οήν δξαπατώνϑιοι, ἀλουμά. Ἑ 

δου δ λα μου δόμα ,κὴ “δι 
δα μονίας τε τὸς πα ρον τῆς ἐξαπα της τι- 

ἀϑρυσώμεϑα, οχαὶ τίου πόλιν τω σοϊϑὲν αἰτίαν 

Δα ρηάσωρϑυ, ὐθυμήϑηϊε ἃ ἔςαι οὐ 429. 

' 
" 

] 

᾿ 

ἷ 

» 

δ Ν . Ἷ , ᾽ δός 

ἕωτιοι, ὡς εἰδὸν Ὁ φρώτευμα βιαεἰςπυώ]ον, Β 

[εὶ ἢν “ὦ “Ἢ Ν ᾽ 

ἐδύχϑιου ἐῃ οἱ οὖν τῇ ἀκροπολά δεἰν τὸς ω-Ὁ 

ΠΟΩΣ συΪρα ἀρ ᾿ πτις : φυα: ἀοίπές (ξαϊπεῖιζα ππτ, ἀρια Δηΐμηο5 νεἴτος ἐχρεπάϊΐεε, 

(5. 107 
Δ αάπτιαῖςο σαγτεῦδησ, ἃς ̓ αχεα πατὶ Γ οἤο ἢ Ηας χνλῦβ 

ὔοος ΤΙ)». - 
ἤπο οτορίἀϊπεπι ἴῃ ορρίάτ οιυαίιητ, δὲ κρώμ υις 
απίνοτο δά τσ γα αν τος ΠΆΪΠ τος, ]ΕΠ1ΠῸ τεργεν ας 
Τυϊά δα ροτῖαβ ἀρογοῖαγ, νἱήθτθης: ἀ(ε 8 καίρια 

οἰαϊηξγα ροτέτπρεθαης, ας ρουταβ βάτε ι- ἰννοίο, αι ό 
αἰεῦαητ. [τὰ ἀθίμ6 ΠΠ| Ἰττι τα ρα ητ. Χο πο- π πέδη 
ΡΠοη, απ 4 ἀσοίἀδύοε, ν ἀςγοτ:ν ὁγῖτ μοίραν 

τι5, πὸ δ ντθὶς (ε ἀϊγερτίοποπη σοπιιογτο παρ, με βω- 
τοῦ ὨΜΠος, ἄς πος ἰῃ νγθεῖη, δείείς, ἃξ ἱ- Ἀὐ δ το 
Ρίος πλΠἶτος αιγοσῖα πια]α τοάἀιπαάαγδε  ρ[6- γϑείμίαε, 
0 οὐτπ οἰππὶ τε πὰ τασθα ΤΠ τι πὶ ἢ πτγὰ ἐργ αν 
Ροττας ἐγγατηρίτ, ᾽ ΕΧ αἰτὰ ρατῖς ΒνΖαπτί᾽, νῈ φαοάννο., 
νἱ ὁχογοίται ἰῃ ψτθ πε ἱγγποῦο νίάοπτ, ἐς ἰδΡηδο-, 
στο ΡῬΑτγεῖτη [ἢ Παῖ165, ρα ΓΓ1ΠῚ ἀουλαπ σοι- ἘΠ: 

ξαρίαητ: ὃς φαοταηιιου πτιι5 Θγα τ, ἔοΓαϑ ΟΧ - ἐμάΐροην 
οαπτ: ΠΟΠΠΕΠΕ τεϊτοπλος ἀεφαςοθαησ, νξϊη μας 
εἰς ἱποοίαπιος σδάογοης, ΟΠ 65 (8 [Δ ΠῚ πλιϊενην 
ΡΕΥΠΠῸ ραταδαης, ταπηιδπι ἢ γγ 5 οἴτοτ ἂῦ ἩΗ 
Βιοίξῖδιις σαρτα Επρίεθατ τη ἀγεοηι Ετοοηΐ- ἢ 
οι. ΑΠαΧ ΠΣ δα πταίς ἀδουγέοης , ΠΔΕΐ 

Ρ᾿(οδεουῖα 'η ἀύσαπῃ ΟἸ ΓΟ ΠΟ ΠΟ θαταγ, δ 
{ατίτα ὉΙαϊσς σης ργα πα αγὶος γος 1". 
ΝΝες εηϊπι 1}, αὶ ὄγαῆς ἰη ἄγος, {ΗΕ ετς 
ΡοΙϊα νἱπι πα τ νἀ εθαπταγ. ΡΟ ΑΔ Π| 
ΠΆΠτος Χοπορποητειῃ νίάετγο, ἔοι θῆτος 
δά εἰἰπὶ σὰπὶ 5 νεγθὶς ἀσραγγιπε: Ναῆς 
ΤΡ] ργα ῖτα οἱ οσσαῇο, Χοπορἤοη, νενὶ: 
ταπι τα ἄξοϊαγοβ. Ορρίδιπι παδος, Παθας 
τ γα πηδ5, πα ας ρεοιη πη, ἴοῖ νίτος πάθος. 
ΝΝιιης, ( νοΪοτῖς, ὅτι ποϑ δοατο ροτουίϑ, 
δέ 05 τε ιηασηιη οἤποογα. πὶ Κοπο- 
Ρδοη : Ἀςξϊε ἀϊοιεἰς5, ἰπχαΐτ, ας ει! ἀδηὶ 
γος ορτοπηροίαθο. Ν᾽ ετιπι ἢ Πα  Ἔχρε- 
αἰτίας, Φαρτί πηι [ἢ οΥἀΠ6 ἀΥΠγατὶ σοἢ- 
πίττο. γ᾽ οΙεθας ςπίην (ξάαγο παϊ]τος. ὅς 11- 
δηλ οὐ σδυ πὶ τἰπ ἱρίς σοοτίαδαταγαά 
Ποοσςος, τπὶ [115 τἰἄοτη,ντ ο5 πογγατθπ-: 

Χεμορ δὲ 

τῷ ἀρμα 

γαἰ δίετες αἰδὰ 

ἔξοτηφα: ΐ 

μἰγύα ᾳῦτα ὃ τὸς ὀηνθς οκέλάυσεπαρεί- Γγταν, ὃζ ἰῃ ἀγπῖ8 ογάίης σομΕπἰτιιοτεητ, ργαῦε 
οὐρίς, ΠΙείροπτο {πὰς ΔοΙ ἐπι ΓΘ θδητ, 
νῇ ΟΧίσιο τοπΊροῖς σΎδιῖς ἀΓΓ ἀτιγα ρς ἀΪ- 
τε5 ἰπ σα ϊπηπαροηθ5 (6 σοτῃροποίοηζ, δέ 
σετγατὶ δά ντιιηγα σοτῆα σαγία ἀεἰ τὶ σοι- 
{|ξετθητ. 1 οσα5 ἰνΐο, ἴῃ 40 ογαητ, ὙΠτα- 
οἷκς ἀϊοίτι!., αά {τας πάδη αοίεπὶ ἰοπ 6 
Ρυ]οϊπευγίπηας : Ζυίρρα χαϊ εἴτε Ὁ χ α1Η- 
οἰΐδ γάσιιις, ὃς πα Ὁ 1} 6π} ρΙΔηϊ οἰεῖη Πα- 

βγεῖ. Ῥοίξελσιιαμη ἱπ᾿ ἀγηλ}5 {πὸ οἰ Πὲ ας κορίου 
ογάϊης σο]]οσαεῖ, (εξ ἀατίαιια ἰατη ΠΟΠΉΪΠ1] μμείοπεντα 
ΤΑΙ] ἴτας : νοςσαῖ δά σοπεοίοποῃι οχεγείζα τι ὉΠ} 
Χεηπορίιοη, ὃζ μᾶς οο5 ογατίοπα σοσῆρο]-: 
αι: Ἐσυίάσδτη, πλ1τ65, ΠΟ πΐγοσ νοϑὶ 
ταίοϊ, ατηὰς ἐχ Ἐ]πλαγς, νος Πα σηλ Δ6- « 
εἰἀΠ, φαΐ ἔγαιιήε οἰγουπηιδητὶ Πτὶ5, Αἴ ο- 
ὨΪΠῚ ἐγας {1 στατ Πα δἰ πγετ, ἂς ἰῃ Τασσάα- 
πλοηϊοβ, 48] μεῖς αἀίπης, ἔται4ϊ5 ποηυῖπὸ 
γἱπάϊςαδίπιας, νγθειῃ ἐςαίηιε π|}}}« Η. 
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πος ϑο ἔμπης μαδίταγ]οοο, 4ιο μαθογὶ πο- 

{ες πα !ςατ (ο]οπτ. τῳ πος δάποτγίμῃβ ΠῸ5 

ΒΕΙΙαπα χααῖς ξαταγαπα [τ εχ πγατο ᾿ἰσες 

᾿ εἰ5.) 4αἱ δέ νίάογαπε, ὃζ πισπιουτοροῖαῃς 

ςα, 7: ΠΟ ἴτὰ ΡΓάοπη ἀοοίάογαης. ΒεΙ- 

Ιαπἰπὸς Αἰμοηϊεπίες δάπετγίις δος άα- 

τηοπίος., ξογιπίσας οοῖος5. {πἰςερίπλι15, 

4ααπ Ραγιὶ πῇ ἰῃ τηδτῖ, ραγτπλ Ἰη παιδὶ ἰριι5 

τείγοπιος ΠΟη ραποίογος σΟοΟ Βαξογεηλιδ. 

Οὐυππι]ας ππᾶρηᾶ εἤοτίη νεῦρα ποίγαρο- 

᾿ ρα σορία, δὲ ργο ΘΏΓ5 ΔΠΠΠΕ15 τ ΠῚ ἀς 

οἰαίδις. Ζα4πὶχτογῖς, ΠΟἢ τη ποῦ, 418Π2 

ο΄ ταἰοητοτγαπι : ΠΟ πΊΖαο ἱπηροιῖο πο- 

ἔγο ἰπίμ!ας οπῖμες οοτηρ οξξογοηγαγ,, ὃζ 

ορρίἄᾳ πιαῖτα ραυτὶπῚ 1 Αἴδ., ραττίπῃ πὶ 

Ἑυτορα, 4845 ἰπτοῦ ξαίτ ὃς μος ἰρίμμα Βγ- 

χαητίππι, ν δὲ ππηο {ππλι15, ΡΟ ἀοτο πηι: 

᾿ταταπιεη ἀςθε!]ατί ἔα πιις., ντὶ ν οδὶς 1ρ{15 

φοηίξατ. Οὐ αὐτοπὶ ἐς ποθ 5 ξατατγιιπι 

ΧΙ πνατῖς. απ Ποοτοπιροτο Γ ασράα- 

σιοηὶ) ὃς ΑοΠαὶ (δοίοταῖς πη δι ης, δὲ δά 

ἴος Ατβρηϊοηίος ετίαπῃ σὰπλ ΟΠλΠΙθ115, 

ηαοςτῦ παριογς, ἰοοἰ 5 ἀσσοΠουίητ} σα πὰ 

Τλλροῦπος, δὲ το] αὶ δα ακὶ, πογιιπα 

σοῦ 6 πιᾶῖς ροττίησι, ποῦδὶς ποίξος τ 

Πιππι ΟΠ τι ΠΊαΧΊ ΠΤ Βοίξοια μαθεα- 

πλτ5 ἰρία πη Οὐ τίς γερο πὶ, αι ογ{|5 16 Πὰ 

Ρτοίεπτηὰϑ ντ δ τοσηο Εἷϊ (ρο]αγοιλις; 

δέ, Ηοτὶ ροῆξε, ετἰᾷ ἄς πε άϊο το] γε ηλιιδὲ 

Ηδος οππηεϑ {ἰ ποίξες πα ίτασὶ {πλι15,6 6 4115 

τᾷ ἀδιλθηϑ οἰϊ, Ζαϊ ἤο5 (ρευῖοσεβ σι αίιγος 

οχιΠἰπλετῦ εν Πεοσιπηπιογταῖθς, Ὡς ἱπίἃ- 

᾿ἴδτγηι!5, ΠΆΠΙτο 5. σὰς ἀφηἄτιατο ὃς ρατγία,, 
ἃς ἁηγὶοῖς ργορίπαιπίᾳ» ποίδε!5 δ. ]1ο, ταις- 
ΡἰΠῆπις Ρογθαῖηισ, Ν ἈΠ 1115 Εὶ οἰ! τατίθιι5 

Οὔηδ5 σοητποηταγ, ας: ΒΟ Π]π πὶ ποῦ 5 α:- 

αυππιο σοττε ίπγα ἔλέξατα ἐπῆν: ἢ τατοἱ 
ποπηϊπὶς νγθοτ, σας ἀς ταοὶς ντθὶθιι5 

οὐπηί τη} ργίπγα ἔποτῖς, δα 4ιδπ ἀσοεἤοτί- 

τ 115. ἀορορα]αθίπιατ: αν ΠΏ} ]] πὶ Ραγ- 

Ῥατζούιπι ορρίάιμι δτίατι νἱξζογία ροτίεὶ 
νοϊπογίπχαβ οσσιραζο. Ορῖο ἐ]υ 48 ργῖμ5, 

απατα Πασο ἃ νοῦς ἀςπρηπαγὶ νἰάξαηι, να] 
ἀοςίος τα] Οὐσγὰβ Πέτα του γαπὰ ταρὶ. ΚΝ Ο- 

δὶς οτίαπι σοηίμϊο, σαι γα οἱ {{π|5,1τὰ ἰπ5 
νοίἔγιιπι ρος ἀμ Πἰςγτ ΠῚ Π110 ΤΆ Πι5 115, 
40] (πῃτιητοῦ ὐαοοϑ ΡΓΪΠοΙρα5., ραγοαγίϑ. 

Οὐοά {ἴ α'φαππηι ἱπηροῖγαγο ΠΟη Ἰςς ίτ, 
πδηλαδηι πίαεα νο δ (οιτπὶ ἀσάτατ, ατς Ἑ 

οἰαταηπγθηντχίμ!οτίς, πίττης σογηπλίετε- 

ἄππι νος οσῖτ. [η πος απο τεπιροῦς σεη- 
ίςο., φαϊδυίάδην Δ] ατὶς Πση! Ποαπά την 
Απαχιθιο, ἤοθι ποὸς νῦν] α νὶ ντογεπλαγ, πα 

Παηοντγθοιη το Πς : (6 σα ταητιπυστατία, 

νι Βοτΐ ροῖϊες, σομηπιοάϊ αἰ χα ἃ νοδὶς 

υ ̓ν} 
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ΧΕΝ ΡΈ Ὲ ΒΕ ΘΙ ΠΥ ; 

Ῥηπηαπι ὅς 1 ἀοοάαπιοηί, ὃς δογαπῃίοςΙ ἃ. πολέμιοι υϑὺ ἐσόμεθα Ἐἰποδεδια[υδύοι λᾺ τ ἰ 

μος αὐ “μοι, εἰκα ιν δὴ παρεςῖν, ἑωροιχοζᾳς " 

6 βαρξαρων πϑύτων πολεμίων 

Τ) σοί μίαν ἡϑολήσα νϑυ κϑυταο, εἰν , χαὶ τα, 
ΜΕ] 

μῶν, οὐκ ὅξαπατωμϑροι, δλλὼ πῴθορδιοι 

" ρροτγαγοηλις: ΠΠ υιτοην, γτἰπἀισατομπλαδ, ποι ἔταάς ποβῃίης οἰοόξος, ε ραγξάϊ Παάΐα 
: : ͵ 

᾽ γν. , Ξ ν. ᾿ 

δαιμονίοις πὲ, ὦ ζὶς συμμάχοις. οιος δὲπολε 

ὸ αὐα μγηοϑενζῷς τὰ γε δὴ γεέλμηνϑμα ἡμάς ὦ 
᾿ Ε “ ᾽ ᾽ 

γὸ οἱ ἀϑίεναγοι εἰσηλθομδυ εἰς π΄’ πόλεμον ΕΝ 
λ Ἂν 

κσξς τὸς λαιχεδοι μονίας κ τὰς συμμαχοις, 
2 ͵ λ --- ὔ 2.,(Ὁ 

ἐἔχοιΐες Φιήρῴς, ζᾳ νυ οὉ ϑαλοήη, ΟΣ δὲ ὧν 
΄-“ , Ε 3 ͵ ͵ ς 

τοῖς γεωδίοις, “κε λοις τεϑαχοσίων" ὑπαρ- ῖ 

«ων ἢ πολλῶν χουν οὐ τῇ πόλᾳ,ὼ Ὡρος:- 
ὁδὸυ ὥσης κατ’ “ψιαυ. πότε οὐδ κ(ονρὸ 

» ς Ὁ : 
ον δ υπϑρορίας,( μον χελίων τα λαι]ων"δῷ- ᾿ 

ὑπαϊῶν, ἢ ὦν πεπῇ ἀυϊδνα ΤΣ 
Ν᾽ 91 ᾽ ΄“ ᾽ Ε 

λφςπολλας ἔχονγες , ὼ ον τῇ ἀὐρωπη ὀνγας τὲ 
ἀν ν τον ἀν τν εἶ 2 

πολλας, ἡ αὑτὸ αϑτο ΩΝ βυζώτιον, σττϑ νύν ἐφ- 
ν γ7 ε, ς 

μϑι,Εγθγῆες, κα ἐπολεμήϑημδυ ὅτως, ὡς ποτ 

πες ὕχίςαϑς, γι ἢ δὴ τί οἰοῶθα παθᾷν, λᾳ- 
͵ ᾿ Υ̓ 5.» ͵ 

χεδοι μογίων μου χαὶ “Δ ἀχαιὼν συμ κοιχῶν 
« “ , τὰ ς ᾽ ΄ 
αὐ αρχόντων, ἀὐϑζεναιων Ἄς, χαὶ ὅσοι Οκείνοις, 

ΠΩΣ ΤΣ ΘΟ: ὃ ͵ ͵ 
ποτε ἡ, συμμαάχοι., ππλύτων “αδοεγελυημε- 

Ἴ; ͵ δ δῇ ἂ ὌΧΙ ͵ " 

γων, Ἱ Ιοσοιφερνδς ἢ, χαὶ Ἱ ϑου λοι" ὀλχῶν 

ἡμῶν ὀντων, πο- 
͵ 359 ἡ δὰ , ἃ 9, 

λεμιωταπῷ δ) αὐ τῷ ὕω βασιλέως, ὃν ἥλιε 
2 ͵ ἌΝ ΝΣ 

ϑουϑῳ ἀφαιρησουϑροίπε τ΄ τἰρχζω,ὺ ΕΟ 

ἡθρ,ε δρυαὶ λα ναύτώννη᾽ αὐμαυς ὯΣ γϑυνϊες, εἰ μαῖα, πότων δὴ στὰ τῶν ομϑ ον- 
7) Γ} 3, « Ε γε 

τῶν. ἐς] τις οὕτως ἄφρων ̓ ὃς]ς οἴξται αὐύμαξ, 
Ο Ἵ λ ; “" «ἰδελυεκχ; μὴ τας ϑεῶν μοινωκῖθα, μηδὲ 

αὐογθῶς  σολω θα, πολέμιοι ὀνες κὴ Οἷς πα: 
[ 

͵7 -«ψ 7} 

ὅϑντες τὲ Τ γησων ἀπασων; χη ἐν τε 

τᾷ ͵ Ν ἘΝ Ὁ ͵ ᾽ δ ΄ " ͵ 

ὅάσι, νὰ ζοῖς ἡ μέϊέροις εὐὐδ' φίλοις τε ὸ οἰκείοις., 
᾽ δι ! »οἁ ͵ ἘᾺΝ τῳ 

. γὸ τ' πόλεσιν εἰσι ιμπτες, Τ᾿ ἐῷ ἡμαξς φρα-. 

πευουϑδμαις.κὶ, δικαίως" εἰ βαρξαρον ὃ πολι, 

κρατοιῦτες, ἑλλξοοίδει δὲ, εἰς ξιῦ Ἵ προόστον 
ἥἤλθορμϑυ πόλιν, ζω πίω ὅξαιλαπαξορμϑυ. ἐγὼ , 

μδρ ζίνιω ἀ 5.9! » ὡρὶν ᾳῦτα ἐχιδᾷν ὑφ᾽ ἐν 

ἡμδυ Ἄνονϑνα,, μυδίας ἐμέγε χα Ὁ γῆς ὁρ- 

γυας “υέοϑα. ὼ ὑμῶν συμξαλϑύσω, ἔλλη. 

γας νας, ζοϊς ἑλλζωύων ποδϑεςηχϑσι τφθομές , 

γός το φρόίοϑαι “Μ διχαίων τυϊχγόυφν. ἐαὶ δὲ 

μὴ δορύνοϑε ζῶτα, ἡμὰς δὲῖ αδικουνϑίύους 

τῆς οριοῦ ἑλλαδὸς μιῇ φερέαϑαι. χαὶ γιοῦ μοὶ 

δὸκ4, πεμψανᾷς Αναξιζίῳ εἰπεῖν, ὅτ ἡμής 

σσὲν βίαιον ποιή σοίες παρεληλύϑαι μϑυ εἰκῇ 

πόλιν, ὑλλὰ ἣν μδὺ διιυωᾶθα, παρ ὑμϑμαγα- 

90ν τὶ ἀ ἡ ρίσκεοϑαι εἰ Ἄ μὴ, ἀνὰ δηλωσογίες ὑ- 

ὀξερχον 
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δξῳχόίβα. ζῦτα ἔδοξε.ὺ πεμπέσιν Ιερῶ νυ- Ἀοχοοπῆς. Ἑδέξαχῃ ἴῃ απο ςηξεμίάϊη ἀς- 

μόν τελλῴον ἐροιρῦτοι ζὑτα,ὼ Εὐρύλοχον αρ-
 

καϑα, ἢ Φιλήσιον ἀχαυόν. οἱ υϑὺ ᾳῦτα ῳγ5»- 

“ ἐροιεῶτες ἔτι 3 χαϑηύϑρων “υ φρατιωτῊ, 

«αϑϑσέργέται Κυρξᾳταδης ϑηξαῦος, ὃς ἐ φεύ- 

“ὧν τἰω ἑλλά δου «ἴδιος ,δλλὰ ςρατηγιών, ὼ 

ἐπαγ[ελλόμδνος, εἴτις ἢ πόλις ἢ ἔϑνος φρατη- 

ΤΝ η5ὐ δέοιτο" αὶ τότε κυδϑεελθὼν ἐλευ, ὅτι ἕτοι- 

δος τ μορεϊη ἡγέαχ αὐδις εἰς Ὁ Δέλζῃ καλούμε: 

ἥ νον Ὁ ϑράκης ἔνθ πολλὰ οὺ ἀγαϑὼ λήψοιν- 

μυλιδεν τὸ. ἔςε δ᾽ αὐ ἡ “πωλαΐσιν εἰς ἀφϑονία» παρέξζᾳν Β 

ἔφη χαὶ δἔταὰ «αὶ ποτα. ἀχουοὶσι ζχῶῦτα οἷςρα- 

πἰῶτα Ν χαὶ "τὰ δὰ Αναξιζιοὐ ἅμα. ἀπαί- 

γθλύρμδυα. ἀπεκρίνατο »ὸ . ὅτι “παηϑονϑυοις 

ἀΐις οὐ μετα μελησᾷ, δλλὰ τοῖς τε οἴχοι πέ- 

λεσιζῦτα ἀπαγίελά, ς χαὴ «ὑτὸς βουλφύσϑιπο 

“ὶ αὐτὴμν δ, τιδοώώωτο ἀγαθὸν. οἰ τότῷ 

᾿ οἱ ςρατιῶται τὸν τε Κυρφιτοίδιων δέχου!) ςρα- 

| τῆϑν» αὶ ἔξω τῷ τείχους ἀπῆλϑον. ὁ δὲ Κυ- 

Ἢ ρατάδης ἢ στεωτάοσεται αἰΐζις εἰς πίω ὑςε- 
Ν 

μων παρέσεοϑαι ὑχιδεορατώμα, ἔχων 9 
͵ ν.» Ν λα 

ἑερφα., χαὶ μίαντιν » χα! σῖτοι χα ποτα τὴ ςρά- 
Ὁ 9 » παν « ] 3, ὶ 

πὰ. ἐπεὶ σἹ) ἄξχλϑον, ὁ Αναξίζιος ἐκλάσεζᾷς 
Ἰ ̓ 5 τὰ «,᾽ ὦ ἢ ς« καο) 3 

πυλᾶς, χὰ οἰκύρυξεν, 97] ὁς]ς ἂν λῷ ἐνδὸν ὧν 
ἧ ͵ δι ,56ε ͵ 

τ φρατιωτν, πέσ φσεται. πὴ σι, ὑφεροηα, 
« ͵ νιν Δ ᾿ ͵ 
οΚυρᾳταδὴς μϑῳ ἐχῶν τὰ ἱερῴα, » ὦ τὸν μιατίν 

ἧκε. ἡ ἀλφιζο, φέροντες εἵποντο αὐτοῦ εἰκόσιν 
3, ᾽ “" ᾽ 3 ) “, 

αἰδρές, ὁ διδοῖ οἶνον εἴκοσιν αὐρες,, ὦ ἐλωφὼν 
ἢ πὐ 5) ᾽ ͵ 

' ' «{, αὶ σχορόδων εἰς ἀνὴρ ὅσον ἐδχυύατο μέγιξον 

, 

--- 

φορτίον, ὀιδος χρομμιϑωγαὗτα 5 καίαϑέμε - 

ἢ πιπεμῴαρϑυος Κλέαγδρον,ἐχέλάυἐν οἱ ξζα- 

Σ΄ φράξαι ὅπως εἰς Ὁ τῴχὸς τε εἰξέλϑοι, ἢ Ὥστο- 

πλάσαι ἐκ βυζωτίε. ἐλθὼν δὲ Κλέανδρος, 
“᾽ν » ς 

Ο μάλαμολις, ἔφη, ΔΙοαραξάμϑιος ἥκω. 
Ἃ ε Ἄ, νὰ ἣν 

 λέγφνγὸ Αναξίξιον, ὅτι ἐκ ἐχετηδιον εἴτ;, τὸς 

μϑῥφρατιωῷς πλησίον Ε1) τῷ τείχους, Ξένο- 
φώζᾳ" ἔνδον, πῶς βυζωτίοις δὲ ςασιαζην ὦ 

πονηρριὶ 1) “«αοὸς δλλήλους. δέος ὃ εἰφιέναι, 
ΡΥ... ᾿ ν ε ᾽ 
ἐφη,ἐχελάυσεν, εἰ μέλλ 4 στοὺ ἑαυτῶ, οκπλᾷν. 
ε ΩΨ »ὧ 5 , λ 

ὁ μὸν ἂν Ξενοφῶν ἀασασάνϑυος τὰς ςρατιώ- 
2 δὰ “ ᾿ς Χ ͵ «ε 

,, ἔσω τῷ τείχους αὐπτη 4 στοῦ Καὶ λεανδρῳ. ὁ 
Ά ͵ Εν ΠΥ ὁ πλν τς 
ὃ Κυραταδὴς τῇ κϑὺ τορζτὴ ἡμέφοι σἕκ ἐ- 
κοημέρῴ, ΟΣ εἰὲ διε μέρισεν ἐδὲν ἴοις φρατιώταμ. 
“Νολς , εἶ τ πρῶ ν 
τὸ δ ὑξερώμα, τα υϑ ἱερφα εἰςηκά παρὼ τ΄ βω- 

' ῃ, 2 ἐ 

μ"γ. Κυρᾳταδης ἐφεφαγωϑρός, ως ούσων: 

ὈΓατατη, δ. ΗΠ ΘΓΟ ΠΥ ΠΣ Εἰδιις, ΕΠ ΘΠ ας 
Αὐοαβ, ΡΠΠ δέπας Αοπαιις αο]εσαῖί, 4] πᾶς 
ἐχροποίοης, ἢ] ἀππὶ Ἰοσατίοποπι Ὁ ΓΟ πὶ, 
40 Τα ]ος. οοάοιη δάΐιιο ἰοσο {ιρΠΠ τοῦ: ' 
Οὐγτγαϊδάςς Ἱ ποθάπιι αοςοῆπι, τυ] Ποπ οΧ- Ν μκύ ὸς 
{11} οφιῆλ ρεσ ὐςοίαηι ηἰηοἰπάς οθιιασας- ἐπ Ὡς, ᾿ 
Ῥαταγ ; (δα ἰτη ρογάτογὶ) ΠλΠ Ποεῖς ἀρ σ θη ] 
ταϊγῆςς οἰρίάτς5, ὃς οἤογοης νἱτγο (οίς, ἢ 
ααάνο] ντ5,νῈ] παῖῖο ἀποῖς ἐσεγοῖ. 15 πος 
ετίϑῃν [ἘπΊροτα ΠπΠΠῈ δα πλΠΠΠτος ἀσοοῆπ- 
(τι ράγαταπι (ς αἰεσδατ εἴς αὐ ἀσάμποοη ἄτι 
ἰρίοβ φαβπηάδι πη Ιοοῦ ῬὨταοία, οἰ 1) ς]- 
τὰ Ποιηςη δἤστ, Θαπγῳ; ρΓοἐέξίοποτι ἰρηϊ5 
ἐταδτιοίαηη ἔοτο. ΡΟ] σοθατατ οἱ (δ, ἀπτα 
Ἄτογ σούς, Παρ ΠΔτη ἰρ{15 ΘΟ πτοτιπι ἢ [ει 
Ροτυ]δητοσιιηια; σορίδην {πρροάίταταγίιτη, τ δνν 
Αὐάϊεθαητ δὲ ῃςο ΠΠ τος σοά απ το πυροΓῶ, δι ρο- 
δζ ἡ: αὖ Απαχίδίο γοπαπιίδδαπταγ. 15 6- κα Πὴ 
πίτη ἐαταγιπι γοίροπάερατῖ,ντ ΠΟΙ] ΙΘΠ.1- ἐπρννι 
Ρίος οδα αἰφητία ρτα βῖτα ραηίτογος. ἸΝαπν μορίνβε 
δέ ρατγία πη ο γα θιι5 Πα οἿα ροῦ ππητῖος ἜΝ 
Ππρηϊβοαταγαπα, ὃς ἰἰτα γα πὰ σΟ ἢ] πιπη, απὸ 
Ρδέϊο ροῆϊτ ἱρίις ρύὸ {5 νί γί δι15 σοπητηο- 
ἄατο. 1 ππὶ (Οὐγγαγζαάειη τ ]1τεξ ἰπηρᾶγατο - 
τοι ΔΟοΙρίπητ, δ Ἔχτγὰ πιοοηΐὰ αἰ (εἀιῆτ: 
Ογιαγάάε5 ροίειάῖε (ε δα Θχογοι πῇ οἰππὰ 
ΒοΙ 15, οχερίος, ρογι!οητίς, οἰσα  οπτιδ δά 
να πὶ ΠΆΠΠΠτῖ5. δα ατατῖι τεσορῖξ. ΡοΙ τι. 
νείο ὀχοεπηῆξης ντρς, ρος ΑΠαχι δ ας 
ΟσΟΙ 15, αἸςἱ ρὲ  ργξοοποπι ἰδεῖ: ἢ αυῖς 
ΠΑ Πἰτα ᾿πιγὰ πηαῦο5 ἀθργε το ἀογαγι, ΕΠ 
ἀςίποερς ῥτο πιάποῖρίο ἀξ ναι ξά τη ες; 
Ροίεάϊς (ὐγταταάςς οὐιπη [ο[ἘῸ, ὃς παγίο- 
Ιοδάοτας, ιιοτη (ς  θαητὰτν τὶ Χ Χ, Ζαΐ 
ξατίμαπι σείξαθαπτ; δὲ Χ Χ Δ}1} 4] νὰ Π|} 

ττε5,48ὶ ΟΙδαμη; ν Πι15, 4 (το  η 4Π]Ποτ απ 

᾿ τος ὡς ἐχὶ δασμευσιν ἐδύέϊο. ΞΞενοφεὖν ὃ με ἴ)0 πναχίπιατη, το πηςς ΑἸΤπς, 4] σεραεῖι ξιίσοπι 
Ροτταθας. Η ας νδὶ ἀδροίιτα ἵπ τη 1 ἔς 
(επτ, ταπηιι4π} ἴπ Πησι]ος ἀἰ] ἀππ2: (- 
στατὰ ἔλοοτα ἱπηπίταϊτ. [πτοῦρα Χπορποί 
ατοοίπτιτη δα ίς (]εαηάτιπη πούτατοτ, π- 
Ρετγαγοτ Πδὶ,νεῖπ ντροτῃ δά τη Ππις, ΒγΖαη- 
τἰοτοἰπεγος. (]ςαπάεγνδὶ γε ῆξε : ΥἹΧ, 
Ἰπ4αῖς, ἱπηρεῖίατα τα δά τα νεπίο. ᾿ΝΑπὶ ἐἰ- 
εἷς Απαχίδιας., ποη εχ τὰ νἰάογὶ, πη τας 
Βαπά ργοου ἃ πλιτὶς ες, Χοπορίποπτοπὶ 
ψΕΙΟ [Πτγα ΠΊΠΓΟΒ : ΒΥ ΖΑΠΙΙΙ5 ἰΠτοεῖτα ἐς αἱ - 
τἰοίς (ς σεγεπείθιιβ., αο ΠΡ] πλπταο ἰῃΐα- 

Ἑ {ἰδ. δεά ταπηεη, ἰπησίτ, ἐπτγοίγο ἰδεῖ; Π- 

ἡμϊἀοπι(ξοιπιο! ποτα ν οἰ τι Οάτε Χεπο- 
Ρίμιοπ πα ΠΡ ας (Α]υτατῖσ.,. σατα (Ἰοδη ἦτο 
ντθεπιϊηστοήμις εἰς. Ατ Ογγάταες, ψαμπὶ 
ἄϊς ργίπιο ποῇ βου] ται, 1] [ἢ Πλ}1- 
τες ἀϊπεθαίτ. Ῥοῆτιαῖο Ππασδῆς δά δγαπὶ 
νἱδείπηα ν πᾶ οὐτὰ ΟΥὐτγαταάς σογοῆα γεά- 
ἱπαῖτο, ααίρρο φαὶ ἑλογαπὶ ἔλέξατας ἐς, 

18} 
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ΝΝεο, ὃζ Οτομπογηθηῖι5 ΟἸ δ ΠΟΥ δοςεέεη- 

τος. ΓΥΔΈ ΣῊΝ Ογγαταάςσπινοῖαπσ. Νοηδ- 

ἘΠ ΕΕΕΝΡΈΣΙΒΕΥΕΙ «6γοίτα ΠῚ ἱΠΊΡΟΓΙΟ, Π1-- 

ἢ σοπηπηξαγιπι ργα δα μος, Τ πὶ Ογτατα- 

ες οπγηΐα ἀἰετ α αθος. Οααππὶλατοηι 

αἄΐιας πγαΐῖτα ἀοεῆτης, νενηῖας ἀππηζαχαῖ 

ἀϊεῖ νἠξειτην ὨΠΠ|το5 Παρ}! παδογοπτιιρεοος- 

Ρτὶδ πο Ἐ115, αἰδάϊοαι ἱπιροτατοτίο ἰδ πιαπος 

τοις ἀϊοεάϊε. Μαπίογαπεαρια Ἔχογοίτιμτι 

ΤΣ Αἰπεπῆς Νοο, ἄς ΡΒγγηϊίοιις Ασματις, ὃς 

Αεἰατς, 

σχα»- ΟᾺΠῚ [ἢ ΨΊΟΟ5 νοτγίτι5 ΒυΖαητίιτη {τος σα- 

ττραὶς ἢτα (ππτπλεγατὶ. ΤΠ αιπὶ Ώτοῦ ἀπισο5 οσῖᾷ ΠΡ 
ΤρπαΓ, 

ΤΟ ΟΦ. 

εἰ επί, 

εαυιμ ἀεάϊηει, ἐεπιίηδπη αἰτεγι: Νεοπθ 

νοτο ἢ τΥΡ Ο ΦΗΝΟΝ αιοά ξατατιπιοχ- 
τ(εἰπχατοῦ,νε ἢ 1 δοοἀα πποηϊογαπι ἢ Πε5 αά- 
εἰσ! οι, οορ ἴ5 νη αοτῆς νηὰ5 1ρίς Ργα οι: 
ὙΤἰππαίοης ἀφηΐσις τγαάπσεγο σορίδ5 ταις 
{πηγΐη Αἤδηῃ πλίτῆςσε συρίεπτε,αοά πὰς 
τατίοης [δ ἴῃ ρατγίαση ροία γοιτίταὶ Ἔχηι - 
ταάτγοῖ ΟἿο “υ 46πη ἃ σΟηΠ]1ο ΓΆ]Πτο5 Ποῖ 
ΑὐὈΠοιγοθαητ. δε ἀπηι ]οησα ᾿Ἱποσαϊητοῦ- 
αοάϊτ, τα ἶτα5. ραγείπι ἀγηλῖὶβ ρογ στο αἰ- 
{γαξεῖς, νεὶ ᾷπε ροτούδησ, δά [πος παιῖσα- 
Ρᾶτ: ρατεῖπα ΠΙ͂Θην ροῦάρστοβ γα ἡ ττ|5. πίῃς 
ηάε ρεγ ορριἠφίε οἰ 5 πος ραης. ἀπα- 
χί δίας, ν δὲ ἀΠΠρατὶ σορίδ5 αι ἀΠΠςε, σαιι- 
ἄοθατ. Ν πιά ἢ σοηβοτγεσ, σι η Πα ΧΙ ΠΊΟ 
Ῥμαγπαθαζο στατησατυσαην (6 οοηβάο- 
θαι. Θοτ αὐτοῖη ΒγυΖαῃτίοίοίπογοῖ, οῦ- 

ὉΠ 40} ΟἹ γΘΠΪς ἀριά (ὐγξίουτα ἈσΙΠ πεῖς 
ΟἸΙοαπ τὶ (ποσοῆον,, ΒυΖασιεὶ) ργαξοόξασ, 
Ηϊς Απαχίθῖο παγίατ, δτίαπι ποοεογεπι 

ΧΕΝ ΟΕ ἘΙΥΕΙ ἘΡῚ ΒΕ ΟΕ 

ἥσαπὶ Τ Ἰπλδί!ο Πλατάαπεπῆς, ὃς ΑΠηεπίς Α φρορελθὼν ὃ Τιμασίων ὁδαιρδυρά, κ ὺ ΝεδΙ, 

Τιπιαῆο ΠΉΜΕΑΕ ἩΡΙ͂ Ῥτορτοιααο Τα. 

Β κῶν πσρορελθόντες Κα Ὁ ̓ βυζωπιον, ἐ ἐφρα- 

{ςπΠπο. νοϊοητίδις Ο]δαποῦο δο Ρμγγηϊίοο 

ἔοι ΕΝ οορίας ἄμποοτο, φαοά Ποβίμαπι 

1η. (ξῃτεητίαπη ΠΠ  ρεγγαχογαῖ, {απ νηὶ 

ς ῪΚῚ “ιξουϑια δὲ ΕἾ: πϑ χεόνου,πεολλοὶ τω τρ ΓΝ 

ἕε 5 

ὁ ἀσιναγος,, χαὶ ̓ Κλεαλωρ ὁ ο ὀρηθκῦμιος, ἔλεγον 

Κυραταδη μιῇ δύψν, ὡς οὐχ ἡγησομῶμον τῇ τῇ 

συ μὴ δωσῴ τὰ δχετηδ (α. ὁ δὲ “Ἐὶ 

ὧςε ἜΧΟΙ δέτον ἐκασω βυέαϑαν δ τ α- 

πιωτῆν, αὐᾳ λφίὼν τὰ ἐ ἱερᾷ ἀπ, χαὶ τ ςρα- 

πηγίον ἀπάπων. ἸΝέων δὲ ὁ ἀσιναῆος, χαὶ ἡ Φρυ- 

γίσχος ἀγαιὸς, τὲ Τιμιασίων δαρδδμάς, ἐ- ἀγα Ἶ 

πενᾶυον τῇ ἡ φρατίᾳ, χαὶ εἰς μἀώμμθ Τα ϑρα:: 

τοπεδαίογτο. κα ἡ οἱ φρατηνρι, ἰἐφασίαζον,Κλεά- υλῖς ὦ 

γωρ υδὺ χαὶ ῷ ριευΐσχος πσϑός Σ ἀ ϑίω βου- 

λόνϑοοι ἀγάν" ἄπϑι Ν᾽ αὐθις, χαὶ ἔδωχε τῳ 

αϑοῦ ἱστῶον, τωΐδὲ γεωναΐι) Νέων δὲ εἰρχερ- ᾿ 

βονησον, οἰόμδρος, εἰ Ἄν Ὁ λοικεδιομοιίοις γέ- 

γοιτο,πόυτὸς αὐ παφϑεςανωι τά «φραΊ δ κατ. 

Τικασίων δὲ πσδουϑυμότο αἴραν εἰς τίω ἀ- 

σίαν πάλιν δρκξζεῦαι, οἰόνϑρος οὐ οἰκαδὲκα- 

τελϑεῖν, χαὶ οἱ φραπιοΐται (ῦτα ἐξουλοντο. ὦ 

πωτὴμ οἱ κδρ τὰ ὅ 'πλα ὩΑποδιδόρϑοι χα ας, 

χϑφρις ̓ ἀπεπλεον ὡς ἐδγουαντο" οἱ τον χαὶ ἡ δι-΄ 

δὸιϊες τὰ ὅπλα, χτὶ (Ὁ το γώροις, εἰς ὡς πόλᾷ ἐ 

και εμίγνεουτο. Αἰαξίξως σὶ ἔχρυρεν, ἀχϑύων 

Δ[αφ εόιδοον ὃ ὃ φράτευμκα. πότων δ᾽ γι- 

γρονϑύων ὡ: "τὸ κάλιχα γορίζεαχ Φαριαξά- 

ἕῳ. ξἰποπλέογτι δὲ ἐΑνλ ιδίμμς Οκ βυζωντίου 

συναντὰ Σ Αρίςαρηος ἐν κω ἄκῳ νὄζαδοχο νῶν. 

«"ὔρῳ, βυξαύϊαδ᾽ αὐιμοςής. «ἔλεγε δ ὦ γί γαθ-᾿ 

Ἰρίτις ἰῃ τατο τε Βαιιατοθὶ Ῥοΐηπι ἀποκτς λς ζκδυχος Πώλος ὅσοι ἐ παιρείολδη εἰς ἐπνοίαι ἢ 
Βοη δα ΗεοΙοἰροητιτη δπ νης. Τα, 
Δυὸ παπιίαθος Απαχίθίας νξάεγε πλ1- 
Ἰἴῖτος., φαΐ Ογγαπὶ (Ἐχαιτὶ ἐξα δῆς, χαου- 
οἰπ14; ΒΥΖαιτὶ) τερογίτος. (]σαη ἀογ ἐπὶ 
ὨοηλΠεῖη οοτ σπλτογίθας αἀάϊχετγας. 1π|-- 
ΤΊ ετίατ αστοβ συγαπογαῖ, ὃς σοσσοτγαῖ οἷ- 
ὉΘ5, τ ΘΟ5 {5 φά δι ἐχοίρεγοητ, Αὐἰταγ- 
οἤιις αὐτῷ απαπιρτίμηιιηι ΒΥ Ζαητίαπην ΘηΪτ, 
ΠΟἢ ραϊοίοιος οα α ονεηάίαϊς. ἃ παχίθίις 
ὙΡαγίσπι ΄ιπαπὶ παίσας, δα ΡΗαγπαθα- 
ΖΙΙΠΣ τ ττίτ, αὶ οὐ τποπογοῦ, τ ραξεῖς [ξ8- 

ΟΙεαπάτὶ 

Ῥηπιδηὶ- 

ἐσ. 

Ἱ Ορίάμπι 

«4 ΗΠ εἰ. 
2 πτοην. 

δέεῤ᾽γανις ΓΟΙς 

ἘΞ: ἐξαπηαάπεηταγο αηἰπηαάιπογεῖς, πος ἀπαχί- 

ἐονιρενα- μιῇ ΔΙᾺΡ ἰπ5 ἔαποὶ ΠΑΠΑΓΟΝῚ πχππΠοΓα: η8|]- 

ΠΡΣ ΠΡ Ἰὰ ἰναΐτις πα δῖτα γατίοης, ταητατα αἰ τ ατς 
“4. 

: σῇο ἐς Ογεὶ οορίς 1 ἰπηροῖγαῖ Θ. 4185 Ρυς 
αὖ Απαχιδῖο σοητεπάοτγαζ. εἴριὸ Απαχίιί- 
Ομ ατορίπτο Χεπορίιοηςς, πογγάτισ απ, 

᾿ς νι Αὐαγο 11 Βγζαπεῆ ΡΓσίς- ἐπεὶηαϑετο ̓ Αδίφαρχόντε ἥκοντα εἰς θυζαίπιανυς 

ἐλλήασοντον. ὺ ὃ  Αναξί ἘΠ Ἢ ῶ Σαϑὺ Αριςάρχω 

Ἐχιςελλά, ὁπόσως αὐ " ἀὕροι εν βυζαντίῳ ΤῊ 

Κύρε σρατιω ΤῊ τς ππολελ μι δι ὡς, Ἐχτοδδτς 

αζοὸ οὗ ̓ Κλεανδρος σϑσξνα ἐπε’ ρα, ὀρ Χὴ 

τὸς τούμνονζαις ἔλεε “πίυεν οἰκεῖ ἰρων,ὶ ἡ αὐ ὰ!Ἑ 

καζων οἱ οἰκία δέχεο αἶ. Δείφαρχου, δ) ἐπεί ἤλϑῳ 

τάχιςα,, Οέχ ἐλοίες τετιεαχοσίων ἀπέδοτο, 

Αναξίξιος: ἢ “φϑαπλάζσας εἰς παίφιον, πέμι- 

“πά «δὰ Φαριαξαΐον χτ' τὰ συϊκείυϑυα. ὁ δὲς 

᾿-δμοζὴν, χὺ Αναξίξιο, οὐκέτι ναραρχοιεῦτα, 

Αναξι(ίου κἂρ ἥμελ δε σοὺς ̓Α εἰφαρχὸν δὲ 

σδιερα Πετὸ τε τὸ αὐτὸ πλϑὶ πὸ Κυρείν ςρὰ- 
͵ “ Ν ᾿ μΠ » “ 

τεύματος, ἀπτῷρ ἡ σᾶς Αναξίξιον. οὐχ τότ 

δὴ Αναξίξζιος καλέσας Ξξενοφὦνζῳᾳ, χελάυᾳ, 



ΐ 1 , 

᾿ εἰαδεῆη. 

πάσῃ τέχνη πλάζσω ἐχὶ ὃ ςράτόυμα ὡς ἃ 

πάέχιτα, χαὶ στευέχν πὲ δεράτάμα, χαὶ 

σιυα, ϑροίζήν διεασαρυϑύων ὡς αὐ πλεί- 

ζοῖς δγούητα » χαὶ τἰϑδαγαχϑνζα εἰς πόρινθον, 

«[αθιαξζν εἰς πίω ἀσίαν ὁτιπεέχιςτι. καὶ δὲ - 

δωσιν αὐτῳ πειαχόντορον ἢ ἐχιφολξὼ, ἢ α"- 

δρα συμπέμτᾳ χελδυσονζῳ πἕς «ὐθενϑιους 

ὡετάχιςα Ξεγοφαῖντα ασδοπέμνψαι τοῖς ἵπ- 

ὶ ποις ἔχὶ ὃ ςράτἀμα.ὶο μδν Ξενοφῶν ὄχεε- 

᾿πλϑσας ἀφικνήτωι ἐλ ζ φςρατάυμα: οἱ δὲ 

ςρατιται ἐδέζαντο ἡδέως, χαὶ ἀὐθὺς εἵποντο Β 

ἀσμένοι ὡς Δ|α(υσονϑροι ἐκ Ὁ εϑράκης εἰς 
Ἐρεν « 

πἰιὸ ἀσίαν. ὁ δὲ Σ 4..8ης, ἀκούσοις γχοντὰ πα- 
“ἐν ,ὔ 

λιν Ξενοφωΐντα, πέμψας πυξὸς αὐτὸν χτ' Θκῳ- 

λαῆαν Μηδὸσαιδίζω, ἐδάτο πίω φβατιαὺ ἀγ4 ἢ 

δϑς ἑαυτὸν, αὑστονάρϑυος αὐτῳν Ὁ, Τί ῴετο 
͵ Π ἫΝ ΩΣ ͵ ἅ ε ᾽ 

λέγων πεισῴν. ὁ δ), ασπτεχρίνατὸ αὐτώ, οτί οὐ- 

δινοΐοντ' εἰν πότων “δυέοϑαν. χαὶ ὁ »ϑὺ τα 
ΜΗ Ε εὐ τν τῇ ΩΣ λ, ἜΣ τ ΗΕ 

ἀχούστις ῳγετα. οἱ δὲ ἐλλζωες ἔπει αφιχοντὸ 

εἰς αξέυθον, Νέων «μδὺ οἰποασείσας ἐφραποπε- 

ποις. ὃ δ᾽, ἄλλο φρατάυσμα πὸρ ον τῶ αὖ- 

πον. νὰ αβοθονεδι μῷ 
(τα Ξενοφοίν μδὺ ἔπσραῆς «ἰθὶ πλοίων, 

ὕπως ὁτίταίχιςα Ὡιαθαῖεν εἰς τω ἀσίαν. οὖν 5 

σύτῳ ἀφιχόνϑμος Αείςαρχος ὧν» βυξζωντία 

Ὄϑμοςῆς, ἔχων δύο πειήρᾳς, "πετοσμένος ὑ- 
πὸ φωρναξαυ , τοῖς τε γαυκλήθϑις ἀπεῖπε 

μὴ δἰ αγάν ἐλθὼνδὲ ἐχὶ Ὁ φράτάσμα, εἷ- 

πε τοῖς ςρατίώταις , μὴ «ρα ούοϑαι εἰς τί 
ἄσιαν. ὁ δὲ Ξενοφών ἔλεϑω. ὅτι Αναξίξιος 

ὀχέλάυσε, χαὶ ἐμὲ «δὸς πϑτο ἔπεμψαν οΨ- 

βχδὲ, πάλιν δ᾽, Αδίςαρχος ἐλεξεν ν᾿ Αναξί, 

ἕως μδὺ οὐκ ἔςιναύευρχος, ἐγὼ δὲ πῆδε 1539: 
μοζῆς. εἰ δέ τινα ὑμδι λήψομαι. οὐ τῇ θα λότ- 
πηκαταδύσω. ζᾳῦτα εἰπὼν, ὦχετο εἰς ὃ τῴ. 

οχο. τῇ δὲύςεραία μετεπέμπετο Τὰς φρατή- 
γι ὶ λογα οι τὸ ςραϊἀύματος. δὴ δὲ ὃγ- 
τῶν ὥῦζϑς τωΐτεί χη, ἐξα γόλλά τίς τωειο- 

Φωΐτι, ὅτι εἰ εἴσφσι συλλυφ,ϑήσεται, ὶ ἢ αἰτεῖ 
Ἡπείσιται, ἢ ἢ Φαρναξαζῳ Ἷ «οἷ δαϑόϑήσε- 
τῶ. ὁδὲ, ἀκούσας τα Σ ἀὐδθις μϑὺ “Ὡ69- 

πέμπεται, αἰστὸς δὲ εἶπτεν, ὅ7| θυσαὶ τι βόλοι- 

ἐν 

, ἔν ἔγης ν᾽ Π » ΩΣ ͵ ΔΑΝ φον 
οἩΝν ἰχῷν, Ἰ ον) Τριηρᾷς ἔχοντος ΤῸ κωλυσοντοσ᾽ οὐτ' εἶς 
͵ 

ΕἸ ΒΕ ᾺἊᾺΚ' ΘΕΡΤΊΝΜ 5: 

2 Ὀ “ 3 , 

᾿δύσατ χωεὶς, ἔχων ὡς ὀκταχϑσιοις αὐ,ϑ6φ- Ὁ 
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νι οπιηὶ αγεϊ οἷο πα ο] οὐγίπηο αὐ οχογ- 
οἴταπα παυίσες, σορίαβ ἀΠΠΠρατ] ρεο ἰδεατ, 
(ρατίος Ηίης ἰη ἧς ιαπι ροίΠτ ο᾽αγίπηος το- 
ΠΟΙ σας, Ρεγίπτμαπι ἀεάπέϊος ἰπ Δ Π8Πὶ 
{ἀπηπηα σοἰ εγίταζο τεαπίροστοι, ΕἸάοτη Χο- 
ΠοΟΡΠοητὶ Χ Χ Χ ΓΕ ΠΛ] σι Πι ΠΔυΠ ἀατ, οἴιπὰ 

ἐρ το] : αἀϊιιπέϊο ργατογοα ἄς {|5 αιο- 
ἄδην, αυὶ Ραγίητ!ς τηαπάήατγοι, ντ Χοπο- 
Ροητεπὶ ἐππὶς δ σχογοίτιπι ἡ απιρτὶ- 

σπλαπὶ ἀξάπσογεηξ. [τὰ Χεπόρμοη πδυῖρα- 
τίοπε σοηξεξξα ν ΘΗ Δ οχογοίτιπν, ΖΕ ΠῚ 

ΤΑΣ το 5 πηασηᾶ ΟΠ Οἰρτατο ἜἘΧΟΘΡΓΠΠΊ, 
{Ἐλεῖπι Ια δτεγ δ αυςθαπτοτ, σιοά ο ΤὭτα- 
οἷαίε ἴῃ Αἤδπι τγαϊθέξαγος (ρογαγεπτ. ἀτ 
δοῦτηες, ροίξοεααιαπιτγεά ΠΠς Χοπορἤοι- 
τοπ ἀσσορίς, πηΠ0 δα Θὰ πὶ πηατὶ Μεάοί- 
ἀετοραθαῖ,αά (ε σορίλ5 τγαάπσοτος; αἀ ἀἸτὶς 
Ρο]οἰτατοη 15,4 υηθτι5 1« (ς ρογπαίαγιιηι 
Ρυταῦαῖ. Ἀείροπάει Χοπορποη,, θογιπὶ 
Π1Π1] οπηηΐηο Ηεγὶ ροῆξ, 48 1Π|Π 6 απ άϊτο 
αὐίϊτ, ατασὶ χαππι Ρευπιμ πὶ νοηΠδητς, 
ΝΝΘο {π|5 δια {15 αὐ ἐχεγοῖία. ὀαμαισοος 
Ρἰμις ππίητις οαίξγα (ςοῦίαπι παρεθαζ, Ἐ ο]1-- 
4πᾶ: Πορία γηϊπογίῃ ἰοσο οάσιη ΡΓΟρΡῖοῦ 

Ῥεγίητῃϊογαπι πα ηἷα σοπῇτεγο, ϑεσπη.- 
ἄπηι]ας ἄς παυίθιις ἀσεγα Χοπορμοπ,ν- 
τί {αι ΓΙ ΠῚ! ΠῚ ΠΑ ΠΔΠὶ τγαϊσογοτ: ]υπ πὶ 
ΒγΖαῃτίο ργαξθέξις ΑἸ ξαγοθιις., σατη 
ἄπιαθιις τε γε πλίθιις γεπίτ. 15 απο τὰ ροτ- 
{πδίτι5 α ΡΠ αγπαθαζο εἴτε, πφπο! εγὶς, νπο- 
ταϊπεῖ γε πεγοηζ, ἀἸοίτ: ὃζ Ρέτρεης δά εχ- 

οΓοϊτιπη, ΠΉΠτος πόσος, πο Παῖς 'π ΑΠΔπὶ 
τγαϊἱοίατ. Ηεῖς σιαπὶ Χοηορἤοη ἄϊοοτοῖ, 
τιδηάδτιπι ὰ εἴς ΠῚ 0 Απαχίδίο., χιὶ 
διὰς ἀό οαδυα μες (6 πα πῆξις, γείρομάρης 
Ατιβαγοινας : Νοη εἰξ, ἱπαυῖτ, Απαχί δίς 
Πιοστοαπιρογα ΠαθΆγο 15. ΠῚ 6ρὸ Πἰς ἰπ 
ἰοοῖβ πλιπογα ργαίοξεί ἔπηραγ, (οά {1 
ἀποπῖ νοξγατη σΘρεΓΟ, τηΔΓὶ ἀΕΠΊΟΓΡ ΠῚ, 
Οὐκ νθὶ ἀἰϊχ ες, ορρίάτιπὶ ἱπσγοῖϊι οἴ. 
Ῥοβει τε ρῥγατοτγας, ὃς σοοσιίατη ἱπ οχεοῦ- 
οἷτιι ργαξεξξος δά (δ νοσδῖ; 4] «αι ατα 
ῥΓΟρα 4 πλιγὶβ αρείεησ, ξυζαγαμπη ἐχροπίς 

ΧΕΜΟΡ ΟΣ 

44 εἐχετοῖπ 

μη τεά δε 

Χεπορ δ 

ἔν το αἰ ἐδ 

ἱπηρεήμων, 

Χεπορποητὶ φυϊάδηι, νἱ {| ορρίἀϊτιπι ἴη-᾿ 

στοάϊίατιιγ, ἰῃ νπου]α σοηἰθέξις ναὶ Ππὶς 4- 
Πα 4 ἀρρ]!ςἸ] ρεγέεγασ, νεὶ ῬΠαγπαθαζο 
τγδάαστατγ. [4 νι απ δε, ἀπ ΠΠς ςετεσὶς 
αἰτρνο!]ς (ε ἰλογαπη Δ] οά ςεγε. ΟΠ 
ἀϊίοεΠηῆει, οχτα σοπίϊτ : δὴ Πδὶ ροτοίξα- 

Ἑτεπὶ 1) ξοίδπς,, τγαάισοπάϊ δά ϑειτποη 
εχογοίτιπι, 'Νεο ΘΠ ΓΑΙ Οἱ ταῖο ρος νἱ- 
ἀεδατ, χιιοά ἴ5, 4 ργο ἰ δίταγις οἴτευ, τγὶ- 
τοπῆος Βαρέγοῦ: ΠΕ ργοόβοῖο  'η ΤΠ ετ- 

" ᾿ν5 δι 4 ᾽ » ὍΣ ὖΝ 3 ΦΧ, ἐν δὰ 
ἀμπί τῆιχαὶ ἀὐπελθὼν ἐθύετο, εἰ πσο9φεῖεν ἡ αὐ τονοΐ τοπείαπι γοϊεδαῖ, να πο ςοποϊ μἀογοιαγ, 

διοὶ πειράῴαϑαι πσοὸς Σά λϑίωυ ἀγήν ὃ ςρώτάνμο. ἑώρα ΣΡ οὔτε Δ φαίνειν ἀσφαλὲς 
) 

χερβόνησον ἐλθὼν κατακλειοϑέωαι ἐξούλετο, 

111:.2 

Χεπορ οι 
ἑηβάϊας 
τε, 



͵ 

4οο ΧῈΝ ΟΙΡῊ. ΒῈ ἘΥΧΒΕΘΙΕΥΚΑΙ 

ἃ: ἀ οπιηϊαπιτογαμι ροπατίατη πιίτεβ πᾶ Δ. χαὶ ὃ ςράτε
υμα «ὦ πολλὴ απὸ μὴ πλύτὼν γέξος 

ἀποοτοῖ. σίγα] οῃίπιξὸ ἰοσο εἰμ ργαξοίζο έρϑαι" ἔνθα δὴ πείθεοϑει ὑϑὺ αὐαΐκη ΩΝ ἷ 

Ρατεπάμτη ογᾶτ, τιιπ} ΟΠΊΏΪ ΘΟΠΊΠΘ ΓΙ ΡΓῸ οὐμωςῆ, δὲ δὲ ὕλχττη νἰωνοὐθνν μος " 

ὁχογοίτα οατοπάασα. Ηἰς ταπητοῦις Χοηο- συ η: δὲ μων Σ 
- "κα. ο μ᾿ Τὰ εἰ ᾿ 

Ῥβοητῖς οσοπραθαγαγ ορεγᾷ. [λιισος δζρτα- σρΒΈυ ΟΣ ΧΟΊ μϑυ αμφιᾷυ χ Φ͵ 
ἃ λ δου λυ εἶ ΦΦ, 

{ει σοογίαμα., αν ΑΠίξαγομο τοιοτ, δὲ φρατη,λϑι,Χ9 ᾿ λογαλϑί, ἥκοντες αὐ θα τῷ Εν. 

ἧς ἘΦ . ͵ ᾽ «“ -“ ͵ ξν 

ἐοταγιεπιογαθαπῖ οσπὶ ἀἰχης πῆς 481- Αδιςάρχου ὠπήγ[έλλον, ὅτι νεῦ μδὺ ὠπιέια! ς 

Ϊ [Ὁ ἐμ ἐπι ͵ δ“, 2} ἐγ Φ΄, 
ἀεπναδίγεησ, ἰςἀ τοάϊγοητ νείρετε. 6 χῦο Φας κελά. 4,1 δείλης δὲ ἡκάν" ἐγῦτι χαὶ δηλῆ 
ἰδτὶ πιασὶς Δ ἀτα: ρατοίςεγε νἱἀεθαηταγ. - Ὁ νὼ τ ε ἡ τα 

Χεπορί,»» ταὺρ ΧοΠορπομ, 4αοά οχτὰτιπ ἔπο τι ἐχ- μᾶλλον ἐδύκᾳ ἐ6) ἡ ὕχτοθλη ὁ δξζυ ΞΡΡῸΝ 
3 τ 5 ΟΝ δ « ν ἢ ἴ ς ᾽ (Ὁ ὸ 

ἈΠΌ οτοῖτας ποπιίης, τας δἄ δουτῆφη ρο σοῦ ἐπεὶ ἐδὸκ 4 ταΐ ἱεραι γμέοζι σι ἑαυτα » ζψ) ; ΠΕ, 
- - ᾿ ͵7 Ε ᾿ ᾿, 

ἐυννταξ ρτοξοξεϊοποταν ἀογοηταγιίατητο (ςουπιὰ.- ςραϊάύματι, ἀσφαλαΐς τσϑὸς Σ 4 ϑῶωυ ἰξ- λὰ ο 
γοῦν! τποπίεηῇ Ροϊγούατο σοποστί5 ἀαπέζοτο, ἼΠῚ "ἶ: δὰ χξωνΠολέκρἐετ δι ἕω, 

: ἰ αἷς ἀπος, (Νεοπείοϊο ΠΣ ἐμομον. ᾿ 
νηο αἰ ἴιο αὐ5 40 τῇ ΡΝ πολλὰ τ δ, "πη. εἿ 

ἘΧχοεριο) σι ἄϊοες ἰρ τηαχίτς Πάεγεηι: ἡνὸ τενοῦ γ᾽ ΡΝ 

ποξδιυδάϑεικης οαἴξγα, ας ρὶαι5 ΓΙ ΠΕΙΚ ΙΧ δα (πλέω «οἵδα ἸΝέωνος) ᾧ ἔκαιφος ὕχ:- 

Π λάϊῖς αθογαητ, οοπτοηαίτ. ΑὉ 15 Ζαῖ ρτο- φευέν,ὠγετυ “δ γυκτς ἔχὶ Ὁ Σ ἀύϑου ςρώτευ- 

Ρέαθοῆξητ, ἰσπος φαοίάαπι ἀοίοστοβηπθ-. μα, ζ φα ἌΓ οι. ἐπεὶ δ᾽ εἴγὺς ἦσαιν ἐυτῳ, ὅχι- 

ἴδτ, [τας ρείπυαπι δου θη αἰΐχαο ςοΠΠΠς , κνι πο πἰστ, [τὰς ᾿ 4 τυϊγὸμ ἢ πυροῖς ἐρήμωις. δ βλ ΝΣ 

εἰππὶ σαίετις αγρθίτγαθατασ, Κ ογ δα άϊτοτας-. ., ͵ ἐΑΙΘΩΝΣ 
- ᾿ Β . ἣ ᾿ ἊΨ ..}5 

τασΐτα, ὃΖ θοζῖ νοοίθας, φαὶ οχ δοῦῖμα πλ- “ῥέτο, μετοχε χω ρΉΧΕΥΑΙ Πξο τυ ζω" ὅς 
᾿ Ν τ ΤΕΣ τς ᾿ ᾿ ΄ ν λ ͵ ᾽ ͵ 

μεϊδὰς Ἔγαητ ας ἱπαἰσεπι οπληΐα ΠῚ Πρ ηϊῆ- δὲ ϑορύξου πεήσϑετο χα σηρίϑηνωντῶν δλῆ- ᾿ 

φαθδητ: ἱπις!οχὶς εὰ ἀς οασ ϑευτποη ἰ- δος τ ἘΣ Σ 4 ϑέου; κατεμκαϑεν,δτι τόσο 
᾿ ἕν ΤΗΝ τ 2 ᾿ «“ ᾿ ᾿ ! ΟΝ σῃος το ἜΧοιδΙΔ5 Δοσοη ιν πο ΙοοῸ ἕνεκα τὰ ἀυρεὶ ΠΜΕΜΓΕΣΤ ᾧῷ Σά ἱ; 

ἐχοιδίτζογος τεπεῦτίς τοῦ εἤςης., νἱάετὶ ἬΟΥ ἡ ει... 

ποροϊοητ: αὐ }}}1 σρητγα, αἱ ἀοςεάονξυ ρει Τασφς ΤΊ νυκτοφυλαέκων, ὅπως οἱ αϑῳφυ. ν 
- . πον δ ικνν, ᾽ ͵ " , 

Ἰραιαῃ} ] σοι ςοῃίρίςσαί, ΠλἰΠ Πγς ἰατογθῆζ, λᾶχες μὴ ὁρῳντὸ ον) τω σχϑτᾳ δγεςι μήθ οπου 
᾿ - Ὁ ε λ 

Ἡδοτε ληϊπιλἀπογία, δ ἔοστε το παρα - εἰεν" οἱ δὲ ασρϑειό ες μὴ λανθανοιεν, διὰ ΠΟ 
τ "πὸ Ἢ σ ᾿ Ν, “Μ ζαὰ 2 ΡΑ ἤ- ἢ ἵ ᾿ 

Ῥατίπτογργοτξ ΡΓαμλτττς, Ὁ αἴςεῖς δφυτίας ὦ φῶς καιαφανᾷς εἶεν. ἐπεὶ Ἀηαϑε]ο,ροπεμι- , 

ἰαθοεῖ: αἀοῆς Χοπορποπτοπι, αὶ σπρίατῖ- ν - ἌΝ: πράξεις. ν 
τιν ταν : πᾷ τ΄ ἐρ ἐα ον ἐτυ γόρεν ἐγών.) εἰπᾷν χει ὦ 

Ρίμπισοπποπίτε, Ἀοραητ Π, πιιπι ἰ5 ἤτ ἃ- ; Ἰε Μ ΑΝ αἱ ἢ ͵ 
{Ππεηϊοηῇς ΠΠς Κοπορἤοη, ]αϊ ε οαἰξεεῖς δά- ΛΟΟΦΣ 40 3᾽, δτιΞενοφων παρέσ!, βθλομέ- 

- ἕ τ ͵ ᾽ τ Ξ5 Ἂἢ εν ἃ νυ δ., 

οἴϊοι. ΠΠππὰ ἰρίαπα εἰς φαιπι δά γπιδῆοῖ, νὸς συλυέα ζ αὐτῷ οἱ δ᾽ προντο, εἰ ὁ ατϑίευναιος, Ὁ 

ἐΧ(ὨΪταητος δα ϑουτῃοη φοἸογίτοτ ρογριητ, ὁ οὐπὸ Ὁ φραϊ θύματος. Ὧ22) σἰ ἐφη ὧπ ἐ), Ὁ 
ΝΝεσας πλαΐζο ροίς σφίγαῖὶ ρ] 15 Πλίπας α 6 » ἵ » αἱ πε .ι: τὰ Ἵ 

4 Ρ ΣΡΘΕ αϑατγτηδησειγες ἐδιωχον᾽ ὦ ολί.9) ὑφερον παρ 
δάογαηζ, τοσορταπια, ΧοΠΟρΠοητο πη σα πὶ « ΓΝ 

ἀπε τ πλοῖον ἧσαν πελταςα! ὁ, 5: ἡσίοι. Χ ἡ ὐβαλᾳ- ἴον Δα δρμμθῃ ἀρφηροίάμε, Εξαςιπ ει ἴδον πε σία οὔθ ΚΟ ΘΟ ΠΡΌΣ ἤν... 
τί φυλάσλγη, ὃς αἀπηοάατη Πδισαιοθας: οἰν- θόντες Ξενοφαδίζῳ, χαὶ τὸς σεοὺ αὐ, ΩΣ 
 οαπιτασγίηι ει] ἐγσπατὶ πάθας. Ναπηργ ἀσϑὸς Σ 6 ϑζευ ὁ δὲ ὦ οὐ τύρσά μοαλαφυς ς 

: Ι ἱ ὶ 13 ! δ υτ δι εν Τὴ ΓΝ πλοῖα φαυος ἰῃτογάία ραίσεθας, ποέξε οα- χρη μᾶυος, χαὶ ἵπποι αὐξ ν αὐτίω κύκλῳ ἔξ 
{πος σείσας. Ετεηΐπι ἔογε θαυ οἰ πὶ οτ- ; ἀΥΕ᾿ τὴν πη. 

χκεχαλινω δροι. ὄζα, γὼ Ὁ φοξονζας μδνήμες, 
ἴδπὶ Τεταβ, νπῖς ἐς δειτμα πλαϊογίθι5, ϑν ἜΚ, ἡδμόν τ ὁ 
ἥσαιπι ππᾶσπας ΠΑΡοτοι οορίας, σαταπι ποη (39 ἐχέλου τας ἵπῶοις, ζα4 δὲ Τυύκ(φεφυ-ν 

. ΥΠΛΤΝ Ἢ : " ΠΞ ͵ δ} Δ ΕΝ ͵ «1 χερᾶλν»- 

οχίρια πη ραττοηι αὐ ἰΠ ΠΟ ἰ5 σα Δπι ἀπαΠς ρυῆετο. ἐλέγετο ὃ χαὶ τρόϑοϑεν Τ ρηο)ῦ ΤΆ: Λτις 
{ε, ἱρῇς (τί αι} παρα Ἰπλθητὶς Εχαταηχ, Ετας τ πσϑϑορνος ὦ τὴ τῇ χώραι πολὺ ἔχω 
δυΐς πατίοῃϊ ΠοηΊθ 1 Πγηΐ, αἱ ρτοπ 5 Πο- ἰν ΑΝ ἐμ ἢ δ πολλονς ἘΤῊΣ : ΜΕ υμᾳ γα 181 ὼ ι 
ἑξυτηῖς ἀϊοοθαητας εἴτ ἀσοτείπαί. ΟΟὐπιπὶ πο ἀνε ό κα ψϑν ν μὸν " ἰ : ' ἘΝ οὐ χα, 
ἰαπη ργορίιις αοοοΠρητ, ἰαθοῖ Χοπορηδ-ὀ τολέσοι, χα τα σχθοῷοροι αφαιρε μι. ̓ 

: - ΤΣ ᾿ ͵ ͵ ΤΩ 
τεπὴ δου 65 στη ἀπο, πο 5 νο ]ετ, ἰη- ἧσαν δὲ οὗτοι συγο! , πότων λεγϑίϑυοι εἰναι, 

Ϊ Ψ ἫΝ ᾿ ἜΑ μν ΓΣ 5 , Υ ᾽ λ ,) 39 ἘΕ 
ἔξ ΟΣ οῆεβόμείι βαρ ἘΕ ΒΕΒΡΕΙΠΙΕΙΕ μάλιςα νυκτὸς πολεμικώτατοι. ἔπει δ᾽, σ΄ 
6 πλίτιιο σοτῃρ]ςἐτοβθᾶτιτ, οηοῖς ΓΠτα- τ λ,5 πρν ἬἜΠΕΤςΣ “σις 

ο ΤΉ Εν ὃ ΓΙΞΕΥ ἐς Ξ ἡγυςήσαν, ἐἰκέλάοεν εἰξελθεῖν Ξενοφωνζᾳ 65 
οἷο νίῃϊ σούπις πὲ ρεορίηαθδηι. δέ δάε- ΝΑ Δ ΔΝ δ Υ Νγῆαο 
ταῦ δοιτῆᾳ Μεάοίλάος φιοα;, σαΐμς νος, χονζο. ω, θεο  βΛΘΙΙΡ: ἔπε δὲεν ἈΜΙ͂ΝΝ 

εἰ [πῃ Ἰεσατιοιίθιις Οροταᾳ στε ραγι. Βεϊημάς. "ασαζοντο υϑὼ πσεόοτον λοις, τ ΧῸ 
“07. δὲ. τσ Τ ὃ ὙΠ , ἷ ᾿ Ν ωἿ Ἵ 

ἐλ, οπορῆοη ἰῃ ἔης (ςητδτίαπι Ιου σορίτς εϑρακιον νόμον κετσοίϊα οἰΐει το υτεινονπαρξω 
ΠΩΣ ΕΝ ᾿ Υ Κις ἐν ΓΟ Ρα πολα, ΣΟ ΛΟΡΗΝ ᾿ ἐθνν »" ὝΡΈΕΝ “9 ἌΡ ὦ 4 δὲ Μηδοσαδης ᾧ Σ εὐνη δ ς πῆρ ἐωρέσζευεν αὐτῶ πλώτοσε. ἐπῴτα δὲ ΞΞ ἐγοφωὶ ἤρχετο λέγ" 

Επεμο 

) 



ῬΊΒΕΝ ΦΈΡ Υ ΝΥ 3 ἠδὲ 
Ἐπεμαζα; αρὸς ἐμὲ, ὦ Σ 4993»,εἰς χαλκηδῦνα ἃ Μεδοίβάοπι Βῦς, δδιῖδος, ρεϊπγαγα (Ὁ ΠΔ]- 

χὡρῶτον Μηδὸσοίδην τατονὶ, δεόνϑυός με συμ.- 
-" ὃ - Ν ͵ ΝΜ 

καροϑυμηϑάεαι, φχρε ζῶα! Ὁ φρωτευμια οἰκ 
᾿ ν ͵ » “᾽ ͵ 

δ ασίας, ὑπιονέμϑιυος, εἰζᾳῦτα ὡράξαμαι, 

4 ποιήσν, ὡς ἔφη Μυδοσαάδης ἁτοσῖ. ζεῦτα 

εἰπὼν, ἐπήρεζ Τ Μυδοσαδῶωυ, εἰ δλη δὴ φῶτ 

εἶπεν. ὁ δ᾽, ἔφη. αὖϑις ἤλϑε Μηδὸσοίδης ζδιτ» 

Ἢ ἐπεὶ ἐγὼ διέξκω παλιν ἐχὶ ὃ φρατευ μαι ον» 
ὮΝ ὧς ͵ γ Ἂ ,ὔ 

; παρίε, ὑπιονέρυϑιυος, εἰ ἀχϑιμι Ὁ ςράτάσμα 

ἐὥϑϑς σὲ ̓ ταλλα τέ σι φίλῳ χρύσεα χαὶ α.- 

υἱΐα δελφῷ, Τὺ τὰ ΤΧῚ 96. λοίῆη μοι γωεία, ὧν σὺ Β 
χραᾳῥς, ἔσεαζ παρὰ σῦ. ὅχὶ τότοις παλιν ἐπή- 

ρέτο Μηδοσοίδιω, εἰ ἔλεγε ζμῦτα. ὁ ἢ συνέφη 
αὶ (τα. ἴϑι γεῶ, ἔφη, ἀφήγησαι πότῳ, τί σοι 

ἀπεκχρινα μευ ἐν γαλκηδὸνι. ρῶτον ἀπεκρί- 
γω, δ Ὁ φράτε ὑμα δια Οηήσοιζ εἰς βυζώτιον, 

καὶ τοῖν τύτο ἕνεκα δέοι τελῴν ὅτε σοὶ, ὅτ᾽ δὰ- 

λῳ' αὐτὸς τ' ἐπεὶ ϑζκζαιυς, ἀπιέναι ἔφηοϑα. 

καὶ ἐλυύείς ὅτως, ὡς εἶν σὺ ἔλεγες, τί γὸ ἔλεγον, 
αλυξρίαν ἔφυ, τεχτὶ ἢ σηλυμᾷοίαν ἀφίκο;οκ ἔφηεϑα, 

τ ασίαν. γε ζίνιυυ, ἔφη δ Ξενοφεῖν,παάρφαι 

εγὼ, ἡ οὗττ. Φριωυίσχος, εἷς ' ςρατηγῶν, καὶ 

Τυλυχρῴτης ΕΞ, ἧς λοχαγῶν" ἢ ἔξω εἰσὶν 

ὴ ὉΩΣ ΤῊ ςρατη γῶν ὁ πιςύτατος ἑκαιςω, πὰ ὺ 

Νέωνος τῷ λοικωνιχοῦ. εἰ δζευ βέλᾳ πιςοτέραν 

τῇ τίω ποραξιν,ὰ ὀκείνας κάλεσον. τὰ 5 ὃ- 

'πλὰ σὺ ἐλθὼν εἰπε, ὦ Πολύκρ αἴες , ὅτι ἐγώ 

χελάζω καϊαλιπᾷν, ᾿ὴ αὐτὸς οκφκαϊαλιχὼν 

Ὑκάχαχοαιν εἴσιϑι. ἀκούσαις ζῶτα ὁ Σ Δύϑης 

τ 

ν εἷογτ᾽ ἐ{), δὰ εἰς κζρινϑον ἐλϑονζᾷς δζαξαινάν 

σδάοποπ αὐ πο ΠΊΪΗΕΪ, πχξ α; γό σα Εἰ, για 
μος ποι θεγοῖη , 70 οχ ἀπα οορία πο- 
ἢττα τγαϊϊσογθης. [4{προγςογεηυ δὶ, ρο] - 
Θεθατγίς(ντὶ φυϊήσην Μοβοίμεος Πἰδ οςὔηλε- 
πιογαθαζ) θῈΠῸ τα ἐς τη6 ρΓοπιο τα Γα την 
Η!ἰς αἰξεῖς Μεδοίᾳάοι ἱπεείγοραδαῖ,δηπὸ 
νογατη ἀϊσογος. ΠΟ σοπῆγπλᾶτε: ααγῆις ἰη- 
ααῖτ, Μεάοία δ ῃϊο δα πὶς νεηΐς, ροίξοα- 
4ασπι Ρατγῖο ἔπ γοογίας δά οχογοίτα πγ, ἃς 
Ὁορίαϑ ἢ ἀτασας δά τὸ ἠξάμποοίεπη, βο] Ἰοῖ- 
τι15 οἱἘ {ιιιπὶ [115 ἴπ γε θιι5 τὸ ρτο ἀπΊῖσο ἃζ 
ἔγατις πὸ Πα ιταγαπγ:τατη νοῦὸ δὰ πχατὸ ἢ- 
τὰ ὁρρίἀ4, φαδτιαίπητίη ροτείξαξθ, τ Πὶ 
τε ἀδητο οοατα, ΤΌτη γατίις Μεδοιδθὴϊ 
τοραῖ, ματο ίπϑ ἀἸχ ες, Οὐ Ζυιϊιπιαάίξη- 5 Ὁ 
{5 εἴἴει: ρὲ νεζο, ἱπαῖτ, τα ἰάπὶ μαὶς ςὅ-.- 
πιοιποίαῖο; αἰ ἀριια ΟΠ αΙσοἀοπδιη δὶ 
τείροπάοτγίπι, ΡΠ Πηιη.,Αἱτ, το ροη {ΠῚ Βγ-᾿ 
ΖΔΏτ ΠῚ ΓΑ οζξιΓα5 σορίδϑ ἐ πες ορὶις ἐΠς, 
νύν ΓΡῚ,νΕ] οαϊαϊ5 41) Ζυϊ αατὰ πος πο- 
γαης ροηἀοτγεζαγ. )εἰπας αἰοθαςτο, αι απὴ- 
Ρτϊπιῦ τιαἰ οι 6 5,4 ἐχογόϊτα ἀΠ Π γα ΠΥ: 
ιυοά υϊά εἴτα νεὶ τὰ ἀἸ ες, πιτλ - 
Εηϊπη (σ᾽ οἰ πορηδπ, 4 ἀϊέξ σαν 
τεπηρο 5,1) δ πο ἢ 50] γ Πα δΥ δὴν ν ΘΕ - ς ἰγδνίδηρ 
Ραςὲ ΙΝοσαδας ἤοεῖ ροῆς ρεθριείεα, αὐοά 
Ῥοεπιπυγὰ δα άππι εἤξε, ας τῇ ΑἸΠ τη ἐγ ὴ-- 
εἰεπάμπι. Εαίπλτεγο, Γαι ξοῖς Χοπϑρμοη, 
ἰαπὶ δά τὸ νεηῖο οατη ἤος ΡΗτγηϊΐθο,, φαΐ 
ἀπιουπι νπιι5 οἵα, ΡΟ νοτάτο σο πο στὶς ργς- 
ἐεέζο. Ὁ αἴη δε ξοτίς αἀίπης ποπηίπος, φαΐ: 
θὰς ᾿ἀαπυΡ] αὐϊπηιιτὴ ἀποες πη ]ΐς, εὐ σο- 
Ῥῖο Νεόμο Γδοοηϊοῦ. Ὁ ἄδγο {1 τθην πα οτΐ ! 
Πὰς νἱϑ ἀσὶ, ἔλς δ: 11 αὐςε ΠᾺπεὰν, ΤῊ ΡΟ]1Ξ 
ὁτάϊος ἀδ᾽,ασῆδ (οἴη Π|ς ἀϊοίτο, ἢ ν δ} 16᾽, 
ν ἀγπιᾷ ἔοτὶσ γα Πηύδῆτ: [εἀ δείλην τρίς ταὶ 

τἶπει, ὅτι δυϊοδεγὶ αὐ ἀπιςήσάεν ἀἰϑίεναων. καὶ [) 1ἰδοἸδ᾽ ἀοπὶ βἰαάϊοίπργοάδγο, Οὐκ γέ εθ 
ΝᾺ γδύτι συξλυῆς εἶεν εἰδέναι, ὁ φίλοις ἀἠγεφέ:, 

Ἵ ᾿ Φηγορζεν. κῷ (τα δὴ ἐπεὶ εἰφῆλϑον ὃς 6: 

ὅς, “αρῷτον Ξενοφῶν ἐπήρεζ Σ άϑμω, 

Ἣν ᾿ αἰρί γογαχ τῇ ςρατιῷ. ὁ δὲ εἶπεν ᾧδε᾽ Μα» 

ἣ δαδης ἀῶ μοι πατὴρ, ὀκείνου Τὴ δῷ ὐρχὴ 
͵ 

Γ Ἡμελαϊδέπηαι »ὁ ϑυνοὶ καὶ ϑρανίψαεἰχ ζύ 5 

εἴα. Τὴ διαυΝ χώραις » ἐπεὶ τὰ ὀδρυοσῶν παρά: 

᾿ς ἡμαΐᾳ δγόσησεν, ἐκπεσὼν ὁ πατὴρ γ αὐτο 

ἀδὺ ϑνησκᾷ γόσω᾽ ἐγὼ σ᾽, ξεξαφξυ ὀρφανὸς 

Μαδίχῳ , “Γ΄ Ἀπ δος : Ῥ ἢ 
τίσχος ἐγροόμζιυ » Οὐκ ἐδγρυα μζων ὧν εἰς δλ- 

ο΄ λρῆοίαν Φαἀπεζων -ἰποξλέπων" καὶ εἶκαϑε- 

ὯΝ ᾿ὅμώω οὐδίφομος αὐτοῦ ἱκέτης, δοεώῦει μιοιὅ-. 

ΣΡ πρσρὸ δοιυατὸς εἴν αὐδρας ὅπως χαὶ τῶς οχ- 

ζαλόζᾳ, ἡμας, εἶτι δυγαι μιζωυ,κϑιχϑν ποιοίην, 

͵ 

απιπι ϑευτῆσς Δι ἀΠΠΠ τ, πα ΠῚ Ατόπιξα 
ἀϊβηάετε αἰχίτ: (οἵγε (ς, οοσῃαῖος ἐος ΠδῚ ΩΣ 
(Ὁ, Δἀφοχαο ἀπηϊ σογιτη 1105 ΡεΠπδιιο]ογιπι 
ἰός πάρ ούς Ροίξεα υδη}1)., 41 ἀε θέ θαης, Ὁ 
Ἰηστοίη ἐξητν: ρείπηαπι ἐς ὅϑοιτπο ια τίς “ 

. Χεπορ θη, ατι4π| 46 τοπὶ ἐχόγοίτις ορεγᾷ 
. γε ουβεῦέε, Ἀείροπάϊε ἴ5 ἰη μάης {ξητοη- “ 
τίατη: ΜΕίλ Ἐς ΤΩΙ] ράτεῦ δῦ, σα 5 ἱπιρο- 
το  Μεϊδήδεβεα, Γαγηὶ, Τ Ἤδη ρία ραγο- Αἱ μείρμο 
δαπε. 15. χυϊᾷ ἐς Ο ἀγγίαγαπ Ἰαθογαύδης, 4“, τὸγ- 
ΡΕΠῸς μαστορίοης πιογθὸ ἱπτευ τ Ερορα- το τα 

παρ Ἶ Τωβαὰ Μηδύκω ῷ γε βασιλῴ, ἐπεὶ δὲ νεα- Ε΄ Ρ᾽ Πα ἀραα ἘΜοάοόαπι; αἰϊ᾿ Πα πο ογα πὰ ὁ Ανκαάον 
ροτίταῦ, ἔιπὶ δ σας, ΡΟ ἐπα ιι4πι αο- οὐῖν, 

εὑ, ἡόη ροταϊ φτπιο αὐτο ΠΟ ντποῖς, ντ "Ὁ 
αἰϊεπάτη 4’ πιξηίατη γλΠὶ τορι οἰπ πη ἀπιτὴ 
εἴετ. Ὁ πα νεῖ φοπἢΠἀἐθαπὶ τῆ (6118, (ὰρ- 
Ρίεχ εὐπὶ ἠοσάμη: ἀαγεέτα Πὶ ππαπιιηι, Πο- 
γα ῆ., αυάπὶ ἡπαῤπατα ρᾶηξε, νέτης ἐς. 
115, φυτὩδό εἰεοιξης, ρτὸ ΠΈΡΙ ΠΕΕΙ 

ΕΙ3 
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πεό; ποῦς ὉΔῃ18 Δ Ρ : 

τοίρισοτοτη. Ἴππι 1Π|ὸ ταϊῃ] δὲ ται τες 605. 

δ ο4αος ἀςάϊτ,αος ν θ᾽ {Πἰπιχογίτν ἀφ Ὀ τί. 
Ἰτὰς ἴαπι ορο σαπα, Πἰ5 τα νίπαο,ντὸ γτοσίοης 

Ρατγι παΐΠ! ργάα Πηταροηάα:. Ουοά πα 

τις νοβ ἀοοςῆοτγιτ5, ἔδοι!ο ηγε [2115 θοπο ἴα- 

τιαητίθιι5 γεσῃιπὶ ρΓΠ ΕΠ γοσιρογαγατι Πλ 
ιδίτγοσ. Ησούμπητς, ια ἃ νοθὶς οσὸ ροί ἴι- 

1ο.Ηςἰο Χεπορποπι αἱ ἀτιι,αἰτ,αχαγοίτα, 
ΡτΓαξοξεις σοϊοττίιιηι, ργατογίθιις, (ἰάτε 
νοηίαπλις,4ατο ροΙ 5, Ἔχροπίτο:ντ ὶ ἄς θὸ 
αὐ ποίϊτος γεΐογαητ, Τ απ 116 πλΠΠΠ|π| πα ηγ- 
τη Οὐ Ζίσε Πι1ΠῈ ΡΟ] σοτατ, ΠΟ ΟΥΤΙ5 ρας 

ἔςέτο δίηος, ργςτοῦ Ζιατογηοσ, ὅζαστί 4, 
τιπη νο  πτισιη δου [πο ἷ5 ὅζορρ 40 πλα- 

φααοο» Πἰτο, ιιου αὐ πιάτο ἤταπι {τ το ἃ {1, {π0- 
Ὡς ἰβοϊτ Χοπορἤοη, ᾶπο τῷ ἰτὰ πιο] ματιντ απ 

εν» εσ τάτηοη που ροτΗοίδη,, 4 πηθειις 4! 44 πη ἃ 
Φγέίοις ΟΪ ἀοράαηηοη δ ἰπτετοςάαῦ: τὰ ατηπε ἴῃ τα - 

σἰομοτη Βοήξειμη ΔΙ ΈΟ φατηίττος, 1 αά 

τε οοῃξοιτο (8 ν οἱ τ Ερο νοτο, αἷς ϑουτῇ 5; 
{ὰςίδην; ντ δ ἔγατγιιπα Ιοςο ΠῚ {πιῖ5.. ὃς ἴῃ 
{6115 φο!]οσδῃληΐ., ὃς ραττςῖβας ἤπτις ο- 
τηθιη., 4119 Ράγαγο ροτιογίπχις. ΤΡ] δὰ- 
τοπι, τη Χοπορθοη; στίφη Π]ατη ἄαθο, ας 

δὰ {τ|δὶ Η}1ὰ οἴ, δαπν ΤἩταςίο πλοῦς γΠΕ ἐ- 

τδπη, τς {1 Βιίαατλεπὶ ἀδθο,ν δὲ παδίτοι: 
᾿αυοά ορρίάϊιπι πηρογιτη οπληϊπγ, πα δά 
τηδύς Πτὰ της, ρος πογγίπγπῃι εἰς, Η!ς αα- 
αἰτεῖς, ὃς νἱττο οἰτγος; ἀλεῖς ἀοχεγίς, Πςςῆς- 
τατο το η οαίξτα φυιπ αητο Ιαςοπι γεπ! δητ, 
ἀυϊίη; τοπ, ντὶ σοἴξα ογατ, 15 παγγαθατ,ὰ 410 
τΠΠπ|5 ἔπογας. Υ ΒῚ δαν {ΠΧ οι, Αὐιδυ- 
οἶς ἰτοσατα ἄποες ἃο ργςἔς ἑξος σο ποτ, 
δά γοραθαῖ. τ 11} σςπίποτιπτ δά Αὐσπξαῦ- 
οαηγ πὲ οαμά τη} πο οἴϊο, (ς ἡ τ] το πὰ 
Δ ςοποίοποπγ νοοαηάππι. (Ομ μοι ηζ 

{τὶς ΖΥ 
5] 

γα ποτ, ἜΕχοορτίς Νοοηΐς οορί 5, τα Ὁ 1- Π χα λέσοι. ἡ συνῆλθον πότος, πλδὼ οἱ Νέω 
ῬΠ15 ΡΙὰ5 πλίμιις χ Πα Ἰοτ πε ητεσιδ!ο αὸ - 
οὐᾶτ. ΡοΙἘοαηιιαπῃ σοδέϊα Ἰδηλ οοηςίο εἴτ, 
Χοπορποῃ {πτροης Πὰς ογατίοης εξ νῆμι. 

» ΟἿ μλΐπιι5, ΠΠΠτ65, 60 ἡδυίσατο, ΠΟ νος 
» ἸππΠγ}15, ΡΟΠΊ Πλγ115: ΑὙΠΠ αγοίπας ᾿ἰς τε γε πη 
» δι [πη Ἐτιιζξας νετατι Ὁ πὰτο ποῦὶς Βαϊ τα- 
» τη οἰξ, ἤλιις5 σοπίσοηέοις. ΙΔοπ πος Ρεῦ 
» Πηοητοηγ φογιη} ἰη ΟΠπογγοηθίμμι νι ες 
» Ρεποίγατο, [4 {πο ]ςο Εἰς (προγαεῖς ργα ο- 
5 Π115, ΠΟῺ ἴΔΠ} (ς ΔΙ Ρ ἴτῖδ,ν Ο5 ΡΓῸ πη ο ρ 5 

ἘΝ νεπάϊταγαπι αἰ, ντὶ ΒνυΖαῆετὶ) ἐαέξαπη., πες 

ν 

“ 

ν ; ἀϊπη) ἀςρορτατος, ΠΟαΣ ἔπσιγα πα, ντΠθρο- 
» 1], πο πο ογοδὶς νι πποηϊτ, σομπλθζιι 

εβοατίς. Εςς (πητ, ας ΑὙἸΠΈΑγοίες ργομμίτ-. 
» τίς. Αγνοτγο ϑοιτῃος, ἢ αα ἰρίμμι νος σοπέε- 
» Γαδ, ἰς, θοπο ἐς νοδὶς ΡΓΟΠΊΟΓΙ ΓΤ ΠῚ Αἰἶτ. 
» Ναποίρίτας σοηῇ οτος νο]αν, Πεϊςοίης 
»Τιδμίξοτς:, ἄςαις μος ἀοΠδοταῖο γοϊϊοῖος 

Ψ, - 

.} 

ἱ [ΙΔΡΟΤ Α, 

᾿ αϑοΐπαο:ς, ὃς ὑμήδ ὀψκοῦς, ἐπάδοὺ ἡμέρᾳ, 

δι ἢ τ ͵ “ ᾿Ὶ 

Β σιν. ὁ ὃ ὑπεο,εῦρ ᾽ υϑὺ φρατιώτῃ κυζικηνὸν, ὦ ΓΝ 

ς ϑυγαπτεροι δώσω, εἴτις σοί 661 ϑυγάτηρ,ωνή- 4. 

» ΨΟΒ ΔΙΏΡ [1115 ΟἹ : ἱρ6η- , ΡΟ τ τρη ΣΝ Ν ΡΙϊας πε μμμν: μοί (οἀ Πίρεη Ε τήσιαϑαι ἔτι ὑμαξ, δλλὰ λήμεαϑαι μείαϑοῦ ἈῚ 

ἘΠΧΡΕΒΥΕΥΕῚΙ Ἐ {δ 
κι φ' ν ἾΝ Δ Ὁ Δ ον τς "ἸἾἯ 
ὼ ζῶν μῇ εἰς π' ἐκεύγα ῥώπεζάν ξιποξλέπωῃ 

ὡφαἷρ κύων. οὐκ πότα μοι δίδωσι τὸς αὐἸσίρας ἢ δε 

. 

205). ἡ γε ἐγὼ ζώ πότος ἔχων, ληϊζονδμος. 

δὴ ἐμφυϑ παΐϑῳαν χωφαιν.εἰ δὲ μοι ὑμιός παρα- ᾿ ̓ 

ὅδϑοιοϑε, οἶκοι αὖ σοοὼ ζοις ϑεοῖς βαδίως ἔἰπο- ᾿; 

δαί αρχέω. (τ᾽ δεὶν, ἃ ἐγὼ ἀμδμ δο- 

μ(ϑ).τί ὃν αὖ, ἔφη ὁ Ξιενοφών, σὺ δυώύαιο, εἰἐλ- 

θοιυϑμ, τῇ τε ςρατία διδόναι, χὴ ζ)ς λογά ϑιδ, 

ἣ Οῖς φρατηχϑίό, λέξον, ἵνα ὅτωι ἀπα[γείλω: 

5. λογαγῷ δὴμιοιδάον Ν τῶ δὲ φρατηγῷ τεα- 

μβοιθία», ἢ γάῶ ὁπόσην αὐ βάλω), ζάγη, 

ἡ χώδίον ἔχι ϑι λοαΉη τετ φχισχκένον. αὐ δὶ, 

ἔφη ὁ Ξενοφῶν, ζαῦτα Ἵπέρωμϑιος μὴ φζο- ΠῚ 

“σραξω μαι. θηγὰ Ἧς Φοίξος αἰ ποῦ λοικέδαι, νοι μὲ 

μονίωγῆ, δεζη εἰς σαυτῷ εὐ τίς βόληται ἀ: Ὁϑ 

πιέναι «σδθς σε, ὁ σὲ εἶπερὼ ἀδελφές γε ποιή- Ὁ 
σομίϑ1: κ οὐδιφοίως, κἡ χϑινωγες ἀπόμτων, ὧν. 

αὖ δρευώ αθει κτήσααζ. σοὶ σ᾽, ὦ ΞΞενοφὼν,ὼ ἢ. 

σομία! εϑραχίῳ γόμω"ὰ βισαιϑζευ οἴκησιν δώ- [ 

σω, δπἰ ἐμοὶ χουλλιςον γώρχον δ] ἔχιϑω-. 

λοιῆη ἀχϑύσειντες ζῶτα, χαὶ δόξιας δόντες 
᾿ ͵ ΓΔ ᾿ ΓΣΣΝ 

χα λαζοντες, ἀστή λοευνον" χῳ δ ήμερας. 

ἐγηροντυ ἐχὶ τῷ ςρατοπέδω, χαὶ ἀπη γάλαν 
-« “" ͵ Ύ ὔ ΎΡΡΕ  ἀΠς ᾽ τς β 

χα ςὉ! Τοῖς πέμψασιν. ἐπεὶ δε ἡμέροι ἐρετ, : 

ομϑὺ Αφράςαρχος πάλιν ὅκαλ4 τὸς ςρατη- 
᾿ ἢ “" »» ᾿ ᾿ 

9»: χαὶ λογαϑές. τοις σι, ἔδοξε, Ἐ μδρ αυρὸς ΝᾺ 
ςαὶ. ὃν Ν ὌΝ 

Αφίφαρχον οδὸν εξαστι . Ὁ δὲ ςράτευμια συΐς ς: 

γὸς. οὗτοι δὲ ἡ “σδοέχον ὡς δέκα. σά Δ 4. { Ψὰ 
“ ͵ Νιαὶ »" ᾽ λ [αν ἧτ' ἋΣ 

στει δὲ στευηλῦον, ὦαςας ΞΙένοφων εἰπε ταδὲ 

Αὐσρες, Δα πλάν ὡϑὲ ἐνθα βουλόμεθα, βετῶ 

Εἰςαρηος [σδὲ Κ τερεις ἔχων, κωλυφ ΕΣ 

εἰς σθλοῖα, Οζ ἀσφαλὲς ἐμᾷαινειν." τι δὲ ι 

αὐτὸς εἰς χερρόνησον κελδ, 4 βία Δἰὰ τὸ ἷξε ἣν 

696 ὅροις πορά εοϑαι. ζὼ δὲ χκρουτήσαντές ὦ 

σφιν οχφσεελθωμᾶν, οὔτε πωλήσᾳν ὅπ: Φη- ̓  
γ. γνε “ ! » " ὦ 

σινυμας, ὡς» ον βυζεωτίῳ ᾿ οὔτε ξαπα- Ὁ. 

[ἄλλον κι οὔτε αἴξ κοϑαι ἔτι, ὡςαῖρ γυ- Ἷ 

ν᾽, ογδεουϑύοις τὴν ἐχετηδείων. Ξ δ τοο »" 

“ἃ λέγῴ. Σ 4 ϑυς δὲ φησὶν, αὐ αὐτοὺς οἰκήν 

Τ ἦτε , 47 ποιήσάν ὑμας. νεὼ δίχυ σκέλψαοϑε; ὴ 

ποτέρον οὐϑοιδὲ ὑϑμοντες Ὑϑτο βουλάύσεοϑε, Ι 



ξ΄ Ὁ ἘΠ Κ δ ΡΤ Ύ Ὁ 493 
ἡ εἰςτὰ γχετήδφα ἐπιλυλιθογήες. ἐμιοὶ υϑὺ ὃν δὸ- Ἀ Δἢ ροτίτ5 δ δὰ γοπογῇ ἰοςά, [ἢ ἀυΐδεις πα- 

χᾷ ἐπεὶ ὐθυδε ὅτε ἀργύριον ξγρυδυ,ὧςε ἀ- 
͵ " 4 3 "» ἘΜῈ ἴ 4 Α 

εαἷν, οὔτε ανό., ἀργυρὶδ ἐωσι λαμίοαγᾷν τὰ 
3 ͵ ᾽ Υ͂ «, ς 

Ἰχιτήδάα, ἐπϑρΐι90 ἴϊας εἰς ς κώμας, ὅϑὰν οἱ 
᾽ ὙἾ..5 ᾽ 3 ! 

γῆας ἐαΐσι λαιμίξανψν, ἐκὶ ἔχονζας τὰ ἐχιτή- 
ΕῚ - Θ « «“π 

δα ὼ ἀκθογ]ας 5.1ἴς ὑμλυ δῴται, αἱ βέαζ ὁ.}| 

: αἱ ὑμὰν δυκῆ χε «τίςον ἐΠ)οὺ ὅτ ὑμῶν ζᾳυτα 
᾽ ἤ 2 ͵ ᾽ 

» δοχφαράτω Τ χήρα. αϑέτηναν πθρπες. ἐπί- 
᾿ ᾿ ͵ , 3 ἂν ͵ νυ δὲ ᾿ 

ἐπεςοίνυν,ἔφη,συσκά αζεοϑε,ὼ ἐπάδου πα 

οαγζείλη τις, ἕπεοϑε ὦ πἴμϑμῳ. (τ ἜτοΞε- 

᾿ γυφων εϑδιἡγάτο, οἱ δ᾽ εἴ πον]ο.]Ν ων ὃ ὦ παρὼ Β 

Αειςάρηου ϑιοι ἔπάθον δἰποβεπεαζ. οἱ 5 ὅχ 

ὑπήκϑον. ἐπεὶ ὃ ὅσον διακονία ξαδίτς φροΐίη- 

λύκῷ ἀπϑρμὶὰ ἊΣ εὐϑης. "ἡ ὁ Ξενοφῶν ἰδὼν αὖ- 

τῦν, Ὡροφδ, στα ἐκέλευσεν, ὅητως πλείςων ὦ- 

χϑόντων εἴποι αὐῷ, ἁ ἐδὺκά συμφέρφν. ἐπεὶ δὲ 

τροφηλϑεν, εἶπεν ὁ Ξενοφῶν" ἡμάς πορϑυοκϑα, 

ὅπε μέλλᾳ δ εράτευμα ἕξ ξοφζώ. ἐχ{δὲ 

ἀκϑογες κῦ σὰ ἡ ἢ πὸ λακωνικϑ, αἱρησόμεϑο, 

ἀαὶ χρατίςα, δοκοίη ἐῃ.. ζὺ δξιυ ἡμῶν ἡγήσῃ, 

Τξενίζεοαϑα,.ὺ ὁ Σ 499ης εἶπεν, ὀνὰ οἶδω κώ- 
ι 9 ἡ πὰς ΜΝ ν᾽ 

μας πολλας α, ϑρ9α6,χ) ποτα ἐχούσαις τα ἐ- 
͵ ᾽ ͵ «ΡΥ ἶ ὍΝ δ᾽ 

πιτήδιφα, ἀπειχούσαις ἡμἦμ, σον διΐοντες αὐ 
ἡδέως φριφώμϑυ. ἡγ8 ζἰνιωυ, ἔφη ὁ ΞΙεγοφῶν. 

ἐπεὶ ὃ ἀφίχοντο εἰς αὐζῷς ᾧ δείλης, σεουῆλϑον 

ἱφρατίῶται » ὦ εἶπε Σ 4.93ης τοια δὲ Ἐγὼ, ὦ 

αἴϑρες, δέομαι ὑμδμ ςραϊ 4 εοϑα; σεωὺ ἐμοὶ, ὁ 

τὰς φραν «ατονμα ἢ ὑμῶν-τῷ μῶωυος δωσφν κυξί- 

᾿πίῆς κίωυῦν, λογαςῖς τε χαὶ ςρατὴηλϑῖς τὰ γομμιζο- 

μῆνα, ἔξω δὲ σύτων τ’ αἴξιον ἀμήσω. δῖται δὲ 
Ἢ ͵ δ ᾿ λ “ ᾿ ᾿ "» » ὃ ͵ 

ο΄ καιποτα, ὠστὸρ καρνίου, Οὐ Τ χώρφις λαι- 
ἋΣ , ε ς πῆ 4.5) "“ε ΕῚ 
᾿ ὲ Ἂν (ανοΐες ἕξετε. ὁπόσοι ὃ αὐ ὡλίσκηται,ἀξιώσω 

 αὐτιςἔχήν, ἵνα, ζεῶῦτα Ὧ{ᾳτίϑένϑρος ὁ μῶν 
ψμιαϑὸν πορίζω. ἢ τὰ λϑὺ φά).»ἵα ἡ Ὥστοδι- 

δρασχονΊα. ἡμής ἰχόροὶ ἐσόμεθα. διωκήν ἡ (μα- 

! φευφν" ζὼ δέτις αὐθίφηται , σευ ὑμῶν πτάφοισῦ- 
ν 2 ͵ Ξε - ͵ ᾿ 

ζῶν χίερόοϑαι. εὐγαίβεπα τρόμος ἜΡΕυΝ δ ξ 

᾿ς Σαλθαλοήης αἰδιωσῴς στουέπεοϑαι σοὶ ὦ 
͵ «ς 3... 3 “" 

φράτέυμα ὁ σ᾽ ὠπεκρίνατο, οὐδδδι (ἢ) πλέον 

τα] ἡμερῶν, μεῖον δὲ πολλαχῇ. μΦ ῦταἙ 
ν ͵ ῳ Ε 

ὶ «διδοτο λέγᾳν το βουλομδύῳ. » ἔλεγϑν πολ- 
ς ᾿ λ “ «“ 2 Ὥπ, 2οιχτ" ΤἼκῦτα, ὅτι παύος ἄξια λέγά Σεύϑης͵ 

! 

ὕπιπλέςα δεν ἐγχιτήδι4α,κἰ πὸ σθνομιϑμϑυ Ὁ 

Βετὶ σοπηήηθατας ρϑῖςττ, Εσυ θην άτιιο, 
ἥαππι πεῖς δρεσιυηΐα ἀδῇτ, τα ἃ απηα- 
Τλτ15; ὃς Ππὸ βεοιηἰα συ Πα ΠῚ ΠῸΚ γοῖ Πο-᾿ 
ςοἤαγία (ἀπιοῦο νοτοπι τοἀοσπάϊηη ΠΟ δὶς 
αἄάνῖοος εἴς. ἀγαῖς ἰδ] ραγαΐο εχ τἰς [σοῖς 
σοπηπιθάτῖι., ἦα ιθι5 οαππὶ ν ἐξ Ἐ] {ππηογὸ 
ΡοΥπηίτειπτ; δι ΙΘπἀππ|,απ1απὶ τότ νο- 
{γα πα σας] ας ορογα ίταηπε Δ] σεη- 
ἄπη), παν οδὶς ξιξεον ἀεί ταῦ Ορτ τ 11. 
(υἱ νεϊέγιπι Πὰς {δητθησία ρίλσοτ, ἰς πγὰ- 
Παπττο ας, δι Ἐ] σης οσηπο5. Αδίτο ἰσὶ- 
ταῦ, ᾿πΖαΐτ, (αγο Πα; ΟΟΠΠς ξες, ἀἀ ἰτεῖ ν οί" 
πγεῖράγατα :: ἀπ π|0; ἀεηητία ταῦ ν Οἱ, 
ἄποςοπα (ς υπηη!. ΡΟ παῖς ἄτι ογατ Χο- 
πόρθοη, αιιοπη ΠΆΠΊτος (δα πε ραητι : ΠΟΩ; 
γε ΝεοποπῚ, να] αἰτος αν ΑὐΠάτοο πα} 
{05 απάϊοθαπτ; 4], νετεσύοάογθηειγ, {14- 
ἄεθαητ. Οὐπηὶ Δα Χ Χ χ {δά ϊα ρέοσοίη- 
ἔφης, δου] οϑ οἷ8 οσσαγτίτ, Ο τ πὶ ν δὶ Χο- 
πορπου ν᾽ ἀϊΠετ, γορίας δά εαιίταγοῖ, πγο- 
παΐτ; νῸ ἸΡΙ ΠΑ τ Ρ] 1 Πλ15 Δ αἰ πτΊρτ5 οα 
ἀϊσογετι ας οχ τὸ ἔογς αὐ διτγαγθγασ Ὁ πππὰ 
Δοςοίπῆει., Χοπορίιοη ἴτὰ Ἰοχαμτις εἰς: 
ΝΝοβ ξο ρεγρίπηιβ, ν δὲ Ἔχογοίτας αἰ ἱπηθητα 
οἰ μαδέταγας. 181 δὲ ἐς, ζ ἢ αἴπς Γασσάςπηο - 
1] ΠΏ τ 5 δι τς, φαοα δορί] τ ΠΠἸ πηι πὶ 
νἱ ἀεἰίτα, οἰ ρολι5. τς ἢ πος θο ἦι1-- 
Τασ, Οἱ σοπη πιθάζις ογτσορία: Ποίρίτίο πος 
Αὐ5 τα αι  τεα δ᾽ πλιγ ἐχοῖρὶ. Τ πὶ δεισῃος: 
Ερονεζο, αἴτ, νοὸς ρου α]τος εοάοπ]οσο 
ἤτος ποι, οορί τοσιπη οηγηΐ απ ἀπ άδπ- 
τος: 1 ταῆτο ἀπ άπτὰ ποῦ 5 ἐρατίο, ἤιιαπίο 
ςοηξοΐξο πσιη46 ργδηίατί Ππγπ5. ΤῸ οΥ- 
σο, {ιδίςοις Χεπορἤοη, ἄτχ ποίξογ εἴτο. 
στα το ροῖο ρΡοπιογ ἀἴαπο 4 εο05 δ0- 
ςοΙΠΠςπε, ας ἄπος5 σοπποπιίξης, ἰῃ Παπο 

Γιρητεπείαπι ϑοιτῃ 65 Ἰοσηιπτις εξ: Ρεῖο ἃ 
γΟ ΟΡ 5, ΠΉΠτο5., στ τ ΟΠ ΟΧρΕ ΟΠ ΟΠ 
μιαποίυ(οἰρίατίδ, εοήτπς ΠοπΊΪπ 6 πο νος 
παπιπλιπη (Ογ ΖΘ ΠτιπῚ ρΓο {Ἰροπάϊο πλᾶ- 
ἤἔγαο ἀδτασιπι ρο]σθοσ, τι οπηααε ρία- 
τουτί θιις ἃς σοϊπογείιτη ργα ρξεϊ5 δὰ, τα Πὶς 
ἄατὶ σοπίπόποῦιης. Ῥεατοῦ παῖς, σα πι, Ζαΐ 
1τὰ ποτ δ τα, ρυα πη ΐς ογηαθο. Εἰσυ]θητα 
δὲ Ροτυ εητα ἦς πος ἀστο ροτπάς, νεπιο- 
ἀσξνοθίς πρρεάτταθαης. τὰ δατεπιοα- 
Ρια ποτίπε, ντ ἐὰ πα ῃὶ οεάδητ, ἀ αμπη οἵδ 
ΥΒΙΓΓΟΓ : 46 ἰϊ5 ἀπο π ἀ τἰ5. Προηαἴππι 
γορίς (ρροαίτοπη. πος φαυϊάσπι Ποίξοσι 
τοῦσα ἀλητοπι, 80 ἔαρ ἀΠΠαρίμπη, τατα ροτ- 
{Ὡαϊ, ταπὰ ἱΠπι ΕἸ σαγο ροτουπλι5: Πα 1}5 
τείας, δα πη ορο νε[γα πο γασ ροτο- 

[πατοπυτοάϊσοτς σοπαβίπγαγ, Ἰὰπὶ ΧοΠορῃοη ἱητογγορσαηδ: ΟαΠταπι, ἱπΠαΐτ, ἃ Πλα- 
τὶ τροιπὴ νὲ οχογοίτιις ασεθτ, αι πτιπὶ σεηίεδὲ Εἴ ϑοιτμες : Ναυίχιαη,, αἷς, Ιοπροίῃϑ. 

(ορτειη ἀἰογαπα ἐτίποτο : (πρς εδτίαπι πιίπιι5. Ροίὲ πα ροτοίταβ ἔπέξα συίαις ἀἰσοηα!ι, 
αυὶ ααϊάοπι γο οτ. Μαϊτὶ οοπίςπίοτς.,, ϑ8ομεμοπ πλίαίπις οομτοπηποπα ργοροποσς, 

ΤΊ 

-: - φν ἂν, 
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ἘΡῚ ΧΕΝΟΡΗ͂Γ ΒΕ 

πδυΐίραγε σαὶ νο ητ, ρος: ὃς πλθῖτο πλί τις 

ἱρηείαρροτγογθ, νὰ ράοατο ΔΜ] ΟΟΓΙΠΠ.1Π (ο- 

Ιο ἀερδητ,η οοδηλείς οἱ θαυ115 νἰποπάιτιπιῇτ. 

Ατίη ποίη στὸ ὃς σοπηπιογαγὶ 9055 δζ αἰὶ 

ΡοΙ[ε πλαΐτο (ἐσυγίτις,ἢ δε πεη ςσασα πὰ- 

Ῥεαπε, ἡπδῖα ΠΟΙ  ἔπτ: ργαίογτίπι ]υπιπη 

τοτοοπηπιοάαίε οβόγδητ. [ἀπὶῇ Πἰρξαϊμπι 
ΡΓκτεγ ας αςοϊρίαπε, Ιἄ νογο ετἰδηι τη ἰὰ-- 

οἵο ροπξδιυπῃ νἱ ἀοτὶ, ΡΘΕ] ο Χοπορβοῃ: 

ἢ φυῖς Βάδοτ, ἱπααίτ,ιιοά σοπεγὰ Πα Ὁ Δα- 

ξεγατ, ἀϊσατ: ππ δυτοπι, ν εἰ γὶς ῃςς (το σ!ῖς 

πε τ ςοπῆτγηιατο. Οπὶ φἀποτίαγοτιγ ΠΟπΊΟ, 

δεϊμέομην, (ΓΑ σῚΪς ΓΘ5 ΟΟΙῚ ΡτοΡατα, ἀεογοτού; (ἀποί: 

5εμερα (0. τὰ οἔΈ, δτατί τη 4; ϑευτῃα Παῦγαῖ Χοπορίποη, 

καδος γΟΪΠς Πα Π τες Ἰρ μου πη ΒΕ δάἀοῆς. Ροίὲ 

Βα 41} φυϊάοιι (δοιιπάϊιπι οὐ άϊηο5 (πο 5 
οαἰγαίαητ πιοτατὶ, ἄπιος5, ας ργωξεξζος σο- 
Βογείαπι η νίςο, Πα ργοροαθογας, αά ςαὺ- 
πάτη δοιτῃςος ἰπαῖταῖ. μιν ἴΔπὶ δ ἔογος 
Ρογαοητατη οδετ,ντσοεπατιπιϊηστοάογοη- 

Ἠεγαεῖϊ. ταῦ: ΗΓ ΟΠ 465 φυϊάδηι, οἱ] οἴου ραιγία 

ἐρλρειᾷ Μάατγοποα, Ππρι]ος ἀσοεἀαρατ,ιος μαρο- 
ποία δέω. ΓΟ {{{ρ σάγοτιγ, αιοά δειτῃα ἀοηάγοηῖ. 
τε ἘΠ Ῥείπλιπη αἥϊθας Ραγίαπος σιοίάαμπ, 48] ἃ- 

ποϊοἰτὶς οιηχ Ὁ ἀτγίαγαμπι ορε Μεάοοο ἰη- 
δαηἠα σαιη7 νοπογαητ,αοταπι τρί, τα παν- 
Χοτὶ οἷαι πιηοτα απ ἤδη δ ἀ ογεθαητ. Αἀ 
πος ἀΐςεῦας, Μιραοσυπι ἄσογς ἰῃ γοσίοπο 
{προτίογὶ, στα Χ τι ἀἰογιηι Ἱτίποῦο ἃ πηα- 
τί αθοῖοτ: δουτῃοη, ἀσσερεῖς ΠΠίσε σορί 5, 
ΤΟΡΊΟΠΪ5 Ρορῖεῦ πλαγα Ππτα ἱπηρογίαπη Πα- 

Βίταγαπι. (τι πι Ἰσίταγ βατασιις ἤτ,αίτ,ν ]οῖ- 
Παῖς νο του: Ρ] αγίπηαπα ὃς δά Ια ἀδάμτη; δελά 
σοϊπηοάαπάππι νοῦς, ν τη οἵα Πα ίτα- 
τας. Οὐαργορτογῇ ἐἀρίτὶς, φαϊἀαυ! ἃ δάτιι- 
1{|-. εἰ ἀαθ τί5. Μο ας οὐἱπὶ σοΠ] οσαθίταγ, 
ἀπάτα ἢ Μεάοοο, ργοσ Πΐης αἰ πτο, ἀο- Πλέσαι Σ 4ζ3»ς, δωρφαζ αὐτω τὸς κλυηϑοίς. 
πατατῦ. Αὐαας 5 ίαπε,ντίτα ἔλσεγθητ, ραετίπα: 
πι. [εἰηάς αὐ Τ Ἰππαποποιῃ [)αγάδηδη- 
{ετ δοςοάϊτ, θη συ ςορῃποιπογαῖ Παρο- 
το Ροσεαταρετοίηιιο δαγθαγίοος, οξ αἰτίῃ: 
τηοῦο, γε απο δά σα παπιδ] απ νο- 
σοῦ ϑειτῆο5, ἱπαϊτατί πγλιπογα απ ἀπ ]ρῇ, 

ἄοπρης: Οἱοα ἢ ροτεῆς ἔαέξαϑ ἔποτίς, νοὶ 
τοί τιογα τὸ ἴῃ ρατείαπι ροῖογῖτ., ναὶ ἢςὶς 

ΠΟἸ]]οσμρίοταγο. Ηοο πιοάο φιο θεῖ δά- 
ΡΟΙΙατο, ππιηογα δθῦτηα σοῃοηταῦατ. Αἀ 
Χοπορμοητοπι αιπιπι ρογιοηϊΠοτ ΤῊ πιὰ- 
ΧΙΠ.Δ, 1 Πυτ,οχ ν τα οὐται5 65, ἀΟ τα πῇ ΠΟ- 

ΤΆΘἢ ἀριια δουτῃοση ἀτηρΠ ΠΊπλιπη οἴ ς. Εοτ- 
τ Πης οτίαπη πόθους, νὲ πὰς ἰῃ τορίοπς 
σαίζο}]α σαπγάστο οοπίδματο, απο δὲ 4- 
"5 νοίξταμη οπιοηΐτ. Ὁ πατλοῦτοηι οχ αἰρηπίτατο ταα Ειοτίς, τπππογίδιις ἀπυρ {Ππ|ὶς φρο 
τἤςῃ οτπατο. Αταιις πὰς ἴπ ράττοτο πιοηθο, Πα 4 ορείτης ἰδὲ νοἐπι. Ναπα ταὶ εὶ φουϊάοπηος, 
ἀαθίαπι ποι οἱξ, Βυταγαπι, νε ]υδητο ἀπηρ οτγαταα, Παδπν Βογαπιτηιποῖα ξιετίατ τ τάπτος 
τὸ αῦ ποὺ ριποϊατίοσα οοπίςαιαγο, Οὐηπὶ τας ααϊγοι Χοπορίῃοη αῃίπιὶ φηροΡατατ, 

βπδτνν; 

ΝΙπιίγαπι Βἰοπιξ δά ρει ῆς, πες; ἀοπλμαπι ἘΣ Ἤ- οἴ
καδε ξἰ τορι ΝΟ 

ΕΧΡΕ  αΥι. ἘΣ 

βουδλουῦνω διιὰτὸν εἴη, Ὁ’ αλυέοϑαι πεὺν τᾷ 

φιλίᾳ ἐχ οἷοντ' εἴη, εἰ δέοι ὠνευϑρος ζῆν ον Ἧ' 
΄ν ᾿ ͵ »».»Ν ͵ 2 Η ͵ ᾿ ᾿ " 

τῇ πϑλεμία δζαδίξᾳν ἡ δεφεαῖ ἀσφαλέςε- 

οον (ΤΣ 4098, ἢ μονάς, ὄντων ἀγαβών ζοσού- 
».ἡ λ ͵ “ 3.7 Ἂ 

τῶν.εἰ ὃ μέφϑον πσφϑελημοινΐο, ὕρημα ἐδῦκχά 
“2 ᾽ 9 »- 3, 3 ὅ 

ἐὴ ὄχι πϑτοις εἶστε Ξενοφῶν, εἴτις αὐτιλέγά, ἦν; 

λεγέται" εἰ5 μι δχεψηφίζετε ἄτα. ἐπεὶ δὲ Ν 

σεῖς αὐτελελμ, ἐπεψήφισαν, ὃ ἐδυξεζαῶς- ὦ 
ΕΝ δ ͵ ὧν ω ͵ὔ ᾿ 

τα: ἀθὺς δὲ 1 Σ 4.3» Εἰπτεν 5 οΤί συςρατϑ.- Σεύδι 

Β σοιντο αὐτῷ]. μα πξτ οἱ μϑὺ ἄλλοι χτὶ τάξεις 

ἐσκήνησαν, φρατηοοὺς δὲ ἡ λογαγϑυς 6ΧῚ δεῖν 

γον Σ 4. 8ὃης οκαάλεσε, πλησίον κωμῶν 

χων. ἐπεὶ σ᾽ Ὁ ϑύραις ἦσαν, ὡς ἘΧῚ δεῖσιγον 

Τίοντες, ζῶ τις Ηδακλείδης εἱδοωνείτης. ὧν: πριίντι 
δ θονς μὴ «“ Ὁ Ὁ ,ϑῇ ᾿ Ν 

“σέξλσιων ἐν! ἐκαίςω,, ὅς Τίγοις ῳέτο ἐχήν τὶ δού- » 
͵ » , 

γα! Σ 4.933», ποϑῷτον υϑὺ ασδϑς παφλανάςτι- ὦ 
γα, οἱ παρη φιλίαν δζκοραξομϑροι πσϑὸς ᾿ 

Μμηδῦχον ὀδρυοσῶν βασιλέα, ᾿ δῶρα ἀλγ9)- 
. 

᾽ τὸς “ λυ « ἶ Ὺ 

τες αὐζῷ τε ὶ τῇ γον αικὶ, ἔλελιυ" ὅτι Μύήδοχος ἐ, 
χα σρο. ΧΟΡ τ δ. Ἐν 

ΓΟ υϑὺ αἴ εἴη δωδὲχᾳ ἡμερῶν Ἔπὸοϑα λοι Πης- ψὩ 
ἷ ͵ ἢ ληλ , ΤΟΝ ᾽ 

δὸν,Σ εὐϑης 5, Ἶ, [ὁ φραπευμιοι ὅτὸ εἴληφεν, Ὁ 
57. " Ξ ὙΞΝ , , ΑΝ Ν π, 

χων ἔσοιτο ὅτ οι λοι Πη. γείτων ὅν ὧν, ͵κωτοῦς 
͵ 2 «ε “μ ρὺ “ ΡΣ κι ,. 

νωτατος ἐστι υμας νὴ ἀλκὰ κα κῶς ποιῴν. ζὺ ἂν ᾿ 
“" , ͵ “ ΕΣ 5, μό 

σωφρονῆτε, τύ τῳ δώσετε ὁ,1| ἀγετε᾽ ἀμάνον 
εὐ Ἅ »] 3 Ἂν 

ὑμὴν δ κείσεται, ἢ ἐαὺ Μηδύκω οὸ πα βσωοὶ- ὦ 
“ “ , λα ο ΝΟΣ Θσι ᾿ ἵ 

κῷγτι δῶτε. τόπος μδὺ οὕτως ἐπτ4ϑεν. αὐθιςδὲὦ 
! ν χ» ι 

Τιμασίωνι ῷ δαρδοά. ρος δβὼν, ἐπεί ηκίεν 
᾽ ὡς 2 “»» ͵ ῆ Ν ͵ 

αὐῷ ει) ὁ ἐκπτωμαία, κ᾿ ταπτιδδις βαρξαρι- 
κι ν, ἣ ! ς αν μ 

χας,Ελείέν"᾽ ὅτι γομἐζοῖϊο, ὁπότε (χὶ δάηγονκα- ὦ 

Ὑ μ 

Ὁτοσὶ δ), αὐ μέγας «ὐ»θοίδε Ἄμηται, ἱχϑθιυὸς ἔξα! 

σε χαὶ οἱ κα δὲ καταγήν » χαὶ οὐγθειδὲ πλούσιον ἢ 

ποιῆσοι!. τοιαῦτα ὡρϑμνᾶτο ἑκαίφω ἐασοϑσιών, 
παδοφελθωὼν ὃ χα! Ξξενοφαΐντι ἔλεγε. σὺ ὼ πὸ- 

λέως μεγίφης εἶς χαὶ πούροὲ Σ 4.9.8» Ὁ σὸνῦνο- 

μα μέγιςον 661: -» τὴδὲ τῇ χωφᾳι ἴσως ἀζιώ-, 

σφ») τείχη λαμᾷανήν, ὡς τόρ » ἀλλοι δυ ὑ- 

μετέρων ἔλαιον, χαὶ Ἴχωραιν. αὗξιον δΐχυ σοὶ κ 

μεγαλοωρεπέςαλα τιμοῆσοι Σ 4 ϑέω. ἀφὐγας, 
Ἑ δὲ σοι ὧν παραινώ. 45 οἴδα ὃ, ὅτι ὅσω αὐ μεί-. ἫΡ 

ζω σϑὕτων δωρήση ζρσότῳ μείζω ὑπὸ πότϑα- ἢ 

γαϑοὼὰ πείση. ἀκϑων ζαύτα δ ΞΞενοφων ἡπυρᾷ. » 

ουγὸ 



Ὶ ΙΕ, ΦΕΡΙΤΙΆΥ ΒΒ, 
δι δὶ φ(κξεδηκά ἔχων ἐκ παοφίου, εἰμὴ πα)- ΑΙΝες φπιπΥ  τοπιροτῖς, ππιπὶ ῬΑ ]ὸ ἔγαϊῖ- 

δα»ὺ ὅσον ὀφόδγον. ἐπεὶ δὲ εἰρηλθον ἴω δὲ εἰς 

ρον, ἵ᾿ τειϑρακών οἱ κρ χτίςοι ξ τὸ τε παρ9»- 

πων,ὶ οἱ φρατην»  κϑὺ οἱ λοχαφοὶ τ ἐλλζύων, 

χαὶ εἴτις ωρεσξεία παρζεῦ Ἔσο πόλεως, ὅ δεῖ- 

πγὸν μϑὺ ἢ κα ϑημνϑμοις κύκλω. ἔπάτα ἢ {- 

ποδὲς εἰςζευέηϑησειν πᾶσιν στοῦ σὺ ὅσον εἰχοσι 

χρεαΐν μεςοὶ γεγεμαϑμων Η (αι ϑέτοι ζυμῖται 

μεγάλοι παξΆςπεαόρονηνδροι ἥσοιν 299 ζις 

χρέασι. μάλιςα δὲ αὶ Φάπεζαι χτ' πὥς ξένοις 

Σ ἀύϑης, αὐελόνϑυος τὸς τοὐδακφυϑύος αὐῷ 
τοῦτος, διέχλα χτ' μικρὸν, ὦ διερῥ (πῆ 4 οἷς αὖ- 

τῳ ἐδοκᾷ , χαὶ τὶ κρέα ὡστεώτως,, ὅσθ᾽ μόνον 

ὶ »εύσααῖ, ἑωυτῳ κα αλίπτων. χαὶ οἱ ὀῆνοι δὲ χκτὶ 

' ζιὗπι ἐποίαν, καθ᾽ ὃς αἱ βϑώπεζαι ἔκέφντο. Ξ:ρ- 

ἀπὸ γα δέτι ἡ Αδάςος γοικοι, Φαγόν δάγος, Ὁ μϑὺ 

Δἰ φρρίπηψν εἶα. χαὰ ρᾷν, λαξων δὲ εἰς δ χέρα 

ὅσον πειχοίνιχον ϑρτον;, χαὶ χρέα ϑξυδυος δχὶ 

πὶ ηϑιατα ,ἐδείπν. χέρφεται δ, οἷγα τξεφε- 

εἰς ΝῊ ͵ ΠΑ ΌΥ, ΩΝ ͵ ὌΩΥΕΣ 

παρ αὐτὸν Φέρων Ὁ κέροις ὁ οἰγοχθος ζωυ, εἴ πεν» 
“ ᾽ “ ᾽ ! 2 

ἰδὼν: Ξενοφῶν α ἰκέτι διφάπναντα, οπκείνῳ,6- 
͵ ͵ τ ιν 7) Ἔν 

φυ δὺς. οολαζι γὸ ἡδη,ἐγω δ᾽, ὅπτω. ὡκέσαις ; ἶ ἦ ἢ 
ὁ Σἀ,9»ς Ὁ φωνζω, ἡρῶτα τν οἰνοχόον, τ λέ- 

Ἢ ἰ ι..» ͵ 5" ς 7 5,ιὺΐ 

᾿ς δρι; ὁδεοίγοχοος Εἰ ΕΝ. ἑλλξυίζν γὸ ἡπίςατο. 

τς οὐἴὰν μδὸηδὴ γέλως ἐλύετο. ἐπεὶ δὲ ασοοὐ- 
, ῃ ,Ν 2 “ « 2 

ΥΩ ,χυρνφὁ πότος, εἰφῆλϑεν ανὴρ εδράξ, ἵστῶον ἐχών 
: ἼΩΝ ὙΡΝ 

; λάυχον᾽ χαὶ λαξωνκχέρᾳς μεςὸν »Εἰστε  9- 
-πῸπ͵» ," ὃ ἢ - 

πιῶ σοι, ὦ Σ 4.3». χαὶ τ’ ἵσταον πότον δωρξ: 

ΐ 

Ἶ χαὶ Σσπογωραΐν ἐμὴ δείσης ΤΠ πολέμιον. ἄλλος 

“- πο αγα-γὼν ὅτως ἐδωρήσοιτο “δοπί γων» 

; ῥόλος ἱμάτια τῇ γωναικί ἡ Τ μκοισίων “θ9- 

πίνων ἐδωρήσοιτο φιδνην αργυξϑιν, κἡ ταπιδα, 

Ἡ ἀξίαν δέκα, μγών." Γνήσιπος δὲ τίς ἀὐϑζευα)ος 

αἸαςὰς εἶπεν, ὅτι Φχαῖος εἴν γόμιος καιλλίςος, 

Ἷ πὸς μϑὺ ἔχονᾷς δὲδόνωι τῶ βασιλά ἐμῆς ἕνε- 

κα᾽ τοῖς δὲ μὴ ἔχοισι διδόναι τ΄ βασιλέα" ἵνα 

κα γὼ, ἔφη, σοὶ ἔχω δωρέοζ καὶ ἀμᾶν.ο δὲ Ξε- 

ὡς ἀμαιϑιος, οὐ τῶ πλησιαιτάώτῳ δίφρῳ 
; 

ΙΣώϑΚ καϑηκϑρος. ὁ ὃ ̓δακλείδυς οκέ- 

Ξενοφ ("δ γὸ Τύποπεπωκὼς ἐτυ[γόμεν) 

᾿ Δ τ» λ . ᾽ Ἶ 

͵ ἀεὶ ἐτίθεντο. νόμος γὼ ζωὺ. καὶ «ρῶτος Ὁ τοεποιᾳ Β 

69), χαὶ ἄδωτες ἐδέχοντο. ὁ σ᾽ Αδιςος, ἐπεὶ ΓΟ 

Ἰοφαὐγηπορφτο , τί ποιήσοι. χαὶ .ὃ ἐτύϊγόμεν, Ε 

μοῦ 

σοτοῖ, φαϊἀαιαπιαεασ, ργαῖεσ νπσ πῇ 
Ραογαπι; δρθοιη αι, 4 ΠῚ δὰ νϊατίσιΠὶ 

(τὶς εἴτ. Υ Εἰ ἰατπὶ σευ παταπι ᾿Πσύο ΠΠ ἔα: 
(ξητ,ραττίτι ργα ἐδε Ππηγὰ ἀϊσηίτατο Ε Πγὰ- 
οΟ 5. 4] τ] ΠῈ άἀοτγαηζ, Ραττῖπι (ἀγα σογαπι 

ἀποος5,8ὃζ ργα ες ἐπὶ σοἰποττίππη; οιιπα ἰεσαιδ, 
{ χαϊ αὖ νγθῖθις αάδγαητ, ῃ ογθεπὶ οπαπὸς 
ςοπίξάετς. [λείη άε τὶροάος νπιπογίς δά: 
ἰλτὶ, αὶ ρι5 πίη 5 ΧΧ ΠαπΊοζο ογαπῦ σατ- 
αἰθιις ἀϊα {15 ΡΙ ειαὶ, σιιπὶ ξεγπιοητατῖς ραηΐ- 
διι5,6 ἢ; ργασγαπά! δας, αἱ σατηΐθιις Α48- 
χὶ ογαητ. Πρτ πη πος ΟὈ ογιαάτιπι, ντ ἔστ: ᾿ στόρε οὗ 
οὐ͵ὰ (επηρεῦ ἴπχτα ἰνοίρίτες ροπογοπίηγ, τὸ δ, ας 
αιυοά αυΐάσφηι ἵζα ογατὶπ ποῦς. Εδέξίγα θα ἐς αμῶο- 
μος δάδο ρυϊπλις ϑοατμ 5 ἰρίθ. Ράπος Ἔη πη Τ6α!ς Γοί 
ἰχτα ία Πτοσίατηοθας, πιϊπυτίηλα; ἔγαησο- ΝΑ 
θα, ἂς αἀππἰοίοας πἰπο ἱπής δά δος, πος “ἰανεοῦς 
νἱΐαπι οἴτετ; [ἀξιη ἀς σατπίδι5 Ηςρρατ, δ ΠΤ 
ααΐδιις πχσάο ταητιπι {δὲ γοτίηοδατ, 4 }- ἐς σέάπες 
τιηι δά σιπξαπά πη ἔατ5 εἴϊτος. [πλϊτα θαηταῦ Πα νν 
Πιοο δέ 411], ἰυχτα “πος ἔσγοι]α ἤτα οἴΐξησ. δια, ἦν. 
Αἄάοτας Ατοας φυ διη σα ποπτεη ΑὐἸξας, 
γοῖαχ δἀπηοάμμ. ἰ5 ογα {0 ἀϊΠπιοιξ αὶ σίτη, 
ΑΥτερῖος» ρᾶΠδ τείττπα "ΟΠ σοι Πη, σαΓΠ 65 χοῖνιξ βθὲ 

ετἰᾶ σεπίριις ἱπηροποθασ, ὃς σοπαθας. ( ττ- ὠβη τὸ 

οαπιηξογεαηίατ ὃς σοῦπαα ν]Πη0 ρ]επα, τα: ἤπόν: τῶ 
οἵππθ5 τη ε ᾶτ.  ογστα ν Οἱ ρίποογηᾷ οἰπα 4" σε εβ 

; ' ' ὙΠ 
᾿ ροΥπα δά ΑΥὙΠ απ δοσοῆηοι, αὐτὰς ΠΠ1|ς Χο - κα εν 

Ἶ Ἂ Ραϊεῖ εκ 

ΠΟΡΠΟητοΠῚ ΠΟΙ ἈΠΊΡ]ἰπΠ5 σσσηαγε ν]άθγευ: ἐσ γύνι 

Ἡπΐο, αἷς, ρούγίσα. ᾿νδυα 1Π]Ὶ οείατη εἰς, αἵ ἐσῆς. 
πεσάτηι Πλ [1. Ελτ ἡ οσθ πηι αι ϑθατῖῃας 

Δ ΠΠ]}οτ ἄς ροοι!]Πάτοῦα φαστεθατς, φι1|-- 
Ἰς ἀϊχιῆοε. [5 Ζαστη τεπὶ πάγγαῆει, χυοὰ 
ταος Πηρια πο ἰρηδτγῃς εἤξε, ἴπ τ πὶ 
οτππεβ (οἰ ααταγ. Ργοσθάρφητε λυιτεπη ροτα- 
τίοπς, ΤΉτγαχ συ άδπι στε ῆμ5,. οἰ ΘΉ 1π|5 

ΝΥ π΄ ς ῃ τὴ 5. 5..7 ὍΝ ἐν ξ 

Μ81ν εῷ οὗ χα! διωκων ὃγ αὖ ε)ελης., αμρυσάς, Γ) εὐατ Αἰδτις5, ἀύγορτο οογπα ρίεηο : Ργορίπο, 
ἰηααΐς, ἰδὲ δευτῃς, ὃζ ἐααστι ἤπς ἀθηθ 

ἄο: 4ιο νϑέξιι5, απ ε ποι 1 ν οἷ 65 ροτ- 
(εαασπηήο σαρίε5., ὅς γειτγοσεάθης πο οἵα 

αυθά Ποίξετη πγετιιας, ΡΟ α αι 44Π| ΠΠπ|5 
Ρπδγυπι δα ἀιέξαπι εοάεπιτῖτι δοῦτῆς 4ο- 
παρα, δὲ αἰ᾿π5 νο  χεητα η γίμπι Υχουΐϑ. 
ΤΙΊπηαο αιπππι οἱ ργορίπαγοτ,, ἀρσοητοδπὶ 

Ρ ΙΑ’ πε ουπα τάροῖθ, ΕΠ] Χ ΠΥ Πα Τ ΡΡΘ- 
τίατα παρεθατ,έοηο ἀαῦας. Ετ Αὐποπίςηᾷς 
αυϊάαπῃ ἀπεῆρριις ιππείγγοχίῆδε, ρει - 
οὐπὶ οἵα πιογεπι αἰορας, ἐπι ις ρμομοῦ- 
τἰπιῖι; ντ ἢ, 4αΐθιις πῆς ΟΡ Ε5, πο ποσ5 σα 
Τορὶ Αἰ ]αϊ ἄοπο ἀθητ:ΠΟΡΕ5 διιτοπη το": 
ἴδιι5 τα πεγεητι, [τὰ ἤετ, ντ᾿ ὃς ̓ρίς εἰδὲ ϑ 
αοά ἀοηεπι παθοαπα, δέ 4110 τὲ ΟΥΠ 6 ΠῚ, 

λέόυσιν αὐτοί Ὁ κέξοις ὀρέξαι Τ' οἰγοιχόον. ὁδῈ [1λυρίταθας ἀριιά (ς Χοπορμοη, αι ἔλος- 
τοι. ΪΝαπινῖνιγ ποηογάδζις, ᾿η {6112 ϑεῦτῃας 
ΡΓοχἰπηαίεάεθδε. [πὶ ρίποογηα πραπάλγας 

ΒργλοΙί4ος, νΟΧΌποΡη ΟὨΤΙ ΟΌΥΠῚ ροστίρεγοῖ, Ετ Χοπορῃοη, αὶ ραι]1ο ἰαγσιιο δ ΠΤῸε, 



ἴεζοσυς 
σρρτος 

Οοη εὶς 
ππποξάὶ, 

ΩΣ 

ι 

496 ΧΕ Ν ΘΥρΡ᾿ Ἢ ΒῈ ἜΣΧΡΊΕ ΣΙ ΘΎΕΙ ἰὴ 
3, "ς ἢ ͵ ΣΥΝ ει 

ςοηβάςσητεῦ {γσεπϑ5, ΔΟΠΕΡτΟ ΘΟΓΠῚ: Ὁ νὰ αὐέςη δυιρραλέως δεξαμϑυος Ὁ χέρφις, χαὶ εἶσ 
Γ . - ΓΕ δὰ Φν χλ , κτ ἢ ’ 3 " ἢ 

τ ΉΡ ῊΠΡ ΒΙΝ δ᾽ ἄοπο ἷ ΠΣ πεν' ἐγὼ δέσοι, ὦ Σ 429, δίδωμε ἐμουτὰν, Ἄ, 

πὶ Πὶς ἰοοΙῖς πλοιῖς, ντ ΠΟΌΙ5 νῖϑ ἀκ δε ΚΎΕΝ, ἘΠ ᾿ ὝΣ “ἢ 
ρβην ἘΠ ἘΠ ΝΥ ἮΝ ᾿ς Χο τὸς ἐμοῖς Τό τός ἐτωιροῖς. Φιλοὺς ἐῆπι-. 
ταϊπαιιαπ ἢ αἷς ἀπιίοἰς. ΝΕ; ποταπὶ 4 πὶ ἘΝ ΤΑ ΑΝ“ ἐν ΡΤ ω ὁ 

4118Π| 1Π|Π] τι11Π τί τγαάο, ἰςἀ σηηηοθ θοα-ς οὔ μος “ἢ ἕνα αχονζα,δλλα, πὸ εἸ μᾶλ. μᾶγν 

πίπιο, γεν οἱ ππείρίμππι ἰπ ἁπιίοἰτία Ππρεΐατο, λον ἐμοῦ σοὶ βουλουϑύοις φίλοις ἐἢ. κῷ νεὼ δαὐοὶ, 
- Ἷ : » ͵ ἢ ἐδ 5 ἢ 

σπρίφης. Ναπο πὶ απο μυλη πάρφσιν συϊνὲν σε πυδοφαιτοιῦτες, δρλα χα ὦ 

10] ντ αἰ συτα αὐτὸ ργα- ͵ ν Ἐν ΔΝ ἣ " τ], αοταπταπι αὈο ς, 4 Ρ σένϑιοι χοὰ προνμξη ιν αὶ σον οὐ ΤΣ 

τογεα ρθη: τ οτίαπι ἐχρογδητταα σαι ἠμανιον να τ ύ ον "Ἢ 

Ἰαθογες ρογροτί,ας ρεγ σα] πδῖγο. ΗΠ οτιπι δυω δ 4ν" θ᾽ ὧν, αὐ οἱ 7ο! γελῶσι, πολλζωω 
Ξ 1: Ε ! Ν ὁ παάν ἃ ἥ ᾿ ᾿ ΕῚ 

τα ορογα, [115 ΡγΟΡ  τἰ15,ΡΑγτ ΠῚ ΔΙ ρίαπητο- γώρφιν τίου μδυ Ὡπολήνῃ, παΐωαν οὐσαν, τἰωὶ 
: : ; : ; ! ᾿ 

ΘΠαΠῚ, Νν πρυνι ΓΟ ρεγα 5, ρατγτίπι δὲ κτήσην" πόλλοῖς δὲ ἡχαοῖς; προλλιθις ΝΣ 

ἱ ποῖα Ργχτεγεα πα σηαπ 7Π00- ν “ ν ͵ ΑΙ ΠΥ ΝΣ 
ὙΠΌΡΓΡΕΩΙΕ ὃ 70. Β. δρας χαὶ ἡ γευναῖχαις κοι λοὰς κτήσῃ, οἱ αὶ ληΐ-γοῶ 
ταπὴς νἸΓογπ1, Ο] Ορ ΔΉ τίτ1Π| ξειαίπαγαηισο- ; Ὁ εν Ὡ ᾿ αι 

: ; ἐξ καΐχηε 

Ρίδπι, ἴαδτη ἴῃ Ροτοίξατειη τεάϊσοδ: ποαιις ζραϑαι δεησά, δλλ αὖθι φέροντες παρέσον- “Ὁ 
: “ ς 5 Ἵ «Ὁ ᾽ νι ἐκιὴ ͵ Φ λ, 

ποςοῖϊε εὐἰς πος ταρίοπάο οΗῖοὶ, (ςἀ ἰρί-ὀ ταὶ τῦξ96σε δώρφι,αϑαςας ὁ Σ 4 3ης σετευεξέ- 

πλοῖ οὐπῃ παιποιίδις αἀστιητ. ὙΠ. νιτ- πιε,, χαὶ Ἷ συϊκατεσκέδαισε τω μετ᾽ ἀυτο ὃ σἴα 

Ι εἴπ Ϊ - μ Ὰ ᾿" ΓΝ -“ αἰ σχεδὲ - δῇς δρυτμος νπα ΟἰΙΠῚ Χέπορ ἸοΟΠῖα Ὀ ὃς έρξεει κῷ ζῶσα εἰς λθογχερα θυ ΤΣ χω 

Ῥατ, ὃ: 111], αἱ ργοχίπιας αὐ ἱρίο ογατ, "ρατ-- μη ! ᾽ [2 ι ͵] ᾽ ἤν 

τεπι ρουγσοθατ ΡΟΙῈ παῖς (ογαίππταὶ (απτ ΟΥ̓ ΩΡ) 65: ἄρ ΣΤ χα σαλπιγξιν ὠμιξεΐ: ἢ 

1ποτοῆι, αὶ τ ἐς ἂς ταδὶς, ἀε οσαάο θοιιὶς γά!6» ρυθμοις ΤῈ χα) δ μα γαιδὶ σαλπίζοντες" 
π᾿ κ 

ῳ ͵ ᾽ 3 

οοτίο ἔλε!ς, οἰαίΠποιπι σαπαητ,δζ δά πιμσιο- ἡ αὐτὸς Σ 4. .8ης α)αςας αϑέχρᾳ γέ ΞΕ 
Ϊ Ἷ Ν Δ) ω᾿ ͵ τοβ τα] ]Π 2 Πὶΐ]η πχαραάς οἰαησαητ. Ηοῖς μμιχὸν,καὶ δξέλατο,ὡς εἶ: βέλος φυλι!ης 

δοῦπος ἰρίς αγροης, δε] Ἰσιην φυϊἀήληι “δ ἐν ἴον ΩΝ 
νοοίξογαθατιν, ἃζ ααῇ το] πινίτατες, αοὶ- ἸΡΘΥΌΡΡΕ ἘΛΘΕΙΡΕ ὡς. εἰσηέσοιν δῈ χα! γέλωτος 

ΣᾺ ψιὸς Ἄν Εν γὴν -“ 321 ι 

᾿ἰτοῦ φἀπηοάτια Ἔχ Π]οθας. [πρτεΠ] της δ ποιοὶ. ὡς δ[ ἡνἡλιος ὅΧ1 δὺσ μο:ς,ανεφησανοδ Ὁ 
δ ᾿ 5 ψ“ μέσος Ἐὔειννεν ΠῚ ͵ 
Ἰοσαϊατοτος. Γεηϊία Ρ οσσαίιπιίο 5 ατς- ἐλλέσες, χαὶ εἶπον οΤί ὠξφε εἰ νυκτοφυλαχας 

οἱ ἰπτσαμε,, ἂς τοηγρι5 αἰππει οἵα σοηᾷι- καϑιςαναι, χαὶ σεούϑημα οὐ δαϑιδόναι. οὶ 
- ΄ : . γ- Ἂ ᾿ τ- : ν- : : : ᾿ 

τις πάϊ οχοιδίας ἀλη άΐχιετοίογαπι ΠῸ ΕΓ ΔΝΝ " ΟΔΩΙ ι “δ εἶς 

ταραηταῖ οτίδτη ϑουτηθη, νῖ 5 ἀοηπητία- ὁ ς Ὁ ᾿ ἷ Ἵ 
τοῖ : πο Ζαῖς ΤὭτγαουπι ποδδι ατασοσαπι Τὰ ἐλλζοικα φρατοπεδα, μηδεὶς ΤῊ ϑρα- 

. . τὰν ΄ «“ λ Ἵ 

οαἰἔτα ἱηστοάοτοταν. ἸΝΝΑ ΤἭγαςσες, αἷα- κῶν εἴσάσι γυκτος. οἵ ΤῈ ὙΣΡ πολέμιοι «ϑρῶς 
: εν» ᾿ Ξ ᾽ 

εὐπὴ δέ 0 Ὁ δίδης ὃς ἀνα: Ρο- χες ἡμῖν, χρῷ ὑμᾷς οἱ φίλοι. ὡς οἢ͵ ἄξηεστω, ὑμὰ 
ἐπὶ ͵ ς ἢ ὶ κ᾽ Ἢ φαατιαπι ὀστοάογοηταγ, οτίαπι ϑοιτηος γ-. πο ανέςη ὁ Σ φλϑης, οὐδέν τὶ μεϑοθι ἔοι, 

ὨΔΟυΠαρί5 ἰαγσορας, πεηπο ν]]α πσηδο- ΑΟΗ ἜΣ Ν ΝΣ τι 
Ὀείοτατῖς ρτα (δ ἔογοθατ, Οὐμπλ εχ θυ, νο- Ὦα ἀξελβὼν σὴ) εἶπεν, αἰὐδζις τὸς φρατνγϑιξ, : 

(ατὶς δά (ς ἀϊπιοῖδι5: ΝΝος ἀππι, παΐς, πο- σοκαλέσεις᾽ ὦ αὐόρες, οἱ πολέμιοι ἡμδοίκ. ᾿ 
{ἰδιι5 ποίξτῖς συϊάπηαπῃ ἐς (οοίετατε ἱπιεγ Ὀσεισι πτω πίω ὑμετέδφν συμμαχίαν. ὠς. 
Βοβἑηῖτα σοηίξατ. (πάτο 1 ἐος λάἀογίοπηασ. ξλβθωμυ ἐπ ἀνθιὶ, “ρὶν φυλοίξαοϑαι ξε΄ 
Ριΐπ5., Ζαδηι οἱ, πο οαρίαητιιγ, οαπθγίηζ, μιλϑλΑφιϑω αν οἶδονεθον γα δεῖς ἣν 
νο] Δα ργορα!πηος πος ᾿ΠΠγιχουίητ: πηᾶ- Ἡ ;: ἜΧΚΣ Δ ΣῊΝ 
Χίγηδπη δΖ ᾿ποπηΐ πα ΠῚ, ὃζ οραπι σορίαπιξα- μειύαοϑαι »Μϑλίςα ὦ λαξοιμϑυ γουμαΐᾳ 
Οἷε σοπίειεπλιι. Εδιη επτεηαιη ἀπο 65 χαὶ αὐ, ϑρῴποις. σεονετσήνοιου ζαῷτα οἱςρα-. 
σοιηρτοθβαγο, αταὰς Ποττατὶ, νείη Ποίξεπηλ τηηϑὶ, χαὶ ἡγφοϑαι ΓΟΝῊΝ ὁ δ᾽ εἶπε' ΒΕΓ 
ἄποτοι, ΤΠ ἀπ 16: Ν δῖ νος, παῖς, δά ἱτεῦ ἀνὰ οὶ » ΡΝ ἐρψεν γι ' δϑισκάυασείνϑροι αἰαιυδυεῖτε, ἐγὼ σῇ, Ἷ ὁ-᾿ 
φοοϊηχοτίτῖς, ἐχρϑέξατο. ΙΝλπι ἐσ Ζασπλ τἀ ες 
ΘΡΡουταπιπη πιοτῖς, κα νοβ νοηίαΠ): σοιγᾶ- ποτὸμ 559 Τὴ λΊΘα παρ σα μ“ 
εἰίσιιο ἀς νοδίς πιφοιιηι {πιτὶς, ἱρίς ἄχ - πελταςτὶς, χα! ὑμᾶς αγαλοίων, ἡγήσομαι ος 
τἰοτίς οὔο, [115 θοπο ἱππσητίρας. Εἰ Χο-. σχεὼ τοῖς ϑεοῖς. χα ὁ Ξενοφαῖν εἶπε' σκέψαι, ἢ 
πορβοη:τρίος, παι, ααϊάςηλ τεῦ πο -Ὲ ἰών εἰαξνυκον πορεία “Ὁ 

ὅξα ἐδοϊαπάτϊιπι ογἰς, Δῃ τηαρὶς Ἐχρεάϊατ, ΔΟΝ ͵ " ΠΡ ἢ ΝΣ 
Ατασιιπι πος πιοῦοπὰὶ ἔςηυϊ, “απ να- γιχός γόμιος καίλλίον ἐχ. αἴθ ἡμέραν μδο Ὁ ἿὮ 
{γαπι. ἴΝδιη ἀϊατηὶς τὰ ἰπογίθας, ργοΐος Φ’ Τὰς πορείαις ἡγφοϑοι τῷ φρατάζματρ, 
σοτιιπῇ Γατίοης, ναὶ ἀγπλάταγα σταις, νο1 6- ὁποῖον ἀεὶ πσϑὸς τίω χώφαν συμφέρ4, ἐα! 
αιιίτατιις Δηῖς ἵτε ςΟρί ας (ο]οτ: ποξξι ναγο, κε ὁπλισίχὸν, ἐαν ΤῈ ὕσασιχϑν. γύκτωρ δὲ νό- ἢ 
Αὐτασοσιηλ ηἠξίτατο, ρατς οχογοίτας ταγα μος τοῖς ἕλον ἔδὶγ, ἡγείλθα ΝΣ " ̓ 

᾿ς σατο. 
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τατον. , οὕτω 75 ἡχίζα ΔΙ ασώτωι τὰ φρα- Α 

τάμαΐᾳ, χαὶ ἥκιςα λοινθοινοίσιν Ξὐποδιδρώ- 

σαντες δρλήλους.οἱ δὲ Ὡιφασαοϑεντες πολ- 

λάχις χα! , αἰξιπισΊοισιν δλλήλοις, κα ἀγ»νο- 

οἰὧτες κακῶς ποιούσι "σὲ πάροισιν. εἶπτεν δξίυ 
Σά ὀμβωῖς τε λέγετε » ζᾳ! ἡ τῳ νόμῳ τῶ 

ὑμετέρῳ πείσομφ!. χαὶ ὑμῶν μϑρήγεμόγας δώ- 

ζω Μ᾽ αρεσδυτεύτων τὸς ἐμτσφροτατος τῆς 

γϑέλ5. αὑτὸς δὶ ᾿ἐφέψομαι τελόυταῖος, τὸς 
ἵπαοις ἔων. (ιχὺ γδρϑεξτος, αν δέη, πα ρό- 

εμὐάδμν ἢ σωιύϑημαι δ᾽, ἐ ἤτον ἡ ἀϑίωάρ
ι ΦΥ Β 

, 

ΤΥ 

δι τταὶ τς 5 »- 

᾿ ὥανδρες, ἔςαι, ἐαὺ ϑεὸς ϑέλη. τὸς 

συΐδιναν. Οὐτ' εἰπόντες, αὐεπειώοντο. ζεύϊ- 

κα δ, ἀὐα μφι͵ «μέσαις γυκίᾷς, παρΐυ , Σεύνησ 

ἔχων [τὸς δ ἡ ὑπανίας πεθωξακισμένους, καὶ 
ἦὺ: πελταιςεὶς σεεὼ τοις ὅπλοις. χὲ ἐπεὶ παρέ- 

δῶχε πῶς ἡγεμόνας » Οἱ ἑυϑὺ ὁ ὁσπλιίτοι ἡἠγϑίεῦτο. 

οἷδὲ πελταςαὶ εἷ πογτο,, οἱ δὲ ἱπίσεις ὠπιεϑο- 

φυλάκοιου. ἐπεὶ ὃ ἡμέρφι ζω, ὁ Σ, εὐϑος παρή- 

λαυνεν εἰς Ὁ στ οϑεν, χαὶ ἐωηι ἐσε τ΄ ἑλλζωοι- 

χϑν νόμον. πολλάκις Ὑ ἔφη νύκτωρ αὐτὸς 

ὶ ταὶ πεϑολίρις πορά ὀυδνος Ξὐποασαιοϑέωσαι ς 

σιὼ τοῖς ἵπτσοις Ἔἰπὸ τμπεζων. γε δὲ, ὡς- 

πἣ δεῖ, αἰ, ϑρθοι πόύτες μα τὴ ἡμέρα Φα;- 

γύμεθα. αν ὑμεῖς μϑὺ «ἰδενᾶνετε αὐτο, χαὶ 

αἰαπαύεαϑε᾽ ἐγὼ δὲ σκεψαυϑυὸς τι ἥξω. 
ς φῶτ εἰπὼν ἡλαυνε δὲ ὄρρες ̓ ὁδὸν ἴα ὀνὴ 

ζων. ἐπεὶ ἐσὲ ἀφίκετο εἰς χεάνα πολλζω, ἐσκέ- 

ψαπο οὐ τῇ ἡ δῷ εἰ εἴη ἴχνη αὐϑούπων ̓  » ΦΡοη- 

γβυιδνα, ἢ ἢ ογαντία. ἐπεὶ οἱ ατϑιζὴ ἑώρᾳ 

τίν δον, κε α χὺ ταλιν, χαὶ ἔλεγε καλαῖς, 

Ὑ» α, Ὁ 

θοῦ τοις λησουϑο ὕχιπεσοντες. δλλ ἐγὼ μὃρ 
ν ᾿ἡγήσημαι ταὶς ἵπαοις, ὅπως, αὐ τί;α, ἴδωρδυ, 
Υ μὴ ϑ(αφυγῶν σημήνῃ τοῖς πολειμίοις " ὑ 

ἃ 

ΡΟΣ 

δ ΣΝ 

μ᾿ μεῖς δ) ἔπεοϑε, κἀ' λειφϑῆτε, πωΐςζῳ ΤᾺΝ 
ἵππων ἔπεοῦε. αὐαββαίτες δὲ ἘΠ ΤΟΜῊΝ 
ἡ (ἰ κώμας, πολλας τε χαὶ ἀφ δαίμονας. 
ἑκα δὲ ἀμὐ μέσονή μέραις, ἤδη τὲ: ζὦ ἐχτζοῖς 

ἄχροις, καὶ κατιδὼν (αὶ κώμας . κεν ἐλαύ 

γῶν χῦϑϑς τὸς ὁπλιᾷς, Ἂ ἐλευ: ἀφίσω δὴ 

καταῦχιν πς υϑὺ ἵπαεας εἰς Ὁ πεδῖον. αὖ » τὸς δὲ Ε 
πελίαςας ἔχὶ ἜΣ κώμας. δλὰ ἔπεοϑε, ὡς αὐ 

διωυγεϑετάχισα ὕπεως αἴ τις υΦισήτθι πρῖα 

εὗτ, α ἀκούσεις Οὐτας ο Ξενοφῶν ᾿ ἐΡΡΕ ΛΑΓῸΣ 

ΤΆ ἵπαου. χαὶ ὃς ἤρετο τί καταβαίνᾳς , ἐπεὶ 
«αευδῳ δ, οἶδα ἔφη, δτι σέκ ἐμ μόνον δέη" 

ᾧ 

ΡΤΙΜΥ ὃ. 407 

ἔπτὰ ργασθαϊε. Ναί πος ῥάξξο ἐόρία πιὶ: 

πἴπηο ἃ (δ ἰπαίσεπι ἀΠπο ] Πα πτασ, ταὶ αἰ πιθξ 

41 βοτὶ ροτοίξ, νῖ Ο[Δ ΠῚ 4}115 ἃ (δ ππροδσαιν 
Οιοα {1 οορία: ἀἸΠΠροπταν,, κε Ποπηιτη-' 
0 ΠῚ, ντίς πγλαῖπο δου πτα,ς ΕΠΠΘΗΒΝ 

ταί ΟΠ 6 ΠῚ δὲ ΕΓΓΟΓΟΠῚ ἱριπηοτ ς Ισάλῃτ, ας᾿ 
Ια ἀδητατ, κ οέξο πηοποτίβ, αἷς ϑθυΐπες, ΑΞῈ 
εοσαονείτο πεῖς (ρα η ΗΝ Ράτεθο. Ναπε 

Οὔ 605 τισος ἐαθο, 411 1Πτεν παῖε θτδη- 
ἄες [υπἰπ|ς γερο ΡΟΓΙΤΗΠΊμΩὶ {ητ: τρίς ἃ 
τοῖσῸ (ιδίξαμαν οαΠΊ Θημίτατα.. ἂς ἢ τόϑ᾽ 
βοίοαι, ΠεἸδτιτο Ἰη ἔγοητο [ἢ δ εὐπείθητι 
Ἵ εἰετγαίη ἀαθδης Ατποπιοπίος ΟΡ σορῃδ- 
τίοηοηγ. ΗῚ5 αἰ ξξῖς φαίσιοτο. Νοέξε ππιθήϊᾳ 
ϑθῦτμος5 αάστγαῖ σαπῇ ΘΟ α τί θιις Του σεῖς, ὃς 
ΟἸΠῚ σοΥΓΆΓ15, ᾿ΠΠἘγξε!5: φαππηηας ἀποα5 
{πο τὶς ἀφἀ δὲς σγαι5 αὐπηάταγα ργασεί- 
{τ , (ιδίδαιοητίθιις ΡΕΪτατῖς, ὃς ἐηυίτατιῖ 
τοΥρῸΠι ἀρ ΤΏ Π15 οἰλιάθητο. Οὐιπι 1 Ππχ| 
(ετ, δε τ εβ ἱπο5 1 ἔτοητοπη ργοπιοιίτ,οοἱ- 
Ιχυπάατο ἀτασογιτ πος ἰπῆϊτατο. Αἰεθαῖ 
οΠίπη. (πρεῈ πισῆθγο Πρ ας ἀπ. νὰ 
4π1πὶ νῈ] εχίρι5 ΟἸΠΠῚ σΟρ 5 τον ἔλοογατ, 

Ρεαίτες Ὁ δαιήταζι αἰ ς]Π]Πογοηταγ. Να!ς 
ντὶ Ποτὶ ἄς Ρεθαγ, οὐἵο ἀϊα νηϊποτῇ εοάεπαι 
ἸΙοοο σοηίρίοίπαιγ. Επί πλοῖο νοὸς Ππείο τος 
αιυίείοῖτο, ἂς πος οχίρεξξατς, ἐοπὸς ερο 
τοῦς ΠΟΠΉΜ}}15 ἘΧρ  οσασὶς γοάίογο. Ηἰς ἘΠ 

ἐτῖς, φαπιπινίατη ἡτιαπγάαη Γορου ἴδε, ρο 
ΓᾺΟΏΓΟΠῚ ΟἸΠΠῚ ΟΠ πταῖτι ρου σ το ῃτα 
ΤηΑρΉΔ ΏΠΙΟ, πηθ 14 1η ν!α,ητπι πα ΠοΟπῚἐ- 

Παχτη ναὶ απτεσεάοητίτη,νο] ςοητγαγία γε- 

Πιρίᾳ οεγπεγε Ροϊδε, οηΠἀογαβαῖ. Ὁ απ 
νίαπη ΠΟ ττίτατῃ οἵα νίάεγες, σο!ογίτοι τας 
ποτεταγ,ὅζ: ΡΥ οΙαγο, Πα αΐτ, ΓΕ5 ΠΟ Ι5 ἴπο- 
οοάοστ, ΠἩΠ ἔτος, [15 θο πα παπεθ5. δὶς 
δηϊτη ποίξες ΜΈΝ ν Ἱ]Π1 ηὸς5 αὐ ππξτα- 
ΤΕ ΠΕΖΙΔΠΠ2ΠῚ ΠΡ ΈΝΙΝΝ Εφχυϊάεπη οἰιπὶ 65 
ααίτατι ργαοςξάδτμῃ, νεῆς π|5 ἃ ΠΟδ 5 ΠΟ - 
(ρεέξας οἰαθαταγ, ἀἀπδταπια; Ποίξγατὴ ΠΟ - 
{ἰθιις ἀσππητίος, γ᾽ ο5 νεῦο (6 ιΠ]η], ἂς [ἢ 
αἴογρο πηᾶ(οΓίτἰ5, ν εἰ] σ 5 Θαπογατη πῃ - 
τοῖοι δ τοητοβ Πὸς (ἀροταιπευίήμες, αὐ νὶς 
ΠΟ5 ΠλΪτοβ, οί; ρεγοραϊδηζτος ρεγιςηϊς- 
πλι5. Ὁ πὶ που! 65 δά ρει ςε, ἰδὰι ἴῃ 
γοιτίςα5 οαίογαξ ; δΖ ἴῃ νῖσος ἀς(ρίεἴςης, 
ΡΕΙρῚς Δα σ,δι! 5 αὐ Πηατιιγα Ρεάϊτοϑ. Ἰτπγῖτ- 
τατν ἰῃ 4α1τ, ΠΟ Ὸ Θαυΐτο5, νεΐῃ Ρἰλπιοίοπι 
ἀςσσουγτγαητ; ὅζ σετγαζοβ,ντὶη νίσος (δ σοηξο- 
ταῦτ. ιατο Πα πη Ροτο 5 σο]ογε τ (0 - 

(ἐπι πηι ηΐ,ν τ! 4ιῖς ἐς Ποὶς ΤΡροίποτῖς, ο- 
Ρέπι πο 5 ἔογατίβ. Ε]ας νεῦρα αι Χεπο-: 
Ῥθοη δια ΠΠ]οτ,ἀε οαιο ἀε(οξαϊε. Οἰιςτοη- 
τ ϑοῦτπο : Ὁ Δπηοῦτῷ αμαίο εχ ἐηιο ἀς- 
(ςξα 5, υῦ ξοΠΕπατίοης Πτοριι5: ἘφιἀεπΠὶ, 
αἷῖ, ἴριω ΠΟ πηραίο 5 οριις εἱς ργαίῃτία: 



.“ο8 ΧΕΝΘΡΗ ΡῈ 
ὃς αἱ σταιιῖς ἀυπλαταΓα ΡΕάϊτος σεἰοεγίας ουΓ-. 

τεῆτδς [αβροητίις., ἢ ὃς ἱρίε ρβάοβ ἀρ πιθῃ 

ἄυχεγο. Ροΐ μασδάϊπησεῦαι εἰς 1Ἱπιαὰ- 

πο αυοαας σηι ατοοῖβ αααίτίθιι ρὲ 5 παῖς 

ΠΝ ΧΙ Χοπορἤοη τ Π|το5 Χ ΧΧ ΔΠη05 Πᾶ- 

τος, {αἱ Ἔχρααιτί οἴδησ, οχ οοποτείθις δά 
{ς ἰαθεῖ δοοβάογο. πὶ Πϊς ᾿ρίρ ταρεῖπι 

Ρεῖρερας, ἰξαπογο γάοοβ σοτογροσ 4- 

οοητα. Ροίξοασιιατη ἰη νίοος ρεγιθη θη. 

ϑευσπας οὔ σααίτίθιιο τ, αἀππιοέξις : Αοίατ, 

ἰμααΐτ, ἵτα ντί τα ἀἰοο ας, Κοπορίιοη. σορὶ- 

τηι5 μος πομηίπος.  ογῖ οααΐ πα] ἀΠ]ρῇ 

{ππτ., 4115 Δ11δὶ Ποίξεπι ρογίειοητίθιι5, 

πλγα πιεῖιο, πα Ποίϊος δἰ σαί σ!οθο ἔα- 
το, πηαίς ποῆτος παπΐτγοπε, ΝΝΙΒΙΠοπϊπις 
ἴῃ ὶς οτίαπι νἱοῖὶς ππάηοῖς συοίάαπι πο- 
ἤγαμι ποσοῖς εἴξ. ϑ6ητ οςηίπι {ΠΠ1οπλ] ἢ]- 
ας γοίοττι. Τα Χοποόρποη: ἔσο νοῖο: 
ἀησαυΐτ, οαπι 5, Ζιο5 πηθοιπη πα ςο, νοΓ- 
τίσος οσοιραθοςῖα Ο]οαποτί ππαηήδ,ν ροῦ 
ράταριιτη Ρ ἢ αΙλησοπὶ ργορτοῦ νἱσοϑβ οχίρη- 
ἄλι. [ἃ χυτιηι ἐβοιφησ., ρίας πλίῃτις Ο 10 
πηᾶοϊρία σοΠ]οξξα (ητ, σοι 5 ΔατΟ ΠῚ ΠΟΤΌ, 
Ῥεοοτσίς το]! ααΐο ΟἿ Ὁ 9. ἂς τ αι 46 πὶ 

16δ᾽ ρεγποέξζαγιιης. Ροι γί ἀἰς ϑεμπιῃος νἱ- 
οἷς ργογίης οχα τς. ἀσης νπὰ ασυϊάοπι ἄο- 
τλο γο τα, χιοα ν 6] }6τ 4} 115 Θτίαπη πιθτα πὶ 
ἱπουτογα., σα πλο αἱ πιαα ρεγροῆαγὶ εἰς 
ίξησ, πἰῇ ραγογθητίρῆις ἱπηραγίο., ἀΠοες 
{τς ργαάδτη αυΐαθπι αἰϑίρὶ πμΠ|ς, να 1- 
δὶ Ῥεγίητηϊ ΗΠ γδοί!ἀος νεπάετγοι, ἄεαις 
οα ΠΛ} {προ πάτα πὶ σοπῇσογοι : ἰρίδ σαὶ 
ὐσοὶβίη ΤΠγηούιτη ρἰαηίςίς σαίεγα μὰ- 
ῬΡεῦθας. "1 γογα (ς ἀϊθιις (πἰς το 1} 15,1Π πιοη- 
τος (ς πιρα τοοὶρίςθαης. [ασοαῖ Πἰχ ἰπσςη5, 
δὲ ταῃτιιηι ἔτσι ογαῖ; ντ οτίατη ἀ]πα δά σαα- 
ΠαπῚ Δ ]ατα, ὃς νίπαπι ἰρίμππι ἰπ ναῇς σοη- 

σ΄ 

Θεοὶ πά- σο]φίσεγοτ. ΝΟΠΉι}1} (τα σογατη πατος ὃς ἢ ὥνλιποντες, 
γές 6’ 41:9: , : 
χες ῥορεεν ΔΌΓΟΝ, Δ Π{ξὰ5 [α ἔτίροτςο [ἀπηϊττοσαητῖ: ροῦ- 
υἱπν βίο: {ρα ξξαμηηιο ἔτ ἰα τοπηροτίς, Ζατπο το πὰ 
πρι Μυϊρίπας ρο]]16ς οἰγοιπι σαρίτα ΤὭγαςες, ὃς 

οἰτοῦτῃ ΔιιΓο5 σο(ξοῃτ:ϊτοιη τις τ] Οἷς ΠΟἢ 

τπράο ρεξξογα, (δ ἰρίᾳ οτίαπη ἔεπιογα πηιι- 
πίῃς; ἰαχὰ ἀςπίααε ἴσα]α, ὃς κά ρεάος γί 
41ε ἀεπλα, τη ἐαιυῖς μά παπτ, πο οἢΪΔ- 

τηγάα5. ϑϑατίος αἰ πη} {Π| εχ ἰἰς., φαΐ σαρτὶ 
ξαογαπτ, ΠΟ Πα ]Πἰς ἴῃ πποηζος : ἐς παητίαγὶ 

εἰνχϑὸ ἰ{πτ. ἢς ἀο(ςεῃάσγοης . [ας (δοιπὶ ρος 
Ὁ Πη ἔχράογα ἔπηςεγοηῦ; Ἰρίογιπη δείφιη (ς νη]]ὰς 

ἱπορηίατγιιηι νη Ο]ΠῚ ἔγαπηοπῖο, ντίας Ε δὲ τὴν αἰχμαλώτων ὁ Σ 4099ης εἰς 
ΟΠΊΏ65 ροτγίγα ποοοῆς εἤξε. Τ᾽ πὶ νοτοὸ ἃς 
ΠΥ]]ΙΟτΟς., ὃς ρου, ὃς ίδπες ἀείςεπέε- 
ταητ. Ππη]οτος ἰη νἱ οἷς (δ᾽ πχοῆτο Πτὶς ςα γα 
Ἰοσαῃς. [ἀ νδὶ ϑοικῆος απίτηδάπογε ει, 

2.530. ς ἘΠῚ ἔπε ς τον «ἡ 
οἱ “ῳὡρεσουτερφι" οἱ δὲγεώτεροι οὐ Ὁ 

« ΝΣ ͵ Φ ς τε Ἵ -ν Γ ; ,ἱσυῦ Ὁ θ69ς κώμας πυλίζογτο, ἡ ὁ Σ 4ύϑης καϊακαθῶ, 1 

ΕΧ ΕΒ ΟΥ̓ΑῚ Ὁ 

Α οἱ δῇ, οσηλί τοι θεῷ ον δῆρα μοιεῶ τα χαὶ ἡδ]ον, δὶς τ 

«αὶ ἐγὼ πεζὸς ἡγῶμαι. κῷ ζῦτα ᾧχετο χοῦς 
᾿Τικασίων μετὶ αὐτί, ἔγων ἱππείας ὡς τεῆω- ὦ 
δαχοιζᾳ ΤῊ ἑλλζώων. Ξειοφαΐν δὲ παρηγες 

γύησε πϑς εἰς ποιαχονζῳ ἔτη παρχέναι ποῖ, 

Τλογαγῶν ἀὐζωνοις. χαὶ αὐτὸς υδὺ ἔφοχαζξ,, 

σότας ἔχων" Κλεανωρ ὃ ἡγάτοξ' [ὀιλὼν ἕλ-. Η 

λζώων. ἐπεὶ δὲ οὖν ταὶς κὠροῆσαν, Σ 42ϑης 

ἔχων ὅσον πεγτήχονζο. ἱπαεας, ἢ «οοελάσας »" 

εἶπε τάδε δὴ, ὦ ΞΞενοφών, ἃ σὺ ἔλεγες. ἔγν- 

Βτω οἱ οὐ ϑοφποι. δυλὰ δ. οἱ ἱππεῖς ἔρημοι ΓΤ 

χχονταί μοὶ ναλλος ἢ δφλαχῆ διωπκων" χαὶ δὲ- ὧΐἕ 

δὸοικα,. μὴ συξαντες ἀςϑρϑοι -Ὁ καιχϑν τι ἐρ- 1 

γασωνται οἱ πολέμιοι. δ δὲ χαὶ οὐ Ἐ κώμαις 

κατα ϑυάνίινας ἡ. μεξαὶ Ὑ» εἰσιν αἰθρώ- 

πων. δλλ ἐγὼ μϑν, ἔφη ὃ Ξεγοφών » στοὼ οἷς 

ἔχω , πὰ ἀχρᾳ κατὸιλήψο (α" σὺ δὲ Κλεαμο- 

ρᾳ κελάσε “᾽ὰ τῷ πεδο Ὡρατῴα, ἢ φά- 

λαγία Ὥρα ἄς κωμας. ἐπεὶ δὲ ζαῦτα ἐ- 

ποίησοιν,  στευηλίαϑησαιν αὐδραίποδὼ κϑὲ ὡς κινῶν 

Οχίλια ῥ βόερδὲ διοάλιοι, σ᾽ ἀλλα παερξαίᾳ δα ' 

μύφια. καὶ τῦτε μϑὸ εἰστῷ ηυλίοϑησαν.τῇ δὶ ὅτ, 
φεραία καΐζακαύσοις ὁ Σ 4 ,3ης ἜΣ κώμας 

πὸμτελῶς, χαὶ συ μίαν οἰκίαν λιπτὼν, δ΄ 

ὦ, 

"ι. 
ΨΗ 
ψ» 

- 

πως φοῦον εὐΝἹκείη χαὶ τοῖς ἄλλοις, οἷα, πεῖ- 

σονται, αὐ μή πείθωνται, πη παλιν. καὶ 

πίω μδὼ λείαν ἀπέπεμψε Δ ἰ ᾳτίϑεοϑαι ΗΘὉΣ ἢ 

Θοικλ εἴδη εἰς αἴρινθον, ὅπως μιαϑὸς “πύηται ὦ Ι 
] ΤΟΥ λ Ὅν 3 

τοῖς φρατιωτοης᾽ αὐτὸς δῈ, χα! οἱ ἐλλᾷωοες ἐ- 
᾿ 
Ἰ 

Ἵ »Χ σὰ - εν 
φρατοπτεδούσειντο αγὰ Ὁ ϑυγῶν πεδῖον. οἱ δ ἢ 

ΕΣ ᾽ Χ,ἤ ὯΝ ᾿ 

ἐφάυ,γ9ν εἰς τὰ ὁρη. ζω δὲ χιὼν 
χ ι ͵ « Ἷ Ν ε ἱνςς ΣΙ 

πολλή, χρὶ ψύχος οὕτως, ὡςε Ὁ ὕδωρ, ὃ ἐ- | 
) ΤΣ “ Βν ἢ νς Ὁ» Φ 

Φέροντο δι δὲισνον, ἐπήγνυτο 5 Χ61 0 οἶνος Οὗ Ι 
“ 2 , λ " λ.» 

τοῖς αἰγείοις, χα Τὴν ἐλλζεύων πολλῶν χαὶ βία 
᾽ ἢ νὴ Σ ΔΝ » τ 

νες ἡ αὐπτεχαλογτο χα) ὥτοι. χα! τότε δηλον γέ" Ἢ 
7) " “ ν 5 Ἷ » γπ, ἃ 

γέτο., οὐ ἐνέκϑι οἱ ράχες (ᾷς αλωπεχιδους δ᾿ πα Ν-- 
πὶ ταῖς κεφαλαῖς φοροέσι χαὶ τοῖς ν᾿, 

ἐν, 5. ἡ ὙαΝ, ᾽ ΟΝ ε΄ 
χιτῶνας οὐ μόνον θὰ τοῖς φέρνοις, ὄνλα κα΄ 

λ “ - “᾿" ὁὺ, 
«ἷξε τοῖς μκηοοῖς, καὶ ὅφοας μέτρι ποδῶν ἔχις 

ἵππων ἔχοισιν, ΕΝ βχλαμύδας. ἀφιεὶς 

χὰ δρὴ ̓ ἔ: " ̓ 

λελν" δ7ι, εἰκῇ Τκα]αζησοντωι οἰκήσογες καὶ 
, “ ͵ Ν ͵ ι ͵ αν 

πείσον"),τι καϊακαύσῴ κ) πότων ζᾷς κωμας 

ὦ Τ' σῖτον, ὦ στο λοιεῦτοι τω λιμῶ. "Κ ἐκ τῷ- ἕω 

τῶν χα τέθαινον καὶ γωνάϊκες, καὶ πεδες,καὶ Υ̓ 

2. 

ὠσὶ. 

ΐ 
Δ. 

| Ϊ 

"ἢ 
κέ 



ὮΙ ΕΝ Χ93Ε δ ΤΙ Δ γ 9. ΤΧ 489. 
“ἢ έλευσεῖν Ξενοφεῖντα ἴ' ὁπλιτλυ πῆςνεω- ΑἸΟΠορἢ πτθπι οἰ! ΠΔ ΠηΔΠῚΙ. ἘΧ ἈΥΙΠατιγα 

ἶξὰ γάτῳς λαξοντα  σξω ἐπεοϑει αὐαςείν)ες “Ὁ 

ΤΙ κακινθβδα τ ἡμιἐβορνπορῆραν Θὴ τῶν εώ. 
δΥν ᾿ κι : , 
μαϊς᾽ χα! οἷ νϑὺ πλόοι ἀξέφυσον, (πλησίον 

μα. Ῥμδλὸϑρρ») ὑσιοϑὲ βαρυνξρθοιρκωννδέν 
ἀροθῶς πίσεν  ἀπουίῷς δ Σ ἀ4.8ης. Ἐπιοϑενής ὃ ζῶ τις 

Σιύδρ, ὀλευύθιος παι δεροιςὴξ, δ, ἰδὼν κα λὸν πα, δὰ, 

, ἡθάσχοντα ότι, πέλτίω ἔχδιτα, μἐλλοίϊα ἂν 

νΨ ποϑγήσκᾳν, τσοϑφδδα μιν Ξενοφῶντα ἱχέτευ- 

σεβοηϑῆσαι πτα) δὲ καλῷ. χαὶ ὃς πσοϑφέλθὼν 

τῶδξ 4.5» δέεται, μκἢ δἰσποκτῴναι Τ᾿ πώ δον; ἡ Β 

τῷ Ἐπιαϑένοις δινγφται “- (πον » χαὶ τί Δ9- 

ἢ ήνες δὲν 19» ποτὲ στευελέξατο, σχοτπτῶν σα ε!ὲν ἀλλο, 7 

εἰ τίνες εἶεν καλοὶ, χαὶ μι πότων ἊΣ αὐὴρ εἰ: 

γαϑος. ὁδὲ Σ 4) ,ϑης ἤρετο , ἢ χαὶ ἐϑελοὶς εὖ ὦ 

Ἐπίοϑενες αἰ χῦρ τότ διπύθοινεῖν; ὁ δ᾽ ἐπα- 
γα πείνας τ΄ ῥα χηλον" παῖε, εἶπεν, εἰκελά 4 
ὅπαὶς, χαὶ μέλλ4 “ριν εἰδέναι ον ἐπήρετο ὃ 

Σά 3ης Τ' πα,δαι, εἰππωϊσ4εν αὐτὸν αὐτὶ ἐξ 

᾿ χείνου. Οὔκ εἴα ὁπταὶς; δ, ἱχέτάυε μηδὲ ἕ- 

δος ἐριλαξὼν τὸν πα] ὅδυ εἶπεν, ὧδ σοὶ ὦ Σ 4..3η 

φὔξὶ τῷδε μοι ΔΓ μοίγεαϑαι: οὐ ΣΡ μεϑή- 

σώ πα δὰ ὁ δὲ Σ᾿ ύϑης σέλα, (τα ϑὺ 

μιλ ἐκ. ἠᾳ: ἔδοξε δ᾽ αυτῳ ἐυτῳ «ὑλιαϑέωαι να ΐ μὴ 
Ἰ ὧν τότων ΤῊ κωρμδιυ οἱ ἐλὴὶ τῷ ὄρϑις βέφοιν- 

ΝΥ “ἢ » πο « ἀν: ΎΉΡΙ ΚῈ 

“ το αὑτὸς οὐ τω πεδίῳ «ἰ πασχα αξας εἐὔκη- 
»- .ἢ ᾿ » ᾽ νεᾺλ 

τ΄ με ξενοφαΐ 5 ἔχων τς ὄχτλέκτῷς ἐν τῇ ὑπὸ 

σύδαὶ ἀοϊεὗξα {πὸ ητπι πΙλχ πο νεροίο- 

τα (Ὁ ΧΕΙ {ΠΠΠ:.[τᾶᾳ; ποξξα ΠΠγρίτητ, ἀρεῖς 
πιδίαςσε δα νίςος ρογιθηϊπῆς, 1 ΠῚ εχ πὸ- 
{ἸΡιτις πηαχίηγα ρᾶγς᾽ σὰ ἀΠ|αδ]. Ετοπίπὶ 
πηοηϑ ν] οἰ Πτς γαῖ, 51 αἱ σαραγθητατ ἰασιι-: 
Τὶς νηὶ πθ τῇ ἃ 5 δι τ ΘΟΠΗ σε πητιγ. Εταξ 
ΟἸγπτίμδ πΠ ἀτπὶ ρυιεγογιιπν ἀηγατοῦ Ἐ- 
ΡΗΈΠεπος, φαΐ αὐσὰπι εἰ ὁσαπτο πη βΘΓΊΠῚ, 
της ργίπλ πὶ Ραδεισεητδπη ; οὐππὶ σοίγα, 
4πάτη τεηθθαΐ . σοηίρίςσογοῦς σα! θεῖ ες 
1ΔΠγΐατη νἰταπὶ Δα δ πητιιγιὶς δέατ: δά Χοπο- 
ΡΒοητοιη ἀσοιτεῖς, ἃς (Πρρ]οἰτοε βίαπιο- 
τὰτ, τ ορεπιοτπιοίο ριδγο ἔογας. Καηο- 
ΡΒ δουτῆθη σοηιιοηΐτ, διπς; ἕοραῖ, Π6 
Ροτγίπγας ριογιηι, {π|}} ΕΡΙΠ ἢ !5 ἴηρε- 
Πίμη εἰ ἤάγγας, ὃς σι οὐ Δ] απάπᾶοσοξοῦ- 
τοπι ΘΟ ΠΟ Π|δτ, Ὠἰ ΗΠ] 4114 ἰρεξξδης, ἄππαπν 
Πα] ἐογπιοί εἤξητ; δ οτπὶ εἷς ἐστορίαπι 
{δ νττατη ἐεοίλγατε σοπίπειΠει. Ηεὶς δοιι- 
τπ65 ΕρΙΠ ΙΕ ποπιἐπτειξοραϊ ᾿ ἘΠ]Θςπο, τηίΐ 
Ἐρηποπος, ργο ποῦ ποσὶ ὁ ΑΘ σογθϊοα 
οχιοηία: Εογίτο, παῖς, ἢ ριιεγ Ηὶς ἴτὰ πηδηὸ 
ἄλε, ὃς στατίαπι ΠΑ δ᾽ταζας οἴξ. Ετ ϑευι ἢ ἐς 
ν]ΟΙΠΊππὶ ραδσιπα ἰητογεοσατῖ, τη Ππιης δ: ὌΑ͂Ι ͵ "ολ Σ "ἢ ἐμ ν : Σ τεθον χούταχανᾷν. οὐγζοῖ᾽ δὴ ο Ἐπιαϑεύνς πτε- Ο ειεῖ (πο ]σςο νο!]οῦ, ψοΐαη 5 μὸς δε πόπ 
{περατ, εἀ ἸρΡΡΙοΧ ογαθατ,νε ποιτοῦ  Πτεῖς- 
Πσέγοταν, ΕΡΠ ΕΠ δ πες σοπρ  εχιῖς ΡΠ Ογιι ΠῚ: 
Τοιηρα οΠὉ δειεῆος,νε ἄς Ποοτηεοῖ ργο- 
Πο ἀεςξεττοϑί μα τ. ΝΝοῆ εῃ!Π| Ραεταπη α]-- 

ταίτγαπι. ΠΕ πθείάεης, Παῖς οαλίτίο δας Υ͂ (- 
{{π| Εἰ ἀατο ποῖ, πος Ιοοο μΒάβεπάα οἶδ 
Θαϊττα:ης εχ Πἰδ νἱςἰς 1), Ζα 1 πισηΐοτη οῦ- 
ξάρεγαης, {δίς αἰεγθηῖ. ἰρίς {0 πποπες ἰπ 

Νὰ ““΄, ΕΕΙ Δ ΤΉΝ Υ , Ρἰαηϊεὶς ςαἰεα]οσαῖ, Κοπορμβοη συ ἀο- 
Ἶ εν ἀνώτατωχῶρΣ ἡ  δῥδηχοὺ εὐλιρ δ ΘΨ᾽ Ὁ ρος ΤΠ νΠ14 ἴδ τασῆτε (πρτεπια,, (εαοὶ 
6. ᾧς οράνοῖς [ζϊς Ἔ κα λουίϑροις Θραξὶ πλη- του ργορο δ᾽ Πἰς ἐπ ασΓΟΎ Πιαοίιπι, αΐ 
' τ σιον χα εσκήνησειν, εἶκ πότῳ ἡμέραι " πολλαὶ Ὁ Μοητζδῆὶ ἀϊοαηζαν, Βα ρδηςολῆτγα Νόπ 

διεζίξοντο, αὶ οἱ οἰχ 5 ὁδους Θράκες καΐαξαί- 
᾿ νοῦϊες πος Τ᾿ Σ 4.). ϑίευ αἰξὲὶ ὁμιήρων καὶ «δοὺ- 
- δῶν διε αἭοντο. ὸ Ξεγοφαν ἐλθὼν ἔλεγέ 

ἕν πω... Μο Ν ῃ Σ ἀ δη, ὅτί οὐ πονήρφις τόποις σκηνῷεν » αὶ 
᾿αἴλησιον εἶεν οἱ πολέμιοι δδ)ον δῇ αὐ ἔξω αὐλί. 

ἐν 2, Σ ᾳ 7 κε, “ἴ 5 7 “ 2ν,..5 

' ζχχ ἔφη ον} ἐχυροῖς ωὐ χωρίοις μκαλλον, ἡ Ὡ᾽ 

τη ]τῖς ἀἸοθας ἱπτογίς ξῖς, Τ᾿ γάξες ἐξ πιδς- 
τε ἀοίςεπάπης αα δευτπεη, ἃζ σιπ εοὸ 4Ἑ 
οὐ Πα θιι5,δὲ ραοὶς σοῃ αἰτίοις ἐγαέξαητ. 
Τυπο Χεποόρποη, δα δειτπεπ “πτπὶδος 
τοίπεε, ἀΠ ἘΠ] Πὰς ἰπ ἰοςοὶς Πα Βέε σαίτα 
πιοποῖ, αΟ ρτορα δάπιοάῃμπ μοίϊος δ ο!ε. 
ΓΟΡεπεὶις 14 (6 ἐχτεγίτις παδίταγαχη ἘΔ: 

π΄ ΜΕ Ἴ 1Π51π|οοίς. ασύσῃη φάθο δησὶῇι!5. 1π α{|- 
' ἶ δ φοοῖς, ὥς πολέων ἐδ θα ὀκέλευε; Ρὰς ἀπαταοτ ὰ {ι, ἢς αά ἐκ ΒΡΆΔΝ ΤῊ 
' κἱ ἐδφξεν ὁμήρους παρϑνζας αὐὐὍο. ἐδέογτοϑο οχάληταν. Αὐ δοιτπος Βοπο {Πππν οἶδ 
" 14) Ὁ Ξιενοφῶντος κα]α ξαἰνοντές ἕινες [Ἐκ απἰπιοίαθοι., Πηγυαιῖς πιοῃ τας οδάες 
1 τούῤοις ;συμκσρᾶξαι σφίσι ζαὶ ασονδαῖς. ὁ ἘΔΡ Βοιπίδεις πλῆτος. ἸΝΟΠΠΆΠῚ δείαπι ἀς- 

ἂ, .ἐ ἔ »ς » ᾽ “ 4 δεῶμολον 4, χαὶ θοιβῥήν ὀκέλόδυε, ἢ ἡλυὰ: 
" ἥν μηδὲν ἀὐθις κα χϑν πείσεοϑει πειθομθύοις 
κ᾿ πῆς ΔΩΒῚ », νυ ἢ - Ἵ Ὁ. οἱ δι ϑφα ζωυτ' ἐλεὴον ΚατάσχϑΞ 

᾿ πῆς ἕγεχα. (ὗτα υϑὺ πῆς ἡμέρϑὲξ ἐ)υέϊο' 

(ςεπάφητες Εχ ἰἰ5, 401 Ὁ ἴπ πποητα σομπτ ἠθ’- 
δῆς, Χεπορμοητοπι οδίςογαβδης, νῖ ρα- 
οἷς σοη ἀϊοίομοϑ Ἰρίι5 ἱππιροίγαγοτ, Π|Ὸ ἔὰ- 
ἀαταπι (Ὁ τοοϊρίεθας 3 Ὀοηοατιὸ γε 4Π1- 

τὴο οἤσης, Ποιταβδαζαγ, ργοπιίτγερατ εἴς 
ἴδηι, Πἰ 1} Ἰρής Ἑπτιιγα πη πιὰ], ἢ ϑοστῃα 

« τὸ ἐν ὐ δῶ τὶ ᾿ς } 

, ῬΆτοΓΟ γο φῆ, Αὐ ΠΠΠ μαο ἐρεσυίαπάϊ αηΐπιο ργοροποθαηι, Πᾶς 1110 ἀϊε τιμι δἕξα, 
Μαὶι 

Ἐ 1εδέϊα 
πιατρίπ, 



»..- ν 

κι 

το ΧΕΝΟΦΈΕΈΓΙΣΕ ΠΕΡ ΙΒ ΘΕ 

Νοᾶςεϊπίραπδηις ΤΠΥΠΙ ἄς πιοῦῖς ἀοίοε-Α, εἰς: ΕΣ ἐχιϑᾷ γύκϊα ἐχττίκνταὶ ἐλϑογες ΕΞ. 

ἄπητ. Ῥατεγ γα ας οσυἱαηι6 ἀοπιις ἀπχ ὅρεις ἀέθυλο,. ἡ ὐδοιθνρδν λδοθα ὰ 

οταῖ. ἵΝαπὶ αἷϊὶς ἀόπηις πα θηΐγο ρεύτεπος- ἡϑδνβλο ἀν ενμεμννρννν 
ἀρενα δέ - . . οἰχίας. λέπον γὸ ζκὼ φνλω ζα: οἰχ. μάκπ. 

Ὀταβίῃ νἱςὶς ὅγας ἀϊβΊοῖ!ς, ργατετιία συοά ἈΘΕΜΜΤΑΝ γὸ ὄνῳ ζᾷς οἰκίας, 

ἄοσποις ἱρία πλασῃΐς οἴξης νδῖ!!5. οὐ πὶ ὠύϊω ὄντος, αὐ δυφισκᾷν ο» τ κωκαμφοὺ γὸ αἱ 

οδαπα οἰγοαπηίερτα. Ροοαηματη αὐ σάϊᾷ.-- οἰχκέαι κύκλῳ αἰβκεςαύρωντο μεγοίλθις φαυ- 

οἷ) σαϊαίος ἔοτος νορ ἴδῃς, ραττίπι ἐπ φαϑ ἰατ οἷς, ἢ περϑθάτων ἕνεκα. ἐπεὶ δὲ ἐλῥοντο κι 
οα]Ατογαπεθαητ, ραιτίπι οἰδιιαθ, ια5 μαδο- ζ ϑύρας ἐκαίςου οἰκήίκατος,οἱ αϑὲ εἰσηκοντί- 
τείε αἰεθαητ,νι παίξαγαπη ουΐρι 465 ἀξοιτο “ΩΣ ΤΑΝΕ ΡΝ 

τοητ. ΝΟΠΏΠ ΑΗ οἰῖς ἰρπε5 ἐπιμϊττε θᾶτ, ᾧον,οἱ ὃ 6 σευ δὶ θί 5.8 αλλον, ᾧ ἐχήνεφαφ᾽, 
« ᾽ , η ͵ εἶ ; 

ποπιἰπατίπια» σΟμΠΊροΙ]Ἄταπι Χερορμοπ-. ὡς Σἰποχϑούϊες τυ δὸροίτων (ς λοίγας, οἱ 

τοπι εχίγς ἱπ ροθαητ, ἂς πιογῖοπι οσοαηθε-. δὲ οὐγεπίμοζ ᾳσειν, χαὶ ΞΙἐνοφαΐντα ὀνοιζα ςὶ 

τε, π|Π πλα]]1εὺ {ΠῚ αὐ ἴσης σομ ΠῚ]. ἰλπιρ χα λοιῦιες, ἀἰρ πὰ Φχίξλιδοιον δ παΘ ΜΡ 

Ῥεῆεμίωπ θ 6] Ρίθτι τοέξζαπλσῃ δ οοπίριοἰςθαταγ, δὲ βοβην ἢ ἜΒΑ 
Ἧς : ΔῈ) κε ἣν Ε ἰ 

Χμ ΟΠΟροητίς τα] τος Ἰοτίςατὶ αἄπας ἴῃ ἔφασαν κα]ακαυϑησεοζ, αὐτὸν. κ) ηδ᾽η πε 
ὅδε Ἶ ν Ἷ Α ΥΩ 3..} ἘΡΡΕΝΝΝ δ Αγ οσ ͵ 

αἀῖθιις σοπιίπεραησ, (σετίς, σα 5, σαὶς 5 ὅζα σ. (Ά φΦεεφαινέτο πύρ»ᾳ, οὐ]εθωρακισχκέ- 
ς ῃ : ἥ ἡδι: “" 5 “ 2, ρϑδδ 

Ατηγατὶ. Ποπιαιὶο δ ηι5 ΣῈ ΗΝ ΧΙ πῇ γοι οἱ πῖθὰὶ Ξενοφῶντα εἸδὸν ἡσαν, α ασίδὲις χαὶ 
παῖιι5 ἀπ πος, τα ρα Πρηιιπ ἄατ, Μοχ δΖἊΠ1ς ἘΟΥΝ ΘΗΝ ν 

ΕΓ: τῆς προς υὐξ τς ς μαγαι ΧΕ οὦ 4. χα ἐν Λίνος ((ϑ.- 

εχ σἀϊποὶϊς λ Πἶτες σὰπὶ αι γι δ 15 σπἤθι15 ω ΝΠ ΟὙΗΝ ͵ Η ἀπά η 
- . »"} . ο Ψ 

{εἰς ρτοτίρίαπι, ΤΡτγαςος ἔαρα ἀϊαθαηταν, “Ἵ Ὁ Ὸ ΕΙΒΙΘ  ἘΕΡΝΕΒΥ ΚΡ ΠΝ 

ΤοτΓΙΝ ἰῃ τοῦρᾳ πλοῦς (πο τοις έξις. υθπ πτγ!. Χ) ἀύϑυς οκπηδῶσιν ἐαιτσμένοι τα ξί- 
τ Ξς . ᾿ ς» 2 «.. "“» 

πιά ος τγαη ἢ] το γε Πεπτ, ποι} }1π οἷα μα-. Φη κ οἷον τ δλων σκηνωμῶ. οἱ δ,ϑρῶκες 
Α ἔα Αἰ τὰ . Ξ Ἷ -; ἱ ; " »ς ἐγ ᾿ 

τητος σδρτὶ Πτητ, ΠΟ Γβ ἰητοῦ Π465 ἱπιροαὶ φά φρισιν, ὡς, δὴ ζζ πος Ως; ΟΝ 

εἷς; ΠοπΠιΠΠ οσ ΟΠ, συοά αρογγαηθο π6- ἀἰθχρωλλόμδνοι ζιλέτέχξει: ὸ αὐ δῥ, ὑοβ 
αμὐίγοητ οχίειις τεροτῖγο. ταςὶ ξιρσίεητας οἐβπὰ ἧ: ΤῊ τῇ " 

Ἔχίγα νίσιιην ροτγίο ιτί ίππε. ΝΟΠΠᾺ}}1τα- ς ὀρρεδνον τὸς φαώραμ λα ϑησεεν ΤΡΟΚΡΙΝ 

τλςΠΕΧῚ Πγηὶς γοιογί ροῦ τοηοθγας, θο5, μϑ δϑενιες οἱ Φιοονϑρὼν ΟὋ πελτὴ ον Οἷς ὀυρμὶ 
41| ἀοπλιπι ἀγάσητοπι ργατογουγγοθαηῖ, φςαωρρις οἱ ὼ ἀπέθανον, δα. αἰδοτύνϊες ΤΣ ἄξρ.ον 

: τὰ: πκύον : ἀρὰ: ἀκλυς ᾿ 
τα Πς ετοπο τς ἴῃ ᾿ς τυ ασ} 5 ροτεραης δων: οὐ ΜΕ λλυςε ἐδ ωχον ἔξω Δ καρ. » 
τα νυἱπογατὶ. ΗΙεγοηνηιις, Εποάϊίαϑ, ὃζ Ὰ ᾿ ἀἤ ; 
ὙΠεασοηος ρον ςοΒοτείαπ ἀπέξο- ἢ » νὧν ὑπουςραφένηες δινὸς Θ᾿ τῳ σας, 
το 5: ΠΟΠΊΟ τάπης πγοστια5 αἴξ. ποῦς σὰο- τὸς τἰδα θέ νᾷς παρ οἰχίαρ χαιο ϑυζω "- 

ἡ τεῦ σατῃ Τ νε[ξἰς ὃς ἱπιρε ἀϊπηοητα ἜἘχαγογθῆσισ, κνγίζον εἰς Ὁ φαΐς οἰκ τῷ σχϑπῦς. χαὶ Ερωσειν 
οίπὼς ᾿ ε ΤῈ: Ἄρη Ἀοραρης ὃς δευτίιε5 σαΠ Τγαςῖο τα οἰ- Ιερωνυμόν τε καὶ Ἷ Ἐνοδίαν τὸν λοχαλϑ» καὶ εὐνῖε 

πς, αοίξρτοπι ςαιπτθιι5 ρΕΙ 5, Ορεπλ]α- ᾿Αὐμμ διλσκρνια ἌΛΗΟΝΕ 
τασας : αἴ] ἐχ συ τεπηροῦο ΓΟ δηΐπι- κὰν να τῆ ἫΝ κ᾿ ᾿ 
αὐἀποττῖς, ιλην ἀἴπ ργορογαῦας δά οροῖα σχεῆὲις. κατέκαρῶν Ἴ αϑύτοι ἔςην ὧν Ἢ σκθύν: μὠν τι" 
ξοτοπάδλπη, τὰπ ἀπ δαισοίηα ἰοηαδαῖ. πα: ΤΣ 4.}ης δὲ ἧκε βου, ϑήσων στεὺ ἑτῦ]αὰ ἱπακόσι (Ὁ 

Ω αι; ΠΕΣΟΡΨΕΕ -» ! ΥᾺ νυ» ν νῶν 6 σοὶ το ὃς ἱρία πγοτιπῃ Ποίτιθιι5 ἱπίεςῖτ, Ῥοίξ- σοῖς ποσῴτοις, χαὶ τὸν σεελστιγοιτῶν ἔχων τὸν 
ξαηυατὴ νοηες., δι ηαητογ ΠΟΠΊΡΙΟΧιις ͵ ἀ  πρυ εῦ « ; πα τΓῚ λς : ν εϑρώκεον. καὶ ἐπτεντῶρ ἡοϑετο γ ὁσὸν πὸρ γ.65- 
ἄτῶςος,, εχίἰπιαῆς (ς ἀϊσεθας ἔμπταγιυμη, Τὴν Ὁ ἀβθῶν . ΟΠ 
ντηλεῖτος πηοίτιος οἤοπάοτγοτ. οσατ μεῖς ὑδ᾽Ὲ οηϑά, τοσούτον χοὴ Ὁ κόρες ἐφθεγίετο αὐ- 

- 

Σεπορμοη, νείὲ τγαάατ δ 465; νπάηις τωΐ, ὥςτε χαὶ τῶτο φόζον συμπαρειγέ τϑῖς πο- 
᾿ 

, 

ἴῃ πγοητοπι, ἢ νο]τ, τε ἀατ. δ᾽π ἀατεπη, λέμίοις: ἐπεὶ δ᾽ ἦλθεν, ἐδεξιοῦτο μ᾽ ἔλοῖν 

ΠΟΙ πο τταϊτιδῖ. ἰέὶ τι ὦ 0 ν , σ Ρογπηίττατ, Ῥοίἐγιἀἰς δειτμε5 οἱ ον οὔμτο τεθνεοίζοις πολλουὶ ἀδοἰσκεὶν. ο΄ 
τγδάϊτ οθἢ ες, ποηγίπος α ταῖς σγαιι65:; Ππ1δ- ὐπὸ σε αν ον τς τι ΟΝ 
Χίπηδ, ντὶ ἔσγεθατιι, ἀρὰ Μοπτζαπος αἰ- Τά ουες ἐγ ίων ΘΒ ΡΗ͂Ν. αἴ. ΕΝ ΘΡΡΟΜΡΌΘΟΝ 

5 - ΄ ΚΝ -» ἊΝ λ» ᾿ Ὰ ἊΨ ἃ , 

φηΐταῖο : ἀτητ6 οτίαμη ἱρία σαι [5 σορ 5 τῶ οὐϑδα δοιῦαι » χα! ὅπ Ὁ ὁρ96. εἰ ββουλέπ, 
νοηΐτ, Πα οσας δυζοηι ἰατη τΓΙΡΙΟ Πιαΐογεβ, τα» συςραϊ 4, εαϑαν εἰ δὲ μὴ, αὐτὸν ἐᾶσαι. τῇ 

κ, Ϊ ἤν ἿὟΕ ͵ ͵ « ὲ ΝΝατα χαστη ἀρ Ο τ γίας, υϊά τοῦαπι Ε ζζυ ὑξεραία ρα ϑίδωσιν ὁ Σ 4.8υς τὸν ὁ- 
δαιζῃςς σογογος, αάϊτιπι οἴου: τ α]εῖ νε ς- , Ὁ Ὧν ᾿ ἣ , 
Ρίμμν πη οο δα] Ἰυτιατοης,, ἀείρεπήεταηι. ᾿Ε7 5 ὍΥῈ Ὑτερθνς οἰνόῆροιφ, τὸς ΧΕ ΒΦΙΒΆΗΝ 
ΤἨγηϊ, αι ἐς πιοῦῖς ργοίρεξξᾶτες, πηά- ὡς ἔφασαν, μον, χαὶ αὐτὸς ἔρχεται σὺν 
ΘΠδ5 στάι 5 αὐ Πγατ τς, παρ 45 ΘΟ ΓΔΓΟΓΆΓΗ, τῇ δειυαμ4. ἤδη δὶ εἶχε χορὸ πϑι πλλασιαν δύ: 
ναμν ὁ Σ 4υ3»-. ὧν, Ν᾽ Τν οδλυσῶν ἀχϑύονϊες ἀοραηοιὸ Σ 4.9"ς,, ΞΕ κοι τέξαμνόν συ 

ςραϊφυσόυϑιοι. οἱ δὲ ϑυγοὶ,, ἐπτεὶ εἶδον στὸ τῷ δρϑυς πολλὰς μὺρ ὁπλιίᾷς, σπιρλλις ὃ πελταςζὰς» 

πολλοὺς 
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πολλοιὶ δὲ ὑσεῖς» καταξαντες ἱκέτευον ἀσεί- 

σααϑα)" ὦ πϑύτα ὡμολθγϑιω ποιήσᾳν, 14) τὰ 

πιςὰ λαμβανᾳν ἐκέλδουον. ὁ δὲ Σ 4 ϑης κα- 

λέσας ὁ Ξοοφώντα ἐπεδείκνυεν , ὦ λέγϑιεν. 

οἷκ αἱ ἔφη ασείϊσεαζ, εἰ Ξξενοφεδν βούλοιτο 

ιισρήσαοϑαι ἀῤθυς ὁ ὀχίϑάσεως. ὁ σὶ εἰπεν" 

.» δλ᾽ ἔγωγε ἰχανέωὼ νομίζω δίκην ἔχφ ν,εἰ ὁ τοὶ 

μὔνθ δούύλοι ἔσονται αὐτ᾽ ἐλδυϑέρων. συμίξελάυῳν 

μ᾿" μδύτοιἔφη εἰνταῖ, τολοιπὸν ὁμιήρεις λαμξανᾷν 

σὺς δοιυυνατωτα πῶς καχόν τι ποιάν, τὸς δὲ γέ- 

μας οἶκοι ἐᾶν. οἱ μϑὺ δν]αύτη πα ες γύσω Ξ 

μολοίεν. ὑνεϑροληνεσι ὃ «ρὸς πῶς ὑπὸρ βυζων- 

τἰαθράχας,εἰς Φ Δέλ]α καιλούμδυον αὗτη δ 

κι ἀδύκετι ἰρχὴ Μησαάδου, ἘΚ] ΤΊρῈ Κὶ ὁ- 

νυοπ, δρύσῳ ρχαγαίωος. ἡ ὁ Ηφικλείδης ὥς» 

ΝΣ ὁ λείας παρζωὼ ὁ Σ 4.9»ς ὅξα- 

γαγὼν ζβγη ἡμιονινὶ ζ(α, (ε ὃ ζὦ πλείω) 

πὰ δὶ ὀῆλα βοφκά, καλέσεις Ξ'ενοφώντα ἐχέ- 

λέυσε λαξἅν, τὰ δὶ ὀῆνα, φχκνζα αι Οἷς φρατη- 

γνῖς ἢ λογαλϑις. Ξενοφῶν ὃ τα σ᾽ εἶπεν" ἐμοὶ 

εὃὺ Ὀ ιν -ξρκή, αὶ αὖϑις λαίφν' αϑτοις δὲ 

τοῖς ξρατη)9ις δωρφύ, εἱ σεεὺ ἐμοὶ ηχολούϑη- 

σαν 5 χαὶ λογά θῖς. χαὶ τὰν ζδυγῶν λαμξα- 

γ{ἕν μδὺ Τικασίων ὃ δαρδομόῖς, ἕν δὲ Κλεα- 

γωρ ὁ ὀρηριυϑύιος ἕν δὲ Φρωωυίσχος ὁ ἀχα)ὸς" πὰ 

δὲ βοφκὰ ζβγη τοῖς λογαλϑις κατεμέδισε. 

Ἐδὲ μιοϑὸν Ἔποδίδωσιν, ὠϊξεληλυϑότος ἤδη 

τὸ μέωὺς, εἴκοσι μόνον ἡ μερῶν. ὃ Ὑ Ηρᾳ- 

χλείδης ἐλευ , ὅτι οὐ πῆλλφον ἐμππωλήσαι. ὃ 
ξ Ω κω ». "» , λ ἊΣ “ 

ὑποὶτ δῶν Ξιενοφῶν α,ϑεοϑεὶς ἡ εἶπε, δοκάς μοι, ὦ 
σας, 

"ἐνᾷς ΕΝ τ). τ . ͵ ͵ Ἵ λ 
εἰγὸ ἀκήδου,ἧκες αὖ σπληρη Φεέρων τ’ μίαϑον, 

χα αγοϑεδϑμεισείνϑυος ν εἰμήγ, ἄλλως ἐδύ- 

γώ, χαὶ δἰποδύυϑρυος τὰ σαυτῷ ἑμάτια. εἰν- 

σπείϑεν ὁ Ηρακλείδης ἠλθε νη πὲ, ὦ ἔδιάσε, μὴ 

ἐκ ὁ Σ εὖὐθε φιλίας ἐκοληϑείη᾽ ὼ δ,.τί ἐδυυναῖο 

Ἔπὸ αύτης ὁ ἡμέφφις Ξξενοφῶνζᾳ διέξαλλε 
“δὸς Σ 4 ϑζω. οἱ κδὺ δὴ φρατιώται ΖΞ ἐνο- 

φώθτι ἐνεκαίλεν, ὅτι ἐκ εἶχον Τ' μιοϑον" Σ 40- 

8595 ἤρϑετο αὖ δ, 07] οὐντογως ζο!ς ςρατιώταις 

ἀπήτᾳ τ μιοϑόν. χαὶ τέως μϑὲ ἀεὶ ἐμέρνντο, 

ὡςέπάδλν Ὡὲ ϑιίλα:ῆαν ἀπέλθοι, πἴβαδωὼ- 

σφ αὐτωΐ δι σανϑην,ὶ γϑῥον,ὼ νέον τᾷχος. ξἰπὸ 

ὃ τύτο τῷ γούγεσυθδνὸς ἔτι τότων ἐμέμνητο, 

ΕἾΡ ΤΊ Μ᾽ ν “8. 4ΐ 

Αδὲ δυϊτα πη  ορίας ν᾽ ἀεγέπε : ἀοίςοπάμητ, 
ΔΕ  ἀρρ] σο5 ρασοπὴ ροίοιης, ΡΟ  ἰοἰτὶ οπληὶὰ 
(ς ἔλέξατος, εἰπίᾳ; τοὶ ρίρπογα ντ ασοϊρίαῃ- 
ταν, Ρόταπει δ 6Ό.Πες νοοδῖο δά (ς Χοπο- 
Ρἤοητε, φυίᾳ {ΠῚ ἀϊσεγθῆς, ἀθπιοηῇταθατ, 
Αἀάοθας, ΠΌΠ]1ς ( ραςῖς σοπάϊτίοπος δἄ- 
τα ]αγαπι, ἢ νε δῖ ἴῃ δὸς απἰ πηδά πδγίεγο 
ΧοΠοΡμση ρέορτογοα, συσα Ἰρ(ππη φάουτί 
δα ἤδη  Ερο νεγο, δι θοῖς ὄπορίιοη, ίᾳ- 
τὶς δος ΠΊασ ΠΟ ΤΠηα]ο πηλ]ταῖὸς ἀγοίτγοῦ, ἢ 
ΡΓο ΠΡ οεὶς ἰθσα! ἤδητ. Ηος (δ ταῖποη ὅ6ι- 
τῇ σοη ἢ!) ἀαγό; ντ ἀοίποορς οσΠάιπι]ὸ- 

ΒΟ {Π᾿ος5 φοσίροτει, χυΐδιι5 δά Ἰα ἀοη ἀπῆν 
Ρἰατίπγιπι οἰΤεεν τί πλ: (ΘΠ 65 ἀπιτόπη ΠῚ 
Εἴτε το! π4ιςῃ4ο5.1τὰ τὰς Ομηη65 οἰ ς ]οΟὶ 
ΤἬτγαρος ἱπιρογατα (Ὁ ἔαξξι τος Γεσορογιπτ. 
Ροίζοα ριοίξέει αἰτίας δα ΠΠ1Ὸς πηι Τ᾽ τα- 
ε5, Ζυ ρτὰ ΒγΖαητίπ πίη ἰοςο, ου ε]- 
τα ποπιθη, (σἀες παθεητ, ΝΝοπ Εἰ δά Με- 
(λἀα τορπαπι ρεγεποῦδησ; Τξά οἴμα {Ὁ 
Τοτεὶ αἰτίοπε ἔιογαης,, ρυΠοἱ σα {4Δπ|- 
ΡυΔῸ ἀτγίας ργιποίρίς.  εηῖτ πὰς σαπὶ ρα- 
σαηΐα σοσέϊα ἄς τπαπαθιὶς Ηεγδο!άες. Ετ 
δοῦ65, απιπὶ πλπ] σι πα Πρ Γαῖα ργοάι- 
χίῆςε, (πεοεηίην παρε θαυ ρ γα} το πὰ 

Ορουπι: Χεπορμοητζοηι ἀγοοίπε, δα νῖ 
αοοίροτγος πούτατιιγ, σοῖο [ἢ ἀποοϑ ὃς ρτα- 
ξεᾶλος οοϊιοττίαπι ἀπ ειδιοτοῖ. Τ ππὶ Χο- 
πορμοη: ΜΙΗὶ γεγο {ατὶς εἰς, πη ααΐτ,ινε ἀοίη- 
σορ5 ΔΙΙ4υ ἃ ἀοςίρίαπι. Τ ἀττιιηι ἢϊς οὰ ἄτι- 
εἶδιις ὃς σοππογτίιπι ργα ς ἐξς [ατρίτα, ααΐ 
πγο ίἘηαατί (πητ, [τὰ 1λαγάδποηίς ΤΊπηαο 
ἰπριτα νη πη ἀσσοριῖ,, αἰτοίαπι ΟἸςαποῦ 
Οτοποιηεηϊπς., τογίαπι ΡὨγγηιίοις Α- 
οὔτις. Βοιιπὶτραίπ σοἰπογίίππι ἀπιέξοτος 
εἰ ραττίτῃι5. ΜΊΠΕ ταητιιπι χ χ ἀϊεγιιπ [ἰ - 
οπάϊππὶ ΠΕαΠΊΘγαγὶ ρόταϊε, ταπιοτῇ ἰαπῃ 

Ηξαᾳκλείδη, οὐχ ὡς δὲῖ κύδεοϑαι Σ 4.9ϑου.1) τιςπῆς οΧ ες Νεσαθατοηῖπ Ἡογδο!ἄος, 
ΡΙατίς ἐς πιαπαδίενεηάετο ροτα ς Οὐοά 
σίδυίτοῦ Χοπορἤοπ, τπο]εἰξοχας ἔσγοης: 
γιάετίς, παῖς, ΗΠ ἐγδο! ες, πο ἴτα ντὶ ἐς- 
θεάς, ϑεῦτμα σοπηπιοάα ργοσιγαγο ΝΑπι 
εα ἢ τι οοτάϊ οἤθης, ρα ἀἴπιπι!πτερταπὶ 
αὐἀτα πες, νο] που! ἀσσερτα ργαῖογ παηο 
Ρεςαηία, ἢ αἰία τατίοπο Ποῇ ροτα 65, τα {-- 
ἦπὸ νοίίθις αἰἘγαξεῖς. ἘΧ ἐὸ σεδαίτοῦ 
σοπηπίοῖις Ηογδοϊ ἄες, πὸ απηϊοιτίαᾳ ϑειι- 
ἐπα Ἔχοίάοτγος, νεγοθατιγ. Οὗὐατα δΌ 110 
ἀϊε, ιαοιτησα γατίοπο ροτείατ, Χομο- 

Ἑ Ρμοπίεπι ἀρια ϑευτῃθη ογἰ πιπαθαταγ, Ατ 
ψοτο ΠΉΠ τας 'π Χοπορ ποπέθιη σα!ραιη οὔ- 

ξετεθαηι, σαοά {προ πάϊπτη ποη δοςςρ 
(ἐπι. Εἰάεπι Χοπορποητί δειτίιθς οτίαπι 
(πςοεπίοθατ, 4υοἀ επῖχε ρεπάϊαπι ρτο 
ΛΠ ροίσεγες, ἀταίο ν ἀπε ΠΠπ|πὶ το πὶ 

[Ἐπηρογ ἀϊξείταιιοτας, (ες ροίξεα, 4ιαπι δ πτατε ρεγαοηϊες, Βιίαπτμθη, (απιιπι, σα- 
[εἰ Ππὶ πουιιπὶ οἰ τε τιγιιπι: ἴτὰ ΟΧ ΘΟ τοπΊρογο ΠΟΙ ας Πού τπαοητιο ποι ἔλοίοθαῖ, 

Μῃὶλ 2 

ΞψΡά, 

Μαίμᾳ 



41) ΧΈΝΟΡΉΣ ΕΞ ΕΧΡΕΙΝ ΟΥ̓ΚῚ 
δε 

ς λ ἂν » Ν᾿ 

ΧωρΡυὅ- ͵ατ δ πᾶς ἴῃ ραΐτε σα ΠΥ 115 νίις Ηεγα- Διὸ μϑῷ γὸ Ηξᾳκλείδης χαὶ τότο Διἰαθεξληκᾷν ν 
ἕω ἐχ[λε 

ἐϊαείοηπεην εἶϊάες ἕπογας, τατατα ποῃ, εἰς, οα το} 14 1}} 

δεκεος τγδάογο, οἱ δὰ πηδπιπὶ Χοτοῖτα 5 εἴϊει.1)ς-": 
Εἰς πρεγαδας βίης Κεπορποπ,αη οἴου ν]τοσῖτ5 

μας ίπ ἐχροάιτίοης οὔ δος Ρτορτγεάϊςη-: 

ἄππν. Ηογδοθάος ἱπτγοάπξεῖς δά ϑοῦτποῃ 

ἀποίδιις ςοτοτῖς, πιοποθατιντ ἀἰϊσσγεπτ, ὨΠὶ 

Ιο (ἃ πιίπας ρος οορία5 ἀποογς, φααπιροί: 

(δ Χεπόρβουῦ. Αἀάοθας, ρο]ςοτί (ε,Πιρξ- 

ἀϊππι ἱπτοσταπη ἀπ} πγδίπι πὶ ραποοβίῃ- 

τεδάϊες αἀξαταγαηγ τα πταπ πογταθαξιγ,νε 

ἐχρεαττίοπὶ ἰς (οςῖος5 φάϊαησοτγεησ, [δὲ ΤΊ- 

πηαῆο: Επυϊἀςεπὶ,αἴτ,ποη ἐν οἱ φιπης  πΊςη- 

ἀαπὶ ἢ ρθη ται ὨλΒὶ παπηογοταγ, Ρί]α 6 

Σοπορμποῦζο Ὀ6]1Ὸ μαῖς ἱπτεγέαςγο. [ἀοπλ 

ἃς ΡΒιγηϊίςες ὃς ΟἸςαπογαἰθθαητ το ἔα- 

ὅζαπι, ντ αμην ΗΠ γαο!  ἀεπὶ δοατῃος οΌ- 

1αύσαγοῖ, πιοά ἤθη οτἰαπι Χεπορποητοπι 

δἀποςαΐτι, οἷὰς ἀείπἀς ΧοΩορἤοη ἀγοοί. 

{οτοτατ. Κ Ἔεαταη]ς, αηἰπγαάιοτγίᾳ Η ογδς]}- 

ἀα ναξιϊςὶς, ηιοα δοοτοάο νος! οτἸρίμπι 

ἀρι ἀπος5 γε  φαος {ρεξξατη ὅς ἐπα 1 

τοάάετγο: ϑουτῆοη νῆα σα [15 ἀπο ας ας 

Ρτας(ἰς σομοττίιηην σοππεηΐτ, 05 νὈϊ 
{πάῖπὶ ἴῃ (ςπτοπείαι ϑουτθ5 δἀάυχίῆει, 
᾿εχροάϊτίο σοηίπηξεῖς σορ 5 6Π (πἰςορια. 

αὐτο; ἢς ργοβοϊ(ςεγδὄτασ,νε Ροπταπη δά 
τ4 ἐδ, ρα. ἀσχτγαπη Πα δογοητιρεν ΤἬγασος, α Μο- 
μίζο υε- 

περί, 
Ἰἰπορίνασὶ νοσαητιν, δα π! ἀςιτη ροόγας- 
ποῦαπι. Ποοίοοο ρἰογξα: ποϑη Ροηταπι, 
Ρτοξοέξατς Δα ]ΠΠ ππητοτ, ὃς [ῃ {Π{π|15 ΟΠ οἰ ταΓ, 
απ ναάοίμπηι {τ πάσῃ εχ ρᾶγῖα πηδΓα 
εἰξνςο ΤὨγαςος ἰἰς ᾿π]οοῖς μαδίταητεϑ, [ηχ]- 
τἰδιις ρε εἰρρος ἀϊπἰπέξίς, οὰ ταρίατ πηρα- 
11, αα ἴῃ ἢἴτοτα πη σα !οσῖι οἰ οἰσηταγ. Ργίας 
ἴλῃις 4τιλη} [᾿πηΐτοβ 11 σο [Εἰτατὶ δηἠῆἤέεητ, 
σᾶρτατοῦαϑ {ΠΠ 05 ργαεα: ππιιτιιῖ5 (6 νἱποτγί- 
διι5 οὐίςοιῆς ρεοάϊτιμι ΟΕ. Τρ ηἴταν οὶς 
τηασηα (ρο Πα Διιη1, ἀγου γι πη, ΠΡ ΓΟΓ ΠῚ, 
ΑἸΙαγπηγῆιο τοι πὶ σορία, 48’ γος ἃ Πδαϊ- 

σα]Ατουίθεις ἴῃ ναί! Πσῃοῖς νοπαηταγ. Ρο- 
Πεαήύαπι ας ἰοσα ἴῃ ροτοίξατοιη δοιτίας 
τεάαξεα σης, αθαιιέξιης οἰΕἸηἀς Ἔχεγοὶ- 
τιι5. Ηαθοθατίαμη δειτη 5 πχαίογοβ σορί 45, 
αασιη εἴδης αὐχοα. ΙΝ ἃς πλαϊτο ρ]α- 
τος εχ Ο ἀτγίατιτη πατίοης ἀοίσεπάοτγαητς, 
ὃζ οὐγης5,48ὶ ἰῃ Π άσιῃ γος ρος θαπτγατγ, νᾶ 
ΟἸΠῚ Αἰ1|5 αἴπηα σοὶ ππσεῦαητ. (Οφίεγα ἰῃ 

τεϊγδτίαηι ΔΙ ΡΟ {ἀργὰ Τ δε! γηιθγίαπι πα θε θαητγαγ, 
ἃ Πλδτὶ ΡΓΟρα τὶ [φά!ογιπὴ ἱπτογιΆ} 10. δτ|- 
Ροπάϊαπι πε τπν νίητιαπι αἀραζεῦας, ὃς 
οπορποηιὶ ποη (ὉΠ: ΠΉΠτ65 (ποσεπίε- 
βαπυ: (84 οείατη ϑειτος αἰΐοσο εγαζ ἴῃ ἱ- 
Ρίαπη αηΐτηο, Ὁ ποτῖος πμης εοπαδηίγο σα- 
Ρότοῦ Χοπορῆοη, πλυ]τὶς οσεπραείοηίδιις 
αἰ ποτὶ ίς πη! ἴσας. ΠΣ 12 ΠῚ Ργοροιηᾶ- 
ἐξ 5 ΟΙαρἢ Πιργδητ]αιμῃ ΟΠαγηλίηις [κᾶθο, 

ὡς οὐκ ἀσφαλὲς εἴν; »τείχη “ὐ δα ϑιδύναι αἰ- 

δρὲ δευύα μαν ἔχοντι. ἐκ τότ ὁ δὲ ΞΞενοφών 
ρου ΒΕ 

ἐξελάετ ᾿ τί χοὺ ποιᾷν αὐϑὶ τό ἐτί ἀγὼ φραᾶ,- 

πεὐεαῖ,ὁ δι, Ηρακλείδης,εἰςα γα γῶν τϑφαλι 

λᾶς φρατηγϑις Ὡρὸς Σ ἀ ϑίωυ, λέγήν πε ὀκέ- 

λάσεν ἀδζις, ὅτι σέϑὲν αὖ ἡ ῆον σφάς ἀγα ϑιεῦ 

τ φρατία) ἢ ΞΞενοφαΐν, τοῦ τε μιοϑὸν ὑπιανήτὸ Ε 

ἰὐζῖς ἐντὸς ὀλίγων ἡμεροῖν ἔκ πλέων παρέσε- 

«ζ δυοῖν μηνοῖν σὺ φραστεύεοϑοι τε ὀχέλευε, 
Β ὁ ὁ Τιμασίων εἴπεν᾽ ἴω μῶν ζίνυν ἐσ) αὐ πεῖε ὦ 

μώωυων μιαϑὸς μέλλῃ ἐὴ ,φραϊϑυσαιμάωυ αὐ ἷ 

αὐευ Ξενοφώΐτος.κ ὁ Φρεωυίσχος νὰ ὁ Κλεαΐωρ ̓ 

σζενωμω 9 [αν Τιμκασίωνι. οὐ] 4ῦϑεν Σ ἀ ϑης 

ἐλοιδὺρᾳ τὺ Ηρᾳκλείϑζωυ, ὅτι Ὁ Ὡβάκαλάτ' 

Ξενοφών)α.οἈ δὲ πότῳ καλῴσιν αὐτὸν 

μόνον. ὁ δὲ, γνϑς “' Η δοικλ εἰδου Ἔ πϑρεργίαιν, 
ὅτι βόλοιτο αὐτὸν ΔΙαξλινάν πσϑϑς τὸς ϑινες 

φρατηχϑιξ, παρέργε!) λαξὼν τς τε ςραΊ νοις 

που, ὃ τὸς λοχα γϑιξ' αὶ ἐπεὶ πύτες πεῖς, 
ΓΟ εϑησαν, στευεςφραί δ, ζοντο, ἀφιχγῶνται,-» δὲ- 

ξιᾷ ἔχονϊες ἣν πόντον Υ ΟὟΡΣ Τὸν μελινοφάγων 

καλεαβθων, ϑρακῶν, εἰς ' στολμιυυδγοσογ᾽ ἔμ- 

ὃ εἰν" εἰς δ πόντον πλιεσσῶν γναὖν πολλαὶ ὁ- 

κέλλοισι κὸ οὐχ πίτήοισι. τενα ος Ὑ θο!νὕλι- 

πολὺ Ῥϑαλοίηης. χαὶ οἱ εϑράκες οὗ χτὶ Φῦτα 

οἰκούντες, τή λας ὁσισάμϑιοι, τὸ καθ᾽ αὐτᾷς 

Ἶ ἕχαςοι οὐχ πιῆοντα ληϊζουται. πέως δὶ ἐλέ- ἵν 

φρντο ωρὶν ἐσάσαοϑει  ρπαζοντες, πολλοὶ αὐτῇ 
ὑπ᾿ δλλήλων Ἐποϑνησκάν. οὐ 4: οἰσχοῖἢ Ἶ 

Ὁ πολλαὶ μδὸ κλίναι, πολλὰ ὃ χιζωτία, πολλαὶ, 

᾿ βίξλοι, τολλα πολλὰ, ὅσος εν ξυλίνοις εὐ- 

χέσι να κλΎρο! ἀΐμσιν. οὐ) δεν πε κατα-. 

φρεψαυδροι,ἀπηεσαν παάλινιἔνθα δὴ Σ 4υθης 

εἶχε φρώτευ πλέον πῷ ἐλλζευιζθε: ἔκ πε Σ 

ὀδρυσῶν πολὺ ἔτί χιλείοις κατα εὐήκεσειν, δὶ 

οἱ ἀεὶ πειϑονυδᾶυοι στέψεςραΐ 4,οντο. κατηὐλι- 

σαν δὲ ον τω πεδίῳ αἰ ἰ σηλυμξρίαι, ; 

ὅσον Ἔ πεντἠκονζα, ςιὰ δίους ἀπέχοντες τὴς 2. ἐπι 

λοίῆης. χαὶ μιοϑὸς μδὺ φ τίς πω ἐφαίνετο,“ 

Ε ποδὸς δὲ Τ' Ξενοφούτα, οἵτε φρατιωται] παν: τᾷ 

τες γαλεπῶς εἶχον ,δ. πε Σ 4 ϑης οἐκέηοἰ. 

κείως διέκάφτο, ὄν ὅποτε συγ[ένέαϑαι αὐταῖ 

βουδοκᾶνος ελϑο!, πολλαὶ ἤδη ἀδολίαι Τέ- ἰὼ 

γέγνοντο. ον δὲ σύτῳ δῷ χρόνῳ, ογεέδυνηϑιϑύο, ἢ 
ἀιἠνῶν θγ]ων, ἀφικ» 9.1) Χαρζιος 1εὁ λαίμων, 

ΩΣ 



γώ, 

νη»: 
᾿ 

ΒΘΕΝ ΧΟ Φ ΝΥα. 413 
ἡ Πο λειώύφχος -ϑὰ Θίμξρωνος, ὶ λέφρεσιν, ἃ δὲ Ροϊγηίςσιις, ΑἹ πἰμηδύοης ΠΏΠῚ 1 αἶγα 

ὅτι λακεδαι μονίοις δὸκᾷ φρα]ά εοϑει ὡς ὄχι 

Τιοσαφέρνην, ὁ Θίμξρων ἐκ πέπλάυκεν ὡς 

πολεμήσων, ἢ δάτωι ζωύτης ὃ φρατιαξ,ὺ λέ- 
ε ς 3. ὭΣ Ν 

᾿ γή, ὅτι δαράκὸς ἑκαζω ἔςαι μιοϑὺς 5 μώωος, 

ἡ ὗς λογαγϑι5 διμοιείαι, ὼ ἕοις ςραΐηγϑὶς τε- 

ἀαμοιεία. ἐπεὶ δ᾽ ἦλθον οἱ λοιχεδου μόνιοι, .- 

ϑὺςὁ Ηξακλείϑης, πυϑονδνος ὅτι ἔχιὸ φρά- 

“πυμαῦκϑσι, λέγᾳ ΩΣ ἀ 9)»5τι κόηλίον γεγέ- 

: νἡ).οἱ μδὺ γὸ λακχεδιοι μόγιοι δέον.) δ ςραέυ- 

Ἀἰκλιι. υδῇος,σὺ δε δὲ ηδστοδιδὸυς 5 φρώτευμα Β 
ι .«ὦ.3ν 3 ͵ ᾿ 

{σε ὃ ἔκέτι ἀπτω τή σώσι Τ᾿ μιίοϑον, ἀΐθις ὙῈΡ 

δ χώρας. ΡΥ ἀπαλλάξον!) ὀχ γῆς. ἀχούσοις ζῳῦ- 

πεὸξ ἀϑης, χελά 4 ποσϑα γήν᾽ ἡ ἐπεὶ εἶπον, 

δηὔχι ὃ ςράτάγμκα ἥκέσι, λέγη ὅτι Ὁ ςρά- 

ζυμα Ξἰποδίδωσι, φίλος τὲ ὁ σύμιμιαχος βέ- 
λέται ἐ{). καλήτε ἀδθις ἔχι ξένια, ὸ ὀϊξένιζε 

μεγαλοωρεπώς. Ξενοφῶντα ὃ « καλά, σϑεῖὲ 
«1 “Ὕ 5 ν΄ 2 ͵ λ 

Ὥλιλων φρατηγῶν σδοΐδνα. ἐρωτώντων δὲ τὰν 
,ὔ ͵ ὙΠ ᾽ 

“λαχεδαιμονίων,τίς αὐνρ εἴτ Ξενοφών,ὠπεκχρί- 
« 3, 3 3 ͵] 

γατοῦτι τὰ μδὺ ὀηγα, εἴη καχϑς, Φιλοςρα)ιὼ- ς 

'τὴς ἢ, καὶ Ὡἰὰ πῦτο χόρϑν ὅεην αὐτώ. ὁ οἵ εἰ- 

πον, δὶ ἢ δημαγωγ" ὁ α)ὸρ τὸς εὐδίας; χαὶ 

ὁ Ἡρακλείδης, πόῴυ υϑὲ ὅζιυ, ἔφη. ἀρ δΐχυ, 

ἔφασαν, μὴ καὶ ἡμῖν οὐαντιώσε!) «ὐδὶ  ἀπα- 

ωγὴς; δὶ ζὼ ὑμεῖς, ἐφὴ ὁ Ηδακλείδης, 

συλλέξα)ες αἰΐθιυς αὑτύδηοϑε Το μιαϑοὸν »- 

λί)ϑν Οκείνῳ πσδλοούϊες ο ὐποδρα μᾶνται στεὼ 

ὑμῖν. πῶς αὐ δξζω δὶ ἐφασαν 3 ἡμῶν συλλεγ εν; 
ΡΤ “ « “Ὕ"ν») ς )ὔ δὴ 

᾿αὐφιογυμας, ἔφη ο Πρ φικλεἰδης, τσοὶ ἀζο- 

γεπίπητς. Εχροπαηῦ, ἀεου αΠ{ 1 ἀοοάςιπο- 
Ηἷος δο τα 1 ΠΡ μεγηὶ ἔασοτγε. Εἰπ5 "Ὁ. 111 
οΑυμα ἴδηι ΠΤ αἰπι σγοηοπι οι οἷς ρτο- 
ἐεέτα εἴς, αὶ Θχαζοίτας πεπτ5 ορογὰ ορθαῖ; 

0 ρΡο]σδαταγ., {6 συἰπς ΤΆ] Ππσι]ος 1ἢ 
πγξίεϑ ΤΠ Αυίοι πλυ!πγΠλιιπῇ ἀἀταγιιπα ἴῃ {{|-- 
Ρξάϊιπι, τα εςξείς σομογτίαπι δίπος, ἀτοί- 
5 αιΠΔτογπ 5. ο ξολη παι δος Ἀ ΠἸοΠ]) 
νοηϊςητ, πιοχ ΗἩογδο!ἀος, ααΐ θοὸς αά οχ- 
ογοίταπη πηο5 δι ΠΠ|δε. πὰς τς τοι πος 
σαάοτς δευτῃα παῖγαῖ. 1 ἀςοάαϊποπίος ε- 
Πἰπὶ σΟρ 5 τατοἷς οσογο, 4αῖθις ρίας ποι 
ΔΙΊΡ]ἰπ5 αροατ, (τατος ἢ ἐχογοίτ ἱρῇς τγα- 
ἀες5,{πλι] ὃς στατίᾶ [ΠῚ 15,8ζ ΠΜΠΠτος ΠΙρεί:- 
ἀϊαπι αὐ τὸ πο ροτετδιηρ]μς, (4 Ηπίδθιις 
ταῖς ἐχοθάεητ τα 4 δαυτῇος αὐ ΠΠε, 
ἀεάαοὶ οος δά (δ τπθετ ΕΒ] ἐχροίδηι,αά 
ΕΧεγοίταπη ς νοῃ Πς:οδοράετο (ς ἰρης Παί- 
(Ε σορίδ5 αἴτ,ας 1 ἀσεάἀαιποηίοτγιμη αηγϊοί- 
τίατπι ἐοοἰοτατο πη: οΧροζοτς, εἰπάς ποίρί- 
τ τοῦ ἱπαΐτατος πιασηϊῆος ἐχοίρίς. Νοαιια 
ταπγξ αὐ Χ ΟΠΟΡΠοητοΠΊ, Δι] ΘΠ] Πᾶ πὰ 
αἰταπι οχ ἀπο ι5 νοσας. πτουγοσδτίδιις 46 
Χεπορδοτε 1 δοδάςξιηοη!!ς, σα τη αἱ νἱγ 

αἰτ,τάταπα πα τι πὶ ρεγ εἤε ποία πη, πα: 
τοϑ ἱρίπας δείδ σοπηη 5 ρΡ] τί πητη ΟΠ - 
οἷατ, ΤΠ 1111: ΝΊτην τα ἰτο5, πα υ]ατ, σ γατία 
ὃς αἰιξζοτίτατε ΠῚ ἀεαπέξος Πασειρ πηπὶ- 
πο,ία δίεοῖς ΗΠ Θγαο [4ἐ5.Ν τὴ ἰσίτιιγ, αἰπις 
111, πόἱς εἰἰᾶ αἀπεγίαθίταγ,ιιο πίῃς εχ- 
ογοϊτατα ἀρ ἀισαπιιπἐ δὶ γος, γε ροπάϊτ Η6- 
τας! άος, γοσατί5 δά σοποϊοηξ πα] ττἰρας ἢ -- 
Ρεπάϊ ρτοπλ ο τ 5, πε οπιαρσποροῖο, 414 
1|1|ς ἔλσιδτ, συγ θ τς : ν οὐδ ίσιπ πίῃς γε] 
σαττγεητας αοιδῦτ. Ατχαὶ Ηογὶ ροτοσίς, αἴης 

2 1 ΔΝ Ε 7 Ω ε ΤῈ ΤῊΝ 

μὴν ασεος ἀὐθις, καὶ οἶδα, ἔφη, ὁτι ἐπειδὸγν ὁ- ΓΤ) 1.ἀσεἀατηοηϊ) ντ ποίξγα σαι σοπιθηϊᾶτ᾽ 
λ 

μαξίϑωσιν,ἀσζκένοι στουδρα μξνται. αὕτη 

ἡήμέροι οὕτως ἔληξε. τῇ δὶ, ὑξεραία. ἀσρεσιν 
Ὠιδεράτάυμα τὸς λόκωνας Σ ἀύθης πὲ 
Ἡρακλείδης, συλλέγα) ἡ φρατια.τῶ 5. λ- 

χωνεέλεγέτζωυ, ὅτι λοικεδοιμωνίοις δυκᾷ πολε- 

μῷ Τιοσαφέρνᾳ ᾧ ὁμαῖ ἀδευκήσοιν). ἣν ὃν [γε 

στε ἡμῖν, τὸνε ἐηϑρὸν ὑμαφρύσεοϑε »ἡ δουρφ- 

χϑηἕχαςος οἷσά τῷ μζωνς ὑμδν", λογαγϑς δὲ 
ὃ διπλοιῶ, φρατηγϑς δὲ τεδαπλοιώ.ἡ οἱ 

ΝΥος,π]αϊτ,οία5 πιαπονος αὐ 111ος ἐσάπςε- 
Π1115. ϑατίοϊο, Πα Πρ πη νος ν]ἀοτίητσ, "1- 
Ρεητεγ σοποιγγδι. [ἢ πιιης πηοάτηπι ἰς [1Π 
ἄϊες Ἔχαέζις ας ΡΟ τ άϊς ϑοῦσπος ἃ Η6- 
το ἀες Γιδοςάαπηοηίος δα Ἔχογοίτηι 46- 
ἀποιπτ. ΜΠΠτος δά σοποϊοηδ νεηϊπηῖ, Εχ- 
Ροπαπι  ]! ἀπο, ἀεογθα ῆς 1 δος ςπτοηίος 
ὈεΙΠ δάπιεγίις ΤἸΠΔΡΠεγπὸ σετογε; αι νος 
ἰπαυϊτ, Αἀ εοἰτἰηἰαγία. τατος ἢ Ποδὶς νοῦ: 
Τιοι δά! χοῦίτῖ5. ΠΟ 10] Ποίξειῃ ν] οἰίσε- 
τηϊηὶ : (δ οτίφπι Πρ ἢ {Ἰρξά τη πιεπ-- 

φρατιωται ἀσμενοί 7εἤχουσαιν, καὶ 4ὐθὺς αὐί- Εἰγαππι παρε τῖ5 παμηπλᾶ Γλατίοιπι νη, 

φαται τίς δ' Φρκάδων,Κ' Ξξενοφαίντος χουτηη»- 

ρ'σων.παρῆν ἢ ὦ Σ ἀ4,,8ης, βαλόμδυος εἰδέναι 

ρα “ϑήσξ" αὶ οὐ ἐπηκόῳ εἰσήκφ, ἔγων Τὶ ἐρ- 
μάυέα. σεωυί48 ὶ αὐτὸς ἑλλζωις) τὰ πλέςα. 

μαθεβατπιογργοίοπι: φιλπιαᾶ δὲ ἰρίς ρογίςε ΡΙογδα ἐπιοΠ σογοῖ, χα: 

ρΡγαξεξεϊ σοϊιουτίῃ δἰποσ,ἄμπσος φαδῖογπος. 
Ἑδτη ογδτίοπθ Πλ]Πτ5 ρει] ἔτον δαάϊετς, 
{ξατίπὶφ {αγγεχὶς Αγοαάῇ ψιϊάᾷ, νι Χεπο- 
Ρμότεπιδοσυίατει, Αἀδγαῖ δ ϑοιτΠο5, 4α] 
δποηταπη Γο  οἶγα συραγαῖ, ϑιααῖ δαζοιη 
Ἰοςο, ἄθ φαο δαάίτο οιηηϊα ροίοι, ας (Ἐοι1Πὶ 

Μιὰ 92 

οἤει:ςετεγοσαΐ που ἱπτοηπῇ εἤςδ τείροη-- 

Ηενδεί!ἀες 
«θρίτα Νέα 

πορἧνοτε,2 

ὁπ) 2:4 πῖῦα 

μην. ἢ 

Μήδίεμη 
ΦΙΟΥ 477}. 

«4» εὐράῷ 
Χερορἣό- 

αταςε ἀϊοσογδτχαγ, ἐπ ύητάο 
εἰἰφάο. 



4τὰ ΧΕΝΟΡῊΉ. ΒΡῈ 

νορὶς ποΠποταάιαχ  Ποπιι5,1. Δοςἀς πιοΠ]], 

ἢ ποη πο πος Χεπορβοη ἴῃ (φητοητίαπι 

Πιᾶ ροττγαϑεοςαθάυχιήει; φιο]οςοτατηςτίϊ 

πος ὃζ ίσυς ἰαἰαπιὶς τεξηροτο, δζ ποέξξιι δῖ Φ 

Ἰπτεγάϊι Ιαθοτγος πλΠ τατες ρουτι! ο  ΠΉ5: 

τηϊηίπης ταητ Γοπὴ ἔδοϊπηας. ψαΓ 1} πο- 

ἢτογη]αδοταπιργαπλία τα] ογίτ. ἔ διτι σοι- 

«πος ᾿ρίππ φαϊάοτη ἀϊταιίς, τ πὸ 5 {ἰρξά!ς 

ποῖῆετῖς ἐγδαάατ πο βτιντεσο, 1 ρτίμητ|5 
(επτοπεῖᾶ ἄϊοο, {ἰ Ἰαρί ἀἰθιις πη ς ουτατατι 
νἱάολπι, ὃς ρα πᾶς ἀᾶτοιη ρτο εο,]οά πος 
Ἠϊηοίπάς τγαχίτι πο οἱ]  πὶς ἀσοορ ς πχου- 

ςεάἄεπι πηθδπι ἢ ΟΧ Πἰπγαταγιι5,(ο οτίατα 

Πα πὶε ραστα "ἴδ, αα ταῖ!, Πα; ἀφο ἰάτα- 

τας. Ροΐ παποίπγγεχὶς αἰΐας φαϊάατη, {τ- 

ἀοιπφ δάπας αἴτι5. Τ᾿ ἀπά ξ Χοπορβοπὶμ 

“» Βαποίςητςδείαιῃ νοῦθα εοις : Νιπγίγαπι πο- 

.» τηϊηὶ Πἰ μΠ]Π πση ἐχροέξαδη απ εἰ, φαηνίῃ 
» ΘΟνΟΚ5 Π16 ΓΟΌΤ ρογαραῖ 5,1 410 Ὀεπςοαο- 

»» [ζεῖα [απυττλας νοἱς ργς εἴτα πα! Πππὶ σοη-- 
ὦ» {οἷς ομηαπι ργοίοέξο φαῦ ργοῆ οἰ ςεγοσ, 
Κ ΠΟη 4006 ἔοτταπα νος ντὶ ργοίρογα, ε ρο- 
“» τίας5 Ζιοά ἰπ αῃσαείας πηαχίπιας αἀ ἀπέξος 
» ἱπτο!Προτδ; γειιθγίτις δα νοϑ απ ΟΧ τοῦς, 
πδΏΙΠ}] ορὶς ρον. τοι τεραϑν εἴτις δά: 
ἱαταγις. Ροίξεαηϊᾶ νεηὶ, δϑυτεϑ Εῖς πιὰ}- 
τος αὐ πιὸ πηϊττοαῖ πατίοβ, πα ϊτα τη] ρο- 
Πσοθαταγ, γοθὶς ρεγί δ ΠΘπλ,ντ δά ̓ ρίμπα 
γοηίγοιῖς.  οστιπὶ ερὸ Πὰς ἴῃ ρᾶττο ΠΙΠ11τᾶ- 

ται, ας πηδάιηοάιπ ἰρίϊ ποί 5: εο γος 
ἀυχὶ,νπάς ραταϊσᾶ σε οτγγίῃηθ ἴῃ ΑἸΤαπητγὰ- 

» ᾿ἰςὶ ρος, 'Νηγ 1 ρ᾽ ατίπγατη γεῦις νς τὶς 
» σοπιητοάαταγαπι ΕΧ᾿ [Εἰ αθαηη, ὃς νος ΠΟ 
ΠΟΪ]ς (οἰςθαιπ.  Ἔσατζῃ ν οἱ συππὶ γί γεπλθι5 

» ἈΠ αγοδας νεπῖτ, αο πος ἢ Δ Πασητγαῖςο- 

» ΤΟ ΠΔΟΪΡ 5 γεταϊτ:ν οσαινος ἐσὸ δά οδοίο- 

νΨννΨ ΦφΦὋ. .ῳ. 1 δ᾽ σι ν δι ᾽ν αὐτὶ» 

- 

ν Ψ 

ΠῚ γος φιιτὴ διάϊγοτὶς ΑὐΠταγοαπη πα πα8- 
τεπη, τη ΟΠογγοηοίπηι ρεοηςο (σεγδιη1ηὶ, 
δὲ ϑεστῆση πηι] διτάτ τοις (πα επτῷ νοῦὶς, 

»ντ ἴση {πα (ἘΠ ΠΟΥ ΘΠΊΪΗΙ τ νος ΟπΊΠο5 ὅς α- 
» τῃεπ(δαπαζγαγος ΕἰχῚ{Ἐ]5, οα πᾳ; (ξητξτίαπι 
» ἄδοτοτο νοίξγο (Δηχ 15. Ὁ απιοῦγεπιεχ- 
» Ροηΐτε σιαίο, πη 4υ ἃ ἃ πς ξαέξαπα ἰη- 
» 1α{ Πιοτίτ, φαΐ νοΚ ἐὸ ἀπχογῖηι, 40 ἀϊιοὶ 
»» ΟΠΊΠΟ65 γοΪ πεγίτῖς. Επί πλοῖο ἢ ϑϑιτῃος ἃ 
» Πγο απ ήσταγ, ροξοασιιαπι ἄδταπὶ ἐς ἢρέ- 
» αἀἴο Πάεηι ἔΔΠοτο σορίε: ἴαγο σι] ραπι ἐπ τὶς 
» οσἔριτίς, ἰατο ἀρ νος π οὐϊο ἔπτη. δίἢ δὰ- 
» τόπῇ το 0 πιαχίπις Ὁ εο ἀΠΉ46ο,4πονμο 
» 1πτοῦ οἵῆπος Παέξδηις 116 ἀπηὶοἰ ΠΠτηο νίις 
» οξ πο ἰπτς ἀν οδὶς οας Οὗ σα ΠΠλς ασσιποτ, 
» ῬΓΌΡτΟΥ ας ἰρίας αὖ ἐεο αἰ Ππ ςο,, ιπιπὶ 
τνο5 ϑουστῃς ργατα]οτίπι} Εοιταῆς ἀϊἰςοεὶς 
» Βοτ ρος, νεἰπχροιγατῖς ἐς ἃ δουτης, αι 

Γ -- 

. ν 

Ψ 

ΓΝ 

» γοδὶϑ ἀθδοθαητι;, ατιβοιοίᾳ ἀἠηπαιλτίοῃς γτατ. τ γετο πιδηϊ βεασα οἰξ, ἢ φυϊά πεβιΐ, 

Β πῶιϊς πεποιημϑμοις αϑεαϑαι. μην ὀνλρος ἊΝ 

Ὁ Σεύθε ταταὶ πολλὰς αἴγήας «ρὸς ἐμὲ πεμι- 

ποαι,ντ υϊ οἴει ασοη, ἀε!δεγαγοιηιις. Ὠ ἀχϑύοιες αϑὺ Αεαφαρχου Ἐχιταῆοντος ὑμῖν, 

τ “Ὧν εἰ γῇ δ ". 

Ετατὸς εἰμι, “τῶς ἔτι διχαίως , αἰρόμϑμοςυμας : 

ἘὈΧΨΈΡΙΦΥΝΙ 

Ατολάϊς Πὰς πατο τῆς ογατίο: Ιδπιάπάππι ἃ ἔγθα δὴ λέγ ὁ λοχαξ' δλλ᾽ ἡμάς μδὺ, ὦ λῳᾳ-, ς ἣ 

χεδιοι μόγιοι ὃ πάλαι αὐ υϑυ παρ ὑμῖν, εἰ μῆ ἢ 

Ξενοφῶν δυῦροήμας πείσεις ἀπήγαδμ, ἔνθα 

δὴ ἡμής μδὺ τ΄ διάνὸν χφρδα, φραϊφυομϑροι Ἔ Ἢ 

γύκϊα αὶ ἡμκέξφιν ἀδὲν πεπαώ θα" ὁ 5 τὸς ἡ- πιπόμιν 

μετέρας πόνας ἐχφοὰ Σ άλϑης ἰδία μϑὺ ἐκένον Ὁ εἶ 

πεπλϑτίκεν, ἡμας 5 Φποσερά. Το μιίοϑον. ὥφεδ 

γεὩρῶτος λέγων,ἐγὼ μδρ, ἔφη, εἰ τῷ τον ἴϑοιμα 
παϊλκδυεϑενϊα,ὸ δύνα, δίκην ὧν ἡμας «αἷξφλ- 

3.09} 

χε, ὸ Τ᾿ μιοϑὺν αὖ μοι δυκῶ ἐχήνρὰ ἡ Θδὲν αὐ ἐ- “ἦν 

2, « Ἀ 

ἀνέφῃ. ὁμοίως νὴ ὀῆνος. ὁκ ὃ πἅτων Ξεειοφεῖν δέμας 

ἔλεξεν ὧδε" Αλλὰ πόρτα μἂρ αὐ, ϑοφτον τα 
ἴω « 2 «“«Ψψ ᾽ 

“ϑϑςδοκαν δᾷ ὁπότε έγω μϑὸ ὑφ᾽ ὑμῦμα!- 

τίας ἔχω οὖ ᾧ πλείςην ροϑυ μίαν ἐμ8 ) 7 

δὴ μοι δοκῷ συγ4δέγαι «ἶθὰ ὑμαῖ παρεοσμές 
᾽ ͵ ΓΗ "7 “Ὁ 

γος, ἀπεδαπομην μι γε ἤδη οἴκοι δὲ Ἰ ὁρμώ- “μη 
ΔῈ ἡ 2) Ἵ ς “45 {μαι 

μϑυος μὰ τ’ δια 5 οὐτί πυνϑεινομᾶνος ὑμιαῖς δ 

Ὡρωῆφψν, ὀνλά μᾶλλον ἀκέων οἷν ἰπέροις ἐ1}, 

ὡς ὠφελήσων εἴτι διωναίμζωυ. ἐπτεὶ δ᾽ ἥλθοι, 

ποντος ὦ πολλὰ ὑπιοφθνϑμε ἐμοὶ, εἰπείσαιμε ς 

ὑμας κσδϑς αὖτ᾽ ἐλθῴν" πῷτο κϑὺ Οὐκ ἐπεχέί- ᾿ 

ρῆσαι ποιήν,ὡς αἰὐζὶ ἐχίςαοϑε, γον δ ὅθεν 4- ἧω 

μάν πχιφ᾽ αὐ ὑμας εἰς Ἵ ἀσίαν ΔΙ αθξῶαι. 

Φῦταε »ὸ ἡὶ βέλτισα «γομιζον ὑμῖν 0) δ ῦς 

μας ἤδήν βολομῦμες. ἐπεὶ 5. Αδά ξαρχθς ἐλ- 

βὼν σὼν Φρηρέσιν ἀκώλυσε δζαπλόν ἡμας, ον, 

τάτο(ο αν εἰκὸς δὴ πὸ ὦ) σεευέλεξα, ὑμαῖν ΝἊ 

ὅπως βολευσα ᾶβα ὃ, 1] ;γεὴ ποι. κῶν ὑμᾷ 

εἰς γερβόνησον πορά }εοϑει,ἀκούονες δε Σ- 

θγυ πείθοντος ἑαυτῳ συςραϊάσεοϑαι, πόρτες 

μϑὼ ἐλέγεϊε στεὺ Σ 4.3» ἱέναι, πόωτες δὶ ἐπ 

πεψεηφίσοιεϑς ζαῦτα. εἴτι ὅξω εἴω εὐζιϑαἡ- 

δίκησοι, αἰ γουγῶν ὑμιας ἔν) αι πᾶσιν ὑμῖν ἐδὸκᾳ, 

εἴπαΊε. Ἷ ἐπεί [ε μὴν ψεύδεα ζ ἤρξατο Σ εὐϑης ἐπὶδ' 

«θὰ Ὁ μιοϑῷ, εἰ υνϑὺ ἐπαναῖ αὐν 1", δικαίως αἿ 

με αἡτιῷοϑε τὰ μεισοῖ τε εἰ ἢ. Ὡρόεϑεν αν ὃ παν- 

τῶν μλέισα Φίλος ὧν, γι πϑρύτων ὀχκφορώ- 

αὐτὶ Σ 4ὕθᾳ,, ὑφ᾽ ὑμδμ" αἰτίαν ἔχοιμα «ἶξὶ ὧν 

ρὸς τῦτον ἐζχ φέρομαι; δον εἴποῦ: αὐ ὑτιθ- 

ἕξες) κὴ τὰ ὑμέτεροι ἔχοι]α -ϑὰ Σ 4ὕϑου,τε- 

χναζι. οὐχϑεοῦ δῆλον αὑτὸ γε Ἄ ὁτί εἰν ἐμοὶ 

᾽ 

ἐπίλέ 



Ὰ 

ΤῊ ΒΊΕΝΙ ΒῈ ΒΈΈΓ Ν δ ἃ αἰξ 
ἤιλψ  Σύννς ἐχ δἼως ἐτέλᾳ δηπτν, ὡς ὧν Ἰς ἃ ρεπάϊι δευτῃος,4 επῇ πο {1 ροδάϊῆε,νε 

ΦΣ ἐμοὶ δυο φεροῖτο, ὼ ὀνα, ὑμῖν οὺἰποτίσάεν. δρλ, 
᾽ ᾽ ᾿ ῃ »᾽ ᾽ κ' «“ ᾽ λ 

ἱ οἷαι εἰ ἐδιδια, ὄχι πότῳ αὖ εδὶδπ, οπτως ἐμμοι 

βδπν διὰ μον, μὴ ιποδὸιν ὑμὶν ΦΊ πλφον. εἰ οί ἕω 

νος ὑτωφέχάν οἴξοϑε » ἔξοσν ὑμῖν αὐτίκα μια λο 
ι ͵ " . ᾽ ͵ ες-- 

ἡ Ἥ ματαίαν ζῳύτην Τ᾿ πρᾶξιν ἀμφοτέροις ἡμῖν 

ο΄ πριῆσοη, ἐὰν πϑαΉνε αὐτ' τὰ χομαῖα. δὴ- 
ἶ ε ͵ »} 3 

γον γὸ,δτὶ Σ4.ϑης, εἰ ἔχω τὶ πὰρ αὐϑό, “πω- 
ἜὌΥΝ ᾽ ΠΤ ΘΡΘ 

τίσφωδίτοι διχαίως,ἐαν μὴ βεξαιαὶ Ὑ ὡράξιν 
ΕΣ 25.5.5}. ͵ ᾽ . 

μἰεφ ἯΙ ἐδωροδοκύμιην. ὀγγα πολλϑ μοι δὸ- 

χὼ δῴν, τὰ ὑμέτερα ε 
͵ α 2 , 54] « ͵ 

Ἡ ἅταΐϊας καὶ πασοις, μηδὲ ἃ ἐμοὶ ἰδία. ὑπεογετο 

Σεϑθυς χήν. πα ρεςὶ δι αὐτὸς, ὺ ἄκϑων σύνοιδὲ 

μου ἰ χπορκῶ ἵνα 5 μϑηβοὶ ϑοιυικοίσηςε, σωνε- 

πέμνυμε μηδὲ ἃ οἱ ὀηνοι φραΐηίοι ἐλαίον εἰλὴ 

φίναι μὴ ζ ,»» μι», ὅσαι Τ λογαγῶ ; ἐγιοιυὶ 7, 
͵ ᾿ » Ε Ε) " .,7 « ψων 

᾿ βδηϊαῦτα ἐποίξν; ᾧ τήν, ὦ ανόλρες, ὅσω κκδιλλον 

“- 

συμφέροιμι τῳ Ὲ τότε πενίαν, τοσύτῳ μιόηλον 

εἰναι αὐ [φίλον μοι ἔπεα ὅποτε δχυυηϑκίη. ἐγὼ ὃ 

νὰ ἐπ, ὦ κα ὁραΐ αὐτ' 4) ὡραῆωνα, ἡ γιγγωσκὼ δὴ 

". αὐ Τ᾽ γνωιμην. εἴποι δὴ τις αὐ ,όκϑι αἸοϑη ὅ 

το μϑρώ, ὀξαπατωνδρος:ναὶ μὰ δῖα ἡοζνὸ 

μην μδ τοι,εἰ ὑ πὸ πολεμίς γε] ὕὅτως ὄξηπα 

τήθην. φίλῳ δὶ διτί ὀξαπατᾶν αἰοαῦν μοι δοκᾷ 

; τὴ ὀξαπατὰκζ. ἐπεὶ εἴγε πϑς φίλες 661 

ἐπιῦ φυλακη, ἱπαῷ οἶδα ὑμαῖ ϑρεφυλαξανδῥες, 
ΜΠ) παρα, εἰν σύτῳ πσξόφασιν δικαίαν, μὴ 

ῳ 
ὡς ͵ Ε) ᾽. ! 

ηδικηστι- 

"ἡ "7 

᾿ δποδδόναι ὑμν,ὰ ὑπεογεέτο. ἅτε 
ν  Ὦ. » ΕΣ Δ΄ 9 ͵ Π , 

" μὐυξτν ἐδὲν, στεπαίες λαχεύσει δ τὰ τῷ. 
Ρ ΕἸ , ψνΡ 2.4, 

πρύτεμξὺὼ κα εδφλιάσα δι σα οὲν ἐφ ὃ. τί 

᾿ 
ἐ ὁ ΝΣ ᾽ 

' ὑμαξοδις παρεκάλεσεν. διλλα,φα ηῖε 
εῚ λ ς ε ) » ͵ 

πὸ ἔχυρα. πῦτε λα, "σῶς μηδὲ, εἰ ἐξέλετο, 
ΞᾺν 1, 2 .- »Ἅ ὩΣ .2 

Ἢ ἐδιμα τὸ ὀξαπατᾶν. ρὺς ζῦτα 5 ἀχϑουσαίϊε, 
ΟἈΒΝῚ 3 “" ᾽ ᾽ 

ἣ γὼ υκ αὐ ποῖε εἰ πὸν τότ ονγωντίον,εἰ μή μοι 
᾽ ᾿ποΝ ᾽ ͵ ) 7 δος ΚΝ 

τάπασιν αγγνώμονες ἐδυκάτε ἘΠ) , ἢ λίαν 
͵ ͵ λ » 

Ὑϑριςοι,αὐα μψν )νε γὸ, ον ποίοις ἴι. 
᾿ ΜΙ ᾿ ͵ Ε ͵ 3 Ὡ ὁ “2 

πὶ ογ ες χορα γίκασιν ἐτυϊγόρέϊε, ξ ὡνυμας ε- 
᾿ », ) } ν 

ὦ ἀγα ἴον χορὸς Σ 64. 9θην.τίκ εἰς σϑὺ ῴρινϑον, 
Ϊ ,ὔ “μψ ε - 

᾿ εἰπαξϑεἰηῖε τῇ πολά, Αρίςαρηος ὑμας ὁ λαχε- 
, 3 2 2 

δι μόνος ὅκ εἴα εἰςιέγαι ἢ Ὃἰποκλείσοιςας πυ 

ὶ κὰ Ρ ψει »": ᾽ Ἵ 

χϑισιλναἰορῷ 5 ἐγεῆοϑε. απόμια μ»ϑὺ ὁρώνν- 
ὼὰ λυ : .ΤὉ ν᾽ τες τὰ ὠγία,, ασόμ,α. 5 ἔηρἼες ὅτων ὠνήσεεϑε; 

2 ᾿ «ς » 

γ. ὀμψύω γὸ ὑμὴν ϑεοι! Β 

{ππ|}}} δὲ 1114, χα ταἰ Εἰ ἄατοῖ, απίττεγεῖ; ὃς 
ν δ 8 4|14 ρογίο  πεύατΝ ἰπλἱ τίμτι ἰτα ἔξατιιο, 
{ι χυι 16 πα !Εὶ ἐς ΠΠδτ, θα σαι ἃ ἀδταγὶιπι 
τὰ} {Ὸ: νὰ τὶ πιπηεγαζα ΠυΙ ΠΟΥῸ {πη πη8, 
γνοδὶς πιαίοτοπι που ἄάγεῖ. Οἰοά ἢ τοῖα 
Βοσραέξοίςε Βαῦθογο ἐχηἰπιδεῖς, ἔς ἢ πα 
ἰά, χαοα σοίξιμτι α'πλε ἂῖα ἰρίο οἰξ, ἰγείτο τη 
τεάαετῖς., ΠῚ ρεσιπΐαπῃ αὖ Ἰρίο ΟΧΟρΕγεῖϑ, 
ΝΝαπιϑειεμοϑ μαπα ἀπδὶς απο ὃ ἰρίο ο- 
ςορί, τερεῖοῦ, δὲ φαίάοπη πιογίτο : ἢ ἰξ ποῖα 
ΡΓα(ξίτοτο, φιοα νι ἢ} εἰοέξιπι ἐαγδοίη 
πα ΠοΥ 5 σογΓαηρὶ πιὸ ραῆτις πιοτὸ. Ε 
Πίπγογο παίει πη ἀθείξ, ντ ἐρὸ Ππρομ ἐϊα 
νοδὶς ἀερίτα ἱπτογοθρεγιπγ. ΝΝπὶ ροῦ ο- 
τῇΠο5 [)6ο5 Πεαίαιις ἴπτο, πὶς Π6 111 αιιῖ- 
ἄεπι παρέγς, αα ταὶ ρτιπατίηι 5 ϑιτῃος 
ΡΓοπλίττοδατ. Αἀς( εὶς ἰρίμς, απάϊτ μας, 
πουίταη πτοίο ροίογεπη, ἀταας νεὶ πηδρὶς 
οτίλπι, σαθά δά ηνίγαπηίηΐ,, παδεατίς : πος 
΄θο ἰατοίϊῃγαπάο σοπῆγπιο, πις ποη 1118, 

αι: Δοσορογιης ἄτιοοβ5 σθτοῦὶ,, ἀοοορ 6: 
ἰπηπηο πὸ συ! ἀςπὶ δα 4π|ὰ ΠΟΠΏΕΠ]} σοῦ 
τία πὶ ρας] ἀσσεραταητ, Ετ φυλπγοῦγεπὶ 
ταπλάοιι {Πα ἕξοι ἡ ΕΧΙ Εἰ χα σα πη, Π ]ἶτος, 
τὴς πλῆτο “' ]ιἴογα Δ πιο ραιρογγατειη, 
4ιαταπι ργεπιοθατιιγ, νη οὔ ϑουτηε ρεῖ- 
ἐοτγοπλιτδητο δηλἰοοτε πα που πὶ ἔογο, ρο- 
{εαφύατη παηΐξε8 4Π14114Π| ροτοητίαπη εἰς 
ες. ΪΝιππο ἃξ (σοι α15 εἰ τα θαις ἔταϊ νὶ- 
ἄεο, δέ ἀηἰ πηι πὶ ςορποίοο. Εοτταῆης οβθίο- 
σοτίτ Ποῖς ΔΙ [4 15 ΠΎ 1 : Αι ποι ἰσίταγ ἐστι - 
Ὀείοϊς. δάήξεο το τυϊτο οεἰγοπιπεπιηπα εἴθ᾽ 
Ερονετο ογιθείςεγεπγ, δὸ Ποίὲς ἰπ ππης 
τηοάι οΟἸΓΟα  ΟτΊρτε5 εἴθ τι, Ατ ποιηϊηὶ 
Δυλίςο ταγρίας οἦς ἄποο; ἢ ἀπγίουπη ἰρίξ 
ἀεοίρίαι, ιαπηί! ἀεοϊρίαταγ. Ο πος {1 8}1- 

αν,:δ᾽ 4) αι ΟἹἘ δά ογῇις ἀπυΐςοβ σατο, πὶ γΟ5 0 
ταπῖηο δά διῆε (οῖο, πε μαὶς ν] δῖα οο- 
οαίοποπη ἰὴ ργα θεγαεῖβ, 4110 Πχίπιις 
14 ργαϊεαγοτ,αοα (6 ργαιξαταγαμη τεσορα- 
ταῦ, Νὴ ν]] ἱρία πη δα ξεοίπηι!ς ἱπ᾿πγία, ΟῚ 
ΡΘΥ ἸΠοστιδπα το ἢ 5 Ιρίπ5 Ζυϊιιαπι εἰοττὶ - 
τηςητὶ φάτ Πγι15,η0 πτεῖι ἀοτογειε (Ὡ πη 5, 
410 πλίπιις [4 ξασε θυ, “Θά πος Ποῦ 
τάγεταγ, Εοττε αἰ Χο εῖς, ρίσποΐαταπο πη 
οαρίεπάδ: πε πο5. εἰἰλπη|1 πηαχίτης γε] ]εῖ, 
Ροῖξι ἀεςοίρετς, Αα δὰ νοΠ]πὶ αὐ |4τ|5, “τα; 
σοητγα ἰρίμιπι ΠΕ ΠῚ 4 Π4ΠῚ Ἔσο ΡΓΟΡΟΓΓΟΙΗ: 

λαρύπαϊθριοι δέξω ἐφρα]οπεδοῦεῖε; μέσος 5 Ε ὨἱΠ μἸΠὶ ν 6] οπηηΐπο [π΄ 4] ΠΟ ΠλΠε5, νοὶ 
δατηοαῖ οὐρα Π16 ἰηστατὶ ν᾿ εγεπηηὶ. Κὶ ἐ- 
ςογάδμϊηί, 40 ΓΕ 5 νείεγα Ιοοο ἔμέτίητ; 
αμπινος δά δειτθοη ἀἰιχί. Απηοη νος - 

4 Ρεππιῃὶ πηυτος ἀσοοάξητος Ατἠαγοῆας ΤΑςεάα πιοη {15 Οσο] 15 ροὐτὶς ἀγοεθαῖ, 
᾿ς 800 πήπιι5 ορρίάτιπι ἱπρτοάοτγοιηϊηΐ ὃ ποη οαίξγα (Ὁ ἀἰσ ἔουῖθ μαβεδδαγὶς ὁ πο προ- 

ὧὰ ίοπὶς ἐγὰτ ὃ Νοη ἔωτο νιεβαπιὶπὶ, ἴῃ 41|ὸ ΠηΑΡΏΔΠΊ ΓΟγτη ν ΘΠ Δ πὶ ρεπιιγίαπὶ 
ἀςθαιίς., ἀυυπι γορὶς ἢ απο ρεσαῃΐα ἐπρῥοτογοε, απ περοίαγίὰ σοδπχεγειϊοὺ 
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ΑἸό 

» οἰαξιεείῖς. ΝΑ τείγεπιθβίη Ππαϊίοπε πος οΒ- 

» Ἰοταδητζεσ, πο παΐπας γα  σογοπλις, ἱπιρο- 

» ἀιεδαηιν ᾶ ἢ μι Τ Ὠγαοϊα!πίξεγεσηις,πΠο- 

» εἶξε οτας Ποείππι ἰῃ (ο]ο νογίαγί, ν Οἱ πια- 

» βθπς ΠοΡὶ5 ἐφυίζατ᾽ ορροποθάζαγ, παρ πα 
» σετγατοτῇ σορία. ΪΝΟὈῚ5 ΔατοπΊ σγαι 5.4 Π6 

αὐτπαταγα πῦ ἀςοταῖ, 44 οὔ νηϊπετίαᾳ νἱσοϑ 
1ἰσυ Π εἰ πυδάετγο, ἔγα πηθ πεῖς; σαρογα ΠΟΠ 

» πιασηᾶ ργοίδέξο σορίαπι: νογ 410 ἀρ Πηΐ- 
περογίοααι ποίεε ἀερεαπλις,ας νοὶ πιδη- 
οἱρίανε! οἵιεϑ γάρεγο, πα] ποδί 5 ογατνος 

εηίπη Παέξοπιις ορο, ἄπτα νου οὔ {π|π|, ν οἱ] 
δἀαΐταπι ναὶ σετγαζογιπι ἔγο ιιζτοβ οορία5 

» ἀριιάνοοτορετγί. δ᾽ εγρο, αῦ τα}} Ποσοῆπτα- 
» το ρΓοπιογοπηη ΠΕ Πα πὴ τρίς ΠΙρεπαϊᾶ ρο- 
» Πυϊφης, ευτῆεη νουἱϑίσοίππιοὅο! το ΠΊ, 
» συ ἐχυῖτες ἐγαηζ, δζ σοτύδτὶ, φαΐθιι5 γο5 
». σσοθατῖδ: πιαΐα πε σοπίθ! αΠΠ||γοσπιοάϊίς νο- 
» {5 νἱάεθατὸ ΙΝΝιπιίγ ροίξεαααᾶ Πἰ5 (ΟοΙς 

νῇ οἴῖς, Ποη (ΟΠ{ πηαίογε σορίαᾳ ἔγιιπχέτγιτα 
.» Ἰῃ ν ς5 Γορεγῖς, φιοά ἔπρετε πηαίοτε ἔε- 
»» Πιηατίοης σορσοτέταγ: (6 οτίλπη ρεσιάτπι 

πγαποϊρίοσατης ραττίοἰρας ἔξει ἐς. Ργα- 
ταῦθα ΠΌΠΠ} ΠῚ ΔΠΊρ τς ΠΟΙ 6 ν] ἀίππτι5, ρο- 

»» {Ἐεδαδπι σα πο γίδες σορ 5 δα ξει Πα πλι5. 
᾿ Ατνοσο ρει Πάξεῖθες ἀπ Πγῖς Ποίξες ἀτοῖ- 
.» 80 ΠΟ5 ΟΠ Θ4ΌΙΓΙΠι δέ σετγατογατη ἀριη]- 

» ΠΕ νγσοραπε, ΡΙαηα αι ππρράϊεθαησ, 40 ο 
»» ΤΆΪΠπτ5 ἰπο πος ραζιἃ πγάηι ραϊαητος οῦ- 
»» ΤΊ ΘΑΓΙΠΠῚ ἸΑΥρΡΊΟΥΘ ραγα ΓΘ Π1115. (1 ογσο {6- 
»» σατγίτατοτη πᾶς νοὈΪ5 ρερογίτ, ἢ ργατοῦ 64ΠῚ 
» ΠΟ ΔαπΊο  ΠΠ| 4ΠΊρ]α {Ἰροπάϊλ νοῦς ρτς- 
» δυϊίάεο 6 νο5 Πα ἰσηδηι τη σ᾽ απηϊτατοπὶ 
-» σοπίςοϊτ, αστηοττοῖη νείξγα ἰςητεητζία πγ16- 
»» Τα Ατ χα 1 σιαίο ἀϊρεα τίη ποη ΠἰΘ- 
» ΤΉΟΠῚ ἴῃ Πλάση ΟΟΙΠΟδτι5 σορίᾳ ἜΧΟΟ ΠΙς, 

ν “ 

ΕΣ ν᾿ 

7: .ν: 

3. » 

» 2. 

"» 

: 

3 Ψ 

ν 

» 

ιν: 

ν 

» ΔσΡγατοῦ πος, ἢ] ἃ οτίαπι μαθετὶς, αποά ΑΓ)ηθΐες ΤΟΊ ὁ,τι ἐλοίθεϊε παρα Σ εὐθει; ταὶ δ δι 
3: ν δοῦτας σοηίο απ ΟΠ ο᾽Οτις ΠΟΙ α ἐγαησ, 

Δνοδὶς αρίαμητα {πητ: δ ἰητογθα πεν εῖῖτο 
εχ ἀρηηῖπ τοδὶ νἀ {Ππ|Ξ ν]]05, πες νί- 
Ὁο5 Δ ΠΕ 15. οἀ ἢ αι ἃ νοδὶς ργαο]α- 
το δά υοιίας Βαιθαύαβ ἰπ ΑΠα πατῖίοπες σε- 
{τπππ᾿, ἀπ ποη [ἃ νο 5 πτεσταπη πιάποῖ, ας 
Ρτατεύθά πππο αἰαὶ Παπ ες] σ]ογίατη οἰ 5, 
νἱξτῖς οτίαπι ΓΤ ΠγΑοῖθι5 ἰἰ5., αὶ ἴῃ Εατορα 

» (ξο5 πα δθηῦ, ας ΒΕ ΪΟ ἃ νοῦὶς ἰφσοῖπτι Ππητ 
Εαυϊαδ αἷο [115 πα δοπήαπι πιθεῖτο α νοδὶς 
στα ΠῚ ρΥῸ [15 ἰρ615, ται ΠΑ πη ρτο Βοπεῆ - 
οἰ 5, ποῦαπη σαι ΠΗ [πσοοπίδεϊς. ἄτα; 

“ 

3 “ 

{} 

"» 

5. . 

ῳ ν᾿ 

“ “ 

93. ιν: 

“ 

» 

[ας ἰλπιτοτιπι νε!ξγαγῇ οΠ οδάιτίο, Ν πῆς 
40 Ισσο πηρα Πητιροῦ Γ)εος σισίο σοπῇ- 

» ἀογοτί5. Ερο ἀυπηι ἐπ ρατείδπι ργί πηι πη πα- 
»» Ὁἰσαταγας (Ο] ποτῷ, ἤς ἀϊςεάςβαχη;νι ϑζπια- 
5ηᾶανοδις αι ξ γεροτταγῦ, ὃς ργόρτοῦ νος 

» ἃ (τξοίς εἰ σοτοτὶς ἱπ Πρ ῊΪ ὈΥΠαΓο σἱογία. 
» Οὐ δέΓὶ ἀσεάςπιοηὶ) ταὶ Πἀδ Παθεθ δῆς, 

3: ν᾿ 

ν “ 

ΧΕΝΟΨΉ ΒΈΕ ἘΦ ΓΤΡΕ ΤΣ ΠΘᾺῚ ΠῚ 

» ΤἸάςεο, φυσά πεςείατίο τηαπεαα πη ΤΉγα- Α αραΐκη δὲ ξῷ ν»ϑέφν Ἐχὶ «ϑρακης. ζινρᾳς γδέτ 

Β αὐτῇ αϑαΐκη ὄντων ὑμδῖν,, μιν ὁντιναοιοῦ μι- 

“ ͵ ΜΕ Οὐνεττεως δὲ ϑειρσαιλέως ἡμῖν ἐφείποντο οἷ πο- 

ῬῈΕ ὑμέτερα ̓  ζιαῦτα. ἄγετε δὴ τσθϑς ϑεών, χαὶ 

Φορμϑσοι ἐκώλυον ϑζαπλῴν. εἰ δὲ υϑίοι τίς,Ὁ - 

ο᾿ πολεμία χώρᾳ 61) , ἔνθα, πολλοὶ μδὺ ἐκ - , 4 

πᾷς οὐαντίοι ἦσαν, πολλοὶ δὲ πελἸαςαί, ἡμῖν Ὁ 

ὁπλιτικὸν »δὺ ζῶ, ἵ ὡς α, ϑρθοι μϑὺ ἰογῖες ὅλ Φὲ Ἢ 

ἄξκωμας, ἴσως αὐ ἐδγωυα θα δῖτον λα μίξαί- ) 

γήν ἐδενΊι ἀφϑονον ὅτῳ Ἀ) διώχογες αὐ ἢ αὐδραΞ Ὁ 

πόδα, ἢ πσοϑξαῖα κα]αλαμβανοιμδν, ἐκζω,ς 

ἡμῖν. ὅτε 
στευεφηκὸς κατελφίον παῤ ὑμῖν. εἰ δ ονζι- 

ΥΝΕ, ἬΑΡΣ , νι, ΝΣ 
ἡπασικϑν, ὅτε πελῇαςχϑν ἐτὶ ἐγὼ 

αϑὸνασδϑεαιτήσαις, Σ 4. .ϑζεν σύμκοχον ὑμῶν 

προς λαζον, ἐχοήϊα "μά ΡῈ ὼ πελΊαςὰς, ὧν 

ἡμᾶς πυροεεδιῴοϑε, κακῶς αὖ ἐδύχοεω ὑμῶν βε- 

(ιλάσαχ πὸ ὑμδμ", πότων γὸ ϑήπτε χϑινωξ 
γήσαι ες, χαὶ σῖτον ἀφϑθονώτερον οὐ Ἔ κώμαις, 

ἀὑεισκέϊε, Δ] Ι οἱ Ὄ αὐαϊκοιζεοζ τὸς εϑρῶχᾳς 

χτ' ασουδιὺ μάλλον φά γάν καὶ «ὐϑοξάτων 

ὁ αὐδραπόδων μετέαεῖε. χαὶ πολέμιον ἀδένα, αἰθμος 
ἔτι ἑωραΐυϑυ, Ἄ,Φ Ὁ ἱπταιχονήμῖν παδοςεγέ- εἴ 

λέμιοι χαὴ ἱπιικῷ καὶ πελ]αςκῶ, κωλύογες, 

μἤδαμὴ κῳτ' ὀλίγϑὺς αἰὐποσκεδλρυγυμδίες τὰ 

Ἐχυτήδι(α ἀφϑονωτερᾳ [μας Ἔ πιριζεαζ. 

εἰ δὲ δὴ ὁσυμπερέχων ὑμῶν ζυυτίω Ὁ ἀσφά- ᾿" 

λάᾷαν, μὴ πδώυ πολιὼ μιαϑὸν «ατοϑοετελᾷ 

ἀἰσφόνείας, αστο δὴ Ὁ παϑημα Ὁ δέτλιον, ἃ ἤβ, ἢ 

χα Τ τὸ ὅδ μὴ οἴξοϑε γ5: αὶ ζωὼτά Τα αἰφ. ἰμιωδ 

να :νν ἢ δὴ πῶς ἀπϑχεοϑε:ς ὀχ χά μαίσανϊες 6 

αϑὺ οὖ ἀφϑονοιςζοις ἐχτ υδείοις, πὐξι κῆρι δὶ ἐ- 

πολεμίων ἐδωπὸυάτε. ἡ Ἰαῦτα ρα πονῖες,ἤ- 

τε αὐδρας ἐπείδεϊε ὑμδίμ αὐΐ' Ξἰποθανογας, ὅτε, 

ζώνας ἀπεξλλέϊε. εἰ δὲ τί καλὸν ατδϑς τσ ον 
τῇ ἀσία, βαρξαῤες ἐπέωρακῷ ὑμῖν ἐκ ὄχᾷο, 

σῶν ἔχεῖε αὶ πσϑϑς οἰ εἰνοις γόν ὀνγζεω ἀὐκλάαι 
“«ροςφλήφαζε, ἢ τὸς οὐ τῇ εὐρωπῆ θρᾷχας, ἘΦ 

ὃς ἐςραΊφύεοϑε, χρᾳτήσαν]ες Ε ἐγὼ μϑὺ ὑμαξ 

φημὶ δηχαίως αὐ, ὧν ἐμοὶ ̓χαλεπαινέϊε, πότων 

ζῖς ϑςοῖς χϑόιν εἰδέναι ὡς ἀγαθῶν. χαὶ τὰ μδὲ, Ἢ 

πὰ ἐμὰ σκέψανθο δοῦν ἐγὰ μα ΟΣ 
Ἴοῶτον ἀπῆφα οἴκα δὲ, ἔχων ὡϑὺ ἔσσαμιον α 

πολι ποὺς ὑμδμ" ἀπεπορδυόμώωυ, ἔχωνδὲ 
δ ὑμας καὶ «ἰπσὸ Τὴν ἀλλὼν ἑλλζύων 4)- 

᾽ ’ ἢ ε λ 

κλῴαν ὀπηςευομέου ὃ ταῦ Λακεδοημονών. 
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ἐπχομαι ατεὺς λαχεδαμμονίους ὑφ᾽ ὀρ" 
Ὡιαξεθληνϑνος, Σά ϑηδὲ απερεο ὄνος υ- 

κὁρυμδμ,, ὃν ἤλπισ᾽ αὐ 40 ποιήσας κἴθ ἱ 

Ὀποςροφζωὼ τ ἐμιοὶ καιλζεὼ χαὶ πταησὶν, εἰ γέ- 

γοιτο, κατα, ϑησεοϑϑι. ὑμᾷς δὶ. ἌΡ ὧν ἐγὼ 

ἀπή:9 μα] τε πλέα, ἡ τα πολὺ χκρεῖτ- 

πόσιν ἐμφυϑ, ποραγμαϊφυορμδνος τε σο εἰὲ γιοῦ 

"πῶ πέπειυ μαι ὃ,τί δχζύα κα! α,γαϑὸν, ἱοιαύτην 

ΟΥ̓ ΜΆΘΤΗΝ ἈΗΤΟῚ 
ἣε φά .»"τὰ λᾳαζοί)ες, ὅτε Ὡσποδιδρα σχονζοι. 

δὴ ποιήσηϊε,ὰ λέγεϊε,ἰφε δτι αὐδρα, καακα- 

γδν]ες ἔσεοϑε, πολλφδυ δὴ “σθ9 ὑμῶν, ἀγφυ- 

πρήσαντα, πολλαὶ, ἢ στο ὑμῖν πονησεια χα κιν- 

διιυάσανϊα, ἡ Ὁ» τῶ μερᾳ,ὼ παρὰ Φ μέρος, 

δεών Αἵλεὼν δϑ)]ων,ὼ ζόπαια βαρξαρων πολ- 

λα δὰ σὺν ὑμῖν φησοίυϑυον όπως δὲ ἰε Ὁ ἐλλη- 

γων μηδὲ. πολέμιοι “λύοιοϑε, πὸ ὅσον ἐγὼέ - 

διυαμέωυ, τρὸς μας χα φνα νϑιον. χὰ "ὃ ὃν 
»,εἐε» »)ν ΕΣ , 

γι υμ» εζεςην αὐεπιλητήως ποράύε ΜΝ ὅποι 

αἰ αλήῖε αὶ χτ' γάῦ αὶ χτ' γεώλοῆαν ὑμᾷ. ὃ, ΓΟ 
ὅτ πολλὴ ὑμῶν ἀὐ πορλα, Φαι: Ε) ̓ κἡ πλότε ἐν- 

δᾳ δὴ Ἐχιϑυμόάτε πάλαι, ὅζονται δὲ ὑμδμοὶ Ω 

μέγεφον δυναμϑμοι, μιοϑὸς δ Φαινε ἡγεμοιες 

ἢ πχόσι λακεδαφμόνιοι, κράτιφοι γομεεζορϑινοι 

ζῇ, νὦν δὴ (αυρὸς δοκᾷ ὑμῶν ε1) ὡς ταχιςτι ἐμέ 

χαϊακτὰμέν. ὁ μέζω ὅτε γε τὸ ζἱς ̓ ἰστέρφις ἧ- 

μδν, ὠπθύτων μνημονικώτα τοι᾿ ϑιλὰ ̓ πατέ- 

ἐαέμε ὠκόλήτε, «εἰ ὡς 4 εργετε μεμνῆαῖ 
ἕξ Ρ ᾽ ͵ ᾽ , ΛΩΝ ΠῚ 

ὑπιόρ οἶδε. δὶ μμδι τοὶ α,γνωώμιο; ἐς 5 δ), ἅτοι εἰσιν, 
5» ὦ δ -“" 

φάνος αὐϊοσαίςητ. [απχλῖτα ἀποράο, νὰ ὃς 
1, λος απο !5 Π 45 πλοα {{ροξξα ρεῖ νος 
τοάάϊεα Πτ, ὃς ἀραιὰ δοιτίιζ νοιἔγα ἤτπα οααί: 
(αἰῃ οὐϊο : ἐς αἰιο {ἰ νοϊθὶς φάτ ἱαπείδτις 
Ὀοης ἐποτίτιβ ο]οΠι, ἔοτο ἰροίατᾶ, νταραὰ 
Ἰρίαιπι ορὸ οἴμιι Πἰθογ15 πο 15. {1 αιο5 πα δὶ- 
ταΓι5 οἴη, Ποἢς  ἘἸΠΙσλπὶ ροτξαρτῃ Παὰ- 
Ὀογοη,. Ἰἤτουην νο5, αογῖ οσὸ σα ἃ πὰ- 
χίμπιο ἔππὶ ἴῃ σαἶο οὐἱᾷ ἀρι πλττο πις Ρο- 
τοητίοσοδεν οσ, αμΠδθι15 πα παπο απιάροιῃ ἔξ 
ἄιο, Ζυλητο ροῆτιπὶ πγαχί πη, οπιπιοάδιε 

Βέεπηο; νΟ5 ἱΠ4ΈΩΠ1 ἴτὰ ἐδ πς {ξατυ εἰς. Ε- 

ίπλισγο παδοίϊς ’α ΠῚ πλς ΠΟΘ Γειγα Ἐπὶ 

εχ ἔπρσα, πεαὰς επρίφητεπι (εἰ ἰάπςετε. 
Οὐ οα {1 ἐὰ, 4ια: ΠΪ ΠΠΆΪΗΪ, ἔσο γί εἰς: οἰτος- 
τε νοϑβ {Πππὰ ΠΟ Π 6 ΠῚ ρογοΠηζηγος, αὶ 

ΠΟΙΩ͂ Ράγιπὶ ρτὸ ἕαϊατς νείγα νἱρ !διπογῖτ, 
τηαἶτος νοι πῇ ἰαθοτας οχαποίαμποσγίτ, 
Ροτίσαϊα πλαΐτα τα πὶ {πο, τα πῇ 4] οσγιιπι]οςο 
Δάϊατίτ,άταα6 οτίφῃν [115 ἔα ς τί διις τ α}τὰ 

ἄς Ῥαυθαυὶς τγοραα νοαπι οχοίτγατίε, ος: 
ταηὶ ἀοπίααε {ἐπ ἀϊο σοητοπ ογῖς, ΠΕ στιπη 
ν]1ο αὐαοὶ πο λ 5 ἸΠ ἐπὶ οἰτίας {ποῖ ροτγα- 
τ15. [τλη; ἰδπλ Ποπλπα ἐς νοδὶ5 ηπογεητς, 
ἀυσσαπηας»ἠαθεῖ, τεγγα παγίς ΡΓΟΠοΙίοΙ 

Ροιο 5. Ετνεῦο υίΐα ίς πιασηάνοῦις οβξετι 
ΓΟΓᾺ ΠῚ ΟἹΉΠἰπΠῈ ΟΡ, ἃζ 4ι ἰάτη ἀπ ἀτμἢ 
σαρίοατὶ5. πδυὶρ δα] ροτοιζατοιη πη δεῖ ἐ- 

«{ 

«6 

-: 

. 

“ 

« 

ΠῚ 

« 

« 

-ςς 

ΓῚ 

εἰ 

« 

{π|5:Ἔρεπτορετγα γοίγα ΡΟΓΘΩ ΠῚ Πλ] ποπλϊ- ὡς 

05: {ξϊρξάτιιπ| ργουαϊτείττ: Γἀςςἀα τη ΠῚ] 
ἄπιςος δά πηγ, νηΐ ΟὨΠ] ἢ ΟΡΙπίομε πηαχὶ- 

τὴ αιζξοτί ται συ Ἰἀοἶγοο ἰᾷ νο δὶς ΟρΡοττα- 

παπι ο΄ νι οτατ,ντ Π1ς ΦΔπιργϊ πη εσπο- 
ἀἴο το! ατίς. ΝΟ ἰς ογας αὩ  Πγ115 ἴῃ τὴς γον 
{πη Π115 ἴΠ ΓΟΓΌ ΤῈ Δ σι 15 » ΟΙΠΑΧΙΠ6 Ο- 

ΠαΠ τη πηογοβ:ίο εἰ πὴς ραγοπτοπη Δάρο]]Δ ὯΧ7) «“ ἘΤΡΥ  ὩΣ “ἡ ἃ [ ψ οἱ νὐν ηχο]ες ἐφ ὑμᾶς ὦ φειως ἔγώ οἶμαι. σας Γ) θατίς, δὲ τηοὶ νὸς τὰ (ὈΠΊροῦ γοοογάδιιγος 
“τις δυκέτε βελτίονες ἐῇ, ζιϑτοι οἵ]ες ἰϑὶ 

ἐμέ.. ζῦτα εἰπτῶν ἐπαύσατο. “Χαρμίιος δὲὺ 

λακχεδιαιμοιιος αὐα ςὰς, εἶπεν ὅτωσι δον. ἐμοὶ 

ἀϑύτοι, ὦ νδρες, αὶ διχαίως γε δικῴτε ὦ αἱ δρὶ 
πότῳ γχαλ ἐπαιν4ν.ἔγω "ὃ ἡ αὐτὸς αὐτῷ μϑῆσ- 

μἤσαι.Σ εὐϑος γδ, ἐρωτῶδος ἐμξ κα Πολυνείκς 

πἰξι Ξενοφῶντις, τίς αἰϑρ εἴν, ὀλλο υδϑὺ σε σὲν 
εἶγεμέμφεαχ Ἔ ἀγὸῳ δὲ φιλοςρατιωτίωυ ἔφη. 

αὐτὸν 61.879 χοὺ χέοον αὐτῷ δ ασοὺς ἡμδι 

ΡΟΙΙΟ θα μλ ηὶ, ντ 4αΐ ργαοίατο ἀξ νοδὶς εἴς 
οἱ ΡΓοπτοτίτα5. Εαα ἀε πὴ πος ετίατη Ποπηΐ- 

ΠΕ65,4 8] πιοάο δα νοβ γεπογῦτ, Πλ  Πἰπγὸ ἐπ]-. 

4πο5 14 τοες ες αὐθίτγογι πο ετινι πῖθα 
ίλπς ςπεοητία ἢ] 110 νὸσ χη Εἰ πηβτογὶ πως 

εἢα ππο]ογες, σαοά που τέο νοίπιει εἴ- 
θατης σεγατίδ. Π]αο Ῥγοϊουτιι5,  πετὴ ἐΐ 
ςεπαὶ ἔξοϊς. Ττα Ο Πδγηλ πες [πεοάα ἢγὸ- 
ὨΠΠ5 (πγρεῃ 5,1 παης (ςητεηπτίαπι νογθα ἔο- 
αἴτ : ΜΙμΙΆπε. ΠΉΠἶτος, ΠΟῺ {πὸ ν᾽ ἀοτη! πὶ 
᾿ναῖϊς νίγο {πσεεηίεγα. ἵΝδπι ἃς Ἰρίδ ΠΠ ἐΠῈ 

τεῷ λαχεδανμονίων, καὶ τωρὺς ἀστῷ, αὐαςας Εἰ εἰ εἰπιοπίο Ροίπιπι. Οὐ οηΐτη ΡΟΙΪν πίστις 
ἥσοιλ ͵ τ 

ὅχι τάτῳ Εὐρύλοτχος ὁ λοισιατη. [ΞῈχ 
Ἂ» ι η ΔΚ ἡ 
εἰπε΄. χα) δικήδε μοι, ὦ αὐόρες λακχεδαιμό- 

δι. « “Ἥ “" «ε Ἶ “ 
γι0.., τότο υμκας Ζρϑϑῦτον ἡμδὴν ςραπτηγῆσαι, 
Ἐ 

κ δζεροδραάϑειπεη 4 Χεπορδδες (οἰ(οἱ- 
ταύτεύηατ, αΐ νῖγ οἤεε; Π1}}}]} ΠΠς, υοά ἰπ εο 
τεριεμεπάεστγεσ 14 Βαθεθαῖ, υδπὶ ιρὰ 
Εἰ πΠ| ΡεΓ ες δ ταηι {πἀϊοίπηιν ἀΐσογος. 

Ἐδάςπὶ ἐς σα! Π τί, ντ Πιϊπουὸ τλτὴ ἀρπάπος Τιἀσεαἀςτηοηΐοϑ, απ ]ρίτιτη, ἤν ἴῃ στατία., 
οἵ ππης [ὑτροης Ευτν]οςιις Γ[αὐπε πῆς, παιίοης Αἕοαβ, αἷς: Μὰ νοζο, Ιλοςἀατεηοπῇ, 
ο(δῃτοητία οἰξ, γε ρεϊπιαπὶ ἤας τη ράἐτὲ πιιποῖο ἱπυρότατοτίο ἔμ βλυλιῃὶ οίἴτα σαιδ: 



ἀϑ ΧΕΝΟῬΡῊ. δῈ 
᾿ πἰπυίταπι ν ποδὶς ἃ δευτῆς νοὶ νοΐςπτς, Αϑϑὰ Σ ἀύϑου ἡμῶν ν μιοϑον ἡ κἄν ΝΕ 

νε!ἱπαΐτο, [ἰροπάϊιπι ἱπηρετγοτίδ  Πραπ6 

Ρτίας, φιλπλἰά εῇξεοοτίτῖ5, πος Ηἰπο αθάτι- 

φατὶς. δατγγοχίτ ἃς ΡοΪγοζατας ΑτΠθπί οῃ5, 

Ριοηας Χεπορποητο ἴῃ ἤδπο {δ ητθητΠ 

Ἰοααῦτας εἰξ : γι άςεο, αλ]Π ἴτας. Ηογαο! ἄς πὶ 

Βείς αἀοῖῆξε, φαΐ τες ποῖεγο Ιαβογο ραῦτας 

Ππαπη γεπήϊΠετ, σοαξξατη ΕΧ 115 ρθοι- 

πίδτα ποῆας δεατῃα:, πος ποῦὶς τγατ- 

ἀϊτ; {4 δὰ ἱπιεγιογίᾳ,, (εἰρίπτη ἀϊταιτ. 

Οὐδτο ἢ (ἀρ Πλ15. αὐ ]ρίο, φιοά ἀεθετιτ, 

οἰ] αδίπιις. ΪΝοῦ δπἰπιπατίοης Ἱ ΠγαΧ 

εἴξ, (4 ἀτάσας ἰρίε, πος [τ ἀστ ταῖσοβ 

Ποπιίπεος ἱπίαγία αἀβοῖτ. Εαὰ φαστη ΗΠ οτα- 

εἰϊάες διά π{δτ| ἐχτϑεγιτας αἀηχοάππ δεὶ- 

τῃ θη δάϊτ, ὃς αά οἰιπι σοππογίις: ἢ ἀρίΠλι15, 

αἷτ, πἰποποςοχ πογαπηροτοίξατο ἀπο ]- 

πλι15. [τατος σοπίσε [15 641115, ἢ (ὰαᾳ οσαἰἔγα 

Αἴ. Αὐτά- τειογῇ αητ: Ππἀς ϑοῦτῃος ἢ ΕΘ ΟΖοΙ Πλ πὶ 

Κύνον κι το ργοῖοπα {ππιπ| 4 ΧΕΠΟΡΟητοπὰ Πλΐτ- 
εἰς, εαπαας Βογτγατιι, ντ ἀρια (Ὁ σα Πλ Ο 10 
σταῖς ἀγΠλατα γα Ρεάϊττίθιις πιαποατ: ΡΟ] 1- 
δεταγ οτίατη {δ τὰπὴ ἢτα δ πγᾶτο οδίἘ 118 4α- 
ταγασα, Ζιαπγ 8114, πα: ργοπ  ΠΠΟτ, δοσγοῖο 
οτίαπι γοηπητίας, δας (ς ἀς ΡοΪγηίΐςο, 
ξαταγαπι; νεῖ Γἀσεἀα πηοπίοσιηι τη ροτο- 
ἤλτεμι νεηίατ, σοττιτη Τρ! ΤΙ αἰπιργοπα 

εχί τί ἰπηηλίποδτ, [46 πὶ ὃζ 41} πο Ραποὶ 
Πποίρίτες Χοποριιομτὶ Πρμϊῆοαθαηι, εἱς 
ΠΙΠΊΪΓΙΠῚ σαι τι πη σα τ Π|15, οπηηΐηο- 

40 σαὐτίοης ἰρίι ορας εἤς. Οὐκ ἡπιηι 
απάϊγος, ἀπαδιις πηαξξδτίς μοί 15. Το Ἐπὶ 
τορεπὶ σοι τ; ντγαΠ Παρ 5 ΟΧΊΡ ΠΝ τς 
ἔοτει, ἢ σοπάϊτιοηϊθιι5 115. 4185 ϑοιτμας 
οὗτος. πιάπογεῖ: ΔΠ νοΓῸ ἢ νΠΔ ΟαΠΠἢ 
οχοτγοίτα ἀϊπσοάετγει, δ᾽ ΠΗ σαταπι Δ ]ΟῈ6, 
ντῖ ἀποςάοτγος. Ροίξ ας δευτῃες Ιοηρίας ἃ 
αταοὶς σαίετα πποτοῖ, 1 σοῖο {π4 1ῃ νἱ οἷς [γα οὐ δ ῦϑεν Σ᾽ εὐϑης μϑὸ ἀπεςρατοπεδοῦσα- 

Ἰοσδης, νης σοπηπγεαζιι5 Πιϊατη Πα Χ  Πγα 
σορία σοπαυτα, ΠγαΓΕ νοτίας τεπήδγεησ. 
Ἐος νίοοβ ϑείπῃες Μεάοίμάα ἀοηδιοεζαῖ, 
Ιταχας ψυπτ Μεάοίες δθίμπι ἃ ατα- 
εἰβ ο4, σις τη νἱ οἷς εἤξησ, νἱάδγες: σταὶς 
τεῦ ἴ4 ἔογεθαγ, δαίπύπτοσας ρυδτογι ρίτις 
Ταΐπιις5 σ]υῖτος Ο ἀτγία σιοάαπη, εογιο- 
τηη πη ροτςδε Ππ|ο, 4] ο πρεγίοτς ὙΠ γα- 
οἷα ἀοίσεπάογαης; (τασογαπι δά οαἰγα 
Ρορίτ, ἀςηας Πἰς Χοπόρποπζγεπι δα (8 ἂς 
Ποἤτε. 116 σαπὰ πο μ|Π15 ρτς ἔσέείς σομοΥ- 
τη, ὃζ }1Π|5 Ποπιϊἰδιις Ιἀοπεὶς αὐ εἴ ΡΙΟΞΕ 
Ρίτι5 φοσςάϊτ. ΤῊ Μεάοί ες αἴςσετε σερίτ: 
ΤἸηϊασ] Χο πορδ, ἴα πος εἰξῖς, αι νίσο5 ΠΟ- 

{ἔτος ἀσςροριυαταίηϊ Οὐαζε νοδὶς ορο ὅ6ι- 
τΠα’ ποηχίης, μἰο Μοάοοὶ Πιρούίοτὶς 1 Ηγα- 
οἷς τορὶς εαἀϊοϊπχας: νι πηΐθιι5 Πἰς ἐχοεάαδείδ. 

λῳ 

Β ἕλλζευας ἀδικῇ, ζαῶτα ἀχούσεις ὁ ΗΠ δακλεῖ- 

χοῦ φρατάσματος᾽ χαὶ ὃς, λαίξων τίνας ζν .Ν 
λογάγων χαὶ λλοῖς ἀνας ν ζχιτηδείων, “ἢ 

͵ ), ε , ᾿ 

“αξλεέργεται. ἔνθα δὴ λέγᾳ ο ΜΜηδὸσειδης" 

αἀἰδοκεῖπτε, ὦ Ξενοφῶν. (ξήμετέρος κώμας ἈΠ" 

πορ)οιεῶτες. παφολέχονδυ δξζυ ὑμῖν ἐγώ πε ὁ 
«ΟΝ κι η ΕΝ Χ : τ “) Ε τ κ ν 
Ὁ Σάσρου, χοί οδὲ ΘῊΡ ΤΙ ΜΜηδόχου ἥκων πῷ αὐω βασιλέως ἢ ἀπιέναι οΟκ, Δ χωξαφ' Δ 

πεῦχ ΒΑ δι] ΦῪ ΚΑΊ . 
Ἃ δυῶν. 

͵ 5..») τ , Η͂Σ. ἢ | 
κογτος ἢ ὠχϑντος , Χαὶ μι πσϑϑτερον μας ἕο 

γαγόν. Πολυχρ τῆς δὲ αὐϑζευαῖος εἶπεν αὐα- Ὁ ν 

ςὰς ὑῶν Ξενοφῶντος" ὁραΐ γε μάὺυ,ὦ αἰόρες, ΤΩ 

ἔφηρὸ Ηροαικλείϑδν ὠφοὶδ παρόντα, ςπας 
ι λ , ΠῚ: ᾽ ͵ , ᾿ 

δα λαξῶν τὰ χευμαα ς ἃ ἡμάς ἐπονήσοιϑυ, ὦ 

ζῶτα ἐἰποδόμνϑνος, ὅτε Σ 4.9» ἀπέδωκεν, ποῦ 

πεύ μὲν τὰ γινουδυα,., δρνι αὐτὸς κλέψας πέ- ἡ ἢ 

παται. ζωὼ δξίυ σωφρονῶμϑρ, ἐξοιῦθα στο οὐ ὦ 
ἢ 

“ὃ δὴ ΕΞ γε,ἔφη, ϑρὰξ δ61ν,δλὰ ἕλλξυὼν 

δὴς, ἵ μάλᾳ δξεπλαγη. καὶ πσδοςελθὼν τω Ὥ. 

Σ 4.85 λέγ ἡμός, ἡ ορβαόνημον Ὁ ' 

οὐ) άῦϑεν ἐκ ὁ πῴτων Ἐ κεα τείας. χαὶ αα- 

ζαντες ὄχ: τος ἵπαωοις, ᾧχοντο ἀπελαύνοντες 

εἰς ἑαυ τ Ὁ ςραπόπεδον. χαὶ οὐ] άῦϑεν Σ 4.υ- 

ὃης πέμπε Ἐ(ξοζέλμμον δ ἑαυτῷ ἑρμιζουέα ἃ ρα, ἢ 

κυοϑς Ξενοφῶντα, χαὶ χελά.}4 αὐτὸν καταμᾷ τ 

γὰ! παρ ἑαυτῳ ἔχοντα χιλίας ὁπλίζ καὶ ὑπ- 1 

οΐτο αὐῷῷ Σπυδώσᾳν τάτεγωοία ταὔχι9α- 

ς λοίήη, ἢ τὰ δῆλα, ὦ ὑπεοεῦ. κἡ οὖ ἀπορρήτῳ ῥ. 

ποιησείυϑυος λέγφ,δτι ἀκήχοε Πολιιυείκα, ὡς, “: 

εἰ «ἰπυχείρλος ἔςαι Δαχεδαι μονίοις σαφῶς, 

Ἔσο ούνοι “ἰασὸ Θίμξρωνος. Τ ἐπέςελλον δὲ ἴτω, ᾿ 

ζῦτα ὰ οἱ ὀῆνοι πολλοὶ [ξένορκ ῷ Ξιεγοφεΐμι, 

ὡς δζαξεξλημϑμος εἴηρὼ φυλοηεαχ δέοι ] 

ἐχούωνζωῶτα, δύο ἑερφα λαζξων, ἔθυε ᾧ δὲ 

Ὁ βασιλῷ, πότεροι οἱ λωϊον τὸ ἀμκάγον εἴη μϑμῷν τω 

ὐροὶ Σευϑ» ἐφ᾽ οἷς Σ 4.3ης λέγη, ἀπιέναι ἢ 
σιμὰ πρὶ ςραϊδύμαη: αἰών τὐὐθ ΤΣ 

γ}.. 

Ἶ 

τὸ “ροσωτέρω" οἷ ὃ ἕλλζωες ἐσκήνησαιν εἰς κώτ 

μας, δεν ἔμελλον πλέει δχεσιτίσοίνϑυοι (χὰ ς 

ϑαίλα- αν ἴκφν. αἱ δὲ κῶμαι αὗται ἢ, δεδυμς: Μὲ 
γα! κί πασὸ Σ ἀύθᾳ ΜΜηδοσαδη. ὁρῶν δξζω ὁ Μη- 
δυσαίδης δωπθμωμϑυαὰ εν κώμαις αδο 
“ ἐλλάύων, χαλεπῶς ἔφερε᾽ νὼ δᾳίωὼν αὐδρα, 

Οὐρυσην δχουα τώτατον αὔωϑεν καταξε- ᾿ 

(ηχότων,ὼ ἑπαεας ὅσον πεντήχονζα; ἔργέται, διαχρῃ 

καὶ ασοϑοκα λάται Ξενοφῶντα εἶκ τῷ ἑλλζωϊ. Ἢ 

ὴ 

" 

. ΠΝ 
ἡμϑχ Ἴ 

᾿ 
εἰ δὲ 



ΟΥΒΕΝ ΦΈΡΤΙΜΥ  Κς, 419 
εἰδεμὴᾳ ὀκιθηβόψοιδι ὑμῖν, δον ἐαὺ ποι)πε ΙΔ ηῇ ἐξοοτίεῖς, πα ἱπυρίῆς ξοτεεῖς, Ν᾽ απὶ 

ΕῚ 

κακῶς δ ἡμετέραν χϑεαν,ὼ "ς πολε
μίας ̓ θα θ᾽ 

ξνσϑῖθα. ὁ ὁδὲ Ξενοφῶν ἀκύσαις ζιϑ τα εἶπεν" 

Ἀλλὰ σοὶ μρ ζ,αῦτα λέγϑντι χ) ὁ Ξἰσοχρίναοι 

χαλεπὸν δεῦ ἕγεκὰς ϑ)γεανίσκει λέξω, Τύ εἰ 

δῆτε οἷοι πὲ ὑμή ἐφε, ὃ οἷοι νμᾷς. ἡμής «δὺ, ἔ- 

Φη, «ρὸ φίλοι λυίαχὺ ὑμῶν, ε ἐποράυο ἶθα ΕΣ 

ζὐτι; ὁ γω χῶξϑς ὁποιἐξε λό ῖθα,, ζω «δὺ ἐθε- 

λοινδυ προήο δῷ κ ἐϑελοιυδυ καΊα α!ογ5 

τες. ὃ σὺ ὁπότε φρὸς ἡμαΐξ ἦλϑες ὡρεσξεύων, 

μίωνὑμής 5 5 θκ ̓  τε εἰς τίω δὲ τς ἡ εἴ παῖε 

ἐλϑοΐε, ὡς οὐ χρφῆοτἘδξγώραι γὐλίζεοϑ ϑεέϊκε: 

γαλνωιϑροις Οἱ ἵπαοις ἐπεὶ ἣ θη φίλοι ἐς 

υεϑεὶ διήμαξεχεῖε τί δὲ τ ΤΑ εν τό, δὴ 

- ὑμβμι ἡμαξ ἐκ Ὁ χώφφις, ὼ 

χόγτων χτ' σης χεϊήκθίϊε ὦ ὡς Ἂ αὐτὸς οἷ- 

οϑα, οἱ ἱπολέμιοι ὅκ ἡ ἱχανοὶ ἡμας 5 ὀξῥᾳαὐνῳν. 

ὁ εχ ὅπως ϑῶρα δϑο 4} ποιήσας, αὐθ' ὧν εὖ 

ἔπαϑες, ἀξιοῖς ἡ "μας ζιιποπέμνψα ζ, ἂν ᾿ἃ πϑ- 

μ ράνοιδυες ἡ "μας Σ (4) ἐϑοκ ποσὰ δὰ 

γάσει!, Ῥαυξεπέ. θυ] αῦτα λέγων, ὅτε κῶς αἱ. 

η, ἅτε τόνδε τ' αἴδρα ὃς νειοῦ σε ΠΝ πλε. 

τῦήα, αρ5 2 ἡῖν φίλον μεαζ, στὸ ληφείας 

ἔ βίο ἐρήα ὡς αἰγοςἐφνεϑα. ἀταρΊκὶ χ᾽ ἀρὸς 

ΜΝ ἐμεζῦτα λέγφο; ἔφ». ἐ γὸ ἐγὼ ἔτι αἤχω, ἀρὰ 
ϑ Β- ΝΑ ὑμής πον “δώκᾳ πε ὦ Φ σρά- 

᾿ τ τευμα ἀπαγφ,. οὐδὲ ἐμὲ παρακαλέσαϊες, ὦ 

ἡπωμαςόταῖοι, ὃ επτῶς "ὡς αὖ» ἀπτλϑα οἰκίην αὖ 

ζὺς, ὅτε «ρὸς ὑμαξ ἢ ον, ὅτω ἢ χαρισοημην γῶν 

πάρ ἡἱ ἐ: 

πεν' ἐγὼ μἕι, ὦ Μηδύσαδες, χτ' γῆςκαῖα- 

δόμα! ὁ πὸ ἡ αἰχειύης,ἀκεωναῦτα. ὦ εἰ μϑὺ 

ὦ ̓ τέϑυ ἡπισαίμην ἐξ αὐ συνηχ9} οῦνσα σοι’ 

διωδάπέμι. ἐγὸ αὐ ᾿ Μηδοκός με ὁ βασιλόϊς 

Ν᾿ ἐπαιμοίν,εἰ ἀξ αύνοιμιῆως εὐεργέζας Ἴαὺτ᾽ εἰ 

πῶν, αἰαξαὶ ἘΧῚῪ ἵπαον αἀπηλαυ!ε, καὶ σεεὼ 

Ἐ ᾿διιο οἱ ὑπαεῖς,πλιζεὼ τεῆαρωνἢ ἡ πέντε. 

οὐχ (ελύπε ὃ αὐτ' ἡ χώδαι πορθα- 

ῥθμ") ὀκέλάυε ἃ Ξενοφαΐντα καλέσαι τῶ 

γἐτυρταφοῆλθε τῳ Χαρικίνῳ καὶ χ᾽ τω ολυ- 

νείκω “ἡ ἔλεξεν», ὅτί καλξαυζοις Μηδοσαοίδης 

τὰ Ἰναεονεράν, ἃ αὐτὸν αὐῷ, ἀπιέναι ἐκ “χώρας. 

υὐλιζωπαρ ἡμῖν , βδενα Φοξεεδυος ὅδ ίαυλε Β 

λαχέδαι μογίω. ὁ δ) σ'΄πολα(ὼν πᾷ. Ἐχτ]ηυδ4ο Ε 

{1 ἀστι πὶ ΜΉΤ 1 ΕΟ Ἐἀ Ὁ 1τὶς,ν  οΙ ΠΠ πὰ ἢ ὁ 9 
ἐς νοῦδὶς νε μοίείθιις ἘΡΕΤ ΕΝ Οιἰπιηὶ 
πασαάες Χοπορῃοη: Ε4υΐάεπῚ,αιΐ, ῃςς 
ἘῚ ἀϊσεπτὶ ποῦ ἤπς απΐ πὶ πιο] οἰεϊᾳ το ρὅ- 
ἄετο ροῆμμη. δε ταπγεπ Βαῖτις ἀ] εἰς δα - 
τίς σαι] τ] αἱ ἀἰ απ ΤΟΣ νΟ5 Πτ|δ, 
δ αυαίες το πὶ Πο 5, ̓σορ ΠΟίζατ ΝῸς ρας, 
4 0.πὶ νοῦς δηλιοὶ ΠΗ͂Σ (υἱππιτῖς ; Ροῦ Παπὸ 
τορίοῃ θην, Φιιλοιπις ἰυδς δας, Ἱέογβοίο- 
βεύμενι δὲ Ῥατιὶη ξαίη ΡτῸ ἰυϑιδὰ μοίξτο 
Ρορυϊαθαπλιγ, Ῥαττὶ πῃ. ἰπορη τς ναίξαδα- 
πιιι5. Γαι 1ρίς, αιιοτίο5 Δα Πο5 Ιθράδης νοηἱὃ 
δας, Ποδι(στηγ]η δαιτὶ ρεγποέξαβας, πος; 
οί τ πὶ απο ΙΖ 14Π) τποῖιςθας. Υος ὃ δδ- 
ἔγαγίο ἴῃ πο γορσίοποπι Ποη νϑηϊε τίς, 
ἃστ ἢ ΔΙ], Π40 νϑηϊτοτίς, Ποη ΠΙΠ ἔΓε Παῖς 
αι ροτηοέξαατῖδ, ἂς ἢ εοτιτι δεῖς τῇ 
ἄστο, 45 νἱγῖθιι5 οἢς [προτίογος ἕατεῖο- 
τηϊηϊ. Ῥοίξοα νὸτο τι4π} ΠΟΌΪς δηλ οἱ ἔχει 

Εἰς, ορεγα ποίξγα γοσίοπειη ἤλης ροῆ]- 
ἄετιβ. Εχ δὰ Πος ἰδπΠὶ εἰ Ἰοἰτίς, απ νος {[- 

Ιαπια ποδὶς δαἀίδητίςατίδτις νὶ ζαρτατῇ ἃς 
σεροτίεἰς. ΝΟ ΓΕ ἐπί πα ἰρίε; στ ροζα ς Πο- 

ω με δ 

πράτ οὐρά, 

(τες μίης πος ρε!]εΐα. Τυσιις άθο ταπτιιτη “ἐ 

αὐείξ, ντ Πο5 ρίο ποίεις ἰπ τὸ που 5 πγὰ- 
ἜΠΤΡΝ ἀοηατυς, δξαάέεϑιος Βεηοαςι!ς,α- 
Ἰέσατε νε]15: νῖ οτίαπι, χυσάίητς υίάεπὶ 
εἰξ, ροτείξατεπι ηοη ἐπδιαν ποδὶς μας Ρτοι- 
οἰ σευ θα ς οαἰξτγα πῃ μας τοσίοπε Βαδοπαΐ. 
Αἴφυς μας ἀϊη ρτοξοῖς, πὲφ ἐοΚ τεῦο- 
τετ5, Πὰς χπης Ποτηϊποπι; αὶ πιράο τὸ 
ἀἴτατιπα νίἀοτ, αυιιπη ρτίτιδ., “πλπη ποίας 
τε ἀπ οἰτία: δά απ πχ ἐς 5,εχ ἰατύοοίηίο, αι- 
δαἀπιοάμη δίς θα ἰρίς., νἱἐξίταγες. Ατ επί πὶ 
σαγ Πςο τη 11 ἀϊοΙ ἘΝ σι ἐπ πὶ βεπεβηθγο- 
ΓΠῚ {{πηγ614 οἰἘ, ττιΠὶ νος πους 5 πηαχί- 

᾿ ιπυδιδ ὡς, ἔπτει ̓ "Ἴωταῦ ἠκόσεν ὃ Ο δρῳσης,εἶ τὴς {υ(ρἰ οἰςη αἱ Ταςςἀατηοη!!ς σορίας αθ- 

ἀυςεη ας τγλάϊ ἀεγίτῖς, πῆς πο πιοηΐτο, νὲ 
εΔ5 τγλάεπάο σγατίαπι ἀρι Τρίος 1 ἔθ, 
41 14 τεπηροτίϑ ἰπ ΠΠ]σγαπι οα τη ἱπουττι, 
απο ἐΧχογοίτιπη δή νος δά άπιχι. ας 4πππι 
ἰτεγ }ς Ὁ ἀγγίες διά ει: Ερὸ νεῖὸ πτὶ 
Μεάοίᾳάες, ἰηαυίς, ἄυππ παῖς δυο, ῥγαξ 
Ραάοτε (οὐ τογγά ππεγροῦ. Ο οὐ (αι οά ρείτις 
(εἰαΠΠξιπ, Ποπ τε ἔα] Ἔτὰ μας ἐς υυτύ5. αὖ- 
πε δάξοπιης ἀϊςεάο. Νεςθηῖτη ΜεάοΞ 
εἰς τεχ νπηαηϊιατη τὴς θεης ἐδ ποῦς ργος 
τοῦτος πογηηες οἰοϊοητοπη ἰλιτἀδιςεῖζ. 
Οὐ 4απιπὶ ἀἰχΗοτ, ἐαιιο οδίζεηίο ἀϊοεις 
{τ εαιυδείθις ᾿ρία πῇ «αιυϊεῖδας σδτογδ, ΧΞ 
ἐγ (Ὁ]ο5 4υιάτιιοῦ τ αι η. Τυπὶ ΜεάοΞ 
(λάες ςυἱ ἀοίετοτ στῇ ΠΠιπὰ αἰ ερεϊοιῖθας 
νεχαγὶ, Χεπορίποπτεπι Βοτγγάγαζ, νε ἄτιος 11- 
Ιος [.ἀσεάἀστποηϊοϑ δάιϊοςατεί, Κεπορῃοη, 

(ιππῖς ἰοῦ Ποηγϊπίδυς πλαχίηνε ἰΦοπεῖς, Ὁ Παν πηΐπιυιτὴ ἃς Ροϊγηϊςᾶ δοςεάιτγ, γοζανῖςος ἃ 
Μοάοίας αἱτ ἡ Πραιβοαῖς γε ϊε Ἰρῆς, γε πᾶς τερίοῆς ἐχεςάδηι,ἀς αιοίςοίι ξειᾷ ἐστῆςς, 
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Αἴαις οσχαϊάεπ ατἰτύοσ, ἱπαυίτ, ἱπιρετγας Αρῖχα, αὐ ζω, ἔφη; υμιαξ 
εἰπελαξῷ τῇς 

τατος γ 05 Πἰροπάϊαπι οΧογοῖτα! ἀορίταμη; λ ἀφφλγμϑμομυμοϑὸν ἐεῖ ποιτρα ΟΣ 5 

ἢ ἀϊχετίτις, νοσ τη τί δας γοσάτος οἵ, ντ : ᾿ “Ξ δ. 
εν. φρατίω σεεν ἀνα πρῶζαιὶ τὸν μέιοϑον ἢ 

λ 
Ἵ ἱρίος ἰπ Ἐχιογηποη 84 φειτπο ναὶ νοϊςοη- ἜΝ ΌΔΕΣ ΨῈ τὰν ΙΝ 

το,ν ΕἸ ἱπαίτο, τ ρεπ ας δαϊπιοτὶς, Εα ἢ πι- ορ δοι ἐχϑντος, ἢ παρουοχοντῦς Σ 4 )ου, καὶ δα, Ὰ 
: ἐ ἐς Σδο ΠΩΣ ͵ ͵ ! ἐμὶ 

Ρετγοτίς, ρο ἐσ οιῖ πα] τος, (ς ΠΡ φητοῦ νος ίςΞ- πϑτων τυχόντες, δ Ξ)υιθος υδι σεφυς τες τὸ 
Ν , ᾿ ᾿ 2 - Εν , λιν. “Ἱ ες»; εν 

αμθεμροϑ,β ἐρίκο,νἀομγρ δέ εδρ οῥτίαο ϑαμμρῶμφρα δέ; χρὴ ζει βιαλα ὑμέμδοκτων ΟΣ 

ἴατα ροτῖ; νοίχας ρο]οἶτοϑ οἴ. Οη ΡΓΙμ15, ΠΥ ἈΟΕΙΝ ἘἸΕΙ͂, γεπ πος 
. ΉΡῊΣ δ γ οτί υσπε εὃε 2. Το 1 ἐγοω 

μἰπο αρίτιτος,, ιιαπὶ {τ Ἔχ ογοῖ αὶ (χτιοία- " ἐκ ἈΝ χρ “ φυ ἀν: ζω. 
«ἂν τὰ διχα,α, ἐχώσιν οἱ: φρατιώται. αἀκϑυσαιν:, 

ἔζαπι. Ηἰ5 αιάἰτ5, Γιασεαπιοηὶ) γοίροη- ἐ Ὁ Κα 
᾿ 5 ᾿ ς ε πώς ἐ9 2 Υ 

, ἄεητ,εαίε ἀϊέζατοσ, ὃς 4114, ας Ρτοξογγίαρ πες οἱλάκωνες ζαύτα ἐῷασαιν ἐρᾷν, χρ ἀλλα, 

ἱρῆς ροησης δάρο τ] πλα. δτατίπιας οὔ μο τ ὁπρία, αὐ δοωώωνῖαι χράτιςα. χαὶ 4 ϑὺς ἐπο- 

1] ΑΧΙΠΊΟΙ ἴς ρΡοῦσαμπε. (δ ὙΠΟ, ͵ - Ὁ [Σ ταϊηϊδιιβ πιαχί πη ἀοπείβ ροῦρ Β ράύοντο ἔχοντες: ἰὸς χικιοί ΝΣ ναὶ 

α Μεάοίβάεδηι γεηϊοης, ΟΠαγπλίη5:1)1-- 7 Ὁ ζι, ΛΕ ΤΙΣ Ἐν ΤΣ 

εἴτο, ἰηχαΐτ, ἢ φαϊά πα ο5, φιιοά ποΡίϑ5 ἀϊ- “οντῶν δὲ ἔλεξε Χαρμᾶῆνος" εἰ αϑὺ τσ ἔχης, 
δας, Μεβοίλάςς. 5 αὐτοηι, εἰς χαρά τοὶ ὦ Μηδόσαδες, τσϑϑς ἡῤιαξ λέγν' εἰ μὴ, ἣξ 

ΔοΚ ἀϊοαπλιις. Ὑ πὶ ρογατιαπὶ ἀοπις Μο- μῴς ασρϑς σὲ χομϑι. ὁ δὲ Μυδυσάδης, μάλα, 
᾿ς ἀοίάος: Ἰοϊοΐπλιιϑ, αἶτ, ϑθιτπος ὅζ ερο, το - ἈΕῚ 

ὲ ΣαϑΟ, 

ϑατο πος, γταῦ {Πα ἀεη ϊς γος αὐίξίηςα- ἤρα ἐς, ἐξ ιδωδο  ρολλας ΤΕΣ ὑ ἢ 

τῖ5, φαος ἰῃ ἁπλἰ οἰτίαπι ποίξγατη ποβ τοςορί: ἵΡ εἰ ἀο δι Ἵν ΦΙΛΕΝ ὅλαι γεν» ̓ 

ται9. ΪΝαπι αυϊἀαυί ποτίσῃ γοῦιις ἀοτεῖ- λϑυδς μηκακως παοήνυφ ὑμῖμ: ο,, τι γὸ αὖ 
ε." 

᾿πχρητί αἀξοττας, ἰἀτοταπχίπ Πο5 τοἀππήλῖ, σχώτος κοικῶς ποιῆπε, κἡ μας ἤδη ποιέτε. ἡμίες 

4105} ἀοπηίηος φἀσποίςσιηι. Αἀ.4 [,4- τ δὶ ἘΣ εἰσὶν ἐμδλζοήων, ἐφεὼ οἰ ΤΣ 

εςάἄκιηποη!! : Ὠἰςοάοπλας, αἰτπς, ροίξθα- ΡΣ δα νΑν ΟΝ 
ΣΕ ἢ :  απίοιμϑυ αὖ, οπὸ Ἂϑὸ οἷἱζᾳὺ 

᾿ πάη} 1115 {]ρο πάπα πατηθγατιπλ πογίτ; ζμψ ΚΡ, αν ΟΤΤΕ Φ μάθοι ΧΘΕ ΘΕΌΝ 
ΐ ραν τα Θ κανκ λαωρεξαίες, ἐἰμλ ἐρού Σ Ζαΐ,ντ Βογαπὶ Δοπλίηὶ οτος, οοογαης. 4 ἅμ κϑεαιρδιςαμες. εἰ Ομ γορχορι ΜΉ ΣΝ 

.-." ᾿ ΠΕ ΝΜ “Ὃ , ! λ ͵ " 

τ βατ,αἀιηλιις ἴαπὰ ἀτατὶ εἰς ρθη, ὅζ ἢ. γί βοηϑησονῆες πύτοις. αὶ ἀμμφρησονδιοι αὐτ 
- - Στ ΝΣ 11. ΜΟΥ ἃ ἡμεῖς εὖ 5. κο᾽ὴ Κ᾿ “ἢ Ἄ 1Πο5 Δηϊπιδάϊιογίισί., ααϊΐπ οος σοητγα ας. ρας, οἱ τύ τας προ τὸς ὑρκερηδιηῷ, δ Γ 

οαἰπατγαη τ το Πρ ΟΠ απυἰπίατγη ἔασι. το ἀ κ ΠΑΡΑ ΕΜΦΟΙΕΙΜ ΟΣ ν᾿ ἢ "ἢ ἢ 
, χἡ υμμ49 (οιδὅτοι ἡτε, 2 )ενδῈ ἀρ ὁᾶθα τὰ χαα 

Π νος μυϊιίπηοαϊ ᾿οπλῖπες οἰ 1ς., ἃ νοδὶς Ἤν: ἀήθους Ὁ ς 
ΤΠ ἜΕΕΙ λαμᾷαμφν δ ἢ Ξενοφῖι εἰπεγ' ἐθελοῖϊε δὴ ΡΓΙΠῚΪδ [15 Ποίξτιπι οὐτποθίπιις. Ετχο- ἀξ Ἐεθ 0 μπῖ ἈΡΙΟΤΕΣΝ 

Σ Δ} 7} ὍΤΕ τις Ξ5 , ͵ π 
πορίιοη : Υ οἰἰτίσης,, παῖς, Μεάοίδ ες, ὦ Μηδέσειδες, τότοις ἔχη έψαι, τς φατε, 

ς τ) μ᾿ ν δ εν ἢ Ὄ Ἶ -ἢ ς οἱ Δ}... -“ 
τ, Βιοῖρῇς Βειλρίτιςες, βαρ Βητοβίφῃα (ι- φίλοις ὁ ὑμδ ὧν τῇ χώραι ἐσψεξν,Ὁ - 

τηιι - 3) " 12 "5. ἐ - ͵ ς»ὸζ 405 ἉΠΛΙΟΟΚ ΟἹ γε ῖγος αἸοιτίσεντ ρα αὐ ψηφίσων) εἴθ ἕ Τρόοϑεν ον ὁ , 

᾿ στγατῃ ν οἰπογίης ἀδοογηδηῖ, νοϑης ἰδ ἢ-  πιϑαι εἰ ὁ “ ςΩ] -- ψ{ 

Ἐμϑο ΠἸΡι5 σι ]αιιπ τ ἐχοθάθγθ, ἃ νοῖο Ποβὸ ΡβΑ ΑΜ ΈΕ Θι βῆ ὑρβδάγοῦ “ὐτὰ μι ἘΆΕΘΡΗΝΕ 
ἘΘΥΝ. ἘΠ ροπάιεοηϊ Μοάοίμ ος πο απίοπειορα- κέλευε μόλισα αὐτῶ ἐλθᾷν τὼ λοικωνεπαρά 

τιις, ἰςξἀ ποτγασατιγ, νὰ ἱρῇ ρου] πλιιηη [.- Ὁ Σ 4 :λϑζω «ὐδὰ ὅ μιόοᾷ, ὼ οἴξαζ αὐ Σὅ δέω κἢὶ 
“ἦτ ῃς [ΡΡΠΦΙΠΙ Ϊ δ- Ἐηον, ἄρ μεν ὟΝ “ ὙΡ ἾΕΗ͂ οςάἀαπλομ!) δουτ θη {προ η 1} μοπηίης οὔ- Τακῦσαι εἰ 8, μὴ, Ξενοφώϊα σὺν αὐτωΐτ μ- 

Ἀχεῖο τιφηίΐτγοηι: οχἰζξίπχατγο (ο Γαταγαπι, ἢ ντ 1 Α ἜΣΕΣ ΩΡ αὶ 
πιαγχίν ας ΘΠ {π4Π} ἴῃ (ςπτεητίαπ αἀάισαητ. δίῃ ππῷν ἃ συμιωραξᾷν ὑπιονῆτο. ἐδῴτο ὃ ζξκωῶς. "τ. 

ἘΒΓᾺ ΕγῈΣ : ὶ ὅ ΝΣ Ἶ ν μν 
ταΐπιις [ά ν᾿άθγοταν, Χοπορμοητϊτοηιίςοιπι μίση κα. οὐ)εῦλεν πέριπιασι τ Ξενοῷ 

. τ τ ΐ β »ν {5 αν ὰ ᾽ “2 

τλϊτεοςητ, δίπαμ! ροϊςεθατας, ἰς ἤθσοτίο σα,ὼ σζεὺ αὐ οἱ ἐδόχοιου ϑπχττηδιφοτατοι ἐς 
ςοηβοίμπάο ποη ἀςβιταγιμα. Ἀοραγοτας. ὁ σ᾽ ἐλθὼν, λέγασοθς Ὁ Σ ἀθέου, Ὁ 
ταςπ,, νὰ ἂὸὸ ἐχυγεηάὶς νἱοῖς αι πογεης. ἐπαιχήσων ὦ ΣΙ  ἤονν ἠνία ΤΣ Ἔ 
Μιῃις ἀεϊη ἐς Χεπόρμοη εἰξ, ὃς αἀϊπηξὶ ἡ ΤΡ Θ Θπ πε αταθα ἀβομε ἘΝῚ 
παῖς... 48], πιαχίπια νἱἀσγοηταγ ἰἀοηοί. δαξωνὡς οὖν δγεψω μι » ὡς οὐ ξιχφηως μοιῆπ, 

- . “ ΨἉ « Ν ᾽ ΤΑ ᾽ 

Ουπι1ς αὐ ϑευτῆθη νοηνου, μὰς νίμςεἙ ἡϑεοθης. ὁτί “ΠΡ δῇ ςρατιω Τὴ ὠπήποὶ ὅδε , 

Χεπορῆο ϑγαῖτίοης: Αἠΐι. δευζῃ ἘΠΕ Αἴ πα Μη -σο ἡ ΐ νο δος 

κεβυν τν ΡΘΕ ΡΕΤΉΝΝ (8 Βη Ἢ 5 ΝΡ ΠΌΤΕ 5 ἀυασέορυ αἰὐδις σσϑόϑυμος. σοί ὙΟΡ6 

Φυ ΙξΣ τ Πα βπλτις βρη ΠΑ μ θας ΒΕΘῈ γε ουν ἡτιον οὐομν ἐἰγα συμφέρον Ἔποϑος 

μ 

ἵ 

᾽ 

᾿ πμιῆμα: πλθα 1111, οὶ ἰπγὸ τα μα ϊμὶ (πσοςῃ(α Πς, ἈΩΣΩΝ ΣΝ Ἶ κ " ἍΜ ἢ 
Ἄλλόπε χαο αδϑ το πα Πτιπ ΠΟ 6 ροτοεπι, σὰς “ κυ αΙ»  Οὐοξινοίς δἰπο λοι εῖν, πρεῦτον ΚΙ 

. ἷ Ἴ : Ξ νι κφν Λι ἤ δ τς ͵ 
τι εἰς αἰαογίτον ρο!οἴτας ἔποτας. Ναπιοσο ὙῸῸ οἶδα μ(ν πὸς Κκους εἰσὶ Ὁ Φανέρον σεῖ Ϊ 
ΠΟΠ. ΠΊΪΏΙ5 ΟΧΙΙ Π γα πὶ ς το τα ξοτθ, ἢ, πῶς καταςήσοινζς, ἔπε! γε βασιλέα σεέποη- ὦ" 
ΡτΟΠλΙΠΙ 5 (ξαγος; αυᾺπη.1}}15. ἐχραάίγος αο-' σαν πολλῆς γα αἷν α᾽,. 365 " ᾿ ; Ὁ ης 4 χα πολλῶν ὠςϑροπῶν. ἢ 
εἰρογα. Ργγατα νος (ςῖο ρὸ {8 Γλεο5 το ά]]1ὰ- οι τη ἱ ΜΆ5] ὕνον Ἵ 
(πὶ σοπίπιτας ἰοςο, ααΐτο γοσιοηὶς αι ρία , ταυτογαπίσιις ποπιίπατα γορεσα [εὲοηητ. 

ἀ ᾿ μ . μ ῳ 
ὡςε ἢ 

" 



᾽ Ὶ, ΤΙ ΒΈΠΕ: 

ὁμεχ οἷον τ 
λοὸν,οὔτε ἀὔτι αἰα,φὸν ποιήσῃς. ζιούτῳ σὲ ὀγτί 

αἰδρὶ μέγα «ϑύ μοι Ἴ ϑοκᾷ 66), μὴ δοχεῖν ἀ- 
᾿ “βρίφως εἰποπέμνα οϑαι αἴδρας ἀὐλεργέζς, 

᾿ μέγα δὲ 42 ἀχουᾷν «ἰταο ἐξ 

' θρώπων ὃ ἢ μέγιςον, μι) δὰ μῶς ἀπιςον στυ- 

Τ᾽ χινκαΐζα ζῆσαι ὃ, τί λέγης. ὁρὰ γὸ Τὴν μϑὺ ἀ- 
ι ἤ ᾿-. πίτων ματαίας, ἡ ἀδιυυάτους, ὦ αἰτίους τὸς 

λϑγρὶς ἀλωνωμδροις᾿ οἱ δὲ, αἰ φανέροἱ ὦσιν 

ἀλήδφαν ἀσχοιῶπες, ὐτων οἱ λόγοι, δῦ τι δὲ- 

᾿ς τα, ἰεὲν μεῖον δέούωνται αὐ ἔστοϑαι ἢ α! 

͵7ὔ Ε] 

αχεοαλίων α»-- 
: Ὁ 

ηαλ. Β 

λωνὴ βία: ὦ πέτινα σωφρονίζην βούλωνται, 

γυώσχω ς ζύτων ἀπειλάς οὐχ ὅον σω- 

φρριζώσας "ἢ ἄλλων Ὁ ἤδη χολαζήν" δὺ πέ 

τῷ τ ὑπσίονωνται οἱ ζιοῦτοι αὐδξες, δεϑὲν 

μείω Δίᾳαραήφν,ἢ οἷ ἄλλοι κπὐϑαχοῦμα 

διδόντες. αὐα μιν δι Ά ὶ σὺ, τί “οὐδοτελέσας 

Ἷ ἡμνσυμμάχοις ἡμαξ ἔλαζες.οἶαὺ ὅτι σσεὲν, 

λα πιςευθεὶς ἀληθάσᾳν ἃ ἔλεγες, ἐπῆρας 

᾿ς ᾧρσούτος αὐ, ϑεφποις σύςρατ ύσαοϑαι τε ὦ 

ἊΡΕ κατεργάσαιοϑα! Οι ὀρ γζωὼ οὐ Ἵ πεντήχοντα 

, Αδνον ἀξίαν ταλαύτων, ὅσα, οἴοντοι διᾷν οὗτοι 

᾿ μιῶ Σπολαξήν, ἀλλὰ πολλαπλασίων. σξκϑν 

Σβα- τὔτο μϑὺ τοοῷτον Ὁ πιςεύεαϑες σεϊῷ ἡ τίω 
αἱ ( ἠ! , " ΩΝ ΤΕ βασιλείαν (οι κατάργα μένον, ούτων τ χ)χ95- 

μὄλναο (ὐπικράσκῷ.. ἴθι δὴ, αὐαμνή-- 

δηῖι πὼς μέγα "λθ0 πῦτο καταιοραξαι, ὃ 
γι καζᾳςρεψα νϑρος ἔχϑς. ἐγὼ μϑὺ οἷἶσ), Τὶ 

αἱ, ζω τὰ νιωῦ πεωρα γα ένα μᾶλλον (κα: 

! “ (υτραοϑάσαι, ἢ πολλαπλάσια ούτων ἴδ 

Τὼ ν Δ) γυέοϑαι. τμλϑ ὑίνιυ μεῖζον βλαξοςἷ) 

χαὶ αἰοκον δόχεὶ ἐη,Ὁ ζαυτα νιῶ μη καΐζα.- 
Ι οεἰν ἢ τῦτε μιῇ λοιᾷν, ὅσῳ τἷρ χαλεπώτερον 
ὃν πλοισίου πένητα “δ υέαϑαι, ἢ τεὶ "χω μὴ 
πλστησοι, ὅσῳ λυπηρότερον ὧκ βασιλέως 
ἰδιώτην φανζωαι,ἢ τρχζω μἢ βασιλάζσαι. 

κοιὼ ἔχίςασοι μϑὺ, ὅτι οἱ γειῦ (οἱ ἐπήκοοι 

Ἄνόμδιυοι, ῳ φιλίᾳ “ἢ σὴ ἐπείσθησαν αἰ ποῦ σὺ 

ϑξγεαϑαι δὶ, δ αϊκη" καὶ ὁτί Ἐχεχάοοίιεν αὐ Ε 

παλινέλά)9ε οι γίγνεαζ, εἰ μή τς ἀύθις φό-- 

᾿ς Ὀςχατέχοι, ποτέρως ὁἶζυ οἷᾳ κώλλον αὐ φο- 
Ὀύαϑαι τε αὐζους͵ καὶ φρονῷ, τοὶ πρός δε, εἰ ὁ- 

᾿ [θεν ῥι τὸς φρατιωζᾷς ὅτω ὩΔίακφυϑρες ; ὡδ 

Ἧ γι τε υϑύογίας αἢ, εἰ σὺ χελδύης, αὖϑις τ' αἢ 
᾿ ἴσχυελθόνίας, εἰ δέοι, ἄλλες ε, ύτων “ἴθ οὗ 

ἤ 

ξ- ΡΥ 8: 
Ἐ5Ὶ λαγϑαίγῷ), οὔτε ἀὔ τικα- ΑΙ ΟὍτο ἢτ, νε οσουτιμήν οἵδ ποθδδξ, ἤϊις ἀ- 

 ταῖις Πιιάϊοίος ἀξοϊαγαητ, θογίιπὶνοῦθα Ρε- 

4:1 

“ ̓  Ἰιφιϊοά ποποίξιιπη., ἴδια τὰγρο ἔλοϊπς Δ4- 
Ὠλχϊτείς. Μαρπιπι αἰιτοιὴ αι απ ορὸ ἰή 
Εἰππιοάϊ νίτο οἢς τἘατιο, πο νἀ οτὶ θοπα 
ΡΓοΟπιογίτος ποηλῖηο5., ΠῈ}14 γραῖα γαῖα, 
ἈΌΙοβ ΑΙ: πιαρπιπι οτίαπι, αἰοχ ΠΎΠΠΠδιις 
Πιοπλίμυμη ργα ἀἸοαγί: Πα Χἐ ΠλΕ1Πὶ ΟΠ. 11, 
ΠΟσπδαι ἢ σΟΠλΠηϊτγοτο, ντ Π 1ἰς, αα αἰ- 
ΧΟ, ράγιπαι ἢ ἀοἱ τη γοαγο ἡ ἸΙάθο ξηΪ πὶ ο- 
Ταῖϊοη θα οιηϊπιιπη, ργ πα πῷ (Θτιιάῃ- 
τ. 141} ὃζ πιο ]]ο πὶ δ, δο πῆς πο- 
Ποῖο Βίηο πε νάσαγί:ατ 4] ρα!απη ἔς νεγί- 

- -“ “᾿: .“ “- .-᾿ 

- [Ἱ 

τοηε Πα ΠῚ ΔΙ] 14, ΠΟῺ ΠΏ] 15 ρΟΙΠπητ, “τά τη 
νἱ5 αἰἸοσαΠη. 81 4 πὶ σα ραγὸ νὲ Π]ητ, ποῖ 
παϊπιις πο 5 Πλϊηἰς σαἤίσᾶάο οἰἢΠ δῖε ἃμίτα- 
δαἀπιεττο, ]1ΔΠ} Α]108 ριιπῖθ πο: 851 σα] αἰϊά 

ΡΟ οοδηταγ,, ΠἰΠ110 πλίπιις αἰ μα ἱπηρε- 
τγαῃτ, ΖΔΓ Α]1} (ἐτίμα ἰαγσίεπο, Τὰ ρίς 
ΕἸ 11Π ΠΠΘΠτΟ ΠῚ τοποοατῖο, 4 ΡΓ 5 ΠΟΌΙς 

ἀδάεεϊς, αι (οοἸδγαγοιη τεοιπὶ σοί γο πη. 
ΝΙΒΗ ρτγοίξέϊο, ρα ογεάϊτας ἕστο νογαχ ἰῇ 
[ἰ5. αὶ ἀϊσοεθας, του ποπλϊπο5 ἜΧοῖτα ει δά ἃ 
ΠΛΠ]Ἰταπ τιπὶ τοσιτη, δΖ αἀ οσοιραπάϊιτη α 
ΓΟρΠΠΠῚ, ΠΟ ΠΟῊ [ΟΠ]ΠῚῚ, τα! οηεἶ5, αι; 
Β6 {01 ἀεθευῖ αδϑ τα ρυταητ; δ ππαϊτο Ρἰα- 
τὶς οἵα αἰπἰπαπάιϊμπ. Εὐσοζρτγίπγμπι ποιηΐ- 
5 Πάς αἰσηὶ Ἔχ {Εἰπλατῖο, μα: αι! ἀοπη ο- 
ἴάτὴ τορπιιπ τ᾽ ροροσῖτ, αἱ ἔς ἤας ρεοιί- 
πἰα νεηάϊτιγ, [τ ν οὸ πχδιηογία νο πὶ γο- 
Ρέϊα5, πεῖ α ΕἸ πλαΓ]ς5, τ ϊς ροτίγογο, ι]α: 
Ἰατη τααπα [η ροτοίξατοπι γοάλέξα ροππος, 
ΝΝοιῖ ερο το οργαζαγασα ροιίας τς, νέεα 
σοηίςαιεγογίς, Ζιὰ ποϑ οἰοέζα εἰδὶ ἀςά!:- ἡ 
ΠῚ115; ΠΑ Πῇ νέ βεοιιηΐας Πλεἶτο ππαίογας [1 ς. Ὁ 
σια ποδὶ ἀσθοητι, σοπηραγαγοξ, Ατϑι- 

του ἅπιτοη. τάητο ΠγΔ 1115 ἀἀΠὶπιιπι., αἴαιῖς 
Θτίδπη ταγρίτ5 ΕΠ δ, ἤοη ἰάπη 1 ροΠΊ εις, 
“αδπι ται Ποῖ Θσουραο: ]ιίαῆτο ὁ {18 
Ρδπρετγεηι βογὶ σγαιιῖ εἰς, 4ιιαπι αὐ [Πϊτῖο 
αἸαϊείας Πα }1ὰ5 παρα ΠΠὸ : φαδηίοαις ἄθ τος 
δ6 Δ ρει Ποιη]η5 ἔογε παπὶ γθάϊρ ἃ--" 
ΠΟΥ 115 οἴ-, φαδπι ὃ ἱπίτίο πο τορηδῆς, 
Τα νεγοὸ ἤοῃ Ἰρηοῦαβ, Θ05, “11 (6 πιιης 1π1- 

Ρογίοταο (αδίδοεῖς, ποη δα άιϊξλος ἀπηϊςῖ- 
τί 8. νε τὶ] ραζόγεησ, (ς πεςοίπιαϊε: 
ςοίάει ΠὈοἤῖοτ [Π|1 δ οτίαζοτα {6 νη ϊςα- 
ταγος, ὨΠῚ “ἰδ δος πλοτι5 σὐτιπογοῖ. Ν ἘΓΏ ΓΩ 
ἰσίταγ πλασὶδ ΘΕῸ 5 ἀγ ΓΓα 5 ἱπὶ ποθι ξαζα- 
τοϑ»ῖεαιι6 ΠΟ ἀο(Ογίαγο 3,1 τὲς ογσατο 
πο αίοέζος νι ἀοτίηε, νέ ὃς ἴατη το δοητα 
τλληοάης, δζ ΠΠΔΠΊΡΓΙΓΉ ΠῚ, {1 Πτ ΟΡας, τα- 
πιδεταηταγ; ἀγα ΟτΙαΠι Δ}1| ργαο]ατα ἐς τα 
πτθϊτα εχ Πϊς αὐάίςητζες ; σο] γίτεγ δά τα ΡΙο 
Ἰαδίτα εἰιο σοπΗ πΔητιδη ν δῖ {Π ορ᾽ ποπο πὶ 
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ἢ ΣΝ » Ν δ» [ « 30} Ὁ ᾿ ᾿ ἄιουογίᾳς πολλὰ οὐγαουγζουχυ αὐ(οι πσδὸς ὃ σὺ βέλοιο το δα) γε θοῦ" ἢ εἰκαζᾳ δυξασάων 
Νη 



δὰ 

» 4ΠῚ ἀοπείατη εχ [5 οτταπι, ας πο Ηππηῖ; 

» δ. Πὸσ ἀγηϊσίοτς 1 ᾿ρίος βῆ, 414Π| 

» ἴῃ τοῦ Επίπγοτο ΠΟῊ {ΠῚ Πασά πυτηογοία- 

ἐ » ΡΟγάΓΘΠ ΤΙΣ, τάςοῖτοο ἰδὲ σε διε: (εἀ ἀποιιηι 
. ἱπορία. Οπαργσρτογπᾶς Θεία ἴῃ ρατῖα Ρο- 
» ΓΙσα τὴ εἰξς πὸ νο] πὶ ργασῆοίαπεεοβ, αὶ 
» (δ ρογἰπἰατγίατη ἔγαιιάδζοϑβ Ὁ 5 τὸ ρυταητ,ν οὶ 
.» οτίατη [᾿σοα ΠΟΙ Ο5 ΙΟησο Πίος Ροτεπεῖο- 
Ὁ» Τος; αἰ παϊσατῃ ἢ ΠΉΠΙτας αἰδογιας (Ο ΟΕ1Π| 1115 
᾿ οχροαϊεϊσηόπι (ἀἰςερτῦτος ρο!σοῦταγ, οχ- 

» τοττίς αθ5το ρεΓΙρίος {Ἰρεηα!ς: Ταοςάα- 

-. 

» ΤΊΟη]) οτο οδαἰοίομοπι δοςίριαπε, ΌΌΠΒ, 
» ἘΧοιοίτδ ορογὰ πα ίσεᾶς. Ο συ γιηι αυῖς 
;» Φ4εητροιζε πο εξ, οος 1 ἤγασοβ. 4805 1πὶ- 
» Ρεγῖο τὰο τ ἴδε αν ταυΐτο αἰδξίνες δάποτ- 
»» [Ὡς τὸ. 4114} τοσαχῃ ΠΜΠΠ|ςατγοβ. Ετοη πὶ 

ἢ ἡπιαπιδία τι οπὶ ροτοίξατο 65, (ογαϊτιισθηι 
» {γι πτητ: τ {προτᾶῖο, εἰεξεαεέ ἔταπητατ. 

.»» Οὐοά ἢ οείατη τορι οηὶ σοπίμ! μά τη ες, 
» {πρρο πα Δ} ΚΊΑΝ ντΓὉ ἐἰρασκομης 
.» ΘΔ ἀσευπλοητί ἀσοορταγαηι ΧΙ ΙΠιας. ἢ 
. ΤᾺΪΠτΕ5 Πὶ γεσερτὶς 115, 46 αιθι5 φαογιη.- 
Ὅν ΡᾶςΘ ρος δά ἀϊίςε ᾶτ: ἀπ νοῖο ἢ 

» δ. ΡΠ πηαποδητταπι αάπιῖη ΠΟΙ ἴσο, δὲ τι 
.» ἀδς ορογαιη, τ οα1Π| πηαίοσῖθιι5, Ζααπ11ο- 
, τὰπι τ σορ 5 Δ πο γα 5 ΘῸ5 ἈΥΤη Δ {{Π|85, 

δι. “4ια τα λθῇ ὃς τρίς ΟΟΙΠΊΘΔΓΙ ΑΓΕ ΠΟΠ 

» ΡοΠηητὸ ν ττο [τ ἄθπι πιοίο ρ]τ5 ἀχροπάο- 
» τὰγ ρασπηία;, Π Πὶς ἐς θίτιιπι [Πρ ξά μη ρεσ- 
» ἰοἸ παταγ ; δῇ νοῖο ἢ ὃς ΠΠ πὰ ἀςθδαζαγ, ὃς 
» Πηαϊοτίθες σορίϊς Προ άϊιπη Πυπιοτδηππὶ 
» Πρ ἂτ οη πη ΒΕ ογαο!ἀα᾽, ἤσατ δὲ ἱρία Πλ]Πὶ 
Ύ ΕΠ » Βαρεσιηία ρογεῖδ ηάσηανί- 
. ἄσθαται. Ρτγοίοδζο πλαϊτο ἔλοΙ ἴπι5 ΟἿ ἰατπὶ 
ν ΤΙΒῚ ρεσαπίαμῃ Πᾶς Δοιπες ποτα ατῷ; 
᾿, οχρέπάοτο: 4ύδηη ράγτο πη ἰτι5 ἀφο! Πα τη ἰῷ ἐ0.. ἡ μάω πολὺγέ δεν ἔλαῆον μῶ σοι 
. Ἰ4τεπιηροτίς, Ζαιπι ποοάτη αὐ τὸ νοηΠΠ7ο- Γ) χαὶ λα. πῶτο ταὶ δὐτοδοιοῦαι ἢ, αρὺ 

2 ; 

» ἴπι15. ΪΝῸ ΘΠ ΠΕΙΠΊΕΤῸ ΠΎΜ]ΓΠ ΠῚ Ὁ ΡΑΓΙΠῚ 
» ἀεπηϊᾶκιις, (δ ΠΠΠπ5 ροσθίξατο, αὶ νεὶ ἀαζ, 
» γε δοοίρις. ΤΊΡΙ νοτο ἴᾷπὴ πχαῖοῦ ΟΕ Ἰπ Δη- 
. ΠῸ5 ΠησΊΪΟΚ ρΓΟΌΘΠτι5, 4 ΠΑΠῚ ρΓ 514 το- 
» ἴαχη οἵςι, σιιοά ροΠπ6θα5. [η Πὶς ἐρο, τηὶ 
» ϑοῦτῃος, τα]5 τ ]ΖΈΔ:Ὶ ἁππΐοὶ γοθιις ργο- 

.» ἰρι οἰοθαπι, τ ὅζ τα ἄἰσπις [15 ΡοὨΪς νά οτο- 

.» ΓΙβ, πα: 1} 114 ρσίτι πιητ, δ ἐσο πη οχοῦ- 
»» Οἴτα πο Ορριπλεγεῦ. ἸΝατη {Οἶγα τὸ νο]ο, 
.» ἴὩς ἴαπη ΠαΓΙΠῚ σΟρίΑτιπ ΟΡΘ, ἢ ἴτὰ να] ΠῚ, 
.» Ποάας Ποίτδ πη αάῆσετο ἀδπηπο ροίΐε,ποα; 
.» Εἰ Ι Δ Χ ΠΟ οἤ τς. Εο(οΠ] οθε αῦρα πη δηΐμηο Εὶ 
. οἸἘοχεγοίτιις. Αὐ {αὶ τεὶρίο ργατογ εο5, 
»» 4ἰ οὐληϊα πογίις, το Ἐς νταῦ:Π16 Π66) ΠΠΠ 5 
, ἘΧογοίταης αι φυϊάηιαιη 4ΡΌς5 τ Παδογε, 

ΒΩ ΗΣ ἱχαϑὸς αὐ “οί 

ἀἶρτνεᾷ σεευ τοῖς Κρ κοῖς εἰδόσι ποιού αι τι οὔτε ἐγὼ ἔχὼ τρῦδαι σῷ ὕλὶ τοις φραπιώταρ οὐ, 

ς ἘΝ ΒΝ ΉΙ ἸΡΊΕ Σ ΧΑ͂ΡΈΞΕΤΣ ες 
» σδοοβειιής, ποις γοηζητος αὐ το λίος ΟΡ Α μότεαν) ἄλλοις (ἐλθενη ἀπεοίδι Εἷς 

᾿μζωυ.οὕτω Ὑ 

γζώυ ὁ δυορδύων, ζυ τοις πὸ τε αὐζις πω 

ἐη ἢ ἢ σοί; δὰ μέζω ςοὲν ΠληῊ γε ἡ ᾿ Ἴ 
ἀν αἰ τσ ει ἔζων ἄρα Σ»λὰ κρξϑφας. 
ΤΊ Ξπτοείαᾳ. ΘΟ λοιων γεοῦ χαὶ τῷ πὸ χίνδεεμο,, 
μὴ ΘΒ Κη πσξοταΐς. αὐ τίναὶ ζύτων 
οἱ 'γομειζοισιν αἰτοῦ (οὐ αδικείοϑαι; ἢ χαὶ ) ζύ- 
τῶν κροονα τὸς λαχεδαμωνίοις, ἐαὺ .. 
φραϊιωώτει αἰποιοϑαδται «ὔξολυμότερον αὖ- 
τοῖς συςρὰ Ἰβοίον ἐαν ίϑα σοί αν ανααράτος 
ξωσιν, οἱ δὲ Ε λακχεδοιμμόνιοι, Ὁ δέεοϑαι 
τὴς φραπας, σεευαιμέσωσιν εἰύξις ζῶτα. Ὁ 
": μόν οἱ γε «ἰἰπσὸ σοὶ εϑρᾷχες όμως 
“πολὺ αὐ “σερλυμότερον ἴ ἴοιεν ἔχὶ σὲ ἢ » ἢ 
(ἱ, Οὐκ ἀδηδον. σοί μδρ Ὑ» χραϊρωῦτις, "ἢ ὃ 
δουλεία, αὐ αῤχά αὐζις" χρᾳίρυμδώου δ Ἶ 
σοὐ, ἐλάζϑεοία. εἰ δὲ σὺ πῆς λϑεαεασεσνοίους 
δϑοι ἢ "δὴ τι δῷ, ὦ ὡς σὴς οὐσης, ποτέρως α ᾿ εἰ ̓  
πα, ὴ κακῶν αὐτίωὶ ἢ μῶλον, εἰ οὗτοι οἱ ἡ 
φρατίαίται δλφλαίξωντες ἃ α ἐγκαλοίσιν, εἰς. 

Ορζεέζω καζολιπόνπτες οἴγοντο, ἢ εἰ οὗτοι! ΤΈΣ 
κδροιε ὡς Ἂ οὐ πολεμίᾳ, σύ τε ἀλλοῖς πει-ῦ 
ρῶο πλείονας ζύτων τ’ ἐχῶν μἰηηαῦνηΣ 
θα, δεομδύοις τ δῆττηδείων, γύδιον. ; 
δὲ ποτέρως αὐ πλῴον ἰὐλδν εἰ ἰ Τῶυ. 
τοῖς Φ ὀφφλόμδυον ̓Θιποδολείη, ἢ εἰ τα τέ 
ὀφείλοιτο,λλοῖς πὶ ἐκχρείηονας ζούτων δέοι μ μας. 
ἷ οϑούαϑα, δλλάὰ Ὁ Ἡραιρ,είδη, ὦ ὡς τϑὸς 
ἐμὲ ἐδήλου,ποίμισολυ τῶτο δυχεῖ ὦ ὐργύτο 

μας ἐλθεῖν δϑς σε, Ὁ δέκατον Ἅε Ἢ 
ς95: οὐ ̓ γδρὸ αφιῆμὸς ὀείζων 8) Ὁ πολὺ 
ὀλίγϑν, δλλ ἡ δεώαμεις τῷ τε Ἑὐτοδιδόντος 
χαὶ τῷ λαμᾷανογτος. σοὶ δὲ γε καὶ κατ᾿ οὐ 
αὐτὸν «σελτοδὸς πλείων ὅθι ἤσεϑοϑο ῷ 
παρφιτα, ἃ ἐκ ἐκτηίο. ἐ ἐγὼ αϑὺ, ὦ Σ473 ̓  
(τα, ὡς φίλου σου ὄντος, (οἱ ϑλθο ᾿ 
μά ὕπτως σύτε αζιος δοχοίης ἐ ἐ1) ὧν οἱ ϑεοί 
σοι ἔδωχθυ ἀγαθώ! »έγω ΤτΈε μὴ Δα φϑαρείν 

τρφ τῇ ἡ φρατιά. 4 ὙΡ ἴοι 9... δι γεεῦ ἐγὼ οὔτ᾽ αὐ 
ἐϑρὸ κακῶς ποιῆσει ββλρεδι»: δχωυηλείμω. 
στοὼ (ύτη πῇ τῇ φρατιᾷ, θ᾽ αν", εἶ΄ σοι παΐλιν βε- ᾿ 
πὐξϑςἐμεὴ φρατία ̓ξ ακεῖν. Ὡ το αὐτὸνσ 
Ε λ, 

“οὔτε 



᾿ς." ᾿ ΤΕ. τς ἘΡῚῚ ΝΜ Ὁ: 423 

; ἡ ύϊτῆε εἰς “ὃ ΠΟ ἐκείνων; δ}. Αμοσας ν Πα 18 Π| δά νίαν ΡΙπατα πὶ ἐᾶρε- 

νον οὺ ἣ ὌΝ μλγύνὰ δὲ δοι τῆς, ἤπια ἱρῇς5 ἀεδοσαπευγεεπίαις πς [- 

ἐμῇ ἶ Χ, Ὁ ξ ἴα τς ἶ Ιλ στ 6 πὴ ΡΟ] ας, αιιαΣ ΠΆΓΗ] ἐ5 ρο] εἰ- 

μιὴι, δἰποδεδοντος δὲ 75) ΠΧ Ὁ) πα ταις. ΪὭγπιο (φοταπιοηΐο τ᾽] σοπῆτπλο, ΠῚΟ 
ΕΣ ᾿ .Γ . ᾿ ἡ.» 

φιώτωι ἔμελλον τὰ ἑαυ ΤῊ σεενα πολομξανφν. ΠῚ ΔΟσορτιτη} δὰ ΕΠ, ΠΠΠ οὐἴα τ ΠῚ1]|- 

αἱ Ὶ ΝΣ Κῶ τὰ »ϑὺ ἐμὰ Ὁ α΄ πεποδϑηϑα!» ἴδ 5 ΠΠ}}}} ἀσοίβοτεητς [ρθη ἀπεῖπὶ ἱρί15 ἀς- 
Ε »"ὝΝΣ λ “»» ", ϑ ᾿ . “εκ, 4 - 

ἀϊδ (5 ἐχείνων  αὐἰθορῷν ἐμέ κακῶς ἔχονϊα, ὁδ- δἰτιιην Ν απ ταγρο ΠΥ Π| ἔΠΠ|Θτ, ΓΟ ἢ πιο. ΠῚ 

ΠΝ ρω Εν, ΣῊ σοπέοξξαηι εἤτε, ἰρίογαπι σαι περ φέξα, 
υδυ εἰνῶων. - ᾿ - ΤΠΞΣ : 

ΝΠ τυ υτ Ἐχενῶν χα τομε Γιρὰ ΡΓα οττίην “ἢ αὐ {15 πῆασηο Γἀοτῖπι Πχὸ- 
-“ ἧς ͵ “ ͵ὔ 3.κ' ἰξυϑ λ ἊΝ » εν : τ 

Ἰ, χλείδη λῆρος πλύτα ἐδὸκᾳ εἰ) σδ9ς Ὁ ρ- ποτ᾿τεδάξεξξιις, Ατεμῖπη ππρας εἴς βαταας 
᾽᾿ ᾿ ᾿ βο  ν δ δὲ : Β γ: ᾿ Ε 

γύξιον ἔχ» κ πόυτὸς ὅόπα. εγὼ δ, ὦ Σ 490. Ἠετγδοιτᾷος οπιπία,ρτς {παῖ ἀγσοητὶ α018- 
ἵ Ι ΟΥ̓ΑῚ Ἄβήδνη νἀ τὸν ξ ᾿ 7ηυ: Ἶ γνομέζω γε αὐδρὶ, ϑιλωςς ὁ τορῦχον- {5 τατίοπς σοσοηά , Εσονεγο, Π δοιτ]ο5, 

! 

ϑυ,σσϑὶ Ι ἐπὶ χυννε σα τ τ τὸ 
ἢ χώκ τῆ κ; ἍΝ Ἄν τ ἢ ΠΌ]Π]ατὰ ἀγδίτγοῦ οἤς πουηϊηϊ, ἂς ρυα  δυα1Π| 

ΟΡ πμκφ ΟΣ οἷὲ λα μίσσθ9 θα : : ἜΚ ᾿ 
πον ες Ἶ εν 9 οἱ, 4αϊ οὐ ἱπηρεῦῖο τς, ροῦς ΠΙοπ πὶ νοὶ] 
Ἐπ ὀυρὴς υὰς μον ἢ τ δυσηο ϑ ᾿ Σ ἥ 

ὑβτηθν δίχα οσυνηφ.}0 δλυναιότηζος. ὁγὸ ζῦ- ΡαΪςτίογεπι., να] (ρ]επαάϊ ἀίοτγοηι νίγτατςς, 
[ ᾽ ᾿ ὥ." . . " 

Ἰκὰν πλεψωδῳ ὄντων Φίλων πολλαΐν,πλε- {{πἸπῖὰ, σεποέοίιτατα ἀπ ΠῚΪ : πα σα αάξ 
» ’ ͵ «45 : - ' 

215 ὁ ϑίγων βουλομϑύων “Ἀυέαϑαι. χαὶ 47 μϑὺ (πτι πο ΠΝ ἄϊπος ἐδ λμι ἜΝ 
ΗΝ "Ἂν πλῖσος παῦσοαῖ, αἴῆπο σε. Π| 4110} {δ δά [- 

πραῆων ἐχά πεὸςσεουνεδη(ουϑύθς" ἐαὺ δέτι τ τ πϑομεν γλκιονο Η ἘΉΡμυρ Ύοεν: 
δον , ἥ τ Ρίας φηγϊ οἰ ἶαπι δα ππσοίε σπρίαπε. Ὁ οά τ 

σφαλη, Ὁ «πὸμίζᾳ Τὴν βονϑυσοντων. δυνιὰ γὸ ᾿ ΣΡ ΚΝ ἶ Ὡς π οσγτιμα ργοίρογα νεται, Παθοῖ αυϊ νη α 
εἰμΐψτε ον τὴν οὐδ ἐρίων κατε )ες,0Τί (οἱ σαπάσφαηι: πῃ αὐπογῇ αυί ἀςοϊαξ, η ἀς- « 

ὁχ τῆς. ψυχῆς φίλος ζω, μήτε ὃν τ εμδν (πηι αὶ ορ τ] φῆταγ. Ἐπίπιπεγο ἢ πο 48 ἃ 
᾿ ᾿ κς ταν το ὰς ς ἐρραμ Το ΤΙ ΓΟ ΟῚ Σὰ Ἂ 

λογών δγίύα σοι τῦτο γναΐναι!, δυλὰ σὸς ἐς (λξΕἰς πλεῖς ρογρεΧ ΠΕ, πγα ἀπυΐσιιπη τὶ « 
; Μὲ ; ΣΝ 

ΠῊΡΣ ἢ Ἅ ΕΧαηΙήτο πῆς, ποηαε [ἀπ ΟΧ ογατ ΟΠῸ ἐ 
τὰ Ἄδο ογζϑν. τ δ χα Πρ τ 

ἘΠ πίω Ἶ 9:5 κατὸμ ὧν παργοῦα, ἴῆςα ςορηοίσετς ροτζαβ : {ἀπ πα ΠἸτ νοῦ- ἡ ΕΝ “Υ ε}} Ἄν ͵ ἕξ ΐ ὑτς 

γὸρο ηχουες οἷς ἐλέλϑν οἱ Μεγ ἐμε βϑλομε- Ὁ μᾳ ςοηήμάοτατο. ΕτΟΠΙ ΠῚ ἀάοταβ, δέ 401α: 111 ἃ 
ἢ ) ’ λ Ὰ δ δὰ τὰ 

γοι Κα Ἴνγϑρεν μϑῳ ὙΣΡ Ια ασθ9ς λαιχεδοιμο-: αἰςσοτγοητ, Ζα] νἱτα ρογαγο πε νοϊεράπε, απ- « 
[ λ λ Ἷ 7ὔ 3) ΐ Ἷ ε ΄, ἐν γε ὡς σε αἷξὶ πλείονος ποιοίμζωυ, αὶ λακε- ἄϊερας. Ν δηλ ἴτα πὲ ΘΟΓΆΙῚ ΤΙ ασοάα ΠηοηΙΪς « 

: Ε  ὐὐπ)ονεώ ἐκ μ ΔΝΣ δοσαίαθαητ, φασί τὸ ρ᾽ ατὶς, ] 141 ἀσοάα- « 
δα μονα ς᾽ αὐίοι σ᾽, οϑεκαλοεώ ἐμοι, ὡς κολ- Ἶ 
ΗΝ Ἂ τα σεν τπρηΐος ἔλφοτοπν,  οργεποηάοβθαπεέ, αιιοά 

» Τελοιμιέωυ, ὅπως τὰ σαὶ καλῶς ἐχοι," ὁ- ταιῖβ σοι! α]ταπη ΠλΆ]Π6 πη, απ ᾿ρίοτιιτη γα. 
Διὶ ἕ " ἥ ᾿ “" 3", ᾿ Β 

πῶς Τὰ ἑαυτυ ἔφασαν δῈ μὲ χῷ δωθϑᾳ ἐχήν δα5. Ετίαπιπηιποτγα πη αἰεσαηταῦς τς σο- « 

ΕΥ τὰ (οὐ χαίτοι (ᾳ δώξᾳ ζαῦτα πότερον οἷ, ΡΠ. ἽΝ πὶ Τρίταγ ΕΧ [Εἰ πιὰς ἐος5, αηἱ πηλά- ἐ 
Ἐν ΟΣ 7 ἦ κ«Ν ͵ 1Π ΠῚ ΔΠῚ οὐσα τὸ Πα] ΘΟ] ΘΕ ὮτΙ: που υοιωδνα {ὠιδέζεεμε ἜΣ ποτία [ἢ πτὲ αιδά σ αἰδιο! εΠτῖα, « 

ἢ “---., ΚΟ ΣΝ, Ἶ σαρτογιπι τ ηδγιῖν πὸ Π πη] αΠὸ ἢ ἢ ἃ 
Ἄς ἀίαοϑαι με ἐχήν Ὡρὰ (ὁ, πσοοϑυμίαν Γ Ἶ νοτο, φυοά ᾿ηΠ σης Ἐπ πὶ εὐρα τὸ ΠΊΘΠΠῚ ἃ 

᾿ ὙΡΝῚ ͵ ὍΠν ᾿ς, αὐλι δὲ : Σ ς 
πολλίωυ πύξεσὲ καζανοησων ας, ἔγω νϑὺ οἴκα! ἢ ρετίριςογεητὸ συ θην δατιιο, Πει ΠΕ τη « 

Ἰ ζαὐβρώ- πόρᾷς Τα, ϑοφ ποις ἀδνοιαν δᾷν ἐἰποδείκγυ. 12 Ἀοα ἄεθοτε δηϊπαὶ τα] σε παι εη τα πὶ Εἴσὰ α 
᾿ ΐ , ΣῊ -“ ͵ ἵ : : 5 ἰπὺ α8α; ούτῳ, παρ οὗ αἵ τις δῶοφι λαμξαίη. σὺ ᾿Πππὶ ἀεο!αγαγο, ἃ πο πηιπογα δοοίρίς. 11 ἃ 

: ΕΡΉΚΕΝ ἀρ ΟΣ δὰ ἀνξῳ ΗΝ ψοΓΟ ΠΊΕ ρσίπις. 4ιατη ν}14 πὶ τὸ ΟΠ οἷα ΠΊΘα ἐ 

ἐν ἐπ Ἴ “5 ! Ἴποῆ ν ᾿ οΧίδαγοητς, ρεγπΠΔη τοῦ δὲ ν Ὁ]τι], δὲ γοσο, « 
᾿ξ  ὀμιμασι ἢ Φωνῇ χαὶ ξενίοις, κ ὅσει ἔσοιτο δ. ἀρῃὶς Ποίριτα!θιις ἘΧσερ ἘΞ: αι 481-- 
δὰ ͵ ᾽ » ͵ ἈΠ ΧῪΝ δὰ ἷ ἕ ᾿ 
αὑσ ανούμϑυος σἕκ οὐεπίμπλαί(θ᾽ ἐπεὶ δὲ ἀεπὶ ργοπιτοητ Ηπεπὶ ΠΟ] 11 Πσοτός. «ἃ 
“ο ! ὥ,..3 ! ε ,- Ὑ ΟῚ » πέπξαξας ἃ ἐξούλου, καὶ γελύνσαι ὅσον οὐκ ὦ ἀπ κ Ὁ σε. Δ μὴ ϑο νιν “ 

ποτ 5.50 “ « " ἕαταθα, σαβτατη Πα ἰΠ ΓῊς ας, Πγαχῖ- ὦ 
“ἔγω ἐδγονα μεζευ μέγιςος νει οὐτῶ μμε ατίμον να τ ληα ει δ 
“ν’.-. ᾿ Ν ΕΡΝ τατις σπαίι : πᾶς τᾷ ἀεπὶ ΔΡιἀ τ Π τος πος « 
ὄντα οὐ ζ!ς αἴιωταις τολ (ὡς πθιο αν. ὡλ- : ἐπ} : ᾿ , 4} ΓΕ ἕτς τ ΒΟΓΕ (ρο!αταπι ρυ ΠΕ ἴπο, δείαπη ᾿ρίς σοῆτα: ἃ 
Υ̓ τ" ν ἢ) δ δ ᾽ - Ἵ ᾿ ἕ 
λᾷ ὅτι (οἱ δὺξ4 ξςτοδοιῶ αἱ, πιςεύω χαὶ Ἑ πιποτοαπάος, ΑσοηΪΠι ΘΟΏΗ4Ο, τα ΠΊρι15 1" « 

ἢ ει ξ᾽ γι ς 
πον χρόνον διδεούξάν σε, χα! αὐτὸν γέσε σέκ αὐέ- Ρίαμπι ἐς ἀοέξξατίηι, νυ ξατιιας, ροΟΙΠΠΙα ΠῚ « 

λ λ ͵ 2 ͵ 2 Ο: ᾿ ᾿ “ΠῚ τ ἢ ξεαϑαι τὼς σοὶ τορϑενδίους ἀὐεργεσίαν ἑρεδν- ᾿πᾶπο πυπιογαηαπὶοἴΐο : ΠΟΩ; τε  ρίτιπη [ἃ - ε 
Ὁ τις ; Ἐ8 ἢ τ ΓΕ ΠῚ ΔΠρ] τι5,ν τ 605. 11] {πὰ ργοξιι ἀοτῦτς « 

ξ ἑωυ 5 ΔΩ ᾿ς : Ἔ : 3 
Ὁ ἐγκαλοιοῦζας σοι. δέομαι δώ σοῦ, ὃ ἴητο δεποῆςοία, ιο ἄοτο νας. Τὸ αι1- - " ͵ “ ψ. ἃ Ἁ -“» ᾿ Ἄνες 

Ὡσρδιδως, “ασοϑϑυμειαϑτι ἐμὲ ρα τοῖς ᾿ἀεπίοτγο, νι Πυσηοταζα ρο ΟΠ [ἢ ΘΕ1ΠῚ ΠῚΣ « 
͵ γ δὺ “ Ἔθνα ὩΥᾺ πὴ ν- ᾿ 

φραΐιωταις ζριοὗτον “σοιήσαι, οἷον πὸ χαὶ πα- ρα πΉΠΠτο5 Ιοοι,1Π ΘΠ ἀΟοοΡ ΓΕ, ΓΟ  1- 
βέλαξες. ϑυϑδα» Υα ὃ Ἐἀϑορε  δδλὴν τιοτο Ππάςας. ας αι ϑϑῦςπος δια ΠΠ τ, 

λ  Υ ΨΥ ΎΒΝΝ ἔ εχίςογαθδταγ οιιΠΊ, ΡΟΓ ποτ {πε ΠΠςτ, πιο 
ἐλίατο τῶ, τίω παλ Ὡποδεδδοθαι Ἔκ ᾿ ὙΕΚΞΈ ΒΕ, ᾿ 

τς προ λλ  μμως ταϊηιις ἰαπλάπαιιτ {π᾿ ρξάϊιπι ρεγίο! ατιιπα 
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4:4 

ϑεμηΐγες 
“Χεπορίνονν 
[{] κου! ὃ 

ζανε;. 

οἰτάσηλ οἵϊο, Εχυίάςπι, αἷς δοῦμε 5 ἰπρέπ- 

ἄϊαση παπιογαθο, ΒΟΉ Ὲ6 νΠΊΖιδπ 1 4Π1- 

το ἄαβθαὶ, ΦΉΣ ΚΡ Τυμπιῦζο- 

Βϑρικιεὶ ς; οὐπίηο, Πααϊτ, ρογίομιοις [τ- 
τα {ξ1: τοσο το, νῦ ΡΟΓ ἤΠιὸ τἀ ἢΠατ, ΠΟ64; οοτὴ- 

Πγϊτῖας, νὲ ργορτοῦ τὸ Ἅ]10 παπο ἤπῃ ἀρυά 
οχογοίτιν Ιοςο, αιπὶ 1 τξροτις Βιοτίπι, 
ΖαμΠ) αἄτο νοπίγοπλς. Ετδϑευτηος: ΡοΓ 
τὰς, αἷτ, σοπταιλγαὶ τ ΠΠπ|θ 5 Ποη οτίς, ὃς ἢ 
νοὶ οι (0115 ΟΙΌ σγαιμς δυπηδταΓαΣ ροαϊείς 
διι5 πιδιϊίογίς, ἀαθο σαίξο!!α τἰδὲ οὐπὶ Αἰ τὶς 
οὐπηΐδθι5 ἰφμα ῥοπῇ. Ατεπίη), δῖε οι Β 
Χοπόρβοπ, ἰ4 ἢετὶ ποσυααυᾶ ροτοῖε. ὩΓΆΔΠ- 
τῇ 05 αδϑτς αἰ Πγϊτείτο. Ατααὶ, αἷς δεῦτθα5, 
Πποιιΐ ΘρῸ τατίτι5 Επταταπα τ], ἢ τηοςῖ πὰ- 
Πολς » 4θαπη Π ἀΠος 445. τὸ Χεπορμοη: 
Τ3ηδ . ἰηαίτ, (ΟΠ οἰτιιά τ πῷ ἐς πη τιιατη. 
ἹΜΙΠίταπιξ πεφιαηιαπι ἰητοστιιπὶ οἱ Πεὶς 
ἀηαποζο. ΤῸ νο πὶ εχ ΠΕ π|65,6 τς τα ἔπτα- 
τα}, νοι πηι ταπιά θη ἀϊπηίτατε αιι- 

ἕτιις ἔιεγο. ΡΟ μας δευτῃοο: Αὐροητί, αἱτ, 
ςορίατη Ποοτειπρογε πη πγασηδπὶ Παῦςο, 
ψητηι ν] ἀε]ίσοι τα] θπτιιπι, χιοά τ] ἀο. 
Βοιιος τΠ1Πὶ {ππηξ τοο, Οὐ} Ρίας ΓΑΪΠ 15 
τΠΠΟ19,ΠιΔηοἱρία ΟΧχ. Ηαστι οοίρε,νηᾶ 
Οαηλ Π]Ογ 1, υί τς φ ογαητ, ο Πα θα5;ατ- 
αας ἴτα ἀπΠςεάϊτο. [1 (πε ἀξς Χεπορμοη: 
πο {| Πα ,αίτ,ηοπ {ξεοογίητ δή Πίρεη- 

41) ρεγίο! πεοπ πη, σαπ5 τα] θπταπι παθοῖς 
τε ἀἸσαπη ὃ Δ ΠῚ πηασὶς ΕΧρεαΐες, αἰδρί- 
ἄἴθιις ντ πὶ σαιοαηι, αι ἱτοῦ πος ρο- 
τὶσαϊο ποη σαγεαῦ  ΑΘΔΙΠῚ σεττα ἰρίογιτα 
ταϊῃ 5. [τὰ τιιπι {Ἐς τπαπῇς. ΡΟ  άϊς δεὰ- 
{Ππ65, μα ΡΟ] οἴτις εἰς πιεγατ, γα άϊτ: ππλα] 
φάϊπησίς (05, 4. ἐὰ αοίρεγεητ, ᾿Ιπτοῦρα 
πα τος αἰερᾶτ, Χεπορποητεπι ργοξοέξιτη 
οὔτ δά τὐϑθ ρα, γῇ δρια ἰρίππι πγαποτεῖ, ἢ ὦ ὑφερααι ἀπέδωχεν ἀὐζις ἀὶ ναντλεῦ, " ἐν Ψ 

σλῆϊια γεοίρογος, αια ἰρίι δειτῃες ργοηλὶ- 
{πΠοτ. ψογαμα ν᾽ τεἀεαητοπ ν ἄστρο, ἢη4- 
βηορετγεραιάεθαητ, δέ δά ἰρίϊπι ἀσοιστο- 
θαητ. Ροϊξολαιιαπι πἰπρήαται ὃζ Ροὶγ- 
πίοατα ν1 τ: ΗΠ ας, ἰη αΐτιρεγνοϑ Ἔχεγοϊγα 
οοπίογιατα πῆς, πα φυϊάοπη εροὸ νοΒὶς 
τταάο. γος αγϑίτγγατα νεεγο εα ἀπ γι θαΐτα 
ἰητοῖ ΠΠΠτος. ΠῚ γεσερεῖς ὁπηηῖθι5, ὃς πια- 
πα θίαγι γε πάϊτουθες σοπ[ἰτιίς, Ἔα ἀπ 
τγαμοαης, ὅζ τηᾶρπορογε Δοοιαδαπτατ. 
Χοπορπου ταϊηἰπης ἀοοεάεθας, (ξ ρᾳἰδπὶ 
ίς αὐ ἰτοῦ [ἴῃ ραϊγίαμτη φοπηράγαῥναξ, Νες- Ε ὃ λαφυργπώλας καί φήσαντες ἐπ ΩΣ Τ᾽ 

Ε 
ἅτιπὶ οηΐτη {Ἐαρ 5 ἀδίμπδτιι5 Ἔα, νῖ 
Ατῇεηὶς ἐχίμ!αγοτς. Υὶ επίπητς Πεὶς δά δἰιπ 
Βοπιῖπος ἃ τοῖο ὄχογοίται ἰθϑΠταὶ, δῖ- 
ἅτις ογάηῖ, Ὡς Ρείμις ἀϊίοεάατ, ιατη σο- 
Ρία5 ἘΠ πάπαν, ἃς Π ἘΆΜΑ: Δ ΣΌΣ ΒΡ 

[" ᾧ ςραϊδύματι, ἐδέοντο μιὴ ἡ ὠπελθῴν τα ἀπαχάο»ι ὦ φρατάνμα, ἢ Θίμρωνι δολίης 

ΧΕ ΝΟ ΡΙΗ ΠΕ ἘΧΡΈΕΘΡ. ΟΥ̓ ἣν 
αι. Ἐὰπὶ Δηρίσαΐσφηταγ οπιπος Ηετα- Α τὸν μιοϑόν" χαὶ πϑύτες ἜΣ Ἡρἀκλείδῶω ὃ: ΔΝ 

πωηϊόυσαν ἐ{). ἐ ἐγὼ 75» ἐφζω, οὔτε Ν ̓ 
γοηϑῴεω πτωτσοτε Ῥποφερῆσοαι, Ὁποδώσω τέ ἐ 

οὐτάζϑεν πάλιν εἶπεν ὁ ὁ Ξενοφωῖ, ἐ ἐπεὶ, ἧς 
γεου δὀιστοδιδόναι Ἵ βούλᾳ, γι ἐγὼ "(θυ ἢ 
(61 δὲ ̓ἐμων Ξιποδιδῦναι, χαὶ μὴ πα ειδεὶν με ἂς. 
Ἅ( σε αἰομμοίως ἔχοντα ὧν τῇ Ἵ φραϊιᾷ γώ Ὑ 
τε χαὶ ὅ1Ὲ πσεὸς σε ἀφικόμεελει. ὃ σὲ εἶπεν 
λὰ οὔτε ις φρατιώταις, ἐσῃ ὭΣ ἐμὲ ἀτι- 

μότερϑς, αὐ πε αϑίης τα ἐμοὶ χιλίοις μὸ- Ἶ 
γο οἱς ὁππλίζς ξ: ἔχων, ἐγώ σοι τὰ τε χωρία πος, Ρ' 

δώσω χαὶ ταλλα ἃ ̓λυστοόμῶωυ. ὁ ὁ δὲ παλιν 

εἶπε,ζαῦτα μδρξ οὗτος οὐχ οἷον πε ὄσπςο 

πε πε δὲ ἡμαξ. Ὁ "μᾶάυ, ἔφη ο  Σάύϑν-, ἥ 

χαὶ ἀσφωλέςερον γέ σοι οἶδα ὃν παρ ἐμοὶ ΔΕΕῸΣ 

γᾷν ἡ ἀπιέναιὁ δὲ πείλιν εἶπεν" δλλὼ πίω κδὲ ᾧ ̓ 
σζωω πρόνοιαν ἐπαρεῖ ἐ ἐμοι δι δίῳ χ οἷον, 
τε. ὅπου σῇ αὐ ἐγὼ οὐτιμότερος ὠ; γομιζ χαὶ ἐ 

Οἱ τῶτο ἀγαρον ἔσεοϑει. οὐάσλν λέγη Σῷ- 
ϑης᾽ Ξε γύειον μϑὺ σύκ ἔχω, δ ἢ μικρὸν " 
“καὶ τϑτὸ σοι δίδωμι, τα λανζον" βοιξ δ ἐξα, 

χοφσίους,, χαὶ περραζα εξ πεβαχιρίλια,, σὴς 
αὐδραποδαι. εἰς εἴχοσι χα! ἐχατον. (ὕταλα-, 

(ων, χα τὸς ΤΡ ἀδικησαίτων σε ὀμμήφρίφος 
“σεγελαξὼν, πεν. γελάσας ὁ ὁ Ξεοφοῖ εἶ εἰτ΄ ᾿ 

πεν᾽ ζῶ δῶ μὴ ὀξαρκῇ (τα εἰς τὸν μιν ἡδν: 

οϑον, τίνος τάλαντον Φήσω ἐχῳ; ἀρ οἴ, ἀν 
πειδὴ μοι χαὶ δπχεχίνδεουον ὅπ] αὶ ἀπιόντι ἄμα. ᾿ 
γον φυλοίπεοϑαι τὸς ἵπεῦοις; ἤχουες ὃ ὯΝ 
ἀπειλαξ. τε ϑὺ δὴ αὐτν  ε ἐμ τῇ δι ἴων. 

Ἷ 

πός ζαῶτα ἐλοίσονταις σεενέπεμνψεν. οἱ δὲ 

σραδιαῖται τέως υϑὺ Ὁ ἕλεν, ὡς Ξενοφωῖ ἄι ὩΣ 

χρίτο τὸς Σ ἀύϑζω οἱ οἰκούσων, χα ὡ αὑσέ. 
“Ὁ αὐτῷ! Ἐσολυψόμδωος" ἐ ἐπεὶ δὲ αὐτῶν. ὅ- Υ 
χοντοι Εἰ δὸν, ἡμϑησιαν πε » πσξεέλοον. Ξενοφανοῦς 
δὶ, ἐπεὶ εἶδε Χαρμῖνον καὶ ἡ Πολύνᾳχον' ζπ, 
ἔφη,χαὶ σέσωςται δὲ ᾿ὑμαξ τῇ ραπιᾷρδ οἶδας (ἢν 

δίδωμι αὐτὰ ἐγὼὶ ὑμῶν" ὑμεῖς ὃ ̓ βῳκτιϑεμδυο 

αδὸτε τῇ. τῇ φρατιᾷ. οἱ υϑὺ δξίυ φἰϑαλαβόντερς 

» πολλζὼ εἴχονς αἡτίαν. Ξενοφων: ὃ  ἐπσξλεήφ 

ὀγὰ Φανερϑς ἢ ζῶ οἴκα δὲ αἰϑασκά αξήνβνορυς ᾿ 

Ξ ἐγ πῶ Μῆφος αὐτῶ ἐπῆκτο αἰϑζεϑησιπετ 

εἰ φυγῆς. αρξοσελθῥμεές Ὁ ̓ ατῳ οἱ ὌΝΟΝ ̓  

ὠτάνο, 



ὰ ψς- 

᾿ 
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ἐγάδϑεν διέπλάυσαν εἰς λοίμιψαχον, χαὶ ἀ- Δ ΗἰποΙ ἀπιρίᾳοιπι πδυΐρίο ἐξα οσογιῆυ, να 

᾽ . , ᾿ - ΄ ΕΗ 

πϑυτὰ Φ Ξενοφώντι Εὐκλείδης μόμτις φλι- ΒΙΕΘΟΙἀος ΡΒΠαἰας νατος ἱπ Χεπορβιοη- 
ΝΣ ΤΕΥ ὰ  πκνου ολυχεώῳ ἰξἰποιαϊτγείας ΟἸφαρ ογαὶ ΒΠ]εῖ5, ]αἱ (οπηηϊὰ 

ἀσιος, Κλεαϑρξ ὑὸς ὅτ οϑυπνια, οὐ λυχειῷ ΤΠ Τ γορο ρίαχίτ, 5 Χεπορβοπεῖ, φιοά (]- 
γεγφαφοτος. (ὔττ' σεέψηδὲτο τῷ Ξενοφαῖντί (χυς το δε, στάτι!αδατὶτ; εαπίαιιο ἱπίεῖ- ἔνδι 

ὶ ὅτι ἐσέσωςο,ὃ ἡρώτα αὐτὸν, πόσον γρισίον ἔχφ. τοραθαῖ, ἀυιἀπτίτη ἀαγὶ μάθεγος. αὶ Χο- Ἤρμδο 
ἐδ αὐτωέπομόσας εἶπεν ἢ μιζιὺ ἐσεαχ μησῇ ΠορΡΠοἢ ἰπγοϊαγαηάο (αηέξο σοπῆτγημδτ, ἢ τ. 
πο οὐετυ ἘΥ ΡΝ υϊάεπι γοάϊταγο ἀσπιιηὶ νἱατίοὶ (εὶς ἔο- 

ἱχϑρον οἴκᾳ δὲ αὐπιοιτί, εἰ μι δστοδοιτο : ὴ : 
ἐφοῦίον ἱ τ : το: ΗΠ δὲ σ]υίιτα νεῆάογοι, ὃς Ζια οἶγοα (ς εἰ » ἊΨ" ὯΝ πος « ᾽ν» ᾽ 

δ ὕπαιν ὶ ἁ ἀμφὶ αὑτὸν εἶχεν: ὁ δὲ αὐτῳίοος ἢν θέτει. Νοὴ μἀδεβδαζει βδθμι Εἰὐς]άς5. 
Ἰχίςόυνν. ἐπεὶ δ΄ ἔπεμψαν λαμψακίωωοὶ Ῥοῇεα Ζαϊιπῃ 1 ἀπὶρίαοςηϊ ποίρίτα!α πι- 

' ἔρια τῷ Ἐξνοφώντι, χαὶ θύων τῷ Απόλλωνι Πογα βού οι τἀν αν ἜΝ ἱὶς ὡς 
τς αν ἀπο. δ Ἔκ, Δ τ ογαπ ΑρΟ ἢ αοίξῆς., Επο! ἀδιη ἰχτα (ὃ 

ἰγβα ταρεφησε; λὴ Ἐυκλείδάω, ΤῊΝ ἴδ Τρ ΟΡ Π|ξεγεὶ ἐεηῆ εχτῖς Επιο ες παρεῖς (6 Ηἀ4 
Ευμλείδης ΕΝ ἀρ αὐτῳ μιὴ τῇ ΙΡΙ1 αἰεθατ, ἀιιοέ α Ρεσιηία πῦ οεἤεεἰ πἴξτι- 

ἡμαζα δλλ οἰδω, ἐφη, ὅτι, κὰν μέλλῃ πὸ-. ἔξλιιξ. Ατα; σα 46 Πὶ ΔηἰπιδαΠογῖο , ἰΠ ἡτ, 
πὶ νήσεοϑαι!, Φαἰνέται τί ἐμιποδῇον, αὐ μι ηδὲν οτίαπη αιας Ορεδ ΟἹ πὶ ἢς φοπίδ υαταγιις, 
ἀῤρ, σὺ σευ το!σεευωμολόγ4 ζωῦτα ὁ Ξξενο- υοάαπι ἱπιρβαϊπηεητιιπὶ Δάραγοτο; ἃς ἢ 

δ παν ῇ Ω χα ΠΌ]]Ὲ ΠῚ Αἰ ἐπ Πἰ τσ, ρίςπηοι δὶ Ετὶς προ- 
ΔῈ φωῖ,. ὁ εἶπεν, Τ ἐμ ποόζος γοῤ 9 πῶφ 0. διπγεπῖο. Ἑατοβάταγ πος νοταπὶ οἤτ Χο- 

μφλίχιος ὅ91. χα! ἐπηηρετὸ, εἰ ηδη ποὶὲ )υσάεν, ΠΟΡΠοπ, δὲ Επιο] 465 ροῦτο: ἱπηροάϊμηοπτο 
δῷ Τώρα οἴκοι, ἐφη,εἰωθὰν ἐγὼ ὑμῖν ϑύεαϑαι ἡ τὶ εἰξ, παῖε, Τρίτον "ΜΏΠΟΙΛίις. δίμπηι Εταποι 
᾿ ὁλοκαυτειν.ὁ δὲ ςέκ ἔφη ἐἰξ ὅτου ἀπεδὴ μῆσε ἱπτεγγορλτ, ΠΠ 6 τὸ ΠῚ (χοτᾶ ἔφ στ, ἡιιο τη - ἴον ρμά 

Δατηοαῦ ἰὴ ραττγία, Παίς, Ἔσο νο δὶς ἔφ γ ἢ- Δι βεριδεν, ͵ ͵ “ ͵ - 
τεθυχέναι ζούτῳω “τω ϑεῷ. σεουεξούλάυσεν δίζω Ἐπ μα ἀϊκαν 

τ ΗΝ οατα, τοταβήις ν] ξἘΠΠ 45 ἜΧΈΓΕΓΕ [Ὁ]  [Ρ4Π}. ἐμ τάων ῃ ᾿ ἘΚ ΧῚ , Δ Υ, Α ΄ 5 ν ͵ ᾿ ἥ ἘΣ 

Ἢ ταθ αὐτῳ Ὑϑύεοχ, καὶ εφησσενοίσν ὄχι Ὁ βελ- ς ΝΝεραθατ!]]ο, ἔς Ἰητεγεὰ, ἀπῖπ ρατγίᾳ ἀρ “πιῶ μα « Ν' ὦ ἐ ͵ ἐ,.- ᾽ - τ" 5 μ - τ ἵρν Τίον, τὴ δὶ, υξεραια ο Ξενοφωδν αποοφελθὼν εἰς (ετ, Πυυῖς Ποο (λον βοαῆσ. Οὐατγο (πλ εθαῦ νας 
πὰς ὀφριώώιον ἐθύετο,ὼ ὡλόκαυπᾳ χοίρφυς πτωΐπα- ἘαοΙάες. νε πη πῆς Πχοάιτιπὶ τὸ [Δ οΓα ΠΊ 

ες ΠΡΟΜ ΟΜΟΝΌΝΝ, ὃ σι χεύγάσιεω υ ἔἕλςοτοις, τἀ 6; ἰρή] ργοξιτιτ αἰοδας. Ροίξεει- 
ΠΥ γ Π} ἌΝΘΗ, ἠδ Κα Ἢ ἡὐής ἀϊς ἜΉΜΣ τ: ΠῚ τὴν ΡΓορτοῆις (α- 
ἀφικγάται Βιτῶνκ) ἀκα Ἐυκλείδης ΔΘ ομβοαρθας, δὲ ΡΟΙΟΟΚ5 ἰῃτοσΓΟΒ ΓΙΓῚ ρατγο 

τς (ᾳδώσοντες τῷ ςρατάὐμαϊι. ὦ ξεένοιουταί ΤῈ ΟΧαγοθαζ, οἰτ 4: τατα ρεγ]ταταπι. Ν εηϊτθο- 
τῶ Ξενοφώντι, χοὺ ἵπτον ἂν ον λαμψαάκῳ ἄςπι εἰς Βίτο οιπὰ ΕποΙἀς. αὶ ροοιιπἰαπὴ Ε᾿: ᾿ Ἂ ἡντι Αγστιστας ; 

. ἀπεδὸτο πεντήκϑντο δαιράκῶν, χἰ πσοτῇ8.ογ- ΟΧοτοίτα ἀατατὶ γᾶς, ΗΪ οὐ Χοπορμοη 
τὸ Ποίρ τ|} πεσοηπταά!ηπο ἰηἴτα, ρστατίς εἰ τος ὅτ , ͵ “ εν 

τὸ δ “δάχει πεῖν ἶ ' Ν Ε Ἐπ φαλισρ ἀὐον ἐν Ἔσο, ἰξβπαῆπε Εἀαιπὶ αὖ (ς γε ἀεπητι., απο α 
αὐτὸν ἡδὲέαϑειι τῳΐπωω, λυσομδνοι ὠπτεδὸ- 1 Ατηρίᾳοϊ 1, Πα ΠΊΠ115 Γλατίοἰς νεπαά άογαῖ; 

᾿ ᾽ 2, 2 ᾽ Ρ .-. ἥν Ε . σανὰ τίου τιμιζωυ σέ ἡϑελον Σπολαίῷν. εἰν Ὀψιοά (υ(ρΙἐατδειτ ἡ] ΠῚ ΡΓΌΡτΟΥ ἱπορίαπι 
͵ ", ᾽ ἔ 5 Β ἐΠ ἡμάδρ, 147 3ιν ἐποράζοντο ΔΙ οὶ ἐϑίω; χαὶ αἰ χ- {αἹς νοηἀἰζαηι, “απ πὶ ΧοΠορἤ θη 60 ἢγ1- 

, νο ΤΟ ᾿ Ν τῆος ἀεϊοέξαγεζαγ. ντ αῦ Δ11Π|ς ΔΟσΘΡοΓδηζ, (αντες τίω ἰδίων, εἰς αὐπτόνόδον αὐφφικϑοιου ἱ ἘΝΉ ΔῊ ἥ ᾿ ὅρον αφφικφοιεῦται Ηἱϊποροῦτ Ττοίαίη ργοίεέει, (προγατα [44, ἤαι. τέρα. ᾿ τ ον ὑδα ͵ ᾿ ἕ ᾿ Υ 
πον εἶτα οἷα γα λοτῆαν πορέί ομδμοι ὃ Ῥτίσιο Αηΐαηάτα ρογοηίπητς, ἀοἰπας ρτο- εὐ 

ας Τλυδίας͵, εἰς ϑήζξης πεδὶον. ογτόθϑεν δὶ αἴα- Ρτον ογᾷ Πηα ΓΙ Γ ΑΥΠα,Αα Το δος σαιηριηη. αἱ. 1γ- 
ἐξ μυῆίν αὶ κερζονίε παρ ἀταρβνέα εἰς καΐκεπε- Πϊϊης ρεῦ Ατγδγηντεα ὃ (ὐδττοηίτπι ματα “'Φ. πηαίε, 

ἘΠ δ΄." ͵, -“ “ ΡῚ Ἢ ΙΓ] τ ᾿ ὑγο ἐλθύντες, δ’ γαμωνκαζα λαμίαϑοισι τῆ; Ρύοοα! αὖ Ατατηῖβ δα (ὑαἱοἱ σαπηρατη ἄς] 
. ἢ τὰ ὅν - δ ΕἾ ᾿ 

ΡΝ ᾿ τί, Ῥουσαηγ 71 ἀΐα: Οἰαἰτατέ αἀἠτίρογιητ. ᾿Μγηα Μίπας. ρ “- ζ(χ Ξ, ᾿ Ξ Ὡς ὌΝ ΑΠΡΙ ΟἽ 7: Φ 
᾿ Τλυδίας ΞΨ 9 ζειὅται ενοφων παρ λ Ηεῖς Χοπορδο Πποιρίτίο Ἔχ οϊρίταγαῦ Ης]- δὰ 

ἱ λάδι τῇ Γοϊγύλου τῷ ἐρετοίξως γεωυεηκὶ "Ὁ Ιαἄς (οηρν!ὶ Εγθέγιςηῇς νχοῦς, ας οΥ- 
Τεργύωος Γοίγύλου μητέι. αὕτη δὴ αν δίοηϊς ὃς (ΠΟΥ! πγαῖοτ οὔτ, δισηιῆραῖ 
πω φραζι, “τι Ασιδοίπης δεν εὐ πείπεσδιω Ε Βαοῖρη, ΑἸ ἀλτοη ἴΠ 1114 εἰς ρ]δηϊοῖε σαι- 

᾿ : ᾿ς ΡΕΙ ΕΠ, ποπίποιῃ πατίοπε Ρεσίδαν. Ουοά ἢ 
ἐπνν Τὴ ἐἠλίρ ἀδην ποΐξα ἐὰπη οα αὐιεγίμς πῆς Ρειρεγεῖ, 

τ πἔσσοις αὐδράσι, λαιξν αὖ Ὁ αὐτὸν, ροῆς δὲ Ἰρίμππη), ὃς ὙΧοτοπὴ οἰας, ὃς Πρ ούοϑ, 
᾿ γωναῖ και, χαὶ ππτοῆδὰις, τὸ τὰ χοήμαζα ἐἢ δέ ορε5,, ἅτια: αἰ ἀοΠὶ ππαρῆα πε, σαρί, 
δὲ πολλά. (τα δὲ νους ἔπεμ.- Αἀαϊτοτίαην, αἱ ἀτιςὲς ἰεἰ πους ἤΠεηι, οοἢ- 

: Ι ἜΝ ΝΝ Πρ νυ ἷ (πὶ Ὑ ἧς ψα τὸν τε αὐτῆς αἰοψιὸν μὰ ΠΡΟΣ ὐν νὰ (ο τὶ παι ἔτι ἐἰνν τἰλυν ϑσδν ααοσπὶ 

ΠῚ ͵ “ » δ 7 Ὁ ᾿ 
ανὴρ περσης. Τότον εΦη αὐτον,Εἰ ἐλϑοι ΕΣ γυκτὸς 

Ἁ 



41:6 ΧΕΝ ΟἾΡΝΗ. Ὲ 

τηαχἰπιὶ ἔλοίέθατ, Οἱ 
μαι Χοπορίθοη, οχταὰ σοηί]ττ. ΓΠηῚ ΕἸεὰς 

καῖ, Ασίας. Παυίο! ας. ρογρα! στα εἵϊε ἀϊχιὶς 

Ξ ᾿ - νΥ, ἥληε τα ͵ ᾽ 7ἷ 

ἵκιαρ ΟΠ 610 ΕΟΧ (οπηδηΐα ΞΎΑ]5 αὐγηατυγα Τ λιος νυ ἔχων Τ' ἐὺ δούϑα μιν, οὐχ, χομαμας 

741. Ῥάγ. ψΊο] η15, 7 ΡαγιΠοηϊο, 
εἶγονεῖςο, 

οχίδ, ἂς ροῆς οπιῃπίηο Πομηλίηξ σαρὶ. Ὁ πτ4- 

τε αασπ σα παῆστ, (πηλεῖς (θομπὴ ργας {τ 5 

σοΠουείμπν αἰ οἰ ΠῚ Πγ15 αἱ, ὃς αοτί (οπη- 

Ῥοῖ οἱ ρογίροξελ ἔιογαῖ ἤ 65. ντΔ]]17 110 605 

δοποβοῖο αἀῆσοτοι, ργοβοίοιτατ. Ερτεά!- 

πΏταΓ δὲ Αἰ ἢ} σαν οὸ ἡ άἀπι, [ἀ ἔεσγς σοα- 
ὅζο, Ρ μ5 πιίππ5 ΤΌ ΟὟ ογαπὶ ἂὉ οἰ5 ρια οι 
φοἰοιτίαπι ἀποςάσης, πο ραᾶῖβ ροσιηϊδ', 

Θυατη ραγαΐαιη ἔοτς ρυγαρᾶς, ΓΡί15 οεάοτοι. 
υμμα]οοῦ ποέϊς πιςϊα ροταςημςησ, 

ΤλΆΠΟΙρΙα, 40 ΟἸΓΟΙΠῚ τυγγηγ Ογδης, ]15- 

ἀποτοβ ρΙ ατί πα ἀΠ|4 1 {Ἰππητ; ντὶρίο,ουπι 
(ἰς, Αιάδτς Ρουγοπεαγ πη ς ΓΕ ΓΙ ΠῚ 

Θρριρσπαηάο οαροῖς ποῦ ροίΐδητ, αποά 
εἰϊοταῖτα, ὃς δηιρία, ποαὰς ριορυρ δου] 

δὲ ἰνοπΐτιος σοπηρ γος δα ρυσηδάϊμητάο- 

ποὶ ἀεπάογαγοησι:οηατ υητ ϑαπὶ ροτίο- 
ἄετε. Ηδδοῦας πλαγις νεται ἰδτογσυ] σα 

ΒΔ ΕΙ απ [ατιτ ἀϊ πα πχ. Ὁ παπηρτίπλιι πα 1ὶ 
σείοοτει, ΙΖ ΡουΓΟΠῈς οταῖ ὃς ρογα 5; 1} 

αἱ 4ἀπ| εοσιηι, Ζα ΘΓ Ὁ ΩΓ 5, ν ΘΓ ριιη- 

σοηά!ς δος ἔλέζο ἔσπλγ οἴπι5, 4] δα τατγ- 
τί πὰ ργοχίπηο ἀσοοίίογας, ἱξξιι τγαπϑέοαίτ. Ο Τβεπορῳ τις ὀξελίσκῷ δγρεμαδρες Τ μηρϑν ὅ' βνήμ 
Πεἰηάς (ἀρίττας ἐχοιείθηο ςἢϊοϊεθαητ,νι 
ΔΙΏΡ Πι5 ΔΙ Π4υῖς ἀσοράοτο τὰτο πο ροῆοτ. 
δ΄ 18} οἰ ῃγαητίοι15 ἰρί!5., ὃς βεγΊσῃε5 {1- 
σησπι ἀδηεῖθιι5, [τα 5 σιιπὶ σΟρ 5 {{|5, 

Ρτς Πα τ) αατη οαιητθιι5 ΕἸ το η 15, γοσῖς 
{πρεη αἰαγὶῖβ » Ρ᾽ 5 Πγ η|5 ΣΧΧΧ, δζ 4|Π|5 οο- 
τγατῖς ργορθιοσες ορίς ἔογοη ας σϑιλ ἃς. 
οσαγίπητ. [Ιἀοπ Δ}1} Γασιεἰητ εαίτος ε ἰοοῖς 

ΑΡοϊ]οηΐα, σοταγιϑ. [ἃ 
τέριις ἐτασ, ντ Ζυοπιοάήο ἀΠοεάξάμμηη εἴϊξετ, 
σοηπάογαγοταν Οάτε οθιις, παοταθοῦ 
{ΠΕ ογαῆτ, ὅς οὐδ ιις, δὲ πᾶς Πρ 15 ἰητγα 4.4- 
ἀτατῖ αστπγξ γοσορείς, αδίσεθᾶτ οπγηΐα: πος 
ἴαπιἀς ροςιηΐα σὐρίταθᾶς, (δ ης ἀἰςοῆιις 
ἔωσα {{π|||15 ἐΠοτ, {1 γο {Ἐς γε δας ἸΔ τῇ ρας 
τὶς αδίςεάοτεητ,ας ποη (ΟἹ πὰ ποίξες διιά- 
αἴοτος διδάοτγεπσ, ἰφα οτίατη ΠΠΠ1τας Δη ΠῚ 15 
ἀεοϊεδείοτγεβ. [τὰ ταπιοη ἀπ ςεἤτπην, ντριι- 
σηατατὶ ρτο ργασάα νΙἀογοπτιγ. Ὁ πὶ δὰ- 
τοι ΘΟΠρΎΪι5 αγξοοϑ ΠιμπηθιῸ ράιιοος εἴς. 
(ς νἱἀεγοῖ,αο πλιτοβ, 41}: 5 νΓΡΘΓΘΏΓΕΓ: 
ἡπυ τα ΠΊΔΓΓΘ ΟΠ ΟΟΡ 5 (|5 ἐρτεαίταγ, νῖ 

Βυτις ἔα  ραγείσερο εἤτεε. Εεγεδατ ὃς Ρτο- ςς ΘΑ Κ΄ Ὁ, ᾿ 
εἶες οχ ἘΠ ίατης ἂς Τουτῃγαηία ποίες ο- Ε οῶμν δα ΟΝ βυλθανυδα συμμέζῳ- 
ὉΠ, ΠΕ σεπι5 ἃ [λαπηάταῖο ἐποςῦαι. Μὶ- ἵν τῷ ἔρηϑυ, σεουεξοηθῳ ὃ χαὶ Προκλῆς ἐφ 

Ρ ας: νύ: ΡΘ 9 

1ἴτες Χεπορβοητὶβ, 4ιπ1Πὶ ἰ4Π| (ἀσ τες ὃς 
Ἐαπα!ς σγαιίτοῦ ργομλογεησαγ, ἀστηίης ἴῃ 
οτδεπι σοπαδτίο,, νὰ παθογεησ ἀγπηα τε] 15 

ψα1 (αν- ορροῖιτα .. ἀπ ςαϊτεν 1 (αίσιιαγ δηγηθ π᾿ 
͵ ’ ς ε , ᾿ ͵ ! ) ᾿ 

ϑίυν ουϑροι κύκλῳ, δηζως τὰ ὅπλα ἔχοιεν τσϑ9 ΤΜ φξά », μόλις Δία θαρούσι τὸν Ἵ καϊκον πος κῖϑ' 

ἀο 5 νὶ (ὀσαπιμαῦο- ἃ δ δὰ 
Εχ πτεροῦ ἸΟῪ ΚῚἹ Ἐπ ΤΟΝ 

55}... 
ἯΙ 

ἢ πλείςου ἐποιότο. ἔγων δίζυ ὃ Ξενοφώϊ πᾷ. 

τοῖς παρ ἑαύτῳ, ἐθύετο. χαὶ ἱ Α,γασίας ᾿ ἡλῴος μασία;. 

μόμτις παρὼν εἶπεν, ὅτι κοίλλιξα εἶεν τὰ ἱερᾷ. Ὁ 
αὐτω, ᾿ὶ οἱ ὁ αὐὴρ αἢ ὡλώσιμος εἴη. δφπγήσας 
δέω ἐπορδεἷρ, τές 1ε λογαοουὶ ζις κάλιρα" Ε. 

Ὑφίλες λαξωὼν καὶ πιςους γεγμηνδμες 39. 5 

πϑρτὸς, ὅπττυς 42 ποιύσαι ἀύθις. σεεσεξέρχο!.), ἑ 
5 αὑτω  ὺ ὀῆλοι βιασαυϑιοι εἰς ἑξακοσίαο;οἱ Γ. 

λογὰορὶ απήλαυνον, ἵγα. μὴ μεταδὸῖεν Ὁ μέ-" 

δ9ς,ὡς ἑτοίμων ὃ ἡ »»(. ἐπεὶ ὃ᾽ αφίχοντὸ 

Βαύΐξὶ ὧς μέσας γυκζῷε, τὰ μϑὺ αἶριξ οντα αὐ τ 

δραπυδὰ, Σ τύρσιος ὁ γχεοημαΐζα πλέσα ἀπέ: . 

δου αἰδζους τἰδαμίθνζς, ὡς Τ' Ασιδεύτην αὖ- 

τΤ' λαζοιεν,ὼ τὰ ἐχείγε. πυρλϑ κι χοιῦτες σῇ 

ἐπεὶ ςῴκ ἐδύναντο λα(έν ᾿ τύρσιν, (ὑψηλὴ γὺ 

ἡνρὸ μεγάλη,ὼ ποξϑμϑχῶνας κὸ αἰδρας πολ- ὦ 

λὲς μαχίμους ἐχου(ᾳ) δἰορύ την ἐπεχείρηξ 
" ’ 

. 

2. 
ΟῊΡ 

ὼ 

πύργϑν. ὁ ὃ. τοῖχος ζῶ ἔχ ὀκτὼ πλύθων ἢ 

γηΐνων Ω ἀἶρος. ὧμα 5 τῇ ἡμέρα διωρωώρυκτο' χε, 

χα ὡς Ὁ ποοῶτον διεφοη, ἐπάταξεν Ενδὸϑεν 

ἐγζυτάτω. χὰ δ λοιπὸν ὀκζρξάυονϊες Ἀ ἐποίοιν Γ 

μ1δὲ παλέναι ἔτι ἀσφόιὲς 

δὲ αὐ" πυρσευόντων, ἐκ(οηϑούσιν [ταξέ-᾿ 

ἐδεις: 

νκῦ, εἰ}. χεχρῳ ϑτων. 

ἡ Τόπλίῖται φρεροὶ,ὺ πεῖς ὑρχϑιοι; ὼ ὅττι ὑπλῖπῳ 

βασιλέως μιοϑοφόφφι,ὡς ογ δοήχοντοι, ὃ ὀοι ἀπὲ 

πελίᾳ ζαὶ εἰς ὀκζοιχοσίσς. ὀνλοι δὲ ἐκ παρϑο- νοι π- 
, " 5.5 ᾿ 7, λων ἕ 

γι, δῆνοι σ᾽ ἂξ Φστολὰλ ων ας αι ον Τρ πλη- ἘΠῚ ' 

χοῦ 

σίον χωρίων, ἵπσεῖς. οὐρὰ δηωρᾷ ὡὐ πῶς Ἵ, : 

ἔςαιὴ α φοδὸς, σχοπεῖν᾽ ἡ λοιίξοντες ὅσϑι ἤσαν ἮΝ 

βόες, ὶ πσοοξαζα,"λαονον,ὺ αἰδραποδὰ, οὐδε 

εὐτος πλαισιξ ποιησωνϑροι, οὐ τοῖς χρήμασίν " 

τὶ πὐδϑςέχοντες τὸν νοι, δλλὰ μή! φυγὴ εἴη 

ἡ ἀφοδὸς, εἰ καζᾳ λιπόντες χεὶ γρύμαΐᾳ ἀπίν Ὁ" 

οἱεν,ὼ οἵτε πολέμιοι θρασύτεροι εἶεν, οἱφρατ 

ἠιώται ἀϑυμότερϑι. νεῶ ὃ ἀπηες ὡς ἰε Πὦ 

χε μῶν μαχουμῦμοι. ἐπεὶ ὃ ἑώρα Γοίγύλος ὦ 

ὀλίΐως υϑὺ πὸς ἕλληνας,πολλοις ὃ πὸς δχικά- 

λϑδῥες, ἐξέρχεται χαὶ αὑτὸς βία Φ μὐὐϑὰς, τί 
ΕἾ 

, 
Τἐλι(ξρνης ἡ Τ ἀ4υ,ϑρανίας Ὁ 

πσὺ Δαρῦϑά- μιὸρ 

του οἱ ἢ αὐἰϑὶ Ξξενοφαΐντα ἐπεὶ πϑύυ ἤδη δχατ τος 

μὴν, 



"ἂν ΒΡῈ Κ΄ τξ 

(μὸν, τὐβωλδυοὶ ἐήι τὸ οἱ ἡμίσφς οὐζοῶ χὺ 

᾿ γασίας φυμῷαλιος ὁ λοχαλϑς τίβώσχεται, υ 

πϑύτα γόνον μαχϑυϑυὸς ἀρέποι ΩΝ πολε- 

μας. καὶ Δ ῳσώζονται αὐδρανποδδι ὡς Ἅ19- 

χϑσια ἔχοιες»" “αξόξατα ὅσον ϑυμαΐᾳ. τῇ Ἀ 

ὑκεραίαϑυσάυϑυος ὁ ΞΞενοφων, ὑἰξωγηνυκτῶρ 
πϑῦ ὃ ςρατευμα, ὅπως ὁτί (φυχροτοατην ἔλϑοι 

) μὲ δ λυδίας,  ὡξ]ε μιὴ ὅγοὶ Ὁ ἐγίις δὴ φοζῴᾷαχ, 

δ ἀφυλακίψν. ὁ δ᾽ Ασιδιώτης ἀκούσας, τί 

πάλιν ἐπ᾿ αὐτὸν πεθυμϑιυὸς εἰξν ΞΞ εγοφαΐν, καὶ 

' πϑρὴ τω ςρατϑύματι ἡξᾷ, ὀϊξαυλίζεται εἰς 

κώμας αἰ πσὸ Ὁ παρθενικϑν πολισμα, ἔχου- 

πὠπὴ- τὰ οἱ «ἰξὶ Ξενοφωντα [συμτξετυ-. 

ΣΝ ᾿χόροισιν αὐτῳδ, ὶ λουμίξανουσιν ποτὸν, καὶ γυ- 

γάϊκᾳ, ὁ πα δας, ζες ἵπαοις, χαὶ πόρτα ζὼ 

ὑγτα. ὅτω τὰ πρότερα ἱερᾳ ἀπερη.ἔπειτὰ 

πάλιν αφικνοιεῦται εἰς πἶργαμον. ον ζυῦϑτα τὸν 

ἐπώς ὃν γασαταΐ ὁ ΞΞενοφών. σεευέκο  «“[Ὧον "ὃ 

ὶὶ οἱλακωνες ὃ οἱ λογαορἱ, ὼ οἱ ὀῆνοι φςρατη- 

γϑι, ὃ οἱςραϊιαΐται, ὡ ἐς ἐξαίρετα λαμξαίφν, 

χα ὕχωοις, καὶ ζά γη,ὼ ταλλ αν" ὡς}ε ἱχαᾳνὸν Ε1) ὴ 

Δὸν γϑὴ 4 ποιφν.ἐκ ζύτυ Θίμέρων Ὡϑῳ- 

ἐλυόυδυος παρέλαξε φράτευμαι, συμμί- 

ἽΝ ξας τωϑλῳ ἑλλυικῷ ἐπολέμά ασδος ἼΤισ- 

Ε σαφέρνζωυ Φαρναξαζον γ)ες 5. οἵδε τὴς 

' ο΄ βασιλέως χώρας, ὁσὴν ἐπηλϑουδυ᾿λυδίας,Α ρ- 

᾿ ἡμαᾶχ᾽ Φρυγίας, Αρζακαμας λυκαονίας χαὶ 

χαππαδόχίας, Μιθδφοι δὰ της᾿ κιλικίας, Συ- 

. ὀννέσις Φοινίκης ὼ ραξίας, Δ έρνης᾽ συφίας ὃ 

Ἐ ἀσύρίας, Βέλεσις᾽ βαζυλαΐος, Ρωπαρφιε" 

Ὄπ - Αν-- διῶ 

μηδείας, Αρξαχας 5 φασιανὼν χὺ ἑασεοιτὰν, Ὁ 

Τνριξαζος.καρδοόύχοι δ,ὸ χάλυξες, ὼ χαλε 

λ ϑαγοι, μαάκρωνες,ὼ χϑλλοι, χὸ μμοσξεύσικοι νὼ 

Ἴχρῖτοι, κ δι αρηνοὶ͵ αὐντόνομιοι.πα φ λα χϑνίας, 

Κυρυλας" βιθωυών,Φαυρναξαζος. ἕἔῶυ. ο» 4.0- 

Ν ρώπη δϑρακῶν, Σ 4 ϑης.αδιθμὸς συμπάσης 

Ὗ Δ δού “ὃ αὐαξασεως χαὶ καταξάσεως, ξαθμοὶ 

' δζαχόσιοι δέκα πεγῖε, πο ροισείγίο αι χίλιοι ἐκοὸ- 

πὶν πεγτήχοντα, κα ϑζρ τιοισμύσια, τεδαχιοά- 

λια δύ κόσια πεντηχοντα πέντε: χρόνῳ πλῇ- 

σ᾿ Ν δός δ 

! ᾿ ἀρτι ας Ἢ 

ἢ Νὰ. ᾿ ᾿ 
᾿ “ἘΣ ο-- 

ὯΝ 

Ἢ ἊΨ" 

Κι 

δος τῆς αἰαξάσεως κα καζαξ σεως, γιαυτὸς ὦ ὁφ9 μώσες: 

ἘΡΤΙΜΥ  ὅ. 427 
Α- Α τγδηίδαπτ, ραῖπο αἰ πλϊ ἀϊα ρατεε ἔματὶ]: ἘὰΙῈ 

δέ Αραῇας διγτορ πα ας, ΘΟ οὐτίς ἀέξοτ; 
ΝΟ] γατας; Ζυϊ ρεγρεγαο αἀπιοτγίις Ποία 9 
αἰπηϊςαίρατ. τὰ ἰδ! (ς γεοἰρίατ, “αἰ πιδῃ: 
εἰρία ος ΡΙας Ὠχίπι5 Πα θεγεηζ, δέ οὐ6 5, ιαὲ 
αὐ (χοτί οἷα (ἢ σογεης. Ροβεάϊε Χεηο- 
Ρἤοη, ἔλξζατε (σία, ξοβίας ὀπίπος ποξεὶ 
εὐἀμοίς,ντ φααπλ] Πρ  ΠΠπς Ρτοστεάοτγογιξ 

ἴῃ Τ γάϊατη, πο ρτόρτοῦ ν᾽ εἰ πα πιτποίιεγε- 
ἰπγ, ἃς Πορ] ρεητίας Ποίξος5 ΠῚ σαϊιόγοητ: 
ΑΠάαδτος ροιξοαητιαπὶ ἰμτο]εχίς, Χοπο- 
Ῥοητοτη ἰτογα τη ἐς σορ 5 Αἀιιοτίτις (ς αἰ: 

Β σοηα]5 οχτα σοῃίμ! αΠΠἀ΄, τοτο αι οι οχ- 
εγοίτα νοπταγαση : σαίξγαᾳ ποιοῖ ἰῃ νίςο5, 
[0 ορρίιιπι Ραιτπαπίοιπι ρογείποητεϑβ: 
Ηεὶς ἴῃ δὰ πὶ Χαπορίποηείς πλΠἶτὸς ἱποὶ- 
ἄπητ, ὃ ἰρίιηι οἰιπι νχούς, Πδετίς, 4115; 
ξογταηῖς οπλη δι σαρίπητ. [τ ΡτΙΟΥΪ (Δ οτί- 
Ποϊοτιϊηλτοίροη τ οσητας. δάδπης ἀς- 
ἰηας Ρογραιηῖιπι. [θἱ νογο ΧοπορΠοη ποῖ 
18 46 1110 [)οο φιιογοθατιγ ΔΙΊρ 5. ΝΑτη Τομε Μίς 
δὲ ΓιΑοοἀατηοηιῖ5,δζ σοἢογεία πη ρτς ἔς ἐξ, ΝΣ δὰ 
δὲ σοτευῖς ἀπιοῖ δι, ρἤ5ηϊς ες Δα τπ- τε: Ἶ 
πΔητί θαι ἱπηροτγαγας, ντ δζ Θιιο5, δὲ ἴσα, 
ἃζ 4114 αἰ απὶ οχἰ Πηία ἀσοίροτγεῖ : Ζπο [ὰ- 
ξξιιπὶ ο(Ἐ, ντ ἴ.π οἱ ἔχοις οτίατη Βοποία- 
οἰξηάὶ 411|5 πο ἀξοει. δεοαπάππι ας 
αστη ΤΠ πηῦτο γεηϊῆδτ, Ἐχογοίτασ οἱ τὰ- 
αἴτας ο[Ἐ - Ἰδ]ς σορίλς μὰς σα πι το 410 - 
δηχίης ατᾶοο οοπίπησεης, ΒΟ] πῆ ΓΙΠὰ- 
Ρ[οτηὶ ὃς ῬΠαγπαῦαζο ἰητι. ΡῬγαογαηξ 
δατοπ Πὶ αἰτίοπί γορία:, ἀιᾶπη πος ἱπστοῆι 
ΡοΓασγαιίηγι5: ᾿γαἴα;, Αὐτίπηας: ΡΗγγρία, 

Αττασαηλας: ΓΕ γοαοηϊς ὃς Οαρραάοεὶς, Μι- 
τηγαάλτος: ΟἹ οί, ὁ γοη ποῦς: ΡΠοπηιοίᾷ: δὲ 

Αγαθία, [ εσπεβ: ϑγεία; ὃς Αἤγτία, ΒοΙεῇς: 
᾿ Βδθυ]οηί, αορατας: Μοάϊα, Αὐθαςας: ΡΠα- 
{1415 ὃζ ΗΕ ρουίεῖς, Γογίθαζις. (ὐατάμςο 
ΟΠμαἰγθος., (μα! αὶ, Μασγοπος, (οἱ ςἢὶ, 
Μοίγηαςοὶ,  ατ, 1 Ἰδάγεηὶ, ({ ἰειτίς γᾶτ, ταί δὲς, 
Ῥαρ ]αροηία οιπιπηρογίο ργαεγαῖ ογ- 
145: Βιτμγηῖς, ῬΠαγπάθαζιις : 1 πζαςίδθιις, 
4] ἴῃ Ευτοραίς ες παῦςης, ϑειειος. Τὸ- 
ταιπὰ ἴτοῦ ατιπι ἰπ φἀίςεπάέπαο; εἰ {(ε- 
(ςεπάξάο, οα[ττῖ5 σοχν σομἔς εξ, ραταίλη- 
δ45 Παθιπτ οΙ961.. [Ἰὰ νοῦο ΧΧΧΙΠΠ ΟΙ0, 
δέσοιν. Τοιηροσίδ ἰῃτου 4] Πη, 10 αὐ - 
(ςεπάϊπλι5 ὃς ἀςίςοη ἀἰπλι5 7 Δἤπῃ9 νΏμ8, 

᾿ φοῖτος πχεπίοϑ: 



41:8 ΧΕ ΝΝΟΡΙΗΣ ἬΝ ὉἸᾺΝ  Ο. 

ΞΕΈΝΟΦΩΝΤΟΣ ἙΛΛΗΝΙΚΩ͂Ν 
ΙΣ ΤΟΡΙΩΝ, ΒΊΒΛΙΟΝ 

᾿ 

ΠΌΡΡΩ ὙΥΟΣΝ. 

ἘΗΝ πο 
δυΐωπι 4υ 

ῥπίήκπι πα 

ἐδτι ἱπνᾶ- 
φωπιγεῖ!. 

σετεί δε, ᾿ ΙΒΕᾺΒ 

Ὡρεῖρίε Χν ἀνότ τες κα ΟΝ πλαΪτἰς ροίΕ ς ἀἸε- ἂ 
ΣΤ ΝΥ ΡΝ τς Ὀὰς ἰπτογί ἕξις, Τ πγπιο- 

τιν γά. ἵ Κὰ Φ ἢ}. ἢ σΠάτος Ατῇοηΐδ οἷϊ ραι- 
ἘΝ υἱάε- ὍΣ Κρὴς (- βέλδ οἰς ΠΔῸ δὲς νεμίτιας [τὰ- 
εν ψε- ὁ ᾺΔ τ 
ἘΡΚΩ Εν» τπι 1 ἀςοάἀαπιοη!) ὃς ἃ- 
χχιδεί ἡ ἸΠεμίεπίες ρτοθ!ῖο παιια]ὶ 
Ῥείορομ- ὙΤΣ, } - ξ 
ΡῈ Τατίαπι σου στῆ! πητ, ́η 

᾿ς ἅϊιο Τ᾿ ποοάσπιοηί) ἀπέξιι Ηερείαπατι Δα 
αὐπο τε ψιξζοτος ἐπαίεγαητ. ῬΔμ}1Ὸ ροίὶ Γλοτίςα5, 
πε Τϊᾳσογα ΗΠ15,}}] 6 Π115 1Ώ1|0 οἴη Χαν πᾶ- 
ταμίην, ΐ ΐ 

εἰδιις ἈΠποάο ργοξεξεις, ραπιαίαςς Ης]- 
᾿ Ἰείροδειπι ἱηρτοάϊταγ, Εππὶ ρο[ἐςα παπι, 

{ρεςσιυίατον Ατποπ!εηΠππὶ αἰ πγητι5 σοπίρἐ- Β 
ΧΙΪοτ, ργατουῖθα5 Ππρημστη ἀδαϊτ: ἀγαις τὰ 
1ΠΠις αὐ πιοτγίας εἰιπὶ ργοις ἐξ 15 οἵ νἱσίητὶ Π4- 
οἱδοιι5. Υγορτὰ ἔιρα Τοτίοιις, αὐ τογγδπη τίς 

τοιηοδ (πα5{ἀποίτ, αι οἰτοα αὶ πατειιη 
ἴῃ πγαῦς Ιατσίας ῬγοΠΠδτ. Υ δ᾽ νεγο ργορί- 

τι5 αὐ οἰπὶ ἀΕἸλῃ σης Ατπδηϊεηίες, 46 ΠΔ- 
αἰδὰς ἃς ἴοεῦγα ρα σι ατὶηι δἘ οο νίατις; 4ο- 
πεοϊηξοξξα τε, δά γε] ]ιιὰς σορίᾶς {πὰς Α- 
τηεηϊεηίος Μαάγτίπι ἀΠ ςεάογξι. Ηλο ρα: 
δπαςοπίρεξξα Μιηάατιις, 411 ἀρια Πέτα 
ΜΜμιποεϊια ἰδοῦ ῆσαδας., ντ {Πα ππ Ὠχαγὶ 
{αἷς ἔοτγεσ, παυθσαας Ἰλουίο! γεοίρεγεῖ: 46- 
ἀιυίεῖς τυϊγο πα θα5 ε ροῖτα (οἰαῖτ. Τα α- 
τῇ οπ ἐπίδ5 Δα τνευίι5 οος ργοιόξε!, ργορτεῦ 
Ἰιτιῖ5 πα ΑἸ γάνιη ργα]ΐο ἤαυλ}1} ἀδοεγηῦτ, 
ἀποά ἡτιυτὴ ἃ πτατιτίηο τοπηροῖς δα νείρε- 
ταῦ νέᾳ; ρου τα Ποῖ, δο ραττίπι ν᾿ ποογξητ: 
βαττίην ν᾿ποογοηζατ: ΟΠΠῚ ΠΑ θΙς ΧΥΓΓΙ 
ΑἸςοΙ δια ἐς Ἰπρειτιοπὶτ, Εχ θο Ρεϊοροπεῆ) 
νοτγήις Αδγάτ ἔρος, ΡΠαγπαίσαζιις ὁ ργοΣ 
χίπιο {Π|5 βάση ἔστι, αὶ υ!ἀςπν!η στε 
(5 εγαοτήσλίς; “ποιηας ροτογαῖ, ἀϊπγῖσα- 
“Βδατἀετηα τε νεξιςογοητ, υΠτο5, ροάττο5- 
αὐείιος πότταδατιν. ΡοΙΟρο ΟΠ} πδυΐδιις 
σου ιΙραξίς, ὃζ ορροίίτα ΠΟΙ Ε δ ι15 αςίς, ΠΟ 
ΡῬίοςα! ἃ τοῖς ρασπαῦδητ. Ταμπιάσιῃ Α- 
τποηϊοῃίος σὰ) ΧΧΧ νδςιιῖς ΠΟ ἢ τη Πδι]-- 
5, 405 σοροίαηζ, 40 {{|5 11 ργα ΠΟ σού- 
ταρτῖβ. ἀοςάσπτ, οαςηὰς δείξη ρογάιι- 
οὐπτ. ᾿πάἀφιπαιες Δ]1ι 4110, ΟΧΟΘρτίϑ Χ 

ΑἹ ὔνερεῖεη- 

“ε υἱη- 
Φμηξ, 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΞ5 ἸΗΙ5ΤΟΚΙΑ- 
νου ΚΟΛΕ ΟΝ 

ΡΕΙΜνϑ5. 

ΕΤΑ ὃ ζαῦτα οὐ πολλεὶς 

4[ ἡμέραις ὕςερον ἦλθεν ἐξ 

οὐαυμα χῆσαν αὐδὶς λᾳ- 

χεδουμόγιοι χα αὐϑζουα οι, 

οὐίκησαν ἢ λαχεδαιμόνιοι, ἡγουμϑβου Ἐ]γη- 

σανδρίδου. μετ᾽ ολίοον δὲ ύτων, Διωθιάς ὁ 
Διαγϑδου οἶκ ῥόδου ἐς ἑλλήςποντον εἰξέπλᾳ, 

ὔργρλϑμου χφιιῷνος,τεήαρσι χα! δέκᾳ γαυ- 

σὶν ἃ μ(6: ἡμέρα. κατιδὼν δὲ ὁ ΤὴΜ αἰϑίωναίων 
͵, 

ἡκμιεροσχόπος ἐσήμιαιψὲ τοῖς φρατη,ϑι6. οἱ δὲ ͵ 

αὐηγοχϑνζο ἐπ᾿ αὑτὸν εἴκοσι ναυσὶν, αξ ὁ Δωτ 

ὁλκός φυγῶν, ασθϑς τί γάω αὐεξιξα ζε ζ μ 

ἑαυτῷ τιραηρᾷς, ὡς Ταώοιγε «ἰξὶ ὦ βοίτῴφον. ἰὠνξι 

ἐήίες δὲ ἡχυουϑϑων τον αἰϑέμναίων, ἐμκαῖχον- 

Ό ποτε πω νεών χα! τῆς γῆς Η μέχρις οἷ ἴω 

αἀϑζουαιοι ἀπεπλόθυσαν ἐς κα δυΐον “ξσς. 
Ὁ ἀλλοςρατοπεόὸν, Οὐθὲν πραξαντες. Μω»- 
δωρος δὲ κατιδὼν τίωυ μαχίω οὖ ἰλίῳ ϑυῶν, 

Οτὴ Αϑιίωᾷ, ἐξονθᾳ (χε τίω ϑαλα-ῆαν. καὶ 
χαϑκλχυσας ὡς ἑαυτὰ τειῖρᾷς ᾽ ἀπέπλῳ 

ὅπως αἰα λριξηζῷς μ᾿ Δωεμέως. οἱ δὲ ἀϑη- 

γαγοι,αντλνας υῦμοι φγαυμαχησαν «ἶξὶ ἀ- 

(υδὸν χτ' τίω γἴονα, μέτρα δείλης ἐξ ἑωϑι- 

γού. χα! ζᾳ, »ϑὺ γικωντων, ζᾳ δὲ ψικω νδϑων, 

Αλχιζιαδὴς ἐπειαυλᾷ δυοῖν δεούσοιν εἴζϑ- 

σι ναυσίν. «ἀτἀζϑεν δὲ φυγὴ Τα πελοπονή- 

σίων ἐπλμετο ὃς πίω ἀξυδὸν" χα! ὁ Φαρ-. 

ναξαζος παρεξονβᾳ, χα ἐπεισξαίνων πῳ ἵπ- ῖ 

πω ἐς τίωω ϑαιλαιῆα; μέχρι. δευμάτιν ζῶ, ἐ- ἣν 
ἤ ᾿ ““,“ΙΨΜ τ εἰ δρς -" Ν “ 

κιαλχεΐο, και τοῖς αὐδλόις. τοῖς χυτὰ ἱωπάσι ἡ 

πεζιὶς παρεχελδύετο. ξυμιφραξαντες 5 Ὅς 
μνβονεξ νι. ͵ Ὰ «ἢ ͵ ᾿ 

γαυὺς οἱ πελο πογῆσιδι, Ὦ “οὐοραξα διυοι, ρος 

τὴ γῦ ἐμά γθνῖο, α,ϑζευ ὧι δὲ ἀπέπλάυσαν, 
͵ - 3 

τϑζαχοντὰ γαὺς τυ Ὡσολεμίω! λαξοντεόχες, : 
«ἷ » ΑΙ ͵ , ᾿ ᾿ “"͵ ᾿ ῃ " 

νας »ζα) αρ αὐζὶ ο΄ πῶώλέεσαν κομίσαι νϑοι ες σηςὸν. οὐτάϑιν, πλικὼ τεῆα φοχοντα νεοΐν,ἀλ-- 

λαι 

᾿ 
Δ 

᾿' 

πτλκο ϑς ἀν 

ϑ' 
Ἵ: 

ὕ 

πὶ 

ἯΣ αϑίωών ἐξ Θυμογϑρη
ς, ἤϑυμ. 

ναῶς ἔχων ὀλίγας' χα ἀθω" 

͵ ἢ 

Α 

Υ 

᾿ 



-ΠΕΥ͂ΒΕ 
Ξ: 

ἘΡΒΕΝΚΊΎΡΒΥΝΥ δ ᾿ ἡμο 
Χὴ δὴ ἄιχοντο ἘῊΝ ὐργυφολογίαν ἔξω πῷ ἈΡεσαπὶς σορσεπάς σα Ἔχεγὰ ΗΟ] οἴροπ- 

, 

αἰ θέα. ἑδλυσποντου. χαὶ ἢ ΤΘεασύλος, εἷς ὧν τα 

'δίνλος, φρατηγῶν, ἐς ατοζευας ἐπλόθωσε ἀρ ἐξ- 

«γελῶν, καὶ φρατίαὺ χα] γαὺς ἀιτησων. λμῷ 

δὲ ζωῦτά Τιοσα φέρνης ἡλϑὲν ἐς ἑλλήσπον- 

ζν. ἀφικόνϑιον δὲ -ῶρ αὐτὸν μιᾷ ταοήρᾳ 
᾿ “ἡ ΠΥ ν “ " 

Ὁ Αλκιξιαδέου, ξένια ἫἜ χα! δῶρο αγϑντα, 

! ξυλλαζων,εἶρξεν ο᾽ ύῥδεσι, Φφώσκων κελθψ 

ἣ βασιλέα “σολείκειν ἰὐϑάζωυαοις. ἡμέραις δὲ 

ο΄ ἡριάχοντοῖ ὕςερον Αλκιζιάδης ὧν σαίρδεων 

ἡτων ἀὐωορήσαντες, νυκτὸς ἀπέδρασαν ἐς 

χλαζουϑρμας. οἱ δ᾽ ον σηφῷ ἀὐϑέευαϊοι,, α)- 

᾿αϑύυῆνοι Μήδωρον πλᾷν ἐπ ἀὐδθις μέλ- 

᾿ λοντα γαυσὶν ἐξήχοντα γύκπὸς ἀπέδρασαν ἐς 

χαρδίαν. οὐ ῦϑαι δὲ χαὶ Αλκιξιώδης ἧχεν 

ἐκ τῆφκλαζουδυών στοὼ πέντε τεινρέσι χά! 

- Τἐπακτδζϑι. πυϑύυϑυος δὲ, ὅΤι αἱ τὰν πε- 

λοπονησίων νῆες ἐξ ἀξύϑου αὐηγμμέναι εἶεν ἐς 

χύζίχον, αὐτὸς μδϑὺ πεζῇ ἦἤλϑεν ἐς σηςὸν, Σ 

Φ ὐ τς 5 ͵ ᾿ 
μῦ' Μαντίϑέου τῷ ἀλοντος ὦ καφία, ἵτ- Β 

423 
τη ρτοποισατατ: ν πὰς α ἀπιοίδιις ΤΙ γα: [4] Τρράς 
{γ]5 Ατμοπας πδυῖσατῖ, ντρατγτίτη Παῖς (υἱς δ 
τοηπποίαγεϊ, ραγέϊπη 4145 σορίδς ὃξ πδιιος 

Ροτεζετ. Ῥοίδ Π14 νοπὶτ ἰῃ ΗΠ]εἰροητιιπι Αἰαδιαἀεὶ 
᾿ΓΗΪΑρίγεγπος, ὃς Αἰοι δι απ σαπὶ τε γα πὶ τ ̓: 
αἀίς ῥγοίδέξιμῃ, Ποίριτα!ίααε δέ 4114 πλιν- ῥέων. 
Παγὰ ἔογοητεπι σοι ρτο δ αἴτ; αο ϑαγάϊθιις 
ἴῃ νἱ που σοη!οῖτ: σαοί πιαη ας τορ πὶ 
ἀϊςετος, νε Ατοηϊεηίες ποβιασμίοςο ἢδ- 
Ῥεγαπταν. Ν᾽ οταπα ττίρίηζα (ςοαηάτπη 11 
ἀϊεδας Εἰαρίι5 παπέξι ἐᾳαος Αἰοϊίαάςς ὃς 
Μαυτίίμεις, χαΐ σαρτιῖς ἰῃ (ὐαγία ἔμποτασ, 
ποΐξξι (ΟἸαΖομηοῃ85 αὐξιιστιητ [τοῦθ 8] 
δριιὰ δείζιιην ογαητ Ατῃςηϊοπίςβ, φαθτη ἃ- 
Ὠἰμηδά ποιτοζοπτς φἀποτγίας ίς Μιηάαγιι 
ὉΠΠῚ 1 Χ πδυΐθις δά ξατζασαηι: ποέξι (ὑδγ-- 
ἀἴαπι ργοξιρίαπε. Ἐοάοσπι δὲ ΑἸοϊδίᾳος 
ΟἸαΖοηγοιΐδ οἰππὶ 4α] Π116 τε ΓΘγαῖθιι5 ὃς 
ν πᾶ παι} αὐξαλτγία νοηΐτ. (σππλητπε Ρο]ο- 
Ρομποίίογαπι παπος ΑὈγάο ἐδάιέϊας Ογ- 
Ζίσυμη διά ςε: ρείες ἰρίο δοίξι τη δοςοίς 
{τ,παᾶῖιο5 νῖ ἀπιδίτι ἔλέξο, πλαγὶ οο τη ἦοξ 
τεπτ, αῆττ. Ἐπ ροίζεααυαηῃ νοπηοηι, ὃς ἰ-- 
Ρίς ἰΙαπίδην (ΟἹ ατατας εἴϊετ, ας δια] ργα- 

ἔν , Στ ΓΤ - ᾿ ΐ, κ 

δὲγαῦς αἰϑεπλάν ἐκεῖσε ὀκέλάυσεν. ἐπεὶ δὲ, Ο [ἰο ςιπὶ μοῖε σοῃρτοίπιγα : πρετιθηῖτα 
ἦλθον, αὐαγεοϑεῦ ἤδη ἰὐταῖ μέλλοντος ὡς Μασεάοηία οἰπὶ παυίδιις χα ἹΠπεγαύηο- 
Ὧὰδ γὰυμαχά αν, ἐπειςπλᾷ Θηρϑεμϑμης εἴς 65, δὲ 1 ταίγ δα]ὰς ἘΠ ὙΤΠαίο ΟἸΠΠῚ Αἰ ἰς χχ, ἰπαν κι 

ἀαοτιηντογαια ρεοπηίαῃι σοοσογαῖ: 1}- 
θεῖ ποσίς Πιρίοα!, ἀοεγαξεῖς νο] 15 ἡταίοσνϊ- 
διι5, ΑἸοϊ ᾽ς :ἰρίς Ῥαγίιπι παυῖσαξ, ν δὲ 
Ζαιιπι Παῖτος ν ηἰπιετία ἴῃ νη] ΠΔ σΟπα θη 
(ςητ, πατηεῖο ἐχχχνι, ποΐϊε (δ αιιθητί (0]- 
τπιητ, Ὁ αἷς ροία σατ φγοχίμιο {0 ρταη-- 
41} τεπαριι5 αα Ρτοθςοπείιιπι Δάρε!!πητ.]1π-- 
τα]]Πσαης πος, Μίμαατιπη, ἰτοηχητς ΡΠ λαύ- 

᾿ χἰσιναισὶν πὸ μακεδονίας, κοι δὲ καὶ Θεφ- 
᾿ ͵ “ἷὕ ΘΝ ᾽ ἡ 3 

φάτ. σύξουλος εἴχϑσιν ἐτερας ἐκ ὦ ϑυσου, ἀμ- 
, ΕῚ 

͵ λ 

φοτεόϑι ἡργυρφλογηχϑίες. Αλκιζιαδης δὲ 
ϑὶκ ΕΣ ΑΑΣ Σ Ἱ 

εἰπὼν χαὶ Ούτοις διώχειν αὐτὸν, ὠξελομῦμοις 
Ἷ τς 2, ᾽ { ἵ 

ὃ (ἀ μεγάλα ἷξία, αὐτὸς ἐπλάυσεν ἐς παδλον. 

ἄ ϑρθαι δὲ “ϑυορϑναι αἱ νῆες ἅπασαι ον πα- 
᾿ 

σου ὧρφιν ἦχϑν ἐς πσδϑικόνησον. ἐχεῖ δ᾽ ἐπύ- 

δ, γῇ ὅτι Μώδα, ρος εν κυζίκῳ εἴθ, καὶ Φαρ- 
ναξαζςς τ᾽ τᾷ πεζού. ζύτην μϑὺ δϊίυ τίω 

ἡμέραν σε ἐμεήαν" τῇ δὶ, ὑφεραια Αλκὶ- 

᾿ [ιάδης ἰχκλησιαν ποιήσας, “«“ωρεκελέσε- 

0 ἀΐζι!ς ὅτι αὐώγκη εἴη χαὶ γαυμιουχεῖν, χα] 

πεζομαχεῖν, καὶ τῴρμάχέϊν. οὐ ὙΣΡ ὅθιν, 

ἔφυ, χρημαΐαι ἡμῖν, τοῖς δὲ “σρλεμίοις ἀ- 

ζϑονα Ὡρᾷ βασιλέως. τῇ δὲ παξϑτεραία, 

9Φ6 ς, λ 

μικρὰ σουυή͵ ἀρϑισε πὰρ ἑαυτὸν, ὅπῶς
 μἡδεὶς 

δξαϊγείλη τοῖς πολεμίοις ὃ πλῆθος τλυγεαν" 

) 

᾿ ὡρμισανΐζο, τὰ πλοῖα πϑύτα ,χοὶ (ΦῈ 

ἜΝ ἵ δον... .« 2 ἿΝ , ἐλεκυρυξέτε, ὃς αὐ ἁλίσκηται ἐς Ὁ πέφφιν Ὡ 9; τ 
ν Σ: .-»» ! ϑ9 ᾽ . ͵ « “" 

ἤλυσιαν α δοισκάυασα μῦμος ὡς χὶ γαυμκοαιχίαν; ὀυπγάγεῦ φχὶ τίω κυζίκον,δογτος “ολλῷ; 

δίω ἕξ χαὶ ὀγδοήχοντα, τῆς δχτούσης νυκτὸς ῃλθαΖιτη εὖ ρος γῖριις σορίϊς ἀριιά Ὁ γ-- 
ἧ “Ν,ἵὉ 2 « ᾿Ὶ 2 ͵ 

ἀγηγοίγϑντο, χά τὴ ἄλλη ἡμέρα δὶ ἀον- Ὁ 
,ὔ 

ζίοιπι οἴ. Θπδργορτοῦ ἵ{ξεις ἐο ἐϊς {0 {1-- 
{πητς ΡΟ τι άϊς νοσαῖο δὰ σοποίομποπῃ τηΪ-- 
1ιτε ΑΙοϊ δια ςς5,.Π δος οο μογιαδαζαγ; νὰ ἢ- 
τ] ὃς παιδὶ! ἃζ Ρεάοῆθεὶ ρα ο ἀςσεῖξ 
τα ἀπΠλ. δ ΤΠΓΟΒ Ορρυρηδπάος ἐΐξεγοτ: 
Τείμπητ επίπι, αἰξ, ΠΟ ῚΚ ρεοιΠία;, ιιαγιιπὶ 
ΠΟΙ σορίατπη τοχ ἄθυπάε {πρρεάϊτατ, [16 
ΔΏτς {Ππιτὰ ἀϊεπι ρεοχίπλο , ααστη ροτγιιιπῇ 
ἱηρτοῇι εἤεητπδιιε5 νῃϊπετίας, ὃς ἰῃ Ηϊς εἴ- 

ἴδτα παυῖρία ράτιια δ ]ερογαῖ δά (δ, πα 4815 
Ποίπιριις Πδαϊ πὶ Παπιουαπ ἐπηῃείατετ: ἢ- 
ΠῚ] ρεῦ ριϑσοηεπιαἴχογαῦ, πιοιτο τηα]- 

τατῖαπα 1, 4 σα πα 010 τγαἰ σοῦ ἀθρυο θη: 
ἄἀετεταγ. Ροίξεδαθαιι σοποίοπομν μὰ θα: 
(ςτ, ται νπἰυοτ5 δα πδυδίοτα ριρπᾷ οδ- 
Ραγατίς, (ὐγΖίοιιπη ΠΊΑσΉ Δ 1Π ΒΡ] πα ροΓρΊτ. 

πλέων, ϑοΐναωτον «ἰὼ ζημίαν. μι δὲ αἴ ἐχ- 



ΤῈ ΧῈ Ν ΘΡΕΗΙ 

{ε(ὐππι,(ο]ς ἴ᾿ πὶ βαϊσοῆτο,  ρΗΪοι: ἰοχα- 

σίητα Μιμάατι πᾶιιοβ, απ ας Ρτοσυ! ροῦ- 

τὰ οχεγοεγοῃσ, ὃς [3 ̓ ητογσερτα οὐαητ ἢ - 

{(ρἱ οἴτ, Ῥοϊοροποίι) 4αιιπὶ ΤΥ ΓΟ. 65 Ατδε- 

ταειὰς. πίδηθασι δὲ ρίτεβ νἱἀογοης εἴς, 40 ΠῈ 

πΟΝ Ῥτας, δ ΡοΥτα] ΡΓΟΧΙ ΠλΩ5: χὰ τοΥΓΆΤα Κρ 

᾿Π ἀδτοοίρίας, ὃ Παα]διι5 ἤπια! δα {ξατίοποπι 

Δάρα 15, ἴῃ Ποίξος δαἀποτίας (δ τεηάφητος 

ἀϊμαϊςαης. ᾿πτοεῖπι ΑἸοι δία ος πασῖθι5 ΧΧ 

εἰτοιπιιοίξις, 1Π τογγατη σορίας ΟΧΡΟΊΪτ. 

Ηοονίίο Μίπάατγιῖ ὃς ἱρίς ἴῃ τογγαπ ἠ6- 

(τεπάϊτιας ραρηΔη5 τπτογβοίτατ. απτΠ11-- 

1ἰτος ᾿ρῆπβ ἔπροῦο, Πδι65 νηϊποτίας Ατπε- 

πἰεπίςς δά Ργαοοποίιπι ἀςάπςοτγα, (0115 

ξγεαουίηϊς ἐχοορείς, 4.45 161 5γ γασαίδηὶ 

δχιηΐογαηι, [πάς Ατποπίοπίος ροίτάϊς 

Ογξίςαπι παιιίραηῖ. Τ᾿ πὶ Ρεϊοροπείι5 ἂς 

ῬΠαάτγπαραζο νεροπι ἀείδγεπτθιις, ΟγΖζί- 

ογζοωσν σοηὶ ΑἸμεπίθηίος αἀπλίτταητ. Ηοῖο αιιπῃ 

ΠΡ ΩΣ ἄϊες χχ εοπιπιογαζίις ἔπος ΑἸοι δά 65. 

Ῥάπις σταῃάϊ ἃ ΟΥΖιοοΠΙδ ἀοσορῖα Ροσηΐα, π1}}- 

Ἰο ργατούθα ἀπηη0 61 51||ατο. 1 Ριαοοπο- 

ἐλογθτίά (πη τοπογεταγ. ᾿ς Ρογίητμυμα ἂς 7 56- 

᾿γπιθγίαπι παυίσας, ἀο Ῥοτίητῃ!} αυϊάεια 

Ἀξεἰγότι- οχογοίταηι Π νεθεπν αἀπηίτταητ: Τ δ εἰν πὺ- 
ΓΩ ᾿ - «41: ὁ ᾿' 

Βτίςπίδς δαί επι ποη 111 φαϊάεπι εο5 δα πηΐ- 

(ετς, ρεσιηΐαπι ταιη θῇ Πα ογάτγιητ. Ιμς 

(εγίορο!πι ΟΠαἰοςἀοηίΐα ἀοἸατὶ, ορρὶ- 

ἄπιπη Πα πλυγῖς οἴησαηε. [σου 116 [Π ΕῸ 

Δα ΟΌΠΠΙ σοη 45 ἀφουπλας σοΠΕἰτιπιητ. 19ἐς. 

εὐτπᾷ ἄς νεηϊδείδθιις ε Ῥοητο παὰὶθ5 οχι- 

ἐθατιτς. Κ εἰξξιαπι Πεὶς χχχ παα!ππὶργα- 

Πάϊατη σαπιάαοθας ἀποῖδι5, Τ πΠογαπιοηδ 

ἀο Ευδυ]ο, αὶ ἃζ ορρί άπ δ πάπας Ε Ρο- 

τὸ νοπίεπτος οδίογιαγθητ, αἰ Πσαπς ἀαπλη δ 

ποίξες, φιυϊδυίςιπηηιο ροῆςητ, αἀβοοτᾶτ. 

Ἐ εἰ χαΐ ἀτιςος ἴῃ Η ΕἸ] οἰρότιιηιν ἀπ ςήπητ. 

Τητογούρτα {πητ ὃς Πττογα᾽, ἀτας ΑἸ Ππομδ5 

ἽΠΕ Ροτίατα;, αύα 0 Ηρροοταῖς Μίπάμγ }]6- 

ας, δαῖο Τ᾿ εοάατπιοποπιτηία ἔπογαητ. Εδ- 

πολεύς. Γῆ Παοογατίςητεητία. Αἕξατη ἀερυσοϊα- 

Ῥοίίωκ ὡς τὶς τοις ΠΟΙ εἰς οὔτ Μη ἄάτγις : οἰατιης 

ταρν ἀγα ]Πτοσ: αἱ ἃ ἀσοπάπιπι πτιεχ ἱπορία σοηί- 

1) πείοιπιις. Αὐ ΡῬΙναγπαίραζιις νΠΙΠΟ γί 5 
Ῥεϊοροπεπογατη σορίᾶ5, ὃς Ἴ δγυτασιίδηος 

φοποτζατις, ντ (8]π|5 ἀπο σογρουθιι5.11- 

Θθοταπη σδυη [ἃ πὶ ἢΐπγο ἀοἷε ἐξ 15 ΔΉ ΠῚ]5 ἘΠ 

1οπτ ποτιπὶ ν᾽ πὶ πλασ ΠΑ ΠῚ αἸτίο τεσ 5 πὰ- 

Ῥετοτὶ νοίξοπη Πησὶ!ς, σα ΠῚ ν]ατῖσο ἀσππὶ 

ταεπἤπηι ἀοηαῖ Ργατεγεα παιζαβ αὐπγαῖ, δζ 
τοσίοη ΠῚ {πὰπὶ Πα γ τ[πγᾶ ρτς 1115 πη ΗΪτ. 

1:48 ΠΡ». 
“ρροίιπι ςα- 

Ῥημες 

ΦΟΥΗΤ, 
δονιυ 

λ -» ͵ ’ ᾽ “ε ΕἾ 

τάϊμαΐι χαὶ τοῖς ἵ συροιχϑίστοις “οὐ δαχελδυσοίνδρος μὴ ἀϑυμεῖν ἕνεκα. ξύλων, ὡς οἰτῶν πολ 

λων ον» τῇ βασιλέως, ἕως αὖ 5. σωμοίζαι σῶα. ἡ» ἑικαιτιὸν τ΄ ἔδωχεν ἐχοίφ-ῳ, χαὶ ἐφόδγον δυοῖν Ἃ 
» ὙΠ ͵ ᾿ ᾿ ͵ ΤΣ 7Ὲ -“ ᾿ ». 

μάνοιν. χαὶ οπλί ας τὸς ναυΐζᾷς » Φφυλοιχας κοαιτέφησε τῆς ἑαυτό πρίβοιϑα λαοσίας 7,9. 

Εο χιυθπα ργορίτς ασςοῆιοτ, δέ σα πα εὐ ΑΝ" 4 ἐγίω τὴς κυζίχου ζῶ, αἰθρίας δνος. 

Ἑ λωσων ἐς αὐϑίεύας, λέλοιτα τάδε᾿ Ἐρβᾷ ᾷ ̓ 

ΠῚ σα ἘΠ; ς; 

Ως πὸ Μινδείρφυ γαῶς γυμναζομϑιας πόρρω. 

Ὄἰσὸ πὰ λινῦμος,ὶὼ ἀπειλυμ δίας κἰπο’ αὐ- 

τῷ ἑξήχοντα οὐσας: οἱ ἢ. »πελϑ'κονήσιοι, ἰδόντες ᾿ 

Ως “ ὠϑέεναιων τοιλρᾷς οὔσας “λείοις ΠῚ ὰ 

πολλῷη ασδότερον, χαὶ σὸς ταΐλιμϑιι,ε- Ἷ 

Φυλ9ν ἐς τίω γάσ: χαὶ σξενορμμίσαντες ΟΣ ̓ 

ναῦς. ἐμμοίχοντο χη πλέοεσι ποῖς «ὐναγτίοις. Ὁ 

Αλκιζιάδης δὲ ταῖς εἴκοσι αμ" νεαΐν αἷϑέ- ὦ 

Β πλάσας,απείη ἐς πω γάῦ. ἰδὼν δὲ ὸ Μώ- ᾿ 

δαφ9ε, χαὶ αὐτὸς Ἀπορας οὐ τῇ γῇ, μαχομε- 

νος ἀὐπέθεινεν. οἱ δὲ μἐμτ᾿ ἀστῷ οντες ἐφυγ9ν. Ἴ, 

(ς ὃ ναὺς οἱ α'ϑζωυα)οι ὦχο γ7ο ἀγϑ ες ἐς ὥροι- 

χόνησον ὡπασας, πλιζὼ ΤῊ συροαιχοισίων. ἐ- ᾿ 

χείνας δὲ ἀῤθι κατέκαυσαν οἱ συρφικεύσιοι. ὦ 

ἐχεῖϑεν δὲ τῇ ὑσεραία ἔγχεον οἱ ἀϑἰενῶοι ἔχὶ ἢ 

κυζιχον.οἱ 5 κυζικηνοὶ ὃ: πελοπονησίων ἡ Φαρα 

ναξαζξ οκλιποντῶν αὐτ', ἐδέχοντο πῶς ἀϑητς 

να!οις. Αλκχι(ιαδης δὲ, μείνας ἐυτῳ εἴκοσιν "- ᾿ ̓ 

Ομέρᾳς, χαὶ γοήμαΐζῳ πολλὰ λαΐζων Ὥρα 

Τὴν κυζικζωων, σσσδν ἄλλο καχϑν ἐργασά- 

λμϑνος εὐ τῇ πέλφ, ἀπέπλάυσεν ἐς πσροιχϑ- 

νησον.ἐχεῖϑεν σὲ ἔπλάυσεν ἐς πεδαιϑον αὶ Τση- δνν- 

λυμᾷρίαν. χαὶ πεοίνθιοι μϑὺ εἰςεδεξαντο ἐς ἐκ 

Φάςυ Ὁ ςραπυπεδὸν" Ἀσηλυμ(διονοὶ δὲ ἐ- ταν 

δέζαντο υϑὺ οὐ,γευμαΐζᾳ δὲ ἔδοσων. ὐτάῦ. δν 

θεν δὶ αφικϑυϑνοι τὴς χαλκηδὸιίας ἐς χρυσός 

πολιν, ἐτείχισαν αἰντίι, χα; δεκατάυτηριον 

κατεσκάσασαν «ὦ» αὑτῇ. χαὶ πίω δεκατέω 

Π7 ὀϊξελέγοντο αἴ ὧκ τῷ πόντου πλοίων. χαὶ 

φυλακζω ἐγκαζαλίποντες γαὺς τοιάχοντ 

ζᾳ χαὶ φρατηγώ ὅνω, Θηραμϑιζω χαὶ ΤΕυ.- εἶα 

(ζουλον, τῷ τε χώείου Ἐχιμελῴαϑει χα 

ὀχπλεόντων πλοίων, καὶ εἴ' τι ἀλλο δ 

ναντο βλαφν τὸς τοολεμίοις. οἱ δὴ ἀλλοι ν 
φρατηρ»ὶ ἐς τὸν ἑλλήφποντον ᾧχοντο.. ΓΝ "ἢ 

δὲ Ἰπαῦυχροτοις τῷὟ Μυδαρου Ἐχιςολέως 

δα μόνα γϑαμμαΐζᾳ πεμφϑεντα ἐα- ἣ ἐς λάχε 

καλα Μινδᾶρος δ᾽ ἀπέοσυται " πεινώνγ- ἐπὶ 

ὧι τὠνδρες᾿ στρέομεες τί χοὺ δρᾶν. Φωριά- ᾿ 

(αζος δὲ πϑωτὶ πω Τὴν πελοπονησίων φρὰστ 

χαὶ συΐ- ἡ 



΄“- 

"ΝΠ. ΕΠ ΓΒ {{Μ|Ὁγ; 481 
ἵ . ἡ ΠΝ ἐν " » δὼ ! ἐ ἣ ᾿ ΔΆΝ, ΡΥ ΜΉ Ν " Χὴ ευκαλέσας ἀὕς Ἴς σοῦ πόλεων φραυτη- Α ξοπιιοοατίς οτίαπι Ργατουθιις γε πὶ, δέ 

μι πρὸ πϑοξαίρχοις; Γἐκέλέυσε γαυπτηγεῖονς 

πρυϑρᾷς εὐ αὐ τλμδρώ οσοις ἐκ ά στ! αὐπτωλέσαι, 

ἡματα τε διδὸυς, ὁ ὑλζευ εἶχ Ἰδὴς κο μέ- 

ΗΝ ἄχ φοάξωνναυπηγϑυκνϑέων ὃ, οἱ ἀθμρφω 

Ἶ “σοι ἄμα τοῖς αἰτλυδρίοις τῷ τείχους τί ἐπετε: 

εξ, ὁ τὺ τῇ φραρᾷ πρέσαν πϑλύτων μόλις. 
᾿Ν (τα δ ἀὐεργεσίαι πὲ ̓ὴ πολιτεία τ Ν 

᾿ χρισιοὶς ον αγτλρόρῳ 651. Φαρναίαζὸς κδι ὧν 

ἔ ζυῦπι φζχταξας, ἀδθιωες χαλκηδὺνα, ἐβονθ4. 

ὠϑ τω γόόνῳ ζύτῳω 1 γ..3ν τοῖς “υσυρᾳ.- 

ὲ 

Ε΄. χρισίων τ ῥα; τΉγ915.)0 τί φάγϑιεν οἴκοθεν «αἰ πσὸ 

ηϑϑημου.ξυϊκα λέσ αὐῇες δξίω ες ἑαυΐ φρα- 

Πφος ἡ ζα, Ἔρμοχρ «τοῖς ἵ πσϑϑηΐωϑύσ,απωλο- 

δ»: φύροντὸ τίω λει ον ὡς ἀδικως 

, 
δ φάσηϑιεν ὧπϑμῖες ταὶ γομμον" παρήνεσείν 

“επσροδύμοις εἴ) ὃ (αὶ λοιπαὶ, ὡς τὸρ τὰ ασοό- 
᾿ περα ἡ ὀυδρας ἀγαϑοῖς ασοϑς τὰ ἀεὶ οὐρα. 

π᾿ γολορδυα. ἑλέαχ Ἀ ἐκέλάσον όῤχονζς, μέ- 

“βιεα ἀφίκωνται οἷηρημϑμοι δρτ' ἐκείνων. οἱ 

δὶ αἰαξοήσαντες ἐκέλάυον ἐχείνες χήν, χα 

μάλιςα οἱ τδιυύδαρχοι,χαὶ οἱ ὄχτζαται, χαὶ οἱ 

χυξερνῆται οἱ δ), Οὐκ ἐφαΐ δῷ ςασιαζήν ὡρὸς 

Ὁ ξαυτὴμ πολιν. εἰ δέτις ὄχικα λοίη τὶ εἰύζις, 

2629) ἔφασαν ̓γοζσαι διδόναι, μεμψημϑώους 

ὕσαςε γαυμοιχίας ὐξι καθ᾿ «αὐτὸς νενικύήκα- 

Ἰ 

Ἰρὸ ναῦς εἰλήφαϊε, ὅσα τε (τ δηλῶν αΥΠηΐοι 

γεριαῖο, ἡμδν, ἡγϑουμϑρων, τάξιν ἔχονγες τἰωὼ 

χρατίφην, δα τε τω ἡμετέραν ξρετίω, χαὶ δ 

᾿ ὑμετέραν πο ϑδυ μίαν, χαὶ κ᾿ γάῶ ὸ χ' ϑού- 
ἢ λαῆαι ὑπαρχουσαι. σοπνὸς ὃ ξυϑὲν ἐπτα)- Τὺ) 

» “ωρδυς, Τ δεουϑύων, ἔμειναν ἕως ἀφίχονῷ οἱ 

Ὰ αὐτ' ἐχείνων φρατηγϑὶ, ΔήμδοχοςΊς Γ᾿ δύκου, 

τ χαὶ Μύσων Μενεχρᾳτοὺς,χαὶ Πόταμίς Γγω-- 

σα ν᾽ δὲ τοινροίρχών ὀμόσαντες οἱ σλΆςοι 

χαταξῳν ἀὐοις ἐπὸὺ ἐς συροιχούσας ἀφίκων- 

᾿Ἰαι, ὠπεπεμψαντο ὅποι ἠθδούλογτο πόρῳ, 

Ὁ ἐπα νοιοῦτες. ἰδία, δὲ 7 σοϑς Ἕρμοχρ ὠτίων 

᾿ ππροφομιλοιοῦτες, μάλιςα ἐπύϑησαν τίω τε 

Ἐχιμέλέαν, χαὶ πσοοϑυμίαν, καὶ χοινότηζᾳ. 
ἣ ὧν) ἐγίνωσκε τὸς λα φκεςείτους τ πϑα-Ὲ 

ξάρων χαὶ χυβερνηταν! καὶ πα τίν; ἐκα- 

᾿ φὴς ἡμέροις ὦ “σϑοὶ χαὶ ποὺς ἐξστέροιν 

Α: σμυὰυλίζων πυϑὸς ἴω σκἐρωζεὼ πἰοὺ ἑαυτοί, 

᾿ ῥιαίεξις, ὃζ σαδουπατουῖθιις » δζΖ ἐριδατὶς 

Ἶ 

τυϊτο πατῇ ρυς ἔθ ξἘἰ5, ρα Απταπάγυση τεῖ- 
ΓΟΠλοσ τοῦ σαῖς ἰαθοτ; φιοί ἰρίοτιιην 
ἥτις ατλἐ ΠΠ{δτ : Πη11] ὃς ρεουῃ αι 6: 
{το 5, ἃς πηαζεγα ἐχ ἀα (π πε απὶ 1η4{1- 
σου ταδοι. Γ᾿ Παῖς οἸ4ΠΠ|5 σα ἀπ αξιίτ, Απ-ὸ. 
ταπ ἀγἢ} δυγασι ἈΠΟ ΠῈ ΟΡ ΠΏΠΓὶ ραγῖθιι 
απδάσῃ ἀδίοΙ α πε, δὲ ἰῃ ργα Πἴο ἐὈτιμη: 
ἀσπ οροτα ταῖς ργόθατα ἔπτ. Εὰς ΟΡ 
Δα ΠᾺς ἔλέλιιπι,, νί δγγασαίλη!ϊ ὃ Βὲπε ἀς 
Απταπάτγο ργοιηθυεὶ ἀϊσαηταγ, δζ εἴας οἷς 

. ἘΠ ΩΕΙς 15 ὁτία πὶ πο παθέδης. Εἰς τὰ σοη- 
Β ΠΙτατῖς, Ῥμαὐπαθαζιῖς πιοχ (ΠΑ σε οποτὴ, 
ντοροηλ οἱ ἔοτεος, οσεε παῖς. Αφοβοίς ΠΠΠῸ ςγρασα δὲ 

{πη} πο τοσηροτο δυγασιμαποῖίιπη ἀπιςδὲ θμοιεελγο 
ἘΧΠΙΠ {ι], χαο ἃ εἰς βρεῖς ἐοῖτο βιογατ ἱστὸς [9 ἡριράιρ 
σαϊαπι Ο πΔρτόρτοῦ σοπιιοσατὶς ΠΔ ἴησις, 
Ἡεττηοοτγατο οοτείογατ ποπηίπο νεῦρα ἔὰ- 
οἴδτο, σα! απγίτατοση {π4π| ἀορ] ογᾶτ; Δυΐρεῦ 
1] ατίαπη, ὃζ ργατογ]εσας νη] ποτ ὀχ π]ᾶτὸ 
Ἰπδέτεηζαγ, Ηουταπταγίπάδ, νι οεϊαιη ἀ6:. 
ἴποορ5 δά ἱπηροτατα Γλοϊεμ ἀπ ργοτησς ἕο τί- 
τοῦσας (δ σοζογεητῖ, πο ππδ πγοάτιηι ἔθ 
(ξητ παξεοπι5:ὃΖ παρ γάτα Ιςσογοηῖ, 4ο- ὦ 

νας πεοδάοῆεησι), 4 πὸ {πὸ ἐΠξηγίοςο ἀ6- ω Πρηατῖ. ΜΗΠτος οἰατῆοτε {πδίλτο, ᾿ρῇ νι εἴ 
Ἰπηροτῖο οἴητ, ἰαθ ἐπε; Ἰπρυ ΠΣ 18 γο]6- ᾿ 
ὅλης πος τείγοπλὶ πὴ ρα ἐς εξ, δζΤ ερι γα, Ἐ νην 
ὃ σι!δογπαζοίοβ. Πλιισοβ σοητγα πποπῃοηΐ, 
δά πουίας Γορη Β]Ισαηὶ {δ ἀἸτοΠ  πηοιθη- ΠΡ ΤΥΣ 
ἀπιηοη οἵδ. 51 νοῦο δοσιίατίοπος ἴῃ {δ 8 γοηι αμερηὶ 
ἈΠ το Ἰη{πἰτ!γοηταγ, αὐ ντ συ ίαπη ρος: τε τὴν 
τεητ, Πουταητατ:ῖῃ πγε πγογίατη γοιιοσδηζος, 
πος παϊια τρις Ῥγ ἹΠς νἱξξογεξ ἰρῇ ΠΌΠΙς 
αϊατοτί 5 ΕΠ Πεπτ, ἤιιοῖ σςρ ΠἘπτῆαμες, 
Πιιοτίθα οἴττ ἈΠΠ15 μι} 1 ἀπέξα πτοὸ Ἔχ - 
της. Ἐτίδην δσυτα, πΠ ἡ πἰπης, πο η ἘΠ 1Π|-- 
ΤΑ ΠῚ1η ἀοῖς, αππὶργορτθι νἱττιτοπι πο- 

{τέατα, ταῖῃ αἰλογίζαθην νοΐ ἔγα τ Πα. Εϊ5, 
πὰς αυά τέττα, πὴ πιατὶ ϑοτγεγεῖας: Οὑῆ 
ποααα Φυϊιαην πὶ δ 5 αυϊάἀπιάπι ὈυραΣ 

σδέοτγοευ, ὃς αὉ οπηπίδιις Γοσαγοηζαν: πλαπ: 
(ετξ, ἀοπες αὶ εἰ5 (πσσεάεγεησ, ἀποὸς δ: 
ποπίγεπτ. Ετδπῖ ΠῚ ΠλεπιαγοΠὶις ΡίἄσοΙ 
Μυίοο Μεπεογατκὶς, Ροιαηλὶς αποῆα;, Ε- 
1. Θασπηήϊτις πγαχίπια ρατὲ ργα ἔθ ξουα ΠῈ 
τιγοτ 5 ̓αγοι τη ο σοπἤ γι αἴοι, ίΕ 11- 
Ιο5, Ροίξεαδιαπι ϑγεδοιιας5 Γ  ΠΠΠςης,, {πὶ 
Ρατγίατὴ το ἀπιέξαγοβ: τί) π} Δ ἴθι ρχγοία- 
ααοηἕοϑ [τὰ αἰτη (τς οπηπεβ. νὲ {ον ]: 

{τὰ οἵοις, οοποοάοεδητ. Πρ ΕΙΠγΐς ΑἸ  σαπϑ 
τίλτη ΗΠ ουπποογατί, ὃζ ἀλογίας, ὅς ρορ!α- ΠΡ ΝΩ, 
τίτατοῖλ ἀεΠ εγαθαησ, 410 ρε πα είν ἔα Πλΐ- τὸ ἰανάρε,ς 
1Ιαεϊξον νίεραητιῦ: ΝΑ ἀ6- ΓΙ ΓΟ Δ ΤᾺ 
ορτίπηιπι ἡσΠΊ]πς ΠῚ ςοσηίτιπι Πη- 

ἴγάς ψοςα 

εἴα ΗΠ νὰ 

 β01|5 ἀἰοδας Δ4 ςοπειμθοτηίθηι ἴῃ. τα ογπασα!απι ἔππηι ἰδῆς ἂς γείροϊο ἰηυ!εα ἀξ, 



ἐν ΧΕΝΟΡΉΗ. 
ὃς οὐ εἰς φυϊδημἃ νοεῖ ἀϊέξαγας, νο ἔὰ- Ἀαλεχοινοῦτο ὅ ὁ, τί ἔμελλεν ἢ λέγάν, ἢ πορκῆψ. 

ἔζατας οἴἴοτ, σοι πίσαθαῖ. ΠΟ ΒΑΕ ΟῚ. 

ἰατὴ 05, ὃς συισάαπι ΠΟ πηφαίτατα Οχτοπλ": 

ΡΙὸ ργοίοττο ἴαθοῦθας, φυσξάαπιῃοῃ ηἰπ τα 

ἀο!Πδέτγατα. Οὐ [ας τὸς πιάσπα ογαῖ ΗοΥ- 

πιοοτατίς ἰῃ σομίδητι ρΒ] το σίοτία, ααοά 
ορτίπια φυςαθ τ ἀϊσοίο, (μπιοδίμ]ετε 
Ἔχ [εἰπιαγοτατ. [ἀ ΘΠ} Ζ.1111Ὶ Τ Ηρ ιοσποπι 

] δεοράσηηοης ἀσουίαίοι, ας ποπ οἰ πὶ - 

{γος ὶ τοπιπιοηΐο {πδ]επάγεταν, (τὰ τᾷ 

ἱρίς νογαπη ἀἴσογο νἱπις εἴτι: αὐ ῬΒατμα- 

Ῥαζυπη ίς οσίσγοης, ρεσαΠΙΔ ΠῚ ΡΥ 5, δηλ, 

Ῥετετοῖ, ἱπηροτγαθαῖ; θαι σομηράγατα {Ἐἰ- 
Ροηαϊατίοτιπι ΓΔ ΠΙ τυ τη ὃζ τΓΙΓ Πα Πὶ σο- 
Ρία, Γοἀτα πη [ἢ ραιγ δ πη το] ατατγ. [πτοῦ- 

᾿Δ ϑγγαου ΠΟΥ ΈΠ [ἀμομπι] (πος ο οτος 
ἹΜΜιέταπι νομῆς, οἰσαιο σορία σὰπ Πα - 

στρα Ὁὰ5 Ἔχοτοίτας τγα τα  τπητ. ΕΘ άοτη τοπηρο- 
ὑπ! τὰ Τρ σροτγτα τη 1 Πα (ςἀϊτίοης, οὐπῃ 65 ηἰΐ ἃ 
ἀρμοι Γαςρἀατλομίοτιπη Ρατείθις πα ραητ, νῆα 

οὗ Τιαοεςἀα πηοηΐο ρα θέξο ΕἸΣ ΤΕΣ ΡΕΙ- 
1πητατ, Ιἀχαῖα ΤῊΠαρΙπογποππιδηῖς, ῬΡα- 
Πρρί 445 1 ἀσοα ΠΟ 115 Ροτέθοης ογοάο- 
τοῖσι ϑραττα ὀχ ίπ]ατς ἰα{Ππ|5 εξ. Εἰὰς Ιοςο 
Δα παπαϊος σομῖδ5. 4185 ἰρίς ἐς (ΟοΙ 5 οος- 
δότατ, Οὐατεπρρί ας πλ1Ππ|5: ἴῃ ΟΠϊο {πὰ πὶ 

Αγτις Οα5 1Π ροτοίξατε ἀσοερίτ, ἃ σο!ἀἰτχος Θεία 
ἘΠ ΩρΡ: τοηροότζο, ἀππη ΑἸΠοηὶς 1 Πγαίγ]οις ἄρότετ, 

ἐδεβάνμην τ Α σ᾿ 5 Γλοσοῖοα ργαἀατι!πὶ Ἔρτοῆπις, δά ϊ- 
πιυγοφεχς Ὀίος ν( 16 ΠῚ ΠΓΟΚ5 Ατβοηϊεπίιαπι ἀοσεήο- 

πόρον τοῖς 61 Τ᾽ γί γ εις ὅς Ατῃςηϊςηίες., ὃζ ἰὸς 
οπιῆς5, ΠυΪ ἐγαητίη ντθο, Θἀποῖτ: ργορτεῦ- 
Ωηπ6 ΘὙ ΠΥ ΔΙΠΠΠῚ Τγοςαπι οί 6 ΠῚ ΟρΡΡοηιϊς 

Ποῆίδιις, πηαπιιὴ ςοπίςγγατ5, ἢ ασοςήο- 
Λφὺ τερεῖ. ΤΘΉτ. Οοά αππὶν οι Αρίς, σα] σῖτον 
ἰδ, ΔΟΔιΧίΕΠΟ5., ΔΠΊΠΠΣ ραιιοῖ5 ΟΧΊΓΕΠΊΟ [ἢ ἃ- 

υΒυμίης, 05 νε τος Ττοτοιηεῦο. ἀσοοπάήϊε 

δος Ατποπίδηυτη ογρα 1 Πγαίν πη {ἐπάϊα, ᾿Θεασύλῳ Ἅ]ᾳ ὶ ζιῦτα ἔτι πυροϑυμόπερφιῆ-, Ἢ" 
ψταϊασιίας εἰ οοποοαοτοητ,, ΘΕΪ51ρίς τοὶ 
απ νοποταῖ. ΝδηΣ ΕἸ οῤλ δον ἘΣ Πάν Το τὸς 
Πιαίτο, 1 στα 15 ἀΓΠγαταγο ροά τε 5,6 4α1- 

το σ, ΓΙ ΓΟ ΤΠ 65 1, (ἀπγοτοτ. Αρὶδ αατ, απ 
ΕἸ ςοϊοα τπηθῆτο οπαίξα σοιηρ γα Παᾶ- 
αἰσία ἔαστῖ σατίτι ἴῃ ΡΙγα θα πὶ σεγπογοτςἔτι- 
{γα ἔτο5 δι θαῖ ΙοησῸ ἰδ πΠη τα ροΙΊ5 ἰρατῖο 

τοῦγα ριοδίθογο Αὐποηςηίος, ΠΠΠ 1115 ΘῸ5 
ΔῸ {Π|ι5 οτίατη Ιοςὶς ἐχοϊπάογεῖ, νης Πηαγὶ 

ξιαπηρητιπι νεπογοταγ, Αἀςοί; ΟρτἰΠλιΓἢ 

ἔοτο, ἢ ΟἸεάτο 5 ἈΔπΊρ}) ΗΠ πα. αΐ ριι- Ε Ἀδιθίοικίέειμων θιῆτι βυζωντίων, πέμψαι, 
ἜΘΆΥ ΡΝ ΒγζΖαητίολι Ποίρο5, ΟΠαϊςο- 
ἄοηοηι Βγζαητίππηχας ἠχίττοτοῖαγ. ΕΗ 
(φητεητία οοπυρτοῦατα, {τ οΠΠτ ἴ5, χρίοη- 
τις Χν Πα ΠΙΙΠΊΟΓΙΠῚ Μεραγοηί- 
διις ἃς το αἷς (οοἱΐς, ας Ιρία: ἡπασὶς οἵ- 
{τητ πε} πτ| νο πο πάο Ππ δ τ ΠΙᾺ ΠῚ ἤτε 

τος. Βαγιιηι ττὸς ἴῃ ἩεἰΙ βοηῖο ΙΧ, Δὲ: 
τιςὶς Ὠαθ δ 5 ἀφ πχοτία (της, αια’ ρεγροῖαο 

Β τίω ἐς συδοιχούσας καϑοδὸν ξένους πὲ χγ τδι- ᾽ 

ἯΙ 5. τὺ ΟΥ̓ Α Ὁ 

κακχείνοις ἐδίδασκε, χελάζων λέγάν τὰ μῦν, ̓:. 
Ἔσο τῷ Ὁ Ῥογ6 ἥμα, τὰ δὲ, βουλδυσαμε: ᾷ 

νοις. οὐκ, ̓ ΑΥρ. Ερμωοχρ φίτης ζῷ πολλὰ ὑπ ἴ 

σεευξδ; ῳ 40 δυξᾳ, λέγάν πὲ δυκῶν χφ, ΤΩΝ βυλεύς 

λόυῳ {ᾳ χρῴτιςα. κα τηγϑρήσας δὲ Τιωα- Α, 

Φέρνοις -Ψ λακεδαίμωονι Ἕρμωκρατη, ῥζρ- 

τυρφιεῶπος κὸ Αφτυόχου,κχαὶ δυξας τὰ τὰ λές. ᾿ 

γν, αἀφιζοκνδυος Ὥρα Φαρναζαζον, φρὶν αἰ, 

τῆσαι ιχοικαία, λα(ῶν, παρεσκάυαζοτο «ρὺς 

ἡρέοιὦ ζύτῳ ὃ ὅκον οἱ ἱ αἰ οίδοχοι τὔίσυρας 

χοεσίῳ) ἐς μίλητον, χαὶ να. ; ναὺς 2 

τὴ Ὁ φράτά μα. οὐ ϑαδσῳ ὃ χΤ' τὸν χαιρθν ̓ Ἴ 

ἐπ τς "λυουδύνς οὐκ πιήοισι οἷλα- 

κωγιςαὶ, αὶ ὁ λάκων Ῥξωωφης Ἐτεόνικοφικας 

σα ιαϑεὶς 5 δ ζῶτα Ὡράξαι σευ  Τιοκεφίε 

γᾷ Πασισταιδδις ὁ λαάκων, ἔφυν οκ απαρ-΄ 

πος. χὶ ὃ Ὁ ναυύΐιχὸν, ὃ ἐχεῖγος γηϑροίκά Ὄπδις 

τ συμμάχων, ὀϊξοπεμῷ.3» Κι δα τησισταί-: Τ᾿ 

Οόδὰς ἴα παρέ ἔλαθεν οὐ χίῳ. «ἰξ ἢ ὗυὐτοις τὸς, 
τῷ 

᾿Ξ’ ΡΝ 

Ἀξβιονυς Θρασύλου τῷ αὐϑάίευαις ὄντος, Αγ 

ον τ ̓ δεκελείας ;πσϑϑνομζευ ποιάυϑρμος, “δὸς, " 

αὐταΐᾳ τείχη λλὴς τὴν αὐϑζοιναίων: Θέασύ-, ́  

λος δὲ ἐξαίαγων ἀὐλίενα ας, ὶ τὸς ἀλλεςς 

οὖν τῇ πὸλά ονζᾷς ἀἁπθμᾷς, παρέταξε οὐ . 

ὁ λύκφοι ἰωμφάσιον, θελθθυμδνεμι ρος- 

ἴωσι. ἰδὼν ὃ ζαῦτα Αγις ἀπήγαγε Φχίως δ 

χα! τίνες αὐτὴν ολί: γ9. Τὴν ἔχὶ πᾶσιν αἰ πῦδο ἵ 

τὰ ψιλώ ὅς οἱ δΐζω αϑζευαοι τῳ ν᾿ 

σαν, ἐῷ ἜΣ χα! ἡ Τἐπεψηφίσανῷ ὁπλίζ τὶ ἐψν 

αὑτινκαζαλεξαοϑαιαλίες, ἑπαίας δὲ ἐχα-᾿ ἐν 

τὸν τε ιήρᾳ: 5, πεντήχοι τα. Α΄. γς ὃ οκ τῆφϑε-. 

κελείας ἰδὼν πλοὶά πολλὰ σίτου ἐς πέραιῶ : 

καζο κοίτα, συ σὲ τἰνφελος ἔφη τῷ, τὸς μὰ τὰ 

εἰὐτι πολι ἡδῊ "θόνον αἰϑάευε! ες εἰργήν᾽ τῆς ΤΣ 

γῆς, εἰκῇ 1 τίο ζήσει, σλενχαὶ ὁ χτ' ἐϑοίλοιῆαν οἴ- 

ὥς φοιτα χρ κιτίςύν ΤῈ ἐΠ) «αὶ  ΚλαΝΩΣ 

Ν᾽; 

ἐς γαλκηδὸνα τε, χαὶ ̓ βυζαύπιον. δόξαντος δὲ 

ζυτου »πλυρωθήσων νεών ἔκ τε μιεγδρῶν σις, 

κῦδος ΤῊ ἀλλὼν ξυμμαχών, πεντεισίδειβ,ς 

φραπιωτίδων μᾶλλον ἢ (αχφων,ῳχε ῳγετὸ καὶ ἀϑτ 

ἀκ 5 τ νεω, «ῳς πο λδπέ οι ἀτωρληος 

ποτῷ σοὺ τὴν αΠικῶν οὐγέα ἡὐἀδ δὴ αἰ 
, ΝΡ 

ς ᾿ ̓ 
᾿ Ἶ 



ΤΌ ΒΕ Ὁ Ρ 

ἐφ πὰ πλοῖα διεφύλοα ον δ αἱ ξὴ ὀῆλαι ἐ- ἃ 
᾽ λ Βν ἡ... ! Ἀν δ 

Φφυρρν ἐς σηοῦν» εχειλὰν ὃ ἐς βυζωντίον ἐσωϑη- 

σαν. καὶ ὁ ογιαυτὸς ἐληηὴν, ον» ᾧ καρχηδόνιοι 

Ανίξα ἡρρυμδυδ ἐρατἀσαλες ὅΧῚ σικελίαν 

δία μυειάσι ςρατιαξ, αἰ οφ σιν ο πρισὶ μησὶ 

“μῶν δύο πόλάς ἑλλδωοίϑα.ς, σελινοιῶτα αὶ 1 ἡμέραν. 

, ἡπῳ ἀλλῳέτᾳ (ᾧ ζὼ ὀλυμπιαξ τϑάτη ὦ ονε- 

ὶ γηκϑφῆ, ἢ παο9ς}εϑεῖσα ξμωυωεὶς οὐνίκαι Εὐα- 

Ν: 

πὶ 

᾿ ἐπα ὃ ἀπεκίφνε, Θοᾳσύλος ἢ μ ταα. 

γῥρεηλείου, δ ἢ ξαδ)ον ἡ Εὐζοίᾷς κυρζωυαῖος, 

Ἰχιέφορυ δόντος εν «σάρτῃ Εὐαρχίπωου, 

ρντος δ οὐ αϑίωαις Εὐκτήμονος) ἀ3η- Β 

γάϊοι υδὺ ϑοραχὸν ἐτείχισαν, Θεοισύλος ὃ ζᾳ 
τε ψηφιοϑέντοι πλοῖα. λαζξὼν, κὺ πενταχίοά- 

λίᾳς Τὴν γαυτδλυ πελζαςας ποιησοίμϑυος, ὡς 

ἅμα χαὶ πελζᾳςαῖς ἐσομϑμοις, ἐϊξέπλάυσεν 

᾿ογουδυδ Ὁ λερος ἐς σείμωον. ἐκᾷ ὃ μείνας ζ4ς 

ἡμέρας, ἔπλθυσεν ἐς πύγελα"ὺ ὠφὰ τί πε 
χωρανέδήε, ὁ πεοςέξαλε τω τείχ4. ὧκ ὃ ὃ 
μιλήτου βοηϑήσαντες τίνες τοῖς πυγελάσοι, 

διεασαρυδῥους ονᾷς τὴν ἀϑίωυαιων τὸς ψ- 

λοις ἐδιωχον.οἱ ἢ πελζαςαὶ, ἡ τὴν. ὁπλιῦσο 

δύο λθχοι »βουϑήσαγτες κσοθς πὰς αὐτὴν, 

ψιλοις, ὠπεκίφναν ἁπόρζας ζοις ἐκ μιλήτου, 

ὦντὸς ὀλίγωγ'  ἀπσίδας ἔλαζον ὡς |κ.59- 

δας, κα δ αμὸν ἔζησαν. τῇ 3 ὑξεραία ἐπλάυ- 

σα! ἐς νότιον ὼ ἐδ] ἀ49εν «οδασκφυασαμϑριοι, 

ἐποράγοντο ἐς χολοφαΐνα. χολοφωνιοι ὃ Ὡρος- 
φώρυσαν. χαὶ τῆς δχτούσης νυκτὸς ογέξαον 

ἐς τίω λυδίαν, ἀκμιαζοντος τῷ σίτου, χαὶ κώ- 
μαςτὲ πολλαὶ οϑέωρησαν, τὺ χοήκοζα 3 

ΕΙΜΝνΝ 5. 

1 115 ]οοἷς παιϊδς οοίογιαδαηϊ, (εζοτά 56- 
{τὰπὶ παρα δ τξοϊρίαπς, ἂς ίαίαΣ Βγ Ζἄτιιπι 
ἰπάς ρετιϊεηίαπτ, ται εἰς οἰ αΠηὶ βηἰς 
ξαϊτ,πο Καιτμαρίηἰοπίθς ΕΠ] ΠΏ 1}6 ἀἰιος 
οὐηλ σσοΙ 9090 Ποπλίπιμτὶ ἰπ 510 1Π14Πὶ Ρτο- 
ἔοξε!, τγία πὶ πγεηπαπιίρατιο τοὶ ΠοπλῖΞ 
ἰδ ορρίἀα ἀτιο, δε] πυηΐοπὶὃς ΗΙ πιογαπὶ 
σερογαητ. ἀηποίςαμεπτε. ἰῃ αἰιοπι Οἷγ π- 

433. 

Ἡδηηϑαὶ 
ΕΥ̓ ΩΣ 

ΠΤ ΠΕ 

Ρίας χαατι ποίας, αᾳ ἘΠῚ Ἐπασοότα δά: , 
᾿ππέξα δῖρα νἱξξοτίατα οομίςαμτα οἰ, νἱη- 
ςεπτοίη Δα ϊο Εὐθοτῖα γγεηςηῇ,, υιπι 
δρια δράγταπος Ἑροσῖ τπηᾶοι[γατιΐη Εἰι- 
ΔτοΠΙρριι σεγογεῖ, ΑἸ Πα πὶς Επέξεπιου τ 
ἙοΒοητίς οθοίο πιηρογοτιγ; Τογίσυπι ἃ- 
τπεηϊεπίοο πγιηϊπογῦς, δ. ΤἬΉτγαίν ἰδ (ππι- 
τὶς πδυΐδιις Πδὶ ἀεξοζεεῖς, ὃζ Πδὶτῖς 190 σα- 
ττατοσαπυ  Π Ἐ2Ὁ ἀγπγαῖίς, γε ἰἰς π}}}} τά π|- 
αιιατη σοιγατὶς ντογεῖαγ, αίξαῖς ἱπϑιῆτο δά 
ἰῃ(αᾶτη ϑπλιπὶ Πδυρ αι, ' ΟῚ Ζαπὶ τγί- 
ἄἀσιιπι τη ος, Ρυρεῖα ἀϊοοάϊε. Ηεῖς ὃζ 
Δρτος ροριυ λει, ίξας, ὃ Δα ορρ αὶ ἡλίιΓιιπῃ 
ςορίας λάπηομει. ΤΠιΜΙςΠ) χυϊάαπι Ργ-: 
ρεϊεπῆθιις ορεπῃ ἔεγεητας, ραίατος πίῃς ἰῃ- 
ἂς νε!τες5 ἀτμοηϊεηίππι ροτίε φαῦταγ, Αἴ 
νοῖο σειγατὶ, δὲ σταῖς αὐπλαταγα ρα τιπὶ 
φΟΠοσῖος ἀπα:, νο τ θαι5 {υἰς ορε ]άζα; ΠΠΠ09 
ΟΠΊἢ 65, 4 ΜΊ!εῖο νεπογαητ,θχεγα ράιιθο5 
αιοίάαπῃ, οσοἰάιϊηητ: (115, Ρ] 115 Γαΐ πιι5, ος 
Ροτίππτιγ : τοραέαπὶ “ξαταιης. Ροίαἰς 
Νοιίιπι ἡδυίρσαηῖ. [π46 βαγατὶς Δα ἴτεῖ γος 
ας οτηηίδιις5, ΟΟΙορμοπέρεριηι. Τ δ(- 
εἰπῆς ἴῃ σούιπι ρατῖο5 ΟΟ]οριση!!. Ν ούτε 
ῥτοχίπη [γα ίαπιϊηστεά τιτ, πγατιιγὰ ἰὰ πα 
ίερετε, πλϊτοβς νίσοβ Ἐχαγα τ: ρα ΠΏ, 
τλδηοἰρία,; ργ τη αἰ ίδτα ἰησοητέ γαρίππτ, 
Τυῖὰ Ροτία αυΐάλτι δτάρεδ, αὶ Πἰς πη Ἰοοἷς 
ἀσεγεῦ, πο τοιῆρογο Ατποπ Πίος [πὸ τη- 

λαξονχαὶ αὐδρ ποδα, καὶ ἀλλίω λείαν πολ- [) ἀςἐρατί,λο ργα ἀκα (δραγατίπι ἰπτεπτί ἐγαπί; 

λίω Στάγης δὲο πέρσης Ὡἰϑεζωτα ᾳᾳ χ- 

εἰα ὧν, ἐπεὶ ὁ αὐϑζωυαοι εκ, τῷ φςρατοπέδου 

διεσκεδαι σχκένοι ἦσαν χτ' (ς ἰδίας λείας, βοη- 

ϑησαντων τ μΐπαεων, ἕνα, μϑὺ ζωὸν ἔλᾳζεν, 

ἐἥσίτασα (1410 νἱαιπὶ νπιιπὶ σαρίτ ; ὃζ 
(ἐρτοπιἱπτογςῖς, ΡΟ μας δά πιάτο Τ τας 
{γ1ὰ5 σορί45 ἀτπιοῖτ, αι ΕρΠδίπιη παι ῖρα- 
ταγῃ5. Εο οοπαῖι Ποπλϊἢ 5 δηϊπιδάϊιοτίο 
ΤΙΠΑρΡμεπες, ππαρῆας οοσεθρατορία5,6- 
᾿ἀυϊτθυσημς αἰ Πλ}ΠΠ|5 ἱπηβογαατ οπΊηίριι5, 
νι ίαπα ἰαῖαπι ὁρεπὶ ΕΡμο πὶ οσυγγο- 

Ὑν πε ϑρὶ- 
ἐδ τα υοςα 

"» 
ἄρχων. 

Μιϊεοτῇ 

εἰαφάει. 

ν ᾿ πήγαυ Ἐχὶ ϑουίλαῆαν τίω φρατια),ὼς ἐς ἔ- 
; ΚΡ ΎΡΎΎςς χοηΐ, ΤΗταίν]ὰ5 ἀἰς, ροΙἘιϊαπ Πιιδίηςε τ ναίων 

“Ἢ πλά (ξύμδωος. πα ΘΕ ΜΙ Ὁ τῆῶν Τγάϊαιτι, χντι ἘΡΒείμπν παυΐρατ: ργϑιιοπη ἔρον ΚΡ 

βδυος στὸ ὁ ἐχτχείρημία,αρατίαν τε στοσελέ- αττγηάταζατι δὰ (ογομππι ἐχροηΐτ: ἐαιΐ- με σξῇ 

ἔα πολλξιυ,ὼ πίσεις απτέςξελλ ἐμ ΑΙ ἐλλ ὧν Ἑ το5, ξοτγάζοϑ, ερίβατιας, ορἴθγοϑ ΟἸΊΠΟΒΡΓΟ- ἤδεν. 

πάσινἐς ἐφείον βοηθάν τῇ α ρτέμιδι. Θρασώ- ΡτΕΓ ΡΑΙυάς, εχ ορρΡ α] Ράγτα αἰζεγα: 4υιπι- 

π᾿ Ν μ καὶ δεηα ἈΠ ΗΝ πληῶ ἐσ ας ἰᾶται {ΠΧ Πςε, ΟΙροΓείτιιπὶ Ἐχεγοίζαπι 

β ᾿ » ΓΈ Ἢ εὐ ας: εἰς ἔσοο- βπιοιιοῖ. (ὐοπίία ορρίἀαπὶ, Δχ!] Αΐο5 ἃ 

λίω τ ἐφεσον ἐπλυσε, κα! τὸς υϑὺ ὁπλίιζς ΤΙΠΔριοτης αὐ ἀμέεί, δγγασαίδηϊ ταπὰ 1], 
Ἵ ν ᾽ . ε π 3 ᾿ Ψ 

Τέρτον χορυοσὸν οἰποξιξασας, τὸς δὲ ἱπαεῖς,καὶ πελζα ςὰς, καὶ ἐλτξαζᾷς, καὶ τὸς ἀλλός πϑλύ- 
δ, δε ᾽ ε 'ν ε ᾿ ἐ “ ἐς Α,..8 

ὥς αϑὸς ἕλος (χὶ τὰ ἕτεξοε τὴς πύλεως,ἅμα τῇ ἡμέρα κὐξδοοηνγε ϑύο φρατόπεδει, οἱ σὴ), Οὐ, 
ἧς πὸλ ΤΑ , “ ͵ δ 7. ἘΠῚ " Ὑ ἥ 

τὴς πόλεως ἐροηϑησαν σφισιν. οἱ ΤΈ συμμάχοι, οὖς Τιοστυφερνὴς ηγογέ; χαὶ οἱ συρφιχθύσιο!; 

Οο 

κ᾿ 

κω 
ἷ 

τυ ὄὺυὔὺυ σεν. 



434 
᾿ ΔΑ τς δ ,“» 

υϊ χα ἡδυϊδάς ρτίπιὶ νοπογδηῦ 44 πῇ 61} Αὐοῦτ 

δα τις ν 4115. 4125 ΓΟΟΘ 5 ὉΠ Εποὶοο 

Ηἰρροπίς, ὃς Ηεγδο!άς Απἰξορεηίς 1115, 

Ρτατοτγι δα, αἀρα!ογαπτ, τοι αὰς ϑο!Ππαη- 

τίσ ἄπα: παῖιοδ  οπηπο5 πιᾶπι ἢ] οΟρ 5 [α- 

τοηάα: σαι (ς σοηϊαπσιητ, 40 ΡΥ ΠΊΠῚ 

σταιὶς ἀὐπάτυτα ρα το5, 1 ογαῶσ Ο(οτεί- 

απ Πρϑάρτοάίατατ, Εος ροϊπολαιλπ) Ἰῃ ἔαρ απ 

όβγαει ν οὐ ΗΠ] ητ; δ ἱπτό ΓΕ δΕῖ5 Ρ]ιι5 πλΊη15 συ Γο]!- 

΄τος᾽ νέαις 44 πτᾶτ ρογίςααλι! βιμδηι: 

ά οσς, 4] ρτοριοῦ ρα! άσπιογαητ, ίς σοη- 

ποτιπητ ΟσὨοςεγαης ὃς ΠΠἰς ς Ατπεηϊςη- 

τ ἀβολη Εισάπι, Ὅσο ςφογαπυϊητογές 15: δτ- 

ταογαης ᾿ς Ιοςοατίοραιπι ΕΡΒΟΙ], δζ αἱ- 
τοτπγάρι (Οογε απ}. δγγαςσαίλη!ε ὃς 586- 

Ἡἰπαιητι 5 ρα πα Ϊτῖς 7 αὶ ΡΓα οἰ ατππηο (ς 

σοίευδης, ργαπία ἔογτηπηιο οπΐαας ἄεθι- 

τὰ, ΡΒ ιος ρεϊπατίπηχις ἄτα: σοποοα ὃς 
ἡγασηηΐτας ρογρείια, ἢ 415 ας οἰαὶξισιι- 
Ῥετεῖ : 56} Πππ1ΠΕΠ15 οτ πη μος, νε συδῃάο 

Ρατγίατι {ΠΠ τη ΠΠΌης, ἘΡΙχοίι ἰὰς οἰατατί5 
μιαδότοπι. Αἰποπἰἐπίος γεςερεῖς ρογ ἸΠάι- 
τὰς τποιταῖς, Νοτίαμη ἀμοεάμπης. Ηεῖς 

δ πάσηι 1105 μυιπιαεης, 1 οι τη νοτίας δ 
᾿ἬεΙεἰροπτιπι παυίραητς, [στο Μοιῃγ- 
πιποηίοηι ἢ [οοδο ροτταηι., Παιος 1Π1ς 
Χχχν ϑυγδουίαπας εχ Ἐρἢςείο ργατεγαςῃὶ 
δοηίρίοἴιιητ. [ταχὰς αἀπισγίτις εα5 1 Αἰ τα πὶ 
ἩἀρλανΣ αυάίιοῦ ν πὰ σιπη ἰρῇ5 νεξξοιϊ- 
διε σαρίπητ, το! ας ἘΡΠείαπινίηαε ρεῖ- 
{εαιπταγ. (Οαρείιος σότετος Αὐἰποπαϑ 
ὙὨγαίνἢις οὐηη 65 τη ἰτεῖτ. νηπην ΑἸΟ δ α- 
ἄσιι Αἰμοηϊοπίθπιυ., σοπίοδυιπιπῃ ΑἸοὶ- 
θἱαάϊς, ἐχπΙ ας (σοί πηι, ᾿ρι ἀιδας οὈτγαὶ 
Ἰαίπι. Ηἰπο δοίξαμι αὐ Ἐχογοίτα πη Ὡδαΐ-: 
φατινηάς σορία νηἰποτία [απηρίαουπηττα- 
τἰοίπης. Α ἀογατίαια Βίεπη5, τὰ σαρτίαὶ 5 υ--, 
τασυίαηὶ, Ζαϊ τη Ῥυγαςο Ἰαρὶς  ἀϊη15 πο! 1] 
εἴδη, ίαχο ρογέοο,, ποέξι ραγεῖπι ἔπ σα 
Ῥεσοίοαπι, ραγτίην Μεραγα αἸ]ρίι {πητ.Ψ 

δλίδιωπι (Οοτογαπι ατπιπὶ νο]]οῖ ἀραα 1 ,ἀπηρίαοιιπη 
ἜΡῸΣ ΑΙοἰδίδαος νηἰποτίας σορίὰς ἴῃ ξοίαςπι οΥ- 

ἄϊηος τοάίροτς, Ποϊοσαπι ΠΠ ἴτε 5 1. 4α- 
Ῥιις αηίοῃας νίας ογαῖ, ῃ ςοίάςπ) οὔ 1 ῃγὰ- 
{11 πα! Πεἴθιις ογάϊπες σου ]ϑοαγῖ: ααοά (8 
ΡΓῸ ἱπυ!ξξι5 ἀπσογοηε, ΠῚ ντεὶ νοπίγεητ. 
Οπιπος ποϊσταιηοπίῃ μΙθογηΐς πα τὶ, 
Τ λπιρίβοιιπη πη ΠΠοητ; οχρεάιτίοηξ δά- 
πξτίας Αὐγάμπι (υἰσερεγε. Εθγερασϊς ο- 
ῬΕπι πάσα σα πὶ οαυίταπη τηαηα ΡΏαγπα- 
ῬοΖιις. δεάρτγαο Προγαζιι5, ταγρα ἀεαῖε, 
Ηης οτπη ἐπυίτατα {1ο., ὃς ΟΧΧ στδιῖς ἂῦ- 
λαταγα ροα!τθτς, φαΐ ρας Μεπαηάοτ ρτα- 
ετατ, ρογίο αι πο εἰο(Ἐἰτῖς Αἰεϊ δία ες, 4ο- 
τος τοποῦτα ἰρίπιπη ογίρογοης. ΡοΙ παποὸ 
ΓΟΡΠΔΠῚ ΜΠ Ιτος ἰητοτ (ς ρδις μὰ ΡοτΩΠΙ, 

ΧΕΝΌΡΗ. ΗἸ5Τ. ακἈ 2.6. 

Ὄἰισὸ Τὴν πσδοτέρων εἴκοσι νεαΐν, οἱ κνν, ̓ 

ἑτέρων πέντε, οἷ ἔτυχὸν τῦτε το δα δυόμϑυαι, 

νεω«(ι ἡχϑύσαι μτ Εὐκλέοϊς πὲ τῷ Ἵπαω- 

γος, χαὶ Εἰ φοι φκείδου τῷ Ααφοηλώους ςρατη: 

“γῶν, χαὶ Σελινούσιαι δύο. οὗτοι δὲ ποότες 

οδὅτον κδὺ ποὺς τὸς ὁπλιίζᾳᾳ τὸς οὐ χε 

ργοσῷ ἐξοηϑησαν" ζουτοὶς ἢ δεκφακῆνοι, αν 

αποχ)είναντες ἐΐξ αὐτλυ ὡςφεὶ ἐκατον, χαὶ ἐφ΄ 

τί δυιωλαοστὸμ κατειδιώξαντες, πρὸς πὰφ᾽ 
ὩΡαΘ ἕλος ἐδαπεντο. ἐφυγν ὃ κακά οἷά- 

Β ϑχζευαοι, αὶ αἰπωλοντο αὐ Ὑ ὡς τρκαίϑσιοι; 

οἱ ὃ ἐφέσιοι ὅσ παγον εὐνοῶν ἔφησαν, Χ) ἕτερϑν 

“τὸς τῷ κορυοσῷ ζοῖς ὃ συφρφιχϑίσιοις χαὶσε- 

λινοισίοις χρατίςοις “βυονδροις ἀξιξεῖα ἔδω- 

κϑρ ὦ Χϑῇ χαὶ ἰδία πολλοῖς, χαὶ οἰκεῖν απτέ- 

λφανεδὸσαν τῶ βουλονῦμῳ ἀ εἰ. σελιγοισίοις 

δὲ, ἐπεὶ ἡ πόλις δἰπολώλᾳ, χαὶ πολήείαν θδὸ- 

σαν.οἱ δὲ αϑίευεγοι τὸς νεκροῖς εἰ πστιασονδὸις 

δσολαξόντες, απεπλάυσαν ἐς νότιον᾿ καχεῖ : 

ϑυίψαντες ἀὐύξις ἔπλεον ἐχι λέσξα ἀ ἑλληςς 

( ποντου.ὁρμοεώῶτες ὃ θ᾿ μηϑύμνη “Ὁ λέσξου εἶς 

δὸν «ρα πλεούσας ὧξ ἐφέσου ὥς σε φαχους 

σίας τιαὡς πέντε χαὶ εἴχοσι. χαὶ ἐπ᾿ αὐζας αἰά- 

ἄϑεντες, τεῆα ε9ις μδὺ ἔλαφον αὐΐθις αἰδξασι, 

ΓΝ σι, ἀλλας κα τεδ᾽ ωΐαν ἐς ἐφεσον. καὶ πὰς ᾿ 

μῶν ἄλλοις αἰχμα υλωτοὶς Θρασώδος ἐφαω 

ϑζύας ἀπέπεμς πόρῳ, Α χἀιξια Ων 

αὐϑζειυηον, Αλκιξιαδὸυ ὀγσα ἀνεψιὸν αὶ ξύμ- 

φυγάδα, κα τέλάυσεν. οὙτάῦϑεν ὃ ἐπλάυσεν 

ἐς Ὁ σηςὺν σο9ς ὦ ἀλλο τράτάυ κα ἐκεῖδαν ἢ 

Τ)ἁπασειἡ ςρατιὰ διείη ἐς λάμμαχον, τ χή- ͵ 

μιν ἐπηφ, τὺ ᾧ οἱ αἰχιμαλωΐι συφοικούσιοι 

εἰργχκένοι τῷ πφρα εὶς οὖν λυϑοτομμίαις διορύ- 

ξωντες Ὁ πεΐαν,ἰποδραντες νυκτὸς, ᾧγβντ ἐς 

δεχέλφαν,οἱ σγ ἐς μέγα φφι. ον 5 τῇ λαμψά- 

κῳ στευτα ἥοντος Αλκιζιάδου. Ὁ ςράτάυμα 

πϑρ οἱ Ὡρότεροι φρατιαῦται οὐκ ηξέδλοντο ζᾳ 

μῷ Θεασύλῳ στι. τα Πεα , ὡς ἀνῶι μδὲὺ ον- 

Ἴες ἀἡτἤητοι, ἐκάνοι Ὁ ἡ ηημϑροι ἤχϑιεν, χα: 
δὴ ἐχεί και ον ἁπόμες, λάμνψακχον τόχιζο- Ρ 

ΕἼες,ὺ ἐφράτε υᾷῇ “Ὡὡρὸς ἀξυδὲὸν. ᾧ αρναξαζος δ᾽ 

ἐξοηϑησεν ἵγχῶοις πολλοῖς νὴ μϑ'χἢ ἡ" Πηϑεὶς ἔτ 

φυλιν. Αλκχιξιάδης ὃ ἐδίωκεν, ἔχων τές 1ε ἱπε 

πέας ἡ ἢ ὀπλιῖ εἴκοσι ἐκο τ΄, ὧν ἦρχε Μέ- 

να! δρος, μένα σχότος ἀφείλετο. ἐκ 5 ὁ μὰ: 

χης της σωνέξηξ οἱφραηῶ!) ἀἰὐζὶ αὐτοῖς, 

ὶ ἠασάώ- 



ἢ ΒῚΕ ἃ 

τς Νραριαάλλας ἐξόδοις τῷ χῴικῶγος ἐς τίω 
β ἤπειρον, αὶ ἐπορϑοιώυ τω βασιλέως χώραι. ν τω δ᾽ «ὑτωΐγοόνῳ χαὶ λαχεδου μόνιοι πᾷς ἐς 

ὃ κορυῷασιον τὴν εἱλώτων ἀφεςῶζᾳ, ον 

μαλέας,ἰσανασονδὸις ἄφηχϑν. χτ' δὲ Τ' αὺ- 
ἢν υοἱοὺν χαὶ ον ἡφοικλιεία τῇ φαχιιὰ αἰ γα οὶ 

χὼς ἐποίκοις, αὐτιτεταγμκένων πόρτων τὐϑος 

χὰς οἰταίοις πολεμίοις ὀγζας,τατοέδοσοαν, ὡς- 
᾿ ; ἐν δε ͵ ᾿ 

᾿ ἡεκ πιλέοεϑα) αὐτὴν ασξϑς ἑπηακοσιοις σοὺ 

ϊκ ὃ ᾽ 

᾿ 

δ ονιάυτος ἔλητὴν κὔντ» οὐ ᾧ χαὶ μιῆδοι στὸ 

Δωρείου τῷ αἷρσὼν βασιλέως Ἔἰποςαντες, 

πᾶλιν παροφεχώρησαν «ὑπα! τῷ σὲ Ἔχεονγ- 

ἔπι; ὁ οὐ φωκαα νεὼς τῆς ΑἸϑώωυας ονέ- 

φρήςϑη, Ὡρηφῆφος ἐμπτεσόντος. ἐπεὶ δ ὁ χή- 

μὼν ἔληγε Πανζαλλέοις μδὺ ἐφοράύοντος, 

Ὄῤχοντος δ᾽, Αντίλρους, ἔαο9ς Ὥβρχομϑρμου, 

οἱ δυοῖν χα! εἴκοσιν ἐτοῖν τω! “σολέμω σορρε- 

ληλυϑύτων,οἱ αἰϑίευεγοι ἐπλάυσαν ἐς ασδοι- 

Ὠπ γαλκηδόνα χαὶ βυζωντιον ὁρμήσαντες, 

ἐφραΐοπεδοῦσαντο αυοὸς χαλκηδὸνι. οἱ δὲ 

χαλκηδόνιοι παοοειόνζας αἰοϑονϑυοι τὸς «- 

᾿ ϑἰδαιοις, τίω λείαν ἅπασαν κουτέθεντο ἐς 

Ψ βιβιωοιὶ εορᾶχας» ἀς υγείτονας ογίᾷε. Αλ- 

Ἂν αἰδιαλὴς δὲ λαξὼν “νυ τΈ ὁπλιτῶν ὁλι- 

᾿ορῖς, χα τὸς ἱπατας, χα! δ ναῦς Ὡἶρα- 
πλῷ κελάσας, ἐλθὼν ἐς τὸς βιθεωοις, ὡ- 

ὶ πη ίᾳ τυ" χαλκνδονίων χρή καζᾳ" εἰ δὲ 

σαι. Αλχιξιάξης δὲ, ἐπεὶ ἧκεν ἐς Ὁ φρατό- 
 πεδὸὺν,τίω τε λείαν ἔχων, χα! πίςᾳς πετσοιὴ- 

Ἷ μος, ἀπέτείχεζε τἰωὼ χαλκηδῦνα πὸὺρ- 

τὶ τω φραΐρπέδῳ Ἔσο 96. λαήης ἐς 9α;- 
λαῆαν, καὶ τῷ πυζα μού Ἴοσον τ΄ ζῶ, ζΖυλί-. 

» τείχῴ. οὐ ζοιῦϑα Ἱπαυκρ τὴς νϑὺ ὁ λα- 
χεδου μόνιος τ μοςὴς ὧν τὴς πόλεως ἐϊζη.-- 

᾿ γάγε τὸς φρατιωΐζᾷς ὡς μιαηθύμϑμος. οἱ δ, 

᾿ ἀϑίεναγοι αὐτιπσουρεταάξαντο αὐστω. Φωρ- 

᾿ μαξαζοςδεέξῳ τυ τὐξ τ φχισμάτων τσθ9ς- 
εξυηο φρατία, τέ χα! ἵστωοις «ὀολλοῖς. 1ω- 

ποχρώτης μϑὺ ὄξω χαὶ Θἐφισύλος ἐμάχὸν- 

{ ἑκάτερος τοῖς ὁπλίταις λθόνον “σολιω, 

ι ΡΤ: 
γα ῥασαίζοντο τὸς μ᾽ Θεασύλου. ἐϊξηλθον Α σοριρ!οέτοαπεὶιρ δοξ, ἃ αἱ φάμα Ὑ Βταίγ]ο Ὁ 

πο ον λακεδούμμονος Ῥόμοςη Λαξωώτη. χαὶ Β 

Ά431 

Γαοταητ. Ἑαδάςφην υἱοῖς αἰποΥίς5 1115 ντοῖς- 
Ὀιι5 στο ἢ, ἀϊοπο πὶ το ρσὶβ ρορ Αι οη ΙΒ ι5 
νοχαδαηῖ. Ηος οτίαϊῃ τοπροῦὸ ἐασεάω- 
τυσηἱ) αυσίάαπι Ε]ΕΙοτας, ααΐ ὃ Μαϊεὰ ἰη 
(οΥΥΡ μαι Ἰςοοἤθτγαπε, πὰς ἄατα αἰπηΐτ 
(ογαθτ. Ετ Ηογαοίςος ΤΥ πᾶ ἀπο πὰς 
ἈΑΟΠ σα, “απΠὶ ΟΠ Π65 δά οτπι τος πο 
{τὸς ρα ρος ἰπ δος Πταγῦτ, ἀοἰδειογο: αὰο 
ξαξζιιῃ, γεςογαμη δά τοσανπα σι [.4850- 
τα, αι ΠΛ ΠΠπ|5 εἰς εγαῦ Τἀσοάαπιοης ρύαίθ- 
ἕξις, ἱπτεγβοεγδεαγ. Ηἰς εἰὰς πη] ἔα τ οχῖ- 
τιι5. πὸ δι Μεαὶ, αὶ  [ ατῖο Ρογίασιιαι 
τερε ἀείοσοογαηξ, τυτίας εἰ ἐς ἀφαϊἀετπηΐ. 
Απηποίδημπεητις Μίπογις ἔλπα δριὰ ΡΒο- 
ςοπίες, ἀοἰαρίο ἴῃ ἰἀΤρέείξογο, πσοξίμηι 17. 4. «ν- 
ξαῖτ. ᾿ἬϊΪεπλε ἴδῃ ἐχαέξα,, {απ Ραητας 85 ἜΠΕΙΤ 

δ βένε. υἱάα 

Ἑρμοσὶ, ἀπείσθπος Αὐοπομτὶβ πη! Πούς ΠῚ. ῬΊρν. μ. 
σογοταγ, εοης δυτοιη οἰΔρη ἀπηὶ αὐ ἰηττῖο ἀίνς 

. Η Α - ε Ὡ 

ὉΠ χχατ: ργίπηο ν οτα ΘΠ ΠῚ ΠΙΠΘΥΠ5 ζΟ- κ, εὐτὸ 
Ρ 5 Ατμοπίεπίος ἰῃ Ῥγοσοπείμπι πασίρᾶς. Τχχν. 
Ιηάς ΟΠαϊςςάἀοποπι νοις ας ΒΥΖαητίμπι Αἰ ϑέσοε ἶ ἢ Σ Ο,ναίκεάο . 
ρτοΐεεϊι, οαίττα ΟΠ Πα] σε ἀομὶ Δα πη οι Ο ΠΕ. τερν οὐ. 
ΟΒαϊςςἀοπεηίε5, ροίζεασιιαηι ἀς Ατῇ ςηι- “ει 

᾿ς ἘπΠιπὴ δάπδητα σοσποιιογε; ἔογζι 85 {15 
χόγησον πτὶμτὶ τῷ φρατοπέδῳ. ἐχεῖδεν δ Ὁ οΟΠΊηο5 ἀριά ΤἬτγαςσας. αυϊ Βέμγηὶ γαῖ, 

ορρίάοάας ἰρίοτιιπι πηϊτίπι!., ἀοροίμεγς. 
Ταπι ΑἸοΙ δ᾽ 65 (πλεὶ5 ἔξοιπι., ρύστοῦ 6- 
Παίτοσ, σας αὐ ΠγΑτιΓαΣ Ρβατοθιις πη Π18}- 

τί5,4ς πιά ἀΔῃ5, γτ ΟΓΑΠῚ ΠλαΓΙ5 Πα 65 Ιαρσο- 

τοητῖη ΒΙΓΠγπογαπιῆπες ραγρῖς, ὃς ΟΠ 2]- 

ςεάἀοποηίματη ἔοστιιηας Γαραεῖτ: ὨΪ ραγοδηῦ, 
ΒΕΙ1ο (8 ἱρίος δά στοἤατγιπι πιίπαταγ, ΑὙ 1Π1 
ας τγδάϊάεγε. Ρο[ξεααιδηλτη σαίἘγα γοιεῦ- 
{ὰς ΑἸεΙδίλάες εἴτε, Ἰδπὶ ἰρο "5 απέξις, ὃΖ 
σοη[ίτατα οπὶ Βίτηγηῖς ρος: (Πα]σοάο- 
Πετὴ οὔ σορ 5 γῃϊπεγῇϑ αἱ να ΠγαΓΙ5 ραύ- 

᾿ : , 2 3 ἂν ε δ ΕΑ; 2 . ΕΙΝΝΝ 

᾿ς μῆ, συλεμησήν ἐφη ὐζις. οἱ δὲ αὐπεδὸ- Το τε αα αἰτογαῃι Ἰισῆθο πγατο Οἱ ὨΧ τ, τε τοα- 
ίο ετίατα Ππιῖης, 7 φαδηταπι οἰπ5 ἤθει ρο- "εῆιο. 

τοΐατ. Τ τη ρες οξξας Γιἀσοαςπηοηίῃς ΗΠ ρ- ΤΌ ηΙ 
Ροογαῖεξ ορρίἀο πλ]ίτοπι {τ ργα!ο πὶ ἢ 
᾿ιοίϊς σοιστοῆπτις, οἀποίε. ΤΠ Ἐγαΐτατ δά- 
πογίας οαι αὖὸ Αι ποπίοηῇθι5 αοὶος. ]πιετ- 
ςαΡ̓Παγηαθάζιι οχῖγα ππαγαίπι., πὸ ντθς 
οἰπσοβαῖιτ, οἰμ σΟρ 5 (πἰ5 ὃς πηασηο 6- 
ααΐτατα ορέμι ΟὈίς 115 ἔετορας. [τα 1 ἢτα- 
{γ]1|5 δὲ Η!ἰρροοζαζος, ντευ 86 σία !5 Αγ πιὰ 

τατος ρβαϊτίθιις ἱπ Ἐγιξξιι5,1η τοῦ ίς ἀϊα ἀϊπὶ 
οαταητῖ: ἄοπος σαπι ΠΟΠΠΜΠ}Π15 ἀτπηαγατγαὶ 

Ἑ ρίδαϊς ρεάιτίθιι5, ὃ οχαίταίι, {πὶς ΑΙςἰ Βα- 
ἀες ορεηγέοίτοι, Τ ας ὃς ἰητογέοέξιις Γυὶξ 
Ηἰρροοζγαζοϑβ, 8 τ] τ6ς ἐρίπαϑ ἔπσαίς ἰῃ ορ- 
Ρἱάμππι τοσερογιητ, ῬΠαγΠαΡΑΖιιδ οὐίαπη, 

ΩΝ : εἴ : ΤΣ ΝΑ ΕΣ στ ΝΞ 
Μέδρις Αλκχιξιάϑης ἔγων ὁπλίζῃς πέ τινας χαὶ ὡς ἵπατας, ἐξοηϑησε. χαὶ Ἵπαοκε ψτῆς᾽ 

᾿ Ἃὶ » ἦ ἑ Ἀν. πὰ 5 ᾽ ᾽ - 
“ μὴν ἀπεθαγεν᾽ οἱ δὲ (ετ' αὐτό ὀγτες ἔφυ,» ἐς αἰ πόλιν. ἄμκα δὲ χα Φωρναραζος, 

ϑοῦΣ 



λλδ 

ἄμε, Ραττιῖι απο πληγὰς {6 Πσηοιι55 48πὸ οἴη- 

τηνε ὁΈΡατιν στ 5, Ὀ ΘΠ οτ ρίορο, ΟΠ ΘΘτΟ ἴς 

αὐ αλς, οὕπα Ηἱρροοτγάᾶτε πῦ ροῆοι:ίπος Δα ΕλπιιπῚ 

᾿ Ηετγου]ς, φίσα οἰξίη στο (Βαϊςεάοηεη- 

Πιυϊπὴ, ἃς αι Ιςο οαἰεγα παροθασ, αὐ Δ χίτ: 

Ῥοῆβας ΑἸοϊδίαάες, ροσαπῖα σοσεηάα 

σλαΠλ, ἴῃ ΕΟ] οἰρόοπταπι ὃς ὉΠπογσγοποίαμπι 

ἵμίεν ρέαγ ρΓούδξξιις οἵδ: σθτουῖ ἄπιοος ἰη [πὰς σσα!οῖο- 

παϑάζάηι ᾿ςς ἐς ΟΠα]σοἤοης σιπὶ ῬΒαγπάθαζο ρα: 
Ἐ  Ὁ: δ ππε: Πλαγεῖ Ατποηϊεπῆδις ῬΒαγπαρα- 
ἀφηα,, Ζιφ τα οηταΧΧ, δὲ δά τεσεπ]οσαῖοϑ Ατῃε- 

πίεηππαϊη ἀδάμπσετει. Ὑ πὶ ΠπΠυ γα ἀπ πὶ 
νίτγο οτσοσας ργαςεϊταπη., ἀτποπίοηθς 
ταηταπῇ τε! δαιτὶ (Ο πτι γος Ο Παϊσς ἀοτγιεπίες, 
Φαδητιτῃ ΔΏτο ας οοπίπειππεητ: ἄατιγος 

ἔτοπι ρεοαηίαπι ἄς ίταην: σοητγα, ἤθη ἔα- 
οἔζαγος Ο(Παϊςεάοπεπῆθις Ρε ἄτα Ατῇο- 

Αἰεδιαάς ἰδίας, ἀοηςο]οσατί ἃ τερε ἀοἤδξητς Ὁ πτπὰ 
Ξεἰγνιδτίᾷ ῃσς ἰα Πταπ αι ργα ξαγεῖιγ, ποη δά ογας 

ἕν 
τι 

ταρῖξ, Ἐν, Ν Ξ : τ ε 
γα] βείγ; ΑἸοϊδίαδος : α]ρρο 4] της Δα Τ δον πὶ 
δυάδα τίσι ΟΠ τ. ἕὰ σαρτα, Βγζαπτίατη οι ΟΠ οε- 

τοποί!ς νπί πους, πη δ ἰτεπὶ ΕἼ Πτα- 
οἷα, ὅς δααιτίθιις πα ρτα σοῸ, ἀσοοπι: Εχίρο- 
ἄζαθαι (Παϊςσεάοης ῬΠαγπαθαζΖις.. ἀππὶ 
ΒγζΖαητίο νεπῖγοῦ ΑἸεΙϊδίδ6ς; ψπα πὶ ρίτιπη 

ΐοσης ργαίξαγο ἰππγαπάπτη ΠΠι4, ὦ- 
“ἍπιπΠ] σοπίογοτ, ΟΟἸ1Π0 ἰ5 νεηΠὭει, αγατα- 
ταπι (ς πεσαῦαῦ, πὶ ὃς {ΠΠῸ ΠῚ Ἰπγαλοητιι πῃ 

ὙΡιρ Πςε. [τὰ ἀεῖπάς Οπεγίοροι! ΑἸοὶ- 
δίαάος Μειγοῦαιίὶ ὃς Αὐπαρὶ, ῬΠαγηαθαζὶ 
Ἰορατῖο ; Ῥῃαγπαῦαζιις Ομαϊσεάοης ἰορ6τἰς 
ΑἸοϊδιδάϊς, Εὰγγρτο!οπιο ὃς []οτίππο, πο 
{οἸππιταπυγαηάτπι ρα ] ἰοῦ ρτα ίτογιητ: 
[εἀ ρυϊπατίην οτίαην ᾿ρί ἐσ εγίθας (6 46- 
πἰπχογαητ. πὸ ἔλέξο, το ΡΠαγπαῦαζιις 
ἀΠςςάἴτ, ας Ἰοσατοσ δα γερο ργοβοίςοη- 

ἄναρονω; [65 ΟΟΟΌΓΓΟΓΕ ΠΟῚ ἀρ ΟγΖίοῦ ἰυππ|. ΜΙΠῚ 
φἀ Ῥεῖ βηοῖο Ατποπίθηπαπη ποιηΐης Πλογοῖπαιις, 
ὀπέτεν. ΡΒΙΠοάϊςες, Τ᾿ ποορεηεβ., ΕΠΥγρτο  ἐΠηι15, 

Μαπείτποιις : ὃς σατη ἢϊς5 ἀτρίαὶ, (Ἰςοῖτα- 
τιῖὸ ὃς Ργγγ πο οοδις. Ετίαπι δος ἀππισηὶ- 
ὉγαμἸορσατῖ, Ραπρρίάας, οτῖπη σοτετῖ5, 4 γα- 
σεπυροσγοχοσο: {δι ίς σοηϊπηχίς Ηοτ- 
τηοογαῖοδ, 48] ἰ.Πὶ δυγασυ5 ἐχί] δας, ε-- 
ἰπίχιυς ἔγάτεῦ Ργοχοπιι5. [Ὥτοσθα ἀππγη Πο5 
ΡΒαγπαθαζιις ἀςάπιοις, ΑἸ πε οπίδς ΒγΖαῃ 
ἐἰαπα γ411ὸ οἰπέξιιπι οοπάήεπε, δ γε ταηο 
ἴσας ὀχουγγοπάο δα ἰρίος νίχαςο τηπγος 
ΡΓοςςάπης. Εγας ῃ γερο ΟἸδαγοθιι 1,4ςο- 
ἄαπτοι ργαἐοέξις, ὃ σατη δο ΠΟΠΠΙ]]] 

έάξω ΕΧ ν]ΟΙη]5,ἰτοτ ΖΕ Ποῖ ροριυαγοβ ρδαοὶ, 

ζμρ, ὃς Μερατγοπίος οπν ΗΠ ΟΠ Χο Μερατξίς ἀι- 
Χιαεὶνοὶε τἰς οο πο., ὃς Βασοτί σππα Ογτγαῖαήα ἄπος. Α- 
δεν, Ῥοΐ- ΚΘ ῃΪοΠΙδ5 αμπὶ ΠῚ] εἰῆσετς νἱ ροῆεηϊ, 
ἰωχ 3. 

Βγχαρεὺ 
οὐδ άϊο. 

«4.8, ἴων Ὄῤχων ὙΚυρᾳταδα «οἱ σὴ, αὐϑίουαϊοι, ὡς συσὲν ἡδγούαγτο Δίαποραξαοϑαι κα, 

ΧῈΝ ΡΈΕΙ ΗΚ Ὁ. 
Ἡϊππιᾶγξ. (απ πὴ ραγτίπι Ὀρτεοῦ απ πηίηΐς Τ ἀπρι ἰδ), ἃ « δχουάμϑοος συμμίξω) ΠΝ [παὐχρᾷ 

Ε Ὀολισμᾶς κ᾿ πσδϑςξολας ἐποιῶντοιον ὃ ὦ βυτ 

ἢ 
ΤΡ νὴ 

τὴν Ὡᾷ ̓  Ὑζενοχωρίαν τῷ ποζο μόῤ χαὶ ΤΜΤπια 

ϑποτάχισμκ ἐγίις ὀντων,αὐπτεχώρησεν ἐς 8 Ἧ ̓ 
! ὰ μ ΄ “ ἌΧ ΚΣ ἀ ΚΟ Ή; 

δφικλ4ον ὁ τὴν γαλκυδονίων, οὗ ζεὼ αὑτῷ ὃ ΠΩ 

φρατοπεδὸν, οὐκ Ούτου ὃ Αλχιξζιαδης μῆν ἀ-᾿ 
»ε (ον, χοή- ἢ" ΟγῊ 

μκαΐζο πράξων οἱ ὃ λοιποὶ ΝΣ 

Φωνησαντσοϑς Φαρναξαΐζον “ἷρ χαλκη- ἤν 

δῦνος εἴκοσι τάλανζᾳ δοιοῶαι αἰ ϑϑζευαίοις Φαρ- 

ναξαζον, χα ὡς βάσιλεα φρέσξς ἀϑζευαι ων 

Β αὐαγαι ὙΕῖν" ὀρχοὺς ἔδοσαν, καὶ ἔλαβον τορᾷ ' , 

φαριαξαζου αὑπϊελῷ τ Φόρον γαλκηδὸ- 

ν᾽δς αὐϑέευ αἹοισ, ὃσονιπὴρ εἰωδεσαν, καὶ τὰ ὁφ4- 

λουδυα χευμαΐᾳ οἰποδοιοῦ αἹ᾽ ὠϑζεναιους δὲ 

μὴ πολέμιον γαλκηδονίοις, ἕως αὐ οἱ οὐ δα(α- 

σιλέως ωρέσζᾳς ἔλθωσιν. Αλκιξιάδης ἢ. τοῖρ 

1 ὅρχϑις ςέκ ἐτυΐχόμε παρων,δολὰ «αὖθι  ση- δὶ 
λυμζξδίαν ἣν. ἐχείνζευ Ἄ ἑλὼν,οοὸς δ βυζω!- (α 

ὕιογ ἧκεν, ἔχων γερρονησίζαις τε πϑωδυημεὶ, χαὶ 

Ὄἰσὸ εϑρακης φρατιωΐζᾷς »» ὕπισεις συλείες «Ὁ 

ς αχοσίωγι  αρναξαζος ἢ, ἀξιῶν δῷ; κακάνον δ: 

μνεία, ,πθκένδιμεν ον χαλκηδὸνι, μέγερις ἐλ 

θη ον τῷ βυξζαγτίε ἐπεὶ δ) ἤλϑεν,οζκε ἐφηθ- 
᾿ς μῴαϑα εἰ μὴ κακάνος αὐτου ἐμάτει. κα ζω- 

ὑμίοσεν ὁ υϑὺ εἰ χοὺ (ὁπόλς, οἷς Φαρναξα- 

χες ἐς τ’ ἑδλήφπονίον, χαὶ ἐς χε 

τὰ ὠμόσεν 

ᾧς ἔπεμμψε, Μήξοξατᾷ ὺ Αρνατσφ᾽ ὁ δ᾽ ον 
χαλκηδὸνι, ζ)ς παρ Αλχιξιάδου, Εὐρυτύηο- 

λέμω χὴ Διοτίμῳ πονΊς χοινὸν ὍρχΘν, κὸ ἰδία ὃ ̓ 

Ἄλικήλοις πίςφής ἐποιήσανζο. ᾧ αρναϊζαζῶς μὰ ᾿ 
δίζυ 4 θυὶ ὠπηᾳ, ἡ τὸς τἴρα Ἷ βασιλέα σο: ὅα: ἢ 

. ρέυονδες Ὡρέσξᾳς ἀπόρων ἐχέλευσεν ἐς χυ- 

ἧκον. ἐπεμφϑνφ 5 ἀϑζὥυαιων νϑὺ Διωρϑθεος,, ᾽ 

Φιλοδίκης, Θεον ύης, Εὐρυπβόλεμος, Μανη- 

ϑεος᾿ σχοὺ ἢ πότοις αῤγεῖοι, Καλεόςραΐζος, Γυρ- Ὶ 

βολοηθφ᾿ ἐπορ ἀ οντο ἢ ἡ λακεδαι μογίων «γέ- 

σξᾷς, Πασιπτοδας, ἕτερϑι" ἢ Ούτωνχαὶ 

Ἕρμμοχρ οὐτης, "δὴ Φά γων εἰκ συφαικασῶν, ἢ 
ὃ αδόςφος αὐτῷ ΓΙ οϑξενος.ὃ Φαρναξαζος μὲν 

ἡστοις ἡ γγυ.οἱ ὃ ἀϑηνοῖοι ὦ βυζωντιον ἐπολι- 

ὀρκεν, αὐξ {ἰφχισουῖες, ὼ τὸς Ὁ τάχος ἀχρος, 

: ἢ 

ζωντίᾳ ζὼ Κλέαρχος Λακεδαιμόνιος Φρμάτος 
δε ον ν΄. ξςὔῦνοη 7 λ ν Ὁ 

φῆ χὺ σεεὼὺ αὐῷ Υ “ὐξ οίκων τινὲς, ἡ Τ᾽ γεοδευτ 
προ νον λ δ ᾽ ἤν 

μϑδὼν αὶ πολλοὶ, χαὶ μεγδράς, καὶ Ῥρχων αὖ 
. ΤΑ͂Σ 

“Ὁ Ἑλιξος μεγδράς, χοὶ βοιωτοὶ, χαὶ ω- 
4 ν ἽΝ 

ΕΠ) " λ, 

επείσαν 
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ἔπεισα “νας αν βυζωπίων ασξοδοιιδαι ἃ ΒγΖαητίίς φιαϊδιἅ ροτίπαάεητ. ντ νσθοπὶ 
τἰωὺ πόλιν. Κλέωρηος δὲοποβμοςῆς, οἰόνϑυος Ρτοάοτοητ, Ατ Ιοαγοίλιβ ργα ἕξις, αὶ 

νι ΠΟηλΐποπὶ πο πλο] σι ραταγετ, ΓΘ ιις ΟΠγηΪ- 
οὐῖέθνα α πῷτο “σοιῆστι, καΐζαςήσας δὲ αὶ ΤῊ ΡΡκι Δ τ ΜΡρΝ ΤῈ τ 

Ὀὰ5 ρύὸ νἱγΠΠ! ἐρτεσὶς σο[τατὶς, ἀσ]θς ορ- 
πὸμζᾳ ὡς ἡδοιύατο καόλιςαι, χαὶ φηβόνα, ΡΙάο Ογγαζαάᾳ ἃς Ηεἰϊχὶ Πάοὶ σογατηῖῆο; 
(φοὺ τῇ πολς Κυραταδα (αὶ Ἑλίξ ῳ: διέξζη δὰ ΡΗανπαβαζαγη ἐπ Παῖς ΟΡΡΟΙΙτιιπι τΓΑ11-- 

᾿ κοὐδὰ τὸν Φαρνέδαζο ἐ ἐσι τὸ πέραν, μμιοϑὸν οἷτ, Ραγτίπι νὰ αὖ θοὸ {πἸρεπάϊατη ρτὸ παῖ τα 

πῦρ τρατίώτα ὁπαρ ἐν λυ ληψόμϑυος, οὐ (πππιογδε, ροστίι νε παιιοβ σοσότγοῦ, 185 ἃζ 
; τ, ἴῃ ΕἸ ΟΠ] οἰροπτο ογαησ, α Ραπρρί αι η ἐχσιῖ- 

γαῦς συλλέξων, αἱ ἡξ' φῳ ἑλληςπόντῳ ϑιλαὶ Οἰὶς τοι ξξα;, ὃς ἀραά ΠΡΆΜΟ: {Π|; δ 4125 ἱΠ 

χαζαλελφμυδύαι φΦρφυξίδες «ποὺ ΠασιπΞ ΤΆΠτδοῖα Ηεροίαπατγιάος Πα θε!ρατ15, φαοπι, 
᾿ς ἰπίδου, χαὶ εὐ αὐτόμόρῳ, χαὶ ας Ἡγυσαιδρι- Μιηάαγας πο ρὲ αἴοσζεταῖ, ψεεε! αἰτα πο: 

ὐὰ δαεύχον θη ,ϑεῴοις, πη νας οὐ σοπηίξγπογεηταν, ὃς πριν Εἰρεν ἴῃ ν μὰ πὶ 

ἐβναὶ σοαέζα ἰοοίος ΠΤ ἸΒέω ἼΟΕΝ ΔαΠισογοητ, 

σις 8 δύρρυ, Ἐ [δὴ ὑπως ἄλλαι ναυπνγηλείησαι, ΠΕΣ π ΕΗ τ οὈἐάίοπο οορίας 
ὦμι ἀκϑρθαι δὲ ἡνόνϑραι πᾶσαι, κακῶς τὸς ΤῊ ἰρίογιπι δοβκαϊνογξε, Ροίξοασαδτῃ (Ἰοατ- 

ἀϑίιναιων ξυμμάχοις «σοιόόσοι., Ὄποσσα- οἰλι5 ΤΟ] αἰ ἴετ, ἐγαπτΗὶ, 4αὶ ΒγΖατίατ ρτο- 
σφανὸ φρατυπεδὸν Ξὐο το βυξωντίου. ἐπεὶ ἀετανοίεδαηι; (γάο, Αυξο, ἃ παχίογατοϑ, ΤΕ 

τρῶν δὲ ἐξέπλάοσιν ὁ Κλέαρχος, οἱ Ταεσδιδον- Τ γσυΓρΊ!5, Απαχιϊαμ5; 46] ἀοίποορο ιπη ΠΡΤΟΑΝΟ 

οὔ παης ργοάιτ πολ] σε ἀσπιοπε σαρὶ- ἽΣΣ ΤΕΣ 
τ. τίς τίωυ πόλιν ΑΓ βυζ: ἜΡΟΝ Κύδων, καὶ τὶς ἘΕϑη τόμ Δ ο στα ἔαΐτ: αιοὰ 29 μ βίην. 

Αείσῶν, 19 ΣΑναξξορότης, χα ἡ Λυχϑόρχος, Ὁ (Θ ποῃ ργοάϊταμι, (δ οσσίδεπαταπι ἀϊσε- 
ὴ δ ; Αναϊδίλαος" ὃς αὐσαχθμϑιος Ορινατου ΓΕΙ ΖυΠ ρπεγὸς ἃς πη τος ἔππιο ρογοῖ- 

δξερον Εἢ λακεδαξμόνι οἱ ὰ ἀπδρκαρεϑ τοϑ νἱάοτετ, ργαίδείπι ρίς πὸ Προ ἰηος 
ἈΤΟΒ ΜΗ ' Ὧν πίτι5, (ἃ ΒγΖβτίιισ. 'Νάτῃ χαοά ἴῃ νεῦς ἤ- 

υ οὐ τιϑοδὸοιη πίω πολι ᾿ σία, απέφυμ, ὅτι ἘΡΟΟ πολιν, Ὁ ταθηταπη γαῖ, (Ἰδάγοθιις ᾿ιασεάαηχοηΐο- ΕΘΝ Ἂς ΒΑΡΕΙ͂Σ τεὴν : 
ϑλλα σώσαι σαὶ ς ὁρῶν χαὶ γύναι χας λι- ταμ τ  Ππ θς ἀςάοτγαι [ταις (ς Ποίξος ἰπ- 

Ἀν ,ὁ,9 ΕῚ λ ᾽ : Ὁ β ἀκ, 

βω δπολλύμϑυας, βυζωτιος ὧν, χα οὐ λᾳ- ττογητπης αἰεθας, πο: Ρεσιηῖα σοϊταρτῦ, 

χεδαμμόνιος. τὸν νὴ εὐόντα στον Κλέαρ- 64 Τλοεάατπηοηϊογιην οἄΐο. Ροίξπματα 
Σ λακεδα ὙΣΘΕΥΖΕΝ διδὸν μέ σαπῃ Ποίξε γεπιοδροία Ποητ,ποΐξα ροσ- 

χν τις ἕὰ “Ρ ἀρ! “᾽ς τς ἀροττίδ, απα ΔΤ ΓὨΠτγαοίπιπι ΔάροΠΙ.π Ἑνμεί- 
ἣ δὰ Φῦτ᾽ ἕω τὸς πολεμίοις ἔφη εἰσέ- τα, σα πὶ Οχογοίτα ΑἸο δἰ δάοπη "ητγοά ποῦ. ργα ρον 
«αι Οὐκ ξέργυείου ἕνεκα, ΟΣ σὲ Ὡἰὰὶ Θ με- ΤιυμΗεῖϊχις ὃς Οὐγγαγααβ, 41 που Π1Π1] Ν1 ἀνα- 
σ λαχοδαιμιονίοις. ἐρεὶο δὲ ΠΕΣ πῶρε- ἱπιο!εχογᾶς, σιατη ν ΠΙΠΟΓΠΚ δα ξογθτη ορὶς Σ 221: 

ἢ ᾿αἰἰΐαςο, κὸν εὐαίων τεὲ ζὰ πύλας φὲ ξαγοπάα οαυπῆα σοποιιτισι.  ογαπι αυΐα 

τοπογοηγνθίαιο ποίξες οπηπία, πος δἰ συϊά 

ὯΣ δ οϑράκεον καλουρῆρας, εἰρηγαλθν δ αἰϊα ἀ ἕλσετε ροιδης, Βο ἢ! πῊ πτ ΜιΠῚ βγζαηι 
φατάωμια χαὶ τὸν Αλκιζιαδῶν. ὁ δὲ Ἕλι- (μπὲ πΠι Ατποηας, νδὲ (γγαταάδς ῃ Πποπηί- μυῆ 

᾿ ζρεχαὶ ὁ ο Κυραταδαις, σε ϑὲν ᾿ύτων εἰδὸ- παπι τὰγρα ἐς ΤΑ τ ἀοίςεπάεπείαπι ἴῃ "ἢ 

πες, ἐξοηθοιον κῷ πόϑτων ἐς τω αγρεϑίν. Ρίγαθο, οἶαπὶ αξαριτ, ας ίαϊαας [) ΘσεἸ αι 
ΘΥΌΘηΙτ. [πτογρα ΡΠ αγῃαδαζιῖ ὃς ἰοσατιὶ 

ἐπεὶ δὲ πὸύ οἱ πολέμιοι Κατ: σσοὶὲ Ὁ : ΓΝ κι ἐν όγι ΤΣ ΚΡ 
ψ ἀν κε ὅλον, ἴ Ζαππι δριή ΡΠιγσία (ἀοταϊυπι πιο πηαγέι, 

ἔχοντες ὅ, ὃ ΠΣ ποιήσομεν, τα ρέδοσω σφας αυϊά οἤτει δέξῃ ἐς ΒγΖαητίο,ςοσποιογιητ. 
ὶ - . 

ἀζμ οὐ ὦ {τῳ μῶυ ὠπεπέμφϑησαν ἐς ἐ- Μοτγείηθαητζο ρογσεπείθιις Δα σόρογῃ ασο- 

"ας. χα χαὶ ὁ » Κυρᾳταίδοις ἐν τῳ ὄχλῳ ἐ ἀ- ἀαταοηίοτγαπι]ορατί Θσσθσγπητ. Πἰ ΠΥ 
ΡΟ νι Βαοῖίαβ (πος νίγο ποιεπ ογαι) σιιτ σοτο- 

αἰνόντων εν πει ἐλαθεν Ὥστ ΣΎ ΚΩΣ ᾿ χάπα ῃ : 
Ρ αἰδ,ἔλαε δραῤ, χα ᾿ τίς, ᾿πἀοπηαας γε 1 πππητὶ], θῖοχ Αια 

ἀπεσώϑη ἐς ϑεκέλφαν. Φαρνάθαζος δὲ, ἘΊΡΕ, ΕἸ ΤΕΥ ΥΗ͂Ν ΝΝαγγαῦδης ἢὶ, 1 ασεάσητο- 
οἱ ωρέσξᾳς, τὴς Φρυγίας ὧ» γϑρδίῳ ὄντες τὸν πίοςαθ τορα ομηηΐα, πα: Ροτογοησ, ἱπηρο- 

: γβϑρθια,ᾳ «ϑο ὃ  βυζωτιον πεποραγμέ- τγατ : ἀτάιις οτίδην (ΟὙγι1Π1 τπαγ τ Πγῖς ο- ΘΕ 
ὲ γα χουσαν. Ξρχο Ἰλέδδ οὶ τϑέαρος φοράυο- τ πῖθιις σμΠὴ ἱτηροτίο ργα αταχΠ., ὃ [πὶ ρον Αὔῆς 

͵ σογοπάο θο]ο 1 Δοςάἀαπλοηϊς δα [αταγιιπ1. ὅλ ποτὶ 
ὶ μδίοις εἰύθις τὰ βασιλέα, ατοζωπησαν ῥηγαβοίεητ, 

᾿ χαΐαᾳ(αινογες οἵ ΕἾ τε λαχεδαμονίων Ὡρέσξᾳς, Βοιώτιος ὀγομίᾳ Η χαὶ οἱ μετ ̓εἰστέ,, χαὶ ΟΠ Δ 

᾿ ᾿λριάήελοι. χα! ἔλεγον, ὅτί Λακεδου μόνοι πϑύτων, δ᾽ δέονται, πεισθαορτες εἶεν χοροὶ βασι- 

εἠλῷ Κύρος έξων πόρτων τ ἐχὶ ϑειλοίηη, χα ξυμπολεμοήσων λαχεδοιμμογίοις, 
, Ὁ δ᾽... 

γε Νο- 
[κ6. 

χα: ἕξ: 
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Ἰπτετας ἤρηο τὸρὶο πππῃῖτασ (θοαὶ αὐξε- 

τερατ, ἀπιθε5 Παῖς οὐ τ. ΤΟΥ αἰϊὰ σοητί- 

- ποδαητζαῦ : Μίττο δα ̓ ηξοτίογος 145 Ραγτο5 

ἘΠΤᾺ Ογιιπι, (ἀγαπαιπιςογίπι, 1] αἂ τ αἴϊο- 

προ, 5.0. {ππὶ οοπποπίπητς, Υ οχ αὔτοπὶ (άγάπι5 Π- 

ρηά, ὑπμίο σγβατ ἀογαῖπαπι ἃς ἱπηροτατογοπὶ. ΗαῸ 
ταναξασ. Θ΄ : Ξ - ον ΠΡ 

ἀασπι Ἰεσατὶ Ατῃοπίθηππι αιηῆςης, δὲ 

Ουγγαπι ἰρίαπη ἰδτη για 6 τὶ; πηαχιπὶς 481-- 

ἄετα {Π| σαριοδφης αὐ γοσο πὴ δαἀίοςεπάετε: 

πηϊάπου ᾿σοτοῦ, ἀοσπαπιγθαοιτ. Ατογ- 

τας Ῥπαγηάθαζο πιᾶάατ, νὰ ΠῸ5 Ισσαῖοβ νοὶ 

Πδιτεαάσγος, νοὶ πα ]Π]οτποάο ἀοτηθτητο- 

ἀποειοι. γοίεθδαι επίπι ππαχίηνο Ατποηΐς- 

Ἐπίεε ἱσπογατς, αυ] γοσιιηι ΟΓΟΓΕΤΕΣ. ἂς 

ῬΒαγπαθαζας σαϊάξ 1 τέ ροτίβ 605 (ςου ἢ 

τοτηοθατ, Ζαῖ! ΠΟ πα 1ΔΠ], ἀϊοοτγοῦνο!ς 

Ἰοϊρίοβ λά τεσ ἀεάιςοτο:ποππσιδπι ἄο- 

πα δος (το Πατῖι, πο ν]]ἅ τη γεργεχδπο- 

πεηγίποαγγεγος. Υ οσῦ ροιξοα αι ΔΠΠ1ΓΓῸς 

εἴαρῇ εἴτις, Ογγῖ οὈίφογαγς σορίτντ μο- 

ταΐπος ἀϊαγίτοτγος. Αἰςθαςεπίπα, ἰο Ἰα[γᾶ- 

ἀἄ ρτς(εἰτηδ ἀοτοάαοοηά!ς ἰρῆ5 Δα πλᾶτο, 

Παυάοπταά τορόποη ἀεάποογοηγαγ ΘΟ μᾶ 
Ὀδτοπι δά Ατοαγζαπεπὶ ἱρίος πλϊτταῆσ, 

δοτασπάδητ,ντ {πἰς οο5 γοϊίταογος δ πος 

ὈΙαπινίχας ἀφάαέξι, χαοά εἰ Μγίια ορ- 
Ῥιάιηι, ἰη {6 αα (πογατη οαἰεγα παυίρίονε- 

πρθονς δε πῆς. (ετογαπι σαστα νο ες ΑἸοΙ δ 65 

πόμα, ΠΑ ΟΠ ΓΙ ις ἴῃ Ρατγιᾶ ΠαΙσαΓΘ, {ὰ- 

ἔἶπι ϑασλαπι γογῇις (ΟἹ αἴτ, Εΐπο {ππητὶς (ς- 

οἰπὶ χα πααίρθας, ἴῃ (ὐοταμηίσαπι πηι π 

(ατία ἢδαΐσατ: νης αι πη ταϊδπτα Ο σοῦ- 

ΘΠΠοτ, ϑαπηιτα ΓΟ στα, Αὐ Τ Ὠγαίν θα] ς 

ΟαπιχΧΧ παπίδις 1 Πγαρίαῃι ροττ, τα 

πᾶς αυππι αἰΐα, πο ὦ ΤΣ ασοάδαπηοηίος 

ἀείεοεγαηῦ, ορρί ἀκ {πληγ τη ροτοίξατοπιτγε- 

αἰσιτιτατα νότο Ἱ Ππαίτπγ, χαα δέ δε 115, δ 
Τοκτϊοηΐ δις, ἃζ ἔαπας μα ἢϊόξα ΠΟΥ Ὀ Πτοῦ 

ἐγατ. τιπι τ ἢ 5 σΟρ 51 Ἡγαίγ 5 ἀτμο- 
ἢα5 Πα σοῖς, Ἰς ρει! υαπη Δἀρο! οτος. ἀ- 
τῆ επΙοηίος ἰαμη ἀπιοος ςσοτγᾶτ, ΑἸοΙ δία οπὶ 
ΘΧΊ] πα, ΤἬγαίν θυ απ αρίφητοπι, οπο- 
Πποιηζς τουτί πη Χ 115, αΐ ἀοηλὶ ἀεσεθαηῖ. 

Ἰητοῦοα οτῆι χα Πασίι5 ἃς ροσαπηία ΑἸοὶ- 

δίαάς. ἐ δαῦτο τη Ραγαπι παίσας. [46 τὸ- 
ἔλο γτβοῦπι νογίας νο ίταγ, νὰ τυ ΓΕ Πχ65 
ἰροσαϊατοταν, 4685 {Πρ ΧΧΧ ΠπαπΊοτο ἰη- 
ἔτυστο 1 ασοάἀατπιοηίος απ ἀϊογαίαῦαας οἴ- 
ἴατῃ ντ οχρίογαγοτ ας ίπο [ῃ ρατγίατη τεάϊτα, 

ἦῦ0 οἰπἰταϑ 1ῃ ἰρίαμη εἴἶξε απίπηο. Ὁ πδΠὶ 
ν᾽ θεῆς ΠΌῚ νο} 16 απἰ βηδάπογτεῖς, Ἰατηαδ 
{ς ἃ {δ ἀπσοια οέξαη οἵς, ὃς ρτιπατίπχα 

ἀγύρύε τε, ΠοσςἤΠασης (ς {τἰς ἀτός ἢ τη ῬΙτσεαχ 1110 

ἴαμα (16 Προ σας, πο 7 ΡΙγητοσία ρυ δ] σε σθ- 
ἀνέδην. Ἰοδταδαπταγ, ἀδ!θτο Μιιπογας οθποίατο, 

ααοε πομηι11 ταῦ ἰρ6], ἥπϑτ ράτγια ἰῃ- 
ν 

ἄορι )ὰ ὁπιῆος Αἢο ἱπέοτίογίς πομλπηδς ἃ ξχηφολζω πε ἔφερε τοῖς κατ ποδὶ βάδι: Ἧ 
ΧΕ ΝΥ ἘΠῚ ΘΓ αἰ κι νὲ δὲ 

, 

λῴον ἔχουσαν στ εοἐγιόμια,,εἰν ἡ ογδῶ ΕΟ ἢ 

Καταπεέμπω Καὶ ρον κοίφφινον ΤῊ ἐξκαζω 

δον ἀ ϑροιζονδύων. ὦ 5. καφφινον ἔς] κύριον: Ι , 

ζῶτ δέω ἀκούοντες οἱ 1}. ἀϑϑζωμαίων ὡρέ- 

σξάς, καὶ ὍΝ. Κα ύρον εἶδον,ἐ ώλοντο «δὲ μά- 

λιςα δὰ βασιλέα. αναξκῶαι" εἰ δὲ μὴ, {ἢ 

καιδὲ ἀπελθεῖν. Κα ρος ὃ Φαρναξαζῳ εἴπει, 

κοὐ δα δοιῶαι πὸς ωρέσζᾳς ἑαυτῷ, ἢ μὴ οἴχᾳ- 

δὲ πω ἀποπέμψαι » βουλόνϑυος τὸς α,ϑη- 

Β ναοὺς μὴ εἰδέναι τὰ “ποραήορϑια. Φαρναξα- 

ὧς πέως μδὺ καϊφγε τές ωρέσξᾷς, φάσκων ὶ 
τοτε ὃν, αὐαξάν αὐδυς προ βασιλέα, τοτὲ , 

ὃ), οἴκοι δὲ ιποπέμαψψν, ὡς μηδὲν μέμνηται. 

2,43. 5 οὐϊαυΐε" ας ἦσαν», ἐδεήϑυ τῷ Κύρου, 

ἀφῴναι ἀύζις, φάσκων διιφμοχέναι, ὠπαξν ὁ. 

ὄχι ϑεύλαἢαν, ὅπ, « οὐρὰ βασιλέα. πέμ- 

ψαντες ἢ Αφιοξαρζαν4, ὐραχομίσαι αἰὔθις 

ἀκέλάοον. ὁ ὃ ἀπήαω ἐφ κίον τῆς με 

ὅθεν τσοϑς ὦ ἄλλο φρατοπεδὸν απέπλϑυσαι, ᾿ῇ 

(Αλκιξιάδης 3 βουλόνϑιυος μ(Τ' τ πρατίωπ᾽ 

αν ἀποσλῴ, οἰκο δὲ ̓ αὐ θη ἀὐθιὶ Τὶ σά- ̓  

μου ἐκεῖθεν ὃ λαξὼν ΤΑ νεὼν εἴκοσιν, ἐστλιάυ-. ῃ 

σε καρίας ἐς τὸν κερφι κιχϑν Κϑλον. ἐκεῖθ, 
ΒΒῚ ͵ - δ ! “ 2 

ἢ), συλλέξας ἑκαπὸν ταλαγζοι, ἧκεν ἐς τἰι σώ- ἢ 

μον. Θρᾳσύ 
ον ͵ ᾽ ιν ᾽ 

ὄχι ϑρώκης ᾧχετο. ἐκεῖϑεν δὲ τα τεάλλα χ- 
͵ λ λ , ἊὟ 

Θκα τὰ σθ9ς Δαιχεδου μονιδς μεϑεφηχότα κατ 
͵ ς λ ͵ δ -" « ͵ 

πεφρέψα »χφ! ϑουσον εηϑυσαν κακῶς “ιν 

ᾷ πῇ ᾿ ͵ ὍΝ 
ουλϑος Ὁ σζέω “ΠΤ άσχοντοι ναυσίν 

ΑΝ ἢ 

ΝᾺ 

ῬῈ Τ πολέμων, καὶ ςτίσεων, Καὶ λιμοῦ Θρα- Ἧ 

σύδλος δὲ σεοὺ τῇ ἀλλή φραίια, ἐς αὐϑέευας κα΄ 

πέπλϑοσε. πρὶν δὲ ἥκειν αὐτὸν, οἱ ἀἰϑάίωυα)οι. 

φρατηχϑιὸ εἵλοντο,» Αλχιξιαδζων μὸρ φό.-. 

λϑντα , χα] Θεασύξουλον ἀπόντα, Κόνωνα, 

δὲ πρέτον εἰν “οἷν οἴκοθεν. Αλκιξιάδης δὲ, ὧν ' 

ἐρεϊώμεν ὀγρῃρ γεὐωίο τς 
σεν ἐς πάρον ναυσὶν εἴχϑσιν. ἐκεῖθεν δὲ αὐνϑ 

ἀὐλὺ γυϑείου Ὧη Ἴ καζασχοπὴ τὴν τϑατῳ 
ρέων: αδ ἐπιευθοίνετο λακεδαι μονίους αὐτί 

τἰϑασκφυαζν τριάκοντα, αὶ τὸ οἴκαδε κατ 

ταπλϑ,δητως ἡ πόλις πος αὐτὸν ἔχά. ἐπεὶδ᾽ 

ἑώρᾳ ἑαυτοῖ δοιὼ οὖσαν, ἢ φρουτηο»ν αὐτὴν 

ἡρη διύθς,ὶ ἰδία, μέϊαππεμπομᾶνες ζις ἐχτη- -. 

δείες, κοτεσιλάσσεν ἐς τὸν ττφρα α, ἡμέραι» ς΄ 

πλιωτήθια ἤγλν ἡ πόλις, “ ἔδους κα αχεχας 

λυμεμκέγα Αϑίξυας ς τρὶς οἰωγίζοντο ανέῖ ἡ 

αήδφςς 
ἊΝ 
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φλῆες οὐ (ὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ συοὲνὸς σουδο ἃ 

9» ν Ὀλμήσαι ἁναοϑα: καΐαπλέον- 

τ ν ᾿άυντϑ τες ον τῷ πειραιαἷς χϑὶ ὁ οκ πῷ 

ἀξωφύχλος, ἡ ϑροίαϑη ποδὸς 6: γωῶς  ϑοω- 

μἰαζοντες,καὶ ἰδεῖν βουλϑωδροι τὸν Αλχιξια.- 

Εν δάυ λέγ ἐς ὅτι οἱ ϑὺ, ὡς κράτιςος εἴη λυ 

πολιτῶι, τσὶ μόνος Ταπελογηῦη ὦ ὡς νὰ 

ἐν Φύγοι, Ἰχιζουλά δκὶς 5. «ἰοῦ ἣν ἑλαῆο 

κὰ , ἐκείνου διευα μδύων Ξ Τμαρθηθό Ε" ν τΈ λε- 

Ἰοπ τ γον, πξὸς ζω αὐτὴν ἰδῖον χερδὸ μέντα 

“ἀυοντων" ἐχείῥδυ δὲ ἀεὶ ποτὲ ΘΙ ὃν αοζονΞ: 

ὅς, καὶ Ἔσο τὴν αὐτῷ καὶ πἰσὸ πῷ τὴς πὸ- 

λεως δχουωτοῦ, ἐθέλοντος δὲ τότε κρίιεαϑαι 

αἰϑαγεῆμα, τῆς αἰτίας “Στι γεγλμηδρης, 

ὡς ἡσεξηχϑτος ἐς ζᾳ μιωςφήδλω, πυβθαλλὸ - 

ψδυοι οὐἐγϑροὶ ζὰ δυκοιωτα δίχα αι τῇ, παἰσον- 

( εὐτοε ἐφέρησαν τῆς πατρίδος. ῳ ᾧ χεό- 

γὼ των αμηχόρίας ϑουλάσων, ζουωγκθ θη 

ἀλόθεραπεέυυν τὸς δὶ δίσους, κωδχου θύων ε 'εἰ 

παῤ ἑκάσίω ἡμέραν Ὁ σολέαϑαι, τος να 

ἴ εἰκειοταίτοις πολίζς πὲ χαὶ ξυΓλυάς χαὶ αἰ 

ἘΝ πῦλιν ἁπασαν ὁραῖν ὄξα μοτόμουσαν, οἕκ 

Ὴ ΕἸ; εἶγο ὕπως ὠφελοίη, φυγῇ ὠπειρηϑύϑυος. Οὐκ 

ο΄ ξφαδαν ὃ Τὴν οἵωνεξ» αὐτὸς ὀγτων καγιαἷν ὁ ᾧ. 

«ϑα) αγραγικαάτων. συ πὲ μεζᾳ ςάσεως. ὑπαρ- 

χινρδύγδρο ο» τῷ δήμου ἑαυτῶ δὺς τε 

ἡλιχιωτ " πλέον ἔχφν» χα; ΝΣΘ μξαξυ ες 

βου μη λα ὐοϑαρτοῖς δ), αὐτο ἐξροῖν τοῖ- 
οὑπρν οἶπς δόχεῖν, γῇ); οἷος εἷρ πόότεερν. Τύςερον 

με εἐὐριὶ δὲ μόνοις λφφϑενζᾳ, δὶ ὐΐς τῦτο ἀ- 

᾿γαπάαχ ὑσωῦ λυ πολιτῶν, ὅτι ἑτέροις βελ- 

ΠΟ 5 ὑλν γροϑαι, οἱ ὃ, ὅτι Τὴ παροι- 

χορϑμων ἀὐθις κακῶν μο' ὃς αἰτίος εἴ τῆσττε 

ὐῃ ογτῶν τὴ ἢ πῦλά “δρέαϑαι , μόνος κιν- 

δαυόύσαι ἡγεμωνκαΐζας κω. Αλκιξιαίδης 

3, σσξ9ς τί γἀδ ὁρικιοϑεὶς,ἀπεξαρε μϑὸ οὐκ 

ἄύλχως, φοξούκδιος πῶς ϑροις" ἐπουα ας 

δὲ ὑχὶ τῷ Ὁ καζατρώμαζς, ἐσχόπει πῶς αὐτῷ 
Ἱ Ἐχιτηδείως, εἰ παρείη. κατιδὼν ὃ ̓ Εὐρ υπῆο 

᾿λεέμον τ’ Γφσιαϊακζος, ὁ ἑαυ ὃ ̓αὐλμδρ Ὁ τὸς 

Ἷ ϑϑεε οἰκείως, ἡ τὸς φίλαν μετ᾽ οἱυδῇ, ποτε ὡ- 

πρξαὶ αὐαζαίνᾳ ἐς πόλι, ΠΣ Ὑ παρ ἐσκέυ- 

«σμένων,εἴ τίς ἀπῆοιτο, μὴ Ὅς φέπευ ὦ ον ἢ τῇ 

᾿βυυλῇ χαὶ τὴ οπκλησία, Φιπολογήσει υ06) 

ΟὙΥΡΨ Ὑ 

“ω--"- 

ν 

᾽ 

πόηῖο Ατἰποποη πὶ 4] 14] τοὶ ἰδυῖα ΠΣ 
οἵρεγς δαίτ. ΘΟ Δάρο! γος, οππηΐς τὰς 
Ῥαταπις Ρίταοῦ, τῇ οχ ντς δα παιος σοη- 
ἤϊπιοτο: ἐδ οτοδάψα ἀποὶ: ΑἸοἰ δία οπιν νὶ- ; 
ἀοιε σαρετο: ἀΐσετα ρατείπη, οἰαίαπι ππης ἐδεν ε: 
νπαπιοῆς τα ἘΔ ηΠΠἸπλιῖπι, τ (0]115. (Ὁ Μυνηιννιηβ 
ΡαΓρ ατίς, Πυοά ἱ ἱπίαας οἰθέξιι ἰῃ ΧΕ] ππτπ ἡμάϊοϊά, 

εἴτε: οἰγοσῃγδηζαπῃ ἰη Πα Πἰς ΠΠ]οτα πὶ ἔα. 
(8, σα ὃς πλῖπα5 1ρίσ ροτιοτίης, ὃς ἱπξουῖο- 
τας ἦἰς παο ἔπεμπε, δέ τεηρα ] ς πὴ σοῖ- 

(ογίητ οχ στη ίτατο Ϊαστοσαο (πο. Ηππο απ- 

Β χιῆς ΤΡ ἀδαπὶ Ζαυτα ἀο ξιουϊτατίθῃς 

Ρυϊαατίτη [Π15... τὰ πὰ τίη ΡΒ Τοῖς βατγιρ, 

γοΪαΙῆδ τ τὸ Ρονῖς ἄς σαι Πἃ πα της ἀἰ- 
ἰατίοπο σοσποίοι, απ !ην ΡΔᾺ]1Ὸ φητς τατη- 

Ζπατὴ τυγιξοτίοταιη ΤΙ ἰρίατας οἰοτὶ 

ψεΓΌΠ φαἀτιδτίατη!5 ΓΘ Ώ. πα ἀ4αΜΠμπανὶ- 
ἀοτατατ, [ἢ 4[16 το ΠΊρι5 τοι οἰςητίθιις, αθ- 
(επτθηι ραττῖα πλι]ταταπὶ πα Π|5. 1 το τίτι ἴπ- 

ορίᾳ σοαξϊ απ (Θειταζοιη τ Πἔς, Ποσαι- 
Πο5 ἱπέο Εἤιπποὸς ΠΡ σους, σοτίἀϊς ἀὰ 
νῖτα ρογίοἸτατιηὶ οἤς. Νοη ἐξ τς. 4υϊά- 
4.18} οἰαἰ τις ΠΌΪ σοί ἘΠ η]ς, Ρτορίης- 
ακ|5, ῥαττία ἀφηΐσας τοτὶ ριοάοῆε, αϊ2η- 
ΠΏ. 15 115 αὐγαῖα ἀπ δγγοίοσ;  αιιὸ 
Ρίορτοζεα, αποα δ ἰλος σοηατι ἜΧῇ } πο- 
πλίης ρτο αἰ σοτοταγ. Νεσαθαης ἀμ. πὴ; Τ 

᾿νοπλϊηο πη; 414}15 οΠ τ ιρίξ, Ζυϊιαηι ο- 
φογο ΠΟα 5 ΓΟ θι15.ν 0] ρα Ὀ]1οΙ [ἔατιῖς ἱπγπχη- 

τατίοηδ. Ροῆξ κος ἐΠ απ Ροριπ Βοηςβοῖο,. 
ντᾶς τρίς Ππτααα 5 [προυίονις σταπάϊοσι- 
τις ΠΕ ΠΟῚ ἸΠἔθυϊοῦ : δὲ οὐρα πε, (ῃϊς 
τα! επῇ (ο ἀθοίατγοσ, {ια]ῖς οἰ Τὴν πιο τῖτ, Ροῇι- 

οι ρὲ 
ΝοΙσ. 

ΓΘ] 14} 1}}} ΡΟΓΘΠ Ια". Ζυδηηληη παπίὶ 

ιαὦ ΟΧΙΓοΠγ θη οἴει » Ὀρτἰπγος ιοία; (Ὁ- 

Ιατος ε πιο το ξαϊῆε : ΠΟΠΠΊΩΙς (ΟΠ Π τ τα- 
σθδις λιυαιϑεῖσιν , Ἔπολλιώαι τὸς βελτίφους, ) ΡΕΒΙςατοίζατεπε, μάπονηαιη ΟΡ σαι] πὶ 

αἰαΐθιι5 ἔμ σατος, πιο ντὶ πιο] ον Πὸ- 
τ απὶορετα πο ροηΐδητ: ΑἸ} σοηττγα ἐἰ- 
εοὔσητ, νηππὶ ἤπης εἴτ οπηητιιπι τα] αΠ11-- 
τατι ΠΊ, 4115 ἀητοίδς ρογρεῖη πη Πδης, αιι- 
ἑϊζογοπι: αἀξοσαε ρευϊουΐιμη οΠς, πε ίο᾽ ας 
{ε ἀϊισεπι ργαδαῖ ἡ ε4, αϊιὰ; τοϊράβ!οα: 
νε ασεϊάσῃξ, πποταςηα ιητ. (δοίη αὐ 
ἐδιγατα ]αθπη ἀἀρΌΪΗΙΕ ΑἸοϊδίαάες; ΠΟΠ 
{πλτῖπι ἀε πδὰ] ἀείςε πα τ, χιοα Ποίξος πος 
τποτιογεῦ: (δ Πλη5 ἰη παα!ρἢ]} ἔοτίς, παπὶ 
δἀεῆςπε πεςεήλγῃ (αὶ. οἰτοιηνρίςίεθαν, 

Ἑ Ροίξεδαιδ Εὺτγγυρτοϊςηγην ΡΠ Δα εῖς 
Ε]᾿ὰπὶ. σοπίο τίη αν {ππ|ΠῈ » Θειφεοίσιδ 
ΡΓορίπαιϊιος; ὅζ ΘΟΥ Ὲ ἀΠγῖσος νἱά τ: τα πὶ 
τεϊ χα παῖς ἰΠ νεδθπι ΟΠ ἰἰϊς φάίος Πα τ, 
411 ρατατί ογαης ριομίδεις, Ὧ6 45 διιην 
αατίπροτοί. Ροῇ ἴῃ (δ πατιῖ δ ΡτΓο οοποῖο- 
Ὡς, 4παπὶ ἀοβςηβοποπι (αι ρτοπυπτίαῆου, 

ΘΟ 
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πρὶ αι οἰϊτεπςθας; ΡΓο] είς ἴῃ δοίςπ- 

τεπιίαπὶ ὃΖ αἰ ἰϊ5, ας ποπλῖπε σοπιγδάϊσεητο, 

αυοά τὰ ταϊηΐπις αταγα ἔα Πδτ οοποῖο: ἀπχ 

οπηπίμτ σπὶ ροτοίξατο δπρ!1Πππηὰ ἄςοϊα- 

τατας., νῖ αυΐ ΡΠ η) τοΙΡαΒ] ρα: Ροῖοη- 

τἴατα τπογὶ ὃς οοπίογιατς ροῆξςτ, Ῥτϊμλατη 6- 

ἀιιδτ!ς νι οτί!5 ΠΤ] τι! Πν σΟρ 5 πιν ἔξοτῖα, 

αιυΐα᾽ τιιπὶ πλᾶσὶ ργόρτον ῬΟΠΠ αὶ ἀεάμποςερᾷ- 

τατ,τόστα ες! δγδιης. Π[λοῖπάς ο Οἰοτίρίτς ἐχ- 

ἐγοϊτιπι, ΟΙ ΟΤῸ ΤΊΔΠ]5 ΑΥΠΊΑταΓα ΡΟ ἀιτη,, 

Ὁ οααίταπι, πδαΐττη Ο. [τα τησπίς ροίξτο- 

ἀϊτασα τόγτίο Απάσυηννεσίαῃβ παῦίρατ, Ια: 

ΧΕ ΝΟ ΒΗ. Ἢ 1 τ: εἰκ Ἀτος 

'χυδίς πυϊηῖπις ἔλοτα νἱοϊαῇς, (εἀ ταϊατίδτη Α ὡς Οὐκ ησεβηκᾷ, εἰπὼν ὃ ὡςηδίκητ)᾽ λρϑέμς ὴ 

τῶν ἢ ὦ ἄλλων Φιότων, δ ὁ συ ϊενὸς αὐτφπονός,, ᾿ 

ἐχεθ μὴω ἀγα λέοϑτι αὐ τ Έ οκικλοισίαν. ααῤ-. 
ῥνδεὶς νότον ἡγέμϑν ἐὐῷ ὄχράτωρ, ὡς οἷος ᾿ 

Ἴεὼ ὧν σῶσε “᾽ πσοοτέραν “ἢ πόλεως διώαμω, ὴ 
“ηρόπερον εδὺ πὰ μυφήεια τἶνά διραίοναα 

ϑυίλοιῆων α αγϑντῶν “| τ πόλεμον, χα γάρ 

ἐφθυμά ξανθμῃ γῶν τὸς φρατιωΐζᾷς δπόμζρς 

μ 5 Φῦτα "αελέξατο φραπιαν, ὁπλίξς,, 

,ϑὺ πενταιχοσίους χα; χιλίοις, ἡ ὑπασεὶς 3 πεντής- 

Β χϑντα χα! ἑκατὸν, ναὺς δὶ ἑκατόν. ὐκ κατ᾿ ἈΗΣΡΕ δῷ Ατβεηϊξῆρθιις ἀςέξσογαν. ΑΠστον (της 

ἀτιάμω. δἱ Αὐήξούγατες. ἃς Αἀϊπιδητις 1 σπσοτο- τάπλοιω πράτῳ μζυϊα) ἂν "Άϑη ἐπ ̓αἰψρου ΝΣ 

Ρμίάα ΕΠ1ὰ5,4 ας ἐγαπττογγο ξτία πα οο- Φεφηκίαν Τὴν ἀϑζυαίων. ὃ μετ’ ἀυτύΑειςο- 

ἰατα πη ἄπος5. ἘΧΡΟΠΪΓ [Π τΟΓΓΑΠῚ σΟΡΙΔ5 χρῳτης χαὶ ̓Αδείμδλυτος Ξ Σ  Λάυκοροφείδου ἃ ᾿ 

ΑΙοἰδίδάες αἁ (ὐδαιίθπη, φιοά οἰείη Αη- σεευοπέμιφϑησαν, οἰ ρημδύοι κὐγά με: φιδει 

ἄτο ἰηέι]Δ. Οὐταπη6; {π|5 οροπὶ ἰδτατὶ ἀἢ- ΑΡΚΑ ὡς 

ἅτ οχπΠξησ, τη ἔασαπη νεγί, ὃς ἰδττα πλὰ- κλόνον, ἀρ λής ὃ απεδίξασε ὃ ςράτάμα ᾿ 

ΤΟΝ ΟρρΙ αὶ σοπο ἢ {πητ: τητος ξπ]5, ργατοῦ τῆς αἰδρίας γωροιςἐ ἐς γαύδκον. ἀκί(ου,ϑήσαν- 

“Αἰἴος ράποος, ἀοοάἀαπιοπί!ς, χα {ες ἐγᾶτ. ᾧᾳς 5 τὸς ανδ,ρίοις ἐδένψαντο χαὶ κατεκλάσαν 

ταί ποῖς ττορατιπι ΔΙοιδίααος., ΠΟΩ͂ΙΕ ἐξ χίμὶ πόλινμοθ φμναιφοἰστέκατ ἀναν οὐ προς 

Ταῦΐτος ἀϊδς σοπηηγογαῖας., Θ 4 ΠΊ1Π} ΠΔ1-- Δ τῇ ΤῸΝ Ἢ ν 

φατ: ἰπάς ἔχότο ἰπἰτίο δοΠΠαπι σοῖοραι. Ατ ὮΠ τῶ Δαδίμμαφροι αὐτολιησανλοα (αδὴρ Ἢ 
δος ἀα πχοη]], τ πὸ ππιαΐτο απῖς Οτὰ- 9 Εγπαιον τε ἔφησε, θυβθνάς αὐτε ὀλίγας ἧς ̓ 

τεπρρί 4: ΒΑπάτο πο Πγασ  ἔγάτιις {ὰ] τοπι- ( Αἰρθβρι αλνδησέρς ες σοίμον" κάκεῖϑεν ὁ ὀρμώ- Ψ 

τς ΟΧΊΠει: Τνίαπάτγιτα οἱπς ἰοσο πηϊτγαπῖ. ᾿ 

τηιηάεγ. Ἰς ὑρι! ἀν ἰη(ἰλπν ἢ ποάτιπι φάρα ες δὸς ἐαυλ οὶ εἰ λαλεϑομμομοὶ πέστε: ̓  
σιαυανοίιώ τ ἰτις : 3 [ δεν τε εὲς ὁ» ζούτων οὐ ου πολλῷ ὄγῳ Κ δα 
πεαων, σοφδέϊίς παπίρις., ἱπ οη ἰπἤιΐαπν, Μ||ς- Χξ ΘΒ ΘΈΘΘΝ 

ταπηηιις παυίσατῦ: ἰπο ΕΘ οίτιπι, “ἶΝ ΟΠ 

{δρταδσίητα παι δι [Ὀ.τῖτίς, ἐπεὶ ϑαγάες 
Ογτγις δεςεάετγει. Ρο  ϑδααδηι ἰ5 Ππσνε- 
ἈΠΤοτ, ἀςοπ αἷς δά ἰρίπιη νὴ στα ]εσδτῖϑ, 
411 οεάαπλοης δάουδητ. Ηεὶς ὁ. 1 μἴ8- 
Ρμετγηίς ἔχέξα ας άδτῃ δοσυίαητ, ὃς (υγαπὶ 
τορσᾶτ, ντὶ δἰδογίτογ πα θοΠ]ππὶ ᾿ποιπλθαζ. 

Οὐτω ΤΣ - Ἀείροπάει Ογτιι, δέ παθοτο ἰς [ἀπ πχδῃ- 
, οεάοπιοηῖς Δ τῆς ἃ Ραῖτο, Πεο Δ]δπὶ οἵϊε δῃϊτη {| (δ ἢ- Ὀ 

σροην βοΐ! 

κων. ταεητίαπη, Πιάτη στ παῖσ οὐππία ργαίξες. γὸ- 
Πΐτο {δ σπτα τα] οπτῖς το. Εα ἢ ἀοβοίαητ, νία- 
τη ἔς ἐλουταείθι15 ρει πατίπι {{|5.,. Ζαϊθθις 
οὐπτ ραῖοῦ ἀοπαῆετι. το ἢ δ 1 ἀγορὅ- 
τας, 4 ́αοαηα (Οἱ απ ἴῃ ἔγα τα (6 σοποίίιι- 
τα, {πὸ (ςἀοτε ίο!εγοσ, χαοάσιο τοτιιπὶ 
ΟΧΑτρεπῖο ὃς διὸ σοπίζατοι. Ηΐς 1Π| 6 9]-- 
Ἰλιιάατῖβ. πογγαητι, ντὶη Παυτας πη σΈ]ος 
Αττχίοαπι ἀγασῆμπηαπη νη δη1 σοπἤτέιογου: 
αιοά Πιτγμπι ἀϊσόγεηξ, νὰ ἢ πος {|ρεη- 
ἀἴμιη ἀοταν, ΑτΠοπιομΠΠΠΔ Παῖτος το] Ἰη-- 
ύδητ Παῖς {πᾶς 0 ΠῚ ΠΟΓΕΠῚ ἰρίς {πππ|- 
ταιτη ἔαοίατ. Π|6 τοξξς ψαίάεπν Παῖς ἀἰϊοὶ ἃ- 
θα, ογι ΠῚ 1 ἕας ποη εἴδ,ντ αἰϊτοτ απ! 
βιοία, ΠΟΡΒΙ ΕΚ ΠΙΒΕΙΗΠΕΙ Ρτατετγοαῖιο 

γαίων γαῦτὰι ᾿ἀολείχοισι (αι; ναῦς, καὶ μείω )ς 
λ 7 3 » ἦν] ΕΣ 

τὸς λεγήν,, οὐ δγιυατὸν σὴ, ἐὴ σα ἃ βασιλόϊς ᾿ ἐπεςήλεν αὐτῶ, ἀλλα ποι». εἰ δ καὶ “πὶ 

τὴς ναυουρχίας παρεληλυθεας, Λύσανδρον 

ὀξέπεμνψανναδαρχον.ὁ δὲ, ἀφικϑμᾶδυος ἐς ρο ρθ- ΟΝ 

δὸν,ὺ ναῦς ἐκεῖν λαίξων,Ἷ ἐς κῶ χαὶ μίλη- ; 

τον ἐσλιάυσεν. ἐκεῖθεν σῇ ἐς ἔφεσον, χὰ ἐκεῖ ἐμῴ- 

γε,ναῦς ἔχων ἐξδο μυήκοντα, μέχρις οὗ ἡ Κῷ; ᾿ 

ἐς ε(σύδῳς ἀφίκετο. ἐπεὶ δὲ ἡ ἥκει, αὐέξη πξὸὶς " 

σιν. ὠξῦϑα δὴ, Ἰρλὰ τὲ τῷ Τιοτα φέροις ἔς 

ἐλεγον ὦ πεποιηκὼς εἴη, αὐτατε Κύρου ἐδ 

οντο ὡς ααφολυμοτείπου τοζϑο: τὸν πόλεμον "Ν 

νέοϑει. Κίως δὲ τὸν τε πατέρα ἔφη ὦπα Ὕ 

ἐπεςαιλκχέναι, χα! αὐτὸς Οὐκ ἀλλ᾽ ἔ) γγωχένα!» 

λα πούτα ποιήσν. ἔχῶν δὲ ἥκειν τάλαιζᾳ 

πενταχόσια. ἐαν δὲ ζωῶτα ἐχλίπη, τοῖς 7 

δέοι, “φήσεοϑαι ἔφη, ὁ πατὴρ αὐτῷ ἔδωκεν ΐ 
ἐαν [δ χα! ̓ὗτα, χαὶ τὸν ϑφόιον καζοχόαψι, ἡ 
γι κ' 9 

εφ ᾧἐκα,ϑητο,ο, δντα Ξἰργυεριῦ χα! χρῶ, ; 

οἱ δὲ τ᾽ ἐπηνοιευ κα ο᾽ οκεέλάσον εὐτὸν ζωτὸ 

ἕαι τωδναύτη δρανχ μέιὺ αὔικζό" διδαισχον- 
9 πῶ ,. ε “Ἄύηται, οἱ τυ α.85- 

πες, {τι αὖ τ: 0 κκιοϑὸς 

ἡκαΐζα, «αλωδσᾳ, ὁ ΤΩΝ καλαΐφ δι, ἔφυ ἰῇ 

γπ- τ Τρ ΟΑΝΝ 



τ΄ ψαῖοι πρίΑντιοχῳ 

ἘΠ ΒΙΕΚΝ 

ἄρ πιωδηκἐεῦ ὅτως ἐγθύσας, τειάχοιται 
μγας 

ἕχας" γηὶ ἡ τῷ μάωυὸς δὶ δὸνα]. Ὁ ὁπόσας αὐ βού- 

λώνται ὅέ φὼ Λακεδοθῃμώμιοι. ὁ 5 ᾿ Λύσωνδγρος 

υὐτεμδν ἐσιωπῆσε᾽ μτὶ 52 δόπνον, ἐπεὶ αὐτῶ 

“ἀφϑπὶώνο  Κύροφήρετο, τ αὐ μάλιςα : ᾿ϑοί- 

"ἰῷ ποιαῦ, εἶπεν" τὶ. εἰ καϑϑς τ", μιαϑον ἑ
κας- 

ζῳ γαύτ᾽ ὀξολὸν ωροοϑ εϑξείης. οὐκ ἢ σϑτο πετ- 

ζρ ἐφ 06 ξυλοὶ ἐῶ ὁ μιοϑὸς, τσοό τερον δ τειω- 

ὠρνὴ χὶ τόνε] Ὡροςοφφλοκθμονο ἀπέδωχε, ὼ 

ἔτιμάιυὸς αγεϑέδωχεν, ὡρες ΠΝ 
πο- 

π κμίτον τῇ. οἷδ σὐ
νζευαῆοι ἀχύον- Β 

᾿ 

περζτα, ἀϑύειος υδϑὲ εἶηον, ἔπεμιτον ὃ Ὡρος 

ἢ Κύρον φρέσξᾳς Ὁ Τιοτα φέρνεις ὃ δὲ οὐ 

,ἀεϑφεδέχε Ό »δεοιδνε Τιοσα Φέρνεε, χαὶ λέ- 

Πρ ς αὐτὸς ἐποί4ᾳ. . πειοϑεῖς 

αὗχσ' ̓Αλκιβιάδου σκοπεῖ ὕπο τ ἐλλάσων 

Ταρϑὲν,οἵ τίνες ἰχυφοὶ ὦσιν, δολὰ πϑύτες ὡ- 

εϑεγες αἰὐΐοὶ ον ἑαυτοῖς ςασια, ρήϊε. χαὶ ὁ 7 

Λύσανδρος, ἐπεὶ ̓ αὐτω ὃ ναυτικόν σεευετέτα- 

χῷ,αὐκύσας ας Ὁ τῇ ἡ ἐφέσῳ ναῦς, σας εὐν- 

Ἰδηχθϊα ἡσυχίαν ἜΝ ὕλισκάναζωνὺ αὐα.- 

ἡγῶν αὐζς. Αλκιζιαδης ἀχούσας, Θέξα- 

σύδαλον ἔξω ἑλλης πόντου ἡκονϊα τῷχί ιζψν φω- 

᾿ς χ(αν,διέπλάυσε κσϑ9ς αὐτὸν, κα ]αλιπτὼν ὅγῖ 

' Ζναυοὶν Αντίοχον δν ἁυΐ κυβερνήτην, ζῆτιτεί- 

᾿ λας μὴ ἵχιπλῷ ἴδῃ Ο:ς Λυσαϊδρυ ναῦς. ὁ ̓  

᾿Αντίοχος τὴ τε «μλν γηΐ, κὰ ὀλλή οὐ νοτίξ, ἐς τ’ 

λιδύα ἫὋ ἐφέσίων ἐσπλἀύσας,παρ αὐζς 

᾿ξωρορας τἂν Λυσανδρα νεῶν παρέπλᾳ. 

δ) Λύσαιδρος Φ δῷ σεῦτον ὀλίγας χ γεων 

ἰαλελκύσας, ἐδίωχεν αὐτον᾿ ἐπεὶ 3 οἱ ἀ.3η- 

ἐξοήϑοιου πλείοσι αἰ ἰὰ 

᾿ ἤεδῇ Ὁ παδας ξεωταξας ἐπέπλᾳ μ δὲ 

Στὰ χα οἱ αϑίευαϊοι, οὐκ, τῷ νοτίου καϑελ- 

᾿ χύσαντες Τὰς λοιπας τάοιράς, αὐνηϑησαν ὡς 

ἕχαςος ζώοιξεν. οκ Ούτου δὲ ογαυμκαήγησαν, 

οἱ δ, οὐταξς, οἱ ἢ αὐϑζευαῦοι, διεασαρμδίαις 

: ταὶς ναυσὶ, μέ ιοις οὗ ἔφυρρν, πἰπολέσαντες 

ΡΥ Ἀν “: 
ΣᾺ οἶδε ἴῃ κι ογιπι βουπταΐα, νεἰπ ἢ ἤπροΐας ῃα- 
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τος, Ζαοῖαοῖ ταπιάοπι αἷοτο ᾿αοςήστηο- 

Μἰϊς Πδοαῖ, πιῆ τεϊσίητα {πἰροπα ἢ) πιθη- 
{ταὶ ποπιῖπα παηγογοηζαγ. δ δ εσαίτ τ πὰ 

1 γίαπ ει. Ν ογιμη ἃ συ ηδ. Ζθι1π ργορί- 

παῃ5 οἱ τις ἱπτουγοσάτγοτ, Ζαπιτοῖη στα- 
{{ΠΠπΠ|π|Ὰ ΠῈ ἱρῇ ἔλοεις ροῆϊτι: {14 Π]ρξα την, 
ἱπχαΐς, ΠΠ σα] οσιι ΠαιταγιΠ1 οἰσοίτιπη αὐ - 

ἰεοοτῖς, ἘχΟτοπιροῖο Ζιατποῦ Οὔ ]] {{-- 

ΡΘμ ἢ) ποηπλίης ρε πε δητιγ, ιιιηγ ῆτα- 
᾿ναστίος τατα Π ΠΕ Πηδύαγοηταγ. Ῥγατογοα 

Ογεας ὃς {πἸρεηἀἸηπὴ Τ ρτίτ5 {Π|ς ἄς ἴτιιπη 
Ροτίο εἶτ, ἃς πηοῃ συτιην ΔΠπ ἃ δῆτε τοιι- 
Ῥὰ5 παιπτογααίτ, πὸ ἔαέζαση, νε]οηρε ἰαπὶ 

αἰαοτίογος ορης ΠΉΠΠ 65. Εἰς πὴ Ἄιπε- 
ΠΙΘη 65 ΠΊασ ΠΟ ΟἸΠΠῚ ΔΠ1ΠῚΪ Πρ ΓΟσΟ δι ιἀΠΠ|{- 

ίξης, ΤΊΠΑρΡΒοτηῖβ οροῦα ἰοραῖος δά Οντ 
τηϊτεπητ. Εο5 116 πο δά πλίτγε δας, {πα Πγ- 

ἩΠΉΠῈ ΤΘΕΆΓΕΙ Οὐγειπ) Τιαρίνοεπες, ἀς (ς 
αἴσεεει ἃ προ αθει χα ἔα: 
φοτοῖ : πο 6 ἰς εἤδε αἰιέξου., ντος νπππὶ 
(ρεέζαγοι,, πα ν}}} (ἀγασοοτιιπὶ ροτθητας οἵ-- 

Γγίαν ἀνὰ 
ΟΣ ΩΣ 

ὙΠοδὸ ὃ 

ΠΡΑΥΟΙΨΗΣ; 

τρρργοῤ ἠδ» 
Αἰοιδίᾳαῆς 
ΓΣΠΠΤΕ 

ἔφης; (δ 4 πη θΈο}}} ροτίι5 οπγπ 65. {|ς Ἰρῇ. 
αἰ Πα 1ς δαάτγίεί. (Οδτογατῃ ἐπ  γαέξα οἰαϊα 
Τγίαπάεν, πιθ ἀπέξίσααε παιιίρι5, πα: Ε- 
ΡΠ οΙ πυιπιοῦο Χο δγδπτ, αϊοίςομο οαβτο- 
Ποίεθας. Ιητούθα Ζαππὶδοσερίοι ΑἸοϊθα- 

τοῖν, 

ἄες. Τγαιν δα απ ἐχεα Ε]οΙ]οἰροητιῖπι βλέ αἱ 
ΡΓοστοῆτπι τηπηΐτα ΡΠ οοασηι : δή οὐπὶ 
παιυρσαῖ, ΓΟ το ἀραα οἰαξιη σι δθογπατοῖς 
{πο Ἀπείοοπο, οἴππὶ πη π αἷς, πὸ δάπιογίιης 
γί πά οἰλε τη ΡΓοποΠογεταγ. Απτῖο 

εἰδιᾳά 

λρείος 

οπς γοῖο στ Πααὶ (πα, ὃζ αἰϊα Νοτίδ μα, πὶ μευρεγίεε, 
ῬΟΥΤΙΠῚ Ἐρ ιοποσιιπη ἱπιρέξας Δα Ἰρίας 1γ- 
(νά τὶ παι ΡΓΟταᾶς Ρτατοιπ οὶ αὐίπ5 οἴ, 
ΤΌΠΥΤ γίαμογ ρσγῖπιο ραποῖς πααίθις 4ς- 
ἀιιέξις5, Ποιπιϊποτ πο ααίταγ, Ατφαπα Α-- 

ἘΝ βο μα ίδι Δπιίοομο ΡΙαγῖ δας οὐ παι ]-- 

δι ρει ἔευτεητ, γηἰ ἱοτία οἷα πΠγαεξὰ 
ἰῃ δος ρεῦρις. ἴτας δὲ Ατπεῃτοπίς γο]1-- 
4αυϊς τε γοιηῖθι5 α Νοιῖο ἀδάιξεῖς, ̓π ̓ο- 
{165 ργοιθόξι ἔπε, ντὶ χυϊίχις δ] νίαν ἰὴ 
αἰταιπι ἀρ υ ετ. δεοιιπάϊιτη πα  Ργο τπὰ 
παιιαΐο σοΠΠΊΪτετατ, αι Πὶ Γ ἀσφάαππ ἢ! 
4υϊἀοπιίοτιατοπι ογαϊπες, Ατῇποηϊοπίηχ 
νοΓῸ Πδι65 ἐραγίς γασαγθητα: 4ΟΠῸΟ ΔΠη -. 
{5 χν τγοπ θι5, τεῦσα ἀδάσγιῃς. Εχ ἰἰς 

οἰ πειϊεχαίδεχᾳ τειῖρᾷς. ΤΆ ὃ αὐδρων οἱ ἡ μῶν τααχ  Πλα βαττο Πομαίπιιπη βιρα ἀἰαρία, τος 

πλάροι ὀξεφυλον,οἱ δ) ̓ἐζωγφηϑησαιν. Λύσαυ- 

 δροςἢ ζ(ὁ τεναῦς αὐαλαίζωὼν, καὶ ὺ ἍὭσπαιον ή ςη- 

σας ἔχη Ἔ γωτίου, διέλυσεν ἐς ἐφεσον,οἱ δὴ, 

ἀϑίωναγοι ἐς σείμον. ν" ὃ ῦτα Αλκιζιώ- 

δυς, ἐλθὼν ἐς σοΐμμον, δ νη ταὺς γαυσὶν ἀπώ- 

σὰς ἘΧῚ τὸ λινᾶμα ΤΟ ἐφεσίων, χαὶ ΓΕ, τῷ 

ξυμαῦς παρέταξεν͵ εἴτις βόλοιτο νας κφυ χει». 

Ε συὶΐ οί ς ἴῃ ροτοίξατοπι νἱμπ] ρογιπογῇτζ, 
Ηἰς παῖδες ἰθσυτη Γγίαηήεγ (ππηεῖς. ἃς 6- 
τοῖο αὐ Νοιίαπιτίοραο, ΕΡΗροίαπι πδυΐ- 
ἀπ άοτγαϊεοῖτ; δαηγαμη, Ατμοπίςηΐίδς, Ἐρ' 

Ροϊξοαπιιδηι ΑΙοϊδίαάες τοάϊϊτ. νηϊπεγίᾳ 
οἴππὶ οἰαῆςτ δά Ερμεπογιηι Ροιταπη Ρῖο- 
πεέζιις., αοίςπι απτα οἤτϊ πη δἰτις ἰηϊξγιι.- 
χίς, {| φαῖς ἔοτῖο ργα]ο σομστοαὶ γε] ]οτ; 

Ἰγίπεννε 

. αὐ έξοῦῖφο 



44: ' ΧΕΝΟΡΗἩΒ ΟΙ ν ν᾿. 

Ατ χύμππι Γγίλπ δὲ οἴομαι {πᾶπὶ πῃ ἐὐραυ τν δὲ Διίαανθρος οὐ 
αὐτλ ρήγα Ὁ ̓ 

Τ Ὧ1] Ϊ δ “ Ὕ ῃ ᾽ ᾽ῃ 
φοτοτῖ, 4ιοα ἩΔΌΪτΠῚ ὨυΙΠΊοτΟ Ιοηρείμές- Ὁ πολλαῖς ναωσὶν ἐλουποίοϑαι, αἀπετλάυσεν ἐ 
τίου εἴοσ, ϑαπιαπα γοϊιοετίταγ, Ῥάμ]}Ὸ ρος ΟΝ ΠΕ ὐτοῦ ει 

Περι ηΐτιπη ὃς Εἰοπ οί ἀσοάςπιοη!) οο- ἄμε ε μνο οι μ᾿ 

σαραπτ, ΑἸποηϊεπέδς, φα] ἀοπλΐ ἐγαητ,ροτῦ- ἀραρο  ηρο μι μον, οἱ δὲ ον» οἴκῳ αὐϑζεναηοι, 
. ς Ξ εἶ 9 . ᾽ ͵ ε μὲ ὩΑ 

ὙΠΚῚ Ιατὰ δὰ ίς ἂς ργαα!ο πδι1α}} ἔλπιδ; ΑἸοΙ ἱδάϊ Ἶ , ἠγέλϑη ἡ ναυμαχία, χαλεπῶς ἶρν. 

ἀδτορθῖων ἱπα!ρπαπταγ, ΕΠΙΘΗΣ οχ (δοογάϊα δε πτοτα- τω Αλχιξιάδη, οἰοίϑιυοι δὲ ἀμέλφαν τε χαλ 

ἐπιρείμμι, ρ ΟΥ̓Δ τα πᾶ 5 ἢ 45 ΔΙῸ Ἔχ Εἰ πγαθαπε. ΐ ΟΣ ΟΝ 

Φ ΠλΠ]Χ αἰϊος ἀποες σγθαηῖ: (οηοῃηξ, [)1ο- 

πιράοπτζομι, [.ςοπτόπι, Ραείο επι, Εγαπηὶ- ᾿ 

ἄσαι, τ ξοσγαῖεηι, γομείγαταην, Ργοτο- δόντα, Λέοντα, [Περακλέα, Ερασινίδζω, Δὲ 
ε- . - ͵ ͵ ᾿ “ἊΝ 

πιλομθη), ἢ ταν απ, ΑΥΠποροηξ (Δυιαπι- φυχρ οἰτῆν, Αργέφρατον, Πρωτόμαχν, Θέμιν 

οὔτοι Αἰοϊδίδάες,, οαΐπς το5 οτίαπη ἀρ Υ̓ 

2 ͵ » »"» 

ἀχρτφαν ἀπολωλεχέναι Τὶ γαῦς. χϑὶ φρατο 
τε Ε , π ᾿ 

τη ϑὺς εἴλουτο αλλοῖς δΈχφ,, Κόνωνα, Διομέ- Ἂ 

σύδλον, Δειςο ζω. Ἀλκχιξιάδης μϑὲ δξέυ ποτ 
Θχογοίταπι ἰαδογαδαης, ἴω ΟΠοτγοπείαση. ΣΤΕΥΤΟΝ ἕ ; ἫΝ 

νπατείγομη δα σας 1 ἔμπα ἀΠσοίΠτ. δεσιη- ᾿ἤΡῶ 6 ΧΑ Οὐ τῇ φρατία, φερομϑιυὸς, λαΐξων Ἢ 
" 3 ͵ 3 5ςε} ἢ 

ἄστη παῖς οποὸ οἰπιχχ παθῖθιι5, ἄπ85 Βὰ- τέϑιρη μέίαν. ἀπεέπλδυσεν ἐς “χερβονηίον δὶ ἿΝ 
- 3 Ὁ 

Ὶ τ -.“ Ὁ ΤΣ ΝΞ ΄. ͵ Ν ν -» ͵ [ηδ. 

ὈεΡατ, οΧ ἄδοζοῖο Αἰβοηίδίϊαπι, Ὁ Αμπάτο (ᾳ ἑαυτῷ τείχη. μα δὲ ζῦτα Κόνων ἐκ ἢ 

ϑαιπιπὶ δα οἰαετη παιῖσατ. ΕΤιι5 'οσο ἴῃ ΤᾺΝ ξυῆεῖες μάν Ϊ  ῊἮῊΝἙ 
δυσροὺ ζιὼν αἷς εἴγε ναυσίν εἴκοσι, ψηφισαι. ὑπαὶ; 

Απάτγιτ ΡΠαποίςπεπες οὰπὶ υδειοῦ Πὰ- ΧΗΣ ἥπας οί, ἶ ἤχῳ 
. » ᾿ ἌΡΕΕ ε ᾿ χες Ὲ Δ Σ 

αἰδοιις παι πις, ἡσπίμηι ἴῃ ΤΠ αγ α5 ἐγ γο πο 5 Λϑύων αἰϑζευαιων, ἐς σαμον ἕπτ δι σεν ἐπι 
Ν τε ὲ 5 7 πολ δὲ ͵ 2 ΕΥ] ᾽, 

ἄτας ἱποι ἀΠΠοτρ ντγαπηηας, οἰ Ιρί]5 νοξζο- γα έιχον. αὐτὶ δὲ Κα ὀνγωγος ἐς αὐδρον ἔπεμψα ὦ 

τίθιις, σερῖτ, ΟπλΠ 65 Εὶ σαρτίαΐ αὖ Ατμεηῖ- Φαγοοϑενζω πεηα οι ςναῦς ἔγριτα. ΦΑΣΊΝ 

πἤδιις ᾿π νίπουϊα σοη]ο εξ ἔθ ) τ , ΠΕΣ ΔΣ : ς ι ας α]ὰ σοηϊος ποτα Ρυστοῦ, ρχχυχὼν δὺ οἷν ποούφιν ϑουξίαιν, ἔλα 

νηΐ ἰρίοτυπα ἀπιοοπι 1 )οτίςιΠ1: 40], απ. Οὐ άσι- γα πὸὺς κδὸ “π΄, 

ἁγία Κ πούς οἤτοι, ας Ἰαπηδαάατη Ατῃε- Ἵ εὐϑράδι ὌΙ “Ὁ: ἴω Ἐλιεκο . ἀτ 

Ηῖς ἃς ἈΠοάο εχίπ]αγετ, ποῖα Ατμεηϊ θη Πα Οὐπϑυζᾷς ἐδησαν αὐϑζευαιοι, τὸν δὲ Ἔρχονται, 
- ἢ . ᾿ τὰ » ῃ ͵ " ε ᾿ 

(ι ὃς ἱρίπιπι, ζ ργορίπαηϊος ἰρήπι5, ἀρ τίς αὐτὴν Δωριέω, ὅντο κἂν βύδον. πάλαι δ΄ 
ε - . Β . . ͵ »» Ε ρ ᾿ ̓ 4 

ἀλπηπαιογαητ) ρα ΓΒατῖος, ἴπ5 οἰυϊτατίς. φυγάδα, δξ ὠϑζευαῖν χαὶ ῥέδου; “ΥΣ 

Δάορτας, πο ατ. δυης πη! δτσοταία πιο- ἐπ ΌΜΕ ΠΕ ΎΣΑ: δεῖν, 

τί, πο ργογίο αυ!άθπη ροίξα]αῖο, αἰπηϊίοτο, ΜΟῚ : Γ δ ΡΩΝ: ἊΝ Δ΄ [ 

Οοηου; (Οπὸ ρο[τοδαιῆ δά ἰη ἴλη δαπηιπιροῖ- ὮΝ ἐκείνου συτν γναολιτόσοιτα σαρ ἢ 
ἃ τ Ν : ᾿χν οτοΝ 5.21 ὯΝ ε- 

ῬηΡαμ ὩρΗΪτ, σορίαδηις πδυαΐος τηϊίοις ἀἀξεέϊας αὐδοις, ἐλεησαντες Καφῆσαν, σ οὶ γρή δ: 
9 ᾿ ᾿ Ρ̓ ΄ ὙΠ ͵ ᾿ 

το ρατῖτ, ἜΧρίοτο τα πτιην (ὁ ριπαρίητατγίγο-. ζᾳ «ραξαάρδροι. Κόνων σ᾽, ἐστὶ ἐς εἰ 

Ταϊ πὶ ΠΕῸΠΊΘΙΤΟ ρει οι πι]οςσο, σθα ΡΙΈΌΓΟς ᾿ »πν ἢ δ, σὸ ὃ ΠΣ τ" ᾿ ; ὙΠ ΞΘ ΘΠΞΩΣ σαι μον ἀφίχκεζ, χῃῳ Ὁ γαρίρχον κατελάτ 
4υ4πΠὶ ΘΟ ΠΓΠΠῚ, {πεγαῦτ; Ρτουδέζας Πὶς 1Π , ᾿ 351} »,. ͵ "ὟΝ 

ἰτασα σι ην σεϊογίς ἐποιδιι5. Δ[|1ὰ5 ΔΠ0] ἐχ- δω, αλώμως ἔχον, ξυμπληρώσας τέώρεις 
ἡ Ν . δ, 3, ͵ ϑιπν 

(ςεπάεῆς ἴῃ ΠΟΙ Πα πὶ ἐἸΠ!οη πα, ρύα ας ἀ- ἐςδομκύχοντα αὐτὶ τῦν πδλτέρων; οὐσῶν 
εἴας ἀρξενε, πν δ ΡΆΝ ΣΕ ᾿ ; ͵ ᾿ 

τω ομθ οἷτις ΠΗ] Επὶς ἔτ, Καιτμα- [) πλέον ἡ ἐκᾳ τὸν, χα ζουύταις αὐαρῤῥϑιος μὲ- : 
᾿οπΐος σα σδηζιι δ ν Ί ΟΊ ΠΓΙ ΓΓῚ ἜΣ ν " ΣΥΝΗ͂Ν ἌΡΑ 5 ΟἿΏΤΙ τετοηῖ- στὰ πω ἄλλων φρατηγῶν, ἀλλο ΤῈ ΑΛ 

΄ 

διι5, ὃζ σαὶ ΟΧΧΟΙΌ τοτ ο {{ 115 ΟΧοτοῖταβ, ἰῇ τ ἡ ἐν θλς θο βάτον ΣΉΝ 
δ᾽ πνργοίεξει,  σεισοητιη αὐ ἀςαϊτῖο- Ἐ φαμα ἠκυῤῥαςν τς ἐμ Ων ΧΡ ΩΡΣ ἐληίζοτο,, 
ποῖα ἔδλιπς ΘΟ ρος: ΠῚ ἸΡῇ ΡΓα τὸ ἀαιϑίαοτος ἔληυ,ον ῳ καρχηδόνίοι ἐφ 

ὸ ᾿ ἥ ᾿ ΄ ! 3 ΤΑΝ Ἷ 
Ἰϊσοτ προγατῖ, τοῖος ταπιθη ἰορτοτη ποηίας χελιῶν ςρατϑυσαλῆες εἴκοσι χαὶ ἐχατον πϑιῆτὶ 

᾽ εὖ χ ν γα ᾿ Ν » Ῥω ͵ ͵ ν δ ἂ 

ορρίἀιιτη ΟὈΠάοτοητ. Αρηο (ςαιοητί, Ζιιο. ρησι, χαὺ πεζῃς φραΐιαξ δώδεκα μιυφιεῖσιν, εἷς 
14 νείρετα ἀςξεοίτ, ὃς ρτ σα ΜΙη ΘΓ ἌΣ ΝΣ ,γδλυΐζᾳ, ὝΕΣ ΠῚ: ΠΝ 
Ἑληῦ Ατῃοπῖς ἀςἤσστγαυιτ; Ρίτγα πχαρστγα- ς ; Μς μοι ᾿ ἐν" 

τη Ερδιοτί σοζθητο, ΑΥοητὶς αατοπηας. τ τοϑοκαλεζόρδωοι δὲ ἑτό]α μέσας, τῷ, 
Ὁ5Ξ ᾿ Ἢ ἊΨ αν ,΄ ει ͵ ΑΕ 

Ρυᾷ Ατῃοπίςηίος ( Δ]Π|6: ἀοοἀαπλσπ) Γγ δ, δήτοντι ἔτ4, ᾧ ἢ τῈ σελζώη ἐξέλιπεν ἔξ 
3 ᾿ " ἢ ἢ μα δ ἃς . ! 8 λ “" ΤΣ ΣΝ Ἂ 
εὐλ τς ΗΣΝ 11] ψρθθρε τ λνῃ εἴας ἀσέξοις, χαὶ ὁ παλαιὸς τὴς ΑἰϑΖευας νεὼς δ᾽, 

ἈΠητς 61} χχῖν, [σε ΠΟ 6 πὰ (0.8: Ἑ- ον - ͵ ἱ- γτίὶ 5» Σ Ἄχ αν. Ϊ ι ἀπογας- Ἑ α ϑζεϑοης ὡὐεωρήδθη, ἢ Πίπιος μϑὺ ἐφορά- ΓΙ 
Ατγόράης τα ἀ6 ο] "στη ταῖίδες. Οὐππὶ δξεπὶ Σ δὲ Καλνῴυ ἐδ 

Τίαράτὶ Ἡλαος 1 νη εγτγαάςτγεῖ, αἰοίθας δα (8}}1-- “ ΦΌΧΡΙΤου ὁ νι δι ἀλλῖθυ ἀντ μ ΒΟΟΣ 
λΡνς δρατί άπ, ἴτα [ς 1]]1ας οἰτγαάοτγο ; νε αὶ πιᾶ- χεδια μμόγιοι ποι Λυσα δρῳ, «πωρεληλυλός, 

ΤΊ5 ἱΤΆΡΟΓΙΟ Ροτίτος οἱ] οτ, ἃς ργοθο Παῖα! τὸς ἤδη τϑ χρόνου, χαὶ τω πολέμω Ττεῆώ 
ρῶν χαὶ εἴκοσι ἐτύυ, ἔστε μι ἂν Ἔχ: ἜΣ γαὺς Καλλικρᾳατίδδυ. ὅτε δὲ παρεδίδου ὁ Λύσαν- “" 

ὅρος ζᾷΣ ναῦς, ἔλεγε τώ Καλλικεατίδᾳ, ὅτι δου λα οχρ τωρ τε το δα δοίη, χαὶ ναυμαχία, ̓  

ΠΟ γεγικηκώς, ὦ 



τὸ Ὁ Κ᾽ ΒΒ ΕἋ ῬΕΑΙΜΥ 5. 42} 
᾿ ΠΝ ἢ ὡὴν δεῤχδθσὸν ἐξ ἐφέσου νι οτ οχἤΠίαοι. Ατ ἡΠεϊαδεὶ, νῖ Ἐρβεοῶ 

' ὦ ἀριξεδᾷ σάμου ἰδαπλδύσαγζᾳ, οὗ ἢ- 

γαν εἱ εἶ ἀϑίωυάιων νῆες, οὐ μέλητῳ πα- 

ῥαδοιιῶαι Ος γαῦς, χαὶ ὁμόλογήσῳν θαι. λάτ-
 

ὴ ὥχρατῷ. οὐ φακϑρμου δὲ πῷ Λυσωδδου πο- 

ὙΝΤ λυιχραγμμονέν ἀλλθθρήθντος, αὐτὸς ὁ Κὰ- 

᾿ Ν λικῤᾳτίδας» πυξὸς αἧς “τὐρὰ Λυ
σανδρου 

᾿ ἔλαξε γαυσὶ πὐδοςεπλήρωσεν οὐκ χίου, χαὶ 

μδὸν, χα! ἀλλολὲν πὸ τὸν ξυμμάχων σπεν- 

τήχοντα Ἰαῦς. τὰς δὲ πασας αἰ ϑρ9ί- 

αἰςεάεης,ας ϑαπλαπ ἀα ΠΗ ΠΈγάΠν ργατοῦς 
τπιοέξιις, ἄπο Ιοσο ἤάιϊδ5 ΑἸ ἰο Πππ| 6: 
τάπης, Μιοε οἰαῆεαι τγαάογοτ τα (δ ἔπι: 
ταν, αοά πηαγίς πη ροτῖο ρου ετατ,, ΝΝ6- 
σαπτῖς Γγίαπατο, (ς αἰΐο ἱπιβεγίατη Ὀθείτὶ 
ποητο σατιοίαπι εἴς νῸ 116: (Δ ονατί δ ἴ- 
Ρίε εἰλεπι ἃ γίλπ ἀτὸ ἀσοοριαπι, οσδέξίς 
ἐ ΟΠΐο, ἈΠόάο, ας δῷ ΔΠἰἰς ἐσ οἰ δ χαϊη- 
ἀυαρίητα πΔ 15, αἀλαχῖτ. ὉΟΟΙ] εξΕἰς ος 
ΤΙ δὶι5, 115 Πα ΤΠ ΕΓ ἐγαπτ σξτι 7) δ 484: ᾿ 
ἀτάρίητα,, δὰ οσοιϊγγοπάϊπι πο {δ ρᾶγατ, " 

- 

Β δ᾽ εταπινθὶ [ς Ἰῃτο!]οχίτα Γγίαπατὶ ἀπλῖφος ἐν δι 
τάμα ἔλέξίοπε ορραρπαάτγι, ΠΟ (ΟΠ πη (δ Π1-: ἀνπίοονωμρ ος: 

ὭΡΤΙΣ ὃ ΒΩ ἀῶ πος μὴ ν᾿ 
τοῦ ρππόσεηι σογοπείαπη; (ςἃ οτἰ ἦγ Πρᾶτο μέγ (αἱ 
σεητίαπη ρεῦ ντθο5, τη αΧί πιο ἰῇ 6Ὸ βθσοδίς ἱιναρδΑὶ 

Δ ἌΝ ΡΆ ΚΥΣΌΝ Νὴ 
τ γαροῦσάς τεῆα ορέχοντα χαὶ ἑκατὸν, σοΡΕ 

ἐχξυάζετ ὡς ὠπλρτησύκϑδυος τοῖς τπσολὲ-- 

μἱοκαΐα μαθὼν δὲ ἴσων ΤῊΜ Λυσαϑδῥου 
φίλων καϊζᾳςὰσιαζουϑιυος οὐ μῦνον ἀπτὸῶδ9- 

Ὄμμφς αἰασηρεϊρετων, δλὰ χαὶ δζαθρφιώ- 

χων ταῖς πόλεσιν, ὅτ λόχεδαι μονιο μέγ 

ξα ἰραπίαήοιεν ῳ τοῦ ΔΙ δλιαῆφ πὺς 

γαυαόχους, πολλάκις αὐεπὶ τη δείων γιγ»ο- 

ο Ύ ΝΥΣΥΝΝ ΝΥΝ 
πὸ αἱ ϑεΐ ποις ὡς χϑηζεον οὐ γινωσχογτων, ἢ ἐγἢ 

χα ἀγγώτας τοῖς ἐχεῖ, κινδυου ἀ οιέν τι πὰ- 

αὶ ᾿χῦ δα αὗτο οα ζύτου δὲ ὃ Καλλιχρῳ- 

ΐ ᾿ ἡδας, ξυγκαλέσας τὸς Δλαχεδαι μονίων ἐχεῖ. 

: παρϑντας, ἔλε.ν ἰὐδις Τἰαδε" Εμδὶ Φ- 

᾿ς χε οῖκοι μι φν' (αὶ εἴτε Λυύσωδρὸς, εἴτε ἀλ- 

, λοςὴς ἐωπειρϑτερος “ἶϑὶ τὰ ναυτιχα βού- 

ΠΝ ρλνόνὰ αν ὑδλτόνο οἱ 
ἡ τῆς πόλεως ὡς ἘχλῚ Ὅς ναῦς πεμ- 

φλὶς, οἕκ ἔχω πὶ ἄλλο “Φοιώ, ἢ τα χελάυο- 

" ἑαϊιαζεται, {ἴτε ὙῈ αὑτὰ ὡςαῦρ᾽ καὶ ἐ- 
ἷ ὦ ξυμξουλάὐω ὰ ἄξαςα ὑμῖν δυκοιὶ-- 

ΜΝ ι δὴ «ἰξὶ τῷ ἐμὲ ὠὐθαδὲ υϑύφῳν ἢ οἴκαδε 

δπυπλῴ,, Ἱ ἐροιιδζῳις (ἃ καϑετῶτα οὐθεί- 
δε, σθένος δὲ Ὅλμησαντος ὦλλο “ἢ εἰπεῖν, 

Ὑτοῖς οἶχοι πείθεαϑὰι «ἀαοιήν τε ἐφ᾽ ἃ ἥκει,ἐλ- 

πὐδὲ αὑτῶν εἰπὲ δὺὸ ἡμέφφις ἔχτοεῖν. Καλ- 

λχρώτδας δὲ ἀςϑεοϑεὶς τῇ αγαζολῇ, χαὶ 

τας Ὠὰ ζὶ θύρφις φοιτήσεσιν ὀργιεϑεὶς ; 

σι εἰχὼν ἀθλιωτάτους δ᾽ πος ἕλλζωας, 

ν στ βαρξαροὺς χϑλακδἼοεσιν ἔγεχα, ΞΡ γύ- 

ξ ὅίου, φασχζων πε, ζὼ σω 35 οἴκα δὲ, καΐζο. ὃ 

οὖς ἀπείρους θελα ης πέμποντες, Ὁ 

λδια ὡς αὐ δουύωμαι κῷ ὠτίξα. ὑμεῖς 5. “σϑος Ὁ 
Δ ἐγώ τε φιλοθιμούμαι, χαὶ ἡ πόλις ὑμδ} ἴατ, ([πητ δύτοτη 114 ρευ Πάξ νοῦς ποῖα, ἂς 

θὼν ΤΥ Κύρον ̓ ἦτ μιαϑὸν τοῖς γαύτὰὴς. ἙΕ 

Τ ποςἀατηοηῖος., ιοα τοτίες παπαγοος 
ἐυταέεηθνπάς πετοῦ,ντί ρίας ἱΠδρεπὰ: " 
πα ός οδτπεῖθης; δζ 4ὶ Γορεὴν ἃ πτοῖ 
ἀατη τοὶ πδιιᾶ 5 ν τ ροτοερίἤεπε, πδς 
4υὸ ραέξο οὐπὶ Βοιαπίθιις ασ ἀαϊπ οΠετ,᾿ 
πιοῆϊφητ: άφοσις ρει σα! τ ἤθη οἴππίηο " 
ΠΌΠ]Ὲατα εἴς. πε εἰς, ἀαπὶποπηϊηςϑ51ηἰττα-: - 
Γξ ΠΑ 5 ̓ΠῚ ρογΙτΟβ. ὅζ ̓ ἰσῆοτοϑβ ΠΠ ΑΓ ΓΙ ΠῚ 5; ᾿ 
ἀοτγίπιοητὶ 414 ἀοοίάεέει: μα Ἰδαϊίλτα γ9 " 
δ᾽ δεςορίς ( ΑἸ]! ογαιίάδς,, ὁπιπίδιϑ, τ σ 
«ποτ αάεγαηῖ, [-ἀσεάάτηοηιϊς ΠΟ; ΠΟ δε 5) 
ἰή παῆς σππὶ εἰς ἰδητθητίαπ ἀρὶε; δτὶς Εἰς ς 
ΠΗ]. ἀοπήϊ τπαποτο: πο, σα ἱΠτηε δΕΕ; ς 
ΡτΟμίθοο, αι πλΐπιι8 ΝΕ] Γγίαπάοτ, νεῖ ας 
1ππ|5 φαϊρίαπι ρεγιεἰσίεπι (Ὁ γογὶιπὶ παιεί-. 
σαταπι γο τ Παδοτῖ, Εδὸ ϑογο ΠΗ] ρατείας 
πΊΠΤιις αὐ οἰ: πὶ. Δ]Π4 χιοά ἀραηῖ, Ὠδη,, 
Παροο; πῇ νέας πὶ ππαπἀατα (ὑπὸ ργατὶς 
ΟἰλεΠπτης ρτὸ πγθα ὙἹΓΠῈ οχίεαιίατ. Τ᾽ ΟὟ ὁ Του 
Δατοπη Ποττοῦ, ντίῃ Πλ6 ἀ πἰτ ργοξογαία δὰ, Νοισ’: 

απ πιάχίτηε νοδὶς εχ νέα νἀ δπταξ, ὅς ας ς 
τι Π [ρές ταιγίῆσς σαρίο, ταπι ράττία ροίξὰ- ς 

ταὶ 1) ππαποπάπιππετλει Πεπεῖς, δη ἀό- ς; 
τλιπὶ Πα υϊσαπάππι, γε 41] γαγαπα είς [τἀ- 
τις ἤτ, ἐχροπαπι. (ἰλαῆ) ἀἴςετε ΑΙ χα] 4 -ς 
Τὰ ἃ ἀπάετεῖ πεπιο, ἰιὰ πη βάγια πη {{γὰ- ὺ 
τἰδιις βατεπάπιπι εΠῈ, ἕαζ ἐλοίαπάα, ααο- 
ταπῃ σαι δάςῆει: δα ΟΥτιπὶ ρετρίτ; ἃς 
παυτίς Πρεπάϊαιη ροίοίτ, Ἀεἰροπάοτι ης; 
διά οχίρεξεδηάππι εξ. ἀγασίτεῦ ξαπῇ 
ἀϊαϊϊοπεῖα ἔετγε (ΑΙ Πεξατίάας, ὃς ὅτ6-' 
ἀυςητίθας 1115 δὰ ρογταβ ΘΓ τατ πιὰ 
{πσοεῃίετε. Οὐμπηαῦδ᾽ γαοοβ Ἱπουταξ Οοἤιοναε 
1ΐατι ἐπ τγίμσος εξ ἀϊοοῦετ, φάϊ βϑοὶι-. 4πνόννο 

γηιγείγ}6 ΖΦ 
πα σαυῇα αι θαιῖς ἀἀυ!άγεπτον ἢ αἴ σι κίονα, 

ετίαπι αἀάογες ίε, ἢ ἀσπιαπὶ ἔμ εἴς το ά]- ἀεο μο 
τοῖ ργο ΙΓ Ατῃοηϊδπίος ἃς 1 ποξάσαπιο- 

Πἶος γεςοποι ατγιίγι ν᾿ ΜΊεξιπι ἀἰοεἤῆτ. 

ὺ ὠτῳ διωυατὸν Δἰολλάξῳ ἀϑίωμαίους χαὶ λακεδοιμογίους, ὠπέπλδοσεν ἐς μέλητονε 
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1ηάς πὐἱῆϊς [λέξἀαπηοποπιτεϊγοποίδις δῇ Α καχεῖθεν στέμεψας ποιρήρᾷς ἐς λακεδαίμονά ὁ. 

Ροίξεπάδπι ρεοιϊπίαπὶ,, δὲ οοπιιοσατίς αἀ 
ςοποίοπεια Μιϊεῆιὶς. μαης ογατίοποπη μ4- 

» δυΐςΜς φυϊάςην, ΜΙΙΟΠ) ρατγία παρ γα- 
» τρὰξ οδτοπηρογατε πεοεῖῖς εἴτ: ἃ νοὈ5 ἀὰ- 
» τετῇ ρεῖο, νῖ ἱπρτί πηι “ἔγεηιις Ὁ 6110 παῖς 
ᾧ ἱπουζηατίς, ΙΝὰπὶ ἴα πηράϊος ἰητοῖ θατ- 
ἡ δᾶγος μαδί ταις, δηγρυϊἄετα δ εἰ πηαϊα ρα 

» χίπηα ρουΡεΙ εἴθ, “Ἔφυμηινετο οἱξ, νῸ5 
» (οοἱϊς τε ἰφαῖς πη ἐο ργαῖγς; ντἰπτογοα, ἄμπι 
αὶ λεςάατποπε τεάειπς, 45 δάξεγοηάα 

» βεοϊηία σατα ταϊΠ, ἴπτηπια σο]οτίτατο μο- 
» {ξδς ἀοτείπηθητο πγαχίπιο δα βοαητατγ, Ετο- Β 
“ ηἰπιαιοα Βεὶς ογατ ροσυηία;, ἰὰ ἀϊοάςῃς 
“ Τγίαηάοτ,ἀπηηυαπηίαρεγῆιναπι, Ογτο το- 
» {ξἰτυῖτ. Οὐγτὰϑ δυτοιη; 4 111ΠῈ δα Ἰρίαμπηνε- 

» ΠΠ]Έσα, τπογδηη (οτ ρογ Ὡτεγροηθθαῖ, 0 
- τη πη η5 δα σοἸ]οπαίαπ δἀπλίττοτος. Εσο 
» νοτορετίιδάοτε πλἱ ποη ροτογὰηγ,ντέτο- 
» Ζιςητοῦ δά ἰρίπιβ ροσταβ δοσοάογοπν. Ρο]]- 
» σρούδιτεπι νοῦ 5, ΠῚ ΡΓΟ 11Π|5 σοπλπιο 5, 
» 4υκ ᾿ητετθᾶ ΠΟδΙΪς επεηοτγίητ, Ρόςαη!ι- 

ω Δῃ ἀοπιο ἐχίρεξξαπλιι5, ἀἱρηαπιν δὶς στὰ- 
» τίαπι γοϊαταγ. ΟΙ ςη ἄδηλα αγαγὶβ ταπι- 
» ἄεην, Ὠ1ϊ5 Ροης ἱππαρτθι5.ροῆς μο5 ν]οὶ- 
“ (οἱ Ποίξες ποῆτος, [ἰςοτὶρίος ποη {π(ρί οἰΑ- 

ταις. Ηκο απ αἰχίῆςε, ἰμτσιπε πχατὶ, 
πγαχί Πγ6 7.16 1}}}. αἱ φιιοί (Ο4]]ΠΠοτατιάς αἀ- 
τἰδγίαγθησαγ, ἢ πλυ] θά ητιγ: ρίβ αι πι6- 
τὰ τατοπθ πῇ ρεοιιπΐῃε σΟΠΠοἰ 44: ρΓΙΓΩΙ 
οἰϊτεπάϊιης, δέ ρυλιατίπη οτίπν ἀε πο ργο- 
ταἰττας, Ηδς 1116 ἀσσερτα ρεσυηϊα, ὃς ε Γι 
Ῥῖατεγθα φυίηαιις ἀγας ἢ πηγάγιπι νἱατίσο ἰῃ 
πιᾶυτας Πησιοσ οὐφέξο: ΜειῃΠυπιπαπη] οἴ 
δὶ ορρίἀπι,αοα 40 [Χο Ἐϊιιπη ραγείδιι πὰ 
δῖ; ργοβ ιοίτις Οὐ Μετπγ πα Πα τγᾶί- 
ἦτο 84 ἰρίμιμι ΠΟ ]οῶτ, χιοά Ατμεπίεηίες 

. Ριωπαάϊαγίος μαογξτ, αταμε 1]1, ααΐ γαγα τη 
{ἀπυιηα ρίσεγαηι, ΑἸ πεπί  ἤι ράγτας (6- 
ἀπεγεητγ: Δ ἀπηοτῖς σορ 5, ορρίάατη νὶ οα- 

ὑπ τ" ει ταις ἔοι πα ΦΟΓΕΠῚ ΟΠΊΠ65 ἃ ΤῊ] |-- 
ἐἰνγνιηαπὶ ὉῈ15 ἀἰταρτα της, πηδη οἰ ρία νοῖο ἰῃ ἔοσα πα 
““-(]]]οτατί ας σοςρίς. Ὁ αππταας ίοοΙ) Με- 

τπγτπησος ετἰδπ Δ γδῃ! να]! ητ: τείροη- 
αἰτ,ίς ἱπιρεγδίούς ποαυαααδίῃ ξαταγαπ, νῖ 
Αταςοτιπ Ζυϊαιιατη ἴῃ (δγιτιιτεπὶ γε ἐϊ- 
φοτοταγιαφηταπι ἄς πὶ ἰπ ἰρίο οἴει. ΡῸ 
{ἀϊξ ξουρούα] θοτα ἀϊπαϊτεῖτ, ὃς ργα πα 4- 
τος Ατμεηῖς ἢ ΠΊ;ας ἐευι 15 σοἢ ἀἸ οἱ ΟΠ 5 
σαρτίαος Ὁτῆπος νεῃάϊς (ποπὶ ετίδιη ἀς- Ἑ δράώποδα, τὰ δούλα πϑύτα ἀπέδοτο" Κόιω- 

Ἐ αν. Ἡητίδτ, ες ἐξ γιη (δ, πο ἀεἰ ποερ5 παγὶς 
γεν τσ τηοβαυς εἴϊοις. Οὐππίαιο  Πππὶ ῥτίπηα ]ὰ-- 
εἶάνηι τάς Ἧὶ ά - ] - Ω νω ρει 56 ΡΓΟΌΕΝΙ ντάογος ἴῃ Αἰτιιπν, ἱπτογσερτο ἴ- 
Μθιυν»άι- τ ΠΟΓΟ., ΠΟ 5 πΊμΠὶ (ς ἔρια γεοίρεγς ροῆξι, 
μμρΡίν. Ἠσπγΐπεπὶ ροτίς υίτιγ. Ατ πο ἔιρβαπι γαγείγησ, : ᾿ἊΕ Ξ 

οαπὶ πδιΐθι5 ΧΡ Οα τὶς ἕλος δας, φιοά ἐς 

Ο τῷ ἐκείνοις ϑαυμαζήν,δεωνώ μεθα τὸς ῥϑρὺς 

Ἰϑ»μαΐζᾳ ἐχόντων ἀπῆικιζουτων, πὐξοεξάλων,, 

ἔχὶ ̓γεοημαΐῳ, οὐκ κλυσιαν α,ϑῥοισας δ μι- 

λησίων, τεῖδὲ εἶπεν " Ἐμοὶ ὑϑὺ, ὦ μαλήσιοι, ἀ- 

γαΐκη τοῖς οἴκοι “»ρχοῖσι σείθεαϑαι᾿ ὑμας δὲ 

ἐγὼ ἀξιω προθυμοτάτους ε1) ἐς τὸν πὸλ ἐμμον, 

Ὡἰᾷ Ὁ οἰχοιώζοα τ βαρξαρϑις πλέςα χα- 

χοὶ ἤδη αἰ χυ, αὐτὸν “πεπονϑεναὶ. δ δὲ ὑμας 

ὀξηγείαϑιι ζοις ἄλλοις ξυμμάχοις, ὅπως αἢ , 
τοείχιςαά τε χαὶ μάἄλιςα βλοατήωμδϑυ πός α᾿- 

λείους ἕως αὖ οἱ ἐκ, λακεδαίμονος ἥκω- 4, 

σιν,οἱς ἐγὼ ἔπεμψα χοβμαζᾳ ἀξιγζω. ἐπεὶ ὁ ; 

ζᾳ ὠθαδὲ αἰσάρχοτα Λυύσωδρος Κύρω 

ποδὸς, ὡς πὐθι,ηα οντα, οἴχεται. Κύρος δὲ, 

ἐλθόντος ἐλιού ἐπ᾿ αὐτὸν, ἀεὶ αὐεξαϊλλετ: μοι 

Ὡισιλεηϑάώαι. ἐγὼ ἢ χις ἐχείνου ϑύρᾳς 

Φοίταν οἕκ ἡδχουα μιζων ἐμαυτὸν στε σα οὐπι- 

“ρούμι δὲ ὑμῖν αὐτὶ “νυ ξυμξαντων Τ ὑμὴν Ἷ 
ἀγαθών οὐ τω χρόνῳ, ᾧ αὖ ἐκεῖνα, πσδοςδὲτ 

χύμεϑα »λαξων ἀξίαν Σπεδωσάν. δλλὰ ξωὼ 

τοῖς θεοῖς δείξω μϑν τοῖς βαιρξα ροις ὅτι ἢ αἰδνὁὦ 

ἀμωρῴοϑαι. ἐπεὶ δὲ ( τ᾽ εἶπεν, αὐιςάνβνοι 

πολλοὶ, χαὶ μιαλιςα οἱ αὐτιαζονϑνοι «ὐναντιοὐ- ; 

αϑαι,δεόγοτες, εἰ-πορεῶτο πέρϑν γ᾽ ΤΧχ ὶ 

αὐφὶ ἐπαγελλόμδνοι ἰδία. λαξζὼν δὲ τα 

ἐχεῖνος, χαὶ Οκ χίου πειτασρα χ μία» ἑκαάςῳ 

αὐυ ναυτῶν ἐφούζα σοίνϑμος ,ἔπλάυσε λές 

σζου ἔχὶ μῆϑυμγαν πολεμίαν οὖσαν: οὐ βωυ- 

λονϑύων ὃ τῆν; μηϑυμνγαίων ἀσϑοχωρᾷν,δλλν 

ἐμιφρϑύρων ὄντων ἀὐϑζεναίων, ἡ τὴν τὰ ὡρα- 

' αἱρή τίω πόλιν χι χρίτος. ζᾳ μδρ ὄξω χρή- 

κμαῷᾳ πόρτα Ἴδινρπα ὧν οἱ ςρατιώται ζᾳ δι. Ι 

αὐδρωποδὲς πόρτα ξιων, ϑροισεν ὁ Καλλι- 

χρυτίδας ἐς τίωυ ἀρφοιν' ταὶ κελάόντων Τ᾽ ν 

ξυμμάχων δἰποδδοϑαι καὶ τὰς μενϑυμναιοια, ς 
οἕκ ἔφη, ἑαυτῷ “Ξε τ ιῤχόντος, σσοξια ἑλλή- 

νων ἐς Ἴ Ὁ κείνου δγιματον λύδρα ποδεαϑένζαι: ' 

τῇ δὲ ὑξεραία τὸς κδὺ ἐλάυδερρες ἀφῆχέν 
Ἀκτῷς δὲ ΤΟ α,ϑζωναίων φροὺφοις, χαὶ τὰ α!- τ 

νι δὲ εἴστεν,δ τι γτσεύσᾳ αὐτὸν μοιλώντα τω μ- 

λατων. χατιδὼν δὲ αὐτὸν λύαλόνδιον ἅμα 

τή μέρα, ἐδίωκεν, πσοτεμφψόψϑιυος τὸν ἐςσά- 

μον σλϑν, ὅπτως μὴ ἐκάσε φύγη. Κόνων σ᾽, ἔ- 

φάγε ταῖς ναυσὶν 4 πλεούσαις, δον 

πολλῶν 



ν. 

ΕΓΒ Ν ΡῈ εν»; ἷ 44 
πῶλον πληρωμάτων ἐς ὀλίγας οκλῥέηϑαι Α πα] εὶς {πρρ] ἐπιξεις ρογί {ΠῚ πιὶ τοπιίρος ἰπ 
πλννλίροις ἐρέζῳ; καὶ καζαφάγ4 ἐς μιτυλή- ΡΒ παιιος ἀεἰςξξι ξιεγαπε ; (ςτὸ οιπὶ 

; ἽΝ αν , ἀποῦδις 6 χἀποίθιις, Γ(ςοηῖς ἃς ΕταΠηἰάς, 
γάυ ἡ λέσδε, καὶ ξιὺ αὐτου δέκα φρατη- Μιεγ]οποη ορρίάιιπι 1.656] τες ρίτ, Εππὶ »"» ! ᾿ ] , λ . ΝΑ . γῶν Λεωνχαὶ Ἐφοὶσινίδης. Καὶ ἀν ικρ ατίδοις δῈ μὰ οἰ χΧ παμίδιις (ΑΙ δτατίάας Ροτίς- 

2 λ ! ! ᾿ . Ἢ . , ᾿ : “: ξιωφςἐπλάυσεν ἐς τὸν λινῶνα, διώκων ναυσὶν ἀιιοῆς, ἰη οιιπιάοπι ρογέιπι Παιίραζ. Τιιπι Φομὸ ἘΜ 
[ΠΕ ΘΥῚ ς « ἱ , λ μ ᾿ ν Ι͂ [ἢ Ϊ ΡΣ ἢ ἑκατὸν χαὶ ἐ6ϑὸμυήχοντοι. Κόνων δὲ, ὡς ἔφϑη (οπ0, ἡποπι Βοίτε5 αητοιοττοπάο πέος ἐν, 

ἀμ μῃ Ξ νος, οἰαμςης, δα ρουτιπι παια]ὶ ριίρηα ἀεςεί- αἰ ασὺ ΤῊ πολιτῶν κα] ακωλυϑεὶς, ζιυα [κοί- ἘΣ ᾿ΑΤΆ τὸς Ι δῇ ἐδεαύουανυματη, α δκεἰοραξεμρμεμε » δὲ τεϊρίητὰ Παιιος ἀμλϊΠε, “ὝὍἽ λ ΤΟΝ, ν3 ’ Ν :- ἐϑη ναυμϑ,χ σοι τς τωλιμϑδώι νἀ μηνὴ Βιοπηἰπίθιι5 δα ξεγγαπι βιρίξαο οἰαρίϊς. Ἀε- 
σεναὺς ποκα χοντα. οἱ σὲ, αὐδρὲς ἐς πίω γὰδ ὡ- Ἰἰ4 1145 Παΐμ65 ΧΙ, Ἢ ἱρίμπι παπσασι (δ άιϊ- 

' ν»! Σηϑα, χον- Χίτ Ατ (Δ! ΠἸοτατί ας ρογγατη ἱηστείπις (Πο- δονροπεηό" 
""" ἥ ̓ ὐγοὴΝ τσ επν Β ποπεπὶ ΟΠ εθαΐ, ΠΝ θα μτς, ἤδοι ΠΣ 
“"-"- ἀρισδὴν ΠΕ τὰ ἜΧΟΌΠαΙ {{|5 οὐπ παι ῖς Παοῖοτ: ἀτημέ 

χρατίδαις ὃ Ξ' ἘΝ λιμδρι ρμιδοομδιδε ἐπος τίλπι τοῦτα ΜοιΗγπιπθογιπὶ ρίοδο οπχηὶ ͵ ᾽ «“ μ 2, ἣν Ἂ Ἃ Ν Ἐν Ἃ λιορκ, ον οὐδ᾽ τ' ἐκστλϑν ἐγών, ἡ χτ' γώ με- αγοοίητα, ἀς ΠΠΐο ἡοηϊι οορίαϑ ἐγ ἰχιτ: 
͵ ᾿ , ᾿ τε ρσεν ἐν ἐὰν (χπεμψανϑυος τὸς μηϑυμναίος πϑρδήμεὶ, ΔΛάϊαταἕαϊτ ἕὰοἰρῇ ὅζ ἃ Ογτο Ροοδηία. ζο- 

θὰ χίου ὼ φρώτϑυμα διεξίξασε ᾿χρήμα- Ὦο, αύπιπη το γα τη δγί ἰς οδιἀ μοι » Πό- 
δ τϑ ρει ὐπωβζλϑο ὁ κι 4116 σοπητηφάτι5 ραταΓΘ σορίδπη αἰϊσιπα 6 

Ἰάννς δα εἴ, τΡ ὐμοῥανη ἡ ΟΝ μοι; “υυπὴ δέρῃ εἴοι ποιηίπιιηλ}π 
ἐπεὶ ἐπολιορκάτο τ Χτ' γώω ἡ). χτ' δα λαταν, ΟΡΡΙ4ο πχυτίειο, ὃ ΑἸμοηΙςηίοἐ οροπὶ 

ΕΣ ἢ Ὧν 7 »" πἰ ὖ "ὕὔ -- ὙχΓ  φΦῈ, 

ὼ σίτων ἐδὸὶ μόθον Ζεῦ ἀὐπορῆσαι,οἱ ὃ α᾽,369- ὨΘη ἔεεγξι, ιοα Πογιιπὶ ΠΙΠ1] αάπιις δοπ,- 
ποι πολλοὶ οὐ τὴ πόλᾳ ἦσαν, οἱ αἰϑζευαγοι κ ΡοΠΠΘητ: πδιιος ἀϊιας ΟΧ ΟΠΆΔΐ ΠυΙΠΊΟΓΟ οχ- 
ἥστι ΜΝ ἜΝ ΡΕαΙΕΠΠ πᾶς ἱπ πιαγα ἀθάιχίτ, ὃς αητς ἀἰεπὶ ἐξούθοιω, οὐ υ Ὁ μιὴ πτιουθαίγεο ἴχυτα, κα.- 

αἰηγαχίς, ἄθηπα παι διις γῃϊ οτῆς γε πλί- ἱ γᾷ Δ 5. , 7 1η ᾿ ) 4 Υπ ἐξ ; Ι 

δαλχύσας ἀνεων ας ἀφιςα πλεύσας δύο, Ο νος Ορτίπιοσ ἀε]ορῖς, ἰη  πάιίπ σοποαιίάπη ΤΡο εἰν 
ἐπλήρωσε αὐτο ἡ μέρας, ἐξ ἁπασῶν τ) γεων τρμῖτες οἰαΠπατγίος ἰπχροίαϊξ, τεπχῖς νΠτατίθ 
σὸς αρίςοις ἐρέᾷς ὀκλέξας,ὼ σὸς χιξαζᾷε ΑἸϊο5 αἠϊεοίτι ας ἐϊς αιαϊάοπὶ 0 ἰταίε ςδειὶ- 

ο΄ ἐςχρίλξυναῦν μεζᾳξιζάσας, ἢ τὰ τἰδαρῥύ- πεῦδητ. δὰ νοίρογαπι, νὈὶ ρεϊ πηι πιΐοπο- 
Ἱ Ἵ νην ρλσω ες ΓῚ ῳ Βιςοροτίγοηταγ,ίη τουγάτη εὸς Ἐχροποθαῖ, 

τ μαΐᾳ ΤΦ΄Ῥαλαξών. τίω μϑὺ δἴχυ ἡμέραν οὔ. πο 14 ἰβίος ἀροτο ποίίρας ἱπποίείσοτγει. 
. "Ὁ τ λ ΤΕ ! Η λ ἰφ . . . ὁ. 4 ὮΜΟ Ταλ εἶηον. ἐς δὲ τίωυ ἐασέραιν, ἐπτεί σχϑτος Τ)}ς αυΐῆτο οἰ θαγὶἰς., φιδητιτη (δεῖς οΟἹΤδτ, σοννονὼ 

“ἐπ ὀϊξεξίζα ξεν, ὡς μὴ καζαδήλους ε1) τοῖς ἱπῆτιδε; ρίο ποτ! ἀϊ6, 4 ατ1πὶ (ρεου]άτογος ἤναι 
πολεμίοις ζωῶτα πο ιοιυῦζοις. τῇ πεμαόη ὃ ἡ-ὀ Ρττῖπι πορ] ρεητεγ μας οδίοεμπαιοπὲ, ραΐ- 
“᾿ οὐ "γόοις ἡ ἡ εἶπ οτίαπι αι δεῖ (6 ἀδα Πσητ,α ροττι Πδαΐ-- α. ἐφϑευϑυοι σιτα μιέποκα,, ὅγγ ηδὴ μέσο : ; ᾿ ; μέρα, ες)ς ἀνημής 3 ἀώῤεραν ἁταῆτ, ργοιϊοξϊἃ 1Π αἰτιιπὴ παι ν πὰ, νους εαἢ εἰ ἘΝ κι» » » Ι φ- Ὑττ 

[μν: ἸΗέρα: των οἱ"Εφορμδντες ολίγώρως εἶχον, Ηε!]είρομτυμα τοπάςηὶς φἰτογα. Τ ιπι 11, 
᾿, [ 3 ! » ,ἉἍ « . ἡ 0. ὁ . “1. ἤῆρω δ ϑλμοι Δυεπείώοντο ἱ ὡἰξέπλάυσεν ἔξω πῷ λι- Ὀᾳαὶ ἀσεῦαητ ἰπ ἘΧοι ς,, ντὶ φαίης ΠΡὶ 

ῥδιος.ὶ ἡ μδὺ ὄχι 1 ελλήςποντον ὥρμίησέν, ἡ ἢ ἱΆΠῚ Δρογερατ,αποογὰβ στα ροῖο, οΧοί- 
ἜΜ ΕΝ δῖαῖν ΟΥ Ξ, τ ταῦϊ, οαπὰ τὰ πγα]τ ἀσουτρογο, Ναπιέοττα ἔφ πελϑὶ9ς. 9 ᾿ ἐφορμοιουτων ὡς ἐκ 5.- 

ν) ἡ αι μι  μΑ βχϑλνὴ ὩΣ τα πο π Πτοτο ρεαπἀθθδηΐ. Οὐ πη1ε οὶ 
» σοι νοιίον, (αι τε αἰκύρας Ξιποκοπήονες, ἃ ἐγή- (ςεηα!ἤδξης παῖς, {ΠΠατ., 4ι1α: ἴῃ αἰτιιηι (Ὁ ᾿ ᾿ Ε ͵ ! ἢ 3 "»" ἐ Ἁ ι ἐξ ͵ οοφυδυοι,εςοηθεν πεταραγβλενοι τυχοντες ον Ριοερίεγας, ἰπίδαιητις : Ζαππχαὶ [0] 6 

᾿ κῇαριςοποιένϑυοι. ἐσξαντες ὃ ἐδίωκον 1 ἐς ἰαπιοοοίάρητε 84 δαπὶ ροταοπιξητ Ρια- 
υἱ πέλαϊος ἐφορμή ᾧ, ὺ ἀκα τ πλίῳ Γδυωίοντί, 1ἴο σοπλμαο, νὶ τὰ ροτίπῃταγ,αο το  ραταπὶ 
ΡΥ ; Ἷ ἈΠ σαπηἱρίις νέξξοτίδιι5 δα οἰαεηι {πλτῇ ἀ6- 
0 Οὐχρλτύσαντες μὰ χη ἀγαά Ἴ ἀασιηι. Αἂσ ἤϊπα νοτίας Ης]]οἰροηταπι (Ὁ εἰ 5 νὸν Ε Ν ἢ "2Ἃε ΡΟΣ ἶ : 

σαιμδοι αν ἐς Ὁ φρατόπεδὸν ἀὐζις αὐ- ςορῃτυίοτατ, ἔιρίτ: Ατῆοπάραμῃς ἀοΐατα, 
δρασιν.ἡ ἢ, ἐχὶ Φ ἑλληςπόντου φυηϑύσα ναῦς Ε εἰαῆεια οὐίπάοιϊ παητίας. Τιμῃ ἔσίεης ο- 

διέφυγε, χαὶ ἀφικορϑύη ἐς ζὰὶ ἀϑέωύας ὀΐξαῖ. ΡῬεῖῃ (οποπὶ οδίςο [)]οπιδάοη,οιπι ηα- 
Ἢ ἣ δ ἌΝ; τἰθιὶς Χαῖ ἴῃ ΜΙ] επαοσαμπη ἔγεξιπι ίε οοῇ 
ἡ αίω ἐπϑνυρίμεἰβ, ὧ ιὀμιἀδιωιιῷ βουθαν τα]1τ: ΑἀΔπογίας παπο, τὸ πρτγουίία, ( 4}11- Ἂ ͵ ͵ ν᾿ ἀέρας ἡ ; : 
Κόνωνι πολιορκόμδυῳ, δώδεκα ναῦσιν ὠρμα!- ογατίάας Βαυίσᾶς,ἀοοοίη Πᾶιι65 σα ρίτ: [)10- αν εἰκάς 
σοϊΐο ἐς 1 ἀὔριπον  μιτυλζοοῶν. ὁ ἢ Κόλὶ- πιράοηζς οἰΠλίπα, ὃΖ αιια 44Π| 411, Π01 [ι- πρ: 

ΓΑ, ,» ; ὁ » ' , τα: Π115.- ίφηι κραᾳπίδαις ἐχτπλάύσας αὐτῶ ἐϊξαίφνης,δέ- ϑαςοπίμϊεητε, Ηος νθὶ δοοϊ ἀΠς, ἘΪΏ1Ὸ 
λ 5 Ν ͵ ΓΆΡ) Ω τ 9. .Ἀ " ἢ ΓΌΥ.. .Ὡ ἌΔΙ , χα μϑυ Τὴ γοών ἔλαξε, Διομέδων ὃ ἔφυγε τῇ τε αὐ καὶ ἄλλῃ. οἱ 5 ἀὐϑεωυάγοι τὰ γελμημδῥα, 

Ἵ Ρ Ρ 

" 



Ἦ Χ ΕΡΝΥ Οὐ. Η: ΗΕ 1 Ὁ ἔς 
ἀπε πιϊπ ες ΟΠ ἀοτὶ ἡτὸς Ατῃοηϊεπίος ας- ἃ αὶ Ὁ πολιορχίαν ἐπειηκοξ ἐψηφίσανζ β:εβῷ, ἢ 

τορογο: οΠέμτη ἃς ἀοόση ἠδ θιι5 Πἰς (θο- 

σαυττοηάαηιοῖς ἀσσογπις, [ἢ αιταβ ν η]- 

τπετίι, αὶ αὐο! οι δῆς, (ταὶ ἂς ΠΠσοτί, 1π|- 

Ῥοπογοπτατγ: ΟΤἹΑΠῸ οΧ πδυαπα ἰῃτγὰ ἄϊεπι 
τιῖρε πλιπ ἸΠἘγέξα, (Ο]αητ : πγασῃα οἵ- 
ἴατη δααίτι πη ρατῖς Παιο5 η στοὰ. δοσιπ- 

ἄτι παῖς ϑαπηιηιρεγαοηΐσης, ν δὲ 4.8 ΠῚ 

Παιος σΠη1Δς Χ 1 δά πιχ  Πςητ: στα πη ἃ- 

1115 4 ἴος "5 1115 σο οσεέάης, ρΙ ατος αι απὶ 
χχχ, ὁοαΐξεῖς οπηηΙθῈ5. ντοας σοηίοοπάε- 

τοι ΓᾺἀοτα ἀε πανία {115 ἔλέξ πα ΟΣ 
τό τας ἀθεγαητ. Ὗ πἰπογία ῬΙ τες ἔποτα, 

ἥὐαη ΟΣ. Ῥοϊξελαιιαπι ἀσοςρηος ( 8}1|- 
- Ὀγατίάα5, πὶ ρι δάσια Ατποπίοππι πὶ 
οἰαπδηι οἵς,ηὰς (5 Ορεπι οτγοζ:πδιιος αα 
ὉδΠάϊοδςοια ἀπιηυδλρίητα γο παῖς, οἰ 
486 βία βςῖῖ Ετοοη] ὨΠ : ΠΕ ΠῚ ΠΌΤΟΥΣ ΟΧΧ 

Ῥιοιοξξας ἰη αἰτῦ, λα Μαίθδιη  οσ δὶ ρτο- 

πιδτοτίπι,ς Γοσίοης Μιιϊγ!οηα, ἢ ίμπο- 

ταπι σοῦρογα σαγατ. ΕΟ 61 ἀΐο ξοττοέοιτα- 
ὯΔ οτίδηι Ατῃεηϊςηίος δα Αὐρίπαίαβ σασπα- 
θαητ, χυα δ ἰρίξ ς τεσίοπο Γοοοὶ δα Μα- 
Ἰεάτη ργοπιοητογί Μη] Πα: ορροίττας: 

{ππι|. Νάλα ( αΠἸοτατί ας σοηίρε 5 πο- 
“είαπα ἰσηιθιι5, ας πο ῃΠ]1ς γεηιιπείαπτίθι5, 

εἴς πος Ατμοπιοπίος; οἰγοίτοῦ πΠοίξομη Πη16- 
ἄϊατα (οἸαἵτιντοοβ 10 ΠΕσΟΡ  ΠδΏταΣ 1ἢ- 
παάσγες. νόγαμη αὐ ἐπ δεῖ θ}5 σορί οἱ Ι5, Ὁ 
τΟΠΙΓΓΙΠ5 Ἰπηροα τις, Ρίορτραι ΠΟ Ροταϊ. 

ὙτρυίπλιΠι το ΠῚ ρο ας το αἶτ, ργεϊπια σα 

παυΐσας νογίτις Αὐριησ[5.Ε}]|ςὰα ραττς Ὁσ- 
σατγγαητίη αἰτο Ατποϊοηίος, πη πὸ πτο- 

Αἰνείου {πὶ αοὶς ἱπΠἘγυέξζα. Ρτίηια ἰπ ἔγοητο δά |α΄- 
4)» καμεῖν τα οὐπτη Χν Πα θιι5 ΑΥΠξΣοογατοβ εγατ, 46- 
Φειξὲς 

1ηἀς σὐπὶ 1} }Πς χν οπτοάοη. ΡΟΣ Αὐἰῆο- 
οταῖοιῃ ΡοτγίοΙς5, ρος ]οπιςάοητοπι Εγα- 
ΠΙάος σο]]οςατὶ ὀγαπτ. Ργόρτεῖ [)Ἰοπτο- 
στο 5.11}} οἵ χ πο ΐθῈ5 (πη9 {Πατεῖ πὰ η- 
{γυεξι ἐγᾶτ, απογίιην ἄτιχ ογατ δ Πλ15 4α- 
ἄατῃ Ηίρρεις. Ηἰς ρεοχίπρα τ] θα ΠΟΓα ΠῚ 
ἄσοοπὶπαιοβ ογαησ, ὅζ ἱρέας Πρ ΊΠ] Ατί πὶ ἰη- 
(υιᾶς. ϑοσιηάιπι 45, τΓῈ5 οἰ ΠΠ ρταίς- 
ἑζοτιπι, δ ἢ αι" ΔΠ1α (Οςἰοτῇ Πδυϊόβ εζαητ. 
Τλοχιγάπι σοῦπα σπὶ ἡδαΐθιις χν Ῥτοῖο- 
ΤΆΔ ΟΙτς τοηοθατ, ὃζ ἰαχτα εὐπτῃ Τ Ὠγδίν Πὰς 
σπη αἰ τς χν πα ϑς. ΡΟ Ρτγοτοιηφοθιηι 
Τγῆας οιπὴ παυῖδις τοτ ἄδην, ροίς Τ Ἤγαίγ- 
ἴπν Αὐἠοροπος ΠΟ] οσατιῖς ογατ. Αταις 

Βοος πιοάο δείοιῃ πΠγαιχογαηξ, Πα Ρεγγασι Ε "ὃ ἐπλεογιαὶ 5 Ἵ λακεδοιμο ων αὐτί ἐα[μέ- 
ΡΟΠαὶ οἰα τ πὶ ΠἸὰπὶ ΠΟΙ ξασυ!ταῖοπ σοη- 
σζάοστοητς, Εταηῖ ΘΠ ΠῚ Ἰρίογα πη ΠΑι165 [1- 

πὰς δῇ παυίσαπάμτη ἐχροαϊτα. Ατ [ἀςο- 
«ἀατηοπίοτγιη παιὸς νηἰ θεία προ. Π]ατὶ πη 
ἱαετιξτα", ὃς αὶ ρογιιρεπεπη οἰ Τὶς ᾿νο Ἐ]]]ς., δέ οἰ Γοιιπγιοπείομεπι σοπηραγατα ογάηξ 
Ρτορεογοα, αθοά οχροαιτίας ργομομογεησαγ, (ογημ ἀοχίζιπι ( 4ΙΠογατίφας ἰρίς τοπεῦαῖν 

Ι οα ὃ᾿ Διομέϑογα, οἱ σαί μίϑι, δέχα, ναυσὶν ὅχὲ Ὁ 

γωυσὶν ἔχοι τὸν χαὶ δέκα Τ σις ζῶντες τὸς οὐ οφδώ. 
᾿ ἡλικίᾳ ἐγζις ὥπϑυζᾳς,καὶ δούλοις, καὶ ἐλάυγζ. ὅλες 
ῥΡϑ ς᾽ πληρωσαδῆες δέχᾳ, ὼ ἔλοι τὸν οὖ» “ῤχά- 

κοντα ἡμέραις, αἰστῆραιν. εἰςἐξνς" αὶ ὦ Ὁ πασέων. 
͵ λ “" 74 3 

πολλοι. Υ ζωυτα αὐϑηϑηΐξ ἐς σαώμων, καχά- 
᾿ανδπιβειας ναῦς ἔλαιον δέκα ϑριῷ δ ἐ ἐὴ- 

Σ ; : λας πλείδς ἡ τειαχονται θὰ Τ ὀηγωνξυμ.- 
μάχαν, ἐςξαινάν αι γκοισαν)ες ἁπὸμᾷς. ὁ- 
μιοίως ὃ ὼ εἰ τινες αἀὐζις ἔτυχον ἔξω ὥσωι. ἐγέ- 

Β γοῦῖο 5) [οἱ πᾶ στη σπλείας,ἢ πεντήχοία ὦ ἐχα- ὦ 
τὸ. Ὁ ὃ Κορ χρα τίδεις κύων Ὁ βονδῆνω ἤδὴ ᾿ 
οὖ στίμω δῷ ἀὐτω δὼ κατελιίπε πεντήχοιτα 
γαῦς, κὶ αρχοντα ΕτεόνιχϑιΣ 5. εἴκοσι κὶ ἔκ τὸν 
αν ϑεὶς, ἐδ᾽ιἀπγοποιᾷτο “λέσξε (λὶ τὴ μόλέαᾳ, 
ἀκραι, αὐτίον “ μυτυλξεύνς. τῇ σὶ αὑτὴ ἡμέρα 
ετύχον κὺ οἱὰ ϑίωαϊοι δφπγοποιίνδιοι οὐ ἡδῆς 
ἀργεῖ ῴστις. αὗται δ᾽ εἰσιν αὐτίον ὦ λέσξου, ἐχὶ 
τῇ μϑιλέᾳ ἀκρα,αὐτίον “ὃ μιυτυλέμης. “ἢ ἢ γυ- 
κτὸς ἰδὼν τὰ πύροὶ, χὰ πιὼν αὐῷ ἐξα γἰῴλων- 

ζῶν, ὅτι ἃ ϑυναὶοι εἶεν; «ὐηγ εἴ “«ἰϑὶ μεέσεις γύ- 
κίῷς, ὡς ἐΐξαπι αἰως προς πέσοι. ὕδωρ σἹ ἔχι- 
“Ἄνόμϑι ον πολὺ ὁ 69.) διεκωλυᾷ Ἑ αἰαίω- 
γάυ. ἐπεὶ ὃ αὐεὰ εν, κα τῇ ἡμέρα ἐπλφθλι. 
ὧς ἀβγειϑσαις οἱ δ) αϑηναῖοι αὐταὶ). 9» ἐν: 
πελαᾳΐος τω δύω νύμω, οἶδα τεταΐυϑίοι ὧϑε. : 
Αριξοχροίτης δ Ὁ φϑωνυμον ἔχων ὑγήτο πεν- ] 

“χα δεχαᾳ ναυσὶ, (ὃ ζῶτα Διομέδων ἐτ- 
βως “πενεχᾳίδεχαι. ἐπετετακῷ ἢ Αξιςοκρατά , 
αϑὸ Τεριρῦς, Δ ιομέδεντι 5 Εξασινΐϑης, πα- ἣν 

μιϑι ἱππσίς ἐχόνϑυωι 5 ἢ ταξιαρχών δέκα ἢ ." 
ἀὐταὶ δχτμίαξ. ὅΧ1 ἢ ζωώτως, αἱ ιαὐαβγὼν ἀ 
ἐφ νὺ εἰτινες δηλ οη ἡῷ ξυμιμαγχίδες. Ὁ ὃ δεξιὰν Ὁ 
κέφοις Πρωτόμαχος εἶχε πεϑεχα, δέκα, γασσί' 
υρὐϑα δ᾽ αὐτὶ, Θρασύλος ἑτέραις πενεχαίδετ Ὁ 
κα. ἐπετετοικΐρ ἢ Πρωΐζομαΐχω ωϑὺ Λεσίας, ἐ- 
χων ἴσαις ναῦς Θρασύλῳϑ Αφαςογύνς.ὅ- 
τω δ᾽ ετα ϑηξ ἴα μὴ διέκπλν δὲ δὸίεν, γεῖρον 

", 

" ͵ , ᾽» ἴ μας τέϊα [υϑύοι. ἐς ρα τὴ γ4 ἢ αὐ σαμιος, ὀγο- , 

΄ 

τ ̓ Ν 
.- εκ, »ϑ..0΄ὃς- 

οχ αυ ᾽ “ ς ͵ ναι πᾷ, πᾶσαι ὄχι μιας, ὡς σοὸς διέκπλιδν 
ἡ ὐξέσπλαν παρεέσκευα σμμέγωι, ὅζος ΖΦ βέλτιον 

πλῴ εἶχε 5. Ὁ δεξιὸν χέρας Καλλικεᾳτίϑαξ. 
ΣΝ ων,,.. 

Ἕρμον 



ἢ 

518ῈἘᾺῈ 

ὸ χυξερναίν,εἶπε κσδϑς αὐ, ὅτι εἴτ κόλαῖς ἔχον 
οὐ τς δ 9 

ν πἰπϑσλιϑύσοι.αι γὸ Φριρῴο ἢ αἰϑζενα ων πολ--, 
“  Ψ ͵ ἘΥετν ἀπτῇ τὰς 

λῷ πλέονες ἠφ΄. Κὶὀνικρ ουτί δοὺς ὃ εἰπέν, ὁτί ἡ 

" ΡῬΕΑΙΜΕΥ͂ 8: 

νιά: ὕβριν Τὶ Μεγδράὶ ὁ τῷ Κι μχρατίδᾳ 
ὑ ΡΎλεδ'. 

Διίσις πο  ογηιο Μορσαγοηΐς (α]Ποτὰ- 
τάα συ θεγηατοῦ, εἰιηι ποποῖ, τοξὲς ΠΡὶ 
σοπίμπϊτατγῃ, τ ἐπ σεάοτγοι. ᾿Ν δῖ τγὶ γε Πὶ 
ΠΌπιοτὸ ἰσηρα {προτίογεβ ογᾶς Ατῃθηίθη-. 
(ς5. ΕἸ τείροπα τι (ὐ4]ΠἸογατί 45: Ὁ δραγταπα, κμ, τω- 
{ς πχοτίθῃσο, αἰ 110 ρος Πα ἰτιῖγαι; (8 ἔὰ- "ρνΡ ἀὲ ἰαΐτα «σᾶρτη ουὐϑὲν μὴ καύκιον Ἴ οἰκιότοι αὐτε Ἔἰσιο- 

“ εἰ ᾽ Ν 27 ΕΣ ἡ »»»ἭἬ) 

δρρνόνίος᾿ Φ γήν 5 δηαγθον ἐὴ ἐφη.κ ὃ Φω- 

τὰ Θὐαυμα χηῷ χρόνον πολιωὺ, πσοῶτον υϑὺ, 
7 ͵ "ὕἤ ᾿) , , δὲ 

ἀςϑρθα!» ἔπειτα δὲ, διεσκεδεισμκέναι. ἔπει δὲ 
ἱ ; : ἀὐτίον 

Κοκιχρατίδας πὲ, ἐμξόλόσης Φ νεως, Ὥσιο- 
2.2 

πεσῶν ἐς ᾿ϑυύλοαῆαν ἡφανίαϑη, Πρωτο κα χός 

ὁ 

ἌΣ 
᾿ ᾿ 

"ὃ 
͵ - 

Ὑ" ," λων , 7 Ὧν ὩΣ 

χηξ οὐ Ἀν φυγὴ ἢ' πελοπονησίων ἔλρμέῖο ἐς 
Ἐλ 5 ͵ ἘΧΘ, “ 

ίον,πλείςων δ ἡ ἐς φώχα αν. οἱ ἢ αὐϑζεναηοι 
᾿ ᾽ τ ᾿ ! ΓΟ » ἥ 

παλιν ἐς ζαὶ -ξργινέσας κατεπλάυᾧ. ἀπώ. Ὶ 3 ᾿ 

ὐδχα λοντοῦ ἥ μϑὺ αὐϑίευαψων νῆες Ἄπεγ!ε ὦ 
εἰχοσίν 

ἣν ϑυχ, 5» νπν 5. ἢ ὮΣ ᾿ ἈΒῚ .-" 

τ ἀῤῥις αὐδράσιν, οἶκτος ολίγων Τ᾿ “σξϑς Ὑ γῶν 
Ἂ ΟΡ. ͵ 
ροφεγξηϑέντων. ΤῊ ὃ πελοπονήσιων, λακω- 

Ὰ ᾽ τῶν 5. [εὖ ῃ τ 3. 5) 

γιχαὶ μδὺ οὐνέα,πα σῶν ἀσῶν δέκα τ σὴ ὐδι- 
δι 7 γε, 2 τ τ ἊΣ 

λωνξυμμάγων “λείοις, ἢ ἑξηήχοντα. ἔδοξε ΠΣ 
ΠῚ -“ "2 ͵ “ “πὰ Ν 

πὲ ἃ (ἧς τὔν ὠϑίεναίων ςρωτηγϑῖς, Ἷ ξ νδϑὺ ἡ τεῖ- 9 το οἰ λάρνοι 

ἡελ οί μετ᾽ αὐτο τῷ δέξιῷ Ὁ ἀωνυμὸν οὐΐ. Β 

(ᾳ ρφίχοντα γαυσι Θηοϑ υϑείω πε ὃ Θρασώ- Ὁ 

σογα πὸ ἀεάξοοτγε πῦροιϊο: ΡοΙῈ Παῖς ἀϊῃ Ὁβῖν.(. 

σοτζατλ, Ρεῖπιὸ σοηέογτ5 Παπίας; ἀεῖη- 
ἄς ἰραγίτπα. ΟΝ ὁτα πὶ ροίξεααιαπι ὃς 8Π1- 
οτγατὶ 5 σε ρτίομα οὔ Παμὶ {{πώ1η ποίει πὶ 
οἰαῇςηι ἔαξλα., ἴῃ πιάτο ἀοἰαρίας πυ(αιιαιη 
δάραγιτ; ὃς Ῥγοζοιμδοθδ, ἄτι {Π||, χαὶ 
Δάογαδηγεῖ, σούπα ἀσχιγο αιιη) ποίι]ε νὶ- 
σογαπτῖτασι ΤΟ] οοῦ ΡΕΙοροπςοΙ) ἔιρα (ς ἴῃ 
ΟΒίμπι, ππαχίπιαηθς ΕΧ ράαῖῖς ῬΠοοαδπὶ 
τοῦίροτο, Αὐἰιοπίοηίες δα Αὐτοί παίας τς 6- 
ἀητ. ΑΠηΠοταδς πὶ παπος ΠΧ χν μος ργαυ- ρνκηβ "ἀ 
ἴϊο, νῃᾷ οππ νεέξογίθιις; ραιίοὶς ΟΧΟΘΡΕῖς, Αὐγέας 

4υΪ Δα Πἶτι5 οπιαίοτε, Ροοροποίι), φαιπ ο- ἀνα 
τηηῖηο 1, αοςἀαπλοηϊογιιμ Πδιος χ εἰΐδησ, ; 
ΕΧ ἰδ τχ : ΘΧΎΟΙΖαοτιιηι Οοἰογαηι Παμ]-- 

Ῥι5 (ἀργὰ τα ἀοἀθγαγιητ ϑοσαπάμπι ῃςς τὼ 
{Πτατιῖτς Αὐποη! θη π1Π} ἄμοος Ὁ νὰ οἰ Τ Τίηβα, 
ΧΙΝῚ ΠΑ] 0115 ἐγ ΓΟ Πα πὰ ρα ἔβέει 1 Ποτα- ΣΆρΑν 

Πγοηο5 ἃς { ἢτγαίν δα] ι15, 4 Ο ΎγΙ Β ἢ] αι! ἀλτη, ἢ 
Δα ἀοπτοτίας πάπιδ5 ας Παπέγαρος ρεγσογᾶτ, 

, ᾽ Ὲ - ᾿ Ε 

(υυλον; το δοιρχοῦς ογζᾷς: "ὦ τὴν ταξιαργων σοτοῖα δαπογίῃ 1125. πα σι πὶ Ετεοηῖοσ 

φναὶ, πλῷν ἔχι Ὅς καταδεδυκιας γαῶς, χαὶ ἀρ Μιεγίοηρη {ξατοῆθτη πασοθαπε, Πα- 

δ οὐκ κώμου ϑκαρίῶι 
Φ μετ᾿ Ετεονίχου τὴ μειτυλξωη ἐφορμδσαξ. 

ὄπ κν ἃ ! Υ : Ὰ 
τς (ὑταὴ βδλομδροις ποιᾷν αὐέμιος χαὶ χήμδν 

νν 

ασάαγοητ, Εἰ αιπιπχίλοοτγο νοἰθητα νοη- 

τὸ δέ τουπρείξατο; πα ταῖς ἱῃσοῇς σοογίο- 

θατατ, (πη πα ρο ά τὶ. (πα πιο δι οο Ιοοὶ 
τηάηθητ, ποτιοραῖιπιζατασγαπτ, [ητογθᾶ 

᾿ 

'ς 

᾿" . ᾿ ͵ » ͵ λ λ 

Ε᾿ ὑπηρέίιχϑς χέλης πὸυτὰ ἐϊξηγάλε χὰ πόξὶ 7’ 

" γαυμαχίαν.ὁ ἢ αὐτ' παλιν ἐϊξέπεμοεν,εἰπὼν 

ΐ 

! " λ . « 

ἷ Κλιλικρατίδους γενίκηκε γωυμκα χῶν, χα! 97] οἢ 

φρατυπεδὸν ἐμωρήσας. Κόνων δὲ καϑελκώύ- 

ἀϊους διεκώλυσε, μέγας “ἀρόνϑμος. ζ παον τοῖοχ αϑειιανία τοπὶ οπιποηι Ετοοηΐοο ἀδ 
δ }.... εἰν δ υλύζοναι ὑπερ πὐών ες ΠΑΙΙΔἰΐ ργθε το οΧροῃΐς, ΠΙΘτατίαφαΒ]ορὰε ΒΠερηΐοῖ 

ΘΑ. 4111 νεξζοεῖθις οἀϊχίῆει, νεταοι τ γαικροὲ 

πεηχίης σοπηρο]]ατο ἀπο ἤοτοης, {ξατίπιςς ἐᾷ 
ἴῃ Πα ο σαίξτα {πὲ σογοηδεὶ ΓΕΘ ΤΟΥ͂Θ ΠΤΗΣ: 

Οἷς εγῶσι σιωπῇ οκπλᾷν, ἢ μυηδενὶ δζελέγε- Ὁ ἤπια] (ΑΙ Πογατί 4λπὴ ΡΓ]ϊο παιια!ϊ νέος 
Ἶ : οἠατηαγξι, νπἰπογίππχό; οἱαοια Ατῃεηὶςη- 

(πηι οἱς ἐσ]οῖαμλ. Γλαπὶ ἢ] ράγοης ἀτήιις 
αὔεαπε, ἰρίς ᾷογατη ἔδοϊς, Ὁ τοὶ ξο]εῖτον 
σοίτζα πυιητίυτα. Μαπεατ οτίατη πα] τίσις, 
νὰ σασῃαΐδητς; ὃς πγοσοασζοῦθις. γε πηθγοος 
(μιᾶ5 {ππῸ τιυπηαίτα ἃς ταοίτο Παϊΐσ ἰἰς ἰπιρο- 
πογεῖ, δ γπὰ ΟαΠῈτΓΙ ΓΟ πὶ θ115 Ζια πη ο]οΣ- 

ἶ : ν΄ ΠΠλα,Πϊπο εἴοε νϑδητις (δι πάις, ἰῇ ΟΠ 
ωταις παρηΐγήλε δφπνοποιζαθαι, αὐ τς αὐτο τὰ ἀπαρις σαξενῖς (πσσξίις, ρς οτος 
εμιποροις, ζῳ γρημαΐζᾳ, σι Τῇ ονλεμϑμους ἐς οορίας Μοιῃγἤληδιη ἄπιοῖτ. Τα οπο 
τὰ πλοῖα,  ἰποπλῷν ἐς χίον, (εὖ δὲ Φ πνάῦ-Ἐ ἀεάιδις παυίβες {αΐς; ΡοΙξεασυαῃι ἃ Πο- 
μαοὔφμον) ἜΤ πριήράς τἰεὺ (αχίςίω. ἽΝ ἴτες ργόροτο ἀΠςοήοτγαησ, δ ν δτε5 (ρίταθας 
ἡ εδὲ ὃ τὸν ἜἜΕΧΗ ΓΝ ἡδηθυληδευν τὶ Ἰφηαίου; Ατβοπίςηπθιις οξαιγρης, αὶ ἴασαι 

αὖ Ατρίηπῇς ἰο τ γαπε, χαϊά ἐς Ετεοηϊςο 
δοοιάΠἴδτ, ἐχροηίς. Π| Μεγ] βη παιήσᾶτ, 

εϑαι οὐ θα οῆ μα 5 αὖϑις πλᾷν ἐς Ὁ ἑαὺ 
δ᾽ ͵ ἜἸῸ) 

φρατυπεδὸν ἐξεφανωμϑμές; χα! βοαΐντας; ὅτι 

τ ἀϑέωμυαιων νῆες ὀἰπολώλασιν ἅπασαι. χαὶ 
᾿ ᾿ ἣν 5, 9 ἘΡΥΝῪ Ὑ οἢλ 

οἱ δι ζαῶτ᾿ ἐποίοιων " αὐτὸς σῇ, ἔχεινοι 

κατεπλέον, ἔθυε τὰ ἀὐαἴγέλια, χαὶ τοῖς φρᾶ- 

᾿ Α ΠΡ, ς ᾽ ͵ 

φαςζᾳς ναῦς, ἐπεὶ οἵ τε ταολέμιοι ποδεόρα,- 
Ε Ε Ὄ 2 , -»" 3 Ἃ 57 ΕῚ ͵ὔ 3 ᾽ 

χεσάν, χαὶ ὁ αὐεμμος ἀὐδιαίπερος ζὸ. ὠπὸυμτησὰς τοῖς αἰϑΖεναμοις ἡ δὴ ανηγλχένοις Οὐ. τ 
»ν ν΄ λ “ὉἭ ὔ ὃ» (3 “ ! 3 Ἀ 

Ἔργιουσῶν,ἐφροισε ζῳ κὐδὲ τῷ Ἐπεονίχου οἱ δὲ ἀϑίωωυοῆοι κα τέπλιάυσαν ἐς τἰοὺ μυτυλζεύην, 
ΕρΣ ΐ 
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το ϑασάαπη αἰ οεάπητ. [τεγίπη Ατπεηΐς Πϊ- 

ςς ἀποίθας ἱμρογίαι αογοσατῖαγ, Ἐχοορῖο 

(οηοαςε: σαὶ ἃ ἀϊπηαπτιις, ὃς ΡΠ] Οο] ες τοῖ- 

τις, ἀἀϊαπσαητιγ, ΕΧ ἀποίθας αατοπα, 

Ραρπαπη]αηο παπάίογῃ ρα ρηαγαη, Ρτοτο- 

τάσις ἃς Ατοσεηες Ατῆθπαβ ποη {πῆς 

τοῦοτγῆ. (δτογ ίοχ, Ραγίοϊος, Ιοππης θη, 

1,γίλ5, Αὐξοογατος, Τ᾽ γαίγ!ας, Εγαίηι- 
ἄες, Ζαππὶ ἀοΠλι1ΠῈ παιραῆεητ: Αγοπεάο- 

πε. ταῖς, ΖαΪ τὰ ΠΟΤ ρΡΟριΠὶ ργποορ5 Ατῃοηΐβ 6- 
πιανχίπν τὰς, ὃζς οαἱ ᾿ς οοΙεαὶ σαγὰ τηαπάατα ἤιογαῖ, 

Ἐταϊηίάοπι μοῦ ᾿ηΠάϊας αἀρτεῆτις., ἀρῃά 
τὶ απαὶ ἢς ἀσουίαθρας : νῖ οἰ1ΠῈ ΡΘΟΙΠΙΔ5 
ΡῬαδ]ςας οχ Ηο]]είροητο {1 (ογιαις ἐϊςο- 
τοῦ, ἀ[6; ετία ΠῚ ΠΠΠΠΠ115 Προ ΓΑΓΟΥ ΠῚ πηα]ς 
«αἀὐπιϊπηΠξγαίδ. Ππᾶῖσες Εγαπηϊάοπι ἴῃ νϊη- 
ουὐϊὰ ἀποεπάπτηῃ οἶδ ἀεοογπαης. Ροί μας 
ἀπιςος ᾿πίοπατι ἀς ργο] το δια] 1, ἃς πλᾶ- 

ρικεα. δα ηο τοπηρο Ἐατὶβ Γο πὰ ΟΠΊΠ ΘΠ] σΟἢ.- 
᾿ ἀρτηὴς ΠλΟΙΊΟΓΔητ Ν γα ἢ γοίογεητσε 1 Ἰπτοογαζα, 

τυυπουΐα, ΠρτοΓΟς οί! πὶ ἄτιςο5 νἱπέξος ρορα]ο τγὰ- 
ευμιης Ξ ς ν ῶς - 

τῶν, ἀεηάος εἶδ : (επδτις δὸς νἱ ποῖ Παῆπτ. 56- 
οὐπάθπι ας σοηςίο σοσίτατ,η απ ἄτιςος 

ἐῤβ νος ἴῃτοῦ ]1ο5 ετἰᾷ Τ᾿ πεγαπηθ πος ἱΠΡυΙ Πγῖ5 Δ0- 
πίε. σαξαθατητο αθ ἰρίϊς οχίσεπάήδηι Γατ ΟΠ 
μθ.. ἀϊοοης, απο ῦγειη παιέγαρος Ποη {αἰ ξιι- 

ἸΠΠ τ. Νατα χαοά δἰ [ἃ ΠΙΠ1] δα τσ! Πδητ, 
ὁρηοϊα ρεοάιέζα το[ππιοπίο ἄοςεθας, 
αύδην ἀποες ΤΡ] δα (θπάταπι ὃς δά ρορι- 
Τὰπν μα δῆτ: ἴῃ 4ια σαι ην Δ] Ἰατ πα]- 

Ὁμοῦ μβὰ Ἰατὴ αὐξογγθητ, Ζιιαπη τε πηροί τοι. Ροί 

ἀξβηῖο. ἰχαῖς ἀτισος Παρ] δγοαίθιις, πο εἰς (ς- 
οὐπαάππι]οσοιη ἀϊσοτς η Ἰἰσοτοι, (οίε ριιτ- 
σαητ; δζ γεῃ, ντί ογατ ρ[Ἐ8, σο πη πιο πηογᾶς: 

{6 φυ!άεηιὶρίος, αἀιτοτίας Ποίξε5 ργοξεέξος 
ΕΠ; πδυξγασος ἀαταπη ντ το ]ογοητ, τεῖτο- 
ταϊαην ργα ςξε!5, ΠΟ ΠΎ Π 1 ι15 δά τος σεγθη- 
ἀλεϊἀοποῖς, ἀτητο οτίσηγ ΓΠΠρογατοτγῖο πλι- 
ποῖ ἔπη ἐξ ]5 ᾿πιροτας; Ἱ Ποταπηοηὶ, ΤΠ τα- 
Ἧγθ]ο, [115 τα] σιι5. Ὁ αο« ἢ ππαχίπις Πης 
Πιαςίῃ ρᾶγτο ἈΪ1 1] ἀσσυα πα 1. ΠΘπλ πο τη (δ 
{(οἶτο, ἴῃ 405 οα σα]ρα σοίοετγί ροῆπτ; Πιαπὶ 
10 1105, ἡ αἱ δὰ5 οα τος πιαπάδτα ἔμεγίτ. ΝΝο- 
ἀαοταητοῃ, αἰοθαητ, ρορτοῦθα ΠγδτίσΠγμΓ, 
υοά Εἰ πιοάο Πο5 ἀοοιίλητ, αἴ 16 ἴπ πο 5 

συ] ρατα σοπἔογοπιας : Πα1ππ ται ροίζατίς 
ταασηίτάο, 4110 ΠΛ Π115 παιυέγασ! τΟ]]}1 ρο- 

τιοτίητ, πηροά!ποτῖτ. Αταις Πάγι1ΠῈ ΓΘΓΠΠ, 
δὲ σὰ δογματούε5 δέ Πλα]τος ἃ[105, 4] ἘΧρα- 

ατίοῃῖς (ο1) ἔπογαης, τοῖος ργοάισοῦδητ. 
Ἡσποαδύαιη ἀϊςεγεητ, ἱτὰ ρορ]ο (ᾳτἰσἔλοϊο- 
θα : νυ πλα]τἰ οτλ] Π 65 ρυ πατὶ Ππτσεγεης, 
ἃς (χτἀτε ᾿ΙρΡίογι ιν ποηγίης νε]ςητ. γο- 
τπι αὐ ργοχίπηα: σοΠοΙ ἢ 5 ΤΕ ΠΊΡΙ15 ΓΕΙΠῚ 
οΧισα θη άαιῃ οἵ νἡπιτῃ ἔπι, χα οά ραι]]ο 

ΧῈΝῸΟ ΜῊ ΘΝ ΒΕ Ὁ 

πᾶς ρεουςπαηταῦ ἱπ ΟΠ πη], τηξεέξαηιο ἃ ἐχεῖϑεν σ᾽ ἐπτὴυή 9 σαν ἐς τίω χίον" χαὶ σεν 

Διο ποραξάρνδιοι,ὠπέπλάυσαν Ἐχὶ σαμϑ. 

οἱ δ), οὐ οἴκῳ ζούτοις μϑὺ τὼς ςραϊνηϑὶς ἜΡΝΕ 

σαν, πρλξι Κόνωνος" πσϑϑς ὃ ζούτῳ εἵλοντο 
Αδείμιαγζον, καὶ τοέτον Φιλοκλέα. ηϑδίυ ὃ γαυ- 
μαχησωντων φρατηγῶν Πρωτῦμα ς μδὺ, 

Αδιφολμης, οἦκ ἀπῆλθον ἐς αἰϑζεώας" Ὁ ὃ ἐξ 
καΐζα πλϑυσαντων, Περακλιέοϊς ὼ Διιομιέδογ- 

ὡς, ὁ Λισίε, ὃ Αδιςφοχρατους, χαὶ Θρασύλῳ, ὦ 
ὦ Εξαισινίδου, ΤΑ ρ᾽γέδιμος πότε ασδοεφξηκὼς 

Β να ϑέαις, χαὶ “Ὁ Ἶ δεκελείας ἐχιμήενϑμος, ΚΌΝΙ 

Ἐροισινίδη Ἐχιξελζὸ ἐχιοθλωὼν, κα τη ϑρ4 ον κα 

δικαφησίῳ, φάσκων ἐἶξ ἑδληςπόντου αὐτὶ ἔχάν ἴδω 
͵ " Ὡ νι “,... Ἃκ ἴδιλδας  εοημαΐα οταὰ τῷ δημου κα της ϑρᾷ ὃ χαὶ αὐξὰ 

δὲ ςρατηγίας. χαὶ ἔδοξε τῷ δικαφηξίῳ, δῆσαι ] 

τ Ἐςφισινίδζωυ. μ᾽ 3 (τα οὐ τῇ βελὴ διη- 

γϑιμῶτο οἱ φρατνορὶ αὐξς τε Ὁ γαυκουγίας, Ν 

μμεγέϑους τῷ χφμῶνος. ΤΊμοκρ οτοις δ), εἰπόν- 
τος, {ὅτι χαὶ ζους ἀλλοις χ" δεδεις ἐς τον δὴ- 

μὸν πρβα δοϑέεσαι ἡ βελὴ ἔδησε. (ὃ ὖ- Ὁ 
Οταὰ ὀκκλησία ἐμετο, ον ἣ Τὸ ςρατηγῶν κατ᾿ 

πηοϑϑϑεω ἄλλοι τε, χαὶ Θυρᾳ ϑυης μάλιςα, 

διχᾳίοις δὴ λέγων λθλγϑν αἰσσδ ει, δστι οζκ 
ἀνείλοντο ζους γανα χϑὲς. ὅτι υϑὺ )ὸ φ ϑεγὸς δὰ- 

λα και ϑη,ο)οντὸ, ὄχι ςολζωὺ ἐπεδεύωυ μδτό- 

Θκον, Τὼ ἔπεμψαν οἱ φρατη. 9 ἐς. Ὁ βελώὴ ὼ 

ἐς τ. δ μον, ὀλλο σϑεὶὲν αἰτιωμϑιοὶ, ἢ Τ' χιμῷ- 

γα. μι τα οἱφραπνο»ἱ Ἷ βραχέως ἕχα- β 

φος απελογησαΐο( ε "ὦ ασδούτεϑν σφίσι λο- 

ορς χτ τ’ νόμον) καὶ τὰ περαγμένα διητῶν- 

10. ὅτι αὐζὴὶ »ϑυ Ὠχὶ τς πολεμίως πλέοιεν, 

δὲ Δλϑα!ρέσιν τ γαυα γῶν τσδ9ς)αξαιεν ΗΝ 

τειυραργων αὐδράσιν ἰχϑμοῖς χαὶ ἐφρωτηγη- 5 

χόσιν ηδ Ἢ, Θυρᾳ μϑυῴ χαᾳὶ Θεασυ(ούλῳ, χαὶ 

ἄλλοις ἵριούτοις " χαὶ εἰκαϑ: γέ τίι'ας δέοι αὐξξς 

τῆς Δλυαμρέσεως, (οξένα ἄλλον ἔγῴν αἰὐξις αἹ- 

τίάαϑαι,} ὗυτοις, οἷς κσϑϑςετοίοϑη. χαὶ οὐχ 

ὅτι γε κα τηχϑοϑύσιν ἡμδδμ,, ἔφασαν, ψ4υσο- 

μεθα φασχοντες αὐφυς ὠτίοις ἘΠ) δ λὰ ὃ 

μέγεϑος τῷ χη μῶνος ἐὴ Φ κωλύσαν πίω 

Ε Δϑαιρεέσιν. ζυτων δὲ εὗῶτυροις ππουρείχοντο ' 

τς κυξερυνζῷα ο καὶ ἀλλοῖς ΤΟ ξυμπλεον- 

τῶν “πολλοῖς. ζιαῦτα λέγϑντες ἔπειθον τὸν 

δήμων. ἐξούλοντο δὲ πσολλοὶ τῶν ἰδιωτν 

ἐξγυάεϑαι αλιςάμϑιοι. ἐδοξε δὲ αἰαξαλέ- 

οϑαι ἐς ἑτέραν σκκλησίαν᾽ (τύτε ὙῈ Ὁ ὀψς ᾿ 
ζὺν 

““ις, 

ἡ 
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αὔχαὶ ας χεῖρας ζέκ αὐ καϑεωρων)ὴ τἰωὼ δὲ Αἰαπὶ (δγίιις οἤτδεε, ας Γπηαητις μαι σογπεγᾶτ: ἐφινίδων 

-“ ͵ “Ὁ ͵ ᾿ Ν ΣΕ ΣΝ δὶ [υθίαιί, 
᾿ βούλι παδοθουλάύσα(αν ἐςενείκεϊν ὅτῳ ὅ9- (ςπατι τη ας, τὰ [511 ἀε!!θογατα, γοξοτες δα Ἡρ Ω 

ΡΟραϊ ἀθθετο, χαο ραέϊο ἐς ποστπι οί ᾿γοῤφεων, 
“πῳοἱ αἰδδὲς κρίνοιντο. κ(' δὲ ζῶτα ἐρετο : 

᾿ ἀπαζυφία, οὖν οἷς οἵτε πατέρες χαὶ οἱ ξύγ- 

“δυύ: ξιωώψσι σφίσιν ἀὐζὶς. οἱ δξζυ «ἰϑὶ τὸν Θη- 

ἐἦψΨ α υϑυΐω παρέσκάψασαν δ ϑρίποις μέλα- 

ν᾿ γα ἱμώτια ἔχονίᾷς, χαὶ ἡ χρῷ χεχαρβϑύους 

᾿ πολλοῖς ὃ» ζαώτη τῇ ἑορτῇ ἵνα τσο3ς τίω ἐκ- 

χλυσιαν ἡχϑιὲν ὡς δὴ ξυξλυφς ὀντες ΤῊ πο- 
͵7 ἃ Ι“ γ} ᾽ ἃ 

λωλότων.χα Καλλίζενον ἔπεισαν ον τῇ βου- 
᾿ ͵ 

λῆ χατην ορᾷν Τὴν ςρατυγῶν. εὐτά29εν ἐκ- Β 
7ὔ 2 

χλυσίαν ἐποίοιευ,ἐς δὴ βουλὴ εἰςζεγχε τίω 

ἑαυτῆς γνωμέζω, Κονιξένου εἰπόντος τίωδε. 
) 

ἦτε κα τησρρφεώτων [κτ͵] τυ ςρα- 
δα τὸ , ᾽ ͵ . “ 

τηγῶν, χα! Οκείνων Φσπολουρυμδυῶών οὖ τῇ 

ἬΝ. Τιαϑοτέρα ὄχκλησία ἀκηχϑασι, Φ|αϑηφί. 

μᾳ φαοϑᾶι αϑάευαιοις τὸς χτὶ φυλας, ϑείνοι 

δὲὲς τίω Φύλην ἐκοίς ἴου δυο ὑδρίας" ἐφ᾽ ἐκαώ- 

φῇ δὲ τῇ φυλῇ κήρυκα κηρυτφν, ὅτῳ δὸχούσιν 

ἀδικεῖν οἱςρατην»!, Οὔκ αϑελομᾶνοι τὸς νική- 

γανᾷᾷς «ἦν τῇ ναυμαχία; ἐς τίω παρϑτέραν 
᾿  ηφίσαοϑαι ὅτῳ ὃ μιῇ, ἐς τω ὑξέραν. αὐ ὃ " 

ξωσιν ἀδικεῖν, ϑαγατῳ ζμιαΐσαι, χαὶ τοῖς ἐν- 

δικα οἰ δαϑοιῶαι, καὶ ζὰ γον καΐζα δημο- 
σιθῦσοι.Ὁ σ᾽ ̓ φχιδέχα τον “Ὁ κα ἐΐ) παρῆλθε 

᾿ς δέπεοες τίω ἐκκλησίαν, φάσκων δχὰ Ἰφχοις 

ἀλφίτων σωϑέεσαι Ὰ Ἐχιςελλάν σὴ, αὐτῶ τὸς 

᾿ ἐν σπολλυκθμοις, ἐαν σωϑὴ,παίγεῖλαι τω δη- 

οὐλέν μω, ὅτι οἱςρατη"»ὶ Οὐχ ανείλοντο τὅς ἀξίςους 

ὕ ἡἰωρ ὁπατοϑιδὸς λυουϑύοις. τὸν δὲ Καλλί. 

{ 1πἰπἀϊοῖο σοσποίσεπάπτῃ ει, δοαι- 
ταύτης Αρατατία., απὸ ἔείτο ἱπτοῦ Ε ραγοπ- 

το5 ὃζ σοσηατίὶ σΟποηλιητι Ὁ παργοόρτοῦ ἢ {- 
σε ἔους ἃτηϊοὶ  Πογαπηεηὶς ποηγίπος οδ- 
ΡΙατος, δά σπεεηγνίαιο γαίοβ, Πἰστίϑ ν οἰξὶ- 
5 ᾿πασητεντ τἀ πη] τιαπη δοσιι, Ζαΐ ρο- 
ΠΠΊοης, ρέορίπααϊ πος Παδίτα δὰ ρορα]ὶ 
σοπιοηζιηῖ ἀσοοάογοητ. Ῥγαέούθα ( 8|]1-- 
ΧΟΠιΠ ΡΟΥΘ ΘΠ, νῦ ἀιιοος π ἰοπατα ας- 

σαίατοι. Ηἰης δα σοποίοποιη ρορείππι αὐ- 
ἀοσδησ, ἴπ αι ἐς παζις δή ρορα πη), τοςΐ-- 
τάπης (δ Πἴχοπο, ἀδογεειτῃ Πυιϊιίπιοάϊ ἔξ - 
τ} 1τ| Οτα σσοίοῃς ρζοχίπηα απ {ΠΟΤ ΠΊ, σεναεμίδο» 
4αϊ ἀϊτισο5 ἀσοιίαγιιητ, απ ἰβίοτιΠ) ΠΠΞλ ωπ ες 
σαπγ(ε ραιγσ ΠΕ 17} Δι ταὶ (τητ ογδείοποσ:,, ὃ 
Αιποηϊοπίος νη! ετῇ εἰ δαιτίηι (Πγασία ἕο, 
τιητο : πῃ ταῖρι πα! θεῖ νγης δίπα: σο]]ο- 
απο Ὁ [τ ἀοτη 0] 1 θεν τη τ δι σαάτισοα- 
τοῦ ργοοϊαμηδῖο, νὲ ΟΠ ΟΠ ΠῈΕ νι ἀδαηταῦ 

ἰηταξς ἀτισο5 ἔβο δ, αὶ οἰπ85 πλιά] ργο- 
Ἰῖο νἱξξογος ποη Πα] θγίης, 5 ρυίογοπη π 
νΓΠΑΠΊ οΑΙ σα] πὶ σοη!οίαῦ: σα σοπῖγα, ἰῃ Ν 

ΡοΙογογογη. Ὁ το 6 { δος ἐπ εξε ἔβοιε νι: 
{ππ| ἔπετῖτ, πγοῦτο πηαίτδητοῦ; Ὁ νη άθοἰ ΠῚ ἀκοίϊο 
νἱΓ5 τγαιητοτ: θο ΠΑ ρα] σα ῃτοΥ: ΘΟ ΆΠῚ γέγμρν ας 
ἀσουπια Μίπογις πητο, Ργοάϊίε ὃς αἰτμς ἢ ΠΑ ϑηπερ, 
΄υϊάᾷ η σοπιιεητῖ,, αὶ (δ ἴῃ ναί ξατίπαγῖο 
αἴςοτος ἱπσο! αππε σα δ: πλβ 4ΔΠῸ διιτοπι 
πρὶ εος. φαΐ ρου ἤδητ, νεῖ χαϊάοπη (δ πες 
εὐφάστετ,εχροπεγοι ρορι!ο;ποη {π|πΠῸ 
ἀτισεβ εο5 οἰμι65,4| ρτο Ρατγία ἔογεπηλε (δ 
σείπῆεξης. ΝΝοηπαΠΠ} (Δ ΠΧ απιιτα (ττρεὶ 
σοητία ἰοσος ἀςξογοιῖὶ ργοποσδηάο ροίτϊ- 
ὕδησ, ἰά χιιοά ετίαπι Επτγ ρεο] οι ΡΠΠα- 

-ς 

ςς 

Γ 

« 

« 

Ἷ ξενον πυδϑεκαλέσανζο. το δοίνομαι φάσκοντες Γλῃδξτῖς ΗΠ ις . δζς αυϊάδηι Δ}}} 6 ρόραΐο (ςη- 
τί 

᾿ ξυηϊεγραφέναι, Εὐρυπῆολεμός ΊἼεὁ Πφασιανα- 

δχύς, χαὶ ἀλχοι Ἵ τινὲς τῷ δυύμου ζζῶτα ἐπύ- 

ἣ γον Ἄ πλῆϑος ἐξόα, δ φνὸν ἐ1) εἰκῇ τίς Ἄν 

δά τὸν δῆμον πορατφν,ὃ αὐ βούληται, χαὶ ὄχὶ 

ζύπις εἰπόντος Λυχίσχου, ζαὶ Ούτοις τῇ αὑτῇ 

Φω κρίνεαϑαι. ἡ χαὶ τὸς ςρατησριξ, ἐα) 

μηαφώσι πίω ἀκκλυσίαν, ἐπεϑορύξησε πα- 

λιν ὁ ὕχλος, χαὶ ἑὠωαγκαεϑησαν ἀφιέναι ζὰς 

ϑις Καλλίξεγος αἰαξας Κρυτηοορ4 αὐτὶ τὰ 

αὐΐζᾳ. οἷδὲ ἐξόων χα λῴν τύςοὐ φασχοιζᾷς. οἱ 

χὰ τὶ δὲ ὡρυτάγᾳς Φοζηϑέντες, ὡμολθλϑέου πὸῤ- 

τὰ γτὸ αὐϑοϑησέν, πλζὸὺ Σωκρ τους τῷ Σω- 

τ΄ Φρρνίσχου. ὅτε σὺ οὐκ ἔφη δον ἡ χΤ' γό μον 

᾿ ω Α ͵ ᾽ ͵ ἣ "' (β : 

χλσ ἐς, ΤΟ ἢ ωρυταγέων ὅΦα σχϑντῶν «2 9- Ἑ ἰτοτατ: γαγίας ααἀ(οξάεξης (ὐἈ]]ΠΙχοπις, Θ4π|ι- 
! ᾿ " ΠΑΝ ΝΥ ὙΠ ν, ᾿ ΄: Ξ ϑυσάν τίωυ Δ. «Δ η Φισιν τρλροι τὸν νόμον, αὖ- ἄξιον σαπῆλπιος ἀσσπίαραις. Τ πιο ]α 

τίτο (ε ργοηπτοραητιγ. Ατ ρ]εῦς ἱπαϊσηπα 
εἴτε οἰ απαίταγο, πῦ οὔσοάϊ ροραίο, νι ἡποά 
1ρίς νεϊττ, ασατ, Οὐππηγαιις ΓΟ γοἰίσιις αἰσο- 
τοτ,ἐοάεπη πγοάο ἐς Πΐϑ οτίαπι σοσποίσεῃ- 
ἀιιπτοεῆς, 4ιο ἰαπὶ ἐς ἀποῖθας ςορποίοο- 
τοῖα. πἰ σοποϊοηἑ τς 1 1πὰ ρα γΠ του ητ: 

τατίας ἃ ΡΙεθα τὐπλυ]τάτατα εἰ, ἀζαις ΠΠ| 
ποτα ροίτι! 41 (ΔΠΠἸχοπιπη ἔλοοτε οοδ- 
δι πητ. Οὐ γεγο ἡ Ρεγταποβ ἐς ρογπλ Π{|-- ας κάμω 
ΓΟ5 ηέσαζοι ονῖ Ρίατογ Ιεσεπὶ ΙΪῃ (υβταρία Αὐγεηξίῆς, 

Ο(ομίε 

δ ά4η8. 

πυᾶτο ροριΐπ5, ντ ἀγοο Πογοηταγ, Πποτητος 
ααίςπτίτὶ πο !εῆτ. Ηείς βυγελπεϑ οι 65 
ποτα ρογοῦ ι, ρεγγα Ππγος (ς ἀϊσοαητ, να 
(υταρία ἔουγεητατ; Ἔχέγα ν ΠΠῚ 8 ΟΟΥΑΓΕ ΠῚ φρεναεὶν 
ϑορῃγοηῆοί Π]Ππππὶ, “αὶ αἰ᾿ππἃ 4υ! ἀατιδηι “νβαπεία, 

Γχζτατγαπτίς περαατ, ιιαπὶ πο οἤοιϊορὶ 
Ῥρεν 



410 

Ἐφτηριοῖε ὲ 
εἰ ρτο ἐπι. ΠΟΠπίοοπίο, μαπς Επτγ ρτοίεπλας ρζὸ ἀπιοί- 

ὐαιβα, Βας ογατίοποπι μαθυῖ: ἘΦ Δεπιΐη της 
ΐ Ιοσιηι, Ατςηϊοπίος, ραγεπ Ρογίο!επι πος 

σεἤατλίαπι ὃ ργορί παιυπτη πλθαην, ὃς [»1ο- 

., πιεάοητϊοπη ἁπηοιην ἀσουίατοτι5 δἀίςεπ- 
ἀϊ:ρατγτίπι εοίάοιη ἐς ξοπίτπγιιβ:ραγτη σοη- 
(ταγις νοδὶς δα, ας σοπάπιξειγα ρατγί’ 
τοτὶ αγοίτγογ.. [πη μος ἰσίταν εο5 δοσιίο, 
αποα σοΟ]]ορὶς {|5,}]}ττεγὰς5 δὰ ϑοπαταπιρο- 
Ρυϊαμη ας τ ΠαΓι5, ρεγίπαίοτιης; (ς ἼΠο- 
τα πΐ,ο 1 Ὠτγαίγ θα], ποσοτίμτη το ]ε ἢ ἀϊ 

Ὁ», 

3) 

3» 

3» 

»» 

4» 

3) 

7) 

᾽ 

ΠΠ ππρεγατατ πὶ πο ἔδοογαητ. Ναης 6- 
ὨΪΠη ΠΟΙ ΠΎΠ6ΠῈ σα] ραπι {π{πῖποης., πα 
ΡΓαατίπι οχ ΠἸοσυση ἀςΠξξο ργοιοηΐτ: ὃς 
(4 τὰν 1 δο5 νίτγρατα Πυιηφηίτατα (οἰ- 
Ρίοβ ἰῃ ἀϊοείσηθη τπουτὶς σσῃίοσοειπε, πο- 

.» Γαπι ρίοτγιμη, ὃζΖ αἰ οτιιτη φαοτιπχάαπι]η- 

., Παῖς ρετίεῖ : φαοά ταπιςη ρογσαϊπην νοτοσὶ 
πο ἀοῦσμς, { χα! ἄςιι παῖ νος ραγεἰεῖβ, 
ὃζ ἰυξὸ (απέξϊεά; νοίπιει ροτοτί5. Ηίης οτ- 
Δ ΠῚ ΥΕ] πα χ  Π16 ταὶ νογίταζθτι ἰΠτο Πρ οτὶβ, 
ποαὰς πτετιη πη νοὶ ετῖτ, ντ ρος πᾶς 
Ραπϊτεητίᾳ ἀπιξεϊ, ἴῃ ἄϊιον οβ οπιηϊτπὶ Πχα- 
Χίπγα, ΠΙ ΠΎΪΓΆ ΠῚ [Π [)6ος5, ὃς ἰπ νοἰπιειρίος, 
ἄς! υς ἀςρτεμεπάαιϊβ. (ὐοη 10 αὐτο 
νοῦς 111,1πα!διι5 πος ἃς, πος ἂὺς πο- 
ΠΖιληλ 110 Οἱ ΓΟ ΠΟ ΠΙΓῚ ἀοίο ροτετγίτῖβ : ὃς 

ἴῃ εος. {πος ἐς]! αΠ σοσ ΠοποΥῖτῖβ, ΠΟἢ 
(οἰ αππι ν πἰμουίοβ, (δ δτίαπι Πρτ]ος, αι14- 
ΟὨΠῚ4; νΟΪ οτὶ5 ρασηὰ, Δῃϊηγαάιιεττοτίδ; ταπ- 

τατη ν ΠῸ οἷς ἀϊθ σοηςοῆο, ἢ 4υΐάεπὶ 4πὶ- 
Ρ᾽ τας ἐπηροτγαγί πο βροτοί, αο ἰείς ἀςέξη- 

. ἄδητ: ΠΟΙ Ὲ5 αἰΠ5 Πάοὶ, πὶ νοὶ ἱρή!5 

29 

29 

Ε 

2) 

25 

3) 

3) 

3) 

ΓῚ 

μίιξωυο. 8:0 πὸ ησατ, Τ (πο Ωἱ ἀφογοίιπη σαι! Π- 
- - τ Β ᾿Ὶ ΓΤ -" 3 Ὶ 

8; τπαπὴ οἴτ ; απο ππαπάατ, νι { ας ρορα- Γ) ζω  χαὶ ἐαν καΐζα γνωδϑὴ ἀδεχεῖν, Ὄὐστοϑαινόντα 
γ᾽ ͵ Ἧ 

» Μὰπὶ ΑἸΠοπι πίοι] δῦ, ν ΠΟ Ὁ} 15 ρου α 

5 Ροραΐθτη σα Π πὴ ἄΐσας: ὃς {| ἀπγηατγις 1]- 
ἐΤρο α Ἰατα ᾿Πἰπτία ἔπους, Πδσδτας [ΠῚ Βαγατῆσιπι 

Ἡξαν τς Δ οἰατατ, δοηΐδ ρα] σατίδ, ὃς εογαπι ἀθ- 
βορ». ἴω σαπια Μιπεγιίᾳ σοπίςογατα. Εχ πππς ἀς- 
Βίμιο,,  ργρτὶ ογπιΐα οἵ ἀπιοῖθιι8 ασί νοῖο ᾿φορτο- 

» (πέζο, ἢ χυΐάοπι τα ν οδὶς νι ἀς σἴτατ,, ρεῖς- 
» ΔΊΠΠΥ ΟΠΏΠΙΠ οἷ! Ροτίοἷς πεσείαγίο πιθο. 
» Νδιὰ πηαχίπιο παῖ] ἀςάςςοτί ξμογίτ, ρ τὶς 
» Βαηοα πο, 4παπὶτοιηρι] ςατὴ ἤοτγῖ, δ᾽ 
» Πρ πιαϊοτὶς, εχ ρα ίορε ε Πἰς σοσποίσίτο, 
"(πα ἠε (βου ]οσὶς ἂς ργοαϊτουίθιι5 ἰατὰ εἰς: Ε 
» ντῇ ηαϊς νοὶ πᾶσ νεθεπη ργοάι ἀδεεῖς, νο τας 
» (οτὰς ἕσττο {πδτγαχογίς, σαι ρτὸ τεῖθα- 
» ΠΑ] σορηϊτα ἀλπηποταῦ : 1 Ατεῖσα ΠΟΙ {6-- 
» Ρε]ϊατατ: Ηίσο θοπα ρί5 αἀ ἀσαηταγ. Η14- 
5. ΤΌΤ ἰΘσ ΠῚ ντγα πῃ ΤΑ] τα, ΑἰΠοηϊοη(ο5, 
Ἢ {δσππάϊτιπη δαῖτ ἐς ᾿ς ΠοιΪ ΠΙθῈ15 ΠΠ ΡῈ] 
 ἱπαίςατο, ἀἰμλής αἰεὶ τεῖθιις ραγιθιι5: αιαγᾶ 

ΒΑ γαρος οἴ χαντι δα θι5 θα 1Πς, πιο Β 

ε.ννΝ ᾽ ΦΊΧἼΑΣ ἷκ ΕΣ 2.9 » 

ς ὑμίεν, ον οἷς “39 ἰπ’ ἐμοῦ οὐθ «πο ΘΟ ϑὲγος 

Παθδοατῖβ. Ὗ εἰγαηγνοτο, Αἰ ἢ ηϊςηίες, ἢς- - 

ΧΕΝΟΡΉ ΨΥ Τα Ἐπ: ᾿ 

᾿φοπίοηταπούτην, δεοιηάαπι μας, ἱπσσοίτιι Α πορήσῳν. μτὶ δι πάιαϊφιὶ Ἑὰ τυ "ἢ ἀξμδν ᾿ 
32 « Ὶ “ ἂ 
ἔλεξεν ΑἷΡ Ἔ ςρατηγῶν τάδε Ἱ αἱ μδὺ κατ. 

͵ ὍΣ ΩΝ, ᾽ “ ᾽ ᾿ Ν 
ορρήσων, ὦ ἀὐόρες ἀνϑζεναγοι,, ανέξην ε)ταάδὲ 
Περακλιέοις,ανα χα μοὶ ὄντος ἡ Ἐχετηδείου, 

ν ͵ Ἶ »-ς Υ ΄ ν χφ Διομεδὸντος φίλου" τοισδὶ, , ὑτοῖϑᾳ ποδογη- ἶ 
σονϑιος᾿ τὰ δ,ζυμζελδσων ἁ μοι δοκφαξιςά ὦ 
“- « Π τ ρ ᾽ς τ ὃ ἈΚ. τ δὴ ἑυπώσῃ τὴ πολᾳ, κατηϊορωώ͵ μὰν δὰυ αὐτῶν, 
« »ἢῇ ) ᾿ Ἷ οτί ἔπεισαν πὸ ξωυευρχονζᾳς »βουλονδιοις 

η ͵ “Ν “" . ἥ περμπᾷν γραμμαΐᾳ τῇ τε βουλῇ χα ὑμῖν, δὴ 
Ἀπ ἢ ΄- ΤΩΝ ᾿ ͵ ἐπεταξαν τω Θυρὰ υϑμ4 ὦ Θϑασυξύλῳ τεῖ- 

͵ ν᾿ - ῃ , πρὶ κὸν ῃ ζᾳξαχοντα ἡ ἐπό]α, τξρρέσιν ανέλεοϑαι πὰς 
7 ΓΒ ᾽ ΦοΛ ἘΣ Ὁ » 

γαυαςρῦς.οι ὃ. Οὐκ αγείλοντο. εἶτα γεῶῦ πίω ω- 
“ " 3 ͵ ᾽ «ε 

πίαν χοινζεὼ ἐχοέσιν, ἐκείνων ἰδία οἱ μδοτόντων' 
39.ὁἡἢ ͵ : “»“"»᾽ ᾽ν 

ὦ αὐτὶ “ πότε φιλαν,ϑρφ»πίας,νεῶ αὗσσ' ἐχείς- 

γων πξ,χφ τίνων ἄλλων Ἐχιξζελάσουϑροι, κινο 
᾽ τὴ , 5 2) ε ς 

δέω θύουσιν Ἐπολέοχ, φκ, αὐ ὑμᾶς γέ μοι πεί- 
Δ 7) “ ν τῇ ͵ ϑιοϑε,τὰ διχαια, χα ὅσια, ποιθγτες" κα) ον μα- 

ΕΜ "“ ͵ ἂν 2 ε 

λις ἀληϑὴ πάσιοϑε,νὶ τ κεταιοήσαντες, - 
ΑΣ: ἥ “2 ς Η 

φερον θιὑρησέϊε σφας αἰΐθοις ἡ μὐοτηκοζας ἐς τὰ 
͵ ͵] Ἄν ΨΦΣ “Μ“"» ΐ 

μιέγιςα,)κοῖς τε ὑμιας αὐδις ξυμξελά)ω3 

δια δθὴν ἐΐξαπατη ϑζεδαι ὑμας, χαὶ τὰς ἀδιΞ 

κριούζας Ἰ εἰδυζεις κολαίσεοϑε ἢ αὐ βέλεοϑε δὲ- ἐἥῃ; 
κη, αὶ ἅ μ(ᾳ. πϑυζ, καὶ καθ᾿ ἕνα ἔκαιον, εἰμὴ 

“λέον,δλλὰ μίαν ἡκκέρφιν δὸντες δὶς ὑῶν 

αὐδὰν Ὄστοδογήσσιεϑοιι ᾿ μὴ ἀϊλλοις μάλλον 

πιφεύογτες,ἢ ὑμῶν αὐζοῖς. ἴξε 5, ὦ αἴφρες αϑη- 
γα]οι,πόμτες ὅτι Φ Ἴ Καγώνου ψήφισμα, ἔθη κοι 
ἰαωρϑτατον, ὃ κελδ.)} 4, ἐαν τίς 1: Ὦ ἀϑέυαίαν" 
δημῶν ἀδικῇ, δεδευδμον δἰποδιχεῖν εὦ τοῦδη. ἥ: 

ἐς βάφα, Δρ9. ἐμξλη»ϑέδαμ τὰ 5 χελμαΐζᾳ 

εἰστεῖ δημός ϑέεδαι »χαὶ τῆς θεοῦ ὦ ἐχιδέκατ 
ἐἰ .χ πῶτο ὦ ψήφισμα κελάψω κρίνεαϑαὶ 

τὸς φρατηχϑιξ,, χαὶ γὴ δία,, αὐ ὑμῖν γε ϑοχῆ; 
ποοῷτον Περικλέα τὶν ἐμοὶ πσοοςἠχοντὰ. αἰ- 
αϑὸν Ἴμοι δεν, ἐχεῖνον αἰϑὶ πλείονος ποιφαζ, μὴ ω 

ἩἽ τίω πόλιν. πἴτο δὴ; εἰ βούλεεϑε, χα τῶτν 

τὸν γόμον χρίνατε, ὃς ὅξίν Ἐχὲ τοῖς ἱεροσύλϑις Ἂ 
χαὶ τσφοδύταις, ἔα, τίς ἢ πω πῦλὶν σδοδιδῷ, ὦ 

ἡ ζα ἱερὰ κλιέπῆη ἧ κριϑέντα ο δικα φηείῳ,αὐ 

καϊζαιγνωοϑῆ, μη ζαφξῶα οὐ τῇ ἀπηικῆ" χὰ 3 
χομαΐᾳ αὐτῷ δημόσια, ἐ1). πϑτων ὁποτέ: ᾿ 
ρβῳ βούλεεϑε, ὦ αἴδρες ἀὐϑζωναῦοι, πῶ νόμῳ Ἐν, 

χρινέεϑωσαν οἱ αὐόρες χῸὶ ἕνα, ἕκᾳ τον, Ἄδιη-. , 

ρηφδῴης ὁ ἡμέραις Ἱ τειωῖν ἡμεραῖν ἑνὸς εδὲ 
ωφ 



π΄. ,ἐβεὰ 
εὐῷ ξυλλέγεςα ὑμιαξ δῴ, ὶ φρυψηφίζροϑαι 
αν τε οϑικήν δυκῶσιν, ἐαἰγγε μή" ἑτέρα δ),..οὖ 

κατούρῆσοι ἑτερθ δἹ, οὖν ᾧ Ἔστολογήσοιχ ἰού 
τῶν ὃ γιγνουϑρων, οἱ κδὺ ἀἰδικϑγτες 4. }ζο}}) Ε: 

μεγίφης ὡμμφοίας,οἱ δὲ αναιτίοι ἐλάσθερωϑη- 

συν") ἐφ᾽ ὁδί, ὦ ἀ ϑυναοι,κὶ ἐκ ἡ ἀδυκοιῦτες 
ϑανλϑν) ὑμής 5 ΠΑΝ Τ' νόμον ἀὐσεξϑνες εὐ- 

ὀρκᾶντες χρινήτε, χαὶ ὅ ξυμπολεμυσίϊε λαχε- 

ϑαμμονίοις, ζοις ἐχείγως ἐσ δὸ μή χοίϊα ναῦς ἀφε- 

λονδυες χαὶ νενικηχϑζαις, τότοις οἰπολλιρύτες 

“)» 

-ξ 

ε ᾽ ΤΩ ὯΝ ..» ς ε' » ͵ 

δραὅτως ἐπείϊξοϑε;" μὴ ὅχ ὑμάς ὃγ αὐ βάλη- 
᾽ ) 3 ᾽ , 

εὃε δσυκί εἰν], ἡ ἐλφυερωσηΐῖε, ὁ ἼΝ “τ γο- 
Β᾿' ἢ ΒΥ». 5} ΓΝ ἢ .«“ 

βου χριν 8, δλ Οὐχ αν ΓΝ Τ΄ γομίον; ὠ ς.πὴο 
η λλ » » εν ᾽ 

Κληίξενος Τ βαλὴν ἐπήσεν,ἐς τ δήμων ἐφενεῖ- 
Ἂν -ν ͵ 3 2. 2 ᾽ 2 

κῴ μιὰ Μη Φφῳ. δὰ ἴσως αὖ τίνα κἡ Οζκ αἰ τίον 
" πὰ ) Χιι τ] ὦ 2 
ὄντος Σιπτοὶ  εἰγητε» μετα σά ὃ ὕφερον, αγώ- 

“ἢ ΛΒ 3 λ ᾽ Β τον 

μιηοϑη ως ὀηγήνον χαῇ αϑωφελὲς Ἴ ἤδη ὅς, 
ΠΡ  Ἀ}7 ἵ Ἀ 2 ε 

«ρὸὺς δὶ ἔτι, ὁ τόδ ὶ δαινάτου αὐθρωπῶς ἡμῶν- 
ΑΝ πο ϑο ἢ » ὺ 
τήκϑτες, δήνα. σ)͵ ἐυ ποιή ση]ε, εἰ Αριξάνχω μδϑὺ 

« Ν "κι τ δὶ ᾽ 
πϑϑτερον Τ' δήμον καί, λύοντί, εἶπε ἢ Οἰνόην 

͵ ͵ Ἵ 2, ς 

πυϑλϑιδὸντι δηθα οἷς πολεμίοις οὖσιν, ἔδο]ς ἡ.-- 

ἀκρίτοις Ὡὐϑὰ τ νόμον. τί ἢ ὁ δεδίστες,στρ6- Β 

ΡΝ ἘΜΕΥ͂ 5: 4τὲ 

Ανμὰ νος οδιιοηϊατίς, ρεγα; οἀϊσιῖΐος ἰηεἰασο- 
τίς, πητῆς οπτος Εἰ νἱτί, πος Π6: αἴτοτα γοῸ. ὁ 
δοσυίοητιγ:τογεαίοίς ἀοίςηήδῆτ. [ἃ ἢ ἤει, ἃ 
ἘΟΠλΐΠο5 ἰΠ απ 1} {πρΡ] οἴ σγδο ΠΠ ΛΠ ἃ 
Ἰποαγγθητ: ὃζ ἐχεγὰ σαΐραῦη ροίτὶ, ἃ ν οὐ ἷ5, ὡ 
Αεπεηϊοηίος, 1 δοτατὶ ρογ᾿ηἰ ατίαμι πὸ οΡ- « 
Ρυϊπλοηταγ, Ν' ος οἴίδηῃ οχ ἰΘρὶς (οπτέτία γο- ἃ 
Ἰιρτοίο αροτῖς, ἄτας ἱπ ποσί μα ϊοίο λογα- ἃ 
ἤγοπτο νοιῖτο (φεϊϑέαοϊ εἰς, ποάαο οπὶ1,4- ἃ 
σφάἀαφῃλο! 5 ραιτίατη ορραρ ΠΑΡ τα : Ζιοά ἃ 
οπιηΐπο οδἀογετίη νοϑ, {1 πος ἄπιςος, αὶ κε 
οἷ ργο]ο νἱ δεῖς αχχ παπος δά επηογαητζ, Π-- μὐ 
ἀοηπηδτῖος σοητγα ἰοσοπὶ ἐς πιοάϊο τ0}16- ἃ 
τετὶδ. Ατ φαΐ τἀγηάοπα ]04 ο[Ἐ πο ἀτιΠὶ ἃ 
ταητοροτο νογουηϊ ταῆτὰ οὐπι ἐς πἰπατίο- ὡς 
περτγορογαιίϑθαῃ ἤος, ΠΟ ]ἰσθαῖ γοθὶς,αᾶ- ἃ 

Θαπηήτις ν οἰ ογ τς. ν Οἱ ἰπτοτήσοτγο, ν 6} ]Π1- 
θδγαῖο, ἢ (βουπ πηι] σοι, ἀσ Ποἢ ῥΓάΤΟΓ ἃ 
Ιεσεπὶὴ ᾿αἀἰσαιτοτγιτίϑ απουηαἀηχοάμπμιη (Α] ἃ 
᾿ἰχοπας (οπαταὶ ροτγίμαῇε, ντ δα Ροραϊαπι ἃ 
ἀς ᾿αἀ!σαπ ἀϊ5 οπληίθιι5 εοάθιῃ (πῆ ταρίο, « ᾿ 
τοξέγγοτατ, Αὐ οηΐμλ ἢ ἀπ6πὶ ἰῃ ΠΟ σΘΠτοΙῚ ἃ 
1πτογξε ογτὶς, οὐϊιξ ἀοίης νὸς ραηίτοαῖ; α 
γ οἰ ἴῃ. πχεητοπὶ νος νεηΐασ, πάτα ἰ ἃ 
ταις παταγιηι πε, δ πατ|}6: ας ργατογοα, Π ας 
ἀρ τὶς (οπτθητία τοῦ ἴῃ οπλίπος ἰατὰ, γοέζο ἃ 
δἰαάίοίο αδθεγδαουῖτιβ. μά ϊσπττα νοῖο ἔι- « 

μέραν το λογησειοϑαι, ἢ ἐξέλετο, χα! τἄλλα οτίς ᾧ Αὐἰξαγοιο, αὶ ἀπτοίιας {ξατιπιρο- 
χῸ ΤΣ γόμον πσρόθθετο" τὸς ὃ φρατηγϑιὶ τὸς Ρυΐατεσι εποτίογο σοῖς, ἂς ἀοιημ ἐς ΤΠο- 
π΄ ;.ς-,. ἸΣΙ ΜΣΣ , Βαῃηϊς μποβίρας ποίξεϊς Οσποςση ργοάϊαϊτ, 
ἣ ἈΠ ν τ ἀπε ἠδ Ἀμὴ ἄϊςπν δά ἀεέε πιάση πη (ε αὐοίγγάτα τὸ σόη- 
ϑαᾳς 9 Πρ τρλέμσο,Σ αὐτὴν αὐτωνιπο- ςοῆηι νοβὶς Ἐπης ἀταὰς αἰτὰ ΤΘσιῃ Διὶ 
φερήσεϊε. μιῇ ὑμᾶς [ε,ὦ αἰϑάω οι, δι᾿ ἑαυτῶν Ἰοσοπι ροτηία: ππσης ἀποὶ δὰ {Π|5 οα ἀς- 
ΕΣ ᾿ Ἔν τ ͵ ᾽ ΓΞ “Ὁ ᾿ 44 ' Η Σ οὐζᾳς τς νόμοις, δὶ οἷς μάλιςα μέχγιςοι ἐςὲ, ᾿Βϑτίς αὐ! οΒμ κοχ δεεουπλνοθο τὸς 

᾿ , “σι . , Ἔτιιης, ἂς νἱέξοτγία ἐς Ποίξο ροκίτὶ απ. Νὸ 
υλᾳήοντες, ὁν4., ζύτων μηδὲν “π--ος«! ἜΣ ΤΚ οΠτΙς Ὁ : : 

γ᾿ ΟΝ ΝΝ ͵Ὰ ἀρὴν υθα οὐδ ᾿ "βατῳ ἰὸς ἐσοοτίτίς, οἴπες, (ε Ἰό σίας νείξτῖς οὔ- 
πάρριαὺς ἐχθυελϑε]ε 5 ̓ ) ἐπτ αὐτὰ (ᾳ ὥρᾳ: τὸν 

ἈῚ ΣΕῸΣ , -» » γμαΐα, κα ϑοὺ καὶ αἱ αιμϑοτίαι δοκῶσι γεδυῆ- ΓΝ 

͵ ΝΠ πΠἔἘΠΟῸ τ ν᾿ ͵ ἘΡΙΑΡΝ ΠΩ Ἡ ΚῊ ἘΠ ΚΣ ΠἊΣ πὐποοος ἢ Ἰαυμκαχίᾳ ἐς Ὁ γἀϊ κατέπλάυσαν, Διομέ-. «Οπυξττίτο, ἱπ συῖθι5 ἐς α ς ἀμοος νἱ 
ΗΝ νὕ ἀεαπιυς. ΡοίΓοδαπδην Ὠδιδ}} ρύα]ο νἱἐξό- 

δὼ εδὺ ἐκέλάυεν αἰαηϑενζᾳς Ἐλι κέρως - γεβ δά [ἴτας οἰλἤξιω ΤΩ ΕΣ ΔΝ Π)1ο- 
ν πὸρμίᾳς αγαιρφαν τὰ ναυώγεὰ ὺ τὸς γαυα ρι6' πλεάοη, γεν ηϊπουί 5 σορις ἰα σοῦηα ἀπε ]ς 
Ἐρασινίδ' ης ἢ, ,ὕχὶ τὸς ἐς μυτύληγην πολεμίας παιίαπι ἔταρηλίμα, οἰιπ. τιατιέγαρ!ς τ0116- 
Τ(αχίτην πλφνώπλνᾷς Θ οἰ σύλος ἐμ ΤΌΔΕ ΠΕ ΚΡΠΗΙΘΕΣ ΠΡΗΝ οΥ̓́ χρεναρ 
δ " ΠΕΡΙ ρὺ  νᾶλον οσαπῃ οἰαῆς ααδῆλ σεϊογείμλς αὐ ποτίας ἰὸς 

ὰ ΠΡ ἣν ἐαχ,α (ας κδὺ ἐκυκαζαλί: Βοίξες,αΐ τα δριιά Μιεγιοπθη,πλυΐρα- 
πώσι,Υ ὃ ὕχι τς πολεμιίες πἈέωσι. χα! δὸ- ΠΣ; τεηῖ: τογιίας 1 Ἀγαίν]α5 ἀἴεθας, ντγαπη ας 

ν᾿ ξαίτων τέτων,κα]αλιπῷ ῴς ναὺς ἕκαςον ἐκ Βετὶ Ροῆξ, ἢ πδιιδς βαγεῖπ {εἰς γεϊ τη ητις- 

τϑτία σοι ργοθατα νἹτιηλ, τ ΟΠ πη ὙΠ 
ΕΣ ϑριώρα; ἐπ εν, εἴης ἀτπιοος5, 4; ἀς οἰλῆς (πὰ Παιιος ττας 
ποὺς γαυαργῶν Ὁ 15. αὐταὶ ὦπτισξι! το! !ηαοτοῖ, νὴὰ οὗ Χ ἐγ διιπογῖ πδαίδιις, ͵ ᾿ «ὰ Ν ͵ 7 ῃ Ἢ τ ἢ τ» Ὁ 

γον) ἐὥϊα κ; τεηαράχοντα, τε ρες δὶ χϑαπιογῇ,γθας πα ἀγοογῇ. Ηἶα οπιῆος 

εχα σὴν γαῦν, λυ Σιπολωλιων δώδεκα, ἐσῶν. ΧΤΝΤι παιίππὴ ΠΟ ΠΊΘγαση ΟΧρίοηξ, Ἰτα ας 
ξαταγιιπὶ ογὰτ, νὰ ἤδιιος5 Πιλτιοῦ οἶγοα ν- 
πραγοηταγ, Ετδῶζτ ςηΐπι 1 οπχηϊῃο ΧΙ Ιν 

ὌῬΡῚ. 4 

ὑς Τὴμ ταξιάρχων δέκα ὸ Τὶ πϑίυ σα μίων 

Ἧ 
Βλπη ΕΧ ἰἰς, αὐ πλυίτασίαπι ἔσςεγαης, οος 

ταῖῖς., ροῦ 4.185 ἱπρ "15 Δα ΠλαΧΊ ΠῚ ΠῚ ς 
πο ροτοηείαπι ρετποη Ἐἰς.. ΙΒ αδίηας. 

οϑαι τοις φρατηγϑίς. ἐπεὶ γὸ χραῳτήσα)ες τῇ ἰδξαοίαπάμπι ἐχιίσηατα. ἃ ἡ γες ἰρίαϑ νος. 

δ ἊΣ ᾿ Ἷ, ο ἀρ ἦν κι ν . "» Ἶ ἕ 

“σῷ ξυμμορίας, Ἵ ςρατηγῶν ὀκτὼ ὄντων, Ἑ ΤΟὮτΙ ΡΑτ τί πα ἴῃ ποίει ἀμποογεπι Ηδοίοη-. 

Ὁ Οὐομία 
Τ]»ερτγ εἰξ-- 

εν ἐς 8. 

« 

«- 

- 

- 

« 

« 

- 

ἐξ 

.« 

[7 

«- 

-ς 

«- 

«“ 

«3. 



415 ΧΕ ΝΟ ΗΣ ΓΗ οὐτ κί σ᾽ 
» ἘΧ [5 δυτοτα τΓΙ ΓΟ πυῖτ πὶ ργα ςξεῖς, αἱ το- ἃ Ὁ καἸλοφφθώτων Ἷταξιαῤχων ἡ ὀρῤῦ νον 

» »Π δεῖ ἔπος, ΤὨτγαίγ θα]ας δ. Τ᾿ Βεταπηςηθβο-. ολρς δνδηδθρ ηθ δ ῥοῦν, τρι ὀὐδαν 
» Γαητ,ἰς πὶ σοποίοπε Ργοχίμηα ἀιιοος οσ- τς ΤΑΣ τ δὐτξο ΩΡ 

» (δαῖτ. (πὶ το  []α5 παν θιῖ5 ἀπισες ἄπο ύ- ᾿λήσιαι Κρ τηρρρά 1 φραπηγών τ Ὁ ὀλχαὶς ναυ-ἰ 
» {5 οα΄ πὰ ΠΟΙ] οτη βοτγγοχετε; ΟἿ14 πο- σὶν ἔπλεον ἔχε Ος πολεμίαφ. τί τϑτωνοὐχ ἱ-᾿ 
» Ταπῃ πη τοξξς ἀτα; ογάἸης δείξιπη ἡ Ὁ υΔ[υ- χϑυώς ἡ) κόλως ἔωραξων ἐκδν δίχα ον, τὰ μϑὼ 
» ΟΡτοπὶ ἀ]παπι 6Ήξ, ντ Θουιτη, αι: Δαιιοῦ-ς πρὸς ζρις πολεμέψε μὴ καλῶς ποραβϑείτα 
» [5 Ποίξοπι ποη ἰατὶς θεπδσεαδίαησ, 1) τὰ- ἜΩΎΣα. ἀν ΤΩΝ τ ΝΣ 
υ τίοποπι τοάάαπτ, υΐ ποἢιδιις ορροί α- ὁ Ά ρος τῦτους το νι ἀρ υθτε ΑΘ! τὸς 
ἡ ὁγαητ: [4 απηάις ἀς 15, αὐ φαιπη παι. Ὅρος Τ' ἀγαμρέσιν, μ() ποιησανζοις ἃ; οἱ φραϊο[οὶ 
υ ἐταρόγαμη το ! ἐπα οτιιπε σαταπῚ Πα πἀατα ΠῚ ἐχέλά ᾧ᾿ δ79τι ἐκ αἰείλοντο χρίνεος ἀρέξανδα 
» πρὶ οἵ (οἰτοησ, πηρογατα ἀπιοιπι ποὴ ἕεςο- ἔχω εἰπιφν αἱ ἀμφοτέρων, ὅτι ὁ γμθνδιε- 
» Γπητ, ἐπ ἀἸοίπαπα ἐπ Ἐϊταϊ, σατ 14 ἔλσογε πο- Β ῬΕΎΕΤΥΝ ΛΟ ἘΝ ΜΡ Δ... δι 
» σἱοχοτίης. Ἐσυίάσπη ρτο ντεί( τις ἔα πτα ΠῚ ᾿ ς ἀρ Ψος νῷ ἀ λάν: όχι τὴ 
» ἀἴσετα ροππ, προ! Ππ τε προ ξατοπΊ, ἜΤΟΣ ἘΠ ΤΘΊΩ μδρτυρες οἱ σωλεντες πὸ γε, 
» ]ιο τλΐπι5 δα ἔλοογοητ, πα: ἄτπιςε5 πημλπ4ὰ- 5 αὐφματῳ, ὧν εἷς ἡμετέρων ςραϊηγῶν ἔχ 
» γαητ. Ατάας [νυΐας τοὶ τοῖο 5 (πη ΠῚ α ἔοῦ χα ταδύσης νεὼς ὁ (φϑεὶς, ὃν κελά τσι πῇ αὐντῇ ὅσω. 
»» ταῖτο (410 διαίθγης : ΠΌΟΓΕΠῚ 6 ΠΕ ΠΊΘΓΟ ψήφῳ κρίνεαχ, δον νο κεἰ ε ναι ἀνα σις 
» ΟΕ νητς οχ ἐποίεις ΠΟΙΕΓΙς5, ἢ ΔδῈ] ἀ πλοῦ ἜΟΟΑ ΚΕ ΕΠ: Ἶ ΚΌΝΙΝ 

» ἰλοοηίδγαατας : ἀε από πὰπο εοίάοπι οαἱ- “δ ἡπῦρ οἵς 8 ὡραξανζας τὰ Ὡροςαλθειτα. 
. : ς ΕῈ ν Δ ΟΣ ΝΡ - ΠῚ : , 

. σα]ος ἔοτγί νοίπητ, 105 ας 115,41 ἰπηρετα- μή ζινιωυ, ὦ αὐόνρες α, ϑηγαῖοι, αὐτὶ μνϑὺ “ὃ γίκης 
᾿ Ξ ν}" ᾿ ᾽ ͵ κλννφᾶ καὶ 

» τὰ Ποὴ ἔξοογαητ: ]αιΠὶταπι ἢ [4 το ροῦῖϊς χαὶ δ: ἀυτυχίας δμοία, ποιήσεϊε τοῖς ἡ" Πηυϑύοις 
»" οἰ ᾿ρίς [}} 3 70 ορε πα σπεσίς. Ουλη)- πὲ ὁ ἀτυχούσιν' αὐτὶ ̓  ὸ δε ζα αι Ἐ Ὁ Ἂ 

" Οὔτοι Ποίπτς, οἴπο5, ἴῃ νἱξξοτγία ξοιπ οί; ἄ : 
» Τατὰτη (πσσοΠι τα νοίπγετ σούογε, αειη- 

2 ᾿ εἷς ᾿ς Οἱ ἢ 7 3 Ἃ λ , ΔΝ 

» Δατηοάππι νἱ ἐπὶ ὃζ δά ποτγία νῇ ἔογτγιπα (ο- Ος αδερυὰ μίας, γ ἰχθυθς γμυονϑύως Ὡ|δ. τὸν 
᾿ λ, ὧὲ ἀκ ᾿ »-» . ᾿ ͵ 

.» ἰόπτ, ΝΝοΙ το σογηπητίεγο, ντἸΠΙ ΖΪ ΓΕ Γ τη χήμωνα Ὡράξα; τὰ Ὡροςα ,Θεντα' ὀνλὰ πολὺ 
» φἰπἰπιατούοβ νἀ θα πη η , ]τππι Πας Αἰ ἰ- δγχαιότερφν,ςεφαμοις γγραιρᾷν ζιὶ γῶν 

) 

τοίέξα πεςεῆπτατε σα ἀσοιϊάοτητ: ͵ 5 Ὅν Στ τν δι" » [Π}5 ΓΟΙῸ Ἵ ϑοκναττω ᾧιμεξν, πονηροῖς αὐθρω πρις “πῴϑομε- 
» Πρηϊ!α ΡΥ οπἰ5 ἐὺς σοη εηλπατς., ααϊ ἔπ αν ἡ τουν , ἐ: Ὁ 

» Ρογτοτηροίξατοπι ᾿πηρογαγα ἕλσετε πο ρο- 'ϑφιίᾳυτ εἰπὼν Ἐυρυτῆολεμος, ἔγραψε ΩΝ 
Ἶ : ρὼ “ ! τν ἢ 

» τα ογυῆτ, Ζυα πὴ ξπιο τὶς οα ροιίας ααξήλιη ἃ. μην Ὁ Καιωνα ψήφισμα, χρίνεακ τὸς αὐ-- 
»» ΟὐΠτατὶς ᾿πορία. Μυΐτο ἀσετιςα 615,1 [γος δρας, δὲ γα ἕχκα ον ἡ ἢ Ὁ βολῆς ζῶ, μιά ηφῳ 

ΠΕΥΥΣ ἘΙΤΗΤΗ Ὁ ΜΡΕΎ ΠΕ ΘΕΙ ὁ ἈΔΡΕ “ ΓΝ ΡῊΝ ἮΝ 
» ν᾽ ἕξουῖα ροτίτος σογοη 5 οὐ ΠΑ τῖ5, αα τ ας στὰ ζᾳ κρίνᾳνιτῴτων 5. δῴν χφροΐριν, Ρε. 
.- ΠυοΟτΙΠγ ΠῚ ἐπ ΡΓΟ Βογ ἢ 10 σΓΑΓΙΔ ΠῚ ΘΟ 5 νει τ ἡ Ὁ ͵ 5 } 

τε : κῶν ὥρωτον ἐχριναν τ΄ Εὐυρυπηολέμι.κ πσοιμε-- 
. Γηοτῖς πηι ]ταιιότίες. Εἰας οτατοης Παδίτα, Ὧ» δ’ 2 π θΡ πολέμῳ ΜΡ 

͵ “ ἡ τὰς ͵ 7 

Εἰιτγρτοίθπαιβ γοσατοποπι τα] τντοχ (α- (υϑύε ὃ Μενεκλεδς, πῶλιν φχκ, γφοοζοιίας ἘΝ 
ὦ σ᾿ ᾿ ν ΕΣ ος “" ν ῃ »“, “ἵ 

ποηὶ ἄδθογεῖο ἐξογίπην ὁ ιο θ 6 ἀτπισι! 1) τἡνουϑρης,ἔχριναν τί ὃ βολῆς κ τα 
᾿ - Ξ , ΓΝ. ἵ ͵ ΡΝ ὁ ᾧ ςορποίςοτγετατ. δοόπδγις αταπη τ φητεητία κα] Μηφισουτὸ Ὥγαυκα χύσαίντων ςραϊ γῶν, 

οταῖ, νὲ νπο (υΗτασίο ἐς ογηπιδι5 Δ ἴσα-. 9. δ , ἧς "ῆςς σξ ὰ οὗ 
οἾζἴζυ ον Τζὼν. αὐπεθεωνον Φ) οἱ παροὶ ες ἐξ: χῳ ου 

τετιιτ. [)ς Πϊς αιπιηνγ οαΐοα}1 ἔεγγεηταῦ, ρυῖς- ἔν τ ἠῶ 7 , ΜΝ 
τλὰτη ἴῃ Ἐπ ΓΥ ργο ΠῚ] (ε το τίη τατη Εἰ. πολλῳ γρονὼ ὑφερϑν μετέμηε τοῖς α, ϑηναιοις, 

ϊ ὺ - δ δυυ ν᾽ « ᾿ “" ᾿ ͵ 

Δ οτιπι ἰπτοτροίιτο ᾿πγοιαγᾶο ρετεπτε αἱ- ἡ ἐψηφίσαντο, εἵτινες τ΄ δὴ μίον ὠξηπατησων, ᾿ 
Ϊ ᾿ ὙΥ ἢ ΥΕΡΗΔῚ Ἀν. 5 ἘΥῊ ΝΝ ῃ “ ᾿ ΠΣ ἀμ σὴ ι μὴ Ἡϑκο (τρί πσδϑξολας αὐδῇ ὺ ἐγυνζας καΐα φῆσαι, 

. ͵ ᾶ. Ἰχν ᾽ « ΠΟΙ] ρεγεπεαγ, (Θηδτιις Εἰ  ρτοθατα (Θητθγία. οὶ χριβαΐσιν. “ἢ 3 αὶ Κονλήξενον Ὁ. 
θεαὶ» ΘΟ Πα τ πο ἀΠσος ν τ 1 6 6] Ρ ΟΠ 4Π11]- : γ. ΚΦ Υν ἧς, το ρκα Ὁ ἈΈ ἢ ἥν. 
1, Ιχπὶ παιια] οῖη Ἀπ ΜΕΥ ΤΣ τ ὅν αν (τ. Θλήϑησαν ὃ ἜΒΡῚ τέθαρες, χοὺ ἐδεγηῷ σῶς ψ 
δηβωκιαν. ἘΧ ἰδ ΝῚ 4] ἀπ εγαητ, τε οι τῖ Ν 64; π18]- ΤῊ ἐγ[υνσαυϑύων. ὕάκερον ἢ ςασεως Τίνος γ4"- 

το ροϊ,υαμ Ατμεπίεη (5 λέξι ρεπίτογετ, γνομϑνης, οὐ ἡ Κλεοφαΐν ἀπέθανεν, ἀπέδραξ ἫΝ 
ἀεοτγοτατη οἰ ΡτοτηΠ]σατυπῚ : ντ ε05 ἀς σα- Ε τ, ὡὲν χριϑέεζαι" Καλέξειοοϑ ἡτεις Ἧ 

Ἰηγη 4 Πσετοτ ἀοοπίατε, 41 ΡΟρΡΆΪ ΠῚ 4ε-: ὦ ᾿ς 4 γκὴ » “ὃ Εν ΗΝ ἢ [ἔπι 

οερίΠεητ; τα: σε ἀθπιῖπ 1115 νοὐατί, ἀπῇ 3 γὼ, ἔπ ὌΝ ΕΣ ΣΝ "π᾿ ως ΙΝ 
σοΟρΡΏΠΙΟ ξαέζα εἤξτ, νος ποθ απ ργαίξα- Ἃ τοῦ πλυτων,λιμίὼ αὐστεζοινεν. τ ! 
τοῦτ. ΕχΠΙς ΠΛ εῆς ( «ΠΧ ηπηι. δ0τ δ 41} φασίαοῦ 46] τὶ, ὅζ ἃ 1Ἰς νη ξεϊ, 4α] Ποπγ ΠΟ 
Ἰρίογυπι (Δ: Πς ἀοταητ δε ἀ σοῦ ἀοίηςερο ἐς ἀἴτιο αις 4απὶ οοοττα οἤδξε,η πα Οἰεορθοπ 
εἰξίπτοτῆς ἕξιι5: 1 ασατποῦ αἰ Προ τα ρυ 5, α ἐπ] οπὶ ἀε τρῇς ἔλέξαπι ἤει. (ΠΧ οπα5 " 

14 τεπυροτῖς τὰ νεθοτῃ απ πὶ τοις, το δέ Π} ἐς ΡΙταεο:εχοῖις νῃϊποῦ5, πιο ρόπτι 

ΞΕΝΌΣ 

γνωμιονᾷν δοξηῖε, πσοϑϑὸσίαν κα]α γνόντες αἰ 



ε 

ΧΕΝ 

ΕἸΒΒΕΚ ΦΕΟΥΝΘΡΥ 5. 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ ΕἙΛΛΗΝΙΚΘΩ 
45 
Ν 

ΤΣΟΡΟΌΡΤΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΝ 

ἈΈΕΥ πὶ ΕΟ Ν 

ΟΡ ΟΝ ΤΊ ἩΠΟΤΌΟΚΊΤΑ: 
εὐὐδύον κα δ᾽ Ὁ ἀνὰ δυν ον το βεϑν 

ΓΒΕ: 8. ΕΟ Υ ΝΥΝ ὦ: 

,’ ρ », «“ 

γικα φραϊιώται οντες, ως 
ἣ ͵ ὯΝ ΡΥ ἢ “" 

αϑυ γερὸς ζω, Ἔσο τε τὴς 
ὥρας ἐζεφονο, ἐργαζό- 

μϑὍυοι μιοδϑ χτ' Τ' χώραν. 

ἐπεὶ ὃ χφυδ ἔγρετο ̓ χαὶ 

ζ φιωὼ Οὔκ εἶχον, γυμνοί τε ἤσαν ὁ αϑυποδη- 

Οι,ξιωίςαντο δλλήλοις, χαὶ ξιωυετίϑεντο ὡς τῇ 

χίῳ ὕχι υσόνϑροι. οἷς 3. ζωῶτα Φρέσχοι, κα- 

λαμον φέράν ἐδυκῴ, ἵνα. δλλήλος μάϑοιεν ὁποό- 

σοὶ εἴησαν. πυϑόυϑυος ἢ Ὁ ξιωύνν και ὁ Ετεόνγί- 
΄ 

χος,Ξἰπύρως υδὺ εἶχε, τί γοῷτο ᾧ Ὡραΐγματί, 
ὙΥΓῚ “ Ὰ Ἵ ἢ ες ον 75. 
δὶ Ὁ πλῆθος ἢ κα λοαιμιοοφόρων.τό,τε γὸ οκ Κ᾿ 

ὶ ἐμφανὸς δχεχάρθσοι σφρόνερὸν ἐδὺκ4 1), μὴ 

ἰἐςταῦπλα ὁρμιήσωσι,ὼ Ὁ πολὶν καιίζαθόντες, 

χαὶ πολέμιοι "υόνϑιοι, Ξστολέσωσι πελώτα ζοὰ 

15) ἐὺ τῇ χίῳ  ἘΈπεο. αὶ Τπ|Ὶ ΤῈ 5 το πῇ, Ζα] σαὶ 
Ετοοηῖοο [Π ΟΠῖο ἄερο- 

Ἀν θαητ, ἡτιπὶ αἰΠΠ46Π} 1 
3. εταῖ αἰτὰς. ΡαΙΠΊ ΠΊδτι- 

τς ἐπα Έ δι νἱτέπν (- 
Ἰαραηΐ, ραυιῖπι μοι ἀρτοβ 
ΠΙΠ(ΠΠα᾽ τπογοοπατίας ορο-: 

τας ἔλοϊοπ ἄο νἱέξιπὶ ραγαρᾶτ. Ν᾽ Ἔταμα ροίε- 
εασιιδηγ πη Π τ λα πις,Π ΘΟ νας (ς α]6-᾿ 
τοῦτ, τοίξατοι Ζυϊ ἀαπαπι; ται Θεία παι 
εἴης, ἂς αἰ φα] σθαι: σοοιητ ήτο, ἐς ά; 
οσσιραπήαᾳ (ο ςοπίρίγαητ,, 14 ἐΟ Δ Π1]) 

Β 4πίθιις ρίασα σε, αἰ ντ σα! αι Π σεἰτατοϊ, 
νἱίαπι αίτ α0 (6 τασταο, πος ἐἤθης ρίο- 
ταπα, ποτης. Ηδπο ν᾽ το] γα σοπηρουῖς 
Ἑτεοπίοιις, σασραΐέζο (6 ἴα πυϊα Προ ά! πε- 
σοτίο σογογοῖ, ἀΠΟῸΡ5 ΔΙ ογαϊ; ρίαίοι- 
τίη 4υ1πὶ τᾶτα οἴδος ρα πο οσιι ΠῚ ζΟΡΙΔ. 

ΝΝαπιαροτῖα νὶ οσα {ΠΠ15 ἴγος ρου ου]οίτπι 
εἴε νι εθατιτ; ΠΕ σούγαρτῖϑ αὐ τη 5, ΟΠαίταῖς 

] Ω] Ἷ ΤΥ ΡΟΝ ͵ - ἡ 2 - δ Ε 

Ὡραγιιαῖα, αὐχρ ατήσωσι" τὸ, τ᾿ αὖ ξἰπολλύναι σοιιρατα Ποίτος ἔα], νἱέξοτια ἀςη]α; ροτί- 
αἰθρωπϑ: ξυμμιάχοις πολλές, διάνον ἐφαίνετο 

ἴδ, μή τίνα, χὰ ἐς ζριὶ ὀηνθς ἕλλζωνας χολήν 

Δοἰενρὸ οἱ ςρατιεἶται δζένοοι ἐς τὰ Ὡὡραγμμαΐζῳ 

τί, σα έξα ἐπεττογδι. Α αἰτόγα ραγτο αἴτια πὶ 
Ρυταθατ ες ἕλοίπας, {του του ΠΟΥ ἤτοι 
(οοἰ τς ἔοττο (αἱ σετεγογαπι τα σοτιτη ο- 
αἰ] ἐχροπογέόταγ, ἂς ΠΠΙ τ πη ἈΠΙ ΠῚ αὐ γο5 μ Ε Δ τὸ »ς “τ. 9] ͵ ᾿ 

ὦσιν. αὐδιλαίξων ἢ, τ᾽ ἑαυ αἰδρας πεν]εχαίδὲ- Οροτοη ἀκ νείδοτος τοἀδοτοπταν Οὐάπιοῦ- 
χα, Εἰ γφοι ϑζο ἔγονζ, ἐποράσετο κτ' πόλιν, 

; δ οντυγων νι αὐθρωπῳ ὀφθδιμμεαΐντι, ἀπιόντι 

ἐξιατείς, κα λαμον ἔχοντι, αἰ πέκίφνε. ϑορύξου 
«ἡ Ε Γ' 

δ λυουϑδμα, καὶ ἐρωτώντων ζινεΐν, ΔΙΑ τί ἀπέ-. 

ϑανενὸ αὐ ϑρφπος, πο δα γ ἐλλάν οκέλάυεν 
ἐξ ͵ « ἵ , ο Δ ἘΔ 

Υ  Ετεοιιχος,0τι τὸν Κα Ἄδα μμον εἶχέ. χΤ ὃ τ΄ πα- 
3) ς Ἵ ἀ , ς ἴος 

' δατελίαν ἐρριπῆδν πόώτες, ὅσοι Εἰ γ9ν τὸς κα- 
ΤΑΝ ΤΟ, , ΠΑΝ ᾽ , 3 

λαμϑς, ἀεὶ ὁ ἀκούων δεδιὼς μιῇ ὀφθείη ἐγών. 

ΓΟΠΊΧν αἱΐο5 αὐϊαηρίς {1 Ραρτοηῖδις 1π- 

βταέζος., ἂο ροῖ ὀρριάιππι οδαπηθαίδης, 
4αμπλῖη ΠΟΤ ΠΟΠΙῸΧ Πρρίταδίης ἰαρογᾶ- 
τοπλ, 71 ἀς πγεάἰοὶ οβΠοἰπα οχίθας, δ ολ]4- 
πιαπισοίξαθαί, ποι ἀΠΠ6τ: σαπὶ ἱπτογῆ οἶς, 
Οὐδοτῖο ταγασίτι, ὃς Πα γθ πε 5 ΠοΠηι]-- 
115, πιο Ὀγειη 15 ἱπτογεηλτας οἴδε: παπτί- 
αὐὶ Ετεοηϊοιςἰαδοῖ, εο ἔλέξαπι, οὐ οα- 
Ιλπιιπν παρα τε, [ἃ νι ΠαΠςε ἀσπιαπιῖα- 
ταπγ,οαἴαπιος ν ΠΙΠοτῇ δθ οἰ ππτ; ἰοτηρεγά; 

ἡ. "» ς , ι δ Ἷ ὲ Β ἱ. τ : 

μὰ ὃ αὐτὰ ὁ Ἐτεόνικος ζυϊκαλέσας ἕους χί’ πιετιιεθατγίβ, ιΐ μας διά ϊοθαΐζ, πε ἃς ἰρίο 
! β ει “ εἴ : τ " - 5 5ς,γρημαΐο. ἐχέλέυσε ξιωφςενεγκῴν, ὅπως οἱ [) σαἸατλιπι σοίτατε δ παἀιοττογοίαγ. 1[)0--- 

. ! 

γαῦται λαίξωσι μιοϑὸν, χαὶ μὴ νεωπεράσωσι τί. 
4 ) ͵ υ 59 ΝΗ» οἱ εἰςζωυεγχόν᾽ ἀκα Ὁ ἐς Τὰς ναῦς ἐσημιόρεν 

2 ͵ 3 ΕΣ. “ ἐμξαινφν.ποροςιὡν 5 οὖν μέρᾳ παρ ἑκα φηνναῦν, 
15: ͵ Ν ἢ Ὁ ΤΥ ἮΝ παρεδαιρριουε τΈ, χα) παρην “ολλω, ὡς πὸ 

γελυημϑύου συϑὲν εἰδώς" χαὶ μι(οϑὸν ἐκαφω 

ἰπάς σοπιοοατίς (ΟΠ]15 ΕτοοηΙοἰ15., ροςιι- 
Ὠΐας ντὶ σοπέεγγθησ, οἄϊχίο: ντασσορτο Πἰ- 
Ρεπάήϊο, Γες Ποῖίας Πάτα ΠΟῚ ΠῚ ΓΘΏΓΕΓ, 

Π|| απ εα5 οοτι δῆς, ἱπηρόγας π]5 Ετεο- 
ποις, ν τὶ Παῖτος σοηί επάεγοητζιας ν ΟΠ Πὶ 
πιοάο παης, πιοάο {Π|Π1π| παι ϊα πη ρ111α- 
τί πη αἀίοης. απ  πλτη εἰς αὐ άεδατ, ἃς πα 

ΠΙΒῚ] οἷς (οἴγοι, αποά αςοίἀογαῦ, ΠλαΪτς οο5 νογ 5 οοποιταδατιις, πχεμίξγιιο πῃ ρ15 {π]- 

ΤΗΣ 

ργμάεητίῷ 

ἦν ΟΡ τὶν 

πιέάα {πο 

ΤΉ ΤΟ - 

ἐφ αι 66 



414 ΧΕΝΘΡΗ͂: Ἠ 157 6. ' αὶ Ὶ 
Ρεπ το πασηοζατο. ϑοομπάμππημας ΟΠ). Α 
το! αΐαις (ὁ ς1), φάσπι ἘρΡΒμδΐ σοπαθη- 
{εητ; ἀφ πηϊτγεῃ 15 ̓ ιαοφάληοπεπὶ ἰοσ τίς 
οομίαϊταητ, αΐ ρέοίξητεπι γεγιιπν {ξατι!πη 
ἘΧΡοΏογοης, ΓΕ γίφηταπλαπα πβαΐθιι5 ρτς- 

- ξεῦϊυπι ροίροτοητ: 4υοά ἰς ἴῃ ργαϊοέξαγα 
{ ΡοΓοτς τά ηα ξυμοε νέα (οοἰοτγιῖπι στὰ 
τία πιο δτίαγη ται βόγα ὶῃ σῦμληο αὐ Νο- 
τίππι ΠδααΪ τα ο νἱξξογ εχ ιτπῆσε, ἴτας; Ρ 

ὅμοῖθο τη ΠΠ {πης ἰεσατί, Τ δὲ εἰ αὐἀϊιπᾶια Ογτο 
παηχμῖαν γαῃτ], απ! οαάςπὶ ἀϊσοτοηξ. Γασρἀαπλοηι 

Τγίμπάτιπι οἷς οσςοάᾳδτ, (ς ντ]ορσάταπ), 
Ἄταςο οἴαῆι ργαξοξξο. Νἕδ ΘὨΪΠῚ ἀρῃάῖ ΓΞ 
Ῥίοβι τα τῆσῖς εἰξ, νε άθτη οἰαῆις ργαίοξα- 

ΤᾺ ΠῚ δὶ, οὐτίποατ. ΦΌΠτ Π ΟῚ Οἱ Παιιο5 Γὰ- 
ἐποῖθο ἀἶτα;,, αι ψπ Ἰλπὴ ἀπηι, 1 οχ πο θα ]]πὶδα- 
ἐν ὍΣ ΡΟΙ αττσχν οἰαρῇ οἤςητ. Εοἄοπιδηπο Ογ- 

σγας Αυτοδα ρέῃ ἃ΄ Μιείφιπνπτεγξοοῖν, 

Ἰοτοτῖς θατῇ Ε]105; αια Ἰτίάεια, γι ΠΑσῖι5, 
41 Αὐίαχεν δ Χουχερατῖγο πατὰ ἔιογας, ΕἾτι5 οαδάϊς θαι: 
Ἀ Ύτεις ῃ Πατιαμρά Ζαυτα οσ ιν δητ οἱ, πηΔΠι]5 
γιάπο Ὁ ΡΟΓῚ φΟΥςῃ οἰηξζας ΠΟἢ παρ . ά 
ἀπ ταδάὶ χαρά ο (οἷ τοσὶ Ροτίς ἀεέογαης. ΕΠ αὐτο πὶ 
ποιξημα ὯΟΓΘ φυϊάάαπιπλαπιι Ἰφησιιιϑ. ἰπτία αυαηι, 
γπάμιρα [- ἢ γγ ΠΏ τὴ 415 σοπιηΘαῖ, 181] ΟΠ Ϊη μτο 
ἀμ ὙΠ Ροῖπτ. Μοππεγετιης Η;ογαπιοηες ὃς 

Ἰρίμασ χοῦ [λατίππι, ἱπα]σπαπὶοῆς, αὐ τᾶ- 
τα ΟΥΤ,, Ροτυϊαῃτίαπι Ἰρίμδι σοπηίμετα. 
Οὐαρτορτογθιῃι [ τίς παρ ατιίης ρια- 
τοχοης, ὐΠΠς πα ητιὶς αὐ (ς ἀτροῆπτ, Αηπο 
(ἐχαρδτο, αμην ΕΡλοΥ ταπποτοιησοζος- 
τὰγ ΓΟ γιαβ, ὃς Ατοβοῦ Ατπθηὶς πὶ Ἀ- 

τοίυράεν. Ἰεχίαϑ: ΓΕ γίληες ΕρΡΒείμπι νεπίτ, ὃς α ΟΠ ο 
ἐρεῖ ει ̓ραπη πραΐθι5 Ετεοηϊσαπααγοεῖπε; φοσέξίς, 

ετίδπι αἰϊαπάς παυίρας γπϊποτῇς, ν δίουπι- 
αις οἴφης. ἂς ποη (ομπι Π45 γοβοῖο- 
Ῥατ, (ἃ οτίαμη αἰϊδς ἀρὰ ἀπταπάτγιπι α-- 

ἐεῖ Γομσί) 

(ἀπραυαξ. Ὀεϊπάς ΡΓοξοδτις δὰ Ογτιπι, Γ) σεν, εἴχου τὶς ἑεώ. χαὶ ας πε ἐπεσκάψαζ,, 
Ροσαηΐαη Ὁ ἐο ρετέδας. [β νεῦο ταιποι- 
ἦι ἴάτὴ οχροπίας εἰἶα ρθοιηῖα5 ἃ τορο πὶ 
ἄλτας ἀϊσογοι, ἃς ργατογ μας οτίαπα ἰοη- 
ὃς Ρἰαγο, ΠΝ ἧς γε 45 Ππραὶ οἸΑΠΠ|ς 
ΡΙ αἴςξεϊ λοσερογαητῦ: ὌΝ [ΓΘ ἢ ΠΊΪΠιΙς 
εἰ, φιοά ρετοθαζ, ἰατρίἐθατιιτ. Ηοοσαροη- 
ταπὴ  γίαηεν Πα ἀςοορίῆςε, ΓΕΙΓΟ ΠΏ Π1Π} 

Ριαἰεέζος σοπίξίταίτ, ας Πδιιτῖς {Ἰρεπάϊαια 
ἀεθιτατα Ροτίο! τ. [πιάεπῃ ὅζ ἄϊιοος Ατῃ6- 
πίοπῆιαα οἰαΠθπι ἀρυα δαύλαπι ἱπίξγας- 
θαητ. ϑεοίιάιπῃ παῖς Γγίαπάταπι δά ἰς Ογ- 
ΤᾺΝ ἈτΟΘἤις »Ροϊεααυιαπιπιιηίιις δ ἰρίιπι Εὶ τῇ σάμῳ. Καύροόα) ζῆ τότοις μεεπέμψαπις, 

ἀΡαῖα γεηϊῆει 4] Παγγαθαῖ, οιπὶ αὐ στο 
Ράττε νοσατῖ; σαὶ ἀραά ΕΠ ΕΝ 
τα ἀσόγεῖ, Παιια ργοσι! α ΟδάμΠις, αά- 
πιότίιος 4105 ̓ ἀεξεἀἰοπεπι ΤΟ] τος Βεϊίατα 
(αἱ ρηοτ, Ὁ πη νοπηοι  γίαπάογ, πο 
σαν ΑἸμομ ΘΠ ι15 ργο]ο παμ8}} ἀθοοῖ- 

Β ἡσχεθ αν ἐδὸσ᾽αν τὸ τὸν Λύσανδρον ὦ ὡς ἴι. ἡπωὴ : 

μέευὸς ἢ δέδωχε. μ᾿ 5 τα οἱ Χίοὶ χαὶ οἱ ὃ Ἵ 

λοι ξύμμαρρι, συλλεγῶτες ἐς ΤΟΝ ἐξρ-ς ἣ 

λχάσανῷ ΓΟ ΤῊ ονγεξηκότων αραγμά-, ἮΝ 

τῶν Ὡρέσξφςἐ ες λοκεδαονα πέμπευ, ζῶ- τ 
χά τε ἐρρεῦζας » Χαὶ Λύσανδρον αἰ τήσονζῳς ᾿ 

Ῥπιῷ: κως 42, Φερόμϑωο αὐδὰ τοῖς ξυμ: 
μιίηρις ἊΣ τίω “τ πέραν ναυαρχίαν, ὅτε ἥ 
χαὶ τίω οὐ νοτίω Ὀγίκησε ναυμκουχέαν. χαὶ ὠπε 

πεμφϑησαν ͵ Ἴρέσξς ξιωὸ αὐζις δέκα, χαὶ Ὅρα 

“οἷα Κύρου ἵζωτα λέγοντες ἀγίελοι. οἱ Ὁ β 

Τλιᾶν γαύαιργον δὲ Α΄ ἔχον. οὐ Ὑ γόμως 
[οἷς δὲς τὸν αὐτὸν γαραυρχεῖν. «; μδύτοι γαὺς 

ἜΝΠΩΝ ΚΤ Ν ἐτὴν Τῆδυ πέντεκαὶ ἴοι ἢ 
εἴκοσι παρεληλυϑότων. ζυτῳ δὲ τῷ ἐνιατω τ εν ἢ 

χα) (Κύρος ἀπέκτῷεν Αὐτοξοισαίκδυχαὶ ΜᾺ 

Φαῖον,εἰφοι ονζᾷε τῆς Δαρήαιου ἀδελφῆς, τῆς, 

τ.ῈΞ Ἔρζου τῷ Δαρείου παῖδϑς, ὅτι αὐπα" Ἄμε 

αἀπϑυτώντες, οὐἿ διέσωσαν ΡΟ τῆς χϑβ ὙΠ] 

(χέρα δ «σοιούσι βασιλῇ μόνῳ οἡ ἡ δέκα δς Ι 

ὥρη ἔφ 1 ακρότερον ; ἢ ̓ χϑοϑς, οὖ ἡ ἡ τίω ΔΈΕΝ δ ] 
δα ἔχων συν αὐ δοιύαητο Φοιῆσαι. Ἰεραιμέ- τς 

νης δὲ ὀξέυ χαὶ ἡ γεωυὴ ἔλεραν πστός Ἷ Δα ὶ Δαρῇ 

ρέαδον, δ φνὸν Ε{),εἰ αἴθεύνψεται τίω λίαν ὕξον 

ζύτου ὁ δὲ αὐτὸν μεζᾳ πέμπεται ὡς ἐῤοιο : 

πέμνας αἴγελοις. τῳ σὲ ὕλτοντι ἔ τὰ, ὕχι 
ΤΑρχυτου μϑὺ ἐφοράύοντος, ῬΡχοντος δ᾽ ον. 

αἰϑέεύαις Αλεξίου, Λύσανδρος ς 

ες ἐφεσον, μιεπεπέμψαΐ, Ἑπεόγιχον οὐ χίου 

“μ ἫΝ ναυσί" χ) ὸ Ὁ ἀρλχας πασας ξωνγιϑφοις.ς ἮΝ 

4 ] : 
ἢ 

[ 

χαὶ ἄλλας οὖ αὐτθμόρω φγαύπτγειτο, ὅν ; 

δὲ τὰ : Κύρου, γοὐμαΐα ἤτ τά. σὴ αὐτοί Ν 

πεν, ὅτι τὰ μδυ θὰ βασιλέως αἰηλωμδία., 

εἴν» ὁ Ετὶ πλείῳ πολλῷ, διάχρύων ὅσαι ἑκανορυς 

τ μναυαργων ἔχοι. ἐαθος δ), ἔδωχε. λαξωνδὸ ν᾽ 

Λύσανδρος ζὠργύειον, δὴὴ (οὶ τοιύρφοποαν δ᾽ 

ἐϑίρχοις, ἐπεφησε,δ ὃ Οἷς γαύταις τὸν ὀφάλομε- 

νον μιιοϑὸν ἀἰπέδωχε. παρεσκά. αἰζοντοῦ καὶ . 

Ὑ ἀϑίωαιων ςρατησ οὶ τσδϑς 6 ναιδιχνον ΐ 

ΕΥ νι. 

Λύσανδρον ἐπεί ᾿αὐτο ὠὰ. τὸ ζπαΐοο ἥχαν 
»)ς 

“Ἰν ἢ λέγων ὅΤί ἀρβωφῶν ἐκεῖνον καλοίη, ἧ 

οὖν αι μηηφίοις τῆς μηδείας, ἐγ[ες καυδουν : 
οι ιχοι οἷς ἐφρατόυσεν ἀφετώᾷς. ἤωπαν 

δὲ Λύσαιδρον οὔκ εἶα ναυμ(φυχεῖν (γϑς ἀλη 
να[οἷς, 



Ὁ τα τῆ ΕἸΒῚ ΦῈ ΟΝ ΝΥ: 45) 
Ἷ ᾿ Ι 7) Ὗ “αὸ {2 ᾿ ἃ δ χυΣ κα ῃ 

γαίοις, ἑαὺ μὴ “πολλῷ “πλείους γαὺς ἔχη. 61) ἈΑποτζγοῖ, νογαῖο; αἰ πγυἶτὸ πλα᾽ σέοτη Δ ΠΤ τι 

ΣΡ χοήμαζο. “πολλὰ καὶ βασιλᾷ χα ἑαυ- 
᾿ πῶ] ὡοὶς ζυύτου ἕγεκεν “Πολλὰς σπληρφιὼ. 

παρέδειξε δ᾽ αὐτῳ πουζως τὸς φόρφυς 
ἡὐ δὰ ΑΡ' πόλεων, οἱ αἰντε ἴδγοι ἦσαν, καὶ 

{ πξιῆα χολμαζο. ἔϑωχε. χαὶ αὐα μνήσα
ς 

ὡς εἶγε φιλίας ασοός τὲ τίω μ᾽ λαχεδου- 

μὸ (ὡν πῦλιν χαὶ πσδϑς Λύσανδρον ἰδια,, α»- 

πατησγασα πασοίοτ, δατίς οἵδ τα τη ἐδοὶ, τα 
ΠΡὶ ρεσπηίαγαπι; ἀυϊδιις ἜΧΡΙΟΓΙ νά ΠῈ5 
μος ποιαῖς παι! πυιποτις ροἤ τ. [) εἴτι. 
ἀειετγίθυτα οἱ ἐς ντθὶθ.φάΠσηαῖ οπλΠὶΔ, τας 
ΤΡΙ͂ ρεου]ατίτοῦ ροπμἀςαηταῦ δ ρθοπηίᾶ, 
αια (προταθαζ, εἰ ἀοπατ, Οὐππτηπο σοηυ- 
πιςπιογαῖοι,, πὸ ὃς ᾿ασοάἀα᾽ηπηοηϊογιηι 
ΤΟΥ ΡῸ] σαπ., ὃς ρυπατίπι Γγίαπάγαπη τς 

Ρίατι ἀπλοῦς σοιηρ] ξξογοταν » Δ] ρατίξδηι 
αὐ σοπάϊτ. Γγίαπάετ, σασπὶΟν ΓΚ ἐγλ Εἰς Ογγία»ώ 

ἔνθ) 41{εὖὖἠὦς 

ΤΡΙα [αἷς οὐπηῖθιι5 ὦ ραττοπι δἀποτγία ναΐδο ν με μμ. 
Β [πα ]πο]αοτάτοηι ργοίοξξιι5 οαοτ. Φαΐ οΠΠῈ Αναβάς: 

γέξαννε «δὰ τὸν πατείϑε. Λύσανδρ
ος δὴ, 

ἐπεὶ αὑτω Κῦδος πϑύτα οὐδαδοιὶ τὰ αὐ- 

"ὖ, δὸς τὸν πατέῤᾳ αῤῥωσοιοῦτοι μετά- 

πεμα)ος αὐέξαινε, μιαϑὸν Δ αϑὸυς τὴ φρώ- 

ἢ, αὐνϑὴ τῆς καδίας ἐς τὸν κερφέμεειον χολ- 

ἤδννὼ ἀσεϑςξαλὼν πολᾷ τὴν ἀϑίεναιων 

ξυμμαχω,δνομα χεδρείαι φυ τῇ ὑςερά αι Ὡρος- 

(υλῇ χτ' κράτος αἱρᾷ, χα! ὠξξουδραποδίσεν. 

ἦσαν δὲ μιξοξα ρθαρϑι οἱ πγοιχϑιῶπτες. ὐκεῖς- 

δι) δ᾽ απέπλἀυσεν ἐς ῥόδον. οἱ δὲ αὐϑζουαγοι 

ἐκ, τὴς σαϊμου ὁρμίώ υϑυοὶ, τίω βασιλέως κα- 

ἡ κ χῶς ἐποίοκυ, Ἴ χαὶ τἰὼ Ἐχι χίον χαὴ πίω ἐ- 
᾿ 

γαυμαχί αν" χαὶ φρατηγ5᾽ς κὐδϑς τοῖς ὑπάρ- 

νόν χθυσὶν Τεΐλογτο Μένανδρον, Τυδέα, Κυφι- 

᾿ς γρδότον. Λύσαιδρος δι, οἷα τῆς ῥόδου οτος 

᾿ αἰ ἰωϊίαν ἐκ πλῷ κρϑϑς τὸν ἑλλής ποντον, 

σός τε τὴν πλοίων πὸν ἐκπλοίω, χαὶ ἐπεὶ 

᾿ ( ἀφεζηκύας αὐτο" πολέ. αἰνγ9.το δὲ χαὶ 
οἱ αϑδιυαοὶ Ὁ) τὴς χίου πελάγιοι. ἡ Ὑ 

ΐ ἀσία πολέμία αἀὐζις ἐμ Λυσωϑδῥος δὴ, ἐξ 

᾿ ἀἄδυδὸυ Φωρέπλὰᾳ ἐς λάμψακον, ξύμμα.- 

ἄλλο! παρῆσαν πεζϑ. ἡγεῖτο δὲ Θωραξ 

λαχεδοὴμόνιος. “«αϑδϑςξαλοντες δὲ τὴ πολ, 

αἱοφέσι τ κρῴτος, καὶ διηρπασαν οἱ ξρα-- 

δώ, οὖσαν πἰἈοισίὰν ᾿ χαὶ οἴου χαὶ δίτου 

χα τὴν ἄλλων Ἰπαπηδείων πλύρη᾿ (ἢ δὲ 65 

λάϑερᾳ σώμαῖα, πϑώτα ἀφῆκε Λύσαν- 

᾿ δδος. οἱ δὲ ἀὐϑίουαῆοι χτὶ πόδας πλέοντες, 
' ὡρμίσαντο τὴς χεββονήσου .ῳΨ ἐλεοι Ἢν, ναω- 

δινογϑοήχοντα χαὶ ἑκατόν. αὐ ζξῦϑα δὺ ἀδι- 

μὺ ψαχον, χαὶ ἀὐθὸς αὐήλϑησᾶν ἐς σηξόν. Οὐκεῖ- 

᾿ δὲν σὺ ἀὐθὺς Ὀχισιτισαιυϑμοι ἐπΆφυσαι ἐς 

αἰγὸς υζα μους, αὐτίον τῆς λαμ ψάκου᾽ διζγε 

φεί(θνἐπέπλεον,χα! σα ἐσκθυαζέντο αὐξ36Ὁ 

μ “ ᾿. ἘΝ ᾿ λ ἐ ΔΉ Ψ γ. Δ ᾿ 

χων οὖσαν ὠϑίωναίων. χαὶ οἱ ἀθυδζωυοι χα! οἱ ἀἰτιριτ αν Πἴτοσ: στη Ζαϊά πε ἃ ορα!ο τι: 

ξὸ ποι μϑύοις εἰὐζις ἀ ϑλ Εταὶ τὰ πόδ λαμ. Ε 

ατοοίπποτγαῦ: ἀἸα!Ο τη τ] το πὶ Πἰροπάτο, "είς 
ἴῃ (ὐεγαπηςεῖι (ὑαγῖα ΠΠπππὶ οἴη Ο[ΠΠς ροτ-- ΠῚ 
οἰτιδζ δαἀπηοτῖς αὐ (οτοας (ηοπιῷ ἢ ος ορ-- 
ΡίάΪ, φιοά δγατίπ Αὐποη οιητι ἕο ἀθτο) 
τα(ετί5. ροίξγί ἦτο σαρταβ σχρασπαηάο ἐεῖ- 
Ρἰ- Ετεγδητ ἰ), υΐ ορρίἀτιηι πη πα ἰταθ ηῦ, 
(ἐπα! ραγθατὶ. Ηΐης αὶ ποάτιπη πδαΐσατ. Α- 
τῇςηϊξίες αἰιτοπ, Ζυι τη 6 ὅάπηο (οἰ πε, 
τερὶς Ηπὲ5 ἀδροριιατὶ, (ἰλμ ἃς ΕρΙποίὩὶ 
νετίις πασ! σαθαπτ, ὃ ἀα πλιά] ργοθ πα 
(ε(α ραζαρᾶς. [,εξξϊ ετίαιηι ἀπισος αὖ οἷς ρτα- 
τεγριίογεβ, Μεηδηάεγ, Τγάσας, (ορηπΠο- 
ἄστιιδ. Ἰητογίτα Γγίληάετε 'ἀποάορεορτοῦ 
Ἰοῃίδηι ν ογίιις ΕἸοΠεἰρότιν, αα οι γι η-- 
ἀσππνηδυΐαπιρεῦ Η Ἰ]εἰροπτιτη ἱτον, ὃς αἀ 
ορρίἄ4, τᾶ: αὐ ἱρ5 ἀφ ἔσοογαητ, ρογσίτ. τὶ: 
ἄτην ΑἸΠε πε ίο5 ἰπ αἰτο ΟΠ τὰ νογίιις ργος- 
ποραιητατγ. Ετε πηι Α ἤδτα ἐξ απά δι 1α-- 
Ὀόθαης. υγίηάοι ἀργάο το! ξξα 1 πιρία-- 
οταν σοηπτοηαίς, ἄπο Ἔγαῦ Αὐἰποπί θη τα Πα 
ἴῃ (οςίοταῖς ορρί την. ἀἀεύδητς οἱ σιιηγὉ}115 
ἈὈγάφοι, τετγο τ δο μέσο ἐει ἰτίπεγε, ιο- 
γΠΠῚ ΔὉΧ Ἔγὰς 1 Πούὰχ [δος ςιποηΐας. Α ἡ. 
ΟΥΤΙ οἰττάτοίη,ν ἡ Θαπὰ σαρίαητ, σαρταπη τ τὰπιρλο 

τ οἰρίδε 

τὰ εἰΐοτ, ὃζ νίπο, πο πτο,σο πιηγοατι τς} - 
40 γεΐξοτγτα. [προ ποσί ποτ πὶ οῦ- 
Ροτὰ [γίλπάει οἰπηία]θογα ἀπ τ. 856- 
αύσεὶ Ατἰνεπιθηίδς εἴτις νοερὰ, ἀρ ἡ ΕἸο- 

τπιητε ᾿π ΟἸπεγγοπείο ρουζιηγ οἵ! ΟἿΧΧΧ Πἀ-Ξ 
αἰθας ἱηστεάίιπτιτ, Η εἰς εἰσ, υπν ρ τα ἢ 
ἀετοῆτ, ἀυ14 ΔοοίἀΠΠετ 1 ἀπηρίασο, πᾶτγα- 
ταγ. [ταητς {ξλτίπι δειξιιπι ρογσιιητ. [ῃΞ 
ἄς εοπιρηοθαζιι (δσιηι {ππλτὸ γεύζα πες 
σαῃῖ αα 7 ΖΦ ροίροταπιτος , 4 Ἰοουὺς ΕἸῈ Ὁ ὑπη» 

ἐὰν Ὁ ΡῈ - ρδνς ΡΣ 
ε τεσίοης [ απηρίαοϊ, Ετατ Βεῖο 'π Η Ε]]ο- »: πω 
(ρόπτο {ἐλάϊοτιιπι Χ ν ἱπτοτιλι ην., Ατο να, 
απο εὶς {Π]| τιῖπὶ σοοπάθαητ. ᾿γίαπάοτπο- 

ἐϊς ργοχίπια απ πυργίπηῖγα ΠΧ ΗΠ ες ἠπι- 

ῥβότατταϊς, ντ ργαηίι πιο σοπίςοηἀδέσῃι. 
! 

ἧς , ε ᾿ 3 ἕν [09 -ἢ 

, δὲδ ἑλληςποντος { ζωύτης ςαδιους ὡς πεντεχα! δεῖχ,. ἐνζῦϑοα, δὴ εδειπγοποιοιοῦπο. Δύσον- 
ΕΝ δ. ν) οι Π ᾽ ν᾿, 4 ΓΠ 2 ᾿ Ὁ ͵ 2. ὍὩ 

᾿ς φὄρυςδὲ τῇ ὑχτούσῃ νυκτὶ, ἐπεὶ ὁρ,ϑ69ς ζὺ, ἐσημιηνεν ἐς ἴας ναῦς ἀφαζο ποιήσαι ϑμους ἐςξαγνῷ. 

εἐυ πῆ 



4:6 ΧΕΝΟΡΉΗ. 
δἰπι] δά ρυρσῆδπι Παιιαίθιπι ἐπι γαξεὶς το- ἃ 
Βιι5 οπτηίθιις, ὃς δά τείας νεγίπιαμε δά πα- 
τος Ρἰ τοῖς : πς 415 πο (ς 'σοο πηοιοτεῖ, 
νο] ἰπ αἰτάτη ργοιθμογεζατγ, Ἰχίτ. Ατῃ  ηι- 
Θηίες νὲ ργϊπιῦ (οἱ ἐχοστι5 ἔπῖτ, αὐ ροττιπι 
δοῖεὶ [μα ἔτοῆτοτα οδιιδσσῖαπε, {μα ααὶ 
Ρταο σοηρτααϊ νο]]ςης. Υ ἐγιιπν δὶ οἰ αἵ. 
(ςπι πὶ γίαπάεν δάϊπιογίιις εος ποη θάτι- 
χίς, ἴασηας δάἀιείρετγαίσετγοι: αὐ Ξροίρο- 
ταπος γοήειης. Τ πὶ 1 γίληογ παπε5 ο- 
ταηϊι πὶ ἜΧρ  ἀἐτΠΠΠ|πιαὲ {πίε αὶ ἐο5 {{ΠΠτ, 
Δορο[ξεαηιυδπιρεσιαῖα εἤξησ., χυίάτε- 
ται ΠΟίτε5 ἰΠ]Πἰττς ἐστε ῆ! ἀσεζεπς, γεέζα 
αἰοεάετγε, να Τὰ ΠὄῚ γεπιιητίαγεησ. Ῥυ 5, 
4πατη Πα: ἀπο η! ἤξητ, πα! Πτα πὰ {πππ|ΠῚ 6 ΠΔ- 

εἰκοσαῖ αἰδιι5 ἐστε αϊ ποη ρατίεθατιγ. Αἴαις μας 
βκθ αθὶ ῥεῖ ἀἴδβ φυστιοῦ ἀσεῦατ, Ζαπιπν 1 ητογίηι ἃ- 

τΠεπίςπίες δά τιογίιι5 εἰιπη [ἢ αἰτιιπι ργοιο- 
Βιοτεητατγ, ΑἸοΙ δ᾽ δ ά65 δυτειη, αὶ ἐς σαἤτο]- 
1ἰ5 (αἷς ςοπίρεχιῆεε, Ατποηϊοπίες ἰη]ἴτοῦο 
{Ἰλτίοπαπι παθεγε, ποη ἀριΐὰ ορρί 4π1ΠῚ 4]1-- 
απο 4; ὃς σοπηπηδάτιπι δείξο ρέτεγς, “τ: 
{Ἰλάτῖς χν απασίθιις αροῆοι; Ποίξεβ νεσο τπ 
Ῥοττι δὲ ντ] νἱοίηος εἴς, 4ς γοσῇ ΟΠ ΠῈ 

δουπάατγε ξορίφοσο ἱρίος Πα αιδαιατη 
ΟΡροσζιηο [ξατίοποπι παρείς αἰορας. [τὰ- 
46 ΠΠΟΉΟΓΟ, δοίξαπα ντὶ γεροτογοητν δὶ ὃς 

Ροτταπι, ὃς ορρίἀμιη Παδίτισὶ δά ΠηαΏιΠὰ 
εἤςης. 1Π|ς, ἱπχαῖς, ἢ ξιογῖεὶς : ἀοσούμογα 
ΡΙαἸο σαπι ποίξο, νοὶ νος Πθιιοσῖς, Πἰςς- 

Ὄνοωηι αὐ Ο1ς; ΕἸΠΠῚ ἀπΠ 65. ἱΠ ΡΥ Π115 1 γάει ὃς Με- 
ΗΝ Ὠαπάοτ, αθῖγε παδγιητ, 56 ἰαπὶ ἱπηρογαῖο- 
σεβοηῖο, ἴὶο Παιιποῖὸ ξποὶ, Ποη Ἰρίτηλ. Ιτα]αο της 

11|ςε ἀϊοείπτ. Γγίλπ οι αἰ χαίπτο, εχ Ζυό 
δοττάϊς οἰαῆ!ς Ατῃποηϊόππα δάπογίας οἰππὶ 
Ῥτοιεέϊα ἔιογαῖ, πιαη ἀαζ 15, αὶ ΠΠΠπ|ὲο 

᾿4εηπὶ εοβ (οἱ οθαητ,νε ροίξεααιαπῃτρίος ἐς 
πδυΐδιις ἐστοῆος, ας ρεγ ΟΠεγγοποίμπι ρα- [) ἥδωσιν ἀϑθιυς εἰκξεξηχοζᾷς καὶ ἐσκεδασμέ- 
Ἰαῖος νι ἀΠ|οητ; ([ὰοϊε ας δατοῖι πος ἐς ἀϊς 
1η ἀϊεπι πιασὶϑ : ιπιπι ὅζ οἱ θαγία ρύοσι! ε- 
Γπογοηΐ, ὃς Γγίαπάτιιηι ργα (ς σοῃτοπηηο- 
τοητ, 4] οἰαδηι δάπιογίις ἱρίος ποη οάτ- 
οοτςοι) ἀ {6 σοπιιοτῇς παῖδε (σατιιπιτη- 
τοῦ παι !ραη απ 1η αἰτιιπη το] ]εγθης. Εαοϊᾶς 
111, φαοά ἱπηρογαταπὶ ογατ. Ιταηὰς Γγίαη- 
ἀετίαϊς ἀατπσηιιπι, ντὶ τα πΊ σα] ογτῖπὶς πὰ 
τίροπι Ηο5 1 Πογὰχ ἰῃ τογγὰ σαπῇ ρεαίγατι 
ςοπλϊξαθαταγ. Ροϊοδαιϊαίῃ ΠοΚ5 σπι οΙαῆς 

᾿ 

ἱγτγαςηῖες οο νἱαἶτ, πσπα ἀκτίς, γετο- Ε 
τὶς νἱγίθιις δα Πδιιο5 ορίς ἔεγεηᾳ σδα 
ςοποιγτγόγεητ,  ετῇ χαΐα νεζξογας μἰποίη- 
ἄς ραϊατί νασαθδητιιτ, ΠΔιιεϑ 4] 1α Ὀποϑ [ι4- 

ὙΝονμα ὈΟ δτ γα Π 5, 4114: Υ Ηΐ!, ΠΟΠῚ1Π115 ΟΠ ΠΪΠῸ 
πάρ Αἰ͵γὸ ᾿ 3 ᾿ Ε : 
πἰοηβωη; ΑΟι5. 5014 ΓΠοηἰς Παιῖδ, ὅζ [16 Οἰ ΓΟ Πη 
γηθίμα. Ἰρίαπα δ ρτοπη, σα 7 Ράγα]ο, νοξξογ θα ἰπ- 
(οηΐε Αι Σ μ᾿ ἃ - 
τς πγαξζα, ατό; ἰῃ αἰτ ργοιιεέζα ἀΠοἤεγιης, 

Β ἐπειδϑὺ δὲ ἐχ(ωσι, κατιδόντας δ, τί πσοιού- 

ΕἸΡῚ δ τα ΘΙ ΕΟ 

πϑύτα δὲ χὐδασκά ασείμϑυος ὡς ἐς γναυμᾷ- 

χίαν, χαὶ ζὰ αἰ δλξλήμαζ Τοἴβαθάλ. κἀς, 
λων, ασοοήπεν ὡς μηδεὶς χιγήσοιζο οἰχ, τῆς μὸν, 

ζᾳξεως, μηδὲ α)αξοιζ. οἱ δὲ ἀὐϑζεουαῖοι ἅμα ᾿ 

τῶ ἡλίῳ αϑίοοντι δχὶ τῳ λιμδμι πσωρετά- 
ξαντο οὐ μετώτσῳ ὡς ἐς ναυμαχίαν. ἐπεὶ 

δὲ οὐκ λυτθμήγαγε Λύσανδρος, χαὶ τῆς 
ἡμέρας ὁψὰ ἡ) ἀπέπλδυσων πᾶλιν ἐς πὺς 

αἰγϑς ποΐᾳ μοις. Λύσανδρος δὲ (ὁ Φχίςας 

“ὐνγνεών ἐκέλάυσεν ἕπεοϑαι τοῖς ατϑζευαίοις" 

ἿΝ 

σιν, Ὄιτοσίλάν χαὶ αὐτῶ ἐξαίγεῖλαι. χαὶ οὐ 

πρότερον ἐξεξίζασεν εἰκ ν᾽ γεν, τρὶν αὖ- 

το ἦχον. ζαῦτα σ᾽ ἐποίᾳ πεήαξρας ἡμέραις. 
Ἁ ΠΡ: » » ͵ ᾿ ᾿ 

χα! οἱ αὐϑίευαηοι ἐπτλυηγοντο. Αλκχιξιαάδης δὲ, 

κατιδοὸν ἰπὸ τὴν τοχῶν τὸς μϑὺ αἰϑέωυαοὶς 

οὐ αἰρεαλῷ ὁρμοιεῦζαις, καὶ πρὸς Οὐϑὶ μιᾷ 
͵ ») , ᾽ 

πολά, ζᾳ δὶ ὄχιτήδάα εἶχ, σηςού μετιόν- 

(ς πεντεχαίδεκᾳ, ςα δέους Ὄπ ΤῊ νεαΐν, τὸς 
δὲ «πσολεμίοις ἐν λιμϑμι,, χαὶ ασδὸς Ἷ πό- πὰ ] 

λιν ἔγοντας πϑύτα, Οὐκ οὐ καλῷ ἔφη αὐ- 
Νὰ ἈΕ -“ ᾽ λ ͵ 3 ᾿ 

τος ορίκειν, ὄνδλα μεϑορμέσοι ἐς σηξῦν πα- 
ἢ λ ! ᾿ ᾿ “ εν 

ρηνά πσϑϑς τε λιυδμα χαὶ τσϑ9ς πολιν. οὐ ὅγ- 
τες γαυμ(αὐχύσετε ἔφη, ὅτὸμ βούληεϑε. οἱ 

δὲ ςρατηγοὶ ( κάλιςα δὲ Τυδάς χα! Μέ- 
2 η τιν δ ΜῈ} ἢ ᾿ 

νανδρος ) ἀπιέναι αὐτὸν ὀχέλδυσαν, αὑ- 

τὸς Ὑ» γιοῦ φρατηγεῖν; Οἕκ κεῖνον. χαὶ 
ς ἡ 59) ͵ ΕῚ ΕΣ Δ ἘΝ 

ὁ μδῳ ῳγετο. Λυσαγδρος σι), ἐπεὶ ἡμέρᾳ 

ζῶ πεμι]η ἐχιπλᾳέοισι τοῖς αἰϑζευαιοις, εἶς. 

πε τοῖς αρ αὐτῷ ἑπομϑύοις, ἐπὸρ κα- 

νοῦς χτ' τί χερρόνησον, ( δ τἷο ἐποίοιωυ ὧῦῦ: 
λὺ μᾶλλον καθ᾿ ἑκας ζω ἡμέραν, χα τὲ σί- 

, πία πόρρβωϑεν ὠνούνϑῥοι,, χα καιζαφρφνοιωῶ-, 

τες δὴ τῷ Λυσαίδρου, ὅτι σύκ αὐτου) 

πἰπόπλέοντας ζυμπαλιν πσαρ αὐτὸν, ὡ- 
ρα! ἀασιδὰ χὶ μέζον τὸν πλοιω. οἱ δὲ (αὺ- 

τὰ ἐποίησαν ὡς ὀκέλδυσε. Λύσανδρος ΓΝ, 

ἀὐ)ὺς ἐσήμόμε τίω ζαχίς ἕω πλήν: ξυμπα- 
ρ4 δὲ χα Θωρᾳξ, Ὁ πεζον ἔχων. Κογων δὲ, 

Ἰδὼν πὸν Ἐχιπλοιω, ἐσημκᾶνεν ἐς Ως γαὸς 

βονϑεῖν καὶ κῥφτος. διεσκεδεισμκέγων δὲ ἣν 

αὐ, ϑοφπτων [ὄντων ἈΚ, αἱ αϑρὸ τὰν] γεαΐν δίχρο- ἢ 

τοι ἤσαν, αἱ δὲ μμογνόκρφτοι, αἱ δὲ πόμτε- 

λώς χεναὶ ΐ ἡ δῈ Κόνωνος, χαὶ ἄλλα αἰξλαὺ- ᾿ 

τὸν ἐπηαὰ, πλορᾷς ὀῤήηϑησαν, χαὶ ἡ παξαῦοο. 
ζ,4, 



ΤΑΙ ΒΓΕ ΚΝ 
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(αὶ δλλας ΠΣ Λύσανδρος ἐλαξείσοὸς ἃ ἈεΙχιας Γγίαπάον νηϊπογίῃο τη τοῦς οὰ- 

τῇ γῆ- τὸς δὲ πλείςοις αὐδρας οὖν τῇ γῆ ξυν- 

ἐλέζαι. οἱ δὲ χαὴ ἔφυφρν ἐς χείδιοια. 

Κόνων δὲ ταῖς νέα ναεσὶ φάύγων, ἐπεὶ ἐ- 

γὼ τον ἀ ϑιωνα ων τὰ -«δαγμαῖα διεφϑοιρ- 

μϑϑαὰ 3 καΐασων Ἐχὶ πίω ἀξαρνίδω, τίω 

λαμμαχου ἄκραν 5 ἔλαζεν αὐτῦϑεν ζᾳ με- 

γάλᾳ  Λυσάνδιρου νεωῖν ἱςία. χαὶ αὐτὸς 

μδὺ ὀκτῶ ναισὶιν ἀπεπλάυσε παρ Εὐαγ5- 

δᾷν ἐς κύκσρον" ἡ δὲ πάροιλος, ἐς ς α3»- 

γᾶς. ἀπαϊγέλλουσα ζᾷ γεχϑνοζα, . Αύσαν- 

δρος δὲ (9 τεναὸς χαὶ τὸς αἰχιμαλωτος χαὴ 

Νος υωηκων, πόρεν ἶ. 
λαῦε δὲ καὶ τὰ ςρατηγῶν ἄλλοις τέ " καὶ 

Φιλοκλέα χαὶ Αδείμιαντον. ἢ σ᾽ ἡμέξαι ζὼῶ- 

ᾳ κατειργοΐσοιτο 5 ἔπεμψε Θεόποβιπον τὸν 

μμιλήσιον ληφ-ζῶ ἐς λοικεδαί μονα, ἀπαγ[ε- 

λοιώζᾳ (ᾳ γεχονοζα," ὃς ἀφιχόνϑυος πει- 
χαῖϊος ἀπήγειλε. μεζᾳ δὲ ζᾳῦτα Λύσανδρος 

ἀ, ϑεϑίσας πῶς συμικϑχους , Οκέλάυσεβου- 

υχύνια 

λάύεοϑαι αἰϑὲ τυ" αἰχμαλώτων. ὠὐῳῦ- Ὁ 

ζᾳ δὰ κατη ρόζαι ἐγίγνοντο πολλαὴ τώ. 

ϑέωαιων, ὦ, πε δη πο ροινενομιήκεσοιν , χαὶ 

᾿ ᾧ ἐψηφισμένοι ἦσαν ποιεῖν, εἰ κρῳτήσειαν 
ἮΝ , ᾿ νὴ π" , ἢ 

τηναυμαιχία» πίω δεΐζιαν χέιξφι Ἔσποκο δ] ν 

΄Ὁν ζωγρηδεντων πότων. καὶ ὁτί λαξόντες 

δύο τόρρεις Ξ χορανθῖαν καὶ αὐδρίαν ; πὃς 

᾿αὐδρας ἂξ αὐτῶν" πϑρᾷᾷς καϊακρημψίσειαν. 

τς Φιλοχλῆς δἹ, ζὼ φρατηοθς τὴν ἀϑιωυαίων, 
ε , ι ἢ ΣΧ ᾿ ν᾿ ἢ 

ὃς πότος διεφθήρεν. ἐλέγετο δὲ καί ἀλλα 

λώτων ὅσοι ἦσαν ἀὐϑάενοοι, πλζὼ Αδϑει- 

μαντῷ, ὁτί μόνος ἐπελαίξέτο οὖν τῇ οκκχλη- 

"ᾳ τῷ σὲ τῆς τἰσυτεμῆς Τὴ χέραῖν {ν- 
Φισματος. ἡτιάϑη μᾶϑυτοι αἰ πσὸ “νων “Ὡ9- 

δοιώω (ὰξ ναῦς. Λύσανόρος δὲ Φιλοκλέα 

»τον ἐρωτήσας, ὃς τὸς αὐδρίοις χαὶ κϑειν- 
9ἴοις κατακχρημνίσέε, τί εἴη ἀξιος παϑεῖν, Ὡο- 

ζαμϑυος ἐς ἕλλζωνας τ ρανομάν, ἀπεσφα- 

: ξεν. ἐπεὶ δὲ τὰ οὐ τῇ λαμψαάκω καϊεςήσατο, 

Β Ριποκ,σοίογα 1 πιρίδοιιπη αἰσάπιοϊτ. Ρτςτοῦ 

Ρἰτ. Ηοπλίμιπι σορί απ Πλαχ  πλα πλ ἢ ΕΓ - 
τὰ οοὔρίτ., ΠοΠΠμ]1}1ς ἰπτγα Τ Ορρίάι]α [Ὁ 8εφμον ἰεε 
ἔασα τοοϊρίοητῖριι5. (οηο οπ παιίδιις ἐαοιν 
1115 ποιιειη ἔπ ρίθηϑ., ΡοΙξοαύαῃι ος ροτ- ἕ 
ἄϊτας Ατῃμεπιςηπιη γος απἰπιαάποτγτε; αὐ 
Αδαγπίάςπι 1 ἀτηρίβοι ΡΓοϊποπτοσίι αἄ- 
ΡΠ τ, ὃς πηασπαϊπαάς ἤδυίιμ Εγία πα τί νε- 
ἰδ ιξ] τ. δέ σατα παυδιι5 ναι αὐ Επαρο- 
γάτα ἴῃ Ουργαπι παι! σαιτ:ηδα Ράγαϊο ἃ- 
τποπᾶς σοπτεπάρφηϊα, νὰ 64, αἰια: ἀοοία1{- 

(φησ, γοπυητίαγετ. ΑΥΤ γίαπά ον ἥλιος, σα- υὐϊεμῶν 
εἰϊο βπεῆὰ 

: ἐγ ρονῖ, 

Αἰΐος ἀπιοο5 ετίαπι ΡΒ οοΐετα ὃζ Α ἀϊ πγαπ.- υἱέϊ κά 
τιπι σορίτι ὁ μας ἀἰο σοίξα ἔποις, ΤΊ ςο- ΚἈμον 
Ροπηριηι Μηοίαπι ρεχάσπεπι αδίοσαι μόν. 
1 ,λοεἀατηοποπη, 48] Γαγ πὰ εἰιοἤτιπη εχ- 
οποτος. 14 αν μος ξαέξιιπι, αι ἴτον - 

Ἰιᾳ τεϊάπο σοπέρεϊῆει. δεσαηάμπτι μας 
(οοἱΐδ5 Γγίληἀοτ σοπιιοσδίίς, ντὶ ἀς σαρτῖ- 
αἷς σοπίμτεης, Πποιγαίαγ, [δὲ τιπη πα ]τα; Αἠρεαίρην 
(χπτ Ατπομίοπαπι ἀσοιπᾳέϊοπες ἸαΠίτμρα να, 
ἀςεἰϊς., αι ἰάτη Δητα σοΏτγα ἰτς δέ ἔὰς ἱπι- ἕωοὺ 
Ρύολρε σοπληλ ςητ ; δέ ἀς Δ]1ἰ5, αι ρά- 
τγαγε ἀεςγοιςης,, πἰπιϊσιιγα γε ἢ πδια!ὶ 
Ῥυρηῃα {προτίοτος εὐδάσγοπς, οπλπίθιις 1]- 

115 ἀοχτζα τηλητ5 ἀΠιρατάγοταΓ, 41 ΦΟΓα Πὰ 
ἴθ ροτοίταϊθην νἱ πὶ ρεγυρηι φῆι, Ῥγατεῦς. 
ἃ απο σαρτίς ἀπαίσας τυϊταπιίθιις,, απα- 
ταπι νπὰ ἑαἠῆίοε (ογίητῆϊα, αἴτοτα οχ Απ- 
ἄτο, νοζξογος ΟΠΊΠο5 46 τιρε ΡγαοΙρίτος 6- 
σιῆςης. Εταταπέεμὰ ἀαχ Ατῃφηιξηιπι Ρ].ΐ- 
Ἰοοίες, φαΐ πος ποάο ἀπίπιος εογαγῃ 46- 
Ριδααγαῖ. ΡΟ ξοααιιαπι ὃς Αἰτὰ πα] τα τῇ πη6- 

ἄἀϊατη δά ]ατα ΠιΠ]ςητ, νἱίππὶ εἰΈ, ντ σαρτί- 
ὉΠ ΟΙΏΠ65.. 4ποίαιοῖ Αἰπεπὶεηίος ἤδη, 
νῆο Αἠϊπηαπῖο ἐχοθρῖο,, ἱπιογβοοῖσπτίατ, 

πολλά. καὶ ἔδοξεν Σιἰποκτεῖναι τὴν αὐχίκα- ὈΊΝΑπι ἰ5 (οἿμς ἄφογεῖο σοποίοηϊς ἀς απηριι- 
ἰλῃ ἀἰς πιαπῖθαϑ ἱπτεγοοογας, ἄτας οτίαπι 
ἃ ΠΟηΠιΪ 5. ἱππιηιίατιις ἔπ. 4ααί! μὰ- 
165 ΠΟΙ ΊΡε15 ρτοά!ἀ1Πςτ.1 γίαπάον ΡΠ Ι]ο.-. 
οἰεπι, ψὰ Απάτίος ὃς (ὐογιπιῖος ργαοἱρί- 
τίο ἱπτοιοπιοίαῖ, ργίειδ ἰπ ογγοσατιη, φυϊᾷ 
{ἀρρ [ἴοι] πχογίτας εἴΐος, 411 ρτγίπγις δπέξοῦ 
νἱοϊαταγιιπη αὐ ποΓίας γασος α' Παϊτατίς [ε- 
σαπι ἜΧΙἘΠ|ετ., πίογίς πημ]γαιτ, ἈΘΡιις 
ἀεἰπάς ΤΠιατηρίδοϊ οοπίξίτιτῖς, ΒΥ Ζαη εἰπῇ 
δέ ΟΠ Αἰσεἀοποπιπαιῖσας, ΑἸ εἰς Δ Πλ Πὰς 
εἴς, ἱπιροίγαζο,νε Ατπειίθηἤαπι ργβ 412- 

᾿ἔπλᾳ χὰ Ὁ βυζαντιον χαὶ χαλκηδόνα. οἱσΥ Ἐπὶ Π4ε ἀατα «ἰϊπαϊττογοπτίιν, Τ τη ἢ]1, φαΐ 
᾽ ε ͵ ᾿" 3 

᾿ αὐτὸν τ Ἐδεχονίο, “Ὡς τὸν ἀϑίυαίων φρδὅ- 
Ν᾽ ἧς τ ἔα ε ς 

᾿69υς κἰ πυοασόνδοις ἀφέντες. οἱ δὲ πσοϑδὸν- 

τς τες Ἀλχιζιαδη Ὁ βυζωντίον τε μδὺ ἐφυ- 
᾿ Θι ῃ ἘΔ 5.5. Ὁ» 7 ν» 

᾽ς τὸν πόντον, ὑχερϑν εἴ, ες αὐϑάεσοις, χα ἐ- 

ΒγΖαπτίαπι ΑἸςοϊ διαὶ ργοάίἀογλης, ἱπ 
Ῥοπτιιτη {8 ἔσα τοοοροῖοι ροίξεα γοτο Α- 
το π45, δὲ οἶος ἔαξε αης, Τγίφη (ον δἰι- Γσαρἀπ 

τεῖη ρει ἀ!ατῖοσ Διπεπίεηῆυπι, ἀἴαυς - τ γήμη 
195, φαοίσιπιαιιε ΔΙ σΌ] ἐδροείγες Ατπο- 

ᾷ 3 - ͵ ᾽ Ἵ Ν᾿ ͵ αὶ, »" ᾽ 

ὅρου αὐϑζευαγοι. Δι ύσονσρος δὲ τός 1ς φρϑυρῶς Ομ ἀϑίωυαιων, καὶ εἴ τίνα τσ αλλον ἴδοι αϑη- 

ὧᾳ 



᾿Αἰνονά- 
σροὗ 

αἰο. 

πασίσαπαϊ (σουτγίταῖο ςοποοῆδ., ποη νί- 

44π| Α[ῖο. ΙΝοτας θηΐπι, τῆ οἴτῆις σοπι- 

ΣΏΘΑΓΙ σΑΓΓΙΓΟΝ., σΠθαηῖοΟ ΡΙατοβ ὅς τῇ ντ- 

Ῥοπι ὅζίη Ριταοαηνοοηῆκογοηγ. Βγ Ζαπεῖ) 

ἃς (Παϊοεςάοπε τοπέζο ϑιμεηοίδο 1,4σ6- 

ἀπυιοηῖο ργαϊεέϊο, Γιαπηρίασιηι ἰρίς ηά- 

αἰσαῖ, ὃΖ οἰαοπη τοβοίτ. Τητούθα 4 11Π} 

παῖς Ῥατδίας ποέξα Ατμεπας αἀρο!ηίοι, 

ἃς δοσορῖα οἰδάος αἴας οαἰατηΐτας αὐ εἃ 

παητίαγετασεν! !ατας ποπηπαπ ἐς ΡΊταθο 

ΡΟ στο 5 Ἰοῆσος [Π γιθοηι ἰρίαπι ρΡέπε- 

τγδιτ., ν ΠΟ ΓΘΠῚ σοί δη1 αἰτοῦ πα τ Δητα. 

Αταας δάςο ποέϊς 1 ἰοπλθιτι σερίτηθ- 

1τὴο, Ζασπὶ ποῦ (ΟΠ απ ΘΟ 5, ΖὉ ρογίογαηζ, 

Ἰυσογοητ: (δα πλαῖτο πιαρς ἰρί1{δ ρεγροῆα- 

τος οχ [πἰπιαγοητοα, 40α5 ργίπς ἴῃ Μο]ος, 

7 λοοδαπηοπίοταγῃ σοϊοπίαπη, αᾶπῃ οΌὈ- 

ἔςπλιη νἱ σοροζαῃς, ὃ η ΗΠ πίος5, δοῖο- 

τχος, Τοτοπεπίες, ἀσίπεταβ, αἹϊοίαιις 

Αταςὶ ποπλίπὶς. Ραγπλαϊτοβ. ρεγρετγαιας- 

ταῦτ. Ροϊειάϊς σοποίοπειη σοσαης, 1Π 

41 ἀφογοταμλ, ντ ὀχοερίονῃο, ροτῖτβο- 

τῃος ἀσσοίξα τοῦγὰ οσο! αἀογθηταν, πλαγὶ 

τοραγαυθηταγ., ΟΠ ΕἸ ΓΤ ΟΓΘΠΤΌΓ οχοιθία, 

Ὁπιηΐα ἀδηΐπας δά {πο πάλην οδἐμάϊο- 

ποπὶ ἴῃ νεθο σοπιραγαγθηταγ, Ατῆῦο ἢΪ5 

τέρας ἀππι Ατθηϊεηίος σσοιρδιά οἤτητ, 

1 γίαμάον ἐκ Ηο]]οίροητο ὁ ὁ παιίρβιις ἴῃ 

Τιοοθαπι νοΐξας, μιπὶ αἰΐᾳ ἴῃ οἃ ορρίάα, 

ταμη Μίιγ θη π ἱπίξλαγαῦ. Αἀ ΤΠ τδοῖς 

Ὁρρίἄλ σαπι Χ τυϊρομγῖ 5 ΕἸφοη στ [ἷτ- 

τίς, Ζαΐ Ιοοῖβ 115 οπληϊα Ιοςάαηιλοηίο - 

ταπη Ρατίο5 [648] σοοσίτ. ΝΝεαιο πλαΐτο 

ΡοΙ ρυσηδηι το 8 οτίδτη αὔξοῖα. 54- 

το ὀχοορῖα, αὖ Ατποηίεαθες ἀςξοοίρ, 

ἸΝαπὶ 84 π}}} οσἢς πουλίηῖθι5 ἀραά (δε πο- 
ΒΠΊΡιις, οἰαἰτατοπι ρῇ τοπεθαπητ, ϑδεσαη- 
ἄϊτιπιὶ παῖς Γγίαμἀον δά Ασίῃ., δ ])εςε- 

ἄεατα, ἀσοάαμοπαιη αι μλιττῖτ, 41} ΠΕ Π-- 

εἴατθης; αἀαιφηζατε (δ σὴ Ὁ Ὁ ΠΑ Ό ἢ ΟΪ αἵς- 
(ξ. Ταηι πος αμιοηι, Γο αΐίψας θο- 
ἰοροῃςοῖ!, σπι σορ ΐ5 ν ΠἰποΓ 5 Ρτοάϊε- 

ταητ, ἜΧσορ δ ΑΥ̓σΊΠ]5 : ἀεηπητίαητς, ντὶ 

σοπαοηίγοης,, Ραιίδηϊα, ασεάα πιοηϊο- 

τὰ τεσ αἰτέγο. Ῥοιξολαυαπι νηϊποτῆ 

σοηῆαχηίςης, οἷς (δοιιηι {ππητὶ5., Δα ντθεπα 

Ατβροηϊθηίδηι [ἢ σγιηηαίο, οί Αςαάο- 

ταΐατα νοσδῆζ, σαϊξγα πχοζαγις οἵξ. Γγίλη- 

ἦεν αὐτου ργοίοξεις ξρίπδην, ορρίάιιπι 

“Ἐσίϊηοτίδ το ξίταϊς; ΘΟ] οὐ εὶς εούυμλ, 14 Πὶ 

Ροζογατ, ῥ᾽ αν 1115, Ἰάοια Με ς., σοτοι 

αας ρεα τίς, ἀαίδιις ορρί4α ρατεία ἔπο- 
ταῦτ αὐδηλζα, ϑοομππηάιη) ας δα! ηλ}1116 

ναίξατα, ὁ τ, παι δες δα ΡΙταθ ἢ. ΔάραΠΠτ; 

4 

Δ ᾿Ὡν ͵ "“ὦἅμὝ ς ͵ ὶ ᾿ “ ͵ ς ἣ 

6ϑντο. μ( δὲ τξ τὸ δηώσοις σοι λοιμῶνα,» ὠρμίσοιτο ττῦτο 39 Τ' πιφραια γαῖσι στενή χογ «ὦ ἔκοπτον 
; 

εαἰςηίες, Αἰμπεπας δ] εσαῦθατ: ΠΠπο ταπτατα Ἀγαῆον, ἀπέπεμπεν ἐς ὰς αι ἐν Ἂ ΐ 

(τὰ τείχη ἀὐξεπιζν, χαὶ φυλάχας ἐφιςανα), 

Ὀ 

ΓΤ α Αι ςὉ. 

σε μόνον σιλιέοισιν ἀσφφλᾳαν, ὀλλοϑι δὶ, οὖ, εἰ- 

δὼς [ὅτι ὅστυ αὐ πλείες συλλεγῶσιν ες διάς ὑπαίμῃ, 

ψυχαὶ Τ' πάρα ά,, θυ ῆον ἝἿ υλπα θείωι δος 

διέαν ἔσεοϑαι.κα!αλιπῶὼν ὃ βυζαντίς ἡ λαλ- 

κηδῦνος Σ ϑενέλφον τύόμοφῆν λοίκωνει, αὐτο 

τὐτοπλδύσας ἐς λόμμαχον, ζὰξ ναῦς ἔπεν ὦ 

σκάσαζεν. εἰν ὃ ταῖς αἰϑζεύαις ᾿ τράλου ἐ- Ἧ 

φιχονϑμης γυκτὸς , ἐλέγετο ἡ ξυμιφορᾳὶ, καὶ ἡ 

οἰκκῳ γὴ εἶχ τῷ πέρα αἷς Ὡἰὰ χὴ μακραΐντ4- 

Βχῶν ἐξάςυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῳ ἑτέρῳ φαΐ: 

ὅϑων. ὧςε Τχείνης ὃ νυκτὸς σσεῖδις ἐἰχοιμκή. ὀκένης 

3η, μόνον πᾷς Σ᾽΄πολωλοζαις πειθοιεῦπες, δὴ" 

λᾷ πολὺ ἔτι μάλλον εἰὐξὶ ἑεαυπὸς πείσιοϑαι 

γομκίζοίϊες, οἵα ἐποίησοιν μἠλίως πε,λαχεδαι- 

μονίων δἰστοίους ονζᾷς κε τήσαντες πολιορ-: 

χία, ὦ ἱσγέας, κὺ σκιωγοδς, καὶ ὥρωναϊες 5 αὶ 

εἰ γενήζᾷς ̓ χαὶ ὠλλοὺς πολλοῖς τὴν ἐλλζωώων. 
“νυν Φν ε ἤ ᾽ ΙΓ » “ ΓΝ: 

τὴ σὲ, ὑφερωα Οκκλ σιαν ὃ ποίήσοιν , ΘΟ» ἡ εὐὺ5 

ἕε τάς τελιυϑύας ἰποχῶστι » πλιω ἐνὸς, χα! 

χαὶ ταλλα πϑύτα ὡς ἐς πολιορχίαν θα: 

σκέυα ῳν τίω πόλιν. καὶ οὗτοι μδὺ αἰθὶ τα 

ἤσαν. Δύσεανόρος δ) εἰκ τῷ ἑλλησσον τα γαισὶ 

Δι ϑυχοσίας ἀφιχόμϑυος ἐς Ὁ λέσξον, καιτές 

σκάνασατο ζς 1ε ϑηνας πολάς ον αὐτῇ» μι 

τυλέωξωυ ἐς ὃ τὰ ἔχῚ αϑρακης χωρια ἔπεμψε 

δέκα, ὅρήρᾳς ἔχονϊα Ετεδγεχον, ὃς τὰ ἐκάπαν- 

σα προς λακεδοη μμογίεις μετέφησεν. ἀὐθὺς δὲ 

χαὶ ἜΝ ἑλλας ἀφ4φηκᾷ ἀϑζναων μῶ πίω 

γαώμιουχίαν ,πλζὼσαιμίων. οὗτοι δὲ σῷαγαξ ϊ 

β γνωφί (ον ποινσειες, κατόχον τίω πῦλι!. 

Λύσειιδδος δὲ μ; ζῶτα ἔπεμψε “ὐξϑε Ὰ- 

γιν πὲ χαὶ ἐς δεχέλφων καὶ ἐς λακεδοίμονα. ὑτί 

ποδοαυλᾷ σεοὺ ΔΙ φκϑσίαης ναισί. λαχεδαῖε 

μόνιοι δὲ ἄξηεσειν πϑὐυδημεὶ ᾿ καὶ οἱ ἀλλοι πὲ. 

Ῥλοπονήσιοι, πλιζὼ τ ργείων ̓ πὐραιγίείλαν» 

τος τῷ ἑτέρα λαχεδαι μονίων βασιλέως Παυὸ 

σενίδυ ̓ ἐπεὶ δὲ ἀπϑμλες ἡ, Δρϑίαϑησαν, αναλα- 

(ὼν αὐφιξ, πσδϑς τίω πολιν ἐφρατοπεδδυσε ὦ 

ὧν τῇ ἀκαδυμίαταῖ κρολου ϑύῳ γυμνασίῳ, Γ ' 

“Λυσαινεῖρος δὲ ἀφικουϑυος πσξὸς Αἰγεναν; ἀὠ5 

πέδϑωχε πίω πολιν αἰ γίνη τους ἴ ὅσοις ἡδυώα» 

τὸ “πλείςοις αἰ, ἀροίσοις αὐ: ὡς δὴ αὑτῶς ὴ 

μλίοις, καὶ τοῖς ἀλλοις, ὅσοι ἢ" αὐτἹὍμ ἐςι- 

᾿ 
Και Τὰς 
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υὐ)τὰ πλοῖα εἶργε τ εἰαελου. οἱ δὲ ἀνϑέευοῖοι Αδζ ἀϊΐταπι, πὸ αι Παυς ασσοάοτοῖ, ἰπἴετ- 

πολιορχϑύμδυοι, ΧΡ ̓γἀὸ αὶ κατὰ χολοῆων, 
ἠπυροίωω τί χοὺ ποιεῖν. οὔτε νεαΐν οὔ ουτε τὸς 

μάγων ἀὐδίς ὁ ΟΥ̓ΤΩν. οὔτε σιτῷ. οὐόμιζον σὶ 

οὐ μίαν εἶναι σωτηοίαν., εἰ μιὴ παϑεῖν, ὦ οὐ 

“ιαφρούμδμοι ἐ ἐποίησειν, δλλὰ φζᾳ 1’ Ὁ ὑξρινἡ- 

᾿ δἴκριων αὐ βοῦς μικρφπολίζαις, οὐδ ἐχὶ 

μία Σ αἰτία ἑτέρα, ἢ τὶ οἰκείνοις σεευεμαίχρεου. 

«ἰ ὁ Οὗτα πῶς ἀτίμοις Ἐχιτίμους ποιήσειγ-- 

τοῦ» Οχαυρτέρριευ᾽" καὶ Ὀἰποϑνησχόντων ο» 

τῇ ἢ πόλει λιμῶ πολλαΐν, οὐ διελέοροντο «ἰδὲ 

ϑιἰϑυλαγῆς. ἐπεὶ δὲ πϑωτελαΐς ἤδη ὁ σι- 
τὸ ὕππηλελοίτ4, ἔπεμψαν ωρέσξεις χο δοὰ Ν κλυλαν, εἰμ ἴδ λκεῦνν 
μωροις, ᾿ ἔχοντες τὰ τείχη χαὶ τὸν τφραιά, χαὶ 

ὄχι πότοις ξιω ϑήχᾳς ποιείαϑαν. ἢ δὲ αὐθιξἐ ἐς 
λακεδαίωωνα ὀκέλάοεν ἰέναι. οὐ ΣΡ εἶναι 
χύρμος αὐτός. ἐπεὶ σὴ ᾿ ἀπήγ[ειλαν οἱ ωρέσξς 

(ὐτα ζοις ἀδέευαοις, ἔπεμψαν ἀὐζες ἐς λᾳ- 
χεδαίωωνα. οἱ δ), ἐπτεὶ ἤσαν οὖν σελλασίαι » 

ΟἸήϊτ. Αἰδωθαϊοιίες τοῦγα ΠλαγΙ]πῈ Οὔ ς ΠῚ, 

4αιπὶ ποας οἰΑΠ τη, Ποάιις (οοἰος, ποσί 
ἐτασηθήτιπι πα ογθητ: Ζαϊ ποοτγδηξ, αῃι- 
Ὀίσεθαης. ΝΠ] πὶ το ἀπ᾿ ἘΠ (]πξο τὴ 
ΣΟ ΠΕ τυ » ὉΙΠΠΪΠΟ΄ῈΟ ν]ο ΠῚ ΠῚ ροῖ- 
Ρειοηάα, ιιαΊρῇ ποι ἐσᾶς ἐπ ειτίας Π11- 

πο πα! πάϊο, {δ ποτα Ροτα!ςητία ἀάτιοῖ- 
{πς παι πλ}}1π|Π δρβίαοξυτο ἐπεο αἰἰα πα]- 
ἴα ἀε οαιηῖα ἀεπρηαήοςητ; ; 4ιιλην 70 41.4- 
ἘΡΡΕΕ πες (οοἰεΐατα σοητ ΠΕ  ΠΙΠΓ: 
ΑΟὐαρτορτοτ 1 ἴῃ ΡΥ πα Ποποτίς ΠπαΐπῈ 

ΓΕΡΟ τίς ̓ἰς., ΖΕ] Ποζατῖὶ ἱρ ΠΟ] Πα Πιογαησ, 
ἈΠ Υ ΕΤΕΚΗ τ τ τ ϑυσππιαας π18}- 

τὶ ᾿π ντρε ἔδτπθ ρογίγεης., πιη]ὰ ταπίξη ἀκ 
ςοπηροίιποπο ἔλέξα πηθητίο. Ῥοϊοαηιαπι 
γψεΓο ἔτι Π ἢ ΟΠΊΠΟ Ρτοτίις ἴαῖα ἀοίο- 
οἰες, δα Αρίπ]οσαῖος Πηϊτταητ, ἂς νος (ἃ 
ἘΣ ΠΒΣ ττν ἢ (οοῖος ἢ  Πρηϊποδης, 
(ο]οίηιιε πλιγος νγδὶς οπη Ρίγαεσ τγετίπε- 

τὸ, αἴσια Πἰ5 σοηἀ!οἰοηίθις ἔα Ἥτις ἰςεῖς. 
ἐἰπηξε 1]ς Ιεράτος Γι ἀσεαατποποιῇ ρούσοτο. 
ΝΝαπὶ οἵδ {πὰ ἔθπλ ῃ ροϊείξατε ποσαθατ. Εα 
γογθα σΖαππη Αὐπα πο πΙθι5 Ἰερατὶ τεηιη- 
τἰατης, Γἀσοάα: πλοπεπὶςος Γατδγο. 8ε1- 

ἷ πλησίον τῆς λακωνικῆς » Χφι ̓ ἐπύϑοντο ὐνδμο Ἰαίιατη αιπαπι ραγιθηΠοπς, Βαϊ Ρτοςα] Ε 
οἱ ἐἔφοροι ἃ ἔλεγον, ονζᾳ, οἷα αἷ ται σξὸς οἰ 
γιν, αὐτόλεν αἰὐες ἐἰχέλάυον ἀπιέγαι » καὶ 
εἴτι δέονται εἰράωοης, κάλλιον ὑκεινβουλάυσα.- 

ῥϑυοις. οἱ δὲ Ὡρέσζεις ἐ ἐπεὶ ἦχον οἰκα δὲ, καὶ 
; απήγίειλαιν ῦτα ἐ ἐς τω πολιν, ἀϑυμία ἐ ε- 

γέπεσε πᾶσιν. ὥοντο ,ὸ αὐόιρα πτοδι)ήσεοϑαι, 
τὴν ἕως αὐ πέρυπωσιν ἑτέρρις ρέσξᾳς, πολ- 
οι τωΐλιμῶ Σπολεΐαϑειι. αὐδξὲ δὲ Τὔυ τ4- 
γῶν τῆς καϑειιρέσεως σξ δὶς ἡξούλετο ξυμ- 
(ουλάειν. Αχέφρατος γδι εἰπὼν οὖν ον τῇ ἢ βου- 

λῆ, ̓λακεδαιμογίοις χρφτίςον εἶναι ἐφ᾽ οἷς 
δέκα λοιοῶτο εἰρέύξιυ ποιείαϑαι , ἐδέϑ». 
ποξϑεκα λοιώῦτο δὲ πυ μακραΐν τειχῶν ἔχη 
δίκα ςαδιοις καϑελεῖν Τ ἐκατέρον. ἐλρετο 
δὲ ψήφισχκα, μὴ ἄξεῖναι αἷδὲ πύτων συμζου- 

᾿ λάδι Οιούτωνδεο ὄντων, Εὐηξφυμδύης οἱ οὐ ὧκ- 

Τλσοπίοα, απάϊέααις αὐ ΕρΡΠοσῖς Ἰρίογαπι 
εἰεεόγαδιίο, 11 ςοπίςηταποα, πᾶ ῥγίας ἃ-- 
Ρια Αρσίη νά ἔπεγαητ : Αθῖγα εος ᾿ΠΟτιιητ, 
ἃς {ἰ χυιάεπη ρᾶς5 ἐσ ογοῆτ, το πο] ἰπι5 ΓΑ 
Ὀόγατα Γοιοτῖ, Γοσατὶ ἀοπηίιπι ρτοΐοξι, 
απ μας {π|5 ἘΧροίαΠοητ : τ ῆος ος 
ΤᾺΠΟ5 ρουτα δα ρατάγα ξυξαγιιπη, εἰ πο τ- 
αἰτατοπη τοά! σοτοηταγ: αοῇ πηαχί πιο εσα- 
ἴος αἰΐος πγϊττογεπηξ,, πλατος ΟἸ6ς ἰΠτοτοα 
ἔλτης ρεγίτιγοβ. Οαὶ ἐογοη άπ) {δά ογοι, 
ντ αὖ ποίξο πατγὶ ἀϊγιθγεπίαγ, οτατ. ΝΝαηφ 

ΓΟ Ατοποίξγδεις., πὶ ἀἸχηοε ἰπ (δῆατιι, εἰ 
ταῖρι] σα σοπηπιοάο τηαχί πιὸ αἰτελε να, 
-ἢ σαπὶ 1 ἀσοάα ΠΟΠ118 ράσεπὶ ἔλοογοηζ ἰἰς 
σομαἰτοη θι15. 1145 ἱρῇ οὔτι ΠΠςητ : ἐοη-- 
ἰςέξας ἴπ νἱποι!α ἔπεγατ, Ν᾽ οἰεθαης διτοπὶ 
111 ππαγος ἰοηρος δά [άϊ4 ἀςοεπι νεγίτη τ 
ἦς ἀἰγαΐ. 1[)ς 4ποὸ πα οἰ ἀείποορ51Π πιο- 
αἀἰἴαπι (πο Πάϊ σαι ΠΑ υϊάἀ πάλην δήξογγο 
Ἰίσεγεὶ, ἀθούειο (ἀποίτιτη ογατ, ΗἸς ἥαίιπι 

χλυισία εἶπεν ὅτι, εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι ἘΔ πε κυ π εἰἶτς, ἀϊχιτ πη σοποίοπο 1 πῸ. Ὑεραρίος 
Ἷ ὟΣ Ἴ Λύσανδρον, εἰδωςἡξᾳ λακεδαιμιονίες ΓΑΠΊΘΠΟς, ἢ δοραῖς (ς Δ 1 γίλπαταΠπὶ ὅς Μηντύνεν 

. πότερον ὀξανδραποσίσει ἀκ γε δὲ πόλιν βου- πθε  ιαϑοῖσο ΕΙΕΣ Γαι ΘΓ ἀτ Πὶ Γὸ ἜΧ- ἀε μονίις 
Ρίογατα, πιιπὶ ἰἀοίτοσ ἱπ (δητοηεία εἰς πηὰ- ῥέτένα: 
τοταπι ἀσπιοίτἰοης ρότξοης, ἠτιοά νεϊϊης τ 
γψιδεπιεπεγίογε; ἀπ νοῖο Πάἀεὶ σα. ΜΙ 
{5 ἃ {|5.. ν]τγὰ πιο ηίδ5 ἔγας ἀριιά Γγίμη- 
ἄτιπι οἱ σσπιπηογαζιδ, ἰἀ ἐαΠΊρι15 οὐίει- 

η5.4πο ΑιΠοηϊεηίες οὐ ἐγαπηοπεὶ ἀθίο- τὸ ἁπϑμζῳ, ὅ, τί τίς λέχϑι ὁμολογήσφν. ἐπεὶ 05» 4 
ἐζαπη 15 αἀ ει Πτὶ εἴης, ἄτα ἀϊςογεητετ, δὲὴ ᾿ ἥχέ τω τέϊαῤτῳ μάυὶ, ἀπήγίειλεν οὐ οὐχ: Μοηίς ᾳυατῖο Ζιμαπα οι . ἱπ οοποῖος 

ὲ Θα᾽ 2 

ΔΑμῚ λϑυῆροι Ἂκ ανέχρεσι «ἰδεῶν τ ἐχῶν, ἢ πίςεω!Ε 
- ἔην Ἢ πεμφθεὶς δὲδιέποιίε ποδὶ ΔΛ υσάνδρῳ 
Ὑ ᾧ “μάυας χαὴ πλιείω, Ὀλχυτηραν ὁ ὅποτε ας 
᾿ γαῖοι ἔμολον Ρ Ὁ ὁχιλελοιπένοι τὸ τον σι- 
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ται (ο ἐδ: Ἰαπὶνοῦο πηαπάατὶ ΠὈὶ, νΓ1.6- 

οεάατλοποίῃ ργοποιίςογοταγ. ἸΝοη ἐπὶπὶ 

14, ιοά ροτοτοτατ, ίη ἔπ: (εἀ ΕΡΠοτγοτγιηι 

εἴϊε ροτοίξατς. Ροίξ ας ἰρίς, οιιπὴ Χ 4115, 

νι Τιασεάατηοποηι ρίεπα οαπὶ ροτοίξατς 

Ἰεσατας γος, ἀοΠσίταν. Αὐ 1 γίαμάἀογ24Ὲ- 

Ποῖος ἱπτεῖ σεῖοῖος [ασςαἀφπιοηΐοβ ΑὙί- 

{οτεῖεπι Ατπεπίοπίομη οχίαϊ ει Πλ τες, ΖῸΙ 

6ος ςεττίοτος ἔασοτος, ἔς τοίρση πε 1 Ππο- 

ταυπηθπΐ, ΡΠ ογοσ ραοίς ἂς δ6 111 Αγ ίτγος οἵς- 
ἴς. Ῥοϊξοαηπαπι Ἱ Παγαπιοποδ δο]οσατὶ το - 

Ἰἰχαΐ 56]!1αΠἀπὶν Ἔπ της, ἰητοτγορατῖ, α1- Β 
Ῥὰς οτπὶ πηαπάατίς αἀςῇσητς; Ρ] ΕΠ (6 οἰιπὶ 
Ροτοίξατα τηΠ]ος αἴπητ, ντ ἄς Ρ806 ἀρᾶπε, 

Φονένεγἷο- τὴ ἄγος [ἢ ςὸς Ἑρ ουΐ ᾿πΡοπι Οὐ πιδο- 
γῇ σστ!}»ε 

ξανούην 

“πιεμεία 

πο» {τ|ς 

εἰεηιεη5. 

ςοἰπῆδητ,ςοηςίοης σοδέξα, ριαοίρας Ὁο- 
τἰητ ἢ} αο Ὑ Πορδηί, ας ργατοῦ πο5 ἈΠ} αγαᾶ- 
οἰ ποῦ ραπόϊ, ἔπ ἀπ5 σαπε Ατβπεπίθηξθιι5 
ἱπουηάαπι ποσάθαητς, (εἀ πιπαϊίτιις ἐποῦ- 

τατεάς- τοπάος εἴς. Τασοήππιοη!) γείροπάδθθαηῃτ, 
νπσοίοτωπι ΚΣ. ] αἰ Π15 (6 τα οὶ Πποπλϊηἶβ νγθοπιδιοτγία- 
φιοάεταϊίο. 

το5. ἥτ|5 ἴῃ πηαχίηγίς γα οα ρος 1150 - 

Ῥαεὶς εοῃ- ῬΟΓΑΠῚ ἱΠρΓΙ Πγῖς. νῈΠΠ 6 Πὶ πάπας. [ταητς 
“μἴοπος, ῬΔΟΟΠῚ Εχοϊο αῃτις σοηάιοϊοηϊθας,ν τ πλα- 

τ] οπσὶ, ὃς ΡΊταοι5, αἰγιογθηταγ : 8065, 

ἜΧοορτίς ΧΙῚ, οπηηε5 τγαάογθητ: Ἐχίμ]6ς 

τεάποοτοπι : οὐπηάεῃι σαπὶ 1,Δοεήσηιο- 
Τὶς ατηϊσια νοὶ ποίξειη Ἔχ ππγαγοητ: σοί: 

ἄειη πιαγὶ ἀστοῦῖα (Βα τ τα, ΖΠΠΟΘΕΠῚΩ; 

ταπνάςπι ἀποογδς. Ηἃς σοπάἰτίο πο 51 Πετγὰ- 

ΤΏΘΠ65 ΟἸΠΠῚ115.4 1 Πρ ἀἀ! απξξι ἰη]οραῖῖο- 
τς πογαπτ, ΑἸμοῆδ5 ρογίοσε  τροτη πα τὴ 
Ἰηστοάεγθηταγ, πιάσηα {6 ΠοπλίΠαΠὴ τὰ- 
Ραοἰτοιπηξιπάςθατῖ; ποτ εητίππι, ΠΕ τς ἴα - 
ξεδζα γτεπογτούοηταγ. ΪΝος οηϊπὶ αἰ] ατῖο- 

. ὯΘΠῚ ΓΘ5 ρδιίο θδζιτ, ργορταῦ εογιιηη ὩΔΕΠτ- 
τυάίηοπι, αι] ἔλπια Ἔχεπσπεθαηταν. Ροὸ- 
{εἰ ἀϊς Ἰοσατὶ σχρόπτης, σαίθι5 σοπάϊοϊο- 
Ὠἶθιις ραχ ἃ 1,λοςἀα:πιοπιΐς οἰ οτί πηρδτγα- 
τὰ. δίπλα! {παάείρας ρυῖπηις ἰΏτευ Ἐς 1 Πὸ- 
ΤΑΙΏΘΠ 65, ΡαΓοΠάππι1, ορἀα: πιοηϊΐς5 εἤτ, 
ταυτγοίχαε ἀϊγιςηάος. Οὐ πὶ απτο πὶ ποη- 
Π8Π1 χαίάστι δά πογίαγοητγαν, (δ πλαϊτο 
Ρίατος (φητεητίαπι ᾿ρίτις σοιρτγοθαγοητ: 
ἄδοτγοτῖο (φποίταν., ράσεπν Παπο ἀοοϊρίεη- 

᾿Αεΐνον αν ἀΔπὶ οἵϊς, ϑεσιπάτιτῃ δ ἰῃ ΡΙταοιτη "γ- 
“εάμίο Ἂς γ πδυΐσας,, ἃς τοάισαηταῦ ἘΧΙΆ]ας, 
ΤΉΉΥΟΥ Η.7} 

ἐμέν [[ο, πλαταδ δὰ τ δ οἰ πάτα ΠῚ σαπτΠῈ Πα σΠῸ 
οαπη Ποιηίπιπι πάϊο ἀϊγαπταῦ., {αὶ 

Παπς ἀΐϊεπι ΠΡ οτγατὶ αταοῖα ᾿ηϊταπὶ ἀς- 

αἰ ρυζαγοπτ, Εἰς ξπὶτ εἶπα ἀπαἱΐ ἐχίταβ, 
Οὐϊπ5 [π τηράϊο ΠΙοηγἤι5, Ε]ογπιοογα- 
τὶς Αἰτπ|8΄. ϑυγαουίδηι5., ΓΕσΠΠ πὶ ὩΓΓΙ- 
Ῥαίτ: απ ρτῖτς Καττ παρ ηεηίς5 ργα]ο 
αυϊάσηι 111 αΡ δγγαοιίαη!5. νἱξεὶ οἰδητ, 

ΕΓ ἼΤΩ Ὁ ΑΎΖΓ,Ε: 

ποτόπαπεϊας, νδέξοπας δὉ Γγίαηἀτο ἀότοη -Α χλησία,, ὅτί αὐτὸν Δυσανδιρος τέως μϑὺ κα 

,!] ΄“ψ.ε Ἶ ἃ 3 8.9 “Ὕ ᾽ ἵ 

Ο νουϑυοις τὴ ἐλλαϑδι" δνὰ ἐποιοίουτο Εἰρζευ ἕεω, 
ΕῚ 

Τὕκϑιεν. οὐ ΟΡ ἔτι οὐγεχωρᾳ Ἴ μέλλειν. «ἰῷ 

Ε τὰ τείχη χα τέσκατηον ὑπτ αὐλητοίδων πολο 

πεχά , εἶτα χελϑ 4 ἐς λακεδαιμογα, ἰέναι. οὐ 

Ὁ ει κύφκος ὧν ἐρωταῦτο αὐτο αὐτο, ἀλ- 

λα τὸς ἐφόρους. μετὰ ζαῶτα ἡρέϑη Ὡρε- 

σξάυπὴς ἐς λακεδαι μονα. αἰστοχρ ψ τωρ δέκᾳ- 

τὸς αὑτὸς. Λύσαιδιρος δὲτοῖς ἐφοροις ἔπεμ.- 

ὦν αγ[ελοιοῦτοι μετ᾿ ἄλλων λακεδαιμονίων 

Αδιςοτελζω φυγάδα,, ἰϑζευαγον οντα,, ἵπι 

᾿ποχρίναι το Θνραᾳϑύᾳ, Ἴ κείνους κυοίοις εἶ, 

γαι εἰρξεϑης χαὶ πολέμου, ΘΘυφφινδύης δὲ, χαὶ 
οἱ ἄλλοι τρέσζεις,, ἐπεὶ ἤσειν «7 σεδλασία, 
ἐρωτώυϑυοι ἘᾺΣ τίγι λόγω ἥκοιεν, εἶπον τ 

ἀὐζκρ τορες «ἰξὶ εἰρζωύης. μετὰ Φιῦπιοΐξ-. 

Φορφι καλεῖν ἱ οκέλάσον. ἐπεὶ δὲ ῆκον, ἐνχ- ἀθι 

χλυσίαν ἐποίησοιν , ο» ἢ αὐτέλεορν χορίγθιοι τ 

χαὶ ϑηξαῖοι μάλιςα » πολλοὶ δὲ χαὶ ἀ, χα; ἄλλοι τῶν ̓ 

ἑλλζώων, μὴ ασένδεαϑαι αὐϑάεναιοις, δονν 

ἀξωιρεῖν. λοικεδιαμμόγιοι δὲ Οὔκ ἔφασαν πό- 

λιν ἑλλζωυΐδα, αὐδιοφιποδιεῖν, μέγα ἀγαϑὸν 

εἰργασιϑρέωυ οὖν τοῖς μεγίςοις κινδυωύοις γε: 

ἐφ᾿ ᾧ ζῷ πε μαχρῳ τείχν χαὶ τὸν πφραὰ 

καϑελογζᾷς » καὶ ζαξ ναῦς πλζεὼ δωδεχᾳ, πα- 

ἐ9ιδόνζῷς , χαὶ τὸς φυγάδες Ἷ καταζανζᾷ, 
τὸν αὐτὸν ἐϑρὸν χαὶ φίλον νομίζοι » λορικε- 

δαιμονίοις ἕπτεοϑϑιι χαὶ χιτ' γώ χαὶ καιτὰ ϑε- 
λαῆαν, ὅποι αὐ ἡγῶνται. Θηφφυϑίης δὲ χαὶ 

οἱ στο αὐτῶ ωρέσξεις ἐπ μεφέροντο ζωῶτα 

ἐς ζςΣ αϑέευας. εἰςιόγζᾳς δ᾽ ἀθις ὄχλος πε- 

διεχεῖτο πολιξ, φοζούνϑυοι μὴ ἀρανπις 

᾿ὦ πλῆϑος τσ Σισολλυλϑύων τω λιμῶ. τῇ 

δὲ ὑςεραία ἀπήγ[ελον οἱ ωρέσβεις ἐφ οἷς οἱ 

λαχεδαιμόνιοι ποιοῖντο τίω εἰρζωύζωυ. σαϑ9η- 

αϑρά δὲ αὐὖῷὸό Θυραυϑύης, λέγων" ὡς χρὴ πεί- 

Ὅφαϑτα λακχεδιουμονίοις ὅ χορὸ τοὶ τείχη αἴϑιω-ς 

ῥῷν. οὐτάποντων δείινων αὐῷ, πολλῷ ὃ πλᾷῴ- 

γῶν ζωυετ αινεσοίντων, ἔδοξε δέχεοϑαι τἰω εἰ-᾿ 

ρζύζω. Ω; δεζξῶτα Λυσανδρὸς πε κατέπλᾳ , 

ἐς: πἰξραιὰ, χαὶ οἱ φυγάδες καιτήεσοιν, χαὶ τὴ 

λῇ αυρδδυμία, νοϊἐζροίες ἐχείνξωυ ἡμέραν. 

τῇ ἑλλαδὶ Ῥρχήν “Δέλφυϑεοίας, χαὶ ὁ ογιωυτὸς ᾿ ̓ 

ἐληΐλυ, εἰν ᾧ μεσῶντι Διονύσιος ὁ Ερμοχρ ατύς ᾿ 

συδοιχούσιος ἐτυρφίννησε, μάχη "ἂν πϑϑτε- 

ἐρνηηδεντων ὑπὸ συραχοισίῳν καρχηδοιίων, 

' ", αὐὐμὰ 



ΤΙΝῚ ΦΕΙΥΝν Ὁ: λξι 
᾿ἀυλίᾳ δὲ σίτῳ ἑλόντων ἀκρᾳγόμζᾳ, ἐκλι- Α(ρά Αρτίροπταπι ταπῖοη ᾿ ΔΠΠΟΠαΣ ἱΠορία 
ἐν δ ἍΝ ΑΟ ΚΡΚΆΦΙΝΝ τον δ) ἐ- ἀοίοτταιη ἃ δι ου]ς, σορΠςηε. Δηπο {:-. 
ας ᾿ “ν, 90 ἡ ΜΆ ΄ιρητζςο, ἢ Ζιθηι ᾿ ΠΟΙ τ ΟἹγ Πηρίας ξα, ἃ 
πιόντι τῳ, ο» ᾧ ξοολυμπιας, ἡὉ φαῖϑδζον ἐ- Οὐτοοίμας Το Πλ τις ἴῃ Πδάϊο γιξξουία πη 
γίκα Κεοχίνας ϑρήαλὸς,  Εὐδίου ον ασαρ- φάσρτιις οἴἘ, Ἐρίνουὶ πιαρὶ Πγατιιπη δρυφ 
τὴ ἐφορθίύοντος,. Πυϑοδώρφυ σὴ, ον ἀὐϑζούαις ϑρατῖαπὶ Ἐπαϊςιις σοίεθατς, Ατοποητεὶς α: 
αχοντος; ὃν ἀϑζευαοι,, ὅτι ον ὀλιγδρχία ἡ- 

εὐδίων 

Ρυά ΑτΠοηίϊεπίος Ργιμοάοσιις, αίοπα ΠΙ}, ᾿ λα δ ἢ, 4,7 5. αυοά ἰδέξαδ τεπιρογα ἀοπηίηδειις Ρδιιοο- φένι» Οὐκ ὀγομιφιζουσιγ᾽ δ᾿ αϑαυρχίαν “ ἐ- τατα ἤπογίτ, ρλπο ἤθη γεσοηίδησ; (δά δῃ- 3 ω ᾿ « «» ἢ 
᾿ς μαυτὸν καιλούσίν. ἔγρετο δὲ αὑτὴ ἡ ὀλιγδρ-τ, πμπὰ {Π]Πππὶ Τ᾿ ΑΠαγοίδπι νοσαηῖ. (ετο- Μά, “ 

Ὁ ᾿ ᾿ Η “ 4{{|7)} [4 Ὁ Ι χία ὧδε. ἐδὸξε τω δημω τοιαχογζα. αὐόϊρας οἰἀδρ ονν ἀνε  οὐψάθ ἢ τὰν ἀμϑῇ, ἔπη οΥὐ- Ἴων Καὶ 
« « ͵ ͵ ’ ὴ Σ δ᾿ “μἱ ΗΝ ΥΜΒΗΓΕ γόμμοις ξυγίοαψου. ταπὰ Παῖς. Ν Πα πη τς Ροριΐο, ἀο]ίροη ποῦν: 
ΨΥ ππμϑνΣ αλα Βέος εἴς νίγος ΧΧ Χ, 411 ]οσος ρατγίας οοη- ΠΞΕΣ 
οἷ βρης μαβ ας ἐόμιν ΠῚ ,᾿ (κγίβοτοπσ, (φοππάϊηι μᾶς ἴῃ ΤΕΡΌ Ια 
Πολυαρ χης» Κριτίας. Μηλοζιος, Ἰπαυο- 

Ε ͵ 

| λοχος, Εὐχλ εἰδηὴς »] ρων, Μνησίλοχος, Χρε- 
πο ας 

ἩΦΥΙΩ, 

νἱποηάππι ἀοίποερς οἴει. ΠοἸςῶι αϊο- τ 
τῷ ΡοΪγάγομος, (τἰτίας, Μεϊοθίις, ΗἸΡ: ὙΤΔΡ 

μον, Θηφαιυϑυης, Αρεσίας, Διοκλῆς, ᾧ α- 

δρίας, Χαιρέλεως, Αναγτίος, Πείσων, Σ᾽ οφο- 

χλῆς.) Ἐρφτοαϑένης, Χαρικλῦς, Ονομα- 

᾿ χλῆς, Θέογνις, Αἰσίμις, Θεολύης, Κλεο- 
μήδης, Ἐρᾳσίςρατος, Φείδων, Διρακοντί- 

δὴης, Εὐμάϑης, Αξιςοτέλης, [παύμαχος, 
Μινσιϑείδης. τῴτων δὴ “οραρϑέντων »ἀπε- 

πλᾷ Λύσανδρος πδϑς σείμιον' Αγις δ᾽ κε 
πῆς δεχελείας ἀπαγαγὼν Φ πεζὸν ςρωτάυ- 

μα, διέλυσε ΠΙᾺ πολής ἐχαίςοις. χτὶ δὲ πῷ- 

ΡΟΙΪοοΠιις, Επο]Ι4ες, Ηΐεσο, Μπεηίοςμαις, 
Οἤγεπιρ, Τ Βογαπιεπες, Ατοῆδς, Γ᾽) ΟΟΙες, 
Ῥῃαάτία, ΟΠ ατοίδιις, ἀπατίας, Ρίοῃ. 50. 
ΡΒοοΙος, Ετατομοηος, ΟΒαγίοϊος, Οπο.-. 
ΤΆΔΟΪο5. ΤΠεοοσηῖς, ΖΕ Πίπος, ΤΠέορο- 
Ἠος, ΟἸφοπιράος, Εγαπίγατιις, ΡΗϊάοη, 
Ττασοπεῖάες, Εἰιπλατῆες, Αὐποιοϊος, ΗΙρ- 
Ροπλδοῆις., Μποήτιῃίϊάςες. Ηας 4Ζαμη 4-- 
ὅξα βιΠφης, ϑαπιαπῃ Γ γί ογ οἰτη οἰαῆξ 
ἀϊοοαῖτ: Αρὶς αὐτοπὶ ρεάοίεγος ζορία5 Δθ: 
ἀυιέξας [λεςεςα αἰ πα τε, ἔχε ροτείξαις Ππ- 
σα ]15 δά ἔπος γοπουτεπάϊ. Εοάοιη [ΕΠΡοΓα 
οἶγοα ἀςξξξιιπι (0115 Γγοορἤηγοι Ρ ογαιις, 
4άιη 1 ΠΟΙ] ΑΪ τα: τοτῖις αἀξεέξαγοι ἱπιρο- 
ΤΌ ΠΏ ; Δἀπετίαητος σοπαταΐ πο Ἵ Ποίαϊος 
φαοίααπη, ἴῃ αιίθιις ὃς 1 Αγ Πα] ὃς 41} ποη-- 
ΤΠ ὀγαησ. παι] εἰς ἰητογ θές ΡΓα το νἱοῖε. 
Ῥεατογοα 1 ̓οηγ ἥτις τγγδηηιις δγγδοιίᾳ- ΥΩ ΑΒ ἊΣ ; , Πᾶκα Καιιβαρποηῇριις ρισπανίέξιις, (6- πῶ χρόνῳ καὶ Διονύσιος ὁ συξφιχούσιος τύ- ἰδίῃ δὲ (ὑλιπαυίπαπη ἀπηίῆτ. Νεφας γτμ]- ξαννος. μάχη ἡ Ἡνϑεὶς ἰπσο καυρχηδονίων, το ρΡοίὲ Ἐξοπμτίηὶ » 401 δ γγδουίς Παβίτα- 

ἐ γέλαν αὶ κα μοίναν ἀπώλεσε. μετ’ ολίφ ον) πὴ : ΑΒ ΊΜΟΝ ἃ πὴ δά ἐΤτρειες βῃ “ , “ Δ}15 Γαέζὰ. {Ἰ]πὶ1Π ΟρΡΡΙ “πτη γοσοδγηηζ: 
᾿ Ῥ Π“΄Π υϑύμοις ξμινοικθεῶσεο, δ δγιδοιίαηὶ Κὐν Ν ντεευπεᾷ (ὐαιδηδηι το τίω αὐτῆ πόλιν ΞδΡ ἐοῷ ἡσιοῦ Α ἰσηγῆο τα Π] ἤπηι. 411} ΨΕΓΟ, ΠΗΠΠῚ ϑανοίονηῃο 1] συξφιχϑέσιων. τἰδαγεῦμα δῈ χα! οἷσυ- νπάϊαιις ἃ Γγίλπάτο οδί!ἀϊοπε ργεπιογεπ- “κηλίο, 
ἐαχούσιοι ἵπτσεῖς κἰπασῦ Διονεσίῳ ἐς χατθμάν ταῦ, 4ιοαᾶ ἰατὰ σορίας Δἀπηοξιιγιις πητῖς 
ὡπεςαάλησαιν. οἱ δὲ σοίμμοι, πολιορχούμϑυοι ὑ- Τγίαπάετ οἤςε ἰἀτοπιροείς, 480 ΡΠ ΠΗ ὌΜΨΕ ἌΡΕΙ ΧῚ ΠἘΓῸ ἐς ἀεαϊείοης Ποπίαϊτααπε : τὰ ταπλάοτη ὑρθνδρεπόρμτη, ὥς τς ἰδ άεάαυπε, νε Πἰδοτὶς Ποπηίπιβθις Πησα]!ς. ται τοαεῶτον ὁμολογάν » “σξησβαλλῳν 9 Ἵ ρῇτῃ γηᾶ νοξς αἰοςἀοπάϊ λσυτας εἰσι, 
ἐμέλλενο Λυσεαινδδος, μιολογήσαν ἕν ἱικατίον τε] τ ἰρη τγαάογεησ. Ατα τα 1 ταπο ορ- ἔχων ἕκαςος ἀπιέναι Τὴν ἐλευϑέρων,τὰ δὲ λ- Ρίάο ἐχοοήδειπτ. Τγίαπάεγοἰπίθιις ρει -- 
λα αἰδαδῷναι καὶ ὕτως ἐἰρροιθαῆς Λύσανδρος Ε ΠΙ5 ορρίάο, δενπίποτς ἰῃ ΘΟ τόθιις τγΆ αἰ τίς, 
"“΄““᾿ : νον γ΄ ἃ ἄεσεπι ργαξοεις οοάϊα σαι ςοη- 
δῦ Ὁ" οἷς δῆ τα φἰϑαδοιὶ τίωυ πο ρ τατῖς, ἐοοίογιπι Παιιαῖος οορίας Ππρτι]ς 

δὼ, χαὶ τὰ ογοντα πόρτα, χαὶ δέκα Φρχονζς δάζιος γεπηῆτ: [λοοπίςα ψοτὸ ςΠΠΠῚ εἶαῆε 
Η καταςήσοις Ἴ φρϑυροιξ, ἀφῆκε 6 τὰν ξυμ.- 
μάχων ναυτικὸν κτ' πόλεις᾽ ταὶς δὲ Ἄδικωνγί- 

Τλοράαπηοποπη παι ρλυΐτ, ]ιΠπη δ ἄειγα- 
ἐξα σδρείβ ῃδαΐθιις ἐρο!] ἔδοιμπι δας ποτοῦ, 

᾿ 3 3 3.1 ἢ 7 3 ! ᾽ ͵ χαὶς γαυσὶν ἀττεπτλθυσεν ἐς λάκεδαι μονα, ἀπαγων ζῷ τε τὰν αἰχμαλώτων νεαίν το ρο τ λξιοο, 
Οὐ: 

͵ 

᾿ πον τὸν χαιρϑν πἰξὰ ἡλίου ἔκλειψιν Λυκόφρων 

ὀφεραϊος » βουλόνϑυος Ῥέξαι ὅλης τῆς 9ετ- 

παλίας, τὸς ογαντίουμϑῴοις αὐτῷ πἶυ 9ετ’- 
σαλῳν λαφοκοσαίους τε ὼ ἄλλοις ολίκησε μαῖ- 

ΧΆ; χαὶ πολλοῖς αστέκτεινέν. “οὐ δὲ τῷ αὐ- 



4όν» ΧΕΝΟΥΡΤΗ, ΠΕ ΠΟΥ Τ', ακίκεςες. 

δὲ αὐ διξζας ε Ρίταδο τγίγεπιοβ., Ἐχοερτίς Α χαὶ ζαὶ οἰπ τῷ τϑραιες τοδιρειξ; πλδν δ. 

χαι, ὅζ σοτοπας, Ζυθ5 ἱρίε ρεου]αγίξε 

εἰαίτατίθας ἐοπαγα5 ἔπογας, ὃζ ἀγροηεῖ τα- 

Ἰοπια σο σοι Χ Χ,ηια προγάθαητο τγίδιι- 

τίς, {ια δά ΒΕΙ]Πα πὶ μος εἰ ὕγτιιβ αάπσηα- 

ποτγαῖ : Ζυϊ άπ αἰπιά ἀςπίαιςο δο]10 ά- 

αυϊαιθγατ. Εἰς νηϊποτίᾳ 1 ἀος πα πιοηϊς 

τεαάιάιτίιδ αἰ ατῖς ἤποπὶ πὰ ΡΟΙΓ Χ ΧΥΤΙΙ 

ΔΠΠ ΠῚ, (χη πο πηοηίθπι, δ. }10 βηϊς 

ἀέρι οἴτ ἰπιροίτιι5. ΕΠῚς ΠῊ 5 Ἐρμουΐ, 4αϊ χα!- 

μὰ. ἀοπνηπηγογδηταγ, δὲ ἔπογό. Ρυίπγα Ἔπο- 

Νοπνηα ἢα5, 400 τη ρ  Ἐγάτιη σοζοητο ΘΠ ππισα- 

Ἐϊνεὶς δε] 

ἘΡΜ Ρίτ, ΔΏΠο Χν ΡΟΙῈ ρᾳξξας ἀῃπογαπι ΧΧΧ 
9 Ἶ ἤν 

ψὼ. ἰπάατίας, αι Βα ἃ σαρτὰ Πιηἴες. Εππὶ 

ΒιΓαφαυτιίπητ: Βα 445, Πλποῦ, δοίξγατζι - 

ἄας, Ἐχαγοῆιις, Ασοπίξγαγις, Απροη!85, 

Οποιλδοῖος, Ζευχίρρας, ΡΊτγας, ΡΙΠΈΟΪ 5, 

κα οἰνατὶ- (που δοίλας, Πατομι5,]Θοπ, ΟΠ α τας, 

Ἵ Ῥατεπαάας, ΟἸςοί Ποπος, γοατίις. Ερεγας- 

τις, Οποπιαητίις, Αἰοχίρρίάας, Μηροϊαί- 

ἀλς,1{π45, Ασασιις, ΕΔΓ μίρρα5, Ραητδο 65, 

Ῥιτγαβ. Δτοῆγτας, Επιάϊσιιβ : 410 τη} 

Ἰιος σείοητε 1 γίαηοτ, τοις 115, α 15 ἀϊ- 

χίηχιις, σα (Ἐς, 1 ρατγίαῃι ΟΠ Πλ εἰαῆςε τεάμς. 

(ξτογαῃι ΑἸ Ποης 1 τισί πτδα τὶ {Ἐλεῖπι 16- 

δὶ Αἰογς, ροίξοαψυαπη πηι ]οησὶ δὲ ΡΙταοὶ 
«ποοηΐα ἕα! σης ἀϊγατα. Νὶ ἀγαπι δά πος ἀς- 

ἰοδι, ντ ]εσος σοη στ ρεγοησ., ἰσσπη πὶ 

αιιὰς διἀτη!η Ἔγάγοττις τορι] σα, ἀἰ]ατα 
Το ροΓη αἰϊαὰ το ΠΊΡι15 ΘΑτα Ρτγοσλα]σα- 

τίοης, (οπατιπι πηαρ γάτα! τις σοῖεγοϑ ἂῦ- 
Ἐξ «τεῖ- δίτγατα πο σοη πα θδης, ᾿Ἰ)οεϊπάεαηῖς ο- 
ἘΣ ἈΝ πγηΐα ἤπιος ἴῃ ἤλλτιι τοὶ ρα δ! ας ρορυ]αγί εχ 
πριν ἰφῳ. ΔΏΪΟ [Εἰ5 αἰϊοτα πα ασσαίατι οπί ας (6 δα {8 
τ ία,, ρμΓαθατ Δρια οπληθ5,, δ 48] Ορτίπηο ἃς 

ΠΒοποίειῆϊηλο συ]; στδιοβ ογάῃτ: ΘΟ 5 ΠΟΙ. 

᾿ς ΡΓομοηίος σδρίτἰ5 ἀγοο ἤοραητ. Αταας ἢος 
“ν ΠῚ »Ο ΒΡ. ὑς- ἮΝ 

τὰπι δοπαῖας πλάση σαπὶ νοίτπρτατε ἀαηῖ- Ὁ) Ὥστ συχοφαντίας ζώνας , χαὶ τοις κα 2ϑ9ις χα 

παῦατ, ται] 411}. 1] πλϊπῖπις 1 Πλσίτίο- 
ται οἰ ἀϊ σοηίς!) εἴης, [ἃ παπά 48- 
4ύδι πιοίοίτς ἐογοδδητ. Υ στιιπη Ροίξεα, 
Πααπὶ σοΠίΌΪτατε σοροτιητ, {πο ραέξο ργὸ 
{0 δ᾽ ἀϊης σοτογο γοιρι Ὁ] σαπὶ ροῆφητ: 
Ρτίπηαμη “Εἰς ἰης ὃς Ατϊοτεὶς 1νλσεάα- 
ΤλΟΠΕΠΊ ΠΔΠΠ|6., Γγίαητο ρεγίιδίοτγιιητ, 
ἄστει ἰρῇ5 ορείατα ντ ργα τἀ ]Ατὶ) τηϊττα - 
τοηταῦ, ἄοπος ᾿π]ργοῦ 5 Ἔγοραθ] σα (00- 
Ἰατῖς εἴτ θαι5., Θαιῃ γεξξς σοηβίτιενε ροίς- 

της. Ῥο]σοητατ δείαπι, ( πος αἰοτο (πη1- 
Τηίείωπε, τ (πο ν ο}]ς.Τ γ ἈΠ ογ οἰ58 αὐ αυίοίοοηϑ ροτ- 
θγγάηπι ΜΔ - Ν - ὦ . 

τηρβῥνεὶ ἔσοίτ,ντ (ΔΠΠθῖας5 ργα ες ἕξις σαπη ρτα Πα 4- 
φιτογμη), Γ[15 Δ Θος τη Ἰττογοτατ, 1 1ΠΠ1|ᾶσσόρτο ρτγα- 

Πάϊο (ΟΠ παι οπγηὶ σαΐτα ἀεπλ! ος θΔΏϊ, 
4υο]αιάαγος νῃϊιουία., πα Ἰρίϊ ἀρογοητ, 
Ριατοτῖρα ἡλίτγοητα (8]}"ῖο οὐμπὴ ἱρ615 Ρύα;- 

͵ δ , ἕν ἥ 3 ΡΤ ΙΔ] , οο ο ΡΝ ραπάυον πασῃδερπείᾳ κὡς πανία, ἐπταινοίη, ἃ ωραῆομεν᾽ Ὁ δὲ φρουραῖν, τοτεῖ φυμπεξόντες δ ἶ ᾿ ΕΝ ἩΝ, πὐπὶ 

ι ἥ ΩῚ ν᾿ 

δέκα» καὶ φεφαϑους οὐ αὐ δοὲ ΤῊΝ πολεωνέ- 
λοίμίανε δῶφφε ἰδία, , κο διργυξίου πέδας, 
χκόσια χαὶ ἑσδομκηχονζᾳ ταάλᾳ νζᾳ ̓ ἃ πὐϑεεγὸς 

γοντο τ φόρων, ὅς αὐτ Κ ρος παρέδεζεν 
5. ἡ ΓΑ λοι τ 9} ͵ 

ἐς τ΄ πολέμιον, χα εἴτι ἀλλο «τ 9:Ἐχ τήσοιτο Ὁ. 
͵ “ ; , 

τω πολέμω. ζυυτα δὴ πόρτα λοιχεδοιμο- 
͵ὕ Ε ͵ -“ ἜΝ », εξ 

γίοις ἀπέδωχε, τελό τῶντος Κ'ὶ ϑερϑις,, ἔς δ ἔ- 

ξαμῶωυος χαὶ ὀκτῶ χαὶ εἰχοσι! ἔτη τῳ πολέ 

ἕω ἐτελάύτα, εἰν οἷς ἔφοροι ριθμέρϑυοι οἵδ 
3. Δ ΠΟΛ » ͵ ᾽ ͵ ΄-ὄ 

Βέγμοντο. Αἰνησίας ποσῶτος. ἐφ᾽ ϑηρξατο ὁ πό- 

λεμος, πέμτήῳ χαὶ δεχάτῳ τὰ τὴν μετ᾿ 40- 
(οίὰς ἅλωσιν πριαχουταξτίδων ασο δῶν. μῷ' 

δὲ τύτον, οἷδε᾽ Βρφσιδας, ᾿ἰσαίνωρ. Σ ὡςραή: 

δας, Ἐξαργος, Αγησιςρατος, Αἰ )υίδαις, Ο- 

νομαικλὺς, Ζϑύξιπαος, Πιτύας, Πλειςύ- 

λα.-; Κλφνόμαχος, Ἰλᾳιδος, Δέων; Τ Χα, Χορ» 

οίδοις, Πατησιά δας, Κλεοροθειης, Δυκας τς 

δμος, ἔπηξαᾳτος, Οἰομκαψτίος : Αλεξισαι- 

ὅδὰς, Μισηϑλαΐδας, σίας. Ἄφρᾳχος, Εὐαρ- 

Οχίσῶος, [ΠἸαντὰκ, ἥς, Πιτύας, Αρχύζᾷ, Εὐ- 

δὲκος᾽ ἐφ᾽ οὗ Λύσανδρος πρᾳζα: τὰ εἰρημέ- 

γά. οἴκα δὲ και τεπλάυσεν. οἱ -" ποιάχοντα ἡρέ- 

θησαν υϑὼ, ἐπεὶ τάχιςα τὰ μακρᾷ τεῖχν «αὶ 

τὰ κὐξ Στ πάρα κα ϑηρέϑ" αἱρεϑε ες δὲ ἐφ᾽ 

ᾧΊε ξυϊγράψα; γόμξς : καθ᾿ ὅς ἕνας πολίθυ- 

σοιντο, πότος μδὲ «εἰ ἔμελλον ξυϊβιράφῳ πὲ 

οὐϑικολαμψαυαγιβεκαλθ, δ ΝΣ 
χας κοι τεςησαν,ως ἐδὺκά αὐζις. ἐπτάτα “«-οῦ- 

τον μδὺ ὅς πϑλύτες ἤδέταν οὖν τῇ δημοχε αᾳτία, 

ὠγαϑοῖς βωρῴ. δ ζ;, συλλαμᾷξανοεεὑπὴ- 

ον ϑαγατα' χα, ἥτε βουλη ἡδέως αὐτὴν κα- 
΄«- « »" « ᾿ , ε 

τεψηφίζετο » οἱ τέ ἀλλοι ἐστι ζιωυηδέστιν ἐαῦ- 

τοῖς μὴ δες ζιϑτοι, σεεῖδν » 290. τὸ ἐπεὶ δέ γρ- 

ξαντὸ βελφύεαϑαι, ὅπτυς αὐ δξείη ἀὐζις τῇ 

πολ γελαζ ὕπως βῴάλοιντο, Οκτό τα Ὡρῷ- 

τὸν δὼ πέμνψαήες ἐς λαχεδα μονα Αἰοκιδὼ 
Α 2 Ι ! 

τε ὦ Αδιςοτελέζευ, ἐπέσαν ΔΛύσαι δον Φξου- 
᾿ 7 "“ » “" «“ .Ὰ ᾿ 

ο9ις σφίσι ξυμκσράξαι ἐλϑεῖν, ἕως δὴ πῦς 
πογηρὲς ὀκποδὼν “τοιησαίίϑιοι, καΊὰ φήσταντο 
Ὁ] 5,4 « " ι 

Ἱ πολί)είαν" εϑρέν 4 ν δ᾽ εἰδθὶ ὑπιαφῶντο. ὃ δὲ, 
᾿Ὶ ͵ ιν τσ ΄ « ᾿ 

“π4οϑεὶς, τὸς ε Φρουδοῦς χ᾽ Κανίδιον ϑμαν 
᾿ ᾽ 

φηνξιωέποξαξεν ΐ ἀὐδις περιφιϑζεῦαι. οἱ δ), ἐ- 

σπεὶ Ὑ φρουφαν ἔλαζον. δ “Δι Κόνίζιον ἐδτ- 

φεῦ ΘΙ 0) 



: 
ἄξμω ὕχισα τ Θηραυδύξο; μὴ Ἷ συξῥύητοιν τσ: 

Ι] 

ὶ 

, 

ΙΒ ΕΗ, ΘΕ ΕΟ Υ ΝΟΥ δ: ἀδ 
""» ͵ 5 ἢ δὐν, τσ, ς ἐμέ ἦω 

ἐΐις, οὐ ἐξούλοντο ξιωνελόμξανον, σέκέτι ἃ [Πα ἰατῖος., 4υοίοιπησιέ νο]]οπὲ σΟΠΊῤτὸ 
ἫΝ ποτ ὀλίορυ δ ξίουο  δλ᾿ ἡ5 ποηάοθαηῖ, Ποη ἰλπιταητιπι Πρτοῦος, ὃ 
εὐβαώς ἡ ᾳ ν ς Π6ΠΠῸῈς ΧΙ πγατί οἷς Ποπιίπος : (04 Π]Ὸς 
δὴ οὖς οὐομιεζον ἀρ Ή δ μϑυ ΤΟ Υ υμϑμους οτίατι, πος πλ  Πἰ ΠῚς [ατιῖγος ἰρίογιιηι νῖὸ- 
αἰέχεεϑε» αὐτί αν Ἥξιν δὲ τὶ ὄχιχήοφιω- Ἰεῆτας σοπῖγα ἔς αξξίοπεςβ, ει οδυιίαπι 9 

΄ “ ᾿ - ἡ ᾧ πλείςους αἢ πῶς ξιωνελϑογᾷς λαμξα- τυγος., ὃς ποπηίηιπι αἀ (6 ΟΕ πο πτία πὶ 
Ἷ Ω ν {δι ὡς ͵ [: ἸΑΧῚΙ ΔΌΙ ΥΡΉζε ἐς ν ζῶ ππεδτῳ γοόνῳ ὃ Κεοιτίας ΦΟρία5 ΠΊΑΧΙ Πηγὰς Βιαδίτιτος ΟΧΙΠΙ πιαῦθης 

' π Ὗ ἣ τὴν Ετατ τ πῖεῖο (υἰτίας ἰῃ σαάοιη σαπὶ ΤΠ ογα- 
τοῦ Θυδοινδυᾳ ομογγωκίθν τὲ γ, καὶ Φιλος ΤΩ τα ᾿ ἐγ δ νυ δ ας τ ΠΡ ΗΤΟ (ξπτοητία, ἃς ἀπ! οἰτίατ ἰΠτοτ Ὁ συ ος- 

᾽ν Ε) ᾿ ΔΝ 

κῶ, ἐπεὶ δὲ αὐτὸς νϑὺ πσδοπετής ἰὼ ὄχι Ὁ μλητ. 5.4 Ροίξςα, 4ι11Π} ρτάτορο αἀ σοπλ- 

πολλοιξ δἰιστοκτάναι » ὧτε χαὶ Φυγῶν Ἔσο τὸ Ρίασπι ρορα]ο σα ἀος5 εἤϊς σὐρίτ, Ζαίρρο 
Ὑας ὁδὲ Θηρφιυϑύης αὐτέχοτε, λέγων 4ὶ Ια ηο ἃ ῬΟΡΪΟ πλιητατιι5 ΟΧ ΠΟ 
ΝΣ τ ὐο δἰονδνεξη  ξ )ὰτδο [ΕἸΠετ! ορροίαίτεῖ ἰς ΤΠιογαπηο πος, ΙΠΠῚ 
ὑοῦ Γ᾿ ΗΝ ᾿ῷ αἰςόγετῖ, παυπἀαπααιλπη ραῦ ΟΠ 1ΠΠ|ος Ἰητοτ. 
πὸτὸ δήμου, τὸς δὲ κα λθ'ς γα) ἀγαλοῖς μη- ἴηι]. 48ὶ ἀριτὰ ρόρυϊιαπι ῃ Ποπούε εἤξησ, 

δνχωχϑν εἰριγοι το. ἐπεὶ χαὶ ἐγὼ, ἔφ», καὶ ἃ ορτίπιος Ζυσίηις πιὰ τα ἰἀθΐεης. 
Ῥ- , Νὰ δ ͵ ᾿ ᾿ . ἘΠ 

σὺ πολλὰ δὴ τῷ πιρέσκειν ἐνέκα τῇ πολφκω ρῴμοι εθ0, αἱτ, δ τὰ! δυϑε οι αἰχίπγιις, 
ἢ ; εν νυ {ΠῚ ΓΟ ΟΊ ΠΊ115.. νὰ σύες ΟΝ ξαχϑρ. ὁ δὲ {ἔπ οἷν ΤΙΙ » δῖ στατίατη ἀρὰ ροριπι 

ριον Ἂ ΤΉΡΙΝ ΟΣ “ ἱπίτοπμισ. ΑὐΗΠς, ἀππι άπ Τ πογατης- 
χείὼς ἐγ Θὴ τὸ τῶ Θηφανβυ{) αὐτελεῦ δ΄ ἢς (ΔΠΜΠΙ Ατῖτοῦ στεγεταγ, Πἰς εἰ γείροπάς- 

᾽ 2 ! ἣν, 5 π᾿ - - τ {λέ ε 

Ἢ Οὐκ ΕὙ γώ 91} τοις πλεοιεκτῴ: βουλομε- [»αῖ; νῖ ἢετί πὸπ Ροῆς ἐϊςοτει, 4αίπ Π!, 
- ἢ ᾽ Π ὃ ΄- λ « . - γα - . 

γοιῖς μὴ σέκ ἐκ ποδὼν ποιειαϑαι τὸς ἰχαϑω- αυϊ ες νὴ (πρτᾷ φοτοτος πλοίίοτο νο]ητ, 
ἢ οὐ τν ἐν , » ᾿ ; τ νν  ρλύενν ἰδὲ ηο χα κοιζο εθο ἱπᾶχιἤϊότο ἸητΘο5 6 πιράϊο, αποταποτ 

; 9 Ὁ ΟΣ ἷ 1τηροἀϊοπάλπι ἱρίογαπι ροτοίξαϊοπι ρὶυτ1- 
λὗρ, ΧΙ) ἡπῆον σι οἷς τον ς εὖ τυξανν πλπὶ νἰγίμπη παθεγοης. Οισά ΠΠ ρτορτοῦ- 

2 Ξ ΄ Ἶ - 
δὸς, ζᾳυτης της ΦΡΧῚς γθζαι ὄχι κελει- δα, 44 ΠΟἢ νὩὰ15,(8 4 Χ ΧΧ ΠΕΠΊΟΓΟ {1ΠῚ115. 

᾽ , ᾽ μ . Ὁ . 

εϑαι. ἀ γϑης. ἐπεὶ δὲ Ἔστο ϑγησχουτων πολ- τηΐϊπιῖς ἀδδείς πος ἄς πος ἱπηρατῖο (0]-- 
Νπ 5. ἂὗ ᾿ “᾿ “" Ν ͵ ΦΙΡΝ {τ ᾽ . ν᾽ ᾿ 

λαΐν χαὶ ἀδίκως, πολλοὶ δῆλοι ἦσαν ξιωωυιςά--ὀ Ἰἰἰοῖτος εἰς ἈΥΒΙτγαγὶβ, ἀτατς ἐς ἰγγαπηίάς: 
; ἢ ᾿ς: , ν᾽ ς {τυἹτιῖς 65. 1λοπί ας Ζαιπι πλα] εἰς, ἃς [18 

μθυοῖ πε τοῦ δε μωοντες,, τί ἔσοιτο ἡ πολι- 
᾿ χ; Ξ κῳ,, ἱπιυίξε ρετγευμείδιις, πα ϊτὶ ραϊαίη ἰς σοη 

πεία, πτόλιν ἐλεδω ὁ Θηφα μᾶυνς, ὅτι, εἰ ΜΠ ἴμηροτοητ, ὃ αυϊά ἐς γερι Β] σα Πιταγιιπὶ 
λ ) ͵ -ρ - . ὲ 

ὥς χοινωνοὺς ἱχανγάς λήνοιτο τ “οραϊιν, ΕἸΤοτ, ηϊ Γαγεηταγ: γαγίεις αἰ ρας ΓΤ Πογαπης-: 
Π  ἐσοντο ζω ὀλιγδρχίαν ΚΣ υϑύψν. ἢδ5, δετὶ δᾺ Ροῆϊς, ντϊς Ραποογαμ ἀο- 

᾿ ͵ ἢ , " δ 5 Ϊ 2 Ϊ [ἢ (ος!οῖα9 Εν υρλύη Κοροίας χορ ὁ χλϑι [οἱ ἐκ ταϊπατις ρογάπγαγοῖ, πἰῇ πτοτίη (οοίςτα 

ΕἸΣ , ΠΡ ΤΑΣΣ {57 τοι αἀπα ΠἰἘγατιοπΙς ταῦτ δἀ(οίςοτοπΞ 
Ι : 0 : πὶ ΓἣΣ 

τείαχοντα,, ἠδ Φοοουκύμοι,, Καὶ “Χ ταῦ, ποτίμεϊς οἴοτ. Τα νογο (γίτῖδϑ, δὲ 
σετοῦῖ Χ Χ Χ, αὖ ἱρίο οτίατῃ Ὑ Πεγαπηθηδ 

πα τ, "ὁ -- , δια ΤΆΔ μὰ ΓΝ ᾿ 
αὐτὸν οἱ πολίται, καταλέηϑεσι τειοαλιείς τς πο Ραγαπι {ΠῚ πηοτιςητες,, πα οἰπος αὐ 

᾿μεδεξονζς δὴ δἰ πραίν. ὁ δὲ αὖ Θη: 

᾿ξανδύης χαὶ “σδὸς ζῦτα ἔλΕΣ ἃ ὅτί ἀπο- 

πὸ δοχφιίή ἑαυτῳ ἐἢ), ῶ χοδϑτον αϑὺ βουλο- 

δίους τὸς βελτίςους Τὴν πολιτῶν κοινωνὸς 

δυο 

δαπε, αἱ σογοηάα γα ρα ] σα: ραττίς ρο8 
Εἤςηι. Ηξεῖς ταγίις αἰεθας Τ πούλπηεπος, 
αδίαγάππι ΠΟ] ν᾿ ετὶ, σαοα αιιπ αὖ ἰΠϊ- 
τίο νο τοτῖπε ορείπηος ιοίπιις οἰ αἴ} 1Π 

π ποιύσοοϑαι » πειοαλίους ἜΩΝ ὡς τῆρ τοὺ 

ριβμὸν τῦτον ἔχοντα μα. Ἔ αὐαΐκη καλοὺς 

καὶ ἀγαϑοὺς δὴ , χαὶ οὐτ' ἔξω 
ϑαίους,, οὔτ᾽ ογτὸς πότων πὸ "ρρὺς οἷον ΤῈ 
εἰχ νέαϑαι. ἐσ ᾳζῳ σ᾽ ἔφη ̓ ὁραὶ ἔγωγέ δύο 

ὑμαξ τὰ «γαντιωταΐζα -ξφαπηονᾷς, βιαιαν 

σὅὕτων ασοῦ- 

} πε τίω Φρχζω, χαὶ ἡὭοια τὴν ρχουϑόὼν 

κατασκόυαζυμϑίες. ὁλϑὺ ζῶν ἐλενν. οἱ 

δι ἐξέτασιν ποιήσαντες ἢ “δὲ τεμδαλίων, ο} 

τῇ αγϑοϑὶ ̓ τ δὲ ἔζω πὸ κατα λόγου ϑήνων, 

δλαχοΐ ̓ ἐπάτακελθ  σαγες Ὄχι ταῦ τὰ οπλια" 

(οςϊςταῖεηιγογαη} Δα οἱ ογθ,᾿ ΠΌΠΟ ΠΟΙ 
Ἰερετγίητ ; Ζιαίι παπΊεγιις πἰσ ποσοῆιγα- 
τὲπὶ σιαιμάδπι Παδεαι., ντ ἢϊ νἱε δ τ δὲ 
ΠοπΘ ΝΕ ππει; ποηὰςε ποτὶ ροήττ; νὲ νοΓοχίγα 
Πος ππτ ν}Δ νίττατο ργα ἀἴτ|, να} π εσταπί 
παΠΊοΓΟ ἱπιρτοθί. [εἰπάς, αἷς, ἄπο νὸς 
ἔλοετε νίάεο, πιαχίπις ΠῚ ἱπαϊσότη αἀποτ- 
(λητία. ἸΝ4ηη δὲ νἱ ΟἹ σητιτη πη ρουί τη ζοΠ-: 
{πϊταϊτῖς., ὃς {δἰ δέξογαιπι νἱτίδιις ᾿τηρατ, 
Ατᾷας παῖς ηαϊήσηη τπὶ ἃ Ἴ πογαπιοπ 
ἀϊσεδαπταγ. ΑΤΙΠ]αυππη ἐτία, ἐς ἡ {|| 
ἀϊχίπνες, οἰ απ ΠΉ1]Π1α [ἢ ἔογο, σετεῦος οΧ- 
τγὰ πη ΠΠΠΙδγαπι 411δ᾽ὶ γεεςηΠεπέ, 
ας ἀοίηάς γε ἀΓμη οαρογθητ, ἱπυρογαθητ: 

ῶᾳ 4 

ΤΡεν ἀγη 8 

πὶ του θα 

τπίῖος 

σαπι σοηῆᾳογθητζ; οἰ ΠΙΟΤῸ ἀοἰ1- 



Ὕ 
464 ΧΈΣΝΟ ΡῊ, ἨΤῸῈ Τὴ αὶ Δ ἼΖΙΟ. 

᾿ς φθαπητίδας 5, πυίτταητ ργα ἀϊατίος σαπα οὖν ᾧ κεῖνοι ὠπεληλύθάσειν, πέμ αν ΩΣ 

οἰπίθιις, αϊ 45 Ἰρίογαπι ραγείρις ἀρ ητ, ΟΕ ΕΘ ΤΔΕΝΝ ΕὙΚΝΙ ἀῶ 
ὃ νηϊ παγίς αἀϊπηιητ αΓπλα., Οχοθρτίς 1115 πα γὼ Ἴ ᾿ 

τατοῖο. Οπαπῖηαε ἰπ ἀγοεπὶ δα ἀθρού- εὐδθὶς ἴφοπλαπόυτων, πλζω τὔϑτοα- 
ὶ ᾿ ᾿ , ΄ ἢ νυ τν»9 ͵ π:: 

ταίϊεπτ, ῃ ἕλη. ἀεροηπης. Ηἰς σε ἰ5, 486- λίων παρείλογζο χα) ὀναχομίσεαγνπες ζαῶτα 

{Ἰαιη ἱρη5 ουππία ργο "δ᾽ ἀίης ἑαοίπηα Ὧ ἐς τοὺ ἀκρόπολιν, ξιευέϑηχαν ἐν τωγαῶ. ζύ- 
ς ΙΠΙΠγϊοἰτἰατπ|σαπ- λ ͵ ς ον Ὁ] ἤρλ τς τοίξας εου, σΟΠΊΡΙττ65 ἐπ᾿ πη οἰταταπη Ὁ φρνδὲημομλθωι, οὐδ ἐξὸν γρρόνι, Ἀ δ ς ἧς 

(α Ἰῃτεγίπλαητ,, ΠΟΠΠΌΠ]Ὸς ΡΓΌΡτΕοΓ ΟρΕ5, ͵ νοὶ ἢ ΘΝ 
ἢ οὐλοινζο, πολλο 'κγ4- 

τηκαια ΠΘογεπδγιηῖ οτίδπι,, νὰ παδογοης, νπάς βουλοινίο,πολλοις μϑὺ ξηϑρας ἕνεκα ἀπέκτά 
τ "Ὁ ᾿ εἰ πο λὼ ͵ ᾿) 3,5," 

ΕΓ Ργαἀἰαγιῖς Πὶροπάτιπι (οἰ πεγεης, πησιι- "0»» πολλοὺς δὲ γρυμώτων. ἔδοξε “᾽ αὐζοις, ὅ- 
ἀπ ΠΣ ΟΧΊρῆς σοπηρτεπεηάογο Ππρι]οβ οἷος “πὼς ἔγριεν χαὶ ἴρις φρϑυροῖς γρήμαΐζᾳ διδὰ- 

λάποηας ἀσρεγς; ἀῖῆιις {Π|5 Ἰητο γοπλτῖδ, ρθτ γα, χαὶ ΓΎΡΑ χὰ 

ουπηΐας ἰρίογιπι ἱπάϊσαπάας εἴ. ΤΒρΓα-Β Ἰὼ μϑλτ τὴ ἢ κατ᾿ αὶ δὴ εἰποντέναι, Κα δὲ γρήμαζο, αὐ δ᾽ ΤΟ ΠΟΙ οταπη ποιταηταγ,, ντ Πα θπσιπι- ὃς ἢ ΤΙΣΙ ων: 
» ]αθνο ες, οαρόγοῖ, ΑὉ1Π6 Νὴ (Ἀτὶς Πο- Ὡστοση μήνα οι » Ὁκέλόδοον ὃ χαι τὸν Θηρα- 
« ποίη, Παῖς, οἵα τα ῃὶ νἀ Ἔτατ, οο5, Ζαϊ μϑυζω λαξᾷν δγζινα βούλοιζο.ὁ σ᾽ ἀπεχρίγαζ: ΕΣ ΜΕΣ ἐπα’ ὙπεΣ στὰ Ὁ ΤῈ δ ἱ 

(ς ορτίπιατος ργοβτοδηταγ, ἰπ ποτα ἀοι- λλ οὐ δοκί μιοι, ἔφη, Κα λὸν ἐ}) φάσχοιΐας 
» ρπαῖο, 4ιαπὶ Παξξοπιι5 [γ σορἸΔηταΣ σοη- ἣν τίσοις ξἢ ΕΡΌΜ : 

» [ποποτίης. Ναπα {1 νίταπι 1ἰς το !πηπο- να ᾿ ἐφ: ΤῊ συκοφαίτων 
: ποιᾷν. ἐἰκῷ; ιμϑὲ γὸ Ἰῶβ ρὴ » Βαητ, Ζυ θας ΕΧτογ ΘΔ πτ ρθοιΠΙΔΙΠ:ΠΟῸΚ ἀν ΕΡΟΟΝΝ ἀλδνωβνς Ἀοὶ  ευμαΐᾳ λαμ- 

᾿ ΔΙΠΙ σοπγηχίττοητες οσος! αἰ πη π5,ντορα5 60- (ανοιεν, ἣν εἰωνυμάς δὲ Σποκτενούνθι μηδὲν 
Ρ' ἢ 3 ϑν «“ 4 ͵ . » ΓΠΠῚ σοί υάπλαγ. δ το Ραξῖο ΠΟη ας '- αδικοιώζα ἵνα ̓γεήμαΐζα δαβξανωμδυςπεῶς 

» Βίογυχη ἐλοϊποσῖθιις ΟΠ ΐΠο ἱπηργοίογα οὐ τ δον λαοῦ ἀδκνηι ον Ν᾿ 
͵ ) 

{πητ}1 ἀγα {ΠΠ1, αὶ οἢς ΓΙ εΓαπ Ποῖ Ιρί!ς ΑΡΕι ἣ ᾿ ι λα ξ 
“ » 2) κῆς. τὲ 

: : ; - ἐμποδὼν γομκίζογτες αὐτὸ δὼ ποις) 
ἱπηραάϊπηοηζο ΔΙ ΓΓαυθηταζ,, 410. ΤΪΠῈ15 δὶ. »γὸ ἰζον γνῷ δ (88 ᾧν δ. τὶ 

14, φαοά δετει, ἔχοεγθητ; ἱηπαά Ἰὰς Πουλΐ- ϑ βουύλοινζο, ἐχηξουλά 7ουσιν αὐτῷ καὶ ἰδία ὡρὸς 

πἰ(ἔγιιπητ, ας ρυϊαατίπι 4115 ἀριι αἰ πιτη (6- ζυς βιυλένς ἄγνος “πρὸς ἄλλον διέζαλ.- 
Παιογοιη πὶ οὐ πα ϑατατ, Ζυδῇ γοΙρδ11- δον, ὡς λυμαινόμϑιον τίιῦ πολιτείαν καὶ πα- ᾿Αἀμεηί,. (ας [Κατα πὴ ΘΟ Πτο Ιογοῖ, (Λιμιπλα; ΠΟΠΏΜμ].ς ρα πλλωλὼ πα αὐ ἽΣ ͵ : 

ΠῚ 15 ἀἀαϊείσεπεθιις, αὶ ργαϊξατο Ἰρῆδδι- Θ φ 5 ΣΏΘΑ Ἂν ῇ ἡὐτβι κ᾿ ρα- 

μαμο, ἀλοϊαν᾽ ἀογοηταγ, ν᾿ δά οΠεηςουτα πος σύτανι ἐῃ » ξιφίοχᾳ “ἰπῦῦ μάλης ἐχονᾷᾳς 

αἰατοξεῖς, ᾿πηρογαῆξης; δοπαταπη σΟσΊΣ. τὐραυέοϑαι , ζωυέλεξαν πἰωὼ βουλζω. ἐ- 
ὙΡὶ ἴδπὶ Τ πογαιμθπαβ σσο ποτ, σοπῆιτ- πεὶϑὸ Θηραμϑϑης παρζωῦ, λα ςεὶς ὁ Κριτίας 

σές Οὐἰτίδβ, αΠαπλο δ ογατίοπομη Πα τας: ἐλεξεμδννι ἰδ ηβεὰ βουλ δὼ εἰὐλύν 
3 δ᾽ φαὶς νεἔγαπι, δοπαάτζογοβ, ἱπτογῆοὶ ρία- ς ι ; Ξ ; 

τεβ, Πιαπιοχροάίας, αὐ θίγγατατ: ἰς σορίτος υμδμ' γομειζῇ σιλέονας τῷ χαιοφ  Ξἰποιθννσκᾷν, 
. ᾿Ξ - ἢ 1 ͵ «,͵ .“ “ ͵ ᾿ ] 

νε]ϊπι, νἰσασηηας τορι] σα πατοητασ, οϑγοησσατω ὁ1| ὁποὺ πολιτειαι μελίξαντα, 
ἐπι. ἐ ἈΡΕ ἐἈερίρεῖρι β ΒέΘΕοΆ Ζαδπιρ α-1) πϑωτα χοῦ ζῶτα γίγνεται. πϑνείςους δ] δύαγ- 

; ͵] ἣ" ““΄ ὥς 8.5 Ν τῖτλος εἰς ἴῃ οτος 1ἰϊ5 πεςςῆς εἰ οΠυΐδ ας πολεμίοις εἶνω Ὅς. ἐς ὀλιγαρχίαν μῖϑι- 
» Ῥαπσογιην ἀοπηίπαζιιπ πππτατίοπς ἔαέζα ἜΘ ΝΟΣ β “Μ)Ἤ 
» τγαηΠογιητ; ραιτίμη σποά Παῖς ντθς νπ40- σις 2 (5. τ κ᾿ χὰ υανϑθφ ποτὰ 

Ξ ᾧ ἢ ἷν νὰ ͵ 
ἐλλζωιδων τ΄ πολιν ε1),»ὁ δζα Ὁ τρί 

ΠῚ [1 

ν .: 

" "» 

, ̓"} 

» ΠΠΪΠΠ), Ζια αγαοἱ Πομ ηἰς ππητ,ροραΐο- 
- “ . - Β ψν..3. ͵ δ “Ἥ μμ! 

» ΠΠΠΠη οΧ Πα: ραττίπι φαοά αἰπε ΠΠπλο ρο-- γὸν ον ἐλάϑεεία τὸν δήμιον τεϑαφθαι.ἡμΆ6 ἢ, 
»ΡΌΪας Εἴο ΠΡ ογτατὶβ αἰπμηπας ἔποτῖτ, ΝΟΣ. ἡ γόγτες μϑρ ζοῖς, οἵοις τε ἡμῖν χαὶ ὑμῶν χαλε- 

1 2 

» ΔΌΓΟΠῚ ΠΠΠ1ΠῚ ΡΠ ΟΓΟΠΊΕ5, ΓΑΙ ΠῚ ποδίδασ ΥΩ ΣΙΝ ἄν ἰὰν Σ 
᾿ ΔΕ Ὶς ΒΥ, ἕξς, γ8 κρῳ οντε 

» ψοδὶς οὐΪθ οἱ αἱδις αὐ" τατος ἔογπιαπι ΠΣ 5 ΟΜ ΤΕΡΟΝ ΄ ΄“- ͵ ε “-ε χω 

» Ρορυίαγοιη, τα; οἰίατη ροραΐαμι τ σε άα:- λακεθοιμονίοιᾳ ον αὐξεσώσαοιν ἀδώρον 
ς ἕ τς " ΡΣ ἝΝ Α 

» ΤΠΟΠΙΪ5, 4ἱ πος σοπίσγπαγαιης ΠΕ ΠΑ ΠῚ δὴημος οὐποτ' αὖ φίλος “μοί, οἱ δὲ βελτίζοι 
» Δπλ οι ἔοτο., αὖ [0115 νογο ορτίπιατίθιις κεὶ δ πιςοὶ Ὁ] ο.τελοίεν, ἁὰ (τα σε 
» Ροτρδτιάπι βάςπι ἐχρεξεαπήλπι εἴς : 14-Ὲ τῇ λαχεδιιγμάλίων. ναι δωκε πα νον 
» Οοἷτοο ἐς ᾿ιαοοάα πιοπιογαπι Ομ ἢ ο γαπα- ; Ἀν : ; » ἡ) 

᾿ ε ς - 9 ν - εϑαν πὴ » ΡΠ] σαι μαπο σοπίξιτιπηις,, ὅς ἢ Ζυεπα καϑίφειεϑυ" καὶ ἐαί τινα, αἰαϑανωμεϑαι ἡ ἐ ᾿ 
ὶ ; Ε ͵ : ΕΥ̓ ΠΑ ΦΡΙ ΥΡΎΤνν, ἐν ᾿ 

» Δη Πα πποττίπγις ραποοτ ἀοηγίπαζι Δ4- ἡ τία τῇ ολιϑχίω », ὁσὸν δδενα μεῦα, Οὐκ 
πρνϑ Α ! κ 

» ποτγίαπτοπι, ἢιιης πη δηταπι ρο τ η5. 6. ποδῶν “ποιούμεθα. πολὺ δὲ κάλιςα μῶν δὸ- 
» τησα!ο το  πλιῖς: Ποπ στ νοτο αυπππθπλ νεῖ δίχαιμον εἶναι, εἴτις ἡμδι" αὐτο λυμαινες 
» δ γα ατ, αν ροπας ἄατο. συν ίφ πο-π δύ ΣΝ ͵ ον 

Ρ Ἰ τοὶ ζυτη τῇ καταςασᾳ » δικὴν αὐτὸν δὲδὸνα!» 
5. 

νἱν ὅδιυ 

. 

"» Ὡ ΗΝ 

" ΕΊ δΙ51 Ρίις ἰζαϊαπι ἄπης ἰασοξαξζαῦς οομθ ταν 



ΒΕ ΑΙ ΒΕ ΟΝ Θέ νυςΣ, 46; 

᾿ γὼ αἰόϑανύμῖθα Θυραμϑιην σϑτονὶ οἷς δύ- ἃ 
ἂτ οηἰπι ΤΙ πογαηιοηθαν ππης βοῦς μεοἱ- 

γα) οἰπολλιώτα μας 1εὴ ὑμαξ. ὡς ὃ τα 

εἰληϑη, ἐὼ καιτλμοῆτε, ἀὐὑρησεϊε ὅτε Μω»ήα 

οὐθένα μάλλον Θηυρφιυϑιες πϑτοὶ τὰ πα ρόν- 

(α ὅτε ογαντιόνϑυον, ὅτ ἀνὰ οὐκ ποδὼν βε- 

᾿λωώξθα ποιήσαι τ δημαγωγῶν. εἰ μϑὺ ζούυν 

Ἷ ἃ τρχῆς ζᾳῦτα ἐγίγνωσχε , πολέμιος μδὺ 

ὦ, ἐκϑυτοι ποις Ὑ αὐ διχαίως ονομιζέτο. 

γι δὲ,αὐτὸς μϑὺ φύξας τὴς πσδὸς λακεδοι- 

μόνίοις πίξεως χαὶ φιλίας, αὑτὸς δὲ τῆς τῷ 

δημουκαταλύσεως, μϑλιςα δὲ ἀξορμκήσαις Β 
-“ 

ἡμαῖ ζῖς πσεφτοις αἰσσαοονᾶνοις ἐς ἡμας 

ϑικδυχιτίϑεναι. πῶ, ἐπεὶ χαὶ ὑμεῖς Φα»έ- 
᾽ λ ͵ ͵ δ ΩΣ 

μς ἐϑροι τῷ δήμῳ γε βυημεθο,,, Ὀφκέτ' 

αὐτο τὰ γίγνόνϑια, εὐρέσκᾳ, ὅπως αὐτὸς ὑϑὺ 

αὖ ἐν τω ἀσφαλφκαῖα φῇ ἡ μῆς δὲ δίκζω δῶ- 

μᾶν τὴν πετυραγμένων. ὧςε οὐ μδνονγ ες ἐς 

ᾧ αὐτω ασοοςὐκᾳ, διλὰ χαὶ ὡς ποοδὸτὴ 

ὑμᾶντε ὰ ἡμδμ διδόναι τίω δικζευ. χαὶ τοι ἵ»- 
μ 

σούτῳ μδὺ διάνότερον παροδὸσία. πολέμου, ὁ- 

σω γαλεπώτερον φυλάξαοϑαι Φ ἀφανές α 

φανεροί" ζσούτω σὲ ἔηϑιον » ὅσω πολέμιοι 

μὴν αὐ, ϑοφποι χα; ασένδονται αἴϑις,, χαὶ πίςφοὶ 
λ μα Τὰ, " ! 

γίγνονται" ὃν δι, αἱ ποδ9)δὺα. λα μβαϑωσι, 
τ" " » “ Ψ η ὈΡΜΝΝ 

ταῦ. τύτῳ οὔτε εασείσοιτο πῶ πόὶς σσείξις. 
᾿ 

οὔτ΄ 

᾽ ἡ 7 ἐν ΧἌροΛ ἡ ον ας δν « 
αὐ ασείστι το ΤῸ λοιζα. ἵνα, δὲ εἰδητε, οτὶ οὐ 

ἢ,» 

ΤΉ115. ΖΔ ΟΠ 116 ταῦ δ Ροῆις .ὅζ πος δέ 

νοὺ ρεγάιτατη ἰτο. ἄτας Ποο νογατῃ νὰ ἢ Ὁ 
ἰητα ΠΠ σατὶς., ΓΟρΡΟΓ τς Πα πλ πεῖ πος, ἢ 

αυτά 6 πὶ ΔΉ] ΠΎΠ1ΠῚ ἢ. δ᾽ δ δ τιουθ, ΠΘ 4116 
τορι ξάογα δουῖ5 ργαίοητοπι Γογι πὴ [{ὰ- 
τα πὶ, Ζαδην ᾿ἰσ ρίς 1 ρτάπιοηες ἔλοίατ: 
ΠΕηιςα δάπιογίαγί πλασὶ 5, ΎΠ11 Δ] ἢ] 116 ἢ ἔὰ 
ἑτοηΪς ρορυατίβ ρυϊποὶραπλτο!]εες 6 πιὸ 

ἄϊο νο]τηγ115.1. πὶ Ὁ ἰηἰτίο παςτη οτος: 
τα Γι Πδε, πο Εἰς χα! θην 116. (ς 4 ἰπηρτο- 
5 ἴπτα ρα τατὶ ποαυααπαπη ροτιει. Αἱ 
ΡΓΪΠσορ5 ἱρίς Πεἱ ΓΕ Δοοαα πο ΠΙ 15 ἀατα;, ὃς 
1Π1τς ΔΛ] οἰτἰας . ΡΓΙΠ ΟΡ 5 [ἔατιῖς ΡΟρι δεῖς 

διοτγίου ἐχίπἰτίτ : ἀταας οὐδ πη [Πρ ΓΙ ΠλΪς ΠῸς 
ἱπυρα]ε, ντ [ἢ οοδ, ΖΕ] ρυΙπλὶ ἀο τὶ αὐ ἢο5 
ξιογς, πὶ πη πους το ηγι15. ΪΝΌ ΠΟ ταπΊοῃ, 
ΡοΙΓεδη δΠ} δέ νὸϑβ δέ Πὺ5. ραίδῃι ρορι]] 

Ποίϊες ες σορίπιι5, που ἀΠΊρ] 5 οἷ, μας 
Θογαπητατ, ΡΙασοητ: ΠΙΆ ΓΠΠῚ ντ τὸς (πᾶς τιιτ- 

{5 'π ταῖο σοϊ οσεῖ, πος ναῦο ρξΠας ΘΟΓΙΓΠΊ, 
αι ἔςοίμλας, ΠΠ Δ Ώγ115. Οπαπτοῦτοπη ΘΕ ΠῚ 

ποη (οἰιππ νι ποίξοπι, (τα οτίαπι ντ ργοά!- 
τοῦτοι γο ἔγιιπὶ ας ΠΟΙ ἔγτπὶ Ὀπη πα πη. [Πρ- 
Ρ ἰσῖο πλυ ταῦ αι! πν ἔποσῖτ, Αὐ χα! ταῆτο 
ΘΎΔΕΪ 15 Πη] τη ΟἹ᾽ ργοα το, απ ὈΘ ἢ π᾿: 

4ιδῆτο αἰ ΠΠΟΙ]Πτς Οσουτα οδιιοτι ροῆπιῆτ, 
Ζυατὰ ἀροῖτᾶ. Ττιἀδπ οο τπαῖας οὐ πη πλο- 

τοι, Ποἀ Ποίξες σάεγα γαγίις ἰσίπητ, 
βάεπιαας ἠλιδηλίητεῦ (ς ἰδγιλητ: 4 νεΐο 
ΡΓοα ἀπὸ αἰ φάει ἀθργομοπάϊταγ, δ ΠῚ 
ἐο πες ραοὶς ἱποαητι ἔπεάογα, Πὰς 

λ -" “ος Ρ ᾽ Α ͵ ῃ ο ΐ ῃ . ᾿ 
χανὰ ζαῦτα εἶτ πειΐ, δλλιὰ φύσφ πσο9δ6.- Δα υᾶπη οἱ ἀείποορϑ βάδηι πάθει. Ἐπί πι- 

τοῖο νιν ἀεατίς, Ποη Παῖς ἔοσθῃ5 Δ ἰρίο 
“ .--."-. ..’, ἦς Βοετίοορῖα, (δα εἴτ ππης Ποιηΐηε τη ἃ Πδτιι- 
ΝΣ π : Ξρχυς μδιϑμθυδυος πὸ 0. ΡΓοάϊτογοπη: Θά, 4 ἔδοἱτ ο]Τηγ, νο δὶς ἰη 

», ἂν υ γ ᾿ ἕ υ Ἰὰς 

᾿ς ηὐδημου, ΧῸ τ πατέρα Αγνωνα, ασ9πε. πτηοπγογίλιῃ γεάίσδηη Νδπη αιπιπ ΟΠ τη - 

᾿ς πίγατος ἐμετο τίω δυμοχρ ατίαν μεῖα φῆσαι ἴ; το πλᾶρηο ἀριι ροραϊεη ῃ Βοποζο, ααδ- 
5ς,κ ͵ 1 ͵ αὐ ΚΑ δ Ϊ τῶ Το ἐς τὸς τεζαχοσίοις, χαὶ ἐποεότάσεν οὖ ἐκεί- Δαπγοατιη) ἃζ Ράτοτ ἱρίπ5. Παρ πο ἤιογαῖ: 

παι ἢ τ ἢ , ΕΓ Δαἀπιοάιττ τα πο ἰῃ τγαηςίετε πα ΓΟΓΠ ΠῚ 
γοῖς, ἐπτεί σὲ ἡσϑετο αγτίπαι λον τί τῇ ολι)αργία, 

, ς πον τ ͵ {ππηπηὰ ἃ ρορυ]ο δά σσςς ρίᾶςορο ἔπτ, 

ξωωυισαδνον, τοι κη ἡγεμιθν τῷ ϑήμῳ αἴης ἰητεῦ 05 ἀεἰπε σοι πν ἔλο]ς ρτίῃ - 
Ε β σ᾽ ᾽ ͵ 7) ! ι Ν ἔ . . 

ἐπ οκείνοις ἔμετο. οδεν δηπα ὙΣΡ χαὶ κϑθορ- οἰρεπι οδτίπείτ, Ψόγαιη ρΡο ρα υΔηι ἃ- 
ῥ λ Ὁ τὰ τὰ ΐ ΕἸ ΠΔΤ τ ὐζα: χρὴ ὙΣΡ ὁ χόθορνος οῤμόῆφν πη  πιοττίς . ιυοίήλπι αὐπογίυς Ποῦτπὰ 

ΕΝ τς 22,2 , , , ἀοιηίπαταπι σοοιιητεβ ἀρίταγο σοη[]14. νἱ- 
μὴν ζοῖς ποσὶν ἀμιφοτερφοις δοκή, ϑἰποολέως 
ἬΝ ἐν Ἡ ἐπ ; ΟἸ Πα ρυίπλι5 Ρορη]ο ἀπισοηγ (δ δάτιεγίπς 

᾿ ἱ ΝΕ τ στερῶν δ δὲ, Ἢ Θηδφνδυες, (ἐς ςς ρια θεῖς. Οὐ φυίήσιη σαι οἴ, 
[χὴ " -“ Ε λ λ Υ 
αὐδρα, τὸν αὐξιον ὧν οὐ ποδϑα γήν νϑρ δεινὸν πυαπλοῦγοπη σοιΠιγηῖ5 Δ ρο!]}οταγ. Ετο- 

4) τὸς ξιωονῷς ἐς ποράγμαΐῖα, ὦ δέτι αὐ- πΠἰπισοιπαγπαϑ νττί ας ρο 1 σθηρστιογο νἹ 

ὯΣ ἩΓΟΝΝ ταπηα:Ροττίηςτ τ νοῦ 
τίκότηη,, 4 θὺς μεταξ αὐλλέοϑαι" δλ ὡς Ἐ ἀετατ, δεαάντι ΦΡ εἴος Γἢς 

δεν ΡΝ τ, τ ἡ ταιηοΠ65, ΥΙΓΕΠῚ νίτα ἀἰσπτπὶ ηὉ ἰῃ πος ἰη- 
Οὐ γηὶ ΔΙ φ ποιφαζ ἕως αὐ ἐς ὅοον κα αςῶσιν. 

γῸᾺ λ “" 7 ,ὔ Ω " 3 ἐ Ξ: 
εἰ δὲ μιῇ, πῶς ἀφίκοιντο πτῦϊε ἔνθα, δῴ, εἰ ἐπει- νοτγίατιι:, δά τὸς σΑρεΠοπα 5 προ ]]ατ, ας ἢ 

͵ ; ᾽ ᾽ ᾽ . ᾽ ᾿ ἢ “:» . 
δὸυ τὶ αὐτικόψῃ, 4 οὺς ἐς τἀγαντία πλέοιεν; 414 ἀεἰπάς {πἰπιροαϊπχξτὶ . Ππλεί πη πτῦτε- 

ἐὰΤ' τας: [τἀ ταπη ]4Π1 10 Πδα1 1 οταῆάο (δ οΧ 
οἴσεῖο ἀσποονοπτις (οι Πά τις αἀίρίγοτ. ὦ μΠΠ ατ, πο ραέζο ρογιοπῖτε Βοπηίηςς εο ροῦ 
δηϊυο νοϊ πηι {τατίηλ αἴῷν αἰ ἱπηροάϊιμδτο ἔαςτῖς, ἀϊπογίδμη ἴῃ ραγζοιῃ πασίρ μι 

»λ ε Ι - αὐ ͵ 

τῆς δεῖν. σγαμγῆσωυμας τοὶ τὅτῷ πεῶξα- 

σεηίοίμπ ορουτοῦ εἴς, ντςος, φυϊδιυιοιίπι. 
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τατίοπος οατά65 (δοιιπὶ ἔοσιιητ. Αὐτὰ 4110 

δάπιοάππι πιιτα δ }1ς οἵας, ᾿π σδιη]α ΓαΠΠῚ, 

“ιυδπιοῦγοπη Ῥ᾽ασί πα ρα σΟΓΙΠῚ ἀοιαῖπα- 

ταὶ φάμα τοητοβ, α ροραΐο; γαγίπ πη ρ  αΊ Πλΐ 

{ἔτι ροραϊαγὶς {πα ]ο], αὐ ορτίηλατῖθιις5 

ἱπτογππογεηταγ. Ηἰς 1ΠῸ (οΠτοοτ εξ, σαὶ 

αππὴ ἰᾷ ποροτῖὶ) ἀφ ἀπ ητἰπιρογαζογος, νῖ 
Αἰμοπιεπίςβ ργορε 1. οβθιιπη Πδιια] ργο!ο 

ἀεπιογίος το ]]ογοῖ ; Πα Πη Δ Πὶ 605 τρίς 

πο {μπ] τς, ἄμπςες ταπλεπ ἀσοιαϊοϑς 

πτογίς πιι]γατῖς, ντ ἰρίς ροῖϊετ ἱποο πη ῖ5 

οὐσάοτς. Επζπετο {1 ας ρα απ σοπηπηο- 

αἱ (αἱ τατίοποσπι παθογα (ἐπηροῦ πἰτίταγ, ας 

ΠΟΩὰς ἰρίτ5 Ποης ΠῚ ἄδοιδ5, ΠΟ ΔΠΊΪσΟΚ5 

τα τοτα; Ζααυπ δ το η1 11} ρατοοη άπ Πτὸ 

“ασιηοῦθτοιη πο σαι ίμηι5, πο ἰά πα ῖπ 
πος ρεγροιγαπάὶ ἐλουϊτατεηι σοη ΘΓ, 
ἥτπιπὶ πῃ 60 πλοτας ΔηΪΠγΐ πηπτα 1165 οο 
πο ἱσπογοτημϑ ὃ τας ἤπιπο ἀοἤοτίπημ5, 
ντ ἰπΠἀατογεῖη,, δέ ργοάϊτογεπι ΠΟΙ ΕΓ] ἂσ 
νεῖ. Εδοεγα αὐτο 05 αὐ α Ζυΐτατο Ποη 
ΔὈΠογγεητία, ντ πιο ΠΠσατίϑ : πος οτίδπ] οΟ - 
σίτοτίς ν ΟΠ Πγ. Τ ΟΠ ΡΟ ΠΙΠΆΙΓΙΙΠῚ Ρυ]οογτῖ- 

Πλις Ε(ΕΙ ἀσεάεπγοπίογιπι γο ρα δ] ρα [1ὰ- 
τι5. Ατίπ οοί! ας ΕρΠογοόγιπὶ παπάαια- 

4114} Ρἰαγιθα5 οὈτοιηρογαγα πἰτατιγ., (ςά 

ἱπιροτῖ] τατ σπθπισάγροτγς, ἄτας [15,616 ἀ- 
σογοηταν, δἀποτίαγι : δῇ ποη {Ππ|π| οχίι- 

πιαιῖς γα! πος ΕΡΠοτος στπὶ ν πἰπογῇς οὐ- 

ἀϊηῖδιις. ἀΐσπαπι ἰμἀϊσαταγος σαι Πιπιο 
(πρρ]ϊοῖο ὃ Ετνος Ἰσίταγ, ἢ αυ]ά οι (ἀρ τ5, 
ποη δμυΐο, (τ νοδΙπηοτῖρίς ρατοοτῖς. ΝΙ- 
πλίγαπι ἢ εἰς ἱπσο! απιϊς επαίο γί τ, πγα]τἰ5 60 - 
τα π. απίπιος αἀάοτ, 4] (ξηταπτ 5 ἃ ΠΟΡῚς 
ἀμ άςητ: πη ροτι δὶς, ρε5 οπιηίαπη, 4] ὃζ 
ἰπ ντθς,8ζ ἐχεγὰ νγθοτα πητ,ργαοίάει. Η!ς 
αἰξεῖς (υἰτίας, οοηίς ἀττ. Τ πα Τπγρο πη ΤΠ 
ΓΑ πεβ: Εσο νοῦο, Πα Ε1γ, ΡΓΙΠΊᾺΠῚ Οἷα 5 

πιεπτίοποτη ξαοίαπη, 4πο εἰ 1 ἀσοπίατϊο- 
πε (τἰτία ροϊξγομλιπι. Αἰτπης ἀπισος ἀσσι- 

ἔλτοβ πεοαῖϊς. Ατερο ρτίπις θο5 ἀσοπίαγο 
'ποη οορί, (ςἀ σοιηπιεπιογα φησ! }!, Π16 1-- 

ςοτα (ς ᾿Π πὶ, ταπιοῃ σὸς, 40] Παιέγα- 

σία ἰπ ρτα ο ἰπχτα Γι οςθιιπὶ ΠδιΑ]1 τας 

σεγαπτ, ποη {ππιΠΠΠπ, πὰ οι! ἄοτη τπα 

ἀεξςπάςεης, οἴεπάεθαμπι; ροῦν πη τοπηρα- 
{ἰατῖς πὸ παιίσατί αυ!ἄςην, πο ἀππη Πδαγα- 

σοστο  ροσα ς. Ηαοα πιὸ νογο σοηίςη- 

ταποα ἀἰςὶ ᾿πἀἸσαφητοπηποβ, δ τ} {δ ἱρίος 
ἀδοσαίατο ν᾽ ἀεδαητιγ. ΝὰπΣ αίπιπὴ (εγιιᾶ-- 
τί ἐος ροτις ἀϊσεγοπς, πὶ ἰ]οπλῖπαϑ ἱρῇ 
οαπ οἰαῆς ἀϊοεἤεγαησ, ἀὐχας ΠΠ05 οχτίῃ - 
σαὶ ραῆϊ Πιογαητ Ν ις τάπγοπ τϊγοῦ, παῖς 

(γἰείαπιἰῃιιῖς τὰῖπι οδίςοιῆς, απ αὸ 

2» 

37 

7 

3) 

3) 

. 

3. “ 

3) 

3) 

.] 

2) 

3») 

2) 

3) 

3) 

3) 

ΕΣ ν 

2) 

᾽ 

3) 

9. Ψ 

." 

9. Ψ 

3) 

31 

3 ̓  

5. .} 

3») 

32) 

92 

9. ιν 

9. ιν} 

ν 2. 

3 ιν 

᾽. .ν 

3. ιν 

3 Ψ 

93 ν 

3) 

5» 

3) 

3) 

3» 

3) 

» Βαοτειηροτο σογοβαπτιτ, ἰρίς πο δάογαῖ: 

ΧΕΝΟΣΡΗΉ «ΗΕ ΟΡ Ο: 

ΝΗ πη Γα ΠῚ ΟΠΊΠ65 γογαπι ρα] σάγιμπι ΠῚ1- Α καὶ εἰσι μϑὺ δυτσα πᾶσαι μεταζολαὶ πολι- 

Β γεμάδὼ φανέρος 651 τῷ »ϑὺ πλεονεκτῷν ἀεὶ 

» ΤΑ ᾽ Ε 2 -“ 

Ο δὲ ὀκείνη ὄχιχήρησφέτις ΤΥ ἐφόρων αὐτὶ τῷ 

Τῷ ἐλπίδας. ὁ κϑὺ τ᾽ εἰπὼν ὀκαϑεζεπ, 

τειοῖν ϑανατηφόροι. σὺ δὲ, «ἰὰ ὃ 4} μετά- 

(ολος ἐῃὴ ̓ “πλείςοις “ϑὰ μεταίτιος εἶ ἐξ ὁλι- 

γδρχίας αἰ σποὸ Ὁ δήμου Ἐπολωλέναι, πλεί- 

ςοις δὶ Οκ, δημοχρ τίας Αἰ αυὺ “ν βελτιό- 

γων. ΖΦ δέτοι δεῖν, ὃς ταρϑεὶς αὐεέλέαϑαι ὑ- 

ποτ ςρατηγῶν τὰς χαταδγυζας α ϑηναίω 
οὖ τῇ «ἰϑὰ λέσζον γαυμκφιχία. αὐτὸς Οξκ αὐξ- 

λόνϑιος, διίος τὰ ςρατογῶν καιτηορρῶν «- 

πέκτφεν ἀύθις, ἵνα αὐτὸς αὐϑισωϑείη. ὃς τίς 

Ἐχιμελούνϑμος, τῷ δὲ καλού χαὶ ΤῊ φίλων 

μηδὲν ον δεπονϑιος, πῶς τότ γοὴ ποΊεφεί- 

σαοϑαι: πῶς δ), οὐ φυλάξαοϑαι, εἰδύζαις αὑ- 

τῷ Τὰς μεταξολοὶς, ὡς μὴ χαὶ ἡμας υπ 

δριυαοδὴ ποιήσοι ; ἡμᾷς δΐέυ πϑτον αὑα9- 

,ϑου καὶ ὡς ἐχιξουλά )ογζᾳ,, χαὶ ὡς ασδ98ιε-- 

δονζο ἡμαξ τε καὶ ὑμας. ὡς σ᾽ εἰχότα ποιού- 

μϑι, χοὶ τὰ δ᾽ «ἡνοήσοιτε. καλλίφη μϑὺ )ὃ δὴ- 

“πὸ δοκῇ πολιτεία. ἢ ̓ λαχεδοιμονίων. Ἷ ΓΝ 

ζις πλείοσι πείθε !Κ. ψεγάν τε τίω χίω, 

χαὴὶ ογαιτίζοϑαι ζοῖς ποραιπονδνοις, Οὔκ αὐ 

οἴξοϑε αὐτὸν πν ἢ αὐτῶ ἐφορων,ὸ ἰπαῦ 

Ὁ θηλης ἁπάσης πόλεως Φ μεγίςφης ἀμσείας 

κἰξιω ϑζεῦαι ; χαὶ ὑμιῆς δξέυ,ἐα) σωφρονῆτε, οὐ 

πότ, δὶ, ὑμδμ αὐτὴν φείσεοϑε. ὡς ὥχ σω- 

θεὶς μϑὺ πολλοῖς αἰ μέγα φρονάν ποιήσφε ν᾽ 

οὐγαντίε γ,.) γωσχόντων ὑμῶν" πολόμδνος δὲ, 

πϑώτων ἡ ἢ ον τῇ πολῴ κ᾿ “ἔξω ὑποτέμωι αὐ 

Θηρφιυϑύης 5 αὐαςας ἔλεξεν" Αλλὰ πρεῶτον 

μ»ϑὺ μνηεϑησομια! ὦ αὐδῥες,ὃ τελόυταλον κατ 

ἐμ εἶπε. Φησὶ γὸ με πὰς φρατηΐοις ἰποκίφναι 

κατηγχϑρῶντα. ἐγὼ 5. στε ἦρχον [δῦπε κατ 

κείνων λόγου, Σ»» ὄκχῴφοι ἐφαᾷ Τσρόςα- φέμπο 

ϑέντα με ὑφ᾽ ἑαυτὴν ςέκ αὐελέαχ τὸς δὺ- χύμι 

φυχοιώζᾷς οὖν τῇ τὐϑὲ λέσξον ναυμαχία. ἐ- τ ̓ 

γα δὲ οὐτολορούμδρορ, εἰς 9.9 ΛΑ 
ΟΣ εξ πάν, μὴ ὑτι αγαιρείοϑαι τὸς αὐϑραῤγ 

Ἐδυυνατὸν ζῶ, ἔδοξα τῇ πολά εἰχότα λέγφν,ἐ- 

κῴνοι δὲ ἑαυ τ κα τη ορᾷν ἐφαίνοντο. φασχον- 

τὲς .ὸ οἷόν ΤῈ ἐὴ) σῶσαι τὰς αἰδρας» “αϑοέ- 

μϑἔνοι ἀὐὺς Σπολέακχ,, Ἐἰποπλέον]ες ὦχοντι, 

οὐ υϑύτοι θαυμα ζω γε, Τ' Κειτίαν πὔϑανοο- 

μηκέναι ὅτε »ὸ ζαῦτα ΜᾺ παρὼν ἐτυ[χόμεν, 
" ΣᾺΝ 
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δ λ ὡ ϑεῆαλία Ω Προμήϑεως δημοκρῳ- Ἀ ἰςἀ ἴπ ΤΠ ΟΠ] εἰτπὶ Ῥγοπιοι μ6Ὸ {πλτιιπὶ 

τἰανκαϊεσκϑύαζε » καὶ τὸς πενέξας ὡπλιζέν 

Ὠὶ τὸς δεασοζᾳς. ὧν μδὺ δϊέυ «ὅπ ἐκεῖ ἐ- 
“ραῆεν μηδὲν οὐθαδὲ “Δυοι. χαάδὲ »ε αϑὸ 

τοὶ ὁμολογὼ ἐγὼ πότῳ, εἴ΄τις ὑμιας μδὺ τῆς 
Ὥρχὴς βύλε) παῦσοι τὸς σ᾽ ἐχιζουλεύον- 

ο ( ὑμῖν ἰσυφϑυς ποιάν, δίχᾳμον ἐὴ) Ῥ μεγίςφῃς 

αὐτὸν φείας τυΐϊρλώφν. ὅςῃς υϑύ τοι ὁ τα 

πραήων θῖν Ν οἶα αὐ ὑμας καλλιςὰ κρί- 

γῳ, τὰ τε πεξαγμένα καὶ ἃ νεῦ «δας 

ἑκαφος ἡ οὗμ, εἰκατμοήσεϊε. οὐχοιοὼ μέ 26. 

κι. μδὺ τὸ ὑμαξ πε Ἴ καταςῆναι ἐς τίω Ἔ βου- 
ι Ὑ 8 ΚΑ Ε κα ΓῊν ΘΝ ἐν ΝΕ νος 

πὶ λίω, και ρχος Ἰνποδ εἰηϑώοαι » κω τός ο- 
᾿ , 
δου- Ἶ ἘΝΗΙ ΘΒΌΡ ] συχοφανίᾳς υπα, πϑυ- κῶν μυλορρυνόκως συχοφανζᾳςυπαγέοϑθαι, πὸ 
τ περὶ (ὗτα ἐγέγγωσχϑ ὑῶν. ἐπεὶ δὲ οὗτοι ἤρ- 

2 χ  ρῷ6;: Α 

ἕαντο αἰδρας «α λοις Ἰεκαὶ ἀγαϑοις συλλαμ- 
ξανίν, οχ τότ καγω ἡρξαμιζω τϑμαντία, 

πότοις γιγγωσκ ἐν. δὲν ΣΡ 50} δὀιποϑγήσχοντος 
ἄγ σῇ ᾿ ͵ὔ ΄«Ὁ ͵ ΕῚ Ὶ 

μδυ Λέοντος τῷ σαι λοι μκίνίου., αὐδρος καὶ ογ- 
᾿ "» ε “σῇ ᾽ » ΝῚ 

τὸς καὶ δοχοιώτος ἱχθ, νοῦ ἐ » αἀἰϑικοίουτος δὲ 
νι ὦ «“ , 

ΣΕ οὐδὲν, οἱ ομμθίοι πότω ἷ φοζηήσοιντο, φοξᾳ' ς 

Ἢ μδνοιδὲ Εοναντίοι τῆδὲ τῇ πολιτεία ἔσοιντο. 

Υ ἐγέγγωσχον ὃ ὅτι ξυλλαμβανονβδία ῖν ικηρα τ 

Νικία, ὼὺ πλοισια,ὼ σε εὲν πω ποῖς δνμο- 

πίχθνουτε ἀὐτῷ οὔτε τῷ παζος ὥξαξαντος, 
οἱ τότῳ ὅμοιοι δσχιε. φ- ὑμῖν“ υήσοιντο. δολιὰὼ 

μίω αὶ Αὐτιφαΐ,τος ὑφ᾽ ὑκϑ  ἰπολλυ δύ, ὃς 

βεύ. οὐ τω πολέμω δύο ποιερᾷς ἵ ἐς πλεούσας 
: παρείγετο, ἡπιςα μων ὅτι ὦ οἱ ασϑϑϑυμοι τῇ 

͵ ͵] , « ἅν» {ὦ 

πολᾷ γεγνηνῦμοι, πλύτες τ πσότήως ὑμῖν ε- 

-π-. 

καςον λαΐφ ἔφασαν λεϑαι. ἀὐϑδηλον "Ὁ Ρ̓ 

“ἀὸ ὅτ τύτων Ὡπολουᾶψων καὶ οἱ μέτοικοι ας 

πϑιῖε; πολέμιοι τῇ πολιτεία, ἔσοιντο. αὐ ΤΙΣ 

πον δὲ αὶ ὑτὲ ταῦπλα τῷ πλήϑοις παρηφοιωῦ- 
τ, οὐ νομίζων χϑζῶαι ἀοϑενὴ Ὁ πολιν ποιᾷνε 

: ΣῈ τὸς Δακεδοι μονίους ἑώρων πότοε- 

βουλονϑμοις “ἰϑ σῶσαι! ἡμας ἥ ὅπως ὁ- 

λίγρι νονδροι μηδὲν δρυνα μεεῖου αἰδυς ὡ- 

Φελῷ,. ἀξ δ αὐδις, εἰ πότῳ γὲ δέοιντο, χὰ 

΄“΄᾿ 

} Σ 2 ω “ 

μῆδειᾳ λιπῴν, ὀλίχϑν ἔτι φόνον ῷ λιμω πιέ: Ε 

σαγζαι. σϑεῖξ γε: Ὁ φ6 ὑρὅς μιαϑοδαζ ξμωυη- 

βέσχε μοι͵ ὅξον αὐῦ' ἢ πολιτὸν ὠσώτως “δος: ϊ 

᾿ λαμβξανάν ἕως ῥαϑι ὡς οἱ τ ὄχοιες ἐκέλλομϑο 
ΠΡ 4 1 ἣν ΣΤῊ ΔΝ 

Ὁ Τ ρχουῦνων κρρτηδάν. ἐεί γὲ μώω πολ- 
ΥῚ ᾽ “ ͵ ιν ᾽ Ὁ , ὦ Ἦ 

[ λύςξώρων εν πηνπολῴ ἰη ἀρ χη τῆδε δὺ σμιεν4ς, 

Ι 

ΡΟρυΪαγθτα 1π{πἸταεατ, ἂο ἢ Ρεποίξας δά- 
τποτίις ἀοπλίη 5 ἰὸς αυτηαθαῖ. Εὐἠϊπλιοτο 
ας (Οὐίτίαβ τὶς οοῖτ, [1], πς Βεὶς ἤσης, α- 
πουταῆτ. [ἢ ἤοο ταιηδη οἱ δὐίοητῖον, α- 
ααπη οἷο, νεῖς., αΐ νοϑ ἱπηροτίο ἀοίϊςος- 
το γος, δὲ ΠΙΟοτιιηι, ααϊ ν οὐδ 5 ἰπἢΠ ἀϊδηταν, 
γίγας δά λισούς, στα ΠΊΠ1Ὸ {ἀρ ἴοι πλα]- 
τοῖυσ. (Ὁ εἰδ {πτ αἰιοι 15, 4π| Ποὺ ἔχοίατ: 
ΧΙ ΕἸ ατισοῦ νὸς ΡΟ ποτ ῖπιε ἀγθίτγοσ, ἢ 
δέ ἐα, αὐ ἔλέξα (πη Παξξςηιις, ὃς ἡ παῖ αθς 
ἥαοι δ. ποίξγιη πού ἤπης, νοδισαπι 

Β “Πομμπἀογαιογίεῖς. Τρίταγ ἀυαπη. ἡ α  4ο πὶ 
ἄϊι νος ἴῃ ϑοπαῖιπη ἸορογοΏηὶ, ἃζ ῃγασὶ- 
{ἴγατιις στρα σα ῃτι, ἀς γσορΔητα: ΠοτΟΙ) 
ἀςίοτεθαηταῦ  οσληθς δα Ἔγα γος ἴῃ 
(ςῃτοητία. Ν΄ Ἔσιπι ρο ληθδπι ἢὶ οΠῸς 
ὃς Βοποίξος ποπλίπος σοπιρτοποηάοτς σο- 
Ρέταῃς, ΟΧ ὁ0 τεπῆροῖς ἐδρὶ δέ ἰρίς δῷ εἰς 
ΑἸΠΙ ἀετε. Νογαη οπίπι ξαταγαση,νε ἢ ΓΘοη 
ΘΑ ΙΔΠΊΠΔ115 Ἱπτογβ οαγογας, φαΐ ὃς ἐδ νἱ- 
ἀοίδατιιγ, ὃ ογατν τ Ἐσ ορίτ5, ΠΕΖῸΣ ηυϊά- 
ἄϊπιλπι ἀςΠ ιιογαῦ; οἷπος Εἰ ἢ5 ΠΏ ]Πος ΠΟῚ 
τησταούρης, Ἂς ποῖ ρεσσα!ῇ, Πις ΓΟΙΡα- 
ὈΙΠοα φαἀπαϊ ἢ γαϊοηὶ αἀποσίαγοητασ. Α- 
ἰδ ἀιιουτε θαην σποάιις ἔπταγιπι,, νεῇ 
ΝΙςογάτιις Νέος ΠΪ 5. σοπηργς πεηάετο- 
τυ γ ΖΕ] ὃς ἀϊππε5 ἐἤττ, ἃς Π1}] γ ΒΖ ΔΏγ ἢ 
ΡΟΡΟΪ: σγατίαπι ΓΟ ἢ τ, σις πὸ ἰρίμις ρα- 
[ΕΓ : Οἷπ68 ἰρίπιιδ ΠΏλ1]}6 5 [ΠΕΡ ΠῚ ποθ ς τοά- 
ἀετεηταν. [ἰἀο πὶ Απεὶροητοπι πος ἰπ- 
του σαΓοΠγι1ς5, 4Ε] δ 0 }}1 τοι ρους Γγ ΓΕ Πγ6 5 
ἄτας. το ρα δ] σα {πρρααίταες 7 οχροάὶ- 
τὰ5 δαἀπιοήπηι: (τἰςαῃι οτίαπη ΠΠ|ος οὁ- 
ἈΛΏ65, Ζυΐ οαρίής γα πηρι δ σατα τπΠδης, 
ΠΟ05 {{πίρεξξος ᾿πιαδίτιγοβ. Ῥιατεῦρα τ] 
ασαας {ππ| δαπογίατις, αι ἀἰσεύεησ, 

3 ᾿Ὶ . 

ἔριον. αὐτάπον δὲ καὶ ὅτ Τὴν μετοίκων ἕγα ἕ- Π) ἀεθεῖς νΠΕΠΠΊΖΙΘΙ486 οἴμοι ἀπ θη ηὶ 
νΠαπι σοι ρτοποηάςιο, ΝΝΔΠῚ οαϊης ροῖ- 
{ρου γᾶς, [15 ᾿πτογς Πγτῖ5., Οπιο5 αάτιο- 
ΠΝ ΟἸΠΕ5 παίο συ οτπατίοηὶ ἰπξοίξος ἔο- 
τα. δι δά πογίατιια 14 τοι βοτίβ, σαση Πὶ 
ἀγπλὰ ΠλυΪτἰτ ἀἰπ| φ Ἰπηοῦοητ; σαοε εχ 
ΠΊΆΓΟΠῚ, ραΓΓΙ Δ 1} ΠΥΪὨἶπηο εἰς ΕΠ] τα "Ὧν εἴς. 
{ε. ΝΝεσεηΐπ Τιδοοάα πγοηΐοϑ οἰέεο πος 

Βεορίῥανχ 
ΤΡ. 

Τα ΨΟΧ, 

με [ἕνν"ι- 

Μτμὶ ἀροΐ 

ἡγίος αἀ- 

Ρεϊαϑαη» 

Δ 

«ὃ 

- 

« 

ες 

ἐς 

Π 

«ἃ 

« 

ζ΄ 

[ 

«- 

(8 

ἐδ 

ἐς 

ἕῳ 

εἰ 

ἐς 

ἐς 

ἡ κειὸ 
πιάτρὶ 265 

τς 

τς 

(εγταατα νοὶ 8 ρετίριοἰεθαην, νε πᾷ ρα: κα 
ςο5 τεάλεει, Β1Π1] ἱρί5 σοιηππιοέατγο ροίδ- 

τηιι5. 'Νδίη Βος ἰρρέϊαῆδητ, ᾿ἰοι16τ οἰδ 
Ὡ05 δά εχίριμπιη δάλις τοπλριις. πο ἔτη ὁ 

ἢ ΡΓοπιοτο; ντ ΠοπΊοὸ ποίξγιμη Ποάϊο {ἰρεῦ- 
ἢες δἤϊει.ΝΝε 14 αι άοπη γΉ]ΕΪ οὐπὶ 2}1Π|5 0 4- 
ςαΐτ, νο ργα Πα δτγ) {ροπάΐο οοπά πσεγέη- 
τα : ΖΕ ΠῚ τοι ἔεπι εἴτις 5 ΠΟΙ 5 δάϊπηρο- 

τα Ροτυ ἤςπλι5; ταε ρει ἀπτὴ Πο5, Ζυΐτα- 
ΓΌΠΥ {π|Π| Π|δς Ρ ΓΑ ΟΥΔΠλ15. (15 (προτίῖο- 
τος οιδάοιε πηὶ!5. ἙπίηλοΓΟ απ Ὠ.ΕΪτΟΚ 

πη γτὺς νἱἀοτοπὶ ἱπηροτῖο ποίττο ἱμέοίξος, 
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» τΠ]τος ἢ Ἔχ ΠΤ πὶ οἱτοἱ : ΠΟ ΖΌ Δ] ΔΠῚ αἵ- αὶ πολλοις δὲ φυγαϑως μεμλύνο οὐκ οὐκὶ 

Βἰτγαθαν νεὶ Τ᾿ Ἀγαίν θα πη, ν6] Απγταμη, τ οὐχ δούλην αν ΥνΝ δ ο Ν 

νο] ΑἸοϊδίφάεπι ργοίοτ δεπάμπι ες. Νο- ΚΣ ΩΝ πνοὰς ἐὠ γϑ 
κιξιωδῴο φυγαδοῦ ἀν. ἡδὴν γὸ, οτί τω γε Ὁ 

τατῃ επίπι, πος ρᾳέϊο νίγεβ δά ποία 5 πος ὁ ποτ ας ΐ (γεν 

ἢεὶς αεεράοξο: παα!αάταάο ἀποοςάοπεος αἠτίπαλον ϑφυθον ἐσθιτὸ , Εἰ τω μϑο πλυθφη- 
. ͵ λ ͵ ἣν ΤΙ - 

ῃδηζε εἴπει, ἂς ἄποατη ΠΛΌΠΟΙΟ ἔαποίνο- γέμωονες ἰχϑινοι ορος ρήσοιντο, Όις δὲ ἡγϑαῖ, 

» Ἰεητίρας πλασπα (ε οορία ἐοοίοτιπι οοτ-. βουλουϑώοις ξύμμαχοι πολλοὶ φανήσοιντο, ὃ 

ἀτεῖμο τοητ. Τ Ησαο 4] ἀρεττα πιοποῦαζ, ΘΠ ΠῚΠΟ ἜΝ ΕἼΣ (ς ΜΗ 
ζῷυτ᾽ σζιυ  νομιο) ΤΎ. ον ὦ Φαϑέρῳ, ποτεξϑι γεϑγῶν 

πρατχίο, ΟγῸ ΟΠ ΘΊΟΪΟ ἀτιοι 15 οἵδ, ἀπ Ρτοάϊτο- ἀν ἀλη ων ᾿ ᾿ 

τε ΝΟΊ ΠΠ, Οτἰεία, αὶ ἢς πλαΐτος πο ἱ5 Πο- μϑυὴς αὐ διχαίως, ἡ πσϑϑδὸότης νομίζοιτο; 

{ες τεάάατηιις, ργο δ εητῖ; ΠΘα8Ὲ 411 ΠΟῸ5 εχ οἱ ἐηϑροιῦ, ὦ Κριτία,, κωλύογτες πολλοις 

» ἘΡΙῈ Ἧ (οςῖος τὰν τααϊτος ΡῈ ποίφοϑαι, (υπὶ οἱ ξυμμάχους πλείςσεο δ ιν 

» πη. Ποείμπι νἱτος αάδιροητ : ἰςα Πλιῖτο 5 ἘΕΡΕΕ, 76. Β Ὁ ι 

" πιασὶς, 4{| ροοιιηΐ45 μὲσ ει υν ἐωπτς σχαθῆες ἈΠΟ ΘΕΡ εὐγορε, ἠρρνν " ῥ᾽ τὰς 

» φαξογαητ, ἀς ΠΙΠ}] ἀε! πη ποητος οσοίἀπιπτ: το ρρ δ, ὀηλα εὐνὰς ΔΩ ἀρ ̓  ἀδικῶ τε ΠΝ 

» ἢ ἱπαίδιῃ πΊαΐτο τηαρὶς 111 της. 41 δὲ μαῖα αφαιοουνϑροι., χα) τς ΟΣ ὲν αὐδιεκοιω- 

» Δαποτγίδλγϊογιπι ὨΌΠΊΘΓΙΙΠΙ τηδίούςπι ε- (ῷς σοκτείνον]ες, δ πο εἰ Σιν οἷὼὴ πολλοῖς πὺς 

» οἴπης ἀν Ζ Ὡρῃ οἱ απὶ Δηλὶσο5 ΓΙ 5 [ποτὶ οἰϑενπίους ποιοιῦπες, χαὶ πυροδιδόγϊες οὐ μέ- 

» αὐ, {δ ἀ ετίατη (δἰρίος ργοάπης. Οοα ἢ ΚΌΤΥΣ τ χνει, τἀ τ 

, ποπα!ππάε νογατηπὶς ἀϊςοτο απίτηαάμπεῖ-ὀ "0, ΤΥ’ εἰφοβο ὐψὴ ὧν ϑΔ δὲ αμαγξοχερο 

»» τἰτίς, πο τεσα σοηΠάογαῖα  ταγη εχ ]πὰ- δάαν. εἰ ἢ μιὴ ἄλλως γνωφὸν, ὅτι ἀλη λέγω, 

»» τἰ5 1 Πγαίγ θα ]τπὶ, ΑὨγτιιηι. ΟΧίι]65 σετα- ὧδε δχισκέψα αϑε.πότερον οἴξοϑε Θρασύξε- 
»» ΤΟΝ ΠλΔ}16 Πεῖς Θὰ βου, μα; ορο ἀΐςο, πη λον, χαὶ Ανγυτον, χρὶ τὸς ἀλλᾷς φυγάϑεοις, ὰ 

» Ζυκ Πὶ Ρογροτγδητ Ἐααυϊάοπι Αγ ίτγου, ἢ]- ΚΕΝ Κεσττς αὐ ὠθαϑδε βούλεοθε τς 

» Ἰοσ πος ΠὈ] τοπηρογθίοοϊοσγιπι ΟΠ. ηΪΑ ρ]ο- ς ΠΝ ΩΣ ν΄ 

.» πα εἴτ ρυταγα. Ν ὁσιπι {τ ραγς ορτίπηα γοὶς- γέοϑαι ἀῳ ἡρύχ ἐς ποραήῆοεσιν, ἐγὼ μδῳ ἢ 

» ΡαΡΠ τα απίπιὶ Βοπειοϊξτία σοπίμπξξα πο- οἰμίϑηγν κδρ ἀὐζιυὶ νομιίξᾷν ξυμμάχων “πὸρ- 

» δίς ἤει, ἀΙβηουϊτοῦ ( νο! ἀσταπι ποίξτιμη. ζᾳ μεςὰ ἐἢ.εἰ5 Ὁ χρῴτιςον "ἢ πόλεως (ἴ096- 

» ΔΠΙΠΙδὶ ἱπστοήθπτος Ἔχ πϊπιαγοπς, Ουοά φιλεῖ πρᾶν εἶχε, χαλεπὸν αὐ ἴ ἡγᾷεϑε ἢ ζῶ 

» γψογοταίεπχτης αἰχῖτ οἵδ, χα (δπηροῦτηα- ὁ γχιδα 3, σῦς ΕΝ 

»» ἴοζιγ: ἄς δὸ νεϊίπι πος δηϊτπηδάποτγτγατίς. Χιραινᾷν ποι τ χώρφις. αἱ δ᾽, αὐ εἶπεν ὡς ἐ- 
ἢ ΔΑΑ ἔ τ τ ὍΝ ΞῸ» ͵ 

» Οὐλάπσοητο ἀπ πΠτατίοπεα ρο- Ὅ0 ἐμμέοιος ὠει ποτε μετα ὀλλεοϑαι» κατα- 

» Ῥαΐας Ἰρίς (οἰπῖτ, ααα τα εἀοέϊας εἴἴδτ, οαϊ- γοησοῦτε χαὶ ζεῦτα. τὶ νδὺ γ ΤῊ πεβαχο- 

Ϊ Ϊ Ϊ Ϊ ᾿ 5 1 τεΞ ͵ ' ΣΤ ἘΝ ͵ κι" ᾽ "αἷς ΠΝ τοῖραθ]οα ἡ“ ν Ιλσεάατιο- κίων πολιτεῖαν χορὸ αὑτὸς δήτοτ ὁ δήμοφθνη- 

» Πίος Πάετς, σιιδτι ροραΐατί. Οαιπὶ δυτεια. . , ΠΕΣ ᾿ 
ἜΤ "πὰ Φίσωτο, διδοισχουδνος, ὡς οἱ λαχεδοι μόνοι 

“» {ΠΠ ΠΗ] ταπιίττογοης, ἃς Αὐσιζοτοῖος, Μο- τς τ δαὶ : 

.»» ΙΔ τία5, Αὐἰϊατομις ἀποες, ραϊαπηλά α5- Τασὴ πολιτεία μ(ϑλλον εὐν. Ὁ δυμοχρᾳτία πι- 
τ Ξ τ Ἢ ὁ ᾽ χ ͵ 5 λ “ἡ 2, 

“. ΘΌΓΕΠΙ πη το ΠΘτὴ οχίξγαογοησ, ἰῃ Φυδπα Ὦ ςεύσφαν. ἐπεί δὲ γέ ἐκῴνοι υϑὲ σοοθὲν αὐϊέσαν, 

»» τοσορτὶς Ποί[τίθιις,, ΠῚ ἀἴητς 41Π|5 νεθαπὶ οἱ δὲ ἀμφὶ Αδμφυτέλξωυ, καὶ Μελανδιον, χαὶ 

.» {αδήσοτο ν οἱσδαητεϊ πλε (θητίεητετη ρτο- ἜΜ “" ν᾽» 4) 
Θσαςαρχον φρασπτηλϑιίτες 9 Φαρνέρϑοι ἐδρονο 

.»» πιδι δ, ποσςίης γεγο ἀεηϊσογαμι ΘΕ ρτο- ἜΑΝΣ εν, μ᾽ ΠΡ ΒΕ 

.» ἀἴτογεια οἴ 5 Αἀρο!]ατοτίαπι πης οτπατ- » ρα περυμαπεχ να 

.» Πυπι, νὰ αὶ νττ! 16 σοπσταετα πἰτατιιτ. Ἄλοντὸ τς πολέμδς δείξαινϑροι, ὑφ᾽ αὐτοῖς ὴ 
- 5 5 ν ς ) »ν» 

» Ατφαὶ πουτγὶβ ρίδοοτ, δηι μοῦ [)εο5 πι- Οἱς ἑτέροις πἰωὺ πολιν ποιήσειεϑαι εἰ τ 
Ἢ : Ι- ΕῚ 70) 

πιουταϊος 4μοταπλάο πὶ ΠΟΠΔΙ ΠΟ Δάρο δὶ αἰαϑανόμδωυος ἐγὼ διεκώλυσοι, τῷ τ᾽ ἔσ! ασ9:- 

.» ΠηΠς Ὁ Τα Πἰίπηγπιΐη ροΟρυ]ατὶ ἔατα, ἀσεῖ- ΓᾺ τ᾿ δν ε 

»» Τίπτας ροραΪὶ Ποία παῖσαι 65: δ ἰῃ ορτί- τρις αὐτο, ὑπνῶν ἜΡΙΝ ΦΆΟΣ 

.» Τηατατα ἀοπηηαῖα, ΠΟΙΊΟ [6 Ορτ πηγαῖα ο- ἀίένως αἰκιφοτεροις {σ΄ φρωνϑυοῦ -όμοήφ. “ 
᾿ ἢ . . 2 Ἵ Πρ "Ὁ ν΄ 

»» ἄϊο πιασὶδ οδρίτα!! ργοίε αοθατυγ, ἔρο νας. τίς δῈ μήσ) ἕτεροις Ἔδρέσκᾳ , στον ὦ εἴσξ39 
ΓΙ: {ΠῚ λ ! ι λ ι 

» το ΟὐἸτία, αιςπταάπιοάαπι {Π|ς (ξηγρογδά- Ε βαθέων τί ποτε χαὶ καλέσαι γοὴ; σὺ γὙῈ 
» ποτίου, 4] ρτίπς. ρορυ]αγ Ππατιπὶ γοέξς (8 ΚΤ ΉΕῪΣ ἤὰ ἀνὰ ΩΣ 
» Βαδετεροῖϊς πεσᾶς, χιιᾶ ὃς (Ἔτα, δ, Αἰ 1)}.4 αἱ 6, τή ἢ οὐκ  γλημβεν γι. 

» ΟΌ ἱπορίαιῃ ἀγαοῃπηα οἰπϊτατεπη νοηάογει, ἐάθτατος οὐγομζε, τὺ 9 ΤῊ ΕΡΙΣΧΟΆ ΤΟΝ 
-» ο5 ἠμ ἄτας μπλαπὶ Ρατγεσρος οἷα Πδῶτ: : τῶν μιισογρηςοτατος γελύνσοι ἔγω δι "ῶ Κρ 

Σι “χα » Β Ί δ᾿ ἐνὶ Η ᾿ 

αἰα, ἵ κείνοις μδρ ἀεί ποτε πολεμῶ, ἴοις οὐ πσόϑεϑεν οἰουϑροις καλέω αὖ δημοκρατίαν ἐῆ, φρίν 
Ελ] Ὑ ς ΚΡ » 3 ἢ λ ͵ »“» Ἵ ΠΝ 

αἢ χαὶ οἱ δούλοι,, χαὶ οἱ δ᾽ Ἔστοδλαν δδαχ μιῆς αὐ Θιποδουϑμοι τίωυ πολιν, δραχ μμης μετέχον 
Ν " ΝΥ. 
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ἘΣ ΒΙΕΧ ΕΣ ΕΟ ΝΕ τ: 

αὶ πιίκδέγ αὖ ἀεὶ αγαντίος εἰμὶ, οἵ σζκ οἵον- Α ἴτα τὶς (ςπηρογ 115 οτία πη Ορροηο, 4111 ρτὶτς 

γαὶ καλζωὼ αὐ ἐξλυέεϑαι ὀλιγδυρχίαν» “Ὡρὶν 

αἱ ἐς τὸν αἰ πσ' ὀλίγων τυφφινγείαϑει πίω πὸ- 

«ημίνπι λίιν καζαφήσφαν. ἵ Ὁ »ϑ τοι σε Οἰς δγευα- 

μδύοις καὶ ἴθ᾽ ἵπεσων καὶ μετ᾽ ἀασιδὼν ὠφε- 

᾿ Δεῖν ΡΥ, το τίω πολιτείαν κσϑεϑεν ἐ- 

, δαςον Ἵ ἡγουμϑύξω 6}),καὶ νεοῦ οὐ μεταξαλ- 

λοία!. εἰ δ᾽ ἔχης εἰπειν, ὦ Κειτία,, ὅς ἐ- 

γωξιῶ τοῖς δ μοτί κοῖς ἡ τυφφννιχοις πῶς Και-- 

λοις τε κάγαϑοις ποςερεῖν πολιτείας ἐπε-- 

“είρησαι λέγε. ἐαὺ ὙΡ ἐλε[ηϑώ ἡ νεῦ (ᾳὖ- Β 
, » ͵ 

(ᾳ πραίων, ἤσοότερον “πώποτε πεποιη- 

χῶς, ὁμολογῶ τὰ πόρτων ἐσατούταΐζᾳ, πα- 

᾿ βώναν δικαίως ἰποϑνήσκφν. ὡς δ), εἰπὼν ζῶ- 

(μἐπαύσατο, χαὶ ἡ βουλὴ ἐήϑετο ἀὐνϑυώς 

Ἐχιθδορυξζήσασα 3 γνους ὃ Κριτίας τὶ 3 εἰ ὄχε- 

Β΄. ον ερίξεϑα, κὐδὲ ἐν; 
γπριύ- ἱ αγαφά ξοιτο" χαὶ τῷτο οὐ βιωτὸν ἡγησώμε- 

ξῷ γος, πσϑοςελθὼν, ὦ ΔΙφλρθείς ἡ τοῖς ποια.- 

χοίζᾳ,, ἐΐξηλϑς » χαὶ δχεςῆναι κέλδουσε τὸς 

πὰ ἐϊχφει τζα. ἔχονζας Φανεραΐς τὴ βελῃ ἐπὶ Ο 
ἀυφά- Δ] δρυφραίκτοις. παλιν δὶ εἰφξελθὼν, εἷ- 

Ὅν, ᾿ δ 
προς πεν Ἐγώ, ὦ βουλὴ, νομίζω πσϑοςάτῳ ἐργϑ᾽ 

ΠἼ «; « γτὰ ι ὔ Ἅ, 

; δὴ οἵου δῇ, ὃς αὐ ὁραΐν τὸς φίλοις ὀξαπατω- 

εὗρες μὴ ὄχιβέπη. καὶ ἐγὼ δξζυ τῶτο ποιήσω. 
χαὶ Ὑ οἷδε οἱ ἐφεφηχότες οὐ φασιν ἡμῖν ὅχε- 

2 5} Ε) χκνϑ 

Φέψῳν, εἰ αὐήσονδῳ αὐόρρα. τὸν φανεραΐς τίω ὁ- 
λιγδρχίαν λυμαινόυϑμον. ἔς! δὲ οὐ τοῖς χα!- 

ὺ ω δ 15. {πὰ ͵ὕ 3, 

γοῖς νόμοις, ἦν μϑὺ οὖν Ος τειοάλιοις οὐ τῶν 
, 2 ͵ ΕΣ -" ς ͵ ͵ 

μηδένα, Ἔποϑνήσκν αγά., τὴς ὑμετέφφις ψη- 

λ Π - 2 “- 327 

τος τοια χογζο, ϑοινατοιω. ἐγὼ συ, ἐφη, Θη- 
3 Ι ᾽ “ 

δαυϑυζω σϑτονὶ ὀξαλείφω οΟκ τῷ καταλο- 
Ὁ ε ς-"ν .-“- 2 

ηϑυ, Ζ υδόχοιοῦ ἅπασιν ὑμῖν. καὶ πϑτον, ἐ- 

Φη, ἡμεῖς δοινατῶμϑυ. ἀχούσοις ζιῶτα ὁ Θη- 
3 γα λ ΛΉΗΣ ἈΝ πΩς 

᾿ς φᾳρῆρης αγεπήδησεν, ἘΧῚ πίω ἑςίαν, χαὶ εἶ-- 
Ν᾿ γ» ὍΣΩΝ 5 ε ! λ τέ πως στε" Ἐγὼ δ[ ἔφη, ὦ αὐόρες, ἱκετάψω ἴ 

γόος ͵ ᾽ ͵ -" τσ ΄ ἜΣ 
πὶ Τό τῶν οὐγομωτείΐζῳ,, μη ὅπτι Καμτία, εἰνο 

3 “ ͵ 3. ᾿ ς ΩῚ Ελ) , 

δξαλείφειν μήτε εμέ, μήτε ὑμδμ, ὃν αὐ βου-- 

λητα! γ) δλλ, δγκῖρ γόμμον οὗτοι εἴσοι αν αἷϑὰ 
᾽ -“ γε 

{7 τω καταλόγω, χουτοὶ τότον χα ὕμιν! 
του» ο΄ τ. ὦ ν ᾿ 

γα) ἐμοί τω κρίσιν ἐ}). καὶ τότο μϑρ. ἐφ, μια, 
λ ᾽ Σ « Ε 2 

τὸς ϑιοὺς Οὐκ ἀγφοαῖ, ὅτι σε εἰέν μωὶ Ξρχέσά 
. ὶ ΣΨΝΗ ἈΠ5. 
ὁδῈ ὁβωμὼς . ρλα βούλομαι καὶ πτοῦσχι- 

δόξαι , ὅ7| οὗτοι οὐ μόνον εἰσὶ αὐξὶ ὡὐ,ϑος πος 
᾿ ͵ » λ ἀρ τον δον ἢ 

ἀδικώτατοι, δλλὰ καὶ τὐξα κου ἀσερέςατοι. 
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τοέϊο σοπίξίτα ροῆς ἀοηγίπαταηι ραῖοο- 
ταπι Παιά ραταπὶ, “ι.Πι οΟ γος ἀφάιέξα 
{πτ, νῖ ἃ Ραιοῖς γοίρι] ἴσα ροῦ τγγαπηϊ οι 
ορρτϊπιάγασ. (Οοα λης ΠἘατιιτη ΤΟΙΡα- 
Ὀ] σα: ρτίπις ορτίπιιπι ἰάοῖτοο πὸ Ρυτα- 
ὉΘΓΙ 5 αιιο οἤτητ, αι] ὃς οιτππ οας,, ὃς 
Ομ (οτιτἰ5 Θατη ἐππαγο ροῆδησ : ἰὼ πος ὸ- 
σο (ςητοητίαηι ΠηοαΠν τη Πλΐπιδ παῖο. ΤῊ 
{1 ἀϊσοτο βοῖος, (σιτία, πὶς νοὶ Ρορα]ατῖ- 
τις, γε] τγγαηηῖοὶς ἐλέξοη  στις ΠΟ ΠΎ]6ς 
Ρίοθος δὲ ποποίϊος ἃ ΓΕΡΌΡΙσα ἀερο]!ο- 
ΓΟ ςοΠατιτα ἔαΠΠ|6: ἸΔΙρί πίη ργοίει, ΝΝηι 
{: σοπαϊξξιις ἔποῦο ν 6] ππιης Π]Ππ6 πη οἰ τί, 
νο] νηηταπὴ ἀητοὰ ἔςος : ἕλιο θοῦ, της 
Οπηηῖπὶ ΟΧττοηγα {πρρ] σα Ροτέεγθητοπι 
φλοτῖτο ἱπτογῆοί. Ηος πλοάο ἡιπιπη ρετγο- 
ταίϊες, ἀο Ιςηδτιις φαδάαπη οἰτπ} ἱπάϊοδιίο-: 
πὸ θοπεπο ςητία: δα πλπγτηπγαῖοτ: ἰητο ]1- 
σεης ΟὐἸτίας, Ποηλποπη οα(τ πη). ἢ (6 - 
Ὠάταΐ ἐς ἰρίο ἰμἀ!σαηαϊ ροτείξαϊεπη οοπ- 
σοάοτος, πο 4. 46πὶ {1 οἰεπίγοῖ, νἱταπὶ 
{01 ἀοοῦδαπι ἔοτς ἀποοθας: ἀσοςαϊξ, ἃζ 
Οὐ Χ Χ Χ ΠΟΏΠΙΠ1] σΟ]]οα ατζις οχίς, ἂς 
Ραΐλῃ) οος φαπίξοτο (δ παταὶ αὐ σαηςο!]ος 
ἰαδοῖ,, αὶ ρυσίοπος σοίξαίραπε, ᾿)εϊπάς 
ταγίι5 ἰηστοῆιις: Εσυϊάοτη, αἷς, ϑεηαίο- 
ΤῸΝ, Οι1ΠΔ ργα [5 ορείπαὶ πησηοτο Επηρὶ 
Αὐτοῦ, 48 (Ὁ νἱφεητε οἰγοπηλθη τὶ ἃ- 
ΤηϊςΟ5 ΠΟῊ Ρατίτιιγ, (Ὁ πατηοῦσοιη ἃς ἰρίς 
Πος πιιποῖο ἔπησαγ, ΝΝατη 4ῃϊΐ πεῖς πο- 
δὶς αἠίξαητ, ρεγπλατγος (ς πος Παρδῃτ, 
γι Ποηγίποιη ραΐαπν Παπς ποίξειιτη Ραυςο- 
ΤΠ ροτοίξαζοη Θμογτθητο πη αἰ Πηϊτταπγας. 
Ε{Ὲ δαζοπι Ροτγίογίρειιπη πϑιῖς ἐπ Ιοσίθις, 
ΠΟ ΠΠΪΒΟΧΙ ΕἼ ΟἹ Ὁ Πιπιοίὸ ἤπς ἄξοτο- 
το νοίτο ἰητεγβοίδτιγ. Εος νεγο, 4 τος 

᾽ ΄Ὸ᾿ 4“) . 

Φου. ἣν σὴ ἔξω τὸ καταλόγου κυρίους ἐὴ ΤηθΟΓΟ ΠΟῚ ΘΟΠΙΙΠΘΑΠτΓ., πιοτῖς Πγι]- 
τ Π6Ὶ ροτοίξασοπη 1 Τρ  Πτα τς {ΠῚ ΠΊΔΠῚ 
οῆς. Οὐάρτορτεῦ Βαης ἐσοὸ ὙΠεγαῖπο- 
Πα στπν γογηπι ομηπί ἢ σοπίοηϊι εχ 
Πιοσοσαταίορο ἄεἶεο, δέ ἰπ ςιπΊ πος {πρρ] - 
οἷο σαρίτα!! δα πιδάπογιπηις. Η 5 αὐτά - 

τί5., [πη ἀγα 1 Πογαιιοπος ἰη[Π]Πἰοη5; ἔσο 
ψετο, αἴτ. Γαι ΟΠΊΏΪ ΠΥ ἀ 4 ΕΠ ΠΠ| πη απ {πρ- 
ΡΙΙοἰτετ ροίξῃ!ο, τς ἤτ ἴῃ ροτρίξαις (τιτίος, 
νὰ νοὶ τ, νο] αἰίχιιοπη νε!γιιπι., πο 
αυϊάοιι ρίς να] τ, ἀοἰεασ: (ε νε(ςοιπ υΠ} 
εατὰ ἰεσεπι., πα’ [εχ αἱ Ηἰς 1 εἰσ τα εἰς 
Ιλτα ἀθ 1115 οἱἙ, 4] σατζαίοσο σοηείπει- 
ταῦ, τπι ἦς νοθὶβ, ἤπια ἄς πιο σσρηῃοίςα- 
τι. ᾿Νες ργοΐςέξο ἐυίάφη ἰσποτο, πἰ- - 
ΠῚ] δἀπτοάτιπι ἀὐαὰπὶ παπς ππϊῃὶ ρεοξιτα- 
τατη. ΝΙΠΙΟηλπα5 οἰξεπάετς νοῖο, πὸ ἢ 

Ππο5 ταῆτιπὶ οὖσα Ποπηίηος [ΠΤ ο5 
ςἴϊο: (ς« οτίαηχοῦσα Γλεος πγαχί πιο προ, 

Ἀτ 

“- “- 

. - 

- 

“ Υ “δν τ᾿ 

κ᾿ Ε 

ἕ “- 

ξ  “ 
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- ὅ 
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“ φ΄ν 



οὖν ΧΕΝΟΡΗ ΗἩΙ51τι ἀπ κα 
» Τλονοῦὶς σαϊάςην σοττο, νἱτ ἐλου ΟΠ Α ὑμδνϑ τοι, ἜΕῚ ϑαϊεὶ ἐυδαὶ κἀν τος 
εἶ μ᾿ 5 . . - . ἝΞ ᾿ Η . ͵ τ δ ᾿ ΩΝ τὴ Ν ᾿ ᾽ Ῥοτο[ξ ΠΟ ΠΛ ἰ ΓΤ ταἱμὶ νἱ ἀοτί, ΠΟ] ὄνοβο- 9 εὐ ζω, εἰ μὰ βοηϑήσεεδμὴν οι | 

» ροπινοὈΙίπποι ἱρῇ5 ἔογγε: ρ γα οττίπι 41} υ σὴν δλὼ," ἀ; 

» ἸρτοΠ Πσατίς, ὨΙΒΠῸ παρα οἴ πλοιιπὶ ἤΕ]ς- τα γεγνώσχοντες, οτί δυεῖν ἠμμν 9: 

" Βη]ς, αθαην ν Πἰπ5 σαΠ{6: νΟἰἘγιΠΔ ΠΟΙΏΘΏ. ξαλᾳπήστερον, ἢ ὑμὴμ ἐκοίςου. οκ δὲ ό-ὋὉὉ 

ϑεσπηάιπηιν παῖς Τ εἰσί πταυίγιπι ργαοο δά α“ἴ ἐκέλάυσε μδν ὁ τὴν πρια χοιζα, κήρυξ ομ , 
τὸ Ξ ὌΝ ᾽ Ὶ ν τῇ νιν ἢ ᾽ ἶ Τ᾿ εὐ εῦστα ὙΠ ΠΕ τς ΠΡΟ ΔΕ: τὸς ἕνδεκα σχὶ ὁ Θηραυϑέζω. ἐκῴοι δὲ εἰ 

αἱ ροίοασιαπι ἠπστοῆ! σηλ αὐ ρατγίτοτῖ- ὙΑΎΗΣ : ᾿ 
ΟΡ 1 5. Ρ ελϑον]ες στεὺ ζοϊς ὑπηρέταις, ἡχϑυρῦμϑ αὐτο ἐ 
μιις ἄπιος δαῖγγο πη της, ᾿ποπλίης ἰητογ ἱ- ὡς , ᾿ 

͵ ; ΞΕ ΜΕΣῚ υ τ ϑρασυτατι αὐὙῶν αλα δὲ Ῥίος Ισπροταπιαπάαοί Ππιο, ταπι πηρι46- ατῦθ9 χα ἀνα δὲ- 
- . . Ξ τὐῖς ἕ 5" ἮΝ Ὸ ͵ «“« ͵ 

ΕΠΠΠλΟ : Ὑ γαάίπηις νοῦς, αἷς Οὐ, ΓΠμῸ- σατῦ, εἰπε μϑρο Κσατίας το δοιδεδουϑυ ὑ- 
: : ὑῆς ““ Ἴ λ ΓΔΠΛΘΠΟΙῚ μπης (ξοιιῃάτιπὶ ἰορ πὶ ἀλπγηας μῆν, ἔφη, Θηρφινϑείζω ποτονὶ καταχεχριμέ. 

τασι. ΕΠ ΝΟ Ὺ ἡ ἀςοὶ πλΠγῚ ἀγγερταπλ, 4110 

οροιτοῦ, αδάαςοῖτε; ἂς ροῦτο σα Π}1}}0 αοα 
ἀσοηάαπι οτίτ, ἔλοῖτο. Ηἰςο ατπ ἀϊέζα [0 ἀη ύρι ; 

- - : Ξ 4: τος ὌΝ ψλμΝ ἊΝ 

{ξῃτ, που (ΟΠ πὶ ϑατγ τις, ς α Πέξξοτος οτίαπι σετε. ὡς δὲ ζαῶτα εἶπεν, εἷλκε μδν Ὅσο τῷ 

το] 4] αΌ ἀγα Ἰρίμπι ἀπο] ραητ. ΑΥ Ἵπογτὰ- βωμούο Σάτυρος, εἷλκον ὃ ὑπηρέται. δὰ 
Ξ Ϊ τ ζ [Π6 5 11-- Ὁ παύει Ἀλλ ααν Α  αν ΝΑΥΘ ΤΊΘΠ65, γτὶ ραγεγας, [) 605 ὃς Ποπηΐη 5 [πῇ Θυραμϑέης, ὥς καἶ εἰκὸς, θεὶς ἐπεκαλήπ ἡ 

Ῥίοτγαατ,νταις (φοιι πὶ αϑογοητιγ,ἀρίςο-. 0.6, δ. ΚΕ ; ΚΑ ΗΣ 
. . δ Ἐ Ὁ τὸ - « . 

τοῦτ. δόματα νογο ταοίτας ΠΙΠ1] πιο τὶ, χα οτος καῚ τὰ ἐς γεγναμδμα. 9 “". 
ἢᾶτες αὐ σαηςο]]ος πουλΐηος δαῖγεῖ ΠΠλ1}65, πσώχίον εἰ γέν,ορώσοι Ὁ “ὅς ὄχι ΟἸς ἢ δρυφρά. δ 

Ἐν ΑΝ, Τ55 ΑΥ̓ τῷ « ΄ , ν σῷ" κ. 
δ ατε συγ] ρτς Πα Αγ ῖς οανηΐα ρίεπα σης. κτοὶς ὁμοίως Σ απτύορῳ ἡ Ὁ ἐμισδοοῦεν Ὁ θα τν 

Ξ τ ἐδ; Ἐκ ον τ ᾿ ἐν τ ΌΜΩΣ “ μοι 
ἐρίςεγοτ, πες Ἰσπογαγοῖ οο5 {ο5 ἰηγαέξος κα ( ,τηρία πλῆρες φρερών, αὶ οὐκ αγνοῶντα 

αἀοῆς. Τ Ποταπηθης5 αἴ ρεγ ἔοτιπι ἀπςο- τ ΡῈ ἊΝ - ἜΝ 
τες 591 εἰ χά Δ  ο ἐχονίες παρῆσαν. οἱ δὲ τς 

τοτατινοςς αἀπιοάτπ) σοηπτθητα, 10 Ραδο - ᾿ ἀθια ΘΈ ΚΗ, ; 
1ξουπὶ ἀσογοταγ,η ἀϊσαατ. Αἰάτας ταπαος “γα τ' ανόῦρα. ζρα ἀϑέκθομδσ 

- - , ΄-ν »“ -“" πος ͵ 

ἵ : ἱ Ϊ [Οἷς : ληπ "ἢ δηλοιώται οἷα .λ υσαας νεθυμι αὐ 10 ΓαΠΠῸ ρτοϊατιιηη. γάλη τή Φωνη δηλ9 α ἐπα ὁνε.λΕΎΕΤΗ 
ὡ .«-" λ απ ϑαῖγγις ἀἰσεγετ, ἀαταγιπι ροθηλ5,η1: δὲ ἕν βῆ (ϑι χαὶ τῶτο ἐστι! ὡς εἶπεν ὁ Σ ατυρ96, 

τασογου, Πτογγοσα αι: Οτ06 {1 ἀγσοτασιο- ὁ Ἴ ὌΝ ; ὙΠΕΝ ΕἾ ἫΝ 
ἢ πε ο ἕ οΤί ᾿ οἰμᾳφφΖςεν., εἰ μιῇ σιωητήσᾳεν. ἐ͵Γηρε το" αὸ 

διε τε το ρα σης πῦ ἀαροῦ Γαπιάςπὶ 4υ πιουτοτη ᾿ τῶν Φὐν ἱ ̓  ΡΝ 
ἀριτηα, : ἶ - - δι 
 «»ο ΟὈΙΤο σοροτγοταγ, ὃς οἰσυτατῃ δίδετοῦ: ρτο- ᾿ ΠΟ ΤΗΣ » Βν 3 μν ἐφη, ἐκ κύ οι. ἰω- 
ΡΡινερνα ἀἴταπη εἰ 4, χιοά γα]! ἐγατῖη ροσι]ο, 76 γὲ ισρϑνήσκᾷν ανα χα ζορϑιος Ὁ κώνειον 
ἕώ ὙΔΟΥΗ Ψ- ῃ ὴ { 5 ΠῚ Ἢ ( { ] . αἱ », Ἂ Ὰ ἷ Ε ᾽ ἔι 
γὰ 1ΟἸΡΙΌ πὶ ΟἸΙΘΟΠ, ντ ΓΕΊΙΟ Πα ΓΟτ, ΠΛ ῈΠΦΖ α1- επτξ, « λφπουϑιον ἐφασαν δ ποχ9.Πα! ἰσὰιγ- 

Ἶ ΠῈ.- ᾿ ὌΝ ΡΎΜΝΝ ἝΥΕΙ͂ ΐ Ε ἢ , -' γν) “Ν χίΠς ΗΠ ος ραΐοηγο {ΠῚ (τες ΡΓΟρίπαῖαπλ τὰ εἰπᾷ, αὐτόν" Κοιτία τῦτ' ἔσω τω καλῷ ἢ 
εἰἴο.Νοες ἴρποτο δα! ἀθπι, ργετία οροτα ἘΡΉΜΩΝ ἐμ Σ : ; ος 

- τ}: ἶ δ τὸ Οίκχ αὐγοὼ ο Τὰ ἐστ α- 
ποη εἴς, μας ἱρίτπις ἀἰξξα σοι Πλε ΠπΟΓΑΓΙ: ἰὴ μον ΔΗ ἀκ δέ. τή τηΣ "ς ὝΕΣ 
(ς ἀ ΠΠπ6 τασπθῃ ἴῃ οο ἀΐσπαπι οὔτ Δα Π]Γὰ- τα ζεκ αἀζιολογα) κῴο δὲ χρινὼ τῷ μ.: 

. . ἢ Ε ΣΥΝ με ἜΣ Σ ν ἣν ͵ 

τἰοης πα ἴσο, σιοα ᾿πηπγίπετα πιοστς, 11] 1) γαςφον, ὦ τῷ ϑοιγα τῷ παρεέφηκϑτος μῆτε ὃ 
. - . Ἔ - Ξ- . τ ͵ὔ ᾿ Χ ᾿ ΣΕ] Τρίτπι5 ΔὨ Π.015 Ὡς Φ ἀς Ρεπάςητία, πος ας φρόνιμον, μήτε ὃ “ππωιγνιωῖδες Ἔ᾿πολιπάν ον 
Ἰοσδῃάϊ σοηπιρτα πο γο πλϊίθγίς. Ηἰς νῖτας ᾿ς “ ΝΕ ΩΣ ἐν 

ὩΠ : ᾿ὰξ ψυχῆς. Θνυδφϑυὴς »ϑῳ δ ὅτως ἀπεθῶ- 
ὙΠατγαπηθηϊς οχίτις ἔτ Οοτογιπι 1 τἰσίη- ΤΙΣ Δ ἤν τω ΠΡΟΣ ἈΠ ῇ 

ΝΣ δὴν ἥ τ 'φη δ τ ᾿ { 
ταῦ τ, χα ί1 ἰ4 πὴ πχοτι (ΟἹ τὶ ἔλοατατῷ οχοῦ- γεν᾽υἱ ὃ τε ιακϑνια,ως ὀξον δὴ αὐϑις τυφφιν 

οἱ ἢ: - ἐδ 3 τ { κ σπ ""Ψ - 7 ͵ 

σοπάα τΥγαπηἰ ἀἰ5 Πα θογοητ: ραγεῖπη 15,41 ὠδεως, “7 94 πον μδν Οἷς ἔξω πὸ καὶα λθηϑὺ, 
Ξ. ΔῸῪῊ ΟῚ 

φαταίοσο Ποη οΟτίπεθδηταγ, ἀςπαηιίαρᾶτ, μ᾽ εἰςιέναι ἐς Ὁ ἀςτυ,» 29. 5. οκ Ὑ χωρίων, ἕω 
Ὡς ντθοτ ἱπρτφἀογφητασ ρΑγτίπὶ 605 6 ἔιπ- ΟΟ ΝΣ ἀνθ, ἊΝ αὐτωνα ες ἔχοιεν. φευ- . 

ἐἰς (τἰς αθἀποοθαης, νεὶρῇ οὔ δηλ οἰσασίοα. , “5. τ ΣΥΝΕ ὡὼ 
ΠΠ]οσα τη ροΐπάοτγδι. ΗἸ φυππγξιραίς ἰῃ ΡῚ- ἠσί λό τα δὲ ἐπ 1951.» τ ἕ: »" μι 
Τορουιτι Γοσερ  Πδητ, τα; ετίατι ηἀ6 πιασποὸ ἄὥλϑντες., “96 πλιησοιν χ; τα με ρα, κ; δ 
ΠαΠΊΟΓΟ ἃ 1 τἰρ  πταυ τ αυἀπισαγδιατ: τι! πη (ας Ὁ αἰ ασογωρ οειύτον. οσκ δὲ τύ τὰ Θεασύ- 

Μερατγα,ταπι 1 Ποῖα ἐδ ἰοπείαπιταγθατο-Ἑ ουδος ὁριηϑεὶς ἐκ ϑηᾷζαΐ ὡς σεωὼ ἐξδομή- 
νι Τρνα ϑω, Ρ]οτα (ππτ. δοσαπάτπι μας αι πὶ 1 Πγαίτ- ; 
ἀρίβο δα ]ι5 ΤΠ οΒὶς » ΟΠ 8115 Ρ]115 ΠΛ] ΠῈ151, Χ Χ, 
δ4:. πο ςυ ΡΠ γ]Γ ἢν οσοιρας, οὐ πυιΠΙΓ1Π1. ὶ ᾿ 

Αἀιιοτίτι5 ᾿ο5. 1 τίσ! ταυτὶ οχ ντθα οἰπὶ Φιοαλίοις κὶ σε Οἷς ἑσταεύσι, καὶ καλ᾽ θϑημεν 
2 ͵ τὴν ΟΥΤΩΣ Ἂ . . δ ἣν Οὐδ ΑΚ Ὰ 3 λ 

{15 1ΠΠ]Φ ΤΠ 1 Ὁ 1 Ὁ, δὲ οαπν οχαίτατα ἀἰς ροῦ- ρίας ὥσης. ἐπεὶ 9 αφίχοντο, 4 ὼς μδν,ϑρασὺς- 
ἀλη ᾷογοηο ρεγσατ ΡΗγ αμην δὶ νρωτα ο ) προ , ἡ 

4 ΒΕΕΒΗΡΙ ΝΥΝ νόνδιυοί τι, ες Ὦ νέων τοϑφέξαλον αρῶ39 Ὁ χῶὼ- 

(ι0}) 

Β γον ΧΟ γόμιον" ὑμά; δὲ λαίζοντες, ἡ ἀπαγα- 
! «ὦ “ ὑπ ! ] 

αϑντες οἰενδέκχαι, οὗ δ, τὰ οκ πότων πρρᾳσ- 

γί 

᾽ ΓΝ ͵ .! 
χοντα, Φυλζω γωξιον κατα δλαμθας ἰφίθ9ι. 

ΠΡῸΣ 7 ἤ » 9 Π » τ᾽» γ ζἢ 

ΟΙ δὲ ζ,ακοῖα ἐφουθσν Οκ σ᾽ αςφεος σζῶυ τε φὶῷ 
“ 

οτ,αιοχ διίαρι!! χα ἃ ̓ οποϑ]οςῖ αήο- 



ΤῊ ΒΕ ΤΕ 

δίων» 
͵ ΓΝ Ὁ ͵ λῶ ἣ 

λαθόντες ἀπῆλϑον. βουλουᾶνων δὲ Ἱ τοια- 

χοντὰ  ποτειχίζειν, ὅπως οπκπολιορκήσφαν 

ὠδξιω ,οἸΞποκλείσειντες ἀὐζις ( ἐφόδοις ϑυ 

Ἰχετηδείων, δχεγίγνεται “ὃ νυκτὸς χιῶώνπαμ- 

πληϑής᾽ ζαὶ τῇ ὑςεραία οἵδε γιφόνϑυοι «- 
᾿ τ χορ βρϑ Χ ἈΠ 4) 

πήλθονες δαφύ; μ(φλοι συχνοὺς σκᾶυο- 

φύρων ἀπὸ Ομ ἐκ φυλὴς Σσποξαλοντες. γι- 

, γϑωσχοντες δὲ, ὅτί χαὶ ἐκ τἂν ἀγρῶν λεη- 

λατήσοιεν » εἰ μι τίς φυλακὴ ἔσοιτο; 2]4- 
ΕΣ εν» « ͵ 

πεμποισιν ἐς ζᾷς ἐαατίαὶ ,. ὅσον πεντεχα!- Β 

δέκα κα 9. δπὸ φυλῆς, π΄ς τε λάκωνι- 
λ νος ἡ ᾿ λ ε 

χοῖς πλίω ολίγων Φρφυροῖς , Κα  - 

πίων δύο φυδλοίς. οὗτοι δὲ φρατοπεδυῦ σά- 

μῆνοι ον χωρίῳ λάσιῳ, ἐφύλατῆον. ὁ δὲ Θρᾳ- 

φυλίω σύξουλος,, "δὴ στευφλεγμκένων ἐς τίου Ἵ βου- 

᾿ς λάῤἰϑχεςηαχοσίοις, λαξὼν ἀδδις, κατα- 

(αμᾳὺ γυκτὸς. ϑένϑυος δὲ τὰ ὁπλα ὅσον ποία 

'ν ἃ ἡτεήαραι τας ποτ φοϑυρανν ̓  ἡσυχίαν 

ἣν Τάγο. ἐπεὶ δὲ αὐεϑε ἡ μέξοιν ἐγίγνετο, χαὶ η- 
Ε .“ δ ρων θῇ Δ ἌΝ Λ 

) δὴ αὐίςαντο ὅποι ἐδεῖτο κα ςος Ἔσο οπλων, Ὁ 

᾿ χαὶ οἱ ὑπαοχϑμοι ψηχοντες πῶς ἵπαοις «ψοφον 
2 ͵ 5 ͵ 2 ρ ἢ ε ᾿ ὧ 

ἐποίοιωυ, ον τότῳ ανα λαθόντες οἱ αἰδ Θφφ 
, { ͵ λ ͵ ἥ ἧ λ 

ἐς σιξουλονταῦπλα, δρομω παδοςἐπικώ)ον᾽ χα] 

ἔς! κδὸ οἱξ αὐτὸ καπτέλαζον, πόρος δὲ ὁ- 
5.) ε γὺ “ 2 Ι 

ψάμϑυοι ἐδίωξαν ἕξ ἢ εω]ὰὼ σα {9.. χαὶ ὠστε-- 

ο΄ χγῴαν τὰν μδν ὁπλιτῆν πλιέον ἢ εἴκοσι χρὴ 

ἑκατὸν δ ΤΥ δὲ ἑπέων ΝΙιικόφρατὸν πετ- χα- 

ἐπχατε- λον δχτκόλούνϑυον, χαὶ ὀηνας δέδυοῖ ἔχικα- 

Ε" ταλαξόντες οὖν ταῖς δ νοῆς. ἐπϑμαχωρήσαιν- 

ῥϑυοι ὅπλα, πεῦσοι ἐλαζον » σκάη, ἀπῆλϑον 

Ὠχι φυλῆς. οἱ δὲ δΖ ἀςεος ἵπσεῖς βουϑύσαν- 

τες, μϑὺ πολεμίων ἀδένα ἔτι εἶδον Ὡροσμεί-- 

γαϑες δὲ ἕως πῶς νεκροῖς αϑεϊδονῷ οἱ πσρϑ9ή- 

χϑγες, αἰεγώρησαν ἐς Φάςυ. ἐκ δὲ πότ οἱ 

᾿χριακονῖα,, Οζκέτι νομίζονῖες εἰσφαλὴ σφίσι 

τὰ “πραγμαῖα ,ἐξουλύϑησαν ἐλάυσινα ἐϊξι- 

διωσασζ, ὡςε ἐ1) σφισι καϊαφυγάὺ, εἰ δεή-- 

διοίσει, ὁ αἰ δα γίείλανες Οῖς ἱπασεύσιν, ἦλϑον ἐς 

ον 

δξέτασιν τε ποιήσαγ]ες εἰν ζοῖς ἱπισεύσι, (φα- 
: σχο,]ες εἰδέναι βούλεοϑαι πῦσοι εἶεν, χαὶ πόσης 

φυλακῆς Ὡροςδεήσοιντο) ὠκέλευον Ἐσπογοα- 
Φεοϑα; πορζᾷ κ᾽ τὸν δὲ σπογραμψάμϑιον ἀεὶ 

 ὀ Δ πυλίδος ἔχὶ τίω ϑαλαιθαν ἐξιέναι. 

ἢΖ 

ἐλάσιγα,, Καὶ οιτίας πὲ ὦ οἱ θῆλοι Ὧ ποιοὶ χοὐ]α" Ἑ, 

ὃ ΝΡ νη. 471: 
χαὶ ἐποίγηισοιν »δϑὺ σε εὲν, Φαύμαζαᾳ δὲ Ἀτίππταγ, δέτε ἱπέοξξα νυἱποίατὶ ἀπ! ςοάπητ, 

Οὐμπι δυζοπὰ 1 σὶρ ται] ΠηΠγῸ 605 οἰΠ- 
σοῖο ψΈ 6 ητ, ντ ΟσΟ] 15 {ἸΠΘ ] Ρ5.. ροῖ 
απ: σομηηθαῖις5 ἀδροσταγατιγ, τα πιά ο πὶ 
ΠΟΒΟΧΡΙΡΠΆΓΘΗΓΙ: ἀροίαῖτ, γεποΐξα νἱβ 1ἢ- 

σαῃ5 Πἰἰ5 ἀςοίάστοτ. Ὁ παπιοῦτγοπι ροίετι-. 
ἄϊε πἰαίθιι οδτατὶ αὐ νγθεπῃ το οιηϊ, Π14- 
σπα σαἸοΠιπΠι ράτῖο Δ 115. 4] ἐχῖγα Ρἢγ- 
Ἰατὰ εταροίαης, πιάατὶ. Οππηηιο ἔπτα- 
τιιπὰ ἱπτο !Πσογοήτ, ντ 11 ἐς στὶς 4ποηὶθ 

ΡΓα ἀλ5 ἀσογεησ, ἢ 111 ἐχουθίτογες σοη- 
{πϊταδγθηταῦ: δα Θχιγο πιο 5 ΠἰΠἴτο 5, Ρ]15 Πλΐ- 
Πιις ΧῪ {χά τἰς ἃ ΡΊγ]α ἀΠἘλητο5, σοποςῆος 
ΑΙ οςἀχηιοηῖ ας ργα Πἀἰδτῖος ραιοὶβ οχοο- 
Ρτίς οπλπες, οἰιπ ἄπιαίθτ15 δ αἰτιι πὴ τ ΠῚ 15 
ταϊτταητ. Ηἰ σατις Ιοσο αὐοσίθιις ἀςηίο 
πιοτατὶς Ἔχοιι ας ἀσοθαητ. ΑΥἿἼΤΠγαίνα- 
11 σοΙΘ ἐξ! ἰατα δα ορρί ἀπιπι ΡΠ] Δι ρ]ιις Κ τεᾶιο 
ταϊητ5 19 6 Ὁ, εἰπε (θοιιπὶ (τητῖ5, ποΐξα ΤΑ χίρς 

᾿ ἀοίςεπάϊτ. Ὁ τσὴ α; τεία πὶ ναὶ ἀιιδτιιοῦ ἔδ- 
τα Παάίογαπιοχ ἱπτεγια!]ο δηῇοτε ίπος 
ἴῃ ἀυπὶς ἃ ργα Πα ας ἰαἰπῆδι, ααίοίςε- 
ας. Ροϊξοδαηιιδπι ργορῖμ5 14πὶ αἶο5 αὐ φης τυροῦ 
ὁορίεε, δὲ Ποίξίιπι φιη]θεε ἃ οαίεγίς, ιο ἐνίδημε 
ἔογτς σις ρα εἴσε, ἀπ σοάοτοτ; ο4α1- ᾿ 
ἴοπας εὐ πὶ τουσ ἢ 15 6 48|5 Πγορίτιπιοχ- 
οἰξαγεητ:τατη ν οΓΟ Τ Ὠγαίγ 511] ΠΎΠ1τοϑ {ππ}- 
τὶ ΑΓ ΠΊς σαγία η Ποίζος ἔογιητατ, σογατ- 
ας ΠοΠΠ1]1ο5 Δα εαπιηζατ, ν ΠΙΠογῇς αι1-- 
το πὶ [ἢ ἔιραΠ} σοπίο ἐς ἃ τοῦσο δά Πλάίᾳ 
(ὁΧ αὐτίερτοτη ἱπμάγοητ. Ε σταῖς αττηδ- 
ταγας ρεάϊτατη πυμηοίο, ἔπρτα ο Χ Χ οο- 
οἰάιιητ: ἐΧ σααϊτίθις ΝΙσοἐξγαειτη οοσπο- 
πιοτὸ ΡΟ ἤτιιπη, ὃζ αἰ ἰὸς ἄτιος, 485 δά - 
᾿ς ̓α σα ΒΠΡιι5 ἀεργοπεπάσγδησ. Ροίϊοα 
τοσεάςητεβ σοπ[ίτατοῖγοράο, ὃζ Αι τηΐς ἃς 
(τοϊηῖς.. αϊδιι5 ροτῖτὶ ογαῆσ,, σο]] ἐς; 

τες δὲ, χα) (ὅπα,ον ξησάμδιυοι, συσκάυασεί. Ὁ ΡΠνίδπι τεάθιιητ. ἱπτοῖπν {αὶ πη ντῦς ο- 
ταῦτ Θααἶτες, ΖΠῸΠΠὶορΙδ, ἔσγοηάα σαι κα 
Ἔχουσι ςητ; ποπηῖης πο ππὶ σοπίρεέξο, 
ταπείρεν πιαπεηξ, ἄοπες ἱπτογέςεξι ἀργο- 
Ρἰπαιις το Πογαπτιγ,ας ἠεἰπάς [Π νυθεῖα (6 
τοοϊρίατ. Ροί παῖς Τρ ται, ΖΕ ΓΟ ΠῚ Νοιμμῃ 
{παταηι {Ἐαϊπ πὶ ΠΟὴ ΔΠΊΡ]Ππ5 ἴῃ τοῖο ΕΠ αγ- τὰ νος 
Βἰτγαγεῆταγ, ΕἸει τ παπα {πᾶπ| ρτί 1 ἀτ1Π| 1 βρρννμι 
οτείξατοπὶ τοάϊροια ορρίταπε, νυ τὰ τε-- 

ξαρ! Ιοοο μαθογεπε, ἢ φυίίοτη ἴτὰ ποςεῇι- 
τὰ5 ρΡοίσογει. Οὐ πιοῦτγοπ δὲ (γΙτίας ὃζ 
οετετὶ ΤυιριΠίφατ {πΠ|5 Θαα τις (ξοίιπι 
ἴτε, ΕἸσαπποπι ργοβοισαηταγ. Ο στη 
1 τατίοποπι ἰητοῦ ἐααίξες ἱη{ΠἸτυΠ!|ςητ, 
΄ημοά (οἷτο δ νε]]α ἀϊσογεης, αυδητιις οἵ-- 
(ες ΕἸεμ ποτα τη ΠΕ ΠΊΟΓΙΙ5, δ Δ ῃϊο εἰς 
ρΡιαΠάϊο ἔοτγοῖ οριιδ.; νῃϊποτίος Ὠοπιῃά 
(πα ργοῆτοτὶ ἱαδεητ. ΟἿ ργοξοπιις οἵΐεῖ, 
εὐπὶ ροῖ οἰτίοΙ πὶ στοά! δα ποαγο αθοπῖ, 

ΟΣ ΤΣ 
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Ατίηῃ ἰἰτοῦς σοϊ]οσδλτὶ εχ ντγααὰς ρα 6- 
ἥαΐτες ογδητ, δ ᾿ἰέζοτες φαομλ ρει ἐχ- 
δαπτεῖη νἱ ποι! 5. σοπίεεησεδαηι. Ῥοίε- 

ἐληϊιαπὶ οππος. σοπΊργοπεμῇ ἔΠςητ, 
ἄλτς ἴος [γί πιαομο ἐαιίταπι ργαίςδτο 
ἀσροτὶ)», νε αράμπξεος Υ πάςοϊπλῖτῖς ἔγα- 
ἄστει. Ροίει!ϊς φιοξάμποι ὀγαῆς 1 ἐαία- 
ἸΈρο σύδι!δ ὐΠλατΓαΣ ὨΠΠ τες, ὅς ἐαυε- 

γρνργς {ἘΓῸ5 [τὸ πὶ σορίας, ἱπ Τ᾿ Οάουμι σοπύο- 
Ανῆβορνα. οχῃτ, Ταπιὶ (ΟΥἸτίαϑ Γἄγσθης : ΝΝοΚ ἡ ΔΕ], 

“οι Ὁ: Ποη πλΐππ5 νΟδ]5, πΔπ| ΠΟ ς ἱρῇς πλοτο- 
ἕνα γεαινο ΡῈ ] σα σοὨΓΕἰτιο πα σοί ]]πλι5.( 2πι- 
μπῇ ἣν ΘΌγεΠΣ ἀἅππΠὶ οἵα νὸς [εἰ ἀοθ, νὰ ποηο- 
τινα! τοὶ. ΤΌΤ ΡαΓΓΙΟΙρΡΟ 5. ΟΓΙΕΙΒ 5 {το οτίατη ἴῃ ρετί- 

εαβάμματ, ΘᾺ ΪΟγαΠ. (Οοἰοτατεπι νοηῖγο, Ὑ εἰρίταΐ οα- 
φίίσει: ἄφηι νταπηϊη! Πάπιοῖα, τ πος, δὲ ἐδ 4οπὶ 

ῥιοάαςονξ τροτιδτῖς : ἀαΠΊΠΆ ΠῚ ΠΟΡὶς ογαητ ΕἸςα1-- 
Εν ἘΦ -. 3 ΡΣ ς Πΐ), 485 οοἸξέζος μαδειηις. Οὐστη τς 
τος δά Ἰοσίπι αποηηάσηιν ἀοπηοπίξεγαθε, [πὶ δὸ 
Αὐίουυβα ᾿γ (τ γε ρα )πι σαϊσα!! ξογγεητιι. [πτοὺ- 
οἱΐ.. τ Ἂν ΣῊ Ε Ἐ έν ἘΠῚ 3 

ἐὰ ρι:Παϊαε) Γιἀσοπίοὶ ἀν αἸαπὶ Ὁ εἰ 
ΡΑττομὶ Αγίπδτ Ὀσοιραιδίαητ, Αταιθ 
ἢχο ποπήμ]! οτίαπη. οἷπιο5 ργοραθαητ, 
φυοῖσηοῖ ΠΟ ΠΟΥ ΠῚ ὈΥΙ ΔΙ {ϊο- 

Τα ἀπτηταχαῖ Γάτίσησαι παδοαης. δ6- 
αὐτάρ, σαπάππι πστο ΤἩγαίν 0115 (ππητίς (ςοίιτη 
ἰμα Ῥεῖ Π]}ς., χυΐ ἀρὰ ΡΗγίδπι ργορῶ ἴδηις 1 Ὁ 

γπν ημπιοῖο σοπποποῦαης, ποέξα ἴῃ Ρ γα όιιτη 
νεηϊς, ΙΔ ροίτξασαδῃὶ Ἱ τρ  πται Ὁ] δὶ π- 
ἀάποτεδης, {ξατίπι οὐ ρτα ἢ ἰαυῖς [.ἃ- 
φοηϊςῖς., δ ἐαιίτιτ ρει 486 γαῖα 
ἀγηγαταζαΣ σΟρΙΪς., 44 στο Π ἀτιΠὶ {{|5 Οροτη 
ἐοπούγγαητ. Γεἰηάς νίᾳ, χιᾶ ΡΙγαου πη 
ψοτίῃ5 290] ρἰδυίτα Ροίϊιηι β' Ριορεοάϊπη- 

τσ. Αια ΡΏγ]α νεποίαπζ, ρυ ΠῚ 1} 605 
ἱπτροάϊτε σοπαῃτιζ, ν᾽ οΥαπὶ 4118 Πρ εης 

ΟἸΤοτ ἀπιθίτιις, πιασηασπε ργω πα ϊδεὶ οσιηι 
ζορίαᾳ ἐσ νἱ ἀσγοτασ, αυϊπὶ ᾿ρῇ πεο- 
ἄσππι λυ τὶ εἤξητ; τη Μευηγοίαδιη ρεγοο- 
Ἰχογτος ἐς φοπέοιτί γεοίρίαπι. νεραηῖνο- 
Το Ζασπι ἴῃ ἔοτιηι ΗἸρΡροαάδπιεαπι νη - 
ἔφης, ρείππατα ας ̓ πταπης δοίςηι, νυν] Πὶ 
οὔ Ποῆι σοπτρίοτθηῖ, σας δά ΜαπΥυοἰαΣ 

Βηίααι ὗος (λα πα τεπιρί πηι, ὃς δὰ ἡ Βεῃάϊάειιπι ἀι- 
εορρὶλ πο. οἱς, Α οἱοὶ ἀςπήτας ποη ραιοίοοϑ ᾿ (ςπζατὶς 
γι ΑἹ). ; ἐριδ μῦν, ἃ - 
τῶ, σοπτίπεθδαδξ. [τὰ {1 αοὶς πα τη τιέξα, {πτ- 

{ππνρείσοθαηξς. Αὐτὰ ΡΆγ]α ἐγαρογάηζ, ὃς 
Ἰρῇ νίατη σοπιρίοθδητ; τὰ τάτηεῃ,, ντ ἀοίεὶ 

ἀοηΐϊτας νἱτγα ροάϊτος ἀγπηαζαγα σταὶς ἀ6- 

ωἱ 

σε πὸ παύεται ΒοΙ᾽ εος ὃς σετγαιί, δζ ἰασιι- Ε τοῷο 
Ἰδτογος ἰποῦτηοβ σο]]οσατὶ ὀγαητ, αι ρας 1] 
{ποσοάεθαπε, ἡ ίαχα ἰπ ᾿Ἰοϊξετη σσηῖοῦ- 
ἥασγοπζ, ὃ σούττη (απ ασηα ογάϊ σορ Δ. 
απ Ποτῖιϊ πιήγογιις β6Γ οἶος ΕΧ {10 ᾿ρίο 
Ἰοοο δάξος ασοοάφηζες αυσεθαιαγ. [ητετ- 
οα ἄμπὶ δά Πο5 ργσρτηοάϊαπτας φἀποτίατι), Ἱ Ἀταίν συ (15 ἰπυρογατ, ντίσατα ροπόγεηξ, 

ΧΈΝΥΘΙΡΝΗΜ Ή ΒΤ ἡ ΟΕ ὙΠῸ: 

Αὐχὶδὲ τω αἰγιαλῷ πῶς δὲν ἱπισέας ἔνϑεν χαὶ 

ἔνϑεν κουτέφησαιν, τὸν οἱ, δξιονζᾳ «εἰ οἱ τό ποη- 

ρέται Ζιωέδοιου. ἐπεὶ δὲ πϑώτες ξεωειλημ- 

μϑύοι ἦσαν, Λεσίμοιχον τὸν ἵππαρχον ΦΕ ὑκύψο 

κέλδυσεν αὐαγαχϑνζο. 

τοῖς ἐγδεκα. τῇ δὲ ὑφεραία ἐς Ὁ ῳδεῖον παρὲ- 

κούλεσειν τὸς οὐ ταῦ κατα λόγω ὁπλίς καὶ : 

τὸς ἄλλους ἱπωτας. ναςεὰς δὲ Κριτίας ἯΣ 

δΔεζξεν' ἡμεῖς ὃ ἔφη, ῶ αὐδρες " δεσὲν ἤτῆον ὑ« 

αἷν κατασκάναζουϑυ τίω πολιτείαν ἢ ἡμῖν 

ἀδοῖς, δεῖ ξτυ ὑμαῖ, ὥς αἷο καὶ οι δὴν μεϑέ- 
ξετε, οὕτω καὶ Τρ χινδοιύων μετέχφν. τὰ 

διῖυ ξωυειλογιϑύων ἐλϑυσινίων χατανηφι- 

φέον ὅξΊν. ἵνα ζωυΐζο, ἡμῖν καὶ ϑαιῤρῆτε καὶ 

φοζῆοϑε. δείξας δείιγωδίον, ἐς τῶτο οκέ- 

λάυσε φανεφφν Φέρειν τίω ψῆφον. οἱ δὲ λᾳ- Γ 

κωνιχϑι φρουροὶ ἐ» τω ἡμῖσᾳ τῷ ῳδείου δξ- ͵ 

ὡπλισμένοι ἦσαν, ἢ δὲ ζιῦτα Φρεσὰ καὶ ὦ 

οὔ πολιηδίυ Ἢ ὅσοις Ὁ πρλεονεκτάν μόνον ἜΝ 

μελεν. ον δὲ τότ λαξὼν ὁ Θρᾳσύζουλορ, 

Ο τὸς Ἐσὸ φυλῆς, αἰἷξδὰ “ιλίους ἤδη ξιωυειλεο. 

γγαένους ἦ οὐφικγεῖττα τὴς γυκτὸς ἐς τὸν “ει- 

ράιά. οἱ δὲ ποκάχογζᾳ,, ἐπεὶ ἤαϑοντο τα, 

ἐξοηϑοιω. ἀθὺς [αὐδὶς ἊἈκ ξμώ τετοῖς λακω- 

γέχϑις καὶ ξμὼ Οἷς ἱπασείσι καὶ τοῖς ὁπλίταις. 

δοιεῦαι αὐτοὺς 
ἢ 

Β 

ἔπειτα ἐχώρφφιευ κτὶ πίω ἐς τὸν πφροιά ἀμια- 

ξίτν ὡϑα φέρουσαν. οἱ δὲ ξἰπὸ φυλῆς ἔπι δ 

ἐπεγείρησαιν μὴ «γιέναι ἀύθύς" ἐπεὶ δὲ μέ- 

γὰς ὁ κύκλὸς ὧν πολλὴς Φυλφκῆς ἐδὺκ4 δ 4- 

τι» οὔπω πολλοῖς οὖσι ; ξιωςασφρα,ϑη- 

Ὁ σαν ἔλὶ τίμ μοιωυυχίαν. οἱ δὲ εκ, τῷ ἀςεος 
ἐς τίωὼ ἱσπιατοδοί μεῖον ἀγρῶν ἐλϑόνγες, ϑῶ- 

τον αϑὺ ζιιωετάξαντο, ὧςε ἐμπλῆσαι τίω ὃ- 

δὸν, ἡ φέρᾳ σῦϑε τέ Ὁ ἱερὸν τὴς μμυυχίαβ 

Αρτεέμιδὸς, καὶ Ὁ βενϑθιδείογ" καὶ ἔλϑοντ 

βαϑοςςέκ ἐλοῆον, ἢ ἔχ: πεντήκονζα ἀασί- : 

δων.“οὕτω δὲ ξιιυτεταγϑίοι ἐχώρφιευ αἴω, 

οἱ δὲ Ἔπο φυλῆς αὐτδμέπλυσαν μϑὺ αἰω δ 

δὺὸν, βαϑος δὲ οὐ πλέον ἢ ἐς δέκα ὁπλίζκε- 

“Ἄνοντο. ἐτα πϑησαιν μδρτοι ἡ ἐπ΄ εὐθις πελ' 

69. πὲ καὶ ψιλοὶ ἀχοντισαὶ, ὅχὶ δὲ τό- : 

τοῖς οἱ πέβοξύλοι. οὗτοι! μϑὺ τοι συχνοὶ ἤσαν. 

καὶ ὙΝΡ Ὶ αὐτοϑεν ασξοςεμοντο. ὧν ᾧ δὶ μἱὴϑ 

“σε 9φήξστιν οἱ αγαωντίοι, Θεασύζουλος τὸ 

μετ᾿ ἐὐτῳ ϑέοϑαι χελάύσας (ὰς ἀπσιδας, 

᾿ 

καὶ 



ππμήε! 

“ ΤΙ ΒΡΕ πὶ 5. Ε ΟΝ ἮΝ ΨΥ 473 
το αὐτὸς δέυϑυοσ, τὰ δ ἀλλα ἜΣ ἔχων, χτὶ ΑΤρίο οτἰληνίσιιτο ἔπι ροῆτο, οἰμπὶ ἀγηλὶβ ος- 

μέδον ςεὶς, ἔλεξεν" Ανόδρες πολίτωι, πῶς κδὺ 

δἔιδαξαι ; «ὡς δὲ ἀνα μαψῆσοι ὑμδ βούλομαι, 

ὅτι εἰσὶ τὐν πσοϑειόντων οἱ νδὺ Ὁ δεϊξιὸν ἔχον- 

πες, οἱδ ὑμεῖς ἡ ἡμέραι πέρ δεψα υδροι 
ἐδιωώξατε' οἱ) ὅχι πὸ ἀὐωνύμου ἔσχατοι ΠΩΣ 

τι δὲ οἱ τριακονζῳ, οἵημιας χαὶ πόλεως ἀπε- 

ςέσριου σεοὲν αδικοι ας, χαὶ οἰκιων ξηλαυ- 

γ0}. χα τὸς φιλτάτως τὴν ἡμετέρων ὠπε- 

σημαίνογτο. δλλλὼ νι τοὶ -ἰϑαγελύζτω, 
᾿ς Π)} ΕΣ « “ δέν». Ν 3. 

οὗ οὗτοι (ἕν οὐπτοπτε ῳόντο , ἡμεῖς δὲ «Εἰ 40,.- Β 

μθα. ἔχοντες ΣΡ ὅπλα, μ»ϑὺ εἰγωντίοι αὐ- 

πῖς καϑεςα, νδιυ" οἱ δὲ ϑεοὶ εἰδότες ὁτι ποτὲ χαὶ 

δειπγοιωῶῦπες ξωυελαμβανόμεϑαι » χαὶ καϑεύ- 

ὑχΐπως δόντες, χαὶ αχϑοοίζονες" οἷ δὲ, χα Τ οὐχ οὗ- 

ἱ 
- 

τ 

τως ἀδιχοιῶτες., δὶ οὐδὲ δηιδημοιῶτες 

ἐφυγαδο ὀμεεῦαι, νεεῦ φανεραί ἡμῖν ξυμμα- 
«χούσι. χα! Ὁ οὖν ἀ 61. χφυδλία ποιούσιν, ὅ- 

τὸν ἡμῖν ξυμιφέρη" καὶ ὅτου  ὕχυχάραϊωδυ, 
μ 3 ΐ τι ἢ 5 ͵ 

πολλωΐν οντῶν οϑω Ί ων .9 λίχϑις οὖσι ὀϑτσαια, 
« 

ἵζααϑαι διδδασι. Καὶ νεῶ δὲ κεχομίκασιν ἡ- ΚΓ 
»""Μ» Ϊ ἱρὴ τῆς ὶ " ͵ 

μᾶς ες χώθιον, ον ᾧ οὗτοι »ϑὺ οὐτε βαλλῷῳ 
" » ͵ ἅ λ Ν 

οὐτε αχϑντίζάν ἰῦρ Τ ὐεϑ)εταγμένων, 
Σὰ ΣΩ ο, »ἡ ͵] δι ῆχις τὰς 

3“ ΠΟΘ ἐρέων δευύαμντ δᾶ ἡΠΟΙΣ 

δὲ, ες Ὁ κατομτες κει δὸροζῳ, ἀφιέντες, χαὶ 
ΕἸ Ἷ 3 2 
ἀκόντια, καὶ πεΐους : ὀξιξομεϑοί ΤῈ «ὖ- 

᾿ "» 

Τ᾽, καὶ πολλοὺς καΐζα βωσουϑῳ. καὶ ὦετο 
ΒΥ'.2. ] “ ᾽ »“ 

μῇρ αὖ τίς δεήσειν τοῖς γε τφοςοίταις οκ τῷ 
», ! “ΑΝ ἀ}5] Ἐς -“ ἴσου μαγεοϑαν" γεοῦ δὲ, αὐ ὑ μὲς ὡφναῆ πσθ9ς- 
͵ 7 5 ΄“ 

ἡχᾷ ἀσροθύκίφς ἀφιῆτε ζα βέλη, ὡμαυρτή- 
1 ᾿σΑ,  ΚΑἹ δ' πε εν 

σεται δ σοΐεις ὧν γέ μμιεφη ἡ ὁδὸς, φυλρτ- 
! ΕἸ “ 

τορῦμοι δὲ, δραπετδύσοισιν ἀεὶ κἰποὸ τως 
βν τ « "1 ! “ οΟ δ ᾿ ͵ 

αασίσιν. ὡςε οζεςαι ὡς τυῴλους καὶ τυ- 
“ 3 ΓΥ- 

εν αὐ βουλώμεθα, καὶ ἐγαλλονϑύας 
3 ͵ ᾽ ἌΡ ΑΝ ἃ 15 “ -ὉὟ᾽ 

αὐα ϑέπειν. δι᾽, ὦ αὐδρες, οὕτω γοὴ ποιεῖν, 
ἘΠ. ε 
πως ἕκαςῦς ὡς ἑαυτῷ ζιωυείσεται νίκης αἹ]- 

τον Ε)} ͵ 3, «“ ᾿ ͵ ν τιωτατος ὧν, αὐτὴ γὸ ἡμίν, αὐν γος δελή, νεοῦ 
ποδὼσῴ καὶ παποίδα, καὶ οἴκους : ὦ ἐλέ- 

! ι ; ι “ τὺ ᾿ λείαν, καὶ ζιμαις, καὶ στ ώϑως, οἷς εἰσι, καὶ 
93 ἐ ΄ν 5: Ἵ ἐπ Ω γίναιχας. ὦ μιακούριοι δητοι 5 οἵ εὐ ἡμῦμγι- 

͵ ᾽ ι τὰ ΟἿΑ « 

κήσαντες ὅχίδωσι τίω πα σῶν ἡδίφην ἡμιέ9:ν.Ὲ, 

δα μονδὲ » καὶ αὐ τίς δἰποθοίνη. μνημείου 

γὺ Οὐδεὶς οὕτω σελιώσιος ὧν καλού τἀ ξεται. 

τοῦδ {π4Π5 ἴῃ ἀσπηῖηο πηβήϊο, Παης ογαζίο-- 
τοῦι παθαΐτ: Ν οἷο ερο. οτος, ραγτὶπι νὸς 
ἄοςοτο, ραττίπι σοηγτηοποΐασοτο, εχ πο Ὶ- 
θιι5 αἀιιογίαι πος σοπτοπάςητίθιις 1105; 
ααϊσούηα ἀοχίγιπι ορτίποης, εοίάοιη οἱ- 
(6, ιος αἷς αὐ πος αυίητο ἴῃ ξυρσαπι αξῖος 
Ρογίο αὶ Πεῖς : αΠο5 νετο, 4] α Ια πῃ 
υἰτπιϊ απ, Τ εἰρ  πτδαΐγος οἤτο, αἰ Πο5 ΡροΥῦ 

Ἰηϊασίαπη ρατεία ἰρο αγιης, χα ἀϊθιις ποις 
εἰεσογαῃτ, Δ] ΟΠ ΠΠπ|ὸὺ5 πος Θοτ ΠῚ] Ὧτ|- 
ὩΙΟΓΙΙΠῚ ΓΟΙΙΠΟΓΠΏΓ , Ζαογιηι Βοπα ΡῈ1]1- 
σατοῃτιγ. Ἐπίμπιοτο ππιης ΘΟ Ιοοὶ ροτιθ- 
ποτα, 1011 πα πη Ζαατη (8 ρογιιθητιτος εχ: 
{π|πιαθαπτ; πος ααζοπιίςιρει, ντ ἀσαςηί- 
τοητ, Οριάθαμιι5. ΝΑπὶ ὃς φἀτιοτῆις οος 
Πιεὶς αὐπγαῖὶ σοπἢςἱπηιι5.,, δὲ [}}} πιοάο πο- 
Οἷς ραϊαιη ορίτ]απταγ, αὶ ποσηης, φιοά 
δὲ ἰπτοῦ ςζαπαπάσην Δ] πα, πάο φοπιργο- 
Πιεηάεραπιιί, δὲ ἰῆται ἀογπηϊεπάιμη., ας, 
τλογοαηππΠὶ : ἱπηπῖο ΠοΟΠΠΕΪ ποίεειιπι 
ποη ἄϊσαιι ΠΙΒῚ] ἀε!!παιοπτοβ, ἰοἀ οταπα 
“Ρογορστο ἄοπιο ρτοίοϑι, ἐχἤ]ο μι] τα α- 
ταν ᾿ΝΙΠπηίγι πη} 1)}1}) σα ἴο ἔδγεπο τετηροίξα- 
τοῦ Ππροῖ οοποίταθδῃζ.. ἅπ|1Π} ἴτὰ ΠΟΙ 
ἐχροάϊτοε : δὲ αατιπὶ Ποίξτες δάσγοάοτο- 
ταῦτ, τατηοτῇ δά ππογίτι5 ΠῸ5 πη 5 11 Ομ Πὰς 
ΟΟρ 5 σοππίζογοητ, ΠΙΠ1]0 πλΐππι5 ΠΟΡῚ 5 
ΠΌΠΊΟΙΟ ΡΑπο5 πος τυ δυογιησ, ντττοραα. 
ςοηίτιογθπλις. ΝΝυηΟ ΩἸΟσ:; ΠΟ51Π Οὔ Πὶ 

Ιοουτα ἀεάπχοιίπης, ἴῃ 4110 11Π1| ποήττο το 195 
ποῆὰα ἸΔΟ}]15 {Πρτὰ πο 5 ἀπτο (τς σο!]οσα- 
το οΠ1ΠΠ5 ροῖεγο πο5 ροίτητ, απο ποςοῖς 
{ε πτ,γι]οσιπι σοι (α Βεαητζ:Πος ΠΟ - 
«τὰ ἀοἰεέει5 ρας ἀςοίτοία [ιχίς, ἰαςα]ς, Πα- 
{π|5., ὃ ρεγτίπσεηηιις δὰ ἱρίοϑ, ὃζ πλαΐτος 
ψαϊπογαίπλμβ. Ετίαπι ΟΧ ΤΠ γηδῖῖοτ αἱ ααῖς, 

ΤΠ πεςείαγιο ποδὶς ρασηδηάμηι η ᾿οίξοπι 
οχααηποίοςο πηΠς, ργαίοετίπι 15, φαΐ ργί- 
πιαὶῃ δίς οοηπίζογοης, Νπμο νογο, ἢ αα- 
ἄετανος, ντὶ σοπιις 1, αἰδογίτον ἰῃ πο τὰ 
τοῖα σοῃίθοεγιτῖς., Πεηῖο αὖ 115 ἀδογγαδίς, . 
αυΐδιι νία ἕοτα τοίοειδει : ὅσῃ εαἰιοτε ῇ.- 
δἰ νοϊπογίης, ρούροῖαο {πὰ οΟἰπρείδ [αττα-᾿ 
θη: πο φαυϊάζοπιῆρε, νι ἐλουταίειη πὰ- 
Οἰτατί ἐπι ἔου μα] ἐο5 τα ΠῚ 4ιΙαΠὶ σα 605, 
ψὈ]Πδίταπι {πογίτ, δ γγαοητος αἀππογίσπη 
Δο5 ἴῃ ἔαραπι νογτοπ 1, ἸΝΙπλΐγαπι πε ρο- 
τεπάδγεβ είτε, οἰ ο5, νῦ γπαίυϊαιο πο- 
ἤγαηι πο δἰΐτον πὶ σοπίοιπ5 τ, ἃς ἢ 48- 
ἔχου ἱπρυίμ]ς ρίς νἱέξοσις ραγία ἐογοτ: τα: 
αυϊάοπι ποΡθῖβ, [λοο ργορίτο, παης δὲ ρα- 
τείατα, δζὨ ἄοπιος., ὃς {Προγιδίοπι, δὲ Ποπο- 
το 5. 82 Ἰθοτος, φαῖθιι ]α ἄς πλ 1] δ τ ἔπιε, 

ὄζγχοτος τοϊίταοι. Ἐρο]Ιοςς 1105, φαΐ ποθὶς νἱέξοτγία ραγία ἄϊετα πο νηπηι οὐ  ΠΠΠὰ 
Του Πα ΠΊποιιηι αἀίρίςίεπι. ΝΙεο ταΐπιις δϑαῖι ογίτν φυϊουπησας ποςὶπ ργα ο σόοι. 

ΕΥ 

ὉΠῚ0 ΘὨΪΠῚ, 4υιαπτιμπίς Οραΐσητις,, τάπι ργσοϊαταπι ΠΠΟΠ μα φηται ΠΟΘ ΈΘΤΏΣ. «ς 

Ἀγ 

«(ἃ 

« 

[ - 

.« 

[ 



ΕΣ ΤΣ 
δεῖ (9 

διοθαιπι, τίσ 1 ΠῚ 
Ρἰ δῆς, ἰρίς ταπιιδπὶ ἴατο ΄υοάδηι ἀπ- 5. 

474.) ΧῈΕΝΟΦΡΗΉΥΗ 

» πε ὁχογάϊαῦ :Ζαιμηαις Μαγζοια ἰραρίο- 

» ΔΙ ὀΕΙγ5. ΟΠ Πὸς ν 0 ἀΠίτπλΟ ἱΠΠΠΠγΙ 5 αὖ 

Φὐ ποίξιδιις αοςόρτας νἱπαξσομπλαδ. Ησονθὶ 

» αἰχτος, ̓π ποίξεπι σοπαοτγίις, ς τατπσῃ ἃ 

τα το σοπείποθας. Εάϊχεγαῖηϊπὴ Πατῖο- 

Ἰις, πς ρυῖα5 ποίξεπι πυδάοτοης, 4θλπὶ - 

Ἰιχαὶς εχ ᾿ρίοσαι δοῖς νῸ] οαάοτγοῖ, νοὶ νὰ}- 

εἰ πργαζοταγ. [4 νδϊ επέποῦῖς, ᾿πααϊς,, ΠΟ5 

" Ργαϊ δἰ παι5:(ε ααοταῦ νἐξζοτία: ἢχς αὐ ἄς πὶ 

πλοῦ, νγαυδίτγοτ. Νάσος πὶ ποῦ να- 

ξαϊτ, [ς 4 αιαμηρείπλιηγ ἄστη σα- 

δζιῖ5 . Ρυηγας Ιη αὐἀποτγίος 1Π{ΠΠ|Ὸ΄. ὃζ πλ6- 

“ δῖος ἰπτοῖ Ποῖος οσοι 5 οἰπ ΘρΌΪτας οο]ο- 

"εἴν δὲ Τρ ΝΠ ἀπηὶς ναΔο τέληπταγι 6- 

τοτὶ νἱέξοτία ροτιοδαητατ, ὃς ποίτομα ἴῃ ρ[- 

" Ὠϊοίομι. νίηιδ Ῥογίθαεδάητις. Οοίδι 

{ὰπτ μος ἴῃ ργαο ἐς Τιριπτδαίταπι πὰ- 

τλοτο Οὐἴτίας ὃς Εἰ ρροηιαοπας, εχ ἀσοοπι 
τη Ρίταοο ρυϊπιουοἱῖς ΟΙΠατηλ ὃς αἸδα- 

Ὁ ὐπὶ5 ΠΠ5 : σετούσΓατη θ᾽ 115 ΤΠ Ὲ151, ΧΟ 5ζν 

Τητεγέξεει οἷός πόη νείείθις, (τἀ ἀγΠγΐς 
(ρό Πα] Πἰητ᾿ Ο τὸ ἕαξξο, ροτιπάυτίας ποῦς 

᾿ταοτι πη ὀαάαμποῖα τοάάϊτα : τποϊτὶ σπθοαας 

Οὐηστοπι ἰητεῦ (6 σοΠ]Ποαπεθαπταγ. Ἐτ 

ΟἸΙἐδοτίτας Μγτἕαταπι ργαςο, σα! νοχ ογᾶς 

ἀπο άαηιοίατα, ἱπάϊέξο Π]επτῖο᾽, τη μαπς 

ἢ Ἰοητοητίαπι ΙοΖαθτας εἰἙ - Οὐαπηοδτοιη 
ΠΟΚ5 ἜΧροΙ "τὶς. Οἰ11652 Φυδηο ὈΓ ΠῚ ΠΟ51Π- 

τοτῆςοῖα ναϊτίς ὁ ΝΙΠῚ] πος ἀαπηπὶ νος 
᾿ ΜΠ Π]ΌΔΠῚ ἱπει]πλας, (ς4 φοταπηοπὶ νὸ- 
ὈΠιπι οπσο δα σι πη ογαπη (Δ γοταΠη, 

νἹξΕϊηχάτίιι., ἐουίατι πη ρα ΟΠ ο ΓΙ πάγη 
Ραυτίοῖρε5 Πιΐπλιδ : οοίάοπν σμοτος οοἶο- 
δέσαϊητας,, σοηἀτ(οἸρ.}}1 Βα Πλι5., ὃζ σοι- 
ΠΟ 6 5. ἃς πλαΐτα νοδτ οι πὶ τοῦτα πιάγί- 

2} 

- [ 

Τίθεγτατε., ρεγίουα δάϊαϊηγι5. Ρὲῦ θοὸς 
Ράττοϑβ ας τλατοΥΠΟ5,ρε  σοσπατῖίόποη,4 - 

Πηϊτατεπγ, (ΟΠ Ἰτατοῦ, αι αα!άεηυνηὶ- 
τιοτίᾳ ἰητοῦ πος ρεγοίχις σοιηππιπίαίπητζ, 
Τῦθος ὃς ποηλῖπες γοῦοῦιεῖ, ταπχάδπι τη ἰ- 
“Ῥίμαι ρατείατη ἀοἸπαποπάϊ ἤποπι ἔλοίτο, 
ὑός (φο ο ἸΠΊΠλῖς Ἴ Πστητδα τς οὈτεπηρο- 
γάτς, 4] (1 ΡῬΓΙΠατὶ Τποτὶ σγατία, ρορς ΡΙα- 

ἐς Διῃοηϊςηίδς (αἰτα]ογιης., οέζο πιοη- 
πηι ἰρατίο ; υαπη νηϊπογῇ ΡῬοϊόροποί]), 
τοίος ἀθοοῖ αἤπος δο πὶ αἀπογίῃς ἢ 05 
ϑεγοηζεβ, [ΏΓΕΓ ΘΟ σητ. Οὐππηιο]ῖςο - 

τοῖησ δὶς Ἰη τορι Γσα ράσατο νίποτς, δέ]- 
]απὶ  ’οησο οπηῃΐπ πὴ πε ΠΠπλιτ.. στα- 
ΟΠ Πιπιαι., πηαχίτης ποίατίατη,, ἀεπῖηαα 

τὶ» ἃς πουλὶ πιθος ρίαης ἀοτοίξαηαιπι1η- 
ΤΟΥ Πὸσς οχοίτασιητ. ϑο γα 4υϊάθην ὉδΙΓΘ 

᾿ - τυ ͵ ͵ εν Ν ᾽ , ͵ δέν ανῷ ἢ “᾿ ᾿ " 
{15 “τοις καὶ αὐιϑοϑ ΚρΙς πολέμιον ἥμιν “τς δρληλφις παρέχοισιν. δὰ δύ γε μῶν πιδχιςας 

; εἴ» - Ν Ν Ο͵ Ἅπ|ῷ ρύο ὁοπλπλιηὶ ντγοσιιπηαις ἔα] πτο ΔΟΤ γδράυτωὶ ΠΣ ζ, μφοιτητεὺὶ γελιμη ῖθα, χαὶ συτ 

πο Κα ΒΞ ς: 

ἴω «“ ντν ᾿ ͵ "Ἢ 

ὠὐα" οτὸμ δὲ τ' )υωλιον “οὐδακαλέσωρϑι, ᾿ 

πὐτεπόώτες ὁμοθυμαδὸν αἰθ᾽ ὧν ὑξριοϑηκϑυ,, 

ἀμορωμεῦοι τὸς αἰδρας. ζᾳῦτοα σ᾽, εἰπτῶν, Ἂ 
᾿ » ἴω « ᾿ 

μεταςραφεὶς “ξ3ς τὸς ο»αντίοις . ἡσυχίαν 

εἰχέ: χαὶ ὙΣΡ̓ ὁ μιαντίς παρνγίειλεν αἰὐζφις μὴ 

πσϑϑτερον ὀχιτίθποϑαι , τρὶν αὐτὴν σφετέ- ὦ 
οἷ τι δον ΤΟ ιν συ δὰ ἀάδ δι “ 

ρῶν στεσθι Τίς 5 ἡ δωθείη. ἐπάδδυ υϑὰ τοι απ πτὖ 

τὸ “λύνται ἡγησόμεθα, μὃἂν, ἔφη, ἐμάς" νίκη κ 

δεήμῶνςαι ἐπουϑιη., ἐμοὶ μδ τοι ϑρίγατος, Ἔ 
. ᾿ ᾽ ω ͵ ᾽ ἸΡῚ Π 

ὡς γε μοι δυκᾷ, χαὶ οὐκ ἐψεύσατο, διὰ ἐπεὶ 

Τανέλαξεταῦπλα,, αὑτὸς υδϑὰ χὼ 
7 λ 3. Τ᾿ ἀρ Αδὲ Ἵ “" 

μοίρας νὸς ἀσόνδμος, οἰ πηδησοις πρϑῴτος,ς 
᾽ Ν -» ͵ ᾽ ͵ ν ἢ 

ἐμπεσὼν ζις πολεμίοις δἰποϑνήσκᾷ, χαὶ τε- 

θα τὔ]αὶ ον τῇ Δ α΄Θασ τῷ κηφιοσού. οἱ 5 

ἄλλοι ολίκων, καὶ κα]εδίωξαν μέχρι τῷ ὁ- 
" 39ϑ " ΧΡ ΘΝ ᾿ λ , ᾿ 

μαλοὺ. ἀπεῦοινον σὲ, οὐ ζοσ ν᾽ ἐδ τειά- 

κοντα Καὶ φιτίας τὲ ὼ [ππαύμαχος,, ἣ' δ᾽ ον πά- 
ρα! δέκα τ ρχόντων Χαρμίδης ὁ Γλαύκω- 

γος, ἢ δ᾽ ὀηγων “«ἰϑεεσδομήκοντα. χαὶ τὰ μδ΄ 

Οὕπλα ἔλαζον, τὸς 5 χιτῶνας σδ᾿οἰεγὸς Ὁ πολι- 

Τν ἐσκύλφυσαν. ἐπεὶ δὲ τῦτο ἔλβρετο, καὶ πὰς ν᾿ 

γεχρϑς ᾿ πυοεκσόνδους ἀπεδί δοσοιν, (πο φςιον- πὶ 

τες δλλύλοις πολλοὶ διελέορντο. Κλεόκριτος Ἦ 

δὲο ΤῊ μυςῶν κυρυξ ς μάλ ἐμιφωνος ὧν, ρων 

κατασιωπησαμϑρος ἔλεξεν γδρες πολ 

ἡμας ὀξελαυνέϊε; Ὧ( Σἰποκτάναι βελεθϑε; ἡ} 

μᾷς γὸ ὑμαῖ κακὸν νϑὺ σδοίεττω ποῖε ἐποιήσοι- ̓  
κᾶν, μεϊεορίκαινδυ δὲ ὑμῖν χ᾽ ἱεραΐν ΤΑ σεμνο- ' 

παάτων, καὶ θυσιωίν, χὰ ἑορτι ᾧ κολλίζων, ἀξ ΐ 
ἤ 

3.2 » ΤΩΣ 

φρατιῶται 5 ζαὶ πολλὰ κϑ ὑμὸν χεχενδεωάυ- 

καϑῳ χτ' γώσ ᾧ κτ' ϑοίλαιῆαν “ἷΡ Δ χορ 

νῆς ἀμφοτέρων ἡδιυ᾽ σωτηείας τὲ χαὶ ἐλάϑο- 
" ᾿ Ρ ͵ ᾿ ΡΝ « [ ) 

δίας. πσϑ9ς δῶν παῥῳῴων χα! μ᾽; ζῳων,ὶ ξυί- 
υ, ᾿ Ι ΤΣ ͵ ͵ 

«“λυείας, καὶ κηδεσίας,, οὶ ἑταιοίας, {πϑυτῶν 
᾿ ͵ “» » τ: -ς Ὁ, 

"ὃ τότων πολλοὶ χοινωνάυϑῳ δλληλοι) αἰδ 85, 

αῦροι καὶ ϑεοιὶ καὶ αὐ, ϑοζτστς, πειύσειεϑε ἀς 
3 ͵ Λ 

μἱδτόμοίες ἐς τίι) παπτοίδε, καὶ μὴ πείλετ. 

Εοὲ ζῖς αἰοσιωτοίτοις ποιάκο. αι. οἱ ἰδιωνχερτυς 
͵ ε », ἢ ΄ ᾽ Η᾿" 

δέωνξνεκα ὀλίχου δῷ, πλείως απεκτονάσινανν 
͵ ν᾽ δ Νὴ 13} ͵ ͵ 

ουα!ων Ὁ οζ τοὺ μκῆσιν, ἡ πτθυ τες πτεοποιη- 
͵ ΕΣ ΄- 57 εν 

σιοί δὲ κα, ἐτη πολέμιοιουπες. ὡζοὸν ἢ ἡμῖν Θ᾿ εἰσ 
͵ ΜΌΝΑ τὰ ὯΝ " ΨΥ 

βζκυη πολ." δ. εοὗστ!, ὅ το τὸν πλύτων αμοαφῦν 
Ν ᾿ ἣ ν 

ΤΕ, κ᾿ γα λεττῶώτατον, κὸ ἀϑοσὶ σατο, χ, ἐ Ἰππσῦνος 

0 

ο Ἑηυϊδοπι νδὶ δρροσθησπι Γαετῖς ,᾿ Ραα- ΑἹ ὀξαρξομαι δῶ ἐγὼ ζω οὐ κἀιοὺς ἢ πἰαὶ- Χῳ 
τ ͵ Ὃ 

[ 
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. 

᾿ 
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͵ 

Γ ε! 
νὴ» 

Ν 

Υ 

᾿ ΣΙΤΒῈΚ 5.Ε Ὁ ΝΒ Υ̓͂ 8. 
᾿ ὅθε, ὅτι χαὶ τ γι ὑφ ἡμδ ν᾽ Ξιστοθοονόντοων οὐ ἃ ἀςθειὶς, ΠΌΠΠΙΪ])Ο 5 δογπὴ, ααὶ [εν 
μόνον ὑμεῖς» λα χαὶ ἡμᾷς ἔςν οἷς κατεδὰι- 
χρύσαιμϑι. ὁ μϑὺ ζιαῦτα ἔλελυ. οἱ δὲ λοιποὶ 
᾿ρόχοντες χαὶ [δ Φ ζιαῦτα κοϊδοφακοῦψν, 

τὸς Δθ᾽ ἑαυ ἀπήγαδον ἐς Ὁ ἀςυ. τῇ δὲ 

ὑφεραία οἱ μἂν πειό χοιζῳ πόμυ δὴ ζααφοὶ 

χαὶ ἔρνμμοι ξιμωυεκα ϑέευτο οΨ τω ξιωεδρίῳ. ᾿ 

δὲ τειαλίων ὅθ ἕκαςοι τεταγμένοι ἤσαν, 

πϑωταχοΐ διεφέροντο ἴσο9ς δολήλοις. ὅσοι 

δὲ) ἐπεποιήκεσοίν ἃ βιαιότερον χαὶ ἐφο- 

Ἵῳ 

Ιο φαιπι ἀϊχηῖος., ὩλΑρΊ Ἐγατιῖς σόοι εἷς: 
εἴδη Πάθος Ἰρίαπη οὐ σαι Παπὶ., απσα νοῖΞ 
δα Πυϊαίπιοα! ροίς οἴλάεην ἀξοορτγατ αἱ- 
ἄϊγεπες {πος ἰῃ γεθειη αὐάποιης. Ῥοῇτις 
ἄἰς Ττιρίπται 1} ἀοίςέξίς Δα πιο άιιπι δηϊ- 
ΠηΪβ.., ἃς ἀοίοττῖ, ἴῃ σοηοί ο ἰςἀερᾶπε; ἃς 
Οἷἶτπιος 1] ΠΠΠλΟΓΟ τοῦ ΠΉΠΠ}Ο, ν σι αιις 
ΠΟ]]οσατὶ ἔπεγαπτ,, πυίααῃι ἤθη, ἰηζοτ (ὃ 
ἀϊΠεπείςθαητ. ΝΝάπι {αὶ νἱο]  ῃτ1πς 411- 

ζοιῶτο, εὐτόνως ἔλεγον, ὡς οὐ γοὺ καϑυφίε- Β 414 ἀοπσπαπογαητ, ας ΠῚ πποῖποθαητ; ο- 

ϑαι ὗς οΟ᾿ πφρανά. ὅσοι δὲ ἔχίξευον μηδὲν 

ηπχηκέναι, αἰὐζι τε αὐελογίζοντο, καὶ τὸς πὰ 

λοῖς ἐδίδεισχον, ὡς σεν δέοιντο πότων τ 

χακῶν. καὶ ζοις ποκα χονζα. (ῴν. ἔφασειν γοῆ- 

γα! πείκοϑαι ὃ οὐοὴ͵ ὄχι έσσάν Ὡστολλίαι Ὁ 

πόλιν. χαὶ Ὁ πελάυταῖον ἢ ἐψηφίσαντο ἀκεί- 

γες μδρ κατα πτοιώσι ὀν άς 5. ἐλέαϑαι. γα εἷ-: 

δλοντὸ δέκα, ἕνα, πὸ Φυλῆς. ᾽ οἱ ϑὺ πριώ- 

χοιζοι ἐλάσίνα δὲ ἀπε λθον" οἱ ὃ δέκα, Τὴ ὧν 
», Ν ᾿ 3 ͵ 

ἄς χ) μάλα τετα οι γμλένων χφὶ αἀττιςοιώτων Κ᾿ 
᾿ ἀ ρρεδις Ω ͵ 

δλλήλοις, ζεοὺ ζοῖς ἱκσπαρχοις ἐπεμέλοντο. 
-ὀξεκαϑευδὸν δὲ ἡ οἱ ἱπαεῖς οὐ τῷ ῳδείῳ , τὸς 

. Ν ὼς ͵ ΕΣ δ. ) 

πεϊπαοὶς κ᾽ ζα: αασιδος ἔχον ἐς" ὺ δὶ αὐστις!αν 
3 ᾿ ΞῚ5 ͵ ΔΤ ΘΙ ὗε ͵ νον. 

τ΄ εφωδδίοντο νυ αφ ἑασεφας ζιωὼ ταὶς ἀ ασίσι 
λ ΄ ΔΝ ἄν τ ψφος 

χτ' τὰ τείχη, Ὁ ὃ ας ὁριῶρϑν, ζιιὺ Οἱς ἵω- 
2.) , νι» ͵ ͵ ἢ 

ποις, αεἰ φοξε μᾶροι, μη ἐπφασεσοιεγίμἐς αὖ- 
“τ  , » -“ " Ὁ ΧΑ» 

πον πὶ ἴοῖς ὥ οκ τῷ πάρωεως. οἱ δῈ, Τ πολλοὶ ογτὲς 
ἔν γπς λ νῷ ᾽ -»" λ , 

χαὶ πολ υτοόνοι ποι, ὁστλια, ἐποίοιεῶτο, οἱ νδιὺ, ζύ- 
Ρ ᾿Ὶ ΓΑᾺ Α .- 3 “ 

λινα,, οἱ δὲ, οἰσυϊνα.. κ χα ἐλά κοιώῦτο. 2 » Καὶ (9 

Ὡρὶν δὲ ἡμέροις δέκα, "γμέοϑαι, πιςεὰὶ δόντες, Ὁ 
κ ! , ΟῚ 3» ᾽ 

οἵ τινες ξυμπολεμήσάαν, χὰ εἰ ζενοι εἶεν. ἰσο- 
ϊ ͵ 2) 2 , ᾿ ἄν 6 -“Ὗ᾽ 

᾿πελ4αν ἔσεοϑαι, ὄζηεσαν πολλοὶ μδὺ ὁπλις- 

σαὶ, πολλοὶ δὲ γυμνῆτες. ἔγγροντο δὲ αὐζις 
ἘΣ ις “ «ς λε, ΄ ΄-΄ Ὁ χλ 

καὶ ἵπώεις ὡφεἰ εοδὰ μι χονζον. πσδϑνομας δὲ 

ποιουμᾶνοι,, καὶ λαμίξανοντες ξύλα καὶ ὁ- 
ΕΙ . ΕἸ 

πώραν, οκαϑευδὸν πάλιν οὖν πάρα. τὰ 
3 Ἐ9 ΄“ ᾿ ) 3 « 

εἴ, Οὑα πὸ ἀςεος ἀλλος μδὺ σεις ξιὼ ὅπλοις 
ἼΣΙ ὁ ας “ΟΥ̓ «“ ᾿ ΝῺ 
ἡ, οἱ δὲ ἱστῶεις ἐςν ὁτε καὶ ληςας ἐγει- 

ὀφιῶτο ἢ; οὐχ, τῷ τφραιεΐς, καὶ τίω φαλαῖ. 

ΠΙ͂ΧΕ περαθαητς, συ αιδίῃ ἰϊς σοἀοπ ἀππΠὶ 
εἴς, ααί εἴΤητίμ Ρίταςο. ΟἸοταποτῖᾶι- 
τοηι Π1Π1] (ς ἱπιαΐξο ρογροῖγας σοπηάήε- 
χης. ποῇ (ΟΠ ιΠ1 (παπὶ δε πιφητοτη το - 
ἰθαης: (δ αἰΐος ετίαπι ἀοςοθαης, αἰ: οὐ 
(2. σιληλοθγετη Πῖς ῃγαὶῖς ρτο που ἢ ἔτ: 
ἸΝεραῦδηξ ετίδτι Τ ἰσιπταυ τὶς ραγοπάτ πὶ 
ἘΠΕ ΤΑΪΠΙ ΠΟ] ΠΟΙ ΠλΪ τ ἄτι. αἱο- 

Βαης, ντὶ ρατγία ρογίγος, Τα πηάοπι ἐςόγε- Τρίριρδε 
τι]. ντ᾿ ΓΥΙΟ  Πτδ ΓΝ ἱπηρογιιπιὶ αὐτοσά- κ᾿ πηα- ἴ 9 φὐθναιμ 

αὐτου φὰ 

ας Χ εξ, νῃπ5 εχ “αδα ὁ τεῖδιι. ὙΠ ὁ ἐῶν 

τοτατ, ὃζ 411] σοταπι ]οσο]εσεγοπτιτ, ἢτα- 

ὁ Γτιρίητααίγι ΕἸσαπηοπι ἰς τες ρίεθδητ, 
ὃς [)εςοπλίγί ρος οἷς νγθαηαΣ οἰγαπ., ο- 
τη θιι5 ΠΊΩΧΙ ΓΘ Ροτταγ ας, ἃς ΠῚ ἰπ- 
τἰσοηλ αἰ ΠΠ ἀδητίθιις., νῆα ΟἸΠΠῚ Ἐααΐτηι 
Ρτα εἰς σογοθαητ. Ἐσαίτοσ ᾿ρῇ οὔτ ἐ- 
45. ὃς ((υτἰς τη Οεο ροτποξζαδης. Εξ 
αυΐα Ποηλ ηὶ Πάοθαῆτ, ἃ νοίρογα οὐππι(οιι- 
τα ΡΓΟΡΙΟΥ ΠΛΠΓΟΚ Υἱρ ἢ] 5. δι θαης: πγὰ- 
{ππ|π0 ἁτο ΠῚ τὸπΊροῦς σοη!ςοηήοῦαηϊ εΞ 
“7005, (οηροτ (Ο]]Ποἰτί, ἢς φαΐ Ρίγαεο - 
Ρίος ̓ ππδάοεςης. ΠῚ σοπτγα, αιῖο ὃς τπῈ}- 
τοβ, δὲ οπλη]β σοηοτίς Ποσξηϊ 5 ςσιτη Πα: 
Ὀεγοηζ, Πα Ραττίηι Πσπ δα, ραγτίηγ νἱπῖ- 

ποαξαθτίσασαητ, δασις ἐςα! θαθαης. Ρυῖας 
νοῖο, απατη αἴας Χ ργατογπῆοης, Πὰς ο- 
ταηϊθιι5 (τα, αα] πος 1ρ5 [Π ᾿ς. Ἶ]ο {δ γο]- 
Ἰεπτ δἀϊπησοτα,, ργουη λοις σογηπὶ ὁ 
τηηίπ πη ἀ αιια!ίταῖς. 115 οτίαπι., ἤπ| ρεγα- 

στίηὶ οἤξεητ : Πλ]τὶ τ πὶ σταῖς. ἀΥ ΠΊΔΓΟΓΑΣ, 
ταπι ΘΧΡΘ τ ΠΆΠτο5. οχίραητ, Αςςοάς- 
θαπτ ργατεγθα ρἷμ5 ᾿γΐπτις 1, ΧΟ Χ 6681: 
τε5.. Οὐτοτίος ραβυατιιπ ἰδαης, ᾿’ρηῖς αὖ 
ἐτυέξίθιις ἀσοερεῖς., ταυγίαπι ἴῃ Ρίταεσ 
Ρεγτποέξαραπε. Ατ δούιππι., οἱ ὀγδῆτ πὶ 

᾽ ͵ ν λ τ - Ἷ , γα αὐτὴμ οχακούροριω. αἰξιέτυχον δέκα ΤῈ νερε,, αὐπηαίι5 ργοάίθας πθπιο : ταπὲμ πὶ 
᾿ . 3 Γ ͵ ν ᾽ λ 

ἔξω γέων Ἑισὶν ἐς τὸς αὐτῶν οαἰγρους ὄχιτα ε- 

᾿ πιτήδηα πορδυουϑροις, ὁ τότος Λεσιμα γος 
“κ ᾿ ᾿ 
οἰπαρχὸς ἀπέσῴαξε, πολλα, λιπὸρν ἀ7ον- 
ν᾿ λ “»" « 

ὥς, καὶ πολλων χαλεπῶς φέρφντων ἑπαέων. 

γγραπὶ οαιυίτες. ἱπτογάιϊτη ργαἀαἴιπὶ ἐ- 
στεῆος οὐ Ρίγαθο σαρίοδαῃῖ, ἃς ρα]δῆ- 
σοῖῃ ἰρίογιηι ἱπέο ἔλθῃς. ἃ σοί αἰτ αὐτοί 
αἰϊχυαπάο, ντ ἰῇ “υοίά απ ἰμποίος ἐχ 115; 
41 Ἔχτγα να πὶ ἐγαῃτ. ἃς σοπιηηραζα9 

σδι!η ἔπος [πὶ ἀστοβεχίογαητ, ἱποίάογοηξ : ιος ΤΥ Ππλαοίγις ἐπαίτιπ) ρυσες ἕξεις ΠΛ 0-- 
τς Ὁ ἀεργεοδητες » ἅῖαπο οτίαπι ΠΟΙ ραηφὶς δα υ δι πο] ος ἐοτςρτθας, ἸυσιΠαίϊξ, 

Ἀπ ἃ 

ἄο 1π- ἜΣ 

τοῦς ει! ἃ ποῦς Ππηΐ.. ἤοπ ταιῇ ἃ ψοθίς, ὦ 
αιιαηὶ ΠΟὈ 5 1ρ{ι5 ἀερίογᾶτος ος. ΕΗ το - 

, 



ααίΐτιιι ΠΠΠΊΘΓΟ (αἱ! γαάγαπι ἐς 1 δοητῖ- 

ἀετερα τη ἀρτο σορ δῆτ, νυ] ΟἹ ΠῚ πὶ οοοϊάο- 

ταητ, ΝΝαπιίτα πηᾶσπος ἰδπὶ σογοθαπτδηῖς- 

πος, νζ ἰρίαπη φιοαις πηατιπιντὈἷς Δά- 

στοάογοητιγ, Οὐφά {ἰ Πος 4ποαμς Παγ- 

ταπάππη, γα αντῦς Ζαϊάδπη πιο ᾿ ΠΑΓΙΠῚ 

ειῖξοχ : 4] ν δὶ ξαταγιπη ἰῃτο Ποχιῆςε, νῖ 

Ποῖος αχγα σαγγίσα]! Ιοσ απ, ΖΕ τς ροττί- 

σίτς Γγοςο, πιδο Πᾶ5 Δα πη ΓΘ ΙΓ: {πΠΠ|Ὸ, 

ντοιηπίθιις ἱπππο πτόσιπὰ ἰπρ]5 ἴαΧα , 4012: 

νο] Ππρα]α Ρ᾽ αι τὶς οἠογαηάϊς (ἘΠ οοτοητζ, 

φοιπρογταγθητατ; ἅτ Ὲ6 [ῃ σαττγίσαϊο, νοἱ- 

οὐτηηας νἱζατη αἰ σαὶ οτος, δ σογοπταγ. 

14 νδϊ ἤεγος, ἰαχιι φυοα!θοῖ πχα τα πν 

πεσοτῖ] ἐχἰδεθατ. μα πὶ ἁυζοιτι ἱερατὶ 

Τιασοππλοπθηῖ πιττογομπταγα Ἱ τιρίπτα- 

αἰτὶς ΕἸειίης, δθ αἰΠἰς, 4αϊ εγαητίη σαταῖο - 

σο,οχνεδο; 401 δος απιοπίος δα ἔοτοη- 
ὅπη {πρροτῖας Ποτταγεηταγ, Ζυ ἰατῃ ρο- 
ΡαΪμ5 ἃ ἀοοάαπλοη 5 ἀθξεοί στ. Τγίαη- 
εν (δοιιπηρίς σορίταη5, βοτὶ ροῆς,ντ αὶ 
ογαητίη Ρίγαεο  τογγα ὃζ πηαγὶ σο  ογίτου ἐχτ 

Ῥαραγοητατ, ἢ σομγπίοατα ργο ἢ Ὀἰτὶ ἔα1- 
{φητ: ἱπυροῖγας ἃ [π]5,ντταΐθητα σοπιηυ 11|5 
τασταο ἀαγοηταγ, δέν ἱρής σορίαγιπητοτγτγα- 
{τῖππι ργατου, Γἰδγϑ5 ἔγατου ρα ςέξιις οἷαί-- 
{5 αα πος δεῖπιην Δο!εσαγοταγ. [ρίς ργο- 

τλίαράεν [οξξιις ἘΪΟυΙτ πο πὶ νεγίας, Ῥεϊοροπείιος 

» Δηοῖ χηα]τος σοροθατῦ: οἰαἤ!ς νοτο ργα ἔρέλιας [η 
τς χηλτὶ οδίογαιαθαϊ, πὸ ]υϊά σοπηπηδατις δά 

Πιοίξος. πδυὶσὶς ἱπηροτταύοτασ, πο ἔὰ- 
ἔξαπα,ντ ταγίμπ ὈγΘαΪ ΠηοηΊθητο πηασπαᾶτο- 
τα οἤτι ἀρυα 105 ἀΠΠΠουἾτας, αϊ ογαπῖ 
ἴῃ Ρίγαοο : νγρπι σοπίγα γίαπατιπν ἃ- 

τοΐνάιν ΠΙΠλΟΚ5 (ππιογθητ. (Οὐὐππὴ πο γογαπι (ὰο- 
᾿ πὲ ῥεώροἔπῃς οτος, τὸχ Ῥαιυίαηΐαα, Ζαὶϊ 1 γίλη- 

ξεάηητ. ; Ἵ ς Ξ 

Π Ὁ σ]ουί δι σΟΠί ΠΕ ΓΕΓΙΙ5 οἴει Ἢ ΡαῖτΠ 

Ατμοῆας {πᾶς οἤεξξατγας ; τεῖδιις ἙΡποσῖς 
ἴῃ (ςπιοητίαπι (πἀπὶ τγαἀπιξεῖς, ῥγα πα 14- 
τος οάπιοῖς. Ετπη (οοἱ} νη που  Θαςθαη- 
τιι. Βοθοτῖς ὃζ (ὐογί πε 15 ἐχοςριῖ5. Νίδηι 
1 {6 αἰεδαπε ἘχἘἰπγαῖς., σοητία ᾿πγῖπι- 
ταῦ αἱ το] στ οποπα ξπταγιπι, {ἰ δά πιογίασ ἃ - 
τΠοηϊο πέος δα ]]πην{π|ο]ρείεηξ, 4α] σοητγα 
ξογηλυαπι ἔσο φοτὶς αἰ Π1} απ Π]|ςητ. Ατ- 
ἀπο πος ρτορζογεα ἔλοίεδαης, σποά ριτα- 
τος, νε]]α Τἀσεάαπηοηϊος ἀσταπι Αἰ]ι6- 
Ὠἰοπίδην Ππαῆ πη ροτοίξατεπι ἅς ορααϊςη- 
τίαῃ τοαΐσετο. Ηδθεθαῖ σατᾳ Ραιίδηϊας 
1ηἸοτο. σα ποπιθῃ ἢ] αἰ ρεάϊ, ποη ρος! 

Ρίγαοο, ἃς ἀοχίγιπν σοῦης ἰρίς οδτίηο- 
δαῖτ: Εγίαπάου ουπι {ἘἸροη  ἴδυ 15 σορί 5 1α- 
{π1π. Οὐτηῖ4; Ῥαυίληΐας αὐ οδίΕΠ{ο 5 ηλίτ- 
τοτοῖ, αὶ φος5 αὐ ίμα αἰίςοάοτο ᾿αθογοητ, 

εἰ Ξ τ 3 ͵ λ λυ) 9 ε χὶ ΐ φ 

Οοητζα, 481] ογαηγὶη Ρίγαθο, Ζαππιεχ ὃ- ἈΑρωταπεκτάναν δὲ χα! οἱ ον πάρα {Τὴ ἱπαίων. ' 

ἄτο ἱπιίάοτες,, χιοά ραιτίπι τὸ Ρεπς σο- Πνος ζψῶτα ἀκα ᾿ϑὺ ἀὐδυκιμυΐσοι, ἅμα. δὲ 

ΤΠ ΓΟ ΟΣ: 

ἐπ᾿ ἀγ 98 λαίοι]ες Κόιίφρατον, φυλῆς λεονγ-᾿ 

τἶδὸς. καὶ ὙΝΡ ἠδ μέγα ἐφρϑνοιου, ὥςτε καὶ 

ασϑ9ς ὦ τῴχος τῷ ἀςτος παφϑεέξα ον. εἰ δὲ 

καὶ τῶτο δὲ εἰπεῖν τὸ μιηχϑνοποιοῦ τῷ τῷ ταῦ 
ἀς, ὃς ἐπεὶ ἔγνω ὲ ὅ7ι χτ' τῶν Οκ λυχεΐου δὲο- 

μὸν μέλλοιεν Ως μηχὸνας πσδοςα γήν ΤΟ Ως 

ξβύγεα ἐκέλάυσε πϑώτα ἀμαξιαίους λίθοις Ὁ 

ὠγάν, καὶ καταξαλλειν, ὕπϑ ἕκαςος βού- 

λοίτο τῷ δρόμου. ὡς δὲ τ τοἔμετο, πολλὼ 

Β εἷς ἕκατος τὴν λίθων ποραγμαΐᾳ, παρεῖχε. 

πεμπόντων δὲ ωρέσζεις ἐς λαχεδομο α, 
“δι ποιαχοιζῳ, δέελάυσινος, τὰν οὐ οὐκα- 

χαλθγω ,ὅξάαςεος, καὶ βονϑεῖν κελάσογτων, 

ὡς ἀφεφηχότος τῷ δήμου πὸ λακεδαιμο- 
γίων, ΔΛύσεινδρος Δλογισοίνϑρος,, ὅτι οἷον πε εἴη 

(χὺ πολιορκῆσαι πὸς ν το αφραζκα- 

τά τε γάῦ καὶ κτὶ γαίλατῆαν, εἰ ΤῊ ἔχιτα- 

δείων δἰποκλιξιοϑείἡσοιν, ξωυέποραζεν ἑκα τὸν 

τε χα λοι ζα. αὐθις δομειοαϑίωαι, ὼ αὐτὸν μδὺ, 

ῷ χτ' γάδ τ ῥμος" δὼ . Δίζωυ δὲ τὸν ἀδελφὸν, 

γαυου χρειῦτει οἰχπτεμῷ ϑζεδαι. καὶ ἰζελβὼν 

αὐτὸς »ϑὺ ἐλάυσιιαδε, ξμωέλελυ ὁπλίᾷς ξωνί: 

πολλοῖς πελοποιησίωγ᾽ ὃ δὲ γαύουρχος κατὰ 55 ἰ 

θχίλααν ἐφύλοιῆεν, ὅπως μηδὲν ἐαυλέοι ̓  ἢ 

αὐις τὴν Ὀχιτηδείων. ὡςτε (χὺ πάλυν 

Ὥποθλα, ἦσαιν οἱ οὐ πφραφ, οἱ δ᾽ εν τω ας ἃ 

παλιν αὖ μέγα ἐφρόνοιωυ Ἐχὶ πω  Λυστώδρῳ.. 

οὕττω δὲ “αξοχωροιεύτων , Παυσανίας ὁ βα- 

σιλόϊς φϑονήσοις Λυσανδρῳ εἰ κατφργασμέ- 
κ 

ἰδίας ποιήσοι το (» ἀϑίευας, πείσεις τῶν ἐ- 
,ὕ “"Ἕ.2 ͵ ͵ ’ ᾿ 

Φορων {εἰς ὄξα.γγ4 Φροφυξφὶν. ἕμωυεί ποντο δὲ. 
᾿ λ ἐ ͵ Ι " 

καὶ οἱ ξύμμαχοι πόρτες, πλζω βοιωτῶν 

καὶ κϑεξανθίων. οὗτοι δ, ἔλέρον δι, ὁτί οὐγοτ Ὁ 

μίζϑιεν 4)ορκεῖν αὐ ςρατάσομδιοι ἐπ᾽ ἀ3»- 

γαίους, μηδὲν τοϑφίασο: δὸν ποιοιιῦζᾷς. - 

ποξαῆον δὲ ζωῶτα,, ὅτι ἐγίγνωσχϑν λακέν 
διαιμονίους βουλουδίους τἰω τ αϑίωυαι!- ᾿ 

ὡν χώφαιν οἰκείαν καὶ Ἴ πιςὴν πτοιη σοιαϑαι - 

ὁ δὲ Παυσανίας ἐφρατοπεδοῦσαιτο μῷ οὐ 
ἐ ͵ ’ κ 

τῶ ἀλιπέδω καλουμϑύῳ, πσόϑς τω πει- 
“, ι , " ͵ η ᾿ ᾿ 

ρά!ει, δεϊζιὸν ἐγών κεέξφς; ΔΛυσοινδδος δὲ ξιω 
» ᾿ ᾽ ᾿ 

τοῖς μιιαϑοφόρφις, Ὁ ἀφ ωνυμον. πέμιττων δὰ 
, ͵ ᾽ 

“ρέσζεις ὁ [Παυσανίας ποὺς τὸς οὐ πεὶ τ 
“" » “ἢ ᾽ , ᾽ κ ΔΌΣ 

ραμεῖ, ἐχκέλάσεν ἀπιέναι φχὶ ζὰ ἑαυ, Η β ἀνπη 
ἐπτεῖ 



: ΤΥ ΒΕ ΕΚῚ.ΚῈ 

μὲ πὸ βοὴς ἕνεκεν, ὅπως μὴ δῆλος εἴη ἀὐ ϑιὴς 

᾿ἀἐύδις ὧν. ἐπεὶ ἢ σε ϑὲν Ὄσὸ τὴς ασϑοσξολὴῆς 

ποξάξας ἀπῆλθε τῇ ὑφεραίαι λαιδων κϑρ 

οὶ λαχεδουωνίων δύο μοίξαις 8 ἀλλίεναιων 

᾿ ἡπαΐέων ζῴς φυλάς, παρῆλϑεν ἘΝῚ π' κωφὸν 

᾿ λιρϑϑα, σχοπῶν πὴ θυ απυτείχιτος εἴτ ὁ τοφ- 

μα!άς. ἐπεὶ ὃ ἀπιόντος αὐτο τατοοςἐϑεονζινες, 

ἡ αξαγμαΐζα κυτπαρέχον,α ἡϑεοϑεὶς παρ 
ὑλᾷν ἡγειλε τὸς μϑὲὺ ἱπαεαςὶ ἐλαύγάν ἐς ἀϑθιυς «- 

γενζας, χα τὸς τὰ δέκα αφ᾿ ὑξης ξιωέπεοϑει,Β 

ξιὸ δὲ ζοῖς ὀηνοις αὐτὸς ἐπηχολούθᾳ, χαὶ ἀπέ. 
ΧΤ' να! ϑὺ ἐϊγὺς τοριάχονζᾳ τὴν ψιλά, α'ὕς 

αἰ τραρῖ δ) ἄλλους κα τεδιωζαν ποϑ9ς ἱ Ὁ ἐν πσφβαμει 

“- 

", 
᾿ 

ΕἸ τὶ 5, 32 ! «“ 

" διαζον. ὥκει δὲ ἔτυχον ἐξυπλιζουϑιοι οἱ τὲ 

πελταςπιπῆώτες, χαὶ οἷο πλιπτὼ τυ οκ“πό- 

ραιέως. αὶ οἱ ὃν ψιλοὶ ἀὐϑὺς εἶχ δραμόντες 

ἡχόντιζον, ἔβαλλον, ἐτοξάυον, ἐσφφενδόνων᾽ οἱ 
᾽ ᾽ ᾽ “ 

δὲ λακεδοαιμόνιοι, ἐπεὶ αὐτο πολλοὶ ἐτίξω- 
' ͵ ᾽ Ἵ ) ᾿ 

ἡ μἰεχώρεν σχΘΥΤὸ , μαλα πιεζομδροι, Ἴ αἰεχώρνσαιν ὄχι 
" ᾿. ͵ λ “Σ΄ ᾽ ͵ 

πόδα. οἱ δ᾽ ον πὅτῳ πολὺ μίφιλλοι ἐἑπέκάντο. 
ὃ Σ᾽ ᾽ , ! λ λ 

Ϊ ὠζοῦ δὲ εἰποϑνήσκᾳ Χαίρων τὲ χαὶ Θιξρᾳ- 
, 2 ͵ Ἀ Ἵ οὐ 

᾿ς χριαμφω πολερϑργω,ὼ Λαχρῳτης οολύμ.: 
ΤΡ. ιν 7 « ͵ 

᾿ πιρίκης, χαὶ ἄλλοι οἱ τεῦ μιύϑίοι λακεδο- 
͵7ὔ 3 Ι͂Ω ι 

μοιίων τσ 9 ΤΜ πυλών ἐὺ κεφ κεικώ. ὁρῶν 

δὲ ζωῶτα ὁ Θοᾳσυζουλος καὶ οἱ ἀλλοιδπλι. 
᾿ ) ͵ ἢ Ν ᾿ ) ι 

ταὶ, ἐξοηϑοιω" χαὶ χυ παρετάξαντο κυ 9 
Ε 2 3 ΄ ᾿Ὶ ͵ 

“μ ἀλλὼν ἐπὶ ὀκτώ. ὁ δὲ [Π]Παυσανιας, μοι λα 
μ᾿ Α λ ᾽ ΄ « , 

πιξοϑείς κ, χα! ἄνα γωρησεις ὁσον σὰ :λ]) οἱ τετ' 
ν᾿ ͵ , λ 

ταρα ἢ πέντε τσ ς λοφοννα,, παρ»γίειλε 

γοις ὅχεγωρφ, τδϑς ἑαυτὸν. ἐχ 45 ξιωταξα- 

μᾶνος βαθξαν πϑυτελαΐς τίω φαλαγία, ἤν 

Π ἴῶι τὸς ἀϑέωυαας. οἱ δ) ἐς χήξοις χαϑὺ ἐδὲ. 

: ἕωντο, ἔπέτα δεοΐϑὺ ὄξεωθνσαν ἐς 1 οὖ Ἐ 
᾿ τ» ᾿ ἘΝ 5. ἈΝ “ 
Ἐπ ἀλαὴς πη λϑν, οἱ δὲ ὈΣΕΧᾺ Ιγοαν" χἡ Ἔστοϑνυ σχου-- 

Ἴ » ς ͵ ᾿ς ΥΡΑ Τ ΘΕ] 

“σιν αὐτῶν ὡς πεντηκοντοι 4: ἐχατον. ὁ ὃ [Ἰαὺ- 

σαγίας 9παιον φξησάμϑρος, αϑεγώρησε κ Οὐ ϑὲ 
ΑΝ Χο ἌΓ ἡ τ ΑΕ ἢ 

χὐίξο. 9 ὠργίζετο ἀὐζις, ὀηλα λφθοοι περήπων, εδι- 

πων ὅδασκε τὸς οὐ πιφρανᾷ, οἷα γρὴ λέχοιζοα 2 »Ὲ- 

σξᾷς πεμιπᾷν πσρὸς ἑαυτὸν ἡ τῶς παο9 ζῶ κε 
! ρου “ἷ ΠΡ τυ ΘΕ 

Φορδς. οἱ δὴ ἐπτεί )οντο. διῖφησι ἢ κἡὺ το ον ὦ ὦ 

φῴ κα ἐκχελάυεὡρὺς σφαξ πσδϑειένω ὡς σιλχεί, 

ξοῖς ξυλλεγουϑίες, λέγοι. ὅτι στ οἰὲν δέον) 

ζ;ς ον τοΐ πέρας πολεμιήν,δλὰ δζελυὸς Ἴες, 
“2 ͵ ͵ ͵ “κ 

ὸ Κϑιγη ἀμφοτεροι λακεδαι μονίοις Φίλοι ει): 

ΟΥ̓͂Ν Υ 5. 477 
μιν λὴ οὐὰ ἐπείδοντο, κϑοφέξονεν ἡ ὅσον ὡ- Δι ἀταὰς ΠΠ| πο Ραγεγοητ: ΠῚ ΠΠ 8 ΠῚ ἕηττὶα δά - 

ΒΙΟ τ ΓΙ ΠΊΟΥ 5 σαι. πὸ ρα απ ἤστοι, 1- 
Ρίμπι οδίς 5 ἔατιετο. Ρο(οααιδηι ἂθτας 
ορραυρπαιίοης 01 τὰ οςέξα ἀπο ΠΤ οι, 
ΡΟΙ γιαἰς {πηλεῖς ἐστι ἀπάθιις Γαοςάα- 
τποηίογιπι σοἰχοσθες., ὃς τ ΓΠηὶς ἐ41-- 
ται ΑἸ η] ΘΠ λιηι τί τις, δή βογιιπῃ 
ΤΜύταπι [5 σοηΐοιτ, ντ ΠΖιοΐοςο Ρίγαοιις πολιῆς δ 
γα ηἰτίοπο Οὐ ]Π]ατὶ σοπιπιοάδ Ροήζευ, 4 λιν, 
σομίϊάοτατοι. Ηΐπο το αἰ τοάεηις, πιὰ Τὰν 2: 
ΠΟΠΏΘΠΗ ἀσσυγγοθθησ, ἃς ΠΟρου ΠῚ ἰρῇ ζι: μϑε ἢ 
ἔλοεις θαητ: σοπηπτοτας ἱπηρογαῦ, ντΘ 4 111-- 4 ἀνιοαιρ 
τος ρίθῃμο οὐτίι ἵπ θοὸς ἱπηροτιπι ἔλοσγρησ, ἐπμιΝ 
ααΐδιις (ς Π1| δἀϊπιησεγοης,, αοιαιιοιδη- φὶνάν με, 
Πιῖ5 Χ Ριιδοτταῖοπν ΟΧΟΟΠΙ Πητ: σα τα τς 1- ρνοβμέϊ 
4υϊς Ἰρίς πρίεααοθδζαγ ΑὉ Εἰς ργορο μη 
Χ ΧΧ γε τοβ ππητ ΟΌΟΙΠ. το 4] τεσρα εἰἀτο" 
θδητ, φιιος Ῥαυίδηϊα τα ἴτας δα Τ Ποαιγαπι 
γίχψυς, αιοά οἱ ἴῃ, Ρίταςο., ρεγίεαιτί 
{ὰπτ. [δὲ {6 τὰν ἔοττα σσγατί Ομ Πος.,, ἃς 
στδυ}5 ΔΥΓηατιΓα ΡεαΪτες ΘΟΓΠΊ, 41] ὀγαῃῦ 

1η Ρίγαοο; ἀγα θαῃτ; [πατίππχιις νο τος ἔλ- 
ἐτα ἐχουτσοηε δου] νἱθταξιαπτ, ἔσειε μαητ, 
(σίτεῖς δὲ ἔα ϊς ντεδδητιτ. Τιασοάκηηο- 
Π1}. Φαοτα τα ΡΟγηλα τὶ να] ποτα δα πτιιγ, στα 
αἰτοῦ ρτοΠι ρεάδθηι ραυ]]ατίτα γοίσγεδαητ, 
ΤΠ απι ΠΠ| πλυῖτο ππιορὶς σὸς ντροῖς, ]ιῖο 415 

ἀεπιίαέξαπι,, ντεηξὶς οσοιπηεύοης Ομα- 
του ἃς ΤΑ ἰρτασίτι5, ἀπιθο ἢ ΡΟΙε πάγοι; αὐνοῖδι 
οὐππ| 1 ναῦτγατο σοιταπλ η]5 ΟἹγ πηρί οὶ νἱέτο- μων, γνα. 
το, ἄτα Δ} 5 Γιασξἀα πγοη 5, 4αΐ δῆτε ΠΡΤΩ 
Ροιτας,, [π᾿ (ὐεγαιῖοο (Θρα τὶ πιο, Ηδ᾽ Ὁ Ὡρια ραν 
αυππι 1 Πγαίγθαπ|5.,, ΔΙ Πα τ σταῖς Αγ πτα- "49. 
αὐγὰς ΠΉ]Π]ΠΠτος σοΥΠ της; {]ς ΟρεΙηὴ ἔετο- 

ὕαπιε, ὃζ σα] ευῖτο γ ητε αἰϊος αοἰςηλίη οἕο- 

ποςίηἰζγας θαητ, Ῥαυίδηϊδς 4.1 πὴ δε μγο5 
ὅππὶ νισογοῖογ,, ἂὸ Πααία αἰίδτιον διε 

ἣν γ' λ “ ς ΡΞ 

τοῖς λαχεδιουμονίοις , χα) τοῖς οἰλλοῖς ξυμια Ὀααυΐηηας νετίας τ] ΠῚ ΠῚ Ζαοπλάδιη ςεί-: 

{ποτ : Γασφάαυποη 5, τευ ας (Ὁ οἱ 5 
τπηληάδε,ντ αὐ (Θ σοησεάετγεης. Ατάτς Ποὶσ 
Ρ᾿αϊαησς ᾿πἔγαξξα., ἐδα; ρεγααπὶ ἀοηία, 
δάποτγίις Ατπεηϊεπίες ἀποῖς. Εχοϊρί πε 
ΡΓΙΠλο 1 ἀσεάατποηϊος σΟΠΊΠΊ1Πι15, ἐοἰη4Θ 
Ραγεῖπη ἴῃ ἸατηπΊ,] σα εἰἘ ρεοόρτεν 7 Ε]αίας, τοὶ βὰν 
Ρτοιγἀαπτατ; ραγεῖπα ἔισαπῇ ἀγγίρίμπητ. [ἢ-- ὑόν. ν μς 
τεγέθ! εχ εἰσ ρίας παΐπιις ο τ. Ραυληΐας οχ- ρη 
οἴταῖο τΓοραῸ ας οΠΠτ, ἀσ πὸ τὰ ΠῈ 4 ΕΠ! 4 ΠῚ κίων, 
οἤοπίις, οἰαπη δα ἱρίος παϊτείτ, Ζι1 ΡΊΓα δος ἀλαάρα- 
(ς5 ἀοσεγθηγ, 4αϊδιι5 σι πη ἀατἰς δα [ρ, φίωιδερ. 
αἴας φὐ Ερμοτος ργαίξητος, πηίττοτο [6- 
σατοβ ἀορογοητ. Ῥαγθηῦ}}} Ραυίαηϊα;, 4 
αυάςηι ὃς νγθαποϑ ἃ (ς ᾿πυἰσοτη αἰ γί ηλ}}, 
εἰἴχις τηαπάδτ, νὰ σοἢ ςἐ] ΦαΑΠΊρΙ υεἰ- 
ΠῚ] (ς ταις Ερίιογος δάϊγεης, ας Π]}}]} εἰς 
(ς σαυῆα ἀϊςεγοης, συαπιογεπι ΡΙ τ η- 
(ος Θρρυσηάγεητ. Μα]]είς, νερᾶςε ἔλόϊα, 
Ρατίτος γιτίαας 1 ἀςοαἀχπηηοῃ 5 φηλὶοἱ (πλς, 

πρὶ ἥ 
Ζξα πι- 



"ἡ 
τ ᾿ 

478 ΧΕ ΟΡΗΣ ἩΔΎ Ν Ας. 

Εγαης Πᾶς ετίαπι δμο η ΠΑΝ ρεττ ἄγ δέως ζωῦτα καὶ Ναοκλεἰθκοὶ ἐροροσ 

Ῥαμίαμῖα, τη . ΝΝαπῖ νεῖ ροιταη ψ λ ! ἐαρηιτ, 40 ΑΠῚ αἰπάϊται ἱπσαηάα Ναπι νεῖ ἢ ἡχοῦεν. ὠςτὴρ ὙΣΡ νομίζεται ξιωὼ βασιλῖ Ὁ 
ΠΣ τ εἰἢ ἴῃ τοῖς δἴηιο ἱπ{ξίτατο Ι,Δοςάσηιο- ἘΝ ον Δ, Ὁ 

αμέοτεν, ηϊοτγιπι, Ερμοτοσ γοσὶ ἀϊιοϑίη ὀχρεαϊείο- τη τ νλήκαν κατ βὰν βαῦεαις χρὴ ποπὸ 

Τπρβ αὶ ̓πίθιις αἀϊπηρὶ : ἴτα ταπι αοχας ᾿Ναο]!- παρζω οὑτὸς τε χα! ἀλλος », ἀμφοτεξοι τῆς 
᾿ Ἵ δ λ ͵7] ͵ γ -Ὁ“᾽᾿ ὃ Ὁ 

ἀας, ὃζ αἰϊιις φυίάαπι, φάογδηῦ; ααογιπι μα Παυσοινίου γνώμης οντες μῶλλον, ἢ τὴς ὡ; 
5 - ᾿ - λ ͵ εν “«ι 2 ὍΠ ντογήιις πηαρὶς Ραπίδηϊα:, ἀπαπὶ 1 γἱληάτο μι Λυσανδορυ. αἱ] ζῦτα ἄιύκα ἐόν ΝΣ 

αἀίεητίεθατιιν. Οπαρτορτοῦ σαριάς Γἀρο- , ἜΝ ΝΕΣ βηι- 
- Ἢ" Σ Δακεδι αὐἴσῶ9 ' 

ἀαταοποῖπ., Ποη (οἰππὶ τη Πος, ὁ Ρίταθο αμμμονα, ττοο 920 μθ9 ἔπεμπον τόςτ' ὄχι, ἔ 
5 ἘΣ [ 4 ΓΟ ᾿ ᾿ 

παητίος, 411 (ςοιιπ ἔπ οτῖς ἱποιη 4] σα πῇ Ὄ βώεως, ἐχονζας ζᾷς «ϑϑς λακεδδιμο- 
ΣΦΙΝ λ λ ἘΦ ΑῚ » 

1 λεοάαπηοηϊο ἔουπιθίατη ἔούγθητ; νοῦ γίρες «ασονδεὺς , χαὶ τς Ἔσο ΤΥ ον πο ἀι 
1 : ΤΑΝ ΚΕ ᾿α ' ρα: 

ετίαπι ΠοηΠ61105 οχ ντρα ργίπατος ποπῖ- ἰφωζᾷς, καὶ Κηφισοφαίντά πε χαὶ Μέλιπον. Ἧ 

πο5, γπᾶ οἵη (ὐορῃ!ορἤοπτς ἃς Μεῖῖτο, Ἧς τὴ μλμ νοῦ τὸν 3 ; ε 
; ἐπτεὶ υϑὺ τοι οὗτοι ὠχοντο ες λφκχεδοαιμονα,,, ἐ- 

Δϑϊεσαης. ΗΙ ροίξεασιλπι [δοράσπιο - ἐπρθν: "χ’ δι ἔχ, ἶ ἤν ἮΝ τ 

πεπὶ αὐίγο σερ Πςητ, ετίατη ρα] ΓσΟ ΠΟΙ -- ὕεια ως κλ τα τ ΣΕ "ἦ, "0 ἰός οἰςτος, 
ῬΞ ΞΡ Ξ » νι χλ 

πὸ ΠΜΠῚ (ὰπτ εχ ντῦς, 4αὶ ἀἰςσόγοητ; (ε ὃς λεχϑυζᾷς. οτὶ ἀὐζι μϑὺ διδόασι 
“ Δ» Ὄ ΠΕ 0 : «» ᾿ “τς ᾿ 

δ ς ἡ μΐ διμέας Ι,Δοςάἀα πιοῃ οΓ ΠῚ τείχη» ἃ ἔχοισι,, χαὰὴ σα ΠΠΑΣ λακεδιῶς 

Ἐ ααασπὶ ᾿ « . ἢ ΡῚ ἅ αὐδίαὶο ροιτοϊβῆο - ας ρεορτοτοα ααιαπὶς μος ἡ οὔοϑαι ὅ, τι βούλονται. χἰξιοιῦ δ΄) 
ςεπίετς, γε οτίαπα 1, χα! ς τη Ρίταοο σο- ᾿ ὯΝ Ἄν ἢ ΡΉΤΣ 

: - ; ν αι ο 
τἰπετεπς,, ἢ υίάοπι 1 ἀσεάαπιοηίίς απι- δρ ὯΝ ἘΠΕ ἐπ φραμει, Θ ἐ εῖε, Φασιν 

. - - , 

οοϑβίς ργοβτογοηταγ, Ρίγποῖας Μαπγομία φι ) λακεδαι μονίοις, “΄ βα διδόναι τὸν τε ὧ4- 
εἶς ἜΡΓ: ΄“ λ ᾿ 

ἀεάιεϊοπεπη αοογεησ. Οὐπηι διά αὉ Ε- ρα καὶ τίω μοιευυχίαν. ἀκούσαντες δὲ πὸμ- 
" Ϊ Ϊ ἣ Ϊ ᾽ "7 ΝΠ .90 3 
ἐκκλήτοι ῬΠΏΟΓΙΒ δ Τ εποοατίς ΟΠΉΠΟΚ5 ΕΠ πες τα} ΠῚ το αὐη δ οἱ ἔφθαθι χοὶ οἱ ϑκλόντοις Δ ΤΕΤΕΟΣ 

κεῖ, οὶ (χγς Ατῇοπδς νἱτὶ φαϊπἀφοίτη: εις πηλη- , " οὐ κε πο ΠΡΞΗΝΝ 
ΩΣ ἀπὸ οὶ Γ «(αν πεντΈκαι δέκο οὐδρας ἐς ζᾷᾶς αϑζωας, 
«ἀεὔνο». ἄατιιπι, γε νη οαπὶ Ραιίληία,, ἡ θάπη ΡΟΙ- - ὃν 0΄ ξ ἷ ἢ ΤῊΝ 

ἀηβ οι (ἐπι σηϊμππις, ταπιοτηροποζοης. Εαξξα “΄ Ὁ ΕΙΣ αν ξιὼ ΠΠαυσαιγία ΔΙᾳῦλαξαι, ος 
Ἄχ. . δ . - ἣ ι ᾿ » 

ορ ποθ ρρῃαϊοϊοηίδιις Πυπ πο 4] τγαηίλϑείο, ντ πῦ δγώώωιντο καλλιςαι. οἱ δὲ διήλλαξαν, ἐῷ 
, ᾳ ε ἔι “- ᾽ ! τς ες ᾿ ᾽ )λ 

σίαν. 5ἷς ΡΔΟΟΠῚΪΠτΟΙ ἔς πλυτιιο σο]ούφησ, δέ ππσιι- ᾧτε εἰρζεύζευ μϑὺ ἔχην ὡς πσόϑς δρλύήλοις, 
᾿ς ΤΡ τα Α ΣΙ ἢ]: γίει χοερτὶς 1τὶσίητα-Ὦ Ὁ Σ καὶ 3 Απλνὲς 11 δα (πιὰ (ς σοπίδεγοης, Ἔχσερτίς 1 τἰρίητα ἐπήγα δὲ ΩΣ πὰ δαρη αὐ δι 

Φιάφόροις ΕἸΣῚΝ, ἃς Ὗ Πάἀ οἰ Πα τς, δζ [)εσα ΠΊΕΪΓΙ5, 401 ; Ἶ δὰ 
ἐλ οτφας ΤῊΝ ΑΕ ΤΊ εὺς τρνῆξ ΚΑ ϑυ φ, “δ ᾿ ὦ 

ἐ τῇ οκ- ἐγῃρούίθην ἰῃ Ρίγαεο ορτίηεΠ]οητ. Ὁ ποά τοιακχονζο,, χαὶ ΤῊ ἕνδεκα, [χαὶ τω 
λησίῳ, ΓΕ : β Ἔ - εν ! , ΕΠ 
ΚΠ 6 88| οἷπο5 νεθαπὶ πἱ πιοτπογθης, [15 οἢ]ς τῷ «αφραιεῖ εἰρξωντων δίκᾳ Ἔ. εἰ δέ ἔμες 

πιργαηάτπι ΕἸειἤπεπι {ταϊτιητ. ΕΗ] ἴτὰ Φοζοίντο τὴν δ ἀςεος, ἔδοξεν ἀὐφις ἐλά.σι- 
ἼΣΞ : Ὶ : ὉΠ ἢ ! [ 

τγαπίαξεϊς., Ῥαιυίαηίαβ δὰ ἔπο5 ἐχογοίτα πη. κι κατοικεῖ. πότων δὲ ρεαιυϑένσο ΤΣ ἕ 

τγαάιοῖτ. ῖνοῖο 401 Θά πε η Ρίταεο, σπὶ ͵ ΠΡ ἔα εν, ΟΣ Ὶ 
Ὅν. ἃ ν σανίας μι διηχε " οἱ ὙΠ 

Δύμαὶς π᾿ αύοοτι δαἀίσεπάςσητος,, Μίμδγια βϑ3 ἧχε Ὁ σρώτδυμαι" οἱ δὲ οὐκ, τῷ 
ι ῖ ᾿ , » Π ι φοω ᾽ ι ᾿ 

(λόταπι ἔλοίπησ. ΡΟ νδὶ 4ιιοές ἀοίσεμά: σβραιέως, αγελον!ες ξμὼ Οἷς ὅπλοις ἐς τίω ᾿ 
Ἂ τ 3 ᾿ 3, ΄ ὉΣ : 

ἔξει, ΤὨγαίγ θυ 5 μας ογατίοῃς νίτ5 ΕΠ: Τλαχροπολιν, εϑυσαν τῇ Αϑζευα. ἐπεὶ δέκατε 

᾿ Βαυίάοπι νοὐἱ5, οἰμος ἴῃ γερο 41] πηληΐ- (ησαν οἱ ςρατηχϑὶ. ἔνθ δὴ ὁ Θροισυζουλος ' 

» Πς, πος ἀο σοηΠ]}1}; νενοίπχοτ!Ίρίοσ:ποίσα- Ὁ ΠΡΟ ΑΕΒ ὩΣ " ἰ 
ἐλέεζεν Ὑμιν,εφη,ὦ Οκ ὅσ᾽ ὡςτος αὐδρες,ζυμ- » τίς, Εστορὶς νεῦο νοίμππιετ ποίδειϊδ, ἢ νο- Δ να ἢ ἿΝ 

» Βιίσυια ἰρη! ρογροηάετις νοϊπογίτίς: αάπα- “οὐ ῶ ἔγώ Ὑν ναι ὑμιαῖς ὐες. κοίλιςα δι 
Β - - - 5 - Ἀ » ᾿ -ὦ 

» ρΡτοτη ταητ ν Οδ 5 ΔΠΪΠυΪ σογΈ Πα] Πητ,ντ ἴπ. αὐ γϑοίγ]ε, εἰ αγαλογίσοι δε, ὅχι μι ὑμῶν με Ὁ 

"πος ἱπηρογίππι ἰρι ν[τροτί5. Απ [α{π|ο- γα φρονιτέον δεὴν, ὡςγεη λυ, ορχάν ὅχεχή- δ : 

Ὁ ΤῸ5 Ἡοίς ο[ἘἸ5 Ατααὶ ροριας Ιοηρο, ]ιαπα ἐΨ'. πότερον δικαιότερον ἔςαι; δλλ ὀκ ΣΝ 
᾿γο5, Ῥδπρογίοῦ,, οριιπὶ σαιη ΠΙΠ]ΐ ἰῃ νὸ5 , ἀπ ὁ 
ντηπυδηι ῃἰυἱ ἀοπσπαιίτ: ἀυσπινος 4ϊ- {3 6. πενέφερος ὑμδίμων, φυὴν πῶ πυϊεΐνεκα ; 

" ΠΠΠγ1 οὐππίππγ., πγαἶτα. οα]ις ἔοε 4, 1- χοῦ ὑμας ἡδικήσεν. ὑμάς δὲ, πλοισιωτε- 
ἢ τὶ σαι ραγροτγαιιογίτῖς. [Δτὴ ἀτιπτη ΠΟ - ροὶ πϑώτων ὄγτές, πολλὰ, χαὶ αὐο, δὶ ἕνεκα. 5... 

πίῃς ἰα{ἘἰτιαΣ, αααμλο ὈΓΟΠῚ γοίπιει οἤδια-  χερδέων πεποιήκατε. ἐπεὶ δὲ διχαιοσεούης οὐτ 
» τίς. σαι] ΠῸ}14 πτ: σοπάογεεις νο  π},1ητ- ΤΣ ; ; ἀπ ι- ' 

» ΠΟ ρτοόρτοῦ ξοτειτιἀϊηθην νοὶ Πππιεηα] ἣ υμέν ἀσξφηκᾷ, σκέψαοϑε, Υ ΠΩ ἧς Ι 
» ΔηΪΠγ}. Ατ φιίπαπι ἀς πος δεσὶ πιάϊοίτπι ανδὲεία, ὑμ(έν μκέγαι φρονητέον. καὶ ἕις αὐ καλε' 
τοξείας ροίϊετ, αια πὰ οχ θο, πο ἰητογ ΠΟ 5 λίων κρίσις τότῳ “λύοιτο, ἢ ὡς ἐπολεμυήσει- 
ΒΑ ΕΠ ος, Βο]]ὸ ἀρ βον Ριαίϊατς υδυ ἀσρὸς δολήλοις; διλὼ γγωμῇ Φαιυτ᾽ 
γ05 αἸΟΟ τσ; 412} 1 ςΓ 01 ἃ ΠΊΠΓΙ5. ΑΓΠ.15. αἰ πὐξοέχῳ, ὃ ἔχοντες καὶ τέγος, ὀδπλα, Ὶ 

͵ 

Ὁ 9 η- 

᾿] 

ν . . ῳ ῳ ω Ψ Ψ 

ν 

.υ»ν ν ν» νν} 

"» " 
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νὴ γοημαῖα, ᾧ ξυμιιάχους πελοπογησίες Αορίδιις, ΡεΪοροποῆϊίς ἐξίαπι (οοἰδίατε ἐς - ε 

ὄντων ποῖ συσὲν τύτων τ ἐχόντων «ὐἰξαληλύλατε; 
ςἤπ χλ ἔχὶ λακχεδι μονίοις δὴ οἴτοϑε μεία Φρο- 

ΓΝ »υτέον ἐ1); πῶς; οἵγε Ἐ ὡς τῷρ τὸς δ ἀὐκγονζεις 

᾿ φῶ χλοιῷ δησοιες οὐρα διδόασιν, ἕτω κακήνοι υ- 

ἀν μαξ τ βαδύν]ες ταῦ ἠδικηυδύῳ τάτῳ δημῷ, 

αὐ αι οἴήθνται ἀπιόγΊες. όαϑ τοι γεύμας ὦ αγόγες, 

' αξιὦὠ ἐγὼ ὧν ὀμ(φμιόκα ΤῈ τὐραθίζαι σον, 

ἀλὰ ὸ τϑτὸ ὡρὸς Οἷς ὀηλϑις κϑλοὶς ὄχιδοξαι, 

ὅτι ὃ ἄθορχοι ὼ ὅσιοι ἐςε. εἰπτων ὃ αὐταὶ ὀηνα, 

ζιαῦτα, ὁ τί σ τὲν δέοι τα ϑοι Πα, ὀννα τοῖς Β, 

γίμοις ζοὶς ἀρχαήοις γοπα, αὐέςησε Ὁ ἐκκλ"- 

σιὰν. ὶ τῦτε μϑυ ϑρχας κα αςησείυϑρυοι, ἐπο- 

λἤδυοντο. ὑξέρῳ 2.χ89 ῳ ἀκα τος ξέ ὡς μιε- 

ὥϑαζ τές ον έλάυαιι, φραΐ θυ σα υϑυοι αϑρυ- 

δυμείεπ᾽ «αὐὖθις͵ τὸς υϑὺ φρα τη 9ις «τῆν ἐς 

Δθγρὺς ἐλϑοιζᾷς απεκίφναν, ὗς δὲ ὀηδοις ἐς- 

πέμψα ες τῦς φίλοις ἡ αὐαίχαλους, ἔπτάσοιν 

ξιωαλλαγώδϑαν" χαὶ ὁμιόσεκίϊες ϑρχϑὺς ἡ μΖωὺ 

μι μνυσικακυσάν . ἔτι χαὶ νεοῦ ὁμοΐ γε πολι- 

τάσσονται, κ᾽ Οὶς ὅρκοις ἐμιιϑιμᾷ ο δόμος. 

Χι 
- 

αἱηξξϊ, Πἰ Β]]Οπηίητι5 ροΓ οο5 αὐ παης {ξὰ-᾿ εἰ 
ταπι ΓΟτιπὶ νοἰΕΓΑΓι πὴ ρεγιι ΠΟ εἰς, αν αὶ 
Αὐ Πῖ5 οὐηπίθιις πη ραγαιῖ ἐγαπεὺ ΙΝ ΠῚ 1.4- « 
σοάἀαπηοηϊίς ἔγετος εἰογγι νὸς δηϊΠγῖς α’- ἐ 
4υππὶ Ρυτατῖς ὃ Αὐ αιιοπποάο ὁ αιμιη νος. “ 
111, Πιθιηδάπιοάιτιπι ἰοΐεπε., 401 σάπο 5. « 
πιογάασες ἡ πιιηιο]}α σοη εϊέξος δάήηοῦ- Κ σέο 
{πτγαδαητ, μας ρορυ]ο τι ΔΤ ἀογί Πτ,  ΠΘ ΠῚ κλοιος,, 
νΟΚ5 ἱΠ|υυ}15 φάος Πἰ5., 20 ἀοίης ἀιδο. ἐπρηε ν 
ἄσητος. πυίαιιαπὶ δάρατεληΐ. Επίπιάογο βμέμμις 
ΠΟΙΪπὶ νΟ5, οίπος, Ζυϊ αι απὴ Θουιιπὴ νῖο λον πλῃ 
Ιαῖς . ια ἰοϊδπιςητο ἔπ σοπῆγπτγατα: εοπηρνε 
(εὐ αιιέζοτ πὶ. νὲ ΡΓατοῦ τοί] ἀθοογα Μπιοις 
νοίεγα ἀοπιομἔγειίς, οτίαπι ρταίξτί ἰαγης τ ΓΡη 
Ἰατα πὶ, ἂς Ρ᾽οτατίς ἰλιι ἐπὶ νοδὶς ἐἐβουί. ϑοίονμν ας 
ΗΙς ἅτῆιις ΕἾΤ τα ΠΡ }5 ἴῃ τηρα τ ρτο]α- ἐπι μον 
τί5., Πἰ ΠΪ ΓΙ ΠΌΠ ΟΠ] δ, σαΓ ρεστα  σΘΏΓΕΓ, μα, 
(δ ρεςἱ5 ταπτιιτη Ιεσίδεις νοι ατη οδ: 
οοποίοηεπι ἀἰπηϊῇτ. Α΄ τι πὶ αι! ο πη στθα- 
τίς πγασιἐγατίθιις, γοπυρι Β] σαπη ἀάιηϊ-- 
{τταδαητ. ( δτογιιπι αἰ] παπτο ΡΟΙΈ “υσηι 
Ὁ τίς, αὶ ΕἸεαπης ἀσεῦδητ, ΟΧΓΟΥΠῈΠῚ ΠῚ 
Πτοτα {προ πάϊο σοπάιιοὶ ΔΟσορΠΪςητ: (Σ᾿. 
σόρτα τοῖς. σοησατία ΡΟραΐ αὐάιοτγᾷις 

Όξος Ἐχροάϊτίοπε, ἐποος ΤρΡίου τα ἴῃ σο]]οΞ 
απ πὶ νοΠ θΠτος ἱπτογέοσεγαητ: τ ΠῚ Δηλῖς ἰδ ἂς ΠΟ ος ΠἈΓ1|5 δα ΓΟ  ιος, νεϊ (ςιι ΠῈ 
τὴ βτατίατη γοαίτοης, ρογ[παίοτιπτ, Ὁ αππγαις (λογαπηοητα ἑαπέξο ργα ειτηίςης, ᾿πϊαιγία- Ραύ ἐσ’ 
ταπη (Ὁ ΠΟ] 14π| ἕοτο ΠΟ πΊΟτΟΒ : οπιατη Δα σ ρόοραΐο ἰἰς ἰημδεγρητο, αυατιμς ἰατοία- 

' σαθάο ἰληοῖτα ἰππτ, ἴῃ οαάοπη σοῃίτιη ἐπι τορι δίιςα νἱαιιητ, 

ΕΙΝΟΦΩΝΤΟΣ ἙΛΛΗΜΝΜΊΚΩΝ 
ΠΣ ΟΡ ΈΟΣΝ, 

ΟΣ 
ΓΤ] 

Αἰ γεημς 

ΒΙΒΛΙΟΝ 
ΤΡ  ΘΌΝ: 

ΝΟ ΝΟΡΗΌΟΝΤΙ ΗΙΦΤΟΚΊΙΑ- 
ἕ ΙΓ ΝΜ 

« 2 

σις ἅτως ἐτελευτήσεν. Οὐκ, 
ἤ ψο , Ρ 
ἢ δὲ ζυύηῳ πεμας Κύρος 

᾽ " 2 ε 

"- αγίλοῖς ἐς λακχεδοι μκο- 
; σ΄ ἘΝ οὐδεν 
Ἔ. γα, ἠξίου, οἷοσιπὖρ αὐτὸς 

τεῦ το τ, ἊΣ ΣΎ ΤΗΣ 
λακεδαιμώνίοις ει ον ᾧ 

δ...» ! ζ΄ Ἵ Ν Ἵ: 
πρὸς αϑηναμοιῖς πολέμω, ζ, οὐτῶς Ὁ λακχεδοι - 

,ὔ » (ν᾿ 2 ἘΣ ΩΝ ͵ ἢ 
βονιους αὐτῷ γγνεα ζ΄ οἱ δι, ἐφοθοι, δίχα αι νομιί-- 

ΧΙ , ἢ δ - ΠΟΙ͂Α ΟΣ , 
σαντες λεγήν αὑτὸν, Σ αμίίῳ ᾧ τότε ναυάρχῳ 
τ Σ ς , Δ ΑΗ 

ἐπεςειλαν ὑπηρετῷ, Κύρῳ, εἶτι δτοιΐο. κακῷ 
μ ͵ , ἌΝ ᾽ ͵ Τ᾿ ὴ 

ὑος ϑυτοι πσϑοϑύμιος οὗ τῇ ἐδὲν.3» ὁ Κύρος, 
ΩΣ ᾿ ἘΝ αὐ 4 “ΠΝ ᾿ΟΙ ἈΕῚ 

-ξφεαΐξε «ἔχω γὼ Φ ἑαυ γάυ! χον στω ὦ κυ- 
᾿ 3 , ᾿ 3 ͵ ᾿ 

ευ, ἰδ πλόσσε ἐς χύλικίαν  Χ) ἐπιθιῆσε Τὸν 

(τ ἈΚ Ο ΓΑ ἈΝ 
ΓΙΒΞΕ ΚῚΣ ὙΠ ΠΛ 8. 

ΜῈΝ δὴ ααϑέωησι ςα- Ὁ) 7733 Το {δἠϊτίοπίς Ατποπίοηῇς 
ΘΧΊταΙς ἔππ1τ. ϑοσαπάππι ἐα 
Π11Π15 Ουτιι [ ἀσοήαπιο- 

7 ποπὶ πιιπεῖϊς. Ροτοθατῖ; νὲ 
1 λοςάα ΠΟ Ὁ }]} ποῦ ΔἰἸἴτῈ 

41ς τρίς ἴῃ Ὁ. ἢ ο ἀπεγηις ἘΗΣ 
Ατῇδηϊςηίδς (6 σοπῆει, Ηας ΡΟΙΓυ]ατὰ ΞΡ: 
αυοάαηιϊα ςεπίογοηι ΕΡΠοτὶ, ϑαπηῖο οἱ αὐ οον γε 
{ἰς ργωξοίζο ἀςπιιητίαητ,ντ νΒσαπησις το- ἀπ ἘΠ 
Δα ΓΘγοταΓ ρήτις ορεγᾷ, Ογγο θαπιάςοῆς 
Ὡς ρατογόταγ, Αταις ἰ5 ρου! αδοητοῦ, φαϊά- 

Εὐυ14 Ογτζας ρετεγεῖ, ἔλοις δας. ΪΝὰπὶ πὶ 
{εἷς (γγίαιιςο Πδιια δ ι15 σορί 5 ἰη (ἸΠοίατα 
οἰσοιπλαρέξιις, Ροτέςοίτ; γε δγεπηοῆς, φιυ 



48ὃο 

το Ογταπη τσ πο ροίδτ, απ δάιϊιοτ- 

- {πςτορσοπιῖς ροτρογοι Οοτογιηλ 410 Ραξῖο 

ςορίδ5 ΟΥὐγας σοΟ]]ερσοτίῖς, ὃζ Ο1Π}Ὲ Εἰ5 αἄποῖ- 

{ις ἔγαιγεπι δἀίσεπάοτγις : τὰπι 41| ρσα 

σοι {ἃ Ππτοεῖτ, ρογίεσῖς ρίς, ατγαοὶ ἀεἰη- 

Ὑρονῖβο. ἀς (πὶ αἰ πγαγα ρογπςπεγίης : 1 πογητο- 
ΤΟΩ ΩΣ σ6Π65 ϑυγασι μι. ΠῚ ΠΟΥ: ΡΓοά!αϊτ. 

τ βωνε Ῥοίενθὶ ΤΙΠΪΆρογπος, ηαϊΐ νἱι5 ἐἤοττγε- 

γἱάε Νο- σὶ ρ[αγίπιπ πη ἰη σοιοηο δα ποτίας ἔγαῖγοπι 
τς δ ΠΟ ργοξιης, ποη (οἰ τπὶ οἴτις, 4. πὶ ἱρίς 

Ρηας οὈτίπιι{ τ, νοῦ πὴ οτίαπῃ (Ογτι αἸτῖο-- 

Πὶς ἔρεγαρα ἔχέξας εἤξετ: πιοχ οἰ αἴτατος [οἢϊ- 
(ἂ5 οἵπηςο5 1 ροῦῖο πο ράγοῖς νόο]οθας. "- 

σας ἴα νοτο, αιοα ραγτίηι Ιη Πρ ογτατοπι (ε νὶπ- 
Ἔρχεε: ἀϊσατα σαρογεης., ραγείπι ΤἸΠΔΡΠοτποηΣ 

ραία. πιδίιοοητ, ααῖα γτιιπι ἄτι 5 φάμας ο(ς- 
{ετίπ νίπιῖς, 1 ΠΑΡ Εγπὶ ργατυ]ογαητ: πο- 
απααιαπι ΘιιΠ} 1 γΓθ 65 (πὰς Δα τη το θηῖ, 
(:4 ταϊῆϊς Γασεάατηοπεπι ἰερατὶς ροῖο- 
Ὀαητ, νὰ 4υλπάο τοιίμς ἰρή1 τοτοία ργαῃ- 
ἄεςς ας ἄπςες εἤσηι; (δ. παῖίοηε ατάοοϑ, 
παθιταπτες η ἈΠ 4, πο περ] ρογοης ; (64 
ἄλγεητ ορογαῖ, ντ]ρΡίοσατη ἀροῦ ροριΐα- 
τί οα 5 “πη πλ1Π15 εἰΐετ, αταας ἰρῇ Πθοττα- 
τὸ ἐγαογεπταγ, 1 λοράα πγοηἱ]} ΓΠΙηλθτγο- 
ποηλ ργαξοξξαμη δά Θο5 σαπὶ σΟρ 5 πηϊτ- 

πεοδασιο. ΓΠ 7 ΠΙ ΠῚ ΓΙ ΕΧ ἢ ΠΟΙΟΓΙΠῚ ρΟρ ΑΓ τ 

αἰσσμδετίος 1] ΠΊΟΤῸ ΟἹΌ, ΕΧ ΓΟΙΙΖα 5 ΡΟ ΟροΠςΠΙ5 Ρ]κ5 
ἌΘΩ ΗΝ ΤΑΪΠῸ5ΊΤΙΙΟΙΌ. Ρτγατοσ πος αὖ Ατπεηϊοθη- 
μα. {ρΡις5 Τίπηρτγο ο α α Θ4εῖτες ρο Ἐπ] Δυ1τ,41- 

Ρας ΙρίΒ {Ἰρεπάϊππι (5 πα ππογατασαπῃ αἷο- 
Ρατ. Μίττσπς 111 εχαϊτατιιπη, ΟἽ τἰσίητα- 
αἰγὶ νι ἔπογδης. Αὐ διτγασαηταν ἐπῖπη, Ρο- 
Ρυϊο εχρεάϊγε; ἢ ρογοστς 11 ργοίςετι, ρετ- 
ἰτοῆτ. Ροίξεασφύατῃ ροτγιθητιπιὶη ΑΙληι 
οἴει, πα]τεπι αἰϊαπη σποσις ἐς ̓ ς ταοὶ 

οι ἐδ ᾿ τ - ΘΝ Υ͂ ΡΌν ας ͵ λ ͵ 

ποιηίηΐς νεδίθιι5 οο] ἰσοθας, χια ογαητίη Πλάσιαν αφιχοντο, στεσηγογε υϑω φρατίωζᾷς τ 
νά. Νο- ΑΠα σοπτιίποητϊο τοῦγαὰ ἤτο. ΪΝαπὶ ρατο- 
"“' Ραπτταπονεθες νπϊποτία [ἢ ἰἰς, υπ ΤΠ ἀοο- 

ἀαηλοηΐτ5 ἈΙΓη 5 ἐπ ρεγαίίοτ (πὶ ἢϊς οο- 

Ρ 5 ΤἬνμαρτο ἴῃ ρἰφηϊςίςπι πο ἀςίςοη- 
ἄςβας, φιοά δ ποίλίιπι εαίτατιπιγοίρί- 
ςοτγεῖ: (τς οἤς ΠΡῚ ἀτισοης, {1 ρορυϊατῖο- 
πος 1ἰς πη τοσίοπίθι5 ργομίροτο ροῆσε, ἴῃ 
ααυΐδιις ἰρίς ἀορετγοτς. ν᾿ ογιπὶ ροίξοα., αν 
ξα σορία;, πα Ογγο μλΠΠἸταπογαητ, Γσποτίας 
αὐ ἔτος ἱποοπγες., σαπι 1 πἰπιθτοηϊς (ἃ 
σορ 5 σοπὶ πα χη Πδηττῖππι ἀεἰπς ἀιιεγις 
ΤΙΠΆΡΠοτη τι εείδτη ἴῃ ρἰηϊοὶς Πγιθραῖ 
αοίεπι, ορρίάασας ραττίπι ἴροητο ἀςφάϊτα, 
{0 ππγ]Π ροτείξατεπι δοσαρίτ, ΠΙΠἸΓα πῇ ΒΡ ού- 

κἰγαναεν, συλ. τοπηαας Τ᾽ τ γα ηΐαπι, ἃς Ὁ ΗΔ- 
ἸΠατηΐατπι, αυϊδας Επτγίξίνεπος ἂς ΡῬτο- 

εἷς, οὐτ ἃ [λοθγαγαῖο [πος απ ΠΟ. ΟΠ} 
Ροτοίξατο ργασεύδητσ. ἰ5 ἃ τοσα ἄοηο ἄδταπι 
{οἱ τεσϊοποηι παῆς ἀσοοροῖας, αιοά ἤσηα τορσίς ἀιογίας ἀγα ςίαπι (Θαττιι5 Εἰ Πος, 

3 ͵ 

ΧΕΝΘΡΗ ΉΙ ΘΟ ς: ἫΝ 

οαπαἱπηροτίο ΟΠ] οἴαπι οὐτίποθατ,πιρεάϊ- Α ὃ χιλικίας ρχονζα Συένγεσιν μὴ δυυαοϑθιοι 

Ε “-ἴγαιον νϑὸ ἐκδῷ παφοςέλαξε, ἡ τευ,ϑράτ 

κι᾿ γάῦ οὐγαντιούοαϑτιι Κύρῳ πορθυουδίῳ ἔχ "ἥ 

βασιλέα. ὡς μϑὺ ὅΐευ Καὶ ρος φςρατάυμά πε 

δε! δωναϊἐξη δ πὶ δι ἘΣ 
φὸν, καὶ ὡς ἡ μϑχῊ ἔγυετο , χαὶ ὡς ὠπέθαιτ ὦ 

"Εν, χαὶ ὡς οὐχ, πότ ἀπεσωϑησειν οἱ ἕλλζωες ἫΝ 

ἐχιϑλααν, Θεμιςολμᾳ τω συξοικοίσίῳς 

γέγραπται. ἐπεὶ μϑὼ τοι Τιουαφέρνης, πολ-, Ἵ 

λού αἴξιος βασιλεῖ δύξας γελμῆαϑαι οὐ πὸ 
ξένε ͵ ͵ “ἫΝ 

“899 τὸν αδελῷον πολέμω , σα] οοίπης καπτ᾿ 
Ι ᾿ς 3. τ Υ γν -π 

τεπεμῷϑη ὧν πε αὐτὸς “ὐξϑεϑενήρχε » ζα! ὧν 

Κύρος: ἀὐθὺςηξίου (ς ἰωγιχας πόλᾷς ἀπα- 

στευέλεξζε τ χαὶ 

σεις ἑαυτῷ αἰ ποηκόους ἐἢ. αἱ δὲ, ἅμα μδϑὲ 
» ἰεγζ ς ᾽ 
ἐλάλεραι βουλομυϑυαι εἰ)» ἀκα δὲ φοζωύ- ἃ 

ε γγ5ν5) 

μᾶναι τὸν Τιοσαφέρνξω, ὅτι Κύρον, ὑτ' ν᾿ 

εὐτ' κείνου ἡρηυδίαι ἦσαν. ἐς μϑὺ ζας πόλάς, 

Οέκ ἐδέχοντο αὐτογ᾽ ἐς λαιχεδαιμονα δὲ ἔπεμ- 
πον τορέσξεις, χα ἡξίοιωυ, ἐπεὶ πτίσης Φ ἐλ 

λαδὸς πορόέζαται εἰσὶν, ᾿ὁχημελν ϑέεῦαι καὶ ἢ 

σφων τὰ ο᾽ τῇ ἀσία. ἑλλάψων, ὕπωςἡ τέ 

ΟἿ χέρα μὴ δηάτο εἰ δ᾽ κὸ ἐλ ΣΝ 
“ ες ͵ ͵ ὺ 

69ι εἰεν. οἱ δἶζυ λοικεδοαιμόγιοι πτεμιτσϑσιν αὐτοῦ 

τοῖς Θίμέρωνα ιόμοςφῆν , δόντες φρατιωΐᾷς ᾿ 

 μϑὸ νεοδα οδῶν ἐς χιλίοις, τ δεὰ ὡλ-᾿ 
Ἵ 2 ᾽ ν 

λὼν σπελοπονησίων ἐς τεϊδακιοαλίους. ἡτή- 
ες ΦΝ ᾿ ,", ᾿ 

σετο δὲ ὁ Θίμξρων χαὶ παρ ὐϑζεναίων τοια.- ᾿ 
Ι « » « ᾽ 

χοσίους ἱπαέας,, εἰπὼν ὅτι αὐτὸς μιοϑὸν παρό- ̓ . 
ΥΩ Ὁ Στ ͵ “ 

ἕ(. οἱσγ ἔπεμψαν τὴν ὄχι τρια χοίζᾳ το Ἂ. 

πά σαντων, νομίζοντες κέρδος το δόμῳ, εἰ ̓  
᾽ "» 3 ᾽ 3.) ν᾿ 

ἼΞιποδυμοῖεν, ὃ «γα πόλοιντο. ἐπεὶ δ), ἐς τίω ἀ 

οκ ζ΄ οὐ τῇ ἡπείρῳ ἑλλξουίδων πόλεων. πᾶσα!, 
)ὦ τῦτε αἱ πολᾷς ἐπύθοντο, ὅτι Δλακεδαιμὸ ἣν 

γιος αὐδρ ὄχιταοι.ὶ σὺν νϑὺ ζτη τῇ φρατία Ἷ Γ 

ὁραΐν Θίμέξρων Ὁ ἱσπασικὸν,ἐς Ὁ πεδίον ἀκατεος ᾿ 

(αινεν᾽ ἡγαΐπα δὲ εἰ, ὅτιτν τυΐγόύοι ὧν, δυυύαμ- “Ν 

τὸ ὐτίω τίω χώφφιν ἀδήωτον ΜῊ ᾳφυλάτ- ᾿ 
᾽ ἡ ἢ ΠΣ ) ͵ “ἢ 

τίν. ἐπεὶ δὲ σωϑειτες οἱ αὐαξαντες ( Κυρον 
͵ » ὧν " ΠΆΡΕ νι Χο "ἊΣ 

στευέμιξαν «υῶ εκ τότῷ ἤδη χαὶ οὐ ζϊς πε- 

δῖοις αὐτεταΠετο πω Τιοσαφέρνφ χαὶ πυλάν, 
ἵ 

͵ ε - 2 Α ἔ 

νἱαν, ὁ Τὀλ(Ορνίαν ὧν Εὐρυαϑένης τε χαὶ ΠΟ 
“Ὁ ἄν υνῶν ͵ - ; 

καλῆς Ὑρχον, οἱ Ὥστ Δυκζδατῷ τῷ λάκεδαι- ον} 

μονίμ, κείνῳ δὲ αὕτη ἡ γώφοι δῶρον ὧκ βασι 
Ξ » σεν ας , “ τ 

λέως ἐδόϑη, αὐτὶ Δ χι Ἐλαδα συςραϊεἰαξ. 

πυοϑεέχω- 



μεγανῆς 

1 ΤΕ Ἰ ΕΚΤ αν 8 
, 

αϑι 

πσοϑεἐγώρααοιν δὲ αὐτῷ χαὶ Γοργίων χα ΓΟΓ. ἃ Ετίαπι (οτρίο, ὃς (σοηρυ ας, ἔταιγες, αή ἰ- 

γύλος : ἀδελφοὶ ὄντες, ἔχοντες , δ μδὺ γαμ- 

ἔσιον χαὶ παλαιγώμξεμον οὐδὲ, μυδάναν χαὶ 
! "» λ τὰν ς , υ 

μὐτον. δῶρον δὲ χα) αὗττι αἱ πολής ἥσοιν πα- 

δὶ βασιλέως Γοϊγώλῳ Ἢ ὅτι μόνος ἐρετοιέων 

μμηδέσαις ἔφυλν. ὼ δὲ α ἀ«ϑενᾷς οὔσεις χαὶ 

χτ' χρατος ὁ Θίμξρων ἐλαμᾷανε. λαάριοσαᾶν 

γεμάδὼ τί αἰγυτ]ίαν κοιλουμϑύξω, ἐπεὶ 

οἀἰκ ἐπείθετο, σὐϑδεςρατοπεδοί σαϑιος ἐπο- 

λιόρκά. ἐπεὶ δὲ ἄλλως Οέκ ἐδείύατο ἑλεῖν, 

φρεατίαν τεμομδυος » αἰ πσονομον ὠρυεν Σ ὡς 

ἀφαιρησονϑνος Ὁ ὑδὼρ αὐτὴν. ὡς δὶ, ἐκ τῷ 
τείχους ὄχϑεοντες πολλάκις «ψέξωλλον ἐς ὦ 

ὄρυγμα χαὶ ξύλα καὶ λίθους, ποινσείμϑμος αὦ 

λωνγέω ξυλίνξωυ, ἐπέςφησεν Ὠχὶ τῇ φρεατία. 

καὶ ζαυυτίωυ μϑρ τοῖ οἰχσρα μόντες οἱ λαφασ- 

σαῖοι "ὐκτῶρ και τεκαύσειν. δοχοιῶτος δὶ «ὖ- 

σῷ σεοὲν ποιάν, πτέμποῖσιν οἱ ἔφορφι, δ-πτολί- 

πὸῦντα λάφιοσαν ςραϊ 4 εοϑα ἔχε καρδίαν. ον 

ἐφέσω δὲ γὁ Π ὄντος αὐτῷ, ὡς ὄχι καριαν πο- 

ρέῤνονδίου Ἶ Δερκυλλίδας όζων ἀφίκετο ( 

πὶ ὦ φρατευμιαι,αὐὴρ δοκῶν ἐὴ μοΐλρι ϊ μη- 

γχϑνιὸς, χαὶ ἐπεκαλεῖτο δὲ Σίσυφος. ὁ μδὺ 

δΐω Θίμξρων ἀπῆλϑεν οἴκαδὲ, χαὶ ὥμιω- 

θεὶς ἐφυγε. κατηχϑρϑέον Ὑ ἀστῷ οἱ σύμ.- 

μαχοι, ὡς ἐφίᾳ οὐπαζειν τω ςρατϑύματι 

σε φίλους. ὁ δὲ Δερκυλλίδας , ἐπεὶ παρέ- 

λαΐε δ ερατάνμα ᾿ γνοὺς αἰ ασοπόγους ογζεις 

δλλύλοις τὸν Τιοσαφέρνξω χαὶ τὸν Φαριά- 

ξαζν, χοινολογησοίμδρος πῳ Τιοσαφέρνει, 

Βέεῖ » να Ρατϊειπι ἀποτογος, στα τι ἃ- 

Ρἤιις Ράστες τγάπιοτγο; αιιοσιπ αἰτόν (ααπ- 
Ὀτγίαπν συ ῬΑ ασαπιθτῖο,, Μγυίμδτα, ὃ 
(τγηΐμπι αἰτοῦ ροπάοθαῖ, Ηας ἡποηιδ 
ορρί4α (ἀρηργίο ἃ τόσο ἀοπαῖα ἐποιδηΐ, 
“ιοά ἰ5 (015 εχ Ετοιγοηῆδις οχίμ!δας- 
ταῦ, υἷα Μεάοτιπι ραγτε5 (δ ητιιζι5 οἰδτ, 
ΝΝοηπῖ]]α ορρίἄα ΤΙ χἰπιθτο Ποη ἐατί5 παιι- 
Πῖϊτα νἱ σορῖτ. Γ αγ Πἀπὶ ἡ άεπι οοττς, Ζιαπὴ 
νοσαηε “Εργρτίαηι, ἱπηρογαζα ἔλσεσς ἀε - Ῥγοβϑερρ 

τγεύζδῃζοι, σα! γῖς εἰτοιπι απ ]οσδτὶς οῦ- 1“ 4 Ὁ" 

{ςἀϊτι Ο αππληας σαρὶ 414 τατίοπο ποη ροί- ΥΚΥΝ 
Ἢ ͵ Ρ ἐξ τὐ τ 

: : ον εἰ 
σοθατ, ἀπιᾶπι ορρίἀδηἰς αἀοιηζιγις. Αὐτὴν α ἘΝ κύρι στη δι 
νοτο ἀτπ|ΠῈ1}}1 Ἔχεγα ΠἸΕΓΟΚ5 ΘΓΙΙρτίοης ἔλ- ναι. ρας; 
ἕϊα, ίρε παπιαγο ἰἰσηλ ὃς ἰδρί ἀἐ51π ἔο ἤΔ πὴ 179: Ἐ' 
ςοηϊςοί σης : τοί ποπὶ ᾿ἰρπθαμη {ρτα 
ἐοίϊλπι ἰξατυῖτ. ΗΠ δῆς αιοηας ΓΑ Π εἰ ηο- 
ἔξαι ἐχοιγγοητοβ ἱποοηάπης. τατος αι 
ΒΙΒΙ ἀσογα νἱἀδγοεαγ, πγίτειης δά εἰπι Ε- 
ΡΒοσὶ, αὶ ἀσππητίαγοπε, γεγο δ  αγ"ΠᾺ 
1ῃ Οὐαγίαιι ΠΠ το γα ϑίογγοι, Εγατίαι Ε- Ῥενον εν 
Ῥεῖ, ργοίξέξαγας ἰπ (ὐατγίατη, Ζιστη Γλετ- ἀκ Τρηῆα 
ΟΥ̓] 45 δά οχοτοίτιπι νοπίς, αὶ ΤΊνα- πρμμέ 
Ὀγοιὶ ἴῃ ἱπιρετίο ποσεάοστγος, χη πιαθα- 
ταὶ νῖῦ ἐς ἱπσθηϊο ΠΊΑΧΊΠΊΕ (Ο]]οττὶ, ἐα- 
ἀυς ἄς σαιμΠα δι γρῃϊ σοσποιηδηταπι Πα-- 
ΡοΡατι υαγαοθτοιη ἀομλιπιτ ίπηθτο γο- 
πιοττίσαγ, δὸ ἀππηπδίις, Ἐχί]ατιπι δοίϊτ, 
ἸΝΑπια (οοΙ 5 ασσυίλθατας, φιοά οχογοίταὶ 
Ἰἰσεπείατη ἐρο απ] ἔθάογατος, οοηρςῆης 
(ες. Γρετον Ἰάας δοςορεῖς σορὶϊς., Πα ππὶ 
ΤΙΠΑρμοῦποιι ἂς ΡΒΑτπαθαΖιμι ἱπαίσεηι 
(1 (υἱρεέΐος εἴς ποῦ ἱἰρῃογαζεῖ : παρίτο 
σατῃ ΤἸΠΔρμεῦπε σο]]οηϊπο , πα τε πὰ ἴῃ 
Ῥματιπαθαζὶ ἀϊτοπεπι Ρἀυχίς, απ οὐ δε]- 
[απὸ οὰπῇ ἀἰτογατγο, 4014 {ΠΠ}}] ΟἸ1ΠῚ 411}- 

ἀὠπήγαμν ἐς τίω Φαρναξαζου γωραν ΦΌ Ῥοθις, φεζεῖς πλά]]οῖ, Ῥγατεγοα νθέοσθϑ 

φράτϑυ κα, ἔλόνϑρμος ϑουτέρῳ μάλλον, Ἰώ- 

μαάμφοτέροις πολεμεῖν. ζῶ δὲ καὶ “σόϑαϑεν 

ὁ Δερχυλλίδοις πολέμμος τω Φεουρναξαζῳ. 

Ῥδμοςῆς ὙΣΡ Ἄνοόμϑιος οΨ ἀύδω Ὄχι Δυ- 

σοίνδρου γαυοιρ'χοιοῦτος, ΔΙ αᾳΟλυϑεὶς αἰσοῦ 

Φαρναξαζου, ἐξα, ϑη πίω ἀασί δα, ἔγωγ᾽ ὃ δὸ- 

κἠκηλὶς δὴ τοῖς «σουδαιίοις τυ λακεδαιμο- 

νων. ἀταξίας γὸ ζυμείω κα 661. ὁ Δ᾽ αὶ ζωῦτα 
δὴ πολὺ ηδῇον Ἐλι τὸν Φαρναξαΐον η4. χαὶ 40ὑ- 

δὺς μϑὺ Ὀσούτῳ διέφερεν ἐς ὁ Ῥόχῴ  Θίμ- Ε 

ἔρωνος, ὧςξεπα ρήγαγε ξὸ ςράτόυκα “ἰὰ τ: 

φιλίας χώρας μέ ρΑ ἢ Φαρναξαζῳ αἰολίδος, 

Τμηδὲν βλα ας πῶς ξυμμάχους. ἡ ὃ αἰολὶς 

αὕτη ζῶ μϑὺ Φαρναξαΐπ,ἐσειδαστά,ε ἢ αὐῷ 

Ἴαυτης Φ χώρας, ἕως μδρ ει Ζῆνγις δαρδομόϊς, 

οτίδπι ἰὨἰπι οἰ τίας Ἰητοῦ 1 έχουν ΠΤ ἤλπὶ ἃς δααε είν 
ῬΒαγμαραζιιπι ἱπέοτοςεθαήτ, 'Νατα 480 ᾿ ματος 

ς ὦ αὐτῷ Ὠεΐε 

τοπηροτε ΤΠ εὐ ον] ἀλς Αὐγαὶ ργαίοσ ογαῖ, οιζηω 
τοπθητο οἰ Δῇϊ5 ἱπηροτγίαπι Γγίαπάτο; οτὶ- δεϊοβομία 
ταϊηδιὶοηίθιις ῬΠαγηααζὶ σταιιᾶτιις, σα πὶ Ἧ 

(συτο {τς ᾿πΠῸ5 ἔπογατ. Τλσπε διτῈ ΠῚ 
μος 1, Δοςάαπιοῃ!) νἱτειτῖ5 “πο ῥτὸ 
αιλάαπη ἱσποπηϊηΐα πταοι]α, αυοά οὐ ηὶς 

ποῇ (γιατὶ ραπα τ. Οαπιοδίομι ἢδο 
4ποη4πε ἦς οφιμηῆα πλυῖτο ἰδ οητίτς αἀτιοτ- 
(ὰς ΡΠΑγπαραζιιμ οορίαβ ἀπσεθας. 1 4Ππ- 
ταϊα γετο νεὶ ργίπιο μ6}]1 ἰμἰτίο Τίμαιος 

ἢς ργα παι  ππρογάπα! (οἰςητία, ντσορίδ9 
Ρεγδπι σογα πη ἢπες νίφίη ΒΟ! ἀςπὶ ΡΠ αύ- 
πᾶραζο {πιεέξατῃ, ἰοοἱῖς Παἶ  ἀευτίηςη- 
το αἀξεδι!ς, ἀπσογοτ, (δεογατῃ παῖς ΖΕ οἶα 
τοσίο ραγεβαῖ {14 μάθη Ῥἤίαγπαραζο, 
(ξἀοθτίητογαῖ εατη οὐ τἰτι]ο ἰδίγαρς αὐ ἐ- 
ρίοΖοηϊς [)λλγάληοηίιο, ἜΡΟΝ γἱποτοῖ, 

8 



48) 

ῬΒαγπαθάζις ἰΔΠι4}}) ργαεθεξαγαπιτγαάο- 

ΣῈ Ν᾽ ΡῈ, ΕΓ ΒΕ Ε Ἐπ σ᾽ 
« ΐ » λ ᾽᾿ Ἂν ξ 

ἴς ροϊεασιαπι πιουθο ἐχιϊηέξιις οἴος, δ Α ἐπεὶ δὲ ὐκφνος νόσω ἀπέβοινε, πὐςθαισκάυαξρ-, 
τε αδν, 

μϑυς πῷ Φαρναζαζυ ὀιλῳ δοιίνωι πίω σαφα- γ} 
μαηία ΤῸ ρΑταγαῖ: ΜΜαηΐᾷ Ζ εηὶς νχού, δέ ἰρί 1)ασ- ἢ ΟΜΝ ῇ ᾿ ἤν. 

μων, ἀαποηῆῖς, ςὰπι σοπλίτατιι σορίάειιπι ῥυσέέ: Ἐπδο δίανα ὙΠ πος ὙΡΉ, δαρ δλυις 
Ἕ ϊα, (ππείψας ἐξοιτη ρεςαηῖ5., φαΐ δὲ αὑτη, μα ζάξασα φύλογ, καὶ Ἷ γεύματα λᾳ- ᾿μ 

᾿ρίπαν Ῥμαγημαθαζιιπὶ ἀοπαγεῖ, δζ σοησα- (ούσα, ὧςε χαὶ αυτω Φαρναξ ἀΐῳ δοιῶαι ,χαῚ 
ποὺς μὲ ᾿ ΦΑΪΠΙ Ϊ Ϊ ͵ » νὰ ΝΕ ΓΞ (Ὁἱηῖς οἷς, της 15, 4α| ρ] αγίπλα πὴ δρᾷ πσόιλακίσιν ἀυτε γαοίσα οἷ, ̓ ΠΑ βΗ᾿ 

εαπὶ ροήτητ, σγατβοαγοταγ ; δά ῬΠατπα- ἥϊ Ἵ: Φ ΟΥΣΙ ἐπορά ο: 
᾿ ἔα ᾿ ς Ὁ ΒΕ 

δαζιιτη τοῦ ἐποίεδας. Ηἰ πο δά ςο!]οηαίιμα. ἢ ἐδγριδῆΐνφας πρὶ ἈΠΕ ΑΥΡΣ αζῳ,ἔπορ “Εἰ ΑΕ ΩΝ 
φαἀπιῖα, ἔς εἰππὶ σοι ρς} ]ατ. Μ δείσας τη 5. ϑούσαι σ᾽, ἐς Τ λϑονῖς, εἰπεν᾽ (} Φαρναδαζε, ὁ Δ) 

Ὡ Ξ »}} δ.) ᾽ ᾿ ΣΣ 

Ῥπαγπαθαζςο, δὲ ἀπγίσιι5 σγαῦταιις., ὃ τγῖσια- ἀνηρ σϑιὸ ἐμὸς ὸ ἰόηλα Φίλος ζῶ ὼ τὸς φόρους 
, Ἶ ἡ: » : «“ Υ » Ἷ τα τς Ῥεπάςρατ : νὰ τὰ {Πππη] ΠοἸ]Διάατο5, ἀπεδίδου ὥςε σὺ ἐπαιναίν αὐσλνἑα Σ Δῇ 

τας οτίαπι Ποποτα ργοίε πεζοῦ. υλτ ΟΣ ὟΣ. φ ᾿ 
ΘΕ δι ἕ πων ο Ρτόρτοῦ {1 πίμι!ο πλίπις εσὸ τἰδὶ ορογαπα, “ἀν ναοῦ. Ὁ 

αιλπῃς,, ρεφιξίτετο : φαϊὰ σαι ἔποσίτ, δ φόλλον σαξαπην κριϑισαγαι ; ἔωυ δὲ Τί σοὶ μι! 
. . Ψε ᾽ ͵ὕ 3 3 2 

σὰ ΔἸ απν ἐλτταραπι σοῃ εἰταας Οὐοά ἢ Ῥρέσκω, ὕζχτσοι δήπου ἐςαι ἀφελουδίῳ ἐμὲ 
ἈΝ , " ἐγ " 1.9 ἢ “ ἰδ ποῖ Ρίδοπετο, ἴα οπίείη ροτοίϊαις, ν΄ δόῳ δούναι 1 γζευ.ακάσας ἴζυυτα ὁᾧ 

δαάσηιζαῃι τι μ} Τπτρο σία 4}}} γί α5. ἄὰ-. δ πον αὶ “ ἀἔ[ὁο 
ΘΑ ΤΕ ΠΡΡΝ ἕ γαφαζος, ἔγνω ᾧν Τὶ γιυαϊκα, σαΐδουπ 4).5 

αἰτὶς Ηἰς ΡΠ ΑΥπαθᾶζΖιι5; πηαηδεαπάςηγξετα- .., 7, πρώ δα ν ; 
πιὰ ρταξοξξιγαπι ξαγιίτ. Πα ροίξαιαπιτο- σὺ ἔπει κυξλα ἌΡ ἐμὲ ἐνδέ . 

. ταηῖ ἴῃ σα ἀϊτίοης ροτίτα ἔπ, ποη (οαπὶ Φυτὲν ἡ ον ζονδρος αὐπεδιδὸυ, ἡ Ὡρος τύτοις,. 
τιῖθυτα ρεπάοθας, [ἰἄθτη ντ πιατίτας ἔσσς- ὁπότε ἀφικροῖτο τσοὸς Φαριαξαΐον, ἀεὶ ἢγε 

ὡ Ἷ σγρν Η ᾿ ΕΞ “ ᾽ ΟΝ, 3 ᾽ Ἁ ͵ τᾶτ: (ςὰ οτίατι ργτοτθα,, ἡποτίες ΝΣ ΡΠαῖ δῶρα τα ἡ ὁπότε ἀν ονἐαον χώραν κα- 
παϑαζιηι ἵγεῖ, πλιπεγα ἔδοιπν δαΐδγορατ. - ξι αὐ εβαρι : “ἢ 

Οὐσὰ ἢ Ἀ4 τρίς αἰασποιι ῬΝάεπάδασις “9 μον ποδὸ σοῦτον τ πο α λο σὰ 
ἀείξοπάοτοτ, ἱπτοῖ ἃ]'ος ρτοργάτοτγες Ιοη- ἔψλισα χαὶ ἤδεστι ἐδεχεΐο αὑτὸν. χαὶ ὡς τε παρέ- 

3 Ι ᾿ Ξ : » ͵ ῇ ᾽ ῃ ᾽ 
σε ἰρίπιι οἰοσαητ πιο ἂς ἸΔατΠΠτηε ἀσοὶ- δλαθεπολάς, διεφύλο-ῆεν αὐταί, χαὶ τ ουχ, ᾿ 

Μαρς Ρίεθατ, ΝΝθαμε ταητιιπὴ ἐὰ5 νγθες ῬΒατπα-. ἡ  σνηχήύων «σοοεέλαξεν ἔλε ϑαιλα-πιδίας, ὦ 
ΓΙᾺ ὈαΖζοοιμεοάϊοδας, 415 φσσερεζαῖ: γεγι πὶ 

ετίαττι πλατ τἰπηας απαί44π)ν ἀϊξξο ποῦ αι- 
ἄϊεητος δά Ποίας ἱτηρογῖο πο, πιπχίτπη 
Τιατλαν,, ὃς Ηαπγαχίταπη,, ὃς ( οἱ] οηδ5; 
“αμππιοορίας ατάοαϑ {ἰρεηάϊο οοπάπιδγλς 
σττῖς αἀπγοιογοῖ, ἴσας ᾿ρία τ] ταῦ ριι- 
σηδητοηι ἀθ σαγροῦτῖο ἐρεξζαγοῖ. Οὐοά ἢ 

λάσιοσὸμ τε: χαὶ ἀμαξιτον, χοὶ κϑλωνάξ' ζε- 

γικῷ μδὺ ἑλλέωικῶ ασφοσζαλούσα ζοις τείχε- 

σιν,ατὴ δὲ ἐφ᾿ όμαμαξης ϑεωϑιυὴ,ὃν δ)ε- 
͵ Ἵ Ε ͵ 8 ἢ « 

«σωνέσ4ε, τάτῳ διαῖροι αμέμυτδγος ἐδίδου. ὦσε ὦ 
ἣν λαμιυθταῶν Θ ξεγιχϑν κα πεσκάυἐσοιτο. “" 

͵ ᾿ γεν 

ποτ ργαάϊσατρτι, οαπῚ ππαπειθιις ἀοπα-ὀ “0 ἐφρατόυετ "" τοῦ Φαιριαξαζῳ σΟΟΝΝ 
αι !ατρίτεν. (το ἔλέξιιπι, ντ σοπάπδξιοίας τέες μισθοῦ ἢ πισιδες ἐμίξα, λοι, ὅτι τίω βα- ᾿ 

Β τ ΝΩ͂Ν “4.1: ὙΡῈ ͵ «“ -- «ΣΞ 
τρόμο ἰοῆρο εὐμῶμε Ὁ τον μα τε ά- Πσιλέως χρδαν καχϑυρορόσιν. ὥςεχαι ἀυτετ "ὦ 

- ἡ Ἔ Μ ᾿ «ε ᾿ ΝΣ οἵεῖ. Ετίαπι Πιαγπαβαζὶ Ἰρῃαίοαυςθα μα αὑτίω μεγαλορετ αἷς ὁ Φαρναξαζος, 
ταΓ, Ζαοτίος {Ππ νοὶ] ἰη Μγίοσγαμ, νεὶ ΡΙῃ- ΤΡ δ ΟΝ λάθη Σ Ὁ} 

- - . ΜΡ ) ΟΝ 

(ἰλύν Ηπὸς ἐγγιίόξουν αὐ ταπά τερίς μπο. Ἐπ φλ εν ΟΡ ΡΈΜΑ ΩΝ ἐρο! 
πεπιἰπξοίξαθαπτ, ἴτας; ῬΗαγπαβαΖιις εαπὶ σ7)9 αὐτῆς ἐμ πλέον ἢ τεῆα ραχονζα, Μῳ Ἢ 

ἔν .( 3 Βόυὶ 5 2’ 

νἱ οἰ τὴ πλασηϊῆος σοίερας, ὃς ποππιιπη- δίας ϑυγοΐβρος λῤήρ αὐτῆς ὧν, Δυατό]ερωϑείς 
Ϊ ὙΠ] « ἢ ΠῚ δι Εν -" ν ΣῊΝ 414 Πὶ 1 σοι απ γοσαΡατ. υσπι δὰ- αἰ πωνἕνων, ὡς αγ6.60ν ΕἰΉ, “γέροι ομῖζϑι αδυτϑο- 

«ΕΠ ΔΠΠ05 ἴδῃ} ΧΎ, Χο  ΠΠδτ, σοηογίρῇας ἤν φιλο ν : τ 
χήν: εὐὐπον ὃ ἰδεωπτίου ει), τς κὗρ ἀλλοῖς φυ- 

ἹΜΜμΙάϊας ραττίπι {πλτῖς ἃ] 15 Ἐχ Φαουιπγάδιτι ὝΕΣ ἧ ; ΚΣ 
ἰς : : ἱεεΐ λουῆουϑμης αὐ"Ὁ, ὡσιτν εἶν τυραννίδι Τχρορη, 909 ἀουπιοηΐθις, φα! τατρο ἀἰσεγεητοῖςε, σιοὰ “ϑ Ἰοαύμης αὐπ', ἡ 

Ν 5, ᾿ ᾿: εὐ γον ᾿ ᾿ φ δος ͵ τῶν ͵ ψ , 
ἱπιρεσῖο ξοπιίηα ροτίγοταγ, ἱρίο ρείπατι πο- κεν, κείνῳ 5 πιφευώσης καὶ αασαζομϑυης,ῶσ-ς 
τηΐηἷς γίταπγσθητα : ματτίπι φυοά Βαδογὶ 
ΡΣ βἄδογ δθ οα νἱάετγες, χυα ντ δ 41{ἰ- ρ6- 
τίς, ἂο ἴῃ τγγαηπίάς δὶ οροστες, 18] ΏΖΙ ἘΛΊΝ ; “ιν ἀἀλοῷεήφτος ἰοεῦζς προ πβλ σαιοίδατ, ἰτα ἰρίπι ΠΟῚ Ποῦ σοταρίςέξο- {ὁν αὐτῆς, τὸ, τὲ 6 ς οζῳ, παΐκα λον , χα) "τῇ 

ἢ ΝΥ ΞΝς ε " “ , Ἧ 5 Ἢ Ι 

βαταγ,, ἂο ροπογιηι σοτηρί δὶ ἰοστας ίο- αὐ ονίῳ ὡς ἐτϑ]αχαδεκα. (φῶτα δὲ ποιῆσαθγ ἴδ 
οἴ: Ιῃσ ἃς -" ͵ . κ ἥν, μτω Ἰοῖ: ἱπρτοηὰς δά ΘΔ; (αΠοσαηάο πλοτ- σχῆψιν χαὶ γέργιϑοι, ἔχυ δοὺς πολής, κουτεθάν, ἧδη 

Πάρος δι ποτ δατα ἔς τα] τὶ ργοάίταγ. Ῥγάτοῦ- " ΝΠ" 
τνρᾷ μη Εἃ ἈΠ στὰ ἰρῆας, αἀα]είσεπτοτα ἰΙσπσο ξοσπιοίἤμπλαπι, ας ρ᾽πε παΐπιις χν τὶ Παῖαπι βῆ σις 
ΤΠ. 

᾿ 
! 

ἢ 
Ε πυπγιξαι αὐτίω λέγεται. ἀπέκτάνε δὲ καὶ τὸν Ὶ ᾧ , 

" 

᾽ ν;..» ᾿ εν. 

- δὺ γωυὴ γαμξρὸν ἀασώζοιζο » εἰφελθωνατ β 
᾿ 

Ἷ 

᾿ 
3 ὃ Ἵ ε ἰ Ε : Ὁ ἢ 

ποβ, ἰμτοσομαίτ, Εἰ 5 Ρειροιγαῖῖς, ϑοορῆσα ὃς ογριτσεπι οσσαρατ, Πυππίτα (με ογρίάα, β : , 

ὲ ἔνδον 



δ 

Ἐφ᾿ 

ἃ 

ὅ διλαι πολάς (έκ ἐδέχοντο αὐτὸν, δλὰ Φαρ- 

ναξαζῳ ἔσωζον αὐΐζᾷξ οἱ «ἰγογες φρφυροί. οκ 

ἢ τότῳ ὁ Μάδιας πέμιοψας δῶροι τῳ Φαρνα- 
(χζῳ, ἡἠξίς ἔχφν τί. χώρϑφιν ὡς αξοη Μωϑία. ὁ 

ἱ δὲ ἀπεκρίνατο, φυλοίηφν αὑτὰ, ἐςτ᾿ αὐ αι τὰς 

ἐλθὼν σοοὺ αὐτῳἀκείνῳ λάξη τὰ δῶφοι. ἐγὸ 
αὐ ἔφη δὴν βόλεοϑαι μὴ ἐμιορήσαις Μ ανία. 

ὁ ἢ Δερκυλλίδας ο» σότῳ τῷ χαιρῷ ἀφικ»4- 

ταὶ αὶ 4 δὺς μδὺ οὐ μιᾷ ἡμέφοι λαίδλοσαιν, 
χαὶ ἁμαξιτὸν χαὶ χολωναὶ, ζὰὶ ὄχιϑαιλατ- 

ἥἴοις πολής, ἐχούσεις παρέλαξε. πέμπων δὲ 

χαὶ θϑς (ἀκ αἰολίδοις πόλάς, ἠξίου ἐλά.,3«- 

οϑέοϑει τε αὐζᾳὶ, χαὶ τσϑϑς τὰ τείχη δέχε- 

αϑαι, χαὶ ξυμ κόχοις γίγνεσθαι. οἱ μϑὺ δῶ 
γεανδρᾷς ν αὶ ἰλιᾷς,, χαὶ κοκυλίπω ἐστείθογτο. 

χαὶ γδ οἱ φρφυρφιεῦτες Ἑἕλλζωες ον αὑταῖς, 

ἐπεὶ ἡ Μαρία, ὠπεϑεινεν, οὐ πϑιύυ τί καλαῖς 

«ὐἰξ είποντο.ὁ σ᾽ οὖν κεξρξωυι, κα ἰχωρῷ γω- 
εἰῳ,τίω Φυλαᾳακζωυ ἔχων, νομμίσοις, εἰ Δ αι φυ- 

λαξεε Φαριαξαζω Τ πόλιν, ἀμκηϑῆναι αὐ ὑπ᾽ 

ὀχεία, σία ἐδέχετο ἣν Δερκυλλίδομ. δ 5, ὁρ- 

γζρυδιοςπα ρεσκά ζετο πυφοσξολιφν. ἐπεὶ ἢ 

τυ 
᾿ πηυςερα αι πώλιν εϑυέτο. ὡς δὲ σγοξ ζχυτα ἐ- 

, κοηψερήτο, παίλιν τῇ τρίτη" ὁ μέ; τεήαρων 

Ο ἡμερωνοκαρτέρᾳ δυόμδυος, καλα γαλεπῶς 
ὃ φέρων. ἔασευδὲ γὸ, ρὶν Φαρναθαζον βονϑη. 

ὑψατὶς σαι!ν Τοκχκρατὴς βυέαϑαι πασης “ αἰολίδος. 

Αϑηνάδως δὲ τίς σικυωνιος λογαλ)ϑς» γομ(ίσοις 

αὐτὸς δὲ ἱχό νὸς τὴ ὃ ὑδὼρ ἀφελέαζ πῶς χε 

᾿ ἔρηνίως, τροςσϊρα μῶν σε τῇ ἑαυ ταξζ4, ἐπή- 

τς ρᾷτ δ χρζούζωυ συϊχοιωῦ. οἱ ὃ ἐνδοϑεν,ἐπεξελ- 

ο΄ ϑυηες αὐτόνε σειωυεωσοιν, χαὶ δύο ἀπέκτᾳ- 

γαν, χαὶ τς ληνοὺς “πταιογες χαὶ βϑιλοντὲς ὠ- 

πήλασοιν. αἰγϑουϑύου δὲ τῷ Δερκυλλίδου, χαὶ 

γομίζοντος ἀϑυμοπτέφαν "ἡ ἰοὺ ποδϑοξολζωὺ ἐ- 

᾿ σεοϑίαι, ἔρχου.) ον τ τείχοις -ὰ  ελλέωων 
᾿ χκηρυχες, οἵ ἡ εἰ πον, ὅτι ἃ υϑὲὺ ὁ  όχων ποιοίη, 

οὔκ ὐρέσκᾳ σφίσιν, εἰδζι 3 βέδοιντο σὺν Οἱξε 

ἕ ὀνῆον, ἢ στοῦ πωϊβαρδαῤῳ εἰ). ἔτι δὲ 

ἱ Ὡιἰσλεχϑυϑύων αὐτῶ Φῦτα, ρα τὸ δο- 

δϑντος αὐνδὲ ἦχε λέγων, ὅτι ὅσοι λέρριεν οἷ τσρ9- 

δεν, ὁ αὐτω δοχοιῶτα λέγϑιεν.Ο δίυ Δερκυλ- 
λίδῳς ἀ οὺς, ὡς αὖ; ἔτυχε κεκοιλλιερηκὼφ, 

ΠΟ ΒΝ ΕΝ Κ᾿ ΡΎ ΕΠ Εν Ὁ: 

ἔβα ὺ τὰ γρύμαϊα μάλιςτι δ τῇ Μανία. αἱ ἃ 

ς 
1.94 

δ 'ῃ αι θυ πρεῖπῖς ορος ἤπας Μδηΐα τος 
οοπάϊτας παρεραι. Ορρίάϊο το Παῖς ἐχ- 
οἰ Ἰταιτ, ργα ἢ ἸΑγῖϊς μα Πρ τ5 ἐα Ρ]ιατ μα: 
Ῥαζο πτορτα (ογιαπείδιις, ϑεουπάππιῃας 
τ} ΠΠ|5 11 παποειθιις αὐ ΡΠ αγπα βαΖαμι, νῈ 
ΔΘταΠη Οἰπτη ἰορῚ θι15 115. φαΐ διις παι τας 
Μαηΐα, (δ᾽ οδτίποσυς ᾿ἴσθεοῖ, ροίτ αι, ΒΕ ο- 
ροπάεε ἰς. δγπαγε ΜΙάίαπι παο πλιιπογα 
ἄεθεῖς, ἀοποοίρίς γοηίτγος, οὔσηι νᾶ 
οαηλ πππ ΠΟ δ115 σάροίοτ, Ετθηὶ πη ν ται 
πὶ ἀοούθαπι ἔογα, ποη νἱπάϊοατα Μαδηΐα: 
πότος. Ησοϊπτεν, άοτγαι Τογου ας, ἂς ἡ λομα 

ΒΙἢδείπι νηο ἀϊς αΥΠΠ τα, Ηδπταχίτατα, (ο- ἣν: “6 
Ἰοπας, ορρίἀὰ πιαγίτί πα, μοῦ ἀσάϊτίοποπι 
ἰροῃταπθαπησαρίς. [λείπ ς πλ1ΠΠ αὐ γτίσος 
“λοΙ σας Πα πτ115.. να] γιατ πη ΓοσῸροΓα- 
τεηῖ, ἰςαε ᾿ητγα ΠλλΓΟ5 Δ ἰττογοης, ὃς (ο- 
οἰεγατοην Π106; σοίτοπῖ, ρο ἔθ αι, Εγδης 
ἀἰϊέτο διάϊοητος ᾿Νοαπατοπίες, ὃς ΠΙ ἢ ίο5, 
ὃς (ὐοογ!τα : φαία ρο(Ε πιοιτειῆ Μδηΐας. 
ΡΓα Παϊατ) αταοὶ ἤθη φἀπιοάιϊπι οῦσα εὰς 
τοξὶς ἰς σεΠογαητ τα Οοθτοπεπη, πλι- 
ΠἰΕΠΊηλιπι ορρί τιπ., στ ργα Πἀϊοτοης- 
ατιαίᾳ ίς ῬΓΑ ΠῚΠ|5 οὐ ατι τη ἱγὶ α ΡΠ ατπα- 

θαΖο ρύταθρας, ἢ ορρίάϊιπι ἰπ εἴας Πἀείξει- 
τιαίΐοι: Γλοτον ΠΙἄλτα ποι Δ πίττα ας. Τ μα 
1Π|Ὸ ὀχοαπάοίοοης, δά Θρριρπαιοηςοπι {6 
Ράτγαθαι. δεά χασμὴ ργίπηο ἀἰε ἔλέξα το (8-- 
οἵα, ρου Πταταπι πο οἰἶοε; ροιεγίαἰς (ΔοτγιΗ- 
οἷα ἰτογαῦας. (απ ὄχτα ΠῈ τα ΠῚ χυαίάοηι 

αἀάϊσοτοητ, Ιἄςπὶ εἰς τογεῖο ἕαοίοθας: δά- 
ΘΟαιι τοῖοβ ἡϊιάτιοῦ εἶἶθς5 Ἔχ σοπίμ]εγεα 
Ποῇ σοΠθατ, σταιείτοῦ θα πη το ΠῚ ἔοτοης ρτο- 
Ρἴοτοα,, 406 τοτὰπὴ πο] ἤειῃ ἴῃ ροτοίξα- 
τοπγ (14Π0 Γοάἴσοτο Ὠγγιγαγοῖ ρτίτι5, “πὶ 
ΡῬΠαγηαθαΖιις ΟρεπῚ ἰάζαγιις αἀποηταγοτ, 

' , Τα Ατμοπαάδς αι λπι δον οπίτις., σο- αἰβμαφίω 
ΖΦ μϑὺ Δερκυλλιδὸν φλυαρῷν ΔΙ αψιζοια, ΤΟ μοτεῖς ἀπέξογ, ποι ἱπερτε Γλ γου Π4ατη ἰ- τοσισιιίμν 

{πἰς ἀοπάοτο, αοίς (ὐοδγεπιβ αηπαπι δά ϊ- 
ποτε ροίίς Ἔχ Πἰπηάγοῦ: δοσιιγγᾶς ΟΠ ο- 
Βοτῖς πα ἐοητοπη οδταγαε σοπαρβατζιζ, Αἴ 
ορρίἀληὶ τη δος ἱγγαθηῖος Αιποπαάαπινοΐ- 
ΠόταΉτ, ΠΥ τος {πο5 οσοϊἀπητ, οῖογος ρατ- 
{πὶ ΟΟΙΊΓΑΪΠΕ15 ραΓΓΙΠῚ Ἐπΐπι5 Δἀουτὶ γα- 
ΡοΙίαπε. Εατο5 ]απιτα πιο] εἰξα Γ)οΓΟΥ ΠΤ ας 
Δοοὶ ἢ, Δ πγο»{Π05 τ 115 ΔΙ δου τε  Ορρι- 
σηδίαγος ορρίάππὶ εχ ἰπηατεῖ : σααπισοα- 
τοῖες ἃ τγαοὶς εχ ορρίἀο τα νεηϊπητ, ας 
ταϊηῖπη ΠΡῚ ργο Βαγὶ αἰπητ, αι α ργαξοξιο 
σοιεγαπταγ: ΠΊΑ]]ς ἰο ἃ ἀτγασογιμι, “δῆὶ 
θατθατὶ ρατιίδιις ξατα. Γλαπὶ [Ώτογ (ς πα-- 
{πο αἱ σο!]οπαΐαπη μΒαδοπε, αἀποηϊτ εἰ- 
ἴάπὶ ἃ ρει ςέζο υϊάαπι, 48] ἀΐσετες, ο- 
τληΐα ΡΓΙΠγΐ5. ἃ σα Πσρατογίθιις ἐχροίιτα, 

ΠΡῚ ιιοχις ργοθασὶ. Οὐ απηοῦγοιυ Ἰοῦς 
ΟΥ̓] 445 {λτίπ., ντὶ ταπὶ ἔοστο ρου ται γαῖ, 

ΦΟ Ζ, 



484 
οάοπι ἄϊε (χἠλεῖς αὐπιΐβ δα ροτῖαβ 

Βας, φυΐδιις ἀροτιῖς ορρί 4απὶ εἰιπὴ φάμλίίς- 

ταστ, Οὐπίηαας ρταάϊτῇ ἱπυροίιμῖοτ, 

τοῖα ϑοορίϊπι αο (ἀοτροίποη νοτίας σοη- 

τοηαίτ. Τ ιην ΜίάϊΑς,, {πὶ ΡΙχατ πασαζαμι 

αἰϊχιαπάο νεπταγαηι γογθγοῖαγ, ὃζ αἶπος 

ταοΐπογοῦ, Πυϊις δα Γλ γου τ ἄαπὶ Πα! Πτ 15, 

σαροτς {8 σιν ἰρίο φο]]οααὶ Πρηίῆσατ, {1 

οὐἶάεος ἀσοςρηῆοι. {Π|0 τατΠῃ[ς δα ἱρίππι εχ 

ααυδυίς ντος (οοἷα Πησι] 5, ᾿αΠΠπτ| ντ εχ ἢ 5 

Δ ΠῚ τλαΐτος, ὃς σὸς νο θυ, ἀσοίρόγεῦ. 

Μιάϊας ασπηΧ ΕΧ εἰς γοτι πα ρος, ορρίάο 

εἰ ἐστοίας : φαππηαμε ἴῃ οαίττα [λ του" ]- 

ἀκα νοπὶῆδε, φαίθιις σοπαϊοϊοη δι ᾿πουη- 

ἀαίοοϊοτας οἴει, ἱπτοσγοραῦας. ᾿ εἰρομαο- 

δαῖτ 5, ν παπὶ οἴ σοπάϊτίοησπη, ντοἴμο5 ἢ- 

Ρεζος Πιὶς ντὶ ἰςρίθις ρεγυλίτεογοτς, δ πγα] 

μας ]οααύτις. ϑσερῆμι ροίροθας. ΜΙ τα 
νοῖο., αὶ ἰητα Πσεγες,, ἱπαϊτί5 οἰ θιις (ε 

Ῥιομίθοτο ποι Ροο : νε ορρίἀιιπη ἑῆστο- 

ἀδτετας, ρογηγτοθατ. Τα Τετου ας 

ἔλᾶο Μίπεοιις ἴδοτο ἴπ ἄγος δοθρΠοτιιΠ., 

Μ|αΐα: ργαπἀϊατῖος εἀιιχίτ: ὃς ορρίάο οἰ- 

αἰδας το ἴτατο, πούζατας οἱς οπιηθ5,ντταπι- 

48π| αταοῖδς ποτὶ ποπλῖπες γοπιρι} }1-- 

σαπι δἀπιίηϊ τατοητ. Ροίξεστοίπις, αςς- 

σίτῃοπι γόγίις ρεγσεας, ΠγῸ}|5 οππὶὅςο- 

Ρῇϊς ἀοάἀισοητίδιις ραττίην ποποτίς σα α, 
Ῥαττίτη οὐ Ἰατίοί πη, Δ ὴ} ΟΧ [15 τεσ, αὰς 

τὰπι σοίξα ογαητ, ρογοίρίς δαης. Ετίατα Μί- 

ἄϊας ἰρίππι σοπηϊτατος, ντ Π δὲ (αοτρίτῖο- 

ἔτππι ορρίάιιπι τγαάογεταγ, τοραθατ. (ὑυἱ 
χείροπάςθαι Πεγου ἀας., ΠΙΒ1 ποη ἰηι- 
Ροτιαταγαπι εἴς, αυοά αἰσιπιπηξοτοῖ, Ατ- 
4ὰς Πἰς ἀϊξεϊς., νπὰ ΟΕΠῚ Μμιάϊα δὰ ροστας 

ασοοάοθας, νηϊποτίς σορίϊα5 1π δῖποϑ ἐπ- 

(γαξεῖς, ρασάτοαας (πο φαοσῃείδιι5. Ατ 
δ , : ἫΣ ᾿: ι ἡ ν κὼ ͵ νι 

4] ογαπς ἴῃ ταγγδιι5., εἰ ας δἀπιοάμτῃ [) λοῖς στὸν τῶ Μειδία, καὶ Ὁ φςρατάυμαν»- 

Ἔχοςῃῖ5., αααπὶ ΜΙάίαμα ἰρίι δά οἵ ν]άε- 
τοπτ, τοῖα μ}}12 σης θᾳητ. ΟΠ 4 16 
ΤΟ γον Πὰς ἰνῖ5 ἐατη νου ̓5 σοτηρο]]ατοι: 
Ταθε ροττᾶς δρογίτὶ, ΜΙάϊα, ντ τε ργαθυη- 

το ἔλπαπι νῃα ἱηστοαάίαι,, Ὧο Μίπετας (ἃ- 
οὐ ῆσεπι: οσαπέξαθαταγ ἰ5 σαί άεπιν, (ε αυΐα 

᾿πηγοταορας. πο σοηξοίεί πη σοιρτεμεπάο- 
τοταγ, ἀροΥ Γὶ δας πχαηα ας. [ἴτας Π)οτ- 
ΟΥΠΠΠἀΑς ἰησέοηπι5 νπα θυ ΜΙίαϊα, ροῦρο- 
Βατ ἴῃ ἀγοθια: 40 ΠΠἶτος αι! ἀθηλ αἰ ος ρτο- 
Ρτοῦ τησθηΐα {πδιξογο 1ῃ ἀΓΠῚ 5 ἰπδ6- 
Ῥασ, ἱρίε σιὰπὶ {πἰς Μίπογια (ον βοαθατ. Ε 
Ἑλέϊα το ίδοτα τπαπάατ,, νὰ ετίαπλ Μιάϊα 
(τε! Πτο5 ἢ ἀστηϊηῖς (αἱ ἐγοητοπη (δ οιμτ 
Υπὶς σοηξεύγοης, ντ 41] {πρεπ ἴα ἔλέδι- 
τὶ ἀριμα (ς ἀοίποςρ5 οἰἴξητινες οηίπ φαϊά- 
αύδπι Μιάϊα ρους} ἀΠΊ ΡΠ π15 ̓Πη ΠΛ Ϊ ΠΟΓΟ. 

ἔχὶ τω τόκατι τῷ ἑαυ φραϊφύμοιτος, ὡς μιοϑοφορήσοιζ. Μέδί
α 7.5 ουἰεὴν ἔτι δεινὸν ἐΠ). Ὁ 

ΧΕΝΟΡΕΒ ΔΉ κι Ὁ. 
ἄυςο- Α τη τῇ ἡμέρα αἰα λα(ὡν τὰ πα, ἡγε. 

τοισδς ἴᾳ; πύλας. οἱ σ᾽ αὐαπετασοινες ἐπ΄ 

δεξαγῷ. καταςήσας δὲ καὶ πγζοῦϑαι Φρου:. 

οοις, ἀὐϑὺς "4 Ἐχι τίω σκῆψιν καὶ τί γερ". μ 

γηϑοι. ὁ δὲ Μφδιας, «τϑεδοκῶν δὲ τὸν Φαρ-. 

ναξαζον, ὀκνῶν ἐδ, ἤδη τὸς πολίζᾳς. πέμψας 

“σϑϑς τὸν Δερκυλλίδϑμ, εἶπεν, τι ἔλϑοι αὐ" 
ἐς λόχϑις,, εἰ ὀμμφϑις' λαζοι. ὁδὲ, πέμψας, ι 

αὐτοὶ πὸ πόλεως ἑκαίφης ΤῊ ξυμμαχων ἕ- τ 

γα, ἀκέλάυσε λαξεῖν πότων ὁπόσοις τε ζα) τὴ, Ἷ 

ποίοις βούλοιτο. ὁ δὲ ̓ Ἀαρὼν δέκα » δξηλ- Ἷ 

ς᾽ κεὴ ξυμμίξας τοῦ Δερκυλλίδα, ; ἠρώτα, ἫΝ 

ἘλῚ τίσιν αὐ ξύμμαχος “δύοιτο. ὁ δ ἀπεκχρί- : 

γατο. Ἶ ἐφ᾿ ᾧ πε τὰς πολίζοις ἐλά ϑέροις πὲ ἐν ὁπ 

καὶ αὐθνόμοις ἐάν. καὶ ἅμα ζωῦτα λέγων, "ᾷ ἢ 

ασϑς πίω σκῆψιν. γγοις δὲ ὁ Μφδας, ὅτι Οὐκ " 

αὐ δουύοητο κωλύειν βία Τὴν πολιταμ), εἰα- 

σεν αὐτὸν εἰςιένα,. ὁ δὲ Δερκυλλίδους φύσας τῇ Υ 

Αϑάσνα ον μι ὶ σκήνῥων ἀκροπόλά, τῦξσι 

μϑὺ Μειδίου φρφυρους δξήγαγέ » πραδοὺς ἶ 

τοῖς πολίταις πίω πόλιν ᾿ καὶ τὐρακελάυσά- : 

αϑμος, ὡςπῶρ ἕλλζωας καὶ ἐλάυϑέροις χϑὺν 

οὕτω πολιτάσειν, δξελθὼν 7 ἧς χιτῶν χερ- ἢ 

γιϑα. ξυμιτσοούπεμιπον δὲ πολλοὶ αὐτὸν καὶ᾿ 

Τὐ Ὑσκήνεων, τιεδίυτες τε καὶ ἡδουδμοι τοῖς σαὶ 

πεποραγβένοις. ὁ δὲ Μειδίας τταρεπεμες 

γοζ αὐτῶ ἡξίου τὺ ΤᾺ γεργίϑίων πόλιν πα" 

δα δοιῶαι αὐτῶ καὶ ὁ Δερκυλλίδοως μδϑ- 
τοι ἐλευ, ὡς Τὴν δικαίων σε᾿εενὸς ἀτυχήτ 

σῴ4. ἅμα δὲ ὐταλέγων, ης “πρὸς ζς πύ- Ὧν 

χϑλουοᾳ αὐτῷ ἐς δύο εἰρζευικῶς.. οἱ δι, ὥπϑο 

“αὐ πύργων; παὶ μα λα ὑψυλαῖν ὄντων, ὁραΐν- ἐν ' 

τες τὸν Μειδίαν σεωὼ αὐτί, οέκ ἐξαλλὸν. εἰς 

πόντος δὲ τῷ Δερκολλίδου" κέλϑυσον ὦ μ-. 

δία αϑοῖξαι ς πύλας, ἵνα ἡγὴ εϑὺ σὺ, ἐγὼ δὲ ̓  

ἐς Ὁ ἱερὸν σε σοι ἔλθω, κα ϑύσω τῇ Α: ὦ 

ϑηνα, ὁΜφ4διας ὠκνᾷ κϑὺ αὐοϊγήν ας πύλας, 

φοξνϑυος ἢ, μεὴ πἰδαγοῆμα συλληφ  » ἐτ᾿ 
χκέλευσεν αγοϊξαι.ὁ δ᾽ ἐστεὶ εἰφῆλϑεν, ἔχων αὖ- 

τὸν Μ4σίαν, ἐποράετο πυρϑς Ὁ ἀκρόπολιν᾽ ἢ 

τὸς μδὺ ὀηγοὺς ςρατιωζᾷς ἡ ἐκέλάυσεθεέαϑαι 

«ἰεὶ τὰ ΤΈχῊ τὰ ὅπλα, αὐτὸς ὃ σοὺ ζῖς πὐδὶ 

αὐτὸν ἔθυε τῇ Αϑέωυῷ. ἐπεὶ δὲ ἐτέθυτο, αἰφπε,, 
καὶ τός Μ4διου δορυφόροις ϑξαϑαι σαῦπλα, ἶ 

ὁ μϑὰ το 



)Ὁ δύ τοι γιιῦ ἀπτᾷμε,, ἔφη, ξένια' σϑι τοῦϑαι- 

σκάυασον. ὁ δὲ ΠΣ δὲ ἔφη. ἐπεὶ αἰο ον ἐμὲ 

πεϑυχότα ξενίζραϑαι “ὑπιτὸ σοΐ, διολὰ μὴ ξε- 

τ γζνσε. μϑρμε δξζυ παρ ὑμῶν. οὐ ᾧ σή αὐ ὃ δεῖς 

“νον οὐ δασκάσαζηται » ἐγὼ χαὶ σὺ τὰ δίχαια 

τος ποὺς δλλήλοις χαὶ ΔΓ αισκεψοᾶθα χαὶ ποιή- 
᾿ς φομῖῳ. ἐπεὶ σ᾽ ἐκαϑεζοντο, ἡρῶτα ὃ Δεῤχυλ- 

λίδας" εἰπε μοι ὦ Μῴδια, ἔφη, ὁ πατὴρ σὲ 

ἤογτα πὸ οἰκου καπελίπε; μάλιςα ,ἔφη. 

Ἔρος παῦσαι ϑένομα!, ιπογραφοντος δὴ, ἐὐτϑ, οὗ πα- 
“.Ὑ ἵν αῸ ! τ΄ ! ͵ “ος 

τχπτγίων ρογτεό Τ᾽ Τσκήψεων εἰπὸν " «ψεύδεται σε ζδιτ» 

ἃ Δερκυλλίδει. ὑμάς δὲ γ᾽ ἔφη, μὴ λίω μι- 

χρολογήοϑε. ΤΆΤ δὲ ἀπεγέγοα ῶ]ο τὰ πα- 

ζῷα: εἰπέ μοι, ἔφη, Μωνία δὲ ἕϊνος ζῶ : οἱ δὲ 

πϑύτες εἶ πον ᾷ ὅτι Φαρναξαζου. Οὐκ δΐζυ χαὶ χρὴ 

πὶ κείνης, ἔφη. Φαριαξαΐου : μάλιςα ἔ- 
« 2) 9 ᾽ ᾽ δ ἊΣ 

Φασαν. ἡμέτερᾳ αἱ εἴη, ἔφ», ἐπείρα τὸ- 

μϑυ. πολέμιος ΣΡ ἡμῖν ΦαΡ ναξαζς: δλ. 
ΠΝ 1. ᾿ "» “ [ Ν᾽ ,ὔ Ν λ 

ἡγείοϑω τίς, ἔφη, οτσ κοτω τὰ Μανίας χἡ τὰ 

᾿ Φαριαξαζυ. ἡχϑυμϑρων δὲ τῶν ὠλλωνχὶ 

᾿ς αἰ Μανίας οἴξκησιν, ζῶ παρφληφᾳ ὁ Μφδῖας, 

ἠχολοῦῦᾳ καἰκήνος. ἐπεὶ δ), εἰξηλϑεν, ὁκάώλᾳο 
δ ᾿ Ὁ 

' “Δερκυλλίδεις τς ταμίας. φ φρίσεις δῈ τοῖς 

᾿ὑυρέταις δαί εἰύξυς, ρούπεν αὐζις ὡς, 
Ε ᾿ « Ἵ το ΄ 

; εἴτικλέπηοντες ἀλωώσοιντο Ὁ Μανίας, 

ο΄ γρῆμα ̓ αποστφαγήσοιντο. οἱ δ), ἐδείκγυσειν. ὁ 
ὶ ὃ.» ᾿ 73 ͵ ! τι ι 

δὶ ἐπεὶ εἰδὲ πὸ ται, Κιοτεχλιάσεν αὐτο, χα, κ4.- 
᾿ , Ν ͵ ͵ 3 δ 
' τεση μ(ηνο Το 7, Χ) Φυλφᾳχας κοαιυτεςφήσεν. δΖιὼν 

ἡμῖν χαὶ λογα γῶν, εἶπεν οἰὐζοις᾽ μιοϑὸς μδὺ Ἴ ὑμῶν, 

γμαὶ ὦ αὐδρές ἫΝ δξείργαςαι τῇ ςρατια εἴγὺς “»ι- 

αὐ, ὀκταιχιοήλίοις αὐδράσιν' ἀώ δεῖι ἴσθ94- 

ἐργασόκθα, ζαῦτα «αδοςέςξαι. ζῦτα σ᾽ εἷ- 

πε, γιγνώσκων ὅΤί ἀκούσαντες , πολὺ ἐτι 40- 

,τακτύτερϑι «αὶ ϑεραι τά ικώτερϑι Ἷ ἔσοιντο. 

Υ ἐρονδῥου δὲ τῷ Μειδίου: ἐμὲ δῈ ποῦ χρὴ οἷ. 

χεῖν, ὦ Δερκυλλίδα,; ἀπεκρίνατο, ἔνθα πῦρ 

αὐτι- χαὶ Ἴ διχαιότοιτον, ὧν τῇ πατείδι [ σαυτῷ 

ΑΜὺ σκηᾳ Ἢ νὴ ὧν τῇ παῴα οἰκία. ὁ μϑὺ δὴ Δερ- 

κυῤλίδας ζῦτα δζκποραξάμϑμος,ὼ λαΐζων 

ον ὀκτῶ ἡμέραις οννέα πολάς ; ἐξαλάσετο' ὃς 

πὼς αὐ μὴ ἐνΊ φιλία χημαίζων βαρις εἰγζοις 

ξυμμάοις, ὡς αἷ Θίμέρων, μηδ᾽ ὃ , αὐ ᾧ “ογα- 

: 

; ΕΒΞΕ ΚΝ ΠΤ Ἐ1ΠΉ75: 

ἑυϑώτοι Μῴδιας, Ὄσορων δ, τί ποιϑίη, εἶπεν' ἐ- Α Τιιπι ΜΙάϊας ἱπὸρς σοηΠΙἘρο νετο αθθὸ 

] ἤν ΓἊ 4.) Ν ͵ λ » 
σίπι δὲ χαὴ πόσοι σθ! οἰκίαι Ὑσοιν ; Ἴ πύσει δὲ γώρω;Β 

ΞΕ οἱδ ἀὗρεν Ἐχι ταὶς ϑύραις Ὁ ταιξιαῥχων) 

ἢ " ς αὐ τ νὰ - . Ὕ ΠΕ ς.- . ἴῃ βηΐδιις Ὠἰδεγπαγοι, ἂς (οοἱἱ5 1 δἰ πυτοπὶβ ΟΧοΠΊρίο τοί οιϊα5 οἰϊοτ: πο αῈ 

48; 

Παηο, αἷς, τ Ποίρίτα!ος ρα ας εἰ δὶ ραΐοπι. 
(υἱ Π γον 445 : Νοη ῥτοξοέζο, ἱπχαίτ: 
ΝΝαπαταγρο ἔογῖς, ΘρΌ]ΟὴΣ αἷς τὸ το ΠῚ πὸ 
(ρίταϊς ρυαθοσὶ, χα ται (όγατμα ἰρίς ἔξ οίρας 
ΠΟΠ της ροτῖπιδ το ν αἰαῖ Πιοίρίτε πη ΕΧΟΙΡΟΓΕ. 

ΔΑιᾳίς δάθο Ποδ (ου]ηγ πιαποῖο, νυ ηζογοα, 
ἀτπιπι οαῖηα ραγαδίταν: [τοῦ πος, ιιοα Ποτὶ 
ςαίμιηι οὐ τ τα πη σοὴ Πα Θγε πλιὰ, τα Πὰ ΓΟΙρία 
εχίξαηυδπλιγ. Ροίε ν δ] σοηίοΠΠξηε, ἴῆτοῖς 
τοσᾶς [)ο ον] ας ΜΙ ΐμηι : ῖς παῖ Μι- 
ἀϊα,ἰ υτ, ἢ ῬΆτΟΓτιΠΙ5 ἔς ρτΙποῖρῷ ἀοΠλις 

ΤΕ Ιχαῖς ὁ Μαχίπιδ, {πδίοςϊς Μ|άϊας. Εἰ 
ἀιοτπαπὶ ογαῆτ ἀοπλαϑ εἰ ῥα ποτ σι ηιιοῖ 
ΡαϊσπαλΗοῖς ασππὶ ΜΙάίας οσμηΐα γοξοῦγει 
ἰπταθι45., ϑο ΡΠ), 4] Δάεγαητ; ᾿προηίΐτ, 
ἰπηαίαηξ, ΠΙσ τ ΒΙ πποπάαοῖο, [ογον 44. 

ψοτγατα τς: ΝΟ πίπηὶς, αἰτιίοτ τς γδείοποβ. 
νοῦς ἱπευπάα ίαπι, Τ᾽ ἀπηάοηη ατπὶ ρά- 
τῖτα ΜΙάϊα: βοπα ταδι}]}ς σοησπατα ἔμ ἕ 
(εττ: Γ1ς πε], πδιθοῖς, σα Πα ΜΔ 4 
διεγῖτὸ Ἀείροίατη αὐ οπηηίδιις, πα μας 
ΡΠ αγμαθαζΖὶ. Ετσο, Π απ, ετᾶ Μαπῖς θο- 
πα ἢ αγηα αΖι{ητὸ Μαχίπηο, αἰ πητ. ΝΠ. ]- 
ΤΠ ἐπὶ Ποίξγα {πηπ πα ατ, 4 πΠάο νἱέϊο- 
τία πος ροτίτ {ππττ5, ΝᾺ ΡΙΑγπαδαζας Πο- 
{5 ποίτον εἴς. Ὁ παπιοῦγοιη οο Π05 Δ] [Ζιις 
ἄτισατ, ν δὶ Μαηΐα ἂς Ρ] αι πα θαΖὶ ορεϑ Πτὰὲ 
{αητ. Η εἰς αιμαπη 811) δά ες Μδηϊα [)οὐ- 
ΟΥΠΙάαπι ἀϊπισοῖθης, 4145 ΜΙά ας οσοιρα- 
ταῦ, οτίαπη Τρίς (οαοθαταγ. [γε Πς [)ὸτ- 
ΟΥΠΠΠ445 χακίϊοτες αγοεῆμσ, ἐΠΠ|; Δάραν- 
τοιῖθιι5 πος σοτηρτγεῆδάογο, ξατασαπη ρ δίς 
αἀϊχίτ,νε π φυ!ά ἐς Μδηΐα οηὶς ἔάετο αγτί- 
Ρὸτς ἀεργομεηάεγδητγαγ, λίπ Τα στατεπ- 
τατγ. 101 χιατη 1ΠΠ1|5 σομη πη ΟΠ Ἐγδητίθιις ἰη - 
(ρεχηςενπίπογ, γαγίας δ  σπαζὰ σοο ει: 
ἄἀϊτ, αἀαϊεῖς ετίᾶ οἰἠἘοά θιι5. ΡοΙΕ ἐστείπις, 
δά τεθαπος, ὃς σοοστίιπι ρες πέξος, χαοίς 
ΘατΆΡΙΟ ἔο θα βγερογίς θαι. δ ρα πά πη; 
ἱπαπῖτ, ἘΧογοίταὶ ρατίπ πη παδεπιας, φασὰ 
ῬΙΟΡΟ [ἢ ΔΠΠῸΠῚ ν ΠΙΠΠῚ ν 6] οξιςς ΠΆ1}}ς με 
ξοςετῖτ. Ο οὐ ἢ αι ρυξτεγοα σοπίεηια!- 
τί ἐπουίπγης., 14 στίφη Πα διταγι (πηι. Αἴ- 
4πε πᾷς ἰάοίτοο ργοίεγεθας, αἰιοα ξατιῖ- 
τα ΠΥ ΠΟἢ ἱσπότγαγοῦ; νὰ ΠΪ5 αι Ἰτῖ5, Τοηρὸ 
οτάϊπὶς οθίςγπαπείουος, δέ ἴῃ οἤτοῖο ραγὰς 
τίοτες οἤξης. Τ᾿ πὶ γογοὸ συαύορξς Μίαϊα: 
Ὑ᾽ηδπυΓΉ ΠΗ] Παδίταπ πηι τίς, [λογον Π1- 

Ἑ ἀλλ ις, ἡ αίονθῖτε Ππαδίταγς οἰξααμ11- 
ΤΑᾺΠ.: ΠΙΆ ΓΙ ΠῚ 5 ΘΕ Ρἢ ἢ ραττία τα, ἃς ἡ αἱ 
ἄεπι π᾿ ἄοιπο βαΐογπα. Ηΐς τερις σοηΐο- 
δτ15 Γλε ον 445, ας ἀΐεις οἕξο πουεδη 
ορρίἀϊς σαρες:δσατη ἰρίς ἀο] Πθογααῖ,ο 
Ρδέϊο Πευὶ Ροήϊες, νεπεσις ξαἀογοτογιηι 

Ῥῃαγηὰς- 

ὃς " 
) 

Μίάϊά ἰ 5 

ἐωπε ματι ᾷ 

ΓΠΙΠΝ 

δόρόγίϊις 
ἀκα ῥγμα δε 

:ἰά. 



Οάνγατις 
ἐπι γ44, 

«86 

ορρίἀᾳ ατροὶ ποιαίη]β ἰη οτος. (- 

τὸ τλΐτις δα οαπὶ, 4αϊ Ἰπτογίόρσαγοῦ; ρα- 

ἐπὶ δῃ ΒΕ τ τα] ΐοῖ, ῬΠαγηαῦαζιῖ5, 

“πὶ εχ ἱπηατοῖ., “ἤλο Δ πὶ πλαΠ πο ἢἱ5 ἴα- 
(ἴὰγ ορροἤτδῃι οἵ ΡΗτγγρία:, θα ἰρίπι5 
ἀοπιίοιἑία πὶ οἴΐεε : ἱἹπάατίας Πςτὶ πηαΐα!τ. 
Οὐκ τεβ νδὶ {ποςεῆπηϊος, ΒΙΓΠγηίσδηι ἴῃ 
ΤΠ γαοίαπι ρτοξοέξιις Π Θγου !4ας, ἰδ᾽ άθτα 
᾿ϊθογπαιῖς., ποῦ δάιποάιπ) πος σγδαῖτοῦ 

ξοτεπες ΡΠαγηαθαζο: σιοά ΒίτΠγηὶ πρῖμ5 
111 ΒεΠπὶ ἕασογοητ. Ας [γον ας 41- 
εἶοπη ἤμ 6 ν]}0 ραγίσιϊο τες ΒΤ γῃοτιπη 
ταρίεθας, ἔεσεθαξ: ὃζ Πυπι ιάτῃ ΠΟΙ ἁτὴ- 
Ρἰα σοπηπηφατας σορία αδαπάλθας. Ροίε νυ] 
οΧίτοτο δά ποτίο ἃ ϑοιπῆς ίος!} φυ!άαπη δά 
οὐπη νοηϊῆοης, πἰπίγηπι Ἐαίτος Ο ἀγγία 

Ρίας λίπ Ὁ Ο, ὃζ σοῖγατ! ρ] 115 ΓηΪΠ 115 Ὁ 6 Ὁ: 

οα(ετὶς 1Π1 ροίττίς, γ Δ] Πα; τ ηἰτὶς ἐπτογαα]- 

Ἰο εις χὰ Πδάϊογαπιαῦ ἀρτηῖηε (αζαοο, ὃς 
ἃ Τοτον 4ὰ σταιὶς ἀγπιάταγα ρα τις 
αυϊδυίααπι ρΡο(ξι] τὶς, ααΐ εοτιιπν ἴῃ ο4- 
{ϊτῖ5 οχουῖας ἀροτοηῖ ; ργαάσταπι Ἔχίο- 
ταηξ; πηασπαιηαι ἐηδῃοϊρίογαπι δ τα- 
ται σορί δ πδηξεὶ (μητ. [Δππ| ρ] αγιτηῖ5 σα- 
Ῥτίτς ςαίτγα γοίεττα ογαης, Ζατη ἰητο]]6- 
ἔϊο Βιεμγηὶ φαοῖ οχι Πῆεπε. ὃς σαοῖ ατα- 
(05 ΠΉΠΠΪτο5 ἴῃ ΘΧοι 115 το! υ!ῆρφητ : τηὰ- 
σῆο ΠΌΠΊΘΓΟ σοτγασογαιῃ ἐαιίζαπηαιε σοί- 
ἰεέζο, {δ᾽ ργίπιαπη δυγογαπι [πῃ σγαι!β ἂς 

τηλῖαγα ροάϊτες., 4πὶ ας ἐταῆσ, ἰγγσπιηζ, 
ππηὶ ΡΓΌΡΙ 5 ἀσοοίποητς, 41}] το] ἰς., ἴαὰ- 

αἰ] αἰἢ δἀπογίις ἐσ ντεθαητι. {ΠΠ|4αΐα 
ψαϊποτιίιι5 σοπέεέξί ρεσίδαμς,, ἀἴ]ας ἴη- 
τοί πὶ Π1Π1] ΕΠ οἰςθαητ., ααυῖρρα 4] ἱπῖγα 
γΔΠ πὶ. αιοα δἰτίτμ ἀϊποπι νἱγὶ αιψυάτεῖ, 
σΟΠΟΪιΗ οἴφητ: ροσγαρτα [4 τητιΠΙτίο ΠΟ, 

- πε «ε ᾽ 3 ] ͵ , 

φὐποτίις ποίξος ἐεγοσδητατγ. Πνετο, 4πα- Πμέατι ὡς [-τἰὖ νῦξ αὐδρομι4 δντί, Δ᾽ ο. απτώσαι-: 
οἰ Ἔχουγγοθαταγ, οράεθαπε: δοξα- 
ΟἿΪα. σετγατὶ φιτι εἤξῃτ, στα! 15 ΑΓΈΛΔΤΙΙ - 

τὰ Ρεάϊτος εἰ υθοθδης: ἤπλα! Ηίπο δ ἰπάς 
᾿δοι πο. πλαΐτος πὶ ἜχουγΠοπίθι5 πῃ - 
σα] }ς Πεγηεῦαητ. Τ δηνάθαν νο! τίη σδιι- 
ἸΔσοποίαῇ,, ἰᾳςοα} 5 σοηξοξει ππστμητ; εχ -- 

σερτῖς ρίαι5 μλϊπα5 Χ ν, {πὶ (τασογηπι [ἢ 
οαίϊττα (απ ρεγαεπεγιηγ, ΙΝαπι νθὶ ρτί- 
Ταστα. Εἰ τ το] οχι πε, ἀποοῆεγαητσ: 
ταεάϊοσις πὶ ργο]ο,, ΒΙτηγης μαι ἃ- 
πἰπηδπεγεθητίθαι5., εἰαρίι πιθγαητ. Ηδς 
τοίμδίτο σοηΐςέξα, ὃζ Ο ἀϊγίατιμη ς Τ᾿ Ὥγα. 
οἷα οἰἠξοά δι ἱμτεγοπητίς : Βίτηγηὶ σαρεῖ- 
1105 {πῸ5 γθοίρίππε,, ἀγηὰς ἴτὰ ἀϊσοάμητ, 
νῖ ἀγαοὶ το δηϊπηδάποτία {5 ορεπι ἔοτθη- 

᾿ τος, ΑἸΠ ΠΙΒ1Π τη σαΐξτίς, σατα πα σα άΔ- 

"» “Δ » “- γ) ᾿ ι ᾽ (- ᾽ ᾽ “-᾿ν ὃ ! ᾿ 
βϑγτες, ΟΣ οὲν ἀλλο ἀὑρον," γέκροῦς γυμμγόφ ο.ὐ ὦ φρατοπέδω. ἐπεὶ κϑὼ τοι ἐστάρηλᾷον οἱ ὀδρύσαι, 

᾿ ͵ 

πόζα γορογίγοητ, Οἀιγίᾳ πη) γε Π|δησ, 

ΧῈ ΜΘ ΡΤ ΒΒ ΠΟΥ Ἀ Ο ΩΝ 

δαζιις, ἔς ἔργοτο, ταπι ςορὶϊς σαποβείδιις ἃ (αζος ἠζα]α φρονων τῇ ἵσαωκακεῤγὴ Οἱ γῇ 

Β ἄλλα ὁ Δερκωλλίδους ἀσφαλές φέρων χαὶ κ. 

Ο δραπιδω πε χαὶ 

) πεσονῆες, ἰμελυσοίγτων Εἰ βιϑωναΐν, ταν : ἙΕ ἊΨ 

Ν μ΄ ͵ Α « 

; . 

λζωΐδαις πόλεις , πέμας δαὶ σρξὸς αὐτὸς 

χρῶ ἐρωτῶ, πότερον εἰρζωυζου ἢ πολέμιον ἐχήν Ὁ» 

βούλεται. ὁ μϑμ ποι Φαρναξζαζς, νομίσαι, ἥ 

τἰω αἰολίδᾳ, ἐχιτετφχίαϑαι τῇ ἑαυτῷ οἰκή- " 

᾽σά φρυγία » ασοϊδαὶς εἵλετο. ὡς δὲ ζρωῦτα ἐ-- ἢ 

ὅύετο ̓ ἐλθὼν ὁ Δερκολλίδους ἐς πίω Ἴβιϑυτ ᾽ 

μϑὰ αϑρακίωυ, ὄχᾷ διεγείμυα ξεν » συ εδν ταῦ 

Φαρναδαυ πόρυΐι αλϑορϑύου. πολλάχις ᾿ 

5 οἱ ββιϑυνοὶ αὐττ ἐπολέμωοξω. χαὶ τὰ μϑβ΄ὁο, 

ἀΐγων πίω βιϑυνίξα,, καὶ ἀφϑονα ἔγων τὰ ὅχτ- ᾿ 

τήδεια διετέλφ᾽ ἐπεὶ δὲ ἦλθον [τοτε κι 
πὐϑ οὶ ΤΌΣ 6 δου πέροιϑεν ξύμμαχοι , ΠΝ 

ὀδρυσῶν ἵπαεῖς ΤῈ ὡς Δ. Φ κόσιρι , χαὶ πελ- ἱ. 

ταςαὶ ὡς τϑιαχϑσιοι" οὗτοι ςρατοπεδοῦ σα- ' 

μϑρυοι χαὶ αὐξιςειυρωσείυδροι Ὄστὸ τῷ ἐλλζωυι- Ι 

χού ὡς εἴκοσι ςαὶ ᾿ αἰτοι τες φύλαχας τὰ ἡ 

φρατοτπτέδου τὸν Δερκόλλίδλυ τὰ ὁπλιῦμ, 

ὀξηεσαν λὶ λείαν" χαὴ πολλὰ ἐλα μίανον αἱ- 

χε μαΐᾳ. ἤδη δὲ ὀγτος τῷ 
φςραπτυπεδου αἰύξις μεςοὐ πολλεδ, αὐ χμαιλῶς, 

τῶν, καταμαϑῆντες οἱ βιϑυνοὶ, ὅσοι τ᾽ ὄξζηε- ἃ, 

στῖν., χαὶ ὑσοῖς κα τελί πον φύλαχας ἑλλζωας, 

ξυλλεῆμτες παμπλυθᾷς πελταςαὶ καὶ ἱστ᾽ 

πεῖς, ἀμ ἡμέφοι ρος πίπτουσι ζοῖς ὁπλίταις 

ὡς Ὧσ;κοσίοις οὖσιν. ὅν σὴ ἐγγὺς ἐλμοντο, 
οἱ »ϑὺ ἔξαλλον, οἱ δὲ, ἠκόντιζον ἐς ἀὐζις. οἷ Ν 

αὐ, ἐπεὶ ἐτίδωσχοντο υϑὺ χαὶ ἀπτεϑνησχον » 3 

“ποίοιωυ σ᾽, σσοϊὲν, κα φργακένοι ὡ τῷ ςαυρὼ- δ" 

τες Ὁ αὐτὴν ουίρωμα ἢ ἐφέροντο ες ἰὖθες, οἱ 

δὴ ἣ Θκϑέοιεν, αἰ πυεκχώδϑιω, ἡ ῥαδίως 

ὠπέφά.,ον πελταςαϊ πλίζ ἔγϑεν δὲ αὶ ἐν- τὰ 

δεν ἡχϑντιζογ,ὶ πολλοῖς αὐτῶν ἐφ᾿ ἑκώφῃ οκ- : 

δρομιῇ κατέζαλλον. τέλος δὲ, ὡς οὐ αὖ- 

λίῳ σηζᾳ αϑενες ̓  κατηχοντίαϑησαν. ἐσώϑησον ἐνὶ 

αϑὺ τοὶ αὐτῶν ἀμφὶ πῶς στεντέχαιδεκα ἐς ὃ Ἧ 

ἐλλζευιχϑν, καὶ οὗτοι ἐπεὶ θύϑεως ἤαϑοντο ὃ. ̓ 

Ἢ Ὀποχωρήσαντες : οὖν τῇ μαΐχη ὸ πράγμα ᾿ ὮΣ 

ἐλ δῷ, Ὅὼ ἐ υδῃ 

5 ζᾳυτα Ὡἰοποξαξάμδυοι οἱ βιϑυνοὶ ὺ ὼ τς 
δὴ 3 -“ -»"Ἥἢ "ἢ ἢ 

σκηιοφύλοιχας 1 οὔρυσων ϑρακων ασοκ είς ̓ 
» "2 ͵ νὰ ͵ ᾿ 

γωϑες, δι πολαίογες πόρτα τὰ σἡχ ϑύλωτα, ἡ 

ἀπ λϑον" ὡς: οἱ ἕλλξοες, ἐπεὶ ἤοϑοιτο, βο- 

να 



᾿ἣες ἐπὶ αὐδις ̓ δ ὑπτωοδρομίαν ποιήσοι ες " ὁ- 

μι δὴ ᾧ λοιπὸν τοῖς ἕλλησι φρατοπεδοῦ στέ- 

τς μῆνοι ἤν χαὶ ἔχαιον τίω βιϑυνίδω. ἅμα. δὲ 

ἘΡΙ τοῦ ὕει τ πυρθυόμϑιος ὁ Δερχολλίδας Οἰκ, 

[4] 

αἰ βιϑυνών, ἀφικνεῖται ἐς λάίμιψατον. οὐ- 

Φῦϑα σ᾽ ὄντος ἀυτε, ἔρχονται Ὄἰσὸ ΤῊ οἴκοι 

πελαὶν Αδϑιχὸς τε χαὶ Νιαδατης χαὶ Αντιοϑέ- 

γης. οὗτοι ἢ, ἤλϑον ἐχισκεψονϑροι τά τε αλλα 

ὅπως ἔχοι τὰ Οὐ τῇ «σία ̓ χαὶ Δερχολλίδα, ἐ- 
"» , »ὔ νὰν δι τς ! ᾽ 

Το ρϑιῶτες » μϑιοντι τ χήν χα τὸν ὄχτοντα ο)}- 

φυτὸν. Ἰλιςείλωι δὲ σφίσιν εἰΐθις πῶς ἐφορές, 

χα ξυϊκαλέσανζῷς τὸς ςρατιωες εἰτήν, ὡς 

ὧν μδὺ πυδ9.9εν ἐποίοιω μέμφοιντο ἰδζις, ὅτι 

δεν σσυὲν ἠδιχϑεων ἤ ἐπαινοῖεν" χαὶ πἰϑὶ τῷ 

“λοιποῦ γρύνου εἰσσάν, ὅτι, ζω μϑὲὺ ἀδικῶσιν, 

Οὐκ ἔχιϑυνοισιν' δὼ δὲ δίχαμα αἰϑὶ τῆςξζυμ.- 

μάχοις ποιαίσιν, ἐποινέσονται ἀὐόις. ἐπεὶ 

κϑὰ τοι συϊια. λέσαντες τὸς φρατιωΐζᾷ; ζῶτ 

ἐλεγϑν» ὁ τυ Κυρείων παεϑεφηκὼς ὠπεχρί- 

νόμεν 

γατο δὰ» ὦ αὐδρες λαχεδαιμόνιοι, ἡμέεμδὺ 

ἐσμὲν οἱ ἀὐθὶ νεωῦ τε ὦ πξρισιν' ῤγων δὲ, αλ- 

ὅλος μδὸ γιοῦ, ἀλλος ὃ ὦ παρέλϑον. ὦ ξζω αἸ- 

σίον τῷ νοῦ μῶν μιὴ ὄξα μὥρπόμν, τότε ἢ, ὐζὶ 

ἤδη ἱχανοὶ ἐςὲ γιγνωσκήν. ξυσκηνοιώτων δὲ ἢ 

τε οἴχοῦον ωρέσξεων χαὶ τῷ Δερκυλλίδὲω, 3: 

'πεμγήσϑη τίς τὴν ὐϑὶ τ Αρᾳχον, ὃ τὶ κατα- 

καὐΐνη- λελοί ποίεν πρέσξάς τ Ὁ γερβονησιω τ οὐ 

λαχεδαίμονι. πότος δὲ λέγφν ἔφασαιν, ὡςγιῶ 

μὰν οὐ διυύαιντο πἰοὼ χερβονυσον ἐργαίζξοϑαι. 

φέρεαϑαι "ὃ ὼ ἀγεοϑαι πὸ τὴ, εθρακῶν. 

εἰσὶ δποτφχεοϑείν οἰκ θοιλοίἤης ἐς ϑούλατο 
πὸυ, ὶ σφίσιν αὖ γάζ πολλζωυ ὼ ἀγα ϑέω “ἢ εἰ 

ἐργαζεαϑαι, χαὶ ἀλλοις ὁπόσοι βέλϑιντο λ6:- 

χεδαι(μονίων. ὧςτ' ἐφασαν ςέκ αὐ δου μα ζην, 

εἰ χα! πεμιφϑείυ τὶς λακεδοιμο γίων Ἔσο “ὃ πό- 

λέως στοῦ δυνά μάᾷ ζιῦται “πσξάξων.ο ὃν Δε- 

᾿ χυλλίδας τσϑϑς μϑὺ κείνους Οζι εἶπεν ἐὼ 

Τεῖγε γνωμην ζῶτ ἀ κέσα ς, ον, Ἐἔπεμκνεν 

αἰὐζυς απ ἐφέσου δχκ ὥ' ἐλλζυίΐδων πόλεων, 

ἡδόμϑμος ὅτι ἔμῦηον ὄψεαῖ Τς ἑλλυνίδαις πο- 

λᾷς οἡ εἰρζωύη ἀὐδαμμονικῶς ΔΙ ογϑύσας. οἱ 

ἯΣ: μδὸ δὺ ἐπορδύοντο δ ἢ Δερκυλλίδαως, 4. ἐ- 

γζω νδυετεον ον, παλιν πέμψας Ὡρὸς τ Φαρ- 

ὧι 

υ ! δ ἃ ͵ ͵ ; 

ἣ ναξαζον »ἐπήρετο" πότεροι Θϑλοιτὸ ασονδδις 

νὰ ἔχιν, κα οι τὴν 2|κ τῷ χήρμος,ἢ πόλεμον, 

τίν ῚΒῈΒ ΤΕΚΤΙΥ͂Κ. 
ῇ ᾿ : ; .- ᾽ ν ͵ ξ - . 5 α΄ ἡ ἀνία ὡς δ “ες τὸς εαυτὴν, ἢ πολεωὺ οἶνον εἰκπτιόν- Αἰ (υἷς πυπιατῖς, ππαρηλαίς νἱ πὶ δορὰ 
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115 Οχ παυίξα,, ὃς οαπο Ἐγὶ σογγαπηης 1η{{]- 
τατο; σαίξτα ἀεἰπισορ5 ἔπ στη (ἀγα σοτιπι 
οα( τὶς σοππησοαητ, ταις ΒΤ Πγποτιμῖ 
ἀστοβ ΡΟριυατοα θ5 ἀὸ ἤλπηληγῖα νατα- 
Ὀδητ, ἰπϑυητο νοῦς Πογον τας Βιτμν- 
πούππι πηι χορ άοης, Γ ̓αἰπηρίᾳουπιγο9 
ηἷτ, [δὲ χιππὶ εἴθε, Ασάσις ἃς Νδιιατος, 
δὲ ΔμεΠοη ες ἀτηαρ γε δεῖς ραϊγία τα: 
{δὰ ουπὶ ἀσσεάμππτι; Αἀοτλητ Δατο πη ραῖΞ 
τίπι γε πίρίσογοης, πὸ ραέξο (δ τος Αἰτατί: 
οὐ Παθογδηι: ραγτίην Γογον ἀπ Πδη Ησά- Ῥερολιό 

Σ ὑμρεγμρ 

β'οτοςά- 
Βευτὶ, ΡΓΟΓΟσ τ) εἤε ἱΡΠ δεϊϑῃ ἢ ίξιοη: 

το} ἀηΠιῖπὶπροτγίαπι. Ῥγάτογοα γα π44- των. 
τιιπι οἵα δ] αἰςθαπε ἀρ ἙΡΠουῖς, νῦ σοῃξ 
πΌσατίς Τα] τῆ τ15 ἀϊσεγεης, πο ργοράγς 
ίς, χια δῆτεμας ἀεΠσηαίητς: ηο νογὸ 
ἴῃ πος τοι ροτγε Πεπλ Πα πι]  Πῆςης, ἰῃ πος 

605 (ε ςο]]αάαγα. [96 σοῖεγο Πρ αΓΟ; 
ποῇ ρδῆπιγος ἴα, γε ἰμἰπτία φιοιγ  Πατη α -- 
Ποίλητ: πῃ ἐγσαίοοίοβἠαίξε (δ σογογοησ, 1 
(6 ργααϊσατατοβ. Η ας πὴ πα] Ππἰραι5 δά 
σΟΠοΙοηοΠῚ ἀπιοςατίς ἀϊξξα ει ἤξης, ρτας 
ἐςέζας σορίαταπι; ααΐδτις5 Ογτγας νίμς ἔτοΞ 
ταῦ, 'ῃ πππο πιοάπηντοίροπήϊτ: Νὸς 4υἱ- 
ἄφηι, 1 ασςπιοηϊ, πππς ἰἄδια (αΠπλας; 
Παϊΐϊαπησ ίἀροτῖοτο ἔα! πγ15:(δ ἃ ΑΙ απλππης 
᾿πηρογατουθηι Πα σΘΏλ115, Ζ 18 ΠῚ Ρτας Οα- 
ΡτΟρτοῖ ἰρίι ἰατη (δεῖς ρογίρίςογο ρους εὶς, 
σααηιοῦτε ἃ τοπιροτῖς ἀς που πηις, πῆς 
ΟΠΛΠΪ5 ΟΧΡΟττας σΌ]ρα ΠΏλι]5. (Οὔ ΔυτοπΊ, 
Ἰερσατί, αὶ Γιαοοάασπηοπα νοπούαμητ, α [)οτ- 
ΟΥ̓ 44 σοπταθεγπίο Ἐχοίρογοηταγ: αι 
ἄδπὶ οχ Ατασὶ σου θιις πτεπιογας, τα] !- 

4υϊς (ς 1 λοξάαπηοης (Πογγοπείογιπι 
Ἰεσαῖος. Εος αἰεραησ ἀΐσεγε; σο] ΟΠοττο- 
ῃοίμπι πος τοπιροτα πο ροῆς, 4ιοά ἃ 

ΤΠ γασίδιις οὐπηῖα γαρογθητα,, ξεγγοητζατὶ 
ΨΕΥΓΠ {1 ΠΊΠΓΟ ἃ ρᾶττα πηγαγὶβ νπα νί]ας αὐ 
αἰτούαγα οἰδα ἀθγεγαγ, ΠΟ (οἰ πτὴ ἰρίος τοτ- 
Γαῦη ΔΙΊ ρ απ ὃς ἔα] ον, απ σοἰεθῆτ; 
Ππιαδίτιγος; (ς ἃ γε {πος ετίαπῃ Γασοάαπτοξ 
Πίοϑ, 4 συ θην ν οΠ οητ. ἴτας Ποα Πλϊτιπῖ 

(Ριέοτε ἀϊσοῦαησ, Π 415 1 ἀσεάαπιοηίο-: 
ταπῃ ἄοπιο σΌΠ| σΟΡ 5 60 παἰττογεῖαγ, 
Βαποτοιη ρεγήςοτγοι, Η!5 αὐτά ἰτῖς [λό γον 1 - 
ἄλ5, τς (1 ΕἸΤοτ απ πυὶ (ςητοητία τατη δα 115 
1ος ἀμΠιτηι δας, Ερμοΐοα; ρὲν αγαοὶ ποΞ 
τα] Πς Οἰἰτατεδ ἰρίος εἰ πλίέτο σαῦ ]αστιῖς ἰῃτοΞ 

Ε τἴπι, σαοά ορρί 4 ἀγασα τγϑῃ αι} δα: 
τοςφίπ {ξἀτι νηὶ οἰΐδητ, Ατος ὶ αἰ ἀοπι τ 

Ρτσίεεει της. (οτογαπα Γλογον  " ἀὰς ΡΟΓῈ: 
οαηπλγη ΠΡὶ τπαΠοΠάιηπ δα οχογοίειπη ἴῃ - 
το! οχῖτ, γαγίαπι πλ1ΠΠ|Ὸ δα ῬΠαγπαθαΖιιην 
ΠαΠτ δ ἰητεγγοραθαῖ; ἱπαδπταίης., α1155 
Ῥεῖ Βίομιοπι ξαμξης,, απ θΟΠ]ΠΠ πὶ πλαί]οῖ, 

ὶ ΡΝ: 



488 ΧΕΝΟΡΙΉΜ ΘΟΕ ἄρ, 

αὐπιηας ῬΠ αν Παθαζιις, ετίαπα Ἰἀ τοπηρο- Α ἑλουϑύου δὲ τῷ Φαρναβάζου χα ἡ 

τὶς ἡπαυτίας ΒΕ ΠΟ ρεσταμῖετ: ρος ορρία 5 

Ἰρίτας ςοησοῖα, στ σσρ! 5 Ηεἰείροπτιιπι 

ἴᾳ Ευτορϑπα τγαϊ!οἰτιας ρεγ Ἴ πγαοίατη ρὰ- 

σαταυαϊτίποτς ἔλέξο, ποίριτίοηθο οχοξρταβ 

αϑεοῦιῃς, ΟΠειγοποίση ἱηστεάϊτατγ. [Π 6 ἃ 

4ιαπὶ ορρίἀα Χ αν] χα τ οἵϊε ἀεοερίῆοι, 
δοτουγδη ΟΠΊΠΙς φυϊάειη 1Π]1Δπν σεποτὶς γο- 

τατα ξοστί ει ὃς ορτίπιδπι, ίε απ ΑἹ Πτα- 

εἶδες ᾿λἐείξατιὶ ἀϊσεγετασ: ἀϊπγοπίις Θα1η, 

Ροτγίρὶ ΠΕΡ πιμπὶ ἡ τγισίπταίερτεπι ΠΡ ΤΡῚ 
ςοΠΊρΡοΥΙτ. [τὰς ΠΛΙ ΠῚ ΠΊΕ ΓΟ πὶ Ποσ] σε η απ 

τατιι5, ἔλέξο ρυῖμς (δου! Π οἷο ἀπισοτα πλατιιπι 

σερίτ, αππη ἰσοίμπν ν αἰ πο γίτιπι ἴῃ ΠΆ]Π το 5 

Ραγτείσιι εἴἴδιας ργαπλία ΠΟ 115 (οἸ πὶ ρτο- 

τα πῆτει, αὶ ρεῖπαὶ ἔπατη πγαγί ραγίοτα 80 - 

(ο]ὐἴθητ; (δα οτίαμα αἰ1|5, ργουῦς χυϊίααο 

οὐἴαια; Τλογογσεαγ, [τὰ πλυγιι5 ἀπτο δαταπηπιπῃ δὺς 
Ῥαο ἐς (ΟΠ πτιις ἔασι απ] πὶν οΓΠΟ το ΠΡΟΥΟ ᾿πο πο οῦ- 
ἐς τατρῖ: Τ : 3 
κε τας οἵδοι. ἰητγα πλασαπα ἰρίαπι [λοΓΟΥ 145 
Οινενο. ψηάοοὶπη ορρίάα,, Ῥοστι5 ΡίαΓο5., στα Πὶ 
με: ραττίπι Ελαμπποπταγίαπη ΔΙαρΡ πὶ ἀῸ ἔοετὶ- 

ἴεπι, ραγτίπι οοπήταηι, ρεγιηαΐτα ἀςηίαις 
ΡυΠΟουτίπχαα; ραίσιια, ἴῃ να πὶ οπληὶς σῈ- 
Ποτῖδ ᾿ππης τοῦ, σΟΠΊΡΙΘχας ο[᾿. ΗῚ5 τὰ 
σοηξεξεῖ5,Γαγίας ἰῃ Απατη τγα οἷτ; ΖΕ ΠΠῚ6; 
1α(ρίςοτοι ορρί ἄα, σετοτα χαϊάοπῃιτεξὶς (ς 
Πιαδογενίάοθατ: ταπταπι ΟΠ ογιπι οχίμ! ες 
Αττπασςουραῖϊ σοπιρετγίτ,ορρίάιτιπι πλι- 
πίτιπι, νης λές Ἐχουγποηιθιις ΓΟ. ΠῚ 

᾿Ροραϊαηάο (δ αἰεύοησ. Ετ ιδηγις πτα- 
σῇλπι Αταγηῖς ξεαπηοητὶ σορίαηι οἵϊς ἰητο]- 
Ἡσογες., πίμη}0 ταπηθῃ τλΐηι5 σαί τὶς οεἰτ- 

οἰπγάαταπη ομίς ἀἰϊτ; ὃς οέζαμιο πιδηίε σοπλ- 
ΡΕΠΙς δα ἀςαϊτίοπετη ἔμοϊεπ ἤδη οδίςῇ!5, 
Ἰοοὶ συγαπὶ Πλγαθοητὶ ΒΟ] πο ηΠ σοΠ,ηλτ- 
εἰς : Ιρία Ιαγοι ἤπια σοπηπλοδτις σορία ἴῃ 

ΡΨ ᾿ ΩΣ 

εαπα οοπαοέξα, νὰ Πἰπς νοπίθης ἀϊποιίο - Ὁ αὐτώ Δ εαχονζα πελλζωοέει ἐχημελητίω, ὌΝ 
τίτπὸ παθοτοῖ, Ἐρμείμπι σομτθη εἴτ, τἰποῖο 
ττιάτὶ ἤτατη α δαγάϊδης. (ὐο] πογαησίπτεσ ἴς 
Ῥάᾶςοπι παέζεημς Ε ΠΪΆΡΠοσηος ὁ [γον ]- 
ας, ᾿ἰἀςηλφ τα οἱ μαδίταητος ῃ Πἰ5 Πηϊ- 
θιι5,4ο Βαγθαγί. ν ἐσιιπὶ ρο ξεαιάτη ἰορατὶ 

Αἱ Ἰοηῖοο. ἢ τα σογΠ) ορρίάοτιπι Γ ἀοςἀαηοποπὶ 
ἤμην ΡΓΟ ΟἐἘΠΠρηἰβοαφεης, ροῆς ΤῊΠΔρΠοτηξ, 

{ι νε! τ, ταὶ Ποπλ 5 ΟΡ  ἀ4 ({] ἰπτῖς ο[Π- 
σοτο:αῖφ δ ἀϊ ἀΠΠοητ, Ἔχ ίπλαγε (ς, Πξατῖ πα 
1ρίπην βουπλ Πα σιιπη εἰσ, νταγοἰτγατα το γᾶ- 
Ρυ]σαπηαά μη πη Ἔγαγοητ, ἢ (γί, ἀουηἱοὶ- 
᾿ΐαπὶ ΤΊ ΠΡ Πογπίς, πξοίξαγοταγ: δια τς ΠίσΕ βούλοιτο, ἀφιέναι ἰὐθνόμους ας ἑλλξωυίδας ο 
Ἑρμουῖ δά φεον ] άαπι πιίττιης, δζ στη 
ΘΟΡ Ϊ5' οπι ἴῃ (Οἀτίαπι τγαϊΐσετε ἱαθςῶτ, 
Ριφτεγεα Ρίιαγαοὶ ργαξςξξο οἰαῇης ἱπιρε- 
ταῦῖ, ντί σὰπὶ πα  δι15 οτὰπῃ (ὑατίᾳ ἰεσετου. 

᾽ ͵ ἊΝ ε9 2 λ 7 ᾽ ὟΝ 

Φιέναι" αὐχούσωντες φυτα οὗ ἔφοροι ἔπεμναν ποδὸς Δερκυλλίδομ. Καὶ οκέλάυον αὐτὸν 
͵ λ ᾿ ᾽ Ν ͵ὕ “ ; 

χρεξ αἰνᾷν σεῦ πω ςραϊ4ύμιατι ἐχὶ κα οἴαν ὁ Φαῤακα Ὁ ναύαρηον σεεὺ ταῖς ναεσὶ κοῦ σῖλιᾷν. χες 

Βδῦρετῷ ἰοϑϑμοΐ ἑτα χαὶ τοιάχοντα ζα  ᾳ, Σ 

Ὃ δὲ χαὶ παϊκοιλας γομιας πϑρυτοδο τοῖς κτή- 

δὲς, οὕτω καζαλιπτὼν χαὶ ζὰΣ αἶϑὶ οἰὐχεῖγον, τ 

πόλάς φιλίας οὖν εἰρζωύη ̓ Δ αθαϊνς Ὧν ἑλ-- 
λήσοντον σεοὺ πῳ ςρατά ἡ κατι ἐς τίω 4}. ̓  

ῥωπην᾽ καὶ Ὡ οἱ φιλίας τὴς «ϑραίκης πορδυς ᾿ 
εὶς, χαὶ ζενιοϑεὶς ἰ ασὸ Σ 4ύ9ου, ἀφικρέτα 

ἐς χερβόνησον" ζὼ καζαμαθὼν πόλεις μϑῥ ένα, 

δεκα ἢ δωδεκα ἔχουσσαιν, γώφοιν δὲ παμφορὼ- ̓  

ποίτίωυ ἣ Ἔἰρίφην οὔσαιν, κεκαπκω υϑίζωυ δὲ, ὥςε 

«ξ ἐλέγετο, κἰπσὸ τὴν, ρα κῶν, ἐπεὶ μεδεὖν 

Οὐκ ἡ μέλησεν, λα θυσείμδυος ἐτείχιζε, χ 

μέρ» διελὼν ζοις φρατιώταις Ὅ χωρχον, ἡ ἀβ. 

λα αὐζις αἰσσοόνϑνος δώσιν τοῖς πρεφτοις εἶ 

ἐκτῴχίσασι , χαὶ τοῖς ἄλλοις, ὡς ἕπαιςοι εἶεν 

'αξιοι, ὠπετέλεσε Ὁ τῷχος Β τ ρξαμϑμος ἐπὰ 

ἡφινοὐ χρόνου, “δὴ ὀπώρας. χαὶ ἐποίησεν τὸν: 

τὸς τῷ τείχοῦς ἐν δεχα μϑὺ πόλος, πολλοῖς δὲ 

λιμυδύας, πολλζωὼ δὲ χαὶ ἀγαιϑέεῦ γἀδ αασύφι- “ὦ 

μον, πολλζωὼ δὲ πεφυτευμϑυζω, παμπληθεῖς 

νέσι. ζεῦτα δὲ πυρᾷξας, διέξαινε παλιν ἐξ 

πίω ἐἰσίαν. Ὀχισχοπτῶν δὲ ζς πύλεις, ἑωρᾳ Ἂ 

τὰ μδὺ ἀλλα καλαῖς ἐχούσαις, χίων δὲ φυγά- 

δας ΝΙ αταρνέα ἔχονζας, χωοίον ἰογυοϑν, μπρ 

χα) οὐ πότο ὀρμφύϑίους, φέροις καὶ ἀ- 

ορνζᾷς τω ἰωνίαν, χαὶ ζωνᾷς ἐκ πότῳ. πυο 

ἀῤρϑυος δὲ, ὅτι πολιὰ τος ἐγεῦ ἀδδῖς, αἴθ ὦ 
φρατοπεδοί, σα νϑρος ἐπολιόρκᾳᾷ καὶ οὐ ὀκτῶ 

ὶ 
Αμησι “οὐ ροιφησάμνϑμος ἰὔδις, χαταςήσαςον Ὁ " 

καιτασκάυασεις ὧν τω χώδίῳ ἔκπλεωπὲμτ 

ᾧᾳ τὰ Ἐχιτήδεια,, ἵνα εἴη αὐτοί καα γωγὴ, ὁ- ᾿ 

πυτεάαφικροῖτο, ἀστῆλθαν ἐς ἐφεσον, ἢ ἀπεχᾷ ᾿δὸ 

Ἔσο (ῳδέων ποιῶν ἡμερών ὁδὸν. χαὶ μέτρα. Ἦ 

τῴτῳ τῷ χθόνου οὖν εἰρζωύη διῦγϑ9ν Τιοσαφέρ-, 

γῆς ΤῈ χαὶ Δερκυλλί δεις,χαὶ οἱ αύτη Ἑλλζυες, "Ὧ 

χαὶ οἱβαρθαροι. ἐπεὶ δὲ ἀφικγούμϑυοι Ὡὡρέ- Γ 

ΐ ἥ ἜΓΝΣ δ᾽ 
πύλεων ἐδίδευσχον, τί εἴη δὶ Τιοσαφέριᾳ »εὐν 

͵ γα “Ἵ ᾿ «ς 

πολάς᾽ εἰ δἴχυ κα κως παρά καδία, Εἰϑαιαἷρὸ ̓  
“" ς 5.9, ᾿ 

μοσσιφέρνος οἶκος, οὕτως αὐ ἔφασαν ταχιξας [ 
͵ αἰ τ Γ ͵ ᾽ ͵ “ νι ΝΝ 

γομἐζν αὐτὸν συϊχωρησᾷν εἰὐξνόμες σφαδώτ 

δὲ μῶν δι 



Ν .0 ͵7ὔ ὁμοίη αγόρον, εἰπτὼν τῶ ᾧαυβακι, Ἴως ὅτι ὀκροίη μιῇ 

᾿ 

σὗτον τὸν γούνον ἢ ὺ Φαριἀθαζῴε ποὺς Τισ- 

᾿σαφέρνζου ἀφιγμένοο, ὠμὰ κϑὸ ΟΤΊ ἀοῊ 

ππυτων ἀπεδέδεικτο Τιοσειφέρ, ῃς, 

μια δὲ ϑξουμουρτυφϑεδυος , ὅτι ἕτοιμος εἴτ 

νὰ ΜῈ ἢ πολεμεῖν, ὁ ζυμι μείχεεϑαικαὶ σζευεν- 

(ἀλλειν τὸς ἕλλζυας οκ τὴς βασιλέως. ἀἋ: 

λὼως τὸ δ ῥλυτεφῦο, 4] τῇ φρατία, ζω Τισ- 

σαφέρνᾳ, καὶ τῆς αἰολίδος χαλεπῶς ἔφερεν 

ἀπεερηοῦμος. ὁδὶ ἀκφύων, πσερτον δὺς ζί- 

γωυ, ἔφη, ΔΘ Όη)ι σὲεὼ ἐμοὶ ἔλῚ καρίαν,ἔ ἔ 

πείᾳ δὲ καὶ πὐϑὰ αὐτῶν βουλάυσόμεϑα. ἐ ε- 

πεὶ δὲ οχῷ ἦσαν, ἔδοξεν αὐζις ἱχᾷνας φυλῳ- 

χαξ ἐς τὰ ἐρυμαΐζα, κατα φησανζαις : Ὡ.σ6αἰ- 
γι πάλιν ἘΧῚΈῈ ἰωνίαν. ὡς σ᾽ ἤχϑύσεν ὁδερ- 

τἀ μὴ 
χυλλίδα;ς τί παλιν πεπεραιχότες εἰσι τ΄ κ61- 

ι 

ὁ Τιοσαφέρινε καὶ χἡ ὃ ὁ Φαριαξα ᾧ: ἐρήμων οὐ- 

σαν χαταϑτοντες Φέρωσι καὶ ἄγωσι Ὑχώξαν, 

διέξαμεκαὶ αὐτὸς. πορά ουϑροι δῈ καὶ οὗτοι 

σ;οὲν τι σεευεταγμμένῳ τῷ φραϊδύματι, ὩΡΟ. 

πὲς ξοελνλυϑοτων Τ ὙῊ ἐφεσίων ἐ ες τὺ πολέ- 

ἐ μίαν, δξ νης ̓  εἰκ πῷ αὐτι-εἶρας σχο- 

᾿ποῦτὶ Τα υνμῷ , καὶ 1 αὐτθμαξιρασαγῖες 

ἐςτὰ παρ ἑαυτοῖς μνημεῖα, 467] ἡ τύρσάς νας, 

᾿καϑυρώτι πο δα τεταγμένοις ἣ αὐζις ζω ἡ ὁ- 

ἣν, Ε-- λάυκάαασιδας, καὶ Ὁ Φ ἄροι- 

χϑν, ὅσον ἐτύϊχόμε πα ὸι φρατένμα, καὶ ὃ 
ὑγλώοικὸν, ὅσον εἶχεν ἐκαύτεροϑ αὐτὴν, καὶ ) δ 

ἱπτιχὸν μᾶλα πολὺ, 6 μϑὺ Τιοσαφέρνους, 

 ποϊβωνύμῳ. ὦ ὡς δὲ ζῶτα ἤσϑετο ο ὁ Δερκυλ- 

λίδας, τοῖς »δὺ ταξια όχοις ὶ κἡ Τοῖς λογανρῖς 

ἐπε οἰϑατώβεοϑαι Ὁ τ΄ ταχίφην ἐςόκτῶ,, τὸ: 

ΠῚ πελτοςας ὄχι Ἢ ὁ κε ἰαπεϑαι ἑκατέρωθεν 
᾿ 

μ καϑίςαοϑαι, καὶ τὸς ἑπωέας ὅσοις γε δὴ 
τὸ οἵους ἐτύϊγόνεν Ε χων αὐτὸς Ὁ, ἐθύετο. ὅσον αδὺ 

δὲ ὦ ἐκ πελοπονήσου ̓ φράτόυμα ἡ ἡσυχίαν 
. ἡ τὰ ὁ παρεσκά εξετοὼ ως μα χρύκδρον" ὃ ὁσοι ὃ 

ο΄ ἤσειν Ὄἰπὸ ρίζης πὲ τσὶ ἀχιλλείου » χαὶ Ἔστο 

ἥ ονῆσων, ας ΟΜ ἰωγικῶν πόλεων, οἱ κϑυ ἄνες κα Εὶ 

᾿ παλιπόδες τὸν τω σίτῳ τὰ τὰ ὕπλα, ἀπεδίδρα- 

σχογ᾽ (οὐ γλλαὐ βαθὺς ὁ ὁ σῖτος Ὁ οὖ πρωΐ μφιω 

ὅλου πεδίῳ) ὅ ὅσϑι δῈ χαὶ ἔμμλιον, δῆλοι ἦσαν οὐ 

᾿ Αϑιοιῶτες. πὸν μδν δξζυ Φαριάξαζ, ἐδργεί. 

᾿ 

ΕΒ ΕΚ ἘΚ 

εἰν δ Οὐ ἐποίοιευ, ἐτύγχονε δὲ κα τὰ  Αταιεσο υΐάοπι αὐ ἰϊς σατο ραηταν. ἘρτΞ 
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τοῖθπς ΡΙαγπαίραζΖι!ς ΟΥΙΑΠῈ Δα ΤΊΠΑρΠοῖ- 
ΠοπῚ νη ογαῦ, ραστί τ ΠΟ ἰς ̓Πηροτατοῦ ο- 
Ὡλη πὶ ἄς Πρ ηστι5 οἤοτ; ραγντίπι νι το ατο- 
ται, (Ὁ ραγδίιῃ) εἴΤ αὐ σοι π  ΠῈ σΟὨλΠΊι- 
ὯΙ ΠΟΙΊΪΠῸ δοΠ ἀπε, ποαπάδηγαας (οοϊετα- 

τοηγ, απο (τοτοὶ ἤπίθιι5 γορ δ οἰ ἱσογοπγασ: 
'Νλιὰ σοτοτοαα  πυπλιπὴ ἱπηρογίιη ΤῊΣ 
Γαρτιοτηὶ ΡΒαγη ΡαΖας πα άοθας, ὃ ΚΞ ο: 
Τα ς ἐρο]αταπι ες σγδαίτογ ἔοτοδαγ, ΤῊΣ 
[ρΠεῦπες, Ζαὰπι μας α ΡῬΠάγπαῦοζο δι1- 
αἴγου; θΎίπγ τ, 41, πχεσιαῆχ ἰη ( αγλπὶ 
τδηῇτο,, ἀεῖπάς ἐς ἢϊς σοῃίιταβδίπις, 
(πηι ἰπ (ὐατίατη τγαη ἢ ΠῸηξ, ἱπηροπεῖς 
ἴῃ τη ΟΠ 65 ρτα ἢ 5, αἰα {ΠΠἸσεγθητ, 
Τατίας εἰς ἴπ Ἰἰοηϊαήχ τταπῆτγο νἱίι οἵ. 
1 ογον "445 ατοηγ, ΝΟ ταγίῃς οος Μάη": 
ἀταπὶ τγαθτλΠΠὸ ἀσσερηοτι : παδίτο στα 
Ῥἤατγαος σοΠ]] σατο, 40 γογοτὶ ἐς οἰξοη- 
ἄεθας, πα ΤΙΒΔρΡοεηος ἃς ΡΒαϊμαδαζᾷς 
Ἰοηίαπν ἃ ργα αἰ ππἀἀπὶ ροτουτίςπάο 
Ροραυ!αγοπτατ : ὃζ ἰρίς Μασπαάγαπιτγαηίς 
1ϊτ. ᾿ποεάσθαῃτ πὶ οἰῖπη σορηῖς ν]]ο δι 
αὰς οὐήϊης, αποά Ὁ ποίξες δῆτα (ς αοταπὴ 

Ἑρποποταη ἱπδτοῆος (ςἰγοπε, αι {1 - 
ἴτο ἀξ λάποτγία ἐὺς ἐρεςυϊα ἴῃ ποθι πι6Π- 
τῖ5 σοῃίριοἴσης : Ἰρίιια σσητία,, Ζαίδας 
ἀλη {πογατὰ ἸΏ πιοηιπηδηζα, τ᾽ ρόπος 
ίς εγαμῖ, ἃς ταγγος ἈΠ ἐπ ΘΡΕ ΚΙ ΜΠΕΙ Ρῖο- 
Ρῖεν νίαπη, 76 ἱρ5 οὐαῖ ΡοΓσοη αηῚ, ἊΞ 
οἷση ἀπ νίἄδηξ, πἰμηίγαπι (τος 
σαπὶ ἔσευτὶς αἰ ̓ ς, ῬΈΕΙ: 116 1} ζορίλ5, 
Παοταιοῖ πΡΎ ἢ . ὅζ αἴζοᾶς, 4185 ἢ“ 
Ῥεθας ντογηπο,, δὲ ἰησοηεθπι ἐπα γα], 
Οὔἶπ5 ραῖ5 6, {ια ΤΊ ΠΔρμοτπὶς εἴαῖ, σού - 
Πα ἀοχτίγι! πὶ ἐἰεύεθινων: ΔΙτογα ΡΠα παρ α- 
Ζὶ, πηΠξγιιπι. [ἃ ἀτπιπη Γλ γον 445 (τ π- 

ἴα τοϊϑοξιφχέφατι, Ὁ Ὁ δὲ Φαριαξαζϑ, [Ὡ 299) (ἥξει, τε θιιη 5 ὃς σο ποτε πὶ ργα ἔπ ἐξ !ς ̓ηχ- 
ροζας, γε Πυιαπιςο οι τί πιο ἴῃ οἰξϑῃηος δοίοιῖι 
Ἰη(Ἐγιιουςηξ ; σετγατὶς ὃς ἐααίτθι15., ποῖ 
αυϊάςπι δὲ ηπα]ὸς 4 τεπιρογὶς Παῦοθαῦ, 
λα ΠηαΓρΡΊΠ65 ντγίπηητς σο]]οσατίϑ : ἰρίε ἰῃ - 
τογίηι Ἔχτα σοητ}1τ. ΤᾺ ΠῚ αποῖηϊιοι γαηξ 
ἘΡεϊοροῃείο πλΠἶταος., τγαπ 1} {π  π|πὸ- 
Ῥαης, δ αὰ ρια ἴα) ὰ Ραταῦδητ. Ατ αιοτς 
πος ἜΑΙΣ . ὃζ. ΔοΟἢΙΠΠςηΐες. φής: 

Γαῆτ, το ας ἐς ᾿πάπ|15 ὅΣ ορρ 415 ἸοἷΞ- 
οἷς; ξογιτῃ ΠΟΏΠΏΠ:. το [ἐξ ὶς ἴα (ςρέτε ΕἸ ΡῚ 

Τγΐβ. ἔπρα πὲ σοπε]οθαητ: (δέ ογατ τα πὸ 
ἀεπίᾳ ἰη Μααδπαάτὶ ῥ᾽ αηϊςὶθ (ορς8) ἐς 4- 
ΠΠς, 4υὶ (υΡπξεθαηε, δηϊπγαα ποτὶ ροτο" 
γαῖ, πιηΐηλς Διο ἰρίος [ἢ αρίς τπδῃτ- 
τοῦ. Νυπείαδαταν, ΡῬΠαγηαθαζιι ρτα ἢ} 
ςοτηπιίττοπαϊ ποτγιαζογοην ἔμ ε νογιπὶ 
ἀπ ΡΠ 411 Πδουπὶ ἰρίς οορίτατοῖ, 

σοἤες 

Νου!δᾶ, 

Ἶ 5] 

γηατριπρς 

᾿ νυμάχεοϑαι χελόυφν, ὁ μδρ τοι Τιοσα φέρνης Τὸ, τε Κυρφονςράτϑυμα κα]αλογιζονϑνος, 
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απο ρᾶϑο Ογτὶ τατος δάπιογίις ἱρίος ρὰ- 

σηαῆοητ, εἰίχιις τάοοβ ΟπλΠ 65 Πιλῖϊος 

εἴτε αὐδίτγαγοταγ, νε ργα απ ίηίγοτ, δά- 

ἀιυιοί πο ροτοζας. ἃ ἀθοσας τη}ΠΠ|5 Δα [λοτ- 
ΟΥ̓ΠΙάἄατα {π|5., σπρατα (ς σιαπι ἰρίο ἴῃ σο}]ο- 

αἴππὶ γνεηΐτα, Πρηίβοαρας. Ταπὶ 1)οτ- 

ΟΥΠΠΠἀα5 οχ (π|5 σα ΡῈ 5 ς Ραά ΠΡι ργα- 

{ἰλητΠπτος αἀίρεξει φαοίχας ἰδοιηιτα- 

ἤπθης, αὐ πυητῖος ργοάίε, ὃς ἰ5 οο5 γογθ 5 

σοιηρα]]αῖ: Ερό νογο ράγδτιι5 ογα ΠῚ, 1η- 

ΤΙ ἀρ)νεν 

μ:ν5 {ἰηι}- 

ἘΠῚ 

αυῖτ, ργα!ο ἀξοογποίς, πασιηηαάπηο άπ 

νἱἀετῖς. Ὁ αἱα ταπλοπ ΠΊΕ ΟΙ σοΙ]]οχαὶ ΓΞ 

(Ἀρμβοῦπος οαρίς, πὸ ἰά αυϊά 6 πὴ ἀειττεςοίζο. 

Ὑ ετιπ {1 σο]]ουίιπι ἱπ{Ἐἰτιθη πὰ ογίτ, 

Ρίσπογα βἀοὶ ὃς ορ 465 νἱῖγο οἰτγοσιις 

ἀληάὶ πηι. Ηἰς ὃς Δἀρτοθατίς,, δὲ οχίο- 

οὐτίουΐ τηλη δεῖς, ντούσαο ἀπ οεῆις οχ- 

εγοίτας : δαγθαγογαπι Τ δ ]ο5, ορρίάϊιπη 
Αἱ σανὶς. Ἐ 
διερ]γαιρες 

ἘΔ 

Ἔπαν ἔξιιπα,, ὃς (ἀρῇπι πιαίτις {461} ἀπ ρ] τα- 
ἄϊπε, Ποπη1}}]} αγοποίϊηνι, Δα πα πσὶ, Ρο- 

τ }}}., σα! 44. Ηαο ταπι ποτε σείζα. Ρο- 

Πτιάϊς!οοο σοπἤίτατο σοπιξηίπησ, δύ νῖ- 

{ὑτπ εἰξ νειῖπὴς αάἀϊοπάππι, αίδις σοη- 

ἀϊοϊοηίδιις ραχ  ηϊτὶ ροῆϊε. Ηοῖς Ἰ)οτγογ!- 

114ἀς αἰερατ, [ τεχ ορρι ἀὰ αὐσοὶ ποιλϊηΐς 
Ἰςσι δος ὅζ 1π πἰτατίς (πἰς ντί Πποτοῦ: σοΏτΓα 
ΤΙΠΆροῦπος ἃς ΡΙιατπαθαζιις, ἢ Οτασα 
οορὶς τορὶς α Πηϊ δας, 871 ας ἀπ πιο Π] οὐ 
Ρτα κει ορρί4ϊς5 ἐχοςάογοητ. ΗΟ ἱπτοῦ 
{ς Ιοχαιτὶ χαππὶοῆςητ, ἐπ ἀτῖας ραξει (πε, 
ἄοπες ἄς ἰϊ5, ιται αξξα ἱπτοῦ ρίος Πα ΠΠοητ, 

Τοτου Πα φυϊάςιη Τἀσεάφατηοποπι; ΓΙΓ- 
{Ἀρίπογῆοβ νεῖο δ γοροπὶ τοτα Πῆοτ. Εο- 
ἄξειν μος τοπῆροτγο,, 400 {πὰ [λεγο 445 

ἴῃ Αἴτὰ σεγοθαῖ, μος φαιϑάας σοπείρἰτιϑαος- 
ςοηίεδαης ΕἸεὶς ἰαπχάπάτπιπι [,αοοάσπιο- 
πὶ}. υοά ὃς (οοἰοτατεηῃ σιν Ατθηϊοηπ- 
δι. Ατρίαϊς., Μαμηείπεῖς σοϊαΠδης; δὲ 
Τιαςςἀα πιοηΐος ἐαις ει! σγηληΐσος; ςετ- 
ταπιΐπο αγοούσπτ,, 4πο5 1 ἀϊέξξαπι ἰατα (δ η- 
τοητίᾳ πγαΐταην δ᾽ ἀοθοῖς ἀϊσεγοητ, Οἱιᾶ- 

δουυἱε ἐς 41 Π1 ΕἸΟΙ ΠΟ πος (οἷο σοητεητὶ, τα" [.1- 

οἰ λεῦ οἶα σασγι 1 ΠΟ θαηὶς τγαάϊτο, αὶ νἱέζοτος 
“ον. Δ ΡΓΑ ΟΠ ργοοἰ πιά σαηταγ, ἰῃστοατα 

Το ἤαπι αὐ σοτοπαπάιηιν δυγίσαπι {ππ1ΠῈ 
βαστὶς σαάσητος, ποθ! ποτη ἕταῖο ἰπη ρΓο - 

ποΐξα, ἜΧραὶογαπτ, Ασργατοσῃας, ητοῦ- 

{5 εἴτι Ασὶς, ντοχ ογδοὶη! συ! ἀαιη ργα- 
(οτῖρτο [οἱἱ Τοσιβσαγοῦ; ργο μια γαητ - 
Ιεὶ., πο νοτα ἐς ργοίρεγο δ. ἢ} εαςητα αὖ θὸ 
Βοτοητ, στοῦ εἱο ἀϊσογοησ, ἰΠ πιοτὸ πιαῖο- 
τι Π., πς πὶ (τατοἱ δε Πππὶαἀπογίις ατα- 
(ο5 πιοτατγὶ, ογαοιία σοηία]Ἔγθησ: 48 ἔ8- 
ἐζαπιοεαῦ,ντ Αρὶς το ίφογα πο ρογαέϊα α{Π- 

ΧΕΝῸΡΗ ΗΒ Τ ἀκα ὦ 

ΡΒιγοία :- Οτασοτγιτα ΓΟπσορἤγγ, 40 

Ἰοςο [ίαπα: ἔλπαπιοταῦ ΠρτΙ πη ἰδογοίδη- 

Ἰοξξο αἰΐιιο τοπηροτὶβ ἐρατίο, αιπαπὶ ΤΠ Ὲ γῶντες αὐτον αἰδρα γδονϊα ἐξήλασαν. τότων Ἶ ἢ ν ἵ͵ 

Α ὡς ἐπολέμησεν ἀὐόις,, χαὶ σότῳ πόζα ᾿ 

μίζων ὁμοίοις τ) τὸς ἕλλξιυας, Οξν ἐξούλε- 

λίδομ, εἶπεν ὅτι ἐς λϑορυς βούλοιτο αὐτο ἀ-: 

φιχέαϑαι. χαὶ ὁ Δερκυλλίδας, λα(ξὼν ἀὴν ' 

χρφυτίςους τὰ εἴδη Μ αὐθὶ αὐτὸν ἱπαέων χα 

πεζών, πὐσεϑῆλοε «ὐϑὸὺς τὼς ἀϊγέλοις, χαὶ 
εἴπεν" δολὰ παρεσκόνασει μυ μδὺ ἔν 

μαίχεοϑαι εἡζὰς ὁφα τε" μάγοι: τοι γω 

βούλεται ἐς λόγϑις ἀφικέαϑει, οὐδ ἐγὼ α)- 

πἰλέγω. αὐ κϑυ τοὶ τα δὲη ποιψν, πιςα ̓ 

χαὶ ὁμήρους δότεον χαὴ λυκό)έον. δυξανζᾳ. δὲ (ὴ 

(τα καὶ πϑραιδείζᾳ, τὰ μδὺ ςρατϑύματ ὶ 

ἀπῆλϑε, ὦ μδὺ βαρξωρικϑν , ἐς ὥόνλεις τὴς ' 

ἣ Φρυγίας ᾿ Ὁ δὲ ελλξωυικὸν : ἐςλδύχοφριω, ΕῚ 

ἔνθα ἐὼ Αρτεμιδὸς ἱερον μώλᾳ ἅγιον, κα 

λίμγη πλέον ἢ σαδίου Ἷ «αἰσσόψαμμος, ἀέν-" 

ναος, ποτίμου χα ϑερμιοὐ ὕδατος. χα; πότε μδρ Υ 

(τα ἐπϑαῦϑη. τῇ δὲ ὑςεραία ἐς ὦ συϊκεί- ᾿ 

μῶνον γωθκον ἦλθον, χαὶ ἔδυξεν αἰὐζις πυδα- 

Οοϑα δνλήλων, ὅλε τίσιν αὖ τίω εἰρζεύζωυ ποιή- ̓  , 

σοντο. ὁ υϑὺ δὴ Δερκυλλίδεις εἶπεν, εἰ αὔτ 

πονόμωὺς ἐῴη βασιλάς ἑλλζυΐδας πόλεις, ΕΓ ' 

ὁ δὲ Τιοσα Φέρνης καὶ Φαρναξαζος εἶπον, ὅτ ᾿ 

εἰ ἐΐξέλϑοι Ὁ ἑλλξωικὸν φρατά μα ὧν τὴς ζν. 

[βασιλέως Ἔ γώρᾳις, χαὶ οἱ λαχεδοαιμονίων ἣ 
τ όμοςαὶ κ ΤῊ πόλεων. τα δὶ εἰπὸν- ἢ 

τες δλλήλοις ασουδαὺς ἐποιήσαιγτο, ἕως ἀπαΐ- 

γελϑείν τὰ λεϑεζᾳ ̓  Δερκυλλίδαῳ μὃρ, ἐξ ὴ 

λαικεδοχίμιονα, Τιοσα φέρ δὲ, Ἰχὶ βασιλέα... 

Ὁ τϑότων δὲ ποραπομϑίων οὖν τῇ ἀσία “αδοῦ 
Δερκυλλίδω » λακεδοιιμόνιοι κοι τὰ τὸν αὐτὸν 

φόνον, πάλαι ὀργεζομϑμοι τοῖς ἠλείοις, χαὶ ὅτι ̓ 

Β 

χαριεὶ. 
ΡΥ 

ΐ : ᾿ 
ἐποιήσαντο ζυμμαχίαν “θοὸς ἀϑζευαίοιρκαι Ὁ 

“ργείους καὶ μαμτινέας καὶ ὅτι δίκζωω φά- Ἵ 
᾽ δὸ ᾽ὔ ΠΝ 

σχογϊες Κα] αδεδικοίαϑοι αὐ, ἐκώλυον ἡ τα 

ἱπσιχού καὶ τῷ γυμνικοὐ ἀγῶνος. καὶ οὐ μόνον, " 

ζῶν ἡρχκά ὡὐλὼ ὼ Δείγα πβαδόντες ϑητος 
͵ ΕΝ Ω ᾽ ͵ - ᾿ 

ζα οις Ὁ αβμα ἐπεὶ ἐκυρύῆοντο γικώνες, ὅτε 

εἰφηλϑς Λείγας ςεφανώσων τ’ ϑίοχον, μαστ 

ἢ ὑςερον ἃ Α γιδὸς πεμιῴϑεντος ϑύσοι τῳ Διὰ, 
πὰ ΄ ῃ, ἤν 4) ε9 ᾿ ". 

χΧῈ μαντείαν (γον ἐκώλῦυον οἱ ἡλῴοι μή ωροό-- ̓  

δὐχεχ "ἰκζω πολεμῷ, λέγϑνϊες ὡς ̓  ὃ Φρ- 
“" “,},. «πῇ ͵ Ἃ ͵ ᾿ ; 

ον εἴη ὅσ τῷ νδμμμον: μὴ γρυςηριαζεαῖ τῆς ἵ 

ἕλλζωυας ἐφ ελλζύων πολέμω. ὧςε ἀϑυτοςα- ἢ 
πῆλθῳ. 



ἌΝ Ψ ΠΕ ΕΑ ΠΕ Βα τ Αοὶ 
᾽  Ὰ ες ΠΝ Ὄς ἢ 3 ͵ ἐᾷ " ἐ Δ 

᾿ς ἀῆλϑο. ον τότων δΐευ πόμτων ὀργεζομέ- Α ςςάετοι. Ηἰς ἱπαιαπι Ἂς οαιηῆῆς υὰην ἢτοὉ 
ἣν ἔδοξε τοῖς ἐφόροις καὶ τῇ ἰκχλησια, σω- τεπίεγεης ΕἸ εἰς Γ ἀοεάατηοπὶ), ἐφογδτγια 
δ, ξϑνίσαι αὐτοιέ, πέμψαντες δζυ Ὡρέσζεις αὐ Ἑρποτὶς δὲ σομποητα ρα] σο [λέξαι 
ἩΚᾺ τ πὐφαρβρνλ ΜΕ εἰἙ, φιο ατιοθατανγ, εἴτ σσεγοοπ ήδη Ε- 
πολιν πον Ὁ 3 Ἰεογπηι ἱπίοϊςῃτίαπι. Ὁ παρτοόρτοῦ τα ἐΠΠς ͵ δὶ δὺ “ ὌΝ Ξ ΜΝ ᾿ Η ς , χεδοιμμονίων διέχαιον ὁ 3! Εἰνῶη ; δι Φιέναι ΕἸ ε πὶ σατὶς ἀςπιιπείδηϊ, σχυὶπὶ νἱ4ς- 

Ἢ ͵ ͵ ᾽ 7 ἱ ἂὧὦἐὁὁ ἧς ᾿ εἰ νυ, ἄς πἰϑροιχίδος πολεῖς ἰδδνόμωους. τἱ Γασξ ἀπο μ! ογιπν πτασ Ἐγατίδιις, ν τ Ὲ- 
Ν χρινα δίων δὲ τὴν υλείων, ὅτι οὐ ποιή- ἰοἱ νἱοῖπα ορρί 44 εὐληθνς ἸηἘἰτατίς (ας 
στον (ζεληϑως λιν φὶ νὰ ῥευηϊείογεδὶ. αὐτὰ τι {1 τὸς 
ἡὰ ζω ( εν ὯΝ 2 τ Χ ᾿ς (ρομπάϊπεης, ποχυσήπαιη ἰ΄ (8 ἔλέξαγος, 
πύλεις) φοϑυφάν ΒΗ γι λν τὴ γῶν αἱ ἢχο ορβρίάᾳ ἴτε δ6 111 ἀαα!ηυΠξητ: 

ι ᾽ τ ' - Ρ ᾿ς δι ςκατάνμα Αγις ογέδαλε [9 τὴς - τορίας αἀιιογίις οο5 ἀπσοπάας ΕρΠοτί ἀο- 
ἐλές χαας ἐς τἰι ἡλείαν Ἴ καὶ λάΐξιοσαν. -ὦὄ Β οἸσασγαῃς, Εἰιπη ΘΧογοί τα πὶ  ρὶς ἀπσθης, 

»ν ͵ ΜΗ ΄“- , ΕΥ 

Ἢ δὲ τῷ φρατάματος Ο᾽ πῇ πυλεμία, ογ- 

ἡκραδ]ουδύης τῆς χώξοις, σεισμὸς ἐ- ἘΠ πορρρη τε, Έκο: ΦοΟμοο δ γῃ Βοίεισο οὔδει εχοξοίειξ, ἐς τερίο γαίξατοὶ 
πιμγέται. ο δὴ, Αγις, )ειονηγησάϑρος, ἐξ- ταῦ: τοῦγὰ σοπουὶ σορίς. ΤῸπι Ασίς, χαΐ. 

͵ ὃ ἣν ͵ - Ἁ ἄν ᾿ὰ . χγἷν ΠΡ, τι ελθων πάλιν οὐκ, τὴς χώξας., Ἄϊφιφηκε Ὁ αἀϊαϊηίτις πος ἀςςο! ἀ1ἘΕἘ{ἔ ρτοά! σι) αἰιοογεῦ, 
͵ ᾿ ͵ ᾿ν ΩΝ ᾿ ᾿ ᾿ ΠΝ ΤΥΣ {1} - φάτάνμα. ΘΕ ΡΣ εϑρα- το το ΕἸδοναπιαστο ι αἰπαῖπι ΟΧΟΤΟΙ τι: 
ΝΠ  λεωρεοξά νὰ ᾿ ἜΣ “Ἔχ δο Ἰοηρθίλεν δα ήἠδείοσος Εἰςὶ, Ιοσατος 

᾿ ᾿ ἢ ᾿ τα ταν α Η δά δας ντῦες πιττεβαῆξ, σποιαιος  πέείξας 
ἴα, πρλεις, οσεις δὺσχμκένεις ουσοῖς τοῖς Ἅθε- ςΉῈ] ἀοοδατηοηιὶς (ςίγθῆν. Αἴσιις Ποσης 

᾿ 3 τ Ὰ ᾽ ἢ - ἦτ δος κεδιαλμιογίοις ἡδέσαν. κόξιογτί δὲ τω ὡϑίαυ- Ποεϊαρίο, Γυτγίπς ἙΡΠοΥΪ σορίας φἀπογίις 
πω, Φαίνοισι πάλιν οἱ ἔφοροι φρουρὰν ὅχὶ ΕἸΪΔΕτα εὐ ον ϑρρ μν Ἐπ {- 

ΔΒ. λ ,ὔ Ἱ - ἈΝ νυ: ξιωεςρατθύογτο υ} Αγεδι, «ϑθάταπι "15 (ος]ΐς., τιῖπι Αὐποηϊοηπριις; 
ΠΩ βηω ΩΝ καὶ ᾿ῇ εἰ όζηνῃ ὈΧοορτῖς Βατοτῖς, ὃς (Του ητῃ 5. ΟΟὐπιη- 

τ α (Εν τῶν» ἐοἐξπε Αλναι πε Ροῦ Αὐϊοπεμηισὶβ σορίας ἢ ποι εἰοιπῇ 
ξύμμαχοι ἢ χαὶ οἱ αὐϑζωσαγοι. ἐμίαλοντος δῈ ἄἀαςεγεῖ, ΠοΧχ Ταρτεατα δὺ Εἰ εἰς ἀοίςτο- 

τῷ Αγιδὸς δὶ αὐλαῖνος, 4 ϑὺς μϑὺ λαμωρεῶ- ποίαξξα, )λ ἰρῆας [δ ρατῖος αὐϊππρεδαηῖν 
τα, Ἔποςαάντες - ὐ δεξωὺ ᾿ πσδοσεγώρη- Ιάςπι {ξατῖπι ὃς Μδοι). ἃς Πὶς ρῥγοχίπηϊ 

πο) τ τι , ἘΠΕ τος ν᾿ ἹὙΡεκαϊϊεπίος ἔσσεγο. Ῥοίξ νϑὶ ἐγαπῇηει 
σαν αὐτο" 4 :δὺς δὲ κακίσιοι, ἐχθυδιοι δὲ ΔΙΉΠΟΠΙ, ἀσάπητ εἰ ( Τ Ἔρείαϊ., Απηρῃὶ- 
πεζαλιής. Ὡ αΘαίνοντι δὲ Ὑ ποταμὸν τσθ9:- 4οἱ 1, Μαισαηῃοπίςβ. Τλεῖπάς ργοίςέξας Ο- 
ξγώρφιωυ Τ λεωρῖνοι,, καὶ ἀμφίδολοι, καὶ Ἰγιπρίαηη., ΠΕΏΛΙΠΟ ὩΠΊρΡ]π5 ργοβίρεπες, 

᾿ εἷς. εἰ, δὲ πῴτῳ ἐλθὼν ἐς ὀλυμπίαν, Ἰουἱ ΟἸγπηρίο τῆι ἐδλογαηη ἕλοῖτ, Ῥεγαέϊο 
δ. διὲ ΑΗ σΔδ. ὦ (χοτϊοῖο, νοτίας νερεηνρογροθας, ἀσταπι 

ππ. ᾿ πύκτην ἔστγο ὃ ἰρῃὶ ναίξδπς, δἴαῃς εχ οὸ βογηλμ]- 
᾿ δες τὰ εἴσφφατο. βμρεῖό ὅν; ὑιἐν Ἶ ἀφ τατυπι ποτα, τα πη τπαποὶρία ἐΈοιιπι δι1- 
ν Ἐπορά ετο " χϑων καὶ κώνων πίωω χῶξαν; ἔετιθηβ. Αάδβοσιε σουμρ τες ὃς Ατοφάςεὶ 

χα αὑτυέρπολλα μδὺ κτίωυν, αἰ ππέρπολλα ὃς ΑσΠαὶ, φασπὶἤαο δπάίτεης, ίροητε {πᾶ 
ΟΝ εἰτῷὸ 53. ΠΤ ΜΕ “ ΕἾ σΊΟΙ ἱ [η δὶ αὐδιρέποδα, ἡλίσκετο εἰκ τῆς γώφοις. ὥς- [ες δὰ ἐχεγοίταπ Ασἱ ἀϊς σοπίογεραπς, ὃς ἰή 

Ρια Δα: ραΐταππὶ Αἰ συαπὶ αὐ πιῖττε σαηταΐ. ον; Ἴ 97 ὴ ᾿ ,ὕ 

ΝΠ τἰωὐλοιπολωη , ἘΠΊ: το ἔλόξιπι, ντ μας ἜΧροά το ψιαΠ ἀπὰς 
δωνχαὶ ἀχαγοῖν, ἑκόντες ἤεσοιν συφρατάυσό- βχῃνίη Ρεϊοροποίο ἔππιοπταείο ἔπογῖς Α 4 

᾿ "»" « “ 2 

μόνοι, καὶ μετάχον τὴς Φρπαγῆς. χαὶ ἐῆμε- ντθεπινεητιπὶ αασπὶ οςε, (ἰδατθ απ δὲ 
ω ε 3 “Ἢ [ , ῃ, ἰςὶ Ι αὑτη Ἵ ἡ ςρατιὰ ὡς “εἴ ἐχεσιτισμὸς τῇ πτε- σγπιπᾶπά., ίληα ρυ ]οῆγα , ναΐξαραι Ἀρίς 

ἵ τινι Ὁ, ἢ ὑω νγθεπινείο, ὅπ φυ]6πὶ πηπΠίτα Ποη 6- λοπογησω. ἐπεί δὲ αφίκετο τίω πολιν ᾿ ᾿ς : , Ἵ αὐκεθιτσ 36 του πρϑλιζο γαῖ, ΠΟΙ τΑ ΠῚ ᾿ρίατα εχ πιὰ αηὶ Πα ροὲ πὴ “., γ ἢ ͵ ν᾿ 

᾿ πε ρδρσογαςηα χαγτο γυμήψαυσια. κφλθεον- εαῇς, ἡ απ ποη νο "δ οσοιραῦο: [5- 
Ω ! ΑΝ ἀμ ὀχάγον, ν ἘΤΥΡΟ 1 ; 

ἶ ἐλυμαίνετο τίω δὲ πολιν (ἀτείχεςος ΟΡ Ετοτίπι ἀππ ναἰξδτιγ ΕἸεοστπη ἀσεγ, ἃσ ροξ 

 ἴώ φὐγόμεισειν αἰτῶν μὴ βούλεαϑαι κάλλον,ἢ Ρτογ Ογ]!}θηςη ἀρὶξ ΟΧοσοῖσι5; Χεηΐα σοτι: 
ΠΝ ν,, εν ΓΚ ΕΡΑΝ ΤΕ ᾿ἰσός, ρὲ πηοιϊοῃ δ! πἰςάϊπηηο Αὐσδητιπὶ 
μὴ δαύαοϑαι ἑλάν. δημιϑμης δὲ τῆς ον ΑδΩΝΝ ὀφρῦν ε ἡ κοθεμόσην τ Ι “Ὁ 
τς ἈρνεὴΝ δὰ .) ρατοῖπιηι, 4ποὰ αἰςι (οἷοι, ΕἸεος δἀ 1.1: 
οὐ “«-ξὶ ἜΘΟΣ τες, 

" πε χλλδαξὴ 529 ξεάαπηοῦϊοβ ἀσοοάετε πᾳ νο]ςητες οροΓά) 
ἀϑυοι οἱ ἷξε Ξενίαν, Ὁ λεχόρϑυον, μεδίμψῳ 

Σπυμεξήσαοϑαι Τὰ τὸ παΐϑϑς ργύφιον δι αὐτὴ ασδϑοχώρησοι τοῖς λοικεδο μονίοιξ, 

ΒεΙ μι; δὲ 

γῸΓ Εἶξος 

7 ἴίάτε- 

«ἀριοβιοὶ; 

ΡοΓ ΑοΠαἰαΠΊ ΠΟη ρίοσα] 41. αὐ] ΕἸΘοΣ ΑἹ ανήηῦ, 

ΓᾺΠῚ ἀστι πὴ δ[Ἐ ἱπρτοΠίις. Οὐαὶ ἰΔΠῸ ᾿ οὗ 
ὭΜθι 

41]. εβῥ 
ἐαἰϊοηίες 

ΤῚΣ 
ΓΝ 



295 ΧΕΟΡΈΚ,Η 
οὐτη σ 119 οχ σά ϊθιι5 ογιρτίοπο ἔλέϊα,ες- ἃ 

ἀες εὐπηε: σαπηιηίθ ΠΟΏΠΌΠΟς ἱητούς- 

ξροϊδεης, ὃς ἰητοῦ εο5 αυσπηάαπι., ααὶ 

Ἰμτγαίν άσαπι ρορ]! ἀποοπα Ελεῖς τεξεγ- 

τεῦ: ἰρίαπι 1 Ἀγαίγ ἀαιιτα (ς Ρογεπμς ορί- 

παθαηταγ, πο ἤερατ, νῖ Ρορυΐας ααὶ- 

ἀεπιδηϊπιὶς ργοτίηαβ ἀεἰςξεϊ5, (εττγαθ 481} - 

Ις σοπτείπεγοες : ρογουοτγος δυζοπὶ οπληΐα 

Πδὶ σρηξοέζα ραταγθης., Θογαπιαας σοπι- 

ΡΙ ἴσας ἴῃ ἔοχαπη ἀγηλᾶ τγαῃϑέεσγοητ. Ατο- 

πἰπι ΤἈτγαίν ἀχιις ἔοττο ταπς ἰδἰάσπι δά- 

μας ἀοτγπιίοθας, Ὁ] δὰ εθεϊοτατοπὶ ροῖα- 
ποτατ. Οαιηοῦτοπι νὰ ἰπτο!!οέξαπα ἔπ 

ροόραῖο, ΤὨτγαίγ ἀσιιπὶ ποσάπιπι ἱπτοσίο- 

ἔζαπι οἢδ : Εἴς ἱπάς ἀοπιαπα {141 οἱτ- 

οσυτηξιήοτς,, φαοηηδαπιοάιπι ΟΧαΠΊΘἢ ἂ- 

Ραμα ἀπισαπιὶ {{π||Πὶ οἰγοπηχάατα σοπίπο- 

τἰἶτ. ΠΙς ρορυῖο ςοἰ]ςέζο (ς ἀπούμ ργα- 

Βεπϑ , ρΡιιρπαπι σοπλ τε; ἴῃ 4 Ροραΐας 

νἱξξοτία ροτίτας εξ. Τα ὄχεα νυ επὶ αἁ 

Τ,Δοεάκπιηοηίος {1 {8 σοηέοσγαῃς, αυΐ οα- 

ἄϊιηι δπέζογες εχίξίτογαητ. Αρὶς ΑἸρίιςο 

τταϊςξξο ἀϊσεάςης, απηι ΕρΡίταϊο,, Ρτο- 

Ρῖογ ΑἹρβοιπι ἀσῦποπι, ργα Δ] ατῖοβ., δὲ 

Τγῆρραπι ριατογεμι, νηὰ οαπὰ ΕἸεἰς οχ- 

{{Π|Π τς ἱπιροίῆσε, ἀἰπηίίιτ οχογοίταπηταῦ- 

ἡπο ρίς ἀοπηιπι ργοίςξξιι5 οἰ. Οὐυοάτο- 

Τίχαστῃ τας αἰξασῖς, ἰτεσας (δ ο π ης 

Πίεπης 41 γῇρρο,, δ πα τρια εἰκι5., ἀἰτι- 

Ρίςπάο ΕἸςογιπι ἀρτο σΟΠ ΓΙ ΡΆΪΓΙΙΓ. ΚΠ α- 

τα ῥτοχίπια 1 Ὠγαίγάαιις πγ115. Τιαοοάα- 
πιοηςῖῖ {π|5. ἄς πλαγο ἀεἰϊοίεπάο δάίεη- 
{5 οἷν, ὃς ἐς ἀιηγττοη 4 Ογ]]}επο. ατατις 

Ἡρς εἶξ,4- Α}1ς ορρίἠϊς Τρ γα, πἰπαίγιπι ΡὨγὶ- 
ἐϑεγεν χα, ἘΕρίταίϊο, ορτῖηα, Απιρμ] 4015, Μαγ- 
αγίτα ἀϊ- σΔΠΟΠΙῈ5 : ἰτοπλ Αοτοτὶϊς ὃς Γιαἤοπο, 
ἀμί με 4ααπὶ ἢ Ατοδάος ΠΡὶ νἱπα!σααης. Εροιπα 
πὶ πίλ. ΓαΤΊ ἢ. Πτιιπὴ [ΠΟΥ Μαοεϊξιτῃ ὃς Ηεγαατα 
ἀἰκείνι. ορρίάαπι, ΕἸδὶ (ἰδὲ γε πα] ροι] ΑΒ αητῖ. 
ἣν "νὴ ἶ Ναιι ΔΘΤΌΠῚ {Ππ|ηι οπηποπηίε Χ Χ Χ ταϊθη- 

τίϑ ΘΙ 1 δὉ [ἰδ αἰοθαητ, αὶ ρεῖτις ΟΡ Ρί ἀτιπη 
ροῆεαϊῆςης, φαπηαιις ρεοιπίαμη ρογίο]- 
ττι εἴθ. Τιασςἀαπιοη!) νογο, αὶ ΠΙΠ110 
ταἀίσατοης αι ηυίμ οἵο, νἱ αἰ χα οηςη- 
τεπι,.Ο νἱ ααξεγςητεοπι πξογίογίθιις Ἔχτοσ- 
{τοῖο ; σοσεβθαηῖ. εο5 μΒᾶπο ΄υοαας ᾿Ρ6- 
τατι ἀϊπιίττοτο, ΝΕ ηια. ταπιθῃ νοταθαῃζ, 
το πλίητις ΕἸοΙ Ιουιῖ5 ΟἸγταρὶ) απο ργαοίς- 
ἔφης. φιαπηηύαπα ἰ( ἀητίιτι5 Ποη οὉ- 
εἰπαΠΠςησ. Εχιἰπηαδαητ δηῖπὶ {Π|05., 4] 
ἀεροίςοις ἰ4 ΠΡῚ νο!οης., γυμξίσοϑβ οἰτι5 ἃ- 
στὶ οἵϊτ ; πεοίδείς «ά πος ἰάοπθος, νῖ ἔα- 
πο ριποίϊης.. ᾿ς. Πὶς φαππι σοπιιοηῖς 
(δι, ἱπῖτα ραχ οἱΈ, ὃς ἰοοίοιας, ἰῆτογ [ἀςο- 
ἀαπιοηπίος ὃς ΕἸἰεος. ἄσσις Πὶ ξαΐς οἷτις 

ἰητοῦ ΕἸΘοΚ ὃς Εαοράσταοηϊοϑ δ 611} ΟΧίτι15. 

ἀρ πος δι ς.: 
» ͵ 55. 1 ΨΉΣΉ ΝΣ 5) . σ., 

ολκτσεεσοντες δξ οἰχίας ζιΦη ἔχοντες σῷαγας : 

ποιούσι ̓  χαὶ ἀλλϑς τε ἰινας υκτείνοισι, χα, Ἵ 
« ͵ ͵ » ,ὔ “ 

διμμοιον ἕινα, Θφφισυδοίῳ Ἔ πον τεινανες τοῦ ποῦ 
δήμου ασϑϑςα τὴ » ᾧοντο Θρφᾳσυδαῖον ὠπε- 

κτοχέγαι. ὧςτε ὁ μδρ δῆμος πϑμ)ελαῖΐς κα τηπ ὦ 

θύμησε,, καὶ ἡσυχία» εἰχεν " οἱ δὲ σφαγεῖς 
“2 Ψ. 5) ἢ 5 ΕἾ ἩῚ 

πόρτ' ὠοντὸ πεπραγμένα δ Ἢ χαὶ οἱ ομο- 

γνωμονες ὐθις δξεφέρφντο πὸ ὁσλχα, ἐς πἰιὼ 

αἰορδϑίν.ὁ δὲ Θεφσυδαῖος ἔτι καϑεύδων ἐτώ[-ὦ 

χϑνεν οὐ αἷρ ἐμεθύσθη. ὡς δὲ ἤοϑετο ὁ δῆμος Ἵ 

ὁτί οὐ πεϑνηχεν ὁ Θρφισυδοῆος, αὐθ ετιλἠ ὦ 

ἡ οἰκία, ἔνθεν χαὶ ἔν)εν , ὥριαῆρ ἰτασὸ ἐσμούμε- ὦ 
ἘΠῈ 2 Χ ε ς 

λήηδμ δήγεμον. ἴβτς δὲ ἡγάτο ὁ Θρφᾳσυ- 

δοῖος αὐαιλοίξων τὸν δῆμον, “λυουδύης μά- 

χὴς οκφούτησεν ὁ δῆμος. δξέπεσον δὲ ταχὺς 
“ὸς λακεδιαι μογίείς οἵ ἐϊγ4 ρησοινες ταὶς σφα- 

γγοι15. ἐπεὶ σ᾽, αὖ ὁ Αγις ἀπιὼν διέξη [πα- 

λιν Κ τὸν ἀλφειὸν 2 Φρφυροὺς καιταλιπτῶν ῳ 

Ἐχιταλίῳ »πλυσίον τῷ ἀλφάοδ, χαὶ Λύσιστ 
ς λ ᾽ν 70] 

- πον ΡμΟΦᾷΉν 9 χϑὴ τς δ ἡλιδὸς φυγάϑας, ὃ 
Α ! “ » ΣΙ 3. ᾿ 

μϑυ ςρωτάυμα διηχκεν αὐτὸς ὃ οἴκα δὲ ἀπηλ-᾿ 

ὃς. ἡ Ὁ μδὺ λοιπὸν ε69ς. χαὶ Τ' ἔχτοντα χ- τὴν 
3 ε -“ αὖ 

μδίμα κἰασὸ τῷ Λισίπαου χοὶ τὴν αἰθλ αὑ- ὦ 
Ἀν 5, ἢ ν ς 5. ῇ ᾿Ὗ 

τὸν ΕΦέρετο Χο ἩΎΕΤΟ ἡ Τὴ υλείων γώρᾳ. τῷ 

οἵ, ζηπόντος δέρους πέμψας Θεαᾳσυδα)ος ἐς, 

λακεδο μονα, Ε ξιωνεχώρησε Τσφέας τε ὃ τό: 'φὰ 

χος σὐξκελεῖν καὶ κυλλζουξωυ., χαὶ ζααὶ Ἷ τϑί- περὶ 

φυλλίδας πόλεις ἀφεῖναι» φείξαν, χαὶ ὅχι-᾿ 
Ἵ ͵ 2 

ταλίον., χαὶ Τλεωρίνα» ᾽ χαὶ ἀμφιδόλους ϑ χαὶ τὰ 
Ἄς λ Ν ͵ τ ͵ Ὁ 

εδογόμεῖς ΄“δ9ς δὲ ζυτως,, χα αὐχρωϑαδς, ᾿: 
»ἷδ ͵ Ξ 2. 15 δ᾽ 

0 αὶ λασίωνα, “1: αἰ: τρκαϑων Ἷ λεχόμϑυον. ; 
ΕΣ ͵ λ ι ͵ εἰ . 
ἤσσῴον υϑὺ τοι, τίου μεταξὺ πόλιν ἡρα ας χα!" 

͵ γκσ,) ἀνε ᾽ ἰὰ νᾺν 
μακίςου, ἠξίοιοωυ οἱ ἡλῴοι ἔχφν. ὡὩρίαοϑαι γὸ Ἧ 

ἔφαισειν τἰω γώρφιν ἅπασειν πρῖρᾳ Τὴν πὐτεέ-. 
“ὄντων τἰωὼ πόλιν, πιοιοίχκοντοι τα λοίντων» χα]. 

δ ἐν ᾽ 
Ὁ φργύδιον δεδωκέναι. οἱ δὲ λαχεδαι μόνοι, . 

" ᾿ ͵ 5 , ͵ “ 
γνόνιες μηδὲν διχα ότερον 61) βιαφριανϑυδό, 

ἢ βία ἀφελομδύες ΤΣ Του ἡ ἤδνων λαμ- 

(αμᾷν, ἀφιέναι ὁ ζω τί ζω αίκασαν. τῷ μδδ ὦ 

τοι σοοεςαγαι Ὁ Διὸς τὸ ὀλυμπια ἑερ, κατ᾿ ̓  
᾽ ῷ ΧΑ ᾽ » ᾽ ον δι 

“Ρ Οὔκ ϑρχα δ ἠλείοις οντὸς ̓  οὐκ ἀπήλα- 

σαν ἀύζις, νομιἰζοήϊες τὸς αὐτιποιφδιθς ὍΣ 

εἰς ἐῃ), ἢ ἐχ ἰχανὰς πσοϑεέςτίναι. αὐτωνδὲ ὁ 
Ἂ ͵ ΠΩ, ἸδΆ Ν . ἢ 

συ ̓γχωρν)εντῶν εἰρζευη πε γ{γ}Έ Το Χὴ ξυμμα- ᾿ 

χίανλείων ἄσρϑς λοικεδοιμονίες. ἡ οὕτω μδ 

δὴ ὁ λαχεδαιμονίων ὶ ἡλείων πόλεμος ἔληξε. ὦ 

μὰ 

Β 

19 



σι.-»- 
ο - 

- 

ΓΎ ΦΡ  ο δὰ 6 8 ἘΝ: .ἜΕ ἢ ΤΕΥ. 493 
ὅτι τὰ αὗτο Αὐες ἀφικόμϑιος ἐς δελφοιὶ,χαὶ  δεοπηάαπι μας Τλεριος ργοξοᾶτις Ἀρίς, Αὐίῶν 
; Ν ἀδεδὰ α ͵ ͵- Ε  η ἫΝ ᾿ τς Π . γηοῖέ, πρΠπτ πὶ παϑύσα;, πάλιν ἀπιὼν, ἔκαρδυ “α0πὶ ἀεοιπηαπι οδτα σε : ἴῃ το άϊει ἴδια 
᾿ Ἢ ἀοπεχαρυ  ΗεγααπὶἌστοταγο σορίτ, ας νἱ- 

ὡὐ ἡραια.γέρ ὡν ἥδε ὧν, χαὶ πτζουξ ϑη αδὸὺ ἐς τπ5 1 ασεάαπιοπέ ἀςροττατζιις, ξατίπὶπηοῖ- 
λακχεδιαίμωναι ετί ζῶ ,ἐκεῖδ ἐ(αχὺ ἐτελδτη- τόπι ΟὈἷϊτ: (ρα ϊταγαπι παπέξας διιραίεῖο- 
σεχαὶ ἐτυχρ σεμνοτέφοες,ἢ Κ΄ αλϑέφπον, τοὺς τοῖη, Ππ.Πὶ 4: Πιοπλίηὶ Ποπαρηΐγοτ. Ροί- 
φῆς. ἐπεὶ ἢ, ὡς εἰώθεσαν, αἱ ἡμέραι. παρῆλϑον, οἀσταῃι ἄς πιο ἀϊδ5 δἰί]ιοιῦ ἐἰδρί εἰδβᾶτ, Αφειαῖξ 
" ͵ , »} ν΄ δοίη Γοσοῖῃ ἀοΠρηατιὶ οροτίογοῦ: σοτοῃ- [εοιγιῤιάς 
δ βασιλεα αϑαι,γαντελεορν ᾿ Στ ἼΣῈΣ 

χαιεδα β καλφαοθαι, “" τ ἀεραητίητετ ξ ἀδτεσηο Τεοιγο ες, 1 ἀελεῶνο ͵ ͵ «κι ͵ ὙΤΙΣ ᾿ φομ ἐμ 00 
| βασιλείας, Λεωτυχίδ' ἡθγηθς φάσκων Αγιδὸς (ς Αρίαϊς ΕἸΐππι ρεγθοτοῖ; αηυς Ασεῆς- Γ΄ 

5... ’ ο. τ 1 «1. ᾿ 
ἐΠ),Αγησίλαος ὃ ἀδελφος. εἰπόντος 1 Δε- ἴαις, Ασίάήϊο ἔγατογ. Οὐατησις 1 δουγ οί. 7, ᾿- ο' 9 ποτε ΠΈΠΗ Υ 
ὡτυχίδου" δλλ ὀγόμωος, ὦ Αγησίλαε, σία ἐ- ἄος5 ἀἰςοτει αθαγεεραπ), σε πο ἔγατογ γε, 
ΠΝ υϑβκηλέως Βαριλάλλ με: 58,5. (ε4 [τις Γερπο Ροτίδτιιτ: ἃς ἢ ἔοτγτο ἢ]1- 
Εν Ἵ 118 ΠΕΠΠ15 οχίξοι, γάτγοπι ῃ γεσποίοοεάε- ν᾽, ὯΝ ᾿ ἫΝ ») ἣ ͵ ει ὺ» πον Ἐ ΐ 

ἄρα λές εἰδὲ ΝΩ͂Ν πυίχόύοι, ὁ αδ ἀλῴϑόν τοι Με ρίταγ γορεπ ας οροττεσ, (θεοῖς 
οϑς ἡ ἡ ᾧ βασιλφύοι,εμιε αὖ δέοι,Εφη ὁ Αγησίλοος, Ασεπίαιις. ται ΠΠπ|4,πὶς (ρ Πίτοὺ Οὐοά 

ἐμὲ πῶς,ἐμοΐ γε ὄντος; ὅτι ὃν τίνα. καλάς πατέροι, 15. Ζαοῖη τα ραῖίοπι Δάρε! 45. ἔαπιπχτε εἱς 

οὐκ ἔφη σεἐῇ ἑαυ. δ ἡ πολὺ καλλιογὲ- ὩθΑμςης. Αἴας [4 εὐἰαπιτηοάο ρτοῆτε- 
ΕΠ... ᾿ς ... ὀειλός, ἈΒρρλβεον ΘΠ ΏΚΓΕΠΙ Ιοησαε οογτίαϑ ἱρίοτε-. 
᾿ὐφῳ, ὠνὰς εἴδεα ΓΚ ΜΡΗ ΕΝ ἐμός ὅς μοι. Οὐΐη ὃς Νερτειίις Δἀπποά πὶ πιοη- ΤΟορν 
πον ὁ ποτε δὴ αὐ ὡς μαλα σοι ψευδονϑύῳ κατε. τίγί τε Πσπίβοδιῖτ, οὐ ρατγεπιτεαπητοῦ- ΡΝ 

μάωϑυσεν,οἰκ τὸ θαλάμου ἐϊξελασας σέσμῷ ταπιοτα ς οσαδίσυϊο ἰπ Ποπλίπιπὶ σομίρο- 
ἐς ὃ φανερὸν τὸν σὸν πατέροι. σεενεμοτύρη- δχαπγ χρυ ο τς, Εἰ τίς πὶ το Πἰπχοηΐο τὸπὶ 

Ρα5 ἰρίαπι, φιοά οΠ{Ὁ νεγδοι ΠΠπλτπη ροτϊ- ὩΣΙΘΟΗ χ ἡδὺ ͵ ͵ 

Νὰ ἴυτ αὐτῷ ας ἐπ νῷ ἢ λέγορδυ Ἂ Ῥετιιτ, ΝΑηι ρΟΓ ἘΠ] τεπιριι5, απο δΠιρίς, 

ΒΗ γατδα ἐϊ)ἀφ δ ΥΣ , ἌΝ ζει “ΠῚ ον Δι] ας ἰη οαδίςυ]ο οοηίροξξιις πο τ, 
παρ ος τῳ ϑαλάμω,δεκουτοω μᾶωι ἔϑμου. οἱ νγϑὴλ τὰ πιεηίδ πδῖιιδ 65 ἀςξοίπηο. Ηυϊαίπιοάϊ Ὁ 

ἐκ ἐραίῃ ζιαῦτ᾽ ἔλευον. Διοπείθης ἢ, μάλα χολσμο- εἰς η πηράϊιπη ργοξογοθᾶτιτ, δς ᾿ορίτῃ ας 
ἱπίσηίτοῦ ογαοι!οτιιτῃ σπάγιι5, [υθοιγ ἢ ϊ- 

πο; ΤᾺ: ΐ ἀκ σαυπλπι δἀϊιαη5, αἰςας οτίατη ργοίε- 
ΠΡ Εολωμς ἰδ δ φυλοίξαοϑει ἔζαπι Ὁ ̓ ρίο ἀρ πο ογασυ!μ εἴτε, ααο 
τίω γωλζωυ βασιλείαν. Λυσανόρος δὲ ἀσοϑς Πρπηιβοαγοταγ, γοσπιιπι οἰδιιάτιτη νἰτατὶ ἀο- 

αὐτὸν ἰαῦρ Αἴησιδλαίου αὐτόπεν, ὡς οὐχ οἷοι. ὕετο. ΟΠ γίαπάεγ το ἄσϑίϊλο γοίροῃ- Αραμ 
τε οἰφῷο 

ᾧ τὸν ϑεὸν τῦτο κελάζφν φυλάξαοϑαι, μὴ ἄεθαι, εχ Πίπιατε 8, ποῦ πος ἂν Αρο ] ης χὰ, 
; [ ἣ ΟΝ ΝῊς ΗΝ ἦς: ν᾿ ΡΙαοΙρί, ντ σαποάτιγ, Π6 αυϊς οἴἴεπάςης κά 

πρρϑοτήα! σας τὶς γωλδσῃ, ὀυλγαρλγροι ῥυῇ αἰ ̓χαϊά, οἰλιαίοοτ: (ςἀ ἰὰ ροτίιις, Πε ας 4- 
᾽ 9᾽ »-" ͵ ͵ ͵ 

! Ρ ὧν τῷ γλυους βασιλφύσῃπὸμτάπασι ὙΣΡ Ἰίοπας ἀτερία βαιά τεσπο ροτίαταΓ. Ο- 
ἔ ᾿ ἡ ἘΣ) λ ΄ὔ ς ͵ να τὴς ᾿ δ - ς 

ι αν γωλζω ει) τίωυ βασιλείαν, ὁπότε κω] ἀφ᾿ Γγπηπίπο εηΐπη γεσπᾶ ἔοτο οἰδιιάτιπη, ν᾽ Ποα 
᾿ « ͵ “᾿ ͵ ς ῶ σοι . - . - ᾿ 

Ἡρφκλέοις τῆς πόλεως ἡγϑιντο. ζριαῦτα σ᾽ οτιὶ Δ Ηεγοα]ς ταίρι δ] σα (της ΡΥ Εατατί. 
Ηςοντοχ ἀπιροῦι5 1 πιο] ]οχὶτ οἰαἶτας, σα- 

ΝΕ ἀλέα εἰ ἡ} Ττν νὸν’ ΠιΙααπιγοροπι ἀοίρηδτ. [5 αππὰ ποσάτπι 

ἐ προ τὸ δὴ Φφιαοτὸν οντὸς ΩΨ τῇ  Δῃῃὶ νηΐας ἐρατίο γορπυπα Οδεἰπι οτ, ατύρ 
βασιλεία, Αγησιλαδ.ϑύοντος αὐτο τῶν πεϊα- πτααϊογαπι οχ ἰππξίτιτο (ΟΠ πλης ιοάάδπι 

͵ “- δ . 

᾿γμένων “νὰ θεσιωΐν “ἷρ “ὃ πόλεως, εἶπεν ἴλοταπι ρτὸ ρατγία ἔλοογου: τηοπαϊγναῖος, 
» ᾿ ! «“ Ξ ν᾿ ͵ ΣΩ͂Ν ͵ . , - . - , . . Ϊ 

᾿ μόῤτης, ὅτι ἐχιξολξώ τινα τ᾿ δᾳνοτάτων φαί- Ἰπα σαὶ ἀπ πίτιις ἰπ εχτὶς οσσυ τ Π} ΟΠ 
πο τοὐ  αὶν χαλινἔθυσιν, “ηδεινέ τατίοποιη σται ΠΠηγάπ|. (Οὐ πτιηὰ Γαγίιις οχτὰ 

Ὁ. ΤῊ Ας Ε ; ἣ 

“πε ὁῈ παλιν ἐγώσεν, Ετί δεινοτερα πῃ ]σγεητας, ἀἰχίτ οτίαπι στγαυίοτα Πρηί- 
μὴ νς Υπ ὁ Ἀ ͵ τ Ν ᾽ Ι - ᾿ ᾿ 

εΦυ τὰ ἱερῷ φωνεοϑαι Ὁ πάτον ὃ ύοντος,εἰ- βρατί. Οἰὐμππητειτίο (Δουὶ μοί ππι τογαγετατ: 
ἼΩΝ Μ -“ 3. πεν ον, “ ὃ Ξ ξ : 3 - 

᾿ς πεν Αγησίλειε, ὡς ἰρ εἰ οὖν αὐδοις εἴγυϑυ οἷς ΜΙ Ἀρείας, ᾿πααῖτ, εἰπίπηοα! {ππτ ΟΧΤΟΓΙ ( υρωναεις 
! “ ͵ 5 . -᾿ ᾿ 5 ἀρχοῦ 

πολεμίοις, ἅτω μοι Ἔ ση καίνέται. οἰκ ὃ ζύτου Ε Παπίβοατίοπος, φιαί [ ἸΔπι ἰρίοϑ ἰῆτογ ΠΟ ἐπα ον 

δυν πεὐχὰ ἠοῖ" ὌΣΑΜΡΗΝΥΝ ΟΣ πε γες, ἢες νοετίαγεπλιτ. Ταὰπὶνοῖο ἔλέξα το ίδογα τήνας 

Σ ἢ των ! 9 σωτηρ" Τὴ ὴς δὲ Διιογγαποίς ὃζ (Ἐγιατοῦίθι5, Πα ΠᾺ 

; ΤΡ λις το μ μαβνἠρὐαμθμιοι τὰ θΐῃν λητ νἱχ ρουίταζαπα εἴτε (λογίβοαγο ἀοἤογιητ, 
Ὰ ᾿" ΞΡ ΩΣ τ »Ἷὔ ὐ Ξ Ὡς ἢ κα 

αϑύσης δὲ τῆς θεσιας, οτος πενῇ ἡμμερεῖν κα-. Οὐὐἰϊπτο ροίξ (ΔοτίΠοία ἀἰς 4υϊ48 Δά ΕρΠο- 
ι ὶ ΧΑ Ἃλ Α ΠΝ Ὑ " ῃ δ τς Ὁ τς ξ Ὲ 

Ὁ» ρδ4 τῖς πσϑϑς τὸς ἐφόροις δγπρδουλζωυ, 105 εὐ εν Εν ΤΣ ̓ς ἥν 

᾿ Ρέπὶ Εἰμ5 δπόζογοσι ( ἰηΔαοπομα ἀοΙοστς, 
χαὶ τὸν ϑρχρον τῷ «οραγμαΐς Κιυαδω)α, Τι Ἵ 

λόγος αὐὴρ, Λεωτυχίδῃ ξμωυαχορδύων εἶπεν" 

ἶ ο΄ ἀχούσαζᾳ ἡ πόλις ἀμφοτέρων, Αγησίλαον εἴ, 
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Τσορβε ἄρηγας αο γαϊος, ΠΟΙ ταπῖθπ ΟἿ ραγίππι πὰ- 
᾿ς ἀποτο. Οὐππ14; ἱπτογεοραγοητ τ ΕΡΙπότί, 

ἠπιτοῖα ἀσξοζοθδας, 40 ραέϊο περοτίι πος 
Τυίοορτατ! οἴδητ: τοίρο τ, ΑΒ ἀϊέε (ς η 6 
τῷ οχιγοηχῆ α Οἰηαάσης ππς, ᾿Π ππγόροι! 
τηοτάτο, αοτ η ξογοϑρατταπί εἰδετ, Τ Τὶ ἐρὸ 

μο  ρος ἴπαάῖς, παπιογαῖο γοσς, Ε Ρίλοσῖς,  Θ πίουθ. 
ΝΕ Θοἴογϑ Ρίμις παϊητδ Χα απο τῷ, ΠΑ ΠῚ, 

ποτα ῃε, ἢ 5 ΠΔ6 πιπλόγαγε 1{{Π|π| (Ἰηδάο ἡ ΕΧΊΉΠΙ- 
ἐρττν  άατο, ᾿πα αἷς, Π105 Πόίξος οὔτ, το! ]τσ5 ο- 
Ανήβοι. τ ΤᾺ Π65 ΤΟοἿθ5, 4 ΡΙ πγο5 ἴῃ ἔοτο (πηι, αιϊαπὶ 

ἀγορᾷ ἁααζογ τ! 6. Ἀἀάςθας, οἰ αΠΠς (ἰπαάο- 
“μδμλίη ν]ΐσ, Ποάο νηῖ,, πλοάο ἀτο5 μοίξος 
οζοι γοητες; ότογος οπηποϑ,ἰοοίος. Ουἴπ- 
οἴϊατα φιοταποῖοῆδης δραγιαποῖ τη ργα- 
αἰϊς, ΟΧ τς νπαπὶ ἀοπλϊπὶιπ Ποίζετη εἴς, (ο- 
οἷος νειο ἴῃ ΠΠπσα}15 σΟρΙ ατο5.1Ππτογτγόσδη- 
τὰς μἰπὸ Ερἢοσὶς, ποῖ Ποπλίηε5 ἤῖτις 

«ος ἀπ{Π|πε] σοπίστος εἤτξ ρεγῃίθεγεῖ: εείρου- 
ἄοθατ, (ἰηδλάοπεηι αἴσοτο, σοη πγαεομἰς 
ΡΓΙΠΟΙΡο5 ΠῸΠ ππατος Παδογο σοῃίοϊος, ρα 
Παάοταπίςη ἀϊσπος. Εἰος δπεοηυίοίτο, νος 

ἐπ μαν ἢ Πιδῆς δ πι νη πο ίος ἃς ̓ ποίοτας, ὃζ ποιὸς 
μερνας ΡΟΡΌΪαΓος, ὃς ἱΠἤ ππνα οἰ Δ{Π|5 Ποιηΐπος, δ ῃ- 
τως ες ̓ Ὠἰτίηγος. ΪΝαπὶ ν ὈΙσπΊ116 ϑραυτα ποτ ἢ 
ἐεύτς ἀριά πος Αἰτα πηθητῖο ἤΠατ, ΠΟ ΠλΪ Ποπῖ σα- 

Ἰατο μος, χυιατα σαρίάςε νε] οσιιάος Πῆτ 4ε- 
ἀοτατατγί. Κατα απ απατγεγξε, νηάς {6 
ἀὐπνα [απητατος ρου! δεγδτ: Αἰχτῆς γείροη- 
ἀϊε Ἰηλάσπξ, Ρίος φαϊάσηι, χυΐ σοπ πα ῃ δ} } 
εἴἴδητ, αοτο ἀγπηαιρτο ταγθα νετῸ ΡΓοπηὶ 
(σαα δ] δά ἔαδγιτ ξεγγαγί γι ΘΠ οἰ μας 
ἀοάαέζο πχαΐτας ςα5. ΠλαΪτος οπίςς, πταΐτα 
ναγια, πη αἶτας Οἱ ρξπες ὃ αίοί ας, λα τας [Ὰ1- 
(ἐς δειποπτγαῆς. Ργατοῦοα ἀΐσογε Πποιηΐϊ- 

᾿ΠοΠῚ, οτίατη 14 ν ἰ ποίᾳ αγπηα οἵτο, αιθις5 
ξ ὃ β ἴλν ἍΤ ᾽ὔ ς ΓᾺ Ι ᾿ 

τουγὰ μι Ποπλΐπο5 σοί δητ, Πσπα [αρί 4654; σα Ὁ Φη,πολλῶς ἢ ὁδελίσκες, πολλὸς ὃ πέλέκᾳς ἡ 
ἀαπείτοπια; ορί ποῖα σοῖογα 4] ΠΊρ] ατ1Πη8, 

Παθεύς πὰ χιια ἀπ ἱπ|Ἐγπποῆτα, δ: ἂγ- 
τασγαπηίοοο {π|ποῖᾶτ, ριαίογείπα δα παγίς 
ἱπουπιος. αὶ ατία πη Ἰητεγγορσατας, σιᾶάο ῃςο 
ἐἤοητιποποαπάα: ἀἰχίτ,ἰπιρετατ εἴα ΠῚ, 
ντάοιπί πιαηοῖος. Ηἰϑ αὐ Ἰτὶ5 ἙΡΠοσὶ, πο- 
᾿Ταϊπξ ὀχρίοτγαῖα ἀισογο ατθιτγαδαπτατ; πλο- 

ΧΕ ΝΟΡΉ ΘΗ ΗΓ Ὁ ἘΠΕ δ: 
Ἐται ἰὸ ὃς ξούγλὰ ἐπάεῃϊς ραϊολοτ, ὃζ αηῖπιο Α εὗτς 

Βπόυς ξυμμάχους, πθλέονἢ 1εῆφακιοαλίας τὰ 

 ἀξιόπιςοι ἢ συγάδάεγ.αὐξὶ μϑύτοι πᾶσιν ἐφαῷ : 

Ἂς ,Σ ΣΝ ε΄ τ᾿ Ι 
σῇ ἦν αὶ Ὁ εἶδος Γ νεανίσκος, ... ᾧ ἐὺ υἱδα 
ν᾿ ᾽ ΣΕΥ ΝΟΥΣ, “αι μὰ λον 

χίω ευρωςοὸς, Ὁ μϑντοι "ὁ ομωϊων.ερουϑρὼν ἢ 
ἢ ͵ ῳ ἊΣ ὦ ΓΔ) “ἢ φ Σ ,. ἣ 

ἐφορων, πῶς φωμη τ' ὡράξιν ἔσεα Χ, εἶπεν ὁ εἰς ᾿ 
Ἕ - ς 3».ἐ “" ᾽ ᾿ 

αἰγείλας, ὅτι ὃ Κι νώδων ἀγα γῶν αὑτὸν δχὶ ὦ 
ἔπαιον ὃ αἀἴοραξ, ἀῤιθμῇ ἐς, ὁπύσοιεἶ εὐχοιίον Τ' ἀλοροις, αἰρ:θ μι σοι χέλθυ 4 οητοσθι εἶεν 

τὰ ἢ 3 -“ΣΣ » 4τ ὰ Ὁ) λ ᾽ ᾿ 

«σοί ρτί ταὶ Ἐν Τῇ ἀγϑρά.Ὁ ἐγὼ, ἔφη, αριθμή- ; 
͵ Ὰ » , ᾿ 2 ἵ 

σας βασιλέα περὸ ἐφορξς;» ρον  ὺ ϑιλοὺς , 
Φ , ΠΣ νῦν ς ἢ ΠῚ 
ὡς τεηαρακοντε,"δομζωυ" τί δὴ μὲ τότοις,ὼ 

Κιναδων,ἐκέλδυσος αριθμῆσοι; ὁ ἢ εἴπερύ- ὦ 
», Ὥ γὰ ἢ , Ὁ Ἶ 4 

ποὺς, ἐφη,νομζε σοὶ πολεμίες τὴ, δὰ δ᾽ ὀλες ὦ 

᾽ ΤΟῪΣ γταο ᾿»᾽ δ “ δ᾽ ΙΝ 

ογζᾳς Ους οὐ τὴ αἱορου. ὅπτδ φκγιίω, δ᾽ αὐτ' ἐ- ὦ 
Φφη οὐ Ὁ ὁδοῖς. ἔνθτυ μδὺ ἕνα, ἔνθα ὃ δύο πολὲτ 
τἀ νυ: δι πο ΡΣ ΡΑ σε π΄. ῥμας ἀπϑυτώνζα, ἴους δὲ ὀννς ἁπόμίαις, συμ 

“͵ ν Δ) 5 “" , ᾿, 
μιουχοῦς. κἡ ὁσθι δὴ τ τοῖς χωϑλοις ἀσαρτια τυ" δ" 
ὌΝ 2 ε ; Ἢ 
τύχοιεν ονῖες, ἕγα, μϑὺ πολέμιον Τ' δεασοτην, 

ἦ ΕἸ « " ͵ Ἵ 

ξυμμμαΐηϑυς δ᾽ οὐ ἑκαφω πολλός. ἐρώτωντωῦ 

ὃ Ἵ ἐφόρων, πόσας φαίη ἡ ἴους ξιωφδόζος τί ὦ 
πράξειν Ἐ1).λέγην ὁ αἰξι τότου ἐφη νι, ὡξ᾿ 

ὰ 7 ) “Ἤ 7 Ε 4 ἃ 

στφίσι υϑν τοῖς πσοϑςα δ υϑσιν β΄ πϑύυ πολλοι,. ἵ 

7 Χ ἤελ δ ͵ ν.. Αἵ Ἂς ὡὉ 
σου 4δέγαι χἡ εἴλωσι ἡ γεοδα μωδὲσι, ἡ τοῖς ὑτ΄ὉὉὦ 

,ὔ γι νλίος ΜΡ ταῖς . ΑΝ ϑοἢ 
“πομιείοσι, 192 Τοῖς «ὐξθ κοίχοις. ὅτ γὼ ον τατος. 
ν ἢ Ι δ αν " 

τἰς λοίος “ἡυοΐο «ὗἶδὰ ἀαστιρ ιοι δ᾽ δενα, δυνααΐζ ἴεΣ 
; "Ὁ ᾽ ἘΠΕ νυ Κα Η τ ΤΣ 

κρυπῆφν Ὁ μὴ ἐχ ἡδέως αὖ αὶ ὠρδμ ἐοϑιήν αὐτο 
αν παλιν ὃν ἐρωτῶντων,»πλα ὃ τίσϑεν “φαΐ, ων 

Ἶ Γ 38. «“ ε ; ͵ ὰ "ἦν 

λήψεαχ; δΓ, εἰπάν, ὅτι οἱ υϑὼ δυ τὶν δεωετα- ὦ 
͵ « » 2, Ἔ 1) Ν ͵ Δ 

[ωϑμοι ἡ αϑο) φαΐ ἱεϑπλὰ κεκτὴή θα “ ἫΝ 
2.}} 3 ἕ 2 3 ἣν ᾿ ἡ 

δ᾽, οχίλῳ ἀγαῦοντα ἐς τὸν σίδηρον, χιδειζα 
ὁ ὁ ἢ 

αὐτ' ἔφη πολλας δῷ μα χαϊρας, πολλὰ ὃ ξί- 

ἀξίνας, πολλὰ δρέπϑμα. λέγν δὶ αὐτ' ἔφη, 

ὅτι ὁ ᾳῶτα ὅπλα πόύτα εἴδη, ὁπόσοις αὐθρω-- 

τοὶ ὁ γάῦ οὐ ξύλα δ λιθοι ἐρρώξινάν ας 
ὀῆνὼν 5 τεχναῖν (ὲ πλείςας τὰ ὀργόνα ὅπλῶ ἢ 

ἔχήν ξρχϑεωται, ὀηγως πε ὼ «δὸς ἀδπλοι. 

παλιν δίζυ ἐρωτωνϑρὸς,ον τίνι γόνῳ ΟΣ π ὦ Ἶ 

μέλλᾳ “ορα πεῖ εἶπεν δτί ἔχεδομν οἷπαρ- 
ϑρανεαοὶ τί; ρΡογο ἢ, Ὡς [4 αα! ἄσπι ὁοποι τ, αοά 
ἘΠ ΡΡΎΙΣ Ρατιατη νοσαηζ, σοσιτητ: (ξἀ (ξπϊογοϑ αἰ τπς 
ὀρρνθηρη. ὙΠ Κση , - ἈΠ ἽἜ τς Τ' - Ὁ} τὴ 

ἁἰταπάε σοπποπίοπτος, πος φΟμΠΠ) σαρὶ τ; ηπελιϑυον εἴη. ἀχούσαῦτες ζαῦτα οἱ εφορφί, 
ἤ } Ἶ ἐξ ς » ΤΝ αλος ἐς παϑαν αν τ ἢ Ἶ 

ΣΙΝ ἌΡ οὐμυρὶ ἐο ΠΝ ἐσκεέμιιϑύα τε λέγφνηγήσαντο αὐτὸν, χαὶ ἌΣ 

ἶ ς Αἱ ἀὐΘητΠ] 11} ΠῚ τὰς αν ΛΜΝ ἣ ΧΗ Ἵ ἀξεαές Αὐἱοποίη αοίεσ : Ἰς Ε πλαγηξ- ὁ ἐδὲ Ὁ μιχραὴ καλεμϑώην ἐκλσιο 
. Αἰήοπιτας φαοίάαπη ὃ Ποοτας ἀθάθποογο, ὁ, ξοβι νην δ μα ΤΥ Ν 

ἐσρνωνε. στῇ οἴε πε η (ογταῖα ἀοίοτίρτα ποπίπὰ. του Ὲ περι οΙ α υλλερρεδυρι δ' ὙΘΡΕΩΕ 
ῥϊοὶε κα Ἰπηρογαησ εἰάετη,νε πη! οτ φιδάατη Ππς τῶν ὀνλος Τόηλοϑεν, ἐξωλάύσοαντο πέμψαι τ᾿ 
κοπιῶ 1 ἀΥΤΥΣ ΚΦ Ὴ ΜΞ ᾽ : ᾽ δ τ 

“εοα. ἀθάαοοτοῖ, ἔλτηα 1648 18 ἐογ πιο ΠΙΓηΆ; Κινάδωνα ἐς αυλενγα, σειωὼ ὀήνοις δ! νεωτέ- ὴ 

Ἐγίαπάτο. ᾿ -»" ε " ᾿ ͵ ᾿ ΟΝ ον 5 
ὙΠπηῦ ρών;, Χαὶ κελάζστω ὕκεῖν ἀγϑντα Δ αὐλωνιτα τε τίνας, καὶ ΤῊ εἱλώτων τάς οὐ τὸ Οχ ΡΟ Νι 

͵ 3 συ ρα νδν λ ) χὰ “ ὅς δι 3. ΡΈΟῚ ; 

γεγραμμδροις. ἀγαγεῖν δὲ οὐπέλδοον χαὶ τίν γον αἸχϑ.» ἢ κουλλί φῇ μϑρ ἐλέγετο αὐτοῦι ἐν 
πΠ “- --Ξ Ἶ ἢν 

λυμφμς 
» 
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δον χὴν μαίνεαϑαι! σ᾽ ἐῳκᾷ “ὡς ἀφικ»μ υϑύοις λα- Ἀ ἰξά ηυα σοπηπιδαπίες λὰ (Ἷ ἀοοαηλσηϊ- 

) Ν ᾿ ἢ, ͵ ς 

χεδαιμονίων Ὦ τωρεσθυτερός ὼ γεωτερϑς.υτη- 

ρέτήκά ἢ χαὶ ἀλλ ἤδη ὁ Κινάδων τοῖς ἐφόροις 
"» Δ», .5] ᾽ 2 

ζιαῦτα. ὦ τοτε δὴ ἐδοζ' Ὁ σκυτάλέω αὐτῷ, ἐν 
" ᾿ εἰ » “Ἢ 

ἡγεγφαμαϑύοι ἥσαν, οἷς εδά ξυλληφιϑίωοῦαι. 

᾿ ἐρουδα ἢ, τίνας ἀΐοι θ᾽ αὐΐν τ γεωΐν"ἴ9ι,εἶπον, 
ΠῚ ͵ δὴ ε “" ἵ 

χαὶ Τ' Ὡρεσξύτατον ἢ ἱπιπα γρετῶν κελάε σοὶ 
ξυμπέμψα; ἕξ ἢ ἑπ]ὰ,οἱ αὖ τύχωσι παρϑίήϊες. 
᾽ Ἷ ἀλλὰ 53 δὰ τ υνον εὰ , ᾽ 

ἐμεμεληκά ἢ ἀὐζις, ὅπως ὁ ἡππαγρετης εἰ- 

δείῃ ἐς αὐ δέοι πεμιπάν, χαὶ οἱ πεμιπορδϑιοι εἰ- 
: ΠΝ 

δῴο, τι Κινάδωνα δέοι συλλαξῳν. εἶπον ὃ ἡ 5. Β 

τς τ κυάδων, ὅτι περψοιεν (4ς ἀμοίξας ἵνα, 
᾿, λ ᾽ 7 

μήπεζὰς ἄγωσι τὸς ληφϑενζῷς, ἀφωνιζοντες 

ὡς ἐδγυύαντο μάλιςα,ᾳ5τι ἐφ᾿ ἕνα ἐκάνὸν ἔπεμι- 

πον.-ἢ ὃ τῇ πολ ὁ ζιωυελοίμᾷανον αὐτὸν, ὅτι Ὁ 
"" ε ἂχ ὗε ἢ Ν ͵ "7 ὄ 

ποδαγλα Οτκ ἡδὲη, »οποσον Ὁ μέγεθος εἴη, Ἂ 

ἀχούσαι [πέρτὸν Ἐ ἐδῴλοντο τὸ Κινάδωνος, 

εἵτινες εἶεν οἱξυμιποξαἭοντες, ὩΡΙν αἰαϑέοϑαι 
ζ ) ͵ « Δ ᾽ 

ἰρις ὁτὶ μιεμεζωύιουτοι, ἵνα μὴ δ ποδραῦσιν.ἔ- 
ΜΙ , ἐὰν δὶ Χ 

μελλὸν ὃ οἱ συλλαξοντες, αὐτὸν νϑὺ κοιτέχῴν, 

τὸς ὃ ξιωφϑύζᾳς πυϑόρϑυοι ἐὐτοῖ γράψαήιες,Ο 
»ποπέμτιν πίω (αχίς ω τοῖς ἐφόροις. οὕτω 

δ ἔρον οἱ ἐφεθϑὶ χυδϑς Ὁ ὥρφάγμα, ὡξ)ε χαὶ 

Ἴμοίραν ἱπεων ἔπεμψα» τοῖς ἐπ᾿ αὐλῶνος. 

ἐπεὶ δ) εἰλυμωϑύα τῷ αὐδρὸς ἧχεν ἑπποῖς φέ- 

ρὼν πὰ ονοκαΐζῳ ὧν ὁ Κιγάϑων ἀπέγεοαψε, 

τὴς ὕλες φοἴϑαγοὗμα πῦντε μλρτιν Τισα υϑιυὸν ἡ τὸς 

τὴ δῆηκ. Ἐχιχωιοιλωτάτοις ζξιμωελδέμᾷανον. ὼς δὲ αϑή- 

(ϑ᾿ ἢ Κιναδὼν,ὺ ἠλέγχετο, χοὺ ὡμολόγά αὐϑρ- 

τα, ὁ τὸς ξεουφδόζας ἔλεγε, τελὸς αὐνηὸν ἤρὸν-. 
Ὁ, τί χαὶ βουλουδυος ζχῶτα πραοι. ὁ δὲ 5 

πεχρίγατο, μηδενὸς “ων ἐὴ) οὐ λαχεδοι μμὸ- 
"οὐχ ζυτου μϑρτοι ἤδη δεδὲρῆμος χὰ τῷ χεῖρε 
χα τὸν δα γη2ον ο᾽ χλιοιῷ, κοιςγρύμδωος χαὶ 
χεντούνϑρος αὐτὸς ΤῈ χαὶ οἱ μετ᾽ αὐτῷ χτ' τὼ 
Ὅλιν σξιδίγοντο. ἡ ὅτοι ἡ μϑὺ δυηὴς δίκης ἔ- 
"γον. μ᾽ ὃ τα Ἡρωδὲεις τὶς συρᾳιχού- 

᾿σιος ον Φοινίκη ὦν μα γαυκλήσφυ πινὸς, χαὴ ἰ- 

δῶν ποιήρᾷς Φοινίασοις, ς μϑὺ, καζῳωπλεού- 

σας ἀλλοϑεν, ας δὲ, χαὶ εἰτῷ πεπληρωμϑμας, 

(δὲ, καὶ ἔτι κοιζασκά να ζουϑμας σδοφακϑ- Ε 

σας ὃ χαὶ τῶτο, 51] χαὶ ποιαχεσίας δέοι αὐὰς 

“δυέοϑα, ζχιξαὶ ἘχῚ ὦ ποδῶτον αϑασυϑυον 

πλοῖονες 1 ἐλλάδα, ἐξυίγάλε ζις λακεδαι- 
Ἵ μογίοις, ὡς βασιλέως ὦ Τιοσαφέρνοις τὸν τό. 

δον Τῦτον φὐϑασκάναζοιϑύων εὅποι δὲ, οὐ- 

ΠΣ ππττ 

-ππππΦ“ΦΔ“ΨἉσεΕοῖ'.: τ - !ὋῸρῳὐ-“΄ασστοὔ- 

Ο5 τιιΠΔ ρτοιοέμουῖβ ατδεὶς , τι ᾿ππΠ0Π 68, 

σοτγαπηρείε νἱἀογδταγ, Ετ Οἰπαάοπίς ορα- 
τὰ σετογοάαίη δτίαπι δα λα] πποἀἱ πορο- 
τία νίι πιοτᾶτ ΕρΡμοτί. Ὁ πἀπηοθγθι ἰα ιο- 
{6 τοτηροτβ δἰ ἐογιαϊαπη τγαήιιης, ἴῃ 
Ροτίοσιρτὶ ἐγαπῖ,αοβ σἂρὶ να] επτι Ὁ αἱιτ- 
4πς ηϊοΐτοσαῖοτς, ιοίπαπι εχ ᾿ππρῆτατα 
{|ὲ αἀϊροτο ἀε θεῖαι πογίς σοπηϊζος: δθ- 
το πη ααϊπητ, ὁ ρραστεῖα ΠΆΙΕ ΠΊΑΧΊΠΊΟ ῬΤηος σραΐ 
ἱπλροῖα, νείεχ νοὶ (δρτδπλ, ἡ] ἐοτὶς ἀάογᾶι, 
τοοιπι Γαἰτατ. [τε γί πν Ιρί15 ογα ἔπεγαῖ, νῖ 

Τάπῆη εΥ πῇ 

» ἰρράφτε- 

τώ, βε αὖ ε- 

Βιρραξτοτα ]ο τοἴγου, 4αἴπαπι πιϊττςῇ αἱ εἰς φαδιαειοῦς 
ίξπτ : ὃς 4] ταἰττογεηγαγ, σαρί Θη ἀπ Πὰ εἴϊς ἡ βαρ 
Οἰηαάοποι), Ποὴ ἱρπογάγδητ, δίραϊβοαῃΐ 
ετίατη (Ἰηδάοηὶ, γα {δ ριαὐ γα πϊΐζοτς, πα 
σᾶρτῖος ἱτίπεῖε ροάοιττὶ δάἀάιισετο μοοθιο 
Παδοτετιντὶ χυᾷ ροιςητηηαχίπιε τοροίθηῖ, 
γηίτις ἰρίτις σδυ ἢ ςς ἰηΠπτατα οὔ, υἱο « Ἐρῥνονονῷ 
αυϊάςπι ἰπ γεθα Βοηγποπι πΟῚ σοπιρίο- ἐγράεροια, 
Πεπάεθᾶι, ἐα ἀς σας πεαι, ἡ αι ῆ- 
ἴα σοηϊιγαζογιπη πλα]τἰτιιάο οἴει, ᾿ρηοτά- 
τέπῦ δὲ ΠπτΕ]Πἰσετα ρεῖα5 ἀς Οἰπαάοπε νε]- 
Ἰοηξ, φαίπαπι σοπἰτιζατίοπἰ5 ρατείςίρεϑ εἰ- 

ίςπι, φιάπα ΠῚ (6 ρτοάϊτος αιἰπιδάπεττο- 
Γεητρῃς ἔαρσα (ΟἸ]Π1οεῖ ΠῚ σοίαΐετδης. Ετ ἔι- 
τα} Π1 ογάτ, να}, 4] 5 ἐγάτ βῆ σαρίεη- 
ἀϊ πεσού πὶ ἀδέϊπι, ποιηΐπειι δοιτη γος 

τἰπογθητ; ρου Πει5 416 ΓΕὶ οσίοιϊδ, δογιὶπι 
ποΐηίπα {πτεροῖς σοπίσΠατὰ αι! απιρτίπηαπι 
Ἑρμιοτῖς πλϊττογξτ, Εγας ΕΡΙχογοόσγιτη ἰῃ πος 
ποροτίο ταῦτα οὐτ4. νῖ Εἰ5, 411 Αὐἰσποῆι 
ΡΓοβοΙσοθαπταγ., δείλην οὐ ἢοτίθηι ἀαι- 
τα πλϊττογοητ, (αρῖο (Ιπάάοσπο; εἰπῇ 
να η ἔοι αυ!άἀαπιεσιες,, αἀξογθης (ξοιιπη ἃ 
(ἰπαάοπο σοηῇσηατα Πομλί Πα: ΠιοΧ 1 ἰ(4- 

Θ 

τλσηῦτα Πατιοίηι, δὲ σοπίριγατ ἢ] ρΡΠη- 

Ἰδῶρες αὐ ποσδάατῃ ἱπρεῖπλῖς ἰάοποος οοπῖ- 
Ρτοδηάπης. Ἀςάαέξας Οἰπαάο, ὃς σΟΠ - ὄρνια 
ἔζλιις, οπηπία ας σοήξο Ππι5; [πα Ἰοδιῖς εἰἰΔηι ἐν ἢ 
σοΠΙ ῥάτίοπὶβ σοῃίο 5, αι απγ εἰπ1Π- πρός! ἐν 

τεῦγορ ζεται, ]ιιο μας Ομ ἢ] ἱπ(εἰτυΠοι; 
νι ϑραζτα Π0]1ο ἱπξοτγίον οἤοπι, ἰπάσῖς, 86- 
οὐπ ἀπ Παῖς ᾿ρῆϊις, ὃς οοἰ γα οηἱβ ἰοοῖο- 
τα Ππγάπίις, ὃζ 0114, Ὁ πιο 115 σο εἴ Π- [ἀλδιῷο- 
σαηζαῦ ; ὃς Πάτα ἂς {πἰπλ.}}15 ογιοἰατὶ Ῥϑέ κω, “- 
ντθειὴ οἰτουπἀιιστιίαειιγ, ΡοΙξεα χάδι {ΠῚ 
δά ξε {πρρ]ϊοϊῖς εἤεης, δγγαοιίδηιις α11- 
ἄλπι Ηετγοιας, 4] οἰΠ1 παιιοίογο ἀαοάαπι 
πῃ Ῥῃαηϊοίαταπη ντογαν, γιΓετη σᾶ; ΡΗς- 
ὨἰΠς ραττίπι αἰίαπάε {πππισ φάρε!]ογε, ραῦ- 
τἰπα 1] 4 ᾿πιξγυ, ραγτίπι άπας κα! βοαγὶ 
νἱ ἀετοῦ; αὐτά δε οι πῖ, ἱγεσθηζας ΠΕ ΓΟ 
ξαξαγάδὲ βεῖππα ἤλυθ, 15: 1Π (αὐ οίδπη τε η- Βοϊεαάμεν 
ἄετοῖ, οοπίοξηία, 1 λοεἀαπιόηι!5 ἰπαἀἰοας, ἤτον 
μιαης οἰαἤδηχταπηα ΤἸΠΆΡ ΠΟΥ ΠΟ, τι1Π| ἃ ΓΘ - στίχο. 
86 Ραγατ: ἀῖιο ἀπῖοηι ἐὰ τηϊτξεπάα οἤετ, 

ἜΤΟΥΣ 
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ἰρᾷογάτε ἴς (ἀτέδδίατ: Ἐχοίτατις ποσ ππῃ- 
τὸ 1 ασράππιοηίίο, ἰοοἰος ας οοσαπείθι5. 
ἃς αυϊά ξλοϊαπάππι οἵδε, ἄς! ογαῃτίθ5:; 
Τγίληεν, αὶ ἃς ἀτασος οι ἰηιαγοῖπα- 
τα τθιι5 σοριῖς ἔοτο {ἀβογίογες, δὲ ἰφοσηυ]- 
βίερογρεπάογοι, αἰιο ραξξο ρεάϊταγιις 1116 
(Ἰὰς οα πῆτε, χαϊ σὰπὶ Ογτοφάίσεπάο- 
ταῦ: Ασα ρογίπαάθε, ντῆ!ς (ς {πίσορτι- 
τα ἴπ Αἰἴαπι ἐχρεαϊτοπ απ ρο]σογοτατς, 
ἢ τεϊσίητα δραγίαηι δ] ααἀἰπηρ ογθηταγ, δζ 
τἰΓΟΠΌ ΠῚ ΠΤ ΟΙ0, ὃζ ἰοοἰογ παι ντοιο ἀσιηοῃ: 

Ῥγατεγθα φορσίταθας ὃς ἰρίς σιαπὰ ἀϑρθ τα 
Ῥτοδοιοὶ, να Π)εοοπγαίγατας Δ (ο ἢ ορρὶ- 
αἰς ἸηΓἘἰτατος, πος ΕΡμοσὶ {πΠξε!ογαητ, ας 
{τς οὐπη δ 5. ΠΊΟΓΟ ρδτγίο τορι] ατη ἃ 
τετθ, ἀοίπτερτο απὶ ἄσοί]λο ἱπ{ξϊτιογοι. 

Ῥοίτοασυσῃι δά παπο ἐχρεάιτίοποιη ἄρο- 
ΠΙαιῖς ορογαηι ἔπιαπὶ δ τι δε, αι αἰ ϊα, 
4υα ροίξυίαδας, ςσοησοήοτνπητγεὶ [ασοράς- 
τη 1}: τὰ} ΠΟ ταπτιπη, ΖιΔΏταμη ἴῃ 
{χταρηΐξς (Πσατεῖ. Ηΐπον δ᾽ τη ]14{4-- 

. ὉΠ οἷ, τ πῚ οτίαπη ρτὸ ἔξ [ἴοἱ τγαϊθέξα ἔθος 
(οττορτοαϊταν ρατγία,, πα Πς τς παιητ ς δά 
ορρίάλ,ιιοσῖ ΠΜ  ἴτο5 ἃ Ππσ]15 Ὠχϊτεί ας {δ 
Ῥιαῆο οἵ ψειῖςς, ἀεπυιητίας. ΤρΡΙῚ δ Πλμ5 
γαῖ ΑΘ] Δ6πὶ ργοβοιοἱ, αι {π]ς γοιὴ (ἃ- 
ΟΥαπα ἔλσεγε : 4το ἰοσο οτᾷ Αραπηοτηηοῃ, 
““πππῈ 1 τοϊαπὶ παυπίσατοες, (χου Π σαιιοταζ. 

Πρ Ἐδ 4απη γοη οι Αροπίδιδ,ἀσοθρτο Βω- 
Βιοι ἐρι- ΟΓἸΟΤΕΠῚ ΡΥ ΠΟΙΡΟ5 46 1ρίπ|ς (ογιῆςιὶς τδιη-- 

ῥεάνοπε, αἸρ: Πα ΠΠΠς δα εἰ ρας ἱπυροτᾶς, ντὶ ἀς σοῖογο 
ὲ (λοι ἢ οἰίς οι ππογοῦ; ὃζ φαλ5 1ΠΠ1 ἔοστο πλὰ- 

ἐζαιϊας ποίείας ἱππσποσο., ἐς ἀγα πἰποίηάς 
αἰπιςίαπε. ΠΑσοἤ]αιις Γλεο5 τοίξατὶ, τγῖγο- 
ἀπισιη ἴγατας σοπίσοηάοτςο, παι σίο (ΟΠ το, 
(οταίξατη Ζασιῃ νεημῆεε, ρίας σορΑ5 

Αρεβ αὶ 

Αγεβιαὶ εἰς »-" ε 
ἀλλο ΥΩ ΡΠ ΠΠΊπηα5 σοορ ΠΤ τ: ΕΡἢ ὁπ οτππι οἰ αί- 
Ῥεγίασ εκ 

γεάμίο, τας αἀ Ἰρίμπι [π5, οὐ Γοὶ στγατία νη Π- 
{ξτ, χυστεθας. Αροῆ]δις δαζοηγνε Αἰτα οἱ- 
αἰταῖος, ας ρεγίη ἐς ΙΘσίθες {π|5 ντᾶταγ, 
αἴας αἰϊας, φαοῖχαοῦ ἀρια ποϑβίῃ (τα οἷ 
ἢτα (πης. ΤΊΠΆρΙλοσπος δά 111 νἹοἹ Ππτ}: Ετ- 
σοῆ νοίδς, παῖς, ηπτῖα5 ραοίίοἱ τι ρεΥ, 
ἀππη δά τασεπη τηϊογο : Πιταγαπι γί τΓου, 
νι Πἰς ἱπιροτγατίς δά τιιοϑ, ν ο]15, γε αἶγα μοῦ 
ἢς. Εχυϊάσην πος ἤΌη πο] δια, δ Ιςοῖς ἰδξ. 
σοί]αις,, πὶ πιὸ ἀδσερταπι γί ας τὸ ΟΧ [πἰ-- 
Τηαγοπη, Ατ δι ]σοε, αἰτντα ποὶς Πὰς ἐ4- 
τὰ σοστιις ἢς ; Οπηηΐ πὸ πο ἔγαιιάα ξαζαγιιη), 
γε αίάοιη μας ΙρΡίς ργαίξεβ,η05 ἀπγαητὶ- 
δι Πλἀυἰϊς, αα: τα! ΤΠ Πεἱπη ρο ΓΙ}, ΠλΙΠἰ ΠῚ 
ἄδλτπηρ ἃἀΠοίαπσιις. ΕἸ 15 ἴτα οοιις πεῖς, 1 ΠΠ18- 
Ρμεῦπες Η τ ρριάς, Π) ἐτογΠ τάς, Μορία!ο; 
"ΜΠ δα (δ, (Δογαπηδτιιπη ΡΥ ΕἸ τἰτ,οπληῖΠῸ 
πη ἄο]ο πιαῖο (8 ρᾷσοπι ργοσαΓΑΓαΓΙΠΊ. 

{ ρεείίτ. Εο ἀοίατιις νεαγας, Πρ μογποβ [ἐς ἔφείϑν Τ᾿ ςύλον ἐποιέτο. ἐπεὶ 8 ἐκάσε αφίκε- 

Ἑπύτων πίοιν λαξν,} μά ἀδόλως σϑωρατει 

ΟΝ ἘΠ ὦ Ὁ κα Ἐπ ὯΝ 
ἈΑδὲν ἔφη εἰδέναι. δ ῤεπηερωμϑῴων Ά Ἔ λακέδα!: Ὁ Ϊ 

μεογίων, ὃ ζουὰ ξυμμαίχους ξειυαγαρόντων, χὴ ὦ 
βελάνουδύων πὶ χοὴ ποιᾷν, Λύσαιδβος, νομάς: εν 
ζων δ τω γαορεῷ πολὺ «ἰξεέσεοζ, ζυϑο ᾿ 

γας,χΑὶ Ὁ πεζὸν λογιζουϑυὸς ὡς ἐσωϑη κὸ μἱὲ Γῇ 
Κύρε αἰαθαν, πείθῃ τ ΑΙ λαονηταοσῆνα!, Ὁ 
" αὐτῶ δῶσι ποιάκοντο μϑρ «στρατῶν, ἐς ἘΠ 

ς ἰραλίς 5 Ὁ νεοδαι ιφδῶν,ἐς ἑξακιθαλίοις ΓῚ ̓ 
6 ζιούτα τὐρήβα ̓  σύμκαγων,ςραΐ δ εοϑαι ἐστ" 

ἀσίαν. “σϑ9ς ὃ πὕὅτῳ τῶ λογισμκῷ χαὶ αὐτὸς 
ξμοεξελθών αὐτῶ : ξούνλετο, ὅπως ὥς δεχαρ- 

γίαρ ζᾷς καταςζαϑείσας απ’ ἐκείιῳ οὐ Ὁ πό- 
λεσιν, οὐκ πε)ωκιίας ὃ ὅζα τὸς ἐφορες, οἱ (ας 
πατϑίως πολί εἴας παρηΐγήλαν, πείλιν καΐίᾳ- 
φήσάε μετ᾽ Αγησιδαου. ἐπα γφλοιυϑῴου ἢ πᾷ Ἷ 
Αγησιδόίου [1 φρατίαν, διδόασι τε οἱ λαχε- ἐφ 
δι μμόγιοι ὅσαι ὰ ἡτῆσε ον ἑξα μήγε σϊτον. ἐπεὶ Ἧ 
3 ϑυσοίμϑυος ὦ τἄλλα ὅσαι ἐς ̓ "ἡ πὰ Δίαῦα- 

“ἴελα.; ὀξηλος, Ὁ μϑρ πόλεσι Δἰαπέρυψας 
«} γέλους , ασδϑήπεν ὅσως πὲ δέοι ἐκαςαχόλεν, ἮΝ 

(πεμπεοϑαι, Σ ὅσοις παρόνα!" αὐτὸς ἢ. ἐξαλή- , 
ϑη ἐλθὼν ϑύσεω οὐ αὐλίϑι, ἔνθα» ὁ Αγαμέ- 
μνῶν, ὅτ᾽ ἐς (ρίαν ἐπλά, ἐθύετο. ὡς δὴ ἐκεῖ 
ἐλύετο, πυϑονϑνοι οἱ ξοιωώταρχοι ὅτι ϑύοι, πέμ- δὴ 

ψανῆες ἱπαέας, τῷ τε λοιποῦ ἴ ἐχέλάυον μὴ ἦν 
οὐάν, καὶ οἷς «γέτυχον ἱεροῖς πεϑυμϑυοις, διέβ-. ͵ 

βμψαν Ὄσπὸ τὸ βωμᾷ. 65,7 ἔχη ἰρπτυρφυδνος , 

ζις ϑεξς, ὀργιζουϑιυος,αναίας δὶ Τ του, 

ἀπεπλά αφικόκα σὺ ὅγε Τάς, ὁ συλλέ- Τιραρὸ 
ἕας ἐκᾷ ὁσονηδγομαΐο Ὡς φραϊδύματος πλέρον, Ἢ Ἶ 

.Β 

ζ, οσφτον μδὸ Τιοσαφέρνης πέμψας ἤρέτο 

αὐντ', τίνος δεόμῃ ἥχοι.ὁ δ εἶπεν, οτιλαύζνομίας ν" 

δὶ τῇ ασΐα αὔλῳ, δῇ, ροβ ον 
παρ ἡμῶν ἑλλιάδι, σοὺς ῦτ' εἶπεν ὁ Τιοσατος 
Φέρνης "εἰ ἰγιω ϑέλάς ασείσαοϑαι ἕως αἰδῇ ἔς 

»ὦ “τ 3ς βασιλέα. πέμψω, οἶα αὖ σεΐζᾳύ- ἣ 

σαχ Δἰαιξαξάμϑνον πολ 4», εἰβεύλαιν 

δλλὰ βουλοί μείων αὐ ,ἔφη,, εἰ μὴ οἰοϊμιζυυ 

αἰσοῦ σοΐ ξαπαίαοϑαι. δον ἔξεςιν, ἔφη, ι “ἢ 

ὥντος ζωῶτα, ἡμας μηδὲν τῆς σὴς ὀρχὴς Ἀΐ- 

ἀδικήσήν οὖν τοὺς «σονδοῖς. (τὶ πότοις ῥυθάσ ὲ 
Τισαφέρνης μϑὺ ὠμοσεΐοϊς πεμμφθέσι ασϑϑϑ ἢ ἢ 
αὐτὸν Ε]οιτταϊδια, καὶ Δερκυλλίδα, καὶ Μετ΄ 
γιαλίῳ ἢ μδὺ πο ξάν ἀδόλως τίωω εἰρζεύζευ" Ἶ 

ἦι 
᾿ 



σαφέριᾳ, ἢ μά ζῦτα ποραῆοντος αὐτό εμ- 

ο΄ πεδώσᾳ (Σ «σονδὰς. ὁ μδὺ δὴ Τ ιοσοι Φέῤνης 

δ ὠμυσεν,4θυς ἐψεύσειτο. αὐτὶ »ὃ χὰ εἰρζωύξωω 

Ἅ ἔχφν,ςρατάυμα πολὺ “ρα βασιλέως “ωρὸς 

ᾧ εἶγε ασϑϑεϑεν, μέϊεπεμσετο. Α γησίλαος ὃ, 

χείρ αἰοϑανόυϑιυος ζῦτα, ὅμως ἐπέκϑνε 5 

αυονδοῖς. ὡς ὃ ἡσυχίαν τε  φολέω Ἵ ἀγων ὁ 

Αγισιλαος διέδιξεν ἐν τῇ ἐφέσῳ, ὦ τεστευ- 

δημιχρᾳτίας ἔτι ἄσης, ὡς ἐπ᾿ ἀὐϑέουαίων, 

ἅτε δεκαρχίας, ὡς ὖν ὅΧὶ Λυσαδρε, τε γε- 

γνωσχοιες πόρτες Τ' Λύσανδρον, τοξλφέκῳν- 

ποαυπω, ἀξιοιοῦτες ὯΔ] απο α΄ ἤεοϑτω αὐτὸν 
Ἅἱ α (αῦτα «εἰ 

παμπλυϑὴς ογχλος ϑεροασγάψων αὐτὸν ηχ9- 
͵ « « Ν ͵ ) ͵ Ε) ͵ 

' λεθῳ,ὡςΊεο μὃν Αγησιδαος ἰδὶ τῆς ἐφαινεΐ,, 

παρ Αγησιλοιξ ὧν ἐδέοντο" κ᾿ 

Ἢ . ΡΒ Ε ΡΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝ γ5: 

Ἷ ἐχέϊνοι 5 αὐτώμοσαν αἷῶρ Αγησιλοίξ Τισ- ΑΙ (οπιγαιαξζατγῦτ Ἀσοί]αὶ πούνϊης, ἢ πος 
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ΤιΠαρίποτποϑ ἔλοξτεσ, ίς (απ ξξο γατὰς παδὶ- 
ἴαγος ἱπάπιτίας. Επίμιποιο ΤΊΠ ΡΠ ογΠος τῳ τς 
ἱπαγαη ἀιγ πιοχ νἱοἠααῖς. Νδπιραος ἵδ- εν 
ἰςξϊα, πὶ ργοπηογατ; ργίογοβ,τια5 μα 
Ὀεῦαι σορίλ5, πλάση δῇι ΠῚ ΠΠτ1Π| ΠΠ Δ Πι1Πὴ ἃ 

ἴοσα ἀγοοδθας. Ετ φιατηημπαπι μας Αρο- 
ΠΙλὰς ρου πείσογες, 1810 τὰπηρη, τηΐηιις 
πα ατίας (ογααθατ. Οὐππιαις ἰῃ πος οτίθ᾽ 
ἀρ Ερμοίμπι σοπιπιογαΐοταῦ, ἀποά τος 
τατηρ. ξατιις ἴῃ ορρὶ ἀϊς ρογταγθατὶ εἴθ, 

͵ 3, ον ͵ ᾿᾿ 2 - ᾿ 3 ΩΣ 

τίαραγμένων οὖ 1 πολέσι πολιτφαϊν,ὼ ὅτε ΠΟ Ρορυϊαγίτεν δι ηρ τς 114 Δα πλἰΠ{γὰ- 
Β τοηταγ: υοά Ατἰμεπίςηπιπι ἀοηχίπατι ἔὰ- 
ἔζη Πιογατ:ηοητ16 ἀφοδηλαίγατιι5 [Π οἷς εἴ. 
ίςητ, αὶ Γγίαπατο γεγαπι ροτίτο ἸὨ{Ἐἰτατὶ 

ογαητ:ντσεθδητ νίαἀτίμαι οὐ ηο5, Ποπηὶ ὨΠΟΒΕΝ 

πεῖ (οἰ]Ποεῖ ποτιπι Οἱ, ἃς οδίδογαθαητ,ν- Ἂν στῶν 
τἰ φιια σρετοητῖρίι, αὐ ἀσοί!δο ἱπυρετγα- ἰδ ἐσὶ 
τεῖ. Εαπὶ Ὁ σαι! ατα ἐχέξιιπί,νπασπὰπσ- τρρϑν 
ταϊπαπυταγθα (ςπηρεγ οι ὃς οοίογοτ, ὅς (6 - 
ἕϊατοταῦ; φάςφοσας ΡΓΠδτα5 χαϊάαηι ἄρε- 

. ὦ ͵ ὦ . Ξ- ᾽ "" 

Ἱ ὁ Δυσαγδρος,βασιλοίς. ὅτι υϑὺ δξευῚ ἐμκηνία 6|ατι5,1 γίλπ4ογ τοχ οἵ νἱἀοαταν. τ πο 
νὰ 
ὁ Ὁ Αγησίλοαον ζωῦτα, ἐδήλωσεν ὑζερον' οἵγε 

» « ΥΩ ᾿ 2 

μέ θηγοιτοχαχοντοι “ὑπὸ ὅ φϑονα οὐκ. ἐσί- 

δϑάνοικαι ποιοίη Λύσανδρος, “ὃ βασιλείας ὀἴκη- 

οϑτερον δχοεγων. ἔπτει ὃ χαὶ ἡρξατο ασξϑςα γήν 

νας τῶ Αγησιλάῳ ὃ Λύσανδρος, πϑυζε οἷς 

γνοίη αὐτὸνσυμιωρώτοντα τι,"“Πωμϑύος ὠπέ- 

πεμπεν.ὼς δ᾽ ἀεὶ τὰ «γαντία ὧν ἐξούλετο ἀ- 

πέδαμνε φ Δυσανόρῳ, ἔγψω δὴ Ὁ γεγνόνϑμον" 

καὶ ἅτε ἕπεαζ ἑαυτῳ ἔτι εἶα. δ λον, τοῖς Ἴεσυμ- 

φράξαι τ δεονδροις σαφεῖς θλελδυ ὅτι ἐλαῖ- 
ζγέἕξοιεν εἰ αὐτὸς παρείη, βαρέως ὃ Φέρων τὴ 

" «τιμία, ωροιἡθὼν εἶπεν ὦ Αγησίδλαε, μφοιοὼ 

᾿ μδϑαεῖ αρα συϊεζρις φίλες ἡπίςω;ναὶ μοὶ δ} 

ἐφη,ζοις [ε βελουδινς ἐμῷ μείζως Φαίνεοϑα)" 
᾿ ᾧμδεῖε αὐξονζας εἰμὴ ξχιςαίμην αὐτί μάν, 

αἰφοωνοίμην ἀν ὁ Λύσανδρος ἔφη, ἴσως σὺ ὃ 

λον εἰχότα ποιᾷς, ἢ ἐγώ ἐωρα“ῆον. τά δὲ δξχυ 

(ὧκ ὅ' λοιπὸ γϑβισοι, Ἶ ὕπτως μήτ᾽ “ἰεγύ- 

γωμα αδυνα τοσροὲ σοὶ, μήτ᾿ ἐμποδὼν ὡς 
ὁ ἀπύπεμψον ποι με. ὅτε ὃ αὐ ὦ, πφρφίσομ(α! 

ὶ ᾿Αγησιλάῳ ὅτω ποιῆσο!, χαὶ πτεμπτᾳ αὐτὸν ἐφ᾽ 

᾿ ̓  ̓Ν Θλυηςπονίον ἐκξ ὁ Λύσανδρος αἰαϑόμ Σ πί- 

᾿ ̓βειδεύτην πῷὥρσην ἐλοαιηθμϑρμον τί ὑπὸ Φαρ- 
ἰδ γαξαζυ, δζε λέτε) αὐτὼ πείθᾳ, ἰποφήνει,ἔ- 

β γων, δον ἔλεγϑν “σδϑς τ Αγησίλαον, ὡς πα- ς 

4υϊάδπι οτίαπη Ασοίϊαο ᾿ταίσςη αἱ σαιλπ| 
ργαδυϊῆς, ἀείποερο ἰμτς!]εΐτι εχ ἐρίο ἔτ: 
σετεγιὶ νοτο Ἴτιριῃτααῖτί ρς ᾿πι 11. ΠῸΠ ἈΈΤΕΕ 

τασεθαπῖ, ἰς  πιοηεθαπς Αροἤ]διπι, η 1ο-- τγιαπατὶ 
565 1 γίαπατιιπι σοπγτηίττοτο, 11 τορ απ ΎΗΣ: 
ΕΑ απ] οηρο (προγατοῖ ΡΟ νὈ 11 γίαπεε 
αἄάποετς αποίάλην ροπίασπι σερηῆεε, 
ΟαλὮ 65 1Π|ς, χαῖρ αι ορετᾷ ἀατς Τγίαπάτιιπι 
1ητε]]ρόγος, πε ἐξα τὰ ἀϊπυίττοθατ. (δ απιπη- 
΄π (Ὀπιρεγ σοηεία Γγίαπατι ἰςπτοπτίδηλ 
οαπηέζα βογεητ, αἱ πα ποτγεῖτὶς ΓΘ} οὐ, 
ποσις ἀείποορϑ (εέξαεὶ (6 τατθαπι ποηλὶ- 
ματα ρατίςθατας, δὲ πο αἰ ΠΠππα] Δυτοτ 
εοβαΐερας, οὶ (δ ἰτατὶ οἰρεγθητίρίας ο- 
ΡΘΓα; ἔατασιιηη, νιίς Ριαίεηις ΠΛ] 65 Πρε- 

τγάτεηῖ. Οὐ αι σγασίτον σηοἠλ ἰι 
Πιαπο ἔετγοσ, ἀσσεάεης αὐ Ασαια ]αιιπι: 1 α- Εχροιθνίαν 
πο,ϊπααίτ, ρος, (Επηρετῖ ἀπ  σοτιιηη 0} μὴ τ αητ. 
ὅχοτίτατξ ἱπχηχίηπεγε πογας ὃ ΠΙογιτη ρτο- χοίδίαο. 

ἔεέϊο, αἰτ1Π|ς, φαοταιοῖπης πιαΐογος ν!ἀογι 

γα! πτ, Ατίάθπι Ἔχ ξἰτηαθαπι ργοδγοίμπι, 

εἴτε, ποῃ πιο νἱοἱΠΠπὶθος ποηοτο ργοίο αὶ 
ποίξε, πα πο δέξζαπι σπρεζεξησ. ΕΠ γίλη- 

ἄετ: Εοτίδῆϊ ται, ἰπ ατῖτ,τηασὶς ἀοοοῖο σοη- 
(επταπαὰ ἕλοις, {πᾶ πὶ Ἔσο ἐεοοτίπΊ. [λό τε- 

Ἰίψιιο ταπηθη ἤδης ταὶ στατίαπῃ ξαοίτο, ντ 

οὐ καιρῷ σοι φῇ). εἰπόντος ὃ ζιῦτα, ἔδοξε ̓  τῷ ΔἸίψιιο πλθ δ] ορο5; πο νο ἱρίς Ραάοτοίαξ. 

ξαπάαγ οὐ ἁιλ Πἅπ| ἀρ τα αιέζογίτατειη, 
ψο ἰδὲ ἤπη ἱπιρεάίπιεητο, ᾿Ναπιν Ὀἰοιιπι- 
46 απ 6 πὶ ξπογσ, οποία 5 τ15 (π(οτ- 

αἱτε ςοηαθοῦ, Ηας φασί 1 γίαηάοτ ἀἰχη-. 

(ει, νἱ(τη εἰ οτίαπὶ Ασοῆίδο τς ἀσε πάπα 
ο΄ εἴϊο; αάεοαυς ἴῃ ΗςΠοἰροπτιηιν Ποπλποτ δ ]εσατ. Το αππι ϑριτγιάατοπι  ογίαπη ἃ 

Ῥῃαγπαθαζο ΠΟΠΠΙΒΙ] ορρτίπι! ςοπιρετιῆςι, δα σο]!οαυίμπι ἱπαΐταῖο ρεγίπαέοι; ντ οαπτ 

τ 



αὐὲ ΧΕΝΟΡΗ. 
ΕΝ 

1|θετίς, ρεοιηΐῖς, α1895 αἄ τηάπαπὶ παθογεσ, Αλογτὰ 
ζις τεπιῦϑας καὶ τὰ ΤΥ" ΚΕ 5 οἰ 

ὃ: ος εηα τρις ἀδἤςσεγετ. Αἰ ἔοττιιηαβ αϊ- 

ἄσπι παῖς αἰτας ἀρὰ ΟγΖίςσαπι ΓΕ Πα τ, 

ἰρίαπη νυ πα οἴη ΗΠἴο δά Αροθίδαπι {πδ6ι6- 

Βεπάο ροτάμπεοϊτ, [5 τε ρετρεξΐζα, ταϊ τ ῆσα 

ἀεϊοέξατας, νἱ οἰ ΠῚ πὰ ὃς ᾿ρίς πλοχ ἐς ΡΠ ατ- 

παθαζὶ γοσίοις ἃς ἱπιρεγῖο Ρεγοιυπέξαθα- 

αιγ. (ὐδτογαπι ροίξοδαταπῃ οἴατις ἀΠΙΠΊῸ 

ΤΙΠΆρογπο5 ον πλ Πὰς πὲ ἃ τορα σορί 58 

ΒΕ πὶ Ασοί!δο ἀσπαηείαος, εἰ Πα εχ- 

σοάεγοετ: το! 1} (οοἱ], ὃς οητπεβ, πὶ Δ ογᾶς 
Τ1.Δοςἀατποπί!, σταυηέοῦ αἀτηοάτμῃ 4 Δο- 

Εἰ ἀπ ποῖ ρτα (Ὁ ἔογοδαπσ, φαοά ἱπηραγες, 

αραταταϊ γοσίο οορί5 οὔ ἀπσογθηζ, 4015 

ΠΕΡ Ἀροῇϊαιβταης (εοαπι μαθοθατ. Αρείηαιις 

πιαρναηῖ. ΔΘΤΕΠῚ σψαΐτα ρεγαδηι μη}αγὶ ἰοσάτοβ γε ης- 

τίν, τίατο ΤἸΠΆΡΠοΙηΪ ᾿αδοῖ, πιαρπαπὶ ἔς ἸΡΗ 

στατίληυ παθεῖς, φαοά ροϊοαπάο Π)6Ὸ5 {1- 

δ᾽ χυϊάςηι πές ἔος, ταςίς νετο (οοῖος ὃς 

ΔΟΌΧΙΠατος το ἀ! ἀπδι. ϑεσυμάππι μας {ξ4- 

εἴτι τα ἢ τὶ εἀτοίτ,ντ αὐ ἐχρεαϊτίοποπιίαίοἱ- 
Ρίεπ Δ} τος (πα5 σοἰ]Πσογοητῖ: ορρ ας νο- 

ἴο, αὐ χιας πποταγί σιτπὶ σΟρ 5 1Π (ὐαγίαπι 

δοσοάοτε πεοοῖ ογατ ἀεπιητίατ,ντί νοηά- 
Πιπὸ τεγαπι ἔοταπι ἱπίξγιθγοητ. ΙΟ θα5 

ἄποαιὶς, ὃς ἀοϊοπἤδιις, ὃς Ηε]]ε(ροπειῖς 

ΡΕΓΠττοτας πρηίβοατ, νῖ σορίδς (σαπι μας 

ὀχροαίείοης ὨΔΠΠΙτατΓᾺ5 ἙἘρμοίμππι δά {Ὁ 

πιίττογᾶς. ΤΊΠΑρμογπος ραττίτη σποά 4 ο- 

Ρ 5 σφας τίθει πῦ ἱπιίξγαξξας εἴτε Αρεῆ- 

Ἰδυῖς, φαΐ σα οτίαπι ( ατία πὸ (ατίς οἴοι αρτα, 

Ραττίπι απο εαπὶ ΠῚ (πσσοπίδτο ράταγεε 

οὗ τα ; τεαίε γάτα ᾿ρία πη η (ὐατί Π1, 

ἰὸς οἰ , ἀσπλἰ οἐΠππα {ππππ|,Ἰπιρεγαπι ἔαέξιι: 

τα Πλ: ΡΟ Ἰταγιιπη ΟΠλΠ 6 ΠῚ ΘΟ τγδά ποτε 1- 

ἴατα ἴῃ Μισαηάτὶ ρἰδηϊοίεπι οἰγοατηπέζο: 

Αφεβίαω ΑὙ Οἰτγαθαταγ οηΐηι . ἐς σορ 5 σι ο τῖσαι 

Ῥγονεῖα. ΟἸγαρος ργογογογο ρτίτις ροΙς, Ζυαπη 10 ") αὐδδὲ πὐϑ γε στεδιον, νομίζων ἰχθιωὸς ἐῃ 35. 
“παμάε τα ἑ Ἶ ; τα 
᾿ἄρινετηεμι ἃ Εα ΘΠ ΓΔ. ΠΟῚ ἀρτὰ ρΡΕΓα ΘΠΙΓΟΏζ. Αρείι- 

οἰράμ, Ἰχὰς αὐτοση; ὁπ οἴῃ (τίσι Ἰτίποτγς, [[4- 
εἴπ σορ δ [η οδτγαγίαπι αἰιογίιδ, ῬΒτγρίαήγ 

Ρετῖτ; ορρίἀαφας ἴῃ ἰτίποτο {τὰ (πο ρῖτ, δὲ 

πος ορίπατα ἐγΓαρτίοπο πηασηαπη Ορα πῃ 

ςορίδηι σερῖτ: Επὶτ Ποστοτοτεπιροτς τα- 

τατα τοῦ Ασοῦ]αϊ, ἄοπες Παυα ργσοα! [)- 
{0γ}10 αροῆοι. "δ᾽ ατιπὶ οααίτας ᾿ρίαπι ρες- 

ςεάρητος, ἰπ σο ἐπὶ ιοπλάδπι ρσοπεῖο- 

τοηταγ, γε Ζαϊ ν]τοτίας ἱρῇς εοτα ἔγοπτς, 
Ρτοίριογφηγ:οττοξοσίαπα ῬΠαγπαθαζὶ ἐ- 
αυΐτες, ἀποίθας Ἀατμίπο, ἂσποῖβο ἔτατες 

741.5άγεο ὁ Βλησ ο, Παπιοτο τξοῖς Ράτεβ,α ῬΠαγπα- 
ῬαΖο πλΠΠ|, οπχάσπι οο ςπιίαδεῦτ: οη- 
{ρἰσατὶ ἐς πγαταιο, ΡΟ Ἐς 14 Ρἰ ει πγουιπὶ 
ἡπιατιιοῦ [Πτογιι4}}0 4Ὁ (8 ̓ πιΠοο π ἃ σογαπῖ; 
Ρτίπταπι νττίαις σοπίξίτοτο,, σοὶ ααΐ- 

ἰδόγγες ὃ ὀνλήλοις σὲ τεῆαρα πλέθροι ἀπεηοίζς ὦ »νϑὸ τοῦτον ἔφης ἀμφότερϑι ἐ᾿ αδρελι 
σ᾿ 

ΗΓ δ Ὁ: 

μαΐζα»ἡ ἱπαεὶς ὡς δζα κοσίεσοχν τοὶ μ»Δὺᾶλι 

κατέλιπεν οὖ κυζίκῳ, ἀυτὸν ὃ ὦ Τ' ἐὸν αὐδξ 

(ασαυϑυος ἧχεν ὥγων πυθὸς Αγησίλαον. ἰδ ὃ Ἷ 

ὁ Αὐησί δος ἤεϑη πὲ τῇ ονξα ἀν ΤΣ 
αὐτεπυνθανγέϊο πἰξδὶ ὃ Φαρνιαξα ζῷα χώρας τὲ ἡ Ε 

ρχῆς. ἐπεὶ ὃ μέγα Φρονήσοὶς ὁ Τιοσαφέρ: 

νης ὕχι ᾧῷ καΐζα (αὐτί ςραϊφύματι οὐρα βα-, 
σιλέως. ασδοίτεν Αγησιδλοίῳ πόλεμόν εἰμὴ, 

πίοι εκ “ ἀσίας, οἱ υϑὺ Φῆνοι σύμμαχοι χα 

λακεδο μονίων οἱ παι 69}ες μόδα αρϑεαϑεῆες ἶ 

φανεροὶ ἐλμοντοινομέζοντες ἐλαῆω Ἐπαρσῷ ᾿ 

διώαμω ἢ Αγησιδλοίῳ ὃ βασιλέως ρα: - 

σκάυης. Αγησίλφος ἢ μαλᾳ φαιδρῷ ζ ́ῶροςς 

ὥπῳ ὠπαϊγεϊλαὶ Τιοσαφέρνᾳ ζις πρεσξᾷς 

ἐχέλάυσεν, ὡς πολλ ζω γάφαν αὐτώε γή" ὅτί 

Ἐχτορκήσας,αἰντὸς μϑν πολεμίας ζους ϑεος ἐκ- 

πήσεΐρ, τοῖς δ), Ἑλλησι συμμώχοις ἐποίησεν. ἐκ ἢ ' 

ὃ πότου ἀθι τοῖς μἂν φρατιωτάις παρ» λα ̓  

συσκἄναζεοϑαι ὡς ἐς ςρατίαν᾽ ἢ ἃ πολεσιν, ἔς 
(κα: αὐάαγκη ζῶ ἀφικγήαζ φρατϑοκϑμω Ὧλ 

καράαν, τσ οφπεν ἀχϑραὴ πο ρασκόυα ζᾷν. ε΄ 
πέςῴφλε ὃ ἡ ἴωσι,ὼ αἰολάζσι,ο ἑλληςποιτίοις, ὦ 

σπέμπᾷν πσϑὸς ἑαυτ' ἐς ἔφεσον ζρεὲ συςραὶ ὁ μλδὴς 

σουδυες.ὁ ὃ Τιοσα Φέρνης» ὅτι ἱσευιγϑν σζθὺ ' 

εἶα ὁ Αγησιλαιος, ἡ ὃ καδία ἀφίπαυς ὠὰ. 

στι ἤγετο αὐτὸν ὀργίζξαῖ, αὑτω Ὡ [ἃ Ἐαπαο 

τὴν, τωΐ οντινομίσας ὅχι Τ' ἐστε οἶχον εἰς κατ ος 

οἰαν αἰντὸν ὁρμήσφν, ὁ μϑὺ πεΐον ἁπὸρδιεξί, Ὁ 

ζασεν ὀνρδιας δὲ δ ἱστασιχϑν [ἀπὸν ἈΚ ἐς ΟΝ ν 

Β 

ω 

δ᾽ 

“- 

(ᾳπατῆσοι τῇ ἵππω ζοις ἕλλξωυας, ὠρὶν ἑφτὰ, 
δύσιωπα ἀφιχέαϑαι.ὁ ἢ Αγησιδοιος, αὐτὶ τῇς » 

ὄχι καρίαν ἰέναι, Ἐ4ύθυς πϑμωτία Ἔπο ἐε 

ΠΩΣ Φρυγίας ἐπορθύετο, χαὶ (36 τε οὖν ̓  

πορεία, πολᾷς κο(]εςρέφετο, χαὶ ἐμιλοὼν [ά 

κσδϑεδοκύτως, παμιπλυϑὴ ̓χεήματα ἐλάμ- δ ῃ 

(ανε. τ αϑὺ Φηλον ερόγον ἀσφόϑλεῖς διεπορεύ- ναι, 

ετο᾿ αὶ πύρρω δὲ ὄντος δασκυλίῳ, ΤἬ υξοϊόντος τ 

αὐΐ οἱ ἱπιεῖς ἤλαώνον δχὶ λόφον τινὶ, ὡς ϑρον Ἷ 

Ἐγϑϑιεν τί τώμιωροοϑεν εἴη" χτ' τύχω δέτιαὶ 

οἱ τῷ Φαρναξα Ὁ ἵπαεῖς οἱ κὐξὶ Ραϑένξεο χαϊ 

ὙΒαγχαῖον τ' γόθον ἀδελφὸν, ὄντες παρόμοιοι ΤΆ 

τοῖς ἤζησι ν τριθμὸν,πεμφϑείγες ὑπὸ Φαρα: 

(αζῳ,γλαύνον ὼ ὅτοι ὉΧῚ Τ' αὑτὸν ὅτον λόφον. 
ἜΝ 

ΕΝ 



; ἐ ἐς ἐπθῦῖρ, ὡςκῦ φάλαγξ, Ἐλὶ τεῆα 

᾿ προξοτίογμόω, οἱ , οἱ δῈ βαῤθαροι. : “ὃς 

᾿ἀρεύτοις οὐ πλέον ἢ ἔκ δώδεκα “Φοιήσα»- 

ἀρ βιὴς δ ἔχὶ πολλών. ἔ' ἔπειτα εϑύτοι 

ΚΣ 9 εν ὥρμησαν οἱ βαυῤθαδοι. ὡς δ᾽ ἐς 

ἴρρς οἤλθον, ὃ οσθι υδϑὺ ΟΟ ἑξλλώων ἔ ἔπαιδαν 

᾿ἴβαυπύτει ξμιυέτειψαι δόροιζᾳ" οἱ δὲ 

᾿περσαι» ,χράνένα παλτὰ ἔχοντες, (αχὺ δω- 

δεκὰ μδυ ἱ ἑωιης. δύο δὲ ἵσσοις ἀπέκτάναν. 

᾿ ἂν δὲ ζύτου ἐβέφνισαν οἱ ὑλλάωες ἱπαεῖς. 

βυνϑυσαντος ΩΝ σεεὼ τοῖς ὁπλίς 

πῶς, πάλιν ἀπε) λωρφιὰν οἱ βωρξαρϑι, σι, 

πϑρσῶν εἰς ἡ δέ Ὡἰποθνησκῳ. ̓ υονῦμης δὲ 

ων» τὴς ἡπαρι(ουχίας οϑυορϑμῳ τῳ Αγ»- 

σιλδίῳ πῇ ὑφεραιαι ἔχὶ παϑϑόδῳ ἀλοξα γί γι- 

ἡγέται ζῳ ἱ ἱξρφι. δι ἰὺ μδύτοι φανέντος, φρέ- 

π΄... Ἔχι τίω ϑουλοαιοσε. γεγϑὼ- 

, ὕχων δὲ, ὅτι εἰ μὴ ἱπτῶιχὸν ἰχθυὸν κτησαιο, οὐ 

διωυγσοιζο χτ' τὰ πεδία φρατάύεοϑαι, ἔγγω 

'πῦτὸ καϊασκάυαξέον ἐπ), ως μή ἡ δραπετά- 

ὄντα πολεμεῖν δῖοι. χα} τὸς υϑὺ πλοισιωτα ει 

τοῖς οὐκ πασῶν Ἢ Ὧ ἐκά πύλεων ἱ ἡπαύοοφῷν ἡ καέ- 

νὴ 'λεξειασοοφπὼν δ, ὅοτιρ παρέχοι Ὁ ἱσταῖχϑν χὺ 

ἀφ: ὕπλα,υ αἴδρα δύκιμον ὅτι ἐΐξέςαι αὖ- τῷ μὴ 

᾿ ξρατάεοϊ, ε ἐποίησεν. οὕτω Ὄταξ ΠΩ 

ρώτα ὑοῦ αὐ τίς σρ αὐ εἰσόλο- 

, γέμδιον «ὐϑοϑύμος ζωτοΐη, ὧκ 5 ᾿ ζύτου, ἴηφ, 

͵ Ἑαρύπεφαρέ, ξωοήγαγέ "ϑὺ ὥπλυ Ὁ ἐρᾶ- 

τάγμα ἐς ἐφεσον" ἀσκῆσαι. σ᾽ ἀὐθ' βουλο- 

ἀἰοι να πεϑύϑυκε ταὶς Ἴ ὁπλ ἤιχαῖς 

οτῆρῦτι χρτίςα ἑππτάυοι. χα] ἢ ζ καῖς δὲ 

᾿χὴ ᾿ ὑξότας ἀἄθλᾳ κξούϑυχεν » ὅσοι κρατι- 

ὃς ζᾳ «σεξήχοντα ἔργα φανφεν. εἶχ, 

ὶ ζυτυ φαριῶ ὃ ὁρῶν τὰ μϑὺ γυμνάσια, 

τα μεςὰ ὶ λύδρων Τλίγομναζουδύων, τὸ τον 

; ὑπτουδρόμιον Τὴ ἴων πα ζοιδῥων" τὸς δὲ ἀ;- 

ν Ὁ τὰς καὶ πὺς ὕξόᾳς, μελετώγζβα. ἀξίαν 
χαὶ “5, 

ὅλζωυ πίω πόλιν οὖ ἥ ζῶ, τἰω ἔφε- 

σὴν, ὙΣῊΝ ἐποίησεν. ὅτε "5 ἀγρρᾷ ζῷ με- 
ἂς 

ΓΝ 
᾿ γίων' οἱ ἵτε χαλχοτύποὶ, δ δί ἱπεκίονες, ΤΣ 

χρῷ οἱ ἱσκυζοτόμιοι, καὶ δΐζω γφαζοι, πουτεὶ 

“ ΕΤΒΕκᾺ ἘΕΑΤιν 8 

πὸυτυδα πῶν ταὶ ἵπώων, αἱ ὅπλων ὠ-Ε 

498 
Α ἀοπὶ οασίτος ρμαἰδηρὶς ἰαϊξατία ἐρελο μι 

ἀϊροιεῖ: αυθασὶ νοότο, ἴῃ οῃτο ΠΟΙ Ρ]αγΙΞ 
5 Πα ΧΙΙ πὰ Ιατιτιιάτπο π18}- 
τὸς πβαδοθαητ.  Ηΐπο ἴῃ ποίξγος ἱπιροτατῖ 
ΡΓΙπΐ Βα θαυὶ ἐλοίπης. αασπληπο νοηταπα 

δα πηδηις οἴΐοε, φαοῖαυοι Ποίτ ἐπὶ ξεγιἐρᾶς 
αταοὶ, χα ας ζμᾶν νῃϊποτῇ σδτγίπογο: Βοτξ 
(πα τεά σα] 5 σογποῖϑβ ἰηΠ ρας ], τηοχ σααίτας 
ΧΙΙ, δ Θ400511 ἰητογίοσοτο. Τ᾽ πὶ ατατοὶς 
τοῦρα ἀαπτίθιι5., δὲ Οροπη σ δα] οἰ" ἀγηα- 
ταζα ἔεγξτο Αροπίαο; ὅπΕν Ὀαγθατὶ νῆο 

οχίαϊς φολΠ0 τ ἐπ, ϑοουηάῃ πος σοττα- 
Βπιξ ἐχφιοῆτο, ἄσοίίαο ρου ἀϊς ὄχεα σο- 

(αἰοητς, πὶ ρτορτοαϊοπάιπη οἴρτ; οχῖδῆ- 
θεῖς οαγασσαητ. [ἃ ααπὶ δ ραγιοτ, τἰης- 
τὸ σοπαθγίο αὐ πιαῖς ρογρεθατς. Οππηηϊ 
αἰἰπιαάποιτογοτ., ΒΕ! πὶ τς ρ]Δπι5 ἰΠ Ἰο οἰ 5 
σοτοῖς ηδ ροῆς, Π|Π (Ἀτὶ5 πλαρΠαβ5 6 α ]τιιπὰ 
σορίδς ράγαγοῦς: {ταταῖτ 1 μδ5 ̓ ϊτςηάας 
οἤς, ἢς ξιρίθης ἴῃ Ποίζοιη ριρῃαγε ξσοσο- 

τοτατ]τάχας ἀοἸ τ ξξῖ5 Ἐχ οπλη δι Ππἰς ἥεῖς 
οΡρἰαΙς5 ΟΡ] πε υῖθ5. σε Θατιο5 αἰδύφηζ 

εἀϊχίτ. Οὐπηηαας Πιζαγιαπα ἀἰδπιϊητί δες, βάγαι. 
νεσαϊσαπι]ας ἄατεῖ ἐπι. ὃς ἀγπΊα, ὃς 

Ποπιΐποηι ᾿ΦοΠ ΘΠ}, ΠιΠγιΠ]ς οἰδε ἃ πλ111- 
τἰα: ρογέοσις, ντ παῖ Ποη αἰϊτον αιια! σοπη- 

Ρομάϊο αιοα πὴ ει ξασογοητ,ατητς ἢ ας αἰὰ- 
οτἴτον αἰΤαιιθι πο ΙΟσΟ ΠΟΥ ΓΤ ΕΠῚ 4ια:- 
τεγοῖ δοοπηάαπι μας, ἰπειιηξς νοῦς, ἐδ Αφείιαωὶ 

ας νηϊἰτογίας Ἑρμοίιμι σοοσίτ : Ζαππη αι 
γο Ποῖ οα5 Ἐχοσοοῖς , ΓὈΠῚ σ ταις ἀγπγαγιΓαΣ 
σοἰποτγεθας ργαιμνα ρεοροίίης, Ζιυὶ (οἰ σοῖς 
σοτρου 5 Ορτίηλο σουηραΓατῖς οἰ δατ:τιπα 
Ἐααοίγίθιι5, 1} σα αἰτα πα εἶδ πε ρογιτΠ- 
πη δέ σοιγατίς, ὃς (ἀρ! γα τς ΟΠ] θιις 
Ρτοροίιτα ἔπους Ρυππλϊα, Ποτα ποτ οστεσία 
Ρταϊξατο ν᾽ ἀογεηζαν σα, αια ἱρίοτιιτη οΗΠ- 

ἔσιν. ἡτίς αθαςα σωμκοίτων ἔχοι δ ἢ ὑπαί- Ὁ) ΕἸ] τατῖο ρο(οοτοτ. ἜΜδι γοιὸ σγπγῆσῇα οἵ!- 

ὅλα νἱτἰς ὀχεγοεπτείθες (6 τεξοττα νιάογο δ 

ταῦ, Γεἐοεταπηαιις ΠΙρΡρΟά ΓΟ Πλι πὴ τς, 48] οΣ 
αϊταδαπε: συ] τογοϑ οτί δι, (σίγα 18 
(ς Ἔχογοεθαῆῃς. ἰταᾷιὶς Θαδρ τῆι νττοτιιπὶ Εϑ 
Ρμείμηῦ ορρίάμπι, ῃ ἃἰιο γεμΣδάτων, ίρε- 
ἕζατα ἀρ παπιοῆσε. ΝΝαῖη ὅζ ἔσει ομληΐς 
σε η 5 τοέσυσαιπι οαῦ δ τς ἀεη 5 νο πᾶ: 
Ἰῖριις, ὃ. ἕδοσὶ Πσηδγι], ὃς αγατι), δὲ (πτοτος, 
δζ ρἰξζογες, ϑ πα] ΠΕ Π ἀγηγα δε} ]ΠἸοα ραγαᾶτ: 
νττεάδίς 611 ΟΠ οϊη απ ἤν εθςοπι Ἰρίαπι 
ὈΧΙΕἰπηάγαδ. (ὐδηβεπιαθαῖ πος 404; ποὴ 
ποπηϊηἰς αηἰ πηι. 4 οα Ρ εἰ πηι πη Αρεῇς 

Ιδαπι ᾿ρίππι, ἀδλπδδ τα τας σξτογος τοὶ 
το δ τε ἀιπλῖτὸς 6 συτηπαῇὶς δ ῖτα σοῦπ 3 
τεῖ, ἰρίαδις φογΟ 5 Ὀίδμα (πἰρεπάετγο: 

πολεμικὰ, ὑπλα ἐχρυτεσχ γα ᾧον, ςΊε Ὁ πόλιν ὑντὼς οἰέοϑαι πολέμου ἐργαφήξιον ἐξ). ἐπεῤῥώ- 

οδη δ), αὖτις χαὶ ἐκεῖνο ἰδὼν, Αγησίλαον διὸ Τσεῦτα, Ε ἔπειτα δὲ ὮΙ τε ἄλλοις φραϊιῳταςὲ ΣΣ 

φιφανωῤδύοις Ἔα γυμνασίων αὐπτιῦντοις » Χσὶ ἀγατίδκι νῷς τς φεφαϑοις τῇ Αρτέμιδε: 

ἘΠῚ 

Αγε[αοὲ 
᾿ εἰτεικατωμδα 

[μος ἐκεῖν! 



ΓΠΑρεΠι ως 
Ῥεγίασ της 

00 

" ΝΝΑπιν δὶ πουλί πα5 το] ρἱοίς [λεος νεπογᾶ- 
" τασ, ὅς ΒΕ ]Πἰοὶς πῃ τοις ἐχοῦσθητατ, δέ ἔς, ντ 
" αἰέζο Πηταπαϊεηῖος, σομἀοσεξαμοίμηι: αὶ 
Ῥ δοη ΠΕὶς οο(ςπτηθίπι {πτορτίπηα βε οη- 
» δαρίεπαεῖῆες Οὐ ἴτοπὶ Ἔχ [Ἐἰπηαγεσ, σοι- 

4ο:επά ὨΛ15 Δα ρΡΕσΠΑΠα ΠΠῚΘΧχοίτζαγς : ργασοηϊδιις5 
ἔκθει, 

ΤΙ 4ρ᾽ εὖ- 
πος [᾿ρἰτε 
Μιρίηπι 
εἰριε. 

Ὑπεέξίο 
τη ΤΙ, 

εὐ Χ τ, ντ σαρτὶ ἃ ρει οηίθι5 θαγθαγὶ πιά ϊ 
νεπάεγοπτειγ. [τα] ΠΆΠΠΕ 5., 41 4] δὸς 
αυΐάετη εο5 εἴϊςς σογπούοησ, σαοα παπ}- 
44π|οχιογείε σοπίμπδι Πςητ; (δ πο ]]ες, 
ΠΌ]ΠΙ5 μος Ια δογίθιις οχογοίτος, πο (ςπ- 

ΧῈ ΝΘ ΡῊΉ: ΗΘ ΟἸΒΣ Ὁ: 
Δ 

ταπλτατη Ποίξίπηι γος ἀο 4π} 1 αηϊ-, 

ε Δ ΣΡ Ὶ ) ὁ πϑ γὸ δ δὲς ϑεοὶς μϑὺ σέξοιντο, τὰ 8) πολι 

βωμὴν τινὰ, ἐμξόὀηνᾷν κῦδος Ὁ μάχεαζ, ῶρο- ἢ 
{πε τοῖς κύρυξι,ζοις αὗσσὸ Ἢ ληςῶν ἁλισχομέ- ἢ 

νϑς βαρξαροις γυμνᾷς πωλφν. ὁ ραδες ὀΐευ οἱ ἢ 
φρατιώται λόάυκᾶς «ϑὺ, ὅζᾳ Ὁ μηδέποϊε ὀχ ἢ 
δύεαχ, μαλακὰς ὃ αὶ "δἰισίγες, ὀχ Ὁ ἀεὶ ἐπ΄ 
ὀχημῶν ἘΠ),ἐνόμις αϑὲν διοίσᾳν τ᾿ πολεμονῆ 

Ῥου ν ΘΠ 15 ντογεηταγ: 6] ] τ ἤοσ ποη ΒΕ εἰ γειυαιξὶ δέοι μα γεοῖζ, ον 5 ΕΥ̓ΧᾺ τω χοόνῳ ἦν 
αἰ ἔοτε ρταθαμς, δίας ἢ ργα]ο σιπὶ 
ξοιηϊηὶς ἀξοεγπεπάσπι εἤξε. Ααἀρετίεγας 
Ἰδτπ 1 τοιηριῖ5, 0 ΔηΠί ἐραζίτιπι οχαΐειιπη 
εὐατα ἀΠΠ ΘΠ Ασεῇ]αί ας ραιγίλ. Ἐαὰ τὸ ἔι- 
ἔζαμ, ν ΟἿ τἰρ τα τ, Ζιιογιιηι ργίποορ5 6- 
ταῦ 1υγίαπ οὐ, βατγίδπη γεροτογοητ: σογατη- 
ας (ποσεἤοτος, Ποτρρίάα ρεποίρο, Δ ο- 
(φητ. Εχ Πἰς Χ ποοίεπ Αροίαιις, να σιΠὰ 
Παοάαμη ]ῖο, σορὶ 5 Θ4ιιε Ἐγῖθιις ργα σοι; 
τἰγοπ 15, “τὶ ἀὐπηδτιτα σύδιυΐ ντο θδητιγ, 
δογτῃοη ; (γε τα Πτῖθιις.,. Ηοτρρι ἀδπι; 
Μιράομεπι Τα] ΠΠς ΒΡ ΟΡΡΙάι5 τ τίς. α 
Τεπιιπείας οτίαπι., ἐπέξαγιιπι {6 [τὶ πὶ νὶα 
πηαχίπο ΠΟ] ρο Πάτα ν ογίις ΠΟΙΈΠ}ς ἀστὶ 
Ρᾶττοπι ν ΒογΓ ΠΝ τ ΟΧ δα ΤῸ ἔτ σοΓρο- 
τὰ, τ τῇ ἀΠΪΠῊΪ αἀ ρυρΠΑΠῚ ργα ραΓαγοΠΓΕΓ, 
Ἑπίπηποτο ἘἸΠΔρἤετηες πο ΑροΠΙατπὶ 
αἴςεγα ρυγαῖσας., νο]θπγεηι ταγίπς ἄοἱο (8 
ΟἸΓΟ ΠῚ ΠΟΙ ΓΟ: ΠΙ ΠΎΓΓΙΠῚ 4 πὴ γοιίογα ἔλέζιι- 
ταιπχ τη ( υίαση ἱπηροζιπ. ]ταῆπε ρεάϊτα- 
τα π|, ντὶ ρυας σαοαας ξλέξα πεζαῖς, η ( ἃ- 
τὶ ἃ τεαάιιοίῖτ: εααίτατι ἴῃ Μία δηστὶ ρ]αηϊοὶς 
(ιδηίξετς 0. Αἰ νεῖο Αρεῆίαις χαρά 
Ρτααίχογας, ργα Εἰτῖτ; ἂς γεέξα ϑαγάϊδηδιῃ 
ἴῃ τεσίοποπη ἱπηροταπὶ ἔδοϊε. πΠη4116 

τιϊάϊπια τ Ποίξε πι10 οοπίρεξξο,ργορτοάς- 
τοῖαγ; ΠηαρΠδΠη ΓΟγα ΠῚ ΠΟΟΟΪ γίαγιιπ σο- 
ἴδ ρτο Ἔχογοίτα παθεθας. [)1ε πάτο ς- 

ααῖτες ᾿ο ξίιπὶ άδγαης. ἡ Τ πῆς εααίτατιις 
Ρογῇοὶ ἀτιχ ἱπηρεαϊηχξτοτιπι ρες ἔς ἔζο ἰπι- 
Ρογατ,ινεάπιης Ραἕζο]ο τγαϊεέξο, οφίξγα τη ς- 
ταζοτιγ, Ηοἰξοβ διιτοπὶ σοπίρίςαἴὶ εο5, αὶ 
(τασοτγιπι ἀρπιθη (Ἐπ Ἔθδητιγ, ΠἰποΙη- 

᾿ἀδοραΐατος ρει απη ἄσοῖο : ξοΟΠΊΡ]Πτα5 οΧ 
εἷς τγιοίάδητ. 14 ἀηϊτπδάιιεττεης Ασοί- 

ἼΔιυι5, ἐχαίτοϑ {{|5 Οροπὶἐογγοίπθετ. Ροτγίβε 
αύσιπη ἢ 5 ΔΙ Χ  ΠΙΓ65 σορί 5 (ἀπηπηϊττὶ νἱ46- 
τοηῖ, ΠΟΙ Πἰριητίείε, ας νη! ποτίας ςη ποίξγες 
τΌΓΠΊΔ5 ἴῃ ΔΟΙΘ ΠῚ ΧΡ ἰσαῖας5 ταςὶς ὁρρο- 
ππητ. 1δί νοτο σοι δι ἐξοιμη ἱρίς σορὶ- 
της. Πεσάπιπι ΠΟΙ Ιθιις ρεαϊτζατιπ αάςεῆε,, 

4ε. 

ΠῚ νογο ΠΙΠ1] ΘοτιιΠ1, τας Δα Βο]]Ππ βαγάσπεγας, ἐς ες: ορροττιῃς (ς ξιξξιγαπι αγδίτγας- 
Ὀατιίτ, ἢ ἀσοογποῖο ργο]ο οιπ ΠοΙξο ροῖοτ. Ιταητις οατῖ5 νἱξε]πλῖ5, τοζξα ρμαἰαησοπιδάτος 

Ὲ ϑφαν,"θροί(ϑηφ, ἡ αἰτιπαρεταξαο παμπλη- 

χἡ ὁ οϑιαυτὸς ἡδη,α Φ᾿ ὃ ἐξέπλευσεν ὁ Αγησί- 
λϑος, διεληλύθ4, ᾧ ξ)ε οἱ νμϑὺ αἰθὶ Λύσανδρον 
“ ἀκογ]α, οἴϊ(α δὲ ἀπέπλεον. ἐζκδοχοι δ᾽ αὖ. ὑπ, 
ΟΣ « λ ͵ “ ͵ κοὺ δ. 

Τοο τῦϑα Ε] δ σπτσιδδιυ παρῆσαν. πότων Ξενο- ὦ 
, ἌΝ 3 Ε 2 ε “ Ἵ κλέα διὸ, ὀνγλον,ἔτα ἐν ἘΧῚ ζους ἱτιπῇς, Σ χύ 

ὅζευ ὃ ὄχι ζυὶς νεοδὰ μωδς ὁπλίζς,, Ηροιπ- 
πιδὲιν σ᾽, ὄχι Οις Κυρείες, Μίγδωνα. χε δ 

λ ᾽ δ᾿ , ΕΣ ἐ Οις πὸ ἢ πόλεων φρατιωΐζᾷς. ἢ ωρο{πεν αὐ Ὁ ’ 
““ῳ ε ᾽ εἰ ΐ ΔΝ 

τοῖς, 1] ὦ ἀΐθες ἡγήσοιΐο Έ συνζομιῳτάτην ἔχι 
) 

τακρατίςα 
σωμαΐα ΣῈ ω γ το σκευαιζοιντο ω ἐν Ἵ Ὰ Ὁ θήκτῇ δππ εἰκ ὁ." κω. ἢ 
γωνιυϑινοι.ὁ μϑὼ τοι Τιοσοιφερνης τα δυο 

ἐνόμιίσε λέγήν αὐτ', πάλιν βϑλόνϑιον ὀξαπα 
“ ὕ " ἢ “ ᾽ ᾽ ᾿ 

τήστι! ἐς Καιδλαν ὅ γεὼ τῷ ὃντι ΤοκἝλνψν. χαὶ 
"1 Ν κί, Φ ͵ 3 ͵ 

τὸ, ἐπεζον, Ἀᾳ 7) “ὐδϑοϑεν, ἐς κοιόλαν, 
[2] Ἂς ᾽ 

διεξίξασε, ἡ Ὁ ἱπασιχϑν ἐς Ὁ μαμαϊδὲῦ πεδιίο 

χα τεςήσεν.ὁ σὲ Αἴσιλαος ἐκ ἐψεύσατο, δλλ 
« ᾽ ΓῚ 9ι ᾿ ὡς αἣρ ὠροζπεν, 4 θυς ἐς Τ᾿ (Ορϑιαγὸν τύπον τ΄ ᾿ 
͵ Ὗ Ν γα ἜΝ , " ᾿ 
ἐξλλε, ὁ ῥής μϑὺ ἡμέρας δὲ ἐρημίας πολεμίων 

"ὃς Σιν, ͵ - “ΝΥ πορά.,0),πολλὰ τὰ ὀχετηδῴα τὴ φρατία εἰς 

ἸΡΡῚ τετάρτη ἦχον οἱ ' πολεμμίων ἱππσείς ἡ 
Σ αϑὺ αρχοντι  σκθυοφόρωνΐ εἴπε,θζεξα "τ ἀπο 

“ πακτωλον ποζο μὸν φρὼτυπεδο(εοϑεὺ δι 

5, κατιδόντες τὰς Τ᾿ ἑλλζεώων εἰχολούϑους ἐ- Ἡ 

ασαρυϑδθς ἐς» ρπαγάὺ, πολλοὺς αὐὴ' ἀπ - 
κί φναν.αἰοϑύμῳ δ Αγησιλαος, βοηθῴν ἐχέλευ-. 

σε τὸς ἑπαίας.οἱ δ᾽ αὖ πέρσοι ὡς εἶδογ Ὁ βοί-. 

«“ ᾽ Ὄ ᾽ 

Φ χώρας, ὅπως αὐτόθεν Ἔούτω τὰ ἀπῖ. 

ξμμὼ } 
ἢ 
τ᾿ 
᾿ ἣ 

θέσι τὴ ἱππέων τάξεσιν. ἔνθα δὴ Αγησίλαᾳος, Ἐ΄ 

γιγνώσκων τί τοῖς ὑϑὺ πολεμίοις ὅπω παρείη ἧ 

ὦ πεζον,αἰὐτω ὃ ἀδὲν Καπήφ παρεσχάυα ᾿ 
ΝΣ εν ἥ “4 

σχμένων, καλὸν ἡγήσοιζρ μαχέω ξωυάαι,ε 4 

δχωμαιζο. σφαγιασοί ἡ ὅν, Ὁ μϑὺ φαλαία εὐ- Ἶ 

Ἢ 



τον ς Ξ ΤΣ ᾿ Ω ἜΡΥΤ' 

Ν ἮΡΕ ΓΌΤΕῈ γα ὦ Σ ,.. 5ῸΟῦΟο 
Γ᾿. ͵ - φΦι ὁ , . Ὁ δὶ Ε . “ ἘΡ ““- 

το ἢ Οὰ καὐδαϊεταζυδῥος ἡπωκαλ ἐκ ὃ ἡδλτυσον μὰ Θααίτος ἀιπςέδαι; ἐμόν Ἃ ἡ; 

Νυ π σεν ΤΥ ΗΝ » νΙΕΧῚ ροα τ θι15 ἀΥ ΠλΔΕΙ5, 4 ΟΕΠ ΠΟΙ ΔΙ.15 Πῆρρος 
ἡπαὶ λάυσεΐζοις δέκα ἐφ᾿ ἡζη ιν ΚΡ τ ΤΟ πάγει ῤί. 
ΝΠ: ς ΐ ᾿ ΤᾺ ἀςοοπ ρα οτταϊοπχεχοοησης, ἰφσυπλ ἐπ: ρῶν 

διώσε ἀὐοις" Οἷς ὃ πιτα ταῖς εἶπε δρομω υφη- ἢ οἤξεπιοαγία βεσγητασ, ὃς ἐαπης ἰεἰἀθπνςοΣ ; 
ΩΝ αἰ λα, ; » ; ε , ὲ πὰ Ν 

πῆι παρητ4λε 5 τὺ (οῖς ἵπε σιν ἐμ(ξονλάν,ὡς τταῖῖς σαν ὐίδααϊ. Εφυϊτατιι ΄σαοφ ἀ46- 
505 ο αρησα ῆον δὲ ἿΗ 
ἡ πϑυτὸς φι «ραῖά μᾶτος ἐπουϑμδ ὗοις ἐπὰν ντίῃ ἃοίο τα κενοκ. Ὁ ον ὑβήνιν ἔλ 

πὰ λν ν1 τοῦτος χρθες ἡ ἄντ σότοῖ; (6 σαι σορ ς νπιπογηδί πίε αατα- 
δὰ ἑπσέας ἐδεξαγτὸ οἱ πὗρστι. ἐπεὶ ὃ αμία ἌΘΟΠΌΜΕΘΕ τη ΟΊ αι Ὁ 

πε τ κί, ταπῃ,ρο] οἴτα5. ΕΧΟΘροΥο παρυο ΠΟ φιῃ Θ- αρεβίαὶ ἀὲ 
ΛΟ ἧς δα παρὴν. ραν ΠΣ τ ὐῤιβίς φαϊτα Ρογίς. Αὐνθὶ ἤπλα] ἱπχπλίμογο οπγηΐα νεῶν 

ἀὐθὶς ὧν ῷ ποτα μι Ἴ ἔπεσον, οἱ δὴ ὀνλοὶ εφυ- του θη}1α νἱ ἀξτ,οῖς ἱπο πάτα ρατεῖμη τρίτα τ κυ κῶς 

Ομ οΐ δ ἐλληνες ἐπαχολαθϑνΊες αἰρᾶσι ὃ ὁςρα- ἴπἢϊππγζῃ ἀςοϊάμυητϊ, ραττϊπι μισὰ αρὶ σρη- 
τ." » οὐ ΩΝ ὍΣ Ἐπ  γ τι - Ϊ ΠΥ Ἢ 

εἠὐπεδὸν αὐοὺ οἱ υϑὺ πὐταςαὶ, ὡδρναδο εἰκὸς, ἐς (αἸματ. ὸς (δέδαυπει (γα οἰςοείμι οα  ἘΓίς 

: Βοίξείιπ ροτἄτατν. ΤΠ νοτὸ ςοεγαεί, γε τ "Ἑ ιἀπν»»κ. ἐὰκ αΚ ͵ ͵ 

ἴ ἢ ; γ ᾿ το Α λα Β - Σ, 

τ ἡ Ὥ εὐώποντο υῇς Ὑψῇ ἢ ὑχ Ἢ αὐ ρτα ας ίς σοππογεμης. ἈΑσοθ]αψονπάία; 

πόρτα ὺ φίλια ἃ πολέμια, ἀξ ες ρα οπτεδοῦ- ςορίἰς νπϊποτία ταμη πα, τατα Πρ ἐμ ἰα οοηι- 
» ᾿ ͵ 7. }..5..0..0 “ὐΩ : Η λ ὃ τ. 

σαΐοι ὁϑ ας πολλὰ χξυμια α. ἐλ φϑη, ἃ ἐὸβε ΡΙΟΧιιδ, ίητεν ΑἸϊα5 ΟρΡο5, 145. Θαρβ5 τα οητα... 
, ΧΙ ε ͵ δ᾽ Ἢ - αὶ Α ν ἐγ. . ΝΑ 

ΩΝ ἐθδὸμι χοιτα Ιδναν]α, ὃ αἱ καμηλοὶ ὃ ΤΧΧ οχοδάοτο οδροτῖτ, οὐἹλπΠὶ ΘΑΠγρΙια ἐϊ5 ΡῸ ἰ 

; τίτας οἵδ, ]πα5 ἀοἰπάς ἰῃ ἀγαοίαμῃ αἰσά κίε, ὔω . ὃ ͵ ΠΝ ΟΜΝ » 

ππραρ τ ας χὴν" τῇ Ἢ εοσὺς ῥῇ θυ πασρασμα οδπιϊττογθιας, ἔοτζεο 581 
πη μοστε ὃ τὐῤρν  ὸΝ ἔλυετο, Τιοσα- ἀϊδις ΤΙΠΆρΡΠοτποβ οτατι τατος ξλέϊιμμηννε 

᾿Φέρνης ἐν σάίρδεσιν ἐτύγεν ὧν" ὡς!ε ἡτιῶντο οἱ ἰρίμ Ρογίᾳ ᾿ηΠπτυϊαζοπι, παι βθιοο ἐο-. ον 
ΩΝ ἐλ δευπ εν »»ὰς 5. ῥαυτορὸ (οστὶ ργοάϊτιός ξαϊίδδτ. Ετνοτο αυΐα τοχ ρίς α κε κὸν 

πξσῶν ξἀσιλ Ας, Τιασα Φέρνην αἴτι ον ὁ κα- Ῥογίγαπι πιο] χ ῖςε, νηΐτι5 σα]! ρα΄ ΕἼ - μριεηρος 

ΠΡ ἄγος ρα θὲ ζει δη αν ἣν ῬΠογπίς βου, φοα οἤξητ τος πα πηα]ς σοπὶ μην 

κὠςφέρεα ταις, Τὶ βαφῊν Κρ ἀπε μιγᾶς, φαγατα : τα ὸ ΤἸταγαιξς,, σαρίις ΒΟπλ πὶ 
᾿Σσυτενλ)ᾳ αὐτο τίω κεφόλην. τῶτο ἢ ποιήσας Ὁ Ργαοί αἰ ἰῆτι. Εὰ το σοπξεξξα,!ερατος 6 ἃ- 
Τιβραόφης, αρέσξᾳς περ πσϑ991. Αγησί- δ ]αυπν ΤἸτΗγαυίτος πλίττίτ, αὶ οἷ ἰηπαης 
λαονλέρρνζα" ὦ Αγρηοίλαε, ὁ μδὺ αἴτιος αν, (ξητοητίαπη σοιπρο! ]ατξι; ΒΕΗῚ πίε; σας 

Εις στιν νὸς Ὁ ᾿ ΠΙασ τα γοῦῖδ, ταπα ποῦς απέξοτ; πίουίτο 
ο φρα αν κ ὑμῶν, ὁ ἡμῖν, ἐχῴ τ’ δικὴγι ασιλ τῷ 

Ὡρα μζ΄ ὁ ὑμέν, Ὁ γμὦν,Εχα Ὁ {πρρ]ϊοϊοιπχατατις ε{Ἐ. να ατιπὰ δατοπιγοχ 
ᾷ Α ἀξιοῖ, σεέυδυ διτοτηλῴν οἴκαδε, (ας δ᾽ τ ἢ αγοίτνατον εἴο, νεται ἀοπαῇ πλιυρο5.ὃς ΑΠαΣ 

ἀσία πόλής ἀδόνομες ὅσοις τ αργαῖον δαισχεῦν οἰυίτατοο [αἷς ντοπάϊ Ιορίθιι5 ἱπιροίγατα ἔλ--... - 
Ϊ νῷ Ξἰσοφέρφν. Σἰποχρινουϑώς δ᾿ Ὁ ΑΙ ῃσιλαθ, ταίτατο, ΡΕΠΕΙπαπιτορὶ τε δαταμηρεπάδης. 

Ν" Αἀοατείροπήςσητε Ασοπίδο, παιπηαδπη 

ΠΝ. ν΄ ς: ἢ ΄ ἰ4θία; πιασττατιίσμῃ 1η ρατγία σοπίςηζι 

ΨΊ.: οὐρα πύθη ὙΕ δὰ ἡ ἘΣ ΊΕΟΟΣ με΄ βαδαγαγα: Ετρὸ τα, πεῖς ΤΊ ταυίξος,4ο- 
παλώρησον, ἔφη, ἐς τ Φαριάξαζω, 622 καὶ ἐγὼ πος χαὶα ῥατεία τἰδὶ ἀςηστίου, ἰπτο Πίσας, ἰπ 

ἰ ̓Ἔσονεηθρον τεπμωώρη κθ.ἕως αὐ ζίνην,ἐφὴ ὁ ΒΟΡΒαϊπαραζὶ ἀἰτίοπε γσράϊτο :ααδηίο ταῦ 
2 Αληύλαος, ἐκῴσε ποράὐωμαι δίδε τῇ ςραϊιᾷ ἰτοίξοπι σοι υρρ]ϊοῖο αἀξεοί. Ετ Αρεπίλιο: 
ἐδὼ ᾿ δι ων τὴν ΡΥ ΤΑΡΝ 1)αϊρίτατ παῖς, οδπιοατί! ΘΧογοίτα! Π160; 

δ υϑῳ ϑχίηδφα. ἐκείνῳ νϑὺ δὴ Τ ιθραύςη: διδωσι ἄοπες οο ρογιοηίαμλιισ, [τα ΤΊ ἢ γα τος 
κι». ! ΚΑῚ Δ. 57),» ὙΠ ΜῈ ὦ Ἢ ἣ βὲ 

διακονταΊ αντα.Ο ἢ λᾳαξωνηςφ ὄχι 1 ΦαρναΣ ταϊξια χχχ ἀοάϊτ, ηαίθας ασσεριῖς ΑσοΠ]αις 
͵ Ε) »᾿» ) "4 , “ες ἋἋ » } ἣ: ᾿ Ῥ ἰο 

᾿[χζ Φρυγίαν. οντι δὶ, αὐ ἐνῷ πεέδιῳ Δ Ρμεγοίά νοτίι5, αι ΡΒ αγηαθαζο ράγοθαῖ, 
πη, ΠΕ ΤΉ “ἢ ετσιτι υπό; ἴῃ οᾶρο οἰ οεἰπρτγα (τίμα πὴ {τἰ:Οκαξ, 
χυμης, ἔργα. ) Ἔστο ἣ΄ οἶχϑι "τ ων, .. . ἀρχήν ἘπῚΡ ἸΡΠΒΙΒΒΡ ΠΡΕΑΒΑΨΌΙΜΩΙ Ἰθ 

ν 75 κα ͵ δ νῆωδ {το, ἃ πηασ {Ἐγατίθιι5. εἰ ρατγία α {ἃ ΠλΠΠ 5 δ τ αν 
χ 5 γαυδυκῷ, οττὼς γίγωσχϑι, χἡ δ. αἀςησαοαϑαι ὙΙ Ε ΡΨ Εν. εἰαίδιε εἰἰα 

Εν ᾿ς τ κα ἀπ ργ πολι ολο ἐν ΟΥ̓ αάοταῖ, αἱ παρ είσατ,ντ οτιᾶ ο]ΠΠ|5 ἐπι ρου τ μνθάνν, 

τ νοντίνα ἄύτος βδλοίιο. ὅτὸ δὲ ἐποίηψ, δεθίτγατιι πο σαρετοῖ; ἂο ρυίξξιπι οἰαηης 
ὅ- οἱλαχεδαι μόνιοι ζοιῷδε λογισμῷ, ὡς εἰ ὁάυ- οοπήιίτιοτς, ας ἱρίς νο]]οτ.14 εχ Πυϊίπιο- 
“ πςαμφοτέρων ΡΧ4 »τὸ, τὲ πεζὸν πολὺ αὐ αἱ σαί φιλάδπτας τατίοπς ᾿ιφοράφπιοηι 
Ἂν ἰρνεδτερον ἢ, καῦ ὝΨΕ. ἰιύος μον βιοϊοδαης. Ατθίτγαθαπτιις ἔοῦς, γε] τε πηης 
ΤῊ Γῆς, ὄπ εἰ ΔΕ ἱπυρογατοι, σοπί μη 6Ε15 τα θαθιὶς ΟΟΡ 5, 
τ τ»ε γαύτκϑν, ἔχ φαινουϑιε τὰ πεζοῦ ιπὴ τοτγο εἰς χογοίξιις Ιόσε δηΐου εἤτιν 
“ “δέοι. ἀχούσας δὲ ζαῶτα ὁ Αγησίδοιος, τῇ οἰαΠΠς,(πσσυτγγεητο παϊς τογγο τε, ν δέ τος 

ΡῚ; ποοῷτον υϑὺ πόλεσι παρ[γάλε ταῖς «ἡ ταῖς ἴτα Ροίφογει Εα ααὰπι Δοσορ στ σοι αιις, 

πα 15; ' , εἴπλαπι ἰπί]Δηἰς ἃς πγαγ τ Πγ15 ορρί ἄς 4ς-: γυσοις,Χ τὶ ἔχ η9α λα΄ηιδιοις, τδίηρᾳ4ς ποι ΟΣ ΠΝ : ΡΩΡΕ 
: . ᾿ ͵ Δ ὰ μ "δ δ᾽ πατίατ,ντ τεϊγοηγα5,Ἥτιοῦ Ζα Ὁ οὐ; ὁρρί- 

5 ἐχϑύςη ἰφουΆθιτο ΤῊ πολέων. χα ἐγέ. ἢ νἱίιη οἤοτ,α ἀιβοαγοης, Εδέξα ἐγίγοηος 
, ἣ Ν ς΄ ὦ Ι 3 ! Ἶ “ΗΝ " 1 

ν᾿, γγτο χα ναὶ ἐξ ὧν ἡ ς πολᾷς ἐπηΐγείλαντο, ΠΟῸς ΡΑΓΌΣΩ (α 1ὰ5 ΟΡΡιᾶὰ ΡΟΙΙος ρᾶτυτ 

βὶ - 

" ᾿ γ᾽ “" ᾽, 9, 

ὕπέκω ποιήσφεζῦτα αὐ4. Ἱ οἴκοι ἡΠων' σὼ 

᾿ 

, 

ὅξ 



Ἑνγαῖνη, 
Αχεβίαὶ. 

ΓΖ ΊΣΙΣῚ 85 
ἀητὸ Ὁ 

Το Σ 

Ραττίπν αιιαβ ποπυίπος ργῖπατὶ “τ ἀϊο σγατῖ- 
βοπάϊ Ασοῆϊδο εἐχίἔγαχογο , οἰγοῖ το ΟΧΧ. 

ΟἸαἵη Ραπάγαπι,ν Χοεῖς πα ἐγαΐγοιη ργα- 

ξξοῖτ; μπουυίποην αι! ἀοτα ΠΠπππὰ πο Ποσῖ5 ]Δὰ 
ἀϊξαιις σαρ᾽ ἀαπι, ὃς ργα ςῃεῖς ΔηἰΠλ : (εὰ 

ἱπιρεῦτίουε ταπη θ ῃ ἰπ! γι η ἀϊ οηληῖδ,ρτο- 

ατ νίῃς Ροίξυϊατετ: Π|Ὸ ἀϊρτοίας ἃ σατ15, 

τετὴ ΟἰαΠπατιαπιτγαέξατς οερίτ: ἀσεπίαο!- 

ταςνῖ ᾿μεἰταεγαῖ, πη ΡΕγυριαπι σοπιοηάση- 
"τα. ΤητοΥ τα ΠΕ ἐδυτος, 41 αηϊππδάποττε- 

τε δι νἱἀδέετας, Αρεί!δο τερια Ρουῆο γα ς5 

Τρογηθῆτί, Πα] Πα 12Π| εἤκείη δηΐπιο, δα 

“ὄχοράξτε; (εὰ ροτίας πάσηας ἱρίππι, ἄς το- Β 

εἰπροταπάο, ἐρες σοηςορίῆς: (πρεπίτι5 

ΔΙ ἡ εἰΐρεν απίπιο, αϊά ΡουΙΠΙτπ πὶ - τά- 

τος οΟΥΤι ΣΟΥΕΤ. ταϊπἀεηλὶη αταοίδηιν 1 πχοογαζαηι 
Ῥ:. ἈΠοάϊαμη μαἰεεϊ τ ἀατοχας μυΐσ δυγο, πο 

ἀτσϑητί ταϊοητα τ, ααυαγοῖ, ορογᾶπὶ ἀλγεῖ, 
ἀπιρογάτ; νῖ πιαχί πῖς ᾿ἀοἱ ρίρπογίθιιδ Δς- 

οορτίς, 14 ἰπ ρα ἀος οἰ αἸτάτι!Π] ἀϊπείδας- 

τεῦ, Ζαο ΒΟ πὰ 1}}11 σας πιο ἰς ἑασοτέτ. 

Ῥιοέεδιας μἰοίη τςοίαην, ΓΠΟΡὶς συ! στα 

Απάτοοϊάα;, ὃς Πππεπία, ὃς (Δα]αχί ἄογο 

δαζιτα πατάογας: (ὐογίπτῃϊ νογο, 1 Ἰπχοΐδο 

ὃς ΡοϊγΆτἰ: Ατρίς, Ογοϊοηι δὲ ἰρίπις σομ- 

Ῥ ἰοῖδας. Αἰμοηϊθηίος5 4ιιΑΠΊ1115 ραττ οἱ ρο 5 

δατὶ πα ϊιῖ5 ἕαδε] ποη οθητ, ΠΙΠ 110 ταπλεπ 

ταίϊπιις αὐ δε! τη ΡΓΟΡΟΒΙ ογαητ, Ππλα! ας 

ΠΟΙ ἀεδεεὶ ππυγλππι τα δ 611 Ἱπηρογ ΠΈχι- 

 Ππαδάμτ. Ιρίταῦ φαοτχαοῦ Βᾶ5 ρεοιμηϊᾶ5 

᾿ (μαϊηττὰ ορρίάα τεοερογαῦς, Γἀσοάαιπο- 

δνειότωηὶ Ὠΐοσ ογ πη δαπέαστι Ὁ ἀπά ας ἀρὰ οἰμ]- 

ει Τρεθά τος {πα5 οὐΐαπι πούιπι ςχοταΠφητ, ροτέα- 
μι αάμε 

βοῖάτε 

γ. 

“ε σοταπε, νῖ νυθος ἀπ ρ ἢ ΠῚ πγα ἸΏτΟΥ (ε ςοη- 

τροπίοξ το (ρα γοΠῖ. Ετ υΐα Τ Περδη ὅς Οἱ αἰτατίς ρτη- 
ίνδηο. οἷρος ἐητο δε δαητ, πα αυμαιαπι {πτα- 

ταπι, νι ἔσεάσια οὐπ (Ὁ ο115 ἰπίτα Γοςάα- 

τηοη]] νἰοἰατεπῖ, πἰΠ υῖς ἰηἰ τη δ. }1ο ἔα- 

φογοῖ: Ποοτῖς Οραμπίς ρεγ πἰδάοηύ,ντεχ 8- 
στοίητον Ρῃοσςηίο5 δ Γεθαηος οοπῖγο- 

ποτίο ροουπίας ροπἀογοηιοί οχιἘἰπγα- 

τεητ, ΠΙ4 ἤθγες, ΡῬῃμοςοπίος Γοοτάοπι ἰπ- 

τπλίπζος, Νοηιις (βο5 οο5 [04 Ἐξ} ἔτ. πὶ 

πιοχ ΡΠοσεηΐοςἢ οοτίφοπι ἱτγιιξτοβ, ρα- 

οὐηΐαπι πλαΐτο πιαίογοπι εἰς ἀάοπιθγπης. 

Τυπὶ Απάτοοϊάα δά ϊπαγεηζος ΘΟ αγῖτουῦ 

Τμοδαηῖς ρευφάφητ, ορεπὶ],οοείς οἵϊς 
ξοτοπάατη. ΝΟυ Δ Π. 1105 πῃ τεσ σποῖη σοη- 

τεουιοι πη, (84 τη οἀπι].οοτἀθπι, πιο (8 Ε τήσιμον, δλλ ἐς τίω ὁμολογϑυρδυζω φίλίω 

ὙΠοδαηὶς απλίσαπι ἐπεἀογαταπήαια ργοί- 
τοτετιι, ἱπυροτατη ἔθ ο π. 1 ΠΟ δη 5 ἰρίτας 

εοδιγατο ῬΠοοϊάεππυδάδητ θα, δέ εο- 
ται ΡοΟρΡαΪδητίδιις ἀρταπη : ποχ ῬΠοοεη- 
{ε5 1,Δοε ἀπ πιοποπη]οσαΐος πηϊτειῆτ, Ορο πὶ 

οχροίσαπε, πὸ δ 611 {ς ααδξοτός ες ἀοςξι, 

φαϊίαϊ ἀεξεπάξαϊ σαι ργοίεεϊί αἀπιογίας 

ΧΕΝΌΡΉ ΒΥ τ οπ κα : 
Αᾶ κὴ οὐ ἰδιώτω ἐποιῶντο. γσριξεοῖζ βαλόρϑροι ἐς 

εἴχϑσι ὸ ἑκατόν. Πείσανδρον ἈΦ γιυὰ 

ἀδελφὸν ναδαρίχον κα τέφησε, Φιλότημον μδὲ 

ἐῤῥωμϑον τ ψυχίω,ἀπάρότερον ΚΣ δα: ἡ 

σκάίσενχ, ὡς δ. ἡ ΤΙείσανδρος αδὺ ἀπελὴν 
ν 5) ΘΙ ΥΣΣ οι. 

θώνντα ναύϊοι ἐπσαλ δον: ὁ αὐ ἈρΛΟΗ͂ΝΝ 
ὡς ὴρ ὡρμιήσεν, ὅτι 1 Φρυγίαν ἐπορά.1ετο, δ΄ 

ὑϑυτοὶ Τιβραύςης,καζα μκαθῴν δοκῶν, Αγη- ν 

σίλαον καϊζοιφρονοιοῦτα ἢ βασιλέως ποραΐ-: Ἷ 

πὰ ἐδ μὴ φχρανοτένϑιοον ἀπιέναι ὧκ δ ά- 

Β σίας, δνλὰ μᾶλλον ἐλπίδας ἔχοιτα μεγάλας 

αἰρήσᾳν βασιλέα,» ποραῦν Π ̓γῶτο τοῖς ωρά- 

γμασι,»τέμιπτᾳ Ἢ ἐμιοχρ ὠτην τ’ ῥθδον ἐς ξέλ- 

λάδα,, δουξ γρεσίον ἐς πεντήχοντα τάλαϊα 

τὐργυοία,κῷ κελθ τις οβαῖ, πιφὰ τὰ μέ- 
γιςα λαμβάνοντα, διδόναι τοῖς “οροεφηχϑσιν οὐ 

Ἔ πολεσιν,ἐφ᾽ ᾧτε πύλεμον ἐϊξοίσήν ωρὸς λα 

κεδοι μονίας. ἐκῴνος σ᾽ ἐλθὼν δίδωσιν, ἐν ϑήτ 

ζαις αϑὺ, Αὐδροκλείδιᾳ τὲ ὦ Ισμώυία ὦ Γα- Ἃ 

λαξιδωρῳ" οὐ Κορανθῳ ἢ, Τιμωλάῳ πε Ἂ Πο- ἥ 

λυανο ν᾽ ο αργ4 3, Κύκλωνί πε Νὴ Οις μές 

τὸ. ἀϑίευαϊοι ὃ ὁ ἐ μετα λοέθογες [τότ ΩΝ 

ἐσίε, ιιθς πυοϑθύμοι ἦσαν ἐς Τ᾿ πόλεμον, Ἵ 

ΓνομείζοντεςΊε αὐτῶν ἀβχέοζ. οἱ μϑὺδὴ δεξά. 

ψϑδιοι τὰ χρήματα ἐς ὧς οἰχείαξ πολᾳς, διέ- ! 

ζαλον ζεις λαχεδαιμονίες. ἐπεὶ ὃ φυζμες ἷ 

μῖσος αὐτῶν κὐξογα)ϑν, σεευΐςηῷ ὁ ὲμε: Ὁ 

γίςας πόλᾳς πος ὀνλήλας. γιγγψωσχϑιῖες ὃ οἱ 
οὐ Ὁ ϑηξω;ς ασῤϑεξῶπες, δ εἰ μή τίς ϑρξοι “ἢ 

; πολέμξ, ἐκ ἐθελήσωσιν οἱ λοίχεδου μόνιοι λύῳ ὦ 

θζ ἐσσὸνδεὶς ασδϑς ζις συμμάχους, πείϑρρσ, ᾿ 

λοχρᾶς τς ὁποντίες οὐκ ὁ ἀμφισζητησίμοῦ γ᾽ 

χώρας φωκά)οῖ τε ὁ ἑαυτοῖς γρήμοΐζᾳ τελίς, ̓  

σοι ,νομε( ζούες ζις Φωκέας, σϑτου “ἡνομδύο .Ν 

ἐμξλαῴ, ἐς Ὁ λοχρίδαυυὺ Ἐκ ἐψεύοϑησαν, δὰ ; , 

ἀθις οἱ Φωκᾷς ἐμξαλοντες ἐς «ἰὼ λοχρίδα,, ̓  

πολλαπλάσια χούμαΐζᾳ ἔλαζον, οἱ δξίυ αἷϑὲ ̓  ν 

τὸν Ανδῥοκλείδου ζο χὺ ἔπεισαν τὸς ϑηξαιθφ, 

βουθῷν τοῖς λοχροῖς, ὡς σξκ ἐς τω αἰμφισθη-, 

Υὶ 
} 

πὲ χαὶ σύμιμαλον Ἐὴ) Δλοχρίδα, ἐμξεξληχθτ 

τῶν αὐτὴν ἐπεὶ δὲ οἱ ϑηᾷξα)οι ὠὐπεμία λοντες. 

ἐς τίω φωχίδὰ, ἐδήοιου τί γώοφιν, ἀγυεοΐ, 

Φωκχεῖς πέμπουίσι τρέσζς ἐς λαχεδοι μονάς 

χαὶ ἠζίοιω βοηθεῖν αὐτοῖς, δεδούσχοντες ὡς οὐδ 

ἤρξαγτο πολέμου, δον ἀμενόμϑινοι ζλθον αὶ, 

τὸρλου 



Ν ΡῈ Κ᾿ ὙΦ ῚΧ ἣν 

Ν νυ, ν 3 ΄ Φ τ ων ὶ Σ τῇ Απύλνωνος δεκούτης εὐ δεχελεία, ἡ 5 σαὶ φαπιδηι [δὶ νἱμἀϊοαδητ: ἃς ἀποα δάιτοῖς 
ἶ Ἰδὰ νὰ ῷ μὴ ἐδελῆσοῃ ἀχολϑῆσαι. ἠτιντο ἴω ΡΙγαειπι θαι 1 αςοἀαπηοηίος ποἰ δ. 

ΠΝ συ, ὶ ἘΣ (οπτ, Ηάπο ἡϊοχαο οὐϊραπι ἐπ δὸς σοπξο: γλυϑς π' (ἢ σύςραί θυ φν. ταύ πρτῖα "πῇ Ὑ ἐὐδδις αι ϑεινῆε ἢ Τα ἣν 2 ἀνὰ ̓  τεθαπε, “ποὰ (ὐοΥ τὶς ααέξογες Ἔχ. 
που Όγς μν Τ οὐ αὐλοὶ τὴν φῇ, ποίη σα ἀοπι ἐχρεαϊτίοηςε (δ τἀοεία:- 

᾿Αγήσιλαον σέκ εἴων,χφ τὰ πεθυρϑμα ἱερφι ὡς τγοηϊϊς δἀϊαπσογξητ. δασοισγοθας τἀ οπὶ 
-“ ε 53. 3 ἐὐνν Εν ᾿ . : ἔρρνψαν πὸ τῷ βωμοί' καὶ ὅτι οὐδὲ, ἐς τίω α- αμίηνὶς, θα Ποη (ΟΠ ππὶ πῃ Αὐ] 4 ς γοῖὶ αἷς 

δαὶ ξιωιςράτάυον Αγησιδλοαῳ. ἐλογίζοντο δὲ υἱπαπι Ασομ]άσπηἔασεγε ργο μι θα Π]}6πτινδ. 
( : Ἰστίατα πηδέξζατας ποι ὰς ἐς ἀγα ἀοίθο ΡΟ ΒΕ ᾿ ἐὴ ριον ιξώ ΒΠΠΙοταΤὴ Τὴ . ; Ἶ 

 ψαχαλθνχαιθϑν εἰ) τὸ ζαγή «Ρ ίεοι. Ἐοίάςπι ἠδ Φαϊφοπιῖη Α ἤληγ ἀποοης ' ῃ ᾿ τῷ ἀμ ΟΝ ᾽ Δ ὦ ον ’ 7 ΒΟΥ ΤΣ εἰ ᾿ γγ" Ξ ἀΐϑιυς, χαὶ πτίυσαι τὴς ἐς αὐδθυ ὕξρεως. ̓ ΑΤῈ τὶς Αροι]αί ἀσῃα 4 αἱ νο αἰ Πδ; Τ πΊριις ἐ-- 
᾿ γὸ οὐ τῇ ἀσία. καλαῖς σφισιν ἐχήν κρᾳἰρειῶτος Ρίστη ρετορροτταηῦ (8 ἡδέξος ατοίτγαθαπ- 

Αγισιλάου οχϑὴ αν τῇ ἑλλωδι σοτένα ἄλλον ταῦ ἀποθηαὶ οἰ νην ηρν ΤΟΝ δέ τορτί-- 
π΄ -. , ὕω ἢ ἰρίογῃ σοητγαίο ἱ ἰκ. Θιρ- πήλεμον ἐμιποδὼν σφίσιν ξἢ). οὕτω δὲ γέγγω- τηοη ἀκα ἰρίοτί σοητγα (ς ἱπίο] επεία. Οιμρ 

οὐδ ν 2 ῥΡοτὸς ἰῃ Αἰα(ςοϊ ας οἤδι, ΑρῈΠΙΔοτεγαπί. 
, σχϑύσης ὁ πόλεως ΤΊ λακεδοιμονίων, Φρε- Ροτίεπτο: προ ν} Ὁ ΠΡῚ αἰ ἴῃ γαοῖα θε!-.. 

Ἷ ν ε » ! Ν2 ὲ ἕ ᾿ ἵ μη 
ἣ δᾷν μδὸ οἱ ἔφοροι ἔφα,νον, ΔΛυσανδδον δ᾽, ἐξ. ΠΝ ΘΠ ἱπιρε άϊπεητο. Ηας χαυμπηχ εἤτες 

ἔπεμψαν ἐς φωχεας,χαὶ ἐκέλδυσων ὐδοις τε οἰαϊτατίς Γ Δοςἀατποηϊοτιιπι (δητδητια, ςο- 
' ἘΝ ν ν Ν ΝᾺ : Σ 

ἡβς φωχέας ἀγϑνῖα παρᾷναι οχαὶ οἰταίους,χαὶ Ρ25 ἀςσεγηθηι ΕΡΠοτί, δὲ ᾿νί!μηάτῦ ΡΠο- 
, ΡῈ ΜΟΝΟΗΥ ΤΕΥ σεηἤδιις πλἰττιιπτ ΠΠ.} Ρῃοςευίος ᾿ρίος; 

᾿πδαχλεωζας, καὶ μηλιξας, χαὶ αἡγιαγας, ἜΝ ἃς Οεταοϑ, ὅζ Ηογαο!θηίος, ὃς ΜεΙϊςπίδς;. 
ἢ λίαρζν. ἐκήσε δὲ χαὶ ΠΠΙαὐσανίας, δειεῖρ ἔ- Ὁ ἃς Ῥρίαπος δἀδάςζοτε, σαπιχας Εἰς ἀραά. 
μελλὺν ἡγέιοϑαι , ζιωετίϑετο παρέσεοϑει) ἐς Ηα]ϊαιταπη ριαῆο οἵςξε. Νδῃιν {Π1Ὸ ετἰαπὶ 
ὑ»τίω ἡμέφοιν, ἔγων λοικεδιαιμονίους πὲ χαὶ ζοις Ῥαμίδηΐας, μυῖυς δε ΠῚ ἀτχ,ίς κά ἀἰεπλ οοῆ- 

κα ὝΜΗΝ ἡδο νον ἐλ ξἰονο ον 4ϊ᾿τατα πὰ ν πὰ ΟἸΠΠῚ Τ λοφαπιοη 5, οτος. 
᾿ ἰὴ ὙΚΨΕΝ ᾿Ἰνω πλιφηίροος 48 Ρεϊοροπείϊογιιηη ἰοοἱὶς αἀξαταχι οση-, 

᾿. 

που"... .6. ΚΖ! δ υτ ξασασίῃ ἀε τγαἀισοηάἰς Ὀορὶϊ5 ἔδέξα τὸ ἃ-. 
τήξια ἔγρετο αὑτῳ, ϑδλεῶλδνος τῇ ἐν δὴ ρϑμνεαπίθε, ἘΕΤΈΛΗΒΗΝ (δίς θατ, 
γα, το Ἴεξενα ουὶ διέπεμπε,  τός οα Τν ἃ Ραττίηι οσ ἀπ ξξιοἱ) τα} ἰτίς ἀτισος πίπο  π- 
τξιοιχίδω [πολέων Ἐςραϑιωζος τὐξεενδρμεν., ἐς πλίτιο σας, ραγτηη Ηπ τὶ πιο ορρίἀυτα 
ἐπεί γε μιζιὺ δῆλον τοῖς ϑηξαιοις ἐγλετο, ὅτι Ὁ τα τες ορογίςθαγαν, Ἰπτοτγρα (ξε ςειτίο- 

ἐς ἐμξώλλοιο οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐς ἡ χώραν ΓΕ5 Τεθαηι, Γλοοάαπιοηπίος ἰρίοτιμη Η- 
να ορ ὦ ἀν ἢ ΝΣ ποδίπαυδάοτο: ἰοσάτος Αὐποπας πλίττατ, φαΐ, αὐτὴν, ὡρέ ὧν οὐθίεναζε, λέοον- τονε τῷ ἘΠῚ τ ΠΡ ΗΙ αὐτΊν, ὠρέσοης ἐπεμψ ἜΝΑΡ μας ἀἰϊςεζοπτ: Θοα ἐς πόδὶς ιιογί αἱ πὶ, Ὁ 

 (ταδε Ω αἴδρες ὠϑέευαχοι, ὦ ϑρ μέμφε- Ατπεπιεπίες, χααίι ἀγα χισάλτιη (ἃ ΒΕΙΗ͂ ἃ 
ἡμῖν, ὡς Ἴ Μηφισάυϑύοις χαλεπὰ πὐἰΣ βμετη αἀιιοτίῃς νος ἀφογοιθυίπιος : μαμὰ ὦ 

; τῷ τῇ καζαλύσ(ᾳ τῷ πολέμου, σἕκ ὁρ- τεξξο ἔλοϊεί5. ΝἌτ ἰά ἀξογδτυπὶ ποπ τόρ ἃ 

ἰαΐ, μέμφεεϑε. οὐ ΣΡ ἡ πόλις ὄκεῖνα, ἐψη - 

ς ἰγεΐζ, δον εἷς αὐὴρ εἶπεν, ὃς ἔτυχε πτεον (εΠπεγατ. Οτιο γεγο τοπηρογε [ἀσοάατηο- 
' ὕϊς συμμάχοις καιϑήμϑρος. ὅτε δὲ παρεκά- Πϊ] πος αἀποιίας ΡΊγαειιπι Πα τας, τιιπὴ 
λοι ἡμας οἱ λακεδοι μόνιοι ὅ.Σ τὸν ππφρωώ, {οἱ σεῖ νηϊθογία γοίραβησα, ἀξογετο ρτο- “ 

᾿ ΤΣ ΥΒΗΘΡΕΥ͂ΝΝ ἀπεψία μὴ ΗΝ πλθ]ρατο ; οῆς ᾿απαπάος ἐὉ θ6Πο λος- σα 

ΠΝ τ π ΠΠΠ 
Γ ᾧυδύων ἡμὶν . ̓λαικεδαιμονίων, ϑίχαγον 1) [ποςεπίξαπε. Ζαθπππι σοηίδγημς δ, νῖ 
ἣ γομιζηνδυ, βονβῴν ὑμιαξ τὴ πόλά ἡμδμ, πολὺ νος οἰ τατί Ποίετα οροπί ξδγατί5, Οὐπη ὅς ἃ 
" ὅτι μᾶλλον ἀξιξυϑιυ, ὅσοι ΤΟ οὖν ἀςῳ ἐδύο- Ἰοηρε ἀποίπιας αιααίας, οχ νοδὶς θοὸς ρο- “ 
ρῃπΐ Ξε ΠΟ κτλ γὴν Ὁ ΠῚ πχϊπὶ: αασθ] Ὁ ΘΡα ΒΗ Π ντε; οἰχτίᾳ ἐς ᾿ ἢ ΝΞ δ το, ΤΊΣ ΦΙΣ ΚΑΤῸΣ ἸΤΝ " ἐϑεισεηλυμος ὁ 21 Ος λαιχεδαι μογιός ἰέναι Ρί 415 απίιαὶς [-δοςἀππηχοηίος ἱπυδάετις. ὁ 

τοῦ, Ὺ τὸ ἐδ 

;- δ: οἱ «Δύτοι λαχεδαι μόνιοι ἀσχκενοι ΔΤ οοτος οὐδης. Ἐπίπηποτο ασθἀα πιοηιὶ φυῇ; 
μήσ ἐμ [ξι 

Γ-, 2441 ΟΖ, Ρ. οὐ] δητες οσσαϊ οποὶπ πιομεη αὶ λάποτ- ἀτρέμα, 
ον ΖΦ: 140 γνθχτῶ ΡΞ οἷς: ᾿ ἔ ᾿ ὯΔ᾽) : 2 ἢ βτρεύαη 

(ογωρόφασιγϊ ρα ᾿ ἐς Ασα (5 Τ ΠοΡαπος Ὀ6ΠΠ1 ἀγγὶ ρίαητ, ἰαπη Οἰληηι οἷδ 1. 4οεάαηιό ΜΝ ον, τὸ φὶ ΠΥ καλε ὃς ! ᾿ς ἢ 

᾿ πάλαι ὀργιζμϑυοι εἰς “ὃ τε αὐτιληψεως ἰηξεπῇ, φισά ἀρὰ Πλςεἰοᾶ ΑΡΟΠ  πὶς ἀς- "1 πῇν 

ἀϊχογας. Τγίαπάονῦ Ζαϊην αἰἴα δὶ ἱπυρογα- {γιαιάτὲ 
Ὁ ΓΟΡΤΣΣ 

τ ν δὰ , ὯΝ τὴ ἘΝ τς - - ἣν ἔωρχηε, χαὶ πσϑ9ςέτιί ὁρχομδυϊους ὡπεφὴ- τα ξαοϊεδαῖ, ταπὶοτὶᾷ Οτοποπιρηΐος ἃ ἤκάδ τινν,, ἢ 
ΝΛ , ᾽ Δ ΩΝ - ππν ἐν ΒΞ 

᾿σεϑηξα ων. ὁ δὲ Παυσανίας, ἔπε! τὰ Δ[68«- ὙΠοΡαπογατα διοετῖς. Ατ αι ηϊάς. βοίν- ἐὐἰρεάμισς 

δ]1οὰ ποίεγά ξαέζαπη, (ξ δονηο ργοϊαγιιπι Ἡεήδαεῆο: 
. Βοπηίηε ἤπτ, Ζαϊ τη ξοϑἀεγαζοχιιηι η πε Νλα 
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» ἴῃ ἀοπιϊπατίοποπι σοπποτίο, δὲ σάϊο ρορα-, 
» ἱσοητγα νος οδοίτατο, οἴη πηΔρ 15 ΟἸΠΠὶ 

» σορί 5, νοΙατίοςο) νεῇτί, νεπίφητος ; πλαἰτῖ- 

» τυ πὶ ρίεθεα γος οδίςοστῖιτ. Ιτα]ὰς αασά 
» ἱρίος δατίπετ, ἰαπιά πὰ ρου οτίσ: φυοά 

» Δσταπὶ οδίδτιιατὶ οεἰτὶς, ἰά υμο ρΙεδὶ νεῖτα 

.» Φεθοταγ, Επἰπλιογο σιρεγε νος, Ατῃοηίεη- 

»» (δος, ἱπηροτγίαπι ρυππαπι γοσιρογαγε,, πὸ- 

» τὸ ποίξγαπῃ ποίοις, Ατ αὶ ποτὶ ροῆτε μος 
.,» Ποπιπιοάϊίις, Πιατη ἢ ροΓἰΠἰαγίαηλ [αΠ15 ἃ 
» [,λοεἀαπλοπῃ!δ ΌΧΙ] ο Γι τ εἰς ΙΝ εας νο- 

» δὶς Ἰάσίτοο πιοτασηάμτῃ εἴ, σοί {ΠῚ πχα]- τρὉ ἔορρδνς, Ἠὰ 
Η 4 Ὁ Βυλα πολὺ μόνδον ἐζ ὅτὸ ϑαρῥάτε ̓ ὠϑυμού- ἣ, 

» τς ἱπηρογεησ:ς 4 ροείτις φάτ οὗ οαϊληι ἃ- 
» Ὠἰπηῖ5 Πἀσητίθιις εἴξοῖς. ΝΔπι σορίτατε ἀ6- 

»» δετίβ, νοβ ΖΘ ας τιιπὶ το ρΟΓΙ5, 4111} 

» Β᾽ατίπχος γοδὶς ἱπηρεγίαπι οἴτε, ρ] αγίπιος 
» ἰτίἀαπὶ Ποίτς5 παρα 6. ΝΝΙπλίγαμη φαουίς 

Ὁ» ἄπο ποη ογαησ, αά πος ἀςβοοτγεησ, Ποίξι- 
» ἰεπὶ Ἔεῦρανος δῃίπιιπι οσου]ταθαης. δε ά ν- 

» δὶ (ε 1,δοεάατηοηι) ἄτας ρίαθαεγε, τ 

.» [ἡ] Ἰοςτ, πᾶ εΠ]ετὶρίοσγιμι ἐς νοδὶς ἰςητεη 
» τἰᾳ,ἀςοϊαγαγαης. Να ΠΟ 4 ηπε {1 ρα] αηὶ δὴ 

. δος, δὲ πος οἰξεπάεγίηχιβ, δά πογίις 1,4ος-- 
» ἀχτποηίος ἰοοία ΠῸ5 ἀγΠγΑ οοηϊπησεζο: ΕΥς 

. (οἴτοῖα, πλα]τος δά ραγίτιγοβ,, φαΐ εος οάς- 
 τίητ.  εγα πος αἴςσοτε, {ατίπι 1Πτε]]ΠΠροτ5; 
» ἢ τοι οὐπὶ απίπηὶς νει τῖς ἐχρεπάεεί5. 

. ΝΝαπι ας ἰδπιτο! τ οἵξ, φαΐ Βοηοιοο 

. τ τη δος απίπιο πῇ ποὴ Αὐρία! (οΠΊΡΕΥ 

. Εἰς ΠῚ ππτὸ Ασςοπεγαηι Ποίξες εσςη- 

» ἴε5 ΕἸ οἱ, Ἴασπα δΖ ἀρτὶ δ ορρίἀοτιπι ρατῖς 
. πτοϊτατί. Οἱ" ἀς (οτίητ ἢ 15, Αγοδάϊθιις, 

᾿ς ΑςΠαῖς ἀϊσεπάππι ογίτ 4] φυ!ἀθηλ η 60, 
» 4ποά ρείξιιπη δάπιεγίις νος οἱξ, δ. ]]ο νομο- 

. Πλοητεῖ αὖ ἰἰς νη ποτ ς γορατὶ; ἰασουιιπη, 

. Ῥογί συ ]οσιιπΊ., {ππηταιιπη [π᾿ ράγῖοπὶ νεηο- 
ο ταητ, Ροίε ν᾽ 1 ἀοςἀαπιοη!), Ζια: νο απ 6- Βαύζῖς δλὰ ζιυς μϑὺ εἴλωΐζᾷς «βμοςὰς καϑιςά- Ὁ 

. της, ρογεςοτο; πο παπ Ζαςίο νο] ἰπηρο- 

.. Παπ.,ν 6] Ποποζοιη,νΕ] οραδ οὐ Πἰς σοπι- 
ἔξῤννον. ταπῃϊσατιητὴ ΝΙΠγίγα τι Τ Πείοτος ἄΐσῃος 
Μος Δι ἰτγαητασ ιος ντθίμτη ργατογος σοπίεϊ- 

.» τυαητεοοἰογατη νογο, ἱΠσαπι γι (οἰ Πἰςοῖ 
» Βοπηίπαπι, Ροϊξοληιδηπι ἔοττιπα ἔππτ νά 
» Ῥγοίροτα, ἀοπιίηοϑ ίς ἐςοἰαγᾶς. Δ] ΠΊΠος 
» Ετίδπη, 105 Ὁ ἁπιϊοἰτία ν εἴτ δ ἀ πη χοτίτ, 
» ἄδοορτος δ [5 εἵϊε σοηίτας. Ετεπίπι ρτο ] - 
»» δόγτατε , ἀρ ἰοὶ θοὸς ἐσγαίτατο σγαπαγιητσ. 

ΧΕΝΟΡΗ. Η 
. ΝΑ ΠῚ άτιι τεϊραθιιος νείξτς ραπσοτγαπι  ἐχάγοι ὃ καταςήσαδιες ὑ μαξ ἐφ ὐλι 

᾿ 

 Τ. ΟΚ 45 (6, 

δ με ϑρα τανμφιώριίμμι ΡΌ Σ 
γώμφως ὑμὴν σύμμαχοι, παιρέδος, ὑμαῖῦπων, 

“πληήρ4,ὡςῖε Ὁ μὃν ἐπ ἐκείνοις ἐῃ παν 

Δαῖε,. ὃ δῆμος ὁτοσὶ ὑμιας ἔσωσε. χαὶ μιδωὼ τ ἊΝ 
ἴον. ὌΧ ΘΥ Ε " ͵ ᾽ ᾿ ἡ Ὶ 

μϑμω,ὠ αγδρες αϑηναγοι, βλοιοῦ αὐ π΄ ἀρχήν, 
τ ͵ Ω 

ἀῶ πσϑότερον ἐκέκτηοϑε, «να λαξάν, πο ς 
γχι 7.) ΕΝ ΟΣ " .“" δι Ἄν ἢ ͵ Ι ᾿ Ρ 

ςα θα. ὅτὸ ἢ πῶς κίφλλον εἰχϑς ἡλνέοϑαι, ᾿ 
2) » ᾿ τι ε 3 ϑ Ἄ ἢ εἰ ἀὐὶ τοῖς “ἰ πσ' ἐκείνων ἀδικόμϑμοις βοη- 

“ Ἐρ (ἣ “ ᾽ -“ ε δ 

ὅοιτε; 91] ὃ πολλῶν ὔχοισι, μὴ Φοξηϑητε,. 

μδυοι, ὅτι καὶ ὑμᾷς, ὅτε πλείςων ἤρχέῖε , τῦτε 

πλείςους ἐἤϑροις ἐκέκίηοϑε. δ, ἕως οδὺ οὐκ 

εἴηον, ὅποι δ ποςαίεν, ἐκρυτον Τ «ὐεὸς ὑμαῦ 
ἔραν ἐπεὶ δῈ [ε λαχκεδα μόνιοι σοϑέςησαι, Νἶ 

τοτεέφηγαν οἷα, αὐθὲὶ ὑμδμ ἐγίγνωσκονοὰ νόν γος 1 
αὐ φανεροὶ “ἀυω θα ἡμός 1 ἡ ὑμός Τξιωα: Ξ ιαὴ 

ααιδϑηῖες οναντία. τοῖς λαχεδοιμονίοις, 42 ἴξε 

αἰαφανήσον!) πολλοὶ, οἱ μμιισϑν)ες εἰὐζις. ὡς δ 

δγ 5 λέίομϑυ,ἐα) αἰαλογίσηαϑε,αὐτίκα γνώ- 
Ὁ σεοϑε.τίς δ δὴ καταλείπε!) ἀὐύξις ἀὐιδυίς, ' 

ὅκ εἰργεῖοι μδὺ «εἰ ποῖεδεευϑι(; αὐόὶς ὑπαρ- 

«χϑυσιν;ἠλάοί γε μιζωὺ,νεῶ ἐσερημᾶμει ᾿ γώρᾳς 

πολλῆς κὴ) πολέων, ἐθροὶ ἰὐθίς ωρος[ελύηνν. 

χϑοανθίος ὃ ὁ ἀρκαιδαις,ὼὸ ἀχαιὰς τί φώμδε; ὦ 
οἱ ον μϑὺ τω ὡρὸς ὑμας πολέμω, μάλα λι- 

παρόνϑδιοι ὑπ᾿ ἐκεί, ων πϑῥτων,ὸ πόνων ἡ χὼ- ὧν 

δύων αὶ ἢ δαιπρμυμῶν μέϊφχον᾽ ἐπεὶ δ ἔωρα ᾿ 
ξων ἃ ἐξελονῷ οἱ λαχεδαι μόνιοι, πιπίας ἡ δρ- Ἡ 

χῆς,Ν τιμῆς," ποίων χορῶν μμέϊαδιδωώκασιν ἵ 

ἢ 

γα! ἀξιῶσι, ἃ ὃ ξυμμαχων ἐλάυϑέρων ὀγτῶν, ὺ 
᾽ Δ} ͵ 2 ᾽ ὙΠ ἢ 

ἐπεὶ ἀ τύχνᾧ, δεασθ.) αὐαπεφήνασινιδυλώ Ὁ 
᾿ εἴ, κα ες ᾿ 2 ἢ 

μμῆν κυ ὅς ὑμδιαπέφης φανεροί εἰσιν ὀξηπα- 
͵ 8. Ὁ Δ ἃ ͵ -“,,2,2. 

τηχότες. αὐτὸ γὸ ἐλδυϑερίας δυπλζῶ αἰζις 
ς τ ν Ε 

δουλείαν παρεογήκασιν. ὑσεσῦ τε γὸ Τ ϑρμο ἢ 
.- - Ν « 2 « επ 

φῶντυροωνᾷν}) "Ὁ δἰ αοὸ δέκα, αὐδρωϊ, ὅ.Λύ- 

σώ δος κατέςησεν οὖ χα φῃ πολ. ὃ γεμέω, : 
" 

“ ἀσίας βασιλόϊς, χαὶ “τὰ μέγιςα εἰὖθις συμ - ᾿ 

' 

| 
; 

» ΝᾺ δὲ αὐ ορρ! 4 ρτατοσίθιις, δέ ἃ ἀςοοιη- Ε Θϑόκϑιυος Τασοὸς Ὁ ὑμδν" χε ουτῆσοι, ὦ ΕΝ ἶ 

“ ὉΪΓΙ5, ]Ὸ5 Εγίαπαετ 4ιλ δες πη ντθε οοη- 
» Πιτυϊτ, Δ ἰρπατγγαηη!άα ργειηαηταγ Αἰῆς 
» αυ!ἀεπιτορὶ, 48] ρΙ ατί Πλιπὶ οἷς δά! πηςη- 

»» τὸ ἔαιτ, νείπο νος ἱπηροτίο (δ ]οογῶτ, φα! 
» Αἰ σοί τ πιοάο, ητδπι ἢ δὲ ἱρίς θ611Ὸ 
» νΟὈΠΟὰ ΠῚ Θος ορρτοπηετὸ Οὐ ογροποη 
» ἔοις οοῃίςπιδπαιπν τ, ντ ἢ νὸϑ ἰδτη απ 65 15 ργα Βιιογ εἰς, 4] φάθ πηφη το  ς ἰπῤατ 5 

» ααἰοξειίπητς, Ισησο ποάο ροτοπε πη! οπ ἐπ, ν πη αιαιη εχ(ξἰτογᾶς, επδάατίϑὺ Νλῖῃ 
Ν λῚ 

χαφορον παοι ἢ εἰ (θ᾽ ὑμδν" καϊεπολέμησιν ὦ ᾿ 

εἰὐζις; πῶς δίζυ σξο εἰκὸς, ἐαὺ ἱμάς αὖ ασϑϑ- ἊΝ ᾿ 

φῆτε ἴ ὅτω φανεραίς αδικεμϑύων,νωῦ Τήμαξ μές 

πολὺ ἤδη μεγίτοις τῆν" πώποῖε "μνέαϑαι ὅτε ὦ Ϊ 
ὟΝ ᾿ 

ἢ 
᾿ " 

ΡΥ, 



ἡ) εἴαϑε νεοῦ ὃ ππλύτων νὰ ἡμδῖν, καὶ πελοπονη- 

τ΄ σίων»χαὶ ὧν “αδϑοϑενἠργέ ἐρὼ εἰντῷ βασιλέως 

τ΄ πῇ μεγίς ευ δουύα μιν ἔχοντος ἡγε ῤμιόνες αὐ γέ- 
ΠΟ γηεϑε.ζαι το ἤμϑυ πολλῷ ἀζιοι ἐχεΐνοις σύμ- 

᾽ μαηρι,ὡς ὑμ; ὄχιςαοθς" νεῶ δὲ γε εἰκϑς τῳ 

πϑρτὶ ὑμῖν ἐρρωμϑυεφέρως ἡμας 1 ἐψεοϑοι," 

τότε λαχεδαιμονίοις. συἰὲ δ “ἷὩρ γησιωἷ! ,ἢ 

συφφικϑσίων, δ, “ἷρ ὀνλοπιοίων ̓  ὡς» πό- 

περδλλ. “ἷὩΡ ὑμδν' αὐδ' ἀδικορβμων βου δή- 

σομδι.ὺ ὅτο μδύτοι χ8 

ὃ δαιμονίων πλεονεξία πολὺ ἀὐχαϊλυτωτέρᾳ 

 ἰρηδύμετερας γμμομϑύης ἀρχῆς ὑμής ὑϑρ »ὃ 

Ἔχοίες ναυύιχϑν, ἐχὶ ἐχϑντῶν ἤρ;γεῖε εὅτοι 5,6- 
λίηρι ὄντες» πολλαπλασίων οντων,νὸ ῳδὲν γείς- 

οον ὡπλισμένων σιἈεογεκτασι. τ᾿ ὅδ λέ- 
ορυϑυημής. 45), «ϑύτοι δχίςαοϑε, ὦ αὐδρες 

Ὶ ἀϑθίωυαλοι, ὅτι νομίζονδν Ἐχὶ πολὺ μείζω ἀ- 

; γαδα αὐ δακαλῷ, ὑμας τῇ ὑμετέρα πὸλ4," 
“Ὕ“ε ͵ ς Ὰ ον δν ἩΥ Ν » ͵ 

πηημέτερα. ο ὃν ζαυτ εἰπων, ἐπιτευσοιτο. 

4! 

, δ᾽ ἀϑίεναίων πα μιπολλοι μϑὺ ξωων θρόνον, ΟΕ 

πϑώτες δ᾽ ἐψηφίσανζ βονβθῴν ἰΐθις.Θρασύ- 

(κλος5 Ὅσο κρινάμδυος ὃ Μηήφισχα, καὶ τῦτο 
3 7 Ψ 3 ͵ ἔ χὰ 2) “ἶ 

αὐεδείκγυτο,οτί οὑτφχίςου σ πέφραεῖς οντῦδ, 0-- 

μιϑς  ακενδέωυ φύσοιεν χαάρατα αὐζις Ὥσο-- 
“ ΠῚ ε 5» ; 

᾿ς δδιαι μείζονα, ἐλαξονιύμς μϑὺ γὼ, ἔφη,ου 

ΕΚ. ΟΥ̓ ΛῈ Τγιξι 
δὰ ἀδὺ "ὃ ἤγχέῖε, τ" χῸλ ϑούλα αν μώνον δήπου Ἀ᾿ χυοτειήροτε νος τογιπι ροτίο δατηἑη, ταα- 

50 
Φ.. 2. 

τὰπι ἀπσα5 πλδυτ πὶ (ΟἸ]Πσοτ Ἔγατῖς, Αὐ πη ἃ 
ὃζ οπχηίαιη ποίζγατῃ, ὃς ΡεΙοροποίοιιπι, ἃ 
δὲ δοτιιῆι, 4α  θῈ15 ΟἹ πὶ ργαείατίβ, ὃς ἰρῆπις. « 
ἀςηΐητιο Γερ 5, οι αι ρΠΠΠπλὰ οἰἘ ροτεπ- « 
τία, ν οὐἱβ δς ἀποίθας ᾿ἰσοῖ. Ατααΐ πο [.- α 
σεάατηοηῖῖς ἔσο εγατί πγαχί πη Ἔγαπῆι5 ν-- ἐς 
{υ], σῃοά πε γος 4 ἀεπιρηοτγαῖῖβ. ΝΝππο « 
ἴαύλθη νοῖο οἰ Ππηδ πος οπιηΐπο Ηγηηϊο- « 
τίθιι5 ΔΠ1 Π115 νο5 ἰςαπτιγος, αιίαπι της «οὖ 
(ξ αὐτὶ Γι ασεάφαπλοηΐος ἤπιις, ΝΝΘΟ ΘΠΪ ΠῚ «τ 
νΟ] ἱπ(]αποτγῦ σγατια, νε] δγγασυ ΠΟΥ Ση, « 

ἡ 4 εἰδέναι, ὅτι καὶ λοικε- Β γε] ὁπηηΐηο ἴῃ δ πα σαι], σαοά ταποξας 
2 

ἔλιιπν ἔπἴτ; (ξ ἃ τη ποίξγα, ἡ ᾿πἰ αἵδε Ια Π1{1|- ὁ 
Πλι15, Ορεπῃ ἔογεηλι5, Ηος αἰϊοαιιςο (οἰςη- ὦ 
ἀιιπὶ εἰν, Παταπι παης 1 λΟοςπιοπίογαη, ὦ 
Ροτὶοσοπιςοπάήϊοίοης το] αιοτίιπι, Θαουτί ὦ 
Ροῖϊο πλαῖτο ἔιοἨ τις; τᾷ πη ρογίιμ {πη 4 ἐς 
ααοά νος Οδτηι{πἰ5. ἸΝαῖη νοϑ ἃ ἢαίια]]- κα 
Ὀιι5 ΠΟρ 5 ̓ηΠγαξεϊ, νῈ ] ἱπυΐοϑ ἴῃ οἰ οἰὸ ὁ 
σοΠτΠΘΡαἴ5: αὐ ἢ ρογρδιοἱ ΠῚ ΘΓΟ {Πρ Γὰ ἐὲ 
σετοτοξ, Ιοησο ἸΡί15 ρ]τγα5, πες Ζυ  4α ]Δη1 ἃ 
ἀετοτγίις ἀγηλίς Πἰγξξος, (σιςτ εδειιηΐ, ἐ 
Αταχαε μαοίπητ, υα νοδ5 ὀχροπᾶζε νἱ- εἰ 
(τι δαῖτ. ΠΙῸ ἃ συ άείῃ σεῖτε Ίοῖγο ἀςθετίδ, ἃ 
Αιμεπιοηίος, ΕΧΠΙπίαγο πος, δά εὰ νος ἰἢ- « 
τἰταγί α ΠΟδ5., αιια γεὶριι δ᾽ οδὲ νοἴξγα ΡΙηΣ « 
Δάϊαταγα πῆτ ομΐ, αατη ποίξτα; Ηἰς οΧρο- κα 
{τῖς, Ιαράτις ΤΙ μΕΡαπαβ ἀϊσεηδὶ βη θη ἔο- 
οἷτ, Εανείο σοπιρίαγος εχ Αἰμοηϊοηἤθιις 
ΡΓορατα παάθθαησ, οπληο5 ἔεγθάδηι 1 Πο- 
Ὀδηῖ5 ορεῖῃ ἰατὶς {πγασὶῖς ἀδόεγης δῆτ, 

ξιωες ρα] φύσατε ἐφ᾽ ἡμας, ἡμᾷς δὲ γε, ὑ- Οὐμπηαιο ρ]οδηοἴταπι ποὺ Τ ταν θα εὶς 

ὕ εδμμαχου ἄθα ἐκείνοις, ἊΝ ἴωσιν ἐφ᾽ ὑμάς. οἱ τείροιίι Ιοςο εἰς ἐχροία οι, ὰ εταπὶ {ῤηὶ 

ΝΡ τ δ, ἐπελθόντες παρεσκάυαζοντο Βοαθαῖ; ροραιπι ΑτΠοὨἰεὨ(ο πὴ, τα ποι 

Τὐγάγθμα 

ἰδ ει. 
τἰγελιξη [ἐς 

ἄγάλος [ξεν 
44 Τηεύα- 

γος {ες 24 
“"-", ἐν δυο Ἐ ροδὴ Ριγθςιιβ πες 4 ἠλὶιγις οἰηέξιις ΕἸος, Π 110- 

᾿ ὡς αμιμωθμδυοι,δὲ δ' αϑλζευαιοι ως βονίσογ- γργηις [ιο οὐπι Ροτίοι!ο παϊογοηι ΤΠ 6- γάρ, 
ΜᾺ Ν᾿ πὰς ͵ 5: τιν 5 Ϊ 5 αν ἃ τι - : Ἢ Φ 1 μὺ οι λφκχεδαι μόνίοι σΧετὶ ἔμϑηον, δι, θδηὶς στα ἢ Γοίογγέ σοπατατπη, 14 Π11- 

Ν 
' Παυσανίας υϑὺ ὁ βασιλάς ἐπορά ζετο ἐς τίω 

᾿ς βοιωπίαν,τό,1εοἴχονεν ἔχων ςρώτϑυμα αὶ ὃ ἐκ 
ἶ  πελοπονήσου πλζιὼ χκϑοίνθιοι δέκ ἠχολού- 

ἯΣ ϑριω αὐΐοῆς.ὁ δὲ Λύσ α)δρὸς ἀγὼν ῶ Ὄσὸ φω- 

᾿ ᾿ἁλιαῥτῳ λυόφδμος. ἡκὼν δὲ, Ούκέπι ἡσυλίαν 
ΙΝ ᾽ πα Σ 

- ξχὼν ἀϑέμϑιυε Ὁ “πὸ ἢ λακεδαϊμονίων ςρά- 

τάμα, ,δλλὼ σὲοὺ οἷς εἶχεν "4 “σφὸς Ὁ τεῖ- 

Ὰ "ἢ θεν. αὐζιὶ ἀφίςαοϑαι ϑυζαίων, χαὶ ὐζνό- 

δὰ μδὶς γιγγεαϑα,᾿ ἐπεὶ δὲ τῆν" ϑνζξα ων χινὲς ο᾽- 
᾿ πες οὐ» τω τείχᾳ διεκώλυον, ἴσδοφέξθλε τθϑς 

᾿ χέων, χαὶ ὀρχόυϑυοῦ, αὶ ΤῊ καὶ ἐχεῖνα, χω- 

διωνςρώτδυμα, ἔφ.» τὸν Γ' αὐσανία) ἐν πω ἢ 

᾿ ὃς δμ ἁλιωρτίων. χαὶ Ὁ μϑὺ ἄσθζτον ἜΡΕΞΗ Ἐ ᾿απείγ ητεῦρα Γὐαπάοτ,αΐ Ρῃοοδἤιιπ,, 

ρίε Ρεπεβοίι πη οςερ οι. ΝΝάπινὸς ΤῊ - 
ὑαῃϊ, αἷς, οχρεάϊείοηὶ δάπιογίις πος παιά 
1Ώτεγα{|ς : ἀτ πος νοδι(οπη δάμογίις 1.ἃ- 
Ὀε α ΠΊοΠο5 ρας Πα ἰτλὶις, ἢ ἀφ ἢ γος 
ΒοΠ]ο βειετγίης. [τας Τ]ιεδηὶΐ ἀοπηιπι 
Ριοίεδι,α ἀςἔδηποποίηίς σοιηρδγασδῆτ: 
Αἰπδηϊθηίες, ἃ ορεῖῃ εἰς ἐεεπάμμα. Νες ἢ 
ΤΙ Αρεδαιϊποη! 46 πὶδπιρ! 5 εαπέξαᾶ- 
ἴα, [ςα τοχ Ραυίδηῖδο στη ΓΔοοη οἷς ἀο- 
το ῥτοάιιέξί5,.ς Ῥεϊοροπξί σορὶ!ς ᾿ῃ Βα- 
οτίαπι ρογσεῦας. 5011 (οτί πε 1} μοὶ (δος ἔ 

: Σ ΠΣ Ηαϊ αν 
ΟτοΠοϊποηϊογιιπη, ᾿λ 15 4816 ν]ΟΙ ΠΟΙ τι ΟΡ- κάοτιρν, 
Ρ᾽άυΐι ἀυιςερατ σορία5, ρεῖτις αὰ Ηα]αττῦ, 
ιφίῃ Ῥαυίδῃ ας, ργαῖτο ἔαΐτι  ατιπη4; ἴα πα 
δον εὨ Πος, ααξείσεγε ΠΟ βοζεγαῖ, πε ὸ 

ΤΑΪ Πα πη 41 αος 4“ πιο ὨΪ 5 ΟΧογοίτα τη οχίρεξξαγς : {ς ἀ οἰππὶ ἰἴ5, “πος Βασεθαέ, ἐμ Πτίδιις αα 
᾿ Βαϊϊαττίογιιηι πιασηΐα ρεύρς,ργίπηαπη Πιλάοθατ, ἃ Ὑ Ποῦ αηίς ντί ἀςΗσετεηῖ, (δα; ἴῃ ΠΒετ- 

ο΄ [τομὴ Δα (οτοτγοτ. [ἃ νοῦο Ζαιπὶ 1 Βοραηὶ φιάλη} ΐη ορρίάο ἤςεὶ ργο ἰδ ξητ,πλατο σὸς 
ι 

γίπαάεν 



τὸὅ : , 

᾿Ρἴᾶ5 λάτγαουίς. Εατε Τ' Βιοβαηὶ αἰτάϊτα, σατία ἈΦ τόχος.ἀχούσαδιες ἢ Φῦτα οἱ ΔΑ ὀρίο ! 

᾿ ὦ [οτοη λς {πρρετίϑῳοιιπη σται5 αὐ πλατα- 

τοῦ ρα τ Ρα5, ὃς ἐααΐταπι ΘΟρ 5, Ηαἰταν- 

'τὰπι σοπτοπάπητ, ϑύτγιπι νοῖο ἴπ Γγίαπ- 
ἀτγιπὶο]Ά ἰρίο ἱποίάετνίης, δῇ ροτίπ5 ΔηΪπ- 
αὐποτίοης 16 Ἴ πεθαπος δάτποητατο {π0- 
{τοσῖς, υδῆ αι ΠΟῚ νἱξξοτγίδην ρο σοτο- 

"τα ποδγειπι οἰξ, Ηος χυίάοπι σου ήξατ,αά 
ἰρίᾳ ππισηία ρυσπατῆ, δὲ τγοράτιπη δά ροΥ- 

χὐγυκίο α [5 Ε]ΑἸΤΑττίοσιιπ σοπίτίτατιπι μΠΠς. Εν- 
τρια (4πᾶτο ἱπτεγέςξξο., αππι δα πγοητοπη 8}}} 
σεοίάϊεοτα, βῃσογοητ, ἀογίτοῦ ΤΠΟθ πὶ οῸ5 Ροτγίεαας- 

μάπειγ. ΙΔπὶὶπ πο τὶς σα 6 ἢ Θπαἰογαηζ 

᾿ ρουίδηπξάο, απ τη ἀείατος δά αηριίξᾳ, 
τγαθ τας αἰ ΠΟΙ ΠἸ 4 Ἰοσα. σταῖς αὐ πλδτιι- 

» χα βοάϊτος (6 σοπποττιης, δ ἰΔΟα}15 40 τα] 1ς 
εο5 ἔογίαης. Οὐππσας ἄπο νεἰ τγος, 41 ε- 
ταῦτὶπ ἔγδες, σςοι ἀΠΠοηῖ; ὃ ἴῃ τε! 05 ΡῈ 
ἰοςα ἀξοϊταία 1 .ἀοφάα: πτοη!} ίαχα ἀθποῖΐπο- 
τοῦτ, τηᾶρΏδ6; ὉΠ Αἰδογίσατο ΔΠΪ ΠῚ ΤΊ ΠῚ 
605 νγρογοητ: γοσταπτιγϑῦ αἀπιογίο ποῖα 

«ἀπ βιραπη Περαπὶ, ας ρίατος σα οοοἰήππ- 

ταῦ. ἽἾταητῖς ἀἴος 15 ἸΏ πη ΓΟΓΟ σΟΠ ΠΠΛΓΙ]5, 

ἡὐποᾶ ποη πλίπιις (ο ἀοιτπιοητὶ ἀοσορηῖο, 
ἀπάτη ἱπτυ Πς ἀϊπισδγθητ. ΡΟ τ ἀἰο ααππὶ 
Ῥῃοοξίδς ὃς σεΐογος οὐππας ποΐξι ἀοιπηη 

ο πος ἔπαπιργοξιρ ς σοτηρου σης, πιὰ- 
ἰοτθβ οὐ τοι σοίξατη δηΐπλοϑ ἱπτηο θαητ. ἀξ 
νοὶ Ραυΐᾳπίδιη οἰ} 1, Δσοπίοὶβ σΟρ 5 σοη- 
ἔροχογς,, ἰῃπσοπτί (Ε γαγίας ἴῃ ρογΊσα]Ὸ ες 
τΟϊτγα ἅτε, αάδοσιο πηασΉι1 1Π ΘΟΓΠῚ 

Ἐχογοίτα Π]οπτίατη, αὐ πηογηπης ἀοἰοέξίο- 
ποίη δΠῸ, σοπιτπἜπιογάθαζαγ. 564 απ 
Ροϊείἀϊο ποίοίαπι Ατιμεπί εηίς5 Δα Θοϑ να: 
πἰῆξητ, (εχας οττπι ἱρῃ!ς ἴπ δοῖς σομΙ ΠΠΧΙΣ 
(ςῃτ,νοτιπηοτίαην Ραπίπἰα5 οχογοίτα τη πῦ 
αἀάποοτγος, ποεαιο ρα) σορίΑπιοοτοι: 
τα πὶ γογο στοποῦο ρἰυγίπγαπν ΠΟ ΔΗΪ5 ἃ- 

-Τλαρεῖα, ᾿ἰπηϊ. Ῥαμπίαπϊαβ αἰιτοῖη Ἴ ΡΟ]  γο 5 δὲ 
ταν, ΤΑΙ τ ΠῚ 4υϊηαασοηστη ργοίς ὅ 15 σοπο- 
4άδει; οατὶς,τηδηΐης σοπίογογος, δῇ ρου ΙΠἀτίας 
διεβδϊου, 1 γίχῃ ἀτίμπη δ 4]105 σμπι Ἰρίο σαίος το ]]ς- 

τοι, ΕἸ] γαθας. Οὐ ιια τατη Ῥαυδῃ]α5 
ἱρίς, 414π| σοτου! ΤΣ ἀοςἀα πιο] οστΠὶ Πλᾶ- 
φΙγαγιϑ ἰθσαπὶ γαρυταγεησ, 1 γίαπάτιιηι 
οσσαθα δ: τ Π]Πἶτο5, Ζιος παθιιδγασ, νἹέζος 
Ρτοξιρ ς : (ὐοτίπιΠΐος ργογίας (δα! πο- 
101: σετοῖος, Ζαὶ αἀογαητ, ΠΟ (τα αἰλογος 
εἴϊο ας τ Π τα: ΠΟΙ Ε απὶ οἰ ται πηᾶ- 

" ΐ ᾿ Η Υ' ν Φ ε λ Ν Ψ Υ ΤῊ. : 
σηππη οϊτο, ἔπη Ἔχί στη: ΟσοἰΟγιι σα -Ἑ κὶ ὅτι οἱ νεκροὶ ἰ πωὺ τῷ τεῖχ4 ἔκάντο, ὡΠε ἀ Σ 

ἀλιιογαία ᾿ρίις ἰασοῦα πιοοπίδιιβ,ντ πὶ πο 
νἱξξουθας φυϊάοηι, ργορτεῦ νῖπη Ποίξι πη 
ἐς τογεῖθιις, Θά το ]ογο πε ργοο πε: ἀε Πϊίσα 
σαυῆης οπηηϊ σις ἀςογοπογῆσ, τητεγίοέξογιν 
ΘοΥροσα ρογ ἱπάυτία5 ας το 844. Νεραπε 
ΕΑ Βεθαηὶ (δ τεάάιϊταγος ΔΠ1α σοπάϊοίοης, 
αυᾷ γι ΠΏ . {15 1,αροάἀατποη! χοοάετγξτ. 

ΚΕΝ ΘΡΗ͂ ΗΙ τ ὃκ δ ἸΌΝ 

", « ᾽ « " » ͵ , 

Γ λὲς ἁπὸνᾷας οἴκαδε ἑκαςοις, ἐκ ἴούτου δὴ 

9) πολεμΐδιχοις κὺ πενηχοςῆρας, ἐξελάύετο,πό-. ᾿ 

ΡἈΒ. 

μω ἐξονθεαν, οἵ τε ὁπλῖται ὦ οἱ ἱππεῖς. ὁ ποπερᾷ 
ΡΝ Ὁ , 8 ᾽ “δ 

κμϑυόδυ, εἴτε λαϑοιες τ: Λύσαιδρον Ἰκέπεσον 
᾽ Δ 3 49 ς ἣ ἣ 

αὐτῶ εἴτε ὸ αἰοϑυ τ) “σδϑειόνζαι ὡς χρῳτής. 
εἴ Ἂν " -“ Ἄν ἷ Ἦν 

σῶν ὑπεβᾶνεν, αἰδηλογ' ΤΌ το δι, οἴμυ σαφὲς, δ 
ΠῚ ς ΕῚ ᾿ ᾿ 

Ὥρα ὃ τῴχος ἡ λιοχη ἐϑρετο, τὸ ζπαιονέ- ὦ 
δ Δ ἢ “Ὡς ᾿ ᾽ » ΝΣ 

φηχε τσθ9ς ζας πύλας Ἶ ὁλιαρτίων. ἐπεὶ δ) ὡ- 
͵ Ρ] ΕῚ 

ποϑοινόντος Λυσαύδρε ἐφά. 5 ον οὗ θῆνοι πσξϑς 
Ὰ Ψ αἵ »ῆς « “ὉΝ ες Ε ἱ 

Φορος, ἐδιωχον ἐρρω ϑϑὼς οἱ ϑηξαῦοι. ὡς δ ἀ-΄ὦ 
ΔΕ ΜΩΝ ᾿ ν᾿ ν. 

γω ἤϑὴ ἠδ᾽ διωχογῖες, Ἷ ὁ φενογώρία, πὲ τὸ δὲς- ἃ δον 
ἌΡΑΣ ΔΕ] Ἢ Ξ εὐ 

Βποόκα ἐλαμξανγεν αὐξυς Αἱ ποςρένψαήες οἷο- ἐἰα ὃς 
δα ἢ ΕΟ ͵ ν 3,9 ξὐρι γλ » ὁ ὅοπυρι 

“πἌἍιται ἡχϑντιζονΊε χ) εοόνδον. ὡς 2 ἐπεσὸν ἀὐτ' ὑπιλάι 
» « “Ἢ ᾽ ) ῃ Υ 

δύο ἡ (4ς οἱ χοσῴστοι, χαὶ ἐχὶ ζους λοίπτους ἐστε. θαίῶν 
“ ᾿ Ω Χ } ν “» 3 

κυλινδαν πες ἐς ὦ καταΐες, χἡῇ πολλὴ Ὡῦρο- 
“ »]} γ,7 ! ὲ δὴν ᾿ Ψ Δ 

ϑυμία, οὐψέκᾳντο,ἐῥέφϑυσαν οἱ ϑηίξαοι πὸ 
" ΝΟ ὧδ » Υ ἢ 

κατόμίοις, χ) Ἔἰποϑνήσχοισιν αὐτὴν πλιείθο 
͵ Τῳ τ ρω Φει Ὁ ὦ -“ ᾿ 

δε χϑσιοι. ζω τη “δ δζέυ τῇ ἡμέρα οἱ ϑηζαῖοι [ 
δι ͵ ἔδδι Ὁ} ᾿ 

γϑύμεν,νομίζρίες ἐκ ἐλάίϊήω κακαὶ πεπργοε- 
9 ἢ “ὠ,᾽ ς ᾽ ᾽ ᾿ 

γοη ἢ πεποιηχένοι " τῇ δ), ὑφεραια ἐπεὶ ἤοϑοντοῦ 
ἀπεληλυϑοΐας εἰν νυκτὶ τός 1ε φωκέας ἡ τὸς 4 

«ζι ἡ ΠΟΣΣΣ Ι ͵ “παι 
μήν ἐῷρονης, 071 “ττυ γεγμημϑμῳ. εἤξι δῖ, εϑρὰ 

αὐ ὁ Γ᾿αὐυσονίας δῥεφωνεζ ἔχων δὲκχ λάχε 
͵ αν, ΝδΝ ᾿ἕ 

δου μόνος φρατευμα, παλιν αὖ ον μεγάλῳ ὐϑὸ 
ΤῸ ἘΣ ἊΣ -λ, ἵν ν ΝΣ ἢ (,) 

κινδγούῳ ἡγϑντο ε1), ὁ πολλζωυ ἔφα φ᾿ σιωπήν. 

“- ἡ ζω πάνοτητα οῳ τῷ ςραΐ 4 ,μκατι ἐῃ αὐ 
ΙΑ ͵ « ᾽ ῳ ὧν “μὲ 

ὡς ὃ τῇ ὑςερα!ὰ οἵτε ἀὐϑϑζευαγοι ἐλθόγίες ξυμ- τ 
! ε Ω -» ᾽ ξ΄ δα 

παρετάξαντο, 1 " αὐσαιΐας 5“ “ϑϑολλυ, ἐδὲ Ὲ 
2 ͵ σ»"» ͵ δ 

εμκογεΐο εκ τότου Ὁ μδὺ ϑυηξαίων πολὺ μήν 

Φοϑιημα ἐμεῖο" ὁ 5 Γ' αυσωνίας συϊκα λέσας 

Σς (7 

τ 

ή ΩΝ ΡΝ ͵ ᾿ ἀρ 
τερον μοι γζου ξμωυκίπῆοι, ἢ «ἰ ασοεσσονδὸν τῦν τε 

Ἵ ᾽ - ὙΝ ἢ 
Λύσανδρον αγαιοοῖτο, ὦ τὸς μετ᾽ εἰστύ'πεσον- ἥν, 

ΧΙ ΟΕ ε 2, 3 τ . ἢ 

Ὁς,λογιζοιὼ Ὁ ὁ ΤΠ αυσανίας καὶ οἱ ὀνδοι οὐ ηέ- Ἷ : 

λφᾷ λακεδοιμονίων,ως Λύσανδρος τέδιάυ- Πὰν 
εν μεν ἐ  Ή, 0) « ὩΌΜΑ 

τηκῶς εἰηρὸ Ὁ μέϊ αὐτο ςρωτευμκα "Ἤημδνον ὦ 

ποκεγωρήχϑι ὦ χοδάνθιοι υϑὺ πιλϑϊαπασιν δὰ “ἿΣ 

ἠχολέθον ἀὐζις, οἱ ἢ πα ρφνϊες οὐ τσοοϑύμος 
14: Αἰ ῃ γι ν ΝΥΝ 

ς ρα] δ οιντο" ἐλογίζοντο ἢ χαὶ Ὁ ἱπαιχθν,ως ὁ 

αϑὸ αὐτίπα λον πολὺ, σὴ αὐτὴν ολίϊον Τεῖν, ἄνπ ἢ 

κρεί Ἴοσιν ὅσι ΕΣ τὸς Ἔστο τὴν πύργων ἢ Ἵ ᾿Ν 

εἴη, αὐελέοϑει Ὁ αὶ δίζυ πϑύτα ζαῦτα ἔδυξο Ὁ 
αὐὐξὶς, ζες νεχροῖξ αἰ ποτασυ, δὸις αὐαιρέοϑαι. 

οἱ δύ τοι ϑυνξαγοι εἴπον,δ τι σῴζοι αὐ Ἔἰποδοῖεν ἴοι ὦ 

νεκροὶ εἰ μὴ ἐφ᾿ ᾧ τε ἀπιόγαι εἰκ τῆς λόεστ 
Ἷ δὰ 



ΓΆΒΕΚ  ΦῪ ΑἸ ιν"; ο 887 

οἱ δὲ, ἀσμενοί τεΐζχῦτα ἤχϑυσαν, αὶ αὐελομέ- Α 

γοιζυβ νεκροιξ, ἀπήεῷ ἐκ Ὁ βοιωτίας. ζούτων 

ὅρα ἐγτων,οἱ μδὺ λοίκεϑοὶ μόνιοι αϑύκιφς 

ἀπήεσ αν᾽ οἱ ὃ ϑηξαῖοι φίλ᾽ ὑξριςκῶς, εἰ χαὶ 

τὸς μικρὸν τίς Τ᾽ χωρίων Ἴαῳ ὄχι(αίη, ππαιον- 

; πίὰ ες, ἐδίωχον ἐς (ιὶ ὁδοις. αὕτη μϑὺ δὴ ὅτως [ἡ 

φρατιὰ ν᾽ λακεδαιμονίων διελύϑη.ὁ νϑύτοι 

Παυσανίας ἐπεὶ ἀφίκετο οἰκα δὲ, ἐκρίνετο σε- 

οἱ ϑανάτου κοι τηγορθλδρα δὴ αὐτο ὸ τι ὑςφε- 

Ν Ρίσφεν ἐς ἁλίαρζον τὸ Λυσανδδῷ, ξιμωϑένϑυος 

ο΄ ἐρτίι αὐτίω πέραν παρέσεοϑαι»ὺ ὅτί χἰπυ- 

ἀσύνδους, δι, ἀκα χη ἐπειρφιτὸ πῶς νεχρουξ 

αἰαιρῴοϑα!. χαὶ ὅτι τὸν δῆμον Τὴν ἀὐϑζωναιων 

λαξων ον τω πειραᾷ, αὐήκέ; χαὶ πσδος ζυ- 

πις, ὦ παρόντος ον τῇ δίκη, δοίνατος ἀὐτοῖκα- 

πεγρωοϑη χα! ἔφυν ἐς τεγέαν, ὁ ἐτελάζτη - 

σε μϑυτοι ἐχεῖ νόσῳ. χ' αϑὺ δζίω πίω ἑλλα δὼ 

ζυτ ἐποδαδϑη.: 

Π 

Ἑατος ρο τ! αθθητοῦ διιάϊεα, (δ᾽ εἰ [ιὶς οα- 
ἀαιποείθυς, ε Βοθοσία ἀπ σοῆιιι, Αταις ἢἰς 
ἴτα σοίεις,ασοῦο πη εἰ Γι ασραππλοη!) Τα 
Ὀαμὶ αὐτοπη ρος] τού δἀτησάιπὴ, {ἰ ας 
ν οἱ βαταπηρετγίη ν1}]ὰς5 ἀϊπευτςε, σα οη- 
ἀο δά νἰα5 νίηιϊε ρεγίειιε δαητιν, Ηἰς εἶτ 
Ἐχροάιτίοῃ!α Γιασεαἀαπιοηίοτγῇ εχίσιιϑ ξαϊτ, 
Ἑπίπιιοτο Ραιαηϊας, ροίξεδηϊιᾷ ἀοπλιηη 
το Π7δτ, ἀρ εἴα ἐμ] οί ατα (Ὁ 110. το νῷ 
αιςαοοιηάτοτιιτ, αιοά (οτίας Γγίαπάτο α- 
Ρυα Ηαϊίατγταπι ργαίζο ποι, σπαπληϊαπι 
σοπαξτιπι ἰητοτ ρίος εἴδει, νι δα οἰἱπιάεπὶ 

Βαϊεπιοο νοπίγοητ: σποά ρογἰπαάετίας, Ποη 
σοΠΊΆΠΠ ριιρηα, το] το πτοστιογιπὴ σᾶ- 
ἀλιογα σοπατιις πΠετ 4 αοα ρΙοδοπι Ατῆς 
πἰξίςιη σαρταπι τη Ρίγαςο αἰμλ ποι: φιοά 
ἀςηίαιςε ἐπα !οἰοίς ποη {ἘἰπΠ δες σαριτῖς ἀἃ- 
πλπάτις ξαϊτ, [ρίς Τ ὀρθά Πιραίς γερορίί, 
αἴας Ππϊσ πιοῦθο οχτιηξξας οἰξ, το τιπ 
ἰῃ ταοῖᾳ σοίζα πῃ, 

ΞΕΝΟΦΩΘΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΓΕ ΘΡΙΩΝ. ΒΙΒΛΙΟΝ 

ἘΞΈΤ Α ΡΤ ΟΝ: 

ΝΠ ΕΝΟΡΗΟΝΤΙ 5. ΜΙ ΎΉΘΚΙΑ': 
παν μΣ ΑΘ Ὁ ΝΜ 

ΓΒΕ ΟΥΑΙ ΤΥ 5. 

ΔῈ Αγησίλαος, ἐπεὶ σ 

ἀφίκετο κί. μεΐρπτώρῳ 
᾽ ᾿Ὶ ἊΝ ὑτ 

ες πω τῷ φαρναθάζου 

Φρυγίαν, τίωυ νϑρ χωξαν 
" ἈΝ ΚΡΗΝ ἢ ͵ λ 
ἐκαε κ) ἐπορϑ 4. πολῴς δὲ, 

Ν ᾿ “ ἘΠ ΟῚ 

ΟΣ κδὺ βία, (ς ὃ ἕκου- 
, ΤῊΣ τ σας «αφοςελάμθανε.λέχοντος ὃ τῷ Σπιθει- 

“ ΦΉΜΗΙ 
δατου,ὡς εἰ ἔλθοι πσδϑς 1 πα φλαίονίαι] σεεὼ 

ἥΐ, αὐτῶ τον Τὴ παφλαγϑνων βασιλέα. χαὶ ἐς 
"Α ͵ 2} ΝῚ ! ͵ ͵ 

Ἵ δὲ λόγοις ἀζοι, χα ξυμμαχον ποιήσοι, ασϑοϑυ- 

᾿ ̓ ς μως ἐπορέετο, πάλαι Ούτου ᾿ὀχιϑυμδ, το Ὁ ΠΡ ΑῊΡ Ὀ 
᾿ » ΕΣ ᾽ 7 

ἡ ἀφικαναι ἵ ὦ ἔϑνος Ἐπὸ βασιλέως. ἐπεὶ δὲ 
2 ᾽ - 

ϑν αἀφικεΐρ ἐς πίω παφλαλ,ϑνίαν, Ἴ ἧλος Κό- 

τὺς, χα) ξυμμαχίαν ἐποιυσαΐο. χαὶ ὙΡ Ἀφ-- 
͵ ΣΟ » » ͵ 

λουμδυος «ἰπσὸ βασιλέως σέκ αναξεζῆκχει. 
77 "» ͵ ͵ 

πείσαντος δὲ πῷ Σ πι,ιβριδοτου., κόυτελί- 

ἀεϑιλανϑ τ, ροίς- 
ἐδαητδη (Ὁ αἰαει!ΠγΠ11Π| 

ν 5 γσι. 

ἥ 

αὐλὴ 
ὙΣΞΑΛΙ ΕΝ 

. 

στοῖϊπις εἴτε, ἀρσταπι ἰη-- 
σοηάς 4ο ρΡορυΪατοηΐ-- 

᾿ς διις πο Ἐαυντθο5 ραγ 
Σ᾽ εἴπινί, ρατείπι ἀφ τοπς 

(ροηζαηδα Πδὲ αἀϊΐαπροβαῖ. Οὐππηαας ἀ{- 
οοτοῖ δριτγιάατος ἔς, {1 δα ΡΑρ ]αροηίαμα 
(ἐοὰπὴ ἀοσεάοτες, ρεγέοέξαγιπ),νε ΡΆρΪα- 
σΟΠΙΤΟΧ ἰΠ σοἸ]οαυϊῇ (οοἰεταϊέπηζ; νε- 

πἰτει: θεῆς ἤδης ργοξοξξίοποιῃ {ὲοορίτ, 

ἰαπιἀιιά πηι σα ρίεπ5 οαπὶ ΠαΓ ΠΟΤ ἃ 6 

τοσὶς ἀόγτοτα, (δ 1} ν ΠΕ ΠῚ [Π Ρδρ]α- 

σοηίαπη οἴει, αἄεγας ἡ (οτγς,δζ ἔσει 1η1- 

βαρ αἶα 
γὲχ ἀΔη4. 

6 ταρηίρῃ 

ἐχ αἰ ἤγοο 
ΤΙΠΗΤ Ὁ 

Αρεπίαὶ 
γὲς ἐπ Αἰ Φ 

: ὙΡΕΡΟΝ ἐτΟΡΠῈ 
Ῥμαγπαθαζὶ ΡΠ υυρίά ἰῃ-- φείε, 

Τα]. Οὐγ», 
δας. Ετεηπιατοσε Βεγίισο τος Ππτιῖς,α εἴν μάργανε, 

Ρτοξεέξας πὸ ἔτοτας. [λει πας {πΠ|{π|ϑΡ τη τῖ- 

ἄαῖς Ασοῆ]αο οἵο αϊάοιη οαλῖτοβ γο ας 

(οτγ5,σοτίατοβ διισοηγ τς 10. ΟἿ ἐαΠῈ ΓΕ ΠΏ 

πε τω Αγησιλφίῳ χιλίους μϑὺ ἱππεας, διοκαλίους δὲ πελζας ας. λάφαν δὲ ζυτων εἰ- 

2 



Ἄγε βίας 
δριὑνίάα 

τς σγαε αν 

τεήετε, 

το 8 ΧΕ ΟΥΡΗΚῊ 

αυία στατίας ἤαδοθαν δριτατίάατα ἀροῖ- Α ρῶς Ἀγησίλαος τω Σπι,ϑῤιϑώτῃ: εἰχὶ 

ἴλὰς: Πισ ταὶ, αἷτ, ταὶ δριτηγίατα, πὰ ο- 

ΕΠ] Ιαπὶ σχόγοπι ἄλγος ὁ Μίυϊτο φυϊάθπι 
Τα δεπείας, Γαδ  θοίτ Ὁ, πάᾶμ (Οοτγ5, Δπη- 

Ῥὶχ αἰτίοις ὃς σοβίδγαγ ἱπ ρογιο ρῦσρο- 

τεῃ 5. ἩΠατα Ἔχ} 15 ἀπσετγοτ. Η ας τιῖπι ἐς 

Θαρτίῖς ᾿ἰίοο τἄταπι ἔλέξα οἰ πχδτῖο. απ πὶ 

ἁὐτοηι ἀσοΠατγιῖς (οῖγς οἱΐοτ, Ασοπίδατα 

(Ἰατατάτας δαῖτ. 1 Ὀγπχοποπὶ Πᾶς 1 ρτα- 

(ξητία Τυϊσιπτδαΐγιπι, δρίτηγιάατα τευλο- 

το, Ασοῆίαιις οσσορίε: [ἱς πλ!Π],αἴτ,τηῖ ο- 

τγιαο σοποα ἤδζι5 οἱξ δρίτμ γι ἀατοϑθΕτ1]- 

1ε: Νάτιις οἵδ, ἰηαῖτ, σεπεῖς αριὰ Ρουίας Β 
ΒΌΠῚ δουπάο. τα] ἰρίι5, υατη πτο- 
Ἰεραηϑ, να Π{Ἐ1} Ὁ αἱ ἡ ἢ} αἷτ. Η τὶ οὐπὶ εὸ 
σοσπατας ἔπτη. Ατ ρου ίθεης οἱ Ε] απ ἤος ἰ- 
Ρίο ἐογπιοίοτγεπι οἢς. Ρτγοίςέξο ρετρα!- 
Ομγα οἵ, ̓ ηχυίτ Οοῖγ5. Ηάποορο, (δ᾿ εοῖς 
Ασοπ|άις5, ἡ Δηεο Ποῦ !5 ἀπλίςιις οἢτ οςρί- 
ἢ αὐτοῦ εἤϊθπ), νε ἀπσεγεϑ: ρει λιιπλ]οη- 

σοξογιημο ηηππαπι, αι αι οὔτ πιαγίτο 
Ἰπουη τις ροῆπτ ἡ ἀείηἀς Ππαταπη ρατες αὐ- 
Ρείπις ποθ, ταητααιις ροτοητία ργα αἴτρ, 
γτϊηϊπγ 5 ΡΗαγπμαραζι αἴτις,6 45 ἀε ρίο ρα: 

ἢὰς ἰαππιαῦ; νεοαπ,, σθαι ν1 465, νϊπονία ἀ1-, 
5 «᾽ν - [- ι ᾿ , ͵ ͵ « - δ ᾿ς "- 

τίοης πα ξιρσίτίααπὶ Ἔχρα]ογῖτ. [τά ι6 (ι Ὁ παΐος δὲ, 4 λυεςατου, δὲιυα μῖν δὶ εχῦν- 

(οἰτο, πυμτ,οαπε ρεγίπας,ας ποίξοπα πὰ 
ψ]ο οἱ ροταίτ,οτίᾷ ποπιίπειη ἀηλίσιτη 4Ή- 
σετα Βεπεβοιίς ροῆς. Ρ]απααις νοὶ πὶ οχί- 
{ἰπιος, ἢ ῃςο ἤαπτ,ποη Π]πτα πο άο τ 1 (0-- 
"ετηπὶ ἔοτο: [6 ἃ ὃ ἴῃς, ὃς [-ἀοοα: πηοπΊο 8 
οοτεγοβ; ΦΖΠΠΠΠ]Ὲ6 ΠῸ5 αὐαοία ρεποῖρα- 

ταιηι Οὐτποαιπιβ., οπη ποι ργαῖογοα γα- 
οἴη. Ατοηίηι {1 Πα Ὁ ἔλοΙ 457) 415 ν ] ΠΔΠ 
ἰς πγΔσ ΠΟΘ τῖτΙ5 γχόσγοση ἀπχου Ὁ ΔΠ| 

ἐηίπι ἰροπίλπιτοι ἐαπῖτζος, σοῖγαῖί. σγαιιῖς 
αὐπιαταγα; ρεάτε5 νπηαιαᾶπι ἀθάιχογιησ, 
ποῖ Παης νχογοπὰ τᾶπὶ πππο ἀοπλιπὶ ἰ) δὸς, χαὶ τί ἀλλο ἑλλάδα. χα 
ταδηι πηι ἀοάπέξαγι! ΠΤ απὶ (οτγς Ασοί- 
ἰδιπὶ ἱπτεύγοσδηβ : ΗΠ σοῖης, Παῖς, ετ- 
Ἰᾳπὶ δρίτγίάδτα ργοθαητιγ, φαα ἀἰοἰδὲ Ετ 
ΜΠε : Ῥτοίεέϊζο, παῖς, ταὶ οτν, ποῖ 1|ς 
τας ϊαπτ μας ἀΐοοτο: (4 ἐρο;ταπλοτί Πλἱτ- 
ἔσς σαιάραπι, αιοτίος ἐς ἰγοίτς ροθπαϑ {ἃ- 
ΠΟ ; Ιοῆρα ταπιθῃ πηδίογς ταϊῃὶ νοἰμπρτα- 
τε ἔταὶ νιάςο, ψαμπὶ 4α 14 ἀγηϊοίς δοηὶ 

τοροτγῖο. (αν ἰσίταγ, της (οῖγ5, Ποῃ 
ΟΠ οιτατῖς, αῇ ἤα 1116 νο τ Ετ Αροπίδμϑ : 
ἈΡίτονοϑ, αἰε, Ηογίρρί άᾳ, δὲ ποπιίποηιο- 
ἄοςετε; νε ἐδ επη, {ιια: ΠΟσ, ΕΠ τ. Τ ἀπ 11} 
[πγσοῆτες δριτμείάατα τεπὶ Ἐχροποθαδῃῖ; 
ἀαμηλαδ ΠοπΏ 1] ἱπτογοθάογος πλοῖδ : 

Ἐν .» 7 ! : 3), ,] ͵ ἢ δι 37 « »"Ὕ-“" χ ᾿ 

“πιωθαιη, Εἰ χα ἐκείνῳ βουλονϑυῳ τ᾽ 691,χαὶ ὁ Αγησίλαος, ἴτ΄, ἔφη, ὑμεῖς ὦ Ηριπαιδα»δ 
͵ ᾽ “ Ἵ “ ε Α Ὶ 2 ͵ 39 αἱ ΓΙΣ ͵ ( 

διδοίσκετε αὐτὸν βουληϑζευαι, ἀπ ἡμεῖς. οἱ νϑὺ δὴ αὐαςαντες ἐδίδοισχον. ἐπεὶ δὲ διεποίξον 

ὸ σι πα α " 
ἐδιυ 

ἐφη ὦ Σπιιϑριδαῖτα, Οἕκ αὖ δοίης ἀν 

τί ϑυγαπέξφ ; “σολύ γε, ἔφη, μᾷλλον ἢ ᾿ 

κεῖνος αὐ λοίδοι φυγαίδὸς αὐδρος, βασι- ᾿ 

λάζων “πολλῆς χώρας χαὶ δευυάμεως. πὐτὲ " 
μϑὸ ξζο ζᾳὗτα μόνον ἐῤῥήϑυ αἴϑὲ πῇ γά- 
μου. ἐπεὶ δὲ Κότις ἔμελλεν ἀπιέναι, ἥλϑε, 

ασϑὸς τὸν Αγὺσιλοιον ἀαπασομῆνος. λθγ)ϑυ 

δεηρζατο ὁ Ἀγησίλαος, παρόντων Τὸν τρι- ' 

αἰχοντὰ, μεταφήσοιυϑιος τὸν Σανϑριδαίγζω, 

λέξον μοι, ἔφη, ὦ Κότυ, ποίου τινὸς “μους. 

δεν ὁ Σπι,ϑριδιώτης "0 δΓ, εἴστεν, ὅτι πϑρσῶν 

σδ᾿εγὸς οὐδεέφερος. πὸν δὲ ον, ἐφὴ, ἐώρᾳ-᾿ 

χας αὐτε ὡς καλός 661 τί δ᾽ οὐ μέλλω; χα 
Ὁ} ἑασέροις ξιωεδείπγοιιυ αὐτῷ. ζυτο μὰ 

φασι τἰω ϑυγατέρφι αὐτῶ! καλλίονα. ἐῇ. γὴ 

δι᾿ ἔφη ὁ Κοτυς. καλὴ Ὑ Ἔξ. χαὶ ἐγὼ μϑὼ, 

ἔφυ, ἐπεὶ Φίδος ἡμῶν γελυησοι ,Ἰσυμίζοὺ σ' 

λδύσωμ αὖ σοι τι πτα, δον “λυέοϑαι γωωα)- λεόνμι 

καὶ, χα λλίς ἴον μϑὺ οὖσαν, οὗ τί αὐδρὶ ΝΑ 

Υ 

πος σεαυτϊοω, ὃς “ὑωῦ Φαρναξαζον ἀδι- 

κηϑεῖς, οὕτω ἡ μωρήται αὐτὸν , ὥςτε φυγά-. 

δὰ πασης τῆς γώφφις, ὡς ὁρᾷς, πεποίηκεν. ς 
47 ἴαϑιυϑύτοι, ἔφη, ὡς “αὖ οἰχ εἰνον ἐηϑρον ὅ)- 

τα δγέύαται ἀμμορῥοϑαι, οὕτω καὶ φίλον αἷ- 

δα ἀὐεργετάν δουυάμτο. νόμεζε δὲ, ζούτων 
“οδαλϑέντων, μὴΐ χεῖνον αν σοι μόνον κηδὲ- 

ς΄ ζὼ ἐἢ), λὰ χαὶ ἐμὲ, χαὶ πὰς ἀλλοῖς λᾳ- 

χεδαιμονίοις, ἡ δῖν δὲ ἡφρυνϑύων ἥῆς ὧλά- 

μάω με-΄ 
γαλφοτέρως γε σοῦ, εἰ ζωῶτα ποραΊοις, τίς ἢ 

εὐ ὡόϊεγήμειε, τοοίαν ΣΡ νυμφξωυ ἤτωσο- 
τεΐοσούτοι ἑπσεῖς, χαὴ πελίζϑι ταὶ, χαὶ ὁπλίτος 

7. “«ὐοοὔπεμψαν, σὔοι πίω σ ζω γωωυνάγκῳ, 3) 

ἐς τὸν σῦν οἶχον πσϑοπέμψ αν αὐ: χαὶ ὃ Κό- ᾿ 

τὺς ἐπήρετο" δυχοιῶτα σ᾽, ἔφη, ὦ Αγησί-. 

λάε,χαὶ Σ πι,ιϑρι δ τη ζιῶτα λέγε; μὰ τὸς, 

ϑεοις,ἐΦη,ῶ Κότυ, ἐκεῖνος μϑὺ ἐμέ ): Ομ Ι 

ἐκέλάυσε ζῦτα λέγη" ἐγώ μϑυτοι, χα - 

οἰ Τα ωββχαρω, ὅτὸν εὐϑρὸν ὠμμαράλμαι; 
πολὺ μᾶλλον μιοι δοκῶ ἡδεαϑαι , ὅτθμ τι ζοιςς 

φίλοις ἀγαϑὸν ἐξά ἐίσκω. πὶ δζζυ, ἔφη, οὐ 

βώμ,, 



{ 
ΨΕῚ 

» 

ὙΠῸ ΒΚ Ὁ ΝΙΑ ἘΒΙΝ; 189 
βέλφ ἔφν,ὦ Κύτυ,ὺ ἡμᾷς ὃ 4569 κοιλέσωνϑο ἃ ψιίας, ἰπχαῖς Ασοπίδες, ἢν Οοιῦ, Ὠδξ ΟἿΑ 

δ επλυ ἐῶ οἴμχαι μᾶλλον, ἔφυν πῦ σῷ 

᾿πφοϑίζ αι αὐτὸν; ἢ αἰ ποὸ τὰν. ϑήγων αἀπτλυτων. 

ἐκ ζὐτου ὃ ἐκοίλά ὁ Αγησίλαος τ Σπιθο.- 

δύτην πὲ χαὶ τὸς ἄλλοις. ποδϑφιόντων δ  Ἷ αὖ- 

Ὑδιυ, εἶπεν ὁ Ἡφαπαιϑὰ τ’ τὰ μ»ϑὺ θῆναι» διΆ- 
4, ἐπ ὐκ'ς ἰν , 5, 5 τς 
γηήσίλαε,τα ρη)εντα τί αὖ τίς μακρολολϑίη»τε- 

δος ἢ λέγ Σπιθριδεοίτης, ποῦ ποιᾷν οὐ ήδεως, 

ὅπίσοι δυχϑίη. ἐμοὶ μδὺ Οίνευ, ἔφη ὁ Αγήσι- 

λαος; δοκῴ, σε »ϑὺ ὦ Σπιθειϑωτα, τύχη ἰα- 

ας ἐρίαπη ἀγοο άπηις ὃ ΝΝΊ Πλ γα Πὴ τλ]το 
ἐδολ] τις, αἴτ,τς ρου πδίαγιιηχ αὐ ίτγοῦ, ἡ ιαπὶ 
σοῖογος ὈπῖΠ65.. Τ᾽ ἀοίη8 δριΠυ ἀατεπὶ 
Αρεπίαιια ουπὶ ΓΟ] αι ἀγοοῆπε, Οὐνπιάς; 
11 ἀσοε ἀογοης, ΗΠ ετρρί ας: Οοτοέα ψαίάδὶ 
αἷτ, τὴῖ Αροαίας, αυα αἰέξὰ (τ, αι ρέο- 
Ιἰχς σοπλπὶοπγοΐαγὶ Ὠςςςῆς ἔποτιῖ ἡ Ηὸς 
δρι υίάατα: νεγυῖπι οχιγοπιπὶ ἔξ, ρεῦ- 
1πρόητεσ (ς ἐλέξαγαμ, υ! ἀπ ἀεὶ νά ο4- 
ταῦ. ΤρΊταγ 1] νἱ ἀοτίιγ, ἱπάμῖς Αροπ]λας, 
νττα φυϊάσηι ϑριτγίἀατὰ, 104 ἐπ ἔλα- 

Ρ ἘΝ , νας, 5 Παπησίιο πε, (οι! Η]Ἰαπὶ ἀςς νχοζοπλ: ἰὰ 
δὴ διδόνεὶ Κύτοι χίωυ Θυγοτεξφι, σε ἢ λαμι- Β 4 ᾿ Υ ΧΙΣ '- Νι ᾿,, Μ ἀν ψαν τ ἘΜ ἢ: γεγο θαι, ΟΟΙΥ, ἀτιοας. ΡῈ ΕΠ] ταπηοῇ Δηϊο 
ξανφ».Τ΄ μὗυτοι πται δοὺ “69 ὅ699 Ογς αὐ ὁω- γῃμπὴ τοριι5 [Ιηόγὸ τογγοίεγι ἃ ποθὶς 
ἡ δ κλύον, ἸΉ ΝΝ Ὑ ΒΕΣΤΝ ᾿ ΤῊΝ ται μετ πεζῃ ἀγάγειν. διλλα γοὰ μοι δὲ .ε-΄ δάτο ἀεάϊιοϊ ποη ροτέτίτ. Ατοηίμι, δίςοῖξ 
φη. Κότυς, χτ' ϑούλο; αν ἤδῃ αὐ περμίποιτο, (Οοτγο,πηατί δ πιὸ ργοξεξξο πλίτεὶ ροϊοτίτ, ἢ : - θῇ γε ἐμ: ἀρετη : : τὴ, 
εἰσὺ βέλοιο. ἰχ ζύτου δυξιαὶ δόντες χαὶ λᾷ- “1146 πιίτα τα νο}15,. δεσιηάαπι ας ἀχτὶς 
ΝΕ ΝΕΕΥ ὙᾺ ᾿ς φοσορτίδαπε ἀοχίγς, (Οοτγϑ ἀἸ πη! τις Επΐζ, 
δ τὴπι, ΤῊΝ Οὐυτηᾷ; ργορεγαγο ποιιίποπι Αροῇ]δις 

ἀὐθιὶ ὁ Αγηήσιλοξὸς, ἐπεὶ ἔγνω αὐτὸν ασευδὸν- Ἰῃτο ! Ποχηοτ, [πατεῖ πα ἱπιἘγξξα εεϊγεῖης, 44: 
Α ζ ΄ : - ἱ ; Ἁ 

(ᾳ, τοιηρὴ πληρωσας, ταὶ Κόιλίαν λακεδὰ- τοί; (Δ]]Πἔἰὰ 1 ἀοςἀατηποπίο δποοηα Ρι-. ἕ ἣ ὌΡΟΣ δῇ : «ΤᾺ, 5 ἩΜΕΩΝ , Ὁ εεγίβεῖο.. 
αδνιονκελάύσας ἐπαγαγεῖν τίω πιαΐϑου, αὖ- πὰρ ἡ ἠῤν γα δ ἐγδετυς ΟἘς κακία οὐαῖ 
ὡς » , »" ΣΝ ΠΟΊΙΠΊΙΟσΟ Γόσια 1" ΠΥ Δ ΌΔ4ΖΙ ἀτδὶ οὐ τὴ τς 

ἵνα. τὸς ὅπ δασχηλίε ἐποράζετο, ὅϑα ἡ τὰ βα- Ἵ ὑπ τὰ πλτ ἐτ ζάχας Εν ἷ οὐ . τὰ κα ἡ τες ς Φἰπιοαπιν οἱ [ΓΕ ΠΘΏτΕ5, αι Ρ]Ι, ςορία ςῦ- 
μεν σίλφα ὦ Φανρναάζω, χα κῶμαι ἘΣ αὐτὰ ἐπ γγράτας ἀδιιηάἀαηϊες. Εταητ δὲ ρογαπχρεπαὶ 

᾿ 

ὟΝ 

ὲ 
ἱ 
3 Ὑδὴδε 

τττ 
ΕῸ 

πιλλαὶ, χαὶ μεγάλαι, χαὶ ἀφϑονα ἔχουσι τὰ 

Ἰλιτήθ4α" αὶ ϑῆραι, αἱ »ϑὺ οὖν αἰξεφργασχιέ- 
γοῖς χρ μαι δείσοις, αἱ ὃ ὁ ὀψαπετῆα μδύοις τὸ- 

ποιςπαΐκαλαι. αὐἶθ έῤῥᾷ δ᾽ χαὶ ποζα μὸς πὸρ- 
ἐ “Σ ! τως ) 

: πιδουπῶν [ηϑύων πἈηρησ. ζιὼ 5 χαὶ τὰ τὔϊωα 

ἀφϑονα τοῖς ὀργιθἀῦσοι δυωυα υϑυοις. εγζῦ- 

θα ,ϑὺ δὴ διεγείμιαι ζρ,, χαὶ αὐτῦϑεν, χαὶ στεὼ 

παϑονοι 9: (α ὀχιτήδιφα πὴ ςρατιὰ δλαμξά- 

γων.καϊαᾳ Φοονητικῶς δὲ ποῖε κ ἀφυλάκτως, ' 

δὰ ὃ μηδὲν πσϑϑτερον ἐσφάλβαι ᾽ λφαρ- 

(ανόντων τὰν ςρατιωτυ τὰ Ὀχιτηδ4α, ἐπέ- 

σύχεν ἀὐζοις ὃ Φωρναξαζος χτὶ Ὁ πεϑῖον ἐ- 

᾿ ἄσαρδῥοις ̓ Ἔραατα μϑὺ ἔχων δύο ζεπλυη- 
ψενεο. »Ά ͵ εὐλῶΠ 

φορᾷ, ἱπαεις ἡ ὡς πεβαχόσίοις, οἱ δὲ ελλζυες 
5 οι...» . ] ͵ 

᾿ς ὡς εἰδὸν αὐτὸν υδοςελαύνόντα ξωυέθρα μον 
3 ε - ἑἐ ἃ 35} 0 ᾽ Ὰ 

᾿ς ὡς ἐς ἑπηάχοσίοις. ὁ δὶ Οόκ ἐμέλλησεν, λλὼ 

πσϑοςησάνδρος (αι Ξϑματα,αὐτὸς ἢ. σεοὺ ζοῖς 

ἱπαείσιν ὁπιοϑεν “ρόιϑυὸς,ἐκέλάουσεν ἐλαύ- 

ἐσχέδα σε Ὁ ἀ,ϑρ9ον,ζα χὺ οἱ ἱππεῖς κατέδα- 

20) ὡς ἐς ἐκατὸν αὐ, ϑοῷ ποις. οἱ δ νοῦ και πτέ- 

Φῦτον πος Αγησίλίον. ἐγίιὶ "ὃ ἔτυχέ δτοὺ 

τοῖς ὁπλίταις ὧν. οὐχ ἢ ζούτου πιδάτη ἢ πεταρ- 

γὴν ἐς ὠύζιυς. ὡς δὲ τὰ το καΐζῷ ἐμβαλόντα δι- Ἐ 

νοπάτοῆο5 ραγείπα ἴῃ Πογεὶς ν πα ΐᾳ; (δρείς, 
Ρατγτίπι ραζθηείθι ἴῃ ᾿οοὶβ5, Οἰτοι λῇς θαξ 
ἈΤΉΠΪ5 ρΙοπαι5 Ομ ΠΙβεη!5 ρι(οἸ θΞΝ ος 46- 
ΕγΑυ1]Πς ἱπροπ5 ΝΟ] ΔΕ τππὰ σορία, 4αΐ ναὶ 
δαςαρίο ροτούδης. Αἴας πείσῃ Πἰ θογηὶς 
πγδηΐττ, ὃς ραττίηι ἱΠ 146 Π1, ραγτίπι ρτα ας 
αξζαμαος εἀπσεπάο, οΙ ἢ Πτραίπὶς χοῦς ἡ 
αἴἶταϊ ραγαῦαῦ, Οὐ παιις τα ΠἸξας Δ] αδπ- 
ἀοςοπτοπηεῖς ποιεῖς. ὃἃζ ᾿ποάϊιτο δου: 
τηφάτιπ αυατοτεητ, 4104 4ητς ἰ  τετηρο- 
τὶς αὐπιετίι Ἀἰ 81] εἰς ἀσοια μῆς: ἔογες Ρἢαγς 

Ἰδμάβαξιις π᾿ οὸς ΡΟΓΡΙ πιο οπ ρα τος, οιαΠῚ .-.» 
ἀιιοσας ἕλί οατῖς φαγείδιις, ὃς οςος δ ααίεί- 
Ρὰς ἱποίαϊτ. Βα αταςὶ αἀθημίτζαπτρηι οὔ- 
{ρίσατὶ, δα [δριἱηρθητος σο δε ἕο γ πη} 1η 
σ]οδιιπιοοσοίιης. {ΠῸ Π1Π1} οὐ πέδας, οοπ- 
{ξἰτυιτῖς5 ᾿π ἐγοπιθοαγγ θα15., αἴιος ἰρίξ τοῖς 
δο σαπι δ υίτατα Πιδίειιοθαγασ,αρὶ οο 5.1 Π 
Ποίξεπι θεν: ΡοΙἘΘληιίαπι πη τη]Π1 σα γγιιξ 
σοθιπν ταφογιπι αἰ Π ΘΟ δης, πλοχ ὁ- 
Χαίτος δά ὁ ποι! ηε5 ρβγοίξογηᾶτ: σεζγοσίὶ Επ- 
σαίς αὐ ΑσοΠ]αιπιτοσοροῖο, 1 διιπη ρτα- 
τὶ ατηηλαζαγα ΠΟ ργοσα! ἀθογαγ. δου πάη 
πιαοτετείο ναὶ ἠτιαῖτο ἐϊε δρι τε! ἀαἕο5 οα- 
{γα ῬΒαγηαθαζιιπὶ παροητοίη Δηιρίο ἰῃ νἱ- 
ξος: ΟΠ! ποπλέη (δας, Ρἰ τς ΠλΙΠι5 οὐχ {π4- 
αἰϊς ἀρ οΠξ σοιηρεγίῖτ, ας Πλὸχ 64 ἦε το οο - 
τίοτεπὶ Ηετρρίάαπι ἕαοϊτ. ΠΙς ρατγαπ αὶ 

τιήμέρὰ αἰοϑανεται ὁ Σπιθοιδεούτης τὸν Φαρναξαζον ον καρὴ κώμῃ μεγάλη φρατοπεδυῦ -- 
ὌΦἽ “ ΠΡ [Ἡ κϑ ες Ν ϑΛΑ , λ « Ἢ κα ἐέε τ ὅηι 

δ᾽ ,ἀὠστέχονται φτίφχροιος ἑξήκοντα ἢ ἐκαιτον᾽ ὁ ἀθυς λέγ κσξ997 Ηςε,παιδὸρ. καὶ ο Ηδκπ- 
γὰ 2 



δα 
ἑὰ ρεάϊτες ττοτο, του ἀςηγηϊιο ξοτγαῖοσ ; ὅς 

ϑΡιγ γι ἀδταὶ Ραρ]σοπιην, ατασογαπιε- 
ἀίτες αὉ Ασοἤίδο βοίξϊατ, φποίοιηηπο 
Ρότπτοιετο {ποηήο ροίίος. Ηος πτπὶ 
ἈρΘΠΙΔας ργο μα Π τ, οχτὰ σοί τ. Ὁ τππππτι- 
τις Πρ νοίρεγαπι ρετ!Πταῆδε, (οτῃ οι] Ε-- 
πεπὶ ἔδοῖς. ῬοΙ 11 τα τος σσσπατῖος δάεῆς 

οςς Ῥτὸ ρα ἘἐΙ5 αππτ, Τ᾽ ΠΕ ΤΙΣ ἐπ σε θη θ 115, 
με Μὴ τς ἀϊέηι ἀἴα αὐϊάξ Πησυ!οτγάπι ρᾶτγο οστο δ 
καὐάχον» ΟΓΕ, ΝΕ ταπλοη, {ἰ τεπογτεγοταγίη σαίεγα, α- 
ΠΡ ΜΝ αἰ το γε! αἱ Ἴ τ δἰ πα τῖς δἤξε; στ δ; 
νοῦ, ὅππῃ παδεαῖ, ἡγΠΠταπὶ πιαπι ρυούς ἔζιῖς 

Οἴε, Ν ὈΓ ρεῖπια Τα σαί τα ΡΠ Αγ μααΖὶ δ - 
φυοίθας εἰΤςξ σΟ]] σαι ἀπτο δα οιεσάος Μγ 
Ἅ ἡγάσῇα Ἐχ ρατις το! ἀδτι: ισίιης ΡοΥ- 
ὕω: οαίεγα ἐπα τῖδ᾽ ειῖπι ροσυ 5. δ ΔΕ τος 
5, {πρε]!δξ!ε. ρέσεγτίπν ΡΠ μαγπαθαζὶ, 
Τήσσηα ΠΡΟ ΠἸςητογι πῇ σορί δ. ΤΠ ητὶ5 

ἐπηρεαϊηεῆτα νεἢΠεπτίθιι5 σαρί απτατγ. Ετο- 
Ὡἴπ) συ οὐ 61 πγεξτεγετ, πο Πα Ὁ αΠ|το- 
τεῖ, οἰγοσ ἀατις ΘΠ ογεσαῦν  ἸΝοπηδαϊη 
᾿Λ|ταγ Δ] τὰς ἰτατη τορτου δ ραγτόπῃ δα θάτ, 
ὃἃζ σαἰἔγοσιην πηοτατοος, Πα πτατη ροτο-- 

ταῦ, οσσιταίρατ. Ροϊξοασιαμη ἀεὶπάς τας 
Ὀαρἕας ΡΔΡ Πασοπὸς δὲ δριτῃυ!ἀάτος ἀθ6- 
Βόδθαηε, ςο]] στὶς Ε]οτίρ ρίάας αἰτεῖ σος 
Ῥιοττί πὶ Πα ΠΡ] σα ες ἀιιέξοτίθι5,0: 

τηηἱα δρ τ τ ἀδεα: ας ΡᾺρΡΗΙΑσΟπΊΡτις δά ε- 
Ῥγτνε Πσγ. ΠῚ ΤΠ Δ ΟἹ ΡΙ ΟΡ ΠΟ ΡΙΔ1) τη 

Ησίρράε ἈΠ δίατα πα νεπαϊτογίθιις φάξουγοιν Ατ 1}, 
φαγί. Ροίξ Δ τ. πὶ Πότ εἰς σοι τε, πῸπ τα]ο- 

τα πε: ἃ νεἰα! ατία σσητα Πα ἈΠΕ ε!!, 
τορι τς δέτε δο!!εξεῖς, ϑατάς5 δή Αὐία- 
τίη (ὁ ἐδυίδειπτ, μαῖτὰ εἰ πἀπδργορτογοὰ, 
ἡποα εἴα ἐρίδ αἰ Τα δπἀο᾽ ἀσξεσογατ, ἃς 
δΕΙ πὰ οὔτι τεῤε σείδτατ: Ασοπ]αοσαὶς- 
ἀοιὰ Πα δριε τατος ΓΜασδῦγ Ζι; Ραρ 14." 
σόπῦ ἀδίοττίοης, πἰΠΠ πὰς ἐπ ὀχροαϊτίοης 
νελεϊτας ΔΘ Με ( ετοτιιὴν ΟγΖισοπυσαμ- 
ἀἰδαν ἐθλτ Α β ΠΡ απος ταὶ ἴατη ΟΠ ΠῚ σι 
ῬΗλτπ θα ζό ΠΟΙρΙ6) ποςοῆπητι οι ογαῦ, δὲ 
μος ἘδΤὸ τοτηβοτα ἴῃ Ποίρι εἰ) πο οςΠηταϊ- 

Αροιίορνα ἢ οτπ Δ ἀπ ΠῚ 5 ΑΒ ἃ σοῇίαο ἔπειτα. σεῇ- 
να φῇ ἴΔὸ Πρ ΙΗ σἂῦ ὈΧ Εἰ ππαὺς (ςς ΡΟ ΠΕ οροτα ίαα 
ἴων; του ὈΠ ΔΥ ΠΑΡΑ ΖΙΠῚ ἴῃ ΟΠ Πσατιίιιη ἀς ἱπειπάα 
κυ εὔειια. ΑἸ οἰτα αὐ δαί. Εατὸ ἀπάτα, ἱπάυτ|15 αΟ 
"ε μἠίειν. Πᾷς Ὁ Α ἢ ἀσοορεῖβ . ῬΙαυπαθαζιιην 

ἽΝ δεἰδ᾽ 

Σεγιβαγὴν 

τυάρά. 

Ρίμ ίς. 

ΤΑ]. Μερᾳ' 
δάια, 

δά σου σοη ΠΙτατιπι Δ ἀποῖτ. [ἢ οο ἴΔΠ0Ε ἐτύγχόμεν οὐ παρολύ σε δ Ἢ Αγηδο 

Αροί δας τ ὃς δἀϊαη εξ! οἱ Τα σ᾽ γαθῖτῖ, ἴῃ 
στὰηγπε μιιππ] ἀξοιμηθθητες., ΡΠ αγπαθα: 
Ζιτη Ορρόεε δητιτ, Υ οηίοθδ 15 ἀπγίξεα 

(αζον.ὡς σ᾽ ἤκουσεν εἰὐτν σονδεὶς λα ὼν Χ) δὲ 

γον χωρβογ. Εὐθον δὴ Αγησίλᾳος χαὶ οἱ πῖϑὶ αὖ 

ὀῤενϑυον" ὃ δὲ Φωρνάξαζς ἦχεν ἔχων φολζὼ 

Α ΧΕ ΝΟΥΡΙΗΣ ἘΠ ΒΥ: ΟἿ ἈΠΟ: ἊΣ 
ῥισοϊανῖ (ὐδιπότϑοῦβίδας, σταυῖς αὐήπατα- ᾿Ἃ πίδας, ἐχεθυμδμ «εἰ λαΐ αὐδόν τὴ ἐργά: πὰ 

ἕεϑαι, τῷ τὸν Αγησιδαον ὁπλίσας πὲ ἐξ᾿" ω- 

διοαλίους, χρὴ πελζαςας ἀλλοὶς Ὁ σούτοις,. Ι 
χαὶ ἑπαεας τς ΤῈΣ πιθελδατου χαὶ τὺς πα 
φλαοόνας, αὶ Τὴν ἑλλ ζώων ὁπόσοις πεί - 

σάεν. ἐπεὶ δὲ ὑποίοκτο αὐτῷ, ἐθύετο, χα ἀπο 

μα δείλη καλλιξρησα δᾶμος . χατέλυσε τι , 

θυσίαν. οὐκ δὲ ζύτου δειπγήσανζας -πσαρήγ-. Ι 
γήλεπωώρφαι καδ9εϑεν τῷ φβατοπεδὸυ.σχο-: 

τοὺς δὲ “πυουϑώου, οὐσὶ οἷν μίσᾷς ἑκαίςτων ἐξ. 

᾿ἥλϑον. ὅπως δὲ μὴ, εἰ πὐποδέτοιτο, χαζο.γε" 

λῶεν τόστῷ οἱ ἄλλοι πειάχοντα Ν ἐτορά "ετὸ 

στοῦ ἢ. εἶχε δυουα μά. ἅμα. δὲ τῇ ἡμέρᾳ ὅχι- 
πεσῶν: τῇ Φαρναξαζου φρατιπεδεια » τῆς 
μδϑὺπσρφοφυλακῆς αὐτο, μυδσῶν ὄντων, σολ- - 

οὶ ἔπεσον, αἰὐζο! δὲ Δα Φά γ9εσι, ζ δὲ ρα- 

τοπεδὸν ὡλίσκεται, χαὶ πολλαὶ, μδὸ ἐκπώ- 
μαΐᾳ; χαὶ ἄλλα δι, οἷα, Φιαρναξζαζου κτή- 

μαΐᾳ,, πυδὸς δὲ ζούτοις σκδν πολλὼ, χα Σ 

, αὐ σοζύγια σκἀ υοφόροι. ἰφγρὸ φοζεῖς ἜΣ 

Οἀϑε μεῖς εἴασου καζαςαίῃ; κυκλιωϑεις πολι τ 

Ὀρχϑιτο γάλλοτε ἄλλῃ τῆς χώξφις ἐπήᾳ "- Ἵ 
ταῦ οἱνομιαίδες,χαὶ μολα ἀφανίζων ς σρῶξ 

Ὁπεδυσάς. ἐπεὶ δὲ τὰ ληφθέντα χοαΐᾳ α 

ἀτή) 9» οἵτε παφλαορνες χαὶ ὁ Σ, πιβδτ 
δωΐχης, Τί ασυφήσας. Ε] δισταί δας (ᾳξιαρ: Ἂν “ 

"χθὲς χαὶ λογασοιὶ, ἀφείλετο ἄπϑωτα τὸν τε ἣν 

ΣΦ πιθοιδατ ἕω χαὶ τὰς πα φλαλόνας, ἴα δὴ ὃν 
πιλλὰ ἅπα γοίγϑὶ τὰ αἰχμάλωτα τοῖς, λᾶς ν᾿ 

Φυρςπῶώλαις. ἐκεῖνοι ῥϑώτοι ζωῶτα παϑὸν- ἢ" 
τες, οέκ κυεγχϑω,, δυλ ὡς ἀδικηῆετες καὶ Εἰ 

ἀτιμκαοϑέντες, νυκτὸς συσκθυα σοίμϑιυοι ὧφν- ἥ; 

Ὁ «πιόντες ἐς σεέρδιᾷς τσξϑς Αειαῖαν, Ἱ πε: πιιίι 
ς΄ ἀἄζοντες ὅτι χαὶ ὁ Αξμαῆος δσπςὰς βααι ᾿ ̓ 
λέως ἐπολέμιυσεν αὐτῷ Αγησιλοίῳ μδὸ δὴ Ἢ 
τῆς ἢ ἀἰπολήψεως τῷ Σ πιθεαδατου χαὶ τῷ τὴ" 
ΤΜεγαξυξουχαὶ Τυ παφλαλόνων οὐπϊνέ. ἱ δ 

Ἄμετο βαρύτερον οὖν τῇ φρωτεία. Ζεῦ δὲ τίς Α- ὧν 
πολλοφανὴς κυζικζευὸς, ὃς καὶ Φαριαξαζῳ 

ἝΝ 

λοίῳ κατ Οχϑνοὸν τὸν γεόνον ὀϊξενω ϑη. ὧπ ὧν ̓  δ 

εἶπε ασοϑς τ Αγησίλαον, ὡς οἱοιΐῳ σζιυ γα 

γεῖν εὐ αὐτῶ ἐς Ἄθορυς αἰεὶ φιλίας Φαριάπο, 

ιαὐ,παρξεῦ ἀγὼν “ Φαρναξαζον ἐς συ[κείμε- ; 
Ν ͵ ἘῚ 3 ! λ ! 

τὸν δά χοντοι γα (8) οὐ ποαὶ τίν! ἀαζαχειρᾷν 

Ἴ πολλοῦ [ λιφυσοῦ ̓  ἀξίαν. μόνω 5... ̓ 

[ὠτρ 



Π τ ἶ, ἀὁ ΒΙΕΚ. τὸ γι ΚΙΤ ΟΝ 8:0) ἤν 

ἀπε τβρλκοαπόντο ῥεῖ, ἐφ᾽ ὧν κα- Αἰ πιαχίπν ρει! ογπατασ, ἀὐιιπιαιὶς δυϊηι (τὶ 

᾿ ἀἰσοισιν οἱ πέρσαι͵ μαλακῶς ̓ "λρύϑν οὡ- 

Φυφῆσαι ̓ ὁραῖν τῷ ; Αγήσιλαοῦ «ἰὼ φαυλός-. 

ἢ ίᾳ. κατειλιννν δὰ δέου χρὴ αὐτὸς, ὡς εἶχε; 

Ἷ χαμα!. 'χαὶ πεῦτα αϑὺὸ δλλήλοις χρύρὰν 

,ἀσδ9- κῴχσον, ἃ ἔπειπα τἰωὺ δυξια) παξοτείναν- 

ὑ,τὔφαρναξαζου, αὐτιασρούτᾷε χαὶ ὁ Α- 

γησίλόκος. μδὲ τϑτο ἡρζαπο λόχϑυ ὀφαρ- 

νάξαζο' κα Σ δώ φρεσθύτερ' Ω7Αγη- 

σίλαὲ χαὶ πϑλύτες οἱ παρόντες λαχεδαμμό- 
νενΝ 

ἌΣ. Φίλος χαὶ ξύμμαχος ἔδυ ὁμάω" χαὶ δ 

μῶν ὑμέτερον ναυτικὸν, γγρήμκαζο, παρέ: 

Ἄρώθ, ἐποίοιου " ον δὲ πῇ 25» αὐτὸς πὸ 

᾿ πῇ ἵπαου μαιχόμδυος (θ᾽ ὑμδ ὑμδμ,, ἐς τω 3.- 

λαῆαν κατεδίωχϑν τὰς «πολεμίοις. χαὶ δὲ- 

τὰ ἀλοιῶ, ὡεαῦρ Τιοστυφεέρνοις ᾿ σϑοὲνπωσο- 
τῇ 

-᾿ ττ ἥ 

τέ μου, οὔτε ποιήσαντος οὐτ' εἰπόντος τδς 
᾿ ᾿ 

ὑμας ἔχοιτ' αἱ χρυτηρρβῆσαι!. Οιοὗτος δὲ γε: 

γονᾶνος, οὕτω γιοῦ Ὡ[σκειμθι ὑφ᾽ ὁδί, ὡς ὡς 

γι ὀγώ ὑῶν, ὅτε ποῖς ὠϑζευαίοις ἐπολεμεί- Β. 

11 

“Ραμ ΠῸ5 (αρτῖ!ος (ρηπογηογοησ, ἰπ αμὸς 
(ς πχφ!!τον Ρεγία: ΘΟ] οσαητ: σοηίρςέξο ν1}]Ὲ 

οὐΪεα Αρείηαί, ἀο!ΠΠοἱϊς {ΠΠ|5 ντὶ Ρτα νοτοσὰπ 
ἀϊα ποϊυιτ Ο παρτόρτοῦ ὅς ἱρίς ἱτα,ν τὶ νο[Ε- 
τὰς ογαῦ, π 11] [ο το ]Πατ. ΠΕΙ͂Ν ς αἀϊέξα ρτὶ 
ΓΠΠῚ νείμας (ας, πιοχ ἀσχίγαπι ΡΠ ΩΓ 

παῦαζο ρουγίσοῃτο, ΠὯπ| ν᾽  ΠΠ πὶ οἱ ροστῖ-- 
οἷς Αιρϑίδι5. Εο ροταΐξο Ῥῃδιπαραζιις, 
4 ατα Βιαμαίοσ οι. » ἸτΑἸΌ Ὁ} ἐοριι: Ὡμ 

σονοθίβ, ἄσοίδς, νοίαιιο Τ ἀοε απηρη!}. 
ομληῦ5.. Πα “ἀδοίες, ΔΙλῖςι5 ἃς  ἀογδξις 
[αΐ, “πο ἙέΠοροτς δοίίατι ἀἀπιο τίς Ατὰς- 
Ηἰθῃίθα σογοθ ας ᾿ Ποαπς ταπτίίτη Ὁ ἤθτη 
νεγαπι ἐμρροαιτατίς ΡΘσιη 5, σοιγοθοία 
αἰ : νογαβιοτίαπι ἰρίε ἴῃ τοῦγα οχ οῆπο νος 
Βηςα πηι ρυιρσηᾷε, οτος νίιίς ἴῃ ἱρίτιπα Π14- 
τε ρεμίδαυοδατν, Νοαας νοζὸ ἀσοιμαγς πα 
Ροις τὶς, σαί νπιηιαηι 1 ἸΠΔ ρου ηἰ5 πηο- 
ἔθ ΠΡ] σοὶ αγσανοϑ ἀηΐμηο νο] 1Π ἰεγπιορ, 
νοϊ δτις ΠΣ βτ ας ΑἸοηι 4υππ|τὴς σοῖε- 

εἶπ. Θοπαπο ανοδίς γοάδέξιις ΠΝ νῖ πὸ 
οοηα συϊάεηι πα πἰ ὥχθα ἴῃ ἀἸποπο [π τὸ - 

αιῖα. ὩΠ ἔοττο δ δ αν π]Π|ξὰ [ἄοο ἢ Πραπη, 
αἰιοά νοὶ [π- τοϊέξατα. (Οὐ πχηῖα συστο- 

ναὶ δείπνον! ἔχω ον τῇ ἡ ἐμαυτῷ χώραι» εἰ μή τί ΘΟ πο ἰὴ Ῥάττς Φοσαρογαμῃ, αἰ ῆςῖα Ρρα]- 
ὧν αὐ ὑμεῖς λίπητε ζυλλέξομφι, ὡταἣρ τὰ 

ὅνεία. ἃ: δέμωοι δ᾽ πατὴρ χαὶ οἰκημκοιζο, κα- 

᾿λάνκα οἰϑαϑείσοις τσὶ δῈ; δρῶν χαὶ ϑηδάων 

; μεροιὶ χατελισεν. ἐφ᾿ οἷς ἀὐφραινόμιζω, 

ἢ ᾿ῶτα πόρτα ὁρα τὰ ψϑὺ καταχεκαυμϑύα, 

(δέχῃ πλχεχομνϑρα. εἰ ὀξευ ἐγὼ μὴ γεγνώσκω 

μὐτόζῷ δίκαια, μήτέ (ῷ ὅσια, ὑμεῖς, δὲ. δὴ. 
“ 

ϑαάξατε μειπωςζᾳῦτ᾽ δξὶν αἰδρα ἔχτοα- 
“ο καὶ 

εἶτα, οστί αὐ θοσίθιις Δς ἔσεῖς γοξογε, ας 
διισ απίπημπι οὐδε δξααμη, ππΠῸ Πόταμι ὍΣ: 
αἱὲφ, ραττῖπι οχ οί νίάοο. Ῥιοίπάςῃ π αυά 
ϑαμα ΠῚ (ἀπέξμπιρν πε ἜΡῸ πο ἴητε]] ἴσο; 
γοβιηονοῖϊπ ἀοσρατίς, ΖυϊΏ ΠῚ ΕΗ ὑπαρὶ ΐ 

ἀεθοδῖ, μας ἋΡ ποι ῃιθι15 Γ εἰοτοηήας σία- 
τσ ρη ἰξῃαείς Ργοξοιίοί. Ηἰς ἀτὶς ΣΤΡ ΩΣ 
σἰηταυϊτί οὔληρα νογθοπάήϊα ἀπξεὶ ἩΡΊΡΙΝ 
᾿[Ἐαᾳπιάςπι αἰ ιιατιο, Ἀρεπίδις ἰῃ πᾶς ίρη- 
τοητίατ γοίροηαίτ: εὐ ΡΒαῦπαθαζο, 

᾿λύῶν γάῤιζᾳς Ἰἰποδειδόνγαι. ο ὁ μδρ ὥυτ εἰ- ΠΟΕ Ἰρπογαῖς τὸ αὐ ισγοῦν ΕΠ ἐρεὴ δὶ 

σαν αὐτοί, σὴ ἐσιώπησαν, ὁ δὲ Αγροιλριος 

χέύῳ ποτὲ εἶπεν ̓ ΑλΝ οἶμαι μδν σεγῶ ὁ Φαρ- 

: ̓γάξαξ εἰδέναι, ὅτι. σἱ οὐ» ταῖς ἐλλδευιζς πὸ: 

λεσι ξένοι δλλήλοις γίνονται οἱ αὐ, ϑεφ΄ποι. οὗ- 

ποιδὲ ὅτὸρ αἱ πσλᾷς πολέμια τ ρωνται », σζεὼ ; 

πάϊς πατρίσι χαὶ τοῖδ᾿ ἐἰξενωϑύοις ΓΑΆΤΙΝ 

εὐ σίκαν, ἐαλούτω τύχωσιν, εν ὅ1Ὲ χα ὠπεκι4-. 

ογανδλχήλοις, χαὶ ἡλκεῖς δέχυ γι βασιλᾷ τῷ 

᾿ ̓ ἀ ξχείγο υπϑλέμια, »ρμἰζέν σοί γερϑώτοι φί- 

τὰ 2οι ϑιμέεϑαι. «ἰδὰὶ πϑρτὸς αὐ ποιησοι μια. ' 

τ (ἡ εἰ αδὺ δολάξαοϑεῦ σοι ξδ) 4 αἰὴ δεασος. 
ν᾽», 

᾿ χοὺ βασιλέως ἡ ἡμοῖξ δεασοζας » Οὐχ αὖ ἐγωΣ, 

ὅσοι ξιωυεξουλά γογινῦ δὲέζεςί, σοι κ ἡμμ. ς κα 
ν᾿: 

, ϑο ὑτὰ 
᾿ ᾿ 

ον πεν. οἱ ν᾿ τειάχοντα πόϑτες αϑῷ ἐπησειύη δ) νεθδίδιις Ποίρίτἰούππ) ἄρ ΤΕΥ εις ἰπτοῦ 
᾿γφῃγῖμο5 ςοπεγαὶί. ΜΙ Πεἶο λίπ 5 νδὶ Ῥει- 

1π ἱπτοῦ ν ἐδ ρ5 ἐρίαϑ σοῦ σορταηνοίς, νπᾷ 
οὐἶπι ραττίᾳ (μἃ ἀμήτου μοίρπίθης δος 
ἔχεϊτ. Οὐἰπεέϊαηι ἢ τος ἴτὰ ἔοταῖ, ΠοππΌτη- 
4ιλπη πλατισ (ς ποίριτε5 οος ἰάθη, Ἑλάςηι 
τατοης πος 4θοαμς ῬΕΙΠαην φαϊτόγίις το- 
σεπὶ νοἤτιπσογὅτος, προς ῆς ἔπ ΟΠΊΏΪΑ, 
αι ἰρίς εἴτης, ποίᾳ ἀτιροτο: απ 
“ιδηλτθοιιηλ ἀπλϊοἰτία πὶ σο]οΓς (πτητησρα- 
τς οπρογαπιιρ υοά ἢ Πεἰδί ργοτορο ἀομη- 

“ὑμετέρῳ πδλεμώιοῦτες, πλύτοι «ῥαϊκρίσμεθαι ̓  ΠΟ ΟΠ ΠΑ Πα ΠῸ5 οΠομλαξ, 4Ζυος ἀοτη-᾿ 
᾿ποπιπράείπάοίοςο παΡρογος: οαα οπα τοὶ 
πδημπδιδτη μας ἴῃ Ρατίς αυϊάἀαδτη ζοῆ- 
(μ]ογομα. Ναας αἰ δι ]Πτσος, ἢ αυ ἐπὶ ΘΟ 
ομῆχτα γε ς ᾳοἰπησογο, ΠοηλΠΟ πλιη1ΠῸ 

γοηογαητὶ, οηλίποπη Δα ποίσοπα! ἀοσηί πῇ, 
ἱτα νίποις ; ταῖς ντ τεσ. ΠῚ Π110 Πηῖηιις ἔγιατο, 

επί. τῳ μηδένα πυξϑφκιευοιεῦτοι »μηδὲ. δεᾶσότην ἔχονται, τς, καρπουμϑμον τὰ ἌΡ 

ὙΠ χ 
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τοίογοπάδῃι αὐδίτγογ. Νοο ἱἹπεουῖ πη [ἃ ΠΟ 5 
νοϊππλις,, νι δεν χυϊάεπι, αἵ ραιίροτ δ: 
{εὰ νε(ϑοίξταῖς ποῆτα ἔγοτας, ποι γορ 5,64 
ταπὶ ἱπηρογίπι ργορᾶσας, ἂς Γθάαξε!5 1Π 
Ροτοίξατοηγταδηι πος τοπᾶροίε σοπίοτγι5, 
Ἰοςο {δ άϊτούιπι οἷς νταγε. Ο 0 α {Π ρατγίτεῦ 
δέ ΠΡ τίς, ὃς ορι θητας ἤδο : 4υ 4 τ|δὲ 46- 
Βιοτῖῖ, 4ιιο τΐπιις ρίαπο ἢ5 δόατιιβ Ὁ ΕΤρΟ 
ν δὶς, ἰπαυῖς ΡΗαγπάθαζιις., Πιηρ Ἰοΐτοτ, 
αι ἔαδιιτας ἤπὶ. τοίροπάςθο. [ἃ νοτοὸ 
το ἄςςοῖ, (διδοῖς Αροίϊδις. Οὐοά Πτεχ, 
αἷτ, ργατογοτη αἰ ππὶ πυίοσίτ, σαί της πα θεαῖ 

ἀϊᾶζο λὐάίεητγε οἴϊε : νοῦὶς ὃζ απῖςας. δὲ 

(οοῖα5 οἴ νοϊαπι. δίῃ πης ρύσεῆς σαπὰ 1πι- 

Ροτῖο ἰαΠετῖς, χααπάοσυϊάοπι Βαϊ πιοα 
πα! άλτη εἰς, ντὶ ν᾽ ἀθταγ, σ]ογία οαρίἴτα5, 

᾿ΟΙΠΠΪπῸ (οἴτοῖε, πΠῈ6 ῥγο πηθα ν 111 ΘΠ] πὰ 

δαἀπογίτιο νο5 ἔογε της σείξαγιπι. Εανοῖ- 

δὰ {ιιιπὶ Δα Δ ΠΠπτ Ασοίλιις ῬΠαγπαθαζὶ 

τῆλ ρΓε επί: Υ τίπαπη, ἱΠ 4 τ, ΨῚΓ ορτί: 

της, ααπππ ἐδ 15 ἢ15, 4 Πιῖσο τὸ ντα πη. ν΄ Ὡ11Πὶ 
αυΐάοπι πος (οἴτο,πλς ἴαπα απδητα σε] ογίτα- 
τε Ροζεγο, ταῖς ε Ηπίθι5 ἐχοο Ππγαπη; ἂς 665 
ἰποορϑ . ταπτοτί Ὀς]]Π ΠῚ ἸΠτΟΓΏΟ5 σΟΓΕτ τ, 
ἔοτε ταπιςη, νῦ Ζιαπ ἀπ {προγοσίς 4115 

4αοπὴ δ6 110 ρετᾶπλιῖ5, αὐϑ το ΓΟ 5416 τας 

ΚΕΝ ΎΘΤΡΥΕΝ Η 2 Υ “ΟΕ ΨΚ Ὁ, Ἂ 

Αται Πδογζαζοτη ορι δας ἔσο να θείς απ: Αἰ χαίτοι ἐ λά ϑερὸν δὴ ἐγὼ αϑὺ οἷ εὐνὰξ Τὴ 

ἊΝ ΩΝ ἌΝ ͵ μ Β πει χϑιῶ σοι. ἔγω ζοίγεωυ, ἔφη, ἐαὺ βασιλάς ἴ 

͵ ᾽ ͵ -“" “ “᾽ἍὟ 

Ονωκ(9) ταχίςα Οὐο δ χώρας τῆς σῆς, Τῷ 1ε λοι- 

Ῥίνανγηαδά. Δ ἘΪ ΠΘΑΠηι15. ΗΠς ἀἸξεῖ5, ποι 5 σοΠρτοίς 
Χὶ βίμοσ Α- Ὁ 

ζείανα [ας μαδαΐτ. Ετ πὶ οχαο οοηίσεηίο ΡΠΑτ- 
“4 Μο[βιε] γα αΖιις αἰ δαῖτ, ππππὶ οἷς ἐχ Ραγαρίτα - 
τὴ παρα ΟἿ: ΡΟγοΙοσαηϑ5, ΠΟΠΠ Π1 γθηδηοη5, δζ αὐ 

 Ἀροἤίδαπι λάσατγοῆς : 165, αἷτ, Ποίρ τ} το- 
ΟΠ}, Αδεπίας, ἵππησο. Τα Ϊο: Αςοϊρίο 
γοίο, ἱπα τ: Αὐπηοπηποτίς, αἰταίτοῦ: ἐξΑ- 
{παῖς ἰριοὐϊαπι, αυσδά πε ριοτιηι 6- 
ταῦ, Αρέῇ!λο ἀςαῖτ. [4 αιπιπ δοσορι οι ̓Ξ 
σεπίδιις, αυΐα ρ Πα] τίς ὁγηδιῖ Ἔαάμπι ΡῸΪ 
σμαγετηῖς [ἀπ ρί ὁ  παδεθατιθας ἀθέγα' Ὡς δὲ δεξαυδϑυος, φάλαρα ἔχοντος «ἰξὶ τῷ μ 

ἐξας ν]οῖ πὶ ραογο ἄοπαῖ. ΟἿἱ τὰπῇ 4815: 
ἄδην ἴῃ οχαιπι ἸΏ Π|ΙΘἢ 5, ρατγθηι Οἱ Ἐ 1πΠ 6: 
«χαστας. (οτογαπὶ ἀοίποεβα, Πααπι ρε 465 
{εητίαπι ῬΠαγπαθαΖί ἐγερῖο ἔγαζοῦ ἱπιρόγιο 
Αἰταπὶ πῆς Ῥαγαρίτα π᾿ ΟΠ πὶ ἜρΉΤει: 
ποη (ο]ππὶ Α σο ]αις σθίευῖ5 Πυ γοθα5 ΘΠ 
ξουῖτ, ἴς ἃ οείδπι απιαητο ἱρίο απ επχάλπ Α- 
τῃοήϊοηῇς ΕΑ] οἷς ΕἸ πῆι, ΠΙΠ1] πο ἔδβοϊτ, 

ντ 15 ἱρῆιις σαν ΟἸγ πυρί σαηγίη Πα ϊιπι 

᾿φἀπηττογοῖασ, συᾶαιληλ πτέτ ρίιογος Π18: 
χίπτιῖς ΕΠ τὶ Ασδῇ]διις, ντὶ ΓΠαγηα δά ΖΘ ΔΒ 
ἐζαγαπι [δ ἀϊχοίας, Πεατί τ Ἔχ Ίρήτας ΗΠ1 115] 
ἀϊίοείπι. ἸΝοαας ἰὰπὶ ρτοζα! νοέ Αθογατῦ εἰ 
ΒΙΎΠΕΡες ἴῃ οαπιρῖι ρεγεη πες , ρτορεδε 
Απυγείηα ἱᾶπα ἔλπτην σαίξλα Ροίαίτ: ἀπά: 
{τι ργᾳτεγ οατῃ, ιξ παροθαῖ, ΟΧ το τ ΠῚ, 
ΔταΡ ἰοΓἐ5 οχ οπλη].]σ οἷς ὁσίας σο οθατι 

͵ ΣῊΝ ΕΟ ΒΕ ἈΦ ΥΡΗΝΣ ᾿ , ᾽ κ ἡ 

φυρφίνης Αρτεμκιδὸς ἱερϑνγζϑὰ ἐκεὶἶσο3ς ᾧ εἰχὲ ξωυέλεγε πϑυΐζοχολεν πα μισλη)ες ςρατέυμα. ̓  

Ἑ δεν, δήτως αὐ δὶ ἐχεῖνον Τ ϊκριϑε
ίη Ὁ σα γον δὺ ἐμ 

᾽ 

ἐξ) τ πύτων γεημῶδ. οὐοὶ μδύτοι τῷ τίσι 
κελάύομδυ, πένητα μδὺ, ἐλάύϑερον οἱ Ξἢ, Ὁ) 
δλλ ἡμῖν ξυμμαλθις γώ μϑμὸν αὐξᾷν μὴ τῷ 
βασιλέως, διὰ Ἔ σαν. ρχὴν τὸς νόν ὁμω- ̓ 

δούλας (Οἱ κα αςρεφόμϑρον, ὡςε σῶς ὑπήχϑεξ 
ἐέ) χαίτοι εἰ ἅμα τ΄ ἐλφυθερὸς εἴης, αὶ πρλό- 

σιος “λύοιο, τίγος αὖ δίοιο, μὴ ἐχὶ παμπὸρ 4.. ; 

[ δαίααν ἐϊ):Οἰκοιεῦ, ἔφη ὁ Φαρναξαῷς δ: ἱ 

πλεΐς ὑμῶν Ἐἰποχρίγο μα!» ἀπὸρ ποιήσω. ωρέ- ἢ 

2 λ εἶ ε - ς αλλον μδὺ φρατηςον πέμπτη, ἐμὲ ὃ αἰσσήχϑον 
3 7 ! ςν-νν ΄ “ 

ἐχείνου τα Πη , βϑλήσομαι ὑμῖν χαὶ φίλος χαὶ ̓ 
͵ 3 » ! » Ἵ συμμαηθος ἐἢ)" ἐαὺ μϑύτοι ῥμὸι «πἰὼ πῤρχίως ̓ 

Ἔχσροςαηη,(οιούτον ΐ|} ὡς Ἔοικέ, φιλοτιμίας ἄρϑϑνα 
ὭΣ 4 δι Δὰν .« Ἵ ς, ΕΙΣ 

"60 7,0} εἰδὲναι,9τι πολεμἤσω ὑμῖν ὡς αὖ 
, », 2 -“ ε 

δχωυωζζαι ἀραςα. ἀχούσας ζῶτα ὁ Αγησί- ὠρω 
3 ͵ ᾿ ᾽ “" ᾿ "Ὁ “' λᾷος, ἐλαξετὸ δ χήοὸς αὐτν; καὶ εἶπεν" εἴθ᾽ ὦ φημ, 

λ “ ᾿ Ἢ ἢ; 2} γ .«»"» ᾿ ἂ κα» ᾿ 

ὡφε συ, (οἰούτος ὧν, Φιλος ἡμίν Ὕθοιο. εν δὲ, 
5, Ὁ" ᾽ ε -“" ᾿ ε ᾽ ν 
δίευ,ἐφη, ἐχίςτω, ὅτι νεωῦ πε ἄπειμι ὡς οὐ δὼ- 

Ι 
] 

] 

πού, κἀν πόλεμος ἥ, ἕως αὐ ἐπ᾽ ἄλλον ἔχωμδο η 

φςρατά εοϑαι, σοδ τε χαὶ σῶν ἀφεζόμε- ἢ 

ϑα Ούτων δὲ λεηϑέντων, Ἷ διέλυσαν τὸν σύλ- δέκα ᾿ 

Ἅθρρνχαὶ ὁ φαρναξαζος αἰαξας Ὀχὴ τὸν ἵω- ὦ 
πον, ἀπήφ' ὁ δὲ ἐκ τῆς ΠΙαραιπίζας ἡὐφαν 
κιρο ὅη ὧν, Αὐρωνα ἀφϑεὶς κα παροιθεα θσοΣς 
ξένονσε, ἔφη, ὦ Αγησιδαε, ποιοΐια!. ἐγὼ δὲ ΒΞ. 
γε δέχομαι. μιέμψνσο νεῦ, ἔφη. χαὺ ἀὐλδρῖι ̓  Ι 
παλτὸν εἶχε 5 καλον)έδωχε τῶ Αγησιλάφ, Ὁ 

ἵσσσω 1δαιου τῷ γεοάφέως πειγχαλοι, πὐξχε- 

λῶν αὐπέδωκεν αὐπωΐτότε μδὺ ὄχ ὁ παῖς ἀ-΄ὖ Ἵ 

γα πηδήσας ὄχι τὸν ἵστασον μεϊεδίωχε δὐυϑῶν ἢ " ἀπ ρ σήν οὐοι Σ ον ἫΝ 

πεξοεὼς σὲ), ον τὴ ΤῈ Φαρναξαζε ἀποδημία, 

ὐτοσερὼνν ἀδελφὸς πίω ὐῤχίω φυγάδα ἐπ᾿ Ε- ἢ 

ποίησε τον “ὁ Παραπίᾷς ἡον)τὰ τ᾽ ἀλλαὸ Ἀ- ( ἢ 
γησίλᾳος ἐπεμελήτο αὐτϑ χαὶ ἐροιοϑέντος ὡς ἢ 

τῷ ἢ Εὐάλχϑις ἡέως ἀϑζωαου,πϑρτ' ἐποίητος 

᾿ 

ᾧ 

ὀλὺμπίὰ,, μέγιςὸς ὧν αυ -πταιδὼν: χαὶ πότευ 
δὴ, ὡς αἰ εἶπε ασϑϑς τὸν Φαρναξαζον, φὐθὺς 
ἀὠπεποράϑετο εἰπὸ τῆς γώραςἿ δεδὸνδέτι καὶ 
ἔὰρ αὑτ έφωννεν ἤδη αφιχήμϑυος ὃ ἐς ϑήδηφ. 
πεσδιον, κα τεςρατοπεϑοσαΐο πἰξὶ Ὁ τῆς ὡ- ῃ 

παρέ ἢ 
Υ 

Ἄς 



᾿ 
Ἷ 
ΑΗ αν ΣυσνςΣ 

ς ὦ Ρτὸ 

τ πα 

Β ΡΘΕ ΑΙ 
᾿ ξαβοοιδυάξετι ὃ πορϑυσουδυος ὡς δέιύαμτο ΔΊΝαΙα ἴτα (ς ραγαδαῖ, νι πὶ βοίϊεξ ἰοπϑίς 

" ᾽, ! σ᾿» 

αἰωτατω, νομμι ζων ὁπόσαι ὁπηανεν ποιήσοι ἐ- 
' πα ἢ » ͵ εὖ Ρ̓ ͵ 

ϑρὴ πϑυτα ποςερησάν βασιλέως. ΑἸησιλδος 
᾿ ον τ 6 ὈΦΨΝ ἢ ἣ Ων 

᾿ς χρ δὴ οὖ τύτοις ζω. οἱ ἢ. λαχεδοι μόγιοι, ἐστεὶ 
) 2 ! 3, 

Ἢ κύττΣ ἤσϑοντο τὰ τεγϑήματα ἐληλυῆοτα ἐς 

 ϑλάδα,ὺ (ας μεγιξας πολᾷς ξιωυεξηκιίαξ 
ὰ πολέμῳ πγοὺς ἑαυΐες, ον χινδεώῳ πε Ὲ 

ἀόλιν ονόμιξ, ὁ ςραϊ φύφν ἀνα [καῖον ἡγήσανῷ 

ν ἡβιὺ ὐζξὶ μδὺ ῦτα παρεσκά α ζοντο ἀὐθι 

ὶ ᾿ 011 Ἀγησίλαον πεμποισιν Ἐπικωδιδϑμ.ὁ 

δἰ ἐπε ἀφίκετο, τὰ τε δια διηγεῖτο ὡς ἔχοι, ὦ Β 

᾿ὑπὴ πολις ὄχτεῖλλοι αὐταί, βουβθᾷν ὡς τὠχιςα 

᾿πῇ πα τόλδι.ο 5 Αγῆσιλᾷος ἐπείηκθσε, χὰλε- 

ΣΤΥΝΝ ἐ εἶκεν, ὐθυμούμϑρυος οἵων τι καὶ 

“δῶν ἐλπίδων ἀπεφερηΐρ᾽ ὑκίος 3 ξυκαλ έσας 

ζὰ ξυμμαάχοις,ἐδ ύλωσε τὰ αἰσπσὸ ὁ πολεὼς 

ἣ πο δα ἡ νσρᾶνα, ἃ εἶπεν στί αγα [κφ)ον εἴη βοη- 

ἢ ϑεὺ Τῇ πατρίδι. ἡ ἐαὺ νϑυτοι ἐχεῖνα, καλαῖς 

δύντωι,.42 Ὀχίςαοϑε, ἔφυ, ὦ αὐϑρες ζύμμα- 

χρινῦτι ἐμὴ ὑχιλάθωμθι ὑμδμ, δλλὰ πάλιν 

παρέσομ(αι πσξαξων,ὧν μά: δειοϑε.οὐκόσειν- 

περ ῦτα, πολλὰ μϑὺ ἐδαχρυσαν, πόρτες 

ψη- δ᾽ Τἐπεψηφίσανζ βονϑεῖν μετ᾽ Αγησιλόου 
ΟΝ Ὁ ΡῈ ᾽ τ ἐ 

πὶ λαχεδα μον" εἰ ἢ κοιλαΐς τάχει ἥἔδοιτο, 
Ἶ ᾽ - 2 ᾽ λ 

λαβόντες αὐτὸν πάλιν ἥχειν ἐς πίω ἀσίαν. χὰ 
᾿ ς 3 ) 

οἱ μδρ δὴ ξμυεσκάνα ζοντο ὡς ἀχολουϑησον- 
ΜΝ ιδ,",» ! ᾿ ΕΣ Δ ὦ τὰ. 95... ͵ 

περι δὶ Αγησιλοίος αν μδρ τὴ ἀσια, κατελι- 
3 « λ ».ν» 

πεν Εὐξενον "ε ῥῥμοςὴν, ὃ φοϑυρουξ πὰρ αὐτῶ 
15. 9 - - ἥ 

Οὐχ ἔλα ον τεβαχιοαλίων, ἵγα. δεούαιτο ἐζᾳ- 
ὺ Ξῇ » ΕΊς “ ᾿ ᾿ 

; δωζιν ἃς πυλάς. αὐτὸς 5, ὁρῶν οΤί οἱ πολλοὶ 

Ἂ ἐφ᾿ ἑλλέωυας φρωτἀεοϑει, βουλομϑρος ὡς 
ἵν ͵ 3 »Ὲ τον τ ἣ 

 βελτίςους χαὶ πλείςοις ἀγήν θ᾽ ἑαυῷ, ἄθλα 
ἐῶ χη ὁ ΠΝ ΎΝΝ - " ὯΣ 
 ἥχρουϑηχε τὰς πολέσιν, τίς αὐδαςον φρατάυ- 

᾿ἀὰ πέμποι, χαὶ ΥΡ᾽ μιοϑοφόρων τοῖς λολά- 

γϑὶς, ὅςτις ἀὐοπλότατον λόγον ἔχων συςρα- 
ἀὐοιζ, χαὶ ὁπλιηδυ χαὶ τοζοτυ καὶ “πελτα-- 

᾿ ζῶν. τσθ9 {πε ὃ. χαὶ ζιὶς ἑππάρχοις,ὗφἕις 4 1:π- 

ὡς χαὶ Ούτοις γικητήθκον δώσων. τἰωὼ δὲ κρι- 

᾿ αν ἔφη ποιησάν, ἐπεὶ Δ 4. Φα!ησαὐ οἰκ τὴς ἀ- 
σΐας ἐς τί ἀὐρωπξω Ὁ χερῥονήσῳ, ὅπως 42 

εἰδείησαν, ὅτι τὸς ςρατϑυόονϑῥους δὲῖ ἀύὐκρι- 
γᾧν. ἀξ δὲ τὰ ἄθλα τὰ μδὺ πλέα, ὅπλα 

ἐλ ὄχπεσονηυϑύα ἐς κόσμον, χαὶ ὁπλιπιχοὶ, 

ἴ χῷ ὑππαικαί. ἦσαν δὲ χαὶ φέφαμοι Ζουσοῖ. 

Ὡ“ἔὦ} ͵ 3 ͵ »" 3 . 

ΑΝ ςρατιω τ ἡ υϑράν ἐπεθύμωοιω μᾶλλον, ἢ 

χη δι. τε 64 

ππιο ατίπιπι ργοστοάοτγοτασ; οΧ [ἰτηδης (δ 
ΠαῖΙΟ 85 ΟΠΊΠ65., ιοΓα τοῦ ἃ τοῦρο τῸ Π-ς 
ἀαογεῖ, Γεσὶ δε πηγιτι. Ε]1σ τὰ Πὰ σοΠάξι!5 Αἰοβιθῶς ' 

Ἀρεπίαὶ ογάς. ασπὶ Γασράαιηοηί! ρίαπὸ ἜΠΙΩΣ 
ςοσηίτο, π|}Π85 οὔτ ρεσιιπίας ἴῃ (σα οἰ 411, ομηίανες 
νεθοβαιο πιαχί πὰς δα ορρυπηξάτπη Ἰρίος ΚΡ 
θοΙ]ο οοπίρίταῖθ:ν εγίατί γοπυρια θ] σαπὶ {{- 
πὶ ἴῃ ρογίοι1]ο αὐ τγα σάτα, ὃς ἐχροαϊτίο- 
ποι ποσοίαγιο {π{οἱρίοπαπὶ οἶδ. Α ἃ οαπα 
(ς ςοπιραγαάθαπε, Ππιι] μα αἀ Αροἢ διπη 
Ἐρίογάϊάαπι παϊττιπτ. 15 ροίξεαηιαπη αἄ 
οὐιπὰ νοηἶδς, αι Αἰϊαγίι τοί Πάτα πιῦ 
ἙΧροποθαῖετιιπι ΠοΟ οτίαπι, πηαηάήλγα ἱρῇ 
ΓΟΙΠΡΕΡ] σαπη., Πα ΠΊρ ΓΙ Πγι1 τη ρατγ α [δτιῖ- 
τα ἱπρρετίας δά οῆρσε. Εὰ το Ασοπ]αιις ας. 
τα, στααίτοῦ φυίάσδιη {1 ἔουῖο, ἤιΠπ| (δ ιιηὶ 
ἰρίς φιιαητίο Ποπουίθιι5,] παπέααας ίρο 46: 

1σεγοταν, εχροη δ εις ἃ ἢ! ΠΟ ηλίπι5 δά- 
ποσαῖο (Οοἷο5 δά σοποίοηοιη, αυϊά τείρα- 
ὈΠσα ππαηάἄατοι, ἱπάϊοατε; ἀϊσότο, πθος Π8- 
τ απ οπηηΐπο οἵδ νῖ δι 1] δα ἔογα- 

τιῖγν υιο {1 γο5 5 Πα δ, δα σοΓΘΏΓαΓ ΟΧ - 
ὨΙηγΐ (δ ητοηξία: οοτῖο (σίτοτο, (ΟοΙ], πο ατια- 
Ζίδαη ἔπταγιπν., ψὰ νο τ οδΙ μι δαγ. Κο- 
ἀΘτταγ (Ο]ΠἸσοτ δά νος, ρογίς ξαυτιῖς ἐα, αιας 

ΨψΟ5 ΟΡ τίς. ΕΗ] ας 111 δ! ἀϊαπτὸσ, πα τὶς σα πὶ 
Ἰδοτιηγῖς ναϊπποῦι ἐοτοπάσπι εξ απ Α-- 
σαῇ|λο ᾿σεάατηοηὶ Οροηι ξατιιπε, ἂς (ἢ 
το 5 ΠΕὶς ἘΠ οἴτοῦ σοτογοπτεις, ς πὶ ἐσ άοπὶ 
ἰη ΑΠαηιτοάδουπαάπτι ςῆς, [τόσος ἀπ πὴ ΠῚ 
{4 ΠΟΙ] ΠἸριιης, ἃ σοπ]αυτα (ε αατασί: Επχος- 
πιιην ἰρίς ρει οέξιιπι η ΑἸτὰ ουπν ρία ἢ ἀϊ- 
ΔΓ 5 ΠΟῺ ρϑιιοϊ οὐ! θ115. ΖΔ ΠῚ ΠΙΟΤῸ ΓΟ Π- 

ααΐτ,νε δουι πη ΔΕ ΧΊΠΟ τιοτῖ ἀο Γοτί πε  οΡτ ἃ 
Ρί4α ἰη Ης ροῆοτ. Ετνεῖο “ἴα ππα σα 
ΠΑ ΠΠ ΠῚ ραγτθηη {{π|Ὸ Πγαπογο πλ8}}6 νἱά6- 
Ραῖ, φιᾷ φάιιοτίις5 ἀγα σος αὔῖπα ἔετγο: πο 
[ουτΠ]ΠΠπλο5 ὃς ῥ τί Πτοὶ ΙΘζιιτ αθάτπιςεζγοι, 
Ρτατηΐὰ οἰ ταξιθιι5 σο ΠΕ Εἰτυῖτ, χιια σορίας 
ἸφξΕ ΠΠπλᾶ5 πη τοσαῦτ; ἰτεπηαας σοπά ες 
οἴογιμη ἀυέξοτίθις, πὶ αϊ σαπιὶ ἰπΠγιξε ς 
{τηγα ν 6] σΊαι5 αὐ Πγατιτοαὐ ρρ ἑτιπι, νὲὶ (8- 
δἰτεαυ!οσγ, ν6] σετγαζογιιπι σοἤοτις Πτιῖς 
ἘΧροάϊτίοηἱ (ὁ αἰὐππρογοῆς. ΟΠ ὃς ρτα- 
ξοξτῖς σχυίταπι ἀδηπιπεί ες, οἷς ἰς νἱξξοτίαὶ 
Ρια πὶ ππὶ ἀΓσ ΠΛ ΠῚ, 41] τ ΠῚ Ἰοηρὸ 

τ “ " - ᾿ . λ 5 ! { ͵ ᾧ . ΓΟ. ΩΝ, - “ο ᾿ - ἱ 

ποτα τί χαὶ 4. )οπλοτάτην τάξιν παρέιχοιτὸ, ξ: ΡΟΓΙΓΗΠΙ πιάτα ἐααίταη αὶ ὃ ἐπ γα ἘΠῚ πγα πὰ 
΄΄ οΧΠΙΒεγθητ. Εδαας ἐς τε ίς Θοσηϊταγιιτη αἷς 

1ταἰπἴτατο ᾿παϊοίοῖη ΟΠοιγοποίο,, ροίεας. 

ἡπαπη οχ Αἤα ἰη ΕΠ γοραπη ταί  Πδητ: νε 

σόῖτο (οἰέοης οούαπι, πὶ οἤδητ χρξάϊτο-: 
πὶ παῖς ἱπτογέατασγι, δοσαγαζιιην 4] ἐξα την 
ἔστε. ΡῬτατηϊογαπι Ιοςο ΡΩΝ ΕΧ ρΡαϊΐτᾶ 

ΡΙσροῖττα ΟΓΑ ΠΕ ἀγτηα ΟἰΑΒΟγατα πδλπη οἷος 
ΔΏΓΠΠπης, ἴατπι ΓΔ τα] πὴ σταιιὶς δυϊπαταγα. 

αιᾶ οχαοίξεία. ᾿Νούαιρος οόγοης ἀςοταης, 
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Οὐἰληΐα αϊάοτα ρεσπιία ταϊςητῖς Π πλίπιις Αζῳ ἢ 

αατι σοπίξίτοτο, Ἱ δηεὶϑ (ἀππεῖθιι5 ἔαξε!ς, οὐ- 

ἰδ ρΓῸ ΘΧΕΓΟΙ͂ΓΕ τη αχ  Πλῖ5 ῬΟΘΙΠ115 ΑΓ πγὰ 

οοταραγατα Πππούαπτ. Ῥοίζέαφασιῃ ΗΟ ε- 

(ροπειιπιτγαϊεο σε, πιά ϊοος ΙΘξπ] (πῆτ; οἐΧ 
Τλοςάἀατηοπὶῖς, Μεπαίοσιις, Ηοτρρί 45, 

Οπῇρριι5: εχ (οἱ 5; ν Πι15 6 Χ ορρίάο 4ιο}1- 

θεῖ. Ρογαϑξο ᾿πἀϊοίο,σιπι σορ 5 ἀσεπίαμϑ 

ἜΧσχιηὶ οαάστῃ νἱα ργορτοάϊεθατιαν, 414 7 το ρτο- 

ἐριἰϊιαῖε. ἐς ἔχης ἔποτας 14 τοπηροτῖβ. απ) γάοα 

θεαταὶ ἔλσεγει. [πτούεὰ σοπιγαποῦδης- 

Ρἰιου οορία5 ἃς ριαΠάϊα; οἰπτοβ αι, υοά 

δ Αροήρο! 5 φάμπας ριοῖ εἴτι, ΑτηποάομλῦΒ 

δἀσηατιπι,Ας ττογοπιριιοτὶ, ἀπσοῖη Ἔχοῦ- 

αἴτας οἴ τα σεης Ροίξοληπαπι 1 σοάςῃιο- 
πὶ) ςορίας φἀμιχηϊεης, ποίξος εογαπὶοο]]ε- 
Εἰϊ, αι ραέζο οἰμπη ἰρῆ5 πιαχίππο (πο σοπυ- 

πλοάο τπηδπιπὶ σοπίογογοης, πὶ ΘΟΠΙΘΉΓΙ 

ἀε!θεύαθαπε. [δὲ ΤΊπιοίαιις (ον τ 15 
ν᾽ Πας οταιίοης νίμιϑ οἵ: ος ασεάατηοπίο- 
» γαπλ ίοοἱ], Εππιπαηι ἱπίξαγ μαδοῖς ἔς πα] Πὶ 

» γἱἀοπτυγ Οπὶρρο Πιυιηλίπα ἰχτα ἔσμτα5 {τι- 
»Ό5ΠΟΠ Πιασηδίμηζ, [ΓΑΙ ΙοΙ]π16 ΠΟ ἀππου!- 

» τεῦ ροίπητ. ' ἐσιπὶ χιο ρει ΟΠ ρ15, 
» ΘΟ Πηαρὶ5 αὐ 8115 φάἀαιιόξα ἤΠιι 5, νομ οπιῶ- 

»» τίοτὶ σαπὶπηροῖα ργογθης. [|ᾳοτὴ 1 2οε- 
» ἀατλοηὶ (οἰ πε, ν δὲ ρείαγαπη ἐστε άϊιη- 
» τυγτς ρτοστοάίοπαο, ὃς ορρί 44 ΠὈ] δάϊηη- 
» βεηάο, [τῇ σορία5 απσοης, τὰ 1{Ππ4 οἤϊ- 

» οἴπητ, γα ΘΧρυρηδγὶ ἀπ τοι 5 ροῆτηι. Ε- 

» ΄Ζαϊάοπηοος θοαις νἱάςο, αὶ νοίρας οχ- 
»» τἰησιιόγο γοΐτησ, ἢ ρτο 5 νοπασὶ σοηςη- 

» τα 1.4 ΠΛ ΟΪτ5 ΡΠ σἹ: τ τιιπὶσποιῃ δάπιο- 

» ἀραητ, Ζαστη Δάμας ἡπο οί ἐππτ,πα]1ο {πο 

» ΟΠΠΠ| ἱποοπηπηοήο 645 ορρείπηογο. Οπα- 
» ῬΓΟΡΓΟΓ ΠΟ ᾿αο οὐστη ἀπίτη]5 Ποίεγι5 οχρῶ- 

» ἀεητος, το Πππὶς ἔλέξατος δεδίτγοι; {4 41- 
» Ρίαπυϊπρτίπης δος ἀφ πιοπειῃ 7 νο] ἢ πος Ὁ Κας πφρῶδται ϑυρῶν, ποῦ πολλων τυπηομέ- ὦ 

» συ ποηαοαῖ, ργοχίπλ δά οδτῃ ΠΊΔΠι5 οῦ- 
Ὁ Τεγάπλις. ας απ τεέζο ἀἰοὶ αὖ θο ἔξατα- 
δγοηζαν, ἀδογοταπγίη φαπγο} (ςτεητία πὶ 
ξλίχυμι εἰς. [πτούοα νογο, ἄστη {ΠΠ|τγαηπρᾶς 
ἰπτεῖ (ς ἐς δ6111 ππιῖτς ρεϊποίραζιι., δὲ ἰῃ 
4αου ποπλπο5 ἰΠ[ἔττιὶ δοίοτῃ τοι ἐχογοῖ- 
ται οροτίοασ, οοπῃ{ξίτιπιητ; πε ἢ ἀοηίας δά- 

πιοάιπῃ ρα σ ας οἢπσούεηενγθο5 1 ασο- 
ἀαταοηιῖς ἱπέοίξα;, οἰγοπηχάσηῃάϊι (6 ροτο- 

Παῖοπὶ πο  ποοεης: δος πχοηί), δά- 
ἰαπέξίς ΠΡῚ Τ ἐσεαῖβ ας ΜΜαπεϊπεηπδιις, νία 
Τιαγτἰ πα ἐστοα πΠτι. 
τεητθοάεςπιἕοσε τοηροῖα, (ὐοτίητ}} α- 
ἄπ οαπὰ{{ἰς οταπε πη 'Νεπιοα,, [1 Δοεάα- 

᾿ ΤηΟὨΪ] γΟΓῸ ΟΠ Οο 15,5] ογοης. ΗΪπορτο- 
Ρτεγ Εριθσθαγῃ ἔλέζα ἰτη Ρτοῆποπα, ρει πλι πὴ 

ΧΕΝΟΡΉ. Η191τ,͵ 6 Ἀ 26 

Ὁ 

(ὐππηηαιε ροῖρο- Ε λίαν βαϑείας 

32} ΄ 

φότες καὶ μιαντινέας, ἐξήεσαν πίω ἀμιφίαζλονε, 
᾿ ͵ ͵ « ΕΝ ΠΩ , ἐλριὴ ὑπὸ ΤΙ ἄ σαν μῆς, "ΠΝ 

χα πορά ονϑροι οεδὸν τἰ ἁμα, οἱ δ αἰξὰ τὸς χοδανθιοὺς ον» τήννέμεα ἤσαν, οἱ δὲ λαχεδοιμο- 
γε οι, ᾽ ᾽ ͵ ΠΟΥ Ν , Νὴ ᾿ δ. ν 

γιοι χα] οἱξυμμαχοι, ον τῷ συζυωώνι. ἐμξαλόντων δὲ αὐτῶν καὶ τίω ὀχτεικειων, Ὁ υϑν τοῦτ 

᾿ πόύτα ἄθλοι σύν ἔλαῆον ἐϑμετο, 
τεΠαρωνζᾳλωντων:. Ὁσούτων μδύτοια)αλω- ἰῇ 

ϑέγτων, παμπόλλων γον ὅπλα ἐς Ὁ φρα- Ἦν" 

“ιαὺ κατεσκάυα θη. ἐπεὶ δὲ διέξη πὸν ἑλλήφ- ὴ 

ποντον, κριταὶ κἀιτέφξησαν λακχεδοι μὀνίων μν, 

Μένασκος, καὶ Η διπταῖ δοις,ὺ Ο ρσιπαὺς Το 
ὃ ξυμμαχων,εἷς ὐπὸ πύλεως. χαὶ Ἀγησίλαος, 

«ϑυ,ἐπεὶ «ἰὼ κρίσιν ἐποίησεν, ἔχων ζὼ φράτά-. 

μὰ ἐποράζετο τί αὐτίω ὁδὸν, ζϑ πῇ» βασι 

λόϊς, ὅτε ὄχι τίω ἐλλάδα, ἐςρατάυεν. ῳ δὲ, 

Οὐτῳ αἱ αϑὺ ἔφοροι Φερυραὶν ἡ ἐφαινον' ἡ δὲ " 

πολις, πεῖ Αγησίπολις πταις ΕΤΙ ζῶ, Δειςό- 

δημον, Τῷ μους ὄντα, κὸν ποϑόδεκὸν τῷ πτοιδὺς, Ἷ 

ὑἡγείαϑαι τῇ φρατιᾷ ἐκέλάυον. ἐπεὶ σ᾽, ὀξηεσαν ' 

μδὺ οἱ λακεδαι μόνιοι, ζξιωυφλεγμμκένοι δ)[σω 

οἱ ἐγαντίοι,ξενελϑοντες ἐξουλά, ἰοντο, πῶς αὖ 

τίω μὠχζω ξυμφορωταΐᾳ σφίσιν εἰὐξις ποι- ᾿ 

ἡσοιντο. Ὑ μμόλφος μδρ δὴ Κορίνθιος ἔλεξεν" ἕ 

ΝΥ ἐμοὶ δόχει!» ἔφη, ὦ αὐόρες ξύμμα;ο! ̓ ΑΝ , 

μϑιον ἐὴ Ὁ νῦν λαχεδαιμονίων πδαγμα ῃ 
ἌΝ Ν Υ̓ ἢ] 
οἷογτῆρ Ὁ “υ πυζα δ. οἵ τε ΣΡ πιίαμ! 

Ὗ “᾿ “ ΕἸ ͵ ΓΝ, ᾽ 8'᾽ δὲ 

ασϑϑ9ς νϑὺ τοὺς πήγοις οὐ μέγα λϑι εἰσιν, δὰ “ἢ 

ἀὐφζεξατοι ὃ ὅσῳ σὶ αἢ πορρωτέρω ἤλύωντα,,, , 

ἐπεμξώλλοντες ἕτεροι ποταμοὶ ἰφυρφτερον. 

αὐτου δράῦμα ποιούσι. χαὶ οἱ λαικεδαιμο ι΄ 

ὡσαύτως, ἔνϑεν υϑὺ ὀϊέρχονται εἰὐθι. μόνοι ἢ 

σί᾿πσφεϊόντες ὃ ρὸ δα λαμίθώοντες ζας πὸ: 
λής, πλείονές τε χα! δεςμαχώπεροι γίγτον Ἵἢ 

σε. ὁρω δὴ ἔγω γ᾽, ἔφν, ἡ ὁπόσοι σφῆχας ἐζ- 
᾿ ἤν 

αμρῷν βούλονται ,ἐαν μδὺ ἐἰκϑεονᾷς 
πὰς σφῆ- ! 
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᾿ 
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ἐρξν 

γε ς᾽ ἐα) δὲ τι ἐγδὸν ον των Ω πῦρ αὐεϑεφέρω. ᾿ὐχφι 

σι, ππορνζοις μϑὼ σεσὲν, χήεφυρδροις δὲ τὸς ̓ 
"“" ἰ 9 ς ἀμ  τν" ΕἸ ῇ ε ὡς ἷ 

σφῆχᾳς. ζῳῶτ᾽ ὁδίυ ογθυμουμϑμοὺς ἡγϑύμιι “ἡ 
ΠΣ ΤᾺ ͵ νυν οἷ νι 

χκρατιςὸν ἐ1), μάλιςα μϑν ον αὐτῇ ἡ Εἰ δὲμ, 

ὁτιεὑταΐαᾳ, τὴς λοικεδαίμιογος τίω μαχίω. " 
ποιφαϑα!. δόξαντος σἹ, 47 λέγάν υτω, ἐψηφί- χ 

σαντο ζαῶτα. εἰν ᾧ δὲ πόδε ἡγεμονίας τε δες 

“ρα οντο, χαὶ διωμιολοορεοῦτο ἐς ὁπῦσοις, ἵ 

δέοι τοῦ Πεοϑαι πλῷ Ω ςρώτέμα, ὅπως μ᾿ : 

( φάλαϊγας ποιέμϑυαι αἱ πότ ὦ 
λάς κύχλιωσιν ζ;ς πολεμίοις παρέχοιεν,Έἔν τό- ζῇ 

τῷ οἱ λακεδο μόνιοι; χ) δὴ πεγεαΐζᾷς παρφλη-, ᾿ 
Κι 

οκ 
ἁ 

᾿ 
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ξάλοντες, μάλα, κακῶς ἐποίοτω οἱ γυμῖτες 

Ὕ  ρηελων ὡς 3 κατεθυσοὶν ἔτ τίω 9.5 

λαῆαι, Ὅτι Τσερεήεσαν “ἰὼ τῷ πεσε, 

ἐμνοΐϊες χαὶ καζονγτες τίω 5 χώραν. χαὶ οἱ ἕτεροι 

μϑι ἤν Πῤλθέντες καιτεφραϊοπεδούσαντο, ἐ εἰὰς 

᾽ χόϑαϑεν ποιηστίυϑροι τω λαξάθραν. ἐπεὶ " 

᾿ ἀσερϊόντες οἱ λακεδαι μόνοι οὐκέτι δέκα ςά- 

Υ̓ ̓ ριηπεδσάιδιοι ἡσυχίαν εἶ Εἶηϑν. φεαίσω ̓  

τ χα ὦ πλῆλος ἑκατέρων. ζειωελέγησαν 

ἣ πλι παι λακεδεημιοήίων εδὺ, ἐ ες δεραρλύν, 

φιλίων ἡλίων δὲ, Ὁ ἡ Ὑπειφυλλίων, χαὶ ἀκρωξίων, 

χιλασιωνέων, ἐγίες υς τειοάλιοι, χαὶ οἱ σικυῶ - 

εἴων πενταχϑσιοι χαὶ Ἰχίλιοι, Ἐχιϑοινείων Ἀ, χαὴ 

᾿ ᾿φηιζμοίωνμἀὶ ὁ ἑρμιονέων, τὲ ἁλιέων, ὀγλρον- 

ὖ οἷκ ἐλαήροις τειαλίων. “ξ9ς δὲ δὲ Ού- 

τις, ὑπωῖς ἀδὺ λαχεδαι μονίων πὖδε ἑξαχ»- 

δος 5 χρῆτες δὲ τοξόται ἡχολουύθοιω ὡς τδι- 

" νοῶ χαὶ μέ σφενδονῆται Ἔ μδργομέων, 
δὰ ᾿ Τλεδρίνων, χα] ᾿ ἀμφιδύλων, Οὔκ ἐλάτ- 

ζις τεϊζαχησίων. Φλιάσιοι. μϑύτοι οὔκ ἤχϑ- 

τ λρυθοιώ. ὀχεχφείαν Σ ἔφασαν ἔχφν. αὖ- 

τηρῶν δὴ μ(τ' λακεδαμμονίων δεούα μις ὦ ζῶ. 

᾿υτῷ “δὴ πολεμίωνη, ἀροίαϑη, αἀϑέεα- 

“ὧν μδὺ, ἐς ἑξακιοαλίοις ὁπλιᾷς, πὐργείων 

“δὲ γτὸ «ὐξὲ ἑα]ακιοαελίοις βοιωτ δὲ, 

ΕΞ ὌΗΟΝ ου ) παρῆσαν, αὐξὲ πὐ τους ες 

Ος λίρι' χορινθίων γε μά, ἐς τειραλίους" χαὶ 
ὦ μέρος ἀὐζοίας ἃ ὡπασὴς, Οἕκ ἐδλοιηθς τοις- 

᾿ γι) (ων. ὁπλίιχον μδὺ δὴ ζοσούτον. ἱπαεῖς δὲ, 

, γιωτὴν υϑὺ, ἐπεὶ ὀρχομϑύιοι οὐ παρῆσαν, ἐς 

ὑχταχόσιες, αϑηνα ων δ), ἐς ἑξακοσίας, ὦ λαλ- 

" λων τυ ἐξ ἀὐθοίας ἐς ἑ ἔκϑυτον, λοχρῶῖν δὲ 

τ΄  ποιευήίων, ἐςπεντήχοντα. χαὶ ἡ ψιλὸ δὲ, 

ξιω τοῖς Ὑ χορινθίων, πλέον ζῶ. χα! ὙΣΡ̓ 
οχροὶ οἱ ὀζόλαι, χα μηλιᾷς, χα ἀκαρνανες 

παρῆσαν ἀὐύζις. αὕτη νϑὺ δὴ ἑκατέρων ἡ δύ- 

γά! εἰς ἔλοτο. οἱ δὲ βοιωτοὶ, ἕως δ 

"τον. οὐθν τικατήπεφγον τ μάχζω ξμωω- 

ΠΕ ἢ ἐπεὶ ἢ οἱ ἑυϑὺ ἀἰξϑζευαῖοι χτ 37 ἫΝ 

ἥ οὐ μα να ὦ δυξιον ε ἔθ, τ τ᾽ 

᾿ ἀγαχοις αὐτετα: 4» 5 ἀὐθωτάτε ἱερος καλαὶ 

ὧν ἰφαΐ τῇ, ὃ παρηϊγήλαν τἰϑασκά ξ
εν, 

τ Ἢ 
ὠνγῦ- 

ἡλν,. ἢ ἘΚ ἸΟΙΥ Χ Ύ 8Ὁ 
Δι ϑαβδεξίω, βάλλοήες ἀὐθιὶ χαὶ το--Α νοἸ τος αἀπιονίατ οστα ΠῚ ἄς (ἀρουίουῖδ τις ’οΞ 

ς 

"] 

οἷϑβ τοῖα  ἀριτταβάπςε ἰαοίδητες, νομοπηεητοῦ 
Τιασοή απ] οΠΙοΚ ργοίποβαπε: γογιπι νθὶ 
δὰ πιατο ἀςίσοπά Ποησ, ροῦ σλιηβαπιριο- 
στοάίοαηταγ, ἔογγοαιις ας ἤαπηηπηα ἄστιπῃ 
οπηποῖη ναίξαᾶς. Τ ιπα ΠΟίξες ργορίτις ασ- 
ςοάοητος τα σαίξγα (ππτ πιοτατὶ, νίδητς ίς 
ἐοτγγεητίβ ἀἰπειπι παρογέις. ΕἾ ἀσεάσπιο-, 
ἨΪ) Ργοστο Π, χυιπ ΠΟ ἀπυρίτις ἄςοοπι [ξὰ-- 
αἰϊς ΑΡ Ποίείθιις αθεῆςπε : ̓ρι φαοπαθ]ο- 

δὰ ἀπεῖχον Δ πολεμίων». κα κεῖνοι εὐὐτο σατὶς σαίξεῖς ἰδ ἀςηγίς σοητίποδδητ, ἔΧρο- σορίαραβα, 
[7] της ΠΔΠῚ δὲ σορίαϑ αΠ ογατη. 1 ασεάαπιοπῖ) 

στάδια ΓΠλαταΓα ΡΟ ἶτΕ5 ῬΓ 115 ΠΎΪ ΠΣ ΤΟΙΌ 
ΒΟ εδϊ οἐγᾶτ: οὰ ΕἸ εἰς Ὁ ΓΠΙΡΒγΠΠΕς, Αοτγους, 
1 ἀΠοη ΘΠ δ ι15. ΤΠ ΟΙΌ ΡΓΟΡοιποάτιτη: ἘΧ'" 
δἰσγοηίϊς, οτοτο: ΟΧ ΕΡΙ ἀδιτ5, ΤταζΖοηΐς- 

Ἰς, Εἰεε θη θη οί » Ηδ]οπίθεξ μΟ ρδαΞ- 
οἰογεξτιτοιο δάξιξτγο. Ργατεύπος, μαρα- 
Ὀαπτεχαίτος 1 αεεήξπηοηΐϊοβ τος, δὲ σίτε. 
τατος Ογετοπίος οσο, δξ απ τατος  Ματ- Ὧι Μάνα 

Ζ 41) 

σαποπίες, ἡ 1 ΓΠὶ, Ἀπιρ ΐδοῖ ΠΟῺ Ρᾷιι- εϑή Ἐερτὶς 
οἴογες ὉΌΟΟ. ΡΗΙΙαΙ,, υοά ἰπιάτιτίας εἰς 11- πὶν 
δ] ἀϊσεγεης,εαιατὶ πὸ ίμπητ. Ετ Πα α! ἀδπὶ 
Ἐγάῃτ 1 ἀοεήἠατηοηίογαπι οορίς. ἀρ Πο- 
(τὸς διιζοιη, Ί ΟἹ0 ΘΟ] 6 ἐξ σγαι15 αὐ Πχατατς 

βεάϊτες Ατμεηϊεπίες εγαητ; Αὐρίαῖ, απ πι- 
δάτηοαῃ ἔεγοθατιγ, ρΡ 15 πη ΠΌΓΠΟ νΊΙΟΙΌ: 
Βαοτὶ, φῃοα Οτοποιηεπὴ ποη φάοίης, 
οἰγοίτογιοῦ : (Του ΠτΠ]]}, αὐ ΠΠΙΟΙΌ: Οχ νπῖ- 
πετία Επθοσα, ποη ρφυοίοτες ττσῖο. Ἐπὶ. 
᾿ας φυΐϊάοτη σταῖς ἐγαῖ ΠΟΙ πὶ αὐ πγατιι- 
τὰ. ΠἸΙάοτα παρε ρᾶτ ε]αἶτες Βοθοτοϑ, αι !απι- 
ἥπαιπη ΟτοΠοιηςηὶ ποη δὐεῆξςης, Το ΘοΟ: 
Ατπεπίεηίοξ, το ο: (Ππαϊοἰ ἀξίος εχ ΕΠ ΡΒ , 
ἔστε σεπταπι: Γοοτος Οραπεῖος, Ἀ ααίηΞ: 
ἀυδσίηζα. ΠΟ ΠΕ ΠΊοτιτΠν Θα115 ἀΓΠΊατιΓαΣ 
Ρεάϊταπη πιυ]τἰτιάο, (Οοτί τ 115 αἀπππη6-: 
ταῖϊβ, ρογαρας. Ἐτθηϊπὶ ΓΘογὶ, 4] σοσηο-: 
πλϊηαηταγ ΟΖοΪΐς;, ὃς Με]ϊεπίες. ὃς Αοδγ 
ΠΑΠ65 εἰς δείεγαητ. Τ᾽ δητα ἰσίταγ ἐγδης ραΓ- 
τὶ τε} οσρία΄. (δτετιῖπι Βοροτί, “πα πὰ 

4αίά απ ἄπ ]Δτὰ5 ΠΠΙΠ τα πὸ τομοθᾶπε, ΠΟΙ͂ 
δαπηοάιϊιπγ δά σοηίδγεπάτΠΔ ΓΔ ΠῈΣ ΡΓῸΞ 
Ρετγαθδης. ψεγαπῖν ] σοπιγα 1 ἀσεάσπιο- 
πῖοϑ Ατμεπίεπίες σοπἤιγογιητ, ὃς ̓ ρῇ ἀοχ- 
ττο ἐπ Ιατοῖς Αομαος Δαιϊιογίος μπαδαογο: 
πιῸχ ἃζ ἐχῖὰ ρογορίαῖα ΠΡῚ οῇεγεὶ σοῃς 
ἀκωε . δὲ ἔτος δά ρίρπαπι ἱποιη: 
ἄλια ΡΆΓΑΓΟ ἴδ ᾿ὰδεραπε. Εἰπο οὔ 
(4 τατῖοπε Πυιοηάϊ αοίετη ἴῃ ἀδπὸ5 ἃς (6- 

ΠοΚ ; ἀεςπίαπι ργοτίπι5 ρα] Πρ εηΣ [η{Π|- 
ταιπτ. Ρτγατετεα ἀσχίγαγη νοσίι5 ἄτι Ξ 
θαπε, γε αἰτοσο σοῦπ Ποίξομι οχοςδυθηῦ, 

Ὧ ̓ ϑεμάχης ἐσουϑύης.κ Ὁ φεβτον, μϑὺ αμελή σαντες τῷ ἐς ἑκκαίδεκα, βαϑεῖαν πϑμ]ελαῖΐς ἐποιή:-- 

᾿ φαμτοτία φαλατία. ἐ' ετί 5 καὶ ἤγ9) ἔχιτα ν δύξια, δ᾽ οπῶς αἰ παὐέχοιεν τω χέροι τ. πολεμίέωγε 



Ἵ Οονίε 
Νυοῖάσ. 

Ὁΐαηπς (ὦ 

Ἀςς 
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Ῥαπτιγόος; Τ ἀπαπιγάήιιἀπὶ ετ ροτ σα τὰ 
τηξο!ΠΠρεγές, πο Ὁ ποίδιις οἰγοιιπχάατεη- 
τας. Ἡδέξεηυς Ποϊεπιασοςάετς Γἀσεάα- 
τπαοη!} πόη δηϊπιαπογίογαηῖ, {θα ἰοοις 
οχ ἀγθοσίδας ἐρι{{π|5 εἴτε. Αὐνθὶ ρα ἢ ]π- 
οποάϊας ΠὰΠΠετ, πιοχ τε πο! ]ςξζα, δείρῇ 

{εἰς νῃϊπετῇς ρεγδησ, δά ργα πὶ ντί (ς 
Ραγάγοηῖ, Ομ; [4π| ἴτὰ ἀρ οὔτι [ξάγοπτ 
1 ἀοίέ, φαεμ)δαπγοάσπιεατῃ οσάιιέξοῖο- 
τα πὶ γα ]Ιτυτ ἀϊιοος Πγυχογάτι ἀϊσπητ[,α- 
ςεαςειποηί), να Ζυϊίαις ἀπσεπ ἐΘ αογοτατ; 
ἄτι] ὅσ ιρήι ἀσχεγασα νογίις ἀπιοῖιτ, ἂς μΠο- Β 
{ἰππὶ σοσπα, ετηετ εχτοπάςηδο,νία; δήθο 
{πρεγαηῖ: ντίοχ ΑἸμοηϊςππαπιοοδοσίες 
1,ΔοςάςτηοΠ 15,4 πλτποῦ ορροίϊτα Ἱροςἰς 
οἤεπὲ. [πὶ ΠῚ ἀρ] 18 ν Πιι5 ἰητούα 4} 10 
(λα!) δ (δ ἰπυΐφεπι αθογᾶπε, φασπι] 46ο- 
ἀαπισηϊ ἐς τηοτὸ σαβέαπη Τ δ:Ππἰσα τες ὶ 

φνρνεητῖ, ΠΑ ΕΔ τ, ΓΙ πα ς ἰη δάποτίος ρογραητ, δὲ 
ἀηγοῖετα : 

“εἶμει γη: 
Ῥαττοπη σορίατιπι, πα ΠΟΙ] οη ΔοῖοΠ. ἔχ - 

να Πίωωη, ΠΟΘ δητ, οἰγο πλάατι! Ποίξοιη, ἴῃ οὐδ πὶ 
εοίοην, αμὲ ρέξῃης, ΑΑ τηδῆι15 απ πὶ  Ἔητιπη εἴτ, 
γωγεομίιᾳ, 
ει αἱὴ. το] αἰ (Ο οἱ 1-Δοςἀαπηοηίογιπι ὈπΊΠο5 αὉ 

ΒιοίεΙθυις (αρογαῖὶ ἤιογε : (01 ΡΟ]]ςποηίοϑ, 
ὙΠείριεπίρις ορροίπτί, πο ρα σπααητ,ντ 

Τιαοεάεπιο Ψ ΓΙ 116 ΠΟΠΠᾺΠ]] σδάετγεητσ. οςξάσπλο- 

τ προεῖπε ἢ, ἀαοίάιοῖ Ατῃεηἰεπίος Πδ᾽ ορροίτος 
δπέεῖ απ, νἱποιηῖ: ραττε 1 ΘΟρ ΑΓαΠΊ, 
4 1Ρίοτιιτη ἀοίθπι εχ οὐ ᾶτ, Πλιτοξ οἰτ- 
εατηάαῖος ἱπτοῦποϊπῃτ Ππγ8], χα οα ἀαπηπὶ 
πἰΠ1] ἀςοορηξητ, ἰπτερτα ριογίτις φοὶδ ρτο- 
ςεάπητ, ὃς ηπαταοσ 45 Ατχθπϊθηπαηςο- 
Βοστος, ρὲ! πάπα ρετδαπςοπάο γοίιοττο- 
τοπταγ, ργατογουητ. ΕΑ το ξαξξιπη, τ οχ {ΠΠ]ς 
ΠῈ}}1 οσοἰἀοτγοητατεχτγα εο 5,411 1 σοπΗ!- 
ὅλα α Τ᾽ ρος ἰπτοτέςξει ίμητ, Ατίῃ Ατρὶ- 
τὸς ἐεοεάεηξος ἱποίάοτο Γιασεάαηηοηι, Ὁ αὐζις, λέγε) ἀρᾳις αὐα(οὔσοι, παρῴναι ὃς ἣν 
αππηά; ρτίπιις ῬΟΪοπιλγοίβ οο5 δάποῦ- χυρφτοις. ὡς ὃ τοῦτ᾽ ἔγρετο, πὐραϑεοιᾳς Ν᾽ 
ίος ἱππιαίαγις οὔτοι, οχ οἰ πηαδ χα απιίεγ 
ται: ΡΟΓΠλΙττθ μἄπ1Π} εἴϊε, νὲ Ρτίπηΐ ρίστοτι- 

τοῦς ἃ φαιπηἤετγοῖ, ργιογοιγγθητοβ, 1 
πιά ϊ ὀγαητ,ογίπτ; ἀο πταϊτος ἰπτογβοίπης. 
Ἰείάοπι (ὐοτγί τ ἶος ρεάετη γεξεγεητος δά- 
οι (πὶ Ῥγςτεῦοα ἀσξάςπιοῦ! φασίάατα 
ἴῃ Τ πεθαπος οτίᾶπη ἱποίάογιης, οΧ ρεγία- 
4αυπτίοης γεοεάεηζες, 8 ρ᾽ γί Πγο5 σογα 
Ροτοϊμόγαης. Οὐοά 4 ππῈ Πεῖοτ, νἹε] ρτί- 
ταυπὶ Δα ορρί 44 ξιρίεαπι: ἀοἰη46 ἔλοῖεπ- γωσαν ἐς ῶ ̓ ρχαῖον ςρατοπεδὸν. λάκεδαὶ 
εἰ διις ἐπιτίτι πα ἴλης γεὶ (σου π ἢ ἰς, δ ρτίοΐα Ε 
{8 ἐαἰπγατοοὶρίεθαης. 1,δοεάατηοη!) γοτο 
δεὶρῇ τοάεμητος δά δίιπι] οι ; 4πο ῥτί- 
ΤΑῸτη οι Ποίξε Πηα πὶ σοπίεγπεγαηζ,γο- 
Ράαπι σοηηίταπητ, ταις μας φαϊ πρὶ 
σηδὶη Πυποιπηοάιτιπι ριρηδτα ἔτ, [Πτου πὶ 
Αραπ]αῖι δά ἔδγξάιϊιπι ορέ {πἰ|5 ἐχ Αια ρτο- 
Ρεταθατ,ιιάσησας ἰαπα αρια ΑιρΠΙρο] πιο 

ΧΈΕΈΝΟΡΗ. 1517. 6Κ 4 6. 
Αἰμεηϊόπίες, Ὧς ἀοιος ἀπ ο]]εγεταγ, ίσαιιος οὐαὶ αϑζευαῖοι, ἵνα, ΜΗῚ φχκ ασεεϑείης, ἴτῷ 

δα ἶ ΕΞ  ς ὰ ῤ 
Ὁ κ εδουμόνιοι ὁσον πὲ κατερον Ἢ αὐϑίυαϊωνές ὦ 

ΑΝ 

ἤτι, Πεγον "445 δά οἰπη τοὶ ροίξα πυπίαπε, 

ἱ 

χα! τῇ γιγνωσχογϊες ὅτι κινδϑωυοξ εἴῃκυχλ. 

ϑίωσαι τέως μϑὲ δζωυ οἱ λακεδοαι μδγιοὶ Οὐκ ἦς 

δϑοίνογτο «χυδϑςιόντων ΤῊ πολεμίων. ὁ γὺ Ὡ ἢ 

λαΐσιον ὃ χωρίον. ἐπεὶ δὶ ἐπαμανιῷ τότε δὴ τὰ Υ 

γνώ καὶ ΑἹοὶ αὐτιά ἐρηλὼ ὠπλα, Σ 
σκθυαζειζ, ὡς ἐς μοί χονν ἐπεὶ δ ξωυετάηθηξ,, ἷ 
ὡςεκάςοις οἱ ξεναγϑ9ὶ ἔταξαν, παρηγύηξ μρ ψ 

ἀχολοθῴ, τω ηαμϑύῳ, λον δ νὰ οἱ λακεδοι μὲ. } 

γιοι ἔχι τὰ δεξια" ὁ ὅτω πολὺ αἰωρέτφονδ᾽, 

κέρας,ὡς1ε ' αἰϑζευαιων αἱ μϑὺ ἐξ Ἷ φυλαὶ ΝΣ 

ζιυς λακεδαι μονίεις ἔϑμοντο, αἱ δ τεήαρες κοῦ 

τείεαζας. ἐκέτι ἢ ςα δον ἀπεχόντων,σφαγια- Ὁ 

σανϑροι οἱ λακεδα μόνιοι τῇ αγγοϑτέρα,ὡςαῶοὦς 

γυμίζ6.),Ὁ χίμαιραν," τῶντο (χὴ ζους εἰγαντίας,. 
ὡ αὐωρέρν ἐχικαμψαῆες ἐς κύκλωσιν ΣΝ Ν 

3 ξωυέμιξαν,οἱ μδὺ ὀῆδοι ξύμμα 29] πόύτες οἱ ἥ 

ἢ λακεδαι μονίων ἐχρ ατηϑης ὑπὸ ἢ ογαγτίων ὦ 
σπελλίωυφς 3 χτ' ϑεασιέας νόμδιοι, ἐμκο χοντὸ ᾿ 

τε ὦ οὐ χώρα ἔπιτῆον ἐκϑυτέρων. αὐθὶ5 οἱλᾳ- ὕ 

κρτησαν, κἡ κυκλωδα μϑροι τῶ] αἰ τρέχοντι, 

πολλὸς ἀὐπέκϊψαν ἀυΐ Ὁ ἃ τ δὴ ἀπαϑεῖς ὁγ- 

Ἴες, ξιωμεταλ μένοι ἐήορ ἀψοντο ἡ (αὶ μϑὺ τίτ 

ζαρας φυλας ἀϑηναιων, Ὡρὶν ἐκ ὁ διωξεως, ᾿ 

ἐπιλμα χωρήσει, παρῆλθον. ὡςὶε ςέκ ἀπέθανον, Ἵ 

αὐτου πλωὼ εἴτις εὐ τῇ ξυμξολῇ αἰ ποὺ - ἅ 

γγέαιτῶνγ. τοῖς 5 αργείοις ἔχιτυϊχόμοιδιν οἱ λᾷ- ιν 

χεδιαι μόνιοι α᾽αχωῤβξσι,ὶ μέλλοντος τῷ Ὡρῦ- 
του πολεμαρχὸυ ὧν τῷ οϑαγτίου ξυμξαλλ 

“τα ογϊες ἐς τὰ Ἰυμνά,πολλοις ἀπεκ νὰν ἀν 

ἐπελαίζοντο ὃ ἡ χοθανδίων αὐαγώφοἰεύτων. ἔτι, Ν 

σὲ ἐπέτυχον οἱ λακεδορμόνιοι τὸ φηξαωνῇ!-. Υ 

δὲν αὐα γωρϑσιν οὐχ Ὁ διωξεως, χαὶ ἐπεκτφνὰν, ἡ 

συχνους αὐτλυ ὐτὼν ἢ “πυδυϑύων,οἱ ἡ Πωμὲ Ν 

γοι Ὁ μϑδὺ ἄοοφ τον ἐφά)γ9ν ἐς τὰ τείλγη ; ἔπει ̓  

τα δὲ, τὐρξαντῶν κοβινθίων, παλιν κα εῦχήτο 

μόνιοι δ᾽, αὦ ἐπτὴναχωρησωϑες ἔγθου ὃ ὡϑᾶ- 

ὧν τοῖς πολεμίοις ξωυέμιξαν, ἐφήσαντο Ὧι 
“παιον. χαὶ αὕτη μρ δὴ ἡ μαχὴ οὕτως ἐλυετ. ἐ [ 

ὁ σ᾽ Αγησιδοιος τσεύδων μδὺ οὐκ, τὴς σία 

ἐξονίαῳ "ὀντι δ᾽ αὐτῷ οὐ ἀμφιπόλᾷ αἰγός 

λι Ἷ ΔΩ Ν᾿ 



ο΄ ἡπαίων ἐπεὶ ὃ ἐκώλυον Ὁ πορείας οἱ ϑε,α λοὶ 

ὦ ᾿ ἐπήαθνονες τοῖς ὀπτίοϑεν, “ϑϑα πτέμιπ 

Τὴ δὺ τεϑνανω, ὀκτὼ, Τὴν ὃ πολεμίων 

πληλεῖς,ἐδύλε ὃ ὅτι ἢ ξυμμάχων Οὐκ 

ἴον»! πετόωχότες εἶεν. ἐρουδία ὃ 5 Αγησι- 
λα ἀρ αὐ, ὦ Δερκυλλίδο, χαιρῷ “μοιτο, εἰ 

αἱσυμπεμτασου πολάς ὑμῶν ἴοις τρατιωζᾷς 

δ γίκίωυ ὡς ταχίςα πύϑοιντο. ὠπεχρίνωτο δὴ ὁ 

᾿Δρρκυλλιθεις,ἀ ὐϑυμοτέρες αϑύν εἰχος τ᾽ 
᾿ Ὦ λει δ: ͵ ͵ 3 

Ὶ ̓ ἀκύσονϊαςε1).ἐκὃν συλέπει παρε δ, θην ς΄ 
Ὁ: , τὰ δγοὴ Χ πΝ Μὴ α᾽ ὠπαήειλως. ὁ ,σμενος ὠκϑσοις (ὦ ὙΣΡ 

λ 

᾿ πιήω,ἐφη,ὺ Ὡροφαπαηφν κέλάσω, 1 ἐαν 

πὰ δὲ 4.3.5) ν πάλιν παρεσυθα, ὡς» ᾿ 

ἔφα κδν. ὁ μϑὺ δὴ Δερκυλλίδεις ἀφ᾽ ἑλλης- 

πόντου ἯΝ ἐποράύετο' ὁ ἢ Αγησίδοιος διθινγα- 

᾿ ξας κακχεδονίαν, ἐς δε Ήθλίαν αἀφίκέϊο. λαοισ- 

'σαῖοι μῶν ἐνρὸ κρανωνιοι ρὼ σχοτΈσαιοι,Χὸ Φαρ- 

σάλιοι, ξύμμαχοι ὄγ]ες βοιωτοῖς, ἡ πόρτες δὲ 

ϑυήηλοοὶ, πλ ὼ ὅσοι εἰὐἷ Φυγαῖδες τοτ' ἐτυγ»- 

χανον,ἐκακόρίαν αὔτ΄ ἐπαχολαθϑνες. ὁ 5 πεως 

᾿ ᾿μϑόῆλυ οὐ πλαισίῳ Θςραώτευμα,ζους ἡμίσάς 
Ὑ 5. οὖ 2) .-“ 

᾿λὐρ ἐμιωροοϑεν; ζυς ἡμιίσᾳς σῇ ἐπ ὅρω ἐγὼν Ὑ' 

ἐπ ὁ- 
ΟΣ ΕΑΝ ΚΟ ΩΣ - ᾿ Δ ον λ 

᾿Μμνὴ ὃ 5ποῦ σύμοτος ἡπτσιχϑν, σπλὴν ἣ αὐξὰ 
,“ ε 

᾿ αὐτόν. ὡς ὃ παρεταξανῷ ϑιλήλοις, οὗ μδὺ ὃςτ'- 

; Ἰϑνοὶ͵ γομμιίσαν)ες “κον καλῷ ἐϊὴ) τῦϑϑς ζις ὃ- 

πλίᾷς ἑπασο κα γεῖν, ρέψναϑήες, βα,δέω ἀπε- 

"εν. οἱἢ Ἴμάλᾳ σωφρόνως Ἐχικολουθοιω. 

ὃς 5 ὁ Αγησίλαος ἃ ἑκάτεροι ἡμίδπορον, 

πέμιπα ζες πὐξὶ αὐὖτ' μόνα ἀύρωςοις ἵπώέας, [. 

χαὶ χελά 4 τοῖςε ὀῆνγοις ταί λνφν, καὶ αὐθις 

᾿ ὠκάν ὡς τάχιςα,ο με κετι δριω αἰὐζις ανα.- 

Φζωυ.οἱ ἢ δυ ῆα λοὶ ὡς εἶδὸν -ὩῬὰ δοξων ἐ- 

ψ αν,οἱ  πφρώνϑυοι στὸ ποιάν, στλαγίδς ἔχον- 
ν ῳ ἐγ Ω ! ! 

[ Ὑτῶς ἵπαοις ἡλίσχονῖο.Ἵ Πολύμαχος μϑυ- 

οι ὁ Φαρσαλιος ἑππαργῶν α)έφρενψε 7ερὼ μα- 

χθμα ζιωὺ τοῖς πιῖξὶ αὐτ' ἀἰστοϑνήσκ4, ὡς ὃ πῦτο 
ΔΝ ᾽ " , « 

ΕἸ, Φυγη Ὁ ϑυηλλων ἐξωσία γίγνξ γὡς]ς 
᾿ δ..." ᾽ «.(ὕ Ἄνι ΘῈ ἡ ᾿ 

οἱ ὅν αἀπτεϑγυσκον αὐτυ; οἱ ὃ χαὶ ἡλιόχοντο, Ἐ 

᾿ τϑὰ ͵ 53 ,..1Ὺ Ζ λ Π ͵ ζ ᾿Ὶ 
πανον τ' ἐσφήστιτο μέταζυ Ἰ ταιωρανίος χα 

τἀ ΒΙΕΚ ΤῸ ΜῈ ΕΓ ΤῊΝ ὁ." 

χυλλίϑεως,ὅτί νικῷέν]ε αὖ λάικεδαι μόγιοι τῷ ΡΥ ουυ; ν οΠΠς (ΟΠ ςὶ 1 ἀσεδαπχοιΐος εο- 

Ἷ ἀεὶ φιλαποδημος ζῶ) εἴπεν' εἰ σὺ τά τοις. ϑηλὼ Β 

1:7 

τΓαπιίρ ταπτατη οὐξο σεοι ἐς, ἰσοητί πος: 
{πἸππῦ πα α]εἰτα ἀἰπο ἱπτεξεπητα.. δισηίῆοας 
οτίαπλ ΠΟῚ Ράιιδ 05 οΧ (οἰ 5 ρους: Τ πα 
αυατᾶτο Ασοί]δο: Εποῦίτπὸ Ὀρροστιπαπι, 
1) γον 44, νἰξξοτίά ναπο σο]οτίταϊς, δη- 
τὰ Πουὶ πλαχίηγα ροζογίτ, 15 οἰ αἰτατῖ θα 5 πῖι-: 
τἰατῖ, κ᾽ σοΡα5 Παίσα ποδί (σι πὴ ΠηΠ γττὸ 
τοίροπάϊε [) ἐγ ον Πάς, πὸ αδὲ τὰ νί ἀογὶ ἔὰ- 
ταΓαΠ1, γῈ δ ΠΠεῖο ἀσοορτο, τπδἱ 6 Πῇ Δη1- 

τηΐς Πάιιοίαην σοποίρογεηῖ. Ετροτα, πιδῖ6- 
οἷς Ασϑηϊαις, Ππδη6 πτιο ν εη {Πἰ αυτή τῖτις 
ἴῃ ρυπγῖς ἰἀοιηοτι5 ἔπους. [5 νου θὶς Ροτα- 
δεητοῦ αὐ τῖ5 ΠΓλαγον 445. ἤοπῖο σεῖοτο- 
41 ροτορύς ἀσρεπαϊ (Ἐπ πηροῦ σπρίάιις : ἢ 
φαϊάφηγτὰ πιαη ας, ἰπ 4 6|τ. Μαηάονεῖο, 
(δ᾽ οοῖς Ασεπ]δας, ας ργατούθα νοΐο ΠρΏΪ-' 
Ποα5:Π05 ἴτας ν τὶ ΡΟ] Γοατί “ππλι15, δα ἐρίος ἐδ: 
πεγίαοϑ, Π τὸς ὁχ (δ πδτία σε γίητ. ϑθοιη: 
ατιπὶ μας αὖ ΗΠ οίροητο [γον ας ἀ{{. 
οοάττ, Αρεῇίδυς αατειη Μασεάοηία Ροτα- 
σταῖα, ᾿η Το! νοπίτ. ΕἸ εἰς ὃς 1 αὐ ΠΤ αὶ, 
ἃ (ὐταποη!), ὃς ϑοοτυίαι, ἃς ΡΠΑτί}η,Βα- 
οτἵβ σοηξοοογατί, αἀξοζ 1 ΠΟΙ ]1 οὐηηος, 
ΟΧΟΘρτίβ τα τι ΠῈ 1ἴ5., ΖΕ] τα ης ἰΠ ἔχῃ] ἀς- 
θεθδητ, σατροπάο δχιγοιηηγ ἀσπιθ ἴῃ Έε-- 
[ὰθαητ. [λιιχογαγαθτοπι παϑξοηι σορίας.. 
Αρεπίαας ἀσπλίης αιαάγατο, Ὁ Γ1ΠῈ ραγ- 
το ἀϊ πα ἴα τγα ποίαζα ἰῃ ἔτοπίθπη, Αἰτογα 16 
αἀϊπη] 414 το! έζα ατεῖσο. Ν οτῇ ροίξοα, απ 
ὙΠ ΕΠᾺ]1 ν]εί πη ἀρ πιθη αάοετὶ, ἥτιο πλΐπιις 
1η ̓ τίηοτο ρούσογοτ, ππρεαίογο: τπης ὃς 1|- 

ἴος ἐψαίτος, αὶ ρέδητα ἔγοπῖθ, ρο το πγ πὰ 
Δα ἀσπηθῃ τγαάιοίε ἀχοσρεὶς ταπίτπι 115. 
4105 ρεπας (ς παθεθας Οσπηιηϊις αςίος ν- 
τείτηαας ἐξτιιξες εἤθηι, Το Π]1, αἱ οχίΠ - 
πχάτθῃζ, ΠΟ ἰατῖς οοπηπηοάς (δ δά πο 15 αὐ- 
ΤλαταΓ ἢ σύαι!ῈΠῈ ΟΠ πο ἔγί θῈ5 ΟἰΠ1| σΟρ ἰς 
ἀϊπιϊσατιτοβ: οσπεγίο ἀστηίης, ροἀοτοητίπα ὦ 
αὐ!οοάεθδης. Εος Αραίαἱ ααυο5 ἱπηρτιῖ- 
ἀεητεγῦ δἀπηοάτπι τς πς δαπτιΐ, Οὐ τα ἂ- 
πἰπηφάπογίο Αροῇίδις, νετοίηπο ροσσαιο; 
{πτ {ΠΠ|ς ααυ ἰδ 5, πος οἰγοιηιίς μαθο- 
Ῥατγοδιη Πππιοϑ,ἰπ θοῦ; ντ ὃς ἰρή! φααπισο- 
Ιεγγίπγς μοίξεπη ρου πογθηταν, ἀειηη116 
σαζογίς οὐΐαπη ἀσπιιητίατοητ, πε σοπαοιῖοπ- 
αἱ (6 ἔλου!τας ἀπηρί τας ΠΟΙ σοποράογοταγ. 
Ηος νθὶ Ρίατοῦ ορίπίοποπι {πᾶπὶ ἀἀοαμί- ἜΗΞ 
τὰγε Τ᾿ ΠΕ} σοπίροχογαης, ραύτη του ρ ἃ εὔωοῇεὶ 

ἀαρδητ, ραττίηι ς ΠΟΙὶὶ Οδιιοττοαπε: που δ τες, 
(λῆς αι σιιπγα; ἔδσοτο πἴτο θφηταγ,αθ Ἔ11-- μοι. 

τἰδιι5. ἃ ἰφίογο ἱπ σταθεῖ θι15 σαρίο σαητατ. 
Τ οϊγοπαγηνις χα! ῬΙΙΑΓίΑ Πὰς ὃς (ς οὔ- αἱ, ροὶγ.- 
πογτίτ, δὲ ριιο Πᾶς ν Πα ΟἸΠΠῚ 115, 4110 5 ΟἰΓΟυ πὶ τ σοί 

Αγεβίαὶ 
γεάτενα ἐδ 

᾿ς ἐπΒαροθατ, οἰ ἱπτογοπητις, Οὐ ἔλέξο, σα Ὑ ΒΟ] Ἀ]ογαπιίησοης (δή πατζα οἵδ π αα ποη- 
ο΄ ΠΕΠΙΪΟΧ εἰσ ρου ογιπτ, ΠΟΙ ΠΠΠ ΠΟΙ ΠῚ ἢ πηαπιῖα νοΠΟΓΠΉτ Ῥγῖας απ] ἀθι πὸ {{ξίτετο, 

αιιατη ἴα πηδτοπι Νασιπαοίτπι ροταοη!δης, Ασοπ] δας τγοραο ἰητοῦ Ῥγαητοιι ὃς ΝΑ πὰς 
Χχ 

Ογαοίηη: 
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οἰαπαι οχοίτατο, δ᾽ άθίι πυδηπτ,πϊγῆςςε ἄς- Ἀν αρϑω
κίω μυνωνβμδνβ νὰ τὲ : 

Ιεέξατυς πος ργα ο ; αυσά πουαῖποβ οὐ ο- 

4ιοιξεϊ5 γεὶ ρογιἰᾶ πὴ ςοηπαςεητπιος, νΞ 

(πι5 ςἠ αἴτατα οο,η1ι6πὶ 1 ρίο σοσρεγατ, γιοῦ 

{ετ. Ροίευϊάϊς (μροτατὶς. Αεἰλαιοῖς ΡΒιμια 

χΟΠτΙθιι5. γα φαιπα τοῦ οτλης ροῦ τερῖο- 

ποιῃράραταμ ἔδοίοθας, νίχιο αἀ Βαροτο- 

τα μα ΗΠ65. [ἢ 605 ιυπίπν ἰγειηηροτοῖ, ὃς (οἱ 

1ἰῃίζαν ἴππα ΚαΪ σαταις ςομίρίςοΙ νι οἱϊ,, ὃς 

᾿Δάϊατας Ε(Ἑ ππητίτι5, πο ἡσηϊβοαγότατ; νὶς- 

ἔξος εἰς πδααὶ ρτα ο Ἰαςεάᾳπιοῃίοβ; 

αἰαπἰας τα ἐςέξιιπὶ Ριπαἀγαπυοοςαθιις- 

ἀπ. ΝΝατγατα πα θιίδηυ; 480 ραξξο ρει Β 

ΜΠ δυαὶς φοπυπλππν τα{{πε: πἰμαἰγ πῇ 

τ “παιά ργόοι!α Οηΐ4ο οἰδίϊος νεγίμηαις οῦ- 
Ῥγαμάετ α - ΠΥ αὐ 
δρν ΘαυΡΙ ΠΕ : σαξη πδαίρας ΡΟ ΆΗΠΙς Ριαγηα- 
ρβανημανα γα Πηγ οἰαίτς ρτατοξειτη αἀξας, σπο- 

ὝΡΩ πεηχοῖ ἐς τασα, ρείπηα ξα Πς ἢ ἃςῖο. 

Ουμπηγά; Ριληο δὲ τρίς {ἐταχ φε δοῖθι, 

δοϊοῆσε ραποίότοβ μαθεγα πρί ἤδιοβ ν ἀδ- 

τοταγ, Ζαλπλοξης τη ατγασοα (ὐοποῦ δ οἰ δ(ς 

(6: {ται τι ἰοοῖος. ας οδεπα δ τ οοῦ- 

πα, ξαρσίῆς: ᾿ρίατῃ οἵ ΒΟ ἴθιι5 σοηρτοι τ ηλ 

ἐγίτοπχὶ τοίξγατα, οὐρο πη 46 τοτγᾶ ξιμἴο. 

Τα σετοτος, 41] ὃς ἰρ6 φἀ τούγατη σΟρα} 

εἴἴρης, γα εὶς παὰίθιι5, φαα αὶ; ροταί- 

(δε, ἰπ (Οὐδ ἄτι (ς ἱποο  αηγο5 γοςερηίς: Ρὲ- 

{χπάτιιπι ἴῃ Παιη ριισ πη τε Πη οςοιδες, 

Ατφ ας Ασοίίαιις Δα ἢ 5, ρτΙ Πλι1Π} ρος 

πλοίοις ἔογοθαςΝ ογιπὴ νὈὶ αὐ δ] πλεῖ} οἱ 

αοοίάϊε, οἰἰπιοάϊ πχαχίπηαπη εἴϊς (ποτ. 

ΤΠ] την ραγεθηγ, ντ 48] ρου! θΘΠ  ΓΥΘΓ]ΠῚ 

ΡΓΟίρογαγαπη ραγεσῖρος εἴς ουροιοηῖ; οῦ- 

ττααιο, ΠΘοο γι πι πα ιαααῃὴ εἴς, 

ντῇ αι ᾿ρίς δου σογ ποῦθε, οι οἰ5 σοι π- 

παππἰοατγοιταπταῖο σοη ἢ], Πατίατιπη οἷς 

8. ΧΕΝΌΡΌἪΗΣΣ Βὺ ΟὟ. τῷ καὶ Ξ'Ό. 

ᾳ ζαζ ὅποι δυγαμν ἐς Φ κγίδον, αὐτὶ ὃ ὄχι τῇ 

Ἢ 

ὅτι ἴοις μέγιξον φρονδιζαν ἐλὶ ἜΤ τν" ; 

κα ζιωὼὺ ᾧ αὐτὸς ξιυυέλεξεν ἱπαικῷ. τῇ δὲ ὑἱ 

ραϊα. Ἀὑωρθόηνων τὰ ἀχαΐϊκα  φϑίας ὄρη, ἌΝ 
᾿Δοιγὴν πάσαν ΡΥ φιλίας ἐποράύοτο, μέχρι, 

«οδϑςτὰ βοιωΐ ὁρια ἢντος δ᾽ τῳ (χὶ τὴ ἐμ 

(ολη,ο ἥλιος μμηνοφδὴς ἔδυξε φανῆναι" ὀνθῇ , 

δ», 71 ἡ ϑυοι εἶεν Δακεδοιμόνιοι τῇ γναρμκαι-: ἥ 

χίαὼ ὁ ναύαρχος Γείσανδροςεϑναιη. ἐλέϊετο 

ὃ, καὶ ᾧ ὑοτσῳ ἡ ναυμαχία ἐπ ύετο. ἐγ οϑρηγδις 
πόϑὰ κγίδον “- πιπλϑν διρλοις, Φαρνάβαζον, ἣ 

δ γοχ αι ρον ουτα, ζωὼ ἋΣ φοινίοσοι 9 ἐ{), Κόνωνα, 
εἡ 

2) ῥλληνιχον ἔχο γται ετοὅγαι ἔμιροοϑεν αν , 
ἐς Ῥὴ οΝ ξ ΓΝ , ἊΝ ἣΥ 
5.αὐτιτο κα ᾳζαυϑυσῦ φσονδρε,ὼ πολλὰ, 
3 ’ » ὃ: τ ᾿ ἰδῶ ς ΄ ᾽ 
ἐλοηόνων αὐτῶ νεαΐν φανᾳσῶν ἣ Τ μα : 

Κόνωνος ἐλλυμπκϑ, ζοες υϑὺ πὸ τῷ ἀὐωνύμου, 

ξυμμαχους εὐθὺς αὐῷ φυτν,νὲ ἣ συμμί- ' 

ἕαντα ζ;ς πολέμοις ἐμζολας ἐχούσῃ τὴ ήτο 
Δ Δ πῶ «Ὡς ἂν Ὶ  Ἧ ὩἋ Η 

βόνωρος τ γὴν ὀϊξωοϑηναν ζις μϑὺ ὀνγες,ὕσδιςς ' 
3. νι δἕὴ “ Δ} μ᾿ ΡῬ; 

ἐς Τ γὴν ἐϊξωοϑηξ,, οἰπολιποιᾷς ἴὰς ναῦς:σώ- Ὁ Ι 

νηἱ μα χόνδυον Ὄἰποθαιάν ὁ μϑὲὸ ὃν ΑΙνσίλαος, 

πῦον ζωῶτα, μϑὸ φρᾶΐτον χαλεπῶς! ἐφέ- 

ρέν- ἐπεὶ υϑύτοι οϑεθυμηϑη,5τί ὅ' τραϊφύματις 

Φ πλόον εἴν αὐῷ ὁἠαϊαθων μϑὺ γγγο δ 

ἥδεως μετεχφν,εἰ δὲ τι χαλεπον ὁρῴη, ἐκ αὐαΐς: 

Εις. 

κὴν ἐ!)χοινωνφν αἰὐζις. εἰκ πότου μεταξϑλωνε 
ε ΕῚ ͵ ͵ὕ ν 

λελυ,ως αἴληοιτο ὁ μϑυ ΠῚ εἰσοινδρος τέ 4 8 
! ΄ν ͵ τῷ 

ἡηκῶς,γικῶν Ὁ τῇ γαυμιοιχίαι. ἃ κοι ὃ ζχύταλέ ι 

[ων,ὰὼ ἐξεϑυτᾷως εὐαλια. ἡ πολλοῖς διόπερ φεροον Π0Ὶ ἀϊχις, ΡΙ(γάτιιπν αι τη ν τ ΠῚ ΟΠ1ΠῈ 
ἘΠῚ 4 - - ᾿ “1 Ὁ - . Υ Ί «“ 3 “» 

μασιάςς Τποττο οσπλθταίο, (ο πἤ 110 ΠηιΠιι5 μά0Ὰ]}} Γ) πε ἣἢ ἰεδυυϑμων. ὦ Ξ1ε ὠκροξολισχαῷ οντος τῷ 
Μία 4 ρτο το νἰξξογοιι ΟΧ ΠΠΠΠῸ. Αὐψας πως αἱ- 

ἄπ. Π: ςοη5, Ἔτη δοιιο5 πηλέζαθατ, 411 στγατα]α- 

τοιία μονα ἔλοῖοηϑ : ραγζοηια; ν δ πάσηι 

αὐ πιαΐτος μἰης πο πλίττε ας, Το ἐαξξα, 

ντ ἴῃ Φυσάαηι αἀπογίις Ποίξοβ νομτατίοπο 
Ασο[ αὶ πα] τος, Πὰς πη  Ὀχοίτατίὶ, νἱἑξουία 
Ροτίγὅτατ; θῇ παι] Προ! ΤΠ λοςάςπηο- 
πὶ) νἱοϊ της. Εγδητίη ἂςίς αὐπογίις ἄροι- 
Ιαστα Βαοτῖ, Ατπεπίοηίςς, Ασσίαι, (ὐογίη- 

εἰ], Αἰ πίαπος, Εμπθοἱςὶ, νττίαες ΓΘοτῖ: ἃ 
Αροπ]αΐ νετο ρατείδιις, νὴ Γαοοάα πηοηϊ- 

Ἰανδοε οταπιΤ σοῦ, {πα (ὐοτίητίνο δά πομογαῖ, 

μπθνι. ΥῚ ὃς οομοῖς οχ Οτομοπιοπο ἀϊπγάϊα, Ρτα- 
ἀπεπηίκο, ΓΟΥΕὰ τγσοη 5 ̓ἀσςἀςπιοῃς τη ]ΠΠ}, ιοτῦ ἴῃ 
πεν μὲ οχροάιτίοης ΡυΠοτὶ ορογὰ ἔπογας νίις5. ΓᾺπι 

οορία οὐάι τοῖα, υῖθι5 ΗΠ οερρί ας ρες- 
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δτατ τε πὶ ΤΩ} ἃ τς οἱ ΠΟΠλΠΙ5 τα πὰ η ΑἸ14,τιπι ἴῃ ΕἸιτορα οἰ ἰτατίδιις, ποταοῖ Θατιμης 
Ρετασταηάο, ἴῃ Βἀςπιδοσεροταῖ. ᾿οπίαῃς ἀς [5 Ιοοἷς, ἰπ ααιδιις ταν οτατ, σοοῖεγε σταθοςς 
εἷς ἀτηχαταγα Ροά τος Οτοβομοηὶ) ας ῬΠμοοςηίς5. (Λοτεατογιαν παπιογο Αροπιαμείαρθ:ς 

" - ἢ ἐπ᾿ 

σιν ͵ Ε ΩΣ 

ζοεις πολεμιίες,ἔχρ της, οἱ  ΑΠπσιλάν ᾧ 
γ 

ἶῳ, ὡς λακεδαιμονίων νικώντων τῆ ναυμαχία: ξ 

ἡξ 5. οἷμϑὺ οὐτίϊεταυϑύοι ΦΑ πσιλοίῳιθοιῶπο 

Οι, αἰ ϑηναῆοι,α ργζοι,κορίνθιοι,αἰνίαγες, 4υ6ς δ, 

λοχροῖ ἀμφότεροι. σὺν Αἰησιλοίῳ ἢ, λακεδὸ 

μμονίων υϑὺ μόρα ἥδ κχ χορίνθε φζκ(άσα,ἥμισο, ὗ 

5. μόρας ἐξ ὀρχουδυϑ ἔτι 5. οἱ εκ λακεδαϊμογαδο, 

γεοδαι κωδᾷς συςφραϊ φυσαάυϑμοι αὐτω ρὶς 

πϑτοις, ὃ Ἡρισταιδδις ὀΐξεναγ4 ξενικϑ᾽ ἔπι δ οἱ 

πὸ ἢ οὐ τῇ ἰσία πόλεων ᾿γηνίδων, ἡ διπὸ ; 

τὴ θὐρώπτη πόλεων ἰπννίδων, ὅστες διϊὼν παρ : 

λαθεν. αὐτολεν ἢ Ὡροςέλθοντο ὁπλίται ὀρχομίξ ῦ 
γιοι ἡ Φωκάςπζαςαὶ ἱερὴν πολλῷ πλέονι ἣ 

Ι 

Γ᾿ 



, ᾿ ἀμφοτέρϑις ὃ πλῆϑος.ἡ ῥδὺ δὴ δύναμις Ὁ ΕΑΝ 

᾿ χηἀμφοτέρων.διηγήζο μα, 5 ὁ Ὁ μιίχζω, χαὶ 
ἂς Ταγέλρετο, οἷα ἐκ θυ ὅτ ἐφ ἡμδιν: σεευηεῷ 

Ὁ σον ἑλικῶνος. εἶχε σ᾽ Αἰησίλοος μδϑὺ δυξιον 

Ὁ μετ᾽ αὐτο ὀργοιϑύιοι δὲ αὐτῷ ἐχαζοι ἡξ . 

τ ἀϑωνυμε.οἱ δὲ αὐ ϑηξαῖοι αὐ νϑο δεξιὸν εἶ- 

χοναργεῖοι δ᾽ αὐζῖς Ὁ ἀωνυμον. συνιόντων 5, 
͵ 

δὲ ἀπῴχον ὀιλήλων ὅσον ςα δον, ὀλθλαξανῆες οἱ 

ηξαῖοι δρόμιω ὁμόσε ἐφέφοντο. ὡς ὃ ποι ἔτι 

πλέθρων οὐ μέσῳ οντῶων, αὐ τεξέσρα μον Ἔἰστὸ Ὁ 

Αγησιλαα φαλαγίος, ὧν Η ριπταίδὲις ὄξενα.- 

γἡὺ σεεὼ ἀὐζις ἴωνες,"ὼ αἰολάς, ὁ [πηφποντίοι" 

ἡ πλύτες ὅτοι ἢ" σευεκδδα μόντων τὲ ἐβῥογῖο, 

ἐς δόρυ ἀφικόμϑρυοι ἔξεψαν Ὁ καθ᾽ αὐτῷς. 

Φργεῖοι μϑρμτοι οὐκ, ἐδέξαντο ἴρις πόθι Αγησί- 

λαον, δὶ, ἐφυγϑν όχι Τ' ἑλικῶνα. καάνζο; οἱ 

τς μῆστινες ἢ ξένων ἐξεφαϊπνηδὴ 1" Αγησίλαον, 

αἴ δὲ τις αὐτω ὅτι οἱ ϑηξαῖοι ζοις ὀρχομίε- 

᾿ς γίμς δα χόψναήϊες, οὖν τοῖς σκφοφόροις εἰνᾷ ὦ 

" ὁμδρ εὐθὲς ὀξζίζας Έ φόλατία α,, ἤγλυ ἐπ αὐθιζ' 

ἶ οἱδὲ αὐ ϑηδα)οι ὡς εἶδον ζοες ξυμμαηθῖς “ὡρὸς 

δ χώνι πεφάυονίᾳς,Ἅ φπτεσῴν βουλόνϑυοι 

«ρὸς ζοις ἑαυΐ', συασφραϑένϊες ἐγώρεν ἐρρωμέ- 

πὶ τὰ γα ἵν ἃ 
Ν εἱμετ᾽ ̓ΑγΊσι λοίϑ. ἱπεις δ᾽ ὩΣ “ὠὐδοπλήσιοι Ατἱοῦ γαῖ, ααυίζατις νι 7116 Ραγ, Αἱφ [ια5 

πέως ,ϑὺ σιγὴ πολλὴ ἐπ᾿ ἀμφοτέρων ἀῶ ἡνίκα Β. 
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τῇς ντγῖᾳ; σορίαβ Παθερᾶς, Ετὶᾶ ργα τ οὔ- 
πιρηχογαο,ὅζαιο ραΐξο σΟ ΠΥ] τη} ξιοτίτ: 
ταῖε χυΐάεπλ 4, 4ι416 πη ο[ς ΑἸ ἐπα οχ ἰ15, 
αἴας ποίεγα πχοπιοῦία οσγμ ἤπογε: Νδηι 

ὙΠεραηοσῖι νοῖο 40 Ηείροης. Αροι]αιις 
ἴῃ Ἔχογοίτα ἔιο ἀοχίγηπὶ σογπα τεποθαῦ ϊῃ 
πηϊγο ροιίξγεπιὶ ογᾶτ Οτοποπίςη!)}. Εχ ἀά- 
ποτίο ἀεχιγα ΤΟ δηὶ ατις πα θοθδῆϊ, Δτ- 
σαὶ ἀπι γα, πὶ σοηρτγοάογοηταν, αἰ τι πα 
ογατταηερογ ρα νεγοίᾳ; Π] δ τι ππηξἄοπος 
ἸΏτοΓ 4110 νηΐας {1441} 40 {δ ἱπειοῦ αθείδξι, 
Τας(ιδ]ατο Τ πε θδηὶ ν] λει, ἰη φἀιπιογίθτα 
Ποίξοπι οσατία ξεσιπσιγ, [ΔπὰτγΠ ρ] ες τι! πὶ 
ἐρατίπιπι ητοῦ γεγοίχας ἰητεγεγαῖ, ηἰπιπα ἐδ 
Ρμαίαησο Αρεῇ]αὶ νἱο]τπι. ἐχοιγγαπί {1 
οδάπξξιο!) ΠλΠ]Π το 5,45 Η τ ρρί 45 ἀτπιος- 
Ὀατ:ἰτο 16 σα Πὶ χἷ5 Ιοπ 65, ο]ος, Ης]16- 
(ρότ). Ηἰ οπλπος εουιπὴ ἰπ πἰιηχδῖο ὄγδηζ, 
4υϊ π18] ἰπ αἀιιογίος ποίτος σαγία ἐδέεθᾶ- 
ται; δὲ {απ ἰητγα παίξαπι ρεγιοηΠ] δ ητ, ἴα 
ἔαρατη ορροίιεος {δ᾽ νογτγεδαης. ΕΠ παιοῦο 
ποῦ Ατρίαὶ Θογαπη,΄] τ ἀρ ΑρΈΠΙαιιπι ὃ- 

Ο ταῦτ, πη βοτὰ {πππἰπιιογο: (ς 1 Η εἰ] σοπείπ 
ἔαρα ἔς γτεσθρεγαητ Η εἰς φαῦ ποηηα}} πο- 
(ρίτος Αροπ]διιγτη ἴαπὶ σογοπαγθίσ, αὶ 
εἰ πυιητίας, Τα θάπος, Οὐο ποπλθπιῖς σαί, 

Ἢ Ν ͵ 3 γῶν : ἔα : -“ Ῥχγαϊὶ ἢ υδὺ γῈ ἐς Ὁ χτ' κορωγῴαν πεόῖον οἱ νδὺ σε ςοπιοποτγιίητ ἰῃ οἄριπι, ργορῖοῦ Οογοηεᾷ μον, 
᾿ τ, “᾿ ΝΡ ᾿ : - - - , - ἀγητιλάῳ, πὸ Κὶ κηφιοσϑ, οἱ ὃ σεού ϑηξαίοις, {τιιπ, Αροῇ]αὶ φυίάεπι οορίᾳ ἃ (ΟΘρὨΙΠῸ, μάν, 

δα ἱπηροαϊηγδτα ροταδίς, Τ᾿ απι Αρ αΠ]Διισ. 
ταοχτοίιοίατγα ρμα]ᾶρ 6, πο Γίις δος ἀπιοίε. Τ᾿ ονίδε- 
ὙΠεραηΐνετγο, νδὶ (οοἰὸς μος δή Η-ο]ϊςο- 
ποι ιρ  ς νἱἀδηι; νά. Εο5 οὐλάο δι, ρεύ ἐμ τας 

μοϊηέϊο {ΠΠ| 

«ότεῖ 48. 

Ὡς .» ι Ω Ῥ » ἢ Ϊ τ “27. 
γως. ζω δὴ Αγησίλοον αὐδρῴον υϑὺὺ ἐζεςιν φοἰλοστος φοΠρ]οθατὶ ΤλΆρΠΟ ΟΠ Ἰτηροτα ἱκε ἘᾺΣ 

ΝΠ ἰ ς ὁ , "Ωρ 4 ν Ριορεάοθᾶι Ηεὶς ἀροπίδῦ, οχεγα ΟΠ Ποῖ τὴν. ταξ. 
. εἰπᾷν αναμφισξζητήτως, «αϑυτοι εἵλετο γέ τα 

σοπιζοιϊου ἃ πι,ν γῆν ἔογγοιη ἀϊσδηλιι5.11-- ὅλα, Ε ͵ ᾽ ᾿ Ἃ ὃ ͵ ᾿ ΕῚ : ᾿ ΕῚ 

ἀσφλλέσαΐα.ὀΐζον γὸ αὖ ἵξυ ἸΘΓΕΡΕ ζιὶ ὄζα- σοτ:Π64; τα δ απο α τυΠΠπυπιπὶ ογατ,οἷς- 
᾿ πιπιονζᾳς, ἀκολαθδντι χά ρϑαχ ζυς ὑπιαϑεν,ἐκ Ὀρίτ. Νά πὰ χύιπι ροίϊοτ Ομ! ΠΠς 115,4αἱ οἰαδὶ 

9 ΕΣ ᾽ ΕῚ ͵ »ς “ " Ἂ ᾿ἀπτίησε ὅτο; δον αὐτιμέτω πος σεενέρῥαξε Οἷς ομπαραπταγ,ατοῖρο {πίε αι, αρίποπζς ρὸ 
Δ ον ᾿ ) ῃ ΕἸ -“ 

Ἶ ϑηξαιοίς! ὁ συμθόλόνες ζς «ασιδας,ἐωθϑίϊο, 

ἠμώχοντὸ, ἀπεκΊήνον, ἀπτέϑνησχον. τέλος δὲ, ἣ' 

θαων οἱ μϑὺ εὐχζο πιπῆσσι ασϑϑς Τ' ἑλικῶνα, 
π' λλοὶ 5. διπογώρϑιγες ἀπτεθεωνον. ἐπεὶ 3 ἡ ὡδὺ 
κ΄ ͵ ὰ 0.9. κν ἢ Ν ͵] 2 - 

κή Α γήσιλοιτ ἐγε μη τὸ, ἐδώ νϑνος δ), αὐτὸς 
ἐδε ἐν δ »ΑΔ ΤΕ ἊΝ ΜᾺ ἢ 

“ὡροςεένηγεχο ρος τ' Φόλαπα, ψοῤοςἧζαισοιντές 

᾿πῖνες ἥ' ἱπαέων; λεϊεισιν απο, ὅτι Ἵ: πολεμίων 

Ἷ ῥαΐα ἔμωνδ μος οὔκ ἐπελαϑετο Ὁ. θεία, δον 
Ἐάν Ὁ ἀπιέναι ἡ βέδλοιντο ἐχέλάυσε, ἢ ἀδικεῖν 

᾿ ρε εἶα. τότὲ ἀϑὺ δώυ(χοὶ γὸ ζῶ ἡδη ὁ. .}}4- 
ο΄ ἥνοποιησεί“ϑμοι ἐχοιμκἤϑησαν. προθοὶ 5. Γύλιν 

᾿ Ἤν πολέμιον πο βοιτοίξαι πὲ ἐχέλδυσε Ὁ 
: 

᾿ Β.Ὶ 

Πτεπιῦ σα άουε: πο μου ςοῖτ; ἰς  ἔγοητο 
ἴῃ δἀποτίος 1 πθθαηο5 ἱγκοίς, [τ 4; ΘΟ] ΠΠς 
νι ηχα πὸ ΟΙροὶρ νγρεαπειτ, ριρπαραηξ, 
οςοίἀοθαης, οοοϊφεβρᾶτιν, 1 αηγάφια 1 πο- 
Ὀδηὶ ραγτίηι, δά ΗοΙίσρη δ εὐλάπητ, Ρδτ- 
τἰταὰ ἀπ πὶ αὐἰσςάιιηϊ, περι βοιαπεαγι Οὐ πὰ 
ΑρεπΙδὶις νἱξξοτία ροτίταϑοῆςι, φτηὰς τρίς 
γα ϊπογατις Δα ρ]χαἰδηρ πὰ 4ο]άείις Ἐπῆρε; 
ΒΟΏΠΙΠΙ οα || άτιο ξε! Πρηϊβοᾶτ, ρ᾽ 5Π)]- 

ΠΙς αυαπηαᾶ πηι τἰ5 αὐξεέζιης νυ ]ποείθιις 

δῇεε, Πα πλ}Π|5 ταπλο ἢ μα πα ηταπη 00]1- 

τσ; ν ἐ αρδαπαϊ, ο νϑ βεητ, ροτο αἴςπι εἰς 
ἕλςοτςῆξ, δά ϊχίτ; ΠΕ 16 12:4] δοσφϑῆιις ο{Ἐ. ... 
Ασταπὶ υϊἀδιη, πο α Δάπεη Ποῖ νείροτᾳ, 
ζαπαίπμπτα, “τ οτί (ς ἀξάογιης, Μδης νο- 
ἕο γί ροϊοιᾶγρο απὶ δορίαϑ ἱπΠ γιοῦ 

ΙΧ 2 

ΠΕΣ 9 ͵ δ εἰ ᾿ ιε. ἢ - ᾿ » : ; : Ν ὶ " 

᾿ κῇ ογδουχόντα σζοὺ ὃ πλλοις κ᾿ ασὸ τῶ] νεῷ εἰσι Ἐ ΒΒ. ΧΧΧΟΧ ΠΟΙ 15 ἈΕΠηΔΈο5 Τ τεπιριο ίς ΤΜΝΕΗ͂Σ 
ϑι" , Ἐπ ͵ Ὁ ΣῪ ͵ ἜΣ ΞΡ : Ϊ Ἐ " τὺ φηῥώτων τἰχεὺ ἘΠΑΔΟΚΈΟ ΘΕ ΣΤ ΚΩΚῈ σείπογο: υ] 46 Πἰς ἐβομιπάμπ ἤΠτιγοσᾶς. ἐὰν Αὐείβε 



Σ ΧΕΝΌΡΒ ΗΕ ΤῊ ἘἈἸαχ (: 
ἰδδεῖ, αὐ τεσ βαευνήν οχοΐίτατο ς αι} νπίπιοτ- Ἀ φράτευμα "ὦ ζπ ἰ ογἵςα εχ, ὶ ἡεήχά ᾿ 

(ὸς ἰπ πόπόγοπὶ [εἴ δογουῖϑ ἐς γα  ΠΊΪΓΘ, 

σπηπείαϊιο τἰ σοί πος τ δα σαπογῶ. Γτεγῖπη 

ἀϊπιπη πος Π}} κοίππε, Ἐπεαπὶ φαάἀιοολτο- 

ς πδας ηγΠῆς, βέν πιά πεῖας δὰ (ἐραϊτιιγᾶ πλοῦ 

ΓΖ» ἡ ταογυτῆ σαάαι δά τεροταητ. [τὰ την ἔαξε!ς 
τλάττς,  ΙΡΗ δὲ ρέοίεξξας Ἀροἤίλιις, 4ς- 

οὐ πγαπὶ ἀς ποθεῖς οὖ σοηίδοτγατ, ταί η 

εἰς σε πτι ἢ πὸ ΠλΙΠΟΡΕ Γῆ, Υ]15 δυτομ ρο- 
Το το ΠΣ δὐτπὶ ΦόΡ 510 στα ΡΒοσεη- 

(νἀ ῖς, ἀτα; Ἔχ’ ΘΟ ἵπ Το ἄφὴν Ἰτγαρίς, 

Τλῖς “δουπειἼας αἰϊο ΠΉΠτ65 οπτηΐδ σο- 

Βοτῖς Πῤο ἢ! έτη σρι, σαπιταπηοητο, οΧ νἱ- Β 

Εἰ γα β Ὦτον οὐ ν  . Ἰαπὴ δἀιιοίροτγαίσοτετ, 

1 ἀςεδαπησηιίς τὰμν ἀσπγιπὶ ρα άσιῃ γοξο- 

τοπείδαξ ; (τα αν οο5 ἃ τοῦσο [Οοτί, τα- 
ΤΠ; αοἰαοι]ς ρεταητ Ὁ ατπὶδατς σοππού- 

ἃ Τιλοξάςπποηὶ) νἱ οἰ ΠῚπὶοος ρογί οτοθη- 

τα, 40 ΠΟΠΏΜΠ]Ὸ5 βΡοΙ γδυΠεητ : ΠῸΠ ἴαπὶ 

Ἐ δοτί ἀπηρ ας ατετρο δαιςθαπεαν, (δ ἀς 

ἀπρονιοῦϊδιιβ θοὸς Ιοοῖς Ροτέραπε. Τ τη [.4- 
τὐρδεπηοη σομαθᾶταγ ἰρίος σελ ροῦδο- 
Κα αΐᾳ Ἰοςσὰ ρογίςα!, (ς αυΐα τοπε γα ἰη- 
φυασθδης, ρο δῆτ γοίοτοπτος, ραττίπι οὈ ]ο- 
Ὁοτιτι ἀΠΠ οὐ εατοπν σαάιιητ, ραττην σα οά 

ΠΗ} α τοις ρῥγοίρίξεγεηῦ, ραττπυ ἀοη 
πεῖς Θδ οΠΠ. Ρεγίεγαητ ποῦ ίοσο (γ]15 ρο- 
οιπαγοας, ὅζ Δ (Ἐἰτιιπ 6 Πηγδτο σοτρ ἃ 

ἄν ιδενο, δ 5, δ. 5 ραγίδηὶ ΟΠ ΠΟ ΧΤΊΧ, ΡΥ ΓΤ ἰφρὶ- 

τιν ἐδίθιυις οδτατ, ραττίθη σο πέσει να] γί. 
ἐλάηξύγο, (Θγτο ἀ{{ σαί τὶς μα τες ἴλην σασπᾶτες ορέ 
πος εἴδποη τα δῆτ, ρου οἰ τάτι ἐς νἱτα ἔα Π τς 

τὐθένον δηλπος. ϑεουπέππηηος ἀἰπ { απτ δα οἱ- 
τ ἄβατος ἤπραθας μα ὀοβία, ας ἀοπλιπι 
ἔων νον ἈρΘΠΙδας πα θίοινοξξας ἔα. Τιμ  ο- 

τα πητ8ο ἔλϑεις ορυβεσηίδες, Ἀκῃ οη ξίος, Βα 
- τί, Ασσία!, δοει να; (Οοἱἤ ΒΕ! τ σογεθᾶι: 
ΒΕ δε Ξ ς κ΄, Ε Α “ -- 

Ἰαςοἀπτηοπή νοεο, στη ἐσ εγατγίς ἔπ]ς5, 6 Ῥλέμοιω αἰϑζευα)οι μᾶν, ὼ βοιωτιὶ, ὁ ργεῖοι, 
ϑίογοπο. Οὐὐηλ απτθηγ (ΟουἤητΠ}) νίἀοτᾶε, 
ἌσΤΌΠῚ (αι π Ρορι Ατοπ δ. πές ατὶ, Δ6 
Ἵπος Ἰβτόγῆε! 6 (δ πτρογ αθ ΠΟΙ. ρτο- 
φοδεῆοηε, ἔθ τ5 Ἱπεσεί πη ἔθ θτατῖς ρά- 
ἐς ἐγαεπεῖδυς, ἰαρέσος {Ἰδς ςο]ξτίδυ5: ρ᾽α- 
τίη] ΕὐΥ 1. δ» σρειπΐ ἀφ; Ρασοπιεχ- 

ῬΡετοθάπε, ἐου ΠΝ σατίς; ΠΟ ἢ] 5; πλαταο 
{8 μας ἱπ᾿ ραττο πυο πε θᾶς. τὸ Αὐτοί, Βα- 
δεῖ, Αὐπεηϊόηίος, (σε βε }, φαοταιιοῦνο! 
ΤΠ ἀστερε βεουηἴα ραετίςίρες ἐλέει ἕας- 
τᾶτ, νῈ] ἐπι ρε ππῖς ἀαξξογός 561} οχ ἰτεγᾶτ, 
Τφορπηῖτα: αιιοα ρϑηδυιπι εἴς νἱἀοτοπτ, πε 
ταγίαπι (ὐοτίπεπας Γιασοάαπιοπίοτί ράγ- 
τος ἐς ιούοταγ, ἢ Πποη 6 πιράϊο το]! οτεῆ- 

β τὰς ἢ), 41 χά ραξοίπ Ἱποιπαρδαπε: σα άας 
ΩΝ ΦΆΘΙΤΙ {ππτ ἀἀσο ΠΠ, ἂς ρείπιππι ἰ4 . χποά 
ἰδ νας ΦΠΑΧΙ ΠΣ ἱπηρίτν ογατ, σοη ] πὶ σδρότα. 
αἰἰωγίην, 

ς πῆον, οἱ ἢ ἢ ὅζὰ Φ μὴ ααδϑοραν] πῷς ἔμικσό9- ὄπ 

ουϑὺ χ πολάς ὧ ὁνδο φράτϑυμα,ὠπεπλάνσες 

Ἐγειοὶ ἃ βοιωτο! ὃ αϑοναῖοι, νὴ χορδινθίων οἵτε τ ἤ 

τῷ δ [Ὁ σφαγαὶ ἐπεχείραν ποιφοϑαι.χαὶ Φ τον δὼ πότων αὐοσιώταΐογ ἐξουλδυ σαντα, ; 

πϑύζῷς τῳ θεῷ, ζουιὶ αὐλυζοὶ πϑύζς αὐλῴβ Ὁ 
χαὶ οἱκϑν ζῳῶτ ἐποίαν. οἱ ὃ ϑγξανει ἔπεμν αν: 

κηρυχαις αἰ πωυεσσύνδους ἴρες γεκρὸς αἰδηραο 

ϑυύψαι κὶ ὅτω δὴ αἱ τε ασοιδᾶ) γίγνον" )»ὰὺ Α- ̓ 

γησιλαοὶ μϑὺ ἐξ δελφές ἀφικόμϑρυος δεκούτην, 

 ἐχ ὥ λείας τῶ διῷ ἀπεθυσεν, ςέκ ἐλ 

ἑκατονζφλαύτων" Τ όλις 5 ὁ πολέλζχος ἔγωγ. 

Φεράτευμα, ἀπεχώρησεν ἐς Φωχέας, ἐχεῖδεν , 

δ) ἐρ ϑ λοχρίδα ἐμιξ νι καὶ Ὃ μδὺ δον ἡμέραν, 
οἱςρατιωται ἢ σκάν οὑ ΤΜ κωμδν; ὡς τὶ 

ἥρπαζον ἐπεὶ ὃ πυϑὸς ἑασέραν ζῶ, τελάυταϊον, 

Ἰπογαϊροιεύτοων Μ᾽ λακεδει μοι ίων, ἐπηχϑδ. 

λίθων αὐζοις οἱ λοχροὶ, ββϑηγούϊες ὦ ἀχϑντίζον- , : 

τες. ὡς δ᾽, αὐτον! οἱ λαχεδαι  μύνίοι αἰ τουςρέ- 

“ανλες ὼ διωξανῆες κα τέξα λὸν τίνας ον τό- ἡ 

τοῦ ὕπιοϑεν υδϑὺ σζκέτι ἐπτηχολδϑοιω, ολ δ ̓  ᾿ 

αἰρϑγξίων ἔξόνγον. οἱ δ ἐπεχείρησαν μδὺ ΕΝ 

τσϑ9ὲ Ὁ σιμὸν διώκᾳν, ἐπεὶ Ὁ σχότος ἐγίγνέϊορὰ Ψ 

᾿ δἰποχωροιώῶτες οἱ μδὺ “αὶ δ δεζχωρίαν ἔπιες 

σχοισι ΓύλίςἼεὸ πολέζοχος, «ν Ὡἴραςα: ΗΝ 

τῶν Ἵπελλάς οἷ πόρπες ὡς ὀκτωχαιδεήα ξ αὶ " 

Ἐφ ρατιωτ οἱ μδὺ,καζο λάυοϑεες, οἱ ἊΝ 

Φαυματιεϑενες. εἰ ὃ μὴ ἐξοηύϑυσίαν αὐζιὶς οκ, 

τῷ ςρατουπεδὸυ δι. πγοιεῶτες ς ἐχι νδοω 4 ἢ α΄ 

ἁπόμῖες εἰ πολέαϑαι. μΤ αϑτοῖε μεδοὺ ἀφείδη, ; 

οϑεν,οἱ 5. ἡ χὑτενὺ ΤῊΜ Θεὰ αἰνυοὐζοὰν Σἰποϑνήτ 

. ῥέε ΄. δ 8 ὦ ϑε, ἢ Ν »; 

ἢ χφ ο Ἄγησιλαος ἐπ οἴχϑυ. κ 3 πότου ἐπὸο- ἣ 

ὼ οἱ σύμμαχοι αὐτὴν, ἐκ χοράγϑου ὁρμω ΓΝ 

νοι, λοιχεδοι μόνοι ἢ ὦ ο͵ἷσύμιμια (» ἐἰχ σικυΐ, ἣ 

αὗνος.ὁρωώντες 5. οἱ χορίνθιοι ἑαυτὴν μϑὺ αὶ τίω 

χώραν δηπυϑυξυ,ὼ ενονος Ὡὐποϑνήσ 

ὅζε ὦ ἀεἰ Τῆμ' πολεμίων ἐπεὶ Εἰ), τὸς “ἰν- 
λϑς σύμιμα χοις χὺ ἰθιυς ον εἰρξωϑη δε, κὶὶ δὲ ἕ ̓  

χώρας «τὴ ονερχϑις ὅσας,οἱ πλιέτοι οὐ βέλ- 

τιῖςοι αὐτο! εἰρηγης ἐπεϑυμηφ, ὺ σεευιςα νδυδι ἐκ 

ἐδίδασκον ζεῦτα δολήλφς. γνόντες ὃ οἱ Ὄρος 

Ὕ 

Ὡὐρῷ βασιλέως ΣΟΎ ΟΣ μεέϊεορηκότες, ὶὶ οἶδ 
πολέμε αἰτιωταΐοι ολυηυϑύοι, ὡς, εἰ μον, “ 

ποδῶν ποιήσειντο ἴους ἐχῚ Τ εἰρξεύην ἐξα μμές. ' 

γες, ινδειυάσ4 πάλιν ἡ πόλις λακωνίσουι,ὅ:- κ 

οἱ μδῥ, 



Εν’ ἘΝ τ ΤᾺ ἈΠΕ Ὴ ξ21 

εἱμδὲ Ν᾽ ̓πρλλὸ γόμῳ τὶς καζοιγγωεδῆ, ἐκ ἃ ΝΝαπα ςοζοτὶ Βοπηίπος ποπηη πη, ἠδ Ἰοριτὶ- 
᾿ ΝΡ ὐν ποεῖν . ἔεες οὐ θῖν 

5 ͵ ἀκ Ἀγ ςῇ δ τὐπ τη: αἸΙ ΕΠ} 1101 ὈΟΙΘΟΓΙ ΠῚ ΡΟ ΓΘ ΠΊΎ111Π} Ὁ Εεβὶ πὸ- 

πίω τελάυταιαν τσφϑει λον Πρ: αὐ πεν ειες αὐ ῷς ργεΠίταογε, ιο 6ο {8 ρ τες Ν ἔοτο,ηιιος ἸῸΝ 
ον λαξήν οὐ τὴ ἀλϑρώ, ὧὡς]ε οἰποκίφναι. ὡς σὲ οσοίάοτγεπσ, ἀερίομοηζιζος ΟΧΙΠΙπηατοπέ: δὰ ονῶ 
ἐσημὸμϑη οἷς εἰρητὸ, οἱ ἐδι4 δστοκίφναι, ασώ- πππῖηπς Πσηϊβοδταπὴ 115 εἴτε; χαϊθιις 
,οῆροι τὰ ξίφη, ἔπαιον “᾿ μδύ τινα σεέσεςη- ὈὈΠιτοβ γᾶς σΟΠη πηι ατὰ , παοίπαπιίῃ- 

“΄-, δῶ δι να οὐ ὦ τοτῆςὶ οροττοτεῖ : {γί ξξῖς 1Π] ρ!] Δα 15 αἰαὶ 

φν παρ θῳ ἜΝ ες, φοηϊηξεητδηι ἰη οἴγοι]ο ἔειπε, αἰτα πα {6- 
- ϑεαΐῳ, ες! δῈ ὃν χα] χριτίωυ χρύηδυον. ὡς σ᾽, ἀρῃτοπὶ, αἰ ππὶ ἱῃτἤξαῖγο, πόθι] 5 ετἰαπὶ 
ἐγνωίϑη ὦ ασράγμα,θύθυς ἐφά.)γ9ν οἱ βέλ- ταποίξάξτες νεϊπάϊςος. Βο ρατοξαέξα, πιοχ 
προ, οἱ μδὺ πσοὺς τὰ ἀγάλμαϊΐζᾳ “μον τῇ ΠΡ Ραττίπιαά ἤρηά ἀφοτιπι, πα 1π 

τ λυ ὶ τὐνιβωμοιέν ἔθει δ) οἱΒ ἕστο εὐαπὲς βαπίπι α τας Ειρίσητι Τίμα 
ΡΣ: ΠΕ ΡΩΝ ννῖτ ἢ Χυϊ αδοῦδησ, ὃς αὶ ραγοθαπέ; 

αἰοσιωταΐθι 5 χα! πε νταύγαιηι σδοδὲν "μῶν Ἰρῃρς οπιηϊ (σε! ὀγατι πὶ πομλίηος, 1: 
Φρϑνοιῦτες,οἵτε χελάψοντες νὰ οἱ π4)ονϑνοί, τιυΐπη ἰῃ ἀηίηιις ὨἰΠ}] γοίξι δ ξαμὶ το! ταυτὶ 
ἔσφαϑον αὶ ασεϑ: τοῖς ἱερφις᾽ ὡςτ᾽ οὐϑίους χαὶ εἤετ,αά Τρία Πειιπὶ ἔλπα τηδξϊαθαῃίεοσινς 
ἢ τὐοιϑύων, νοριίωον σ᾽ [ὕγτων Ἄα)- ᾿ᾶπὶ ΠΟΠΠΜΠ]Π, τΑ πη θυ! Πποα σςάἀεγεηζι, οΞ 
δι τὺ δου ρηζζ: Τ᾽ ἐλευ δὲ τα ΠΟ 5 τ ΓΊΘῃ Ἰ8 ΠῚ ἃς Ἰεραγῃ οδίογιδητεϑ, 
π᾿ ἘΠ ΤΣ πα οκς: ΠΝ στα ητης ἀηϊπηῖβ, οσίρεξξα ᾿πρίδτατς ἰγ- 

ἀσεοήαν το ϑνησχϑύσι ὃ ἝΩ ὍΡε- ἱμ(πλοάϊ, ἀπσεοξεπίαγ. [8 σΟΠΊρ ἰΓἐϑ5 εχ {6- 

σξυτέρων πολλοί. μάλλον γὸ ἔτυγον ἐν τῇ ὡ- πίοείδιϊς οςο πῇ ἔϊεγε, ἡ πο θογῖ ραῦς ππάς- 

ορρᾷ ὀντές. οἱ ἢ νεώτερϑι ,ὑπσοτηύσαντος ἰοτ ": "ἢ ΜΙ ΚΣ ὑτὰν Ὁ το ρα νο- 
ΗΝ ΠΝ ΚΝ ΡΣ το, (αἰ ΡΙοδές Ραίπλο]ο, ἔασαγαμι πε! Πλὸ- 
ἤασμη Ἂν οιμὲ ΑΝ τ μή δή μάν," -- Ω: Ἷ ἢ ἀκα αὐ ΕΑ Ἰλολ ίς σοπτίπεθαητ, Αἱ { γγικῷς 
οὐ τωϊχρανίῳ.ὡςὃ οὐ νη αν ἀν νον, ὯΞ ““ νθὶ οἰδυτοτ αὐιά τὶς εἰϊεὶ,8ζ αι! ἄλιη εχ ἰρίᾳ "μευ 
φάυγοντές τινες εν τῷ ποδάγμαῶζς ἀφίκον- οχὰς βιρίεητος δά δος Ρογο πε Πρητ: Δα Α- ενιλιμάενε, 
ζοῦς ἀὐδοιὶ, οὐκ Τότου αγαδρα μώντες χτ' 2 φτοσουητῃπιουγία αἀίοδάμηι, οδἰςϑέοί “5: "πη Μιπία κυ- 
θυνοχύοινθον, ἐδελέῤρυ ὠδὲ φῤργείοις ὁ “εταπι Αὐρίιος, τατη ΑἸ ΟΞ 600 ρα] ΠΕ] Πτὶ παφίοσων 

! ͵ δ 6 οὐ ,.5 5.4.» δὰ 

τ αποκτιννυούσιν Ὁ) ἐορτῇ ὄκῴνι σ᾽ ἀὐκλείων 

᾿ τὸς αὐλός ἀπεχρέσαντο βελάσουϑϑων δὲ, τί 

οὴ ποιφν,πίπηᾳ Ὁ χιονόχρ φινον "διστὸ τῷ χίονος, 

᾿ς οὐτεσάσμοὐ, οὔτε ἀνέμου μονϑυ ϑυνυϑροις 

δὲ ριαῦτα ζῶ τὰ ἱερο;, ὧς]ε οἱ μόμτάς ἔφασαν 
ΟΣ ΠῚ ͵ Ε -“"Ἡ τ λτὶ 

γ' ἄμεινον ἐΠ),κοζαξαινᾷν ὧν τό χωρμου, χα Ὁ 
) » »ο « "ἢ » ΄“Ν 

ἷ ομδξφτον, ως φάυξορϑροι, ἔξω τῆς χοθαν- 

᾿ δας ἀπεχώρησαν᾽ ἐπεὶ δὲ χαὶ οἱ φίλοι ἀὐόις 

᾿ἔπεϑον, χαὶ μητερες ἰούσει, χαὶ ἀδελφοὶ, 

᾿ς χαὶ αὐτὸν δὲ τυ ὦ δυνάμει ὄντων ἧσαν οἵ 

ὀμνύοντες ὑπο οροεῶτο μηδὲν χαλεπὸν αὔ- 
ψψ, υ »»" , 2, 

4 ὑς πείσεοϑα!, οὕτω δὴ ἀπῆλϑον τίνες οἴκαι- 

αὐτὴν ὁρώντες δὲ τὸς τυρφυνάυονζᾷς.αἰ- 
! 

᾿ ΙΝ.» 3 οἷ κλ ῃ “}) ἫΝ 4 Ἃ΄ 

Ο χα! ὀρφὺς ανα απτροῦθαι .χ9 2.99 αντί χ9- 
͵ Ἵ Η ΕΣ 

᾿ φνθου τίω πατοίδα, αὐτὴν ὀνομμαίζεοϑαι, καὶ 

πολιτείας μϑὺ αὐαγκαζουϑιοι τῆς ον ϑό 

ΠΥ γμετεχάν, ἧς σϑοδὲν ἐδέοντο, εν δὲ τῇ πόλά 

μετοίκων ἐλα΄ῆον δυεευαμϑιοι. ἐϑροντο τίνες 
5 ἘΝ 55 . « Ν » ᾽ 7 

᾿ς αὐτῆι, οἱ ογόμισαν οὕτω μδὺ ςέκ ἀξιοζίω- 

ν πε), πειρωμδύους δὲ τίω πατοίάδει, ὡς 
ὺ} Ἢ δ νυ : -“ κυ. “ διε5 

τς ἕῳ χα ἐξ Ὄρχης, χοθάνθον ποιῆσαι, χα) ἐ- 

: ; 
ἤ 

] 

ϑυρίυοι δὲ αφανιζονϑιυΐωυ τίω πόλιν, Δ οὐ 

αὐτῆι (φοι πη ρῇ ἀο! θοόγαγθης, χα ὅλο: 
ξλοια πὶ οἸΠδτ: σφρίτο! πὶ ς σοΙ τη πὰ 
ἀςςι τ, 1} Παῖς τογγαπιστι, 66; νο ἡ: 

το ἀςου Πα τἢ, Εδπὶ οὐ γαῖ ιῦ (οι Ποϊ πὴ 
ξχοεύθης., εἰυπιοαά! ἔπεγιης εχεα; νἕ ναῖε 
ἀϊσογδε, τοξείας ἔδέξαγος,Π ἀε]οῦο ἀείςεπη- 
ἄἀετεησ. [ξ44; ργίπτο τ] 118 Πη 1Π ΘΧ  Πππὰ 
Δδἰτατί,αστο (ογίπιῃϊο ἐχοθάεθδητσιαῖ νὈὲ 
(παάετεῆτς δπιοἱ, πλατγθβ, ἔγατγος, τα; οὐ 
πόπι]]ϊ α παρ ξγατιι (Ὁ ᾿αγταγδη αἱ τὸ 1- 
σίοπο Πιξαγιπη ρο]σογὅταν, νὰ Π1Π1] οἷς ἰπ- 
σοιητηοαϊ ἀσοίάοτγοτ: πο ΠῈ}}} ἀοηλὶπη (ὁ 
τεσορείαπτ. ΟὐΠπ] πο σοηίρίοεέεῆϊ δος, 
αυϊτγγαππίάοιη Ἔχογοοθδητ, δέ νεροήι ἀ6- 
Ἰετὶ απ πδά πεττεγοπὲ, ἡποά δὲ ΠΠπλϊῖος ΓΞ 
πο Π]ογοητατ, ὃς Αὐριις ργὸ οτίητμο δάρεί- 
Ιαγεταγ ἰρίοσιτν ρατϊὰ, σορογοηταγ ἀοηϊ- 
4ε οἰυἱτατὶς Αὐρίααε ἰας οὐτίη δ ξ, 110 [1 5’ 
πίπιε ἱπάϊρερᾶς, φαμτ ἱρία τῇ ντρο πἰπιις 
εἰίδπν, αι) πη 1} οἴττες αἀποπα, ροςητ!οχ- 
{ίτογε πόμα} εχ ἰρῇ5, Πα ΠῸ πο Δ πατῇ 
πριν δηάππι εχ ξίπηαγεῆσ, ἰς ἀαπ άπ 
οβοταπὶ, νὲ ΡΥ ΠΕ πα τι ἰη {πάτα πα δο ΠΡ εττα- 
τὸπι (οτίητῆας νἱπάϊοαγεταγ, δέ αδ ποιηΐ- 
οἰάϊς ἐχριίγρατα, [ἐσίδιὶς σρεϊπιῖς αἀπηίη- 
Πγάγοταγ, ᾿Ἰ η ΠῚ ἸΡβῆς εἴς, ντ φοπίεγιϊδ- 

ο΄ λδύκοαν Ὀὐποδεῖζαι, χαὶ τὴν μϑὺ μια φόνων καθαι φφὶν, δ γομία. δὲ “εωρϑμίω » ἀξιον ἐὴ), 
ΠΧ 2 
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τοτὸς βαττῖς βοτόητ, ἢ αυΐάοπη ἰὰ ῬετβΟΟΥΕᾺ εἰ μϑὺ δυω αιντοκαΊα εραξάι ζεῦτα, δωτῆρι 

Ροῆδητ: πη ἀπτοηι, ντ ῬΟΪΟ ποτε ποτα. 

τηαχ᾽ ΠΟΓΙ ΠῚ Π6 ῬΟΠΟΓΕ ΠῚ εὐρίάϊτατε ἀπ- 

ὅδε; οχίτα νἵτας οαπηρτίπιὶς ᾿δα ἀ4 Ὀ}} Ροτίγε- 

τοτ. [τὰ νἱγὶ ἀπο. Ραϊπιοῖης ἃς ΑἸοίπιθης5, 

τουγοητεπη Πποπιάαπιτγαπίειησ, ὃς Ῥγαχῖς- 

ταηι Ροϊοιπατο 1 ἀοςάςπιχοπίοτατι οοπ- 

πρηΐγε ἱπΠπἰταῦτ, 41 {4 οσπν σομοττο ΓΕ ΠῚ 

δἰογομξ ρτςΠἀϊο τοηεθας. Ἐχροπυητίναις, 

Ἰτιτγα ΠλμὉ5 οἱ ἐς αἀίτιπι ρος ρατοΐλοοτο, 

4011, 6σἤιειιπιν οὐ Ρεγείμογεης. ΠΠ}ς αθλς 

Ρτΐαοπὶ σορσηῖτο,, ντταπα]μηο βάς ἀϊσηατι 

εἰς, αὐ (επίας εἰ ρἢ 5; πυροτγατοηαο, να 1114 ΒΧη, ς 

4υοααο,σομοῦβ, πα ἀησοῆττγα δίογομης 

ἔποταῖ, ἰδιά4ξ ππάπογοῦ: (ὐογπείπινττη- 

στοάογοειγ τορογατη ἄαίρατ. Εγδης ἰδ 1} 

ἄπο ταν ἐτίμα πα πάλη, ται ἐπ αεγία 

{πὰ εὐεοάο5 οάτατῃ ροτταγιπη, Δ 41148 το - 

Ρασμι ἔθ 8τ: φυιπ Ργαχίταβ δου δέ οο- 
Ἰχούτθυα ἡ !π|ὶ,ὃχ ϑ᾽ογοπίοσ, ὃς εχίαϊος (ο- 

εἰπτῃίος ἀσοξης δά ποπίς. Αἀ ρογτας ασατα 

Δοοο μος ρρίι5,αὉ Ἰῃστγοῆτι {01 πχοτ 5, 

αμοπλάαιη Ποηλϊπῷ Πεέιπη ἴῃ. γθςηλ πλῖτ- 

τοῦς σοσίταθαι, 4] Θιηηϊα ΡΙῸ5 ἐχρίοτγα- 

τοι. Ηπιας {ΠῚ ἀπο ἱπεγοάίισιπτ, Δο Πρ }1-- 

εἴτε σοσιηοηγαπε ὁπλῃα : 480 ξαξξι1Π), 

ντὶβ τοπαπείαγοι, οπχηΐα πης ἔγαμας σοτῖ, 

τ ΠποιηδάπιοάαπιντοΓα 86 ἀϊχιῆεε. δεςσιη- 

ζονὶνεὗϑ ἀπ πν ῃςο Ρταχίτας (ὐουίητηιπι ἱηργραίειγ: 
Ῥγαχιΐασ “Ὡς - 

τοῖς, Οὐκ δυτοπηδοίς ᾿πιἘγιόξα, Πλατὶς δάτιο- 

γποηίμότες ἀππὶ ἃ (οἰ παίςαπι ἀΠξητίιις, ραυοὶ εἴς ἢ.- 

τρη. νι ἀφγεηταγ: γαἶ] (6 πυαπίππε, το πΊ]π8 

ξοι[Αταῖ!,  ΖαΑ}1 φαϊάεπι ροτεγαης,άοηοο εἰς 

Ορόπὶ (θοἱ} ἔεγγθητ. Ιρίο ἴῃ ρόστι Βα είς 

σα ρι Πάϊατη ἃ τεῦρο Βαθεῦαπτ Ασαϊς 

4υΐάεπι ]ὸ., 40] αὖ ἐδ ποέξε ργοχίτημ56:, 

ταῦ, απ ἐπεγδηγί σι ὙΡΓΟΙ Τα ΠῚ ΠΥ ΠῚ} 

εἰ] εἰς διαί τεδαταγ. Ὑ όγαπι ἀϊε ἀρ ΠΟΟΓ) ὄξω ἔχε τῇ νυκτὶ, ἢ εἰσῆλθον, ἡμκέδφιν ἀδαν ον 

αἰτοῦο Αὐσίαϊ οπῖπος ὌΧ οὶ, πρροείαϑ ἰατα- 

τὶ αἀσαγγιπι, Οὐππηαας Εἀσρά απ ΠΪΟΚ5 

δαποτγίας σοῦπι ἀεχτγαπι Πδ᾽ ορροίτοϑ ἰῃ 

δεὶς οὔ] ητ, ργοχίπιοϑ [γἷ5 δίον οῃΐοΚ, 

δὲ ΟΧίΠΪ 65 ρ] 15 πλῖτ15 σοητιπη δέ Φα Π486- 
ἴητα (ὐοτιπτῖος δά πιαγαπ), ΖΕ] (οἱ: πιο- 

τίεπτοπι ἐρεέξαθατ ; αοίεπι δέ ᾿ρ61 {πα πλτη- 

(γυσητ ἄτας Βυῖς φυϊἀοιη,γογίιϑ οὐίθῃ- 

του (ρεδξαπείηαγο, ΡΕΠοογατίς οσοπάπξε!- 
οἷ) ΠΉΠτο5 ἐγαθς ΡΓΟΧ μηΣ: (εσιιη τιπι ἢ ο5, 

Αὐρια] απ πῇ ΘΟΓΠῚ (ὐοτίπιμὶ φαοῖααος 

- εχνεθεαάοτγαηι, οδτίποθδητ. ΠΟ πδα5 ΡῈ ΤΡ ΟΣ ἬΝ ΤΣΟῚ ἀὐθὰ ἐχώρριω καὶ 
ΕΑ 74) . ἱἷ 

φΟρίαΓΠ ΠΡΕΤΤ ΤῊ ΙΗ ΡΠ τ Ἰ ΠΟ ΠῚ (σοητζολη- 

τίς. τοξζα ἰῃ εὸς ρεῦσιιητ. ΜοΧ δ σγοηῖος 

{ρογατοβ., να ]}Ὸ ἀἰγιτο,, δα πηᾶτα νίημα 

Ροτίδαιιηταγ,, Πηαρ ΠΔΙΏΠ016 ράτΈ6 πὶ Θο- 

ταπ οοοίάπητ, ος ντ ργαπηὶ νἱαϊτ οαυίτια 

Ρταξοέξιις Ραμ πηδο ας, φαΐ ταπιθη Θα1- 

τὲ5 σσαηι ἤοῃ τπαΐδος παεθαζ ἐ το! δ ατίς 

[9 πιφώνὀμδρα ἐςπέμψαι, σκεψουϑοον τὰ ἔνδον» ἢ 

“λδυέοϑαι ὃ παπτοίδος εἰ ὃ μὴ δυυύαιντο, ΤΜ. 

ξιςπωνετωτάτης πελάυτῆς τυχεῖν. ἕπτ δὴ δ : 
πιυχάρφτον ὀυδῥε δύο, Πασιμη λόςΊε κ Αλχιτὺ 

μϑύης, δζρεδγετε ΟΥ̓Κ χέμαρῥε, συλ μέαϑα Ἷ ἣ 
Πεαξίτα τω λακχεδοιμονίων πολερῖν: δα 

ἐτύγγϑρε μα -ῶς ἑαυ μόρας φρουρών οὐλᾷ ᾿ 

κουαίνι'χαὶ εἶπον, ὅτι δυωυωντ᾽ εὐ αὐτῶ Ὥρας, 

“εν εἴζοδὸν ἐς τοὶ κατατείγογται ἔχὶ λέχαιο ̓  

τεῖ  }.0 Ἔν, χαὶ ἐσ 9αὅ)εν γιγνώσκων τῷ αἰδδε. 

ἀξιοπίςω δγπε: ἐχίςευσε » χαὶ ὀχχυραξα κῶν, Ἴ 

ὡςς χϑὶ Έ ἀπιέναι μέλλεῷ ον σικυώδος μόραν 

καζαμέ αι ἔπαθε Ἢ εἴξφοδὸν. ἐπεὶ 5. τὼ αἵ- ᾿ 

δρεὺ κτ' τύχω, χαὶ κατ᾽ Ἰἠθηιμέλφαν ἐλυξτς 
οϑέωυ φυύλάαχε χῦὶ ἿΣ πύλας ζωύζς, ἐϑαῷ 

Θ ζζπαιον ἕςηχεν, τω δὴ ἔργα) ὁΠραξίζ ας ᾿ 

ἔχων τίω μι μόραν, κα σικυω: ὅς, ὼ κρρανλίων " ἡ 

ὁσοι Φυγαδὲς ἐτύϊγόμον ὄντες. ἐπεὶ δὲ, ἦν Ὡρὺς ΝΝ 

5“ πυλως.φοξέμϑμος Ζ εἴξοδὸν, ἡξαληϑη μοι 

δι 5 υ ς ᾽ Ψ 

τῷ δὲ εἰςηγα γέτην οχαὶ ὅτως ἁπλαῖς απεὸΝ ἫΝ 

ξ την, ὡς]εὸ εἰτελθὼν ἐϊξηίγάλε, πόύτα ἢ ὁ 

ἀδόλως, οἷα, εὖ» ἐλεγέτην. ἐκ ζούτου δὲ εἰςέρ-, 

λέτω. ὡς δὲ, πολὺ διεχοντῶν τὴν τῶν ἀσὶ, : 
γ ͵ ͵ Φιυ δ «ς  , ἡ 

δρλήλων, “-ἰραταΠόνϑιοι ολίορι ἑαστοις ἐπὶ 

διζᾷν εἰ ̓ σαυρώματ᾽ ἐποιησανίο, ὑ τάφρον». 
ε ᾽ ὦν ε; ᾿ ἐδ, 

οἵαν ἐδγωμαντὸ, πὸ αὐτσ᾽, ἕως δὴ οἱ σύμπ Ὁ 

μαηϑι αἀὐζις βον ϑύσαιεν. ζῶ ὃ χαὶ ὕπταϑεν αὐ 

τὴν ὧὦ ταλιμϑϑι βοιω τὴν φυλφῳκή. τίω υδυ 

δεήγα5ν᾽ τῇ σὶ ὑξεραίαι ἦχϑι οἱ Ὄργεῖοι πᾶστς 

συϑὶ βουϑοιεῦτες, χαὶ διἧρόντες τεζαγμέν ἮΝ 

Δλακεδοι μονίοις μϑὺ ἔχι ποῦ δεξιῷ ἑαυ ' ἢ 

σικωνωνίοις δὲ ἐχομϑύους, κορανθίων δὲ ζριὶ φι ᾿ 

γγείδοις ὡς[ἐφἘπεντήκχοντα χαὶ ἑκατὸν, ασοῦφ᾽ Ὶ 

0 ἑῴῳ τείχᾳ, αὐτιτοζίονται. ἐχόνϑυοι δὲ τῷ ἢ 

ἕφου τείγοις οἱ εῖθὰ Φιλοχρ άτη μιοϑοφόρφί, ̓  

“δϑς δὲ Οὐτοις, ξὐφγεῖοι" ἀ ώνυμον δ᾽ εἶχον. 

αἰὐζὶς Ὑχορίνϑιοι ἐκ πῆς πύλεως, καΐζαᾳφρ9. 

αϑὸ σικυωνίες ἐχρ ὠτησ αν. Χὴ ϑζκ ασάσαδες ὃ νὴ 
Π " 

ςαύρωμα ἐδίωχον ἔγὶ λουάλα αν, ὁ ἐκεῖ πολ-ις 

λοις αὐ ἀπεκίφναν. Πασίμαχος ὃ ὁ ἱππαρτ, ᾿ 

μωςῆς, ἔχων ἵἱπαίας οὐ πολλοῖς, [ ὡς Ἂ ξω-, 

ἐφ. τὸς σικυωνίοις πιεζομδύοις, καταδ ἡσάρ.. 
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τὸ ϑέιδῥων τὸς ἵπαοις, χαὶ ἀφελόμδυος οὶ ἃ φἀαιθοιες οηπίς, ὃ οαρεος εἰς Ἀἀπηΐς, δέ 

ἡ δωσων. μὦ ΤῊ ἐδελοιηδμ 4 ογαν-ὀ ΦυπΆ}}115, ας ἔρορτο αὐϊπησοτγξι, αἀποτ- 

Ἐν 4} νων δ ας ι [ἂς Ατσίαος ρεοόρεοτζγας. "ΠῚ σοί ροίξις ἔττο- 

᾿ τν ἡρᾷ ἀϑαμηα ̓  Νὴ κοβάφι ὁρωῖντες ἴω ΤΙΣ Ὶ 5 Ν ἐπ μϑμμας Εἰ} Ὁ μὰ (1 πλο- 

οἰγμαΐζῳ, ἔπει τα αασίδων, ὡς σικυωνίους, οὐ- ταεδαμυ, νε ] διογοη!) εἤφητ. ΟΣ Ρα πιὰξ 

δὲν ἐφοξοϊέῦτο. ἔθει δὴ λέγεται εἰπτῶν ὁ Πα- ει ἀϊχιπο ρει πιροταγ: θοῦ ἡ σεηνίηος 

᾿αἰμαιχος,γαὴ τῷ σιὼ εὐργέζοι, ψοεύσᾳ ὕμμε τὰ 1)6ο5, Αὐριαὶ, Πα 5 Πττογα νὸς ξα!]ςητ:ῖταα; 

' σἰγχαΐᾳ ζμῦτα; γωρῷν ἷ μὖ ὀδδηκνοϑ δ “ωχό- ΡΘάθπὶ ΟᾺ1ΠῚ ΕΙ5 σοητα μη], Οὐπιπηίάις τὰ- 

τ ἢ Ἧς ΩΝ πους πλε]τοσ σατα ραυοὶς ἀϊπχίσαγοτ, ΠΏ 

μδνος μὲτ'᾽ ολ!γῶν (899 πολλοὺς Ὀτοϑνη ὐκά, Ἰρίβίοι μην, δ οἰ 411) πη ἴτας, οππι δια: 

χαὶ ἄλλοι ΤΟ αὐδὲ αὐτὸν. οἱ ὑδέῆοι φυγάδες τὶ, οσοιδαοτγαης. Εχία!ο5 αὐτοτα (Οογί με], 

ῬῺ χοδινθίων, νικῶντες τὸς καθ᾽ αὐτὰς, διέ- Υἱά!ς μοπίθαυβ ορροῦτίς αὶ, (αγίτμη ρειιο: 
ἡ γ) ν3ἢ 5. ΓΛ ρου ὐν) 5 ΠῚ : 

ϑυσαν αγω,Χα! ἐγϑοντο ἐγίις τῷ] αὐϑὶ Ὁ ἀφξυΒ 
τγαητιαἤφοαιις ῬΓΟΡΙΙΒ Δα ΠγΌΓΕΠῚ, νεροπὰ 

αὐη δ ἔτεμῃ, ἀσοεάπηζ. [πτοῦρα σοσῃῖτο [,4- 
ἀξ ἰς τ ἘΠΕ κῶν , ᾿Ξ ,ο59 

ΕΓ -- εὐ ἀγήβος μθν ὡς ἤρ οντὸ πο πιοη!, νἱέζοβ εξ δἰογομίος, ορεῖα 
χεαρυύμδια τὰ χτ' τὅς σικυωνιδς, βονϑούσιν Ἰχτυτ Ἔστοα!απτατγ, ἀν] πὴ δὰ {ΠηΠἘγταπα 

Η » “ », ͵ Β Ξ ὯΣ τν ΝΣ 

ἐξελθόντες, εἰν εἰριςερῷ ἔχονῖες Ὁ σαύρωμκα.. τοτίποητ, Ατρίαϊ, ἀστὴν Δι ΠἘην 1 ἀοε- 
᾿ ᾿ δ ὐνυδι κι λτῶν " " ἱ ἢ αν αἷὶ- ο΄ ἵρεμάωυ τὐργεῖοι, ἐπεὶ ἤχουσανὕπιοϑεν ". ἀαϊηοηΐοβ ἀτοῦρο οἵδ, οο πιο! ΟΧεγα γαὶΪ 

ἌΝ. ΠΝ , , ἴχπὰὶ {8 σασγία ργογ ρίας, Τιμη αποταπος 
᾿ς ἴᾷς τῦς λδκχεδολμονίοις, «ραφέντες δρομιω ας ταπὴ αά ἀεχιίαπι ροιτοπ ξισίεδαητ, ἃ 

πν "Ὁ ᾿κκοΐος ΕΓ βουνὸ τίδὺ δ Ρουῖς Θ᾽ ΩΣ Ων 
ΠΝ τ ὐὐρώκούωο Ὁς ΕἸρεπΠ ον) οὐ γαηυ Τιἀοεάαπγοηίς σαί,“ 1 πο γηγες ογᾶτ, ΟΣ 

“ ᾽ 2 λ Β 5 . ὧ εὠ) δεξιὰ ἔοαΐοι ἀυτ,παιονδυοι ἐς τὰ γυμϑώ σαπιδάπε: 40] φατεπὶ πλπΓΟ ὀύδηῖ ΡΓΟΧΙΠΊΙ, 
» " ἜΑΡ οι «ἐἷκΝ ῃ 5 Ω-Ἅ 

πὐασῦ ΤῊ λακχεδιαιμονίων ἀππέϑνησχον" οἱ δὲ ΠΝ ἀροηφαν Ὁ τ νοτίας τς εὐ 

ἘΝ ἌΚΥΡΑ ΜΝ ᾿ “"» ττί τεοἰρίε σης. ϑαᾷπηιηςς ( οὐπιῇ!ὶ 
χορὸς τω τείχῴ, αἰ, Ἄρϑοι στόν πολλῳ οχλῳ ἐπ γεοίρίεσδητ. ααπια ΘΡΒΗΙΠΘΕ 

ΝΠ δτΔ Ὁ Ὁ ἈΡΤΤΣΥ εὐεν Νὴ εἶ" οχίυϊος ἱποιΠδητ, οοίᾳ; Ποίξος εἴς ἴπ- 

""-" ̓ πρλυκάστεγώ ραν. ἫΝ δ, ογέτύχον τοῖς ἅς, ΠΧ Πξητ : ταγίας ἀρο!παδης. Αταιποῖς 

Φυ σι ΤῊ κοδλνλίων, ὸ ἔγνωσ ἂν πολεμίους ΠΟΠΠῈΠΕ σαϊας αἀὐσεπάδητες, δ πυτο (6- 

᾿ς δι , ἀπέκλιναν πάλιν. ζω υϑύτοι οἱ »ϑὺ, {Π|εθάπτ,ας ρογίδαπτ: 1} ἀτιπὶταχεα σα ας 
, Ν ͵7 ΕῚ ͵ « - σγχ'" . ΜΗ 8 

ο χρ(κ κλίμακας ἀϑα ξἀὐνοεἐ διδιονηο καὶ τῇ νγροησι ὃς Ὁ ἀμητι, Ὀσσπμιρητς: 41} αὖ 

; , {ξοοποιήοαι, (Ἐξ οσδητατν: Νες 1 ἀσεάαΞ “τ... Ν Ὕ δ νει ϑή ΩΣ Ὰ 

᾿ Ν᾽ δ ὐρυλεφλίρονο ζ δὲ, ς ἴζς ἌΛΙΣ ποηϊὶς ἀφέγαητ, 4005 Ὀσοίάοτοητ. 'Ναην 

᾿ς χαχας ὠλυμδυοὶ χαὶ παιοδνοι, ἀπτειθνησχον" Τλοιις τος οἷς τοι ροῦ βατγαπα! ἔλοϊ που 5 
κ᾿. ᾿ ᾿ ε 2 3 ὑ ε ᾿ - Ὰ Ὁ 

᾿ς δὲ, χαὶ καζοιπατούμνδμοι αἰκα δλλήλων, δἰαποάϊ ρότείξατοπι ἔξοϊς, αυα]ὸ πε αυΐ- 

ἵ 

ἐ ( 
ϊ 

Ἰ 

. ᾿ μ“ εὐὰὰϑἋ ͵ ᾽ 2 Ἷ Ξ 3 ὠπεπνίγοντο. οἱ δὲ λοικεδοι μόνιοι εὐο  πός ἄἜπὶν ΠΊ]ΠΔΠῈ ορταίϊεητ. Οιπρρε δΠΓΠΟΠ 

ππυ;ῆνὰ ἐν ἐὐρζόοδδ ἰὸν κὲ ἀϊυϊπίτας ἔλέξιιπη ἡ |5 Ἔχ  ἰπιοῦ; ντ Πρ ἢ 5 

νὰ ᾿κ; Ὦ τε "Δ ΧΟ ᾿ - Βοδίπη ορίά π εογιπὰ ροτείξατοπι νηΐ: 

πο σ)91ς ἔρχϑν, διῇ οὐσγ ξαντύ ποτ᾽ αὐ. ὃ. Τεῖ, Ῥοττογσίγα τηϑτα. ρογταγθατα, ραῦῖοϑ οοΥ- 
ἘΠ ἔξ ἢ ἽΝ -ν ϑυΟὴ Ν ἐς -" ἢ ΡΕ Σ 

[ ὙᾺ εἰχφελοϑέωναι ἀὖθις ἀσολεμίων σληδος  βοτίς ἐπεΎπηεϑ οἷς σας πήα5 ρα θοῆς, πο- 

μα φυδηκϑυον, ἐκπεπληγμένον, Σ γυμνὰ ταῖπα αὐ ρυισηαηάπτα (Ε σοπαοτῖοητς, (ςά 

Ὁ , Ω» ἢ ΚΕΝ , οὐ ν Π ΠΟΤ 151Π βου ΠΟΙ ΟῚ {παπὶ Οπιηίᾳ 
εχὸν, Ἐ ἤχι τῶ μεούγεεϑεὴ σένα φεπο- Ν ἢ ᾿ ᾿ 
βχν» : το ἵ {(σρεγεητίθιιβ:  ἘΠΠῸ αυϊάεπιεχίριο τὸ πὶς 

3 λ ΄ὰ.». 7) ν ΤΑΝ ͵ 

“565 " Ὁ τὐβμὼ ἢ πῆ ἴδ πούτεὲ Ροτα τατὰ πλατὶ σςοϊάστιπτε, ντ ποπηϊηοδ; 

τς γρεζρεισζᾳς πῶς ΟΥ̓Κ αὖ Ἴἰς γειον ἡγῆστω - 4ἱ ἐγ πηοπεὶ, ΠσΠΟΓΏΠῚ ; Ιαρίάμηιι σους 
- , ; “" ἜΚ. ᾿ Ε ν “ π- 

; τοτῈ δρεὼ οὕτως ἐν ὀλίγῳ πολλοὶ ἔπεσον, τ05 ἱπτιογὶ σοππιοῆδηι; πος τοπιροτο σα- 
ω πο ΣΝ, εξ 9ῚῪ . Ἷ Ὡΐ Ι: πὰ 

ὧξ}ε εἰθισμένοι ὁρᾶν οἱ αὐθρωποι σώρφυς σιτῷ, ἀλιοταμι ΔΟΟΓΙΟ5 Δα ριςεγοῖι. Ετίαπη Βα 

Πιλυ; λίθων Θμῇ ἀμδιοι νοῦν Ομ απ Ἐν ΒΘΈΕΕ Ρταπάϊαπι ἱπτοτεγητη ηι 
ν ασαντὸ σῶ ͵ Ἂ ἊΝ ΚΡ ἣ ἣ ξ ΑΔΕ 

ΠΥ  ΚΗΝ ΝΣ τα ονων ν ξαϊὶτ Ραΐτίτη [ἢ ΠΛ ; ΡΑΓΓΙΠῚ 1Π ἰρίις πα 

ἀπελάνγον 9 Ὅοιο» τῶ λιυϑυι βοιωτὴω φυ- Ε πΆΠ επὶ δόξεις, 4ια σοπίςεπάογαηι. 565 
ὺ ε« ,Δλ» λ ." ΣΝ ᾿ Ρ,, ᾿ - 5 : ΩΣ πνχν, 

λαχες, οἱ ϑιὺ ὅχ1 Δ τφχῶν, οἱ ὃ ἔχτ τὰ τέγη“ ξαηάιπι Πᾶς (οείπε πη) ὃς Ασρίαϊ μοῦ ἰης 
1 ἣ ἃ 2 , “ων ᾿ Β ς ΤΞ ἡ» Τ 

᾿ φῶ γεωσοίκων αὐαίξαύτες. μ μδὺ ζίνεω τῷτὸ ἀϊπτίας Ἰητεγβς έτος φαξεγιιητ, ὃ ἰαπὶ αςε- 
ΟΝ ἀλλ κι φε εκ δῥαῦωι ἀπτηοπίογαπι (001) {π|5 Ορεῖη ἰατατὶ αο- 

 ΉΕΒΗΝ Γῇ θη ἰρβ Ἶ ἂν ταητ. Εἰς ςοΠ]ςξεῖ5, Ργαχίτας ρυι πη ἀἄςπλο- 
ΩΝ ὡς αὙΤη]ον το" οἱ ἢ ἐμηρμῆνα Ἵ λαχεδου- ἸἸεῃάδπι πισγογιηι ραγτῷ ςοηίαίτ, νεπρστα- 

᾿ βϑιν! βλασν ὰ ὉΣ “Ὁ ᾿ τ ἱ ω - - Ἶ ᾿ οὐ 

᾿βονιων ἐξοηθονώ. ἐπεὶ 5 5, ϑρϑίϑϑησαν, ἐγγὼ ἀϊσορία ροίϊεπε. Π εἰπάε οἷ ὀχέτοίκιι νἱ, 
μ ῃ - Ἐπ “ ' ι ἜΝ Πρ κῖς ἜΤΗ ᾿ 

ἢ Ὅ; πεῦτον »ϑὺ ΤῊ τοχῶν καϑελάν, 411 ΜΜερατοπίοιη δὰ νεθοίτατ, ρέξέξας οἵ; 
ΩΝ ἡ ͵ ᾿Ξ ι τς ν᾽ ΕΠ λ ἊΝ ).., ΠΗ ἌΝ, , 

τς δρίε διοδὸ φρατοπέδιῳ ἰχθιΐευ ἐῃ ̓ἔπφτα αἰαλᾳξων Ὁ φ«ρατάμῳ γηγε τἴὼ Ὁ μέγαοϑε, 
ψιν-. : ν Χ ᾿ 
ἮΝ ἐ ς ἌΧ 4 

; 
᾿' 

Ἶ Ἢ 

, 

ΤΕκα μαδὲ 

Ῥαη ν [τὸ 

τίν ον Γιαςὲ 
ἀἀπιοη 

1 Ατριμὲ 

Α,, ρτηημὸ 

ἐμ αάρεἰ 4. 
τίομε βώ- 

ΓΤ ΠΊΤῚ 

γώ. 

Τοαβοτε 

67. Ῥοϊῴπ 
ζεμ;, ᾿ 

ΓῪ 

Α 

[π|Ἰξηὴ ἐ4 
τεἀ πιο 

γώ οὐξξδς 

γα, Ἶ 



:24 Χ. ΕΥ̓ΝΝΟΣ ΣΉ. 

δο Ρτίπιο σορί!ς αἀπιοτίς δίδιητοπα σαρίτ, 
ἀείπάς Οτουαταγόποπα: αυΐθιις ἰῃ ορρί 5 
το! έξο ργα ἀϊο, νῖα, φια νοηοτγαῖ, Γεειτὶ 

᾿σερίτ: πιππίτλαις Ερίεσοα; ντ οαίσοἱ) ρτο- 
Ραρπασα]ὶ Ιοοο; πο ῥγοςσιι αὖ ἀπλοογα πὶ 

τασίοπὸ αἰ Π|τί,ντογθητιτ; ἀἰπλ!Πτ οχογοϊτα, 

401 λοςάαιποηοπηίς τεσορίτ, ΗΙ5 ἴτὰ σα- 
{ξἰς, ἐχρεάϊεσπες νετπῖχιο πηαθηα Ποη 
(π(οἰριεαπταν; ταηΐαπιντθε5 Π11ΠΠ|5 ρατγ- 
τἰπι (ὐογίπτβιπι, ραττίηι δίογοποηι ργαῖ- 
ἀϊατιῖς, λα πα ταταραηταγ. Μεγοςηαγίο ἴὰ- 

τπλΘ ἢ ΠΆ]Πτ6. ποτα νττίπληια οο ἀπ χογαῃζ, 
{απηπηὶς νιγίριι5 ἰπτοῦ οο5 σοηβίσεθδτιιγ. 
Ἴαης ὃς [ρ αἰοτατος ΡΠ αητοπὰ ΟΠ ΟΟΡ 5 
ἰπυδάςης,οσατἰς ἰηΠ 4115, ρ γα 445 σιιπὶρᾶιι- 
οἰδασοεβρας. Ὁ στη 4116 οἴ 5 εχ νεθεπῦ (ἃ- 
τἰϑ σδυτε {15 ορεπὶ ἔογγθηζ, τοῦ εχ εἰς οσοὶ- 

ἀϊτῖνι ΡΗ]ΠΙαΠ), τ αητείιδο δος ας πηοῃΪΟ 5 
ἰητγα πισεηίά ποη δάἀπγεγαῆτ, απ οα νογο- 
τϑητιιγ, Π6 {ΠΠ1 Οχίμ165 γεάποογοης, αὶ (ε 
Ρτοπβτούξητατ οἰεξξος ἰἀοίγοο,, ι!41.ςε- 
ἀατηοπίοτιμη (αὶ ράσο εἤςης, Ποτῦ 
ΔὉ 15 ΠῚ ππετπογίησ, αὶ (σοτίητμο νοηο- 
ΓΔΏτ: ντ ἀγοοίΠτεὶς [,οεαα πλοπί 5, ν τθῈπΠὶ ὃς 
Δισοπιταοη απτγφάογει, ΠΠῚ νοτο, απαιη- 
4αληι δοηοιο]15 εἤφητς ἰπ Οχία 65 Δ ΠῚ Πη15; 
ταπχῷ 4 4πὶ ἀπ ΡΠ αποτγιη ορρίάιπιηὰ- 
θεθδητίη ροτείξατο πα, πα] ]ατὴ ἀς γοάιι- 
σοπάϊς εχίμ!διις πισπιίοηεπι ἐλοίεραητ. 
[πηπλο {απ ἴαπι 11 Πἀεητίοτοϑ ἔαετὶ νἱ- 
ἀετεητι, νεῦοηι αοίορας οἰαἶδιις ἰτ 46 πὶ, 
νεὶρ δοςσερείαηε, γο[ξἰταιπτ, ἀταιθ ερτο- 
ἀϊππτυί. (οεϊογατη ΠΡ ἰδγδτῖ5 Πα] τε βία ρο- 
παπΊεγο ἐλέει οτἱᾷ ἴῃ Ατολάϊαηη ἱγγαρτῖο- 
πίθιις, ρτα ας αδίσεδδητ, δέ ρίος ορρί ἀο- 
τα πὶ ΠλΓος δά στοα!οαπιιτ. ΝΝΑπΠὶ ΟΧιγὰ 
Ὡς. Ατοαάιιπισγαι δ αὐπηατιιγας ΡΘΕ το 5 ΟῚ5 
οὔχηΐπο πο ὁσουγγοθαηῖ Αἄοο Πδί αςε- ἢ φὰς ἐπεφοζίωτο, τὸς ψϑυτοι Δλαικχεδιαιμονίους ἮΝ 

ἐγατὶς πηδτιοθδησ, [τς πηι οοτγαι γί δά- 
δο πηεϊπεραηῖ αοεάα πτοηῖοϑ.. νΕ]Ώτγα ἴ- 

ἔξαμη το]! δά στάθη ᾿ρίοτιιπη ἀγπλαταγαπι 
ποηδοσοάογοης. ᾿ΝΔπ απσπν Πο5 πο αις 
ἱπηΐογοβ αι εχ Γλοεάα ΠΊΟΠ115 ΑἸ φυδη- 
ἀοβοτίοσιυμτεί εἴας, πόπι!!ος δζιρεροτᾶξ, 
δ οςοἰάεγᾶς, Οὐπιπα; ἴα σεΐγατοϑ [46 0- 
ἀκχτυηοηι! ργὰ (ες σοπτειππεγοηζ, Πλι]το ετ- 
ἴδῃ πηαρὶς(οοἷος ἔπος οδιοπιπεθδητ. Ναπὶ 
ἡπαπι Μδητιποὶ αἰϊ]ιδηάο ἰΑτῇ ορεπχδά- 
φυτγεγεηΐ, σείγαζοσ ἱπυδίεγς; σοπί εξ! ας 
ἄσπλαγο, Ζαΐ Το μαατη ν σίας ρογτίηστ, ᾿ῃ 
ἸΡίος ἰφοιμῖς5, τοῦσα ἀθάογα, ΟΠ Π1}}15 ἴῃ ἤὰ- 
σαροτοιπτίθιι5. τα ας 11105 ετἰαπι {6 1.4- 
οςεάατηοη!) ρετξείηρσοτα (πε ἀα{ι , ΖααΣῃ 
ἀϊσοτοητ, (οςΙς {5 σοτγατος ροσπάθτοιτος 
τί εἴϊο, δο]ατιας ρα6 111} πλεταδης. (ὐστογιιηι 
Ριοί εἰ 1 εοῆαο [,ἀσεάαπηοη!) στη οο- 
Βογις ἔμπα, ὃς συ χα ριι5 (ογ ἤτἢ 115: 

ΠΡ πα. 

ἡ αἱρφ ασοϑςολοὼν, τοοξτον μδὺ σιδοιῶτα" ἔ- Ὁ 
“πέτα ὃ κρομμυάδα. χαὶ ὧν πότοις ζρις τείχεσι Ι 

κα]ὰςησας φρέρϑς, ουμπαλιν ἐποράετο. χα , 

Μέσα; Ὀγχεφκείαν,ἵα φρώειον εἴη ατοὺ ὄφι- ὦ 
λίας τοῖς ξυμμάχοις, οὕτω Ὡ 14. φῆκε ῶ ςρά- Ἢ 

ἼΔυμα,ὼ αὐτὸς Ὁ ἔχὶ λακεδαι μόνα, ἀπεγώ 

μᾳ ἐκ ὃ τότου φρατιαὶ υδὺ μεγάλαι ἑκατέρων" ᾿ 

διεπτέσταωντο, φρερ9υὶ ὃ πέμπουσου αἱ πόλᾳς,, 

αἱ μϑὺ ἐς κϑθανθον, αὶ ὃ ἐς σικυανα, ἐφύλαῆον 

τὰ πείχη. μιοϑοφόρες[ε μζὼ ἐχούτεροι ἔχογ- 

ΒΊες, Ὡ|“ πότων ἐρρωμϑμὼς ἐπολέμϑν. ἔνθα δὴ 

ἡ Ιφιχρᾳτης ἐς Φλιξντα ἐμξληων,ὸ ονεδρευ- 
σείμϑυος, ὀλίγϑις 5. λεηλαῖ,, βοὴ ϑησείντων ὃ 

ἐκ ἢ πόλεως ἀφυδλοίκϊως,α, πέκ]άνε ζσύτοις, 

ὡξ]ε καὶ ζιυς λακεδαιμονίτις ασδϑοϑεν ἃ ϑεχό-. 

μϑιοι ἐς ὦ τῷχος οἱ Φλιάσιοι, φοζούμϑιοι μῇ ' 

ζιυς φάσχονᾷς ὄχι λακωνισμκῷ φεύγάν καῖα- 

οριεν,τῦτε ὅτω καϊεπλαγηΐ τὸς οἐἰκ κοράνθά, 

ὡς!ε μέϊεπεμαντο τε τὸς Δλαχεδαιμονίας, ὸ 

Ἔ πόλιν ἢ Ἔ ἀκραν φυλῴφῳν ἀδθις παρέδω- 
Ο χφρ. οἱ υϑώτοι λοικεδοι μώνιοι, χα πῆρ ἀὐγοικῶς. 

ἐχούϊες τοῖς φυγαίσιν,ζσον χθόνον εἶχον αὐτῶν Ὁ 

πόλιν, οὐδ, ἐμνηϑηΐ πϑρτάπασι «ἰξδὰ καϑο- ; 

δὸυ φυγάδων δλ, ἐπεὶ αὐαϑαι βρῆσοι ἐδυκά Ὁ 
ἡ γεεονι δρμν ἡνκῶμ, 0... 

πόλις, ἐἰξλϑον, ἡ Ἢ πόλιν ὶ τὸς νόμες φρόθατος 
δόντες, οἵαν «» νὰ παρέλαξον οἱ δ᾽ αἢ αἰϑὶπν Υ ; 

Ἰφικρῳτην πολλαιχόσε ὦ Ὁ ρκαδίας ἐμζα- 

λοντες, ἐλεηλοίτοεω τε, δὴ χυδοςέξαλονσξθς, ἯΙ 

(ἀ -πεῖχ». ἔξω ΣΡ οἷν Ξἰρκάδων ὁπλῖται. ἣν 

τιλυτείπασιν Οζα αὐτεξηεῷ. ὅτω τὰς πελίζᾳ: ; 
᾿ 

“  ς ΠῚ , ς χ γ 
ουτῶς αὖ οἱππελταςπι ἐδεδιεσαν, ὡς οὐ τοφατ 

χοιτίσμκαΐζος “«ϑϑςήέσαν τοῖς ὁπλίταις. ἤδη ἀφ 

ὙῈ» ποὶε ὼ ον Τζσῴτου διωξαντες οἱ νεώπε: 

ο9ι Τὴν λαχεδοι μονίων, ἑλόντες, ἀπεέκτάναν, 

τινας αὐ λυ. καιζο φρονοιῶπες ὃ οἱ λακεδο- 

μόνοι ὃν. πελταςῶν, ἔτι μᾶλλον τὰν ἑαυτῶν 

συμμάχων καιπεφος γοξιυ. χαὶ Ὗ» οἱμαντινής, 

βουϑησωγτές ποῖε, ἐπεδρα μόντες πελίᾳ- δ τ 

ςαϊς,οἶκ τὸ Ἐχι λέχαηον πείνογτος τείχους ὠ- ̓ ς τὰ 

Ἑ κοντιζονϑιοι, «γέκρλιιναν ΤῈ» χαὶ ἀπέθανον Τί" ᾽ν 

γες αὐτὸ φάσοοντες. ὡξ)ε οἱ μδὺ λαχεδα-. ἯΙ ἢ 

μόνιοι νὸ δηχισκω τόν ἐτολμιφν,ὡς οἱσύμμα- : 

᾿χρι Φοξοῖντο πὸς πελζᾳςας, ὡςαἷ» μοβμϑινας, τ 

“πωδείρια. αὐδὶ σὺ ἐν τῷ λεχαύου ὀρκιοῖμε- ἡ 

γοι στε μόρα χαὶ τοῖς τὰν. χϑδανϑίων φυγάσι,, ᾿ 

κύκλῳ 



Αγ 

ὯΝ τ) 

Ἧ" αὐ ανϑέευεῦσι. φιξέρϑιοι τρῷ η 

 λακεδαιμονίων, Π μῇ Ἐχὶ τὰ μακρὰ ὑπεί χη Ἧ 

Ἐχοδυλω»,ὰ ὄδήρητο, δλϑριεν ὅΧ: σφαξ, ἡγή- 

ὙΜΠ2 χρὰ, τίςον ε τῇ αἰατφχίσαι τα : δεηρηνϑῥα 

ὐπὸ δ Πραᾳαξίτα ὙΝ Ὁ ἐλϑύν)ες πλυδυμεὶ 

εαῦ τ λιφολόγων: τα “εκπόνων, Φ ϑὺ πρὸς σι- 

νὴ χυωῖνα χαὶ πσζϑι ἑαπέραν ο» ὀλίγαις Ὁ ἡμέραις 

τ. πὸῤυ καλὸν ἡωρένς Φ5 τὴ ἑῷον μάλλον χ χ 

ἡσυχίαν ἐτείχεζον. «οἱ ἱ σὶ αὦ ὁ λακεδοιμιόνιοι, ῳ»- 

πουυδύοις, τδὸ οδύοις δὲ τω πολέμῳ φραῖά..- 

οἰσιν ἔα ̓υὐϊου Αγασίλαος ἃ ἣ ἡγεῖτο, χα ἡ) δηώ- 

και πᾶσαν αὐ νὴ! τὲ χώραν, ἀὐθὰ ὀκᾷνι 

48 ἘΔ: ιρὲν Ἀπ} νίδα " 
ἜΤ ΕΥΘΟΝ Υ οοινθίων ἐρραϊάλον- Ανπάϊα; (ὐοτίπι αἰοτατῆ γεβείη οαἤεῖς οἷπ- 

ϑυμκηδέντες τὸς ργείους τὰ δ οἶκοι καρ. Β 

ΕἾΝΕ 
ὦ ΒΑΚ, 

σοθαῦτ, Τ πὶ Ατποηϊοπίος, αὶ γοθα Γ 5 
οςδαπηοηίοτιπι πηδιπογεης, πο Ιοησὶς ἢ}, 
(ὐοτί πιο πλυτγῖς ἀϊγατῖς, ἴῃ {8 ̓γγαογθητὶ 
ἨΪΠ1] (ς ἕδέξιιγος γεδλιας εχ ᾿ρλαθαησ, χα 
ἢ. ἀΐγυτος α Ργαχίτα πχαγος ἰηΠπαπιγαγξτ, ἰτὰπ΄ 
ἤπις πίδσπα τοτῖίμ5 οιμπὶ ροραΪΐ πχαπα νο5 
πίθμτ, ἔα σγο5 σα πη ηζαυοϑ δέ τἰρῃατίοϑ ίο - 
ΟἸΠΠῚ ̓ Ἀξοὶ απτιραγτοπηᾶς ανατὶ 48 ϑίςγο- 
ποηὴ ὃς οσσαίαπι ρε  ξαθατ, ραϊοὶς οηλαίῃο 
ἀϊεθας ὀρτορὶς Ροτβοίμητ, Οἱ νεγοίρο- 
ὅταρατ οτίςητεηι (Ο]ς ΠῚ. Θαπὶ πηασὶς ροῦ ο- 
τἰπὶ α ἀϊποαθδητς. Ιαιοιτη Τασεασπιδη!, 
41 (δσαπι Τρ σοσίται σας, Ασρίιος ἀοιηΐ 
ςορίατογιπὶ δυο νας δ6}10 ἀο]εξξατ; εἐχ- 
εαἀϊτίοπο πη δά πογίας εὸς (πἰοἰρίαης. [ἢ ςα 

ἄἀμχ ογὰῦ Δροπίαις, αὶ ]α!άςτη ἀρστιπιο- 
ΤΠΠΟΠῚ Αὐρίμοιιμμα ΡΟριίλτις, ἀρ τμ ἐεμω, στα: «αροαλὼ» Ὑχν' τέγεαν ἐς χόφανδον,αἱρᾷ τὰ 

ἐ ἐρνό. "᾿αὐοικοδὸκηϑοιτα «ἰπυὸ τὴν αἰϑζωναμων πεί- 
{πρετατὶϑ Δηρ ΟΕ ς (ὐοτί πείλιιμι νου ει 5:ἴσλεὶ "μαγρνοθῆς 
τὸς αν Ατποπιξπθας αἰ Ἐλπτατος σαρίτ Ν ε- Αξείιαι ἐξ 

Τεϊερτα 
Χ". πσαρελμετ δὲ αὐταὶ ὁ ο ἀδελῴὸς, “ν 

λάυτίας κτ' ϑούλα αν, ἔχων τοιῖρᾷς τοῦξε 

δικα' ὠέῖε κακαείζεοϑαι αὐτὴ τίω τὐϑα 
ἐλοδτιτῇ αὐτὴ γμέρᾳ, ὧν ἔτεκενὸ υϑὺ χτ' γῶῦ 

(ναῦς χαὶ "πὰ νεώρκα, ἥρηχε. χαὶ τῦτε υϑὺ 

τα αραξαρὸ Αγησίλαος, τὸ επλυ συμ.- 

᾿ ᾿πλτ: ᾿μθλῶν φράτάυμα διῆχε, καὶ ὦ »ϑὺ πολιτι- 

, χὸν οἱ κι δὲ αἀπιήγαμ. ἐν, δὲ ζούτου οἱ λάχε- 

αὶ ἀν ϑαιμιόνιοι ,ἀκούσαντες Τὴ φάσροντων, Ἂ ὅτι 

ὧ τῇ ἡ πολέπϑυτα μδν τὰ βοσκή μιαζᾳ, ξ: ἐχοιεν, 

χα ἡ σωζοιντο Ό-»ἣν τῳπειραίῳ, πολλοὶ ἐδὲ ξέφοιν- 

᾿παὐτλιςρατάζοισι πάλιν ἐς τί κϑεα ὅν, 

᾿Αγησιλοίου καὶ τότε ἡγϑυρύρου. χαὶ φέρον 

᾿ μιαγίγνεται. χϑὰ οἱ ξἐργεῖοι στὸ ἐτύγιχόμον 
πτε ποιοιεύτες τίω θισίαν τῶ [Ποσφδῶνι, ὡς 

νυ ὦ “Ἔργοις, τῆς κοράνθου ογτος. ὡς δὲ δὲ πάϑοντο 

' ροειόντα τὸ τὸν Αγησίλαιον, χὐ Νὰ χνώανν χαὶ 

ἄῴτεθυμδύα χαὶ τὰ ι τῤρισοποιούμδμα,, [κὠ- 

λα Ἐσερὺ πολλῷ φύξῳ ἃ ἀπεηώφφεω ἐς Ὁ ὡ- 

τύχῃ τίω ὕὑλικεγχεέας ὁδὸν. ὁ μϑώτοι Αγη- 

᾿ἄλαος ἐκείνοις αϑὼ καϊεδ ὁροῖν, οὐ ἐδίω- 

ὦ ποῤϑεῷ ἔθυε, χαὶ ν χλβεέρϑρεν ἕ ἕως οἱ φυγά- 

τ δὲς χϑξλνλίων ἐποίησαν πῳ Ποσέδῶν 

το ἄξω) θεσίαν χαὶ τὸν ἀγῶνα. ἐποίησαν δὲ χαὶ οἱ 

δ ᾿ογίοι; ὠπελϑόντος Αγησιλᾷου, ἀξαρχῆς 

᾿ πάλινζομια. χα] ᾿ ὀκείῳ ταῦ ἔτφε τοι μδρ μδμ 

( τέχ» τ πολεμίων ὃ ὃ δὲ ΧΡ 2 ᾿γιλαῆανς 

Ῥίαγεσ δἰεγος ΓῸΓ γ30ις Δαιιοτίας (ὸΥ ἱπε λα 

“ελυῆλϑο ἐς ἰδργμόν. ὶὶ γὼ ὦ ὁμὸ, ὧν ᾧἰο. Τθαης, φααῇ (οτίπεπας οι Αὐσος: 
“παίθην αἀπδτατα Ασρίαϊ σοί] λιπὶ ἀηΐπλ- 

εἷς δά ᾿ρίιπι εἐτίδι Ὑ οἰ ουτῖας ἔγατογ Πγαγί, βαιγα 
οὐπὶἀποάοοίμα ἔοτς τε γο! Βα δ ν εἴδη. ἴα ἰεβοιως 

τοῦ ρίοτιιπι δεατα ριςα!σαγοτατ, οι αἰτοῦ 
εχ ἰδ, πος ἰρία σεπιμῆδε. ποίη ἤγιῖγος 
τοσγα ; ΠγΑΓῚ αἰτοῦ πάϊς 5 6 παι] τα εερηΐοι. 

Αὐτῷ Πΐς τιιπὶ γε τι σε Π]ς,(οοἰογι Αροί- 
Ἰλυϑ αἰ πιπτ εχογοϊεᾶ., ὃς ρατγία σορίας (9- 
τηῖπη γεάιχίς. Ροίξεα νοῦο, φυλὴ 1 ἀροᾶς.- 
πιοηἱ) ἐς ἱπάϊειῖ5 ἐχία!α ἀοσοριῆςης,; (ο- 
τι ῖος {Π| 05. 4αϊ ντθοπι οδτιπεγεηςς μὰ- 
δεῖς (5 1π ροτγίὰ 7 Ρίγαο ρθοιιάςς, ὃς (δί- ἐν ιῶ 
ἄεπι δάίεγιαγε., ἀγηιε 1} }ς Θείαηι {δ δοΠί-- βοτέμν (08 

τίμα, 

δέερ». 
ἙΧρεαϊτίοπεπι, Ασοί]λο πος, (πἰςἰρίπητ: «ῥρὶ πόλρ 
μὲ ῬΤΙ ΠΤ ΠῚ ΡΕΕΙΠΕ αὰἁ ἘΠΠΝ τ Ναια ἰς 
τι δηί18 οταῖ, απο ΠΕΠπαΐὰ σας γαηζιαγ: ὃζ 
Ἂτ ἴαἰ ταπὶ {Εἰς ἔογτα Νερταπο (βουίῆςα- 

ματι 

φάει δητ, τὰπι 115. τις πη οατὰ ογαηϊ; 
- 4 ΔΠὶ 4115 Δα ργαη πὰ ραγατὶς γεθιις γα - 
1ι6ξῖ5, να (σε ποθ τθα8 ἀπσεητο τἤᾶσηο οὐπὶ 
ταετιπ νγῦοπ {8 τεοίριητ. Ἐος υλπτ- 
ἄπατη οοπίρίςεγες Αροῇίαυβ, Ποη ταπχοῃ 
εἰξἸηίςαύμτιις : (εξ 1π ταπηρί πη ἀϊπεοέτθῃς, 
(χεταπι εο ἕξεις, ἂς ἀεπὶ οχ μος ἐαηδ 
τῆ} Νερτᾶπο μα ἐπι, Ποίιοροὶς- 
δτγαγεης, ἰδιάςεπι πιαηΐιτ. ΡΟΣ Αροίῆδο, εἰὐαδιςι 

ἴσας δὲ ὦ τῶ ἡ ἑερῳς ̓αυτὸς ΤῈ 1 ϑτεῆο; Ατσιαὶ ἀςφίπτεστο {ΠΠ Πϊ8} Ρετγορθ-! 

τὰπῖ. Ἰιαηις μος δῆποὸ ἔποείε, φιὶ Βἰς ἢ 

εοτταπαίηίθιι νι ἐπ {πητ;. ὡς 4}}} 40} δ]οινάς- 
ἔζοτεϑ πε ργοπιιπτῖατι. (οτοιιηπ "Ἄσο- 
{ἰδυς5 ἀϊο φιαῖτο δα. ἀρίπμηι σορίάς δ χίτς 

Ὁ δηβἄδλων διε ἕκασος ὠροίϑο,; ἐς] δὲ ἃ δὲς οἱ ιαὺν- 

πὶ 1 ὀκηρύηθησαν. τῇ δὲ τὠπίρηξμεμῃ ὃ Αγησίλαοξ ἡ ἥγς πσϑὸς 2 Πείραιον ς ςρώτάυ μια 



Α χεβιαὶ 

βταιεφες 

φά, 

Ῥίγδηγ, 

Οοτὶ μι ἰὶ 

βονι Α 

Μίαο ἀεάῤ τη σοί 
μοηξίαειε. (γ (Σῃτεπεία Ππατιεξοῦ. ΑΘ Π]δ5 ἐχίμ θιις 

ἀξ ΧΕΝΟΡΗ 
Οὐπίπιηας πγάσηο Ἰά το ποτὶ ρτςΠάϊο νἱάς- ἃ 

τεῖ, ργαπάϊο βογαέϊο, αἀ νγθοπὶ ἰρίδπ δρί- 

ἐείπι; χιιαί δὰ Πδ᾽ ργοάδγοταγ. πᾶτε ξ- 

ἔζασα, νον οὐῖτὶ (Λοτίητῃ!), ς εἴΐεης, χαῖντ- 

θ6ηι ῥγϑάεγοησ, ἱρμϊογατοπι οἰ πῇ πηαχῖπηᾶ 
Ραγτο σοτγατογαμη αγοοογοης. Ηο5 Ππππὶ 

ποέξα τγᾷι{ΠπῈ απιτηαάπογιςε σαι! ας; 
Ρτίπια ἰπος οοπαδείο τἰῆοτς Ρίτααπι σοΞ- 
Ρἰα5 ἀπιοῖς: αοἱρίς φαϊάοπιίςοπ ἀπε Δ΄ 1145 
οΑ]ἸἀΑς ργοποισοθάτιγ, σοϊχογτὶ νογοὸ νηὶ, 

νι δά (πρτοπλπ πη ζίς νεττίσοπι αἀίσεη- 

ἀοέςτ, πηρεΐαθας Ἐὰ ποξξς σαίξγα ποη ρτο- 
σα] 8 ἀ΄|5 οΑ]} 415  σεπίαιις παδοθδτ,οο- 

Πού5 αὐτο πὶ 1114 ἴῃ νοττῖσα, σι θπὶ οσσαραᾶ- 

τας, ρεσποέξξαδατ. Ηοἰς ἈΑρεπίδις ἐχοορῖτα- 

ἄάτὸ πό τηασηα αἰ ἄοη11{4,{ς ρογταπλθῃ 

Ὀρροιίαπα, οἸαταῖτ. 'Νλπῃ αἴ φοτιιπι, 4πὶ 

δοδοστίὶ οἰδαπιίογοθαης, ἰσμοπὶ φάτ! πε 

πόπΊο; ὃς ἔτίρα5 τα απο ἀδπ οἤδτ, ρατ- 
τἰπι σι οά ]οοο δάπιοαϊ εἤξητάγάιος ρατ- 
εἰπὶ ααοά {0 νείρογδπι ρ 185 οαππὴ σᾶς 
ἀϊπε Βαδυϊῆδησ, ρατείπι ἀσπίας 4ποα, ντ 

ἀἰαοταπυρούς, το πα δι ἰπάππὶ ῥά! 5 αἀ- 

«φεηαϊοηί: εἰσ θητίθις ἰατη ἔγίσογα παλ]1τ|- 
δύ, ὃζ πγεάϊϊς ἐπ τεῆς δ. πο δἀπιοάιπι 
“απ σαρί 418, Ασοἤ]αιι5 Ποη Ραιιοίογεβ, 
"ἄθληι ἀθοοηη πηΐτεῖς, αὶ αα οο5 ἰρηοπι Π 
ΟΠΠἰς ἀςέδγγεπε Ηἰ χααπι τη ναγτίσε πη, ΠΤ 

4]1ὰ νἱδι δα Π τ; αο ἰδη} Γεθ ητοβ, 1486 
ΠΟΩ βαΓα  ἴρπο5,ν εἴη πιάση ΠσΠοτπγ  ο- 
ΡἰΔ,αχοϊταγδτασ: οπληος νηροθδητίς, ποη- 
ΠΙᾺ] οτίαπι ἄθηπο σας παπὶ Πιπιοθαης. Εᾶ- 
ἀεια ποᾶςς Νερταηὶ ξαπιπη ἁγάετε οσίρε- 
δῖ ἔαϊτ: ᾿ποδγτάπη,4 410 {πσσεπίμπῃ Ροί- 
τρά αι ΔΠὶ 1}, 48] οτγᾷϊτ!η ΡΙγαο, νεστίσες ᾿ρίος 

ὍΔΡΙΟΚ5 Δαϊπηα ποτιογαηῖ; ΠΟ ἰΔΠ| ἀρ] π5 

δὰ ἀείξηποποπη (δ σοπηραγαθδητσ, (εα νἹ ], 
Λ ἡ 2 ἧς Π - . » - »: Ν 2) φ “ ἱ ΝΣ 

“ξεπλί πα, ἸΠσαπαὶ, γα, ΟΠ] πηαχίπηα ροόθ' Γ) χϑν χ) αὐδδές,ὼ γιυαικες, ὦ δούλοι, χαὶ ἐλά- 

“ταπηρατῖο, αποηί5 δα ἔλητιπὶ σοηξασίεθᾶτ. 
Ῥεγσοθαῖ (δοιπάτιπι πγατο {π|5 σπ| σορ ἐς 
Αροί δας. Τητεγὶ πῇ ἀς νοττίος Γδοράσπλο- 
τη τ πὶ σοΠΠοἵο Δείσεπάοης, Οεποαιῃ σα- 
{τ ]Ππὶ πτατίβ οἰπέξιιτη οὐαὶ Ομ πΊθα5; τς 
εγαητίη οο, ςερίς. Εσάειη ἀϊς πα] ἴτας νπὶ- 
ἸΘΓΙ οχ Πὶς Ἰοσὶ5 ΠΠασ Π.ΠῚ ΘΟΠΊΠΊΘΑΓΙΙΝ 
ξορίαπι Δἀ αυππεγο. 1 ἀπλάθην δ}, αὶ 

Δα ΙἸαποπὶς σοηισέταπε, ἐστε τ βειζηπδ- 
αἱ αὐθίτεῖθ, νεαεὶρῆς,οχ ἀπί πὶ. 

τ] ομῆπος, ἥϊποϊχιρτῦα παπηοῖο. 11ο- 
Τιῖπὶ ἐγαῆσ, {αὶ σα ἀξ Ρεγρειγαθογαητ; σο- 
τγά νεπάϊ νηϊπεῖίᾳ ΤπΠῖτ. ΡΟ ας’ ἀς 
Ταπόηὶς ἔππο τηα πο ρία, ρογηγαϊτά (απε 6: 
στεῆα. Αἀοτγαης [τ ἀςΠὶ 4ι11Π} 4115 Εχ ἰο- 
εἰς ]εραΐὶ, τιπὶς Βοθουία : χυσίτιιεῖ; χα 
ξχοϊππάιιπι οἷος, ντ Ῥαοοπι ἱτηροίγαγθηζ, 

Ε ψούγες Αγησιλοίῳ γνῶναι ὃ.τί βούλοιτοαἰδὰ ἐκ 

ΠῚ ΠΤ ΘΚ. ΤΠ ἢ 
ἰδὼν ἢ ἰσσὺ πολλων φυλαιβόμϑμον, ἀπεχώ- ᾿ 

ρῆδε πϑϑςδαςξὺυ μετ᾽ ἄφιςον, ὡς πρδ9διδὸ- ' ὴ 

μδϑης τῆς πόλεως" ὡξ]ε οἱ χοθάγϑιοι δείσαδιες, ιν 

μηδ αυξοδιδοϊτοὴ πόλις κ᾿ ασὸ πίνων, μεϊεπεμι- ἣ 

“αντο τὸν ̓ Φιχρῴτην σεεὼ τοῖς “πλείςοις “μ᾽ ὺ 

πελίζαᾳςῶν. αἰεϑόνϑυος ὃ ὁ Αγησίδοιος “ νὺ- ἣν» 

κτὸς παρελήλυϑυζᾷς ἀύξευς,ἰπὐοςρέψας - 

μα τὴ ἡμέρα, ἐς Φ πείραμον ἦγε. χαὶ αὐτὸς δὲ ὦ Ξ 

χτ' (α ϑερικ Ἵ παρήφ, μόραν ὃ κτ' Ὁ ἀκρό- αρί; 
χαΐον αὐεξίξασε. χαὶ ζζωύτην μϑὺ πἰωὼ γύκτα ὃ 

Β ,δϑὺ υδϑς τοὶς θερμοῖς ἐςραζοπεδαίετο »ἡ δὲ 

μόρᾳ ίᾳ ἄκρῳ κατεχου(ᾳ ογυκτέρδοεν. ἔνθα 

δὴ καὶ ὁ Αγησίλοιος μικρῷ οϑὺ,χαιοίῳ δ ον, 
ϑυμυήμκαῖι 4 δυκίμησε. τ [τῇ μόρᾳ 
ἘΚ φερόντων χὰ σιτία, σε ϑδέγὸς πῦρ εἰςενεῖκον- ΕἾ 

τος, ψύχους δὲ ὀντος, ἍΙ σ' τεῷ πϑώυ ἐφ᾽ ὑψη- ν: 

αὐ δ, ἡ οἱ ὃ λοοδώδοων ὑέος 
τσϑϑς τίω ἐασέφοιν᾽ χαὶ α)αξεζήκεσαν δέγν- 

τες, οἷα. δὴ ϑεροις Β ατὐήοία ἷ ῥ'»εεύτων δὲ, αὦ-- 

ν᾽ καὶ τὺ σκότῳ αϑύμιοος τσρ9ς Ὁ δ φπγονέ-. 
ς χόντων, πέμπε ὁ Αγησίλαος ΟΥκ ἔλαθονδε- 

κα. Φέρονζας πῦρον χύϑφαις. ἐπεὶ ὃ ανέξνσαν 

ἄλλος ἀλλῃ, χαὶ πολλαὶ, κα μεγάλα πυρᾷ Ἔ 

μευ, ἅτε πολλῆς ὕλης παρούσης, πόύτες ἢ 
αϑὺ ἠλείφοντο, πολλοὶ ὃ ἐδείπγησαν ὀξάρ- 

χῆςιφανερος 5 ἔγετο χαὶ ὁ νεὼς τᾷ Ποσᾳδῶ- ἡ 

νος πὴ τῇ νυκτὶ χαιο υμδιυὸς, ὑφ᾽ ὅτοῦ 5. ογὲ: ὃ 

Ὡρήεϑῃ, Θαίεὶς οἶδεν. ἐπεὶ ὃ) ἤσϑοντὸ ΠΥ, 

πᾷ ραίῳ τᾶ ακρα ἐχόμϑυα, μδὺ Ω αμμύα- 

οϑει οὐκέτι ἐξωποντο,ἐς ἢ ὦ ραιον κα τέφυ- ἣ 

ϑερφιρὸ πὐ Ίβοσκν Ων τὰ πλιήσα. χαὶ Αγησί- Ὁ 
λαος δ δὴ σεοὺ ᾧ ςραϊφύματι ἵοἱϑὰ 9: 
λαΐῆαν ἐποράυετο. ἡ ὃ μόξᾳ ἀμίαι καταξαϊ- 

γϑσοι πο. ἀκρωνφοἰνοζεῳ ὧ οτετφχισμές 

γὸ νος αἷρῴ, »ἡ τὰ οὐγόγτα ἔλαίε, χαὶ πτερὰ 

οἱ φραπιαύται οὖν ζοιύτῃ τῇ ἡμέρᾳ πολχάος 
Ἐχευτήδιάα εκ, τσ, χωρίων ἐλαίμθανον. οἷ ἐν ̓ 

το λήραίῳ καιζᾳιπεφάυοότεο ὀξηεξ, ἱ ἐλεϑέν ἰηή- 

σφωὁ σῇ ἔγνω ὅσοι υϑὺ τδν στφραδέων ἤσαν, Ὁ 
πο ϑαιδδιιῦαι ἰΐζυς τοῖς φυγάσι; τὰ δ᾽ ἀλχὰ 

πόρτα ὡρα ϑζεσαι. οὐκ, πότου δὴ ἄξηᾳ ἀϑυὲκ 
τ᾿ ͵ ὈΝΑΜΕῚ ὙΎ) ΠΝ ἌΓ ΤΟΣ 
ϑ ρα! παμιπολλα τα οἡ χιικδλωτα. «ρεσξήα 

ὃ Διλοϑενε[ πολλαὶ πα ρϑσαν,ὼ ὃκ βοιωπῶν 

ἦχον ἐρησουϑροι; τί αὐ ποιᾶντες εἰρήνης τύχοίεν. 
ὙΥΥ εκ 

δὰ τ 



συ." 

ΕἾ. ἌΘΩΝ 
λυ δι μέζον , ἡ ἐὰν ἡ τ ἐμν τμζος ΤῊΣ 

ἡ ἐδ Αγησϊλαὺς κὐδα μεγαλοφρόνως ζύτος ΔΈΟος Ἀφοπίλιι εἷατο αὐπησάθτῃ ἀη πο πο αγον ἢ 

᾿ «δὲ ἐσ ὁρ ὧν ἐδύκᾳ, χα ὖρ Φάρακος ϑίωο9- αυίάοπι δἀϊρίςοτο νἱΐας ἔτ, “πα πγαιῖαπα ἱ- ἰονήα υὴ 

ΝΞ ἐς κῶς πβροζα ει Ρἤϊ5 αἀΐξατος ΡΠαταχ, Ποίρος σσγαπα ρα Ὁ 15 
ῃ ᾿ξθου παρ ἐν ρδηνω Ἢ ἐ ον τ ρμϑ ΨΕΔΠ Ἀρεπ]αλιπὶξος αἀάασοτεῖ. ϑοάς- 
μένα κα δηνδμος δ] ὅχι τὸ «ὖξὲ - ἠφοωε τωμρτῆ θαττρίς Γοταμμο Ἰ πα] Ηςίο, χοῦ οἱ ρτο- 

“Δὲ ͵ 3 ' 2 
γῆς 

, οἱκοϑὸ μὴ κοιος, ἐθεὼρ4 πολλὰ τὰ ἐξα.- ρτοιΐ ροτγθπι; αὐ πταῖτα, πα 4 ἕληο δά α- {πεάιο, ἔξρρυς οὐ 95 0 ΚΓ (Θελϑς γΕ ῶΡ Ρ ᾿ αι , ἐπέὰν 
γϑιϑυα τὴν ἢ λακχέδου μογίων Ἔσο ὅπλων οοραηταν, ροξελΡατ: (σπυταδαπτιγ σαρτί- ΚΜ 

ι πος στὰ Παίτῖ5 ΤΣ αοδάατπηοη]) ΠΝ] 1τ6 5. 411 νιαίε “ ͵ 
} 

σὐδὼ τοῖς δυροισι παρηχολούθεν Φυλδιχες τὰ 
- « Ὁ] ͵ 

αἰχμαλώτων, μίσει λθὲ λὑσσὸ Τὴν παρόντων 
᾿ ΒΛ ᾽ - -» 

ϑεωρούμϑινοι. οἱ γὸ ἀὐτυχοιίυτες ἡ χρουτοιοῦ - 

ἐν ἀπς, ἀείπτως ἀξιοθφατοι δοχούσιν φῇ. ἔτ! ὃ κά- 
Ἁ ΓΝ Δ 3 ͵ ᾽ ͵ ἐν 

ϑηρδυε Δ γησι λοι χ ἐοιχο τὸς αἰθινονῦνῳ Ο!ςΒ 
᾿ Ι δὴ ͵ ͵ ᾿Ὶ 

τ πευδαγιμλένοις, ἱσχωσίς τις ἀσξϑοηλᾶονε χορ 

μάλα ἰουραῖς ἱδροεωῶτι πωδητσω.ὑ πὺ πολ- 

'λαγ)ερωτώμϑυος ὃ, ΤΙ αἰηίνοι Ν δ εϊδενὶ ὠπε- 

κϑαλ- ᾿χρῥαΐο.δλλ᾽ Ἐ53: ἐς ὦ Ὁ Αἰσιλοίς, [κα- 

ἐμέοεν δι λόνϑυος ξιπὺ πῷ ἵπαου, χαὶ ποδοςδραι κῶν 

αὐτῶ, μάλα σκυ ϑαφῷ πὸς ὧν, λέγά Ὁ τῆφον 

λεχανῳ μόρας παϑος. ὁ ἢ ὡς ἤκουσεν, ὐθιά τε 

ἐκ ὁ ἕδρας αὐεπήδησερὸ Ὁ δόρυ ἐλαξε,ὺ πο- 

᾿λέμδοχους, καὶ πεντηχϑεῆρας ᾿ κὴ ξεγαρρις Ἀφ- Π] 

οὗτοι, ζῖς δὲ ἄλλοις εἶπεν, (οὐ »Ρ̓ πωγρ.- 

φοπελοιϊευτοὶ ἐμιφα γϑόσιν δ, τί δειύαιντο ἥχειν 

πίω ζαχίς ἴων αὑτὸς ὃ σεεὺ τοῖς αὖδι Δαμα- 

σαν ὑφηγεῖτο αὐάξαςος. χαὶ οἱ δορυφόροι τὰ 

ὅπλα ἔγονπες, παρεχολούλοξω ααουδῇ, 5. ,ϑὺ 

ᾧ ὁφνορυρδύου, Τὴν" ὃ, μετιόντων. ἤδη δὶ ἐχ- 

ἀεπερϑιχϑτος οντ τὰ θερμὰ ἐς ὃ πλατὺ τῷ 

λεχαγου, τυ 9 ;ελάσαντες ἑπαεῖς ζςς ἀϊγέλ- 

᾿λοισιν, ὅτι οἱ γεκοφὶ αϑηρηυϑροι εἴησαν. ὁ δ ἐ- 

χαὶ ὀλίρρν χϑόνον αὐαπεώσας, ἀπῆγε πάλιν 

ὃ ςρώτϑυμιαι ὅλ Ὁ ἥραιον. τῇ δὲ ὑξερα!α ζὸὺ 

αἰχμάλωζᾳ διετίϑοτο. οἱ ὃ ὡρέσξ4ς τ] βοι- 

᾿ ὩΤΜσοοεκλυϑεντες, 4) ἐρωτώϑμοι δ,τί - 

Ἶ μεν, ει ὶ υϑὺ τῆς εἰρζεύης οὐκέτι ἐμέμψξωο- 

εἶπον δὲ ὅ14, εἰ μή τι κωλύοι, βούλοιντο ἐς 

Θάςυ ασοϑς τὸς σφετέροις φρατιωΐζᾷς πα- 

᾽ Ρέλϑεϊν.ὁ δι, δχιγελάσαρ δον οἶδα, μδὺ,ἐφὴ, 

ὅτι 5 τὸς φςρατιωζῷς ἰδεῖν βούλεεϑε, διλὰ ΘῈ 

ἐὐτύχηκα δ φίλων ὑμεῖς ϑεασααϑαι,πό- 

σον τ γελῥνται. αὐθ μείναῖε δϊίυ, ἔφη. ἐγὼ γὸ 
αὐτὸς ὑμας ἀξω" χαὶ μᾶλλον μετ᾽ ἐμοῦ ὃντες 

᾿ς γώσεοϑι, ποῖον! Ὁ γεβυκϑρον ὅ1. χαὶ [5}2. 

βι ἐψεύσατο, δλὰ τῇ ὑςέραία. Θυσοίμδυος, ἢγὲ 

λῷ τὸν κήρυκα κέλάσε. ὡς ὃ σζενέδραμονα 

δος οὐ οάίτεητ, Πα Π65 ΠΠουῖι, σαὶ δάσγαπε, 
πϑυΙ Ποὐ διέ ὀγδητ σα}. πὶ ποτὶ ρ]6- 
τυπηχις σοὨ πεξτητ, ν τὶ), αι }5 τεσ (δσθη- 
ἀα (τπτ ὃς αὶ νέξλοτία ροτισησαν, ρα έξατι 

παοάστη ποίο ἄϊση! ν᾿ δαητατ. Γλαπὴ ἀά- 
[πο φἀοτου ες σοῦ] αι5, 4 στ οἴαμη σά- 
ΡοΓοίς ἀο 15, σοίξα δΥα τ, ργα (ς ἔογγοτ; ἔόνα: 
απϊάαπη τοτίς νἱτῖθιις ἐαιο (πίδητς αάπιο- 
διτατι αυίππγη: ἃ σοπρ  ασῖθτι5, ἃ γεί πο- 
τα ἀξοτγτει, πτογγοράτγοταγ: παι] δα] υᾶ ᾿ 
τοίροπίο ἀαἴο, ρεορ τς δα Αϑοπίλαπιδας- 
ααυίτατ,ε]αο ἄς ΠΠ τ, σαἶτα τυ] ἀσοςάϊτ,οο- 
[ιοτεῖς εἴπϑιαας γαίῃ ΓΘ πο; οΙαάεπι εχ- 
ῥΡοηΐς. ΠΠο τὸ σοσηϊτά, Ππ4τίπιὶ ο (6114 1 ρτοτὶξ 
Ρἰτ: παίτδηιὶ σαρίτ: ρο]ετπάτοποβ, σα] πα 14: 
σοηηι πλἐἴτατη ρτγατοέζος, οοπαιπιδεεῖος 
τισι ἀπέξοτος ρευ ργασοποιη ἀὉΔ.Ὶ ἴ{-- 
δος. ΗἸ φααπηρτγίπναχῃ σοποπγγδης, γα] !-- 
υΐς, (ποσάμαπι σπ τη ργαπῇ δγαῃτ) νε απο 
Ροϊϊεπι οἰ δι (ἀπιδύθητ, ίςατις σοϊογγίπις (6-- 
ααογοητατ, οἀἰχ τἰρίς στα [πηγαί γα ]1-- 
τἰδιις ᾿πυργδηξις ργασεάεθαι, (ομλίτα ΒΔ Π- 
ταῦ Αροί]αιπι Πηάσηο [τ άϊο (λτο Π τας αὐ 

ταατὶ, πππιῖρίς σοὶ ἀκ απτοῖτες, {Π]ν πᾶ 
(ἐφιογοηπτατ, [Δπὶ οΔ 1445 αἥϊτι45 ργατοτίε- 
γαῖ, ἃζ ἴῃ ἰάτατα ἔἜο ἢ αἱ ρ᾽ απ οἴδιτι ρεγιο- 
πογάτ; αππὶ το5 φἀθαυϊτᾶτος τεσθρτα Ἰαπὶ 
ες Ἰητοτέεέζογαμπηι σαάαϊογα παητίαης. 
πο 4] φίιαπι ἀορερίδε,, ἰπΠ|ς5 (δ! οτῷ 

. φ: 

νον ! ! λα, τι ᾿ ἐ ᾿' 
᾿ πε τατοήχουσε, δέαϑει χελδύσας τὰ οπλα, Ὠ) τα Ππτίθδιι5, ας ραυ]ρετ ααίοτς τοογοατίς, 

ἔλθασα ποηἱς οορίας γε πχίτ. ΡΟ ἀϊ 
πιληοϊρία ίαπενεπάϊτα. Ὁ πηαιιο ]ορατὶ 
Βατοτογιηλ δος ἤπτὶ, ὃς ἱητογγορατὶ, “1. Π|5 
οδυδπι νοη!ςφητς, ΠΕ] ρᾳοῖς ἀΠΊρ 5 πιο 
τόμ απ ἔλοογθηῖ; τἀ πτα πα τ16 αἸ σοΓΕητ, ΟτΙ- 
Ρεῖς ἰδ πος ἴῃ νεο ὨΜ}1τ68, {1 111} Το πα 
Ρεάιπηοπιὶ, οοπυξηΐγε : {πσυ!ἀθης Αροίι- 
Ιαιι5, ἔσο νοῦο ἤοῇ ἴρῆοζο, ἴῃ 41, σαροῖδ 

νος Ποὴ τἱίτες νἱάετο νείτος : (ς 43 
ταις 1116 Ππσεοίπις Πτ, το ἀηγί οἱ ν Ο[ΕΣῚ πη ν3 
ἢ ἰρεξξατο: ΟΟαπλοδιοπι ορρογι πη, ντ 3 
Ρίε νος ἀςάἀιςαι νι πεγιιηι 11 ποι Πὶ 13 

οὐἰτὶς, ασοίιγατίι5. ΘΠ] ἀσοϊἀοείτ, σορσποξ 
(εἰς. ἾΝεσας ἔεξο τ οος,, ο ροί τί άϊο 
ἔλξδια τε ἴλοτα  δσρίας αὰ νγθοια ἰρίαπα 
ἀυχίς : ἂς ττορασπι ἡ ἀσπη πο (65 
ἰξοῖς.. ἢ 488 ταπιθῃ ἀυοῦ εγας το ηιἃ; 

ΝΣ πσρὺς τίω πολιν ὃ ςράτδ. κα. καὶ Ὁ εϑὲ ϑπαιον οὐ χουτεφαλε!;, εἰ δὲ τι ἐωὦ λφίπον δέγθρον, 

[π|ο]εαεῷ 



118 ΧΕΝΌΨΡΗ Ἢ 9.15 ΞΟ Ὁ. 

δατα Πισοίάρῃς Δο γαησᾶς, Ποπιίποτη ερτος Α χόπήων οὶ κλων ὠπεδείκνυεν, ὦ οὐ ἠδ᾽ : 

ἀϊαιάοτε ἀειποηἤταδαι. ας ιιαπὶ ἔθος 

(ει, ργορτεῦ ιθομπασαπι σαίετα πιοτάγι5 εἴ, 

τ ΔΟΤΠεραποίϊπι ἰοσάτος 'π νυ θη ΠΟ ἀε- 

λορριία ἢ μέχος, παιδὶ ΓΟγοι πὶ δ! ρας. Οὐα 
ἴβερνα, ΨΌΓΟ εἴδάες μας ἱπαίτατα 1 ἀσο απ Π115 

περὶ πόλ. ΑροΙάογατ, Παρ 5 1Π ἜΧαγοῖτι Γἀσοηΐσο 

ΡΙογογαπηάς ᾿αξξες γαῖ ; ἜΧΟΘρτίβ 115, 4πο- 

ταπιἱρίο ἰπ ριιρ πα ῖοςο νοὶ {11}, γε] ρατθη- 

τος, ΕἸ] ἔγδεγες οσοαθιιογδητ. Ν πὰ 1}}ταν- 

4υδπη τ! νἱέξοτία ρουῖτὶ οἴοητ, πγασηο σΠὶ 

{ρ!ςπάοτο,(αδπιοτ!ρῇ σαἰαμηίτατε νεϊατ οχ- 

(υ]ταπτιας, οσαπι δ ααηςϊ. (ὐδεογιπῃ οἱ σο- 

ποττὶ σαίως ἰς αἀποτίια ἰπ ἤπης πηοά τὶ 

Ἡνβωο ἀοοίάϊς. (οπίμοπογαησ Τ Ηγδοίϊητἢ!ς αὐ 

κὴῆς ἐς Ραδπαίεσγαρεν ΑὐαγοἹαὶ νδείταγε, ἴμι6 ἄςο 

ραν πῃ οαἰξείς οἰδότ, ἔδα αἰϊοηαΐ ροτορτο αθείσοτ 

ἄοπιο. Ετυοπίᾷ ἀφείίδιις οσηποβ Ατηγ- 
οἷαοβ, φυοταιοι Ἔγαης ἴῃ ἜΧΘγοίτι , αριά 
1 οομαιιπι το] ααγατ: ρο πα Π11515, αὶ 

Ρτα ἀἰατιῖς εο Ισοο ργάογασ, σοπηπηθη ἀ- 
τα πα εἰ διις σοτογίς, 4105 γο 4α] (Ὁ 1] μαἱο- 

ταῦτῖ, τα πάογιιτ πιο ηΐ πὶ ςιγα, ἱρίς σι 1Π} 

ταιἷς αὐπγατατα ροάϊταιῃ, ὃ αἰτα Θαα τατ 
ρομοῖτο, δοιπάπηι ρίαπι (ὐογτίπτμπηι ἃ- 

ταγοϊαος ἀεάμπσερας, Αἰρογᾶτ δὰ ρ]τι5 πλ]- 

πιις ΧΧ νεὶ χχχ {{π41|5 αὖὸ δ᾽ογοπο, “.|1ΠῈ 
ΡΟΙ πιάτο μτ5 νὰ Οἰ1ΠῈ σαι 5 ΔΓΠΊαταΣς ΡῸ 

ἀἰείδυις, φιιοτπιεγαπε ργορο τος, Γι ΘοΠα- 

τἀτα γοιγείταγ; {Π0 Θααϊτα ργαξοξξο, οἰ πα 

ααείετὶ σοῃοττς, αιαπαργίπνιμη οο ἀρ άπ- 
χιφης Ατηγοίαοσ, 4πο ἐρί! ν εἰ ]θητ, σοί τίς 

Τατεάεπιο τον (ς (αδίεαα!. ΝΟ ἱρῃογαρδηζ διιτο ΠΊ, 

γι  χηαΐτος ἰη ντὺς (Τοτίπι μα τῇ σετγατοϑ τη 
Ῥοίεο. στγαυιῖς αὐ πιατιιγος ρο ἀἴτο5 οὔτ: [ςἀἐος ρτῖ 

{ε ςοητοιηπεθαητ,οὐ {προτίουαϑ γου ΠΠΎ 110 

οοίπις αγθιτέατὶ, ποι πεπι (ς δά οτίτὶ αὐ άε- 

ται ἐγαπα ρΙογίχας (ογίητῃ}) ἐς [15,40] 6- 
ταυτίη ντῦς, ἰτοπηηιις ( Δ}1145 ΕΠ ρρουτοὶ ἢ 
1πι5, ἀπχ Ατποπίεηπιιπὴ σιδα δ ἀγα αΓᾺΣ 
Ροαϊτιιπη, ὃς σοτγατογαγη ργς ο ἔξιι5 ἔριον. 
το5, Ζυῇ εχ αἶτο σοίρεχ ςητο5 ὃζ ρᾶιοος 
εἤς σπλεγο, δέ πιιάος ἃ σετγάτοταη ΟΠ 1-- 

τὰ ΠΊΖῈς ρα 610 : τατο {Ὁ ΟἿἹΠῚ σοτΓαΓ5 ΕῸ5 
Δάστοά! ρος αὐ ιτγαρᾶτιιγ. Ναπὶ τις ροτ- 
σοῖς (πο νοΠ]οητίη [τη οτο, ἔασι τη. εχιῇι- 

τηαδᾷτ,ντ 464 πια] οἰξητ,  α}15 ροτίτὶ οο- 
οὐπηδογοητς οὶ ρογίδ αι πο οι ΤΟ Πάγοη 
τα, ἔλο ς ἐδεγατος, υἱΐ Πα] ἶτος ΟΠ δητίρτί- Ε χήροιεν διώκειν, ῥαδίως αὖ ὀι΄οφ

υγεῖν πελε 

Πγὶς ἀΡῚΪο5,, ς σταυς ἀγηδατιγας τη Δῃ δι Θ- ζᾳ κειῖς τοῖς ἐλαφροταίτοις τὸς ὁσελίζᾷς. γνόν- 
τακιάε»ο ἰἀρίατος. Ης 4αμπλ 1115 ἴτα ΠΠΠοητ νι, 
πίογμμι εἶα σορ ας σα πιοῦτ, Ετ( 8|1185 4 υ] ἀοηη, οι Πν τς 

“νι χγατιζα σταῖς ἀοίε, πο ργοσιι αὖ ντθο 
{0 Πττῖτ: ΙΡΗΪσγατος αὐτοιη,, (Ὠχεἰ8 (δου. 
ςετγατὶς, ποίπιὶ σοῃοτζοῖι ἀοτίε ματα. 

Ηεῖς [ἀοοάαπιοη!), 4υιιπη ἰδοι]}5. ἔοτῖ- 
χδτιιγ, Θοχμπγαις ΠΟΠΏΜΙ να] ποτα ηταν 

Β ἐλυεῖ 5 ὃ ὃ μόρας παϑος ὅσπῳ ζιῷϑειοἱ ἀπο 

7εζη4. τα ὃ ποιήσας, ἐφραζοπεδοῦσοιτοπε: ὦ 
ἌΡΔΗΝ ν ͵ Ἰ 
6. λεχαυογ" χαὶ τὸς Ἴϑυξα τς μϑύτοι φρὲ: 

2 ἜΞΞῚ ἢ - »" γὼ 1 ἥι Ἀγ 

ἀδψεεῤλδυ Ὁ συν οὐκ δα γ ν ΛΠΘ ΘΝ 
ἐς κρδῦσιν ἀπέπεμψεν. ὧτε ὃ ἀήθους τοῖς λᾳτῦ 

κεδοαι (μόνοις γε υηλϑώης “ Οιαύ τὴς συμφο- ἡ 

ραξ,πολὺ πένθος ζὼ χτ' ὦ λακωνιχζὸν φρῥάπευς. 
ὟΝ ΟΡ ... 

μα,πλζω οὁσῶν ετεῶνας, οὐ χωροὶ ἡ υοι,η πᾶς 

πέρες,ἢ ἀδελφοί. ὅτοι ἢ, ὡς αἰρ γρκηφόρφι, λοι 

παδοὶ  αἰϑιλόνδυοι τῳ οἰκείῳ πα αὐἰξιήεῷ,ς 

μυκκώ οἱ ἀεί πος ἀπῆρχον) ἐς τὰ Τὑακχί γϑινὰ, ὁ 

ἔχι Τ' παιαγα,ἐαν πε φραϊοπεδοονδωοι τυὦ 

χϑύωσιν,ἐα τέ ὀηγὼς “πὼς Ὁ)΄ποδυμοιώπες. Ν᾿ 

τότε δὴ τὸς ἐκ πάσης ὃ φρατιαξ αμιυκλιάζοις, 
κατέλιπεν Αγησίλᾳος οὖν λεχαίῳ. ὁ δ ἐμ 
φρϑυρων πολέμδργος τὸς μϑὺ πὸ ΤΊ συμτ 

μοίχων φρϑυροὺς παρέταξε φυλαῆφν Ὁ τῷ. ἃ 

“ος,αὐτὸς 5. στοὺ πὴ Τὴν ὁπλιτῶν χαὶ πο 

παίων μόρα. ποῖα πίνς πόλιν Τλυ χοσινδίων. 
Οτὸς ἀμυκλαιός παρηγλυ ἐπεὶ δὲ ἀπεῖχον ὅσον, 

εἴχοσιν ἢ πιδιαίχοντα φεϑζᾳ, πὸ σικυαΐνος, ὀμδθ 

πολέμζοχος σεοῦ τοῖς ὁσιλίταως οὖσιν ὡς ἐξα. 

᾿ ΗΝ 

χοσίοις, οἰττῆς παλιν ἔχὶ Ὁ λέχα,ον" τὸν δ ἱπ- : 

παρμος-κὸ ὁκέλδυσε στεὺ τῇ Τὴν ἱπαεων μάτο 

ρα, ὅ5) 4, πξοπέμεψαν τὸς ἀμωκλαιᾷς μέτ 
“6ις ὁπόσου ἀὐθι κελάσοιεν, μεταδιώκειν. ἯΝ 

ὅτι υϑὺ πολλοὶ σαν εἰ» τῇ χοράνθῳ αὶ πελτο | 

αὶ καὶ ὁπλεῖται, Οὐδὲν ἡ γν οιον" κα, τεφρϑνοιαν 

δὲ ΑἹ ἜΣ ἐμισδ3οϑεν τύχας Τμηδένα ᾿ 

Ἐδῶ οἱ Ἐχυχήρησαι σφίσιν.οἱ δ᾽ οχ Τ 

χορανϑίων πϑ ἀςεος, Καλλίας πὲὸ Ἱσαννίχου,, ἃ 

ΤῊ ἀϑῶυαιων ὁπλιτὴ ςρατηγῶν, χαὶ » ̓ 

κρούτης “ἢν πελταφῶν χων, καϑοραΐτερ Ἷ ἣν 

ἰὕξυς χαὴ οὐ πολλοὺς ὀνζις,χαὶ ἐρήμοις ἢ πελ ἣ 

ζῳςζῶν, χαὶ ἵπιέων, ογόμισαν ἀσφαλὲς Ὁ 

ἔχιϑεοϑαι ἀὐζις τω πελζᾳεικῷ. εἰ μδὸ γ᾽ 

ποράύοιντο τῇ ὁδῷ, ἀχοντιζουϑμοὺς αὐ αὔτ 
πᾷς ἐς γυμνὰ ,Σσολλύσϑα " εἰ σῇ ἔχι- 

πες δὲ ζαῶτα, ἐϊξαίγϑεσι. χαὶ ο΄ »δὺ ΚΑΛΩ͂Σ 
ς 3 "ς ΝΙΝ 

ἄς “παρέταξε πὲς ὁπλίᾷς, οὐ πόρρω τῆς, ᾿ 
ς Ι 

πύλεως" ὁ δὲ Ιφικρατης, λαξωὼν τὸς πέλο ῦ 
ι 3 ἐν, - ς - δὼ 

ζυ φὰς, ἐπέθετο τῇ μώύροι. οἱ δὲ λόχεδαϊτ ὦ 
Ι] » ) Γρ ᾿ ς ν- 3. δὴ ἃ ἊΨ 

ῥβογίοι,εστεὶ ἩΧ9᾽ Τί ζοντο; χα ὁ Δϑο τίς ἐτέρωτ,, 

ὁ δὲ 
"ἣΝ 



ἘΒΕ ἊΝ 

; οἰ “σαασιςὰς ἔραρϑρους στοφέρειν ἐς λέ- 
“" “ ͵ Ὡ 9 

ἡ οὖτοι χαιον, οὗτοι χαὶ μόνοι τὴς μιόφοφες τῇ ὠλυϑεία, 
, ΠΧ) ΤΉ, Ἵ ἽΝ. ὙΡΕΥ͂, 

ὍΝ εσωδγησαν" ὁ ὃ πολέμζοχος Οκέλάυσε τὰ δέκα 
Ἐ 5. 5 εῇ Ό ἐξ λ 8 ͵ « 

ἀφ᾿ ἡξης Ἷ ἔχτδιωζαι τὸς πσδοφρηνδμες. ὡς 

, δὲἐδίωχον» ἡρφιώ πὲ συ θένα, ἐΖ ἀχοντίου βο- 
“ ς 2 ͵ λ ι Ω 

λης, ὁπλίται ὄντες πελταςας. χα] δ ωνα- 

᾽ 3 λ « ῃ 

χορὸν αὐζις ἐκέλδυσε, «ρὶν τὸς ὁπλίᾷς 

μοί γίγγεοϑα). ἐπεὶ δὲ αὐεγώρφφεου ἐασαρμέ- 
υ ͵ « ͵ .« τω ᾽ 

γοι, ὧτε διωξαντες ὡς τα χοὺς ἐχοίςος Εἰ γεν; ὦ.- 
ἘΜΈ 

ναςρέφοντες οἱ αὐξδὰ τὸν ἰφιχρ ὡτίω 

αἰ οναντίου, παλιν ἠχϑντιζογ' χαὶ ἄλλοι οὐχ, 
» ᾿ ͵ λ 5 

πλαγίου «οἴβοϑίοντες »ἕό τα γύμψα. χῷ θυ- 
. ᾽ ““ ͵ ͵ 

ιαπιών. θὺς μδὺ ἐχὶ τῇ ποϑφτη διωξζά Ἷ καυτηχϑντίσαιν 
Ὁ ὠγία ἢ δέκα αὐτὴσ' ὡς δὲ τῦτ ἐ 

λυ , ϑ5 ᾽ δ αῦ “ 

λυηδη, ϑρασύτερον ἐπεκάντο. ἐπε! δὲ κα κώς 
Ε ΘΝ «ε ͵ 

ἔπαοον, πάλιν ὁκέλάυσεν ὁ πολέμζοχος διω- 
χῳν τὰ πεντεχα! δέκα ἀφ᾿ ἥδης. αναχωρφεῦτες 

ϑι ᾽ 9 στὸ 3 

δὲέτι πλείονες αὐτὴν, ἡ Ὁ ἀσόϑεϑεν, ἔπεσον. 

δὴ δὲ τῇν βελτίςων δἰἠολωλότων, οἱ ἱτ- 

Ὶ 
᾿ 

͵ 

ἐτὸ, πο- 

οι ν᾽ 3 ͵ ς δ ΥΩ 

ἢ, δίωξιν ἐποιήσαντο. ὡς δῇ, ογέκλιναν οὗ πελ- 
3᾽ ͵ "» «ε σον ᾿ς ἢ ᾽ 

Ι χαςαὶ, οὐ πότῳ κφκως οἱ ἵπαεις ἐπελεντο. οὐ 
Ἢ νι "ἢ νος ὦ ,ΟΝ - 
ὙΣΡ ὡς ἀπεκτάναν Τίνας αὐτμ", ἐδιωξαν 
ΔΩ ον. 5 ͵ »᾽ ͵ .» 
δλλὰ ξωὺ τοῖς οὐκ δρόμοις ἰσομμέτωποι χα ἐ- 

, ΕΣ -" ι ᾿Ὶ 

διωχϑ᾽ » χα! ἐπτεφρεῷον. “ποιοίουτες δῈ χρὶ πώ- 
᾿ κι ͵ ᾿ ογ Ε λ ἡ 

ΐ δφήξες τὰ ὁμοία, πότοις χα αὐὖλις» ἀὐζι υϑὺ ἀεὶ 
ΠΥ ΔΝ» ͵ β... ἢ εοὦῷ 

ἐλαήοις τε χα μα λοαικώτερϑι ἐγίγνοντο , οἱ δὲ 
μ ͵ ! ͵] ιοδΕχ 7 ε 

πολέμίοι, ϑρασύτερϑι ΤῈ χα ἀεὶ πλείους οἱ 
3 

ς- 

᾿Ὶ 

ττατ- 

ἐξγφοφεῶτες. ᾿ἰπορϑιεῶτες δὲ σεευΐςανται 

θαλαήης ὡς δύο τα ῳ ϑ “ῷ δὲ λεέχαιου, 

ὡς ἕξ ἢ εὐ]αχωδεκα. αἰαϑόνϑυοι δὲ οἱ Ἔἰστο τῷ 

᾿ λεγαλου,ἐσξαντες ἐς πλοιωρια, παρέπλεον, 

ἕωφέλμοντο χτ' τὸν γηλοῷον. οἱ δὲ, ξἰπορφιῶ- 
ΤΈςΥ, 5 ὅτι ἔπασον μϑὺ κοικῶς χαὶ ὠπεέϑνη- 

γ, ποιεῖν δὲ σγ᾿οὲν ἐδχούαντο., “σρ9ς δὲ πό- 

πις, ὁρῶντες χαὶ τὸς ὁπλίᾷς Ὠχτονᾷς, ἐϊ. 

χλίγοισι. ὴ οἱυδιὺ  πι]οισιν αὐτὸν ἐς 29«- 

, λαήῆαν, ὀλίγϑι δὲ τίνες μα πσίων ἐς λέ- 

τῇ φυγὴ ἀπέθανον πἷξὰ πεντήκονϊα [α- 
ἤν} . » "ὦ ,»,. 1 » 

χοσιός, χα τα υϑῳ οὑτῶς ἐπε φκτοιοκ, 

δὲτώτυο Αγησιλαος μὃρ σφαλότσαν μόρφιν 

ἔχων πήᾳ, ὀνγζυ ἢ και τέλιπτεν οὐ ᾧ λεχούῳ. 
(βουῃάιτιπι 

απ ΑΙ Ὁ: 

«δ δὲ χαὶ ἐπετῦωκᾳ, πότος μδὺ ὀκέλάυον τὰς Α᾿ ποπηι]ΐ σαάοτοπτ: (το Πτίδεις [ΠῚ Ρεζδῆτ, 

δ πεῖς ὐϑοις το βα γίγνονται ὦ σεεὺ πότοις αὖ- ΓΟ 

χαον διεσώθησαν. οὖν πείσεις ἢ ταῖς μάχαις : 
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νῇ μος {Πδ]ατος ἐσ Παιιπὶ ἀσέδγγοησ, 4αὶ 
αι ἐπὶ (011 ἐχ τοτὰ σομοστο γοιιθγα αἱ ο- 
παίογπητ. [πᾶς ρο]πιαγοίλις πες, ντὶ 
αοτηιίοῖ ἀπ Πὶς Χ ρα θογίατεπι ἐχςοη(- 
ίςητ, σείγαῖοβ, 1105 αἰχίπηιις, "ρεγίςυςη: 
ἀοαδίσοτγεητς. ΗΠ απ σταῖς ᾿ρη] ἀγηγατιι- 
τὰ ΡοΟάϊτο5., σοῖγαῖος ρογί ΠΟ ΓοηταΓ ; Πο- 
ταϊηοπη ἰξξαι τοῦ ϊ φάθ αὶ ροτοαηῖ. παπὶ 
Ρτας νι ροάοτ γοίοεγεησ, σιΔπ| ἴῃ ΘΥΔΊ ΘΠ. 
ΠΟΙ πὶ ἀγππατιιγαι πο ἀογοηζ, ρο ουπατγ- 
οὔλας οἀΐχογας, ΡΟΙῈ ν θὲ ἐραγππι ροάςεπιγο- 

» οἵπ᾽ ὄχ, ἰδιεθαπῦ, ντ αὶ ίη Ποίξς ρετίξαμοπάο ρέο 
(αἷς αι νίγί θι15 ὙΠ σα] ογίγατο πηαχίηγα 
ἔα! ςπι; οοπαογῇ πα Π τος Πρ! ογατίς ρατεί πη 
ἰδου!α ταγίας αἀπεγῇ ν δγαθαητ, ρατείπι οος 
ΑἸατοῖς συγγεπάσ, πα ἐγαπιπιά!, ξοτίο- 
θαης. [τὰ {ζατίπι ργίπλο ἱποιιγίι ποιιοπι, αἰ 
ἀεοοπ), δου] ς σοπΠΗ͂Χος ἱητεσίπιπητ πο 4 
ΟῚ δοοιά πες, ἰΙϑηρσε ἴᾶπὶ διιάδοϊις [2ςς- 
ἀατηοηΐος νγσεθδητς: ἡ ηϊπ1Πὶ ΘιλΌΪτΟΥ 
Ρτειμογεηταγ,, γαγίμιπι ροϊαπηαγοῆιις εος, 
Ζα] ἀΠη15 ΧῪ ρα θδοτταῖοπι οχος ΠΠ ἤςητ, ρεῖ- 
(ξαιΐ ποίξεπι ἰπδετ, ΗἸ ἀυοηας ἀμππηρε- 
ἀεπιγεξογγοης, ἰσπρῈ ρίπγος, ΦΑΠῚ ρίας, 

Ἰογαῖ, σαι Θαίτες εἰς Δ ΠΟΓΕ ; οἰαπὶ 
4αίδιις γαγίαπη ροτίς οί Ποίξοτη ἰαοἰρίαηε. 
ΟΟὐμπιδύτετη σετγατὶ ἀφο! παγεησ, ἱπηρσίι- 
ἀσξητοῦ ἐο5 δάοιτὶ ἔππς δαιίτος, Ουΐρρο 
ΠΟΠ 40Δ6 αἸΐαιιος οσο  ἀἸΠἘπε, ροτίςαας- 
δάπταγ: (ς στη ἱρῇ5 ἐχουγίογίδις σηπα- 
τί5 ἐγοηῃείθιι τατα ρεγίε ας δαπτιιγ, τατὴ {ς- 
ἔς ςοπιιετῖςθδητ, Αταις ᾿ς ἢ πὰ αιιπι 
ἰτογαπα λσογοητ 46 ΡΟΓροτογΘΏΓΙΓ, (διηροῦ 
ΤΡ ρᾳιοίοτοβ ἃς ἰαησιάΐϊοτες, Ποίξες νο- 
το δυάφαοίοτος σιδάοθαης, δογιπηαις ρῖι- 

πι βραχὺν ζινα γήλοφον, ἀπέχονζᾳ τὴς αϑιΤῦγες 1 λοεἀαπιοηιῖς ποροείμπῃ ἕλος ραηε, 
ΤΑπλάοπλ ἱπορο5 ΘΟΏΠΠ), ΠΟΠ ΠΑΡ ΠΠῚ 
4υσπιάδπι ἐπ απηα] 11} (δίς σοΠ]ΠἸστης, φαΐ 
ἀποῦας α πηδγὶ {Ἐλ115. 41 ἐσῆαοχ νοὶ] 
ΧυτρΆθεγατ. Ισίταγτς ἃ 15 απ πηαποτία, 

ΗΠ] 

ὨΙΑΥΡΙΏΗ͂, 

σςοϊάςις. [πὶ ΕΧ οἷς ἔογε ΠΊπτιις ααϊίςα ρετ-, 

4α! ἐγαητίη Γεομαο, σοπίσοπῇς ΠΠ| πααΐ- ἡ 
Οὐ}15, ργορτογ τιι5 παισαῃτ, ἄοπες δά εἰιππ 
σΟἸαπιρογαοπίγθησ. [ητογίπὶ Τ Δοοάατηο- 
ΠῚ τάγατῃ {πάγιῖπὶ ἈΠΧΙ], αοα Πι10 οτιπα 
Ποίξίτιπη ἀδιγίπιεητο Δ ἢϊρεγεηγαγ πηϊίογε, 
Ἄταα6 ἰἡτογίγοηϊ, νδὶ ΘΓΔΙΕΠῚ ἰηίπρετ δ- 

τλατατγατα δα πογίππη ς τπάετε νἱἀεητιτοῦ- 
σαάδητ ΠΟΙ͂, ρατείτπα; {6 ἴη πηατέ δ ϊοίατ, 
Ραζτίπι νπα οι Ἔτι (δὲ ἐγδῆς Πογιιπὶ 
ΠΟ πε) ΓΘ ΟΠ ιιπτ (δ ἱ ροεταεπίαης. [πὶ 
οταπίθιι5 φυιάοπι Ὠϊίος σοπβ!ξ  Ριις ἱρίᾷ 
ξὰσα; ΡΙῈς πλῖπιι5 6 ΟἿ, ΠῈπτογοπητὶ. Ατ- 
4αθπςςο Ποροίξα ππογαης. Ἀσοίίαας ἀυτετα 

68 οὐπὶ σοβοσῖς, ας (αςουδαοτάς, ἀηοῆϊτ; τοι ξξα ἀραα 1 εομαιπι αἰϊὰ, 

Ὶ 



Αφεβ αὶ 
ἐχρεά ο 

ἐπ ΑὐάΥ- 

9.2,2141. 

430 ΧΕΝΌΡΗ. Η 
Οὐππας ἀοπλαπι ἴτὰ ρογρεγοῖ,, ἥυδμι Α δηὼν δὲ ἐπ οἴκου, ὡς υϑὲ ἐδεωΐατο ὀψι 
πιαχίπιο ἔδγο ροΐογαῖ, ἱπσγοάϊοθαγαγ ντ- 
Βε5 : τυγίαπγαια {ππιπλο τλδης π᾿ 
ΡτοποΙςοπάϊ ξαοίς ας. Μαπείποαμι 48]1- 
ἀςηλίρῆς ἴῃ τεποθ τίς ργατουτ, ααιαι Οὐ - 
σόοπιοπο ἀπαςσα!ο πλοῦ ἤθτ, Αάςδο στα- 
αἰτοῦ σοπίροξξαμη. Μαμβτπαογιτα ἰΔταεὶ 

ΤΑΙ τος νι ἐς θαηταιν, 48] οχ μας Ἰρίοσγιπι 
οαϊαπχίτατο νοΙαρταζεπι σαρογεητ ΡΟ ας 
Ἰρμίογατί. αἱϊα ααοαις ἔο]Ἰοἴτοῦ σεήετγςα. 
Οὐὐδιοις επί δίάπητοπι ὃς Ογοπηηγο- 
ποίη, ορρίἀα αὖ (6 σαρτᾳ, Ῥγαχίτα : Οο- 
πόση Ασοἤϊαιις, οσοιραῖο Ρίγαο,, ργαῇ- 
ἀἰϊς παιμαἰΠ ης : εὰ ταπηθη Ἰρῃΐογατες ο- 
τρηϊὰ γοσορίτ, οχοθρῖο [μθοῖπαο 9. αοὐ ἃ 
1 λοςἀστιηοπίοταπιίοοίογαμηηιε ργα πο 
ἀείξεπάεθατιν. Εχίμ]ος δατοπ (Οοτγίητῃ!) 
Ῥτορτοῦ ἀδιιογίιπι φο ποτιεῖς {Π{πις σαίατη, 
ΠΟῊ ἴδπὶ ρο 6[ἘγῚ ἀπ ρ 5 ἰτποτα, (ρά πὰ- 
τἱσ!ς διογοῆς ρτοίςξει πεσοῦιιπι οἷς οχ- 
ιροῦδησ, φαὶ ἐγαητίπ ντθο, ἂς νἱ οἰ ἤτπὶ αὖ 

1ρή15 νοχαθαητιγ, ϑθσιηάμτῃ μας Αοἢαΐ, 
4] ((αἱγάοητίς η οἰπίτατεια (παπὶ δά (οἰτἰς, 
(ὐδ!γάοποηι ορτίης θφητ, αοη ἀπ Ἐτο ] !- 
οἱ ἰπτῖς ορρίάϊιπι, ᾿πηροῦτο Π]π4 ργαἴο 
τιιοτῖ σοσεραπτοτ Ν πὶ 06 110 αὐ ἀσαγπαπηί- 
Ρες ἰη οι ξαδατατ, φαΐθα5 (6 πο πα} Ατπ- 
πἰοηίος ἂς Βαοοτιὶ δἀϊαησεῦδητς, φαρε οο- 
ταπι (οοίοτατο σομτ Πογθηγαγ, Ὁ ΠρΓορτοῦ 
ἈΑοβαΐϊ., φασηι ρ οίτς ργοιηθγοηταγ, [ο- 
'δαῖος [δορά λοπεη. Ὠλίττιιπτ. 11 αυππππὶ 
ϑρατταπι νοηπςης, ἰηἰαίξς (Θσατη ἀρο- 
το, Γλοςἀαπτοηίος. ἁἰμητ, Οὐΐρρο ΠΟ5, 
ἰπααίπης, νοι οὐ αὐπι Γαμϊπλι5.. [ν4-- 
σοάἀαπιοηΐ ργους ἱρῇ ἀφημῃείατίς, δέ απο- 

» ΘΠΠΊΠΠΟ ἄμοιτ5 (Ὡ α! γαγ, νος ςοπῖξᾳ, 

» 4απηχαῦ Ασατηδηΐθι5. δοτιπηις (Οἱ 5, 

» 

Γ 

» Αἰβοπίςηπθιις ὃς Βαοτίς., θεϊΐο ργεπηα- Γ ἀϑε᾽ ὑμεῖς δὲ πολιορχουμϑμων ἡμῦμ' ἱσωῦ ἀ- ἡ 
5» σης ΠῈ}Π1ὰ ΠΟΙ τὶ συγ τα πρ  Πλ]ηϊ. ΟΠ 
» ,Ροῖτο βογὶ πορ ἀεθοτ,νϊπίπηον πὶ πῆς {{- 
» ΠίποΓα ροζου]Ώγι15; ΟΠ] ὨΪΠΟΦ; νο] ομττθη- 
» ἄππα ποδί δΉ} ]} πὶ πος η Ρεϊοροπείο νε- 
» {ἔγαῃι οτἶτ, ἂς ἰπ πο ]οτὴ ἀσταπῃ τγαπίξιη- 
» ὅ4απ|, νταἀποτίας ἃ σαγῆαηε5, δογιιεης; ίο- 
» Οἷα, 6 Πππὴ σογάπλαδ:ν 6] ἰπθι ἢ 44 ΘἸΗΠ οἰ 
» Ῥᾶχ, 4118]15 αυϊάοηα Ἰη τ ροτογῖς, Ἡαοταπι 

αὐ εἰς ἀϊσεαητας, οοίσεαγο πη πα πεθιι9,(Ε 
ἃ Ἰιασεάατποπίοταμη (οοίοτατε αἰ οςπ- 
τοβ. Πὶ νἱοι πηι {πρροτίας, αἱ ἔδγγεησ, Ε- 

ἘῚ Ἰοαν ᾿ ͵ λα σαν κ3 ͵ ͵ ἐ ὺ Ῥοτυί δατζοια, μας οτγατίοης ἀιαΐτα, νὰ Οιῖπι Ἑ κα γέας, εἰ μὴ ἀὐζις αὐτεστικερήρσι. αὐτωνδ᾽ , 

Ῥαθ]Ιοο σομο  ο Ππαταιμης, πεσε Πλτ τη εἰς 
ἴς, νταὐτιοτίις Αραγμαμοϑοαπι ΑοΠ αἰ ἂἵ- 
τὰ σαροτοηταγ. [τητος ἀπαθι5 οἰπι οο- 
Βοττθιις., δὲ ραγῖς Ἰοοίογαπι Αρσείᾷίδος 
᾿υὶς ρχροάϊείρηι. ργαβοίταγ; οαἱ (δ, οἴιπὶ 
οΟρ δ (ιἰ5 γῃϊμογ5., Αομαὶ δἀϊπησαητς. 

Ολίᾷς πεποίιηυϑώοι “ὥς καλυδωνίοις, Φρου- 

εκ Ὁ 

αἰτὰ! 
ζᾳ κουτήγετο ἐς Ως πολάς ὙΠῊ δὴ ἐδοώαν ' ! 

“οοφίταΐο, φϊζωρματο. τὰ 5 μαντήνφαν, 

ΞΖ ὀρχουδυού ὅριϑρ9υ αναςτὶς Α ἔτι Ἷ σχϑτίαϊος σκοῖ ὑ 

παρῆλϑαν. οὕτω χαλεπῶς αὖν ἐδύχοιω οἱ φρα- δ 

σιοώύτω πῶς μαντινέας ἐφηδουϑύοις τω. δυφύς ᾿ 

χήματι )εασοιοϑτ. οἶκ, τότῳ τε μοίλα χαὶ '᾿ 
σχάλλα ἐπετυίγόνεν Ιφιχρατης. καϑες,κότων ᾿ὼ ̓ 

ΣΡ φεϑυρών ο ἣν σιδοιωῶ τὶ μϑὼὺ χαὶ Χχρομ- ᾿ 

μυώνι ἰανὸ Πεαξίτῳ, ὅτε εἰχεῖνος εἷλεπτὰ 

Β τείχη Φῦτα, εὖ οἰγόη δῈ αἰ ποῦ Αγησιδαίου, 

ὅτε ὃ πείραιον ἑώλω ᾿ πϑϑθ' εἷλε Φῦτα 

τὰ χωεία. ὦ »δύ τοι λέχαγον ἐφρούρφιω οἱ 
λακεδοι μόνιοι χαὶ οἱ ξυμμμιουχοι. οἱ φυγάδες 

δὲ τὴν χοοιιϑίων, οἰκέτι πεζῇ παθόντες οὐχ 

σικωώδιος, ΟΥ̓ αἰ πῆς μιόξοις δυςυχίαν, 

ἀλλὰ τραπλέοιτες, καὶ εὐτϑολεν ὁρμο- 

Κϑυοι, -π-οαγμαΐο. εἶχον ΤΈχα πα ρόχον Οϊς 
ον τῷ ἀς(. μῶ δὲ πξτὸ οἱ αχαν οἱ ἔχονες κα- 

λυδῶνα. Ε Ὁ παλϑδν αἰτωλίᾳ, ζῶ, χαὶ ΠῚ 

ρεῖν ζὠα[καζοντο ο᾽ αὐτῇ. οἷ Ὁ ἀκουρναϊές 

πε νετδο.. 
ΤῊ ξυμπαρῆσαν τίνες αὐζις, “ἰὰ ὦ ξυμ- 

μμεύχους εἰ .πιεζουϑροι δου κἰ πο’ αὐτὴ οἷα- 

χαιοὶ, τρέσζφς πέμιποισιν ἐς λαικεδούμονα" 

οἱ σ᾽ ἐλϑονες ἔλεχον, ὅτι οὐ δίχαια, παιοριενύς- 
πὸ ΟΜ λακεδαιμονίων. ἡμι4ς ὙΣΡ , ἔφασαι, 

ὑμῖν Ἔ ὦ αὐόρες ̓ ὅπως αὐ ὑμάς “βα[γέλητε 

συςρα] φυδμεϑοι Ἰ ἢ ἐπομεϑα., ὅπου αὐ ἡγῆ- ᾿ Π; 

κουρναΐων ὸ ΤῊ ξυμ κοίχων ἀύζις ἀϑίωυαιω ᾿ ἣ {ν 

καὶ βοιω δ, δὐῤοιλ μίαν Τγχημέλφαν ποιέῖεϑε. Ὁς 
Οἕκ αὖ δξίυ δουυωι μεθα ἡμός, σὕτων οὕτω γι- μὸ ὶ 

γνουδρων, αὐτέχφν" ΕΝ ἢ ἐώ σαι ες ́  

λοπονήσω πόλεμον ἣ ΔΙ αθα;τες πολεμή- 

σορῶν ἀκαρνᾷσί τεχαὶ Οἷς ξυμματρις αὐτὴ, τς 
ἢ εἰρζεύζευ ποιυσύμεϑα, ὁποίαν [αὐ Ἔ τινα δὺ-. ̓  ' ᾿ 

γώμεϑιι. ζιῦτα σ) ἔλεγον, αταπάλοιῶτες ὦ 
Οὶς λαχεδιαιμονίοις ἀπαλλαγήσεοϑαι Ὁ ξυμ- ἡ 

λελομϑυων,ἔδὸξε Ος τ' ἐφοροι κα τῇ ὥακλη- Ἄ ̓ 

σία. αϑαϊκαῖον ἐὴ) φραῖ 49εοϑαι μ(ν ὃ ἀχαιον ὑ 

Ἐχὶ τὸς ἀκαρναγας. ἢ οχπέμπϑσι 1 Αχησῖ- 
͵ ͵ γ ν᾽ ΙΑ Νὰ 

δον δύο μόρας ξηριΐα, ΤΩ ξυμμάχων Ὁ μὲ- 
᾽ ν ᾿ ἴα: 

ρος οὗ νϑϑύτοι ἀχαηοὶ πανδημεὶ ξυνεφραλεώονζ, 
) 

φςπεὶ 



Ν Ε -- τ ᾽ ΕἸΣ ͵ 

ο΄ ηὐμάγοων ἀκαρνανες ἐφυοον ἐς τὸ ἀςη, πθυ- 

ο΄ πεδὲτὰ βοσκημαίϊα ἀπεχώρησε πόῤῥω, ὕητῶως 
« ἃ φ ͵7 ις ᾽ 

ἡ ἁλίσκηται ἕπου τῷ ςρατάλρμιατος. ὁ σὴ 
. Χλν » “ ε 

Αγησίλαος, τ ἐλλύετο οὖν τοῖς ὁρίοις Φ πὸ- 

᾿ ηδνηδυ ἀκαρνανων, εἴπεν' ὡς, εἰμὴ πιαυσαί- 

ῆροι δασρὸς βοιωπς χαὶ αὐϑέευαιοις ξυμι- 

«ἰαχίας, ἑαυπῶς χαὶ τὸς ξυμμάχους αὐρῆσον- 

γα, δηώσοι πᾶσαν τί γἀδ αὐτου ἐφεξῆς, 
αἰδαλείψοι σϑ ον. ἐπεὶ σα ἐπείθοντο, οὔ- 

Ἷ ως ποίᾳ. χαὶ χϑπύων ξιωεχῶς τ χώραν δ οὐ 

ΓΝ πλέον τὴς ἡμέρφις ἢ [δέκα ἡ Ἄϑωδὲ- 

. χα αδίων. οἱ δ δξζυ ἀκούρναζες, ἡ γησοίκε- 

μοὶ ἀσφαλὲς δὴ ΟΥ̓ΚῚ πίω βροιδυτηΐο. τὸ 

φραϊφ ματος » τά πε βοσκη καΐζᾳ, καϊεξιξα- 

ὧν ὀχ “ν ὁρών,, χα τῆς γώρᾳς τὰ πλήτα 
εἰργάζοντο. δ), Ὁ, ἐδόκοιου ᾧ ̓Αγησιλάῳ πα- 

γνῆδη ϑαρῥῷ : ἡμέρᾳι πεμιω]η ἢ ἕκτη χαὶ δὲ- 

χατη,αφ᾽ ἧς εἰξέξαλε ϑυσαίυϑιυος πορϑοὶ, δὲε- 

᾿ ποράυ»» πσο9 δείλης ἐξύχογ]α. χαὶ ἑκατὸν ςεἰ- 

Δα χὶ “ λίμψζω, «ἰξὶ εὖ τὰ βοσκή καΐζῳ 

δ᾽ ἀκαρνανων «δὲν πϑυτα ζῶ, ἔλαξε πειμ.- 

γληϑὴ βόχϑλια, αὶ ἱπαοφόρξια, χαὶ ἀλλα 

᾿πὸρμτοδειπα [βοσκή καἹα, ὼ αὐδραποδὰ πολ- 

"λα, λαξων 5), αὶ μείνας αὐτο δλτῶσαν ἡ μέ- 
αν, διεπτωλᾳ τὰ αἰχ' κἀ«λωΐᾳ, δ᾽ μϑῳ τοι ἁ- 
χαρνανων πολλοὶ πελ᾽αςαὶ ἤλϑον, αὶ πσοϑς τω 

δρᾷ σκηνξντος ᾧ Α΄ γησιλαῖϑ, βδινονῖες ἡ σφφεν-- 

ἘΠ δ γαντες ἔπαφον κϑὺ σεοὲν, κα εξ ίξα σειν ὃ) ἐς 

μ ̓  ] ομζϑυλον Ὁ φραπευκκᾳ Ἐσὺ Ὁ ἀκρωγυχίας 

τ όρες͵ χα αρ ἤδη αὐθὶ δέσνονκ οὐδασκάσα.- 
ὑἴα. ζυδυε. ἐς 5. Ἔ γύκζα οἱ «ϑὺ ἀκαρναῦες ἀπϑλ- 
δι 4ν, οἱ δὲ φρατίωται φυλᾳχας κα ]α ςησείυϑρμοι 

; ἐχαϑευδὸν. τῇ ὃ ὑφερά α εἰπῆ ὁ Αγησίλαος 
ὃ φρατάυμα. ἡ δὼ μϑϑυ ἐζοδὸς εἰκ, τῷ «ἰξὶ 
Ὑ λίμγζυ λφιδινος τξ ὁ πεδίτ ενὴ ἰγου τὰ κῆ- 

ἄχῳ αὐξεέχοντα ὀρή. καΊα λοιοες ἣ οἱώκαρ- 

᾿ γαΐες, ἐκ ἢ αἰ ζρϑοξίων ἐξαλλὸν τε (αὶ ἦχόν- 

᾿ τπζον, χαὶ “ισσοχα Ἰ( αἰγογγές ἐς τὰ χδάασεδα, 

ΟΝ «λῶν, ὡςε ἐχέτιἐδγωύατο Ὁ ςρατεύμα ποράσε- 

. ἀκ. χιδιώχονες δὲ Ἐπὸ φαίλαυ|ος οἵ πε ὁ- 

λίπα ὼ οἱ ἵπασεις τὸς ἔχε τιϑερϑύος σεϑὲν ξ- 

(λαηῆον. ταχὺ Σ ἤεστιν ,»δπῦτε Ὀποχώρφιεν, 

πρὸς Οἷς ἰοκυροῖς οἱ ἀκαργανες.χαλεπον ἢ ἡ- 

ἰππ 

τ 
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τοῦ, ΑσαγηηΠο5 οππποβ, αποϊαιοςῦ ἄσσος, 
Ῥαπε τη ἃστίδ, ἐπ ορρί 4 Πισιεσαητ; ροοοτῖς 
Ὀβιοεϊαππι, πο ἃ Πλ1] 1 δι15 τπτουορουθητιαῦ; 
ΡΓΟσαΝ αἰραξξῖϑ. 1 πὰ (01 ΠΟ [ἘΠΠ15 Π πος αὐ- 
τίσογας Ασο ΠΠαιι5, απ Π1ΠῸ δτγαάτατα δά 
ςοΙαϊππίζάτοπὶ Ασαςτπαπιιηὶ αἰ οάληι, πὶ 
ΔὉ (οοϊότατε Βαοοτογίιηι ὃς Αὐἰθπί θη βειπὶ 
ἀἰοςάούοης, ὀογαμηάις ἰΙοσο (δ 1 ἀοοάα- 
τ ΟΠ Ϊ5., ἐρίοσι πηι ἴοοἱ ̓ς αἀ πη σοέθητ: 
νι ατατσιπὶ (6 σοητἤσητοῦ Οἰ ΠΕ ΠῚ ἰρίο- 
ΓᾺΠῚ ἈσΤΙΠῚ.. ς ΠΙΪ]ατις το 6] ἐπ ἐξεγιιγη, 

Β ἀφημπητίαδτ, Π15 ποτ’ οστοπιρουδητίθις, ἔα - 
οἷτ, χιιο τη παΐιις αγασ. Νὴ ἃς σε ἐο- 
τι] σοητίηπο ναίξαθθας,, ὃ σοξεϊο ν]τγα 
ἄξοοπὶ ἃς ἀποάεοίπ {ἐαάϊα ΠΟ Ρτοστοά!δ- 
βατιγ. [ταας ρεοογα ἐς πηοπτίιῖς5 Αρατ- 
παηο5 ἀοάισοθαπε, πηασπαπΊηιϊιο βαττεπι 
στ] (α] σοΐοραπε ; φποά τατο ἰά {01 ᾿ἰσοτὸ 
Ῥιορτογοα ἀποοίεησ, 4014 σορία Αὐδα]αὶ 
Ἰεπτς ρεοσγθάεγεηγαγ, 1 αἰηάοιῃ ἐϊς χὺ Αμβμι 
ΝΟΙ ΧΥῚ, ΟΧ απὸ ἔπος φοτίιπη ἱΠστοῆπις εγατ, βγαίεμα 
“αι ἴα πὶ Ὸ5 Πἀτίοῖαε ρίοΠο5 Ὠ1Π}} ποις 5: 
τὸ ΠΡ Αροίηδας οχιπγασοῦ: τλάπο ἔλέλα 
τοίδογα, ργίας., 4π4πὶ ἀάροίεγος νοΐροτα, 
ΟτιΧ {πάϊς απιοηίς δα σαπν ρα! ἄστη Ρεῖ- 
ἀΘηἶτ., ργορίοῦ πα πὶ Ασαγπαηυτη ρεσογα 
ἔοτς νηϊποτγία ἐγδῆσ. ἴτας; ρου πγμ]  δοιηι 
δέ ΘαύοΙΙΠΊ ἀγπχεηΐα,, Αἰα πο αἰπογῇ σε- 

ΠΟΓΙΣ ΡΈΟΟΥΔ. ΓΊ τ οτίατη τη ΠΟΙ ρία σαρίᾶ 
χης. Οποίαέξο, διάετη ροίεν το δ 6πι-- 
τἰτ; ὃζς πα σοροίαε, ἐπα ἰτ. ΠΠτοῦῖπι πηπ]-- 

τί ἀσαγπδητπῃ σειγατὶ αὐ ογαηξ, 40] ἃς τε] ]ς 
δὲ ἔχη ἄϊς ντεθαπταγ : πῃ ]ιο οαίδτα δα 
Πλοπτθῆν “Δ σοπίαιις, παθοίος. ἀςεγπηθητί 
ααϊάειι ΠῚ} Αἰσατηάπος ἀοοίριοθαηξ; Α- 
σοί]αὶ νοτο ΠΠΠτος Ἰη ρδηϊοίοτη ἐδ ολοι- 
τηΐμς πχοητίβ ἀοἰσοηάεγο σοδέ!! ἔππε, Πἰσοῖ 
ἴδτη συθῃα ραταηδ: ἰητοητὶ οἤςητ, Ροίξεα- 
'Ζυδπα ΠΟΧ Προ οι, ἃς Ασαγπάπος αἰίςεῖ- 
4 φητ; ΠλΠ|τε 5, σο π[Εἰτιεῖς Ἐχ οι δ 15, 4ι16- 
τί (6 ἀσάεγς. Ρο 416 σορίας Αροπ]δις 4Ρ- 
ὅαχίτ, Εταῦ δατοπῃ δχίτις ὁ ργατο δὲ ρΙαηὶ- 
οἷς . {τασπαγη Ἵ{ΠπῈ| ἀπιδίθητε,, ργορζεῦ 
ΤΟ ϊος5 νπάϊΖις οἰτοιππηξζξος Δη σι Π 5. 
δὲ οσσπραεὶς 115. Δσαγηδπες 4Ε {]ρογίοτυ!-- 
Ὀας ἰοοἷς τ6]15 ἂς ἴδοι] 5 Ποίξες ροτόθδησ, 
ἀῖαις οἰίληι ἀοίοσεπάξηξος δα πιοητίαπη 
ογερίἀϊηο5, νιροραηζοοβ, ταπτιηηπο ῆο- 

Ἧ Ὑοραῖν, πτροορένψντο υὺ ποραγμαΐα παρέ-Ἑ 8911} ἐχβιρεθαητ, νὲ σορία ρβΓορτο αὶ Δηχ- 
ῬΙ ας Ποη ροίΐεηε, Ουοάῃῇ ΠΆΧΊΠΙς στὰ- 

εἰς αγπτάτατα ροαϊτες ὃς ἐηαῖτος Ποίξεμ ἰη- 
τιαάσητοπι ρετίς πο ἐπέαν, ΠΠΠ|Ὸ ταπλθπ 
εὐπὶ “ἀλτήπο αὐποίεδαητ. ΝΝαηι ἥποτίας 

οὐδπ γοίογεθαης Ασαγπαηπος, σοί εγιτοῖ 
τἀ ἡχιηϊταίς ἰοολ γοοϊρίεραησ. [τὰηὰς γᾶσ 

δεν ἡ 
Ἴ 
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τιις Ασέπ]αι5, ΠΆΠ]τοτα {(υπ| Πα ϊποοια- ἃ γησείυϑρος ὁ Αγησί ἌΡ βὰς Φ κὲν ; κόρα ζέ, Ἢ 

ποία ρετροτίεητοη ρετ ατγαπη 1Π14π| ν ἴλη 

ἀπ ουΐτοῦ δπαίαγαπι: Πξαταΐτ 605, 48] πηὰ- 

81 οἰπὶ πάπα δα ἰδιιδιη (μο5 ντροθπητ, 
Ροτίβαιεηάο9 εἶδ. ᾿Υλπι 5 πηοησταπα σγα- 
εἰϊς αὐπηατιτας ρα τ θι15,τιπαν Ἐαα εἰΐσει5 δο- 

ςεἤϊῃι ἐδοϊ]οτ οσας. ΠλῸπιὶ πὰς ἀς οδιῆλία- 
οταχα ἔλοϊς, ἰητογίαλ σαγηδηεϑ το] ἰς δοῖα- 

φυΠ|5 σταυίτον ργθπιοθαης ΕΠ το πὶ; ἀγα πα 
ετίατα ργορίας ἀσσεάδφητος, πλπ]τος να]ηο- 
τάρδητ: Αὐνδὶ ρεγίε αι! μος ἰαππὸ, τατα νο- 
τὸ ]σοτηποτίητοῦ σγαι}5 ΑΥΠΊΔτΙΓΩΣ ΠΛ ΠΟ 5 
ΔΏΠΪ5 Χ Υ Ρυδείταίοτ σχοεεγδητ,ουγία 'π 
Ἰιοίξοπη ἔογεθαδητατγ; σααϊτίθιι ἐπ ὀππηά απ 
Φ4Ζιοβ ροητίριις, ὃζ στη σετογὶ5 Αρεῇ]δο 

{πδίδαεητε Μοχ Ασαγηδηαϑ 4υΐ ἀςίοοη- 
ἄἀεγαης., ἂς ἰδαΐδιις Ποίξεση ργος τεητα- 
ὕθαπτ, τοῦσα νοστιητ, ατα: ἱπτεγ ἔπσίεπαά πὶ 
ῬΕΓ δοοίτϊα τγαοίφαπτοτ, Αἴ ΘΎΔΌ]5 ΕΟΓΠΠῚ 

ΔΥΠΊΔΙΕΓΔ., ΠΑ ΔΩ σΘΓΓΑΓΟΓΙΙΠῚ ΠΔΏΙ15, 
{Όρτοπηο ἴῃ πιοῦτα ἱπίξγιξεα, { {Πξείρατ; 

ο ργζτεγΑ]α το ]α, 4αα: Ιαοίεραῃτ, ἐπ 1ΠΠ|5 
ετίδηι μα{Ἐ1ς ται Θααίτο5 ψυϊποταῦδητζ, απ 

ἡποίάδηι οαιοβ Ὠτογβοίεθδης. Υ ἐταπιν- 
ὈῚ ἰαηγίαπι 1 ἀσεαα᾽ ΠΙΟΠΙΟΓΏΠΗ σΓΆΙ5 ἀΓ- 
Πηαταζα ΠΊΔΠΙΙΚ ΟΠΠῚ εἰς σοπέξγειτα οι, πῃ 
ἔασαπι οοηίςἐτι, Ρ᾽τις πλϊπτι5 Ὁ Ὁ Ὁ 60 αἷς ἀ6- 
Πάοτγαγαητ Οπ τα ττὰ σο Εἰς, γοραιι ἀ- 
φοπΊλι5 οχοῖται; ας ἀεφίποορς ἀστατα Ποῖ - 
Ἰοπι οἰ ΠΔ ἜΧΈγοῖτα ρεγαργαης., ραΠΠπ ο- 
πιπία ἔσο ἃς αγηπηα ναίξαθατ. Ετίαση ορ- 
Ρίἀϊς φαϊδυίάδιπι σορίας Δἀπηουεδαι, Α- 
οἰαὶς τὰ σοσοητίθι5 ; ΖΕ οσιιΩγ ταπηεῃ ΠῈ]}- 
Τὰπὰ οπγηΐπο σερῖτ. Ἃ ἀπηάειῃ χυτη διι- 
ταπιπας Δάροιῇοι, Πποίξίαπι Ἀπίδας ἐχ- 
οεῆπε. Τ ιπν Ασμ αὶ Ὠἰ Π1} 2 δὸ σοίξιιπη εχί- 
{ίπηαγο, πο ορρίάτιπι πι ] τη νοὶ] ἀςαϊ- 
τίοης, νεῖ νὶ σορηοτ: Ππια] οδίςογασε, (4|- ̓ ζσῶτον γε χοόνον καταμμήνοι αὐτὸν . 
εἶπ τδητ ρου πιαποσοῖ, ἢ 4μηϊά απ Δ᾽ ἰπη- 
Ρεῖγατς πο ροΐδξητ, ἄοπος πηροα!ηῆει, 
4.0 πλπις Αὐαγηδηθς [ςπγεητεπὶ ἔποο- 
τεῆς. Ἀείρσηφοθαῖ ᾿ρεἤίλιις, ργοξοστγι ΔΡ 
ἱρῆς οἰιπγο Δ ϊ, πιο: πλϊηίτης ἤετὶ ἐχρεεϊ- 
τεῖ. Ναπγαίξατο, παυΐτ, ργοχίπηα γαγίει τη 
δαἀιογίας πΠοίξος ἐχρεαϊτιοηθῖν {π{ςἰρίαηη: 
4αἱϊ πε 4ιδηῆτο πιαϊογθη (Θπγεῆτθην ἔα - 
σοτίητ, ταῆτο αὐ πς ράσο ἐχροῖεης. Ηἰς 

ἀἰξεῖς., τεγγρίγα ρεῖ “Ἐτο]απὶ ἵτεγ εἰς 
τηοάϊ ἔξοῖς, ουϊαπηο δ! ΠΕ 6 πηαρῃδ, 
δαῖτ βάγια Ποηηπιπη σορία: ροπητίη- 

ἈΠῚῚ 5 ἄϑτο 5 σούθ. δεά {Π|ππι|πο ἔδομϊτας- 
τοπὰ οἱ τγαπίο πη] ἐλοίεθαπε, φυοά ἔμει- 
τ τη ἰρογαγεῆσ, ντ ἱρίπι5 οροῦα 'Νδιρα- 
ἔζαπι τεσίρογεης, Ταπιάεηγ Ζαπζη ῥτος- 
τες ἈΠιιμῈ τγα πα Ππδε, [ἢ ρατγίαπη γεεσ- 

{85 εἴτ, ἸΝατα 4πὸ πτίητις (Σαἰγάοπο !ῃ Ρε- 

Ἐπακτον αὐζοις ξυμωραξῳν ὡςτ' Σπολαξεῖμ, ἫΝ 

(τι παιίραγοταν,, Διπεηίεπίος οἀμεξίς οχ Τ Οὐοπϊλάϊς τεϊσοπιίσας Ῥτο  δεδαπε, 

τ τὰ Θ ΑὐϑιΌ, ζ 

θεῖν (αὐταὶ παοονζς, ἔγψω διωκάν τς οἴ πάρ, 

ἀὐωνύμιον αροοκάυϑιίμης, μαλο. πολλὰς δγοὺ 

(ς.4ὐξζατώτερον »ὃ δὼ πῷτο χὰ ὁρος ὼ ὁπλί- ] Ἷ 

ταῖς ἡ ἵπτοις. ἡ τ ᾧϑὺ ἐσφαγιάζετο, μα- ὴ 

ᾳᾷ και τῴχον βϑιηνονΐες κὰ ἰκοντίζοιϊες οἱ ἀκᾳρ- ῇ ᾿ 

ναγες,  ἐΓγὺς πτδϑειόντες πολλὲς ἐτί βωσχον. Ὁ 
ἐπεὶ 5 παρηϊγήλεν, 4 ωδϑὺ ἐν δ πλιῦμ, "ἢ 

τὰ πεν εχα! δὲκ αι ἀφ᾽ ὕρης, ἤλαυνον δὲ οἱ ἱπ- ͵ 

σεῖσ, αὐτὸς ἢ ζιωὼ τοῖς ἄλλοις ἡχολοῦθς, οἱ νϑῷ ᾿ 

Β δζωυ «αἱ πυοκαταξεξηκότες Τὴν ἀκαρναλων, χαὶ 

ἀκροξολιζόμϑδμοι Ἶ ταχὺ «ὐέχκλιναν,ὼ ἀπεϑνη-- 

σχον Φ4.).»,7ες αστο9ς Ὁ αὐανγες. ἔχε υϑ τοι 

ἀκροτα τα οἱ ὄσλιται ἤσοιν ἵ' ἀκαρναΐωνπα- ὯΝ 

δα τεϊα μένοι, Ἂ τῷ πελταςὼν 2 πολὺ ὶ χαὶ 

ὠς ἐπέμϑρον, χαὶ τά πεάλλα βέλη ἡφί- 

σαν, χαὶ τοῖς δόροισιν ὀϊξαχοντίζονϊες , ἱπσίας 

πὲ κα τεδωσαν , ὸ ἵστέσους ( αἢ ἀπεέκτάνων. ἐ- 

σπεὶ υϑύ τοι μικροῦ ἐδεον δὴ Ὁ» χερσιῆ: λᾷάχε- 

δαιμονίων ἑπλιμ εὶ , οὐέχλιναν Ὶ αὶ ἀπέ- 

Ο ϑχνον αὐτὴν οὐ ὀχείνη τῇ ἡμέξφι «Ἔχάιακ9- 

σιϑς  ὅτῶν ὃ“ υομϑρων,ὁ Α γησιφιος παρ 

ἐφήσατο. καὶ Ὁ ἰπὸ τότε αἰξιώνχτ Ὑ χώραν, ᾿ 

ἔχοτό]ε ὸ ἔκαε.ασρϑς ογίας ὃ Τῦν᾽ πόλεων χϑὴ 

πυξοοέξαλεν, “᾿ ασὸ Μ᾽ ἀχα ων ααϊκα - ἤν. 

βϑυος, αὶ μιζωὺ εἷλε γε σδεῖε μίαν. ξύϊκα ὅν. 

ἐπεγίγνετο Ὁ μετόπωρον, ἀπήᾳ ον ὁ χώρας, 

οἱ ἢ ἀχαηοὶ πεποιηκέναι πὲ συ εὲν οὐγόμμζον αὦ-Ὁ 

τὸν, ὅτι πόλιν συ οἶδ μίαν παοοφφλήφᾳ ἅτε ἐκϑῷ », ἢ 

ὅτε ἀκέσαν, ἐδέοντό τε, εἰ μηδὲν ϑιλο, δὼ μ΄ 
ε 

« ἡ ἥ 
ες ατ'ῷὦ'ὸὦὦἝἝ 

͵ 
ΑΙ 

| 

«ἀσορητὸν Διο κωλύσῃ τοῖς ἀκαρνάσιν. δὲ ὡ- βιχ᾿ 

πεκρίγατο,στί τὰ ογανῆα λέλϑιεν ἥ' συμφέρον- ἡ ̓ 

τὸς. ἐγὼ μδὼ γὸ, ἐφη, ἵ ςραϊ φλομαι παλιν δυῖ)- - 

οοἐς Ὁ Ὠπονϑέρος. ὅτοι ὃ ὅσω αὐ σηλείω απεῖ- ᾿ 

βώσι, ζσώτῳ μάλλον Ὁ εἰρίεύης Ὠχιϑυμήσου- “ὦ 

σι. ζῶτα δὲ εἰπῶν, ἀπήφ πεζῇ δὲ αἰτωλίας ἢ 

ποιαυῷς ὅδοις, αὲ ὅτε πολλοὶ; ἅτε ὀλίγϑι δὰ , 

γαιντ᾽ αὐ ἀκόντων αἰτωλαΐν ποράεοϑαι. ἀκ ἫΝ 

γον μμδῳ ποι εἴα σειν διελϑεῖν. ἤλπιζον γοργὰ, ἢ 
. .} 

) 
" 

πν ὺς 5 πα ; {δ᾿ 
ἐπεὶ δὲ ἔδμετο πὶ ὦ βίον, ζωυτη Δ|αθας, 

κ 
Ἴ χτ' οδὉ τὸν ον καλυδῶς », 5. ἐνασε 

οἰκαιδὲ αὐτηλ)α. ἱ ΧῈ ἢ 
ΠΝ : Ν 

τησον οἱ αἰϑέευοῆοι ἐπ΄ 
͵ 2, 3 »" 

γος ἐκπλλοι ἐς στε πὸ 

κωλῦον “διύρέσιν τ ὡρμ(κϑροι ἀξ οἰνιάδων., ἰδ 

παρέλ- 



Ν παρελθόντος δὲ τὸ χ μοὺς ἕ ὡς τῶν Αὐκἐλε- 

τ΄ πϑτρὶς ἀχαηοῖς, δ )ὺς ἠιωη ἀϑήξος πτὰ- 
λιν Φοϑυδφιν ἐφαινὲν ὄχι τὸς ἀκαρναρας. οἱ 

δὲαιεϑόυϑυοι, χαὶ νομμιίσοιντες, ΨΥ. δὼ με- 

τς, ρυγείᾳ σφίσι (ᾷς πολάς ἐὴ » ὁμοίως αὐ πο- 

λιορχείοϑλα αἰπσὸ ΤῊ τὸν σῖτον φθάρϑντῶων, 

ὥοκῖς εἰ ἴξεςρα τοπεδοῦ σά ϑροι πολιορκοῖν- 

ἢ, ἔπεμψαν ωρέσζᾳς ἐς τίω λαιχεδοίμονα, 

! χαὶ εἰρζωύζευ λδὺσδ9ς πὸς ἀγαυϑεξ, συμμα- 

χίαν δὲ ἄσδϑς τὸς λαχεδαι μονίους ἐποιύσειν- 

᾿ ᾿ς ο, χαὶ τὰ υϑὺ αὖξὲ ἀκούρναῖας οὕτω διεπε: 

ὐξακτο. οκ, δὲ τότοτοις λακεδοιμονίοις Ὁ 

εδὐέσ᾽ αϑέεναιοις ἢ βοιωτῶς φρα! 4) ἀν οὔκ 

πον ἢ ἀσφαλὲς 61) » ὅπιαϑεν καταλιποόνς 

ποιεμίαν μόρον τῇ λακεδοι μονι Ἴ πολεμίαν οὕτω καὶ 

καὶ οὗτος μγ ἀλῴω πίω ἢ τἰργείων πολιν εἰς δὲ Ὁ Ὸ- 

᾿" η99 φρουφαν φαινοισιν. ὁ ὃ Αγησίπολις, ἔπτεὶ 

ἔγνω » ὁτί εἴτ αὐτο γηπτέον φοφυρᾷς ᾽ ἡ τὰ 

ΔΙαθατήξια ϑυουϑύῳ ἐΐμετο, ἐλθὼν εἰς τίωυ 

ὀλυμπίαν γοηφηριαιζόυδυος, ἐπήρωτα Το ϑτὸν, 

εἰὁσίως αἢ ἔχοι αὐτοῦ, μὴ δεχουϑύῳ (ξ ἀσον- 

δας ̓ Ξ ργείων" ὅτι οὐχ ὅποτε κα ηχϑι ὁγρό. 

νος, ὅλλ ὁπότε ἐμϑαλλῳν μέλλοιέν λάκεδοι- 

πέω- μόνιοι, τῦτε “ἰέφερον ἡ τὸς μάιϑας. ὃ δὲ 

ὅεος ἐπεσήῤ(ϑηνεν αὐτῶ, ὅσιον Ἐ1) μὴ δεχουϑύῳ 

ἀσονδοις αδικως"ς πσοφερουδύας: ἐκεῖθεν δ᾽ 

εὖ τὴν ἐ οὺς πορά ϑεὶς εἰς δελφοις, ἐπήρετο ἡ αὖ- 

τὸν Απύλλω,εἰ κἀκείνῳ δοχοῖν κόϑὶ Τὴ" ἀσον- 

δῶν, κα ϑο εἶ» τω πατεΐ. ὁ σὲ ἀπεκρίνατο χα 

μάλα ΓΝ ζυτα. χαὶ οὕτω δὴ Αγησίπολις, 

΄σ 

“" 

, χεῖσε ΣΡ αυτωϊ σεευἐλέγετο, ἕως κσοϑς τὸ ἱε- 

λ ἐπ ἀπεδμ4) φνέξαλε δὲ νεμέας. οἱ δ) -ϑρ- 

τοι, ἐπεὶ ἔγγωσαιν οὐ δεουυσόυϑιυοι κωλύφν,ἔ- 

᾿ πεμψαν, ὥς εὗρ εἰώϑεσαν, ἐξεφαγωϑμες δύο 

Σ κήρυχᾳς, αἰσσφέῤονζας «ασονδαίς. ὁ ὃ Αγησί- 

πόλις ποχρινώμϑμος Ὅτι οὐ δόχ918ν τοῖς ἥξοῖς 

; διχαίως αἰ πυφέρφν,ζκ ἐδέγεϊοζαα ἀσονδεὶς, 

Ἢ δον ογέξαλε: Ἂ πολλζὼ Ἔστϑί αν» "ὦ ἐκπλη- 
ΑΙ Γ 

᾿ξ κατα τεηὺς ἀπρϑιὶ,ὶ ο᾽ τῇ πολς ἐποίωσε: 

Ψ.., 

ἰαι Ἵ τῇ! ἡμέρα, «σονδῶν μα ὸ δάηνον "δὴ 

κ᾿ ος φλρορδϑων »ἔσάσεν δ ϑεός. χαὶ οἱ μϑὺ λάκεδο- 

, νὰν μόνοι, ὐρξαμϑύων αὐτὸν  ἰποδιημίας, πὸϑ- 

Γ.. ΒΒ Ἐ’ ὌΪΤΙΚ ΑΙ ὁ 
ἈΡοιεασιαπι Ηἰοπὶς ργαεθ ΠΕ, Αρεῖ-- 

δῴηγοποιωμδύα δ) αὐλῷ αν τῇ αῤγεία τῇ ὡρώ- Ε 

᾿ περύμησαιν τὸν πὶ τὸν ΠΠοσ 4δῶ παιαῦα" οἱ 
3 Η Ἴ ͵ ςε , ͵ ᾽ ! 27 " 

δὲ ἄλλοι ςρατιεται ᾧογτο ἀπίένει 5 ὅττί χαὶ Αγις σάσμοῦ ποϊευβνονϑμου ἀπήγανν ἐξ ηλιδὸφι 

733. 

δὰ, φιεπηδάπισάιπι ἔιέξαγατη [ς ἔθςας 
Ρέτγασ, {ξαείπα ἰπσαητα νογα Οορ ας ΔάμοΥξ 

ἔπι Ἀσατπᾶπος σοΠ ροθας. (θα αυιιπι 11- 
1 σου ρου ἤφητ, ἄταιις ὀχ Ἐἰππαύοητίε, φαΐ 
{πὰ πιραἸα ἴῃ τορίοης Παογοπιορρίἀα,ρ6- 
της αὉ 115 ΟὈΠἄΘε , 4 (Ἔσετοπη σούΞ- 
τα πηρογοητ, τα; ἢ ΖΕ] σαί τί 5 οἰγοσιη νγθεὲ 
Ῥοίττις θοὸς ορριρηαίθῆτς: [ἀσράαποπε πὶ 
Ιεσατος ῃλϊττιιης., ἃξ ρασοπὶ σαπὶ ΑςΠ ας, 
(οοἰοταζόπι σπιὶ 1ασοά αι οη 5. ἱπϑιιητ, 
Ηἰοτογαηι δά πογίις ἀσαγηδῆες ροίταγιιπὶ 

Β ἔπἴτ οχίτας. δοσιπηάιϊιπι) μας 1 αοράσιπο- 
ΠῚ ποι (δεῖς ταγατη ἕο ἀγο τα δάπταγ, Π 
ἃ τοῦσο το ξξα νεδα Δύρίαα, Τἀςεάφιηο- 
Ὠἱ Πηϊτίηα, ἀπ ὃζ αηρ]Α, ὅζ ἱρῇς ἱπέοίξα 
οἴσει, ἀγα Βαοοτίς ὃς Διποηϊθπῇθδας 1π- 
ἔοτγοπτ. Οσαρτορτεῦ δάιιογίια Αὐρος ἀεὶ βείίωνῃ 
οτεία σοβίᾳς, σᾶς γε πδὶ ἀπσεπαάας εἤξ της: “βαδς 
το χῖς Δροίρο ς : ροϊξοδήϊιαπι Ἔχεὰ ἀὰ 
ξεϊῖοὶ σορίαταπι τγαιιξείοης σοπίμ!εῃς 
Ρεγταῖθεε,, ΟἸγπρίαιπ ὁγάοα]ί (οἰ οἰταῃς 
ἀϊ σαυῆα ρτοίθέζας,, Ιοπεῖα ἰπεεγέοδατ: 
[χίης ΠῸΊΡΙ!., οὐ]ατας ἂρ Αὐσίηὶς ἱπάπεῖας 

οἷοη αὐηλίτιογε, 4Ζιαῖάο {11 Ποἢ γϑϊ ἐεια- 

ΡαδΙρίμηι ροίξυΐατοξ, (δα Γαδ τησηϊῖς 
οσς ἰατηίΐατῃ ᾿ππα[αγίς, Τ προ! ομάϊ δε 11 δουρί 
σδοίΐας φυστγογοητ, ΕἸ Πρῃιβραθαι Ταρὶ- δῖαν 
τόν, ξα5 οὔτε ἰηἰήτιο οἰδίατας ἰπἀυτίας αίρευ- 
ἡδεῖ. Μοχίηέε [ε]ρμος γοέξα ργοξδέμας, 
ἈροΠίηοπι ἱπτογγοραθαῖ; δη ὅς Ιρῇ ἐς ἰΠ- 
ἀυετς5 ἰάοη., φιοά ραΐγὶ, νἰἀογογαγ, Ις νὸ- 
Τὸ Ργούίπ5 ἴῃ αι 46πὶ (ςΠτοτ ΠῚ τείρουη- 
ἀϊτ. Οὐαρτορτοῦ ἀροῆρο!ὶς, {πππεὶς {6- 
οὐτα ΡΠ πητε σορ 5, φαοά {π|ς σοροζέπ- 
ταῦ ἱπτοῖσα, ἀπ ἰρίς δά ντγαπιηπε ἔλ- 
παπὶ ργοποϊσογοταγ,, ΡῈΓ ἸΝοηιδαπι πο 

αἴαλαΐίων ὧν Φλιοιοῦτος ΩΝ ςρατά κα" (ἐ- ΤῸ ποι ἢ} ἰπσταῆτις οἵ, Αὐρίαϊ 4ιατιΠῈ ΓΕΣ Αροροῖς 

(ἰξοτς ἰς ποη μος δηϊτπηδάποετζογοησ, ὅ1σ- ἐκ χίωετ- 
ΓΕ ίπο σαἀαςεστογες ἄπος δετὶς γε 1 π|}- τος 
τος. 4 ἱπάτιτίας οἤξογγοης, πηίσγιητ, Εἰς ἀὐτία τὴ 
τοίροηάοης Ασοῆροί!ς, ποη νἱάεγί Π1ῖς ἘῈ 
[νας ἱπάπτῖαϑ γοέξς οἰξοστὶ : ει βέξις ΠΠ|ς, Ε:- 
Π65 ΠΟΙ πΠ} Ἰπιιδίττ, το ἀρ ἀΠΊ 116 ΓΕΓΠ ΠῚ 
αἰ που !τατθ πὶ Ἂς Ρογταγδείοποιη ταπὶ ἴπ 
αστῖς, τὰ πὰ ἴῃ στο ἐχοίτασίτ, Οὐμηις 
αἴ βείπιο Αὐσίπο ἴῃ ίοϊο ςαπατγος,, 1ΔΠ|- 
416 ἸΠρατίοπος., 4ια Ποεὶ ἃ οοθπὰ (Ο]ςπε; 
Βμαδογεηταῦ : τεῦγαιη Νερταπαες {ποοιητ: 
Τα ἀςοάἀα ποῦ, σιοα ἰαπλ θεῖ 4ο- 
πιο Περι Πδπτιράάποπι οΠΠ65, 4 Νερτι- 
Πο (οἱδξ δοοίπὶ., ὍΧχουί {ππε Πγητηὶ Ιοσο: 
οἴου τ ΠΠτ65 ἀΠ σε άεηάιιπι ἂι δἰ ττα δαηγαῦ 
Ρτορίοίεά, ααοά ὃς Αρὶς οἱ πὶ αιιαπι πτο- 
τὰ εἴἴεε τοῦγὰ., ΕἸιάς σορίας αὐαμκιῆοι, 

ἀν 9 



534 ΧΕΝ ΘΗ ΔΉ Ἰδτ Ο ῳ 6: 

ἈΑφεῆροϊ!ς δυτοπι τ ἰτγασί (ς ἀϊχίς, Γσαπα  ς δὲ Αγηδίπολις, εἰπὼν ὅτι, εἰ κδὺ μμέγριοντοξ.. 

ἱπυρεάϊταταπι ξας σοπάταπι ἔααπι., {1 
Ρτίας ππουδτ τοῦγαπι., απ ἴῃ Βοίευπι 

Πηος ἰγειετ: ππης 4814 τγαἀιιέξο ἱπ ἢ ο5 

οχογοίτα ἰᾷ δοοιἀἶἔρε., νἱτγο [ δαπα δτδηλ 
(ς Ἔχδοττατγί. Οπαπλόῦγεπι ρο τ ἀἰς ἕδέξα 
ἹΝερτάποτο ίᾳοτα, σορίδϑ ᾿τἰποτε Ποη Π1Δ- 

σῃο ἰπ ἀσταπι ΑὐσίθιΠῚ ἄἀσχῖτ. Ετ χυίατο- 

σεῦς. δάποτίις Ατσίπαπὶ ντθεῖῃ Ασοίι- 
ἴατις ἐχρεάιτοποπὶ {(π!σερετγατ, Ἰητούγορα- 
τὶς Ασοῆρο!ῖς πλ!Πτίδι5., αιιαπι ρορε δά 
πλμτος Ασοίίαιϑ ἔπος ἀπχηος, ας αιουίς 
4ς ἀϊτίοπεπν ποίει οηι να οι: ἰρίς, να - 

ἌΡΗΣ [τ φαίη φαοτιῖο, Ιοπσοίη οπιηῖθας ἄρο- 

ΑΘ ΑΤεπν (προγαῖς πἰτορατατ, ΑἸ’]παπάο ἐς 
ΡΓΟΡΟΡ δου 15 πη  ΠΙπτη τα ἰ5 ρετίτιιϑ. ἔοΙ. 

4λς. αὶ πλασος ἀπιίμης,, ἸΓΟΓΌ ΠῚ τίαπ τ. 

ποάλπη ὁτίατη το ροῦθ, 81ΠῚ ΠΊΑΧΊΠηΔ 
Ραῖ5 Αὐρί που}, ἀσοη σα ἱπστοῖα εἴσε, 
ἦτο ρίορε δά ρροττας δοςσοῆϊ : ντ Αὐρῖα, 

4υϊ δα ροτταβ ἰταραης, Βατοῖος βαιίτεβ ἰη- 
φιεαὶ νγθοπι νοϊφηζος ὁχοϊ πάοτγοητ; νετὶ- 
τί, πὸ νπὰ οαπ| [15 1 ,σξ ἀάἸηοΠ1) ρογ ροῦ- 
ταῦ ἰγσγαηρογοης, πο ἔαξειιπι, ντ αμῖτος 
νοίρογιοπυιπὶ αν, ργορτογιηαγοβ,ία 
ῬΓΟρΡασΠάσΠ5 Πάγοῦο σορογθηταΓ; 86 Πἰ- 
πταπὶἕοττς Ογοιεπίος φα ἄδπὶ ᾿Ν ΔῈ] 11πὶ 
Θχουγγδης, τλαἶτ τ πὶ νἱγὶ, τα πὰ Ε411 {8- 
οἰττῖς. οοηῆχὶ Ἀπήφης. δεσυηάμππι μας 

εἰρκτεὰν αατιηι σαίἔγα ΠΟ ρτοςι] αν Τ Ιγέλι5 Παδοτοτ, 
εἰαιβγα, ΒΘ ΠΩ] Ρία οαίέγα ἀβοϊαϊτ, χιο ποππα}-. 
Εἰ Ων, ᾿ἐοϑτα ΟῚ ἢ ΕΣ Ξ 

μους «4 ̓ ἰτλξεϊ, ΟΠ Π11]11 αὐτοητ οχίριγαγαητ Ὁ 0 
854 ἴκο ξχξχο αιΠῈ σα πο] Πυτπ αιιοάάαπι πγιηῖγα 
γω". κ Ε 

ἀν, ΜΕ]1οῖ αἡ "Τα οί μαςς5. (δογαγη ἔλοϊθ- 
τιοπλοης ἴσας; Πο[ πα ας πε αὐ τὶς αἀρατποτοι Οποά 

, γζάδ. “ ὁ . . . Ἶ Ἷ 

νΌΙ δοοϊάϊηςοε, ςορίας αδάϊιξξας ἀἰ πιητ, 
τῆλσηο αδὐἀπιοάιϊιπι ἀοττγίπιεπτο δάξεξ!ς 
Αὐριαῖς, σαΐρρο 4605 ΠΙΠ1] ταἱε πστιιθῆτος Ὁ δ ςξρατόυμα δ διέλυσε, (λοι πολλὰ βλώ- 
ἱπιιαίεγατ. Α΄ ΒΟ απ φυϊάεπη πος πλοάο 
τοῦτα σογοαταγ, Νπηςσ εα. απ: δὲ ΠιαΓ,, δ 
ΤΩΔΓΙΓΓΠῚ15 ἢ ΟρΡΡ 415 ἱπιουῖ πὰ δοοϊάοτγαητ, 

ἄτιηι Παῖς οπηΐα σοΓΟσΘΠΓΕΓ , ἘΧΡΟΠΑΠῚ: 
τη Π!αι8 ποὴ μηασηΐ πιοσπηθητί γεριι5,6Ά, 
“πα πε πιοτία ἀΐσθα της, (ογ! θε πο σοπι- 

Ευποης Ρ]ςζζατ. Ῥγπγαπι ῬΒαγηαῦαζιι δ ΟοΠοΟ, 
ἘΝ τ; Ρο[ξεαηπαπη παμδὶὶ ργαο 1 αοράσπιο- 
χεβε, Πίος νἱοἰοης, ο] δ τιηι ἱπί125 οἰγοιιπα- 

τποξεϊ,, τὰπι αἀ ορρίάα πιαγιτίπγα., ριαία- 
ἕζοβ 1 δορἀατηοηίοϑβ εἰ οίερδης;. ὃς ἰρὲπὶ 
ορΡΡ αἷς ἐποίει σαης, π|}1185 (ς ἸΏ εἰ γς 5 ΟΧ- Ὲ ες ὶ (νήσοις ὼ “ὐοϑες Ἐχιβαλαπιδίας ὦ 
Πτγαΐξζυτος, αταες στίφη ρουπΠΌγοβ, ντίαὶ 
115 εἤφης, ας ᾳὰϊ ἀπά ϊςραητ, πο ο]μῈ 
«οἹοὐξατὶ οα Ια πα απ: ν ογαπγετίᾷ ποίρίτα- 

᾿ ν' Α ͵ : ! ͵ ᾽ ͵ Ὡ 

ΠᾺΡ Ιατηαθαζοτηππογα σαρίάα παίτεεθαῆτ. πολάς οὐ τ φήσομεν, ἐα στεν ΤῈ αὐδνομοι. οὗ Ν Ρ Γ Ῥέίαι ᾽ ΤῊ ΠΡ ὍΜΗ 
Φ' δ, Ζ ξι ͵ ἀτ ηΠΘθαῦ απο Οοπο, ξαξιγαπη., γε οὐ ἀχούογες ζωῶτα, ἡ δὸντο ΤΈ κὶ ἐπτήνοιεω «καῇ 

͵ ͵ ᾽ ΓΡΨΕ ᾽ τὰν Ὑ 
ξῴια ρρϑ) θ9 ἔπεμπον τῳ Φευρναξαζῳ. καὶ ὙΣ ὁ Κογων τ’ Φαρναξαΐζον ἐδιδασκένν ως 

ὠ 

Β τηθχι ὦ πλέον αἰτρξαλλειν ἐτφρᾷτο, καὶ 

ς τείχεσιν τ  σεσῦ ταῖς ἐπάλξεσι Ἔ πρροίϑρβέναι. "σορῦ 

ψ 

τοῦ 

ἀὐτῷ ἐμκξώλλειν σείσφε, κωλύειν αὖ αἰντὸν ΓΕ ΣΝ 
“γεἶτο' ἐπεὶ δὲ ἐμξεξληχϑτος, ὕχτχελά εἰνγος ὦ 
μίξει. χαὶ οὕτω τῇ ὕςερα!α γυσαίυδυος πὰ 

ΤΠραβοὼΝ , ἡγήτο οὐ πύρβω εἰς τω γώρᾳν., Ἢ 
« ᾿ -“ ἢ 2 ΠΝ} 

τε δὲ νεως! τό Δγησιλᾳου ἐφρατάνμδρου , 
᾽ Ἂ » ͵ « ͵ ὟΥΥΝ 

εἰς ὁ Ὅροος 5 τοτουθοινονῦμος ὁ Αγησίπολις Ὶ 
5 ͵ “π' κ 

Τὴν φρατιωτ, μέχρι μϑὼ τοι πσρὸς Ὃ μὲ 
τ » δ. ᾿ ΄ “ΔᾺΝ 

τεῖχος γγαγυ ὁ Αγησιλᾳος, μκεῦρα δὲ ποι 

αἰω γώξαν ἐδήωσεν, ὡςτἧρ πένταθλος πϑμ- Ἔ 

γδὴ μδμ ποτε βαλλομῆμος πὸ ταν τύρσεων, 

ζς «ἰξὶ ὃ τεῖχος τάφροις πάλιν διέξη. ζω 

δεῦτε οἰχουϑρων αν πλείςων τργείων εἰς 

λακωνικζω, οὕτως εἶ γὺς πυλώ, ασδοςλϑαν,ς ᾿ 

ὧςτε οἱ πσδος ταῖς πύλαις ὀντὲς τ ργείων ὦ 

ἐἰπέκλ4σειν πὸς ΤῊ βοιωτὴν ἵπσέας εἰςελ- 

εν βουλομυϑιές, δείσειγτες μὴ ἀεευ σα ΩΣ ᾿ 

ΚΟ» πύλας οἱ λακεδαιμόνιοι. ὡςτεὶ ζω: ω 

κασαιν οἱ ἱπσεῖς, ὡς αἧρ νυκτεράδες, αρϑς ζοῖς τ 
ς 

χαὶ εἰ μιῦ ἔτυχον ποτε οἱ χρῆτες εἰς γαυσλλίαν παι, 

καταδεδδακηχότες , πολλοὶ αὐ χαὶ αὐόρες χαὶ ὑᾷ; 

ἵπσοι καΊετοξζ..,ϑησαν. εἶκ δὲ τότε ὐϑὶ Οἱ 

εἰρκίας ςραϊφυουδύν αὐτύ, πίη φκεραυνὸς εἰς 3. 

ῶ ςρατόπεδὸν. ὦ οἱ υϑῳ τίνες πλληεδύτες, οἶδ΄ 

ἐμζξροντηϑενες ἀπέθοινον. οὐκ 3 σῴτυ βου- 

λοόρϑυος τάχίσαι Φοούδμον ΠΩΣ ταὶς οἴδὰ Ἷ 

Ὑκηλούσαν ἐμξολαῖς, ἐθύετο. χαὶ ἐφαλη Σ ων κ μά 
λε .Υ] 

σαίερῳ ἀλοζα. ὡς δὲ τὰτ᾽ ἐγζμετο, ἀπήγαγε ἱ 

τὸς Ξργείες, ἁτεοσδοςδυκήτως ἀὐδις ὦ 

ἐμξαλῶν. καὶ ὁ μδὺ δὴ κτὶ γάῶ πόλε ς, οὗ- ᾽ Ν ᾿ Ω ἘΡ ἧ ὝΙ Ἶ τῷ ἕν; 

τως ἐπολειέτο. οὐ ᾧ ὃ τα πδυτα σὥραττ 

τετο, τὰ χτ' ἀρίλαηαν αὦ καὶ ζῷ ; ασοϑςϑα- 

λοι πολάς γλυόνϑμα, διηγήσομζοη. καὶ ν} ἫΝ 
“ χὰ ἘΠ Π5..5 ͵ “" Δεν 

“δάξεων Φειῶν ἀξιομνυμονεύ τας γράψω, ᾿Ν 
; δὲ ᾿ ἰξι δι6 ͵ ΄ν μδὺ ᾿ 

ς δὲ μι αἰζιας Ἄθγϑυ παρήσω, ἀρέϑτοι ν. 

(ἔνε Φαρναξαζος ἡ Κόνων, ἐπεὶ ορίησαν 

τὸς λοικεδου μονίξις ἢ να (αὐχέοι, πϑριπλέον- 

ποόλές, πτοῖς λακωνιχοῖς τιιοςὰς ὄξηλαυ- ᾿ 
", ᾽ 

γον, ὼ παρεμυ λοι το ζς πόλᾳς, ὡς ὅτε ακχρϑ- Ἵ 

νὐς 

ουτῶ 
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ὅτ δὲ τοιοιῦτι πᾶσαι αὐτο αἱ πόλεις φί- Α Ἰὰ ἢ ἔχοοτος, οἰαίτατος νηϊτοτίς ἀά ἰρῆας 

λιαι ἔσοιντο" εἰ ἰδὲ δουλώσααϑαι βϑυλονϑυος 

φανερὸς ἔσοιτο δ ἔλεγυ ἢ ὡς μία ἐκαίφη πο-- 

ο΄ Δὶς πολλὰ πράγμα ἱκανὴ εἴδη) παρέχφν, 
τ΄ χαὶ χίγδγουος εἴη "μὴ καὶ οἱ ἕλλζωες, εἰ ζαὗτα 

αἰαϑοιντο , συξαῖεν. ζῶτα μδὸ ὀέζυ ἐπτείδῃ το ὁ 

᾿ Φαρναξαζος, ξποξας σ᾽ εἰς ἔφεσον, τω «δὼ 

Κόνωνι δουὶ τεηαρακονζᾳ τοιρύρεις, εἰς ση- 
σὺν εἶπεν ἀπϑωτᾶν' αὐτὸς δὲ πεζῇ πα μῆς ἔχὶ 

αἰῶ αὐ τἰργίω, καὶ Ὁ ὁ ο Δε ῥχυλλίδαις, 

ϑοαῖ χαὶ πρλῖι πολέμιος ἀῶ αὸ ἔτυχεν 

ὠναξύδω ὦ ὧν, ὅτι ἡ ναυμαχία ὉΠ πα οὐχ 

ὡς κὸν οἱ ἄλλοι Ῥβωοςαὶ ὠξέλιπεν, λα κα- 

τέρα τίως ἀδυδον, χαὶ διέσωξε φίλο Οϊς λᾳ- 

»᾿ χιδαιμονίοις. χα! ἡ Ρσϑϑοϑεν συγκαιλέσοις 

ἥως ἀθυδώοις, ἐλεζετοιαά δὲ Ὡ, αἴδνες; νεοῦ 

ἔξεον ὑ ὑμῖν » ζᾳ; Σ ασϑϑοϑεν φίλοις οὖσι τῇ πο- 

λφημ, ἀ εργέζς φωνζῶῦαι τυ λακεδαι- 

μονίων. χαὶ ὙΣΣ Ὁ μδὺ εὐ ταῖς ἀὐπραξίαις ἃ 

πιςους Φαίνεοϑαι, σδξεϊὲν δου καςον᾿ στὸ δέ 

᾿ τίνες οὐ συμφοραῖς “υουδίων φίλων βέξαιοι 

Φαραίσι, τότ᾽ εἰς ἐπὸν ἀπόρζα γούνον μϑημο- 

ἐῆ νδήιται ἔς] δὲ οὐχ οὕτως ἔχον, ἡ εἰ τῇ γαυ- 

μαχία Οκροιτηϑηνϑυ, Οὐ τὰν τενρα Ετι ἐσχμὲν᾽ 

δλλά καὶ Ὁ ασϑόεϑεν δήπου ἀὐϑέενα ων Ὁ»ρ- 
τς “ ͵ ἘΠ Ε ΛΝ Ἐν γε δα ͵ 
χέντῶν τῆς δα λοις, ἰχανη ζὼ ἡ ἡμετεξᾳ 

πόλις καὶ 4) φίλοις Ν κα κακῶς ἐβθρου τ ποι - 

εἶν. ὅσω δὲ μῶλον αἱ ἄλλαι πόλεις στωὼ τῇ 

’ 

τύχῃ ἀπεφράφησαν ἡμδ Β τοσούτῳ ὀγτῶς ἡ 

ἣν ἡμετέρα πιςύτης μείξων Φανεῖη αὐ. Ἷ εἰ δὲ 
πῖσι πἴτο φανεῖται, μῆκαὶ κα γἀδ χα κ᾿ χτ' 

Π 5: οὐ θουδὲ πολιορκώμεεϑαι ; οὐνοεί- 

» ὅτι ἐλλζωοιχὸν μδὺ οὐπτω γαυτίκϑν ὄφιν ὧν 

᾿ πῇ τ ϑαλέβῃ. οἱ δὲ βωρξαροι εἰ ἔχυχᾷρη- 
 φοισι τὴς 95. λοι ης Ὄόῤχάν , Οζῶο αβέξεται 

ζωταῦ ἑλλαξ. ὡςθ᾽ ραν ων καὶ 
μῶν σύμμαχος γλυήσεται. οἱ μϑυ ποι, (ῦ- 

ἀχφύοντες, σέκ ἀκόντως, δλλὰ φοϑυ. 

᾿Αἰθε ἐπείωϑησαιν' καὶ τὸς μϑὲ ἰονζῷς Ῥρμοσας 

τς φίλως ἐδέχοντο, τὸς δὲ ἀπόνζας μμετεπέμ- 

πολλοὶ καὶ γούσιμιοι αὐὔόῦρες εἰς πολιν, 

(αὶ εἰς σηςὸν, κατὸμτικρὺ ὑντὰ αξυδου »καὶ 

ἀπέχονται 5 ἡ πλῴον ὀκτὼ ςὰ δίων ἢ ὅσοι πὲ 

λϑαιδαιμονίας γάυ τα ἔθου οὐ χεῤῥονήσω ἔϑρνν 

(είς ἁπλὶ οἰτίαπι φἀϊπησούοηγ. δ᾽ῃ οας (δ [πὶ 
[οταϊταςς δὰ τοδλϑευγύζη ρταίδξοτγες, δἱε- 
θαζ οἰτπτατίδιι5 πη σα] ς αα Ἔχ Ροπάμιπι ἱ- 
ΡΓ ποσοείμπι ἡπενι ψίγιπὶ ἔστε : ἀτηπο εἴς- 
ἰᾳτὴ ΡΟΠουΪππὶ εἴς, πὸ αταοὶ πος π{ἴτα-: 
τοπηϊπιάδαοτίο, Ἂ οοπίπρογδης. [τὰ- 
41| ραζοῦας ἴῃ [εἷς (οποπὶ ΡΠ αγπαθαζιις: 
αυσπιαις ἀοίςεπάτῆσε Ἐρποίμιη,, τεῖτος- 
τηϊθιὶς εἰ φααάτασίητα τγααἸτὶς, νὰ αὐ 56- 
ἔξπην Ποὶ οσσαγτετοτ, ἱμΠπτ; ρίς τογγὰ Ππδπὰ 
δα ἀϊποπ απ ΡΥ ΡΩΝ εἤ. Ναι Π)εγ ογ]- 

Ρυ 4 ΑΡγάιτιη ἔπογατ, Ζαιην ργα ο παῖδ: 
1 ἀδοουπούοιαγ : ὨΘΟῈ6 σετογουίιΠ) ῥτας- 
ἐδέξοσγιπι ΘΧΕΠΊΡΙΟ οἰαίτατε σχοε εγασ, ( 
{υ4 εαἴπι ἰῃ ροτείξαϊε, ἂς Προ τη γδμΐθς 
τη Π ἄς, οητίπιογατ. ΟἸΐρρε σοηιοοα- 
τίς ρτίις Ανγάςηϊβ., ογατίοης Βαϊ πο άϊ 
Θο5 φοτῃρο]αταῖ : ΕἸ αιοα τησάο, ΑΡγάο- 
ὩΪ, 411 14 πὶ 4ητ6 τα ρα δ] σα ποίξγα ἀτηϊςὶ 
οἤῖν, θὲπο ἐς 1 δος απ οΠΙΪς ππογοατηΐ- 
ἩΝΑΐη (δοπῃ ἐς τες Πάοίοτη ίς ἄςεϊα 

ταῦα, τλασηθπι αι άληι νἹάοτὶ ποι ἀο- 
Βεῖ: (4 ἀεπιοπίξγαγο σοπίδηξίαπι {Πλ πὰ 
ἀἀβιέξις ἀραϊσούμπιπι το στις. ἰ4 (ΟΠΠεοῖ πτο- 
ΤΠΟΥΑΠῚ ΠΊΘΓΕΓΕΓ (Ὡπιρίτουηδτη. Νεχαονε- 
ΤῸ ἰ5 γεγιιση ΠΟΙ γαγαπι [τάτις εξ, νὰ 4υΐα 
Π411]1} ργοο]ο νει (απππ15, ΙΒ] ἰατπὶ ἤπλας 
ΔΠΊΡΙ ἴα 5, [πιπῖὸ (ιρειίοιί ΕταΠὶ ΤΟΠΊρΡΟΓΕ, 
αασπι Πλαγὶς εἴετ ἱπηροτπι ροπες ΑἸῆς- 
πἰοηίος, (τίς γθίρα Β]1σα ποίετα νἰγίτην μα: 
μας δαάεποήε ΔΠΊΪΟΙ5 ΠΟ ΓΟ ΠῚ, ὃζ 
βἀ]χαεηάτπι ποίξο5, Θαητο σεῖτο πιὰ: 
σὶς ορρίἀα σοτεῖδ οἷμιπι ἔοτταπα (δ ἃ ποῦ ὶς 
ἀππαηχογιῆς,, ταῆτο εὶς νοίξγα Πάθος {Ππ|: 
ατίογτ. Οὐοά ἢ 415 εξ, φαΐ πο Ποίοτευγα 
τλδτίαθ οὐ ἀθαΠΊμγ., Ψογοῖατ : ἰδ ΠΉΡΙ 
σοηπάδστεῖ νοὶ ην,, πιοέο οἰ αἤξαπ ἰπ τπασὶ 
(ὐοαπυπ]14πὶ εἴδ, πεηιιο Ϊατατατη τα: 
οἴαπη,, νῖ θαυ Αγ ΠηΑγὶ5 ᾿πηρογίαπι δα {δ 
τδηβέογδητ, Οὐ ἤει, ντίι φυίάςπι Πδὶ 
ορίτυ]αίτις,, ΠΟΌΪ5 δτίατι ργα Πα ἴο ξιταγά 
πι. Ηδς ογατίοπο α δγάςηϊ διιάϊτα, μοπ ἢ’ 
εἶτα, (ξἀ ρεγοιρίαε ραγίιθυιτητ: δ. Π16] ν8Ξ 
πίεητος δά (ς ργαεςξξος ἀπιαρτοῦ ἴῃ ΟΡΡΙΞ 
ἄππι δά πηττεαπε, ὃς ατοεποθαης δϑίθη9 
ἐέβ.[ἀπ| σου] τΓες δὲ ντί!δ5 γε ρ δ᾽ σα πος 
ΠΊΪπε5 ἀγάπα σοηΠυχογαπτ, αι ΓΞ 

ποντὸ. ὁ ὁ δὲ “Δερκυλλίδας, ιῶς Ἰλο ψοΝ Ε ΟΥΠΠ445 δοίξιιπι ταί οἷς, ορρίδετη α τοσίοι 

πο ΑΒ γάϊ ποη ἀΠΊρΡ ΠἸ5, ΠΙΔΠΙΥ͂ ΠῚ Πδδϊοῦ 
ΤυΙπα ἸΠτεγα4}}0 Πταπη, ὅς ποτ ποῦ αστος [πὶ 
(Πετγοποίο [δορά ςπηοη ΟΕ Πὶ Βεπεῆοίο 
ροήιάεύδης, ΄θοτααοε ἔτει ργα ε Ἐ] ὃ χ 
ἘΏΒΕΙ ορρἰἴς οἱοξεῖ Γαεγᾶτ, α (6 σο Πρ ΕΣ 

ἢ δικὰ δ οσθι αὐ ςκ ΕἸ ΥΗΕ τῇ ἢ ἀὐρωπὴ πύλξων ρόμοσαὶ ̓ ἐζέπιπηον, καὶ Ἰτώς ἐδέγετο, λέγων" 

Υγ 4 

ΠΩ 

ΒΊ ας ἰατιο]πι ἱπξοίτας ἰρ, ἔοττς τὰ πο α- 45 40γ- 
ἐ:05 ἐπ: 

οΠΠΠοῖο οὐδ 

[ΠᾺ 
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Βεῖς, ἀϊσοης : σορσίταπἀππὶ Ροτίις Ἰρία ἴῃ 

Αἤα, 4μα: αὖ ἱπίτῖο το σὶς ἔα ογῦ, ἃς Τ οῖα- 

παπι,, ορρίάυμη απο αι ἀπιρίαπι, δΖ 

“Ἐσϊεμίος, δὲ αἰΐα φισάαπη ορρίάᾳ τςηυ- 

ΡΟδΙσαπὶ ἐπ λπὶ αὐἀταϊηϊῆτγαγο, γαρίδα ἱπὰ- 

ΡΟΙο πιίηῖπὶς (αδϊεξξα. Ατχα, αἷς, φιοά- 

παπὶ δ6ἰξο πιασίς πιιιῃίτα πα Οσσιραγο ροίς 
ἢιῖς ορρίάιπι: αποάπαπι ορραρπατα ἀ1Ὲ- 

Ἐολ ας ὃ τὰπι παῖις5, ται ρεάοίετες οο- 

ἴχ πεςεῖϊς οἵ χάθη, ἢ χυϊάοπι οὈΠάο- 

τὶ ἀεδεας. [τὰ τασα 1ΠΠ|}Ξ- πὰς ογατίοδς τοῦ" 

τογαπὶ εχίπιοθας. ῬΠαγπαθάζιις ἀυτοηι, 8 

Ροϊἔφαπαλπι ἰπ πος ἴξατι δοίταπι ὃς Αδγ- 

ἄττα τεροτῖτ ; ἀδηιιητίας εἰβ., πὶ 1λοεάαΞ 

τυοηΐος εἰϊσθγοης, ἔς δεῖ απι αὐἀποτῇις - 

Ρίος πιοτιγασι. ΠΠ|5 Ποῃ Οὐτεπηρογαητὶ- 

ἼΒυς5, (οποηὶ παπάς, νταῦ νίι πλαυῖ5 605 

ἀτοοῖεῖ : ἰρίς ἀργάφηογιμι ἀστππὶ νὰ- 

ϊατ. Εαὰ τὸ 4υππι Π|}] εβΐοετς (ς τὴ (ιὉ - 

Ἰἰςἰο πάϊς εἰς νἱάετες, ἀοπγαπι ργοξεξξιις 

εἰν , ἄλτο (οποπὶ πεσοῖίο ρεγμιοιιθηαι 

σρρίάα ργοριοῦ ΕἰοΙ οἰ ροητιπὶ ἢτα. νι 4 

ψοΥ ρτοχίπγι πὶ ἡ ΔΙ ΠΙ ΧΙ ΠΊἃ οἰαῇ!ς σο- 

φοετεταγ, αν αυϊα ἰαςεάπηλοπιηῖς οὗ ἐα, 

΄υς ρογρείϊτις ἕπεγαῖ. ᾿πξεπίῃς ΡΒαΐπα- 

θαΖις δγαῖς Ὡ1}} ἀχαϊοας., αυληι ντὶ ἢ- 

πες ἰρίογιπι ἱπυιδάογος,, (εχας τοείς νἱ- 

τίδας ν]οἰσογεταν, ἂς Πίοπι αυϊάειι πος 

ἰποοπαῖι ἐχδίζα ἔς. ᾿πουητενετῖς, τηὰ- 

5πὸ ΠαιΐΠΠ) ΠΠΠΊΟΓΟ ἰμ!ξγιιέζο, ρεστοῦς 

᾿ῥάηιι6 σοηάιιξζο Οχίεγπο ΠΆΠΠτο., Ῥατ- 

ῃαθαζις νπᾶ οὐπὶ ὐποης ΡΟΓ Ππιραϊα5 
ἰη(]α5 σαπι οἰαἢς Μείαμσ ροτῖς, ἀτατ8 

ἰμᾷοίο!αεητος 1 ασεάφαπιοποῖη νογίας ἢὰ- 

αἰσαγιης. Ρεΐπυαπι Ρμοτας ἀοἴδτας, ἀρ στη 

{τὶς οπιπειῖῃ ναΐξαδαῖ: ἀοῖπας ἰΠ 4114 40 
, ἥιις πγατιτίπια ἰοσα ἀείςοπάςης,, 4ιλη- Ὀχαὶ ἄλλοσε δἰ ποξαίνων τὴς Ὡραϑα λας, β 

τα πη ροτογαῖ ἀφιπηὶ ἀαθας. (Οὐ ἀπ ΈΈ ΠῚ 

Ραγτίτη ογάτὰ πλης, νῦ ἱπιροιταοίμπη, ρατ- 

την Βοιξίι τ δα ἔογεηάαμη {ὰ]ς ὈρΡΕΠῚ σοη- 
εἰΓοπας., ραγτίπι σόπηπηθδτα5 ΡΟ ΠΌΓΙΑ ΠῚ 

ταθτιογοῖ: πιοχ σοπυθγίο οατι ἀπ σράϊε, 

(εαις ᾿π ρούῖαπι Ογτποτῖς: ΡΗαπίοιη- 

τεπι τεοὶρίτ, Η εἰσ ιαπη ΟὙτἢοτ) οἴμαϑ. 

νογιτὶ, πα νἱ δά τα σαρους τα γ, πιθηΐϊα 

ἀείεγο Πξητ: {ΠῸς φαϊάσαιν ρευἱπαιυτίας ἴῃ, 

Τ,λοοπίσαπι ἀϊπη τ, ᾿ρίς. Ογιποηουύιηα 

τοῦτο γεξεέξο, ΝΙσορμοθαπι Ατῃθηΐοη- 
{δην ργαξοξξαπη,, οὐπὶ ρα Πα ἰαϊς ; ἢ ὶ- 

ἀετατοιχαῖς. ΟαἱΡιις τορι ροίες, δά 1- 
ΠΙΗπιππι( ον τπιτη παυῖσατ: ἰοςίος. νὰ 

αἰδογίτου δ] σοταπε, εααε τερὶ Πα ο5 
ἀδοίαγθης,, Ππογζατασ: ρεοιη15. 485 [4-- 
Βεθαι, {Π!ᾺᾺοπὶ το ξεῖς.. ἀοηγιτι πααίσατ, 

ω "(7 ε ζω 3 5. ἂν, ἃ ᾧ 

φαίνεοϑαρ βασιλᾷ, καζοιλιπὼν ἀὐζις χεύμαΐᾳ » ὅσοι εἶεν, χε ἐπ οἴκου οἰποσλέων 

ΧῈΝΘΙΡῊ, 1 ΟἸἘᾺ 5 6, 
. 5 5 Ω Η " . 2.0.3, ἢ ν ΓΝ ὡνΝ ; 

ποη πἰπιίππν ἀοϊςῖς ἐο5 απὶ πλὶς οὔϊε ἀε- ὅτι (σα) εὐνεί,ους ἀϑυμᾷν δ, οννοουμδμοις, ἵπιἢς 

ἘφΦρουρἕς τε, ὁ Νικόφηζον ἐϑθζεναϊον, τόμ, ΤᾺΝ 

ΠΝ; 

“»} εὶ 

χαὶ ον τῇ ἀσίαιν ἢ ὄξαρχῆς βασιλέως δὴ, χα ᾿ 

τῆμνος, οὐ μεγάλη πόλις, καὶ εἰ γεής, χαὶ ὸδ- ἢν 

δλᾷᾳ γε χώεια δγούαντοι οἰκάν ἃ οὐ ἢ ΠΠ. . 

χφαι ὀγτο βασιλέως. χαήτοι, ΕΦη., ποῖον μϑὲ ἐ ει 

φύφϑτερον σηςοῦ λοέξοιτε χώωφζον, ποῖον ὃ δυσ᾽ ᾿ 
πολιορκητότερου; ὃ χα γεαΐν ἡ πτεζαῖν δέται, εἰς ἢ 

μέλλοι πολιορκηϑήσεαϑαι. σύτας αὦ ζιαῦτα ὃ 

λέγων ἔσε. πῷ μὴ ακπεκλλησαι.ὁ δὲ Φαρνά- 

(αζος ἐπεὶ δζρε τίου πε αζξυϑδὸν χαὶ Τὸν σηςὺν τ 
“ ", , ᾿ -» « 

ὕτως ἔγοντα, ποϑηφρρθυσιν ἀὐζις, ὡς ,εἰ μὴ 
ἐχπέμνοιεν τὸς λαχεδαι μονίους, “πόλεμον 

ἐϊξοίσᾳ πσξος ἀὐζις ἐπεὶ 5 οὐκ ἐπείϑονζ,Κό- ὦ 

γωνι μϑὺ ασροςέταξε κωλυάν αὐτῷ: Ὁ θϑαλαϊ- 

σαν πλιᾷν, αὐτὸς δὲ ἐδήου ἰοῦ τ ἀξυϑάνωώνοὦο 

χωραν. ἐπεὶ δὲ συὲν ἐπέραινε τῦρὸς Ὁ κατατο 

ςρέφεοϑαι, αὐτὸς μϑὺ ἐπ’ εἴχου ἀπῆλϑε, ὮΝ 

δὲ Κόνωνα ἐκέλάσεν ἀὐξεπιζεαϑαι Φξκαθ 

ἑλλήασοντον πόλάς, ὅπως εἰς ὦ ἔσυρ ὁτιπλῴ- 

φονναυτίχεν αι ϑροιοϑείη. ὀργιζομδιος ὙΣΡ Οἷς ; 

λαχεδοιμονίοις Η εὖθ ὧν ἐπεπόνϑει, αὐθυπὸμ- 

τὸς ἐποιεῖτο ἐλϑεῖν τΈ εἰς τίω χώραν αὐ Ψ,, 

χαὶ τιμκωρήσειοϑαι Ὁ, 1ἰ δια ΐρ. χαὶ πὸν μδὺ Ὗ 

χφμώνα οὖν τάτοις ὄντες διῆορν. ἅμοι δὲ τῷ ᾿ 

ἐουρι ναῦς τε πολλας συμπληρώσας, καὶ ξε-. 

γιχϑν τσδοεμιοϑωσοίνδμος, ἐπύλευσεν ὁ Φαρ- 

ναζαζός τε, χαὶ ὁ Κόνων μετ᾽ ἀυτψ, Ὁ οἱ νή- 
᾽ “» ᾽ ὟΝ ͵ ᾿ λα ΝΣ 

σῶν εἰς μῆλον, ἐκήλων ἴ δὲ ὀρρκθμδυοι εἰς τίω ἡ 
͵ " 

λακεδαί μονα, κατα πλιϑύσας δὲ προ τον εὶς ει 
᾿ Ω [ Ε Α ἤ 

Φεέρᾳς , ἐδηωσε ζωπίω πίω χώφᾳιν' ἐπεΐζᾳ ; 

οκαχούργ4 δ,τι ἐδχούαΐο. φοξούμϑρος δὲτίω ὦ 
πεαλιμυϑυότητα τὴς χώξᾳς, χαὶ ζῷ τῆς βοη:- νἀ 

͵ ἘΠ Ν νον" Χ ͵ ΦΙΣ 

γείας, Ἷ χαὶ (ῳ, τὴς απὸλροσιτίας, ζφιχυ ΤῈ ανε- 
δεῖν ε -“ Ω 

φρέψα, χαὶ Ἐποπλέων ὡρμίϑη τῆς κυϑηξίας, 

εἰς φοινιχοεοῦτει. ἐπεὶ δὲ οἱ ἔχοντες τίω πῦλι 
ἘΞ ἢ ὍΣ ͵ ( , ᾿ λ ΙΓ ι « 

κυϑηθαων, Φοθηϑεντες μὴ ΧῸ᾿ κρουτος αν 

λοῖεν, ὄξέλιπον ζᾳ, τείχη, οἰκείοις μδὺ ὌΝ 

πικασυγδὸις ἀφῆχεν εἰς τἰωὼ λακωγικηγ' αὐτςὺ 
Ἀν Ζὴὰ - ἜΣ 

δὲ ἐχισκάυάσας Ὃ τῦμ' κυϑυρίων τεῖχοσιςς 

φὴν οὐ Οἷς κυϑυριοις κα τελιπειζεῦτα ἢ ποιή- ἢ" 

σεις, καὶ εἰς ἰδϑιμὸν τὴς κϑεινϑίας καία πλόε 6 
σεις καὶ παρ΄ δαχελόυσανδρος ζοῖς συμμάχοις ὦ 

πυροδύμος πὲ πολεμέν, καὶ ὀυδρας πισοιῷ 

λέγϑν- «ἢ 



--- 

ΣἿ Β5. ΚῚ να καὶ ἘΥ 8, ΙΗ 
ἐροντος ἢ Ὁ Κόνωνος, εἰ ἐωᾳ αὐτὸν ἔχήν ὃ να ΑΘυμιαις ἀΐςεγος οηο, ἢ ̓ οἰλῆις ντοῦ- 

Εὶ ων τϑρέψη οδὸ οἰσὺ τ β)ήσων ἈΑΘΜΕΛΒΉΝΕΝ ἄς ροτοίξατομι δὶ ἔλοετγεσ, γος ( παυα- 
Ἷ δι 7 ΠΣ κῶς ἐήτα εξ σορίαβ εχ μίας αἷοτε., ἀοπιπηηας 

᾿ς ῥαςδι εἰς Τ' παι ριθ δι. στέψαγα φησ τοι πε μιοι- ΡΓΟΒΟΙΟΙ, ας σησος πλιγος, αὐ ογαητί- “ ὙΝ “"» ͵ πὸ ιν Ἢ ΩΕ: Ἵ χρῳπείχη τοῖς ανθζευα)οις, χορ Ὁ ΘἰΕ ΣΤ αφ- δας (ξοαπὶ ΑἰΒοπίοπῆθας » ηα οἵ ΡῚ- 
- ͵ " «“ ] ἐρος ᾿ ρϑ. Ἔκρ ρα!ὼ τήχος' ἃ εἰδέναι ἐφη, οτι λφιχεδυ μονίοις ἀθῃι τρκῶν νὴ Ξ ἰπ!τδιιγατο ̓  410 τῳ κϑ 

᾽ , Ἵ ἀνάσα Ξ Σ "ἃ φ ρα ( κε: 
δὴ αὐ βαψύτεφον ΟΑΑΝΝ αὶ τῦτο δξυ, ἔφη, «ἰάοτο Εασφάαπιοη 5 ρταιίτς ΠιΠΠ] ρὸ 

άς Ϊ ᾿ ᾿ ) που τ ἀκ εν πεν ν, ἰφταάδάοτειοτίαπι, ἐαάοηῖ ορότα ῬΒαγπα- 
αὐϑζευ Ἂ Ὁ τῷ . ἵ Ξ σὺ τοῖς μῶν αὐοις κεν γδ ρισχκένος ἐσῃι, τὸς θαΖατη στατ πσαταγιιηι Ατπςπίθη ας, ἃς 

δὲ λακεδα μονίας τετίμθρημϑος. ἐφ᾿ ᾧ ὟΣ» 1 αςοάα πλοπῖος νἰταυγιιπγ, {Π|πτὸ ἐπέξα ἰγτὶ- 
πλέτα ἐπονηοσοὶ , ὠτελὲς αὐθις ποιήσάς ὁ τὰ, ἴῃ 414 ΡΙαγηπσιασι ἢ ]αΒοταξητς: ΡΒ ατς 

δ Φαρναξαζος, ἀκούσδις ζῶτα, ἀπέςελεν ΠᾶθΖιις, ἰἰ5 Δα ἀϊτὶς » Ρου]αθοητοῦ ἐιοπηῖς 
τὴ ὶ δος ωροϑοψυβ ΠΘ Ατῇεπας πγτείς, ἄατῖς ετίατα ρβοςι- 

αὐτο ασξ λύκος τ ἬΠ: Ὅχξ ΤΕ ,΄ς Β 5 Δα Πηστογαπη πἰξαπγατίοηουη. Ἰταας 
«ρϑεενηχεν αυτωεἰς τ αϑατάχισμιον. οὔ α- (δπὸ ΡΓοξδξευς Ατῆεπᾶς, Ραγτίμηαας τα- 

τος φιχομῆνος πολὺ τῷ τῴχος ὦρθωσε, τά τε αὐτο πασιιν Πποτιπα ν 5 Ορογα,, ραγείπι ἐλ θγῖς 
πληρώματα παρέχων, ὁ τέκτοσι χαὶ λιϑολό- τίσ Πατῖις ὃζ Μή δον με ωνεῃε Παππο- 

εμκδννλις. νώφλο εν ἰαϊοῦν ας ταὸ  αἰιῆμιο περοδαῆε ἀμιῖνυν ἴα 
δϑαπὸρώνν. ὦ «δύ το τῷ τείγρυς, ἃ κα δ, ἁ- ΒΗ ΑΗ Ρατίοηι Δ! παπὶ Αἰβοπίςη- 
υδευαῖοι, ὁ βοιωτοὶ, καὶ ἀλλα! πόλᾳς ἐδελού- (ςς Ιρίι, ὃς Βαοιὶ, ὃς νγδες σεζογα {πὰ 

Ὶ σια! σεευετείχισαν. οἱ νβϑύ τοι χοδίνδιοι αῷ᾽ ὧν ἔροητο Δθ(ΟἸμπιητ, Οοσιπτῃὶ] ΠΑ θιι5 ἀς 
: ὁφαρνάξαζος κατέλιπε γον γαῦς πλη- ΡῬοραπίᾶ, Φαδην Ῥμαγμάθαζας ἰρῇς. τε]ῖ- 

δ ν᾿ ᾿ ; ὃ ααογαῦ, ἱπ|γα ες ; ργέβέξοσις οἰ α{Π ἃ- 
μώσαδες, ἃ Αγαῖινον γαύσιριχον ὑγηφησειντες, σατῃηο, ἰπ ἤπια, ργορτοῦ Αςἰαίαπη ἃς ἴ,6- 

᾿ ἐδαλαοκρ «τὸν οὐ τῳ αξὲ αἰγαήαν καὶ λέ: Δ ΤΡΗΤΝ {πτο, πλδτῖς ἱπηρογίτι σευ ραὮτ; 
ογχέλπω. αὐτεσπιλήρωσειν δὲ χαὶ οὗλαχε- (Οοηςτα; Γιαοςάατηποηίι 4ποαας οἰαοην 

Πρ δαιμόνιοι ναῦς, 1 ὠνῆρχε Πολέμδοχος. ἐπεὶ φομηραάγαπε, οἰσας Τ ῬοΪοπλατολιιπι ΡΓαῖ- 
ΠΝ, δδῥ οὐ ασεοσζολῇ τινι -λυόμϑρος ἐἘ ἘΥ͂ΡΑ Βοῖαπτ: 4αΐ ρο ᾿ δ η πατη Ἷῃ σοπῆϊὝέξα ηπο- 

ἄαπι ἱπτου οι, ἂς ΡΟ] ς ἰρίται5 ἸΙορλτιις , 5» δον λ »ϑὃϑκν 5» : 3 

Πόλλις αὐ Ἐχιφολόῖς ὧν, δωϑεὶς ἀπῆλθεν, φοςορτίς νιυποτίιις αἰ οΠΠΠ τ: Ηςτὶρρὶ- 
͵ , ᾽ ͵ -“ Α 

Ἡριπαιδας ζαυΐζᾷς αναλα μίξας ζὰς ναῦς. ἄχς παπος Βαίος {πλπὶ ἴῃ Ροτείαζοιῃ αςοο- 
᾿ς Πρϑαννος μϑὺ τοὶ χορίνϑιος, αὶ παρ Αγαϑῖνε. Ρῖτ. [τἰάςπι Ργοζηιις (οί μι ῖπ18.. αοοες ἀπὸ "Ἢ : ΘΝ πὰ : 3 : ᾿ τ πυξώννεῦς, ξένε ῥίον' λαάκεδοη- Ρ ἰδ αὉ Αρατπίπο πδαΐδθι5, Ἐχςοῆϊι ἈΠίο, 
τ ὐλαδοκιλ ζ Τελχάυ ιοά ἀοίηας 1 Δοεάα πιο!) Οσσιρδῆτ: 

ΜΠ’ τ όὺτο ἘΤΡΡΙΩ ἡ κἀς ἔχιν εὐ ᾿ς ΡοΙ δα εἰδίϊομη Τ οἰθυτίας ρτοίξέξας, ἢ- 
τίάς ὅχι (ας Ἡ φ,τταιδὸου γαὺς ἤλϑς,, αὶ πὲ τθ τις ἐπυρογίατη Γοσαρογας, [Πτου ΠῚ ΘΟΠῚΞ 

» ͵ ἌΝ ε Ἢ ν ᾿ χρλπόπαλιν αὖ οἰκεφίτ4. οἱ δὲ λοαικεδαι(ι- Γγροτίο 1 ἀσοἀαπηοηϊ); ΓΟποποπιίππητιι το: 
᾿ - : . οἰατις "οι ἀχούσειιγες, ὅτι Κόνων ὶ Ὁ τῴχος τοῖςα- 815 δέ πιατοβ Αἰβεπίεη[διις ᾿ηΠαμγαγς; 
πν... ͵ ἘΧ .».αὖῷ δὲ οἰαῇςαι αἰογα, 484 ταπι ἰπ|25., τιῖπὶ  ζωαιοις ον βασιλέως γρημῶ; αϑορδοίη, 

ΠλαγΙτπα ἢ σοπτποηΓα ἤτα ορρίἄᾳ ΤΠ - " Ὰ ᾿ ᾽ν ᾽ » ͵ ͵ 

αὶ Ὁ γαυτίχϑν πὸ ΤῊ οχείνου Ῥέφων, ζξ τε {πὰ Ατβεηϊςηῆθις Δαϊπηραῖ : Ἔχ Πἰπηὰ- 
Κ᾿ λ δ μοΥ γδὺ ἀ ἢ λ ͵ - Ἑ ἶ 
γησοις χα! ζᾷς οὖν τῇ ἡστείρῳ οὐρὰ θούλοηαν Ῥαῃς ίς, ἢ εα ἐς τὸ Τ᾽ γι ραζαη ἀμπεοῦι 
πύλεις ἀἰϑζευαίοις ἀὐξεπίδι ὴ οὐνόμειζον, εἰ θὰ ἐπ ΠΑδᾺ θὲ μα υὐλι ὃ» ῬΆΓτοΝ5 

ΤΣ ͵ ͵ ΠΕ αέξαγος,, νοὶ] οἤέξζαγος, νὰ ρποηῖς χῦτα δὶ δεοίσχοιεν ἦ Τηρίξαζον βασιλέως ἤν ΑΘ ΒΟΣΠΈΟΝ Ξ ΠΕΡ 
πο... - κ΄ ν γ., 6 116 οἰ ἀπιρ ιι5 μαι αἰοτοῖ, ἰταῆπα 

Ὁ ἀρ ΤΉ ΘΝ, Ὁ ϑτόφηναι αὐ ἐσξος “ἑαυτός ηξρτεῖο ἰῃ Πδης (δπτιεητίαμη ἐμέϊο . ΔηΞ 
ν ἶ ͵ 3. “ ΤΣ ΛΖ ͵ ἣ ᾿ δ, Ἶ 

ἘΤηείξαζον,ἢ παυσο Ὑ αὐ Ὁ Κονωνοσγαν- ταϊςἀαπὶ δά Τοεγβαζιπα ποίτιμης; 4 δὲ 
ΤΠ πῖχον Φεέφονζᾳ. γνόντες δὲ οὕτω, πεμιπόισιν ἴιας ἀοςεγος Ποιαίηοηι “ ἽΝ εἰ- 

! ͵ ͵ -" ᾿ Ἷ Ϊ ΣΙ - ΤΠ: δὰ Αγταλχι δῶ “ὥὔθϑς τὸν Τηελξαζον, ασδοςα- Ἑ, ἴδῖ, νε ΡΑΟΘΠ ἹΠτΕΓΓΕΙΏΡΕ Ἰισαῖ Ρ ο ΠῚ; 

ἐπὶ 4» “ , ν - ας Γεσοη,, ἔλσετει. [ἃ χασπὶ Αιποηίςπίος 
; ξαντεςῖ αὐτῳ ζζιῦται δι δοίσκάν, ἢ) πάροοῦτι 
πεν ν-.,", ἐ γ.} ροτίοπεσεγεπε,, ὅζ Ἰρίι Ιεσαῖος νηᾶ εἴπ 
Ο Εἰρζωυζεν τῇ πολῴ ποιφοϑαι τος βασιλέα.α"- Ορροης πηττιης, Πεγηοροπειη, []10- 
Τ᾿ οϑυμῆνοι δὲ ζζῶτα οἱ ἀϑζεουαγοι, αὐτιμέμπα- ποτα, ΑἸ ΜΠ μοπεπα., (ΑΙ πιεοῃτθηι: 

᾿ σι ρέσξᾳς μ᾿ Κόνωνος, Ἐρμοιλώη, χαὶ Δίω- φυίθις νείορι πος δάϊπιησογοησ, ῬΕΒΣΠΕΙ 

Ν γάρ Καλλιοϑεγη, καὶ Καλλημέδογζῳ. συμπαρέχφύλεσαιν δὲ χαὶ Ἔσο τυ. συμ (χων τρέσίᾳς' 

“"“- 

Μωγοὶ ἃ- 
εἰγενα τινὰ 

ἐπ αινωὲ 
Οὐ, 

Νον"δρίφ: 
Ῥηάνς ΑΖ 

ἐᾷς δοιιάς 

θη 

Απὶιαϊοῖ- 
ἀκ: 44 70. 

γίδια ων 
ῳ 

ΤΗΝ 



8 ΧΕΝΟΡΉ. ΗἾ5τὶ 6 Κ 46. ᾽ν 
1ταπτς πα ΠῚ ἐπὶ ετίαπι α Βαοτίς, ὃ: Οσ- Αχ αὶ παρόδῥοντο στό δὰ βοιω δον ΐ 

εἰμι 5, ὃς Αὐσίαϊς ἰεσατί. Ρο(ξοααυαπα 

δὰ Το δαζαπα ρεγαθηταπι οςε, Απταὶ- 

εἰάας αἀοῆς {ς ἀἰχίτ, ντ ἃ γορε ρασοπυγοῖ- 

ΡυδΙοα μα Ρετοτοῖ, οαπγαιο ταίοπα, σα- 

Ἱπηρνοδηνυ ᾿απποαί τεχ σαροίοτ. ΝΝὰη Τασοάσηιο- 

Απεαϊοιάς Πος ΠΕΟ ἄς Πτὶς ῖπ Αα γα οἱ ΠΟΛ 15 ΟΡ- 

κρν ρἰ ἀἰς αἀιιεγία5 Γερο πη ςοπτῖεηάετα, ὃς (ατὶς 

γωριμεὶ. δῇς ἀποεῖα, ἢ οπιπα5 ἰμα]α:, 4 το τα τα 

παν Οψτθος, Πδετταῖε Ἰοσϊδαίαιε {]5 ἔγιαηταγ. 

Οπατο ΄υστη εἰαποάϊ, αἷς, νοϊαπτας πο- 

ἤτα τ: φαϊα σαι Ππρόγαῖ, Παπαπιο ΓΕ ΠῚ 

Ροῆδιας δάπεγηπι Πο5 ναὶ ἀτγαοὶ, ψΕ] γὰχ 

ὈΕΙΠα τὰ σεγαῖ, {πτητα πη 16 ἔλεϊδεὺ ΝΝες ὃ: 

πἰπι Ποῖ ροτοτγίτ, νε νεῖ Ατῃμοηϊοηίες, {1 ΠῸ 3 

εἰς Φποες ποῦ {ππογίπυιβ; ν δ] η05. Πθεττα- 

τὸ οἰαἰται δυστοβίεατα, γοσὶ ἀγπτα ἰπξογας 

τοῦς. Ηδλης Αιἰπεαί οι ἀα: ογατίοποπι 401} 

Τοεδαζιις ἀπά πῆδε., πλίτῆςσς ργοδαῦαι: 

ἀποτίαεις αὐτοπν ας ὨἰΠ1] αἰϊα ἃ εγάπτ, 

ύαπι νευσαιν δες δαηταγ οπίπι Ατῃςηίθη- 

{ὃς ἐπ οἰαἰταταπι ᾿π Ὁ] αγαπηηας Πρεγγαϊοτῃ 

ςοπίοπτιγε,, πὸ [οππηππη, [πηθταπι, 501: 

ταιαν ἀηγίττογεηῦ: ἰἰἀσπηαιο Ἵ Ποθδηὶ, η6 

ορρίἄα Βαοείσα ἀἰπλίττογε σορογοητα, ντ 
Δ 2 ͵ ΕῚ 

1ιθοτα {αἰσες ᾿πτῖς Θὰ βούοηῖ: Αὐσίαϊ ἀς-Ομμῇ αὐα [κα οϑείηστεεν ἀφῴναι ζὰς βοιωτίδεις πος, ἣν 

πῖχας,Π ραξείομος μαϊαπιοαϊ [αἀοαηας 

Εετεπτ, (ον πτμππι ἴδ ρεσίπάς, ἄτας Αὐ- 

σος., τοτίποτς πα ἴῃ ροτοίξατο Ποη Ρροῆς 

Αι ἰτγαθδηταν,, σαοά ταῖηθη Πηασ ΠΟΡΕΓα 

οσἀρίοθαπε. Οπαππο τοῖα Πὰς ρᾷςς ποῦ 

φὐτα!α., ἀοπιαπι Ππσο]! γεάϊογο. Τατὶ- 

Ῥαζὰς αὐτεπὶ, παπη]ιαπι ἈΡίας γορα 

αὐέξοτίταις (6 1 αοςάἀαπιοηῖς δάἀϊπησοῖο 

ποπταζαπι ΟΧ Εἰ πταατ: ΠΙ Πουπίπιις οἰατι 

Ρεομππῖαβ. Απταϊοίάα ἀαθατ, ντοϊαῆς 1.- 

οοάαπηοη!ο ἱπίατγατα,, ταπὶ Ατμεηίςη- 

{ὃς τα πῦ εοτγάτη (οοἱ] ργοροπῆογες δα ρα- 
σεπὶ οἴδης. (ὐοπόποῖη οτίαπι, αυδῇ ά- 
πεγίτις τέσοπη πίατίπ5 οἴου, ἀο νογαμα [4- 

οὐάαπηοπὶ! ἀϊσογοης., ἴῃ νίπσαϊα σοηῖθ- 

οἷἶτι Αἰφυοῆας νὈϊ ἔσει, ργοβοιοίτας 
δα τοσοπι ἱπἀϊσατυτις Γασς ἀπ πο ΠΙ Οὐ Πὰ 

Ροίξυίλτα, δὲ αιοά (οποπογιπργοῦοα- 
σοητοπῦ σοι ργε ποη ἀΠΠοε : ππγ] οτίαπι 

{οἰζοϊταταγας,, σαϊά ἐς [εἰς οπιηίθιις οὔδει 
{ξατιιοπάππι. εχ, ροϊξοααιιαπὶ {τἀπὶ 

Τοτίδαζιις δά ̓ ρίπιπι νομί δε, δεγαι Παπὶ 

ΑΠπαπὶ ἱπξογίοόγεη δοϊοσας, αἰ ΓΟ 5 πλατὶ- 

τἰπιαβ συγάτοῖ. [5 νεμεσιοπτοῦ Ατποπίεπῇ- 

βιγμιῖνας διι5.. ΘογαΠγ6; (θοἐ 5 αἰ ἀϊξξιις οτατ; αίπιπὶ 

τρν ἦν πλειποσία τοποίος, πδταπι αἷσ ἡ σοῇ]λο ἀς- 
μα, ΕεΙπγδητί ἀἰτίο γοσὶς ἀσδερ ες. Γασξάςπτο- 

π|} απἰπηαάιοτγίο, δεγατλπι πο ο οὐρα ίε 
οἤδξ δΐηο, ἱπ Ατπεπίεπίος δυτε ΠῈ Δ ΠηϊσΟ: 

! 

δι ἡἰκξε ὦ ε λ “. » ἐν 

ὁπεί εωρῶν Τ᾽ ΣΣ, ὈϑΌ σον “δὸς ἑαυτὸς ὑδι πολεμικῶς ἔχοιζᾳ, πος αἰϑίευαους δὲ φιλικῶφῃ 

Τ τὸς ναυτίκ9 «ἰ πῦὸ λακεδαιμονίων, οἵττε ἀ.ϑη- 

Ἐπαολεμελησόνδιον ΤᾺ ἀν ϑ.( λα αν. ὁ μδὼ 

Β » δ 9 ΟΝ Ἂν | 
θ0υ, χαὶ Ῥγϑίο. ἐπεὶ δὲ κά ἦσαν, ὁ μδὺ Αγε΄ 

ταλκίδας ἔλεγε πυϑὃς τὸν Τηρίξαζον, τὶ χᾷ ; 
ΔΝ ͵ ξὐ νυ τοῦ τ ν᾿ ΑΣ, Ν 

εἰρζεης δεουϑμος ὅχϑι τῇ πολφωρος βασιλέα 
Ἁ “ υ λ..5 ν ἢ .2 

χαὶ ζτης ἢ οἵας τῇρ βασιλάς ἐπεθύμᾳ. ἡ 

ΤΕΣ οὐ τῇ ἀσῖα. ἑλλζωυίδων πόλεων λῶχ 

δαιμονίοις βασιλᾷ σφ αὐτί ποιείαϑαι, ζᾷ 4 
, ἜΝ λσσιλ.}} ͵ »ἡδν 

γίσους οὐπασας, τῳ ἴδ ἀλλας πόλεις, ρ-, 
“ 7 “ὸϊς , 4“ η " ὯΝ 

χεῖν σφισιν γομιοὺυς εἰ}. “χαντοι , ΕΦη., τοῖ- 

αὗτα ἐ)ελόντων ἡμδιμ᾽, τίνος αὐ ἔγεκρι πσρϑφῆτο 
““,(ἡ ᾿ 3} ἡ »,Ἁ , 3) 6, ἡνὴ 

μας οἱ ἐλλξωες ἡ βασιλόϊς πολεμοίη, ἢ λέ 
φ, ϑῳ , λ ᾿ τ κὰ Ἃ 

ἡ πϑρὼν ; γ4) ὙΟΡῚ σοὶ βασιλέας, 
᾿ - ᾽ ΔΩ, 

ςραϊ δ εαϑαὶ δοινατῶν, οὔτε ἀϑάζευαηοις, μὴ δ: 
«ς Υ ς » εν ἦ 3, μὴ 

ἡγϑυμϑρων ἡμδλμ, οὐπτεή μῶν , ἀὐγόμχον οὐσῶν, 
͵ Ε 

“ὔν πόλεων. πω «δὲ δὴ Τνριξαζῳ ἀχούογ- 
» ““ οἷ τὸ ᾿ 

τι, ἰουραὶς Ἡρέσχον οἱ τῷ Ανταλχίδου λθο»!" 

τοῖς σ[ οὐγαντίοις ἢ λόχϑις Φῶπ ὠ. οἵ τε 

εἰϑζευαῖοι ἐφοίξοιεῦτο σοευϑεαϑαι αἰδονόμους ὦ 
εἶ ΡΤ] ΕΝ ᾿ τα, 

[ἀς πολάς αὶ Ἐς; νήσους ἐ1) μὴ λήμνοῦ, Καὶ 
»“᾿ ἢ ) “ὙὝ͵ « "»Ἅ 

ἴμξρου, χαὶ σκίρφυ φερηϑείεν" οἵ τε ϑηξαῖοι, 

᾿ λάς ἀὐξγομους" οἵτ' τῖργόοι , οὗ ἐπεθύμοι, ὦ 

ούκ οὐγόμεζον αὐ Ὁ χόρανϑον δυιυαϑαι ὡςτ ἐς 

γος γ. τοιούττων στου ϑηκῶν αὶ ασον- ". 

δῶν “Ἁυονϑύων. αὕτη δὲ ἡ εἰρζεύη οὕτως ἐγέ- 

γετὸ ὠτελὴς, χαὶ ἀπῆλθον οἰξαδὲ ἕκαςῦς. ΕΥ̓, 

μϑύτοι Τηειξαζςς Ὁ υϑὺ αὐά βασιλέως με-᾿ Ὶ 

(ᾳ λακχεδουμονίων “βυέαϑει., οὔκ ἀσφαλὲς ἣ 

αὐτῷ ὑγάτο ἐὴ τ λα ϑρα γὲ μϑμ τοι ἔδωχε, 
λεούματα Ανταλκχίδε,, ὅπως οὖ πλυρωϑών- 

γαῆοι χαὶ οἱ σύμμμοιχοι αὐτὰ μᾶλλον τὴς εἰ- 

ρζύης τσ ϑςδέοιγτο. χαὶ τὸν Κόνωνα, ὡς ἀδι-. 

χοιώῶτά τε βασιλέα, οὶ ἀλνυδὴ λελϑντῶν λᾳ- 

κεδοι μονίων, εἶρξε. ζαῦτα ὃ ποιήσοις αὐε ι 

νε τῦϑϑς βασιλέα, ᾧ ξοίσων ἀ1ε λέγοιεν οἱ 

χεδοη μόνιοι, τὸ ὅτι Κόγωνα στευφληφὼς εἴη ὡς 

ἀδιχφιιῶπα, τὸ ἐρωτήσων, Ποὺ ποιῷ, πόθι τῷ 

τῶν ὡπόύτων. χαὶ βασιλάς μϑῇ, ὡς ΤΥ Ὁ 

ξαζς αἴω παρ αἱ ᾧΣ ζῶ, Σ ζούθαν κα]απίέββ- ὦ 

τοὶ Σίξοὐύϑας ἰχυραΐς τοῖς αἰϑζεναιοις χαὶ τὸ ἢ 

συμ κοίχοις πίω γγώμιζωυ κρδ9ςεἶγε, ΚΜ 

αϑρος ὁπόσοι κακὰ ἡ τῷ βασιλέως γώφοι ἐπαθος 
ποιὰ ᾳ αἰ πο Αγησιλαϑ. οἱ δὲ λακεϑα μόνοι, .ς 

Θίκ- 
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Ἶ "πο....2ὁϑμὼ ἄσοϑς αὑ- ἃ Τ᾿ Ἀϊπιδτοπεπὶ μλϊττιῃς, ἅ πὶ ΒΟ Πα ΠῚ Οἱ αΞ᾽ Τρίνιὲν 
φ ἐπι 1 εἴ Ν ἐἢ δζκξας τεὶ ὁροιίεδιος ἐξ ἐφέου τὲ ὁὶ «ἐτεῖ [9 φαπην ἱη ΑἸταπὴ τγαϊ σο ἴδε, 1 Ὁ 5 κι μσμς 

Ἕ ᾿ Ρ 5 ἙρΒείο, ας {Πτεἰ51π ρΡΙαπίοις Μιβαηδε διγριρμῆν; 
; ἢ οὐ μογανδρϑ πεδίῳ πόλεων, τριζεύης τὲ, καὶ ὁρρίάϊς., Ρυίεπ, δαςορμεγς, Ασομ! δ 
λάσχόφρυος, ὃ ἀλελλείῳ, ἔφερε Ὁ λγ6Τ' Ἔβασι- Πλοι ης, ΓΟρὶβ ἀστατῃ ρΡΟρα πε νοχαθατγ, 

᾿ λέως. τσδϑϊογτος δὲ τϑ χρό, κατθμοήστις ὁ ῬΡοϊξαϊιυοα τοιηροτὶς ᾿Ὠτδ για! ΠΠ}, πὰ 
' δ πνθαὶ, ϑῃ Θίμέρων βονϑοίν ἐχα δ  ὠπέε αἱ πα πι στ {τ ϑεγιι μας, ΤΠ τοπθῆι 

ἶ ΝΗ Δ ΚΙ . Σ᾽», ἱπροπαϊτζε σοπτοπητί πη 4; ἢἰὸς δα πο γδ, πη τ 
κτῶς χα, Χα Ια Φρονητικώς, ἔπεμψαν ἡπῶταῖς ἐς 

τίς ἴῃ Ρ᾽ Αἰ οἰ. ΠῚ Θαπ|τ6 5. Ζπος ΟΧοιτοπ δ δ.,, δι λῶν ͵ ᾧ Συ ἢ : Γ ᾽ 

Ὁ πεδιον ἡ καίαδδα μόνζᾳς ὀχέλάυσε τὖδε- ξιδζα, φαϊἀαυἀ ἔμοοῖς ργςξήα ροτογαῆτ, 5 
(ληουδύες ἐλαυνήν δ, τί δείύαιντο. ὁ δὲ Θίμι- ἰβέγε ἴα θεῖ. ἔοττο Τ αἰμηθγο [ἃ το ΠΊροσῖϑ8 
ζφων ἐτοϊγόρει ὃ: αβίςου ἐφεσκοναῖν κί Θρ 1ΔΠῈ βγαηίις Ἐ Ππογία πα1Ἱ τ δ᾽ οἰ πὶς σοπειι: 

Β Ὀετπίο ντεθαῖαῦ Ζαϊποη πιοάήο τ Βίσοη ἰπ- 
υἱδνξωλνν, ζ δο Θέ σδηνδρος εἰ μόνον πὸ τέρεν ) ᾿ ᾿ 

ὐγὸὸ β {ρηϊς Ἔταῦ : νου πηθτ4Π0 {Ἐγοπαἰταῖο ΠῚ δ6 

Ἢ ἀλητὴςἀγαΐὸς, δρλὰ ἡ ὃ ὀλκῆς ἰρζύος, ὧτε τοδιτ ποάάπηι, γίφυΐ Γιἀσοηἰοίς ἱπ{Ἐἴτιι: 
ΠΥΩΝ λακωνίζων, αντεποιέτο. ὁ ὁ ̓Σ ξούθας ἰδὼν ἐ- τὶς σαιιάοτες, πὲ νη ἀϊςαίδατ. δείμτας ν δὲ 

ῥενάμηῃ χακτως τὲ ββουϑοιουζᾷε, καὶ ολίγϑυ τὸς τεῷ. ΡῬυϊπιοβ πος ΠΟ τος παπΊιοΐο, δὲ ἰποοπάϊτα 
ἅμ, το θπφανέ) πολλές ε ἔχων καὶ σευ] ἐϊα[μέ- {{|5 Οροτη ἔογεῆτες νἱ δ ; οὐπὶ ππασηΐ8 6- 

ἀιπταπη, ἐπ [Ἐγυξε Πα 6 σΟρ  Κ , ᾿π δὸς ἰγγαϊτ, 
0 5 Ε ἁ ΠῚ ἘΣ πν »9 ὑπτίας ὃ Θίμέρωνα εδὺ, ὁ Θέρσαιδρ "». φορτίπιος οὐηί ΠῚ Τ ΠΙΠΙΡΓΟ ΠΟΙ Δ Τ πο. ΤΡυηόρό 

᾿ς προτος ἀπέκτῴαν. ἐπεὶ δὲ οὗτοι ἔπεσον, ἐ- (λπἀτιιην πτογποῖτ: αὶ ρο ἔφα πη απὶ οςοἰ- τ  ζης 
᾿ς Φέψαντο κ ἀλλο ςρατάυμα, (αὶ διωχοήϊες ἀϊῇσητ, οτίατη γε! τος τεύσα ἀγα σορσπηῖ, 

, : νι δ ; : ἘΠ: παμπλυθές κα τεξα λον. ἤσειν δὲ οἱ χαὶ ἐσωϑη-. 4141} Ὧι ἤροντο: οὐῶμα 1 
τ ΜΕΝ “δ δὰ Ὁ ῊΝ ἧς Ἐπὶ πυιτἰπα πον τοῦ πλῖατ. ΝΟΠ ΠΤ ΠΕ 

Ε΄ 10: Φιλίας πολές, χα σγλεονές τροπὰς γΉ Τα ΠῚ 
ἁἰηϊσα ἰπ ΟρρΙ 44 (Ἀ]μὶ ρογαθμεγαης, Ραΐβ 

"Ὁ ὁ 4 αἰοϑέαζ τῆς (βονϑείας.Ο ( μπαϊοτγατοῖσο πιαπῇχ; 4υϊαίδτο, (πρροτίαβ 
᾿ὼ ΝΙΝ γδ, κὶ χ τότε, Κουτῆς ἰϑαϊγείλας Ὁ ΤἝ εἴ ἔογεπ 5, απιιαπογίαῃη ἔππτ Ν ηλίςξ- 

βοηθφαν ἐποιήσαιτο. χαὶ ταῦτα μϑ οὕτως ἐγε- ΡΟΠαΙΠΊΟΓΟ, ἌΓΊ 116 εἴα τα τ 10, ΠΟΙ ΠΊΟΙ τς 
τῆν. ἐπεὶ δ᾽ ἦλϑον εἰς λαικεδαύμονα οἱ ἐκ- ΤΑ] τ 5, ΟΡ πὶ {5 ]ατπῦ Θχουσγοθατ ΑΞ 

τ ἐἀριναιν, πλν ΠῸ 46 Πα τιπὶ {τ ἀσοϊάεγο. Ὑ᾽ οπογαης ἰά 
πετήωχοτες ῥοδίων ὑ τοῦ τῷ δήμου, ἐδίϑα.- τε πηροτίς Γἀσεάςπιοπθη ἃ ΠοαΠ) αυ! ἀΔπ|. 
«ὦ , « "ΝΆ 37 ΕΥ ΕΝ Δ ͵ ε! β Ξ ἣ ἕ 

ὄχον' ὡς Οζκ ἀξίιον εἴην τὐϑαδᾷν αϑζευοηαςρο- ἃ ΡΟΡΌΪο ἴῃ Ἔχ ΠΠ τη αἕξὶ, φαΐ πη πεδηῖ; 

δὸν χαϊαςρεψουϑίος ,καὶ σοωώτίω δυιώα μὶν ἱπάϊσπιπη οὔ σοπιπιίττοτο, γὲ ἢ Ποάαπι 
( ͵ ͵ “- « Ι «ς ΐ ὶ " μ «σιουδερϑμοις. γνογγες δξζυ οἱ λακεδευμιονιοι, ὡς Ατῇοπίςηίες ΟΟΟΌράΓρῆς, τἀπιατη 116 6δὲ 
εἐγδὶ ΔΤ ᾿δζεϑαίωγ ται έϑος Ῥοτεπείλπι Δα απσεγεῆτ Ὁ παπιοθγοπὶ 1 4- 

ο Α Ἅ χω Ξ 
. ᾿τηρ μα ΒΝ πρῶ ς σεάφηιοη!), 4} ἰπτο ἔσογεηυ, ποάππιν - 
πεν εοο ἐμάνη ἀνσωμί αὐτοῶμ" ἐπλιή- "πὶ πογίαπι ΑἸ μοπίοπίϊππιξογο, ἢ πη πιαγό- 

᾿ Ῥωσανγὐΐοὶς ναῦς ὀκτῶ, ναύςοΡ » δὲ τλνὰν Τταπλ ρέπες ρορυΐαπι εἤεε; ἢ γεγο ΡῈ Π 65 

Ὁ ἐπέρησαν. ἵ ξιωέπεμιαν σ᾽ Ἐχὶ ξ νεων πό- λεσος ον ἀπλλὺ οὐ θὰ δι μση 
[ας πδλαάγοπαπι Εεάϊσιπι ργα Ποί ΠΗ ΐ, 

ἡωνὴ Διφείδομ. ἰκ ἐλευσειν σ᾽ αὐτὶ φζκξω- ΠῚ Ρ 
“Ἔ αν ᾳ: Θίαξ ἡφοϑοῖ Ππ|αςπῃ ἴῃ πδιιΐδαῖς π ογῦι ὃς [ ρΠγΙ 4Δπη, γανετα 
ΡΥ ΤΟ γοϑρω να εσωσθοςα ΑΗ ΠΑ Πα ὐλθἐΕ θ ορρίἀαάιε τιν τυα., 

λϑύας πόλάς Δα σωξίν ̓ ὼ εράτδυμα δὲ ἀεςοπείποτο, 44: 1 ΒΙπηθτόποπη Δα [λ1{6-- πομεεόνν 

πίξ σωϑὲν αὐα λαίογ]α, ὶ ὀηγο εἰ“ ποθὲν δεύα!- ταῃτ; ἀτήῆτδ οτίαπη ΕΝ ὧδ ̓  [ϊ5 ςορΊϊβ, 
͵ : δον Σ αΝ α ἱποο!πΊὸς εἰ δίεγαηζ α οἰ, ἘΠῚ ἃ- 

Ἢ ΟΣ οὐ, ᾿ ἐπε ξν ἧς, ̓4αίουπιαας ροῖϊεῖ, δα] πὶ δά πούς 
͵ οὐδυδη Διφείϑας ταῦτ᾽ ἐποῖ ἐχρλυοωνς ΠΉΥΣ. ΜΗ͂ΡΕ ϑετογα. Ράγείρατ Ἰῃ [15 θιρμε- διρῥηῖδο 

“λα ἐπετύγομε, κα ὁ Τιγρανίο ἡ πίω Σϑϑύϑε ἀας5,Αοἰπτοτῖ δἰ Ἰα, ἤπια ργοίρετο ρα θητ, οὐἴαπι “τ τμός 
ἴρήᾳ “υγατέρφι» περθυόφθμον εἰς (ύνε; Τίριαπεπι, 4ιοσΕ ΠῚ ἴα ΤῚ ἠδρτα 

: “ἤλαμβαι δοῦν τῇ γαυαμκὶ; τὸ χρη Τχ πολ. ΓΈ Π]ϊα, ϑαγάος ΡΓΟβ ΟΠ φητεπα, νηλούη νχο- 
ἢ δρ τ, ΠηΔο Πα ροοιηΐα νὶ ἀσσερτῖὰ ἀἸπηἰ- λώῴά τῶ (ῈΡ [ 

ἐλύσεν" ;ὧςτ᾽ ἀ δὺς ἐἤάῦλιν εἶ εἶχε με ἢτ. Οὐδιποθτεπι {ἔδείτα ας σσςαίοο ηᾷ- 
“ῇος ΓΦ! » ὭΣ ΠΟΣΌΝ ἣ 

᾿ἀϑυδυτῷ. ἢ δὲῶχέ ὁ ἂν ὀὐγορίς τε οὐδ δεῖς οἵδ, νπάε Πλ Π1τ| Πρ ππι πιιπγεγαγοί, 
Ο ἦβον τῷ Θίμέρωνος ;, “ἄλλον τε αὐ π Ἐτγαταυπταπινίγ ἢϊο, Παδιη Ἔ Πίμητο, ποὶ 

γμένορκαὶ ἐϊχφρντιώτερος φρατηνϑσ: ἜΣΣ ὕυϊπας αοςορειι9, δὲ ἱπηρεγδεου ρε οὐ ἐπ] 
Θδίεγπαπεῖοῦ ἂς {ο]] δ τιίου. δε ἐπ ηλ νὶ- 

Ὑνὲ οΟκ τοῖο αὐτί αὶ σώ κζουτῷ ἡδὸγαὶ χὰ βῆ» ΟΣ ἰ 
ΡῈ κ τῷ ΡΉΣΙρ Ὁ ιας σογροσίδ) 4 ὙΠ ρέαει θὲ15 Ρατίοθάτυτ, 



ζ40 ΧΈΝΘΡΗΉ ΕΙΒ τ  α 

(δά ρετρεζιιο ᾷ οροτίς αρεῦατ, δὰ αποά 8 Α Σλλ᾽ ἀεὶ Ὡρὸς ᾧ 4 ἔργω, τῶτο ἔποραῆεν ὡν 
" : 7) 

δςοίηχοτγατ. Εσάϊοι αὐτο. ροίοααιιαπι 

οατα οἰαῇς (πάπαν αἀρα ες, ροραΐαπυ- 

ηυς ἈΒοαϊεπίοπιίαπηπηα γουππτεγγα πλᾶ- 

τίαιις ροτίτιιπι ἀοςορίσε, ἀταπο δάσο ἀυ- 

ΡΙῸ πιαίοσί οἰ ας, αιιαπὴ εἴϊετ εὰ. εὐρίςε 

ταθίαῖ, πιάτα ταπογα; (πἰ 4] ἔς σοητῖπο- 

[δατ. [πᾶς σαι ᾿πτο!] χη ξης  ἀσοάσηλο- 

πἰϊ ,ποῇ (Δτί5 εὐπὶ μαοτο νἱτίαπι δα οοπα- 

πιοάαπάυπη ἀπλϊσοτιπι γος : 1 οἰουτία 

«ησπάσπτι, ντσιπιὶἀποάοοίπι 1115 παιθι15. 

415 ἰηΐτο 4] Αςἤαίδηι Τιοομαυτασις ἢ- 

ἢ παραοτγαῖ, δὰ Εςάϊςσιιπιίς οοπέοτγτγος, ἃς 

1110 ἀϊπλ {0.115 ορογατῃ ἀατοτ, αὶ ντὶ [μάσ- 

ἀαταοηίογαπι απ οἰτα νο] ]}οπε; μοίξες νο- 

το αιδοιπησιο γατίοης Ροίϊοτ, ἀλπηπὶς αά- 

Εροτεῖ. Ροϊολημδπι τη δαπλπὶ Τ οἱ ουτ5 
νεηΐϊτ, δἀϊππέϊὶς ᾿πἀϊάσπι τὶ παιίθιι5 411- 

ποι, (πϊάππα ροτῖς. [η46 ἀομλιπι Εςάϊ- 
οὐ, 1 οἰδυτίας η ἃ ποάαπιηαιυρατίερτοπα 

ἃς νἱρίπεὶ ἰδπὶ παυίθιις ἰππγιιέξι5. [τοῦ 

πδυϊσαπάμτῃ ἔοττε ῃ ΡΒ Ποογάτοπὶ Ερῃίδὶ- 

Ἐμάφιται τὰ Π]τατ ἱποὶ ἀϊτ,Ζαΐ Ατμοηὶς σαην Πααῖθτι5 

ἀπ λοο ἀεςεπαίη Ογρταπι,. ξογεη άπ Επαρογα 

τ σάΐε (απάϊππι., ργοβο σε θατιν. Η5 ΟἸΠΠ65 

«ἴω Ριγίω. Σῃτετοςρὶς Ἱ οἰοατίας, ὃς ἴῃ Ποοίδῃς αυϊά- 

ἀαπιδοοίϊτ, φαοάτοῦθιι ντειαίαιιο ραγεὶς 

τηλχίπις δἀπογίατγειαγ. Νά Ατποηϊεηίοβ, 

4αὶ σαπλτοσα σοΐοθαηῖ Δυλ  οἰταπν πα ϊα 

φαϊτοθαης Επασογα, δα "απ φάἀποτίας το- 

Θ 6 ΠῚ σογεητι: Ὶ ΟἸοατίΑς αὐτοπι, ταπλοτῇ 6]. 

Ἰαπι τορσὶ Γαοςἀαπλοη!) ἔασογοησ, εοβτα- 

πηρη., αὶ ὦ ᾿ηξοτοπ πε ἀγπια γοσὶ Πδι}- 

σαθαητ,ς πιοάϊο ({Ἐμ}|τ. Θαστασῃο (πὶ- 

ἀαπιίπάς τοροταηοτ, τα πα 5 ἀϊαςηά!- 
τὶς, ἴῃ ἈΠοάιιπι ρτοίοέξιι5, {πρροτίαϑ {15 
ἔοτεθατ, 411. ἀοοἀα ΠΟ Ι ΟΓ ΠῚ ραγΓα5 {- 

4ιςραπταγ. Ηεὶς Ατπεηϊθηίος, φιὶ Τασο- 1) γίους πάλιν διυύα μιν κεκτηαζ, οὖν τῇ θα λαϊ- " 

ἀππιοηίος ἰτοταπιὶ σαδπγάμπι ἴῃ πιατὶ ρο- 
τοητίατη παπέϊος ριιτασοητ, πηἰτταπεδάπογ- 

«ἴ.τγνῖον- {5 ἐ05 1 ἢγαίν δα τη 7 διγγοπίςῃ σΠΠῚΧῚ, 
ππ. ῃρυΐρας. ᾿ςροποδημπατη Αὐμεπίς (Οἱ ἱΠςτ, 

Δ ἈΒοαϊοπῇ παυϊρατίοης ΔὈΠείπαΐς, αιοά 
Ραττίπι οχ πλάτει, ἔς πο ἕλος ἀς Δηλὶς5 
Τ,Αοςάἀαπλοπίουαπιρασηας (πττα γα, ααΐ 

'πταηίτίοης (ς ἀείεπάστγεηςσ, δος 1 οἰεατίαπι 
“ραν Δαυχ Π τί δι σορ 5 ργαίςητοιη Βαθο- 
τϑηῖ : Ραιτίπι πο πάταπ Ζα! ἀπ ραγτίμ πα 

Βοπλίηος 'η ΒοἢΙαπιροτοίξατζοι νηταγοβ, 
Ϊ ἱ Ϊ Ϊ ἐς Ἀπ ξς ἢ ὁ αὶ Ὡἱ 'αυἱ ὃς ορρίβατεηογοῖς, ὃς πλα]εἰτυἀ!ης (ᾳ Ε εἰς 5' τὸν ἑλλήσονζον πλεύσεις, σϑοϊενὸςα)- ὁ 

“Ροτίογος οἴξης, ἃς ρεα ο φἀπογίαιϊος νὶ τ΄ ἮΝ ᾿ 

οἰΠφησ ταηὰς ᾿π ΗςΠ]εἰροηταμη Ζατπ ἢ8» 
υἱσαίτοτ, ας ποπυίπ θην Πξὶς μοίζοπι γορογις 
{ετ; εἰεοξξαγατῃ (δ φυϊά ἄ4π, φιοῦ εχ νία 
Ζοὶρα δ] ςα ἔογος, αι δίγγατιισ οἵ. Ῥτίπια ν δὶ 

τὐγαδδω- σοταροτος, ἀτηαάοοσιπαγοσε ἀτγίατῇ, 
ἡ γεδοεε. ᾿ ἊΣ ξ ᾿ Ε Ἶ ᾿ Ἃ 
γλθῖα, ὃς Φρυτῃρη, αὶ πχατίτἰπλατη ογαην τ μγαςίᾳ οαπὶ πη ροτῖο τοποαῖ, θΟΠΠἸΠΎ ΠΟΥ (ἐσεγετο: 

: } ᾽ ᾽ ͵ 

ΒΕκδιχον, κακήνον μὴν ἀποπέμψαι » αὐτὸν δὲ 

Ὁ ρουρὼ λαμξανᾳπάσοις αἰ ποτεναντιωταΐο, δὴ 

“πολεμίοις δ υέο, Κι ς1ς πολάς ἔχοιζοις»ὁ πον. [ἡ 

᾿ 

Ἐκδιχος ἐπεὶ ἐς Ὁ κρίδον ἔπλάσσε, ὼ ἐπύϑετος 

Τὼ τῇ Ρ ὁδὼ δῆμον πόύτα καιϊέχοντα, ὀκῥώξ 

τοιοῦτα νὰ χτ γάς χαὶ χτ' δούλοιῆων, χαὶ διέ- Ὁ 
πλέον δισιλασίαις Ῥιηρέσιν," αὐτὸς εἴχεν,ἡσυ- 
χίαν γὴν εἰν πῇ κφίδω οἱ δ᾽, αὖ λαχεδοαιμόνιοι, νη 
ἐπεὶ ἡαϑονῷ αὐτὸν ἐλοιἤω δευύαμμειν ἔχονζᾳ, ἢ ἢ 

ὧςε τὰς φίλους ὠφελῷν,ὐκέλευξ τὸν Τελευτ 

πίαν σεεὺ ἽΣ δώδεχα ναυσὶν, αἧς εἶχεν ο» ᾧ αἰϑὶ Ν 
ἀχαΐα» ἡ λέχαιον χόλῳ, αὐξεστλήν Ὡρὺς τ 

Τν τεβουλουϑίων φίλων ἘΠ) Ἐχημελῴαϑαι, 

χαὶ πὕς πολεμίοις δ, γί δουύαγτο καχϑν ποιῴγο 

ὁ δὲ Τελά,πίας, ἐπεὶ αφίχετο εἰς τίω σαμον, Ν 

“Ὡροςλαξὼν ἐχκφλενναῦς, ἔπλάυσεν εἰς Τ χϑί: , ἢ 

δὸν, ὁ δὲ Ἐκδιχος, οἰκαδὲ. ὁ δὲ Ἱ ελάυτίας ξ- δ 

πλάές ρόδον, ἤδη ἔχων ναῦς ἑτ]ὼ χαὶ εἴτ. κὰς 
σι. πλέων δὲ πἰξετυγχόώει Φιλοχράτει τῷ ἥδ, 

Ἐφιάλτου, πλέοντι μ᾽ δέκα πϑοραΐν ἀ3η- 

γηϑεν εἰς κύτασθϑν Δ] οἱ ξυμμαχία. τῷ Ευαοῤ- 

ζαῦτα ἀμιφύτερρι ἑαοΐρις “ραῆονπες. οἷ πεν. 

Ὑ» αἰϑζωυα)οι, φίλῳ ̓γοώμδιοι βασιλά ξυμ- 

μαιχίαν ἔπεμπον Εὐα, θέαι τῶ πολεμοιώῶτι 

“Ὡὡτρὸς βασιλέα" ,πε Ἵ ελφυτίας, λακεδαιμο- ὶ 

γίων πολεμοίντων βασιλῇ, τὸς πλέοιζαις ὕπεὦ 

πω: κείνου πολέμω διέφϑηρεν. ἐπθμαπλεύ- : 

σεις δὶ, εἰς χγίδὸν, χαὶ ϑζκϑενᾶνος ἁέλαζεν, ἐς 

ῥόδὸν αὖ ἀφικόμϑιος ἐξουϑᾳ τοῖς ζα αὐδ' φρ9- ὁ 

γούσιν. οἱ δ᾽ αἰϑάευα)οι,νομμίσοιες λακεδοιμῶς ὦ 

τῆν δυπεκπεμποισι Θρασύξελον ΕΝ φυρέα τ 

στ τεῆα ροίχογζοιναυσιν. ὁ δὶ ὀκσολδύσαξ, το, 

τὴς υϑὺ ἐς βόδὸν βουϑείας Ἔ ὠπέδε " γομίζων Ἀάπίρ 

οὐτ' αὐ αὐτὸς ῥαδίως ἵ τιμωρήσαοϑαι τὸς φι- 

λοις τῖν. λαχεδοιμονίων,ζχος ἔγονζις ἡ Τε- 

λδυτίου σερὼ ναυσὶ πα οὐγζος, συμιμούχου δγίος,, 
5 ογἱ  Ω τ ͵ ! ΝΥ 2 

αὐΐζοῖς᾽ οὔτ᾽ αὐ τὰς στφφετεροὺς Φιλοὺς ὑπὸ ζις ἡ 

λ ,ὔ ᾿, Χ ’ τσ ἣν 

λυ πλείονας οὐζοις,χ) μοι χη γέκεχε αἱ ηκοα 4. 
5 ᾽ 

ππαλου παρϑνζος »οὐδρὰσε καϊαωράζὰι ΕΝ 

πῇ πολ αἰαϑον. ἡ οὕτω δὴ καζαμαβὼν ὡραΐ- Ἧ 

πον δὲ ςασιαζονίας Αμκάδοκϑ) πε Τ' ὀδρυσαΐν ἢ 

βασιλέα,ὺ Σ εὐνν γον ἐχι θα λα ῆη - ιὄχοιϊαν 

διλη- 



᾿ 
ἣν Ψ ἱ Ω ͵ὕ ͵ Ἃ 

φίλους καὶ συμ μκίχους εποιῆσε, νομ(έζων κω 
" ππστ δος ᾽ ͵ ΄ ἑ 

ς ζζιίαοο τῇ εϑρακη ἡ ἀκούσας πόλάς ἐλλη-- 

ἰδως, φίλων ὄντων τῴώτων, μῶλλον πσρ9ςέ- 
τ ὦ 9 ͵ Ν {ΜΓ 5 Ὁ} ἡ ἐδ ἡ 

χανα) τοῖς αλϑθέευαηοις τ' νοεου. εχόντων δὲ τό- 

ἡ τὲ καλως, χα) τὴν ον τῇ ἀσία. πόλεων, 
“ 2 ΙΣΥ, 

«Ὁ βασιλέα. φίλον τοῖς ὠϑζεναιοις εἰ), 

πλάσας εἰς βυζωντίον , ὠπέδοτο τίω δεχοί- 

αἰ Ὦ οἰκ τῷ πόνπῷ πλεόντων. μετέςησε δὲ 

δ ὀλιγαρχίας εἰς ὃ δυμοκρᾳίφοϑαι τὸς βυ- 

᾿ ζανηίοις. ὥςτ᾽ Οὐχ ἀλϑεινωῖς ἑωώρφι ὁ τώνβυ Β 

ζωτίων δῆμος αὐϑέευαίους ὁτιτηλείςους πα- 

ΝΕ ἰερ 
᾿γαλχηδονΐεις Φίλους “παϑοςποινσοίμϑυος, ἀ- 

πεέπλά ἔξω τῷ ἐλληασονηῦ. Ἐἐχττυχὼν σ᾽ ο 

τ τῇ λέσζῳ ταῖς πόλεσι πάσοις, πλξωὼ μιτυ- 

δ λάωαιων, λαικωνιζούσεωις, ἐπ᾿ σϑοὲ μίαν αὖ- 

Δ »Ὡρὶν οὖ μιτυλζωώη στευταξας τς τε 

πξσὸ τῶν αὐΐν νέων τεζαχοσίθς,, χαὶ τὸς εκ ἣ' 

πόλεων φυγάδας, ὅσοι εἰς τίω μιτυλζωύξεω 

χκαταπεφά)γεσαν᾽ χαὶ αὐτῶν δὲ μιτυλξευαίων 

“ὃς ἐρρωμϑυεςα τς πὐξοςλαξων, καὶ ἐλπί- 

δας ποοϑείς, τοῖς μϑὺ μμιτυλζωυαοις ᾽ ὡς, 

οἱ ἐαν λαξη (ς πολάς, ασδϑςάται πάσης ὃ λέ- 

ψ" σζου ἔσονται, Οἱς δὲ φυγάσιν, ὡς ἐαὺ ὁμοΐον- 

᾿ς πες λὶ μίαν ἑκα ςην "πόλεων ἴωσιν, ἱχοινοὶ ἔς: 

τς σογταὶ ἅπλυτες ἐς ζς πατοίδοις αὐασω,55- 
τ  γαι᾿ τοῖς δ) αὐ ὄχιξαταις, ὡς φίλξω λέσζον 

“δϑασοιήσανες τῇ πολᾳ, πολλξοὺ δὐ ποίαν 

ΟΣ Δα πε γμένοι ἔσοντωι" (ᾳῦτα 

: ἤν 
ἥ ἀύδις ἔχὶ μήϑυμναν. Θηείμαχος μδν τοι, 

, ὃς διρμοςὴς ἐτύγχόμεν ὧν τῶν Δλοικεδαιμο- 

: νίων, ὥςήχουσε τὸν ( φφισύξουδον ἡ πσοϑειόν- 
(, τῴς τε πὸ τῶν σμΐν γεων λαίξων ἐχεζά- 

ἄ,, καὶ αὖθις τῷς μηϑυμναίους ᾿ χαὶ ὅσοι με 

τὰ ὅρια, μαχης δὲ μρουϑύης, ὁ μϑὺ 
Θυσίκαχος εἰστῷ ἰποϑνήσκᾳ , τῶν δ᾽ ἀλλων 

 Φάγοντων πολλοὶ ἀπέθανον. ἐκ δὲ πότῳ 

' ὃὺ χσροοωρουσῶν λεηλατῶν, χούμαζᾳ τοῖς 
ο΄ φρατίώταις [παρέγων, Ἔ ἔασευδεν εἰς τω ῥό- 
τὸν δὺ ἫΝ 2 ͵ « ΕΝ Ν᾿ ἊΨ { ἐῤῥ "] ἀφιχεοϑα)., ὅπως αὐ χα) ὧκ ἐρρωμε- 

᾽ ἥ ," ᾿ 3 ᾽ 

"ἠῶ Ἰέζατον Ὁ ςρατάυμα ποιήσαιτο, ΞΖ ἄλλων 

ΣᾺ: ΕΓΥΒΕᾺΚΌΘΝ ΑΡΕ στον ᾿.8 
ι Σ »ὐλὸις υδὺ διήλλαξεν ἀΐζις, ἀϑίωυαμοις δὲ Δσπαταο δος ἰητοσ {8 Γεοοηο]αῖ, ἃζ νεγιττι- 
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αἴ ἔα άοτς (οοἰδταζοηις ΑἸ μἰ πὰς 
δαάϊπησις. ΕΧΙΙηλαθατ ἐπίπν, {ἴα 40- 
δ (ὐαοὶ Ποπηίηἷς ορρίάα,, αι (0 ἐξ 
Ρίᾳ ΤΊ γδοῖα τορι θ᾽ σας τιας αὐ πνϊ αἰ γᾶς 
τοητ, πηασὶς ΑἸ πο ηἰοηΠθιι5 ἀπο» ἤιτα, {ἢ ἀ- 
τηϊοἰτῖα ἰητοῦ Ἰο5 τεσ ὃς Αι Πθηϊοπίος ἰπΞ 
τοτοσάογος. Ης τὰ ρύαοίαγα σομηροίείς, 
΄ασπα Αἰπδείοὶς οτίατη νγθίσαις απιίοὶς ντὸ- 
τοταῦ ΟΡ Θαπὶ., 414 Γοχ ὃς Ατποηϊεηί 
σοπ τ] ογαμτ., ΠΟ τ. ΠῈ : ΒγΖαῃτίιτὶ 
Παιΐρσατ. ἀο ἀξοιιπγαῖη α Ροητο ΠΔΙΠσ Δ ητΙ- 
Ὀιι5 ἱπηροίιταπη, ρα] σαηῖς νεηάϊτ. δἰπχαΐ 
ΓΟΠΊραὈ]Ισάτη ΒΥ Ζαπτοτιιπι., ΡΑΙΘΟΓΙΙΠῚ 
ἀοπηίπατι δ αγαζαπι, ρορι]ο δά πλϊηγαῃ- 
ἀλπὴ τγδα τι τα: τος ΟἸροίτ,νε ρορυ]ις Βγ- 
ΖΑΏτίΠτ5 ἤδια σγαιιαῖα πγαχίπηαπὶ Ατῆς- 
πἰεηπιπὶ ΠΕ] εἰσ ἀἸ πε πὰ 1 ντο τα ςοι- 
ποτοῦ. Ηΐς γεθας σοπέδέξίς, αἴηιις οεἰδηὶ 
ΡΕΙΠεἐτίς ἰῃ ἁπγοιτίατν Πα σε ἀοποπῆβις! 
Ἔχεγὰ ΕΙΟΠ]οἰροηταπι ἀπε ίτ. Οπππηχια 
ορρίἀαίη Το Ρὸ νηϊπογία, (0115 Μιιγ]εηαῖς 
ΟΧοορεῖς, Γασράαηοπίοσγαπι ραττίϊδιις αὐ - 
ἀϊξξατορουγΠοτ: ΛΉ]]τπ| αι στο Ππις οἱ ραίπς, 
4παπὶ ἀριιά Μιτγὶθποῖη εἰς παιίδιις {Πὶς 
4ιαάτησοητοβ,, ὃς Ἔχίμϊδβ, ἥιΐ σετογὶς οχ 
ορρΡί ἀϊ5 ἐο {8 τεοθρογαῆσ, ἴῃ ογάϊπες ἀ46- 
(ςτιρίηῆθς., εἰΐχιια το δι ἘΠ Πτιῖτη Π7πεπ|- 
416 Μίεν]εμαόγιπι δάϊπηχηῖος: ἔλέξα ο- 
πληΐδιις ίρε, Μισν]επαῖς αυ!άςπ), ἔπτα- 
τα πη, τ ἢ ΟρρΙ ἃ γο τι σαροτοῖ, ἰρη 1 69: 
Βονηϊποτία ργσοίσςης: οχίμ ἶνες αὐτςη, ἢ 
Τοπίπηξε] (Θοιπ ορρί 44 Ππριΐὰ αὐοτίτοπ- 
ταῦ, ἐλοιτατοπι γεοιρεγαπάα ρατγία σοη- 
(ςαυτατος Ομ Π65 : οἰ Δ ΠΤ τις ἀδηΐα; π,}]1- 
τἴδιις, {11,65 θ6πι ἀπιΐοᾶπη ρατγία το (1 1- 
(δπτ, τα δΠῚ ἱρί15 ἐλου]τατιιπὶ σορίλπι Ρά- 

«μι ϑοσαίυϑρος, χαὶ σεευτάξας, ἤ λυ Γγταταπη ἔοτο. ας ἰρίταγ οπηπίθις ίρο γθογρα- 
εἶδ. ἰπΠρπξ Πα 1 σΟρ 15, Μοιμγ πη πΠαπὶ 4 τι- 
οἷἶτ. Εἰας φάποητι σοσηίτο Ἱ Πογ Πα ις, 
πδπηξοττο πῆς 1 ,Ασεάςπηοη!)} ρεςςέζαπι 

ἰη νεῦς παβδεδαητς, νπα σαϊη {πὸ τ]ὸ οἰ αἵ: 
{πτῖο, ὃς Μειπγηηπεηῇθις, δζ ΜΙγ]ςη κοῖς 
ὈΧΙΠΠθτ15 τα ΜοιΠγ πηηοπί5 ἀστὶ Πποἐ οο- 
οαγγῖτ. (ὐο !] τα πδηι, ΤΠ ςἤιις {Πὶς 
Ἱπτογ Πα ταῦ : ΕΧ σετογῖς., ἕπρσα Πδὶ σοπῇι- 
Ἰσητίδιις, πλα]τὶ φαάπιηξ. δδοιη τη} [ἃ ραΓ- 
τἰπι ορ ρα ἀδάϊείοης σαρίτ, βαγείπη οχ ΊΠο- 
ΓΕΠῚ ἀστίβ, ας 6 πο ἀοάσθαητς, αραξξα 

᾽. ὕ ρδυ λον γαίγετο τῶν πόλεων, εἰν δὲ Τῶν ριαάλ, ἀς 4υα πλ}}{π|{π]ρεπ ἴτπα πρροάϊ- 
ταύοῖαῦ; ἈΠοάαηληάς (δ σοηξοτγς ρτο- 
Ρείας. ἀίαια γὺ ΠΕῖς οὐ Π]Πτ|5 ΔὨΪ πιο 5 
πιαχίπιε εοηπ πλάτος, 411Π1 40 1115 ροοιι- 
ϊὰς οχίρίε, τιῖπα ΘΕ πὶ Αἰροπά πη ργοξε- 
ἕξις, Εὐτγπχθάοηγοπὶ απ ἡδυίθριις (δ ἰτ. 

τὸ πολλαΐν ἡργυρφλόγά : χαὴ εἰς α'ασενδὸν οὐφικθμᾶωος ᾿ ὡρμμίσοιτο ἐς Τὸ ἀὐρυμέδονζᾳ ποτα μιόγε 

ῬΑΣ 



ἔχον 
ΟΝ 

, 

τὰ" ΧΈΝΘΡΉΝΉ ΝΙΝ κὸπ Ὁ 

1χπιροοπηΐας Δ Αἰρξά 5 αοσερετατ, πη Αγδῃ δὲ ἔχοντος στε ρήματα ὡδλϑνς 

ταὶ τῆ ας Ρεγ πἰατγίαπι αἰ φυϊά οχ ἀρτὶς αθῖ-. νων, ἀδικησείντων τὶ ἐκ ἀπ ρεῖ ὋΩ- 

σομτίθεις, γατὶ Αἰροπά!] ποέξα! γγαῦτουμλ: β ; ἡ ἀβα κι "τ «ρα 
των, ὀργίοϑεντες οἱ ἀ ἀπειδὶοι,, “Ὁ γυκπὸς δ 

416 πο ἰῃ τοπτοῦῖο οδιγαποδης ΗΟ ἤγα- ἕ ᾿ 

{γ δι, πχαχίπια νἱγγα τον ἐγ, ἘΧ τῈ5 δας Εἰὰς πιπεσοντες,, και τοιχϑτδγοεσιν αν τῇ ὁκηνὴ αὐτὸ 

ἸῃἸοοιπι Ατμοηϊοπίες Αὐσγείαπιίασγορα- τὸν. χαὺ Θρᾳσύξουλος ᾿ϑώ τοι, μοίλα δυκῶι 

ταπι δά οἰαϊειη πηίγτιιης. ΙΏτοῦοα σοσῆϊο. ων ρ ἀγαϑὺ. “Έι) ἀπβξοξελά ΣΝ εδί 
: ᾽ «Οἱ 

Τιλοοφαπηοπὶ), νεπαάϊταπη αὐ Δεμεηιεηᾷῇ- ἘΜ τς Ἢ 
: τοὶ αἰϑζεναιοι ελονϑρμοι αντ' ἐστ ͵ 

Ῥας 6ΠὉ τοῦιτ ὁ Ροπτο νοϑαγαπι ἄξου-. νν Κὴ οὗὰ δὲ ἷ Αργυέκον. 
ἣν " 3 3 ΝΕ ἊΣ 

γλαπὶ ΒγΖαήτὶ), ὃς (ΠΒαϊσεάοπεπιαθ εἰδῖο- Ὅ6 ζι ναὸς ἐξέπεμψαν. αἰοϑόνϑιοι δὲ οἵλᾳ-. 
Ἶ Γ Α ͵ « ἔχοτς. 

ποτὶ, σοτοτογαπια; ορρίάαῃν ΕἸ οΠ]οἰροπεῖ- κεδουμνίοι, ὅτι ἡ δεκοίτη πὲ ΤῊ οα πὸ πόντος 
" ͵ 4) ον ͵ »» ͵ ) 

ΘΟΥΠΠῚ [ταταπὶ ΟῚ ἱποοπιπηοά τ: εἴϊς, πετοραι ϑώη εἴην βυζαντίῳ ὑπ᾽ ἀϑέωαίων, Ὁ 

πο ἁπλῖοο ΡΙΙΑτηαθᾶΖο ντογεητηγ: ΠΕ Πὲ τος αὶ οαλκηδῦνα ζ νιν ἥν 
9) γαλκηόῦνα. ἐχθέσι. ζα ἐἢ ἀλλα ἐλληασον- 

τα ο {Π4 ΠΡ Ὶ πορ!ροηάα σοηίοθδης. Ουδπι- να ασορυμο: ἤμ. 

πᾶπὶνεῖο [λογου ἀκα: συγ πσσοῃίογοητ, αἱ πολάς, Φίλρυ ογτος αὐοις Φα,ριαξαζου,, 

ςααΠ πα ]Π1α οἴει: Απαχί δίας τασηοη ΕΡΒο- 4 ἔχοιεν, ἔγνωστεν σπχημελητέον 61). ταΐρϑα, 

τούαπι ἀπιϊοἰτία Πδὶ σοποί ατα, ροτῆςίτ; νος. δέζυ Δερκυλλίδευ οὐθὲν ἐμέμφονζο. Αναξίξιος ἡ 
ἐρίς Αδγάυπι παυίραγοτ, δζεῖπι ορρίἀΐ ρῖς- ϑύγοι, φίλων: ἰβω δος ρέων ἢ 

ξεξτας εἴϊετ. Οὐιο {ἰ ργατεγαα {{ππλτ15, ΠΔ-- δὲ " ΤῊΝ τα ΜΚ ΚῪΣ γ κ 

ποίᾳ» ἄατοητ, οτίαπι ἐτα ες θΉ}1ο Ατπεηΐςη- ὥζαζατο, ὠςτε αὐτὸς ὄκπλδοσο τοῦς 
Κ Ν ᾽ 35, 1 ὦν " ΕῚ 

{5 ὁρρυισματαγαπι ρο]σοῖαγ: ντ οσλθῖπο ἐίθφης Εἰς αθυδὸν. εἰ δὲ λαξοὶ ἀφορμιζι χα 

τος ρίοτιπι ἴῃ Ηοἰείροπτο δεταγθαγί πο- ναῦς, ἃ πολειιησάν αὐ πνιονφτο τοῖς οἰϑηγαίοις, Ὁ 
ὃ ἜΣ ῳ ιν ᾽ Α : 

Αρακὶ- οοἴϊς. (Ουλπιοῦγοτη 1 λσεάαταοη!) τείθιις ὧςε μὴ ἔχφν ἐκείοιςκαλως τὰ δι 

τ Αἰγ- οἱ τυ γο πο 0}5, δὲ ρτο ΟἹ Ὁ ΠΟΠ ἀπ 1115 Πλγ τος τω, οὐ δὲ δ δὲ χος Δ οι 
ΕΑ ᾿ 3 ᾿ ᾿ μϑὺ ι γΜτε ᾿- 

ἐν πμε Ππ θαις Π]ρεμἀἴο ἀατο, οπλίποπιθ]ερδης. Θλ: τὶ ἸΕΡΆΔΕΙΨ. τερηρήρ: ὦ ΡΜ 

Απαχίβιις ροϊεαυαπι Αθγάμπιπι νεπίπει, μάωες ε Εἰοὺς ; λίοις »ἀξέπεμψαντ' Αναξί- 
. . . ο. .. « Σ ῇ ἐλβάν ὦ - ν 

Ρεϊπιαπιτοῦτα σοσέξις οοη ἀξ] 15 ΠΟρ 5, Οιον. οἱ δὲ ὅτ) «αφίκετο, χτ' γάῦ νϑὺ α, ϑροῖ- 

αυσάατῃ ἐκ ἄϑο] οὶς5 ορίἀἰς α Ῥῃαγηαραζὶ σας ξενικθν, Τὴν πε αἰολίδων πόλεων παρέ- ; : δέν ἢ 
σοηίε Πάεδις! οδατ, ααπσηηος 15 νῆα σα ΓΑ ντθὶ- ΠΝ - ͵ , {εἴς ἰσθατ, ΠΌΣΟ ᾿ ἀστίτο τίνας τῷ Φουρναξαζᾷ, δ ὕλιφρατο: κι 
Νοίαδ,., 5 411}5 Α γάο φορίδϑ5 αὐἀπιουῆεέ: Αηδ- ." μα; ΠΤ ΚΦ ἤν 

χιβίας νἱοἰπτα εἰς ἀγπιαπέοσεθαῦ, ζουλ Ὁ “σας ταῖς πολεσιν, ὅλ πίω αἰουδὸν αὐτε- τεῖτι 

{ἰ5 ρτορτοῖπις ἄστατη Ἰρίοτιιπι ναίξαδασ, 
“Πεῖηάς ργατοῦ θα παῖιος,εχ Ἀργάοτγοδα-. ὅδφν αὐτὴν]. χαὶ ναὸς δὲ, ασδϑς αἷς εἴχειξυμ- δε 

: Ἷ Ϊ ͵ 3 ᾽ ᾽ τ, "ἢ 

1185 ἸηΠγαοης πυρά νΕ] Αἰμοπίςηίσπα, πλυρώσας δξ ἀξύδου Τῇ; ἄλλας, καιτῆδον ἘΣ 

ψο] εἰάεῃ (οοϊεταῖς σοπϊαπέξζογαμῃ ἤδαϊ-. 0) ΠΤ τ» δ ἈΝ 
εἴτι πιο λαμξαμοι [ π᾿ Ἶ αὐϑίσναιμων πλοῖον, ὦ 

σἰαπισάροτος, ἰ4 ἐξοιιπ αδδισοθατ, τ - ὼς, , ὁ, ᾿ Χῇ με, ΑΝ 
ἡ ὄκείνων ξυμ κείγων. αἰοϑαυϑυοι δευτα 

δὺ5 τοῦυς5 Ατῃοηϊεπίος σορσηϊτ5. ψΕΥΙ  ΠΘ ἢ ] 

Ἰαδεξβϑαγοηταῦ οα, σας ΤΠγαίν θα] ἴῃ Τ) οἱ αἰϑζωο α᾽οι, ὁ δεδιότες, καὴ ὀχαφϑαρείν σφι : 

Ἰ δ: ᾿ ΩΣ ,ὔ Ν ε ἢ 

τρβίογαιες ΕΟ] εἴρομτο εἤξοογαῦ: Τρϊσγατοπὶ σι. σιν, ἃ Ἃ ΠΕΥΙΕ -Ν 
ΠΣ Ρ ἐὰ τὺ οὦ καπεσκά)ασεν ον ᾧ ἑλλνασόντῳ Θεᾳ- 

ἀμ ΦΡΡΒ τηδυ δι δ οεϊγατίς το δ 6, ]υσγαθλ, ύξωλος, αὐτεθοπτέμποιιν [ῴικρ πίω να ΤΣ 
ον Ἢ ᾿ Ἵ τοῖσιν ἃ τὺ γῶδε 05 Ἷ 

: πιλσπαραῖς ογαητί), σαίϊθαβ αὐ ντθοπι ο- Ἶ ΤᾺ νὰ ᾿ ι 
ΓΤ σορ 

λῃ, νΝ ᾿ ἤν" ᾿ Ἵ ιν ΠΝ 

ναϊκείηγ, Γἰ πτ ὰΐπι ργαίσοτγας, δα πογίις ἃ πάχί δηαπι δώ Ἔθος 3} ἘΠ ΡΔΈΜΟΝ ες εἶχοι κοσιθς χροὶ γ΄ τς 
᾿" δος 

ΩΝ ν΄ ορτ- Ὁ ν ας ἣ ἡ ὰ 

τλίτταπτ. ΝΝαπὶ Ατρίαϊ ροίξεα, ἥθάτη ο- λίες. οἱ ἢ πλῴςοι αὐτὴν ἤσαν, ὧν οὐ χοδάθῳ 
ὲ Ὰ ἧς ΠΝ 5, ᾽ τ κε Ὁ ἃ νῷ " 
ἐδωοον Αὐρος Ἢρ ἐδὲν ΚΝ ἐροῖς ἤρξεν. ἐπεὶ γὼ οἱ τὴργόοι τίου χοθαννον ρος 

Ὥ ᾿ σα ᾿ μὲ. ᾽ , ἢ ὡς Σ Ἁ 

ς ̓Ρ(ΟΓΕΙ. Ορογα ἸΧΟΥΔΏζ. Ουο ἄτι τ ἐπεποίξεωτο, ΓΕ ΤΊ 5, ΕῚ ςρ [Μ. θα (χα 

μην τεθα5 Ατρσίπογιπι ἔλπεητος ᾿ρῃίοσα-  . ᾿ ΤΉ ΕΝ ᾿ Ἀ 
γὸ ἀπεκτον4 τας ΤῚ τρρορλογιζοντῶν. 5: 

τοο α πιράϊο Πηξυοζαῖ, [ταφὰς ἀοπγαματος- ᾿ τὐμ δέῃ ἀὐρρὴν, ᾿ 

ποτίις, ἰη ρατγία (Ὁ σοπτίπερας. Οὐδπιρτί- τῶρ ἀπελθὼν ἐϑθσαζε, οἶκοι ἐτυ[γϑμενὼν. 
ΔῪ 

πιππιίη Ὁ πογγοποίαμη νεῖ, ἀπ Πις μῖης ἐπεὶ δ) ἀφίκετο ἐς γερβόνησον, Οιυϑυοότη 
τ 5 ᾿ ᾿ ᾿ δς ᾿ 

ἱπέάς ργαάοηίδιις, ρὸῦ δος ΘΙ πτ ἸΠΤΟΥ (ΞΕ Αναξίζιος χαὶ ὁΙφικρώτης, ληςὰς Δ] πέμ- Ὁ 

Απαχίδίας ὃς Ιρῃίογαῖος σογοθαητ, Ροῖ; ΤΩΣ ἐσ δ ΥΔΝν Ξη ᾿ ΄ 
: νν : ΠΝ πονίες, ἐπολέμοιου δννὰ " πσδοϊοντος δ 

δἰἰσαοά ἀείπμα τεπηροῖῖς ἐπὲρπυα δὴ 55 Δ, Μὰ ᾿ λρ ἥψῳ τ 

σαν δηϊπη ἀπο γ δε ̓ ρῃίογατες., Αἢ- τα χρόνου, ο Ιφικε ἀτης,αἰοϑορῆμος αὶ Αια ῳ 

55 αὐτῷ ή » 18 ᾽ »" “οὖν μ 

ταῃ ἀγιπι διιπὶ σορίϊς σσπαπέξιτ!5, 1ναςο- ξίξιον οἰχόνδρον ἐς αὐτλμόῖρον σεού τε τοῖς μι, 

τἰοῖβ, ἅζ ας Αργάεπις σζαιιῖα ἀτιηδε- οϑοῷόροις τὴ στρῶ τοῖς «ὐξὶ αὐτὸν λα κωνικϑιδη ὦ ᾿ 

ἰδ ργοξοξς δὶ ΥΩ ὦ Αἱ ῇ 
τὰς Ρεάϊεῖθας ρτοξοόδιιο οἦϊς Απαχιδίαπι, καὶ στῶ «Ουδζωυοις ὯΔ 9. κοσίοις ὁπλίταις 

᾽ ͵ 

ἡ ἀχϑὺ- 

ϊ ἊΝ 

͵ ες ͵ 3 

“πεᾳρώτευε, χα ἐπορθσετο , χαὶ ἐδήου τίω χω. ΤΡῚΣ 



ΓΝ τ ε ψε ᾿ ταὶ» 
ὡς εἰν ,κἰ πσονοαΐν οτι καα φήσεις αὐ Ὁ ἐχφ᾿ 

ΨΙ 5 ΔΩ 
Ἢ φοϑυφοὶν Ἔιπο πορθσοιτο πτίλιν, χα) ἀπαζοι 

᾿ς ὐκαξυδίιυςς οἴκαδε, ΔΙαῦας Ῥ γυκτὸς ἡ Ἅ- 
͵ Γ “39 οὐ ἘΣ ι 

π΄ ρημότατον δ ἢ τοῖς αδυδέευοὶς, ἐπθυελθων 
ῖ ᾽ ΧΑ» 0. 3 ͵ δ κ η 

ἐφ τὰ ὁρη 9 οὐ ἐσίραν ἐποιήσατο. ᾧς δὲ τϑδιηράς, 
γι »“ἵλ  »ὲ -“ὦ 
αἱ διηγαιχὸν αὐτὸν, οκέλάυε αρϑα πλῷν οὐ- 

-“  ε ΜΆ] »ς" " « 

μα τῆλ μέρα δὰ Τ γερβόνησον μὲ “άνω, ο- 
π  ι, Ἂ , '"““ 3 δ, 7.5.1. ἃ ͵ 

᾿ς πῶς δυχοίη, ὡς» εἰωθῳ, ἐπ Φργυοολογιαν 

ἐπθναπεπλάυκέναι. ζοωῦτα ὃ ποιήσεις, σέ κ 

᾿ ἐψυύῶν: δλλ ὁ Αναξίξιος ὠπεπορά ετο, ὡς Β 

, μδ ἐλέγετο, ἐδὲ ὅ' ἑραΐνἽ γελυνυϑύων ὀκεί- 

ἀταῇ νητῆήμέφοι, δολὼ κα]αφρονήσοεις, ὅτι ὅζὰ Φι- 

τῳ λίαςτε ἐποράζετο ̓  ὼ ἐς πολιν φιλίαν 3 χαὶ ὁτί 

ἤχους ἢ ἀπτλυτώντοων π᾿ Ιφικρ ὠτίων αὐαπε- 

πλϑυκέναι Ἐξ ασδϑιχόνησον, ἀἰμέλέξερθν 

ἐπορά ετο. ὅμως δὲ ὁ ̓Ιφικράτης, ἕως μδϑὺ οὖ 

τω] ἰσοπεδὼ ζ φράτϑυμα τῷ Αναξιζίου ζῶ, 

᾿ς Οὐκ ἀξανίςατο' ἐπεὶ ὃ οἱ νϑὺ αἴυδιωυοὶ ἀφη- 

᾿ φρύρδοοι ηδ ον ᾧ οἱἷδὰ κρέμκα φὴν ἦσαιν πε- 

.,».0... 
᾿ Τρράτάνμα ὡ» τωΐχα τὸμτᾳ ζῶ, 5. Αναξί: 

νὐὖ τος τι χαιτέθαινε ζεωὼ τοῖς λᾳκωνικοῖς᾽ ον 

αὐτῷ ὁἸφικρώτης ὀϊξανίφησι 7" ἐνέδραν, χαὴ 

᾿ δδόμω ἐφέρετο πσϑϑς ἀυτον. χαὶ ὁ Αναξίξιος, 

᾿ γνοιὶ μὴ) ε) ἐλπίδι σωτηοίας, ὁραΐν ὁΧὶ πο- 
ΝΠ. τ. δ ΩΝ ε ἐς χα ἡ ὃ 
πλυτε θέσένον ἰδ ανενάρδονν Ὁ εἄμλῳ σρατόυ- 

᾿ Μα,καὶ νομίζων “9: ζω) ἀγαντες Οἕ αὖ δὼ" 

Ὑ Ἰαδϑα) σαφαῖς βονϑῆσαι αὐτῷ τὸς παρελη: 

 λυδᾷς, ὁραΐν δὲ χαὶ οκπεπληγμένοις Ἢ 

᾿ παροίζᾳ κ᾽ αἴόρες, ἐμοὶ υϑὺ κα λὸν οὐνθοίδὲ ἀ- 
ποδαινψν" ὑμς δὲ : φρὶν συμμίξαι τοῖς πολε- 

μίοις, απεύδετε ἐς τω σωτηθίαν. χα ζιὗτ᾽ 
ξ λέγε, χαὶ πραὶ τά αασιςοῦ λοι(ξὼν πίω 
χασίδα,, οὐ χώρᾳ ἄστῳ μαιχόμϑρος Ὡὀἰποιϑνή- 
χῴ καὶ τὰ παι δικοί υϑὲ τοι αὐτωϊπαρέμφνε, χαὶ 
ἣν λαχεδιαι μονίων δὲ ἢ" σεενεληλυϑότων εἶχ, 
ΤΊ πόλεων “ϑμοςήρων, ὡς δωδέκᾳ μαχο- 
μοι σζεναπεθαγον' οἷ δ᾽ ἀλλοι ̓  φάη9ι)ες, 

ἘΦΖΣ.- ε 77 ᾽ ᾿πεαλλων ὡς ΔΙ φκόσιοι ἀπέθανον, ὁ τα ἁ- 
᾿ 

“ ᾿ Ἶ αἷν ὁπ τ αὐϑὶ πεντήχονζα. ζυτα 
πὰ 

{4 

ΥἾ 

Γω" 
“ἢ 

, Ἐ ΙΩΒΕῈ ΒΊῪ ΟἾΝΗΑ ΒΤΤῚ γ 5} 
Ἰδνως ὅτι τί αὐτουδρον φιλίαν πτοΉς4- ἃ αὐ! ἤοταας Αηταη άτιπι οἶτις (δ ἀτηϊοίτα: 

ὕσφα ἀὐζῖς, Ὁ σ᾽ ἄλλος 

ἐπιτηον. οἱ δὲ ἐδίωκον μέ: ρι τῷ ἀςεος. καὶ  Ἐ 

5:43 

αὐϊαθχη εὐαίριοᾶτας ἰρίαῃπι.. ἰπηροίτο - 
{τὶς ριαπάϊο, γεπογίισιμι, Αὐγάεηοίχῃς 
ἀούμυπὶ γε ἀξξιιγιιπι, οξξιι οα ραττοτγαηΓ- 
φῇς, συ "ΑὈγάεδηοτγιηι ἴῃ ἀρτο [ΟΠ τα ]- 

Πὲς ἱπρτίπυῖς παρα, ςοΠίος (9 πποητί- 
Ὀιις ἰπ πάϊας Ισσαῖ. Τυγοπιος νοῖο, 408 1- 

᾿Ρίμπν υὐλη(ιῤχογαπες ΘΠΠτιοι]ο (που πηὶ 
(Ἰπευγοποίμμι [τπ|ς {πγππὶ νους Ἰεροῖο 

Ἰαδεῖ:νντ ργο πιογε πο Ρεουηΐα οοἸ]Πσοη- 

ἀκα: σαι νἱἀεέοστιι εὸ παυίραῇς, ΟΠ} 
[τας ἴτα ἱπ{πἸτι1Π τ, πιϊηίπις ἡρς ἔτπὰ ἔα τις 
οἰ ΝΠ σαπηγὶ παχὶθίις 110 ἀῈ πΘῃ Ρεῦ- 
Πτα δε, ντὶ φαίάθτη ἔογο θαταγ, ἰ ΠΙΠοπηϊ πεῖς 
ξατὰ ἔίρτεια ἀϊοεῆηε Απιαηάτο; ἃς βΑΓΠΠᾺ 
4υοα ρει ἀρταπι ρασατηι δα νγθειη {0- 
οἰατη ρογρεύετ,, ραγτπι αιοά δι ῆδε εχ 
115, ιος παρε αι οθυίος, “ρΠίογατοι Ρτος- 
σοποίμπι νογίις παυϊρσαῆς, Πορ]σεηείτις 
ἴτοῦ ἔαοίοθατ. Νεαιιε τἀπηεῃ ]ρ[ΐογαῖες, 
αύδιι ἀἴϊα Ιοσο 4401 ἐγασς Απαχίθι 
οορία;, ἐς Ἰπ115 16 ργοσίριε: ἰς ροῆοα- 
αυάτα Αγάςηϊ, 481 οὐλῃτ ργίπηάίη [το π- 
τς » Δ ΟἸΠῚ σΔΠηρὰπ) ΡοΓα πογαης, αὶ οἵδ 
1αχτα Οτεπγαίξομ, νΌὶ ὃς ἐοήϊηδς αὐτὶ ΠΔ-- 
Ὀεητ, γα Ια γεσο σορία ρογ ἀςοϊα πιδ- 
(εχποιοητατ, ἂς ἰΔΠ} Α ΠΑΧΊΡ τις ἱρίξ οι 
Τιαςοπίοὶς πα ΠΠπίθι)ς ἀεἰσεη ογοι:τιιτη Ρῖο- 
ΤᾺΓΉΡΟΓΟ {π|05 ΟΧ ἱπ|1115 ἰδεῖ, ἃς ἱρίς ουτ- 
(α τη Απαχὶ ίππι ρεγσίς. ΠΠ16 αι μη Π1- 
ἀπ οατηΠοτ, ΠῸ]] πὰ (Δ {π|τὶς ἤρο πη ΓΟ Πα] 
εἴτε, ααοα αἴτο ]οσο ἔπος ἰῃ Ἰοησοτη Ἔχίοη- 
{05 οἵϊε φογποτοῖ, ἂς ἔστ ποη ροῆς ἀμπιςο- 
τοῖς ντ 401 απ τγαππογαῆτ, ἢ δ᾽ ρογ Δος "4 
{πρροτῖαβ ἔσιγοης, ροττογγίτος ἠθηίζας νἱ- 
ἄστοι νηϊπδιίος,, οπίρεξξις πῇ αἰϊς ; ἐος, 
{1 Δάογαητ ΡΠ ΠΟΙ ρ ΟΠ ]Δης  Μο αι επι, 

Ὡ δὰ ἐὰν Ἅ, 7...) ἊΝ ᾿ ᾿ ἢ . ἀρὰ 7: ὸ πὸνΐᾷς, ὡς εἶδον Τ' ἐγέδραν,, εἶπε «σός τὸς Γ᾿ ας, πεῖς ἄεςοῖ ΟσοιΒοΓς, ΠἩΠ]Π τος.  ος 
ΡΙα5, Πα απη ΠλαΠΕΠῚ οἴτπὶ Ποίξο σοηίοτα- 
τίς, (811 γοῆτα ργορογαηζον σοπῇι το, 
Οὐχ νδὶ ἀϊχ δε, ασσερτο ἃ ίβτς Πτε ίςιτο, 
ἰθτάοπι ρυρπδη5 σδα τ. Νος ἰς ἀείδει ἰ- 
Ρίμπι, Ζαο πα Ἰῃ ἀπηογίδιις Βα δαογατ: δέ ργς- 
ἔεέει ντίππι τ ἀσς ἀρ πο ], {1 δα εἴπη (6 
σΟΠτ]ΕΓατι , ΠΠΠΊΕΓΟ Ρ]115 Πγπις ἀποάς- 
ΟἷπΊ, ν πᾶ ΟἰιΠὶ 60 βαρ ΠΔητος Οσσα ΒΙΕΓΙΠΓ, 
(ὐετέγἰητεῦ Πιρίεπάπηη σαΠ ίππε, ΠοῇΙ- 
Ῥιις5 εο5 δὰ ντῦοιῃ νίητϊις ρετίςαοητίδιις, 
(εοϊάεγαητς εχ δ᾽ογαπι υίάς πηι ΠηΠΊετο 
ἀποοπτί, Αδγάσθηϊ νείο σγαις ἀγπηδτιι-: 
τὰ ρράϊτος ἔετς υϊπαμπαρίητα. ΕἘὰ τὸ σο- 
{τ4., ταγίια ᾿ῃ Οογγοποίμπι Ιρϊογαῖος (δ 
σοητι] τ. 

πορξᾳζαςὸ Ιφιχρῴτης, αὐεγώρησε παλιν χὶ τίω χερρόνησον. 

Ἃ Το εδ δ 

12 4γ ΠΗ, 

ΤΡ ηἴογανδ 

ΠΣ 

ἰδεαὲ, 



ΕΠ 

ἐδ χίρείας 

ἔπ Αἰΐγε- 

αἰεη[ἐς (8. 
ξ41, 

ΕΥΠΠΤΊΣ 
«704 Τε- 

Ἰεμτϊα 

ἐβιάϊα. 

τ44 ΧΕΝΟΡΗ. ΗἸ 

“ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣΙ ΕἘΛΛΉΝΙΚΟ 
ΙΣΤΟΡΙΩΝ, 

ΠΕΜΠ 

ΧΕΝΟΡΉΟΝΈΤΙ 
ΕΜ 

πρΖΞΞ ἢ, Ὁ ς ταδὶ ἴῃ ἤλτι τὸς ἃ- ἃ 
ἔΡα ἐξ) τιεπιεπαπι ἃς 1 «σε άα- 

᾿ πλοπίοταπι αρια ΗΕ]1ο- 
“ (ροπτιιπὴ εγαῆτ, βπτεγὶ ΠΊ 

Ὰ Ετοοηίοις ασοης π᾿ ρ!- 

Ἰ πα,. 4αππὶ {προτί γι θιι5 
τοτηροτίθας ἰητεγ “ΖΕ σὶ- 

πείας ὃς Ατπεπιςηίες σοπηπηοτγοία ἰητεγοεί- 

πΠξητ,σοοζτο ραΐαπι πγαγίτίπγο Ὀ6]]ο, ροτα- 

ἤξατοπι εἰς ἕλοιτ, ρους ετίατη σοπίεητίεη- 

εἶθαις, ντργοαῖτα αι αις Ρταάαβ αρότεῖ 

οχ Ατεῖςα. Ὁ παπποῦτοπι ορριιρπατὶ αὐ “Ἐ- 

σἰποτίς Ατποηιοηίςα, ἀγπλάταγα συμ] ἄϊτος Β 

Ῥαιρμι!οΐη “Πρ ηαπη πλ4. τηπγο ΖΞ ρ!- 

Ποῖαϑ οἰπσυπι,εοίχας τοῦτα, δζ πιαγὶ ἀεσεπὶ 

«τί τεπιῖθας ὁπ ἄθης. Ηας οοΠἀϊοπίς ἔππλα 

Τοεϊευτίας αὐ (α ἀείατα, φαϊταπη ἔοττέ 4 π4(- 

ἄλπι δὰ ἱππέας ρεσιηΐα σοσοπάα σαι 

Ὠδυσαίαῖ: ὈΡΟΗΣ ΖΕ ριπετῖς ἰλταγιις ρίορε- 

ται, ὃζ ποίξίαπι οἰαἴοπι αδίρίς, Ραγαρ ι!ο 

ξλέξατα δά οδάϊοπομι ορας ἀεξεπάδητς. 

Τητοτοα Πα Π 5 1 Δοεἀχιηοη]ς ρτα ες ἕξις 

εἷαίς ΗΪεγαχ δἀπεπῖς, ὃς οἰαθηι δοοίρίτ, 
Τοεϊευτῖα ἐς Ποἰ ΠΊπης ἴῃ Ρατείλαν τεάσαη- 
το, Νίαηῃ Ζαττι ἀομλππι τ Π ἀΘη5 Δα πηᾶ- 
τὸ ἀείςεμπάοσγος, πεέπιο πη] ταπι εταῖ., 481 

ἀοχτγαπι εἴας Ποη ρτεποηάετγες. ΑΠπ5 ε πὶ 

(εττο τεάιποῖθας, αἰτας νίττα : σιοά ἢ αὶ 

ταγάϊις ἀςςοπίεμς,, πιι]ουλίηιι5. Θτίαπι 

ἔπης, 4ππππὶ 1 αἰτα ΠῚ Ρτοιοογεταγ, Ϊῃ 

πιᾶῖς σογο ας αδιοϊεθαπι., ἂο ππ|μ] εἰ 

παυΐτα, οαχας ἔλυίξα ργο σα θαητατ. Νεεῖ- 

σῃοῖο οαϊ!ἄσπη, ἴῃ ἢὶς ἃ πς πάις πηΘ- 

τπογαθη65 (τητιις ἑλύζος, ποηὰςο (σορτα 

Ρετίουϊα., πεαὰς ΤΟΙ] τΙΟ ΠῚ Αἰϊσι5 ΓΕῚ 

πιςπιοΐδιι ἀϊσπαπιὶ οχροηὶ. δε ρτγοΐξο- 

ἑτο τ ΠΒουίπὶ σοηΠάσγατι ἀΐσητπι ες ἂτ- 

Βίτγος, φυὰ τε Τ οἰεατίας οἴἴεςογις, νεταίας 

1πΊρίμπαι οθητς ΠΠ]ογιιπν δηΐ ταὶ, Φα σι15 σα ΠῚ 

ἱπιρογῖο ργαογαῦ. Νπὶ πος τα]ο νἰγ ΟΡ 15, 
αποά πὐίϊτὶς ὃς ορίθιι5 ὃς Ρογί ΗΠ} 5 ἀπτο- 
ξετεὶ σοπηηγεπηογαηἄο Ἰοηρσίἤϊπις ἀεῦοῖ. 

}9) 

Ξέρχουδέοιρι τῦτο δ δ ἴδηι πολλαν δ γον 

α-. Ὁ ΑΡΟ Α ἘΌΝ 
ΓΙΒΕᾺ ΟΥ̓ΙΝΈΨΒ. 

(τενὸ Πάμφιδλος. ἵ εὐ δὲ σύτῳ σὺ λαχεδαι-" 

λ Ἵ 2 ͵ ᾽ Ε ᾽ 

καὶ χενδεύων ἀξιολογώτατον οὐδρὸς ἔρ5.) ὄρ, 
“Ὃν 

51 ΟΝ Α 6, 

ΒΙΒΛΙΟΝ 

ΤΌΝ. 

ς΄ ἬΙΒΤΟΚΙΑΝ 
,. 

ΑἹ (αὶ μδὺ δὴ «δὲ ἕλ- 
λήκασοντον ἀϑώναιοις πὲ 

καὶ λακεδοιμονίοις πο:- 

αὐτὰ ζῶ. ἀν δὲ παλιν 

Ετεονιχος ον τὴ αἰγένη» 

καὶ Ἐχιμιξία ̓χρωρδέων 

πὸν “σϑόοϑεν χρόνον Τὴ γεν ἄσφὸς τὸς 

ἀϊϑίεναϊοις,, ἐπεὶ φανερώς χτ' ϑαίλαῆαν ἐ- 

πολειμεῖτο ὃ πολέμωος 5 ξμωδόξαν χαὶ τοῖς ἐφό- 

θ9ις, ἐφίυσι ληίζεοϑαι τὸν βουλόμνϑιυον ον» 

τῆς α“ηικῆς. οἱ δ᾽ αἰϑζευώ)οι πολιορχούμδιυοι ᾿ 

αἰ αὐτῶν, περψαντὲς ἐς αἰγέναν καὶ ὁ- 

πλιᾷς καὶ φρατνοῦν αὐτὴν ΠΠαμφίδον, ἐ- 

πετείχισαν αὐγονᾷᾷς,, καὶ ἐπολιόρχϑιω αὐ: 

τὐὲκ ἀκα ολὰ, κα κοζᾳ ϑείλαῆν ᾿ς 
καὶ τοιήρεσιν. ὁ μϑυποι Τελάυτίας, τυχὼν ἐ- : 

πὶ τὰ μήσων ποι ἀφιγμένος καΐῳ χουμῶς 

τῶν πόρον, ἀχούσας ζαῦτα αἷϑδὰ τῷ ὄχιτει- 

χισμοΐ, ἐξονϑ4 τοῖς αἰγειήταις. χαὶ ὦ μϑύναυ- 

τίιχὸν ἀπήλασε, Ὁ δὲ, Ἐλττείχεσμα, διεφυλᾷ- 

͵ 

μονίων Ἱέραξ γαθουριχος ἀφικνεῖται. καχεῖς ἢ 

νος δὲ τἰραλαμ(ωνᾳ ὦ ναυτικόν᾽ ὁ δὲ ΤΕ’ 

λϑυτίας μακαριωταΐᾳ δὴ Ἵ ὡὀσοπέπλάυς ἐπε 

χεν οἴκοι δὲ. ζευίκα, “ὦ Ἐχιϑαίλο-ῆαν κα τέθαι ἢ 

γεν, ἐπ οἴκου ὁριιθϑρος , συϑὲὶς ὀχφο τ 

ςρατιωτὴν ὃς ἐκ ἐδεϊξιωσειτο. χαὶ ὁ μδὺ ἐφο- 

ᾧφανωσιν, ὁ δὲ ἐταμνίωσεν, οἱ σῇ, ὑφερηήσαντέςν, 

διιθς καὶ α᾽αχϑνὅκου, ἐρρικῶγον ἐς τίω ϑασ 

λαῆαν ζεῷανοις, καὶ ἀὐχοντο αὐτῷ πολλὰ ᾿ 

χαὶ ἀγαθοῦ. γιγνώσκω μδι δξιω, ὅτι οὐ πότοις 

οὔτε δαπλώηκα ἢ οὔτε χένδγωυον, οὔτε μυγχά-" 

γηβκφι αὐἰξιολοοον σα σὲν δεν γϑόμαι. δλλά καὶ 

μιᾷ δα, τοδὲ αἴξιον μωὶ δοκὰ ἐδ αὐδρὶ αγνοξῖ,,. 

τί ποτε ποιωῖν οἿ ελάυτίας οὕτω διέθηκε τὸς 



ιν εκ: 
ΕΝ . 

Ὶ 
' ἵ ἘΒῈ δ ΟΥ̓ ῈΕ Ρ᾽ ὁ; 545 
' ὁ αδ᾽τἐραξ, ζς μδὺ ἄλλας γαὺς λαξων,πώ- Α(ετοζιπι ΕΠΙοταχ Παῖς. 2]115 (6ουΠὶ {- 

λιν ἔπ ἐς ῥόδον' δ αἰγίνη 5 τειήρᾳς δωδεῷ 
χατέλιπε,  Γοργῶποο τ αὐ ὁχεςολέα αρ- 
μεξῆν. ταὶ οκ τότῳ ἐπολιορχοιῶτο μάλλον οἱ 

οὖ τῶ Ἐχιτφχίσματι τ ἀϑάυαίων, ἢ οἱ εἶν 

) τῇ πολέ. ὥςτε ἰπσὸ ψηφίσγκατος αἰϑέευαῖοι 

υυὃ σλυρώσανες γαὺς πολλαξ, ἀπεχομίσαντο ἀξ 

αἰγίνης πέμτήῳ μιζωυὶ τὸς ἐκ Κ᾿ φρεείε. τέ- 
των ἢ “δνομϑύων,οἱ αὐϑέευαῖοι πάλιν αὖ ὡράώ- 

ὴ γμαῖα εἶχον αἰ πεσό τε ὐ)ληςῶν χὴ Ἑ Γοργῶ- 

᾿ 

τποπ5 ἴῃ ἈΠοάσππι παυϊσαος, ἐποάσοίτα 
ταΏτα τι {ΓΙ ΓΟ ΠΊο5 ἰῃ σία, ρας ζο οἷς 

(ἀούρόρα ἰερατο ἔπο, το]! φαῖτ, ἴλπὶγετο 
τηλρὶς ΟοΟΠἀεραηταν Ατοηϊοπίος, χαΐ ο- 
Ῥεῖ (ς ΤΑΙ ΠΟ σοητίπο αηξ » ἥλαὶ Ποίξες 

Ἰρίογαπι τη ορρί4ο, Οὐ λέξι, νε Αὐμος οἱ. 
πἰοπίος εχ ἄφοόγετο ΡΌΡ]σο πλα]τἰς δα 0115 πον Αὐδεὶ 

ἰῃ(Ἐγιιέξις, ποις φαΐπτο παϊΠτος ορρίάτιπι "Ὁ: 
{ΠῚ 

οδίμεητος ἀοπιπην θά ποογοηζ. Οὐοάν- 
ΟῚ φοοί ἀ{ΠΠ0τι Γαγία τα Ατποπίοπίοϑ α ργα 4ο- 
ΐθιι5 ὃς οτρορα γοχαθαηταγ. Ιταχας π4- 

᾿ 4 Βιυεξς αὐπιοτίις ος ΧΙ ΣΙ παπαϊίδας σορ!ίς πα ὃ αἰτιπλνυρούσι γαῦς βφοκαίδεχα, αὶ αἱ - 

θιῶται Εὐγομον γαύαρχον ἐπ᾿ αὐΐζᾷς. ὄντος δὲ 

πϑ Πέρφικος οὖν τῇ ῥόδω, οἱ λφκεδαι μόνιοι Αγ- 

πιλχίδολυ γαϑαρη9 

ἡΤ γειξαζῳ ττο ποιοιεῦτες μαλιφ' αὐ χα- 

εἰζξαϑα!. ὁ 5. Ανταλκίδας., ἐπεὶ ἀφίκετο ἐς 

αἴγιναν, ξυμ βαλαξὼν [τ ἘΣ τῷ Γορ- 

᾿ ὦπα ναῦς, ἐπλάσσεν ἐς ἔφεσον, καὶ Τ' Γορ- 

᾿ς ηῶπϑδυ παλιν δσιοπτεμιπᾷ ἐφ αἴγέναν ξιω ταῖς 

νλω Ἴδεκα ναισὶν' ἘΧῚ δὲ ταῖς ἄλλως Νιικϑδουν 

ΕἸ , Ἵ 

ν οὐκ σπεμποῖσι, νομίζοντες 

Ὶ ἐπεςησετ. ἐχιςολέα. κ᾿ ὃ ὑϑὺ Νικόλοηος βου-Ο 

θαϊγωξυδάωοῖς ἔπλι4 εἰκέσε. τὐραβεπόμδμος 
ἔδει, 5, ΑΝ σὰ ᾿ , 
ὃ ες τενεδὸν, ἐδηου τίω χώφφιν, χ! χϑήματα 

λαξὼν, ἀπεπλάυσεν ἐς ἀξυδὸν. οἱ δὲ τὴν ἁ- 

ο΄ ϑϑυαίων ςρωτηγϑὶ, ἃ, ϑριοθενγες Εἰπὸσειμο- 

ΠΟ μβράονς τὲ, ϑαίσου, καὶ τ κατ’ ὀκφ!α τὼ 
γωρία, ἐξοήϑρτου ζοῖς πενεδιοις. ὡς δ), ἤδϑοντο 

Ἂς Σ ͵ " ͵ ε 

ἐςάξυδὸν κα] πεπᾷευχϑτα Τ' ἸΝ χϑλϑηϑν,ορ- 

μϑυϑροι Οκ χεῤῥονήσου, ἐπολιόρκοίω αὐτὸν ἘΣ 

χόστὰ γαῦς πέντε ὦ εἴκοσι, δώο χ τριάκοντα 
β 9 ἕ Ε 

᾿ΑῚ ἥξ ἐφέσου 2 «ὐξετυϊγὸμᾳ Εὐνόμω. ἡ τὸτε μϑὺ 

᾿ χατεφυλ ἐς αἴγεναν, μικρὸν τσ ἡλίου δὺ- 
᾽ ᾽ ᾽ » ". 

σρδι!. ἐχξιξασεις δ᾽ 4.θὺς, ἐδείπνιζε τὸς 
᾿ , δὺς" 5. .εἢ “ ε 

᾿ φρατιωζᾷς.ο δὲ Ευνομος,ολίο ον γρονον στοῦ - 

μεῖνας, ἀπεπλάινυκτὸς σῇ Ὀχτδιυο ϑύης, φώς 
ω “᾿» ! 7 «“ Χ ᾿ 
ἔχών, ὡς Ὁ νομἰ 78), ἀφηγήτο, πως μὴ ́ σλα- 

ς-ς τῷ [ω Σ Τ 

γωνται αἱ ἐπόνϑυωι. ὁ 5 Γοργῶπας, εἐμξιξώ- 

σοις, θυ, ἐπηχολοῦος κτ Τ' λαμτπῆσρα ὑπο- 

λφπονϑυος ὅπως μὴ φανερὸς εἴη, μηδ᾽ αἰ οϑη- 

2 ὶ " ο΄ - «ᾳ “ὝἝὝ 

'Φωνης ̓ γδωκλϑέων, ̓  θα γώγη τ' κωώπτῶν. ἐ- 
νι γσς Ἀπὸ 5 ἃ ᾿ “ῳ.ω ἘἈΣΕς “ 

πεῖ ἢ υξ᾽ οἱ ᾿ Εὐγομιϑ τσ 99 τῇ γη.τῦθα ζωφη- 
᾿ ι' ᾿ “ ᾽ “" " ᾽ - 

μα Ῥατηικῆς, κέλευε τῇ σειλπιγ! ὅπ πλήν. 
ΕΣ ᾿ς: 9 9 α΄ 95,.. ΦΔἾΡῚ 

ῶ ὃ Εὐγόμω ἐΐξ ενίων ϑὸῆ νεαίν «ρτί ὄἄξεξαι- 
«.. 2, « ει " 

Ἅ0))0, ὃ ὴ ἔτι ὡρμέζοντο,οἱ 3 κυ ετί κου τεσ Έο). 

᾿ σῃ παρέχοι, λίθων τε ψόξζῳ χελόυςῶνωπ! Ἑ 

σοπρΙοπτ, Εἰιια οσπὶ ἱπιροτῖο ρα οιπε 
Ἑπηοιπιηι. Ἰπτοῦοα ἀπσγῃ τη  ποάο εἴξε 

ἜΠΟΣ 

, Ἶ 

Δπΐαϊεἰ- 

Η!οταχ, Απταϊοϊ ἄαπὴ ρτα ἔσέξαπι οἰ {Π|5 1.,4- {τ ρνυοβ. 
σαἀαπιοη! ἄοπιο ργοῆς (οἱ ἰδ ης, αιοί 
ἴῃ ἐο ἐδ τοι 1 εὐίθαζο πηαχίπηο σταταηγ- 
ἔζάτος οχιἰπηαίοπτ, Απτιαίοη5 ροῖτεα- 
αύαῃλ τη ΚΕ σίπαπι γε μον, {πππιτὶ5 (ΘΠ ΤῊ 
(οιρορα παι ίβθας5, ΕρΒοίμπι σοπτεπάϊτ: 
τοχ σούροραπῃ σα 7 Χ Ππαπίθας ἰῃ Ζ σὶ- 
ΠάΤᾺ ΓΟΡΉἑττίτ; σοτογ 5 ἰΙοσατιπη ΠΝ ίςο - 
Ἰοσβυτη ργαῆοῖτ, 15 Αδγάςηϊς ἰάταπη {πρ- 
Ρατίας, ἃ σγάμσην (δ σοητεῖττ, [ἢ ἰτἰποῦς ἐς - 

[ω εἰα 

ΕΝ 

41. χαλ: 

Πούζοης λα Τοπεάμπι, ναίξατο Τεηςηΐο- 
ΓΌΠῚ αρτο, δὲ ἀσσορτα ροουηΐα ,ἰηἀς ΑΒ γ- 
ἄσιπι πασίρσαΐς. Ιητουπ. ἄπςε5 ΑἸΠοπίοη- 
“πππα ς ϑαπιοτῆγαςσς, ΤΠαίο,, νι οἰ αἷς ἰοςῖς, 
ορεῖα Τ Πρ ας Ιατααι ργορείαθοητ. γὸ- 
τὰσι νδὶ σοιτίοτε5 ἔαᾶϊ εἴδηξς, Νίςσοϊος- 
ομππν (5 Αργάμπι γοσερίῆς :- ῥτοίδεει εχ 
ΟΠειγοηςίο οὐαὶ τεῖρίητα, ἀπταΐστις πδαί- 
Ὀιι5, ἰρίιπι Χ χ ν πδῖιος παθοητοπι οδί- 
ἄεξητ. (σοίρορας ἴῆτεγοα, ἦππὶ Ερἰπείο ἱπ 
“ἘΕσίπατη παιίρατγοτ,ἴοττε ἰπ Εὰποπλιηι π- 
εἰ ἀἴτ; ἂς τὰτη συϊάοπιίῃ ΖΕ ρίπαηνίς ραα]- 

δ υϑῳ τοι Γοργῶπας σοσίλέων [ἀπ ητζξ (Ο]!ς οσσαίατη ξσα τοοςρίς, οὐ α- 
ὍπΠ πὰς ΠΙΟΧ {|5... σοσΠαγα τα] το ἱπδοΓ, 
Επποηταδ βαγΠσ ροΓ δ᾽ αιαατη (ΡΠ δε, 
ἀϊποοῆητ, Κ Θί νεγο ποὸχ ἱπστα οι, [ππιθῃ Ουνφοβᾷ 

Ἰρία αοςερίαπι παδεῆς, ρύο ποτα ργασα- υἹησίεμαν 
ἄεθαῖ; πὸ ἰςηιεπτοβ οἵτπὶ απο 5 ἀθεῖγα- 
ἴθητ, Τιιτῃ (σοΥρορᾷϑ {5 ΠΔ1165 ἱπστοάὶ 
ἸῸΠΠς5,πιοχ ΔΙΙ4πο ὃχ ᾿ς γμ Δ} ]0,ης σοηίρί- 
εἰ Ροῆεε, νεὶ ποῦθε ν]]τη ἱπά οἴ τα {π| 
Ρτάθοζοῖ, υα ἕαχ [πσεθατ, (δία ας θαγατ: 
ΠΠ.11} ὃς ἰαρίἀτιπ| ἐγερίτα νοςῖς Ιοσο αἰ! - 
τατι τ ἱποίτατοῦο 5, δ. ΓΘ ΠΊΟΓ ΠῚ πη ρα ἢ} 16 
πὶ ντερδηταγ, Ροίξεαχιιαπι Επιποηλί πα - 
τος Πα ργοςα! αρείϊεπε ἃ ἴογγα ργορτοῦ 
Ζοίξεγοια Ατείσος, (ογσορᾶϑ ἔπος στ πὴ τις 
Ῥα οἰδλησόγεϊ δος ποίξοπη αἀοτίτί. [απ Επι- 
ποπηὶΐ σορία᾽ ραγτῖπι πααΐθὰ5 ὀστοῖς ἔπος 
ταῦτ, Ραττίτη ᾿π ροτταηυίε σοπέογοθαηι, ραύ- 
τίη ἀδηίαας δάμιιο δά τούγαιῃ παι αἰσλΏϊ, 

Ζι 2.3 
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τΠῸῪ τείγοπλθς (σούρορας σαρίτ; 1Π4ας το ]!- 

σατῖς δα ας, 1η ΖΞ ρίΠΑπη γειπογεγαγετε- 

τὰ παπο Ατποηίθη πῃ σα ίς ἱη ΡΊτςοαπι 

τεσεροτγαπε. δεσαηάπηπι μας 1 Ογρζαμα 

Ομαθγίας Επασογα ἰατατι5 Οροπι σα ο- 

δξησοητὶς σοιγατῖίς., ἂς ἀδοοηλτγοπθι15 

παίσας. Ὁ πιιΠ16} (Θοιμτη Ατῇςηϊς ὃζ δῖος 

ΑἸΐα5, δὲ σταὶς αὐ πλσταγα ρεάϊτοβ (τ ΠΠοτ, 

αςσποξξα πη ,βοίπαμι ἀείοδἀΠδτ: να σαπὶ 

φοττγατίς ἰίοσο σοπσαῖο νἱττα ἕαπιιπὶ ΗΠ ογει- 
1ἰςἰα ἰμ Πα τς (ς αθάϊο. Ρεϊπια πος, φθεπηδά- 

τιοάϊτ σοπαοπογαῦ, σίλαίδ. Ατῃοηϊςη- 

Ππαπὶ ἀγπλάζαγα ἄπος )οιηςποῖο δάογατ,ν]- 

τὰς ἔλθ απι Ηοτοι!ς δα Παάία Χν ταά- 
(σεηαϊτ, “αι ]οσιιτα Τ ργυρίαηι, τγῖθιι88 
τατγείδιις. νοσαητ. Εὰ ἄετς οτσορας σοῦ- 
τοῦ ἕαλέξαις, νπα σιηλ ΖΕ ρίηοτία, ὃς τ] ἶτα 
οἰαίπατγίο, ὃς δραγιδῃϊς οέξο, αὶ ξοττο τιῖπὰ 
{{πὶς αἀογαητ,αα σοοτοοηάος ποίξες ργορο- 
ταῦ, θεατοτοα μοι ριασομοιη ἀςηαητεῖίατί ἰπ- 

Βεῖ,ντο οορὶ 5 παπδ! 5, φποταιοῦ οἤδης 
ἰῃσοηα, Ππρροείας ἔεγγεατ. Οἱιο ξαξξαπι,ντ 
ταῦτ ἐχ Εἰς αἀὐσογγογεησ, ξηΠγυξεϊ ἀγπηο- 

ἀπ σόποῦς, Ζαοάςσιπις Δ πηαημτῃ οἵδε, 
Ῥοίξοασασηι ρείμαὶ Ισσπηλ Πάτα πα ρυς- 
του θησ. ἰασγοχοῦς ΟΒΑΡυῖα ΠαΠΠἶτος ; {{4- 
τί πα; ἴλου]α ἐπ ποίξοπι, δοτοὶα νίδγασαης. 

ἴδηι ὃς σταῖς αὐτηαταγα ῬΘαϊτος ἰγγαθθφητ, 

ας πδαίδις ἴῃ τοῦγαμι ἀςίσο πη ἀογδῆτ.τα- 

46 ρυϊπηὶ σοἰσσίτοῦ ᾿τογοιηρτὶ (μπτ, φιοά 

φορία: παπιεγοία ποη οἴΐδησ. [ἢ 115 δ οτῦ- 
σορδϑ, ὃς [,ἀςοἀατηρη! ροτίογο. Ροίεα- 
4ιδη} ἢ οσσα δι Πδ πε, σοτοεῖ ἔαρ απ ἀγτὶ- 

Ρίαπε. [Ὡτογές γι οχ σι ποτὶ οα, σοπ ἀπέ! - 
ΟἿ] ΔΙ] τος, Πα Π ηϊ, πδίτο;, (αἱ ἀς ἡδαίδας 

φἀουγτογδητποη Ραποίοτος ος. χ εοὸ τοπὶ 
Ἂ - - εὰ ͵ { λ Π ᾿ - 

Ῥοτς ποῇ αἰΐτοῦ δαί! ρὰχ οἤοοτ, πιατὶ Ατὰς: Ὁ ξένοι δὲ, καὶ μμετοιζοῖς κα όωτοι κατε δέσβα, 

πἰθῃίδα ντοθαηταν, Νδηι ραγοτ πο εθδῃε 

Ἑτοοπῖσο παῦτα, σαηταηλα 5 εος νέσοεοῖ, 
ντηλιος ἱποτεάογοηταν, αυΐὰ Πὶροπάϊιπι 

ΠΟΙ παπιογαδατ ϑοσαη ἀπῆν ῆος ταγίας εῸ 
Τ,λοςήππλο πη!) 1 οἱουτίαπη πιϊτεπηγ,νε οἱ αἵ-- 
ΠΕ ΉΠῈς ργα οέξαϑ οθι. Οποιη ν δἰ νεπίεη- 
τοῖν ν  ἄοτα ΠῚ Π το 5, ΓΙ ος {ππτ Ἔχ ἢ Π1γὰ- 
τί. (σμποσατχὶς οπγηΐδσιις, πα]! ΠχΟΩ] οΓα- 

» τίοποπι πάθας : ΕΖυϊάσηι, τη τὸ 5. ΠῈ1145 
» πιοόστ ροσμηἶα5 αἀξοτο:νογαπι ἢ [)6ο νἱ- 
» 1ππὶ οτἴτ, αονοϑ αἰδογίτοῦ Ορογαῃι τ] 44- 

» διεὶς, οηἱταῦ πγαχίπιατη ν οὐἷς ράγαγε ποσοί, 
» [τϊοσιῃ σορίατῃ. Ηος αυάοτῃ (οἴτοτς, ο- 
» Ῥτατς πο, ντ αᾷ ἀϊπ νος ρίαθίο, ποῦ πηΐ- 
πὸ Πηοϊρίοντέξιιπι πα δα ατίς. ἃ Πλί γα δ᾽ Πλὶ - 
» πἰξοτγαῆς, ἢ ἀϊσαηι οτἱᾷ πὶς τλΑ}}|ς, να πο- 
» ΟΠ γ15 νος ροτίας ἰμΠἘγαξειὶ Πτὶ5 ψαᾷ ορο. 

ΨᾺ Ν ͵ ᾽ ͵ Χ ᾽ Π Ἄς ε “" -“- Ε - 

Ὁ ἐμίσυτον" τὰ τε ὅγε τη δια, θαι μοόσετε υϑρ ἴσως εἰ φα ζω  έλεοϑοι ὑμιας μαλλον, "ἘμΕ εχ . 

ΧΈΕΈΝΟΡΗ Η18 Ὑν 6. Α α. ἱ 
(Πσπτηλ [0 Ὡδαα] δά πατὶ ργαἶο, 4πα- Α γαυμαχίας δὲ σοὺς τίᾳν σελδούζω διομδὰ ἱ 

Β δίῳ ογηδράυσεν ἔχων τὸς πελταςείς. ἁμα δὲ 

“- ἘΔ ἊΣ ΘΥΘΥῚ ι ͵ ᾿" Οϑδϑι εἶεν. ὡςτ᾽ ἐροηθοιο χα τότων πολλοί, 

ΕΣ -ὦν ᾽ λ ͵ λ , ΕΣ 

Εανόρες φρατίωτποι, ἐγώ γρηρίιτα μϑυσόκ ε- 

γῆς, πεταρας τόαρᾳς λαμξαμφὸ Γοργώπας, ᾿ 

χαὶ αϑαδιησοίυϑρυος, ᾧχετο ἀγων ἐς αἰ γιναν" αὐ΄ 

ἢ ἄλλαι γηες αἱ Τρ αϑιευαίων ἐς τον αφραιῶ. 

κατεφυγ9ν. μι ζῦτα Χαζοίας ἀξέπλᾳ ἐς 

χύκσοϑν βοηθών Εὐαλϑέοι, πελταςας τ ΓΞ 

χῶν ὀκταχοσίους, χαὶ δέχᾳ, τειϑρς. “δϑέλα-, 

ζων δὲ χαὶ αἰϑζούνεν αλλας πεναὺς χαὶ ὁσπλί- 

ὥς, αἰνὸς δὲ τῆς νυκτὸς Σ᾽ ποξας ἐς πίω αἸγι- 

γα», πορῥωτέρω τῷ ἡφοικλείου εἶν χϑίλῳ χώ- 

τῇ ἡμέφφ,, ὡς ξωυέκφτο, ἤχον οἱ τ α- 

ϑζυαίων ὁπλῖται, Δ μον ἐτψαυ Τὴ ἡχϑυ- 

μϑύου,, χαὶ αὐέξαινον τ ἡφοικλιείου ἐπέκφια, 

ὡς ἐκχαιδεκα ςα διους, ἔγθοι ἡ τουπυργία καω- 

λήτχαι. ἀχϑύσνες δὲ τα Γοργῶπας, ἐξοη- ὦ 

ος μετά πε Τὴν αἰγενη τὴν χαὶ ξιω τοῖς ἥγεωῶνοὦ ᾿ 

Ἐχιθάταις, χαὶ αὐαρτια τῶν οἱ ἔτυχον αὐτοῦ 
παρόντες ὀκτῶ. χαὶ στὸ τὰ πλυρωμίν δὲ 

Το ἐκ τῶν νεῶν ἐκήρυξε βουθᾷν, ὁσοιἐλά- 

ὃ, τί ἐδγὰμα τὸ ἵκαςος ὁπλον ἔχων. ἐπεὶ δὲ παρ- 

ἤλλαξαν οἱ χοθῶτοι τω ολέδραν ̓  δξανίςαν- 

Το οὐ τῦθα τὸν Χαίρίαν Α χαὶ ἀὐθὺς ἠκόντιζον 

κ) ἔΘα λον. ἑπήεσοιν ἢ χαὶ οἱ εκ ̓ γεῶν ποξε- 

ξυχέτες ὀσλιται. οἷ μϑὼ ποοΐτοι, ἅτε σγεῖ- 

νόφα, ἀρϑεόντος,, τὰ χ απέθοινον, ὧν ἐὼ Γορ- 
«ἘῸΝ - ͵ Ν ͵ ω ᾿ Ε 

γώπας πε χα οἱ λοιχεδοιμονιοι, ἐστε δὲ ὀὗ τοι 
" "1 ραν 38 ἣη 
ἔπεσον, ἐξαπησαι δὴ καὶ οἱ ἀλλοι. ἢ ὠπεέθλει- 

᾽ εν ΔΎ ξ ͵ νι ς ͵ 
γὸν αὐ γεη τῶν μδυ.. ὡς πτεντήχον τοι Καὶ ἐκ θιτον ὦ 

ν 
ι- 

Ἵ » ἌΝ α Σ ΣῚ “Ἱ 7 5.’ ΝΣ 

“μἠχότες (Ὡς ἐλλοιπιδς αι ϑυχλσιων, Ορυ Ὁ τ 
τὰ ΚΔῪ ἢ ΝΣ, Ἀπχόδήβυ δον Ὁ. 

τῷ οἱ υϑὼ αἰϑζευα)οι, ὡς αὴρ.-ὖ εἰρζωνη, εὐτῆνεον 
Δ ΑΟΝ ἀν οὶ ἐν». “Μ᾿ 

πίω ϑου λον. Θεοὶ γὸ τ Ἐπεοιίμωἵοος, πίϑ 
7) Ξ “ 7 ᾿ ῃ ΩΣ "" ΔΩ ΕΙ 

ἤϑς λον οἱ γαῦτοι ; κἀ] πὰρ «)αΐν καζοιτιέμξαλε 
5.6} "ἢ ν πη ὑ" - Πρ 

λᾷν, ἐπεί μμαϑονίο εὐλδ. οἰχοὃ τότοοϊ λα 
; ! , ον ͵ ᾽ν ὌΧΙ 
χεδο μώνίοι Τελάυπίαν ὕ αὖ ἐπὶ ζυτη οἱ- αὐ 

, ᾽ Χ ἢ ᾿ “ ͵ ὌΠ 

σπεμτιϑσιν ὅπ υΐζα, (84 ναυςναυουρηϑν. ὡξ τ 
«ον 5, δ ὙΕ7 ᾿ “ ͵ 

ὃ εἶδὸν αὐτὸν ἥκοντος οἱ φραιτίωτοι. αἰ ρη θη ἢ 
ε ϑῖν Ὁ λν , ἵν 

σαιγ. ο δ), αὐὖθες ζυϊκαλέσας , εἶστε ζιαδε' Ω, 

χων ἥκω; ἐαὺ μδὺ τοι ϑεὸς ἐ)έλη ς αὶ ὑμήςσυμ 

παροθυμῆαδε, τος ροίσομαι τὰ δχττηδα ἐς 
μῶν ὡς πλέςα ποραζῳ. 4) .γ7 ἰξε, ὅτ υμμ! 

ἐγὼ χω .ἀ οραι σὐθὲν ἡ ον ζηνὑμαξν ἢ 
9. νὴ 

ἐγὼ 



“ιὩ 
ὟΝ ἘΎΒΙΕ ΟΥ̓ ΝῚ ΤΙ 9: 747 
ἣ ΤῊΣ νὴ τὸς ϑιοιὶ καὶ δὲξαιμίων αὐ αὐτὸς Ατααὶ Π)6ο5 τοίξογ, [δ δτίτι5 πὶς ρα Πγπι, 

μᾶλλον δύοϊἡ μέφοις ἄσιτος, Ἀὑμαξ μίαν γῳ, διά ἱρίε οἶθο ΠΑΓΘΑΠῚ, 11} νῸ 5 ἀϊομὴ 
πὴ ὺ ἈΚ ΎΚ ἢ νι νπαπηι. βατϊαΐτ ἀητὸ Πὰς ἰλητια πγοα οὐ δ α 

γέοϑα!. γγε μέ δύφαν ἐμ) αὐεφνπο κω δὴ- πιο υϊἀαπὶροτοητῖ,ας Πιης 4υΟΩΣ ρᾶτει: 
τε χορ ασξϑοϑεν εἰριέναι τωΐ δεοιϑύῳ τι ἐμοῦ, Οὐάρτορτεῦ νθὶ νοῦις αθαημἐς ποςο αγία 
Ταὐέῳκται δὲ χαὶ νεωῦ. ὥςτε στὸν ὑμᾷς πλή: {πρροτθητ, τη τὴς “αοαπο νἰ ες τῖς ν ξεῖ- 

ΟΡ ἔχυτε πὰ ὄχιτήδάα, πότε χαὶ ἐμὲ δψ φοϑε ἘΝ ἐολα ἧμν ΕἸ τ κὐλορνον ραν 
αι μΑρΝΝ Ὁ ουνπτῤμδψον, νὰ ἀπεηδήϑωδι Θ1Π145 Ροτέογοητοηι ααίρίοιτίς : Θεία ην γο δὶς 

μεόράτε χαὶ ψύχη, χϑὰ δούλη» καὶ ἀγευ- 

σνίαν, οἰξοϑε χαὶ ὑμάς ζιῦτα πούτα κωρτε- 
ἐν. δοθὲν σϑτων ελάϊω ὑμας ποιεῖν, 

γὰ αὐιάοϑε., δνλ Ψὰ οκ πότων ἀγαϑὺν ἴι Β 
ο΄ λαμθα!ητε. χα! ἢ πόλις δὲ τοι, ὦ αὐδδες ςρα- 

δα ἐπ οίται ἣ ἡ ἡμετέρᾳ. αἰδῇ φύδοαιιιον ἐὴ δοκῴ, 

“- ὁ ἀγαϑαὶ καὶ τὸ χὰ λὰ ἐκ τησατοῦ 

ἱ 
} 
Ι 

᾿ 

Βοτιπι ἰἠσίγοο νοὸς ἔσειε ἰαϊσοο, νῖ Οἴτπη 
πιο ο ἘΠ15 σοη Β ὁ οἰ ηἰ : (δ νὲ οχ ἢὶς Δ]1- 
υϊά οπιο! πχδτὶ σαρίατίς. Ετοηἰ πὶ ραιγίαπι 
πος ΠοΙξγα πη, ΔΛ το 5, υατοπι οϊ δεα- 
τὰ νἹάοτατ, (οἰτοῖς ΠΟῚ ρογ ςοογάϊαπη ας 
Ὀρπα,ατο μας ἄδοοτζα σοπίδειγαπ οἤε: (4 
Ρογβογοη ]αθογος, οδαοππαίαιςο ρογίςυ]α 
{τπαἴο, φαοεῖος πθοοίπτιας ροίσεγοι: Ὗς 
πιο; νἱγος ἀπιοῃδοίοττος {πΠ{Ὸ (ςῖο, (4 
ΠῸΠῸΟ οροία απ οτίτ, νὰ νίγγιζο πη τί τη 
ΡυΠ ματα {προτεείς: πο ἤςτ,νε ἃς ἱποηάς 
Ἰαδοτος νῃὰ δ ταγὶ ἢ πηις, ὃς σου πηι ηὶ ἔε- 
ΤἸΙοίτατο ἔταϊτατί. Ὁ αἱ Θηἰ πιο μά 15 οἢς 
ΡοΠΠε, χιιᾶ ἢ ἰχοπγιπιιπὴ π δ πλΐηΐ, πε; ατα- 
οο, Π6 4; δαγθάγο, ἘΠ ρεπ 11) ποιαῖπο δά εἷς 
ταατ:(ςα αὐ ραταπάα ἢ δος Παγια {5 Τρ νὶ- 

Ομαπι Πιαβοδίπις, ζαυἱςπηἰηάς, νης Παῖς 
Ρετὶ Ποπείξ πὶ πΡυιμ5 οἰ ΙΝ αν ὃ. }]} τῶ- 
Ρογ Ποίτίδιις αέοιητα γογιιη σορία, ΠῊΠΠῚ 
οτραϊτο, οη (Ο] ατὴ αἰ ἰπλδητα; (Ὁ 4 Ἰη Πρ ΠΟ τα 
4004; ἔλπιᾶπι ἰητοῦ οὔγΠο5 Ποπλίης 5 {Πρ- 
ΡΕάϊτας. Ηατο “πππι Ἱ οἰουτίας ἀἰχίῇεε εἰα- 
τηδῖς νηϊπ γῇ, υ ἀ αι] νο]]εε, πυαηάατεῖ; 
ίς. ραγαῖος οἵϊβ δὰ [οί π ἀτιπι ἱπηρογατα. 
Ἐοττο ἰαπὶ το πὶ (Δογατῃ ἔξοογας, “τὶ ἐῸ 5 
ΠΟΙΏΡΟΙΪη5: ἀρίτς, πα] αΐτ, σοσ Δ Πν {Ἐ πλΐτ8 
ΠΠΠ τος, 1141} σοτοσο 1] {ΠΠλΓΕὉ1 ΟΥα εἶσ: αῦ- 
4{ς οτίδην οἱ ταητιιτη σοπηράταῖο, αθδης 

Τλτυπαη ἀΐεην νπαπὶ {πἘΊοίατ, Γλοἰη ἐς μοΧ 
Δα Πδθο5 ργαίξο {π|5.,. ντ πὸ [60 νἱίτ πα 
ξιοτίτ, Παρ ΘΏγ115; ΔΙῸ 1 ΟΠ ρος γϑηϊδ- 
ΠΊι5.Ὁ Ὀἱ ἰδγ αἀοΠσητπλιιος ἐο9 σοηίσς- 
ἄετς ἰπδοῖ., ἂς ποΐξι ροττιπὶ ΑτΠοπίθη- 
{απ ραεἰτ: ΠΟΠ ΠΏ 1 του υϊοἰσ ἢ 8, 

(15 (οτπηο (6 γθογδαγς ἢ 1ΠΠ|ς.. ΠΟΉΉΠ1- 
45|46| ΓΟ ΠΊΪσίΟ ΡΓΟρ 5 οεςάεῃ5. Οιοά (1 

15 εἰππὶ ἔθος ρεταῖ ἱπιργιοητοῦ, ααὶ 
ΧΙ τγίγο ΠΎ 115 105 φάσεις Πτν 11 Πγὰτ 

4) ἰξεῦτι τὰ ἀγα 

βαδυμοῦτα, ΣᾺ. ἐϑελουσα χα: ποιῴν καὶ κιν- 

δου δ φν, ὁποτε δέοι. ἡ ὑμιᾷς ὄξω ἢ τε μϑὺ καὶ 
͵ 6.5 ΔΈΝ ᾿" ΕΣ Ε ͵ “ἡ 

«ξϑτερον, ὡς ἐγὼ οἰ δα, αὐδδες ἀγαῇοι" "τ 2 
᾿ “Ἥ 0. ᾽ ! »ε 

πέραοϑαι γ6Ὺ ἐτί ἀμείνονας γίγφεοαϑαρ, ἵν ἡ- 

δίως νϑὺ ζυμιποναίυϑυ, ἡδέως δὲ ξιωυά..δα)- 

μονώΐιϑυ. τί ὟΝ ἥδῇον, ἢ μηδένα, αὐ, ϑιρϑττων 
͵ ͵ ., - , ,. 

χολᾳχευφν, (ἡ τεελλζωα,, μή τε βαρόοαρον, 

εἵνεκα ΠΊΣΩ ἑαυτοῖς ἴχα)οῖς ἐὴ) τὰ ὄχε- 

τήδία ποριζξοϑαι, ἢ φῶτα, ογκν τῷ καῦλλι- 

φον: ἡ ἍΝ τοι οἡ πολέμῳ Ἔςπὸ ὙἜ πολεμίων ἀ- 

φϑοιία, 47 ἴζε τι ἁμα ξοφἕώ τε »"ὴ ἀὔκλ4αν 

οὖ πᾶ σιν αὐ, ϑδῷ ποις παρέχεται. ὁμϑὺ τα 

ο τ αδάϑαβο ἠωμε ΦΑΤΗΡ Ἧτὸν οἱ ,πότες ανεσουσοιν : γηψνο, τί 

᾿ αὐ δέοι, ὡς σφών αὐ χσυρετησοντον. ο ἢ τιϑὺ- 

τς μῆρος ἐτυγόνεν, εἶπε δὲ᾽ ἀγεῖε ὦ αὐδρές, δ4- 

υἱὸς πγησαί!ε μϑὺ ἁ αἷο ἵ καὶ ὡς ἐμέλλετε᾽ σοοπα- 

ὰ ξίστε δὲ μοι μιαξ ἡμέρφις σῖτον. ἔπι τα δὲ - 

4 ̓ χίξ ὨΧῚ ζᾷς ναῦς αὐτίκα μάλᾳ, ὅπως σλεύυ- 

 φωμδρ Ενϑα, ϑεὸς ἐθελοι, οὐ χαιρῷ ἀφιξοκίροι. 
Ὺ τ οἢλ " » ΗΜ 2 

πο δεῆλθον, ἐμξι(ασείμβνος αἰὖθες ἐς ᾷς 
γ᾽ "». 3) Ε ϑὐἰδειν Ἃ ! 

γαὺς, ἐπλέάνυκτος ἐς τ΄ λιυϑία αὐϑζευάγων, 
“κ 3 οΡ , 9 

τε μϑὺ αναπείζων ἢ το αἰ) έλλων ὀἰποχοι- 
Ηα ζ δ νο Ἷ 
χ «θαι, τε Ὁ Κώττοις “ξεσχοικίζουδα ος. 

7 Α) « « ᾽ ͵ ᾽ 

δὲ τὶς κί σσολαμῇ αΐοι , ὡς ἀφρϑιὼως ἐπὰᾳ 

» 

Πα Θηληΐα τοϊογαμ ἦα ραταῖο. ἸΝΑΠΥ Ὠ ΗΠ} ς 

«ἅ 

«ἀ 

«ὁ 

« 

« 

« 

“ 

.«“ 

ς 

« 

« 

« 

« 

“ 

Τοίο ἐδ 
7, 4 Ώ ΗΝ 

φημ ἀανῇε 

ἡροί να 

δώδεκα τερῖρᾷς ἔχων, [πὶ πολλα γαῦς κεκτη: 

δυες, οὐνοησοίτω Τ᾿ αὐα λεῇσγκον αὐ ἐκῴνος 

ἀπ Ὁ τὐόμείσεν σι μ' ἔφερον μδὺ ἔχν τὸς αϑηνα ὅς 

; «Ἔεῷ .  λήμῆμι γαυτίκϑν, Γοργῶπα Ἔσο- 

λωλϑτος. εἰ 5. αὶ εἶεν πειρᾷ: ὁρμούσοι, ασῷα.- 

λέξερον ἡ γήσειτο ἐπ᾿ εἰκοσινωῶς αϑζευτσιν εὖ- 

σας πλάῦσαι "ἄλλοθι δέχαι. Τὰν υϑὺ “ὃ ἔξω 

ἡδᾷ, ὅτι χΤ' γαῦγ ἔμελλον οἱ γαῦται σκηγῆσ ἀν" 

Ε 

 ῳβθαννν ο υ Ἀ» 

σθαπι ΠΔυΐ ΠῚ σορίατῃ ροΠιάοθαης: ᾿ς νῈὶ 
1Ὶπὴ γα οο  ΠατίοΠοτη ἰρή{5 σομ οτος. ἔχε: 
{{π᾿πγασατ ΑἸποπίςηίοβ, πτογοπητο ἀρυρος 
ΡΑ,οΙΑοηι ἰη ρόστιι (Πἀτ ΠΟ ρ] ἰρθπιῖις οιμες 
{τοαϊτο. Οοα (1 τί πγαχίμης τε ΓΘ η16 8 
αυαἀαηλ τη {τίοπε ἀἠΠροῆτα οἴξης, αεθὶ - 
τταραταγ ρεγρὶ τατίες δάἀπογίες ἤαιιος Χ Χν 
4ια: Ατμαηὶς οἤξης; “πατηα αἀιουίις ἐε- 
σοτὰ 4110]. ΝΑΠΊῚΠ Παυίδιις {σα ἰς, θα 

αθοίςητι ἀοπηο, (ςίο θαι οι ατιγος Πρ ταϑῦ 
ΧΩ ἃ 



5[ς ἀρεῖ. 
ἰαπίητ ον 
μεγατία, 

να δ εἰ 

(α ἰομρ ο- 

χες (μηἴ- 
ἹπῖεΥρ. 

Ὑρμεγά. 

Τοῦ τς 

Ῥίταεο,υ" 
βεοϊνιϊπα 

ΜΡιεγείώνγε 

ἐαβινεῤζ 
ΠΗ ΠΠΈΡ. 

σοι, 
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Ρταίοξξος δαγιιπὶ ἀοιηὶ (τα (Οπηηιιπη σα- 
Ρῖατος., παῦζαβ Δἰ᾽ος ἈΠ ὲ Ποίρίτίτιτη παῦί- 
ταγοσ. Ηαο γατ οοίπαῖις (δσαμ 1 οἰ ττίαβ, 
παι σατίοποιι δατα ἰπἰἰταῖτ. (οτεγυηιν- 
δι απ χαίπαιο νεὶ (οχ {15 αθοίατα ρου- 
ται, ἸηΠἰδίτο σαί ΠΟ Π1Π1] ἰπτουαίθετ. 
Ῥείπια αος γοξξα πὶ ρογγαῃ, δίς αθητί- 
Βας {ἰς5, ἀπςοῖτ. Α΄ παπῖπη συάοπιττογε- 
τεπι ν]]ΔΠ} ἃ (5 ἀεπιοτοὶ πο Πποραῖ, πο- 

{Ἰλτίομα νι φεγεητ, απ παυὶραιάσι ἑῃ- 
Ἔρταπῃ γε αὶ νοερᾶς. Οὐ πούαγία; πηογοῖ- 
Βαυίσιις τοέδιτα ᾿δυρία το σδεῖ δα Πδιῖο5 

{πις5, ὃζ αδάποὶ ᾿α Ρεῦατ: [τά πιτη παίοντα 

4ς ΟΟΥΓΕΠΊΡΙ : ἂἵ ἢ ἢ σὲ τυ τε πΊοι [ἢ 

ΧΕ ΝΟΥΣ ἩΠ ΠΒΥ Ὁ: 

ἀε ἰἰς γεγο, υα Ατῃοηίς οἴϊοητ, ξατιεῖδατ, Α δ οἰ ϑγιύησιν ἐγίγνωσκεν, ὅτι οἱ κϑὰ ποήδο 

Β 

{πος ἱπυλέοτε, αονἱσυσιηας ροῆςηι, Πο- 
της 5 σοπηργεῃεηήοις. ᾿ΝοΏπαΪΠ Ἔχῆι- 

πὰ ἐδ ]τεπε, ὃς πχεγοα- 
τοτεβ ας πεπίσι]ατῖος αιιοίψαπι σογγορῖος 
{υἀ5 ἱπ δῖος σοιηρογίαγοπτ. [τῇ ρεγίε- 

Ζυσπὶ ΑἸΠποηϊ ηίος 
411} ταππεἶτα πῃ να διιάϊτο, ἐχέγα νγθο πὶ 
σ(γγεθαητ, ντ ΖΕ] ΠΑΠῚ 15 οἰαπτοῦ εἴτε, νἱ- 

σ τεῦ, φαΐ ίη ̓  Ὀὶρ 
ἱ 

σοῖαῖ ας 1 οἰςατίας., 

ἀογοηῖ: 481 Ἔχίγα νγθοτα ογαητ, ραιτπ ἀο- 
πιὰ Ωα αὐηγα ργορείαθαης, ραγεπνίη γί- 
Βοπι, νετοπι ἰς παητίαγεητ. Ταπηάοιαν. Θού ϑησοιν χοὶ ὀσρλιτοι χαὶ ἱπαεῖς ,» ὠς τ τφ- 
ΤΙ ΘΥ τ ΠῚ στϑ15 ὩΓΠΊΤΙΓΩΣ ΠΆΠΠΓΟ5., [ΠῚ 

σαιῖτεβ αὐ ἔσγεπ άπ Ππρρετίας σοησαγτο- 
θαητ, αι σαρτι5 οος Ρίγα εις. Τητουίτη 
παιίσία ΤΟοΙΘυτίαβ ᾿ῃ ΖΕ σι απ Πητεῖτ,, δὲ 
ΟἵΠΠῚ Οἷδ ΓΟ 5 ν 0] αστιοῦ ἀρ Οἱ ἘΠῚ ΓΟ ΠΟ 5 
1 τ: σοτογὶς {πἰ5 στα παὰδτις Ατοῖςα [1- 

τι Ιεσοης, φυΐα παυὶρασαῖ ΟΧ ἰρίο ρόστα, 
ταλἶτα σα ρὶτ πασίρία ρισατοτῦία, πη ]τα ααϊ- 
Βιι5 οπυῖπος οΧ ἱπίτ]ϊς τγαϊ οεραης, οα- 
απο νεξξογίθιις ρίοηα. Ῥοίϊξεασιιαπα δι- 
πίστη σποαας γοῦ τς, οπεγαγί ας ΡΑττηα 

. . ᾿ Ἄν υν ξι 
ἔγαηθητο,, ρατείπν τηογοί τις τοξοστας ἰη- Γ) δὲ ποιήσεις, αστεπλιάύσεν ἐς αἰ γίναν. χαὶ Ὄντος 
τογοορίτ, Οὐθιις ἰαπν γι σε !ς, ΖΕ ρὶ- 
Πδῖὴ ψοΥ 5 δαὶ 
δΙϊς., Πἰρεπάϊιπι πιοπίξγαιιιαν τα ΠΡ τις 
ῃσσάσπῃ ἀςίταμη παπγογας. Εἰ οηγ εχ ἐὺ 
τοι ροΓς οἰγοπηχποίζις, φαϊ ἀμ! ροτεγαῖ 
αἰτιρίεθας. Εὰ τατίοπο τ ΠΕ 5. ΓΔ τα 
Ρίοπας αἰςθαῦ, ταιχ τα τος τρίος δά ἔποϊπη- 
ἀαπα ἰτροίαξα Ια θοητού ας σο!ογίτον, ραγα- 
τος παδεῦας. [πτουῖπν σι 1 οτίδαζΖο οχ ἀ- 
Πατοάτϊτ Απτα] οί ἀὰς, ἰπηροίγατα γερὶβ ἰοοίο- 
ταῖς, Παίοσι ΑἸΠπεηϊθηίος, σογί πηὰς ἔθος} 
Ῥάσοηι, παη Τρία ργοροίιδε, αἰρεγπα- 
τορταγ Οὐ αατῷ οσ που ΝΊ οἰ οσδιι, 
γα ΟΠ πα δι15,4 Ὁ Τρ ΐσγαῖς δ Ἰοτίηγο 
ἈΡγαϊασςσερίΠοτ; ἰτἰπογοτογγο ει (ς Αδγ- 
ἄιιπι σοηταῆτ. ἐς αοοέρτα οἰ, ποέξξι 
1παἰτατη ργους ίτιγ; ττηχοσο ἀ 4 ῖτο, υδῇ 
ΟΠ αϊσοἀοποηίςς συ πιὶατοοῆογοης, Ροτσο- 
Ῥ65 διτετα ροσίπηλ ἱπρτοῆτις, χυϊοίσεθατ, 

ατ; αἰ γαδι πε ππδπι- 

}ν, ἰ -“ Μ - ἢ 

Ἑ σὴ, ηχϑυσε ἸΝ 9299) σὼν τοῖς να τσὶ πολιόρι 

᾿ς: 

δφρχοι οἴκοι χαϑευδήσοιεν, οἱ δὲ γαῦτοι! ἄλλος 

ἄλλῃ σκηνήσοιεν. ἔπλιᾳ υδὺ ζρῶτα ὀχανοηϑείς,ς 
ἐπεὶ δ ὠπόχε πέντε ἢ ἐξ σα Δ (. ταλιμδίος, ᾿ 

συχίαν εἶχε, ἡ αὐέπεκυσιν. ὡς ἢ ἡμιέροι ΟΙΝΦΩΝ 

Φαινέν, ἡγάτο" οἱ δὲ αἱ πσηχολουθοιω. χαὶ κα τος 

σαδύυέν αϑὺ σῴα εἴα ςροϊγύλων “πλοίων, οὐν ταν, 
δὲ λυμοίνεοϑει ταῖς ἑαυ υγαεσίν" εἰ δία λ 
ΤΟιρϑρη ἴδὸϑιεν ὁρμούσειν, Φι ύτίω τὐϑοβοϑαὶ ἢ 
ἀπλοιυ ποιεῖν, τὰ δὲ φορτηγεκοὶ πλοῖα, χαὶ ἡ 

γέμονζο, αδαδουϑῴους ἔξω ἀγάν᾽ Ἷ ἐς δὲ ΕΜ ἰοδ. 
μάφζόνων ἐμ(αινογζᾷς, ὅτ)ξ δυούαμτο πῶς αἱ- ἴ 

ϑεφιες λαμξανειν.ῆσαν δὲ τίνες οἱ χαὶ εἰκ- ὲ Ἷ 
πηδύσαντες ἐς Ὅδῴγμα » ἐμπέρριυς τέ τινάς. 

ε 
γ 

εἰςζεύσγ χουν. νδρ δὴ, τα ἐπεποιήκ4 δα 
δὲ ἐἰϑζενα ων οἱ μβρ αἰαϑόμϑιοι ἔνδοθεν, ἔθεον ὦ 

ἐξω,] 

θεν, οἴκαδὲ ἔχὶ 

ἱελοιῶπες. πόρτες δ᾽ ἀϑίευαῆοι τότε Ἐξ 

- “1 δες ͵ «οΥῊῊ ᾿ 
σκεχΊο ϑιοι τίς ἢ κρῳυγη" οἱ δὲ ξἔζω- σεῖμ 

.Ε. εὖ Ν.2, 2 ἢ 
τὰ ὁπίλω., οἱ δὲ. χαὶ ες ας Ὅν" 

βαϊαΐς ἑαλῳχέτος. ξ δὲ τὸ “πλοῖα μδὺ ἀπες4- 

λεν ἐς εἰ γινων., χαὶ αν, τριήρων «ες ἢ πίτο 
τΤαραῖς ξιωαπα γαγκιν σχέλάυσε ταῖς δὲαλ- 

λαὶς τἷδα πλέων κοῦ οὰ τί αΠικίω, ἅπε ' 

ἐκ πῷ λιμῆμος πλέων πολλὰ χαὶ ἁλιάυπι- Ὁ 

καὶ πλοῖα ἔλαζε, χαὶ πορθμεῖα αὐ, ϑοϑππων 

μεςὰ, καταπλέοιζαᾳ -ἐπὸ νήσων. Ἐλὶ δὲ σού- ὦ 

μον ἐλθὼν, χαὶ ὀλκαίδεις γεμούσας Τὰς μᾶδ ὦ 

ἄνας σιπῷ, Ως δὲ χαὶ ἐμιπολῆς ἔλαξε. ζῦται. 

δόνϑυος τὰ λαάφυρφᾳ,, μιοϑὸν μζωὺς καϑοέ- ἡ ̓̓ 

δὼχε τοῖς ςρατιωταις. χαὶ Ὁ λοιπὸν δηωξα ; 

πλέων ἡ ἀπελοίμζξαινεν δ, τί ἡδυυύατο. καὶ ὑάμ 

ζωῶτα ποιων ̓ πλήρεις πὲ ἜΣ γαῦς ἔζεφε »γαὶ ̓  ̓  

τὸς ςρατιωᾷς εἶχεν ἡδέως ἢ ταχέως «Στ, 
ρέτοιυζας. ὃ δὲ Ανταλχίδοις κατέρη μϑὺ μ ΔῊ 

Τνειξαζῷ, φν πεποραγμένος ἡ ξυμμάχῳ 

βασιλέα, εἰ μὴ ἐδελϑίεν αἰϑζευαῖοι χαὶ οἱξυμε ἈΝ᾽ 
μαχοι ̓γόθοϑαι τῇ εἰρζευη ἢ αὐτὸς ἔλελ. ὡς, ἢ 

Γ 

οϑτω το ἀθύδω αἰτωῦ Ιφικρ οτος ὼ Διοτίμθ, γ ἢ 

πε 4 ᾧχετο ἐ; ἀξυδὸν. ἐἰχέθεν δὲ, λαξϊδς 

ὧν 7) γυκτὸς αὐήγέτο, Δ[α αὐείραϊξ λο: ̓ 

δον, ὡς μεταπεμποιδύων χαλκηδδυϊωνν 

ὡρμμισοί δος δὲ οὖν αἰρκωπη,, ἡσυχίαι εἶν. 

εἰ. 
΄ 

11 γα 



πν 

ΗΝ 
ἿἾ 

ὙΠ 

τ 
π.-- ἘΥΒΕ ΚΝ ὌΝΤΑ ΤΥ 9, γ49 

᾿εἰαδρυδροι δὲ οἱ πἰϑὶ Δ εἰμιφίνετον, καὶ Διο- ΑΗλΔς ἀετς ᾿πταποτας, ᾿ϊοηγίϊας ,Ἰ ἐοπ- 
ῃ ᾿ ! ν ΄ » "" Ρ 

γύσιον, χαὶ Λιεογτίχον , χρη Φανίαν, ἐδιωχϑν αὐ- 
ΕΣ ΩΡ λγν» “» 

ος πὴ πίω ὄχι παφοιχονήσου. ὁ δ), ἐπεὶ ὀκεῖ- 
͵ « ͵ ὶ ᾽ γ᾽, ὍΣ 

γι παρέπλϑυσοιν, αἰπόςρέψας ἐς ἀδυδὸν 
᾽ ΠΑ) , , 

ἀφιχεΐ. ἠκηχϑᾷ Ὑ» ὅτι πσδοςπλέεοι Πολύ- 
᾽ ι » δον 

ἕρνος, ἀγὼν ὥς πὸ συραχουσαῖν καὶ ἰτα- 
Ἷ “»" ») -“ : “ἃ , “): 

λίας γαῦς εἰχϑσιν, ὁπτως ὀνα λφίοη χα ἴα: 

ζκ. ἐκ δὲ τότε Θρασύζουλος δ Ἷ κολυτ- 
᾿ φῶ 3 » Δι ͵ 

᾿ἰά ἔχων ναῦς ὀκτῶ, ἔπλᾷ δπϑεδρακης, βου- 
Ἷ , “» ΕΣ Ε “᾿ νι ᾿ς 

λόμδυος ταῖς ἄλλαις ἀ΄θιχας γαυσὶ ξυμιμί- 
Ἐς ὧν ’ 3 ἡ « λ 

᾿ ξαωι. ὁδὶ, Αὐταλχίδας, ἐπεὶ αὐτω οἱ σκοποὶ! Β 
΄ δ 3 ᾿ 

ἐσημήναν, ὅτι πσδ9:πλέοιεν τειήρεις ὀκτὼ, 

εὐναύς ἐμξιοασας ἈΞ ἧνας ναυζᾷς ἐς δώδεκα, ναὸς 

πο; φῶςα πἈεούσαις,, χαὶ κυδοεπλυρωσει- 

«ϑαι χελάυσας, εἴ" ἐς οὐεδεῖτο, ἐν τὴν κα- 

ἡ δἰ ἐδ (αλφπονϑίων, ονυδράυσεν Ἴ ὡς δὴ ἐδγρύω- 

ὗν ᾧ, ἀφαιέςαΐζᾳ. ἐπεὶ δὲ παρέπλεον, ἐδίωκεν. 

οἶδ), ἰδὸν τες ἔφά59ν. (ᾷς μϑὺ δΐωυ β οι δύ- 

ταΐᾳ πλεουσαῖς ταὶς Ὄξιςα “Ἀρούσεως φ- 

χύταΐᾳ χαπειληφά. τἰραγίλας δὲ ζὶς 

τω- ὑξάταις, ἐδιωχεζαις πξϑεχούσας. ἐπεὶ δὲ 

τυ ΐζας ἔλᾳίεν, ἰδόντες οἱ ὕςερφι ἁλισκομέ- 

γος σφών αὐτὴν τὸς πσοϑπλοις, ὑπο" αϑυ- 

μίας τα! ἡ Τὴ βεαδυτέρων ἡλίσχονίο. ὡςθ᾿ 

ὕλωσαν ἅπασαι. ἐπεὶ δὲ ἤλθον ἡ αὐτο αἱ τε 

ὧκ συξφιχουσῶν νῆες εἴκοσιν, ἦλϑον δὲ χαὶ αἡ 

Ὀσὺ ἰωϊίας Ἵ ὅσης ἐϊκρῳτὴς εὖ Ὑνειξαζος, 

ξιωεπλυρωδησαν δὲ χαὶ οα τῆς Αεμοξα»- 

ὥωοις, (“ὦ 7» ζῶ ξένος οκ παλαιοΐ πα Α- 

τῆς 

ὑπ 

πις 

β 
: 

2 “ 

αϑω, τε 
λ.7, 

χεχληρδρος. ὦγε τὸ δὴ χαὶ ἔγημε τίω 

βασιλέως ϑυγατερᾳ") Τ ὁ δὲ Ανταλκίδας, 
νουβύα;ς ταὶς πασαις γαισὶ πλείοσιν, ἢ ὁγ- 

δοηχονῆᾳ., οἰχ οοιτά [ πασης Ἐ τῆς ϑα, λοίης. 
ὡστε χαὶ ἃ; ἐκ τῷ ποντάναῦς αϑίουαζε υϑὺ 

ὄχωλυε καταπλεῖν ὃ ἐς δὲ τὸς ἑαυτὴν ξυμ- 

μαρρις κατήγυ οὗ υϑὲ δξχω ἀἰϑάευα]οι, ὁρωΐν- 

᾿ πῆς μδρ πολλάς ᾷς; πρλεμίας ναῦς, φοξέμε- 

γοι δὲ μἡ ὡς πσοοτέρον, κατα πολεμηείησειν, 

ξυμμαχου λακεδαιμονίοις βασιλέως γεγε- 

γηύϑῴου, πολιορχουκῦροι δ᾽ εἰκ τῆς αἰγίνης ὑ- 

ποληςῶ: Γ 2 ζαῶτα »ϑὺ ἰουραΐς ἐπεθϑύμαν 

Ὁ εἰρίωης. οἱ δ᾽ αὖ λακεδο; μόνιοι φρερφιεῦ- 

τεέ μόρῳ, «διὸ «ὦ, λεχαίῳ, μύφοι δὲ, ον ὀρηομε- 

πορτπλοις τῶν θ᾽ ἑαυτῷ, μὴ ἐμζαλῴ α 

τίσις, ΡΠ διιΐας σοττίοτος ἐλέει: πα πη τας 
οοηοίμμη πδαίΐσατασ,, οιπν ρογίς αὶ {ξὰΞ 
ταχης, Εἰς ἴδπὶ ργατοτις ες, Α πτα] οι ἀδς ἰΞ- 
τίποτε σοππξτίο Αγάιϊιηιτςάτε, ᾿πφιάϊ6-: 
ταῦῖ εμΐπι, Ροϊγχοηιπι αἀὐϊτδπίαγο, [δοιπὶ 
ϑγιαοι4α5 ὃς [τα] σὰς Πλιιο5 Χ χ δά άι- 
σεμτεδ, 41125 ΠΟΙ ΠΠΘΈΓΕ ΟἸΠΠῚ {|5 σορὶΞ 

ταῦατ. δεοσιπάμππι παῖς Ἱ γα Βα Ϊι5 ο- 
᾿γιτεπῆ5 στ ΠδαΪ δι γ 111, το Τ Ήγας 
οἷα; ςοτοτῖβ ἐς ἡααίθιις Ατεὶοὶς σοηἰπησοτὸ 
γοίοθας. Εαϑν θὲ ρτορίτι5 ἀσσεάοτς ἀερο- 
σα]ατοτγίθιι5. Αητα  οἱεα5 ἀσςοριςι, παιτίς 
ααϊθυ πὶ ἴῃ Πάιο5 ΧΊ τ ΕΧρΟα τ] της 
ἱπιροίτίς, ας ἢ φυΐ ἐς Πἀοτγαγοητιγ, εούαπα 
παπηιοτο ἐχρ θυ ἰαΠ ἀε πασΐθιις, χα πο 
ΤΟΙ πιο σαηταγ; απο σου {ΠΠΠππς ροτο- 
ταῦ, ἸΏ Π4ἴὰς Ιοεατ. ΟΠ ἰδ ργοτοῦα6- αἰεί δε 
Πιεγοπταγ, ρευίθ αὶ ἐποιρίτ, ὩΠ νετο, σοη- Ἴρεμς 
(ρεξξις εἱΐος, ἔυρσαπη τειρίπης. [τὰ ταγά {ς ἦα 
ἔπη πδαίσαηταδ, {5 παῖδα ΧΡ α {{ΠΠ|-- 
Ὡγῖ5 σο]ογίτοῦ δά πποάτηι δα! αττιῖς Ἔγαῖ; 
αὐπαῶν {015 ἴῃ ρτία ἔτοῆτο ἀσπιηΐίας, Π6 
1η Ροίἐγοπγᾶς ᾿Γγι γα πγ: Ππ|Ὲ] ἰρίς ρτῶςο: 
ἐξητες ροτίςααίτιτ. Οὐμᾶς ν δὲ σορΙ ες, ας 
ἴδῃ ροιξγο πὶ οὐ ΠῚ ρυι πο 5 ΟΧ {αἷ5 σαρτος 
νἱἀογεητ: ρτα ἀεϊςξξίοης Δηϊπιὶ,, δείαπι 4 
τατ οι θυ σσσιραθαηταγ. [τὰ ἔαέξαπι, νὲ 
νηϊας (ας: Ποίξ πηι Ἰῃ ροτοίζατοπὶ νεπίγοπε, 
( ετογαπι ροοαηααπ δά Αηταϊοϊἀαπὶπα- 
165 ϑγγαδοιίδηα Χ Χ νοπίδης, ὃζ αἱ τα αὐ 
Ἰοηΐϊα, φαα Τ ειθαζο ρβαζοθας, Α]1ὰ: δῦ εᾶ, 
εαὶ ΑὐἸοθαγΖαηος ρύαογαῖ: (ὃς εγατ πος’ 
Ἰϊπγ ἃ ηταϊ οι 5 ΑὐοαγζΖαη!ς ποίρεσ: ΡΗαΓ- 
παθαΖιι5 αυ!ἀεπη ἀγοεῆπτις αὐ γεροπι, ἰῇ 
ΑΠαπα ροτγέχογαῖ, νθὶ μος ἰρίο τεπηρογὰ 
ΠΙίααι τοῖς νχούθιη ἀπχ Ὁ) τσὶ ἰρίταγ Απ- 

Ι ᾿ 7] Ε' - δ ᾿ 

φιξαρζα4 ὁ δὲ Φαριαξαζος, ἡδὴ ανα- Τγταϊοἰάας, οἰαΠς παυίτπι τ, Χ Χ Χ ΠαΠΊοτα πα 
ἐχοξάεπις,, πιαγίβ ἱπηρογίαπι οδτίποθαῖς 
Αταὰς φἄςθο ρτο ίθεθας ἴλπι. 4110 ΠΥΐΠιις 
Πδῖῖος α Ῥοῦτο Ατβδηλο ρτο οι σεγθητιτ, 
εαίχαςα ἔτος δά ἰοοίοσ {δ άπςεθαῖ. Οὐα- Θαὐ ΠΣ. 
ΓΌΡτογ ΑἸπεπίθηίες,, ΄υὶ τπασηαπὶ ΟΠ 49 απο: 

οἰαίϊεηι ποι πν ἀοτεηζ,αο πα πππς πο. τ Δ 
ας ρεγίπάς, ντ ργία5, Β6 110 γα σογεῆταγ, ρας « οὐᾷ 
τηροταθγοηζ; ροϊξοδα απ γοχ Γἀσοάστηο- ἐν Ατοες 
ΠΙΪ5 θ6}11 (οοἴτις ἐέτιις εἴθ, αταπε οτίατ 
εχ ΖΕ οἷπα τασταπιποπ ἃ ργα ἀοπιθιῖς οδ(- 
ἀεγεηταγ: ο Παίδε σλι5 οπιπὲσ, ρασοπὶ 

Ε γα Ποπιοητε ἐχρείεθαπηῖ. Πάφον Γιαςεάα- 

τα η]], Ζαῖθς εἴεε πεςεῆς σοΒουτὶς νπϊὰς 
ΡταΠάϊο Γςοϊα πὶ τεποτς, αἰτογίις Οὐς- 
σΠοΠΊοΠιΙΠῚ ; ἰτε Πα; σΟρ Ϊς γγθῈ5 Πυ ΠΠἰγὸ; 
ΠΕ νΕΙ ἰρῆς ρογίγοητ θα, Ζαΐίδιις Πἀεθαητ, 
νεὶ ἀοβοεγεητ δἰΐοε, Ζαΐδιις αἸΒΠ ἀςθαπτ; 

" Ἵ - ἕξη ἀν ἢ κόχ ἡ αν ἧν ἡ - 

γῳ, φυλαῆοντες δὲ (Σ πόλᾳο, αἧς »ϑὺ δκίφενον, μ(} στολφιντο, αἷς δὲ ἡτπίσοιου, μα Ὥστε σα δα 



“9 

χαγοηταγ, ἂο ν]οΙ ΠΊμὰ αἰϊος ᾿ηξοίζαγεητ; ὃς 
ἱρῇ δείματι σογὶ, Ρογπλ οτος. ἐογοθδῃτ, 
Ατὐρίαί δατοπι, αὶ σορίας φἀπιοτίας (ς ἀο- 
οτοῖας (οἴτοης, ὃς απἰπηαπογτογθης σδαίς 
(ἃς, 4α5 ρτατοχοῦο σομίποιδης., πὶ- 
Π1] εἰς Δρ τας ργοξιταγαβ » [τε πὶ ραοῖδ5 
ουρίάϊ ογαητ. το ἔλέσιμι, νι νοὶ δά οῇς 

᾿ Τοτδαζιις οος ἰΠΠΠ|6τ, αὶ ραςῖς εχ ΑΠπὰ 
{προτίοτὶ πὶ ἃ τοσο ἔογηλαϊα; οθοβα!- 
το γε! ] δῆτ: πλοχ νηϊποῦπ σοπαεπίγοης. 1- 

Βοτριιΐά τά ]πς ργαίεῃτίθιις ἰρί15. 1 γι θαΖιις γα σ 5 
Γι Ἀπ 

εαἰςίάεα, ᾶ 
Ριαεἴςητ, Ἰερῖτ. Εοτγιπι ας ετὰζ (ςητθῃ- 

»τία: Κοχ Αἰταχοῦχος σαῦμπι εἰΐς σεη- 
(ει. νενγθεβιη Αἰτα Ππτας, ν πᾶ σιΠὶ 1Π{{15 
ΟΙαΖοπηοηι5, ὃς ὕγρτο, ΠΟΙ ραγοδῆς. σο- 

» ἴεγαᾳ (ταοἱ Ποπλ ἷς Ορρίάα, ράγιια,, πηὰ- 
» σῃδ, {μἱ 1υτἰς ἰππτο. [απιηϊι5., [πη τι, 
» δοίγα χορ αητοῦ; 4185, νΓΟἰ Ἰπη, τα ΠΟ 
» δὔἴαπι Ατπεηϊεμπίος. οὔτίποητο. Ηδης ρά- 
» Πρ 4υϊοιΠπΊ46 τοί εσοῦίησ, 115 ἐα! ἀθ πὶ 

» δου, νπα οὐπὶ φάρτγοραπητίθιι5 6ΔΠῚ, 
»» ΠιατΙ, τΟΥΓΆ, Ροσιηίᾳ, οἰαπς ἱπέογαμι. Ηας 

4 

: 

ἀύαπι ντοίμπι ἰοσατὶ απάίγοης, πῆρα] ἀο 
115 αὐ (πᾶς γείρα δ] σας τεξογοθαης. Ταπι- 
ἀςπναπγαιλά αι ργα ἰτογαητ ΟΠ Π 65. Γα- " 
τ ίς ας παρίτιγος : ταπτατα ἹΈΡδηὶ 
Βαροτούιμτη οππηίτπὶ ποιη πε ρέσίαγε ἰα(- 
Ταγαπάιιπι νοϊςδαητῖ, [ἃ νϑῖο ποραρθαζαο- 
οἱρι ἐπ ἀμ πὶ Αροῆ]αιις, πἰΠ ἰαγαίοηῖεχ ίοη- 

ἰοητία το ρΊαΓΙ 1 {τ ΓΑΓΏΠῚ ; ορρίάα ραΐ- 

ες ἀπά, πλάσῃα, {{] ἰπτῖς οτος. Δά εα ΤΠεθα- 
πογιην ἰσσατὶ γείροπάεραπε, ΠὈΪ Π1Π}}6- 
1υ(πγοάϊ τηδηάατιιπι εἴς. Αδῖτε Ἰσίτατ, 
{αδὶοοῖτ ἀσεπίδιις, ἂς ἐς πος νείἴγοβ οοη- 
{π|πτ. Ππ28] οἷς πος σαοαας γοηπητίαζο, 

νὐ Ωἰ ράτοδητ, ἔπ οτίς Ἰη (οοίοτατο ποασα- 
μ:} δὲ ααδιγ ἔπτατγοσ. [) Πσε φητίθας 1Π|5, Ασεῖ- 
τρεδαπος ἰαι15 Οὗ 645. 4 1145 ΟἸ1Π} ὙΠεθβαηϊς ὀχοῖςο- 

φἀτω. αι ΠϊΠιϊοἰτίας, ΠΟ σης ααταγιίς ἃ (τ λπὰ 
ἴῃ (δητοητίαπη ἀπε ϊς Ερ]νοεῖς, ξατίπι οχ - 
τὰ ςΟὨ ]ςθατ. Εὰ αιπὶ ἐς τγαἀπσοηά 5 
ΠΟΡ 5 οἱ ἔλα" σοητίσ ἤθης, Το σεαπηρτο- 

" Ἐξᾶις, Ραιτῖπι ἐααῖτος πη ίηἀε πλίττοαζ 
δα Πηιτίπηοσ5, 8] δος ργορογαύθ πρεγεης: 
Ραγτίαν Ἔχτογπαγι πὰ σορίατιιπι ἀπξξογας 
(υ85 λα νεθος δ! εσαίνατ, θυ! πτ ΤΈσϑα 
τποιογοῖ, Το δηὶ φάστγαπτ, ορρίἄααια τε 

ΠΥ ᾿ἰρῖν {π| ΣΕ ΕΝ Δ ς “" ᾽ , 1Π|οιτατὶ (1 το[ξἰτιοτο πσπιβοαῦαπτ. [τ Εὶ πολάς. «ρὴ δὲ αὑτὸν ὁρμν ϑέεδωι εἰκ τεγέαδν 
Τ λοςάαητοπὶ) αι δηλ ἀολιητη τράϊοτα, 

Ἴδποδδπὶ νοτὸ ταὴὶ  ἀθσὶς σοῃοίοης5 

ἀοσίρογο, ταπ ορριάα Βεαβοιῖσα Γο]ηας- 
το Ιθογα σοδέν! (τ. ἢ εἴα θαης (ον τἢ]}, 
4αὶ ρεςπαίατα Ασσινμιηη ΠΟ αἰ Πλἴττς δαητζ, 

ταῦ 1 βοιωτικαὶ πόλεις. οἱ δὴ αὖ χοούϑιοι σῴκ ἐξέπεμπον τίω ΥὟι᾽ τὐργείων φρου 9.» βημτα 
δ) λ 

ΧῈΝΊΘΟΡ ΗΠ ΟΝ ἄς. "᾿ 

αιιὶ ἀςηίαας ἀρτιὰ (ὐοτίπιλλιπὴ Ὁ αΠ 5, γο- ἃ πραγμαΐζᾳ σέ ἔχοντες καὶ ταλς «Ξι 

Πρῃϊς σοπιπιοη γατῖβ, ]ια τορο ροτγίοτι- Βξας ΠΤ 

΄ 

πίω χόφανθον, γαλεπώς ἔφερον τῶ πολέμῳ. ᾿ 
οἵ γε μά φργείοι, Ἴ ἰδόντες Φοϑυξϑίν πε, ἯΙ 

πεφασχμένζωυ ἐφ᾽ ἑσωπῶς ς «αὶ γινωσχογίες : δὴ 

Τὴ Φιμημμωεδνον προφοριὶ ξριλ δ ὩΣ 
ὠφεληήσᾳ, χαὶ οὗτοι ἐς τἰοὼ εἰρξει ἕω “ξϑϑυ- Ν ὦ 

μοι ἦσαν. ὡςτ' ἐπεὶ παρηΐγάλεν ἢ Ἰνεχκξαῷς. 

παρεῖναι τὸς βουλουϑύους αἰ αχούσου ἐδ ἐδ 

βασιλός εἰρζεύζευ κατεπεμτι, τὰ χέως πὸϑ-ο 

τες παρεγμοντο. ἐπεὶ δὲ ξιωῆλϑον, δχεδεί ὦ 

Ξαζος τὰ βασιλέως σημήα,, αἰε- 

γίγτωσκε τὰ γεγραμυϑμα. εἶχε δὲ ὧδε’ Αρΐα- Ἢ 

ξέρξης βασιλόῖς νοι 4 δίχαιον, ζαὶ μΔὰ ον τῇ - 

ἀσία πῦλάς ἑαυτῷ 1) ,χαὶ τυ γήσων, ἵκλά- α 

ζουδυαὶ σὺ κύπξ» Ὅς δὲ ἄλλας ὁλλδωυίδαφ"α, 
πόλάς, χαὶ μικρᾶς χαὶ μεγάλας, ἰὐὐθιομος ὑ, 

ἀξ νοι, πλ ζω λήμψου, χαὶ ἰμξρφυ, χαὶ σκί- ὦ 

φου. ζυᾷς δὲ, ὡς πῇ τοοιργαῖον, ἐ) ἀ.3η5- Ν 

γαίων. ὁπότερ 9, 5 ζω πίω τί εἰρζεύζωυ μυὴ δές- 

χῦντω ; σϑτοις ἐγὼ πολεμήσω κατ δια Μετῖ 

βαλοιόζων, τ πεζῇ καὶ κτ γεύλαῆω, καθ 
ναυσί, χαὶ γρημμαισιν. ἀκχούογτες σευ ζαυταοΐ 

πὸ Τὴ πολέων “ὡρέσζεις ) ἀπήγίελλον ἘᾺΣ 

(ς ἑαυτυ ἕκα ςοι πολές. χαὶ οἱ »ϑὺ ἄλλοι 

πόυτες ὠμνψυσαιν ἐμπεϑδὼσ ἀν ζᾳῦτα οἱ. 8η- ἮΝ 

(α]οιηἡξίων τ πϑύτων βοιωτ ὀμνιιῶαι. ν 

ὁ 5 Αγησίλαος σέκ ἔφη δεξαοϑαι τὸς ϑρκες, ἢ 
ἐμὴ ὀμγύωσιν εἰ εθβ κὲ βιβλίο 
μαΐα ἔλεψυ, αὐφνόμοις τ 5 χαὶ μιικρ αν, χαὶ ὶ ᾿ 

μεγαλζω πόλιν. οἱ δὲ τὸ ϑνζαίων τρέσξειφ, ᾿ 

ἔλξρν, ὅτι Οὔκ ἐπεςαλμϑθα σφίσι ζᾳῦτα δ 

εἰγ. ἴτε" νιῶ, ἔφη ὁ Αγησίλαος, χαὶ ἐρωτᾶτ 
τε. ἀπαίγώλετε σ᾽, αὐζις καὶ ζιῦτα, τι εἰμὴ ὦ 
(ῦτα ποιήσοιεν, ἔκεξσο: δὸι ἔσονται. οἱ μϑὲ δὴ ΠΑΡ 

ὑχοντο. ὁ δὲ Αγησιδαος ἰαὰ πἰκὸ σὸς 3»- 

(αίοις ἔγϑραν σίκ ἐμελλεν: δρλὰ πείσαις τὸς Ἶ , 

ἐφόροις,  )θὺς ἐθύετο. ἐπεὶ δὲ ἐλυετο τὰ ΟΝ ἡ 

ζατήεια, ἀφιχκ9 υᾶυος ἐς τίω τεγέαν, διέπεμπε Ν᾽ 

πετὸν κδὸ πασέων ἡ χῸ τὸς αὐθιοίχοις δῆτα οἱ 
᾽ ν 

απευσονζῷς,, διέπεμιστε δὲ χα; ξεναγοις ἐς ζᾳς 

τβέτδος 

παρῆσαιν οἱ ϑνξαοι λέχϑνγες » ὅτ! ἀφιᾶσι (ς Δ 

πολάς αὐδνομοις.χαὶ οὕτω λαχεδαιμόνιοι μὴν ὧν 

οἴκαδε ἀπῆλθον, ϑηξαῆοι δ᾽ ἐς (ᾷς ασοιϑῶφ 
εἰξελϑεῖν ξιωα [κα εϑησαν., αὐξνόμοις ἀφέντεφ' 



ν᾿, ἐν “ἢ πὴ 

ΠΝ Ι 
ἣν ̓ 

ὯΝ ΠΕ ἈΝ ὈΟἸ ΥΒ 
΄ 

ὅ}1 
ἕ ΠΝ Αγνίλαο ὃ τύτοις απεούπε,ζοῖς αδὺ, ΔΗΪς Ζυοσας ἀσπιητίας Ἀρεπίλιϊς, δε! !ατα Αρυπανὸ 

εἰμὴ ὀκπέμαψοιεν τὸς πηργείες, τοῖς ὃ. εἰ μὴ 

᾿ἀπίοιεν οκ τῆς τρεύνλου, ὅτί πόλεμον ὀξοίσᾳ 

«. Τἐα ἀῤδζις. ἐπεὶ δὲ Φοξηϑών τῶν ἀμφοτέρων 

ὀξῆλϑον οἱ ἱπργύοι ̓ χαὶ αὐτὴ ἐφ᾽ ἑαυτῆς ἡ ΧΩ 

τευλίων πόλις ἔδμετο, οἱ μδὺ σφαγᾷς χαὶ οἱ 

μεταίτίοι ὦ ᾧ ἔργου ,αἰδοὶ γνόγϊες, ἀπῆλλον οχ Ἔ 

ν είνλου" οἱ δ), ἀλλοι πολίται ἐχόντες καϊεδέ- 

λοντο πῷς αξϑεϑων φά γονς. ἐ ἐπεὶ ὃ ̓Οὗτ' 

ἐπράρϑη. ν ̓Αϑβυμμαὶ αἱ πολάς ἐμιυϑυάν 

τῇ εἰρη, ζὼ κατέπεμψε βασιλάϊς, ἐκ τῷ- 

“εδελύϑο κῶν το Σ πεζικὰ οδιελύη9 ἢ χρὰ ἡ τοὶ 

γάυτιχοὺ φρατάιοζᾳ. λαχεδοαι μονίοις μαϑὺ 

πο ΝΝΝΝ ὼ τοῖς 'ἰς ξυμιμκαχρις Ἴ ὅτως ἡ 

μῷ ̓ύξερον πόλεμον. Φ καθαιρε ἡγε ξαϑή. 

ισιτῴῶν, αὕτη ποξϑτη εἰρζεύν ἐγ μετο. οὖν δῈ 

μ"πολέμμῳ μάλλον αὐτιρρόπτως Οἷς εναιτίοις 

᾿ κὐφαθοϊεροὶ λαχεδου μόνιοι, πολὺ ὕχεκυδε. 

469, ἐλροτος ἐκ Ὁ ἐπ Ανταλκιδὸυ εἰ ἰρξύυς 

χαλουμδῥης. πσοοφαάται γὸ" γἡρόμδιοι ἀν 
βασιλέως κα ταπτεμφϑκίσης εἰρζωϑης,, χαὶ πίω 

ἀὐζνομίαν ταὶς πόλεσι τ ποζοεό- 
λαζον ερ ξύμμαχον χόρανθον, ἀὐὸ νόμος, δὲ 

ον, ταῦ τλυ γηξαιων ζοὲ βοιωτίδαις πόλᾳς ἐποίη- 

στιν, οὐ τ πάλαι ἐπεϑυμοιω. ἔπειυσαιν δὲ ταὶ 

᾿ Ῥργείοις κόρα ον σφετεειζουϑύους , Φεου- 

ἁ εὐ φηναΐε; ἐσ' αὐζις ) εἰμὴ δξιοιέν οὐκ χο- 

ο΄ ῥθου, σύτων 5 παξοχεγώρηχότων, ὡς ἐξού- 

λογτο,εδυξεν οἰὐζις, σοὶ εἰν ῷ πολέμῳ ξυμ. 

ς μάγων οὐ ν ἐκῴτο, καὶ Οἷς πολεμείοις ἀυνϑδυέςε- 

Ἂ ΡΟΥΟΝ μὴ δυεύα ἔν Τ ἀπιςεῖν. 

χρόῷτον μδὺ δξίυ πέμψαντες ὡς τὸς βϑμι 

οθχέλάυ σαν ὐΐθιὶ ὅτ ς αἰξεαιρῷ ̓λέ- 
φρῆες, ὦ ὡς Οὔκ. αὐ λιμός ο ἄλλως ἀὐζιϊς, 

ζιὼ ζἧς πολεμίοις ϑέοϑα). αὐοϑαν ῥΕοϑαρ 

ἔφασαν ν, χαὶ ὡς σιτον ὡἰΖέπτεμιπον τοῖς ἜΜ 

ὃ ἴοις, σφῷραἷν ἀὐζις πολεμιοιούτων᾽ χαὶ ὡς ἔσ] 

ων ὕτεςε σὲ, συφραίδυοιεν,ὐκέχφειαι ΠΡΌ 7: 

᾿Οφασιξόμϑροι" ὁ ὁπότε δὲ ὁ ἀκολουϑοῖεν, ὦ ὡς Κα- 

᾿φλιοιώζς μὃν ἐὐζυς, εἶτι σφίσιν ἐἰγαϑὸν γί-. 

σπήϊοι. ἐλέγοντο δ αἱ αποιδαὶ ἐξεληλυϑε- 
᾿ γαι Οἷς μαγτίνδῦσι “ὕτῳ τω Γξτ4, αἱ ̓ μΩ τω 
ἥ Φ μρτινεία μαχίω Φιακοταίί γρομϑμὰμ 

᾿ ἀῶεσυφρατάύοιεν. ἔ ἔτι δὲ γεγνωσκῳν ἔφασαν Ε 

ἢ Ἴοιτο" ἐφηδὸ ϑίοις δΓ,, εἴτις συμιφορῳ τατθ945" 

(ς πποτασιπι αἀιογίι5 (ὐοτίπιῃΐος, ηἰ ΑΥΡῚΞ ᾿ ἈΝΗΝ 
πος αἰπηϊττογοητ: φἀπογίις Αὐρίιον, ηἱ (ὁ: , 
τίπτθο οχοράογεηςσ. Ροβολημαιη νιηίαις 
τλατιι ροστογγιτῖς, Ἐχοο ΤΠ ης Αὐτοί οί, Ἰαὴλ 
πὸ (ὐοεϊπτίογαπι ντὺς πέρι μι οἰ τουεα 
τοχας ἔγιιογοταγ: σα ἀἰ5 αὐέξοτος, ὃζ αιιοῦξ 
υοταάβηας οὐρα Πιεγαητ,ίροητςο [πὰ (ος 
τπῖπο ἐχοεάμπης, δὲ οἰτιος σοῖο ποῆ ἰῃ- 
τίτε ἰη ντθεαι ο05, 1 ἀητο ας Ἔχιαθαητ; 
φαπλίττιητ. ΗΠς τοις σοπέο είς, ργω τος 
αας Ὁ νυθιδιι5 ᾿πγοϊ πγαηο., γαταπι (ς ρα: 
οὐπῃ ΠΑ ἱτιγα5, σαΐπ5 οι αστορο τη ΠΠ ἔοτ- 
πουΐα: τάπν Δοϊηάε, ἡθα!ολιτα τοῦγοίξγος; 
νογαπιοτίαπι παιιαΐος σορ ας ἀΠ}}ΠΠ (πητ: 
τὰ της ἱπτοῦ 1 αοεάαπηοπίος, ἃς Ατμο-: 
ΠΙΘΉ 65. ΕΟ ΠΠ Ἐς [Οοἷοβ, ΡοίΕ ΒΟ απ α 
ΘΙΟΓΠΟΠ δ ΠΙΠΓΟΓα ΠῚ νγθὶς Ατεῖσα σοίξπη, 
Ινας ρεῖπια ρὰχ σοπίξίτατα ἔτ. Οἰμπιητηϊό 
Τλοεάαπηοη!} ὕὉς ΠΟ ἀπταητο πο ἰηξεγῖος 
τος δ ποτίδεις ἔα] πτ, πλθϊτο τα πο ἢ δ πη- 
Ρ]ΙΟΓΕ ΠῚ εχ Ρᾶος, 4ι4πὶ ΑὮ τα] σι θαι νος: 
σῃζ »Θ]ογίατη {τηζ σοπίδ αι; Ναιη ιυϊᾷ 

ΡάοΙ5 ἃ τΕρῈ ταπα Ρτα πιά ας Εαζεὶ ογαητ, τ 

δείηις ἴῃ [Πδογτάτοτα νἱμάϊςααητ: Πηγεὶ 
Ο(ονητμιηνίοοίετατο ΠΡῚ ἀευίηχογιης, ἃς 

ορρί 4 Βαοοιῖσα ] πε θαπουιηῚ Ροϊο[ατί 6ς 
τορτα, σαοά ἰ4π| ΟἸἐπχ εχ ρετπογάης, ΠΡ ού- 
ταῦ! {πα γοΠἰτιιογαατ. Ργατοῦεα σορίαγιμπὶ 
ἀεἰςέζα δάϊπιετγίις Αὐρίπος, πὶ (ὐογίηιπο οχ τ 
οεάεγοητς, ἀδογοῖο; ρογέσσογαησ, γε} ὁ - 
τ πταπὶ Ὁ] γι ηάϊσατε ἀοπογοητ. Ησο 
4υπτη ᾿ρί5 εχ δηϊπγὶ (ςπτεητία σε ΠΠ δῆτ; 
ΕΧ (ΟΟΙΠ5 {πἰς εο5, 4] ος ἱρῇ5 δε] 1ο πιο] ς - 
{πξιούαησ, δὲ απηϊοίούς (ς ευρα Ποίξο5 Δη1- 
το, Πα ΠῚ Ἰρίο5 σεἤογαητ, γα υ͵ταγα ἀδοιος 
πούσητ; ΘΟ 4 τεαίσογο, ντ ἀδίποορς ἱπῸΒΣ 

τ ρριήσαιγ, ἢ τῇ λακεδούμονι, σότῦς χφλοΐσαι, [Ὁ αἰαΐδητες ες ποη ροήφης, Ρυίπηππὶ ἐτσο 
ΤῊ ΠΠ|ς κα Μδητίπθος [στ 5, ΠΥ ΓΙ ν εἰ ἀϊε 
ταεγεης, -οἀϊχοταητ. Αἰοθαπε ΘΗΙ ΠῚ, ο6- ἐέρροῦ, 

τεγοσαί Ὄ πυϊῆπης σγοάϊίτυγος,, στὰ πος: τ 
{εριις εο5 {15 Ποη σοπίρίγαῆς, ἸΝΔηῚ ΠΟ ΠῚ: ργύσιεγε 
Ροπῆς (δ, ἔτυπη σπτιτη Αὐτρί αἷς ΤΠ ΠΠ πὶ αὖ μσλς 
Ἰρῆς εἴς τὰ τογηροσίβ, ἡπιπη Ταοοάσθιο- ς 
Π]} ΒΕ τιτὰ εἰς ἔλσογεητ Ρτάτοῦεα ἤδη: 
ΒῸΠΊ]ΠΔΠῚρίο5 μοῦ σαι ΠΥ ἐπα αἰτία πὶ 
λάεῆς ΠΡῚ 'π δ611]ο σοίαπάο ποις, δς 
τηαχίπηε ἰςυατὶ εἤφητς, ᾿σῃδιτζοῦ ΓΟ ΠῚ σεί- 
Πῆτ. ες ποῃ δηϊπηαάποίτζεγα ἵς σοπι: 
τμλειηούάθαητ, δος α τ θη ς δὸς 1Π1|1- 
ἄετς, ἢ φυϊά ᾿Ιρῇς ργοίρογς σο Π ἤρε :σοη- 
ττά4ὰε Ἰατατί, ἢ 1 σαἰαυηἶταβ Δοσ! ἀΠἴοτ, 
Επίατα δά ερθατιγιῆος απ πὸ ἤπδπη δαγιπὶ 
᾿ηἀυτίατιι εἰς, αας ἰπ δῆπὸς χ Χ Χ 
οὐπὶ Γἀσοοάαπηοηῖ5 Μαδῃτπαὶ ἃ σοπὰΞ 
ταϊῆο δὰ Μαπείπεαπι ρσα]ο ρερίσογδητ, 



ΤΣ ΧΕΝΟΘΟΡΉἙ“Π 

Ῥοϊεασυαπι πα ηἰα ἀϊγαοτς Μδηῃτίμαῖτο- Α ἐπεὶ δὲ οὐκ ἡ κ2ον καϑαιρῷν δ τείχη, Φρ ἐᾷ 

οὐΐμδης, ει ασεάαπιοπῇ ἀοἰςξξαμῃ δάαςτ- 

πεδιβμοηνὶ (ἃς ἐος μβαβεπάμηιν ζαταπητ. Ηδοίπ εχρο- 

βεϊίωνν χε- αἸτίοης Ασεί!δα5., ἢς ἱΠηρογάτοῦο πη η6- 

Τὐβει  ἢ τς Εππρὶ σορογοταγ, ἃ τορι] σα ροτοθατ: 
᾿ς αππι ἰἰς ἰῃ δ. } 15, τας σαπὰ Μο ΘΠ 5 οἱς- 

ίοητ σείξα,, ρατγὶ ιο Μαητίπθογαπι γοπ- 

ΡΟΘ]σ δηλ. Πλα]τῖς ἢπ ΓΟ θ 5 οδίεααμταπι αἰ- 

οοτοτ. Ιταητς οορίας εα5 ἀρείρο! 5 ἀϊιχίτ, 

ααατηυδη υΐπς συ 4 8Ὲ ΡατογΡαυί ας 

οἴρα Μαπτιῖπθος Ρορα]ὶ ΡΙΓσῖρος ΔΠ] ΠΟ 

Ρειθεηςιοΐο εἴτι. Ροϊεραιιαπιῆπες οο- 
τιιπα ἰηστοίϊις εἴτι, ρυϊαδαμη ἀστὸς ναίξα- 
Βατ. θ᾽ πεταης σαϊάσπη πλιτος αἰ γιογοητ, 

ντθοτὰ ἔοΙ εἰτοππιάδάτϊε.,, ἀϊπη! ἴα πΆ}}}-- 

τα πη ραστο οἰιπὶ ἈΓΠΐ5 ἐοἀἰδητίπιἸη ΟὔΠι- 
ἀϊοπε ρευποπτς, ο Παῖς οροτε ρογβοίπη- 
ἄο οσοαρατίς. Πέτα ἰαπιξοῖα, ΠᾺΠ10 οὐ 
Ροτγίσαϊ ον γθ οΠῚ ΠΊΠΓΟ οἰπσερατ Ουΐα νοτο 
φηἰπηδ ποττογοῖ, πιασπαπηϊηντθς ἔγαπηςη- 

τί σορίατη εἰς, φαο ΔΠηὶ (προτίοτίς ἔοι - 

τὰς ἰὉ Πσαἷβ ἕποτατ, ὃς [ἀοἶτοο πιο] οἰτιπὶ [ο- 

τοῖς ἀποογοῦ, ἀϊαταγηὶς ἐχρεαϊοπίθιις 
τουιρ δ] σαηγ ἃς ἰοοΐο5 ΟΧ ἢ ΔΌΓΙΓΙ: ἈΠ ΠΟ ΠῚ 

(λας δπιρί αν, Ζαΐ ντσοπι της ἀΐδπι ραν! δδὶ- 

Αφεβροῖμα ταῦ, ἀσσοῖα οδίοέξζο ααγεῖτ. ΟΡ ΓΟρτοΓ 
ἐπα μα οὈἰτμέζο αἰπεο, πὸ ἀσουτγγεῦος, αφυδία 

ἐόρατε αἱ ἴπργα ς ἀπ πη ἂς πηπτο σα ἀφηηθητα δά- 
ες ΟΠ Ποθατ. Οαπηηις [ἀτογος ἱπέευίογοβ πὰ- 

πηρίξαγοπτειι, ἰλπη τ {ΡΟΥΙΟΓΟ5 ἀπ ΡΠ ἴπ15 

πιαπα (π!πογθης : Ρειπλατη σἰτηα5. σοῦ 
πλαγας,ἠεἰηας ταΐϊπαπι τ ηαεὶ. Μαητηαῖ 

τίρῃἷς ΔΙ πε ροΥ οὐμει Γα]οἶτο. ΠΘὰ τατ- 
τὶς σοΟἸ]αδογοῖαγ, οροῖα ἔβέϊο ρτομίθετς. 

γεταπι γδὶ ἂὉ 4 νἱποὶ (6 σοπίρεχοο, 

ψοτ εἰ, ης ἡγεῖτο ν πα ]ας σογγποητο, νἱ σα- 

Ροτγοῦταγ  οπτῃ {8 ἀἰταταγος αἀίςηῇ πιητ. 
οἰ: π Ραμ. ᾿ 2 λ ς “ ε΄. ΠῚ 

Ἴιμα νοτο Γαςοφωπιοηί Πδὲ (το λέξαπι Γ)2.ς. ἐπεὶ δὲ ἡ Παἶντο τῷ ὑδδυτος,, δείσανγες μὴ δος 
ἔοτε ποσαῦδησ, ὨΠΠ ρεῦ νίσοϑ ἐρασίτη Πὰ- 
θϊταγοητ. Μαπιίηαιὶ πεσεῆατιο πδιῆς ἔὰ- 
οἰμπάτιπη ται, Παο οτίαπη ἴΠ ραττα δἀίξῃ: 
τίς σαητατ. Οτππητιθ τποτπογοης δ], αὶ 
Ατσρίαἱς αποθαῃτ, ἂς ρορυΐο ργαθγαηῖ, Π6 

οὐ!αρνά ἱπτοτποστοηταῦ : Ὁ Ῥαπίαπίας ρατοῦ πηρο- 
ΤΥ ΤΣΜΟΝ τον αὐ ἀρείρο!άς, ντοἶδ, 4] οπλῃίπο ο- 

συρτά ἡ ΤΏΙ, Χ,ΟΧ νγθο τὰτο ἀΠοοάετο Πσοτετ, [- 
ἐλάται τααις ἰπΠ4ς νίμ6 Ὁ ἐρί!ς ροτείς 1 λςεάα- 
βονίειρ. ΠᾺΟΤ1]} ΟἸΠΠῚ [Πα τἰς ἐχ ντγάηια νἱδ Ραττα 

Παθαῦτ, ὃς ἐχραητος ἱπταοσφηταγ, ἂς ταπη-- 
εἰ φος οὐϊῆξης, ἔδοῖ 5 ταπηοῃ ΠηάπῸ5 ΔΌ 
εἷς αὐ Ρδης., Ζααπι Μαητίποοσππιο- 

Ι Ῥιίπγᾶτο5 τ οΗΪο πε: οά ἃ ΠΟὈὶ5 νΓ]Ώσ ΘΠ 5: 

οτσα πγασὶ  τύατιιβ οοεἀϊοητίαΣ ἀγσασποπ- 

ται, σοππδηιογαταπιοῖο. ϑεσαπάπηι 

Ἰνας Ὠλιγιῖς ΟἹἢ ἀπτυτας, ὃς φαστιοτη Ραγτος; 

ρπόϑω μέγα τεκμήθιον “σηθοωρχίας. ἐκ δὲ 

Ἦ ἡ αιιφοτέρωϑεν »δὸ “Δόδού, πλοξαρϑροι ἡαὸ ἢ 

ον ἐπ ς ἃ. 

ξοὶν Φαίνουσιν ἔτ᾿ αἰὐξις. Αγησίλοιος μδὲ δῶν 
ἐδὲν,ϑη τῆς πύλεως ἢ ἀφεῖναι αὐτὸν της δ 

τὴς φρατηγίας" λέγων, ὅτι τω πατοὶ αὐτῷ ὯΝ 

πολλὰ αἰ ποηρετήκά ἡ ΤΜ μαρτινέων πόλις 
οὖν τοῖς σὸς μεοσήνζευ πολέμοις. Αγησίπο-. ἱ 

λις δὲ ὄξηγαγε τω φρφυρφὶν., καὶ μάλᾳ, 

Παυσοαινίου τῷ πατρὸς αὐτῷ Φιλικῶς ἔχον-, ̓  

τος σῆς τὸς οὐ μόρτινεία τῷ δήμου ἀγθ9- Ὁ 
ξαΐζᾷς. ὡςδεὠέξαλε, “δῦτον ὑδὺ τίω γἀῶ ε 

Βέδηου. ἐπεὶ δὲ γε οὕτω καθήροιευ τὰ τεί- 

χ᾽» τάφρον ὠρυῆε κύκλῳ «ἰθετίω πόλιν, 

τοῖς μϑὺ ἡμίσεσι ὧν ςρατιωτῖν; τδοοχᾳ ϑη- 

κϑροις σεοὺ τοῖς ὅπλοις ΤΙ ζαφράσόντων, τι 

τοῖς δὲ ἡμίσεσιν ἐργαζομϑροις. ἐπεὶ δὲ ὄξείρ-. 

γαςο ἡ παφρος, ἀσφαλεῖς ἤδη χύχλῳ τᾶς ̓  

χρσαΐξὲ τω πόλιν φχοδομκήσεν. αἰοϑυμδνοξ ὦ 
τ υρα 2 

δῈ, 21|  σιτὸς οὐ τῇ πολάᾷπολις εἴν, ὀετηρίας 
»} ᾿ ͵ 2 λ ͵ 

“λυουδίης τω χσοϑεϑεν τά, καὶ γομμίσαις γα- 

λεπὸν ἐσεοϑαι, εἰ δεῆσ πολιοὺ “χρόνον ύε 
Ν Ἢ ͵ ὅν Χ ἌΡ. ͵ 

σχῳτ φρατί-ως πίου τε πολιν καὶ τὸς ζυμμμα» φρο 

χθ:4, ὠπεγώσε τὸν ῥέονζᾳ, ποταμὸν ὲ τῆς 

. πόλεως. μάλ᾽ ὀνζᾳ, ἀὐμεγέϑη. ἐμφρο ϑεί- 
δ τὸν » 98 2, ς, ε εΖ 

σης δὲ τῆς Ἐπορβοίας ᾿ ἤρετο Ὁ ὕδωρ αἷῷ τὲ 
ς ἢ ΕΣ ΒΤ ΞΕ δι ὰ πο 

“τ τι σσο Τοῦ: οἰκιοῖς χα) “ι πῦρ κι αοτώ 
͵ ) Ῥ: 

τείχη δε μελίων. βρεχουϑύων δὲ χὴν κατ 

σλήθων, καὶ πὐροδιδουσῶν Ὡς αἴω, Ὁ μδὺ΄ ᾿ 

ποοϑτον ἐρβήγνυτο ὦ τῇχος, ἔαφτα δὲ αὶ ἐ- 

κλίνετο.οἱ δὲ χέϑνον μϑἔυ τίνα ξύρᾳ αὐτύρᾳδον, ᾿ 

χρὴ Τωτεμηγϑυαντο , ὡς μὴ πιτῆοι ὁ πῦρ: 

πεσόντος στὴ ὅ κύχλιῳ τείχους δορυώλωτοιγέ- ο΄ 

γοιντο, ὡμιο βορέω αθ καιρὴσἀγ.οἱ ὃ λαχεδαι- 

μόγιοι σξκ ἔφασαν πτείσεα ζ. εἰ μὴ νὼ δ,οικθῆτα 

καὶ κωμας. οἱ δ) οὖ νομεἰσοιες ἀὐαϊκέω ἐἣ, 

ξμυέφασαν αὶ τα ποιύσάν.οἰουϑύων" Ἔπῦσος 

δ φαϑαι Ὑ Ττργυρολογιζοντων,ὺ τῷ δὴ- αὐ} 

μου πσροτα τὴν διεαιραξατο ὃ πατὴρ αὐδὰ 

Φ' Αγησιπόλιδος ἀστράλφαν ἰδεῖς λρέοϑαι». 

ἀπαλὰ α΄ Πορϑροις κ ὁ πόλεως, ἐξηχοίϊα ϑσὶ 7 

᾿ 

“ον πυλῶν Ἷ ἔχοντες τὰ δόσφτα οἱ λακχέδαι" ἡ. 1 

μόνιοι ἔξηστιν, ὁ υϑυοι πὡς ἀτιονίᾷς Ἢ χαὶ μιά, ! 

σοιῦτες αὐζις, κῶς ἀστείχοντο αὐτῶν ῥάο! ἥ 

ἢ οἱ βέλτιςοι ὯΜ μαγτνέων. χαὶ τῶτο δὲ εἰ: Ἵ 

τότε κα ϑηρέϑη κϑὰ Ὁ τεῖχος» διῳχιοϑή δὲ, 
μιατί- ᾿ 



Υ ἀν. ἡ Ὁ μϑὺ τοῦτον ἤλϑοντο, ὅτι ζὰς »δϑὺ ὑπ- 

ἀργούσοις οἰκίας εδ4 καθαιρᾷν, ἄλλας δὲ οἰκο- 

δυμῷν. ἐπεὶ δὲ οἱ ἔχονϊες ( οισίας ἐξγύτερον 

ὑῴχϑεον Υν γωρίων ὄντων αὖθις κῦθὶ ΤΣ 

χώμας, “ριςοχρατία δ᾽ ἐγρώντο, ἀπηλλα- 
γμένοι δὲ ἦσαν λυ βαρέων δημαγωγῶν, ὅ- 

᾿ δῶντο τοῖς πεπραγμένοις. χαὶ ἔπεμπον μϑὺ 
- αὖθις οἱ λακεδὸι μόνιοι οὐκαθ᾽ ἕνα δλλα [τὶ 
ιν. ἜΗΝ, ͵ ͵ ᾽ 

; ἐχαςὴν ξεναγϑν. ξιωεςρατάζοντο σ᾽ 

᾿Οχτὴυ κωμδμ! πολὺ πσφοθυμότερον, ἢ τε ε- Β 
ν» Ν τ λ ᾿ ον 7ὔ 

ϑυμουχρῳτοιώῶτο. ἡ τὰ νϑὺ δὴ πὐξὶ μαντινείας 

οὕτω διεπέποχ ακτο, σοφωτέρων “μνομϑύων 

ζώτι γε τῆν αν ϑούπων, τω μὴ αὶ τφχῶν 
ποταμὸν ποιφοϑαι. οἱ δ΄ ἐκ φλιοιῶτος φά- 

τς φΡντες » αἰοϑόνϑιοι πὸς λακεδοιμονίοις ὅλτ- 

ἔιμεγχοποιωζας ἢ Τἶ ξυμκαγων οποιοί τίνες 6-- 

χαφοι οὐ τῶν πολέμω αὐζις ἐγε ἢ 

ΝΕ τ  ῸύΎτο--" 

ἐγε)ρξωτο » - 

͵ “ον ἡγησείνδυοι, ἐπορά ,ϑησαιν ἐς λαχεδα- 

μονα, χαὶ ἐδὲ δοισχον, ὡς ἕως μϑὺ σφεῖς οἴκοι 

, ἦσαν, ἐδέχετο τεὴ πόλις τὸς λακεδαι μονίοις 

ἐπ 8 τῇρς » αὶ στευεςραΐ θ.}ογτο ὃ ποι ἡ γϑῖντο. 

Ν ἐπειὃ σφαξ αἰΐι ἐϊξέξαλον, ὡς ἔπεαϑει μϑὼ 

ὑ Τούδα οιῷς ἐθέλοιεν, μόνοις ὃ πτλύτων αἱ, 364- 
τῶν λακχεδιαιμονίοις οὐ δέηθιντο εἴσω τ πυ- 

π’ λαίν. Ἴ ἀκούσεισι διὴ ζιῶτα ζις ἐφόροις αὐ μὸν 

μι υξο ὑχεφροφῆς Εἴ). καὶ πέμψαιῆες πρὸς ὃ 
Φλιασίων πόλιν ἔλεχϑν . ὡς φίλοι μϑὺ οἱ 

υγαϑες τῇ λαχεδα, μοιίων πολᾷ εἶεν, ἀδὲ- 

.} ὕτες ἐὴ Ουτὲν φάσρριεν. κοἰξιοιεῶ δὴ ἐφα- 

σαν; μὴ αἰπὺ αὐαΐκης, δλλὰ παρ ἐχϑντζων 

᾿ϑ᾽αράξαοϑαι κατελθεῖν ἀύφις. ἃ δὴ ἐ- 
χούσαγτες οἱ Φλιάσιοι, ἔδι4σαν μή, εἰ ςραϊ 4. - 

σαιτο ἐσ αὐζις, “ΟἿ ἔνϑοϑεν παρείησοίν τί- 
γες ἐς τίω πόλιν αἰὐθις. χαὶ 

᾿λοὶ ἔνδον ἦστιν τὴν" φά γϑντων, ἡ ἄλλως 4- 
μδνεῖς, καὶ (οἷα δὴ οὖ ταῖς πλείςαις πολεσιὴ 

ῖ τέρων τινὲς ἐχιϑουμοιῶτες πραῖῶξκα- 

ἮΝ. χγήν ἐξούλογτο τίωυ φυγάώ. ποιαῦτα μϑὺ δὴ 

Ἧ Φοζηϑεντες, ἐψηφίσειντο κατα δέγεαϑεᾳ τὸς -- 

ἡ φανῆ κτημαῖα, Τ Ος καὶ τὰ κείνων φριαμκέ- 
Ἴγοῖς οὐχ δημοσίς, 1 ἀμδὺ  πολαζν. εἰ δὲ τί 

» ἀμφίλογον πσξὸς ὀυλή λοις γίγνοιτο, δίκη ὄζε- 

} ᾿χριϑάεσαι. Ὁ (τα μϑὺ τῷ “«ξὰ ̓  Φλιασίων 

φυγάδων εὖ κείνῳ τω χρόνῳ ἐπεέτσρακτο. 
" : 

π, 

᾿ Ἰ ΡΙΒΘΕ Κ΄ ὉΓΥ͂Τ ΝΥ 9, 3 

ἰνφα τεζα χη ς χα ϑοί τῷ» πὴ ἰϑχαῖον ὦ" ΑΜαπείηεα ἐρατία:, φιεπηφάπγοάιῆν οἱ πὶ 

οι ΕΗ ΝΥ "ἢ ᾿ς 8 τοῦ δῶν 

τὴ ΝΣ σουεἰνισιδνοῖπο εκ ον Ἑ ίδηες, ἄς φαίϊδας ραίαπι σοπίξατος, εἰς 

᾿γαίτατὶ σοπίποιδγατ, Ετγας αὐῖομη ἰηἰτο 
το  οἔξιμτ ᾿ρί15, φιοα «465 ἰαπ ΟΧΠ τυ έξας 
αἰτιισγο,ᾷο ρζο Εἷδ [ας οχίἔσιιοτο οοσογεη- 
τα ΓΟ Ὗ᾽ Θγιιπν ΕΠ Ὰ ΡΓΟΡίμ5 ἃ ρΓα ἀΠ5 {{]5, τις 
ἰαχτα νίσος μαρεῦαπι, ορυϊοπτίοτες αδε- 
τς "δὲ ὁρτίππατος {ἀπληλα" γοῦασα Ρίαε- 
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ταῃτ, δ όγατα γερα Β] σα ροριατὶς ἃ ἔλέξϊο- " 
5 Ρτὶηο ρίθιι5, ατος σγαιιος ΟΧρογε ἔϊο- 
τάητ: οτη ΟΧ 115.. θα! οοίάοταιν, νοἱιι- 
Ρζατεπὶ σαρίαρφητ. Ῥγατοτοα ᾿ασεήαπιο- 
Ὠ1) ποι {Πρ ] τί πι, [δα νἱσατίπη σορίας οο-᾿ 
Θθητοπη πλττο Ῥφητ.τατς ἰοπρ ρΓῸ ΠΊΓΙτ5 
αν οἱβ ρη4 1, σφ ἠα: ΠηοΠίογιιηὶ (ἐποῦδη.- 
ταγ, φαδπιίη ἔξει ρορεϊατί ἔεοούδητ. ΗῚς 
ΤΟΓ ΠῚ ΔΡῸα Μίδητίπεαπη σοίζαγιιτη ξαίτοχ - 
ἅτις, Ζαΐ 68 πουλίηϊθιις ἀσοιπιοῦτο ρο- 
τοῖς, πὸ ΡΕΙ ΠΊΠΓΟΚ ΔΠΊΠΟἢΣ ἴῃ νεροπιαι:- 
οδητ, ( οτογιιπη 1), αἱ Ἔχ! αθαπὶ ΡὨ]πηΐς, 
Ζπππὶ απ ππαἀπδγίογοης, σοηάεγασς "α- 
οραππιοηΐος, πὸ ραέξο (0 ΟἹ} {Ππσ τ} τε τι- 
Ροτς θε} {δ σο ΠΗ θη ἀοποδηλῖε παπέϊος 
οσσαΠοηοηι δι Βίτγατὶ, Γασοάς ππόποτη ρτο- 
Ποί(σιηταγ, ΔΙ]Ὲ6 σοτητηοππογαηζ, οἰ αἰτα- 
το} {π4Π|. Δα πο νἰχι Πητίρῇ, Γ.4-- 
σράἀαπιοπίος πῃ νεθοπὶ δαπηἴ, Πσπα- 
αας ΠΙογιιπι 1} σομί εις, αιοοιμπ- 
4ας ἀυχιςητ, ἔ᾿πης ρΡοϊξοδαμοπιὶρῇ εἰς- 
δὶ οἤοητ, ΠΟΙ ]ς ἔπος ποηλίπος Γασεήσγηο- 
πίογιιπὰ τ] Ἰτίατη (6 α]. αοίοϊ 5 οι τ πὰ" 
τηοττα πὶ ἰητῦα Ροττας ἐὺς ΠΟ απ - 
το. Οα αϊπῃ Δ Π|ππὶ ΕΡοτί, νἱἃ πιπς 
Δηϊπαἀπογίοπο ἄϊρῃα οἴ, Οπρτορτιεγ 
ΤΑΙ ΠΠς αὐ ΡΠ] αΠΠοτιιπι οἰπίτατοηι ἰςρατίς, 
εχίμ!ες πος γε ρα δ] οι 1 ἀσς ἀκ πιοπίοειτη 
Δηηῖσος ΕΠ18, ας ρου ΤΠ] γα πλἰῃ ἜΧ ΠΠ πὰ 4- 
ἕϊος Πρῃβοαθαπητ. Ῥγοϊηάς (δ ροῖογο, ἢς᾿ 

ταῖα νὶ, 4ιαπὶ Βοπα οἰπι ἰρίογιιπι νο πητα- 

«τὸ τεάποὶ Θο5 ρατεγεηταγ, [ἰς απ ἰτίς ππο- 
τα θρδης ΡὮΠΔ11).. πα 4] ΟΧ [ἰ5 οἰαίθιις, ἴῃ 
στα υΐ ογαῃς, Γι οθ πιο ΐος ἱΠιγο πη Ϊτ-- 
τούθητζ, ἢ σαπιεχογοίτα σά ηΠ}δητ. 'Ναῖα 

»» συλυάς πολ- εχίι!ος ἰρῇ πιυϊτος ἐπ νεθο ρεορίπημος μα- 
Ὀεῦδητ, πλθ]τος ἐγρα {ε Βοποιοίος : ἀθηΐ- - 
41 ΠΟΠΠΕΠ]}1ογαητ, 48], ντ Ρ] αγ π15 ἰΠ το- 
Βα ρα] τοἰς πετὶ σοπίμοιίς, ποπαγατη τὸ - 
τα σαρ αἱ, Ἔχία}ς5 γε πσογονο! !οητ ΟτΔ- 
-Ῥτορτεῦ Βυιϊπιοάϊΐ φιαάδην νοτίτὶ ΡΉ]1ὰ- 
{|, ἀς τος ρίοπαάϊς ἴῃ ρατγίαπη οχία!εδιις 
ἀεοτοτιτη ργοπίσδητ: ὃς ἀήθης, ρος 

ἄοπὶ γοἰτιςη ας οὐδ, ργειίππηας ρεγ- 
(ο]πεπάαπι 15, χαΐ ἃ Βίοο οχία!ιιπι θοηα 
σοςπιῆςητ. Ὁ πο α {1 οἴὔος δἰ υϊ ἱπτοτεος 
ντγίπηηιις σοητγοπογίας,, ἐς μος ἰπτο αἰ- 
οερταπάππι. Αταμςο Πὰς την τα προῦὶς ἰπ 
ῬμΠαίιογαπι ὁχίαϊαπη σαι ροίϊα ξαοτχῦς, 

ΑΑ 

ΤΣ 

γεάποιρε 

εχ φίοις 
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δες πτοῦ αἰ 5 ργορτοῦ ΟἸν πτίλαπι {τὰς πλα- 

χίπηα ἔππτ, σαι 1 Δοθ άπ πχοῃοπην πίη: 

απηηηις Δοσορηοπς ΕΡΒοτί, υδπιοῦ- 

τοπιδάοίΐξητ, εος δα σοποι πα ρα] συν, 

ἃ (οςἷος, ἀεάποπης. [δέ ταια ΟἸΙσοπος ἃ- 

»» σδῃτῃίας παης ογατίοπεπα παραΐτ : ἘχΠΙ- 

» ΠΊΔΠ.γ15. [υασςἀαητοηί), νοίφυε ἰος]) (πες 

“ ἄππι νος σοιηροις φαϊάιατη ἀε το, ιις 

» 1η ταοία ΠπΠῸ ρτίπααπι Ζυαίι ρα] ]α]δτ. 14 
" σαϊάοπ ρΓορα νῸ5 γηϊποτίος (οἰτο πεοςῆς 

» αἢι, ΟἸγητμιιπι ᾿πτοῦ νερες 1 γαῖα πιαχὶς- 
“ τηδπὶ οἴ, Αταας πὶ αι 4ΔΠ| ορρί4α ΠῸὶ 

δάἀϊππχόγαπε εα σοπἀϊοίοης, νι] ρίας {{- 

“ἄδην ταπιηιατη ἱπ εδάθπὶ τορι δα, νἱ - 

αλητ. Μοχ υχάλπι οτίδῃι ἀς πλαίου 5 

ορρί ἀϊς δ (ς ρεγίγαχεῦς. δοσυπάμπι σὰ 
οτγο δα Πἰδεγαμάμπτα ντθες Μαδοεάοηϊα 

αὐ Ατηγητα: Μασεάοπαπι γορὶς ἱπιρεγῖο, 

δὐϊτηιπὶ αἀΐοσογο. Ῥαγοητίθις 115. πα 

" Ἰρή οταῆτ ρτοχί πιο; , Ἔσο Ἐἰπν ΘΕ ΔΠῚ δά 
» Τεπιοτίούος. Δηροσθί]ας. ῥΟΥΓΕΧΟΓΏΠ ΩΓ, 

ΝΝος ααίάοπι ἀοπιο ρεοβοϊσεῃτος τὰ το - 

» ΠΟΙ Πιι5 605. να 14} Ρτατού αἰταϑ σοιαρία- 

τεβ σερος., ΡΘΠ] Δαν σαοαης τοποτοησ, ἴπ- 

»τοτορρίάα Μασοάουϊα γο] πα Ιοηρο πη8- 

» ΧΙ ΠΊΔΠ7. Α ΠῚΥ Πα ΠῚ ἱρίαπητητο ] σΊΠλει5 ορ- 

». ΡΙ 45 {π|5 ἀχοοίογο, τδητα παῖε Πα Μεω- 

»» σεἀοπίατοτα ἴδτι ἐχοι{Πς. ΓΤ) ηΐα; ἰΙἄοτα 

» ΟἸγπτῃῖ) πη Π|5 δὰ πος ὃ Αρο!]οηί πος 

» {πἰς, ἀεπαητείαγιιας ποθ Ὶς : ΠΙ ποίεγας δ - 

» Ρ(οβοορίας Πηττογοηλις, πα (δ σαπη ἱρῇς 
»» σοηϊπηρσεγοητ, γεξξα (ς ποςὶπααίατος. (ἰι- 
» Ῥί πηι Διο πλ Π05. [υἀσοάαπλοη!], ἰορΊ ρας 
»ντὶ ρατεῖς,, ὃς ποίξγαηι ἱρή! τοι ρα] Ισπν 
» ΔαμλἰΠΠγατα : σού Πν {1 Πσητο {πρρετίαϑ 
“ ποδὶς ταίοτῖς., φάϊπησεγε πος ἱρή!5 σορο- 
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» Ρδιοϊογοοὶ Ὁ Ὁ Ὁ Ο, σοσγατοσ ΠΠἰς ἰοηρσς Ρ]ε- 
» τος. Οὐοά ἢ πος ετίατη σΠΠῚ ΡΠς ςοπίππ- 
» σληγαῦ, ΟΕ το 5 ρίειτος Βα διτατὶ ἔπ τ, Πα ην 
» 615. ΡΙάτεγθα ἰοσάτος Ατἢοπι Πα πη ἃς 
»» Βαθοτοσαμῃ {{πἰς γο χα ϊηλι5., ααίσε5 Ο- 
»Ἵγπτθιος ἄθογο υἱῇς ἔπος δά οαίάεπι νγθας 

» Ιοσατος φαϊππσετο, 411 οστΠΠ οἷς ἀς ̓ πδὰπ- 

» ἀφίοοίοστατς ἀσδητ, αν εραηλι5. Αταα ἢ 
» Δάνίτας Ατποπίοπἤιπι, ΠΕ Ραπογαηγηϊα 
» ταῦτα ροτοητία Πατασοοῆϊο: νἱάήςστο, [νασο- 
.“. ἀαπιοηὶ), πε ἀοίηςερο {15 ἢδαά ἕλος οδ- 
». πίη ἱγατὶ Πεἰ5,. Ετ νοῖο αυα ΡοτιἀδεαπΊ σεται τῇ τε αἰϑά αἰων καὶ ϑηξαίων ἰσἕϊ, ὁρῷς 

"» » τεηοητ, αὐ ΡΆΠοης5 ΠΈΠπγατα (ταν, ἐχ 1- 
» πάτο ἀςδετὶς, οτίδπν οὰ πιοχ ορρί 4, 5 

ἰπαγα {ΠΠλτὰ ἢτα {πητ,ρίογαπη ἰῃ ροτοίξατοπλ 
νεπτατα. 811 αὔτοπι πος νοδ 5 ἀγραπιοη- 

το, Φιδητοροσο ΕΠ] οἰαίτατος {1 πχεταδηξ, 

"» νν 

“- Ψ 

" Ψ 

εϑαι αὐτῶν. τεκμιήφκον δὲ τὶ ἔφτω [ὑμῖν Ἔ καὶ τῶτο, ὅτι ἰοωυραὶς αὗττ αἱ πόλεις πτεφοξίουται. 

ΧΕΝΟΡΙῊΗΣ Γ8Π|ΊΟΡ ὙΠ ΒΕ: ΣΦ Ὁ. 

1πάς πΥ ΠΑ ταπῖμο δε ρο!]οηῖα, αυχ ντ- ἃ 22 ἀχόμθου δὲ χαὶ ὐπολλωγίας 

Β πίςαοϑε. οὗτοι πὴ“ πολέων καδϑςνγάγϑντο ἔτ 

ϑερφιὼ "πὸ Αμιειύτῳ τὸ μακεδόνων βασι- 

στ ῳ μακεδέγία, πόλεων. οὶ Αμιιιύτὰν 

Α ᾿ ἐδ κ΄ ἐκ » κα ͵ ! λ ,ὔ «ἷ 

»πλατ. αδθητσταυίς ἀτιηαταγα ρα ἴτας ΠΟη 0) χαὶ Τ  ωῖν μετ᾽ ἐκείνων γεέγνεαϑαμ. χαὶ τοίνευ, ἡμῶ 

“4 7, 

(αὐ μέγα. 
και ΤΜ] κὐϑὶ ὀλέωϑον πολέων) «ρέσζεις ἀ- , 

Φίχοντο ἐς λακεδαίμονα. ἀκού τέπτες ἀδ δες ἦν, 

Φοροι ὧν ἕνεκα ἤχον » “υδϑοήγοοῦν ἀὐρυς 

πσϑϑς τε τίω ἐκκλησίαν καὶ τὸς συμμά- 

“οῖς. ἔγϑοι δὴ Κλειϑρης ἀχϑμϑιοςέλεξεν Ὡ, : τ 

αὐδρες λακεδοιμὀγιοί τε χαὶ οἱ σύμμαχοι; ἢ 

οἰδίμεϑος λανϑοίνειν ὑμας Ὡῷῶράγμα Φυόμε:. 

μον εὐ πῇ ὀγκάτν δημϑοΣλ  μῆβ ΝΟΣ 
κης μεγίφη πόλις ὀλέουθος «εδὸν πόρτες 

εα ε 9. Δ -“Ὺ΄ " »" - 

σιν δ. ἐῷ ᾧτΤΈ τοῖς αὐὐδις ἡ, ρλοϑτρ νόμοις, χα 

συμπολιτάσειν. ἐπείζῳ δὲ καὶ δ μειζ -᾿ 

γωντοφοςέλαθον τίνας. ἐκ δὲ τόταιπεγάίς 
εἶ εἰ -" ᾽ ὑπ 

ρῆσαιν χα (59 τὴς μακεδονίας πόλεις ἐλόυ- 

“λέως. ἐπεὶ δὲ εἰςήχουσοιν οαἡ ἐϊγυταΐᾳ αὐτῶ, 
᾿ ΘΝ σλ γ 5 ς Ν Ι- 2 ͵ ΩΣ 

ζαχυ χα ὅπι ζᾷς πορρῳ ἡ μείζους ἐπτρόσον- 

τοὶ καὶ κατελίπομϑῳ ἡμεῖς ἔχονζᾳς ἡδηαλε 
ι Χ ν ͵ « ͵ Ἂ 

λᾶς πὲ πολλας, κω πελλαν, ἡπῶρ μεγίφῃ, 

δὲ αἰοϑοινόμεδο, ᾿Σἰποχωρφιοζῳ, τε ἐκ Μ᾽ 

πόλεων, καὶ ὅσον οὐκ οκπετή]ωκϑζᾳ Ἀδὴ 

Τ ἁπασης μιακεδυνίας. πέμμαιτες δὲ καὶ ὁ τάξῃ 

πρὸς ἡμαξ καὶ πσοὺς δἰπολλωνιάζας οἱ ὀλιεωώς- 

918,, ἀσοϑεῖπον ἡμῖν, ὁτί εἰ μιὴ παρεστ μεθα ὦ 
2 ! φΦ᾽, ΟΝ ἂὸ ΟΣ ΤῸ »» δι σάψεῖ 

συςραΐϑυσουϑυοι, ὠκεῖνοι ἐφ ὑμιας ἴοιέν. η- 

μεῖς δὲ, ὦ αὐδρες λοικεδιαιμόνιοι, βουλοίῖθα 

αϑὺ τοῖς πττδίοις γομιοις γ,φἤοϑεῳ » καὶ ἀδθὶ 
ΓΑ ΝΟΣ ; ͵ ᾿ ἢ . Φ "ΕΣ 

“πολιται 60. εἰ υϑυτοι μιῇ! [βονηϑησοι τίς, αϑάΐκη 

γεδὴ ἀὐις εἰσιν ὁπλῖται κϑὰ σὔνκ ἐλφῆους 
᾿ ͵ ᾽ν 

ο τοι χϑσιῶν . πελταςαὶ δὲ πολὺ πλείους ᾿ς 
Ἢ ἐν 5 εἰ ΑἿὩἋἝ δ: 

σούτοι. ὑπωεῖς γε μδώτοι, ἐαὺ χαὶ ἡμεῖς μετ᾽ 

αὐτῶν "βυωμεθον, ἔσοντει πλείους ἢ χίλιοι: 

καιτελίπομδυ δὲ χαὶ αἰϑέεναιων ζοὶ βοιωτῶν ὦ 
, ᾽ ων ᾽ ͵ ς λψε 4 

“ρέσζεις δὴ αὐτοῦι. ἠχούομϑῳ δὲ, ὡς χαὶ αὕ- 
Ὁ Σ ͵ , 9, : 

“οῖς ὀλεωϑῖοις ἐψηφισμένον εἴη) συμιπεμπειν 
͵ ᾽ σ᾿ ι ͵ λ Ε 

“ρέσζεις ἐς ξιζς Ὧ: πόλεις «ἶξα συμμα:, 
͵ ͵ ᾿ς ἢ , ὦ 

χίας. χαητοι οἱ τοστεώτη δεώαμμις ασϑος μή- 

ΠΛ 

᾽ «“ ᾽ ᾽ἅ γ᾿ ᾽ ΤΗ 

τε, ἐφ, ὅπως μὴ οὐκέτι δὐμεταχείοιςα φὐο. 

3) εν" 3 χ ͵ " ΥΡ᾿ 

κῴνα ἔςαι ὑμῖν. ἐπεὶ δὲ χαὶ ποτίδοι ον Εγχθεσιν Ὲ 
λ ᾽ »,“ὝὍ᾿» ͵ μὰ ͵ ἱ 

Ἰλὶ τω οϑμῶ τῆς παλλξώης οὖσοιν, νομίζετϑ 

ὐ ΕΣ ὡπείξω με λας ἡνων τὰ τος τος ζχυτης πολάᾷς αἰ χϑοῦς 

μλιζα ̓ 



“Ἢ 

θ8.Ἑ Εἰ ΤΙΝῈ ν κ 
μάλιτα »ὃ μισξστι τὰς ὀλιωϑίους, δος οὐκ δ 

ἐτόλμησαν κἴθ᾽ ἡ δι" ὠρεσξείας πεμτν δὲ- 

ϑυϊξούσεις ζεῦτα. «νοήσατε δὲ χαὶ τόδε, πῶς 

ον ὑμας Ὁ δὲ βοιωτίας ἐχτμεληϑζεδαι, 

ἀπωξιιὴ καθ᾽ ἐν εἴη, πολὺ 5. μείζονος ἀ ϑροι- 

τ ζδυης δου μεως αἀιἐλῆσει, χαὶ (της οὐ 

ς Χϑ γἀδ μόνον, δλχὰ χαὶ κτ' ϑούλο αν ἢ ἰσω- 

᾿ 

] 

οὰς Δνοξδρης. τί γὸ δὴ Ἢ ἐμ ποδῶν, πὸ ξύλᾳ 

μδύναυπη γήσιμιοὶ ἐν αὐτὴ τῇ χώρᾳ. ἔζη, χ.85-: 

μάτων ὃ ασοόσοδδι ΚΣ πολλῶν υϑὺ λιρθψων, 

ἐκ πολλῶν δὲ ἐμπορίων, πολυαν ϑρῳπία γὲΒ 

δ νὼ πτλρτέωνεοκνα γι» δυο 
μίω ὼ γείτονές εἰσιν ἀὐζις εϑραχες οἱ ἀξασι- 

λάυτοι, οἱ ϑερφιπτδύοισι υδϑὲ νὰ γιοῦ ἡδὴ τὸς ὁ- 

λιωϑιοις εἰ δὲ ἱσ' ἐκείνοις ἔσονται, πολλὴ ὼ 

αὕτη δοωώαμις ἀαδϑφλμοντ, αὐ αὐζοῖς. πότων 

γεμζὼ ἀχολουϑοιωύτων, χαὶ τῷ οὦ τῶ πα!- 

γαίῳ χεύσηα χήρᾳ αὐ ἀὐζῖς [δὴ ἘΚ ὀρέρρι. 

αὸ τότων ἡμής σσοὲν λέχϑυϑι, ὃ, τί οὐ ὼ ον τω 

Μ᾽ ὀλιωϑίων δύμω μιυφιόλεκτὸν 651. τὸ γὲ 
μέίω φρόνημα αὐτου τί αὖ τις λέγ9:: ἃ ὙΡΡ̓ 
᾿ἰσὼς θεὸς ἐποίνσεν ἅμα τῶ διύαοϑαι κὴ πὰ 

φρονήμοϊα αὐὔξεαϑει τῆν" αν, ϑοσττων. ἡμεῖς 

ἀϑρόϊ, ὦ αὐδρες λακεδ μόνιοί τε κεὴ ξύμ.- 

ῥιαχοὶ ̓ ἀξαϊγέλλουδυ ὅτ τάκ οὕτως ἔχφ᾽ ὑ- 

ἐς δὲ Βουλάζεωϑε, εἰ δοκέ αζια Ἐχιμελείας 

Ὅ. δεῖ γε μδὺ ὑμαῖ καὶ τόδε εἰδέναι, ὡς δῷ 
εἰρήχαμδυ δειώα μιν μεγάλξο οὔσαιν ̓ οὔπω 

δυαυείλαιςός τὶς ὅξίν. αἱ γὸ ἀκϑυσοι ταν" πὸ- 
ς : ͵ 

γ᾽ 

Νἥαπι ἥύπιπὶ. ΟἸγητῃΐος πιαχίπιο ργοίς- 
“ααηταῦ οὐΐο, Πποη ταπιθῇ αἰπίος ἐπογαητ]ς- 
σαῖος ΠοΡιίοσιπη πλίττεσθ., σαὶ Πᾶς νοὶ 
οΧροποόγοητς. Οτηῃ ὅς ΠΠπ|4| νοἰ σιν οχ- 
Ρεπάϊτε., αὶ ραῦ ἤτνος Ορογαηι ἤαγθ, ΠῸ 
{ς Βατοτία σοηϊπησαῖ, 0 ΠΊΕΠῸῸ ΠγαΪΟΓΟΠῚ 

Ροτοηείαπι σοοιπτοιη Πορ σοῖς, αια; αΐ- 
ἄσπι ποὴ τεῖῖα τποάο, (τα οτίαπι. πιατὶ 

οτοίοατ, 'Νατῃ 4α 1 1Π1|5 ἐπηροάϊτηοητο ἔϊε- 
ταῦ ὃ Ζαππι ἰρίογατμῃ ἴῃ Πηϊδιις αἀ οἸΔΠ δ πὰ 
“αἀϊποιαμάδπι ππατουῖος (πρροῖας, πος 
ἀοίϊης Ραυτίηλ ΓΑΛΕΪτὶς ΟΧ Ροσταθιι5, ΒΑΓ ΠῚ 

ΕΠΊΡΟΥ 5 νεξιϊσα!α,. παι] της ἀθηΐ- 
416 Ποπαπιιπι., οὐ ἔδυ] τατοι (011, 4Ὁ- 
ὑπάοηῖ" Αςσοοάϊταά πες, σποά ΤὭγαςος, 
ΒΌΠ]Ππ5 τορὶς ἱπιρατίο {δ᾽ εξζος., νἱοίπος 
᾿ἰνασοαπτ: ααὶϊ σα!άεπι ππιης οτίαπι ΟἸγη- 
ταϊος οδίδαυ!ς ἀοπγα!σοης. Ὁ ἃ ] οτίαπα 
αὖ ᾿ρῇϑ {δ σοπταν, ἀπέξί ἐὐπης Οἰγητῃ]) 
Ροτεπτία ποη ἐχίσαα. [δπὶΐι Παῖς οπγηΐα 18- 
ΦαδΏταΓ, ΠΊΔΠ ΠῚ ΟΙ5 οτίαπη ΔΓ ΓΟ Ἰ Πα ἴῃ 
Ῥάηραο ρογεχζεητ, Αἴας πουιηιη Π1} ἃ 
ποθὶς ἀἰοίτατ, αποά Πποπ τα] 165 ἰη ἰρίλ Ο - 
Ἰγπιϊπιίογαπιν ρίοσα ργοίδειπη τ, Απίητος 
δατοπι, 405 σοτπηῦ.. μασι πὶ 45 
ζοπητηδιηοτοῖὸ Εοτταῖςο ἀϊπ τ ἴτας ἴτα σοι- 

Ραγατὶ ἰατηιια Ποπηΐπος, νῦν Πα οἰ ροτοῆ- 
τία Ποὶς απΐπαὶ συ οηαα οστείοαπε. Οὐα- 
ΡΓορτεύ τος συΐάοιη, ΤΠ ασοαατπηοηί, νοί- 
ας (Οοἱ}», γογατη {π| οἡξατα πὶ πῆς εἤτνο- 
5 ΠυιΠεἰΑΠηιι5 : νΟ5. ΔΠ ΟρΟΓο ργοείτπη ἢτ, 
εὰ πο ποσσὶ, ἀε]δοτατα. Οὐπληΐηο τὰ- 
1π0Π ποὺ αθοσάονος (οἶγα νοϊπλι5, ρο- 
τοητίαπη {ΠΠ21{1.. 4απὶ εἴα ἀἰχίπγις ἀπι- 
Ρίατη 5, ποσάϊπη ἱπεΧραρ Δ ὈΊ] πὶ ρατατὶ 

ἄεροῦε. Νάτη φαοταιποςορρί 4 ππποργα- 
͵ὔ δ " ᾿ ᾿ ᾽ ᾿ 

λέων Ὁ πολιτείας χϑινωνούσοιι » αὐταὶ ἂν τι ᾿- τοῦ νοϊπηζαγοπν [πᾶπὶ γε ρῸ Ὁ] Το: ᾿ρίοσγαπι 

ϑῶσιν αὐτί πα λον, ζαχὺ ἰποφήσονται. εἰ »ϑῳ ποι Οοίοταῖς σοπεϊπεηταγ, {| 4 Π11Πὶ Ροτοη τα ἢ 

συϊκλ 4εϑήσογται ταὶς τε ἔχτγαι μίαις ὃ ἐβύτη- 

᾿ σίσι Ὡἰραλλήλαις, αδ ἐψηφισμένοι εἰσὶ, καὶ 

᾿ηγώσονται,, ὅτι ᾿( ΤῊΜ χρ κα τοιώτων ἕπεαϑει 

χερδοιλέον ὄεὴν, (ὡς φρκαδες ὁτὸμ θ᾿ 

᾿ ὑμῖν ἴωσι » τά τε αὐτοῦμ σωζρισι ,καὶ τὰ ἀλ- 
Ν.."} 
δλοτθία Ὄύπα οεσιν) ἴσως ςἐκέβ᾽ ὁμοίως ἀ- 

᾿λυΐᾳ ἔςαι. λεηϑεέντων δὲ πσὕτων, ἐδίδωσαν οἵ 
Ἷ ΄“ ͵ ͵ Α, αν Ὁ 

λαχεδαι μονιοι τοῖς συμιμκοχοις λ9.9}5» Οὐνε- 

λάσον συμξουλά “ἠνδ, τ γεγγωσκά τὶς ξιξον 

πῇ πελοπονήσω καὶ τοῖς συμιμαίηϑις. ἐκ πότ 

μαπὲὶ Δδὺ τοὶ πολλοὶ υϑὺ ξιωηηϑράσον Ἴ ςρατείαν 

ποιεῖν, μάλιςα δὲ οἱ βουλονδυοι γγδρίζεοϑαι 

τοῖς λοιχεδιαι μονίοις. καὶ ἔδοξε πέμαφν ἐς 
ἸνΝ Ο - ! 

Ἰὰς μυδίους ξιώταγμα ἐς ἐἔκεις πόλιν. 
δι νν 

δἀποτγίαγίδιη σοπίρεχογίησ, ΠΊοχ Δ οἷς ἄς - 
Βοῖϊςπτ. Ατσομη 5 πιαϊαῖβ., ὃς θοπο- 
ΓᾺΠῚ αἰτεγη!5 Δα αυ Πτοπίιι5, σαοά ἔδοε- 
τε ἀδξογξαογαπε, ἱητεγίς σοαϊοίσοηε, ἂς οἵ 
(εἰτιέξοίπην απὶπιαάποτγτεπῖ, (6 05, 
4] τογιπν ΡΟτπηταγ,, φασπηδάπιοάιτη 
Ατοδάςς, αθπανοιίοιπι η Ποίζεπη ροῖ- 
σαπτ, Ππ|8] ὃς {πὰ σοπίδταδητ, δζ αἰϊοπα 
ἀεροραίδπτιτ: ξοτιαῆς Ποὴ τὰπὰ ἔμ ο]ς αΠ 
{Ἰρατί ψίγες Ἰρίογιιπυ ροζογαπε, Εἰαο νθὶ 
ξαΠθπι ἀϊδα, 1,ἀοεάαητοηι ἰοοίίς, ἐἰ-- 
σεπαϊ ροτοίξατοην ἔοίππι, ὃζ τπ ππθάϊατα 

σοπίμίογο ταδεπτ, ααϊάπαπι Ρεϊοροπο- 
ίο, τε!χαϊ(ε (οοἰ 5 αταχίτης εχ νία ἔογο 
αυϊσῃδ σεπίδγθτ, 16] τιῖπη σοτηρίατες οχ- 
Ρεαἰείοποπι ἱῃ{πἰτιοπ΄απὶ νπὸ {πλάεραης 
οἵα, ΟἽ ΠΡ Ποῖ ἰ], αὶ σγατιβσατὶ 1 αςο- 
ἀαχπιοῆτς νοϊεραπε. ᾿ἰτα]ας ἀφογεγημη; 

ὙΕπλϊττογοταν δα οἰαίτατος ἤπσια5 ἀοίοΥρτίο εοπέγεμάογαχῃ Ὠλἢ]Π!Ἶτπὶ αα ἀςοῖος τΉ1}1}6. 
ΑΑ 2 
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(8 σαἰτῖς οἰαἰτατί, νὰ Ρρτο δγθίγγατα πο ρο- 

σαηίδπι πλ  τιπν Ιοσο πλίττεγος, Π᾿ ΠΎ Γι ΠῚ 

ἈογΠο5 Οὔοϊος Αὐἰσίποτίσος ἴῃ Ππσα]ο5 πηὶ- 

Πἰτος. Οὐοά ἢ] 41|5 Θσαίτος {πρροάϊτατεε, 

πυπιοταθ πη Πησιθ5. οἱἔ8 Πἰροπάϊ τη, 
αοά ροάίαιπι ]ιδτιοῦ ἰροπάίιτι σα μα- 
γαῖ. 51 4 ψ ΟΓῸ Οὐ α1τὰ5 εχροάιιιοπθια παπσ 
(αδτοτξισοτγετ, ας ΘΠΕΙ, ἀος ἀςφτησπ ]5,Ππ18}- 

ἱμπρτ τας ΠομΉη6 Τ [ξατούοηι ἴπ πη σαΐοσ ρὲ ἐδ 

ἜΑ Ε ἀπουῖς εἐχί σοι. Ροίξεφηιδαι [ας Πξατι- 

ενε αν, (ρῃτ, ταγίις Ασδητἢἱ} πτρεγς, ἂς ρύο αγα 
εἰναι πηι : ᾧ ᾿ Ε 
τῶν ἀμ: ἀαίάοπη μας ες ἀσογεῖα ἀΐςοτε : Βογίτα- 
κάτω 1. τιθῇ. ΠῚ ΡοΙ͂δ, νὰ θγου ρου οΥςηταΓ. 
7“: Οὐαριορτοῦ οἷς σοπίμἑτίις,, γε ᾿πτοΓ68, 

ἄτη ἢκ οορίαᾳ σοσοζοηταγ, Ζυλιηρεπλτ 
ἃς ἀτιχ ὃζ ἐχογοίτιις ἃ ̓ ασοάαπγοπίΐς, σεῖα- 

τἰίχας (οἷς οἰαἰτατίθιιβ παϊτεογοταγ, φΖαλδη- 
τιις ιυίάσπι σοϊετίτες ἀπ οεάογε ροίϊτ. 
ΝΝαι 1ά ἢ οτος, ρεγίειτασας τ ἐεητεητία 
ἔπα οἰπίτατος Θ45. 45 πεσάμτῃ δ ΟἸγη- 
τῆϊος αςοοίπηξησ; ὃς νὶ αὖ εἰς σοφέξας, πλϊ- 
πὰ αὐ δε] πηι δα χ ο ργαίξασαγας Ουἶδιις 
τὰ σου ρσοθατίς, ΕΠ ἀατηϊάατη Εσεάσιηο: 
ΠΪ] πιίτταπτ, ὃς οαπὶ 60 ΠΟΌΟ5. ροραΪαῦα5. 
αἰτοῦμαι νεθοτα Παίταῦτος, δ ίγίταβ. ρΡ]Ὲ5 
πλϊπασ εα α το. Οὐσπηγάπεοπι ἀποεάετγες 
Ἐπάδηγί ας. τοσαῦτ Ερβόσοβ, νεξγατεγὶ- 
Ράτς Βα Ὁ ἀΔ5 σὐμπὰ 115 Πα] Πρ 15, πος ἢ- 

ΚΙ ἀξοτοξος ἃ τεῦρο τοϊπααοεες, σο] εξ ς 
(οἰ δίς απούεταγ. Τρίς ροίξοα φυτά σρ- 
Ρί(α ΤἩταοίδ ρευπθηίῆος, ργαπάϊα οἰαίτα- 
εἰθτις 15 τηϊτεῖς, φαοζαποῦ οα Ρροίξαϊατεησ, 

φοΡοτίάχατῃ ἰοοίοτατε απ ΟἹγ ητῃι5 σου- 
Ἰππέξαπι, ἀςάϊτίοποηι ίροπτο ἔμπα ἔλοίοα- 
τοῦ οσσαραῖ. ἄταις πο Ποίξοπι ἰη4- 
ἄεπ5. θοΙΠαπὶσεγεῦαῖ, νέα ρα ούαι ἃ - 

ἐδ εξ, ἄτα. 
εἰγητς {- 
πιϊεης 
διά, 

ὙΝ νην. 

5 κῇ . ᾿ - ε μρὴ Ω 1 

σοῖς, Παΐα σορίΐς ταϊπας οἵος ἱπίξγαιέξιι5. γ) τῳ οἱ τι ασολάφϑεντες τῷ Εὐδὰ μίδιε, λαξωνῦ ᾿ 
Ῥμαδίάας ἱπτογῖπι σο ἐξ 15, Ζαΐ Επά- 
ταϊάδην (πα ττασί ογάης, [τ γ ἸΠ στα τα. 
Ῥοίξεαφυδει 1 ες σορία νεη φῆ, εχ - 
τγὰ ντροπὶ ἰδιτ ρτόςα] ἃ σΥπηπαῖτο σαίεγα 
Ἰοσαητ. ᾿ιβιάςθδαπι τοῦ ς 1 Πεθδηὶ, ὅς 
ἔοττς τὰς ργάτογοβ ΠλΠΙταγε 5 ἐγαητ Πηα- 
Ὠΐὰ5 ἀΟ 7 [εοπτιίαφαςος. [πὶ πυϊοίτίας 111 Τπαιῖι- 
τιια5 οχογοοθαπε, ὃς Παϊα {Παγυτα ἔδδξιο- 
Πάπα ντεγηια ἀπχ ογατ, [ππεπίας ργορῖοῦ 
οὐἄϊιπι, ιο ΕΣ ἀσεάαπηοῃίος ρτοίςιεθα- 
τατ, αὐ Βα θιάαση πο ἀσοδάσθαῦ: εοῆ- 
τα ος εοπτία,, νὰ οτοὶίς οπλ σετεγοσαὶ 
ἀεπχιίσοθας, ἰτα ροϊξοααδηι ἐπ] Αγίου 
ἔλέτας εἴἴεε, πατϊιηπηοάϊ νεσδὶς εὰπὶ σοπα- 

» Ῥε]Ιατ ΟΠ οσεαντθι, ΡΒ δι 4Δ,ἔλοιτας πο- 
» αἴογπο ἄϊα ρυαοϊατι ἤτηγς ἀς ρδιγία τα πηο- 
» Τοπαϊ, 'Ναπι ἢ πλα σαπι ἀγπχάταγα σγαμὶ (6- 
» “παΓῖ5,1Π ἀὐσοπιορσο τε ἱπτγοάαρᾷ. τι το 
» ζοῃξοίϊα, γοἰπι Οχ ξΙπιος,οπιμίῃ οἽ ποθας 

ζα Τιεοι 

εἰάες. 

- 

Γᾳ« 

ΧΈΝΜΟΡΗ ΓΕΒ 

Ἑαδα εἶτ σασσας γοὶ ἡποπείο, πρόγασι εἴ- ἃ λθλϑι δ ἐγροντο, ξἰογυξλό ΡΣ αὐδρα, ἔ. ἄν 

Π ὡς διοαλίοῦς . ὁ ἐϑρυπὸὶ Εὐδοβάδῳς ὄξιων, 

(12. 6. 
Η 

͵ “ τ ἡ φιαι διδόναι τῇ βελουϑῥη Τὴν πόλεων, τοιώ- 
θολον αἰ γεναῖον κριτ᾽ αὐδρα᾽ ἱπιίας πὲ εἴδῃφ, 
παρέχοι, αὐτὶ τεῆα ῥων ὁπλιτμ, ἀμιαϑον τω 
ἧπαει διδδοϑαι. εἰ δὲ τις τ πόλεων ἐκλίποι ὲ 
ἘΜῈ 2. ἐξ ἋΣ πὰ Τὺ φραίειαν, «ἰζηνοι οις Ἀθεκεδαι μονίοις ἔτι οἀμαπεὴ, 
ὥγμιοιο σάτηδαᾳ κτ' Τ' αὐδρα ἡμέραις. ἐπεὶ ἊΣ 

δὲ ῶτα ἔδοξεν, αϑαςοίϊες οἱ ἀχοϑιοι πάλιν ἮΝ 

ἐδιδαισχον, ὡς ζαῦτα και λοὶ κδὲ εἴλι τὰ ψηφι-ς 
σμαΐζῳ,, οὐ νϑύτοι διιυατὰ ταχὺ «ξρανϑίζζαι. 

! 4“ Ἡ “ΖΆ ἢ. π΄ - ὁ ἧ 
Ββελτίον ὀΐίυ ἐεφασαν 64)» Ὁ ᾧ αὐτῇ ἡ - 

᾿᾽ ε 3 ᾽ γον 

σκἀυὴ ἀςϑροίζρῆο ᾿ ὡςπαχιςα αὐόρα ὄξελϑεν 
" ᾿ ͵ ᾽ Δ ΤΥ 

ρχονζα, χαὶ δεευα μὲν οἰχ λακχεδοαιμονός τὰ 
“ τ ει γ 5 δι, ΠΝ 
ὁσῃ αὖ ταχὺ ὄξέλθο;, χαὶ ἐκ τὴν ἄλλων πὸ- 

λέων. πϑτα ὙΡ̓ “μουϑϑου , ς τε οὔπω 

παρϑοκεχωρηκιίας πολλὰς φῆνωι οὖ, χρυ  βε- 
Οια σμκέγας ἡ “ον αὐ συμμαχενν. δοξαΐτων δὲ 

7 ᾽ ὧΐ ε » κοι. πότων, οπκτζεβιτίοῖσιν οἱ λακεδου μόνοι 

Εὐδονμίδον., καὶ στωὼ αὐτοίνεοδαι μἰφδεις πὲς, 

χαὶ Τὴ αὐἰξοοίκων, χαὶ ΤῊ σκιουτῖν, αἰδρας 

Φοι(, ὅδ Τ' ἀδελφὸν ἐδὲη.ϑη Τὴν ἐφόρων τὸς 

“ἰποολφπουβύοις “ἕν. ἑαυ “αϑοςεταγένων 

αἰ, δροίσανζο, μεσιέναι" αὐτὸς δὲ ἐπεὶ ἀφίχεῳ 

ἐφξζᾳ δὶ αϑρακης χωεία , ταῖς μϑὺ δεορδθαις 

ω} πολέων φρϑυροις ἔπεμπεν, ποτίδαια! 

δῈ χαὶ προφέλαξεν ἐχούσοιν, σύμιμαλϑν ἤδη 
οὐκ εἰνων οὖσοιν. χαὶ ο»τ4ζ3εν ὁρμώμϑρος ἐ- 
πολέμᾳ, ὡςἰρ εἰκος. τὸν ἐλοίω ἔχονζᾳ. δύ- 

να με. ὁ δὲ Φοιξίδως,, ἐπεὶ ἡ, ἀροίαϑησαν αὖτ 

ἀυτῶς ἐποράεζ. ὡς σἹ, ἐπλμονζρ, ον τῶῖς δ 

ζω;ς, ἐφρωτοπεδαί σαινίο αϑὺ ἔζω τὴς πόλεως . 

«οι γυμνάσιον. ςαισια ζόγτων δὲ  δηζαίων, 

πολεμαιρχομῶῦπες μϑὺ ἐτύγγόρον Ισμίωίας, 

τεχαὶ ΤΛεοντιαδης. Δ αἰ Φορϑι δέοντες ἀλ- λιν ; 

λήλοις,, καὶ Ἔ φρατηλϑς ἐκαίτερος ΜΝ καὶ 

“εισιωΐν, ὁ μδϑὸ Ἰσμκζευίας ἰῷ ὃ μἴσος Μ᾽ 

λαικεδουμονίων σ εξ ἐπλυσίαζε τῳ Φοι(ί- 

“το; ὁ κυ ποι Λεοντιαδης ἀλλως ΤῈ ἐθερα- 

πάσεν αὐτοῦ, καὶ ἐπεὶ εἰσωχειωϑη,Ελέγε ζιὦ- 

δὲ Εξες] σοι, ὦ ᾧ οἰ δου, τῆ δὲ τῇ ἡμέρᾳ, μέγις 

ςα αγαϑεὶ τῇ σεαυτῷ πατοίϑὶ αἰ πσυργῆσοι. 

ἐδὼ ὙῈΡάχολου ϑήσης ἐμοὶ σεεὼ τοῖς ὁσλί- 

τως. εἰσάξω σε ἐγὼ ἐςπἰωὼ ἀχρόπολιν, τάτῳ. 

δὲ γνονϑύου, νόμιζε (ὶ ϑηδας πϑυΐαπασιν᾿ 
ἙΝ 



Φ 68: ΕἾ ΟΥ̓ ΝΕ Όδι 57 
Ὁ 

᾿ ,’ εν αι ε . ἜΣ ΝΣ : ᾿ ᾿ εἰποὺ τοῖς λαχεδαι μόνοις χαὶ ἡ μαν , τοῖς ὑμε- ΑἿΠ ἰβΕ ΘΒ ΒΙΒΊΕΡΗΙ 86 βῆχας δβι ἁτγαὶ- 

ἐ , ε Ἴ χαὶ τοίνωω μ»δὺ. ὡς 0 [ππλι15 οΥσα νο5 Δ Π1Ο. μοῖς ατο ἔατιι- 
" ῦ πτεροῖς Φιλοις, ἐσεοϑτη. χα ποιγίώ μὸν. ὡς ἕ 
{πινὰυ ἀρ ΩΝ , ἐαρν ολα τὰϑβ. Ιατν αα] 46 πὶ σεττο ργοο]ανπατίι οἀἸζεο 
Γ οβοιφ.) Ὀχποχεχηρύκται μιηδένα, μζ σὺ ὌΝ ΡΌΡΙΙςο οἰ, ρα ἰρίς νίάο5, πο αὶς ΤΠις- Ἶ ͵ 3.7 5. ἃ ͵ Ἔν ἐν " : "- 

"4ν ϑυίξαίων ἐπ ὁλειυδιους. ἐαὺ δὲ γε σὺ χποτιπὶ Δ ποις ΟἸν μετ ἴος τς οι Π11]1-- 
Ἧ τῷ ! δξι ς -“ Υ Ν 

᾿ζῦτα θ᾽ ἡμδμ σξαξης, ἀὐθύς σοι ἡμεῖς τατιπι δατ Ἂς ἢ τι μας πος αἀϊαυαπείθιις 
ὶ λλοις μϑὺ ὁπλιίς μα ον δὲ ἱπαίαςσυμ- ΡΕΥβοΙα5, Πιοχ {ἰδ ] πος ὃζ σταιιοηη αὐπχαΐῃ- 
ἡ ᾿ ἐπϑ ; Ττασα ΠΟ ΟΧίσιαπη, ὃς Θηπἴτες πγαΐτος αὐ - 

᾿ πέμμουϑυ" ὥστε πολλη δυγουα μά βον,ϑήσεις ἘΚ υν ἘΡΡΣΣΣ ἰππροπηι5. το ἥδε, νὰ ΠΊαρ Ϊς ΟἸΠΠῚ ΟΟΡΙΪς 2 “Ὕ" 3. ὔἰς "ἢ νᾶ ἀνε Ξ - . ξι τῷ ἀδελφὼ » ἴὯ9η Οὐ ᾧ μελλᾷ ὥκειγος ὁλιω- βγαετὶ {πρροτίαϑ {15 ἰτιιγι8 : δάσο 6; ἰΠΓΟΓΙΠῚ, 
90 καταφρέφεοϑαι» σὺ κατεφραμδμος ἔσῃ ἀιτιπι 5 ΟἸγητῆατη Θσσιρα ίτ, ται ΓΟ θας ἴῃ 
ϑήξας, πολὺ μείζω πόλιν ὀλιεύϑου. ἀχκού- Ῥοτοίξατοπηγοάϊρος, νγθοην ΟΙΪγητλο Ιοη- 

᾽ . - ΝΗ δ - τε τος , ; 6 ΔΠΊρΡ]Π]οΥοΠ1.. ΗΠ ααἀτῖς ΡΠ άας, ἐΕΞ δ τς δὲ τα ὁ Φοιξίδας αὐεκουφίἑϑη. καὶ ΒΕ Ρ ὙΈΕΠΕ » 
ΜΝ Φ ΓοΥΓΙ φηΐηγο σορ τ Μαρία δηΐην (ρ]ςπἀἸάϊ 4- ῊἜΞ ' ΣΝ αὐ μἐαναξον τὸ μηδ ο΄ γὰρ ζὸ τῷ λαμασξϑν ΤΙ ποιῆστῃ πολὺ κς Τἰσαΐας ἐχοίπουγὶς Θά θπαϊ ἀοΠ ἀοτῖο,, αιιαπη 3 -- ὦ 2 Ἵ Ε ͵ ͵ὔ 7 . ς . 

δον}. ἢ πὸ ὧν ἔξφςῃς, οὐ μϑὺ ποι Δλογισκος νιτα, ατάο θαι: Πα ΠῚ ΊΙαπι πες Πρ Ὠ]} ΔΟΙῚ- 
" οὐσὲ φρόνιμος πϑύυ ἐδυκά εἰ . ἐπεὶ δὲ πιοήϊα, ποο ργάοητία ναΐοτο δἀμπηοάμη 

ἿνΨ 
“͵ - ον». ψιάεχεειγ, Ροϊοδσημπαπὶιάήστγε σοηποπίοῖ ὠμολόγησε ζαῦτα., πσοϑορμῆσοι μϑὲ αὐτὸν Ἵ ᾿ ἧν ΤΠ 0: ΔἸ ἊΣ ἃ Ρτοστοα! Γι Θοπείδάο5 σα πα ϊαθ τ, τα νεὶ τίς 

ὀχελέυσεν, ὠφαῖρ ἐπι ρα ΑΘ ΕΟ θα ΓΟ ΝΘ τὸ  Ἰεέτμακαριὶς ΘΕΟῚ νΟΓΟ ΓΘ ΠΊΡΙ15 ογίτ, ἰ αὐ ὩΣ τ ΟΜΝ Ξ Ἶ ὁ ἀπιέναι" ζυικᾳ, σ᾽, αν ἡ χαη699, “σ9ς σεη- 1π4αϊτ, κά τα νεηίαμπ, ὃς νἱα ἀτιχ ετο. ἴτας; 
3, ᾽ ͵7 «ε . 5 . 

ἢ ξωέγὼ, ἔφη ὁ Λεοντιοαίδηης, χαὶ αὑτὸς σοι ἡ- ἄἀτιπὶ ϑεπατις ἰῈ ἔτι Ροττίοι βάἄογος, πλιι-- 
ϑνσι κὴ τ λ ἀν ΟΝ » ΡΥ ὩἘ . Ὁ Ὲ γήσο . οὐ ᾧ δὲ ἡὶ μϑὸ βουλὴ ἐκαίϑητο οὖ Πιοεῖδας ἴῃ τεα ν ΤΡΗΝ Ρογαροητὶ 

ΒΕ 1, ὑσὶ ΠΟΥ͂Ν θιι5, ἰα πᾳ; πηαχίπγα ἤθε π ν ϊς Π ΟΠ ΠῚ1ΠῚ 
"2 Ε ὁ 5 . πο 9. ΞΘ 99 γωγοιχος ΟἹ τῇ σι (ΟΠ τι 4ο; (οτας Θμἰ ΠῚ αἴξας, ὃς ππουϊ 4 ἰος δά- 

᾿ς καδιμεία δεσμοοφοοιαζήν, 2εροις δὲ ὀντος χαὶ Ροτίογαῦ) 4 πο δάπρέξας Γ,εοητία65,0Χ ἰτἰ- 
Δ Υ 7 ͵ » ἐγ Ρὴ χίςυβν, . Α ᾿ μεσημξείας πλείη ζω ἐρημία, ον τοῦς οδδις,, ποῖα Ῥπα δι ἄδην γειοςαῦ, ΘΕΠῚ4; τρέξῃ 

οὐ τότω αὐοοςελάσοις ἐφ᾿ ἵππου ὁ Λέοντια,- ἁτοοτη ἀποῖτ, Εαπι Ζαμπ ΡΒ δία, ὃς πλὶ-- 
πο ἢ , ν - ᾿ς ἡ τα, αι σατῃ ᾿ρίο νοπούδητ, ες Πάϊο ππα- δὴς, Ἔιποςρέφᾳ τὸν φοιξ ὅδ, «αὶ ἡ ΘᾺ, δελργδο τε ; ἠδ Ἂ φ Φ ἡδῦτα 'ψε νι πίμῖοι, ἀσ ρογταγιπὴ οὐἱ οἷς οαιιο πη οἱ τγα-- 

ὅυφες τίω ἀκρόπολιν. ἀμήν μλν: δρῶ τὸν ἀιἀΙῆσι, ας ντ ποιπίπϑηη, πἰΠ δ ἰαθεητς, ἴῃ ] ζ, ὶ 2.5 » ᾿ ΚΡ δ Φοιξιδδηυ ὁ τὸς μετ᾿ αὐτί, χαὶ “οὐ βαδὸις «ὦ- αἴοοῖη δαπηϊτίογοσς, οὐϊχί τ: ἴῃ ϑοπαζιπν 
ἡ υδν . ᾿ : ἐκο τς Ἔ - 5 τω τί βαλανάγραν Τὴν πυλών, καὶ εἰπὼν :πηθε πε οοπέοττ, ὃς ΠᾺΕ οἔαθίοαρ ψείτατ: 

ΣΥΝ ἌΣΒΣΣ ἰο ω ν ΝῺὌὸοὴη εἰ ουττογγουί νοῦς {τον 1, ἀγσο πη το- (ἐἤδενα παδκέναι ἐς τίτυ αἀκροπολιν, οντίγα μι νοι ΝΑ ν᾿ τλῆις ὙΠ 
Ε. 4: ἜΝΘΕΝ. ν᾿ Πειί αἱ ἀορήσ ΠΟΠΙ15. Οὐΐρρε ΠΟ ΠΟΙ] 

αὐτὸς ἥρα ; [4 τα ψ κα η ρημείῶ ἴῃ 4οπλατιη αηΐπηο (τ νοητῆς δίπης, χα 
᾿ς βωλίω. ελθων δ), εἶπε ταδε’ Οτι μϑμ, ὦ παϊάσπιηποη ἰρίς ΕΠ οιρίάεις ἢτ, Εσονο- ΕΣ , , ΔΩ Ἵ - “ ἱΓΩΓῚ ΓΡ αὐόρες , λοικεδοα μογίοι και τεχοίσι τίω ἀκρό.1) το, Ζιμιπα ἰοχ Ριατοτὶ Πα] τατὶ ΡοτοΙ ΔτΟ ΠῚ 
μι τλὺ μηδὲν ἀϑυμεῖτε σεξδενὶ ΣΡ φασι πο- Γαοῖατ σοῃλργο ποη οπΠάϊ εἰπι5, αἱ ῃχοσεῖς 2 ε ᾿ - ΝΣ . ἥ - π᾿. "δα ἜΜΕΝ {πρρ] τοῖο ἄρῃ σοπγπἰττογον! ἀεταγ: πη6- 

" υ α.- 5 τ .- - ᾿ μα ὙΗῚΡ ΤΡ ΝΕ ΝΕ. 98. ἴασαι ππης, ΒΟ] Πτπ| πιο στο πη, σαρίοΥ οί; Π 
ΕἸ : ο΄ δ γομου κελάζοντος ὀξεῖναι πολειῶσχω λϑ- ἀεοςοβοσίίπι ἀμπξξοτος, δ σποῖαιοτ εἰς -Ὕ » 2 ͵ὕ ΩΝ Ἂ - - - - ᾿ (εν, εἴτις δοκᾷ αἼξια, ϑιινώτῳ ποιειν 5 Ἄφμς Δαϊαηπένι εἰἘ]ς5,(πγσίτο: σοπιρτε ποη ππηα» ἢ 

Υ ͵ ᾿ , « “ Γ : : ΠΕΣ ζανω ατονὶ Ισμάωυϊαν ὡς πολεμοποιοιῶτα. ΤΑΘΠΙΔΠ σΟΠΙΪτατι ΠῚ Δα ἸοστπῚ αὐαιιοίτο. 
ΝΕ Ν υδδ (πε γαὶ οὗ μετὰ πότων “1 π|1}}].]ποταοε γαῖ σοΠίο]], ἀσοο- 

οι 5 5 τ - Ξ 
Ρ" “ ἔ ΤΡ τῇ ᾿ἢ . ,, ἀετε,αἰξδξοδιάϊεητες εἴς, Π ΘΠ Δ ΠῚ σαρο- 
᾿πεταλ ᾳέγοι,, ανίςαι εὅ)ε 5. Κα "- ῬΠΒΕΟ ΠΕΣ το: σοτογί, 6] Ὠ1Π1] Πογαπη (οἰγοητ ας], ο ἢ - 

ἑὴμᾷ 3. ») ε » ΄- Σ ἌΜΕ Σ Σ ἢ - - 
᾿ς ὅ,πὸὶ τοτον ἐνϑου εἴρηται. οἱ μδυ δὴ εἰδότες 6 (ἰχάϊς ἔλξ οὶ Δαἀιιογίδυεπτατ, ΡΑΓΓΙ ΠῚ ΠΟΧ 

Ρ “ “».-"ἥ Δ» Ι. Ὰ ἣν - ΓΤ ἼΦ τς ᾿ “ὥδαγίκα παρησεῖν ΤΈ χαὶ ἐπτεί)οντο, χα) ξμω- ντθοπιβιρα κει ἧς νεφῶν 
͵ Δ ᾿ Χμ Ν τὰ ; γα 5 (δ ἀοπηι σοπξογγο. ελο μξαρον" ΤῊ δὲ μὴ εἰδότων, οϑαγτίων δὲ Ε ΓΟΏΓΕΕ; ΡΑΓΕΠῚΡ ΡΆΜΘῸΣ 

", ΟΝ ἼΩ ἜΤ ΟΑΗΝ γεγαπ) ροοαηιιαπη Ππηοηϊαηνἰη Οαάπγοα 
“πε ὁ τευνεηθιθνοσνς εν δὴν ΠῚ τοποῖὶ ΘΑΡΓΕΠῚ1) (εηίοις, 401 Απάτοο! ας 
Ὁ» ἀ)οὺς ἐζω πῆς πόλεως, δεισαιντες μι α- Τππεπίαηιις ράγῖες (ςιοδαητιν: Ατῆς- 

᾿ ᾿ ᾿ ν 5 7 - Ὁ, ὅὰ ᾿ πο αννοιεν" οἱ δὲ χαὴ οἴδια δὲ χοδφτον ὠπεγω- παϑβίς ἔπρα τοοϊρίπης, πιαχίπηο ἈΠΟ Θ6 οΣ 
ὃ 3 Ξ , . , " ἐρην τιν νὰ μ αὐ ΑΜ Ὴ Ῥῆσαν. ἐπεὶ δὲ εἰρζυϑρον τὸν Ισμάυυίαν Ὑ ἤοϑοντὸ οἱ ΟΞ τῇ κα μεία » ΤΟΤΈ δῊ αἰτεχώρησαιν ἐς 

ἘΠῚ ἢ 9 ͵ ͵ “ γ νὰ Ἃ Ἵ 
Ὁ ,αϑίωας οἱ ζωτὰ γι γγωσχοντΈς Ανδροκλ εἰ δδυ τε καὶ Ισμώωυια,, μβώλιςοι ποτ οφιχϑσιοίς 

. ἶ ν: , ἈᾺ -Ὁ 

Ἔα τὶ 

ζ , 

- ξ 

“ Ω 

- 

“ ̓  

“ -- 

- - 

“ ΓΙ 

“ ς 

-ςς 

- Ἂ 

- [ 

Ῥῥωδίάαᾳς 

τρεναμ 
αὐτέπι οσὰ 
ἕαραῖ, ὦ 

[4 εγαΐ 47. 

οἷς ποητ ει, 
αΟαάγηο 

ΤΡεβαγωηὰ 

εοπάποΥε, 



Ἀχεβίαμε 
Ῥρναδίάα 
ῥαιτοοὶ . 

ΦΗ͂Ι, 

5 χῃοαὶ ογατίοης νἤις εἰς : ΕἰΠΠς Τ μεδαπος, Τείκλητως, ἔλεγε τοιάδ᾽ Ανδρες λακεδαι- ἔοι 
:] 

͵ «ς Ἁ “ ς:« »"» " 

μόνιοι, ὡς δι πολεμικῶς ὑμῶν Εἶχον οἱ ϑηἢ 
39} 

3) 

Ψ» 

» 

419 ΧῈΝΟΟ ΒΗ: ἩΒ ἸΟ Ε  αἰ 

Οὐκ νδ᾽ αςοϊά της, Ππιρπία ’οσο ργάτουῦ ἃ ὡς δὲ τ᾽ ἐπεσρᾳκτο,πολέ μδιο ον ΔΝ 

χα τατίς δ] ἔτις ἀς!ἰσίτατ, ὃς Πεὐτίαος5 ΠΊΟΧ 

Τιλοεάσιποπεπι ργοβοί(οϊταγ. Εο ἥπιιπὰ 

νεπος,, οἴεπάϊι ὃς Ερμογος δὲ ρςθοπὶ 

ντρδηδηῖσγαιῖτεῦ ΡΒ θα (πσσεηίςητοϑ, 

4υοά ἰπίϊηἼα γε ρα δ] τα 118 ἐςοιῆοι. Ασο- 

Π|Δτις ταπλεη αἰερας, σήηιααπι ες, ντ ὰρ- 

ΡΙΙςῖσ πιυίταγεταγ, ἢ 4υίάοπα δἰ αι ρετ- 

Ρειγαῖει, χιοά Γι λοεαππιοηὶ ἀετειπηοηῖο 

ἔοτοι. δΐπ ορίει εχ νία ρατγίας, ργοιιηι 

ἐπιίταταπι εἴς, νὲ αἰ χυϊά οἰ αἱ ςεἰο- 

τίτοῦ ὃς πὶ αΠπ|ξεεῖς ᾿σεας. Οαργόρτοῦ 
ποοὶρίμπι, παῖς, σοηΠἀογαηαιπ εἴς, ν- 

{Π|.πς ἤητ, απ σὰτῃ ἀδτγίπχοητο σοπὶπηδζα 

4υς ἔπετο σοῖα. οἰης Ι,εοπτίδάες ἴῃ 

οπῇΠ) ρα] οὶ σασταπι ργοστοῖπις, μαϊας 

1,λοεάαπιοηΐ., ΠΟΙ] οτρα νὸ5. ἈΠΙΠΊΟ 
Ρτας, 4παπιθα, {πα πυποροίξα ίυπηι, 4ο- 

εἰάϊἥεπε; νος ἰρίι ἔστοτι (ο]εθατῖς. Νδιὴ οτ- 
σανείεγος Πποίϊτος ρεγαιηδητοῦ (ἐ σετεῦδδηζ, 

τὶ Ισμώωυίου ἄλλον εἵλοντο᾽ ὁ δὲ Λεογτίάδηφ, 

ἀυθὺς ἐς λακχεδοίμονα, ἐποράετο. ἀδρεσ᾽ ἐ- 

κά χὺς αϑὺ ἐφόρους χαὶ χὰ πλῆθος τῆς πόλεως 

χαλεπῶς ἔχονζᾳς τῶ Φοιζίδα, ὅτι τ πρρϑε- 

τα ϑενζα. αἱ πσὸ Ὁ πόλεως ζῶτα ἐπεσσρῷ- ΐ 

χή. ὁ μϑῷ τοὶ Αγησιλφος ἔλελ,, ὅτι εἰ μδ΄ 

βλαξερὰ τῇ λαχεδαίμωονι πεν αχῶς εἴρη, ϑὲ- " 
χαιος εἴη ὥημιοΐ ᾿ εἰσὶ ἀγαϑεὶ, ρχαῖον 

ἐῃ νόμιμον, ἄξᾷγαι τὰ τοιαῦτα αὐὐξοει ᾳ- 

Β ζν. αὐτὸ δΐζυ τῦτ᾽, ἔφη, πυδοσήκᾳ σχοτῷ,, 
͵ ᾽ ἊΨ 4 4» 

πότερον γαϑεὶ, ἢ κακοί 651 τὰ πεσραγμε- ᾿ 
27 -" 7 

γα. ἐπτάτο υδϑὺ τοι ὁ Λεογτιάδηης ἐλθὼν ἐς τὰς 

ζαῖοι, τρὶν τὰ γιοῦ περ α μένα “δμέαϑα;, 
νε ς - ᾿ } Δ δῇ ἈΠῸ ͵ -“ 

χαὴ ὑμιής ἐλέγετε. ἐωρφτε γὸ αεί τατος τοῖς 
“ἼάΖας νοθίϑ ἱρίς ογατ γίάογο: ὃζ ἰπέοῆι ο- αϑὺ ὑμετέροις δυσμειέσι φιλικῶς ἔχοιζᾳε, 
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ΓὩ 

ταῦτ 15, υΐ νοῦς εϊξηταπιὶςὶ. ἀπ ποὸῃ 

δάἀπεγίις ροραΐαηι ίη Ρίγαοο (ς σοπείπεη- 
τοῦ, πε ΗΠ πλαπα ν οὐῖ5, αὐπηὰ ἔετγε γοσα- 

(τη Απ πο ῬΠοσοηΐθαβ, φθορά δο5 
νοδὶς αἀάϊέζος εἴἴξ σεγπεγεης, δε ] τ 1 - 

τα ]οτο ὃ Ὁ αἰ οτίδιη στα ΟἸγπι 15 (οοῖς- 

τατετη οοΐοτα, αΐδιις νοσ δε απ ἐλέξατος 

(οἱοθαητ. Ὑος ἱρί ταπι (φρο Ἰητοπείδ ἃ- 

πίπῖς οοίεγααδατίς, δ ο οἰϊετίς αάϊτιι- 

τί, Τ μεδαπος νἱ Βατοιίατη ἴῃ ροτείξατομα 

τοῖς δὲ ὑμετεροις φίλοις ἐηϑρουὶ ὀνζᾷς. οὔκ 

Ἐχι μϑὸ 1 ὧν “σέρα δήμων, πολεμιώτατον. 
77 « 

( ὅγτα ὑμῶν, Οὐκ ἡϑέλησοιν συςρατάσειν; Φω- 

χεύσι δὲ, ὅτι Τύμας ἀὐμδυᾷς ονῷς ἑώρων, ἐ- 

πεφρατάνον, Σλὰ μέὼὺ ὼ “δϑς ὀλειϑίοις 

εἰδότες ὑμιαῖς πόλεμιον ἐχφέρονᾷς, ξυμμα- 

'χίαν ἐποιοιοῦτο. ἡ ὑμάς γε τότε μϑρ αεἰ πσθ9- 

εἰχέῖε τ νϑν, πότε ἀχούσεοϑε βιαζολϑμοις αὖ- 
ὅ - λ »ὝὉ 

" 1(04π| δαΐσοτγο. Νυπς γοθιις Πίος οοπέο- τὸς Ὁ βοιωτίαν ὑφ᾽ αὐτοῖς ει). γιωὼ δ), ἐπεὶ 
» δις, ποη εἰ, ποῦ 1 πε θαηο5 πιοτιδιῖδ: εχ τ σχίδὲ πέτρακται, Οὐοὲν ὑμαῖξ δ ϑηξαίοις 

» 

{Οεηωε ε- 

δ βοϊα 1.4- 

φζο»ιζα, 

Ῥίμεαν. ἰη 

: Σιγαπά, 

ἴσια Τ ἰσγιαία (Ποῖος δά μος, ντοηλπία, 
θαι ἔπους ν οδῖς ορα5, ΠΟ Ὀπηπλϊ ηϊ- 
{ἔγεπταγ; πηοάο πος οἰιγα γείεγα ρεγίπάς 
ροταρ  εξξοπλίηΐ, ἂς ἀξ νοδὶς πος (0}}:οἰτὶ 

ἀεξούειογς ἀγοοπὶ ἴτα., ντὶ οσσιραῖα ογαῖ, 
οὑπὶ ργαπάϊο τοπογὸ ; ἂς ῃ ἱπάϊοίο ἀε 1"- 
τπιοηΐᾳ σα σορποίτοτο. ΜΠ ἀείηάςε 
τπάίοες οχ Γασεά ΠΟ Πἰῖς τας. εχ οοῖο- 
τισι 4αο δες ράγιο,, πηάσποις ορρίάο, 
ἢηριῖ, Ροϊξεδαπατη δά εὐ θιιπαὶ σςοηίο- 
ἀϊΠςης, ασοιήβτιις ξπῖτ Ππηςηΐας, ιοά ἔ2- 
ποτεῖ Βαγρασίς : απο οὐπλ γέρο Ρεπῖςο, 
πιᾶσπο οὐμπ πιϑῖο Οταοία, ποροίπταιαιί- 
πηι Βοίριε|] σοπιταχηῆετ: αποά ται Ὁ χαὶ ὡς βαυρξαρίζί, χαὶ ὡς ξένος πω «ἕξοι 

φοξῴαϑει. λλ: τ ρχέσά ὑμῶν μικρῷ σκυτά- 

λη, ὡςεῖ οκφλεν πϑύτα τι ποηρετέοϑαι, ὅσων κείνῳ 
Ω] ΓΆΡ Υ {ι- ς ς ᾿ 

Π αὐ δέηεϑε, ἐαν ὡς ἡμάς ὑμδμ, οὕτω αὶ ὑμός 
» {ππ|π5. Οὐκ ν Οἱ απ ἀΠΠΠδὴτ 1 Δοςάἀπχπλοπ!], ἡμδλ ἐχιμελῆοϑε. ἵ ἀκχούσεισι ζῶτα τοῖς λοι ἀχόη 

χεδαιμκονίοις ἔδοξε, τί τὲ ἀκρόπολιν, ὡςαἷ 

κατείληκ)ο, φυλαιηφν, χαὶ Ισμώζυία χρίσιν 

ποιῆσοι. εκ δὲ πότῳ πεμποισι δικαςοὶς λάτ 

χεδιχιμκονίων μδο ζῴ; , Ἔσο δὲ ὔμμ συμ: Ἢ 
“ 3... 15. 1ς λ -“ ι - 

χῶν, ἕνα ἀφ᾽ ἑκοίφης χαὶ μικρ ὡς καὶ μεγάν ἢ 
λης πόλφως. ἐπεὶ δὲ ξιωοεκαϑιζον το9ςϑι- ἕω 

καςζήδιον ᾿ πὐτεδὴ κα τη. 5ρεῖτο τῷ Ισμέωυιε 

τεσε ρεοιιπία ρατιίοερ5 λέξας εἴς 068 ἐπ᾿ σσϑεν; ἀγαθῷ τῆς ἑλλάδὸς γελυνρδίος 
ι 

Απάτοοϊτας. δὲ ἰρίς, ταγθαγακα αἰξέξογας 
ἰῃ αταοία ρεϊποῖρος ὀχ εἰ Πδπτ. Ριγσαθας 
1 φυΐάςπι (ς ἐς δὶς οπηηὶθα5., νϑτιηι 
Ρετίμδάετε ποη ροῖοας, νὰ ποῇ γΓὸβ ἂἵ- 

7 ἀκ ς λ δ 

Εἰ, Κῶ ὡς τυ ΓΝ βασιλέως ΦΕΎΘΝ 
λ 5 ς -“" ᾽ ἊΝ ἢ [2 

τῶν μετάλυφως εἴξη, χαὶ ὁτί τὴς οὗ τῇ ελλα- 
. ᾽ , ν , 

δὲταροχὴς πάσης ἐκφνὸς τέχαὶ Αἰδρικλεῖς 

85 ἃς ροτηϊοϊοίας τοηταῖς εχ πἰμηαγοταγ, δὲς αἰτιώτατοι εἶεν. ὁ ὃ ἀπελογάτ μϑὺ παϑϑς. Ν 

[πϑρτὰ Ἐ(ῦτα᾽ οὐ υϑώ τοι ἔπ4ϑε γε Ὁ μὴ οὐ μεγαλοιοξ λων τε χαὶ καχοπροαγμων " 
λυ ἢ 
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ΕΡΕΚ ΟΥ̓ Ψ ἢ ζζὸ 

χε ὀχφβ δὺκα τεψηφίῶν καὶ Ὡὐποϑνησκφ ἃ Ιταχας ̓ πάἰσιπι (βαρ τς ἀαπηπάτας, ΠΙθΡε ΤΟΝ 
οἱδὲ δὶ Λεοντιάδυ εἴχονῆε τίω πύλιν, χαὶ ἴοπῈορροτῖτ. Ηϊῃς απ 1 οοητί ας ἔξ ὍΝ 

δίχος ΝΝ ἌΝ ΥΝὰ , Ὁ {υαἱπ ροτοίξατο ΓΠΟΡας Παροθασ, φαΐ α]- 
τοῖς πο βονο τὰ ἀνὰ ἀὐγμθρψην ὐ νον ἄεπι ΓαοςἀαἸποῃϊ τι ἴῃ οι τατίαη ρ᾽ αγὰ 
ποδϑςεταπήετο ἀἰὐΐοις. πότων δὺ πεσε χε. βχοίεραης., ἡπδηῃ ἰπΠὶ οςης. Αταιις Πὶς 
γων,οἱ λαιχεδοιμόνιοι πολὺ ἔτι δὴ πσοοϑυμό- τεθι5 σεῖς Π,λσςήα πλοἢ! ἢ] πλαΐτο αἰαογίιις 

ν 2 3} ᾿ ͵ Η - Ϊ ὙΠ ΓΡ “ων τερϑν τέιὼ ἐς τίω ὄλειϑον Ἷ ςρατιαὺ ξιωαπέ- ἷπ θΕΙΠαπι δάποτίις ΟἸγπιῆὶος ἀθογοιπα 
ΦΟΆΩΝΝ , νος τ Ἱπομππιθοθαπτ: Οὐαί Ἴ οἰ οπτία Πγ, ντ Τείενειῳ λλον. χαὶ Οὐκ πεμποῖσι Τελθυτίαν «δὺτοῦ- υ. : ἷ προ 

οὐΝοΝνα ᾧ » Ππορύχσεῖεε, ΑΒ] ἐσαγεπιιτπ1} ἃζ δα σοιη- τὴ ὑπαν Νὴ) ἐλ μνόλους ξιώπιξιν δι 
πε ὡπόμλες ξωυεξέπεμπον, καὶ ἐς (ς συμμα- 

χϑας πολής σκυτάλας διέπεμιπον, χελάζον. 

τες ἀχολϑυϑεῖν Τελά. τία χτ' ῶ δόγμια ΤΟΒ 

ἷὰ συμιείχων. χαὶ οἵτε ὠλλοι πα οϑύκιθος ῷ 6: 

λέυτια αἰ τυτηρέτοου : (τὺ Ὗ» σέχ ἀὐρδρι- 

φυςἐδυκᾳ 51) τοῖς ιὑσωσυρχϑόσί τι αυτῳ Ἐ) 
ἡ τὴν ϑηξω ων δὲ πόλις ᾿ ὧτεχαὶ Αγησιλφου 

ἰνπκαὐς Τύγτος ἀδελφοῦ, πσδοϑύμιος Ζιωυέσπτεμι πε καὶ 

Ρ᾽επ άπ Ο 61 9. Ὁ ἈΡΠΊΘΗ ἔπος. νΏ ΠΟΥ ΠῚ γεριθο 
Ὠλϊττςθαησ, ὃς αὐ ἔκ ἀοταζας γιῦςς πίης ἰἢ- 
ἂς μλΠΠ|ς ἰσγτα δ. ντ ΓΟ] ουτἴα πη (ς αιούθῃ- 

ἴὰγς Ρύουτ ἃ (Οο 15 ἄθεγετο ἰᾳποίτιτ ἤει, 
ἱπαρεγαθαπι Ὁ παπηοῦγοιη τη 411} 1 Εἰς -- 
τα: ρετί δ πτεῦ οδίουςθαπιαγ, Ζιοά νἱ- 
ἀετοτογ παυ ιαα πάτὰ Ἰπρτάτας ογσα {109 
εἴς, 41} οροτδηι ΔἸ [τι Πὴ οἱ παι! Θηῦ ΠῚ 

ταίρι] σα 1 πε ραπα ρυαιε ΠῚ ἈΥΠ ΔΓ Π ΓΑ ΠῚ, 
δὲ Θαυίταταπη {πη πη ἰαοτγίτου ἰρη] αάϊπησο- 
μας, σον Ασο αὶ ἔγασγοιη οἷς (οἴτετ. ὁ: 

ὁπλίᾷς χαὶ ἱπίσίας. ὁ δὲ ασεύδων »ϑὺ οὐ μεί- 

λα ἐποράζετο ὄχημελοόνϑρος δὲ τῷ τε μῆα- 

᾿ς δικῶν τὰς Φίλους πορά εαϑαι, χαὶ “ ὡασλοίΐ- 

ἴογα ΠῚ ΤΠτΕγ ργοβοςεπάιπι που δάτηο- 
ἄϊτιη) ΡΓΟρογαθασ, δ ΟρΡΕΓΔΠ. ΓΠΊργΙΠιὶδ ε4-- 

Ῥατ, ντίη ἰτίπογο ΠᾺ}}15 ἐπ  α1115 ἀπο Δα ἢ - 
οεγθητιτ, δ ΓΑ Χ  Πλας ἰρίε σορίας5 σο] ]σο- ͵ ᾿ Ε 7 ,ὕ δ ᾿Ὶ 

᾿φὴν δγωωα μὲν α ϑροίζήν. πσδϑέπεμπε δὲ ' ͵ 
τι ἢ ᾷ ι ἋΤ οι. Ρτγαπηῖζοθαῖ οτίαπι ΠΟΠΉΜΪΠῸΟς δα Α - ᾿πεγημόβ 

ΠΥ, 

ὃς Αμωωτὸ ἡ ἠξίου αὐτὸν χαὶ ξένοις Γ᾿ τπξ59 ἢ Ὁ ΘΊ ΤΟ Οο Ο ΤΟΙ ΚΟ ΘΕ οξουν γἤταην, ντ 1 Ἱπη εοῆν δοτε ἰδ γθει αὦ ἡ τ- 
μιοϑοΐοϑαι, χαὶ τοῖς σΓἈ σίον βασιλάξοιγρῦ- 

μαῖα διδόναι, ὡς συμμμοίχους δὴ » εἰαῇ» βου. 

2οιτο τίω τρχζω αὐα λῳζΆν. ἔπεμπε δὲ χαὶ 

: τας, ασοϑς Δέρδον Τ' Γελεμίας όχοιϊα , δι) δα- 

ᾧψψ σχων ὅτι οἱ ὀλιώθιοι κα]εςρα μι μένοι ἴω μεί- 

ὧ δυυύα μιν μιακεϑὸογίας εἶεν,καὶ σέκ ανήσοισι 

πίω ἐλαήω, εἰ μήτις αὐζυς παιύσ4 Ὁ ὕξρεως. 

ζῶῦτα δὲ ποιαΐν Ρ μάλα πολλζωὼ ἔχων φρα- 

ταὶ ἀφίκετο ἐς τίω ἑαυ τ συμμαχίϑει. ἐ- 

Ἵ ταξανϑρυος ἐποράετὸ ἐς τω πολεμία». καὶ 

αο ρρὸς μϑὸ τίω πόλιν ἰὼν Ἵ οὔτε κουτεχ εν, 

οὔτ᾿ ἔχοτ]ε" νομίζων, εἴτι ποιήσ4ε τέτων, 

πο  .κ9πἴοσος 
τῦντι χαὶ ὠπτιόντι. ὁπότε δὲ α)αγωροίη δἰτὸ τὴς 

λέως, τύτε ὀρθωΐς ἔχήν κοτό)οιζᾳ τὰ δὲν- 

ὅρα. ἐμιπυδὼν καταξαλλειν, εἴτις ὅπιαϑεν ἐ- 

πίοι. ὡς δὲ ἀσάχεν Ὄσὸ τῆς πύλεως οσοὲ 

δίχα σα  ῳ,, ἔθετοταῦπλα, ἀὐωώνυμον μϑὺ 

-- 

Ἵ 
᾿ 

ζμεπυλαςείέναι, ἡ ὄξηεσαιν οἱ πολέμμμοι) ἡ δὲ 

ἐπί. ἀλη φάλαγξ τ᾽ συμμάχων Ἶ ἀπετέτα- 
᾿ ᾿κτὸ τσρὸς ὁ δυξιον. καὶ μ ἵσσέων δὲ πὰς 

μδὺλάκωνας » χαὶ π΄ς ϑνίζα ως ς χα; ὅσοι τῶν" 

μακεδόγων παρῆσαν, ἔχι τῷ δυξιῷ ἐτάξατο" 

“νι χν Ὁ" δ ͵ ᾽ ἢ 
αὐτὸς ἐγών; (οὕτω) ξιμιωείαηνεν αὐτο κτ Ε 

Ρεομηία νἱοῖπο5 τόσος δα ΠΟ ΠΠ ΓΟ οἰ σεατεηι 
Ρεγπιοῦοτῖος, ροιἐθ! θα: ἢ χα!άοη (ὁ το- 
συροταπήο τέσῃο σορίταγος. ᾿γρίογδα πλῖτυ 

τοῦας δὰ [ετάδηι ΕΠϊηγοα: ῥεϊποίρο πῃ, 
εὐ Ζια τπποηςθαῖ; πλδίογοιη ἰαπὶ Μαςο- 

ἀοηΐα: ροτοητίδην {πἰραξξαιη αὖ ΟἹ γωτῃις 
εἴς, παῖς πλϊπογεη τ Πατη ἐπέξασος, 
ΠἰΠ 5 ἐρίογιτη ἰπ(Ο] οητίαπη Γορυίηογοῖ. 
Ιητογίπι ἀπην πα ἀσοζοῖ, οΠ} πιᾶσπο δ - 
πιοάμπι Ἔχογοῖτιι π ἀδγαζοσιπὶ ἴῃ ἤπο9 
Ρεταδηΐτ. ΘΟ σσηας ΡοτίΦαλην ᾿ηρσ το Πτ5 

᾿ »Ἂ» Ε ͵ Ε ᾿ τ Ἂ “- . . πρὶ δὲ ἤλϑεν ἐς τι ποτί δια», οκφλν ξμω- Γγεῆοι, ἱπ γαξεῖς ἱπάς σορ ϊς ΠΟΙ Π] ἢ ἰη α- 
στάση Ρογρσίς. [πτοῦ εαπάπηι ΟἸγπιΠ πὶ 
νεγίιβ5, ἤοαις Παπηπηα, Πα 16 ἔοττο αι ά- 
4υδιῃ ναίζαθατ; αποά οχὶ πτηάγοι, ἢ υϊά 
Εἰ πλοάϊ ἔασετος,, ΠΡἰπιετίρῇ τιῖπ ρτο- 
στιραϊεπτί,, εατῃ ἀρίσςάεητί μας ἱπιροα Ξ 
τηθηταπι δα ΐδειγα. ΝΙ πίστι τος ἔβέξια- 
ΤΠ}. ἢ τὰ πι σα ίας ἀγθογθ 5115 οὐδ ϊσογεςπη- 
Ρεάϊπιθητί Ιοσο., 41 ἔοττα ἃ τεγῦρὸ ἔξ ἴῃ - 
πδάετςο νε]οηξ, νθὶ ρεάςφηι αἰ ντθς το ]αΞ 
ταγας εξ, Οὐμππὶ ἰαππ νὶχ [πα ἀτἰς ἀςοοῖι 
αὐεῆσε ἂαὸ νέρθε, (δΠετς πος ἴῃ αἵ ς 
τη]5 ἰα{Π|: δέ ἐγας ’ρίς Ιφπτο ᾿Π]άτοῦς, ΔῈ: 
ἀοηαίάεπη ἰτα σοηπσπογαῖ, γε νο ιι5 ροῖς 
τὰ5 ἱρίς ρεύρογεσ, 44 εχίδαπε ποίξος: 
τοῖα ἰοσίογαπι ρἢαἰληχ δα ἐεχεγιπα 
Ιατιις οὐαῦ ἀΠροίτα. [τἰάογη Γιδοοηίςος, 
ΤΠοδαπος, Μασοφάοπιιπι οαϊῖτος, ἡιτοῖ- 
αυοῖ αἀεγλης, ἀοχίτο ἰΠ]λῖοτς ςοΠ]οςαγαῖ: 

ΑΔ 4 ΄ 
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ς ας, ἀρὰ (δ τοτίποθαζ ; ραττπι αποά 
αιαίταταπη παης φἀπλίγαμ 40 (υἱρίσοτοτ, 

Ραττίπι φιοα [λογάδπη οοϊθγες, νῖ οχρααὶ- 

τἰοηί Πασοης ἰητοῦο σε. Ροίξοαηιαπι ο- 

(ἴςς οτίατπν ἐστοίῃ ντθς { ἰρίι5 πα πιθις 

δοίοτα ᾿πἰἘγαχ ἶοπτ, σοηρ]ο αι σατο 8 1- 

Ρίοτγυτη ἴῃ Ιαοράσπιοηΐοβ ας Βαοτος ᾿πι- 

Ρεῖαπι [λοίππε, ῬοΙγοΠαγπητιπὶ 1,ςοςάα- 

ταοπίπηγ, ργαίοξξαγη οααίταπι., ΘΕῸ ί(ᾳο 

ἀειϊοίπης,, ἱπππηι ἰασθητοπη ναἰάς νυ]πο- 

ταῦτ, αἰϊος συοίἀλπιτοσποίπησ, Θααῖτα- 

ται ἀδπίψας ἀεχεγαπι οογηῖ οὐτίηθη- 

τοῖι ἄατο τοῦσα σοσαης. [δ] τη ἐαρίοητί- 

Ρυις ἐααϊείθιις, οτίαπν ροαϊτατιις οἷα ρτοχὶς- 

τπτῖς ἱποϊπατα σορίτ : αἄξοσας ρογίσα! πα 

οἵας, πὸ νηϊπογία σορίᾳ {πσοιιπηθοῦοητ, 

Ῥασάα ε- ἢ ποὺ Πλεγάας σαπα Θαατίδιις {πἰ5 τοξζα Ο- 

ἘΣ ἰγῃτῃίουαπι αἀ ροτταϑ Ροιτοχιῆσθε,, αιοπὶ 

ραυα. ἀεϊηαθ ἃ τεῖρο ΓΙ οι ΙΑ (ιο οὐππὶ ἀστηΐηδ 

ἰπῃγαέζο (πηπερδταγ. [ἃ ἀππηὶ αὖ ἐαῖ- 

εἶδιις ΟἸγ αι 5 ἀπ πα ποτία πη εἴτε, πὸ 

Δ ΡοττΙ5 ἱπτογοϊἀογεηταγ, νου; σοπποῦ- 

{0 ἀσπλίπο . πλαϊτα οπι ρΓορογατίοης αὐ 

{05 (ς τοςϊρίεθαησ. Με τα πὶ ααῖτος 1- 

Ρίοτγιπηα Τλεεάα ίαπς πτεγεπηὶ, ἀππ σ ΠῚ" 

Ρτατοτγίγοπτ, [(ἰοπι ροάίτατιις Οἰγητβίο- 
ται ἴῃ ντθοῦγ αδίοςπις, Ποη τ] τἰς τὰ ΠΊ ἢ 

δια 5. απο ρίορς ἃ πο θα5 {Π| αὐςοί- 

{ξητ., Ηας νἱέτοτία ροτίτιις Ἵ εἰ ςατίας, ἃξ 

Ἔχοίτατο τορῶο οορὶα5 ἀρ άμπσοης,, αὐθο- 

τος Ἔχοίαϊς. Επ χαΐὰ σοῃίθτητα ἴῃ Πὰς οχ- 

Ρεάιϊείοπο αἴξας ογαῦ, τι1Π} Μαςεδοηίςαϑ, 

ται [λογάα: σορίας ἀϊμηῖπτ, ἸΝΙΒΙΙοπΐπιις 

ΟἸγμτῃ) (ροπαπιογο οἰπίτατο5 [ασοάα- 

πος ἔσἀογαῖας Ἔχοιγποηίθι5 νοχαη- 

ἄο, Ποῦ ρτα ἐλ πιοάο αδίρεῦθδης, νεγιπι- 

οὐίαπυ ποπραΐο5. Ποηλίπος. τιποίἀααητ Γγοἑόλεώθιοι κα ταϑεοῦτες ἐς ΤΣ ΤῊ λακεδοη- 

Ἰαπινογαάροτίοτας, σαππὶ οαπῖτο5 ΟἸγῃ- 

τ }} παπιοίο ἔογοτ ο οἰ πιουίάιοπι ἂροὶ- 
Ιοηπϊοπιηι ἐπ ἀστασα ἸηξμΠ, ρα ἢ πη οπληΐᾶ 

Αἰμονμυν ἀσρορααθαθτις. Εογῖς 1) ογάαβ οῸ ἀϊείαο 

Ελ τὰ Ἃ οαπῃ οαηαίτατιι. Αρο]]οηΐαπι νθπογαῦ, δε ἴΠ 

εἶ. ὙΙρε ργπάεθατ. 5 αα 1} ἱπουγῆοπεπ πᾶς 

σοπίριςογετ,σομτίης ας (εἰς τη γα ἐε!ς ΙΔ πὶ 

ας ἔτπ|5,, ὃς ἀγπχατίς ΘΠ ΠΡ 15. Ροίϊοα- 

ἥπαπι ΟἸγητΒ1) σομτοηλεῖς μοί δι ἰη (π6- 

ἀγθηιπι, ὃζ δά ἱρίϑ νίᾳ; ροτῖαβ θαι αρο- 
Βαπε, ται νοῖο οὐ {π|ς ΤΠ Ἐγαφ ες ἐγατη- 

Ρίτ. Οἰοά νθ] νίάφετε μοίξοβ, ἴῃ ἔιρλΠΥ Ε σῶς ἐπεσκάυασμένεε, χαὶ τὸς αἰαξαζαε! ὡς ἣν 

ε σοπιϊοίππι, Γλοτάας 4αΐα (6 Π16] εοβτοτ- 
σαάατο σοσσοτγαῖ, δά [ἐλαϊα Χ ὁ ρογίε αι 
δὲ οσοίάετε ποα ἀδπίτ; ἄοπος δά Ἰ᾿ρίος Ο- 
Ἰγατῃϊογαιτι ΠλαΓοΚ ἔπ σίεητοϑ σου ρα δε. 

᾽ Π εὐεὶ ΕἾ 2 “ ε 

χῶν ὀξελαύνᾳ. οἱ δὲ, ὡς εἶδὸν, ἐς φυγάν ὠρμίμσοιν. ὁ δὲ ὡς αὐτὰ 
εἸζαθς ͵ ͵ 9 Λ τι λ Β Ρ» πὶ ς-: 

γενηχϑύζα. φαΐ οἱ δικῶν, χα] ὩσοἈΤΙν ῖς , ἕως (ῦϑ9ς αὐτὸ κατεδίωξε τὰ ὀλεώϑτων Φ “Γενχῦσε, 
ὦ ῖ ΣΝ 

ΧΕΝΘ ΒΝῈΣ απ Ἐς 

Τλετάλπι συπὶ Ἔα ίθιι5 (15. Ρἷτι5 πυϊπας ἃ. “«“ϑὰ δὲ τωπο εἰγδλιέρδαν αὐτὸ Ἂν νος 

Οχώροιω πολλῇ «σουδῆ. 

γου ἵπακας ὡς ἐς τεϊδοικοσίους, Δ] κα τὸ 

Ἴ ἀγεοϑαι ποτ ἵπσσιχϑν, χαὶ »ΥΚῚ Θ ε69ι- ἄχιϑ 

πεύειν τὸν Δέρδϑω, ὡς ἡδόμϑμος παρείη. ἐς, 

πεὶ δὲ χαὶ οἱ πολέμιοι ἐλθόντες αϑτιπαιρετά- 

ξαντο “ἰπσὸ τω τεῖχά ̓ συασάφαϑεγτες αὐὔ- 

ὖσ' οἱ ἱππεῖς ἐμξαλλοισι χε πἃς λάκωγας 

χαὶ βοιωπύς. χαὶ ΠΠολύγδρμόν ΤῈ τὸν λαχε- 1 

δαιμόνιον ἵππαρχον χαταξαλλοῖσιν Ἔπὸο πὶ 

ἵπαου » χαὶ χείυϑμον πολλὰ κουτεδωσειν, καὶ 

ἄλλοις ἀπεκτάναν" καὶ τεδος, Φέπονται ὦ ἐ- 

πὶ τῳ δεϊξιῷ κέρφιτί ἱἵστασικϑγ. φάυγοντων δὲ 

ΤῊ παίων, ἀγέκλινε χαὶ Ὁ ἐχόνδιον πεΐῶν 

αὐτὰ: καὶ ὅλον αἢ οκινδχεύάυσεν ἡ“Πηϑὴη- 

γα! δ ρατάυκκα εἰ μὴ Δέρδες ἔχων ὦ τ΄ 

αὐτῷ ἱπασιχὸν, ἀὐθὺς πσοὸς Ως πύλας ὦ 

ὀλωυϑίων πλρισεν.- ἐπ ᾳ δὲ τὴ ΤΣ 
σεεὼ ποῖς πὐϑὰὶ αὐτὸν οὖ ταξά. ὡς δὲ ζαῦταη- 

δϑοντὸ οἱ ὀλειώϑιοι ἵπαεῖς, δείσαντες μὴ ὡΝ 

κλειοϑεῖεν πὴ πυλῶν, αὐαςρέψαντες αἰδὰ 

ἔγδα, δὴ ὁ Δέρδας 

παρελαύνονζῷς παμιπόλλοις ἵπτστας αὐτῶν ἐπ᾿ 

πεέκτάνεν. ἀπεχώρυσαν δὲ χαὶ οἱ πεζοὶ τνο- | 

λιωϑίων ἐς τίω πόλιν, οὐ μϑὺ τοι πολλοὶ αὖ- 

“δ ἀπέθανον, τε ἐΐγὺς πῃ τείχους ἡ ογτές. ὅπ, 

ἐπεὶ δὲ φισαντε ἐςαϑη., χαὶ ἡ νίκη αὕτη 

τῷ Τελάτία ἐγεζμητο, ἀπιὼν δὴ ἐχϑαήε 

τὰ δέγσδρα. καὶ τῶτο μδρ δὴ φρατάυσάμϑιος 

6 ὅερος, διῆχε καὶ Φ “καχεδὸνιχϑν φςρατά.- ἐν; 
᾿ ᾿ 

μα, καὶ Ὁ πῷ Δέρϑω. πολλάκις νϑύ ποικαὶ, 

͵ ἶ ͵ ᾽ ᾿ 
μβονίων συμμαχίόδως πολής, ἐλευλατειω, χα) 

" ᾽ ͵ . ᾿ ᾿ ς: ἮΝ 
αγόγρας αὐπτεκτίγνυον. ἀμμα. δὲ τοΐ ἤδι ἰπαο-, 

ἢ ᾿ ν» ͵ ε "» ἥ 
Φαηνουϑνῳ οἷ νϑὼ ολιωδιοι ἱπαεῖς, ντες ὡς ἐ- 

͵ Ι ἍὍΠοὺν ὰ 

ξαχϑσιοι, καταδεδρα μήκεσαν ἐς Τ' Σ΄πολλῶ- κε 
, “ Ρ̓' αὶ ἃ 

νίαν ἀμια μεσημθθμαι, Χο διεσσορυϑροι ἐλεη- 
7 ς ᾿ ͵ 3 ͵Τ δε Ἵ ἐχ' 

φᾷ τῶν. ο δὲ Δερδως ἐτύϊνόνε ζι τη τῇ ἡμές- ἐᾧ 
» ᾿ ποος ἧς «1 ΠΥ 

ϑφ αφιγίκενος μὰ Ὁ πων τυ ἑαυ, (ὦ αὐ 
͵ » -“μΜ.) ͵7 « δι 

ξιαςοποιουνϑνος ον τῇ Σ΄πολλωνία. ὡς σ᾽ εἰδὲ 
Δ ἔν γόδνν ἄνν Ἐν "γε ; 
΄ κατα δρομζωυ, ἡσύχιον πε Ἶ ἡγ: α΄ςεθ ἵπ- 

͵ " 61} κχ “ σΛΌΝ 
πλισμενδός ἐχών. Τὴ δῈ καταφρονητικῶς οἱ 
2 , ν"» δ ἣ ᾿ Ἃ ᾿ 1 

ὀλιώϑιοι χαὶ ἐς Ὁ ποδϑαςίον, καὶ ἐς αὐζάς ἴὰς 
, 7) λ , ", ε ὠ 

πύλας ἡλάᾳυῦνον, Ἴτοτε τς τετα μμεγοῖς ἔ- ππὸ 
ς « {ἃ ᾿ ΕΟ ᾿ γο-: πὸ 

εὐέψατ, Οὐκ ανήλιε » 



εν ὀγδουχονζα. ἡ ἵπατας. ταὶ ϑιπὸ “«ὅ- 

| ττὰ χηρές τε μάλλον σαν οἱ πολέμιοι, καὶ 

τὴ χώεας ὀλίγώυ γἀῦ πϑμτελύς εἰ εἰργαίζον- 

. τοι πσοϑόντος δὲ τῷ ἢ ὀνοὺ, χαὶ ̓ τῷ Τελάυτίου 

μἐἐ φραϊάελύου κῦϑ9ς τίω ΤῊΤ ὀλεωυλίων πὸ- 

μ᾽ λιν, ὡςεἶτ δένδρον Ἴ αἰ τυύλοιπον εἴη ᾿Π 

, σμένον τοῖς πολεμίοις, Φϑείρφι, ἐξελθόντες οἱ 

ὀλιεύλιοι ἡ πατεῖς, ἡσοῃοὶ ποράυόρδιοι, διέζη- 

σαν τὸν το δὰ τίω πόλιν ῥέοιζῳ ποτα μὸν, χαὶ 

ἐτοράύοντο ἡ ἡσυχῇ ασφϑς ὦ ζ' ογαντίων ςρά. 

τάμα. ὡς δὲ εἶδεν ὁ Τελάνπίας, ἀγὸμα- 

χτήσαις τῇ τόλμῃ αὖτ], 4 δὺς Τλημονιδὸ 
ὉΠ Ὁ πιλπιςῶν Ξερία δδόμω Φέρεοϑαι 

ἐκάζι ὀκέλάυσυ. οἱ δὲ ὀλιωύλοι, ὡς εἶδον 

πολοίας τὰς πελταςεῖς, αὐαφρέψαντες, 

ἀπεχώφριω ἥσυχοι, χαὶ διέξησειν παλιν τὸν 

ποταμό. οἱ δ᾽ ηχολούθοεου μαδλαδ δραδέως, 

βωτοι ἀϊξὶς ἐδύκοιω δὴ οἱ 9. Θερηχότεό, 

οὐ ον ἡ δ 
αὶ ἐλέγετο δ ὁ Δέρδαις οἰτοκτᾷαι « οὐ τότῳ τωλ 

ταί 

Ἐδέοβαζαν μοῦ ξιείποτε Γλοσάας σααϊτοῦ 
ΡΙὰς πλῖπὰϑ Χ Χ ὁ ἐπ δ] 44Π6. ΑΒ ὀρ ευλ- ’ 
Ρότς τπαπῖθες ἴς πιασὶς ποίξες οσπε 8: 
Ὀδηῦ, ὃς οπηπῖπῸ ράσγιιση στὶ [5 1 Π ἰδ 
οὐἸοθαηῖ, ϑιισοῤάοπτα τοπιροκὸ, αἰματα 
ΤοΙευτίας. ετίαπὶ ἄθθθο σορίας αὐ ΟἸγη- 
τθϊοτιηι νὑδ πὶ αὐάποοτοι, νὰ ἢ ἡπᾶ νοὶ 
Αὐθοῦ,, νῈ} τεῦγα ουΐτα το! σὰ εἴθε, ξαία 
Ρτούίας νααγεί " ὀστοῆι ΟἸγητ σγαπι ἐξ 
αιἰτὸς (π πὰ ῥγοσοάςθαπε, δὲ ἀπηπεῖδξ 
οὐπάαπὶ νέροῦη Ἰαθεητς τλαϊόξεο,, ῥά ςῖ- 
ἀξίη αἀππετίας ποι ατηὶ σορίδς βούδοβ δῆτ. 

ἜΤ Εδ5 ψιαπν 1 οἰ ες φομίροχίποε, ἴῃ 41- 
Το 2 

σηαῖας οὗ Ἰρίογατη αὐ λοίδπι, πιόχ ΤΊ|ς- ἐτώαραε. 

πιοηϊάηι σοτγαζογατ ἀπο ἈΠΕ ἘΣ [Π δ 5 ἦᾶν ἕω 

ἐγγαταρεγοῖα θεῖ, ΟἸγπτμ] νοτο, νεςδεζα- 
ἴος ἀπῖθ το ας. σορίαϑ' ργοσύττεγς γί - 

ἄεπῖ, σοπιοσίο ἀρτηΐπο ρος ρεάέπι 
τείογαπο, απ ΠῚ] 6 Γαγίας τγαπ!οητ, 58 - 
υπητοτ πος {ΠΠ| δα δέξου δἀπγοάηπη, Ὁ 
Γαρίεητεβ νου γσοτε πε, ΔΙ ΠΈΙῚ δ 1ρῇ τύδ 
εαπτ, Ταπι νεῖο ἐιίτος Οἰν πε 1} τα πῈ: 
στεῆος ὀρργ πὶ Δ (ὁ ΡΟ δ τατὶ, ἐοηοῦς 
τι πτίείε., ἀοΐῃ οο5 ἰγγαππτ, ἰρί σας ΓΙδς 
τποη  ἀ4Π| ΟἸ1ΠῸ 4 15 Ρίανίθιις, αύδηι Ο,ὍΟ- 

οἰάπητς. 14 ν ὲ Τ οΙουτίας Ποῖ ντᾶτε, ἐχ- 

ῸΥ ἐνῶ 

πικις 

Αἰδεγμνᾷ 

δ Τ᾿ ὑεόλων ἀὐζις, χαὶ αὐτὸν σαπάαιτς: τ {πηττὶς γΠΊῖς , σα] 6 Ὲ δῖα: Τοίεωτια 

τεάπετῳαν τὸν Τλημονίδὸν » Ὧ ἐτλμα αλ- 

λων πλείους ἢ ἐχα τὸν. ὁ δὲ Ἴ ελά. σίας ὡς εἷ- 
ἝΩ 

ταὰο- δὲ γιγνόμνδιον, ὀργεοϑείς, αὐαιλαθὼν 

πλα, ἦγε μϑὺ ταχῦ τὸς ὁπλίᾳς, διωκῳν δὲ 

ὀκέλά ε τὺ τὰς πελταςᾶς, καὶ τς ίπαίας, 

, καὶ μὴ αϑιέναι. πολλοὶ υϑὲ ὄδιυ δὴ καὶ ἄλλοι, 

δὰ τὐδῃ τῷ χαιεο ἐγζοτερω " τῷ πείροις διω- 

ς, κακῶς ὠπεχώρυσαιγ" καὶ ν ὄχῴνοι οἷ, 

ἐ(α! ὡς Φφάγρισι ἽΡ διώξαντες Ἐχεδιέξαμνον. 

ἔνθα δὴ οἱ ὁὀλιιύϑιοι ἑπτασεῖς ὃ ὡοίκῳ. ἔτι ἀὐχεί. 

τε ἀθαίκοίζοντο τελορυθημϑύως, καὶ (τ9- 

φυλαήεαϑαι τὰ βέλη. οὖ τότῳ Ἴ ὀλόλιέυς 

ὅτι ἐπεξελαυνοισι κδὺ τὸς ἱπαεῖς,, ἐξοή- 

λιω δὲκαὶ οἱ πελταςαι" τελος δεκαὶ οἷὁπλι- 

- τὰ ἐπεζέϑκον, ἜΝ τΈτα 9. μένοι τὴ φι- 

ὶ λαγ! ἰ ασοοςπιτόγοισι. καὶ ὁ ̓ ϑὺ Τ ελάυπίας 

θα μαϊχρ ὀμόος Ὁ σοϑνήσκει. πότ δὲ 

᾿ νοιόρου, Ὁ χἂι οἱ ἀμιῷ᾽ αὐτὸν ανέκλι- 

γᾶν" καὶ συσϊεὶς ἐτιἵςατο, δνλιὰ πϑρτεὲς ἐφ 4.- 

ολϑν,εἰμδὺ Τλὶ ασαρτωλοῦ, οἱ δὲ Ἐλιάχαου, 

ἀἰδὲ ἐρειπολλώνίαν, οἱ πλέςοι δὲ, ἐς ποτίδαι- 

“ φι ὡς ἀλλ ἄλλος ἐφά4,»»,Ὁ ὅτω καὶ οἷ πο- 

μά. λέμιοι Ἄᾳ, αλλη ἄλλος διώχοι “ες Ρ παμπλυθή: 
ΤΠ ς 

ἸΘΠὴ αὐ Πταταγαπ ἀπ οῖτ, ΜΕ νυ εγατι, ὃς 
ἐχυΐτες Ποίτεπι ρὲ οὐδ φαοτοηταν δὶς. δ} 
εἰ ἐρατὴ τοϊπχαογοης, ἱπηροῦας. Παῆας ἔι- 

ἕζαπι, ντ ιιοιφ πιοάιιῆι ὃζ 41} σοπηρία- 
τορ πιο ῃρο ας Βοῆεπι ργορίμς αὐ πιο Ξ 
᾿ϊα Ρεγίε χατ, ροσ ποουηπιοάς ρεάοΠὶ γος 
ταϊεγε : πο "ΠῚ φιοαας ἐς ταγγὶ δι τε] ἰς ρας 
τ ππλ}}} ἃς τετγοσθάογα ρεΐταγθατο ἀσπγ}- 

ΠΟ ορογεητατ, δζ ἃ τῸ]15 Π δὲ σαπεγα. ἥΩῃ 
νέο ἐααΐτος ἰῃ Θο5 ογαίττιης ΟΙγπτμη], 

ἐπεὶ Ἔπὸ ΤῊ πύργων ἐξαλλοντο, Ἰαπογωρεῖν Ὁ) ααΐδιις σρειῃ Ιατυγὶ δτίαηι σεῖγατὶ ἘχουΓΞ 

τπητ: ἀσηΐας στγαυίς ἀγηιάταγα σοηί 41- 
ὕ, ὃς ἘΠΣΙΣΣ ΡΠΑΙαπσεπα ἱπιιπάϊτ, Ατ- 

αἰ Πεὶς 71 εἰξυτίας ρΡι σηαης ἰπτογῇ τι: 
΄υοά Ζασπι Δοσί πες, Πεατίην ἃζ ἢ] ρε- 
ἐπὶ γεΐεσγε σερογιηζ, 4] δγαῆτεὶ ργοχὶς- 
ΤΪ: ΠΕΖαε )πὶ απ πῇ ἀτη ρ 5 {6 |8 6: 
ας, Τξἀ οπληεϑ5 μισα(ε ΜΙ ΣΕΣ ϑραιτο  ΠΠῚ; 
βαυτ ΠῚ ἈΑσαρτπαπι τεσ ρίεθαης, ποηηο]- 

1 ἈΡο]]οπίαπ,, ἫΝ τϑαχίθγα Ῥου ἀ 2Π1. 

ΑἴΖιε νυ δ]1π|5 Αἰ ο Πισίεδατ, ἴτὰ δὲ Β οίξος 
ΠΡ ΤΉ ὙΙ τ ΧΊΠτΟΙ 

πυπλετο οα'ἀπητ, ρίαπηα; αἄεὸ ἤογειη ταπ- 

τί αχεγοῖταις ἀεῖςητ, Εσχυίάοπη οἰ θις Πὰ- 
᾿ππποάϊ Ποιλῖπος ογααττι σοπίδο, πιαχὶ- 
το νι{οἰδητζ, πο αι άεπι ῃ (οτιτὸς ἜΣ 
ποττο ἀπ τὴ ες, ςοπίπιοτο Δα ἸΓΆΙῚ ἈΠΙΠΊΟ. 

ἀπεκίφγαν αἱ ϑοσίπές, καὶ ὁ, τί πὴρ ὀφελος ζω 5 τῷ οιώτα ςραϊ φύματος. ἶκ. αϑῤτοι ἦε  Οιότων 

ἫΝ Ἱπαθαΐ ὡς ἔγω φημι αὐθρωπές παιδοζτοϑαι, Ἀμαλιςαὶ μϑὲ ὁ 96 οἰκεζξις χο)6 οργῆ κολϑ' ὧῳ 5 

ΕΥΥΓΨγν 

Χ ἰγάσμῶ 

ἥϊία. 

͵ 

Τεἰεν ἐδ 

ΤΠ 

- 4 

- 



4652 

» τῦοτο ρίιι5 ἀετγίσηθητὶ δοοίρίιπτ; αιι4π|4- 

» Πςἱπέργαμτ. Ηοίξες δυιτετα πο σοπίαϊτο, 

» [64 ἱγασπηάς δάοτῖγί, σπδηταπι ΖαδηταΠῚ 
» οἵξ, ἱπῆρῃς ἀο] ξξαπι ρατατι ἄεδει. Εἰτ ε- 
» Πἰπηῖτα συ! 4ἄλπη το ΠλογΑγ 1ΠΊ, Ὁ11Π| ΓΑΓῸ 
πο πλἰπιι5 σοηΠάοτγετ,ης ψαϊά {181 ἀοοϊἀατ 

» Δάποτῇ; ιᾷ γε ποίξες ἀδπηπο δἀβοίας. )ς 
Πᾶς οἰαής ροίξοαηιδτη οοττίοτος ἐλέει ον 
{επτ] δος ἀατπηοπηὶ), το ἀο! θεγατα [Πατιιογῦτς, 
Παπά τοπιιο5 πη ττοπ ἀα5 εἢε σορίασιντ δέ νἱ- 

ὁζογιπι οἰαζος Δ] ΠΟ 5 ΓΟρε πη γοηξ, ὃς {τὰ- 

{γα οἵϊε σείξα, αι ἀοοίάογαπτ, ποηραῖο- 
Αἰμταῖᾳ τρητοτ, πὸ ἄςογοῖο δέξο, τέσεπι ροίι- 
ἀβαα ν Ροΐϊπιθε}]ο ργαβοίπητ; εἰφ ὙΠ 8} δέ Αρεῖ- 

“μεο. ἰλο ργοβοϊίσεπεὶ ἰη Αἴλπι, ΧΧ χ ϑρατῖαπος 
ἰγπεῖνος ΔΑ σιης. 56] ΠΟ ῬΔΏταΓ Ἐς [ροῃτα 
κἡγεάιο. Δ ταατὶ οἰγοιπι 5 ραττασα Ππαβίταητος; Βο - 

τοῖπ ας ψίγτασε Παρ ]αγὶ, Πγα]τὶ ΟΧΤΟΓΟΓΕΠΊ, 
κΑἰωνῖ, ΠΤ ΟΡ πΠῚὶ ΔαρΟΙΔπτατ, ἸτΟΙ 4 δραῖτα- 
4μοά [ἰ- ὩΟΓΙΠΠῚ ἔρμη ἐρτορία ἰΠ4ο]ς, ἤδο Ριοἰα- 

παῤ θη ΓΟΓΌΓΩ ΟἸΠΙτατίς Ἐπ πες ἰσῃαγὶ. Ρτγα- 

τροα, ἴοῦ Πος ἱπτογογαητ ἐχρεαϊτίοηὶ πις ἰροη- 
τε ἀδτιπη ἰοο 5 ΕΧ ορρί ἀϊς φυίάαπι, τιπὶ 
ΤΠςΠᾺ]: αηιυίτος,ν τ Αρεπρο]α! ἱπποτείσο- 
τοῦτ. Απηγηταβ οτίδιη [)εγάλίαμα Ιοηρε, 

4ύατι αητο ἤφο, 4ἰδουίμς τ ταθδητ. Η!ς 

τιιπὰ Γα5 Οσσιραζα αγαζ ἈΑρείρο!ῖβ,ας ῃ- 

ται] ΟἸγητβατα ΡτΟΒοΙς θάσατ. ἸΏτεΓΙ ΠῚ 
Ῥίον ὉΠ] Ια Ποτι πὶ οἰαἶτα5 αν ἄσπρο! ες" οο]- 

ὁηιοίευ!ια, Ἰλῃ]ατὰ, ἡοή ὃζ πλΑσ ΠΑ ΠῚ Ἰρί! ῬΕ Ομ ΪΔΠῚ, 
ἃς ςοἸοτίτον δα Παπο χρεάιϊτοπεῖη ἱὰρρε- 

αἰταῆει; χαΐα Ραταθατ, ἀυπὰ Ασεῇρο!!ς αὉ- 
εἤετ ροίερτς,, σορίας δαπιογίας (ς πο ἦπ- 
ἐξασα ΠῚ Αροίίδαπι, ταἰΙΠ6 486 Δάςο Ει- 
τΌΓΙΠ.. νῚ Ιθο τόσος ϑραγγα Ππ1}0] ἀρεῖς 
εῃι: δε βε δι ὙΠ ἸΗΝῚ ΟἸΙΠῚ Εἰς » 410 

ν 

ν 

1 

. 

ἜΧί]ο τεάϊθγαης, ρύατοῦ ἰπγ]5 ὃ σαὶ τὰ- Ῥμα ἀμφοτέρους πὡς βασιλέας ἔξω ἀσείρτης 
τἰοηθη ασοῦδης. τοπίμη ΡοτεΡαητοχίμε5, 
νι ἀετεθιις σοῃτγοιεγῇς ἀρ αι ττῖ- 
θυπαὶ σοσποίσογεταν: ῬΠΗΠΑΠ) νοτο σορο- 
Ῥαητθοβ. ντ τα ἴῃ νγθε σαι μ]δηι ἀϊσαρτα- 
τοητς. ΟἸΙΡι5 απ τε ιοσδεῖ αὖ Ἔχ πο οἱἷ- 
τος τοίροάογοπι: τ σιοάπδιι ΠοΟ ἰπ5 ἔπ6- 
τίτ,θος. σ 01 ἀπ ξξοτγεβ ἐπἰ ασία ἔπητ, Πα] σπὶ 

Ραττος ΠῚ] (ππγοῦα ὃ παπιο Ἰρίος δάϊοθας. 
[τὰ ἀοίπάο ργίάεπι γθάϊιέει οχίμ!ος {αςο- 
᾿ἀσ πποποπιργοηοίοιμητατ, οἰ αἰτατοιη {π4πὶ 
ἀσοσαίδτιτζί ; ἀδάπισρητί ες δος οτίαπη 2115 
αϊβδιάδην οἰ θιι5., 4ι πιασηδς Οἱ 1 Πἢ Ἑ Διο, δὲ Τάλοολι 
{πογιιηλ ραττὶ νἱ θυ ἀἰξοτοητ, ποη ζ 418 
τατίοῆς οἴμτι ΘΧία Πἰδθι15 ἀσὶ. Οοεβητοιι οὔ 
φαίη τογα ῬΏ ΠΑ Π) πλ]τατι τ οπηης5, Ζαοῖ- 
ποῖ ποι ἃ ταρι]ῖσα πλ}Π1 Γ᾿ἀςοάατηο- 
πεηυργοίοέει ἔπογαης. Ατ 11 ροϊξεδαϊιαπι 
τααϊτατί ἐγδης,, ἀοπηπὶ τράγο ρα πιδειι 
ΠοΠ αἰ δραττα πιαποῦδατ, ἰδίαις Πρηϊ- 

ἌΧ Ε ΝΟΥ" ΗἸ: Η 15 Τ' “6. 

» Οὐΐρρε ἀόιτνς ααμπλἰγατὶ (πηι; (ξρεπα- ἃ πολλάκις ὙΡ χσὴ δεασόται ὀγγιξῥοδιοι μ᾿ 

Β χαὶ μὴ Ἱ μαϊτίων τὰ πεποιηνδμα, Ὅλύοιπο. οὗ οὐτῶ δὲ 

ζω κακαὶ, ἔπαϑον " ἢ ἐποίησαιν. ἀτὰρ αὐτίπα-- ̓  

λοις ὦ μετ᾽ ὀργῆθ, ἀρλὰ μὴ γνώμη ὥτ- 
σφέρεοϑαι, ὅλον μιαι βτημιαι. Ἔν ; δόρ- : 
᾿γὴ απο νόητον, ἡ δὲ γγώμιη σχουφουνενῆτο 

τον, μή τι παϑην ̓ ὅπως βλαίψῃ τὴ τὸς πος Ὑ 

λεμίοες. τοῖς δι, ὅζευ λοιχεδοιμμογίοις , ἐπεὶ γ- 

χϑυσοιν ὦ ὡόάγλα, βουλδυορνῆκοις ἐδύκᾳ 

οὐ φαύλζω πεμιό]εον δοέύαμιν ἐῃ) » ὅπως 

τὸ, τε φρόνημα τὰ γεγιηχϑτων χρυτασξ εεϑεί, 

γνόγες, ἡ ἡγεμόγα ὑδὺ Αγησίπολιν τὸ τὸν βασιλέα, 

Οὐκ πεμποῖσι, μετ᾽ αὐτῷ δὲ, ὥς Αγήσι-: 

λοαίῳ ἐς πίω ἀσίαν, πϑιαχονζο. ασαρτία ΤῊΝ. 

πολλοὶ δὲ αὐτῶ καὶ Τὴν αἰξιοίκων ἐδελονταῖ 

καλοὶ καγαϑοὶ ἡχολούϑοιων Ἶ καὶ ξένοι τ 

(ςφίμον καλουυϑύων, χαὶ νόϑοι ἰν ασωρ- 

ταν, μοίλα: ἀφ ειδεῖς τε χαὶ ΠΜ οὖν τῇ πότ 
δ καλαΐν ςέκ ἀσφροι. ξκωες ρα ἀογτοδὲ Ἵ 

χαὶ Οὐ. “λυ σὺ μμαχίδων πόλεων ἐδελοιταὶ, 

( χαὶ ϑεΠαλαΐν γε ὑπαεις,γνωοδέεθαι τω Αγι- 

σιπόλιδι βου λόνϑροι' χα Αμμυς δὲ, χα 

Δέρδας ἔ ἔτι πσϑοϑθυμότερον, ἤσσδθοϑεν. Α- 

γησίπολις μϑὺ δὴ ζαῦτα ποραΠων,ἐποράσε- 

τὸ ὅχὶ τίω ὀλιιυϑογ. ἡ δὲ Τὴ." Φλιασίων πό- 

λις, ἐπαινελεῖσει δὺνι σὺ τῷ Αγησιπολι- 

δὸς, ὅτι πολλὰ καὶ ταχέως αὐταὶ γεύμαΐᾳ ἔ ἐφ 

τίω Τφρατία) ἔδοσων οΝομέζουσα δὶ, ἔξων ον- 

τὸς Αγησιπολιδὸς, οέκ αὐ ἄξελθεῖν ἐπ᾿ αὑτ 

τὸς Αγησίλαιον, οὐδ αὐ λνέοϑαι, ὧςτε ἃ- 

ἐῇ, εϑρασξως σ᾽ οὲν τῶν" δικαίων ἐποίοειω πεῖς 

κατελυλυϑύσιν. οἱ »ϑὺ ὝΣΡ δὴ φυγάδες ἡ- 
ἃ ἘΣ Ἂ Ἄγ ἐ ᾿. 

ξίοιου ζῳὶ αμφίλογει ον ἴσω δεκααηθλῳ ΜΙ 

Ἵϑαι οἱ δὲ αὐάγκα ζον εὖν αὐτῇ τῇ πόλα ἡ 

[σι ϑικαζεοϑαι. λεγϑντῶν δὲ δ κατοα- ΠῚ 

λυϑύτων, καὶ τίς αὕτη δίκη εἴ, ὑωϑ αὐτὶ ν 

οἱ  ἀδικοειῦτες δικαίζριεν: συϊπέγες ἤκουον. ον 

τότόλϑυτοι ἔ ἔρχονται ἐς λακεδούμογα οἱ κας 

πελϑοντες, 4. Τὴ}}9 ρήσοντες “πόλεως. αὶ ἀλ- 
, ͵ ν" 

ξιμωυυχολούθοιου »λέορντεο, 
᾽ -“" ! ΓΝ ᾿ 

τί πολλοῖς ἡ ἢ ἢ πολιτὴν ἃ δοχοῖεν δκηασας ἐρατὴ 

αν. αἰγδμακτήσεισει δὲ τῴτοις Ὦ φλιασίων 

πῦλις, ἐζημίωσε πϑυζα σοι μι ἡ πειιπεσης ὃ 

πόλεως ἦλϑον ἐς “λαικεδούμογα. οἱἷδ ̓Φμιωλυ- ; 

τες,οἴκαδὲ νδὺ ὠκ»δν ἀπιέναι νϑμονῖες δ᾽ ἐδὶ- 

δῶσχο)», ' 

Η 



ὯΝ ΚΙ ΒῈ Κ'ὶ τα ΜΙΝ Τα τς 46} 
Ἦ χον, ὡς ὅτοι μϑὺ εἴησαν οἱ βιαζόυϑυοι ζῶ: Α βςαθαης, αὐ ἰἰς μας νἱοϊοπτεῦ ἀρὶ, αὶ δέ 
τον ἜΡΙΝ Νὴ Ἰρίος εἰςοϊ φως, ὃς ΡὨϊπῆτς 1 χοράατηο- : αξπεξε αλον χα λοικεδδιι - ἡ ὙπῚ ὴ - τ ῶνξι ᾿ τα, οἷ αῖρ σῷ ἜΝ ὑ πρε ϑιοί ἐν Ὠἶΐοβ οχο δῆτ. Ε]ος 111οὁς οἴ, οὶ τεϑ 

ἱ ᾿γέις ἀπεκλ ήσαν ἡ τ δα οἱ τε ΧΑ σοοπηοτίπε, νίαις ρειῆσοιο ςο- γ ͵ : » » μ . . ᾿ς σφετεθϑ» χα βιαζουϑροι μιὴ Ὡστοδιδὸνα!, ὅ- σίταύοης, 4010 ΠλΪΠ115 645 γε δἰτιθγοητ, Ε]ο 5 
ται δὲ χαὶ νυ Δ᾽ α'πεπο σα γμένοι εἰσὶ ξημίω- οἶς ἀσηίαιις αὶ ἤππς αποῆτις ἀδάοιίης 

“ Η ΔΕ 2 λ ᾽ , “ Γ' ἘΩΘ. 3, ἪΞ ϑέῦαι σφαξ ἀὐδιυς εἰς λακεδαίμονα ἐλϑόν- ΟΡοταπι, ντ ἡποτήτιοῦ Ιλοςα᾽ ΒΘΏΘΩΛ ἱ 
ἿΝ " ΡΥ ΨΨΎΝΗ ὉΪΠΟητ,, πλα]ταγοητις : Ὡς αμὶς ἀείθοορᾳ 

' πω ῥμἤδεις (,λμώη [έν Ὁ ὲ Ὅς, »οπως τῦ λοισα 5. ὉΠ ἸΘΦΙΦἽΓ ερ(εςοηέοττς αὐάοας » Ζυα ΡΠ ππτο τὸ- 
4 λωσων τὰ οὖν τῇ πολᾳ γεγνόμϑια. τω σἱ ογτί γι σογατιῖγ, ἰπἀἰ σαειιγιιδ. Ἑρβοιῖ, σποά 
ὑξοιζαν δοκοιωώτων ΤΥ φλιασίων » Φρουρᾷν τοαδίς νἱ ἀογοητιιγ ἱπίο]οηἴο5 οἢς ΡΒ] ΑΠ], 

᾿ φαίνουσιν ἐπ αὐθοιὶ οἱ ἔφοροι. ζῶ δὲ οὐ τω - ἀεϊοξειπι αὐπιογίις 05 παθοπάσπι {{4- 
᾿ ἢ (ῳ ἀλϑουῦύῳ ζαῦτα. αὶ γὸ τῳ ιϑὺ πα- Β τα πηξ : απο αμϊάςπι ΑΘ ο Ἰλυς μαι πος 

: ϑ ΕΩΣ Ν  ντν δ ξέαι ἦα, οἰ αδ. Τρ: Ἰε[ς τας, ΝΝατη δὲ Ῥοἀῃοιητις οὐτη {5 
«τόχαυτὸ Διρχιο μω ζένοι ἢ ΡΑτγσ ἱρίπ5 Ατοβ  ἠδηιὶ Πιοίαι Ποίρος «αὶ 

ΓΜ Ἀ ͵ μ ΤΣ - . : αν ν᾽ . αἱ δανέμον, Ἶ ὁ τότε Τὴν κατεληλυθότων σαν, υίάσπι πππο σογιπι ογᾶτ π ππιπιοτο, ας 
ἑκα, οἱ ἀμφὶ [Πφοκλιέο, τὸν [πτουίκου. ὡς Ὀὰς Ὁ οΧ ΠΟ ῬΑ] απτοια το άϊτας σοποοῆις 
μεν ͵ Δ κὺ Ων ᾿λ᾿ ἘἘιογατιάγαι οτίαπη εἰ οιἱπη Ρτος] ς Εἰ ἰρρο- ν 87 ϑζμξατηδίων βυουϑύων οὐκ ἐμδυεν, δὰ τ Ἢ Ἢ 

Πἰοὶ 11}, ἔπ 114 Ποίρ εἰ] ἴτις ᾿πτουοοάεθαι. 
Ροιίξεαηιυαιη ἀς τγαδιιος πάϊς ἱπ ασταῃ πο- ὦ »κ" « ἐπ δ ᾿ δ ς : ΠΣ ΤΣ ᾿ς μιαΐα εδιδὸσεὶν,ωςτε μη ἐμίθαλλῴν. ὁ δὲωπε-. (ΘΠ οοριῖς Ἔχτα σοπίμ]οης ρου Πταῆοτ πο. ᾿᾿" Ρ Ρ ; 

᾽ , Ν Ἶ Ἀν Ν ͵ 
ἐπορδυεἴρ, πολλ αἱ φρεσζζαι αὐὐτηντῶν,), γ,ϑη- 

ἿΡ ἕ " χὰ ᾿ » “Ἴὴν . - . 
χρίναζ, ὅτι οὐχ ἵγα, αἰδεκοίη φρατϑυοιΐο, Ὅλ 4ις πη ληλρ ας οσπέξατοτιν, (δ οχροάϊ!- 
ὅπως ζις ἀδικουυϑίοις βου ϑήσφεν. οἱ δὲ τε- ἰἰοΠ ΟΠ (αἰοίροτεῖ : σομηρ τος Εἰ Ἰοσατίὸ- 
ΝΠ)" Ὡς Πρ. νη ΠΟ5 ΟσοΙ ΠΓΓἜ θαης, ἂς ρδοιηίας οἴ οτο Βα δῦ λάνϑτες πϑυτα ἐφασχον ποιύήσᾳν, ἐδέοντο τε ΟΡ » ΠΝ οέοΠπΠπ τ πῆς ΝΥ αἰ: « "Ξ ἸΡίογαηι ἤπος ἰππδάοτετ, Ἀείροπάεθας 
Ἢ μὴ ἐμόν ἀν. δὲ παλιν ἐλελυ,ως σζκ δ πι ΑφθΠ]αιβ, που ἰάοίγοο (ε παμο οχροιϊεῖο- ὗ ΑΝ , 44! Ε ΡΟ ὩΣ Σ ἘΑΟΥῪΣ κεύσφε λογϑι5) (ο᾽ )γὸ ὥσοϑτερον « 4 σα- ΠοιηΤα!ςερηἴς, να ρίος ρον ἱπ᾿ σία γόχα- ΟἸΤΕΝΟ ΣΥβν φὰς πιφού δ ἔφν.ἐρω- τοῦ: (ς ντ 5. α! ΡΕΓΡΟΙΙ ἠαἰασίας οἤςην, 
ὯΝ τ ολ πο νΝ τλὴςν τῇ σι ἰτα ̓ ἀγοταγ  δυν ἀθηλ]οσ ατὶ ἴα (δ 1πν- ΜΆ δ, ὺ ΠΡ ΩΜΒΟΝΝ ἀπεκρίναζ; ορίταϊα ἀδηλ]ερατίὶ οπγηΐα (8 πὶ 
πο Ρ--- ; ἶνες» Ρότατα ἔχξζιγος δἰαπς,, Ππηλι χας πο συ πὶ 
τον χα τσ 9οϑεν, ΕΦη, ποιυσαντες, Οὐ εἰὲν ὑφ ἐχογοίτα Ῥἢ]Πα ποτα Βἢ 65 ἱπστοάοτοταγ, -.- ὧδ’ ͵ ἔχει ἀν νυ 9 ΤΙ - ᾿ ἢ ημλυυδικηϑητε. τὸ ὃ ἀὸ,τ' ἀκροπολιν Ὡῦϑα- οδίφογφητ. Επτγίμπ Αρεπίλιις νογθὶς (8 

(λέ, δούγαι. Οὐκ ἐθελοντῶν δὲ αὐ τῷ το ποις ν 7 οὐέ- ποὴ ΡοΙΐο πάσῃ παρετο, αοα δπτεμδο 
ΝΠ’... ,.».,,. κν ΟΝ ΠΟΠῈ6 ΡΓΟΠΠΕς ποη {ξοτ ἤδη; αο Η- ΠΝ τ - ως ῆάωο ΕἾ 1 Ἤ: ΣΕΡΡῚ ας εῖ, ἴ ΗΝ τ αλσ ΘΝ ἄοπι {δὲ ξιοϊοη λαμ ες ἀϊοοδατ.  ορα- 
Δ ΡΝ ἀρ γα δ λινλ μον, ἐὐ νέων ΕΚ πὰ, ιυοάπατῃ {Ππ4 οἤττ: ΝΝΙμλΐτπγ, 1π- 
᾿δαιμμοιίων, ὡς ολίγων ἐνέχεν δ, ϑοζπων πολᾷ ας, πος ἱρίμηι ἢ εςοεῖτῖς, σαοά αυτππα 
᾿ 3 ͵ , 2 "“ὦψ . ΝᾺ Η ἀπερϑαλοινῷ πλέον πειΐζᾳ χιοαλίων αϑόρων, 1) ἀητα Πὰς ξλοοίςτίς., Δα δ] ἃ ποῖα ηι]1α 

Ἶ Χ ὩΣ ,5] ἤν δες ͵ ἰδ ἸΏΪΗΥῚ - (τὐγϑρδὴ ὅπως τῶτ' 4ὐδυλον εἴη, οἱ φλιά.- ἘΠΕ πον ἽΣ ρας ἐὩ: νῖ νῶν 
: δ κι 5 , ταάοτγεης. Οἱ ααππη Γεσαίατοης ἔλος- τοι οὐ το φανερῷ τοῖς ἔξω ὀξεκκλυσιαζο) ἢ Ουοά 

ΕἾ ; : ΤΕ. σορία5 ἴῃ ἀστιιπ ἰρίογιπη τγαάιισοίδαπ, 
ὃν τοι Αγησιλαος τσθ99 τότο αὐτΈμι"γω- ςαἰτ ας τη τἰ5 οἰπέξαιν νεσοτν οὐτ!- δ ω γἘΡ π᾿ ΣΝ Ἵ ᾿ - ὃ σατο. ὁπότε γὸ Ἴ ἀξέλθοιεν ἢ Ὡ αὶ συγίέ- ἄἀεθατς. Οὐᾳ γεγο πλ]τὶ οχ ᾿ασοάσπιος 

Μία», ἡ ]ὰ φιλία» ΤΡ φυγάδων, ἐδιδοι- Πἰϊ5 αἰεθαητ, ραπσοιαΠὶ ἀρολμον, σαὰ 8 
“ἥν Ἵ .ρ ͵ ᾿ ἱ Οἷα ΐ γ..1 ΔΟΠεπτδάν 19 προ ποῦ καζασκάυαξιν, ἰὼ οἤεμαι οἰ αἰτατοηυ, ἴῃ {πα οἴοητ ας 

νἰγοσαπ: (πος Ἔηΐπιντ οηγηΐθιις ἱπποῖος 

ὄἂτὰ 

ἰκζᾳ ἐχετήδια ἱκανὸν δὲδύναι δ πόσοι γυμνά- 

ΠῚ 
»Ὴ 

ΕΠ ΚΗρξΑ αν ν Ὁ Δ 3ς, ΣΦΙ ΜΓ ΗΝ τς ὙΣΠ ΠῚ ΤΣ; Υ ΠΥ ΜΤΤΟ Ον τ ΟὙΜΕ μΩΝ ἡ ζωώτα ὑπηρεϑηῖες «σέ. ἙΟμοείε5 εηίπι αἰαὶ ἐχ ντρα νεῖ Ζιοα οὺ 
᾿ ᾿ ΣΎΕΣ ᾿ ΤΡᾺ σῃατὶ » ΝΕ] 4ιιοά «ἀΠπιϊοὶ εχίι διις. οἴθηε, 
ΩΝ ἔξω πλείω χιλίων αἰδρών Ῥρισα μἂυζᾳ τοί σίοθαητ: πιοηοθατίμπος, νεὶρῇς οδι- 

; σωμαῖα ἐχοήϊας, εὐτακ τῶ; διὺ εὐοπλοϊα τς. αἱ (ο Δ] οἷα ράγάγεης 1 ασοἀαηγοηϊοτε πα 
Μ Τ᾿ Θυοπύπια (τὶς οι δά τος ποος Ππτίας, ἐς “πρρεαίταγοπε, φαϊο »οχοίσοεὶ νο !εῆτ. 

Ος Μαπάλθατίτετη, τ αγπλὰ Πι ας Πππηγ ]ΠἘγάγοητ Ομ δ 15,Π 665 ἰῃ πος ρδοιμηἶα5 ὑπειτια5 
᾿ ιπηεῖο επαγοπτιγ, ας ἄσαπι ἢ} ἔλοογφητ, ρίατος αιιαπῃ ΟἹ Ὁ νίτος Οχ ἢ διιοτι ἢτ, ἀυὰ 

δι ογροτίθιις εἴΐρηι Ρτοθο ὀχογοί τί 5, ὃζ πα Πἰταγίς αἰ οἰρλίηα σπατὶ,δζ αὐταὶς ἱμἢ τιι ἘΠ] μαὶ. 
ΥῚ 

εὐ [ ᾿ ἣ (ςετεῖ, ΡΏ]Π1Δ1Π) ραϊδηι δά οὐ άθπεος φιιαῇ, 
ἐλελοιεν. ἡ ὁπχα ἢ οχποοιᾷν πᾶσι ρρῃΟΙΟΠαΙ! (ΟΠ 6 σ4ητ) ΑρεΠ δια ἰἤλτ16 ΟτΊαιπι Αφοδιὸ: 

 πϑτοις διεκελεύετο, με ὁκ)ῳ, εἰς ζυῦτα χγρή- τεὶ τατίοῃς 4ιδάλπι οσοιγγοῦς ἰω πἰταίτ,  σιία. 

ΑροΠε μα 
ΤΡ Η 

Ρήϊᾳ Ἴ ς᾽ 

σοβιώδ ἐφ 

οἷς 



164 ΧΕΝΌΟΥ ΙΗ Ὡς ἢ οι 3, Ὁ. 
Οὐοΐέζαπι, τ ταπχά πὶ Γαςοάαπιοη! ἀϊ ὥςτε πελέυϑιμτες οἱ αὐνεδα μηδ ἐλ 

φετοητ, μαϊα(πλοάϊ σου} του ΠΊΟρογα. ὡς ζιούτων δέοιν νβερα ων γΐ: ΘΆΩΣ 

Ππρίορας οἴϊο, [λτπὶ εἰς τε τ5 Αρεῇ]δις οο- μετ ως γερο τς 
- ἐν Ἄφιο υδυ δ ζοξ Ξ ͵ 

συραταγ, Αροίιρο!ς ε Μασςάοηϊα γοξζα Ἵ ἡ Ὡξεζαυτα δὸ. ὁ δὲ Αγησιπο- ἃ ᾿ ; γκ,ἃ ᾽ ὥς , ᾿ ᾽, 

εἴσεῆς, δὰ ΟἸγῃτῃίογιπι νέθοιη ἔτος ἰπ λις θύϑυς ἐκ τῆς μακεδὸόνιος προσιὼν, εκ- 
- - 2 εἶ ΄“ ͵ 9] Ε 

ἀγηὶς (δ ΠΠἘοτο ᾿υος. πὰ εοτιιπὴ Πο- Ὁ “θ3- τὴ πῦλά ΤῊ ὀλιωϑίων αὶ ἵπλα. ἐ5 
τλο σοητγα ργοαίτος, απ! ἀα! τας ΟΙγης. σχεὶ δὲ συ εὶς ὀμτεξηᾳ αὐτῦμ᾽, τότε τῆς ὀλιώτ ὦ 

- . ὁ, πἦνο; 3 κὰν 

του πλῖη αστο, ναϊξαῦατ: ἃς δά οἰαἰταῖος ͵ τ ἐλ: ὑῶν ἀπ βέτι ἘΣ ᾽ δίας Ἵ εἴτι ζῶ...... ἐδήου, χαὶ εἰς Τὰς σύμμα: ὧι 
4πα ἴῃ Ἰρίογιηι ογαητ (οσίετατς, οπχσος ἡ, κ᾿, δ τῷ: ΕΝ 
Ρ Ϊ5 ργοίςέζυς, ἰδροῖοπι σογειπηροθας. Ετ- λίδὰςἰων αὔτ , ἐφϑϑρε τὸ σιτογ. Ἰ ορωνξω δὲ δι. : : : ΤΣ : 
ἰδ σορϊς αἡ Τ᾽ οὐοποπὶ λάπιοτίς,, ορρὶ- χαὶ ἀσδοσξαλων εἷλε χτ κρῴτος. οὐ δὲ ασϑτοις 

Ξ . . ἐραυν ΕΣ λα 2 Χ . ᾿ ἄυπὶ ὑπ] αν αν: Η:ς ἴῃ ΠῚ ἀτιπὶ τῶν οἰζᾳ κτλ )έρους ἀκμζυὺ, καῦμα πυοιφλεγὶς 
ἰΔΠῈα γογίδγογιγ, αγάου : ΕΗ ΜΡ δον, τς τα [1π| αἰζατο νογίλγοτιγ, ἀγάοτς απο ἄλπιρ λα μίαίᾳ αὐτόν. ὡς δὲ Ἔ “τοϑάζω ἕωρᾳχέτα 

Ἰρῃὶβ ἰ!ξατνγεητο σογτὶρίταγ. Ετια ποα ἃ ον ἀφι δ ΑΝ 
Ορρίάνην 1τὰ ργ ἄσπν Βασοὶ ἔληππὶ ἀρ ρηγτοπι οϑ'ἀφυτει τό ΦΑιονυσου ἐεβϑν., ἐρῶξ τύπτῃ " »» ΤΙΣ . ὍΣ ᾿ , ᾿ ͵ ῃ 
φρμῆνς νἰἀογατ, αἰ ττος οραςογίμι ΠΠογπυτόητο- τῦτ' ἔγε ΤῊ τε σκιεραῖν σκξευημιάτων, καὶ Τ᾽ 
τ» Τῦγᾷ. ΤἹΟΓΙΠΙΏ , Ππηρ᾿ ἀαγά πη] ἃς τσ ἀατι α- δλαμωραΐν αὶ ψυγοών ὑδοτων. ὀκομίεϑη μδὲ 
εἶα. Ῥίμς 177. ὈΥΤΕ μὰ ΕΣ : ; ἀρ πεν ἡΜυ Σ ἝΝ μα 40ΆταΠὶ ἀο[ἀοτίο το ΠΟ σορίτ. ΟυπΊο διϑοχέσε μι, ζώων ἐμϑδόη  ϑι ὩΝ Ξ 

5ρ». Τοπγνίπις 46 πὶ οὸ ἀοἰατας οἵδ, ἰοἀ ἀϊε, ς , ἐξωξιερυδ ΦΙΛΩΝ ΓΌΟΝ 
: - Ε - υ μἂυ - 

ΛΟ. ἀπο ςοριςταστοταῖςο, ἰορείπιο, Ἔχίγα ἔ- ἐφαδήν Νὰ τ νον ήοο τς κως μά. 
οἷς τὰν ὶ - : ᾿ ' Ἄ ᾽ 
ΡῈ ΤΣ ηαπινί μεμα! ἤποπι ἔοοἶτ. ΝΜ εἰϊς οΒ]ίτας 4ο- κάρτος αϑὺ οὖν μέλιτι τεϑεὶς, Χ) Χορ οὗπις οἴχαιν, 

κ 2, -“ " “ 

πλιτὶ ἀδροιταίαγ,, ἂς ΓΕσΊδην (ςριυταγαῆχ δῈ, ετύγχε τῆς βασιλικὺὴς ἴρφιφης. Α γησιλαὸς 
Σ Ϊ 1 ΠῈ 2 ΎΡΙΡ τῷ. λυ δ ᾽ , ΕΣ Ν ὦν « ςομίςασίταγ, υοάν δὶ Ασροπίαιις αι α1| δὲ τῦτο ἀκούσαις, οὐχ ἣ τις αὐ Φεζο, ἐφύ,ϑη ὡς 

{ετι ποη Ζαλήι δαιϊιοτγίατγίο (π] το, συ ἐχ- ΕΣ ΕΝ ΒΕΉΝΝ μα δτ λὲν 
ὐης : Τὰ Ρ αντιπαλῳ, δὰ χρὶ ἐδουκρυσε, καὶ ἢ ἐποῦὴ [᾿ 
πἰππαγα 45 ΡοΙοτ, Ιατατις οἱδ : ἰς ἃ οἴτις ΠΝ Τα ἘΠ, 
πῆοτῖς ἀθρίογατα ἰΔουι!πηῖ5., οὔ. πὶ σοη6- Ε σε τί σεευουσίαν. συσκξευοσι μδὲ γὸ δ βὰ: ες 

Ρ ΚΡῊΣ - ᾿ ᾽ 3 “, ὌΝ ᾿ ν 
τι! πεῖ ἰρήτι5 ἀοΠἐογαῦατ, ἸΝΆ πὴ τορος σιλᾷς οὐ τῳ αὐτῷ, στὸ εἶχοι ὦσιν. ὁ δὲ Αγη- 
ςοάςπι νταηταγ σοπτιδεγηΐο, συατη ἀοτηϊ σίπολις ᾧ Αγησιλάῳ ἵχαψος μὰ δὰ ἐξζηηι- 

Ἡμω» αὶ. {πητ. Ετροτζογαῖ Ασεῇρο!ς οσιπ Α σοί]δο ι Ὴ λ "" 
Τρ Αχεβ- Β Ἷ ΒΕ ΡΟ ΣΙΡΕΕΔΕ καίν, καὶ ϑηράυτικῶν, δ ἑστατκ αἷν, καὶ “σα, δικῶν 
ἸΩ σοπιεηίεητος αἀ]είσεητία;, ἰτόπληις ἐς 

: ᾿ - δλέγων μετ ΠΣ ἢ πὸ ὁ αἱ Με νοπατίοπιθιι5, ἐς το ἐαείετί, ἐς ἀπηοτῖ- ἀμ α τεχᾷν τς 2ὲ ποτα το 
διι5 ἰΘυιπΟ65 ΠΟΙ ΠΊ ΠΏ αΓΟ : ἃς ργαῖεῦ ἄὐτον ον τῇ συσκζιυϊα. ὡς τἰν εἰχϑς, ωρεσξυτε- " 
᾿πιαςο, 4αοτῖος οοάςοτη ντογσηταγ σοηταθεῦ-. ρφνοὺ οἱ δῦ λακεδαι μόγιοι δ ύτ' ὥκείνου ΤΠ05΄ 

5 - Ω ς ΠΕΣ. ͵7 ε ΓὮ, ὯΝ πο, Ἀρομίδιηι ΠΑτΙ] πλλΙογς Π), σοὰ ράγο- λυζ αἰ δύω πρόμοςὴν ἔχ Ἐ ὄλεουθον ἐκ πέμ- 
ταῦ, γαιογα σαταγ, Εἴς ἰοσο Γιασοάατηοπ!ι; ΠΕΣ ἤν οϑ δ ΓΝ 

᾿ .Ὁ ἢ ᾿Ἶ ΖΦ’ ι Ῥοϊγδίαάεπνρτςξ ζυπη αὐ ορρυρηαηάαῦ. ν΄ ἢ ὙΠ ὦ "ς: ΡΟΝ 
ΟἸγητίνιπι παὐίτειητ. (Οεεογιπ) ΑσοΠ]αιις τὸν γόνον, ὅσω ἐλέγεζ οὖ ὃ Φλιοεουτί σιτὸς ἐπὶ 
Η͂ “ὁ - τ γ7 »- Ε ͵ ͵ « 

ἰατη ρίας τεπιροτίς ἰη οοἤάςηάα ΡΗΙΠμπις Ὁ ἘΠ). (οὔτοι γὸ ἐἴκρατῴα [ἀφρὸς φζᾳ φέρᾳ,ὡξε 
ΕΥ̓ 3 16 : ἢ ͵ νκτῶ ͵ “᾿ ΘΟὨ ΤΕ ΟΓατ, ΔῈ Ζιο (Π᾿ ξἔ αγΠὶ οδίοί- οἱ Φλιάσιοι τὸν ἥμίσυν συμιψηφισαίνϑροι σῖτον 

115 γα πιοηταπη ἀϊσοτοταγ, 1 ἀΠτιΠ} ΘΠ ΠῚ δῈ ἡ μα ννν δ ΠΣ ᾿ 
τελον “ὐδϑοϑεν»ὁ ποιοῦντες το, τὸν δὶ πλλὰ- 

Ἰπτοῖ ση]απι ὃς ΟΠ πε πείαπι ἱπτογοίξ, νὲ ΔῊ , ; ΤΑΝ 
Ζαπηι ῬΠΠϊΑΙ1] σοπηηλιηὶ ἄθογοῖο [τατα ὑττι εἰχϑτος γΘόγον πολιορκουμᾶνοι διυχέσαν, 

τ ΕΚ ΕΝ, ἃ Β Β ΣῈ μ ἥ ! » Ὁ ἢ ΟΝ Ἢ 
(επι, ἀἰπιίάϊο πλΐπας ἐπ ν πὸ σοττ ἀἰαπαπι χαὶ τόλμα δὲ ἀτολμίας ξοὉ ὅτε ζσϑτον Ἅ1- 
ἱπιροηάετς » ἥπαπη ΡυΙας5,ἰάχυς ἀεῖπάς ἔς- φέρῴ, ὥςτε Δελφίων ᾧις λαμισοὲς δυκῶν εἶ ὦ 

. τ Ὕ Φι.ὯΦ [Ω] κι ε νὰ οἰ ςητ: τοπιροτς ἀπρο τηδ τ, αι ηὴ οἴ οτ γα!, λαξὼν μεθ᾿ ἑαυτῷ πιοριαχοσίοις θα 
στοά 116, Τα πε πα; ΡΠ ἄϊοηὶ (οςο- ΠΑ ΜΙ ᾿γηβ ρα Ἰλνὰ 
τίητ, τίφθ δα δοα Πομπιπιηπαη νί! 6 τ Ἰβειονύζθγονπης ἐσέ ννι Ἢ ἮΝ ΤΝ 

ττρβίο. δάοο ρια ται νεσοτγάία, ντ Π)οΙρ ΐο αιῖ- μᾶνους εἰρζου ζω ποιφοϑτιι , ἴχονος ὃ. οἵςηπίςῃ 
προ, ἄλπη, ν ἐγ Πα τὶ ον ἐς Ιοςο,ο ο ΕΝ εἴρξας φυλο ἢν ἠδειαΐ 5. εἰς τ ΟΦ 

ΐ Ϊ ὶϑ ἱ ΑΥΙΙ ἱῦς » ᾿ Ν ᾿ Υἢ ΝΕ - Ποτμ ΠῚ φαϊμῃ ἐἘ]ς 161, Ραττίπι ΡΓῸ ἰθεῖα χαὶ λῥαϊκαζην τὸ ελῦϑος ἰέγαι ,χαὶ ἈΕΤΌΣ 
Ροτιδτίς, ΖῈῸ ΤΏ ΪΠ115 αὐ 115, αι] 1 πος ρτο- : ἄρνας ΚΝ 
Ροπάορδητ, ραχ σοπῆσογοταγ: ρατείπι ἐος φοδαζων πιτουὶ πα ρέχεαζ. τολλάψο ἘΝ 
τ " Σ Ε - τ Ν - ν, ν᾽’ ͵ 5 Ν 
ἱπνιποια σοηἰοέξος οἰ οαίτο, ψυΐδιις ἀξ: ὧν εἶχε αἰὲκ αὐτὸν ὸ οὐχ ϑέων ἀπεχρουεφυλᾷ- 
βάςραι. [ἄεπὶ αὐ οδεῖ 45 ΟΧΟΕΡ ας σορδ- χαφάλλοτ᾽ ὀνλη τὸ αὐξετεϊς χισμένου χύχλου, 
ΤΟ ΡΙΈθεπη ροτεγαῦ, απ» ΠΠΟΥς ΟἸ ΤΟΙ ΓΟΥΕ ΠῚ 
Ἰπα]Πδπάο Πἀοπιτοδφάοις, θα ΡΟ ΠΕ ΠΊΘΓΟ Οἰ1Π1 15, Ζ105 Πα δε θαταραά (δ, ἔλξε ογαριοπῦ, 
Πιοιἰπιπεχοιιδίτοχος αἰϊαϑ αἰιδὶ ἀο απλδίτα, αι οἰτο πα ΑἸ ]ατ οτατορρί μια, οι βαρᾶτι 

: ἐπεί 



Ἰχιζιοιῶτες οὐχ ἀδρισχον σῖτον ον τὴ πόλά, 

οὰ ζούτου δὴ πέμψαντες πρξϑς τὸν Αγησί- 

ἰπιὰ "λαον ἐδέοντο, ἱ απείσσιαϑει “Ὡρεσξεΐων εἰς λα- 

[ἡ χεδα μονα, ἰοῦσι. δεδδ θαι ΣΡ σφίσιν ἐφα- 

αἰ σαν ἔχι έπειν ζοῖς πέλεσι Τὴ λακεδαι μό- 

"ἰων᾿χούσοιοϑει τὴ πολ ὃ. βούλοιντο: ὁ δὲ 

' ὀργεαϑεὶς, ὅτί ἀκῦρον αὐτὸν ἐποίοιω. πέμιψας 

μδν ασξϑς τὸς οἴκοι φίλοις, διετοφαξατο ἐ- 

αὐτὼ ἔχιϑαπῆνα (ἃ αἷξὲ Φλιοιεῦτος, ἐασεί- 

δα ἢ σόϑτερον ἐφυλοιῆεν, ἵνα μηδεὶς τὴν ἐκ 

δ πόλεως ὀξίη. ὅμως μϑύτοι ὅγς Δελφίων Χὴ 

᾿ς φημαπας πὶς μετ᾽ τῷ; ὃς πολλὰ ὑφείλετο 
᾿ς δῆλα ΤῊ πυλιορκϑιιύτων, ἀπέδρασαν γύ- 

ὶ ᾽ ΟΥΑΝΝ ὌΝ ᾽ -»“ ͵ 2 

ἱπν χτῶρ. ἐπεί δὲ χον οἰχ τῆς λαχεδομονος αἰ- 
, παΐγέλλοντες ὅτι αὶ πῦλις ὄχιϑεπά Αγησι- 

- λάῳ ΔΙ ουγνεῖναι τὰ οὖ φλιοιοῦτι, τως αὐτῷ 
[ ὃ ὕ ͵ ΝΥ τῇ " 

χοίη,Αγησιλαος δὴ οὐτῶς ἐγγω,πεντήχοντα 
ἰ: 2 
ἣ μϑὺ αὐδρας τὸν κατεληλυθότων, σπτεντήχοντα 

ἢ ΤῊ οἴκοθεν ἢ χοφῶτον μϑὺ αϑακκρίιναι, ὃν τίνα 

τε ζῶ οὐ τὴ πολᾷ, χαὶ ὃν τίνα, ἰστοθουγάν δὲ - 
ΕΠ} ΥΩ - ὉΔῚ ἢ 

χαιον εἴη. ἐπι φτα δὲ,νοίκοῖς χειναι καθ᾽ οἷς πολι- 

Ἴφ4υσοιντο ἕως δὲ εὐ τα ΔΙααξαξωνται, 
γΥϑὺ - εἶνε 

φυλακζωὼ χαὶ μίαϑὸν ζοις φρουροῖς ἐξ μζυών 
Ι! "» ᾿ ͵ λ ἢ λ 

χατελίπε. ζαυτα δὲ ποιήσας, τόὅς μδυ συμ.- 
͵ Ὅν Ττ ον Ν᾽ ἘΝ δ τὰ 5: 

β μαηθυφαῷηχε, Ὁ δὲ πολίτιχον οἰ και δὲ αἀγτῇ- 

ι γα γε. χοὴ ζῳ υϑὺ «ὐξδὲ φλιοιωῶτα οὕτως αὦ ἐ- 

πεϊετέλεςο οὐ ὀκτῶ μησὶ αὶ οὐγιαυτοωῖ, ἡ) ὁ ΕΞ 

ΜΕ λυζιάδης δὲ πϑυτάπασι κακῶς ἔγργᾷς λι- 
ΟΥ̓ ΜΟῚ ᾽ ᾿ λεὼ ͵ ᾽ -“ - 

Μβω τὸς οὁλεωΐδιους, |.ο: Ὁ μητεοκ, τῆς γῆς Ὁ 

᾿ς λαμζανφν, μήτε χτ' ϑίλα΄ῆαν εἰςαίγεοϑαι 

ΝΥ τ κάνκασ πέμείαι εἰς λακεϑαί- 
τ βοα τἰξὶ εἰρζεϑης. οἱ σὴ, ἐλϑόντες ωρέσξῴς αὐ- 

ὃ Ὄχράτορες, στε ϑήχας ἐπσοιήσαγίο, τὸν αὖ- 

τὸν μὰ ἐἡϑρὸν χαὶ φίλον λακεδα μογίοις γο-- 

μίζήν,ἀκολουϑεῖν δὲ ὅπη αὐ ἡγῶνται ,χαὶ 

δ μαλοὶ ἐξ). χαὶ ὀμόσαντες  ζαῶτα ἐμιμέγᾳν, 
οὕτως ἀγτῆλθον οἰκο δὲ. “ὐδοκεχωρηχϑτων δὲ 

Οἷς λακεδα,μονίοις, ὦ }εϑηίξα ους υϑὲ χαὶ τὸς 

, 

συμ- 

ἢ 8.5 1 ΤΟΙ ΓΙΟΝΗΓΊΥ, 3, 
,,3 ! “κα Φ ἥ ᾿ Ε τε 

"ἐπεὶ μβυτοι οἱ ὅχελειοτοι οὗτοι πϑύτα (σον ΑἸ Ταπιάοπι ἡπατη Πὶ ἀο] 6}! οπγηίδθιι γαίῖο- 

σαΐ ἢ τῇ ὡρεσξεία. φυλακὴ ὃ ἔτι ἰϑυροτε Β 
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Ὠϊθιις Ἐχοορί ταῖς ἔγιιπιθητιιπη ᾿ῃ τς Π1]}- 
Τὰν Πρ] 5 γορογίγοηξ, πα Π| αὐ Αροί- 
ἰαυιπα (5 ρΡοΐεθαητ; νι }}}15 ᾿πἀπτία οοποῦ- 
ἀοτοηέατγ, 4} ]οσατὶ Τἀσοάα πηοποπιρτο- 
ἐπι οἤτης. Αἰοθαητ ἐπίπι, (ας ἀσογοι!ς 
1 ἀοοἀα: Ππηοπίογιιπὶ πηδρ!Ἐγατίθιις ἀσεηάϊ 
(ες εχ ἰρίοσατα αὐθίτέατῃ βοτοίξατοιῃ ἴὰ- 
σόα. Γαι. Ἰη αἸρΠατιιβ Αρεπ]αὶιξ, ἰοά αἷϊ- 
ἑζοτγίτατοῃν ἀσοπάϊ ομπὴ 1ρῇ!5 ΠῚ ἀοτγαχ -. 
ἔφης: δά δυλῖοοϑ ἴῃ βΑγΓΙ ΠῚ ΠΛ, ΔῸ ΡΟΓ 
εος ἰπηροῖγαῖ, νὰ ΠΡῚ ΡΕΠππείοτγιιπι σαι 
Ροτγπαϊττογοτι, Ππλα] αι ᾿ορατς ᾿πἀτϊας 
σοποράϊε. πτογῖπι πἸαίογοβ οτίαπι Οχοιθίς, 

4πάπ ργ 5, λα θαπτιγινῖ ΟρΡρΙἀαπογίιπι 
ποπῖο οστοάοτοζαγ, ΓΙ ΡΒ οταπιςῃ, ὃ Π- 
Θθαταϑ (οΓα 15 αυ! απ, 411 Πλυ]τα οὐ πάςη- 
τίθιις ἀγπγα οσίρίιογας.. ποέξιγηα ἔισὰ (πηξ 

εἷαρῇ. Ροίεασιαια 1 ασεάαπιοηο το {|- Αφείαηα 
ΡΠ μοι εν 

(δητ, αὶ γοπαπείατοης Ἀσοῇ]δο, ΓΟ Πρ α]1- ὀρρωραν, 
σάτα ἸΡῇ ροτοίξατοτα Παταοηα!] ἐς ΡΠ πη- 
τίογαπυτεθιις, ργὸ [πίττα πο, ἔς τς : ἀ6- 
οἴειμτοχ 115. Ζαϊ αὐ Ἔχ Π]ο εεοσατὶ οθητ, 
ἄεθοις Ιοσὶ 1, (46 πὶ 4α] Πα] πΠαρΊητα ΟἶΠ 65 
Αἰϊος νΓθ15,Ζα] ρείπααπη σορ οίοογοηϊ, σα]- 
μπὶ νῖτα σοποράοπάα,, ἡπέπηις σαρίτα! 
{Ὡρρ]Ιοῖο ρΙςἸ σαι οι, Ἰ)ειηάς ἔο- 
τεη 45 αὖ Πἰς εἰΐς ἰεσες, (εοι πη ἀππὶ 4145 
δάμη ἰγαγοῖαγ γείρα Ὀ] σα. Ν Ἔγιιπ ἰητεῦ- 
εα, ἄτη παῖς ρεΓβσεγοηζαν, ργα Πα πππ1Π 
νίθε το] πααῖτ; ἄξοζετῖο ργα Πα Δ 15 1Π ΥῚ 
τπλεηίες Π]ροπάϊο. Ροίξεδαϊαπὴ μας σοῆη- 

(ςτ, ἰοοίογαηι σορίαϑ αἰο (ς ἀϊπχϊτεῖτ, ὃς οἴπιο5 

(πος ἀἄοπιαμα τοάποῖς. Ηἰς τογαπι ἀρ 
ῬΗΠ τ πτοπὶδῆπο ἱπιοσγο, ὃζ ΝῚΠΙ τθηίθις 

οἴξαταπι, ξαϊτ ἐχίτα5. (οτεγαπν ΡοΪγ ἷ4-- 

ἄες ΟἸγητῖος αὐ Ἔχιγοηαπι [απο πιτοάά- 

ὅζος. ιιοά ἰατη πόσις τεῦγὰ Ειπλοπταπι 

ΔΟΟΙΡΟΓ τ, ΟΖ ΕΟ ΠΑ] υ!ᾷααδηι ἱπηρού- 

ταγοταγ,, Γιδοράαπιοποπὶ Ιοραῖος ἦε ρᾷος 

παΐττογα σοπηρα τ. ΠῚ ρΙεπα οιπὶ ροτοίξαιο 

ϑρατταπῃ ργοίοεϊι, εἰ πιο αἱ! οσαϊοϊοηιθιις 

ἔπεάιις ἱπουπιντ οοίδοτα οαπὶ 1 ἀσοάςπιο- ῥόζορ 

ῃἰΐς ὃς πΠοῖϊες ὃς απλίσος παδούθητῖ: σποοί- μιᾶμι (αὶ 

4.61, ἀοοάςπιοηί! ἀπσογοητ, οαογοηζατ: 

(οοἱ] ἀεί ας ἰρίοτιπι οἴδης. Ηας νοὶ (6 

τοἰξατατοσ ἰαγοίαγαπο οσγπιασητ,ἤο- 

τασπὶ το άοο. ΟπΠΠ| ἀπΓ6 1} Ταοςεάατηο- 

ΠΙϊ5 Παο ργοίρογο σοῆπηξητ, γείδην ΤΠ ςΒα- 
͵ 

" - . - . - 

ἄλλους βοιωΐοις πλυτάπασιν ἐπ ἐκείνοις Ε, εἰ ἃς Βαοτί το! 4αΐ οπληΐπο ἰρίοσγιμη οἱ- 

ἘΠ), χοδανϑίους δὲ πιςοταπύς γόλυηοϑαι,Ἔἐρ- 

ἐ γείες ὃ πεζοιπιἐγαίοϑαι, “ἰὰ Ὁ μηδὲν ἔτι ὠ- 
μὸν φελῷν ἀὐζις Ἵτὐμζωυὧν τίω “ἐσαυφοςαν, 

ἀὐϑίωναιος 5 ἡἠρημώοϑαι, ΤῊ σὶ αὖ συμμά- 

χῶν κεχολοισχκέγων οἱ δες υϑυαῖς εἶγον ἀὐζῖς, 

(εητ ἰῇ ροτείζαϊς; (οτπιπῖος πο} ΠΠΠηλὸς 

ἐΧχρογίγοηταγ, ΑὙρία ἀεπλΠΠς5 εἴης δηϊ- 

ταὶς, το ὨΙ ΠΗ] ἰἰς σαι Η{Π|5 ργοβοογθητ, ας 

Ρτατοχεῖς οοη (ποποζαηξ, Ατπεπίεηίος ἂρ 

ΔΠΠἰς ἀείογε οἤδης, ἰοοῖος ἀςπίφας {πος 

Τιλοςἀαπιοηῖ) ππηι παπ]ταοητ,, ααοτ- 

Παοτ δῃἰΠΪ5 1 ΘΟ 5 πῦ (δεῖς απῖοὶς πιογαπε; 

ΒΒ 



Ταήεῖωην 

ΠΥ ΠΣ, 

Ροϊεντῖα 

1 «οροπῖζα. 

Ὑνος εἶξ, 
2" 4“"οτήηι 

ΠΣ ΤῈ 

ῬΡ ἀς 
“πύρα 

δ ίρ πε. 

φό δ ΧΕ ΝΕ ΕἸ Ὁ: 
: , ΩΝ ΠΕΙῸ δ᾽ ΤΣ 

οπχηΐπο ᾿πλρόγι αὐ ̓ ρίογα πη ργαο!ατε σοι ἃ πϑρτάπασιν δὴ καλαῖς χαὶ ἀσφαλαῖς ἡ τἶρ-, 
Ραύδειιπι, (λεα; πιιιηίταση εἰς ν᾽ εαταγ. 
Οὐὐλτηιιαπι νοτο πγυΐτα τιτ (6 ἔσγας!5, 
τιιπι αγραγὶα σοπιπηςπιογαγὶ ροίπης, [4ι- 
Βιυις ἀδοϊαεογαγ]θοςβ, υΐ (ε ἱπιρίς σογαητ,ὰς 
ποξατία ἀεῦῤηρητ, ἃ [)}115 Παιά περ] ρὶ: τὰ- 
τλρη ΠΠΠΟ ΕΧρΟπΠοῖο πδ]ο, πα πιθα0 ἢο- 
Ὀἰς ργοροίϊτα (πτ. πὰ 1 ἀςοαςπιοη!), αὶ 
{ς Π|θοτταγοῖη οἰ ἰτατίδιις σομοςίιγος ἰπγα- 
πογδητζ, αο ΠΙΠΙ]ομϊητὶς ἀγσεῖη 1 ΠΕ θαπαιτ 
1η Ροτοίξατε {ὰγατϊηθθδησ: δ ἐἰς [ο] 15 ριι- 
πϊὶ (πὶ, Δάπογίις πος ἱπίτγ1) Πιογαηῦ, 

χὴ ἐδύχει ἰὐζὶς κα τεσκά αοϑαι. πολλὰ μῆν ὦ 
ὀΐζυ αὐ τις ἔγρι χοὶ ἄλλα λέγην χαὶ ἑλλζωυιχὰ 
Ν βαρξαξικα, ὡς θςο! οὔτε “ἣν ἀσεξοιώτων, 

οὔτε ΤΡ αὐόσια. ποιοιιώτων ἀμελούσι. μιὦ γέ 

μάῤλέξωτὰ αὐοϑχείνϑμοι. λάκεδοι μαγιοί πε 

ὟΣ οἱ ομόσαντες αἰδόνοόμους ἐαΐσάν (ς πὸ- 
λᾷς, τίω οὖ ϑηζαις ἀκρόπολιν καταδόντες, 
αἰ αὐτὸν μόνον δῦ ἀδικηθέντων ἐχθλι6:- 

εϑησαν, σοφτον οὐδ], ὑφ᾽ ἑνὸς Τὴν πωποίεαί. 
4υιπη ἀητὸ [ἃ τΟροτῖα ἃ πο ΠλΐΠς ΠγοττΑ ΠῚ Β ϑοφπῶν κρῳτηϑεντες. τύς ΤῈ “ἂν πυλῶν 
νηηχαδίη νἱξξι δ ΠΠςης. [τἰ4επῈ δά εο5 ορ- 
ΡΠ πξἄος, Πποταιοτεχ περ δηΐδ οἰπδθιις 
Τ᾿ λοςάατηοηΐος [ἢ ἀισοπὶ ἱπτγοάπχογαπζ, 
«ο Τ οδας (οταῖτς 1 φος απο Π 5 νοὶμο- 
ταητ, τ πηρεγίο ἰρίι ροτίγεητιτ, ίο!! ἰερτοην 
οΧί]ο5 (αοοετς. (ὁ ραΐξξο Ια ας! ἀοτῖσ, 
ἐχροηδῆη. ΠΥ 445 συ! ἀ4πὶεγας, Τ ροῖο- 
τη το ογιηλ (ΠγΔ ΡΠ Έγαγι5 ἤος ΠοΠΊοΠ) Ατ- 
οΠία φοΟἸ]οραταπη (στα ; σετογο σαὶ (το ἴῃ 
πλιηογθ, ΖΘ πηι πγοάτπὶ ΕΧ᾿[ἘΪΠγα ΔΓ, 
Ροτίπ ἀπ! τίις. απο ποροτῇ οὐ (44 σας 
{2 νοῃίοητοπι Ατμοηδς, νης ς ΓΠΕεΡθαηὶς 
δχίω!θες Μίο]]ο σοπποηΐς, αἱ ἰατῃ απΐς πὸ 

τις ἐταῦ: ιιηχα; ἀΘ τγγαπηίήε, αύδι Αὐ- 
οἰλίας ρος πγαγοας ἂς ΡΠΠΙρΡΡας ὀχεῖοο- 
τος, ΡΗγ ΠΠ άαπι ρεγοιηέξατιις οἴει, εἴαις 
ἤχατυσα {Ππτ Ραζϊτία: πηα ρα ῖς ετίφην ἀρ] ρο- 

το, Ζιιατη {{ 5], Π᾽ πη ἀπο στΉ] τ: π 45 ἀατο ὃς 
δοσορῖα, πο ραέξο πρὶ] σογοπάς οἰςηξ, 
οὐπ οο τη ίιρῖτ, δασιηάατ εα ΜίςΠ]ο, Δ - 
ἰππέ!ς ΠῚ ὁχ οπηηὶ σχίθ πὰ ΠῸ ΠΊοτο ΤῸ Χ 
Παῖς τοὶ ρεγβοίςπάα ἴῃ ργιπη5 Ἰἀοπεῖς, αὶ 
σοίοτα ἰΠογη,65, τα! {1045 (ξοιπ (ἢ τη ὸ- 
τρητ: ρτίπιο 1 Πς θΠαΠὶ ἀρστιπι ποξξα τη- 
στοάϊταγ, Ποίηάς ρτγοχίπιο ἀϊ6 φυσάλπι ῃ 
Ἰοροίοϊο εχαξῖο, δ ρογταβ ασοςάιπιητ, Πα 
ἥπ| οΧ ἀστο γε γεθγοιαγ [ἀ τε ροτγίβ,ιιο 
(ο]ςητ, 4αΐ α γος ΟΡ 5 τυ ΠΠπγε 'π ντ 
Βεπιτεάρσιηες. Ροίξεδηϊδπὶ ᾿Πστεῆι εἤθησ, 
ποέξοιῃ {ΠΠ1π|,ἀ! πηαιε ργοχίπαιπη (8 (Πηὰ 
τοηὶϊς σαϊ!ἃ44Π|1η ἀα θιις σοπείποητ, [ἢτεὲ-- 
ταν ΡΠν "ας τ} ΓΕ5 4]145 ΡΟ] πγαγο[ηὶς 
ΡΓΟσαταραῖ, 41 πγαρ Πἔγατα ἀφ ον 6- 
πογα Δ σο]εγαθδητ; τ πῇ 645 (Ἔ ἔα πηΐϊπδς ἰὰ 
τοπιροτίς Δ ἀπέξιγῇ ἀ ἱρίος αἰεθας, τὰς 
Ἔχ οιπηιὶ ΤΠεδαηδγῇ πιπλοῦο Ιοησε ρΙ εη- 

εἰτα γασρνᾷς εἰς τίω αἰκρόπολιν ἀύξις, ᾧ βε- 
ληϑεν ἂς λακεδαϊμοιίοις τἰω πόλιν δουλά.- 

ἀν, ὡς]ε ἀὐζὶ πυρᾳνιᾷν τἰιὼ ζύτων ξρχώω, 
ἑπηα μόνον Τ᾽ φυηϑ'των ἤρχεσαν καζολύ- 

εὐ ἀν εὺλ γ9..5 ͵ ͵ 3. στη. ὡς ἢ τότ᾽ ἔλρετο, δγηγή σοιφ!. ἣν τὶς Φυλε- 
7 ΦἾ 5 , “» Ἢ 

λίδας, ὃς ἐγραμματάσε τοῖς αὐθὲ Αρχίαν 
᾿ 7) ς μ εἰν να τῇ πολερθρηρις , χα ταλλὰ ἢ αἰπύ ρετηκᾳ, ὡς ὑπιίτα 

5. ἢ " ͵ δ΄, υϑ 7 ͵ 
ἐδυκά, ἀειςα. ζύτῳ σ᾽ αφιγμκέιῳ αὐϑζευαζε 

᾿ μῆσι ᾿ ͵ 2 χν πρραξιν τινα. χαὶ ασθϑοϑεν γγώραμος ὧν 
( Μέλλων ὃν αϑιώχξε πεφά γϑτων ϑυζαι- 

ὧν συϊγίγνεται,, γα] ΔΙ απὸ υϑυος υϑὺ τίω 
κὖϑὰ Αρχίαν πὲ τὸν πολειζροχοιεῦτα χαὴ τίω 

αὐξὶ Φίλιστασο, τὸ τοινιΐδα,, γγουὶ δὲ ἔπιμάλ-. 
9. μιισοιῶτα αὐτὸν τα εἴχοι [τα Ἂ πιςὰ 

δὸις χαὶ λφίων, σεευἐϑεΐρ ὡς δὲι ἕκαςα γίγνε- 
οϑαι. ἐκ δὲ Ούτυ “σϑοςλαξωὼν ὁ Μέλχων ἐξ 

τὸς Ἐχιτηδιάοτατοις τυ φά γόντων, ξιφί- 

χα ἔχοντας, χαὶ ἀλλο ὅσῖλον συπὲν, ἔρχεται 

τοῦτον μδρ εἰς τίω χώραν τυκτῦς, ἔπειτα δὲ, 

πυλαςῆλϑθον,ὡς δὴ ὀξ ἀχοοὺ ἀπιόντες, δὐϊ- 
καὶ πῇρ οἱ Ἔσο ΤῊ ἔργων ὀψιαίτατοι. ἐντεὶ σ' 

εἰφήλϑον εἰς πίοὺ πόλιν, διενυκπτέρθυσαν μδὺ 

ἐἐἰχ εἰνζωυ πίω γύκτα ρα Χάαρωνι σιΐ χα Ὁ 

ὀχτούσων δὲ ἡμέδαν διημέρϑυσαν. ὁ μδὺ δι 

Φυλλίδως τὰ τεάλλα ἐπεμελέτο τοῖς πολε- 

αϑοηρις,ὡς ἀφροδίσια αὐγϑσιν ἐπ᾿ ἐξόδῳ τὴς 

ρχν ς᾽ ὶ δὰ γωυ ὦν ας πάλαι ὑπιορέμϑυος 

ἀξῳῷ αὐζὶς σεμνοταζαις καὶ καλλίςας “ἴον 

“Πα Ππλ85 ἂς Ρυ]οἰπογγίπγας δἀ ἀπέξζατγιπι Ε ϑηζαις, τότ᾽ ἐφη ἀξάν.οἱ ἢ (ἤσαν γδ  ζιϑτο) 
{ς Ἰλυχά ὦ ρο] οἴτιις ἔμαγας. ΠΠΠ νετο, αοά 
Πποπλίηο5 οἰ απο α! οἤδησ, ρεγπσαπάς πο- 
ἐϊοηι τ νταρογοητ, οχίρεξζαθαης. Ροῖ- 
οααιυᾷ σαὐπατὶ ἔΠ| πεῖ, ας νίηο ἐᾷ ἱποα ] 
{επτ, ἀαητο ορογα ΡΠγ]ΠΠ4α, νειὰ ἤοτοι: ἀὰ- 
ἐδ ογτᾶτι θυ ἐρι5,ντατλα  οτο 5 αἀάαοογοι, εστείίις αὖ οἷς Μ εἰ ]οηθηι οι {υἱς φάετε: 

͵ ΓΥΜΥΝ. , ͵ δ 

μωλᾳ ἡδέως «Θ 9ςἐδέχοντο νυκ)ερθυφν. ἐπεὶ 

ἐδ! πγησείνε κ᾿ συμτωροϑυμθυδία ἐκεί, ζα- 
διὸ ͵ 4 ἢ Η ᾿ 

χῦ ἐμεδυϑησαν,παλω κελόυοντων ἀγήν ας 

ἐταιρας, δξελθὼν ἤγαγε τς αὖϑο Μέλλωνα, 

(ς 

ῃ 

« Ε7 

|8) ἡκχερθύσαντες ἐν τίν! τόπῳ ἐρήμω; σὸς αὐἰὖ. 



ΠῊ ΒΕΑ ΠῚ ΟΥΝῚ ΝΌΤΙΨ. 5, 67 
ἐς 46, μδὺ φεϊλὰς ὡς δεασοίνας,Ἷ τὸς σ᾽ ἄλλοις ἃ Οὐμππηημο τγας δΧ εἰς οὐπλτι ἀοπλί πάγιιπὶ 
ὡς “ ϑερβίπαινας. κἀκείνους δὲ εἰς" γα εἰς Ὁ 

Ἔ ζαμιφον Ὁ πολεμϑο γείᾳ" αὐτὸς ὃ εἰξελθὼν, εἷ- 

πετοῖςθὶ Αρχέων, ὅτι σέκ. αὐ φασιν εἰςελ- 

{ψ«; γωναῖκες, εἴ τις Τὴν φζακόνων ἐνδὸν ἔσοι- 

ζ ἔνθεν οἱ μϑὺ ἐχέλάυον ζαὐἰχὺ πὸυᾷᾶς ἐξιέναι, 

ὁ Φυλλίϑας δὸες οἶνον, εἰς ἑνὸς Τ ὀχ χϑνων 

ἐξέπεμψεν ἀύδις, ὡκ ὃ τότου εἰφηγαγέ ᾿ 

εὐ ἐπωιείδα ς δὴ, αὶ ἐκαίϑιζε παῤ ἑκαφῳ.Ἰ ἀῶ γὸ 
σιύϑυμα, ἐπεὶ καϑιζοιντο, αὐ ᾷν ἀθις ὧά-. 

ἰπάαΠΠδτ, σθῖογος ΠΟ  Π]ΠΔτιιπι : ἱπ ρΕη τις 
805 ουΓῖᾶΣ ΡΟ] οπηαγο οσ ΠῚ} σοποίδιιο ἀ6- 
ἀποῖτ. Ηἴπο δά ροϊεγηάγοῖος ἱηστοῆπις, τὰ 
Αὐτό μια, εἴπη (Οἱ ἢς ̓ρίπις Πρηϊβοατ,παραῖα 
ἐοπλίηδϑ (6 ἱπρτοαγας, ἢ Πα ΠΥ ογιιπ) α]1-- 
αιιὶς ααίιτ, ΓΊΙΠ11}1 πλοχ ὁπληες ἐρτθαὶ ἴπ- 
Ῥοητ, ο ΡΨ ας ἄατο ἱρίις νίηο; ᾿η «465 
οαϊα(ἀἃ οΧχ ΤΠ γ9 ρα] ἰοἰβ δος ἀδίοσατ, 
εἰπε πλογοτγοα ας ἰητγοάιοίς,, ξα5ητια 
ἀρ Ππηριὸς σοΠ]σάς, Εταπτθα σοπιεης- 
ταῦ, ντ ἀπαπιργπλπῈ Δ ἀογο {Π οἵδητ, 

᾿ς γυρλύυς οἱρδὺ δ ϑτωλ ἐδρὲσιν δι Β νεἰῖς τεϊςξεῖς ΡΟΙΪοπηδγοῆος σα άογοης, Ηος 

ποθαινψν. οἱ δ, ὁ ὡς κωμαξὰς εἰς ιθόνζᾷς πῶς 7 τ 
πλοάο {Π|Ππς οσσα δι ποπη1}}1} σοπγπλδ- 
παογάμῖ, ἈΠ] παυέδῃς, Με!]ομθπη οἰιπι (μι ς, ἤοίνμανς 

εἴγονμη εθ 

ἀμφὶ Μέλλωνα Ὡποκίφνάι τὸς πολεῤῶρχοις. ντοοπιδίαγογοβ . ἱπρτοίος οσοί 4η{8 ρο]6- τούϊιαναι 
λαξὼν ὃ ὁ Φυλλίϑως [4 αὐτὸν, ἐποράψετο πιατοίνος. [πᾶς ΡΠΥ Π 425 (πηεῖς (Θσιιπι ετί. "τ εν 

ἘΧΙῈ Λεοντιάδου οἰκίαν. κόψας Ἄ Έ θύραν, 

εἶπον ὅτι Ὡϑὰ τ πολεμζδγων ἀπαίγελω 

“ἰ βόλοιτο. ὁ ὃ ἐτύγχόμε μδὺ χωεὰς καίακεί- 

ο΄ μῆνος ἔτι μ᾽ δῴπνον, χαὶ ἡ γωυὴ ἐδιουρχούσαι 

παρεχα)»)ο.ἐχελεῦσε Ὁ.“ Φυλλίβδυ,πιςὸν νο- 

μέ ζων,εἰφιέναι.οἱ σῇ ἐπεὶ εἰζηλϑον, τ᾽ μϑρ Ἔἰπο- 
κἸείναγτες,Ἔ 5 γιωαὶ κᾷ Φυ(ἡσαδ)ες, χα]εσιω- 

πησαν. ἐξιόντες ὃ εἶπον, Ὁ θύραν χεχλφαϑευ. εἰ 

ὃ λήψοιντο αὐεῳ[υδυζευ,ἡπείλησαν Ὁἰποκίφναὶ 

ἁπὸυΐᾷς τὸς εὖ τῇ οἰκία. ἐπεὶ ἢ τ᾽ ἐπέ- 

πορακῷ, λαίξων δύο ὁ Φυλλίδας Ἐ αὐδρών, 

ἦλθε ασξε9ς Ὁ αϑαΐφ7ον, ἡ εἶστε τῶ εἰρζμοφύ- 

λαχὶ, ὅτὶ αὐδρα ἀν) 4 “ρὲ πολεῤῶρηου, ὃ 

ἘΝΕΣ εἶρξαι δέοι.ὡς ὃ αὐέωξε,ὅτον »ϑΔὺ Τα πέκη νων 

ν ἀυθυς, τὸς ὃ δεσχκωζᾷς Τέλυξ καὶ τος μϑὺ 
ατρυ- πὸ πν “Ὗ κε ᾿ Υ 

Ἶ (γον ςοα; ὁπλων καϑελοιϊες ὦπλι- 
᾿ ᾽ Ὰ 2 Ἱ «8 3 . - 5 ἱ 

ἐμ σαν ὁ ὠγασντες ἔχ: Ὁ ἕα μφῴον, ϑέοϑαι ἐ- Γ) νε ΠἘἰς ἴῃ ἀγπλῖς (ΕΠ γοητ, πιροτδῆτ. δο- 

ς χέλάυον τὰ ὅπλα.οκ ὃ ζουτου ἀύθευς ἐκηρυῆον 

ἐξιέναι πϑύζᾷς ὅνζα ες ἱπαεάς τὲ Χο ὁπλί΄- 

ος ὅδ, ὡς Τὰ τυραύνων πεϑνεωτων. οἱ ἢ πολι- 

τὸ ἕως . νὺξ ζῶ, ἀπιςοιῶτες, ἡσυχίαν εἰς 

ον ἐπεὶ δ], ἡμέρα τ ζῶ, ν᾿ φανέφϑν ὠὸ δ )6- 

νηνδύον ζα χὺ δὴ ἡ οἱ ὁπλιται χαὶ οἱ ἱπσεῖς 

ὀειῦ τοῖς ὅπλοις ὠϊζεζουθοέω. ἔπεμψαν Ἀ. ἐπτ- 

πεας οἱ κα υλ υϑῦτες ἐχὶ ζει Ὡρὸς Οἷς ὁρίοις 

οἱ τὰῷ ἀϑηναίων, 1 ες δυοῖ ςβα]»»γῶν. οἱ δ᾽ εἰδότες Ὁ 
Υ “ ἘΝ ΟΣ ͵ Ὁ - δ. 

ἱ ὄχντ, ρα γμκὰ, εῷ δαπεςάλπς, 1. οὐδ οδϑυ- Ὦ 
᾿» “ 7) « 2 5) ΜΕῚ 

τοι Ὁ» τῇ αχροπὸόλά αρμοφὴς, ἐπεὶ ἡοϑεῖο Ὁ γυ- 
"ἃ ὙΠ ; 
ΧΊερινον κυρυγμκα,  θις ἔπεμψεν εἰς πλιάτα,- 

ΝΤ λσον ͵ κι ᾿ 
ας ἃ ὑεασίας ὅΧὶ (δοηθ4αν.ἡ τοὺς υϑυ πλαται- 

ἡ“ Ε ͵ «οὖ “ ε 
ἕας αἰαϑοιδυοι πσδοςιονζως οἱ ἅξ ϑηθαιων π- 
τον 2 ͵ [3 ᾽ Λ » δὴ ,ἷ » 

ἅπεις, αὐτὶ υτήσον ες ὠὐστεκιάναν αὐ πῖον ἡ 

Ὀιι5 τρίογιιπι,, δά Γιεοητίαἰς ἀκ ’ἀ65 ρογρίτ, 
Οὐπιηγός ΡυΠ ΔΗ δτ ἔογες, ἱπάίςαγε ἔς φυϊά-- 
ἄλιῃ ἰρίι νο}1ε ρο πιο πογαχῃ ἰπΠπ|αἰἰχ τ. 
Ἐοιττετῦς [-εοπείδεες ἃ σπᾷ δογίαπι γὸ- 
οαδαῦαῖ, αἀὐΠπάδητε ρί! νχοῖς, αια ἰληἱΗ- 
οἰτπι ἐχογσεῦαδι Εταυΐα ΡΠ] ἀἀπὶ Ποπλί-- 
ποπὶ βάτιπὶ εἰς αγ ἰ γα σδτιιγ, ἰπ στοά! οἰιπὶ 
αἀίςταδοετ. Μὸχ ΠῚ ἱπρ τε η Γι Θοπτεία  οπὶ 
τγαςσιάδῃτ ; δζ ΥΧΟγΘ ΠῚ ̓βήπ5 ἰΠ]Θέξο πιοῖα 
{π|εέε σοστιητι Οὐμπ Ἔρτοάογοηταγ ΠΟ] ι- 
ἀϊ ἐογοβαθθητ: δ τίς μα  Πἰς, (1 ἀροτίας οἵ- 
ξοπάστοητ, οπληοϑίς, αὶ ἰπ αάΐδις εἤξηι, 
ἱπτογέςέξατος. ΗἸσ τερα5 σοῖς, ἀπος ςοῦ 
ῬΒγΠ 445 (παῖς, δὲ Δα σατοσίεπῃ ἀσοςα τ: 
Ἡαγγαῖ σα ἘΟ 4] σαγοογίβ, Ζαοπιήδπι ἃ ροΐο- 
τηάτοθο (6 φἀάπςσεγα, 4α6ῃ) νἱΠοα]15 σοή- 
{εἰσὶ οροττθαῖ. [5 ν δὶ σαγσογξ ρεγα ποτ, 
πλοχ ἱῃτογβοϊταγ,ας νἱ πε: ἀοιηάς ΠΡ εγαη- 
ταῦ! ἤπο8 11 ἀΓΠγῖς 46 ροττείοι ἀοἰγαξεις 
᾿πθτιχ της, ἃς σα Αμρμῖ ἀςάπχιοπηε, ἴα. Απν- 

ΡΡίεώντι, α 
εἶέ, Δη:- 

οὐπάμπι 6 ΓΠΕΡαπος οἸΠΠΕ65, δ 6] ἾΓΟ 5, ρινίονεύς 
δὃζ σταιιῖς ἀγπηατιγα ροάίτος, ορτοα! (ας α- Τρεάρο 
ἀϊθυις ρου ργασομφηλ τα θητὶ 106 ἰΔΠ1 γ-- γιουρηιοα 
ταῃπὶ ρογοπητὶ οθηῖ, Αὐ οἰιος, ιααπη α τι ἐπε, 
ποχ γαῖ, ΠμΠ4 ἢϊς πο παθῖτα, ἰς ἀοπηὶ οῦ- 
τη αῃτὶ ροἤεδήϊαπι ΠΠχ ςῖ, Ἰαπιηας 
Ραϊάπι, 1 ἀοοϊ ἀΠΠ τ, οοπίρι σογοτιγ: πΊοχ 
δὲ σζαιις ἀὐπλαζαγα,δζ οημο ἔτος σορὶς (πρ- 
Ροτίδϑ Ἰατιιτῃ δάἀσαγγαητ, Μιίογαης στα 
οχίμϊες,  α] ἰάτα τε ἀϊογαηΐ, σα αἰτος5 Δα 1Π|ος, 
401 Ατβοηϊοηπαηι πη Πηϊθὰις ογάῆσ, ἃς δά 

ἄἀπος εχ ργαϊουες Ατμοηϊθηπιπι. ΠΙῚΐ 
4υιηι ποις ητ, πάπα οὗ γοπα {ΠῚ πα ΠΠ]Θητ, 
δίετες Ρες οέξαϑ ἀγοϊς, ροίεα απ ἐς οο, 
πυοά ποξδι! ργοοϊαπηατίιπι ἔπιογατ, σοσιίοῦ 
ἐαίλας οἴει: πιοχ Ρ]αταῖας ἂς 1 Πποίρία5, φαΐ 
δποοσαῖοπτία ἢ άϊα, ταϊτεῖτ, Ἱ μοσαηὶ οααὶ- 
τος σορσηίτο, Ρ]αταοπίος φἀπιξταζο: ορἴαπι 
εἰ5 ρογριιητγας ΡίατοΒ ΟΧ οἷ5; ΠΠ ΔΠ| ΧΧ,Οςοἱ- 

2 

Τοθημῖε 
ΝΝοξ4δ. 



Αἰδεπίφίεν 

Ὑ]Ρε αν - ἀτονς ἕ . 

ὁρόξετμη, ΘΠἴοητ, ἰαπι]ας α Ππίθιις οτίατα Ατμοηίςη- 

(ὃς αἀπε πη Ποηῦ: οορίας ορρυσπαηάα ἀγοὶ 

λἀπιοιοῆς, 1] αααμα Π1, | ἀγσοπι οὔτί- 

πεδαῆζ, δ ρϑιῖοος οἵα ἰητε Πσογοησ, ἃς ο- 

πιπ τι ασοεαοητίαῃ, αἰδογίτατομη ἰητι- 

τεπτιτ, ΠΑΡΏΝ ρΘΓ ργασο!οϑ οτίδτη ρία- 
[15 ργοβοίττί5., 1] ΡΓΙΠῚΪ δαί(οεπάϊηθηι: 

᾿βοτα ἱπάς ρεττεγτῖτί, σε Ππιγοϑβ (ς ἀγὸς Πρηί- 

βοδητ, ἢ τατο Πὲ στη ἀγπηῖβ αθθπαὶ Γασαΐ- 

ἀνα σαά- ὰς αι. Οδοεάιιητ οἷς 1 ποαπί ρου αρεπ- 
ηεατεσιρε- ΕΥΤΝ ΤΣ 

τεῦ, φαοά ροίξυ]ασαητ δὲ ραξεῖ5 πιά ετί]5,(α- 
οταϊμθητοσις σομβ πγδτίδ, 605 αἰ τη τυ Σ. 

Οὐμπι τ οχίγοησ, ααυοίοσαπισας ΠοίΕΠπλ 

ἐπαπιοῖο δἀσηοίςσιης, σὐϊηργοποηίοϑ πὸ- 

. ραηῖ, ΪΝΟΏΠΟΝ αν Ατμεπίοαθθις, αι] δὉ 

ἐρᾷς βηίδιις οροπιῚ ΠΕΡ δηΐδ ἰατατῃ ασοεί- 

οτδῦτ, οἰδπι ἐαγγορτεῖ, ἱπσο! αππ65 οαίογο: 
ὙΡενάη9 νης: ἕ 
ὩΡΗΡΠΗ 4ασπηντ Βοθδῃὶ οείαπη ̓ ητουοξξογι ρα δ ο- 

ἀείία. χος, Ζαίδιι5 Ζυϊάοπη ογαῃῖ ἰδ εγὶ, σοσηρτος- 

Ποηίος τιιοίθαγθηι Ὡς ἢϊς τεδὰς Γἀσεάα- 

ταοηἱ] σοττίοσος ἐλέει, ργς ἐδέξαπα ΠΠπ1π|, 4 αἱ 

αὐσοιη το φαοτας, δ (Πα 14 ηὅ οχίροξξα- 

πογατιπτογβοι ἀπε: πγὰ] αὐ οτίι5 με θα- 

πος ἀεϊοᾶτις Βαθεπι. Ασοῆίαιις, απ (δ 

ἀϊςσεγεῖαητα ἀππος ἰαΠΎχι, ρα ογτατομι οχ- 

κοῇπηδ; ἂς ἀοπιοηίεγαγοσς, ἐπ άοπι νι α]]ο5, 

ταπι σταπάϊ ατατο, ποσοῖϊο πο ἤξεχεγα ρα- 

τείας ᾿ἰπυίτος τ Πτάτιιην ἴγα, τς δ ταροβ οο- 

αρΐμω ἀετηίπτς ντὶ : πο ἀπ απι 14 014Π| ἀϊσοτγοει, 
γενιά, δα (ε ἐεχροάϊτίοης Πδογαυίτ. ΝΝεα με ταπλθῆ 

“ἰειεέξαι, ᾿γτς οτατοδα {4 παπισΌτοιι ἀοπαί πηδηε- 

τοὶ (εἀ αοά διταγαπιποι ἰσηογάγοτ, ντ ἢ 
ταππιὶς ἱπ᾽ρετατουῖς ἀσοϊροται, ἀϊσοτεητοῖ- 

τος, Ασοι]λιτη τεῖραβιοα; ποροτίαπι ἔὰ- 

οοἴετς, (Αἰτίπη νετγγαπηΐς οροπιἐογγοι τὰς 

4ς ρογηλττοβθαῖ εἰς, νῖ ἄς Πος ΟΧ ἈΠΙΠῚὶ (αἱ 

οἰῶν ἐν ἀγδίτγατι ξατιο οητ, Ταιλάςπη Ἑρδουὶ αἦ- 

τῶ λήμεν. ΠΟ αὐ ἰἰς, αὶ ρος ἔλέξας ΤΉ ς δ Κ οαάος 

ω τίνα. οχ (α] τι πγ δι θγαητ, μϊετὴς αἰρετα (Ἰςοπι- 

πν ΤῊΣ Βροταπησιιην σΟρ 5 πλίθγαπες Φαΐτα ΠΟ ρτί- 

ποῦ ἀιιοὶς ΟἹ οἷο Ειηρὶ σορίτ. τ χαΐα ιιοά 

εγ ΕἸευτ πεῖς ογατίτεγ, α Ομ τία, σεῖγα- 

τἰίχαο Αἰμθηϊθη πη οἰἠξοάϊτεθαταγ: (Ἰς- 

οτμδγοῖας νία Ρ]αῖςας νογίππι ἀπσεητςο δά- 

(ςεπάϊε Ργαοςάξταβ γε]ιος σογατί πΠλοη- 
τὶς ἴῃ ἴαρο ἴῃ δογιηι ἱποί την ργα αἰ, 

4π| ἐς σαγοογα 1Πδεγαῖὶ ἔπογδηῖ, ᾿οπλῖπος 

Ῥία15 ΠΉΪ 1115 ΠΕ ΠΙΙΠῚ αυ!ηυαρίητα. ΕοΞφνυ- 

ΠΙποτίος Ἔχτγα 

ςσίια ες, σετύδε οσοίάιης. [ητογῖπι (Ἰο- 

οπιθγοτις Δ ορρίἀππι ΡΙατατας ἀδίςοπαϊτ, 

ηυοά δάϊιις Γιἀσοἀαπιοπίοτῖ! Θγατ!η Ηάος. 

Ὑπείρίας φυῖ νοημοτ, οἴ σορΙ 5 ΡΙοστοίπις 

Ἁ Α ΝΟ» ᾿ Ε ᾽ ἘΠΜΩΣ: ᾽ 5. ,ν « -" 

κοι τέδαννε ασδος ζᾷς πλαταιας, ἐπι φιλίας οὔσας. ἐπεὶ ὃ εἰςϑεασιας ἀφίκετο, οἰκεῖϑεν ὀρμυη)ειφ, 
ν λ 

ἄϊτιπτ, Οὐ τε ραῖγατα, ααῦ ΤΒοῦαξ ἱποτοι ἃ εἴκοσιν. ἐπεὶ δὲ εἰςῆλθον ζμῶπα πυραξαντεςι 

ἢ ἔιρα {ὶ φαϊρίαπν Ε πσθϑίοντες δὲ οἱ πελταςαὶ «ὐβιτυγχόῥουσιν 

Τα ἢ ὑδής(: 

χαὶ οἱ ἀἰϑζευαῆοι Ἔσο ΤῊ ὁρίων ἤδη παρϑ- 

σαν, ασξϑφέθαλον πστὸς αἰωὼ ἰκρόπολιν. ὡς ὃ 

δὲ ἔγνωσαν οἱ οὉ τῇ ἀκροπῦλᾳ, ὀλίορι ὄντες, ᾿ 

πίω τε “ποοοϑυμίαν ΟΡ πἀπϑϑριόντων ἀπὸβ-ὉὉ 

τῶν ἑώρων, χαὶ τὰ κηρυγμάτων μεγάλων 

γιγνουϑύων τοῖς κοόφτοις ὀμαίδ σιν, Ἷ οἰ πύ- ἐι ζύπι 

του φοξηϑέντες εἶπον, ὅτι αἰπίοιεν αν, εἰσφί- 

σιν ἀσφαλέα» μ᾿ ΤΙ ὁπλωὼν ὠπιούσι δι. 

δοῖεν. οἱ δὲ ἀσμμενοί τῈ ἐδῦσαν ἃ ἡτοιοῦ, χα 

Β ασήσαμϑροι » χϑὶ ρχϑὲς ἜΤΗ, Ὠπ ἴυ- 

τοῖς ὄξέπεμιπον. ἐξιόντων μϑύτοι ὅσους ἐπέ- 

γνωσαν ΤῊΝ ἐγϑρών ὀγζᾷς, συλλαμμιξαγον- 

τες ὠπεκτ γον ἦσαν δὲ τίνες, οἱ χαὶ σι ἀ- ὑπ 

ϑέυώων αν σὺ Ὁ ὁρίων Ὠπβουϑησαί- 

τωνὶ οκλοαπησαν, ὦ διεσώθησαν. οἱ μδύτοι ἐξολέ. 

ϑηξαῖοι χαὴ τὸς “πώϊδοις τὴν ἰποθανόντων, ἢ 

ὅσοις ἤσαν, λαζόντες ὠπεσφαΐξων. ἐπεὶ δὲ 

ζῦτα ἐπύϑοντο οἱ λακεδα μώόνιοι, πον μϑὺ 

τόμος τῶν ἐγκαζαλιπόντα “ἰοὺ ἀκρῦπο- 

λιν, χαὶ ςέκ ὀρα μείνοντα πίω βούθφαν, ἀπέ- 

κτῴναν' φρφυρϑὶν δὲ Φαίνοισιν Ῥχὶ τὸς 3η- 
(α)οις. χαὶ Αγησιλαος αϑὺ, λέγων ὅτι ,ἷῶρ 

πεῆσ δφίχοντα [ ἔτι ἊἈ ἀφ᾽ ἥζης εἴη, χαὶ ὧς-᾿ 

κἕρ τοῖς ἄλλοις (οἷς πηλιχούτοις Οἠκέτι ὀμάγε-ς 

κη εἴη τὴς ἑαυτὴν εξω φρατάσεοϑαι, οὕτω 

δὺ χαὶ βασιλάζσι τὸν αὐτὸν νόμον ὄντα ἀπε- 

δείκνυε κακεῖνος μϑὺ δηλέγων ζῶτα, Οὔ 

ἐφςρατάσετο. οὐ νϑύτοι ζουτου γε ἕνεκεν κατέ- 
μεινεν, οὶ 47 εἰδὼς, ὅτι εἰ φρωτηορἴη, λέξι. 

Ποΐ πολίτωμ, ὡς Αγησίδλαος ΤΩΣ βουϑήσάε 

ος τυξαίννοις, “σραγμαΐζᾳ τῇ πολᾷ παρέχέ. ἡ 

εἴα δίζυ ἀύΐθυς βουλάσεοϑαι ἴὁ,τι βουλθύοιν- ὑπῖμη 

Ὁ αἰϑὶ πότων.οἱ δ᾽ ἔφορφι, διδοισχονϑνοι ὑπὸ ἢ 

ΤΣ οὐ ϑηξαις σῷαγας ἐχκπεηῆωχθ- 

τῶν, κλιεύμίξοφτον ἐκ πεμποῖσι τότε ΟΝ 

ἡγούμϑυον, μέλοι: χα ριῶνος ὄντος. ἵ χαὶ τί ὃ δὲν 
μδὺ δὶ ἐλδυϑεραΐν ὁδὸν Χζαίρλας, ἔχων ἀ.3η- 

ναίων πελίᾳ τας,ἐφύλο-ηεν ὁ δὲ Κλεόμξρ9- 

ζς αὐέξαινε καὶ τίω ἐς πλαταιας φέρφυσαν. 

κτν 

:ϑ λ στ ͵ ιν [χν 

ὄχι τῳ ἀχρῳ φυλαί ήοισι τοῖς Ολ. πῷ αὐανγ- 
Ἵ ͵ ς ἤν 8 ᾿ χ Ἵ 

χαιου 'λελυμᾶροις, ὡς “1 εχουτον χαὶ σπτεντῆ-: 
ἊΝ ᾿ ! Δ ᾽ ͵ 

χοντα οὖσι. χαὶ ζουτοις υμϑῷ ἁπϑυΐζᾷς, εἰ μεῆτίς 
! Ἄ πα ιν 
ὀξεφυω, οἱ πελταςαὶ ἀπεκτάναν. αὐτὸς δὰ 

“.. εἰς κέωος- 



ΤΌΤΕ Ε ΠΟΙ ΜΕΤ ᾧ ἐϑς 

εἰςκιωὸς κεφόλαξ, ὅσοις ϑηξαιων, ἐςραῦπε- Α Δ4 7 Κγπος Κορμαῖας, Τα θδπουιπὶ ὁρρί- 

δυύσατο. μιεἶναις 8] ἐκᾷ Ἔξ ἐκχζα δεχα, ἡμέ- 

βᾶβ, ἀπεχώρησε πάλιν εἰς ϑεασίας. κακῇ μϑὺ 

κατέλιπεν ϑμοςὴν Σφοδρίαν, χαὶ Ὁἰσὸ τὴν, 

συμμάχων ὦ χϑίτον μέρος ἑκαςων. παρέδωκε 

ὃ αὐτο γ,οήμαιτα, ὅσοι ἐτυΐγόμεν οἴκοθεν ἐ- 

ψ χω), ἐχέλέυσε ξενικον ασδοομιοϑούαζ. χαὶ ὁ 

μδὺ Σφοδρίας ᾳὺτ ἔποραῆεν. 65 Κλεομ- 

ω ξρυτος ἀπ ν ἐπ᾽ οἴκου δ᾽ δα Ἱκρῴσιος τὸς 

Α᾿' ἑαυῷ φραϊιωᾷς Χὺ μάλα Ὄπορδνζα 4. πο- 

᾿ς περᾷ πόϊε πόλεμος πσοὸὺς ϑηξαίες, ἢ εἰρζεύη Β 

εἰ γαγε δὲ "ὃ εἰς 1 Π ϑηξαίων ὦ φρώτόυ- 

μα άπῆλϑε ὃ ὡς ἐδδύατο ἐλοίχιςα κακϑυρ- 
γήσας, αἰπτιόντι γε μιζωῦ αἴεμιος αὐτῷ ἐξαίσιος 

«Εἰ ἐπελρετο, ὃν ὁ οἰωνίζοντό τίνες σημφίνάν Ἵ Ὡρὸ 
βίαια Τὰν μελλόντων. πολλὰ μδὺ γὸ χαὶ ὀνγα Τὴ ν- 

ΤΠ γαῖα ἐποίησεν, ἀτὰρ χαὶ αἰτύρθαλλοντος αὐτο 

μα φρατίαξ οὔ, Φχράσσιος ὦ και ϑῆχον ἐχὶ 

δ λαῆον ὀρος,πολλους μϑὺ ὀγοῖς κα]οκρήμψι-- 

ἀκι σεν ἀὐΐις σκάύεσι, παμιπολλα ὃ ὅπλα ὀμαρ- 
τὸ 

ὅ.,πολλοὶ οὐ δεωυάμδιοι στοῦ τοῖς ὁσῆλοις πὸ - 
4 4, ᾽ ΤΑ) ὧν "»" “ν ἢ 

ρβ εαϑαι»ἐν)εν χἡ ἐγδεν Τ᾿ ἀκρϑ κατελίπον, λι 

βωνἐμπληήσανες, ὑπύ)ας ζᾷς ἀασίδεις. ἡ τό- 

περδὺ αἰγϑαϑένοις Φ μεγαεικῆς ἐδείπγη- 

σαν,ὡς ἡδουυανζο.τῇ 5 ὑφεραία ἐλϑύντες,Εχο- 

μίσανΐο τάπλα. ἡ εχ ζούτου ἤδη ἕκαςοι οἴζ 

χαδὲ ἀπήεσανἀφῆχε γὸ αὐθιυὶ ὁ Κλεόμίρ9- 
τς. οἱ μβϑὺ δίζυ ἀὐϑζευαγοι, ὁρῶντες τί πῖν 

λακεδιχιμονίων Ἴ δ,ωύα μεν, χαὶ ὅτι πόλεμος 

Ω᾿ χοθάνθῳ οἕκέτι ζῶ, δὰ ἤδὴ παρμόγτες 

πἰὼ αἰ κί οἱ λαχεδαι μόνιοι εἰς ζὰξ ϑήζξας 

ογέξαλλον, οὕτως ἐφοζοιεῶτο,ὦ ξ7ε χαὶ τὼ δύω 

τρατηγῶ, οἱ σεουνπιςααϑίωυ πίω πῷ Μέλλω-.-- 

γος ὅχτζρις αὐδὶ Λεογτιάδην ἐπλυώςασιν,κρί- 

᾿ γαντες, τὸν μδὺ ἀπτεκτάναν, τὸν 3, ἐπεὶ 5χ ὑπέ- 

, μῴνεν,εφυγαάδουσων.οἱ δὶ αὦ ϑηζαῖοι, ἣ ἀὐδξὶ 

φοξούρϑυοι, εἰ μη) δένες ἄλλοι ἢ ἀὐζι πολεμιή--: 

στιν τοῖς λοιχεδοα μογίοις, ζοιόνδὲέ τί 4. ἡοίσχου-. 
σιμυγόμημα πείθουσι Τ᾿ οὐ ταῖς )εἀσιεῆς ἀρ- 
μος ζω Σφοδρίαν, γρήμἀΐᾳ δόντες, ὡς ὑπώ- 

“δ ετο,ἐμίξαλῴν εἰς πἰωὼ α΄ Πικζωὼ, ἵν ἐἰχπο- 

πο τὰ ἐουυοίας νοὸς δὰ λακεδεῤ- 
μονίες, καἀκῴνος “ππάθομϑυος ἀδθ!ς, “ὐδϑέποιη- 

δάυϑρος τ πφρωιὰ και] λλψεοζ, ὅτι δὴ ἀπύ- 

μ 

Ὶ 

παοϑέντα ἐξέπεσεν εἰς τίω ϑυώλαηαν. τέλος Ὁ 

569 
Ὑ [αὐ 

ἄτιπι, σαίεγα Ιοσατ, ΠΠὶς ἀἰος (εχ ὃς ἀςοεπὶ ἈΉΡ ΟΙΣ ̓ 
ἀαππὶ {{{ἘἰτΠΠΠ τ, Ὑ Πποίρίας τοιιουτῖς : ν Οἱ ῥπν. 
δΡοατγίαμ ργαξοέξιιπι , σαπὴ τοττία π0-- 
Τα] οτΟοἰοτιτα ρατίς, το Παίς, ΕἸ ἀεἴα 
δέ ροσπηίας τγαϊτ, {85 συ οπὶ ἀοπηο {6- 
οὐμπὶ Δ ἸΑτᾶϑ της Παρ εθαῖ; νίχας Πίροη- 
αἀἸατίτπι πα πλΠ] τα πὶ σοπἀπξοζοῖ, τηρεγας. 14 
4αππὶ λσοοῖ ϑρῃοάτίαβ, ἰπτεγίπι ΟἸςοτη- 
Ὀτοῖαϑ νία., 484 ρεγ ορρί ἀπ (γειῇτη ἴταγ, 
ἀοηλιιπι ἀρ άμοῖτ τ] τος πος, ἀυἰίος δά- 
τι ά 1Π|, ράχη οἰπὶ 1 Πεθαηΐς, ἀπ ΒΟ! Πππὰ 
οὔτι. πὶ ΟἸςοπίθτοσιις οορίας αι 46 πὶ 
1: Ὑ ΠΕ Ραπογιπι ἰπ δστίιπι ἀιιχίτ, (6 ἴτὰ 
τατηρη αἰ οῆττ; νὲ αι Πλπλἰ Πίπηιιπι ἀοττ- 
ταρητὶ οἷς ἱπέογγοτ, Οππηηις αἰριθάογο. κρηνῶν. 
ται, ν ΘΏτιις ᾿Πη ΠΠΔΠΪ5 4 44ΠῈ ἜΧοζτιῖς Ο[Ἐ; φωιβίσάι. 
416 Π| ἰρίτιπι ποπηιη}1 46 ξαταγὶσ: αἰ χυϊὰ 
Πρηίβσαγο δισιγαθαηζιτ, ΝΠ ἰ5 νὰ αἰϊα 
ΠΟΠ Ραπσανα]ο σἰαπὶ ἱπηρεει ἔδοίτ, τα οἰ- 
Ἰφτὰ τ ΠῈ Το ΠΊροτ 5, απ ε Ογοαῇ (]εοῖη- 
τότε σιπὶ σΟρ 5 πιοηΐοπη. 4] Δ πηαγα 
ΡαΓεπετ,αρεγαγει; πλα]τος α πος ν Πα οιιτα 
ἱρίις (ἀγο  πὶς ργαοϊρίτος ἐρίς, ἀγπιαῦ; σοπ]- 
Ρίατα αὐτερῖα ἴῃ παῖς ἀεἰςοίς, Ταπηάοπι 
Ζαππ πὶ ΠΆΠΠΕ σταΠΊ ἀΓΓη 5 ργοσ εαϊ πΠοη ρος 
ίφῃτ, ΕΧ ντγαατιο νοστιοὶς ράγτς (ουζα (πρὶπᾶ 
Ἰαρίἀῖδιι5 ορρίετα γε! ηαοθαπε, (οεπατὶ 
(πητ ΡΟ ἘΠ ΘηΪς εο ἀϊς, νεὶ χυ!ά οι ροῖο- 
ταῆτ, οα ἀστὶ Μερδγεηῖ εξ ορρίάιιπι. 
Ροπτιαϊς του, αὐπγα (πα το! ]!ητ: ας ἀ4ε- 
1η46 ΠηρῸ] ἀοπλιπη ἔς, ἀἰ πα ΠΠ ἃ (]οοπλ- 
Ὀγοῖο, σοηξογμπησ, Ατῃθηϊςηίος, 41 1ν4ςο- 
ἀαταοπίοτγιιπι γίγας ρογίρι σού θη, ἰδ πλάτια 
ΠΟΙ ΔΙΉΡ]Ππ5 ρα (ογίητῆπτα δε! ]απὶρσο- 
τὶ νἱἀογέηξ, (εἀ Τλοεάἀαπηοηίος Ατιίσαπι 
Ρτγατογστοῆος, Το θας ἱπιιαΠηδ:ταῆτο πιο- 
τι ΟΧαΠἰΠγατὶ ας, γε ἀιιο5 1105 ρέατογες 
ἔπος, φυΐ σοπίρίτατίοηΐς ἃ Μο!]οπς δάιιογ- 
{υ5 Γ,εοπτείδάοηι ἰπίτας σοηίς!) πιοίαπε, ἰή 
αἰ οἰππὶ ἀγοαἤεγεης, δ ἰτογιιηὴ αι! οι 
τλοττο πη α]ταγοηΐ; αἰτεγιτα νειο, 4 αὰ [π41-- 
οἰαπι οχίρεέξατο ποϊμογατ,ίη οχ ἢ πηασο- 
τεῆς Τ ΒΟθδπὶ ἀσζείη, ]τ1πὶ δὲ ἰρή] πχοταο- ΡΠΕΝ 
τοηῖ, 6 Ἔχε ἔς, 411} ΠᾺ}11 ΒΟ! Πα 1 ἀσοάδ- με τιεθαηὶ 
πλοηϊῖς ἔαςσογᾶτ, Πυϊαίπιοαάϊ 4υοπιάλπη ἀο- βάσεις 
Ιυτὰ τεραγίαπε. ϑρμοάγίᾳ 1 εΙρις ργαξε- τ κερί σι 
ἔϊο ἰαγοϊτοπίθιι5 ρεγί δά εξ, νεὶ 118 ΠῚ ον οοπεῖ- 
οτατ(πρίοῖο, νι Ατείσαπι οπὶ σορ 5 ἰππ4- τα 
ἄετοεῖ, ας Ατμοπίθηίες δή δ6ΠΠ1 ἀἀιοτ ας 
1, Δοςἀαῃηοηϊοϑ (π(οἱρίεη ἄτη} ρτοσίταγετ, 
15 φισπι Οδτοιρογαγεῖ εἰς, ἂς ΡΙ τοι ῖς 
σφρετξ νο]1ε Ππλα]αγοξ, ΠῈ]]15 ΔάΠτις ρβοττίς 
ΟσοΙαὐπΠγ: Π1}} {65 (πππηο πλὰπε οἰἶδρο {{|π|-- 
το Ποίρις εάποεθας, δος (8 δῆϊο ἀϊοπιὶπ 

"λωΐςς ἐῷ ἦλυ οἰ τϑίυ) Χασιων τοοὶ δ4πνήσαγζως τὸς φρατιωζῷις, φάσκων τσϑϑ ἡ μέξφες και- 
ΒΒ 3 



εἰ φν ἰεθατ. νεγαπι δά ἘἨτία ἥααπη δοσεβηος, ἐδεὰς ἐπέλῥει ἀν ον Ὡϑ τ, ἐκύει 

τηρας ἧϊος Ὁχοττας οἴξ: ἀσ πο πος ἡθοπ ροτίο-. Δ ἀνακνον ὧν 

αὐτ, ντοἱὰς ἐδΗΠΗοΝΑνἐ νοι ταὶ "ν Υδιὶ ὡέῖε ἤει ἬΣ ὍΤ Ἰ «πετεβαηῖο, ἤς 

τοποτεῖ σοριῆξε, ρεθοτα αἸ τ ραΐτ, ὃΖ ἄἀἄοπιος ΡΟ δίηρπασε; χα οἰκίας ἐπόριϑησε. ΤῊ ὯΝ 

ἐροϊαπἶτ, ΝΟΒΉΠΕΧ εἷς, 4 τη Ἰρίτην ἴη- δὲ οὐ τυχοντῶν “ωὲς, πὴς νυκτὸς φάορντες ἶ 

οἰἀογαητ, ποέμιίη γεθεια ισίοητος, πῖπ-τ. εἰς Ὁ ἀςτυ, ἀπήκίελλον τοῖς εἰϑφωνά ον! τ τς 

τίαδαπι ΑἸ πο ημθιι5, πάρ Πὰς ἐρεουνος ξράτάυμα τως ἀἀεοομιυ ἢ φ- 

οορίαβ. Ὁ διποῦγεπι σεἸεγίτοῦ οογγορτία ἐν ᾿ νι Ἐσν ον ΘΡΣ 

τυ ταν Θα αἰτα 5, ταπι στα 5 ἀΥΠΊ ταΓαΣ χει ἀὐτλαισρυμλνοι 91. ΠΩ ΘΙ ΤΟΙ νῥυ... ἀκ ἢ 

Ρεαΐτες, στρ οπι εὐοάίεδαπε. Ἑοιτοῖθης Φυλφκη τὴς πόλεως ἤσαν. τὸν δὲ λαχεδα)τ 

ἃς Τιασς ἀπ πηοπίογαπι! ἐσατὶ ΑτΠοηῖβ ἀραιὰ μονίων χα! «ρέσξᾳς ἀϑίωδησιν ἐτὺ πὐθϑρὸν ἥκ᾽ 

(Αἱ Πάπα, Ποίρίτοῃυ ΡΠ] σιμὰ οἰ τατὶ πα’, Β πεῖ, “«ἷϑδὰ καλχώώτγω ωροξξν ἘπυμῖΝ 

αὐογαητ; Ετγπηοοΐο5, ΑὙΠποοςμις5, Οςο]- Ξ ᾿ Προδ { ς τὉ Ἶ 

Ἰὰς. Ἐὸς Ατμοηϊεπίοα ποτα πυιπιίατα, σου: 76 ΤΟ ΚΑΙ ἀὐϑημάν ον ζ χελλος᾽ οἷς 

ΡΓοΠεμίος οὐἱοάϊοδαπε; 4041: χα δε ρη οἱ αὐϑέκυαιοι, ἔστε Ὁ Ὡὡϑαγλα ἡ[γέλϑη, συλ- 

απ αἰ ἰς [Πα Ἰατὶ οἤοητ. ΑΤῚΠΕρογταγδατὶ Δαίοντες ἐφύλαοσον, ὡς χαὶ ζούτοις σεευε- 

τα ποιὰν Ραγραθδητίο; Πα πη πάγη ἴτας ἔα- «εξουλδυύοζος. οἱ δὲ ἰχ πέλεν ΩΣ 

ταος ἔπ τατος ἕυϊῆς, νεῖ! ργαίοιεπε, οα- ΓΕ ΒῸῚ ἀνε νοώνΣ ὑ(ζηἶτι ἠ 

Ῥιεπάίπι οὔϊε ΡΙγαειιπι, (οἰ ρίος ἰη νος ἃ- . ἢ Ἰὴ μααορι μὐῤο ες ΟΝ 

το Πίτ Ῥοτοατ τγαάεγές, ργαίογιί πη σύν αν πότε μί(ϑθ9! οὕπῶως ἧσαν, ὧδιΕἰ ἡδὲι!Ξ 

αριιά Ποίρίτοι οἰ υτατῖς ἐπι ρα δ] σαπι,νθὶ σαν καιίζο, δοιμιξανόμυον τὸν πειροιά, ον ταὶ : 

πααιηρ πη πα πο πεὶ βα Ποπτ. Αὐἀἀοθαης ἀξη αὐ οἰ πυοχφείοὶς αὐτοις σα ρφχον ὃ σῶν. 

Ρτἄτεγοα, ρίδμς σΟΡΏΙΓΕΓΟΚ ἰρίος ετίδην ἃ- ἣν ἀρ δὰ πῶ ἀσσϑξένῳ οὗ τ ΩΝ ἱ 

πἰπεηίοηίος,πς Γἀσεαςξπηοηϊοστιην απ ἀοπὶς- τ ΣΟ ΤΣ παν ελ  ἐλν το ὦ ᾿ 

του ρα δ] σαπὶ πάσα τι ΓοΓα πη οΟίοἰδτη εἴα. αὐχέν “ἀμ ἌἘΒΞ ὡς ἐδ ΤῊ τατοσας 

ΝΥδηι (οἰτγς (8. στάσι πη οπηπίηο., νι ϑρηο- ϑζεναιοις ἔσθιτο, ὡς σο᾿εὲ ἡ πόλις Τὴν λαχε- 

ἀτίατη ἀγόρι θ]ῖςα ἔπ πτοτῖς πιπίταταπια- δαιμονίων ζᾳῦτα σοευήδ 4. Σφοδρίαν γῈ 4 

Ἰἰχυαπάο αὐτά ϊλπε [τάσις τ Ἰσαεὶ ὨΜΙΠί πῆ εἰδέγω ἔφασων ὅτι οἰ πολωδλότα. γε σο! 8 

Ὁοη (οί) ξλοϊπουῖβ μαῖα εξ, ἀϊ μα ΠΠ|πτ.Ε- ς κα ὰ τς ι 

ῬΠου δύτοηι 5ρΠοάτία γοϊμιοσατο, Παρ τς ἰπ ἀρώρίδην ἡὐτο ὁ ψα ον ρν. μδοκρίλεντες μῆς 

δαπιϊπἀίοίαπη σοπίεἰταθγιητ. τατο πλοῖα δὲν σεεωδέναι, αφείϑησαν. οἱ δὶ ἔφοροι αὐδε. 

πτοηῇογηατας, Ποὺ ράγαϊτ: ὃ 4 Πα) Πὶ κάλεσαν τε τὸν Σφοδρίαν : ᾿θλ ὠπῆδι ϑεμὲ 

πεδά ἀ!οίαπι υάοπι οὔραγογου, ΙΠ1]ο- γοίτου, οὐκ ῴνος υϑύποι φο(ούμϑυος οὐχ ἰπϑή- τὶ 

ταΐπας 6 αδίοίατγις. Οὐκ: τοῦ πα [τὶς ν τ ἀεεμδ νὐαεον ον, τ Ἅ 

εἰξ ἰηἰ φα! Πῆτης ἀρθά 1 ἀοοἀφπηοπίος οἵδ - ΝΣ τὴ τα ἀκλδχοι ον 

ταάϊςατα. Ἐπίταυπτοην πσς οπτπίπο σδαῇ. τίω Ἀρίσιν γ οὐσεφυγε. χα πολλοις ἔδοξεν αὖ- 

Εταδὶ ϑρμοάτίς Ηἰπι5 ΟἸεοηγτητις, αὶ δ τὸ- Π τὴ δὴ οὐ λακεδαιμονίοις ἀδικωταΐζο, δίκδ᾽ 

σεῃ5 6 ΡιΟΓ 5 οχροίοτας, δ ίπτοῦ φασΆ]ος. χριϑέεϑαι. ἔΐετο δὲ τῷτα αἡτίον. ζῶ τὸς ταῦ ἣν 

μος οτηηίιιπι οΓαῖ τῷ ἔογπ ΟΠ ΠΠπιμ5, ταδὶ. Σηρ μρία ἠλινίαν δὲ ἔχων τἰωὶ ϑρτθκ οαΐε 

ὥορα. ῬτΟ ΑΗ Πιῖ5 ππογίδιι5. Η ἄς ΑὙομ  ἀδιηιις Ὅν Κ τ Φ Το μά 

"ἰῷ ἢ Αφοί]αὶ ΕΠ ’τ5 ἀπλαρατ: ῬΡγοροπάοθαπτδι- ὠ ἜΕΣΤ ΗΝ Ἀρονμς να, ἀν 5. ἢ μόρον ὦ 

ἮΡ ἜΞ τεηχ πη μος ἁπλὶοὶ Ο]ςσθ τοι, ας 5ρηο-ὀ ἴΘῚ ἀ}δοκιμωταζς ΤῊ πλίχοων: Ουύτω δὲ ἐ-,. 

ἀὐλϑε: ἀτία, νι ΑΒ οΙ πογοσαγινθγαπ δ ἀσεἢ]αα πὶ ρων ἐτύγγϑυεν Αρχίδοιμος ὁ Αγησιδοίου. οἱ 

δὰ ΧΕ ΡΝ ΤΕ 5 1 ΟἸἾΑΤ Ο. 
᾿ “ἼΝ : - ᾿ σέο ἴον τ το ,ὔ ᾽ ᾿ “, ͵ Ἢ ; ᾿ 

Ῥιγαασπι πότε σοπέςέξο βου ητατα τη α- ἃ πὸρύσειν εἰς τὸν πειροηά. «ϑριώσι δὲ αὐτο - 

ἐς πρλατττ ᾿ ΣῈ ᾿ ἀαυλδϑ ὄρεος 
οὐ {5 απαϊςἰ5 πιο ε Δ ητ, ὃ Πα] ἰητοῦ να δὲ δῦ τῷ Κλεομέρφτου φίλοι, ἃ τὸ ἑταῖρϑι 

τγοίχιις ιαῇ! πης 41} ἐγαης. ἘχΠΕπιαθαΐας " [ Σ ἐκ λυ ΩΣ, ΩΝ 
ἕ Β Ξ Ε τε τω » Ὁ 1) αὐτὸ ΕΣ 

επῖπη διγοοίτεν ἀο χα δε. Οπαπιοθγεπι ΕἼΣ ἡ ῷ προ. 

δρμοάτίας δα Ο]θοηγίπαπι: Ροτεβ, Πα, ΧθΤ' δὲ Αγοισιλοιον χ) τὸς ἐκεῖνα Φιλοῦς εφο- 
- 5 [Ω ᾿ »γκαῦ 

Ρατγοπι (οτιατο Η]], {ἰ Ατομίἀαπταπιτοσα- οιεῶτο,ὶ ὕες ὄζος μέσῳ δὲ. διφνω γὸ ἐδύκᾳ πε- 

ποτίβ, να Ἀρεπίδαπι ἜΝ ΡΓΟΡ τί πὶ πος ἱπΠῈ ποιηκέγαι. εκ πότου 5 ὁ μϑὺ Σ φοδριαφεῖπε 

ἐπάϊεϊο το αι δι 1 διά τις, ταπτπα ΝᾺ ἀήτεῖ, μὴ ΠΝ διτε ΥΩΣ ΝΝ 
: “θ3ς τ’ Κα λεωγυμον᾽ ἐζες} σδι, ᾧ 65 σώστη τὸν 

απάαςοῖς ΠῚ (ππυίτρντ το! ἀδηλαπι ασσο- φ ἐ ἩΒΟ 

ἀοτγοι, πηι γοσαροῦ, ραῦγοπι ντὶ ΠὈ 1 {6τ- ἀρήρας τἀ κι ον Αρχδα μὲ Αγησιλρον Ἴ 

πᾶγα ἱποοίαπιοπινο! ες. Αὐτοί ϑπηις ν δὶ δου ἐμοί εἰς τ΄ κρίσιν τϑαο, είν. ὁ ἢ, ακουσασγ Ἢ 
3 2 " ΜΉ; Ν ᾿ " Σ, ἤ [9 ξ ἤ ΝΑ 

ἐτόλμκήσεν ἐλθν τοὺς Ὁ Αἰλίδωμον,ὼ Τεδῴτο αὐ τ σωτῆφοι ὅ΄ παΐζος “Δυέαϊ. ὁ μϑῥτοι Αρχι- ἫΝ 

δὰ μος ἀπίῆ 



σσὲ--- 

ς ͵ΐ 3 ͵ ᾿ ͵ 

σεεεδάτρυε “σαρέςζως. ὠκϑυσας δὲ δεοχμιε- 
᾽ δ. δὰ εὐο νυ “7 «“ 

γου, ὠπεχρίναζο “δλλνῶ Κλεώνυμε, ἴαϑι ΟΤί 

ἐγὼ μϑὺ τῶ ἐμῷ ἀαποὶ οὐσὶ, αὐτιξλέπειν 
᾽ ᾽ 2 

1; 

ἡ δ᾿ δυυύα και, ὍΛᾺ αὐ τί βούλομαι ὩΙδασς Ξ 

ἱ ᾽ »“Ὕ Γ . 3 ΄ο- ωὲ ζαοϑαὶ οὐ τῇ πολ, πϑυτων μαλλον, ἡ τὸ 

χα δέομαι. ὀκίφς δὴ, ἐπεὶ σὺ κελά4ς, νό-- 
" ͵ ͵ ͵ - 

μιζε πᾶσαν μιὲ πο οϑυμίαν Τσεευέξᾳν ῦ- 
ἌΨΨΜΙ ΦΣ ΟΞ ΝΣ ᾽ ᾿τὸ 

"ποϑαιϑίυα. τοτε νυ δὴ Οἱ, “Ὁ 
Ε-" ͵ ἐπ ̓ Ὄ τὰ ᾿ κἃ ͵ -“ 

Ἀφιλιτίου δὺς τὸν οἰ χον ἐλθὼν ανεπασετο. τῷ 

ἐν δ'υρ,ϑρ9υ αὐαξὰς, ἐφύλᾳῆε μὴ λαθη αὖ 

πνὸ πατὴρ ὀξελθων. ἐπεὶ δὲ εἶδεν αὐτὸν ὠξι- 

ὑτααοῶτον κϑὺ εἶ" τίς τῶν πολι παρζῦ, 

πεόνι Ὑπαοι4 ζούτοις Δἰαλέγεοϑαι αὐτῶ ἔπει- 
». “7 ! -"] δὶ ᾿ 

ἵταπαο Τα δὲ εἴ τίς ξένος, ἵ ἔπειτα δὲ χαὶ τὸν δεδφ- 

ὅας ὅ᾽ πργτων πω δεονδύῳ «“ωρεχώρᾳ. τέλος σῇ, 
δμενον. χ 3 .Χν..““΄.,.»ν, Ἐπ λνίνες ͵ Β 

υὧρ ἔτει Ὅστο ΤΌ ἀύρωτα πίων ο Αγῆσιλᾷος εἰς-- 

ὅρα. ἤλϑεν οἰκαδὲ, ἀπιὼν ἀχέτο σὐϑὲ πσϑοεελ- 

ἡ βωνιχαὶ τὴ ὑξεραία. δὲ ζωτὰ ζῦτα ἐποίησεν. 
ΩΝ ᾽ ἱ ͵ ἢ ε ͵ ἈΠ ἐνῶ τὰ 

πεύτων ὁ Ν᾽ Αγησίλαος κἰπτωτάσε υϑὼ ὧν ἕνεκεν 

ἐφοίτα οὐ μϑύτοι ἡρῶτα, ΣᾺ εἰ αὐτὸν. ὃ 

δὶ αὦ Αρχίδα μος ἐπεθύμει μϑὺ, ὡς τῇ» εἰ- 

χϑο, ὀρϑὰν τὸν Κλεωνυμιον " ὅπως μϑύτοι ἐλ- 

δ, ἀσϑὸς αὐτὸν μὴ διφλεγμμένος τῳ πα- 
ο΄ πρὶ χῦθὲ ὧν ἐκεῖνος ἐδὲη.ϑη, Οὐκ εἶεν. οἱ δὲ 

ἀμφὶ τὸν Σ᾿ φοδρίαν, οὐχ ὁρεΐντες τὸν Αρ- 

χίδα μον ἴόνταα, πσϑϑεϑεν δὲ δα μίζοντα » ο. 

κληιδ- πθυτὶ ἦσαν μὴ Ἷ λελοιδορηυϑύος εἴη αἰ’ 
ἐ ἱ ͵ ἢ , ς ͵ ». 

παν Δ, σιλρίὸυ. τελος μδντι 9 ᾿Αρχίδαμος ε- 

ον, ἀπι- τῦλικησε τσϑϑφέλϑειν, χα εἰπέιν᾽ ὦ πατερ, 

δα! οἱ τὸν πατέφφι. χαὶ ἔγω σου ζαῦτα δέο- 

μαι, εἰ δχωνατὸν. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο" Σολλαΐ σοι 
μδὺ ἔγωγε συϊγνωμῶων ἔχω. αὐτὸς ὑϑύτοι ὃ- 

᾿ πῶς συϊβνώμης τύχοιμι πο ρα τὴς πόλε- 
ὡς, αὐδρα. μὴ καζαγιγγνώσκων ἀδικεῖν οἷς 

Τέχρημαιπίστε Ὄχι κακῷ πῆς πόλεως,οὐχ 

ὦ ὁρῶ. ὁ δέτε δὺ “δὸς ζῦτα σὸν εἶπεν, 

δλλ ἡ Πηϑεὶς τῷ διχαίου ἀπήλϑῳν. ὕςξερον δὲ 

ἢ αὐτὸς γοήσας, ἢ διδοι θεὶς αἰ πσὸ ποὺ εἶπεν 

᾿ς ἐλθων' δλλ ὅτι ,ϑὺ, ὦ πατερ, εἰ μηδὲν ἡδέχει 

Σφοδρίας, α'πέλυσας αὐ αὐτὸν, οἶδα" νεωῦ δὲ 

αἰπὶ εἰἡδίκηχέ τι ἡ δ ἕνεκεν συγίνωμ(ῃς Τωβὰ 

σοἑτυχέτω. ὁ δὲ εἶστεν ἣ [ σὐρκοιωῦ Ἔ αὐ μέλλῃ 

ΓΔΑ ρθε οι λ΄ 
δαβος ἰδὼν φὴῤ τὸν Κλεώνυμον κλαίοντα, ἃ ΟἸεοπγ πλιπὶ ἤθηταπι γιάίτ, αἀίξαδαι ὅς ': 

»,.-Β οχοῦτεπι ν  ἀοθαῦ, ργίπηαπι {1 Ζ 0] οἰ τἴδ 5 Δ4- 

17: 

Ρίς ̓ δογαπιδης. Ροιξοδατῖαπι αὐτοπι Ὁδ(8- 

οὐαπεδι ἀπ ἀΠ|ΠΠπ| Ἐπί πηποιο, πα υἱτ,(οῖτο 
ταὶ ΟἸςοπυπις, δ ροΙ8 πγὸ ράζγοπι νοὶ] α6- 
(ρίςογα : Ἰο ἢ αὐ ἴῃ γερα θ] σα τηροτνατὰ 
οαρίο, ἀαοίαϊς ροτίας, 4ιαπι ραῖγειι δά- 
ῬΕΙΙο. ΝΠ ΠΟ πλ Πὰς αια τι ἰ θ65,Ο ΧΙ Π τη 
το τὴς οἤλης Πιπάϊαταν σαὶ Αἰ ἰὶς Δα μι] ἱτιι- 
ται, νυ νοι σοι ρῸ5 45. Ας τυ δ 

ΟΧΤΡΆΠΙτῖο ἀοπλαπιγοιουῆις, ααΐεεῖ ἔς (- {ξροϊμτὺ 
Ἂς - 012} 16 

ας. Μαποροίξἐδαιυαπ!τγοχ δε; Ὁδίοτ- γι κρορῷ. 
πααῖ, ΠῈ Οδπη ἱρίο ρατογ Ἔχίτοτ.. Ν δὲ Τάπὶ γὴε Ρίως 

ταυοἰἱ 1γσ 
᾿ Ἶ οὐγρί, ομὲ 

ἔγδηΐ, εἰς σο] οι θη ἀϊ σαην ἰρίο ἔμουἶτας ρνίάλείμην 
τοπὶ οσςοάεθαι: ἀεἰπ 61 40} ποίρίτος, [ὰο ΠΣ 
ἢ αὶ ἀφηΐαις τ ΠΠγὶ οΠοητ, αἰ ἐρίμτη φαίογεν, 
σοπαςπίτο σρογοητ,, σοάοθας οιηηίθις, 1“, ομίμα 
Ταγιάθιῃ αἰππὶ ἀἠΠοεεής Ασεηήδις ἃ0 ΤῊ 
Επγοτα ἀοπλιπι πἀπ᾿ ἱπστοάφοιοτασ: Α1- οὐνιμεοίτε 
οἰλϊφαήλιις οτίατη Ραῖτε ἤσῃ σοπποήτο αθι- 
δας. Εδάςπι ἐλοϊέθας δὲ ροι τ! ἡἸο. δυρίρα- 
δαῖυτ αυτοιν ἃ σοί]διι5, Ζ πη Ο ὈΓΌ τὴ τα (ἃ 
(ςξζατεταγ: Ποη τἀ ΠΊ ἢ ΟἸΠΠ ἸπτογΓοράθατ, 
{εὰ αδίτε ρατίεδατατγ. πτεγίτα νομί απλης 
τεπαραταν αϊ θη ΠΠ]6 σαι ραν εἰ ογεύογς; 
νϊἀεηα! (]εοηγτηί ἀοΠἀοτῖο: νοτῦ νε διιπὶ 
δοσςάοτοῖ, Πεοαϊιη ἐΧρΟ εἴς 1ἰς ῬατΙῖ, αι: 
ΟἸεοπγτπις ροίξυ]διίεγας, ἰπηροϊανο πρὶ 

Τα Πἰπὶς ροτοῦαῖ. Αταπιὶοὶ δρ! σά τίς 4|π|ΠῚ 
Αὐοβ ἀλπλι πὶ ΠΟΠ ἈΠΊΡ ἰπ5 (ΘΟ ΠλμΠῚ, 
αΐ αητο ἰά τέροτί5 ἔτοψαξς απ βιογασ, αοδθς 
ἄοτο νἱ ἀογοπτιπς Ἔἤδτ οἰ πγσατις Ὁ Αδε-: 

Π|Δο.(Ο]]τοῖτὸ νεγεδᾶτιγ. Τ απχάφηιν Ασοῆι- ἀνία 
ἄληπες σοπιιοῃἶτο ρφΓΓΟΠῚ ΔυΠἴι5 δἘ, οἰϊπη: πο μετα 
σις [τ σο προ το: Παἰρ6ὲ, ΠΗ] Ρατοῦ, Ιδο- Οἰεονγνὴο 

ΠΥ̓ΠΊι15, ντὶ τὸ Γοσ ΠῚ, ρατΓὶδ {1 ΤᾺ] υτειτι τιι- ᾿ο τοῖο 
εαγίς. [Ιἀςπι ντ ἤστιοσο σιοηιίις αἷς τς Ρεῖο, 

τ-Κλεωνυμώός με χελθυ4 σου δεηϑζεδαι, σῶ- Τ {1 Ποτὶ ροιο. υ ΑσεΠ]σς: ΕΖαυϊάοη),αὶῦ, 
Ἰσηοίοο δ], γογαπι αο ραξξο ἀ Γορι δ α 
{τὴ ἱπηροτγατιγα5, ντὶσποίςαϊ μα 1Π], ἢ ποιὰ 

Οὗ ἰηϊαίξιιηι απα (τππὶ Ποπηίποτη σομο: 
ΤΠ Δ ΤΟ, ΦΊΙΟ ΠῚ ἰ5 ΟΠ ΠῚ ἀοτΥἸΠΠςῆτο τείριις 
ὈΙΠσε ἔδοϊτ,ποη νἱάςο. Αα δ τη αυϊέεπι 
ὨΪΠ1 ἀϊχίτ ΑἸ ἢ ἀλπιι5., (4 ἀ χαίταῖς γος 
(ροηῇ νἱδτιις, ἀἸσε ἤττ: νουιι πὶ ἀείποςρς ἢ- 
τε Γα ρεγίεἰρίμτη απὶπιδαάποιίᾳ,, ἔδει ἐ4ο: 
ἔξει 40 αἱἴο φιιοάᾶ: Εφιπάςπι, παῖς, (οῖο 
ΤᾺΙ βατεῖ, Π ογαταγιπη τε εἰς σα]ρά ϑρΠο- 

ἀτίαπῃ, ἢ ΠῚ ΠῚ} ἀεπσπαῖδε παι. πὸ 
Εἴ αυϊά ἀοἸαυῖτ, να! τη ποίέγα Ὁδυ νας 
ἴαπι ὃς τα ςοπίεηπαταγ. Αα αἰια: Αβε- 

Π|Δτ5 : 81 Ποπϑίξαπι πος ποδὶ οτῖς, 1η- 

4εἴτ, εἴτο πε. Ηἰ5 δια τῖ5 Αὐο ΒΙ ἀαπηὶις, 
δἀπηοάτπιπι οχίσιια ΟΠ} ἴρε αἰ οοάδθατι. 

λ “2 »ν σζὰ » ε Ὰ ᾿ “ἂν Ὁ ! Ι Ἱ 2). 
ἡαρᾳ (φῶτ ἡμῖν ε|) οὕτως ἔφζω, ὁ μὃυ δὴ ζωτα ἀχόυσας, μιϑλοι διζελπις ὧν ἀπηφ 

ΒΒ᾿ 



ΣΥΣ 

ἀνία (ογπιομοπι οὐπν Ετγπίοοϊς άδογει: 

Ὑοϑ,ἰπαϊτ, οἤλ65 ἀπο ἀσοΠ]αΐ,ντ 64 α]- 

ἄςῃι ατδιξγου, σαριεῖ5 ρο 8 ἴῃ δρμοάτιαπα 

τη ἩΝ ΔηΪπλα ἀποττοτ5. (σαὶ Εἰγηιοοϊοσ:Ρέοίςέϊο, 
Αγιβίαω Αἰτ, ΟἷἿΓ ποῃ!άςηλ, σιοά Ασοίαδιιβ οἴχοϊα- 

εἰρα ατι!, ΠῚ 5 Ὁ ΙΝ Δ ΠΥ 5 αὦ ΟΠηΠο 5,4] δ σατα δος ἐδ 

το]οαχαίτιτ, Ποτί πο ρος αἰςῖτ,αΐη 5Ρο- 

ἀτίας ἐσογίτἰηταίξο : νογαπι ρα εἴς, ν!- 

ται οἰα(πιοά! ἱπτογῆοὶ, αὶ ὃς ριον, ὃς αάπ- 

Ἰοίδεπς, ζ ἰππθηἰς ἰσπιροῦ Βοπο εἰ Πττης (ς 

φοῆουίε. δραάγταπι θη πὴ μα] (πιο αἱ τα τ|-- 
ας ἱπάΐξοτο. Οτι4 1116 ἀπάτα ΟἸδοηγιλο 

τοίοσε. ᾿ς αλϊγίῆος ἀεἸςξξαϊας, πλοχ δά Αὐ- 

οἰπιάαπιατῃ δά ουτϊτγοης: ΕΠ πος, ἱπ αίτ, τἰ- 

Βίοαγα, ἰδ’ Ἰητα ΠρΊ πηι. ΤῸ ααϊοπὶοοτ- 
τὸ οίτο νοϊαπλι5,πλὶ Αγο! ἀαηθ,ηο5 4πο- 

τις ἀδζαγος ἐπίχο ορογδπὶ , ν᾿ ΠΕ Πλα απ 
τὲ απλϊοἰεὰ ποίεγα πτ ἀοποπείζαπιοπτο. 

Οὐδ ημίάεπιίῃ τα πη δἰιπὶ ἔοΕΌ τ. Ναπα 

ὃζ ααίη ἀἰα νίπεγοτ, ομληΐα “8: Θραγταῖ 

ἀἀρβει: ΡιΓδοΙατα ἀποπηταν, ργα Εἰτῖτ; ὃς ἀρ [,6ὰ- 

ἀκίαται. ἔχτα ἀϊηγίσδης ἀπτο Γόροπι νη οαπὶ [)ῖπο- 

Ὧξς ΡΟΙοπηαγο ΠΟ » Ζ1ι ΡΥ ΠΊ15 Ὁ σἰπῖθας 

Ποίξεπι δάοττις οἴου, πηεάϊος ἱπτοῦ οί ς 8 

οσοιδιίτ. Ο πα το ἀάτα!ς ας πὶ 1116 πλα- 
τόθ Ατοι ἀδπΊο Ἔχιγο 1Π},Π ΟῚ τα ἢ 

εἰ ἀοαεςοτί ξΐτ, ντὶ ροἱἸοίτιβ εἴας,  ροτί- 

ιἰ5 ογβατηθηῖο. Ηυἱαίπηοα! αἰιοάαιη τηο- 

ἄο δρμοάτγίας ἔς δδίο!ατιι5. ΤΠ νοΓῸ 

πυοταιοταραά Ατῇςπίοπίςς Βαοτίς ἔαιις- 

, Βαπτ, Πρηίβοαιο ρορι!ο,ταητιΠὶ αθεῖῆς,νῖ 

ἴπ ϑρῃοάείαπι Γ φορά ηηοηὶ) δηϊπηαάιοτς- 

ταῆῖ: νῖ εὐ πάςΠὶ οἰἰαπὶ οφο]]αάεητῖ, σά 

Ατμοπὶς ἱπΠ ἀΐατας ἢτ. [τας (ξουηάτιπὶ 6 

Ῥιγαθαπηι ροτεῖς οσοϊαάπιητ, Παιιο5 αα!ῃ- 

σδῃτ, ἀΠἰ ΠγοΓ ΠῚ αἰαοτίτατς (α πηπ1ὰ Βοβοτὶβ 

αι ὐδρν οροαι ἔδγαητ. Γασράαπηοι!! νογο ΠΟιιΟ5 
πίκδενος Δα ΠΟΙίας ΤΠΘθαῃος ἀοἰςέξιις Παρ 405 οἤς 

πιρακτ, ἀθσογππητς, ὃς αυϊὰ ΡΓαάεητίις Ασοπ]αιτα 

ςορίαϑ ἀπέξαγιπη οΧ Εἰ πλάγεησ, 40 ΔΠὰ [ο- 
οἰἤες ΟἸςοπιγοτας:ης ἰρίππι ογλῆτ,οχ- 
τοίτατα ντὶ ἄποτος. Π|6 φαμπι ἀϊσοτοῖ, 

π0}1α (δ ἴῃ το, αα τε ρ  Β] σα ρΙαςσοτοι, δά- 
τπιογίαταγιιπη: ἡ ργοξεξεϊοηςπιίς σοηηραζα- 
αι. υἷα νογο δῃϊπηδάπιοττογοῖ, πο ἔλεος 

4ιεπιηιίαπα ΤΕ σαηιιηλ]η ἀρτιτη ἸΓΓΈΡτΙ 
τιπα, 4αΐ Ποη (ΟἰτΠπγοποπὶ ἀπτοοορ οι: 
σοττίου αὐΐοῖι ἔλέξιις εἴτε, (οτογίος δά- 

ΟἸεοαγ- 

ΓΙ γα 

[ετρα Ατν- 
- 

ΧΕΝΥΟΎΡΕΙΙ 6 ΚΑ Ὁ. 

ϑεςαπάπηι!α Πα απ δπλῖοιι5 δριοτὶ ἡ δὲ τῷ Σ φοδρίου φί. λῶν τὴς ὁ Δ φλεγθμές 
γος Ετυμοκλά Ε εἶπεν "ὑμεῖς μδὺ οἶκοι ἔφη, 

πϑύτες οἱ Αγὴήσιλοίου φίδοι ΟἸποκΊειέτε ἣν. 

Σ φούρίανιχαὶ ὃ Ετυμυκλῆς, μιᾷ δία. οὐκ ἀ- 

δφ Ἷ τα, ἔφη, ποιήσονδν Αγησιλάῳ; ἐπεὶ ζω κὶ 

ἐκεῖνος γε “ὐϑὸς πόνᾷς, ὅσοις διείλεκτω, 

ζωῶτα λέγ, μὴ ἀδικεῖν μϑὺ Σφοδρίαν ἀδύ- 

γατὸν ἐ4)" ὃς Τίς μϑυτοι πτοῆς πὲ ὧν, καὶ πω δὶ- 

σχο55)Ὁ ἡξων πόρτα ζῷ κα λα ποιῶν διετελε- 

σε,χαλεπὸν 1) Οιούτον αὐδρα. το τινγευύα!. 

Β τίω δ  ἀσάρτην ζιιούτων δεῖαϑαι φρατίω- 
«ἵν. ὃ σὶ ἀχούσας ζῶτα, ἀπηΐγήλε τω , 

Κλεωνύμω. ὁ δὲ ἡἠοϑεὶς, ἀύθυς ἐλθὼν «ὐϑὸς 

τὸν Αρχίδωμον εἶστεν' ὅτι υϑὺ ἡμδμ" δχιμελῇ, 

ἤδη ἴσμεν" 42 , Ἐχίξω Αρχίϑα με, δτικαὶ ἧ- 
μεῖς πειρασόμεθα. ἐχτμελέοϑαι, ὡς μήπο- 

τε σὺ ἔχὶ τῇ ἡμέτερα φιλία αἰαιυβῆς. χα 

Οὐκ ἐψαύσοιζο ᾿ὥλλὰ χαὶ ὧὼν ἁπόρτ ἐποίᾳ, 

ὅσαι χαλᾷ οὖ τῇ ασάρτη, χαὶ ο» λάύκζοις 

τοθ9 τῷ βασιλέως μαχόμϑιος στεὼ Δεἰιω- 

[0 τω παολερδχω, “δοςπεσὼν πσεῶτος Τὴν 

πολιτλν,, οὐ μέσοις Οἷς πολεμίοις ἀπεθα.- 

γε. χαὶ ζωυίασε μὃν εἰς ζῷ ἔδαΐζᾳ Αρχίδαμον" 
ὡς δὲ ὑπο ἐσέτο, οὐ κατ αἰμμεν,δρλια μᾶλ- 

λον ἐχϑσμησε.(ιούτῳ νϑῳ ὁ ἡ ζπῳ Σ φιδρί- 

ας ἀπέφυγε. ανίυϑυτοι ἀϑέεναμων οἱ βοιω- 

τιάζοντες ἐδίδαισχον τὸν δῆμον, ὡς οἱ λᾶχες΄ Ὁ 

δαιμόνιοι οὐχ ὅπως ἀμφρήσειμντο, δ υλὰ χαὶ 

ἐπαινέσοιεν τὸν Σ φοδρίων, ὅτι ἐπεξούλάυσε β 

παῖς αϑάεύαις. καὶ εκ ζούτου οἱ αἰϑζευα)οι ἐπύ- ᾿ 
. 

Ὁ λώσω τε τὸν πειραη ναὸς τε ογαυπηοριώ- 

Ὁ, τοῖς τε βοιωτοῖς ἐξονθοιω πάσῃ πσδϑϑυ" 

Μία. οἱ δὶ αὐ λακεδοι μόνοι φοφυρφίνγε ἔφη- 

γα» ἔχὶ τὸς ϑηζαιοις, χαὶ τὸν Αγμησιλαον γο- 

μί σαντες φρονιμώτερον αὐ σφίσι τῷ Κλεομ- 

(ρφτου ηγείοϑαι,ἐδεογο τύ αὐγήν αἴ ςράς ἡγί 

ων. ὁ δὲ εἰπῶν, ὅτι σοτϊὲν αἶ, ὃ πὴ πολάδὸ- 

Κοίῃ Ταντείτεφεν,σαρεσκά ζετο εἰς πίω ἐθι τ 

ὁδὸν. γιγγώσκων δὲ, ὁπ! εἰ μι τίς «λδϑκοιτα- ὅν Ἵ 

λήνοιτο πον κιθαιρώνα, οὐ βαδιονέςαι εἰν 

ποίας Οτοποπιοῃίος δ. πὶ διεγεγο, μλ1- Ε ϑξας ἐμξλοίν, μαθὼν πολειιῶνζας υξ κλη: «ἰιχλα 

τευγαιια σοη ἐξ οἰΠτ4] οΓο: ΟΠ} Εἰς ΘρῚζ, 

ντ σορία5 {15 οοπἀπξεϊοῖας Πδὲ σοποράο- 
ταητ, ἢ οἷδ Οραϑ οἴθτ. Ὁ παπιργίπλαπλ οχτα 
ἀετγαάπορη ἐἰς σορὶ δ οἱ ἔλυίξα οδερ ΠΈητ, 
ΔΠτοΠΠΔΠι 1 Ἔροδπὴ οἷ αἷς ρογιθ πος, δά 

φοπαπέϊιο!} ΠλΠτῖς αριια ΟἸοτοσίος ἀισοπὶ 

ποδίους τοῖς ὀρχομδυίοις, χαὶ ξένιχϑν ζεφονζξᾳ, τ 

ἐχϑινολογήσαΐο ἀὐύθις, ὅπτως “λυοιτὸ δ ξενι- ᾿ 

χϑν αὐτο εἴτι δενθείη. ἐπεὶ δὲ Διαθατή- 

δκα ἔγρετο, πέμψας “Ὡρὶν οὉ τε)έα αὐδις δὴ 
Ν λ ᾽} [.] οὗ “ν ͵ 

πσδὸς τὸν Ἔβχοντα Τὴν πα τοῖς Χλυυτοθίοις 
͵ 

ξέψων, 



ιἾ ὃ ἘΠΕῚ ΤΟΙ ΜΤΝν 8 : 5, 
ΕΝ ἔξνων, χὰ μμιοϑὸν δὺυὶ μιζωυὸς ἀὐζῖς, ἐκέλφυσε Ἀ παϊτεῖτ, ἄάτοχας ἱρῆς {Προπάϊο ταρηξτῦο, 

«ὐροκαταλαίῳν ἀἰὐζις πὸν κιθαιρώνα. τοῖς δὲ, 

«τα ὀρχομϑυίοις εἴπει:ξως Ἰφρατιὰ εἴη, παύσας, 

πῷ πολένωυ εἰ δὲ τὶς πόλις, ξρατίας ὅσης ἔξω, 

Ἰλὶ πολινςρατ σοι, ἐπὶ (στην ἔφη ϑῶ- 

ο΄ πον ἐξγωι τὶ χ δόγμα, δ συμιμα ων. ἐπεὶ δὲ 

; ἔ αἰωρέθαλεν [ εἰς Ἔ τὸν κιθαιρώνα » ἐλθὼν εἰς 

᾿ δεασταὶ, ἐκεῖθεν ὁρμοηϑεὶς, ἠᾳ ζχι τίου μ΄ 9.- 
᾿ ξαίων γώροιν. ἀὑρωνὸ Σιποτεταφράυμϑρον τὲ 

ἐν πλείςου ἀζια τὴς χώροις, 

ἄλλοτε ἀλη, χαὶ μετ᾿ ἄφατον ἐξάγων, ἐδήου 
", ἐΐ Δ. ὡς Ὁ ἢ 

ῳ “ΝΜ Τῆς λυ ας τὰ “δϑς εὐ τὰ σαυρωμαοι-- 

τῶν χαὴὶ τὴς τάφρϑυ.οἱ γὸ πολέμιοι, ὅπου ὅχε- 

φαίνοιτο ὃ Αγησίλφος, αὐτιπαρήεσαν αὐτο 

οὐτὸς τῷ χαρακώματος ὡς αμεινουνϑροι. 

χαὶ ποτε διποχῳρφιεῦτος ἀὐτό ηδὴ τίω χῚ ζω 
φρατοπεδὸν, οἱ ΤῊ φιξα ων ἱπαεῖς τε ὡς ἀ- 

'φαιᾷς ὄντες, ἐἰξαιφνης ΟΥ̓Ο ν᾽ ὡδὸποιη- 
αϑρων τῷ χαροαικωμκαζος ὀΐξοδων. ἐξελαό- 

᾿ δ ωΣ- ἥν» , λ τὰ Ὁ 

γοῖσι, χα. οἷα, δὴ ἀπίοντῶν “σθ9ς δεισνον χα) 

συσκάυαζουϑύων ΟΜ πελταςῶν, τὴν δὲ ἱπτ- 

ἰκξεξη- πέων Τὴν μὃν ἔτι καταξεξηχότων, Τὴ σὴ [ἀ- 

Ἂ γαϊξαγνόντων, ἐπελαύνοισι " καὶ ούτε πελ- 
“ ᾿ ἐγ Ὶ αὖὧῦι ͵ 

ζᾳςων σύχνους καιτεθαι λον, χα “ΤῊ ἱπώέων 
3 Ν ͵ ) 

Κλέωνα κὶ Ἐπιλυτίδὸῃν ασαρτιαζᾷς, χαὶ τὴν 
» ᾽ ͵ 

φἰϑοοίκων ἕνα. Εὔδιχον, χαὶ αν αὐϑίεναι ων τι- 

γας φυγάδες, οὔπω αϑα(εξηκοίας ἔχ: τὸς 
. «“ ε Ν ᾽ Ι͵ ᾿ “" ε 7 

θη, ἱἵπαοὶς. ὡς δῈ αὐαφρέψας σζών ποις 7 ὁπλι- 
Ἔγδι ἢ ε Ἶ Γ ᾿ “ἂ΄-, 

τας ἐθονϑησεν ὁ Αγησιλάφος, οἵ 1Ὲ ἵπαεις ἡ- 
.Α ᾽ ν- Ἐς ᾿ “ 

αν λαρνον Ἴ εὐναντίοι ζεις ἑπασείσι, χαὶ τὰ δέχᾳ ΤῊ 

ἀφ ἥξης οκ Τὴν ὁπλιτῖυ ε94 σεοὺ ἀὐόίς, οἱ 

ππντ- ἤτοι Τρ ϑηξαίων ὑπαεῖς ἐῴκεσαν Ἴ “ἰπυο- 
ΩΣ! ͵ . ᾿ ἡ ΄ 
τερρίς, πετηωχϑσι που ον μεσημξθάα. αἰσσέμϑνον 

τς μϑὺ ὙΣΡ̓ τοῖς ἐπέλαονοισιν, ὥστ᾽ ὀϊξακχοντί- 

ζῴῳ πὰ δυραΐζα, “ξικγοιεῦπο δὶ, οὐ " χαὶ α)αςρέ- 

Φοντες δὲ Τοκ ζύτου ἀπέθανον αὐτὴν δωδὲ- 

χα. ὡς ἢ κατεγνω ὁ Αγησίλᾷος, ὅτι ἀεὶ μετ᾽ 
᾽ ε ͵ ΕΣ 1 ͵ «“ 

ἀθάςον οἱ πολειχίοι ἐφ αμνοντο, ϑυσοιμδνος μια 
“Ἦ ᾿ ε - " ΕΣ 

τη μέρα Ἔν ως δ τε τάχιςτι, ἡ παρήλϑε δὲ 

ἐρημίας εἴσω τσ" ̓γαφφικωμμιοΐττον. ἷκ ἢ ζύπυε 
ΠΝ ,Υ ν , τὰν 5) 

τὰ τὸς ἔτεμνε χγέκαιε μέ: ρα Τ ἀπεος. ζᾳυτοι 
ΓῚῚ ͵ ͵ 7 ᾽ λ 

ἢ ποιήσας, χαὶ πάλιν Ῥπογωρησας εἰςϑχασιας, 
Βιεὺν, ἦγξν 3 3 ΄ 5 μΥΝ λ ! 
ετείχεΐε Ὁ ἄςυ ἀδθις᾿ χαὶ ἐκεῖ »μϑὺ Φοι( δον 

͵ « Χο ἡ Ταλὶ ς σουβιαχ ͵ 
κατελισζεν σρμκοφήν,αυτος ἢ κ, ΧΟΡ οόδῶν πτῶ- 

Οἰτπατόπειαντ οσοιραγοης, ἰποῖ. δίπχαὶ 
Οὐ Ποπιοης ἀσηπητίατ, ντ Πυίις ἐχροάϊ- 
(ἰοΠἰ5 τε ροῦς ἰρίι ἃ δῈ]1ο αδαίπογεητ, 
Ουοά ἢ 41 οἰαἶτας ἱπεουΐ πη, ἀτιπὶ ροίεστο 
Δρςῆξητ οορία;, αἀπιογίιϑ οἰπἰταΐοτη ἀγπιᾷ 
σαρογεῖ ; ΘάΠη {6 ΡΥ ΠΎιτη αἷς 48 (δητοητία 
ἀσςοτοτὶ, ἃ (οο 5 ἔμέεὶ, φἀστοίμγιιπι, Ροί- 
ἐααηαπὶ ΟἸΠατόποῖη (προγδίϊου, αα ΤΠ ς- 
ἴρίαβ νομίοε: ἰη4Ὁ ρτοάπξεὶς σορι5, ΤῊ6- 
Ῥαπογιιπιίῃ ἀστιπὶ ροῦρεδατ. μη ηι6 

᾿ γαὶ Τὠπεςαυρω ρον; κύκλῳ Ὁ πεϑιον χα τὰ Ρληϊοίοπι, δζ οχίπηῖα χυσητο ΓοσΊ οἢ 5 10- 
͵ 

δ... 
" γε. 

φςραΐοπεδαῖ νόμϑυος 8 (ἃ, νπάϊαιις ἔοῆα νδ]]οαιιο πηιιηϊτα τεροτῖ- 
τοῦ : 1145 ἰδ] Ἰοσατῖς σαίετῖς,, ὃζ εὐπεὶς ἃ 
ΡΓαηἀΐο οορίϊ5,εα Ισσα ρορυ!ᾶάο ναϊϊαθατ, 
Ζιύα: γοΥΠις ᾿ρία πη οχέγα γα] πὶ [οἤαμηηιίς 
{πτὰ ογαῃτ. Νατη Ποίξοσ, νἱοιπιη; (8 Ασο- 
{Π|Δὰς οτοπάστετ, ἱπεγα γα] ] 1 ΠῈ οἱ οσοιγιο- 
Ῥαπτ,ν πη ργορυ] τας. Ἐκ δοοὶ ἀϊτ ΑΙ τταη.- 
ἀο, ντὶρίο Δα σαίγα γοιοστεπις, ΤΠοΡδηὶ 
Θατῖτο5, α ποίτίθιις Ποη σοπίροϑι, πιδιτο 
ῬοΓοχίταϑ ἰπ να }1}0 ἔλέξος Ἔγπιροῦοητ; εος 
46 τοι βοιό, ἰτο σεγατὶ δα σοσπδπη ας 6- 
ἀοθαητ, ας ἴηι Π14πὶραγαραητ, Ο το 5 δ11-- 
το πὶ ρᾶτῦπη Ὁ εαπ5 ἀείσεπάοτγαητ, ραγτί πα 

ἴῃ δος οοηίσεπάεθαητ; ἱπροζαση ἴῃ Πέτα ς 
ἔλσοτεῆῖ, ἃ ΠΟ ΡΔΠσΟ5 6 σοτγατῖς ργοίξοι- 
Πογοητ, ΟἸεοπειησας ὃς Εριγείάλτη, δ ρατ- 
τλῃο5 δαμῖτο5, σαπι Επάϊοο,, πὶ οχ νγδὶ 
δρατταπα ΠηΪτΙ Πγ15 αγαῖ, σα πηι. ΠΟΙ ΠῈ]-᾿ 
115 Ατμοπί πέδαις ἰῃ ἘΧ ΠΟ ἀρ ξιθιις, αὶ 
ποπάϊπι ο4το5 δἀςεπάογαπε, ᾿ἱπτογὶ πὸ - 
της. ΟΠ} ἀὐτοπη Αροῇϊαιις σα Πὶ σταιι 

δυπηδτιγα σστιογις, Οροτ {5 ἔούγοι,  α- 
ἴΈ5 410 ἰπ δάἀπογίαπι ποίξίι ΘααυττατηΠ 

“ττπογθηζ, 05 ΕΧ σγαὰὶ ἀυπγαζιγα σαγία 

{υδίεαμοδάπεαν, ααοίαου αν ΠΗ Ϊς χ ἰλΠὶ 
ΕΧΈΡΠοθΙς οχοςΠογαησ:ταπινογο Τ ΠεΡα- 
ΠΟΙΙΙΠῚ Ἔα Πτο5 ΠΠΉ116 5 Ογαητ 5.4 11 ρ4Ὲ|10 

ἐλδε (ἀπε ϊη τη εγ ἀϊς Ἰλησυἱαίοτος. αἱρρα 
τα εχίρεξαθαητοος, σαὶ απ οαιήταθαηι, 
ἄοπες Παίξας οἰ οι] δγθΏτι, ΠΟ τἀ πε π θοὸς 
ὈΟΠτηροτγεητ. Ετίη σοπαοιτοηάο Ροτὸ- 

τιιπτ ΠΙπΟ εχ οἶδ ἀποάςοίπι. Ῥοϊξολημπαπα 
Αρεί]αιια απἰ πηάιτιοτεῖτ, (ἘΠ ροΥ ἃ ργαπάϊίο 
(ς ποίξες οἰξεπταγα: ρεϊπλα τος ἔλέξα τὰ (8-- 
οτὰ, {Ζ14Π| ροτογαζ σε] ΟΓΓΙ ΠῚ {πος ἀετοῖς, αὸ 
Ιοςο ἀείοττο ἱπέγα να πὶ ροποῖγας. Π[λείη- 
ἄς οπὶπία, 40 γ4}10 σοπτϊπεδηταγ, δά ἰ- 
ρίας νίᾳ; ΤΠοας ἔοτγο ὃς Ἰρῃὶ ναίξατ, Ὁ τ 
γε ραῖγατα Τ Πποίρίδς γοιγίας, πησση!θ. ορρὶ 
ἄπιπὶ {ΠΠπ| || πλιιπῖτ; γα ξξοά; δά ῬΗα θά 
ρταξεέῖο, Μοραΐα τγαπιιέξις θορὶὶς (οοἷος 
αἀϊπαιτείτ,οἰαἱὰ Ἔχογοίτα ρίς ἀοπηῦ ἀρ άιιοῖε. 

λὲν εἰς ζᾳ μέ; αι, φοι τὼς οϑρ ξυμμάχους διῆκε ὃ δὲ πολιτικὸν ξρώτδυμα ἐπ᾽ οἴκου ἀπήγα δι. 

- 



προ Εχεοτεπιροῖο ΡΠ  ἀας ρτα ἀσητηι τηδ- ἃ χ 8 Ούτου ὁ Φοιξίδας ὀκπέμπων μδὺ λῆ: 
ἐθ4)»05 - Ω 

͵ 

ἘΝ τ}. ΩΣ οπαίττοης, 1 Βοραπούαμα το οτος ΗΝ ΣΥΡΟΥ ΘΙ ΔΣ Ὁ ΡΝΝ ι 

Ὀαιαρεθαῖ: ὃ εχοιγ πὶ 5 ἀσταπιίρίο: νῷ πὶ Ὁ μὲ , Ν Ἵ νὴ καπαύβαθνς 

ταπυνοχαθαῖ. Εἰὰς ἰπἰαείας Τμεδαπὶ ααᾷ 0). τοιδιῦμος ἐκαικϑυργή Τ᾽ χώραν. οἱ δὲ, αὐ »- 

νἱπάϊοαϊο νε]!επτ., νη! πε 5 οὐιη} ΠΟρ 5 (αῖοι ἀντί φρῴοϑαι βελονδιοι,φρατάυοισ . 

ὙΒείριξιιπι ίπ στιὰ οχρεάιτοῆοπι ( πϑρυδημεὶ ὀχὶ Ὁ ΠῊΜ ϑεασιέων χώρων. ἐπεὶ δῦ 
οἱρίπης, ΠηρτοΠ] ἴδπὶ ἀἰτοποπαἱρίογαπι ον. ἤσαν ον πῇ χώρα ἐφιξίθως φυλῆς Σ 

τλρτ, χάθη ΡΠ ας δ᾽ ἀαϑ οἷν πᾶ ουπὶσοῖγατ. κα ρα αἠνι γρεη 
ξαὶς ἀσοϑοκείμϑρος, οὐδὰ μοῦ εἴα ἀὐζυς Ὡἰσο- ὶ 

ἢ ᾽ ἕ ᾿- -»" 
σκεδνυο ᾧφαάλαγίος. ὡς]ε οἱ ϑηξανοι μά- Ὁ 

ἱπουπηδᾶβ, πο πη Πυ5 ἃ Ρμαἰάησο νίαἰιατα 

ἀἰρογρεῖοητα, πιρο εθας. Οὐοίαξιαι, ᾿ 

λα ἀλϑύῤδροι τῇ ἐμιξολῇ ἡ ϑεζδσον Ἔ Σἰποχώ κίονες 
“ ρησιν ἐποιοϊεῦτο. ἡ οἱ ορεωκεμοι ἢ, Ἔσορριτῆθν- Ὁ 

νι περαηὶ στασίτοτίς ΒοίἘΠ] τα ἀσταπιἱῃ- 

παἤῆϊε ἔογγθητ; οἰ ας, ααπῃ γΈΠΙδτ, ΓΞ 
εοἀετεπτ Οὐ ὃς τα]!]οπο5 αὐ  εὐι 15,7 145 τ Στ 1.» Ν 

Ουΐ ᾿ 4 Β τες ὃν εἰληφεσαν Ἀφρτον, ἀπήλαρινον οἴκαδὲ, 

ςοἸοσογαητ, Γαρίυι5,ἀουλιπι τ] βάρος ὦ ὙἾ τῆ ἢ Ἷ Ἔ 
ὅτω διάνος φοξζος τ ςραϊδυ ματι ογέπεσεν.ὁ 
ἘΠ ͵ νος ὟΝ Ἅ ᾿ 

ὃ Ούτῳ εϑρασεως ἐπεκάτο, ἀδξὰ αὐτὸν μϑὺ 
ἣγ͵ Ὰ λ ΝΛ ες έ ΕΝ « 
εχων Ὁ πελτας]χϑν, Ὁ ἡ ὐπλιπίχζον ἡ ταξά ἣν 

Ῥαπτ. Τ δητας ΟΧογοίταπι πλετας ἱππαίογαζ. 

γ τρεθατταπὶ ποίξειῃ αήλέξοῦ ΡΒ θ 465, 

4αϊιπη σὀτγατουιπη ζορίδ5 ἴςοιιπα Ὠαδοτγεῖ, 

Ὁ ΔΠ1 αἱ πγατ γαπὶ (οα| ἀση1ΠῈ : , ΑΝ 
ΒΊΆΘΚΗΙ ἈΒΈΕΕ ΥΣ ΦΌΒΕΙΙ ΄πεόϑα; κελδύσας.ἡ ἔλρετο οὖν ἐλπιδιὲ Ἵ Ὡρὸς 
ϊηπταδοίαθεγοι. Ναπι ἰπ ίροπι νοηίςδαῖ, ΠΡ ΉΜ ὙΕΉΓΟΥ ΤῊ ἀντ 

Ταορίῖε ἡ ρος ( Τ περβαβος πη ἔιρᾶνοττοτο :αυοά ἐὰ ανδ ν ποὶνστέαϑϑαι. αὐτὸς τεγὸ ἐῤῥω- 
Νοία5. Ι ΔΈ ΕΑ ᾿ δ διε δὰ μλναν ΧΩ. ῳ 5 ἍΝ 

δε ρίε τοῖς νἱτῖδ. ργαοξογοῖ, 8 αἰἱοβ μοσ- αϑυως ἡ) εἰτορὼ τοῖς ἄλλοις ἀκγεοϑτι ΤῊ α,- 

τατοταῦ αὐ ̓ ηπαἀοηάμπὶ δος, σταπομῆαηιθ δραΐν παρεχελά ζετο, χαὶ ζιυς ὔυ ϑεασιέων ὁ- 

ἱ ς Γ 11 ᾿- η : 3. ἵ 5 Δι ῶν " 

ὙΤμοίριςηἤαπι ἀΥ πλατιὰ Πα (δίς αὶ τα ἘΠ ΤΤ ΤΥ ΒΥ ΤῊΝ νομὰς 

τοῦ. Εφαίτος πο θαηὶ, 41ιπὶ Ρεάόπιτοίο: ἀνε Ων σα οὐ ἐκθεῖς ϑρλ γεν ἢ ΦώΣΜΟΣ 
τ . έ 

τοῆτος, δά ἱπαϊππὶ αι ἐπχάαπη (Ἀ]τπὰ Ὡὰ μάν τ είν ἐν 56. ὍΝ 
Ζ ξ τ Ε πὸ - --ὠ ) Ι ᾿ 

ποπἰἤδξητ: ρυίπχαπι ίς σΟΠ σε θαῃς, ἀέϊπάςε ἐγέγφοντο,εσφτον κδῳ γ,Θροιοδησαν,Ἔπττα ὃ 
- - ω 2 δ ν᾿. ὦ ε, "» ; 

(εἰπ Βοίξοια φοπποτιεᾶτ, πο τγαπίδιιη- ἀνέφρεφον, “λ[ 9. ὁ Ὄπορήν ὅποι Ὡ [οι αν. εἰ ' 

ἱ ἱ ϑ Ι ἜΣ - Ν 5, 3} ΒΤ ΜΙ ᾿ 

ἀϊ ὃς εὐπαάοπα! πιὰ οἴει οορία. Ταμι Ρτῖτ αϑὺ δζυ πελίᾳ αὶ [αὶ Ἐὀλίρρι τ, ΝΏΤΩΝ ᾿ 

πιὶ οΧ οοτγατίς, 4πὶ ραποὶ εἴης Παυπλεῖο, ΟΣ ἀν ΠΣ ἐς ἃ 
ΕΤΕΣ τατον ΠΕ ΕΡ ἥθεγτες ἀύίις, εφυ ϑν" οἱ 2 ταζσεις αὖ 

πισῖα Ροτίοττιτί,, ἴῃ ιραπι ἐς σοπ οι: .ὡ Δ ὐραῚ ἰζ ' 

" υοά νδὶ νίάοτιητ φαλίτος, 80 {ΠΠἰδτοτρα ΞΡ ἘΠῚ εἰδὸν, ἐδι δαί ἡϑησαν ὑποῦ ΤῊ φέυ- 
4 ἐ"» ἃ Σ 5 ,“- » (7 “" “νῆ- τς 

ἀαμείθιις ἐάσει! αι, εῆς ἱρίος ἱπυσάξήος. λϑντῶν ἐχιϑεοῖ αὐ! {5 χοὶ δ μϑὺ δὴ Φοιζίδας, 

τραῦμα ἰΔτοτξεέζας ΡΒ Ιἀας ἱρίς σιπὰ ἀύοριις ἡ δύοη ῴς, μετ᾽ εἰυτε κα χόνϑροι ὠπτθ ὦ 

«τικδα. δαςίγθας. σαϊνπᾷοῦΐῃ ἰρίο ἀϊπλισαθαητ.. τὶ , , , "ΝΣ 
τς ἐμ τ ΕΠ. ΤΩ ῃ οἱ κιαϑοφόρφι, τάτου γμο δέν, πόρτες εφυ- 

μὰς ΑΔ ͵ Δ π᾿ 

πἰποιῇ ἄρδην αὐτὶ ρίεδαηγ. ΟΟὐππὰ ἴητοῦ ἐκααν ῥν Ὁ φά γοήες ἀΘΙΧΑΗ͂Ν ΚΕ 25 τὸς δι 

ξασίοπάιπι δα 1 ποίρίεηίιαπι σγαιοτη ατ-ὶ πλίιζῳς ΤῊ δ κασιέων, κακῴγοι, μάλα (θ3- 

πιδταγάπι νοι ἤδης, 11 ηασαιςτοῖρα 4α- Ὁ ,ϑεν μέγα φρϑνοιεῦτες μιὴ χἐτν Εἰξᾷν τοῖς ϑή-ς 

Η {- 2 ͵ Π ἡ ἿἾΝ 
Ὀαῃθαθαηρ]πδπη πες Δἀπιοάιιπ) οο5 Ζυΐί (αίοις, ἔφυγον, μηδὲν τί πὸ υδιωνωμδυανα 

Ρίαπι ροτίς ααογοτατ, ιοα ἰδπὴ οΠΤετ οτίιι5, Ἰ- εδήναὐψς δ ὠπέονολβν δ ὁ Ὁ ΝΣ 

, ἄκρτίας οἰατίς δηϊπηῖδ ἐς πεπίπις Ὑ πε δδηῖς Ἰούδον κα χα δ σσο ΠΧ ΟΡ οί 

τα ΡΜ 14 φαϊπιοο! ἀΠΠςς, σοη Δι δ!ς ἢ) ΤἉΠ]Πτος ν- 

οεἴπιτος οχι Παφίης. Οὐσσαδαεγςο 4αϊ- 

ἄἀεπιραιιοῖ, Ποη τα ΠΊ ἢ Ργΐα5 ἔαροΓα ἀςεῆῇι- 

τοιυης τ Ποίριοπίςβ, αιδπὶ ἱπτγὰ ΠΓΟΒ (6 

τοςερ δῆς. Ροί εα ταγίαπι Τ᾿ πε Ραποταπὶ 

τος Πυαῇ του σοτο,αταὶις ᾿ρῇ ἴαπὶ αάποῦ- 

(υΣ 1 περι οπίς5,Γο!υαηῖιο Επἰτίπηα Ὀρρὶ- 

πνάας.. ἀα, ὈΕΙΠατὰ πγοιογον Οατη οὔτε ροριι- 
ΤῊ} Υξς Τὰς οχ οἷς Τ μορας πιρσταῦατ. 'Νατὴ Ὁτηηῖ- 

διίϑς δὲ οὐ ἄσόϑεϑεν ἔφησαν οἱ ϑεασιφς, Ὡρὶν 

οὐ το πείχή ἐγϑύοντο. ον δὲ ̓ ύπυπαλιν (ῷ 
ΥἷΥ ϑυθαίων αἰεζωπυρέτο, χαὶ ἐςρατἀύοντο 

εἰςϑεασιαὶ χα! εἰς ΩΣ ἄλλας Ὡς «ὐξιοιχιδας 

πόλάς. ὁ υϑ( τοι δῆμος ἐξ αὐτο εἰς ς 35" 

(ας αἀπεγωρ4. ον πάσαις ὟΝ ἢ πόλεσι δγώυα- 

ξεῖαι καθήςηκεΐ, ὡς οΨ ϑηξαις. ὡς!ε χαὶ οἱ 
ῥτοίῥετα. - ἐκ ΎΨΤΕ τ: . . ΓΞοχς ἐᾷ 

θὰ ἴῃ ορρί 5 δἰαίπηοαϊ σομξίτιιτα Ἔγαητ Ἑ ον ζιύτως 3 πόλεσι φίλοι “ἰμ λακεδουμὸ- 

ἰγαρουῖα, 4} 14 1 πο ῖ5. Ὅσο ξἔλᾶιμτῃ, ντ α- 

πιϊοὶ Γἀσεἀαπηοηϊογῇ ἴῃ ορρία]ς {ΠΠ|5 {πΌ-- 

Πάϊο ὃ ορε ἱπάϊσοιςηῖ ΡΟΙῈ ΡΠ Ια ἰπ- 
τεσίτα πη 1ἀοςἀα ΠλοΠ1} ροϊετημαγοῆο ἡπο- 

ἄλτη, ὃς ςοΐνοττο πιατι τυ , τος Τρίο ρυςί- 

ἀϊο Τ Ποίρίαϑ τεπεραητον εἰς αὐτῷ ἱπευητς, 

τατίαπι ΒΡ ουΐ οορία αἀπιοτίας Το θΔΠΟ5 

γνίων βουϑείας ἐδέοντο. μ(Τ5 1 Φοιξίδα, ϑαιγὰ- 

τον, πολέμζρχον μδὺ χαὶ μόρων οἱ λακεδα)μέ- 

γιοι χτὶ θυίλαήω πέμψαντες, ζς δε ασιάξ 

ἐφυλο-ῆον. ἐπεὶ δὲ Ὁ ἐουΡ ἐπέφη» παλιν ἐ3 

ῴαινον φρουφοὶν ἢ οἱ λακεδαιμμόνιοι εἰς ζω ἀμ 
ξάς, 



ἘΠ Ὲ ΚΙ ἀν νῖν 8. 17) 
ἔξ ὺ τῷ Αγνσιλάς, ἡ ζ,σόόεϑεν, ἐδέοντο ἃ ἀεσετγηῦτ: ὃς ΑσοπΙδιπΊ, νὲ ἀπο απόηας; 

͵ 

ὑπὶ ἡγεῖαϊ, ὁ ̓  ̓ἷῶρ ὃ ἐμβολῆς Τῦτα γιγνώ- 

σκων,αρὶν ἡ τὰ δζκΘα τήδκα ϑύεο, πέμηψας 

«ρὺς Τ' ὁ» )εασιαὶς πολέ "γθν,ἐχέλευε Φρο- 

χαία λαιᾷ ὃ αἷρ Ὁ ΚΤ χιθαιρώνα ὁδού 

᾿ ἄκρον, φυλοίῆῳ ἕως αὐ αὐτὸς ἔλϑοι. ἐπεὶ δὲ 

. ζτοι ὐροόνῶν τ ΞΣ πᾷλαται οἷς ἐϑμετο,πά- 

λιν ασροςεποιήσαΐζ εἰς ᾷς ϑεεσσιας ἰέναι ὡραΐ- 

τον.νὴ πέμπτων, αἰ γϑραΐ τε ἐχέλευε Ὡβασκευ- 

ἀδῆν,καὶ ὯΣ ρεσᾷξείας ἐκᾷ ὐϑουϑυφν. ὡςϊε οἱ 

ων ϑηξαῖοι ἰοραΐς δ ασοὸς ἵ ϑκασιας εἰςξολξὸ Β 
“ κῷ. ) ἐφύλα ον ὁ δῈ Αγησιλαος [τῇ ὑξεραα 

ματηημέρα θυ σοί υϑυος,( πορδυέϊο Ὁ ἐπ᾿ ἐρυ- 

βράτυὶ ὡς ςρα! ἀύματι δυοῖν ἡμέραιν ὁδὸν ὦ 

μιᾷ κατομύσας, ἐφϑοισεν αὑβθαὶ 2 χὸ 

φάπο- σχαΐλον Τζαύρωμῳ, Φρὶν ἐλθᾷν πῶς ϑηξαιους 

πὸ φυλακῆς, κα θ᾽ δὸ ζαν6.ϑεν εἰρῆλϑα. 

αὐτοῦ ποιήσας, ζο. “ϑϑς ἕω τῆς ΤὴΜ ϑηξαίων 

ο΄ αήλέως ἐδήξ μέχρι ὃ τλυα γφαίων' (ἔτι ὙΡΡ 

Ὑπιπὶ- ττεὺ τίω τὸματγραν οἱ αἰξὸ ΤΥ πατύδωρον, 

"φίλοι οντες τὴν λαχεδοι μοι ίων,εἶχονῚ χαὶ οκ, 

σότυ δὴ ἀπήΐ, οὖν ἀδαςερα ἔγων ὦ τάχος. οἱ ἢ 

ὑπυδὸν- θηβα)οι Τἐπελϑοντες, αὐτετάξαντο ἔχὶ 

Ρ φῆ η, ὁπιοϑεν ἔχονες τίω τὸ τάφρον ᾿ Θεαύ- 

᾿ ρωμα νομίζοντες καλὸν Ε1) Εὅὴ Δ[οχυ- 

ο΄ διυά φνχαὴ »ὸ δὼ φενὸν ζρωτη Ὀχιφκῶς,χαὴ 

δείξατον Ὁ γωθίον: ὁ ἢ Αγησιλαος ἰδὼν (αῦ- 

»φαὺς 

τοσαης ἱπηρογατοΟ 5 ντὶ ΠΊΠΠοΓς ἔππσογοξ 

ταν. Π|6, φαοα [ὉΠ οιιπὴ εἰς ἐς μας οχροα!- 
τίοης {παταογοι ργίας, φιατα οχτα ἀςτγαάι- 
σεπάο χογοῖτα σοπίμ!οτγος, παῖ ΠὉ δά ΡοΙΪε- 
πιάτο τη, 0] 1 Ποίρ ϊς ογατ,πιιητίοςν οστι- 

σοπ ντί ργασοιραζγοτῖ, 41 νία ροῦ Οἰτῃω- 
τοποῖῃ ἀποοπτὶ ἐπ πλ  Ποτ, οι Πγώ; στη ΡΓα-- 158: 

Π᾿άϊο τοπεῖος, ἀοπος αἀποηίτες ρίς, πιδη- 
ἄλτ. Ροξεαχιδηι πος !προγατο, ΡΙΑτς ας ἀο- 
σοΙΠπογαγίπ πηι 1 Ποίρίαβ ρυ πηι Π1 {8 ρογρογα 
πιλυ]αατ. Μίτεο ας ετίαπι, 4 γοσαπι ν6- 

ΠΑ] Ϊ τὴ ἔογιιπα ραγαγὶ, ἂς Ιεσατος ἰδ  ἀθπη (ὃ 
οχίρεξεατο πα ρογοπτ πο ἔαέξια,ντ Ττο- 
Ὀαηὶ πα σ Πἰ8 ν γί θις εἴ, αὶ γογίις Τ᾽ ΠΟ: 
Ρἰα5 ο[ς, ααίταπι σα Ἐοά τθητ. Ν᾽ γι Ασος 
{|αὺ5 ροπειἄϊς, οὔ ρυππα!αςς, μέζατς (ἃ- 
στα, γοτίτς Εγγιῃγαπὶ ργοίθέξις εἰἘ: αι: 
706 ν πο ἴδ οἰπὶ σΟρ 5 ἰτογ ΒΙάυ σοηίος- 
οἴου, ρσία5 1 να] αην. φαοα δα ϑοο] οἤ;; 
(ἀρογάυπτ: Ζιαπῖ αὖ οο ΘΧΟΙἰδγιπη ἰοσο; 
4ὸ ἀπτεθας ἱπστεῆτι ἔπογαῖ, ΤΠ Ρδηὶ δά - 
ποηΠςπε. Ηος ζξο, 1 μεραπογῆ ἀργιπι 

νοτίας (018 ογίδγεπι πτιιπγ ἀεροραίατιιν, δά 
ἰρίος νίχιιε ΤΔπασγξογαπ Βπος:(αάπαςο- 

Αρεβίδὴ 

ε 

Τ,λεεάἀατιοηϊς αὐ αἸξξις, της θατ)ας ἀςη- 
ἀερεάειιίγοξειτ, φυῖ πιοεηΐα νγθὶς αὐ ]- 
ἀλη Παΐοτοι. Τ᾿ περ πὶ ἀτιτόπι γε Ππροτιιος 
ΠοΥΘΙΠΊ]οοο, 4Ὲ1 ν᾽ ετα]α: ρεέξιις ἀϊοίτατ, αΞ 
οἷοπι δα πογίαιη ἰπ γα θαπεν δὲ ὃζ ἔοι Ἄτη, 
δέ ν]ΠΠυπὶ πα εαπτατεῖσο, τατος οἶγοο 

τοᾶς ἔλέξατος (ο αὐ διτγα σάτα, 1 Ι ΘαπῚ ΠΈΪΟ 
Ὁ ΡΓΟ ἢ (ΒΡ γοητ, Ετατ οἰ ΠῚ ]σοιις ἴ5 (ατὶδ ἀπ- 

βναιεβξα 

πὶπν Τ᾿ ἀπασγαπῃ 7 ΓΙγρατοάοτι!5 σππὶ {{π|ς5., [αἱ. Η7- 
; ῥάιοάοξμες 

γων- ταιασὸϑς ἐχείγας μδρ σέκ ἥλω, Ἐχισιμώσας 
ἢ ΕΞ ΤῈΣ αἴτιις, αεσοεἤταιο ἀ1ΗΊ 6 1115; (Οὐτοι πιιι1 Αὐμμά ἀρός 

ἢ ασεϑς «ἰὼ πῦλιν γ4 οἱ σι αὐϑηξαϊοι, 
δεισεὶν - δ " Θ, Οι 4 

Πιαὶ ἥτγαιξα 

εὑ 8 “" ͵ ἐν ΘδΣ ἢ .» ᾽ 
». τες αἰξὰ τῆς πολέως, 911 ἐρυμῇ ὦ, πολι- 

, δον ασρ9. Ὁ πολιν τω ὁχὶ ποήνιας ὁδὸν. ζῶ γὸ 

αὕτη ἀστφαλεςέφφι ἡ αϑύτοι ἐδύκφ χα λϑν γε- 

νέοϑαι Ὁ οὐθύμημαᾳ Αγησιδλάου, τί πόρρω 

ἀπαία γὼν Ἐσὺ Τὴν πολεμίων, Ὄσποχωρᾷν δρό- 

μῷ ἀὐθις ἐποίησεν. δμως αϑμτοι Ἵ ἔχε ἶδα- 

νῷ; αὐζις “δυ πολειζχων “ἰγὲς ἐπέσρα- 

᾿ Μονσχεὼ Ταῖς μόραις.οἱ μϑύτοι ϑηζξαγοι πὸ τυ, 

όφων ζᾷ δυραζᾳ ἐϊξηχόντιζον, ὧςτε χαὶ ὠ" 
ΕΒ, ͵ - , ἤ᾽ 

πεῦανεν Αλυηητος εἷς ὔυ πολειδδ,ων, "ἷς 
; ᾿ ͵ « Δ ΔΉ νὴ 

χρντ)αλείς δόροφιτι. ὁμ.9.ος δὲ χα στο 
᾿ τὸ λόφου ἐδαπησαν οἱ ϑηξαῖοι. ὧὡςε α)α- 

! Ξ "“ Α “ ͵ δὴ Ε) 

' (αντες οἱ σκιίδατοι 18, εὖ ἑπασίων τίνες, ἐ- 

ἤώον τὸς Τὴ ϑυζαίων πελάυταιοις σαρε- 

λαύγονζῶς εἰς τίκυ πόλιν. ὡς ψῦμτοι ἐτίεις τῷ 

ἡ τείχους ἐγλύοντο, ““πσοςρέφοισιν οἱ ϑηξαῖοι. 

Ἀρεπίδας νἱάοτοι, αὐπογίις ἱρίο5 ἤσῃ αἰι- 
τὰ νε)άᾶς 

σοθαῖ; (ςξ δπογίᾳ ἀςηοέξξζοπάο ἀοὶθ, αὐ νε- 
πο ρὰ 27 ᾿ 

ἐπι πῆγτες ἔγϑαι πὐϑα]εταγμένοι ἤσαν, δράμω ἐ. ὨΡεπι Ρεύρερατ, ἹΠοΡαπὶ γεγο πτοτιοητος 
νιδὶ, απο ά εἴετα ρύα ας πιά; το το ἰο- 
οὐ, 4ιο ἱπΠξγιξει θαμς, νἱα Ροσηΐας ἐπΞ 
σρηῖς, φικτατίογογας, δά νγθοῖη σπγίι (8 
οοπέογεραπι, Ἐπίσηπεγο ρυαοϊαγιηλ πος 
ΑροΠ]αὶ ν Δα ραταγ  πιιδτιπη ες, απο 4 
ΒοΙ θα Ιοησα αράἀιέξ!5 σορὶϊ5 ρογεεεεσίς, 
να Π σατία ἀϊσεάεγοπι. Αὐ ΠΙ ΠΠ ΟΠυΐΠιτις 
605 ΡΓατογουγγθητος ρο]ΕπηαΓΟΠΪ αι! α1} 
σαπιςοποχίθις ἱπυδ ερᾶι.1 πε απΠὶ σοη- 
τὰ. ἀς σο] δι μαίξας εἰδοι!α θαπτιγ; 480 
ἔλέξξιιπη, ντ νπιι5 ΕΧ ροοππατο 5 ΑἸγρετις, 

! αἰες ΠΠΊΡΟΓΕῖ. : ξν Ἑ μα(ατγαϊεέξες οσσππηθογεῖ. Ηος ταιηεπ 

ετίαπι ἀε τα πλαϊο 1 ΒΟ δηὶ ἀςοίς δεῖ ξιρὶς- 
Ῥᾶπε. [τάχα {Π|᾿ 0 σοπίσεηίο δοίτίζα ὅς 89 
απῖτος αι! ἀαπι, σε ς ΒΔητ ΟΧιγοπηοϑ ἰπ ασ- 
πλῖης 1 ΠΕ ραπογιπη; 41] αὰ ντθοπι ργαΞ 

του  Ποραηταγ. ΨὙΡῚ ργορίμς δα πππγος 

Ροταςηταηὰ εἴϊες, ΤΕ δΩὶ (Ε ςοπαογτιτητ, 



:76 ΧΕΝΘΙΡΗ ΗΝ 6 ἀι:}Ὲ.δ. 
Ἑοσοπίρεϑο ϑεἰτίτα;, φοϊοτίτις ΔΙ ]αδητο; οἱ 3, σκιδάται ἰδόντες ἀδθυὶ, ϑῆον καὶ βάδζυ 

ἡπατη σγαάατίτη, Γεσγοαϊ τι Ὁ παπια δηλ ἀὠπῆλϑον.ὺ ἀπέθανε μδὺ Εὐὐλὶς Δ »»- 

Διτοπη οΧ εἰς ἱπτεγογητας οἤοτ ποῖηο, ΓΠῸ- μὴ μλ αι Ἐπ τὺ 
Β ; δ - ΟΙ ο πτ εγώ -- 

Ραπίταπιϑη δε ττοραππχοεχοίταδαητ, θά 9 Ἧ ἀν 1Ὸ ἐφησανθο, ΤΣ 
Ὡ ἘΡΚΆ ͵ ε ͵ Ρ 

μοιξεςίπάς, Ζαο σοπίςοπάοτγαητ, ἀρῆς βησαν οι αὐαίξαντες . . .. ὄρμϑυτοι Αὐτὴν 
: . - ω μὴ δ εῇ ον Ὁ ἢ ἃ 

(ςηῖ:...... Ασοἤίδας ταταης ροίσοητοτθ- σιλοίος, ἔπει ὠροὲ ζω,απελθων,εςρατοπεδαύ- 
ὃ “415 7) Ν ͵ Ἢ Ροτς, ἀἰστοῖτις ΠΠἸΠο, σαίετα πχοταρσαταγοο σχρ ἔγθα κῆρ τὸς πολεμίοις εἶδε τἰρατεζᾳ- 

Ἰοσοιν οἱ ποίξες ρυῖας ᾿π[Ἐγιιέϊοϑ ςοπίρεχο- ἘΩΔΕΣ ΛΑ τά πίω Ὠῖϑς 

ταῦ. Ροῆείάιϊο νίὰ, πα Ὑ Πείρί 5 ἰταγ, ὀχοῦ- ΡΈΕΙ ΔΙΥΒΕΡΙ ΤΕ ΘΠ ΔΩ Ἶ 

οἴταπι αράϊισεθας. Ὁ αππηπιο σοῖγατὶ, 4] ασιαξ. ϑρασέως Ἴ τ ϑακολουλοωύτων χὰ 

δριιά ΤΠ Ραπος {ἰροπαϊα ξλοίςραης, αα- πελταφῶν, οἱ ἤστιν μιιοϑοφόρφι τοῖς ϑηξαίοις, 

ἀαέζεῦ εὐππὶ ἸΏ (ΘΠ ΟγΘηταΣ » ὅζ ΟΠαρτίαπι χαὶ τὸν αξρίαν αὐακαλοιώτων, στὶ Οὐκής ὦ 

ΠΟΙ {πδίξιιοητοπη ἱποΙαπηαγθητ: σοηποῦ- Β ἀρ δλοίθι, αὐ ασξρα φέντεε οἱ ΝᾺ ὀλιοοΣ 

{1 ΟἸγπιβίογιπι ἐααῖτος, αοά 11} απ οΧ τον ᾿ ᾿ ἘΠΕ ΊΑΝ ἘῚ ὕγατ ΣΡ κο δρχοὺς σετενἐς ρα Δ 
ξα ἀοτείοο, ἐχρεαϊτοηῖς μαι ογαητ, αά- ἢ Ισ,( δὴ Ὁ} ΚΤ' πῶς ὀρχϑῖς σεουέφρα  4.)- 

Σ ἔ »ν ΠᾺ ΣΤΣΝ 5) ͵ 
οἸϊαο πὶ 4 Ἰσοιπὶ οος σοπρο ΠΟ δαητ,τα ντὶ οντο) ἐδίωξαν τε ἀὐθυς πος ὄρθιον, καϑοίαξ, 
(ςιιο δῆτα, ἃς Παρ Ο ΠΙΠΠΟΓΟ τπτογῇ- ἠχολουθοιευ, ὠπεκτάναν αὐτῶν μάλα πολ- 

οἰοθαητ. Ναπὴ ἔρος ρεάίῖτος αὖ ἐαίτθιις. οί ῳ ΤΕ Ἶδι Ὄνν; 
ΝΣ Χο ; ἐς Κα χὺ ὙῈΡ (σϑὸς αγαδῆες φύνλατον ἀλί- 

Ἰοσο 84οἸ τι, ὃς ἐχαϊτίριι5 ἀσοοῆτι ποη ἍἸΕ- Χ' ΠΡ ΨΉΟΝ, 0. ᾿ ; τ ῦχε : σχϑντοι πεζοι “πῦὸ ἵπώεων. ; 
ΠΣ ΒΟΙΠΠ σαρίππτατγ. Ρο βαιά 1 Ποίρ᾽ας ἃ- ἰὴ ζ ἈΑΕΡΘΗΣ ΕΝ τ᾿ οπτει ΕΠ} ἐπρῇ ᾿ 
[2] 6{1- -(Ἵ . . . 

ΣΝ σοΠ]αιι5 νοη ποτ, οἰππιος [ΠτΟΓ ( ἀΠΠπΠάοπτες Αγηήσιλοιος οὐ τοῦς )εσιαις, ἀύρων ςασιαζον- ; 
: 5 Ὑ Σ πος ᾿ ͵ χ 

ἜΠΡΝΙ: τερεσίτ: απ πο νοΠΠοητ ), 01 1 ἀσοηΐοῖὶς ζᾷς τὸς πολιζᾷς, χαὶ βουλομϑύων τὰν φα- 
πος (ΘΕ ἈΠοΓοραγιθι ργοητοβδηταγ, δάἀποτία- σχόντων λακωνίξζην ἰποκτάναι τὸς οἰγαντήας, 

τῖος ἱπτογῆσογθ, “πο σιπι ΟΓαῦ ἴπ ΠΌΠΊΘΓΟ (ὡνὐ Μένων 22) σῶτο ἀβὺ οὐ 

οτίατη Μεπο:πειδήηϊαπι ποο ΠΟΙ ροΓΠΊΪ- Ὁ ΕΥΕο {αν τα, ΕΣ ΜῊΝ 

ἅτ, (ςἀ γεσοποι ]!ατὶς ἰρή!5 ἰητογίς, σοσξις- ς Ὁἰσόλάξας δὲ αὐδες, καὶ ορχϑύς ομοσο αλπι 
δ ἥν ᾿ ͵ 2 ͵ «“ 3,“ ΔῊ ! 

πε (λογαπηοπταμη ΠῚ ἱππίσοπι ργαίξατο; ληλοὶς ναγκχοσας, οὐτῶς ἀσήλ)ε παλιν 
1τὰ ἀρ οὰ τατίας Γ᾿ Ὑρέμ ες νἷα, ΟΥ̓ΣΣ πὸ κιθαιραῖνος αἰρὸ ὯΔ μέγα ΤΣ 

» Ἂν λ 3 “ 4ια Μοράγα ἀτιοῖτ, ἀπ σοῖς. Ιηἀοίοοίος. οὐχ εῖθεν τὸς μϑὸ συμμάχοις ἀφῆκε, ὃ ἣ 
αἰπαηίτεῖτ, ας ντθαπας σορίας ἀοηγαπιαθπ- χὰ ἐξα ΝΣ ᾿ 

τϑεδαὶ Οἷτ. Οὐΐανετο Ὑ Περαηὶ δἀπιοάτιη αὔπὸ- ΡΛ ΙΧ» 4ρα; Θυ κος οὐκ. 68. αὐ  οΥ ο 
- Ἔ : ᾿ ! ς -“" ΤΩ ἰὴ ὰ 

ἀράς Πα ἰπορία ργοπιθρδηζαγ, αποά ἴαπὶ ἄπο- 15 δὲ πιεζονϑυοι οἱ ϑηξαῖοι σϑς σίτου, λ᾿ ῳ 
. ε - ον ἘΠ τὶ λ » ͵ ᾿ ΕἸ »" 

διι5 αὉ ΔΠΠ15 ΕΧ ἀστοὸ {π0 ἔτιιρεβ Πα} 115 Πὰ- Ὁ δυοῖν ἐτοῖν μιῇ εἰληφέναι καρττον ον τὴς 
{ΠΕΠῸ- ΞΞ ΞΕ “ , "χολ -“ ͵ » 

Βυϊ οητ: σποίάατα (πογατη ἀπιαθιι5 τγῖγς γῆς, πέμποισιν ᾿χὶ δυοῖν ποιήροιν αἴϑρας, 

ταΐδιις Ρασαίας Δα σοπηραγαη άπ ἔγιιπιθα- ἘΡΡμ τὶ ͵ ; ͵ 
τος πους ; εἰς παγασας ἔχι σιτον, δὲ λαψτα δὲν- 

ταπι παϊττπητ, ἀδείς οἷς ἀσοαπιταητῖς. Αἰ- ᾿ἩρΩΣ δέκα ἴσ. Ἶ ἢ ἘΞ ͵ ᾿ ἕ 

ςετᾶς δυτειη Τἀσεάἀατηοπίμς, αὶ Οὐοαπὶ 186: Ἄλλπεῦθα δὲ ο λαχεδοιμόγιος Φυλαξι ν᾿ 
ἢ. - “ 3 πγὸϑ “Ἢ “Ἢ Ρ 

οὐπὶ ργαΠάϊο τοπορασ, ἄπππι Γτατη οηταπὶ χων ὠὡρεὸν, οὐ) ᾧ ὠκεῖνοι σζονεωγοιοῦτο τῦν ἊΝ 
τ ,“- ΓΝ ᾿ - - “" 2 ! ὌΝ ͵ μ“" 

ΕΑΝ ἢ μδε Ὁ Ἐς ἀν τ Πρ σίτον, ἐπληρωσοΐο {εις τοούρᾳς, Ἐχιμελη- Ἷ 

τη σπίατγι παῖο, ΠΟ σα Θητ ΓΙ ΓΘ ΓΟΓ, Υ - " Ν τσ λὰ ΣΝ 
"Θ᾽ ἼΘΙ ἘΠΕ ΆΠΘΕΙΣ είς οπτῶς μι} ἐϊξαγ[ελϑείη. ἔπει δὲ απήγέ- 

αἴωις ὈΙ Δι γα πιθηταπι Δ Πορατατγ, ΑΙ σετας ὃς ξὶξ Ἄ οο ἴδε. 

Τιεδαπος ἔργ ΘΏΓΙΠΠῚ, ὃς {ΓΙ ΓΟ Πχοδ, ὃς Ποπυϊποςἱρίοϑ, ὁ σῖτος, Λαμίανᾷ ὁ Αλχετας τὸν ΤῈ σί- 
4πο(4 40) Α Ἷ Σ ὃ Ν ᾿ ͵ δϑν » » Ὁ! 

ἐαρῖε. ΠΟΠΡΑΠΟΙΟΥΟΒ 660, ΨἼΠΟ5 ΠΔΡΙΓ. Ἐοξίπατ- Τὸν» χαὶ ζᾷς τεμηρᾷς » Χά! τὸς αὐδρας ἐζω- ' 
Α : 4 . » } ͵ Ω2 3) ͵ 

ος σα οογῖθιι5 πγαπάατ, ἴῃ αι ῖρίς Παρδίτα- γθῆσιν) Οὔκ ελαιῆοις ονταὰς ἡ πιϑιαχοσιους, ᾿ 
Ξί ΐ ͵ {2 ἀν ἢ Ὁ ͵ “" δ 

θαι. Οἰπιτ δατ ραοῦ σαί ἀΔπι(αποηπαπι ζύτοις δὲ εἶρξεν οὖν τῇ ἀκροπόλᾳ, οὗ τὸν αὐτ 

οἰοσαης νυ ογγαζ, ἃς σστοσπις 40] εἤετ - ν»- ΤΉ» ἷ ͵ » 
δ 2 2 ᾿φ)Ρὰ ΖΞ 2 : : ΟῚ ΧΕ . πὸς ἐσκζωώου. ἀχολουϑοιεῶτος δὲ τίνος Π)υ. ὡμ4- 

τεῖτα οαἱαςἀδιη Π]ττς., οαπ| σου ταῦ (ο1]6- : ξ ’ Ν 
λ ΟΣ Λ ! 

τεῦ: ἄδαὔος ἀοίςσοπάοης, ἀρ Πυπονοτγία- Τὴν παιδὸς, ὡς ἔφασαν, μωδλοι καλού τε 
εἴς ἢν . Ξ σον 2 ͵ » “ 3 

ἜΓΠΕΡε, Ὀατιτ. Ηας Ποιη!ηΐ5 που] σοητία σαρτῖαὶ ἃ- καγαϑοΐ, καζοιξωινων ἐκ πῆς ἀκρφπολέ" 
2. δ παν τη ἀΠοτίΔ, αγσο ΠῚ σΔριΠτ, ΠΧ ΙΘ ντθ5 Ε ὡς χῦθὶ τούτον ζω. καζαγνόντες δὲ οἱ αἱ" 

1ρί αἱ δοςάαπιοηίς ἀςἤοῖς. [τὰ Γαξεατη,ντ ἀρ εἢ , 
: ἐτΞΙ ΥΙΔΕ : - χαῴλωτοι πτίω αμέλφαν (α- 

πιασηδ οορία ΤΠΕθαπὶ ἐτιιπχδτιτη ἰῃ τ Χ αμμελήω » αΐαου 

Δαποβοτγόε. Νάτο Γαγίπμη ἱποῖιτο, σεῇ]αιδ5 φρο τις τς Ὁ ν νἢ ἐὐ κα 

[ηἸςΐζο ἀεοῦθοθας. ΝΝᾶ ηιτιο τέρογε σορίας τῶ " ὡστ' δύπορως ἡδὴ οἱ “ϑηζξαγοι σῖτον πῶ- 

ὙΠερδηοσῖ α Βηΐθιι5 Μερατα ἀδαιιχεζαῖ, ρεκομίζοντο.ἰ πσοφαίνοντος δὲ πάλιν τὰ ἤθϑόν, 
ἐὐοἋ ΄ δ ΠΣ ΚΣ Ἐν Ἂ ἢ ἢ ἃ: ΤΩΝ ͵ 
οὐϑυ Αγησιλᾷᾳος κλινοπετης ζού.01Έ γὺ ἀπῆγε Ὁ φρατόν κα ον Τὴ ϑηξων οὖν τοῖς μιεγαρϑιθ, ἀρ 4) 

αγάθα)- 

Ἀμρ 

᾽ ς 3. Ὁ 

νοῖσι πίιῦ ἀκρϑτολιν, χαὶ ἡ πῦλις ἀφίςαι- 



[ 

᾿ ἷ ΤΡ ΒΒ ἘΚ: ΟΕ Νν 5. 477 
τος αἰαξαίνοντος αὐτο ἐκ τῷ ἀφροδισίε εἰς ὃ αρ- ΑἰἸπτεξαίσεπάφησιπι 6 ἔλπο Υ επογίβ τηᾶρὶ- 

δ ἤκΗΣ δ : ᾿ : ᾿ : 
ἢν ῥήγνυται ὁποιαδὴ φλὲψ,  ἐβῥύν ἐκ τῷ {γάτα ἴῃ σαγίαπι , ἱποοῖταπι 41 νεηᾶ 

᾿Ξ ᾿ς ταρτα φησι ε σογροῦς (λημτα ἰπ στα 46- Ἕ. ἢ 5» σῷνε Δ ᾿ς , ΡΑῚ 

συμιαΐοῳ π π » ΟΥΑΙ: εὐλνρκδνας 2. βαχετγας. Οὐατηάς; ἔπγα πἰπηϊίιπι αι! Ὠτιιτη 
Δ χήρη αἰτύροίχου, χαὶ ὁδδωυῶν ἀφορυτων, ἰῃταπγοίσογειας ἀοοτος ἰπτο!ογαηαϊ οςο- 

) Ν ᾿ ᾿ ,» ὶ ΤΡΟΣ ἶ ΉΓΤΣ Σ 
Ϊ συφφαχούσιὸς τἰς ἰαΐξος «αὶ πἴωυ -βὰ τω ἄοτξτ: τιθαϊσας φαϊ ἃ δγγασιϊίῃίις εἰ ρτο- 

-" 

»ν ͵ὔ ΒΕ ΑΕ ") κ »»-ς Ὶ ΓῚ 1 Τβάγς οῦ. σφυρῷ φλέξα ἀυτο ὡς δεακαξ ἤρξατο, ἐρῥᾳ ΡτοΥ Τ πλαΠ] ο μπὶ νεπαπὰ ἀροΓΙτ, ἄτα μι νθὶ ἀρ εη 
ΟΥΑΙ ὙῚ νύ πα ᾿ἰοῖπεὶ σορ οι, ποέζα ἀΐσαιςο (ληρεῖς ργο- ἔλα, μια 
ΠΡ" αῚ Ὠ ΓΗ ̓ῶν γεν τόν Ὁ ἤυοθασ. Οὐάααϊα τεμτάγοπῖ, Ππ ΧΙ Ο ΠΟ ἑάρνον ατα 
ποιοιῦτες Οσξκ ἐδγουαντο 8" 6 7 ράλκα, μαποιπμίδοτο πο Ροτογαητ,άοπες Αρεί- εἰ ἌΡτ: 

͵ Ἵ 2 ͵ . - - ἡ 

“ρὶνἐλφποψύχησε. πὐτε μϑύτοι γε ἐπταυσοι-ὀ δι ταπλάεπι δηΐτηο ἀςέοο! ει. Τ Ὡς οἢϊ πη 
πιχαὶ ὅτως ἐκεῖνος μϑρ Ἔἰϊπτοχκομιοϑεὶς εἰς λᾳ- ἤποτς ἀφίιτ, Ηος πιοάο 1, ἀοεἀφιμοπεπὶ 

ΛΝ τ κο ει ἢ δ 5λ ΟΝ δα Δεροείατας, αυοα εἰ[ξλτίς το συ ογαῖ,το- 
; γα, ρῥωςῃ τὸ, τε λοιπὸν γερφςοἡ “Δ | οὐ Β Ὁ ᾿ ΤΕΝ 

χεδαίμοναι, ρρώφᾷ τὸ, ἐ».»Ὁ 2.9 τατά ας Βἰοιπαιη σοτγογαδυίς. ΓΕ ἀσοάς 001} »"Ἤ ὉὮΣ ͵ » χ]ἤ « ͵ 

ο΄ χήμωνος. τ ρει Ἰμολδόνοι ἐαρτν κοτέ γργοίς οἰξξάεητο, τυγίαπι σορίας αἀιιογίιις 
φαϊϊε, πώλιν φρουραν τῈ ἐφωνον] τοῖς ϑη- ὙΒοθαπος ἀοοογπππτ, εἰσις ἀποοτα (]6- 
ξαοις,Ἐ ἡ Κλεόμξ οὐτον ἡγείαϑαι ἐκέλάσον. οπηθτοτιπι ργαβοίιητ, ἰς ν Οἱ σιιπι οχοτοί- 
ὙΠ ἔχω "ὦ φράτ ἄνα «αοὲς τωι ἀξ τι ἰαπὶ δα (Πςτοποπὶ ασςοΠηῆοι, σεϊγαϊος 

Ψ, ᾿ ᾽ ͵ ͵ ᾿ ς 
ἐστ ᾿ - ᾿ : 

; μι ἐΐνετ, ̓σεροήεσαν αὐτῷ μρρηβονς ουρατεῖ. Αταυστα Τ Βαθαηΐ δὲ Ατπεπίεη- 
σαί, ὡς ασεϑκαταληονϑροι τῶ ἃ ΧΟΡ ὁδού. (ες φυϊάσλπη νεγτίοθπι ἤπης ἰαπὶ ἀητε τοπα- 

᾿ Ε ͵ Ἵ Δ τὰ ὙΤῈΕ - ᾿ 

ϑηξαίων δὲ χα! ἀἰὐϑζευαίων “σϑοχατέχοντες τοῦτ, ΔΙ ἄτι] απ }}}} αυϊ άπ αἀ!οςηάοη- 
τινες ὃ ἄκρον, τέως μδὺ εἴων αἀὐουὶ αὐαξαινάν «ἱ ξασιτατοτα Βοίείραις οοποράμιητ: νοϑἔιτα 
ΕΣ πο ΛΑ Ν νταπγργορο Δα Ιρίος ἀοοοίογαηε, σοῃἤιτ-- 
ἔπει δὲ, ἐπτ αὐΐϑις ἦσαν, ϑἰξαναςαντες ἐδίωχον, : : 

ῬΑΩΝ κ ζίυοὶ σαητ, ὅς ἰῃ ξισαπὶ 605 ἀσιϊητ,ξεγού; α 484- 
χα! ἀπεκτάναν «(ες τεήαραχοντα. τού Ἧ Οἀταρίητα ἱπτογβοίππτ, ΟΟοἀ 4αιπὶλςοῖ- 

, - 2 ΩΣ Ν 

γουδύου, ὁ Κλεόμίροτος ἀδεούατον γομιέ- ἄοτοι, ΟἸδοταθγοειις πιϊπίπις ἤοτὶ ροῖτ γὰ- 
τῷ αὑωροδδαι εἰς τίι Τὴν ϑυξαίων,ώπῆ- ταβ, γε Ἱ ΒΟΡαποσιιπιὶῃ ἀρτιιπὶ τγᾶ(ςοπᾶο- 

τοι: σορίας Πάς αθάιιξξας ἀἰπλίτ. Οὐ π!Β 4; 

Ἔα Πρ τοὺς {ροἢ]ιοράαπηηοπαῖη ςοπυρηϊςητ, οὐπι- 
δὲ τὔνσυμμάχων ἴῷ ἀαο τῳ, πμδερετανς ἐ-΄ τηεπλογαθαπτῆοιε υλάλπ ἱσῃδιία, ἀιοά 
γίγνοντο Ἔσο Τὴ, συμμάχων 5 ὁτί Ὡ[9. κῶς ΒεΙο αἀϊεγαγοηταν Ν πα ρος ἔς μαιιο516-- 

λακχίαν καιζο. τοιζήσοιντο πὸ τῷ πολέμου. φαρίατος, Παλπὶ Ατμοπίοπίος πασεαηῖ, ἰη- : Ἶ ; ΐ : ἘΠῊΝ 
ὀξάναι ὙΣ σφίσι γαὺς πλυρωσωνίᾷς “Πολὺ ἤγαετα : ἀταπε νεροπι ἸΡίοτγιπι δά ἀε αἰ εο 

ἘΜΟΎΣ ὧ, ἧς κων, ἱπαοπὶἔλπλο σοπιρε!ετα. Βοος ττεπηίς Πἰίσα 
πλείογας αϑέεναιων, ἐλ τρκῃ τίω πὸ πδαίδιις δτίδην αἀπογίις Ἐ πεδαηος οἐχεῖ- 

᾽ ᾽ δὴν ͵ “ ν ἫΝ 5 

λιν αὐτὸν" ἐξῴναι δὲ ον ζυταις τας ναυσι εἴτῃτη ἀεροτίατε νεὶ Ῥῃοσφηίιιπι1η η 68, 

εἰς δήξας φςράτόυμαᾳ Δαθιξαζν » εἰ »ϑὺ ἢ ταν ἀδαταγ,νεὶ Ογοιπι. Ηος ἱπίτο ςοη- 
Ἶ ΑΗΒ ͵ », ο ! 2 ΐ ΐ Ϊ : Η 
βούλοιντο, ἐχὶ φωκέων, εἰ δὲ βούλοιντο, ἡ ἐ- ΠΙ|ῖο, τείγεπηςβ (εχασίητα σοιηρίθης, εἰ 6 
ποὺς κκ5.5 ἢ , «ς, οἰαΙη Ρο]]1ς ργα βοίτιγ. 'Νοααο ες ΠΠτ οὸ5 
στ (ουτανδν βογισάρδρορ ἐξης ματοίξπτιοπεία, φαΐ οδ41|1) αιιέξογας ἔιογαηε. 
χὸγτὰ ὑδὺ τό ήρᾳς ἐπλύήρωδαν, Πόλλις δὲ χαΐρροίος πῖοάο Ατῃοπίοπίος οὐ ἀςθᾶ- 
αὐτο γαϑαρχὸς ἐλ ύετο. ὼ ϑυτοὶ Οζι ἐψεύ- ταγ. Ετεηΐπη Πδι "ας Ἰρίογαπι απποπάγὶς αο- 

ΠΝ τυυῥεκθοκυλώδμρλδιεαν  ταβομκβποφαία οἰ ἀπρεθοκαν ἀοεύκοίαν ,Π ΠΠκόόν Ὁ χρη σοὶ ἀοποῃ! δπΠὶ ΔΙΉρ]1π5 ἀΠ σε άδτα σορίταῦδηι; 
ἰ λιορχιῦῦτο, τα γὸ σιτάτγω α αἰδζοίς σελεοιε δα ἅποά πον ΑΣ ασον 

ἐδὺ τον γραιςῦν ἀφίκετο, ἐχέϊ λιν δὲ Οὐ ΕΥΙ 5)0- ΤἜρίπατα, ὃ (διιπι, δὲ ΑΠάτιπὴ Πξατίομος 
ἢ λει βαπλῴν, “' ναυτικοῦ ὄντος 1 Ὁ λῴκεδοθ- Πγχροτεῖ. Ηδο ποροίπτατο σοπιρα! Αἰ 6- 

μοίωνγαϊξέτε για, κέω, ὁ οὔδρον. γνόν-. αἰουίας, δὶρῃ οοπίδομφαῃτπάιος Ομας 
τες δὲ οἱ ἀἰϑύιυαῖοὶ τἰωὸ αἰάγκξωυ, ἐγέθησαν Ε δείδια ἄμισο παιία!! οαπι ΡοΙΙα σοῃρτεϊ ' ἀκχλεεσλναῖ ϑ ἢ ; ι Ργα πο, νἱέζοτία ροτίπῃταγ τὰ ξαξξιιπι, νὰ 

Ἷ εἰς ζαᾳ γαυς, χα! ναυμαχήσαντες (σφ 3ς Ατπεαϊεπῆδας ἀεϊπάς ἐγαπιοπταπι!αδίις 
δ᾽ ͵ ͵ ς Ἵ “ὍΣ Ε: ΞΩ 
τῶν ΠΠολλιν, Χαΐζείου πορυμϑρμου, γικιεὖσι Τῇ Ἰρογργαγ: Οὐατα αὐτῷ 1, λοξἀατλοπὶὶ) {- ΡΔ- 

ΐ ς » Ρ Σ " ᾽ν πον ἔ 

γαυμαλία. ᾿ ὁ μδϑὺ σῖτος ζοῖς ἀἰϑζευα)οὶς οὕτω τατοταάταϊττξα5 ἀβυεῖιΣ Βα οῖοϑβ οορίας, 
᾿ ͵ ; ΣΟ λλδα ᾿ δ Ὁ- τδεὶ 

παρεχομίοϑη οὐ δασκάναζουϑύωνὃ  λακε- ὙΠεραηὶ Αιμβοηϊεπίος γοραδδητ, νι δὲ ἱρῇ 

᾿ ͵ 
. δια μὀνίων φρώτάυ μῳ Ὁ φΟιθαξῷν ὑχὶ τὸς βοιωΐοις, ἐδεήϑησαν με ρορ μῦρα σισω ες 

ἱ 

γίτε, χα! διῆκε Ὁ φρώτάυμαι. συλλελμτων 

, 

Ω . - - , . Α͂ 

ΡΓ ΤΆΣ » ΝΕΙΠΎΓΠΙΠΟΊΉΓΙΑ νος ἰοσα ΡΙος- 

Οἰεονιδτος 
ἐμ τα τ 
εκ 

Τρεῦαπος 

εὐ ἔν 
᾿ Γ Π 

Γ᾿ φερε φηῖο 

πῇ εἰαεην 

ΠΣ 

Αἰϊνοηίεη- 
ες παμαὶὲ 

Ραμα Ῥοὶ 
ἰδ ἷτα 

(πη. 



τγ8 ΧΕ ΝΟΥΡΜ ἨἿΪ Τ. ἡ ἃ κ᾽ ΠἸΟ: 
ἐχεγοίταπα ἴῃ Ῥεϊοροποίαμπα μλΐτι οτέτ. Εχὶ- ἃ δὰ πελοπόνησον ςράτδυ κα πέμνψαι, γόζμἰ--νεμὶ 
Πἰηιαθαης εηἰπι, {1 πος ἤἥστγες, μαπάσια- ΤΥ ΤΟΥΝ δίοιτ, οὐδωνι δος ἧς πρὶ 

αυδτα (τίς ψ Γαι πὰ ι.δοςἀςπιοπίος ἈΔθίτι- ἈΘΘΘΝΜ ΉΜΗΝΙ τ 

τοβ δα ἀοΐοηάξάιϊιπι Θοάεπὶ τοι ροσο τπὰ άθνέθλθνν, ἀχχθο ΡΟΣ ΤΟΥ ΌΕΝΝ 
..: - Ῥδ νὰ -». - - ! « 2 

Βηος ἔπος, τα (οοἰαγῖ 1Π11ς Ιοοἱ5 νγθίστα; φυλεῆφν, ἀμ. δὲ (ς «ἶξὲὶ ἐκένα τὰ χωοίὰ 

ὃἃζ αἀτταδιαςεηάστγα [ἡ ἀσταπι 1 με δηυπη συμμιαχίδοις πόλᾳς,α' ἰκὰ ὃςρ τι ΤΣ ϑχμ-᾿ 

ἴλτὶς πιασμᾶ5 φΟΡἰΔ5. Ατβεηϊοπίος ΔιιτΟ ΠῚ, ξιξ ξεν ἱχφυὸν ελεὸν ἑμδφμῶ ὧν Εν 

πιο οὔ ϑριιοάτίς ἔδοίμις Γι αοοάἀαιηοη 5 ἤν ζ; ΝΕ 
μδντοι οργάζονϑροι ις Ἄφιχεδο μονίοις ὄχ Ὁ 

{πςσοηίογοητ, ἰξτα ξξα5 τὰκ πάποδ δα ΡοΪὸ- ΠΕΡ ἀν μενον 

Ροποί ἰίτογα ρευ]αθθητοῦ πυίογο, ἄτομα πρ ἢ ἐρλϑν, ΘΟ 9)υμίος ὠϊξέπεμψαν αἰξὲ ᾿ 

Ργατοις Τίπιοῖιςο. Αταμς ποστοσαροτο, Ὑ πελοπονηζον, ναῦς 1ε ἐξήχοντα πιληρῶσαι- 
ΠΡΝΆΝΝΤΕΣ ᾧνρῤαεμι φϑμαρ: ἡνωσύριν 7ες»ὁ χρατηγὸν αὐ δ Τιμόθεον ἑλόρδύοι, ὅτε 

ἐγγ Ὡς πα ςορίδ5 ΟἸεοσαθγο- Βα 51,» σελο, ἔν ΗΝ ᾿ ἀρ  Πδητ,ποάας ἄλιπι ςορίαϑ Οἰσοσαρτο: Βα τ ϑγζας οὐκ ἐμ(εξλνρότων δ πολε- 

τιῖς ἀποεγετηοχας ἀιπ| Ρεϊοροποίαπι Τ- “2 ρος ς Ἢ Ξ ἕ ᾿ 

τιοιμεις οαπι οἰδῇδ οἰγοπεπεγεῖυγ: ροῖ- Αἀἐῶν 1 Ὁϑῷ Κλεομόροτος ἡγε πίω φρατίαν) 
᾿ Βος - 3 3,ι..}5 (5. τ ͵ ΄ 

ἁυάαξεοτ ορρίάα Ἀπϊτίπια Τ᾿ οραπὶ Δ4ο- ἐτί,ουτ' οῳ ᾧ Τιμόλαος «ὐξχέσλθυσε, ϑρα- : 
ΠῚ ΝΜ νι τ ΠΥ ΣΤ ἃ ἀπ πα τ νος 

κακεῖν πἰτέμόμο, ολαιῈ ἘΡΕΝ ἘΗ  τηβοιρορα σέως δῇ ἐςραϊ θυ οντοιοἰ ϑηζα)οι ὅχὶ ζὰς αὐϑωοι: 
Π 7 « ἡ ) 

βήωμν. Τα! ἄφπν οἰγοαταοέξας, Ππτίπι (ὐογογγαπιυυ υδρς; πόλᾳς, καὶ παίλὴν αὐτοὶ ἵ ἐλοίμίανον. ὁ αἰνή 

Μβηνάμς. ΟΟσρααῖς : ΠΘΑ4ῈῈ τατηθη Θαμ ἰη (Θγαΐτα- , ; , ᾿ ἘΣ ἤ ὰ ᾳ ν θανν; 

τεῖη γοάορίε, ΠΕ4 06 Ομ πᾺπι πναΐγας ΠΣ τοι Τ μολεος σὐἰειπλιθώσάς, κερκώραν μδυ Γ΄ 

ἘΧΙΠ1ὁ, ἃς πο Ἰερές 4} 46πὶ ἰηχθγαταιε. δύθι ὑφ᾽ ἑαυτω ἐποιήσοιζρ " οὐ υϑύτοι ζώδρα- 

Οὐ βιέξωπι, ντ οἰμίτατιηι ἐς Ἰοςΐς Εαἰτί- ποδισαΐρο, συοὲ αἰδρας ἐφυγαδοίνσεν, σελ γό- ἢ 

γαγιῖπι Ὁπληίαπι πηϑίογὰ οἴἴςπε οτρα ΤῊ μοὶε χε έσσεν ἐἰξ ὧχ ΘΟ αἴξ ἐκἠιαντ λας 

ταοῖπευτῃ Ππάϊα. (ὐομτία 1 Δσςαα: ΠΟ ἢΙ)}  " Ν ἡ ΠΑΝ 

ὃ ἰρί! οἰαεπιϊπγιπης, δ ρεαεές απ οἱ ἌΝ ἀνε ον οἷν μρννοι εν αν. 
ΝΙςοΪοομπι, ποπιίηεπι δαπιοά πη αὐάα. ( ὁ λαχεδομιόνιοι γαυέμκϑν, ὮΝ Ιχϑοτγον γαυ.- 

οοπι, αἀιιοτγίις Ποίξος πιτταητ: 40] Φαθ ἄρχον καλοι ὥρα σεοὼ ἀυόρα, ἐἰξέπεμψανὃς 

πᾶνο5, 45 (εσαπιΤ πποῖποι Παθεθαῖ, ζῶ τ, εἰδὲ οὶ ΜΙ Τ ύμόϑάου γαῦς, ςζκ ἠμέλ- 
φοηίροχ σοι ; φιαπιαίιαπη ἀπο ίοχ Ασα ΕΜ ΩΓ δὲ} ΚΣ 

Ὀταςοϊοιίοα αροίΐξης, Ὠ1Π1] ταπιθη οὐπέξα- ΦΟΡμα ἡμμι ἀμμμνΑν γον. 

τὰ. οὐ αν πδαῖθας φἀ ποτίας τχ, υῖθις τ ἀμκιῶπίδνω ὶ ὀρλα πεῖε Ὁ πεντηχοντὰ γᾶν 
“Τὶπιοιμεὶ οἱ αῇϊς σοηίζαθας, ργοο παιιλ}} ναῦς, ἔξζήχοντα ὅσοις ταῖς μ᾿ Τιμοϑες Φγαυ- 

ἀϊπλίσατ. [π ΘΟ 4ιιπὶ νἱξεις εἴδει, ἀραιὰ 285- μιαΐϊχησε.ὁ τότε μδρ ἡ Πή χα ζϑπαιονὸ τ μ 

ἰγζίαπι τεοραταπ ΤΙπλοῖποις ἔζατυιε. Ροϊ- μμόϑεος ἔξησει, εἰν αἰλυζία.ὁ 3,7 αἰφλκυσμέτε 

δὰ ΝΟ] οοπιι5, ἀααπ Τ ποιοὶ πδιιοβ ῃ ΡΤ μές νεών» ἀ᾿ ΠΝ 

βοιτυν (δ άπιξια εἴης, δοτεβοθγοηταν; ΜΗ ἡμιϑϑεε ξυμ ὑχισκάναζουδύων, 

ἀποϑες δά (δ ἰαπὶ (δχ 115 Απιρυδοϊοεὶςῖὶς ἐπε παρέμοντο «ὑπο αἱ ἀμᾷρακιωτιδὲς ἐξ Ἢ ἵ 

τείγοπυδιις, ἘΕ]γ Σίαπη πδυιίρατ,νδίταπι ΤΊ) Ὑ ιρ4σ» δ χὶ ἢ αἰλυζίαν ἔπλιδυσεν, ἔνϑει ὁ " [ 

ταοίθβους ογατ; Ροϊξοδαιιαπι ἰβ οδιιίαπη {πὰ ΤΟ μόϑεος, ὡς σἹ οὐκ Ἷ αὐτθμῆγε, ϑπαγον αὖ οἰπθῖε, 

οὶ οἱαε ποτ ρεγρογοῖ, ἰρίς σαοαας τγὸ- γν» 
Ράιιπι Ργοχί Πιὶς ἴῃ ἡπ(}}15 Πάτυῖς. Τίηο-ς ᾿ς 6 ὁ ὃ φ“» ἠδ τος 
τοις ἀυτεπι τοῖο εἰς παι .5 115, {1185 Πὰ- ῥμολεος, εἴτε! ας ΤΈ εἰ γεν ἐπτέσκευα σε,χ) ΟἿ χερβ- 

δεθαι, ὅζ ε (ογογγα ραγατίς δε ἱπίξγυξεῖςα- κύρας ὀηγας τ ϑςεσιλιηρωσοίϊο δυὸ δύων αὺ- 
{ιϊς, νεϊαπιρίαγες εἴης, απ (δρτααρίη- τω μ᾽ πὰ σῶν πλέον ἢ ἑξδομυήκοντα, πολὺ 

τα]οπρο οἰας {προτίοτ ογατ, Ἐγαυία πᾶς. οὶ, ᾿ υϑφ,εναυϊοκῷ. », ῥήματα Ἥ 

πὰ ρεσππίατιπι νἱ οὐ οἰλῆ!5 ππιαρηίταα!- ὐκτΑ ἌΦΕΣ ΒΕ ΘΕ ἽΝ ἐμὲ; μι; 

δοπὶπάίσεδας; Αἰμρηὶς οαβ λἀέοτείςατα- ΖΚ’ ἀνλίωνηλεν. πολλοὖν δ ἐδήτο, τέ 
βαῖ: πολλας γαὺς ἐχών: τὴ ἢ 

ΕῚ ΝΣ . τ» ͵ ἢ ἢ 
κἄκφνος ἐξήσειτο οὐ Τὶ ἐπυτάτω γήσοις.6 ὃ Τι- ὐψνν 

“- 

ΞῈΝ Ὁ» 



υ 
β οαπεκ 5. ΧΓΥ 5; 579 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ ἙΛΛΗΝΙΚΩ͂Ν 
ΠΣ ΟΡ ΩΝ ΒΥ ΓΘ 

ΕΚ ΤΤΟΣΝ: 

ΓΟ ΕΝΟΡΗΟΝΤΙϑ ΗΙΞΦΤΟΒΙΑ- 
ἘΝ. τ ΒΒ ΑΒ υθολ νη 

ΓΙΒΕᾺΝ ΒΕΧΤΥΞΒ. 

κεδε μόνοι πἰξὰ ζωυταὰ 

ἡφ οἱ δηξαῖδι ἐπεὶ καε- 

φρέψανϊο ζχω τῇ βοιω- 

τία πολάς, ἐφρατευον χα 

εἰς Ὁ φωχίδει. ὡς δὲ αὐ 

οἰφωκές ἐωρέσοϑ., "ον εἰς Ὁ ̓λακεδαίμιονα, χαὶ 

: ἐλεχϑν,ως εἰ μκῇ ) βουιϑήσαιεν, ψ ̓ δγωυήσοιντο μιῇ 

᾿ς πείθεαζ τοῖς ϑηδαίοις, οὖ ζούτου οἱ λακεδὰ,- 
τ μένοι ὀχκαιξαζρισι χτὶ Χύλαῆαν εἰς Φωχέας, 

Κλεύμρρντον] 1ε: βασιλέα, δ, μέϊ ἀντῴτετ- Ἐ 
Ὅραει μόραις,ἕἡ ́  ἢ συμμαΐχων Ὁ μέφρε. οαδὸν ὃ 2 

«ἕξι ϑ: 5Τὸν τ χβθιον ̓ὴ οκ λνῆθλίας ἀφικνάται 

πρϑς Ὁ χϑίνον ἴξ ἢ: λαχεδαιμονίων Πολυδάμας 

Φαρσαλιος. οὗν ὃ ὁ οὖ τῇ διλη λυηλλία  οί- 
λα" Δυδοχιμ4,ὼ οὖν αὐτῇ ὃ τῇ ἡπόλφὑ ὅτως ἐδὸ- 

κά καλόρε καγαϑὸς ἢ ἷ δῆ, χαὶ σασιάσαϊες 

οἱ 'φαρσείλιοι οβαχα τέϑεντο αὐτῶ Ὁ τ ἀκρ ὁ- 

( πολιν,ὺ ζοις αὐτοϑςόδοις ἐπεῤενναν ὐβε τ: 
γογτα, ὅσαι ἐγέγρατῆο οὖν τοῖς νόμοις εἰςἼε τὰ ἱε- 

᾿ εἰ αὐδιισκάν χαὶ εἰς δ ὀηγῆν δ)οίκησιν. κακεινοςςς 

τς μῆμτι πσποτότων ἢ’ Μὰ τήνε ἀκχραν, φυ- 

᾿ λῴήῆων διέσωζον αἰΐοις, καὶ ἡ Ἴλῥα. δ)οικῶν ὠπέ- 
λγίζρῷ κατ᾿ οψιαυτον. καὶ ὁπότε υϑὺ -»δεὴς 

εἴη, παρ ἑσακλῳ  Ὡροςετί 4" ὁπότε ἢ «Ἐελμοί 

“σελεύδου, ἀπελάμβανον. ζῶ: 5 ὦ ὀῆνος ἌΝ - 

λοζούεε ὁ μεγα λοωρέπης “ τ ϑεῆθιυοὸν Ὁ ὅ9- 

; πον. ὗν ὃν ἐπεὶ ἀφικεΐ εἰς 1 λακεδαίμονα, 

Ιμδὺ δυ ἀννναῖοι καὶ ἡ λα- ἃ ς 9 Ἰς τι πὶ γορὶις Ατποηΐϊοπ- 
“ὴ {ε5 ὃς Τλοςξάκιποπί; οο- 
Ὑ σαρατὶ ογαητ. ὙΠΟΡαπὶ 

Ἵ (ὦ νετο, ρο[ξρααιαίη ορρί- 
Ν Δ Βαοιία: [ιαπιίη ροτο- 

: (ς [τατοπιτοάοροταηε, δείαπι 
Ῥῃοσρηπιπι ἴῃ ἔπος οχ- 

ρεαϊτοποῦλ ΕΝ 11 χυιιπὶ ἰορα- 
τοβ ᾿αοράατποποπὶ ῬΠορεπίςς πυπησητς, 
ἃς Πρηϊπολήσητ 6, πἰΐ {πρρετίας ρῇ ἔπε: 
τεηῖ, πο ρος πΠοῃ ἹΠοδαπογιτη ἰπηρο- 
το ράγογο: πλαγὶ (]φοπιγοτιιγη γερο ΠῚ, 

Β Οἰπὶ Φαλτιοῦ οοδβοειίθις, ὅς (οοἰοξατα. Ρατ- 
το, [ασοάαπιοη!) ΡΟ θη πὴ ἴῃ ἀρτιπὶ 1- 
τεϊαθεης. Εοάεμ ργορε ἐειηρογο ᾿ΟΪΥ 4: ῥοϊγάα." 
πλδς ΡΠ ατίαϊ τις Τ,αορἀπτηοηϊογῇ δὰ σοπὶ- 5.55 γΡάτε 
ταιηίτατοπι ΕἼ ΠΟΙ Πα γεπῖς. Εἰας νι τ νι 
τα] χυδίη Ἱ ΠΕΙ4]1 Ὡοπηςη ὀγαῦ ΠΠἴῖγε, 1- 
τὰ {πα ἴῃ γΓαραθ σα ἔαητὰ νίττατς ργσαάϊτιις 
ΕΧΙΙπλαατιιγ: νὰ Ζαπτη ΡΠ ΑΓΔ 1} ἀοτηο- 

Βεῖ πη ἰ 

Ῥῃοείάς, 

“ΠΙοῖς (δαϊτοηίδιις ας αἰ Πα 5 Ια δογαάγοησ, 
ἈΥΘΟΠΎΡἢ τγαάσγεησ, ἀῃμποίαιις Ρτοὰςη- 
τιι5 δή (ς γοῖρογο ρεγπηῖτε ὄἐγθητ, ἀςήπα 
115 τα αὐ (Δοτβοἷᾷ, τα ΤῈ] ἢ δ πὶ Π11- 
ὨΪΠ ται οποιῃ ἱπιροῃίας ἔιςεῖς,, αἰίᾳ ῥτα- 
(οτίρτα Ἰερίθδιις εἴης. Αςἰρίε αὐἀοὶὴ ΕΝ 

Ἠτίοε ρεσιη ῖς ὃζ αὐοςοπὶ ἰρί15 ργα πάτο ἔτιο- 
Ὀατατγ, δ 4] σποῦας δ): ΠἘγδη5, 4 οῦ- 
ΔΏΠΙς Γατίοπες τα ἀεθαῖ. Οὐυοα!ῖ αἰαπάο 
ἃ ΡΕοαΠΙς Ρυ] εὶς ἀδίεταογείαγ, ἄς ὰῸ 
ΠΟΏΠΙ1] λα ες δα! οἰε αι: ἄπια, νδὶ 44 
Ῥιοποηταιπιρογογαζ, τοοίριεθας. Ετεγαῖ 
σοτεγοσα 1 οΠλ]οὔιιπὰ όσα ππαρῃϊῆοιις 
Δ Ποίριτ! 15. ΗΠ τς ν ὶ Τιςοἀχπιοποπὶ Ρεῖ- 
ποηπῆςε, Πᾶς νίας εξ ὁτατίοηςο: ΕΔ 4 Ε ΠῚ Ροϊγήανναν τ ΠΕ], ΜΩ͂Ν Ὁ ͵ απ δβξΝ 4 Ν  Ἐρλονο αὐδεερρλακεδαμομ οὶ» Τιλοράςιποηΐ, ἄαίιπι Ποίρος ἤπι νεἰἔγα οἱ- ἡμοὴ ῳ ΠΥ ὁ Ε᾿ ᾽ ᾿ ᾽ ἢ Γὴ 

πρόξενος υμδμ ὧν ὰ ἀϑεργέτης «ἕ (ἀφ τον ὧν αυἠϊτατίς ριιδ]ίςιις, ποίξγαπια ἰη νος ἐχξε πὲ τροζιίνπε 
μεμψη δα . Φρορόνων," ἀξιεῖ, ἐαν τέ τι Ἰπορα, Τὸ δεπεῇοῖα ἰΠ4ς νίχιο δ οπληίθιις πδιοτί- ἴς γὰκ 

“Ὡρὸς ὑμιας ἰέναν ἐαν πε τί χαλεπὸν ὑμῶν ον τὴ 

Χορόλί ια ζωωυιφῆται, σημιφήνᾳν. ακέέϊε διὸ ὅν 4 

οἷ}. ὁτί ἡ ὑμᾷς Ιασονοςο σνοίαι. .0 ὁ γὃ αἹ αὐὴῥ δ᾽ ὼ δὺ- 

γαμιν ἔχᾷ μεγάλην, καὶ ὁ ὀγομ(φιςῦς" ἐδειν ὅπ (δι δὲ 

ἀσυνδεὼς ποιησείμθρος, σευ" ρετὸ μοι, τ ἘΞ 

[9] ἀπ π 

θιις5, 4ιοτῖι μοί  ΠΠΠς Ρο απλιις: παθαπη 
εἴϊς οςπίςο, ντ ἢ αιιαἱρίς ἀππουίτατο ρῥτὸ- “ 
πιατ,δά νος πλὲ σοηξογαίη; ἐεπιάας {1 14 “ 
ἀἀαορίμιϊη νὸς τεὶ ἐπαίθιξα ἴῃ Τ ΒΕΠἈ]4 ο- “ 
τιλτατ,ά νεῖ νοσῖ5 πσηιῆςος ΝΟ ἀπ δίτο αἱι- 
τοηῖν γῸ5 4 Ὁ Ἰαίομίἐ ποιήφη αὐιά!Πς. “ 
ΝΝαὔη 5 νἱτ ὃς ςορίας ἰησότος παδοξ, ὃς βοτ- “ 

Τοἰοθ τὶς οἵ, Ηἰς αι πλθριπι Εν οἴϊοι,ίαδιοὶ ἰπτοῦ πο 5 Ἰηφυτίίς, 1 παης ἰπσώμεα “ 
ΘΟ} 
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» σἴαίτατοια νεΐξγατη ῬΠαγία! απ νε! πυτατα 

» ἱτηροτίο πθο {πδιΐσογς, νοὶ ἐς [5 τοοιμι 
» ΟΧΙ πιάτο ρότος Ν πὶ ὃς ρ᾽ ατπγα5,ὃζ πὴα- 
» Χίπιας Ἱ ΠΟΙΆ] α: νερο5 σχαϊάσπι ὉΔῚ (ο- 
» αἰρταῖς ἀουϊηξξας Παρ εο, 145 ἰρίαβ 'η ρο- 
» τοίξατοῖηῃ ἤϊεαϊητεορι, αὐ νο5 να ΟἰΠΠῸ 
» ἰρῖ]5 σοη! πη ξἘ1 ΟΠ] τὴ δαμπογίας πγὲ σοτο- 

.» Τρτῖς, ΝΟ  Ἰσποῦαδ δυζέπη, Ἰαογο πο Ὁοα- 
» ἀπέτοῖος τα τος. ὄχίθτος ΠΟῚ ῬΔΟΙΟΥΟ 5 

» νιοῖο; Ζυΐθας τηθο ἱμαϊοῖο τεπίϊογε πα] ὰ 

» οἴδητας ροίπτ. Οαἱρῥρα πάπιεγας σαί θην 
., ἢἰς πε ταρη, αἵτ, τὶ αἰϊαπάς ργομηΐ ροῆτε: 
» (δ ορρι απ] ἐχεγοι ες. ραγείπη παοίἀδη1 

., ἠδτὰ στα οτος Βαδθεπῖ, ραγεῖπι απ πθο- 

» ἀπ “τατοηι νεσεζαιι δάτι ϑογης. ΡῬιστοῦ- 

» ξα Ρεγ ίαπε ραϊοῖ ἀυϊάσια νπασύδαας [ἢ 

» στε οοτρογαίπα Ἐχογοοητ. Αρυά πόνοιο 

.». πρῖτο [ἰβοπαῖα ἔλοίτ, αἱ η6 οοἰΔοϊη,αο5 

ϑεῖάρρε Ὅσο, ἰαδογος τοϊἐγὰγο ροηίτ. Ιαίοη ἰρίε (4|- 

Ὄρεταρ. ὈΘΠΘΕΠῚ οδ οππ ἀρ νος, αιοά νοτῇ 6) 

»Ροῦ εἴ του τς τογροις, ἀς Ια θοσιηῖοο- 

ῬΤΘΓΌΘΕΙ Ῥατίςη τ ΠΊΠλιι5. (Δ ΠΙποτίαῃλ σοῖς 

» ἀϊς νιγτατῖς ΠΙστατη ρογ σα] πὸ Γαοῖτ Νὰ δὲ 

»]η ρσγπιπαίς, ὃς ΄η εἐχρόιτοπίθιις, αυιαί- 

» οιπηημς (απ οἰρῖτ, ρτίπλμς [ΡῈ ἄττα σοί ατ: 

» ἃς {ἰ φιοϑ ο σδ ἀπ ξξις 5 τ ΠΟ α5 ΟΠ. μγ0]- 

»]6ς απἰπφάποτγείτιοος εχαυίξοτνατ: πῃ 48] ἃέ 

»» Ἰαδοτγαπιτο εᾶτες ἔμπης, δέ αὐ {πἰδειηά 11 

»Ῥοτγίσυϊα ἴῃ ΤῈ Δἀπογίϊις Ποίξοπι σετεηάα, 

»» ΡῬγοπητί, οος Π]ρΕ δ ἴο ρατγιίπι ἄπ ρὶο, ραγτίπι 

Ὁ τιῖρ] ο; ραγτίπὶ αι άγιρ!ο, ας ργατογοὰ Πλι- 

Ὁ» πΟΥΙθαξ δἰτς οὐπαῖ. Εοίαςπὶ ὃς ἰῃ ππογὶς 

»» οαγάτ, ὃς ΠΊΟΓΓΠΟΚ [ΠΕ ΓΌΠη πλάση! οοητία 

» φοΠοποῖϊας. Οὐο τ, νε ΟΠ η 65 1ρίπις σοι- 

»» ἀπέδει ς} πΠτοδ (οἱᾶτ, νίγτατο δ 6] σὰ ντταηι 

»» [Ὁ Ποπογδι πλάτη, 4ο τοις ΟΠ ΠΙΡι5 αά- 

» Βαςφητοην οοπίς 41, ΤΠ πη τη] ποητρηο- 
ἢ " . - Ὑ ΣΑῚ 3 32) ἐ ᾽ ᾿ 

ὃ ταῦτὶ ἀεπποη!εγαϊαῖ, ράΓΟΓῸῈ ἸϑτῊ Πρ ίπι|5 1η.5: - οὦ φοξενϑρος (ῥαδίως αὐ ὑμαξ οἰοίμιζωυ χα- γ] 

» Ρεγῖο Μαγαῦοξς, δζ [λο]ορο5, δέ ΑἸςετᾶ, αἱ 

»Ἐρίτο για. Οὐ ἀπ ἐρίτυτγαῖτ, π ἰ τπε- 

» τυσπάαπι Πτ,ητιο πλίπιις Ἔχ [είπλαγς ἀς ΒΟ, 

» τς ἔμοῖ]ς νοὶ ἱπηροῦῖο πιθὺ {πρὶ ςἐξαγιπα: 

.» Ἐοτταῖπς ποῖο μ1ΠΕὶ (σοιιπι ΑἸ Γτδ οορίτοῖ, 

» ΠΊΟΔΓΠΠῚ ΓΟΓΌΤΏ Ἰρῃαγασ: Ὁ παπποῦ τοπΠὶ ἰσὶ- 

ταν ουπέαγι οὐ ΟΓηοἢ ἰφπι θ6Π]ΠΠ} ἀπο γ- 

ᾧ {ας ΡΠατία τος {οἰ ρ  ο:  υἱα ργοίοέζο ΠΗ Πὶ 

ἐν ργα ξαγὸ σήληῖ πο νἱ ἀεῖας, νυ νοὶ ρο- 

ὁ τίας ἐροτένεθετα, 4 4ΠΊ 1 ηαἱτος Δ ΠΏ ΆΠῚ,. 

» Ναια ἢ οοαϑε αἴης Επεγῖτὶς, ὃς ἰρῇ 45 της, 

» ΠυσοιπΊη 16 τατος ἤετὶ βοτογίτ, σα επάό 

» σΌΠΠΙΙΩ ἀσίτα 115: οτίατη νο5 ἐρῸ ν]οΠΠπηὶ 

Ὁ “ΠΑ ΠΊΠΊΔΧΙΠῚΟ ἔταΐζος νοϊαπι. 51η ρεγίια- 

» ἄδπάο πιὸ ἰῇ ρϑγῖοβ νο5 λαάιχοτγο, ποις 

»» Ἰπτ Π Πσὶ ροτοῖς, διταγαπη, ντ ρΓῸ ν 1 νἡτὲς 

Χ Έ ΝΙΟΟΥΡῊΣ Ια ἀπ 6 5Ὸ 

» Ππῖε σοιρο  δυΐτς Ροῆς πς, ταὶ Ροϊγάαπια, Α πεζιαδεῦδτι νϑιυ,ὦ 1 ολυδείμκαι νὰ ἀκεσαὶ 

Ἀ 

ὑμετέραν πόλιν Φαΐσοιλον δχειμαϊ μῆν αἢ πα 

ὀὰφήσα  Κ ,ἔξεςί σοι εἶ ἴδε λογίζεοϑαι. ἐγὼ ὦ 
νυ» ΕΥ ᾿ ,ὔ 

γὸ»εφη,ἔχω μϑυϑεοσαλίας ζις πλείςας ἡ με- 
͵ ᾿ ͵ ὸ 

γίςας πολάς συμμηρις. κα εφρεψα μέζω σὲ 
σι δ ΟΡ δ 55 Α13. ἰὴ Ὁ5 ἐν 

αὐίζαςυμογυ στὸν αὐτ΄ τὰ -ϑ αν τα ἐμλοι φρα ἐύ- ; 
7 Ἄλον, υ τ ᾽ 

οὐδύων.χαὶ μάὺ οἷοϑαί ες ὅ7ί μιοϑοφορες ἐχῳ 
1 ᾧ ἢ ὌΝ ΥΩ Φν" ΕΣ 

ξένας εἰς ἑξακιδαλίρς, οἷς, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ὅδε". 
͵ ΤΣ 515 ἴδ ͵ ᾽ 

Ξἱϊὰ πόλις διευωτ' αὐ ῥαδίως μαχεαΐ. αδλ- 
θὰ  πορέΕοὁΨφὍο[ὌΠήΠΠ,. τ΄ 
ἡκος υϑὺ γὸ, ἐφη,ὼ ὀλλο)αν «κ ελαδσῶν ἐξ-. 

Β Ἑλϑοι διαὶ τὰ 

ζυς υϑὺ πυφοεληλυϑοζας ἡδὴ Ὁ ἡλικίαις Ε' 
ΔΊ, ὅς ΕΣ ͵ “- 

κλπ αὐμέζοίος σμσαῦη ΕῸΝ 
μαλαᾳ Ὀλίγοι τινὲς Ὁ» ἐχα φη πῦλᾳ, παρ ἐμοὶ δ 

3 λ Ἶ «ΓΛ ΧΡ ΠΣ 

ὅδὲεὶς μἀιοϑοφορᾷ, ἐςτίς τὐλ ίκθρος δὴν ἴσαι πο- 
2 δα 2.) Ἑῇ »"» 

γήν ἐμοί αὑτὸς δ᾽ δὴ (λέγήν γ)Ὲ σοὺς ὑμας 
ἢ ἘΣ ο᾽ ΣΦ - ͵ ἀρ Ὡ ν 

2.95 τειλυη)κ Ὁ σώμα μα λοὲ ἀυρωξος, ἡ ὀνγ- 
λως φιλόπονος. αὶ ζοίνεω παρ ἀπο πάρα 

» ες « εν “ΔΑ 

Δαμᾷξανᾳ καθ᾽ ἐκαφην ἡμέραν. ἡγεῖτο γὸ στε 

ζις ὅπλοις τὸ τὸν τοῖς γυμνασίοις, χαὶ ὑτὸν πὴ 
ν »). 1.3. 4 ν ς Δ, γι ͵ δὲ 

ς ξραῖ4.)..).. ἃς μϑὺ αὐ μδλακῶς τὰ ξένων ω- 
͵ὔ ᾽ ε 3. 31 δ. δὲ ω , 

οϑοζιη.), οὐκ δ θην 4 ὃς δὲ, αὐ ὁρῶ φιλοήδνως χαὶ 
, ῃ Η ἣ Γ 

Φιλοκχινδδυρως ἐρίῳ “σεὸς ζυὶ πολέμωις, 
κω λους » Ἃ αὶ ͵ 

πμῶ ζιυς υϑὺ διμοιδιαρς, ζους 5. μοιρίαις, ζοις 
ἜΝ ! Ν 3 : », 
5, τεῖδα μοίρας, νὸ διγοὶς δωρφὶς, νόσων γέ, 

ϑερατστεί αι 5 αἷϑὶ ταφὰς χοσμῳ.ὡξφ)ε πδύτες 

ἴσασιν οἷ παῤ ἐκείνω ξένοι, ὅ11 ἡ πολεμικὴ αὐ 

Ο;ς ἀῤετὴ οὐτιμοτατονγε βίον Ἂ ἀφϑονωτατοῦ 
. 3} 3 “ ἄς .“Ψ ον ὌΝ 

παρέχε!). ἐπεδείκνυε δὲ μοι εἰδὸτι, οτί κἡ ὑπή- 
χϑοι ἡδὴ αὐτῶ εἶεν δ ακοὶ, δόλοσπες,ὼ ἀλλ 

-5΄'΄ ὅν. Π..( κοοφῖν ΓΈ ΨΈσ, ΊΕΥΙ νύν ς 
κεζθᾳο οὐ τὴ ἡπείρῳ ὑπα ρβχϑδιως!ξ,εφη.τί αν εξ. 

(αςρέψεοϑαι τάχα δζευ αἰσωσλαῦοι αὖ τὶς ἐ- 

μοΐαπειφος᾿ τί δχὸ μέλλᾷς, χαὶ σέκ Ἰδὴ φρα: 

1404. ἐχι τὸς Φα ρσολίοις; τι νὴ δὲα. τω πϑρ- 

ἡ χρφῆον μοι δὸκ 4} ἐῃ) Ἂ ἐχϑιίᾷς ὑμας μᾶλ: 
νὴ 7 

Ἅθν," ἀχϑιζῷε πὐδϑςα γαγέαν. βιαεϑεϊες μδὺ ᾿ 

ιγὸ ὑμφε τ᾽ 1 αὐ βελάύηοϑε ὅ,τι δε αεϑεκὰ- 8 
χϑν ἐμοὶ, ἐγώ τ᾽ εὐόμαξ ὡς ἀὀςϑειεςξάτοις β8- ἱ 

,ὔ Ἶ Ἔδ 22» "ν-. ἊΝ 

λοίμέω [εἰ ἢ. παρθένες μετ᾽ ἐμξ Ἄϑοιοϑε, ; 

Ε δῆλον ὅτι ἀὐξοιυϑυ αὺ Ὁ, δυνα) θα Φιλη λας: ὲ 
, Φ“»-» τι ᾿ « τς 

Πγνωσκῶ μϑὺ δίζυ, ᾧ Πολυδα κα ὅτι αὶ σὴ πῶτ᾽ 
ν ΡΑΣΣ » “ρ ᾿ 

1ξ{ς εἰς σε Σἰποδλέπά ἐαν δὲ μοι φιλικῶς αῦπ 

τίω ἔχην το δασκάνάσης, ὐπσταφοίααι σοὶ, 
᾽ Ὦ ἶ εφή, 

μδὲὸ οκ Ὦ πόλεων ςραϊδ μαῖα 

» ταστοο ποίξγας δἀδιρδαπλς. ΝΟ δυϊδνή δοίοϊας (απ. πὶ ΡοΙγάαιπα', ἰῃ τὸ ν ΠῸΠῚ οσυϊοσ. 

»» ματεία ταα οοπίςξξος οἹο, ΕἰαΣ ἢ ῬΕΠΘμΟ] ξτίαπι παι οδο Διο Γῖσ, ρο σροσ τἰδὶ ἀμ! επ)». 



τα 8 ΕἸΣ: 88} ΧῪ Ὁ ὁ (βι 
ἔφη, ἐγὼ μέγιςον σε ἢ εἰν τῇ ἑλλοίδι μετ᾽ ἐμὲ Δ ἰπααίτ, ἔλδειγαπι πα, νε οπηπίμπιίπ ατα- ἃ 
Νὴ υὐὐονθραδῥέελὰ οἷα ίις ποπηίπιιπι (δοι ἢ ἄτιΠὶ Πλ6 Πα ΧΙ ΠΊ1φι κε Α ͵ “ 

ἕ ὦ πὰ δοίπε Ἔτι 
πο Ἐκ χὸ ἡῆὰ Ὃς ΤῊΝ ὮΝ Οὐδταπι Δυτοπὶ γογαπη τἰδὶ (ξοιπ 425 ἐς- ε 

" “2; ο - . . 5 . . ἄνω, σοὶ δι δωμιε Ἰ ἀπκϑιθν, κα) μ] δὲν πίε μοὶ ὁ. ἔξταμν, αι ῖ; πος πλϊῃὶ Βα οἰ χα! αιιαπι “1 ἘΠΕΥΝ ἀπ Ἱ ΑΙ δΙ Ἀ : εν ἈΟΨ ἀν τ τὺν αἱ μυὴ λοϊιζορῦρῳ σοι δλγ)ες Φα]νη.).ὅκϑν ὅτο ἴῃ γ]10 παδιετὶς, ψαοά εἰδὶ γατ οοϊηᾶτί Πομ ἃ 
5 ἐν ὦ , ͵ - Β - δὺ ἀὐδιηιλονημῖν, τι φα ρσοίλῃ ρος μομέ- νόοτο σοπίεπτιαποιυπιν πα ἐποσίς. Ῥεϊπηισι « 

) ς » ͵ ͵ 2 Ἷ γε ἢ ὑμδαήρτη ἡϑοννεόλοῶν δ πό- ᾿ιος πιδηϊξο Ἐπ ο(Ἐ ξατισιιπη, ντ  ῬΠαγία-. ἃ 
“... πὸ . 18 15 οαπὶ ορρί ας, χια ανοδὶς ρεπάςητ, ὦ 
πο τγωπὰν»: λεηθοων αἀπτλυτῶν καζοι δὰ πος σοσεῆοσγίς : ἔλοις ὙΠΟ ἈἸογιιπιο. , [7 7 Δικ ( Ἵ 1) ΄ π ὸ ὲ 

Ὰ καίχυ. ὼς γέμει, οτὸρ ζο,γευη ) ϑεΠϑλία, ΤΏΙ Γη 7 ΠΊΡΟΓΑτΟΓ ἔρο σοπῇιτιιαι, ΙΔ Τ Θεὸ ΄ ἡ ἄς ς Ι ς ς ξ ζ ἂν Ν ᾿ εἰς ἑξαχιοαλίες μϑρ οἱ ἱπισευοιες γίγνοντοι,6-- ψηὶ ρατολῖ ἱπιρογαζογὶ ἹΠΘΠΔ114, σορὶ ο- πεθν ται 
-» τ }] »᾽ ͵ ͵ ὩΣ ΤῸΝ 

πλιταὶ 5 “πλειδεὴμύθκοι καϑὶ σαντο. ὧν ἐγώ 4αΙτιΠΔ ΤΌΘ ΟΙΌ Ροτογιηξ, Δ6 ΡΘαἰτι1ΠῚ {{|- τὸν νοητῶς 
᾿ ͵ ε ᾶφ" ΓΔ ΟΟΙΡΟ; Γ ὡσ ΓΟΤ' ἜΣ ἀρμά ΤΡε. 

ἡ (ἀσώματα ᾿ τίω μεγαλοψυχίαν ὁραΐν, οι- Β Ρ᾿, ΤΟΙ 5 400 πὶ ὅζ ξογρογας ΑΘ τιν 
ΝΗ ; κ΄ σα ΠΛΔΘΠΙΓΙΠΙΠΟΠῚ ἄπιπι ἰπτιιθοτ, ΠΕ]] ΠῚ ἔργο βγαιων Ἷ ο΄ μα αν αὐτὴν εἰκαλαΐς τις ἐχημελοῖτο,οκ εἰ 

βέτοτη ἀγθίτγου, ἢ γεέξε ἀ 115 ἐογιιηι οὐιγαπι φίβοαρων 4“ἴ, 9» , ! 4 9 ςε ͵ ᾽ 7 

ἔϑνυς ὁποίῳ αν αζιωστηεν ὑπχϑοι ἐῃ θεῆα- . 

λίπλατυτατης γε μζιὺ ὅσης γῆς Ἔϑεῆα- 
λίας,πϑύτα τὰ κύκλῳ ἔϑνη ὑπήχοω μϑὺ ὅδην, 
ὑτὸν ἴα». οὐθώδε κα αφῇ 'φεδὸν Ῥ πόρτες οἱ 

͵ ) Δ 5 Γ ) στα, ἃ 

ζωτη ἀχοντίςαί εἰσιν᾽ ὡς!ε ἡ πελταςγκῳ εἶχος 
. Ἁ λ . 

ἡν αἰ ωρέχην τίω Τ ὑμετέραν δουύα μένιχα! μια ἰαῃιςοτγατοσιιπα Πυπτογο αδιπάατιγας οὔτ 
βοιωτοί [ς,ὼ οἱ ϑηντοι πόρτες, ὅσοι λακεδοιμο- 

πλμῖν- γίοις  πολεμιοίσιν, ὑπαρχοισί μοι συμιμιαηριυὴ 

ἀχολουθῴν Οί γι ἀξιοῦσιν ἐμοὶ, αὐ μόνον Ὄσπτὸ 

λαχεδαιμονίων ἐλάυϑερω αὐζειξ. αὶ ἀϑίυαῆοι 
παν) 

ἢ 4) οἷα οΤί 
Γ ͵ "ἡ “ ͵ 

πόρτα ποιήσομεν αὐ, ὡεὶε σύμ.- 

μάγοι ἡμῖν μιυέοϑα.δλ, ἐγὼ Οὐκ αὐ μοι δὸ--᾿ 

κῶ ασϑϑς ἰδζις φιλίαν ποιήσειαζ. νομίζω )ὸ 

ἔπιράον πίω χτ' ϑοίλα αν, ἢ Ὁ χτὶ γώ τρ- 
δον Ὁ. λοῦ οἱ εἰ κΚὶ εἰκότα λυγίζομαι, 

ὶ σχόπά, ἔφη, καὶ (τα. ἐχοίῖες νϑὺ γε καχεδὸ Ἴ 

γἱαν,ἔγθεν ἡ ἀϑίευαῖοι ταξύλᾳ ἀ9 γται, πολὺ 

δήπου πλέονας ἐχείνων ἱχϑινοὶ ἐσυ θα. γαὺς 

7» ᾽ ) »Ἱ ε Π μ55} " ΄ πότερον αὐϑζευαιείς, ἡ ἡμιας εἰχὸς μώλλον δύ- 

δεγατ, οὐμππ15 1 ΠΟΙ} ππτο θα ἰτιιτὶ ἱπιρε- 
τίο. Ετ φιιαπηαιδπι ἰρίᾳ ρεγίς ἰαεἰ Πῆππε ρα- 
τοαῖ ΤΠΟΙΆΠ14. τατηεπ ᾿πηρογαάζοτε ογδατο, 
Ετἰαπλ Πηϊττια Πατίο πες ΟμηπΠ65 οἱ Ράτγεης. 
διιπτίτοη ]η ἢἰς Ιοςὶς νηϊπογῇ ΡΙΌΡΟ ἰασα- 
ἰφῃάϊ ρετγίτί. πο ἤθε, γε οορίας ποίξγας ε- 

ψοΥ Πμ 116. Ῥγατογοα πα εἰ σαπὶ Βασοτίς. ας 
ΤΟΙ Ζα5 οπηπίδιις, 4ι!σα 116 σοπτΓ ἴ,4- 
οξάἀπηποπίος δε] πὶ σογιησ, (οοίοτας οἰ: 
405 ἢ ταπτιπη ἃ [,ἀσεαἀαπιοπίογιπι ἰπίμ- 
ΤΠ5 νη ἀϊσδιεῖο., ρου! θοητοῦ πιὸ ἄπιςοπι 
(ςαδηταγ. ΝΝεαας ἀπβίτο, σι αἷς ἔλέξα- 
το5 Ατῃπεηίεπίες.,, ποδίίοιπι ντὶ (ϑοἰοταῖο 
σοηϊιιηέξι πτητ: 4 πηητιαπι Θοσιιπ Πλ]1 ἃ- 
ταὶ οἰτίαπι ταϊπιπλς ἐχρεζοπάδπι ἀγθίζγου. 
διοεηίπίξατιιο, ἔλο 5 ΠῸ5 ππαγὶβ. Π4ᾳδπὴ 
τΟΓΓαΣ σΟΠί  ]ΠΠΓΙΓΟ5 ἱπηρογ ἢ, ἢ νεσο 
ΡτοθΑὈ ]ες πε πιεα γατὶ οοϊπατίοηθσ,νενί- 
ἄεδϑ5; ετίαπι πα, αἰτν ΠΉΠΠὶ γο πὰ σοπΠάς- 
Το 5. ΝΙπλίγαπα ἢ Μασςάοηίϊαπι παρε θίηλις, 
εαι4 Ατπεπίθηίες ᾿σηα ρεγᾶς, πγαϊτο ρίιι- 

ποιήσσιοϑαι: αὐοθραΐν [ε μιζωὺ ζυζᾷς πληρφιωῦ τες ἱρῆς παιιες σἀϊῆοαγο ροτογί πηίϊςν ἰατα 
ιοα Ποπγΐπο5 δατίποτ,ηιπ 115 Ατεπίςη- 
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ν ΠΝ πὸ " , (65 ἔοι τις ροῆϊα σοπηρίοτο παιιος ουθ 1 116 «ὦ γα ζσώτο Ο μότους Ἔ ἔγονζαις πενέςας: : ἫΝ 
αἶ, Ὦ [τ ᾿ “ ω ΠΣ τὴ ααδηγποβ, 4αίθιις τάπητα πη ΠΟΙ ΡΙ ΟΥΊΙΠῚ α 

τργε μὲ κε αὐἴᾳς ῥέφῳ πρτεξηνη μας Κρ οβ ςορίαὺ ΝαΠι ίτοπὶ πιασὶς Πτ οοπίξητα- α “κ᾿ : ᾽ 3 3 ν᾿ 5 ΄ν Ὰ ᾿' - 

γωτερξς εἰκος ὅφΊ1,τς δὲ αἰφϑογίαν ὁ θῆλοσε σῖ- ῃραπι,Ποδὶς αά αἴοπάος παιιτας οπιηία [πο 
᾽ ͵ »Ἷ 7 ͵ Α ᾿ ε . - -  πνοχπεμπονζας," ατζευαους, τὸς μηδὲ αὐ- νὴ θθατι οὐσδον και ρβῥενω Ἤσρα « 
ΝΣ ἌΡΕΕΥΕΝΕΙ ᾿ ᾿ Δἰῖο νοι 5:4 Π ΑἸ ΠΘΠΙΟΠΙ 115, ΕΠ 115 ΠΘ ἐς ις ἰχθιὸν ἐχογζας, αὐ μυὴ ρίων"); ὃ χρή μκα- μὲν : ᾿ " ε 
ΠΝ τον κατ τΑπτιη} αι 6 πὶ ἤπιπηοητί (πρρετῖς, 4παπ- ε 

! Ε΄" ν ἈΘΡΤΡΡΕΣ τὸ ΚΕ ΕἼ τον τι πυρῆς (τὶς πτ, ΠΠΠ ἀ!σπ 6 ργοτῖο σοπη- « 
μη εἰς γησύδρια Ἔποθλέπονζᾳς, δλλ ἡπειρω- Ρατγϑητὸ Ετίδπι ροοιηΐα: ΠῸ5 νἱΠὶ ΠΔΙΟΓΕΠῚ ο 

ῃ Δ 1 .“ τ τ - 
οἰ δα ἔϑνη καρπουρῆγοις. πόύτα ὙΣΡ δήτσου δαθετε νου! Ππλ]]ε οἹξ, χυΐντ ΠΣ ΒΝ “ 
δ. ᾿ ΠΡ δ ! λ ἱ “Εἰρ οὶ τοσοῆς ποη Παθε- (ἀ χύκλῳ Φόρον φέρφ, ὑτὸμ ζαὙ 6 νται τὰ κτ' Ἐδαἰη(Ἰλϑτεϊριοίδηνας, ἢ οἢς ἢ Ἴ 6- ὦ 
δροο ττὕὃΨὃὧὉ᾽υσηρλραῦλαι ταιβ: (64 πιοαϊτοτγαποῖς ἃ μας οηΐ δ. τὶ Βιιτα ὡ 
τς βαρ "ΩΝ ἀρ καιτῇ ; ποῆτος αὐ νίμ5 Ἔχίσίπηις. Οὐ οτίο5 ΘΠἰ ΠῚ ας 

Ρ' ἮΣ - 5 - Δα Αι ὁ ϑρσὼν οὐγήσοις, δλλ ἤπειρον χαιρπούμϑμος, ΝΗΪ ρατετ πιρεγατοῦί 1 ποῆ δια, Ηπἰτίπια ο- .- α.5 »;») ἀὐαιωᾳι ͵ Ὰ Ξ - - πλοισιωτοΐος αὐ, ϑοφττων 6θ1ν"ὃν ἐγὼ αἰ πτή- ταπίδτγίδιτιιπι ρξάεης. Νεοίρπογας, Ρου- « 
, ε 3 ᾽ ς ΡΨ! Α ἐς Χο) ποιήσαοϑει ἔτι 6. ὐκαἼεργαούτερον ἡο»ύ- ἤσαπι δτίδτη τεβεπι ἡπιηῖοπὶ ΠῸΠ ἱΠ|{]18-- ο 
π΄’ ν “ςς χα (ράτογγα σοπιη τί ἔγξε δ ι15, οΠγ ΠἸ ατη α 
Βοπιίπυπι εἴς ΟΡαΪοΠεἰΠΙ πλιιπι: ιιοπὶ χυϊάσπγορο Πγίποτὶ ποροτίο τορι ρος ἰῃ ογαϊ- ον 
ἀλλιν 



ΠῚ ΧΕΝΟΡΗ. Ἢ 
» ποπὶ ἀτδίττοῦ, φιαπὶ αταοίαπι. ϑοὶο ἐπίπι Α αι 61) 

» Βοπλπος {Ππὶσ οπιποβ, πο Όχοορτο, Πια σα 

» {δγυϊτατί, 4παπι βοττίτιἸηἱ αὐ !ξξοσ οἱ], 

» δοίοργατούοα, πα! Ὁ ἐχογοῖτα ἀπ οτίπιοῃ 

» ἴῃ οχιτοηηῖ δἀ πιέξει τοχ ἔπποῦῖτ: πὰς {πη 

» ταίρι ἴα, χα ἴῃ Α Παπὶσαπι ΟὙτο, πὰς 48| 

» σὰπι Ασοίϊδο αἀίσοπάϊε. Ηας αιπιπιαριά 
» τὴς ἀἰβεταμπίετ, τοίροηἀθθαπιςρο: (Δετογα 

» αυ θη ἀΐσπα σοπίμἀογατιι ΔὈ ἰρίο ἀϊοὶ, (εἀ 

» νἱάοτὶ πὶ δὶ πααἰττπιίη πος ἀπ τουτατῖς, ἢ 

» ΠΟ91 ἀροήα πηοηϊΐς ἀπιϊοὶ, ΖαυΠ 181] 1 8- 

» δολπηας, 4ιο ἐς ἰρί15 αογάπαγ, αά πο- 

» [ἴος δῦ οἷς ἀεποίαπιις. Τ απλ 1 πς σο δ π- 

» ἀατοαάάεθατ, πιασὶς (δ πὸ Δἀϊαπέζαπν ΠΟΙ 

»»ουρότο, Παυΐάεπι ταὶ δ οἤοπα. δίπηα! ροτο- 
» Πλτει σοῖς ργοβοϊοοηα! δά νος, ο γατα 1- 

᾿» Ρίατα ἐχροπεπαϊ: ορίταγο ΠΙΠΆΙ ΓΙ τη ἰρίατα 

» ἄς δοῖο ΡΒασία εἰς ̓πξογεπάο, ἢ πο (ροη- 

» τὸ Ποίξγα ἰρί! δάίςητίγεμηιγ. [ΠΠπ|ρίτατ, ἃ 

» γοθὶς (πρροτίαϑ ροίτυ]αγαπι : Αο ἢ αυϊἀεπη, 

ἣν» Πα |τ, ρεγάθπο ἱπηρειγαιοσβ, ντοος 

» Ρίαϑ τἰδὲ ἀπικ ]Πατες πλίτγαητ, αι Δ Ορρι- 
» σπαῃάϊιπι πὴ (τὶς ἀΠΊρ]ς ΠΠΠτ: σοΠ(Π] Δ Πηι5 
» 4 ἰᾳ πο Ροηὶ, χιοα ΒΕΠ τὸ τα]ογίτ. Ατ ἢ τ- 
»» δ πὸ (Ἀτί5 πγάσπα (14 πλττοῦο νυ ξας- 

:» Γίητ, πχοτίτο σα] Ρᾶ πόοαγο 5 1π Ρατγίᾳ, τι 

»» τῷ ἀπλαῦ, ὃ [π πα τὰ Ργα ἘΔ ΠΙ τη 65 ΟἸ1ΠῚ 
» αἱρῃηίτατε. Η]ας Οὐ Γαδ νεηὶ ἐαυϊάἀοπιδάνοδ, 

» [δοεάαηιοπί); νο 5 πε οπηηΐα, πα: ΠΠ1Ὸ 

» νἱά!, ὃζ εχ ἰδίοπε διιάϊεϊ, ἐχροηο. ΕΠο δὺ- 
» τεπὶ εἰσ πο αὶ τόση [ξατιιηγ αγδίτγούῦ, ντῖ ἢ 

.» Πορ ΑΒ ἽΠπο παι (εγεἰ5, τὶς ΠΟ ἢ τΆ1Πὶ (Ο] τ, 

.» {εὰ γε! είς οτίαπι Τ ΠΕΠ12}15 δά το Ἐξ άτιηι 

,» ἰαίοη! (τὶς απηρία ν᾽ ἀθαηταγ, οἰαίτατος αὐ 

᾿» οοἤηει ἀοεϊεέζαγα,. Μετγαιϊης ΘηΪη} ΟΠ Π 65, 

» πο ταπηάσπι δυαίαγα {π Πα] 5 ροτξτίδ. 

» δίπΠΟΌΟΒ ροβαίαγοβ., Οἰπ 4486 τα τα 

ῳ δεγοῃ ἀατγιπι Προ το . Τυῇἴοέζουγος πος ἰη Ὁ χκέσφν οσυμξουλάζω ἡσυχίαν ἔχφ. 4) »» ᾿ 

Ὁ Ποροτίο ριζατί5: αὐ πο ντὶ Ὀ6110 ἀθ[εἰηθα- 
»» τίς, αι οπινοὐἱ5 σοηίι] 0. ΝΠ σέττο (οἱ- 

.»» τοῖς, 6! απ δάτιογίτις ν᾽ γα 5 πα σηδ5 νος 

ὦν σοιοπάιιπι οἵο ; ἃς τΑ] ΠῚ δἀποτγίας Ποπιὶ- 

» Π6πῚ, “αἰ ταπη ρει θη ἀπΧ οἴδινε απφοιπι- 
.» 486 ταπχάςπι ναὶ οἰδπι, νοὶ δἱϊοσς αῃεθίιθτ- 

ἣν» τοηάο, νοὶ νἱ ρογῆςσετα σοπατεῖ; ΠῸΠ ἔμοϊ- 

»» ἰεεης πο ἐυξγοταν, Ετοηΐπη δὲ ποέξϊε ντὶ 

» Ροτίηάς ας αἷς ροιοίξ,, δζ σο!οτίτατε ἀιπῖπὶ 
.. ΟραΚ οἰ; Ργαηάΐο σαεπααας {πηὰ] (υπλτ414- 

.»» ογοβ ρογέογγο. Ῥγαίογεα τὴ ἄδηλυπη πὶ 

» Ζαϊοίςοπάιπι ἀγδίγγασαγ, ροοα απ 60 Ε ΠΕ ἌΣ ΝΑ Το 

» Ρογιοπογίς, 40 σοητοπάςθδσ, γοιησιιθ ἃ- 
.». Πἰπγῖ εχ (δητθητία οοπέεςοείτ. [εἰάεπγ δος, 

» 405 (Θευτ παδοε, ςοπίμεξςοοϊς. Νου θε- 

.» ἴάτὴ ΠΥ τη απ Πγο5 ἐχρίεγο, 4θοτο5 ἰὰ- 

.». δογαηάο ρτγαοἰαγιπὶ αἰ ψυϊ4 εἰξεσεσιιητ, 
» Οὐοητ, νε οπηΠο5,4 1 ΟΠ 60 (πε, ἄϊος- 

ὦ» Τἰηῖ; ΕΧ Ἰαδουίθας οείφαι νοϊαργαῖς5 ΟΥΙγὶ; 

πε ΟΝ ἐν τ οἱ 
ἢ ξλλάϑα οἴλῳ γὸ,πόῤζο πδεέαδος 

αὐ ϑοῴπους, πλιζεὼ ἕγος, μᾶλλον δουλείαν, ἢ ; 

ἀλκζωὼ μεμελετηχϑζᾷς. οἶδε, ἢ, ὑφ᾿ οἵας δυ- 

γα μιεὡς χϑὰ Ὁ Κύρου «να άσης ,χαὶ τὴς 

μετ᾿ Ἀγησιλάου, εἰς πϑῷ ἀφίκετο βασιλάάζ,. 

ἐπεῖ ἢ ζιῦτ᾽ εἰπόντος αἰτῶ, ἐγὼ ὠπεκχρινά- 
μῶν δτι τὰ »ϑὰ ἀλλα, ἀξιοσκετα λέγᾳ, δα 

λακχεδαιμονίοις οἰζοις φίλους ξἰποςῆναι πσρὸς 

τὸς ογαγτίοις, μηδὲν ἔρις ἐϊκαλάν,τῷτ᾽, 

ἔφυ, ἀπορὸν μοι δόχεῖ 1)" ὁ δὲ ἐπαμέσας 

Β μκε, χαὶ εἰπτῶν, ὅτί μάλλον ἡ ἐατέον μοι εἴη, ὅτι 

Ὅιῶτος εἰξευ, ἀφῆκε μοι ἢ ἐλϑόιτα πσϑὸς ὑμιαξ ἐὴ 

λέγήν τάληϑῦ, ὅτι ὩΔ] φινοοῖτο ςρατάσῳ ἴα 
φαρσαλίοις, εἰ μιὴ “ππφσοίαβα. αὐτεῖν δζίυ ἐχέ-- 

λάσε βουθήαν παρ ὑμδιυχαὶ ἐαὺ αϑῳ σοι, ἔφη, 

διδῶσιν ὦ ξ]ε σε πείθην ἱχανζωῦ πέμπειν συμ-, 

μουχί αν ὡς ἐμοὶ πολεμεῖν, ἀγ ,Εφη,χαὶ Οὐτῷ 
͵ “ Ε ᾽ ᾽ μη ) 

δεωθα ογτί αὐ Ὀύποξα! νοι ον τὸ πολέμου: Ι 

ἐαν δὲ σοι μὴ δοκῶσιν ἱχθυ ὡς βουθάν, σέ ηἡδὴ 

αὐείκλ τος αὖ δικαίως εἴης οὖν τῇ πατείδι, ἥ σε 

Ὁ μα καὶ σὼ Ὡρα4ς τὰ κρᾳτίςα. αὐθιζυ- 

τῶν δὴ ἐγὼ ἥκω τσϑϑς ὑμαξ, καὶ λέγω πόρτὰ, 

ὅσοι ἔχε! αὐτὸς τε ὁρώ, χαὶ ἐχείνου ἀκήχοα.χαὶ 

νομίζω οὕτως ἔχήν ἈῸΣ αὐδρες Ἴλακχεδαιμό- 

γιοι ὡς εἰ νϑὲὺ “περυψεῖε ἐκεῖσε Ἐδηυυάμιν μὴ δος 

ἐμοὶ μιόνον, δον ὦ τοῖς ἄλλοις ϑε Πάλοις ἱκα- ἢ 

γζεὼ δυκᾷν ἐῃ πυθϑς Ιὥσονα πολεμῴν, Ὁ σοςή- ἐν 

(ὑπ φωεν αἱ πόληος, τάνδ γϑνοαν 
ποι ποτὲ πορο(ήσεται ἡ τῷ αὐδρὸς δοωύα μις,εἰ 

δὲ νεο δου ιο δος, οὶ αἴόρα ἰδιώτην οἴξοϑε Ὡρ- 
Υ 

ι 

ἴςε, τι σοϑς τὸ μεγάλξωυ ἔφ αιῥωμέίων ὁπό- 

λεμος, καὶ “δὸς αἰδρα,, ὃς φρόνιμος εϑροῦ-. 

τως φρατηοὸς ξην, ὡς ὅσοι πὲ λανδαίγάν, χϑὶ 

ὅσοι φϑαίνήν, χαὶ ὅσει βιάξεοαϑω Ὠχυχήβ, οὐ 

μαίλοι Τ ἀφαρδοτόμᾳν. ἰχϑιυὸς ΣΡ 581 χαὶ ἀραὶ 
γυκτὸς ἀὴρ ἡμιέρου χέλοϑαι, χαὶ ὅτὸν ἀσεὺ- πὴ 

δη,α οιςὸν χαὶ δεῖπγον ποιησοιμϑυος μα πο- 

γῴαϑιαιοἴέτοι δὲ χαὶ αὐα- τε εαϑείᾳ γγϑζεδα!) ὅ- 

τὸν ἀὐφίκυτοι ἔνθ᾽ αὐ Τ ὀρβκφνϑνος ἢ, ὁ Δα. ὡ 
“ γὺς 

- 

γι 
ἦα εἰθικὲν  ὅγίςαται δὲ χαὶ ὁπὸμ Ἐχιπογήσαι- 

τες ἀγαϑὸν τί ποράξωσιν οἱ ςρατιαΐται ΝΣ 

σλῆστι (ᾷξ γνώμας αὐτῶν. ὥςτε χα πῷ- 

ἢν μἰεκο ϑύκασι πόρτες οἱ μετ᾽ αὐτό, ὅ- 

τί ἐκ Τὴν" πόνων καὶ ζῷ μαλακὰ γίγνεται. 

ι Ὁ 



ΣΦ Β.ΕᾺΝ 
Α 

. ὙΦ 

Ὥ αξὲὶ δ σώμκα ἡδονων.ὡ}ε σε φῷς ῦ- 

τα ἀοολίαν ἔχφ εἰς ὃ μὴ ποραηφ ἀεὶ ὃ δέον. 
ὑμά; ὀξὺ σκε ἃ υϑυοι εἰπὰϊς ασδῆς ἐμὲ, ὡς ἴρ 

ο΄ ὑμῖν πσδοοῦκ4,ὁ ποῖα, δεουήσεοϑε τε ὁ μέλλεῖε 

᾿ς κποιησᾳ) ὁ μϑὺ ζαῶτ: εἰπενιοἱ 5 λακεδουμόνιοι 

“Ὅτε υϑὺ αὐείξαλλοντο τίω δστοκρισινο τῇ ὃ ὕςε- 

ἢ ραία, καὶ τῇ πδίτη, λοίσαμδροι Ως τε ἔξω μό- 

ξας, ὅσαι ἀὐζις εἶεν,χαὶ ὧς «ἰξὶ λακεδαϊμο- 

ἡ ξεκένε - Ἵ 
᾽ δὰ μὲὸ ἐϊκῥὰ τέςα τὸς γε δὴν, ὧν ἐγὼ οἴδοι, ἃ φααπηηααπιὶρίδ οππηϊ τῇ, ἀιος δαί θη ἐ᾿ 

ποις σοΥβοσὶβ ἰῇ νο ρταγίθιις ΑὈ θείς ἃ 
ἥπτας εἴτ : αἀφοσας ριόορτεῦ [πὰς ταητοροτε ὦ 
ΠΟη Οσσιράταγ, στ ΠΠΪΠι15 14 (δ πηροῦ χοῖας, 
αιοά εχ σία {πτ. Υ οβ ἰσίταιγ το ἀθΠ ρθγατα ἢ- ὦ 
σοϊβοατῖε πλἱ, αι ςπηιαἠτηοάῇι νὸς ἀεσοῖ, ὦ 
ἡ! Πᾶς ἴῃ τὸ ργαίξαγο ταπὶ ροΙΠ τίς, ται ὁ 
νο] εἰς. Ηας ΡΟΙγ ἀαμηδητὶς Πιϊτ ογατῖο. 1.-- 
σραςιποη!) γοιὸ ἄτα ο ἡἰς γοίροπῆοπε, 
Δἰτοτο 116 ΔῸ τογτο αιοαις ἄἰς (ςοιηλ!ρῇ 
εχρεηάδτες, σοῦ σοῆοττος ἔοσῖς, χαοτοῖνς- 

γα πσοὸς Φᾳ ἔξω ηδὔὗν αϑιωυαίων τειρλρᾷς, χαὶ σα Τιασοάατηοηεπι τγἰγοιηῖδιις Ατποηΐςη- 
ΕΠ Ἐς εὐτὺς ὁμόρος πόλεμον" ἀπεκρίναντο, ὅτι Β (ππὶ Ορροίτας παθεγοης, χιισάᾳ; ΒΕ ]υπὶ 

τίατ αὐπιοτίις Π ΠἰτΠ1ο5 σογογοηζ;: γοίρ-- Γαροθνμεὰ 
ἐὺ τοί πὰ οόντι σέκ κα δυωαρῖ ΠΡΟΣ αὐτῷ ἀσπτιίη ἢ ς αυϊάστη τέροτο που ροίϊε (μεῖς ἀρέσορὸ 

" ἢ ᾽ δ - νὰ ᾿ Ὀχπέμψαι ἔχτκουσίαν, δ ἀπιόντα σεω- (δ πηάσηα πλίττογα αὐ διιπὴ {ἢ 411. υαπη-- (ρουίώνο: 
πχοϑαι αὐτὸν ἐχέλά.,ον ὅπη δοεύα το ἀδαςα οὔτοιῃ ἀοίπαπι γεαΐγοῖ, ἂο τιΠὰ ἤν, τυῖπ 

Υ Ε “ ͵] Ϊ ᾿ 5» Ὁ πέτε ἑαυ ζτ᾽ χαὶ τὰ “ὃ πόλεως. κἀκεῖνος μϑύτοι ῬατΓΙΖ τε 5 Ἡάπη ρΟΙΤδτ ορτίπὶς φοπία!ς 
5 [ τοῖ. [τάφο ΡοΟΙγ ἀδηγα5., σο ] αι άτα Γεἰριὶ- ᾽ Ι͵ ΔΝ ε ͵ ͵ ΞΕ ΕΊΟΣ τὸν τὰ 

ἐπαγνέσας Ὁ ἁπλότητα δ πόλεως, ἀπῆλθε. Ὀ]Ιος Γἀσοηΐος {ἰτηρ!Ἰοἰτατς, ἀϊ τς ΠΠττ ἃς ατ- 
γο χὰ! Ἔ δὲ ἀκρόπολιν Τὴ φαρσαλίων ἐδέετο 

πὸ Ι΄ σόνος μιὴ λνα[κοίστι αὐτὸν πὸ βαϑοιῶαι, 

ο΄ ὅπως τοῖς τ βᾳκαταϑεμδῥοις ΔΙ ᾳ.σωζη" τὸς 
δὲ ἑαυ πταἸ δες ἔδωχεν ὁμυήφϑυς αἰ πσοοομέ- 

! 

γος αὐτῶ τίω τε πόλιν πείσας ἐχούσαν σύμ.- φ 
ἢ ἈΞ ΕΣ ͵ Ε 

Ἀαχον ποιησάν; χα! ζ8.)9ν συϊκαταςήσᾳν αὖ- 

πῦν ὡς δὲ τὰ πιςὰ ἔδοσαν δρλήλοις, ἐὐθυς »ϑὺ 

ο΄ γί φαρσείλιοι εἰρζούζεν ἦσον, (αχὺ δὲ 61«- 

σῶν ὁμολοία υϑύως ζᾳγὸς Ὁ κασλαΐ κα- 
οκἠκει.ἐπείγε μέ ἐτώγδουσε, διέταξεν ἑω- 

ᾧ πιχὸν τε ὅσον ἐχοίςη πόλις δηχιωατὴ ζῶ παρέ- 

ἵ χήν, καὶ ὁπλιτιχϑν. χαὶ ἐϑύοντο αὐτῶ ἱπαεῖς 

εδὺ σεεὺ τοῖς συμμιάρις πλείους .ἢ ὀκταχέ- 

᾿ ἢ ὑάλιοι, ὁπλῖται δὲ ἐλογίοϑησαν σέκ ἐλάτ- 

᾿ρὸς πϑρίᾷς αν, 369 ποὶς αντιτα θέμα. ἐρ- 
δν τ4 ΄ ΩΝ ᾿ , Ε " 

ΟΡ κείνων γε χά] (ᾷς πολής ἀσαθμη- 

σά: τσϑήπε δὲ καὶ ζοις αὐθ οίχφις πῶσι 1 φό- 

δννν 1 ὡςεἷ ὄχι Σ χόπα τεζῳ γένος ἿῊΝ φέ- 

μψν χαὶ αῦτα υϑρ ὅτως ἐτόραινετο. ἐγὼ ἢ πα- 

᾿λινέπθμφιμ, ὅθεν εἰς ὰΣ αἷϑὲ Ιά'σονος πορα- 
τῷ) "2! τλαιν κεἴ " δίς μα 
ξως δξεξην.οἱ μδὺ γὸ λακεδοι μονίδι χἡ οἱ συ μι- 

ματρὶ σεενελέγϑντο εἰς τὸς φωχέας, οἱ δὲ 3- 

μδὺ ὁραῖντες “αἱ οἱ σφαξῦ τὸς ϑυξαίοις, χθύ- 
μαΐᾳ τε οὐ συμξαλλουϑύους εἰς Ὁ ναυτικὸν; 

οςς 5 πποχναιόμϑροι ταὶ γφημῖν εἰςφοραῖς, 

ἡ ληφείως δΞ αἰγίνης, φυλακαῆς τῆς χωρὰς, 

; ἄλτιπι οχαδεοῆςς, ἰτοπιαας ριασάατίοπος ς 

σαπὶ υ4εἐπὶ ΡΠατγία!ογιηι πὸ ἀεάογς θοὸς: 
βετγοταγ, ἰΔίοποπι Ὀγασας; νι μά πο ΠΠ|5, χαὶ 
Βάςεὶ (πα: σοτητα!Πἤξης δάπι, σοπίδγιαγεις: 
Ἰίθεγοβ υτοπι ἔπο5 ουἢ ἐςς5 ἐαθας, Ππιυϊῶ; 
ΡΟ] θατιτ; ρευαδάοηήο {Ὁ ρϑιίλπι αὐ- 
ἀπέλαγαπη, ντί ἔροητο {ς (σοἰοτάιι ἰρίπὶς δό-- 
ἱπησογοῦ; δας ΕἸΠῈ ΟἸΠΠ 4115 ἀἀτι Γα ἠλ 
Ορογαπι, γε 1 ΠεΠ Δ] ογιίπι ἰπιρογάτου [θη 
ὈΟΠΙΕἰτιισγοταγ. Ὁ μαρτοόρτοῦ {αιπι ὙἹτῦο 
οἰτγοηις ἄατα πος οἴδοε, (ξατίπ ὃς ΡΗατί- 
1115 ραχ σοῃςοη ἔς, ὃς [α Οἱ πτυιητις {π7: ἴα δῆ ῬΡ’- 

γΦηον ΤΡε[- 

[ζαϊογῇ ἀμ 
Ρείατοτίς Το ΑΙογιπι ἤπα σοπιγοιίουῆα 
ἀοἰαϊταπι. Οὐοά νΡὶ δοςορίει. ΘαΕΪτιΠΠῚ οὕεάίων; 
δτιαιαιια ἀτιπαταγας ρα τα ΠΊ Πιιπτδγιῖπι 
ΟἸαἰτδτ!θιι5 Πρ] 5. ρύο σας ἔχοιτα- 
τίθιι5, ἐπηρογάθας, [τὰ ἔχέξαπη, νὰ οαμῖτος πα- 

Ρεαίτες τεσξίογοπτας πη ΡαιοίοΙ 5 ΧΧΟΙΌ. 

᾿εηΐφυς σοτίατουαπι δας Πα δε βατδορίῳς, 
48 4αι δ 15 ἰπ αὐ ορρόῃϊ ροῆδηι, ΟἿ- 
τπίτατος συ ἄς πὶσογγα 1 ΠςΙΠ]ογῖ νο] εηιϊῖ- 
πιογάτα Πιογς ορεγοίαπ,. Γ)οπιιπεϊάατ δἔ- 
ἴάτα βηἰ τί πηὶς οπηηίδι15. ντὶ τε δατοτη ῥεης 
ἄοτοπτ, χαρᾷ ϑοοριε τεπροτγίθιις τ βί: 
ται ἔα Πετ. Αταας παῖς αιάσπι πο πποάδ 
Ροίασεδαπταγ. ΕρῸ νετὸ νης Ἰαἰσηὶς αὖ 
ταε58 σοίξας ἀοἤεχογατη, γειιοιτου Οσροθαι- 

(αγοι,αὐαγωρήσαϑῇες εἰς αὶ αὐτόν, ἐφύλαουον Ε ἴα ὃ 1 ἀσεάαπηοη!), ὃς φογα μι Τσοῇ, ΡΠῸ: 
[εν πα χειρουλαξ. οἱ δ ἀϑίερεῆοι πκ ξεν ϑύδος σαί πη ἰῃ ἄστατη; ὃς 1 ΠΘΡαπὶ ΡΕάοπι ας 

ξοτέτες ἰπῖγα πες ἤπτοσ, υἹ αι αα τις για 
{ιἀ1ϊς τεποθαητ. Ατπεπἰεηΐεξ αὐτο, φυσᾷ 
ΟΡοΓὰ ἔπ ΠΤ ΠΈΡᾶπος σγοαῆς σεγποοησ, 
4ἱ Β1Ε1] Ρεσιιπία αὐ ἀἰεπάαιὴ οἰαεηχ 
σοπξοττοης ; 4αμτα ἱπτοσίτη ἐς ᾿ρίογιπι 
ἔασυϊτατῖθιι5, οὔ Ρεσιηϊαγαπι σοηξεγεη- 
Χ ΖἘρίπα, ὃς Αττοὰ ῥγαπαϊα ἀεοςάοτγοῖ: 

ΩΘ. 4 

ΠΩΣ 
Βογοι Τ ποῆλα!ος, ας ἀε ἰοοἰϊς σοαἕξος, ῥ]11- ριεφωδιε 

τ, Δ ΎΤ ᾿ - ε ὗρις δισμυσίων. πέλταςχον 7: μέώω χϑυον τας ΄Πυδίη ΜΠΙΟΙΌ: ΟΊ νοΥῸ ἀγηγάςάτα Ἄσιος 

ῪΝ 



πῆρ [ἀοιηῖ 

Τιπιοιϊγεὶ 
{ξοραα 
“νἱοί ιν. 

1αεεάαη:9 ρΏϊ: 
“ἡ ἰεφάῖο 

“αἰ Ὁ Ἰοηγ5 
μην διοιν 
ἰωνι ηγξ- 

ἔωμὲ, 

184 

τ ΠΠ5 Τ,ἀσεάαπιοηοπι ἰοσατῖς, ρασαιῃ ἔα- 
ερίπητ, ΜοχΙ οςάκσηιοπε ἄπο εχ Ιεσαῖο- 
τα τα ππιπιοῖο, ΘΠ Δ ἀπο πὶ Γο ρα] ος 
ἄξοτγοεῖο ἐπ| ιογαπι, κα ΤἸποτ ποι Πᾶ- 
εἰσαπῖ; εἴας Πσπίῆςαητ, ἀοπλιπη ντι οἰ αίς. 
(οτα τοἀποογοι, “οὐ Ραχ οἰ]οτ πίγα. ΓἸππο- 
τῆοις ἱπτογ γοἀοιπάππῃ Ἔχίμ!ες Ζ δον ητῆὶ- 
οβἱπ ρατγείαπι εχροηῖτ. Οὐ παπιοῦτα σα 
Ζδουητῃ!) Ἰερατίς Γἀοοἀα πο ΠοΠ} Πλ{Π|ς, 
αυϊά ἰρίϊς α΄ ΤΊἸπλοῖίοο {Π|4τι οἴει ἱπ᾿αγία, 
σοπηπηοπιογα]δητεηοχ [σα ΠΠΟΠ]]} α- 
(ο5 εν Ατβθηϊξῆθιις Ἔχ ξίππατς, γαγίαπι- Β ἜΘΟΥ 

2 
4 οἰαίϊετα ἱπίξγιιεγθ, δο᾿ πᾶϊ165 ρ] 115 πτὶ- 
πι5 1. 1, ἀσεάςτηοης, Οτείπιμο, Γοποαάς, 
Απιρταςία, ΕἸ’! άς, Ζασογπῖπο, Αομαῖα, Ερὶ- 
-ἄσυτο, ΤταζΖέης, Ηεττηίοης, ΗΔ] ςπθις 
ςοροῖο, Μηδῇρριπὶ εἰ οἰαῇῃ ργαβοίπητ, 
4ιοπὴ ργατογ 411, ιι8 [ἢ 1118 ΠγαΓ 5 οΓγὰ οἱ- 
τάτεῖ, (ΟΟτογγδπι πο δ 6110 δά στοά! ἰ- 

Τιερσατῖοϑ οτἰαπὶ δά [λ᾽οηγ ΠπΠ| πλίτ- 
τυητ,υΐ ἀοςεγεπι, θη Πλΐπι5 εχ ἰρίπ5 οἵς- 
(το, αατη πα, (ὐοογαπι Ατμοπίθηπαπι 
ἱγροῦο ποῃ ραγοῦθ.. Μπηαίρριις ἰἴαηπς, 

φοΠ]βέξα ἰαπὶ οἰαῆς πα, (ὐοτογγαμν ΟΠΠΊ Θὰ 
Ρ ες. Ηαθεδατργατεγοος, {πος [λοεάα- 
τιοποίδοιπ) αὐ ήιιχογαι, οηάιιξξτοίος τη1-- 
Δττ65 Ποη ραιοίογοβ οἱοτο. Ρο[ξεαηπαμῃ ἐς 
πααΐθιι5 σορίΔ5 ἐχροίμες, ἱπίῸ] Δ πν ποχ 
οσσιραῖ, εαπιή; ρα ΠΟ ογγίπγε Ἔχ ]ταπῃ δὲ 
σοπίϊταπη, αο πο ηΠοἷς τ 10 115., οαΠΠ156; 

1] 

Μοαρρια ΥἹΏΔΤΙ 5 Ραἤττα ττὶ ἐχιγιξεὶς ογηατᾶ., γὰ- 

Ουτώγάπ {{4τ: ἘΠ πε αάθο ργοά τιιπη, ΠΎΠ το 5 ἐο ρτο- 
ται. 

:-οτεῆος οἤδίυχας, νενὶπα δίθεγ, ἢ" ἔτα- 
στλῃς οετ, παι αιαηιιάπη γε θητ, (αρτα 
ΟΧ ΑΟΤΙ5 ΟτΙ 41} ΠΟΘ ἢ 5 ΠῚ ΠΟΙ ρΙ ογα πῇ ροοο- 
ταπης οορίΔ. [λεπ46 ταῦτα ααίάειη Μηα- 
ἤρριι ρτὸ σαϊεείς ἰοοιιπι οαρὶτ ἴῃ ταπιι]ο, ΓΤ) μϑύξευ τω γώφφιν, μεγαλοιωρεπεῖς δὲ οἰκή- ὦ 
'“υϊ φητεγίογα ἔτι ἴῃ ρατῖο ἱπῸ]ς {πλ{ἰς Ὁ 
Ὁρρίάο ν αὔδεγαζ, νὲ δάϊγιιπν οπηπίρας ἰη-- 
ποτοϊπάοτγου,, πα χαϊς ΠΠ πη (οτογγεπίμιαπα 
Ἄρτα ἱηοτααὶ ροίϊε : οαἤετ νεσο δδν- 
τέαηπε Ράτῖο ορρί αἱ ἴῃ Πξατίοπε σο]]οσαῖ, 
νηά6 [πὶ ρτοίρίοἱ αάπιθητι5 ΘΟΓΙΠῚ ., αὶ 
Παυρ 5 ἀσσοήοστγαητ, τιπὶ ᾿προάϊτὶ ροῆδετ. 
Ῥτιατοῦοα σιογίοβ ἃ τεπηραίξατο ποι ργο !- 
Ῥεγατειιγ, επί] ροττι ΠἘατίοπ 65 παρεθαῦ, 
46 ορρίάϊτιπι Ποστηοάο ὁδί εθαι. σογογ- 
τεηίς5 δυτξ, ροϊξεααιᾶ πεοίτπο φαίαιιαπη 
ΘΧ στο δοοίρίεθᾶτ, το 15 Α ποία οο- Ε χώρα» Το χερκυραίων Ἡί ϑν ᾿ἐβίη 
Οαραξιιβ ΕΠδε; ες ππδγὶ ἡ] ἀπ ἱπιιεμεσο- 
ἔα γ, 4110 αὶ 8 οἱ] ΑΠΠ15 διηρ τινά πο πρΡαγθητατ: 

οϑοίνεα ζ ὼ Δἰφ,κωλύφν.τσοὸς ἢ πϑτοις, καὶ ὅχὶ τω λιμϑύι, ὁπότε μὴ χήμθν κωλύοι, ἐφωρμή. 

ἐπολιορκᾷ μϑὺ δὴ οὕτω τίω πολιν. ἐπεὶ δὲ οἱ κερκυραγοι οὐκ, μδρὺ τῆς γῆς σοτεὲν ἐλοίμίανον, 

γάο, Χτ' ϑούλαοσομ δὲ δεῖν εἰςήγετο οἰύθις, ΡΥ Φ γαυκρατῴοϑαι, τοὶ δ κρατῴλϑαι χτ' 

ΧΕΝΌΝΡΗΝἬΉΙ ΤΣ α ΚΒ Αἱ Ὁ, 

Αἰὐνοπίόες Βοττυ πυροπούς ὈοΙ]ο σαρίοθδησ, ἴτας ἐπεθύμησαν παύσαοϑει πῷ “πολέμου 
βάσεσι την 

1.τεάαηιο 

Οτάφν (χὶ κέρκυρφιν. ἔπεμψαν δὲ χα! πσὸς 

: : »χαὶ 
πέμψαντες ρέσθᾳς εἰς λακεδαίμονα, εἰ- 
ρζύξωυ ἐποιήσαντο. 4. θὺς σὴ εὐκεῖθεν δύο ΤΣ 

ρέσξεων πλέύσαντες κο' δόγμα τὴς σο- 
λεως, Εἶπον τῳ Τιμοθέῳ Σποπλῷν οἴκαδε, ὡς 
εἰρξωύης οὔσης.ὁ δὲ ἂμ Σποπλέων, τὰς δὰ; 
ἕᾳκιωθίων φυγάϑας ἀπεξζίξασεν εἰς τίω χω- 
δφιν αὐτοω᾽ ἐπεὶ δὲ οἱ εἰκ Ἷ τῆς χώρας . 

κιώϑιοι πέμψαντες (σϑὃς “ὡς Δλακεδοιμώ- 

γίους ἔλερον,οἷα, πεπονθότες εἶεν κ΄ πσὸ τῷ Τι- 
ἀσθυς οἱ λαχεδοιμόγιοι ἀδικεῖν πὲ ἡ- 

γϑέοῦτο τὸς αἀϑζευαούς, χαὶ γαυτιχὸν πάλη 

Τααρεσκά αζον,καὶ σεενεταίἭογτο εἰς ἑξη- χοπ' 
χοντοιναῦς, απτ αὐτῆς τῈ τῆς λαικεδοίμωογος, “ν 
χαὶ χοδάνθου, χαὶ λδυκαίδος, χαὶ ἀμξρᾳκίας, 

ν᾿ ν ! ἂν τ νυ τ ᾽ "χα! ἡλιδὸς, χα] ζακεώθου, αὶ ἀὐγαήας, χα 6- 

πιδαιύρου, χαὶ φιζάῦος » (δὲ Ἵ ἐραειόνης, αὶ ἧμιν; 
ἁλιέων. δχηφήσαντες δὲ ναϑουρηον ΜΜνασιπ-. 
πον, οκέλέάσον δύ τε ἄλλων Ἐχημελῴαϑαι 

αν κατ᾽ ὀκείνζευ τίω ϑαλαοτὸμ, χαὶ ςρα- 

Υ͂ 

Διονύσιον, δὲ δούσχοντες ὡς χαὶ ὀκείνῳ χρή- 
“, δ) ΕΝ ᾿ 

σιμὸν Εἴ τίου κερκυζϑεν μι, κιὗο αὐϑζευαίοις 

90). καὶ ὁ μϑὺ δὴ Μγαάσιπαος, ἐπεὶ σεευελέ- 
᾽ Ὁ 3, ᾽ ᾿ 

γη αὐτῶ Ἵ Ὁ ναυτιχϑν,ἔσλιάυσεν εἰς τίω χέρ- πὶ οὲ 
ἘΣ στὰ » ἀρ κυφαιν. εἶχε δὲ χαὶ μιαϑοφόρρις στεὼ “οἰςο μα 
͵ ϑ' ἃ τὸ " ναυπὶ 

“Δαχεδοίμονος μετ ἀστῷ Ὕ φρατἀγορϑρύοις 1, 

Οἕκ ἐλοίοσοις χιλίων χα! πενταχοσίων. ἐπεὶ ἡμίν: 

δεωπεζη, ἐχροτά πὲ τὴς γῆς, χα ἐδήου ὀξ- ̓ 
Ἶ λ ἷ ἢ Ὶ 

φργασχκένξυ μϑὺ παγκάλως χαὶ πεφυτάυ- ἐ: 

σάς, χα οἰναΐνας καίϊεσκά γα σμμέγους ἔχουσαν 
Τρ ; ἂν ᾽ ἢ εὐ}: 9.9} ι ! 
7π ἀγρῶν. ὡφτ' ἐῴασον τὅς ςρατιω" 

ς εἰς πϑτο δυφὴς ἐλϑεῖν, ὡςτ' Οὐκ ἐθελάν 
, ᾽ Νὴ ᾽ ͵ “7 λ 9..,.0υῪ͵ Δ ᾿ 

σινήν, εἰ μιῇ Δλύδοσμας εἴη. χαὶ ὀμδραποδω Ὁ 
λ ς ᾽. 

δὲ, χαὶ βοσκή καΐζῳ παμολλα ἡλίσκετο ον 
ζὰ ἀγφαΐν. ἔπειτα δὲ χαὴ καιτεφραΐοπεδού- 

λ “γ᾽ ͵ ᾽ » 

σατο τῳ μϑὺ πεζῷ ἔχὶ λόφῳ ἀπέηϑ)τί τὴς 
πύλεως ὡς πέγτε ςοί δζᾳ Ἢ κσθ9 τὴς χώδᾳς 

ὄντ! , ὅπως Ὁὐποτέμψοιτο εὐτά79εν εἴτις ἴχὶ 

εἰς τα πὶ ϑούτεροι ὃ πύλεως κα)εςραΐοπεδοῦ- 
ΕΣ » ιν α 

σεν, Εγ)αν ῴετ' αὐ τὰ πσοϑςπλιέοντα ὸ (δα " 

ῳ πολ- 



ΤῸ ΤΕ ! 
Ἵ " 

Ἶ σὸς ἀϑέευαϊοις, (Δονϑεῖν τε ἐδίοντο, γαὶ ἐδί δὲω.- 

σχον,ὡς χμέγὰ, υδὺὸ αγαϑὸν Ἔποξάδλοιεν αἰ, εἰ 

᾿ χρχόξας ςερήλεῖεν, τοῖς δὲ πολεμίοις μεγά- 
᾿Δίω αὐ ἰαειὺ πσοϑςξαλλοιεν. ἐξ σσεῖξ ας "ὃ 

᾿πολεως, πλᾶώο γς αὐϑίεναίων, οὔτε ναῦς οὐτε 
χραᾷ πλεΐονα αὐ "βυέαϑαι. ἔτι δὲ κεῖαϑαι 

αἰω κέρκυφϑιν ὦ καλῷ αδὺ τῷ χοδιινϑτακοὗ 

χόλπου, αὶ τὴν πόλεων, αὐ (ΧΙ πϑτον κα, 96- 

χρισιν καλῷ δὲ ἂς πίω Δλοικωνικζιὼ χώδϑιν 

ἠπείρου, καὶ τῷ εἰς πελοπονηίον “ἰπὸ σικελίας 

πἰδάπλου. ἀκούσαντες δὲ (τα οἱ α.95- 

γαῖοι, ογομίσαν ἰουραῖς ζχεμελητέον ἘΠ), χαὶ 

ΓΗ Τῶν πεβποισι Σ᾽ τησικλέα εἰς ἑξαιχοσίοις 

; ἔχοντα πελταςὰς, Αλχέτου δὲ ἐδεηϑηφ᾿ σεώω - 

ἫΝ δχθιξα σοι Ουύτοις. χαὶ οὗτοι κϑὺ γυκτὸς 2..5.- 

᾿ χομιοϑέντες που τὴς χώραις, εἰφθλϑον εἰς τί 

᾽ πόλινιεψηφίσαγῷ δὲ χαὶ ἑξήκοντα ναῦς πλῆ- 

᾿ φφιοῦ, Τιμόθεον δὲ, αὐτὴ ςφρατηγὸν ἐχήφροτο- 

γησαν, ὁ σ),, οὐ δηωυώμδμος αὐτοθεν (ᾷς ναῦ. 

πλυρώσοι(χὶ νήσων πλάσας, ἐχεῖλεν ἐπει- 

ἐδ συμισλιηρφίοῦ οὐ φαῦλον ἡχούωϑμος ἐῇ 

Ἐχισυϊακροτηυϑύαοναῦς εἰκῆ «ἰξεπλάζσο. 
ο΄ υἱδὶ ἀϑίωναϊοι,νομίζονϊες αὑτὸν αϑαλοιὼ τὸν 

πῆς ὡσας εἰς τὸν πὐξί πλοιοῦ “χρόνον, σοϊγνώ- 
μίω οὐκξορν αὐτῶ, δυλὰ παύσωδες αὐτὸν 

Ῥ πῆςςρατήγίας, ἴφιχρ αὶ τὴν αὐθα οφιώῶται. ὁσὶ, 

' ἐπεὶ καπέζη φρὰ τῆνος, μάδᾷ ὀξέως ἜΣ γαὸς 

Ὑν ." ταὶ τὸς Ἰ τδιυφαρχας ξωάγχα- 

ο΄ πουτὶς γαῶς σόξὶ τω ἀἰΠικζοὺ ἔπλ 4, χαὶ τίω 

᾿ πέρᾳ λον αὶ τίως σα λοι μινίάν, λέγων ὡς ἐαὴ 
{: ζρχεῖ καλαῖς δ ῥηται, πολλαὶ οὐὐζῖς ναῦς ἐἰπο- 

᾿ πΐμα4. ὁ ἐζμοντο αὐτῷ αἱ ἅπασωι κὐδὶ ἐξ - 

 δμήχονκε. ον δὲ τὅτῳ τω χρόνῳ οἱ κερκυ- 

ραῖοι οὕτω σφόδρα ἐπείνων, ὡς]ς ΠΣ ὦ πλῆ- 

ὃυς τὴν ἀὐμολοιωώτων ἐκήρυξεν ὁ Μνάσιτ- 

᾿ πὸς περάσϑαι ὅςτις ἀὐομολοίη. ἐπεὶ δὲ 

᾿ δ θεν τῆον ηὐτομολοιυ,τελά Τὴν, καὶ μᾶγι- 
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ὅλους Οὐχ ἐδέχοντο παλιν εἰς Ὁ τήχος, δρλλὰ 

πολλοὶ ἔξω ἀστέϑνησχὸν. ὁ δὴ, αὖ ἹΜνάσίσταος ᾿ 
ΕΣ 

Ϊ 

δραΐν (τα, ἐνομιζέ πε ὅσον Οἕκ δὴ ἔχάν 1’ 
παν » 
πολιν, ἡ τόξα ζους μιιοϑοφόρους ἐχαϊνούργά, ὃ 
«Δ ᾿ ᾽ ͵ 3 

τὸς μδρ τινας αὐτὴν" Σἰπομέοϑους ἐπεποιήχει, 

"γι χ6) Ξ ὌΦ ΝΡ ΊΤη τ. ἐπὶ δ 
Ἐν πολλν Ὡσόδία ἦσάν" χαὶ πέμποντες πσοὺς Ἀ πιᾶσπα τογαπι ἱπορία ἰαδοτααπε, ἃξ ἔτος 

βλασηφν, ἐν καλλίφτω δὲ τῆς τε αὐτίπέραιν Β 

νώυς( 

5 ἘΞ ΤΟΥ 5; Σὸς 
Οονεγνε δ: 
ον «ἁ 
Ατδεηίεπὶς: 

Μὲς ἰεγατίδ. 

Ατἰιθπας πλϊτγοσᾶτ, αι Οροπι ἀν οἷς ροίσο- 
τοῦτ, πα] τς ἀσσογοηε, πιάσθαρ ἐλέξα- 
τοῦ ἰαξξαγαιη Ατῃοπὶοπίεδς, ἢ (οχογγατη αξ 
ταΪττογοης: σορτγαηας, πηασηαπι ΒΟ Εθιις 

τοθατ ΔοσοΠπγιιη, {1 δα ροτγοηταγ, 'Νεο 6- 
τ ἱρίος νἱ]ο οχ ορρίἄο, Ατἰιςαὶς οΧχοορεῖς 
ν Οἱ πάσας, ν οἱ ρεσιπΐ45 πηαΐογος σομίςημι. 
Ῥυςτογοα {{τᾶτὰ οἷο (οτογγαπλ]οσο ροτορ- 
Ρούταπο, πε 45 (οΥ πΠἰαοῦ πὶ Ππιιπὰ 
(ροέζου, πὸ το]! 685 νυ 65 αὐ στη ροτιῖ- 
Πδητας: ἔπ|6 ἀόταιι ασοπίσιη ἱπξοίξαγα 
νο]]οπτ: πλα]τῸ ἀοπίαια ππαχίηις ορροῖτα- 
Πατη οἵ γαι !σπε  σομ τί π τίς Ορροίταλ, ας 1 υεὶ Ἐρῇ: 
τγαϊοξξα5 6 δΊ ΟΠ} 18 ἢ ῬοΙοροποίμανι. ΟὉ ]-- ορροῖεε., 
Ῥι5 δια ϊτὶς Ατποπίοπίδϑ {πτηπιοροῖε Πδὲ πα τ 
διδοίη ραγτο ἰδ δογφη άπ εχ  Π πηαθδητ. 1- τοῦτα ορῥὶ- 
τάσις δτοίμοϊοπι ἀπο πὶ οἰμπη σοτγατίδ ρ]τις πῆρε 658 

Σ ψλϊΠπ5 106 Πλϊτταητ, ἃς ἀ]σθιαηι τοραητ 44- ρρὶ 4μυθδρα 

τοῦ σρογδῃγ, γε πη (ὐογογγαπι χροποῖδτατ: με εν 
4αὶ αυϊάοπ ποέξι φιοπχάδτη ἴῃ Ἰ {1 α: 10-- ἰεγμαιρ το. 

οὔτεαπίροττατί, ορρίάππι (ὐογογτοηίς {πῆξιν ῥοι-ς 
ἱπστοῆι Ρέατεγεα ἀθογοῖαπ αὖ Ατπεηϊεη- χε μὴν: 
ἀδι5 ἔμέζαμι,, νττιχ Παιιος 1Π| ἘΠ ΓΘ ΠτΌΓ, 
αυΐδιις Ὀπλῃΐιπη (γα στῖ5 1 ποτ οις ἰπη-. 
Ρογδτοῦ ργαβοίτησ. 5 χαστ Ατἢοπίς τ Πλ6 

ὁ τατ Π]Παὰτὰ Θχρίοτα ποὶ ροήος, αὐ ἐπίμ!ας 
παυίσαῃβ Ορογαπι ἄαατ, νὰ ἸηἊς οἰαἤοηα 
σοπυραγάγοτῦ: ΓΟΠῚ ΠῚ ΠἰΠΊο σοῃτοπΊη δ 441 
οἴϊο τατας, αὐπογίιτη παιιδ5 1Δπὶ σοἰ ας 
τοῦγοτο ρούροῦο, ν ὁγιη ΑἸ μεπί δίοδος, αι Τηροεμδ- 
ἐχι[ἰπλαύεητ πουπίποπι τοπριις Δα Παι]- ἐπ ἀβιπ8 
σαηάιπιηι ᾿ἠοποιιπὶ ἔταξα σοητογέγε, πῸ- ἘπῸῚ 
αυαηααιη οἱ ραζσςητγος, Πππηπλαπὶγογαπ1- 
Ρἰἱογατί ἡχαη τ, αὈγοσατο ἽΠΠ| αἰτογὶ ἱπιρο- 
τίο. ρῃΐσγατας νοὶ ξαέϊες ἱπηρογατοῦ ες, 
σαἰοτίτον Δαπιοάθην πᾶπος ζο πηρίοσας, Ὁ 

ςιασροοέλαε" πρὶ τὴν αἰϑίαιων χαὶ εἰ Πεγίγεπιίατη ρεα ἐξ ξξος νο] ἰπαΐτος σορσαθαῖ. 
Ῥτγατούθα [ππλεῦας (εοηχ ἤδιιθς ΟὨΠ68. 
αυζουηαις οὔατῃ ἀτείοα Ἰσεβαητ, αο α- 
τοῦ Δ] 185 τιπ 7 Ραταίτιι, τα τὴ 841 Πλ] ΠΙ1Π}; ἴρααιρε Α- 
Τισοθατςεμίπι, {ἰ ταϑη (οτογτγὰ ργοίρεγα ἜΤΟῊΝ 
οοάοτγξι, πλυϊταβ ἔς Παιιοϑ ἐρίϊ5 ΓΟ Π}ΠΌ ΠῚ, ἴον ΤᾺ 
Ηοο πιοάο (δριμπασίητα παυτῦ ΠυΙΠ Γι ϑλίάαδη, 
ΟΠΊΠΪΠΟ χρίσας. ἰπτογὶπὶ (ογογσγξίες δά 
ταητᾷ ἐατηξ το σερᾶτιγ, ν᾿ ΟΡ τγαηϑξισαγῆ 
ταα]τίτα ἀπ Μηδίιρρυ5 ροϊαπιάτὶ ροτρις- 

οοποδίαδεγεῖ, οπληοϑ (ε νεμαϊίταγί! ργοτίο, 
ααϊοιπια: τγἄσέισεγοητ, (Ὁ εἴ αατα ΙΒ 1105 

ΑΒ, ! ᾽ , , Ἷ 66, [2 ὶ τῶν ἀπέπεμπεν. οἱ υϑώτοι ἔνδοθεν τύς τε δδυ- Ε πυϊπυδ τγαηβιρ οτος, ταπη 4 ἐς οτἱᾶ ἤλρτὶς 
ςαΐος ἀ!πηίττεατ.  Οητγα, 1 ογᾶτί πη νεθε, 
ίοντιιος ἔπος Πρ] 115 ἴῃ ντθοππι ΠΌ γεςἰρίο-- 
δᾶτ, (ἃ ξογιῖπὴ ρ εγῖ 4; ἔοτὶς ρου θαι, (τας δὐρυήρων". 
4πὰπὶ Μπαίρρὺϑ νἹάογοτ,τδητα πη ΠΟῃ ΟΡ 
Ρἰάστα δαθοτς ἔς ἴατη Ἔχ [Ἰπηα θα: Ὠοιᾶς; 
τατίοης οἰπῚ ΠῚ] τ τις οσ ἀμ ἐξ!οἱϊς ασεθαι. 
Θυΐρρε πομμ}}15 ςὐγὰ δάϊπγερὰτ Πἰρξαια, 

- οὔ ἀμαγίς- 

οἦαγ {ες οἴ 

Μεᾷενατα 
Τῆς 



ἵμϑενίερε 

ΜραΠρρὶ. 

πιοηςιιπὴ Πἰροηάταπι ἀς δεβατεηες ἰά ῥτο- 
Ρτογοᾶ, φαθιηφάμπηοίιπι [ογοδαζαγ, ἡποά 
Ρεσαπίαν πηι ἱπορία Ιδοταγοτ. τ ο5 ΘΠ] πὶ 
Ρἰεγσαας πλ] τι πὶ ἰσοο ρεσαπηίατη παϊίο- 
ταῦτ, συίβρο 404 οἴει μας ἐχρεαιτίο τγὰ- 
τοξεϊοία. Ιητοτὶπι ορρί ἀδηὶ σοπίρεξιο ἀς 
τατγγίδας, ἐχσυ δ1α5 ΠΕ σ]σεητίι5 ἀσὶ, Πα 
Ρυ5,δζ ΠΛΠ τος ρογ ἱπ ΠΤ Ραίπιη ραίάτος 
Οδααρατῖ : ἔλέζο ἴῃ θοὸς εχ ὁρρίάο ἱπηρεῖα 
ποπημ]]ο5 σαρίπτ, ὩΟπηα]]ος5 οσοίάπηε. 
Οὐτο Μααίρρας δηἰτηδαιϊιοτία, ποη ἰρίς 

ἐκ τοῖς ἥν ἀϑονν «ας δ ΣΥΝ ᾽ σῷ κῃ τ: (οἸ απ ἀγπγὰ σοττρίοθατ: ἰξἀ ετἰᾶ τοτὰ σιιπὶ Β αὐτυςς ὀξωπλίζετο, χοὺ ὅσοις εἶχεν ὁπλίζς 
σταῦὶ αὐπγάταγα (5 ἔεγερασ Πα (14 ]!᾿ τη, ὃς 
φοογιίαπι ρυά ἔς Εἰς ΔΟ γ .Π15. ντὶ σοῃ- 
ἀιιξτιοῖος πη] το5 ἐἀπσεγεης, ἱπηιρεγαθαζ. 
Ηξεῖς φυππὶ ἀϊπιέζοτγες φυϊάδην σοοττία τα 
τοίβοπαπδητ,, πο ἔλοι!ς φοητίποτ ρος 
ἐπ οἰ οἷο πηΠτοπὶ δ οο, 4αϊ ποοοϊλεϊα πῦ 
(υπηγιϊπ ἔγατεῖ: Μπαίρρας παποθαου]ο, 
οὐριάς ΑἸ Ππὶ νευθεγαῦατῖ, [Ιταχὰς τὰπο ὁ- 
ΤΏΠΟΚ ΔΗ ΠΠγ15 ΟΧαίροτατί5, οὐ ϊοί; ρ[εη!ς δά- 
ποτίας Μηλήρραπι ἐστεάίαπτογ: φαοά (ὰ- 
πο αἀ ραρηδιη ΠλἰπΠίπηα σοπάποίτ, Α οἷς Ἰη- 
Πταξία Μηαῆρριις Βοίϊες, 4υϊ δά ορρίαὶ 
Ῥόττας ογαητ, πῃ ἔπσαπη νοτίος ρογίςαεθα- 
ταῦ, Ατ Ηἱ ροϊξεααιδπὶ ργορίμ5 αα πγιγος 
Δοςοῆ ἤδη, σοπαογῇ, ἠδ πγοπαπηεητὶδ το] Δ 
ἱδουαλῷ; σοηϊϊοίεραης. Ῥγατεγεα ΠΟ πΠαΠ]1 
ΕΧ Ἰρῇς ρου [15 ροῦταβ ἘΧσγγοητο5.. σοί- 

ξοττπὶ ἰπ Ἔχίγεπηος ἰγγαοθαητ, ΠΠ], Ζιοα ἴῃ 
οἐξοῆος Αἰ ροίτα εἰΐετ ᾿ρίογιμη αςίθς,, γατὶ 
Βαπορβαϊη δὶς Ἐχιγοηγίτατοπη “πὴ ΘΟ Π]ΔπῈ 
οἤς, σοπιοίτοῦς (ς σοπαθαητιγ Ὁ παπηρτῖς 
τηπὶ αατο πη γεξοττς ρεάοι σορί ἤδητ, Ποὸ- 
{ες συ! ἀςπιίη δος ἱγγι δ μαητ, φυαί! ἔασς (6 
ἄδτεητ: ἸΡΙ] νεΓῸ ΠΟη 14Πὶ ΔΠΊΡ] [15 ΑΙ ΠῚ 
ςοηιοτῖςε δαῃε τα; δείατη [χἰ5 ργΟΧ ΠῚ] τοῖς 
σαάαθαπι. ΪΝοη ροτεγαγτιιπηρροτίαϑ {5 
ξεττο Μηαῆρρα5, πιαὉ Ποίξε ργεπηεθαη- 
τοῦ, ργορτοῦ ΠΠ]ογῦ ἱπυροτιπὶ, 405 Δα τ: 
(05 παθοθαῖ: δὲ (ἘΠΊρΡΕΥ Θουιιπι ΠΕ ΣΤΙ5, 
4] οπὶ ἰρίο ογαῆσ, ἰπηπηίππιεδατιγ, 1 Ἅπι- 
ἀεπὶ Ποίξες εοηξετι Μη ΔΠρραΠῚ Οἱαπὶ 115, 
ἤϊιος ρεῃο5 (6 ρεγράμςος πΆθεθατ, αἀοτία- 

τα. 1 υτπὶ σταῖς ἀγπηατγα ρα τες Βετὶ 
ςοπίρεχιςης, Τρ αθοαας ἀε ορρίἀοἱη 
Βοίξετα ρετρυητ Ομ ηγᾷ; ΜηδΠρβιι ἰη- 
τεγογα ἴςητ, ν ποτ ς [Π 66 σαπὶοΡ 5 Πο- 
ἴϊςπι ροτίς αι ραπτατ:ἄφόσαε ρατιπὰ ἂδ- 
ογαῖ, ααΐῃ Ἰδίᾳ σδίξγα σατη νἶ]ο σαρογοηῖ: 

αιοά αι άςηι σοί ΠΠ|ςε, Π οπ ΠΟΠλΪ ΠΕ ΠῚ 
οἰγοπηγξογα πςοτα 1, ὃζ σα] ΟΠ, δέ πη η- 
εἰρίογαπηταγθα οδίρεξξα, σιοάάδπι τη Ηἰς 
τόδ οΠῈ αὐ ταὶ, ρα ἐπὶ τοτα ! Πεπτ. Ἂς 
τοι ας οτοέξο τγοραο (ὐογογγοηίε5 δείαγα πχοστιογατ σαάλιοια ροχ ηἀμείας τοά- 

᾿ : ᾿ - δ, ὩΣ Ἁ “ », ει Ἄ ὮΝ 

ΠοΠΠἢ]Π15 σπος ἔσοιπὶ τοτηοδατ, ἀσατη Αὔὸῖς δὶ οὖσι χαὶ δυοῖν ἡδὺ μῶμον ὠφφλε ἢν 
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μμιοϑον, ἐκ ξἰπορών,ὡς ἐλέγετο, χορ 
γὃ δὴν πόλεων αἱ πολλοὶ Φργυξιον αὐτὶ Ὁ 

αὐδρων αὐτῶ ἔπεμπον, ἃ τε χα! 2 [9.ποντίου : 
τῆς Τςρατείας οὐσῆς: κατιδόντες δὲ στο ὙἿΡ (αν "Ἢ 

πύργων οἷ ἰκ τῆς πόλεως ζᾷς τε Τφυλαχὰς ἊΝ 

χεῖρον" πυϑϑαϑεν φυλαήομϑμας, ἐασαῤμέ- , 

νους τὲ τὶ τίωυ χώραν τὸς αὐ, ϑοϑποις, ἐἴπεκ- 

δραμόντες, τὸς μϑῳ τίνας αὐτὴν ἐλαῦον, τὸς 
δὲ κα τέχοννων. αἰοαϑόμϑμυος δὲ ὁ ΜΜνασιηζάσς, 

ἅπασιν ἐξον4, χα τὸς λοχαλϑις χαὶ τὸς Ἵ τὰ ταῖῃ 
ξιωρχας ἐξα γήν οκέλάυε πὅς μμίοϑοφό. Χ ὰ 

69ις. Σἰποχριναι δύων δὲ τίνων λογα γῶν ὅτι οὐ 

ραδζον εἴν μὴ Ἶ διδόντα ζῳ ἔχετηδ4α, πειϑο- δ᾿ 
αϑύοις «“αρέχᾳν,τοὸν υϑὼ τίνα βακτηόλα τὸν 
δὲ τοῖς ὑροικὶ ἐπαταξεν. οὕτω μὲν δὴ αϑύς 
499 ἔχοντες, χαὶ μιισοιεῦπες αὐτῶν, σεε:.εξὴλ- 

ϑυγνἀπόωτες " ὁαῇρ ὕκιςα εἰς μα χέων συμφέ- 
ρᾳ ὁ δὲ ἐπεὶ ὐωρεταξατο, αὐτὸς αϑυ τῷς κα- 

ζᾷ (κ πύλας τὸν πολεμίων Φεψαυϑιοςῖα. ΠᾺΡ 
πεϑὶωκεν" οἱ σ[, ἐπεὶ ἐγ πῷ τεΐχους ἐλμον- 
ὦ, ὐεςρέφοντὸ ΤΕ, καὶ Ὅσο ΤῊ μι νμιάτων ἔτ΄ 

ξαλλον χαὶ ἡχϑντι ν. ἄλλοι δὶ οὐκ δραμόν- 

τες καθ᾽ ἕτεροις πύλας, δχιτίθενται οἰ,ϑδόοι 
τοῖς ἐσχαίτοις. οἱ δὲ, ἐπ᾿ ὀκτῶ τεζα γιμένοι, ὡς 

οϑενές νομιίσαγτες Ο ἀχριν τῆς φάλαγος ἐ- 

χάν,αναφρέφᾳν ἐπειραύντο.ὡς δι ἡρξαντὸ ἐπὰϑ 

ναχώρῴν, οἱ κϑὺ πολέμιοι ὡς φά  γϑ9υσιν ἐπέ- 

θεγτο, οἱ δὶ οἕκέτι ἐπϑμέφρεψναν ἐχαὶ οἱ ἐχό- 

ἰλυδυοι σ᾽ αὐτῶν, εἰς φυγάὼ ὥρκκθν. ὁ δὲ Μιᾶς 

σιστασος τοῖς μδὺ πιεζονϑίοὶς οὐκ ἐδυωαΐζ βο- 

δεῖν, ὅζα τὰς ον τῷ κατ᾿ ωὐτικρὺ ἀσοϑοκᾷ- 
μϑύους" «εἰ σ᾽ ἐλείστετο σεοὺ ἐλοίῆοσι. τέλος ἢ 

οἱ πολέμιοι α, ϑρθοι ϑυόμϑιοι, πλυτες ἐπετί- 
θεντὸ τοῖς αἰξὰ τ Μιασισταον," δ᾽ μάλαᾳ ς 

“915 ὥσι. χαὶ οἱ ὀπλίται ὁραῦντες ὦ γεγνόμδμο), 

ἐπεξήεσ αν. ἐπτεὶ σ[ οὐχ νον ἀπεκτάναν »ἐδίω- 

χον ἤδη ἀπόρπες.ἔχι νδγυύφυσιαν δ᾽ αὐ ὁ ξρά- 

τοπεδὸν ἑλν σεεὼ τῷ χαραικώμαπὶ,εἰ μὴ [οἱ 

ἙΕ διώχοντες, τὸν αλϑρᾶόν τε ὄχλον ἰδόντες χα 

τὸν τὴν ϑερῳ ποντῶν χαὶ τὸν ΤῊ αἰδραπόϑων, 

οἶηϑεντες σφελός τι αὐτο εἰ »ὠπεςρέφιν- 

Ό χαὶ τῦτε υδὺ (τα δὲ τε ἔφησαν οἱ κερχυ- 

ῥαϊοι, χα! πῶς νεκρους ὑ πασοαρονδδες ἀπεδίδὸ- 

ῶ 

σαγιοῖν 



Ἂ “5 
᾿ 

ΠῚ δ ε »Ὁ) 5 ͵ “Ὑ} ͵ 

τς ξερφι ἐγε μηνπο" οἱ δ ἔξω, ον πασῃ πὴ αϑουμιία, 
ἣςΣ ε ᾿ « ὯΝ ἂν 

ἡφοὺ γὺ Ἐλέγετο, ὅτι Ιφικριχτὴς τεῦσον Ἐκ ἡδῪ 
Γσῳ ς γε » ον Ὁ ͵ 

παρείη, χαὶ ὁ! κερχορωηοι 5 τῶ γτί γαως ἐπλη- 
ἧς ͵ οὐδ ἢ 3 ἼΕ ᾿ ᾽ ἱ ͵ 

γι Υ ξρρϑνης ὃ, ὃς ἐτυϊγὸμεν Ὀχτςολιαφο- 

ὅϑς τω ΜΜνασιστισω ὠν,τὸ Πεναυτίχὸν πολὺ ὅσον 

᾿ χὸ ἐκᾷ σεευεηλήρωσε,ὼ πὐθ πὰ ύσας τυδϑς ᾿ Ρ Ὄ : ; 
δ ρράκωμα, τὰ πλοια πόρτα γεμίσας Ὑ πε 

αὐδραπόδων δ γρημῦς ὠπέςφλεν" αὐτὸς δὲ 

γι τεΐοις χιξ ταις χαὶ ζοῖς πἰϑεσωθάσι Τλυ 

χαὶ ϑπιμιάλᾳ δὴ Ἐπεϊαραίωϑροι αϑαίξαντες 

ἸὨχᾷς τοιϑρᾳς ἀπέπλεον, πολι μδϑὺ σῖτον, 

πολὺν ὃ οἷγον; πολλὰ ἢ αὐδρώποϑδει ὁ ἀεϑενδν- 

Ἰ ἀμ φαπωζς κα θαι πο ες. δι4ναΐς » ἐπεφό- 

ο΄ το, μῇ κοίϊθηηφβόεν αἰπὺ ἢ ἀϑζευαιων εἰν 

τῇ νήσῳ ὶ ἐκάγοι αϑὺ εἰς λευκαι δὰ, ἀπεσω ν᾽ 

ἢ "ὁδ Ιφίκρώτης ἐπεὶηρξατο τῷ «ἰβζπλιο,ά μια 

εϑϑέπλεον,ἁ μα ὃ πϑώτα, ὅσος εἰς ναύμοιχίαν, 

παρεσκά ἀζετο" δ. θες αϑὺ "ὦ πὰ μεγάλοι ἷςία. 

ζῦς ἀκατίοὶς ἢ, νὰ εἰ εὔφορον πνϑῦμμια εἴ,ολί- 

γὰ ἐχοῆτο᾿ πῇ ὃ κῶπῃ Ὁ πλϑν ποιόμι κἀμάνόν 
᾿Ἵετασώματα ἔχφν ζυς αὐδρας, χαὶ ἀμάνον ζϑ 2 

ναῦς πλᾷν ἐποί4. πολλάκις ὃ ἢ ὅποι μίήοι αρι- 

Ἶ ζοποιφα ζῶ φράτε υμιαι ἢ διφπγοποιφα 1 ἐπα-- 

γϊαδυ αὐ Ὁ χέρας ξἰπτὸ τῆς κι (ὑταΊὰ )ω- 

δϊα. ἐπεὶ δ Τ αὐτιςρένψας αὐ νὸ αὐτί σφ ζδϑυς 

ἀαϊαςησας αὶ Φ ηράς, Στὸ σημείᾳ αφιᾳ αὐθα- 

“μυλάαζ, ἐς Ὁ γάῶ, μέγα δὴ νρκγτήθλον ζω Ὁ 

“Φρωτοῦς ἀριφησοι "τοῖς δὲ ὑςξαάτοις ἀφικονϑροις 

“μεγάλη ᾧγμία ζῶ πο, εἐλοἤϑοϑαι πᾶσι τέ- 

. ἥις δὲ ὅτι αϑαγεοῦῖς ἅμα ἐδ 4,ἐπεὶ "σημινῴαν. 
“σμυέξωνε)ὸ τοῖς »ϑὺ χοσφτθις ἀφικγόυϑύοις 

καθ᾽ ἡσυχίαν ἀπόμτα ποιῴν, τοῖς ̓  τελάυται - 

δις, ΤΑ] κὶ ασϑυδῆς. φυλοιχζαςγε μιζυὺ, εἰ τύχοι 
Υ τῇ πολεμία ἀξαςυποιώμϑυος, ας μδὺ οὖ τὴ 

ἀ γη καἶ πὐοοοήκᾳ καϑίφη, οὐ ὃ. Ἔ ναυσὶν αἹ-- 
͵ 

πολὺ δδζυ Ὡχὴ σλέον ὅτοι καϑεωώρῶν, ἠοϊ ἐκ 5. 

δμαλοῦαφ᾽ ὑψηλοτέρου καιϑυραίντες. ὁπου ἢ 

δ ξπγοποιοιτὸ χαὶ καθάυδοι, εν ὑϑὺ τωΐςρατο- 

πέδῳ πὸ Ρ νύκτωρ ὑπ. ἔχε, ρὸ ὃ Κ ςραϊύμᾳ 

τὸς Φαῖς ἐποῖ4 ἵνα μηδεὶς λοίθη Ὡροςιων.πολ- 

λαχις5 εἰ ἀὐ δία εἴη, ἀ θυ δφηγήσαις αἰήγέϊο" 

ὍΣ δ 8.Ὲ Ἀτ15 Εἰ ει 08. ᾿ 
᾿ γανιὐκ ἢ πότου οἱ μϑὺ ἐὺ τῇ πόλᾳ, ἐρρωμϑυέ- Α ἄφθαης. (ὐετοσιπι αΡ ο0 τοδηροτο ἤγπιίο: 

τραϊιωτῶν διεφύλοῆε ϑρακωμα"πέλος 5Β 

ἀκα τέλιπεν, ὡς ἘΧῚ ναυμαχίαν πλέωνοὺ Ὁ 

Σδ7 

τίθιις ορρί ἀδηὶ ΔΠΪΠῊΪ5 ΟΓαΏξ, σοῃετη]ς 
1], 4] ἔουῖ5 οὸ5 οὐ πάθης, οπληϊῆο ἀοῖα- 
ἔξτῖ5. 'Νδηι δὲ ἔλιμα ξογοαταν, τατιϊ πὴ ΠΟ 
δἀοίϊς ΤρὨτίςγαῖςπι; ἃς (οτογγεπίος τα- 
Τρία παῖιος ἔπας ἰηΠγποθάηξ. ἴτας Μη4- 
πρρὶ ἸΙέρατας Ηγρουπιθπες οἰαδηι οηπᾶ 
αιια {Ἐς ογατ, σοπηρίοῦ: ὡς ΟἸΓΟ ἢ Δα ΠΠρ 45 εσονοτὰ 
δά νφ!]τιπι, Παος νπἰ ποίας τῆλ ρις ὃς ὁ- ἴθ 5 
Ρίθιι5 οπογατας ἀἰπαίτεῖς. [ρί8 οὔ ΟΠ αγίϊς, 
το] φυϊίαιιο ΓΠΠ τί τι5, αΐ ε ΡΓα το Τπρέτ- 
Θγάττ, γΑΠ Πα πὶ συ [Ἐοά τ. Τ᾽ ἀπο ἢ 4αο- 
ατς Ροιταγ δὶ φἀπηοάαπὶ ἐοπίςοηῆς {{1- 
τοπηιι5 ἀΠοφάτιπτ, ἤλᾶσηα Ππὶς ἔγα πιο ητί, 
ΥΩ, ΠλαΠΟΙΡΙ ογιιπι σορίᾳ οἰιπη τη] Ιτίδιις ς- 
δεῖς το ἔξ. νῸ πο Πιθῆζον θη ]1ην πιοίτπις ΒΔηῖ, 
πὰ Αἰῃποπιθηπδθας ἰῇ τηίαἶα ἀερτοβεης- 
ἀεγοητατ. Α΄ Εἰ φύϊάεπι (181 1 οσαἀοτὴ 
Ρεγαοπογαης. (οτογιπι Πρ γίσατος ντ Ρυῖ- Ἰρῥίορδῃ 

βαρσωανις 
ἐμαί βᾶς, 

λα ΤῊ οὐ οἰα!Πς ργοβοιίοι σερίτ, άεῖη ὁ- 
Ροτάτατη πδυίσαθαι, ταπῈ Πδιιαὶοπη ἀα ρὶι- 
ΒΌΛΙ ὈΠΊΠΪΠΟ {ς σοπηράγαθας. αι ὴ το Χ 
ν οἷα πλαρὴλ ἀομηὶ το] παποθαῦ, νεῖ ἠμὶ δα 
Ρτα πὶ παιαὶς ρεγσοτγοῖ: δῖα; οἴη πιᾶ-- 
Ἰοσ δ 15 πλα 15. τἀ πιο! νοπέτις ἐδοιπά εις οἱ- 
ίςτ, τατο ντοδατιν. ΝΝΙπλίγιπι γοπηϊσίο οἱ αἵ. 
ἔοι ἀροὴς οἴποϊείσας,, ντ ὃζ οἱ αἰ ΠΑ ἸΟτ πὶ 
ΠοΥΡο τα ΠΊ6] 15 Ἐχογοῖτα, δὲ ἀρ! οΓος ὯΔ4- 
65 εἴϊεης. δαριμ5 οτίαπι 115] οοἷς. νδὶ νὰ] 
ΡτΓΑμἀςηάστη νοὶ σα παπάμπιπι γαῖ ἐχόγοϊ-. 
ταί, Δτοῦγα σούῦπιι οἶΔἢ]ς5 αθάιιοοθδέ. Ὁ υιπῖ 
αὐτοση σοπιογίᾳ ἀοῖπάς ο]αἤΐς, ἂς τε ΓΟ Πλΐ- 
θιι5 τοῦγαπη δ ἀπογῇς ργουῖβ ἐρεξξαητειθιιο, ἴ-- 
Ρίς ἤσμο ἄατο, σοττατίπι νζτογτγαμη βοϊογεξ, 
1π Ρογοτ: τ] ΠῚ νΟΥῸ ΤΏτΟΥ ΡγΙπλος ὃς ἀή Δ ΠῈ 
Αἰϊλίαιις το5 Πόσο Πλτίας [ππλετο, ὃς ργαηάς- 
τὸ ροῆς, πηασημτῃ Παθοῦαῖ ρτορο  τιῖπι 

᾿ ) Δ᾽ ...9. «ἡ ἂ 5 Ἂ π ἐξ ὐξνς Ἀὼ Ὁ ωῤωτοις ὼ ὕδὼρ λαςῳν,ὺ εἴτου δια ἐδέοντο, [) γἱέξοιία ργατηίιπι. (οπετγα, (ατις ὀγὰϊ ΠγΔ- 
᾿ Γ » -"ν 

ΘΔ Πλ1|τα, ρο ἘΓοΠλιπὴ ν πο ἢ διις,ποά 
ὃζ πάταπι γογιιπὶ ταἤγαπη σΟρ ΑΙ ποῦ οοπ- 
{εαιιοτγεπτιιτ, δέ ΠΔι65 ΓαΓίῃ πα σοπίσεπ46- 
το [᾿ατη., ν ΟῚ πρπαπῃ Ιρίς ἀφάϊηοι, οορο- 
τοηταγ. τὰ οπίηι Πα αῦ,νζ ργίπαὶ οπλπῖα ροῖ 
οΟτἰπ πη σογοητ, ΡΟ ἔΓΟΠλΪ Πιλσηδ οἰτη {ο{{|- 
πατίοῃα. Οτιοα ἢ ἔοστε ἰῇ ΠΟΙ ο ργάηάς- 
τεῖ, ἘΧου ᾽α5 ἰῃ τεγγα, σεῖ βαῦ οταῖ, ΠΟ Π - 
τασῦδαῖ : 1τπ πδα!δὶις φατζεπη πα! ος Δάτο  ἶος 
δαῖτ, ας ἐς [εἰς οπιηία ἰροοι!αραταξ. Οἰιαηη- 

ἔϑεδυος ἀὐντῶς ἱςουὶ, πο ζύτων ἐσχόπά. Ὁ Ε οὔτοπι Ρἰοτιίπιαιις Ἰοηρίας Πὶς ργοίροζξῃς 
Ρατεθαῖ; φιιαηι 115. 401 ρ]αῃὰ ἴῃ τόγέα ἐς ]ο- 
οὐ {μδἰϊπλιοσὶ (ρεου]αδᾶειγ Οὐ θα [1 Δ]ἰςι- 

δὲνε! ρίαπμάοζεῖ, γε] 4 1ετὶ (ς ἀᾶγοι, ἱρ πε πὴ 
1η οαίεσῖς ποέξα ποη δοσοηάοθθαϊ: {ξὰ ἀπτὰ 
οαἴϊτα ἰπσηοη οχοίταθαϊ, πὸ 4 ς ἀσοςήετγ 
οἰᾶ ροηοτ. ςροπιιήηοῖο ἢ γᾶ} {πτῶς ἘΠ ἐξ, 
πλοχ σοῖπα {{πηΐζὰ 1η αἰτα πὰ ργοιο μος Ράτατγ; 

Ἰιἀςεά 4: 
2. γερη του 



ἀείγε!γὸ 

Ὑρ᾿ ον διὴς 
Πέναιερε- 

"54. 

τ88 

δοῇ αυϊάσπτδατγα (ρίγαγεῖ, ᾿πτοῦ Πα σδῃς Α 
ἄτιπι οἱ αΠΤατ) ἡ ἱοτδπι σαρίεδᾶτ: τ ντοη- 
ἀΐ εἰἤεϊτγεέπαισίο, νἱο Π]πῇὶ πλοάο πος; πιο- 
ἀο Πος φυϊείσοετε ᾿πδεδας. Τητογάτι παιὶ- 
σαῃ5 Πρ 5 ἀατὶς ΠΟΠΠιΠη] 14Π|1} ΘΟΓΠΠ8; 
Ποπη πη ηιδπη ἴῃ ρα] ΠσοπΊ ἀοΙ οἴη ἜΧρΪ - 
ξάθατιαιο βοθατ,ντ πΠ1] ὃς πδυ!ρσαγοητ,δΖ 
ἴῃ οπιηίδι5 δά ργο τὴ ἤδια]α πασαεῖς 
τηΠγιξεϊ αταίιε ἔχογοῖτι,, ταῖς ΠΠπάίηστο- 
ἀετοηζατ; ἀπο, νεῖ φαϊάσιη Ιρέι αι ἱτγαθᾶ- 
ταῦ, αὖ οι θιῖς τεπογέταγ Ργαπάςαητς διι- 
ἐςπὶ ρΙ αἴ απηαιιθ; ὃΖ σοπαρητγίη ΠΟΙ ο- 
ἴο. Ετ ιιϊ ταπτιιπὶ ασεδὰς πος ΙρΗΐοτγατος, Β 
ἡποά λέξι εἤςεορι : (Ο] πα ραῖ ργῖι5, αι 
(όσοι τὶ αὖ Ποίξς ροήϊεε, ἴ448ε ἰρίπτη σε- 
Ἰέτιιεῦ σοηβοίεδαῖ. 0 φυϊάοπιτεπιροτα 
Μμαῆρριδ οσσυθιῖς, ἔοττο δά Γλσοπίσα 
ϑΡθαροαβ εγαῖ, ἰμσ ργοξςεζας ΕἸδουα πη ῃ 
ἤπες, ὃς ΑἹΡΠεὶ οἰξίαπ ργατεγαεέξας, δά 
Ἰοσαπῇ, 4 ΡΙΟἱς ἀϊςοίτατ, ρογειτα Ἰστοις 
(υ5 εἴ. Ηἰποροίεϊς (ΟἹ ιοης ερΒα]!6- 
Πίδπι νεγίι5, [τὰ οἱ αἰδι5 αοίςηι ογάϊπαγας, ὃς 
ἴτὰ πΔυϊσαθαῖ: νῖ, ἢ ορις αἤξε, ἰπ γι ἔξει ἃ 
Περσοίλτις γοδτι5 οπημῖθιις, ΠΑῖ8}1 ργα]ο 
ἀδσοεζποτοῖ. Ναῖη απο Μηαῇρρο δος ΠΠ{Ὸ 
ογοθαπταγ,, ἃ ποιηΐης δι ἴογατ, 4] ἰρίῃις 
ἱπτογξα ΤΠ ετιΙἀςοσας ἔΔ11επάϊ σαιηα ἐρατρὶ 
{υἰριοαθατις, δέ ΠΡῚ ἐο σδυτίις ρτοίρίοϊε- 
Ῥαι. Ῥοϊεοδαιαπι νεῖο αὐ ρα] επἰαπὶ 
Δάριυτ, σεσῖο, φαοά σεῦ εγατ, ἱπτε] εχξ; 
Ἰάξοσιε {πὸς {ΠΠ]Ὸ ΑΙ φαδητρεγ γεογεαθαΐ, 
ἙἘπίπιιογο πῦ ἴρπογο ἐαιίάσπι πυϊαίτηο- 
αἰ Ποπιϊηίπι ἐχεγοίτατίσῃος 1Π {ἘΠ 1, Ζαο- 
τἰο5 ΟΧ Εἰ πχάτιιν ατα γι, ντ ρα ρσηπα Πδμα]ὶ 
ἀεοοτγπαζαγ: (ο Πος]αιάο, χαρά παῖ οο- 
Ἰεγίτεγ εο σοπτεη Δ επάπηι οἴου, ν δ᾽ (ς ΤΡ ϊ- 
γαῖοα ρα ΠΟ Παῖια]] σπὶ Ποίξε σδστοῆπ- 
ταπι ἀἱ διτγαθάτιγ,, γατοποπ φάτ Γορεγο- 
τίσ, ντ ἱρίπις σορία ργορτοῦ πδυ! σατοποπὶ 
τα ας σαγιτη Γογιπη Ποη εἤξητ, ἥϊια γος δά 
Πᾶιαὶο ργα πὶ γε ιίγαητιγ; δέ ρύορτεῦ 
Μιδ5 ἰρίας ἐχογοιδτίοπες ταγ τας ἴτεῖ πὸ ἔὰ- 
σεεηῖ. Ροϊεαάηδπι ορρί 44 Οἐρἢ δ]! ηϊα 
{ἀλπι]π ροτείξατεπι γοἀεσί εν, (ὐοτογγαπὰ 
Ρετῖτ. Ηεἰς φασπι ρεπγαπ) Δ ΠΠ]Πδτ, πξ- 
τά Ε {γί ΓΈ πγο5 ἀδοοπη, ἃ οηγπο 1, Δοςάα- 
ΤΛΟΠ 5 1π (  Πἀτ1π| πα 1Πς : Ἰπ{] 4 Ἰηστοίς 
{ὑς ᾿Ιρίε, οη Πάἀογαζοαιςίοοο, νη 46 ταπ 1]- 
11,4 αἀιιεηταθδης οἵ οἰαδο, σοπίρί οἱ ροίς- 
(ξπέξεμτη {| αΐ ἀατατὶ Πσπιιπὴ δγᾶτ, ἰπ ορ- 
Ρἰ4ο οοτηῖ : ἐρθουϊατοτος ἰδιάςπη οΟΠίειίτ, 
εἰδζ; Πρηϊῆσαῖ, πο ραέϊο δαἀπιοπίδηχίθιις, 
0 Ρογτιπὶ οσοιρδτίδιι5 ἢ οἰξ πὶ Πα δ ι15 
Πσπστ ἀαηάπτη οἴξι; Τητογίτα ἱρίε ργαξε- 
ὅτις τ γα πλία πὶ χχ πιαπάατα ἀδῖ, ηος5, νδὶ 

Ἐ σημαίνάν' αὐτὸς τοιηρφίρχων ἐσ Άφέταξεν 

ΧΕΝΌΞΡΡΗΣΡ ΠΣ ΒΟ 
ΓΕ ΟΝ ὟΝ γὼ ας Ἢ ΝΣ 

χρὴ εἰ μϑὺ αὐφοὶ φέρφὶ, γεοντες ἅμα ὠὐεήταύ-: 
ὀντὸ" εἰ δὲ ἐλαύνᾳν δέοι, Χτ' μέρος πὰς ναύζῷι, 
αὐέπαωεν. «ὦ δὲ τοῖς ἴθ᾽ ἡμέρφιν σιλιοῖς -ἰ πὸ 
σημείων τότε υϑὺ Ὀχὶ κέρως ἤγε᾽" τοτὲ δ) χε 
φαλαίίος ἣ ὡεῆς ἅμα “ϑὺ ἔπλεον 3 ἅμα δὲ 

Ξ ͵ “ ᾿ { Δ. 
πότοι, οσαι εἰς γα ικϑιχίοι; χϑ ἡσκηχϑτες χαὶ 
ἔχιξα κϑυοὶ,εἰς [πίω τὰν πολεμίων, ὡς ὦοντο, ἢ ἿΣ 

͵ ͵ » “ 
κατεχό ϑυζο ϑυυλαοσοὴν αφικνοιώπο. χαὶ τοῖν 

᾿ 

πολλὰ οὖν τῇ πολεμίᾳ χαὶ ἡφάςων, ἡ ἐδεί- 
πγοιύυ" Δ οἱ 5. Ὁ πϑμαίΐκᾳμα, μόνον “ϑαοσῳν, 
καὶ ΤΣ βουϑείας ἐφϑανεν εὐασουδωος, χαὶ (ᾳ- 
χὺ ἐπέραμε. πίδι δὲ τὸν ἱΜγασίπαου ϑεία.- 

τὸν ἐτύγχομεν ὧν τῆς λακωνικῆς ἰδὲ δὲ 

σῴαλέας. εἰς πἰὼ ἡλείαν δὲ ἀφιχϑυϑρος, αὶ 

τἰδαπλϑσας [εἰς Ἢ Ὁ τῷ ἀλφφού κύμα, 
ΐσπσο τον ἰηϑεῶ και λούμϑυόν ὠὡῤμμίσειτο. τῇ δὲ 

ὑφεραίᾳ οὐτάζλαν ὠὐϑγέτο ἔχὶ “ὃ χεφαλλη- 
νας, ὅτω αὶ τεζο γμένος ἡ 1 πλοιῶ ποιόμε- 
γος, ὡς, εἰ δέοι,πθύτα ὅσοι γε) πα ρέσκευασμέ- 

νος ναυμαυχοίη. ὴ γὸ τὰ πὶ τῷ Μιασίπαου, 
Ὁ αὐτογήου μῶν σϑεϊενὸς ἡκηχϑ4, ὑπώτη δ εἢ μὴ 

Ε] 

ἀπατης ἕνεχεν λέδρίτο, χαὶ ἐφυλοίηετο. ἐπεὶ 

μϑώτοι ἀφίκετο εἰς τοῦ κεφαλλίευϊαν, ὠζ 

δὴ σαφώς ἐπύϑετο,ὼ δλυέπειωε Ὁ φρατάυμαᾳ. 

οἶδω, μϑὺ δίζυ, δτὶ ζωτα πόρτα, ὅτὸρ οἴωνται 

ναυμα χῆσάν αν, ϑεφ ποι ὃ ασκέται χαὶ μελέ- " 

τάτα  δλλαὰ πῷτο ἐπωνώῖ, ὅτι ἐπεὶ ἀζιχέοϑαι 

(ιχὺ ἐδά, ἔνθεος τοῖς πολεικίοις ναυμαχήσᾳν 

ετο, ἀὕρετο ὅπως μήτε ϑζοα “" πλοιωῦ αὐεπὶς ὦ 

φημονας ἐὴ) ΤᾺ εἰς ναυμαχίαν, μήτε δα ζ ̓ 

Βφῦτα μελετᾶν, βροαδύτερϑν τί ἀφικέαϑαι. 
καταςρεψαϑμος ᾿ς οὖ τῇ κεφονϊευίᾳ πός- 

᾽ " ἣ ὍΘὴ τ ᾿ς λάς, ἔπλάσσεν εἰς κέρκυφοιν. ἐκεῖ ὃ χορφτοῦ 
Δ: ΚΟ “ δ αὐ ἍΝ 

μϑυ αχούσας,οτί κπδοεσηλέοιεν δὲκαι Τειλρᾷς 
Ἁ “ἝΝ.- Α 

ἴα Διμογεσίᾳ βου, ϑησώσοι ἴρις λακεδαμμο- 
] ἂν Δ δνο, ΝΥ ἱ ! ͵ «Α. 

γίοις, αὐτὸς ἐλθων,ὺ σκεψαίυϑυος Ὁ χωραςολὺ 

τάς εν θςσιχεονζας δευυατὸν ἐῶ ὁρᾶν,ὼ ζς ] 

σημφ νογζᾷς εἰς τίου πόλιν καζοιφαϊᾷς ἐι),Ο» τ᾿ 

δ κωτέ φησε τὸς σχοποῖς ̓ κακείνοις μδὺ σὺν" 

ἔθετο παδοςπλεδντων τε ἢ ὁρμμιδεεύτων ὡς δέοι 

, « ᾽ ͵ ᾽ ᾽ ἢ 

εἰ χοσὶν οτξ δεησ4,ἐπτεὶ κηρύξ4εν,ἀχολεθῳν εἰ δὲ 

τίς μὴ ἀχολϑϑη σοι, τσδοάσε μϑ μέμεψεοϑαιμέμρι ἢ 
ἥν ὧν 2 Ἃ 2} { “ ͵ 

Ὑ' δικηγοέπτει δι[, ἐση μι νϑησαν ροςτλεδσοαι» 
λ» 

οριις οἤϊετ,α ρίαοοῃῖς νοςαπ (6 41 (6 νε]]ετ: οἰάοιη ἀεπιητσίατ, πο οἴτοι, φαοά ἀε ραπᾷ 
αογδηταγ, ἢ Ποπ ἐς πογοηταν, Ροίξεδαμᾷ Ἂς οἸὔτ!ς μος 5 φἀπαοπτιι Πσπιιπὶ ἀλτῦ δ Ποεν 



ἶ 

ἘΒΕΝ ἡ 9 

ὶ ἐκυρύ [γϑη ἀξία ἐυετοϑεας ἣ πσουδη. ἐδεὶς Α 

γδδοτις οὐ δρόμω {, μΐηθντων πλῷ εἰςέξη εἰς 

Ως γαῦς. πλάσας ὃ ἔνθα ἠξ αἱ πολέμιω ὅι- 

ἡρῴ6, κα γα μᾷαιᾳ Ἔσο μϑὺ ἢ: δήλων τοιήρεων 

εἰς τίιὺ γἀῦ τὸς αὐδρας ἐἰκξεξηχϑίᾳς" Μῇά- 

μιπτσυς μϑύτοι ὁ ροδγος τοῖς 7ε ἄλλοις στενεξού- 

λφυεμὴ μϑυάν ΣΝ ὼ αὐτὸς πλυηρωσαίμε- 

γος τίω ναῦν, ἐξεπλ4. ἐχεῖνος ,ϑΔὺ δίωυ χα! πῆ 

ἀπὸυτὴν ταῖς [φιχρῳτους γαυσὶν, ὅμ(οις ἀπέ- 

φυήν αἱ ὃ Ἔἰσπὸ συφοικουσῶν νῆες ἅπασαι ἕα;- 
λωσαν αὐϑις αὐδράσιν. ὁ υϑυτοι ᾿φικροτὴς Β 

ζῷ μδὺ τουῖρᾷς ἀχρωτηξιασαμδρος, ἕλκων 

χατιγάγετο εἰς Τ' χερκυραίων λιυϑύα, "ἃ 

αἰδρωῖν σεεωέξὴ ἑκαάφῳ ζακτον ργύειον ἐ- 

ποτίσαι, πλζω ΤΑνίπαου τὸ ρηοντος. τὰτον 

ΕῚ ἐφύλοι εν, ὡς ἤκοραξομϑρος παμπολλά 

χομαζα," ὡς πωλήσων. καικήνος μρ ἱπσὸ 

λύπης ϑαινώτῳ αὐθαιρέτῳ Φ-ποιϑνήσκφ τς δ], 

ὀηγθς ὁ Ιφικρῳτης ἀφῆκε ̓  χερκυραες ἐγΐυη- 

(ἀ,δυξαυϑιος τσ ̓χεημῶ ἢ τὸς μϑυναυζᾷς 

γεωργριευζᾳς τοῖς χερχυραίοις Ὁ πλέρον διέ- σ 

ζεφε, τὸς ἢ πελταςὰς χαὶ τὸς Ἔσο τ γεών 
ὁπλίζς ἔχων διέξαινεν εἰς τί ἀκαρνανίαν' 

χαὶ ἐχεῖ ταῖς νϑὺ φιλίαις πόλεσιν ἐπεχϑύρ,εἴ΄ 

τίς τοῦ δέοιτο,  Θυριάῦσι δὲ μοίλα χαὶ αὐ- 

δράσιν ἀλκίμοις, καὶ γωθάον καρτερϑν ἔχοεσιν, 

ἐπολέμᾳ χαὶ ὦ Σπὸ κερκύξοις γαυτίχϑν Ὡρος-- 

λαβδων,αεδὸν κἰϑὶ οὐνεγήχοντα ναῦς, ποσῶτον 

μδὺ εἰςκεφαλλξυίαν πλάσας χολμαΐζᾳ, ἐ- 

τραξατο, τὰ μὲν παρ᾿ ἐχόντων, ζῷ δὲ παρ ἀ- 

χόντων. ἔπειτα δὲ παρεσκά α ζετο τίω τε ΤΟΝ 19) 

λακχεδιαιμονίων χώφοιν και κῶς ποιάν, χαὶ 

ἄλλων κατ ἐχεῖνα, πόλέων πολεμίων οὐ 

σῶώνζας μὲν ἐδελούσας πὐδοολαμᾷξονάν, τοῖς ὃ 

μὴ πειϑοκμένοις τσολεμῷ,. ἐγὼ μὲν δὴ ζαυτίω 

πίω ςρατηγίαν Τ μ᾽ [φιχρ τους οὐχ ἥχιςα ἐ- 

πωνω, ἔπειτα χαὶ ὦ «αδοςελέοϑαι χελδῦσαι 

ἑαυτω: Καλλίςρατόν τῈ τὸν δυμίηοόρον, οὐ 

μάλᾳ ἔἐχιτήδειον ὄγτα ναὶ Χαζοίαν, μά- 

“λᾷ φρατηλϑν νομεζόνϑρον. εἴτε ὃ φεϑνίμωους αὶ 

ἀζζιὶ ἡγϑύμϑρυος ἐ1),συμ(ούλοις λαζῴν ἐξε- 

λέῃ, σώφρον μοι δόκεῖ Δα τξφάξαοϑα," 

τε αὐτίπαδλοις νοκκίζων, ἅὕτω εϑρασέως, μιή- 

δ καϊαρραθυμυ μήτε καΐζᾳ μελών μ5- 

δὲν Φαινεαϑαι, μεγαλοφρονοιεῦτος ἐφ᾿ ἑαο- 

τῷ τῶτὸ μοι δοχεῖ αὐδρὸς ἐ1). κάκεϊνος μϑρ 
᾿ 

ἘΝ 8ὶ 89 
Δα αἶταη; ργα οἷς ΝΟΧ ᾿ τπὶ νὅτο ἔοἸπᾶ- 
τίο ἀἸσηα ρεξζατ δ ααϊ. Ετοηϊπὶ πεῖηο 6- 
ταῦ οογΠ., αἱ Παιιο5 σοπίσο ποτα {ΠῚ ἔ- 
ἐγδητ; αΠ ποπ οὐτίι αα φὰς σοητοηά εἰ οἵ: 
Ιταχὰς αιππὶ παυίραοι δα εὐιτὴ Ἰοσιπι 1- 
Ρ[ίοτατοβ, νὈ] τγίγοπῆος Ποίξίαπὶ ἐγαηΐ, ἃ 
Πεταιῖς 46 παπίθιις Ποιηϊηες ἰῃ το γα ΠῚ 
ἐστοῆος ἀορτομοηαϊέ : (0]ς Μεϊὶαπίρριις 
ἈΠοάιιϊς ὃς αἱ τἰς σοπί] ἐδ αΐ, νε {εἰς πο ίαδ- 
{{ξετξτ, ὃς ρίε {πἰς ἴῃ Παιιεπὶ σολέξξὶς ἀπ ε- 
ἄεθας. Οὐαπιοδ ςπὶ ἰς, ταπποτῇ παιυίδιις [- 
Ρϊογατὶβ οοσυγγογοῖ, πιο πλίπιις οαῇτ, 
δγγδουία πα νογο Παῖτος ν ΠιιοτίαΣ ν πᾶ οἰ! Πὶ 
ἰρίι5 νεέξοτίδθιις οαρτα ἔμπης. Εδς [ρῃϊόγαῖες 
4 ΟΥΠΔΠΊΘΠτίβ5 ΓΟ Ἐγοσιιμῇ ὃζ Δ] Πς (ρο- 
Παετ, Οογογγοηπιπι πη Ροττιτα ρβεγάαχιίτ: 
Πιοπιϊηίδιις αἰτο ΠῈ σοτγτᾶ ΡΕσα Δ ΠῚ, 4114Π| 
Ρετίο!πογεησ, ΑὨΙρρο ἀϊιςε οχοορτο, σοπ- 
{πἰταῖτ. ΠΙαπλ οηπὶ σα ξοάϊεατ,νενο! ἂρ εὸ 
Ἰῃσθητοπὶ διατὶ {πη δι εχίρογος, να] πο- 

πλϊποῖα νοηάοτγοι. Ὑ ογιτη ἰ5 ΡΓα Πιοτοσθ 
ΔΏΪΓΩΙ ἰροητο {πὲ πχαπιις φάτις, οετε- 
το Ιρἰσγατος αἰ ηλ]{πτ, αι (ογου γε ηίε9 
ΡΓῸ ἀςδίτα ρεοιιηΐα Πππηπηὰ ἰροίοτας (ς ο"- 
τα] Π]δπτ. ΑἸεας αιξεπὶ ἤδιῖτας {05 θα γὰ- 
τίοπο ρου Ππλιπι,ντ ογογγοπίθιις ἰη σο- 
Ιεπάϊ5 ἀρτὶς ορογδηι (π4π| Ιοσαΐδητ : οἰπὶ 
σεῖγατὶ νεΓο, ϑσται4; ἀγΠγατγα ΠῚ Π τι τις 

οἷαΠπατιῖς, ᾿ῃ Ασαγπαπίαπι ται οἰοθατ, [δὲ 
δὲ ἁτηϊςοῖ5 ορρ 415 ἔογεαῖ ορεμι, ἢ φιοά ἰ- 
Ρἤτ5 ΔΕΧΙ ΠΟ ορσογοτ: δὲ ΒΕ πὶ Τ γτίςπῇ- 
Ῥι15, ἔοτι Π τ ]ς νἱγὶς, ορρίάϊιηγα; ίαμο πλιι- 
Ὠἰταπιτοπεητθι5.ἔλοϊεθατῖ. ϑεοπάμπηι μας 
(Οὐοτογγαηπιιπ οἰδῇς (ςουτη {{πητὰ., νείαπι 
παῖος Παδοτεῦ ργοροχο, ργίπηῖ ἴῃ ΟερΠα!- 
Ἰεπίδιπ, Ζια1 ΠῚ ΠΑ] βαίοτ, ρεοιιπίας Ραγτῖπλ 

Δνο]εητίθιις, ραγεὶπι ἱπαπ15 οχίροθας, [)6- 
ἱπά4ς (ξ ραγαθαῖ, νυ ασεα πποπίοτγαπι- 
πεδβ ἰπξείξαγοτ, αἰ ίαθηιθ ντρος ΠΟΙ ΈΪΠος [ἰς ἴῃ 
Ρατγτίδιις ἔττὰβ απτ νοίητος ΠΟ] ἀϊπηροτοτῖ, 
δῖ ἀϊέξο πὉ διιάϊεπτες ὃς ]0 οοροτοῖ, Ερο 
υϊάοπιοοττς ἱρἢϊογατίς ἐχροάϊτοης Πὰπο 
1ῃτογ Αἰ ας, 4145 πη ρογαζοῦῖο πλαποῖς ἔμη-- 

σαηϑ5 {π(ςερίτ, ποι τα πἰ πα ]αιιἀ6 ἄΐρπαπι 
(ἴατιο: ἀοἰπάς πος οτίαπι ρέοθο, πο  ἰιη- 
(ςτἰτ δάτειθαΐ πδ1 (δ! γαῖ ογαΐογοπη, 
Ποπγίποιη σογοπαῖς τεριις Ποη Δαἀπιοάιιπα 
ἸΙἀοπαιυτη, ν πα οῖπὶ ΟΠμαὐτίά, αΐ {π᾿ ΠΠη 15 
τας ἱπηρογαῖοσ Παθίτιι [ῖτ. Νατα πας ριι- 
ταῦατῖ πος εἤς ρειάδητοβ, ἃς ργόρτεῖοα ντὶ 
εἰς ταπι ]ιίαπη ΠΟ ἢ [Π|Γ115 νοΪεθατ, (ἀρίεη- 
τοῦ ἔοιῆς μἱδὶ ν!ἀσταῦ : πὰς δἀπογίαειος- 
ταπι εοσοσο παδοδατ, πος ̓ ρίμπι ἔπΠῸ νἱ- 
τὶ αὐάἀαέξον πλάσηο {{0] απο σοηβάοπεῖς 
Δὐδίτγοσῦ, πο παι δην αταγατη, ντί νο] μοῦ 
Ἰσηλυΐαηι 7). ΝΕ] Πορ]σοητίαπι ι΄] πΠαππὶ 
σοτηπλίττοτο ἀςρες ποπαογοτιγ ἄτας Πα 

Μεϊανῖβα 

β΄ κεῖ ετὴς 
ῥγωάξιίοτ, 



Αἰὐδεηΐον 
Α: ΤῊ τὴν 

Ράτεπι [2 

ἐν ὥμάῃ ρος {ὰΣ ἀυῖοοσ, Αα (ς σοπξισοτο; ργάτογοα- 

90 ΧΕΝΘΟΡῊΉΗ. 

(δς,ντεῖοέτός Βουθοεῖα Ρ] τα οηίες, γε ῖρ δ1:- 

αμς ὙΠοίριοπίες Πιρρ!οῖτοῦ ογαγὲ νἱάο- 
θαητ, ποία ραῖγία σάγεγο ρατογθητῦ : ΠΟΙ 
δηλ 111 φα!ἀςπὶ Το δδπος ἰδ αδδητ, 6 ]- 
[πὶ τάτηρῃ εἰς πὸ ἕλοογοησ, ραττῖπι νεγε- 
οὐπάϊα ρεαρςάϊοθαητιν,, ραττίπι τοις 
αϊς Πα σοπάποοτςο {ατιθῦαπε. Υ ετιιπὶ 
Ροίξεα, ἀπ οο5 σεύποθᾶς μεΙ]ὸ ῬΠοσςη- 
ἰδς ρογίςιαΐ, απλίσος το ρα] τος πα νοτε- 
τα5; τοπη] πὸ ντθο5 ἐπθστεγς, αιιας ὃς Π ἄς πὶ 
ἴῃ. 6" δάπιοτίας Βαγθάγιση γοσοπιὶ σοῖο 
(ἀτπιατῃ πο] ἀςο!αταῆςης, ὃς ἱρίοτατη α- 
ταιϊοισῖα τοπογοηταῦ ; ΠΟ ἈΠΊΡἢ 5 Πούιιπι 
Ἑχαςσϊπογαπι οΠς ραττίοὶρος νοϊεθαητ; Οτια- 
Ῥίορτου ὁχ ἐο τεπηρογα ρ]ςδι(οἴτο ἄθιρασα 
᾿πευπάα ξλέζο, ρτίγλιμτι ΤΕ δα5 Ιασαῖος 
Ὠγϊτταπτ, φαΐ ΤΠ θαπος Ποιταγρηταγ, ντ 
αἰά ἐπὶ ἴτὰ νἱ ἀογοταγ 1ρήις, ἰποιιπ ἄα ρδεῖς 

οαμΠ ἰς ιασεάατηοποιη (ςηπογεητατγ: ο- 
ἰηάς ἔπος [ασοάατηοπεῖι τὸ ἰαθεηῖ. ἴπ 
'αΐδας εξ] ἔποτε (4ΠΠ45 ΗἸρΡροπιοὶ Η]1|5, 
Αὐτοοῖΐος διγοιηδιο τ ἀα., Γ)ευηοίξγατας Α- 
ΠΠορποηεῖς, Αὐϊξοοϊες, (ορμηοάοτιῃ, 
Μεϊαδοριιδ, Εγσαπτῃιις. Ῥοίτδααδπι Εἰ 
ΕΠ ΤΟΠΟΙ]Π1) Εασοπίοὶ ρεποῖρο5, Θοτ  ΠΊΖΕΟ 
[οςεῖος φοςοΠῆοπε, ργαίοητο ούάτογε ( 41}1- 
{ἔγατο, (πη “υπῖπη ἰς Πρ ]ογατὶ ρο] ἴτας ἔα 
ἴετ, ς, ἃ ἱρίο ἀϊπηϊτταγοῖιγ,νε] ρεοππη απ 
ΡΓῸ Παμα θιι5 οορ ας πα ΠΤ τα πι, ν 6] οοηξα- 
ἔξαγιπι ράσεπη: τὰ τᾶς ἐχ εο τοτηροῖς νού- 
(ἀθαταν Ατποηἰ5, ἀφ; ρασς ἀσεθαηαά σοη- 
ΟΠ πὲ πα παπὶ 1 ἀσοηπίσα πη, ὃζ δα ΤΟοἷος 
Βογαηι ροίξοαημαπι νη ΠΠ]ΠΘὩτ: ρΓἰΠγ115 ΟΧ 

ἡφυϊβιῶ οἷς ( 4}Π1ῶ5 Ὁ ἀπο Πιις νογθα ἔθοίτ, ἡ ν τ 

ὝΡΙΝ ΝΆ] δ 

Ῥσλιανο Δ 4115] Δ ἀατὶ δ σαπάεγος. Ατα; 15 ἰῃ Παπ. 1) Ὁ μϑρ πυφοξενίαν ὑμδι" εκ ἐγὼ μόνος, δλά δ, ΤΩ 
(φητοητίαπη ἀΐσογα σερίτ: 15 Ποίρι} ρα] :- παΐος πατὴρ παΐῳα, ἔγων παρεδίδε ΦΝ. ἍΝ ᾽ 

ατάοιε. ΟΌΠα, [ἀφο ἀαπηοη]}, Ζιο πα} Πἰ νοΟ ΓΟ βέλομαι ἢ ὁμῆν ὸ ΠΡ δηλαῖσαι, τ ἔχουβ ἡ 

εαραπι εν 

(εγετ [4- 

οἰ πηοά! γαῖ, ντ ΠΟῇ ταϊηι αὐ (Θ, ΖΔ ΠῚ 

» [Ἐς ΠοΠ᾿ Ἔρὸ ργίΠχι5 (πῇ σοπίδ ]ιπιτι5: (δ 
» ΔΠ15 ΠΊΟ 5 ἃ ρατΓ6 4Ε11ΠῚ δοσερίῆες, ξατηϊ-- 

οἸἴα ποίεγα τγαά  ἀἴτ, Ο τὸ ἀὐτξ αηΐπηο (δ πι- 
Ὁ» Ρογοῦθαᾳ Πὸ5 ραῖγα Ποίἔγα πτ, τ ΔΘ πὶ πσηϊ- 
» σατο νοθὶβ νο]ο. ΝΝᾶ δα δ6}1Π1 το ροσγιθιις 
»πηρογαάζογος πος ογθας. [ἀ πγίι5 νΌ] χαϊο- 
»τοπὶ ἀοΠάογαϊ, πος ρα σοπο]Πατούδς ἀά 
» αἰτος πηῖττ τ Εσο 1ρίς δ15 ἀητεπδς δά νος ΒΕ] 
»}} ςοἰπροποηαὶ οδιυ ἃ νοπὶ., ἂς νττααιις ἢ 

» Ἰορατίοης ρογίπάς ποῦς ας νοὶ ρᾷςθπ, Ἑ ὀνλα γῆς τυχεῖν. δραϊ γὸ 5 κ ὀηγα, νϑρ ὑμνγδηλα 

» σοπέοςϊ, Ναῆο τουτπὶ αὐ νοὸς νεηΐο, Πη6- 
» 46 ΔΥθίτγοῦ ορτίπιο Ππγο Πγαταπ γοσοη- 

"» ΟΠΔτΙο πο πὶ ἤτιπῸ ἱπηρεῖγαγα ἀέθεγα. Ὑ1- 
» (δο ἐπὶ πὶ ηοη ἰδ αἰΐα σοῖς, ΠΟ Ὀἱ5 {τ τα 
» Αἰἰα νον: [δ νος ας, ἃ0 ΠΟ5, ἘΠΕ ΠΌ- 
»» ποῖ Ρ]ατα πίπαπι ὃς Τ πΠοΙριΘπίπιπι σταιίτει τηοϊοδαις ἔεσσεε.. (τ ἰρίταῦ ἤθη ὅ:- 

» 4παπη τ οο5, αι οαάοηχ ἔμητ ἰη (ξητοητία, 

Ἢ ̓
 

ΗΘ ἀἸἈ  Ε Ὁ. 
- ῳ ΜΡ “πὶ ΠΡ ΟΡ ΟῚ τ ιν :.3"5) τ, κ᾽ - “  Ω 

βιοτὸ τὰς «5 οὐ σοίϊα, Σεῖζοτιπι Ατποηίεη- Α δὴ τ᾽ ἐωραῆεν. οἱ ἢ αὐϑέω αἴοι, εἰ πεπῆω- 
χοίᾷς »δὺ ὁραΐήες ἐκ (βοϊαπίες “πλατωαιέας 

φίλες ὀγζῷε, χαὶ καϊαπεφάυορίς κῦδος αὖ- 

ζει κέ φύονς ὃ ϑεασιέας μιῇ σῷας πὐϑαδῷ : 
σπολιόδδις “υουδίες, ὀκέτι ἐπτήνοιοω τὸς 3η- 

; κ᾿. ὕες : 
βαϊεο δηλ πολεμῇν αϑὺ αὐζις τὰ μϑὸ ἡοχύνογ- 
το,τὰ ὃ ἀσυμῴορως ἐχήν ἐλογίζοντο. χοινωϊᾷν 
γε μάὼ αἰὐὖθις ὧν ἔωρατῆον ἐκέτι ἤθελον, ἐπεὶ 
ἑώρων φςρατάσονᾷς πεάύθις ὄχι φίλως ὧρ- 

χαιας τῇ πολάφωκέας, χαὶ πόλάς πιζας τ οὐ 

Βτωΐπσε9ςὉ βαρξαρον πολέμω ἢ φίλας ἑαυ- 

τοις ἀφανιζοιζᾷς.ἐκ Ά᾽ σὅτων ψηφισοίμϑυος ὁ 
δῆμος εἰρέεύην ποιήσασα, πσεφτον μϑὲ εἰς ϑη- 
ζας Ὡρέσξάς ἔπεμψαν, πο, χκαλθνς ἀχϑ- | 

λαθάν, εἰ βῴλοιντο, εἰς λακεδα μονα κῦθὶ εἰρή-: ν 

γης᾿ πάτα ὃ ἐξέπεμψαν ἡ αὐὐθὶ ωρέσθης, ἢν 
τ. αἱρεϑεγτων Κόινίας ἱσπωονίκου, Αὐτοκλῆς 
φρομξιχίδιε, Δημόςρατος ΑΘαφοφώντος,Αρι- ' 

φυκλῆς, Κηφισόδοτος, Μελαϑω πος, Τ Λύχϑυ- Δ 

δος. ἐπεὶ ὃ ωροφῆλϑον ἔχὶ τὸς ἐκκλήτοις πὸ δ ἢ 
ς λφαχεδαιμονίων ὼ Τσὺς συμμάχοις, Καλλί- ἂν 

φραΐος ὃ ὁ δημγϑοθς παρέω, (ὑτνοορδνος ἕ 
01 Φικρ τ 4, εἰ αὐτὸν ἀφίᾳ," γρήματα πέμ- τάφ 
Μ ν τωδναυϊρεῶ, ἢ εἰρξεύην ποιήσᾳν, ὅτως ἀϑη- 

γησί τε ζῶ χαὶ ἔωωραῆς αἰθὶ εἰρζεης) Τεπεὶ δὲ ἵ 

κουτεφης ὅλι τὸς οκκληήτοιςς Τλακεδαιμο- ἡ 

γίων χὰ ζιὶ συμιμιάηϑυς. χοοῴτος ἔλεξεν αὐτὰ 

Καρίας δα δηος. ἢ εὗχτ οἷος μυηδὲνἥοσον 
ἤδεα ζ ὑφ᾽ αὐ υπὶ ὀλλὼν ἐπαμϑμ. καὶ τῦτε 

δῆηρξατο ὧδε πως" Ὡ, αἴδρὲς λοικεδια μόνοι Ὁ 

πόλις φχκ  ασοὸς ἡμαξ. ἐκείνη μϑὺ γὸ ὁτὸμ 
πύλεμος ἢ, ςρατητὰς ἡμαῖς αἰράται" ὁτὰρ ἢ ἡ- 

συχίας Ἐχιϑυμιήσῃ εἰρηνοποιὲς ἡμιας ἐκπέμ- 

π΄. κὠγώ ασϑϑοϑεν δὲς ἤδη ἦλϑον «ὐξὶ πολέμν 

κα ϑλύσεως, χαὶ ἐν ἀμφοτέραις Ἐ ωρεσδείαις 

διετοραξα μην α ἡμῶν ἡ ὑμῶν εἰρήνην. ναῦν Φι- 
“ »Ν ἡ 

τον ἥκω, ἡγ ὅκα! πολὺ διχᾳιοτοίζᾳ, νι αὐ δι- 

15 -. τὸ Ν ὌΧ ἃ Ε 2 «ε 
Ὁ ἡμῶν δοκϑντα, ΣᾺ υμας τε αλϑονϑμες καὶ ἡ- 

ς»ϑῃῳ- Ἴ 2 ͵ ! 

μας τὴ πλαὰταιέων τὲ χαὶ δε ασιέων αὐαιρέσῴ. 
ἂν 53» ω ΕΣ ΒΑ { ΐκ 

“πὼς δξυ σέκ εἰχος τὰ αὐτὰ γιγγωσχονταφ, Φι- 

λους μᾶλλον [δλλήλοις Ἐ, ἢ πολεμίους ἐξῇ) 

ΡΟΜιις διηϊοοϑ ἰπτοσ (δ, φυαῖα ΠΟΙ 65 ἐἤεὶ 
᾿ { 

χα! σω- 



' ὶ γ ἢ ΡΘΗ  χ  ν 91 
᾿ ᾽ ᾿ ᾿ κ Β ἢ Β . ᾿ -- 

᾿ ἐσυφοόνων ὑδὺ δὴ πε θὴ, μηδὲ εἰμὴ μικρῳα Ἡοπιίπαμν φαΐ οι σόρτο ρίξτι αἴξ, πο ἃ 
λ “ἡ ͵ 7 . Ὦ ὯΟΝ Ϊ Ἷ ἀγορῇ Ω ρἴο ἡ .]] 

πὰ δχᾳ φέροντα εἴη, πόλεμον αὐαιρᾷα εἰ δὴ αιυϊάςηι {στάντος [ητ οδεγουογῇς, Ὀοίμηι ς 
ΤΣ Αἢ Ἀν κἀν ἐς ὦ {π(οἱρεεο. ἸΔπὰὶ 11 ργοτίμς οείδυ, σοπίοπεϊα- « 

υ - ᾿ " Α Ξ 
ἡ ὁμογνωμονοιμδωυ, τε Ν πὸ ἷ ἀμρμ “ὦν πγι5: ἢ ΠΟ ΠηΪταπι οπληΐπο νά θεῖ ἄς θοαῖ, 
" » ν ᾽ 3 Ν 

ος εἴη μη εἰρέευην ποιφα δέχφι ον δ δζευ ἑκὺ μη: Ὁ 0116 ἢο5 ρασθηιδοοτο» Οἰῃ αασίμ ο- 
ν ᾽ ͵ ᾿ ͵ [ »"Ἕ» Ν ͵ . ΑΥ̓͂ 

᾿ς δέδπλα ὀχιφεράν δλλήλοις ἡμαξ. ἐπεὶ λέ-.- ταῖ, ΠῸ5 ΗΘ αὐῃῆλα Πα Ϊ Δ οτὴ αἰτουος αἸτουῖδ ἰῃ- 
; ͵ Ἐκ ͵ δὴ τ ΥΩ» Ἴ Β γ' 1γ02:- γ »δὺ Τ οιπβόλεμος ὁ ἡμέτερος πσδθλϑνος ἔοττο ἰ Ατ ὩγΘΠλοτίας ΡΓΟοάϊτα οἰδ,ΕΧ πιὰ 

ἐν, (ζος ΑΜ ΠΙΚΡΩ͂Ν ΣΕ ἰογιθιις ποίξειβ Τα ρτοϊθηγιπη (ὑογοιὶα ἂς 

ἢ πυνπδα βενμωσινι Ἐν ποελ το Ῥγο(οτρίπα; ἀτοαπα ἔδογα Ρυϊπλαπὰ ΟΧχτοσὶς 
ξένοις δὲ! ξω,Ἡρακλᾷ τε τυ υμέπτερῳ ΘΡ- οῃῇοηῃα!ηϊο, εἰπηίγαση ΗΠ ουσ! (ππγηλο ρτα- 

͵ λ ἢ ΚΝ ΜΕ μ τ ἀροῦν ( δ νυ: ὃ (αβοτῖ τε 
υγε τη, χα Διοσχουρϑὶν τοῖν υμμετεροιν πολὶ- Παϊ νοττο, ὃς οἰπιι5 νοεῖς ΣΤ αι θοθα5 Ἶ ἜΜΕΝ 

Ὁ ΟΒΗΣ ἼΠΔΙΝ » ͵ ᾿ "Πάει ΣΝ τε οἰδιρςὶ, 

χαιν»ὺ ὅ' Δηήβδος 5 καρποῦ εἰς ποοφτῆν τίω 1λ]οίσυτῖς. [Ιἀοτη ἔσαραπα (ὐοτοεῖς (οτηί μα 
Β Ριίπια οπηπ Ρεϊοροηῃοίο ἀοπαῖῆς ἔογταγ. 

ἸπΣλ ον τοὶ μα Ἰρὴς τὰν φᾷ ΐ αἱ ΟΙΡΟ ΠΙΘΤΙΣ Ὡιμαπ, γοΐνος δά δούπηλ “ 

χαιον μας παρ ὧν ΛΘ Ε1Ὲ ἀσέρρκα αι, τὸν ξρῆσος ναίξαπάας ρεζσοτς,Α 4αίθιιδ δια “ 
ν 1 ͵ ᾽ ν᾿ ᾿ ἐς νΣ ἼΝΝ : 51 οἐ 
πύτων καρπὸν ποῖε ἐλθάν δ ηωσονίᾳ, ἡρίας τὲ Ἰρίι ἀοσαροτγίτίϑ: γν 6} ΠῸ5 ΠΟΙ ο πα χὶ μη 1ἢ Ἢ να 

ερέδωκανδν, μὴ ὅχι βέλεαζ ὡς πλείς νυ Ἰος αἰϊπγοπτὶ σορία μαθετο, αίθιις πος, “ 
͵ 2 ͵ ὦ ὲ ᾿ )Ἃ 2) » ὡ ἽἽ ᾿ ΠῚ - - δ ΟΡ τα “ 

σότοις αφϑονίαν ῥοφὴς ρεοϑα;; εἰ ϑ ἄρα ἐκ Δηῖοα ἀοὨδιιεγί πηι ὃ ΟΠ {1 (ἐπ Πίτας ἴτα ᾿ 

ε ἜΛΩ ΠΡΙΔΙ ΚΕ ΥΗΟΨ ἀεοτγεχιπι οἵδ, νὰ δ. 114 Ἰητὸν ποναίηος οχί- ἡ 
υϑυο στο (4: [2] ἔῃ . ἦν Στ μτο, ΝΣ ᾿ 

χῶν πεῶρω ἥ ΠΡΙΣ β (δῆτ: (λης πος φιδτιαγα !Πππι8 ᾿Π τι πὰ Β6.}11 “ 
7 ε "“" ι λ 3, , ὯΙ » πε ᾿ : 

γνεοϑα) "μας δὴ γ0.) Φρχεαῖ μδυ αὐτί ως ξχρους σοπιαθηϊτ, δία Ἔχοτασῃ ἡ πδί ἢΠ6- 
᾽ ς ἀν ᾿ ͵ “- ο Α ὃ ξ 

ἶ “ολωταΐο, ὑτὸμ ̓ γ)μη).καταλύξοϑει ἡ δὼ- τὶροτείξ σεϊογγίπις σοιπροποίε οί πυηο ἢ 
ὲ ͵ ͵ ἂς ᾽ "Ἢ ͵ Η “ ᾿ Ἰατὸν τάχίιςα. μ(ν ᾧτον Αὐτοκλῆς, μοίλοι ϑὺ- Δατοοίος » 4] ογατοῦ ες (ο]]οτς ὃξ ΔΟΥῚ5 

ΠΝ ν ΦΆ, εἰ Εας ΔῊ ΑΝ οἰ ναὶ ΧΙ Εἰ πλααίαγ, πα ὲπλοάΐ φια ἄδτη ρτοτιι- 
κῶν ῥχιφρεφὴς εἰ) ρήτωρ, ὧδὲ ἡχϑρόσεν᾽ Αν- τ εερμσὶ;- 

, κα ἐλ νι ΚΠ ΤΩΝ κ΄,’ ΠΕ Οπαπηαδπῃ πῦ ἱσποῖοπ,, Γἀσοήαπιο- 
δ)ὲρ λοικεδοαμονιοἱ,οτι οι α μέλλω λεγάν,α Ο μὴ, πιπἰπις ποῦς νοθίς διιάϊει ἔούς, 
ε ͵ ΜΕ ΚΙ. ᾽ Ε ᾽ Ε ῃ ν ᾿ 

τσδλ9 γωθαν υμῶ βηϑησε), οὐκ ἀγνοα" δυλὰ ἀϊςαμπιτασιθη ξαταο ἄοδοτς 105,48] ἁπηΐ- “ 

τ κέ μοι, οἵτινες βέλονται ἐὼ αὐ ποιήσω!) φι- παρ, πααπιίποαπε, αἰ ΠΠηγῈ ωμὰ 
ΠΡ 25 1. λ6 ͵ ᾽ αρίατ, ς 11 σαμῆϊας πα! σοί {δὶ ὁοπ- λίαν, οωύτον ὡς σιλεήςον γόνον Ὁ. φυνϑρᾷν,δε- ο[]ς σαρίατ, σαυ[Δ5 ᾿πππ] σου {01 οΟ 

ἜΚ δι πὰ εν ΤΣ ΝῊ ΩΝ ταοηήίγαγο. Ν᾽ ο5 αατοπὶ (οιηρετ [ἰοας δίς 
δακτεον ε4) ὀνλήλοις τὰ αἡτίω Ὑ πολέμ(ϑν. οἷ τ τὰ ἡυρῆν 
πε ᾿Ξ ἄς ἄοθοῖς οἰπίτατες ἀἸ οἰ τς, φαιϊμήι Πἰθγτατὶ βὰ- 

ὑμής ἢ εἰ υϑυφατε,ως αἰὐδνομους ζὰς πολές γμπῃπηαχίτης ἢτὶς ἰπηροάϊπιξητο. Ηδης ε- “ 
3 ΣΑΣ. 2 “ΝὝ» . . ΡΝ ἐν τα τῆς βι 

ν ἡ ἐὴ,αὐζὶ Ά ἐφε μάλιςα ἐμποδὼν τῇ αὐδς- ἴτα ἴῃ ρτπηΐς σοπἀϊοίοπεοπι ἔθ ογαείς ντ- 
κυ; ͵ ν τῷ ᾿ ᾿ Η ᾿ 
γομία. σεευτίλεοϑε «δ γὸ πσοϑς ς συμμα- δίδιις ἔοσιῖς, νῦνοβ, Ζασοιπησιις απ] ἀοπὴ 

β δι νρὰς ΟΣ ΠΑ ΝΒ ἀιιχοεῖτίς, ἰσααδηταγ. Ατνεγο συ που δά 
ΝΣ τολοσ στο ποτ ί 1 δ ταιοιι]Π ἀοπ Ποίξος ἀςοίαγαείβ, γα ρυι- 

ὃ ἊΝ ͵ δὲν Β ͵ ͵ 

᾿ς ὑμφρήγηοϑε. χαῦτοι τί Τάτο αἰὐδνομιία πσδϑ9η- ἃς ουμδὴ ἐοοἀοτγατίς ποη φοπιπιαπίοαταΣ ἀ6- “ 
. δι ν ᾽ 2 ͵ Ξ ἄγος 

κα, ποιφοϑε 2 πολειίίους, Οζκ ανακϑινούνϑιυοι [)1ηἐς Δα πιοτίτς εος ἀιιοίτί5. το ἅτ, νείςρο- “ 

ποῖς συμμάχοις, χαὶ ἔχι πότοις ἡγεῖοϑε. ὧς]ε ἨΌΠΊΟΓΟ σΟΡΆΠΓΕΓΙ], 4105 Ἰρογος ἀἰοἰτῖ5, 

τ τ τιν ͵ 55} (5 8, δάπογίις πσηλίες δηλ ΠΠ πος ἀΥπΊα ἔογ- ἡ 
πολλᾶκχις χὶ τὸς ἀὐυϑιυεξατοις αναΐκα, ον.) ᾿ ; ; 

Ἴ ζ ἔοι Ργατοῦ παῖς πγαΐτο πηαχίπης ΠΡ ογίδεὶ αὐ - 

φρατύφν οἱ λερόρδιοι αὐζι,όμιοι ἐδ. ἔτι 5,5 υεγίαται, φαοά πεῖς ΠΘοεπιμίγαειιδ, ΠΠ1Ὸ “ἢ 

, πόϑτων ογαντιωτατον αἰὐζνομίαι., καϑιςᾶτε ὙΤιριπιδα  Γατα5 10 {Ἐἰτατεἰ5. ἄσχας πὶ πηαδι- “ 

ἔνθα μϑὺ δεκαρχίας, ἔνθα, πριαχονταρχίας. Πγαῖας πο ντὶ Ἰερίειπιο Το ἱπηρεσίο Ρια- 

'χαὶ Ούτων μ᾽ ξἰοχόντων ἔχτμελῴοϑε οὐχ ὅ- πηι, οροταπι ἀατἰς: (ὦ ντ ὀρρίαα νἱ τοτίπο- “ 

, »} τρντ Ν ὦ το ροῆϊπτ. Οἱ ἤτ, νῖ ρουίτ5 νοϑ ὙΠ Ή1- “ 

δ το: ρθη ἐκ ἜΤΗ ἔα ρὲ Οὐτ ες, αιάπὶ τορι] α ἀεἰεέξατο νἱἀοδη- “ 

βία κατεχήν (ας πόλ4ς. ὡςτ' ἐοικατε τύρδοιν- τιν [Δπὶ απ γοχ Ροείςιις δά ϊςοιεῖ, 46- “ 
͵ὔ »"» Ε ! ς λε ἐν ῃ - . 

γίσι μᾶλλον," πολιτείας ἡδόυδιυοι. χαὶ πε μδὺ Ἑ Ὀετο ατγασας ντθε5 ες [Ρογα5: ράπὸ ργα “ 

᾿ς βασιλάς ασροςέτατεν αὐδνόμοις ζςΣ πόλᾳφς δο Ιδ ογεθατίς, 4ιφί Το ραηο5 οδέγα [1τ-- “ 

τοῦάς ἕοσίάς ἔλέξατοςβ θη (ογοεί5,11 ΠΟῊ Οἷα]: “ Σ Ι 3 ͵ ἰ Ἴ λ 

Ἷ τῇ), μάλᾳ τἀ βῃ ἀν Ὁ 66 Ὶ τατίθιις ΠηρΊΠ 5 ροτοίξατοῃι δ πη {Ἐγατῖο- “ 

᾿ς Ἑασοηεν οἱ ϑηξαγοι ἐκοιφ'ζυ ΤῊ πόλεων" »ὅ- ηε Ἰεσιδαίαια {|5 ντεπάϊ ἔλοετεπί. Ροίς ἐ 
, τε "» ᾿ωδοω, εν}) ͵ ͵ ξεν. Ρ Β Β . 

Ι χιντὲ ξαυτή ς,Χα) οἷς ἂν βου λήται νομμοις ,,θη-- νοὶ (αάιηοαιη ὁσοιραίετίς, πο ἰρίοϑ αἰ11- “ 

ο΄ 88α,, οὐ τποιήσουσι χτ' ζῳ βασιλέως γα μ- ἀξ Ἰπεδαπος ἔταὶ ΠΠΡέγταῖς {4 ῥαῇϊ ο[Ἐϊς. “ 
Υ Υ ͵ ΓΟ -“ ͵ 2 ! 3 ͵ ᾽ 

᾿ μαΐᾳ ἐπεὶδεσαρελαθετε τἰωὶ καϑιμείαν, οὐδ᾽ ὠδζῖς ϑηθαίοις ἐπεξἐστεϊε αἰὐγόμοις ἐῇ. 

: 

᾿- 

 “ 

-“" ς 

- 

- 

“- [ 

ΝΥ . 

“ 2 

ςς 

πελοπόνησον απέρμ(α δωρήσαο «πῶς δζυ δὲ- 

ΠΣ 
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Τῆς ρχίσογε πο ὁροττοτῦ, ντοχ 610 ὃς θο-: 

ΟΡ» πο ἴδοιμι ἀσάταγ: ἀτῆτς ἱητοτίπι Ιρίο5 ἀο- 

» οαγαγο, (ὁ ΙΒ} ποπτήϊας σοπουριίςσοτς, 

Ὁ τῦο60 ροτόπεϊαπι ππαχί πηιαπὶ σοηίοπδη: 
τσ, ΕΠ ας ν᾽ ργοϊοαθπγας ἄπ Πθε, πο ἢ- 
Ἰοἠτιιπιτποάο παζαπι εἴτ: (6 ΠΠῚ οὐ απὶ 
ἀςσοτατίοης ρήίπς νο]αρταῖοπη νεῖ σαρογδτ, 

Τεοῖτ; αὶ Γασοάαξπηση 5 ἱπέο πῇ οτᾶτ. ΡΟ, 
Ἑπτὰ ((4}}ΠΠ  αέτ5 ἤδη ὁγατ Ομ 6 ΠῚ Πα τ: 

τ σαάςην, Παοράπηοη!;, αἰσοέθ ἤοα ροί- 
»(ἅπι, ΠΌΠᾺ νοεῖ ἃ Ποδῖς, νε] ἃ νσδὶδ εγγατα 
» ῥτοξείξᾳ εἰ Νϑαποταπηεη δὰ {ππ1π ςπ- 
»ἱξαπτία,ντ [15 Πρ! 9 ντεῇ ἀπππὶ οἴΠς Πρ Π1, 
» 401 ἀο!Π!.ααοτο. ν Ἰάθο ἐπῖτη, πο πυποπὶο- 
» ὙΠ ΠΕ] βΟΓΡΟΤΙΟ ᾿π ΠΟΏΛ Δ ΡΟσοατ5 ε(- 

» ἴδ, Ο αϊη δ πος ρου ρίεἴο, ποππαπ δ ηι 
:» ΠΟΠΊΪη65 Ππιαι Οὐ ΠῚ Ρταάδτις οορίδπι ρεο- 

ὦ. οΠ60 ράγαγο: ρυα δτεῖπι ἢ ρεδοδεῖς ΘΓ ἀ1- 
» απτατ, ἃ ἀποα ΠΟΡὶς νιποπίτ: ἀξ ηῖνο- 
» δὶς. ΠοΟΠηι ΠΊΕ 14ΠῈ νίάςο ρέόΡτοῦ πα 

» αὗξα τπαΐτα δος Πὺ δάἀπποτγία., ποτ [Π 
» ΠυΙΏδτο εἰ ὃς Ὁδάμηθα Ἱ ΠΡ 15 ἃ νοῦς οὺ 
» σίρατα, ΪΝαην παν πιοάο Πππηιπο ἴῃ ἰα 
» Πυῖο ἱποιιπιδεγειίς. ντοιαίτατος Π|166γ- 
“» τατο πὴ Δα οΥογοτίσ: ν δ᾽ ρτιηγῖ τοϊατία Ὁ Πο- 
.» δφηὶ ἀν οδὶς δά οι αι γθς. ταρίας νβίποῦ- 
υἿὰ ΠΙΟΤῸ ΠῚ βατὲδς (ςηττητα τππτι (ὐαρίος 
.»Ῥτεγεηυϊάςην Ρ6Π8 1} [ρῈ {ππ|,ξατατιμην;ντ 
» δάοῦ!, ΠΟΙ Πεπὶ Πα θδη αἱ πη ην Π11- 
ἦν» τὴς ξπιξεποίλτη εἴς, ἀείποορς Ἰῃ ἀπ οἰτία 
Ὁ» τηστπὰ σα η 44 αιοτος {π|5. ΝΑΙ 4ιοά 

.» {ΠΠ αἰ ρασεπι μῆς ἱπηρεάϊτο νο!πῆτ, ΠΟ 
Ὁ» ΟΥΠΪ Πα ΠταΓ; γ ΠΗ πος ππις, ΠοΠ ΟΧρο- 
᾿» τἰτιτη αἰη]οἰτίαπα νοἰἔγατῃ, (ἐ αοά νοτοα- 
»» ΠΕ, ΠΕ ΘσΌΠῚ ΡΘΟΙΠΙϊ5 ΔἩταϊοΙ 45: α ΤοσῈ 

» Γαάραῖ: μ᾿ Π οηγίπες 4185 ΠΠσα5 ἀσαῃτ; νὸ- 
»» Ππὶ οὐ ΔΠΙΠγΪς ν εἰ τὶς ἐχ ρέη ἀατ5. ἈῸΧ ὃ- 

.»» Πἰπη ρογίογρηε, νηϊποτίας ἰῇ γα οἷα οἷτη- 

»» ἴχτος οἢς ἀεθετς ΠΠρογας. Π ας ῃ ρατῖς αυῦ 
» ΠῸ5 οὶ ὃζ ἀἰσαπιις,, ὃς ἔχοίαπιας; φυϊά 

ἣν σα Πα ἔπογίς, παυλιηοῦγεπι ἃ γεσα ποδί 
»» ΤηΘτ Πα πλπ5ὲ ἃ ἐσοίηπα ας αγίτγαταγ Πγ- 
.» 5 Πὶ5. ΡΘΟΙΙΠΠἰ ΔΓ ἸΠΊρΡΟΠΙ15 ΔΙοΓα ΠῚ ρος 
» ΔΠΠΡΠΗ͂ραγὸ ν 6 ]1ε ροτῆις, ιιαπὶπης Πτηλτιι 
» ἴιο ςα, τα: οἥς εχ γεῆιϊα πηαχίπης {Πξατααῖ, 
.» ΠΟΙ ρΡΙ οἤξεξξα ἀατοὺ Ν ἐγιῖπὶ εἴξτο : ιατα- 
ὦ Οὔτοπὶ ται ἄσπη Πτο νοηϊπημ5" ΟὉ ἱπορὶ- 
» ΠῚ ἢ υἱέ σδσῖο πο νεηΠΠ[ει πος. [ΠΟ 1: 

»» σατί5 ἔθ ]ο : ἢ, ιια ἴῃ πος τεπῆροτε Πτρο- 
.. Τοητία Πποίεγα πγατί, χύσις τεῦγα, γείροχοτῖ- 

»» [ἴ5.Ὁ υ] 4 ἰρίταν οἱἘ Θφα Πα} ΝΙπιγ Πα 

» Ρατοῖ, ΡΙοτοία; ἰοοἰοτα τη ἐα ἀεῇσπαγε, 85 
» Ποατο ΠΟΌῚ5 στατα Πητ, Π6 4; ΝΟ Ϊ5 ρ᾽ασοᾶς. 
» Ῥεατούθα δότε νοθὶς ο4,η πα τεέϊε ἃ πο- 
» δὶς δρϊηχαάιιοιία πε, πα Ἰοαπουπγις ας ργορτογοα,ιιοι ὃ ἱρῇ πος οοποκαδμογίτίδε ον 

ΧἘΜΌΟΤΦΗΞΗΙ ΒΤ 46 πὶ. (. ΠΝ 

5» Ατ οἠηἰπὶ οός, ἅ{| ες ἁὐαϊςὶ οὐρίπητ, δ ἀ- Α δεῖ δὲ τάς ἀέλλοίος Φίλους ἐσέδϑοι, ἐὺ τον 

Ο δσειτεαὐθνόμωοις Τὰς πολάς ἡἡμέοϑαι, πᾶς ᾿ 

0 φλυαρούσι. βασιλάς; »ϑὼ ὙΣΡ δήπου ἔγξαν- ι 

Ε δόντες, εἰ ἢ βέλεοϑε τσθὸς τὰ χτ' γάδοντα 

Τὴν ἀρλὼν μϑὺ ἀξιοιῶ ΤὟΜ διοίων τυγχά- ᾿ 

γάν, ἰύζοις δὲ ὅπως αὖ σλλέςα δειύωϊ),πλιῴος ἢ 

νεκζριώζᾷς φΦῶμνεοϑει. τα εἰπὼν, σιωπτάνδ, ᾿ 

μὰ αὐ σλύτων ἐκ ἀμ φμβνο.ς. 
αἰ ϑορϑμοις τοῖς λοικεδοιμωγίοις ἐτίφίησε. μὦ 
πϑτον. δὲ Ἑαλλίςρατος ἔλεξεν" Αλλ᾽ ὅπως. 

αϑὺ, ὦ αὐδρες λαχεδαι μὀνιοῖ, Τέκ ἐπελντας 

ἃ εϑρτήμειζα χαὶ ἀφ᾽ ἡ οὐ ἀφιὐμδμἰγὰςς 
μὃν Οἕκ αὐ ξ Ὅν μμϑι δοκῶ εἰστεῖν" οὐ μϑμτοιοὺς 

Βτῶ γι)γωσκώ, ὡς τοῖς ἀμί τόμοισιν ξχεπης 

τεξτὶ γθυφέον. ὁρῶ Ὁ Τὴν αἱιϑεςπωνοὺ- 

δέναι ἀνα μϑοτηΐον ΔΙ τελοιώται, δυκούσι δέ 

μοι χαὶ ἀ πσορωτερϑὶ οὐίοτε γίγεεοϑαάι αὖτ . 

εϑόοποι μοοτόμοντες, ἀλλὼς ΤΕ χαὶ ἐαν χ8- : 

λαοϑῶσιν “ἰ ποὺ ΤῊ ἀ πημάτων. ὡς ἡξ ̓  

μμεῖξι καὶ ὑμῖν δὲ ἔγωγε ὁρώ “ ὸ τὸ ἀγνὼς Γ 

μδιως “σξαξϑεντα ἔφην ὅΤῈ χαὶ πολλά αν ί 

τὺπα γεγνόμδινα.5 ὧν ζεὦ χαὶ ἡ καζᾳ λήφϑεις 
σα ον ϑηζξαις καδιμεία. γεν χϑειῦ ὡς ἐζασου- 

σα! πάλιν, ἐπεὶ ἡδικηϑησ αὐ οἱ ϑνζαγοι;» ἐπ᾿ 

Ἴ ἐκεί οις γεγμζωυτω. ὡς! πεπαι δαί, μϑμοῦς ἑμώις 

ὑμας,ὡς Ὁ σλεὐγεκ τῷ, ἀχερδὲς ὅφ1, γι ἐλ- 
͵ ΐ ἀνὰ δα ἢν ψτῖσιν ἡ 

πιζῶ παλιν μετπδίους οὐ πησθθς δλλλλοῖς 
͵ " “ἢ. αλ ς κ᾿» 

Φιλία ἐσεαϑα ̓ ὦ δὲ βουλονϑμοι τίνες Ὅσο. 

ἀέπειν τίω εἰρζευζων, Ὁ} φιφαλλουσιν, ὡς ἡμῴ 
᾿ ͵ τῇ » Φν 

οὐ Φιλιας δεόυϑυοι, ὥλλὰ φοξουϑροι, μή. 

Αἰταλχίδεις ἔλθη ἔχων δα βασιλέως χρ- ̓ 

ΣΝ τ , ἘΝ ΤᾺ 
μαΐᾳ, Ὡ[.9. 1θ υκοιϑῳ " ὐθυμιτε, ὡς 

αἰ πασας ζὲ -» τῇ ἑλλά δι πολᾷς αὐζγόμοις 

ἘΠ) ἡμεῖς δὲ Φωυτὰ ὀκείῳ λέροντες τέ χαλ 

ποραοντες, τί αὐ φοξοίμεϑοι βασιλέα," πᾷς 

πὸ οἰξτοω τίς, ὡς ἐκεῖνος γούμαΐζᾳ, αἰαλώ- 

σας,αἰλλοῖς μεγοῖδο υς ποιήσοι μφλλοὺ, ἤανευ 

δαπόμης, ἂς ἔγρω ἀραςα ἐὴ), ζῶτα ἑαυτῷ, 

Ὑπεκυραηθτι . μον ῴλ εἶεν. τί μιζω π: τ ̓  

κορϑυοτι μι] ὅΐευ Ἔσῴς  ιἰποροιῶτες, γνοίην ͵ 

αὖ, εἰ μδὺ βῴλεοϑε ποὺς τὰ χτ' ϑωλασῆαν ἰ- ἢ 

παρόντι. τί μιζω ὅξιν, ἀὐδηλον, δ τι [εἰ] ἥ συμε ὦ 
μβϑίχων τινὲς ἐκ, φρεσὰ Ὡραῆσιν ἡμῶν, ἢ ὑμὴν Ὁ 

ἀρέςα. ἰσως ὃ κὶ βαλοίαθ᾽ αὖ, ὧν ἕνεκα, αἰξέ-. ἧ, 

σωσαεύμκας,ἃ ὀρθεῖς {, ὠρϑυ, μῶν ἀχιδείξαιο ἡ 

ΔΈ}: 
γώ ὩΣ 



ΤῈ ἘΓῈ: 

πϑπασῶν ἢ πόλεων αἱ μδὺ τὰ ἡμέτεραι, αἱ δὲ 

πὶ ὑμέτερα φρονϑσαι,ὼ οὐ ἑκαφῃ πολέ οἱ νϑὺ 

᾿ λαᾳκωνίζοισιν͵, οἱ ὃ ἀπῆιχίζρισιν.εἰ ὄξω ἡμῆς φί- 
λοι »νοίθα , πῦϑεν αὖ εἰκότως λαλεπὸν τὶ 

Β΄ λυιϑμν; οὐδ Κρ δῦ μὰ ρα 
' ὑμδυφίλων ὀγτῶν ἰχθὺς “ἔροιτο ἡμαξ λυπη- 

᾿ σαὶ χΥ, δούλα αν γε μιζιὺ τίς αὐ ὑμας βλαί- 
ἵπ να; τι ἡ δυῶν ἐξχτ]λδείων ὄγττων; ἀν α  αϑω- 

ζι πόλεμοι ἀ εἶ ποῖε γίγνον.), ὼ ὅτι καί ϑλύον.) : 

πϑύτες ἔχτςα θα. καὶ ὁτιύ μής δ μὴ νιώ δον Β 
αὖϑις πόὶε εἰρζεϑης Ἐχιθυμησουδι. τὶ δξίυ δά ε- 

χῴον τ’ χϑόνον αὐα υϑμάν, ἕως αὐ ὑπὸ πληϑας 

Τχακῶὼν ἀπείπῳμδυ μϑυδον, ἢ θχ ὡς τάχιςα : 

ὡρίν αἰ ἀνήκεςον χαχϑν “μέαχ τ εἰρήνζευ ποιή" 

σασχ,ϑηλὰ μάωὺ ἐσ) ἐκείνας ἔγωγε ἐπωνώ, οἵ 

τινὲς ἀγώνιςαὶ Ἄυόνϑνοι, χαὶ νένικηχότες ἡδὴ 

πολλάκις, κὴ) δόξαν ἔχονγες, ὅτω φιλονάκϑσιν, 

ὡφῖε α ασοϑτερθν παύον ),ρὶν α) ἡ“Ἴηϑέντες 

᾿ ἀσκησιν καί ϑηυσωσιν' σσεὶ γε “ χκυξ4 δ; 

πίγω- οἵτινες αὖ ἐαὺ ἕν τι  αἰσοτῦ σι, αὐἰξὶ διπλα- Ο Ἰπιγῶ 07, 
σίων κυξεύσσιν. ὁρω γὸ ἡ ζ ζοιάτων ζυὶ πλείας 
τορος πϑρτάπασι Πγνουϑιυες ἃ χοῦ ὼ ἡμαξ 

ὁραδἼας εἰς μϑὺ Οιϑτον αἰ γῶνα. (με παῖς κα]α- 

φῆναι ,ὡς,ς πτλώτα λαίῳ,, ἢ πϑὸύτ' Σποξαλέν" 
ἕως ὃ ἐρρωαθα ὼ εὐτυχοδυδυ, φίλος ὀιλήλοις 

δ μέαζ. ὅτω δ ἡμῴς τ αἱ δὶ ὑμαξ, ὃ ὑμής δὲ 

ἡμας ἔτι μείζῶς, ἢ Τ' παρῥδοντα γοῦνον, ο τῇ 

[αδιὲ α)αςρεφοί ἔβα. δοξαντων ὃ πϑτων καὶ- 

λωΐς εἰπάν, ἐψηφισειντο καὶ οἱ Δλακεδουμόνιοι, 

Εν δ πιχ 
ἠδ κὶ ὅ συμφόρε ἔτι ξχεμψναϑῶ, εἰσὶ υϑὲ δὴ ΑἸΔΠα ἢ νι] τατίς ετίατα ἐλοίε πάλ πιδητίο ΕΠ, 
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νεθος νη ιοτίᾳ ραγείτη ποῦ δ, ράγτί πα νοὐὶς 
ααἀάϊξξα; (πητ; ὃ ̓ὴ ΠΏ 1 4}}} Πἀσεἀςπιὸ- 
Πίστιιην, ΑΙ πΙ ΘΠπ1Π14}}} βαττίδιις ξαὶιςΐ. 
Ιτάχας ἢ πος ἱρῇ δι οἰείαίπ ἱπεάπλιις, νη- 
ἄς ταὐχάδπι αυ!ἀ4αδίη ποῦδὶς οχίρεξζδῃ- ὦ 
ἄτιηι Πλοτῖτο {ταὶ Πο] οἵα ὁ ΝΑ πη { νος ἃ- 
πο ΠΟ 5 {τ|5., ἢ 15 ταῦτα ΠῸ5 ροίπτ κά ε- ὦ 
Το αι] το πὶ πλατὶ ἀετγι πηοητίπα Γοθιὶς νό- 
{τὶς δἀτυ!οῖῖς, ἢ πος απλϊςος παδδατίς" Ε- 
πἰπλεῦο (δ ροΓ ὃζ οὐ, ἃς ἐπγίαπι σοί - 
Ροπὶ θα , ποπιο οἱξ αὶ πείοἰαξ : πο ἱρί 
{1 ποη πο 40, ταπηθὴ αἰ] απο βάρει οχ- 
Ροταπηῖι5. (ἰδ ταγ]α τοιηρις οχίβοδτε- 
Πγ115, 10 ν ξἘ] Πγα] ογίιτα πλα]τἰτ της ἀςἢ- 
οἰαπλ5,4 0 ΠΟΙ βοτὶς 1 ἅπηατὶ ΓΙ Πα ρας 

[χοϊαίτιι5 ργῖα5, 141 ΠΊΔ 1 πὶ Αἰ ϊιο  1Π1- ὁ 

πιθάἸσαθ 1} 6 οτίαταν ἡ Εαυϊαξ ἥδ. Πος ἰαἰι- 
ο. 41 ἡτιπὶ 1Π| Οοττα ΠΣ δ Ὲ15 ροτίτὶ πε 

νἱἕξουϊα [ρ 15, ἀγα δείαι σ] ουίδιῃ γοτὶι- α 
Ἰεγο, αἀθοταγηοη σοηταητίοίι {πππὲ; ντ ρυῖὶις 
ποη ἀοπ!ξαητ, Πυατ νὶ ξεϊ, ἐχογοϊταϊ με τη 
Οπγηο πὶ Δ ίητ: Πας το πὶ ἀἰδαίογεσ,11- 
5 Πι νπππ| 4] 1 εχ δηϊτηὶ (ςητξεία {τ ο- 
σοάατ, ἐς ἀτπρῖο τος ἰδοίπητ. 'Ναπὶ ρΙετοίς 
416 Ποτιπὶ νἰ ἀφο οχιγεπηδιη δα ἱποβίαπη 
τοαϊρί. Ουτα φύμηι δε ἱρῇ ρετίριοίαίλιις, ῃ 
εἰπίπλοά! σετταηοη Παιάηιαηιξ ἀείςεπ- 
ἀδυηιισντ οἰπηΐα γε] σοπίς αι, νοΐ απηίττα- 
γε νο] Πλι15: 4π|η ροίας ἄδια νίτος ἱπίεστα ἐ 

(πητ, ἐοσταπααας ντίπλαγ ργοίβεγα, ἀπο ῖ- 
τἰατλ ᾿ητού ΠῸς σοΠ ΓΔ ΠαΠΊ1ι15. 1 ΘΠ} ὃζ 
Ποϑβνογα ορογα. ὃς νος ποίξγα ἰοησο ἀπη- 
Ρ] οταβ, αδιη (προτὶ ογίθιις τεϊπροτγίθας, [ἢ 
αταοῖα ἐγίπηι5. Ῥοιτοαηιάπη ἢ ργάτοίατα 
αἀἸΠ εις νι αΠφηΐ, εὐίατα 1 ἀοεάσπιο- 
ἢ1} ἀεούεῖο (ληοϊμῆτ, ΡδσοΙη μᾶς ἀὐοὶρίεῃ- 

5 

-“ “ 

δέχεα Ὁ εἰρήνην, ἐφ᾽ ᾧ τόςε Ὄρμοςας οκ Ὧ [)άλιι εἴτε ςὐπαϊοϊοπίδις μαϊαπηοαΐ ἢ ὙῈ Ορνα οἴου 
πόλεων ἐξωγήν,τά τε φςρατύπεϑα, φζα λύφν ὦ 

Ν᾿ νϑ.ν ὲωρ)επόλραϊζι. 
μόῖς ἐάν. εἰ δὲ τις «ρα τα ποιοίῃ, “- υδὺ 

᾿ς βολουῆυον βουβά. 2 α διχουμδϑαις πόλεσι, ῷ 

" ὃ μι) βελουϑίῳ μὴ ἐ) Ἴάθορκον συμμαγέιν 

ἱι Οἷς αϑδικωρϑῥοις. “χὰ πὅτοις ὠμοῷ υϑὺ οἱ λοι- 

' χεδαι μόνοι ἷῇ ον ἡ ἢ συμμαχων, ἀ.3η- 

᾿ νγάιοι ὃ κα οἱ σύμμαχοι χτ' πόλᾳ. ἕχαςοι. στο- 

γραψαυϑυοι δ᾽ εν ὀμιωμοκ ας πόλεσι οἱ 

φηδαγοι, Ὡρο. [(ϑογ]ες παλιν τῇ ὑςεραϊα οἱ ωρέ Ε 

σξᾷς αὐ ἐκέλδγον μετα γράφᾷν α»τὶ ϑηξαίων 

βοιωτῦ: ὀμφμοχεζας.6 5 ΑΙ;σιλᾳος ἀπεχρί- 

κὐλούθν, δρίοθξ: 
τὸν ὠμοσαν πε χαὶ ἀπεγραν αντο. εἰ μϑυτοι 

γατὸ, δ! με ταγφαν 4 

φοτιιπη (ς πχπιτατατιιΠ1, τος ρΙῖμ5 δέ (Δοταπιθῃ 

Ριαἰςέζος (ιο5 εχ νει δας εἀπςεύοης: οχ- 

ΕΓΟΙτι15 τὰ ΠῚ ΤΠ ΑΓ ΟΝ, 1141 το το γα ἐἰ- 
ἠπττεγεητζ: νεθος Πδοτγζατο ταὶ ππούεῆσ. δὲ 
ἡ ες ΑἸ αυ] 4 ἀαιιοτίις Πὰς ἀοΠρηπατοῖ, ρος 
(ς Πα πλπ5 νεῖ θαι ΡΘΓΙηΪατίΔπὶ ὀρριοῆϊς 
ορεπιίοτγο, 4] υα ὃν ο] τ ὁ Π 415 Διο ΠΊ 

πες βάοῷ 

ἡ! α, 

ποτ, Θὰ 7 (Δσγαπεητο 46 βού Δ 1Π1 Δά- {ιεζο - 
ἐς ξτίς Ἰηϊαγία (ἀρ ρεείας, ΠΠ] Ὡ]ηγ6 τ ποι, 5.6: πιάηρίοῆ 
οὐπάττη μας 1, ἀσοάπηηοπί) τΠ| ἔπιο, τυ 
(οσϊοτγιιπ ποπλίης [παγαπ άπ ργα[ετε- 

ταητ: ΑτΠθῃ!οηίο5 αὐτο, ογτηαας (οἱ, 
Ππσα]! {πατὰπ γογα ρα] σατῖ! πΠοιηΐπο. 

Οὐπιζ ΤΠΟθ δὶ οτίατη Ἰηΐογ νγθοϑ5 1125, 
4 (χοτατηθηταπ ργφ ἰτούαης, ποιηθῆ 
(ππ|πὶ ΡΟ ΟΠ ἐξα ἤξης : ροῆτίάιϊο γοπογίῖ 
ἐοτι Ιοσατί ροτοθαηζ,ντί πλυέατα ἐογίρτε- 
τὰ, ρΡῖο ὙΠερδηὶς (δ ηΙτπογοταν ἰαγαῆς 
Βαοίος. Κείροπάεβατίς Αροίίδις, αἰ μι 
το οομῇτηιαίοητ, ὃ, ἔα Π πὶ ργοξοἤι, Ὁ οά 

ΘΣΘ Ὶ 



". 
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Ὑθρενάπος - ὃ ᾿ - ἥ π ΚΝ: 
ἀμ ἴδ ποπιοη Ἰρίοτγπην αἰοθατ, απ! ἀοπι]τα α- 

μέσο. Ὀέτγεητ, Ηοστηοαάο ςοτοιῖς ρασοπὶ ἔαοίεπ- 

τίδιι5, φαιόν Το θαπόσγιηι τ σαϊήϊα τα - 
τιπὶ σΟὨΓΓΟ ΘΥΓΟΥΘΓῸΣ : αὐ τγαθαπτας ἂ- 
τηφηϊεηίος,, οχίρεϑεαπάμμηι ππιης εἥΐε., νε 
ὙΠεραπὶ ἀδοιηϊαγδτατ, ντί ατ46 ἔετοθδ- 
τι. ΟΝ αἱ ὅς ἰρ1 1 ποῦδηὶ τη τὶ ργοτίητ!5 
ἀϊποοάοδαπι. ΡοΙ μας ἀςἀποιπητργα τα 
Ὁχ ντθίθις Ατῃοηϊοπίες, ς Ιρμιογαοαν- 
ΤΆ ΟΠ ὉΪαῆς γουοσαης, οαπηχις σοσαπε 
Ὁπληηΐα ΓΕ  ταεγο, σοι πο ροί (αοτα- 
τάεητο σοηῃτπιαῖπη) ἰ᾿ἀσράςιηοπε ἔτι 
σορί δε. [ἀφ ἀος 4 ΠΊΟΠ1]) σοτοτ 5 ΟΧ 
ντῦιθιις ργαβέϊος, οτιπὶ ριΠαἰ]5. οἄτςο- 
Ῥαητ:όχοορῖο ΟἸςοπιθιοῖο, 41 ΡΠ οσοη- 
{πη ἴῃ ΠΠΙΡα 5 σορ 5 ρίάεγας, ὃς αυ ἃ ἔὰ- 
οἰππάιιπη {101 εἴετ, πγαρ Ἐγάτιθυις δραϊτᾶ 

ββφωϊβι- τς συσγεθατ. Ηοῖς υιπν(ςητοητίατη ἀἰ- 
πένης ΧἰΠοῖ Ρτοιβοιιδ, ν ἀοτι ΠΡ] ἀἰπλίττοηἀας εἰς 
τἰαενρίο- ς (ξουΠ αι πα Γ Πα Γατιἀι ΓΟγτη τη σορίδϑ5, 
ππυγ 1 ς Προϊβοάαιπι ραῆτ8. οἰ αἰτδεῖ θα. ντίτη- 

συΐα ταητυπι σοπέογγοησ ἰη ἔδηιιπη Α ΡΟ] ]1- 
ἢϊς. ααληπιπὶ απ χαε νε]]οτ: ἃς ἢ ἀοη6 
415 νγθία τη ι δογτατὶ οἰποεγειε απ Ἐχ- 
Τιταπάος οἤείοοϊος., ααυϊσυσηαας ΠΡ εγτα- 
τοῦῖ ἀοίοπάοεε {5 ΔΌΧΙΠ 5 σαρεγεησ, δἂἵ- 
4ας ἴτὰ ἀποοπάππι δάπογίις μοίξος ἐχεῖ- 
Οἴτῃ : Ζαρα εχ εἰ πγαγοῖ μος πιο τὰ} 
ἄδος Πηαχίπτε ργορ τος διτισος. τ πῇ ν ΡῈ 5 

ἰρίας ματα σγαιατίπα {4 Ἰλτιιγα ται ἀἰτ5 115) 
ὉδΟΙΙππὶ ρα θσιπι Πιιρ ας Ποπλϊπειη ἀρ ε- 

τη ιωηο ΤῸ οοη(αϊτ, 480 4 [4 ἃ Πιιπχΐπο ἀρ τα σάτα, 
φω ροιξεις ΝΊ ΟΥ̓ΟΟῚ ρα Ε[Ἐ : πγι} ΟἸεοιιθτοτο ἀςηῦ- 
ΡΤ τίᾶτ, πη ηΐπγς σορία5 ἀϊπλίττογοτ, (δ υδηι- 
μΥΝν ρυαπι δἀποτγίας Τ᾿ ἤσθαπος ἀπςοτοτς, εἰ 

αἰαἰτατί σις δ ογγατζοπη γοιξϊτογοπτ, ΪΝὰπν 
ἷς ρΡοίϊοα, ψυδπρᾷσοιῃ οἵἱο ἔαέζοτη δάϊο- ἢ) ἐπυλατο εἰρήνην γεδμη υδύην, πέμυψας “σϑϑς 
γαῖ, τη ογατ αὰ ΕΡΠοτοΚ ἱπτογγοσατα, φυϊα 
πριμεϊαπάϊμη οι. Μαπάαης νε ΤΠ 6- 
Ὀδηὶς 6] } πὶ λοοτγοῖ, ὨΠΠ οἰ είτατο5 Βοοοιῖ- 
φαν Πἰδοτταῖς ἔγα! ππούθητς. τας απ 4- 
πἰσηαἀπδιιοε, ταπτι αθεῆς, νεὶθογας 
Βαροεὶ οἰπίτατες εἢτςο ρογηγίζεγεης, ντ ποθὴ 

{π ἀϊπλ7Πι5 σορίϊϑ, Τοτίαπ σοπεζὰα (Ἰςοπηῦτο- 
πραηρίηλα, τ Πὶ (πος 1 ἀεί οἀπσεγοπτ: τὰ ἀπ ΠῚ 

ἴῃ Βα στίαπη οὑπὶ Ἔχοιοίτι ρεγσίγ. ὃζ Ζπ8 
αυϊάοιι οαττὶ ἱγγιρταγῇ ς ἄπ θα5 ῬΠοςοη- 
{π|πὶ ἰπ ἔπος ΠΟ δηΙ ἀγ τγα θαπταῦ, ΠΟἢ 
ἀγτταριτ: (ὦ να πηοπίδηα, ΘΑ ΖῈο ἱπλ ρου ἃ ἘΠῚ ποράυ θεὶς, ἀφικρόται εἰς κράῦσιν, ὁ Φ14- 

Ρου Τ Πίσας ρτοξεέξας Οὐγοιηι πε ρογαοπίτ, 
ἀονηὰ οἷ! ορρίάο τεγεπηες 1 Περαποσιιπῃ 
Χαὶ σορίτ, ΟἾΠΡας γεθιις σε ίξῖς, ἃ πιαγὶ 86}- 
(τε πάςηϑβ δὰ 1 επέξγα, Τ᾽ Ποίριδηπαπὶ ἰπ Ε- 
ηἴδις. οαταίοσαις Εἰ οαίγα πα Τ χεθαμὶ 
Δἀτιουο 1ἢ τὰ ΠΎ 10. ΠΟΠ ΤΠΆΡΠΟ ΟΧ ἰητοτ- 
τἰλ ΠΟ, ορροπαηι; φαῦ (οοἰοσιπὶ σορία5;οΧ- 

ΧῈΝΟΡΉῊ ἸΗΥ ΠῚ ΠΟ κπ' αὶ Ὁ. ἢ 
Δφαπιαμ. ἢ ἐρρᾷοτῖς ραττιςῖρές εἴς ποΠ] τ, ἀο]στασατα ἃ μον βέλοιντο οὖν Ὦ ασοιδοῆς τ), ἐξ ἀνε φᾷν κων 

ἐφη, εἰ χελάοιενιὅτω ὃ εἰρήνζωυ λύων πες 

ποιηνϑίων, δῆς ὃ ϑηξαιεές μόνες αὐτιλογίας 
» ἘΝ 2 δ ΕΝ “᾿ ͵ ς 
ὅσης, οἱ υδϑρ αϑηνα,οι ὅτῶς εἰχον Τ' γνωμιζωυ ως 

νι ϑηξωες, ὁ λεγϑωϑιον, ἡ μηδὲ κα δ ϑῆναι μόδα 
Σ ᾿ »(7] ε " δι ἡ ἡα, 

ἐλπὶς εἴν, αὐΐθι τε οἱ ϑυξαῦοι πόμήιὡς αϑύμς ὃ Ν 
»ἢ 2 χη ΠΡ ΜῈ} , εἰ ΣΝ -" 

ἐχού!ες ἀστήλϑον οὐκ ἢ τϑτου οἱ αϑὺ αἰϑζευα) οιδε μα 

ταςε φρερας οχ ΤῊ πολέων ἀπτῆγον,ὶ ἴφι- 

χρατον καὶ ἵὰς ναῦς μεέϊεττέμιποντο, χαὺ ὅσαι ὑςε- 

οφνΤ ἐλαίε ΠΩΣ σρκξς Όιες ἐν λακεδαίμωνι ἔλεξε, 

Β΄ υομδυας, πλώτα ἡνα κα αἰποδοιώ οι. λακχε- ἢ 
ἥ ͵ Ε ν Ωῃ. 3 » 

δα μο ιοι υϑρτοι ὧκ δ Ὑ ὀιγὼν πόλεων [ὅς 
Ἢ ε ΥΝ ᾿ ὑπ αν .. 
Ἰετορμοςὰς, ὁ ζυς φρερὰς  απήγαφον᾽ Κλε- ἐπί: 
͵ ΜΠ 7) Δ 2 « Ὶ 

ὀμέροτον ὃ εἸϑιτα Ὁ ον Φοκάύσι φράτϑ. μα, (ἐν. 

χαὶ ἐαϊ»ωτῶντα τὰ οἶχϑι πελη,, τί 56» ποι. ἔρνπνὴ, 

ἜΠΙρυϑον λέξαντος, ὅτι αὐτο ϑυκοίη ϑζμλύ. ὅσ ὙΠ ος ἐζαντους; ΟΤὶ αὐτῶ ὀοχοιη ὀχοιλυ- ἘΜ 
ὙΎΟΜΜΕΝ ποαὸεξοκως ἡ ΩΣ στοαὶ ζος Οφρατευμα κι τὸς ορκὅς, ὶὺὶ αἷξια τον. ἢ 
] ΠΡ ων ᾽ 

»εἰλωιίᾷς τ πολέσι συμξαλέαζ, εἰς Τ᾿ ναῦν 

᾿Απόλλωνος, ὁπόσον βόλοιτο ἐκοαςη πόλις, ἔ. 

“πέτα εἰ μιῇ τις ἐῷν ὐὐξνόμας ζῷς πόλάς εῇ), 

Οὕτε παλιν ἰδιικαλέσανζς Ι ζιὶ συμμά- 

οι Ν ὅσοι τῇ αὐζνομία. βλοιντο βοηβάν, αἴήν 
2,“ Ἃ 3 ! ᾿ - ἈΠ" 3 ᾿ 

ὄχι ἴοι; ογαντίαυϑι ς᾿ (ὅτω γὸ αὐ ἔφη οἴκοϑαι | 

τόςΊε τος ἀυυϑυεςα τοὺς 61) χαὶ ζὰς πολάς»- 

χις- αὖ σ΄ ϑεαϑευ"} ἡ δὴ ὀκκλύσια ἀκέσαᾳ Ὁ 
" 2 Σ ς 2, ᾿ 

(αῦτα. ἐκᾷον υδὺ φλυαρᾷν ἡγησαιο᾽( ἡδὺ γὼ, 

ὡς ἔοικε, ζ δουμόνιον).) ἐπεςήλαν ὃ τω 

Κλεομξοοτω μὴ φζελυύφν Ὁ φρατευμια, δ, 

4θ.ς ἀγ4 ὁχὶ ζις ϑηΐξωος, εἰ μὴ αὐζινομοῖς 
» Ὶ [ ἘΡ. «ἱ , { ᾽ λ 

ἀφιάεν ᾷς πολ4-. ὁ 3 Κλεόμζξρφῷς, ΟΥΤΝ 

(υ ἐφορες,ἡρωτα τ γοῚ ποιῇ; οἱ δ), ἐκέλά ᾿ 

αὐτ' φραϊ θήν χι ζις ϑηξαϊες, εἰ μιῦ αφιφεν ᾿ 

(ς βοιωτίας πολλάς ἀὐῥ ὁμωυς. ἐπεὶ ὃν ἤϑϑετ 

χ, ὅπως (ς πολάς ἀφιένας, δὶ ἐδὲ Φ φρώ- ᾿ 

Δα λύοίος, ὡς Ταὐτετατήρντο “ὔϑϑς κίμκ 

αὐὐζις ὅτω δὴ αἴ Έ φρατίαὺ εἰς Σ βοιωτίαν' ἡ τῆ ᾿ 

ἡ αϑὲ οἱ ϑνξαῖοι ἐμξδινῴν αὐτ' ἐκ ἢ φωχέων πρδ 

“σϑοςεδωκων,ὼ 6ΧῚ φειῷ τινι ἐφύλοηον, Ὁ 

ἐμοϑηφ᾽ αὶ φῃσξαΐν ἢ ὀρφνξιὺ ὴ ἀνἐποοεδύκη- Ἶ 

Ἴφ κα 

“χὸς αἱρᾳ,ὺ τριηράς ἢ ϑηξα ων δωδεχα λαμ- 

(οὐᾳ4. τα 5 ποιήσας, αὶ «ϑαζας Ὄσϑ ὅ9α- 

λοίθης,ἐςραΐοπεδούσοιτο οὐ λάῤκῷοις, δ 3ε- 

«σικῆς.οἱ ὃ ϑηζαῖοι ἐξραπεδυ σαν θλὶ τῶ 

ὠπομτικρὺ 9 φῳ͵ ἐ πολὺ ὀχ λείπογες θδεναᾷ 

ἐχθηες 



τες γ΄. νΣ..- 

᾿Ξ 
τῇ 

δ: 

Ἐξος 

ν 

“Ὁ 

πεν 

ΤΡ Ὲ ἙΝ 

δητῶ Κλεομξροτῳ οἱ μϑὺ φίλοι πσοϑειόν- 
1ες, ἔλεγον ὦ Κλεόμξροϑ!ε, εἰ ὠφησᾷς ὡς ϑη- 

(α!ος αὐό μάχνε,κινδοω 6 ὑσᾷς αἰπὺ Ὁ πό- 

᾿ λέως τὰ ἔφναζῷ, παθίν. αὐα μιν» γ)ήσοντοι Ὑ 

᾿γου,χαὶ ὅτι εἰς κιωωὺς κεφαλαξ ἀφικόρδυος 

συϑὲν “ὃ γῶφοις τν ϑηξαϊων ἐδηωσας, χαὶ ὅτι 

ὑφερον ςραΐϊ δι ὡν,ἀπεκρϑαϑης εμζολῆς,Α- 

ἀν ὐδομ 
γὺς. εἴα δξζυ ἢ σαοϑ κύδη “πατείδος ἔχι- 

ου μές, ἀκτέον ἔχ τὸς αὐδξας. οἱ κϑὺ φίλοι 

Οιαῦτα ἐλε»».οἱ σ᾽ ογαγηίοι᾽ γιοῦ διδχεφασαν, 

δι νι." ͵ 

γησιλοίου αεἰ ἐμξαλλοντος 

δυλωσι ὁ ανὴρ, εἰ του ὃντι κήδεται ὅ' ϑηξαίων, 

ΕΣ λε[ε). ὁ αϑὺ δὴ ΚλεομίροτοςἼαῦτα ὠ- 
͵ ζ Ὰ Ὁ ΥΝ, Ν ἢ [ἢ 

ἀϑων παρωξιουετο ὥρος Ὁ μοΐχην σξεσωπ ἀν. 

ΤῸ δ αὐϑηβαίων οἱ αὐξοεφῶτες ἐλογίζοντο, 

εἷς εἰ μὴ μκούχοιντο,, Σιποφὴ σοιντὸ μϑὺ αἱ τξε- 

οἰχίδες «αὐτὴν πολάς, αὐτὶ 5 πελιορκήσοιντο. 

ο εἶ 3 μὴ ἕξοι ὁ δῆμος ὁ ϑηξοΐων ταπιτήδια, δτί 

χύδηιυ 4 σοι αὶ κὶ πόλις αὖθις ογαντία δμέαζ. 

ἅτε δὴ ὺ πεφάυγϑτες πσόϑεϑεν πολλοὶ αὐ- Ὁ 

ν᾿ ἐλογίζοντο κρφοσῦν ἐῃ μιουχουϑροῖς πὸ - 

ϑρήσκᾳν,ἢ πάλιν φ4 γάν. ασϑῆς ὃ τέτοις πα- 

᾿ρέβαρρευυε μϑὺ Ἢ ἀδθις Καὶ ὁ χρησμὸς ὁ λεχϑ- 

μᾶνος, ὡς δὲοι δὲν λακχεδαι μονΐεις ἡ“Πη9η- 

γα! ἔνθ Ω τυ παρθένων ἐῶ μγῆμα, αἱ λέχϑον- 

χα] ΟΥΟῚ δ βιαοϑίώωι κἰαῦὸ λαχεδαι μονίων 

αι εἷν, οι υκίφιω ἑαυζᾷς.ὦ ἐκϑσχκησαν δὴ ττο 

δ μνῆμα οἱ ϑηξαῆοι ασϑϑ Ὁ μαΐχης.ἀπτηϊν- 

λυτὸ 5 ἐκ ὁ πόλεως ἀὐΐθις, ὡς οἵτε γεὼ πὸο- 

Ἴς αὐτο κα τοὶ αὐὐεῴγϑντο; ἱ τε ἱέρφαι λέφριεν, 

τὸς νίκην οἰ ϑεοὶ Φαγνοιεν. ὑπ 5 πῷ Η δαιλεία 

ἠχόπλα φαΐ ἀφανὴ ἐϊ) ὡς Ἱ Ἡρακλέοις 

᾿ εἰς Τ μάχίω ἐξωρμηνϑδυπ.οἱ μϑὺ δὴ τίνες λό- 

θέσιν, ὡς ζαῶπτα πϑύτα τεχνα σμαΐο, ΧΟ 

᾿Ἰρροεξηχότων.εἰς σὺ 7) τ μαχζω πόϑτα τὸν 

γαγτία Τοῖς μδὺ λακεδουμωνίοις ἐγίγνετο ζοις ἢ 

πόρτα καὶ “ἰ ασὸ Ὁ τύχης κατωρϑούτο. ἀῶ μϑὺ 

μετ᾽ ἄφαςον τῶ Κλεομξεότῳ ἡ πελέάυ- 

ταία βολὴ φἰξὶ ὁ μιφχης. οὐ ἢ. τῇ, μἱεσπμξοία, 
Π" ᾿ σλῆχες, ! ᾽ : - ἀ , : 5 Γ 

᾿ξ πσοπινογτῶν, χοὴ τὸν οἶνον παροζιώω τί αὦ- Ε τειτοὶ ὀπιπία πὰ ΟἸεοπιγοτας ἃ ργὰπά Ἰό 

πὰς ̓  ἐλέγετο. ἐπεὶ δὲ ὡπλίζοντο ἑκα τερ9ὶ» 
᾽ ἀῸ « 7 Ε) 

χαὶ πσοοδ᾽ λον [ηδὴ Ἐ ζεύ,ὅτι ἡ μάχη ἔσοιτο, 
ο ὈΟΡΈΦΑΙ ς 2, ΣΝ ΠΝ 

"ὥρώτον υϑὺ ἀπιέναι ὡρμμἤνϑυων ἐκ δ βοϊω ας 

ξραϊὀυμαῦς δ πω ἀϊοραὺ παρέσκθ αχότων, 

ΦΧ νυ: 
, ΜῈ  ΑΒΗΝ ἢ ΧΟ ΕΣ 9} δ ἥ 8 Α : " γι ι ᾿ ΐ » 3 ᾿ 

ἔχοίες συμμανχϑυς, δὰ ἡ τς βοιωώτους. εὐ Δ τα Βα οτιῖσας, ΟΠ πη ΠῸ]]ὰς παρ ετει Ηοῖς 

γϑ 

Τριρογὶώ. 

ααϊππ αὐ (Ἰεοπιθτγοτῖ ἁπηϊοὶ ἀσοοἤιβεητ: ἈΡΕΣΘΡΩΣ 
Τοΐ! 47} 

51 ΤΠεραηος, ᾿πχυτητ, Πς ἤοι σοσ Πρ το 
(ὁ ργα]ο, ΟἹφοιάρτοις, ἀϊσςάθτς ραί[ι μην. 
ξιο δ: ρε ΓΙ σα] 11 οτίτ, πε ἴθ ἐχτγε πΊο ρατγία “ 

{ρΡ] σοῖο πλυϊτοῖ. ἃ Θρετεπτεηῖπι ἤσο ηπο- “ 
αἰτο πηοπιογία, ποῇ ναἠξαῖος αὐδτο 1 Πορα- “ 
πογιπι ἔα ΠῸ ΠηοΣ ἰά τειηροτῖβ,, ἀππὶ Δά “ 
Οὐγῃοβ- σορμαΐδς σεηιῆςς : ὃς αποά ἀςίη- “ 
(Ερ5 {πΐσερτᾳ δάιιοτίις ἐος ἐχροαϊτίοηθ, “ 
Ρτολι δίτας φάϊτα ξιδτῖβ, Ασοπ]δο (ὈΠροῦ “ 
ἴῃ Θογιηὶ ἤπος Ῥοῖ Ομ αγοπο πὶ ἰγγαπηρῶ- 

 “ 

- 

Β το. Οάργόρτεῦ {ι τι τὲ οὐγα οἴ ἰποοῖὶ- ὁ 

ΠλΪτα5.. Π ραττὰ: νά ςπάς ἀοἀοτοταησο- “ 
τίδτίη Ποίξεπι τη οάο τἰδὲ ρεϊσεπάμτῃ εἶτ. 
Ηυϊυὲπλο ἢ αηλϊςοτιπι Ἔγας ὁγαῖο. Οαϊ 
δαῖοπτα Οἱσοιήθτοῖο ἀπ πάεδαπε: πῆς 
οἴἶεηάει, αἰεθαπητς, ΤΙ εραηϊίης γοπόγα ἔλ- 
τοαῖ, ντὶ ρεγπίροταν. Ησο αι (Ἰςοτη- 
Ὀτοτιδ αἰά τος, αα σοπηΠλϊ τ ἤαπι ριιρπατ 
{πἰταατοτγ. (ὐοητγὰ, ΤΠοΡδηΐ σιοααε ρτος- 
σοτο5 γατ οἰ πα δαηταΐ, ἢ ργῶ!Πο πὸ ἀδοεῖ- 
πογοητ, αὐ ἰρίογιτη 46 ἀπ οοἤιιγα πη τ Πγὰ 
ορρ!άα, (εαπταγαπηηια ΤἼνεθαγιτα οὔ  - 
ἀϊοποιη. [απὶ ἢ σοπηοαίιπι ρορ 5 ΤἼὸ- 
δαπὶι5 ΠΌΠΠτπὶ Παίταγιιβ οι, ρογοαϊιτα 
ἔουο,πς ἱρίᾳ Πτ εἰς ντθ5 δτίαπη αἀπογίαταγα, 
Οὐϊαιποῦτοϊα σοΟΠ]Πσο Ραἣς (φυτὰ, ντ αὶ 
ΡΙογίψας δηῖςῆδο Ἔχ] αὐτές ; (ατίπς5 οἱΐς, 
Ρυύρσῃᾶαο πιοτιεπγορροῖοτο, ἀπάπι ἘΠ τς 
1 Ἐχῇ] πὶ οἰ οἰ. Ῥγαεογοα ΠΟ Π1Π1] οἷβ δ- [δὲ υσοῦς 
ἄεθατ δηϊπιὶ σιοάάαπι ογαου!απι., αιιο ὀπίρῃ 
ξετεθατας, εοϊοοὶ Γιασοάἀαπηοηΐοϑ οἰ 6 πὶ τοραωμελὶ- 
ΡεΓρεῆπτος ; ὅ{ιὸ νἱγρίπιιπη {τι Πἢ δλὸ τινά τι 

παπιόταπι οἴοῖ, θα Οὗ {Πάτιιτ {{0Ὶ νἱ {{π|- οἷε ζοιῆ- ΄ 
ΡΙαηλα 1 ἀσεάα: πη η]15 αἰ 440}, (οἱρίας ἘΠ 
ἱπτογομη[ς ρου! έταγ. Αταὶις πὸς ἱρίπηη τ ες 
πιοπαπηοητι ἢ ἀῆτο ρυσηλην  Ποδηὶ οὐ- Ῥηρα ρία 
Ὠαῦδητ. Ετ παπτίδθδιι δὶς οἰ ἴταῖο, πενέϊσιος 
ξχῆα νπίποτία ἰροῦτς {πῶ {Ὁ ἀρογα ; Γρία0- ἐν όρρ, 
αις(χοότάοτός ἀϊσδίέδ, ρογτοπαὶ νἰζξ οὐδ ὴχ ἶ 
ἀϊιπίτις. Ἐσγεθαταγ οταα, ἀὸ Η οὐ] ς 

ἔλῃο ἀγπτα οπαηιῆς; ἡια χὰ ρυο] πὶ 
Ηδστοιος ργοίεδις εἴτι. Α ποημαΠ}Πο[ς τὰ- 
πῖξῃ Ῥγοάϊτιγ, τορι] σὰ ργατοξξουηι 
Πᾶς οπιπία διΠ|ς σοιηϊπεητα. ᾿ασεάα- 
πιοηϊὶς δατοπὶ αἀπογίᾳ δὰ πος ρτο πὶ 
ἀροϊάϊπε οπλῃία σομίξαι, ἀϊππηι ἄπια ἃ 
ὙΠεθδηΐς ἤθγθητ, ῥιάοίατο ἐογε πα νοι: 

Τα γεραὶ 

ἀεριρπαΡο γοπλ 1 ἀεὶ θογαδας. τ χυτὰ ἀἰονν, 
ἸΑτρ τις ἰΏ πγογιάϊς δἰ θογαῆτ, [ες δατυτ οἸΙ τὰ ΤΣ 

Ἰρίος αυίπο μῆς ποηιῃι]} ἱποίτατος. Ρο:- ΡΟΣ 
ΘΔα ΠΔΠῚ γ ΓΙ] 1 ΔΓΠῚΙ5 (δ παι γθητ, ἰδ πη; 2: 

οὐϊαίς ρατογου, σσπλϊττοη ἀδῖπὶ εἢξ ριιρπδηι: 

Ῥεϊπιιιπι οχοσάοτς ἐς Βατοτογίπι οχεγοίτα ἱποῖριατ!), φαΐ ἔογῇ γογαπι ν οηλ] τ ραγαμογᾶς, 
09 4 



496 
Ἰτεσηι6 ΠοΠΠΕΠ]} σαΐοπες ὃς 411], 4α! ρὰ- 

ϑηαΓο ὨΟΪοθαης. Τιιπὶ νοτο {ΠΠΠῸΓῸ ῇέχο 

Οἰτοιπιοητος Ηἰογοηΐδ {Πρεπαγ]) οαπα 

Ῥμοςεδῆπμ οοτγατῖς, ἂς 4 πἰδυίάαπι "]6- 

τδο!οπῆδας, ΒΗ] αΠσά; χαῖται: ἀϊίςς- 

ἀεηῖος αἀογίαπταγ,, δὲ δά πος γεπογε σο- 

συπτ, Πιρίοητος δα ᾿ρίᾳ Βαθοτοῦιπι νίχις 

οαίεγα ροτί αι. Οπάργορτεῦ Βα οζογιπι 

Ἔχεγοίτισ αὖ ἰρί!5 μοίεῖθιι5 Ιοηρς γεάάϊτιις 

εἰξταϊη ἀπιρ] τοῦ, ταπι Πα πχογοίιοσ, 4 αΠη 

Ρτίας: Ποϊπάς 1 ἀσεάαπιοηί), ιοά Ιοσιις 

1ΠῖῸΓ νιταίπις ΟΟΡΙΔ5 ἱητογι θέλεις σατηρο- 

δὶς εῆςε, οπαΐτεβ ργἰπλὰ ἴῃ δος αῆτα Ρ[ια- 

Ἰαπροπὶ ςοἰ]οσαθᾶτ, υΐδιις ἐααίτες ἰΠἀοπὶ 

{πος5 Τ Βεραπὶ ορροποθδης. ἔτδησ αὐτοηλ 

εὐυείξτος Ἰ Βεραποτῖϊ οορία: ραττίπι ργο- 

ΡῬτεγσείζαπη αἀπετγίις Οτοποιηςηΐοβ, ραγ- 

τἰπι αὐἀὐππιογίις Ἱ Ποίριοπίες 6 ]]πὶ ἐχεγοῖς- 

τς τᾶτα: : φαΐ! 1 τοπ ρους [δος ἀα ΠΠΟΠίοτιπι 

Ἔααυίταιας ᾿σῃδ ΠΠΠγι5 οἴοτ. ἸΝατα ὁπ τος 

ΟΡΟΪ ΘΠ τΙΠΊ της αυϊαις 4] ρας, αυοτίεβά; 

ἀεϊείτις παδογοηταγ,νεπίοθατίβ, αὶ Π11}1-- 

εἷα ἀε(πἰπατις εγαῖ; ἀσοορῖοηας τὰπ 410, 

τατη ΔΓΠῚ15, 14] Δ ΟἸ1ΠῚ ααεταπη θη} (ἀρρε- 

᾿ἀιταγεπτατ,ίη ἐχροάιτ πέτα δῖτο ργορα 

ταῦατ. Ρυστεγοα Π}ΠΠ1|τ65 Ε4 15 γῆς ἱΠ1ρο- 

{τ|, 4αϊ ὃς σοΥΡοΥθα5 εἤσητς πηαχί πΊε ἴΠγ- 

ΒεοΙΠΠ1ς, ὃς σοτία σπρίάϊτατο Ποη δαἀπιοάί 

ἀιπισοτοηταγ. ταις ΠΒυϊ πιο] τὰς Οας 
ντγ4; ραγτῖ5 ΘααΪτΑτα5. (ετογὰ ρογῃῖθε- 

δθατις, [.Δορἀατποηΐοϑ ρμδίδηρ πηληῖρα- 

115 ἴῃ τοῦπος Ἔχ ρ σατίς ἀιχιῆς : απο ἤεθαῖ, 

ντὶρίοτ! δοίε5 τἄτιιπη ΠΠ]Π1Γ65 ΧῚῚ οἴει ἀξίᾳ. 

ὙΤΗΘΡαπὶ σοητῖτγα, ἢς αοίεπι πδπὶ ἀοπίδιιε- 

ταῦτ; ντίῃ ἰατίτι4ϊης ποῦ ρδιοίογαβ σ ίσια- 

τατὶς εἴξας. 'Νδπὰ γατ οοϊ μα ᾶταγ δτα γα ΠΊ, 

σα} ΠΟΙ] αοῖςοὶ ραττς ντέξα, πα ΟἸΓΟῸ πὶ 

εἴαάες τς Ῥοίξεα απ ΠΟ ΟΓα ΟἸεοι τοις Πο- 

«εὐ δηποπῖο (ξ 6 γῃ ΠΟ Ρ ΠΤ Ετ, ρ τ  πλα πὶ οτίατπα δῆτε, ΠΠἀΠι]1- 
ΤῊ ὦ. 

1ιεμέγά. Ρἤπι σορία (εππῆξης, εὖ «άἀποτίις Ποίξετα 

ἄπσοτς, ἰαπὶ σοπἢϊχογαης τος; Π6; ἢος 

ςὐῆιᾶιι 1. Δος ἀπ: πιοπίογαπι) οαίτατας οἷτο 

{ποεσαδαογας. [τὰ6; ἰ5 ἔπιρίεηβ, ἴῃ ἔπ ο5 σγα- 

τἷ5 αγπλαταγα ρεάϊτος ἱγγιογαῦ, τα ΘΕΞ 

ὙΠεθαπα σοΠοττες ἰῃ οοίάοηι ἱπιρτοῆπο- 
ποπὶ (βοίοθαης. ΝΠ] οπλίητις οορίας (Ἰο- 
οταδγοιὶ δ ἱπίτίο προγίουαϑβ ῃ ρασπα ξαϊ- 

{δ νε] ἀς πος Δ] 415 αγριιπίθητο σεῖο ἀ- 

ΧΕΝΟΡΗ ΗΝ. απ χ Ὁ, Ἢ 

Αὐὰ σκάυνοφόρων τινων ὼ Ὁ ἐ βελομδίων μάχέ- 

Βπεας, αντετοείξαντο σ᾽ αἰὐζοις ἡ οἱ ϑηξα)οι τὸς 

( ἀδιιυατωταΐοι ὰ ἥχιςα φιλότιμοι ἔχ ὃ! ἵπ- 

ν «δὰ ̓  ἼΗΙ « τὰ ! 
ἐϑυι αὐϑζοντες κύκλιῳ οἵτε ἵν Ὑ Ἱέρωνος μι- 
οϑοφόρφι,ὼ οἱ φωκέων πελταςαὶ, αὶ τ ἱω- 

, «ς ᾽ 

πέων ἡφοικλιφαίτωι χαὶ Φλιάσιοι, ὅχιϑέωδμοι 
φΓζ, ,» - 3 ͵ 3 ω 

τοῖς ἀπιϑσιν,ἐπέφρεψναν τε οὐΐθυς, ἡ καϊεδίω- 
᾿ δ κυ ΝᾺ “᾿ 

ἕν πρὸς ὦ φβατοπεδὸν Ὁ) βοιωτῶν. ὡξῆς 

πολὺ μϑὺ ἐποίησαν μεῖζον Ίε ἢ αἰ, Δροώτερϑν, 
Ε.] Ἵ δ Ω “ Α 

ἡ σδϑοϑεν, Ὁ Ὁ βοιωτων φράτευ μα. ἔπφτα ἣ, 
“ Ν δὲ "ὔ τωι λ , ι 

αὐτε κἡ πεδιὲδ οντὸς Τ' μεταξὺ, ροεταξαο μϑὺ 

ἑαυτῶν φόϑαίίος οἱ λαχεδαι μόνοι ζους ἱπ- 

ς ᾽.Ἃκ' λῶ. « 

ἑαυτὴν. ὦ 5 Ὁ μϑὺ ϑηξαίων ἐστσιχὸν μεμε- 
᾿ Ἵ Ν δ, Ἵ 

λετηχϑς, 9. τετ' τσϑϑς ορχομδοίός πόλε- 
ἣ λν ΑῚ ! ΑΝ Α 

μον, ὅζοο τ' πσϑος ασιέας Οιῖς ὃ λαχεδὸν- 
͵ὔ Ὁ, .8. Ὁ ἘΜ ΓΕ 

ῥμονίοις ἈφΤ' ἐχείνον Τ γοόνον πενυρϑταίον ζῶ 
ἃ ει ἢ Δ ΣΥῸΣ Δ τῇ ς 
ἱπαικϑν.ὕεφον υϑὺ γὸ τος ἵστωοις οἱ πλϑ- 
͵ 2. ΣΕ ΧΤη ᾿ , - 

σιωταΐοι. ἐπεὶ ἢ φρουροὶ φανθείη,τότε ἧχεν ὁ 

στευ]ετα γμμένος ̓ λᾳαίξὼν σ᾽ αὖ 1 ἵπαον καὶ ὃ- 
- ὦν ἄχηλα δι, ΤῊ " ν᾿ 

πλα,οποια, δὸιη αὐτώ, οχ 9 ἰϑαχοῆμα αἱ 
͵ ᾽ ᾿ δῶ ἸΑΑΧΝ ἔθος 

ἐςρατάυετο.ἕ' σὲ, αὐ ςρατιωτ' οἱ τοις στῶ κασιν 

πων ἤσαν ζοιῶτον υϑὺ δίζυ Ὁ ἡπασιχϑν ἐχουτέρων 

ζῶ. τῆς ὃ φαλαιίος τὸς μδὺ λακχεδοιμονίοις 

ἔφασω εἰς πεὶς τίω ογωμοτίαν ἀ γήν. τῶτο δὲ 

συμᾷαινᾷν ἀύζις αὶ πλέον," εἰς δώδεκα Ὁ βά- 

θυς.οἱ δὲ ϑηζα)οι Οὔκ ἔλα“Πονἢ ἐχὶ πεντῆχϑ)-: 

ᾧᾳ «ασιδὼν σζευεςραμιυϑμοι ἤσαν, λογιζξμε- 

γοι ὡς εἰ γικήσᾷαν ὦ δὶ τ. βασιλέα, Ὁ ἀλλο 

πὸ ἀ)χείρωτον ἔσοιτο. ἐπεὶ ὃ ἤρξατο ἀγῳ ὁ 

Κλεόμζροτος σὸς ζεις πολεμίους, ποδζτον ὶ 

τεσοπὶ οἴου, γε αὶ ἔλοῖ]ς (προταγοητατ Ὁ) αϑὺ ωρὶν ἡ αἰοϑέαζ, ὦ μετ᾿ ἀὐτεϊςρατά, κα, Ἶ 
Ἵ ε ς- ὦ λ τς “" ͵ 4 

οτί ἡ »ιτο, χα) δ οἱ ἵπώεις στενεξεξληήχεσαν,ὴ 

(αχὺ ἡηξευτο οἱηδ λακεδοαμμονίων. φά.}γ9»- 

πες δὲ ἱ᾿ονεπειύ)ωκεσαν ζοις ἑαυηδυ" ὁπλί- εἰκαι- 
͵ 

χες. ἔτι χαὶ ανέξαλλον οἱ ΟὔΡ᾽ ϑυξαίων λόγοι. ἢ 
« Ἃ « ς ᾿ ᾿Ὶ λ ͵ 

δῷς δὲ, ὡς οἱ υϑὺ «ὐδὰ τὸν Κλεόμέροτον ὃ 

ὡδρτον ἐχρ φύτοιου τὴ μοι χη» σαφῷ πότῳ τε- 
͵ ἍΠ., Ὁ 3 3 » 

κιηφίῳ γνοίῃ τὶς αὐ. τ ὙΣΡαληδχιύαντο αὐτὸν 
αἰελέα ζ.ὺ ζῶντα ἀπενείκᾳν,εἰ μιῇ οἱ ωρὸ αὖ- 

“τὸ μὰ χόνϑιοι ἐπεχεξφΐρευ οὐ ἐχείγῳ τω: [χοῦ- 
3 ᾿ Ἀὐν οὐ ᾽ 7 ᾿ ! 

Πἰπηδάπιοττοῦα Ροῆιε. ΝΝοῆ επὶπὶ το] ]οΓΘ Ε γῳ. ἔπει μϑντοι ἀπεθανε, Δείνων τε ὁπολέ- 

ΕἸςοπαδγοσιπας νἱπαπηχας ἀερογταίς εχ- 
ττα δοίο πη ρου οπε ; ἢ ποι Ἰἀτοπηροτί5 1}, 
αΐαητς ἰρίαπι ἀἰπιςαθαητ,(ρεγίογεβ οχ- 

αὗῶοχος, καὶ Σφοδρίας Τὴν «ἰδὲ δημοσίαν, αὶ Ἶ 

Κλεώνυμος ὁ εὸς αὐτο" χαὶ οἱ νϑὺ Ἵ ἵπτοοι,,δὶ ἱππῶ 

ἡ 

{εἰτ]εης. Ατροίεαημαπι δεὶρίς, δ [)1πο οἱ συμφοράς τῷ ἀσολεμζϑχου καλούμδροι, 

Ἰσοηίμίε ῬΟΙεππάσοιι5, ὃς 5Ρμοάτίαβ, νμῈ5 εχ 15, 4 Τ ΡΒ] οο ταρδγπασι]ο νιςθαηταΐ, οἰπίς 
Νοι. . ΞΜ ἕ δες ξ : ξ 

4ις Α]τας ΟἸΘΟΠΥπλιῖς οοο Δ Πξητ: δὲ οααίτοϑ οὔ 115, αΐ ΡΟ] πιάτο πὶ οοπαΐτος Δαρο ]λπταγ, 
« 



Ἧ Ὁ ΑΡΒΕᾺΑ 
; ὅτε ἄλλοι, πὸ τ ὅχ λϑυὠλούμδοοι, αὐεγώ 

ὙΨῚ 5 ῳ 4 )ὔ ", ἼΟ δ 

ἔϑν οἱ ὃ τὸ ὀυωγυμοῦ ονγτες ΤῊ Δακχεδαιμο- 

ἡων,ως ἑωρων Ὁ δεϊξιὸν ὠθούϑυον: ἐνέκλιναν" 
ΝΥ ἔι τὰ Ων ͵ ν ς , ͵ ᾽ λ 

ὅμως Ἀ' πολλαΐν τεϑνεωτῶν, τ, ποσηνδροι, ἔπει 

δεέξης, Ὁ τάφον, ἢ το ϑ ςραΐζπέδου ἔτυχεν 
ν » -Ὗ ᾿ε 2 } 

ἢ ὅσα αὐθις, ἔθεντο τὰ ὅπλα κτλ χώραν, ἔγϑεν ὡρ- 

' μζυῖο (ωὸ νϑρτόρεπϑῶν οὐ ἐπιπέδῳ, δρλα 

᾿γαδὸς ὀρθιῷ ἀδλλὸν ἢ! Φ ςρατόπεδὸν) ἐν δὲ πο ΩΨΗ Ἷ τ 
 ἥκτου ἧσαν υϑὺ τινες ἢ λακεδαιυωνίων, ΠΣ 

ΝΕ τὲ ., “Δ - ] ἜΤ Τρῆὴ 
ἡφόρητον τ᾽ δυμιφοραν ἡγούνϑιυοι, τὸ εἰ δ ϑπτα ον 

ἰϑὰᾳ ἐφαφ' γ,ράσαι κωλύάν ἱςαναι ζους πολεβιίοιξ, 
ΠῚ ᾿ Λ ᾿ ᾿ ΜΝ , 51 ᾿ 

" ΠΡ γικρὅς (ἢ "“ἰυασονδὸες, θηνα εἶχέν. μ((- 

τὲ πάρα αὐαιρέαϑαι. οἱ 5. πολέμξρχοι, 6- 
Ῥῶντες «διὸ συμπόώτων λακεδιοι μονίων τε- 

ϑνευΐᾷς ἐῆες γελίως, ὁραῖντες ὴ εὐ] ασαρ- 
φιατν ὀντων ἐκέως ἐπ]α χόσίων τεϑνηχϑΐᾷς 

ἕ πε  ἐδαχοσιως, αἰοϑανοίδυοι 5 πῶς συμιμα:- 

Ἷ “οἷς πϑϑζας »ϑὺ ἀθύμως ἔχονζας Ὡρὸς Ὁ μια- 

ὅν: ἔς! Ἁ οἵξ αὐτὸν οτος δὴ «ϑουϑύες τωἶγε- 

ἡρϑυῳ, συλλέξωδες ζοες ξ)ιχαιοιωτάτους 

πέδουλάζοντο, τί χοὴ ποιάν. ἐπτεὶ ἢ. πᾶσιν ἐδὺκ4 δ 

τ αἰ πφοσούνδδυς ἵριὶ νεχρὰς αὐαιρῴαϑαι, ὅτω δὴ 

ἔπεμψαν κηρύκα σίξθὶ ασονδῶν. οἱ αϑύτοι ὃγ.- 

(αγοι μ ῦτα χὺ ζῴα)ον ἐςήσανγίο, χαὶ πῶς 

γεχρεο ὑπουασόνδοις απεδοσαν. “Ἀυορϑύων 5 

ὅτων, ὁ υϑὺ εἰς ΄ Δλαχεδο κίονα ἀτίελων Ὁ 

'παϑος αγικγέται. γυμνοτπτω δεαὶν 7: οὐσῶν τῆς 

πελέυταας, οὶ τῷ αὐδριχοὐ χορ ξνδὸνογτος. 

"οὶ ἢ ἐφοροι ἐπεὶ ἤχϑυσαν ὦ παϑος, ἐλὺ ποιωῦ - 

ὦ μδυ,ὡςἰρ οἴχαι αὐα κυ" μϑύτοι χορὸν ὅκ 

᾿ ὀξηγαν»»,δνλά φχκγωνίσαι εἴων. ἡ τὰ »ϑὺ Ὁ 

ὀνόμαΐζο, πος τὸς οἰχείες ἑκαςου ἢ πεϑγεώ- 

᾿ς τῶν ἀπέδοζ" πσϑοήπον ὃ ἢ γαωψαιξὶ μὴ ποιάν 

δὰ χραυγών δον συγῇ Ὁ παϑος φέρφν. τῇ ὃ ὑςε- 

5 "ἢ δὼ ὁρᾷν,ὧν »ϑὲ ἐτεϑνα σαν οἱ αξδ ϑφῆχον- 

ἯΝ ες,λιπαροις ὰ Φα δρὰς ον ῷ φανερῷ αὐαςρε- 

φορϑύας ὧν 3 ζώντες ἠπελιϑύοι ἤσαν, ὀλίίως 

αὐ εἶδες, τότοις ὃ σκυθρωποιὶ καὶ Ἰα-πφνὸς πῖϑ6- 
ἴον. ἐχ τότου, φραρα) μϑὺ ἔφαινον οἱ ἔφο- 

ἣἌ ͵ 

ΦΈ μ ἀκχ 
ΑἸ δέπας σοτοῦῖ αδ' Βοδυη ἐπὶ ταν δ 4 ἐπτ-᾿ 

187 

ΡΠ βδάοπὴ τοῖα [6 τ: 411} ἀοοάςτηοην} 
αυϊ πιο ογδῃτ ἢ ἰάτογα, ργο πη σου πὶ 4 χΞ 
τι πὶ οὔίρίσατί, "ὃς ἰρί ΠΟ ο σφ ἀογθηῦ: πι}: 
τίς ἀσηίαχις ρογοι ητθας, χα πὶν ! ἐο Πα, 
αιι8: ἀπο ᾿ρίουι 7 σα ἔγά ογατ. (Πρετάτα, ἐπ 
ἀὐπιΐ5 εο οσο σση ἘΠ Π πε, νἀ ρυσρτε 
ξασγαητ: (ὃζ Πα δε αηε]οοο ποὺ αἀπησάστα 
Ρίαπο σαϊεα, (δ 4 ρουίτις5. ΠοπΠ ΠῚ] ἀοο!α}) 
τὐπ ν οὐ ΠΟΠΏΜΠΠ}ΕΧΣ Γἀσο απ ὨΪἰς Ογᾶτὶ 
ἄπ ποη ἔογεηήαπι πδης εἰλάοπι δι ἐγα- 
τοπτα, ἰἀδο πο ἀϊσοτθης Βα ιδηϊιαπη 

Β ΡΕΓΠ το πα ππνΠ (Εἰ. ντ τγορα πη {ξάτπδς. 
τοῦ το] πόδας ἡπουτιογιπι σαἀαμῃετγα π᾿ 
ΒΕΓ πάπας, (0 σοπατη ΠῸ οιπι ποίείδιις 
ΡΓαΙΙο. Ν᾽ οταπη ρο ἐπι ῆὶ, φιοα εαιν ηῖξ 
ὉΟΓΠ5 1 ἀοοαἀπ τη Π 5 Ργορὸ στο σσοιδιθς 
{8 σου πογθητ, ἄτα δτία πὶ ἐς ΤΟῸς ϑραῖτας 
ἴδ (τοῦ δηΐτη {π|Ὸ βιθύα πε) σοῖς ρου δὲ 
Ρι τογξαᾳ (οοῖος οπιπος ἀπἰπηδάιδειογοπε 
ΠΛ ΠῚ Εἰ ρα σηδπα αἰδοῦες ἜΠπ,ας ποης 
ΠΊΠ]Ο5 ΟΧ εἰσ ἰ(, απο ἀφο ἀΠῆδτ, Πα στὰς 
π4τ1Π0 ἔσγγε: εο Ἐξ Πρ 115 τπαχιπτα 
ἸΔοπεῖς, φαὶα Δοδη πὶ Θἤοτ, 4 ἢ Ρεγα σᾶξ. 
Ροβεαφυᾷ οἴππος σοπίμΠἴςδησ, ἱητεγέεύξος 
ἔπτη σαάαιογα ρεῦ πα τας εΠῈ το "ξα: δ: 
ἀπιςεδίογεπι οντειητ, φαΐ ἀε πιά πτῖς ἅσος 
τοῦ ϑεσυπαάιϊπτη παῖς Τ᾽ ΠΕ θαπὶ τγοραιιήη οχ-. 
οἰταῃε., 46 ΡοΓ ᾿ῃἀυτίας ποτοῦ γε ἀπ, 
Ηἰς δέϊὶς, νεηΐτ Ε ἀσοάαπηοήεηι οἰδά τς ηὔς 
τἴιι5,, 146; ἀϊς ν]τίτηο ᾿σἀστιπη, χυΐα πα ας 
ἐχῃὶθεδαμτιτγ,  αππη ἸΒ ΠῚ ΘΠ Όταῖς ν τ δ τὰν 
στῆς οἴου. Ερμουΐ ἐς οἰαάο σοτιίοτος το 
αἰεὶ, Ἔγαητ ΠΠ αυ δαλτη πατοῦς, ἰ44; πεὶ 
φοἤδτίο, πιοὰ ἰδῆ Τδπιοπεία : Ποη ταπιδὴ 
ὉΠογπ πη οχίτο ᾿δεδᾶτ, (δ ρογασ αἱ ἤγα- 
ΠΟΓΙ5 εορίδπι ἕλος σας. Πείης ποπιπὰ 
ἱπτόγες ἐξοσιιγη ργορί 5 τεαάπητ, ππμι1-- 
486 πη το γί δὰις δ οιμε ης Ὀ]α πηογεῖη το - 
Ιεγδηῖ, (δ ταοῖτε σαϊαταίταϊθην ῃ3Ὸ ἔοσγοπε: 
Ῥοίεγίαἴο σοῦποῖς ρα {Π105, 4ιιο τ πὴ ῬΓοΣ 
Ρίμ χα σοι θιογῆς, πιτίάος ἂς ατος ἴῃ ΡΞ: 
ῬΙςονετγίασι: ΦαΟΓΤη Δ τα τη ΘΟ ΔΓ] [{-: 
ΡοΥΠῖτεβ ἐδ πιιηιίατί ἕπογαηε, ρογραιοος 
νι αΠΠες, ἐούσας ναΐτι τ ΠῚ ας ἀεϊοόξο οὐδὲ 
Δ ]απτος. ϑεοιηάϊιπ οα ἀο] ἕξεις ΕρΠος: 
ΤΊ ΓΟ] 4. ΑΓ ΠΊ σΟ ΠΟΥ 111 παδοδαητ, νίσις 
Δά1]Πο5., 48 ἀππιπὶ ἃ Ριμβοτταῖο χτὶ ἐχοοῖα 

6 ταῖν τ᾿ σεσο Δοί τοῖν μόραν, μέρα τῆν πεν Ε ἰξγδης. Ρύάζεγεα συοίάδπι τηἰττοαης οἰτς 
ὶ (ᾳ ρφίκοιτα ἀφ᾽ ἡξης" ἐξέπεμπον ᾿ χὸ Ἔσο τ 

ἔξω μοραΐν μέ: οι, Ἐ αὐ ἡλικίας (ὁ γὸ Ὡρο- 
δὲν εἰς τός φωχέας μέτρα ἢ πείϊε ὦ “ιακον- 
τὰ ἀφ᾽ ὕζης ἐφραΐ]4.)οντο) ὁ τὸς ἐπ᾿ ϑρχαὺς 3 

δ0ΤῈ καταλᾷφεγίᾷς ὠχολοθῷ, ἐκέλευον. ὃ ἀϑὺ 

δΐω Αι γησίλοιος εἶχ, ὦ ἀςϑενείας οὔπω ἰσχυεν" 

ἄστη ατατίς εχ [15 οὐἰάπὶ ΘΟ Ποσείδιις., Ὁ πΔ9 
ἀοπΐ ηοη Παθοθδητ. ΝΝαπὶ δῆτο Ργοσ ΠῚ 
᾿ιος; ἔπος φάτιοτίτις ΡΠ Οσοπίος πα! Πτατ 
Τηϊογαης ὈΙηΠΟ5, ποτ ποτ ππος χχχν 
ἃ Ραδότγτατε ἐχοσογαηζ, ᾿1ΠΠ ἀσηίαας (ΠὩξ 
δὲ {Π1 πηΠτάτιι πὶ ἵγο. απ νῖ πιασί[ἔτα- 
τις Ζιοίάδιη οδίγεης, ἀοπχί γ [ἐξ Ἐ1 Ειογδητ. 
ἸΝΝεοάμη δάθμιις Αροῇίαιις. ςοπ πα! πογας, 

Τιἀσραηιὸ 
πίοτίς πιά: 

ΩΣ 

15. 



τ98 ΧΕΝΌῸ ῬΉΈΓΝ Β1 ΦΉΈ. κα καὶ 5 (Ὁ, 

τ ΗΝ Οὐάρτόριεῦ Αὐο  ἀαπλιτα οἷα ΠΙΐαπα τεῦ Αγ πόλις Α ῥχίϑαιμον Ὑ ψὸν αὐτν ΕΣ λἀσενὴ- ̓ 

ἴω βία, ΡΆΒΙοα (αἷς (ΟΡ! 5 ργαεςοϊτ. Εἰ (Ὁ Ροα- φάσθαι ἐροϑλδλκος μῆ, ἐὼν πω σξῤωξεραῖ γι: 

«οριΐε ρὲ δότογ Πᾶς ἰη ἐχροαϊτίοης Τ᾿ οροατα δάϊπη- τὰ νόρι δ Ὁ υ 

βεμαν σρθδητ, 4υσα ἄπει ἰ),η αἱ διαῖρρο ἀϊιςα ἜΜΕΣΕΕΘΕΝΗ ΟΣ ΠΟ ΡΙ οὶ ΠΟΘ ΤΟΝ 

Ἱ,λοεἀα:πιοηὶῖς λας δᾶτ, (προγίξίτος εἴφητ, λοικωνιζονίες, ἡ Οὔκ ἐλουχιςον δηουαμδιμόι ον 

ποάῆπο ράγιπαἰπ τορυ ] σα πα ροίθης. [τι- τῇ πολά, ἐρῥωῤϑύως ὃ ὃ οἱ μιὸμτινῴς ἐκ ἥ χω- 

᾿ ἄορι Μαπείποὶ να! 5 σατα σορ 5, ἀς νίοὶς μῶν σεεώεςρ χυδύσορ  εὶ εὐκδυαϑ δρῶ ΚΥῚ 

ἐρίοτιυιπι οο!]οέξῖ5., Πὰς ἰῃ οχροαϊτίοης (ο- εὐ μϑλ νιοάῤδιιελϑα . 

ἡιοδαπτυΐ πο α δῦ ορεἰπιατιραιβ γοροῖοα: τς, ἡρδομεϑ κ δον, Φλιαα 

ταν. Ργατογοα ον πε), δον οηϊ), ΡὨ]Π ΑΓ], ϑρ Ὁ ἀγξηοιμαθι «οὐδ Ά)υμίῶς ηχολόυχιω, 

Αομαὶ αἰλοτίτον αἀπηοαίιπι (δηθεθαπτιιγ, τὸ ὀλαι ὃ πόλᾷς ἐζέπεμπον ςρατιωΐζᾳς.ἐἠλή- 

Αἰ 5 οὐἰδηι οαϊτατίθιι5 τ τος (αο5 πλϊττθητ. ρον 5 ἡ τϑιῆρῴς αὐ τὲ οἱ λᾳκεδαι μόνιοι,ὰ οἱ 

τίριι5.. Τατοπιος Ζυοαα ταὰπι ἃ 1,4οεάα- ἡ ἐχνουβεο Αξοννὰ μὴ ΦἈ ακδρα ΣΝ 

ζηοῃίὶς ἰρήι5, ται (στ ητΠ 115 ἰπ|γαοθδη- ἐαρατ τα ἀδδϑοως ζ χ-- κὴδ 

τες ππαθ]ηις δίογοη!) γοσααητατ, ντ δέ ἱ- ΞΕ Εφ Σ ἐνειθθενπο Ὁ φράτέυμα ἄζω-. 

ΡΠ φυαίαδην τη γασγθησ, αυῖρα5 1, ἀσεεα- ς, αζαν. ὁ αϑὺ δὴ Αρχίδδιμωος εϑυετο ὄχι τῇ 

πιο ἢ] σορίας {πᾶς τγαπίροτνταγς φορίταθᾶτ, ϑζαξασ(. οἱἢ ϑηβαῆοι 4. θὲς ΤῈ μάχζω ΕΝ 

Ηἱπο Ατομιίάφαϊημς οχτα ἀς τγαϊοίθπάο οχ- πεμνφὰν εἰς ὠϑούᾳξ ἀλ[ελὸν ὠᾳεφαεῶ ον 
2 

δέοίτα ςοπίυ!εθαι. 1 περαπὶ νεσο {πατίηηα κ ὦ δι κε Θνμς οὐκ Π 
Ἶ Ἶ α, «΄ν" 

Ρυρμα πυιητί τη Θογοπδτιπὴ Ατμοπας ποτ-ὁ Ὁ μαι μὸν 1 γίκης Ὁ μέγεϑος ἐφροιζον, ἁμα 
"ἡ 2, “"") 

ταητ, ρογάς παποταπῃν!ξξοτία πηδρηΐτιι- 5 βονβφνἐκέλά. ογ᾽λέρ»νῇες, ὡς νιῶ ἐξείη λᾳ- 

ἀϊπεηνεχροππητ, την δά ἔογοπ ἀπ πλ ρα πὰ χεδο μονίας πόυτων, ὧν ἐπεποιήχεσαν ἀδοις, 

Διπεπιςηίος πογταδαηταγ. ἀἰθραπτ θη, ὦ, αἰφρήσειαζ. Ζ ἢ ἀἰξϑάευα!ων ἡ βελὴ ἐτὺ) Ν 

. Ροϊοπιοάσαῖ, ρα ΠΙοΠ115 ΟΧΙρΙ Ραηα5 ἐρδνα ἀρ ρου, Χ᾿ 
γεν ον ἀκροπολᾳ χοϑη ϑυη. ἐπεὶ σι, ἤχουσαν ὃ 

δου πγοσηπ πὶ ποπγίης, {πα δά ποτγίαϑῖ- ον μεν ἀκ. 
- - - ᾿' 

Ό »". 

ὼς Ῥ68 ἐεπσπαίςητς. Εοστο εἴι δορδταβ Ατθο- ς γελννιδρον, ἐπ μϑὼ σφοόρα ζοια,δηφ, πασι 
τευ . εἴ “ ἵν 3 3 γε Κ᾿ ΤῊ σον Δ...» 

βωννενφα ὨΪΘΏ 5 ῃ ἀΥῸΟ (εάἄςθας. [5 σαστη ἐδ γο τοῖα δῆλον ἐρετο. τε γὸ ὅλ: ξένια τ' κήρυκα ἐ- ̓ 

τ οραι σογίίοῦ Γαξτιις εἤει, ρεγ 81} ΘΤΑΜΤΟΥ πο- δέξαντο,ὐθά ΤῈ Ὁ βουϑείας ἐδὲν ἀπεχρίναψτο, 
) “ 

τ οι δὶ Ἰείεαμς σαί τ Πιμοέογορας, Ἰ4 φιρά δῦ ἡ ἀϑμεύηθεν μδὲ ὅτως ἀπῆλθεν ὁ κήρυξ. ὡρὸς 

οπγηΐδιις ἀπιπιδάπογιὶ ροῖεγας. ΟὐρΡΕ ᾿ ΚΣΤ ι δ ἡφὴ , 
αΔυτοὶ αΐβνα, σύμμαχον οὐτδιεστε μιτῖον πεσου-- 

πξο νὰ ποίριτξ ἐχοϊρίερᾶτ παπο πιιητίαπι, τς ΠΟ κα νι ᾿ 

δέ ἀθ διχ 5 τεροηάθθδης οπληϊηο 18}, δ οἱ ϑηξαιοι, κελάσονίες βουθᾷν, Δίφῳλογιζο- 

Ἰταητο ἀπαπι Πυπτίις ΑἸμοηῖς πος πο ὐϑυοὶ πῇ Ὁ μέλλον ̓ Ξστοξήσοιτο. ὁ δ), δυθυς ὅι- 

τορα! Π]Ποτ,πλαρ πὰ οηὶ ξο[ἰπατίοηε ΤΠορα-. ὑρᾳς μϑὺ ἐπλύρα ὡς βοὴ δήσω! τὶ θολο Παι, 
οἱ αὐ Ἰαίοπεπι., ΄ύοαν Ββαρεθαης (ϑοίπη], Θνθ :{7 ππύενε ν᾽ ν τῷ Ἂς 

συλλακωὼνὃ “ο.1ε ξενικὸν Χ) πῶς πόξὶ αὐτοῦ ἱπ- 

ταϊττητ: ΘΠ Π14; ΘΟ πογγαηταγ, ντ ορεπλ 1- ς ᾿ Εν ᾿ ᾿ 

Ρίϊς ἔοτγγος, ΙΝ ηνςουπι ἱρή!, 40 Γ65 ὁπαίι- πᾷς, κα  ὖρ ἀκηρύκτῳ πολέμῳ τ φωκέων 

ταροὼὰ ταῦροι, ἀΠριοἰςθαητ. [5 σοη ο [τα εχροά1 1) ̓χρωρϑρων, πτεζὴ διοποράυ.8. εἰς Ἔ βοιωτία!, 

Τίκβαι, το ϊγοσπος ποῖ, ἃ ΑΠ} πγατὶ Ιατατι εἰς εἴεε. οὖν πολλαῖς Τὴν πολέων πσϑότερθν ὀφθεὶς, ἢ 
φεἰεγμάε, 

{ἀρρειῖαβ. [πτεγίην ρίξε (πλεῖ ἐδοστη πηοτ-., ΜΕΝ ͵, ΜΝ ᾿ 

ΔΝ Μν σΟρΙΙς, δὃζ αν με μϑέθα! ΔΙεθαῖ, απελϑεὶς Τύπη ΦἸ ἀύοιῶ. φρν 9 ἊΝ μὰ ἐπ 

ταπιοῖ ΡΠοοδίος5 δο!Ππἢλ ἱπιρ σαι ]ς δά- αἱ 3: πορτειχολεν; ἐφ)ανε ΑΡβΗΤΑ γεγνουδύος, ὯΝ 

παγίς ᾿ρίαπι σογουθητ : τογγο {{] ταπ ἢ {π|- δῆλον ποιεῖν, ὅτι πολλαιχού Ὁ τχος μῶλον ὃ ᾿ 

ποῖοίη Βουροιίαπιριοίοεξα δ(ξ, οἰτία5 α!- βίας Ια παρα Πεται τὰ δέογτα. ἐπεὶ ἡ ἀφί- 

Βυίάαπιίη νεθίδιις νι5, απᾶπὶ ΠΟ ρθῦ- ἀρῶ εἰς τλωὶ βοϊωπίαν; λεγοντῶν τῶν ϑυίζ(αιων, 
σεγει ΠΏ ΙΆΓΕΠῚ εἴϊετ. Ιἀεπὶ ρίας. Πα. ς ἢ ον γέχῶ:.. 

ὡς χαιο9ς εἰη ὀχιτί)εαξ τοῖς Λαιχεδαμονίοιόν 
φΟΠΠΙρῚ οορὶς νπαςοιπιαις ρο οπτ, ργοσα! ρος, μ ΘΙ ἔν ως τὰ 

επαίεγατ: αι 4  ἄοπὶ τα ἀφοϊαγαρατ,ίαερε- δῶν υϑὺ ἐκεῖνον σξωῦ πω ζενικῳ, σῷας 
᾿ τ" ᾿ ᾽ ͵ ᾽ , τ ν Ξε ͵ Η 

ΠΕΠΊΟΓΟ δα. αἰτα σετὶ ἀεδᾶτ, σε! εσίτατο ἃ- αὐτί σωποὶς, α΄ πε έστεν ἰΐζυς ὁ Ἰασων᾽ δὲ- 
᾽ 5 » 

ΟἹ], υᾷ νὶ ρογΗοῖ. Ροϊξεααιαπιίη Βοοο- Ε δωσκων, ὡς κα λού ἔροου ολυημδύς ςἐκ ἀ- 

τίατη νοηΠῆοι, 4ΔΟ μοθαπὶ τρις ΟὈΪατιιπα ΑΕ ΣᾺ ϑζκκινδεω 4ζσοι ὡς]εἢ ἔτι μεί- 

68 ἀϊςσογοητ! ἀοηθηπ), ιο Ἰαίοη ἀείιρε- Ξι ᾿ οὐ ας 

ΤΊοτὶ Ιοσο πηοισοπαγίο οἱμπι ΠΆΠΠΕ ; ἰρ οΧ ζ καΐαατράξαι, ἢ φερηκθέουκῃ μάν γελνν- 

μεν; παποτίο [μασοάἀαπιοπίος ἱππδάφγοπτ: δ μϑιυης νίκης. ὧχ οφφυτε, φη, οτί χρὶ ὑμεῖς ἐπεὶ 

)ικἀεηεῖα Βοος δος ΠΠῸ ταξξίγατο αἰτογτίτ, τα πο ΠοΓοῦ, ΓΟ ΡΓσοΐατε σοίξα [107] ΟρογαΡ ΘΓ ΠῚ οἴϊξε,νε 

1 1ὰ ρου σαϊαπείς γαγίτις σοῃ!Π!σογθῆσ, 410 νο] πιαίογα ρογβοτίαγθητ; νοὶ νιἐξοτίαπι, ἀπ 

» Δαορεὶ οἴφητ,απλίττογει: ἂπ πὸ ν  οτἰ5, 1 4 α τ, νῸ5 Οτίατα 0 τΟΠΊρΟΓΟ γιζξογία ῥοτίτος εἰϊο, 

ον» ἀνα" 

, ε 



ΓΙΒΕΚ 

αὶ λαχεδοιμονίες αὐ, εἰ αναίκαζοιντο Τα λυέ- 

ἊΣ ᾧν, ̓ὐπονοηλενζας “χαμείχεαζ, κὶ ὸ ὁ θεὸς 

8,ὡς ἐοιχξ, πολλάκις γα Ἰρὰ ζις «δ μικρὸς, 

᾿ ὴ λλγάλεε: ποιεῖν ζοις ὃ Ωὴ ΑΝ Κα μικρέξς. τὸς 

μδὺϑνϑηξαιος ζιαῦτα λέϊων ἀπέδεπε 5 φζε- 

χινδυι ἀν. θις δ[ αὖ ὃ λρικεδοη μονίας ἐδιδὼ- 

σεν, δῇ «δὺ εἶ εἴη ὐοσηυϑμον φράτευ και, δή γενι- 

χηχός. εἰσὶ ἐχιλαϑεάχ, ἔφη, ἔλεοϑε Ω γεῖε: 

γηιϑύον παϑος, Ἰσυμξελάύω αὐαποευσειμό- 

εἶν, μύχην ἰέναι. γύν 5, ἐφν, (1 ἴζε,δτι ἡ συμι- 
ς 

ῥαπαὺ: μάγων ὑμῖν εἰσιν, οἱ ̓ ϑ αλέ γϑνται αἴξὶ φιλίας 

αμώνς ζῇς πολεμίοις, θην ἐκ πϑυτὸς Ὅπε «σονδοὺς 

' πέράϑε; λοξῷν. ζωῦτα δὶ, ἐφν γῶν (υεσυ 
μαι, σῶσαι ὑμαῖ βελόμῷ, ὅκα τεῦ πᾶ πα- 

φ;, φιλίαν πρὸς ὑμας,ν ΓΝ Φ πσεξενγνὺ υ- 

μδιλέλεγε κδὺὸ ἃ ϑνΐ ἦν ιαῦτα, ἐαρατῆε σ ἴσως,ὅ- 

πως δε Φοςϑι ὼ ὅτοι ὀηλήλϑις ὄντες ἀμφοότε- 

69ι ἐχεί γα δέοιντο. ὝΕΣ λαχεδιαμόνιοι ἀ- 

κασαήες αὐτε ατρατῖν αὐἰξι ἢ ἀσονδωνέχέ Ο 

λάυον. ἐπεὶ δ᾽ ἀπ λλ ον, ὅτι εἴνᾷ αἱ «σονδαὶ, 

παρηϊγήλαν οἱ ἱ πολέμου» ι δφπνησαῆας συνε- 

σκέ αν πϑυζα, ὡς τ γυκπὸρ ποράυσομϑύες, 

ὅπως ἀ μα τῇ ἡμέρα. κσθ9ς Σ᾿ χιθαιραΐνα, αν αγα.- 

(αἰνοιεν. ἐπτεὶ δ᾽ ἐδειπνηΐ, ρὶν καθά δῷ πα- 

ἐχηείλαϊες ἀκολαθᾷν,ὑγῶντο εὐθυς ἀφ᾽ ἑασέ- 

βᾶς Ὲ ̓Ὡὶ κράύσιο λαθάν πιςεύονγες μιὰ - 

λον," ασο"δοῆς. μϑιλα χαλεπῶς πορευό- 

γνοι, (ο: δὴ ον νυκτί τερὸ ον φοξῳαπιόνες, 

δε ΧΗΓΊ ΝΟΣ. 

ὃν αἰαΐκη ἐλύεοϑε, ἐκ α τήσαΐ, εἴξας, ὃν γοὴ απο πηαχίηια ποροίπταϊς γερο ναγηίηὶ Ὁ 

ἐ- οι ἡνρρὸ μείζος γελυνεδίος, τοῖς ἀὐγῆητοις δ τως 8 
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αρτορτοῖ ραταηάπιπι ο[Ἐ, Ιοεάπηιο- 
πος Ζιοαςο, ἢ εο Γεάϊσαπταγ,νενὶτς (ρθ πὶ 
οι οἰᾶτ,ία!ατο ἀείρογατα ριρπαταγος Ργα- 
τοτεα ΘΟ, ντὶ φαίάοιι νίάοταν, ἐπρεπι- 
ΠπΊοῖο νοΙπρο οἵ δο5, 41 ραγαΐ ἐπης, πια- 
ΘΏΟ5: 41] ΠΊαΘῊΪ (πὶ ΣΡ αγιοβ ΠΝ Ηι- 
ταὲπλοα! νους Ὁ ΤΗΝ αϊῖο παίπιις ἐς 
{πππλΠἃ ΓΟΓΓΠΠῚ Ῥειοἰἰταγθηεαν; . αἰοττοθαι, 
Ἐχ αἰτθγα ράᾶττε 1 λοθήα: πιοηΐος ἀοσοθαῖ, 
σαϊαίπηοαι {1 ν ξλιι5. σα αἰ πηοάϊ ν!ἕξοῦ οχ - 
εγοίτις. πο 6, αἰτ, ΟὈΠ ΠΟΙ οἱ ς εἴτις; 
4ὰς νοΐς φοοί τ, ν υ]τ5: Θαυ!άοπι ποονο- 
Ὀὶς σοη ἢ] ἄο,ντ ροϊοααααπι ΠΟΠΉΙΠΠτο- 
Γοξεὶ οὐ είς, πγαϊογοπηηῃς ροτοπτίατη Πα: 

δες ἀεϊπάς Τ Βεθαπορ, ἴα ἱπαϊέξος,,ἀ- 
οτίηλίηἱ. ἸΝ απ ος το πηροτο (οἰ νὸς νο- 
Ιο, φιοίάαμη ἃ ἰοοἱς νοἰεες οἢς, αὶ ἠς ἀ-- 
ταϊοϊταἰπειιηἀα οπὶ ΠΟ ΠΡ πι5 ςΟἸ]]Οατιλη-- 
ταγ Ὁ παπτοῦτοηι νοὶς οσληΐπο ἀσπεα οἐἘ 
ορετα, νεϊπάπτίας ἱπηροτγοτίβ, Ατααςο πως, 
Ἰπααΐτασο ταητο {ἔμπα ἴο, αιιοά νεἰξτα (8}1-- 

τὶ σοπίΈ] γα οαρίαπι: ραγῦ πὶ ργορτοῦ ὁ. ΠῚ 

Αυλϊ οἰτίηπ,, τα: ρᾶτγὶ πιθὸ γοί(σιιτη ἰπτοτ- 
φεῆπι; ραγείπη χαρά Ποίρεϑ νείξεν ΡαΡΠΐουΣ 
(πη. Ηιίπιοά! φυσάδιη δ ἰαίοης οεςο- 
Ῥαηταγ, ιαπηημπδπι μας ἔοτταῆϊς ἀοῖτοο 
ἔλοοτοτ,ντ νττίαα ἱπτογίςε ἀΠΠἀφητες ἰρῃ- 
τς Ορεῖὰ ἱπάϊρογοητ. (σοίετιιπι ᾿ς: (οι, 

» Ἰαίολις 

τποπὶ], Ροϊοδαυαπι ρίμπι δια δπι; Τὰ ἐν τε ςρε 
ἂς ἱπάιιτις ἀσοτος, ποιταθαπτιγ, Ποίϊου- μην; 
ααδιη Γεμιπτίαταπι εἰἴοτ, [η ἀπιτίας ἰατῃ εἰς 
σοηξοξγα5: πηδπ άδης ρο  οπιάγ οι] {π|ςντὸ-- 
πιηο5 {ππ|τὰ σοῦπα (δίς δὰ ἴτε ραγαάγοησ, 
αποά ποέξι ξλοϊαπά πὶ οἵοις, νῖ συ τὴ ρττ- 
πηαΐιςος (ἰτπαγοποπῃ αἀίςοπάετγοης. ΥὟ δὶ 
ςαὐπαίϊσητ, γα τί θιις αῆτε ΤΟ πηηπτα (Ὁ 

καὶ γαλεπὴν ὁδὸν) εἰς αἰσϑάϑενα ὁ μεγαιδακῆς Ὁ {ΠΠ|ς, {τατὶπι α νοίρογα ἀπσοθαηῖ θοὸς τπ]ο- 

ἀφικνθῖ). ἐκ 5 αὐἰξετυίχόοισι τοῖμζ' πὴ 

χιδάμε φραϊφύματι. ἐγθαι δὴ αὐα μείνας ἕως 

ἰχαὶ οἱ ' σύμμαχοι πόρτες παρελύοντο, ἀπῆγε 

πὸ ομε ὦ φρατευμαι μέ δι χοραιθα. ἐχεῖθεν 

ξνρ ῆω ) τὸς μδὺ συμμάχοις ἀφῆχε, ζοις ὃ πολίζᾳς 

οἴκαδε ἀπήγονμ.ὁ υϑύτοι Ια σων,απιὼν ΟΣ 

τ φοχίϑος,ὑαμπολιτῆμ δὲ τὸ, επσοϑαςήον 

ἕλειὶ δ χώραν ἐπύρϑησε, ὁ ἀπεκῖφνε πολλοι" 

᾿ Τδαλλίω Φωκίδα, διῆλθεν αὐαγραγμιόνως. 

εξ! ὠφικόμϑυος 5 Ω εἰς ἡφοίολφαν,Ἷ κατέρόλε δὴ η- 

ἴχη ὅπ ἐριφωτῶν!ςρ ς, δηλονότι τὶ τθτο φο(ε(, 

μήήτινες ἐϑαλαηβμμος ζυτης Φ παρϑδὸυ 

“πορεύσδιντο Ὠχὶ Ὁ ἐχείνε διυύαμεν,θνλαμλιρν 

Θβυμείῇ, μ τίνες τ΄ Ὑ ἡραχλφαν, ἔχ ςενῷ ἐφ, 

το, Ζπο ρεγ του ροτρίταγ; υοά εἰλῆ- 

ἀε(τἰπα: ργοΐς ἕξ ομὶ ρότίτισ, αιι4πη ἱπά ει τεἰϊφ 
νε]εητἤάετο. (οηζοῖζο Δ ΟΦ ττίπιογο; 
(φυίρρο αποα ὃς ποέζξιι, δ τηαο ποία! πο- 
ται, δ να ρευπηο εἴτα ΤΈΡΕΝ αὐ ορρί- 
ἄμπι Μερατγίος αἰτίους ἘροΠ πα ρου- 
πδηϊπητ, ν Ο σορίας Ατοβι ἀπε ϑθαίας πὰ- 
θερᾶε. ἰς νεγο ἡπιιπι {{π|Ὸ οχίρεξξαίοτι, ἀο- 
ποοοιηποϑίοοἱ͵ σοπισηϊ ἤεητ; οχογοϊζιπ 
ψηϊπογίιπι (οτ πῃ πὶ νίχας αδάποῖε, ἰη-- 
ἀείοοίος ἀἰπηίτείε, ὃς οἰοσιρίς ἀογητιπη ἀκ 

Ἑ εἰτΙαίοπ ρεγ Ρποοϊοτὴ ἀποοάρης, Πγαμυ- 
ῬΟΙἰταγιην (δειυ θίππα σορίτ; ἀσειιπι ροριι- 
ἴδτιις εἰς, πιιίτος οσοί τυ: τοπα τα Ῥῃοεῖάς 
Περογασταῖα, νὰ ΠῚ] ἀγα ρ Πι5, πο] γεταε, 
Ηετγαοίδαπι νοΐ νεπ οι, Ηοταο ἐς πῇίιαι 
πλοπία { ἀείεοίῦ ’ Ποῃ Ηδὲ γογίτας, πο ἢ 
τγαῃῆτιις ἰ5 ρατοξοῦ, ἀϊτοπεια ἱρήπις αἰτατιὶ 

Ἰμυλάοτειι: (4 (δοιυηὴ ροτίας ἱρίς σορίταης » πὸ φαΐ σαρτὰ ΕΠογβοῖσα, ἰοοο πτλδηριήΐον 

[4] τρις 



ε 

140|6πἢ βο. 

Σεμ 4. 

ἵμ(01 1ν:-- 

τε βοίμγ, 

Ἑνσεεν ὧν 

ἐεν τ. [τ ὰ- 

ἔγι Π). 

όοο 

σέτε ροῆοι, ιοσαπΊηϊςο Τρ: Πθογες. [ἢ 
ΤΠ εΙα] πὶ ν 1 γος, νὴγ πάσηι [νὰ- 
Ῥεραταγ., Ραγεπὶ ἡποα ἰεσο  ΠοΠΆ]οτιιπὶ 
ἀιχ οΟΠτατιις εἴἴετ, ραττίπὶ σιιοά ππαρπαϑ 
{πρξαϊάτίοτιιπι πα Π τι σορίας, ρε ἀοΙἔγοβ 
ὃζ ἐχιοίξετες αἰεγες, εαία; πο αδουίδι5 δά- 
(ποτας,ντ Ιοπρο ργαταητηππηὶ οἤςης. θτα:- 
τεγοὰ πγαΐου εγὰϊ δα οὗ σα λδπι, 04 δΖ 
Πλι]το5 (οοἰος ἰΔπὶ παρεῖος, ὃζ ρίπγος εἰ (6 
να] ςπτ άϊπηρσεγε. εηΐηις οτηϊπιπη (ς- 
ΟΠ] (υἱ πηαχίπλι5 γαῖ ῃ οο, Παοά ποπληὶ 

οἤετ σοπτοηλτι!. Ροοαηιαπι δά ρει θης δ κονροβιο ἀαρήϊλε δν ΣΡ ΣΝ ἣν. 
᾿] 

Τὸ οἷς δέφᾳν,ὁ αἰγας,ὺ ες, ὁ οὐ ϑασκάναζε οἷ; 
ακ ὡς εἰς Αι θεσίαν. κ ἔφασαν πλμυ μεέτδϑίως Ἷ 

ἑκαφη πολά ἐπαϊγηονϑίῳ “δυέοϑαι βοις υϑὺ σκίν 

Οὔκ ἐλοίοσοις χιλίων, τὰ ἢ ἀλλα βοσκή καΐο, δὰ 

Ῥγιῃΐα, ἀθπιητίαατ ορρί 15, ντ ὅοιιε5, ο- 
ὉΕ5,σαρταβ, 65 Δογεητ, θα 16 σοιμηραγαγει 
ἀά (χοτιβςοῖᾶ. Εεγοδδγαγνεῖο, ταπιετῇ πιο- 
ἄστατος αὐἀπηοάϊιμη Ορρί 415 Πησα] ς αἰαῖ 
ἐπηρογαίϊος, ταπτθη σοῃίδ ματι οἵα θοιιῈ5 
ΏΟἢ Ραϊοίοτος 1141} ΟΓ), ΓΟΙ ΙΖ ΡΘΟΟΤΣΙ5 

(ἀρτὰ οστοο. Ριατεῖοα ρογ ρισοοηξ πρηϊ- 
Ποατὶ ἐΠ|τ,ξαταγαηι ν!ξξοτῖς ργς πγίαπι οο- 
ΤοΏδ Γαι, ἢ α οἰἶτας θοιιοπ ατ- 

Θαπι ρα] που  πλιτὴ [6 ραα ει. Ετίατη 
πος Τ ΘΠ }15 ἀεδηιιητίαθατ, νι Δα οχροαὶ- 
τ οποπηίς ρατάγδε, η1ΔΠ016 [ΕΠ ΡΟΥΙ5., 00 
Ῥγτμ τα ςοἰς δγᾶγατ, (σα ρτιγὶ εἤξης. Ναπη 
σορίταδας, ντ αἴτιητ, σα] εδυῖγατίβ οἰπ5, 40 ]}ὰ- 
ἀοιππιτηοάογατοῦ ες. Ὁ οἱ ἁυτοπὶ ἐς (ἃ- 
οτἰδ ἱρίς ρεοιιη15 σοσίταγίτ,ετίδιη πππς οὗὔ- 

(ζατιπι ΟΕ. Εδγτιγ ἐπ πὶ φαςτεητίθας [)ε]- 
ΡΠ δ, φυϊα ἐλοϊιη άπ εἴθ, ἢ σοπίξογατας 
ΑΡοΠ πη ρεοιηΐας ᾿αίοη δάτγεξζατγει; [)εῦ 
11 γοροπάΠΠς, δὲ ἐπι γοπη οπγα ἔπτι- 
ταῖη. Ἴ Δητα5 ν]ν, ὅζ {61 τα 1 ταητδά; παρ α- 
ΤΟΥ ΔΏΪ ΠΟ, ΦΌΙ ΠῚ [π|γατ ΟΠ 6 ΠῚ Θααϊτα- 

τιις Ρῃεουασογαπι τη ττιθγοε,, δὲ ρου σα] ΠῚ 

ἄς ἐοςοτο νο]!οτδαιηιῖς σοῃ! ἀΠ7|6τ, Ο 

ΧΕ ΝΗΟΥΡΗΣΗΧ ΘΕΈ ΘΚ ἃ Ὁ, 

Ρτο ρούθης; 400 πηίητι5 ᾿η τα οίατη ρού- Α κα ]δλα(όντες εἴρχϑιεν αὐτὸν, εἴπε βέλοιτο τῆς 

ἑλλαδὸς πορθυύεαζ. ἐπεὶ δὶ ἀπῆλϑε παλιν ἐς 

ϑυῆληων ταυὺς καϑεςαναι, ἢ ἐζᾳ Ὁ μιοϑοφο- 
ρὅς πολλᾶς ϑεφάν «αὖθι αὑτὸν ἡ πεζῶς χαὶ ὑπο 

πεας ὦ τῷ τοὺς οὐκωπε τοῦημϑυϑς, ὡς αὐ κρατί- 

ζοι εἶεν" ἔτι ὃ μείζων ὶ ὅζκ Ὁ συμμάχους πολ- 

λοιὰ τὸς μδὲ ἤδὴ 1) αὐτῶ ζοιὶ 5 καὶ ἐπ βέλε- 
αϑαι γίγνεαζ. μέγιςὸς δὶ, ζῶ “λυ καθ᾽ αὐτὸ, 
τῶ μησὶ ὑφ᾿ ἑνὸς ἀὐκατας ο9.»ζς ἐὴ ἴλι- 

πλείω Ἡμύεμα. ἐκήρυξε ὃ ἡ γικητήξιον γου- 

σῶν ζεφαινγον ἐστο εἴτις Του πόλεων βοιωώ [ε- 

μόνα καίλλιςον που ϑεῷ ,ϑρένψηε.παρηϊγφλεδὲ 
ἡ ὡς ςραϊθυσονδμοις εἰς «ἶξι τὰ πύϑια γρύγον 

ϑεθλοῖς “οἷ δασκθυάζιεϑαι. διενοςτο δ, ὡς 

Οἔφασαν, ὺ τίωυ πϑρηγυδαν τῶ ϑιῷ χαὶ ζιξα- 

ΔΙ ουτίϑενα αὐξὰ μϑώτοι Πρ ἴε- ἀπο “γῶνας ἼΤαυτος 

ρων γενμῶΣ ὅπως μδὼ διενοάτο, ἔτι χαὶ γι ἐ- 

δυλον. λέγεται γὐ,ἐαξουϑίων  δελφών, λέγεται ἢ 

τί γοὺ ποιφν.ἐαν λαμᾷξανη τὺ λειϑ χονμίς, 

ἰιποχρίασῖ τ’ ϑεὸν. ὅτ! αὐτῶ μελήσᾳ. ὁ δὲ ὃν 

αὐὸὴρ τηλικοῦτος ὠν,ὼ Ὁσαῦτα καὶ ζιαῦτα δζ.- 
"7 , λ ͵ 

γοϑυϑυος, ἐξέτασιν στε ποι κῶς χα, δύχι μία σιαν 

τῷ Τ᾿ φιερῥαίων ἱπταικοον, χαὶ »δὺν κα, ϑη σϑυος ὁ φ αν 
᾽ ͵ ΗΠ] Ἵ ͵ ὔ 

ποχρινόμθᾳος 5 εἰ Τὶς δεομῶνος ἕυ τϑ9ειο!, 
Ξ - δ βειᾷ - Ἶ ς ς 3 , ς ᾿ ! Ἐ 

τοίρομίθτιι {ΠΠ|5 οἰἴοτ, αίθα5 α] τι ἴῃ ΓΟ) αύανο νεαψίσκων ἐπῦ]α, κσϑ9.ι3ο: των, ὡς εἶχοι-- 
ορεγα ἰρίπας οραι5 ἔογει:α ἰςρτοπὶ φἀοϊοίςδ- 
τίδιις5 Δα ἰρίπιπι ασσοάξτείθιις, φιιαί! φααήδι 
ἴῃ σαι 4 Ππάδγεησ, πιραΐδταγ ὃς οοηῇοῖ- 
τιιγ, Οὐπιπηά; ν]ἹΓΠΠΠτοῖ (το τος 11. 48 46- 
ογαῆτ, δά ορεπὶ οἱ ἔεγεπάδπὶδοσαγιξητ: 
νπας Δάπας ἰΔίοηεπι ἔογίςη 5, γαΐξα ρογου. 
{5 ἱπτεῦβοίταγ; 4]|1π5. αιπιπ ΕΖ. ΠΠὶοη- 
(ςεπά δι, σοιπρτοπεηία5, πλαἰτὶς λοσερτῖς 
να] ποτ θι15 δέ ἰρίε ππογίταν διογὶ ράγατος 
ἵπ οτος ἰΠΠ]Ἰξιε5 οἤτπιρογε, ψαϊ ίλης αιαίς 
σα 6 1 ντῦςς τα ςίᾳ νεηϊγοηζ, Πηαχὶ- 

ΠλΔΕΧ Ραιτο {πη7Π|]5 Ἐχοσρτὶ ίαης Ποποτί- 
θιι5. υάοχτο ράτεθατ, ατασοβ ἂῦ εονο- 
Πιαπιθητοτ δὲ πηετιῆε, πε τγγαπηΐάδιη δύ- 
τίρεγοσ. Μοόστιιο ἰδίοηθ. ἔγατιεβ Ιρίπι5, Ρο- 
Ἰνάοτιιβ ὃζ Ῥοϊνρῆγο, ἄτισοὸς σγεαγὶ (πητ, 
Οὐπιπ σις 1 νγη]δπν ἀπλθὸ ργοΗοἢςοτεης- 
ταῦ. ποίει οϊγάοτι5 α Ροϊνγρῆτγοης ἔτα- 

τις ᾿ατογομαζας οἵδ, νὰ φαϊάςμι νἱἀεθαταζ. 

Φερονϑύων τὶ δλλύλοις, Ὀποσφα ηε) ̓  κα- 

(ᾳ κοπῆς). βονϑησαντων ὃ ἐρρωμϑέίως ὃ πα- 
δα δυονδϑων δορυφορων, εἷς νῷ ἔτι τυ]ωντ' 

Ἰάσονα, λοίχη πληγεὶς αι ποϑνήσκφ ἕτερ96 δὲ 
αὐαίξαινων ἐφ᾽ Τὕπαου εἶν κα δληφθεὶς, πυλ- ἵωπο 

λα φαύματα λαξωὼν, ἀπέϑοινεν' οἱ δ᾽ ὀιλοι ὠ: 
3 Ἢ 

ναπηδηήσανες ὅχὶ ζους το δασκευασμένες ἵπ- 
᾽ ω ΣΉ ΡΥ ΠῚ! ᾿ 

ποὺς ἀπεφυγϑν. ὁπποι ἢ Ταφίχοιντο ζ' ὑγηνίδων ἀφίωνη 
͵ ΟΥΥΘΣ } ᾽ - ΟΣ ΠΝ ᾽ 

πόλεων,» ' πλείςαις ετίκ(φυ το ὦ χ) ὁ λον ἐ- 
Ἶ ͵ ) Ε «ὦ ᾿ »ν " 
Ἑ ὕμετο, ὅτι ἰογυρεῖς ἐδ᾽άσαν οἱ ἐλλῖωυες αὐτ', μιῇ 

τύραννος “ἡνοιτο. ᾿ιοθαιόντος υϑυτοι ἐχείνου, 

ΤΠολυδῶὼρος ὧδ ἡ φὸς ἐυτν; χὰ Πολύφρων,ζᾳ- 

[οἱκα τές ὁ υϑὺ Πολύδωρος, πορευουδυὼν 

ἀμφοϊέρων εἰς δ. λαβισζ ὐκτωρ καθευδὼν ἀ- 

ποθιήσκᾳ ὑπὸ Πολυῴρονος 5 αὐήφϑ,ως ἐδυκᾷ, 

: ο 



ΕΒΤΕ ἘΠ ΌΕ ΧΤΟΥ 5. όοὲ 
: ; ὀγδῥθείνατος αὐτο ἀξαπιναῖός τε χαὶ σέκ ἐ- ἃ Ετοηίπιπιοσῖς Πιδίτα, ὃΖ οὐΐτς εΠτεοδίδα- 

Ν ͵ 2 ͵ ἘΠΦΣ τῶν ἱ 20] ΟἹ - 
᾿ πἸφωερὰν ἈαδΑ Ὁ  εμδν, δ ὡὗ Πο: τασααία, οχείπέξις εἴ. Ῥοίγρτο πῆρ 

βατῇ ὅν. ἤτον ς , πἰὰπὶ ἅπῃο νηο τοαπαΐς, ἃς απ! πΠγάτίος 
λυφρωνηρζε υϑι] ἕνα το Το ἈΠΕ ΚΕῦ εὑ" ΠΘπὴ ἰὨΠἘΕἰτα τ τυ γα πη ἀϊ Πηλ]]οτη. απ ἃς ΣΕ μ εν ΟΝ : ΩΣ ᾿ ᾿ς γατο δὲ τί ταγείαν πυφρφιννίδὲ ὁμιοίαν. ἔντε ῬΒΑΓΑΙΙ ῬοΪγάαπιαητοπι, αἰϊοίσιις οἰὸς 

᾿ Ὁ φαρσάλῳ τὸν Πολυδα μα ζᾳ χα ἀλ- οϑο ΡΓΑ  αη τ ΠἸπιος ἱπτεγέοοίς, ὃς 1.4- 
ΝΠ τ  Ὥληϑο ὀκτὼ αὸς χρῳηήφους ἀπέ- τὴ πλυ]τος ἴῃ ΟΧΠΙ Ια οἷς οῖτ. ν᾽ γαπι ἃς 

Ἢ } ὅθ: ἐν} 15. Ζυ11 1 τα] τα Ραΐγαγοσ, ἰητογίοέζῃς οἰξἂ 
χτῴνεν, ἐκ τε λαδίοσης πολλοις Φυγοιδαις ἐ- ΑἸεχαπάγο,, {Ὁ ἐρεοίς ν᾽ πα σα πάϊ πιοῖ- ῃ “ Ν  θδιι Ὁ μ ᾿ " . ᾿ποίησε. ζαῦτα δὲ ποιωΐν χαὶ “τε Ὡσοϑνησκᾷ τς ῃ] Ῥοϊγάοτσϊ, δὃζ ἢ αἶτις γγαπ ὨΙ ἀοτη σού - 
αἰασ' Αλεξανδρου, ὡς τιμ(θοϑιῦτος τω 11ο- τεπάϊ. ΑἸεχαηάοῦ ααπιπν ἱπηρογηπὶ ἀσοε- 
υλίρῳ χαὶ πίω τυροιννίδα, καιταλύοντος. ἐ- ΡΙΠδυ, ΟἽ ΠΟΙΆ Π5 πτοο ἄἰχ στάλα! ογατ: 3 Β - Ἂς ΤΉΝ ; ὙΡοΣ ᾿ ψοΓΙΠΊοιϊα ΠῚ σταιϊς 1 πο θαηὶς. ὃς Ατπο- πεὶδὶ αὑτὸς παρέλαξε τίωυ φρχώυ, χαλε- Β ᾿ , 

ἃ 
ΤΉΜΕ " ΕἸΣΙ: ὶ ῃἰσηίιθιις ἱπξοίξιις, ΠΠ Πὲς τετῖγα ἄξπια- 

πὺς μδὺλεήαλοῖς ταγὸς ἔγρετο, γαλέπος δῈ 1, ΡΓπάο. Τα]15 δατθτ χιίιπι οἴϊδε, ορεγΑ Αμεμως Δ. ! ! 2 ὰ . . τὰν ϑηξαιοις, καὶ ἀϑζευαίοις πολέμιος, ἀδιχος Ζυΐάεπι ἐΓατγιπινχουῖς, εἀ σοπἢΠ]Πο ταπιθῃ αἰδν μμξεγα 
Ἡληςὴς χαὶ κτὶ γἀῶ χαὶ χτ' ρίλαῆαν. τοιοΐ-ὀ εἰαίάεπι οἴ ἱπτογέξέξας. Νατη δὰ αιγίρες 765’: 

π-"-.. δον μος ͵ πυητίαγαῖ, ἱπΠἀϊαγὶ ΑἸοχαπάτγιπ ἰρῆς;14- πὸ δὲ ὧν, χαὶ αὐτὸς αὖ "Σἰποϑνήσκᾳ ἀδθχ4ά- “παπείαται, ἀἰατὶ ΑἸεχαπάτιηι ἱρῇς 4 
ΘΕΣΎΩΣΣ νι» οοαιις ἀΐοιη τοτιτη ἀοιηΐ σοπο]ίος οςςι- 

Εἰα μι, στοῦ ΤῊ τὴς γεωυαιχός ἀδελφων, τατατ, Ροίξ, νθὶ ΑΙθχαπάγιιτιν Ἔδυίμηι δά (8 ; “ καὶ ιν κοι δῦ 9 ͵ὔ κὸν λ .Ὑ" Ἢ . ΠΕ ΌΡΆ ' βουλὴ δὲ, «ὑτσ’ «ὑτὴς Οκείνης. τοῖς τε ὙὉΡ̓ το σΘΡΙΤος, αι δΠγργίμλιΠῚ ἰ5 οδἀογπιηία. 
Ὶ ̓ς ἀδελφοῖς ἐξηΓνήλεν 5 ὡςὸ Αλέξανδρος ἔχε- οτ, ατάσητο τ σεῦπα, σά πππη οἴαις ἐχτα τ, 

3 “ " ΕῚ Ἐπ) » ῃ » ΠὴΝ - ε ἫΝ Εν ζς, κῷ ἔχρυψαν αὐ δο. γνϑὰγ ἀν. ὐπιμησας σιηζξατί ἔγαῖγος δῃ πη πιοττο 
ὃ ΥΩ ᾿Ν ; ͵ τοῦ, 410 τπηϊηι5 δά ΑἸοχαπάγιπ ἰπστοάο- (όλζω τίω ἡμερᾳν" ταὶ δὲῖΐξα νϑρη μεϑύον- δ . ἡ Ὁ κι αι ΠταΓ : ΕΧοΙτατιγαπι {8 ἀἰχῖτ Ποπηΐποιη, πὶ " Αλέξαν τρμὴ 19 Ἐπῆτη (τ᾽ Αλεζαιδρον, ἐπεὶ κα τεχοίμιησεν, ὁ κδὺ (ΟΠ ΟΧ ἐξα Ῥεγροτγαγθηξ, τας {Π|5ἰπστεῖ, , Δ ᾿ » , 9 ͵ Ὡ - . Ὁ λύχνος ὁκώέετο, Ὁ δὲ ξίφος ἐὐτν ὄξίωϑείκεν. ἔς, αὐτεαξξαἰλπτια, ταπν ἀτπ ΡοΟΠΟ τη τοπε- 

»»} ᾽ “ ὙΠ λυ ! πος ΤΑ] ν [τ τς τον ρα Γ ὡς δ᾽ ἤαϑετο ὀκγοιιῶζᾷς εἰσιέναι ἐχὶ τὸν Αλέ- Ῥθῦ ἄσηος τηαγίτεις ἰητο οἴ θὰ ἀν ο 
ὶ ᾿ Ὁ Σ ἐπε) Τατ οΥἴα ἱπίοῦ ρίαπο ὃς ΑἸςχαπάγιπι πασ ξαιόρον τὸς ἀδελφοις, εἶπεν ὡς, εἰ μὴ δὴ ᾿ " Ὁ ΒΥ ΜΟΙ: Ἰαϊπλ  οἰτία ἔοτταγ οῆς ἰδοππάτπη σαοίάαμα 

“πξάξαιεν, οζεγερᾷ αὐτὸν. ὡς σ᾽, εἰφηλῇον, ἐχοο, Ζιοά “υτιηη ἀπηοτες (πος, αὐ π]οίσεπ.- ! ᾿ “᾿ ἔνις ͵ - . Ἐχιασασασα τίω ϑύφαιν, εἰγέτο τό ροπτιλου, τριη νοηαίξιπι, νἱ πο Ὸ 5 ΑἸεχαηάοσ ςοπ- 
2 ͵ « 32, Ὁ). ͵ νυ δὲ "χε Ὁ “ Η ᾿ χε ἕως ἀστέϑανεν ὁ αν. 5 δὲ ηϑρα λέγεται αὐτῇ ἐμ Νη θη ἢ νον νι οαπῃι ΠΙδογατοε, 

ν πὰ ͵ , ᾿; λα. ξαιτιςζα τῇ ΠΟΘ. ] 4116 τ. Δ 1) ΦΖατδτ γοίουηξ γαὔϑρα ασοὺς 1 1’ ̓Αλέξανδρον "δ μμέοϑει “ἰ πσὸ υϑὺ τι- δ ῃ } τ ᾿ ΣΉ πὰ ἐλ απο αι εχ ἢδο νχοῖς Πἰρετος ΠΠ]ΐὸς 
ΝΠ ΕΙΣ ΛΊΝΟΣ διελχίον {υἰοίρεγεε., πλΠΠ[Πς ΤΠεας (ἰς, νΧοτε πῃ 
ξανδρος, νεανίσχον ογζῳ καιλον,δεη)είσης αὐτῆς 1χ(οηὶς ΠΡὶ ἰπησοπάαπι ΠιΙρτΙ 5 ἱτοτατὶς 46- 

λόται,, ὀΐξα;γαγῶν αὐτὸν ἀπέσφαξεν" οἱ δὲ τ!- ΓΤ) ροπίατει. Ηα απ|3 ρει  εηειτ σα, 
πὶ λν Ὶ -“ 2 ᾽ Ὁ ᾽ Ϊ ἐγ 471} 5 ᾿" Ν᾿ ὡς ἐπεὶ παῖδες αὐτῶ ςἐκ ἐγίγτοντο ἐκ Πα ΓΟ ΠῚ ΥΧοΓ οἱ ἔαοειτ Πα ἴατα, (6 

πον τ ἰδ ἀρ  σ ων ν΄ τΕΓΠΠῚ Δ. ΠΊαΧΙΠΊι15 ΟΧ ἰἰς ἐγαγγίδις Τί- Ὥωτης, οτί περιττῶν εἰς ϑηξας, εὐϑύφευε τίω 
Ἀν ᾿ {ΡΠ ΟΠιΙ5 ἱπηρογίαπι δα πος νίηιιο το ΠΊρ τσ, Ἶ Ν μὲ (4 ᾽ κϑὺ ΤΣ Δ ΤΙΣ Γ ιν Σ : αἰσόνος γένοιο αραΛθιοϑν. Τὰ μι οἴω αἹ 41 Πἰξογία [δ εγ εἰς (οτι δεδαζαγ,, οδείς 

δ ξχιξουλῆς ἰπο τῆς γοιναιχϑς οὕτω λέγε- ποθαῖ. Αἴχις Παέξοηιις γος 1 Πϑῆα] σᾶς, 
οι. Τῦ δὲ ζῦτα πορᾳξωντων, ἀράς ϑ δὲ Δυσοιπιηις ἰλίοηϊ οδτίρεγο, πα ας ροίξ 
τνήρην ὁ λόφος ἐγφαΐφετο, ἵ Τ᾿σίφωνος γᾷ σξύτατος τροττοηι ΠΠἸπς νίησας αὐ ΓΠΙΡΙΠοπὶ ἰπηρε- 

ἐξ τίπηι σείξα ἔπης. ἐχροίαίπγις. Ναης δὸ ᾿ς ἈΠ 2 λων δ ἈῸΣ ΨΘΔΕ " 8 3 Ρ 

ἀντ᾽ ἀδελφωῖν τίω πὐρχζωὼ εἶχέ. κἡ ταὶ νϑυ τοάξο,νπάε δά μας {πὶ αἰρτοίϊις, Ετεηΐπι 
ϑεηαλικα. ὅσα «αἷξὶ ἄσονα ἐπυφαηϑηνὸ μα Ρο[ἐφαααδιη Ατοι απο α ἐχρεάϊτίοης, ΠΤ ὀχείνου ϑαΐνατον, μέτρα τῆς 8 ἰσιφωνου αα [|5 Δα Τ ουξξτα βοττο (ἀρροτίλδνοίοδατ, 
ρχῆς, δεδήλωται. γεοῦ δὲ ἐπλρφμε ἔνθεν ἐ- Ε ἀοπιμπι σορίας τα Δι χ ἢ τ: ςοθηυ ρη σσρί - 
πο, Δ μι. ; » ταῆτος Διξοηϊςπίος. φάπις Ἔχ ξἰπτατε Ρε- ᾿ς ἧἂπἰ (ὐτα δξεζζωυ. ἐπεί γὉ Αρχίόδοι μος οὖν 

: Ἰοροπεπος,ήεθεγε σετεγος η Οἵςοία [ς ἀπ: »ν" Ὁ λ " 7 Ε ͵ [ ἢ Η 

Ὥς ὕχι λέῦκξα βονϑείας ἀπήγαγε Ὁ «ρώ- (ἐς (ἐ4ι],8ς Γι ασεἀςξηποηίοταπη εο ἴοσο γος 
πάυμα, οὐθυμηϑέντες οἱ αἰϑζευαῖοι; ὅτι οἷπε- ποοάαπιοῆξε, απο Ατποηϊεπίςς ΔΙ! ]πά πο 

᾿ πν . » Ο ΤΗΣ “ “Πρ “χρέα ἀκολουθῷν, αἵ ὕ.- ὁ ξεν ἁτοοίϊιης πῃ (ς νυθος ὑάταεδ, 
ε ͵ «“ λ » ͵ 

τῷ Ὁ οι χέοιντο οἱ Δλακεδοι μόνοι 2 ὡςτὸρ τὸς αὐϑζενα)σς διε)ασοιν, ἐμεταπεμποντοα δ; πολήσ, 

ΕῈ 
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ἰδῆσ, ψαπὶ τοχ ργαίογίρταπη δή ἱρίοϑ πλ11|- 
Αὐεπίος, ἔρτο Οἱ σοπασηϊήςης, ἀδογοταπι ἔδοίαπεν- 
ΟΖ 

«ιζίογες. ΠᾺ ΟΠ ἰἴ5, 41 νοηΐτο ἴῃ ἰσοίεταγοιη νο]- 
Ἰεητ, νεῖ παο νεῖ α τ αγαγεηῖς ΡΠ Δπ|1Π 

ἐπ άεεῖθας, πα: τεχ δά ποϑβ τἱἤτ, ας ἰπ Α- 
τἰιςηϊοηππ (οοἰογπηα; ἀςογετίδ, Οοά 
11: ας δ. ]Π Παπὶ ἐασοτῖς ν}]}} οἰαἰτατιιηγ, 4118: 
Ἰμππγαηάϊτιπι πος ργα ἰτεγίης : τοτίβ νἱγὶ- 
Ὀις ορεπὶ ἔογαηι. ἄτας πος ᾿Ππγαπ άτιπὶ 
σοτοτὶς ρίασεθας οαχπίδθιις, (011 ΕἸεἰὶ φάποτ- 
(λθδητιγ ποι δἤδ συγ {μι Πατὶς ὃς Πἰρετὶ Ὡς 
νεῖ Μαγραπεηίες, νεὶ δ. ] πητ, ν εἰ Ττι- 
ΡἈΥ ΠΝ πα Παο ορρί 4 ΕἸδοσγιπη οἹςΥ ε- 
τιιπ Αι Ποηϊςηίδα σππὶ σοίοτὶς ἄθοτγςοῖο ἃ- 
ἑϊο εχ τρὶς Πτεογαταπιίςητόητία, ντ ΡΑΓΙΓΟΣ 

ἃξ οχίσαα ὃς πιασηᾷ ορρίή4 ᾿θογα εἤδης: 
ταϊτταπς φιοίάαπι (λογαπχεητὶ οχαέξογος, 
ἐξοίχιις Πησα 5 πῃ νγδίθιις πὰρ Ἐγατιις 
“αοΙ ας ἀπ ρ ΠΠππτὸς ᾿αταπιγαπάο δαϊείη- 
σοτγοῖϊαθοης, ἰτααιια αι γάταπ Ὁ πη πῖθι15, 
ἐχτγάηπδηι αὖ ΕἸοῖβ. μα γος (θοῖς. ντοῖ- 

ἴλτα Μαρτιποῖ, φυλῇ 4αἱ ἴλην ργογίμ5 εἰς 
{ςπτ Ἰατὶς (αἰ. ομγπος σοπαςπίγοης, ἀξογο- 
ταπηχοις ἔλεγες ἀε νῆο ορρίάο Μαπιὶ- 
ποασοηάοπέο αΔοιππηϊεπάο. (ὐοηῖγανε- 
το ᾿ἀοοάαπτοη!} ἀγ διεγασδητατ, πος αὐϑί- 
ἂς ἰρίοτιιπι σομίςπία οτος, πιο  οἰξιιπι 

πΡι ἔσταγαπι. Οὐαρτορτοῦ Αροιαιπηαά 
ἹΜαπτίηθοϑ ἰασάγιτ) τηϊττηζ, ιοά ἷς νῖ- 

ἀδτγοῖαγ ρατοῦπιις οἷ αιηϊςις εἴς. Ηἰς 
Μήσηῦηα. ΠΌΛΙ Δα ἰρίος νεμ πος, πος ραησ Μδητί- 
γῆν (σ᾽ 

ΖΣαεεάς 
προυύαπι πιασὶ(ἔγατιι5 ρΡοραΪΠν εἰ σοροτο; 

γποηίοναῃι ΤΠ ΡΟ θαηταας, ντρεα (δ, πα νοῖ!ος, αἰ- 
δοημεπίο, σργρῖ, Ατ Αρϑβϊαιι εἰς ροϊοοθαταγ, ρεῖ- 

ξοδαγαπι (δ. νε ἢ ἴῃ δος τετῆροῖε ἂρ ορ- 
7 

Ρ᾽ἀἰ σουηπιπηϊτίοης. αππονοηε : ἀείη- 
σερ5 σαπὶ δραττα σοπίεπία, πραποπιασηποῦ Δλακεδαιμονος γνωμης ἡ μὴ δαπορνραίς τῴ- ἢ ἐ 
ἔὰππιτα πιοοηΐα εχ δειιεσοηζαν, Οὐσα τ δι1- 
τεπιγοίροπαά της, βετὶ ποῦ ροίς, ντ Ὁ 
᾿ιος ἀοίτἰπογοῖαγ, σααηάο τοῖα γείρι }}- 
ςαϑπιης υγθθη πλαμἶτο ἐδογρο οι τ ἱγατας 

Αροίδιις ἀΠοςαἰς, φπαπιαιαην Δἀπιογίις 
εος ἰά τοπῃροῦῖς. σο]]πν {π|ς]ρὶ πλΐηὶπηο 
Ῥοῖδ Πάταετγεῖ, φαοὰ δὰ σοηάϊοίοῃς ΡαΧ 
εἴϊδε ςοπίξίτατα, γε οἰείταϊος {αὶ ἱπεὶβ Εἰς 
{ξητ. (οτογαπη οὐίαπη Αγοδάϊοα: φυσι απὶ 
γῦρες Μαῃτχίποὶς ἔπος πιττοθαης, πια- 
πἰστήαας πα απεχίξγαξείοηθην: δέ ΕἸεὶ 

“ἴ. τἷς Χ ΧΧ δυγίταϊθητα σοπξοτοθδητ δά ἔππι- 

τιι9., Ζιὶ πῖυτο οοηβοίϊαπέο τγοσχαίγογοη- 
τατ. Αταῦς Ηἰς τάπν τοῦς Μαητίπεὶ οο- 

οαραθδτχιν, Εχ Τ οροαεῖβ σογο Ζαοσαμος 
(ἀΠΠιδὴ} Ῥεοχοηίαας ραγῖθι5. ἔα θθ δῆς, 

Ανταάμην Ἀος ἀσεδᾶπτ, νττοτα Ατοδάϊοα πατίο σοὶ - 
αἰἠβιά,4. ἐοΓ, Δ0 5 ΟΠ. ΖΠ6 ρα ἰρίογασῃ ἰῃ σοι- 

παμπίταις {υθταν ἐς (προτίοσ οδει, οα ροτοίξατοπι οτίαπι ἰδ ὁρρίάα πγαχίμησαι οδεπεγεί, 

ΧΕ ΝΡ ἬΝ 5 ἢν ΤῊΝ 

ιοταιοῖ οἶα ραγτίοιρεδ ῥρδοὶβ οἰπς νεὶ- α ὅσοι Ἴ βούλονται τὴς εἰρζεύης μετέχῃ, «ὧν ἥ 

» " [Π ὟΝ 
Β ποιάν ουτε μδογθμάς, οὐπε σκιλλοιμυπίους, οὐ- 

! χ Ἵ λ "ἢ 
(πολιν τζωὺ μιαντὶίνᾷον ποιᾷν, χαὶ τῴχίζ νἘπο- 

6κ ἃ Ὁ: 

βασιλάς κατέπεμαεν. ἐπεὶ δὲ στενήλϑην; Τ 

δόγμα, ἐποίήσειντο. μα αν χοινωνάν βουλο-. πἸ 

μϑύων, ὀμόσσαι τονδὲ τὸν ὀρχϑν" ἐμμϑυὼ τῶς᾿ ' 

«σονδοῆς » αΣ βασιλόϊ: κατέπεμψε ν χαὶ τοῖς, 

ψηφίσμασι “ἿἋ ἀϑίωναιων καὶ ον συμμώ- 

χῶν. ἐαὺ δὲ τις ςραφζηται ἔχί τίνα πόλιν ὦ 
ὀμκοστισῶν πονδὲ τὸν ὅρκον .βονϑησω πιλυτὶ εϑ6-- 

γᾷ οἱ νϑὺὺ δέω ἄλλοι πόρτες ἔχαηοον τω Ὅρχκώ, 

ἥλεῖοι δὲ αὐτελενν β ὡς οὐ δέοι αἰὐδγομοις ἐπ 

᾿ 

τεῖ πειφυλλίους. σφετέροις Ὁ» ἐῃ) ζω. Ὁ 

ζς (ξ πολής. οἱ δ᾽ αϑϑζευαγοι,, χαὶ οἱ ἄλλοι, 
ψιφισαίμϑμοι, ὡςφαΐ» βασιλάϊς ἔγραψεν, ἀϊῷ- ; 

νόμους ἐϊ) ὁμοίως χὰ κείχρ οὶς ἢ μεγαίλαις πότ ὦ 

λάς, ἐϊξέπεμναν τῶς ὁρκωᾷξ, χα οχέλά- 

σειν τὰ μέγιςα τέλη ο» ἐκοίφη πόλά ἐρκῶσαι. 

χαὶ ὠμοσειν πϑωτες ,. πλέω ἡλείων. ἐξ ὧν δὴ 

οἱ μιαιντινᾳς , ὡς ἤδη αὐτόνομοι πλυτάπασιν 

ογ]ες,σεευὴλ θυγήεπθυτες, κ᾿ ἐψηφίσαντο μίαν 

λιν. οἱ σὶ αὖ λᾳκεδαιμϑιίοι ἡπγοιοῶτο, εἰ τατον 

αὐδάν“ σφετέρας γνωμης ἔσοιτο, χαλεπὸν ζ 

σεοϑαιι. ππέμιποῦσιν δξίυ ΑἸ γήσίλαον τορεσξ4.- 
; ᾿ ᾿ ͵ ΣΥΝ ΠΝ 

τίωυ πσθ9ς τάς μιαντίινέας, οτι εδὺκ4 πατθίχος,ς 

φίλος αὐζὶς ἐῃ. ἐπεὶ ὃ ἀφίκετο ρος ἀδοιὶ, 

Ἑ δι δῆμον ἢ μαντίνέων οἱ ορχοιῆες Ογκ- 
4 Κἴρς Δ φὰ Ν 

ϑελον συλλέξαι αὐῷῷ, ωρὸς ἢ. σφαξ ὀκέλάνον 

λέγᾳν, ὁτῷ δὲοιτο. ὁ δὲ αὐπσΊονφτο αὐις ̓ ἐαῦ 

γιεὺ ὄχτονωσι ὃ τάγίσεως » ποιήσᾷν ὡς}ε ΜΚ ὃ 'ϑκυ φχίσεως 5), ποίη ἰώ. , 

γιεϑέώαι ὃ τῴως. ἐπεὶ δὲ ἀπξοχρίναντο, π΄ 

ἀδείϑατον εἴν Ὡποκῖν , δόγματος γεγμνμδς 
πασῃ τῇ πολέ ἀδὴ σῴζειν, ἐκ τόταο μδὺ 

Αγησίλφος ἀπης ὀργεζουϑιυος" ςρα ἀν ειγὲ 

μϑύτοι ἐπ ἀὐθις οὐ δεωνα τὸν ἐδύκᾳ 0) ἔα 

αἰὐξνομία. Ἶ εἰρζεωυς γελυυνδυης. τοῖς ὃ ματος 

“πινάζοιν ἔπεμπον μδὺ χαὶ ταν ἀἰρκα δικῶν πο- 

λέων τίνες σεωντφχιοιευτές, οἱ δὲ ἠλῴοι ὁ 205 ̓  

γυείπ τ ποία τὠλφίϊα σεονεξαλοντο ἰὐζις εἰς το 

ταξὶὸ τῆχος δαπόβξυ. χαὶ οἱ κδὺ μαντί-. ζ 

γής πὐϑὶ ῶτ' ἤσειν. δ δὲ 6 τεγρα τ οἱ » 

αϑὸ αἰξι τ ἰζαλλίξιον κ Πρόξενον στιν Ἷ 

ὄχι σεωνιένα! τεπθω ῶ όρυᾳ δεχὸν,καὶ ὅ,τ 

γικῴη οὖν ᾧ κοινῷ, τῦτο κύξιον ἐΠ) κὶ Τ᾿ πόλεών. 

᾿ 

"οὐδὲ 
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οὖς 
{η| 8 ΕἼ Κὸ ΒῈ: ΣῊ ἀν τϑ. 1 ἢ 

) ἑ Ι », »»"» 

οἷδὲ ἀΐθὶ τὸν Σ᾿ τασιστατον ἔπ  α(Ὧον ἐᾶν πε χν 
« ! 

χώραν τί πόλιν, καὶ ποῖς πατϑίοις γόμιοις 
-“" « Ν ε ) ͵ 

χέϑοϑαι. ἡΠωρϑροι δὲ οἱ πῦξὲὶ πὸν ΠΠοφξενον 
᾿ ᾽ -“"Ἢ ᾿ 

χαὶ Καλλίζιον εἶν τοῖς ϑεαΐδοις , γομιίσαγτες, 
ἊΣ 9) , 

εἰ σεωυέλϑοι ὁ δῆμος, πολὺ αὖ τῶ σπληθά χρῳ- 
“Ὕ" ᾽ ͵ ὦ ΥΩ ᾿ Ὁ 

τῆστι,, Οὐκ Φέρονται Τα ὁ πλιοι. ἰδόντες δῈ τ τὸ 

᾿ οἱαΐξὲ τὸν Στάσιππον, χαὶ αἰὐζὶ αὐϑθωπλίσειν- 

᾿ τὸν χαὶ τηριθμῶ αϑὺ Οἶκ ἐλρίῆους ἐμοντο. ἐ- 
͵ ᾽ - { 

ἀεὶ μϑύτοι εἰς μαχζωυ ὡρμμεήσοιν,τὸν μ Π ρ6- 
Ε 2 3)...» ᾽ ͵7 

ξεγον αὶ ἄλλοις ὀλίγοις μετ᾽ ἀστῷ Ἔσοκτει- 

Ἴοισι, τὸς δ), ἄλλοις δεψα υδυοι οὐκ ἐδίωκϑν. Β 

ἱ χα Ὑ Ὁ Οιοὗτος ὁ Σ τὠσιγγαῦς ζῶ, οἷος μὴ βύ- 

λέοαϑα! πολλοῖς Ὁιποκτιννεεύαι Τὴν πολιν, 

᾿οἰδὲ αἰϑὲ τὸν Καλλίζιον, αϑὐακεχωρηχϑτες ὑ- 

πὸ ὃ ασοϑς μαρντίνφων τεῖχος χαὶ ὧς πύ- 

λας» ἐπεὶ Οἔχέτι αὐζις οἱ ογαντίοι ἐπεχεί- 

Θϑφιω. ἡσυχίαν εἶχον ἡ, ϑρϑισμένοι. χαὶ πα λα 

μϑὺ ἐπεποόμφεσοιν Ἔχ: τὸς μανγτινέας » βου- 

δεῖν κελάσοντες᾽ πσοϑς δὲ τὰς τὖθὶ Σταάσιω- 

πον διελέχϑντο «ὐξὶ σεωναλλαγῶν. ἐπεὶ δὲ κα.- 

παφαιής ἦσαιν οἱ μιαντιγᾷς αυρϑειόντες, οἱ ϑὺ ς 

αὐτὴ αἰαπηδῶντες ἐχὶ Ὁ τάχος οΟκέλάουον 

βουϑεῖν τί ταί φην, αὶ βοαεΐντες «σεύδειν δὲε- 

χελάζοντο᾿ ἄλλοι δὲ αϑοίγϑεσι (ἐκ πύλας αὐ- 

πῖς. οἱ δὲ ταδὶ τὸν Σ᾽ τάσιστασον ὡς ἤσϑοντὸ 2 

λιγνόνϑυον, ἐκ πύαήοίῖσι χτ' ἄς ὄχι ὃ πα- 

λαντίον φέρουσοις πύλας, χαὶ φϑαοισι Ὡρὶν 

χαταληφϑέεναι “ἰ πῦὸ Τὴν διωκόντων, εἰς τὸν 

τῆς Αρτεμιδὸς γεὼν κατειφυγϑντες" καὶ ἐγ- 

χλσανϑωοι, ἡσυχίαν εἶχον, οἱ δὲ μεΐᾳδιώ- 

ξαντες 

χαὶ τίω ὀροφζωὼ διελοντες, ἔσσαιον ταῖς χε- 

δοιμίσιν. οἱ δὶ ἐπεὶ ἔγνωσαν πἰωὼ αὐαϊγκζω, 

παΐεοϑαι 113 οχέλδουον, καὶ ἐξιέναι ἔφασαν. 

οἱ σ] ςγαντίοι ὡς αἰ πουχήείοις ἔλαζον ἀύθις, 

δήσαντες, καὶ α᾽αλαι(ένπες σλὶ τίω όμα- 

᾿ μαξαν ἀπήγαγϑν εἰς τέγεαν. ἐκφ δὲ Μ᾽ 

Ὦ 

μάντιιέων κατοιγνόντες ᾿ ἀπεκτάναν. σὕτων 
“Ὁ ) δ ͵ 

δὲ γιγγουϑύων ᾽ ἔφυγϑν εἰς Δλακεδου μόναι ΤᾺ 

πύϑὶ Σ, τάσιστσον τεγεατὴν θὰ ὀκΊαχοσίοις. 
ἢ ἥ δὰ " -“" 3.7 

μ δεζαῦτα ζοϊς λακεδα, μονίοις ἐδὺκ4 βοη- 
ΨΨ ὦ “ δ 

ὅατεον ἐὴ τω ταχίφην Οἷς τεϑνεαΐδι ἢ τεγεα- 
“ὦ τὶ πὸ ω Ἁ » ΤᾺ Ν 

Χ τὸς ορχοίς,, ΚΟ ἢν ον πε ωχϑσι Χαμ 
ἐν Ί Ἵ πλ , « ΞΡ λ 
ὅτω ςρα, ἀυοισιν ἐΧὶ τὸς μμὰντινέας, ως Ζο 9 

Αἰ Οομιεγα δεαπρρι λϑιῖο ἴθῃσς οἴδτ, ντ η1}}} 
6ο5, 

π᾿ ΓΟρΌ σα ἱπποιαγοταγ, Ρατγίααις ἰς- 
δεβ νίρεγοητ, (πη διισθηλ ἴῃ τ ατγῖς ἰ], 
4ὶ Ρέόχεηο ἃζ (4ΠΠ0ῖ]ο αἀϊνατοθαμσ, ᾿η- 
[οτίοτος αἰ ςοάογθητ : γατὶ, ΠῚ ρορα]ις ΟΠ - 
ποηίτος, Ιοησοίς πα ηλογο {προγατιγος, ἂγ- 
πγὰ Εἤογαπι. [ἃ απ πΠὶ δταΠρρὶ ν] οτος α- 
δξῖο., ἀΓΠῚ 5 ὃζ Τρία (δ πλιπίμητ, 0 ΠΙΠΊΟΓῸ 
ΔΩ ἸΠξουογοβ ογαητ, Ὗ δὶ αἀ πηαηις γοη- 
ται οἴει, Ργοχεηιι να οι Ραποὶδ αἱ ἰς 
οςοἰάπητ, σοτογοβ ῃ ἔισαηιαΐξος ποῃ Ρεῖ- 
(ςαιαητιγ, ΙΝάτα νὶγ οἰ οὶ διαίρρας 
οτατ, ΖαΪ πλυΐτοσ ΟΧ οἰπιθτις ἱπτογῆςὶ ΠΟΙ] οτ, 
Δτείοοϊ) 4110} φαιιπλίι οαί ς] τὰ Μδπ- 
τίπ εις νἱοπ πηι ροτταίπια γοιγοος ΠΠΠἘπε, 
Ρο[οαηιιδπι 11] ἀπ ρ] τς φἀποτίατ!) σοη-- 
ἴα 605 ΠΟ] ΓΘητΩΓ; [τὰ γτὶ ΠΟΙ ]ς ἐξ ϊ ογδησ, 
αυϊοίςεθαης, ἰδπγάδιάατη «ὦ Μαδητίηςος 
τα 15 φυϊθυίααπι, ιϊ οος δά ξογοπάϊτι 
(ἀρρεεῖας ἰγοτταγθητατγ. [ητουίπι τὶ αι οὐπὶ 
διαπρρὶ ἐλέξίοπα ἐς γεσοποι]αείοης πηι- 
τα σοΠ οαιοθαηταγ. Ροιξβαηιαπι αὐτο πῇ 
αἄἀποηταγο Μαητχίπεος νἱάεθδησ, ποπημ}- 
11 οΧχ εἰβ ἰπ πλασιιπα ἰὨ{Π|Θη τος πογταθαπτατς, 
ντί φιαπηργπιαπη Οροπι ἰατιιπὶ ἀσοιτγα- 
τοῦτ, Ππλι] τς νι ργορεγάγοητ, οἰ απιαίσαῃτῖ; 
411} ροτῖαϑβ οἷβ φροσίςθαης. ϑιαπρρὶ ἔέξίο 
ἰῃτο]ὶς το, αι! ἀρογθγιιτ, ρογ ρογταβ, 4ιας 
Ῥαϊδητχίαπι ἀϊιοιιης, οἸαρήι, ρείτις ἰη Π᾿απας 
ίς ἔλθαπι γεοϊρίιιητ, 4ιιᾶπὶ ροτγίς ιιοητας 
Δαιιετγίαγὶ) εο5 δ δ πμογθητζιιτ. ᾿Π οο Πα πὰ 
(ς οἸλαΠΠςητ, φυϊείςε δας. Ατ ρίογι Πο- 
ἴϊος, φαΐ ρετίε ας θαπταγεος, ροΙ᾿οαηπ πα 
ἰπἔλπυμι δάϊςεπά!ηεητ: τεέξο ἀϊπαο, το - 
σα ]Π!5 εο5 ἔογιθθδητ.. 111 απἱπιδά πού, 
ποσοήπτατς νγσογεητζατ; ντὶ αὐ πο ἠ ης- 

Ὁ - . 

τοῦτ πουτααηταγ, ΡΟ] οἰτ (ς ἐχίταγος. Ρο- 
ιν.» ᾽ ͵ ᾽ ἢ «᾿ Α εἰ ᾿ ᾿ ᾿ 

οἱ αὐτὸν, αὐαΐζαντες “λὶ τον γεων, [το απιιδηα ἴῃ πιᾶπιι5 ποί απα νει [ςης, 1]- 

1ὶ νης] 5 σομπγιξζος., δζ ἴῃ σαγροητιηι 
{(Ρ]ατος Τοσοαπὶ απείπητ : ν δὶ νη οὐπὶ 
Μδηιίποὶς οαρί τίς ἀφπγηάατος πτοτῦῖο π18]- 
ταῆτ. Η!5 δξέξις., ποηπα!} Τερεαῖα;, αὶ 
διαῆρρο ἔμπιεραπε., Ταοεάαπηοπεπη ἔι- 
σίπητ, ΡΙτι5 ΠΪΠμ5 1 Ὁ Ὁ ὁ 6. ϑεοιπάαπι 
εα 1 αοεάατηοηῖ 4ιαπιρτίγηιιπι Ππσοιγ- 
τοηάπηι οχ τ πατγαπαϊ ἔογπγϊα {ξατιιιης 
1Π|5 . Ζυϊ οχ Τορεδτὶς νεὶ οσοιθεςησ, 
νοὶ ἴῃ Ἔχ Π] τα αἕξὶ εἤξης. [ταπιῖς θ6]]Π πὶ 

͵ 

ΓΙ 
δάιποιίας Μαπτίποος πιοιδηζ, νῖ 411 ρΓδῖ-- Μω»ε- 

τας ᾿ππαΠΠςητ. Ῥοιξοδημπαπ ἀεἰςέξιις Π4- 
Ὀεπάος Ἑρμοιὶ ἀφογουοης, ἀροπ]αιιτη 
οἰαίτας. δχογοίταπη ἄποογο ἰαθοι. (οη- 
ποηίεραητς ἰδπὶ Ατγοαάςς σεῖοιὶ Αἰζατη, 

πω ε ᾽ ᾽ 6, " ᾿ Δ, μ“ 
τὸς ὀρχοιῖς, στοὼ ὅπλοις ἐλγλ υϑύτων αὐτὴν ὅχὶ τὸς τεγεαζᾷς. τὸ Φοϑυρφν νδὺ οἱ ἔφοροι ἐφα;-- 

3 τ τὰν] « « δὴὴ 3 » ͵ ᾽ 

γ0),Α γησίλαιον σ᾽ Οκεέλάσεν ἡ πολις ἡγφοϑαι.οἱ νδὺ ον ἄλλοι Φρκαδὲς εἰς ἄσεαν στευελέσογῷ. 

ΕῈ 2 

Ἐ τοῦ ΠαΓ Πα γα Πα! γε Π σίοη απ ἀγπηδτὶ Τοῤς(α- Πεμης 



δδοά 

ποτὶ (δοίεταις Ατοαδάίςα ργορτεγ οάϊιπι, 

πο Μαυτίποος Ρουααεθαπευγ ἡ πο τι; 

νου ετίδπι σοἰςέξας (οι πτηὶ ΟΡ 9 

{Προ π ἀϊαυῖας » σαϊδις Ροϊγεγορι5 σγαο- 

τατ,πδπὶἱπνγθεπι τοςςρ!Ποπειάοπι Μδη- 

τεἰποὶ πυάπεδδης, νὰ μΒῸ5 σδίογασγοπτ, Β΄ - 

ταςηίες ὃς Γισρτοαῖα οαπὶ δος ἀα: πιο ἢ 5 

ἀιιετίις Μαῃτίηςος μας ἴῃ ἐχρεάίτοης 

ςοπίπηξε! εγαῆτ. Αροβίδλις ρο[ἐοα]ιαπι 

ἔλξτα ἀς τγταάπσεπα 5 σορ 5 τε ίασγα ρεῖ- 

Ππταῆδε, τοίξα ἱπ Ατοδάϊαηι τεπάεθασ. 

Οὐσπησας Πτυτα πη Πηΐδιις ορρίάππι Εὰ- 

ταλπιοσοιραῖοι, δοἰ δἰ ἀσπιίςπες, ἔθη! - 

Ὧδ5., ΡΙΘΓΟΚ ἴῃ αᾳἀϊδιυς τε ρογ ον : τα]1-- 

η|5. Ζθσταιος ὄγαπς βεῖαῖο τ] ἕἴταεε, δά 

Ατοδάθπι σορίας ρτοξεξείο : ΒΒ] οσπτίηις 

14 ορρίάιπι το πα ᾿σάςθαι, (ςὰ Ππεθαῖ 
τος νγῦοπι ἱποοίετο : ἂς {1 4πὸ ἐρεγεωτὶ- 
ἤτι5 ΠΎΪΠΠτο5., ἰά Θπλταπὶ Ῥγοτίο ἀοείρία- 

δαπτι Οοά {1 φαϊά εἰς ογερταγῃ Ἔτατ, πὶ 
νεθοπιϊπστοάογεταγ, ἰά ΓΟρετταΣη Εἰ5 τε ά- 

᾿ἄεθατ. Οαΐπ ἃς ἐρίογιαιν πισεηΐα., 4πδη- 
τὰ πὶ ορὶ!β εγατ, γεβοίοθαζ, ἀτιπὶ τὶς (αὉ- 

Πἤετει, ας Ροϊγιγορὶ {εἰ ρεπάϊατίος Ἔσίρε- 

ἄζατει. [πτοῦαὶ Μαδητίπεὶ δἀπογίτις. Οτ- 

ὉΠοπηοηΐοσ δε πὶ σοζοθδης, ἃζ ἃ ΓΛ ΌΓΙ5 

ηυίάεπι ἀϊβηςσαϊτες δἀπιοάϊιπι γεσεάο- 

Βαπε, ποπη!]ς ᾿ρίογαμι ἱητεγίς ξεῖ5 : νος 

τα ν Ὁ] ρεάοπι γοξεγοητος ΕἸγπλίαπη ροτ- 

τς ΠΠΠςητ, ας σταῖς 4146 Π| Ἀγ Πλδταγα ρα- 

εἶϊτες Οτοποηιοπ! ποὴ Δαρ 5 εαπογοη- 
το, ῬοΙγιγορὶ αυτοπη πη ἴτε5 απάαξεετ αά- 
τροάιπιπιὶρίος νυρογοῦτ: τα πὰ (οἐ Πσοτ ΔηἾΠ|- 
αὐπετίο Μαητίπεί, ξαταγαπι, νὲ ᾿ρίογηστα 
πα[τὶ ἰφου]ς σομ ἢ σοτοηταγ, πὶ δάμετία- 
τος νἱ τορο]ετεπξ: σοπθογῇ ., ΤΠ ΠῸΠῚ 

σαπιροτίεαιοηείθες οοπίογαης. Ῥογ τίη Τὸ σαν τοῖς ἀχικειμϑροις. χαὶ ὁ μδν ΠΠολύτρητ 

δορίαῖο Ροίγτγορι5, δχ ΓΟ] ]υΪς Βισίοη- 
τίς πτογές ει σοπηρίαγας πη θητ, αἰ - 
4υἴτος ΡΗΠΔΠ) δἀπςη! φησ, ὃ. θαυ οἰγ- 
Θαπγαξξις ἃ τοῖσο Μαῃτείπεος δέσγοη!, ἃ 
Ροτίςυοηάο ἱπμ! υ1Πσπε. ἤδοτο Μαῃτί- 
ποῖ σείξα, ἀοῃλιΠ) αθίεγαητς. Ασοςδλας σετ- 

. τίου ἐς Πϊς ἔλέξιις, ιιοά πιϊπίπλε ἀθίῃσορϑ 

Αγείδι 
Μαμιὶ 

μεος ῥεῖ- 

ἰο αὶ ἰστε- 

αἰμεωγ. 

ξαταγιιπη ἀι Βίτγαγοτατιντ δ τη γα ηλτ) ΟΥ- 
ΠΟ ΠΙΘΓΠΠΥ ΠΛ] 6 5 σῸ ΠῚ ἰρίο σουμμαπ- 

σοίοητ, Ρτορτοαίεθαταν : ἂς ἄϊς αυϊάοτα 
ΡΠ πο ἴῃ Τερξατδτιτη ΑΘΓΘ σαπεθδῖ, ρο- 

μ᾿ ἢ ΤΊ ας πστρ- 3. (ὦν , ἢ : ! ι Πτιάϊε νοτο Μαπιίποοσγιιπν Ηπο5 ἴπστο- ΒΕ εἰν τῇ τεγεοίτιδὶ γώρα ἐδειπγοποιήσειτογτῇ δὲ 
ἀϊταγ, δὸ (ὰ πποπεῖθας Μαητίπεας νοεῖς 
ἢπς οςοϊεοητοη (οἴοπι ἢτὶς οαΐξτα ἢγι- 

τἰτ. Ππὶς ελάςην ορέξα να{αραῖ ποβιίοπι 

. ἀστασι,, ἃς Ρτα ἴα ρορυ]αράτιγ. [πτ0- 
ο Ατοδάος {|| αυΐ ἀραά Αἰςαπὶ σοη- 
αὔπογαμε, ποξει Ἐοροαπὶ ἰηστοῖη (πτ. 

ΧΕΝΌΡΉΗΣ ΗΠ 557. σΚῸ ὦ ἜΝ 
(ά φύσπι Οτομόπιοηῇ ποῦ ἰο απ σοπτῖ- Α ὀρχουϑυίων δὲ οὐκ ἐλελόντων κοινωνεῖν δ φρο, ̓ 

ΟὩπ μιαϑυφόρφις. ὧὖ δὲ πότῳ οἱ μῤρτίγεῖς 

καϑιχοῦ ν “αὶ τἰωὶ “δὸς μμαντνέας ἔϑρανς ἀϑ 

διλλὰ χά δεδεγμένων εἰς τίου πόλιν Ὁ ΕΥΕ 

φάνθω σεευειλεγμκένον ξενιχὸν, οὗ Πολύτρο- 

πὸς ἤρχεν . ἔμϑυον οἴζοι οἱ μιαγτίνεις ὐτς 

σιμελούνϑροι. ἡραμεῖς δὲ κὶ λετυρεῶται σεωτ ὦ 
εξρατἄύοντο τοῖς λοιχεδαιμονίοις ἔχε ΤΊΣ ΐ 

μιαντινέαε. ὁ δὲ Αὐησίλδος, ἐπεὶ ἐδύετο αὐ-᾿ 

τω τὰ Διαθατήελα,, ἀυϑὺς ἐγώρᾳ δὰς πω, 
ῆρκαδίαν. χαὶ κατα λαίων πολιν διμορον ὗν 

σαν θύταίαν, χαὶ ἀὑρὼν ὀχεῖ τὸς μϑὲ ὥρεὺ 

σξυτέροις, χαὶ ΤΣ γωωναῖχος» καὶ τὸς πσαῖ- 
δὰς οἰκοιώῶίᾷς οὖν ταῖς οἰκίαις, τὸς σὴ, οὐ τῇ 

ςραϊ θυ σίμω ἡλιχία ̓ οἰχορϑίους εἰς ὃ τῖρ- 

και ϑικὸν, δκ,φς ΟΥ̓Χ ἡδέκησε τίου πόλιν, ὄρνις 

εἴα πε αἰὖδις οἰκεῖν, χαὶ ὠνούμϑιοι ἐλαμίανον 

ὅσων δέοιντο. εἰ δὲ ΤΙ χαὶ ἡρπαεϑὴ , ὅτε εἰφήει 

εἰς τω πόλιν, ὀξδυρὼν ἀπέδωκε. καὶ ὀπθὰ 

χϑοδὸμ4 δὲ τῴγος αὐτοῶμ, ὅσες ἐδεῖτο, ἕως 

εἰὐτῷ διέποίξεν αὐα νᾶμων τὸς μῷ Πολύζο- 

ςραάζοισιν ἔχ: τὸς ὀρχορϑυίοις. χαὶ Ἔιτὸ μὐρ 

τῷ τείχους μάλᾳ χαλεπῶς αὐπῆλϑον ᾽ χα ὧ- 

σπέξανον Τίνες αὐτῶν ̓ ἐπεὶ δὲ ̓ϑιποχωρριῶς- 

τες οὖν τῇ ἐλυμία ἔλῥοντο, καὶ οἱ νϑ ὀρχομέ- 

γιο! ὁσπλίται Πσέκέτι ἠχολούθοεω,, οἱ δὲ «ἶὶ 

τὸν ΠΠολυΐοπον ἐπέκειντο χαὶ (φίλοι αϑρασεωδ, 
ὥνζῦϑα, γνόντες οἱ μανηνεῖς οὡς εἰμὴ Ἔπτο- 

χρούσονται ἀὐζες, ὅ1Ι πολλοὶ σφών καταχον 

σἱαϑ)ησόνται " «ἰσσοςρέψαντες, ὁμόσε ἐχώρη- ἵ «ἢ 

πος μα χόιϑρος αὐτο Σἰποϑγήσκᾳ, Τὴ δ᾽ ἀλες 
λῶν φάυοοντων παμπολλοὶ αὐ αὐπεθσενον, εἰ 

μὴ οἱ Φλιάσιοι ὑπασεῖς προ λρόρϑιοι, καὶ 
᾽ λυ, ͵ ν 

ἣ εἰς τοὶ ὁπιοϑεν πὐϑ ες λοίσοιντες μ᾽ μαγτ- 
, 3 ἐμ λ ες ᾿ ΕΞ [ Ὴ: ΝΣ 

γεων, ἐπτεϑον αἰὐίους διωξεως. τα οἱ μδυ μα)- 

νος τα “ραξ αἰῇες, οἴκα δὲ ἀπήλϑον. ὁδὲ 

Αγησιδλαος ἀχούσοις ζαῶτα, ταὶ γοιιέσει φΟὐὰ ἰῇ 

αὐ ττὶ συμμίξαι ἀυτεῖ τὸς ἐκ πᾷ ὀρχουδυεᾧ ἡ 
͵ «“ ͵ ΕΥΧ, τ. ἐς. Ι ᾿ 

μιιοϑυφόροις , οὕτω τοξοῦᾳ. τὺ τὴ μδιυ πο τ, 

ἐ ῇ ς ΝᾺ ᾿ 

ὑξεραία ὯΔ οιξαινά εἰς τίω μεαντινικξεῦ, χα! ἐπ. 
ς “ ε ") Νὰ 

φρατοπτεϑαί σοιτο ὑπὸ ζῖς πσδϑς ἑασέφανορέσι, 
, ᾽ ε ᾽ ᾿ γ᾽ μι 

δ μαγτιγείαξ.οκ ὀχφάμα ἐδής δ χώραν, δἐ- 
͵ ᾿ , ΞΕ Υ ε ͵ 

πορθ 4 τόσα ροῖς. - Φρκαδὼν οἱ συλλελν- 

τες οὐ τῇ ἀσεα;, γυκτὸς παρήῆλϑον εἰς Ὁ τεγεανο 
͵ ͵ ὑπδἪ 

τῇ δὲ 



νῦν 

Ο ) ὦ ΕΣ ͵ ᾽ ς ᾽ 

. ηινείας οσὸν Εἰ χοσιὶ ςπιδιοῖς, ἐςρατοστεδοζσοιτο᾽ 

οἷ δὶ, ον Ὁ τεγέας ξρκαδὲς, ἐχόμϑροι Ἵ με- 

Η ̓ φαξὺ μαντινείας ̓  πεγέας ὁραΐν, παρῆσοιν μά- 

λα πολλοὶ ὁπτλίται,συμιμίξαι [ καλο, Ἔ βε- 
᾿ λόμϑνοι τοῖς μιὰιντιγά σι. χαὶ ὙΡΡ οἱ ξὐργεῖοι 

5 οὐ πλυδυκεὶ ἡἠχολούθοιωυ ἀὐζις. χαὶ σειν »ϑὺ 
δ δ ἐλ , "ὔ᾽ . λ ͵ 

τινες», οἱ τὸν Α γησιδίον ἔτ 49ον χωεις αὕτοις 

ἴλιδεοϑα, ὁ δὲ, φο(ξούμϑυος, μιν εἰν ὅσω πσοὸς 
᾽ ͵ ͵ 3 " ͵ὔ ε 

ὀχείνες ποράζοιτο, οἱ τῆς πόλεως οἱ μιαντί- 

“ΤΎ; πιοϑεν ἐχιπέσοιεν αὐτῳῖ, ἔγνω κρατίςον τὴ ς 

ἐάσαι στεσελϑεῖν αἰὐξιξ᾽ χαὶ, εἰ βούλοιντο μἀ- 

᾿χέεϑαι; οἷα τῷ διχαίου χαὶ φανεροὦ πίω μκαί- 

᾿ χω ποιφοϑα!. χαὶ οἱ μϑὺ δὴ ρκαδες ὁμοῦ 

χϑὴ ἐγολμζωτο. οἱ δ᾽ εκ τῷ ὀρχοιϑυοί πελ- 

χαςαὶ, χαὶ οἱ ΤΥ φλιασίων ἱπαεῖς »μετ' αὖ- 

αδ τὴςνυκτὸς διεξελθόντες κοῖδοι τίω μιαν- 

τίνφαν, ϑυουϑύῳ τῳ ̓Αγησιλάῳ «τ πὸ ςρα- 

᾿πυπέδου ἐχεφαίνονται ἅμα τῇ ἡμέξφι » χαὶ ἐ- 

ποίησαν τὸς μϑὺ ἄλλους εἰς ζὶ ταξής δρα. 9 

μεῖν, Αγησιλφον δ, ἐπθιναγωρῆσειι ασϑϑςτὰ 

ὅπλα. ἐπεὶ δ), απ άνοι υϑὺ. ἐγνωεϑησοιν φίλοι 

ὄντες Αγησίλαος δὲ ἐἰκεκαλλιέρητο πρ τρί 

φου πορ93γὲ Ὁ ςρατάυμα. ἑασέρϑις σὶ ὅχι- 
γνονϑνης,, ἐλαϑς φρατοπεδού σοι υϑυος εἰς πὸν 

ὅπιοϑεν χϑλπὸν τῆς μαντινικῆς μκοώλρς σεοώεῖ! 

09) χαὶ κύκλῳ δρη ἔχοντα. τῇ δὲ ὑφεραια, ἃ- 

μα τὴ ἡμέραι ἐθύετο υϑὺ κσο9 τῷ φραϊφύμα- 
τος᾿ ἰδὼν δὲ συλλεσρυϑύους οὖ τῆς λίμαν. 

' ΤΠ] ἘΠΕ ΘῈΣ ΧΉΓΟΥ 5. 

Ἂ πῇ δὲ ὑξεραία, ὁ μϑὺ Αγησίλαος ἀπέχων μων. ἈῬοίξείἀϊς 4πππὶ αὐ εῖϊοε Ασοῇ]οις α Μίδα- 

εὑ ΝΜ ςἐϊελϑθόντες, χτ᾿ χέροις τὲ χα ον μι 6. Β 

τίηοα ἔογα νἱσ πε ἘΔ 4115. Πδ᾽άοηι σαίξγα ᾿Ξ 
δαῖτ. ΑΑὐοαάος αἰτα πῃ 11 Τ εσοα ΤηαΡηΟ 
ΟΠ ἀΥΓΠΊΔΓΓΩΣ ΘΎΔΙΠ5.. Πππηοῦο ἄἰστο η, 
Ροίξβααιιαηη δα τποπτες ἰητον Μαητίηθαπι 
ΔΟ  οσοαπὶ Πτος Ῥγορίῃ5 αςος ἢ! Π τ; σοῦ - 
ἱπήσοτο (. συν. Μαπτίηοἰς οὐ ρίς δπσ, 
ΝΝεσφηΐη Αὐρίαὶ νηϊπογῆς ουμτη ΤΟΡΙΪς (ας 
605 (βαςθαητιιγ. Εγα τς ἕπτ ΠΟηΠΏΠΠΕ}(α- 
ὅϊοτος ἄροίϊδο, νὲ (φογίϊιην Πο5 δάογίγο: 
ταιτ. Ν' οὐιιπι 116 νθεῖτιιδ, ἢς ἰπτετοα, ἀππλὶπ 
[νος ρογθογοτ, νες {πὰ Μαμεποὶ ἐρτο !, ἃ 
σοτῆιϊι ἃς τοῖσῸ πηι} ἰῃ ἱρίμιτα ἱγΓΠογοητὶ 
ορτίπης ξαέξιγιηγές “ξαταϊτ, Π σοι σηΐτο 1- 
Ρίοϑ ρατογογαγας ἢ σαϊάοηο ργο]ο (δοιιπὶ 
νοΠ]οπτ σοηστοῦϊ, οχ άπ ὃς ἀροτῖο βοῖο- 
ἤϊατειη οἷς ρισηδηαϊ ἔασοτοτ. [Δπ|οοῖπιε-- 
ταῦτ Ατοδα ς5,δζ ! Ογοποιηθπονεπεγαηῖ 
οφτγρτί., νη οὐ ΡΠ Αποσιιπὰ Ἐα τίσις, 
ποόϊα Ῥίοόρεοῦ Μαπτίποδῃι ἐτίποτο ἔλέτο, 
᾿ηςοηίροίξιι Ασϑῇ]αι ρέο φά(εεἰς γα πγίᾳ- 
οτάτα ξαοϊ πτῖβ ρειπγαίπες γρηίεθαης. Ἐὰ 
το λξειτα, νι Αἰ}} φαϊάοπη δά οτάϊηορίτιος 
Δοσαγίογοης, Αροί]δαβ γοην δά ἀστΉΘ ἢ 
(ς τεςὶροῖοτ. Ν᾿ ὁγιτα νδὶ σοσὨίταχα ἐπί Πετ, 
Βιο5 δηλίςος. ος, ἃς ἴδ ρου ταίίει ἄροι- 
ἴλτιϑ : Ῥγδηάΐο Πππηζὸ σορίας ρτογηθις, ας 
{0 γείρογαιῃ οἷδπὶ Ποίξς οκίξγα ἴῃ πμπν, ἃ 
τοῖο Μαῃεὶπίοἱ ἀσεὶ ποῃ ζθασηὸ ἰῃτργιιαὶς 
Ιο το; αο πηοητθας5 νπαϊηια ἔσρεο,, ἰο- 
οας.  ΡοΟΙΕ 416... οὐμα ρτίπλα τος, τοῦ ψ4-- 
οτάπγαητα ςαίξγα ποι εατ; φιμιηγαιιο 146: 
τοῖο Μαῃείποα οΟΠΠΠρὶ οί διαιλῃ πηοητί- 
Ῥιι5, 4  ἀσπλὶπὶ που πειὸ ἱπηηλίης θδητ: 
(ξατιητ . φιιατηργίπηιπλ {πο 5. ὉΧ ἡ1ο ππὰ 6- 
ἀποοη 995 οἵδ, [᾿πιῇ ργασράςςε ρίδ, μηδ - 
τιιοατ, πο Ποίξος Ἔχύγεπυαπα σπλοΠἸΠιὰ- 

τρέων πολέως ἔχιζος ὀρεσι τοῖς αὔτ τὴῆροῦ. Ἰλάοτςηε. [τααοὶρίο φυϊοίςςῃς, ὅζιασπλα οῦ- 

ἐς τῷ ἑαυτῖν, φραϊ δύ κοιτος, ἔγγώ ὅξακτέον 

ἘΠ) τω πεχίφην ον τῷ χόλπα. εἰ υϑὺ ὀΐω «ὐ- 

Ὡς ἀφηγϑ91τὸ » ἐφοξίτο μὴ τῇ οὐ 

οἱ πολέμεδι" ἡσυχίαν δὲ ἔχων » κωὶ τὰ ὁπλιὼ 

δὸς τὸς πολεμίας φωνων; αὐαςρέψανᾷς 

᾿ Ὀχέλά,ε τῦτατὐ οὐρᾶς, ἐἰς δύρυ ὁγποϑεν ὃ 
ΝΑ φλλαγίος ἡγήῴοϑαι πσξὸς αὐτὸν. καὶ ὀὕτως ἅ- 

᾿ χιαέκτε πῷ φενοί ἐϊξῆγε, καὶ ἰουῤοτέροιν αεὶ 
πίω Φὸόκαγία, ἐποιφτο. ἤν δὲ ἐδεδιπλωΐ 

ἡφλϑαγξ, ὀύπως ἔγθντι τῷ ὁπλιτικῶταο9- 

ελθὼν εἰς ὃ ϑξεδίον, δέέτῴφνε παλιν ἐπ᾿ οὠνέα 

ἀδέχα ὦ φρατάνμα ἀασίδων.οἱ υϑύτοι μαζ- 

ὄξηεσοι ν: ὴ ΣΡ οἷηλφοι συςρα.- 

ἰ ὍΝ 

Δ ΧᾺ ἢ 

ν ὄχτθοιντο 
αι “ΑΝ εν 
“ 

τὐνᾷς οὐχέτι 

ποττο ἢ 5 ΠΟΙ θιι5, παπαῖ; νεά{Π| 4 ποίαιιος 
οΥδΔηῦ ΘΧιγθιηο [ῃ, ἀστηΐῃς, ΘΟ ΠιΟΓΗ͂ αἰτοῦν 
σορἰια]αησὶς ἡ παίξαπη νογίις δα ἰρίαπι ρού- 

οἀμπσοθατ, ὃς ραι]] τί πη πα] Πρ πα β πη} 9: 
τοπλεησίςθδε, ΡοΠςααιαῃιεαίδτη ἀπ6}}-, 
ραῖλοῆει, πῇ ταξζα πος τησο σγαι αὐ πια- 
τ Γᾳ ρτοστοῆῃς 1Π Ρἰδηϊο 6 ΠῚ, τασίαηλ οο- 

Ρἰαβ ἴῃ (φτάτοσ Χ νεῖ χ ἐχρ οαθαι, Ομ. 
Ρτορζεῖ που 14Πὸ ΔΙ Ρ] 115 Μη τ Π οὶ ρεοάϊ- 
Ὀδης. Ναπα αι} σοπίπηξεϊ σπὰ οἷς ογᾶγ μας 

Εἰποχραάϊθοης ΕἰεΕΙ, πα Ραρῃαρτγίις φοη 85 
τογοτατ, ὐιέξοτοβ γα ΒΠΔΠΊΠ, ΠοΒαη  46- 
ποηΠΠ]οης. ϑοίτε αὐτοσα σοτίο ἔς αἰς δῆτ, θοὸς, 
αὐπαπτιιζοβ. ΙΝαπι ταίοητᾳ ἄσςοτη ἰἰΠος, αὐ 
ἐχρααϊτοποπα παπο αδ ἐς τησταο, σερίἢς, 

πον ρυ δα, ἀσηβονμὸ τοήεθα, μφύχδω καρὸ οἱ ϑηξοἶοι «οὐ δα γγμοινΐο. 47 δὲ εἰδέγαι 
᾿ τ λ ἵ 

" 
"-" 
“δ ἘΕ Ὁ 

ἌΝ 

ἐ4 ἐξ ἢ υξεὸ 
σοτςηῖ, δὶς οδ 6 πὶ ορεῖα 46 ἀτίο σοὺ 105 Πα τ 

1. δ ΝΠ. 
ΓΜΝΗΝ 

τι παρέσοιγζ, καὶ ̓Ν δίκα τάλαντα δὲεδ δνῴοϑυῳ ἀὐδόις χο δὼ σφώ; εἰς αἰωὼ βούθφαι.. 



ΥἹΡ4»6- 
τώπι βο. 
ἐεμ 4, 

ξος ΧῈΝ ὉΡΉΛΕ ΠῚ ΚΙ Ὁ, 

πεαιῖ (ας εοπείποραμτ. Αροῇίαι ἀπ τ6 ΠῚ, 

ππαπι σορίας ροτοπρογοτ αθάιοοῖς , απο α 
Πίδαης εἤδιπας ἀϊα:ταπλοπτίάπα πα δ᾽ θην 

τιδηΠτ] αι ργοσα] αῦ ντρς Μαδηκίηθα, πς 
ἀϊοεἴπιπι ρτα ξουπι ἀϊπε πιάταγαγε νά - 

τοταγ, 1 Ζιάγτο σαπὶ ργίπηαίαος ργαπίῃς 

οχεγοίτῇ αὐήπιοῖτ, σιιαί ΕΟ Ιου ΠΥ ΠΙΓΕΓῸΙ5 

οἴει ςαίεγα, νὈὶ ἐα ρεϊπχᾶ παριιογαῖ, ΖΠΠὶ 
Ἐπιααπηοιογοτ. ΟΥμ1ΠῈ Ατοδάιϊιη πομλοίς. 

οἰδεπά οι, ιδπιοοϊεγγίπις ἔπος Εὐτα απ 
ἀιυιοίτ, ιιατηπαπι Πρ νείρεγαπι ἰἀ ἔαοογοῖ; 
απο ἀγπγατιγαπη σγάιιο πη αὐ ἀπσογο ΡΓῖτις 
σαραγεῖ, 4ιαπὶ ἢ οἰ ἘἰιΠῈ 'ρηο5 ςοπίρίςε- 

μάλα βάλονδυος ἀπαγήν Ω φῥάπευμα, (βὸ 

εν ) ͵ -“ ͵ 

γμερφις, οὐ πολὺ ἀστεχών τὴς ν μαγτινέων 
ἢ .“ ᾿ ἢ ͵ ' 

πόλεως, ὅπως μιῇ δυχοίη Φοξούμϑρμος ἀπεύ- 

" Ὁ “ ᾽ ᾽ 5.» 

μϑιυος ἐγθα τῦρ Ὁ ποοξτον πο  ἀύταιας δ:- 
! μ ἈΣΝΟΣ ἤ᾿ ᾽ ᾽ 

ὡρμήσειτο, ἐπεὶ δὶ σΣίεὶς ἐφαίνετο Τὴν Ὅρ- 
͵ ὌΝ λ ͵ ᾽ ΕῚ 

Βκαδων, ἡγε τίωω ταυχέςην εἰς τίω ἀύταίαν, χαι- 
͵ ν δ’ ͵ὕ Ε -“ 

τεπταγ: πο “15 ἀϊςογεῖ, εἴτις ἀΠσο Π πὶ ἔι- -» ἤθελα ὀψίζων ἀνε ύ θρῆνος γύρ μι. 
σα Ππη]οπι ες. ἸΝατη ν᾽ ἀοθαταγοχίαρο- τὸς ὁπλίζῳς «ρὶν καὶ τὰ πυεὰ Τὴν πολεμίων 
τἱοτὶ πιαίτἰοῖα ποπη ῃ}] γοογοδϊε ραιγίατη, ἰδεῖν, ἵνα μῇ τίς εἰστη, ὡς φάγων ἀπανγαγϑι. 
υοά Ατοδάϊαπι ἰππα ΠΠοτ; Δο Ποπλο σαπὶ οὐ οὐδὲ τῆς ἐξ ξοβὲν ἀθθμδεις ἐδικφὴ δὰ 
εο, ναίξαητε στα, οΠίσγογο Πηληππὶγο- ΑΝ  ωυεόρ δ ἯΣ ξο  Ν 

1υἰΠπτ. Ροϊξεληϊιαπι 1 ἀσοηπῖςος βποϑὶπ- ἜΓΡΝΙ τ ΠΕ Τ Ὁ ληκᾷ εἰρπίῶ 
στοῖπις βαΠετ, δραγταηῖς ἀοπηιην γοάςπη- “κα διαν » χαὶ δηοίοωτι τίων χώραν σεις ἡ- 

δ . ΜΕ . ! 3. ἷϑ .“ "» 

αἱ ροτοίξατετὴ ἔλοίτ, ας Βηϊτίπιος αὐ ορρίἀᾳ ϑεληκᾷ μώγεοϑαι. ἐπεὶ δὲ ἐν τῇ λακωνικῆ 
ἈΦῸ : »,] ΤΑ νι ῃ ὌΝ 

{πὰ τοπυίτεῖς. Αὐσαάος, Αροπ]λο ἀρτοῆο, ἐϑύετο, τὸς «δὺ «σαρτιαΐᾷς ἀπέλυσεν οἴκα- 
αὔτη σορίᾶ ἰρίπας ἀϊηηηΠ ἃς εξ ἈΟΟΟΡΙ- δ ὐπίνς δ δον ἐπ ΓΤ ς 

4φητ, ἱρῆς δάϊνις σο!] ες; αἀποτίις Πο- δὲ, σῦς δὲ πὐξροίκους αφηχεν ὅπ ας ε ἂς ἵ ᾿ "Ἃ 4 δὲ ᾽ Ἂν Ω ἡ ς ͵ “ΝΣ 

ταφηίος ομΠὶ ΘΟΡ 5 ργοβοουπτατ, ποῖ ἢ Πόλας. οἱ δὲ ΦρκαΘῈς ) ἔπει ὁ Αγησιλᾳοςα- 
. : ὦ ! ν" ͵ ᾿ 

(σεἰετατοια τοσάιηι τορι Πεητ, ὃζ οαηλ πεληλυθῳ» χαὶ παϑοντο Ὡἰαλελυμᾶνον αὐτο 
Ξ “: ᾿ - . “ΠΩ Ὶ Ἂ ͵ ᾽ λιν Σ Π ϑ 

Ι αςεάαπιοηῖῖς ἢ Αὐοδάϊδηιν στ Πφηςτὰ- Φ ςρατευμα, ἀὐζι ἢ νι ϑρϑισμκένοι ἐτύζγόμοι, 

Πυς πος Ποτγιπὶ ἱΠστο ηι, τἀ ἴα σοηοτο- ΔῈ ῶσλδι δύ εν, δ τ πο ΔΝ : αἴ ἀγοισιν ἔχει τός ἡραιέας, ὅτί τὲ Οὐχ η)ι- 
τααῦδητ, δέ (πσοϊάςθαης ἀγθογοβ. (τη) ΡΝ ρλιρυ αν δ τα τα (ὍΣ 
αυΐοπι δἀποηταῆς Μαπείπδαπι, Πιρροιας “Ὁ τ Φεκαεῖχ9 ἐμετεχήν, "ὁ ὁτί σεευφσθε- 
Ἰάτιιπι, Το αηὶ ἀϊσεγεηταγ ; το! έζο Ης- Ολήκχεσαιν εἰς πίω φρκαδιίαν μ᾽ Ὁ λαχεδοη- 
Τα ΠΠι1ΠῚ ἄστο, ΟἸΠΠῚ 115 ἐς Τσοηἰπησιητ. μιονίων. ἐμία λουῖες δὲ, ογεπίμαορον τὲ (ας οἱ- 

Ῥοίξοααιιᾶπι νττίπγαιις σοπιιοη ςητ, (τίς χίας, χαὶ ἔχοπῆον τὰ δένδρα. ἐπεὶ δὲ οἱ ϑηξαῖοι 
εἴς ἔλᾶτιπὶ ΤΠεθδηὶ αὐ ίτγαδαπίαγ, συοά ᾿ὐβοδδκσαι ἐδ μὰ 
δὲ οροζη ἀπιῖοῖβ τ ΠΠ τ, ὃς ΠΌ]Π]ΠπΠ} ἀτὰ- 2. ὁ ὦ ων ἀϑμο  κ νου. 
Ρἰἰπς Ποίξεπι Ἰῆτγα ἤπας δοτιπὶ σοπίρίςο- τένψαν, οὕτως ἀπειλλαοιται οὐχ, δήραίας, 

νογτο, οἱ δὲ ϑυζαῖοι χκλως σφίσιν φοιῷ ἔχῳ» 

ἐπεὶ ἐξεζονϑυίχεσαιν μἂν » πολέμιον δὲ Οὐνεα 

ἔτι ἑωρων οὖν τῇ χωρφι ὼ ἀπιέναι παρέσκθυά- 

ὧοντο.οἱ ὃ Ὡρκοίδες, ὶ ̓Ξ ργεῖοι,ὸ ἡλῴοι, ἔπ4- 

ον ἀὐις ἡ γφοὮ ὡς ταχιςα εἰς Ὁ λακωνικίω, 

Ἐχιδακγμύτες (δὲ Ὁ ἑαυ πληλοενύρε. 

Ὑ ετιιπὶ αὐϊέξογεϑ οἷς ογαης Αὐγολάςς, Αὐρὶ- 
τἰΐ, ΕἸςὶ, ντὶ υηιρήπιμπι ἴῃ 1, Δοο! σα Πὶ 
ἀμπσοτγεης ; ᾿πάἀίσατα {πογιπι πλυ]τἰτα ἀϊης, 
ἃς ΤΠ Ραπογιηι Ὀχογοίτι πἰπηίοροῦς σο]- 
ἰδιιάατο. Ναπὶ Βα οτί ΟΠ 65 [ἢ ἀΓηγ5 Εχεῦ- 
σδθαπταγ, ν ξξοτγία, Πιιαπὶ δά ΓΕ επέξγα σδίο- 
Παιτὶ ἔπεγαητ, εἰ αὶ. Ἐτίεαιεάτιγ εο  ΓΠο- 
ςοπίος, το ἀλενι ἰδπι ᾿ρίογιιπνη ροτθίξατεπη, 

Οὐἶδυς αὐάϊτῖς,, Ατεαάος ὑπιγα Μαπτί- ἃ οἱ μδὸ δυτϑρκαδες ζῳῶτα ἐκχούσειντες, ἡσύου 
͵ “-" ᾽ “ ., ᾿ ᾿ 

“χίαν εἶχον ον) τῇ με αγτίνεία" ὁδὶ ̓Αγησίλαος ἢ 

"ὃ ΣΧ μέσος χἀμων) ὁμῷς οκς κατέμφνεῳς 

ΜΕ}: “-“ ᾽ ν 
δὲιν τίωω ἀφοδὸν. τὴ δὲ τετάρτη τοοοὶ θρε 

! 38. .᾿ν «ς Υ̓ Ἄ 

φυποιησοίυδιυος , ἀπ γυ ὡς ςρατοπεδοί σός 

Ἂ 
τοῦτ. ἸαπΊαιις Δάςο ἴδ δά ἴτοῦ σοπηρατάθδητ. Ὁ) συμμιγεύοισι τοῖς ϑηξαίοις. ὡς δὲ μού ἐγέ- 

δὲ Επδοῖςὶ ἐχ οπη ηἰδιις ορρί ας, δὲ νττί ας 
Τιοοτὶ, ὃς ἀσατηδληος,ὃς Ηογδοϊςοίαᾳ ἅ Μδ- 
1ἰεπίος. Ργστογοα (ς αεθδηταγοος ε Ἴ Πς 
(ΔἸ τιυπὶ Ἔε]αΐτες, τα πὶ σοτγατὶ. Η ας “πὶ 
στατυ!αδυπάϊ ργοξογγοπε, ἂς ργχτογθα, 
ἥμα (ΟΠ το ἢ  } ἀσεάπηιοπο: οδίςογα- 
Βαπτ,ας ρτίτις πάς ν]1ο πιοάο ἀϊοςάεγοησ, 
“πῃ }. σοφάς πιοπίοτιπι πες ἱππλΠῆσπτ. 
ϑεἤαλίας ἱπαεῖς τε ὺ πελταςαιί. ζεῦτα δὴ Ἶ σεευάἀδόμδρωοι, ὁ τίω οὖν λακεδαϊμονι ἐρημίανλέ ἀπα, 

͵ 

“παινοιῦπες δὲ Ὁ ἢ ϑηζαίων φράτάυμα. αὶ 
᾿ « ᾽ 

1 

"ὃ οἱ μδὺ βοιωτοὶ ἐγυμναζοντ αϑώπες αὐξὲ 

ταδπλα,, ἀγαλλόνδυοι τῇ οὐ λάεξοις "χη. "ἢ 
᾽ ͵ πῦον ε ͵ 

ΕΠ χολρυϑοιου δὲ, αὐζις Χ) φωκῴς,ἰποήχϑοι γ:- 
ι 

"»νηνδιύοι,ὺ ἐἀὐξοί, ξἰπὸ πασῶν πυλέεων,χαῇ 

λοχροὶ ἀμφότεροι ᾿ χαὶ ἀκαρνανες Ν χαὶ γξφι- 

χλεαται, καὶ μαλιής. ἠκολούθρρω δ᾽ ἰΐοὶς 

ορντες; ἱκέτευον ὐϑα κῶς ὩΣ ποβέπεοϑεῳ ̓  φὡρὶν ἐμξαλῷ, εἰς τίω Τὰν λακχεδοιμοιίων ΘΥ 

οἷδὲ 
Ν 

" 
᾽ 



"" ν Υ 
᾽ τ, ὦ 

ἐγ ϑὲ ὅτι δυσεμιξολωτάτη μδὺ ἡ λακωγὶχὴ ἐ- 

λέγετο Ἐ|) , Φροουρᾳὶς δὲ καιϑιςαναὶ ανγόμεζον 
ἘΝῚ τοῖς ἀ πὐροσοδωτάτοις. χαὶ ὙΝ ὦ ]οὁ- 

λές μϑὲ οὖν ἰῷ τῆς σκιξάτιδὸς, ἔγων γεοδαι κι9- 

᾿δάς τὲ Φρϑυρϑις καὶ τ τεγεαῦν φυ;«;- 

δὼν τὸς νγεωτάτος τἷξὶ τεβαχοσίοις. ζῶ δὲ χαὶ 

ἔχι λδυκθων αἱ τῆς μαλεατιδὸς ἀλλὴ 
φεϑυρᾳ. ἐλογίζοντο δῈ χαὶ αϑτο οἱ ϑυζαϊοιί, 

ὡς χαὶ στενελϑούσαιν αὐ ταχέως τίου “δῦ λα- 

χεδαιμονίων διύαμιν, χαὶ (ϑχεοϑαι αὐ αὐ- Β 
᾽ 2, ᾽ » “-““ε Ω] λ 

τὸς οὐδ μοῦ ἀμάνον ἢ ὦ» τῇ ἐαυτ. ἃ δὴ 

πόρτα λογιζόμϑιοι, οὐ πόρυ πσοϑπετάς ἢ- 
Ὁ» κὰν) ῃ ν ͵ σι. ͵ 

σαν εἰς Ὁ ἰξναι εἰς τίωυ λαχεδα μονα. ἐπεί μῶν 
ὯΝ 2 , ! ν.» ’ 

τοὶ ἦχον ἐκ τΈκαυρύων λέο»γ]ες τίμω ἐρημίαν, 
« Ψ ΔΝ Τ ᾿ 

χαὶ ὑπο τονούμϑροι αὐξὶ ἡγήσεοϑαι , χαὶ κε- 

λάλοντες, οὐ τὶ ἐξαπατών!ες φαίνονται, ἀπο- 
"»" "“ ! ) 

᾿ς σφαπεινστφαξ᾽ παρῆσαν δὲ τίνες καὶ ΤΟ πε- 
] 3 λ ͵ ᾽ 

ξκοίκων ὅχικα λούνϑιοι,καὶ φάσκοντες Ἔστ- 
! γι} Γι Δ , ἈΡ 

φήσεοϑαι , εἰ μόνον Φαρείησοιν εἰς Τ' χωφφιν᾽ ἐ- 

λεορν δῈ, ὡς καὶ γιῶ κα λούνδυοι οἱ πὐξίοιχοι Ο 

αἰασο τῶν ασαρτία τῆν" Οἕκ ἐθέλοιεν βοηθεῖν" 

πόρτα δτυ ζαῦτα ἀχούοντες,καὶ Ὥρα πϑρ- 

τῶν οἱ ϑηξαίοι, ἐπείαϑησαιν. καὶ αὐδι μϑὺ κτ' 

καρύας ογέξαλλον, οἱ Ὁ τε οκοίδὲς χτὶ ἰὸν Ὁ σκι- 

εἰτιδὸς. κα εἰ νϑὺ ὅλ: τὰ δύσξαζα πσοϑελθὼν 
ὁἸούλαος ὑφίςατο, σεένα αὐ ζύτη γεέφα- 

σαν αὐαξζ ζεδα᾽ γιοῦ δὲ βουλόμϑμος ζρϊς ἰάταις 
συμ μκαχοὶς γϑῆοϑα)» ἔμήνεν ον» τῇ κώμη" οἱ ἢ 

αϑέξησαν παμπληθεῖς ξρκαδες. ὠς δὴ 

ΕΓ Θ ΧΨΨΚΟΥ Ὁ. 
᾿ ῥὼ ν»» “Ὁ » Ἂ ͵ Ρ . Ν ΠΡ 

οὐδὲ δηξμηοιῆκουον δ τα, αὐτελογίζον- ἃ Αυάίοθαητοα Ζυϊάσπι ΤΉ σληὶ, (εὰ νίοῖ 

407 

{πὰ ρεγρομάςθαπε, πιο 1 ἀσοπίος ἰοη- 
ὅς αἰ ΒΟ πλα ἱηρστοῆιι οἢς ρου! Βογοζασ; 
ἂξ τ ἰτγα σα Πταγ 115 Ἰοςῖς,, ιιδ: δά τι Πα- 
Ὀοτοης ἔαςοῖ]ος, ἀΠρϑῆτα οὔς ργωΠάϊα. Ετ- 
οπίη, ΠΟ οἰδιι5 αὐ [ὑπὶ ἀστὶ δ οἰ γἰτίοἱ ογαῖ, 
ΟὔπῚ τἰγοηιιπη ὅς οχ(π]τιπ|, Τ᾿ οσοα ργοῖισο- 
ταηλ, ΟΟ 6 ρεΠαάϊο, φαΐ ογαηγαταῖε πλα- 
χίπγο νόσοτα, Ρύχστογεα ργϑ ἢ τπ| ἈΠ ἐ- 
ταῦ Δ "1. οὐξεγαίιργα Μα!οατί4οπ.. Εχρεη- 
ἀεθαπτίςοαιη πος φυοσας Ὑ ποθαηὶ, οοἱ- 
τα ΠΙΠ ΙΓ πὶ σα] ογίτοσ Γιασσήσιηοηϊο- 
τι ΠῚ νἶτος ; ἃς Ὠια ΔΠῈ ρΓΟυητίις, 41. ΠῚ 
(υ]5 ἴῃ πη δι ἰρίος ἀϊπιϊσαταγος. (τα: ὁ - 
πληϊὰ (φοιιπι Ρυταητας, ὩΘἢ αἀπηοάϊμηιπ 
Βοσρτορο πῇ ογάητντ Τλοοάα πόποι ρο- 
τοτοητ: Ν ογαπὶ ρο(ξοαηίιαπι (Οαιγὶς ν θη 
(φητ, 41 (ΟΠ τἀ! πο πὰ Πξῖο οἱἷς ἀϊςογεησ; 
(ς ἀτισος [τ πογὶς ἔογο ρο]σογοητισ: ἢ (8116- 
το νο]α ἔς νι ογοπταγ, ἱπιοιῆοὶ (6 πιθ6- 
τρητ: Δα οΠσητ τοι αι ἀαηΊ Πηἰτίπη!, χα 
ςο5 δἀπιιοσαγοηζ, ἂς ἔς ἀϊοοἤπτγος ἃ 1 αςς- 
ἀπτποηίογιηι Πς ργοβτογθηζαγ, ἢ (ὩἸτἰπι 
ἸΡίογαπι ἰη ἀργὸ 1 Ποραπὶ (δ οἰξομ την: 
φάάογεηῖ δος νἱοἶπος, 4] γος δγοηταν ἃ 
δΡαγίδῃϊδ, Ορεπι τΠ10 Οἱδ ΠΕΠ]Δην ἸΔτιγοσ: 
ἢ 5 ἸΠ4ιηι ὙΠΟ 5 δια τὶς, δζ αἰ ἀσηι 
Ὁ ΟΠ Ρ 65,4 Δ πῇ (της. Ποἰηἀς Τρ α- 
ἄςπι ργορῖοιῦ (αῦγας ἰπ ΠΟΙ ππὶ ἔπος ἱτ- 
ταπηραητ, Ασοδάεϑ διιζθπη ἰιχτα Π1π| 5 οἰτὶ: 
τἰἀἰς ορρίάιϊιπι, Α΄ ἢ φυϊάσηιν ΠῸΠοΪαις 
Ργορτοῖδας δά ἰοοατγαπίτα ἀμ ΠΟΙ] ΕΠ }1- 
{ΠΠῸ τ, πε ηλίποπι ἐο Ζυϊάςῃλ !οσο δας )ά4- 
(ςευἊπγιπὴ ἔογιιπτ : ἴαπ νοῦο, Ζιππη αὐχί-- 
Ἰ1ς [εππππ ντί νοοῖ, οο ἰἢ γίοο οχίροξϊα- 
δας, Ατοδάπθι5 ᾿πτουμ τηασηο ΠΕ ΠΊΟΓΟ 
σοπίσεηοητίθι5. Αταχις ἰὸς ἰοσο π}}}1-- 

͵ αὐτιπσοϑφωποι νϑρ κα χόμϑωοι οἱ ὐξι τ: Ια Π) τὸς "(ὉΠ Ϊ]αἱ, ἀσπι ὐπιογίος ῃ ποίξος 4 ηλ1- 

λον ἐπεχρ τον ἐπεὶ δὲ καὶ ὁπιοϑεν, καὶ οἰ 

Ὗ πλαγίε ̓  Ἂ Ὡσπὸτ' οἰχιοὖν αϑαξαμνογῖες ἔπαιον 

χὐέξαλλον ἀύζις, δὴ δ, ΤῈ Ιοόλᾳος Ὅσο- 

ξ ϑνήσκᾳ, καὶ οἱ ἄλλοι πόύτες, εἰ μή τις ἀμφι- 

γνοηϑεὶς διέφυγε. δἰ σσεαξαρϑιοι 5 ὦ 

ι τὰ οἱ τρκαϑες, ἐποράωντο πσϑϑς τὸς ϑηξα ες 

Ὦχας καρύας. οἱ δὲ ϑηᾷξαῖοι, ἐπεὶ ἤσϑοντο τὰ 

πετγραγιμένα "“ποῦ φρχκάϑων, πολὺ δὴ 
' ̓,ϑράσυτερον κατέθαμον. καὶ τῶ μϑὺ σελ- 

᾿ πορίπεδίῳ ἐλώοντο, εἰ» τ τευδίς Ἵ Απολλω- 
νος [ἱερῷ Ἔ οὐ ζω ἐςρατιπεδυζ σαντο. δ ὺ- 

1.1» ͵ Ν ν . 9 ἢ 5 χ5 
᾿ σερα!α ἐποράοντο, ὦ ὄζος μδὺ δ γεφύρας Ἵ 

ἐπεχείρφιων δζκξαινάν ἔχὶ Ὁ πόλιν, (ὰ γὸ οὐ 

ἡ ὀδέας ἱερῷ ἐφαίνοντο τἰγαγτίοι οἱ ὁπλῖται) 

ς- ὦ 

͵ γ 2 ἐν δι αϑα ᾽ ΟῚ 

λασίαν ἀ )θὺς ἔχαηον, καὶ ἐπορλοτευ" ἐπεὶ δῈ ὉΕ 

σας, {προγίογος ογαῃῖ : νογιηὶ ροίξοα, 
4υαπη δ ἀτοῦρο, δέ ἃ ἰατουιθιι5, δ 40 115,4 αὶ 
ἄἀοαιος σοηίσοηάοτγαηξ, ου γοηταν ἂς το] 
Ροτογοηταγ: τὰπὶ ἀοῖπάς Ποη (Ὁ! απ} 10 Πο- 
Ιδιις, (δ δὲ 811] ρευϊεγαης οπληος., οχιγα- 
4ιΔ πὴ {1 αιιῖ5 ἱπσοσηίτιι5 δαβιρ οι, Ηἱσ 
τος σείδς., Ατοαάος δὰ Τ Ποραπος ( α- 
τγᾷ5 ψογίτις ρογραητ, ΠΠ] νογο αιπιην αιιαΣ 
αὖ Ατοδάϊθιις εἤοητς δέξα, γοί(οιρητσ; 
Ἰοηρε πηαϊοτὶ συ αι ἀλοὶᾳ ἀοςοπάοθαηι, 
ἃς Ργίπιο χυΐάοπι 50 }]Δ αι ἰρῆς {πσροι- 
ἄτης ὃς ἀεροριιδηκιιγ : ἀοίπάς αυμη} ἰπ 
ΡΙαηϊοίεπι νοηηδπε, λα ᾿πσιΠ} ΔΡοΟΙ]Πμηἱς 
σαίεγα πιδῖατὶ, ροιεγιἀϊο σιγίις ἱμάς ας 
οςάμπητ. Ηἰπο ρογ ροητοπὶ ἢς σοπαρδλῃς 
τιιῦ Ζαϊάεπι ϑρατίαπι νου 5 τγαπῇτο. Ναπὰ 
ἴῃ Μίπογις ἔλπο., ας Αἰοα ἀϊοίτιῖς, ορ- 
ΡΟΙϊτί σγαι!5. ἀγηηδγιγα ροάϊτος οοπίρί- 
οἰ θαητασ, παρτΌΡ τοῦ ἴτὰ ξλοίοσαπτ του, 

4 

ορρίάμν, 

1 αροηΐςα, 

ΓΤ ΓΥΣ 

4' εο, εν - 
ἦα {πργ 
πνεμ0 3. 
τ16. 

ΤΡεδαν 

1 “εοηὲ- 

(4}}} (Η7Ὲ 

ΓΥΣΥ 

ἡπστεάωο 
δωῦς 



οη[οἷε 

Ἄγ οἱ 45. 

οὖς ο Ἀ.5 “ δὴ ) 

Ἰοτας πὰς δγιιος νοσδῃζ, ντ {1 4115 ΘΟΓΙΙΠῚ, χαὶ εἰς ταξιν πίϑκοϑεω, τὰ πιςὰ λοιμξαίᾷν, ὡς 

όοϑ ΧῈΝΘΡΡ Ἡ  α κ Ὁ! 
- Ν ϑ ν᾿ ΐ " 9 »" Ὶ Ε] Ἷ, ἼἋ 

νι Επιγοταῆη απιηςηι δά ἀσχιγαπι αρεγοητ; ἃ οὐ δεξιᾷ σὺ ἔχοντες τὸν ὀὐρωτϑμ,, πα ρβήεσαν ἜΝ 

δοπαϊβοῖα, τπασηα Ῥοποιιπισορία τοίοῦ- ΝΑ “ : ᾿ 
κα ον ἐς κἡ ττορ)οίου τες πολλὰ Ὡ Βρα 

τα, ογοιηαρδης δέ ρορυαθαητατγ. (ὐδτοσι. ἐς  πορλοιοῦτες πολλαἦν Ἰ κάγαθαν με αι Ὁ ΠΑ ες τοῦ ν᾽ Ἵ ε χ - 

εχ ἰἰϊς, αὶ ογδητίη ντθο, πια!ετο5 αα!46ηὶ σττν ΕΝ τ δι, ̓ ῷ τ πρλεῶς τς μϑυ γωυαϊ- 
ἣν τ ὕ ς 2 «“ 9 

πος ιηναπι αἀίρίσοτε ροτογαης, ψαΐρρο κες συ Τ' χαπνον ὁραΐσαι ἀιῤείγονζο, ατε σϑοϊ 
χι Ἠοίξος πιιπιηπαπὶ υἱάμίςητ : ἂσ υἱτί ποῖε ἰδούστη πολεμίας" οἱ δὲ ασαρτιῶται,« τεί- ΑΝ ἀ αζέσες [ς ἷ ᾿ Ὶ ; [ ῖ 
δρατγτδῃΐ, αἰϊτι5 αἰ] ΠΟ] Οσάτι5, ιοαά ντῦς χίφον ἐχοῆ Ἐξ δὰ χόληθ, ἀλλοκυλλη ΟΣ ᾿ 

ἰρίογιιπα τη ηῖθις σαύογθς, αδιη 141 ἔμ να ͵ ᾿ 
: ἡ τα εν ς ͵ ὟΝ 

Ῥεύραποὶ ππλθγο ἃς οἤςητ ὃς ν᾿ ἀογοηταγ, ἣς Ἴες, κοι λα ὀλίχϑι να ὕντες ὸ Φαμνομδοι δὲ, ἢ 
. Β - τ ᾿ ν΄ ὰ τ" μ λ 

ἐδπὶ ταπλθῃ οὐξοάϊοαηι. ὙΠαπι ἔτ ετ- ἐφύλοιῃον. ἐδὸξε δὲ τοῖς πέλεσι χαὶ “σδοφαῷν 
ἢ ᾿ . . Ξ 4- μα ΠῈΣ Ὁ δὶ 3 - " 

ἴατα παρ! Ἐγατίσιι5, ᾿Π σατο 115, 05 Εῖο- Οἱς εἵλωσιν, εἴ τις βούλοιτο σιλα δλαμξανφν, 

διτααςάρογο να]]οτ,αοίητογ ογάϊπο5 ]ΟσιιΠλ Βὲ ἸΔῈΣ πμ γη ὴ 
δε Σ ἐλάν εσομϑιοις, ὁ 

{χυππὶ ϑοσαραζο; οἱ Πάδς ἀαγοταν, ἔπταγιιπι Ἄερῖς ἐς, ὁσοι συμιπολέμησοη εν. λ σὰ Ὗ -. [7 Ἐ ͵ 

νῖ ποταυός μος ἐπ θεῖο ἔπαπὶ πδυάτοπς ὮΝ Ο ἵν φοέϑτον ἐφασαν Θἰπογφαψαοϑαι 
. δ οΣ αι 353..ϑ 6 7 - Ἧδι 

ορεύδπι, ᾿ἰρογταῖς ἀοπαζεπτας. Ας ἱπτο σπλεον ἡ ἑξαχιοαλίας" ὥςτε φόζον αὐ οὗτοι 
: Ἧς . , ΄ ᾿ 

Ἠρῤθν Ἂ ΟΡαταγ,, ἱπ ταθι]45 τοίατα Ρίμη παρέχον σοι] εταγμκένοι,ὼ λίαν ἐδύκοιω πολ- 
{ΠῸ ποπγίπο, αιαπιν τ ο 10.480 ἃ- ΘΕ ΡΜ ΩΔ, Αἰ εὐ δὴ Τἰαπη Γ ἼΠ0, 41] σΙ0.460 [4 λοὶ ἐἢ. ἐπεὶ μδύ τοι ἔωϑιον μδὲ οἱ ἀξ ὀρχομε- 

ἔξαπι, νεῖ} πηοτα πη δος ἀϊροίτί ἱποὰ- εν Ὅν ἡβξ 

τότόης, δο ναὶ άε πα] οἵδε νἱάοτοητατ. ο- "ΚΑ Φο69ι. ἐδοηνϑησειν δὲ τοῖς λαχεδα- 
" ᾽ ͵ Υ͂ Ν ͵ ν» 

ταηι Ροϊξοαηιαπι ἀρᾷ ἱρίος πιαποθαπε μθνίοις Φλιωσιοὶ τε, ἡ χοξάνθιοι, χα! ὄχεδαυ- 

σοπάειδπιοῖ) ΜΠ τος, αυΐ Οτομοηγοπο γε ὅμοὶ, ἡ πελλ ξοίς,, χαὶ ἄλλαι δὲ τίνες Τὴν πό- 
5, -Ὁ  " 35, Ν ᾿ » -" ΓΙ ᾿ 

ποτᾶηζ, ὃζ Τ-λοςἀατηοη 5 Ρύζτοι φαίαρρο λέων, ἠδ κὶ τὸς Ὄπογεγρα μιδύως ἡ ῆον ὡρ- 
τἰᾶς ἔοτεςης ΡΙ]ΠἸαΠ). (ὐοτίπτ μι), Ερ᾿ ἀδιιτ}, ΣΝ ἯΠΕΙ ψβυλο τῇ ὩΡΗΣ 

Ῥε]εποπίος, ορρί4λ ἡιαάλπι αἰΐα : ταση, ἢ Ον ὠἐἐμἐὐ ν.. ὦ 

ἀεϊμάς πιίπας Θο5., 4. ποπιῖπα ργοίοιν" "έτο ΚΑΤ᾽ α μοῦ ὥλαρ, υτῃ διξξαηνὸν Τ' ρῶ- 
᾿ - - “{- νι λ " « 

ξυςἔδησ, ἔογπυ αδδης. Ἐχριοίτας μοί Ἐς τὸν. αὶ οἱ ϑὺ ϑηξαγοι ὅππῷ φραϊ]οπέδοίοιντο, 
" Η Ἷ Η ἘΝῚ ΜᾺ] ὰ 3) ͵ 

Ρτοστοῖτις, Απην οἷ α5 νοὶ νεπηςε, ἰδ άοπι ἀγὸς ὧν ἔκοτόηον δένδρων κα τέξαλλον πὸ 

Ἑαωτοτατη ταηΠ τ: ἀο 1 Βοραηὶ συΐάεπι ἰἰ5 το ,ίξρων εἰς ἐδυρ Ὑ τὴν 
τὺ ταζεέων ὡς ἐδ)ύσαντο πλέα » χα) ὅτωςξ-: 

ἐπ Ιοςοῖς, νὶ σαίετα ἰοσαδδηι, {πτίτῃ ἀπὸ , ὙΕΥΤΗΝΕ ΟΣ ἶ αν ΜῈ 
: : Πτεὶ ΦυλοΠοντο οἱ δὲ οιρκοίδὲς σότων πε δεῖν ἐ- 

οτάϊπες δας αὐδοόσοβ αὐ!Ποϊςαης πα πλοῖο ΞΟ γε: 
᾿ ᾿ : 7 ͵ ΔΊ εν ᾿ ς 

4αλιη ἤοτὶ ροτογαῖ πηαχίπιο, 45 ἐποοίε- ποίοιευ, κουτολιπόγϊες δὲ τὰ ὁπλα εἰς Φόπα 

της, βοηιῖς ραέξο ΠΡ᾽ απο δος : νόγαπι γάρ ἔχὶ (ας οἰχίας ἐδέπονϊο. εκ, τότο δ ύ- 

181} μαϊαίπαοάι ξλοίοθαπι ἀγοαάοϑ, δ το. ἐδ Ἄρδχε ἢ “ εν ἢ 
ΤΠ ΘΟ ΥΟς μεροι τ την τετάρτη ἱ ασϑϑς λον οἱ ἵπίσεις τοὶ 
15. ατηὶς οα ἀϊτορτίοηος α'ἀϊππ ς ςοη- μελν ϑ νυ Ὁ Ὁ ᾿ς ρυ ΚΘ σα ἢ 
τποτῖοθδητ. ϑοοιυπάμπιϊπας ἄϊς τοττῖο, νοὶ ὶς Τ' ἱπισοόδρομμον, εἰς γαιολθηθυ ΧΈ σαξᾷρ, χεμέγν 

Ἶ Σ τ «“ -" Ἵ Χ κ οἱ Ὁ ιῳ 

ἡὐατῖο, ΕΠ το 5 ἜΠΕΡΔΠΙ οππος. σα - ( τεϑνξαγοι πλύτες, Ὁ οι ἡλῴοι, χ σοι φώς 
τ 5 ἢ δ᾽ ΕΣ - ων - Ἄι 

Ἰεογι, Ῥοσεηίιπι. ὙΠοΠαϊογιπι, Τνο- Πλχέων, ἡ δε Παλώΐν, ἢ λοκρων ἕπσεις παρῆσαν. 

ςτοιαπι οαπίτατα,, δά ΕΙρροάγοπλιπι ἃς, οὗ δὲ Τὴν λαχεδοι μογίων ἱπαεῖς καλᾳ ὀλίορι 
ΝΜερτμηὶ ἘΣ ΔΟΟΒΙ ἔλθπμῃι γίηπε ρέοοο- ἢ ᾿ μόνε Σ μή, ᾿ 

᾿ Ξ ΠΠ Φωνοίϑρυοι, αντιτετα μένοι ἰὐθις ἤσαν. ονδ- ᾿ 
ἄσητ. Εἰσί η αςὶς Γιδος ἀφ ηποηϊοσι ει 1- ἀόκυμηῖς Δικ δι ΕΟ 

το5; 4] ΡοΓΡβιοὶ νἱἀοητιγ, ορροίτὶ ε- δδαν δὲ ὑλμόων ἐς ὁπλι μ᾽ Τι γεωπέρων οσδν ᾿ 
«11. . Ε  ἝΟκδΔ, “Ὁ ᾽ - 

τδητι Οὐ ὰηληας ΠΟ ΓΟ 5 αποίδατη στα-ὀ τϑχαχοσίων ΟΥ τῇ Ὁ πορυδαιάδων, ἅμα οὗτοι 
ἈΝ) ττ ᾿ 1: - ΠΥ, τὸ Ἀν “γ᾽ Ἀὐλν, “ὦ 

ν ἐστιν Ροάϊτος 8 δὴ ἈΝΜΗΙΣ σορ,Δἀ μϑὺ ὀϊξέθκον, οἱ δ᾽, ἑσταεῖς ἡλρευνον. οἱ δὲ πολὲ- 
πάεγιἀαταηι [η. ᾿{{{ 115. Ἰοςαἰΐοητς : 6ο- » τοῖα ΠΥ "2. ἡ “᾿ 

Ὑ ᾿ Αμἱοι 5 κ ἐδεξαι)ο, ΣᾺ ἐνέκλιναν. ἰδογ]ες 3 ας ὶ 

ἄσιι πιοηοητο ργοσαγγοίαης ἢ, δέ μῖτος Ὅν ΔΑΣωΣ ἀφξευσα νοι. 

δἀϊρεθαητοημος. Υ ογαπῃ Ποίζος πη ἔεγο- ἦα πολλοὶ ἡ 3 πεζαϊγεἰς φυγάὸ ὡρ μασιν. τ 
ζ 

᾿ « ! 3 

Βαητεοτιιπυιπροῖαπι, ςἀ τεύσα νοττεραητ ὅπ μϑύτοι οἵτε διωκονῆες ἐπειύσαιϊο, ἢ Ὁ ΤῊΝ 
Οὐοά χαιπι ποηθι}}! ροάίτος νἱ ἀ Πρητ, ἃς, ϑηξαίων φρώτευμα ἔκδυε,παλιν δὴ καΊεςρα- 

ἱρίιε ἰη ἔαραπη φοηϊςἰοθαης ΡοΙΕ, ν᾽ ρεῦ- Εεϑ εἰ ηϊος ὁ[ 2 δὲ μὴ ποὺς πίω πόλιν ἡ μὰ 

(ςαςηάϊ πποην 1 ,ἀσςφ εχ 081) ξεςϊἤςπι, ἜΝ στὰ οἷν νοὶ ᾿ς ρρ 
παδοσξλνῷν αὐ ἔτι ἀἰΐϑις, ἠδ τὶ ἐδυκά θοιρρα- Ὁ 

ἂς ΓΙιοδαπογιπι σορίαΣ σορ τούθητ: ταγ- δε μαν ἜΡΙΕ ΜΚ Υ ΘΡ 

{υἰπ ραῖῖτα εἴ ἴταπι. Οὐπηιῆαε ἔδοίηπιιδ, λεωώτερ9) ἐῃ) οἰκῴλν μϑύτοι ἀπαρὰν Ὁ ξρά- 

πΘηπῖ} αὐδαχ ἔοτο νἱἀογοταγ,, 1] τυτίαβ; τευκα ἐπορά εϊο Ὁ ἐφ᾽ ἕλος τὲ, χαὶ γυϑφοὶ. χα, ὶ 

ντΡο τι αὐοτίγεηταΓ: τ οιογαηῖ πὰς σὰπὶ ζ δὼ ἀτφχάξους ἢ; πόλεων οὐεπίμσσαίν 

οορὶϊς, ἀσ νοῦς Π]οἷος, δο αγιπουπιργο- ἐν λοι τ... 

ἐξξει (απις Οοά ἢ χια ἴῃ ορρίἀα πηυτίς Ποη τυηΐτα ἐποίάογοης, οὰ ςοποιοιηαδαηῖς 

γυλίᾳ 
᾿ 



Σ " ἡ, ᾿ ͵ Ω . 

λείῳ ἡ, ὅϑα χὰ γεῶδια ἴρις Δαχεδαὶ μονίοι 

1} «αθιοίκων, οἱ χαὶ ἐπέθεντο, χαὶ στευεφρὰ- 

᾿ ἡ δύοντο ζϊς μῷ γ(αίων. αχούοίϊες δὲ τὰ 

᾿ οἱ ἀϑιωυαοι, οΨ Φενντῇδι ἢ ἤστιν ὃ πμρνϑμς ἡ ποιῷ, 

"θὲ λαχεδαιμοιί ἴων, χαὶ εἰκ κλήσιο ἐποίνσαν 

χρ δόγμα βολῆς ἔτυχον: Ἀ' παδϑήϊες ὠρέσξᾳς 
λακεδαιμονίων πὲ ὶὶ Ἐ ετι αἰ προλοίπων ἀὐθις 

ς δυμικάχων. ὅϑεν διὴ οἱ λαχεδα) μῦ (οἱ ΓΑ α- 

τος, Ωκολλός, ὁ ᾧ αραξ, ἡ Ἐτυμοχλῆς,χαὶ 

αἰεμίμιυννσχονΊε: "ὃ τὸς αὐϑέευαίες, ὡς αεἰ πίε 

δ λήλοις οὖν τοῖς μμεγίσοις τθϑδϑῖς παϑδίςαντὸ 

᾿ς ἐπ ἀγαϑοϊς αὐζί τε γὸ ἔφασαν τῶς τυ ξοῦνος 

σιυεχζαλῷ, αὐδέεύνδεν,κὶ αὐϑηγαίες, οὴνε αὐτὶ 

᾿ ἐπολιορχϑειῦτο ἰσυῦ “εοσηνίων, “τ - λύμος 

βονθν»ὄ. ἔλεγον δὲ χαὶ ΓΤ ὡς αἰ γαϑο εἰ εἴη γε χοῆ 

: ἀμφότεροι ἐωρα ον, ἐπσομεμνήσχοί ες «ϑὺ 

ὶ ᾿ ὀρ βαΐξαρο χϑεῆ Π οὐα μἐιΞ 

᾿ΟἈννσχοήϊες 5 ὦ ὡς αὐϑέεναῦ: οἴ τε σῦς ἢ ὙΠ Τὼ 

᾿ 

᾿ς μάτων φύλακες, ΤΙ λακεδαι μονίων ζῦτα 

συμξελθυομδῥων, οὐδ 6, τε χτ ̓γἀδομολοία- 

λδίως ὑφ᾽ ἀπϑωτων δ ἑλλζώων καὶ ἡγεμόνες 

πυροκριλείησειν ̓ συμξελάσουδέων αὖ ζαυῦτά 

οὐ ὴῳ εἷς ὃ αὐτου ᾧὶ ὠδέ πως εἶπεν ἐαν 

τὸ ὑμήρὶ "Ὁ ἡμκής, ὦ αὐϑρες, ὁμιογοήσω δι, νειοῦ ἐλ- 

πὶς, Θ πᾶλαι λεχϑωϑιο:, δέκα! Ἰδ θαι ἼΘτΩΣ 

ξαίε. οὗ ϑυτοι ἀἰϑζοναοι οὐ ,πϑύυ ἐδέξαντο, 

ὀλὰ θῶ τίς (ριῶτος διῆλθεν, ὡς νεὼ ἡ ζαῦτὰ 

γςον" ἢ Φλιρθεων παρα α λαχεδαι μονίων ἐδὸ- 

κα Ἐ0), ὅτι ἡνί ἡνίκα κα]επολέμινῷ αὐθυς, ϑηξαίων 

᾿βουλομϑϑων αἰαξα τὸς ποιῆσαι ζὰς αἰϑίωϑας, 

σφίσιν ἐμιποδὼν “ον. ὃ 5, πλάτος ἦν λόγος, 

ὡς χΤἼὸς δρκθς βουθᾷν δέοι θγὸ αϑικησοίγων 

σφ Ἐχιςραήευοιεν οἱ ἱαρκαδες,ὼ οὗμετ' αὖ- 

τῶν λακεδαιμιονίοις, νλὰ βονδησεήϊων ζς 

πρεάταμς, δῊ οἱ ῥια)τίνής ̓ Οδὲ πὸὡς ὑρκϑὲς ἐ- 

πεφρατευς β ἰύζίς. δε ἐδ 4 δξέὼ ἡ καὶ πότος: τὸς 

χχίως τὸς μιαντινέας ἐφαξ β βονῆσοι τοῖς αὶ 

Πρόξενον Σἰποϑαι σιν ὑ ὑπὸ ξπέεσ 

πον οἱ 13. ἀδικῴν, ὅτι ὅπλα ἐπήνεϊχαν πείξα ταις. 

Ὁ Σ τασιπ- 

1. Β᾽Ὲ Ἐξ ΘΡΕῚΣΧ Τ Ὺ 5: 

«Ογιβοῦσπινέγο, πο ]οσΌ παι] Γι αφοάα- 

Ἅ», ἡ πτοϑφέξα λον ἀφ ἡμέρας. ἦσαιν δὲ τίνες 

Ολοιϑάς δὲν παΐϊες φἰϑαπλήσια ἔ  κ Β 

λόχοις δόρυθος οὖν τῇ οκκλησίᾳ. οἱ ̓ εδὸ γὸ ΠΕ, 

᾿ ΤῊΝ ἴατε {πρροτίας ἰἷς τὰ}! ἢς. χυὶ αι 
ὁῆς ΑἸοτάητίητογεηττί, ΑΗ] ξαδεαμι τη ιμῖο ἀἰσοδαπι »4ιοάαγπια Τεροιτίς πτο ΠΠ δῆτ, 

δῷ 

μιοπίοσγιπι οταητ, τ ἀπ πὶορριυσμαθαῃτ: 
Ἐταητ οὐ]. ΠῚ εν δ τα ααίάαιη, 481 ὃς ἱπιια- 
ἀέθαητς 1 ασεάα πηοῆϊος, ἃς ΤΟ πογιιηῖ 
(οσϊοτιπη  ρ:ὰ ἐβα  με ιν πνην: Οὐυς αυϊπὶ 
Αἰοηίςπίος αι ΠΠ δῆς, απ 1 ἀσοαιηο- 
ἩϊούΈη} ἢπ σαυΠᾺ Εἰδή μετ εἤςστ, (ΟΠ οἰτς 
αἀϊριοἰοαμε; ἄς ας δεπατιςοοηίαϊτο οδοίο- 
Ποπ δἀποςσαδαῃε. Εοτῖς της Ισσατὶ Γασο- 
ἀαπιοηίϊοίαμη, ΘΟΥΙΠΊΟΣ [ἀσίον ἀδι » 45 
Πποοάϊηη1 αὐ ςεατρ Διποηὶς ΠΕ ΕΔΗ: πο 
Πεδας, ντῆὶ μαξεδαιποηί, Ὠἰπἰγιῆν Α- 
ταςι5, ΘΟ ογ"}15, ῬΠαταχ, Εἰγπιοῦίος, ΟἹ] οη- 
ΤΠ εις, ΡΓΟρΡο ὈΠλΩ 685 {ΠΉ]Π1ἃ ἀἸσογεητι Ν ἀπ 
τοι οσαθαης 1 Πιοσηογίαπι Ατποηϊοπί!- 
Ρυς; (επηροῦνεγοία; Π᾽ ἐπα! σε πη ππαχί παῖς 
1 ΤΟΥ ΠῚ ΠΟΤ  Πες αὐ ν τ] ταῖοιη σοΠΊ πηι: 

τξ πρροτίας τὰ Πρ, 1 σε ας πο ἷος οἰ πὶ 
Δαϊ 616 ἀϊος μαπτοἰεξξίοπε εὐ γαῃ ΠΟ Γ1ΠῚ; 
δὲ ν]οἰΠτπὶ Ατῃοη!εηίεβ, πο τορροῖς ἃ 
Μοηρηιϊς σε άαιοη!} δ ϑἀξνϑητις 583 
Ἰλουῖτεν εἰς ορουα τα! ῆς Ργατοῦςα σοηγπιες 
πιογαθαηῖ οὐ οἰ πη θηΓὰ, 4 ντΓΙΠ1 6: ροῦ- 

ΠΕΡ Πφητ, φιιοεῖος αἰ υ!α οΟΙπἢ ἐξ ον γί θιι5 
σείπῆρφητ: γεποοᾶτος οἶδ 'π Πηοπηοτίᾷ, σαοά 

ἡρέιθησοιν ἡγεμόνες ζγαυτικα Ὁ Ἃ χϑινω νγ65: δὲ θαγθατγαπι σοΠ ΠῚ ΠΏ ΟρΟΓα τορος Ὡῖ, 
ἃς Ατῃεηϊξίος Γ δοοφα πηοπὶϊς αὐόξοτίθα5 ἃ 
(ὐταοῖς ἄτπισες οἰΑΠΠς. ΡΠ] ςατα πη; ροςι- 

Αια ἢ οἰ ξο εἰς 5 εὐ} πα Ποητ; (ἀράξηεδθιις 
νἱοἰΠππὶ Ατμεπίεηπθις, νῖ  αςς ἀπ ΠλΟἢΪ" 
ΟΧῖΓᾶ σοΠιγοιΕΥΠαΠὶ τεῦγα τα σονεην ο- 
ΠληΪ πὶ ἀπ 65 Ἰερογεπταγ, [ητοῦ αἰ ἱὸς απ1- 
ἄδπι ᾿ῃ παπς (δ πτοητίαπι νεῦρα ἔπεῖθθαζ: 
Οιυοά {τ νὸς ὃζ ποβ, ἀτῃοηϊεπίος, οηίδηίο- 
τἰ τη 5:ἴρε5 οἰ Ε ποοτεπήροτς διταγατα, Ὁ. 86 
Ια πιά απιὶ ἔογζαν, ἀδοιυπηαπάος Ἐς} πς- 
ὕαπος. ΝΌΠ ἀτή ϑά τι μας αὖ Ατῃεηίεῃ- 

λέρριο. στε 4) ἔωραῆσν,ἐπέκῳνῇ ἡ ἡμῶν. μέ. ΓΤ) {5 ΔοοΙρίεδϑπταγ, (εἀ ται Ππταραταγ ῃϊης 
ἱμάς, ππης 68 ἀ! οἱ απο γεσο τοῆροσς (6 - 
ἀμηδιΣ τοϑ ἰρίογιπι εἤξησ, τπη πος ργο- 
ταεδητ. ματι ἤος σγδαϊΠ]ηλατῃ εἴς νἱ- 
ἀεθατιι, σποά ἃ ΗΝ ρτοΐεγο-: 
Ῥαζυγ, ἱπυρεάϊτος α 1 ἀσοάαπιοη 5 4 τοπυ- 
Ροτίβ ἔτ ῆε ἘΠεῦδηοϑ, αὐτὶ ἄς θο ΠΤ λτῖβ ἀ- 
τ οπίο πη! θις σπογοπάας Ασῃοπδς {ΠῚ επ- 
(αἰΠεηΐ. Ετογας Ποπλ ΠΊ τις [4 ρ᾽ ατἰ πηι πῇ 
ἴῃ οτς, εγθ 45 6Πξ {πρρετίδϑ γατίοῆς ργα- 
Δι ἰφλογαπχεηΐὶ. Νου επΐην Ατοϑάδς, ἃς 1Ξ 
Ρίογιπι (οοῖοϑ; [δορί α Πηοητίς οὐ ἢ] τα τῇ 
Αἰ! ]υιΑ ΠῚ πανί ἀκα Βε] Πα π Ὥμοετο; (ςἃ «απὶ 
οΌ σαυΠδιι, 0411 Θρολτῖδ οροιῃ τυ] οσίπτ, 
εἰ 4 Μαητίπεὶς σοητγαᾳ ἀαΐαπι ᾿αΠγδῃ- 

ἄππ ΡΕ]]ο νεχαβαπίαγ, Η ας αιοα; ἡ σι πὶ 
ἀϊςετγοῆταγ, απ. αΪτιι5 ἃ 4Π0 σΟ ΠΟΙ ΟΠ Ο ΠῚ 
Ρειυασαδαίαγ, αΐρρο Ποπημ 1 αἰεθαῃτ, 
τὰ τα Ρτγοχοηὶ εἤςης ψΠ|6ο]α, ἃ διαπρρὶ ἔα: 

πος, 

ὙΠΟ ΕΓ ὅ 

αὖ αι: 

ηὗτ 5 

ἱέ 

ἐ “- 

ἐς 

ἐᾷ 

μειθμὶς 



ότο 

τοῖος (Ποτίπτῆΐας πισσοπς., απο οἵδτίο- 
Ὁ 

» ποῆὶ Βαδείτ: ΝΙπιίγαιη, Αιμεηϊςηίςς, ἄς 
» Ποὺ σοπιγοιογείγαγ,, ἃ 4. 5115 ἐπ] Γᾶ [λ- 
» ὁξατη {τἰηἰτι μη}. ἩΡΙΘᾺ ΠΟ5, Ροϊοαηιαπὶ 

» Βαχ ἔέϊα ἔπι, δη 415 ΠΡΆΣΕΙ Ροτοί, 
» 4υσα νε] δ 6110 νεθοπλ δ] ητιαπη Δα στοῆι {1- 
» 1ΔῈ5.0 ΝΟ] ρεοιιηΐα5 ΠΠΟγα πη ἀΔΠη αδίζο- 
» ΓΠΏΠ5. ΝΟ] ἀστηι αἰἰοσπι νδἰξα θυ  ἤγ1159 

» διε ἼΠποερδμὶ ἤπος ποίξεος ἴῃ- 

» στοίῃ (ποοϊάοταπε ἀγθογοβ, ἀοπιος Ἔχαίς 
» 1ογμπης. ΡϑουηΐΑ5 ἃς Ρεοογὰ ἀἰϊτριοτγαητζ. 
» ΟΣ ροτοίῆε ἴσο ποτὶ, νε ποῦ 5 διυχ “πὴ 

» ΠΟᾺ τα ϊοτιτὶς.. 4αὶ πο τηαηϊος ᾿πὶκ- 

»» ΓΪδ παρα σοπιεγα γί ππγαλάϊ τος 
» Ἰίσίοποπι ἐμέζαγιί {τῖ5., ρυαίθστίση αι 
»» νείἕτα συγα ἔλέξιπι ἔτ, νὰ νοῦὶς ομηη θες 
» Βαςί(φοταπιοῆτα ΠῸ5 ΟΠ.ΠΕ65 ργ τ αγο πη 5ὲ 
δΙΕΙΕ Ὁ] Ρἰδυία9 οΧαείτατας οἰδ αὖ Διτὰς- 

ἄσα5, υδίι τθέϊς, ὃς χυϊάσιη ἀμ} 

Ῥτοχῖει, ΠΗ͂Σ ἱτε; ἀϊχιίῆει. Ροῇ ππης ΤΡακίο- 
παῖε, 

9: 

Οἷοδ ΡΒ]αίπας ἰπγρεηβ. πος πιοάο ἰοσηια- 
» τι είϊ: Εὐταγιπ), Ατμεηίοπίες, νε [νἀςα- 
» ἀαχτηοπὶϊς ς τπράϊο {δ ]ατῖς ΤΠ Ραπὶ νὸ5 
» ῬΙΠΠΊΟ5 Ῥε]]ο ροίδητ: ΠΟ Π1 ΠΟῚ εἴς Ρεῖ- 

» {ρίοιαπη αὐ ίεγοσ. ἸΝαπὴ Ἰπτογ 4]105 εἴς νοσ5 
»» (οἷος δι δίγγαηγαν πρεάίπηθηζο, 41 ΠῚΪ- 

. 

“ 

ΕΣ 

; 

ἢ 
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ν 

Ξ. 

ἶῳ υ 

νυ 

; 
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Σ 

ν Ψ 

ΕῚ .} 

ν Ν 
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. » 

πὰς ᾿ρῇ ταςῖς ππηρεγεητ. Οὐ 6 {τὰ ο[ἢ, 
αὐ ίτγοῦ θαυ ίάστη ΠΙ 110 πηασὶς νος [.4- 
σεάαπηοη 5 Πᾶς ἐχροάϊιίομε {πρρετίαϑ, 
χύδην νοδὶς ἱρῇ5 ἰάταγος. δι 1 ἤοΡα- 
ποκ νοῦὶς ἱπίείζος, οοίΔοπιηιιο ΕὨΪ τ 105, 
ρεποϊρεαραά αταοοβίοςο ροτίτὶ; ἰά νοτο 
ἰσπρο νος Π1ΟΪοΊξἰτι5 ἰατατος ρατο., 1141 
ἢ ργοςοαὶ! δἀπογίαγίος μαθετςτῖβ. (ουμππο- 
ἀϊπς υϊάσπι σοῖς νὸβ ἱρίος τ Ὲ  ΠΉ] ἢ], 
ἀαδῃν ἴα {ἀροτογιπγίοο: 4|απα {1 {ι0]4- 
τὶς ἰϊ5. (1 αἀποτίας Ὑ μεθαπος ἀϊπιίσαγε ἢ) μῶν Φανάῦαι » ἤδπῦτε πόῤῥω τὸς αὐτιπας 
σοραηλίηί. Οὐοα ἢ ψαὶϊ γογοητατ, ἢς, 
πῆς οἴτιρσίδα ΤΙ αοεἀατιοηὶ!, περοτία νο- 
δὶς αἰΓυιαηἰο ἔλοοῆλητ : σοσίτοτις γε] Π}, 
ποπιπριυαηάμπηι οἶδ. πα ΠΝ απ Βομε- 

» 0115. “εἀ 4] ἘΠ ΠΣ Ὁ » αἷἱ- 
. 

3» 

ν» 

Ψ 
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» ᾧ 

ν “ 

Ψ - 

. Ψ 

“, νυ 
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; 

᾿ 

υδηάο ροτοητείαπι σιιαηλάαπ Παποϊςαη- 
τὰγ. Οιπΐῃ πος “ποις σορίταηιπι ο[Ἐ, 
ποι (οἱ αῆχ Ποπλΐη65 ρυίπατος ς [δ οτίαπι 
τορι δ] σας ἄσοοτο ; ντ αατιπν ροτοι τ ΠΕ - 
τπαϊ πιπτ, ΑἸ φυϊά ΠΟΙ φοπηραγεῆσ, υσά εχ 
νέα τ: αἰπιίγατη νε Βαδοδητ, ἢ απαπήο νἱ- 

τος ἁπγογίητ, δἰ! υ εχ 115, αΣ φητοα]α- Ε ὅση ᾿πέοϑερ εδύτι ἀγαϑὸν αὶ ἰδιώταις καὶ πότ 

Ὀοτς πο ρερογογιπε, ΡΥ χα ἢ. οὐϊς φυϊας 

σούς πῆς ᾿οαπε αἱὶ ἰᾳαῖς οςοαποποιῃ οἔ- 
ἔουυ, φαδ ! ἀοράς πιοηΐο 5 1Π ΡΟΣ ρετυΐ νος 
Δ οΟς δάἀϊιπρεῖο Πηςσοτος ΡΟ τὶς, πἰ 4ὰ]- 

ἄστη εἷς ορς γοίετα ἐσεητεῖθι {ποσαγτγοι!δ, τίνος ταιθὸς τὐδαγελύηται ,. ἐαν δεονϑῴοις πεν 

βουϑήση!ε λοικεδαι μογίοις, κτήσαοϑαι τότος εἰς τὸν ἀπόμζα Δθόνον φίλους ἀπυφηφασίςους. 

ΧΕΝΟΘΡῊ. ΧΗ Βα δ᾽ Ὁ. 

Τε ΐ5 σασπι τρία σοποῖὶο ἀϊίςερτατοι, ΟΙ1- ἃ “ὕτων δὲ δοειζρυϑύων ὑα αὐτὴς τῆς Ὁ ᾿ Ἵ 
ἤντ 
( 

κλισίας » αγέφη Κλειτέλης χοράγθιος, χαὶ εἰς τῶν Ἷ 

πετάδε' Αλλὰ ζῶτα μδὺ, ὦ αὐδρες ἀϑη-, 

Φρξαναν, 
πες αϑικεῖν. ἡμδίμδε ̓ ἐπεὶ εἰρίωη ἔλϑει, ἐ »ἔπ, ὶ 

χῇ τιεκατνχϑρῆσαι ἢ ὡς 
τάσαρμϑυ, ἢ ὡς λθίιστά τίνων ἐλαθομόν, Ὁ ἡ 
ως γἀϊ δολοτείων ἐδηωσαμδν; δὶ. ὅμθς 

οἱ ϑηξαῖῆοι εἰς τίω χώραν ἡμδμ ἐλθόντες, χαὶ 

δένδρα, οκκεχόφασι, τ οἰχίας κοιταχεχαύ- 

ὮΝ “ὔ 2 ͵ “ ε ε 

γα οι , Ἰσῶς ἀνμλεχεται, ν ΝΣ σοῦ οἱ 

Ἐχὶ πόλιν τινὰ ἐφρα- 

Β κασι, χα ̓  χρήμαΐζα τὸ πσεῤξαζα δινρπά- 

κασι. πὼς ς δΐχυ,, ἐαν μὴ βοηϑητε οὕτω «ξες- 

φαναΐς ἡ ἡμῶν ἀδιχουνδύοις, ου ὑωΐϑᾳὰ τὸς ὁρ- ᾿ 

χοῖς ποιήσετε; τὸ τα, ὧν ἐδ) ἐ ἐπεμες 

λήϑητε ὁ ὁρκῶν, ὅπως πᾶσιν ὑμῶν πόύτες ἡ- 

μεῖς ὀμόσοι ϑῳ ̓ οὐζαῦϑα, νϑυ τοι οἱ ἀ.3η- ἀν 

γαῆοι ἐπεϑορύξησαν,, ὡς ὀρθαΐς τε καὶ δίχαα, 

εἰρηκότος τῷ Κλείτέδοις. δχὶ δ πότῳ αἰέ- 

φηΐ Παξοκλῆς Φλιάσιος, χαὶ εἶπεν" ΟἿ Γρνῖς 

αϑὸ, ὦ αὐδξες αἰϑζει αἶοι,, εἰεἰκποδὼν δύω 
τ ε 

(τὸ λακεδοιμόνιοι ὄχι φρεϑτϑος αν ὑμας ςρα- 

ἘΠ (ὑσεηεν οἱ ϑηξογοι,, πᾶσιν εἶμ οἰμι8. πϑτο δὴ- 

λον ἐη. ΤῊ Ὑ} ἄθλων μόνοις αὐ ὑμαῖ εἴον- 

ται ἐμποδὼν ϑλρεοϑαι πῷ ΞξΞαι ἀὐὖδθις ν᾽ 

ἑλλζσων. εἰ δὲ οὕτως ἔχφ » ἔγω ) μϑὺ οὐξὲν 

μάλλον λακεδαοιμονίοις αὐ ὑμας ἡορίμι 

ςρατάὐσαντας Ἷ ον ϑῆσοι Ε ἢ καὶ ὑμῶν αὖ- ριρίαι 

τοῖς. δ. δυσχενεῖς ονζας ὑμῶν ̓ ϑηξαίους, 

χαὶ ὁμόρους οἰκοιευζας ἡγεμόνας βυέοϑαι τῶν 

ἑλλάσων » πολὺ οἰ λαλεπώτερον. αὐ ὑ- 

Ρ «Ὁ 

Ἄϑὺς ἔχετε. συμφορωτερόν γε ἁδὺ τανυ- 
Αἷν αἰὐζις βοκϑήσητε, οὐ ῷ ἔτι εἰσὶν οἱ ἐΤσύμ 9 

μαηϑι αὐ, εἰ δἰσολομϑίων αὐτνιμώνοιαίαξ 

καζριοϑε ϑ(ϑιμείχεοϑαι ααξὸσ' τὸς ιβαίες, 
εἰ δὲ τίνες Φοζοιεῶται, μὴ ἐαὺ νεεῦ Ὁ αναφύγωσῖν Ὺ 

οἱ λαχεδαι μόνιοι, ἔτι ποτὲ ἐοξαγμαῖα παρέ- 

ἀϑθιι ὑμῖν" ̓φὐθυμεήηϊε, ὅτ! ' ὅς αἱ 47, δλν. 

ὅς αἱ κακῶς τίς ποιῇ Αι φοΐζφαϑαι ΝΜ, μήποτε 

κιέγα δχιυααϑῶσιν. ὐϑυμής δὲ αὶ πίδυ γον ̓ Ἶ 

ἣ 

λεσι πυδοουκά, τὸ ἐῤῥωιδυέσατοι ὦ ὠσιν᾽ ὕα. ἵν, 

ἔχωσιν, Ἴέαν ποτε δρευατοὶ ὕρωνται, : ἴχνου- ἰαίπ ̓ 

ἔάαν τῆν" Ἐπεπορηνδων.υ ὑμῶν δὲ νεῦ ὧκ τ» : 

γαγῳ, 

ὁ) 



μῶ εὐ 47 παϑεῖν ὑφ᾽ ὑιδι' ΩΝ εἴσονται κὃρ 

οὐταϑεοὶ ̓  οἰ πόύτα ὁρώντος καὶ νεὼς καὶ εἰς 

᾿ ἀεί σκευεπτίςτιν τοι ἢ) τὶ ὶ γεγνόμϑρμα οἵ οἵτεσώμ- 

ἀπ κὸ οἱ πολέμιοι, ατεὸς δὲ τέτοις ἢ ἀπὸρ- 

οὑλλέωοές τε Ὁ ἡ βαρξαροι. συϑὲν γὸ “ὕτων 

᾿ ἀμελές, ὧστε εἰ ΚοιχοΙ ἡφανείησαιν εἰξὶ ὑ Ἐξ ύμιοίς, 

τἰς αὐ ποτε [ἔπι πσφόλυμος εἰς αἰύϑες “δροι- 

ἐ τρέλπέζ᾽ν δὲ Τχς ἡ ὧς αἴδρας ἀγαϑοιὲ μάλ- 

λον» ̓  τἰρό τυ ἡνίνεϑα εἰ γϑύ τινες 

᾿ ἄλλοι; ὁ οὗτοι ϑοχούσι τεϊελεκέναι ἐ ἐπαι- 

τ γουμϑὺ ὀρεγθρᾶνοι, αἰριφαὖν δὲ ἔργων ἀπεχό- 

ομδνοι. πσξ3ς5 πότος, -ὐϑυμῇ,ϑη7ε χρὴ τάδε. 

ο΄ εἴποτεπαλιν ἔλϑοι ς᾽ οὐ τῇ ἢ ἑλλα δὶ χίδρευος υ- 

“πὸ ὁ βαρξαρων, τίσιν αὐ μᾶλλον πιγεύτητε, 

ἠλαχεδοιμονίοις τίνας σ᾽ α᾽ ̓φϑακαζ ἡ- 

, δον τότων ποιηστεεϑε, ὧν γε νὴ οἱ ἐπαρθέντες 

. ονθερμοπύλαις» ἅπόομυτες εἵλοντο κ(ουχό το 

τοι Ἔἰποϑανάν μάλλον," ̓ ζδηεςἸ σεευεπὸ σφέ- 

᾿βοϑαι ὁ βαξθαρον τὴ ἐκλάδι; “πῶς σίχυ ὁ δὲ- 

χαον, ὧν τε ἕγεᾷ. ἐροντο αὐδρὲς ἀγαϑοὶ κ9᾽ Θ 

υμδμ, ὁ ὧν ἐλπὶ αὖλς δέοι. πάσαιν ασο9- 
ϑυμίαν εἰς αὐεις χαὶ ὑμαξ χαὶ ἡμαξ ταρέχε- 

ΩΝ ̓αἴξιον δὲ ἡ παρόντῶν συμμμαίχων αὖ- 

τοῖς ἐγέχεν πσεοϑυμίαν οὐδείζαοϑα. 4 ὙΡ 

ἴξε,στι οἷν τότοις πίσοὶ ᾿ Δ αλϑρ οἱσιν τν τοῖς 

Ὑ- συμφοραῖς, οὗτοι δ ὐμῶ αἰδιωύοιντ᾽ αὐ μὴ ά- 

ὴ ποιδῦναι δ 'ᾷς. εἰ δὲ μικραὶ δυκούυϑυ πὸ- 

λέρἐῇ, αἱ 5 Κ κινδγωύνι μετέχᾳν αὐζς ἐϑελου- 

᾽σαι, οὐθυμιήϑητε, ὅτι ἐαὴ ἡ ὑμετέρα πῦλις 

ΓΒΕ ΒΕ ΧΙ 5 
ὁ δὴ Ὁσχ ἐπ᾿ ὀλίγων μωι δοχούσι αϑρτύρων Α Ναπιπηρα ἔλης (επτοητία πο ῥαϊϊςος οἰξὶς 

ἔτί 

Πα ταγὶ τοίξος σογιπὶ οπεβοίογιπι, αυϊ- 

διι5 ᾿ρίο5 ἀεί οτίς: εἀ (οἱσητ γα σ ρείμλι 
10). οσυμιέξα δέθαιης δζατογηιπιν! ἤφητ: 
πούπητ, ιια ἀσαητιιτ, ΠΟ (ΟΠ τ1π} (0 οἱ], (ὦ 
ετίαπι οίτος : ἀοηΐχυς ρύστου πος, γα 
ἃς δαγθαγὶ νπι ποῦ. Ναπι 1} πογαπὰ πο- 
σἹσοζαγ, αάσοσις {{δ πηρύοῦο αἀιιογίις 
γοὸ5 σογεῖο ἀορτεποπάήδηταγ., ααϊς ἀοἰ- 
ΘΟΡ5. νι 1ΠῈ ἀῃΐπλο ἴῃ ἰρίος ργοροῃίο 
ἐποτῖς ὃ Επίπιπογο (ρογαιάτιτῃ εἰἘ, οο5 ρο- 
τίει (6 γος θοπ 5, Π14ΠῚ ἱπιργοθος 86, 
οἸαγάτατος. Ναί ν}] 410,2] σοτῖς ΡΩΝ π6- 

το Ια ἀἰ5 ἔα ΠΠῸ σαρ  ἀϊ νϊἀσπταγ, ἃζ ατοτ- 
ΡίβΡιις ἐλοϊμουί ὑ5 ΑΓ ας. ἀμηζ οὐ 
γο πὶ σορίτεεῖς, 1 φυαπάο γασίπν τα οἷα: 
Ροι σα] ᾿πγαίηρατ ἃ δα δεῖς, δι: 
Πδηι ἢ ἄστη ροτίτ5 Πα δἰτατί {τ|5. “τα π Γι α 
σοα κα ΠΙΟΏΙ]5 Ὁ φυιοίμαπη ἰμδοπεῆεις Ραγάτα- 
τὶ πτὶς Δα ΠΕῖτες, ψιατη 605. Ζιυϊ δα ὙΤΠεοιηο- 
ῬΥ]α5 ἴῃ Δοῖς σο!]οσατὶ, πιαϊασγιης οπηπο 5 
Ριυρπαπαο ροτίι5 οσσυμθογε., ἥπατα νὶαὶ 
θατθαΐο δή ταοίδηιν δάϊτιιπὶ ρατοξαοογοὺ 
Οὐγποη ἰσίτιγαιαηι ἔτινε σι πα ν οὗ (- 
σαπ νἱΓῸ5 ἐς ἔοτιες ἀςφοίαγαγίησ, ας ρος ἤτ, 
1άεπι ἀειησερα σιοασς ἔλέξαγοϑς, οΠΊΠ ΟῚ 
[ΠῚ νο 5; ἴ1} 05 θο πο ΠΟἰ ΟΠ τ 21 οἷς οχ- 

πιθεαπλις ὃ ΕἰῈ οτίλπι οροτγαρτοτίμσι, νῖ 
δογιιπη ἰοοίογιιπι σαι, 41 ππης 4πὸ- 
4ιε ἰρῆς αὐίπητ, γείξγι!πὶ οὐρα θοὸς {ππ 1110} 
ἀδφοϊαγοιῖ5. Νά σετῖο (οἰτοῖς 1105... 4] 
1,δΔεςἀαπιοπίοτιπι ἰη Πάς τπσῆςπς ϊίςς 
1ῃ σαϊαυαϊτατί δας ρα νεγοευηάία. ἢ ππν- 

Πιιατη σΟΠΊΠΆΠΠΓΟς., νὰ ΠΕ]1ὰς ν οὔἱς στα- 
τίαβ γείογαης. Οὐοά ἢ ορρί 4 οὔϊς νιάε-. 
00 οχίρια., σι οἰ} ἱρῇς [ματος ρό- 

τίς] Ῥαγτοῖροδ εἴς νο]υπιυς ; ) ζορ!ταῖς 

πσϑλολυηται, οὐκέτι μικραὶ πολάς ἐσοκῖθα,, Ὁ) ξαταγιιπι,, νὰ ἢ ἀοοεάατ νεῦρα νοίετα,, πο 

αἱ βουϑούσοι ἀὐζις. ἐγὼ 5, ὦ αἴδρες αἰϑζεναῖοι, 

᾿ πσόθεϑεν μδὺ ἀχούων ἐζιλειω τίω δε Ἢ πολιν, 

᾿δϑη πόρε κὸ πὰς ἀδικουμδύςς, ὺ πός φοζυ- 

ο΄ μδνος, οὐθαιδε καταφέ οριζᾳς Ἰβεχουείας 
ἰδ νιδίες ὙΚ ἤχουον τυΐχόμφν. με δὶ οὐκέτ᾽ 

ὠρύω, δον αὐτὸς ἤδη παρῶὼν ὁρεί, ἀμναν 

μονίας πε τὸς ὀγομκαιφοτοί τς, ὼ μετ᾽ αὐ τὸς 

Ὁ φίλοις αὐτῶν" τὸς πιςοτάτυς ασοϑς ὑμαξ τε 

ἥχονζᾳς, χ᾽ ὁ δεοιϑύεε αὐ υμδμ ὄχικουρήσαι. ὁ- 

᾿μονίες ἀξαγδραπυδίσοιοϑαι ὑ μας, "μοῦ ὃ δεομέ- 

ονερύμδμ, μὴ αὐξ δῷ Ὀὐπολορδροθς τὸς σω- 
᾿σανᾳμεὺ ὑμαξ. μι δου ὑμετέρων πσδθςριων 
᾿ καλὸν λέγ) ,τε τὸς το) είωντελάντησαν- 

δὰ Ὠ τῇ καδικεία ἐκ εἴα ἀτάφες γμέοιζ. 

μοί ὁδιξαίας, ὦ τό τῦτε οέκ ἔπάσαν λαχεδὸη Ε 

ἴλτν Ράγιια {1Π|115 ΔΠΊΡΠΪ5 ορρίάαᾳ, αι: 
1, λοςἀα: πηοη! 5 ρει ἔσγαητ, Εφαίάθηη, 
Ατβεπίεπίςς., δῆτεμᾶς Γοαρο ] Ἰοαπὶ νο: 
ἤτατα δατηϊγαρατ, πο οὐπο5, 40] νοὶ] 
1πἰυγ5 Δἀ βοσγοηζαγ, νο] πὲ πλοτπογοῃῦ, 
μας σοπίιρίεητοβ διιάϊο θ4πὶ εχ  ἰππνἸτὰ- 
Ρεῖγατθ. Ιᾶτη ποῇ ΔΠΏρ  ι5 διάϊο,, (πα 1- 
Ρίωυ5 σοτγᾷηῃ νἱάεο, τ ορο τος Ιοῃςς 
σοἸςθογγίπηος, ὃζ σα Πὶ οἷς αἰϊσος ὶ Ἰρίοσταμη 

ΒαςΠΠΠπιος., ἢ νος νεηΐΐς, γειαπλαιις 
ορόμα ἐπιρίοτατο, ΡῬγατοτόλ ΠΕ ΤΗΣ ἢ γὲ- 
ἄεο, αὶ τὰπιὶ Γἀσεάα πιο !!5 ροτίπαοῦς 
ποη ροτεζαῆσ, νῖ νο5 ξιπάϊτιις Ρόγάοτγοητ, 
πυης νὸς οὐίδογαγο, Π6 ρογῖτο ρατίπιίμὶ 
οος5,4 1 γῸ5 ἘΣ ΠΝ Ρυσοίατο ἄς νε- 
ἢ τὶς μος πταϊογίθιι5 σουηγηθπλογαταγ., πἰὶ- 
ΠΪΓΠ ΠῚ 605 ΠΟ ἔπ ραῆϊος, ντ ΛΔυρὶι αὐ 

" " - - “΄- “5. Φν» - 

“ ᾷ. 

- 

.- -- 

. 

«ἐ 

ἐὰ 

ᾷ - 

ὰ - 

«εἴ 

ἐ 

ἐἐ 

« 

» δ 

ἐ . 

τὲ 

« 
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“ ΓΙ 

-“ “ “᾿ ὍΝ, 
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- ἊΣ 

ΕΥ 

“ 4 
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Οδαιϊποαπι ἱπεργίςξεὶ ἰδσογθης ἐπίορυ είν σ᾽ 
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» 1 ἀοεάαπιοπίοβ, σιοταποταάμιο νἱαπησ, 

» πεσατγοοῖθαβ ΔΗ οἱ ἰηΠατ 1 5,η ες ἐο] τ! ρᾶ- 

» τἰλπηίηϊ. απ ἰτἰάστη πος ἀποσας ργα- 

» οἴλγαπι ἔπετις, σαοά αἰ υδηάο τορτοα 

» Εὐπυῇμοὶ ροτα]απτία, ΠΡεγογιιπι Π ογοι} 5 

» Ὡ]υτὶ φοπία!πογίτίδ : Ζα ποὴ ἰοπσε τος 

» Θτίδηι ργαοίατίας, {| Ποη πηοάο ἀποο5 Θο- 

.» ΓΠΠῚ ρτἰποίρα5.. {ε νηϊπογίαπι το ρα ]}1- 

»» σπὶ {δεισπεσίτίς ὁ Γλεηΐ 116 οπληϊπὶ ΟΥς 

» ΡΥ ΧΟΙ ΓΙ πηιιπι 5 Π΄ ἡ ππ1Π} ΙΔοεάσπλοΠ])} 

» (Πτασῖο πο ροτίουϊ οπτηῖβ Ἔχρεῦτο νῸ5 

» Ἰἀτοπιροτγίϑ σοπίογαδγ πε, νῸ5 41 ὃζ Ο1Π| 

»» αὐΠυῖς, Ποὺ ἤπε ρου α 15, ΟρΕΠῚ οἹ5 ἔογοτί5. 

» Επηπεῦο πη ΠῸ5 οχί!ταπιις Ἰατίοία, 

»» 4] νοτδίς (πάθη άο ἔοιτὶ οροπὶ ξουτίθιις 
» ΨΙΓΙ5. ΡΟΓΙΠΏῈ5 : ρτοξοέζο ἴῃ νοδίβ., ]αΐ τὸ 

» 1}0οοαυτγοτο βοτοίεὶς,, σεποτγοίμπι μος ατι- 

» φαταγ; π, ΖΌΕ ΠΥ (ΡΟ ΠΕ ΠΊΟΓΟ ὃζ ΔΠΊΪΟΪ, ὃς 

» Βοίξες 1.ασεἀα ηχοπίογατη ἔπευτῖς, ποῖ 

» τἀπὶ ἐπί ατίάγαπ), 4πδπι θΘη ΘΗ ογαπιτηε- 

» ΠΊΟΓΕ5 ΟΥΙΓΙ5 στα ΠΊΠΠ16 τείογειις πο νδ- 

.» ἴτο (οἴππι ποηλίης.. (εἀ τοτῖιις (ατα οἷα; 

» αυοά ἰη οα ἀοξεηάεπάανίγος (ς ἔοττες ρία- 
» {Ππτοτίπε. ϑεουπάμππι πο Ατμοπιοπίςς ἀ6 

τὸ ςοηίπ]ταθαησ, ἂς {Π|5 σαϊάδηιν, φυΐ δά- 

πελίααηταγ, Ἔχρ]οἵ5 : ναϊπογίβ σα γαῖ - 

ῬυΌΠ σα; σορίϊς οροπὶ ΤΠ λορἀατηοη] 5 ξε- 

Αὐνονε. τοηᾷαπι αταπης. [πάς ἀποοιι ΓΒ σγάτεπὶ 
{πε Τιατε-- 

“ἰφπιορμὶς 
εἰίσππς, φαΐ ίμπὶ Πἰταῆσε,, ἂς 1ῃ ἈΑοςδάής- 

μιρῥεια, Τα ΠΟ ΠΔΠῚ (πος πιπτοῖς {πῆς πλυϊτος 
εἰ. Ρτοάίταπι εἰ Ἰρίαπι Τρμϊογατθηχίη ἐχοῦῃ- 

ἀο ριαοοπης. Ἰαπιάςπι [ρῃϊοζατες οἄπ- 

σεθατοορίας,, (Ἐιτεητα ἰρίμπη τλ]]Π1τ6. 48] 

οχιἴπιατος ΠῚ ππὶ ργαοίαγιπι δά ἔβοϊηιις 

αἰοάάατη ςἀξάμπηι !ρίος ἀπέξασι. Θαυα- 
46 (οεϊπτλιπη νξηϊςηπς, ἀϊο5 ΠπῸ αἰϊ]αοῖ 

τοτοτοῦ: σομξοίείπι μας ρίαπι οὗ πλογδτη 

οὐπὶ τορτοβοπάοραης. Ὁ δὲ ταπυάοια σα π- 

ἐρτοῖ, ἤθη ἕο ππι αἰετοῦ ἄποεπι ίςαιο- 

Βασταῦ: γογπαι οτίαπη οαάοπῃ αἰδογίτατς, ἢ 

τασηίδας αὐπιοιιούοητατ, Ορραρπαθαησ. 

Τητοτίπῃ Ἔχ 115 ποτ 5, 4] ἐγαητ πη 1 άςο- 

πίςα, Ατοδάος, δὲ Ατρίαὶ, δζ ΕἸοὶ σοπηρ τ- 

τος ἀπ ςεήεξτγαης, φαοί οδης Ηπιτίμηὶ ; ἃς 

ρατγτίπι ασοῦδητ, ραιτίπη ἔοσοθαπι, ααϊά- 
αυϊάταρογο Ροια δῆτ. Τ᾿ ποθ δηΐν εγο οιπὶ 

ςοτετὶς, νοὶ ἤδης ἱρίατι οὐ σαυαπη οχοο- 

ἄοτε Πηϊδιις [5 σαρίοθαπε, πο ἱπηπαϊπαὶ 

οοτιίάϊς νίἀογςησ σορίαβ ; νοὶ αοά ἰΔπὶ 

σοπηπθατις ἀςίςοϊει, αὐπιπητης.,, ἄϊγο- 

Ρῖας, εβιηας, ογοητατι5. Ῥγατοῦθα [ἰ 5 

οἴατ. πὸ βοραΐ,, νῖ οἸΏΠΟΚ αϊοεάετα 

γε] ας. Ροϊξόααιίαπι {ΠῚ 1 ἀοοπίσα ἐχ- 

σοἰπῆδης., οτίαπι Ἰρῃϊογαῖος. εχ Αὐοα- 

ἀϊα (οτίπτμιπι Ατμοηίεπίες γοάπςεθαι. 

ΧΕΝΟΡ ΗΝ Ὁ ς 

» γοβίς δυτοπὶ ἰοηρο βιογῖς ποπείξίας,, ἢ Α ὑμῶν δὲ πολὺ κόιλιον αὐ ἡλύοιτο, εἰ τὸς τιζδνς 

Β αὐζις. ὁπότε δὲ ὦ ἡμὴς αγαλλό θα, οἱ σεευα.- 

2 ͵ὔ ᾽ 4. » ͵ 

( αντιλεχϑντῶν σε ζυείγθντο ἀκούογϊες" ἐψηφίς 

Ἐγαγέ πόϊε,ασοοϑύμος μϑὺ ἠχολουθοιω ὅποι δε 

ὡς λαχεδα, μωνίων μήτε ὑξρκοϑέιδαι ᾽ μήπεῦ 

 ὀἰπολέοϑαι ἐόάσοιπε. καλοΐγε μζωὼ κἀκείνου Ὁ 
2, « » « ὅ τς 

ὀγτος, ὅτε ο,617ες 1’ Εὐρυοϑέωφ ὕθραν, διεσώσα- 
Υ Ἵ ἰν τε 3 ΣΙ ᾿ 

τε τὸς ΗΠ δακχλεους πα δδυς, πτως ΟΥ̓Χ κείνας 
’ , ᾽ Ἁ ͵ δ 3 ΓΙ : 

τοδῈ Χουλλίον, εἰ ΔΉ μόνον τς Φρχυγέζαε, δὰ- Ν 
᾿ ὦ ) , Ὁ ! ! δ᾿ 

λοι χα ολζω πίω πολιν ποξιάσωστατε: πλοτων 

δὲ καιλλίςον, εἰ ψήφῳ κι νδουύῳ σωσαίντωγὁ- 
-", ΄ -΄ςε “ λ 

μας τοτε “ἷν Δλοιχεδὸι μονίων, νέο υμκεις στε 

Ὡ|ὰ χινδεώώων ᾿ἐχεκϑυρήσετε 
“ 
ὁγίλοις πε χαὶ 

9 ρευοήες βουϑῆσοι αὐδράσιν α,γαϑοῖς,ἤπτῷ ὅτ᾿ 

μῖν γε τοῖς ἔργῳ δοευανϑβοις βυηϑῆσαι, - 

γαῖα. αὐ ζαῦτα φωνείη, εἰ πολλάκις χαὴ Φίλοι 

ἡ πολέμιοι μομϑυοι λακεδομμονίοις μὴ ὧν 

ἐξλαξηϊε κάλλον," ὧν 42 ἐπαϑετε μνποϑεία-ς 

τε, ὁ γϑριν ϑποδοίγτε οἰὐζοῖς, μὴ αἰπὺ ὑμδμ 

αὐτῶν μῦγον τ δυχῶ τὰ αἷὩρ πάσης Ὁ ἑλλά- 

δὸς, ὅτι οὐδρες ἀγαϑοὶ αἷὩρ αὐτῆς ἔλῥοντο. 

μ τα ἐξολόύοντο οἱ αὐϑίευαγοι, καὶ ἢ δὰ 

σαντο ἢ βοηθί, πόρδη͵ μεὶ, ̓  ] Φικρ τίν ςρώ- 

τηλϑν εἵλοντο, ἐτίεὶ δὲ τὰ ἱεροὶ ἐγμετο, ἢ παρ- 
ἡγάλεν ὦ ἀκαδη μία. δειπγοποιφεϑαι , πολ-. 

λοις ἔφασαν τδοτέρες αὐτὸ Ἰφικροτος ἀξ- 
ελβθῴν. οὐκ δὲ τόταυγήτο μϑ 6 [φικρώτης, οἱ 

δ), ἡχολούϑοιου, νομί ζογϊες ἔχ κα λον τὶ ἔρον ε 

ἡγήσταζ. ἐπεὶ δὲ ἀφικόνδνος εἰς κερανθον διέ- 

τειξέτινας ἡμέφας, ἀὐϑθυς ὑϑὺ ἔχε ζαύτη τῇ 
ΔιΙα τοίη πορῴστον ἔψεγ9ν αὑτὸν. ὡς δὲ, ἀξη- 

91το,σοοϑύμως σ᾽, εἰ ασϑὺς ὁ τίς ἘΝ ᾿ 
α9»:,πσδϑςέξαλλον. δὲ οὖν τῇ λακχεδα μος 

νι πολεμίων τὐρκαίδὲς μδὺ, καὶ Ὥργεῖοι 
»καὶ ' 

ἠλῴοι πολλοὶ απεληλύθησαν, ὧτε ὅμορφι οἰ- 

χοιῦτες, οἷ δ ἀγοντες, οἱ δὲ φέροντες, 

ἡρπάχεσειν. οἱ δὲ ϑυζαϊοι, καὶ οἱάλλοι, τὰ μδὺ 

καὶ Ὡἰὰ το αἰπιέναι ἐξούλοντο ἐκ τὴῆεχώ- ᾿ 

ὅφις, ὃτὶ ἑώρων ἐλαῆονα Ὁ φραϊτίαν καθ᾿ ἡμέ- 

δαν γιγνουϑύξωυ, τὰ δὲ, ὅτι ασϑμιώτερᾳι τὰ ἐ- 

Ἐπιτήδιᾳα Κῶ. τὰ μδὼ "ὃ αὐήλωτο; τὰ δὲ διηρο ΤΣ 

παςο, τὰ δὲ ὀξεκέχυτο , τὰ δὲ κατεχέκαστο, 

κῦρϑς δὲ, ἐτι καὶ χάμϑν ζῶ, ὡςτ᾽ ἤδη αὐτές 

ἀπιένωι ἐδόλοντο. ὡς δ εἰχῴνοι ὠπεγωρθν ον : 

ὃ λακεδαίμονος, ὕτω δὴ ἡ ὁΙφικράτης τὸφ' 
ἰϑηναίες ἀπῆτευ ἐκ ἡ αῤκαδίας εἰς χόρανδον: 

εἰμδὺ 



ΡῪ 
ὴ 
ἮΖι 

ῇ 
(ξ 
ΕΡ ΕΙΒῈΝΒΙ 5ΕΡΡ ΤΉ ΜΙ Βὲ απ ΙΧ 6} 

εἰ μδὺ δῶν ἀλλο τι καλαῖς ἐφρατήγησεν, ὁ «{ε. ΑΙ Ἐπίπγπεγο ποη εἰξ ἀπο οαιιϊἀεπὶ νἱειρο:, 

"»" ὀχφ,α οὗτοι, ὦ οὐ τῳ χρόνῳ ἐχείνωζ- τοῖν, ἢ αἰΐας. ργβέοϊάγο {8 ἱπηρογάτοῦιο ἰπ᾿.. 
ΠΥΒΕΝ ἡ ε νιν ἂν ἀπ πὸ ἴπάποῦς σοῖπτ. δα αἰ ἄδεια σοιτὸ, ὦ ἀπ΄. 

“ Ὅν) ΦΌΝΟΥ Βιοστετηροῖς ἔδοίτ, ΟΠΊΠΪ ρα. το πηοῦο,., 
δὲ χα) τ ϑς ρας πες αγλένα, αὐτῷ. δχί- Ῥαττίπγ Π11}10 σὰπι Ἐπιέξιι αὐ οο οείξα ξατ-. 

, λ ᾽ λ δ τὰ [ σ . "- 

χήρησας νδὺ γ5 φυλαῆφ ὄχι τω ὀνείῳ, ὅ- (8 τεροσῖο. Νδπι ἀμηιίη Οηδο οἱππὶ ὑτα:- 
πως μὴ ἢ διεύωντωι οἱ βοιωτοὶ ἀπελϑεῖν οἵ: Πάϊο εἶξε, πς Βαοιί τράγο, ἀοπιυιη ρος 

, Εν ἣ ͵ (ςτ : τγαηἤτιιπι Ιοησς ἐοηγπηο  ἐΠΠρλιι ἢ} 
δὲ, παρέλιπεν ἀφυλᾷκτον τίω καλλίξην . ῖ ΠΥ : 

οὐ ῳκήΝ Φυλαᾳ ἜΠΨΥΝΙΣ αν (ποθ γεας ἱπουδοα τιῖπι το] [4 αἴ. [τ- ἱρίνογοίμ 

«ἰϑδὰ κεἰ ρέας παίροδὸν, καιθῷν ὃ βεελόμϑυος, ἄεπι φιιαπὶ σοττοῦ ἤουὶ σαροτοῖ, ἀη Τ ς- ἐγ ρτίρα 
εἰ παρεληλυϑότες εἶεν οἱ ϑηζα)οι τὸ ὀνείον ,ἔ- Βαπὶ Οποιιπιτγαηπίῆςηυ: Θααϊτος ν πίμοῦ- ἄς 

ο΄ πεμϑψ σχόποις τς τὲ ἀϑζεναίων ἱπσέας, ὼ ίος τὰ πη Ατβεπίθη τη . τὰ (ὐοτπιῖο- 
: ἘᾺΝ χϑρινϑίων ὡπθρζας. χδιοι ἡ δὴ φὐὐνὲν Β ται, ρεσυαζιηι υλϊῆτ. Αἰάαϊ ραμοὶ 46 - 

““,ς ΠΑ ΦΙ ΤΣ χων ΓΕ κὙν Αἰ αϊα,, ας πλαϊτὶ, νἱάοτο ροίπης: Δοί!ρς- 
λλω γήονολίγϑ, πολλών ἰχαψοι Ἷ Ὁ Εἰ δὲοι Ἔσο: ἤξῃ τοΐογγα ποσοῖς πτ, πγαΐτο ἕλοι ας Ρδι-" ὲ λενων σου δι Ἢ 3) “ὝἭ “ἊΝ ἣ ᾿ Ἂ 

χορ, πολὺυραον Οςς Ολίτρις » ἢ τοῖς πολλοῖς οἱ, αι) ΠῈ ΡΙΌΓ65, τπὴ ναι ΦοποαπῚ τερῶ-: 
ΕῚ Ἦ ᾽ς ᾿ - “, . 

ὁδοῦ ἐὐπορου τυχῷ,, χα καθ ἡσυχίαν Ὡσθ- Υἶγθ, ταν σαΐοτα ἀϊσεάστε ροπητ, Αε 
“ ΩΝ -- ὃ κα γωρῆσου ἡ ᾧ δὲ πολλοιξ τε πσρϑεαγήν, ὁ ὅτ- ΤΛΌ]τος αὐ άπισοετο, πε 4ιε ταπηοπ ΠΟΙ δι 

: 5 εἶν , Ραζος, Ζαϊ ποῦ ἰησεησ ἀογηοητίαᾳ πτὴ ΝΑ 
πονῶ 1 ογοωντίων, πτὼ “πολλ, σζευη: ΤΠ: Ϊ . ῃ μὴ τα τοῦ οι Ἡὠφροσεέυη, 4αππι σαύιτοβ 1}}} τρί πηι [ρτίπ τη αςὶς ᾿ πὰ ιν γκλ χ 

ὌΣΡ δὴ ὧτε ὅδ πολὺ τὐϑοιταξνϑυοι χω- (ὑκ οσουραΐεης, Ζαΐᾳ πλμ τὶ ογδητ; ν Οἱ τα -- 
Γἀ ἊΣ γΣ ᾽ Δ Ε ἢ 

Ο χηνοΐ ἵπίεις, Δἰφό πολλοί φῇ), ἐπειεδάα- ἔστε ρεἀοπισοσοραηζατ, αἀτημϊία, οὔσας 

 ΡΗ͂ΝῚ πολλανν χαὶ χαλεπῶν χωρίων ἐπε- ἀπ ΠΠοη] τα Ἰορὰ ἰς τοοϊρίεδαης, ἴα ἐλέζυτῃ, 
Ε΄." “ ἀ ἸΑΡΗΝ ΤΣ, “ νεποη ραμποίοζος νἱσίητὶ δι αἰτίας ᾿Πτοῦ- 

αὔν Δαίζογτο, ὥςτε σεχ ἢ ελοιας αὐἰπώλοντο εἰ. ᾿ Ρ Ὑ8Β : ΤΕ ΥΞΗΝ ὌἹ 
ΣΌΝ τῶν βεδιν άνο ὁ εἶτεηε, ἃς ταπι συάςηι Ἱ ΒΟΡαηὶ εχ δηϊπνὶ . 

᾿ πὴ» χα) τοτΈ μϑῳ οἱ ϑηθαιοι ὁπτως ἐ- ᾿(ξατεηιία αἰίςςήοτγο. 
᾿ῴλοντο ἀπῆλθον. 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ: 
' ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΒΙΒΔΙΟΝ 

ΕΒΔΟΜΟ Ν. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙς ΗΙΞΤΟΒΙΑ- 
ὌΚΦΔΗΥ μρῦ τορ τ ρον ταῦ ὁῷ ἀνδι μὴν 

ΠΙΒΕΚ ΞΘΕΡΤΙΜΥ 5. 

». ΝΟ ἱπίευοηεί [46 6: 
 ἀαπιοπίογαπι, (οοἰοτγῖις5 

"Κ΄ αὰς Ἰερατὶ,, ἀΠΊρ! ΠΠΠΠηὰ 
οὗπι ροτοίξατς Αἰμρηαϑ.: 
νηοῦ Φ Ἃς] δεταταεί,. 
ἀποηᾶπι ραξξο Ἰοοἰεῖα9 
ἴῆτεῦ Γαςεάατηθηίος δζ 

»5.}. βεῶρ Ω δὲ ὑφεραίῳετά λακε- 

ΕΝ, ὯΝ» 7 δαιμονίων ἤὴ συμ καἰ χών 

Φὺ 74 ἐνὶ ωρέσξης ἦλθον αἰδόκρατο- 

ε τὰ ρεςἀϑίεύαξε, βουλά)σό- 

δ ος 
(} »ς ε 

Ὡς κϑυοι καθ᾿ ὃς τι ἡ συμια.- 
2 λπι 

π χία ἐσοιτὸ λοίχεδοιμμονίοις 
ὌΨΙΝ ΧΗΣ Ατβεηϊεηίος ἱπ|τὶ ρου. Ὁ σσσηας πλὰ]}- 

ΠΝ  τἰσϊων λεροΐτων δ'’πολλ » μι ΩΣ ταὶ τὰπι ἐχτογὶ , τὰπι Ατπομιοηίδα ; ορού--- 

πολλῶν ἀϑίοναίων; ὡς δέοι (χὶ Οἷς ἴσοις χαὶ ΠΤΈΘΓ6 σοῃάἀἰοίσηθ5 οοοτατα “ α1125 20. Ρ4- 

ὁμοίοις ξυμμαχίαν (ἢ) Ἶ Προκλὺς Φλια- Τὴ ἐσὲ εξ ἀϊσεγεητ; ἡ Ρέοοεϊος 
ῬΒΙΙαίτς ἤδας ἐπα, 

σις εἶπε δ. λόοον τόνδε. Ἐπεί εἶρ, ὦ αἴδρες ἀ- οτατίοπειπ Βαδαῖτ. κτὰτοι μϑὸς ΣΝ 

ξυϊῇ, δ, ἐραλλυυρῖ τὐλξρδαχεδνι τὰς τποπίεπίδς, εχ γία εἴς Υἱ μὴ ξαϊε. 1. Ἔ 

κι το ἐλ μνμο νον Ὁ μος ξράχυλοηῖος ἴῃ αἰπιοἰτίαται γοοίρὶ : οὐ - 

Φιλοὺς ποιξοϑτμ, δυκά μοι γεξεῶαι ὄχθπτᾷν τὰ- (Ἰἀεταπάτηισι ταὶ σιάστυγ., αιιο ραΐζζο 

πο όπως ἡ φιλία ὁτίπλ ιφον 6 6γον συμιυδιύ. σαι ἀἰυτιιηις ας μας ἀγαῖς τα ἀσγάταχα, ὦ 

τὰ ἘΕ 



δι} 

»» 16 ΡΙΟΥΙ ΠΎ ΠῚ εχρεάϊευ; ἔοσπις ἐπ] δ μλιι5: 

εοπίξπγαπουτα εἰδ, Πο5 πιαχίπλεὶπ 60 ρέῖ- 

{ἴτατοβ. Επίπτιογο σοτοτῖς ᾿η τα ρα5 ργορο 

ροὐίεητίπιας. ταπταην ἄς ρυϊποῖραῖα τοίτας 

΄υοά οσηπάσγεπηας. Ατ γοῖο (δ δειι5 14Πλ 

δῆτς σε ηίαϊτ αἰξξοτγίτατο {π|ᾶ.,.πλλτῖ5 ἱπηρος 

τίαπι νος ἀςδεγ;τεγγανετο, ἀσεάσπλο- 

πἰς τα τα πὶ Φαοα»Ποπ ταπὶ Ὁ πυϊδῆα, 

ἄσιαπα αἸαί πα Πάταγα ξοττα πα φα εηέξα νἱν 

ἀεπτυτ. Ρεπιασπα εΐπι, Ιοσιπι παθετὶς ἃ ἢδ- 

ταγα σοτηραγατιιτῃ δα Ποοοπσα Ρυϊοοεγῖ- 

3) 

»» 

37) 

Φ 

ϑ. “ 

᾿ ὧὼ 

υ. 

35) 

Ε 

. 

» ιν 

φεσπευης, νγοὶ νοίεγα γἱοῖπα πῃτ; θοὰς ν- 

αἰπειξι γε ρα δ] σα νοίετς ροτοητία σοάτηξ, 

Ῥγατεῦοα ροστις νοδὶς ίππτ, Δίῳ; φαίθοβ 

“πα αΠ απὶ σορίαγιπι Π1|1π|5 οἱὲ νίμουΐτα 

ἰτόπλ νοδὶδ γί γεηεα ἵπης, ἂς ρατεῖταν οἷα 

οἷξ ςοπηραταηάα; οαἴ5 σιῖγᾶ. [τὴ ἀγτος δὰ 

μα πος τία:, ργορσίς νοίξγα ἔπητ: δ νέα 

ἴσας ἐχρογίοητία πηαγΙ τ ΠΛ ΓΈΙΠῚ ΓΟΓ πη Ι6- 

σο σδτογοβ Ἔχοο Πτῖ5.. πὶ τηαχίπια ραῖ5 

γείἔγιιπι οχ 115 νἱδεῖτατ. το Άτ, ντὶ ἀιπη ΓΕΒ 

ΡΠ αατας οὐγατίς. ππλ}} εὐ ατπι ΠΥ ΓΙ ΠΟΓΙ ΠῚ 

σετγιαηνίπαπι νέμ πῃ οοπίς φαδτηϊηϊ. ας, 

αιοά ἡυ{4 ἘΔΏῚ ΤΠΔΙΟΥΓ τυ ΓΟ ΙΓ. ὉΟΡΙ4, 

πυδηλανοῦῖς, ργοίάοοτ: 185 Γ65 ΠΟ ΡΆΓΙΠΙΝ 

αὐ ρυϊποίρατιπι πιοπλοητὶ δάξογι, ΝᾺ πὶ ΓΟ 

“νοσοῦσι, φυΐ αι 4ητοα ροτοῃ 5 εξ, Ιαθεητογο- 

» Ὡλποςίς οουξογαπέ [πὶ ἀαϊπῖτα ας Ἰῃ“. 

» Ρατῖο φυσάδηι νοθὶδ ἘσροηραΙᾳ ΟΠ] οἾτα5. 

» ΝΝαῃ 10} Ρἰαὐἰτὴϊς, εἰ(Ζιό ταὰχιἤπγδ ξοῖ- 

.» ταιηϊπίδιις ἴῃ πλατὶ ἀσέμπη ἐἘ] {π|5: τα πο ΠἼΠι 

» Ρδιπεὶς χἀπιοάατη (πσοςοῖι σατα Ἐς 1 Ρ α- 

» ΤΙΒΥΪ5 ΤῸ πιρίγς Ἐ βρίξλι(Ομαορτοπι ςρῃ- 

» Ἰοηταήςφοτῃ οἷς: εεἰδηνοοῖος 0 θεπτππς, 

» ψοδιίσατῃ ρογίρα!α (δ ττο, [411 πα ε Εἰ πη 

9. ν 

93, ν 

᾿ 

2» 

32 

Ὗ 

Ε ν 

9. 

Ψ. 
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“ 

» ΤΟΙ σαγα τη Πρ ΙΠ115 δὰ νβ΄, ἃξ ΠΟΟΕΙΑΓΙΟΙ) ΤῈ, πλέζα δὲ κα τωρθωκδιτε. εἰχὸς δΐζυ χαὶ 

» ΄υϊάσπη ροττίμογε, νε πὶ ἐχ ποσ ροτρου- 

.» ἀατὶς. (οἤογαης δα πογίας νὸς αἰ σαλπάο 

»». δε! ἄτα ταυτὸ ἀμ μἰς 1 δος ἀα πχοη!),δέμᾶ- 
»ἘΠΌΔΓΗ στον οίςτο ΡΟΙΓΘητατ: ΠΙΒΠΟ ταηθπ 
». τηδσὶς Ιἀσἴτοον 5 Ρογάεύς πιη αἶγας ροταο- 

»». ΤΌΠΟΝ ογαπιν δὶ ταπηάοιῃ αἰ φιαπάο [εις 

»». πος εἰ5 σοηοοίητ, νὰ Θε δ ΠηαΓὶ Γεγατη Ρο- 

»». εἰγεητασ: τσ (οἰ σε η εὔγαπι ροτείξατεπα 

»Σρτοτίπεις νη 5. Τὴς 80 ἴαπὶ ρετίρίσας 
Ραζῖεῦ, τοσαπὶ (α! ατοηι ν οἰξγαπαι ἃ το δε ρεῖ- 

ἄεοτο. ΟΠ Ἰριτα οἴτα σοπιράγαζας γόδ νο- 

39 

3» 

ΠῚ 

τογα 1ιδοςάπαιηοητβ., ντ, ΠΊΩΓΙ ΓΟΓΌΠῚ ΡΟ- 

τἰδηταγ ὃ ΠῚ ῃἰηνίγα πα ρτίπηαηι ρῇ ξλεθη- 
τ. (Θ ταὶ παυτίσα 1 ΡΟΥΙΟΓΟ8 νοῦ εἴ6. 

Τλεἰπάς πη Ρὰγ νιτ!ιῖς ρου σα 1 πλᾶ- 
τἰεἰσανῖς ἰπ. σοττο πη" 1.5. Εἰ ργοροίειιπ), 

3) 

ὃ τ “Ὁ 

ξ 

τὸ τὸ ἔρρρυ 61). ἔασφτα δὴ οὐ αὐξὲ ν᾽ Ἰσὼν ὁ χίγδχωυὸς 6ξ1ν οὖν τοῖς χτ' ϑούλοιηαν ὠγώσην, ἣν 

ΧΕΝῸΨΉΣ ἨῚ ΙΕ ὍΞΑΕΙ ἃ Ὁ: 

» Οὐδηλοστοπι  οα τατίοης, απ ραττὶ μερί ῖ Δ. ἐμὴ ρων ἡ ἐκ πέεσε λείλνξω περεύδίας μῆ Ἂ 

ὅπ. απ ορρί 4 ρ] ατίπλα, 4114: ΠΊΑΥῚ ΠΥ ΓΕ Β 

Οε πὸ αλοίῆης. ὥςτε ΝᾺ ἰδίων φχημελού- 

΄ Ἃ 

νυ γίαν. ἄσϑ99 

“λααν ἐχιχρῳτῆσαι, ἀὐθὺς αἰχο χες 

υπϑρτελαῖς ἐλύεοϑε. σὐκοιῦ φϑδυιλὸν οὐ πότ 
»-ἢτα Πητ, ααΐίπαμι νουὶς χραάίας, ρογηλίε- Ε΄ γρὶς ζαν, ὅτι οκ “δ ϑα λό ῆης ἅπασα ὑμᾶνηρ- 

᾿ ͵ - 

χαὴ ζω σεευϑύχας ποιησώκθα,, οὕτω κατα γς 
Ν» ͵ 7 ν 

Ὁ εἰχὲς μάλιςα συμκδμοιυϑυ αἱ: χὰ υϑὺ δίχυ 

ἘΡΊΧΝΗΣ σεενωμιολφγ ήτο «εδὸν ὃ «δα δὲ πῆς 
ε ἢ ΑΕ 'ν τς “Ὁ 
ἡγεμονίας, γε ἢ σκέψις. τὴ μδἂὼ δ βουλὴ ᾿ 

(εξέλάυται, ὑμετέραν μδὲ ἢ τίω χὸ αἰ “αρορδεςέλδυτω,, ὑμετέραν μδυ εἰ τίω κι «ὦ 

ϑαλαήων, λακεδαιμονίων δὲ, τίω χ' γἀδ,, 
᾽ χ᾽ 2. .»᾽ “ ᾿ ) Υ 

ἐμοὶ δὲ χαὶ αὐτω δοκᾷ ζῶτα Οἔκχ αὐ, ϑοονπη. 
“ λα ὦ Ι" ἀν Νὴ ΣΩ͂Ν 

ἄλλον, ἡλία φυσᾷ τε τύχη διωδίοϑαι. 
“ ΝῚ 3, ᾿ 

χοϑφτον νὃν γὼ τῦπον ἔχετε κοίλλιςα πεφυχϑ- 
Ν᾽, ᾿ τὰς ᾿ ͵ 

ζᾳ σοὺς πϑτο. πλέςαι »γὃ πολάς δὲομε- 
͵ ς ἱ 

γων “ει λοίπης αὐθὰὶ πίω ὑμετέροιν πολιν οἷ- ὦ 
ἣν Ἐπ “" : « ᾿ 

χοόσι, χαὶ αὐτῶι πιά στὴ ααϑενέφεραι Φυμετέτ 
᾿ ͵ ᾿ ἸΛΑΟΝ ΧΟ 

ὅϑις. αὐό9ς τότοις δὲ λιίδρας ἔχετε, ὧν αὐ 

οὐχ οἷον τεγαυτίκῆ δζουά μά γόλοϑαι. ἔπι δὲ, 
͵ ͵ ν - “ν, 

τοινρφςκέκτηοϑε πολλάς, παπδιίον ὑμὴν 8} 

ναυτίχϑν δγπκτάοϑαι. δρλὰ μι (ᾷς γεπέ- ὦ 
χψϑας ἿΣ «ἰξὶ ζιῦτα πασας οἰκείας ἔχετε. αἱ 

μέ ἐμνπφρία γε πολὺ τὴν αἀλλωνασορέχεε 
᾿ ᾿ ως ι τω « 

ταὶ τὰ ναυτιχοί. ὁ γὸ βίος τοῖς πλείφοις ὑμδμ" 

} 

κϑιοι,ἁ κα χαὶ τὰ χτ' δα λαῖῆαν ἀγώνων ξμι- 

πάρφι γίγνεα)ε ἔτι δὲ χαὶ τοδὲ, οὐδ μιῦϑαν αὐ 

Φεῖρᾷς πλείους ἀ,ϑρ9.ι οχπλδυσφαν," ποῷ 

ὑμδα ἐς! δὲ τῷτο Οὐκ ἐλαίχίτον αὐο99 ἡγάμ- 

γον ἥδιςαι πόυτες συλλέχϑνται. ἔτι δὲ χαὶ πὸ 

θεαῖν δέδοται ὑμῶν ἀὐτυχόν οὐ πϑὅτῳ. πλεί- 

σοῖς ὙΣΡ γ, δὴ μεγίσοις αγόνας ἡγωμομέῖοι ο΄ 
κτ᾿ θυ λα αν, ἐλαίχιςα μδὺ ἐἰποτετυχήκατ 

͵ . »ΎτΕ, “ἡ « φαο 

τὸς συμ κούχϑες Αϑ' ὑμδ οὐ ἥδιςα τότε τοῦ 
͵ Υ ς λ ᾽ 

χινδχρυου μεε τε χήν. ὡς δὲ δὴ χαὶ αὐα[ αία χαὶ 

παδο:ἠχούσοι ὑμῶν ἐὕτη ἡ χη μέλφα, ἰχ; τῶι 
Η ͵ Ἵ .«ν » δ ἰ 

δὲ νὰ τον ἀνώμηον ὑμῖν ἐπολε- 
τ», »Ὕ 

μβοξω πε πότε πολχὼ ἕτῆ , χα] κρα τοι τερῦ 

χώεας, Οὐεὶν ποοουκοαῦ)ον εἰς ὃ Ξπολέσα! 

ὁμμαῦ, ἐπὲὶ δὲ δϑοὺς ἔδωχέ ποτεάοις χε δ δος 

Ὁ Ὁ} 

τῦται σωτηδία. οὕτως δχυ πεφυχότων; πῶς Α" 

αὐ ἔχοι καλαῖς ὑμῖν, λᾳακεδαρβονίοις ᾿ῆτ 6: ς ἢ 

“ψα, κὶ θελα ἢαν ἐγῴοϑαι; οἱ νυξῶτα εὔδος 
χαὶ αὐθὶ ὁμιοδοχούσιν ἀποφοότέροι ὑμδῖ! τό- ξ: 



ἱ. 
Ὗ ἐκείνοις αδὺ δὶ “δ εἰν τεῆς τεύρεσι 

 Ἀμννανϑεύπων, ὑμῶν δὲ χαὶ «ἰξεὰ ἥσαϊδὼν, 

χαὶ γεναικῶν, καὶ ὅλης τῆς πόλεως, χαὶ ζα, 

᾿μδὺ δὴ ὑμέτεροι, οὕτως ἔχφ τὰ δὲ δὴ Τὰ 
Τλακεδοιμονίων, ὧδε. .εϑτονδὺ δ, οἰ- 

χρόσιν οὐ μεσογαίαι: ὥφτε τῆς γῆς κρϑῳτοι;ῶ- 

4, ταὶ εἰ ϑου λοίήης εἰρχϑίντο, δευύωνντ᾽ αἢ 

καλαΐς φζεζῃν. ἐγγωχόπες δξζυ χαὶ ἀὐρὶ) ῶ- 

ζᾳ, ἀθὺς ἐκ -σαίδων ασδὃς τὸν κ᾿ γἀ πὸ- 

λέμον ἰοῦ ἀσκησιν πποιοιοῦται.. χαὶ ὦ πλεί- 

ο΄ ρρυσι), αἴξιον, ζω πείθκοϑαι τοῖς -όχοισιν, οὗ- 

πρὸ κρατίςοι χτ χτ τπ ὑμεὶς δὲ καί ϑεύς- 

ο λαῆαν., ὑπεζᾳ δὲ ὦ ὡρτῶρ ὑμεῖς γαυτικῷ; οὗ- 

φυρτοραῦ Ἔ] ὄκφοι καὶ χε νι γἀὼ πλήροι ὯΝ τά- 

ἐνὶ χα ̓ ὀξέλϑοιεν. ὦ ὧςτε δ ῤ θα τύτοις αὖ εἰς 

εν χὸς τὸς συμιαχοις 4 γα ρσεςατως «ερειέ- 

"αι. ἔτι δὲ χαὶ ὁ ϑεὸς δέδωχεν ὐζς Ἢ ὡς τν ὑ- 

᾿μῖν ἐν χτὶ δώλα αν ἀ τυχεῖν ̓ οὕτως κείνοις 

᾿ χ᾽ γῦ. πλείςοις ἡδαὼ αὖ οὗτοι α“γῶνας ον τῇ γῇ 

ἡγωγισμμέγοι , ἐλαχίςα υδὺ ἐσφαλαῦψοι εἰσὶ, 

ὁ πλέςα δὲ κατωρθωκότες. ὡς δὲ χαὶ αναΐκα α 

δεν ἥ Ἴον αὐζις ἡ κτ' ὦ γάω ὄχημελᾳα, "ὑμῶν 

ἡχτ' ϑρίλααν, ἐκ ΤᾺ ἔργων ἔξες] γεγνώ- 

σκᾷν. ὑμᾷς ὙῈ τῴτοις πολλὼ ἔτη πολεμιοιό- 

τες, χαὶ πολλάκις κα τὸμαυμκα χοιῦτες , οὐ- 

δὲνεούρχϑυ ἐποιᾷτε “σϑὸς Ὁ τότες κατά- 

πολεμήσει. ἐπεὶ δὲ ἀπαξ ἡ" Ἥνϑνσαιν οὖν τῇ γῆ» 

ἐὐθυς καὶ πῖϑὶ πσαίδων, χαὶ αἰἷξὰ γεωωκῶν, 

χαὶ πίξὶ ὅλης τῆς πόλεως ὁ χίγδγουος αἰύζις 

ἐλύετο. “πῶς δξωυ οὐ πότοις αὖ δεινὸν, ἄλλοις 

ταν »χτ ̓γάδ Ἵ ὑγῴοϑαι, αὐι δὲ 

χα γάῦ ξχιμελεῖοϑαι ; ἐγὼ νϑὺ 
οὐρᾷ ἘΛΟΎΒΡΑΝΨΝ ἔσται, (ῶ- 

(μεἰρνκα τε;καὶ συμφορωταΐᾳ ἡσρύμοη ἀμ- 

φοῖν ε). ὑμής δὲ ἀὐτυηρῖτε , τὰ χρῳτίςα παὰ- 

τι δὲ ἀϑζωυαῖοι, καὶ οἱ ἢ λακεδοιμονίων συμ.- 

παρόντες, ἐπτή) ἐσοῖν ἀμφότεροι ἰαωυραῖς 29 

᾿ 29) ἀἰὐτῳ,. Κυφισόδὸτος δὲ παρελθων' αὐἰδῥες 

 ἀϑδυαγοι, ἔφη Οζκ αἰοϑανεοϑε ὄξαπατωμιε- 

“μάλα ἔχιδείξω. δὴ ὙῈΡ ἡγήσεοϑε χτὶ ϑοί- 
 δλαήῆων. λακεδοιμόνιοι δὲ ὑμῖν ἐαν συμμα- 

᾿ χῶσι, δῆλον ὅτι πέμψοισι τὸς μδὺ τοιηραρ- 
χοις λαχεδαιμοιίωε, καὶ ἴσως τὸς δηποα χ᾽’ 

οἷδε ναῦται δηλονότι ἔσοντω, ἢ εἵλωτες, ἢ μέ- 
δὺ 

ΕΙΓΒΕΈΝ .ἘΡΤΜΎΥΝ. 

σιν ἡμῖν βουλάυσοίνϑρμοι. ὁ νδὺ ζωῶτ’ εἶπεν. οἱ 

ΝΟ υ»ι . , ͵ 9.1 3Ἐρξν ν ͵ 

' γο!, δὰ ἐὰν ακούσηπερώυ, ἐγώ μεν αὐτίκα Ἑ 

ὅτς 

Αἰ ΠΠ15 ἥυ!4οπι ασίτις ἐς ἰς Πουλίἰ δ τς 
τλΏτα πῇ αυδας ΤΉ ξογηος σομαρΙΘητα: γο- 
δὶς νεῦο ἐς δ εεῖς, νχουίθας, οἰαίτατς ν ηΐ- 
πἰποτία. Αὐχας Πας νε[ξγατιιτα δ (Ὁ το {ΠῚ 

σοπαϊοῖϊδι 1, ασεάα: πηοηϊοτι νο το πον 
Ῥεϊηγιι Πα το τ ΠΟ Δ ΠῚ το] ΟῃςΠῚ ἰπος 
1απί. ἀὐοηξ, ντταπιοτίι (ΠΑΥ ἀγοθαηταῦ, ἢ ἃ 

ἈΠῸ πλϊη 5 νίτατη ἀσογα Ροτ σης Ρϑ 
{ϊ{π| ἰάοῖτοο, απο τοῦ ροτίαηταν, Οὐ 
αυππη ἃς ἐρα πο ραπε, {ξατίττι ἃ ρο 5 δά 

64 (6. θ6114 σοπίμποίασίιης,, αι τεῦγα σας 
ταητατ. Ετ υα αι! ἀφ γας μρρχί τα εῇ μτδν 

Β πιοητί, ΠἰμαΪ τα πὶ ντ ΠΛΑΡ [Ἐγατίθ 5, Ρατοφὲ 
ταῦ : 1ῃ Βοος ἰρήι ργασίρας ἴογέα Ρτα δηΐ; 
νὸς τηαγὶ. Γεϊηάς «ιιοπιδαπηοάτηπι γὸβ 
ΤΙ Πγ145, 1111 τευ ἔγες σσρὶας ἈΠΊΡΙΠ 
{πτηὰς ΙΑ ΠΊ οΙ ουγίης. Ῥο πε ἐἀποοτγδ! 
ἀπο τ, νὰ τη δά ἰρίος ἀεσεάοτςο (οοἴος 
τ Δση4 ΟΠ βάιτιοῖα σοηεπταποῦπη {τὶ 
Ῥτγατεεδ ἴθ οῖ5 Ἰρῆς μος σοηοςῆϊε, νὲ 
4ασηιαάιποάμηγ νος τῆι, ΠΟῚΠΙ τετγα εξ 
Ἰισος πητ. ΝΝαπι δε δῇ φαιστη ρυσηδοτοῦγα 
Ρ᾽αγίπγας ΡαΡ Παοῦίης, αι. ΠῚ ΠαΙ ΠΙΤη ΙΠη 
τάπλοη πη ἤτο ἔγυεγατὶ ἐππτ, Ρἰ τ  Πγὶς ἰπ: 
τατίτη γεθαις ριαο τὸ σοίξις. ἸΑπὶ ποῇ ηλ]Ξ 
Πα τεγγαί τί πη γαγατι ργοσαγατίοποιη λά 

ἱρίος πεοεῆατγιορεέξατς, «αν πηδγ πᾶ- 
τα τη δά νοϑ5 ρογείηοαζ : Ἰἃ ἐχ ἰρίς τεθας σα- 
{τἰς αηἰπηδἀποιτεγε]σετ, ἸΝλγα ατπινος 
πλΕ]τἰ5 ἀΠη15 αὐ ποτίτις πος δε] ]ΠΓὴ σογογος 
τί5,4ς (πα ρεπυμηθγο παι] τις ῬΓΟΣ "5 Οὐη1ι 
εἰς σοῃστεάογε ΠΉ]Π1]: ΠΙΠ1] ται θη οβτοῖο- 
Βατίς 'ῃ ἀθδεΠαηάὶς 5. φυοά ὁροῖα ργο: 
τἰππι ἔοτοτ. Ν' ἐσατη ροξεαπααπη (μι τοῦς 
τγανιξιὶ ποταπς, σοηξο τ τὴ ὃζ ἐς ΠΡ εις, ὃΣ 
γΧοτίθιις, δέ τοῖα γορα]σαίπητ ΡοτίοἸίτα- 
τὶ. Οἱἱ εἴρὸ ποἢ δίασο Πεῖϊς, Ρεγπηίττοτρ 

ΤΔΠ Πα, ντ τοῦγα γογα πη ροτίπειγ, ααππιὶρῇ 
ΕΘ Ε αν ἡ ηγις ΓΟ5 τοῦγα σογεη ἂς ργοοιγα- 

το ροΠιπε Επυϊάσηι ντδητς (δηδζιις διιέξοῦ 
«οηίαῖτ, ἰτα πα Ἔχροίαϊ, τηαχίπιθα; ΓΕ θ 15 
γιγίτηας νείἘγ5 ἐχροαἶτε δγθίτγου. ν ΟΒὶς 
χατοτῃ ργοίρογα ρύθοοῦ οπηηΐα, ἐξατιιοπτί- 
Ραςά, ΄ιοά οπληῖθιι5 ΠΟ ὶς5 οχ νίπ τη αχί- 
πιὸ ἔπ τι. Ηας οἷτς ἔα ογατίο, αυα᾽ 1 Π1Π| 

ποπίο! πη Αὐεπιθηῆπθι5,(ς οτά τυ ] σε: 
ἀππιοηϊίς, πὶ αάεγαητ, πατῇ οα ργοθαγας 
ταῦ; ΟςρμΠοάοτας, ργοστοῆτι [ἢ πη ά πη: 
ΝΝοη απι πηδαπιοσγττίσ, ἰπ ας, οἰ σα Ππ ΠΏ 

νος Ατῇῃεηϊεπίςς. Οὐοα {πιὸ δα] εὐϊτίς," 

τί νος ἀπιοςς οί εἰς. 18 Π| Γλσε ἀστηοη!)νοδῖς 
Δι Χ Πα πρρεάίταδιιηε, Πἰπηΐτα πὶ 1 ,ἀοεάκ:- 
τιοηίος τίγεπλῖπιὶ ργαξξέξος πίττης, ας 
ξοιταίῃς ετιᾶ οἱ αἤπατῖος ΠλΠ τες. ΙΝ αυτα νο- 
τονε! Πείοτες δ] ίογαὶ ογῦτ ΟΠ] σοῦ,νε] πλοσ- 

ΒΕ 2 

τιοχ ἐγταπάφῃι νοῦς παϊσασο. ΝΙ μα Γῖι πηα-᾿ 

“- 

« 

« 

ὃ “ 

“- ̓- 

- : 

- - 

“- ́  



δι ΧΕΝΊΟΡΗ. Ἢ 

.᾽ 

» Ροταδ εὶς. Οσμτγα, μα νοβ δά ἐχρεαϊτίο- 
» ΠοΙῚ αἰ Ππδπιτογγοἔτεπι ᾿υδοςάατηηοη!) ε- 
» ποσάθυητς, πἰπγίταπι οητ65 νείξγοβ., ἃΟ 

» στγαυῖς ἀγπιατιγα ρα άίτεθ5 πιϊτεοτίδ. Εδτγα- 
»» τίοης νεῖ Εππητ }}}} ἄπισε9, νῸ5 εογατη, 41 
» (δεαίγαζοιη {115 (δγαίαπτ, ποπυϊποίχας ἔπε 

ΒΆ]Πας ρτετ. Τὰ νεγὸ, ἰπχυίς, [ἀσςάα:- 
ταοηΐε ΤΓἰπιοογατος,, γοίροπα ΠΏ: Ποα 

αἰςθας πιοάο, νεπίτετε, ντ σοπάςϊοηΐ α5 

«ας ἂς ρατίθιις (οςἰ οτάτειη πδης ποις 

ουπηίποας ἡ Επιίάςπι, αἰτη]ς, πος αἰχί. Ετ 

(ερμηοάοεις: Απίρίταγι παῖ, οῇς υϊά-Β 

44π| ροίπτ 4 115,4 114Πὶ (ι νἱοἸΠΠ ταν ἐγ 6; 

οἰδίπο ἀπισος πιμιις,, ἰτοπης; νἱ ΟΠ πὶρεάο- 

. ΤΠ ςορίαταμηδονῖ γοϑ.{] 414 εἰ σοπι- 

τηοἱδ! πιατῖς (ἢ ̓πηρεγῖο,, οἰτι5 46 ράττρῖ- 

., Ρ65 {πἰς,4ς Πο5 {ΠΠἔΠπ|5, φαοά τοττγείετι εἴπ πα 

ἐπηρευοεΡοίεαφυλπι μας Ατμεπίξίεος δὰ- 
ἀλιΠεπε, ἀατη ἴῃ (επεεηξίαπι αἀ ἀπξξι (πτ; 

Ἂς ἀςοτεσεγαπηε, αἰτοῦ 4υηἰς αἰοθαδν- 

τγοίψ ἀποαπιοἤοἷο ἔαρ ἀοδοτο. ϑθαπι 

δυτοπα νι σοη  ἅ ξἘ5 τα {{|5,ΓΠγ!Οοἱο - 

ταπι νἱγίθιις, (ὐουπεῆατη νεηΠ]οηταά ρε- 

τεπάππιδόιιοτγίις ποίξες Βε πα; ναι εἰξ 

Οπειμη σοι πλμ] ρΓαῇ ἀϊο τεποῦὶ ἀεθετγα. 

᾿Αὐνοηίον. [ταῖς ἡ Οἱ λα ΠΟ ΔΠΣ σιιπὶ (οςἰ 5 Δἀποητα- 

δ κλς χοητ, ἱπῆταξζα (ποτιπι αοὶς οαΠποάϊοθδης 

πρέες, ΔΙ165 48 ΟἸοὶ ρατίοηλ; Γιἀσεάαιποηΐνε- 

ἈΟῚΝ τὸ σαπι Ρε ςποπίθας5 ει οσα, πα Ορρα- 

εάν, ΒΠατίοπί Πιαχίπγο ράτογθῃζ. ΤΠεθαηϊ, εο- 
ταπηᾳ (οοἱ", Φυιιη Χ Χ Χ (ἰλάιοταπι ἰμτοτ- 

118|10 ἂὖ οχουῖα5 δσδτίδιις αδοήξηςν σαἴτα 

ἴπ ρΙαηϊοὶς πιαηίοραῦτ. [οἰπάς τοπιροτίϑ 

{πίτα γατίσῃθ, ιιῸ Ργορτοάίεπάο οσοπξεδα- 

τοϑβ ίς γο φύσι ντα [ρατ] Π} εχ  (ξἰπηαθδῃτς: 

Ρτίπιο ἀπ αςι!ο νογίας ΓΔοςάἀατηοηίοσι 

ἐχοαθίας ρετσίι. Νοη ἐς ΈοΠΠ1τ Θο5 τε πλρι15, Γ) τὸ 

(.4 {ΠΠ᾿0 πιοπιοῆτο ἰοεάαπιοηΐος ἂς Ρε]- 

ἱεποπίος ἰππαάπητ, 4ιιο Ὠοξξγηαγιτη ἐχ- 
ἐὐδίαταπι ἤπἰς ογας, ἂς ἐς {γαπηεητίς ΗΠ} 

{γσοθαπτ, νΌ] ουδαῦδητς ΠηρῈ]}. Τ πὶ να- 

τοδάρτοιίΠ οος ΤΒοθδαὶ, σσάοΡαπε πλραᾶ- 

ο τάτος ραγατὶ; ἱποοπηροῆτοπ,ογάιπαεὶ, Ροβε- 
εαηιιαπη), αὶ (αἸαἱ οαίεγαητ, ργοχί πη πὶ 

ἴῃ σο]]ςπτίε γεσοριπτητ: ροτεγατ ᾿ἀσεάα-: 
πιοηίογιιπι ρο οπηατΌτ5 (ππητς ἰςσιιηχ ο- 
αἴοτιιπηι στγαυὶς ἀγηχατιιγας ΡΟ  Πρις, ας 

ημίάεπῃ νο]]ετ, τοι ἀξ με σοτγαεῖβ, οοιτὴλ 

Εἰπὰ τοηοῖς, Πα οτίατη σοι Πηθάτα5 60 

ἀςροττατί ταῖο α Οοπς γος Ροτιοι, πος 

τάγηθὴ ἰἀ ἔσει: (τἀ φαππιν οἰ οπηοητογ Π- 

χῇ Το θαηὶ οἰσης, απὸ ραέτο νεὶ ἐς ἰο- 
«ὁ διογόποπι νοτίας ἐροΐξαπτε ἀείςεπάε- 
τότες νο] ταγῆις ἀΠοοάοτοπτι πάτα ἱρὰ 
Ραξξις, αια Ρἰ αγ ποτ ᾿πΔἸοο ΡΟτίι5 

οχ Τποθαμογαην, υλπ ρίας ογάης ςοπηπιοάο, τὰ ἀοίηάς ἀἰς οὔτ, ας πος ΔΟΔαχ τ, 

ςεπατὶ). Οὐδργορεεῦ νὸς ἀυΐάεπι Ηἰς ἵπι-  ϑοφορφι. ὐκῶν ὑμής κῶν τῶν ἡγήσε ἧς, οἱ ΠῚ 
15 ΤΥ ΕΛ Ο. 

λαχεδαιμόνιοι ὅπὸμ “«ἰραγίείλωσιν ὑμῖν χα ΕῚ 

γὼ φρατείω», δηλονότι πέμ εὶς τὰς ἧχατας, ( 

χαὶ τὸς ὁπλί(κ.ἀἰκοιῶ ὅτως ὀχ φνοί μδὺ ὑμδμ ἀνϑν 

[«ὐὙἽὍἍὦῈ γίγνον) ἡγεμόνες, ὑμᾷς ὃ ἢ ὀκείνων Ὁ 
΄ 2 ͵ 4 ΓΝ, ͵ ἢ 

ΔυΔΩΣ χα ὀλαλάουν αξίων. Ἔσιχριναι Νΐε:. ᾿ 

ἐφή, ὦ λοιχεδοιμονιε Τ μμοχρ τες, Οὐκ ὌρτΙ 
Ε) ΟΡ “.ΣΪ ε 

ἔλεϊες, ὡς 6: τοῖς ἰσοις ᾿ ὁμοίοις ὑκὰς δ᾽ συμ- 
Ἂ , ον ΩΣ Ε ᾿ 

κἀχ ποιόμϑυος 5 εἶπον ζεῶτα. ἐς]ν δξωυ, ἔφη 

ὁ Κηφισόδοτος, ἰσοιπτερέν τί, ἢ οὖ μέρᾳ μδὺ ἐ- 
ς πε τε “Ἢ ᾽ “ 

κατέρες ἡγφαζ 5 ναυτικῷ, οὖν μιέρ4 ὃ “ πεξᾷ, 

ὁ ὑμας τε εἶτι α΄γαϑὺν ὅΞν εἶν τῇ Χο ϑαλαῆαν 
2 -" ͵ ͵ « “ ω “ 

Φοχῆ,  τότα μετέχφν, μας τ τῇ ΧΤ' γῆν; 

ἐκόσοιν]ες ζω τα οἱ α,ϑέευαγοι, μετεπειεϑηξ, 

ὁ ἐψηφίσαντο χτ' πενιϑνβκέρον ἑκα τερες "γ4- 

«ϑει.φρα 4 ονῦμων δὲ ἀμφοτέρων αὐτὸν χα ὁ 
.Ἂ ͵ δ᾽ ὅν ΩΣ “ ͵ 
τ συμικα χων εἰς χόρυϑον, ἔδοξε χϑιι Φυλᾳτ- κνΐι 

Ν ἡ} Ὶ ν᾽» ἡ δύνη ! ς ὺ Ἕ ᾿ς ὌΝ 

τάν Ὁ ὀνέον, καὶ ἐπε ε ποράνοντο οἱ ϑιξαοι ἢ οἱ 
͵ 4 ͵ ᾽ ͵ ᾽ τ 

συμιιοιλθι, “«ὐραταζαϑυοι ἐφυοαον ὀλλος 

ἀλλ οϑεῖ ἡ" ὀνειδς, δακεδουμμόνοι 5 ὦ πελλζωφς 

Οκχο Φ ἔχενμα γωτατον. οἱ ἢ ,ϑηξαγοι χαὶ οἱσυμ:- 

((ϑιχϑι ἐπεὶ απ ζχον Ὦ φυλα΄ποντων τοιάχο}- 

ζᾳ ςάζζκ. κατεςρατοστεδαύσαντο οὐ; τω πε 

δίῳ. σεευπικ μη οφένϑιοι ὃ, ζεύίκ᾿ αὐ ψυντο ὥρ- Ὁ 
ἢ τὴ ἢ «“ , νὼ 

μριϑαντεςκατοόμυσοαι, αμμα Ἀρέα πσδος Ὁ 

λοιχεδαιμονίων φυλακξὸ ἐπορά γοντο. ἡ αϑρ- 

τοι οὐκ ἐψεύσθησαν ὥρφις, δον ἢ ὄχιπι- Ἢ 

σῆσισι τοῖς λῳκεδιαιμονίοις κἡ τοῖς πτελλζρυδδ: «: 

σιν, ζεύΐχᾳ αἱ μδὲ νυκτεξαναὶ φυλακαὶ "δὴ ἔς 

ληρρν, πο δὲ εἰξαδων αὐίςαντο, ὑπ ἐδῴ- ἴων 

ἕκᾳξος. ὠς οἱ ϑηζεῖοι τ: ασεδῦντες ΡΥ: 
᾿ ͵ὕ 2 ͵ ἐ: 

ὥσάψον παρεσκένα σίκένοι ἀπ ϑασκάυα τοις, τ 

χαὶ στευπτεταλ μα ἔγοι ἀσευυτοκαύς. ὡς οἷσω-: ' 
Π ΠῚ ΄Ὡ" Ε] ᾽ ᾿ 

θεντες ον τῷ τράγο τῆς ἀπέτυνον ἔχὶτ' 

ἐϊγυταΐᾳ λόφον, ὄζον τοῦ λακχεδοιμωνίων πο- 

λερῦνχω λαζόντι ὁπόσους μδὺ ἐξυύλετυ ἽΜ 

συμ κοίχων ὁπλίζς, ὁπόσοις δὲ πελταςαςν 
͵ Ν ͵ ᾿ ͵ 

κοιτεχήν Ὁ γώξιον, (το Ὑ» τὰ ὄλετήδεια 
» “Ὁ Ε] Ἂ » Ἔ ΠΩ ᾿ 

ἀξῷ ἀσφαλαῖς οκ κε ξεαῖ Ζ μἰζιαϑαν). 

Οἕκ ἐποίνυσε ἴχωτα, δλλα μαλᾳ Ὥστοθϑενως, 

Ετων αν ϑηᾷξαιων δ πῶς γ} ἐκ πὸ τσϑϑς σιπ' 

κυαΐνα, βλέποντος καταξώσαι" παλινώπελ- 

δεῖν, πσονδεὶς ποιησείυϑυος, εὡς τοῖς πλείςοις 

ἐδῦκ4, ὃς ϑηξα ων μϑῆλον, ἢ “σϑὸς ἑαυ, 
ω) δῶν λ ᾿ 4“ ΣΝ 

οὕτως αστηλῇε, χα! πϑς αἴϑ' αν ἀπήγανν. 

οἱδὲ 
Ι 



υ 

ἘΠΠΒ.Ε Α΄ 5 1ΕΕΡ ἘΠῚ νυ. ἃ δι 

εἰ )ϑηξαῖοι ἀσφόλεῖς καταξαῦτες, ὃ συμμί- ΑἸ Περαπί τιτο ἀείοεμάφητος μποϊβειηαπὶ 

ξαίϊες οἷς ἑαυΐῇ συμιμιαίηϑις κασι τερὸ εἰρ- 

“εἰοις, ὦ ἠλείοις, ἀὐϑὺς »ϑὺ πδϑςέξϑϑον ρὸς 

σικυαίνα, ὃ πελλζεύζευ' ςρείφυσοίνϑροι ὃ εἰς ἐ- 

. νπίδειυρον,ἐδηωζ, αὐ πα Ὁ χώραν. ανα.- 

μῶπες δὲ οκόάλεν μάλα πλύτωνἰχύρο- 

πθικῶς Ὁ αγαντίων, ὡς ἔδροντο ἐϊγὺς Φ ἢ χο- 

᾿εινϑίων ἀφεος, δρόμω ἐφέροντο “σϑ9ς Τὰς πύ- 

ας ύχι φλιϑύῖα ἰόντι [ὁρωσαις,Ἐ ὡς εἰ νεῳ- 

“μέναι τυηριεν, εἰασεσώνϑυοι. Οὐκζοηϑησειντες 
« δέ τίνες ψιλοὶ οὐ Ὁ πόλεως, ἀπϑυτῶσι ἢ" 3η- Β 

«ξαιων τοῖς ὁχτλέκτοις, σὲ τεήαρφι πλέθρα 
51} πν δ1 ἢ Χν δΝ3 ͵ ΠΡ ΑΥΣΙΑ ͵ 

᾿ἀπεχούσι Ὁ τείχοιφ᾽ ὁ αὐαδαντες ὅγε] τὰ μνή- 
Ν ἣν Ὁ Ἵ 7 ͵ ͵ Ἃ 

“μαϊα,ὺ τὰ καἰ χϑρεχοίία γωρλα, βώλλοντες χαὶ 
᾽ » , ο , ͵ 

εἰχοντίζονες Σστοκίεινοισι ἢ" πσόζτων ὁ μα λα 

-συχϑοιξ, ὁ Ῥεψανϑμοι ἐδίωχον ὡς δία ἢ πέτ- 

'φαρα ςα φζᾳ. τόταἢ λμονϑδύπ, οἰ χοοίνλιοι τὰς 
τγεχρὸς ρὸς Ὁ τῴχος ἑλκυσαιες, ἢ ὑποασόν- 
Π ννκ ϑἰπυδυϊες «Οὐ πωρον ἔξησαιν. ἢ Φύτη υϑὺ 

ΠΝ αὐεψύηϑησοιν οἱ λακεδοιμονίων σύμμα- 
υχοινάμαι τε δὴ περ σαᾳγμένων σϑτων,κα τα- 

πλῇ λαχεδοιμονίοις ἡ τὐ δαὶ Διονισίου βού- 

᾿ο(α, τοιυρᾷς πλέον ἢ εἴκοσιν. ἦλϑν ὃ χελτΕς τε 

᾿χαὶ ἴξνραις, ἡ ἱπιεῖς ὡς πεντήκονζοι. τῇ δὲ ὑ- 
τ φεραία. οἱ ϑηξα)οί τε» κα οἱ ἄλλοι αὐτὴν σύμ- 

τριαλοι, Τ᾿ ουτοξα υϑυοι,ὺ ἐμπλήσοιγϊες ὃ πε- 

ΒΟ 0. λουλ λνκου ἐν μουξὀουδίων 
τὴ πόλεως γηλοφων, ἔφθφρον εἶτι χρήσιμον ζω 

οὐ τω πεδίῳ. οἱ μϑὺ ἢ αϑζεναιων οἱ ἢ χο- 

-ρανϑιων ἱπίσεις φ μάλαᾳ ἐπλησίαζον τω ςρα- 

(ς ουπι (ΟἹ 5 (αἷς. ΑγοδάίΡιι5, Αὐρίεοῖς, Εκ 
[εἰ σοῃὶ πη οης : σοηξοίτϊπι δὰ ὀρρυ- 
δῃδηδ5 δσγοποιῃ αο ΡΟ] οΠοΙ ρούσθηε, 
ΟὐὐππΊαις Ερ᾿ἀδυτγιμπι οὐπῦ Ἔχοτοίτιι ρο- 
τ ΉΠΘητ, ομηπειη ΕρΙ ἀδυγίογιμαι δϑτυτη ρὸ- 
Ρυ]ατὶ πὰ πτ]ηπς ρεάστα γοξογεητος [ππγητο 
σιιπῇ Οὐδ τ πὶ [πο Ἐἰπιπη σοητοιηζιι, αι 
ΡΓΟΡΕ ἴαπὶ αὖ ντρε (ὐουπιΠπίογιπι αροί- 
{εητ: σαγίπι ροτοθαητ ροτῖαβ, τα ΡΒΪη- 
τοπι ἀπσμηζ, ἸΓΓΕΠΡτΏΓΙ [Π 685. {1 ἔοττα ΔΡΟΙ- 

τὰς οἤοπάσγοηζ. Ν' αγιπὶ νοὶ υ!άλπινο]- 
τΕ5 ΕΧχ νεθε ργοσυγιδης δα ξογεπάμπ) ο- 
Ρόπὶ {|ς5, ἀεἸοέεις 111 Τα θαπὶς ἔπιητ οὔ- 
αἱ]. Ζαΐ ἰαπὶ πο τν Ζυΐάοπι ρ]οτ τὶς ἃ πγο- 
πῖδα5 αρ ήδη. [ταηπε πχοπιιπιοητα, εαϊ-- 
ταηιιε όσα ΄ιππὶ σοηίςεπαϊῆξςης ; ξεσίεη--: 
ἄο Ἰασυ!απάοαιις Β6πα πλαΐτος οΧ ργί πηΐ5 
οσοϊάμπηε, 4ς Ἰῃ ἔιρᾶπη νογίος ἔστε δή τγίᾳ 
αματαοτας {πα ]ὰ ρετίεαιμπιηταγ. [ἃ ααιιπι 
δοοι ἡ δε, πχογτιογιπι σδήδιιεγα (οχίη-- 
τ} ργορίτι5 αα πγατγιπὴ τγαόξα ρου ἱπά υτ45 
τεάάαητ, ἂς τγοραιπ {Ἐἀταπητ: γθογεαιῖς 
Πποοραΐξζο ποηη]ἢ}} Γ,Δος πα πηοπίογιηχίο- 
οἰϊ5. δίπλα] ατηπὸ σείξα μας βιμΠεπε, διι-- 
ΧΙ Ϊα 1 πος πιοηῖῖς ἃ Ποηγ ο πα Πα, ἢΐ-- 
ΠΎΪΓΕΙΠῚ ΡΙΈΓΟ5 41 Χ Χ ΓΓΙΓΟΠγο5, δάροὶ- 
Ιερδης. Εὰ ( εἸτας ὃς ΗΙ!ρᾷπος οἰιπ ιη- 
αυαρίητα ἔσγπιθ ἐαιτίθιις. δάπις πο θαπτ. 
Ῥοιει ΕἸ με δηϊ, ετοιίαιις πογιιηλ τος], 
αοὶς ἱπἐγιιέξα, φαππι ρ[απίοίεπι νίαιιο δά 
τῆδτα, σοπιριοίσιιε νγθὶβ τ Πγ1105 . σοτα- 
ΡΙευΠΠθπε: φυϊά χα ογατίπ ο4, σα νι 
Ροῆδετ εἴς, ναίξαραπε. Ατμεηιεπίπιπ ηαἹ-- 
ἄετη ; ἂο (ὐοτίπτογιπὶ ἐπαϊζος πο δά- 
τιοάιη ρίορο δά Ποίίμτη ἀσοςεήερδηςοα- 
ἤτγα, φιοα ΠΠογατα γοθαγὰς πχα]τταἀ πα πὶ 

'τάσματι Ἂ ὁραδνγες ἰρυφοὶ χαὶ πολλὰ τὰ αὐτί- Τ)ςοηῇ Ρίσογοητ. Ὑ᾽ογαπιτη ει ἃ ]οηγῆο ο- 

παλα.οἱ ἢ πρϑο τῷ Διονεσίε ὑπαεῖς, ὅσοι τὸ 

᾿ἦσαν, ὦτοι διεσκεδωωσμένοι ἄλλος ἄλλη Ὡδα- 
«ϑέονγες, ἠκόγτιζον τε πορϑεελαυύνογ]ὲς ᾿ χαὶ ἐ- 

᾿πεὶ ὡρμον πσϑὸς ἀὐρις ξ αὐεγώφφεου, ᾿ πάλιν 

αἰαςρέφογϊες ἠκόντιζον. χαὶ ζαῦτα ἅμμα ποι- 

"ομῦπες, καιτεδαινον στὸ ΠΤ. ἵπασων, χαὶ αὐε-- 

᾿παύογτο. εἰ δὲ χοαιταξεζηχόσιν ἐπελαύνοιέν τί - 

γες, ὀὐπετῶς αἰαπηδῶντες αὐεχώφοιωυ. εἰ σὲ, 

οὖ τίνες διωξάαν αὐθιυ πολὺ αἰπὺ τῷ φραθυ- 

αυΐταϑ . τα πλοτί ραιιοὶ ππτηογο, πἰπο πᾶς 
Ραϊατί. διαιις ΑἸ 15 41} 1 ̓γγαεητες, δά δέν 5 
εἐαας ογηἰττο δητίη Ποίξοιη αοι]α : φποί- 
Ρίος ἱπυδάςσητο, ρεάσπι τεξοσεῦδης, γαγ- 
“{πα6 σοπποτίι Πα 45 ἰδοίερδητ. Αταις 

ἰπτοτγίπη, ἀππὶ μας ἔχσογεησ, εείατῃ ἐς ἘΠ α15 
-ἀείςεηπάεητος, ααϊοίςεπο (Ε τεογεαθδῆσ. 
Οποά ἢ απ ἀλπὶ Ἰῃ 605 δάλξξεϊς δα 1115 ρετ- 
σοῖοηγ, ΡΟ ξοα απ 80 οἷς ἀςίςοπάογαητ: 
ΡΠ τοῖ 1115 ν]ο"ΠΠπὶ σοπίοοηί!5, ἀπε ς- 
βδῆς. Ατῇ 7] Γαγίας εος,'οησα δῷ οχοτοί- 

"βάτος, σότῦ:, ὁπότε Οἰπογωρϑῖεν, Ἐχικεί-Ε ταίαο Ρτορτοίπ, ρους πογοηταγ: 105 Ρε- ; ἐς τὸ 
ἘΚΤ ῃ ΝΡ " ᾿ 

τρϑροι χαὶ ἀκοντίζοντες » δὲιγου εἰργαιζοντο » Χα) 

"πὸρὸ ςράτάνμα ὡὐαϊιαζον ἑαυ" ἕγει(α, 

οἰ χα πυροϊόναι , χαὶ α)αχωρῷν. κ(Τ (τα μδυ- 
"τοι ϑηζαγοι μιείναϑες οὐ πολλαῖς ἡμέξοις, ὡ- 

Ἂ 5 ἘΠ .“ »᾽ 

πηλὸν οἴγιοιδὲ, χαὶ οἱλλοι δὲ ἔκαςος οἴκαδε, 

Δ) 

ἀεπιτείδταγος αἀογτεὶ ἴδοι} 15 στγδαΐτεγ να}- 
πεγάθαητ, άεος» σορ᾿ συ ἰ πεγίας {πα σαί 
(ατοοῦογο (8, ἃς νἱ οἰ ΠΠτη ρεάςπι γεξοτεο 
ςοροῦθδητ. ϑεσιιπάϊπιπι ΠφοῚ ΠοΡαπὶ Φαυπι 
1Πὶς ἀϊες πο πλαΐτος τπαπηῇσητς, ἐοπλιιῆλ 
τεάιογμητ, ἰἀοπὶ οετοτὶς φιοα; ἔλοϊοπείθι5, 

ΒΕ 

Οεἰϊς ἐξ» 
Η΄ )»απὲ 

ΣΑΣ} 

τα {εὐ {ἀϊᾷ 
[4ετ44- 

πιου ἐσ, 



-- 

Ἐγιοπιε- 

«ες Μ4"- 

ΓΕ 

διὸ ΧΕ ΝῊ ΟΥΡΊΗΣ ἘΠ 

Ταπινοεῖο πλ}{Π} Π᾿οηγίο ἡλΠτος δογο- Ἅ οκ δὲ τότ ἐμξαλλοισιν οὗ “ρᾷὰ ΑΝ εὐ ̓ 

Ὧςπὶ ἱπυδάπηϊς, Ἂς δ᾽ σγοῃίοβ ἵπ σΔΠΡΟῸ 

φουατ14 ριιρηα νἱπουπτ. ΦΟΓΙΠΊΩΖΣ ΡΓΟΡΘ 

1 ΧΧ οροίάαητ. Οαίῃ δὲ [)οΓγὰ5 ορρίιιπα 

νἱ οαρίππτ. Αταας Ηἰ5 φυίάεπι γοθιι σα- 

ἢπϊς., αὐχ  αγεβ α Ὀοηγίϊο ργίπηιπη ΠΎΠΠα: 

ςορία: ϑγγδοιας πδυίσαγαητ. (Οατογιπὶ 

ὙΠεραπὶ, οπιποίχαο 4}1|, 4α] α 1ἀοςάκ- 
ταοπίοτγιιη Πάς ἀποοἤογαητ, δά πος νί- 

τι τεΠΊριι5 πᾶσ πο ΔηἰπιογιΠλ σοΠίςΠίι 
Τ1ΠῚ σογοθαπῖ οπιηΐα, τὰπ ἘΧρΘατοη 65 

(υἰοἰρίοδδησ, 'π φαίδιις Τ ποθ δηὶ ἀποος 6- 

ταῦτ. Ὑ αγιπὶ οχογίις ΟΕ γσοπιθάε5 4υ1- 

ἄλληι, Μαηείπειϊς, σοπεγα ΠΕ] {δοιιΠ 6115, 

ορίδθιις ροϊθῃ5., ἀτας ετίαπῇ σετετο απ 

ἁυαδιτοίας. Ηἰς Ατοδάμτῃ δηΐπλοβ ετα- 

χίτ, Ζαιπι (015 ἰρῇ5 ραττίαπι οὔς Ρεΐορο- 
πείμπτη ἀΐςεγες, Ζαρε υίίο!! εἤεητιηαϊ- 
φοπα; Ατγοδάμπηαιιο Παυ ΟΠ ΟΠᾺ ἱπΙΟΓ αἰϊας 

- Οτασαβ αρΠΠιπηδπι εἴς, ἂς μαθεγα οοτ- 

Ῥοτα ἰαδογιιῆι ρατεητ! ἤπια. Εοίάςπι νἱ- 
τος [ογειΠπιος εἶς ἀοιποπίγδρασ 5 αὐσὰ- 

ΤΆΘΠτΙ5. αυοά 4ύπ 7) ΠΟΡΙ 5 ΔΌΧΙΠατθι5 4- 

Ἰὶσαΐ ορυ5 ἤτ, ΠᾺΠ0Ὸ5 Ατοδά θυ ργαέογαζ, 
ΦῬτατογεαπεῆας 1 λοςάσηποηίος αδίᾳας ἱ- 

Ρῇ5 νπιαυάτῃ Ατμεπας ἱππῆς, ἤθαπα 

τλῆ Ἱ περαπος ππς Ατεδάιϊπι οορὶβ [ ἀςο- 

ἀστιποησαι ροῖοτο. Οαμλόρτεῖῃ ἢ (αρί- 
τἰ5.ἰπαῖς, ἀεπη οι αἰϊο5, Θποσδητεβ νῸ5 

αἰίχιο, εαϊ. ἸΝαπη αητοῆδς Τλοεάαπηο- 

τπῖος ἰςητατὶ, οοίάοπι ῃρ  Β οαΠἘ]5. Νπὰης 

πυοαις ΤΠεΡραπος {1 (ΘΟ φιιαπλ πὶ τα πΊοΓς, 

δ ΠΟΙ Αἰτογηαῖπ δὲ 1ρί] ἀπσιπι τη εγα 

ξαηρὶ ρου] τίς: ἔογτα 5 θοὸς ράα} 0 ροίὲ 

ἐχρεγιοηιίπὶ αἰΐος φαοίάαιι ᾿νασοάστηο- 
πῖος εἴς. Ηας χαμππὶ διάϊγεης ἀγοδλάοϑ, 
1ηβατ 1 γοοπιοάοπι πιίγίβος ἀπρὶξ, (ο- 

ἃς ΤῊ ΗΒ: Ζ ὦ; 

εἰς σικυαΐνα,, χαὶ μιϑ"Χ Ἢ μδὲ νικῶσι τὸς σικυωΐ 

γιοὺς ον τοΐ πεδίῳ » χα) ἀπεέκτάναν αἰϑὶ ἐξδὸ- 

μήκονζᾳ; ἴ δέρᾳις δὲτάχος χε χκρᾳτος αἱροί- : 

σι. χαὶ ἡ υϑὺ τδοὶ Διογεσίου τοϑφ τη βοηζήᾳ, 

Ἢ τοιαῦτα ποξάξασε ἀπέπλάυσεν εἰς συ- 

δαχούσαις. ϑυζαγοι δὲ, χαὶ πόρπες ὀἰμδας 

τες στὸ λαχεδοαι μονίων, μέ θὰ μϑῷ τότε τῷ 

χρόνου ὁμοθυμαδὸν χαὴ ἔπραἼον χαὶ ἐφρᾷ- 

τάσοντο,ἡχουνϑμων Τὸ ϑηξαίων. ἐγζινόμδυος 

Β δέτις Λυκομήδης μιαντινόίς ἣ διε πεσσοϊ- 

γὸςο δεὴς, χεύμασι τε πσδοήκων »χαὶ ὠλλὼς 
ἊΞ τος », ͵ὕ ; ἷ 

Φιλοτίμος 5») (τ΄ Θϑεσγλησε Φρονηχίφτος τὸς 
» ’ ς ».7- ἣ 

Φρρκα δέος ̓ λέγων" ως μόνοις αϑὸὺ αὐδις πε- 

Δρπόνησος πατεὰς εἴη, (μόνοι ΣΡ αὐτόηϑονες 
ο αἰυτῇ οἰκ916ν] σπλάτον 5 φόδλον τὐϑξλλέωι- 

κῶν ὦ Ὄλρκαδεχϑν εἴη, χαὶ σώμοιΐζᾳ ἐκρῳτέ- 

ςαΐᾳ. ἔχοι. χαὶ ἀλχιμαϑτοίτάς δὲ αὐθις ἀπε- 

δείκνυε, τεκμοήθχα, παρεχόνυδιρος, ὡς ὄχεχου- 

ρὼν ὁπότε δεηβφέν τίνες, συ εϊένας ἡρφιεῦτο αἰτ΄ 
ς φρκαϑων. τι δὲ οὔτε λοικεδαι μονίουξ αἰδυ 

σφών πώποτε ἐμζαλεῖν ἐς ἜΣ ὐϑζείας Υ οὐ- 

τεγιῶ ϑηᾷξαίοις ἐλϑεῖν αγά ρκαδων ἐς λρι- 

χεδαίμωονα. αἱ δίίυ σωφρονῆτε, τῷ ἀχϑλου- 

θεῖν, ὅποι αὖ τίς οὐ δακαλοῖ, Φείσεοϑε᾽ ὡς 

πσϑϑτερϑν τε λοικεδα μονίοις ἀκολουϑοιῶ- 

τες, ἐκείνους ηὐξήσοατε. γεοῦ δὲ αὖ ϑηξαιοις εἰ- 
κἢ ἀχολουϑῆτε, καὶ μὴ χτ' μέρος αἰξιωῖτο 
ἡγφαϑαρ., ἴσως τάχα τύτος ἀλλοῖς λάχεδαι- 

μονίους ἀὑρησέϊε. οἱ υϑὺ δὴ τὐρκάδες ζῶπ ἀ- 
᾿ - 5 ! Ε ν ͵ λ , 4 

Τασπι παπο νίταπῃ οἵδε ἐΐσογε :αἄδοσας ἀπ- Π᾿χούοντες, αὐεφυσῶντο ΤῈ; χα) τι χυρεφίλοιου 

ςες ἀεἸίσοτς,, 4πο5 ἰρίείαθογετ, Ῥγατεῦ- 
εατογασπιοχ εποητα πιεαητδῖπηο5 ἀσ- 

οδάες. ΝΝαπι φαοτοιίροτῖο Ατγρίαὶ Εριάδα- 
τίοσιπη ἤπας ἱπρτεῆϊ ππτ, ται Οχίτα ἃ 
ταοτοοηαεῖο ΟΠμαδεία τα, Ατποπίςηῇ- 

Ῥὰς ὃς (ὐονϊητ 115 ργομ δ τ: ρτοῆης αάπιο- 
ἀπμιτπρροτίδϑ ἔσγοητες., ορπάϊοης ἀγρὶ- 
τος [ἰθεγαθαης, Ζααπηηιδπι ΠΟ. ΠΟΙΛΪΠ 65 

ταητιην,(ς α οτἰατι]οοα φἀποτγία οχρογίγεη- 
τιιγ, ΠάΘπιοιιπὶ σορ 5 ἀπποη Τασοηίσα 

ορρί ἀιπιργοίεξει, ργα ἢ άϊιπι [δορά ατηο- 

πίογαπι [πάογιηῦ: ὃἃζ (ογαποῦα ϑραγῖαθο 

ῬΟΙοπιάτοο ητογτέθέξο,, Ταδυγδίαπι αυο- 
4 Ατπεπίεπίϊαπι ἀϊτριοτο. Ὁ οοαπης; 
ἴτοπὶ ροῦσογα οπὶ Ὄχογοῖτα σο!]θθῦ, Ποα 
ξοβποχ, πο ἴεπηβ, ΠΟὴ να οπρίταάο, 
ποη πηοητῖο5 δάϊτι ἀ {ἘΠ᾿ 1165 δ ἱπίξίτατο γο- 

Τ Λυχομήδω, χαὶ μόνον αἰδρα πο ῥοεῦτο, ὧφ- 
τε ὔὄχονζς ἔτα ον, οἱ ὄνας καχεῖνος χε- 

λάσοι. καὶ ὧκ υ συμί(αινόντων δὲ ἐργωνἐ- 

“κεγοαιλιεύοντο οἱ ρκαϑδες. ἐμιξαλόντων κδὺ 

»ὃ εἰς Ὠχίδοιρον τ ὐργείων, ἡ Οἰσοκλφαϑεν- 
τῶν Ὁ ἀξοδου απο τε μα Χαΐείω ξένων 

ἡ αὐϑζεναίων χαὶ χορ ϑίων, βοηϑήσαγτες μ(ὸ- 

λᾳ πολιορκέμϑροις δξελύσαντο τὸς αὐγείκε, 

ῳ μιόνον ἴρις αὐ δράσιν δολὼ ᾿ τοῖς χωθίοις πο’ 

Ἑλεμίοις γεωρϑροι. ςραϊάυσάρϑροι δὲ ἀρεἰς «- 

σίνζωυ “ὃ λαικωνικὴς, ανίκυσοῖν ΤῈ τἰωὸ ΤῊ λᾳ- 

χεδες μονίων φδουροὶν, χα Γ ἐροίνορφ: πο- 

λέμζδονγον ασειρτία τέων γελυνμδύον ἀπεκτά- 

γαν, χαὶ Ὁ πσφοάςύον Τὴμ ἀσιναίων ἐπορϑη- 
ε, λ “ 3 -" » ᾽ 3 "“᾿ ε ΤΟΣ ᾽ ' 

σαν. ὅπου δὲ βουληθεῖεν ὀξελϑεῖν, οὐγὺξ, οὐ χήμον, οὐ μῆκος ὁδυδ, σύκ ὀρ δυσξαζῳ ἀπε- 
κωλυέν 

᾿ι 

᾿ 

᾿ 

' 
] 

[ 
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κώλυεν ἰὐξιζ. ὥςτε ἐν γε τῷ! χρόνῳ ἐκεί. Αποςαδαηι: 40 βερασ, νεῖ (εἶα ἐππιρείτα-: 

γῳ πολὺ ῴοντο χῷ «τίςοι εἶναι . οἱ μϑὺ δὴ 95- 

. (αϊοι ΟΥ̓͂Σ ζαῦτα «ἰασοφϑονως,, καὶ Οὐκέτι 

φιλικαῖς εἶχον ασϑϑς τὸς φρκαϑας. οὗ γὰ 

μέὼ ἠλῴοι ἐπεὶ ἀτσαιτῶντες ζαὶ πόλᾳς τὰς 
φὴρκαδας ὡς αἰ αυὸ λακεδοιμονΐων ἀφηρέ- 

ϑησαν, ἔγγωσειν αὐζυς τὸς υϑὺ ἑαυτὴν Ἄσορις 

᾿ ὡ συ ϊὲνὶ λόγω ποιουμᾶμοις, τὸς δὲ ποιφὺ - 

λίοις; χαὶ τὸς ἀλλοὺς τὸς Ὄσὸ σφώ, τοςοίν- 

ὩΣ πϑυτὸς ποιουρϑύοις , ὅτί ρκάδες ἫΞ 

͵ φασαν ἐΠ) οκἼἕτων αὐ τὼ οἱήλῴοι δυσμενγαῖς 

το ρταταγε σετοῦῖς ἀγίτγαγοσταν: ΟἹ Πα 5 
φαις Τ πε θδηὶ (πὶ πυϊάεθδης εἰς, πδὸ 
αατῖ5 δγαησ ἴῃ Ατοδάος αηϊηγῖ5. ΕἸοὶ νὸ- 
το, 4 π|π Γαροῖθητοῦ αν Ατοδάϊθιις δας οἱ-- 
αἰτατεβ, “πα ἰρή154 Γασξάα πἸοη 5 αἀοπι- 
τῷ ἔμπούαπτ, δηϊππἀιιοτζεγοητοος Ποὴ (Ὸ- 
᾿ππὶ 4 α: ἃ [ρ{15 ἀϊσοτοητιγ ἤσςοὶ ροηάε- 
τα; (ςἀ Τ ΠρΡΏγ]Πτος δείαπη ν πα οι αἰ ]ΐς, φαὶ 
Ὁ ἰρίογιιπι Πς ἀςἔξοογαητ, 4πο( ἰ) (α Ατς 
ολάος οἵϊς ρεοβτογθησιν παρ ηϊξισογούςο- 
Ρόγαησ δὲ ἱρῇ πέρ ἤξ εἰρα Ατοδάςς ἃ- 

Β Πἰπηῖ5. [τὰ 4αππα (οοΙ} {ΠΠρῈ}]1 {{|5 τε θας 
τπάσποροῖε σοηβάογοης, Ῥ μα Πίοιις Αδγ- νδηΐδω 
ἀεῃιῖς παρ 5 οἵπὶ ραοιηΐς ἂρ Ατίοσαγ- ἢ ΠΣ 

(εΥὸ 1} ἐ- 

“" ᾽ ε, νε ͵ ΞΘ. ΞΦΡῈ “ 

εἶχον ποὺς ἀδζις. ἕτως δὲ ἑκοίςων ἐφ᾽ ἑαυΐρις 

“μέγα φδϑνοιεῦ των τ συμμάχων δ ἔρχεταη 

Φιλίσκος ἀξυδυὸς ΥΣ ̓ Δεχοξα ρζανοις, 

᾿χούμαζα ἔχων πολλα. ἡ, πσερτα υϑὸ εἰς δελ- 
φοις σεουήγαγε «ἰξὰ εἰρ ποης ϑηξαιους, ἡ τὸς 

συμ κοίχοις χαὶ τὸς λακεδοιμονίους. ἐκᾳ δὲ 

ἐλθοντες ᾧ μϑὺ δεῷ σσεϊὲν Οἰχοινωστινΐο, ὅπως 

ΤΣ εἰρξωύη “ὁ μοιῷ, ἀὐζὲ δὲ ἐξουλά ον. ἐπεὶ 

ὃ οὐ σεουφηγώρϑεωυ οἱ ϑηᾷαῖοι μεοσζωυζευ κ᾿ πυὸ 

λακχεδοιμονίοις ει) , ζεγιχεν πολὺ στενέλενν 

ὁ Φιλίσχος, ὅπτως πολεμωίῃ μῷ Δαχεδοιμο- 

τγίων. τάότων δὲ ποραπορδιων, ἀφικγάται χαὶ 

ΠῚ παρῷᾷ Διονυσίου δύ τέρα βοήϑεια. λεχϑν- 

«των δὲ αϑέουαιων δὼ, ὡς γϑεων εἴτ ἰδζευς εἰς 
θυ ἤαλίαν ζανα»τία. Ἷ ϑνξαίους...., λαχέ- 

δαιμονίων δὲ, ὡς εἰς πἰωὼ λακωνικζὼ, ζωῦ- 

᾿ᾧᾳ ὦ Ος συμμμείχοις οὐνίκησεν. ἐπεὶ δὲ πε- 

᾿ 
᾿ 

ἐπῴνν 

(δ), 

ΖΔΏΘ νοηΪτ, 0 Ρτίπιιπι ἔΈ]ρῃ 5 ρβαοίς ἐμν: 
ςοπηροπεπής οδαα, ΤΠοΡαπος, σογαπη- 
4τις (οοἷοϑ, ὅζ [,ασοάπηηοπίος σομπσαζ: 
Ἐο ύμπι νοητιιην οὔτ, ποη {ΠΠ1 ἡ ΔΘ πὶ 
σαπα Αρο πος τεπὶ σοπηπηιηἰσαθαηῖ, 480 
Ραξζο ραχ Ἵοἴει ἰπθαπάᾳ : (4 ἰρί ἰητου 
σοπίαταραητ. Ροεααπαιῃ Τ᾽ περαηὶ πο 
ΡοΓγπλίττογεητ, νε Μεἤςης Γ ασεάαπιοηΐο- 
τιιπὶ οτος ροτείξδτε : πηαρηδς Πιοτσοπα- 
ΓΙΟΓΕΙΠῚ ΠᾺΠ] τι σορίΔ5 ΡΠ ίςιι5 σοροθαῖ; 
ντὶ Ὀς ΠΟ 1 ἀοεάα πιοηΐϊος ἱππαγοῦ, ΠλῈ ΠῚ 
Πα σασοτγεητιγ, Δάἀογαητ ὃς αἰτογα ΠιπλὨ 1: 
ία 4 Ἰϑϊοηγίϊο 1,αοοα πιο ϊΐς ΔΕ ΧΙ Πατος 
ςορία. ὐὐππηηιο ἀϊσεγοης Αἰ πε πίοηίςς, 
Θροῖτεγα ἰρίος ἰη ὙΠΟ α] αι ἀἀποτίιΣ 
ὙΠΈΡ ᾶπος πλἰττὶ ; Παοςάππιοηὶ) νετγο, ἸΗ 
Ι.Δοοπίσαιπ : νἱοῖς παῖς ἰπ σαετα (οοϊοτίμσι 
(επτεπτία. Ροϊξεαημπαπιΐ ἃ ΠΙοηΥ ἤο πη 
{ 1 ,λςεάἀαπιοηεπη παυϊραῆοης, {ππτὲπϑ 

Ὁ 

εο5 ἰξοιπι Ατομ ἀαπλι5., ἰτεἤγητις ρατγία ἀνιῤιδς 
γεϊεχρ ας 

.ο. 

͵ ε ὍΛΟΝ , ᾽ πὶ 

ν: ειἐπλ όσα οἱ αεϑλυλύθνδιου εἰβ λαμεθδα σορίάς5, δα Βο]Παπὶ σεγεπάτιπι ργοίδέξιις 
μονα,, λαξων ἀὐθυς ὁ Αρχεέδδυμος, μ( τὰν (ὐλιγαϑ νἱ σορίτ, δέ φιοζηπος νίιος παη- 

»ἐ- πολιτικῶν ἐᾳρατά [εῶ. χαὶ Ἰκαρύας μδὸ ὁξ. Γγδτας εἰς, ἱπτογέξοις, [ηάς τοῖα ἀεάιδϑις 

᾿ αρΆ καί κρ τος » χαὶ ὅσους ζωνᾷς ἔλαζξεν, 

ἀπέσφαξεν. ἐκεῖλν δὲ ἀὐθὺς ςρατϑυσά- 
- ᾽ ͵ -“ Ι , δ 

ῥϑδωος εἰς παῤβῥασιας τῆς ρχα διας μετ᾽ αὖ- 

Ὁ, ἐδήου τίω χώφοιν.ἐπεὶσὶ ἐξοηϑησοιν οἱ 

ϑρκαδὲς χαὶ οἱ φργεῖοι, ἐπθμαχωρήσαις ἐ- 

᾿ς φραζπεδούσαζ οὐ ζ!ς ἐχὶ μιδέας γηλοφοιο. 

δ, ῦϑα, δή ὄντος ἀὐτῳ,, Κιοσίδας ὁ χων 

τῆ τῆς οὐ δὰ Διονυσίου βονϑείας ἐλευ οεδτι ὅς. 

γχριαὐνῷ ὁ χρόνος ὃς τε εἰρη οὐδ νϑύφ. ὃ 
ἅμα ζῳῦτ' ἔλεγε ὸ ἀπή4 Ὁ Τὴ απάρτης. ἐ- 

μἀὺ πεῖ διποποράυόνϑρον Τἀπετεμνονῷ αὐτὸν οἱ 

“ μεοσζωύιοι ἘχῚ φενὸν “Ὁ ὁδού, εὐζοαν δηφπεμ. 

ἐρο Ἐχὶ τὸν ̓ Αρχέδαι μον; κὶ βοχθᾷν ἀκελάυε 

ΝΣ ἔτ᾽ Ἴ ὀὐκφησίες ὀκσπ ἤ, 
εὖ ᾿ ᾿ 

5. 

τ κακῴνος υϑὺ τοι ἐξοινθη, ὡς σ᾽ ἐγλιῥονῷ δ τῇ εἰς: ἘἼΞῸ ἔνι 

οἷμϑρ ὀρκαϑδες οἱ τὲργόοι ασρϑςξθαῆνον εἰς Τ' λοιχαιναν χαὶ οὗτοι 

ςορὶ 5 δά ορρίάϊτιπν Αγοδάϊα Ρατγγαῆας, ἃ- - 
στππν Π]οσατα ναίξαθατ, Οὐππιηις Ατοα- 
Ὧες δὲ Αὐρίαϊ {πρροτίαβ ἔδγγθησ, ρεάοπε 
του τ, Αο ἴῃ τι Π}1}}15 ΜΙ  ἄσα ἱπηπλης πεῖ- 
Ὅς σαίξγα πλεζατιι οἴτ, Ε οἷς αιθσην (115 
{τεγεσ, ΟΠ] 445. δυχ γί πὶ σορίαταπι 
Ἰθϊοηγῆο πα] δγιτη ἀτπιχ, αἰο δας ρυατουι: 
(ς ἰδίαν {01 τειηριι5, {πὸ αὐεῆς ᾿αοεᾷα: 
ΤΟ Ὠἱ 5 τ πις ΕΠ τ. ϑ.πγι] Η]5 ἀξ 15 νἱα; 
411 δρατταπη ἱτιιγ, ας ΠΠτ. “Οὐ τη 0» 
τεπὶ αἰ σεάεσηζοπι ΜαοΙΘη}} αὐτὰ θα σ 01 

Εἶπ νία 1ῃτογο  αΠπῆσητ; παϊετίς αὐ Ατοβι λα 
ΤλιπΊ, γΊ4:6 {πΠρρετίαβ πὶ ἔσγαῖ, Πποτῖα- 
ταιγ, ΠΟ διιχἢ}}} σα ἀΔιιο]λητο, ροί τα" 
4ππ|π| 46 ἀΠπποτεϊ σα] τη, ἡποα 7 Επέξγεῆος Ἐυρτοῦ: 
νοτίας ἀποῖς.. γεητζιπ εἤξι: Ατοράες ἃς 
Ατρίαὶ Γαςοπίςαπι ἱηστοῆ! (πε, νὰ δὲ 

ἘΕΓ υτὰ 
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Ἰρίαπι τίποτα, αο ἴῃ Ῥατγίαπι οιιπάιίπι 6: Α ὡς Σἰποκὰ εἰσοντες αὐτὸν τῆς ἐπ οἶχον ἐδοᾷ, δ΄ 
ταῦ, ἱπτεγοϊ άθγεπε.  εγαπὶ Αὐτὸ  ἀλιητις 
Ἰοοορίδῃο, ν᾽ σοπουγγαπενα, {πα νοῦς 
{α5 Ευδτεῆος ὃς. Μιάδαπι ἀπσπης, ας θη 
ἰπ{Ἐγαϊτ, ταπη 114 Π| τ Πι5 οἰπὶ Ποίξς σοη- 
(Ἔγτασιι5. Ῥγοάίξιπ ε[Ἐ οτίδιτι, ἰρίππη δῆτα 
φοἤογῖες ριοσγεῆπιπι, [λυ]! Πγοά  νεγθὶ5 

» 6ος [πΠἤαπηπιαῆς: Μοάο, οἰπος, “ἔγπιιος 
» ποίπηος ἀεοϊαγαητοσ, είς οσι 15 (ἰρΊοἰα- 
» τῇι5, ΡΟΙξετ 116 ρατγίδῃη τα ἐπὶ ΓΔ ΔΠΊ115, 
» Ππά πὶ ἃ πιδίογί τις ἀσσερίπς. Γλεπα- 
» πὴϊ!ς ταπηάοπι θα σῖς, χοῦ ρας, (επἰ οὐ θι15, 
» Βοίρπιθῃς ες ραᾳάοτσί, ψαὶ πος φπγείγας {{- 
“ ρτιαγασος οπληε5 πηαΧ πη {π|ρίοἰςθαπε. 

Ηἰς ἀϊξεῖς, σα Ἰο ἔδγεπο ρογῃϊεησεὶ ἔα]σα- 
τατοπίτγαααῃς ἀσχεγὰ σοητρ δ, Ῥγατεῦ- 
ξὰ ἀςοιαϊτ,ντ αὐ σογηὰ ἀσχίγιπιἀθ! αθτιπὶ 
ὃ] Ππγυϊδοτιιηι ΕἸ ογοα] ς οἤτετ, οὐ ΕΧ Ροὸ- 
{τετῖς Αγο μι άδπας εἶδ ἔογεθδειγ. Επῖτ- 
στο τοῦς Πἰίσε πη  θιις τ ΠτιΠ| αΓἀογὶδ 
διιάασίαααα πλ τσ τις ἰηΤεξξιτα ἐΠΠς ρογ- 
ίθεησ, νεὲ ἀποῖθας εἰδτ ἀ1ΕΠο 1] σοἰθεῖς 
ΤΆΣ τα 5. Ζα1 1π ποίξειη ργογιεραπῖ. Μοχ 
ἀπσεητς τοί άδηλο ἴῃ Ποίξες, ραποίςος- 
τα ΠῈ 44 τοϊοσιιην νίπι6 ἰξειπι ἰρίος ἐχοί- 
Ῥίθητος, ἱπτογαπητ (αητ: σετογί χασπιξισα- 

1ΠωΠτὰ 

Ατολίό 4. 

τ υἱξξο. 

είς, 

ΓΟΏτ, ΠλΑσηδ ΟΧ Ραττα νοὶ δὸ δαιτίθας, ν 6} Ὁ ᾽ 3 

ἃ Ο οἸτί5 ἐππτοσοῖ, (Οοτα πα ῆο ἰαπυρτα- 
Το, φυσηι τγοραιιπὶ Πάτα ες; πιοχ  6- 
τηοτοίο πη ργασοποΠῚ ἀοΠ ι111} Τα ΐττῖτ,, αὶ 

δυιΐας νἱξξοτία ππαρπίτἀϊποην, ἴῃ 4114 1.4-- 
σε απιοηίμ5 οσσαδιιογαῖ ΠΕΠΊΟ.. πᾶσ Δ 
Βοῆίταπι πλυ εἰσ ἀϊπε ἱπτούετηζα, πιιητία-- 
τοῖς. Ῥτο άίτιιπι ΕἰἘ δυιγεπι, δραγίδῃο5,  ΠΠ1Ὲ 
ΠαςαιάπΠῆξησ. τπϊτῖο αν Ασεῆίδο, (ςπῖο- 

τίδιις, Ερμοτῖς ἔλέξο,, σο!]δοτγαπγαῆς νηὶ- 
Ξι4οτωσς ποτίος, Ὑ (το αάθο ἰδογιτηα τιιπὴ ἰστ οἷα, 
559 4ὴ [- 
“ἰβεαεῖο 5 Ξ 

τορετάμη, ΠΑΪΏΟΥΕΙη 1 πε ρδηὶ ἂς ΕἸοὶ νοϊρταίοπυ εχ 
Ἀτγοδάυμῃ δάιιογία ἔογίπα, σιαπὶ 1 ἀσςάς- 
τποη!] σαρίεθαης. ἀάςο ἴδπὶ λίξιιπη Θογιτα 
αστο ἐοτοθδητ Οὐππὶ αατοῖη δά ἀπε σοη- 
{υ]ταύοης Τ Περὶ, 411 γατίοης ἱπηρογίο 
ταοία Ροτίγεηταγ : δεδιτγαθαηταγίς,, ἢ 
Ῥοετγίαγαπι δά γοσοιη ἢ ποσγαϊττεγεησ, ροῦ- 
(ς ρεγ πιιης το] 45 {προγίογος ουδᾶοτο. 
Οὐαπηοθτοῖη σοπιιοσατῖβ(οοἱΐβ (αἰ ἐρεείς, 
40αίι οτίδηι ΕπτἤγοΙε5 1Δσεάἀαπιοηΐας ἃ- 
Ρυάτερεπι οἴου: δα ουπιήεπι δάίςεηάμης 
ΟΧΊ Ποραηϊς Ροϊορι 45, ἐκ Αγοδάίδιις ἀπ - 
τ οοἶλτις 111 ραπογατὶ νἱόζοῦ, οχ Εἰ εἰς Αὐτὸ 
ΟΠ ἀληλιις, Ετατ ὅς... Ατρίατς ΠογπιδσΞ 
Τις65. Ρτατοτγοα Εἰς απ τὶ5, ᾿Ατμθηϊεπίεδς 
Ζπος; ΤΙπιασογαμν δὲ Γι ΘΟ Πτο ΠΥ ΠΗ δγιητ: 
[εάν δὲ, Αὐτίοχος ὁ παγκρατιαφῆς, ἡλείων δὲ ̓ Αρχίδει μος" ξ ἠχολρυθᾳ δὲ καὶ δ, δ᾽ ἡ 

γείος. καὶ οἱ αϑίεψωγοι δὲ ἀχούσαγτες ζαῦτα, 

Ο πωΐᾷς ὠϑουρϑύοις εἰς ὃ πσοϑοϑεν. ἐπεὶ κϑύ- 

τα ἀοίοσί απ σΟΠΊΠΊη 65. ΝΘ ας πλυ]το Γ) Φασειν ἀκούσονίᾷς, τὐρξα υϑύοις εἰπὸ Αγηδα ἐαηε 

18 1 ΘΕ ς. 

δὲ ὁ τὸ 661 γχώφλον χιπεδὸν ΐ οὖν ταῖς συμ-- τ 
(ζολαῖς ἢ πεέω ἀὐκζησίων καὶ ὃ Ἐχὶ μιδεας ᾿ 
ὁδυύ, ζῶν ἐκξαὶ παρετάξατο ὡς μιαχούς 
κϑρος. ἔφασαν δ), αὐτὸν ὃ πσο ἢ! λόγων παρ 
ιὀνζῳ, ζιάδε «οὐ δαχελάύσαοϑαι" Ανσρες πο: 
λίται » νοῦ ἀγαϑοὶ “Ἀνόμϑροι αϑαξλέψωμδ 
ὀρθοῖς ὀρμιμκασιν Σἰσπτοδῶ υϑῳ ζις ξχεγιγνονδῥοις ᾿ 
τίω πατείδαι, οἵαννεϑ» οὐρα αν παπέρων΄ 
παρελοόξορϑυ. παυσω θα αἰδρευυο υϑμοιχαὶ : 

Β΄ποήδευς, χαὶ γωνώϊχας ; ὸ ρεσξυτέρϑεε, καὶ 
ξένοις, ο» οἷς “σϑϑεϑεν “Ξ πότων “' ἑλλζύων Ὶ 

πἰξιδλεαήοότατοιἤμϑυ. πότων ὃ ῥηθέντων, ἐξ 
αἱ ϑρίας ἀφραπᾶς τε χαὶ βο9 νᾷς λέχϑεσιν αἱ- ; 

σίους αὐτω φανζωῦαι. στευέζη δὲ χαὶ ασοϑς τω 

δὲϊξιῷ κέρατι τευϑυός πε ἡ ἀγαλμα Ηρᾷ- 
χλέοις, οὗ δὴ χαὶ Ὄἰπθσργος λέγεται ἐῇ. τι- 
γγδροιῦ οκ τύτωνπλύτων οὕτω πολὺ μϑώίος 
καὶ ϑούρσος τοῖς φρατιώταις φασὶν ἐμπεσεῖν, 

ὥςτε ἔρον 61) τοῖς ἡγεμιόσιν αὐείργήν πε ςρα- 

ποι ἡγάτοο Α βχίδαι μος »ὀλίοοι »ϑὺ ϑυΐπολε- 
μων δεῖξαι μϑμοι ἀὐθες εἰς δὸρυ, ατέθαιγον" ἀἱ 
σὶ ἄλλοι ̓ φά γοντες ἔπιον, πολλοὶ μδὺ ὅ-᾿ 

πὸΐπαέων, πολλοὶ δὲ ἰ πὸ τὴν χεληϑδυ ὡς 
δὲ λυξασης τὴς μάχης ὅϑσαιον ἐφήσατο, 4.}- ̓ 

θὺς ἔπεμψεν οἴκα δὲ ἀγελοιῶτα Δημοτέλη. 
τὸν κήρυκα, Ὑ τῆς τενίκης ὦ μέγεϑος, ὁτί λα- ἡ 
κεδουι μονίων υϑὺ σο εϊεὶς πεϑναίη, δὲ ποσοῦ 
᾿λεμίωγπαμπλυθῴς. τὸς μδέτοι οὐ ἀσαρτὴ ἄπ} 

λας, χαὶ γερόντων, καὶ ἐφόρων, πλιίᾷς 

κλια ήν. οὕτω χοινὸν τί Ὄῤα γὰρ ὃ λύπῃ δα- 

χρυα! ν. Ἐχὶ μϑύτοι τῇ Τὴν περκάϑων τύ- 

χἢ οὐ πολὺ ἥτ]ον λαιχεδοι μονίων ἤοϑησαν δ᾽ 
ϑυζξαῆοί τε χαὶ ἡλῴοι. οὕτως ἤδη ἤγοντο ΚᾺ1 

τῶ φρονήματι αὐτϑδν' στευεχῶς δὲ βυλάυ- 
μϑροι οἱ ϑηξαῖοι, ὅπως αὐ «ἰοὺ ἡγεμονίαν λά- 
(οιεν τῆς ἐλλάδὸς, οὐγόμισαν, εἰ πέμψηα) ᾿ 

κσϑϑς τὸν «σῶν βασιλέα, Ἷ πλεονεκτῆσαι πὶ 

αὐ τί ὑκείνῳ. καὶ εἰκ τότα πὐϑακαλέσαντες : ; 
ἤδη τὸς συμικώχοις ὑχὶ πσρηφάσᾳ, ὁτικᾶ! Ὁ 
Εὐθυκλῆς ὃ λαχεδαι μόγιος εἴθ, ποῖδ αὶ βασι- 
λεῖ, ααζανοισι ϑϑηζξαίων κδὺ Πελοπίδαξ, 

Ἴ αὐτέπεμψαν Τιημαλϑδϑιν τὲ καὶ Λέοιζᾳ. «ἰἰα 
᾽ ᾿ 4 

ἐπεὶ ὦ 



ῪΙΥΕΟΥ 
ἐν ἮΝ ἤν. 

᾿ Ν᾽. 
τ 

Ψ; 
ἣ ΙΡΈΚ ΦΕΡΤῊ ΜΝ 8, 
ἐπεὶ σ᾽ ἐκ ἐλύοντο, πολὺ ἐσρλιεονέκτ4 ὁ 1Πε-  Ροϊξοασιαπι νεηταπ ἀἀτοεροιη οἵοσ, Ἰοα-' 

᾿ λοπίδεις ποδὶ τοῦ αἴσγ. εἶνε γ ΣΡ λέγν,καὶ 
ὅτι μόνοι δ ἑλλδύων βασιλᾷ στευεμμούχοντο 

εὑ πλαταιάὶς, καὶ ὅτί ὕξερον συ ἔποτε ςρα- 

τάσσοωιντο ὅλη βασιλέα., καὶ ὡς λαχεδαιμό- 

οι Διὰ αῷτο πολεμήσᾳφον οὐδις, ὅτι σέκ ἐ- 

ϑολήσαιεν μετ᾽ Δγησιλαίου ἐλϑεῖν ἐπ αὐτὸν, 

δὲοὶ δύσει ἐασοιεν αὐτὸν εἰν αὐλίδι τῇ Αρτέ- 

μιδὶ, ἔνδου τὖρ ὅτε Α γα μέμνων εἰς τέω ἀσίαν 

ἀξέπλᾳ.ϑύσεις εἷλε τίω “δοίαν. μέγα ὃ σεωυε- 

(αλλοντο τω Πελοπίδα, εἰς δὴ μάοϑαι "Ὁ 

ὅπ οὐενικήχεσοειν οἱ ϑηξαϊοι μάχη οὖ λά- 

ζοις, χαὶ ὅτι πεπορϑηχότες τίω γώσϑὶν ΤΑ, 
λαχεδαι μονίων ἐφαίνοντο. ἔλεγε δὲ ὁ ΠΠελο- 

πίδος ς δ τι ΣΎ 50, : χαὶ τόρκάϑδες μαχῆ ἡ 1- 

τηυδύοι εἶεν “πὸ Λακεδαιμονίων, ἐπεὶ ἀὐοὶ 

' οὐ παρεροντο. σεενεμδδοτύρ4 σ᾽ αυτώ Φῦτα 

πόρτα ὡς ἀλη λέγᾳ ὁ Τκαλθόοις α.8η- 

; Ἢ γαος,, χαὶ ἐτί κα το δοτερα μ' τὸν Πελο- 

“πιδϑυ. οκ δὲ “στ ἐρωτωδυος αἰπὺ βασι- 

λέωςὁ Πελοπίδας, τί βούλοιτο ἑαυτῳ γρα- 

φάδαι, εἶπεν, ὅτι μεοσήνξευ τὲ αὐτόνομον εἰ 
πὸ λακεδοι μόνίων, χαὶ αὐϑίεναιοις αὐέλκάν 

μιναῦς. εἰ δὲ ζιῦτα μυὴ πείϑοιντο, ς ρα φειν 
ἐπ᾿ ἀΐόις. εἴτις δὲ πόλις μὴ ἐθέλοι ἀχολουθᾷν, 

ὩΣ  ὐτίω πεοότον ἰέναι. »φαφέντων ἢ τύ- 

σῶν, χαὶ αὐα γγωεϑέντοων τοῖς ωρέσξεσιν, εἶστεν 

ὁ Λέων ἀκούοντος τῷ βασιλέως" γὴ δῖα,, ὦ «- 

ϑιυα)οι ᾿ ὧραι γε ὑμῖν, ὡς ξοικέν, ἄλλον Τίνοὺ 

φίλον αὐτὶ βασιλέως ὥτῷν. ἐπεὶ δὲ ἀπήϊγ4- 

λενόγραμικαῇάς ἃ εἶπεν ὁ ἀϑζεναος, παλιν 

Φξιωείκε πσοοςγεγξαμμέ γα" εἰ δὲ τι διχα)ότε- 

δον πὕτων γεγγωσχϑισιν οἱ αϑάζεναγοι,, ἰονζᾷις 

“πρὸς βασιλέα, διδοίσκφν. ἐπεὶ 5 ἀφίκοντο οἱ 

“ρέσξ4ς ἕχα ςοι οἴκα δὲ,Τ' »ϑὺ Τικαρρρανά- 

πεκίφνω» οἱ ἀϑζεναῖοι, κατηγϑρᾶντος Ὁ Λέον- 

τος, ὡς ἅτε συσκηνοῖυν ἔθελοι ἑαυτῳῖ, μετα τε 

Πελοπίδου “πόρτα βολάσοιτο. τἂν δὲ ἄλλων 

ἐ ̓πρέσζεων ὁ μδὺ ἡλῴος Αρχίδαιμος,ὅτί αοδου- 

τίμησε τίου λιν απο ΤῊ ὐρκαϑων,ἐπήν τὰ 

πὸ βασιλέως ὃ δὲ Αντίοηος ̓  ὅτι ἡλω-ούτο ὦ 

Φρχαδιχὸν, τε τὰ δῶρο. ἐδέξατο, ἵ απη[γ4- 

λεχσρὺς τὸς μυρίας, ὅτι βασιλάϊς λρτοχϑ- 

᾿πϑερὸ ὀψοποιὸς, ὼ οἰγογες, κ᾽ ϑυρωρϑς παμ- 

πλυθός ἔχοι ἢ αὐδὺρες δὲ, οἱ μαχοιντ᾽ αὐ ἑλλη- 

ὑσὶ πόμυ ζυτῶν, οέκ. αὐ ἔφη δυιώαοϑαι ἰδεῖν. 

΄σ 

Β 

δυϊ 

Βεϊορ (2 
᾿ ἀριά γεν 

Ρεγίεομνν 

αηδξοτί- 

[δὶ 

σα Ρἷας σετεγὶς Ρεϊορί ας ἀριτά οαπλνα]ο- 
Ὀατ. 'Νδῃι αἰσοίε ρότογασ, (οΪοβ οχ (γα οἷς 
ὙΠΕΡθδηος γεσὶ δα ες ἰπ Θὰ, υα δα ΡΪΔ-: 
ταας σοπηηλ {4 ΠπΠδτ, ραρσῃα. Εοίάθηνηθ 
ἀείποερ5 φυϊάθπι νπιηιδηι ΒΟ] πὶ τορὶ 
ξεοϊῆς, αο ρίορτογεα δο]]ονοχαῖος ας ε- 
ἀαπλοη!ῖς ἔα Πς, χιοά σατπη σαῇίδο π1}1: 
τατα δατπιογίαῃς τεροπι ΠοΙαΠΠ|Οἢτ. Ρτατοοα 
ποπρογιλ πῆς (ς Βυιίςσ,νι Π᾿αηα ἀρ Αα- 
Πτάφῃι {ἀστιιπη ἕλσοτοτ; σπο Ιοσο ἄσαπηοΞ 
τποη [χέξα τε ἰλογαὶῃ Αἰταιττγαϊθο δε, αο 
Ὑτοίαπι ἀεἰπάς σερηει. Μάρπιπι μος 
αύοσας Ρεϊορίἀα: πτοπιφητιπι δά ξολοδας 
δάπος, νι πόποτς αἀβοογατιγ, συοά δρυά 
Τουδτα ΤΠ ΈΡαπὶ νἱέξογες οχ δῆτ: δὲ 
υοάραίατη οἴξε, εος ἄστατη ΤΔοοάαιπο- 
πίογαπι ἀερορυίλτος. Αἀάεθας ἰΏτοῦ αἱΐα, 
τα ο νιέζος ἃ Γσοάαπιοπ!!ς εῆς Ατρὶ- 
τος ὃς Αὐγοδήδ5 ρτόρῖεγοδ, αοά ΤΙ Πα αηὶ 
εἰς ποη λάβη ξης. Αὐαις ας οσηηΐα νεγα 
αὐ εο ἠἸοὶ. ΤΊπιασογας ΑἸμεπί πῆς το {Π- 
πχοηΐο πο σοπβτηγααῦ; ᾿ἀδπηιο  ςοη- 
ἄτπιπιὶ Ποποιὶς ἃ θεϊορί ἀα Ισοιπι οδτῖπε- 
δαῖτ. Ροίξεα ἰπεείγορατις α τόσο Ῥεϊορί ἠα5, 
αυϊά ρεγογ δ᾽ νε]]οτ: γεροη τ, νεα Τα α- 
ἀχτηοπίοτγιμη ροτείζατο Μεῆξης ᾿πγηι1-" 
ηΐς οεταοντ ΑτΠποπίεπίες πδαϊσία πα τπὸ- 
ἀπςεγθητ:ηὶ ραγαγεηῦ, Β6] 11} οἷς ἰπΠἸσοπ- 
ἀυπιεῆς. Οο «ἢ 4 οἰαἶτας (αα γεσυίᾳ" 
τοῦ, φαπι ρυίπιαπι εἴς ἀεθεσθ., 4: οἰπὶ 
οχοζοῖτα ρετογεταγ, Ηαο ρογίογίρτα Ζυτιπι 
οἴϊεητ, αοἸερατῖς Ιοξξα: Τεοπ, αι ἀἰθητε τον 
σε: Ργοξεέζο, παῖς, απητοῖηρας εἰς, Ατμε- 
πἰεπίες, ντί χυϊάεπιντἄστατ, ντ αἰ τιτη γο- 
Ὀς ἀπηϊοαπὶ γορὶς ἰΙοσο φασγατίς. Οὐπηλ 
Δατεγη τεσὶ (ογ θα γεπαητίαθτ, χα! ]ορα- 

ς 

Ὁ - - οαἹ" ΓΑ ἘΙ 

Ὁ τας Αἰπρηϊεπί5 αἰχηδε συσίιπ) Ἔχροίαε 
μας, χια τα Πεης δά οτίρτα : Οο ἢ υϊά 
φαυ1π5 Αἰπεηϊεπίος (οίγοπσ, 1 τα ΠΠΠ5 δά 
τοσοπὶ ογαζουίθας πσηϊβοαγοητ, Ροβοα- 
464π| Π᾿Περατὶ Πηρι]ΐ ἀοηλυτη γε επτ, 
Τἰπιασοζααι Αἰμαπίεηίος σαρίτα τ α]τα- 
τῦτ, ασοιίλητε ᾿Ἰρίπην Γεοπτο, πο πε π|- 
ἄξεην νεὶ (εοὰπὶ εοάςηι σοῃτθεγηΐο νο- 
αΠΠΠετ, ὃς οπληΐα σοηΠ]α στη ΡοΙορί 4α οῦ- 
ταπηίοαίϊος. Εχ γε]! υ15 ογατογῖθις Ασ 1" 
ἄλιλιις ΕἸσι5 τεσοῖη ργς ἀἰσαθατ ργορίοῖδα, 
ηαοά Εἰεος Αὐοάίθιι ργατα! στ, Απτῖο- 

Ἐπμας νετγο, πο 4 Ατοδάστῃ παι ηὶς Ἔχ {Ἐ1- 
τηατίο πη Πετ εχίρια, ΠΕα; ΠγΠ ΠΟ γθοΙρίς- 
βατατεσςο, ὃξ γεπιιητίασατ "θοῖος Πλ]]Π| 0115. Οὐ ἀγοας 
τοσοπὶ ὃζ ρᾶπιπι, δὲ οΡίοηϊοτγιτι αντῆ 65, Εἰς ἐκ: 
ὃζ ροο Π]!Ἄτογεϑ, ὃς ΟΠ γος σοπιρίατος ἰπα- ᾿ 
θεῖο: (ο νἱγὸς., αἷτ, 101 δάποῦίας αγα- 
ςο5 αἀἰτηίοατα ροῆϊητ, ψυατηπιιαπι δά πΠη0- 
ἄππι φυσζογοιῃ, νἱάογο τἀπιςῃ ποη ροταϊ, 



ΧΕΝΟΡΗΠΗ όὅ:» 

Ῥτγατεγοα νἱ ἀοτὶ δὲ. ρεσαπίαγιπι 1|4πὰ Α χοξϑς δὲ τότοις:, καὶ Ὁ ΤΙ ἡμματῶν πλῆξις 
σορίαπα δά ᾿παποιῆ οἰξεπιδιίοπεπι ΠΟ’ 

Ραταταίὴ εἴς, ᾿απι ὃς πορήεια 112π|ρ|Δ4- 
ταῦτιπὶ απγοαπὶ πὸ οἰσαήα: συϊάετη ντῆ- 

Ὀγαπι ργαῦοτγε ροῆς. ὙΠεραπί, σαπηχντ-' 
Ρε5 νηϊπογίᾳς δά αἰιάϊοπαλς τερὶς ᾿τοτὰς 
οοπυοοεΐςης, οαἴχις Ῥογία ἴ5, ἃ πο δά- 
Ιλια ἔποζαπε, τη άἀϊσατο γερὶς ΠσΊ]ο ΡΟ ]ς- 
σἰετ: ταθεθδητ, γε οπηπος, σΖαογηιος λπη1--: 
οἱοαἙ νε!]σης, ἴῃ μαπο (δπτθητίαπιγαρὶ ἃς 
Ἰρίβ᾽υπαγαηάπηι ργαίξαγοητ. Ν᾽ ογσμα ἰε- 
σατὶ νγρίθπη τοίροπεδαησ, (6 πλ Π[ο5 εἴα 

ὨΘΩ ἰαγατιιη,, [τα διάϊτ). Οὐοά ἢ ίογα- 
τηρητοπὶ ρυ  λπάππιοῖοι, δα νυροςρίαβ 
ταϊττούοης, πογταραηίαγο Αἀάοθαι γῶος- 
ταβάος Ασὐοας, πς σοποθηϊτὶ σαυίάειη ΤΠπ6: 
δὶς ἀοθοτςο: (ςἀ ΠΠπ|Ὸν ν Οἱ ΒΟ] πὶ ρογατατ. 
ΕἸ χαυπιτ μέραῃὶ (πσοεηίογοησ, δοίσοίος 
Ὁ ᾿ρίο φογγατηρὶ ἀϊοογθηῖ : πο συ] ἀθλ]ῃ 
φοθΟΙ ο ἐράςτο νοΐαῖς, {εἀἃ αἰοοῖπε, (6- 
Ππομτρις οἰπὶ νπἰπογίς. Ατοδάμμι ἰορα- 
εἰς. Ῥοϊοδηϊαπη 1). 4] σοπ ἐπ γδηγ πῸ5 
5, ἴπταγο τεσ ἤΠεητ: Δ νγθες ρίας 1 ἢ 6Ξ- 
δαπὶ Ἰορατος ταϊττεραης,, ὃς Βουτασηταγ, 
ντ οχ ἀδοτγέῖο γορίδγαπι {πε έαγτιπη {π|{π|- 
ταπ πη ργαίξαγοπτ. δίγημ! ἀγθἰτγαθαπ- 
ταῦ, νΠΑΠΠΠΙΔΠΊΠΠΟ Οἰπἰγατο πη ν ΟΠ ΓΆΤη; 

πὸ ἴῃ γορὶς ὃς Ἰρίοσιιπι οάϊιπι ἐποῦγτο- 
τος. οιιμ νὶ ρεϊπηατ (ὐοτπτπαηινο- 
πἰἤξησ., δουοι δῆς (οσ τ), πδαπίς 
Ταγαπιρητί στ Γαρο σοι η ΠλΠΠ15 Ἔσοτε γε - 
{ροπαποπττταπι ἀεὶ ἀείςαιτα (πηι ος5 
δὲ αἰϊὰΣ σοΠΊΡΙαγο5 ντθα5 7 πάτο ἰφητοη- 

ταῖν οαπλάσῃι γείροπάσγαητ Ηος ραξζο 
ἰμ(πἰτατα ἰτροσ] δα ξεξξατίο ἃ Ρεϊορία ὃς 

: “ἰοὺ ὑμγου ϑδιυξωω αὐ 

Ὁ τες οἱ δξ τιρκα δίας φῳρέσξᾳς. ὡς δὴ ον ϑηξαις 

1 5. Το ΜΕ: 2 Ὁ. Ὶ 

ὁος Τάλαζονείαν οἵγε δυχεῖν εἰ) ἔφυ, ἐπεὶ χαὶ ἃ 
υσξιῦ πλατὸμονοὐ να 

ἱχανκὼ ἔφη ἐ) πέηιγι σκιαὺ ἀν! ὡς “ 

οἱ ϑηξαγοι ὐκώλεσων ὐπὸ πω, πόλρωνοιλδον, 
σῶν ἀκϑυσουϑμους τῆς δα βασιλέως Ὧωω ' 

ζολῆς » αὶ ὁ αὗρσης ἢ φέρων τὰ »οάμμαΐᾳ; 

δείξας τί βασιλέως στραγίδα,, αὐέγγω τὰ 

γεχφαμιϑῥα » οἱ »ϑὺ «ϑηζαοι ὀμϑεώύαι ζῶ- 

σα ἐχέλάυον βασιλῷ χαὶ ἑαυτοῖς πὰς βουλο- 
Β ϑύοις φίλοις 0): οἱ δὲ οἰ πὸ Ὁ πόλεων α: 

πεκχρίναντο οὗ Οξκ ὀμουμῶμοι, δλλὰ ἀχου- 

'σόμδιοι πτεμιφϑείησειν. εἰ δὲ τὶ δρχών δέοιντο, 

“σοὺς ὯΣ πυλάς πέμπειν ὁκέλδοογ. ὁ μδῥ- 

ἼΙ Φοχας Λυχομήδιης χαὶ τϑτο ἔλελυ γ᾿ὅπ! ΐ 

σοοὲ τ: σύλλογον οὐ. ϑηήξαις δέοι 61) ΡΥ ἱ 

α, αὐ ἢ ὁ πόλεμος. χαλεσαμόντων δ, αὐταῇ 

Τὰν ϑηζαίων, χαὶ λέγϑντων, ὡς ΥΣΥΣ δ 

συμμμκαχιχϑν, σὐσὶὲ εἰς ὦ στε ἐδριον ἤλελεκα-. 

διζν, δλλ᾿ ἀπιὼν ᾧχετο, χαὶ μετ᾿ ἀυτύ πὸῤ- 

Οἶκ ἡϑέλυσαν οἱ στουθληλυϑοτες ὀμίσαι ἡ 

πεμπον οἱ ϑηξα)οι Ὡρέσζᾳς ἔχ; πολές, ὑ- 

μνμύαι κελφύοντες ποιή σάν χτ' τὰ βασιλέως Ἶ 

»οαμμαΐᾳ,, νομίζοντες ὀκγήσάν μίαν ἐχοίφαν 

ΤῊ πόλεων ἀπερϑαεαϑαι ἁμκῳ ἑαυτοῖς πὲ 
) 3 ἢ ! ᾽ ͵ - 

χαὶ βασιλά. ἐπεὶ μϑμτοι εἰς χέδιιϑον πσοῦτιν 

αὐτου ἀφικομϑιων πα ἐςφησαιν οἱ κορΑνϑιοὶ,ὰ. ἵ 
᾽ ! -“ γὰαὰ Ι 

ἀπεχρίναντο, οτί ΘΟ. εἰὲν δέοιντο δὸς βασιλέα, 

ἡ 

πέραν Ὲ. 1 Βοβαηὶς δά Ὠἰ δ] πη το σι άϊτ. Οὐην αα- οἰ ἡ : ΄ο, ν, ὦ 

Ρανοΐμου. τα γγ τατίις ἘΡαμπιϊποη ας. ρτίπιιπὶ ἃ- χϑινῶν ὁρκῶν, ἐπτηχϑλϑυκλησοιν (αι ἀλλα πολος 
ψείε. τὴ Ξ νμτα γι ἢ. ᾿ “ΠῚ ΠῚ! 

κλπ ἸρΒποκίαθιϊσοτο σοσίταγον ντοο πηασὶς τα Ὁ λαι πολάς, κτ' ζωυτα Ξλποχριγομδε αἹ. ὦ αὕτη δ: 

Ατεαάος ᾿ τὰ το Πα] (οοἢ) ἀϊέξο δά ἰοη- 
ἴο5 οἴη; Ππιοὶρίεπάδιι εἴς μαης ἴῃ ἀ- 
οἰναϊαπι οχρεάιτίοποπι {ξἀτιιῖτ. ἰταπας ΡῚ- 
ἄλπι Ατρίσαπι, 41 Ατσίπογαμη ἱπηρογας- 
τοῦ εγαῖ, ρογπιοῖοῦ; ντ Οποιπὶργάοςσι- 

Ρᾶτοῖ, Π|Ὸ απ σοτίοῦ το ἴτας οἴει, Ο --᾿ 
. Ππευτῃ ἃ ΙΝαμοΐοο, 4υΐ σοπάπξεοϊο Πᾶςο- 
ἀατιλοηίοίιπι ΠΉΠ1| ργσογατ, ἃς Ατποηίςη- 

{ ΤΙπιοΐπας πο περ! σδητοτῖ ουξοα τί: σιιπὰ 
ΠΟΙ σταῖς ἀὐπηάταγας ρα τρια ΘΟ] ἘΠῚ, 
(εποβ τοῖς ἱπιπγίποητοπι, ποΐξξα οὐσιιραῖ, 
σοπηπιοατι ἐϊεταην να ἱπηγαέξιις, [η- Ε φυλοικζὼ «ἰ ασό πε Ναυχλέοις, ὃς ἤργε 15 

͵ τοτοα Ἵ Πεθαπὶ ἄοπιο ργοξεξει Οπροιτηι {{- 
Ροίδητ, δὲ νπἰπουίι5 σῸΠ] (σοἰούιση σορ ας 

Δομδίαιῃ., Ἐραιηϊποημάα ἄπος ἰμπαάιητ. 

, ε μα 3: δ᾿ » ες Ω ε "ἢ « Ρὶ 
Φον, εγῶν ἐτ]α, ἡμεραῖν ἡχετηδιάοι. εἶν δὲ ζιταωης ταῖς ἡμέρως ἐλϑόντες οἱ θηθαῆοι αἰύρξα! - 

Ν ᾿ Ω47! ͵ δἰ ἔχ 2. 9 ᾽ Ἰ ΘΕ ΤΩΝ ε " 
νοισι Ὁ ὀγείον, καὶ φρα δ ουσι πλυτες οἱ σύμῥιυχοι ἔτ αἰχαήαν 5 ἡφρυμϑνου Ἐπαρμιινωνδὸυ.. 

αϑὸ ἡ Πελοπίδου χαὶ Ὑ ϑηξαιων τὴς τρχῆς ω δι 

«ἀἰξεξολὴ οὕτω διελύ ϑη.αὖϑις δ), Επαμινών: 

δὰς βουλυϑκὶς τὸς ἀχαγουὶ “πδοῦπαγαγέ- 

οϑαι ὅπως μᾶλλον σφίσι χαὶ οἱ εὐρκάδὲς τὴ 

οἱ αλλοι σύμμα .19ι σῶ9ς ἔχοιεν ΤΣ γοικῶ, ἐγγώ 

χο φραϊδυτέον ἐἢ) δλὶ τίω ἀχαήαν. Πεισῖαν 

7) τὸν ργεῖον φρατηχϑεείζαᾳ, ο ΄ τ ἈΠ 

πείρᾳ πσροκαταλαξεῖν Ὁ ὄνφον. χα ὁ Πήσίας 

αϑύτοι καταμαθὼν αμελουμϑμξω δ τῷ ὀνείου: 

ξενικού  λακεδαι μοιίων, χαὶ “ἰπσοῖ μμομῶσ, ἸΑΝ 

χρυ τῷ ἀὐϑζευα ου, κα τοι λοιμῶν νύκτωρ Ὧν ἢ 
, 

διοαλίων ὁπλιτν πὸν αἰ χύρ κεγγφεών λο- 

“ζϑοπε- 



᾿ π΄ “πὸ ἢ Επαρμεινῶ γδαυς,ὦ νῶφτε μὴ 

φυγαδοῦσαι τὸς χρᾳπίροις, μήτε πολιτείαν 
Ϊ μετα φῆσαι, ἀρὰ “πιςα ἰ λαιᾷ αὐ δοὶ ἀχαμαἷ, 

ῇ ἡμέ συμμαιχοιςὶ ἔσεαϑαι δὰ ὁ ἀκ λϑυϑησᾷ) 
ὅπη αἱ ϑηξα)οι ἡ ἡγῶνται" χαὶ ὅτως ἀπῆλθον οἵ". 

, χαδὲκατήχϑ οεωτων: ὃ ̓Ταυτον ἢ τε Θρκά- 

δὼν ὼ Τῇ αὐτίσασιω τ, ὡς λάχεδοι μογίοις 

[χαύαν ἀπέλθοι, ἔδοξε ϑη- τ χατεσκάγακῶς Ἔ τα 

(αιοις πέμψαι Ὡθμοφας εἰς ζας ἀἰχαίδευς πὸ- 

λές. οἱ σ᾽ ἐλθοιες τὸς κϑὺ βελτίςοις σοὺ τοῦ 
͵ 

ας 2 

πλιὸ ὁ " Ξέδαλον, δημῦκρ ατίας δὲ οἰ» τῇ 

μϑαχα τέφησαιν. ΣΤᾺ πόσην ἐνερ τὸς 

πρταχὺ ὅλ] μίαν ἑκαίςην ζ' πόλεων ποράυδ- 

ὴ ᾿αδροι, 6 ὄγίες οὐκ ὀλίγρι ; κατ λον τε ὺ κατε- 

. “νῷ; πολής. Ὑέπει 5 ἢ κοαυτελϑοιες οὐρεέτιἐ- 

δ ϑσυο, δλλά σσϑοϑύμιος τ λει τομωΝ 

ἡ λακεδιαιμονίοις. ὅχτέ ζοντο μδὺ γὸ οἱ τὴρ 

᾿Ν ἔϑϑεν »ϑὺ “«ἰ ασὸ δ λοαιχεδα μονίων, χῶι 5 ὑπὸ 

γα αν. εἰν ὃ ῷ σικυαδνιϑ μδὺ μέγει τόταχε, 

πάγω εἷν νό γημοῖοι ἡ πολήεία ζῶ. ὰ δὲ πότῳ 

ΠΡΡΟΙΒΕ ὁ Ἐὺ Φρῶν, ὡς ικῆρ τἰϑὰ ζὶς Ἄροῖας 

δαγμμογίοις αὐ μέγισος ἢ! πολι τ, ὅτω ἡ πα- 

- φὰ τὸς ϑνανπίοις αὐ πορφτεύην, λέγη 

σοὺς τὸς πἰργείοις χαὶ τὸς Ῥρκαδέαυς, ὦ ὡς εἰ 

μδν οἱ πλοισιτωτατοι σεφώς ἐχρατέςε ἐσφιντῷ 

τὸ Ὁ σικυώνος,τεχναΐ. 7 ὅτὸυ τύχη, παλιν δλα- 

χωγι(ἡ πόλις ἐαν δὲ δημοχρ ατία “λύητουι ὦ 

δ ὑρο ϑ ρον 
μι αὐ δα λύνεϑε, ἐγὼ ἔσο 0 ὁ συϊκαλαΐντὸ τῦν 

Γ, ΥἈΧῚ ͵ 3, ἃ “-“ο 

εδιυφυμῶν ἡ πόλις. ἐὰν οαὺ 

Ἂ ᾿ΝΠῚΔ ΑΙ ΘΒ ΤΉΜΕΥ 
λον ̓ αὐτῶ βελπίτων ἐκ ἘΜ 4- Α Οὐμπὶᾳ ορτίπηδτες μοῦ Λευφίοριοὰ δά ριιοὶ 

δ), 

ἀοποεγεηϊ, ολ ἢ) Ἐραμλίηοη ἃ5 αἰιόξοτγα: 
τῷ ἔγίατραθαι νὰ ἤδο ορτιπγαγος αν ΟΧ ΠΙ μὰ 
Εἰϊσευοητατος τοί ρα δῆος (ξλτις ἰαλιτα- 

τετατῦ: (ς ταῆταπὶ Π δ αἷο ἂς: ἰδ ἀσούρεα; 
απαίληξξο ΡΟ] σογεητι, ἔς ἰοςῖος ἰττειτοσ; 
δέ (σφιιατατος, Ζασοιπια; πο δαθὶ ἀποον 
τοῦτ, ἴτὰ ἀοιπάρ ἀοηγαηι ἀπο ς Π]ε. Οειτμιν 
αὐτεπὶ Αὐοαάο5 δζ1). υϊ αἰἀιοτία; ἐξιοηὶς 
ἔτος » Ἐραπιπομάλπη δοριπίατεητ, σαρεὶ 
ἀπ πηΣ οχ νίι ἀρδα ηναμι ἐνρερς Ἀ-: 
ὉΠαῖα αἰ ες ΠΠ Πετ: νη εἴς Ἱς σααὶς ΡΙΩΕ 

Β ξέϊος αά νεθοβ α οπαῖξας πλίΐτοτς. ΠΠ] «ααπὶ 
ὐαοηΠἶξης, ορτίπαείθιι5 οὐἵπι πχαἰεἰτει ξ- 
Ὡς εἰςέξιϊς; [εξ τρα Ροραϊατεηχίη ἀοἰμίαμπὰ 
ἱπιγοάιοεθδητ: Υ ςγαπι οχίαϊος σο]]ς ες 
ΦΖαμπηγποη Ρααςὶ εἤθητ, οοἰοτίτοῦ αὐ οἰοἶτα- 

τα 5 {ΠΠσῈ} 15 γειοσῇι, 625 γοοιρογατας ΟΟο 
Ραδαητ:4ὔᾳ; ἰάτ ἃἰρ Οχ ΠΟ γε ητ, ποιὰ 
ΔΙΏΡΙ τας ππδάϊος (8 σεγοθαητ; (ἃ αἰαοίτον 
οροπὶ ᾿ξ ασεαάα πιοη 5 ἔογεσδης. [τὰη; Ρτος 
πε ληγαῦ Ατοδάες εχ νπα ραΐοαϊ αοοάς:- 
ΤΟ 5; ΕΧ αἰτογα δ ἄσπαιδ. (δτογατι δ 5 
ογοης, δά πος νίᾳ τοίηριϑ,, το ρ Π τά [οΞ 
οὐπάιτιπι Ασμαογιτη Ιοσος δἀπιϊηπξταίσα:- 
τισι γεγαπιπαπι ΕΠ ρῃτο σαροζος ᾿τἰ ἄσο, 
ντ ἀρὰ Γλσεάειηοῃίοσ δαξξοτίτατο ἰπρτὰ 
οἴτπεβ σοτογοϑ {ππληλα Ἔτατ,τίαιη ἀριιά ἰρίο- 
τατη δ πιογίαεϊοϑ ργίπιαβ οἰσείποτο : Δγρίμὶρ 
δὲ Ατοδαΐθας πρῃίβρας, 1 ρίδηο {πηχπλὰ Ρο: 
τοῖταβ δίογοῃς ροῃος ορυ!οητὶ ἤπιος εἰΐος, 
ΠΌΠ10Ὸ ῃερϑεῖο τορι! εᾷ οαὴν οἰδίατα τ 
τί οσοδίοης ταγίας 1.ασοποιδηϊογιηὶ 
Ρᾶττος (Θυπιταγαπι 51 ρορΡαΪΑγὶβ [ξατα5 1: 
ἱγοσιιοογοταγ,σοττο, Πα μΐτ,(Οἰτοτο: πηδηίας: 
ταῦτ βά6. Ὁ παργοόρτογί ταὶ ῃὶ λα βιουτίς; 
οαυϊάεπι νοὈ 5. ΡοΡαΪ μα: οομποοαθο; ἢ-- 

ἧ ̓ - χαὶ ἁμια ἐγὼ ὑμῖν (φ ὐτίω τίκὺ πίσιν ̓ρυμίας τοπι πρὸ ποπηίης Πεέθπι γοδὶς ἀΔ- 

» ἐμαυτα σώσω, χαὶ τίω πόλιν βέδαμονς: οὐ τῇ. 

σύμμαχία, παρέξω Ἴαὐτασὶ͵ ἔφη, ἐγὼ φρίτ- 

τῷ 4) ῖςε ὅτι παλαι κδὺ χαλεπῶς φέρων, ὧς- 

ἰαδυμῶς, Ὁ φ ΧΟ λακεδαιμονίων, 

' ᾿ ἄσμενος δὲ α᾽ ᾿ πίοὼ ϑουλείαν ̓ δἰποφυγών. οἱ δ 

κῇ δ... καὶ οἱ ἐξέογύρι: ἡδέως ζὺπ ἁ ἀχϑύογ- 

Τες, παρελμοντο αὐτῳ, ὁ σ᾽, 4 θ9ὺς ὧν τῇ ́ἀγ5- 

᾿ξ, παρόντων ΤῊ) εἰργείων κα τ: ϑῆρχαῖ- 

δῶν, σοεσεκαλά Τ' δῆμον, ὡς Ῥ πὸλύηδίας ἐς 

συρδρης οὐ Οἱς ἰς ἴσοις χαὶ ὁμοίοις. ἐπεὶ δὲ σεευ- 

Ἄλλον, φρατηρρυ οκέλάυσιν ἐλέοϑαι, ὅςτιιας 
Ὶ μος δύχοίη. οἱ δὴ ἡδρειῶτο αὐτογΊε τ’ Εὐφρ9. 

γα, ᾧ Ἱπωῦδὰι ἐμοῦ, κι Κλέδνφρον » χᾷ) γΑχρί- 

σον, δι Λύσαιρον.. ὡς ὃ (αὗτα ἐπεοοακι, 

ν᾿ 

“Ψ 

πὶ 

Ῥαςταπα ντ οἰετας ἱρία σομήϊλπτογ Παοίῃ (0: 
οἴστατο ρογίίξας,εβιοίαην, Ατα; [ας, Πα α]τν 
ἔλοῖο, ιιοά ἰλπηάιπά αι ἰτἀδιη, γενος, Εις 
σε ἀα ΠΟ ΙΟΥΠΠῚ Διγοσαηθδξῃ ΒΟ ἀὐὰς 

τὰο ἔδγαπι, δῸ (σγυΐγατςε πγς ἰδ 5 ἐθογονε 

ασαρίαπι; Ἐὰ φαΐ Αὐγοδα τις δέ Ασγρ 5 απαᾷί- 
τα ἰπσιη 44 εἰΐεητ, ργαξο εἰ ογαηῖ, ΕπρτῸ 
{Ἰατιηλίη ἔογο,ριςθπεῖθα5 ἃ τρίυὶς ἃς ἄτοας 
ἰδυις,ροραϊαπι οοπιιοσατ; ἀμ πἰ γᾶ άληι 
τε ρα ] σαπη αἰ ξετα 5 σα 10 ἂς Ρατὶ ἰαγο, 
ΒοιΓοαιᾶπηοσιθη τ ροραλι5, ᾿αδοεν τὶ 

ἘΡτατοιοϑίοσεγεης, 405 .1ρί15 ν ίατη οἴςει 
{11 Επρμγοπδιῃ Ἰρίμμν οὐ ΓΠρροάδπιο, 
Αἰεαπάτο, Αοηῆο,, Γγίαπάτο ἀοἢ σαητι 
Ωμίριις ἴτα ἜΡΥθα Δάςατι ἘΠΕ 
ΠΊΟΓΟΘΠΑΙ 5 ΠΟΡ 5 ριαβοῖς, ἈΡΓΟρΆτΟ ΙΓ γ[- 
πχςϊ, 4 δῆτθα ργφεπονατ 6 Π|, ππρατίο, 

(ᾳ Ὠιὸξ ἐγιχϑν καϑίφησιν Αδϑαν τὸ τοῦ αὐ ου, Λιυσιμϑύξεω τὸν σφϑοϑεὶ Θξχνζᾳ ἐπιζήσας, 

Εὰ ΚΣΤ 

Ἐπ ΘΙ δος 
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τατογιηι ταϊϊτιιπι δεπς τιογοπάο,, ἰρί! ντ 
Βαϊ εΠ] πτοβτοίείδατ: ὃς ΑΙἴος ργατογεά σοι - 

ἄσποεθασ, πμα}}115 ποαας ρι οἷς, πεαας (α- 

ΟΥ5 ΡθσαηΙ 5 ραΓΟ ἢ5. Οὐφίαιος ετίααι 

ἱπεχῇ]ατη ἀσογοῖ ργορτογοα, φαοα 1 ἀσο- 

ἀκχτιποπίογαπι ραῖες ἰςη ούθηταγ: Θοτιπι 

ξλουϊτατες σιοαας {δὲ νίατραθας. Ργατοῦ- 

(ἃ Πο]]οσας ρατγιίηι ἔγαις ποραθαζ. ρατσ 
εἶπα εἰϊοίε δα τ Ἔχα]!απη. πο ἔλέξιτη,ντ 

{πάπα ἴα ροτοίξατεπη γεάϊρογος οπηηία, ρὰ- 

ἰατηις τγγαηπίάἀοπι οχοίσεγοτ. Αταις δά 
Βας νι (οοἰ) σοπηίμπούθης., νο] Ιαγο οη - 

διις ἱπιρεῖζαθας, νοὶ] 60, αιιοά ἱπιρίστο 

οὐπὶ πιεγοοηδες σορ 5 ἐο5 (Θαογεταγ, ῃ 

4.4 π.1}}} Χρο αἰ οη ΘΠ (υἱοἰρογθητ Ροί- 

ξαπυαπι μας ἴτὰ {πσοοιςης,, ὃς Ασρία 
ἡὐϊάςπι Τ ογαπαπι, π ἀρτο ΡἈ]ΠΑἤο {ρτὰ 
ἔλπαπι [ποηὶς ἤταπιλ., πα πῖδις. οἰη- 

χιῆδης, δἰογοηῖ) νετο ἴῃ Βηϊθιι5. ἐοτα πῇ 

ΤΠγατπηϊαπὶ πιαπίγοητ:νε βεσηφητοῦ Ρἢ]14- 

Π) ργεπιςαῆτατ, ὃς οοπηπηθαταδ ἱΠΟρΙᾺ]4- 

Ῥμιαἴο. Ὀοτααητ. ΝΝΙΒΙΠΟΠνίπας οοπίξαητον [.4- 

σῶμ βάτο σουγοπίογαπι ἰῃ (οσίετατο ρεγπί ες απτ. 
ἀγα οοῖο:. 

Ἑηπίπιιογο αιπὶ ΘοῦΠι., ἡ ΡΓΔΟΙΑΓΟ 

ταλσηὶς ἃ το δα ΡΒ] οἷ5 σογιΏταΓ, ΟΠΊΠΟ5 

μἱπουῖοὶ πλεπιϊπογίης : οαυΐάειη ἀίτγοῦ 

τηαΐτο πιασὶα εἤτο ορογαρισίπι, ᾿πἀϊςατί 

ςα, υα εχίσυιηι αἰϊυοά ορρίάιιπη δὲ ἰῃ- 
Πρπία, ποις ράιοα Πα πλοτο ϑοίετίε. [ἡ- 

Ἰογδηῖ οαπὶ πος πλο 5 ἀπηϊοἰτίαπι 1 

τοπιροτίς Ρ.ΠΑΠ), αύυα πα ἀπιρ! Πτητὰ ἱρίο- 

ταὰπι οἢετ ροτοίξας. ΠΠἀοπν αἀιετίεῖς ἰὸς ἀα:- 

πιοπίογιπι ἴῃ ργα το δά 1 ευέξγα νίγραϑ, 

4πμπι ρ]οτῖς; Εηϊτίανὶ ἀςῆςοτοης δῷ ἱρίο - 

ταυπιῆάο: ἐλοογεητ θη (γα! οπτης5., Ζαὶ 

Ἐείοιος ἀϊουπτατ, οπηποίχας (οοἹ], Ραα- 

οἷς ἐχοςρτῖο : ὈοΙΠ πὶ αἀποτγίις ἐο5 πλοῖο - Γ) 

ἐέδῖ, νεῖτα ἀΐσαπι, αταςοὶ νηϊπογῇ: ἴῃ 46 

τλῆλεπ ρετίἰτογιηῖ. Οαπηαιᾶπη οτίαπι 

ἱπέοίζος Πδὶ μαδογεῆς Αὐρίπος ὃς τος 

ἄες., οὐπηίπτῃ ἱπ Ροϊοροποίο ροτθπιι- 

τποϑ : ΠἰΠ]ΟΠλΐ ππ15. Ορεπὶ εἷδ ταογαης, δζ 

4υϊάσπι ίοττς μος {15 οδεῖρίε, ντ Ροξεε- 

ταὶ οἠληίπηλ εογαπι, 41] 1 σςδαπιοηιὶς 

σοηἰπηξείπη {πρροιῖας ἐεγεσαπες Ῥγαδίμαϑ 
(ς ςοπέξτγοης. Ετατ ἰπτοῦ ἢος (Οοτί τη], 

Ἐρίάσατι), Τ το ζοπι!, Ηετηλοηςηίος, ΗΔ: 

Ιἰδηίες, δἰ σγουῖ,, δὲ Ρε!]δπεπίος. ΝΙπι- 

τα πὶ πυιπι] 14Π| ἃ [ἀοραατποπίίς ἀδῇσσα: 

της. [πληὶὸ πὸ τῆς 4υ!άεῖη, αι γΘ- 

"δεῖς ἱρῆς, πτογοεπατγίογιην ΠΝ τα πὶ ἄτι: 
ἐχογαθίγοι οατη τίς, Ζαΐ ἀπτοοε δγαοτ, ἰοίῷ 

“Ἰη ἰτἰποτο οοπαογογαητῖ; (εἀ πγούσοαο δοη- 

ἀπιέξο Ρταῇὶς να ἄπιςς, φαιπιποίξεβἰαχία 

Απλγοῖας οΪεητ,ντί αυϊάοπη ροτογαησ Ρεποιγαητος, δρασταπινοπογιητς Γασοάςπιοπΐ (λης 

υιηλ ΑΠ1ἰ5 οο5 Ποπουῖθδιις ογπαγῶτ, τα σοι ο τὰ οτία τα ἱρῇς Βοίρίταϊῖς ἀομίίοςο ΠΛΙΓοτ 
τ, 

ΧΕ ΟΡ ΓΗ κθτ σπιασ. Π 
Μοχ Επρβγου ἀς φυϊδυίάαπι Πογαπιεχ- Α χαὶ δυϑὺς »ϑὺ “«των τὴν ξένων ἢ Εὐφρωνπι- ᾿ 

Β διεσοο οι ετο » τὰ δὲ, χαὶ εἴπου φρα  φυοιντὸ, 

Οπόωτες οἱ συτζοφ φᾷ; μιέμμινζευται" ἐμοὶ δὲ δὰ- 

μ δ} » », .., μ᾿" 

Ε εϑωσοίυϑυοι ἐκ πο ασιαῖν, ὄντων Ἢ πολεμίων 

ςοὺς “νας 4 ποιών ἐποιήσοιτο, καὶ ἄλλους 

“φοφελοίμβανεν, οὔτε Τὴν δημοσίων, οὔτε 

αὖ Ἑραὶν γον» μάτων φειδόρυϑρος. καὶ ὅσους ἦ 

δὲ ὀξζέξαλεν ὅχὶ λοαικωνισμεῷ,, χαὶ τοῖς τό- 

τῶν γϑήμκοσιν ἐγϑῆτο. χαὶ ΤῊ σουναρχόντων 

δὲ πῶς μῶν δόλῳ ἀπέκτῴνε, τὸς δὲ ἀξεξα. 

λεν' ὡςτεπὸμτα ὑφ᾽ ἑαυτω ἐποιηήσοιτο, καὶ σεῖς ἡ, 

φαΐ, τύφφιννος ζῶ. ὅπτως δὲ ζωῶτα (γι έποιεν 

αὐτῷ οἱ ξύμμαχοι, ζῷ μδυτοι ταὶ γρήμασι 

͵ ᾽ ἈΝ ᾿ 

πσοοϑύνιφς ἔχων Ὁ ξενικὸν σεευηχολουθᾳ, οὗ... 
τω δὲ πότων ποζοχεχωρηκότων, χαὶ μας »ὲ 

- νυν ἢ Β ΑΙ 
τ ργείων ὀγπτετῴχικοτων οὐ τῶ φλιοιῶπι 

Ἄν ὦ ᾿ “᾿ς ξ 

Θλί τῷ ἡραίου Ἴ τοίκρανον, χαὶ ΤῊ σι κέ 
,ὔ ᾿ ὈοαΣ Η Ἶ 

χυωγίων Ἰητὶ τοῖς ὁδάοις αὐ πφχιζοντων το, 
͵ 3 ᾿ ͵ » 

ϑυα μίαν, μκολοι ἐχτέζροντο οἱ φλιάσιοι, ἃ ἵν ἰπεόγε 

«αι ζοντο τ Ὠχττηδείων. ὅιθς δὲ διοχαρο ὦ 

“περί ο-᾿} τὴ συμμαχία. Σλλ 3 Τὴν μὴν 
͵ ͵] »“ Υ ῳ ' 

Μεγάλων πολέων Εἰτί κοιλον ἔσφαξαν, Ὡ. 

κά χαι εἶ τίς μικῤοὶ πόλις οὖσα πολλὰ καὶ και- 

λα ἔργα [σ΄ πέκπυξακται, ἔτι μᾶλλον αἴξιον 
ἐὴ δποφαμνάήν. φλιασιοι τοινεον φίλοι μδ ἐπ 

ἥδύοντο λακεδοιμο νἷοις, ὅτ᾽ ὄχφοι μέγιςοιἥ- ᾿ 

σαν.σφαλόντων σὲ, αὐ οὖ τῇ οὐ λάύκζοις 

μάχη , καὶ ξἰποςάντων «ϑὺ πολλωῖν αἰδοί- 

κων, πἰποςάντων δὲ πλύτων τω εἱλώτων, ὅ- ἢ 

τι δὲ τῶν συμιμοίχων 3 πλζὼ πϑρυ ὀλίγων, ἐ- 

πιςραφέντων δ αὑτοῖς, ὡς εἰαυν ἐπϑρτωι 61 

Ὑυ ἑλλζύων, πιςοὶ δὲ ἐμιναν" καὶ ἔχοντες πο- ᾿ 

λεμμίους πὺς δοιυά τωταπὸς τὴν οὐ πελοποο 

γήσω φργείοις καὶ ϑήρκαδέις: » δμιῶς ἐξοηϑη- 

σειν αὐζοις,καὶ ΔΙ φ(αινάν τελόυ τοῖοι λουχθν- 

τες εἰς πργραισιας Μ᾽ συμξοηϑνσαίντων. ἦσιν 

δὲ οὗτοι, χορίνϑιοι, ἐχτδουύφιοι, Κι ζδωιοι,ἕρ- 

μιονᾷς, ἀλιᾷς " σικωώγιοι, καὶ πελλζωουδα. ἐγὸ 

πόποι φ ἐδ δὰ να ἐπε 
πσρ9  «Οεξαΐζς λαξὼν, ϑἰπολιπτώνάδοιςἩ Ὁ 
ῴχετο, Τρ ὡς ἐπεςράφνᾧ δὶ πγεμώνα μέ» 

ἐπ) ἀμύκλας, ὕττως ἐδυεύαντο ὅχζ ϑευύτες ἐξ 

απαρτίων ἀφίκονζ. καὶ μάὺὼ οἱ λαχεδιομόνιοι 

ὀλλως τε ἐτίμιθν ἀὐῤζξιξ, ὼ βῶνξώια ἔπεμψαν. 

᾽ ᾿ 

πει 



ασῆς. ΤῸ 
͵ Κ᾽ Ἦν 

Ὁ ᾽ Ὑ Ν 

λ 

Ι ΕἸ ΒΕΚΝ 8Ὲ 
ΝΜ τ,.5. , , 
ἐπεὶ δὲ, αγαιγωρησειν τῶν 

᾿ λαχεδαίμονος οἱ ϑγεῖοι ὀργεζομϑμοι τῇ ΤῊΝ 

Φλιασίων ἰδὲ τὸς λακεδοι μονίους πγρ9ϑυ- 

μία, εγέξαλλονττλυδημμεὶ εἰς τὸν φλιοιώτα, 

καὶ τί γώ δφιν αὐτῶν ἐδιηήοιευ, σὲ ὡς ὑφίεν- 

“ο' δλλὼ χαὶ ἐπεὶ ἀπεχώρφιω, φϑείραντες ὃ- 

σαι ἐδηζωαντο, ἐπεξελθόντες οἱ τῆν" Φλιασίων 

ἱπῶεις ἐπηχολούθοιω αἰδοις, χαὶ ὁπιοϑοφυ- 

λαχοιώτων τοῖς ὀργείοις Τὴν ἱπώίων ἀπϑμ- 
λ ’ 3 5 Ὗ Ἵ 

“ων χρη Λθχών ΄ὰ μετ ἀύζις πετα λλένων, 

΄ς Ἢ ΨΥ ΨΎ 571 ΎΨΥΥΟΝ 

ἴχαϑεένϑιοι πϑτοις ἑξηκονζο, ὃντες, ἐδέψαντο Β 

χϑυζᾷς τὸς σπιοϑεν φύλαχας, χαὶ ἀπέκτ- 

γᾶ »ϑὺ ὀλίηϑις αὐτὰν!, ὕφεσαιον αϑὺ τοι ἐςη- 

σαντο) ὁρωγτων ΤΙ τ ργείων » σϑεὲν Ὡ.9.- 
Φέρον, ἢ εἰ πούζς ἀπεκτόνεσειν ἀὐζις. αὖ- 

ὃις δὲ λαχεδαι μόνιοι «ϑὺ χαὶ οἱ σύμμαχοι ἐξ 

φρούρφειω Ὁ ὀγῴον, ϑηζαῖοι δὲ “σφϑεήεσειν ὡς 
αὐωροησουδυοι. ποράσοκϑϑων δὲ ὲ νεμέας 

τ ἡλείων χαὶ ρκαδων, ὅπως συμμίξαιεν 

ἢ τοῖς ϑηξαίοις,, «γδοσεεϑεῖκαν «ϑὺὸ  λεγϑντων 
Φλιασίων φυγάδες, ὡς εἰϑελήσφαν ἔχιφα- Ὁ 
γέεϑα! μόνον σφίσι » λάξοιεν αὐ φλιοιῶτα. ἐ- 

πεὶ δὲ ζᾳῦτα στευωμολογήϑη 3 πῆς γυκτὸς ὑπ- 

ἐκαϑιζοντο χἰ π᾽ αὐτῳ τω τείχᾳ, κλίμαχας 
ἔγντες οἵ πεφυγάδες καὶ ἄλλοι μετ᾿ αὐτὴν" 
ὡς ἐξακόσιοι. ἐπεὶ δὲ οἱ ψμϑὺ σχοποὶ ἐσήμιφνον 

ἐν δπὸ τῷ 1 ΤΕιχρ νου ὡς πολεμίων “χπόντων, 
ἡ δὲ πόλις τὸν γον εἶχε πσοϑς πότοις, ἂν δὲ 

αὕτῳ οἱ προδιδόντες ἐσήμαινον τοῖς ἰπσο- 

ὥΨΡΙ οἶσε 

᾿ἢ 

-- ἃ». 

ὃς 

χαϑηρϑύοις αἸαξαίνειν. οἱ δ), α᾽αϊξαὐτες, χαὶ Ὁ 
ο΄ Δλαᾳᾷζόντες τὴν; φρϑυρών τα ὅπλα ἔρημα »ἐ 

δίωχον τὸς ἡμεροφύλαχας ονζῷς δέκα. ὠφ᾽ 

ἕχαφης δὲ τῆς 1 πεμιτῆαδὸς εἷς ἡμεροφύ- 
λαξκαπτελείσετο. χαὶ ἕνα κδὺ ἔτι καϑεύδον- 

(ᾳ ἀπέκτφαν, ἄλλον δὲ καιταφυοόνζα “σϑϑς 

Κις Ὁ ἡραῖον φυγὴ σ᾽ ξαλλονϑρων Ἴ πὸ τῷ 

᾿' : γείχοις εἰς ὃ ἄςυ, ὁρωντων ΤῊ ἡμεροφυ- 

᾿ λάκων, «ϑαμφισξητήτως εἶχον οἱ αϑαζ ὐ- 

,ἱ- Τὲς τίω ἀχρόπολιν. ἐπεὶ δὲ κραυγῆς Ἷ γμο- 

ἀδρης εἰς πίω πόλιν ἐξούθοιω οἱ πολίτω Ὁ μϑὺ 

ορῷτον ὄξελϑθονηες ὧκ τῆς αἰκροπόλέως οἷξ 

πολέμιοι ἐμαίχοντο ον τῳ πσόϑοϑεν ΤῊ εἰς 
πίω πολιν φερουσὼν πυλών" ἔπείζᾳ πο- 

' λιορκούδυο “ἱπωὸ τὴν προσξοηθοιώτων, 

ἔχωρφιου πάλιν πσδὸς τί ἀκοϑίολιν. οἱ δὲ 

ΡῈ, 

, 

τ 

ΡΜ Ὁ 6:5 
ΥΨ πολεμίων οκ ΦᾺ Ροξνθὶ μποπίδιις Τ,ποεάαπιοπε ἀϊεάοη- 

τθὰ5 Αὐρίαΐ, ΟΡ Πηρυίαγοπι ετσα [ αοο- 
ἀατηοπίος θεπεδιοϊεητίαπι, ΡΠ] αΠς ἔις- 
σοῃίςητες,, νπϊπογῇς οὐμπι γεὶρι δ] ἰοα οο- 
Ρ ἰς ΡΕΙΙ τὶς αστιιπι ᾿Πρ το] οἤοπτ, εὐτα- 
416 Ροριυΐίαπάο ναϊεαίδης : ταπηοῃ ἢς ἤς 
αυ άοπα {11 χα! ἀαιιαπὶ γοτηϊίεγο. Οἱῃ οὐ- 
ἴηι ἰά τοπηροτίς, “παπὶ Αὐρίαὶ Παίθιις ἰ- 
Ρίοτιιπη ὀχοθάογοησ, ναίξατία το θιι5. 1185 
αυϊάοπι ροτεγαητ, οπληΐδιι5; οστοῆ ἀάποῖ- 
(5 οο5 ΡΗΠαπογιπι ἐααίτος., νο Εἰρ 5 ἐ- 
Ρίογαμα ἱηΠαγεθαπτ. Οὐπιπιχας νηϊποτ- 
(ιις Αὐσίαογαπ σιυταταβ, νῆα σιπὶ σομοτῦ- 

τίθιις, αια οΟ]]οσατα ροΙς οαυίτος ἔπεγδητ, 
ΔΡΠΊΘΠ ΘΧΙΓΕΠ.ΕΠΠῚ ΓτατομςΓ : ταπηῃ ἤος 
δαστοῇι τ Χ οπηηίηο ΡὨ] 4 Πογιιηγ ἐ αίτος, 
τοῖα πὶ {ΠΠππα ἀστλἱΠἰς Ἐχτύοηι ργα Πα τη ἴῃ 
ἔασαιῃ νόττογιητ. Ετ 4ιδηλιΐς ράτισος οΧ 
Εἰς οσοίἀογθητ, τα ἢ ἴῃ Ατρίαογιῃ) 0" 

(ροέζα τεοραῖιπὶ ἐχοίταγαπε, αιοά εγαζ 
Ρογηάς., 4ἀο ἢ εος οπηπος ἱπτογέοο φησ, 
Ἐλατία5 αππὶ Γασθοάα ΠλΟΠΪ], ΘΟΓΙΠΊΠ 116 
(οοἱ), ρτα ἢ ἀϊο τοπογοης Οπειπι, αο ΤΠε- 
Ῥδηὶ δἀπιεηταγεης, ααί! 4 (πρεγαγς Ὁ - 
Ποαπὶ ψοϊἰοπε, ρογσοπεθι5 ᾿πτεγίπη ῥεῖ 
ΝΝοπγθαιῃ Εἰςοὶς ἃς Ατοδάϊΐδες, νε ἔς συπα 
ὙΠοραηὶς σοῃ!ππρογοηξ: Πρ! Πσαθαητ εἰς 
ῬὨΠαοταπι χίαϊος, ροῆδ ΡΒ] πτειη θὰ - 
Ρ᾽. αταητιπνίς οἱ εηἀϊῆςπε. Ῥοϊξοδαιαῖα 
411 ας πηι εἴης, αοέξιι (0 ἱρῇ5 πτατίς ἐχσ 
{0]65 δὲ 411} τὺ Ὁ σαπὶ (σα}ι5 ἀοἸ τοίοεθαπε, 
Ιη4ς Πρπιβςαπαθις ἃ 7 Τ᾿ τίογαηο ἔρεσιι- 
ἰατοτίδιις,]αοά ποίξες αἀιιοπτατεπτ,τπιαι 
ἴῃ πος οἰτιες ἰητεητί εδητϊπτεγοα ργοάϊτο - 
τες 4ο!Ἰτοίσεητίδιις πσπιπὶ ἀδητ,ντ σε - 
ἄστοητ. Οαρτγορτοῦ 1 σομίςο ἢ (5 πιι- 
τὶς οςσιιρατίχας ουξοάιιπι ἀγηυῖ5 ἀοίοττίϑ, 
αἰαγηος Ἔχ δίτογεβ Πππηειὸ ἀξοοπιροτ- 
(ἐχπεραπταγ. Νάτη ἀ6 Πηρα] 5 φυϊηϊοηΐ- 
δι οὐἱος ἀϊαγηας νηϊις γα] έξας Ππσγαῖν 
ΕχΉϊς νπαηι1}}1} αάμιιο ἀογπιίοπταπι, αἶτε- 
ται δα [Ποη]5 ἔληππιὶ {6 τεσ ρίεῆτοπι ἐΠ- 
τεγέξοεγε. Οτππλδιτεπι ὃ Εἰς ἔρια Πππάϊο 
ἀσηλιτο ἀοπ]γεταγίπνγθεπ,, ἐροξδτ δες 
ἀϊαγπὶς εχοιδίτουίδιι; αρίᾳ σοπιγοπεγίια 
τοπερδησ ἰδπὶ αὐσοπη 1), Ζυΐ φἀσεπάεγδητ, 
γετγ οχοίταϊο οσἰαπιογε, τι οἰπιο5 {|ς {πρ-- 
Ρετίᾶς ἰλτυι οσαγγεγθ τ; ΡΥ ΠλΕΠΠῚ Ποίξος 
ἜΧ Ασα ργοάσιητζες ἀπτα ρογίδϑ, 4115 [ἢ ντ- 
θεπι ἀπςσιητ, ἀϊπιίσαθαης, Πλεϊης οσίε πὶ 
ΔὉ 115,4 ΟΡ οηη {15 ἴατιιπι αἀ ἤπιε Βαητ, τατ- 
ἔπ αὐοεῖα νοτίις ρεάεπιὶ τοίογερᾶς. ΕΒ εἰς 
ῬΗ]Πογιιπὶ σύαι5 ἀτπγαίιιγα ρα ἶτε5 ν πᾶ 
σααπι Ιρ[15 [ἢ ἀτσοηα ᾿ΓΓΠ ρα ητ. ἰτάχυο ῃλο- 

ἀϊα ρατς ἀγοῖς πιοχ ἀείεετα γε! παρ ατιγ, 
« “ ΑΙ σαν γις ͵ “ ᾽ ͵ 3. Ὁ Ω ͵ 

ὁπλίπτη στουεις πίτό]οισιν αἰὐζις. Ὁ μδρ δζῶν μέσον πῆς ἀκροχϑλέως θυύς ἔρημον ἐγνετο. 
σα 

αἱ Τεΐεαα 

τά 
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ὅς Πποίξες αλυγῖς ας ταγεῖ ας σοπίσεπῇς, π- ἃ 

στοῖτος το] !5 4ς ἴδοι} 5 ἐοτίοραπτ. {ΠῚ γεγο 
(ς ἱπίοτγίοτο Ιοσο δ ἀείξξπάεραπε, ὃς δά 
(ζαΐας ἴῃ πλυγαπι ἀποοῆτες,, ἀϊπλσαθδητ, 
Ῥοξεαπηιαπι οἶος ποηπΆΠς Ὠίης δ πὰς 

ἐπττας οοσπραῆοησ, ἱπίλπο πιούς ΠῚ 115, 

4] φἀϊςοηάοτγαης, σοηστοάδιοθαῃταγ, ΠΙ 

ααᾳπη ΟἸΕΠ1ῚῚ δαάαςία ἃς ἀἰπγίςατίοης ντ- 

φοτοηταγ,ῖπ δησαίαηι σοσοῦδαητατ. [ητο- 
τίπι Ατολάες δ Αὐσία νγθεπη οἰησεῦδηῖ, 

δὲ ἀς (υρετίοτα Ιοςο ΠῚ ΕΓΠῚ ἀγροῖς Ρετίο- 

ἀϊεδαπι. (ἴπος, 4υϊ ογαης ἰῃ ἀτοο, 41} Πο- 
{τες 1π πηι το, 2} οχιτπίσοιις δάίσε πη ἄθητοϑ 
ἴῃ ἰρῇς (σα]ῖ5 δου αητ : ἀ}}} Δἀππογίμς 605, 
4] ἴαππὶ ταγὸς ςοηίςοπάογαπε,, ἀϊπλίοα- 
δαθτ: ἥσαϊπισας Γοροσ θη ίη ταρογπασα- 
᾿ς Ἰσῆσπη, τατος ρα ἱποοηπάοδαης δα δεῖς 
ΠγαὨ ΡΟ] 5, ααἰ ἔοντο ᾿ρίᾳ αὖ αγος ἄοπλοι 
Αἰϊδγαῦτ. Τα γοτο 41] ἴῃ ταγγθι15 ΕΥΘΏΓ, 
Ἠληιπηαῦα νοττὶ ἀοπ]Π] εραπε : αὶ δυτοηλὶῃ 

τΤΑΌΓί 5 α οἰαί τι σα: οχρε!εδαπταν, Ροί- 

Ἑάσαλαι ίεπας! οορ Πξητοσάοστγο, το ἐο εἰπι 

ΑΥΧ ἴοτα ἀείοττα οἱὲ ἂρ ποβειίθι. ὃς ἐααὶ- 
τὸς ντὸς πῆς ἐρτοῆ!. Οτο5 νθὶ σοπηίρο- 

ΧΙ Ἐπεὶ Ποίξες, (σα! ς ὃζ σφ απποτισας ἰητοῦ- 

ΧΕΝΌΟΒΗΙ π15 τὸ ὃ κὐὐτὸ 

Β Οὐχυκλιοιοῦτο " χα) χτ᾿ κεφαλδὼ ὃ τεῖχος τῆς 

σι δ 

οἱ πολέμιοι ἔσ'αιον χαὶ ἐζαλλον τὰς ἐἰ ϑὺν: "οἱ ἣν 

δὲ χαμόϑεν ἡμιίύοντο, χφὶ κι ζος ἐχτ Ὁ τεῖς 

χϑς φερούσας κλίμαχας ἐσοϑφε κοί γοντο: ἐκ 
ΣΡ " .Υ] Ἵ 3 ! ν 

στεὶ δὲ τὴν ενϑεν χα! ἔν)εν πύργῶν ᾿κιρφυτῆς 

σοίν ἀινων οἱ πολίται,, ὁμόσε δὴ ἐχώρφεω ὥστ. 
Ἵ “ιν ͵ ἘΑΝ ᾿ 

γενοηϑύως τοῖς αἸαξεξηχοσιν. οἱ δὲ, ὠδοῦμε- 

νοι αὗο' αὐτὴν τῇ τόλμη τὸ χαὶ τῇ μφύχη; 
εἰς ἔλα-ῆον σε φλϑιοῦτο. τ δὲ σότῳ καιρῷ οἱ 

αϑὺ τρκαϑὲς χαὶ οἱ τδγόοι αἷξὲὶ τίω πόλιν 

3 ͵ 

ἀκροπόλεως διωρυῆον. ΤΙ͂δὲ ἔνδοθεν οἱ μδὺ ̓  , 
Δ, 

ὄχι τεῖχος , οὐδὲ χαὶ ἔτι ἔξωϑεν ἐπϑρμαζα!. ν 

γονζᾷς χὶ ταῖς κλίμαιξιν ογζρις ἔσσοιον, οἱ δὲ" 

πυρὸς τὸς ἐπθυαξεξυκήζω «ὑπ ἐλὶ πὰς 

πύργϑις ἐμιαίχοντο, χαὶ πῶρ ἀὗρόντες οὖν ταῖς 
σχκηναὶς, ὑφητῆον οἰδθες, ανδστφοροιῦπες τ᾽ 

δραγματων, ἃ ἔτυχον ἀξ αὐτῆς τὴς ἀκρο: ; 

πόλεως τεθερισχένα. ονζαϑϑα δὴ οἱ μϑὺ δἰπὸ 

“ πύργων . τίω φλόγα φοζούμϑυοι, ὄξηλ- 
ς ν «Ὁ» ; Ρ᾿ ἥν ιὰ ἃ ἂς ᾿ ΑΝ 

ἐτέζοτιιμι,, αἴῆτις εταπὶ ΠοΠΠΠΠ 5 αἄπας Ο λοιτο, οἱ δε τη; τὴν ἌΡ ΡΟ Τὴν αἰδρών 

νἱαἷς, φαΐ οταγα ἔγορογαητ, το Πξξῖ5 ἀϊσο- 

ἄεθαης. Ρεγίογαητεχ Βοίπθι5,41 να] ἰΠ- 

ἐπ5 Ρυρπαιοιαησ, νῸΪ ἐχτγὰ νιθοπὶ ὅς αἵ- 

φοπλίαἰτασαητ, ποῦ Ρδαοίογες αθλτὴ οέξο- 
σίπτα. Αταιο ποῖς ἐρεξξατς εγαῦνίγοβ ίαα- 

το ρατῖα (δἰ ππίσοπὶ σομρΙ οξξοητοβ., ἡγὰ- 
Ἡίδτος νοῖο Ροζιπι δἀξογοητοβ,, πη πὰς 
Ῥύα σαυιάϊο ἱπογατηλῆτος. Γοπίπας σιη- 
ἕζος, αἱ αἀεταητ,, πηϊξειι5 ᾿δογΠγῖς ΓΠ5 
οσσαραῦατ. Ετίαιῃ (φαυςητὶ Δππὸ ἀτρὶ- 
τὶ ἃς Αὐόδάςες οπιπος ΡΗΠΑπογιηλ ΠΠ65 
Ἰπααίοτπητ. Ετας πτοπῖ σαι {4., 4παπηοῦ- Γ) ὃὼὸ δὴ ϑεάσαεϑαι παρζῶ ῬλῚ πῆς σωτηθίας 
τε ἔσηροῦ ΡΠ} αΠὸς ργοπτογοῆς, ραγτπη 
ατιοά εἰσ ποσεπίογοητ,, ραττῖπὶ αοα οἵ-- 
ἔφης ἴοςο ἱππεῖ ντγοίχια πιράϊο. [ταις 
Ῥεΐροταο θομα εὐλητ Ἰῃ ἰρθ. ἔαταγαπι, ντ 
Ὁδ τεύαπι ποοοΠατίαγι πηι ἱπορίαμπι εος δά 
ἀεάιπτοπεην σοπΊρο!]ογοητ. Ὑοίπαν Πᾶς 
ἥποαας τη εχρξάϊτίοης ΡὨ]Π ἰτογιιπὶεαΐ- 
τος ἂς ἀοἰεξει πλιΠἔτες ἰχοίξοπ ἰπ τγαϊςέξει ἃ- 
πιηϊς ν πὰ οαπὶ Αἰ οηϊοπῆθιις, 4] αἀογᾶτ, 

ἔμπης δἀοττ. Οὐππίαις νἱέζογία ροσίτί οἵξ- 
δας, ροτγίβοογιητ» γε ΠΟΙ 5 το! ί]αο ἀϊεὶ 
(ρατίο {0} σασιππλῖπα πηοητία πη (ς τοοῖρο- Ε 
Τδῖ, συιλέι σαπογεῦ, 6 Ἐπ ἀδγαζουαπι 40ο- 
ταπιάαμι ἔταρος 1π Ρἰδηίτο σοπομ]σαγοτ, 

Ω] Δία ασά ἢ πσοτοιμιοῦ ἐχιηίαντωι σεοὼ τοῖς 

᾿ »νΨ 

σταιόνᾶνοι, ὀξέπειπδον. ἐπεὶ δὲ ἀππ ̓ ἡρξαν- 

πολύ πο εἰκᾷν, ταχὺ δὴ πᾶσα ἡ ἀκρόπολις ἔΞ 
ρος Ὁ πλεμκίων ἐγελρητο 3 ἀὐθὺς δὲ χαὶ 

οἱ ὅπεσεις ἄζνδαυνον. οἱ δὲ πολέμιοι ἰδόντες 

ἀύξις πε ̓χώρφιου Ἢ καταλιπόντες ζᾷς τεχλί- 

μαχᾷς αὶ τὸς νεκρουξ, ολίους δὲ χαὶ ζών- 

4, ̓πποκεγωλάσμϑροις. ἀπέϑεινον δὲ τυ πο-. 
»'κσ 

λορϑροι, Οἕχκ ἐλαῆους ἘΜ οἴβούχοζᾳ. ἐγε. 

πὰ δὲ αὐδράς δυξιουμϑίους δ ρλήλους: ῷ 

δὲ γωυοῦχας πιεῖν ΤῈ φερούσας, καὶ ἅμα 

ρα δαωκρυούσας. πόλις δὲ τὰς ἀαρϑν- 

Ος ττεγε τῳ ὄντί κλιαὐσιγέλως εἶχεν. ὧν» 

ἐζαλον δὲ καὶ τω ὑξέρῳ ἔγᾳ εἰς τὸν φλιοιῶν- 

ζῳ οἵπε τλργεῖοι χαὶ οἱ ορχάδες ἀπόρτες: 

αἸτίον δ᾽ ζῶ τῷ ξχικείοϑεῳ «τοὺς, ὠεὶ πεῖς 
Φλιασίοις 3 ὅτι ἅμα μϑρ ὠργίζοντο αἰδοῖς , ἁ- 

μα δὲ οὖ μέσω εἶχον, χαὶ οὐ ἐλπίδι ἦσαν ἀεἰ 

Ὡἰοὸ τίω ̓̓ ποσίαν μ ἐλιτηδείων φὩἰϑαφί- 

σεαϑτι αἰΐες. οἱ δὲ ἱπαεῖς καὶ οἱ δητίλελκτοι, 

αν φλιασιῶν καὶ αν ζωύτη τῇ ἐμζολὴ ἐλὲ 

παρούοι Τὴν" αὐϑευαίων ἑωπιδῦσι καϊκρα" ᾿ 
͵ ᾽ ΄ " ͵ ΝῚ ᾿ ἥν ἢ ε ᾿ Δ .Λ « 

“πίσοιντες, ἐποίησοιν πὸὃς πολεμίους Ὁ Δοίπον τὴς ἡμέρας κέ ποῦ ζᾶς ἀκρωρείαρ τ πσοχῶν 

ρέϊν» ὡνἷ αὸ φιλίου κα» πρὸ τῷ οὐ τῶ πεδίῳ φυλαηομϑίους,, μὴ καΐζα ποιήσειαν, 
«ὐ}ις 

προς Ὁ ὧν ΣᾺ , ᾿ ἡ ἐδ ἐν 
ὅπι δὲ Ὁ τεῖχος χα] τς πύρηϑις αἰαβαϊγες 

οὗ ͵ « ν, ͵ Ἀνὰ ε 

λεμίων οἵ πε ενδὸν ((ουχϑνδροι , χαὐ οἱ ἐξωΐ ὧν ὠλφμον 

β 



δνν ὶ 
Ἵ Ψ 
ΓΩ [1 5. ΑἼΘΕΡΤΥΜΝ κι τσ 6:7. 

αὖδις δέποτεέςρατάυσεν ἐλῚ φλιοιεῦτα ὁ οὐ ἃ Ἀυτίας ὃς δἰσγοπίς ῥργαξοέξιις δἀιετίϊι9 
», 

σικυαίνι τοῴχων, ϑηξαιοις ἀγὼν» οἷς ΤῈ αὖ- ῬΗΠαος ΒΟ] Παπὶ λους, ἀπσοης (δοιιτα, 
ΦᾺνΝ αὐ ΑΝ ] ὙΠοᾷηο5, δὲ ρα ἢ αϊατίοσ, αιιο5 μα ροθαῖ, 
το εἴγε Φοουθοῦς » χη σικοωγιοὺς γ) χα πελι, ἃν δἰογοηίοβ, δέ Ρε!]οποπίες, αὶ ἴατη ἰά. 
λάυέξας᾽ (υδη ΣΡ τότε ἠχοίλουλοιου τοῖς ϑὴ- τοΠρου 5 ΤΣ ΠΈΡαΠος ἄτιςος (ςμ (Ὁ]οσαητ. 

᾿ (αιοις) χαὶ Εὔφρων δὲ σὸς «εὐ ἔχων μίαϑο- τᾶς ᾿υΐς ὀχροαϊεϊοηὶ αἄοταςετίαμῃ Εἰι- 
Ὶ φίενυς ἰξὲ διοαλίους στουἐςρατἀσετο. τ Ρἄγο, αὶ (ξοιιῃ) βαροθας εἰροῃἀἰατίος πιὶ- 
κὲ ἤτω ἄλλοι ὧν οὐ ΝΥΝ ΠτρσΡ τι5 πλϊπα τ οχο, ἂς τιῖπη 411} αι! οὶ 
δ... τ τὰ οὐ ῬΕΓΠ Πογαπαπῃ δα Ππποηϊς ἔαπιιη ἀοίοςη- 

σεξαινον ὅτ] Ὁ ἡρα ον, ὡς Ὁ πτεόδιον φ)ερϑεω- ἄοθαπι, ἡταῇ γαίξατο γοΠΠοπτ οα,, ἥτις ο- 
᾿ ν Δ Ὁ}, ,ὕ ! μ . ἰ- χε χα δὲ ας εἰς χϑδανδον φερουσας πυλᾷς ταῦϊ ἸῺ σαΠΊΡΟ. γεγυμη ἰμιχτα ροτίαβ. αι 

Ὠὰτα ἀχρουκατέ λιστε δικοωνίους τὲ ὃ πελ- ἐν ὅς μτ θηβηδεν ἴῃ σαοιιπχίηο δίογο- 
᾿ " ἢ , ἢ «ἢ, ὯΠ ἂς 1 εΠδησηίοβ το ζ 1, ογδῆς,; ἧς ἢς 

ἀκυέὰς .«δητως μᾶ ἴαντη ἰδ ιξλθύγτες οἱ ὶ Ὁ") Ἃς Ὁ ΘΙΘΠΘΠΙΟΝ ΟἸΙξΟΙ οΥδτ,; πο, πὰς 
ΕΥ  " - χυ ΕΥ ει ὰ ΒΒ αι οἰγομπιθαηταϑ, αρτα αμυι μη ο- 
Ι πον, "εμθ τὴ Ἴμοιντο ὑοῦ Ὠ]5 αἰτίογοτη Ἰοσιπη οσοιρατθης, Ροίξοα- 

“ϑ ἡραηοὺ:. ὡς δι[, ἐγγώσαιν. οἱ. Οὐο; της πολέὼς αμαπὶ ορρίἀαηὶ Πποίϊτος ρ]απὶοῖςηι ἱποτοί- 
πε πολεμίους ἔχι Ὁ πεδῖον ὠρμίμϑρους, α)- (οβ Δῃϊπιαάιιοττογαητ, οαυίτος ἃς ἀο]οὐϊ εχ 

« « ἊΝ Ν᾿ 5 ! Ϊ ὶ ᾿ τ οὐ τε οντε πεῖς χαὶ οὐ σκέλει αὐμ᾽ ΘΡαμὺ πυπηετο ΡΠ α ον τα ἀπε 5. ἐς 
Ῥτοάσιιπτ, ἂο ρυρπᾷηάο ργοίθοπε, ημῸ 

ὶ ἐπη  μἐ Νίῃ ΚΡ εὖ πηϊπας ἱπρΙαηϊοίοηι ἀρίσοημάοτοης. Μαχί- 
'πεδιον ἀὐζ ὦ μϑυ πλειςον τῆς ἡμέ- ἰοὶ ταπιοηῖ : ἸΓΊΝΙ 'πεδιον αὐΐϑις. χα) ' Μμ6- χη αἰεὶ ραῖς νε]ϊτατίοπίθιις οἵα οΩδίαπΉΡ 

ὦ ᾿ ᾽ ᾿ “ δ Δ ὁ ΤᾺΝ ς ᾿ ΦιῸ: 
᾿ ραςογζαῦϑα ἀκροξολιζονϑμοι διῆγον, οἱ γδὺ 4αιπὶ ἘΠ γοης πα! τος μοίξε πη αὐ δὰ γίς 
ΠΑ ν ἢ Ἄ ͵ . Ἢ ΡῈ ΠΟ) ον Εὐφρούνα, ἔλεδιωκοντὲς μὲ [γρᾺ τῷ ηας Ἰοσὰ Ρεγίθαμογθητιι, ὅπ Θαυτίσι5 
π, τ δ 2. κ᾽ ρταητὶ ἀοηδα: ορρί 4αηὶ οοπίτα, νίσπεαά 
ἱαῦπασιμ, οἱ δὲ ἐνδὸλαν,μκε ρα τῷ Ἡραιδιεπτεὶ β 

͵ ΠΝ δ ΠπΠ τ ; Ἰαποηίβ ἔαπαπι. Ροίεαηιαπιζείηριις 45- 
ἡ δὲ ̓ὡρφι ἐδὸκᾳ ἰέναι, αὐ πήεσαινοἱ πολέμιοι κώ- ἹΤΗΣ : ἶ : γαιρς ὅφ. δ οὐ τοῦ μι δα πάϊ εὔξ ρυταῦδησ, αὐίθειης Ποίξοβ ἵτὰ, 

νὰ δ -ς “Ὁ «“ Ν λ , ο - . . δὐτί χχῳ τὸ τϑαχρ αὐ. ὥστε ὙΣΡ τίου σεεύτομον νι τἰογαπιιπὴ οἰγουπιίγοης. ΝΑπὶ 4010 παὶ- 
ασϑὸς τάς πελλξιυέας ἀφικέαϑαι, ἡ ασοϑ τῷ 5 νία Ὀτγουίοτὶ σοπτοπάογεης δα Ῥο]]6- 
σείχρυς φαῤαγξ εἶργε μικρὸν ἀὐζοιὶ ασεὺς ὨρΘηίο5. γ4}}15 φα. 4: δῆτα σδίξο! πὰ ΐτος 
τάμα : : ΠΥ εταῖ, ἱπηρεαάϊερατ. απ αμα ΡΒ] ΑΠ) ρα-- 
Ὁ ὁρλὼ ασρηπέριψαντες οἱ Φλιάσιοι, Ὥτο- ΓΙΠΊΡΟΓ οος5 νίχας δά δοοϊιΐα (ςαμιὶ οἰ 

᾿ 2 Ν 2 λ αἰ με 5 ἈΝ Φεπομδυοι ἰέντο τἰωὼ Ὡραὸ τῷχὸς (χὶ τὸς ίξῃτ, σθηπογίο [πόσον ᾿αχτα σας] ] πὶ δ -- 
πελλξωέξας χαὶ τὸς μετ᾿ αὐτῶν. χαὶ οἱ «αἷδε τὰοτίις Ρε]]οποπίς ὃς αἰτος, αΐ οὐμπὴ 1ΠΠ|ς ο- 
κὸν ϑηξαῖον δὲ αἰαϑόμϑμοι τίω «σουϑάὼ «μ" τᾶμε, ροῦραητ. ἘΔ ῬΗΪΙαοσιπῃ ἐε[πἰπαγῖο- 

ΠΝ “ ᾿ς κι ποροορηῖτα, ργαξεξεις 1 μεθ άπιις συμ {ἰς 
ο΄ Φλιασίων, ἡμιλλώντο » πῶς Φ)οασάαν ποις ςοπτεηάήοθας, ντ πάταζα ΡΟ] ἐποπῆδις ο- 

᾿ -»" ͵ 3 ͵ δ λ 

πελλώυάῦσι βονϑησοντες. αφικθρϑιοὶ. δὲ Ῥεπιέογγος. δε4 χυΐα ΡΠ] ΑΠούιιπι ἐ  πῖτο 5 
κόπρον ἡ χσοότερϑι οἱ ἱπατεῖς ἐμξαλλοισι τοῖς “πέλ «ὙΠ αι σοπατιιπι ἀπτοοορογδης, ΡΟ ]οποη- 

λίωωθδσι. δεῖξα ϑϑύων ὃ ἃ πὐοϑτον,ἐπϑμαχω- (ς5.δάοττί πιης. 15 ποίει ἰπἰτίο ἐχοὶρίεη- 
, ͵ πα ,Γῳ τἴθιις, ρεάεπι ΡΆΠ ΑΙ γοτα]ογε ; Πιπιιτα 

«ρήσαιγ]ε λιν σεεὼ Ὡϑαᾳ ἡνδυοις Σ δΠ43 ἔ ΤΙΣ 
τῶν ᾿ γ}ν ᾿ ι {κουπιροάϊείθι5, αἱ αἀππεπογαησ, ΓΕ ΓΙ 1 ἘΠ 3 ς δ 02 λ » Ἵ 

πεζῶν ογέξαλον, αὶ Οὐκ χήεθς ἐμάχοντο. χα Ποίξος ροττοχογμητ, πιαπαπῖηας σοπίδτιιο- 
2 ,  Ἃ , ε ΕΣ . 

ὧκ τότ δε ἐϊκλίνοισιν οἱ πολέμιοι. χα Ἔπο- ταηῖ. Ταπινεῖο τοῦσα ἄαγα Ποίξες, πο 81- 

ϑγήσχοισι Τἶμ" τε σικυωνίων τινὲς , χαὶ ἢ πελ- ΟΥ̓ΟΠΪ παϊάαπι ἱπτογῆοὶ , ὃς ἀντ Τὰ 
᾿ ᾿ ΠΗ ἱ (. ἰγὶ. Ηἰς αἕτῖς, ΡΠ] α- το ονχοϊκοαὐμρὲς ὠραϑοί, φάς πγαϊτί λπο ἔοττε υον τὶ. Η ; 

ΟΡ κἄν: λρὺ ἜΤ οἱ Ψ {|ποραάππὶ άταπης Π]πΠτγο; υπιτη ρθε α- 

των δὲ δ μουϑύων, οἱ κϑο ΦΑιωσιρὰ Εϑαταμϑάτ. ΠΑ. φοιρραῦ οται, παηοτοας, ἰητογίηι, ἢ Ως 
λ νὰ « ᾽ ε . δ . “4. τ 

φαντὸ λα μσξϑνν πα αι ογες, ὡς ὸρ εἰκὸς. οἱ Βληὶ ἀποῖς ὃ Επρἢγοηΐβ πλΠτε5 μας ἀά- 
ὃ αὐδὰν ϑηίξαῖον καὶ“ Εὐφροναι, «αὐἰθιεώρων ἰροθβαθαβε μηδίημο, σμδὴ 88 Θοσα δὲ 

᾿" ἤν." - Δ αἱ ω ἱ ϊ Ὠϊ. 1ῃη0 δισγοθοιῇ ΠΟ - ἴῦτα, ὥς εἶν Ἐχὶ θέαν αἰβεδεδραμηκότερ, Β, ΕἰΓοαπλριιν ἰταίεης [πὲ ονα 
εὐθα , «ἀλχλ νυδδοεὶ {τε5 (6 σοπτυϊογῆτ, ορρι ἀαπὶ νοῖο ῃ ντθεῖ, 

τότων ὃ ποραξϑεντων,οἱ νϑὺ᾿ ὅΧ1 σικυώνος α,- 
᾿ 

᾿ τ ΑΞ πίνε πιμν Ὁ Ἑτίαπι Βοος ργάοίατο ξλέϊιιηι ἃ ἢ] λ11|5, 
πηλῦον, οἱ δ), εἰς Ὁ αφτυ απεχώρήσαν. Κφλθν ἢ 4ποἀ χιμπὶ Ρεοπεπίςπν πειηάαπι Πο- 

Ἄίῳ ἐΞ ) Π Εν: 5 ᾿ ᾿ 

ὦ το διετσράξαντο οἱ φλίδίσιοι, {΄ γὸ πελ- {ρίτοπι οἰπίτατί5. {πᾶς ρα δ] ἰσαπλ σορηΠοητ; 
ΓΈ , πε ' {1 τογιπι οπηηἰ πα πορία ργοπιοῖοπ- ἘΝ Ἐλϑυζα ενον ζωνγίοι. λαθόντες, χριαῆρ: τΑΤΆΘΤΗ ΓΟΓΆΠῚ ΟΠῚΠ ΒΙΆΡΓΟΡΑΟΓΕ νἐα, αὐόϑξενον ζωνζο. Υ̓ τατ, ἰΒΠ]οπλίηιις οἴ ἄης ργοτίο αἀἰπηϊ(οτίῃτ. 
δ ' πόμτων ασὸμιζόμϑρμοι, ἀφῆχαν αἴδυ λύων. ΘΕ τὸ 

͵ 3 ͵ ᾿ ᾽ 2 ᾽ δ 

Φλιασίων ἐμκούχοντο » καὶ Οὔκ "οίεσαν εἰς Ὁ 

- »»-- 

ὑΞῚ 

ἽΝ, 



δϑ᾽ 

τοασπδηίηιος ἃς ἔσττος ἀἰχοτῖς ᾿ Ἐοίάέπι 

πλασηα ὁοἠ[Γἀητία ΗΠ ἀοΠι ΔΙΆ Οἱ 5 ἀλιδηνπῦ 

νἱοἰαῆς, οὐταῖς εἰ ρουίρι συ. Νά πηι 

ΡιοπΙΡεύοητατ, αι ΠλΐΠιι5 ἈΡΤΙ {υἱ ἐγιόξ 5 

Ῥετοίρογοητς ράσο τὴ νἹξξαπνοχ μοί Ἐπιπη δ- 

σέο βετοθαητ, ραγεϊπὶ Εὔπτὶ (ὐοΥ τ  επλὸ- 

δαπὲ, φασι Φυ Φέτα ἤθη Πη6 τ Ὁ]τῖ5 Ῥοτγί-: 

δα Πς αα ἔσταπι ἹΠᾺ ἰγοπτ; ἃς αἰ] ομ τε 

Ρέου! σορίααν ΠῚ ῥάγάγέπε, ἀπ υ! στ 85 
τποπίγεης, αὶ ρτἐτ ἢ {πρρεαϊταεοησ. Ιη.-: 

τοῦ νὶχ βἀοιυοτες ρεο ἰμμ εητὶς ἄαγο ροΣ 

τογαητ, Ζιια σοτη πιράϊα δι δἀπεμογοης. )6- Β 

πὶᾷς (τ! πίαπη ἀδ τογα πὴ ἱπορίαπυτεάδξε!, 

ἃ πατεῖς Ἱππροέγᾶτ, νι Ἰρίο ἀεάευσετεη- 

τας. ΡΒ πητοπὶν δἰ γοηηδπε,εαπηάςπητγο- 

σαπτ,ντὶ τ] ΓΟ ΔΠῚ Δα] πὶ δοῦτ ΡΕ]]δπθη 

ἀποεύες, φυλαὶ ἀπ" θη Ππ|ς γα στη τ. 

Τλεϊπάς ςοεπιῖς πεςεβαγις , οπογατα ας 

1Τατηόητῖς, ποῦ χυίἀόηι ροτογαηξ, ποίξα 

ἀπ οῆογο: ποι Π αυϊάξηνσπογαῆτες ἔπς 

τασττ ντ Ὁ ΠΟΙ ΙΗ Π Δα πυιπογοητίῦ (εὰ 

ἰδιτύλτι σταῖς δῆ γος προ Δ {||5 δα: 

τοῦθ, ἀθληι αἰπηίφαγο. Καάὰς νπὰ ουΠλ 

ὉΠαΐζις ρτοστγεάϊε θάπτας: Ζασηαας 1π- 

οἰἀΠοητ πη ποῖες, πλοχ οο5 ἀάουγὶ σοβε- 

τῆς; ας ἰσπῖος ςοπογτγατῖ τπσταο, ταστῃ πος 

{ξες ντσοθαηῖ Τρέι, τα πὶ οἰαιπογίθες ΟΠατγέ- 

τὶς οροπὶ ἱπιρί ογαδαητὶ Υ ἱξξοτία ροτίεϊ, ὃζ 
Ποῖ ἀς νἱα γεϊςέξο; στα οὐ! θῈ5. ας 

Ὡξσαπινοεδδης, αἱ ἀοπλαπι ρεγιθηόγα, 

Οἵα νετο δὰ ποέξς νἱρι ]διιοῦαπς, πλθϊτατι 

ἴῃ Ἰαφοτηνίχας ἀογπηοθαητ. Ροϊεααιυδηὶ 

ἀεϊπάς (τγοχίες ἤλγος, δοσεάαης δὲ 

οἰπὶ απ 5, ὃζ ΟἸΠ65 τοδιις σεγεηαϊς Πγ4- 

χἰπγεϊάοποι, στὰ Πἰς νετθὶς : Ηοαϊς τἰδὲ, 

βαγες, ρα !ςουγίπγτηι ἕαοί μας Ραιγαη 

ὁβοττατ οσσαῖο. ΙΝαπὶ διογοπ!) σαί ἢ τ 

πσῇεῖς τη Απίδας εχίξγυιητ, δὲ δα οΑ ΠῚ ΓΕΠῚ 

τα θἰτοῦαπι 46 αἀϊποατοιίιπη νταπταΐ 

ὁροζα, ραπσοτιπιν ογο ταΔΠ τι. ΘΟ σλρτο- 

Ρίοῦ πὸ5 ααίάεπι σαυίτος, ὃ του ΗΠ πὶ 

4υας οἷπςς, ἀτπισο5 {Ἰ ΠΕΓῚ5 ΤΊ Π. 5 : τὰ νὲ- 

Το ἢ οαπὶ ΠΥ Πτο πχοεοο πάτο (παγίς, ἔργ: 

ταῆῇϊος τοὴν ςοπέεέζαμῃ ἱππςῆϊος ; ογιδῆῃς 

Βοίξες, ἢ φυϊάεπητο οἰξεη άοτίς, τοῦσα ἄλγε 

ςοροκ5,ντὶ ἔαξξιτηι δρᾶ Ρε!]ςηοη. Ουοα ἢ 

414 οὔϊε ἀἸ ΕΠ συ]τατὶς μας ἰπ τὸ ρυταβ, υᾶ 

Ῥιοροπίμλες, 1) ΟΝ ΡΈΓΟχτα σοπάιίτο. ΑὐΞ 

δΙτγαήταῦ εἰΐπι, Π ος Πηασὶς {ΠΠπ|τὸς5 Παῖς 
τὸ ξιοοῖο, αιαπι πο5. Ηος υϊάσιη ςοτ- 
το, ΓΠπαγος, (δίτο τα νοϊυτηας ἕαξαγυτη, νε 

Βαστε ραϊγατα ποὴ (ΟἿ απὶ ππιηἰτσποπι μο- 

Πίδιις ἰρίδ οδιςετῖς; [84 οτίαπι ορρίάιιηι 
ἀπιίοία σπϊαηιτη ἹπΟοΙαίης ἐδτι65. 
ε ΕΣ 

β ΧΕΜΌΡΗΗΣΙ 9 ΤΟΙ ΔΊΑ, 
Θεἰξξος, ἅαϊ ταῦ! ρογρεῖίαηξ, ΠΟΙ νἱτος Α ϑυναίους μϑὺ ἸΥΤΝ ἀλκίμους πῶς Οὐρὰ 

Ἐπιφωνεὶς ἡ σὺ, ὡςαἷρ οὐ πελλξόη, 

το ν Γ᾽ “ Σ ͵ ΠΑ Α 2 Ἂ 

ὅτι ἐαὺ χῶτα πρδξζη6, τοῖς μὸρ πολεμμοίς Ἷ ὀχεϊετυχνκῶς ἐσηγφιλίαν ἢ πόλιν 

δι 4, ,Ἃ 

Φὰϊη ἐὴ πᾷς τὰ τοιαῦτα Διἰασξαηοιϑρας» 
.“ 4 Ἁ ͵ “Ἢ } 

ὡς γε μέζω χα) ἰδ καρτεσίας ποῖς φίλοις: 
Ν Ὁ ! ΐ “ἈΝ. ἃ Ὁ 

«ἴω πιςῖν διεσωζον; «ἰθαφανές οἱ ἐππετειρθνε 

τὸ Τὴ ἐκ, τῆς γῆς κϑιρπτῶν, ἔζων τὰ (ϑὺ ἐκ 

τῆς πολεμίας λοιμιξ αϑοντές, τὰ δὲ ἐκ χορχίρς 

θρυ ὠιούμϑρυοι, Ὡἰὰ πολλὼν κινδιωύὼν λὶ 

πίω ἀπγϑροὶν ἰόντες, γαλεπῶς μϑὲ πὶ μυζωὼ πα- 

δὰ τ πανανονμναδης τὸς μηλσεομι, ζ ; - 

“ρα Πόρδυοι, γλίθρως δὲ ἐγζονζας καϑιὲ 
ςαγτὲς ἦν αἰξόντων κἰασοζυγίων. «ἡδη δὲ 
πὰρταπασιν Σιπορφεῦτες, Χ αρηΐζῳ διεσερα- ; 

ξαντο σφίσι: πρϑαπεμαι τίω Ὡδαπυμ- 

στήν. ἐπεὶ δὲ ον φλιοιιῦτ! ἐγήμοντο,, ἐδεή,ϑη- 

σοιν τῳ χαὶ τὸς ἀγφείους σζευεκπέμ αι εἰς 

αἰωὼ πελλζωξω. καχείνους μδὺ οὑχᾷ κατελι- 

“πον. ἀγ9ὀϑίσοιγτῈς δὲ, χαὶ ἐχισκδυασείμϑυει 

ὃ πόσοι ἐδγεύαντο « πσοζύγια,, γυκτὸς ἀπηε- 

σαν, Πἕκ αγγοοιεῦπες, ὁΤί οὐεδράύσοιντο ὑ- 

“πὸ τὰν πελεικίων ᾧ δλλὰ νομεἰζογτες 
ΑὟ δή 

ς πὥτερον ἐῇ) τῷ μαχεαϑαι, Ὁ μὴ ἐχήνταέ- 

"πιτήδεια. χαὶ τσ ούεσαιν μϑὺ οἱ φλιάσιοι κ' 

Χάρητος. ἐπεὶ δὲ ἐνέτυχον ποῖς πολεμίοις, 
σον ἢ 5 ͵ 

ἐυϑθὺς: ἐρῷρυ τε εἴχοντο, χα! “ο΄ βακελέυσα- 
ν᾿ ͵ ΤῊΝ “ ͵ 

ἔἔϑυοι δλλήλοις ογεκάντο, χαὶ ἀκκοι Καρίᾳ 

Ὄχεξονϑεῖν ἐξοων. νέκης δὲ ϑροκνϑύης, χαὶ ον- 
͵ ᾽ δός ͵ [7 

Ολυϑέντων εκ τῆς ὁδοῦ ΤῊ πολεμίων, οὗ- 
᾿ Δ. νε λ νλ δ᾽. 5 φυῇ ᾿ 

στῶ δὴ οἰκαδὲ χφ ἑαυτός, καὶ ὦ 5.98ν ἀπε" 

σώσαιν. ὡς δὲ τίω νύκζᾳ, ἡγρύπνησαν » δ» 
“ , ΣΣ: δὰ}! εξ 3 τῷ 

καϑηυδὸν μέ). 6ι πόρρω τὴς ἡμέροις. ἔπει δὲ 
͵ »Ἔ, ό, ε ͵ ες 

Ῥανέξη ὁ Χαρυς, πὐδοςελῦοντες οἱ ἵπῶεις 
᾿ 

χαὶ οἱ “χουσιμφταιτει τ πολιαὶ 

ὦ Χαρης ᾿ ἔξες! σϑι τήμερον καιλλίςον ἔρ- 

29» Ια πξάξαοϑει. χωφιον ὙΣ Ἐλι τοῖς 

Ἵ ὁρίοις ἡ μὲν οἱ σικυώνιοι τειχέζουσιν , οἶχφ- 

δόμους μδὺ πολλοις ἔχοι τες» ὁπλίζας δὲ οὐ 

πϑώυ πολλοιί. ἡγησόμεθοι αϑὲ δέου ἡμεὶς οἱ 

ἥστεις καὶ πολι τῦυ οἱ ἐρρωμϑυέςατοι' σὺ 

δὲ Ὁ ἕεγιχκεν ἔχων ἐαὺ ἀκολουϑῆς; ἴσως μδὺ ̓ 

ΔἰΙῳπεσσξαγα έγα σοι καταληνῃ, ζ δὲ ἐ- 

πίω 

Γὰὺ 

σὶ ξπίὼ 
ὡιαρ 

ποιήσᾳς. οἰ δὲ τί δυσερές σοι ὄξὴν ὧν λέονμϑυν σρλίων, 
3 ͵ » ν Ἷ ,! ᾿ ποσί. 

ἀνακχϑίνωσοι τοῖς ἥκοις ϑυόμϑιωος. οἰοᾶθα ὙΣ 

ἔπισε κῷλλον ἡ μδᾶν" τὸς ϑποις ζεῦτα πορα τῳ 
κελϑύσφν. πῦτο δὲ γϑᾺ ὠ Χαρης 49 εἰδέναι, ΤῈ 

ἀζσεαυσοώφι 
, πεχγῶς, 

Ἵ 

δε 

ἀύκλεε- ρῥαμι. 



Ὁ ΤΒΙΕ ΕΚ 

πατος δὲ ἡ Οὐ τοῖς συμμμιοίχοις καὶ πολεμίοις. 

᾿ Ε μδὺ δου Χωυρης το ςφοϑεὶς, ἐὐύετο' ἢ δὲ φλια: 

σίων 4 δὺς ψϑδὺ οἱ ἱπωεῖς τὸς θώραιχας ογε- 
ϑύοντο; κἂὴ τῶς ἵστώσοις ἐχαλίγοιω, οἱ δεοπλῖς 

αι ὅσαι εἰς πεζὸν παρεσκάυα ζοντο. ἐπεὶ δὲ ὠ- 
γαλαΐξογχες τὰ ὅπλα ἐποράσοντο ἔνθα ἐθύετο, 

᾿ὠπήντο ἀὐδῖς ὁ Χαρυς καὶ ὁ μαύτις, καὶ ἔ- 
δ ὐνντο λους τὸ ἐλ ακκανοβοιδμε. 
ἴπο ἔφασαιν' ἤδνῃ "ὃ καὶ ἡμᾷς ἔξιμϑυ: ὡς Ά τό- 

᾿χιζᾶ ὀκχνρύηϑη ᾿ 9εία ζωὶ «ἀξοϑυμία ὼ οὗ μι- 

᾿αϑοφόρφι ταχὺ ἀξέσρα μον. ἐπεὶ δὲ Χάρης 

«Φλιασίων ἑπίσεῖς καὶ πεζοί" καὶ Ὁ »μδὺ οοῷ- 

"τὸν ταγέως ἡγ θεω το , ἐπᾷτωδὲ ἐξ γαζον' πέ- 

Φ'}ος δὲ οἱ μϑὺ Τἡπαεῖς ἡλαυνον, οἱ δὲπεζοι κὶ 

᾿ ἤν χρῴτος ἔθεον ὡς δυνατὸν εὐ ταξ΄ οἷς κ᾿ ὁ Χά- 

“μῆς «σουδῃ ἐπτηκὸλοῦϑη. ζῶ κϑὸ δξζυ “ὃ ὥρας 

᾿ “μικρὸν τ δγουτος ἡλίᾳ. κατελάμίᾷανον δὲ 

«τὸς ον» τῶ τεῖχφ πολεμίους, πος υϑὺ,, δοῦο- 

ἐλϑύοις, τὸς: δ, ὀψοποιουρδμτς, τὸς δὲ, φύ- 

ο τρος, τό: δὲ, φξυ δος ποιουλϑροις. ὡς δ), 

"εἶδον πίω σφοφρότηζᾳ “ἢ ἐφόδου, 4ὐθὺς ἐκ- 
χα ώτες ἔφυγϑν » καταλιπόντες τοῖς ὠγοὶ- 

"ϑοῖς αὐδρασι πϑώταὰ τὰ ὀχετηδιάα κακένοι μδὺ 

υϑϑηε διφηνήσοειγτες, ἡ οἴκοϑεν ἀλλα ἐλϑοζᾳ, 

τὼς ἐπὶ ἀτυχία ἀπείσοιντες, ὦ “παιανίσαντες, 

τὸ φυλάχας καὐατκάσα σανδροι, κα τέδειρϑον. 

"δ δὲ χορ ϑθιοῖ, ἀφικόμϑύου νυκτὸς ἀἰγέλου 

᾿αὐδι ἡ ϑυα μίας, κκφλαᾳ φιλικῶς κηρύξαγτες 

ΕΒ ΤΕ Ὁ Β' ΤΙ Χ 
ἀὐχλεέςατος δὲ εἰν τῇ πα τοίδι ἐσγ: ὀνοίαςο- Ἀ᾿Ῥτάτετοα Ὁ] τ ΠΠπυάπι ἴῃ ραιτὰ ποηιοη 

629 

ΠΟ ποῖ... ἃζ απ ἀριια ποίεε, Ζύ δια 
(οοἷοϑ οτῖς οοἰεδδγτίμηις,, Πᾶς ὀγατίοης 
Ῥουτηότῃς ΟΠαγρϑ., γα ἰᾳογαῖη ἐμοῖο σοῦ, 
ΤπεουτηΥ Β]]α Του Πὶ οχυίτος σομες ἢ πη ]ο- 
τἰσαβ ηἀπιοθαπτ, ὃς ασπαραῃς ὁαιιος: στὰς 
ὙΠ᾿ ΓΙ ΓΕΓα ραγαῆτθ Ὁ πηΐα, τα; ροα τρις 
«ἰςης ποοοῆατία. Ῥοι(οαπιυιαπη {πεῖ τὸ 
ΠΥΪ5 ὁπ} αὐ Ιοοισπι Ρεύδογοηγ, νδ Παγος 
Οχτα σοί] εθ δῦ: ΟσσανΓίς δὶς οὐ ἐχδγίοϊο 

ΜΒ αγεβ: δὲ ντογήες ρου τας γι αἰεί σαυ Ας 
νοῦ ἀνά οπ), ἱπααίαπε, οχίροξξατο Ῥατγιηῖ- 

ΒΡεῦ , ἀππὶ πος 'ἥποστιο νου πγιοχοα- 
«Ἰηυ5: ἰλε. σεἰθένίπιο ἀδπυγιίατα"; ἀϊα ηα 
αὐαλάπηι αἰαογίτατο. ἀπ πη γιατ οτίαπι {{- 

ἤρξατο πορϑύεαϑαι, ασδοήοσων εἶτα οἱ τυ" ΡεπαἸαε τα 65. ἐχουσγοραης. ᾿Ροῆροα- 
ἐ]ΖΌ Δ ΠῈ ΡΓοΗ σοὶ Οαζος ἰηϊτί ταν θοι 
ἀδυργασοοβαητ ἐυϊτοςροάϊτοί μέ ΡΠ]1α- 
“Πόσα : Πα ρτίπηο φυΐάοπι φοϊουίτόη σὸς 
-ἀασεῦλαπες ἀοίησδε. σα πταδαπτ; ἔσυνάοη 
υϊτας Τ τοτίς νἱτίδιι5 ρροις πο ραπτον, ἃς 
Ροαΐτος σαγγοθαητ, ντὶ 4υ  ἀσιτ, ροτευα, 
ΠΟ Ροττανθατὶς οὐ ἀἸ Ὠῖ δες. . δα ιςθαγιίν 
πος ΟΠπατοὸς ρεορέγαπτον, Ἐτςοραδε Ταῖς 

ΚΠ) 

ἀΡλα!ο! δῆτς Τοἰδην οσοϊάεπιεῦ, Ἰτλας 
Βοίξὲς ἴῃ οαίξο!ο τορογίιης ρατείπα (8 1α- 
ὈΔΠΓΟΒ, ΡΑΓΕΙΠ ραγαητος ΟδΙοπία,, Ρανεΐπη 
Ῥᾶῃος. ΠΟΠΠι115 οτία πη ̓δέϊος {δυό πεί-- 
Ὀπ5, Εἰ αιπὶ ΡΠὨΪ ας γε ἐπ ητὶ οὐ 
ὙἸπηροτα ἱτγποῖς νἱάογοης, πποχ ρογτοιτιὶ 
ἔασίαπε, ἂς νἱσῖς ξοτγεῖθιις σοπυπγοαζαπῃ ὅ- 

ΠῚΠΟΠῚ το Π πατϊιης. Ὁ ἀργορτεγη]! τ} 115 
ψγοίοητατ, τι Π} 4}1|5; 6 Δ ]ατα ἀσπιο ἔπὸ- 
γαῆτ: ἐλέϊασιιο οδ τεπὶ ρτοίρεγο ρσοίξαπι 1-οἶ στ Ὁ 
Ῥαϊίοπον ας Ράαης αὐίοιιτο,, σοι τάτς 
ἜΧΟυθ 5, ἀαητίς χαϊςεῖ. (Οογίπτ 1} ποέξιι 
ἀε ΤΠγαιηϊ αι οοττίογαϑ ἔξει, ρευπιυιπιαηίτοῦ 

ὶ πα ζάύγη χαὶ τὰ αἰ ταυζύγιαπόμτα, χαὴ σι τῷ [ [υΠ|- ροτ ρέχσοοῃοΠ ΠΟΙ Πρὶ γε σι] 15 ἃς 

᾿ “γεμίσαντεξ, εἰς Τ' Φλιοιοῶτα πα ρ"γα,ϑν" χαὶ 

ἕως αὐϑχετάγίζετο Ὁ τῷχος . ἑκαφης ἡμεῤοις 
᾿ς αρϑοιπομπαὶ ἐγίνοντο. «ἰδὲ »ϑὺ δὴ φλιᾶ- 

'σίωγ; ὡς ἡ πῖςοὶ τοῖς φίλοις ἐϑρονπο, ἡ ἀλᾷι- 

“μοι δεστέλεσαιν εν τῶ πολίμω, ὃ ὡς πο τῶν ὝΨΗ “4 
"αδϑμιζονες εὐ τῇ συμμζα γία διέυϑιον, εἴρη. 

» ᾿ - ͵ Η 

᾿ϑεδὸν δέτοι πόθ πϑτον Τ' χρόνον Αὐγέας ξυμ- 
᾿ὰ ͵ πον Κ΄ ὦ ΝΣ ΑΔ’ 

οΦαλίος, γεβυηκϑύος φρώτηορς 1 ρ ϑαδῶν, 
ΝΝ ᾽ ᾽ “ τ» "» 
γομείσοις Οζγι “ϑεκ τῶς ἔγᾷν τὰ ον τω σικυῶνι, 
᾿..9 Ἷ νι ὦν ε- “5 ΡΝ " ὙΣ ν.5᾽ Υ 
Ἰάγαξας σγεὺ ὃ ἑαυ ςρα δ κατι εἰς ἀκρός 

ἢ 5 ΕΡῚ ΄ φ " 
πόλιν, συ καλά ἢ σικυωνίων Τὴ πε ἔνδὸν ογτων 
ΝΑῚ 7 ᾽ ῃ ᾽ 

: πϑοχραΐ!ςους,ὺ τὰς αὐεὺ ὃ δγμκαῖος ἐκπετήω- 
“ Ἁ “, ΕἾ ΡΥ 

' οι μετεπέμπετο. φοίηϑειὶς δὲζᾷῦτα ὁ Ἐὐ- 
᾿ Ὗ . {Ὁ ᾽ ο.ο , ! 
᾿ς Φρῶν, κα Ἴα φεύγ εἰς 1 λιυϑῦύα Ὦ σικυωνίων,ὶ ᾿ Ὄ Ἶ } ᾿ν - ᾿ ͵ Η ͵ 

᾿ πεμψα νϑμος ΕΠασίμολον ον χϑοίνϑου, ἥ 

ΝῊ 

ἱππΊο τίς ΟΠ ΠΙθ115. {Π π6 ἔγαηςητο οηδ- 
τατὶβ» Ρ.]ππτοπὶ ἐα 'ἀφάποιπε, ὃς 4 πὰ πὶ 
-αυάοπι αἰτπι οἰγοι πηγάδι! ΠλμΠΙ το ΡῈ .- 
,“Βιοίξίαπι ογατ ορρί ἄϊιπη, σοι ἀϊς σοπηπηοα-. 
πὰ δο ἀςάπισοητ 5 {π|ς πηίττο σαητ, Αε- 
4πε παέξεπιις 46 ῬΠΠ 115. χιοα Κα ογα-. 
τοτιπὶ [η΄ 6 ρεγ[ἰτογίης, τοῖο 110 ΡΕ]]Ο.. 
ἐοττίτοῦ (6. σοίδγίης,, ἀςπίαις γοῦι Πὰν 95 
ταηῖθπι ἱπορία ργοί αἰ Π]οπλίπιιδ πο οἰ -. 

ταῖς ρεγπχδηίετίητ, ἀἸχίπλι5. ( δγοῦαγα ποῦ ὅμώ 
ξετετεπιροτς Ξβποᾶϑ διγαρ λα 5. Αὐσας να 

Ρ" ΤΟΙ 

ἘΗΕΤΠς 
πλἰηϊ πο το! ἐγαπία ἀπιςογοῦ: οΠῚ δορίϊς ἴῃ 
δισοῖη ἀοοη ἄθῃ5,οοπαοσα θαςρΙς δητις 
ἤπιος Ποία; δἰογοπίογαπι, Ζαϊ η νγῦς ο- 
τΔητ, ἰτοπηαΣ πὸ ἀεοίοτο ριδ]]ςο ρτοίογι- 
Ρ[οβαγοοίοθας. Εδτς ροττογγίτας ΕΠρΠτο, 
ἴῃ. Ρογταῖι. ϑἰσγοπίογαπι (ς σοηίογοθδε, - 
Ἂς Ραίιπλοίαπι (ὐοτγίπιπο δά (ας εἰϊοσμῃσ. 

ΜΝ ὠς 

πιάγσιπς 
ὥ 

ἱΐπεα ἐγταης 

Ἑ ἀϊιηι ριατοσ, {υυπὶ πα δίογοῃς Πογθη, μιάεην Εμε 
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ταγίατη φας (σοίετδίεπη ΠΟΥ Πὶ γεάιθαι,ας 

(ΕἸ ἀσεἀςτησῃίοτγιτη πῃ πο ῬουἘἰτης ρτο- 
βτεθᾶτατ. ΝΝατ φαοτειήροτε ρογυβγαρίᾳ, 

αυφίἑιηι δίογ οπσξα ει, παῃι ἂρ εογπλ 

βὰς ἀϊίςεάεπάστη οἴου: σαπὶ ραιιοῖδ ίθ, ἰὰ 

τοϊηϊμηε ἐλοϊεπάππ, σοί ας αἰς σας Ροί- 

δα ααππηΐπεοβ, ἃ ἰδυῖα ρτοαίτιι5 ἔαογαῦ, 

απ πα ποττεγενο αἰ τ: ροραίατεπιίς {ξ4- 

ται οὐ ξιτα 6 ἀϊσεδατ. Αὐἀξεος ἅπης, π- 

᾿ἥὐἷτ, Ὁγἤηηο5 1ΠΠ]. αν 5 Ι,λοεάἀσιποιμῖος 

ἀείδτιιογο, ρεῦπης δάπας ἐχίαἰαητ. Ὁ - 

Ρτορτεῦ πιεέα τὰ ἐξα! στ ίπ ροτείϊατε., νηΐ ΒΒ. ὁ πέξην: γεωῦ δὲ οὗ ἐϊκρ τὸς ἐ-δυέ ᾿ 
Ξ φην" νεοῦ δὲ οὐ Εἶκρ κιτῆς ἐμμόμώωυ,, Τ' λι- 

ταογίά σμπυντθε δά νος ἀςξθοοτά. Νιηο 

στη ὁσοαραι ροτγταπῃ,ν οδ15τγαάίάϊ, Αα 
«ἀϊοθαπς παῖς ἐχθο σοϊηρίπτες, ἰςὰ 4πὯπὶ 
ἄπυ! Αἄάσῃ εἰ παδοτέπσ, ποη αἀππιοάππι 

Ράτος. Οὐπανετο πιοητίοπεπι βογπη, 18 

ἙἝπρμτο ἀοισπααίτ, ἔλςοτο Περὶ : θα το- 

Πλττ,οδτίπυαίς Ιαδετς. Οὐ δίογομε 4{{- 

βἀογοητίητον (ς ορτίπιατοβ ἂσ ρορα 5, Επ- 
ἐ Ρπγο τος Αἰμεπὶς ἀπιόξο τπογσεπϑγιο τα - 

τα ἢ ρΑυΓΙα ΠῚ το άττ. ταφρντθειη,ν πὰ σὰπὰ 

ὉΡοραΐο {8 ἰπ ροτοίξατε μαρεβατ: ργα εξ! 
ἐνοῖο 1 ποραπας, γος. Οὐ πὶ δυτοῃ}]η- 

το Πρ ότοτποη ροῆξ ἰς,ιάτὰ ἀλτα Ὁ πὲθα- 

εηἷδ αὐχ τοποοίαγ, ντθοπὶ ἔμπα ἰπ ροτοίξαις 

«τατίπογε : οσαξξα ροσυηίά,, 1 περ 5 Ρτοΐο- 

εξξας οἰξ, ροΓ οα5 1 Βεδδηῖβ ρετπαίαγεσ, νέο" 

“Ῥεϊπνατίδιις εἴς ξεῖς, νΎβ πὶ] το πἰταεγεησ, 
Ὑοταπε ) Ζαΐ ρυίαβ αϑεί αθ εο βαογαησίῃ ἐχ. 
ἘΠ] αν, σορπίτο ἱρίΠὶς ἰτίποτο ἂς ᾿πΠίτατο; 

δε ρῇ Ὑ πεδας δπουίις εαεὴ ρτοξοξει ίαπε. 
Ἑωρδννίη. (Οὐ πα]; [ἀπ Ἰατῖτοῦ σασα σἰπὶ πΔοῚ Ἐγα- 
ἐεηβοίξατ, ἘᾺΝ Φ ὃ 

τἰθας νοτγίατι νἱἀογοπτ,γογίεῖ ποι ας νοεῖ, 

ἐϊπηρετγαγοῦ: δάῖτο αι! ἀλη εχ εἰς ρετίσα]ο, 
ἔπ ἀτος Ποπηποην πσυϊδητ,]ιο τοτρογοὶ 

ἔτος Το δηὶ τπαρ!γασιις δζ (πάᾶζιις σοπῇ- 

ἀςθδης. Μοχη], αὶ ογαῆτ ἰῃ παρ ΠΈγατα, 

δα (ππαῖαπι σα ἐϊς αυζοτες ἱπεγοάμποαπτζ, 

» Θαπης» νου ὶς Πἰέσς σοπηρο ]Δη τιν ἴτοϑ οί 

» σ6,σἴπος, Ζαϊ ΕΠΡΏτοΠοπΠιὶ ᾿ητεγοτηετο, σᾶς 

»᾿Ῥἰτία ἀγος Πιπγις.Ὗ ἸΙάσπλς οηίπι, πιοάοῇζος 
» Βοπιίποϑ ΠΙΗΙΠ πες ἰπἰαξξα, πες ἱπηρία ΓΟὶ 
»᾽ἀεῆρπατγο: αμπ ἱπΊρ ΓΟ] βαρίτοίε 4α1- 

» ἀσπλ}}} ἀσεῖς (οἰσδης, νογαπη Ἰά ΙΒ] Οτλ- 

» Πα οἷαπὶ οἵϊς συρίαητ. Ατ Ηὶ ταπτ πὶ ΟπῚ ΠΕ 5 
» Ποηγίπος δι ἠδοία ἰςεϊετοα προγαγαης, να 
» Βαμα ρῥζοςσα! ἃ πιασὶ{γατι 5, δὲ νοδὶς ἰ- 

» Ρή5᾽, ρεῆε5 705 τη στο πιθ ταπάϊ, νεὶ δθ- 
» ΤΟἸποηα] ροτοίξας (ππηπια οἰἘ, ατθϊτγατα 

». Ῥτορτίο πιιης οσσίάετίπτ, Οαπποῦτεπα 
» ἘΧιγεπΊο ΠΗ {πρρ]Ἰεῖο ποθὴ δα βοϊοπτιγ, 45 

» ἵπνγροπ νοπίγο απ ςδτὺ χυτὰ οτιτοἰαἶταδ, 
ἢ εὐΠαὶς Πἰσδ τ ὁσοίάοτο ργία5., α ΠῚ ῃ- 

» φοϊβοανῖε, φιαπχοθτοιι μας αυλίᾳ; γοηϊατὸ 

- 

ΧΕΝΟΡΉ ΓΗ 5. ὌΠ 5 Ὁ 

Ῥεγεαμπ  ποοαπιοηϊδ ροτταπι τγαάςθατ, ἃ Δἰὶ τάτο οὐραϑίδωσι τ χα 

ΝΣ Ἵ » ὯΔ. “ 

Οἵ ϑυξαίων ἔχοντῶν Τ' ἀκρόπολιν » τῆς πύλέως 

διαμαονίοις" χαὶ ον (αὕτη αὦ τῇ συμμαχία α.- 

νεφρέφετο, λέγων ὡς λακεδοωι μονίοις Δ] αἽε- 

Δοίη πιφὸς-ὠν. ὅτε “ὁ ψῆφος ἐδίδοτο ἐν τὴ πὸ- 

λφεἰ δοκοίη ἀφίςαιοϑαι, μετὶ ὀλίγων Ἔσο ψην 

φίσαοϑαι ἔφη. ἔπτα ὃ τὰς ἀσροδὺνζο ἕαο- 
τὸν τιμφρησαιαϑειὶ βουλοόνϑρος,, δμιον χαιταν 

φῆσαι. γεοῦ, ἔφη, 64. )}ο»εσιν αἰ χ' ἐμού πὸῤ- ὦ 

τεὶ οἱύμιας ποοδὶδονῖες. εἰ μδὺ δξευ ἐδγρμά- 

εϑέω ἐγὼ ̓δλξώ ἔχων Ὁ πολιν “δὸς ὑμας 

μϑια Ὡὐ δα δέδωκα ὑμῖνουκροωντο μδὴ δὴ αὐ- 

τῷ πολλοὶ ζῶτα: ὁ πόσοι δὲ ἐπείθηντο, αὶ πϑῥυ 
! ᾽ ΝΕ ἃ ᾽ 

καταδηλον δλλα, γὸ ἐπεί πῇ ἡρξαμιζωυ, δζρ- 

πελέσωι βέλοιαι τα σὐξὶ τῷ Ἐυφρϑνος. ζατὸ 
͵ ᾿ 3 δ᾿ ! ΝῚ 

σια στ" τῶν γὼ οὐ τῶ οικυαΐη Φ πεβελτίςων ΣΝ ΑΝ 

πὸ δὺμξ, λαίξων ὁ Εὐφρων αἰϑέεύνϑεν ξειιχϑν, 

παλιν κατέρχεται. ἡ τῷ αϑὸὺ ἀςεος ἐκ ρα τᾷ δ 

στεὼ τω δήμῳ. ϑυξαια δὲ όμοςού Τάχρα- 
γ, 2 νυ» ᾽ ᾽} ͵ 

πολιν ἔχοντος 5 ἐπτει εγγὼω Ογκ αν δχύνα δος, 

χραᾳτάν,συσκθυασαμδιος χεήμκοϊα,ῳχετ ὡς 

τϑτοὶς πείσων θηξα! ὅς ἐκθόινᾳν οϑρ τὸς χρῳ- 

ἡςοις, πο δαϑοιόῦοι δὲ, αὐτῷ παλιν τίω πόλιν. 
᾿αἰαϑόυϑιοι ἢ οἱ ασόϑοϑεν φυγάδες Ὑ ὁδὸν αὖ- 

σῷ, ὉΤ τἰρασκϑυζὼ , αὐτε πορϑώοντο εἰς ᾿ 

ϑνξας. ὡς δὲ ἑώρων αὐτὸν οἰκείως ζ!ς “ όηρισι Ἷ 

σεωυονζᾳ φοξηϑεντες μι] πως Δἰαισξαξαρ: ᾿ 

πάᾶβῃᾳ λέται πταρεχενδυευθσαῖν τίνες, ὁ Ὅτα- 

σφαῆοισιν αὑτὸν οὐ τῇ ἀκροπὸλᾳ τ τε - 

Γχό τῶν ἡ ὁ βαλῆς συϊκα ϑηύβμων. οἱ μϑύτοι, 

όγντες πὰς ποιύσανζας εἰςήγαορν εἰς τ. 

λίω, ἔλεχϑν τάδε᾽ ΑἸδδες πολῖται, ἡμεῖς 

“πτοισὶ τὸς Εὐῴρονα ἰποχτείνανζᾷς διῶχο- 

μϑυ πἰδιγαναπί, ὁραδες δι οἱ μϑὲ σωφοϑνες 

συϊτῖὲν διήπτε ἀδεχον Θο εξ αὐόσιον ποιούσιν' Ὁ, Ἢ 

πονυρ9ὶ ποιοῦσι »ϑὺ, λφαιϑοίνήν Ἁ [σὸς Ἀ πῷ- 

ράΐνται. οὗτοι δὲ τισώτον πϑυΐζᾷς αὐ,ϑεφπους 

αὐτξεύληκασι τόλμα τε χα; μμμα δίᾳ Ἶ ὧςτε 

παρ αὐζᾷς τες τἔρχας. ᾿ παρ αὐθιὶ ὑμας 

Ε τῴ κυρίοις ὅς τίνας ὃς τι ποϑνήσκήν, ὅς τίνας 

μὴ. αὐζιγνωμωνήσαιντες, ἀπέκιναν Τ᾿ αἰδρα. 
θα ΜΝ: Ἵ 

εἰ ὁίχυ οὗτοι μὴ ϑωσοισὶ Ὁ ἐφουτίωυ δίκζωυ, τίς 
χω Ὅν “ Ἴ ἢ [δὲ 

πυτεσσοος 7 πολιν θαι ρσων πορθώσετοι ; Τί 
ς γ3! ͵ ᾿ 

εἴσεται ἡ πόλις, εἰ ἄξέςαι τωὶ βαλονδυῳ Ὅση- 

κφγωι τρὶν διηλαΐσαι,, ὅτνξνεκρι ἧχι ἕκα στ, 

; ἡμής 
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β ᾿ 

Ἢ 

" 

Ἷ 

γ 

» 
" 

ι 

) 

᾿ ͵ὔ ) Ν ͵ 

καὶ αὐοκίφτατῦς » Χαὶ πλόφον δὴ χἰπυριδονζῷς 
“" »" ᾿" « ΄ 

πῆς πὸλ ως. ὑμεῖς δὲ ἀὐκηχϑότες , ὁποιαὶς τινὸς 
-" »" , ) κ᾿ 

ὑμῖν δοχούσιν εὐζιοι ἐὴ) δίκης, ζᾳυ πίω, αὐ- 
πν κΚ.! ε λ " “ ΓΝ 

πος ὄχιλετε. οὗυϑῳ ορχοντες τοιαῦτα εἰ πον" 
] « ἂν 5 ᾽ -“ 

ἡδμ δὲ ὡποκτάναντων οἱ μϑυ ἄλλοι Ἡρνοίουτο 

ὗ μὐὴ αὐτόγάρες  γμέοϑα;" εἷς δὲ ὠμολογήκᾳ, 
ΝΗ ἃ 
χὰ τῆς δ τολογίας ὦ δὲ “τως ἤρχετο᾽ Αλλ᾽ 

αἰδοῖ, ὃς εἰδείη κυοίοις νϑὺ ογζᾳς ὁ, τι βού 

οϑαδὲαπεέκτάνα τὸν αἰόρα, ἀφ  ἰζε, στί τοοῷ- 

γα τον μϑὺ,, τω νομίζειν Ἶ ϑίχαγα ποιῴν. ἔπέτα δὲ, 
λ 

πω ὑμας ὀρβαΐς γνγωώσεαϑαι. ἥδειν Ὑ»Ῥ» ὅτι 

χαὶ ὑμεῖς πὸς αἰϑὶ Αρχίαν χαὶ Ὑ παπίω ΤᾺ 
᾽ , ᾽, « ͵ 2 “ 

᾿ ἐλάξετε Εὐφροιιομιοια πεποιηχϑίᾷς, οὐ 4ψη- 
Ἧι » 7 ᾽ πε τ ἢ "» » 
Φυονανειείνατε, ὄλλα οποτε χυϑοτον ἐδὺ- 

γαϑητε, ἐτικιφρήσαοϑε᾽ γοικἐζοντες τυ τε 

αἰξιφανώς αϑοσίων, χαὶ ΤΡ φωνρώς «ϑ9- 

δοΤῊΜ᾽, χαὶ τυραννεῖν ἐχεχφοϑιούτων, αἰ σϑὸ 

πότων αὐ ϑοῴπτων Θοίγατον κατεγγαίοϑαι. 

᾿οὐχφιώ χαὶ Εὐφρων ἔνοχος πᾶσι πϑτοις ζῶ. 

δΞ Υ οἴ χλαξων αϑὺ ὙΣΡ τοὶ ἱεροὶ ἵ μ᾽ καὶ χου- 

“σῶν πὅτων ὺ Ξργυραΐν αὐα ϑυμ , κενὼ πϑω- 

γ. χων ἀπεδάξε, απροδότης γε μοζεὺ τίς αὐ αὖθέ- 
ΤΩ) 
ἴ ᾿ φανέςεοος Εὐφφονος εἴη. ὃς Φφιλω τατος υϑὺ 

γῶν λαχεδαιμονίοις : ὑμας εἵλετο αὐπ᾿ οκεί. 

.γων. πιςὰ δὲ δὸες χαὶ λαζὼν παρ ὑμ, παλιν 

τδουδωκεν ὑμαξ, καὶ παρέδωχετοῖς ογαντίοις 

᾿Ἔλικᾶρα. χαὶ μέζω πῶς οὐκ ἀπροφασίςως 

δλλὰ ἡ πολίζς ἐποίᾳ; ἀπεκτίννυεδὲ, χ; ἐφυ- 

γάδαζε, ὼ χρήματα ἀφυρᾷτ Γ τὸ: ἀδεχοιω- 

Ὁ, δλλ ὃς αὐτο ἐδοκά. ὅτοι δὴ ἤσαν οἱ ϑελ- 

πίςοι. αὖθις δ Μ' ογαντιωτάτων ὑμῖν - 

Δ ἰυαωνκα)ελθὼν [εἰς τοῦ πολιν Ἔ, εἰγαντία, 

δέκ τω παρ᾽ ὑμδλμ θιδιμοςῇ τὰ ὅπλα. ἐ- 

᾿πεὶσὶ ἐὐκόγον Οἶκ ἐδχυυα )η ἐκ Ὶ πύλεως 

 ἀχζ(αλῴ, συσκά ασοίνϑμος χρήματα, δαί ο9 
Β. »" " 4 3 ᾿ ᾽ ΣΝ 

ἀφικετο. χἡ εἰ μϑυ οπλα νυ, ϑρϑίκως ἐφανη εῷ 

᾿συγοὸς δὲ χρήματα ἤλϑε τἰϑασκάσα σείνϑιος, 

πῶς σϑτοις ὑμας Δἰαφλερῶν διχ, πείσων, πα- 

τ δῳ χύρκον αὐτὸν “ποιήσοι τ πόλεως, τότῳ ἐγὼ ΡΟΟΙΠ 15 ργατοΓ ἢπι5 δέ «αι {ππτσοτγγαρτῖ, 

,νς, Ἵ θικίω ἐχιϑεὶς πῶς αἢ δικαίως ὑφ᾽ ὑμδι Σἰπολαίνοιμι; καὶ »γὸ οἱ μϑὺ ὕπιλοις βιαεϑειῖες βΔλοί- 
τ πῆονται μδβχοὐ μδμ τοι ἀϑικοί γε αὐα φαίνονται, οἱ ἢ χρήμασι ϑὰ Τ ὦ δίκαιον Δα φϑαρένες, 
δ 

ΙΕ Ὁ ΘΊΕΕΡ ΤΙ ον. 

δμμής μδὺ αὐτὰς διώχκορϑυ ὡς αὐοσιωτώτυς, ἃ Ἐπίπιιοτο πος ἠτος γθος ΘΙ ΠΣ, τ ἐπ: 
' ΡτΟδΙἤππνος ἃς ξλοϊογο  Πίηγος χοηλίηος, 

τὐαροσάνκϑὺ, ὦ ϑηξαῆοι,, οὐ δχωνατὸν ἐμδμ" 

᾿ ὑμαξ, αὶ γϑριν αὐ μοι εἴχετε, εἰ αἀπτέκίᾳνα, αὐ Ε, 

δ}1 

αυΐα; ἱπΠΠροἴτοῦ τορι] σαπὶ ἤλης οοη- ᾿» 

τοπλίουίητ: ν᾽ οστο ςορῃίτα, α00 ἀΐρηϊεῆς ὦ 
(ὠρρ]ἰςἰ ον ἐδοαπταν,χος οος φάξοις, Ηπι- ε 

Παηςπεραρᾶτς, πο ΟΧοόρῖο, 1 γρὴλ ηρσο- 
πο ξατοδαταν, ἔσχυς πος φαοάδμι τιϑεο 
Ρυγραγο ἱπορίο ας, ν ο5 νοτο, Γπεαηὶ, 
Ροτοῖς ἐς σοῃτοπηποῖς,  ΠΟἢ ἰθαοτας, οί: 
ε νοϑ ἔδοιιπι αι ίσγατι νοίεγο ἄροτο, Το 

ς 

᾽ “ , , ͵ φ Ϊ - ΠΡ ΝᾺ, Ἂ ἔπν “λεϑε αυτῳν οἤαϑαι. ὙΠ ΒΗΡΟΘΟΙ ΜΑΘΟΝ Β “ποι ατο ἔτοτας παῃς Πομλϊηςιη Ποῖςος- 
οἰἀετγὶ πὶ, ἀϊσατη. ΡΒ. πλιτη σα πῈ οὐ σαπ Πδ πὶ 
14 ξεοις ππὸ (οίτοις, φαοα εχ [εἰ ππαγοιη ἃ 
τὴς βοε  ΠΠππλο. Πεἰπάς, νι γος τεέξο ἐς 
συ σορποίςοτέτίς. δαί ᾶπὶ ἐπ] ΠῚ νος, 
ἀαπην Ατοας ὃς Πγρατος 115 Πιη Πα ἤτα 
οαη} βαξείοης ρατγαγέτ, ]ια ἀο σπαυῖς Επ. - 
Ρἄτο:ποη ἐχίροξξαῖς το} σα] συ πὶ, 
ἀαηηρείπηῖ Πετί ρογαΐς, ροοηΒς εἰς εἰς ππη- 
{|| Ν ἀτὰ {πἀτιιεατίς θοὸς, 41 ραίαπὶ οδης 
ἰπρ 1}, Ραἰαπῃ ργοάίτογες, δοτυγαπηϊάϊς γ- 
{αΓρατοτγος,αῦ οπηηϊθιις Πουηἰηἰ δι ἴα πὶ οδ- 
Ρ τς ἀαπηπατοϑς οἵδ. ἂς ΕΌρτο ηαυϊάξ ςοτ- 
τὸ Πού πὶ ΟΠ ΠΠΙΠῚ Γοιις εγατ. ΝΆ ΠῚ 4.1} 
τα πΊρ]ὰ τερεγιοι οΥγπαῖδ ἀοπαγίϊβ δατοὶς ἃς 
ἀγσοητοῖδ, οὐ ηΐθιις ᾿ς δα ρο] δυΐτι Ργοα - 
τοῦ νογο 45 τπαη!ξεξῖου ἔπὶς Ἐπρῃγοποὺ 
αἱ φαιπὶ ἰ ἀσθάα: Π] ΟΠ 5 τα ΟΠ ΠΠπλιῖς εἰς 
{ετ, νο5 1|ΠΠ|5 ργασταϊις. Ἰάειη ἄατα δ ἀσσερτα 
ἀνοῦῖς μάς, ταγίατη νὸς ἀοίογυϊε, ἃς ροῖ- 
τιν ν οἰ ἔγὶς δ πογίαγις γα  ἀἰτ. Ετ χα ποθὴ 
οἰτγα ἐχουίβε οι σπηπε τη τγγαῃ}8 οΓαζ, 

4αυϊίεγαος ποι πποάο ἰἰθετταῖς, (ἃ ετἰαπη 
οἰαίτατο ἀοηδθατὴ [ἄς ηλητεγβοίε θαι, αρο- 
Ὀατίη ΦΧ ἢ] πγ, ἔα αΪτατί θαι ἐρο Πα θατ πο 

πύρινο; ἑμῶ, ὃς δούλοις οὐ μόνον ἐλά ϑε φους, Γγϊα ἔτ Ἰ’χαϊᾷ ἀεροηαητος, (ςα ἥτιος οἱ 
ΤΟἸ δίτιι πὶ ογας, ἴπ χαΐθαις5 Ἔγαητορτίπηας 
τοσ. Ργατεύρα ΠΟΌ 5 1Π|Ὸ ΠΙΠΠπγογαπ Ατἢε- 
ΠἰθπΠπὶ Ορο γεσυρθγατζα οἰιίτατθ, ργαξε: 
ἔϊο νείξγο ἀγσχα ἱπει τι Ὁ τ1:1Π} ἀΠ ΟῚ Εἰ 1Πὰ 
νεθα ποὴ ροῖϊοι εἰἴσογο, σοσξξὶς ροειη 5 
᾿ς νεπϊτ Ὁ αοἀ ἢ ραίατη φἀιιοτγίιιβ νος τς: 
ταλῖος σο ] ρη]ες, εὐίαπο πὶ στατίαῃ) πὰ - 
Ῥογαείς, φιοά εαπα ἱπτεγέςοι ἤοια. ΪΝπης 
4ιτἢ ΡΕΟΌΠΙΔ5 ραγαῖαα δατα!οτῖτ, υθα5. 
νοβοογγαγηρετγοε, ας ρεξαϊοῖδγοσ, νετεγ- 
(ας ουπὶ δίογοης γογιμὴ {ππηπηῶς ρτα ῆςδ-: 
τοι : ΠΟΙ 4ΠΊ Ραξζο τ α νοῦὶς ἰπτογῇ- 

οἴατ, αὶ τα] πὰ παπο {πρρ] οῖο δάξες Ομ 
δύπηὶς σοδέξὶ ἔπη, ἰδ ἀπιηταγ 1} αι !ἀοτη, 
ποηταπηξ οἵα ἐπὶ απ] νἀ ετὶ ροίπιης. ταὶ 

σα 

ἀπ ποάϊ Ὡλαρ Π γαταιηγ ογας Ὁσατίος ( ετα- 
στα γ [4] ρεγοιη]οτςξ ἰς Ραγγαῖ]ς σρεἀο πὰ 
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61: ΧῈ ΝΥΘΝΡ ΤΉ. ἢ 
εἰ 

ὃ ταγ. Ιδηχῇ ματι ααίάεπι ΠΟΙ 5; νοδὶϑ δτ- 
τα πὰ πηϊοιις ογαῖ : ατθοειρίς, ἐγαλδι τὴς 
εἴα τῆρτοῦς, σαοά ἀρι νοὸς εαπιίῃτετ- 

» ἔδοοτίη. Ατααΐ νος ἀείογαογας, πο ρᾶ- 
»"(ἴο πλλσίϑ λϊ ΐ, Ζαδιι νοῦ 5, Ποίπ!5 εγατὸ 

.» οτταῆς ηπ|5 ρτοξεέζο ἀἰϊχοτῖς : Ατίροητα 
» {πα πιο νεηῖτ. Ετρο ἢ Πυἰς εαπὶ Ἔχίγανγ- 
»"επινοίξγατα σοί ἢν, Ιαάοπι τορος 
» {6τ: ππῆς ΖυπΠ1 γειθγίας οἤδει, ἐλοίπογα 
» ΡΙΠΟΓΑ ΘΠ. ΪΔΓΌΓΙΙ5 4115... ΠΟῺ Ππγδ᾿ σατίτ5 

"«ἀἰςετατὸ ν᾽ πάεροιείε 15. Ζαϊ Πποοαῖς., ἀς- 
πιοπίξγατο ργοάίτογες,, γα πϑισας  τγγαη- 

» ΤΠΟ5. ΡΟ] οἷς ἀρὰ ταοοβ ἔπε ἀοείθας σοη- 
τἰπετὶ ὃ Ῥεζιεγδα νο πὶ ν οὐ ἷ5 ἴπ ΠΟ ΓΟΙη 

» Τοποσειῖς, ἀξογδιαπι ανοδὶς ἐχέξαπιοῇδα, 
» 40 σοποράϊτς., οχία!ος σοι ργε μεπίος 
ἘΧ οἠηπίδις5 (ος 5 νγίθιι5 αθάπιοϊ {τι οἵ 
(εξ. ΙΔπυ αι], Ζυασπῃ ἐχία! εἴτε, Πης σοπλ- 
πυαηἱ (οοἰατιιπι οἰαἰτατι πὶ ἄδογοῖο ἴῃ ρὰ- 

τείδτη γοθυίις {τ; οἰπηπδ αυΖιζην ΤΠ 1πι- 
[ἰς οαίατη ἠϊσεγε ροῆπτὸ Εσυϊάξιη νος αἷο, 
«ὙΠοθδηὶ, ἢ μς οσοίἀοτγτῖς, ν]ταγοϑ νἱσοπα 
Εἰπι5.. 4αΐ νοδὶς. ἱπεο Εἰ Πιπγπ5 βαγίτ. δ1ἢ 
ὈΒΕΙΝΑ ἔξοιῆς ᾿αἀ!σαπεγιτῖς., νἹτὶ γιά δ 1- 
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τος νῃϊπογίος. Εἰς Δα 5 1 Παρ δηὶ ̓ ξ 
σαίαηι Επρῃγοποτ ργοπαητίδγαης. Υ ἐ- 
ΤΌΠῚ Οἰἶτι65 ἱρίπιι5 ΕἸΠῈ, νὰ νἱ τι. ΒΟΠΙ ΠῚ, 
δ συοηοιη Δ ἰδιιηι ἴῃ ἔοτο (6 ρε]ογπης, ας 

» γερδίγοσπιπῃ σε ῖ5. νεπογαητατ. Ηοστιο- 

» 4ἄο ΤλΔσΉΔ ΡΔΓ5 Ποπιϊπαχα, ντὶ αυϊάσπι ν1- 

» ἀεταγ, εο5 νίσος Βοηοϑ εἷϊς παταῖτ, φαΐ θο- 
» Π Πητ 46 Ἰρῇ5 ργοβλδγτῖ.  Αταια μαᾶε- 

πὰς ἐς Επρἤγομς ἀϊχίδιας. ΟΔργόρτοῦ 
νηάς ἐϊρστοῆιι απ, τεᾶεο. ἸΝαγηίϊητογοα, 
ἄππιτ Πγαπλίατα Ρἢ]ΑΠ) πυπίπης , ρτα- 
{εητο φάδπιιςο ὥβαγοῖς, Οτοριὶς δρ ὀχία!- 
θιις ΟΟΟΙΡΆτα5 εἰ. ΗπςΑτμθηϊθηίες φαϊιπα 
ςορίας νηϊποτγίας ἀςάιχίῆςης. ἃς Οπαγα- 
ται Ζποαιιο γε οοαῆρδῃς ̓  ΓΛ ΠῚ ῬΟΥΓΙΙΝ 
διογομίοσιπ ἃ οἰπίθας ἃς. Ατοασάϊθιις σ4- 

Ρίταγ. Νοπιο (οοίογαπι ἱπρρετίας ἀτῆο- 
πἰαηῆθις [4 τοτῃροσὶϑ τα], 64 ἀϊίσεῆε- 
το ; Οτόρο ΤΠερδποζιιπὶ ὑβε τὴ οτεάϊτο, 
ἔμαϑ ας σαι] ςοσποίσετγεταν. Οὐππη- 
4ις Γγοοπηεάες Δηϊπιδάπογίογος, Ατῃς- 
Π]οΠίδ5 ιιοῦὶ ἐς (Οοἰϊς., σαοά φιπιπεἐρης 
Ἡ]ογαπι σα ΕΥΤΩΩΝ ποροτΙ] ἔχοεῆστο- 
τ, ΠΟΠΊΟ ΓΘ Υ]οΙ ΠΠ ΠῚ εἰς Οροπα ἔειτγει: 

Ῥος εἶ, ὦ Ἡἰβοῖες τ] ΠΡτις φπέξον εἴα ςέρίε, νι ἐς 
᾿Ατεδά μην Ἢ Τα: (οοἴοταῖο σα π11}}15 ασαύφητ, ἂς ρείπηο {αΐ- 

ἄςπι ἀΠτοῖϊο ἔλέξα αϊδυίάαην Ατοπίςη- 
ΠΡα5 ν4εθδζιγ, φυοά 4υιιη) 1:αοςάσηιο- 

ἑωὲ, 

δὰ “ράγμαΐζα εἶχον δὲ ὀκείνες » αὐτεξοήγησε δὲ, ἐὐζις φοϊϑεις, πείθ4 τὸς μυίας ραν ᾿ 

«ἷδς συμμαχίας “σϑὸς αἰὐζις. ζὸ μὲν ἂν χοδῷτον ἐδυνο ἐραιγόν τίνες τ' ἢ αἰϑϑίσα ων, Ὁ ὁ λακεδαρμο-. 

παι! Πα ἀπιηταν, ἄπνι] τατρίτα ἀίης σταιαη- ἃ ἄμα δὺ βλοίπέηονται, ἅμα. δὲ 

παϊηὶ ποη νος ἰοίππι, (δ οτίαπι ἰοοῖος νε- ὦ Τῷ πούτων ὑῶν πολεμιωτατῳ" γνονζας ὃὲ 

Ε ̓ ιάχων ἐξοήϑησεν, ΣᾺ, αὐεχώρησαιν, ϑηξαιοις 

185 ῬΗ ΒΟΡΕ 2 Ὁ: 

εἰχωύγπε: 
οι πιτόγοισιν. εἰ μδὼ τοίγεου ἐμοὶ μϑὺ πὐν 
μος ζῶ » ὑμῖν δὲ φίλος, κάγὼω ὁμολογῶ μὴ Ἢ 
καλῶς αὐ ὡμ ἔχάν τϑτον παρ ὑμῖν Ὄποκτφιος 

γα. ὁ δὲ ὑμας σοξοδιδοις, τ ἐμοὶ πολεμῶ. 
τερφς. δὰ .ἢ ὑμῶν: διλλὰ νὴ δία,, εἴποι τιραὶ, 

ἑκωγῆλϑε. κώτα εἰ εδὺ ἀπεχόμῆυον τῆς πος ἊΝ 

λεώς ὑμῶ ἃ ἀπέκτεινε τις αὐτὸν 3 ἐσαϊουώ, 

πύραμα γι δὲ ὅτι παλιν ῆλϑεν ἁ ἄλλα ποδὸς 
τοῖς τσ 3.8 ϑεν κακᾷ ποιήσων, οὐ διχαίως Φη- 

Βσι τίς αὐτὸν τεϑναγω!; πού ε ἐχών ἔλλησι ἐσον-. 
δὰ εἰποδεῖξαι δ) ττρρδύταις, ἢ παλιν ἰδομό- 
λοις, ἢ πυρρίννοις: ; ἄσϑο δὲ πότοις ἃ αἰαμιή- Ὗ 
εϑητε , ὅτί χαὶ ἐψηφιίσσιεε δήπου τὸς φυγά- 

δὰς ἀγωγίμους ἐΠ) οκ πασῶν Τὴν συμμα- 
χίϑων. ὅςτίς δὲ αὐό. κρινο ΤΠ. συμμα- ̓  
λίϑων δόγματος κατέργηται φυγαξ, πότον δὺς 
ἔχοι τίς. αὐ εἰπεῖν ὅπως οὐ δίχα ον ὅς Ἴν Ἔἰποϑνή- 
σκέιν; ἔγώνφημι, ὦ αὐδρες, Ὁ ποκτείναιΐᾷς 
μϑὸ μας ἐμὲ ς πετιμιωρηκίζας ἔσεοϑαιι αἰδρὶ 

δίχαια ψρημαίεειοι . αἰὐζις τετιμιθρηχθζαα 

Φαυζοϑαι ὑπ τε ὑμδμ! αὐ τῆν! καὶ ὑρ Ὁ 
συμ μιαίγων. ἀπόρτων. οἱ μϑὺ δξχυ ϑηξαῦοι, 

(τα ἀκούσαντες, ἔγνωσαν δίχαια. τὸν Εὔ- : 

Φερνα πεπονϑδέναι. οἱ μϑῳ τοῖ πολῖται αὐτὸν ἀπ 

ὡς αὔδρα ἀγαϑὸν χομεισαίμδροι ἣ ἔλαψάν. τε 
ον πῇ  ἀγεςᾶ, καὶ ὡς Ξοχηγέτίω τῆς πότ ι 
:λεως σέξονται: οὕτως δ ὡς ἔοικεν; οἱ ἱ πλεῖςοι ! 

ὁφίζοται τὸς ἀὐεργέζας αὐ μβαἰραρὰ αγα- τ 

ΩΝ ἐι). χαὶ τὰ μδὺ «πἰξὶ Εὔφρρνος εἴρηται. ὁ Ἂ 

γὼ δὲ ἔγϑων εἰς ζαῶτα ἀξέξξωυ, ἐπϑλύειμι. ἿΣ 

γορτφκῶντων γνἢ Φλιασίων τέω ϑυαμίαι, 

χαὶ τῷ Χαρητος ἔ ετί παρόντος, ὁ ὡρωπὸς ““ ποὺ 

τ φάυγϑντων κατεληφϑη, φρατόυσαμέ- ; 

γων δὲ πϑύτων αἀὐϑζευαων ἐπ αὐτὸν, καὶ τὸν 

Χαρητα μιόταπεμα νϑύων ο οχ υαμίαι, 

ὁκϑὺ λιμζὼ αὖ ὁ τὴ σικυωνίων πάλιν τ πσ' 

αὐτὴν πε Τὸν πολι χα ΤῊ" τῆς κάϑων ὡ- 

λίσκεται. τοῖς δ, αὐϑέευαοις συ ιῆεὶς ὯΧῚ συμ- 

“οϑακαταϑέμϑυοι τὸν ὡ ὡρωπὸν μέ ζει δίκην. 

καϊαμαθὼνῆ ̓ ὁΛυχομήδης μεμφομένος τὸς 
ϑζευα!ς ζοῖς συμμάχοις οὗτι ἀὐδὶ ϑὺ πολ- 

γίοις 



ο συμμαίχοις. ἐπεὶ δὲ λογιζονδμοι ὕει - 

᾿ ̓ σχοὸν σα πὲν μεῖον λαχεδοιβιονίοις, ἢ σφίσινα.- 

τ γαϑον, ὁ τήρκαδεις μὴ ατο9ςδειαζ, ϑηξαίων, 

οὕτω δὴ “δϑςεδέχοντο τίω αὐ Ἔτοκαδὼν 

τῶν, ἀπιὼν αϑέεύηϑεν, δα μο τὠταῖζᾳ, Ἔἰπο- 

᾿ς νήσχᾳ. ὄντων γὸ παμπόλλων πλοίων, «χ- 

Γ λεζάμδυος τότων δεξάλετο, χαὶ σεευϑεμϑυος 

᾿χοίγιωυ Ὄποξ ( ἀσῶι, ὅποι αὐτὸς κελάσοι, εἴλε- 

λόνον ὀντεζι και γος αϑὺ οὕτως Ὡστοιϑγήσκή. 

ἡ μῆυντοι συμμα χί οὕτως ἐπέραίνετο. -ἰ τὸν- 

οπς δὲ Δημοτίωνος ο τῶ ἡμὼω Υ̓ αἰϑίευαων, 

εἰς ἡ μδν πσδϑς τὸς ρκαδὰς φιλία καλαῖς 

' ἀυτῳ δοχοίη ποραήλοϑαι, ποῖς μϑύτοι φρατη- 

Τὴ γϑιςασόϑτα ζα, ἔφυ γϑέεὗαι » ὅπως ἡ ἡ χϑθαν- 

᾿ϑρεσωα ἡ το δ μωΐ αἰϑέενα ων" ἀχϑύσαντες 
(τα οἱ κοείνθιοι, πεμψαίες τα ἱχανιὺς 

φρφυφϑις ἑαυ τ πόρτοσε ᾿σὰ ἐφρούφφε 

ἀϑηνα)οι,εἶ τον αἰὐθὶς ἀπιέναι, ὡς ἐδὲν ἔτι δὲὸ 

μῖυοι φΦεφυρώϊ. οἱ δι, ἐπτείθοντο. ὡς 5, σεωνῆλϑον 

οοἷοκ δ φρουρίων αἰϑζου γι εἰς τίωυ πολιν, 

ἐκήρυξαν οὗ κοί ὅιοι, εἴ τις αἰ διχοῖτο αν». αὐων, 

Ὁ πον φεοϑαν. ὡς ληϑο υϑε ες τὰ δέταια. οὗ. 

“τὼ δὲ τότων ἐχὸ των, Χαρης ἀφικνέται κῷ 

πϑναυτικο ασθ9ς (ᾷς κεγοίας. ἐπεὶ σ) ἔγνω 

πα πεαηξαγμένα , ἐλέζεν; δ ἀκούσεις ἐχ:- 

(υλῴεοϑαι τῇ πόλά, βονθαΐν παῤείν. ὀΐ δ), ἐ- 

᾿ “παρέσαιγες αὑτὸν, δοθὲν τί (αὐλὸν ἐδεχο το 

λάρον καὶ τό. ὁπλίζι ἃ τὰ δίκαια ποιόσαιϊες 

ἐπέπεμψα:. οἶα υϑο δξζυ “ὦ χοοίϊϑου οἱ α 9η- 
γαγοι ἅτως ἀπηλλάγησαν. τοῖς αϑώτοι ξςκά- 

ο΄ δῖν ἀὐαϊκα ζοντο πέμπάν τῷ: ὕπατας ἔχικου- 

' Ἶ γϑς δ, Ἔσυμικα χέων, εἴτι: φραϊφϑοιτο χι Ὁ 

ἃ ϑόχᾳ δίαν, “ὃ ὃ λακωνικῆς Ογκ ἐπεξζωνο, ἘΧῚ 

πολέμῳ. τοῖς δὲ χορ λϑῖοις ὐλϑυμακϑμοις, ὡς 

᾿ ᾿ ἐπώφεχοι εἰὐθις σωϑ»: ὡ Ἰ κεκεῳτη δίας 

αϑρὰ ὡρόοϑει χτ' γῆν, ρος[εὐων μένων 5. αὦ- 

τοῖς αϑηναίων αὐεπεί υδείων, ἔδοξε αθροίζιν ὦ 

πεζῶς ὶὶ ἱπαέας μιαϑοζόρϑς. ἡγϑυθιοι 5 τῷ 

πον, μα μῶρ δ πολιν ἐφύλαθον, ἄμα 5 τς 
ἝΝ ὔ .-» 7 » "2 ἢ Ρ » 

πολέμιός χακῶςεποθν. εἰς μείϊοι δηξας ἐπτεμα 
Ἂ ὟΣ. ω ΓΑῚ ἡ. [4 ͵ ..γ}γ " 7, ΄ 

Νὰ » πο ησϑ κεν δες, Εἰ (υηϑιεν αὖ Εἰρηνης ελθονίες. 
πο γ ἥ ι νι πὴ ἢ ε΄ .1. 

ὃ οἱϑηθαγοι ἰέναι ἐκέλευον, ὡς ἢ ἐσομένων, 

ὝΕΒΕ ΚΙ ΦΈΡ ΤΗΝ ν ἃ 
ιοὐζς φίλους, “υέοϑαι τοῖς εἰναντίοις αὐ. Α εἰοτιπι εἤδηγίη ἔσάοτς ᾿αὐυογ ΠῚ 

συμμα (αν. χαὶ Δυχϑμιήδηης (ῦτα ὡὩράτ- ᾿ 

; ᾿ »" δὶ ἃ ! ᾽ 3. ἐὸ Ιμω ᾽ 

Ὅς; γαὺς εἰς τ' λιυῦμα,, δολ Ὡστοπλάν οκὲ Ὁ 

811 
Ρίο- 

τα ἀἀίπησοτς ἐς ἄς δοῦοητ. Υ ογιτην Ροιὲ- 
(ἃ, ιιατη τατος πα 0 σοιπρόγογε, ἢ 10 
ΠΛ ΠῸ5 ΟΧ τὸ ἱ ἀσοας ΠΟ ΠΥ τι} οι αλην 
(αα; ἹΓμοδαποζαζα αἰιχ Πς Αὐσαος ποθὴ ον 
φοῖς :ταπγάφιῃ (σοϊοτατοηι οἰτπ Ατὐοσάιδεις 
τ] γι ητ, Εἴς ααόξου τοὶ [γοσπηφαδς. 1.9. αὐβοροὶ: 
εἰ!οηϊς ἀϊςεάεης., Κο ο Ππλς αἴθ πα ἴεν" ἐ- 

ἀν Ὀδίτ. Ναπη “απ Ὠαυσία σοπιρίαγα 6 
ίςπτ, εἰεέξο ἐς ἢϊς, φυοί ἸΡΙ ρ᾽αοιμΐοτ, ρα: 
ἑϊοαιις ἱπίτο, νι ν δ᾽ ν ]]εῖ ἰρίς. χροποιθὲ 
ταῦτ πἰσ ς πδαὶ φηλ τ οστραϊ, ν δἰ τατη ἔου- 

᾽ " " ε ͵ Ἵ - Ἧ ἜΝ Εἰ ἤλόί ἤν ος ̓ ἰορ χορ ἔϑα οἱ φυγάδες ἐτύγ. Β ἴξ οΧίμ]ο5 ογαηῦ, ἀγα δ πος πιοάο οχείης 
ἔξας εἰξ. Βι φαδθίδ ταππεη πα οίϑοίοτας (ἥϊτά ᾿ 
ξαίτ. Θυντη δυτοπν δ ρορα πὶ Ατπεηΐθα. " 
(πῇ Γ[)οητοτίο νεῦθα ἔρσοτοι, νἱάοτι ἢ γος 
ἑϊς οἰ Ατοαδάϊθιις σοητιδέξαπι απγίοίς- 
τίληιν νΟΓΕ ΠῚ ἀαπάδπι εἴα ορόταπι, νὶ ἃς 
( Οοτίπιμες Ατίσεπί θα ἢ ΠῚ Ροραΐο ρἴπα ον 
ίςς : ροβεαχαληι ἰά παι πὶ (στα: 
τι}, σο!οτίγον τη ΠΠς Εἰπς ἰπς (τίς ππᾶσηιϑ 
ΡΓα Πα] 5, νὈϊσαπιχις ἰῃ Ἔχοιθιις Ατίνος 
πἰςηίες ογαῦς,, οος ἀδίτο ᾿υΠοειίπε, αὐος 
ἴλπῃ πόη ΔΙΠρΡ  π5 Ορετα ργα Πα ατίογα πὶ ἐξ 
σεγεητ. Ῥαγεραητη ΠΟΟΙΠΙ, φυτη ες ἐς “ 
(αίξς}}}5 ἰπ νεδοπι σοηῆπιχΠεπῦ; εαϊχεῖξ 
Ρεῦ ριφοοηθπι (ον πι ἢ ]} 5 ἢ αιυῖς Ατῃὸς 
Ὠϊςη(5 ἐς ᾿πτατία αἰ] ἔχξξα χαοτὶ νο λει, ἰς 
ντὶ πουηθη ἔππτπὶ ργο ἤτογοίαγι πος ΘΉ ΠῚ τ 
εἱ ἀεπδρατίιην {ϊ. Αταις πος γόγατη ᾿ατα 
Οἰναγος οιπὶ οἰας ( ἐποῆγεας δάρι τ: 

ὑσπη4ας 4α]α ἕξι οἰῤες, ΠΟ π ρογΉ ες: 
δάεις (6 ἀϊχίτ αι!) οασ]α, φαοι (οτη- 
το τη {115 {γα ἀσσορ τ τ {ΠῚ σΟ]]ατι- 
ἄτα ἰρί 5 νοϊεϊπτατα, ΠΟῚ τ Π ἴῃ ρογς 
τα ἢ Παίῖιος αἀτηϊίετς; ἐς  ντὶ οσἰιτὴ οἷς ἀϊίσος: 
ἄεγεῦ, ἰχογζαδαηταῦ, [τἰἄδιη τα τΠτο5. τῆ: 
ηϊξαίες, ροϊξε ιΔη)} (Ἀτῖς οἷς ἔλέξιιπι οἰἴοτ; 
ἀϊπηογαης. Ηος τησάσ Αἰπεηϊεπίος (ος 
τίητῃο ἀπο ἤδγαπητ. Υι μη τοῖη ΧΙ! αΓο 9 
ὁαυΐταπι ὁορίας Ατοαδάτθι» τηϊτιογοητ, το 3 
ποῦραητατγοχ σαί ἔσθ ἀογ5,1Π αιιῖ5 Ασα τα 
δ} πὶ ἐπτα  Π]οτ: πόας ταπηςὴ ἀστίιτη Γ4- 
σοπίσυη,, Ἱπέεγοη αὶ δῈ}} σα  ᾿πτιαος 
θαπε, (ὐδτογιπή (οτίπιἢ} 115, 4υ! (οι πα 
Ρετρεπάεγοης, ἀϊ Πϊου τοῦ (δ δῖος εἰς ρος 
{ε, χυΐ ἴηι ἀητο τεγγα ρΓΟΠΊ ΓΘ ΏΓΕΓ ἃς [Δ ΠῚ 
ποιοῦ Δἀμπιετγίατίος Διεπιοπίδς παπέξι εἰξ 
{επι, νἱπὶ εἰξ, σορεθελ5 εἰἷς Πἰροη τη: 

Ετί45 ὁ] αἰτεπὶ Ρεάϊκυ πα; σΟρἕΔ5. ΠΠ]1Πς φυιπῃ 

ἱρΠππεςργα εἤφητσ, εαίεσῃ ορεγὰ οἱ αἰται οτηὶ 
{λπ| βία ἀΐο πιαηϊοθαητ, ὃ ποῖ ες (τος 
νεχαρδης Ργάτεγεα ΤΠ θᾶς Πτίτειηῖ ητογο 
τοσατπΊ, βαξοῖηπε ροΐΐεπε ἱπυροῦγατο, ΠῚ 
εο νεπιεπτ. Οὐαπηας νἐπίγο Τ᾽ ἢ ΡΠ 0 8' 
ἰμθοῖςηε, φυοα ἱπηρειγαγαγί ραοθιι οας πε; 

“εἶδε 

Μἄάιω: 



2 3 “επὶ 4 μας, ἰοςῖος ροτείξατεπι ΠὈ] ἔλοογξης. 'Ναπὶ οἱι- 
φερι, Ροῖς ίς νπὰ οὐμπλ 15 ρασεπὶἔλοεγθ, 4] οαπὶ 

ἐχροίςοτξε: ρου μα Ππτος5, ν 11} ΡΒ ]]απυρο- 
ἐογοτῖ, 4] ραοὶ ΒΟ! πη ρεαίογγοησ. Ουοά 
αππι ᾿ ἤοτη εἰ Τ Ππεραηὶ σοποράογοητ, 
(ὐοτίητι!) Γασοάαπτοποπι ργοξεξει πὰς ο- 

» ταιίοης (πη νῇ: Υ ΘΠ ηλι5, [ἀσεάοπηοπΠ!}, 
» δά νος,Π1) ἀπηϊοὶ νο τὶ (ππηι5:] πΠ]486 
» φοηίοσημς εἴς, νὰ ἢ ιαπὴ ἴῃ 60 γατίοπο πὶ 
» (Ππτί5 νοίετγα ἤταπη ρεγίρι οἰτί 5, Πο5 ἰπ Ὁ ο]- 
» Ἰο ρογίαθγαιθυιπλιβ: πὶ ΠΟ 5 οτίαπι οῦ- 
» τποῃίγοτί5. δ1π δ ἱπορίδτη τος νοἴξγαβ εἰΐε 
» χοάαξελϑ, πιο Πρ τῖ5: ν Ὧ4 ΠΟ Ι(στι πὶ ρασοτα 
» Ἐλοϊατίς,, ἢ συίάεπὶ τά εχ τὰ νείξγα διογίτ. 
» Νέεο ὁπίπιὶ ν}Π τ Ποηγῖπος, σα! αίσιπηι 
» ψίοραάοο 1 υἱ εἤε ουρίαπλι5,αον ΟὈἰςιιτη, 
»Ἄτ ἢ νος τατίοπεπι ἰ 48 πῃ 1Ώτο] 16 τὶ5, 
» αλΠογο πὶ γοδἱ5 δ. ἢ] Π πὶοχροαίατ σοτο- 
» τοιΡΓΘσαίηαΓνο5. ντὶ ΠΟ 5 ράσοτη ἔασοῦα 
»Ῥοῖνοϑς [ίσθας. 'Νατη ἢ πος τοπιροτο ἐποτὶ- 
» τη σοηίετιατιί, ξοιτταῆς γαγίας απο 
» ψοδὶδ νέα! Ἔγίπλιι5. 51 ἴᾳ τῇ ρα γε πλΠ5, σεῖς 
» τατῃ οἷὉ, Ποη ροῆς πος νη υαπι νοῦ ὶβ ἐς- 
» ἀποορεργοάοῃς, Ηἰς αὐιάϊτίς Γ ἀσεάα: πλοη!]) 
ποη πιοάήο ἄδπεπος σο![] (ὐοτί πε 115. ντ 
Ράςεπὶίδοογεητν: (δ α|115 οτίαηγ (Οο115 1 6- 
ταπι το! πάππε, νει φαϊάεπὶ εἰς ἰδοπι 

Βεϊοἰποιπιθεγε πο ρίδοεγεσ, υϊθίοςεῃ- 
ἀοίε γεογθατοητ δε ταποη ρογ(τατοϑ αἰα- 
Ῥαῃτίη δο]]ονάταις [4 ξαέξιτος, σαιοά [εο 
νἰΐαπι οἤττ. Ναυσηπηαπι σοῖς σοοοῖῆπι- 
τος, να Μοήξης,ηύδην ἃ πχαίουῖδι5 {15 46- 
ςορίίεησ, πΡ᾽ Ἔγιρογοῖαγ. (υϊθας δια τίς, 
(Οοείητῃ!) ρᾳοὶς σου τυ πάας σΔ ΠᾺ Ἴ Πε- 
815 ρσοξοξε (πητ, ΑὉ εἰς ροῖεθαης Τμο- 
θαηὶ, νι ἴῃ ἱρίογιιπν οτίαμη (σοἰοταΐθτα ἰα- 
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φοτίσενῇ ογασαητς τί πιθ!), ρτίαϑ ντὶ σοηπθηλαπαϊ Α ἐδεήθησαν οἱ χοδάνθιοι ἐώσοι στφρῶς ἐλϑιῖν οἷν ̓ 

Β δὲ Ἔσύρως γιγγώσχετε ἔχοιζᾳ ζῳ ὑμέγέρᾳ, 

ς 

Ὠχὶ τϑεσυμμάχοις, ὡς μεζᾳ, μϑὲ ΤῊ βού: ἢ 
δλομϑύων ποιησόνϑυοι “ἰοὺ εἰρζεύξωω, Ἴ τύςτετὰ, 

πόλεμων αἱρησομϑύους ἐαισονξεςατὀλεμεεῦ. ἐ- “κἢ 
φέντων δὲγαὶ ζριδοὶ ποροήαλβιϑυθαανος 
ἐλθόντες εἰς λακεδαιμόνα οἱ χοδάνθιοι εἶπον; 

Ημές, ὦ ύδρες λαιχεδου μογιδι , ἀσρὸς ὑμαξ, 

πα ρέσχκεν.. ὑμέτεροι Φίλοι" χα αξιούνϑμ, εἰς 

μϑυίωια ὁξᾷ τεσωτηδίαν ὑμῶν, ἐαὺ Ὁ σκαρε 

τεραΐυϑυ πολεμοιῶχες ,. δ δείξω, χαὶ ἡμιαζ' εἰ 

εἰ δὲ χαὶ ὑμᾶν συμφέρᾳ » ποιήσσιοϑαι μεθ᾿ ἦτ 

μδμωτίω εἰρξεύξωυ" ὡς σὐεὲ μετ᾽ ξεοένων δμἢ- γε 
δον," μεθ᾽ ὑμδυσωϑείηνδυ. εἰ μϑδύτοι ὑμᾷς λο 

γιζξοῶε συμφερῴν Ἵ ἡμῖν πολεμῷν, δεέαθα ὑ- ὧὼ 

δι ξάσοι ἡμιαξ εἰρζεύζευ ποιήσειαζ. σωθέντες 
μϑὺ »ὸ ἴσως δ αὖϑις ἔτι ποτε ον χαιρῷ ὑμὰν[ε- 

γο θα" ἐαν 5 γόν ἰπολωκῖθα, Ἷ δηλονότι οὶ δηνιὲ 

ποτε ἔτ! χρήσιμοι ἐσόβα, ὠχουσαι]ες 3 ζῶ: 

(ᾳ οἱ λαιχεδοιμόνοι,, ζῆς τε χοσανθίεις σεευε- 

ζουλάυον τίωῦ εἰοδευ ἕω ποιήσοιοϑαι , Χο! ΤῸ 

ἄλλων συμ κ(οίχων ἐπέδεψαν ζοῖς μὴ βουλο- 

αϑίοις σεοὺ ἑαυΐοις πολεμᾷν ὀμαπαζεοϑα.. 

ἀὐζὶ σ᾽ ἐφασαιν πολεμοιωῶ τες πυξαξᾷν ὅ,τι αὐ 

ταῦ δεῷ φίλον ἤ' ὑφίσεαϑαι δὲ σοεξ ποτε, ζῷ 

“-ἰρὰ ΤῊ πατέρων παρέλαζον Μμεουζευξων 

ζυτης φερηϑζεσαι. οἱ ὅζέυ χοδάγθιοι ἀχούσαν- 

πεφζαῦτα, ἐποράονῷ εἰς (ς ϑηζας ἔλι τίω 
εἰρξευξω. οἱ νϑύτοι ϑυβαῖοι ἡξίοιω αἰΐους χα Ὁ 

συμ κοι χίαν ὀμφύναι. οὗ δὲ ἀπεκχρίγανζο , ὁτιὴ Ε΄. 

αταεμηάο ΓΑ Ὠς. Υ' οτιιπὶ Γοίροηάεθαπς (ὐογίητῃι), Ὁ μϑὺ συμμαχία Οἕκ εἰρζεύη, δλλὰ πολέμου 
τὰ ΟΝ (οςἰετατοσα ποῦ οἴ ΡαςοΠῚ, (ςἃ ὈΘ]]Ἰ σοπι- 
“τα τ4- ΤΛΌΙΔΙ ΟΠ ΠΊ. οὐ {1 ἴτὰ Ρ]ασεγοεῖρῇς,Δἀ- 
κἰάαπιο- οἰΐς (ς αἰςδαητ, νε σοπά!οἰοπίθι5 ς ας ρᾶ- 
Ὑπο ρρηγξλροτεης, Οποτιπι νἰτιτο πὶ Δα Πηΐγα- 

εἰ Το θαηὶ, φαοα ταπιοιῇ εἤξησὶπ ροτίοιι- 
Ἰο, πο!!επετασηοη δάμπογίας δοης ἐς (ες τηο- 
τἰτος Βο!]υτὰ σογοῖο : ρασοιη ἰρί15, ὃς ΡΗ]Α- 
{|5, ὃζ φυαοτααος Τ᾽ ΠοΡα5 σαπὶ εἰς γεπα- 
τὰητ, οα ςοπαϊςίοης οοποοπογπητς; νεἤη- 
συ] ἀστὸ {πο ροτίγεητιγ, [οἰηάς (δοτα- 
τηςητίς παο σοπῆτγπγατα ίπητ. ἂς ΡΠΪ α- 
1) χυίάεπι, ροϊεαηυαπι πο ΡαΧ ὉΟμ -Ὦ 
ταῖα εἤτι, ςοπίοἤίηι ἐχοςεγε Τ Ὠγαπηίδ. 
ψεγαηι τρία, Πα πη 4πὶ 1} {46 πὶ σο Πα -- 
οἰοπίθις ρᾶοεπιίς ξαξξιγος ἱπγαπογᾶτ, αίᾳ 
τα. 6 ἢ ἰπηρεῖγαγε πο ροτογᾶτ, ντ ΒΗ] αίτο-- 
Τα π ΟΧΙΌΪ65 ἐπ Τ τἰσαγαπο,. τα πη ιδπη ῇ εἰς- 
{επτῖῃ οἰαΐτατο (πα, πιαπογοητ: 1 Πγαπλίαπι 
τεσορτίατῃ ργα Πάϊο πλιηίοθαητ, φιοα εἰιπὶ 

μεζαλλαγὴ εἴη. εἰ δὲ βούλοινζο, παρόναι ἔφα- 

σαν τω διχαίαν εἰρζευζευ πποιησύνϑμοι. ἀγα 
οϑεντες δὲ ἀδθις οἱ ϑηξαιοι, δ! χῳ πῷ Οὐ χίνε 

δορύῳ ὄντες, Οὐκ ἤθελον ζις. ἀὐεργέταις εἰς 

πολέμμον καϑίςαοϑαι, σζενεχώρησαιν αὐζις, 

χαὶ φλιασίοις , χαὶ ἴοις ἐλϑούσι μετ᾿ αὐ" 

εἰς ϑηξας τίου εἰρζευζευ, ἐφ᾽ ὧτε ἔχφν πίω ἑαρ- 

Οὖὦ ἑκα τοις, καὶ ἐχὶ πότοις μον οἱ δ Ἂν, 

οἱ »ϑὲ δὴ φλιάσιοι, ἐπεὶ ὅτως ἡ ξύμξασις ἐἶε-: 

νεΐίο, ἀὐθὺς ἀπῆλϑον οκ “ϑυα μίας" οἱ δὲ Ὡ2- Ὶ 

Ὑφοι, ὀμόσειντες ἔΧῚ Οἱς αὐζις πότοις εἰρξιύδω 

ποιήσααζ, ἐπεὶ οὐκ ἡδεωωανΐῳ καϊαράξαιν 

ὧςτε τὸς ΤῊ φλιασίων φυγάδας ἀϑυν εὑ 5 

«ικα σοίνῳ ὡς οὖν τῇ ἑαυ πολᾷ ἡ ἔχοντεο, πα τ ὕγπι, ς 

δαλα(όγϊες ἐφρέφοιιι, φάσχρντες σφέϊέραν - 

ΧΩ 



ξι τέρον ὡς πολεμίαν οὐστιν ἐδήοιω. χαὶ διχας 

"ὦ ὙΦ᾽ φλιασιων ἡ πὐδοςκαλουμϑμων, Οὐκ ἐ- 

δόσαν. γεδὸν δὲ τὐξὶ ἥδτον Ἰθγ;γθῦνον πετε- 

ἀυτηκότος ἤδη πὸ ποτέρου Διονεσιοὺ, ὃ 
; 

γΐοις δώδεκα τριήρεις, χαὶ “Οόχονζᾳ αὐτὰν' 
᾿ Τιμοκρψτίω οὗ σὴ δἶξζυ αφικουδυος, σειυ- 

ὶ εξαιρᾷ ἀζί; σελλασια»" χαὶ πϑτο πράξας, 

ὠπεπλϑυσεν οἴλιᾳ δὲ. μῖδὲ τϑτοου πολλῷ ὅ. 

ο΄ φέρον κατὶχ λαμ αϑοισιν οἷήλῴοι λοσιαίνα ὸ 
ἵ ᾿ δ ἐξ ς " ᾽ Ἢ ͵ 

; μδυπαλαιὸν ἑαυ οα, οὖ δὲ τῳ πα είν 

; “πισμυτελοιοοτα εἰς Ὁ Φρκαδιχον. οἱ μϑιυῆοι 

ϑρχάϑες ὁ παρωλιγώρησαιν, διλλ᾿ δὺς πὰ- 
Ἶ εαγϊείλαντες ἐξοηϑοὶωυ. ἀγτείον, ϑησαὶν δὲ αὶ 

οἱ τὴν ἡλείων τεξα ζϑσιοὶ, χαὶ ἔτι πιδιακόσιοι. 

ἀντιςρατἀνομϑρων δὲ τίω ἡ μέσον οὐ ὄχττε- 
Ὶ ὦ ͵ 3 ΄ ἂν, ᾿ λ ον ἧδὶ 

δεφέρῳ γωδίῳ ΤῊ ἡλείων, τῆς νυκτὸς οἱ ὃΡ- 

'κάδες αὐαξαινοισιν Ἐχιτίω τα λ ρ μη. 
; ΥΨΌΠ ὅν τε δὴν σον ᾿ 

λείων σροὶς χορυφξο" αμα δὲ τὴ ἡμέφᾳ χαι- 

πέξδαινον ὅχι τὰς ἡλείοις. οἱ δὲ, ἰδόντες ἅμα 

μδὺ ἃς αἰ ρόδίξιου πος ονζας : ἀκα Ἀ πὸλ- 

λαπλασίοις, οκ πολλού νδὺ ἀστελθήν ἡσου-. 

ϑησαν, ὁμόσε δὲ ἤλϑον, ταὶ εἰς χέρας δὺξ με- 
᾿" Ἀν, ᾿ ἘΞ ἀν Ἂν 

γοιεφυ ϑν᾽ χα πολλοῖς μᾶς αἰδρας, πολλὰ δὰ 

ὅπλα α“πωλεσαν,χτ' δυεγωρίας Ἔςπτογωρ φιοῦς- 

πες. οἱ δὲ ρκαδὲς, Δἰαοδαξαρϑιοι ζω- 

4ᾳ, ἐπορά ζοντο ἔΧῚ Φς Μ ἀχρωρειώ, πο- 

. λεῖς, λαζοντες δὲ ζαυΐζᾷις, πλίις  ἀραύξου, 

᾿ἀφικγοιῶται εἰς ὀλυμπία»" χαὶ “αἰδιςαυρὼ 

᾿ 

' ΒΚ ΚΕ ΡΤ ἘΜ ὦ 
[οἱ Ὁ τίω γάῦ ζυτίῳ ἐδ, διδολίγω πσρό- Ἀ ἀρτιπν {πυπὶ οἴ ἀϊσευξῆς, αδὴν βαιίο 

{{{}1}}-- 

ἐ}ῖ 

φἤτο νος ποίου ναἰζαόγαητ. 
4πς ΡΠ]ϊΑΠ) ργοιοσατοπε α οὐαί αΠςο- 
Ρτατοποηυ, ἀοπδραταπι πος δὶς εξ. Αὐζιὸ 
Βος βέγπγο τοπηροτο, ατπη ἴα ἘλΙΟΩΥ ἔππι5 
ΤΏΔΙΟΥ Ὁ ν] τς ἐχοο ΠΠδπν ΑἸ πππς εἰπῖς παῖος: 
ἀποάςφοίπη, χα θὶις ΤΊπχοσγατοιη ργαΐδος- 
ταῖ,ὴ (δ ἄτατη ἔσει α πησης πχϊτεῖτ. ἴς 
ἁσιιπι ρα Ποτ, ἴῃ ἐχρυσῃαπάα ςος 561: 
Ἰαίτα ἱσσατ; σα] τα σοίία, ἀοηλτη Πδυρσ 
αἷς, ΝΌη ἡλῖτο ροίς, απ οπεηι ΕἸ οἰ οσοιι- 
Ρᾶητ, αι Ὀρρίάυπιν Αϊεγασ Πε4 αυίοηχ 

ἃ ΒΟ ΠΠπ| ἱρίογαπι ἴῃ ροτοίϊαιο : (πὰ πος τοῖς 
Ρότε ατῖ5 Ατγοδάϊοϊ οὐατ. Ἐλῃι τόση Ατολ: 
(65 τΪπίπια πορ ρεθαης, (δὶ πλοχ τοηοί: 
ττ|5 {{|5 Οροπι ἔογοθαπτ. (οητῖγα ρβγοά!ς: 
Ὀαηϊ ὁ ΟΌὉ ΕἸ οἰ, Γατίαπηψας οἷς οι Οἰήϊαις 
αἰϊς Ἰητογάϊα σαΐξγα ἱπ Ὀδπιροὸ ποημιμ 
Ρίλῃο ΕἸοὶ οίεδιις οὁρροί δας, ποέξιι 
Ατοσάος ἴῃ νεγτίσθ πη πιοητίς εἶπας αάσοη3 
ἄτης, αυΐ ΕἸ εἰς ἱπηπηίπο δαῖτ, ἂς ργίπνα ἔπ 
Ἑςο ἀποτίας ΕἸδὸς ἀείςεπάτπητ: {Π| ἀμιμ] 
{τῆλ} εος δὲ Πιροτίοτς ἄς Ιοῦο λαιιθηζαπ- 
τος νἹάογεης, δὲ πλιτο ἰδ ρ] τος ἐ δι εις 
ἄεπι, πο τηΐηιις ἀϊΠςεάογοης, σίους ἀο- 
Ἐποθαπτατγ, ταπ ἀθηλ νόγο σον ες ἢ σοτῃ 
Ατοδάϊθιες ; νὶχ σοπίογγα στα {15 Πηα Πιὶ 
ἔαραπι ἀεὶ ρίιπε. Ὁ αυπίαας ροῦ ἀΠἘ|οῖ- 
114 Ιοςα ἀϊεάογοηξ, πγαϊτος ἃς νἱτς ἃς δὲς 
τη ἀοΠ ἀεγαγάῃτ. Ατοαάος μα τὸ σοί, νοῖ- 
[ας {τὰ ἴῃ ἰυσὶς σΟ]]Πππὶ ὀρρία ρεγδιιητ: 
αυαμηηας οα Περι δῆτ, ἐχσθρτα Τ ἤγαιίο, 
4 ΟἸγπιρίάπι ἀσοεάπης. Ὗ δὶ ϑατιγηΐ α- 
ἀεπι γ}10 πιιια ΠΠ| ητ, βυ ἢ ἀἰιιπι δὶ ςΟ ΚΕ 
Ἰοζαῆτ, ἂς πιοητα ΟἸγιηρίασο ροιίαπειτ, 
Ῥεχτογεα Μαγσαποδς, ΠΟΠΠ}}Π1ς ςοάεητί- 

Ὁ - , 

δει5, σαρίαητ. Οὐήδις ἴτα (πσοςἀσπιίθιις, 
»Ἷ σαντες Τὸν χρωνῴον, οὐ ζαύῦα ἐφρούφοιω, χαὶ Ὁ) οὐπηίπο ἀοϊς δες ΕἸΕὶ αι! ἀοτη δαϊπηῖς 6: 

Ὀχρατοιω τῷ ὀλυμπιακοῦ ὄρφις. ἐλαίον δὲ 

ῳ χα εδογϑμέας , ὀδυιτῶων τι! αἷν. οὕτω δὲ τῷ 

ἄρ τῶν πσδοχεχωρηκότων, οἱ νϑρ ἠλέοι αὖ πϑλρτά- 

πασιν ηϑύμησαν" οὗ δὲ τ ρκάδες ἔρχονται ἔχε 

πίω πολιν. χαὶ μέγρι μᾶν. τῆς αἰπρ θὲς ἤλϑον, 

ἐν ὀκή οδύτοι αἰ πσοςαιΊες οἵτε ἱππεῖς ἱ καὶ ἄλλοι 

᾿ "οχξἀλλοισί τε αὐι, αὶ ὠπέκ4: 
Ὁ γὰντίναὶ, χαὶ δϑπταιον ἐξησεεντο. ζει μϑὲ ὅξυ ἊΣ 

ἄνδϑτερον ΔΙαΦορὰ Ὁ τὴ ἤλιδε, οἱ δὲ ὟΝ 

Η εἰς δημῶχρ «.τίαν ἦχον αὶ πὸλιν,οἱ ἢ πἰξὶ ΣΊΔι- 
Μ ρ»ἣ, ͵ ΟΣ 
᾿ς τε, ἡ ἵπαταν, τα) Σ ϑατολῶν,εἰς ολιγδρ- 

᾿ς δα. ἐπεὶ δὲ οἱτδέρκαδὲς μεγαϊλζω δοώία μι 
Ἄν 

ἈμμΓ ἡ 

μὰ" χ δ, 

ἀὐδι Χαροπόντε, ἡ Θρασωνδϑυ,ὰ Αργ δον, Ὲ 

ταῦτ, Ατοδάος νοτὸ δα ἰρίαηι ὑγθοιῖη νίητιὸ 
ἀςοςφάτιητ. ΟαππΊίατιε 86] ἔογατη νίατς ρα: 
ποιγαθητ, {Πὶς ΕἸςὶ ααϊάατη ἐαείτος, αἢ {5 
απς τε ορροπιητ; ΕχρΠπαηιις ἀἐολα διι5, 
δ ΠΟΙ ΠΕ]115 ᾿Πτου Θυηε5. γοραιπι {ἔτι τς 

Ετατάιτξ 'ὰπὶ δῆτε ασποά ἀλη αρια ΕἸ ο τα 
αἸΠΠ 418. Ναπὰ ἦι] ΟΒάγορο, Τ Ὠγαίοηϊ αν 
Ατὐρέο δάμαγερδης, ρορ ]Αγὶ5 οἰτετατὶς [δα 
τιι5 αιιέξοτε5 ἐγᾶτ: ε σδεγατιοϑταίος, ΗΠρρὶς, 
δτιγαΐοϊὶα ἔλέξιο αα. Ῥδαςουῦ ἐππρογίαση τ - 
ΡΒ] Ιοᾶ γε σοαδατ. Οὐτιτα αυτοῖῃ Αὐοαδοξ 
4] πηιάσηλ5 παρε σα τς σΟρί45. 115 ορί το τὶ 
ν] ἀοζξτατ, 41} ΡΟΡα] ροτεέδγειη τὴ αὐῆτί- 
πἰγατίοης ργοραβᾶτ: απ ασίοτ εχ οὸ (πα- 
ΟΡ 5 Οτπῇ {{|5 ογας, ραέϊία; οἵ! Ατοφάίβθιις 

ἀε(ἀτηπαίτοη 5 Δυυχ ΠΠς,, ἄγος τ Θαρ της, 
κι: , 5κ] ΖΦ -» 4 ͵ ᾽ , ͵ φᾷ 

ἐχέντες σύμιμκαιχόι ἐϑύχοιεν ἐ{) τοῖς δημοχρ ἀτήοϑαι βαλορϑροις, οὐκ τῴτο δὴ, ϑρα σύτεροι οἱ 
᾿ Ϊ τν “ ᾽ ᾽ ᾿ ͵ δ. δὼ ᾿ΠἘΣΤ Χαῤοπον ἤσειν, χαὶ τούυϑένϑυοι τοῖς ορκοίσιν ὁπτθοηβόν,ζοτα λα μίβαίοισι τὶ ἀκρόπολιν, 

, “{ 
ἱοη) δ 

με ϑδιν τὶ 

Εἰρογη ΒΑ. 

ἕα ες, 



66. 

Ἑδπισγοτη σαπἶτες οπὶ ο Ο αποη πορίίσο- 
το, (ςἀ{Ἐλείπι {ατίαπι ρετροτς, νας αὐ- 
πογίατίοβ οχ ἄγος ργορει]ογο: αιοέδέξιηι, 
ντ σι Αγροο Οδγοροσιο ρῥ]τι5 ΠΔΪΠ15 
ΠΟΟΟ Οἷπες ἢ ΘΧΠΙΠΙΠῚ οἰϊσεγαπταγ. ΝΟ 
ΖΆΛΪτΟ ροΙ᾿,, {ππ|τῖς Εἰ ἔδοιπι Ατοδάϊθιις 
αυϊδυίάαπι, ΡγΠαπισαρίπητ; φαο αυάεη 
4 δο5 πιυϊτὶ οχ ροριΐο 4Ρ νεὸς σοηβιο- 
Ῥλῃσ, ιιοά ἰδ ορρίάτιπι ορτερίαπι, ὃζ Ὁ 
Ατολάϊθιβ, φυοτιπι ογατ πάρη ροτοητία, 
{δ ἀϊα μαδογεης: χυὶ ἴλης ἀείηςερς οἴ- 
ἴαπι ἤπιος ΕἸθοτγιμη ἱῃρτοϊ ἔμπτ, ρεγίαδῃ 
ὐ οχα θιι5, ξαταγιιηι, νε νεὸς ἀδἀιτίοπο πὶ 
ξάςοτοτ. Ὑ Θγα πὶ! 4 τειηροτίς Αςμαὶ, ΕἸςο- 
τυσα (ἀογατὶ., νγθθπὶ δογατη τατζαιὶ (τ: 
εοαας ἐλέξιπη, ν᾿ Ατοδάθϑ δ᾽ ίᾳ τὸ πα 118 θε- 
{τὰ. αιατη αιοα ἀστατη ναἰξαίξηι, αἰεί 
1οτίητ. ΝΌΙ ρυίπγαπι οστοῇ! ἤπες ΕἸβογιπὶ 
ξμμ της, ςοττίογες ἔλέξι, ΡΟ] σηοπίδς ἀρυιά 
ΕἸΙάοπι οἵδ: ποΐδι ἐτίποτς Ιοησ πη σοη- 
ἐςέζο, ΟἸαγιπι Ρε]]εποπήιπι ορρίΔτΓη, 
οἀρίαῃς. ΝΑπὶ γαγίαπι ΡεΠ]ςποηίδς δά ].2- 
ςεἀατηοπίογαπι (οοἰεζαῖοπὶ ἀοοοίδγδητ. 
ΠΙΙτΕ σορῃηίτα,, δ τρί ἔλέτο οἰγουῖτα, 4ιᾶ 
υϊάςηι ροζογαης, ΡΟ ] πο η γοιιθυταηζαγ, 
1γεϊπάς σαπὶ Ατοδάϊθας, αὶ Ο]υτιπιτο- Ομικέσαι οἱ πελλζωφς  τίω Τ᾿ λακεέδαιμο- 
ποθδηξ, δὲ νῃϊμογίο σαπι ἀτοαήϊιπι ροριι- 
1ο ΒΘ Παππ σοτιητ, μαπληιδτη ἰρῇ ρογραιι- 
οἱ αιμπποτο οδητ: ποαις ἀοἰξίτογο ρυίμις, 
4ύυδηῃ ΟἸαγατῃ ἐχρυρηαίδης, Επτγίις Αὐ- 
φάος 4]14 ἐχροαϊτίοπα ΕΠ οπι δάοτγίαη- 
τατΟ αππησιις ἰητεγ ΟὙ]]}Θηςπ ον γθεπη - 
Ρίμ οδίεγα μαθογεητ, δῷ Εἰοῖς ἱπυδάπιη- 
τιΓ; ΠΙΟτιιΠ1 ὃ ἱπηρετιιπη {π{πἰππσγαης Ατ- 
σδέες. ὃ νίσοταης,. Ταπο Απάτοπηδοίλις 
Εἰδφογαπ ργαςςἕξιιβ, φαΐ γε ργα απ πος 
Ἰηῖγετατ,, διιέζον ἤιογατ, α δὲ ἱρή τηδπιις αά- 
τ]: το]! 
Ἰητογίβέζας οἢ ὃς ϑοοί ας δραγζδηας, αὶ 
Βυϊσραρσης ἰητογεγας. ΝΝαῖῃ ἢος τορο- 
τὸ δσοράκπτηοηις σὰπῃ Εἰ εἰς ἰοςοίοῖας ογδῖ. 
ΟὐὐππΊαις ἰῃ ντδε ἔπ ΕἸςοὶ ργεπηδεγεηζασ, 
ΤᾺΙΠ}ς Ιοσατὶς ρετοῦδης, νὰ 1 ἀσςάατηοηὶ) 
ὈεΠΠαπὶ Ατοδάϊθις μοογοης. Εχιπίτηαραπῖ 
Εη]η1, ᾿ὰς ρου ΠΠλιπὶ γατίοπς ἀγοδάες 
Διορατὶ ροῖς, {1 νεγίπιχας δ 6110 Ἰλοςῆε- 
ΤΘηταγ. [τααὰς οἰκο ἔπος Ασο ! ἀδπλις 6- 
ἀυοίτ, ὃς Οτοπηηιιπι σαρίτ ἰρίχας τοῖο 
Ῥια ἴο τείπὶ σοπογείαπι εχ ἀποάςοἰ πη, 
45 ΠΑροΡας, ἀοπηιπι τοάϊς. Ατοδάθθε 
τα, ντὶ τὰπι ἔοτις φάθι ογαης ἂὸ ἐχροάϊ- 
τίοης,, 414 ΕἸΙἀοπὶ ἱπαδίδγαηι, σοι; 

καδὰς, εἰ ἀμφοτέρωθεν πολεμμοῖντο. χαὶ «ἶκ, πότῳ 

αὐτο φρφυφαν ἥ᾿ δώδεκα λόχων «(ς, οὗτως ἐπ᾿ χαὶ καταλα μίξανᾳ κραΐμψον. καταλιπὼν δ᾽ εὐ 

ΧΕΝΘΡΗ  Ε Τ ἘΝ πΌΣ ᾿ 

Ἀ οἱ δὲ ἱπσεῖς χαὶ οἱ ποιαχϑσιοι Οἔκχ ἡμέλησαν," 

Β λείων οἱ 

ἱ 

δλλ᾿ ἀγὸς ἐχώρει αἴω, χαὶ εἰκ κρούοισιν αὐ- 
τότ᾽ ὧςτ᾽ ἔφυγον σεοὺ τῳ Αργείῳ ὁ Χαρό- 
πω Ἶ πολιτὴν αἰξὶ τεξαχοσίοις. οὐ πολὺ δὲ 
ὕξερον ἅτοι “οὐ δαιλαζόντες (ν}} ϑρκαδὼν |-" 
νας ̓ καταλοιμ(ανοισι πύλον. χαὶ πολλοὶ "δύ. 

τοί συδϑς ἀὐζεις οΟκ, Φ πύλεως ἀπήεσαν ἔν. 

χώξίον τε καλὸν κὺ μεγάλξωυ ῥώμην 
τίω τ φρχαϑων σύμμαχον ἔχοντες. ὠέ- 
ζαλον δὲ ὕςξερον χαὶ εἰς τίω χώραν τίω μ᾽ η- 

ἴων οἱ ρχάδες «ἶπο τὴν φά »οντωνά- 
νατσήϑονδυοι, ὡς ἡ πόλις “σοϑογωρήσοιτο, ᾿ 

“ἤν 
μου, ὧτε 

αλ- 

λοὶ τότε μδι οἱ ἀχαηοὶ » Φίλοι τοῖς ἡλείοις ..- 
νόνϑυοι, τοὺ πόλιν αὐτὸν! διεφιιλοαξαν" ὧςτε 
οἱ ρκαδὲς σα οὲν ἀλλο “ὥραάξωντες ἢ δηω- 
σαντές αὐτῶν πίω χώφαν, ἀπῆλϑον. ἀφ θὺς 
αϑὺ τοί εἰκ τὴς ἡλείας ἀξελϑύγτες »αἰοϑομᾶυοι 
τὸς πελλζωυής εἰν ἤλιδιὲ ογζῶς, νυκτὸς μαχρο- 
χατίωυ ὁδὸν ἐλϑύγτες καταλαμᾷ(αγοισιν αὑ-- 
τ ὀλϑυρφν. ἤδη ΣΡ παλιν ποξϑςέχεγώ- 

͵ὔ 

γίων συμ κα χίαν. ἐπεὶ δ᾽ ἤσϑοντο στὰ αἷξὶ- 
͵ ͵ τα ΣῊ [7 κα δλούρφου, πἰξιελῆοντες αὦ χα! οὗτοι, ὁποι ἐδὺ- 

γαγτο,, εἰς Τ᾽ αἱ τῶν πόλιν πελλζεύξω εἰφῆλθον, 
Ὁ οα τότα δὴ ἐπολέμοιεν τοῖς τ ὀλούρῳ ἀρ- 

Ψ δ λ ς “ λᾳμ" ν ͵ κάσι τε χα τῶ Ἷ ἑαυτῶ; πὸρτί δήμω, ὁ κατ 
λα ὀλίγϑι ὄντες. ὅμως δὲ συ οὶ πο Άεϑεν ἐ- 

͵ Δ... ͵ "»" « πεύσαιντο, τορίν ὀξεπολιόρκησαιν τ΄ ολούυρον. οἱ 
δὶ αὐ ξἰρκαδες πάλιν ποιοιῶται ἀλλζω ςρα- 
τείαν εἰς τίω ἦλιν. μεταξὺ δὲ κυλλζωώης πὲ ἡ 

αι] νγθεπ ρεάςπι γετα!εγαης Ὁ τῆς πόλεως φρατοπεδοζουϑμοις ἀὐζις ὄχετί- 

ϑενται οἱ ἡλήοι, «ἰ ασοςαγτες δὲ οἱ ϑκάδες 
οὐνίκησειν αὐζες. χαὶ Ανσδθρόμια:χος αϑὺ ὁ ἡλῴος 
ὕταρχος » ὀρ αἰτίος ἐδύκᾳ εἶναι σεουαΐ- 
ψαι τίω μαχζω, αὐτὸς αὐτὸν διέφϑηρεν" οἱ 
δὴ, ἄλλοι εἰς τίω πόλιν ἀπεχώρησαν. ἀπίέϑα- 

γε δὲ ἐν ζύτη τὴ μάχη Ὡὐρα λυόμϑυος καὶ 

Σωκλείδας ὁ «παρτιώτης. ἤδη ΡΤ ε οἱ 
λαχεδαιμόνιοι τοῖς ἡλείοις σύμμαχοι Ἧμ, 

πιεζόκϑυοι δῈ οἱ ἡλεῖοι ον τῇ ἑαυτῶν ̓ ἠξίοιω. 

χαὶ τὸς λακεδοιμογίους, πέμποντες πρέσ 

σξεις, ἔχιςρατάσειν τοῖς κασι »γομάξον- 

τεςοὕτως αὐ μάλιςα Ἷ ἰποξαλεῖν τς Ὁ ΩΝ 

δὴΑ ρχίδαι μος φραϊάσεται χε πολιτῶν, “" 

»᾽ ) ᾽ ͵ ς ͵ » ͵ " ω 3 ου ΠΡ ν ἦ οἴχοὺ ἀγεγώρησεν. οἱ μδὸ τοι ϑῆοκαδὲς, ὡς πὸρ ἔτυχον εἶχ, τῆς εἰς ἤλιν ςρατείας σεεσειλεγμέιοι,, 
᾿βοηδη- 

Γ 



Ἧ ΔΕ Ἀ; χὰ στ  ζυλν (Ε, 6:5 
; ἜΑ, ἀρ. ὁ, ἢ ΤῸΝ : , εξ 

βυνϑήσαδες, αἴθ εσαύρωσ αὐ Ἔ κράδμνον δι-α [αἷς ορείη ἔουιπῖ, ἃς του πυ πὴ Φαβ ιοὶ 
πλῷ ςαυρωματί, ἃ οὐ ἀσφόλ ὀντες,ἐπολί- ψΆ]1Ὸ οησίιηϊ,, Θοσαο πλιηἰτὶ (ὐγοπιηϊὸς 

ὑρχϑιωυ Οιὶ εὐ τωϊχρωμγῷ. χαλεπῶς ὃ ἡ τῶν ὉδΠΠἀςηΐ. Ηεὶς Φεμπὶ 1 ἀςςἀαπηοπίογαμὶ 
᾿ Τ πελλης Φέρϑον ΚΣ ΕΣ ἀϑλίοὶΣ γτθ5 σγα τοῦ πχο οἰ ξος ἔοτιοῖ, οἴπες τος 
ἡχεδου μόνων τὸ ΙαΦ Ρ δῷ ἷ μώ ΕΞ ὧν ΠΛΠΪΟ5 ὈΡΡῈΡ Πάγὶ, ἘΧθγοίτιπη ἀοπλο ργοῆ- 
χία Ὗ πολι Υδι), ἐκ πέμτις ζρατίαν, γγξιτο Ὁ Ὁ οἰτοὶ ἰαθοτ ; οαἱταπὶ σαιοαιιο ΑΙ! ἀλπηιις 

͵ ͵ Ἷ Ε ἈΠ νλἢ δὴ Ν᾽ τῷ ᾽ ἮΝ 

ποτε Αρλχεδοὺμος. ἐλθὼν ὃ ὁδὴδ κα) Ὁ ἀρχαδιας 
2 Ἵ 3 ἊΝ 

ὅσα ἐδγεύατο, ἡ ὁ σκιράτιδὸς, χα πϑύτα ἐποίᾳ 
᾿ ) - ͵ λ “ 

ὅπως, εἰ δρεύαι τὸ, απα γαχϑι τὰς πολιορχϑεοῦ- 
εὐ ...2 

(ἀςοἱἢ Ὄρκάδες σον τὶ μίϑιλλον ἐχινοιεῦτο, 

δ »λὰ (τα πόρτα παρεωρων. χαι τιδὼν δέτι- 

ΡΙςΒοϊοθαγαν. 15 στη σοριὶς ργσξδέξας, Αὐ- 

σααίαμι ὃ δοϊγι τι ἀθπ. ἀεδητζιηη ροτοότγατς, 
ΡοΟραϊαθατι: οπιηΐαήϊο πη ] ς δαξι, ντ 
Βοτῖ ροίδε, ἢ ἀϊοποτη (οἰ πετοῖ. Ν εὐϊιπὶ 
Ατοαάδς (6 Ιοσο ποη πηοιυςθδῆις, δἀεοσας 
Βοοοὶ ρεηάἀεῦδης μα οπηηΐα. Τ απὰ Αὐτὸ ϊ- 

γα λόφὺνὸ Αρχίδαυμως, δὲ ἢ Ὁ ἔξω ςαύρωκᾳ. Β ἀλπχὰς ο0116 φασάδηι οοπίροξο, αμὸ ναὶ- 
Ν᾿ οιτερκοϑεεν ονόβεσε ἑλίοὶ Ἰὰπὶ οχτεῖϊας ἀγοαάος οἰηΧογδητ, οἰπὰ (δ 

Ε΄“ ͵ ἀκ λλφθ ἡ ΡοΙΪς σαρεῖο ραταθαῖ: “πὸ ηαϊάςθῃι ἢ Ρο- 
τ ὕπο, εἰ τέτου Κρ Αἰ ηισαῤηδυν Ὄ διώαοϑαι εἴτις ο]οτ, πο ἰὰπν αι ρας ἐο5, Ζαΐ ὀρρί- 
ταν μδυᾳν ζοις αἰπὺ Ἔ ὅτὸ πολιορχφιωΐζᾷς. κύκλῳ ἄἀτπὶ {ξο (8 το] ]ς οδἤάεθραησς, (δ η!ἔοτα 

ἢ. αἰβ,αἴγοντος ἀὐτῳ ἔχὶ ἜΠΕΣ Ὁ γωδκον,ως εἰ- ροῆδξ. Οὐυμπιό; σορίλ5 ἔπαξ Δ οἴμηι οςιιτὴ 
ΝΕ τ οὐλοήες πελκο οϑὴ δ᾽ Αρχιϑοίμε αὖ δύ ἷτιι Ζιιο πὴ ΟἰγοπτἬπισοτοι, Ροίξοα- 
π΄“ - ἸΡΥΜΝ ὧϑ᾽ ,ς 4υλη ργχουτγοητος Αὐο ἢ! ΔΑ ΠῚ] τορὶς σο- 
ἐπαριτοὺς ἔξω τό ςαυρωμας, ὄχετίλαν.) (δῶν τς τεατ! Οχίγα ν δ] απλ Ἐράγῖτος ν]ἀςθδησ; [ἢ ὁ σορέ αὐ. πα ς ἘΝ . . - . ᾿ πις, ἡ ἔπῶεις σφενεμίδὀηλᾷν ἐππφραΐντο. οἱ δ᾽ ἐκ ξὸς ἱγγιθθληῦ . Πηια] τις ΟιιπΠὰ εἰς δα ἴτας ἐπάν. Ε ἐ ἡ ΨΆΙΣΙ ὴ Ἴ γε. Ν - δέερ!}»,ἐερὶϊ; ͵ οἰὐνέκλιναν, θνν ὦ στευεταγμκένοι ἡσυχίαν εἴχον. ἰγγαπῃρογο οοπαθᾶτιτ. {ΠῚ πηι ΐμης ἔισαπη ΣΕ, 

᾿ »" ἀρ ἀρ ΑΕ δένεν εἰ ; Ἂ δ εῶςΣ ΠΣ μεν ΡΕΕΝΝ ονέξλμον. ἐπεὶ σύτὲ τότε οὐέ- ἄαβδαηι, (δὰ δοίε ἱππιπέξα (ΡΠἘς θλησ. 

χλιιναν,θιν ὦ ἡ ἐπηεΐ, ἤδυ ὥσης πολλῆς χραν 

δ΄ γῆς ἐξον94 Τδὺ αὐτὸς Α ῥχίδοιμωος ὄχϑαπο- 

ῥδιος χῦ τα χραΐωνον φέρσξ «μαξιτον,εἰς 

δυο ἔχων, ὡς κῶν ἐτυΐγόμεν ἄγων. ὡς 5 ἐπλυ- 

σία δλλήλϑις, δὲ νϑὺ στεὼ ᾧ Αρχιδαμῳ χτ' 

χέρας, τὲ καθ᾽ ὁδὸν πορδυόμνϑροι, οἱ δ Ἔρκα- 

δὲς α,ϑῥϑοι στευα αὐὶ δοιῦτες, αν πύτωῳ οὐχέ- 

τι ἐδυρυύαντο οἱ λακεδο μι ἰδὶ α»τέχάν τω τῶν" 

ὴ ϑοχάϑων πλυθ4 δυλαίζᾳ χὺ διὸ ὁ Αρχίδὰ- 

μὸς ἐτεέθωτ τ μηρϑν ΔΙαμπαξ,ζαλὺ δῈ οἱ 

μαλόυδυοι τς ἀὐτψαπεϑνησχὸν, Πολύαινί- 

᾿ δερπίὴ Χίλων ὁ ἀϑελφεω δὶ Αρρϑόίμου 
᾿ ἐχωνοὺ δἰ αθωτες ὃ αὐτὴ ποτε ἀπέθανον Οχλὰ 

ἔλα ον ἢ; ἡδιάκοντα. ὡς 3 χτ' “Ὁ ὁδὸν α)αχω- 

βϑϑτες εἰς τίω ἀὐρυχωδίαν ὀΐξζηλϑον, ον δὴ 

λαχεδαιμόνιοι αὐ ιπειρεταίξαντο. ἡ μήν οἱ αῤ- 

καδὲς ὡς τὸρ εἶγον δυνεταίωδύοι ἐφηᾷ οὐ πλή- 
᾿ Ο οδϑὺ ἐλείπον!ο, 4.9 μιότερϑν ὃ πόλὺ εἶγον,ἐ- 

πελυλυϑότες δὴ ̓ἰπογωρϑσι, χαὶ αὐδρας ἀπε- 

χζνότες, οἱ 5 λακχεδιοαιμονιοι μόλὰ ἀϑύμῶς εἶ- 

χϑόπες ἢ ζᾳ ὀνομαΐζᾳ 7εϑνηκοτων,αὐδραῖν τε 

᾿ἀγαβών, καὶ οἐϑδὸν τω Ὀχιφανεςαάτων. ὡς δὲ 

σἴλυησιον οντων, αὐα  οήσοὶς τὶς τὴν. “ροεσξυτέ- 

᾿ 

ΝᾺ 

Τῆς 411} γαίας 1Π 605 ἱπιροτατη ἔλοίοθᾶτ. 
(ς ἡπιπλταητατῃ αθεῆδε, γε 1]}} τοῖσα νεῦ- 
τογοητ,ντ οὐίατη ἴῃ ἀἀι δ ίος ρει σοίοηῖ, πιὰ- 
σὴ ἰΔΠ σοοῖῖο οἰαιποτε:ταὴὴ νοτό Αἰοἢϊ- 
ἀδηγας ἰρίε {αἷς (πσουτίοδατς, ΠΟ Π1Π}) 46Ξ 
Βεέξεης νογίις ἜαπῚ ν]4 ΠῚ. 4118 ΟἸΓΙΕ5 αὶ 
ΡοΙ σης δέ φὰς Οὐομπλητιηι ἀτιοῖς, λ Π τἰδιις 
(αἷς ἴῃ δίηοϑ ἱπ|εγα είς, φηοιπδἀπηοάππὶ 
ἔοττε τιιπι σορίας ἀποοδας, ὙΙ βτιπλαπὶ 
ΡΓΌΡΙας ἀα (εἰπαίςοξ ἀσοεΠοτό, Αὐτὸ τἀαμλὶ 
ΓΑ τας ἴῃ σούμι ἐχρογίορέςι, αοά ᾿ρίᾳ τῇ 

νἱαἰποοάσγεης, ἀτοαάος νοτο σοπέοει!, ὃς 
οἰπροθος σουῃξείραπτος Σ ΤΌ γοῦο 1οεάα- 

Ῥμλοηὶ) Δτοδάϊηιν ηλ]τἰτιιά τὶ τε πίξοες πο. 

Ροτούαης, δάθοασις σο]ογίτου Αὐοῃι ἀαυηιὶς 
ἔοταους τγαϊςόζο νυἱπογαδαίαγ, ἱπτογέβ!ς 
εεἰἃ {τατί τι 1}115. φαΐ δητο ρί ρτοραρηα- 

δι, ταίγαπι ΡΟΙγαηϊ ἃ ὃς ΟΒισης, 4110: 
οὐ] ἰοτοῦ Ασομ ἀλη παρτα ογαῖ. ΤΠ) ηὶ- 
4 ἤση βαιοίογοβ, ἢ ΧΧΧ,ΕΧ οἰ ἱπέεύ- 
ξεδιταηΐ, Ηΐπονὶ 46 να σε άεῆτος 1ἃςε- 
ἀαπλοη!) ἸΔτιογο πὶ 1Π]Ο σε ρεϊ δ ΠΠ πε, 
ταπηνψεζο αἀπογίις ποίξος δοιαὶ Γαγίας ἰη- 
Πυποραητ. ΝΙΒΙΠΟμΠς5 Ατολάες τα, ντὶ 
ἐαπῖ ̓ π{Ἐγ ὅ}1 ἐγάηΐ, παρ ᾶτ'δο Πυπήοτο α1- 

κ Δδνν)εέδωμϑμον μϑὲ ὁρωΐες ΤΑρχίδα μον,ἀκη- Ἑ ἀεπινίηοε θησαν, ΠΊΔρ β τα πη θη ν τ] ςς Πά- 
δεδδιαηίηιος: ἀρρα 4αϊ ρεάετη τεξοιοής- 
τος ππαΠΠεπῖ, αἰ δ οτίαἴη αιιοίδπι οςοί- 
ἀϊπεηι. Εοδέγαγίο [ἀοςάπλοη!) ρεγααπὶ 
ἀεϊεξεῖς Ἔγαπξ δη! ΠΊ15, 1 ν αἰ δίδει π Αὐτὸ 

Οἰϊἀαπηα πὶ σογπεγθῆι, ὃς ἱπτοτξογαπι ἀπά ΠΠτπε ποπλίηα, νἸγοτιιηι ἔουτί πη. ἃς ρος ῬθοΙατΠἸτογαπι, Ταιμάοηι 4 υμη ργορίμι δα (οἰπυίοομ ἀσοοΠΠΠΠςης, δὲ αἱ ἀΔη: οχ (ος 
ΠΗ 
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ΓΟΠῚ ΘΟΙΠΡΟΠΙΠγ15 9 ρογ αροητοῦ τ ἀϊτα ἐὰ 
νοσο,ἰ πάτα ἔλδϊα {ππτ τὰ Γ πος ἀδ: π] ΟὩ1)} 
δ] δεῖς πτοσταογάνη σδάδιεγίθιι ἀϊίοςῆο- 
ταητ, ὃζ Ατοαέοϑς εοὸ τοστεῖι, νπὸς ρτίηλΠὶ 

1ῃ Θος ᾿πηροτΠὶ ἐξοοιδῃατ, ττοραππιεχοῖτα- 

ταητς. [πτόγοα νόσος ἄππὶ τομλπιπ) Αὐτοα- 
4ες ορπάθῦδηι; Εἰο, αὶ εγᾶείπ νεθε, άπ πηι 
Ῥγ απα ν ογίτ5 ρούσιπε, ἔοττε η Ρυ]ος ἰη- 
οἰάαπτ, χα γερα! 41 Πα δηηδ πογαπτ ἴτὰ- 
4αςργοίθεξι δά θοὸς ἐααίτος Εἰεὶ, φαιιπι Ῥτὶ 
πλιπὴ ΠΠΠ05 σοηρίσογθης, οσσαΠοΠ ΠῚ ΠΟἢ 
ποο]σιητ; (ς ἃ σου οί ζίπη ἴῃ οο5 ἰσγαοητο5, 
αιιοίάαπι οσοίάτηητ, σεζετγί5 ἢ σο]]ςπὶίς το- 
οἱρίεηεθις. Ροίποδαιδιῃ ἀείηας ρεάϊτος 
ΕΠεογαπι δοςοῆιπεης, αὖ ὶς δτίδηι α}1 ἐς 
(ο]]ς ἀο! οἰ ἀπταγ: βαττ ας ππεἰ πτοτέο- 
δτ], ραγτίπη ν αἱ Ποίξίατη ἴῃ ροτοίξατοηινο- 
ποίσῃς, ρτορε οο. ἘχΊ5 φαοίαιος ΠΉΠ16 5 

ΘΓΔης ΠΙΘΓΟΘΠΔΓ}, ἀἰ πη ἀἰτὶ (ατ; Ἔχία!ος 
αὐτοη1, ἰπσι] τὶ. ΕἸ πο ΡΎ ΠΟ 5, απ ΠΊ ΠΕΠΊΟ 
{πρροτίας εἰβ ἔεγγοσ, νῆα ουπτη ορρίο ςαρί- 
πητ, ὃς Μαγσαποαϑ γοοίρίπηῖ. ΑἸ το 

οἱΕ ΤΠ λοςἀα“πγοη!])} γαγίας ποέξα Ογοηγηῦ 
Ρτοίεξει, ν4}}0 ροτίμητιτ, ἂς Ππατπ) Ατοὶ- 
τιο5 ὅς ᾿ασεάα  πιοπίος ουίε ος εποσδηζ. 
Ιτάηὰς σαογαιος αὖ εἰ5 δι! ργοου! ἀθέι- 
τητος» πιάτα ραγαιούδητ, στε ΠΠ (πητ: 
αοταιοταιζοη Ατοδάδς σσοιτίδητο5 δῃ- 
τοὺοτγιογαηζ, ΓαΓίι5 Ἰῃ νγθοπλ σοπο[ 1. ὃζ 
σαριὶ αητ; {ἰς ραττϊςητιθι5 οο5 ἀοἰηἀς Πο- 
ΠΙΡις, ντ ρατβ νηὰ σεάετεϊ Ασσίαϊβ, αἱία 
ὙΠοδδηΐς, Αγοδάίθις 4114, ᾿τοπτώ; Μεῆε- 
Πῖς. [ἢ νηϊπογίατη χυίάεηι, Παοτηιοῖ εχ 
δραιτδῃ ας ΘΟΕ 4ι6 ΠΠΙτ Πγῖς σαρτὶ (πηι, 
Ρ᾽ατ5 ἔιοῦθ, 4αδην σαπτιη,. Βο[ξοαηϊιδπι 

Αὐοαάδϑ ἰάπὶ ΠΟ ΔΠΊρ]ἸΠ5 Οτγοπιπὶ οὔί- 
ἄϊοπε ὁσοιραϊδητάτ, τα για αἀ πεγήις ΕἸς- 

᾿οκίε σοπιδιτεῦαης, ἂς που [ο] πὴ ΟἹν π1- 
τον Ρίαπι να] αϊοτγὶ ργα Πἀϊο πχαηϊςρδης : (εὰ 
τεπίασπιο, Οἴ4πὶ δά ρεῖοητο ηηο ΟἸγπηρίαςο, ραγᾶ- 
βφθέαραῖε γ ῃ τάδ δὰ ΟἹγπηρία τεἰεδγαηάασιπὶ ΡΙλ- 

᾿ τὶς, 401 {6 ρυπηο5 τε ΠΊΡ]ο ργς Π αἰεθ δῆς. 
{1} 18Π| ΠΊΘΠ [15 φἀοῇξε, αἰιο ρεγάρ άῃ- 

ταῦ ΟἸγπηρία, εἰ ἀοηγηιῖς σε] τῖβ {ΠΠπιι5 οὅ- 
ὉΘΉτις ἀ41ε5 Δα ρου ΠΘητ: ΕἸ εἰ ρα! (ε ραγαπ- 
τες, ἀγοο ΠΠτῖς δεἰᾶ Αἰ μαῖς, πα ΟΙΥ τ ρ ΔΠ1" 
τα να ρεισοθαητ. ἘΧΗΕΙ πα σδης Διτε πὶ 
Ατοδάο5, Πυμ 46 ΑΠὶ 105 νεητιγοβ; ἰἀθού; 
ςοἰεὈτίτατῷ οαπη νη οὗ ΡΙΔτὶς ἰρή τηοά γα 
θδητιν. Εγαπείδηη ἃ ίο τὶ ἐφαοίξγες,οετα. 
τῇς σαγίι5 4] πα ποττι]» ὅς 41 Ππξξα Ἰητεγ 8 
ἀεςοτταθαητ, ΠΟ 1 {πδάϊο σατγί ἀείτηατῖο, 
(ς ἰητοῦ ἤος ὃξ ἀγᾶπλὶ σοηρτεάϊε σδῃτγαγ, 

ΧΈΝΘΙΡΗ ἩἨἩ 159 πα δ Ὁ : 

ἡ πιεῖ δας οχοϊδηναῆοι, Οὐατπορτέριρπα- Ἀρων εἶστε "ἀ! δένμαξ, ὦ αἰδϑρες, κα γε ὁ οὐ 

εἰ [ασήσ ϑύος Ιφλυϑέδαι;ασμεγοι δὴ ὡ.- ταὶ 

κϑσαϑες, ἐαδείσ αν. ἡ οἱ μϑὺ λακεδαι μόνιοὶ 
ζις νεκρᾶς αὐελουϑιοι ἀπῆλϑον, οἱ δ᾽ Ξρχα- 
δὲς ἐπθυαχωρήσαμῆες ἔνθα ζ, οτον ἡμξαγὴ 

ὀλτένω (θόπαιον ἐξησανΐο. ὡς ὃ οἱ ρχχδὲς 
ὠξὶ χραΐμνον ἥσαν,οἱ εἰκ τῆς πόλεως ἡλῴρι 

Ἀδεν; λυ» ολὼ » . ποτὸν υϑι ἰοντες ὅχι τ πυλιν; ὀχιτυΐγα. «ἐξιεῖ 
γοῦσι τοῖς πυλίοις Ὀἰπυχεχρϑσχκέγοις σὸ τῆν χραι 

͵ Ν ͵ [4] εε ἴα θαι Δοι μιθν.κἡ τσ 9ςελαὐγογϊες οἱ ἱπσεῖς πὴ ἡ-. 
! 5: » ᾽ ᾽ » ΓΙ" Β λείων,ως εἰδὸν ἀὐζους, οὐκ ἡμέληφ κἀκ 

2 ͵ κ᾿ δ νν ͵ ͵ εἰμι ϑηχοισι.κ τὸς μδλὺ δἰπυκτιννύοεσιν, οἱ δέ τ!- 
γες αὐτῶν κω πε 4. }γ9ισιν ἔχὶ γήλοφον, ἐπεὶ ; 
μϑύτοι ἥλϑον οἱ πεζοὶ, ὀκχϑτηοισι πὸς ἔχι 
τω Τ γηλόφῳ. κἡ τὸς υϑὸ αὐτῶν αὐπέκτάναι, λέρῳ: 

ΕΣ 2 » 

ον ὃ ζανᾷς ἔλαθον, ἐγζες δζκ χοσίων. χαὶ ὁδοὶ 

μϑὸὺ ξένοι ἤσων αὐπ δῆ, ἀπέδοντο" ἕσοι ὃ φυγά- 
δ. ΔΛ Ὰ να “»"ἭΣ ΦΉΣΩ 

δὲς, αὐπεσφαν μ᾿ ὃ τα ἴοις πε πυλίας,, 

ὡἧς σεις ἀὐδζῖς ἐθοήοᾳ, σειὼ αὐτῷ ἕῦ χωρίῳ 
! αὐρᾶσι,ν (αὶ πῶς εδογδμέας αὐαλαμί(ανοισι. χαὶ 

, ᾿ ε ͵ « “53 ͵ 

ς μῶν οἱ Δλάκεδου μόνοι ὑφερθν αὐ ελϑῦντες γυ- 

κτὸς ἔχ] 1: κραΐμιγον, ἔχικρα τῇσι ἠδ ζαυρώ- 

μαῶος, ἃ τό-1εαργείας ὦ τὸς πολιορχεμδῥες 
Ἵ λάκεδαιμονίων ἀὐθις ὀξεκαλον, ὅσοι δὲ ὃ) 

ἐγ ταΐζα. τέ ἐτυϊγόνον ὄντες Ὁ ὠξυλάξησαι, 

ἐϊξηλϑον" ποσῶς Ἀ ἔφϑαξ πυλλοὶ αν, ξρχά- 

δὼν συμξοηϑθήσωνες, απεκλείαϑησαν ἔγδον, δ" 

ληφϑέντες διενεμιῦ, ϑη δ᾽ ἂν" τὸ ἕν μέρος ἐλαξοὺ 

Φἐργεῖοι, ἕν ὃ. ϑηξαῖοι, ἕν 3 ρκαδὲς, ἕν ἢ, μεσ- 

σήγιοι. οἱ ὃ συμπϑιῖες ληφϑέντες «σαρτία Τὴ" 

ὈΊεὸ αἰξεοίκων, πλλέονες Τὴν ἑκατὸν ἔγλϑοντι: 

ἐπεί γε μιζιὺ οἱ ΦὌρκαδὲς ἐούλασαν σὺ τῷ 

χκρωμγε,παλιν δὴ ὐξὶ ζοις ἡλείως εἴχον,ὸ τὴν 

Ί ὀλυμιπίαν ἐρῥωμϑυέςερον ἐφρεέρθν,ὸ Ἐχτον 

τὸς ὀλυμπιαχοῦ ἔτοις παρέσκθαζόντο ποιῷ 

τὰ ολύμπια, σεωὺ ὗς πισαταις ζοῖς ἀσρατοις 

φασχοισι σδοςῆναι δ ερῶ ἐπεὶ 5 0,1 ; γῆ- 

κεν,ᾧ τὰ ὀλύμῆια χίγνξ),αι τε ἡμέραι, αἷς 

Υ πϑρήγυδις α, 869 δ), δὴ οἰήλῴοι λ; 
“ ͵ ᾿ ͵ 

Φ Φανερξ συσκέυα σε υϑιυοι, ὦ καλέσαν- 
ὩΣ » ἵν». ὦ ΝΣ 

ΕἾἼες τς αὐγαηδϑ, ἐποράοντο τ' ολυμιπιακὴν ο- 

δὸν.οἱ δ' αρκάδες ἐχείνως μϑὺ ἐκ αὐ π’ῖε ῴοντὸ 

ἐλθῴν ἐχὶ σφαξ, αὐζ) 5 σεοὺ πισάταις διετίλε: 
σαν πϑρηγυθαν. ἡ Ἔ υϑὺ ἱσταυδιομείαν ἤδη 

ἐπεποιηχεΐ, χα; τὰ δδομικὰ πῷ πενταθλου" οἱ 
ΠΥ Ὁ ῃ ᾽ ͵ ἘΑΦΥ, ᾽ ͵ ᾽ ᾿ ͵ πα ρᾷ .1}} 

σὴ εἰς παιλῖου αφιχουϑυοι, Οέκετι ς» τῳ δρομω,δυλιὰ μεταξὺ Τ' δρομου,ὺ ὅ' βωμοδεπαλαιο: 
η] 

' 



εῚ 

υ δὴ 
ἘΠῚ 

ΓΒΕ ΟΕ 639 γ᾽ - " νου Β . ὡν ἱ οἱγὸ ἤλφοι παρῆσεὶν δὴ στεῦ Οἷς ὁσήλοις εἰς ὃ ΑἸΝΔπι ΕἸοἱ ἀτπατὶ ἰατα δὰ ἀδ αδγιτι Ρϑτίιο- 
τέρα. οἱ ἢ ἐρκαδες ποῤῥωτέρω μΔὺ ἐκ ἀσήνγ-: 

πυφ ὄχι ἢ ᾧ' χλαδοίαί ποταμῷ παρεταξαντο, 
ὃς οὐ θα τίω Ἴ ἀλτὴν κουτοιρῥέων εἰς “ ὀηφφον 

ἐμξλην4.ὺ σύμμαχοι ἢ παρδᾳ ἰΐξις ὁπλῖται 
μδὸὺ αργείων εἰς διοαλίμο, αὐϑίευαι ὧν ὃ ἑπαεῖς 
«ξὶ τεδακϑοίεο μέ οἷηλῴοι τἀπὶ ϑούτερα 

Ὁ ποταμϑ παρετάξαντο, στραίια σαί «ϑυοι Ά εὐ- 

θὰ ἐχώρϑν. χαὶ τ πσόϑαϑεν γθόνον εἰς τὰ πολε- 

μικὰ καϊαφρονεέμδοοι υϑὺ ὑπ᾽ Ξἐρκάδων χαὶ 

φργείων, κα αφρονένδυοι ἢ. αἰ πσὸ ἀχα ων ὦ Β 

ἀϑέεναμων, διι(ϑς ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα ἢ μὃρ συμ- 

μάχων,ὡς ὀλχικιθτατοι ὄντες, ἡ χϑίοῦ το" τὸς δὴ 
“, , Ἰ ἢ ' ἵ 
ϑρκχάϑα «{τότοις "ὃ χοδφτοις σεενέξ νον ) χα 

ἐλθὲ ἐδέψαντο, ἡ δχπξοηϑησανᾷς ὃ τὸς ἀῤ-: 

γείοις δεῖξαι υϑυοι, χαὶ τότων ἐκρῴτησαν. ἐπεὶ 

αὗτοι κατεδίωξαν εἰς ὃ μεταξὺ τῷ βουλάυ- 
͵ τς τοὶ σῶν ἔων ε ἣ νῶν ᾿ “ 

τηδιϑ χα Τῷ τὴς ἐς] αν Ἱερϑὺ, χα Ἱ ασθ9ς ζαὺ- 
χὰ ἀσοῥοήχοντὸς πα ΐου, ἐμκαύχοντο μδἂρὺ σεν 

ν 3. 

ἡΠογ, καὶ ἐωθοίω σός 1" βωμων" ἰπὸ ᾿ϑύτοι 

ΟΠ ςοών τειχαὶ τῷ βουλάυτηδίου, καὶ τῷ με: ς 

γάλου ναοὐ βαλλουᾶυοι, χαὶ οὐ τω ἰσοπέδῳ 

μαχονϑυοι, Σιτοϑνησχοισιν ἄλλοι πε τ ἡλεί- 

᾿ῶὐ, καὶ αὐτὸς ὁ νυ ποιαχοσίων οργων ΣΦα- 
πύλας. τότων ὃ πραθέντων, ἀπτεγώρησαν ἰς 

Φ αὐτὴ ςρατύπεδὸν. οἱ οϑύτοι Φρκάδες, ̓ ὼ οἱ 

μετ᾿ αὐτῶ, , ὅτως ἐπεφύζδωυτὸ πίω ἐχιϑῦσαν 
ἡμέραν, ὦς]ε ἐδὲ αϑεπεοώσαγί “ὁ γυκτὸς ἐἰκχό- 

ῆοντες τὰ Δι ᾳπεπονηνδυα σκζευωμμιοιτα,χάι 
»"»Ὕε 

Πόγαῆτ , Παΐδιις Αγοράθς ἰοησ εις ποη οὐ- 
σαττοθᾶς (64 δα (αάαιτη αἰσποιη ἀάπού- 
(ἀς οο5 οί δηλ ξτιιοθαης, [5 ργορτοῦ ΑἸτοὴ 
Πιιοης, ἴῃ ΑἹΡΒοίϊηι δίς οχοπογατ. Αἀοίαυς 
δαζοιη Αγοδα! θεὶς Δ ΧΙ αγὸ 5 Οοἰογπιςο- 
Ρ᾽α, ἰ Πα ΓΙ ΠῚ ΠΙΟΤῸ σγαι δ ἀγπαζιῖγς ροάϊ- 
τὸ5 Ατρίαϊ, ὃς ξάθΐτος ΑτΠπεπί ηίος ἔοῖπὶς 
ἡπαάεϊηρσοτι, ΝΘ πϊηιις ΕἸοὶ {πᾶπὸ ἀοί ἐπὶ 
ΕΧ αἴτογα ραγῖς αἴππῖς ποίει σιῖς ορροποθᾶι, 
πγαξξατασια πο ὰ σοητίηιο ΡεΙροθδηΐ. 
(ΟυαἸ δ φυτε πὴ απϊς τά τοιηροτὶς δε}- τέων Ἐ- 
Τὶςἷβ ἴῃ τες ποη (οἰτιπὶ αἱ Ατοδάϊθιις ὃς 
Αὐρίαῖς, (6 οεαπὶ Α ἢ ας ὃς Ατμοηϊθηῖ- 
διι5 σσζοιηῃογθητιγΈ 110 ταπιοη ἀἸε ἰροΐοξ, 
ντοΠηη τὴ ἔοστι ΠΠ πὶ ργασοάοθαηιῖ;ἃζ Αὐ- 
σλά θι15, φι  δυιίοιιηι ρεί 5 πἰαπιῖς σοπίδ- 
το θαηῖ, ΠΟ ΕΕ ΕἸΠῈ η ἔιραπὶ αὐξὶς, ὀτίαπη οχ - 
“ερτος τρίτος, Αγοδαίθις οροπὶ οτέτος, 
(προγαθαηῖ. Ατχις νὸς Ρετίξ τὶ α- 
ταῆϊ αὐ εἰχπὶ νί4; Ἰοσιηι, 41 ἱπέει στ απ, 
ας Υ' οἴξα τερ! απ, τπεατγυϊπηπο, αοά 
ςοάσπι ρογτίπετ,πτοσίασοι: ρασηαθᾶς ἡἰιῖ- 
«ἰετ ἢ]1 ΠῚ Π1]ο ταϊπας, αὸ νεγίτς ἀγαπι ρεό- 
ΡΟΙΙ Ραπι Ποίξες, (εξ α ροττίςιθιις, ὅς οὐ; 
ΠΊΔΘΉΟΠΕΕ ἔχη τε] ς ῥοῦ, ἑατηάθπηηις 
ΡΤ οἰ} οἷβ ἰη ῥ᾽ ααϊοῖς σοπστοῆι σά 6- 
Ὀᾶτοτ, οσοίίο στη 4115 ΕἸ οἷς ᾿ρίο φαδάτίη- 
σοπτοτί ρεϊποῖρο διγατοα. Οὐ τ διὶς ραϑεὶς 
δα οαἴττα πα ρεάετῃ γοξεγᾶε Ατοδάος η11-- 
ἄείη σείτθ, Δ 41), 4] οὐ1ΠῈ οἷ5 ογαῆτ, νη π6 
αἄδθο ἀΐεπι (ςπεμτοπη ἔογπη ἀαρᾶτ:ντ πό- 
ξΐς Ια οὐπεεἐξατοητουία ἀθιπο τιν (ἐαιιὸ 
ψΑ]ΠΠΟ τππ πὶ τ ποπ σοἤαγεης. ΕἸεὶ νέο ρο- 
Πιάϊς ἀσςεάςφητος, ν δ᾽ παπγῦ (τὶς ΑγτλπΠῚ, 
ἀοτλαΐτος ἰδ ἔλπα σοπίσοηα!ο νιάογθητ: "1 , ἣν, ς δὴ Δ ν ᾿ς ΡΝ ς Ἢ 

Ῥιποσειυρφεοῦ τες. οἱ εἴ αὖ'υλῴοι, ἐπε τηυκε- ἐ(Ὠληγπν δε πη τοιοῦ {ππῸ| Πα ΠῚ τα] ο5 (δ 
εἱ] ᾿ 3 η. χ τῷ Ν ὙΠ) ὦ ὩΣ ΕΣ Ἧ ἤῃ Ῥαα πσεϑειόγΊες εἶδον καρίερον Ὁ τάχος, ὅχ11}} νῖτος ργα τ ςης, 4αα]ε5 χυίάοπι ροῃε 

ὥγααν πολλὸς αὐὰ(ξεξηχοίας, ἀστῆλϑον εἰς ὃ 

ἀξυ,ζοιστοιλυόμϑροι, οἵος Ὁ αρετίω ϑεὸς μϑὺ 
Τν» 

-οὐ ἐμπνάύσας δευυατο χα] «ὦν ἡμέρα Φσοδεῖ- 

ξαιναἰθρωποι σ᾽ οὐδ), αὐ εὖ πολλῷ χρόνῳ ΟΣ 
᾿ μι γᾷς αὐλκχίμιους ποιήσφαν γρωμϑύων ὃ ζ;ς 
Μ΄. ͵ “ 

Υ 
] 

“ἑμροῖςγρημασι τὴν οὖν τοῖς πὐρκασιν  χον- 
"τών χαὶ Ξπὸ τότων ἴους ἐπα σίτοις “εφόντων, 

πϑϑότοι μόρᾳ, ἀπεψηφίσανζο, τοῖς ἱεροῖς 
! . “ ν »“(,ὐλγὸ ; " 

: ἥκασι μη γρῆαζ. ἡ οὐ Ὁ γιγνόυϑυον μέ- 
3 

Ἴερ,φασχοίες αὐδις λυμαήνεο Ὁ ἀῤκαι ϑιχϑν, 

“ἀγεχαίλοιουτο εἰς τς μυοιας τς αδοξαΐζας 

αὐτὸν, ὰ ἐπεὶ ὧχ ὑπήκθον, κουτεδίκα σαν αἷ- 

Του ἐπέρί γάτα νίττιιτο οἢϊσογο νοΐ νηο ἀἰς: 
(εὰ ᾿νοητίπεβ ἢς ἰΙοῆσο συΐάσηι τοππροτίς 
(ρατίο φυϊιθγίητη]ος, σαὶ ξοτῖες ἤθη ἔπμητ, 

ἔοΥφπ, 

πες ὁρι5 

Μαῖα, 

ξοττεβυοάάεγα. (ὐοτογαση ἀππὶ Ασα {ΠῚ Ανοσάες 
᾿Ῥισέεδι ρεςιηι5λογίς ντογοπει, δὲ 1ἰς Ε- ηύνάνι ρον 

μη ἰάην 
Ρατγῖτος αἰεγαπτ:Ῥεῖπαὶ Μαμπείπεὶ ἔμξεο ἀθ- τρί. 
ογοῖο ρι Πίδιιοπον Ὡς ροοιιηία ἴαογα ἔα εἰς 
ίξτ ντὶ Οὐστησας ραττοιιγαταῆη, πα: Ἰρίο- 
ται Ποπχπο ἄς δεγοταγ ΕΡραετίς; εχ ντθς 
(μὰ σο οί της: οατπ ργα ε γ15 παϊίογο. Ν 6ὁ- 
τασα {Π1|. σαπιηι Ὁ οἷς (σοἰοταξοια Ατοαά- 

ἐφεεὶς τὸς ἐπα οίτοις εκ, “ὁ πόλεως ἐχκποεί- Ἐ οπι Ιαοξλξεατὶ ἀϊςεγοῆε, Μαπεϊπρογιιηι 

εδαλες ἀπέπεμνψναν ζῖς Ῥρισι ν, οἱ) αρχον-᾿ 
τα[ἀες αὐ παρ! γατα, χάϊ ἐχ ἠςοίο5 Π}1}- 

πἰδὰις οοπίξαθας, τη 15 νοσαθαηγ. Ἐπ χα 
Μδητχίποῖ ποη βαζθδδε, ἰδία 'π δὸ5 ἀαϊηπα- 
τοπὶδ (οηίοπτίά. Πγϊτεπηΐ Ερατγίτος, {αὶ ἀα- 
ταηαῖος Δα ἀπισοιξτ, ν᾽ ογατη ΜδητΠαΙ ροῦ- 

2 2, ς 2 4 ε πο 5... Η ͵ 

ὅμγαὶ τὸς ἐπαράτοις ἔπεμιπον; ὡς ἀξογζῷς ὡς κοιζαχεχριυδμοὺς. οι μϑὺ σωυ μλυηνφο κλεῖς 

ωἱ 1Ὲ] 2 
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τε θαπς. δεοιι πη άϊτιπη φὰ ΠΟΠ ΠΕ] οτίδπιοχ ἴ- 
Πὲς ἀδοίος μλΠΠἰθ τις αἰε δῆτ, που νίπτραη- 
45 οἵϊῥ ρεοιιπίαβ ίλοταβ., πόααε οτίπηθῃ {1- 
1Τᾳ« νϊο!ατα το ρσίοηῖς [εαπι ροίξοτῖς 'π ο- 
ΤῊΠΟ ἀδίποερβ ΠῚ τ Ἰ Πα ΘΠ ἀ11ΠῚ εἴϊξ. 

Ῥοιξοδαυφηι οτίαην ρα δ] ῖςο πα σοπο το (ὰ- 
Ὀγάγατη ρασπηίαγιιπν νίπγρατίο τεϊοξξα ο- 
ταῖ,ῃλοχ Εραυτί, Ζαογάιος ἢιροπάϊο σατα- 

ΤΕΉΟΣ Ρβοτογαησ, ἀΠ]Αεδηταῦ : 4] νογὸ 
Ροτογδησ, {6 πγατιο οοϊποττατὶ Εραγίτογιτ 
ἴῃ Ἰσσιπι (ποοθάεθαπε, πε ῚΠ Π]Πογα ἱρΡ{1, 
{6 42}11π1ρίοτιπι οἤπε ροτείξατε. Ργαίο- 
δ αὐτοπΊ, Ζαΐ ρεοιιηϊατ Δογαηχτγαξξαπο- 

ταῦτ, Ζαητ(ς φηϊ δα τιοστούθησ, Π τατος 
εἰΐοπε τοἀάοηάα:, ἀε νῖτα ρεγο]ταταζοϑβ: 
ὙΠεδαδς πείτειητ, ας ΒΕ θδπ 5 ΠΕ ἢτ, Ὠ] 
οΧροάϊείοποτη {πἰοίρεγεης, βογίσαλαη ἔο- 
τος Ὡς ταγία5 τοδάος δή Τασςάαπιοηϊο- 
ται ραγτοβ τγαηἤγοης, Ιταηπε 1 ΠΟ πη] ὦ 
απο Πα τίη ἀοοίπσαθαης. (οητγα, 48] 

ορείπις Ροϊοροπείο οοίμταπη νο Ισητ, Αὐ- 
σαάαῃγ σοτηπλπηὶ ροτί Δ εθαῃς, ντπλ 115 
Ἰεσατία, ἀἴοι 1 πο Ραηὶ8 πα θοτοητ; πὸ ἀσοὰ- 
ἀἴδηι ἀγπιαίϊ, ὨΠῚ ἀγοο τ Πἤξησ, ἰηστο- 
ἀετεηταγ, ἸΝεάμπο ταπτινην Πῦσο 1 ΠΕΡ ηΪ5 
ἀεπιιπειαίσαπτ, (δ ἃ οείαπη σογιῖ γατί σῃ τις 
Ροτπιοεὶ [ξαειιεθᾶτ, 61] οὐ ὶ πλϊηίπὴς Ορα5 
-οῇς, (Οἰπρρὲ σλυβαπὰ πα! ]Δτ ρυταθδησ, 
υλπιοῦγοίη ρῇ Του 5 αποριαοίοηι: αὐἀ- 
ξξοάας {8 Ἰα θτιι5 ας το! σ ]ΟἸ τι έξυτος ατ- 
-διτγαδητατ γον 565 στατραζογοϑ [960,1 

-ἐλια Β εἰσ τε έποσγθης. Οὐοα απιμ Ε- 
«Ἰεἰδιετίατη ρίδσθγου, νι τος νη απ εἴτ. ρὰ- 
σομυΠο  λοϊοινάδην! εοίς βλέξαμς νεϊ τοῦ 
{ςπράας ἰἠϊέοητ. Ροίξοααῦ πα γῆ δαρτα- 

ἰξίταπν οοτ᾿ ἰΔογαπιθηγαηιν Δθγ 4 ΕΠ ΟΠ 
Σ(Ο] τη 811} σπηηος, δ Ἰρῇ φοπϊε Ἐοσεάϊς 
νἥα σαπὶ εο ΓΠοΡθαπο; “1 1 ὐθαιοσο ἂὐ- 
ἐτδτατα σταῖς: ρε τ θι15. Βαποτς ργαξετγαῖ, 
Ἰυγαῖεητ τ ἀτοσάςς 4} Τ σε τηαποηζοϑ, 
σοπυϊαϊς ας ΠΙ]ατίτατὶ νάσαθαητ, θδτίοπος 
της θᾶτ, ρα εαπὰς ἀεοδηγαιθᾶς, αι! ἴλη 
Ρᾶσε σοπέζίτατα. 1 περαπίνετγο, ργέθέει- 
σις Αὐοδάεπι, φποταυοτατοάεπαι!ς γὰ- 
τισπίθιρ θὲ πιοτπεθαητ, ἱτοπγαίς Βαθοτὶ 
δζ' ΕΡαγεἶ, φαοτιουεδάειῃ Ἔγαησ ἰη {εη- 
τεπτίδ; Οἰλι 5.1 ἐσοα ροτεῖδ, 0 τα Π1ς πη ς 
ἰπάς Πξξοσίθιις δά οος, αὶ ἀσίτα δῆς σοη- 

ΧΡΕΥΝΝΟῚ ΓΗ͂ ἨΠ ΤΟ ΘΟ ΚΕ Οἱ 
τὶς {πἰς ὁσο!αξς, ἴῃ νεσετα {πος πη δάπαῖτ- ἃ σαύτες ς πύλας, Οῴκ ἐδέχοντο μοι ἴσας 

4. 7 ᾽ 3.2 ᾽ ᾿ ͵ Ἂ ΜΝ Β ἐκείνοις, δυνν ἐκᾷ! οἱ δὶ σφισιν εἶεν. γφ9 οὐ] οἱ 

ς φόρκα διαν,εἰ μή τί κα λϑίεν.χὺ ἄμα υδϑα ὗτα 

εκ δὲ π“τοῦ τογα δὴ χαὶ ἀλλοι  ινὲς ἐλεχϑνον 

ζϊς μιυολοις, ὡς οὐ γρὴ τοῖς ἱεροῖς ρήμασι 
“ 2Ν Α ᾽ Δ ῃ “ 

γένοϑαι, συ σὲ καίθουτιᾷν εἰς Τ' ἀξ εθόνον ζς Ὁ 

“ππαισιν ἔἤκλτκκο, ττο ἢ εἰς ζους ϑρους, ὡς ὃ αὶ οὖ τεὴιτῷ 
ἄν (8) ͵ Ὁ -“" “" -“ κ 

τῶ χοιγῷ ἀπέδοξε ἀληκετί χρήοϑτα Ό;ς ξροις 
Ἷ λ δ ΠΝ ηλ » ΥΝ Ι 

ιφημασι,ζοχυ δὴ οἱ ἀρ οὐρυμα διύνωνϑυοι 
νά μιοϑοὺ “δ. ἐπα ίτων ε0)» διεγέογτο' οἷ 

ἢ δοωαμϑμοι οὐ ρακελδυσείυϑροι αἰὐξοις, κα: 
" 

ὥ 

5 ᾽ ἣν 2 ] «“ ᾽ 

θιςαντο εἰς τός ἐπα δατοὺς πῶς μὴ ἀὐύξι ἐπ 

ΤῊ ρχόντων φχζκκεχάρηχϑτες τὰ ἱεροὶ χρῆ- 

μαΐᾳ, ὅτι εἰ δωσήεν ἀ θιωας »χαύδέρ ἀσφαν 

 πολέα Χο πεμιποισιν εἰς ϑηζας ἡ διδιωσχοισι 

ζις ϑυζξα ες, ὡς εἰ μιὴ ςραῖ 4 )σφαὶ,κινδειυεύ- 
σαηεν οἱ Ξὴρκαίδες πάλιν λακωνίσαι. χαὶ οἱ ἣν 

παρεσκθυα ζοντο,ὼς φρατάσομδυοι οὗ ΓΝ 

χρτιςαι τὴ πελοποιήσῳ βαλάφυομϑυοι,ἐπεῷ 

Ὁ χοινὸν αἀῤκούδγυν, πεμοψανζᾷς φορέσξᾳς εἰ- 

“πῷν ζοις ϑηξαίοις, μιῦ ἰέναι σεοὼ ὅπλλοις εἰς τίω 

«ξϑοΐοις ϑυθαας ἔλεγϑν, κα ὃ ἐλογίζοντο, 
“ οἵ ᾽ ΣΙ - λ 
οτὶ πολεμε οδεϊὲν δέοιν]ο. πῶ τε γὸ Ἱερ Διὸς 

αὐδϑεφανωι, Οὐ εὲν τοϑεδακ φφόμεζον" δ 

: Ὄπ δε δὸν ες αὐ, ὦ δικαιότερα ᾿ ὁσιω τερδι ποι: 

δυο τῷ ϑεῷ οἴξοζ μέλον αὐ ὅτω γαριίζεαζ, 

βελουϑυωνδ τὰ καὶ Πηλείων, ἔδοξεν αρι- 

“Φοτεροίς εἰρξευέευ ποιάστιο ζ᾽ ὃ ἐγυοῖο ἀτον- 
͵ ͵ «Δοα ο Ἅ. 5 ͵ 

δα! γνομϑυὼν5 ἃ σρκων,ὼ ομοσείντων «αἴ τε 
. ς Ρ ; -“ ᾽ »“- Ι 

θηνων ὑπὸ τῶν, χα ν᾽ πεγεα τῶν; αὐτόπ 
Γ. 

Τὸ ϑυξωκ, ὃς ἐτυϊχομὲν μν τῇ τεγέα ἔχων ὁπλί- 

χπεζαχοοῖας ἢ βοιω ταν), οἱ μϑὲ ἄλλοι Ὄβι 

υκοιδὲς ον τῇ τεγέα αὐτώ Γκαζα μϑμοίες, ἐδ, 

πγοαριῶντο τε ἡ δυθωμιοιῶτο, ᾧ ασονδεὶς, Καὶ 
᾿πταμαγας, ὡς εἰρόευης γϑδρη δύης, ἐποιοιοῦτϑ' 

Τοὶϑ ϑηξαῖοι, τὸν" τόρχόντων οἱφοίξεμδροι , 

ᾧς ἀ ϑυνας, σοι πτετοῖς βοιωποὶς ἣ τοῖς: ὁμό- ᾽ 

γγώμοσι Τὴ ἐπα εὐτων,κλείσανϊες ᾿ς πύλας 

πϑ τ πεγεα δ" τείχοις, πέμπονῖες Ἐχὴ πὰς ; 

συσκηϊδγίᾷς ; σεεωὲδοίμίανον ἕρις βελτίςοις. Ἰ ᾿ 
Ὁ ἀπὸ ταιΐα, ργαοὶράος σιοίαμ σαρήπητ τ 410. Ε ὝΕΣ δὴ ἐκ πασῶν δ πόλεων παρόντων ἕ 

Ὠΐατη οχ ὀπιπίθες ορρί αἰ5 Αγοδάθϑβ θὺ οῦ- 
Πιιχοταητμοπηποϑά πο ράοθπη Θχροίςογοπι: 
τσ ]τοσ οφρὶ πθοεῆς ογατ. πο ἔδέξαπη, ντ 
ΜΠ σὺ τατὴ σατοέγ, τῇ ἀθηχαϑ νεθὶβ ρα] σα 
σδρ!οτγέταν. ΡοΙεααιιᾷ πχμτὶ ἰάπὶ εἤξητ η 
νἱησαα οΟἱ (ΕἸ; Βλιητι ἀςπγαζο ἀφ ἢ Π|6ητ, 

ἀρκαιδων,ὼ πόύτων εἰρζωύην βαλονϑύων ἔχ, 

πολλές Ἐδ)4 τς συλλαμθανομϑύες ἐξ): ὡς 

ζαχὺ υϑὺ ἀὐζῖς ὃ δεσμιωτήφιον μεφὸν ζεὺ ζᾳ- 
χὰ δ ἡ δημίοσια οἰχία. ὡς ἢ πολλοὶ οἱ εἰργμμένοι 

ἤσαν πολλοὶ ὃ τὶ τείχους οὐκ πεπηδηχότες, 
ἥσαῦ ἀν 



ὰ.. 

ν΄: 

ὐ 88 Ἀ ΙΕῚΡ ἘΠΕ }Μ Υἱ ὃ τὶ 
ἀπ ἡ “γὶ ἀλ ᾽ ᾧ Ξ ἐπ..." ᾽ : 

ἤσαν ἢ ὅδ αὶ ὅχα τ πυλαῖν ἀφῴντο, (ουὐξῆὶς »ὃ Α ἀιυίάαπι διατὶ ρου ροῖζας δηλ το ϑητιέ, 

ξυυὶνὶ ὠργίζετο, ὑςτίς μὴ ὦετο Ὁὐπολφδϑαι )ά- 

ποβῆσοι δὴ κιφίλιςα ἐποίησε τῦντε ϑηίξα)ον χαὶ 

πὼς μετ᾿ αὐτο τα ποράηοντας,(τι μόμδι- 
γέας,οἱξ μάλιςα ἐξῳωλονό λαζῴ, ὀλίγϑες ὥγας 

πϑρυ εἶχον. Δ γὸ Φ ἐγίις Ὁ πόλιν ἐξ), εδὸν 

πόρτες ᾧχονῷ οἴκαδε.ἐπεὶ ὃ ἡμέροι ἐλ ρεζορὸ 

χὰ πεπυραγμένα ἐπυϑονῖο οἱ μαρτινᾷς ἀ0θις 

πέμπονϊες εἰς ζὰξ ἄλλας Ἔρχαδιχας πολῴο, 
᾿ πσοϑνοθράσον οὐ Οϊς ὅπλοις τῇ, ὼ φυλατφν 

(ς πολές. καὶ αὔθ)" ὅτως ἐποίειν. ὁ ἄμα πέμ- 
ψαήες εἰς πέγεαν, ἀστή τοῖον ὁσῶς ἔχοιεν αὐδρας 

ἕνας μαντινφο᾽ χαὶ ἕ ὀήγων 5. Ὥρκαδων σσεένα  «- 

εἶπ ζῶ ἔφασαν ὅτεδεδέα ζ, ὅτε Σ:ποθνήσκάν Ὡρὸ 

ἡ π' δίκης. ᾿ χϑ! τίνες ἐπαιτιῷνΐο, καὶ ἔλεχϑν ἀπαγ- 

λῶν ὅϑουτες, ὅτι ἡ Τὴ μὸρτινέων πῦλις ἐπϊυῷτο ἢ 

ν μέ παρέξᾳν εἰς Φ χφινον ἀρκαίδων, ὁποσῶς 

᾿ς ἧς σρϑοκαλοιτο. ακϑων δξίυ ὁ ϑηξζαῖος ἡπυρά 

τεϑ,τὶ χρισαιζο ἐν ὡρώγικατι, ἢ ἀφίησι πϑώ-- 
Ω 

ᾧς τὸς ὠὐδρας.ἡ τῇ ὑςξεραία συϊια«λέσας Τα 

᾿ ϑρχαάδων ὁπόσοι ἴε δὴ σευ ιθῷν ἡϑεληᾷ, ἀπε -( 

ἐξ λογάτο, ὡς ἐξαπα νϑείη. ἀκϑσοι ὃ ἔφυ, 1 ὅτι 

λακχεδαι μόνιοίς εἶεν σεοὺ ζεϊς ὅπλοις ΤχῚ ζοῖς 
ὁρίοις, ασο98ιδόναι τε αὖθις μΐήοιεν Ὑ πέγεαν 

"ἰδ ἕξ ρκαδὼν τινές. οἱ ὃ ἀκόσαμ)ες Ἷ ἐκᾷνον »ϑῶ, 

Ὧν. ὅν χα! τῷ γιγγωσχο,]ες ὅτι ἐν, 4.δέϊο πὐἰϑὶ σφών, 

τη: ἀφίεξ" πέμψας δὴ εἰς ϑηξας ωρέσξής, κα- 
"Ἵν ρρϑν ἀυτε ὡς δῷ ἰποθαινῴν. σὴ Επαμινων 

δὸν ἐφαξ( ̓  "ὃ ςραϊηγῶν τῦτε ἐτυϊγόμε)λέ- 

γήννως πολὺ ὀρθότερον ποιήσάεν, ὅτί συνελαίμι 

(ανε τῷ: αὐδρας," ὑτεα 
πρού- μας εἰς πόλεμον Ἷ κα]αφησαντων, "μὰς αν. 

᾿ Ι δήμετερας γγώμοης εἰρζωυην ποιξα “πῶς οὐκ 

αὐ δικαίως ασδοδὸοσιαν τὶς ὑμδι πῦτο κατηο»- 

δϑίν; εὖ δ᾽ ἴςε, ἔφη, ὅτι ἡμάς Ὁ φραϊευσο ῖθα, εἰς 

Ἔρκαδίαν,ὶ στωὺ ὧοις τὰ ἡμέτεροι φρονῶσι 

πολεμήσονϑυ.ὡς ὃ ζαῦτα ἀπηΐλλν πσϑϑς τε 

ψ'πἰ- Ὁ χϑινὸν ' ρκαδων, ζᾳ πολής,ἰκ πότου 

ΡΝ αὐελογίζονῖο μαντινς 1ε,ὼ τῆσδ λίνων Φρκα- 

δῶν οἷ κηυδόυϑυοι τῆς πελοτσονήσου,ωσοζώτως 

δὲ χαὶ ἡλέοι χα ἀχαυοὶ, ὅτι οἱ 

 εἶον ὡς ἰαϑενεςοί την βουλόμϑυοι τίω πελοπό- 
ς ἐσ νὼ 

ἂν 

αυοα οἤδεηειηο,, αἰ οἰ υατη (Ἰοοςῃίδ- 
τοῦ, χτγα 105,4 ας σαρίτο ἡγυϊταηος οΧί- 
{πἰπγασδητ: ἴῃ πλαχί παῖ 1 πο θάμιπη, ὃζ ἃΞ 
Ἰἰοσ, αὶ μας ν πα ουτη ἰρίο ἀσοῦδης, οΠ]1ς- 
τααίηοιη σοηϊςοῖς, ἀπο Μαπειϊπεὶ, 65 
Ἱπρ ΙΠλῖς σαροῖο νοϊθρδητ, (Δ αι: ραιις 
05 σοιηρι ΠΟ ΠΠςητ, Νάην ρἰεγίχας ο- 
ΤΆΠΟ5 ἀομλαΠῚ (Ὲ σοητυ!ογαῆς, χαίρρο αΐ 
ποῦ Ργοοι ἃ Τοροα ἀϊζάγθητ, Οαιιπὶ 11- 
Τυχίίτει, ὃς ἐς ἐς, ια σοίξα γαηι, Μφητί- 
πεὶ σεγιίίογος ἔδέξι οἤςης: σοητίπαο πὶ Πῆς 

μ34 σαἴογας νγθε5 Ατγοδάϊσας πιιητὶῖς, νὰ ἢ 
ἀΥτηἷ5 εἴης, ορριάφηιϊο πα ργαίἀϊἰς πλιι- 
πίγαεπε, ἀεπαητίαθδητῖ; φαοά ηυίάοπ ἰρῆ 
αυοσαε ἔβοίεραης. δίπλα! Τ᾽ εσεδπ ]υοί- 
ἀαπαῖτα ἱαθεητ, ἂς τε αἱ πὲ, ιιοίοιπηηϊι8 
Μαῃτχίηθος παθεγεησ, ροίξ!αθαης. Ρτα- 
τεγοά ποη ζ αιαπὴ αἰε σᾶς ες, ἡπεπη 4Πὶ 
ΟΧ σοτουῖς οείαπι Αὐοδάϊθι5 δὰ ν] πο τὶ, ας 

τᾶοστο πλαΪταγὶ ργ5., 48 ἄς σαι σορηϊΞ 
τι οετ Οἱ ἢ παεγεηῖ, η πο οἰ]ρα- 
τεῆς ΔΙ Ι4π05; ρεγθοίάοπι πιιητίοβ [τος ἰη- 
ἀϊσαθαητ,ίαπέϊξε Μαητίπεογιπι γε ρῈ }1- 
σαπχίροπάετε, (ς ἐχ μι ἰτιιγαῃι η σοΠοΊ]Π1ο 

Ατοαδάμππι ρυδίιοο,, ποιαῖς τα οπὶ ἰῃ 
[5 Αἰ ἰψαὶς γοσαγε γε] ]ετ. ας φυσι 1 Π6- 
Ῥαηιις 11ςῸ απαΐτγος, 4α 14 Πὰς ἴῃ τὸ ἀροτγοῖ, 
ἀπ δ σα θατ:αἀφοαιιο σαρτίι!5 ΟΠ 115 αἰ - 
ΠΛΠΠΠς, ρο ἐγ ἀϊε οοποσαας Ατοαάος,ηοῖ- 
4ποῖ σοπυοηίτα νοϊεθδητ; (τά; ριιγσαθατ, 
ἂς ἀδοορταπι οἵϊο ἀϊσοθας. Ετοηΐμη (ο Παύ- 
τατος ρ᾽ ς, 1 ἀσθας πο ῃΪοΚ ἀγπηατος [πὶ 
δαῖθις αἀοιϊα. ας ποθ ημ 05 Αγοδήος 1 ε- 
σοαίη {15 ργοάοτα νο]]ς. τα ]υαπ} 11} αιὶ 
ἀπ Πεηι, ἀϊπαίττα τ ποπλί ποι, ΖΔ πη] τἀπὶ 
οαππὶ ἄς Ατοαάίδιες πηοητίτὶ (οἰγεατ, [Δ 

"» ἈΚ ΔΝ τ 91} ς ᾿- Αι ἷ 

»ἡοτεαφηχε. γὸ, "δ δὶ υ- ΤῊ Ιεσατῖς ΤΠεθα5 πλϊ τς, (τσ ἐατα δοσαίαθδης, 

νττποῖῖο πη ταπάππι αταοτεητ. ΙΧ Πδ 

ταπο Εραπιϊμοπάδπι ἔσγαπσ, αὶ ΤΠοΡαᾶ- 

ποτιιηι τά τοΠΊΡΟΓ5 ΠῚ ΡΘΓΆΓΟΥ ογαῖ, το 8 

Ποπηϊηοῖη ἔοι ςξ την, φαῦ τόσος σοπι: 

Ρτεδάετγοι, πὶ 4ιπηπη ἀϊπηίττοτος Ναπὶ 

σαγποη, ᾿π4αΐτ, [1415 ἄς Ρτγοάϊτίοης ἱπγΓα 

γος ἀσοιίοτ; 411, 4 ΠῚ ΠῸ8 ναῖε σα 

ῬοΙΠυπὶ σογαπηι5, [1Π6 ςοπίεπία ποίξτο ρα- 

δοπι ἔθ  Ἐἰ5᾽ Επίπταοτο (οἴτοτε, παΐτ, 5 

σΕρΡζαγος ΠῸ5 ἐχρεαϊτοπθηλ τη Ατοδάϊαπὶ, 

δ΄ ὈΟΙΠπι  εἰξιιτος νὰ ΟἸΠΠῚ 115. 48] ραγῖεϑ 

ϑηίαῆοι δῆλοι Ε Ποίξτας (ἐχύτηταγ. Ροϊξοαηθδπι μας αὐ 

ςοπηπλης Ατολάϊιπ),ογα πιὰ α ντρο8 το- 

Ρεῖοβομεβἢ 
ιαάμετίμα 

τΤ|εδαπος 

παπτίατα ἔα Πδπτ τα πη νογο (ἐστι 1 σο- οί, 
᾿ἀ" ὙΠ τ » ᾿ ͵ 
ιχ Ἴγησον Ἐ1) τος ὡς βώςα αὑτίω καζᾳδουλω- 

ς σίτατο σερεγαης Μαῃτίπεὶ, αἱ ἴσας Ατοα- 
᾿ διὸ «ς “» Ἵ 3) εὐ 

. σαινΐς, τί γὼ δὴ πολεμᾷ, ἡμὰς βέάλονται ; ἡ ἵνα ἀες, αὶ ἀε Ρεϊοροποίο θη τ (οΠ]ἰοτὶ, [τις 

ἄεπιαας ΕἸςοὶ ὃ ΑςΠαὶ, Ρ4] Ὧπὰ ἼΠεθδποβ 

ἰά τι οὶ ἰτὶ, νε Ρεϊοροηςῇ νίγος Πα Π]ΑΧΙ ΠΟ αὐτοτοτοπτ, 41οὸ Θδπὶ Π1η6. ν]}1α ἀΠΠΠσο]τα- 

τς ἰη (Ἔγαἰεατεπι γοάϊρογεαςε, ΪΝδπηι εαγ ταπχάεπι δο πὶ πο5 νοϊπης σς᾿ ούς ὃ Παπὶ ΘαΠλ 

ΠΗ 2 
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τῇτις, ὃς ντείαυς ἱρίογαπι πα σοαπιιδὲ (ἋΣ 
αἀ οχρεαϊτσμεπιδοοϊηρύτίς, χαῖι πος αἰ-: 
σατηιις., ἴῃ Ποστεπηροτῖο πορὶ5 οροῖὰ ἱρίο- 
ΤΠ. ΠΟὴ ΟΡ σῆς ἡ Αἢ ποη πιαπιξοίξαπι 
εἰς, δος ἰάςσίτγοο (δ δά ἤδης οχρεάϊτίομεπι 
Ράτατγοινε ΔΙΊ Ζιο πος ἀᾶπο αἀξοίφητ Ηϊης 
Ατῇμεπαᾶς ἔπος παίττιπτ, αὶ Ατμεπίεηίος δά 
ξοτεπάτιπὶ οροπῃ σοΠοΐταγεηταγ, Ργαγογοα 
Ἰορατος εχ Ἐρατγίτίς πιίτταπς Γδοεάατιο- 
ΠΟΠῚ, ἃς [.«ασδ ἀφ: ὲπιοηΐος ποττάταγ, ντ σοπι- 
ΣΠΠΙΡΙΙΒ αἸΙΧ τς ργο! δοτοης, πὸ αὶ Ρο- 
Ἰοροποίαπιἑη (δγαίγατοπα γοάίσογοης. [πι- 
ΡΟτγάγαπη οτίαπι πᾷς ἐς ρεϊποίρατι, πἰταϊ-- 
τι ντ πη]: ἔπος ἱπτγὰ ΗΠ Πας 4115 ργαοης. 
[πτογεα ἄππὶ μας ἀσερδηταγ, ἄσπιο Ερα- 
ταὶ ΠΟ ἀδ5 ργοβοι(ςοθατιγ,οίδοιμ Βοθο- 
ῖος οἵῆποϑ, Εὔϊροδηίος, 1 ΠείΆ]ος πλιτοϑ, 
4105 ραττίτη αὖ ΑἸεχδη το, ραγιίπη δ εἰτις 

Δαπογίαυ 5 ἀσοερογατ,ἀποοθας. Ρμοσθη 85 
ται οη ΠΟ ἐς ι6 ὈΔΏτγα1, αι} 115 ΠΟ Πα !-- 
οἰοπΙ Βα 5Ἰπἰταπη ἔσο άμς οϊε ἀϊσογεητ; νῖ, ἢ 
415 Ποθαπος πα άεγοσ, οροπὶ ἔεγγεης: 
γεζιπι νὶ αἀπογίῃ5 1105 οἵ εἰς ΠΗΠΊτατι1ΠῚ 
ἴτθητ, Ἰ4Ἰὰ ἔσεάετα σοτηργεποηάϊί περαρᾶτ. 
Ετοχι]πγαας Εραπιϊποπάδ5, {πἰ5 ἃ ραττῖ- 
δας ἔπτιγοσ ἰπ Ροϊοροποίο Ασρίιος, Μος 
{ξηἴος., Αὐοαάςδς θοὸς, Ζυΐ γοδι5 ΤΠοΡαπο- 
τιιπὶ ἔλπιθ θαητ. Εγδητ πὶ Τροία, Μεραϊο- 

ἐμαὶ, ἀμα ῬΟΠ ταὶ, ΓΑΙ Πεατα, ΡΑἸΆτί πὶ, ὃς φιοταιιοῖ 
!4, ορρίἀα ργορτογεα, χιοά οἤφητοχίρια, ὃς 

᾿χοτιιηι ἰπ πη α]ο {πτὰ, (6 ι1 εο5 σοσοεθᾶταγ. 
Ορία5 ογρὸ σοἰεγίτογ Εραιϊποπάδς οάι- 
Χίτιααππηᾷ; ΝεΙηΘ4π| ᾿ στο τις ει, ποη- 
ΠΠΠῚ] ΠΟ σσπιπιογαῦαταγ, φαοά ἰητεγοα- 

᾿ Ρταγιπι {δ τγαπίεξιιητος Αὐπθηϊοηίος ρατα- 
τεῖ. ΪΝαπὶ πάσηι) πος αϊἀἀ4πὸ ἔοτα ἀκ- 

ἩΒΙὸς ὙΠ Ὁ ΔΙ  Ο. ͵ 

ΟΡ οαιήΐαπι, ντ ἸΡῇ ποίπιες ππατιο ροτά- Αὐμός μδὺὸ δλλήλοις κακῶς ποιαΐωϑυ, ἐχείγων, 

Βυϑύτοι ἡγεμονίας αἰντοῦεν δεεια οι Ἴοντο ὅπως Ὁ 
“ ἤ 

Ὁ γείοις τε, "ἡ μμεοσζευίους οχαὶ Ὄρκαδὼν τῷς (ᾳ 

δὲ ἀμιφότεροι δεω κῖθαι:" τί λερρντωνήμδμ; ὅη 

αὶ δεοθα αὐτὸν ον τωΐ παρόντι, τοῦδα 

ζνται ὡς ὀιόντες; ᾧ δῆλον, ὡς ἔχε ὃ καχέν ἢ 
ἡμας ἐργαάζξοϑαι φραΐϊ φυ ἐν τἰϑασκευαζοιἢ; 
ἔπεμπον ὃ χαὶ αἀϑζεύαξε, βονθᾷν χελά λοντες, 

Τέπεριψναν ἡ εἰς λάχε δαίμονα ρέσξᾳᾷς ἀ- ἐπερέϑῃ 

πὸ « ἐπαρίτων, το ρακα λοιῶτες λακχεδοι- δ" 

μονίας, εἰ βῴλοιντο χϑινῇ “λα, Χωλύφν, αὖ τίνες 
ἴωσι κϑιταιδουλωσουϑμοι Ἔ πελοπόνησον. πέθὶ 

, 

σκευα.-. 

5 ε οὩ'- «ς ͵ ΕΣ τι »» Ὁ» τῇ ἐαοτ' ἐκϑιςοι ἡγήσοιντο; τόσῳ ὃ Τ 
ἐκοφαηετο, πα μμινώνδας ὄξη4, βοιωτοις ξὰ ΝΣ 

γῶν πϑρζᾳ ὦ ἀὐξοέας; χαὶ ϑυΠαλὼν πολλοιὲ 
γον ἢ Ν ᾽ ᾽ τύδοί τε Αλεξογδρᾳ, ὁ τὴν ογαγτίων αὐτώ 
{ ᾿, ᾽ 2 , ͵ὔ η “ Φωκῆς μϑυτοι Οὔκ ηκολουθοι, λέφργϊες,, ὅτί 

στε, ϑῆχαι σφίσιν ἀὐύδις εἶεν, εἴτις ἔχι ϑηξας 

ἴοι, βουθῴν ἐπ᾿ ὀηνείς 5 φρα ἀ 4ν,ς ἔκ ἐῃ οξ 

σεουϑήχῳς. ὁ υϑώτοι Ἐπαμινωνδὰς ἐλργιζετο, 
ἣν ἰκν ς , Ε χα) Ὁ πελοπογήσῳ σφίσιν αὑασωρχά' ὃ- 

στρέτερφι Φρονοιωζᾷς. ἦσαι δὲ οὗτοι τεγέεάται, 

χαὶ μεγαλοπολίται, χα ἵ ἀοϑεώται,ἢ παλαν- ἀπάται 
τῆς, καὶ εἰ' τινες δὴ πολές, ΟΥ̓ Φ σμιικραι τε 

Ἐ),χαὶ οὖν μέσοις ζρωύταις οἰκεῖν, ἀμαϊκαζον- 
ζ. ὀξηλϑε μϑμτοι ὁ Ἐπα μμινωγδδις Ἅ͵4 φᾳ.- 

χέων. ἐπεὶ δὲ ἐγμεῷ ον νεμέα, οὐ λέτε 

(ε, Τ νομίζων τὸς ἀἰϑζευα!ας ππειροιίῷς ΑΝ 

ψεαϑα),χαὶ Τοἰόμϑυος μέγα αὐ τῶτο βρμέοϑαν, 
τοῖς "ϑὺ σφετέοοις συμ καχοις, εἰς ὁ ἔχιρ- κ᾿" 

“ Ε ᾿ ε ἢ ᾿ ἐπ .) φεθαῖ, σιοά {ποτιπ 4α ἐπὶ (ΟσἰΟΥ ΠῚ 4- βαΐσαι αὐθυς" τοῖς ἢ ογαντίοις, εἰς Ὁ εἰς ἀϑυ- 
ΠΪΠΊΟ5 ΘΟΠΠΓΏλΑΓς ροήοτ; ΠΟΙπππὶνογο, δά 
ἀείρετατίοποπι άϊρεγα. ἀτχιιθ,νε Ὀγθαϊτοῦ 

ἤϊσαπι,, οὐπηΐπο 1 Ππεραπὶς Ἐπιο  ππθητο 
ἔαζασιιπη Ἔχ [Ἐἰπγαραῖ, αι ἀαα ἃ Ατποηΐεπ 
{85 ἀδιγιπιεπτὶ ἀσοεριςπε. [πτεγὶπ ἄτιΠῈ 
11 ποοίοοο αἰμτίτις ατοῖ, ῬΕ]οροπε) ο- 
πη 65, Ζποτιοιοοίςητεθαητ, ρα Μδη- 
τἰποαῖη σὄποπογο. Οὐ μπ| Δυιτοπ δ {πὶ 

Ἐραπγϊποηά 45, Ατπεπιθπίεβ πλιταῖο σοΠῇ - 
Ἰ΄ο ποη ἰδτὴ τοῦγα ἔλξειιγος ἱτεγ, (ξὰ πιατὶ (8 
Ράΐατο, νεροῦ ἀσεάατποπεηι Αγοδάϊθιι5 

Β Ϊ Ϊ ὯΙ » δ γαν, ᾽ “ γ:Ξ » δι ΟΡΘπ. ἐογγθητ: ποις α  Νεπιξα οαἤτις, Γδ ΤΣ εἰς τί τεγεαν. ἀ)τυχὴ 4 δὴ ἔγωγε - 

Ἐρανηΐηοη, ΘΩ͂ ΠῚ ρΓΟ ς ἕξις ε{ξ. Αταῖα ἐφυ!ἀοπὶ απο 

ἀβαιν {Π1|οχροάϊτοηεπιο]οἴτογ ος ΠΗ͂ς, πὸ ροί- 
᾿Π {ππὶα]σοτο: πα: νογο τα ΠῚ ργου ἀδείας, τ Πα 

απάαςοῖα ἔλεϊποτα πητ, οα ἀεπάἀογαγὶ πὶ 
ἰπ πος νῖτο πη! Ππὶς ρος νι θητιγ. ΝΑ ρεῖ- 
πλππν Ποσ ποη ΡΟΙαπη πη ργαάϊοαγο, οί 
ἰηεγα 1 Θροαταγιιπλ ἄλγος οαίεγα Ιοσϑα στ: 

μίαν ἐμπτεσεῖνιὡς ἢ στευελουτι εἰπεῖν, πλῷ ἐς 

[αϑὸν ἐ|) ϑηζ αοις, ὅτι ἐλαΠοιντο αὐὐϑζειαῖοι. οὐ 

ὃ τῇ φζκτοίξῆ ἀὐτο ζρύτη στευήεῷ; πϑρτες οἱ 

ὀμοφρονοιεῦτες εἰς τίω μιαντίγφαν. ἐπεὶ υϑύτοι ' 

ὁ Ἐπαμινωγδῶς ἤχϑυσε, πῶς ἀὐϑζεναίους Ὁ ' 

αϑὺ κτὶ γώω ποράσεοϑαι ἀπεγνωκέναι» χτὶ 

ϑοίλαων δὲ τἰϑδασκάυαξεοϑαι » ὡς Δίὼ 

λακεδοιμονος βου, ϑήσονζας τοῖς όρκασιν, ὅ. 

τῷ [5 ἀφορμήσας οἰκ τῆς νεμέας,α φικνέται καὶ Ν 

αὐ φησοι με τίω Ἰ ςραπείαν αὐτῶ "δυέοϑαι,. ἕραῖρ ᾿ 

σὰ μϑμτοι πσϑϑνοίας ἔργα χαὶ τύλίκης ὅξὴν, γίαν 

συϑὲν μοι δοκεῖ Ἵ αὐὴρ ἐλλείπειν, προϑτον ἑαἰὴ 
μδὸ .)Ὲ ἔγωγε ἐτσαινωῖ ἀὐτϑ; ὅτι Ὁ ςρατό- 

πεδὸν οὐ τῳ" τείχη Τὸν τεγεα τ, ἐποιήσειτο" 
εν 



ν ἢ 5 ΕΖ ΘῈ ΤΠ Ὁ 8 ΕΤΡ Τ' ΕΜ ὗν." χ. ἐᾳὶ 
ἤν εὐ ἀσφαλεςξέρῳ πὲ ζώ,ἢ εἰ ἔξω ἐφρατο- Αἰ σιο]οσο οἴαης τατίοτα, “ ατη {1 ξοτὶς θα ’ο: 
ΝΡ ὑπ οὴ τοῖς πόχοῦδοι ἐν ἀδηιλοτέρῳ οαῇροε, δο υϊά ἀρσοτοῦ, πλίπιις ἃ ΠΟΙ θιις 

“πῇ Ἶ ἣ τὸ νον {ςδὶτ ροτοῦαῖ. Ργατογδα {4 το ΟΡιι5 οἴτοῖ; οἱτο. χα! τς ασκάσα Ἔσϑα; δὲ, εἰ ΣΙΝ ΒΩ : ᾽ ΟΣ ΤΙ “Ὡραῇ ΕΣ ζ Ἐς ΘΑ ἔΔο τς ἰῃ νγθο ραύαγε ροΐογαῖ, ΠΟ 69 
νατο αυπιη} σαίεγα οχίγὰ ορρίἀ ἃ παρογοπι; 

δου ρον δμωνρθοῦ ξρῶς; μέτριοι Ἰμο αὶ ' ἐτέρων ἔξω φρα! δ ψονδρων, οἰ ζευ οραν, Ρετγίριοἱ ροζογασ, Ππς φαΐ γοξξς σογογοησ, 
Ἢ Ε 2 ͵] Μ « Ἷ Ἂν ΕΝ τὶ Ω τ ὦ δι Α " ᾿ εἴτε τι ὀρθαΐς ἐ Ὁ ὑἤξτο, εἴτε τι ἡ τλμονοὺ τ τα κτ με δεν βρέ ην (ε ποῆι- 

Ν ἂς ͵ ΡΤ ΝΣ, Σἤοις 2115 ΟἿΤο  ρυτα αἴ: ΠΕ ΌΤΙΟ 5 δ- μιζωυ οἰονδν ος κρείων ΤῊ αὐτιπάλων ἐ{),ὁ- τ Ἔρη βημάτκι τ τε εν ον τῳ π΄" ἐποραβευην θρβίδε ὐϊρει νῶι πιράϊτατος ΠαΡοτο νίάορατ, πο οποεθαῦ 
ποτεορῴη γωθλοις σ[Ἀεονεκίριυ ϑπγοῦκ (μος, ὙΠΠ]ος ππιδάστγος. ΡΟ δαηταπη νοτο 
ἐξηγεῖ ζχετίλεχ. ὁραΐν 5 οὔτε πόλιν ἴσϑ9ς- ΠΟΙ Απιαά (δ νγθοιη ἀθῆςφεγο σοΥΠογοῖ, ἃ 

“᾿- χωρούσαν αὐτο δε εξ μίαν, τὐνΊς χρόνον] ἐξ. ἀρῶν απο νινς δττρ Αἰϊ] αἰ ςτὸ ρατα- 
͵ »., ΤᾺ ΩΣΩΣ αὶ εὐ ΒΡαῖ, φιοά χιυίάοπι πῃ ξχσοτεῖ ΡΓοὸ μαξξες α, γτα,ονόμίσε πο άλτεον {ι 61). εἰ δῈ μκῇ : τς " 

ΝΠ δ ΚΥΝΣ τ χα Ράττα β]ογία πηαϑηᾶ ἱπξλιηϊδῃν οχίρο- " ͵ 

ἕζαθατ. Ιτααδ ἡπιτὴ ἔλέξις εἤτεε σογιῖου, Ἐῤαννίβοῖ 

᾽ ν ᾽ [ΟῚ ᾽ » Υ ᾿ 

του ἐδεῖτο, Ὁ’ τῇ ποόλᾳ ὁγτί ἀὐπορωτερον ζό. 

᾽ ᾽ 7 » ͵ 

αἰτὶ τὴς τ ϑεϑεν ἀὐκλείας πολλζω ἀδοξίαν 
͵ Ψ » λον , Ἃ λ βὲ 

πορϑεεδεγεν. ἐπτει σἰκυ κα εμκόμθοινε δὶ δὴ Ποῖος ρα ἀ Μαπειϊποαιητηαρ πᾶ σαπτ οι “α πανὶ 
᾽ὔ 

ἦν; μαντίνᾷαν Ταῦς αὐτιπαλοις πεφυλαγικένδο. ὍΝ 

μεζῳπεμπουδύόυς ὃ Αγησίλαον 1ε χα πϑϑ - 
ᾧς τὸς λαιχεδαι μονίους , χαὶ ἤοϑετο ἐΐξεφρα- 

τάσμϑυον τὸν ̓ Αγησίλαον, οντα ἤδη ο πελ- 

λ ἀύη᾽ δφανοποιησοιμδωος, Ὡἴβᾳὰ ἡείλας," γεῖ- 

Ὅ ταϊ ςραϊδύματι εὐθες ἔχε ασαίρτη. χαὴ εἰ μιὴ 

χρη οϑεία τινὶ μιοῖρα, «οδοφελθὼν ἀξη[γήλε τω 

Αγήσιλάῳ κπσδοςειὸν Φ φρατάνμα, ἔλᾳαξεν κ 

πίω πολιν ὡς τὸρ νεοιαν, πϑυτάπασιν ἔρημον 

Ὧν ἀμιμωουμϑυων. ἐπεὶ υϑύτοι πσδοπυϑόμε- 

γος ζχῶτα Αγησιδλαος ἐφ.3η εἰς τίω πολιν ἐ- 

πελθῶν, Δα ταξακϑμοι οἱ «πταρτίάται ἐφύ-. 

λαῆον κ κ(ούλᾷ ὀλίγϑι 6,1ες. οἵ τὲ ὟῬ ἵπωεῖς 

Ν᾿ ἰΐθις πόύτες ον Ὄρχαδια ἀπηεσαν,ὼ ῶ ξεξ 

ἥκα γιχϑν, αὐ λόχων Ὑδέκαι οντῶν οἱ «(ς͵ ἐπεὶ ἃ 

ἐΐετο πα μινώνδους οὖ τῇ πόλά ὙΜ ασωρ- 

μα τυ ὅπου μϑὸ ἔμελλον ἔν τε ἰσοπέδῳ μκα- 

“χεϊαϑεα! χαὴ ΣΟτὸ ἢ: οἰκεῖν βλν,ϑήσεοϑαι, οὐκ Ὁ 

᾿ εἰφηᾳ ζω τη, σϑεὶ ὅπου γέ μηδὲν Ἴσπλείονες 

μαγεῖοϑαι τὰ ὀλίγων, πολλοὶ ὄντες" ἔνθεν δὲ 

(ς πυπηἰα}Π[ς, ας ΑρεΠίλιιπι ουπποίαιιο 1.2-- 
σφααητοηίος δισειξεγς, ἰδπιηῖιο αᾷοο Οιπα 
οΟρ 5: ἃ σομλππι ἀουηο ρτοξοέξιιπι ἀριά 
Ρειεηςη εἤς, απ πιαδιιογτογοῦ: (ππητα σους: 
Πᾶ, ἀεπιιπτίατοσιιο πε δας ἰτἱπογος τοέξα 

ϑραγγατη σορίδβ ἀποῖς. "Οὐ πΠΠ ἀϊαίπο 
αιοάαιῃ ἔατο (τοτεπῆς φυιά απ Δ σοί!- 
Ἰδυπι σοητοπάξηξ, Εἰ ΠΟβΊ45 Εραϊηϊποπήδὲ 
αἄἀπδηταῖε πιιητίαῆοι: σερηΐοι δραιτᾶ, η14- 
{π᾿ φιεπχάαπι πἰάτιτη . οπηηΐποα ἀςίθηίοτῖ- 
δι ἀοίοτταπη. Ὁ πππτὴ ἀπτεπὶ Α ο Πὰς Ηἰς 
ἀπίς σοτηρετγεῖς, σοπαγιτὴ ΠΟΙ Εἰς ἴῃ αὐ 
νίθα ρεαοερηῆει : δρατίαηὶ ἀϊροπεὶς ΒίηοῚ 
1ηάς (115, 4πΔτη ]Πατη ρετραιοὶ ἘΠ δῆτ, ντ-. 
Ρεπηταίηςῇ οαοαϊοθαης, Νατη ἃς δα υἰτεδ. 
δουππη αηγ 1 Ατοσάϊαπι αἰ οοἤογᾷτ, ὃς σὸς, 
Ρία ππογσεπαιία, ὅζ εχ ἀθοοίη σοποσείθιι 
τγο5. Ροϊεδημαπι Εραμηϊποη ας 5 ραγίδῃι, 
ψεμηῆεε, ποι νγθειῃ ΠΠ|λο ἱπσταάιςθάταγ, 
ψθὶ νοὶ ρισηδπι Ποίϊος ἰπ ρἰδηϊοῖε σοπη- 
ΠΥ ΠΟΤ δύαητ, νῈ] τοῖα ἀξ σα! ῆςοιῖς ἀεἰςέξιι-- 
τί, ε] ν δὲ πιο ρ 5 ἴῃ ριιρμα πτετί, “Δ Π} 
Ρδιιοὶ ογᾶτ οοξτὶ : (δ ἰοσο σισάδῃ οο- 
σαραῖο,4μο (ς (προυϊογοπι ἕοτς ραταθατ, τα 

τον μὲ Ων ,,.-- ᾿ἤνερεπὶ ἀείσεηάϊτι, πο δαἀίσεπάϊε. (ὑεῖό- Ἐραηλῆδοα 
πλεονεκῳν αὐ οφψομεζε, τάτο λαξὼν Ὁ ͵ πεν ας ἡ χοελον τ γῃ χποά ἀείπας ἀοοί ας, ραττίπι παπηϊηὶ ἜΝ 
πατεξαινε,ὺ Οὐκ αὐέξαινεν εἰς Τ' πολιν. τὸ,]ε Ροτοίε αἀίογιθὶ, ραττίτη ἐϊοὶ, ἀοίρογατίς πο- 

ο μὴν εὐ) ἀῦϑεν“Δυόνϑρον͵, ἔξες! υϑὲ Ὁ θεῖον αἰτι--ὀ παΐποπι ροηϊο το !ξογα. Ν πὶ απ Ατομῖς 
ἀαζ,Εζες! ἢ λέγάν, ὡς ζ!ς Σἰπονενοηυϑροις ἐ- ἄδιλιις ΝΙΧ ΘΟΏΓΠΠῚ ΥἹΓΟΣ ἀες ΕΙ τ ἃς ΠΟἢ 

(ΟἹ απιτγαϊ σοι ει, [ἃ φιοα ἱπιρεα τὶ ρόται-. 

"--" ᾧ ὙΠ τοι  ζοα ΟΡ ΤΣ (ς φαοάαπιπιοάο νἱἀεὔατιτ, (οὶ οτίαπι [π με 

ἐκατ' ἔχων αὐδρας,κὶ ϑζκξας (αἷρ ἐδυκά τὶ ἐχήν Ἰοριιπη αγάιι νοτίας Βοίξος ροίσογεῖ: ταπι το 
κώλυμα) Ἷ ἐποράσετο ἐχὶ τὸς αὐτιπαλους, 1Π|ω φαΐ (ρίγαθαπτίρποπι, 4α} 1 ἀροάσππο- 

5 Ὁ ᾿ ε "ἢ ͵ Π ἤ λ 5 ὅ - Ξ . Ἔ 

οὐ δὴ οἱ πῦρ πες οὐ νεμδηχότες Πα Ε ΠΙος ἀειςογαητ, 4αΐ γεθῖις Ομ ῃ τ (προ 

τἰογοσ εύδητ, ἂς ργατεγοα οσο ἐγαπιοχοοῖ- « Ρ Α ! Ν Ἂ 

δ υιυο,ὶ : ἤν ίῳ ̓  μὐρύκε ἐλ βν ἤοτο, Ποπ ἜΧΟΘΡΟΓΟ ΠΗΠίταπη, αος Ασοῃῖ- 
αϑτοις;χἰπὐρδέξια χὰ δλα Εχον!ες, ὅν εὖ ἔξαντο ἄλπις δου πα ερατ, πυροτιπη; (  ἀτοῦσα 
ἘΔ ᾽ 3.2 7 ε Β . . 

οςς πᾷς αύθὶ Τ᾿ Αρχίδειμον, δὰ εἰκλίνουσι. χαὶ οἱ ἄςξάετε, ἀτηῖς δέθο ρτίπιὶ, αι ἀρ  Ἐρα- 
ΕῚ “ 2 . μ Ω - 

ἐδὺ οοῷτοι τυ Ἐπα μινωνδὸυ Ξἰποιϑνησχου- ταϊηοπάδπιοὐᾶξ, οσοίί {ππε. Ὁ υπ|Πὶ αὐτο πὰ 
τ ἀμ οδα ἘΝ ΟΣ ἢ χίυϊζατοῦςν [νασοζαπιοηι Ὁ νι ἐξοσίαμη σινἔπτεὶ υϑύζοι ἀὐγαλλόνδροι τῇ νίκῃ ἐδίωξαν “ ΗΗ 4 ᾿ 

δεὶς αὐ ὑποςαίῃ. ἐπεὶ γὼ ἡγάτο Αρχίδαιμιος ἐδὲ 



3 

᾿ 

Ῥνδεϊανῦ 
είν ἐ- 

4992 Α. 

δἰγενίεα.. 

τῇς] ΟΠ 5 το μῆς, Πποιππιπὰ σα αιογθα5 αὶ 

644 
ἰάςοα; ρεγίξαπογξτγισ πιοπυροιεί 5: ταγ- Α οἱ ἐγδόϑεν ποῤῥωπτε ρω ὅ χαὶ ρ8, ὅτοι αὖ ἰ πο ᾿ 

Ἃ (ας ὃς ἱρῇ φιοίάαηι απλϊίογο: ΝΝαπὶ ἀοίοτῖ- 
Ρτὶ ἀἰαἱπίτας αύαητ, τ 4 46πὶ νἹ ἀστιιγ,οῦ- 
οοἴα ρίς νἱξξοτία σεττί φυ!44πὶΗπε5. τς 
οἰ άδπιις εο 'οοο,, 480 νἱέξοτία ροτίτις 
ἔαχοτγαῖ, τγοραῖιπὶ ἐχοϊτδαῖτ ; ὃς ἐο5, {πὶ ΟΧ 
ΒοΙΕ θιις {{Ὁἰς ᾿πτογοπηεὶ ογαητ, ροῦ πα υτῖα5 
τεάαϊάϊε. Εραπιϊηοηδς δυτεπιίςοιμη ἰρίε 
Ρεγρεπάσης πιταγαγη,νε Αγοδήες [ασοάς- 
Τηοποπη ορίβ ἔογοπάα δι] σσοιγγούθητς: 
ΠΟΙεαζ {1Π}8} σὰπη 1ρί15,8ς Γι ἀσεάς ΠΟ ἢ 15 
γηϊπογί5, ροϊξεδαιιδπῃ σοπθηϊἤεησ, ριι- 
Ῥῃατα: Ρτγαίδγεί πη 4 ΈΠ11 Γ65 ἰρ15 ἔο ἰοῖτοῦ 
οεἰπῆξεε, {ὰἰς παϊς. Οὐδ οθτοπ ταγίις 
Πυδιησο! γε πιθ Τ  ρεδιη οὐτεπάδης, σγα- 
τϊ ἀγπιαταγοε 4 ἰεἰσεη αἱ ἐρατίπν σοποοίς- 
Πε: Θαίτατιιη Μίδητί πεαπὶ ΠΪΠτ, Γοσλζιμη, 
νυ] αθογος εος σοῃίξαητοτ ἔογγοι; πη} πλῸ 
ὨΪτπ., ΟΠ ςπταηαιπ εῆς, ρεφοτα Μδῃτὶ- 
Πεὺς νηϊογία ἴατη οχίγα υγθοπῃ μάθεγα, ἷ- 
ΤΕ ΠῚ Π116 ΥἱΓΟ5 ΟΠ ΠΕ5, ρα ει ΠῚ 1 τεηρο- 
τίσ, αο ἐτασηθητιηγ1η γερο σοππεπογο- 
ταῦ. [ταις {πἰοἱρίε δῆτ ἰτεῦ πος ἐ4αίτα5. 
Ἰπτεύεα ρεοίεξει Εἰθαίιης ΑἸ θη ἐμ Π1ΠῈ 
Θααίτοβ, ρα ΠΠΠππλυτη σσσηα [πππρτα, φυῦ 
ΟἸΙεοπας τγαηπιῆδῃς:ἔοτις δα Μαητηθδηὶ 
δοσεάερδης, ὃς σαίξγα ᾿ητία ἤγαΓος 1ρ151Π 
««ἀἸΠο 5 Παρεαητ. (Οιπππιααζοιη ραζογος 
ἰδία αἀιιοηταζὲ μοίξος, ΜΜδητίπεὶ Ατμοηϊ- 
Θηΐππιπι εαίτιπη οροτη ἱπιρίογαγε, ἢ αυϊά 
11 ροῆδης. Γλῖσογα ρεοογα νηϊποτγίᾳ ἔου5 
εἴα, ̓ τεπτά; ορεγαβ, δὲ πλυϊτοβ [τη ρίιογοβ, 
τι ργοιεξτιογίς αταγίς ΠοπλΠ 65 ἰΠσ ΘΠ ι105. 

αἰθις ΑἸ πεπι επίεδς δια τὶς, {Δ ΠῚ τ4Πὶ 
πεοάμππινεὶ (ε ργαπηϊο, να] ἐηιος ραῦι]ο 

Πεῖς 4ι15 Θουιπη νἰγταζοπ ΠΟη Δα Γοτατὸ 

τοξεο της, ταπηθπ οροτη ἔεσεθδης. Ατηπο: 

ΧΕΧΤΝΟΡΙΗ. Ἤ Ρ5 ἢ ᾿ο ἢ ΒΕ δ᾽ ων. 
- 

εἰὰ 

σχϑύσι. τὐθ ,εγέγρατῆο γὸ, ὡς ἔοικεν, πὶ τῷ 
θείς, μέ ἰχθλς ὅσῃ ἡ νίκη ἐδέδοτο ἀὐζ!ς, χαὶ ὁ μὰ 
δὴ Αρχίδοιμωος δ5πιαιόνῖε ἵςατο ἔνθα. ἐπεχέά- 

Ν λ 3 «95 ͵ ν᾿ Ι ε 
τήσερὼ τὸς οὐζοξδ πεσόντας Τὴν πολεμίωγὺ. 

ποαυόνδους ἀπεδίδου. ὁ δ΄ Ἐπαὰ μιινώνδαως λφ- 
ΨἉ ε 2 Ἵ ) 

γιζονϑιος, ὁτι οἱ Ῥρκαδὲς βοηϑήσοηεν εἰς τίὼ 
͵ 2 53... ῳ “» 

λακεδούμοναι,ἐχείγοις υϑὺ ἐκ ἐζώλετο ἡ πᾶσι 

λακχεδαι μμονίοις ὁμού δυο υϑύοις μϑίχεαζ, ὁν-. 

λὼς πὲ χαὶ εὐτυχηχόσι, Τὰν: δὶ Ὡποτετυχηχθς 

Βτων.παλιν δὲ πορϑ. εὶς ὡς ἐδέωατο ταχιςα, 

εἰς τί πέγεων, τὰς νϑὺ ὁπλίᾷς αὐέπαωσε, 

τὸς ὃ ἵπαεας ἔπεμοψεν εἰς πἰωὺ μιαντίνφαν,δε- 
ἡϑεῖς αὐτῆωι “δ ϑςκαρτερήσοι , χαὶ δὲδαισκων, 
ὡς πόρτα μδϑὺ εἰκὸς ἔξω ἐῃ) τὰ Τ᾽ ματι: 

νέων βοσκήμοιτα, ποίᾷς ὃ πῶς ον, ϑοφπτοῖς, 

ἀλλωςΐε χαὶ σίτου συϊκομμι δῆς ὅσης. χαὶ οἱ μδὺ 

ῴχοντο. οἱ σῇ, αἰϑζεναγοι ἱππεῖς ὁρμκηϑέντες ἐξ 
ἐλάυ σῖνος, ἐδ 4πγοποιήσανζο μϑὲ εν ἰδϑμῶ" δι- 

ἐλθόντες ὃ χὺ ἜΣ κλιεωγαξ, ἐτύγόμον ααφ9ει- 
͵ 4, ΔΑ μ λ 

Οοἥες εἰς Τ μλυτίνφαν, χα, καιταςρατοπεδυί σα- 
Τ ΔΝ ͵ 3 »“" ΓΥ; 2 λνΝῚ 

ϑυοι Ἴ οτος τείχοὺς ον ταις οἰχίωις. ἐπεὶ δὲ 

δέοντο οἱ μιαντινής “αν ἀϑώυαίων ἱππέων βοη- 

ϑῆσοι, εἴτι δγούαιντο. ἔξω γὸ ἐὴ) κἡ χὰ βοσκή- 

μαΐᾳ πϑύτα, καὶ τὸς ἐργάτας, πολλὸς ὃ χαὶ 
“παϊδὲις κ γραιτερξίς τὰν ἐλδυϑερων.ακύσαν- 

7ες5 ζῶτα οἱ αὐϑϑίωα)οι εἰκι(ουϑοίσιν, ἔτι ογτες 

ανάαφδιςοι Ἂ αἰὐζὶ, ὼ οἱ ἵστοι. ὠς δὴ αὕτων 
: Ὁ ᾽ δεῖν ᾽ ἍΝ, 5 ( εἰ ᾿ αὐτὶ ρετίω τὶς Οξκ αὖ αγαοϑείη; οἵ ἡ πολυ. 

4 φασην Ποίξος (δ Ιοῆσο πηαίογος παθογε Ὁ πλείονας ὁραῖντες τὸς πολεμίοις, αὶ δεξί χή- 
οορία5 σογπογεησ, ὃζ αἀποτγίαπη οι ἀἍπι μοτος γεγμημδμου εἰν χοσάνθῳ τοῖς ἱπισεύσιν, 
οαίαπιίη νεθε (οτγίητμπο ρεγτα! Π δ ητ; 181} 
Ποτιτη δα ΔηΪΠη1Πὶ γεποσαγαης, δσπείά 
αἱάοπη. 4ποα {ππ|1] Δάπετία5 ἹΠαΡαπος 

«οἾ ΠοΙλ]ος, ἐχαίτος ποπιίπιμη ορίηἰοης 
Ἰοησε ργα ξδητΠιπιος, ργα το σοπσγοατὶ 
οἤεπειε ἡ ταγρε ἀπσεηταβ, {1 ροίξεα, 4ιιδπῃ 
δαπεηιπδητ, Π]]α τε ίοοιϊ ἐς εἤδης δἀϊππηᾷξ- 
ἴο, Πιατηρείπιιπι οσίρεχ Πςητ Ποῖ 65;π14- 
Πα σΠΠῚ εἰς σοπίογαθγπης, Ζιη αι 6 πὶ 

σσσὲν τότου ἐπελογίσανζρ, ἐδὲ ὅτι αὶ ϑηιξαιοις 

ὧν χαὶ ϑε Παλοῖς Οἷς χε ᾳτίςοις ἑπατέσιν ἐὴ 
δοκξσιν ἔμϑηον μαχεοζ' ΡΥ αἰανευυόνϑροι, εἰ 

παρόντες μηδὲν ὠφελήσάαν τὸς συμιμαηθ:, 
ὡς εἶδον τώχιςα τὸς πολεμίοις, σεευέρῥαϊξαι;, 
2 ἢ 3 ͵ μ᾿] ͵ ͵ ᾿ 
ἐραίντες α)ασωσοια τ᾽ παΐφων δύξαν.χαὶ μα- 
χόϑϑροι, αἴτιοι μϑ ἐϑμοντο, σωϑέεῦαι πϑωτὰ 

: 5, : :- “ϑ “Ὁ - » 3. γι 
φ]οτίδπη πιδίογαπη τοὶ σα ρογοι. Ποσπιο- (ᾳ εξὼ τοῖς μϑυτινδῦσιν : αὐτῶν σὴ ἀὐπεῦανον 

ἄο σοιηπηο ρτα]ο,, Μδητγίποὶς οτηπηΐα, Ε αἴδρες ἀγαϑοὶ, χαὶ ἀπέκτάναν δὲ δηλονότι ζι- 
η΄ ἔοτὶς παρεῦδης, (αἰτα ργαπίτογε. (ο- 
οἰάἀεγιητεχ εἰβ σα 44Π| ν τὶ ἔογζος, οὐ 
τποαὶ (ΟΠ σοῖς ̓ ρίϊ αι αιι6 ἸΠΓΟΓΕΠΊΘΓΙΏΤ. 
Οὐρρε Πέπιο εγαῖ ντυ!ΠΠΠ116, ΟἸΠ ΓΩ ΠῚ ΟΧΙ- 

3 « ν Ὁ «νῷ ζ 

οὕτους. Οὐ εἰὲν ΣΡ οὕτω βϑαχυ ὁπλον ἐκώτε- 
ΓΝ ΝΥ ΜΆ “ ᾽ ͵ ΩΣ 

69ν εἶχον, ᾧ Οὔκ ἀξικνοιῶτο δλλήλων, χα! τς 
2 λ 

“ϑΔὺ φίλοις γέκροις αϑείδοντο, αϑ δὲ πολε- 
“ 

΄σν ͵ 

Θασπη το πὶ οἴοτ, χα (δ πλυτιιο ΠΟἢ σοης-. μέζων ζεῖ οἱἕ εἰ πσοκσονδους ἀπεδὸσαν. ὁ δ), αὖ 
τ σοΓΘΉζ. Τεϊης σαάαμπογα πογιπλὶ ἃ- 

δυίάαπι ρος ἱπάιιτίας το ἀἰτί5. Αὐαις μοῖδ 

ἷ Επαμὲ" 

“,᾿ ὦ 
απ 

“" ο η ͵ 
δηλοι ἤσαν ασξοςελαύνοντες οἱ πολέμμοι, ἐ- πίε 

πα νυν ννρο ὺς Ὁ 



ἼΒΙΒΈΕΣΚΝ 5. ΕΠΡ ΤΠ Μ 8. δ 
5 πὰ ἔχ τὺ» ! εὐλο νυν: ἢ Χ ων ἵ ΤΉ: Ἶ 
Ἐπαμιινωνδὲις, ονθυμούωϑυος, ὅτι ὁλίγων »μϑὺ ἃ Εραπλϊποπάας ἰφοιιπι οοσίταδαῖ, ἰἠΐτα ἀἴος 

ἡμερῶν αὐαϊκη ἐσοιζ ἀπιέναι, ΟΥ̓͂Σ Ὁ ξάκειν 

τῇ φρατεία τὸν χεϑνον - εἰδὲ καζοιλεί 4 ἐρή- 

μους οἷςῆλὴς σύμιμαιηθς, χάνοι πολιορκήσθιν- 
ζ αἰπὺ ον ὠνπτιπαλων ἢ αὐτὸς δὲ λελυμα- 

! ΐ σμένος πόρτάπασι τῇ ἑαυτῷ δόζη ἔσοϊτο, 51- 

τηρϑρος υϑὺ οΨ λᾷκεδαι μονι σεεὺ πολλῷ ὁ- 

πλισπικῷ κἰ πο’ ὀλίγων, ἡἤημδύος δὲ εὐ μόὸρ- 
- ψνεία ὑπανμαιχέα., αἴτιος 5 7,1} ἡμϑύος Δ Ια 

“ἰὼ ἐς πελοπῦνη ὃν φρατείαν τῷ σεευεςαάνοι 

τ λάχεδιου μογίους, χαὶ τὐρχοδὰς ᾿ χαὶ ἀχαηους, Β 

χα) ἡλοίοις, καὶ αὐϑέευα!οις" ὡς!ε οἵκ ἐδύκᾳ αὦ- 

τῶ δειυατὸν τὴ ἀμιουγεὶ πὰρελ)εῖν, λογεζ' ̓ 

ἡϑυῳ δτί,εἰ υϑιὺ γικῳη, πθῦτα ζχῶτα ἀ)αλύ- 

(πο εἰ") εἰποϑαίνοι, καλζιὼ τἰοὸ τελάυτί ἡ- 

γήσαζ ἔσεοϑει, πφρωμὅμῳ τῇ παποιδὶ φρ- 

χίωπελο πονήσῳ χαιταλιπῴν. Ὁ μδὺ δίζω «τὸν 

ζ,αῦτα «δ κνοφαϑαι θπόϑυ μοι δοκ4 σαυμαςὸν 

ἘΔ) (φιλοτίμκον »ὃ αὐδρων τὰ ζοιαῦτα Ἄ])ῳ- 

γοη κοἱ]α) ὁ μϑύτοι φρατ μια παρεσκϑυακέ- 

το 

γα! ὡς πόνων τε μιηδέγα, δἰποχα μιγᾷν μιῇ τεγυ- 

Χτὸς, ἱμἥτε ἡμέρας, κινδεεύτ πε μκηδενὸς αφί- 

᾿ξαοϑαι κσϑμια πε τὰ ἐχττηδ4α ἔχούϊας δκῶς 

᾿πειθεοαῖ ἐθελφ, τά “μοι δὸκ φ9αυκκαςύτερα 

Ἐρυὰγὸὺ ὅτε Φ πελάυταῖον παρήϊγήλεν αὐξις 

πὐδασκθυάζεαχ, ὡς κώχης ἐσονθώης, ωρο- 
ϑύμος ὑδ0 ἐλιά χκοεῶτο οἱ ἱπωεῖς τὰ χροίνη,κε- 

λάζοντος οὐχείνε ἐπε φάφφοντο 5. χαὶ τ ερ- 

χάδων ὁπθίται, ῥόπά λοι ἔχονες »ὡς ϑηθα) οι 

πϑύτες ὃ ἠχοναΐντο καὶ λο[γαὶ χαὶ μια χαήραδ; 

᾿ χαὶ ἐλαμωριονῷ (ἐκ ἀασιδας. ἐπεὶ νϑυτοιΐ} 
κ᾿ , 1] ᾿ 3 ͵ 3) 

οὕτω παρέσκἀασγμένοις απήγαδυ, ἄξιον αὖ 

κα τλμοῆσοι, ὦ ἐποίησε. τορῷ τον μϑρ χὸ ὡς αὐ 

εἰκὸς, σξουἐτα Πετο. τ το ἢ «οραηων, σαι φυνί- 

ζῳ ἐδύκ4, ὡς εἰς μαχέων παρεσκθυαζετο. ἐπεί 

-)ε μάὺ ἐτετακτο αὐτῶ Φ φζρατϑυμά ὡς ἐ- 

ζούλετο, τὸ μδὺ σεουτομιωτα του ασϑϑς τὸς 

ἱπολεμίες Οὔκ ἦγε, ασθος ὃ ζο ασδϑς ἑασέφφιν 
᾿ς Ἰρρη ἡ τεγέας χαὶ αντιήτέροιν ἡγεῖτο. ὡςῖε δόξαν 

“παρήχε τοῖς πολεμίοις, μιῆ ποιήσεα Ξαχώυ 

᾿ ψΨ 3, 2 ᾽ « ἢ « 

᾿ς ξϑύετο, ἐπεὶ ἐξεταϑ» «ὐτω ἢ φόναγξ, αἕασὸ 

ἴρ Ος ὑνψηλϑις ἔθετο τὸ ὁστλα ὦ ξ}εεἰκ αεϑη ςρα.-- 
τ κι ὍΝ ἤν  ὑωνὴ 
χὴν Ὁπεδου δύω. το ἢ πϑιβδαξ, ἔλυσε υϑὸ τσ 

! Ι τ ταν “ . Δ ἣ 
᾿πλειςῶν πολέμων τ΄ ο» Τ' «ψυγαῖς ὥρος μιοι- 
Ἴ ᾿ ᾽ ΡΟΣ ͵ 

λίω Ὡ  χσκεθὴν, ἔλυσε ἢ οὐ Ἵ σεουωξεσιν. 

δι 3, 3 .ς“ςε ᾿ {τ Ὁ ᾿ λ "7 

᾽ν ἐχεϊνῇ τὴ ἡμέρα. ὦ γὸ δὴ ὡς τὐδϑς τω 6ρ4 Ε 

Ραποος ΠΡ αθοίάαμ οῆς ποςοίατῖο, πο 
δαΐς ἐχρραϊείοιὶ ἀο[Ἐἰπάτιιπι τοπηριις ςΕ- 
βυχιῆοι, Ιδ᾿ν ἢ οοΣ, αιυίθιι5 Ορ τυ ατίιγιις 
αὐἀιοηοτγαι, οἰ οτογου; ατασιιπ, ντ αὐ ἢ οἿ1-- 
ΡΝ 111 οὐ πἀογοητατ, ἰρίς σ]ογίαπη οπηπο πῇ 
Ρτοτίτι5 απλίττετος ; 41 ἀριά Γιασοάαπηο-. 
ΤΙΟΠῚ ΟἸΠΠῚ σ Δ1115 ΔΓΠΊΑΓΙΓαΣ ΠΛαΪ15 ροα τἰ-- 
ας ἃ ραυοῖς νἱ ἕξις εἴοῖ, ττίτις ἡ Μδηιῖ- 
πόλη ΘΙ ἐτὶ ργα]ο {προτγαζιῖς, ἀσηίχιιδ 
Δα πη ρογ {πἰςορταπι ναης ἴῃ Ροϊορουο- 
(ππὶ ἘΧροαϊτίοποηι ργα δι δι, οὐ ιαπι 
Τιοςἀςπλοπὶ), Αὐοδάος, Αο Πα, ΕἸοὶ, Ατμο- 
ῃἰο πέος, ἔς οοπίοοϊαίϊεητ. Οὐατς ἔστ ποῦ 
Ροῖς ραζαῦας, ντ της ριιρηα αἰ οοάοτγει; 
ΡΓςἰογείπ αίπιπη (ς ροτίοητοιη υἱέξοτία ἀς- 
πὰ τας οοϊπαγοῖαγ αροἠϊταγα ἤαο γηϊ- 

τπότία: ἢ πιούτεπι ορροτογου, ρια Οαστη ἴδ 
νίτας ποτ σοῃίε αι αταγιιην ΟΧΊ ΕἸπηαραῖ, 
ἴῃ σση τι γε πα 1 ρατείος [πα ῬοΪορο- 
ΠΟΙ͂ ἱπιροτίπι. Ατῳ αϊυἰπησἀϊ αυσ ἤλπὰ 
ἰρίαμπι απίπιο νο αγαίο, πνίγα πα μλ 1] ἡ πῖ- 
ἄδην πο νἱάετιτν, Νατη οἰπ πο ά! οορσίτα- 
τίοπες ἰῃ ἐο5 σαππηῖ, Ζιΐ ΠοηοΥῖβ ἃς Ἰαιιά ς 
συρ αἱ (πητ. [114 πλῖι πηασὶς δ  πλϊγαηεία νἱ- εἰμεν, 
ἀφῃταγ, φιοά ἐχογοίταμγς οοηζποΐεςε- ναοῖς 
τῖτ» συ Ια ούθπι ]} πὶ εἰοισεγοῦ, ΠΟῺ 1Π- γέρα 
τογάϊα, πο ποόλα: ρετσαία πα παΐΠαηὰ ἕοῖ- 
πλάτες : ποτῖος σοπηπΊοατι5 Δα οἤεοχὶ- 
σαϊι5, ΠΙΠΠῸ παῖ παι ἀϊόξο δά ΐθῃς οἤσοι, Ν 
Πα ροίξγομλιπι ἀςπαητία θοῦ {1|ς5, ντὶ ς 
αἀριυρσπαίη σοπηραγαγδηῦ: πιᾶσηα ΟἸΠΠῚ 8-- 
Πἰπιοταπα ἃ αοτίτατο σα]οὰς ΕΕΐτος Τρίο 1.-- 
θεπες πἰτίάας γοφάςδητ, ας πο ἡ] }} δια πὰ 
Ατοράος σταυ!5 ἀγπλαζαγα: ροά τος Ποηλ πα 
ἀαθαης, σοίξᾶτες οἰαιιας ρει δ ας ἢ 1 Ππο- 
θη οἴτητῖ; νηϊστί ἀθηϊχιο τη} Παίξας, 
τ σ]λάϊος Δουθῦδησ, ἃς ΟΡ οΟΚ ἄσιοῖσο- 

θαητ,ντ πα! ρογοητ. ΠΙοο πη ραΐαῖος αι 

Μ ἀρβάπεα 

Ῥλλ φ5 Ἑρῷ 

πεοδάς, 

οάυχηες, οροῖπ ργοτιιπι εἰξ ςοπ τ οτας 
τὸ, φυϊά ἀοίῃρορς ἔδορτῖς. θγίηγαπι, γε ραΐ 
εταῖ, οῖο πὶ τας ατι [ἃ αιπιπι ἔρεγος, ἰπ- 
ἄἀϊοάτε (οἢ]ἰοοτ σοττο νος ας, πο δή ργω- 
απ (6, ςοπιράγαγος, Ροί χα αΔπι ςορίας 
εχ δηϊπλὶ Ἀγ Ιτγατὰ μι Σγαχ δε, πὸ νία πλα-- 
χίπις ςοτηρϑάϊατία ἀπσοθατίη ποίξομι: (οᾳᾷ 
Δα ΤΈροα πιοητος,(οἱοπι σσο ἀφητοπη νοῦ- 
(ιι5,ὃς α τορίοης τος, ρογσοθατ το δα, 
να ᾿ηΠ]!σαγοταν ΠΟΙ σ5 ορίῃϊο, μλϊπί πη ἐς 
Ρίμπι οο εἰϊς αὐ πι!οαταγαπι, Ἐτοη πη Ροίξρας: 
4ιυᾶπη δὰ πιοπτοτη ἀρ οΠπΐοτ, ἰφητήϊις ΡῬ[ά- 
Ἰᾶχ εἴτις εΠετοχρ!σατα: ( Π!ξενς πλ}]Ίτοπα 
(0 ]οοἰς Ἐπιϊπ πα. 1 ἄγ πλ15 ἱα δ οτ,λςούς 
φαίετα πυπηϊςητίς ἰρροΐοπι οχ δορά Ατας 
Βιαστοπηαχίήηα οχ ραεῖς ἴῃ Ποίξιθιις, Παθην 
ἰπιδῃϊπυῖς ρα σπαπαϊ ἀυἀογομπι σοποσρογᾶξ, 
εχτιηχίτ: ἱεοηχ; φοῖοὶ αὐ ραγαγιν ἀἸ ΠοΪαἷτ, 



ἐ46 ΧΕΝΟΡΗ. 
εἰμ ἄς απ σοίϊηοττεξ, πα νίγοα; ρτο- ἃ ἐπεί. 
στεάίο δηταγιπ σογπα, δα ἔτοητοῖι δά ἀπ- 
ΧΗΤΟτ, ἀοΙ ΘΠ; οὐ ποαέαπι Θογιη1; ἡἰ105 οἰτ- 
ουπιίς Παρεῦδας, Ηγηηδῖτ γο ἀϊ ἀΠΠ|δτ: ταπὶ 
ΨΟΓΟ {ι15 ἀγπγα (ππλετα {115 ριασεάοθαγῖ- 
Ῥίς, πη]τῖος (εαιιε θαπταν. Εος αιππί ρτα- 
τοῦ ορίηϊσηεπ {πᾶπὶ Δάπεπίατο ν᾿ ἀογεῆς 
Βιοίζξες, Πειλ ἢ ἀΠΊρΡ ἰπ15 οτἱοίο εἰς Πἰσεθατ. 
ΑΙ} δά ογάϊμες σατία σοπέεγεδησ, 41} 
(εἰμ γαεθᾶε, 411) γαεπαθαητηιιοσ, 41110- 
τῖσας ἱπάπεθαης. Οπιπε5 ἀεηίσιιο Πηασὶς 
οἸλάςπιδοσερτιιτῖ, φαδηι ΠΠ]Πτιτὶ νἱἀςθαη- 
τα. Ἐρατηϊποηάδ5 σοητία, σορίδ5 {τ|45 1η- 
{ταῦ τε το πΐ5 αἀπιοτγίο ηιιαίι γοίξγο ἀπέξίτα- 
ὕδτ, εχ Πἰ πλαῃς (δ, ν Ὀ᾽ οι Π14; ταπλά ἐπὶ ἐπη- 
Ρτοῆιοης ἔλέϊα ρεγγαπηρογοῖ δοίςηι Ποί- 
Ἰεπι,ν ποτ ΟΧογοι τα ἔλα] ρτοῇϊρα- 

Ῥωζ»α4ά4 [ΠΠῚΠ}. ΪΝΔΠῚ στΠῈ ρᾶγῖς σορίαγιπ ]οησα 
Μοκείμεά. ΓΟ ΒΓΕ ΠΠ πηὰ ρου τη σδηχίττοτς ραγαθαῖ, 

1η ΠΥ γα Ιοηρίμς γοποῖα: Ζυοά (οἰγος Πλησ, 
ἢ αυ!ἀςπινιποογεῖηγ, {π|5 τγορί ἀατίοι. ΠῚ, 
Ποίθιις νίτες αὐ άιταγαπλ. Ἀσοσράεθαι ά 
οταπ, ιιο Ποίξος ἐιυίταζιτη {ππ|π Ἰηἴταν 
Ῥῇαϊδησὶς σγαιι5 ἀγπγατατα ροά τη), ἀςη- 
ἔτη ἴῃ φοίθπη ᾿η(ἐγιιχογαησ, ροά εις ηα]- 
115 ἱπτουπη 5. Ατ Εραμηηοη 45 ετίαπι ε- 
ααϊτιπη σαη οι Πτγηιη ἔξοοτγατ, ὃς ροαϊ- 
τε5 6115 σα  ΘΠτΟΝ ΠΠΧεα 605 ΠΟ] οσαγατ. χ- 
{{πἰπλα δας οηἰπὶίοτγε, ντ ρο ξραῆπαῖῃ ο4αΐ- 
τάτας ῬουΓαρΙΠδι, ΠΟΙ ππντοτιῖς Ἔχ εὐ οίτας 
σἱέξας οἤδτε. ἸΝὰπι ρεγα ἘΠ ΟῚς οἴττεροτεῖτς, 
αυϊαδπίξετε νε!ας, αι {πογατη ποη- 
ΠΌΠ}Οὁ τεῦρα ἄατς σοπίριοἰπητ. Ι͂4π|ηὸ Α- 
τποπίςηΐος αἴχσαο σοῦπα {ποςσαγγογοης πρὶ 
ῬΓοχίπης, φαδυ(ἀἀπ 1 σο] δ ας αὐ πογίῃς 
Φ05τυῖπι ΘΟ αΪ ΟΝ. {{ΠΠῚ σι ΓΑ Ὁ1Π15 ἀγπγατιτα ρα- 
αϊτὲς σφη(Εἰταΐτ; γιὲ Πὶς οὐ πχοῖατι ἱποιι- 

ΗΙΘΎΤΊΑ ἃ ΚΊΨΞ Ὁ. ' 
ἣ 3, ΘΝ γὲ μώω Ὡἰδαγαγὼν τὸς ἡ ζχηκαίρως ὅθ) 

ὀς { 2 ͵ ἜΝ λ 

πορευοϑιυθς λθγρυς εἰς μετωπον, ἰοζυθθν ἐπτι- 
! Ν χοῖς Ν 7 ῃ Ν᾿ ἘΞ 

ἡσοιζ Ὁ πῖθὰ ἑαυτὸν ἐμίξολον,τότε δὴ ανα Δ 4- 

ζ(ᾧν τἱραπείλας τα πλα : ἡγεῖτο "οἱ δ᾽ ἡχο- 

Δλουϑοίωυ. οἱ ἢ πολέμιοι ὡς εἰδὸν δὰ δόξαν 

Ὀχιόγζς,Ο δὶς αὐτλυ ἡσυχίαν ἔχᾳν ἡδυεύα:- 
ὦ: δλλ᾽ οἱ μδὺ ἔθεον εἰς Τὶ τάξᾳς, οἱ ὃ παρε- 

͵ «οὐ 3 ! «.ἡ Ἵ τατοντο, οἱ ὃ ἵπτοις ἐγαλίνοιωυ, οἱ ὃ θώρᾳχας 
οὐγεδύοντο᾽ πίλύτες ὃ ππάσονϑύοις τί μάλλον ἢ 
ποιή(θισιν ἐῴκεσαν. ὁ ὦ φρατάυ κα αὐτί. πί τα 

Β δον ὡς τἰρ τοιῦδα κοϑλοηγεινομέζων, πη τ 
ἐμξϑλὼν Δ. αχό4ε, ΔΙ ᾳ φϑερῷ ὅλον 
«)»ωντίων ςρατδυ και. "ὃ δὴ τω δὺ ἰσωφ9- 
τάτῳ παρεσκευάζετο ἀγωνίζεαϑαι, ὃ ἢ. ἀοϑε- 
νέςαζον πόρρω ἀπεέςησεν, εἰδὼς ὅτι ἡῆνϑεν αϑυ- 

κι 
πολεμίοις. μιζωὺ Οιυς ἱπσίας οἱ μδὺ πολέμιοι 
αὐζὶ παρετάξαντο ὡς πῇρ ὁπλιτὰν [φώλαί- 

η9ς βαϑος ἑξης,ὼ ἔρημον πεζῶν αλίσισων. ὁ), 

Ἐπαμμινωνδὲέις οἱ ν᾿ τῷ ἱσταικοδέμίολον ἰαυ- 
ΝΟΣ , ΡΡΙΡ᾿ λ ͵ 

ς ρον ἐποιήσαΐο, χαὶ ὀμισεσοις πεζᾶς στευεταζέν 

αἰὐὖξις, νομίζων ὧ ἱσχεσιχὸν ἐστεὶ φχκκϑόνψφεν,ὅ- 

λον ὦ αὐτίπα λον νενικηκὼς ἔσεαχ. μάλᾳ γὸ 
χαλεπὸν εὐρᾷν πὥς ἐθελήσον)ας μϑύφν, ἐπάδλυ 

τίνας φά γϑνΐας Τὴ ἕω ὁραΐσι. χαὶ ὅπως μὴ 

᾿ἐπχτζοηθωσιν οἱ αὐϑζευαῖοι Ἔἰστὸ Κ εὐωνύμου χέ- 
δαζς ἔχὶ ῶ ἐχοιᾶνον , Και τέφησεν ΧΙ γηλό- 

Φων τιναΐν εἰγαντίες αὐζις ἡ ἑπισέας ὼ ὁπλι- 

4;, φοξον βελονᾶνος ἡ πότοις παρέχφν, ὡς, 
εἰ βου, ϑήσοι ἐν, πτιοϑεν ὃ τοι δχικείσοιν)ο ἀὐθῖξ, 

ὲ ᾿ γκ ΔΕῚ Α μΝ᾽ ν νῳ ἢ , ᾽ 
τοτεῖ, αιαῇ ἃ τοῦρῸ 1ΓΓΓΙΓΕΙΓΙΙΏ Ἰρίοβ εἤξητ, δε αϑυ δὴ συμζολξὺ ὅτως ἐποιυσαΐο, κά! Οσχκ 

{| αὐ. πὶ 4}Π|5 νο]ἰθητ Γπρροτίας ἔδττο. Αὐ- 
4ύέ πος πιοάο οὰπὶ Ποῖϊε σοπῆϊροης, ίρε 
{4 πη ηῖτης ἔπι γατιις εἱς, Ετοπίτη ἢ] ραγ- 
τὸ, 4πα Ποίξος φάἀοτίοθατιιγ, νἱξξοτγία ροτί- 
τιις.. ψΩΠ]ογπη ΠΟΙ Πότ Ἔχογοίτατη ἴῃ ἔπ- 
ϑδπὶ σοηί οἶς. Ν᾽ Θγιπ ροίξεα, ι4Π| ἰρίς 
ΘΟ 41τ, Ὁ ἰΔΠὶ ΔΙ ΡΙΠι5 σεῖοσ νιξτογία τος 

3 2 3 “" 

ἐψεύκϑη Ὁ ἐλπιδὸς. χρ αἼησεις γὸ ἡ πσροσέξα- 
ἐγ ἢ ἘΣ ΕΑ 3 ὍΣ. 

λέν, ολον ἐποίησε φάγον Ὁ Τὰν σγανπίων. ἐπεὶ 

πε μάὼ ἐκῴφνος ἔπεσεν, οἱ λοιποὶ συϑὲ τῇ νίκῃ ὁρ- 

θείς ἔτι ἐδγιυα θησαν ̓χοίσειαζ, »λὰ φυτγέ- 

σης ϑὺ ἀὐζ!ς “ὃ εἰγαντίας φαλατίος, φυϊϊέγα 

ἀπεκίφναν οἱ πλίῖται, σϑοϊὲ αὐδοῆλϑον ον πὸ 

Ἷ 

φάλαγγα 

τιεδααὶ ἔξε ντί ροτιιογο. Νὰπὶ ἅπππὶ Δα πογία ρΠα- 
ἐϑαυν ἰληχ ἔαρετγος, σγαι5 ἀγ πιάτα γῆς ροά τὸς Π- 

ΤΠ ἐπὶ οσοϊἀοδαηῖ: πο ας ]οσο, ηπὸ 
ῬταΙαΠι σοπηπλ ΠῸ τὴ Ἔγα, ργοστοάϊοθαπ- 
τα. [τ 46π| {απ πη ἐααίτατιις πο ἘΠ]ς πισαιη Ε 
ΑΓΓΙ ρα Ποῖ, πο ἀπο πὶ οααίτος ροτίςιοης- 
4ο αιοπΊα απ να] Θααἰτο ἢ}, νο] σία αγ- ΠΕ 4: ΣΙ κα) μἡδεδηὶ, πων 
τηάταγα ροάϊτοπν ἱπτογηοίοδαηῖ: {4 ιαῇ ΠΡ Ήν πἧταςαὶ Ἰσυννενοηχότες ἐπε ΣΝ 
{ι Ἀπ Πἤξης ἱρῇ νἱέξεὶ, ττορίς ρεῦ ἔπρίςητος ἀφιχοίῖο υϑιὺ ὄχι 1 ἀὐωνύμε,ως κρᾳἷριῶπες' 
Ποίξες οἰ θεθαητσιιν. Ρεάϊτος ααΐθιη, 4Ζϊ σ΄αος αἰπηδγαητ, ἃζ σοτγατὶ, Ροϊϊοδαίαιηνηᾶ 
οαπὶ Θα τί 5 νἱο ΠΤ Πρ; Ιχιιιπα δα Ιάτας (Σ φοπέοτοδαηι, αυιαπίαιπ ἸΡΕτοτο5 ἔξει εἴδη ̓  

: ἔχει ὃ 

χωφίου, ἔνθα, ἡσυμξολὴ ἐγ ύετο. Φυοῤντῶν σὶ 

αἰὐζις χαὶ τὴν ἑπώεων, ἀπέκτάγαν μϑὺ σε οἱ 

ἑπει δ χώχοντες οὔτε ἑπαεας οὐθ ὁπλίζᾷς, 

ὡςφηὶ ᾿δῈ ἡ ηωρϑροι, πεφοξζημόνως ἰὼ δ᾽ 
αν ͵ Αἰ ς τ ΣΤΟΝ 

Φευγϑγῆων πολεμίων διεπτεσον. χὰ μυῆν οἱ αγιπί- 



ΓΥΒΕᾺΙ 

“ .᾿ ἮΝ ἘΧ6 ͵ 
ϑανον.τότων πορα θέντων, τόναντίον ἐγέγε- 

τῶ δ ͵ »" "7 
νπῷ ὁ ονόμιᾷ, πόρτες αὐθρω ποι ἔσεαζ. στευε-- 

ληλυθυας 73 φεδὸν ἁπασης δελλαδὸς, ἡ α»- 
' ᾽ “5. ᾽ "ὕ 2 ͵ 

πιτεταγμένων, δ εὶς ζω ος!ς ΟΥ̓Χ ὠεέτο, Εἰ κχφι-- 
ἡ λ δ ἡ "ἕ ἜΡΟΝ 

1" ἐσοιτο τς δῷ κρ τησανίας Ὄρζῳν, 2,9 
͵ 2} ΓΥΡᾺ Δ » 

χρᾳτηλεΐας ὑπτηχϑὅς ἔσεαζ. ὁ ὃ ὅκος ὅτως ἐ- 
ωπ ᾽ με } 

ποίησεν, ὡξ'ε ἀμιφότερφι ψϑὺ ὡς γεγικηχϑτες 
» ᾽ «ἢ ͵ ᾽» κ' 

(ζς ταιον ἐφήσαντο, τὰς ὃ ἱσαϑύος συυξτερϑι 
δε 1 Ὁ ’ δι ε 

ἐκωλυον" νεχρῦς ἢ αμμφοτερϑι μϑυ ὡς νειικη - 

χότες ἡ ποσσσθν δοὺς ὠπεδοΐ »αμφότερϑι ἢ ὡς Β 

ἐπνυδμοι κι «ὐοκσονδὸυς ἀστελαίμίξανον. γενι- 

κυχένα! 5, Φασχον]ες ἐκατερφι,θτε χώρα, οὐ τε 

πολς, ὅτ᾿ αρχῇ σδοέτεοοι Οὐθὲν πλέον ἔχον- 

Ίες ἐφανηφ, ἡ ωρὶν ΕῚ μϑυχῶυ μέαζ. ἀκρισία, 

δὺ (α οα χὺετι πλείων (ΡῈ κα χίω ἐλδυε- 

π΄ τ; λώλ ἐμὴ οδὺ Ν᾿ οὐ. 
Δ δι Τ39ὲ γεγραφθω.τὰ 3 μα τα ἴσως δδ- 

λῳ μελήσά. 

ἘΒΝΟΦΩΝΤΟΣ ΙΣΤ ῸΟο- 

ἀκῶν τόλορὶ 

ΦΙΕΡΤΥΜΥΒ 
ἐφ κοὐ α ϑηναίων οἱ πλότοι αὐτῶν ἀπε ΑΝ ογαπλ [Ἐς πιαχίπια ράᾶτ5 δοζιπη αὖ ἀτΠὸς 

647 
ποι σι15 οἱὲ ̓ μτογθηγτα. Ηἰς ἴτὰ σο Ἐἰ5,οοα- 
τγὰ αυ απ ν πο γῇ ἢΠοπλ Πο5 αὐ ιτγαγοπταγ, 
ἀσοϊαϊτ, ΝΝατὴ Ζααπὶ τοῖα ἔοι ὐαοίᾳ σοη- 
πεηΠοε, σαἰέγλαις ορροῖτα παθογοῦ: ἢ ς- 
ΡΟ ΠΟ ΟΧΙ ΠΕ πγα σας ξιζαγαπη,ντ, Π ργα]ο 
ἀεοογποτγοτιγ, νἱξξογαβ ἱπηρογαγοητ, ραγα- 
τεῆς νιἅλι. Νοόταπι [εις ΠΠπππὶ δῆτα πὶ 
ἀοαϊτ,νεττοραιπη ντγίσες [ἀτιογοητ, 4- 
{φαΐ νἱοἤδητ: πες {πατιςητος αἰτεγος 'πὶ- 
Ρεαΐτοπτ αἰτογί. Μοττιοβ αυτοπὰ νεῖ αιὶθ 
ται] π8π| νἱέζογος μεσ ἱπάιιτίας γτεἀἀεθᾶς 
δὲ νι] ταπη Ζυατα νἹξὶ ρὲγ πα υτῖδς γὸ- 
οἰρίε σφητ υπιπιααε νἱ ἕξοσγία ἔς ροτίτοϑ ν- 
τ ῖ4; ἀϊσοῦθης, Πποη ταπΊθῃ νῈ] οθίρητα το: 

σίοηπς αἰἸ αν ε] ορρίάο,ν εἰ ἱπηρεγίο,σοη- 
αἰοϊοποιη [πάπὶ ἕαοοτο πιο] ογοιη, τα πη θὰ 
ξαιοε αητε ραρηδιη σοτηπ πὸ, ντἀς ᾶ!- 
τας. (ὐοηξηῖο φυϊάεπιςσετῖς, ΓΟΓΙΠΊ 6 
Ρετταγθατίο πλδῖογῃ αταοίᾳ ροίς Ρυρῃαι 

ΧΙ τίς, φαδπη ρτίτ5 ἔπογατ, Αὐχης Παέξος 
πὰς ΠΏ] αὐ άοπὶ παο (οτίρτα ἑμητο. Οιιαὲ 
ψεῖο (Ἐααιητατ, 41} σατο ἐουταΠ]ς ογηςς 

ΧΕΧΘΡΗΟΝΤΙΒ Η75710.- 
γΈ Ωγ), βηαβε 

Ἑωει δ 

Ρμεμς 

πες ορὺϑ 

τόδ. 
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ΝΟ ΠΝΟΡΗΉΟΝΤΙϑ 
ΑΤΗΕΝΙΕΝΒ18, ΥΙΚΙ 

Τοηλας (ἐοπηάς, 

Ουοςοπείπεπταΐ ρο ποῖ, τα 6 811} ΠΠδτὶ Χ ν, ἠαογαπη ἸΠἸ απ γεῖ- 
ἴα ρασίμα ἐχβίθες, σαπὶ Ἐρ᾿ οἰάγυπι ἐγαρτηθητίϑ, 

δὲ Δάρεηάιϊςς ποι. 

| 1 ο. ΠΕΥΝΟΙΑΥ͂ΤΙ ΑΜΕΙΒΝΑΝΙ 
Ἰαςυδτγαῖίο τοχεϊὰι 

ι΄. «εὐ ῶ, πϑ 4. ἢ 
ὰ χ, ΚΞ ΩΝ, Ὸ ΟΝ ἡ δ ἐὺ Πδ 'Ξ ἢ δας 

ἧι : ; τ ζ:- ᾿ 

» Ύ τ 
Ὧν. Π 

ἘΔΑΝΟΟΕΨΥΝΆΑΤΙ 

: Αρυά Βειεάος Απάτεα ἡ εοβεὶῖ, 
ΟἸαυάϊιι Μαζηϊπηι, ὃ Ιο,Αὐὐϑγμη,, 

ΜΕ ΨΣΝ ΘΟ. 1.1 

Οὐνρη δι (κα )414160Π. οολαίὶ ργλρ τίσ σά ἀππον [ὸκ, 



ΓΙΒΆῚ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΊΙ5 ΟΥΟΚ 
ΑΙΤΕΈΚΟ ΤΟΜΟ ΟΟΜ- Ἢ 

Ρἰεχι (ἀπλιδς, ἐὰν ϑγαυ 

Ἐς Αροπίδοτερο] δες. 
ΠεΙ Δορἀαπιοηϊογαπιγοραθ]οὰ: 
ΤὉς Ατβεηϊεπῆαπιγερα δ] σὰ. ὦ 
δοοτγατίςσα ἀςἔοηπο δά ἱπἀϊςσες, υοχῇ ΧΙ 
ἽΜεπλογα Β ΠῚ 1.110111.11π|.ὅζν, 48] ΟἘσοποχηίςοιις ἱηο δΙτἰ δι 

(ὐοπαϊα πη. ᾽ δ 

Ηἰετγο, πα ἀε γερηο. 
Ἀαιίοπες γεάίταππη,ίεν ἀς ργουςῆτθι5, 
Το τε Ἐααοίει. 
οτηαρητξοτίο ἐφαμαπΆ: 
[ες νεπατίοῃο. 
Ἐρμποϊαγιτη ἔγαρ πηθητΔ: 

ΑὈΡΕΝΌΙΧ ΝΟνὰΑ, ἄνα 
ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΥᾺ, 

ὈΠγοποίοσί δτειὶς, ἀφο] αγάμ ας Χοπορβοητίς μξογίδς, δ οἰ ἀοτα νἰταπλ: 
Οϊοηϊς ἀδοοπίεγιατοι Χεπορίιοητε ΒγΖαητῖο. 
Ηετποροηΐς 46 ἔογπιὰ ἡ οπῖ5 Χοπορποηίεα: 
ΑΙοηπ ἰη Χεπορμοητζει. 
ΝΝοτατογιπι Γι επποϊ αι ΧΟΡ Ποητεπι [ἰδ τ 11. 
Χοπορποητίς ἀθτο οαυρίε δἰ πτογργοζατίο, 

" φβε γὸα" ᾿ 

γ. Ακκ 
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Ὁ λαν Ξρετῆς 1ε ἡ δύξης 
ἴΐ ῥαδὴϑν ἀξιον ἔπαινον μά- 

ξ Ἂ γι ὅμφ: δ ἐγφρντέον. 
4 ὅ γὸ αὐ καλαΐς ἐχοί)Εἰ οτί 

᾿ πελέως αϑὴρ ἀγαϑὸς ἐγέ- 
ὶ ἕο γετο, ΔΓ αῷτο ὃ μ4όνων αὐ τυγχόῤοι ἐπαί- 

Ἂν γωνυἀὐδὶ μϑὺ ὀξευ ἀ λδυείας ἰστν τί α᾽ τίς μᾷ: 

ὥονχαὶ καλλίιον εἰπτεὶν ἔχοι, ἢ τί ΕἼῚ χρὴ γεεῶ τοῖς 

ἡσϑϑλρνοις ὀνομκοιζουϑῥοις ππομνυμονάσεται 
ε ᾽ ͵ ΡΣ ΛΟ Οὐδ τῇ δ. 
ὁποζὸς ἔγυετο, χαὶ ζουτοις Οὔκ ἰδιώτης, δὰ Β 
ἐκ βασιλέων βασιλάζοιν; δυλὰ μώὼ σοοὲ 

(ύτιν᾽ αὖτις ἔχοι χαζοιμέμψαοϑαι αἰὐθις, 
᾿ϑεβασιλά7οισι υϑὺ, πόλεως δὲ τὴς ὄχιτυ- 

χούδης" ὄννν ὥς ἶἷρ Ὁ “δος αὐτόν τῆς πα- 
πριδὸς οντιμόταΐον, οὕτω χαὶ ἡ πόλις ον τῇ 

ο΄ ῥγλαδιὲ οὐδοζοτάτη. ὡς}ε οὐ δουτερων ὲῷ- 

χάδοισιν, δολ ἡγεμόνων ἡγεμονθύουσι. τῇδὲ 

γεμζὼ χαὶ χϑιῆ ἀξιον ἐπαινέσαι τίωυ τε πὰ- 

οὐ χείδαι, χαὶ Ὁ “μος αὐτοί ἡ τε γὸ πόλις σαοῖὲ- 

᾿πῶποῖε φϑονησα(ᾳ τῷ πσρϑτετιμοϑοι αὉ-- 

ζοιὶ, ἐπεχείρησε καταλῦσαι τί ρχίωὼ αὔ- 

οἰ ΑΝ οἵ τε βασιλᾷ; συτδπώποτε μφζονωνώ- 

: ῥξϑηζ," ἐφ᾽ οἷ φεαΐρ ὄξαρχῆς αἰῶ βασιλείαν 

Ὁ παρέλαξον οι αροιῦ διλη υϑὺ σστῖ μία, ἐρΞ 
᾿χὴ φανεροί ὅ61 Δα γελυηνϑιη αδζκασό- 

φως, τε δημοὶρ ατία, ὅτε ὀλιγαρχίαι, δτε τυ- 

ἐαννὶς, ὅτε βασιλεία," αὕτή ἢ μόνη Δία διά 

μ ἱ σευεγὺς βασιλεία. ὡς γεμζὼ ὼ ὡρὶν ἀρξαι», 

; ἄξιος πῆς βασιλείας ἐδὺκ4 ἐὴ Αγησίλαος, 
͵ “Ἄ 2 ὌΥ ς αἷς κα . ἃ . 

ταδεζᾳ σημεῖα. ἐπεὶ Ὑ» Αγις βασιλόις ὠν) (ππιϊπάϊοϊα. ΝΠ ααππη τοχ Αρὶς γί πο πάϊ 

- 

ἡπτις, ὰ 

" ἔπε! Ξι ἢ Ἀδὰ ἈΝ Θ5 τ δὰ Νς 1 

ΕΕΝΟΦΟΝΤΟΣ ΔΟΙῸΟ 
ἌΡ ΕΣ ΚΔ ὉΝΝ 

βασιλέα. 

ΕΙΌΝΟΡΗΟΝΈΤΙΘ ΠΕ ΑΕΔ. 
ΕΑ ΘυώΒοΕ ἘΞΕ Ὁ ἈΠ ΕΘ, 

[ΔΑ μϑὸ, ὅτι“ Αγησι- ἃ 

ΤΡ ΝΙ 

»οῷ ἸΘΕΤ οαυίάοπι (οἰαεὴ, 
: ὴ ΠΟ εξ ἔιοῖ!ς, Ιδἀλεῖο- 
ἜΝ Ποπὶ Αρεῇ]αί νίγχιτο ἂς 

ἈΠ ΩΣ ρ]οσία αἷρῇδπι τ ογίθοτο: 
ΡΨ, ΔΝ τ.) ὨΓΠ11Ὸ ταπιθη Πλΐπιῖς εγῖξ 
᾿ ὰ 1πἢἰὶ πος σοηδάιϊπη. ΝΟ Στ ΞΡ ον ΤΊΠΤΕ ἶ ΕΠίπῚ αἰ αὐ ν᾿ ἀογῖ ροί- 

{πτ. εππὶ βέόρτοΐοα, σαοά ρεγέεέξα νίττατο 
Ὀοπίτατοηιις Ριαϊτας ξπογῖς, Ππδο τ Ποέος 

προ τς ἰφιιάες οοπίδαιι!. [)6 σεπογίς αιῖ- Αρπαι 
ἄεπι εἶιι5 ΠΟΘ Πίτατο φυϊα να] πλαῖις, νοὶ πο τ": 
ΠΟΙΕῖας ἀἰοἱ ροῆπε, αιάπι αιοα ἰπας δείατη 
τοιηροίξατε δομπηθπιηογατιιγ, ἡϊοτιις ἰητοῦ 
605, Ζαϊ πχαίοτ 5 ἰρίπας Ποπηϊ πάτα, ἐποῦίτὶ 
ὨδΊ]Πο5 σοττο ρυϊ δέος Ποπλΐπα5, (δ ἕορες, 
ὀύτος 6χ γορ δα5» το πὶ πο Πᾶς 4! επηἷπ 
Ραττο Γεριθῃθπάϊ ροἤπιητ, πο ά γσος πο 
ξαοτίησ, αεντθὶς οὐδίσιιγα δ ν]15: (ς 4 χιᾶ- 
φἀπιοάπιη ςογῇ ἐπ] ἰπτοῦ Α]1ὰς ραιτία: 
οΥΠΑΙΙ Πα 6, πς ὃς τὸς ἱρίᾳ ἴῃ γα οία 
ΡεΓΘΙἘ Πα τς. πο ἤε, νε ἰητογίδοιπάος 
ΠΟ ΡΓΙΠλᾺ5 ΟὈτἰπολητ; (ς ἰητογ ργίποίρες, 
ῬΠποίρείοσο Ππι. Ηδης δεϊλπὶ οὗ σαιλιι 
ΟΡοτςρτγοτίαπη οἱἘ ρατγίαπη ραγίτογ,ας ἔλπη!- 
Ἰαπα ρίας ἰλιάατο. Ουρρο παπηηιᾶ ντρς 
πα] 414 πλοῖα, ΠΟ Εχί ΠηΪ 15 Ποποσίθις δἢ- 
τς αἰ ἴο5 ἔτι σγοηταγ, τόσας ἱπιρογίππι - ὦ 
ΤΑΙ ]α: ν οἱ αἱὰ : ὃς ΓΟ 65 Πυ ἤ 1Δ4Π| τηδίογα ἡ 
Ποπουρίπετα, φααπι]οσος ξογίεηξ, αι 
[ηἰτο τοσηιτῃ ἀσσαρεγαητ, [ταητο ΠΕ] πα 
Αἰϊ ἱπηραγίπι, ΠΟ ΡΟρΌΪΑΓα ΠῚ Οἱ Εἰ ταις 
{δτιιπι,ποῦ ἀοπλϊπατίοπ βαϊ!σοτίιπη, ΠῸΠ 
τγγαηη! ἀε πὴ 2 ΠΟῚ ΓΟΡΏΠΠΙ ἱΠπΟΟΠι {1 
Ρογπιδηῇῆς οοηπίξαῖ : αἰπΠλ .Ο] π0 πο ἐ6- 
σπαπὶ ρογρείαῖι {πτ, [πὶ βυιιὶς ΘΕ ΠῚ, Πι14Πὶ 

ἱπαρεγίο ροσῖτι5 Εἴοῖ, ἀἰσ πηι πη ἕξσπο Αρσο- 
ΠΙασπι πΠὸ Παϊδίτιιπι : εἰς νϑῖο γοὶ Πὰς 

: Ἀχοίφην 
δ 1 αὩ 
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φλιτον βηδ(εοιῆετ, σοπεφάοπερας ἀότορθο εο- Ἅ ἐτελάύτησεν 
ΦΙΓΕΥ ΗΡῚ , Ἢ 

Σ υγεμιάδ, ντ ὰ 

ΧΈΝΟΌ ΡΉ. 

οἰάϊς, ἃς Ασοῆ!αο, νι Ατοβί- 

ἄλπιὶ Ε]1ο: ντθς ἰρίᾷ, αυα πιασίς Αροι]αῖ 

ινίρίηῖα, (] λυ 16, ἡ ἢ συϊπααρίητα δραγταπος ΠῚ βουλάσομϑμων δὲ πὖϑὲ ἰούγων Ἶ λᾳκεδαιμο- 
3-ς νεδίωσ. 

ἘΞ ΣΤ Σ Δ ἕ ὶ τ ΠΡ 
᾿1εχ τα Ππταστηίης ἐς (οο115 σοαέξο; τγὰ-. ἐὰν δῶσιν αὐτο Ἐπεντήχοντα αϑὺ ασαρβῖια- "ποιά 

Ῥεΐημαι 

ϑοπιιβ ΔῸ ψίγτατο ῥγοθαγοῖ , ΕἸ1Π| ΓΟΡῸΠᾺ 

φοπίειταϊς, Αἴ γεγο φαῖι ῃ ντθε Ῥγά ἀητς 

Πιλὰ ἀϊσπιυῖς ππιπογα ρα ]οΠογτῖπιο τα ἀϊοα- 

τας διοτίτ, ὃς φυέο πιὰ νἱγὶς ορ τ  Πλ15: οὐταίς. 
τη αἱ ΔΠΊΡΙἰτ5 ΟΡαι5 οἱἘ ἀγσιπηθητίς αὐ ἴη- 
ἀϊοσαιμέαιη νἱττατοπη, τα ἰπ ἐο Βιοσιτδηῖς, 
«ιδηιτἠρογαγοῦ Ὁ τ145 Διιτέπι τος ἴῃ [π|- 

Ῥοτῖο ἴπο ρεήστις, ἰὰπὶ ὈΟΠΊ ΠΊΕ ΠιΟΓΑθΌ. 

ἵνατι ἀξ γοῦιις σοίξί5 ετίαπι τλογαϑ Ἰρῇιι5, 

ταθὰ ἡ άςπι ἐς πτεητία, γοξξΠπια οΧ - 

τηατγὶ ροτογαητ. σῖτα Αροίίδιϑς τοσηὰπι 

ἰαποηῖς δάπας σοπίσαιστας οἵξ. Οὐπιπι- 
41Ὲ ΓΕ σα Π5 ἱΠΠΡΟΓΙΟ ΡΟτΙταΙ5 εἴϊτες, πιμητία- 

ται ἔαῖτ, ΡογίδγΠῈγΟρ  ΠΊ ΠΊΔΘΏΔ5 [ΠΠ|Πᾶ 

τα] 65, τα τη τοσγοίεγος σορίδϑ δα ποτίιις ατα- 

οοϑβ οόροτα. Οὐ ἄοτο ΄πιπὶ1 βοςήἤδηηο- 
πἢ αοίοο!] ἄς! εγάγεητ, οἰ οἴτιις οἷς ἄρο- 

σοπςοθέάοτεπε, οἵμπὶ τοῦ ΠΉ1Π16 τ γοηΡι15, δζ 

Ἰεδεασαπὶ ἴῃ Α ἤδη, ορεγαπιηας ἀδταγιΠΏ, 

ντνοὶ ραξοπιέλοοτγοτ, νο 1] αίἄοπη ρόγογε 

6 Παπὶ δαύδαγις πλιά] ος, οἱ ταητιπη Ἔχ ]- 

δετετῖποροτῖ), πὸ δἀποτγίας γάοοβ ἀγπηα 

(πλοῖα ροϊοι. Οο:βε τπι πος εἰκι5 ἀοΠ46- 

τὶ απλ ν Πα θ τεῦ ΠΟΠΠΠΠῚΙ (αἰρί ΙΕ δητ; 

αυοά υμπι τὸχ Ῥογίτοιιβ αὮτο [ὰ το ΠΠροτῖ5 
πῃ Ἑταοίαπιτγαί οι ςτ, ρίς δάπιουίτις ΠΠ]Πππ 
γίςε νεγί τγαϊΐοεγε νε]]οῖ; ροτίαιιε ρατά- 

τετίπ οὐ ροισεπάμππ), “Ὁ 1Π{π5 λάστε- 
ἀϊεητὶς ἱπιροτασα ΠΕ ΠΕ πά απλ:ς γοσὶς ἔα- 
σα]τατος ροτίτι5,4.4π| γεοογαπ,, τος δέ]- 
1ο αὐθιιπιεπάας. {1 οπρα διιτοι ρα] Ποττί- 
τὰσπι οἵδ ἀϊσαρατατ, Ζιο ποθὴ ἐς ατα- 

Β “μέργων χαὶ τὸς ζζ πους ἐὐτύ κάλλιςα γὸ- 

Ἐπ ψιας Ἵ 
᾿ ἐδισαϊ τὼν “ἐξὰ τῆς Θρχῆῳος 

Λεωτυχί δα μϑ,ως Αγιδὸς ὄγτὸς ἰοῦ, Αγὴ- Νὰ 

σιλάου δὲ, ὡς Ἀρχιδάμου, κρίνασα ἡ πόλος 

αὐεπιχλιυτότερθν ἐὴ) Αγησίλοοον χαὶ δ, 

χαὶ τῇ ρετῇ οαϑτον ἔξησαιτο βασιλέα. χαιτὸ!.ς 

Ὁ οὐ τῇ χρ«τίςη πόλάφ αἰ τῶῦ τω τρίτων χρί-ς 
θέντα τῷ καλλίςου γέρως ἀξιωϑζοσαι 9 ποίων. 

ἔτι τεκμολίων “αδθόδείτε τὴς γὲ Φρὶν ϑρ- 

ξαι αὐτὸν τεὐρετῆς; σᾶ γὲ μέωὼ οὖν τῇ βασι- 

λεία διε αξατο,νιῦ διηγήσομαι. Ἔσο ΣΡ 

͵ , 

μίζω καζαϑδύλους ἐσεοϑει. Αγησίλαος ζί- 
δ΄ .ἢ Δ ἢ ἀν, “ ͵ὔ ») ᾿ 

γέζω ετί υϑὺ νέος ὡν,ἐτύχε Τῆς βασιλείας. ρΞ ὦ 
Δ», ᾿ » “2 Ὁ 3 

τί δὲ οντὸς ἀνιψον τῇ ὩρΧἢ, ὄξηγελϑη βα-: Ἵ 
᾿ Ὁ “Μ ᾿ ψ, δ. Ὁ ' 

σιλόϊς ὁ πϑρσῶν αἰ, ϑροίζων χσὶ ναυτίκϑν χαὶ πε- 
Χ τ» ς 3 

ὧν πολὺ ςρατόυμα, ὡς ζχὶ τὰς ἕλλζυαει ὦ 

᾿ Ὦ λ ᾿ ͵ )- 

γίων καὶ ΤῊ συμμάχων, Α γησίλοιος αἰ ξη, Ἢ 
" 

τὴν, ἵ τειδαλίως δὲ γεοδι κὥδὲις, εἰς ἐζαχι- Ἧπ 

οαλίες δὲ Ὁ σεούταγμα τ᾽ συμμάχων, δζρ- Ἂ 

Οὐσεαϑαι εἰς τω ἀσίαν,χαὶ πᾷφροίσεοϑει εἰρή- 

νζευ ποιῆσει, ἢ, αὐ πολεμεῖν βούληται ὁβαρ- 

ξαρος, ἀοολίαν εὐὐτῶΐ παρέξᾳν αὖ φρατάὐψ 

Ἐχὶ τὸς ἕλλξυας. ἀὐθυς μδιὺ δζζυ πολλοὶ πϑϑυ 

ἡγαάγησαν ἀφ᾽ τῶτο Ὁ Ἐχιϑυμῆσαι, ἢ {ὸ 

πξέσης πσόϑοϑεν ἐΧῚ τίω ἐλλδα, διέξη, αὐπί- 

Διαξξῶδαι ἐπ᾽ αὐτόν' τὸ,1ε αἰρέαϑαι δχτοτα ὦ 
μᾶλλον," εἰ πσομῆμοντα, μαχεαΐ αὐτωδὺ Ωὰ 

χαχείνῳ διυπιυώντα βούλεαζ, μάλλον, ἢ τὰ Ἕ 

εἶα, (εἀ Απα σοτταπηθῃ ἰπΠπἰταογεῖ, θοίξοα- ᾿) ἑλλήνων πολέμῳ. ἀαλλίςφον ὃ γπλύτων ἐχρίνεζ, 

Ππ4π| οορ ς φοσερτίς οὔ οἰαε ἀοπιο ρτο- 
ἔσϑιις οἵξ, Ζυΐπατη οἰαγίις ἀ ει γα ροίς 
τ, 41 ραέζο {68 ἴῃ ἱπῃηρογαζοτῖο στηπποῦα 
σοιαγις, ίιατ { σα σοπηΠηο Πιογθηταγ, τις 
(ππταῦ εο σείταὐ Ρτπλιπὶ ἰσίειτ πη ΔΑ ἔΔ-- 

ἕν αὐἰϑὶ δ λάδος, δολὰ τὐθὰ ὁ ἀσίας 1 ἀ- 
»ὥνα καϑιςξαναι. ἐπεί γε μζυυ λαβὼν δ ςρα- 

Ἴευμᾳ ἐϊξέσιλευσε, πῶς αὐ τις σαφέξερον ὴτ- 

δειξάεν,ως ἐφρατήγησεν, ἢ εἰ αὐτὰ διυγήσα, 
ὥπάβαζα- - ἐν ΕΟ: - Ἣν ἂν. - “νι ὦ ͵ “ 

"εἰμι οἰ πος ἔα Ῥ τα ξτεγας Ασεπίλοία-ὀ ἃ ἔφραξεν, εν Οίνυν τῇ ἀσια ἡδὲοροτὴ ὥρα- 
εἴπας Ἄγε: 

{ἰαὶ. οταταεητιπι ΤἸΠΆΡΠεῦπας, {1 (εοιιπὶ 1 π- 
τἰας ραηροτοῖ, ἄοπος ηδτὶ), φιος δα γορεπὶ 
ταϊτγογου, γεοτῇ οθητ: πιρετγατασγαπαίε ἱ- 
Ρἤ,ντορρίάα αγαοὶ ποηλίηὶς ἐπ ΑΓΔ (Ὀϊ ἰὰ- 
τἰϑ ὃζ ΠΠἜγα οα ρογιμἰττεγθηταγ, Α σοΙ]Δ115 

ξις ἐετο. Τιοσα Φέρνὴς ἐϑὺ ὠμοσεν Ἀγηήσι- 

λαφῳ,εἰ ασείσαιζρ, ἕως ἔλθοιεν οἱς Ἔ πεμνοιεν ἀίμψαι 

“ὸς βασιλέα αἴγέλους, Δα αὐξαξεοϑι "-: 

αὐτῶ! ἀφεϑίδαι εὐϊῥνόμους ὧς ὃ» τὴ ἀσίᾳ 

Δ αἰτία Ραγτο γαυδγατ,ογιϊ τα Γι". (τ ἰπ- Ε πόλᾳς ἑλλδοίδας Αγιησίλδιος ὃ εὐπεύανα 

ἀυτίας ππο γα θ;τγιθι5 πηοπῇθι5 δή εαπΠ 
τοπιςοπῆοϊππάαπι ἠεηπηῖτ5. Ναγαιῃ ΤῊΣ 
(ἈρΒογποβ ᾿ππταπάτιπι ριφ Πεἰτ πλοχ νἱο- 
Ιδυῖτ. Νδι ρίο θο, φῃοά ρασεπιίε σοηΐο- 
ἐταυτγιτη ΡΟΙΪοἴτιις ογας, ἱπσοητεβ σΟρίΔ5 8Γ- 

οεἤεθαταταρα, αι1ᾶ5 στη 115 σοπΙ πη σεγοῖ, 
αυΐριις ἰαπα αῆτο ντοθαταγ. ας ταπιοτίι ἃ- 

ἀδονδὲὶς ἀξφάδδλως, ὁδασαμι ὃ Ἑωφ 

« μάδας.ὁ μϑὸ δὴ Τ ιοσαφέρνης, ὦ ὠμμοσε!, 
4 θὰ ἐψεύσεζ. αὐτὶ "ὃ τῷ εἰρδεύην Ταραυψ, 

φρατάνμκα λυ ρα βασιλέως «σδϑς ᾧ 

“σϑϑόϑεν εἶχε (ετεπεμπετο. ᾿Αγησίλαος δὲ 

χα 

-- νΝς 



πῆς ασονδαῖς. ἐμοὶ δἶευ τῦτο φοδῷτον καλϑν 
Ι δχεῖ δ! 5. πὐδαξαοϑαι ὅτι Ἱ οσα Φέρνην μδὸ 

ἐμφανίσας Ἐχίορίον, ἀπιιςὸν πᾶσιν ἐποίησεν" 

ἑαυτὴν δὶ αὐτεπιδείξζας “σφ τὸν μϑὺ δρχϑὲς 

ἐμπεδοιῶτα, ἔπειτα σέευ ϑήχας μὴ ψ4,δ- 

μδιυον,πλυζᾷς ἐποίησε χαὶ ἕλλξωυας καὶ βωρ- 

ΝΟ του ουχαρ σειν ήϑοοϑρυ δεν ς 
πιβούλοιτο. ἐπεὶ δὲ μέγα φρονήσας ὃ Τ ισ- 

στιφέρνης ἔχι τῶ καταξαντί φρατδύμαϊι, 

ἐκ τὴς ἀσίας, οἱ μϑὺ ἀλλοι σύμμαχοι, λα- 

χεδια μονίων οἱ παρόντες, μιφίλα ἀλϑεοϑέντες 

φανεροὶ ἐλροντο ὃ νομιίζοντες μείονα. τίω πεα- 

οφῦσαν διωωύαμμιν Αγησιλάῳ τῆς βασιλέως 

«ὐβασκδυῆς ε1)" Αγησίλαιος δὲ μώλᾳ Φαι- 

᾿ δῷ τω ασδησώπῳ ὠπαΐγειλαι τῶ Τιοσα-- 

ο΄ Φέρνῃ τὸς ὡρέσξᾳς οκέλάυδεν, ὡς πολλξὼ 

κ χάριν αὐτῶ ἔχοι, ὅτί Ἐχτορκήσας αὐτὸς μϑὺ 

ὶ πολεμίους τὰς ϑεοις ον τήσειΐο, τοῖς δὲ ἕλλη- 

πὸὶς μϑν ςρατιώταις παρυγήλε συσκάυά- 

ἔξοϑαι ὡς εἰς φρατείαν -χαὶς δὲ πόλεσιν εἰς αΣ 

δρϑαΐκη ζῶ ἀφικνῴαϑει ςρατἀονδνῳ ἔχ: 

καρίαν ἣ “σδοάπεν ἀπϑεδαν “ἰδασκόυαζῳ. 

ἐπεςήλε δὲ χα) [ωσὶ, χαὶ αἰολόδῦσι, καὶ ἐλλης- 

ποντίοις, πέμπειν ασδὸς αὐτὸν εἰς ἔφεσον 

πῶς συςρατάυσομϑμοις. ὁ μϑὺ δὼ Τιοσα- 

. Φέρμης » χαὶ ὅτι ἱπασιχὸν ΟΥκ εἶχεν ὃ Αγησι- 

λᾷος,ἡ δὲ καρία ἀφιίσαος ζῶ, χαὶ δτὶ ἡγεῖ- 

τὸ αὐτὸν ὀργίζεοϑαι αὐτῶ 

τὴν. τῶ οντι γομίσας ἔχη τὸν αὐτῷ οἶχον εἰς 

χαρίαὺ ὁρμμήσᾳν αὐτὸν. Ὁ »δὺ πεζὸν ἅπὸ 

᾿ διεξι(ασὲν ὀκήσε, ὦ δῈ ἱπτσικϑν εἰς Ὁ μα!αν- 

᾿ δα πεϑίον κῖθ ἡ γαῖε, νομίζων ἰχθμὸς ε1) κα- 

ος πατῆσαι τῇ ἵστσώ Τὰς ἕλλζυας,ριν εἰς τὰ 

᾿δύσιωπα ἀφιχέοϑαι:6  Αγησίλάᾷος, αὐτὶ τῷ 

νῆ , Ὠὰ Καρίαν ἰέγα),εὐθες 1 τὶς ρέψας ἔχι φρὺ- 

τ γἰὰς ἐποράσεπ: ταὶ ζς τε ον τῇ πορεία ἀπὸω- 

, τώσας δχιυάμᾳς αἰαλαμξαδων ἡγὲ,καὶ ζαὶ 

“σῶς, πὰ μιτῆληϑὴ ̓ χοημᾶζᾳ κέλάδε. φρατηΐι- 

χϑυ δξζυ ἢ ἦθτὸ ἐδὸκᾳ “α΄ σράξαεϑαι, δ τί, 

ἐπεὶ πόλεμος “σδϑεῤῥη )η,Χαὶ ὦ ἐξαπώτῶν ὃ- 

σιογ ΤΈ χα δίχαμον ὅξ εἰκείνου ἔδύετο, παἶϑαὶ 

᾿ ΕΝ ΑἸ δι αὶ ἀπ ὅ: 
,ὕ ᾽ “ ε 9. 

ει χαιαῖν αἰεϑύνϑυος ζωῦτα, ἕμφος Ἷ ἐνέμεινε ἃ πἰπιράιοττοτὸς Αροῆ]δις, πἰ Π]οτηἰ πὰς ἱπ 

καϑοόπεν Αγησιλάῳ πύλεμον, εἰ μιῇ ἀπίοι ΚΒ 

σι συμμάχοις ἐποίησεν. οὖ δὲ ζούτου ἀθύςς 

ἢ ΕΣ) 
πίω ἀπω- 1.) 

τὰ πόλάς καϊεςρέφετο, ὃ ἐμξλλῶν αἀπδδοςδοκή- Ἐ 

[ 

(οτυιδπ ]ς5 ἱηἀμτιῖς ροτγίείτίς. Ὁ δυο θγομα 
ΤΠ ρείπγιπι πος ἔξοις ργαάοίατο νἰάς- 
τιγ, χυοά ἀππι ΤἸΠΑρΠεγπειη ρουίαγιιτη 
εἵϊς ἀφοίαγατου, {πρεξϊᾶ εἴτις ἀρὰ ομηπος 
Πἀεηιτεάάιδοτγίτ (οπεζα, ἀιπις σοηίξδη- 
τὸγ ὃς (Δογαπιεητοὸ σοηβτιηαᾶζα (δτιιαῖς ἀ6- 
πιδίξέαγοι, ὃς ἔοϑάδγα πηῃιπης νἱοίαζε: ροῖ- 
ἔδοῖζ, ντ οπλπδ5 ἴαπῃ αταοὶ, ἡταπὶ ραϊ Βατὶ, 
βαάξητί ες ἀπἰ Πλϊδ οιιπὶεὸ ἔσοάμς ᾿πϊγοῆζ, ἢ 
αἰιοά εἰ νἱ{πὶ εἤειϊηῖγε. Υ δὲ νογο 7 ἃ- 
ΡΒ εγη65 οἴδειβ οὐ φᾶς σορίας. πα ἃ Τεσςα 
ἀείςεπάεγαησ, ΒΕ! ]πα Αροῆϊδο ἀςητϊαί- 
(οτ τὶ ΑἸ χες πες: σετοῦὶ αυϊάοια (οοἹ], 
οἰπη 1 Δορ ἀπο 5,4 ἱ αἀογδητ, οπληΐηο 
(εδησὶ ἀοο!αγαδαηῖ; αἰϊοά  ρεπ]αϊ μὴ πλὶ-᾿ 
ποτα ίη ργςίβητία οορίαϑ πάθετε ρυταγξηζ, 
αιαπὶ αια αἀραΓαζι γερο γείροπάεδγοῦσ, 
Αροίαις δυζέ ἢ ]Ατὶ δἀπιοάιπι ναῖε τος 
ηαπίϊαγς ἰεσάῖος ΤΙΠΔρΡΠοτηὶ ΠῚ, Βαδε- 
τοῖα ᾿λασηδῃλ ρί στατίαπ), απο ρεγἰτίο 
Βοος ΠῚ φυϊάξ τητος γεά!α!ῆςι, ατα- 
εἷς γεγο δ6Ἐ}1 (οοίοϑ. [εἶπ 46 πα ] τὶ. το χ 
ἱπηροταῖ, δά ἐχρεαϊτίοπεπι νεῖ ς ἀσοίησε- 
ἴξητ: ορρί αἷς φατειη, δά ́ ια ἰρϊπ ἰη ((α- 
τίατα ἀπ ασαμη δοσεάεις ποοοῆς εγαῖ, νῖ 
ξογαπη τογιιπι νοηα πῇ ΠῚ] ραταΐεῶξ, ἠ6- 
παητίατι. Ετίαπιομΐθις, ΖΦ ο] απ ιίς, ΕΗ εἰ- 
Ιεροητῖῖς πηαηάατ; γε Ερβοίαϊη ἡ (δ πιίτ- 
τοτεηζεος, αὶ (δ σειπὶ οἸΤθητ πα ΠΙτάτατ!. ΤΊ 
(Ἀρμογπεβ ράτγτίπη, Ζιοα 40 ἐχυίτατι ρο- 
{Δι πῦ οἴἴοι ἱπγέξας, ὃς (ὐΑγίαπι 6 48:- 
ἰατα (οἴτει εἰϊς Ιποδηλοάήδην, ράϊἐτ ἀποά 
εἰμ {οςοπίογο δὶ ρατάτες ὉΡ ἔταϊ6Π], 
4 ἔπε νίμ5:τεῖρία [ξατίιθηϑ διιπ ῃ (Α- 
τίδπι, Ζια ᾿ρίπις εἴπει (6 465,1Γγυ ρταγατη,ν- 
πἰπογίατη ροαἰτάτιπη εο τγαπίροττασ, εαὶ- 
τατιπηνοτοΐη Μαδατεὶ ῥ᾽ Πίος πΠι οἰ Γοὶιπη- 
ἀυοῖτ; φιοα ἘΧΙΠΙλάγει ΠΡὶ ἴατὶς εἴτε γιγιά 
δα ργοοιφαπάος δαϊήτατις ὁρεγὰ τάφος 
ῬΠς, 4 πλπλ ἀ] όσα ἐσαπθιὶξ ποθὴ ἰάοποα 
ΡεογιςηΠςηϊ. Αροπίδὶις ΔΓΕ Π1. οπλ Δ 1ῃ Ηπείβαό 

(αγίδπι ριοξδείοης, [ξατίπιαις αἰ πογίαπὶ ᾿βειαὶ 
ἴῃ Ραϊτεπὶ (ε βεέζοης, ΡΠτγ ῥίαπι ρεϊεδαϊ: ὃς 

ὁςοιτγοητές [ἢ {ποτ σορίδ5 (δου 1Π0 (πᾶς 

νη ἀιοεδαΐ, δ σσσιραίραῖ ορρί 4, φιϊοά- 
μος ργατεῦ Ἐχίροξξατίοπο πηι {τγαπῆςεε, λα- 

σπατῖη ΟραπΠν πὶ δαρίεθατ. Αἰάις Πποςῖρῆ- 

τς ἔλείπιις ἀΐσπαπι ἱπιρογάζοτο ἰἀ ρα θά- 
τατ, απο α φαΐπι δ] εἴτι ἀξπιπίϊα- 

ταπη; αἴ ΕΧ ςὸ ἔγαιιἀο ΝΕ ἔᾺΞ δὲ 1ὰ15 ἴοι; 

ποπίοι!απὶ ΤἸΠΆΡΠεγποῖι ραεἴιδι εἴς 46- 
εἰλταῦῖε πος ἄοϊο, πα οὐαπλ νἐ{ι5 {1 ἀπγ1- 

δος Πηρι]ατὶ ργυάφητία ςο]]οςὰρίετατο. 

Ἀν ἘΠ. 90) ᾿ ΛΕᾺ ω- υλτγο υαο Ἕ στὰ 
ἀπέδειξε τὸν Ἱτοσοι φέρνζω τῇ ὠπατη,φοονίιθ:ς ἢ χαὶ τὸς φίλοὺς ογζιῦϑα ἔδοξε πλουτίσει, 

οι 



Ἂ ΧΕ ΝΟ Ρ Η. 

οΑρτα ἔπιογαηῖ, ν Π} οὐ πίᾳ Ρτοζῖο νοπάεθαη 
; τα, ΡΓα ΠΙΘΏ ΘΡατἀμλῖοΟ5, ντοπισγοπτε. ἔς 6- 
πἰπι ὁ οείτον ἐχεγοίταηι δὰ τπαῦὸ ἀςἀπέζα 
ταμλ. Μαπιριάγασα νεσοὸ νοητοῦ 1π|Ξ- 

Ρδέλδας, ντ φυλτ ι αἱ ἀταῖσὶ (1 Ἐπγογθητῖ, 
σοη ρπανροῆς: ἀπ πγε γ τὸς Οαρταᾶς ἴρῆϑτγα- 
ἀξεθηξ: τὸ ἔιέξιμηι εἰς, ντοῖας ἀραϊοὶ 1}}- 

ΙοῬεῖεῖς Ὠι’ΠΊοΓατΟ Ῥτοτῖο, δὲ αθίηας ἀετεῖ- 
βλοττο ρα] σα τοὶ, Ἐλοιήτατες ἰπσεητοςν- 
πἰαου σου  ΠΘγθηταν, Ῥγατογοα ποτ ο5 
τήαηϑέασοα, ᾿τονε τ, αὐ τοσοπὶτγαίοητοβ, 
νίατη δ Ὁρες Ἰητοσιιοσγεη ἀδ5 οοιηπηοίςγα- Β᾽ - 

τὸ νοϊοδαηε: ορογαπι ἀαθαῖ, νεοραβ θα ροΓ 
δηλίσοσ σαρούθηταγ, 460 {ΠΠπ|πη΄χι] ὃς ἀϊτα- 
τεηταγ, ἃς πταίοτε ἰῃ ποῃλίμιιπι οἤδητ ορὶ- 
πίοπο. Ηᾶδς ὁ οδυῆῆας {ξατίπ ρογοίοθατ, 

ψεατη οἰ τᾶ ἡρίι5 Πγα]τὶ Οχροζογθητ. ΘΟ απ 

αὐτου ἱπτο  Πσετοῦ, γε ρ] ΟΠ ΘΙ γαίξαϊαιη ὃς 

δα (οἰ τα ἀϊηοῖῃ γεάαξξαπι, πῦ βοή ἀϊα τΐ- 
ΤΙτ] πὰ ΠΟΡΙἃ5 (πίπετγα, αιϊιαν ΟΕΪτι15 ἈΡῸΓ, 

δὲ αὶ] (οτίτασς ν]έξα τη Ῥέτοπηοην ρροα!- 
τοῖουτην αὐ δι δοθαῦ νε πο νἱ απ αά- 

τπιοτίαγίος (δίσεγες, ς ἃ ουίδηι ]εηίτατα (85 

δά ραττος γα σπσοιος, ΜΠ Ρ5 ααοαας ίς- ας 
Ῥαπυπιογο ἀρηπητίαρας, νὰ σαρίιιος ΠΟΠ 
τα. ΖΔ Πὶ ΓΘῸΚ5 Σ᾿ ΓΙ ΑΓ ΠΥ ρ᾽εέζογεητ; (ςα 
νοϊας Ποιηϊπέβ, ἰεγυαγεητ, ὅπ ρα, σιιοιίας 
τασταας σαίἔγα. {ἰ Ἀπ ταδά πεγγογεῖ ράγος 
Ατηοτρατοτῦ θῈ15 το Πόξος εἰ ραεγοδ, αιῖοϑ 
ίλης παιτὶ να θη, φαοα οχ  ἱπγαγεης 
δος (δ νομοῦ ασ ῃυτεῖγε πό ροῖῆδ; σαγαίαζ, 
ντ ἢ σαοαας Ππ|ι}]} ΑἸΊ το ἀφροτταγεητατ. 
δ 4 σαρτίπ! οδ ἐςποέζατοτη γε πηπεγθη- 
τ οἰπηρογαθαῖ, νυ ΠούιΠῈ ετίαπη Πα γοτασ 
ουγα, ΠΕ να] α σαη θιι5. να] [πρὶ 5 ἀΠζεγρε- 
τοηταγ. Ὅπο Ποθατ, νεποη ταητιιηι 1, ΖαῚ 

ἀπ τὶ ὁ ᾿ῃ 
Ναπν 48 ργδρτοτοα, απο τπάσπα οροσὰ ἐπεὶγὸ φο:Ὁ πολλὰ γοήμιοζα 

εἰλῆφθαι μὰ Ἷ 

τἰσσδοικα, τὰ πόρτα ἐπωλότο,ζοῖς μδῤ κοι ᾿ 
“δ οόστεν ὠνοϑαι, εἰπὼν ὅτι καζαδήσοιτο Ὠὶ, 
θθλαίδοϑρί ο) πείχή Φ σράτϑυμα καταγώγ. 
τὸς 5 λαφυενπώχας ἐχέλάυσε )φαφομδύες, 

ὁπόσῳ τὶ “ὡρίαιντο, “πσδ9᾽ ἔαϑει τὰ γεήμαίᾳ, 
ὧςτ' σοεὲναο9, Ππέσαντες οἱ φίλοι αὐτο στοὲ 

Φ διγμκόσιον βλοωδεν λλμε παμπλυηϑὴ 

χύματα ἔλαζον. ἔτι 5 ὁπῦτε αὐτόμολοι, ὡς 

εἰκϑο,τρὸς. βασιλέα ἰόντες χρμαᾷᾳ ἐθέλοιεν. 
ἀμχῳ ἴαϑαι, γ δ αὐτα ἐπεμέλεζ ὦ ως δὰ τ 

φίλων Τώλίσκοιεν, ὅ ὕπωράα αδὺ γεηματί, {ΠῚ 

ζοντο, ἀκα ὃ φὐδυξότερρι γ γέγϑοῖντο. Δ φεϑὰ Ὁ 
δὴ Οὗπε [ΠΣ πολλοις ἐξοιςεὶς δ αυζ φιλίας 
ἐποιήστετο. γιγνώσκων ὃ, ὅπ μϑὺ ὌΝ 
χὰ ὃ ἐρνεῖεοδύη χα εὶ εχ αὐ δε απο πολὺν 
γὸν φράτέομα Φέρῳ;" Ἵ δὲ οἰκειμδύη οδὲ, τ 

ἔ υδύη 5 .» ἀένναον αὐ 7 τ φδὶ ταρέχοι, ἐπε- 
μέλετο θέ μόνον τσ Υ βία χφρϑαζ πὸς οὐγαντίοις, 
υλὰ καὶ με τὸ ὅ Ὡραύτηξι “αξρεαγεοζ. κὶ Ὁ πολλά- 

( χις ϑὺ πσξονγϑράυε τοῖς φρατίὠώταις τὸς δδι- 

σχορϑδίας μὴ ὡς ἀδίκους τικίφορήαϑαι, δ᾽ ὡς 
αν, ϑοφποις ονζᾷς φυλάοσάν.πολλακὶς ἢ, ὁ πος 

τε μιέϊεςρα τοπεδοίετὸ, εἰ αἰάϑοιτο καίλλελάμις 
ϑία παιδείεια μιχρ αὶ ἐμιπόρων, ἃ ἀ' πολλοὶ ἐ- 

πώλοιωυ, ὄζος Ὁ γομίζν, μυὴ δοιύα εἶχ αἰ φέρᾳν 
αὐτὰ καὶ δέ Φφν, ἐπεμέλετο καὶ χὺ Ούτων, ὅπως συ: 

κομίζριντὸ ποι. (οὶ αὐ ὁ ϑψ οὶ γῆρας καταλά- 
πορῦροις αἰχμαλώτοις αρροςέτο εν ἤλπημε:. 
λήαϑαι αὐτὴ, ὡς μύτε στο κυγεῖ μήθ ὑ ὑπ 

"Ἂς 

Ππασαιπαϊοῦδητ, (ξα οτίην ΡΗ οαρεία!, θο- λύκων φζε φϑείρφιντο. ὡς7ε εἰ μόνον αὶ πεωϑα- 
πδποίο οἴδησ πὶ σα δηΐσηο. Οὐδίοσιπη- 
Ζιθνεγο οἰπίτατοϑ {π|45 Δα ραγτεβ τγαάιςσο- 
τοῦ, οἷς ἀϊηεραῖ δα πα] ΠΠἘεγῖᾳ, {δ (ογαὶ 
ἀοιηίηἰς (αἷς ργαιξαητ; δὲ Π]οσαπι οςο ἰπι- 
Ροταθατ, νη 1ΠΠ|5 4] ξξο αἀίοητες εἤθητ, ἴῃ 
παίθιις Βοπηῖπες Πδοτὶ τλδρ ΠΈγατίρι5 Ρα- 
τοητ. Ετίατη ορρία απαάαπι πα] νὶ ἐχριι- 
σπαθ ] τα, {πᾶ ἰπ ρΡοτοίξατεπα οἰοτηδεία το αἸ- 
σοθας. (ετεγιηι αι ἃ Ἰη Ιοοἱ5 σαπηροίεγῖ- 
δας πεσίῃ ΡΠγγρια σιπὶ ἜΧοτοίτι!, ργορτοῦ 
φαυπίτατιμ. ῬΠαιπαθαζΖὶ, τ: Ρβοῆει: 
νἰ(πὶ οἵ οἱ, ΘΟΡΙᾺ5 ἡυιαίααπη εἐααοίεγος ἰη- 
(γαοηα5 εὔϊςς, πείητεγ δισίοπ τη ἀϊηγ]-- 
οατο σοσογαζγαγ, ἰτααπιε ἀΓΠπιὸ5 ἡποίσιιο 
[5 1 ντθίδιις ἀο!οσίς, 4αΐ Θααος ΔΙ εσθησ. 
Ρεχαϊχίε οείαπι ξαταγατη., ντ αι σι Πλι6 
(υρροάίταγος ἐαιπλ, αγπηα, ὃς (ρεέξατα νἱτ- 
τατε γί γι Ων, ἱπηπληἰς Οἤοε α τα Πα Οὐα το 
ξεοίτιντ ρο σα αας αεπτογ Πδ᾽ σομαϊ- 

νομᾷδυοι (τα, δλλὼ χαὶ "αὶ οἱ ἡ ἁλισχόρδιυοὶ 

ἀὐκδι ζῇ ᾧ ἐγιγοντο.ὁ ὑπύσας ἢ πολάς Ὡγός- ̓ 

αγαγοίΐρ, ἀφαιρῶν αὐτῶν ὅσοι δοῦλοι δεασῦ-. 

ποὺς εὐπηρετῶσι, ποςοςέταηεν ὁ, ὅσαι ἐλάχρι 
Ξῤχρεσι πείνο "γιὰ υὦ τῆ χο κράτος αἱδλώτων 

Τ4 οὖρα τὴ ἢ φιλαν, ϑὲφπίᾳ ὑσὺ λεῖα ἐποὶ- 

ὅτο. ἔχενδμιαὶ αγὰ το πεδία. δε εϊ ον τῇ φρυ- 

γίᾳ ἐδγεύατο ςφρατά εαϑαι, Ὡἱ αὶ τίω Φφαρ- 
ναξαζου τό ἔϑοξεν αὐτῶ ἱ ἱσεσιχὸν Καΐα- 

Ἑ σκάυαςεέον ἐγ, ως μή ) δραπετάζοιτα: πολὲ- 

κιεῖν δέοι αὐτὸν. τὸς »ϑὺ δξζυ σιλοισιωτατοις Ὁ 

ἐχεὶ: “πὔλεων ἡπαέξοφῳν κατέλεξε. φερῖπε 

δὲ οϑςτίς Ὑπαρέχοι Θὲ ἑπταιχϑνρὸ ὅπλα χαὶ αὔ- ἰχμ 

ὅρα. δυκεμον, ὡς Ἐῤξεσοιζ αὐπε μὴ ςραῖά - τ τὰς 

ἐα οὶ ἐποίησεν ὅτως ἕκαιφον ἐζγοοθύμκθς (α- 
᾿ φεύφν. 

᾿ 

᾿. 

ων 
«ἦν 

1." ε: 



ΤΕ ἌΚΞΚΙ 

ἐν πὐϑασκά τιν, νομίζων ἐκ Τὴν ἱπιυΐξξοφων 

σὐα Νχρὼν άθις ἢ Φρονν χοιτίας κάλιςα αὐ ὄχι 

πῇ ἵπαικὴ ἡ μέοϑοηυὰὺ στ δίευ ἀγαςῶς ἐδὸξε 

πορϑζαι ὅτι καγεσκάαςο Ὁ ἱσττσιχὸν αὐτώ, ὺ 

δ θεὲ ἐρῥω δύο ζῶ καὶ ογεροῤν». 325. 5. ἔαρ ὑ- 
᾿ πέφαμειστευήγαγε πὸ Ὁ ςράτάσμα εἰς ἐ- 

; φεσον,αἰδκ ἤστιι χαὶ ἀὐο βαλομκδρυος ἀθλαά τε 

“πϑ9}ϑηχε κὶ Ζ ἱστασιχαὴς τάξεσιν ἥτις κρῳτίςα 

: αὐ ὑπαεύοι καὶ ἘΣ ὁπλιπίχαὶς, ὅτις αὐ ἀδριςα σω- 
" λ οῖνς ν᾽ , Υ 

εν ἔνι" χα] στελτοιςτοις ἤ,χαὶ ζξότως ἄθλα 
“ ΕἾ. « ͵ )ὔ 

παδούϑυκεν, οἵτινες κρᾳτίςοι τὸ τσ φήχοντοι 
͵ πα δίδυμα ἑν ΠΝ 

Ἐργὰ Φαϊνοϊνττιον τότου ἢ παρζῶ ὁρᾶν τὰ μῶν 
͵ λ δὲ ΝΣ δ 

γυμιάσια μεξζα τῶν. αἰδρων γυμναζομϑνων, 
δα λὶς ᾿ ε ! ς Ἔ ! Δλν,.. 
1’ ὃ ἱππαδύρομων, ἱππέων ἡππεζϑυων,τός ὃ 
.» Ν λ ΤΩ εἾ ἃ ,ὔ γ} 3 

ἀχοντίςεὶς χαὶ τὸς ξοίζας ὄχιςοιγῶν ἰονζας. «- 
ζί πα εξ χρις ΔΔλ.2.} ὈΡΩ͂Ν ὙΠ ὙΝ ΕΘ ἢ 
αν ἢ ὦ ολίευ τ' πολιν, τ ἡ ἕω, )εας ἐποιῆσεν. 

“ ἢν 15 ᾿ ΡΞ “ νὼ 
ἐ ὑτεγὸ Ἵἀγϑ6οὲ μεφὴ ζὦ πϑρΐρδα πῶν καὶ ὁ- 
ἷᾳ- λωῳ Υ δὲν «“ 5 ͵ λ 

ἢ πλών γα) Ἰσσσων ὠνίων,οἱ ΤῈ γα λχοτῦ ποι, χα] 
πω Ὁ δον, ὁ δ ἢ ᾿ 

δ οἱ τεκνές, γα οἱ σιδηράς, χα) σκυΐ(ς χα) Ἴκρα- 
! . λ ͵ 

ἡνοὺ φᾷς πλύτες πολεμικὰ ὁπλα κατεσκϑ  αζον. 
χάφες ὦ ᾿ »",. ͵ ͵ 
ΠΠ εῖε τίου πῦλιν οὐτῶς ἡγήσω πολέμου ἐργὰ- 

ει ͵ πῇ ᾽ ΡΟ Α 2) ᾽ Α 
ἐκῶν σηΡΧΟν ἐ{.. ἐπτερρω δ) σι, ὧν τίς Τκώκῴνα ἰ- 

Ἔν , ᾿ - » ᾿ ᾿ 
δὼν, Αγησιδοον νὃν πότον, ἔπειτα δὲ χα) 

Ν. δὴ ͵ » , «“ 

τύσαλλοις ςρατιωζᾷς ἐφεφανωμδυοις τΈ,0- 
εἶ ͵ 3 λ ᾽ ͵ 

ποῦ Σπὸ τ γυμνασίων ἴοιεν, χα αϑουτίγεντοις 
Δ ͵ - ͵ ω λυ ΔΕ9. 

 δεςεφανοιῖς τὴ Δρτεμειι. ὁποὺ “Ὁ αγάϑρες 
᾿ ᾿ ᾿ " ͵ όσον ΩΝ 
ϑχοις αϑὺ Τ σεζοιεν, πολεμικὰ δὲ ασχοῖεν, 

Ἄ, κ " ἐκεν ᾽ » » 

Ὑπειϑαρχίαν δὲ μελέτωεν πῶς Οὐκ εἰχὸς ον-- 
» κ᾿ ΡΡῚ Ἷ » Ἴ ς 

(θα πόρτα μεςα ελτδεον ἀγαθων ἢ ἢ - 

Κις, 

Αἰίων βωμῶν τινὰ Ἴ ἐμξαλᾷν τσρὸς Ὁ “«- 

; εοϑαι, πσδοήπε ζ!ς κήρυξι, τὸς κἰασο τω, 

ἯΙ ληςῶν ἁλισχουϑύοῦς βαρξαροις γυμνους πω- 

ς λῷ. ὁραΐντες δξεὺ οἱ φραϊιώται λάσχοις αδὺ, 

, ᾿ Ἀ ᾳ Ὁ μηδεποῖε γ»δύεοϑειι, πίονας ἢ ̓  ἀ- 

ἣ «ἰῷ Ὁ αεἰ ἐπε ὀχημμοίτων ἐ0), οὐό- 
Ἧ". ον 7) ᾿ ͵ 5 
᾿ μιίσαν μηδὲν δ) οἰσᾷν τὸν πολέμων ἡ εἰ γέωναι- 

᾿ ξὶ δέοι μαχεοϑαη. πσδούπε δὲ χαὶ πϑτο τοῖς 

ὙΠῸ 

᾿τατίω ἘΧῚ τὰ χρατίςα τῆς χώξοις, ὅπως αὖ- 
τόχν Ἵ ἀὑτω τὰ σώ αΐο. καὶ τίου γνωμζων 

᾿ ποβασκά αζθιντο, ὡς αἀγωνιούκϑμοι. ὁ μϑυ- 

᾿ς τι Τιοσιφέριής ζαῦτα μϑὺ οὐόμισε λέγήν 

᾿ αὐτὴν, πτίλιν βου λόνϑυον ὄξαπα τῆσει, εἰς κα- 

ν, ὅζαν δὲ γωῦ, τῷ ὁγτ| 1 ἐμξαλῴν. 

ΑΝ ΡΝ 7 "τ ΨΙΣ ὝΧῸΝ νὴ ΠΕ 
χεύφν,ἔταξε ἢ ἡ πολή-ς, ἐξ ὧν δέοι τὸς ἱστσέας ᾿ τοῖος. (σοηΕπἰτυϊείτοιν, φαϊδιῖς οχ ντθὶ 

ἶ Ὶ φρύμϑιος δὲ ταὶ ὃ καζοαιφρονᾷν ΤΟ πολε- Ὁ ἀμηι Ἐχοίτατο : ργα 

φρατίωταις, ὡς 4 θυς ἡ γήσουτο πίω στευΐο ιῳ Ἐ 

ΑΓ Ἢ ἘΈΕ. έξξ 

Βιϑ 
σαυἴτο5 ραιαπάϊ οἤδξητ; σιοά οχιἸπγατοῖ 
Εχ Π|Ϊ5 ντδίριι5, αια ἐ4ιιος οεησ αἰταγω; 
ΠΊΟΧ Οτίδτη ργοάίταγος χιοίάδηιν ἴῃ οηπο: 
{ΠῚ τὸ πηαχίπις απί πλοίος. Ουη ὅς ΠΠΠπ|4 δά- 
πυτατίοπο ἄΐσπιιπι ἔξος νί στα, φιοά 
ἐαιτατίι Π{ΠἸπτιοτῖς, χαΐ δ γοῦοσα {δαί μη, 
δέτεριαις σούοη ἠϊς ργαξαθατ ποῦητο νοῖς, 
σορίας νπίπογίας Ερμοίϊπιπη σορσοθαῖ, ντ φᾶς 
ἐχοσοῖοῖ. Ργοροποθαῖ δύτϑ τυτηλῖ5 648π6- 
{ἔγῖδιι5 ργα γα, φασοιπιη: ΕΧ 15 ἐαίται- 
αἀϊαττεῆν ορεῖπλο το εγοτ:ἰἀοπιηας ροάὁ- 
{ἰτῖθιι5, υιατουτη 4; σοΓροτίθιις οἴΤοτ οστο- 
σὶς Θχογοίτῖ5. 510 δέ σξοτγατῖς., δέ (ἀστιταῦις 

ΡΓσπλΐα ρεοροόπεθαῖ, φαϊσιπηχις ρεςοίαγο 
{{|5 ἔα πέξι πα πουῖδιις εἰἴδητ, δεσιπηάυπι 
Παῖς νίάοτο ἐγαῦ ουπηπαία ρίθηα νἱτῖς (οίς 
ΘΧούσΟΠεθιις, αἰ ρροάτγοπηιπι οατῖ δι ε-- 
4105 ἀσοΠτριις » ἰΔσυ]ατούοϑ ἃς (Δ σ τταγὶο 8 

ΡοΥ(οτιἐς ἱποεάςητοβ. Δἀεοσαοτοίασιῃ Ε- 
Ρμείσπι, νὴ τὰπι ἀεσεῦδε, (ροέξατι ἀΐσηα 
ντεῆσς, Ασείίδας οἤεοῖτ. Νάιι ἔοσαιη ο- 
ΠΊΠ15 σΘ ΠΟΥΪς ἀΓΠΊΪς δ 6415 ν ΘΠ Δ] Πλπ15 ρ΄ 6 - 

ΠπΠὶ ογατ, ὃζ ἔλοτι ατατ), Πσπατὶ), ογγαγί 
(Ὡτοτο5, ρ᾽ἕζογος, οὔιπ 65 δάθο ΒΟ] "σα ραγα- 

Ομραπεδτπια; νυ σοπογα Ρυταῆδες, νυ οπι Ὁ 6 ΠῚ 

οἴποίπαπι ες. (ὐοπῆτγπναρατ πος συ πα 
ΔΙ τπτι πὶ 4] Πα 15, 4 ρ τί πηι ἰρήμππ Α-- 

Β 

σοπίλιπι, ἀοί πε ΠΆ ΠΠτας σοῖογος (οττῖς γ6-- " 
αἰπλίτοβ 6 σγπιηδῇὶς αἰ ςεάεγο νἱάογον, 1- 
Ρίαβαιιε σογο ]δς Π᾽δπα (αἰροπάοτγε: ΝᾺΠὶ 
ν Οἱ Πουλ Π 65 τε] σϊοίς [)6ο5 νοπογᾶτῃσ, ὃς 
ΒΕ Ποἷσ ἰπ γοθαι5 ἐχεγσξτιτ, ὃς (ς δά ρατθη- 
ἄστη σοηίπεΐλοιιπε; φιΐποπ {πἰς σοηίςι- 
ταπθῦτη τ, ορτίπια ρα οσαηέξα ρΙ6πα εΠῸ: 
Οὐμππὶ ἴτοπὴ ΟΧ ἘἸπηάγοτ, σοπτοπηταηι πο- 

{παπὶτορατ χιοά 4 ἴῃ Δ Πιῖδ αἀ ρυσηδη 

ἃ ριαάἀοπίθιες θαγθατὶ πιι4ϊ νεπεγοπταγ. 
ταις ΠΜΠ1τα 5, πὶ 4] θο5 συ ἤεηιθος εΐδ 
σογηογοηῖ, ΠΖΠΟα (8 Π.ΠΠ Π1141Π| ἜΧΊΤΕΓΟ {0-- 
Ἰεγεηῖ ; (ἀ ρίπραες.; Πα ]ΠΠ!τς Ια δοσίριις 
ἘΧογοῖτοβ., πο α νο ἰου 5 [ἘπΊρβοῦ ντο- 
τοηταζ : ΒΟ] πὶ πος Ποη αἰπιᾷ ἔογς ρυτά-- 
θαητ, ἀταας Π ργαο οὐτπὶ ἐς] Πἰς ἀθσοτ- 
πεπάττῃ οἴει. Ργααῖἶχίς οὐαπη ΠΉ}Πτ|δι15, 
τῆοχ {6 ἀπέξυτηπη δε ὁρο ΘΠ ΕΠ ΠΠπγαπ τε-- 
σϊοπὶς ρατῖοπι, νἱα Πγαχίπη ΠΟ ἸΡΟΠαἴ4- 
τία: ντ το πος ἰρίΟ τ πΠῈ ΠΟΓΡΟΓα, [ΠΠῸ ΔΠ|-- 
πιὶ δά ριισηαπι ΡΓΑΡατΆΓΟΠΓΙΓ. ΕΠ Π πε τῸ 
ΤΙΠΆροῦπος μας ΑσοΠίδιιηη ἀΐσογε βιιτα-- 
θατ, 4π| Γατ ΠῚ ἐρὶο (ς εἰγουπηπδηΐϊτς νο}- 

Ἰεῖ : Ζιππὶ τἀ] ἢ τοαδίς ᾿ατὴ ἐπυροτα Πα ΠῚ 

(ατίδτη ἐλέξατγιις εἴϊςτ, ἴτας; ροάίταταση, ντῇ 
ΡΠ Ζ 06; ξχέζατῃ ογοτ ἰη (λυ τγαάποῖτ; 

, - Ι πὸ ͵ ᾽ ἢ ..» 
τὸ, ΤῈ δξιω πεζον, ἡαϑουτὸ» Ὁ πσϑϑάϑεν, εἰς κα 6λὰν διεζιίξασε, 

ΓαΨΎ 

[ 

{ - 

ΑΕ ΔῸΣ 

Ρεν αΣ μἱδα! 

᾿ ἘΠΕ ἀυς υὐδάβ 

σοηΐδιι5 οἰ χίς, ν τ Δρτὶ μεν. 



6τ6 

᾿α0.Ατνογο Αροπίαις, αοἀ ργαάϊχεγαῖ, 
τα Πτίτ; ἂς τοξξα ϑαγάϊδηδιη ἰη γε σ! ΟΕ ΠῚ 

ΡΓορτοῖπις οἵδ, Οὐ ππηηπετειάσατη ποίϊς 

Π0]1ο σοῃίρεξξο ργορστεεάογοταγ, πλασηαπι 

τοταπη δος Πτίαγιση οορίᾶ Ἔχεγοίτα! {ρ- 
Ροαίταθατ. 16 αυαττο οψαῖτεβ ΠΟ ἘΠ αἄ- 

ογαπτ. Εοσιιηι ἀοΧ ἱπηρξα!πιεπτοτιιπ ργα- 

ξεο πιαηαῖ, ντηῖης Ραΐέξζοϊο τγδιεέϊο, 

οαἰεγὰ πἸεταγοταῦ. [ρ΄ νέγο σοῃίρίςατί 605, 

41 τασοτιπὶασπηοῃ (εις θαητις, μίης 

ἰηάς ραίατος ργα:δπὶ ἀρεγο: σοΠΊρ πγῈδ ΟΧ 
εἰς ττποίάδητ. [4 αηἰπιαάιιοῖτος Α ρεί]διι5, 

ἐααίταϑβ {15 ΟρεΠῚ ἔογγς ἰαθ ες. Ρεγία: φαστη 

νἱάοσγοης, σορίδϑ [ῖ5 Δ Χ ΠΠ ἀγα 5 {πΠγ 1 ἰττ; 

οΟἸΠΠσιιπτ (ο(α, δ νηϊ πε γίας σα [Ἐγοδ ταῖς 

τηαϑ ἴῃ ἀσίθηι ΧΡ] σατας (τς οἷδ ορρβοπιπε. 
οί νεῖο Αροίδιις (ες ἱρίς σορίταης, ΠΕο- 
ἄππι Πποίίδις ρεαίταταπί αἀ δῆς, δ᾽ νᾶγο 
ΔΙΠῚ] ξογατη, ]υὰ αὐ δα !απι ραγαπεγαῖ,ο- 
εἴτε ορβοτταης ἔς ξλξειγιιπι ἀγοἰσγαθατατ, 

{᾿ ἀδοθύποῖς ργα το σαπῃ οίξε ροίϊοῖ, [τὰ- 
΄τις σας νἱ ἐξ πιῖς,γοέξα ρμαϊᾶροπι δά πέν- 
{ὰς ἱπίτιέξος ἐαίτος ἀπιοοθαῖ; πα Δη5, 
γε εχ ρεαϊτιθιις αὐπτατιτα στα 5, 4] ΔΠ 15 
ΧΡιιθετγζατθιη ἐχοςῆογβε δοιηγ1η Ποίξεπι 

ςατία ἔδυγόγασ, ὅς {ΠΠ- ττὶ ἀει σοῦγατίς σας 

{ι {θέα χα. Εφαίτατα! σαοααο ἀσημπτίαῖ, 
ντίῃ δοίεπιὶδάπογίαμη ἱπηρεΐαπῃ ἔοεγοτ; 6, 
σα σορὶϊξ ναϊ πους, (δ Θααπταγαῖη βο- 
Ἰοίτας. ΕΧοσορογαηξ ἱπργεποπεπι οα4αῖ- 
ταῃ Ρογίᾳ, φιοίαοῖ εγαησν γι ἔοττοβ. Αἱ 

ν δὶ {πιὰ} ἐπιτηΐ πες οηληΐα ἴογε δ1Π14 νἱ- 
ἀξτ, οὶ ποι πατα. ραγείγὴ γεέξα πη Παπήεπ 
ἀςοϊάθπε, ρατγτῖπα ἔασα ῃ δ᾽ σοπίμ! αητ. Εο5 
(ιδίςξααυτί (τα οἱ, ἐτίαπι σαί τὶς Ποίξι απ 
Ῥοτίπητατ. Τ ισι γογο σοτγαεὶ, ντ τ, ρτα- 

ΨᾺΡΞ δ ᾽ν ͵ ᾽ ς λ τ. 

ἀα5 (ς ςοπποιτίητ. ΑθοΠΙΔας νμάϊαας ο- ᾿γὼ ςρατοπεδὸν αὐτῶν. ἡ οἱ ὑϑυ πελταςαι,ὼς:-- 

τηη65 ται οί 1. τασ (ποτα πὶ τ, οᾶ- 
{εὶς ροίεῖς σοπιρΙοξξίτατ. ΘΟ αππηας ροτ- 
τα γθατί Ποίξος απ ἀΠςτ, θα αἰτεγίῃ αἰτο- 
τιιτη τοὶ πγαϊε σείξς ουρααι σομέοτγοτ:σοη- 
οι ϑαγάες οχογοίτιπη ἀποῖτ, 101 ἀπλὰ] 
ξοττο ἂς ἢαϊηπιὰ αι ΟἸΓΟῸ ΠῚ νγρεπὶογδῃσ, 

ναίξαδαῖ; ὃς Πσῃ!βοῖτί ρεῦ ργαοοποπηῖα- 
θοθαῖ, νε Ζυϊοίιπηφας Πδετὶ εἴτε νε]]θητ, δά 
{ξ ταπηάιιδιπ ορί τ]διοτεπι ἀοςςάογοητς. 51 ἢ 
ΔΙ4αὶ Αὐπαπὶ δὶ νἱπ!σατεητ, αἀ Πθογαη- 
ἀϊτιη ἐος, ἐς αι ἷι5 ἀΠ σε ρταγοτιγ, ἀγπχδτὶ 
αἀοῆσςηι. Ροιξεαηαᾷᾶ ποπλο δάπιεγίμις σα πὶ 
ρἴοαϊγει, Πθ το πτοῖα ροῦτο ἀδἰῆσερϑ θ6]- 
1π|ὸ σεξοθατ; 4τπ1π| 4! 46πὶνίἀδιος αγα- 
οο5, 4] ργίτ5 Πα ΠηΠ 1 νεηογαγὶ ΡοΓία5 οῸ 
σογδταγ, αὐ [15 ἱρή5 ποποῦς δάβοὶ, ἃ 4105 
Ρετ]Δητοῖ τγαζξατί πιθγδητ: ἂτ ]] 05,4} ἃΠ- 
τομας ἡ π{1115 ἔγα! γοϊΠςηὶ ποπογίδιιδ, 

ΧΕΝΟΡΗ ΟΚΑΤΙΟ 
εαυίτατιι ἴπ Μααπάτὶ ρἰδηϊοῖς (αδΠίζτοτε Α χαὶ Ὁ ἑπτοικὸν εἰς Ὁ μα αύδρου πεδίον κα τέ-, “ἢ 

Β 

Ἐχαξϑς Ὁ ἐλά δερῶν ις Δα κῥιορϑμε
ς οὐ δ- 

ξησεν. ὁ δὲ Αγησίλᾳος σέκ ἐψεύσατο, Ὁ 

ὡςαῷ σοϑάπεν,Ἵ 40θες δὴ (ὑρϑζονον τόπὸν ἐ- εἰ ἱ 

χώρησε. χαὶ φς δι ἡμέφας δὶ ἐρνμκίας πολέ 

Αίων πορδυδμδιὸς, πολλὰ τὰ Ἐχιυτηδ4α τῇ 

φραῖα παρέχε᾽ τῇ δὲ τετοιρ τῇ ἡμέρα ἦχϑν οἷ 

“δῦ πολεμίων ἱππεῖς. χαὶ τωΐ δ ἀρχοντί δοῊν 

σκἀ οφόρων εἶπεν ὁ ἡγε ῤιθν, Δ] φΟαντι Τ᾿ πα- 

κτωλὸν ποῖα μὸν ςραΐοπεδυζεαϑαι᾿ ἀΐζὶ δὲ 

κατιδόντες πᾷς Τῶν ἑλλζων ἀχολουθοῖς ἴἐ ἰάσαρμὶ 

πηρμδνους καθ᾽ ρπαγάὼ, πολλοις αὐτῶ!ἀ. ἀἙὮ 

πέκτάναν. αἰεϑύνϑυος δὲ ὁ Αγήδιλαος, βοη- 

βῷ ὀκέλδυσε τὺς ἵπατας. οἱ δ), ἀὸ πέρσοι ὡς τὰ 

εἶδον τω βοήδφαν,», ϑροίαϑησαν χαὶ ἀὐτιπαρέ- Ἶ 

ταξαντὸο παμιπλυϑεσι ΤΙ ἕσώεων ταξεσιν.ἔν- 

Θχὶ, δὴ ὁ Αγησιλαος γιγϑωσκων, ὅΤι τοῖς μϑὺ 

πολεμίοις οὔπτω παρείη Ὁ πεζῶν, ἀυΐτω ὃ οὐ- 
δὲν ἀπείη τῶν" παρεσκθυασμένων, ἴ χάιδὸν ἡ ν 

γησαῦ μαγέω σειν ψα, εἰ δεώωτο, σφά- 

γιασείυϑιωος δίζυ, τίω »ϑὺ φαλαία 40θι ἤ- 

συ ἔχ: τὸς αὐτιτετα γικένους ἑπώτας, ὧκχ δὲ 

αὖ ὁπλιτῶν ἐκέλάυσε [τινας ἀφ᾽ ἡδυς θῳ; τὲς δι 

ὁμόσε αὐτῶ, τοῖς δὲ πελταςαῖς εἶπε δρμῳ ὃ 

ὑφηγεῖαΐ. παρλΐγήλε ἢ. ἡ Τοῖὸ ἑπσεύσιν ἡ ἐμ μέλη 

(αλῴν, ὡς ἰνῖν τε χα; “ϑωτὺς ὅν ςρατϑἡμαΐς 

ἐπουϑυου. τὰς μϑὺ δὴ ἱπαεας ἐδεξαντο οἱ ἀ- τ 

γαϑοὶ ΤΙ «σῶν, ΤΩ) δε ἅμα ὑπάύτα δὲ τῖπν 
γὼ παρζω ἐπ᾿ ὠΐοις, «νέχλιναν, χαὶ οἱ ῥδὰὺ μὰ 

αὐτῶον 4υθὰ οὐ τω ἀὐταμῷ ἔπεσον, οἱ δὲ ἀλ- 

λοι ἐφ γον.οἱ 3 ἕλλζωυες ἐπομϑυοι αἱοφίσι χαὶ 

«ὃν εἰχϑς, [ἐφ᾽ Ὁῤπαγάὼ ἐβέποντο" ὁ δὲ Αγὴ- ἐν ΒΞ 

σίλοιος ἔχων κύκλῳ πϑύτα ἢὶ φίλια χαὶ πολέ. ἐηρὰ 

μμα, «ἰξιεςραΐζοπεδοῦσαζ. ὡς ὃ ἤκουσε πὺς 

πολεμίοις ζᾳ οφόσεαϑαι, Ὡ οὐ ὃ αἰτιζοϑαι 
ϑλλέλοικ εἶ )εῆνηρδῥον, 4 θὰ ἢν ΕΣ 
δφοικακᾷ, ἅμα ὑδὲὸ ἔχρε χαὶ ἐπορθᾳ τὰ «δι 

ἀςυ,ἁ μιὰ ὃ ἢ Ὑκηρυγμώ τ ἐδήλου, τὸς μδὲ χηγύχιαη 

ἐλάυϑεδίας δεουϑυεὶς ὡς Ὡρὸς δύ μμμαϊχοὺ αὺ- 

τὸν παρήναι εἰ δέτνες Ὁ ἀδιὰν ἑαυδῇ ποιοϊεωται, 

πλοις παρέναι. ἐπεὶ ὑϑύτοι ἔδεὶς αὐτεξής, ὡνΣ 

δεως δὴ Ὁ ἰπὸ πότου ἐφρατάετο, ζις υϑὼ 

πσοϑοϑεν το ϑοκυνᾷν ἑλλζυας οὐαγχα μέ- 

γὅς ὁραΐν ἀμιφουϑύοις ὑφ᾽ ὧν ὑξοάζοντο, τὰς δὶ 

αξιοιώζς ἡ Ος [0 ϑεαίγώμας καρπούοϑαι, 

ὑτοΐζῳ 

δ τ σεν 5 8... 

«- 



πὐτους ἀδιέσας ἀμ, αὐτιξλεπάν τοῖς ἕλλῃσι 

δωωυαεϑα;.ὺ 7 μϑὺ τ φίλων ωρὰν ἄἀδηωτον 

; παρέγων, τίου ὃ τὰν. πολεμίων ἅτω καρπϑμῃ ̓ 

ὅδε ον δυοῖν ἐτοῖν πλέον ζ' ἑκατὸν ταλαύτων 

σω ϑεῷ ον δελφοιῖς δεχατην αἰποϑύσαι.ὁ υϑι- 

Ἷ Β, ἡ οὐ βασιλόϊς,νομίσας ΤιουκιΦέρνην )- 

πον δ!) ἢ κακῶς φέρεοζ, τὰ ἑαυίν Τιθραύςφην 
, καταπέμι(ας,ἵ απέτερδυ αὐτῷ Ὁ κεφόηζω. 

μ ὃ ὅτο τὰ κἂν ἢ βαρξαῤων ἐπ αδυμότερᾳ 

ἐλύττο,τα 5 Αγησιλαι πολὺ ἐρρωμδυέφερᾳ. 

τὺ πόρτων ὙῈ ἢ, εϑνων ἐϊωρεσῷ 4.)οντο αὖξὲ 
φιλίας, πολλοὶ ὃ ὁ ἀφίςαντο τϑς αὐτ', ὁρε- 
φρύϑυοι Φέλδυϑεειας" ὡς}ε ἐχέτι ἑλλήνων μό- 

γον, διὰ ὁ βαρξαρων πολλαὖν ἡγεμὼν ἦν Α- 
γησίλαος. αζιοὺ [ὲ μιδωὺ αὶ ογ]φῦϑαν κἰπρθϑι- 

λόντως ἀγαοϑει ἀστῶν, ὅςτις ἀργών «ϑὺ παμι- 
πολλῶν ἐν τῇ ἡπείρῳ πόλεων, ειβγὼν ὃ ἢ νήσων, 
ἐπεὶ χαὶ Ω γαφτίχον πσϑϑοῆαν αὐτῳὴ πόλις, 

αὐξανόνδρος καὶ ἀὐκλιεία. ὁ δου μ4,παρϑν σὲ, 
αὐζὸ Ἱ πολλοῖς αὶ ἀγαϑοῖς γοβαῖζ ὅ,τι ἐξέλε- 
ὥ,πεὺς ὃ. σϑτοις Ὁ μέγιςον, ὀχενοαῖν ἡ ἐλπί- 

ᾧ ὧν καζαλύσᾷν ἐχι ξέλλαδϑα Τφρατά- 

(«τ ππεότερον ἐρχίω, δίζφς “ἰχο’ συ εϊὲγὸς 

αὐτῶν ἐχρ τή δὶ 6 ΠΗ, ἦλθεν αὐτῷ δἰπὺ 
»»ὧν ὁ οἴκοι Ἵτελαῖν. . . βουθάν τῇ πατό(δι, 

θϑϊρλν ἐπείθετο τῇ πολά, συϊσὲν ΔΙ φφερόντως ἢ εἰ ἐν 
βοη- ἧν "; ς- . ͵ Ὁ ἢ 
ΝΕ ἔτυχεν ἑφηκὼς μόνος πτοιὰ ζους πέν- 

Ψ πε μάλα ἔνδηλον ποιεῖν, ὡς οὔτε αὐ πα ᾧ τίω 
ο΄ γἀῦ δέξαιτο α»τὶ πα-τοίδος, ἑτετὺς ὀχικτή-- 

ἴω τς αὐτὶ ἢ ἐργαίων φίλων, ἅτε αἰοφὰ ὼ ὦ- 

᾿ς χίνδγουα, χέρδη μᾶλλον, ἢ μ᾽ χινδοίύων τὰ 

" χαλᾷ χαὶ δίχαια. ὅσον γε μειζωὺ χρόνον Ἐχὶ τῆς 
Ῥρχήςέμάνε, πῶς οἵᾳ ἀξιεπανα βασιλέως 

Ὡὶ χα πῶτ' ἔρον ἐπεδείξατο, δετίς ἰ αλαξωὼν 

τν, πάσας πόλᾳς, ἐφ᾽ αὐ Τἀβχων ὀξέπλλάυσι,τα- 
ο΄ διαζσας, δος Ὁ ζᾷς πολΐείας κινηϑῆναι. ἐπεὶ 

᾿ς ᾿οἱαϑίοραῆοι Ὁ ξἰρχῆὴς ἔληξαν, ἐποίησεν, ὡςτ᾽ 
"  αἰάυ φυγῆς ἡ θανάτων, ἕως αὐτὸς παρζωῦ,ὁ- 

ἊΣ ἱμονόως πολήυουϑμας κὺ ἀ δα μονας (ς πό- 

᾿ς δ4ς Διο δ έσαι; (ιγδρϑν οἱ οὖν τῇ ἄσια Ἑλλὴ- 

γες θχ ὡς Ἔβχοντος μιόγον, δλιὰ ἢ ὡς παΐδός, 
᾿ ἑταιρξ ἀπιόντος ἄυτῳ ἐλυποιώῶπο. χαὶ τέλος 

ἐδηλωδαν, ὅτί οὐ πλαξὴν τίω φιλίαν παρεί- 

᾿όντο. ἐδελούσιοι »ϑεοῦ αὐτῶ στεωεξοἡ.35- 

σω τῇ λάχεδ' ἀχ  μκονι , χαὴ ῦτα, εἰδότες, ὅ- 

Ὁο οὐ χείροσιν ἑαυτὴν δεήσει μμούχεεϑαι. 

ν φοὰ Ὡὰς, - 

ΒΕ ἀνα Ἐ: 5 ἢ διῶ ῸἘῈ ἢ 

ς 

6:7 
Ἀ οο τεάαξζος,ντ ης υϊάοιη λάίρίςοτε ὅτα- 

Το5 ροιοης. ΕΠ οἰεδα οτίαπι, ντ ἀπι! σογιμτι 
ΦΡῸΓ ΠΏ] ΐπη6 ναἰξαγοτατ : ἰρίς ἐς ΠΟΙ ἔτι 
ἕξις οος ροϊοορίτ, ντ ἰπτγα δἱθπηϊπηι ἀςςι- 
τηδτὴ [)ο]ρΠ ἴσο 1)ςοῸ σοηίξογαγοῖ, Ὁ τα] ςη- 
τὶ5 ἀπ] ρ] τα πι. (δτογαπη Βογίλγιι πη τοχ αὐ 
δίτγατας ΓΤ ἸΠΔρΡΒογποῖα ἰη ου]ρα ες, αιᾶ- 
ὈΡΓΟΩῚ τος {πα πα ίδτο αἰ τιρογοητοτ : πα! ΠῸ 
ἀο]οοἱξ {προτγίογίδις Τ Ἰτπγαιηξς, σαρατ οὶ 
Ρτα οί Αἱ τΠΠπΈδασαπ άπ οα βαιβατὶ Πγαρὶς 
ἀθϊοξτς ΕΠ δἰ Πη15. ἀ σο]αὶ γεδιις γα] τῇ 
τοθοσγῖς ἀοοοάοτγε. 'Νηι Ἰορσατί δά ἀγα! οἰτί 

Β᾽ πειηάαπιὶ οπιμίθι5 ἃ πατιοηίθιις σηΐττο- 
Ῥαητατ, δζ ρΙοτῖὰς δα πῇ ἀςῆοίεδᾶς, ἰδ οε- 
τατῖς ἀοίτἀοτῖο ἀϊιξε!. Ὁ ταγο ἴηι ποη Ὁ τα- 
σογαπι πγοάο, δ ἃ πη α]τογιῆσι δείατη θαγθαξ 
τοσιτα ἀπχ ογᾶς ΑσεΠίδιις. ΖΚ ἡιιΠὶ εἰ ετ- 
ἴδτν, εχ ποοίππηηα χοπλίπειη ἀάηλίτατίος ὦ 
περτγοίςααϊ; φιοα 4αῖτη ἱπηροτγίατη τοπο- 
Του σΟΙΏΡΙ ΓΙ 1π| σΟΠτΙΠΕητα οἰ τατι! 1, 
αἴα; οτίαπι ἰΠί]ατιιπι, ρο Ἐφ αιἸαπὴ εἰ οἱ ας. 
{ἐπὶ 4006; Ρφτετγα ] ἴτ, ἰατα (πσοτείσομς 
ἔλτας: ςο] δ τίτατε ἂς ροτεητία, παπέξαίια 
Ροτοίξατξ ντεῃἀ] πηαἰτί5 οσπιοάϊς, δέ φιιοά 
τΑ ΧΙ ΠΊ 1 εταῖ, ἰΔ ΠΟ] τι ΘΠ 5 Δ πο, (ρε- 
αὰς σοποὶρίςῃς οιθγποπεπη εἰς τη ροε!], 
σαοά ῥεῖα (τα οἰαπὶ ΑΥΠ.15 ἱππαίδγαϊ : ηΪ-- 
ΒΠΟπΐπιις αὖ μαγιιπὶ γογιιπὶ Π1}14 ν ποῖ (8 
Ραΐτις ἢτ, (εὰ ν δὶ ἀοπιο νεπ Ποταά οἴ ααί-- 
ἄἀατὴ ἃ τηδσ!Ἐγατίριις, φαΐ διττὴ ορί τυ] τὶ ρὰ 
τείας ἰα θογοῖ ; ραγοθατ ρου η46 γοριδ] σα; 
δ ταης ἔοττε (οι ἰη ΕρΡΠογοσιιηι οἰτία 

Ργορτογί Ουἱηααριίγος σοῃ Ἐ[ΠΠττ. Ὁ υιὰ Ὁ τκεῤηρι 
4υίάσγατε ἱπΠΠρπίτον ἀφοίαγαιίτ, ηὉ (ς τοῖ- Ἐρίοῦον. 
τᾷ νῃ]πογίδπα ρατγίαι, πος ΡΟ ξουα5 αὐ χαΐ- 
{πτοϑ5 ΔπΊ1Ο]5 νοτογίθιις, πθσ ταγρί ποτα, πη} 

Ι6 σιπι ρογίσυϊο σοπἰπέξα, πο πο  ς ἀσὶπ- 
Ἰῃς,χακ ρεγίσυ!πι πα οᾶτ,αητεθξεστς. Οἱἱ 

πῦ ετίατη ῃσοτερὶς ἰΔινάς ἀΐσηΐ ἔλοϊηις τ, 
πιο ( ἱπηροτ) {αἰ τε ΡΟΓΟ, 41 Π| οἰ τάτας 
οὐλπες, 4υΡ}5 ργαβιτιγιις ἀοπιο Παιιῖσα-. 
πρίατ; ἱπιοίξἰηὶς 41Πι4115 Ιαἰογάητες δοςς- 
Ρ ει, φαοπίαπη εἤξης ἡλυζατα τε βλ1 ] σας, 
Ροεασιιαπι αἀετητίπι ΑἸΠπεπἰξθις ἱπν- 
βουγατα βαογατ ρογέθοοτίτ, τ αδίαις Ἔχ ΠΠ]Ις 
δ] σα ἀἴδιις, αυᾶπη Φυΐϊάοτη γι αοτγαῖ βία, 
ΤΊΔΘΟΊ ἃ ΟἸΠῚ ΔΠΙΠΙΟΙΓΕΠῚ σΟΠοογά αἸειηρὲῦ 
δαταϊπξτγαγοήταν, ὃζ ἔο σος ἘΠ δητὸ Επίξη- 
τποτοὸ Οταοὶ, Ζιοτζηιου προ πὶ ἃ Παϊὴ, πὸ 

Ἐ εἰς εχ Αἤα αἰοοίιπι, οι ρηποίριςταητῇ; 
(δὰ ετίατη ντ βραδεῖς, ἃς (ο 4} 1ς ἀ οεῦαησ, ὃς 
ταπλάοτα ἀεοίαταθαῃς, πθῃ εἰ ἵ Πα ἰοίαπα 
δεπειοϊεητίάπι οχῃϊδοῖθ. Νάπι (ροπις 
οἴπτη οὉ ρύοίοξεὶ ἵπητ δά ἔοι πήπιπι (υρρε- 
τίας ΓΔοςἀατιοηὶ, Πα αι άοιη (οἰγθας, δὲ 
ποη δάπετίμς ἀοτογίοτες Ὁ ρυρηαηάῇ ες, 
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(ετεγαπὶ Ηε]]οἰρότο τγαϊ δέξο, βεγ δαί οπὶ 
Ππατίσηἐς ἱτοῖ ἔλοίερας, ρεῖ αἰϊας Ρεγίαγιιπι 
ΤΟΧΊΠΟ ᾿ηρ ὅτὶ οαπὶ Ἔχογοίτα ργοξεξξας ἔαο- 
ταῦ: ὃζ αι νίὰ σοηῃξοξξα τοΐϊπι5 πη] ἐρατῖο 
ἔπεγατα τεσ δάγθαγο,, εᾶ πη Ποῦ 4 ΟΠ6, 
Πα πι ΠΊΟΠ15 ἰρατῖο, Αροί]αιιβ σοηβοοίς. 
ΝΝου οηϊπὶ πος ργοροίτασῃ εἰ ογαῖ Δηϊ- 
πο, ντίογία5 ρατγία (πσουτγγεγοῖ. Ροίξοα- 
πύλαι Μαςέδοηϊα ρετάστατα, ὙΠΟ ΠΑ] απ 
ἱπστοῆας επηιθητεβ οι πιὰ τεῦσο 1 Αγ 
{(π], Οὐαποηΐ), δοοτυίαι, ΡΠ γί!) Βαοτο- 
τα πη Ο οἱ), Ομ Ποσις δάςφο 1 ΠπεΠα]!, ἐχοο- 
Ρτὶ5 φαΐ ταης ἴῃ ἜΧΠ]ο ἀεσογοῆτ, ἀσιηθῃ 

Εχτιγοπιατη σαγρεθαπι. Πασεθαταπιοῃας 

ΑροΠίδας σορία5 αιδάγατο ἂρ ΠΛ Π6, 11 

Ῥαττοιη οααυίτιιπι ἀἰ πη! ἀϊα πη ἔτοητς, ἀϊηχί- 

᾿᾿ἀϊαπη ατεῖρο βαδετει. Υ ογῇ ροίεθα, αιιαπὶ 
ὙΠΕΙ͂ΔΙ οχτγοπτοϑβ αἀοῦεῖ, 4 πὸ ΠλΪΠῈ15 1η1- 
τίποτα ρούσογοῖ, ργο δε θαητ: ραττοπιθο- 
ΤΙΠῚ . 411 ρείπηο ογαηξ [ἢ ΔΡΠΪΠ6. (ο] 15 εχ- 

ςορτίς, Ζο5 ρεῆοϑ (ς μαθεθας, δά σπιοῃ 

νἰτίσα πα παϊτεῖτ, Ὁ τ Π1 4116 ΔΙ 65 οἤςητν- 

τείπιηας ἰπἰἘγαέξς, 1 6 Π14}1 ποη (λτῖς σοπι- 
πιοάο ἴξ ργα]ο ἐαιοἘγὶ οσσγειατοϑ οτιπὶ 

στλιυς ΔΥ ΠΊαταΓα; ΡΘα Ιεθ ιι5 ἀγ τγατί; τοῦρὰ 

ἄαῦδητ, ας ρεάεζεητίπι ἀΠ σε άςθαης, 115 
ἱπυρυπάςητεν δα πιοάιτιπ εος ρογίς αοητί- 
Ριις5. Ασε[]αιις, εὐγατίβ ν τ γ  ΠΊΠ ΠΕ Δη Πη- 
αἀπετγίς; ἐ4μίτος, σαοϑ ἴδομπη Παθείσατ γο- 
Βιυιίος αἀιποάπηη, πλίτεῖς ; να ταπι ἱρὴ 
ποίξεηι ππληλο ρεγίε υοθηταγ πραεῖα, 
πες οδπογγεπα! {ς ροτοίξατειη οἱ ἔλσεγοησ, 
τα αἰτίς ᾿Ιάοτα ἀο πα ηταγοη τπαπάαδι. Εος 
άπ ΤΠ ΕΠΔ]1 ργατοῦ ορ᾿ ποπέ πηι ΕΠ 1105 
δάϊσοτο νἱάογθησ, ρίδης (ο ποπ σοπποιτο- 
δᾶτ; αο ἢ 4υὶϊ ἔφης [4 ἔλοεζε σοπατὶ Πα Π6ητ, 
«Ὁ ἐντε νν » τος ἐγδηίπετίος πα εθδηζ, 
Ἰητοτοϊριοθαπταγ. (ΟΠ ΟΠ ΊΏτΟΥ αἰϊοςίε- 
{ς Ροϊγοπαγπλιις ΡΠ ΑΓ 115, δα αἰτ πη πηὰ- 
ἰ Πετσ ὃς νῆα σα {π|5 ΑἸ πη ἄς ̓πτοτέδέξας 

εἰν. Οὐοά νθ] ἀςοιἀ τ, ἱπροης ἔιραἕλέξα 
ξαϊτ τα νι 411} σοί ἀογοηταγ, 411} νταϊ] Ποία 
ἰπ βοτοϊξαϊοπι νοπίγοητ. ΝΕ ας ρτίαϑ (ὰ-- 

{πι.4» Πίτοτο, πατῇ δά πιοητθπι  ΝΝατιβδοίεπῇ- 
ἐβρυαςεονίς Ἶ κε : ς 
μετ, (αν ΠΠῚ ΡοζαςπίΠδηξ. δτάταϊς απο Ασοί]αις 
δοματίο- τΙΟ ρα ΠῚ ἰητοῦ Ῥγαπτοην ἀο ΝΑυτῃδοί τη: 
πὸ ἈΠ Π]ΔΠΠεΙδὶ, πλίτῆος ἀεἸεέξατις μος ἔλοϊ- 

ποῖος; Ζιοά εο5,411{6 ΡΓεἰγί πυιηι οὗ το πὶ ἐ- 
ημιοίγοιη εογιητ, ν οἰ Ποῖ εο οιιπὶ οα1τ4- 
ται, ιϊο πα Τρίειπετ ἢ {ἰτα!ετ, ΡΟ γα ἃ- 
σΠπαἱ οἷς ΡΗτΗϊα πποητίθιι Ππρεγατὶς, ἀείη- 
σερ5 ρεγγερίοποπ ραραταπη ργοίς ἕξι οἵδ 
δα Βαροτοτιπὶ νίχις πες. [δὲ αιπ!πλίη ἀ- 
οἷς {ξαπτο5 δάπιουίι5 (ς γερο ῆςε Το θα- 
πος, Αἰμοηϊεπίες, Αὐρίπος,, (ο πιῇ ϊοϑ, 
ΖΕ ιίλῃςς, Εὰθοςηίος,, Ποοίος νιγοίαας; 

ΧΕΝΟΡΗ. ΟἈΑΤΡΨΡΤΙΟ 
Ατα; Εἷς τοῦαπι ἰη Αἢα σοίζατιιμη βηἰς δαῖτ, ἃ ἊΝ δὺ δὴ ὦ 

(ψωνες,βα δῶν ἀπεχωραν"οἱ 3 μαλ᾽ ἀφρϑνως "ιν 

Πωέφρεψα ΤτΈ, χαὶ μοῦχομϑιος στοὼ τοῖς ἀμφ᾽ 

Ε πικῷ. τῇ ὃ ὑςέραί(α αἰτὐθαλλων ᾳᾷ αγ-ὉὉ 

εἰ ἀδίῳνοραξοων μβναΣ 
ἔλρετο. ΔΙ ας ὃ Τ' ἑλλήςποντον, ἐποράψετο Ἂ 

δχὸ Τὶ αὐτὴ ἐϑνωδν, ὧν ὁ αξόσης πω παμ- 
πληθφςόλῳ" καὶ ὃ ϑιαισίαν ὁδὸν ὁ βαῤῥαρος 
ἐποιήσαζρ, ζω τὴν μήον ἢ οὐ μάυὶ κατήνυσεν 
ὁ Αγήσίλάος. γὸ ὡς ὑερήσφε ἢ παποίδοςἐ- 
ἐυδοθυμάτο. ἐπεὶ ὃ ἐξα μείκψας μακεδογίαν 
εἰς ϑεθλίαν ἀφίκετο »λαδλοσαΊοι μϑὺ,ὼ χρῳ- 
νώμιοι ἡ σχϑζουσοῦῆσοι, ὦ Φαρσαίλιοι σύμμαχοι 
οντες βοιωτοῖς, ἃ πόϑπτες ᾿ ϑυΠθλοὶ, πλίω ὑ- 

Β σοι αὐτὰ Φυγαῖδες πὖτε ογ]ες ἐτύϊγϑωον, ἐἔκα- 
χϑύρηϑεω ὅτοι ἐφεπόμϑροι. ὁ ὃ τεως υϑὺ ἊΝ 
οὐ πλαισίῳ ὦ φράτευμαι, ζρες ἡμίσᾳς μϑὺ ἐμ- 
“σοϑοδεν, ζουςή μίσᾳς ὃ ἐπ᾽ ϑραν ἔχων ἔύΐ- 
πέων. ἐπεὶ σ), ἐκωλυον Ὁ πορείας αὐτὸν οἶϑῳγ- 

(ᾳλοὶ ὄχιτιϑέμδυοι τοῖς ὀπιοϑεν, θα πέμπά 
ἐπ᾿ βμ δὴ ὃς πὸ δορυφυλ!υραθας ΠΕΣ 
ὡς Τὼ τὸν αἰὐξὶ αὐτὸν. ὡς ὃ παρεταξαντοαλ- πιὰ 
λήλοις,οἱ μδὺ 9ε“Παλοὶ νομιίσανῆες οὐκ οὐ κα- 

Οιυς ὁπλίτας ἱπσυκουγέῖν, [76 οίψαν 

ἐφείποντο. γνῶς 5. Αγησίλαος ἃ ἑκα τερφιής- 
εὗδτόμον, τἰραπεέμτις Οις ἀμφ᾽ αὐτὸν μώ- 
λᾳ βύρωςοις ἑπῶεας, κἡὺ Χελά 4 τοῖς 7ε ἄλλοις 
Ὡὐδα λυ ψ,ὺ αὐζιυὶ διωκῳν κατὶ χρ ουτος, κα μιη- 
χΕΤΙ δοιεύωι αἰδθις αὐαςφροφξω. οἱ ἢ ϑιῆαλοι. 

ὡς εἶδὸν -ϑὰ δόξαν ἐλαύνονῆας, οἱ νϑὺ αὐτῶν 
ἐδ), αὐέςρεν} αν, οἱ ὃ χαὶ δὐαςρέφν πῴρωμε- 
γοι, πλαγίους ἔγοντες Ὑτὸς ἵπσοις ἡλίσχογτο. πὐκ αὶ 

᾽ν 
Πολύ ,γϑίρμιος μϑυτοι ὁ φαρσαζλιος ἡππαργῶν 

ἐ 

ΨΥ)! 

ὗτον ιτοϑγησκά, ὡς Ὁ τῶτο ἔλμετο,φυγὴ γ΄ 

ὀξωσια. ὡξ]ς οἱ μδὺ απέϑνησχον αὐπῖν, οἱ δὲ " 

χαὶ ζῶντες ἡλίσχοντο. ἔξησαν δὲ δέν οὐ3- 

«δεν, Κιαρὶν ἢ Τὰν τῶ ὅρφ δ οὐ ϑρακέωνέι "τὴν 
“Ἄμοντο. χαὶ τῦτε μϑὺ δὴ ὁ Ἀγησίλαος ( παϊόν μὰ 

τε ἐρησαϊξιβονιξὺιογωρεὰς Ἡ) ΝΑΙ Σς 
χίου" χαὶ αὐτῷ και τέμνε, μοί λοι ἡδόμϑιυὸς τῶ ϑαβι- 

ἔργω, ὅτι πὰς μέγιςον φρονοιώίᾷς ἐφ᾽ ἱπαι- ἐμὰ 
κῇ πϑενικήχει στε ᾧ ἀὐτοὸς ἐμηγϑυνσοιΐο ἱπ ϑαίν 

χα τῆς φϑίας ὀρη , πίω Δοιπιὺ ἤδη πᾶσαν 

ΡΥ φιλίας ἐπορά.9η εἰς τὰ τυ βοιωδ , 

δοιὰ. οὐ ζιῦϑα δὴ αἰτιτεταγμμἐγοὶς 4 δα 

ρῶν ϑηξαίους,  αϑέευαίους, χοδινθίους, αἰνιῶς ἀγνεὶ 
νας, θυ ζοέας, αὶ οχέθις αἰμιφοτέροίς, ὀγεῖν ἈΜὴ 

: ἐμελλη- 



πιῆε, λακεδοημονίων μδὺ ἔχων μιόρφιν χαὶ ἡ- 

μιφυ, τῶν δὶ αὐτῦϑεν συμιμιαΐχών Φωχέας χαὶ 

Ἂ» ὀρχουϑιυίους μόνοις, Τ Ὁ δὴ ἀλλο φρατάσνχια, 

᾿ διαϑ» ἡγάγεΐο αὐτὸς. χαὶ οὐ πὅτο λέξων ἐρχὸ- 

ἀα! ὼς πολὺ υϑὺ ἐλαοις, πολὺ δὲ γείρονως 

ἔχων, μθς σεευέξαλλεν" (εἰ ὙΣ (τα λέ- 

φριμε, Αγησιλαόν τ᾿ αὐ μοι δοκῶ ἀφρονα, ἃ- 

“ποφαινήν,χϑ) ἐμαυτὸν μίῶρον, εἰ ἐπαινοίζευ τὸν 

«θὲ τὸν μεγίφων εἰκῃ κινδέωυ δύοντα ) δλλὼ 

σὐεὲν μεῖον, "Ὁ τ πολεμίων πταρεσκάυά- 

σαΐο, ὡπλισε τεοῦτως, ὡς ἄπθυτα δὲ χάλ- 

χϑν, ἅπϑρτα δὲ Ἴ φοινικᾷ Φωνεαϑαι. ἐπεμε- 

ληϑη δὲ, ὅπως οἱ φρατιαΐται πῶς πόνοις δὺ- 

γήσδιν Τὸ αἰπυνφέρῤφν. οὐγέπλυσε δὲ χαὶ Φρονή- 

᾿ μαΐρεία, ψυχαὶ αὐτὴν, ὡς ἰκθμοὶ εἶεν αξὸς 

οἴς τίνας δέοι ((οὙεοϑο. Ετὶ δὲ Φιλονάχιὰν 

, οὐνέξαλε πορὸς δολήλους τοῖς μετ᾽ αὐτο, ὃ - 

. πως ἕκαςοι αὐ ΤῊ} ἀριςοι Φαγνοιντο. ἐλπί- 

ο΄ δὼν γὲ 
᾿ς πολλὰ καγαϑοὺ ἔσοιτο, εἰ αὐδρες αγαϑοὶ γί- 

Ὑγνοίντο᾿ νομίζων οὐχ, τυ τοιούτων αν, ϑρῳ- 
ο΄ πῶν ασοῥθυρωταΐζῳ, τοῖς «πολεμίοις μάχε- 

ὋΣ Με φϑχόι. χαὶ μϑύτοι σία ἐψά ϑῃ. διηγή σοι] 

, δὲ χα! τίω μα χίω. κα ὙΡΡέλύετο οἵα τῶν 

Οὐκ ἄλλῃ τυ ἐφ᾽ ἡμδίυ: σεουήεσαν νϑὸ Ὑ5Ρ 
εἰς ὃ χτὶ χορώνφαν πεδίον, οἱ μϑιὺ στοὺ Αγη- 

ἣν σιλάῳ, στὸ πῷ κηφιεσού, οἱ δὲ σχεὼ τοῖς ϑη- 

ζαιοις, Σἰ τὺ τῷ ἑλικῶνος. ἑώρων δὲ ὡς τε φα- 

ἢ δὸν δὲ χαὶ οἱ ἵπίεῖς ἤσαν ἑκατέρων ἰσηπλη- 

᾿ "ὸ δεῖς, εἶχε δὲ ὁ Αγησίλοος Ἴμϑὺ Ὁ δεΐξιον τῷ 

ΤΟΣ 
᾿ ᾿ πῷ ἀϑωνύμου. οἱ σ᾽ αὖ “ϑηξαῖοι ἀδθὶ κϑὺ δὲ- 

Ἢ ἔιοὶ ἦσαν, ἰργεῖοι δ) ἀύΐζίς Ὁ 4 ωνυμὼν εἷ- 

« ᾿αἰμφοτέρων. ξύΐκᾳ, δὲ ὠπεῖχον δλλήλων 
͵ 

᾿ ὁσὸν ςτι δον , ἀλαλάξωνες οἱ ϑηξα]οι δρο- 

μδ ὁμόσε ἐφέροντο. ὡς δὲ ποιαΐν ἔτι πλέιϑρων 

ΠῚ λάου φαλατζς, ὧν Ηρπαϊδὼς ἐξεναγή. )- 

, σαν δ), ἀὐύζὶ τυ τε ἐξ οἴκου αὐτωΐσυςραῖά.- 

" σαυϑρων,ὼ Τὴ Τ Κυρχείων τινε σον ἴωνες δ,» 

ἿΝ αἰολῴς χαὶ ἑλληςποντίοι ἐχόμδυοι, καὶ πόρτες 

εἰ ἀρ βολθῷ ἘΦ ΊΑΙ ας ὃ 1 Ὲ Ἔ Ε. 
ἐμέλλυσεν, δ᾽ ἐκ αὖ φανεροὗ αὐτιπσαρέ- Α 

ἡ πόρίᾳς ἐνέπλησεν, ὡς πᾶσι 

μᾶ- λαΐγας δλλύλων μαλῳ Ἔ ἰσομκαλους" 44- Ὀ 

ὀρχονϑύιοι δὲ ἔσχατοι σὰν αὐτω 

ὉΓᾺ λ ῃ ᾿ ᾿Ν Ν υ ν 
᾿ ον. σζοσιόγτίων δὲ, πεὼς μδρ σιγὴ πολλὴ ζω. 

6:8 
ΠῚ] σαπξρᾶτιις, ντ ῥύπαπι φοππηΐτοτος 
ἀϑοτῖς {γα αῖ ἀοίοιη, αἰματη σο οτίοπι 
(ξουϊπὶ 1 ἀοςἀι  ποηϊογι πὶ γα πῚ σιγὴ {8- 
ΤΠ ΠΟ Παθετοι, δὲ ἐχ (οοἱΐς, τὶ ἢ ἀδἰταητς 
ἱπ]οςῖ5,(οος ΡΠ οσοπίος ἃς Οτοβουηοηΐος, 
οὔ το! π|5 σΟΡ 5, πᾶς ἰρίς ἀποεθας. Νες 
ἴᾶ πος ἀϊξεαγας (πὶ, τοι αιιῖι πλι]το ραιι- 
οἵοτας ὃζ {π 56. ]Π]Π!ἸΟοτος πασοτεῦ, πι ΠΟ 1- 
Πὰς σοηῆϊχενιτ; αυδάοαυϊάοιη [τά ἢ ἀϊσαπι, 
νι ἀθὰν ἀροπίδιιηγ απγδτοπη, ἂς πιο “τ Ϊ τι πα 
Ριομτίαγο, αὶ πουλὶ πθηχτεπηοῦς ΡοτίοΙ"- 
τἄτοπι ἄς {ππτπιὰ το δα: (ς ος ἀρυά μᾶλλον τὰ “7, ἐυτεῖ ἀγα μ(θ! » ὅτι πλῆλος τέ Β. πγὸ Ροιῖας Ἰὴ φἀπγγατίοπ νοηΐτ, απο σο- 
Ρίας Ὁ πλϊηοτοβ ΠΟΙ ΕΠ Ριι5 σοΠηραγαιιοτίτ, 
δ (τς ἀγηγῖς πτυχαῖς: ντ ὉΠΊΠΤΔ ΠΠΟΓΠΠῚ 
23:5. οὐηπία οὶ πλογὰ ραγραγα νἱ ἀογοητγαγ. 
᾿εἀοταττ ἄστη ὁρογαπα,ντ τΆ Πτο5 ροΠπὲ 
Ἰαθογος ρογίειτο ; δηϊτηοίηιιο ἰρίογιπι σὰ 
σοπιρ στοαῖς ἐογοοία, ντ αὐ ρυσπαπήμππι 
ἀἀιυογίας αοίϊς (χτὶς εἤοπετα ποῖ. Ρτας 
τεύξα σστοπιίοποπη ΠῚ ΠΓΠ ΔΓ ἰΠτοῦ ἔπος εχ 
Οἰτάτγατ,ντ ποι] } ἴς ρα ξδητηιος ἄςς]α- 
ζαύθητ 50ὲ ἀδηῖχιςε γεβειεγας οπγηος,ἔπ- 
τισι ΡΟ] ἸοΙἴ15.. νον ἡ τ ΓΙ! χυτὰ θο πα 
φαϊρι(ςετεητιατ, ἢ νῖγος ίς ἔοστοβ σογογεησ. 
ἘΧΙίηλαθατ οπαι, νῖγος εἰαίπιόϊ ργοιηξ 
ΕΠΠ της πη Ποἴξεπι ἀἰπηίσαταγος, σα ἴῃς 1- 
Ρ(ἀπι σρίηἴο μλἱ ἰ πῆς ἔς [Ὁ ΠΠ{π. Ρασηᾶ χαο- 
4 πάτγαδσ, {πο α οἰαἰπιοά! Εϊοτίτ, ψιια!ς 
αἰὰ ποίττο ἀπ ἀθιη ἄσο η1}}12. ΝᾺ [ἡ σὰ πη: 
Ραΐιαα (ὐογοησαηι σοπιιοπεγαητ, ἀροῖ- 
Ἰαὶ ἀπ! άςπὶ οχογοῖτας ΟΡ ΠΠῸ; ΤΠ δαὶ 
νοΙῸ οἰππὶ {{|5. Ὁ ΗΠ Π ςόπο. Ἐτνίάεδαπέ 
Ρβαϊᾶσος {πᾶ5 λάπηοάιπι ρι]ο σοπημλίτ: 
τοπάο ράγός, ργορδάς πλι]τίτι ἄο ΘΕ τπὶ 
γτγ πη ἤπ6 ραγογαῖ, ΑἸ ΠΙΔ ας ἀοχτγιπισοῦς- 
ἢ δριιά (πος τοηοθατ, ἰη ἰχτὶο ροϊξιοη ὁ- 

ταητ Ὁτομποπιοπῆ. (σητγα, Τ Βοδδηὶ ἀοχ- 
ἐγοίποτγαπη ἴῃ σογηιι ογαητ,  ἰάσιιο Ασσία: 
Εεπαδεεπὶς ἀπ σΟργθάἀδγοηταν, νῖγαα 6 
ἴῃ βᾶγτε πλσητιπη γαῖ {ΠΟ Πτίπι.. Οὐ ατιτὴ 
ψετοὸ «(εἰμ πη ν Π τ αΡοΠξης [ἘΔ ἢ ἰρὰ- 
το, οἰαπιότο ὙΠΕΡ δπὶ {π ]ατο, στία ἴἢ δ Ξ 
τἰοτίος ἔογεδαπτατγ. Υ Ὀἱ εὐἴὰ γεξαύοπετηγοῦ 
νιτγοίαε ρ]ετῆγα, ἀς σε ῇ]αὶ ρῃὰΐαηρο )ά:- 
τπογία ἰῃ οο5 τέ δῃς {Προ πα ἸΔγ}} παῖ τος, 
ἄπος ΗΠ οτΡΡΙ 4ας ἀπσοθας. Εγαητ Δατο 1 11-- 
ΠῚ ραττίπι, αιο5 ἀοιηο (σοίτη ἱπ ΟΧΡΕΙτο- 

Πειη ἀπχοῦαῦ; ραστῖπι, {1 το τ] ζδιια- 
ὦ μέσῳ ὄντων, αὐτεξέδρα μον Σιπὸ τὸς Αἴησι- Ἐ ταητ, ἃς [Ισπο5, ἃς ΖΕ οἱοηίδς, ὃζ Ἡε]!είρου:- 

τῇ, Ποτγαπή νἹοῖηῖ. ΕΠ Ομὴπε5 ἐϊογαπα ἐ- 
της ἰή πυιπιοτο . ΦΖαΐ νήα Ργοσουτγοδαπες 
ἂς ἴπττα τἕξαι Πατα αιππι νεηϊῆδπε, Π6- 
{ἔς ΠΡῚ σρροίϊτοβ ἴὮ ἤιραῖα νεγίξειης. 

ω , ᾽ ᾽ ᾽ Ἷ ᾽ ! Ἂ » ε , 

ἢ οὗτοι Τῆνι. στινεκδραμοντων πὲ ἐγίνοντο; χα εἰς δόρυ ἀφικθμδτοι ἡ ἐξεψανη ὦ καθ εαὐτῷξ, 

Ργαἰ δγὰ 

44 (ογδα 

64 η). 



14], 6γ- 
ΕΣ 

ξέο ; ΧΕΝΟΡΗ. ΟἈΆΑ ΤΊΙΟ ᾿ 

Ατρίαἱ φαΐ ἄοπα ΠΠ]οταπι ἱπτροτῖι, αὶ ἀρ Δ αργεῖοι μδρ ἐκ ἐδέξαντο ζυὶ ἀμφ᾽ Αγησίλαον; ( 
Ἀροπίαδαχη ογδηζ, διαιά {μ{ξτηῖϊιοτε; (ςά δά ΤῸ ἔφυγον σχὶ “ὃ ἑλυκῶνα, κανζιῦϑα οἱ μδὰ 

Ἠε]ιοοπεῖα ξίσα ίς τεσεροζαηῖ. Ατα; Πεῖς ἘΚ: ΤΥ ν ΤΩΙ : 
μὰς δέ: - ξ , - τίνες Ὑ ζένων ἐξεφωνθν δὴ τ' Αγησίδλαιον. αἴξ 
ἴᾳτὰ ἈοηΠ.}}1 Ποίρίτος σογοηα οἰησοῦδῃς ξ «ἘΦ 7 ον. α΄ 

᾿ ΠΕΣ ΟΣ Δ ΩΝ 5 Ὁ) εἴ δι γι θ᾽, τυ Δ Ω ᾿ ; ᾿ 

Αφοπίδιπι, ]απ1πὶ οἱ σαϊάαπι πὔτίας, ΤΠ ο- Ὑὲ δὲ τι αὐτῷ ὅτι γηδαῖοι ζει ορχομϑρμίοις 
- .“- - Ω [4] ΕΣ “ , 

δᾶπος ροιτπριὶς ΟΥτοποπιοηϊίς αἀ ἱπηροάϊ- ὀχροχόψανες οὖν τοῖς σκάνοφόροις ἢ εἰσι. καὶ ὁ ὄνσω, 
“Η; δ δ᾽ ͵ Ὑ Ὧν με ἢ ταρητα ρου! Πς Ὁ παρτορτογίη δοβ θαο-. μϑὺ ἀθες ἀξηίξας Ὁ φόλαγία ἐλ ἐπ᾿ ἀδιζ: 

Ἰατα ρῃαίδηρε ἀισορατ. ΓΤ Θθδηὶ χαππιίο-. ον ρ᾽ ὡζογδωοι εἰς δ, ζὼ ἣ τ 

οἷος ίπος δὰ ΗοΙΙσοποπι ξιρσ!ς ν᾽ ἀεγθητ, οἱ δὲ αὐ )ηξεῖοι ὡς εἶδον ζοιὶ συμμαχους ὥρος 
5 ς χ᾽ : Ν "Ζ ᾿ ͵ 

φαλθηαν! ροίσοῦδησ, ντ Δ (105 οἰαθοτοη- τῷ ἑλικῶνι ἠνὼ δ υγϑζᾷ, δρυπεσᾷν βαλόμες 

ταῦ. Τ πι νοτο ξοτῖοπὶ νίγιτα πῆς Ασοῆ- γοι ρος τς ἐαο τ΄, ἐχωρδν ἐρρωρδμως. ογζα 

Ἰλαπι μαι  ἀπδίς ἀΐοοτο ροπηγα5, ἀπάτας. δὴ Αγησίλαον αἰδρῴον μϑὺ ἐξεςιν εἰπῷν αἰαμ- 
ἱ Ὶ Ϊ ὺ δ᾽ τὶ ς ͵ ᾿ ὦ αυδτη τατηπηλα ποη οἸίρογος. Νὰπιὶ απ πι 8 φιλόξωδνὁ μδα τω εἰλε τι πρίονι Σ 

αἰ πα {Πς 1ΠΠ|-. αἱ Εἰ αὶ οομαθαηταγ, ίεσαϊα Ὁ, ΟΣ 
ὡς ὑῶν ἐΐξον γὸ αὐτο Ἵ παρέντι τς Διο πίηῆοντας, τα 

τοῖρο ροίϊοτ, 8 υἱτπιος ᾶροτς :ποπ πος ο΄ ΚΠ ον Το ΘΠ ΟΝ 

ἔοοῖτ, ς α λἀπιοτίᾳ ἔγοητ σα 1 πε δηΐς εἱξ ἐπορϑύῳ χέρα κ τὸς ὁπίοεν, Οὐκ ἐποίησε ὅ- 
3 ΞΕ - Ἐ ἂ » ΕῚ 2 ͵ - ͵ 

σοπρτοῆϊι5. ἰταας ΠΟ] Δτῖ5 οἰ πρεῖς νῦσατ-. τον δλλ αὐτιμέτω πος σεευέρραϊξε τοῖς ϑηζα!- ὴ 
Ἴ ὙΠῸ ᾿ Η Ν ͵ ἊΣ ᾽ Ῥαηταγ, ρα παραητ, Ιπτογβοίεραητ, ἰητοτ- οιφυὼ συμ(ϑηνονῖες ὡς «ασιδας εωϑοιώῶτο, ἐ- 

Ποϊοθαπταγ, ΝΌΠ]Π5 φαίάεηιν Ἔχ οϊτα τι τ ΝΣ ϑάνῶ ΚΝ ἱ 
ἐ᾿ - ἁ 5 Μμᾳ 7 ᾿ 

οἷαιηοῦ, πὅ ταπηθη ογαῖ ΠΘητίιπη: (τ οἰα- δ ἐχ ρμουρδ ρὴ: δίς ἐϑκήνών: Ὁ 
τιοαϊ αια ἀλη νΟΧ, Π118}15 6χ ἱγὰ ργα]ο- μδῳ βυειμεία παρζω, μζου τί τὶ ̓ Φωνὴ 

Ἐτοα; μἱ ἊἽ « Ω ͵ ͵Ἱ 

απο ριοδοίίοἱ ροιεῖς. Γπλάςι ΤΣ Ποραπο- δὲ τίσὴν ζιαύτη,οἵαν ὀργή πε κ μα χή ωἴα- 
τ ἘΠ: : Η δ᾽ ΣᾺ}. τῇ ἡ , ε ) ͵ 

ἐπὶ Ἢ ον ῶς τῆς οἰαδαιμταγ, ΦΗ δοιτ' αὐ.τέλος ὃ ἢ ϑηξαίων οἱ μϑὺ ϑζᾳ πίπῆψσι 

απ ροάοιμτοίογιητ, πτοσιπγαητγ. ΡοΙ- ΑΚ ΕΒΈΜΗΝ ἸΡΑΑΝ τ γι... 
ἸΠΠΕ6 ὙΣ Αρῖς Ζ Ω ΠΪαὶ ΄θ9ς τ΄ ἐλικωνα πολλοὶ σ᾽, Ὀποχωρϑ ες ὡ- 

φασιαπι νἰέζοσία ροτίτι ούας ἄροῇ ὅθοι ὃς ᾿ ΠΕΡΙ δὲ Τ ἡ ΩΣ [ 

ἰρίς δὰ ρβαϊδησοηι δά ατιις οἴϊετ, ασσερτο πεῦαίνον, ἠδ, ἈΦΘΜΜΗΣ Ελ σείει ΘΗ ΠῚ 
ἢ" Β σὰ - . Π δ. ἰλασ ε 

ναΐϊηετο: αι πὶ ΘΠ ίτο5 αἀδέιὶς Θ4015 οἱ ἐύετο, τεϑω σδ[, «τὸς ἜἘσξοςένεηϑη τῶξος ὍΝ 
᾿ - λ φ ε 
ἀϊσιητ,οχ μοί θιις τχχχ νίγος ἀγπγαῖος είς. κ' φόλαγία, «ξοφέλοίσαϊες τινὲς ' ἱπαίων, ᾿ παι 

Ξ : ΆΕΝΕΙ ὙΡ ραν, ; ΤᾺ , {ε (Ὁ ἔλῃπο, συΐϊάσας ἐς Πἰ5 χοιαπαιιτὴ οἱ" λέχϑεσιν αὐτῷ Ἡ Ο πολόμίων ὀγδοήκοντα 
"{ετ, ἰητοτγοσαῦδητ. Π]|ς νογο, 4 Δη,] 14ΠῈ 4 
Δοσορβ δε πλυϊτα τοῖο ρᾳΠΠπ} σοτρογο νὰ]- τε ς ψὰν ἡμὴ; 
πόζα, δ αὐ Οπληἰς σεποτὶβ το 15 ̓ πΗ!έξα: πο ΤΏν.Τ γΘὴ ποιήν. ὁ ὃ τρί αῦῷ πολλὰ δαύμαΐζᾳ 

ἣ ἀὴρ ρῆμα “ 2 ἢ λ ͵ « ἐν" ᾿ 

τάπιθη πιπλϊηῖς ΟδΠ πο δαταγ, (δά τηαμ- ἔγων πϑύτοσε αὶ πόυΐζοίοις οπλνοις, διίθς σύ ) χω ᾽0Θ 
5 . - Β 2 ͵ ο 7 ᾽ 7. γ".ν ᾽ ͵ « 

ἀλθαῖ, ντί ροτοίξατεπι εἰς ἕασεγδταοιιηἀϊ, ἐπελαϑετ τῷ ϑείου;δνλ ἐαν τεάπίειαι ὅποι 
: Ρ 

᾿ Ω 

4 νείθπς, ποημε ἴα! δος ρατίοθαταγ. 
Οὐυἱπ οαπτίθιις οἴ. πὶ, 1105 ΡῈ ΠΕ 5 (ς μα- Ἶ συ. 

θοθας, ἱπιρογαθατ; νοὸς ἀεάιισεγοητ, ἄο- “ὦ ἐοπέμψαι ὀστέσοεςε τόρ με ραλθ ΘΝ 
ποσαά]σσατιζα ρογαοηϊ σης. (πη πο Πές τε οὖ τῷ ἀσφαλᾷ ἐγιυονΐς, ἐπεί γεμάν 
. ἐ ὅ : κι . Β τ 2, ε ͵ νκἊδ Ι μὴ 
ΓΕΤΟΝ ἜΣΝΣ ΜΙ ρος αὐΆταηο ἐπὶ Ἰοςο, 46 ἔληξεν ἡ μάχη, παρξωῦ δὴ δεάσαοϑαι, 

Ὑ - ͵ 24 οἿ «“αλ Νν γὺἊ σοηρτοῖη ἤιούδησ,, τογγαπὶ ἰλησιηα σοῇ ἔπεσον ὀνρ " λοιογτὲ γδγάῦ ἀνα 
{ρετγίαπι, οαάαιοτα ἀπ Δ] ΠΟΥ ΠῚ, “14 Πὶ ς « ) ὯΝ ΓΒ, ͵ ͵ ᾿ 

) πρνδο : : υϑυ μϑνο πο- 
Βοίειπηλ, ρατγίιπι ἰητοτ ἔς ἰδοςητία, ραγγίος Φυρμλνξα ΕΝ βΘΝΤτΌ καρδνοις φιλίᾳ χαὶ 

Ἵ 32.» ͵ 3 ͵ Ἀ 

ΟἸαρεος,οοηξταξξας μαίξας, ρυσίοπας νασὶ- λεμείους μετ᾽ δνλύλων,αασιδας δὲ Ἅἰοτε- ; 
Τὶς Πμ4αἴος ραγτῖπι Πτ1Πγ], Ραττπ ἢ σοτρο- εϑρυμυϑμας, δο οίζᾳ σζευτε,ϑραυσμκενα, ἐγ“ 
τὶ θ115.. Ράττίπη ἱρί15 ἰῃ ππδπῖθιι5 Παγοητοδ. χφοίαᾳ γυμνὰ κουλεών; τὰ μϑὺ χαμα τὰ 
Ἀοτυπι ἡ ἀςπὶ., αυΐᾳ νείρεγαάιιεηογαῖ, ἧς, ͵ τ ρν τ πα ΤΣ] Ὑ ΧΙ δ 

: : ἀρ αο τς, εὐ σώματι, τὰ σὴ ἔτι μ᾽ χεῖρας. τῦτε μᾶν πημάσιν, 
τεδέϊί5 μοί απ σα αιογῖδε5 Ώτγα ρα] αη- 4ι ᾿ ὑπο εἴ, ἐσέ μάν ΦΙΡ ι 

Ὲ “,.» 

σεπι, μα σας ίπηγτα, υετί ς ἀςάογαητ. 

᾿ 7) « λ “)γχ νι 

σείω τοῖς οττλοις τι πσσο τῶ Τιαῷ εἰσι" χ) Ἡρῶω- νῷ ἐδ ᾿ : ἵ 

͵ 2. αἱ δ σ “Ἢ ᾽ " μεν. 

βούλοιντο ἀκέλάυε, καὶ ἀδικεῖν Οὐκ εἶα, χαὶ 

Φ “Ὁ δὰ 7 ᾿ ᾿ 

δξχυ(Ἕχοὺ γὸ ἀηδη ὁ) στευελκύσαντες τος 
Δ Ἢ Ὰ ᾿ Ὕ δ" οὐ ͵ 3 

Ῥοπιυίάϊς Τ αυίμπι ρο! απηαγοιιηι ἀοῖο πη ταν πολεμίων νεκροῖς εἴσω φαάλαίζος, εδει- 
- . 5 “ ᾽ λ Ἢ ͵ 

τῆδης Ἰᾳθετἰπίξγαεγς, ας τγοράηι ΟΧοῖτα- Ἑ πγοποιήσαντο ἐκοιμήϑησαν «οορὶ 5 ΓΤύ- τῶν 

τῷ, ἴῆαας ΠΟΠΟΓΟΠῚ [οἰ σοτο 5 οπηποϑίς Ἀν τὸν πολέμηχο ἀὐδταξρὶ “Ὁ 

τεαϊπηῖγο, τ᾽ οῖπος ἀςπίηϊια οπΊΠ65 εἰ 115 ΝΥ κι Ψ ᾿ 
σαθεγα. Ἰητογοα ἀπην πος 11] ἔλοίαητι, Τμ6- σ89 φρατάυ κα τα παρ ἵφτιοὐϑεν αι μὲν 

θφηὶριασομθιη  Πο, πηοττπογιη σφάδια- φανοΐδοϑαι πὸρίᾷς τω κῷ, χα τὸς αὐλλς 

ΤᾺ ΡΟΙ πα ιτίας αα ἐδρυϊτιταπι βοίοιιηττα- (ς πόρζς αὐλῴν. χαὶ οἱ μϑὺ τ᾽ ἐσοι- 

« τ 6. ἊΣ ΥΤΕῚ -“ ὃς Υ; 

δείω" οἱ δὲ ϑϑηζξαοι ἔπεμψαν Ἔ κηρυκᾳ Ἁ εἰ ποασονδὸις τς νεκροὺς οἡ τοίου ΤῈ ς ϑαλψα! "νὼ ὥω.. 

νὰ, 



ΕΟ 1] 

᾿ ἀἴαν ἀπεχώρ, ἑλόμῇ αὐτὶ ἢ μέγιρος ἐξ) εὐ 
νὴ τῇ ἀσιᾳ,οἶχϑι τα μημδμεδε μή ἘΞπβηῤννῆτι νομκί- 

ἢ Ὄῤχεαχ. οὐκ ὃ πότου Ἴκατὸμοήσαντες 

᾿ς ργείες τὰ κδὸ οἴχοι καρπϑρϑυες, κϑριν-- 

ον ὃ σγροξφληφοζα ς, ἡδονϑύος ὃ τῷ πολέμω, 

᾿ φρα ἀν ς ἐπ᾿ αἰὐὐδις καὶ δηῶσας παῷ αὐν τ χω- 

' ραν, ἀὐθες ἐχεῖθεν α:ωροαλῶν κιτ' (ᾷ ςενὰ εἰς 

χϑρανθον,αἱρᾷ τὰ ἔχει Φ λέχα ον τείνοντα εἴ χη; 

ἡ αὐαπετασας Ὁ πελοποιήσω ζὰξ πύλας, οὗ - 

δὰ τῶ οἴκαδὲ ἀπελθὼν εἰς τὰ Τ ὑαχίνθινα, ποὺ 

ἐήχηϑη τῶῦ τῷ χοροποιξ,Τ' παιαῖα, το δκῷ 

᾿ σχισεπετελά. ον τότου ἢ αἰεϑαγο μα πῶς χο- 

Ν᾿ τλύτα μδὺ τὰ κἸωΐη ον τῶ ὕραίῳ 

σωζουϑμας, μμέγιφον ὃ ἡγησαίμϑιωος, 7] βοιωΐζοὶ 

᾿ς (τ οκ κράζσιος ὁρμω ἅρνοι ἀὐπετώ: τοῖς 

χορ ιϑῖοις Τέγέγνογτο, ςρατά 4 Ἔχ: δ Ἐκ πέ- 

ραιον. ἰδὼν ὃ αἰ πσὸ πολλῶν φυλαηόμϑρον, ὡς 

ΤΙ ἴ ΠΣ , ς ἣ , ς 4 Σ ᾿ δητωδὴ αἵ τε ασο' δαὶ γίνον:), καὶ ὁ ΑΙ πσίϊλαος ἃ απο ἄπητ μά ετία;, ἂς ἀοηλιτη ΔροπΙδις 

χὰ ΘῈ Φ ΕΞ ό6ι 

αἰίοςάϊε; απ πη τ Π1οῖ ἀοηλὶ ροείιις ἰορ τὶς 
Ὡγ ΠΠπροταγδ, Δ Προ Πρ τἰ πηι ρᾶ-- 
τὶ, Φ 4Π} 1 ΑΠαϊσηρο Οπχηΐτπι οἰ πιαχὶς- 
Ὡγ115, ϑοοη ἀπἶτ Πα ο απ πηαάιιοιτεης, Αὐ- 
σἴπος σορία Γεγαπι ἀουηο σαγιιπι ἔτι, ὃζ 
(ὑουϊητῃιιπι δα! οἰ ἢς ἱπηροτῖο {το ὃς δ. 11Ὸ 
ἀο]ςέξατί : οχροαϊτίοπεπι ἀἠπιογίι οὸς (α{ 
οἱρίτ, γαϊζαϊοααρ ΟΠΊΏΙ ΘΟΓΙΠΠῚ στο, ΠΊΟΧ 
πο {προγατίς ἀησαἝες (ὐοτπτῃιιπὶ νοτ- 
(πι5., ἅγαγος ΓΘοΠασαπι νίηιις ροττίηθητας 

᾿ σρίτ. [ταχας ρατοίαξεῖς ΡεΪοροης ροιτίς, 
Β ἀοηλιιπὶ γοιούτοης δα (ο]] πῆς Ηἰγαοίπ- 

τῃϊογιμσι ξο Ἐπ, 40 σοΟὨ [ΕἸ τατος γα Ιοοο 
ἃ ΟΠοτ! πηασ το, ράδηα ΟἰμΠὴ Αἰ 15 Αροϊὶο- 
ΠΙ Ὀίο] αἷς οί ππς οοτιογ λέξας, (ὐοτῖπ- 
τος οπληΐα ἰππλοῆτα ἱπ ΡΙΓαο ΟΠ οάϊτα, 
ἀΟΠΑΧ  Πγ01} απ οὔτ ἠπσοης, απο ά 
{Πας Βατοτί α Οὐ ργοξοξει, ἔλοΙς (ὃ οἰτηὶ 
(ὐοτίπι ς σοηϊ πη σεγοῃτ: ΡΙγα πὶ οΟρίας 
αἀιςοιτ. Οὐοἀ αιπιπὶ ρς Πἄἴο πι]τοσατητο- 
ποτὶ νίάογοῖ, ἃ ΡγαΠαἴο πηπτατῖς σα τὶς δά 

ντθειη ρτορίτις ρεγσῖς, ἡ ιαῇ οα ἐροξξατοι {αἱ; φυαίξ Ἢ ᾿ » ͵ ͵ Ἄρες ἢ ἢ: Τοὐδιδονόμης “ὃ πόλεως͵ ἐξ ἀθάςου μεέϊεςρα- ' ; ΠΝ τοῦ 
᾿ αὐ ἀςαιτοηοηι. 8.10 ποέζεπι δηϊπιδάμοι- “Δ ΡΤ 

ἀετεῖητ, 
δι ἜΝ 5 τ σς ἡ ςνξ λὺ ἢ 

ἡ ὦπε εἰ τῷ 29 Ὁ ἀφῦυ.ἀεσο μὴ Ὁ σονυ- 
υ ’ 5). {1 ͵ ᾽ 

ἀρ- χίᾳ βεξουϑυκοίας ον Καὶ "αἴρα!κ εἰς ἢ πολὶν 

ὅν παοσυδιὲ, ἰ πασοφρέσ ας ἅμα τῆλ μέρα αἱρᾷ ὦ 
Ν Ὑπέραιον, ἔρημον ρων φυλακῆς" ἡ τὰ τε δὴ- 

82 ΓΙ, ͵ ΝΝ ᾽ 

᾿ς λα τὰ ογόντα λαμβα;4, ὁ τὰ Ἔ τείχν ανώτε- 
ὑπνὰν ͵ -" λ ͵ὕ "7 2 ! 
πτά- εἰγίςῦ. ζζιυτα δὲ ποιήσας, οἴ οι δῈ αὐπτεχώρησε. 

᾿ μι ζῦτα «σφοϑύκονοντων ἘΣ ΣΝ Ἂ 
αὐχαηῶν Εἰς π΄ 

ὑτὶς συμμαχίαν, καὶ δεοῦμων συςραΐφυᾳν Ἵ αὐόις 

σε ο,, οος πη Πίθιις 11 σορ 5 εΡίταο ἰῃ νύξ 

θ6η Οὐ πε ορὶδ ἔεγοηάς σαι η7ὰ (ς ςοη- 
τα ΠΠΠ ο:ρεϊπια πος οσποτγίο Πἰποῦς, ΡΙ γα απὶ 
σαρίτα ργωΠϊο ππιάτππι, ΠΟ 16 (Ο]1ΠῈ δα, 
4αα ἰητας Ἔγδητ(ξ δτίδηλ "11 σαί [α, τα: 
ἡ Εἰς ἰπἔαπγατα ἔπθύαπτ, Ηἰς γε θιις ρα 5, 
ἀοηχτὴ τοάπϊτ. ΡοΟΙΈ Πα ἄπιπὶ Αςμαὶ [α- 
δεητος δά (οοἰοτατοπη οτηοῖ οἴοιγοηΐ, ὃς γέ 
(ἔσαν ἴῃ Αραγηδηΐδπι Ἔχρθάϊτο {π{οἰρο- 

᾽ Ἵ ." ͵ » - Σ : Ϊ ἿΆ δ᾽ εἰς ἀκαρνανίαν, χα ἔχιθκυδυων οὖν ζφενοῖς τὰ ΤΟΤΕΪ, ΟΥαΓ  ἢῖ; Δοαγπαηδϑ ΔςτΟ ἢ [ἢ ΔΗ 

! ε« κ᾿ 
ἀχαρνανων, καϊϑλαξὼν τοῖς ψιλοῖς τὰ 2 

χεφαλῆς αὐτῇ, μα γγίω σζευα τῇ 4 πολλῶὸς 

{ἘΠ15 νίάτιιπη οο5 Δα σγαάογεητιγ: οσσιρατῖς 
Ρεγνείϊτες {προγουῖθας Ιοοἷς, ρα ρΠᾶ Οτπὶ 
Ἰρί15 ςσίοεξιας πλα εἰς ἰητοτές ἔξ! ς, το ρςιπὶ 

᾽ ͵ὔ ᾽ γζω 3... Ω ; 5 - - Ν 

ἢ ποκΊείγας αὐτῶν, 9 πωγον ἐφήσαιζο, κὲ “φὩρο- Ὁ (ξαταῖτ; ὨΘΠ16 ρτίμ5 πη ς πὶ ἔλοϊτ, ιιαηι ἃ- 

᾿ς τερον ἔληξε, ρὶν »ϑὺ αἰγαηοῖς φίλοις ἐποίησεν 

᾿ς ἀκαρναῖας, καὶ αἰ τοις, χαὶ Ἔογείες, ἑαυτωῖ 

᾿ δυσὶ συμμάλρις, (25, ὃ εἰρέώης Τηπϑυμιή- 
᾿ ψαντες οἱ τρολέμοι ἐωρεσξά οντο, Αγησι- 
ἣ λαὸς αὐτάπε τῇ εἰρζεϑη, ἕως τὰς Ὡἰα 

μμογίους Φυρ». τας χορλϑίων χαὶ ϑυξαίων 
αἴκασε Τὰς πόλάς οἴκαδε καΐζο δεξαοϑαι. 

δον δὲ αὦ χαὶ Φλιασίων τὸς Ὡἰ αὶ λαχε- 

μανίοις φυχϑντας και τήγαν», αὐτὸς ςρα- 

τό σα ϑρος ἐχὶ φλιοιωτα. εἰ δέ τις ἄλλῃ πὴ 

᾿ῶτα μέμφε) δον ὃν φιλεταιρεία γεῶρα- 

ἰάϑεντα Φανεξοι 651. γὸ ἔπει αὡς ὧν ϑηζαις “ 

Α αὖ πύτοις φῥα]ά.)4 Ἐχι ς ϑηξας. φὑρὼν ὃ «- 

ποϊεταφρευ δα ἡ ἀπεςαυρωμϑμὼ ἁπόμτα; 

ΤΠ αῖς Ασαγηαπος, ἄξτοϊος, ἀσρίιοϑς αηλῖ- 
οος, δ] ἔπ άοτγατος οτος οι. (ὐοτοτῇ ρας 
Ροίςξτίθιις αἀπογίατι!ς Γασοἀς ΠΟ 11, 
οαηὰς ἀὁ γα όρατος παἰτγο πείδι5 : ἢς ΠΟΙ - 
ταογοταγεα, νοτ Αρεπίαιις, ἄοπος (ο- 
τἰπτατη ἂς Το θας,ντδος οχίιϊο5 γθάπισα- 
τοητ, σοεριου; 4] Οὐ Τἀσοάαῃλο ]οσ ἢ 
ΟΧΠΙΙππα εἰοδεὶ ποτα. ᾿Πεῖπάς ΡἢΗ]αίιος 
οτίατη ἐχίμ!ςς, οὐ 1,οςαηηοῃίοτγιπι ΔΠ1]-- 
αἰτίαν ρατγία ραΠος, γεάαχίτ; ᾿ρίςποτοχ- 
Ρεάιτίοης φάποτίις ΡΠ αητοπὶ {πὲςορτα. 
0411 4υῖ5 ας αἰϊὰ ιλάδπι γατίοης νἱ- 
τιροζας, σοτῖς ἰη (οοἰ οἴατίς 40 ἀπ,  οἰτίδ᾽ στα- 
τίατη σοίτα οἤξ ςοπίξατ. Νά ἡ τ1πὶ ΤΠο- 
Ρὶς 1,ποράαπιοηΐοβ δὐπογίατ) Πποσαῆςητ, 
νῖ εἰς (πσσυγγογοῖ, οχροάϊοηοπη δάπιοῖ- 
(5 Το δας {πἰοορίτ. Οπππηαις ἕο Πα νΑ]- 
Ἰοχις πλιπίτα σαῃπέξα ὌΝ ΜΗΣ {προγα- 

Ε 



1 εφατίονες 

Αχια, 

τὴς ον πορδ οὐκ 

ὅν 
ἥ 

τίς (γποῦ σε ρΒΆ}15 αἀ νεδεπι νίησας ναίξα- Α 
δαῖ ἀσταηι; ἔλέξα ΤΠοθαηῖς ρυσηα σορία 
τὰ ΠΥ [ἢ Ρ᾽ ηΪ οἱ 6, 4 461 ἢ ΠλΟΠτΙ 115. {1 ἰτὰ 
νῸΠ}οητ. αὶ ασίππιδηπηὸ (ἐαθητὶ σαπι εχου- 

“ 2 ἌΡΑ ΦΗ Η - Ἄ ω λ λ ᾽ 3 Η ν΄" 

οἴτα ΤΙ εθᾶς ρετείς, [προγαιῖϑάς νδ}}Π}ς ας ἔοΙ- ἐφρωτάυσε δὲ χαὶ που ὅχεόντι πᾶλιν ἐτ4 ὌΝ 
ἼΞ νορουι ούον στον ἂν." 

ϑηθασ. χα) αρθας Το κτ' σκαΐδον φζαυρῶμα-, ᾿ ἢς λα ϑοοίηπι, ΓΕΙ Ζαας Βοθογία ραῦταβ ἀ6- 

Ροριυΐαταγ. Αταας Παξξομις ἰρίε οἰπὶραὰ- 
{τὰ σδηληὶ ἐοἸτοΐταῖε ἔα νἤἴς. (ΟΟὐϊοιτα- 
ας ἀοΙηςῈρϑ σαίιις Δα ποτ ασοίϊἀοτίιτ, τος 
ἈσεΠ]αὶ ἀπέξα σοητρ ΠΕ, πο πιο εἰξ αἱ ἀ1- 
Χοτῖῖ, ΡΟ δα αιαπὶ δι 1 δα έξτγα οἰδ65 ἔυ1{-- 

ΣΧ Ἔ Κ᾿ ΟΡ Β 8 ἢ Δ ἸΤ Ἰῦοὶ γι 
αὐαβθαὶ ΓΟ κιωὺὸς κεφαλαὶ ἐδῴου τὴν οἱδοο 
δᾷν μέτρα τῷ ἄξεος, παρέχων χαὶ ῳ πεδίῳ ὴ, 

2Ὰ ν 27 Ν) ͵ ᾽ ͵ ᾿ ᾿ αὐὰ ζῳ ὁρη ἐμώχεοθει ϑυνίξαιοις, εἰ βου λοινπῦ, 

᾿Ὶ ͵ 3 “ ζαχαι ἴαφέοις, ἐδήωσε ζᾷ λοιπὰ τὴς βοιω- 
, ν Ν ͵ “ ἜΣ τίας. τὰ μϑὺ δὴ με ρι Φύτου χοινη αὐτὸς τε 

χαὶ ἡ πόλις ἅ.τύὐλ΄. στα γε μάω μ᾽ αὔτ 
7 » Ἵ λ "5 σφαλμαΐᾳ ἐπμογίο, σΣοϊεὶς αὐ εἴποι ὡς Ἀ- ν᾽ ᾿ ᾿ ἂν - . ν ͵ ε ͵7 ΕῚ ίςτ ἀσοερία, δὲ απιῖσοβ 0 ΠΟίριτο5 ἰρῆπις., γησιλάου ἡγϑυυϑμου ἐκραηϑη. ἐπεὶ δὴ αὺ- 

Τερεᾷ ποραεηζγτιμ δ πογίατι) τυ Μᾶ- 
τίποϊ, ἰατη4ε (6 σοπίπηχίοης Βαοτὶ ο- 
Τηπος5, ὃς Ατοιδάε5, ὅς ΕΟ: ν πδην σοπούτοῖη 
ἐαεχίξ, ἜΧΕΙ Πγ τ 115 πα] εἰσ: σπρὸ τοι- 
ῬογΕῚ ἀσεάατηοπίος Ἔχγία ἤπε5 [05 ΠΟ 
ἐρτοΠαγος.  σππηηθς ν δα ἤθε στη εο- 
ΓΠΠῚ, “ΕΠ ἀΠΉΙΟΟΚ5 1Ρ.115 Θσοί ἀογαηστ τα ἀ6- 

1η 46 ἀοπηπη τς τα γίῃ γεσερίτ. ϑεσι πῃ πΠῈ 
᾿ατο Αστοδαιθιι5 νηϊπεγῇς, ὃς Αὐτοὶ αῖ5, ὃς Ε- 
Ἰεῖ5, ὃς Βοαθοεῖς, φαίθες ΡΠ οσεηίος δά εγαῃτ, 
ὃς ντι!τε Εοοτῖς, ὃς Τ ΠΟ [Ὰ]15,ὃζ ΖΕ ηἰδηί- 
δὺς, ὃς Ασαγπαηίθιας, ὃς Εἰἰθοεηῇδις, ιΙπὶ 

ἰηξειτἴς σορ 5 Γιοεάατποπεπι ργοξς εξ! 5, 
- ᾿ ΩΣ Ὶ ᾽ μ ᾿ ͵ ὝΕΣ ᾿ 

αι (Ογα] ργατογοα, πλα]τα 16 ΗΠ ΠῚ ΓΙ ΠγοΣ Οιὼν Ῥρκαϑὼν τε πθϑρ τῶν, χαὶ τ γείων, χα 

οἰτίτατος ἀοἔθο Πρητ,ας δ ραγιαπούαπι ΠΟἢ 
Ῥαποίοταϑ ἴῃ σοπητα Ὁ δα Γ επέξτα ργα το 
{Ποητιητογογητί, φυατη (προτίετοϑ οἰδξτ: 
ΠΠΠΠ]ΟτΤΠτι5 γε 6 Πὰ τατατι5 ο[Ἐ, αιιᾶ 1. πΠὶ 
δὰ σάγοτοῖ ΠΠ ΠΡ ι15. ΝΕ 48ε ταπῆςῃ {Πὰς 
πος Εάποοθας, ν δὶ τοις οπηπιῦ. ροτίογος 
εγᾶς Ποίτο5, ἵς ν οἱ οἴπες (προγίοτεϑ ἔμπζατσι 
Θγαηῖ, [{|5 ἀποτίπις ΠοΙἔε τη ἴῃ οί πγαρηο 
σα Δἰ ΠΥ γοθοτγα ςο!]οςα τίς. Εχι εἰ πγαδαῖ 
Ἑηΐπν (Ὁ, {1 ἐρατίοία φισ άαπι ἴῃ Ιοσα ρος 
στεῆπις εἰἴετ, αἰ οηηι ραττο οἰσοπλποΠΙ τὶ 
Ῥοήδ: Πη διτίβ δ {προτίογίθιις ἴῃ Ιοοῖς (8 [ λέμιοι, σέκ ὀϊξώγων οὐζᾳῦϑα,, ὅπου δὲ οἱ 
Ὀστίηοτγοε, ἐέθιις οπχηΐδθιις οἹἘ6 ροτίογοηι 
ξατατγαση. Οὐ νεΓο Ἔχοίοίτης 4 ἘΠῚ 
{ςτ, οὐ πο ΕἸ χοῦς ΑΓ 145, εαππ οστορίς (δ 
δος» ΝΝὰπη ύμηι (επεέξας ο!Πγταπι8 
ΤΠ Πτῖα ρεοἰξτί, αιιαπν εις Ἐγὶ αγοογετ, ας 
Ρατγῖα: ρθομἢ 115 οριις ἔογε σαγπογος, ἢ υΐ- 
ἀςπὶξαί(οοίμπιν]}] γετίπεγα να] ]οτ: Παγιτα 
τρίς ρᾷταπάδγιιπι ομτς [ἢ (δ Γεσερῖτ, δ 1ο- 

Παυϊά οπιηΐπο ροτογαζ, ἐοΠγΐ πηληθης Π10- 
Ἰοθατατ: ὃ ἢ τα ἔογγεῖ οσςαῖτθος ἴῃ [15 1Π- 

Β Οῖς εγλά  κζοις σωμφορφις γελρυμϑύης,χα,- 
͵ ᾿ Η ἢ ΄ 

ζαχαινοισι τὸς οὐ τεῦ ἐα Φίδουις χαὶ ξέγους αὖ- 
ὡς ΤΣ 2 Ἁ “" Ὁ 

“τὸ οἱ αντί πα λοι σῶν μὸντινάζοι, σεενεςηχ9- ἱ 
͵ 27 

᾿ Ἶ τῶν γδὴ βοιωτ τε πϑρτων, ταὶ Ξρκαδων, 
δ ὃ ὔ ͵ ᾿ 

κα! ἡλείων, ςρατάυ 4 στεὼ μόρα, πολλαΐννο- 
ΟΡΟΣ ὨΙ ἣς δ μέζόντων οὐσὴ, αὖ ἐξελθεῖν Λακεδαιμονίοις ὦ 

[ πολλούε ερόνου ον τῆς αὐτὴν. δηώσας δὲ 
τίω χώραν τα καΐζο χμόντων πῶς φίλοις, 
οὕτως αὦ οἴχαδὲ ἀπεχώρησεν. "στὸ γε μάὼ 
ζύτου ἔλι τίω Δλακχεδαίμωνα φςρατόυσαμέ- 

τὴ 

ἰδὲ ι “ον ἡλείων,χα! βοιω τ) χαὶ σεοὺ αἰϑζις φωχέῶν, 
Χ ) Ε 

χα) λοχραὶν ἀμφοτέρων, καὶ ϑεηαλών, χα] α,- 
͵ ᾽ ͵ . ἃ μανῶν, χαὶ ὠκαργαάνων, χαὶ ἀύζξοέων, “δὸς 

ΑΝ, ᾽ ἢ λ 
δὲ οὐτοῖις αφεφηχϑύτων μϑρ τὴν δούλων, πολ- 

οὐ , Ἃ, λώ, δὲ τὐϑ οικίδὼν πόλεων, χαὶ αὐ ασαρ- 
2 ᾽ ᾿ ᾽ “Ὁ τ» ἀατ οὐ μειόνων Ἔπολωλότων οὖν πῇ ὃ» 

͵ {τ , γ} , 
λάσκθοις μάχη ἢ λφαονθμων, ἔκιως διεφύ- ̓  
ΠΟ Α, οἱ  Ξ τῶν ᾿ λοῦζε πίωυ πολιν, χα ζυτα αὐτείχεςον οὐ- 
ἘΣ ν ὃ ΣΑΣ ΘΝ ᾿ σαν σοὺ κὃρ πόρτὶ σλφον α᾽ εἶχον οἱ τον 

- ᾿ ͵ ΟΣ » 

Όλιται πλέον ἐζήν ἐκελλον, ὀὐρωςως πα- 
͵ ! ᾽ Ὰ “ 

δοιτεΐζογλκενος" γοχείζων, εἰς "δὴ Ὁ πλα- 
" Σ δ ) ΟΝ ,Ψ ἂν 
τῷ ὀξιωνττθυτολεν δ πὐξεχεοϑεὶ, ὧν δὲ Ο)ς 

Δαν τυ νὸν ΔΑΝ, Τὴ ; ε ͵ 
ζενοις χα κ᾿ πυρουζίοις πο ποις αἰ ασουϑύων, 

λ Ὡ ΟΝ 7 ΝΣ ͵ 

τῶ πϑυτὶ κροτάν αν. ἐπεί γε μῶω απεχώ- 
Ἀ ͵ “ ᾽ »ἱ " " ᾿ 

ρησεερατθο κω, πῶς σζκ ἂν φαη τὶς αὖ- 
γ “Ἢ 4 ᾿ ͵ «ς «ς ι Ηγκ᾿ 

τὸν γρήσϑοι 6 γγωμόνως αὐταῖς ὡς ὙῈΡ τὰ 
͵ λ πν ν Σ Δι5 δὶ 

φρατἀεοϑοι χαὶ πεζὴ χα ἐφ᾿ ἵστσων ἀπεῖβ- 
ΠΟΙ ΓΟ Πα 5 ΠΗ ΠΙΠΊ6 (δ ρἢ]5 αγατ. Ὁ αἰ Ποτίατῃ Ε “ἅυ ἤδη Ὁ γῆξοις, γουμάτων δὲ ἑώφᾳ τίω 
Ῥαδοῖο θη ργα ρα! δε, Φιοταΐηιις [ο- 
δΆτΙ ΠΟΉΥΪΠΕ ροττ5 ΑἸ] πῸ ΡγοΙ οἰ σεγοιατ; 
4112} ἱΠηρογατουῖβ ; ἢ συ! ἀθεη ΔΗ] υἰά ε- 
ΠλΟΪ πο ητὶ ἐοΙρα δ] ος δα ϊαταγιις εἤετ. 64 
τΑτηΕ οτδηη ᾿ τότ, αἴ σαείοπες δ θαζ, 
ἱπηρογαγου 5 πηασϊ ΠΊΠΠΟΓΟ ξαπσεθαταγ. 

2." 

, ͵ Η͂ ω 
πολιν δεολϑυζω, εἰ μελλοι συμιμιαχὸν τίνῶ ἔ-- 

5 - -“ « ΝΣ ᾿Ὶ 

ἕῳ, ὄχι Ὁ πολιν ζετα ἑαυτὸν ἐταζε, χαὶ 
«, Λ.» Ἷ " 2 -»"Ἥ «α 

ὅσοι υϑὺ ἐδυιυαΐο, οἴκοι μόνων ἐμ γθνατο" ὦ 
λ : Ὅι » », ἥ ππ ἢ , 

δὲ χαιρός ζεύ Οὐκ ὠχνᾷ μετιέναι. Ὁ δὲ γϑνέυυε- 

, εἰ μέλλοι τίω πόλιν ὠφελήσᾳν, τρεσξά.- 

αὐτὶ φρατηγρύ διιος ὃ ἡ οὐ τῇ ὠρεσξεία μεγάλε φρατηγᾷ ἔργα δεεωραξατο. 
Αὐτ- 

͵ 



ΕΘ ΘΕ 5.4 

ἱ ᾿Αὐπφραδωτης ΣΡ τε πολιορκῶν ὧν νασ- 

σῳ Δεκοξευρζαίίω σύμμαχον ὀντὰ, δείσας 

Αγήσίλαον, φάγωνῴγετο. Κότες σ᾽, αὖ ση- 

ξῦν πολιορκῶν, Αδὰ οξαβζανου ἔτι οὐσαν,λύ- 
« 

ὠωςφτ' σας χϑ! τ: τίὼ πολιορκίαν, ἀτηλλαδη᾽ 

«Οὐκ ἀλόγως χαὶ Ἔἰπὸ τὴς “ὡρεσζείας δόπαιον 

Τὴν πολεμίων εἷφηκει αὐστωΐ Μαύσωλος γε 
μάνκ' Θρύλφοσον ἑκατὸν γαυσὶ πολιορκῶν 

ἀμφότερα ζῷ γωεία ζζῶτα, σἐκέτι δείσας, 

δ λὰ πειοεϑεὶς, ἀπεπλάυσεν οἴκαδε. ἀξιὰ 

᾿ϑαύματος διε ᾳζατο.οἵ τὲ ὟΣ 4 πεπον- 

δαὶ νομἐέζυντες αἰ πο’ αἰτῶ χαὶ οἱ Φά4.,)9ν- 

τέραὐτον, χοιμαΐᾳ, ἀμφότεροι ἔδοσανζα- 
χέως γε μιζιω καὶ Μαύσωλος ὯΔ α τίω πσθ9- 

«δεν Αγησιλαου ξεγίαν συμίαλόμϑμος χαὴ 
ψος ! μη “ 3. ὡμδ πμ- (τ χοημαΐᾳ, τῇ λαχεδοίμονι, Ἵ ἀπέπεμ- 

ἱ “νον αὐτὸν οἴχα δὲ, τσδοπομπεζε δόντες με- 

γαλοωρεπῇ ον δῈ ζούτου ἡδὴ μϑὺ ἐγεχϑνᾷ ἔτη 
ἀμφὶ ζᾳ ὀγδοήκχοντοι. (α΄ τὸμενουκῶὼς δὲ τ΄ αἹ- 

γυτῆίων βασιλέα ᾿ξχιϑυμοιοῦτα τῳ πέρσῃ 

πύλέμεῖν, χαὶ πολλοῖς μϑὺ πεζρις,πολλουὶ δὲ 

ἵπσεας, πολλὰ δὲ γρηκαΐζῳᾳ ἔχοντα, ἀσμκένος 

ἤχϑυσεν, ὅτι μετεπεμπσεῶ αὐτὸν. χαὶ Ταῦτα, 

ἡγέμογίαν αὑσσιανούμϑρος. αγόμιζε Ὑ τὴ 

αὐτῇ ὁρμῇ τῷ δὲ αἰγυτήϊῳ γχάειν Ἐἶπο- 
δωσφν αἰθ᾽ ὧν ἀὐεργετήχει τίου λακεδαίμο- 

να, τὸς σὺ ον τῇ ἀσία. ἕλλξοας πάλιν ἐλάυ- 

ϑερώσειν, τῷ δὲ περσῃ δίκζωυ ἔχε, ϑήσειν χαὶ 

᾿ ἡ σϑϑοϑεν,χαὶ ὅτι νιον σύμμαχος δη φά- 
σχων,ἔπεταηε μεοσζουῖου ἀφιένωι. ἐπεὶ »ϑύ- 

1: Ο (ἈΙΕ ΘΝ; “ὦ 
Δ ΝΝατὴ ύιπ Αὐτοργᾶάατες κά Αἰπιπι Α- 
το θαγζαηθιη ας ογαίιπι δι (ετοι, Αρο- 
{Παιιπὰ γογίτιις, ἔα σα ἱπς αἰίοι ΠΊς. (ουγς 
ἰτα, ἥτιιγ ϑοξα πα οὐ Πάοτος, νεῦβαι Α- 
τ γΖαη δ ;. ἃς ἰρίς ἰο! ατὰ οὐ Π ἀϊοης ἀ{{- 
οοἤπι. Οὐἱο ἔμέζξιτη οἰῈ, νε πο αὐ το τίο- 
Ραιπη ἄς ποἤιραξ οἰϊαιη εχ Ἰεσατίοης [ἰ4- 
τὰτπ1Π} Οἱ ἔαοτίτ Ὁ αἱποιίδπ 411} Μαιίο- 

115 πιατὶ ο παι τις νἐγαπγαιὶς ᾿οοιίπι χς 

Ὀδιάογοῖ,ποη ποῖα φἠάιέξας, (ςἀ ρΡοτίμα- 
Ποης ἀοηλιπὶ οἷ! οἰ αίϊτ. ΤΠ ἱρηᾶς ρτο- 
ἔτέζο τος δἀπλίτατίοπο ροῆϊτ. ἸΝΔπὶ δὲ {Π]|, 

Β΄ 4 ἀὉ οο {ς δαξοξιος θεῃοποίο ρυϊζααητ, 
δὲ 4] ξασίεδαηε ἰρίππη, νεται ρϑοιιη]α5 
οἱ ἀαραητ. Μαιίο]ις ας π), ιπὶ οο]ο- 
Τἰτοῦ ρθοιηίαϑ ἴῃ νίμτῃ [νἀσεάἀα πΠηοηἷ5 οῦ- 
τ] Π|ςτν ΑροΠ]Διιτη γογη τ ἰπ βατιαπι; 44-- 
τί5., 4} οι πὶ πα σηϊῆος ἀδαποογοητ, Εταῖ 
δῦ ΔΏΠΟ5 ΠΆΓΙ5 ΟΧΧΧ. ΕΠ Π14 116 Δη Πα 4- ἀξία 

8ὃο αΐως 
ποττ Ποτ, γοραπα ργρείογαπι Βογίοο τορὶ 

ἴοῦ αὖ πος ἀγοςῖητγί (6 δαάϊεε,, ργαίθγει πηι 
4ιοά ἱπηρεζαζοῦῖβ οἱ πηι ΡΟΙΙσούδειτγ, 

 ἘχιΠηπιαθᾶγ εηϊπί, εαάθιη ργοξοδξίοποε (6 
Ὁ σταχίαπη “Εργρτίο ργσ δοι!]ατίς ἴῃ [νὰος- 

ἀασυλοποπὶ θεποβοις γεϊατασαπη, (ατα- 
οοίπις ΑΠατίσος ταγίαϑ ἰπ δ ογέατειη δά- 
(οσταγιπι, δὲ Ρογίας ραθηδιη ἱγγορσαζαγιτη; 
Ραγτίπι οὐ {προγίογιιπὶ τε πη ρούτπ πα] 6Η- 
οἷα, Ρατιίτα φαοά ταης (ς (οοίτηγ οεἤς ρτο- 
ξεϊις, Μείδεπεη [σε ἀατπηιοπίος αἰ πηῖττε-- 
τε πῆς ΡοΠοαηπαπινογο ἢ]ς, αὶ Αρό- 
ΠΙ]Διιπὰ ἀιοοππογαῦ, ΠλιΠΏτι5 πὴ ρ Γαῖου 5 οἱ 
πο πηδηάαθαῖ : πιαχί ΠΊΟρΟΓα ἀεςερτιι5, 
4υ 4 λοιπά πππ εἤςτ,σοσίταρας. ΗΊηο 2 - 
σγρεῖ], αὶ (ξογίαπι πα ]ταθαητ, α γεσὶς Π 46 

τ ὁ μεζᾳπεμιψαννδρος σῴκ ἀπεδίδου πίω Τ) ἀεβοίιητς : πιοχ δέ ΓΟ ἐψαΐ οὐπῃοβ οἴη ἤο- 

ἡγεμονίαν αἰντο, δ ϑὺ Αγησίλαος ὡς ὃ μέ- 

τ πον ἐϊζηπατηυϑρος ἐφρόντιζε, τί δῷ “οιᾷν, 

᾿ ὀκ ζύτυ δὲ πσοῶτον ὑδὺ οἱ δίχα ςρατάυο- 

τ λϑνοι τὴν" αἰγυγϊων ἀφίςανται πὸ βασι- 

λέως" ἔπειτα δὲ χαὶ οἱ ἄλλοι πόύτες ἀπέ- 

λίζσον αὐτόν. χα! αὐτὸς μδὺ δείσας, ὠπε- 

ἋΣ γώρησε φυγῇ εἰς σιδῶνα, τὴς Φοινίκης, οἱ σὴ 

κ᾿ αγγύτή)ιοι ςασιάζοντες, διοσοῖς βασιλέας αἱ - 

ΕῚ ἐ9:ῶται. οὐῦϑα, δὴ Αγησίλαος Ἵγοις, στί 

᾿ εἰ μδρ μι δετέρῳ συλλήνψοιτο, μίοϑον σδοδτε- 

͵ Εὐζλί Ἵ 3. Ἢ μ ς παρέξᾳ, ὁποτερός τ αἱ κρῳτησῃ 9 ζόντ' ἐ- Ἵν 

κρίνας, ὁπότερος φιλέλλζω κκᾷλλον ἐδόχει 

λώνα μώχη νικήσας χορύται ; τὸν δὲ ἕ 

φὸς λύσς τοῖς ἕλλησιν, αἰ οΦϑὲν δῈ συ ξτερος 

(ἐταητ, Κοχ ἰρία πιειπθης δὶ, διἀοηεπὶ 
Ῥῃαηίοία ἔαρσαίο τοσερίτ. ΞΕ σγρε,οττα ία- 
αἰτίοηε, Γασεβ ἀπὸ σεραης. Αταις πεῖς ἂ- 

σαΠίδιιβ., 481 αι γα ᾿ητ Πρ ογοτ, ντ ἢ Ποιι- 
τγαπὶ δά απαΐ οί, Ποῦτοῦ αταοὶς Πίρξαϊπ 
(ο!ποῖςξ, ποαξοι Γογαπη νοηαίίαπι ἔοσιπὶ 
{πρρεάϊτατγοι, ὃς γίοτοι 6 {προτοῦ οιιά- 

ἄστει, 15 ποεὶς οετ: πη αἰτοῦ (πρρετίαϑ ἔθους 
τεῖ, διιπὶ ἀσοερῖο θοποβοίο, ει ραγ οἵδτ, 
ἁλίου ξαγαγί : ἔδέζο ἱπά τοῖο. ντοῦ πλασ δ 
(Εἴσοογαπι πάϊοίις εἴϊο ν ἀσγατιγ, εἰ 56; 

ἘΤΩΙΠείαπα (ςιιατας; αἰτεσιπι ]α! ἀοπα Ππππὰ 
πατίοηεηι ἀτασογαπι Οὐ ἶο ροΓίς το πη, 
νἱέζατη ργαΠο σαρίς. αἰτογιπι νοίο ἴῃ το- 
σῃο σου τις. Ἐππιλάςηὶ ιαπι 1, ἀοοάα- 

“ ὍΣ. ἃ» » ε Ἐ ᾿ ς Ν 4. ͵ ! «“ ᾿ 
᾿ ἔϑρος ἐςτεί " εἰ δὲ τῶ ἑτέρῳ συλλύήνοιτο, ὧτε γε 4 παθὼν, ὡς Ὁ εἰκὸς, Φίλος ἐσοιτο᾿ οὕτω δὲ 

Ε Ν ! λ λ ! 

ἐὴ) Α ςρατάυσαϑυος μιν ζυτου, τὶν μϑὺ μισελ- 
͵ "ἢ , ͵ -" ͵ 

Ἑ ἕτερον συΐκαϑιςησι, χα! φίλον ποιήσας τῇ ρκεδδης 

κι 2 

ἀπη0ς ἢ» 

αὐτὰ ἱπέεγγεε οσαροίς, ρεάϊγατι,, δα τατὶι, “Ἐς γρεωηὶ 

ρΘο 115 ἀΠῚρ ΠῚ πῖς ἐπ Ἐγαξεπλ: ρου δ 8- τ τς 



6δ ὰ ΧΈΙΝΝΜΌΡΠΗ.-  ΟἸΑΤΊΟ ἣ 

τλοηΐ αὐλὶοιϊήι ες στ, τηυϊταίηπιε ροσα- Α μον;, χαὶ χελμαϊΐζᾳ πολλὰ πτϑος λαβὼν, οὐ", 
πῖλϑ ἱπιροῖγαῆει, ἀοπηῦτη ἀοϊπάς παυίσατ, τἰὐρο τ λ  οὐομϑν ὰ  α μα μδν 
4ιϊδιηηυδιηεάϊ απο; ἰάοἴτοο ξε ἘἸ πη 5, 0, ἜΝ ΣΤ ΤΣ ΤΕ ἀν τὰ χϑκθιος 

πο (ςηποητὶ αἴξατς οἰμταβ ἀάιτοτίτις ποῖος διπθομστυθν ΘΕΥΕΝ ἜΡΩΣ ἡ πόλις εἰς ὁ εξ 
οἱοίᾳ ἔοτες, Αταας Βαϑεῆας ἀοτοδιςαρ πτὸν )ερος τῦθ9ς τς πολεμίοις ἡλοιτο. χα, 
οὐ σοῖς ἀἰχίμλες, φυσουπηας ρΙατίπιο- ζαῦτα υμϑὺ δὴ εἴρηται, ὅσοι “Ὁ ἀ κείνου ἔργῶν 
ΤᾺΠ) το Π] ΟΠ 5 σοπῆτγπηδηταγ. ΪΝΔΠῚΓΕ5 λμῷ πλείζων μδοτύρων ἐποράρξϑη τὰ δὴ ζμ 
αἰμίμη αἱ ἀτρπιοζουιπη ργοδδιοηΐθα5 ἄρνα ΓΕ μοῦ 

Ν τ Ἅ, Βαιά ἐσεηζ, ἀάφορας ἐμτίς οἵἘ, ταητατη ἱπὶ τεχῥιηδάων φρο δειται, δλλλ. ἀνα μγῆς 
ὑρτρν ) ὭὭΝ ἘΉ , ΕἸ 4κ μην , “ν ῃ 

ΠλόΠηΟ ἸᾺΠΊ 665 γοάϊσί, σα ἴτα πιοχ Πάει σοημόνον ἜΡΡΚ4, θύθυς σπτιζευέται. γεου δὲ πίω 
ψ γέωδες “π . ἘῸΝ δ Ἷ ΡΣ βαλε ΝΗ ἷ , ἐ 

ἀρβιωι. τλθγᾶταγ, Νθης ας ἐπεγίτἰη εἴὰς αηϊπηο ον τῇ ψυχὴ αὐτῷ πορετίω πιάροισομίαι δηλῶν, 
“ νἰττιὶβ, πα ΐσατο σοπαρογ, 418 ὃ τος αίσο., ἢ κῷ ζῦτα ἔπορα"Ἥε,ὶ πϑώτων πω καλεῖν 

σεγεθατ,δὲ οπχηΐα ποποίξα ἀΠΠρ οἰ ρατ,διιετ- δὴν ς ἐοΣ  α 
᾿ ; ἑ μήγε ς: αἸ6.ρα, ει " 

Ἐαιρο, ἴατας οπχηΐα ταγρία. Τῆτα ἐγατῃ Ασοῆϊαο βαυ χη πλωτοὶ αἰ. ξα, ἐδίωκεν, Α γησίλαιος γὼ 
“Ν ἢ ᾿ β ΩΣ Θε δε εἶν δες τς δε χα ͵ 

φίδια. χρυ ΠῚ αἰ Πάτα γαπογοητία,ν σία πνπο- (αλδυ λα ὑπ ἦν νιν: ὡς Κα οἱ πολείκιοὶ 
- ᾿ νν Σ ε πη αὶ 

{τες (λογαπηθητα εἰτι δὲ ἔξ άεγα πιαϊογσο πη τὸς ἐχεί, οὐ ορκϑῦς χα ( ἐχείνου «εσογδοὶς πι- 
Η " - . - ͵ ΥΣ ἐ ἢ »ἢ δε ' ΠΊΘΤΟΤΙ Πιάςπι ἀγ ἰτγαγὅτα, “υδηἰρίοτυπν φοτεροις οὐνόμμεζον, ἢ αἰὸ ἑαυ τθλίας ΤΣ 

1ήτογ {Ὁ δπηϊοἰτίαπη. Ετ {15 φυϊάξουμι Πο- ν ΡΠ τ δὶ 
ΝῊ ' 3 : δὲ ἢ μδυ ὠκνοξωυ εἰς ζωωτον ΠΣ Αγησι- 

ταϊηϊδὰς δά οαπλάφηι Ιοσι "ἢ σδποηῖτο γο- ΝΟ πεν" ΛΝ 
ξογηγἀαθαητ,ατ Ασεί]αο τη πηαπας ἰρῆππες ὅδ ΘΕῈ νὴ ὁῶσν δυθμόν., δὲ μή τίς ὦ- 

- 3 ’ ᾿ 

(ς τεαά οσαητον ταυτοπὶ ποῆλο τ, μ] άεπὶ φῇ, χρη ὀνομίδίστη βουλομᾳι τὸς ὅχιφαιε- 
τα πο [μα ροατ!αθοῖ Θοσιιπὰ Ποιηϊηα γος. ςα τοῖς αὐδάν, Σ πὶ, 9,ιδείτης μδύ γεὺ κϑίσῃα 
ἯΙ τ ΝΥΝ, ποθὴ ἡ ΑΝ ιν ᾿ 

οδίοτο, αι ἐμογαπτ πρὶ πα {ΠιΠτας. δρὶ εἰδὼς, “Ἢ Φωριαζαζς Ὡ ΘΑ. 

τΠτάατες Ρεγία, ἀαϊπη Ρἢλτπαίθαζαπη (οἱ- Δ 4 ἂν ἥν ἑως ἐχρ «τεϑυγαΐτεροι, τίω σὴ εὐταανάν τεῦ Ιἀαρόγο, νῖ ΕἸ απ γαρὶς νχόγεπὴ ἄτιςο- ς. ὦ δεξῆν ὅϊ3 , " 
τοῦ, δοΊρίπ5 Η]1ὰ τηξ ̓ ς τί πτῖ5 Πρ τίϊς μοὶ “2 μου λαξῷν ἐξουλετο" υδθὰν νομεέσας ατὸ, 

4 τ χ 617 Ρ 

τοταγ : γάτα πος ἰπΠρηθηδι οτος ἀθάεοις, Αγησιλαῳ ἑαυτὸν, τί γον αἴκαι, χαὶ τὰ πε - 
δ᾿ Ἡ ᾿ τ Ἵ " λ λ ͵ ᾽ , {εἰρίαπη οαπινχοτο, ᾿Πδεγίσ5, Γασυϊτατίθιις π΄ χρα, χαὶ τίω δουύαμειν οὐεχείφισε. Κότυς δὲ 

ΠΊΔΠι5 Ασοίηδο τε τς. Ετ οτγ5 ΡΑρΪΑ- ΤΥ παφλαν δὴ τὐόμω βαοιλφιδν ᾿ 
' Ὁ οὐα,. ΘΟΠΙΙΠῚ Ρυησερς, Γσὶ φυϊάεπι ἀεχιγᾷ πηῖτ- οὺ, ὙΕΝΝ Ι ᾿ . 

τοητί ΠΟΠ βΑγαΐτ, νεγτας ΠΟ. Π σοπηργοῃοπ- ἜΕΕ δοζια πεμιποιτ!, φοξούνμδυος, μιὴ 
- τα ῥρὰ " ΝΕ ν᾽ 

ἀετγεζατ, νο] Ὠγασ 5 ροσι 115, ν 6] επί τποῦ- ληφλειὶς ἡ ευμαίᾳ πολλαὶ πἰπετίσειεν, ἢ χαὶ 
ἜΤΕΣ ᾿ - Εν: ᾿: τον ͵ τὸς κ« ΘΑ ἐμ βον ἠσηυε: αθρι υμμες πο ϑουνοι" Α γησιλοίου δὲ χαὶ κϑα, ταῦ: ἀσον-- 

τἰθιις Πἄσπα χαῦ Δ] υες, τὴ σίγα εἰ Ἦ ͵ », σὰ ἔνποΣ. ΠΟΘΕΝ ΜΈ ΜΟ: ΟΣ δούς πις ἄὕσας, εἰς Ὁ ςρατύπεδὸν τε ἥλϑς, 
Ὁ γΟηΙ τ, Πηἰταίς (οσίοταῖο, σα τη ἃ σοί] 40 Π11]1-- ν ͵ ; τ ἃ 
ταῖς τηαϊαῖς, φαππι Ζαίάοπι οαυίτος ας, ΤΠ συ μαάχίαν πατιηστερᾶνος, εἵλετο κάθ, 
Ὀὶς πο σεῖγατος παθογες. Ῥγϑτούε ΡΠματ- 7 σιλακῳ ςρατό εοϑὰι λελίοις μδυ ἱπτωτας, 
ὨαθαΖὰς ΠΖυοπ6 σππὶ ρεί]αο ἴῃ Το] ]ο- Ὁ δὲοαλίους δὲ πελζοφόρρις ἔχων. ἀφίκετο δὲ 

Ϊ Ϊ Ϊ ͵ ᾽ 4 υΐαπι νθηΐτ. ἀρογίο ας ργοίοι]ῃς οἰἘ τς, πὶ γχαὶ Φαρναξαζς Αγησιλοίῳ εἰς λόχους, χαὶ 
͵ τοτίτις σχογοίτιις βογες πηρεγαάῖοσ, ἐς ξεέξα- Δωδά να τς ἊΝ ἀδμᾷ 

κο ἀ ρου ἢ ν» Εἰ ἡ αὐτὸς πᾷ - ἢ 
τυμηατοσο. ὅ81ὴ ἱπηβούάτοι ἐρὸ ογδεῦ, ἰη- ἡ, ϑὐδν βήσνμαν λάρον». ἐμάνη 

᾿ 
: ᾿ - : " ᾿ς ! ΓΕΡΝΤΙ. φΡ 

΄αυΐτ, πὶ Αροπ]4ς, ογε πιο ΒΕ Παπὶδάϊιοτ- Τ )ιᾶ9 φρατηλος κοζοι σαί » Ἄἰτυφησέοϑαι 
(υ τὸ σογαπα ς 64 π| ηυ 4 ἀϊι ροῖεῦο. Ατ- βασιλέως" ἐώὼ μδρτοι ἐγὼ “ἄμωμία! φρατη- 
υο ςς 4ύππὶ αἰ σεγοτ, βατυγίιπη σγοάο ρας, η9ς, ἔφη, πολεμήσω σοι ὦ Αγησίλαε, ἕως αἴ 6 

» νΕρῇ σοηεγὰ ἔσβάογα ΠΙΠ1] ἀσοίάετει Γ΄ 4π- ἐγαὶ δερμω σι κρβεαιςάο αι Τοῦτ ΤΣ 
» ἴα, τα ΠῚ 700 ργαοἰαγα τὸ οἰἘ, {απ ἰΠ 4}115 ᾿ . » ᾽ Ρ] »᾽ ͵ “ ,’ 

ν νὨΪΠοΓΙ 5, τ Π| 1Π ἰΠηρέγατοτγε ; γε Πσὶοίαπη φευε κιηδὲν αὐ “οὐ ϑοὶ «ἰὸν δὸν πτιϑεὶν. οὕτω μέ 
Ν ᾿ "» -“ " .“ ιν 

» οἵΐς, ας Ηδεὶ (δτιιαηίθίη, τα πη ε σοσηὶ-ὀ γα! καλϑν κτημια ζ;ςἼε ἄλλοις αἀπασι;χαὶ 
. απ οἵ, Ηας ἐς Αρεη]αὶ ρίετατο. [Π]οίαΣ αὐδρὶ δὴ φρωτηγῶ, Ὁ ὅσιόν τε χα! πιφὸν εἶς 

ἱρά. νεῖο ἴῃ ΓΕ ΡΘΟιΠίαγια ΖΊιΑ } 14 415 ατριπγξ- Ε γα! ΤῈ χαὶ ὀντοι ἐγναΐαϑεω. καὶ Ὁ οϑὺ βῸ ἃ 
τα τπαίογα ρτοξογατ, ιαπὶ Πς (ππτὸ ΝΕ πιο ἌΡΝΕΣ ἀν οι ΝΣ 
νπηαιαῖη αὖ ἄρσαίϊδο (δ ν]]ὰ τα ἰρο ϊατιπι δὴν τὰ ὦ ἠῤενβ μάγων»... 
εΠδ χιιοῦπτις οἵξ, φυιῦ πιαϊτὶ ππαϊτα ατεγέτας “ἰχαμοσεεσης ἠώκ οἱχι δ, μείζω τέρεν, 
αθο (δ δοσορίς θεποῆοία. (αἱ νεῦο νος χροὶ Τωγδὲ ; ἑσσσο Ὑὰ Αγησιλαου φερεοϑαὶ 
Ἰυρε εἰἘ, μα ποπιίπῦ δα νε]ίτατεπι ἰαγρίτὶ, μϑὺ σοξῆὶς ξονὲν πώποϊε ἐνεκάλεσεν. 42 δὲ 

στεπονϑάναι πυλλοὶ πολλὰ ὡμολϑγϑίου. ὅτῳ Ἀ ἡδὺ τὰ αὐτῷ διδόναι ἐπ ὠφελείᾳ λυ, ϑεφπῶν, ἐ 

; “πῶς ' 

ἡ σου αρυν 



ὶ ἐφ᾽ ᾧκαχόδοξος ἐῃ : εἰ Ὰ χεουμῶν ὄχιϑυ- 

μοίη, πολὺ ἀποξαγμονέφερον τὰ αὐτῷ φυ- 

λαηφν," τὰ μιὴ τσ ϑεήχϑνται λαμβανφν. ὃς δὲ 

δῆχα; γάοις ποςερῷν μὴ ἐθέλοι, ὧν δεκ εἰ- 

σὶ δίχαι “πῶς τὸν μὴ διστοδὲδόντα,, Ἰτὼς ὦ γε ἢ 

γόμος κωλὺᾳ ἐθέλοι αὐ δἰποςερᾷν; Αγησίλαος 

δ οὐ μόνον Φ μὴ Ἔποδὶ δόναι γα φᾷς ἀδιχον 

ἔχρινεν, δλλὰ χαὶ δ μὴ πολὺ μείζους τὸν μεί- 

ὦ διυαδρον. τά γε μιζωὺ τὴς πόλεως κλέ- 

πῆφν πῶς αὐ τίς αὑτὸν εἰχότως αἰτιάσαιτο, ὃς κὺ 

π᾿ ιν τὶ πωτοίῃ 
χαρπούοϑαι παρεδίδου, ὦ δ᾽ , ὁπότε βούλοιτο 

47 ποιῷ ἢ πόλιν ἢ φίλους χρήμασι. δρωύα- 

εϑαι παρ ἑτέρων λαμᾷανοντα ὠφελάν,οὐ τῷ- 

᾿πυχαὶ μέγα τεκιιήθλον εἶχρ τείας χουν, εἰ 

γδρῥέπωλφ ζς χαειᾷς, ἢ μιαϑοὺ ἀὐνργέτά, 

σϑεὶὶς αὐ συείὲν ὀφείλην αὐστωΐ ογόμισεν. δουν᾽ 

οἱ σοϑίκα, 47 πεποιθότες, οὗτοι αεἰ ἡδέως 

αὐσσηρετᾷσι τῶ ἀὐεργέτη, χαὶ ὅ]9τι 47 ἐπα- 

δυν, ταὶ δ,ότι ασοϑεπις- 4 θησαν ἄξιοι ἐἢ παι- 
δακατα ϑυκζω γαφιΐος φυλοίηφν. ὅςτις δὲ η- 

βπ τὰ σοὺ αὐτῷ “λυναιῳ μάονεκτν, ἢ στεὼ 

ἀλλ ἐν. πῶς ὧδ ὡκῳ 
πολὺ τίω αἰαφοκέρδειαν Ὁσποφδύο»ι, ἐκεῖ- 

γος ζω, κοιϑεὶς κι σὸ πῆς πύλεως ἀν" 

ᾳ ἔχν (ἃ ΑἼγιδὸς, ζὼ ἡ μιίσεω τοῖς “Στὸ μη- 

ζὸς αὐτῷ ὁμροόνοις μετέδωχεν, ὁ7] πενομέ- 

γους αἰΐζοις ἑωρᾳ. ὡς δὲ (ῦτα ἀληϑῆ, πα- 

ι (  ἴδτις ἡ τὴν λακεδαιμονίων πολὶίς: διδὸν- 

ἀπέλθοι εκ τῆς χώφοις, ἀπεκείναΐο ὁ Αγή- 

6: ι δίλαος' ὦ Ἰιϑραύςα. γομῥἐζοται παρ ἡμίν, 
ΒΓ Ἄν" Ἐπ: τ, ᾿ Το Εν ΠΛΥΎ Εν, 

᾿ς πῶ Φρχοντι καλλιον ἐ) τίω φρατιαὶ, ἢ εαύ- 

Ἐν πλουτίζν,καὶ “, δὰ ΤῊ πολεμίων λα- 

ἄν ᾧυ δὰ μάλλον, ἢ δῶροι λοι μαννιδλλὼ μὴν 
ὃ ες, ἢν - ἘΣ ΤΟΝ 
᾿ Ὁ χαὶ ὅσαι γὲ ἡδοναὶ πολλωΐν κα α»τῶσιν αὐ, ϑ69- 

ο πῶν, ὩΌιαξ οἶδὲ τὶς Αγησίλέον ἡ Πηϑεντὰ : ὃς 
͵ πον, δ Ἂς: « "Ἢ 3 “ 

᾿ς μεέϑης μὃρ Ὡοόνεοθαι ὁμοίως ετὸ γρξεϑαι 

ἡ: χαὶ λαι μδογίας, σίτων 5. Αῶρ κάδϑν ὁμοίως 

2 “ ͵ 3 σος » οἷ. ἡ δ χνο χο 

γῶν οὖ ταῖς )οιγα!ς,χ ὥστ΄ αμιφότερᾶις ε),ϑη- 
δὴ ὑρϑνλὰ Δα πέμπων. δεῖ τερφὶν «υτῷ καυ- 

᾿ πελίπε νομίζων βασιλᾷ σύτο δὲ τλάσια ἐ)ῆ- 

᾿ς γα »οὐχὶ πλησμκογῆς ἕγέκά,, ὄν ὅπως ἔχοὶ 
᾿ Χ ! 2 2 ἡ λῳ ὦ ΟΣ νὸς 

χὴ ούτῳ τιμᾷν, εἴτιγα βούλοιτο: οὐ μώω ὑπγῷ γέ δεασοτή, 

ΕΠ ἘΠ 1 ὰ ὁ ἈΞΕΊΦΡΕ: 

πῶς αὐ οὗτι ἐλελοι τὰ δολιότδια σοςερῴνς ἃ ΠυΙΠαπῚ ἐς αἰϊαπα γάροτο γε ίτ,ιο πλαΐ ὁ αἰ!- 

(, ὡς ὼ Τα δ τίας. διημόιο αν γέ μώὼ λαμξώ- Ἑ 

ξός 

αἰαῖ Νῖι ἢ Ρέσαπηίαγιιπι οί ἀιὶς {τ }Ξ 
το που] ἤτοι ποροτχίο, ντίμα ἢ 1115 [δτς, 
τοῖν, αιϊλπὶ νῖ Αἰ ἰδηα ταρίατ, Αἴ χαΐ ποη νι] 
ἴῃ 1158 ἱηρτατιὶς οἤϊς, φαϊδίις ρασηὰ Πα]1α οὔ- 
{πτατα πητ, ἢ χαῖς ρέατίαπὶ πο γεξογας: 
ἀιισηδηι πιο [ἢ δ] ὶς 1116 ρτατίας Ὠσἢ τὸς: 
ἔοτατ ἴῃ φυΐθας εχ ἱπσταῖαηη εἴε νοτατὸ ἃ- 
σεί]αιις ἀατοιὴ ἤθη ταπίιπὶ ἰπἰ αἰ ἐἢς 
1υλ)σαθαῖ, ποι γεέοστγο βγαῖίας : (εά μος εἴ- 
ἰαπλ, 1 15, ρ] 5 ροοτ, Ποη πλάϊ οτος αι Ξ 
ὅς σταζίαβ γοξογγεῖ. Ια ἄς ρει] ἀεὶ 4 
Βροῆπτ δἰτη 15 εἰιπ1 ᾿πΠ Πα Π]αγὰ πγδγῖΐο; αϊ 
Ῥεμεβοία {0] ἀς δ ῖτα ραίτγία ἔτιιεπάα σοῖ- 
ςοἤεειτὸ Πἰάεπι ἡμποά, ἀααχῃ Βοηὸ πιογοτὶ 
να] ἀδ νε δε ἈΙΙ4 118, ν 6] ΔΉ οἱ 5. ροσαηίας ΙΔΣ 
σίεηάο οί εθάτ, αὖ [15 θας5 ἀσοὶ ρίθηαο {{|- 
ὕατο ροίογαῖ ; ἀπῃοῦ ἰησεης πος οἰ ἀγρὰς- 
πΊΘΠτιιπΠ σο τ ΠΘητί ἐρέτας ἰπ ροσιηϊα πη 
ΔάροτοπάανΝ πιῇ νεπάοζει Βεπεβοία,νεὶ 
ίρε ππογοαάϊς θεπεῆσιις οἰΐετ; ποπιὸ {6 
αυϊάαιατη οἱ ἀρεγε Πατιῆσε. ΝΝΙπλίγιιπὶ 
4! στατὶς θεπεβοίμπι ασσεροίιης, 11 ροτς 
Ιαδδτοτγ διέξοτὶ θοποῆςῃ (εππδί οδίςαϊιοη- 

Οἵεϑ Ριαθεῶξ ; ρατγεπι αοά αὐξεξιι πῆς δὅ- 
πεβοῖο, ραττίπι φιοά εξ ἀϊριϊ ογθα εἰ Πηΐ, 
4 Βεποῆο!] ἀεροίτυπι οἰἠξοαίαμί, [πὶ 
4 πλίππι5 πάθετε πα] οθατ,ντ ΔΠ  Πλ11Π| σΘΞ 
ποτοίαπι ἀςο]αγαγεῖ; ἡ 14Πὶ ρ] 115, ΟΠ ποτὰ 
ἰμ ποία : αϊ ποΠ 1116 ἀταγρὶβ Πα οτἱ οαρὶΞ 
ἀΐτατε ἀλαϊτο τηαρσὶς ἀρ μσγγοθατὸ Αρσοἤ]διις 
ςετίε, αμχη οἰαϊτατίς πα οίο λοι αῖος ἃ- 
σ ἰδ οπηποϑ ἰρῇ οἤφηταδαίξζα;, {1 πὶ 

ΑΓ ΠῚ Οτπὶ Πηδτγὶς ἔμπα; ρΓΟβΙ ἢ 15 οπῖ- 
παπηϊσάμίτ, αϊοἀ ξο5 ρείηὶ ρα ροἔτατο νἹΞ 
ἄετει. 1ἀ νοΐππι οἴε, ἐεεἰς νπι πο ἃ 1 δοδὲ 

ο ἐαιιοπίστιπι δ[ξ οἰθξαδ. Τα τα νετο ἅ0- 

ποσὶ αὐτο παμπολλα δῶξοι Τ ι,ϑραύςου,Εἰ ΤΠ ῃ οἱ ξοίῃραία ΤἸταγαυίξος οἴξογγου, ἢ {|5 
βηῖρας ἐχοςάογες: ΧΙ ηλαϊαγ ἀρὰ ποϑ, 

ἰπηαῖς, Βοηοίείας ἱπιρεγατοτι οἤο, ΓΚΠγαὰ- 

[12,οΧεγοίτιπι  αὰπη ἀϊτατο, 4ιιαπ {οἰ ρίτιπι: 

δὲ ΔΒ πο ριις ἰρο]ία ρος, αι ἀσπᾶ το- 

ξειτει  δἔσγιπι α 4 παπι δαγι νοἰμἰρτὰ- 

ἵιπ; ἃ ἀαΐδιις παΪτἰ {6 ν ΠΟΙ Ραϊίαπτας Πο- 

ταϊπεβὶ Αϑοπίδαπι ας (προγαταπὶ νἰ αϊτὸ 

ἠυ αὐ οδεϊείατε ρους Ριϊταρας δσΠίποη- 

ἄπιπα, ἀτηιις αδτησ]ααίοἑα οἶδ᾽ ἱπλΠησά οί5 

Ρουίπάς, ται αῦ οεο ὃς ἀοπάϊα, Ὁ μοτῖες 

Ροτεσῃθηι ἀρ] Ισο πὶ 1Π σΟΠ 11.115 ΔσοΙριῶς- 

δαξ, ἤθη νείαηας νείςεθαζαγ: (δὰ ιἰς μῆς 

ἱπάεια ῆις, πευτγαῖι Πδὲ το Ια απα ἔλοί8- 

δαι. ΕΧΙΙ πιασδὲ οὨίτη, ΓΟΡῚ δαὶ ἀυρ ϊ δεῖ, 

πδ (εϊειαξῖς αἰ παῖα δαί : (εὰ νέα ροῆςτ, 

αιϊεπιίρίς γο! ες, οποτάγο. 46 πὶ οπτηο, 

ποηνι ἀοπιίηο» ο 6ο. αἱ περ 5 ἱρῆας 

δον ὐργρεδύῳ σοῦ ἥδ σρα: 
ΚΚ 2 

Τοηῥέ: 

γάηεϊῷ, 



Ὗ 

Τοίεγἄμια. Ῥατοτοτ, το δαταγι Ὁ πο« [ Ιοξε τη ἰητοῦ ἔα- αὶ ξεων ἐχρῆτο. αὶ ἀὐναόγε εἰ μὴ ἀῤοκι Ν Ι 

Φοπὶίπερ- 
4, 

666 ΧῈΝΟΨῊΉ. 

ΤΑ] ΠΙατος ν ΠΠΊπλα πὶ ποη Παδοτοῖ, πο οΌ- 
(σατιπη ετγαζ, ᾿ρίαπι ραάοτγο δά βοῖ. ἘχΗ- 
τηαθατ επίπη, ἱπηρεγαζογεμη ἄθοοῦο ροιία5, 
νττοϊογᾶτία, {αι πιο ΠΠτ|6 ρτίιατίς οτγαϊ- 
πῖδιις ργα ξάγοτ Ν οα ταπηθῃ απ ριιάεθας 
ἴῃ ἰτἰς Πυϊαίπηοά! τοις πιαΐογοπι δὲ ρατγ- 
το π ροίσεγα, Πί ΠΥ γ ΠῚ ΡῈ αἰξατεπη, (ο}15: 
Ρετγ Πίεπηδπι, ἔτίσοσγίς. Ὁ 06 {Π ΑΙ α πο 
γίαιοπίτγος, νεΪδθογαπάστη Ἔχεγοίγαϊ οἴου: 
ἴροητε {πὰ πργα σοτογος ἰαθογαθαῖ, σαοά 
αὐ ἰτγαγογατσ, εἰ τε! οπληῖα ΠΠ|π|0 5 εἰς 
{ε(οἰατῖο. [λεπίς (ππυπηατίπηντ ἀΐσαιμ, ἰῃ- 
τεῖ Ιαδογαπάππι χυΐϊάετη οχίαϊταθατ σο- 
Πδυις, οὐ πὰ ναγο ΠΕ] ΠῚ ργογίι5 δά πλϊτ- 
τοῦατ. [)ε ἱρῆας ῃ Ν ἐπογεῖς γεδας σοπτί- 
πεητία σα ἢ ηὉ 4]14.{4[τἰπ πλίγασα}! σα 
ἀϊσηαμη ηὉ Πτπηδτίοπεηι ἤοτὶΡ ΝΠ} 4υοῖ 
Ὁ ἰἰ5. ια Ποη Ἔχρεζογοσ, δι ππιοτίῖτ; ἰά 
γοτο λέξι αἰ τη αἱς ππγαηπίτιις, ἀΐσετα ροί- 
πτ: ιαῤά Δυτοιι Μεραῦδδίοη δριτῃγί στα 
ΠΠΪα τὰ ἀπγλη5., πο ἀπηοάππι [Π40]15 4- 
σοτγίπλα παῖαγα ἔογ πιο ἢ πη πὶ ἀπάτα 
ΡΟΠΙς, Ζασπα γεσερτο ρα Ρεγίας πιοτε ο- 
(ου]απϊ οο5, Ππο5 ἱπ πόπογε παδεγθητ,εῖ- 
ἴαπὺ Μεραθατες σοι !αὔ οἰσυ]ατὶ δάστο- 
ἀστγοταγ, 410 πλΐηπ5 1 ἤθγαι, τοῖα ν γι θι15 
τερυσηδιοῦτ; ἀπ Ποη ἰά πέδη ρα ἀἰοιιπι 
ἡποα απ ἔλοίπαες εἰξ ὃ Ροίξοα φιιμπ Μοε- 
φαραῖες., 4υδί! αὶ (ς Ἰσῃοπηίπία ρυταγεῖ 
αὐἀξούδξυιϊη, Ποη ἴΔπὶ ἀδίπσορϑ ἀΠΊρ] π15 ΘΊ1ΠῚ 
οἴου αγὶ δάστεάοτγοτυτ: αασπγάδηι εχ (ο4- 
ΠΡιι5 εἴας σοπ ρα αθας ἀσεῇ]αι5, 1 Μί6- 
σαθατα ρετπαάοτοτ, ντγαγίατη (6 Ποπογα 
άβοοτεῖ, Εο συσίεξπις,, {᾿ ρατεγεῦ Μερα- 
θατες, δῇ ἰρίμη οἰσυ! ται εἴθε τ τατη νος 
τοίαθτίςσαίς Ασεβ]αιι5,αο ἀδείας: Μιπίπγο, 

Β ναΐν υϑὺ ἠγάλλετο, ῥαξώνξυ δὲ παμπὸρ οὐ 

(στη τὸν Αγηοίλαον, δ ᾳ μάγεοϑαν αἰὰ χρς 

ΟἸΚΚΑ  ΤΓΙΓῸ ΩΝ 

͵ 2 3 δ - ᾿ 
Φαυλοτατίω ἔχϑί» ὠὐδὸυνϑυος Οέκ ἀϑηλοὲ ς 1 

ζῶ ἡγεῖτο ὟΝ ὌῤῬντι “πδϑφήχειν,οὐ μαλᾷδο Ε 

χία, δλλὰ καρτεξία Τὴν ἰδιω δα αἴϑφνα. Ὁ ; 
τάδε υϑύτοι σΓἈεονεκ Ὁ σέκ ηοευψεΐο͵ ον μδὸ Ε 
τῶ δερ4,τϑ ἡλίου οὐ δὲ τῶ χαμῶνι, ψ- νι 

χοῖς. χα μάὼ εἰποῖε μιοηϑῆσαι φρατιὰ συμξ Ἢ 

(α η, ἑκὼν ἐπὸν4 ρα τὸς ἀλλοιξ" νομίζων. 

σϑρτα ζιαῦτα Ὡἰραμυϑῖαν ἘΠ) τοῖς φραπὼ- Γ 

χαις. ὡς δῈ στενελόντί εἰστεῖν, Αγησίλαος πσο- 

«ασδοεΐετο. αὐὖϑί γε μῶὼ ἀφροδισίων ἐγκρᾳ- 

τείας αὐτο ἀρ οὐχὶ εἰ μιῇ τοῦ ἀλλε, δλλα ϑοώς 
μίατος ἕνεκα. ἀξιον μυναϑζωαι. ὃ μδὺ γῶν ὦ 
μὴ ἐπεθύμησεν αἰπέχεοϑαι »αὐιϑούπινον α΄ ι 
τίς Φα;" 4) 55, Μεγαξατον τῷ Σπι,ϑρίς- 
δαίτου πω δὸς ἐδοιεϑέντα, ὡς εν αὐ τῷ καλλί-, 
φου ἡ σφοδροτα τὴ φύσις ἔξδοι οϑείη, ἔπειτα ἡνί- 

κα, ὕχηχώξιου ὄντος τὸς πέρσαις φιλῴ, οἷἕ αἢ ; 

ἀμμῶσιν, ἐπεχείρησε χα ὁ Μεγαξατης φιλῆ- 

᾿ 

ἈΝ λ -“᾿ ν 9 , .-ν », 

τὸς Ὁ μή Φιλυϑζεσαι, ἀρ᾽ οὐ τϑτὸ γε ἤδη ὃ 
͵ λ ’ » « ᾿ 

σωφρφφνήμιαι χα] λίαν μιαγικϑν ; ἐστεὶ δὲ ὡς αϑ' 

αὐτί μοι οδέουαι νομίσας ὁ Μεγαδατης τῷ λοι- 
{ ΓΡΡΑ ον; “» : ͵ ᾿ ποὺ Οζκετι φιλᾷν ἐπείρετο, ἐσ ςΦέρᾳ ΤΊΣς 

͵ “,’,Βρε, ς ἢ ἵ 
Ἄϑοον τὰ ἐταμρων ο Αγῆσιλφος, πείθᾳν τὸν 

Μεγαδατξυ πάλιν Ἰμιῶν αὐτιν ἐρφυϑμου δὲ ἡ 
ως ͵ 3 ,“ - ͵ ᾽ . 

τὸ ἐτώφθου, ζευ πείση ο Μεγαζάτῃηςε, εἰ τ ΤῊ 
͵ Χ, . «ς Ἵ Ἢ μυοϑ μονὴν ΔΙ ἀσιωπήσας ο ̓ Αγησίλαος, 

εἶπεν οὑτως "οὐσὴ εἰ μέλλοιμι γε αὐτίχα κα- : 

παῖς, πόπ ἢ σοη ο Εἰπ δέ ἐογιη ἢ ΠΊταιι5, [) λϑὶ καϊλλιςῦς τΈ καὶ ἰουρότατος, χαὶ τάχιφος Ν᾽ 
ὃς τοδιμἘΠΠπΠλιι5., δ σα] ΕΥ ΓΙ ΠῚ 15 ΟΠ ΠΙΠΠῚ 
Πιοπιίπαπι ξπταγις ἢ π|. δε ταπγξ ριρ ΠΔΠῚ 
ἘΑπηἄθΠη ρΡΈΡΠΑΓΕ ΠῚ6 ΠΊΔΙ]6. Πλεο5 ομη πος 
τοίξοι; απ ΟΠ ΠἶΔ,41ς σΕΎ ΠΟ, Δ ΓΘ ΠΟΤ. 
Αταφας πογιτῃ ἐπὶ ρ[ ἐγ η]πε {πἰρεξξαπα 
εἤς,ποη ἴσποῦο. [ἃ φυίάεπη (οἰγε νἱεογ, 
τλαΐτο ΡΙ τες ρος ἰπ νἱποεπάϊς ΠΟΙ 115. 
4041 Εἰ αἰ Πλοάϊ γε θιι5,{ρεγίογαβ ειδάογα: 

αὉΠΠῚ ἀπτ6 ΠῚ ραιιοὶ μας παθεαπτσορηίτα, 
Ποτὶ ροΐοίξ, νι Πάοπν δριι τη π]τοβ πο ἰπ- 

αὐ ϑοφπων ἔσεαϑαι. μιούχεαϑαῖ γερδέτοι πα- 

λιν τζω αὐτί καίω, ὄμγυμι πϑρζῷς τὸς 
ϑεους μάλλον βούλεοϑει, ἤπόυτα μοι, ὅσοι ὁ- 

ρα, γούσεα “Ἰυέα ζοὺ τὶ μϑὺ δὴ “ἰασολαμ- 
(ανοισι τίγες ζωῶτα, οὐκ ἀγνοα. ἐγὼ μϑύτοι ἩῊΝ, 

δοκῶ εἰδέναι, ὅτι “πολὺ πλέονες Τὴν πολέ 

μείων, ἢ τυ τοιούτων δεωίανται χρῳτῳν. δ λὼ 

ζῦτα μδὺ ὀλίγων εἰδωτων, ταολλοῖς ἐξες!ν 

παηϊᾶτ. [ἀ γΘτο (οἴ Πλι15 ΟΊ Π 65,406 4 ΈΠΠΠῚΕ ὠπιςεῖν. ὦ δὲ πϑύτες Ὠχιςάμεθα,, ὁτὶ ἥκιςὰ " 
αἰ πίπις οσσατῖι οο ροῆπε, φαϊάχαϊα κο-  οδὺ οἱ γχεφωνέςατοι αϑ" αἰ, ϑεώπων λαισ 
Γ1ΠῸ5 ΠΠῸ{ππῚ ἤΠΠτηΐ ἀρᾶτ; Α σε ΠΙ Διιπηταπίθῃ 

ΑἸ χαϊά απ πγοα! ἀοΠσηαῆς, πόπτο νπι- 
4αδίη να] νἱ ἀοτεῖτ, νε] ἀἰχοείτ; ασ πε ργοθα- 
ὈΠΙτου φυΐάσηι ἄΐσογο νἱἔας πτ, π οχ σοηΐο- 
ἕξατὶς {Πρ Ίσαγεζαγ. Ν πα ἴῃ {που θιι5 Πα}- 

Θούνοισιν, δ, τ αὐ “«σοιάζσιν, Αγησιλαον δέ τι 

“ὡράξαντὰ αἰδὼ τοιούτον οὐτε ἰδὼν πώτο- 

τε σδοϊὶς αὐήϊγάλεν, οὔτε εἰκαζων πιςεὶ αἢ 

ἔδοξε λέγῳ. χαὶ 7. εἰς οἰκίαν μδὺ οὐ- ' 
ἴατα ἴῃ ἀοπλαπι ργιπατίηχ ἀϊποεῖεθας. ( ΝᾺ τῆς ἩΡΉΣΩ ͵ "ἊΝ Ρ ἢ ἀϊασεῖ αἴ. πὶ δὲμίαν ἰδεῶ Ὁ Φσοδημκία Ἀφ ΤΊγΕΤΌ, αοἰ 

Ὁ 

δὲη Ὁ 



τοραῆφν," οὺ φωνερῷ, αἴϑτυρας ζις πλύτων 

Σ γϑαλμοιὶ ὃ σωφροσεώψης ποιό. εἰ σ᾽ ἐγὼ 

 ῶτα ψεύδομαι αὐτία. “ὃ ἑδλάδὸς ὄχιςα μέ- 
γης, ἐκήνον μϑὺ συ ϑὲν ἐπταιναΐ, ἐμαυτὸν ὃ ψέγω. 
᾿ αἰδρείας γε μάὺ οὔκ ἀφανὴ τεκμήρια, μοι 

οδυχά οἵ θαο ἐοϑοιὐφιςάνϑυος μϑὺ ἀεἰ πολε- 

᾿μῷ ωρὸς τὸς ἰοχυρφταίτους ἢ: ἐγϑρων τῇ τε πὸ- 
“λφ ὺ τῇ ἑλλαδι, οὖν ὃ τοῖς τσϑϑς τὅτοις α΄ γῶσι 

ο ορῴτοι υϑρ [ἑαυτὸν τα ων. ἔνθα, πμίώὼ η9ς- 

'ληΐξ αὐτο οἱ πολέμιοι μαχέω σζενα αν, οὐ 

φύξῳ εψα υᾶνος νίκης ἔτυχεν, δλὼ μαίχη 
αὐτιτύπωῳ χροτήσας (ξςπαρον ἐςησαΐρ, ἀϑα- 

ΠΟ υδϑὺ Ὁ ἑαυ, φρετῆς μνυμήα και πων, 

σα ὃ ὦ αὐτὸς σημῴα ἀπενείκαι υϑυος τῷ ὃυ- 

᾿μῶ ἐγεα ζ'ῶςτ' Οὔκ ἀκϑονίας, δὶ, ὁραδν)ας 

ὀξαῶ αὐῷ Ὁ ψυχέω ϑυκὶ μα ζιν δόπαια μὴν 
ΕΣ Αγησιλαν ὅχ ὅσοι ἐφήσοζο, διλι ὅσοι ἐςραϊεύ- 

ἑ Ἡπσ Νο)ὸ νομμέζαν. μῴον υϑδὺ "ὃ σσ ον ἐχρᾳ- 

τά, ὁτι Οὐκ ἡ ελον αὐ οἱ πολ ἕμιοι μάχεαζ, 

ἀχινδγιυότερον 5 ἃ 7 συμφερότερον τῇ τε πὸ- 

λφὰ ζις συμιμαΐχοις. ἡ οὖ ζἱς ἀγῶσι ὃ σσεὲν 
ἦτον τὸς ἀκονιτὶ," τὸς ἰῷ μάχης γικῶνίᾷς 

ςεφανούσι.τίωυ γεμδὼ σοφίαν ἀντ ποῖαι τυ" 

ἐκείνου πράξεων οὐκ δχιδιάκγύοισιν; ὃς τὴ 

αϑὺ πατεοίδι ἅὅτως ἐγοῦτο,ὡςε μάλιςα π4- 

ἐπα οὐ, ϑυος ἑτέροις ἀσοόθυμος ὧν, ἀνπσῶ9 φασί- 
᾿ς φρις τὸς φίλοις ἐχέκτηΐο. τὸς δέγε ςρατιωζᾷς 

; ἅμα πήθομδύοις χαὶ φιδοιώῶζᾷς αὐτὸν ταρή- 

ΥῊ γξνχαϊτο! πῶς αὐ ἰοιυοφτέροι δυοιίο φαλαγξ, 

Ἂ ῬΥΣ Ὁ »ϑὺ πείθεαϑει ἀύὕτακτος οὖσοι, ᾿ δ ὦ φιλᾷν τὸν Ρ̓Ῥιτα πιςῶς παρούσα. τὸς 
"ὮΝ τῷ πολεμίοις εἶχε ψγν μδὺ οὐ διωυα- 

Ο ὑους, (εισεῖν ὃ δμαϊκαζομϑροις. τὰς γὸ συμ" 

, 

χοῖς ἀεἰ πλέον ἔχήν αὐτῦν ἐμηχθμῶτο, 
ἀπατῖυ υϑὺ ὅπου χαηοὺς εἴτ, φϑείνων δὲ 

; ζψρις δέοι,ληθων δὲ ὅπ ὅτοσυμφέρϑι, 
᾽ ͵ Ε] οἴ, 

πόρτα ὃ τἀναντία. ωρὸς ἴριξ πυλεμίες, ἢ ρος ε ᾿ ᾿ ΩΝ 
Οιυς φίλε: ἐχιτηδοίων.οὺ γὸ νυκτὶ μϑὺ ὅσα εἶ» 

Ε  ἐῦο ἡμέρα. ἢ ὅσα τῆρ νυκτὶ »πολλά- ἕ, ᾿ 2 ᾿ ἽΜεβ ̓ ἐγ τ β ' Κ, 

ΣΝ 7 “ Ν λ»), λ 3», 

ο,τί ποιήσοι. ὦ }ε οἵα ἰουρα οὐ δχύξοε τοῖς ἐ- 
τς ." ͵ λ ᾿ τ ͵ 
᾿ ἄϑροις καϑίφη, Ἰὼ υϑρ παριων ἃ ἢ ὑπόρξαινων, 

 (β κλέπηων. ὁπῦτε γέ μέὼ πορδυοιτο, εἰδὼς 
ΓΕ Σ .... ͵7 -“ ͵ ͵ ᾽ ͵ ὅπ ἐξείη ζοῖς πολεμίοις μχεοῖ, εἰ βέλοιντο, 

Ἷ 

ΒῈΈ τ ΑΟ  Σ Υ8 ἃ Ὁ ἈΞ ΕῊ  Ε. 
ἊΞ ) ν ἡ ἣ ᾿ “ . ᾿ ἤχι, .,“δ . ὟΝ ἱρῷ, ἔγϑα, δὴ ἀδοωύατον τὰ ζιαῦτα ἃ (δτη βροῦνε! ἴῃ ἔλπιιπι αἰἰψοά, ν δ᾽ ἤοτὶ πο 

χις ἀδηλος γιγγουδμος ὅπ πὲ εἴη, ὼ ὅπτν ἴοι, ὶ Ε γ1}} "ἢ ο!»Ὁ 

αἰρίοπάο. Οποτίἐς ἱτοσέλςοτοι, χαία (οἴγοι ΠῸ 

ἐξ) 

Ροτοίεντ οἰ πτοαϊ ρατεθητιῦ, νο] ἴῃ ΡΓΟΡα- 
τυ] ΟΣ ιιο (πα: ρα] οἰτία: τοῖτος οπιπίμπι ο-- 
οα]οβ ἔλοογει. Ὁ { μας Ἔρὸ οοτᾷ αταῖ- 
οἷα ίοιοητο πχοπτίου, πο ἰαπα ἱρήίμπι [ατιάο, 
(ς ἃ πηεϊρίμτη νίταροτο, (ὐδτογιηι ξοτείτας 
ἀϊπὶς ἀσοιτηρητα ποι οδίσαγα πα  Πὶ 4υϊξ 
ἀφ απΠ]ς νἱάστατ, απ (πιροῦ δά σογοη- 
ἀδ λάιιογίις ποῖος τορι θ]ῖος {πα ας Θγα- 
οἷα Ροτο πε ΠΊΠηο5 θα] ]τπὶ (δ οδτιυοεῖς, ἃς 
ἴῃ ργα ""ἰς φἀποτίας εοὸ5 ργίππηα ίε ἴῃ αοὶς οοὶ 
Ἰοσατῖς. Ὁ πο 6{ Ποίξες πίδπῦ οἰμη οο ςοη- 

»Β ἰογογο νε]]οπε, Ποῇ ἰρ15 Πλστα τοῦρα ἄαλτα 
σοαξξὶς,, ροτίτιις οἱὲ νιέξοτία : (84 φάποτίο 
ΡΓα Τό {προγατὶς τγορατιπ} ἘΧοίται ες, 1Π|-- 
τ στα 115 νἱγτατῖς (πα ΠΟ Πα Πτοητὶς το] 1-- 
δτῖς, ὃζ Πρῃἷς Παπα οὐ συγίς (δ σιιπη Δ δ] τίς, 
αιοά δηϊπιοίε ρυσπατῖοῦ: αάοο ]υϊάςπη, να 
ποῇ αἰἀϊοπάο, (τα ἰπτιεπάο Πἰδσογεῖ δηὶ - 
ΓΑΙΠῚ ἰρίπιι5 Οχρίογατο, Ασοῇ]αὶ γοῖο τγος. 
Ράδποη δά (οἰ πηι οἱο, υια’ ἰρίο (ξατείτ, ρα: 
ταῦ! ἀ' ατππη οἱ : (δ φυσοιπληιϊιο ἴῃ οχρο- 
αἰτίοητθιις ΔΒ οο σοίξα πη, Νατη ργορτοτς 
ΘΑ ΠΙΠ11ο νἱησοθαττηΐπιις, οι ργοο ἀος 
σδγπογε ποίξες δἀπογίις οπ ΠΟΙ] πε; (δ 
γί ξξοτία ροτίοδατιγ πηασὶς Ἔχροῖτα Ρετίςσι- 
ΤΙ, δ ιπαπη γε ρα] σα;, τα πὴ ἔσο δ αεῖς γτεί-- 
ἸΙογα : Πουτγίῃ σετγγαπητηῖθαις αἰ ΠΙ]ο ανίπις 
ἢ» αἱ ππο αθοτς ἀο ρυ ποῦς, ιιατη αι ρα- 
ϑῃδηο νἱπσιιητ, σΟΓΟΠΆΠΙΙΓ, 5 ρΙ ΘΠτί ΓΏ, 
δὐτεπὶ Ασαῇ]αὶ φὰς ΠΠ|π|5 δέξίοπος ποπ ἀο-- 
τηδιγαητὶ ΖΕ] {π  οτρα ρατείδιη (ο σογεθαῖ, 
ντ Ζύππὶ ἰπ ΡΓΓΠγἷ5 θοΠΘΌΟΪΟ εἴτ ἴῃ σὸς 
[ἀγα ]ΠἸατε5 απίτιο. αι οδίς αὶ νο!!Πεης, ἃ- 
ταΐσοϑ Π δ᾽ ργοπητ! ΠΠπγος Παδιιοτγίς, ΜΊτος 
Δατεπη ΠΟ. πτοάο αἰέζο αἰαᾳίσπτες, (δ εἰ- 
ἰαπὰ {πἰ ἀτηαπιηπιος εἤεοῖς, Ετπιοπ8Π) 

ὁ Ὁ ραέξο ῥ μα δηχ οἷς Πγπγίοῦ ροίπε, ἡ παπὶ [ἢ 
Ρτορτεῦ οδα αϊεπάϊ {4 τππὶ ἰπ οὔ οῖο (8 
Ὀδτίηοατ, ὃς Ργορτογ ΔΠογα ΠῚ οὐσα ετσοπὶ 
βᾺεἸ τοι εἰ ργα τού} Ἡ οἵτος οὐρα οπτη ἢσ 
εγαητ δα ξοξτι, νε ν!τρόγαγο ΖαΓ οπὰ ἱρίππι 
ποπροίδητ, οάε νεγο σορουθητιτ, 88: 
ΡεΓΘηΐπι πος πο] εἰσαταγ, νι πε οῦς ἔκ: 
ἀοτγατὶ εΠοπτςοπαϊοίοης, αᾶ ποῖος: φιος 
ααϊάεπι ἔγαιμάα οἰγοιιπλθη ες, ν δὶ ἔοτς 
τεῖ οσοαΐο: ὅζ απτειοσίεραζ. ἢ σε  εγίταῖσ 
ἐογεγορις: ἀοΠ τόσο οτίαπι, ν δὶ πος ἐκ 
νία οτος. Πεπίπας δἀπιεγίμις Ποίξος ἸΏ 1- 
τις θας οπχηΐα {ΠΠ|5 σοπιγατία., αιιαΣ ἀιηϊοῖς 
ργαίξαγου. 'Ναην ποέξο ροτίηές,ας ἀϊενες- 
θατυτι ἄς ρεγιπάς, ντποέξο: ΠΟΠα Πα Πα 
ν δὶ οι, αο τευ, φυί ἔλοοτγοτ, πῦ σομίΔ-" 
μαι. Οὐατο ρογβοίοθατ, ντοχ πγιπἰτίς [χο-- 

{Ἰαπη]οοΐβ,ποη πηπηΐτα τοἀάοτοτ; γε] ργα- 
τοτοιπάο, γε  προγαπήο, γε] ἔασι ίητοι- 

ΚἈΚ 2 

ἘοΡ ἐπ τοὶ 

βφρίοσἐᾷς 

βιδας ραρηαπάϊ! ροϊοίζαίθῃι ΟΠ, ἢ νοΠ]!ςατ:᾿ 
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ἰτα Πτυδειτ ἀπσεῦδας χεγοϊταπιὶ, νὰ {1 ἃ σξρζτῖε 

ἀιϑι ὼς αὐ ὀχικοὺρᾷν καλιςαὶ ἑαυτῳ δοωίαμα,, 
ἡσύχως 5, ὡςαἷρ αὐ Ἵ παρϑένος ἢ σωφρϑνεςα- ἡ σῷ 
πὴ “ὠξφοθαϊνοί" γομίζων ον τῷ Οιούτῳ Φγε" 

ἱρί! βοῆϊπες ἱπρυπαϊς ορι τυ] τι: ὃς ἐγαΠ 0116, 
1η1ξἀν ρα ΟΗΠ πὶς νἱ τρί ηἰς,ποοάετγει. ΕΧΙ- 
{τπιᾶδατ ἘΠΙπὶ; ἰπ λου ἤταπη ἐἤξ αἰπετεπὶ 
εχογοίτας, ὃς ( πτπτᾶπη ᾿πχπαιϊη!τατεπὶ δῷ ο- 
τη  τεγίογο, ροιτυγθατίοῆς, ρεοζατίς; η[1- 
αἰἴ5. Οιίατα ἀπ |τὰ (ε σεγογος, ΠΟΙ θα ὁ- 
ταῖ οὐ τη, δὲ απλὶοὶς Η ἀπ οἰ ΠῚ, Δηϊτηΐ 

τοδυτγαάάςοδαι. Οὐο [λέξαστη, ντ Ποίῖδιις 
πιιπηαατη ΕΠ οτ σοητοχγητι, αὖ οἰαΐθι15 πΠῦ 
ται τζαγετιγ, αὖ Πγ]ςὶ5 ΠΟἢ ὙἹΓΠρΡΕΓΑΓΕΙΕΓ, 

αὐ ποιηϊπιθιῖς ἀςπἰά; νηϊαοτ!5 Ρ] ατΊ πηι Πὶ 

ΧΈΝΟΡΉΗΉΗ ΟΥΑΙ ΤΙ ὶ 

(αγμένον υδὺ οὕτως ἦγε ὃ ςράτά)- 
Ἁ 

ἀκρὶς ἰὴ αὐομαλυνονίταζ, χχὶ ἀπ, τα 
ταζον, καὶ ανα μι τητόταζν, αὶ δερεπιξουλά,- 
τὐταῖον {Ομ ναφοιῦ ζ, αὐτὰ ποιών, τοῖς μὰ 

“σολερίίοις διφνὸς ζῶ τοῖς δὲ φίλοις ϑαύρσος χαὶ 

βωμίζω «ἰνέποι4ᾳ ὥςτε ἀκαζα φόθνητος μδὺ 
“ἰασὸ τυ. ἐηϑρωὶ , διξϊελεσὲν,α ζημιος 5. Αἰασὸ 

ἌῚ 

᾿ Υ 
ὟΝ 

Δινονενῴα δέ ΑἸ] Πρ εγετιιγ δὲ Ρτα ἀἰσάγοτα, ᾿Ο δτογαηι Β Τὔν πολι ῦδω; ἀμεμπῆος δὲ “ἰ σπαὺ ΟΝ Φίλων, 
δαιτίαο, ἃ 14ΠῈ ρατγια; πιοτῖς {ππάἀιοίμ5, Πη ΟἹ] Ατί τι ; ἀπλδον δήδ: 

πολυερᾳςοταΐος δὲ, χαῃ ὠολυεω ινόταΐος βοτίου Βετε!οησιμη ἔιογίτ. ἸΝαπι ΠῚ 81} Ὁ 
ΘΟ σοίξιπὶαγίτγοῦ, σαοά εο ποη ἐρεέξοι. 
Αἴφιςο νε Ὀγευίτεγ αἰσαπη, (οἰ πγιι5 Ομ ΠΕ 5 

Αροι]αιπι,ν δἰουτησηις (ξ ργοξιζαγιπι ρα- 
τεῖς ραταγοτ, ἢ Ιαροῦος (τογξασ!ς, ἤθη 
τεςαίας ρετίου]α, ποη Ρερεγοις ἔλοιτα- 
τἰδαι5, Ποη σοΓροτῖς, Ποῦ ἐς πε ξειτίς νέα πα 
ςΧοιματίοπε ἐς, Ιηγπιο Βοπηὶ τοσὶς ες 
Ρυζαῦδτ, υδπιρ] τ πλῖ5 θεποβςις (4 1- 
τος αδῆςεγο. Αἴας ἐπι! ἀςπὶ ἢ πηαχ της 
ἐοπηητο 5, ιια φάτ" ]1τ ρατγία;, Πος οτίαπι 
Ροπο: φιοά 4ιμιπιη γερι] σα ρ᾽ γί πλμπὶ 
Ῥοῆϊξε, πηαχίπης ταπηξ οσίθας (δ (ογυίγς ἀ6- 
εἰατατεῖ. ΝΝδπη αι5 ταπχάεη οθαταϊγο ἢϊς 
ΠΟΙ ΕΠΠες,, υιιπὰ εἰς γοσοπ ΟὈτοιηρογδῃ- 
16 πὶ νί ἀεγεῖ ὁ 4015 ἢ Οἱμα5 [65 ΠΊΟΠ ΓΙ τεηταίς 
{εἰ ρίορτεγεα, χιοα ἰρίς ἱπξογίοτι οἤςε]ο- 
ο, ππη γοῦ πὶ ρατὶ (οἰτοτςν τ ΠΟΙ ]Ποσί της 
Τπηρογαγοῖαγ " 46] συϊάοηη οτιϑη 1ἢ 1105, 
αι 48 ἐο ἀπ]επείςθαπτ ἴῃ τορι δ σα, ποῖ 
αἰτοῦ ίς σογεῦατ, ται ραζεγεγσα Η] τος οῦ- 
{αοαῖτ, ΝΑ (ἰ αι! ἀο]ψυ δξτ, οδίαγσαθαι: 
᾿όποτγα ργοίςιοθαγαγ, {1 ργαοίατο αι 

«ἑποῦ πότων αὐ, ϑοφπων. ὡς γεμδὺ φιλο- 
πόλις κῶ καθ᾽ ἕν μϑὺ ἔχαιςον μακρὸν αἢ εἴη 

θα φᾳν.οἴομα) ὙΣ σσοσὲν ἐὴ τ πεσρα- 

»μμένων αὐτῶ ὅ,τι σξκ εἰς τῶτο σεευπείνᾳ. ὡς 
δὶ οὖ βεαχεῖ εἰπεῖν, ὥπϑμτες ὅχηςάμεϑα, 
δ τί Αγησίλαος ὅπου φεῖο τίω πατοίδα, ὠ- 
Φελήσήν,ου πόνων Φίετο, οὐ χινδγωώων ἀφί. 

φεΐο, οὐ γρημαίτων ἐφείδετο. οὐ σώ μοι, οὐ γῆ- 

(δας παξϑυφασίζετο ᾿δλλὰ χαὶ βασιλέως ἁ- 
γαϑού τϑτο ἔρηϑν σγόμεζε, Ω τὸς Ὡὐρχόμέ- 

γοῖς ὡς πλέζα ἀγαϑοὼὶ «σοιᾷν. Ὁ» τοῖς μεγί- 

φοις δὲ ὠφελήμιασι τῆς πα-τδάϑος χαὶ τόδε ἐ- 

“ὦ τϑνμι υτεῖ, ὅτι δουνατωταΐος ἀν οὐ τῇ 

πολέ »Φανερὸς δὼ μοίλιςα τοῖς νόμοις λᾳ- 

Φάυων. τίς γΣ αὐ ἡϑέλησεν απείϑεν, ὁραν τ 

βασιλέα πειϑουδμον; τίς δὶ αὐ ἡορυμϑρος μ4φὸ- 

νεκτν,νεωτερόν ΤΙ ἐπεχείρησε ποιᾷν, εἰδὼς τὸν 

βασιλέα. νομίμ(φς χαὶ Ὁ κρατάαϑαι φέρ9)- 
« οἤδηι:ἔσυς θαῦ δυχ πὶ, ἢ πὰ ἀοοίἀ{ ζᾳ ὃς χαὶ σὸς ζρυς Δα φόφϑυς οὖν τῇ πολ 
(ετ σα] απυίτας : ΠοίΕἰ5 Ιοςο οἰκῶ Πα] ]Ππὶ- 
Ῥεδδσ, ΟΠ] δἰιάατο σπρίο ας οπληε5, ἐθτιιαγὶ 
ὈΠΊΠΟΚ ΡΓῸ ΠϊιοτῸ ἀϊισεθαῖ; δὲ ο σδιγαγίο ρτο 
Ἰαέξεγα, {ΠῚ αἰαῖ οτία ἢ Ποη ππλρῃὶ ρτοτὶ) πο - 
Το ρογΠΠοτ. Ὁ 106 ἢ] ρασαῖς ἰορ δι (ες 
τῇ αἷς ποι θοτα ποὴ ἀδπίξογδησς, μαπά 
οδίριτο ρτς (6 ἔδέεασ, εχ εἰ πίατς (δ, ραἐτί- 
8 πὶ (ἐπηροῖ δεαταμὴ ξιταγαπὴ : δὲ δαπχ επὶ 
τιιπὴ ἔοτε ροτεητεπῃ, ἢ Οταοὶ ἔγιρὶ εἤξητ. 

ὡς» πατὴρ “ὃς "παῖδες ᾿σοοςεφέρετο. 

ἐλοιδοράτο μ»ϑὺ Ὑ» Ἐχὶ ποῖς αἱ αδοτή κασι, 

ἐτίμα δὲ, εἴτι κα λὸν πα εσθιεν,ὡς παδίςαῷ 

σὶ εἶτις συμφοροὶ δυμζαμνοὶ, ἐλϑροὸν ἀδὺ δϑέ- 

γα ἡλϑύμα πολίτην, ἐπ᾿ αινᾷν ὃ πόυζᾷς ἐθελῶν; 

σωξεαϑᾶ) 3 πὸ χέρδὸς νομίζων, μίω δὲ 

ἀϑεὶς, εἰ ὁ ὁ Αἰκρᾷ ἄξιος ἀἰπόλοιτο, εἰ δ᾽ ὧ ζἷς 

νόμοις ἠρεμῶντες δζοε υϑύόίεν, δῆλος ἣν 498.8)- ται ἐν Ἰαπιί ῥγαοίαγαπῃ εἰξ (ὐξξουπι Πποπιίπεπη ἀρςς 
φορά ΟΥά- δ “50 . . 2, Ἂ 7 Ε [6 κὰν τ, τσὶ Ποπηηἰς αἵτε {πἸ 4! οἵα πη: υΠαπι- Ἑ μονα οδὲ αἰεὶ ἔσεαϑαι Ἢ πατείδα, λογιζὸ ᾽, 
μετίαπν α- ἸΠ1Πὰ τ βεγαζογεπι ν] αἸτ, ιν 6] νγθεπι σα ἰδυυραὺ 5, πότε, στο οἱ ἕλληνες σωφρϑ; ἀἶσιν. εἶς 
ΦΌΟΥ͂, - “ν ; 

εἴς ΠΟΙΙοξ, {1 δαπὶ (6 ναἰξατιιτι πη Φ Ὁ ΠΑΡ ΣΡ ΧῚ : 
Ρ Σ εὶς Ἄρροδῳ μέ αὖ κα λὺν ἕλλξευὰ ὀνπεὶ Φιλέλν ἴωυα εἰ), 

ὧν ΕΝ ΑΕ ΟΥ νἀ 0.5] ͵ ᾽ 3... 

“νὰ ᾿ς εἶδεν ϑῆχοὺ φραϊγῆϑν ἡ πολιν ὅκ εθελον- 
γΕ] ρῦο φαἰαπηίτατε ἀτπισεγεῦς ἰη δ. ]]ο, σαοά 
οἰ (αὐ οῖ5 σοτογοταγ, νἱξξογία ροτίτὶ ὁ - - 

» ε λυ ΠῚ (δ Η , 
ζᾳ αἰρᾷν, πὸ οἰητᾶι πορ"σ 4ν,η συῤιφοραν!ο- 

᾿ ῶν. οὐ ΒΟΥ ἡ τ " ἥ 

μμιζοντὰ ὦ γκαν ον πῶ πος ἐλλζοας πολε- 

σα Παῖς 46 Πὶ σατο, ΦΕ11} ΠΕ ΠΠΓΠ 1 40 Ξ 

οςρίδε, ἰὴ ραρηα (ογιητῃα 1, Δοςάατηο- 
ἜΑ 3 ! “ ΄ .» ἀν, Ἔ «ς τς τῶν πο δτςς «1 Υ μ ; μίῷ; ἐκήνος Φι , ἀγ[ελίας μϑὺ ελθοσης αὐτῶ, ὼς Φ» Τὴ οὐ χρόάνθῳ μαΐχη ὀκτῶ μἣν λακεδα- 

μμονίωνν 



᾿ Ὗ νι) ὗ ο. "ΑῚ 
ἡγίων, ἐπε ὃ ὺΝ 

ἷ γσϑεὶς φανερὸς ἐλμεῖο, δον εἶ στεν ἀφα φεῦ 

διε γίκάν κα χόεϑροι πϑρῶᾶς βαρβάροις: 

χοριθίων γε μιζωὺ Ὁ φάυγϑντων λεόντων, ὅτι 

ἐὐδιδοῖτο ἀὐζοις ἡ πόλις, χαὶ μηχόνας ὀχεδ4- 
͵ - ! 2 ε ᾿ ͵ 

χγιυτῶν, οἢ5 πϑωπὲς ἡλπιζον ἐλᾷ τὰ τειν, 

᾿ “οὐκῆκλε “ρος ὀιλάν, λέγων, ὅτι οἕκ αὐδρα- 

ἋΣ πυδιζεοϑαι δέοι ἐλλζυϊδους πόλάς, δλλὰ σω- 

Φοον ἕν. εἰ ὃ πᾷς ἱ ἰοπόμονᾷς ἔφ», γ»εδν, 

ἄϑ δαυ Τρ βαρξαῤὼν χρῳτήσονδυ. εἰ δ), αὖ 

χα λο᾽ καὶ μεισοιαϑοσην ε1)» ὅτι χρὴ ὁ πάλαι ἐΐξε- 

ΓΝ τράτάυσιν ὡς δαλωσόμϑυος ὼ ὃ νεῶ συμμα.- 

ὕωδὺ πότοις, θ᾿ ὁποτέρων οὖν οἴγνται μείζω 

βλάψῳν,δωρήται δὲ, ἐχείνοις, ὃς αὐ νομκζῃ λιῳ- 

(ὐνᾷς πλέςα κακα ζις ἤζηνας ποιή σήν» εἰρη νην 

συμραης ἐξ ἧς αὐ ἡγῆται μιοίλις" αἱ ἡ- 

ἯὟ μὰς δλλήλοις πολειήσήν, (ὁραῦσι ἡ δζίυ ὦ- 

πὐρῖες ζωῦτα) ἐπεμ΄ηϑη δὲ τις ὀλλος πώ ποῖς 

ὅ᾽ αρσυ ἢ ὅπως ὃ πἰποςὰν μὴ Ὁαἰὐπύληται,ἢ Ὁ 

ὐϑατϑυ ὡς χαὶ βασιλόίς κακαὶ ἔχων μι δύ- 

γηται τοῖς ἕλλησι ποξαγμαΐᾳ παρέχφ!" ὃς χαὶ 

πολεμϑέσης Ὁ παποιδὸς τσδ9- ἕλληνας, διίῶς 

ν Φ χουν αγαϑοΐ τῇ ἐλλαδὶ σἕκ ἡμέλ ἡσεν, ΟΝ, 

᾿ ὀδέπλάυσεν διτίι δειύαιτο κακὸν ποιήσων τὸν 

βαρξαρονιδλλὰ μιζωὺ ἀξιόν [ε ἀυτύκαὶ ὃ 40- 

Δϑδι μὴσιωπᾷοϑαι ᾧ γε ὑπαρχούσης υϑὺ τι- 

“ μῆς, παρούσης ὃ δευνώμεως, ωρὸς ὃ τότοις 

ἷ ΝΑ. ἀΐωπωρυϑέης, Ὁ μϑὺ μεγάλαυχον Οὔκ αὖ 

ο΄ εἴδεέτις, ὃ ὃ φιλοςορίον, ϑεοοιττάτικϑν τ φί. 

"ἢ “λων, ὺ μὴ ζ τῶν καΊειοησεν αὐ. μξω μέϊφχε 

Ἢ μδ ἡδιςα "ποι δικῶν λόγων, σεευεασουδαιζε δὲ 

ἐπ ποῦ, τὶ δέοι φίΐλοις. ϑζς 5 ὦ ἀὐχπι-ρὸ 4 - 

᾿Αγμοοὺ αεὶ ἱλϑρὸς Ἐ|). πολλὰς ἐποίᾳ μὴ Φ φζ-- 

᾿ τς ποραξαοϑαι τί μόνον ἕνειζα, πλυσια ζν,δυλὼ 

᾿ς ας θηδγον δενμεράυφν ὕχιςα σγ ὧν οἷος μείλι»- 
φρρῷν, δμι9.; Ἵ ἐπαινέντων αὐτὰς ὦ βαρέως ἡ- 

; χϑέν, ἡγου υᾶμος βλᾳπῆῤνν συ ϑὲν ἀύθις, ὑπι- 

᾿ ἀρήοϑτω δὲ αἰδρας ἀγαϑοιὶ ἔσεοϑαι. διλὼ 

μώω χα τὴ μεγα λογνωμοσφούη γεῶώς ἀὐχᾳ!- 
ὲ [ϑ: ἐγφῆτο δ πὐροιλφοήηοον. ὠχεῖνος »»» 
πον" ος δὲ ἤλλεν αὐτω Ἐχιςολὺὴ ὐϑα- βασιλέως, 

1 

ἡ 

- 

ΤΧΕΙ Δ ΒΕ ΟΕ ἘῈ Ὲ 

πλξὸὺ Αγησιδοίος, ἢ ὅπως τί φίλον ἰποφήσε.}! Ο 

᾿ βασιλείας, ὶ Φύτος οἕε ὁχιξουλάσορϑμης, 7) 
͵ 5) 

4ξ8 
ῆ »" ἔ " ) 

« μυειοί εϑναμεν, σύ Ἀ ηἰος οὗδο ἀαπιταχας ἡ ΠΟ πη τὰ νογο ΡΓΟΡό- 
ΠΟ ἱπ ΠΕ ΠΊΟΓΟς ΒΟΥ, πα} ]α τίς αὲ 
Ππρηϊῆρσατίσης ἄατα: ΕΗ οι Αὐαοίλῃγ, π ἡ πῖτ, 
ποίξγαπι. ΗΙ πο, αὶ πη ἱπτογοπλτὶ ἔπτη, 
νἱσὶ Ῥαγθατοὶ οσηπος ρυο ο νίποοῖς ρΡο- 
τα οητ. Ιάδπη, αύπιπι οχίμ!ἐς (σοί πι 1] 
ατσοτοηζντθοπὶ ἀςάϊτίοπειι ἔλέξιιγαπι, ας 
ΤΟ ΠΙπὰς οξεπάογοπε, Ζαΐδις πιαηία (ὃ 
σάρταγος ἐρογαθαηζ οἵηπας : σορίας απο πη 
δαπιοίιοτο πο] τ, πο ἀϊςετεῖ, ἔα οὶ πὸ- 
ΓΑ ΠΙ5 ντθ 65 πη ηἰππο ναἰξαπ 45 οἤδ, (δ οα- 
[ἰσαπ ας. Οτιοα ἢ ἀε! πη ιιοῆτος,αἴτ,ε πιὸ- 

“ “» ; ἈΑΣ ΟΥ Η ἱ Οὐ ἀφανῶν, ὁρῶν γοὐ μὴ οὐσ ἔχωνϑυ Β, ἀϊο ποίξγαπι τοϊΐογο νο οπγις, σαποηάππί. 
ε[Ε, πὸ 4υο Βαγθατοῦ (ρογοιηις, ποῦ Πα- 
Ὀοαπλα5. Ἀατίας ἢ ργαοἰαγιπὶ εἰς, Ρεγίᾷς ο- 
ἀἴο ργοίε ψαὶϊ ργοριοτοα, απο ἰς, 4ι ΟἹ πὶ 
νἰχίς, ταχ Ρογάςις, ἐχογοϊτουσῃ π τα οἰαπὶ 
ἀιιχίτ, ντϑδηι ἰη (δγυϊειτοτηα γοήισογεῖ; ὃς 
41] πυτης Γι! ροτίταγ,, ἀ Χ ] τὴ ἔοττ ἰἸς, 

4υϊυίοιπη σοπἰ πη ἕξις πιαίτς (ς ἀαηληιιΠ 
ΠΙΔτατα πὶ ΟΠ Ἐίπτατ: τα πογα ἄγ πος 
Ρυτας οἰβ ἀσζορεῖς αγάοοϑ πγαχίτηο ἐοτεῖ- 
πγοπτο δ πέξαγοσ: ραχ ντ ΟΠ ταταγ,ά- 

ἰπππατ,οχ Ζπα ποίπιοτ πτοῦ πος πταχίππο δεΐ 
᾿πππὶ σείτιιτος σεηίοϊ, ντὶ ίαπε ἤοτί ποπιὸ 
ποη νι ἄοτι: ΔΠ 415 ΑἸτπις ν πη πη, ἐχοορὶσ 

Ἀρεξίαο, πος ἱπουαΐτ,ντ νο] αἰΐια πα: 
τίο ΓορῚ 5 ΗΠΠππ5 4 ΗΠ ἀς “Προ ογεῦ;νο! απ ἀ6- 
ἐροιΠοτ, πο ρεγίγευ; νεῖ οπληΐπο, νῖ τοχ Πηὰ- 
Ἰὶς ργεῆτις (τα οἷς πεσογίαπι ἔσο ῖοτο ποη 
Ροῆει" [ἄςηι ραῖγῖᾳ [πὰ 6}Ππ|πὶ δἀιιετίας 
ατάοοβ σογοῆτα, Ὠΐ 110 πχίπας ρα] στιν 
αταεία σοπη πιο ϊιπὶ 0 Ποσ]εχί τ: οἰππὶ 
οἰαῆς ἀοπλο ργοῖ ἕξις εἰς, θαγαγιαπν ] τι 
ΡΤο {π|5 νἰτθτι5 λα] πλεϊτατιτιις, ΕΠ οἰ σονηλιαῦ, 
ορεγαρτγοτίιπι,, σογηϊτάτο τη Ἰριιας {πἰοητῖο ΕἸΠΕ 

ποηρτάτογίγο, 40] Ζιατη ἤοίοτγο. μοι τ- μα, 

τία,τεσπο, εούς πὲ π|11|5, Οπλ ἢ 1 ΟαΠ πὶ 
ἀτηοῖο βοτίγοτγ: ἃ Ποπυῖπο ΟΟΠΟΧΙΠς οἵδ 
᾿ἰφλξξαπτία νἱίις ΕΠ, υιπι δἰῖπὶ {ποτὶ ἃ- 
τηδι τ τι}, ὃζ ἰῃ ἀπιῖοἰς ςοΙ οπ τς [πα] - 
(ἀπ οἴο, φυϊαΐς γο] αἰτιὰ ἀροπβ, ἀπ πιδά- 
ποτίογε ροίΐετ, Ρουδεητοῦ Πα θευ ἰος πὶ 
νεῦρα ἀς ἁπτογίδιις ἔεγεθασ, ἄσχας ἰτἰἄο πα 
Δγηϊοἱ5 ἴῃ τοῦτ (ογ 5 ορεγαῖη ἀαθατ, που δὲ 
οβιι εἴτι. Ετ φαΐ δοηδ (ρ6 ρ᾽επιι5 ογαζ, ἃ- 
Ιλοτὶζ; ὃζ ΒΙϊατὶ απίπιο : εῇποίοθατ, νειλα1]-- 
εἰ οἰιπὶ ἔλιΠ ἀγίϊεῦ σοππεηίγθητ, ποπ τδη- 
τίπαι ντ 4] 144 ἱπηροτέαγοπε ; (ἃ ντὶ 1115 

Ἐσαπηάϊας ἀΐεπι οχίσεγξης. Ρτατογοα ἀυιπὶ 
Ιοηριππις ἀδοῖτε ἃ ἰαζεαητία,, ΠΗ] τη - 
Ὡι5 Παυ σταιατίπι απ άϊοδατς ἐος, 41 {8- 
ἰρίος ργα άϊσαγοηι : πα δος Π}}}} Εἰ] ἀ-- 
τῆπο ρύτατγοῖ, ρου αίαιις ΡΟ ΕΣ, (ε νίτος 
ἔοττος ἔπταγος. ΝΝε 14 χυΐϊάξιτι ομλίττοη- ἌΒΗΝ 

, Ὲ ὺ . 3 . ὩΣ οκάαη 

ἄππι, αιιαπὶ οΡΡοστπης ΔΏΪηγΐ πιασῃἰτιά!ης (οἸοτοι ντί. Ἰναπι αυμπῆνα τορα ῬΕΓΙΆΓΙΠῚ πραγ. 
τ τἰ]ποτα τοἀάοτεπταγ, 415 ἀς πεςοίιταάίης ποίρίεἰ}, ὃς ἀς ἀμί οἰτία τὸ ρὶς Ρετίογίρτας ορπταν 



όγο 

Ὠΐο ψοπογαῦ: ΠΛ Π]π}ς 1145 φορορίξ, (εἀ εἰ1Π1, 
ἀ΄400 Δάϊλτα ἔμείδης, γοπιιητίαγο ἰ{Π|το- 
σί»ποη εἤςε, αὐδτηοίτοτὼ ΡΓΓαλτίπα Πττοτὰβ 
αἀίς γαϊἤπτατγεῖ. φιοά ἢ 1 Δοςχπιοηί (ς ἃ- 
ταϊοιπγ, ὃς αὐξοία δεπειο απ) ἀςο]αζάγοτῖ; 
νἱοη]ιην 6 απο 11Ὲ ΟΠΊΠ] {Ἐπ αἴο ἈΠυϊ οἰτία πὶ 
ΟἸΠΠῚ ΕΟ ΟὨΪτα Γαι. 51η ἀςργομεηίας ἔαοτῖς, 
1η {4125 ΠΟΡῚ5 ἕασοτα; ποη οἱξ φᾳποά ίς εχί- 
{εἰπιοῖ πὶ ἀπϊοιπι πα τα γ. οτίαταῇ ρογ- 
ταιἶτας αὐ Θο [τττοιὰ5 δοοίρίαπι. Εσαυϊάεπι 
διὰς οτίαπη πῃ ραττα ΑσεΠ]δαμα ]διάο,ιοά 
νι αταοὶς ρασογοι, οὈ]αταπλα γεσα πεσε 
τα ἀλεῖπι ΠΟΥρ τι} τ αἰρεγπατιβ. ΝΝες πλὶ- 
πι5 {ΠΠπ4 Δα πλῖτοι, φιοα ποη ντογ θοῇσι ο- 
Ῥυϊεπείου, ας ΡΙ αγθι5 ἱπηρογαγεῖ, εἰ πχαῖο- 
ταϑ οα σοίεπαο5 ἐρ  γίτι5 ἀγσἰτγάγοταγ: (οἀ 
Ζαϊτίπι ἰρίδ πλο] ον τες, ταπι ἰ Πγο] οτος 
ἱπηρογίμτῃ παθεγεῖ. Γδάο δὲ ργουϊάεη- 
τίλτα ἱρΠπι5, πο αιμτα νε]ς ἀποοτγοῖ ατς- 
οἷα», ΠΑΡ] γί πγο5 (ατγαραβ τοσο ἠεῆρςς- 
τε; ΟΠ νΟ] ἃ πλΠογῖθι15, γῈ] ατερὶς ροῖοη- 
τί υἱξξιις πτιντ Ποίριε|} ποοο τι ἀπ σαπῚ 
ἰρίο πα 59 ψο]]οτ: δ οπληὶ {πάτο οα- 
πιοιῖτ,ης ΠΗ ἀ4ε ΠῚ 115 νἱοίαγεῖ, χα ατοσο ἄοῆ- ας 
σετα σορσίταθαητ. Ετ αυΐς ἰη ἱρίο ποη πος 
ἥποηας πλίγοτα τ ΕΧΙ ΙΓ Δ θατγοχ ΡογΠοιις 
ίς, ἢ ἀηιρ ΜΠ ηγ45 ΡΘσπη 45 Παθεγοῖ, οπληΐα 
τοάαδειιιπι ἰῃ Ροτοίξαΐοπι (δ: Ἰάφοηις 
χυϊάαιυτά εἴδτ ἰητεῦ Ποπλΐπο5 διατὶ » 4ι6- 
αυίά ἀγροητὶ, φυϊάαὶα πΛΑΧΊΓΩΪ ρτοτ γὸ- 
τιιπὴ, [ἃ τοτιπ Δα (ς σοΠ ἴσας ηἰτεθατατγ. ἂς 
Αρεί]αις σοηῖγα, πο ἀοτγημπὶ Πιάπιὶ τη {Ἐὶ- 
ταογαῖ, ντ ποῖ Π]1ὸ σσογεῖ. Ὁ πο 61] 415 
βάσει ἀρεῖ ΠΟΙ Ἰρξει ἰ5 γ6 11 πὶ δαίρίοίατ, 
4118115 εἰ ἀοπλιις ποτ αἴχιιο οτίαπη ἔο- 
τες ᾿πτιδαζαγ. ΝᾺ (ἰρίοατῖ 45 ροῆπε, Πὰς 

Αφεβίαὶ 
Μρωραίμια. 

ΧῈΝ ΌΡΛΗΣ Φ ΚΗ Ἃ Ζ' 1:9 
δαἀτα]οτατ 5 Ρεσία, αὶ οἵ! ( ἢ] τὰ Τεβο δ δρκίηρ Α ἐμ ὁ ἽΚαλλέα τῷ ̓λακεδαιμονία αϑσης 

ἐλ ΕΣ ξενίας: χαὶ ἡ φιλίας ἀὐτῳ, ζω 

μὰν οἕκ ἐδέξατο, τω ὃ δ φέροντι εἶπεν ὠπαιῃ 
λω βασιλῴ, ὦ ἯΙ ἰδίᾳ οδὺ ΟΝ αὑντ' ὥσοὲν δέοι. 

Ἐχιςολας πεμπάν᾽ ζωὼ: ὃ φίλος τὴ 7 λαικεδαμός 

γιρῷ τῇ ἡ ἑγλάδι ἄνους ὧν Φαίνηται, δτί ὼ αὑτὸς 

φίλος α)ὰ κραῖτος αὐῷῷ ἐσοιΐζο. ζω  αδύτοι, ἔφη, 

Ἐχιξαλάύων ἁλίσκοται, μηδ αὐ πϑύυ πολ- 
δος ἔλιφολαὶ δέχωμαι, φιϑο, Τέξῳν αϑὺ οἰέ- ΓΕ ἐμ 

9. ἐγὼ ὅξω χαὶ πϑτο ἐπαρώ ΓΑγησιλαου,Φ, 

Βισο9:Ὁ τἰρέσκᾳν ἕ ἐλλησίῖς αὐυβιδεὶν τίῳ 

βασιλέως ξενίαν. ἀ: ἀγακία 3 καάχεῦο ὅτι οὐχ, 

ὁπότερος πλείω τε χεηκαΐζα ἔχ, »ζα) ̓πλῴό- ᾿ 

γων Ξῤχῴ, Ταϑτ ἡγήσαΐο μεῖξιν Φεϑνητέον τῴ, Σ 
ἐρ, δλλ᾽ ὁ ὁπότερος αὐτὸς τε ἀμείνων εἴρηκα 
αἰμεινόνων ἡγ91 τὸ. εοῆμα ἢ κακάνο τῆς ασξο- 

νοίας ἀὐτν, τι νομίζων αἰγαϑὸν τῇ ἑλλα δὲ ἀφί- 

ςαοϑαι τῷ βασιλέως ὡς πλείροις σαίξαπας, 

Οΐρο ἐκρα τήν οὔν᾽ αἰ ποὺ δώρων, οὐθ᾽ αἰ πυὸ 

τῆς βασιλέως ῥ ῥώμης, ἐθελήσας ξενω ϑζεδαι 

Ο οὐτῳ" δλ ἐφυλάξατο μὴ ὠπιςος "μυέαϑαι 

Οϊς ἀφίςαοϑα; βουλομϑροίς. κεῖνο γεμδὼ 

εἀπεϊοίς, οἰώναδ᾽ ὐδ θείη! ἃ μβν ον. 
σηφινοιμίζων,ζὼ ̓ χοήμαΐζᾳ πλέζα ἔχηπόμθ, 

ὑφ᾽ ἑαὐτῳΐ ποιήσεοϑαι, Ἅ 6 τότο ποῦ μδὺ δ 

δὲ αὐ,ϑεῴποις γεισίον, πὸ δὲ Ξήργύέιον, 

πόρτα δὲ πολυτελέσαΐο ἐ ἐπειροιτὸ ἄσδϑς ἢ 

ἑαυτὸν ἀ ϑροί (ξ γ. ὁ δὲ οὕτως δυτεσκάυασοΐ 

πὸν οἶχόν, ὦ οἸς σϑτων μηδεγὸς κσδ9ςδειαϑαι.εἰ 

δὲ τῖς ζαῦτα ὠπιςεῖ, ἰδέτω μϑὸ οἵα οἰχία ἥρ- ᾿ 

ΕΠ" 

δαΐδας {Πὰς ἱρίας εἤς,, ιιὰ5 ΑτὐΠξος εις 0 χει αὐτῳβϑεαίοϑα δες λύρας αὐτῶ, εἰκασάς 

Ηετοιυ]!ς ΠΙ1π15,1η ρατγ τη γεϊποσίας ὀχίεγι- 
χΧοΙῖτ ἀο πὶ ἜΑ Πο ΗΝ {πρε]] ξΈ Ποπα οῦ- 
τοι ρ τα. πιο ραξξο ἰΠ (οι οἷς ἐρι]α- 
τοῖαγ, (δουμα ρίξ σοσίτος. Απάϊατοιπ Α- 

[9] 
Ὑζαη4- ἐρλθουοβι ταν οἷας ἰῃ 7 σαπατῆτο οἰαίςο ργοίεέξιτη εἰς 
βωιί, ἴδ. ἘΠ πλοῖο απ ἤΠος πο άο {πππλτις δά 
Ἄγάβεπς αἷρ ῬΓΟΙΙΘΠζι5 ἀσροιηπηοάαζοτ, πῦ σοροθδταγ 
ΠΟΥ͂Ν ̓ π  {Ἐ] χα! πὶ Ροοιηίδτγιιπι σαι ἔὰ- 
φοντοκιῖ, ΟΟΓο, Ῥγαο]αγαπ αι! 4 ἀδπὶος Ρατατιτ, π.- 
᾿πρνβῃ ἘΧραρηαὈ]ἰο5 πηιγοϑ αὐ Ποίζίδιι5 Προτασῖ: 
τσ. ΨΟΓΠΠῚ Ἔρὸ Πηπῖτο ργαοϊαγιτ5 οἵ ᾿πΠἄϊοο, 

Ράᾶτατς αἱ πλαπη 1. ντ ἃ ΡΘΟ 15, γ οἱ] ι- 
Ῥτατίθιι5. ποτα {ππ|ΠΟΧριισ Πα θ1115. ΕΠ 
ἘΧΡοπαπι, 480 ρᾳέζο οἴίατῃ που θιι5 Ρογ- 

σονηράγα- {το λίπα πτ αἀιοτίατιι5. Ρ ει πιπντεχ Ροτ- 
εἶο Αχείῖ- - ᾿ - ᾿ μιά ρα. ΠΟᾺ5. απέξοσίτατοπι δ᾽ φαστεῖσαῖ εχ εο, 
ΑἾΝ τες ᾿ᾳφαοά γατο οσίβίογοτιιῦ : ΑΘ ἢ] αἰις δοἰρίο 

ἘΠ2. 

Ε χὰ ἡ άοϑαι αὑτοῦ πολεμίων. πολὺ μϑὺ τι 

τό ὃ περου ἀλαζονεία. χοδῷτον ὃ, ὁ μδὺ τω ασϑρμίως δρϑιοϑαι ἐσε μριούετο, 

»ὺ αὐ αὐ τίς ἔτι ζχυζᾷς ἐχεΐνας ἐξ) ζεῖ Αδιςό- 

δημος ὁ Ηρᾳκχλέοις, ὅτε κατῆλϑε, λαξὼν ἐ- 

πεςησειίο. πειροίοϑω δὲ ϑεασοιοϑαι τω ἐγδὸ 

καζασκάυ ζω. «ὐνουσείτω ὃ), ὡς ἐϑοίναζεν ῳ 

χαῖς θεσίαις. ἀχουσώτω ὃ, ὡς Ἐχιπολιπικοῦ 

χϑνα ϑρου κατῇᾳ εἰς ἀμιύκλας. ζιγαροιῶ ὅ- 

τως ἐφαρμόσας ἴδ ἐαπάυῃᾳ ταῖς “ροφόδοι, 
ἐδὲν γναϊκαζοτο γεημῷν ἕνεκα ἀδεχον Ὡρατ- 

νι καίτοι καυλὸν οδὺ δοκεῖ ἐξ), τείχν αὐαλω- 

ΆΨψΩΗΝ 

ἔγω γέ καλλίον κδάνω, 2 τίω ᾿ αυῷ ψυχέω ἃ ὡ- ; 

νάλωτον καΐζασκάνάστι χαὶ “ποῦ χρι- 

τῶν, χὰ «ἑσσο 6 ἡδογαν, καὶ σου φόζου, λὰ 

ἐραῖγε, ὡς χαὶ “- ̓ὅτο αἰ τοεφησαΐ τῇ 

Αγησίλαος δὲ πῶ 
5.κ» 

'αα μον 



δ ἀφανίζεαϑαι ρέπάν,τωΐ ὃ εἰς καλλος 
ΐ -" ͵ ͵ 3) ΕἾΧΕ 

βίωδ φώ; μέθιλον χϑσχκον πα ρέχήν. ἐπτέτα ὃ ὃ 
ὯΡ ᾿ ͵ ς΄; ᾽ ͵ὕ ζ ε ΠΙΝ: 

. χϑὺ τωδες τοϑσοδὸς {ῃ ἐσεμαγιουείῳ, ὁ ὃ πα 
Γ ϑι ΤΣ σἢξὨβ», τ: νι ς ͵ 

πᾶσιν ἀὐ ποφϑσοδὸς ἐῃ) ἔχαιρε. ὁ ὁ ἐϑρηξρυ- 
μ᾿ “ ͵ κι ννς ͵ 

γετο ᾧ βραδέως Δ] αποραῆψν, ὁ 5 πῦτε κα- 
ν ὃ « ͵ π ΡΙΥ, 

᾿ λικα ἔγα)ρεν, ὁ πότὸρ πώχιςαι τυχονίᾷς, ὧν δὲ- 
᾿ ᾿ ! 3 λ δι Ὁ Δ Ἵ 
οἱντο, ὄστοστε μυποι. λα μιά ὸ Τ' ϑύπαϑ4αν 

ΟΊ ιν ͵ 2 

ὕσῳ ῥάονα δὰ ἀὐπορωτέραν Αγησιλᾷος ἐπε- 
Φ ἔ ᾿ ᾽ ΓΩ ᾿ Ἷ 

πηήδϑύσεν, ἀξίου κουταμοῆσοι τω υδὺ γὺ περσῃ 

πας γὰῦ αἰξιέρχον μαςεύονῖες, τί δὺ ἡδέως 

πίοι, μιυθφίοι ὃ τεχνῶν.) Τί αὐ ἡδέως φα)9ιὉ- 

πως [ε μάὺ χατα δαρθοι, εἰσ δρ εἴποι τις ὅσοι 
͵ Ἢ δ ͵ 

παρα καϊάσοντωι!. Αγησίλαος ἢ. θα Ὁ φιδο- 
ἐν ἢ "» ἵ πλ ἀδ ς ἐν " “ 
᾿ πονος ἐῇ), ποῦ οδὺ Ὁ παρὸν ἡδέως ἐπίνε, πὶ 

ΒΞ ΉΡῚ 2 Δευρδεε ὦ »" ΡΟ λιν δι 

ἢ. Ὁ σσειίυχον ἡδεωςηδϑιέν᾽ εἰς δὲ Ὁ ἀσμένως 
[ ΡΝ ἰς.) ͵ « δ ς..» Χ 
χοιμηϑζεωαι τας τόπος ἱχονὸς ζῶ αὐπτ:: χα 

ἶ " 2 Ε) νον 9 

᾿ς ἡἤρῦτα ὁ μόγον τραῆων ἔχαιρεν, δηνα ὸ οὐθυ- 

μού νίφλετο, ὅτι αὑτὸς νϑὺ τὺ μέσεῃς Ὁ ἀ)- 
Φροσειδαις αὐαςρέφοιτο" Τ' ὃ βαρξαρονέω- 

Ὁ κκἀ !͵ 2 ͵ ͵ 7 

Ἃ δα, εἰ μὗλοι ἀλύπτως [ιωσεεΐξδα! σεοσελκουςεον 

αὐτῷ πὸ εἰράτων ἡ γῆς τὰ πέρψοήα εὔφρα- 
γον ἡ ταδε, τί αὐτὸς κϑὺ ἡδς τὴ ϑεαΐν καία- 

ἢ 

σιδυῇ δυωνάμϑυος ἀλύπως γοῇγ' ὃ ἑώρα 
δ 

Ἷ ; πο μὸν ψυχῆς, οσἕκ αὐδρὼν ἀγαθὼ νγ, λὰὼ 

ὴ Ι ᾿ γεμζω πῶ; ἀκαλϑν ἢ μεῖα λογγωμον,Ὁ αὖν-- 

"8 ἘΞ μϑὺ αὐδρὸς ἔργϑις ὃ κἰήμασι χοσμήν Τ' ἑαυ, 

Φάοοντα μ"ϑυϑωώλπη, φά 7 ὁντα Ἀ ψύχη, δὲ 

ν Φνειων ἀοϑενεςάτων βίον μιμούυϑρον. ἐκῴνὸ 

τ εανῳ 

νὰ εἶχον, χύνας τε πολλὲς ϑηρά ς, ὶ ἵπαοις πο- 

᾿ς βφῥπέσω οῤματόξοφῳν, ὃ ἐχιδεῖ ξαι νικω- 
; δ δὺς αὐ, ὅτι Ὁ θρέμμα τϑτὸ ἐκ αὐδρα;γαιϑῖας, 

λα πλέτου ὄχεδάγμα 651; τόδε [ε μὴν πῶς 

 ὑ (φῶς πρὸς Ὁ “λυναῖον ἔγνω, {τι αὑμαῖιυϑὺ 

κήσας ζοις ἰδιωζας, ἐδὲ ὀγομκοιςῦτερος αὐ γε- 

᾿ γοιζρ εἰ5 φίλξωυ υϑὺ πϑύτων μ«λιςα Ἔ πόλιν 

ν᾿ οἱ, πλεϊςοις δ φίλῃς κ) ἀδίςους αὐὰ πᾶ Έ 

Ἂν ὕχέχτή. )»ν"κῴη ἢ, τίω μδὺ πα-τοίδει αὶ τὸς 

υὐρὰς δύεργετων, ζυς 3. αὐτιπάλῶς φμορό- 

βδυος, δτιῦντως αἦ εἴδ; νικηφόρος Ἢ κοηνΐστων ἣ 

Ἢ Ἢ ὑλορεπεςάτων ἀγωνισῶξ, χαὶ ὀγομίοι- 

᾿ ὅτάτος χαὶ ζῶν χαὶ πελάυτήσας Ἄἔμοιτ᾽ αὐ; ́ 
" 3 -“ Υ 

 ἔγώ μδὸ δέώυ ζιαῦτα ᾿ἐπτωνῶ Δγησιλῶον. 

' ἀν ΒΕ ΡΑΡΟ Ιὰ ΘΌΚΡΕ Ὲ: 
ἐπ ονὶ ἢ ἠϊδιψετο' νομίζων, αἰο,οεργία ἢ «ο]οέγαθατιίγ, χαοά (υαροῦ ΟΠ} ΠῚ ΠῚ 

ὅϑὶ 

ΤηῚ 
ςοπίροέμι νοτγίαγοσιγ. Εχισναδας ΘΠΪΠῚ; 
ἄσςοτα νίτατῃ ἔλοϊπογοίαπι ἃς τγρδαυ, ντ ῃ 
οδίςσατο Ιἀτογοῦ: ποποῆα: νετο, [ποῦ ἱρίμπα 
ΠΊΔ 15 ΟΥ̓ΠΑΠΊΦΉζΙΠῚ σΟΠΟΙΠ αγα. Γ)οϊπες 
σταιπταζθηι 0 σαρταθατ ἐχ οο, αιοά ἀϊ{Π- 
ΟἹ ς δα ἰρίμπι φοςεῆϊις οἤοε: ἢὶς σαπάϊιπι 
ἰηἀς ροτοϊρίςθατ, θά αἠήϊτιις νη πιογῆς δά 
(6 ρατογοῖ. Ραταθαῦ δ (ρ!οπάϊάμηπ εἴτ, 
αιιοά πεσοιία ταγάϊς σοπῆσογει: Πἰο ππα- 
ΧΙπγο ται Ἰαταίσαταιτ, απτιΠν Ποπηΐηος ἰά, 
Ζαρα σαρίεθαης, σα! ογγίπις σοπίδαιμμτος 

Β αἰπηίττογος. Ορεγαργοτίιτη Εἰ οείαπι οοπ- 
Ππάεγαγα, ιαητο ἔο!]Π]Ἰογοιη ἃς ΡαγαθΠ]1ο- 
ΓΕΠῚ ν οἰ πρτατοην Ασοί]λιῖς σοῃίςἐξατοτιιν. 
ΝΝατῃ Ῥουίσιις τὸχ φυοίᾷ Παδει, 41| τεῖ- 
ΤΑΙ ΜΙ ΠΟΤ ΠῚ οἰγοι ποῖ, ὃς πο γοχ ρο- 
τα ἰπστπς ντὶ ΡοΠ τ, εἰ ἰσαητιϊηἤπις- 
τὶ ΒΟΠ]Π65 5 4110 Οτ1Π} ψΟΪπρτάτε γείσδιιγ, 
ἐΧχοορίταητ εἰ ντ ἀογπηίας, ἀἰςοὶ ποη ροτοίξ, 
αύδηι πηαΪτα πο] ἰα πτιγ ΑρΟΙ]Δις5 νογο, 
απο ρατίοης Ιαθοτῖς οἤοτ, ψι!4ηυ] 4 αής- 
ταῦ, σα γψοϊαρτατο δι θεθαῖ: φαυϊἐα! ο8- 
ἴδιαι ἔοττο πΠΠ|ὃτ. στὴ ν Ϊπρτγαῖο σοπιο-- 
ἀοθατ:ντ πλὰΐτοῦ ἰΌΠιηο ἐτιογοτα, αϊαί5 
ΟἸ]οσας ἰἀοποιις εγατ. Αταπς πα ο δ ἕλος 
ποπιποάοσαιάοθατ, (πα δείαπι Ἔχίτταθας 
Ἰχτίοϊα, Φποτίος δα Δι ΠγΠ εἰ δοοίάοτοτς, (ἃ 
αυ!ἀοπὶ νογίαε! πηδα δ ἰη νοϊαρτατῖσιι5 : 11- 
Ἰᾳπα νοῦο θαγθαγιπι νι ἄογου, Πα υ ἀο πα (ς 
4ις ἀοίοτο νο]!ςενίποτς, ποοςῖε παθογῶ, 

᾿νΓΑὉ Ἐχιγεπηῖς τογγα Ηπίδες οα σοπιροττα- 
τεῦ. ἐδ φαῖδας νοβιρταζοιπ σαρτιγις οἱΐξε, 

Αὐροραπτοὶ ᾿ατιοῖαπη ὃς 114. απο {δ αιΐ- 
ἄστη ἐςξίγος αδίηιις διϊπιὶ αστιτπίης ροία 
Τειτα Τ ἀϊροιτίομπε ντὶ : Πππὰ γεγο νί46- {ἰοοιὺν 

τοῦ αἴξις ὃς ΕΙσογα σεις, ας ργοριογίπι- 
πι--, κα’ Ἢ ἘΠ ἴῃς Ὁ γπ- ἘΠ ἜΑ: : ρ 
; ̓λεμιφηοίος Ὁ εφοντα " Καὶ κυϊσκαν ἢ ὡδελφξω 1) ΒεοΙ ΠἸτατοπ απί πὶ πη ξοτγτία πη νΊγογασα, 

{εὰἀ ἀεὈ1ΠΠ|πγαγιιῖν σε ]αγιτα νίτατην ἐ1-- 
ταῦ!. Ηος φυϊάσπισατῖτο 41 πὸ ρει οἰ ατιιπν 
80 ΠΑ ΠΑΠΙ ΠΉΠΠ1 γαῖ, Π οὐ απ ]ρίς ἔὰ- 
ξχὶς δο Γεθ}5 δὰ νἱ τ ρογειπδτι 5 ἀοσγητπὶ 
{πἀπὶ οὐ πάγει, Π]τοία τι σα πο 5 νεπαῖῖθοσ, 
δζ ἐεηιπο5 Ἀ Β6]] πὴ Ἰἀοηθοϑ ἀἰεγεῖ; γη- 
σᾶπΠ (ΟτόΌγεπὶ Δα ἀρεπ 05 ΘΕΓΓΕ5 ΙΈ ΓΕ [{|-- 
πηξητα ρογίπδίργις, εαζ; νίποεητο ἀοτποη- 
{Ἰγαγίτ, μῖς αἰ πἷς Πα] πὶ τ ἀϊ ξογτ τ ἐ]Ὡ]ς 
(ρεοϊπηεη, (δ ἀ ορο5 ἀππηταχαῖ οἰ ξξτϑυ απ 
γοΙῸ 4015 παρα ἢος ΔΠΙΠῚΟ σοπΠετοίο οοῦ- 

Ἑ τςηῖγο, αιοα σοπίμιτ Ποπλίηῖθιις5 ρει πατεῖς 
σαγτγα ν δεῖς ΠΠμ1|0 (ς οἰατίοτεηι ἥσει τ αἱ ἢ 
Ρατγίδηι Πα γαῖ ἈΠ] ΟἸ ΠῚ ἤλαΠη, αι ΐσος ρ΄ α 
τἰπτος ορεϊπιοϑβάς ροῦν ΠΙΠΟΥΓΠΠῚ το ΓΆΓ ΠΣ 
οὔδοτη σοιηραγαῖδε, ραττᾷ ἃς (οαἰδς Β6- ὅᾺ Ἐδαδις, αὐἀποτίατίος ν]οϊςοπάο (ρογαίθευ; γθα δίς ρι]σΠ οΎ ΓΙ Π}15 ας πηαση ΠΕ ΟΠ ΠῚ ΠΝ ἴῃ 

πειττατηϊπίδιις νἱέξοτοπι (ὁ ἔαταγιπι, αἀοοί; οΟἸΑΥ ΠΠπλτηὶ ποιηθῇ ΠΟῊ (Ο] πη} {προ γ(εἰτο πὴ, 

άοτίαιηα πιοτῖο οοπίδαιπταγιτη τας ἰρίτας Βα πη παθΠ]ιάο εαυάοπη Α ρο Π]αιιπι, 

αἱομδὲ 
μετοπρὸ- 

ΤΙ} αΥΣς 



Ἐρίδορι. 

67» 

1115. Ζασπι 4 ἷ5 τποίλασι τη ἕοττο πδηξξα5, 
ΟΡαΙοητίοῦ υϊάεπι εἰποῖταν ,, ΠΟῊ τάπης π 

δατηϊ πη Ἐγαπα: γοὶ ἔα παγὶς ρευίτίου : ναὶ 
{ἰπλοῦθὸ Ποίϊξος ἱπαιφάδφητο νἱέξοσια ροτία- 
ταν, ἐοΠςοίοῦ φυίϊάεπη οἴε ροτείς, πΙ ΠΟ τὰ- 
το 4 ἀτῖς ἱπηρογατοσία α[Ἐγαξείου. (αἱ 
(οἰ]ϊςεῖ τοϊογαπείᾳ Ια όσιπι ρτο ξατ Ἀ}115,ν-- 
δὶ τοβ ἱτα ροίπυ ας: ὃς ξοστταἀίης, ν᾽ αροη- 
ἄτῃ ο{Ἐ ἐουτίτοσ: ὃς ἱπἀἸοίο, Ζιιαμη σοΏ Π]1Ὸ 
ἀυϊα {π|οἰρίς πάππε εξ: ἰ5 πα Π] αι! ἄοτη νὶ- 
ἄστυ ορτίπιο ἰπτο νὶγ οπηῃῖπο Βοηις εἴς 
Ρὑταπάιϊις. Το ὰ {1 τγατίπα δὲ ποῦπηα ρΓῸ 
ἴηιιοητο να] πτογγα! θιις Παθετὶ ἀςθεηι, δά 
οἸΠοιπἀα Ῥγαοίαγα Ορογα: ΘΓ]. ΠῚ τα] Πὶ 6- 

στοσίαπῃ ἐχδρ᾽ πὶ Αροῇ]αὶ νίττας εἴς νὶ- 
ἄετιιν 115. αὶ ξοτειτπϊποπι ἐχούσετο νο- 

Ἰπης. Νατη {ας ἱπυρίπ5 Πατ, ἢ το σ]οὐτιπι 1- 
ταϊτοτα τ ἷς ἐπ τ 5,{1 1|ππιπΡ 15 ροτιι- 
1Δῃ5,Π| πηοάοἰξιιηγ 5 ἱπτξρεγδηϑ,  το- 
ΡεΙδητδὺ Ασοίίδιις ΟΠ πὶ ΠΟἢ τα οο,]ιοά 

ἈΠ οσιπα τοχ οὔτοι, συαπη σποα ἱπηρεγατο [1- 
δ᾽ ροίϊοι σ!ουϊαθατατγι παι ταπ Ζιοα τά- 
πιοτίμς5 Ποἵξες, 4 τδηὶ απο δα Ομ ΠΟ πη νἱγ- 
τατοπι οἰαἰ τις {π|5 ἀπχ εἴτε. Επίπημογο 
Πποάα πιοῖῖς ἰδιιάαταγ, πο Ἰάἀοίτοο {ας 
αυδηι πάη ογατίοποιη ρατοῖ ος Πα Π ΙΔ], 
(ς ἃ σοἸοταϊτοησηι ρογία5 ΟχΠππιοτ. ΝᾺ Π} 
Ρτἰπλῦ ἀς ἱρίο σοϊηπηεπηογάταγ θα, ας ἐς 
νίπο ρα ἀϊσαᾶτιτ. [)εἰη4ς αι ἀ]απιοη- 
ταῖοπο Ιοπρίις ΑΡο[Ἐ, αιιαπη σ]ουοία νῖτα, 
δὲ ποῦς ἀςοογαὶ Οὐἱὰ ςπμσομης το πὶ σοῦ- 
τιοπίοητίι5, {απ νἱέξοτία ρα ΠΟ λεγε πηα, 
ΠΊΑΧΙ ΠΊΪ ] 116 ΠΠΟΠΊΘΠΓΙ ἔλεϊμογαὴ ἂς ἴπγτα 

Φαϊάσηλ]ς θεατιις ργα ἀϊσοτιγ, αΐ 4 Πὶ 
{ξατίπη αραογο σαρί ἀϊτατε σ]ουίοίι που λ 115 
ἱποςπίας οἤτι, πο {Ππ4 σοπίε]αμτιις ξαϊτ, 
γῇ Ζυ 801 οι ατατὶς πα Ποπλίπιπι. λλιςα χὴν καθ᾽ ἑαυτὸν. φιλοτιμοταΐος δὲ πε- 

Ιάδοπη φαππιποποσὶς ἂς ἀϊ σηἰτατίβ ἃ παταγα 
ἱπρυίηγῖς εΠστ αἀρεζοης, οχ πο γοχ ἔλεξας 
ξαϊτ, ρεύραταο ἱπυϊέξεις ΟΧ Εἰεῖτ. Ὁ αππηητια 
Ἰοπο ΠΠ τη νἱῖς ̓ πτηδης πιοῖάτη Δατίσ ]οτ, 
“Ποδνῖῖς αχοαῆπτντ ἢ 1] σοπηπλίττοτει ἀϊ- 
σημπὶ Γερτεπεηοηο να] ἴῃ οο5., 4αϊθις5 
Ρίαοτγαῖ, να] αάιιεγίις ψιος θοΠΠ σογοθαῖ. 
1 Ρεταιτθῆι νἱγγμιτοπη εἰ π15 Πππηπηατίπη Γα- 
Ροϊοτς, 4ο ἔλοΙΠ 5 ῃςς ἸαιἀΔτῖο πο πιουϊα 
ἸῃΠαύθατ. Ν᾽ ἐπογαθαζαν ΑσοΠ]αις ἄς! αθτα 
οτίαῃ ῃ Ποίεῖςο, φαοά οχ Πξίπλαγου, [)ςο- Ε μϑνος 
τη αχὶ α ΠΟ ΠΊΪΠτι5 ἴῃ. ΠΟΙΈΠΙ,, αι η. 
Ρδζατο (οο ιατεπάα ες. Οοά {1 αὶ 
Τοῖς εἤης Πρρ]σε5, εο5 ΠΟ ν]οἰαθατ, ῃς 
ἢ Ποίξες φυϊάςη οεης ; φαοά ἀρ[ιγάϊιπι 
6ἤξ ἀπιςοτεῖ θεὸς, 48] 6 ἔχης δἰ’ αἱ] ἃ ἔττο 
{(αδτγα πᾶς, (ογί!οσος Δ ρα!]αγο; 411 ἀιιτ ΠῚ 
{πρρ]ῖςο5 Ὁ ἀγὶβ 16] Δ ητιρτο ΓΕ Ρ Οἵ Π5 []ὰ- 

θεῖς. Ναπηηιᾷ ἤγηηπος ἀἰσετο ἀθποθαῖ, 

ΧΕΕΟΝΠΟ ΦΉ: ᾿ 

Ἑτοπίτη Πογαην Ποη ο γατῖο οἵδ, ἡυς ἰπα- ἃ ζῦτα ΣΡ οὐχ ὥρια εἰ ϑυσοιυρῷ τίς ὠὰ 

Διο πλοισιώτερος ὠϑὺ αἢ εἴη, οἰκϑνομμικῶτε- ὦ 

ΘΑ ΕΓ Ὁ 

69 ς δὲ σεν αὐ χοὺ εἰνόσου δὲ πολεμίοις ἐμ- 

πεσούσης κρῳτήσάεν, ὐπογέςερος μδὺ αὐ εἴς ὶ 

φρατηγικώτερος δὲ σα εἰὲν αὖ. ὁ δὲ καρτεδία, 

μϑὺ ποοφτάων, ἔνθα, πογᾷν χαιοος, ἀλκῇ δὶ, 

ὅπου αἰδρίας ἀγῶν, γνωμίῃ δὲ, ὅτσου βουλῆς 

ἔρχϑν, τι ἔμοιγε δυκεῖ διχαίως ανὴρ ἀγα 

πϑρπελώς αὐ νομιίζξοϑαι. εἰ δὲ κα λὸν 4ὕ- 

μα ἡ, ϑοφποις φαθιιη χαὴ χϑυὼν (σθὸς δά. 

Β γαϑὼ ἐργαζεοϑαι, καλὸν αὐ μοι δόχεῖ, [{}] ἡ 

Αγησιδλαου ηρετὴ πὐραδειγμα, “ἡυέοϑαι 

Οἷς αὐδδαγειϑιαν ἀσκᾷν βουδλονϑρυοις. τίς ὙΡ 

αὐ ἢ ϑεοσεξη μειμουμϑυος,αὐόσιος “λύοιτο " ἢ δὲ- 

χαιον,ἀ δὲχος" ἢ σώφρονα ὑξριφής" ἢ Εἴκρ τῆ, 

ἀκε τής; καὶ ὙΡ δὴ οὐχ, οὕτως ὅχὶ τω αλ- 

λῶν βασιλάυφν,ὡς ὅγα τῷ ἑαυτῷ Ὁ γ ἐ- 

μεγαλιεώετο" οὐδ), ἔχε τω ασϑὸς τὸς “σολε- 
αίους, δ, ὅχι τωΐασο9ς πάσων Φηετίωυ ἡ- 

γείαϑαι τοῖς τσολίταις. δρλὰ Ὑ μι ὅτι πε- 

Οτελάυτηκὼς ἔτσαι γῴχαι, (ύτου ἕνεκα αϑράωϑον 

τίς αὔτον τὸν Ἄρηϑν γοκκισαίτω , ὥλλὰ “σολὺ 

κἄλλον ἐϊκώμιον. “ορώτον μϑὺ ὙΡ ἀπῇ ζώ 

ἤχϑυε, ζωῦτα χαὶ νοῦ λέγεται αὖϑα ἐτοῖ ἔπά- 

ᾧ δὲ, τί καὶ πλέον εϑράψου ἄπεειν, ἢ βίος τὲ 

ἀὐκλεῆς, χαὶ ϑανατος ὡραγος; ἐϊκωμμίων δὲ ἡ 

ἀξιώτερον 3 ἢ γἶχαι τε αἱ καλλιςαι, χαὶ ἔργα 

τὰ πλείςου ἀξία; διχαίως δ αὖ οὐχ εἶνος γέ 

μακαδάζοιτο, ὃς 4 θυς μϑὺ εκ “ππωιδὸς ἐφφ- 

οϑεὶς τῷ ἀὐκχλεὺς λυέοϑαι, ἔτυχε ζυτυ μά- 

λ ΕΣ 2 ᾽ 

φυκὼς,ἀντἤητος διετέλεσεν, ἐπεὶ βασιλάίς ἐ- 
͵ ᾽ ᾿ ἣν ΓᾺ- 

“ἡμετο.αφικόυϑυος δὲ ἘΧῚ Ὁ μμήκιςον αν, ϑ6ῷ- 
ῃ ᾽ » 3 ῖ 

πίνου αἰαΐνος, ὀμα μδστητος ἐτελάύτησε χαὶ 

“«ἶδὶ Οὐτοις ὧν ἡγεῖτο, χαὶ πσεϑς οκείνους οἷς 

ἐπολέμει. βούλομια! δῈ χαὶ ον κεφαλαίοις 

ἐπϑιελϑεῖν πίω ξἐροτίωυ ἰστϑ, ὡς αὐ ὁ ἔπαι- 

γος ἀὐμννμονεςέρως ἔχοι. Αγησίλαος μδὺ ἱέ- 

δα χαὶ ζῳ οὖ τοῖς «ολεμίοις ἐσέξετο οἡορύ- 

πῶς 9κοῖς οὐχ ἡ ον ὦ τῇ “πολεμίᾳ 

χεῶϑαι ἢ οὖ τῇ φιλίᾳ συμμαχοις σσοιει- 
Ὁ ες Ἧ Ὁ ΩΝ ι 95 

«ϑαν. ἱκέτας δὲ θεαῖν σεοὲ ΕΉϑρους ἐξιαζε- 
ῃ ᾽ “, λ Ν᾽ ΟΟΣ αἱ 

το, γομίζων ἀ λογον ἐὴ) τὸς υϑὺ ἀξ ἱερῶν 
«ς Ὶ Ἷ 

κλέτδηοντας, ἱεροσώλοις καλῴν, τὸς δῈ βω- 

μζμ ἱκέτας δἰποασώντας, δυσεβεῖς ἡγεῖ - 
ὅνδε ΝΣ " λῆς, 

ουωότ' ἐλὴ εϑα;.οἰκεῖνος γε μιζιὺ ὑμψωῖν οὐ ; »»» 
"ὡς Τος 

"δ 



ὸ 

»..» 

“σιν, ἢ ὀκγων ηὔγε το. εἴλιςο δὲ φοζούμϑοος μϑδὲ, 
Α ᾿ ͵ ᾽ κατὰ -« 42Ε ἱλαρος Φαινεοΐδτα, ἀὐτυχῶν δὲ, ραος εἰ). 

᾿ Ἀν ἀν ᾽ ᾿ ὅγε μάὼ φύλων καὶ τὸς δγωυνατωτάτως δολὰ 

σὸς πσοοθυμοτατος μόλιςα ἡασζετο. ἐμίσᾳ 
«᾿,.» 4 ἣν “ 2 ͵ ᾽ 2. ο7 
ὃ Οὐκ εἰτίς κακῶς πα ρων μλεοῦἐτο, Ὄρ εἰ τίς 

ἀδεργετάρϑυος ἀὐγδριφος Φαοιτο. ἔχαιρε δὲ 
ας μδὺ αὐα,φοκερδ ας σπενηζᾷς ὁρῶν, τὸς δὲ Β 
χα!εῖς σπλϑσιος πειῶν, βωλονδυος πίω διυχᾳ ο- 

σύνξιω Ὁ ἀδιχίας χερδοιλεωτεραν καϑιςαναι. 
ἡσχᾳ ὃ ὀξομιιλῴν αϑὺ πολυτοδὰ ποῖς,γ οἤαϑθω ̓  
τοῖς ἀγαϑοῖς. ὁπότε ὃ “ψερόντων ἡ ἐπαμϑντων 
πἰιναὶ ἀκϑοι ὅ οὐχ᾽ ἡπΠονίῴετο κζουτοι μοι ϑούνήν ́  

λεγόντων ϑόπες, ἡ πδξ:ῶν λέλγϑιεν. τὼ τὰς μδὺ 

ἰσσὺ φίλων ἐξαπατωνϑμας οἕκ ἔμενε, τὰς 

ὃ. υαῦ πολεμίων, παμπϑω κα ϊειμέμιφετο, ἣ 
Θιυδυάπις- ϑγας ἐξαπατῶν σοτὸν ἔζρινε, Φ5 
πιξευου)ας, αγόσιον. ἐπαμνάνϑοος δ᾽ ἔγαυρεν ὑπὸ 

ἥιρψεγ4ν ἐδελόντων τὰ μὴ Φρεςα, ἡ ἢ παρ- 
ῥνσιά ζ» υδύων σεσδὲνα, ἡγϑρώνε' πος 5 χρυϑι τ 

γοθς ὠς» αἰνέδρας ἐφυλοίῆετο. πῶς γεμζὺ 
ἐζκθολες μιδηνον, ἢ σὰς κλεέπηας ἐμέσᾳ, μείζω 
διαίαι ἡγέυϑυὸς φίλων," γενῶ φερίσκειζ. 

αὐ ας κδὸ Ὁ ἰδιωΐ ἀ ἰδίας Ὡράως ἔφερε,)ὰς 
Ὁ π βρχοντων μεείδιλας ἡγεκρίνων, τὸς αϑὼ ὁ- 

ΏΕ ΔΙΘΓΕΘΨ Ἢ αἰ Ὁ ΒΈΉΈᾺΞ Ἑ; ; 
᾿ς πύς ϑκοις οἴοιτο συ: ὲν “ον. ὁσίοις ἔρορις, ἢ ΑΙ 4ιιοά Γγεος αὐδίτγαγοῖαν Ποη πγίπτις Εχϑ τς ιπ Ἂ ὄν κ ὯΣ ὦ ᾽ ᾿ λ πνεα οΝ αγνοῖς ἱέροις ἡδέοϑαι. ὄρλω μέρὐ χαὶ ὁπότε 

᾿ ἀυτυχοίη, Οὔκ αὐ, ϑοϑήπων κι ὐρεφρονᾳ, ἀλ-: 
λα κοῖς ψϑριν δ. «αὶ ϑαιρρων σλείονα ἔ3υ-- 

ἄμ! εις, (ἀρὶ οητίς εἴς : 

6γ: 

τοΙΙρ Το ς ; ιια πλ λοΥ Π οἱ ὶς Ραεὶς ἀοἸςέξατ. 
ΟΛυἱποτίαμη “αοτίος ἔοστιηα ντο βάτο ΡΓο- 
(ρότα, που που ΐπος Ρια ας σοπτοπηποθατ, 
(ς 41.115 Παθοιρατ στγατίας: ὃς Πάιιοῖς ρΙοπιις, 
Ρίατος πχαέξαίσατ ΠΟΙ ας, 4Ζιίιαπλ τούς [πἰς 
τλοταδηβνοιογοι. Ετοοπίποξοσοίατγίο, να 
“αοτίος [ἢ ποτα οἤτιε. ΠΤ αγίτατο πὴ Ριαίς- 
ἔοτγοτῦ: τοις. σοηζγα (δοιιη εἰς Πυμη Π]ς οἵ. 
ίςι. Εχ φιλὶοὶς ποῖα θοὸς 40] ρ ἢ αΓΙ Πλτ1ΠῈ Ρο- 
τογαης, (64 41" ργοπρείΠπλὶ ογαπτ, σοπγ- 
Ρἰοέξοθαταν. Οἀἰο ργοίξ ]ιιοθατισ ποι εἴ, 
411 (6 ν]οοεσαταγ: (Δ 4πὶ θεηςῆ- 
οἰϊς αἀξεέξιι5,ἰπσταταπι τ ἀφοίαταθατ, Εταὶ 
ἡΠ νο!αρτατὶ. ταγρὶ5 χα άοπι [ποτὶ δαϊάος, 
Ράυροτας νἱἀδγο: τος αιτο πα ΘΟ]]ΟΟμρίς- 
ταγο: οὐ οἤϊξοτο σαρογοῦ, ντ ΡΙας οΧ ἵπ- 
{πἰτία. φασι οχ ᾿πιαΠἰςοία, Ποῖ ΡΟΓοΙρογον 
ΤΕ, γαΓὶ 5 σπι ποι] ηἰι15 μαθοτο ςοπ- 
πγοίοίατη, θοηΐς ντὶ (Ο]ςθ ας. Οιἱιοά { τος 
αἰ] πα μ ὁ Νὴ προγαητέβ, να] Ἰαινάδητος ἃ-- 
1105 απάϊγςε : οχ πγαθαῖ, ΠΟῃ Πγίηῃς 11- 
Ἰογι ἔς ἤιοῦος τἀὐσηρίςζοις,. απ εὰ ρτο- 
ξογοθδηι; ΠΌΔ ΠῚ, ΘΟΥΙΠ., ἐς ααΐθις ἠϊ- 
ΟΟγοταγ,, (Οποταποςῦ αὖ δηλοῖς. ΟἸγοιση- 
ἘΘΏΙΓΘΏΓΕΙΣ.. ΠΟΏ νἱτιρογαίσας ὡ αΕῚ δι- 
το πὰ αὖ ποι ἐΠι15 ἀσοίρογθηγασ,, ἐὺς π1α- 
Χιπηοροσο, τορι οπάςθαι. ὈΙΠἤφηϊος 

οτβάςσητος, πεὰ- 
τίμα. ρυταθας. δὲ 40 115 Ἰαπἀατγοῖαν, 4υϊ 
ψΟΙ]ΙοΩτ οτίαπῚ νἰτρεγαγα , πο: αΠριος- 
της, σαι άοθατ; ποις συ! 614π| ΔΠογιιπι, 
41 ΠΡοτγίαις πὶ ἀϊσεηάο ντογοητα, ἱπέε- 
(τὰς ογαῦ: αὖθ 1ἰς, τα] πλπὶ Ὁ ἸΠ Πα ς, {1- 

ΗΝ ΐ ΜΝ οί κ᾿ Ν Οἱ σαιςης, “π| τποπτοηι ἰμαην αἴξατο ος- 
Εν τ ̓ ἀομυ, ἐς ἦν ζατι ἘΝ Μὴ ἦς χτοηῖ. [οϊδίογος πιδίουι ΡΓΟΙΘ ι Βαϊας 
᾿ βασιλεία ἀπε 9φηκάν οἰγόμεισεν ουραδουργίαν, σέο » Πυδηι ἔσγοβ : σιοα πγαίμις εἤτ ἐς- 

, ΙΝ 3 δ ΑἹ ᾿ »ὁ ᾿ δὴ} 2 Ι λὰ καλοκαγαθίαν. τ αϑὺ σώματος εἰγχ9- Τυττϊππεπταπιν ἀποοτος ἀπηϊοὶς » πάη τοις 
ἀὐθζυ ΣοῚ εν ΣΤΟΝ ἰ ἰατῖ. Ργίας Ποιαϊπμηι οἵ: ᾿ να σήσααν ὠπέο ετο, πολλαὖν αὐτο πϑτο δωρφ- {μ15 (Ρο] αὶ ῬΗΒατογιιπη ΟΙῺ: 
ἄν. ἦ (Ἱ Ἀν ΣΝ, Σ λὐξε. ταῖὰ ταῖεὶ ἔοτοθαῦ δηΐμλο., ρεϊποίριπι νο- ΤᾺ ϑχ, σσοῖςὶ ἷ ἶ τ ὰ ᾿ 
ΚΓ Ὁ 9 ψυχῆς : καῤξανν νιν το πιαρηὶ ΕΠ] πηοτηεητὶ οοπίεθας : 4Ζυοά 
πο μγηρίγα, ξλ᾿ οι, πονόμδμος" ἡγϑυυϑυος Ὁ μὲν, 0 ΠΠΙς οχίσια ργοβοίίοί, αἱ ἢἰς ππασηα Ἶ Ν Ν " ΄τὰἂἷν Σ ᾿ - ᾿ αἰφριαντο ποιών, Ὁ δὲ αυΐ ἔργϑν 61) ἡ Ὁ μκόν, τπαΐα, ἱπάϊσατςοτ, Ἀδερπο ποη ἀεί ταΐατη, 

Γ ον τ δὲ ἘΟΡΙΣΝ ἘΠ ἘΠ) ἰ σΠΙτο Ρυζαῦαῖ. Α ᾿πλοισίων, Ὁ δὲ, ἶν" ἀγαθῶν.  οφίμασιγε {εὰ [Πτεπαυίζατοπα φομπιιοπίτο ριταὶ 
Βι, »,. ἡ ΤῊΝ ΑΕ ΠΕ ΤΕ ΚΗ ας ὙΡΕΎΝ, {τλτυεπα φογροιῖς ἰπηασίπο ΡΠ ποθαζ, 
ΡΝ" δὐρλαν ον ῳ ΓΟ ΤΩΣ ν ταυϊτς τη πος Εἰ στατβσαγὶ νοΙ τίθει : ἀ-- 

ΕἼ Θητο᾿ τω μὲν διχαίῳ Ὄρχειν πορυμῦμος Ὁ 
Πῖταϊ ναὸ πποπασπηρητα ΠΠ] 440} οἰ.θο- Εν ᾽ ἣν . ͵ 

᾿ ἕ - 

εαγτὰ δυλότεια, τῶ δὲ εἐλδ ϑδκέίῳ χρη α ΄ ταῖο ἀεππερατ. Ατριτγαθδαῖα εηὶπὶ ΠΠπὼ ἡ ᾿ ͵ 

 ἑαυτεῖ πσροσωφελητέον ἐ1). ἀεὶ δὲ δεισίδαι- Παιαδυῖ. πος {π| πιπποῦὶς οἢςι: ἂς τατ- 
Βγύδινα δέον ΠΣ υ {ας {Ππ4 ἀϊίτα αι, πος θοποχιπι. Εδςα]-- μῶν ζ (εν χα λωὼς ζῶν ὅπω Ἐ Ἶ ἶ ΠΑ 

Ῥ" τ ξθνπθεχῳ γ τ -ζ ᾿ , τατίδας πο 1{ππ6 ταπταηλ, (δ ετίαηι Π|δὸ- 
ἀὐδαίμονας: τὸς εἢ͵ ὀυχλιεῶς τετελ ΠΡῸΣ ΤΑΙϊτοῦ ντορδταν: σποα Πποιλίηὶ ᾿αἴξο (τὶς Ὁ: 9ἴγι- 7 794 Α ὃ , -ὰ Ξ Η ᾿ . ἴα γδὴ μακαρίας. μείζω ὃ συμφορανἐκρινεξ ἐῇς “ηςοτοῖ . ΑὉ δἱϊεηῖὶς αρδίίπεσο. Πρς- 
“ΆΑ ἘΝ" “2 ᾽ δον » τ “ξ 
Ὁ γιγγωσχονΊα,, ἢ αἀγνοθγϊα αμελῴν Ὑ ἀγαθῶν. ταΐοτι ραζϊαγος οτίαπι {πῷ ἀοθοῖς Βομ)ὶ 

τ΄ ΠΕΠῚ αὐ νι πτατοῖη σοπέοιγο. ϑοηροῦ το] ρίοίμις ογαῖ,, δὲ ἐδοηκόχι ΒΗ ΠΕΡ Νἰρεῖτίος 
εν Ἀλθά ἡ ἐς Ὁ "ΕΠ Ἵ Ξ ΧΙ Πγα ΌΔζ. ᾿ Περάϊιη ξε]ςες5; “τ νοτο σ]οτίοίς πποστοπὶ ορροτξης, ΘΟ 5 ἐδ πὰ ΒΑΕΘΡΊΕΧΗΝΙ ΠΡ ΕᾺ 

δἰοσοηὶ οἢδε ςαἰατηϊτατο τὴ Ραταρατ, ζοϊςατομι, αιιμα ἰη οἱ α τὰ τος ργσοίαγας πορ]σοτο. 
ἔξει, 

ΝᾺ 
᾿ 

᾿ .. 

ϊ 

ι 

“ν- 



Αἰοτία πα! Πτας οὐρί ἀϊτατς ἀαδεδαταγ, οα- ἃ δόξης δὲ συτϊειμιαξ ἤδοι, ὃς σόν ὦ ἄξε κοιήτο ἰ- 
ἴὰι5 πα εἴτε ργορτία., ποη οἰαογαγοτ. 

(πὶ ραιιοῖς πουπίπῖδυς ν᾽ ἀςθαταν γα πὶ 

πιάϊςατο, γίστατοπη πο τοϊογαπτίδηι εἰς, 

{εἰ νοϊιρτατοπι. 511Δπἀαγοτατ, πλλσία σαὰ- 

ἀεθατ; χιαπι ἢ ορος φἀ απ δε. Ἐοττίτιι- 

ἀἴποιι ΡΙθγη ΠῚ 416. Ροτίπ5. ΟΕ ΠῚ σςοΟΠ ΠΟ, 

41|λΠ| ρογΙσ ας οἰξε πάθας: δὲ (χρὶεπτίατη 

τα ρος, Ζια τ ν ο δ 5 ἐχούσοθατ, [ἢ δηγί- 

ὧος παἰεἰ ΠῚ πγις., χο Εἰ θ5 τπαχίπηο τογγοτί 

γαῖ. τα πὶ] αθογος ἐρτοσίο τοίϊογαγει, (ο- 

ἀαϊθας ταπτοπ ΠΡοπε της σεάοθατῖ: πγὰ- 

σὶςβ αϑξίομο5 ρα] γας, α Δ ΠῚ ΡαΪομτα σοῦ- 

Ῥοτα ἀοί!ἀοτδης. ΝΝογατ πτοάςίξ τοῦτ ντὶ 

{δουπϊς., αἀποτγῆς ἰροεὶ ρίσπας οἰἴς ροτος- 

ταῦ. ΪΝοπίοοῖς, ντ οἰ Εις εθτε, ἂς στᾶτας; 

{4 τποῦδις Ππάορας Δάίοα!. Αϊπτὶ 

πγλσηϊ τἀ] Ππ6 ΠΟ οἰιπὶ ΤΙ τᾶ, (ἃ ᾿πἀ1- 
οἷο ντοθατατγ. [ταηας ἐρτοτίς ἰφέξα θα πάϊς; 
δτίαην πιραϊοογίδιις εταῖ πυιπλ] τοῦ, Ετο- 

ΠΙΠῚ ὙΠΟ ηλ σοΓροΥῖ5. οὐ τη} ΟΥΠΑπΊθητΟ 

ΠΡὲ ἀπςοθατ, ἐχογοίτι ργοῦε οἴπαῖο : τατῃ 
ἐρίς ἢ ἀπατη Ραμ ΠΠππὶς ὀροτγεῖ,, δηλ ο5 
ΠααΓαρ ρ  πλι πὶ ργοάεῆετ. Ργχτογοα ἀππὶ 
ςοτίαγος, σγαα  ΠΠ Πγ115 ΔΘ ΙΑΓΙΠ5: νδὶνε- 

τὸ νἱζζοτγία ρβροχίτις οἵΐοτ, αἀπιοάιην ἔμοῖ- 
Ἰὶς εγάτ. Δ ποίείριις ἀπ σα]τεῦ οἰγοιιι- 

πδηἰτὶ ροῖογαῦ,, αἷο πη οἷς ἔλο]πὶς ἔα] ἃ 
Ῥοτίπαποης ἀςοϊρίεθαζαγ. δοιήροτθος {1- 
δὲ ργοροιιτιν παδεθας, νὰ Γὸϑ ἈΠ} σΟΓΙΠὶ 
ἴῃ ταζο Ιοσαῦος., ποίείαπι ἰαθοξαέξατας ἐ- 
ποττοτοῖ, ΟἿ σοσπατιὶ ὀγάης., ποιηϊηα- 
Ὅλητ οἤϊοϊοίιν εὐρα ρτορίπηαος : Ζα] ο- 

! 

ΤῪ εξξίο 
τπατρίνή, 

Ῥοῖα εἴτις ντοδαητιγ, Ὠ1Π}] γεοαίδητοπΠΊ: 
4αϊ αἰ χυϊά οΗτοὶ) εχ ἰδ Ππς, πιοπηο- 
Ταπὴ : ΡοΓ ΤΠ πανία [Χἢ], ΟΡ τ] τοτγοπη: [ἢ 

εοἀεπιροτγίςι! ο σοηίξίτατί, ροίς Π Θο5, ίου- 
Ὀδτογειη. Ν᾽ άδεαν [ἄθπ τὶ (ΟΪ 5 ἸΏΤΟΥ 
Ποπλίηες5 ἀδο!αγαῆς, σογροσῖβ σαί άθπιτος- 
δΒυτίςποίσετς, (δ δητηὶ ν γΓ 5 ἢ ν] τς ἔοτ- 
τί διι5 (πο έξατίς οχροιτοβ οἤς. Νυμη πὶ 
1116 (αἸτίτη ἀςίροη τ δηϊηλιπι, 40 Ὠλΐπιι5 
τηασης ἀ0 ρα στα νἱτευτῖς (πάϊο ἀπσε- 
τατιιγ, ααδπὶ ἄϊῃ σούριις ἔεττς γοθι ἀη]- 
τὴΐ ροτούατ. (14 ἰρίταιγ ππθητατα πη ἰ- 
Ῥέας (ππεέϊα ργαίζατο νι ππεὶ Οἷς ατα- 
το νεσεῖα ποι θι5 αἄθο ξαϊττογγογί, ντ ἃ- 
Θοἤίδας Ἔχτγεπηα ἴῃ (ςποΐξατο ὃ Ὁ οπδπὶ 
106 ]Ατο πιαίογοιη Ποίξος νο]ρτατε πῃ ςέρα- 
το, ααπι ἀροῇ]λο, ταπλοτῖ ἔθπεχ δά πισά 
ἰταΠῚ οἰππ πλοῖα σοπημπταγοτὶ Ὁ εἱξ ταη- 
τ) Πἀπςία (Οοἰς Ρτα σαῖς, αητιι] ἀρε- 

Π]αιις., Πσοτ χά νίτα Ὁ ἤπεπῃ ρογαθηϊῆοιν 
α] ἃ ἀπυίοὶ Π| θη 65 Ὠγασὶς ἀφ] ἀογαγιητ, 

αιῇ Αρεη]λας αἱ (ΘοΧ ὁ ν᾿αἰς ΟΧος Πογαῖὸ 
Ις χάθο ροτέξέξς (δπιρεγ νεῖ ς ρατγία ἔαϊτ, 

ΗΟΝΤΙ 8 

δία. μετ᾽ ὀλίγων δὲ μοι ἐδοκᾳ αν, ϑραπωνου 

καρτεδίαν τω) τὐρετίωυ τἰδλλν ἀὐπαςηαν γο0--. " 

μιζ ν. ἐτσαινούμδυος ,ϑέεῦ ἔχαιρε μᾶλλον, δεν 

χοῦμαΐζᾳ κτωμᾶμος. δυλὰ μάν αὐδρείαν γ4, 

Ὁ πλέον μετ᾽ ἀὐξουλίας : κί χινδυμ ὧν ἐ- 

πεδείκγυτο. χαὶ σοφίαν ἔργῳ μάλλον ἢ λόγω 

ἡσκᾳ. πρτραὐτατὸς γε μιζρὺ φίλοις ὠν,ρϑροῖᾳ 

φοξερωτατος ζῶ" χαὶ πῦνοις μϑίλιςα αντεγῶν, 

ἑταίοϑις ἡδὲςαι αἰασάχε, καλαΐν ἔργων μᾶλ- 

Β λον, ἢ 1] καλαΐν σωκάτων ἐχιϑυρδλ ἔνγε 

μάὼ ταὶς ἀὐποραξίαως σωφρονεῖν ἐχιςαμε- 

γος, Οὐ τοῖς δεινοῖς ἀ γαρσης ἐδχωύατο εἰ): χαὶ 

ὃ ἀὔγϑρι οὐ σκωμικασιν, Σλὰ ὕϑπω ἐπετή - 

δαί, ε. χαὶ Ὁ μεγαλόφρον οὐ σεεὼ ὕϊξρᾳ, δυλὰ 
στε γνώμῃ ἐχρῆτο. ἢ: γϑιῦ αἰ χυβαύγωνκᾳ- 

ταφροναῖν, Τὴν μετείων ταπἀνότερ9ς ἑεὼ, χαὶ 
"ὃ οκὀθηλωπίζετο τῇ μϑὺ ἀμφὶ σώμιᾳ, Φαό- 

Ἀότητι, τω δ ἀμφὶ δ εράτάυμαχῤαμᾷ, δὲ 
δὲ αὑτὸς ὡς ἐλουγίφων δῴοϑαι, τῳωΐδὲ τὸς φί- 

( λοις ὡς πλέςα ὠφελῴν. τσρϑς δὲ τύτως, βα- 

ρύ τατος μδὺ ὐταῖς νιςὴς ἦν,κοφέτατος Ἁ Χρῶ- 

τήσοις᾽ ρηϑροῖς αϑινδυσεξαπατητος, φίλοις ἢ 

᾿ ἀὐὐ ϑδαπέρύτατς. αἰεὶ δὲ τϑεὶς τὰ γὴν φί- 

λων ἀσφαλώςς, αἰεὶ αμαυρφιῶ τὰ ΤΑΙ πολε- 

βίων ἔργϑν εἶχεν. οὐκήνον οἱ »ϑὺ συδλυᾷς, φι- 
λοκηδεμογα. οχαλβν᾽ οἱ δὲ χρώμδιοι,αασθ9- 

Φασιςον" οἷ αἰ σουργήσαντές τιν μλνη μονα" οἱ 

σ᾽ ἀδικούμϑυοι, δχικαρον᾽ οἵγε μέωὺ συΐκυ- 

διιυφύοντες, (τ ϑκοις σωτῆζοι. δοκέ. δὲ, ἔμοιγ 

ὺ τοδὲ μδνος εν, ϑοφπων ἐχιδᾷξαι, ὅτι ἡ μϑὺ Ἢ 

σώματος ἰογὺς γηφοίσκᾷ, ἡ δὲ ὁ ψυχῆς ῥώμη 
ΟΡ ἀἰαθων αὐδρών ἀγήρατὸς ὅφιν. ἐκῴος 
γ5:ὦ σκ ἐπίπε μεγάλξωυ χαὶ καλζωὼ ἐφιέ- 

αϑωος..... ὦ σώμα φέραν ἡδγούατο τίω ὄψυ- 

υχῆς ἀυτύίρω μΖωυ ἶρι. 

πὸς κρῴῆον Φ ἐκείνα γῆφφις ἐφανη 4 τίς μδν 

τοῖς εὐϑροῖς ἀκμαίζων οὗ τ Φο Ἐρ 9 μὼ ̓ 

᾿Αγησίλαος Ὁ μήκιφον τῷ αἰαΐνος ἔγων ; τίνος 

δὶ ἔωποδ ὧν γημοιμδίου μάλλον ϑεϑησαν οἱ πο- 

Ε λέμεοι, ἢ Α γησιλοίου, χα αν γηραιοὐ πελάυ- 

τήσαιντος ἢ τίς δὲ συμμαΐχοις ϑαίρσος πα ρέαψεν, 

ὅσον Αγησίλαος, χα! τὸ ἤδη ασθὸς τὰ ςί- 

ἤχοε ξ βίᾳ ὧν; τὶ δὲ νέοι φίλοι πλέον ἐποϑυᾷ, 

ἢ Αγησίλοον γηραιὸν δἰστοϑαιγόνται τὕτω δὲ τε- 

λέως ἢ αὐλὲρ τῇ παΐίδι ὡ φέλημος ὧν διολύεζ, 

ν ὠφῺ 

ἷν 

δ πεπροὺ 

ες χρότι 
ὡς 

ἨΡμΑή 

“ ᾽ ͵ ᾿ 

οἱ Ὑποίας ψγεοτη- ποίακνιξς 



ΤᾺ ΘΡΕ Ὁ ΝΜ ΞΡ Β, 67) ΕἾ - Ἁ , "ὕ, " - ᾿ . αι . ν Ἦ ὡεχαὶ τετελδυτηκὼς ἤδη ἔτι μεγαλείως ὠ- Ἀ ντοτίατα Ροίξθα, φιατη ἃ νἰτα ΤΙ σ γαῖα, ρ}α- 
φελων Ὁ πόλιν εἰς πίω ἀἴθγον οἴκησιν καιτηγα- ΥἹηλα ΠῚ ΔΠιιο Γαπρι] σαι ᾿ππλης, οα11- 

ἀπε ἐπ ωνλι ὦ 1πὰ ατούπιπι ἀοιαϊοἐ ΠΠπππὶ ἀπιογίοσις. Μο- γετ᾽ μνημήα νϑὺ Ὁ ἑαυ Φρέτης αὐα πᾶσαν ἸΝΡΥ ΦΗΣΙ τιν , ᾿ "τ ᾧ κἢ ἐᾷ «ον, παυπῆξητα ΠΕΠ68 ν]ττιιεῖς {{π5 ν οἰ ατὶ ροῖ νηὶ- τ γάὐκχτησαμδωος, δὲ βασιλικὴς ταφῆς οὐ) ῃογίηπι τουτγάταπη οΥδο πὴ οδίδαιυπιτιις ἔμ, πῇ πατείδι τυχῶν. τα ἐδ ραΪτιιγαπὰ ἴῃ ρατγία τορίαιη ὁδείπιῖτ. 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟ: 
ἈΠ ΟΣ τ Π ΟΙΡΑ 1 ἽΕΙ Α, 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ5 ΙΑΘΕΌ ΔΕΜΟ- 
ΝΙΟΚΥΥΜ ΒΕΘΡΥΒΙΙΟΘΑ. 

ΕἾ 

δ ἀκ ͵ λ 
ΛΛ΄ ἐγω οὐγοήσοις ποτε, ΓΟ, 

βΥΖ᾽ ὡς ἡ ἀσαρτη ΤῊ ολιγθμ-Β 
Ἵ ͵ Ἂν 

εϑρφποτατων πόλεων οὐ- 
, λ , 

σοιγδγευατωτοώτη πε ὃ ὁνο- 
͵ 3 ΄““ς Ἵ 3 

μαςοτατη τ τῇ ἐλλαδι ε- 
πσσος ΣῈ γεν ννὶ 

Φανη" εϑειυμασοι, οττρ πὸ- 
: Ἁ Ἷ ον ͵ 2 ᾿ ν ͵ 

΄ πὶ πω τοτ' ἔγρετο. ἐπεί κϑυτοι Ἀφ ΤεγοΥ σδὲὶ 

τὸ ὑχιτηδυύματα Ὁ ἀσαρτια τ", οὐκέτι ἐ- 
ϑαύμαζον. ΔΛυχούρηον μϑωτοι τ᾿ ϑεντα ἀὐζις 

πὸς γόμους, οἷς “σέθονϑυοι ηὐδαι μόνησοιν, τῶτον 

θαυμαζω, ἡ εἰς τὰ ἔσαΐζο. [κολα Ἔ σοφὸν 

᾿ ἡἠγϑύμαι. οἰκήνος ̓  οὐ μιμκῃσείνδιυος (ας ἀλ- 

λᾶς πολάς, δυλὰ ὼ οϑαντία. νοῦς τοῖς πλεί- 

σαι ϑ,ζυ ϑέγθυσαιν ἀ δαιμονία. τί παπτοίδα, 

"ἐπεδάξεν. αὐτίκα, ὦ “θὲ πεκνοποιΐας, ἵγα δΖ 

Φρχῆς Φὄξωμαι » οἱ μϑὸ ἄλλοι ας μελλού-- 

[ηπογοῖο ιπιπὶ δὰ δηϊ- 
Π.11ΠῚ ΑἸ Δ Π ὁ ἀοοι ἀ {-. 

5) (οἴ, δραττατη,  ιῖς ν πὰ Πλ!- 
ὨϊπΊΟ ΡΟΡΌΪοΙΙ5 οχ νγθὶ- 

᾿ Ρεις ἤετ, πιΠΙ]οΐμμς ὃζ 
κόν ΡοτΟΠΓΠΠΙΠΔΠ1, ἃς οἰ τς. 

“ΠΞ. Πηηδηλίη (τροῖα ΧΙ 
(ς:παίγαγὶ (αι ϊτ, ἀμ παπὶ πλοάο [4 ἤοε ρο- 
τοῖς. δε ροίξεα, π4π| δρατιδηογῖ ἰη{}1- 
ταζα ρευίροχὶ; ΠΟ Δι, ρΠι5 Πλϊγαθατ Γγσατ- 
διιπι (πο, αὶ ἰοροϑ οἷς τα] τι αϊδιις ραγεη- 
Ὧο (ο] σας επαίςγο, πο (ΟΠ πτὴ ἀπτηϊτοσ; (δὰ 
ετίαπα Πιπγτης (αρίϑτοπι ΕΗ ἀγρίτγου. ΝᾺ 

εὖ παι αιδαιᾶ Δ|145 οἰαίτατος ᾿πηίζατας, ἰπι- 
ὯΟ Οτίλπι σοητΓΑΓΙα ΒΡ] ΕΠ ι}5 (ζατιοης; νῖ 
Ρατγία {πα ἔα] Ἰοἴτατο σοτοτῖς ρσαίξατοῖ, εε- 
οἰτι Ουΐρρςο {ξατίπι,νταῦ ἰρίο ρεϊποίρίο τὲ πὶ 
ογάϊατι απο {0 0]15 ργοογεαδτίομξ αάτίποτ, 
[1] ραιο]1ας, αιια ραγίταγα ἔπης, ὃς τςέϊο νὶ- 
ἄεξηταγ εἀιισατί, {πᾷ πηαχίπιο πποάϊοο Ποτὶ ὺ ἢ ͵ ͵ ; ΤῊΣ σαῖς τίκτ4ν, χαὶ καλαῖς δυχούστις έχοτπαι. γρδῃεροτζοίξ, ἂς ρου σοὶ οδίοηΐο ρεῖτο- 

δυσεοϑαι » χα σίτῳ ἡ αὐυφὸν μετοιωτάτῳ ὅε-. παὶ αἰ τ: δ αυ απ δα5 τα τοραητ να νἱπῸ 
: “- - ὍΣ δῇ ΒΑ, 3 ΑΙ ἡ ἀήρ δειυατὸν μικροτάτῳ. οἴου γε γε ργογίας ἈΒΠἰποδης, νο] ἅπ]ατο νταπτιῖτ, 9} ᾿ 5 Δὲ δ ΗΚ ΠΝ ΝΣ γταιτ ρίοτῖα; ορίῆοος ἐς ἀςηγαγὶ) πτητ, τς 

ΤΧΘΕ ΜῊ περ α ον  κῶν ὍχχΟΙ σοτοτί ρα 6115 αὖ οπληΐ ποῖα ΠΡ ογὰς 
᾿ μ: βόνας Ὡ}οὐγϑεσιν. ὡς καρ δὲ αἱ πολλοι τυ ας 

“ 2 - λ . “΄ : ἡ- Ἦν πέχνας ἐχόντων ἑδραγοι εἰσὶν» οὕτω χαὶ ζῷς κ9- Ὁ Ῥοτοίτοχίρεέξαγί,νε σα πς εὐποᾶτιτν, ηΠ-- 
ἘΠ Ε] Ι 2 ἐπ ι" ὅ ᾿ ἘΝ Ἢ πλλ νυ ἠρεμιζούσαις ἐφιουργάν σῃοαυά Ρατίδητ: Τγσατριις Διιτε τα ΟΧΠ 

ΝΠ Φιρ μδὴ ὡτω πεφοιδέα; πῶς χε τιαΡατ, νΟ] Ιρίδ5 ἀπο }}125 δά νεῖ ρατᾷ4ατα 
ΝῊ ἀχνὰ Ὁ; ἀν» φρ Ἔ- 29} (υΠ οτὸ : 1πρ ΠΑ! πλτιλι15 [ῃ ρυΐΠγῖς δ 
οΓ αροςδυκησοι μεγαυλόον αὖ τί γλυνῆσαι ὁ δὲ ταταισ, ργοούθαγο ΠΠθογοσ. τὰς; ργίπητπὶ πο πὶ 

᾿ 7 “, ᾿Ὶ ͵ Ρ ᾿ ἢ . ᾿ς Αυχούρηος ἐϑηζας μϑὺ χαὶ δούλοις παρέχην ἱ- τηΐηυσ ξοπλίποιπι (οχαπι μαδεῖς ΠΟΥβοτὶς 
ο΄ χαραὶ ἡγήσοιτο ἐὴ) » ταῖς δ᾽ ἐλάνθεραις μεέ- ἘΧογοίτία Τα ΠΠ|τ, 4 ιαπιτηδίσ αι. οἰ πὰς ἢο- 
τ , τῇ πο τ ποία σον ὕ{ν1Γ5 ἰπτοῦ(ς σοττπλίπα οαΓ{π|5 ὃζ τοθσ- 

Μὰ ἐδὼ τ ΚΟ ΣᾺΣ κή ̓ Ν "πεν, 3. ἱπΠ ταῖς οτος: υοα [ξάτας- 
μϑὸ σωκκαισκεῖν ἔταξεν συϑϑενητῆῖον Ὁ σλνπα Τοῖ, Εχ ντΓῸ Φ Ράγοητε το αίτο εεἰφ ασο- δ΄ »,» " ΝΝ : ᾽ ἢ ν ᾿ ἦ ἀῤβένος φύλου" ἐπείζῳ δὲ δρόμου χα) ἰούοςγ Ἰοτατορυίοζειη παίοϊ. 1δπὶ ν] δά νίσπι 

Ν ν᾿ ΡΟΣ ΔΩ ᾿ , ταὶ ἀϊ Τοτ, σαοά Α]τος ἱπιιοάϊος νἱ- σα. χαὶ τοῖς αὐδτροσιν , οὐτῶ 4) ταῖς 35-ὀ δσςοςαϊτ τηι]ον, 4 
ἡ ἣν μέαὴν Ὅ1 Ξ Ῥ 7 ᾿. ἅν ͵ὕ 

οὐ δλείᾶις ἀγώνας πα 99 δλλῦ λας ἐποίησε, γομίέ- Τεεῖς 
ἐν ἼΣ 9 ἧ ὃ ν σιν 52: ͵ , έοϑεῷ ἐπεί μάν 2 15)562 
ΝΆ ζω δξ ἀμφοτέρων ἰχωυραν καὶ (ᾧ ἔκγϑνα ἐρρώωρϑνέεξσε γέγνέ . γε γηὩΌ 9 

Ε) 

Ἑ ἄστει ἱπτῖσ οἰπὶ γχογίδιις σοπαιείςεζςο: 

Ν 
τ φρω- Ἂν» - Ἶ μὰ Ι "“" » ᾿ ͵ 

᾿ αὐόρᾳ, ἔλϑοι, ὁρῶν πῶς ἄλλους Ἔ τὸν πφεῶτον τὸ φόνου ἀμέδως τοῦς ῥάνει σζοσογζᾷ4» 

ἴἐενβνέα 

ἐκ ϊο "γὼ 

γε ἡγε ἴοι 

Ἰχλϊβ οἰαπι οχοσσεγα νοίαησ, Ατ αιίοπποάο. 



Ἑδηεαη εἰ 

ταιίοα ἴ.γ- 

Τα 0 1" 

τωι, 

«αἵ. ε0110« 

(ἀπά: 

ό67ς 

ταῖς. Ουἱρρείαηχίτιραάοτε νίγαηι ρίαρο- 
αἰ ἀεθεγε, πο παίηιις αὐ νχούθεῃ νοὶ ἰπ- 
στιραίςησ, νο] σστοάϊεης, Δ 4115 σοπίρίοΐα- 
ταῦ. Ηος πιοόήοὸ ἢ ςοπίποίσαητ, πλαϊοῦὶ δος 
ετραίς ἀοΠ ἀοτίο τομογὶ ποςοῖς εἴς; δ α- 
τιι5. ἢ αὶ ργοάιισφηταγ, ποτὶ του ίογοϑ, 
4ιΠ011 (Δτιοτασ ἰπτοῦ εοβ οδγοραγ. Ργατοῦ- 
εἀφοτείατο δάδιητα, ΠΘ Πυ]]5 νχογος ἄιϊι- 
σοτγδῆτῖ, Ζαιπη ἰρί!5 Γαδ τα τη οσε; απ, ντ 
ἄπ νἱρογοηῖ σούρογα, πηατγ Πλοπίᾷ σοῦ- 

τγαπογοητ, ἰ4ςς Ποη πίη αα γοξξαπι ργο- 
ὀγθαπαϊ γατίοηθπι οοπάποεγα ρΡυταθαζ. 

ποά {ἰ νποπίτγος., νὰ γεταΐις νχοῦε πὶ 
᾿πποπουΐαπι παθογεῖ: φαΐα ΠΟΙ ΡΙαΓὲϑ ἰῃ 
Ἰασαταῖο νι ἀοθατ ες, αυΐ νχογος 4 ΠΠσεη- 
τἰΠιπηα οὐΠτοάίλητ,Ἔτίαπι Πᾶς ἴη ραγῖς οοῦ- 
τγαγίατη αυἱ ἀά44π| (ξλτιιτ. Πυ{Πτ οπίπὶ,ντ 
Ἠὶς (δπεὲχ εὸ νίγο, Ζιοπὶ οὗ φοτροτὶς ἅζ ἃ-᾿ 
ΠἰπηΪ ἀοτος {πἰρίςογοτ, αἀ νχοτγοιι δά ἀιέξο, 
Τὰ δοΐθιη ἠσίρετγετ. Το ἢ 15 ἔοιῖησς 
Θοηϊπσίαγη διιογίαγθτησ,, ἂς ΠΙ ΒΠ]ΟΠλϊ Πὰς 
ῬΓα Ἐαμτίτιπι ΠΠΡθτόσατη ορί τς εἤτε: ετ- 
1Δπ. Πυϊο σε ρογπλϊ τιν τ φααιπ οι Π6; ἔσο- 
ΟΠ ΔΠ| ἃς ἱΠ6ο] 5 σεπετγοίξ σοηίροχηοτ, 
Εἰτι5 πηαΓίτο ραγίπμφιοης {πΔπ| ἴῃ (ςπιςη- 
τίαπ αὐ ἀιπέξο, ἰτὰ ἀείηάε ργοϊξοχ οα ρτο- 
Ὁτϑαζοτ. Ατῷ παϊα πο ϊ παα]τὰ σοποείῃτ. 
Ἐτοπὶπι Πὰς τατίοης ἐςαγίηα δίηας ἀοτηος 
Ὀσοιρδῆζ, δὲ πχαγῖτὶ οαγ 1 ετὶς (αἰς ἔτατγεϑ' 
φὐϊαπηρσαης, αυΐη σοποτῖβ Ζυϊάδιη ἂς ν γι 

Τοςίοταῖεαι νεπϊπης, α ἐλουϊτατίδιις τα πο π 
ἘΧοΙ ἄτι. Ηος πλοάο “αιιπ ἐς ργοοτοα- 
τίοης {π80}15 {ξατιιογοτ ἰτ, ιιάπα σοτετί, 
ΤθΓη ϑραγζα νἱγος τ. πὶ ργοσοτγίτατς, τᾷ γο- 
θογο ρταϊξαητος ργοάιϊχοείς ; σϑηπάοτγεζ, 
4υΐ νοΐες. Εσυ θην αι ἐς ργοογοατίοπα 

: ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ-ς 

μας ετίατη ἵπ ραττε 4υϊ ἀἄδπη ἀἰιιοτίαπη τὰ- Α χαὶ σῴτα ταναντία, ἔγγω. ἀδρ κι ν ΜΝ 

(χω ρῴ. αἴ τε ὙΣ γωυαῖκες δυῆοις εἴχοις βῴλον-: 

«αϑαι μδὺ εἰςιογζο, ὀφιϑζεϑαι, αἰδειοϑα, σ᾽ ὄξ- 
μὀγζᾳ. οὕτω δὲ σεευόγτοων» ποϑφνοτέρως μϑὰ. 

᾽ Ἵ εἶ ᾽ τὰν ες 2» -ς ͵ υ Ν 

αγαΐκη σῴζων αὐτὴν ἐχήν, ἐρρωρνϑιυέφερᾳ δὲ 
" Ε “ ς “ ἢ γίγνεοϑαι ἴ εἴτι βλαᾳςαάνοιον, οὕτω μίϑλλον, ἥπνα 
πὶ ͵ ᾿ ἢ “ ΠΝ τ. εἰη ὯΔ [ 9. κ969ιδλλήλων εἶεν. σσϑς δὲ φύτοις, βλαεύ 

καὶ δποποιύσος Τῷ ὁπότε βούλοιντο ἕκᾳ οι" 
“ 7) » ν » " “ὡς 

γυναῖκα ἀγέοϑεω, ἔταξεν οἰ ἀκρίς Τὴν σω- 
, “ -“ 

“μάτων τὸς γαάμες ποιείαϑαι, χαὶ πϑτο συμ- 

φέρον τῇ ἀὐ)ονία νομίζων. εἴγε νϑωτοι συμ.- 
͵ -“ 7) « ι 

(α ἡ γεραιῷ νέαν ἐχήν, ὁραΐν τὸς τηλιχουπώς. 
ἢ ͵ ᾿ “ ᾽ Υ Φυλᾳοσονζας καλιςα ζᾷς γωναχας, τάναν- 

τία καὶ πότ ονόμισε. τω ΣΡ “«ρεσξύτη ἐ-᾿ 
ποίησεν, ὃ ποίᾳ αὐδρὸς σῶμα πε χαὶ ψυχὼω ἃ-" ἢ 

4 μή 3 ͵ ͵ ᾿ γαοϑείη, τατον ἐπα ϑυϑυῳ τεχγοποιήσειοϑαι. 
, ἊΝ ) λ ἐγ ᾿ ͵ εἰ δὲ τίς αὖ γυναι κε μϑὼ σεευοικεῖν μή βού- 

λοιτο, πέχϑων δὲ ἀξιολόγων ἐχιϑυμοίη 5 χαὶ 
Ἴτϑτ νόμιμον ἐποίησεν 5 δῦ τινα. αὐ ἀὔτεχγον τέτῳ 
Ἁ ͵ ε ; ΄ “»,' ΕΣ ͵ τὸ γχυναιαν ὅρῳ, πείσοινται 1: ἔχθντα, Οκ ω- 
τῆς τεχϑοποιφα ζ. ὼ πολλὰ αϑὺ ζριαὗτα σχωε- 

ἔς" 

ἶ 

ταὶ κατεχήν . οἵτε αὐδρες ἀδελφοις ζὶς παισὶ 

πσξοςλαμζανφν, οἱ τὸ μϑὺ “ἥροις χαὶ Ὁ δοωυώ-. 

βκέως χοινωνούσι » τ δὲ γρυκκάτων Οὔκ αὐτί- 

ποιοιεῦτοι. ὐϑὶ υϑὲὺ διὴ πεκγοτοιΐας οὕτω τὰν- 

αντία γγοις ζῖς ἄλλοις, εἴτι δζᾳ φέρονζαις Τὴ μίγη 

χΤὶ μιέγεϑος αὶ κατ᾽ ἰλειὺ αὔρας τῇ απρτὴ δ'κ 
ἀπετέλεσεν, ὁ βαλομϑυος ἐχτσχοπείτω. ἐγώ 

μϑύτοι ἐπεὶ ἡ «ἰδὲ υέσεως δξηγημαι,βέλο- 

μια καὶ τἰω παιδείαν ἑκατέρων σαφξουίσει. ἢ 
Ἀγ" Ν. ς Ι 3 Η " 4 ΄ »"ὕ « ͵ « ͵ ! ἀἰϊχὶ, δτίδιη νευα; ίοχαβ ἱπΠἰτατίοπε εἐχ- Γ) τυ ζίνω ἀλλλὼν ἐλλ ζεύων οἱ φάσχεντες καλ- 

Ροπαιη. Εχ (ἀγα οῖς οῦσὸ σετεγίδ 1}, 4αϊ το- 
δ ΠπΠπὶς ΠΡογος ἔπος ἰπ!ξίτπεῦς (δ αἴης, ν δὶ 
ΡΠ Πλα τὴ ριογὶ Πογαητεα,ας ἀϊσιήταγτη- 
το ΠΠσοτοῦποχ [δγιιος εἰς ρξάσρορος ριςῆ- 
οἰχητ, ΠιΟΧ Θο5 δ πλαρ γογιπα [05 Πηΐτ- 
τιῆτ; ντ δὲ Πἰττοτας,δζ πλι ΠΟ, ὃς αιια δα ρα- 
Ἰαιἔτατα ροτιίηδι, ἀἰίσαπς. Ργατογοα ριιεγο: 
Τα ρεα 65 οαἰςοὶς τοποτίογος γε ἀπης, δζ 
σοῦρογὰ νοι πλατατίοηίδιις αἄ πο ]]Ἰοὶό 
ἐοηϊποξαλοίϊμπητ; οἱδὶ ποάῆ νοπῖτς πποείἢ- 
τὰν, ΕΥ̓ σατριις ααϊοπυ ρῖο οο, ιοα {ΠΠ||δού- 
(ατη {ππσα}}ς ἰδγιος ρςάλσορος ργαβοίιπι,Ε 
νΙΓ ΕΠ εἰς ριίασοῆς ΟἿ ΠῚ ἱΠΠ ΡΟ Ο νοὶ] αἶτ, οΧ 

ΠΠΙογαπι πασηοτγο.. 411 ᾿παρ  Ἐγάτιις {πι- 

τηος5 οδοιης. Ητις ἃ ριογογαηισιθογπα- 
τίοης ρα ἀοηοιηὶ οἴ ἱπάϊταπὶ ποίπθη, σαΐ 
αυϊάοηη ροτοίξατοπι ρΙοηδηι ΘΟ] Πσεηάὶ 
Ριίιεγος σσησοῆηε, ὃζ εοίάοπη ριηΐς Πα]! στα- 
ἀτρτ ; ἰηἰρεέζαῃεὶ γϑῃ 45 ηραιτοῦ ἀραᾶῖ, 

λιξα πῶς ἐφ: “παρδοῦν, ἐπφδϑὺ τάχιςα εἰὐδις 

οἱ πα͵ϑδὲς τὰ λεηόμϑυα ξωωιεῖσιν, ἀὐθὺς δὲ ̓ 

ἐπ᾿ ἀὐδὶς παιδοαγωγϑις 1 εροιπονζας ἐφιςᾶ- «κι: 
σι, 4 ϑὺς 5 πεμποισδιν εἰς διδασκάλων, μαι9η» δεύννταρ, ς 

σουϑυός ὁ γράμματα, αὶ μοισικπὼ, ἡὶ τὰ οὐ 

παλαιςρα. κσδ3ς ὃ πότοις, λυ σαίδὼν πὸ- 

δὲς υδὺ κἰ ασοδήμασιν ἐπα λιεύοισιν, σωμαΐα 

δὲ ἱματίων μεταζολαὶς ΔΙσοϑρυπηοισι' εἴτῷ 

ν μάὺ αὐὐθις γαςερο: μέζον νομεἰζοισιν. ὃ δὺ 

Λυχούργος αὐτὶ μϑὺ τῷ ἰδίῳ Τἐκοίφοις "παιδὰ- 

γωχϑὶς δούλοις ἐφιςάναι, αἴσιρα ἐπέφησε χρῳ- 

τῷ «ὐὙἍ}, δὲ ὧν αἱ μέγιςαι "“ἰρχαὶ καϑι: 
φαν.) ὃς δὴ ἡ παιδονίμος καλόται. “ τὸν Ἀ' κύς 

μὸν ἐποίησε Ὦ ἮΝ αθροιζήν “ῷς "παϊδας,ὁ ὅτε χαϑῷφ 

σχοτιζντα εἴτις ῥαδ)ουρχοίη, ἰοζυραίς χελάζῳν. 
ΣὙγ0: ἐδωχεν. 



Ἢ ΕΣ ΤΑΑΙΟΡΕΣΣς 

-; τίμθοϑιεν ὅτε δέοι ὥςτε πολλίωυ μδὼ α)- 

ἣν δῶ, πολλζωὼ ὃ πιφθῶ οκᾷ συμπαρόναι. αὐτί γε 

ἡ Κ' ὡπαλιω ν τὸς πόδας. πσοδήμζασιν, 

ἔταξεν αὐυποδησία, κε χιτερύειν" νομίζων, εἰ 

αὖτ' ἀσκήσφαν, πολὺ μϑὺ βᾶον αὐ ὀρϑιώ δὲ 

᾿ βαϊνάν, ἀσφαλέςερον ἢ πο νὴ καταξαίνῳν, 

τῷ χαὶ πηδῆσαι » χαὶ Τ αὐδορᾷν, χαὶ δρα μήν ϑὼτ- 
σὸν αὐυπόδετον, εἰ ἡσκηκὼς εἴη τὰς πόδας, ἢ 

εἰ πσοδεδὲνϑμον. καὶ αὐτί γε τῷ ἱματίοις 1κ- 

εθιζεα νομίζων ὅτω ἊΣ ωρὸὺς ψύχ», ὼ πυροὺς 

ϑυληῇ ἀμήνον αὐ πο δασκδυασακζ. σῖτον γε 

μἱ π- Ἱμάὼ ἔταξε τυσῦτον ἔχονζῳ. συμξαλάσήν τὸν 

Ἀεὶ ἀῤῥένα , ὡς ὑπὸ πλησμογὴς μδὸ μήποτε βα- 

ζεὐλενεν» ρμύεαϑαι» τῷ δ οὐδεεζερως Δ[ογέ , μὴ ἀπεί- 
ἐς " ἐ ἢ νι δ δ, , 

ρὼς ἐχήν νομίζων τς οὕτω πταιδοζομδυους 
“ ᾽ ͵ ᾽ , ΕῚ 

ψε λον υϑὺ αὐ δηριυααϑαι- εἰ δεησάεν, Ἴ «σι- 

κι πήσανζξς δχτπονῆσοι, μόνον δὲ, αὐ, εἶδα. 
γελλύι Ἔσο ᾧ ἐὐτοσιτο πλείω γϑονον ἔχτ 

χαϑάεσει, ἡ"ῆον σ᾽, αὐϑψου δίαϑα, ἀὐγερέςε. 
τ ᾿ “}} πε ,ὕ 

τον ἢ σϑϑς πὸ ἐχήν βραΐκα. χὺ υγιφνοτερως 

δ) Δα γύν. ἢ εἰς μῆχος αὐ αὐξαλεοϑαι 
« λ λ ͵ “ Ο Ὕ -“2.ν 

ραδινα τὰ σώματα ποιϑᾷ φοφξωὼ μόνγονσυλ- 

᾿λαμβανν ἡγήσατο," δ 
͵ὔ 4. ἌΓ Ὁ ᾿ μ Ἢ ἢ 

ι σίτῳ. ὡς ὃ μὴ “ἰπσὸλιμοὺ αγὸρμ αὐ πιέζοινρ, 
ἀπτραγιο γως μϑὺ αὐζὶς ὑκέδωκε λαμξάώ- 

γ4ν ὧν αὐ δέωνται,κλέτηφν δὶ, ἐφῆκεν ἔς;ν ᾧ πε 

'λικῷ Ἐχεκουρφιῶζς. αὶ ὡς αϑυ οὐκ Ἔσπορῶν 
»»ν» »,)- “Ἢ ᾿ 

δ, τι δοίη, ἐφῆχεν αὐξῖς γε μηχϑμαοϑαι τΦ9- 

ΔιΙοιπλατιιύσσαν Ἢ 

δ ΠΕΟΘῚΡ Κ᾽ Ὁ. 
᾿ ἔδωκεν αὐτῷ χαὶ 7 γδωντων μας! )οφόροις, ὃ- ἃ ΕἸάσπι οχ ἐρΠοθὶς φιοίάαπι, χιΐ ἤασςο]]ὰ 

Ἵ ΕΣ «λει ᾽2, 

εϑρύπηεαζ, εἰγόμεισεν ἑνὶ ἱματίῳ δὶ ἔτας Ὡρος- Β 

ς Ῥέταταπι, αὐ οοάςπιςοῖθο θη 
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δείξαγοητ, ἀϊπηχίτ: ντ “αι Πὶ τος ροίσοτοι, 
Ρασμδϑ Ριιοτς ἱγγοσάγοητ. πὸ ἔλέξυτη, νὰ 
ΤΠ ΘΠ ΛΠ γοΥΘοι Πα, ΠΊΑΘ ΠΑ ΠῚ ἴῃ ΡΈΟΤΙς 
οδα ἀϊςητία [πιά ττιπν εἤετ. Ρτο οο νοῖο, 
4 411} σαἱςοἰ5 ροο5 οπλο Πτοητ»αΠῆι, να 
πυιήϊτατο ρεάος ἀπτίογος οποογοησ, Εχ!ῖ- 
τηαατ οἱ πὶξαταγα, ἢ αὐ πος (ποῖ οχοίοὶ- 
ταῦοητ, τ πλαΐτο ἔχοι ας αι] οοα οὐίσοη- 
ἄογοηε, ρογ ἀφο! αΐα τατίπς ἀοίσοπάοτγοης, 
ΘΧΙΠ γοητ, ΓΟ Π τεῆς, σαγγογοης ἀϊς αἱ σοα- 
τὶ, (1 χυϊάθην ρεάος δἀ[ιοξοοἰἤξης, πλαϊτο 
ΕΧρΕαίτία5, αιατη σα] σρατί. [πἰάοτα ρτὸ οο, 
φιοά {ΠῚ νοι ἰθιις αα πιο]! οἰοιη τς σοηρα- 
τα αητ; αταῖϊτντ α νπατίς νο ἰπιφητι πὶ 
Δῃηοτοτῖο αἀξιοξασετξε : αιιοά ρυτατοῖ μας 
ἰρίος γατίοπα τιιτη δά ἔτίροτα. τιιτη σἉ] οτος 
τούξας ἱπ γαέξος ἔους. (ἸΡῚ7 ταπειιπη πλα- 
ἔσυϊο {ππλοη άπ σε ηίπτ, νερτα τορίοτίο- 
πο πο ργαιοταγ, ὃς ροπαγίαμι οἱδὶ Δ! ιιαπὶ 
τοϊογαπάϊ ποῦ ἰρηατις πτ, ΕχΙἰμηαθαῖ ο- 
Πἰίπλ 1105, 4α1 το ἐπ ἘἰτιἜγθητιιγ, πηασὶς,ν οἱ 
γίμ5 ἴτὰ ροίσοεγει ,Ιαθογος της οἰθο το  ογα- 
τΕΓῸ5 ; τηασ! ας ἔπταγιπη, νὰ ἢ οἵοις Ἰη- 

σιι5 δά το η}- 
Ρι5 αδἤίποηάο ἀπγαγοησ,, πλίπιι5 οδίοη!! 
τοααίγεγθητ, απιπἷς οἰσαπ ἀοηίαας ἔλοί- 
1ἰπι5 αὐπιίττεγεητ. Ῥγατεγοα ραταθατ αἰ πη- 
τιπι, Ζιοα φούρογα σγαοι]α ροτίι ΟΠ ο- 
τοῦ, ιδην οἷο ἀἰϊατατγος, αἀ [ἈΠ] δ τίς νἱ- 
τεπάιιηι, ἃζ λα ᾿πΠογε πηδητιιὴ ρΓοσαυ τατὶς 
Δαϊαιποπτὶ ρτι5 αἀξοτγὶ. Νὰ αὐτο πὶ ἃ Γλπης 
ΠΟῺ Πἰπλλπηι ργαπιθγθητιγ, ΠΟ ΘΟ ΠΟοΠΙ 
1|ς χα απ εἰς, ντηπ ποσοῖο σοπίςαμο- 
τοῦτα, αι ἱρῇς ορις εἴοτ: (δ ραγιηΐ- 
ἤτ,ντ οα ἔπιγτο {ατγαπογθης. υίθις [ςπατὶ 
ἔλῃχος ροῖτει. Νοι ταπιςη οἰππὰ Γἀοἰτοο ἱρίς5 

φάο, σϑοϊένα οἶχα! τῶτο αγγοήν. δῆλον δὲ, ὅτι ᾿ σοποςΠης, ντ αὐτβοιοίᾳ ἱπαυ γί {δὲ νἱ- 

ἃ μέλλονζᾳ κλωπά αν οχαὶ γυκτὸς ἀγουπνὰν 

δῴ, ὶὶ θ᾽ ἡμέφφιν ἀπατᾶν χαὶ οὐγεδρδυφν »χαὶ 

ὶ ̓χατασχόπς δὲ ὁτιμκαζαν “ μέλλοντα τὶ λή- 

ψεοϑαι. (τα ὅϊω δὺ πϑώτα δηλονότι μιη- 

᾿ χομικωτεροις Ἱ δχιτηδείων βουλορϑμος τὸς 

᾿ς σιαϊδος ποιόν, ἢ πολεμικωτέροις » οὕτως ἐ- 

ο΄ παϊδυοῦσεν. εἴποι δὴ, αὐ ζω τίς᾽ τί δῆτα, εἰταῇ» 

ἥδ χλέω]ᾳν α;γαϑὸν οὐγόμεζε , πολλας πλῆγας 

ἐπεξαλλε τῶ ἁλισχονϑῥῳ 5 ὅ1|, φυμὰ ἐγὼ ̓ ὦ 

μῆκαλῶς αὑυρετῶντα. κακάνοι δξιυ πῶς ὡ- 

λισχουϑύες, ὡς κακῶς κλ ἐπηονζᾷ, τικιφρϑ! ). 
αν Ὁ ὡς πλείζοις δὴ αὐπαῖσοι τυρὸς παρ ὀρδίας 

πῤο;- ἴφλθν θεὶς, μαςηχϑεοῦ πότος ὀνλοις ἐπέταξε" 
Ισς 

ΕΣ , γ7, ͵ Ἂ 

παλλα ὅσα αὐθρωποι διδοίσχοισι, χολοιζϑσι “ἢ 

ἔζαχ ραγάγεητ, Ζαΐα πο Παβοτγεῖ, αιιοά δ- 
1Ππ4 1115 ἄατετ; πεπηὶηξ ἰσπούαγο ΓΒ τού. 
ΝΝΙΠλίγιπι ραζεῖ οὔ, αι α ἤιττο {{πὰῦ- 
Ἰατατις. ποσοῖς παθεῖς, νὰ ποέξι νἱρί!ες, 
Ἰητογάϊα ΕΔΠΠ1ατ, τη Πὰς Ιοςοτ,ατ; ετίαπιοχ- 
Ρἰογαζούος ραγοῖ, ἢ αυϊάξ Αἰ υ] οοίροῖς 
γα τ υαπηοθτέ ριιεγος κα πες οπηηϊα οῦ- 
ἀοςεξιοϊοδαι, αοα οο5 δα ραγάα ποσοῖς 
τί Ο]]οντίογος, αάςος δ. Π]Π]σοίοτεϑ ἕασογα 
γο]]ετ. Ἐογταῖε φαὶς αἰχογίτ: (σα ρίταν, ἢ 
χυϊάξ ἔυγαγὶ Βομῖι ψαϊά εΠς ἀν δίτγαδατατγ, 
δα] τἰς οαπα νογβ γίδες σαϊείσαθας, φαΐ ἀ6- 

Ρτγομξἀεβαχιγ,Ν πε ΔΘ 0, θα αυΐάςσια 

(ξητεητία, ψιο Α]115 οτἱᾶ ἴῃ το θιι5, 4185 Πο- 

τηϊηος ἄοοςητ, ΠΟ γοέξς ἈΠ] 4016 ἐχίεαμοη- 
τοπν ρΙοέξαπτ. ΟΠ {11 αιοα τὴ ἐο- 
Ρτεφίος, νυ ράγιΠῈ ρογῖτοσ ἔατος αῃϊπιδέ- 
ποῖῖαπε. Ὁ αππὴ 4; ἰῃσεηπίοίμῃι ες {ἔχε 

γαῦ ἴοι, Π ααΐ ΡΙατίπυπηλ τϊτίο! σαρογοητιεοβ ταπάρῃ ἢ Αἰ 5 46 ἀγα" Οὐτμίᾳ ἢδστίς ες αἱ ἐπ ῆτε, 
ΠΡ 

Ὑ Γεῖ!ο 
πιάτο’, 

ΕΔΓ εἶ 

ῥονμνι 4 

Γγοησρο 

(ομτο[14. 

ὩΣ Δ Π7) 
Ὀιαηα. 

ΓῚ 

Ραμίαπι 

ἐμ 1, το ἐσ 

εὐ, οἰ αἱ 
147. ν1} 1,γὲ 

ομτρο, 
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Ὁ ς 
40] ἐχίσπο τοιπροῖο ἀο]οῦος ροτγέογε, ἀϊα- 
ταυγηα νοΙ αργαῖς ουτη σἱοσία ἔγα! ροῆπι ΒΡ ς- 
τούθα ποπιῆσαταγ πος ἱρίο,, πλΟ]] Ἐπὶ ἂς ἴ- 
φηπδισιη ΠΟ Π 6 ΠΊ, 4Ό πη σα] ογίτατε Οριιδ 
οἱΕ, ν τ ταις πυ!ἰ πλτιη σαραγθ, πιο] ἔα 

Ρίαγίπυαπν. Ὸ δυτεμ Ρθοτ οτίαπη πηοάς- 

ταῖοτο ἤπο αδίξητς, Πα  ] 14Π| 4]1460 46- 
{ετιουθηγατ,, ΖΕ] εἰς ργαοῖίζοε : Ἰπ[πἰταΐτ, τ 
εχ οἰμπίδιι5, ας πγ πε ργαίξης που ος- 
(εττεπιροτο, ροτείατοπι παεγογτγαπι πι- 
Ροταπήϊ ρεγὶς, χαρά οχ νίι οἵϊο ν᾽ ἀεγοταγ, 
τὰ} ρΙοέξε παι αι ἀεἰπαούοητ, Οα 
το ρεγέβοιε, ντ δτίατη ριογίὶ νοτεσιηάϊοτος 

εἤξητ, Οιήρρο π]Β1ΠΠ|τὰ σας ραιεεὶ, πο- 
4ας νἱτἱ γοιιογοηταγ, αταια ρεεοξξοϑ [πο 5. 
Νε ατοπη πο τὰης συίάοιπ, ν δὲ ἔογε π}- 
[ι5 ατατὶς νἱγ]} 15 φάοηἴςε, γεέξοτε ραογί πὸ 
σατετθηῖ: λπχίτ, ντῖ 15, Ζπΐ εἤτξε ἴῃ οἰ 
ααίθες ἀσευγί Πγ115.. ΠγΑΓΙῈ5 ᾿ΠΊ ρα ύαγαε. 
υο δτ, νε {Πἰς ριτοσὶ πα πιαιαδαι γεξξοτε 
σατοαητ. Ετίατι ἀδ ριτεγογιτη ἀπλουῖθι1ς5 
ἀϊσοπάπτη πλῖῃὶ νἱάσταγ, αποά πος 4πο- 
4 δὰ ἰπ[πἸτατίοποην ρευτίηθας. ΑἸ ς τα 
τοῖς (ταοὶς ΟΕ, νὰ νεῖ σομί ἐπὶ νῦ Ο 

ΧΕ ΝΜ ΟΥ̓ΡΙΠΙΡΟΝΝΕΤῊ ἐς ' 

τὁ συϊάοην ἤσῃιῆςατο νοϊεῖς,, φαοά ἴ5, ἃ πῶτο δὲ δηλαΐσου καὶ εἰν αὐτῷ βωλφεῆρος φν 
τ Σ 

ὅφ!ν ολίγϑν χϑόνον ἀλγήσαινζο, πολιωὼ Διθόνον. τ 
ἀὐδοκιμοιῦτα ἀὐφραινεαϑαι. διηλούται, δὲ ἀρ. 
“στῶ, ὅτ ὴὼ ὁπῦ τάχους δῆνο βλακεύων ἐλα- 
χίφα μϑῷ ὠφελάται,, πλεῖςσα δὲ “σραγμαΐᾳ 
λαμθαν4. ὅπως δὲ μησὶ, εἰ ὁ παιδονόμος ἐ- 
πέλϑοι, ἔρημοί ποτε οἱ πταῆδες εἶεν ῤχοντος, 
ἐποίησε τὸν αεἰ παρϑιζῳ ὦ πολιηδμ, κύριον 
ἐὴ «αὶ Ὀηατατῳν τοῖς πα αἰσὶν ὃ. τί αὖ ἀγαϑὸγ 
δοχοίη τῇ), χαὶ κϑλαζήν εἴτι ομδδπόμοιεν. τὰ- 

, Βτο δὲ ποιήσας, διέπαραξεχαὶ αἰδιημωνεςέρφις 
τῇ τὸς παϑας. συσὲν Ὑ»»} οὕτως αἱ δοιεῦται 
ὅτε σαϊδὲς, τε αὐδρες,ὡς τῷς όχογζᾷς. ὡς 
δὲ, εἴποτε μηδεὶς τύηοι αὐὴρ παρὼν, μησὶ 
ὡς ἔρημοι ἼΠ5 ὅτις εἶεν, ἔϑηχε 
λης ἐχαςης τ΄ φρωτατον : δένων δ ᾿ 

ὧστε κὐλ τ: οἱ ϑὐξτή τον εἰν. 
τὸς εἰσι. λέκτεον δὲ μοι δοκᾷ ἐξῇ καὶ αἴθε δι" 
παιδικῶν ἐρώτων. ἐσ] ὍΝ Ω τί καὶ πϑτὸ “ρος 
τραιδείαν. οἱ υδὺ ζ νεὼ ἄλλοι ἕλλζωυες ἢ (ὡς- 

Ῥαεν ἄσραπε, ηποά τ ἀρὰ Βαθροτῖος ; νοὶ Ὁ « βοιωτοὴ αὐὴρ ὁ ταὶς συζυλυτες ὁμιλού- 
ογπηγα: νϑηυίξατο πηι ποείθι5 ΡοτίδηζιιΓ, 
404 ΕἸεῖς τη νία εξ. ἸΝοπημΠ απε, αὶ 
ῬΓογίτις δηάτογος ΟΠῚ ΡΙΙΟΓΙ5 οτίδιπι οο]- 
Ἰοχυΐ νοῖαητ. ΓΟ γσιγσι5 ἀαζοιη ἢ 5 οἱ Πὶ- 
διις σοητίαγία Πατιιθης, ἢ 45 νἱγ οἤετε- 
Ἰα(πιοάϊ, σααίςην ἐἤς ἄσςοτγος, ᾿π 4 οἱ] πι- 
416 Ριιοτί δ πηίγαγις, αηγίσαμη Πδὶ ππςο- 
ται ΕΗ ΊοογΟ σπρογοῖ, ὃζ στηλ οο νεγίαγί: 
δροΊρίμι ἰΔυνζαίσατ, οαπυσις ραγαῦαῖ ἴπ- 
{τατίοπεπι εΠξ ορεϊπιδηγ. δ81Π αἰ πε πὶ 

σιν, ἢ (ὡςτῦρ ἡλῴοι) “,ὰ γδρίτων τῇ ὥρᾳ 
“χραῦται. εἰσὶ δὲ χα; οἵ πλυτά πασι τῷ φζωλέ- 
γέοϑαι τὸς ἐραςας εἰρχϑεσιν Ὄστὸ Ὑ  ππταίδὼν, 
65 ΔΛυκφόργος οϑγαγτία ἡ σϑτοις πᾶσι γνοιξ, εἰ 

αϑὺ τις αὑτὸς ὧν [δ 4, αἀγαοϑεὶς ψυχζωὼ πω- 

δὸς πιφρῶτο ἀμεμιωον φίλον Σἰποϊελέσαιαϑαι 

κὰ; σξευ να! ἐπην, ἡ καλλίςην παιδείαν ζω- 

τῆ «ἠομιζεν. εἰ δὲ τίς πτ'αιδὸς σώματος ὁρέ- 
7] Ἔ ἵ Ἶ ͵ ͵7 ΕΠ) “ ῃ 2) 

Ῥαοτί σοζροῦα ἀμππηταχαῖαρὶ αἀρατγοτγοι,ά γϑ’ὅμος Φανεῖη, αἰδάτον τϑτο εὶς) ἐποίησεν 
ψΙῸ τυΓρΡ  Πηπλιτη εἰς [τατος : φάφοηις Ποὺ Δακεδούμωονι μη δὲν ἡ “ον ἐρφιςὰς παιδικῶν 
Ρετγέθοϊς, νὲ Γασσάπιποπε οπιηο5 ἰπτοῦ (δ 
σοηϊ πη εἴ] ἀτποτο τὰπι (ληξτς σαίξε ας νὶ- 
ἰποτεῆτ, Πα απὶ ραζεητες στη} [Πρ οτγῖβ. ἔγα- 
τῦο5 ΟΠΠΠῚ ΓΑ τΓΙ θι15 (Ο]Θητ. τι ίαπε Π ἐπὶ 
ἀρ φποίααπη πο πλογοτὶ,, ὩΪΠ1] πλίγου. 
ἸΝαμη]οσος [ἢ ρΙεσιίχαις οἰπτατίδις ΠΡ] 4 1- 
ΠοδοΙαπτοάϊ ποῦ σοσγοθητ. ται μαξζο- 
Ὧπ:5 ἀς ἰη{πἰτιτίοπε ταπι Γι ἀσοηΐςα, 4 
σετογογιπ) τασοτγιι ἀἰϊέζιη οἴ. Ὑ εία 
νοΓΟ ργοπιτίογοα δά ραγοπάιηπ), δ νεγεοῖι- 
ἄϊοτος, ἃζ σοπτποπιίογες [ἢ 115, ν δὲ πεοοῆδ 
ΕἰΕ, νίγος οποῖατ; [4 οείαπι σοηάογος, αὶ 
νοΪες. ΕΠΙΠΠΘΓΟ Ροϊοαπιαπη Ε Ριιογίτία 

τδηίοαης ἡ δά] εἰς οητίᾶ, ταγα ὐαςὶ ααϊ- 
ἄσιη σοτογὶ ρα αροσὶο πη σ!υΠ; Πθοτος 
{πιος σοπηπλἰττοῖα ἀςππππε, πος; ΖΕ Δ πὶ 
ΠΑΡ ὶ ΠΣ οἷ ᾿πηρογαῖ, (δ ἃ Ππγὶς τ απσητ: Γγ- 
ΘΠ ΓΘ Ὶ15 ΔΙΓΟ ΠῚ ἢ 15 πος σοητεαγίᾳ {ξαταῖτ, 

ἀπέχεαϑαι Ξ ἤρνᾷς “σαϊδὼν Ἐν Ἂ ἀδελφοὶ ἀ- 

δελφων εἰς ἀφροδίσια. ἀπέχονται. Ὁ μδύται 

(ῦτα ἀπιςείαϑι αἷσεό τίνων, οὐ ϑαυμάζω. 

οὖν πολλαὴς "ὃ ον πόλεων οἱνόμοι σῴκ ογαν- 

τίοιοῦται ταῖς τσϑὸς τὸς τα] δὶς ἐπιθυμίαις. 
ἡδὺ δλπιωδεία εἴρηται, ἥγε λαικωγικὴ, ζαὶ ἢ 

ΤῊ ἀλλων ἑλλξώων. ἀξ ὁποτέροις δὶ αὐτὴμ᾽ 

ἡ ἐὐπάθετεροι, κὴ αἰδιημονέςερ9:,χαὶ ὥνδ 

χρατέςερφι αὐόρρες δἰ πτδ] ελοειῦται, ὁ βαλομες 

Ενος ἡ ζαῦτα Ἐχισχοπείοϑω. στὸν γεμάώωον, 

παίδων εἰς Ὁ μφροιχιϑαϑαι οχξαψνωσι, τέως 
καύτα οἱ δὺ ἄλλοι ποιέουσι Διὸ Ὄἰστοττωι δου- 

“ὠγῶν, παώοισι ὃ χαὶ Ἐσπὸ διδοισκαάλων, τό- 

θέσι 3 σα ξίένες ἔτ! αὐΐ', δ, εἰδθνομωους αφιά- 

σιγ᾽ ὁ δὲ Λυκχρόρηϑς χαὶ τύτων χαναρτία ἔγνω, 

καταμο.- 



π: ΤΑΘΕΡ ΑΜ. ΕΞ Έ: δγῷ 
χκατιμαϑὼν δ τῖς πηλιχούτοις μέγιςον δα ΝΝατα ιοά αηϊπιδάιδττογος {115 6{| Πὰς 

μν ᾧοθημα ἐμφυόμϑιον, μάλιςα δὲ ὑΐξραν ἐ ἐξ εἤεηζαταῖε οἰρ τίσις ἃ παταγα τη αχίηχος 1Π3 
εἴς Πα ΧΙ ΠΠΔθλ]Ὲ μοι Δητίαπν γε πάὰ- ουσαν. ἰουρωταίας δὲ ὄχι ἀφ πιπολοιζι ᾿ ἰφὼρ ((ς ϑυμί το, ΠΡ ἀἴτατος ἀξηίΐαιις νοϊμρταζιπ νος: 

ν᾽ ἡϑονών, παξιςα υὗψας, τἰιυικα τα πλεί- τ ΘΠ Πηλα5 αάοῆε: [ἄοῖγοο τις Ρ᾽αΓΙ 18 
φοις μϑρ πόνοις ἀὐοὶς κἰπσέξαλε, πλείτοι δὲ δὸς ἰαδοτγίδας {ιδιοοις » δὲ οσοιιρατίοποϑ 

᾿ ἀρολίαν ἐμυηχϑρήσειτο. Ὀχιϑεὶςδὲ, χαὶ εἰτῖς ΘΟΥΙΠῚ Ρἰ αγΙηγα5 Οχοορ ταις. Οὐὐμπηιηϊιο 

τα φύγοι, μινδειὸς ὑπ ϑι καλαῖ ἐπα ΔααΙἀΠΠοτ ἐπ, αὶ πὸ ἔυροτοῖ, οχροῖ- 
ἢ το πὶ ἔοτς ἀοίποορϑ Γασα ΠῚ σρτοσίαττι ο- 

χρᾷ, ἐποίησε μιὴ μόνον τὸς ὧκ δημοσία, ἀλ- κργῃίμπο: Ροτέξοῖσ, ντηθῃ ται ΡΌΡΙΪος ᾿ ᾿Ὶ ᾿ « ͵ 

Ἶ λὰ καὶ τς κηδονϑροις ἐκοίςων βγη μελάῴοϑα), σορϊτατὶ, («111 Θτία πη »Ζυϊ ρογογοητ ρεῖ- 
ὡς μιὴ δἰποδφλιασαντες αδόκεμοι πϑυτείπα- Ὁ4{1Π} ουτάτη ἤπρϊοτιι 1, Ορογαιὴ ἄαγθητ, 
ἄνοὺν τῇ ἜΝ “Ἥροιντο. “σοὺς δὲ πότοις ὃ ὦ- ὈΡΓᾺΣ (ςςοτάϊα το πλ Πς ἀπ᾿ Πῖ5. ΠΟ το η.- 

᾿α 115 νηϊιιοτς. ἐἤδητ. Ρτὰ κα ΝᾺ ἰκωραῖς  ἐμιφυαΐσαι θευλόμϑυος αὐ Ἱ ΒΓᾺΙ οἰαϊθι]5. νηϊποτ!ς. οθης. Ρτοτεγεα 
Ζαππιὶ νοΠΘη]θηταῦ ΔΏΪΠΥ ΘΟΥΠΠῚ Ρυάο- 

ἡ Οὐ ταῖς ὅδὸις ἐπέταξεν οὐτὸς μδὺ απ ἑκατιθ τενα ἱπίότοτς σρεγος, ἱπ| ταῖς; γεὲ ἴῃ νἱᾷ 
χὼ χέρε ἔχ. σιγὴ δῈ ποράεοϑαι . τρις λέ- Πιλῃμηὶ ντγαγ ας ἰηττα νοἴζεπη σοητῖπε- 
πῷ δὲ μη δα μοὶ, δν οπώ ὥαρ τοητ, πος ἀθγοητταοῖτί, Πα πὶ οἰγοιιη- 

(ρίσετρητ, δαταητιπι ἰπτπδγεηζασ, σα ΔηΞ δὴ χαὶ δὴ λον γε ϑύηται, ὅτι ὦ δ: δῶν ὁρᾷ. ἔν)αι ἼΘΊ Ἂϑ γε. Ἰρο το Ροάες οἤσης. γηάε ραιυτ, ἰΌχυαν πι8-- 
ἄρδει φύλονὶ . εἰς Ὁ σωφρο.4. ἰχυεστερονἢ τι τετὰ δτίαπι ξοπηίηοο (δ πγοάοίξίας ρος σο- 
ΒΟ: ϑνλείας Φύσεως. κείνων Ὑ᾽ δξέυ ἣτ- τεῖε. 88Πε νοσοπὶ {ΠΟΥιτΠῚ ΠΊΪΏ 5 Δαά ας; 

᾿"- αὐ φῳνζωὼὺ αχούσαις ," ἃ λιθίνων, ἣἦτ- ἀπάτῃ {1 ἸΙαρί ἀεὶ ; πλίπες οσι]ος ἤδχευ8, 
ΤΕ ἩΥΡΝΣ Κ8 ΠῚ τος αν“ αὐδὴλ ἢ ἘΠδηταμεπεὶ : ἐςηΐηις νογοςιιη- 

ρμαθ μετα θη 1 χα δ» ἄϊοτες εἴς ἀιιχετῖς, απάτα ἢ θα, 46 πὶ 
ΟΉΡΩΝΝ δὶ αὐ , ἀδθυὶ ἡγήσαιο κα αὶ αὐτὸ τ αἰαπηῖς ἀεσαητ νἰγσίπος. Ὁ πο { στα Π 

εἰς ΟἽ οὐ τοῖς δυλάμοις πᾶρλενων. κα χ) ἐθυχίν κα" ΡΠ τίμιπι γοηΐδησ., [χτἰ5 Παθεπάιμηι, 
πρθδ ον Ὁ Ἂ φιλιτιόν “: ἀφίκων ται ἀγαπητὸν «ὖ»- ἴιοσοχ εἰβ δ ττὶ, ἄς πο Ἰητευγοσατὶ ΡΟ 
ἠιδίπον ἼΣ δὲ ωτοϑὰν ἀκούσει. καὶ ἣξ ωδϑὺ αὖ πα Αταιε ἤλης Τγοαγρα5 ατατί ρα } σα Γατὴ 

ἢ 5 ᾿ οὐδε, ΕἸΣ δαϊῖθυῖτ. (Οοτοιιτη πχαΐίο Πγαχ ΠγδΠι (1- 
κῶ ὅτωςέπεμε ἢ ἘΕΥΒΟΌΘΝ ηΞ Ἰσεπτίαιιν ρα ετίθες ἱπιροπαάϊε, σαοά τος 

 (ὠντων πολὺ κμάλιςα ἐασουδουσε, νομίζων ἀῃςοτοῖ » ἢ ταῖες ουδάσγοης, παῖος ἐἢῈ 
᾿ σύτῳς, εἰ ἘΝ τὸ οἵἐς δᾷ. ἈΔΕΌΡΟ ΠΝ σοπιιδηΐγος., ρἰασίπγαπι πησπηοητί οἰ αἶτα-- 

᾿ εὐ - Ἐν, ἰὴ. . πϑν "ἢ δαγαδὶν τῇ πόλά. ὁρα!, δὴ δ ιοὶς αὐ μάίλισα τίβ σοῃηπγο ἄΐς Ἀα]άτιτος. [τάσις αμην 
ἄγος Π]Ογα πη, ἰῃ ΠΖΕΟτιΠι ΔηΪΠιΐς Παχί-- 

᾿Φιλονξκία ἐλύηται, τότων χα γρφφι αὐξια- πιὸ {ππάϊπην σοητοπτίοηῖς σιοα ἀλη οχὶ- 

᾿ χροατωτα τὸς γιγνορϑμους, κα γομνηκοι ἀγώ- (ἴετος, ὃς σἤογος διιάϊτι, δὲ σογταρηίηα σγ- 
γας αἰξιοδκατωτα τε, ογόμεζεν, εἰ χαὴ τὸς ἡ- πιηῖςα (ρεέζατα οἷο ἀἰση!Πητη : αι διτγαρα- 
Οὐ, συμξαῦλοι εἰς ἔραν πϑὰ ρετὴς.» τ "Δ εὰγ: { ΡΌΡΕΓος 1Ππ σοῃτεπιίοηο πη ν γτ 15 

ΑΔ (ε σοπητηϊττογοι. δτίαπι 1Π᾿ ς πος πλο- τως αὐ χα; τάτος Ἐχὶ σλάσον ἀφικγφαϑει α)-- 
6 ἄο {πηγπηδῖ ξοττχτἠϊηϊς ἰΔτάεπι δάϊΐίς- 

᾿ “γαγαλας. δὰ Σ τότες αὖ σευ αλεν,ἐξ- ααπειτος, ΕΧροπδηι τοῦ; 40 πηοίο 
᾿᾽γίσοραι. αἰ δφιώται τοί αὐτὴν" οἱ ἐῷοροι ἴητογ (ς μος οοπηπηϊίοτγίτ. ΕἸίριπε Ερἤο- 

ῥα τ ωκμαξότω, «(ς αὐόρας. οὗτοι δεία. τί εχ δοτιιπὶ Παπιοίο, 4 ταῖς πητνορο: 
τὰ ,ἴγος γΓΟ5, 405 ἡ ΗΙρραρτοῖαβ νὐδανν 
δα πὶ ἘΠ ἘΣ σΟΠΓΠῚ ΠΡ νίγος ἄο]1- 

ἡ δας ἑ ἑκατὸν καταλ ἐγή, δια σαφάοι ὧν ὅ- σίτ, ἂς Ἐ Βα θαι ΠΌΔΙ ΓΕΏῚ [105 
᾿ ἥξνεκα τὸς κϑρ πσοοτικῶ, τὸς δὲ ̓ ἰποδὸ- Ριαέεγατ, αἸτος γοϊοίατ, [τὰχὰς 11,4 αὶ Πὸ- 
᾿; χιμαζί. οἱ ἱ δίων μιὴ τυΐγόϑοντες τὰ καλαν, ΠΟΙΟῚ ἤπης ΠΟΠ ΠΟὨ(Θα ΙΠΙΕΓ.. 1Π|Π|15 
πολεμοῦσι τοῖς τε Ἐὐποφείλαισιν ἰδ, χοὶ τοῖς οἰ Ππητ τΑΠ1 115,  αΐθιι5 γοιοξἘ πῆς 4 Π5ηὶ 

: “Εμις ἴῃ εἰςξείοης {01 ρτα]ατὶς : ἔσημς οὔ- 
τἰρελεῖσυν αὐῦ' αὐτὴν, καὶ δΆΘ ΘΕ, Νὴ (εταδῃς ταπτιο, ΠΠΠῚ Αἰ αἱ ἃ δάιτοτίι5 οὰ, 

πῇ δλλήλοις, ἐπ τί Ὥ ϑοὲ ζφ καλᾷ νομιεζομε- αια ποποίξα εἰν μοξας ΠΟΘ ΌΪΤΟΙ σοΠγηγ1Ὁ- 
ΔΎ; βαδιουργῶσι. καὶ αὕτη δὴ γίγνεται ἡ κο- ταῦτ. Αταις ῃςςο[  αἰϊς ἀσοερυηγα, δ ἱ ἰῃ- 

Φιλεςάτη τὲ, καὶ πολιτικωζᾳτη ἔσας, ον Ρτίτηϊς ντῆ!ς τορι ]ίοα σοπτοπτίο; τ ἐ6- 
“ --Ὸ νι ρκ ιν ρα τποηἤίαζυτ, αι νίτο ἔοσγτί ἔλοιαπάτιπῃ (1: 
᾿ ΝΟ σοδεδεικτο υϑρ 2. δ, δὲι ποίειν τὸν αγαιῖον, 4 ττρον 

ὃ παγρέται κα λοιωῦται. σϑτων δὲ ἕκαςος αὔ- 

Ὧεῥ᾽))- 
110, [με 

ῥῬὈῖδι ΠΝ 
σΊ] " 

Ἐοῦ, δα δία 

οι ἐρδιΐτ, 

εὔίεἰε ΡίωΆ 

ἐαγι δι Ξ 

ἔτ, 
δν 

θὲ ββδε ἐᾷ 

“μά, 

αὖ ἐφαὶ 3 

τ τοὶ ι- 

φεμείδ, 



όϑο ΧΓΈΓΝ Ὁ Ὁ ΘΗ ΠΤ 5 
. - ν ι ς: ς, 

ὃ: νιτ αρίοπηες ἴῃ θὸ (ςουίϊιῃ) ΠἘΑΒΕΗ νι Α γωρὰς σ᾽ ἑκάτεροι ἀσχοίύσιν, ὅππως ἀξιχρα 
[ Ϊ Ϊ Ὡ- 3) ᾽ ͵ ΕἸ .ὯὉ 

ἔσπροῦ Ππ ρ ας Ἐδ᾿τΠΊ πα, Δ0 το {" ΒΤ ΡΈΝ ΔΕ ῈΣ ἔνα τήρήξοις 

Ἰοτ, ἀπ σΊ Π] ατίπι το ρα] ος τοτί5 νἰτριισ ορῖ- ὁ ἀμλ δ ϑάνὶ ᾿ ᾿ἀΐ); νς ἣ 

τα ]δητογ Ργατεγεα προς οἴ, νεἰητορτῖτα- ἯΙ ζζῳν, ἬΜΕΡῈ Ὡς: '6 19, ἢ 

τί νἱτίαπι {πππάοδης. Ναπῃ νδίσιπηηθε σοη- ξίας ἐχικμελέοϑαι. χαὶ ὙΣΡ πυκΊ φυοισι αἰ ψ" 
Ἢ 5 . ΒΟ « δ) 

στοῆι ξαογίητ, ον παποίητεσ ίς τίχαιη σοἶδι- στζω εἐδαν., ὅπου ὧὖ συμβάλωσι" ἡ Δ’ χλύᾳ γρώ Ϊ 
δεν ͵ ν ͵ - ΗΝ ἢ ἑϊαπάο ρυρπαης. Ετ ἀϊτγίπλογο ριρηδητος δύ το τὸς «αιχουδίους πτῶς ὁ ποδα δυόμες ἢ 

οαἰυίεἰς οἰἘ ἴῃ ροτοίξατο, αι! ἔοττς ητοσιε- ; ὅπ ὑπ ἘΝῚ ᾿ 
: ἜΕΠς : Ξ, γος κυδλος. ζω δὲ τίς αὐ 495) πῶ Δ! «λυύογτί 

πατεῖς, Ο τοι ἢ αϊς ἀἰγπτεητί πη οὐτέρο- 9,7. τὸ κς μῶν 1, 

τοῦ, οατα τηοάοτγατοῦ ᾿ππδτιτίς δα ΕρΡΙποτος ἀγή αὐτὸν ὁ αὐ αἰδόνομος ὄχι τός ἐφόρους" οἱ 

ἀσάαοϊτ : ἃ υίδιις {Π  πχα!ταῖαγ, ἀσουγηο δὲ ζημιοῦσι » μεγαλείως καϑιςαγαι βουλό- 
. . - . - ᾿ Ν ͵ Ξ ΤΣ 

τσ “ΕΣ ἀρϑ πο αυῖς νπλ- μοι, εἰς Ὁ μή ποτε ὀργάὼ τῷ μὴ πείθεεϑι 

Δ ῖτα ἰπρογάῖας ἱπιρεάϊατας, 610 Πγϊ- ΕΒ,“ ἢ - Ξ Πυᾷαρ τα {προγὰῖ Ρ »8 Β τοῖς γόμιοις χρ ουτῆστι. ποῖς γε μιζωὺ τίω ἡξητί- 
Πα5]Θσίθιις ραγοᾶτ. ΟἿ νΟΓΟ 141} Ραθεττα- ὙΤΟΣς ; Ἂς τ᾿ 

3 “ν᾿ ΔΝ: 

τὶς ἀπῆος ΟχοοΠεγῦτ, α Πα γῇ πιιῃΊογο Πᾶς κἀὺ ἡλικίαν πεπϑραχόσιν, ἐἷξ ὧν δοη χα αὶ 
Ξ Η Ξ ! 2 λ ͵ ε ἢ .98 « 

σι γατας (υπλιτϊ σγοαηταγ., εο5 (ταςὶ σο- μέγίφσαι ρθη καϑιςζανται, οἱ νδὺ ἀλλοι ξλ- 

τοτί, ἀςεγαέζα νΊ ΓΙ 1πι οχογοθηάλτιπι Οἰγα, λζωες ἀφελόντες αὐτὴν Ὁ ἰομίος ἔτι ἔχιμε- 
1π τ τὶ ΠῚ ΒΙ]Ο 1 ΠῈ5 Ρτοβοι οἱ ᾿αθοητ. λάοϑᾶ) ̓ ςραΊφζε θεν ὑμώρε ἢ Ὀνάτα 

Τ γοιγριις αὐταὶ ᾿ῃτγουχίτ, τ τη ςταῖς ἀκ ρ δι Νὰ ΠΑΝ ΝΣ 

αυσιηποποίΠππγατὰ πα ροαταγ, νοπατίοηὶ ἀν ὕχ90βλ9ς τοῖς τηλιχϑύτοις γομέμον Ξ : ὃν 
ορογατη ἄατα, ΠΗ αιιοα ΡῈ] οι ΠῚ πλιιπι}5 ἐποίησε καίλλιςον ἐῃ ὦ ϑυρβῖν, εἰ μή τιδιῃ- 
ἱπιροαάίατ : νὲ οτίατη ᾿ὶ ΠΟη ΠΆΪΠ115., 14 ΠῚ μύσιον κωλύοι; δπτὼς δέωύαιντο «αὶ οὗτοι μη- 

Ραδοτος,, ρογξουγο ἰαροτες πΜΠ τατος ρος. οὲγῦνῆον τυ ἡδώντων ςρατιωτικϑυὶ πέγοις ὑ- 
ἤητ. ᾿ς ρίορα ἴλην ἜΧρ]σαταπι οἵα, 4ιια αρφέρᾳν» ὡιαδ Δτοτδηαςη ἐλοκν Σ 
οὐ] ες ατατὶ {ππἀϊα Γγσατσας ρει ρίο- ς ΒΗ ὑφ: Ἔν ΡΟ ἴ.. 

τῖτ. Ὁ αδίοτη νετο νἱ ἕξις γατοποτα νηϊμποῦ- “Γ΄ τὔσεν Λυχρύργος δλιτηδόυμαζα,, «εδὸν εἶν 
{5 1Τα(Εἰτιοτῖς., ἴλη ἐχροποῦς σοπαθογ. ρῆται. οἵαν δὲ χαὶ πᾶσι δια τὸν κατεσκόυα- 

ϑραγίαποϑ ἰσίταγ Γι γοιγσιις ες τ Υθιισ γος. σε, γι τοφφασομαι διγγφοϑαι. Λυχούρηϑς 
δεῖς, νὰ ρτο ατασογαπιτε! σπογατα σοπ- ) δ᾽ γι ἢ , “ 
προ μοι ἀουαὶ {πα ἡ αιλῆς Οααπι- σθώνου πο ϑρε Ἀαίθωναίς «παρτιαΐᾳς, ὠφαῖῦ ς 
41ις φῃϊπηδ ἀπ εγτΠοι, ἢ 5 ρΙαγίπιος πος ΠΡ“ πϑος ἷ 
αυίτοῦ (δ σογοῖο, σου ξει5 {Π᾿ 05 ἰη ρα 611- 9» τὅτοις πλείςοις ῥαδουργῴοϑαι, εἰς ὁ φα- 
σαπὰ Θ εχίτ, αι σα γατίοης ἔπταγαπι οχί-. γερὸν ὀξηγαγε τὰ συσκήγια., οὕτως ἡορύμδιας 
{ξϊπιαύος, νττηϊηίπης ἱπηρεγατα τγαηίσιοάο- ἥχις: αὐ ποδα(αίνεοϑαι πὰ ρου ΝΣ 
τοπταγ, ΟΙδαμπι ετίαπι οο πηοάο ἄστει εἰς Ων Μέ ΜΒῚ πΞρν τ οτος 
Ἶ ἜΝ, ἔ διττὸν τε ἔταξεν αὐ ὑπραλη- 
ἰαῆτε, νε ποις πἰπλίατη γερίθγςηγαγ, Π6- καὶ σιτὸν τε ἔταξεν ον ἡ ρτία: πλὴ Γ 3 ͵ νὰ 

41 ρεπατγία αδογάγοης. ΜαΪτα νεῖο οτίπη ἐρύαϑαι, μήτε δεῆς γίγνεοϑει. πολλὰ ᾽ε | 
- - τ" ͵ ΠῚ ζι » ῃ »Ν 

ἡ μεῆιο ρατος εχίροξξατίοηοια ἤμπηι ἐς {ΠΠ|5 ᾿αμα χα θα λογα γίγνεται Ἔποδ ἢ Φργευομέ- ἀχίης 
πα ηλ γρῃληθο οαρίπηταγ,. ΕτοοιρΙοτο5 Πολ- χων, οἱ δὲ πλούσιοι ἔςην ὅτε χαὶ Ἂ πρῆροὺν αἰτι ἄτ᾿ ! 

ὌνῚ 5 Ξ χαῦ 
ΠΟΓΊΠῸΌΜ4Π)Ι ρα ἀαπΠὺ νη άτ σαρτΠγ} 1 ΓΟ- ͵ Ἐπ ΕαΓ ͵ ΠΡ αὐ ᾿ 

Ἵ ᾿ Ξ πω πβαἝαλλοισιν. ὡφ]ὲ οὐτε ἐρυ μῦς ποϊεὴ ἴα- ] 
τλὰης σοῃίοτῃητ, το πτ, τ πιο πία ΠΠ}- ͵ »᾽ φῃς Τα 

ἥπαπι σαγοαζ ἰΐ5 γεθιι5, Παῖδες νοίσαπτιιτ, πεᾷᾳ βρωτ ὡ ἈΥΕΤΌΝΝ αὐ δζμσκνώῖσι, 
- . - - “1ι τί μαρῇ 3 

4αατη φαΐ δηὶ ἀΐα οσιίξειις ᾿ς ἀπγατ; πες οὔτε πολυδαπόρος. χα μιζωυ τῷ ποτϑ Ὥπον ᾿ 
ταπηοι {ππητιοίᾳ Πτ. δα δ] τίς οτίδπηροῖα-. περώσοις ζις Οἔἕκ αὐαΐφαιας πόσφς, αἱ σφάλε 
τἰοηΐθιις5 πῦ ποσείϊαγς, Πιια τα πῇ σοῦροΓα ΔΝ , ἌΣ ἢ : 

: ΠῚ ῬοΓΑ, Ἄρ σι μϑὺ σωμαΐζον. σφλλοισι ὃ γνώμας, 5 
11ΠῈ ΔηΐπΊος ἰαδείαέϊαης, ροτοίξατεμι εἰς ἡ «, ΠΕ "αὐ ῇ 
ὈΙθξαϊ γε ιν δὲ φιυίία; πτίγες, νδτα μλς ΦΉΒΕΙΟΠΟΤΣ τὴ ὠκν ἃ ἤν τος " 
Τατίοπα ραταθαῖ ροζιμη ΠλΠΠΪ ΠῚ6 ΠΟΧΙΠΠῚ, ζωναςλᾳξέςατον τε, ἡδιςον ποτὸν γέγνεαζ. 

“ . αὐ . « -" ΕΣ γ᾽ 

δὲ ]οησς [πα Πιτηιπη οΗτοὶ. Ὁ λπιοῦγοαα ὅτω γε μιδυϑ Ἷ σκηνοιώτοων, πῶς αν τίς ἢ “(πὸ α 
1 ΠρτῚ ΔΙΓΟΗΠΙ ᾿ς Ϊ 50. 5) ἧς Ἂ᾿ ΦῊΙ τ 41 βετὶ ρΡοτοίς να ΑἸ Ια ῖς ΕΧ 1ἰς. 48] {- Ελιχνείας, ἢ οἰνοφλυγίας ἢ αὐτὸν, ἡ οἶκον Δ[9.- μι 

τὴ] πος τηοάο νἱξξίταης, γε] συ ]λ, νε  τ6- τ ν᾿ ὐγοι, ἦν ΕΣ ͵ τ ΚΝ 
Σ Ξ ἜΛΩΣ φδίρφεν; Χχ, "ὦ δὴ οὖ μᾶυ Τ αλλαις πολέσιν ως 

πλυ]ΘΠτῖ (8. σελ ι6 {πᾶπὸ Γα ἀγα ΠῚ ρεῦ- ν ἡ τ ἀνοΣ ; , δ" 
ἄατ Ὁ Εἰοπίτη αἱ ϊΐς πῃ νγδίθιις ρΙογιιπι ας Ὁ πολὺ οἱἡλικες δλληλϑις σειύφσι, δὃ ὠνῶρ 

Ω Β . δ.) 9 ΄ ων ἈΝ) 

φαπαΐος ἰητοῦ (δ νεγίδηταγ, ἱπτοῦ α105.Πγ1- κχὺ ελϑύχέφη αἱ δὲὼς ὐβαγίγνε)ὁ 5. Λυχρέρονς 
Ϊ “Ἱ γ ΕΣ “" ͵ », ί Α ΑΝ ὍΠΝΡ ἘΠ ρυμδνψμαν ἐν ΝΕ οὖν τῇ «σώρτή αϑέμιξε πα; δαί, εοϑαι τὰ πολλά 

10 ΟΠΠΪ4 τ σα]τ,ν τ ΠΟ Τα πιοῦὸς αῦ οχρε- Ν ΠΝ ν᾿ ΦΩ ΤΡ Ρε; ΄ 
ἘΚ ΥΡΝΣ ΠΟ τ᾿ 3 ἘΘΕΤΗΝ ἡ χὰ γεωτερδς αὑτοῦ Ὁ γεραιτέρων ἐμυπφρίας. 

τί ῃτία (ςηπϊογῖ νι ΡΙασίσαπλ γι ἀἰδητι. ἡ) 

7] « Μ - 

τὸς ἀλλοῖς ἕλλζωας, οἴζϑι σκηνοιοῦ ογοιὶ 



οϑαι ὅ, τί αἢ καλαῖς τις οὖν τὴ πόλᾳ ποιήσγ" 
ἀντ ὀκεῖ ἤχιςα μϑρ ὕξδιν, ἥκιςα δὲ παροι- 

γίαν, ἥχιξα δὲ αἰδιφουργίαν χαὶ αὐδιφολογίαν 

᾿ἐβίγρεαϑαι. ἀγαϑεί γε μάι ἀεξργαζξ) καὶ 
γαδεὴ ἔξω σίτίσις. πὐξέπατῷ, πε ΝΣ αϑαγ- 

χαζονταὶ οὖν τῇ οἰκα δὲ ἀφόδω, χαὶ μιζιὺ Ὁ ὑ- 

πϑοίνου μιῦ σφαΐλλεαϑαὶ Ἐχημελάαϑαι, εἰδὸ- 

ᾧς ὅτι Οὔκ ἔνθα τρ ἐδείπγοιω κατα διυούσι, 
χα τῇ ὀρῷνη ὅσοι ἡμέφοι γθηφέον, σ᾽ οὺ- 

πὸ Φανοΐῦ τὸν ἔτι ἐμῴρουρον ἔξες! πορϑυεοζ. 

χαταμαθων γε μιδεὺ ὁ Λυκούργος χα ὅτι Ἔἰπτὸ 
“Δ αἰτῶν οἱ δὼ ΔΙ ο. πογούνδιοι, 4 ροοίτε, 

χαὶ ἀγζῶρκοι . αὶ δ ρωςοί εἰσιν , οἱ δὶ δ ΤονΟΙ. 

πεφυσηνὗροι πὲ ̓ χαὶ αἰα,φοὶ, χαὶ οἰοϑενᾷς α)α.- 

᾿ς φαίνονται , ΟΣ οὲ τόταημιέλησεν' ὄν Φὐνοαΐν, 

ὅτι ὼ ὅτὸμ αὐτὸς τίς τῇ ἑαστεῖ γνώμη Φιλοπο- 

οὐπος γῇ, 1 ϑηρχϑεώ Ὁ σῶ μοὶ ἔχων ἀγα φανεται Ξ ἐπέ- 

χαξετ' ἀεἰ τρεσξύτατον ον τῷ γυμνασίῳ ἐ- 

καςω ἔχη κελέοϑαι ῃ ὡς μήποτε αἰὐζι ἐλοιτ’- 

ἰποῖ- πὰς Ἴ ΤῊ σιτίων γίγνεοϑαι. χαὶ ἐμοὶ νδὺ ουὐδ[, ΕΟ 
Ι ὃ) τότῳ σφαλέεῦαι δυκῴ. σέκ αὐ δΐζυ ῥαδίως 

γέτι: 4ὕ 9! «παρτία ΤῊ ἅτε ὑγιφνοτέρας, ΄. 

πείροις σω κασι γρησιμ(ϑτέρθς. ὁμοίως ν Σ Ὄσὸ 

πετῊ σκελών, χὺ Ὁιπὸ χάρων, χαὶ Ἔστὸ Φαχη- 

᾿λου γυμνάζονται. ογαντία γε μζωὼ ἔγνω χαὶ 
πιδὲζοις σιλείςοις. ἐν μδὺ »ὃ παῖς ἄλλαις πό- 

᾿ς λεσι Τὴν ἑαυ ἕκα τος ἡ παι δὼν, καὶ οἰκετν, 

Κεῖ τιϑχοισιν' ὁδὲλΛ υχούρορς » κατα- 

σχδυασαι βαλοόμϑυος, ὡς οὐ μηδὲν βλαίτῆον- 
ῃ 

᾿ ἥες, διπολοουύοιέν τι οἱ πολίται δνλύλων ἀγα- Ὁ) 

ΤΑΘΕ ὦ ΚΕ Φ Ρ γ- 8, 
᾿Ν Ὠηιχώθμον ἐν τοῖς Φιλιτίοις λέγε- ΑἸΝ πα ποῖα ραιγῖο σοπη πη ΠῚ ΟΥΆΓΗΣ [ἢ Ριι- 

ὅϑι 

Ὀ]]οῖς 1115 Θρο 5, φαϊχυϊά ἴῃ τΟΡῸΘΙ] ΙΓ 
αυ!απς ργαοίδγο ἔεροτίτ. Οὐ τ, νεϊιὶς 
τ ἰ Πλς νῈ] ἱπ αγία, νο] οχ νπῸ Ρετυ]αητία, 
νο] ἔλέξιιπι τατρς, νε] ταγρο ἀϊξξιιπη δ Πα-- 
τείσας. Ετία τη δά πος ντ]ὸς (τς ΘριΠα: ἔογίϑ 
ΡΟΒΙΙςα,, αιο οραμηθυ]ανς ςορσαηταγ, ν δὶ 
ἀοπημηι ἀϊΠςεάήοτς νο]ιηι; τ 116 ΟροΥΔ 
ἄλτοα, πὸ ργὰ νἷπο τἰταροηι : αυΐρρε ηυὶ 
(οἴαῃτ (6 πο ἰδὲ πιδηΐιγος, ν δὲ σης 
της, δέ το πο τ]5 ρογίπαάς ΠΡῚ ντοηάιιην, αα 
ἄϊς. Νοη οπίπι οἵα ἔιος Πἰςοῖ εἰ, Ζαϊπος- 

Β αὐ ΓΑ τα: νασατὶο πο ΠῚ ἱπηροτγαυίτ, πος: 
ἄοτο. Οαιπὶ ἀπτο ΠῚ ΔΠἰ πη που τς]. γ- 
ΟὐΓσα5 605, Ζαΐ ἃ οἶδο (ς ἰαροτγίδιις ἐχοῦ- 
σεης, ἃ Βοπὶ σοϊοτὶς ὃς [πσοαϊεῆτος ἃ τος 
Ὀυΐτος εἴα; 4υΐ νογο ἃ Ια σοσίρας ΡΠ πος: 
τοητ, τ πΊοητο5, ἂς ἀςἔογπγθϑ, ἡ σθο  Ποἱἃ 
πε σοηίρἰοὶ : πς [ἃ φυΐάσηι πορ]οχίε, 
σΟΠΠογαμ5 ΕἸ1Π0, 41 ἔροπτε {π8 ἰαρογος 
(αἰοίροτοῖ, ἐχμίθεγο σογρις δά Ἁυσῖς 1-- 
ἀοποιιηι ἀο {|βΠοἰθης: ργβοορίε, ντ δ τ- 
ΡΕΓ 155,4] φαο!θοῖ οἴδοι ἴῃ ργηηηαῆο πᾶ- 
τι ΠΊΑΧΙΠΊ1Ι5., σγαπὶ Δί θεγοῖ, ΠῸ γΠ15 
4014π|1ρ6. ἀστογίούος οδάογοης ἰθτεῦθος, 
ααϊ σοπαϊέξα εοάετη ντογοηςην. μα ἰῃ τὸ 
τα ῃὶ αυϊάσηι ποπ αδογγαῆς νἱήοτιτ, Νὲς 
επίπη ἔλοϊϊς χυῖς πομπὸς ἱππιοῃΐατ., αι 

δρδιτδῃΐϑβ δι θο πα να]οτιιάϊης, αὐτου ρος 
Τα γιγίθιις ργαίξεητ, Ναπὶ ραγίτου ὃς ογυτί-- 
θας, ὃς πυδηῖθιις, ὃς σογαϊο 115 ἜΧΟΓΟ Πτατν 
Ῥιατοτοα (δοιι5 Π4ς οτίαπι ἴῃ ρατῖς ἰμαἰςσα- 
ας, ιιαπι 41} Ρ] αὐ πη]. Ν πὴ σοτου δῇ ντς 
θἱθα5 αι! 6 {15 ΠΡ ετῖς, (γα δ, ἐλου τατί-- 
δι ργαοίξ. Γγσαγρα αὐτο, ΐ οβςεια 
νο]]ετ, ντ οἷτπα5 Πα }1ο ΠῚ ᾿ητςοπὶ ἀαπιπὸ 
ἄατο, ὀτίαπν σοπηπλο Ϊ5 αἰ διΔπὴ οροτα 
Πλπτιια ἔτι γοπταγ : [ΠΠἸταῖτ., γε υΠητια 

δ), ἐποίησε πα, δὼν ἕχα ον ὁμοίως ΤῊ ἑαυτν τάπα {π|5., 41ὯΠπ| 4] ΠΟ Πὶς ΠΡ οτίς ἱπηρογαγοῖ, 
δ Ἢ ᾽ ᾽ ε Ὰ“Ν" 

Ὶ χα δ Σλλοτείων οὔχῳ. ὅτου δὲ τὶς εἰδὴ, 

ὑποῦτοι πατερες εἰσὶ Ὑ΄ παίδων, ὧν αὐτὸς Ὁ 
" - 

ὄχεοϑαι βέλοιτο. ζω δὲ τις πταὴς ποτὲ σλη- 
ας λαξων το ἀλλε κατείπη ὡρὸς τ΄ πα- 
! ᾽ ᾽» Α ΦΕΎΜΠ)} ΠῚ 

ΞΕ Χ9 ἐαγθὸν ὅς1 μή Οὔκ οὐλλας πληγας ἐμ- 
͵ “ς ε ; ᾿ 

ἀλλ άν 4. ὅτω πιςεύοισιν δλήλους μηδὲν 
ο ἈΝΕ Μ ἩΡΘΒΕ ἀπ νον 

ἰϑυρὸν ρος Ἴ4ν Οἷς πται σιν. ἐποίησε ἢ ἢ οἰκε- 

Σ 

χυγων ὃ ϑυρδυτικῶν στενῆν 4 χοινωνίαν. ὡςε οἱ 
ΝΣ ἘΣΣΊ 

: μδὺ δεονᾶυοι “Ὡἰϑακαλῦσιν Ἐχὶ ϑηρφιν,ὁ ὃ μῇ 
Ἄω» « ᾿" γε 

Ὥ αὐτὸς ὁολοίζων, ἡδτως οκ πεμπ(. χαὶ ἵσταοις 
' ω ὦ Ἐς ΕΣ 5 » ᾿ 

5 ὡφαύτως χξώντωι ὃ γὸ ααϑενήσεις,ἢ δεηϑαειϑ 
Ε] ε ᾽ ,ὔ 

[ ὀχήματος ἢ ταχύ πτϑ βονληϑεὶς ἀφικεοθαι; 
᾿ Υ ͵ 

τς γ4, αἸαίκιη ὅτως Οχν, ὡς εἰ αἴ χα τ ἑαυ, 

εις, εἴτις δεηθείη, γοθα ζ ἡ Οῖς ὀηλοτθίοις. Ε 
" ͵ὔ «“ ε 

πο α { ας (οἷα, Ε05 ριιθΓΟσ, ἰη “1105 ἱπη- 
Ῥεγυτη ἐρίς ΠὈ1 (ἀπλῖτ, πο5 γο ἢ 1Πο5 Παθογα 
Ρατγοβ:πεςεῆε ε{Ἐ Πς εἰς προγοῖ, “πο πιαά- 
πιοάπιπι δ ίπο νε]]οῖ ἱπυρεγαγί. 81 αι δι- 
τεπι ριεῦ νεγθοτίδιι5 δ αυαηάο οα τς αν 
Αἰϊο, ραττῖ (πο [4 εητιπτίεῖ : τατρο οἵδ, ΠοΠ 
εἰάεπι 4] ἴα5 ἰῃΠΠρεῖ Ρίασας δάάοις, ΥΩ 
αἰς Δάσδο ἤάἀεπι [5] ἰπυτοο πὶ Βαδεῦτ, πο- 
4αααιδπι ξιτατγιιπι, ντ τα γρίϑ ΡΌΙΟΓΙΣ ΡΓα- 
εἰρίαης. δδηχίζ ςείληι,, ντ ἔΠ}}}}15, {1 6ο0- 

ΓΠΠὶ ΟροΓὰ 45 ἐσοαζ, ΔἰςΠὶς ντὶ ᾿ἰσοαῖ: 

ἰη{πἴτατα νει σογιιπγ “ΠΟΙ Θ. σαπι 

σοτηπγηΐοπο. [ταῖς {Π 41 σαηῖθας ε- 
σεηζ, δὰ νεπαῖοπμεπῃ Δ]1οῸ5 πτταηῖ; ἂς ἢ 

ουὐΐ ποι ἢΠτοτῖίμπι, ντ ρίε νοηφίιν, ΒΡ επ- 
τεῦ σαῆο5 σοποράϊτ, [τίς πὶ ντιιπταγ ὃς 6- 
ᾳιῖ5. ΝΝδηι υί ρογ οἰξ,αυενοε ασ]ο Ἰἢ 4-: 
ἴσοῦ,, νΕ] σο]οτίτον αἰΐψαο ρεύροῖς ουρίτ, 
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᾿ ραηααπῃ 10 τοέξε νίϊς οἵξ, τε ίταϊς, ΝοἹά 
αυϊάοπιαρι ἔπος βετὶ γοϊαῖσ, αιοά σοτα- 
τὶς οἴείη νία. Οὔΐρρα {απ ρτα νεπαπάϊ 
{πάτο ἴτα Ποχ θοὸς ορρτγεῆϊε, νὰ πεοοίϊατιῖς 
αα νιξειπη εσθαητ, εογι πος ραγατί Π1Π1] Π-, 
Βεδησ: (ληχίτ, ντ 11, φαΐ ν απαγὶ ἀπ ουπητ, 
ἱπγέξα το πη αυδητ; ΖΕ] γεγο [ἰς ἐσοητ, - 
Ροττὶς Πρ! }}15, δ ἀσσερτὶς πεσϑίϊαγι!5, σοτογα 
τατγίας οοίισ παῖ τε πη πλητ. Ατας που τηο- 
ἄο σοπιπηηιιηϊσατῖς ἰητογίς γοθιις, οτίαπη "1, 
4] ραιισα ροίπάςφης, ραιτοῖρες οὐ ἢ] ΠῚ 
παπτ, ας γερίο {14 ἔστε, ν Οἱ χα ἔτππη ἀ4 
νίϊππ γε συίγαης. Ετίδυ πος γατίοθς συδάᾶ 
ἀϊποτγία γα! πόγιτῃ ἃ ἀαγφοογασῃ οσίπεια- 
ΑΙΏΕῚ γουῦγριας Γἀοςάκτποπε ίδηχίτ ΝΆ δ- 
11ἰς τη γγρίδιις οπιηες συοοῦφ, τηοάο ροί- 
{πηττοπὶ ἔδοιπητ, ΗΠ ἀστιπῃ οοἹ τ, 16 ηδ- 
του ]ατογία ἀδάϊτις οἴ: ἰσ πχαύσαζαγα, "Πα 
ΟΡΙΗοΐο ἐχεύσθησο {8 Δ[1τ δραττα νοτο ].γ- 
ΟἸΓΡῚΙΝ ἰΠσΘΏΙΪ5., 410 ΠΊΪΠῈ5 64. ΕΠ 115 
τοπὶίδοετο ροῆϊησ, δἀτίηραησ, ἰΠτεγα  χίτ: 
1πΠΠ|ς {πἰς΄, ντ 11 ταπταση δά (δ ρογτίπεία 
ἀποδγοησ, φυσουπιηας δὰ ἰἰ δεγίαζοπη οἱ- 
αὐταὶ δας ραγαη 4ὯΠὶ ἔλοϊδητς. ΙΝ απυ συγ ἰς 
Ορῶ5 αἰἰχαῖς αἀξοέζξαγοτς, νὲ χαμππητρίε τη- 
{ταηῆοτ, ντ οπηπος εχ ὡύοτεθι δά νἱ- 
τάτὴ ΠΟΟΟΙ Αγ ιἷς ρου Γοηταγ, οδάοπηηποτα- 
τίοπο νἱέξις ντογδταγ, πος Ιρίθπι εοέζαπι 
οτατ, ντ Ορα5 νο]ρτατῖς σαι πο οχρε- 
τογθητιγ ὃ ΝΝε νοείῃπὶ φυίάοπι σαι Π ρο- 
οαηία Ππππάεηάιπιπι, ΝΟ οπΐπὶ πιάση ρτο- 
τ|} νείξς, (ς σοΐροτῖς ἐστορσία σοπίίτατίο- 
Ὡς ΟΥ̓ ΠΔΠταΓ. ΪΝΟΠ τοπὶ ργορίογοα, τ σοη- 
τα θου πα τ πὶ σαι ἔλοειο {ππλταπι ροί- 
{{ητ ρεσπηΐα ἱρή5 σοροπάα {πητ. ϑαηχίτο- 
Ὠΐπη, γτ σ]ογίοίπιις Πα θδτιγ σογρογίς [αδο- 
τε ργοάοῇε (οἠαἰθας, συδηι ἔλοί ξ 15 Πππὰ- 
Ρεθα5: φαογαπι δἰτογαηι Α δηΐπγο, αἶτα- 
τγαπι ἂν ορυϊςητία Ρτοποίίοι ἀεπηοηίεγα- 
ας. Ετίαιτ ρεῦ πεέαβ γοπὶ ἕασοίς, Ηἰς ρῇ5 
ταραιβ νεταῖτ. ΙΝ Απα ργίπηιπι εἰα πο ά! πλο- 
ποῖατη ἱπ{Ἐἰταιτ, συ π5 ἢ ταπιιιπ ῃ ἀοπγιπι 
ἱπξογγθταν, χαδητιη Πγΐπας Χ πάγοι; Η6- 
τί πο ροῆεε, νὰ [4 γε] ἀοπιίηϊς. νεὶ (ταῖς 
οσοαίτιπι αἴΐετ. Ετεηΐπη ὃζ διηρίο Ἰά οο]]ο- 
σατὶ ἔρατῖο, ὃς ρ᾽ιπξγο ποοοῆς οἵδε νε ηἱ, 
Αὐγαη) ἀυτα πη, ἀγσοπιαμη 1 ρογαα Γ (0- 
Ἰετ, ασπσαδὶ σοηίροέξιπι πογῖς, ρος ου 
πγθϊταταγ. (τ Ἰσίτας {πἰς αιυφγξά 5 ορίδιι5 
Οροτὰ ἄδτιτ, γ ὶ σσραγατίο ρ] τς ΠΟ] οἴ ἴα, 
ἀπάτη νίτι5 νοΙ Πρτατίς ΟΠ  Βοατ» ἘΠΊ ΠΊοΓο 
Οἴπιος ϑραγίαποϑ 'ῃ ρυἰηγῖ5 ὃζ ΠγΔΟ ΠἘ ΓΑ Ιθις 
δὲ ἰεσίδιις ράγεγς, (οἰπητ5 οὔποθ 5. Αἵ Ἔρὸ 
Γγουτσιπιηε 4υ άοηι δάστο τη αΓ Β τΓοΥ 
ἐρτορίαπι {Π|πὶτοὶριθ] οι σΟΙεϊτατίοπεπα 

ΧΕΝΘΡΗΘΙΝΈ ἐς 

Πευδὶ εήπταπι γί ἄδας, επὶίπγαηϊτ; ας ροίξ- ἃ δ που ἰδηἵπαον διτα, λοι ὧν τὴ γον Ἧ 

καλαΐς, ἐποκαϑίςησιν. οὐ μιζωὼ οὐσῆ, ἐἰχφνο ; 

-Ὡρὰ τοῖς ἄλλοις εἰθισμένον ἐποίησεν ἔχαπη. ἢ 
δυύεεϑαι. ὅπ "ὃ αὐ “ἰοῦ ϑύήφοις ὀψιϑετες ἢ 
δεηθαΐίσι τὴν ἐχετηδείων, ζὦ μὴ σεεσεσκά α- 
σγκένοι τύγωσι , Χαὶ ΕΣ, ἔϑηχε τὸς μϑὺπε- 
παύμϑροις καταλείπσἀντὰ πεποιηνϑϑα,, τπὸς᾽ 
δὲ δεουϑύοις, αὐοίξαγζς τὰ σήμα δα, λαξόγε 
(ᾷς ὅσων αὐ δέονται, σημκηνα υϑύοις καταλι- 
πάν. τοι γ»δροιῶ ὅτως μεταδιδόντες δλλήλϑοις, 
χα οἱ τοὶ μικρᾷ ἔχοντες μετέχουσι πότων 
οὖ τῇ χωξοι » ὁποότοῳ τιγὸς δεηθεῖσιν. ογαγηία 
γε μιζωὺ χαὶ τάδε τοῖς ἄλλοις ἕλλησι και τέξησεν 
ὁ Λυκρόροος οὖν τῇ ασαρτὴ νόμοι. οὐ δὲ γὸ 
δήθ ταῖς ἄλλαις πόλεσι πλύπες χρυμαή- 
ὧϑνται ὅσον δγυϑανται. ὁ μδρ Ὁ» γεωργῷ, ὁ δὲ 
γαυκλορφ' ὁ), ἐμιπορά7εται » οἱ δὲ χαὶ ὐπὸ τε- 
γῶν ἄέφογται. οὖν δὲ τῇ ασούρτη ὃ ΔΛυχοόργος 
τοῖς μδὺ ἐλά ϑέρφις δ, μδὺ ἀμφὶ χρη κατ- 
σμκὸν ἀἰπάπε μηδενὸς ἀχ]εαϑαι, ὅσοι δ), ἐλάυ- 

Οϑεοίαν ἢ πύλεσι φἰρασκά ἀξ! ,Οὐὑταΐέταξε 
μόνα ἔργα αὐὐὴμ᾽ γομμίζν. αὶ γὸ δὴ τί πλού- 
τὸς Οχᾷ γε ασουδαιςέος, ἔνθα, ἴσοι μδὺ Φέρᾳ 
εἰς τὰ ἰχιτήδι4α,, ὁμοίως δὲ Δ[φιτάοϑαιτα- 
ξας, ἐποίησε μὴ ἡδυπαϑκίας ἔγεκα, πὰ ὁ- 

ρέγεοϑευ ; δυλὰ μέωὺ συν ἑκα τίων γε ἕνεκᾷ 
Δ ιοηκατιςεον. Ἢ γὸ ἐάϑῆτος πολυτελείᾳ, δυλὰ 
σώματος ἀὐεξία χοσμκοιιώται. Οο᾽οἷὲ μέάωτγε 

εἰς τὸς συσκήγοις ἕγεχᾳ. ἔχην δουπνάν; χρῖ: 
μαΐζᾳ ἀ ,ϑρϑιςέον. ἐπεὶ ὦ τῶ: σώμα τ! πονῶντα 

Γγωφελάν πῶς στευονζᾷς 4 δοξόπερον ἐποίησεν, ἢ 

Ὁ δαπϑροΐνζς: ἐχιδείξας Ὁ «ϑὺ ψυχῆς "ὃ 
δὲ πλούταερορν. τὸ γεμζὼ ἐξ ἀδίκων γ6η: ' 

ματίζξοϑαι χαὶ εἰν τοῖς τοιώτοις διεκώλυσε, 
ποδῴτον μϑὺ ὟΝ γομμείσχκα, τοιοῦτον χαυτεφῆς 

σατο, ὃ δέκα, μνώ; μόνον αὐ εἰς οἰκίαν εἰφελϑον, 

οὔποτε δεασύζᾷς οὔτε οἰχέζᾳς Δαθοι. χαὶ γᾷ 

χώφφις μεγάλης, καὶ ἁμιαίξης ἀγωγῆς δέοι τ᾽ 

αἢ. “εισίον γε μζυ,ὰ φὐργύδιον ἐρδυνάτω "ἃ 
» -“«εν», ᾽ν 

αν Τί ττϑ' φανη,ο ἐγὼν ζηγμιούταιτί δΐευ αὐ οχ 

Β 

Ε ̓χρηκατισμὸς ἀσου δα ζοιτο, ἔγθο, ἡ κτῆσις 
πλείως λύπας," ἡ χεῆσις ἀὐφροσείζας παρέ- 

χά; δυλὰ γὸ ὅτι κϑὲ οὖν αστίρτῃ μείλιςα πεῖτ' 
θυγταὶ Ὁ ρχαῖς τε ὃ ζῖς νόμοις ἰσμεν ἀποὶυ: 7 

τες. ἐγὼ ̓ϑύτοι ἐσ ἐϊχ4 ρῆσοι! οἶζα! κλδϑτερὸν 

τὸν Λυχϑύροον ζυτίω ̓  ἀὐεξίαν καϑιφάναι, " 

Φγριν 



- 

ν᾿ 

τὸν, πεκμαίθο κοι δὲ ζιῦτα, ὅτι οὖν 
ἄλλαις πόλεσιν οἱ δειυατώτερρι ὅτε βύ- 

Ἂ! αὶ δυκᾷν Ὅς Ξρχας ς φοζφοϑω, δυλὰ "ο- 

μίδμα σῷ το αὐελάύϑερον ἐ{) ον δὲτη ἀπτίρ- 

Ἷ οἱ κρατίσοι ταὶ Αὐν ἐρχον τοῦ μάλιςα ᾶ: 

ῳἶ οὐ γὰς, ὁ τω τα πφνοὶ δ) μμεγαιλεεώονται, καὶ 

ὅτὸν χαλ ὠνται, δέχοντες, δλλα μὴ βα- 

διζοντες αὐ’ αχουφν νομίζοντες, ἀδιεωζι και- 

τάρωσι τῷ σφόδρα πείλεοϑει , ἔψεοϑαι χαὶ 
αὐςαλλοις ὁ αἰ αὶ γελύνται. εἰκὸς δὲ χαὶ τίω 

᾿Φεφορείας δοιύαμιν τὸς ἀὐθιὶς τῴτῳς συΐκα- 

πιοχάυάσαι, ἐπεί πῷ ἔ ἐγνώσαν ζω πείλοϑαι 
μέγιφο; αγαλὸν δὴ» ἡ οὐ πολά,χαὺ οὐ φρατιᾷ, 

ον οἷ οἴκω. ὅσω γὸ μείζω δγώαρειν ἔχφ ἡ ἡ ξϑῆδᾳ 

'χὴ, ζούτῳ͵ ἄλλον οὐ ἡγήσαιτο αὐ τίω χαὶ κῶς 

᾿πληξῳ τὸς πολίζᾳ;, τὸ λυσακοὺς ν. ἔφο-- 

θῶ, ἱκανοὶ μϑὼ εἰσι ζιμιοιὼδ ὃν αν ̓βόλων- 

ταρκύξιοι σι οχραηῳ φἴξαχεῆμα, κύ- 

ΓΝ ὁ Ξεέχονζας μεταξὺ χαὶ χᾷὴ Κθατειίθες, σρῦ 

χα ἶρξα!. ) 8) Χ) -ἰϑε ψυχῆς εἰς ἀγῶνα κα: [8 
δ" 

“τὴν ζσαύτίω δὲ τουέεδμαμῳ, οὐχ, 

᾿ ὥρα αἱ ϑηλαὶ πολής, ἐαΐσι τὸς αἱρεϑάν Κς «εἰ 

δ γῷ ἔτος ὅπως αὐ  βάλωιται, δλ᾽ ὡς ὃ 

οἱ τύφφεννοι, οἱ αν τοῖς γυμψικοις ἀγῶσιν ὅχε- 

ξάται, ζευ Ἴνα. αἰοϑείνωνται νομιοιιῶ ταί τ, 

ἀν ωϑαγολωα κολάζεσι. -πορλῶν δ (αὶ 
ἀλλων ὄντων μιυρχθμημᾷ Κ καλῶν ὦ Λυχούρ- 

γω εἰς Ὁ πείλεοϑει τς γομοις ἐδέλψν πς πο- 

λίζας, τὺ τοῖ τοῖς κοηχίσοις κὺ τϑτὸ μοι δὸκ4 [τῇ ὅτι 

᾽ ἐλθὼν σζέυ ) Οἷς χρατίςοις εἰς δελφοις, ἐ- 

᾿ δῆ πηβετο τ λεὺν.. εἰ λῷον χαὴ αἰμῴον εἴρη τῇ απαβρ- 

πη τὶ 4θουϑύη οἷς αὑτὸς ἔϑηχε νόμοις. ἐπεὶ δὲά- 

ΒΝ "τολζιμῖ εἰ οτότε ἀπέδωκεν, Ὁ 

᾿ Ἀδνο ἢ αὐομον δλλὼ χαὶ ἀνόσιον ϑεὶς ὦ πυϑο- 

ρ ἴξοις γόμιοις μὴ πείθᾳοϑαι. αἴξιοι δὲϑ Δυ- 

λύργρυ χρὴ τόδε ἀγα οϑέκσαι "ὦ  ατεργασεις 

7 Ὁ» τῇ πολῴ, αἱρετωτέρον ἐ4) τὸν κα λὸν 

ἀλατον αὐτὴ τῷ αἰοιοὐ βίου. καὶ ἢ ΣΟ δὴ Ἶ 

᾿ ᾿ ἐπον» αἴ οκ τῷ φοζεροὐ ̓ειπογωρν αἱ νώώρου- 

λυων᾽ ὡςτ' ̓ άληλὲς εἶπ, χαὶ ἕπεται τῇ " αρετὴ 

τα εἰ εἰςτ' πλείω γΕὐνον μάλλον, ̓  τῇ ία- 

ὁ γὸ Τῥαίων, καὶ ἡδίων, Ὁ, ἡ φὐπερωτέροι, 

τ λτ ' ἢ ΒΕ ΦρΌν.8. 
δυιϑγϑω μονας ἐποιήστετο πὡς χρατίσους τ Ρτας., “υδη1 οἰττατὶς ορείπγαῖος (πη ἴῃ 

χοΊτων͵ τίς αὐ 4“ξοι μεΐοις Ὡονῦν παίο 
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(ςτοητίδαν δἰ ἀυχί ἴδε, Επὰς τοὶ ἴος ἈΓΣ σι- 
Ὠγοητα πη γα θθο, αι 4 αἰ τς ἴῃ νεθδίδιις 
Ροτρητίοτος ἘΡΑ ἢ νἱάοτὶ υϊάθηη νοἱητ 
τπςτιοῖς παρ ἢ τας : δάοοαιις ἐποιης 
ἴιος οἵϊὝ αὖ ποηλίης ἢ οτο ἈΠ ΘΠ τι1}. ϑραῦ- 
τὰς γεγο ργὰ ἀπε ΠΠπλὰ εἸραίτατο ν τὶ μγα-: 
Χίπιο πταρὶ ἔγατιις οὐ ογαδηΐ, ας ΠῚ ϑἷο- 
τἰϑία πη ραγαητ, ἢ Πα Πλ1]1ς ΠΡΟ ΟΣ ΤΗΣ 
Ποη στγαάατίπι πσοάςηᾷο, (εξ οὐττοπάο (ἃ 
Ραγοηάὶ [πππάτοίος οἰ] ἀςοίατοηι. Εχίι- 
της οη , ἢ δά {ππχηγαῖτ οὔ ἀϊεητίαια 

Β ΡΓααμαμὴ ἀπσο5 ρη Πιογίητ, ουϊατα αἱΐος 
Ἰρίοσιιπι ἐχορ! (ἐαμυτατος, ιοά ηαϊ-- 
ἄἀςφηλγίτα ἀσοϊαίς. Εςσοπίς τα ποιὰ νοῖο εἴ, 
Πιος ἱρίος Ερμοτογῖ Ροτοιατο πὶ νη οἵμπὶ 
Τγουγρο ἰ{ἘπταΠς ̓  ιιοα ἀπ τηδάπογτο- 
τοητ, ΘΡσαἰςητίδῃν Πππλπγὰπα ὃς ἴῃ ντθς, 
δὲ ἀρυὰ ΘΧοΓοίτα τη, ὃς ἴπ [δ Πα θοπιιην 
εἰΐς, ΝΝαῃγ αιυιλῆτο Πλλῖοῦ πγὰρ Πξγατας ΡοΞ 
τείξας οι, ταῆτο ρ 15 τογγουῖς οἰαίδιις δά - 
Ἰατιιγαπὶ ἐμ δρμκι νον δ ὦ πος,ντ ἠϊᾶο εἰς: 
ἔφης απάίςητος. Ισίταγ Ερ ιογὶς νἱτία πα 
τί5 ΕἱὉ δα πιι]ταη τη, σι οπυν εἰ πε, ὅς ιὉ- 
ἴτο πγαϊτατῃ Ἔχίρε πα] ροτοίξας {Π!ἄοπη οἰ, 
ἀτα τς οτίδπι πγαρ γατι5, τη δα τις οιπὶ 
᾿ἱπρογίο (τ, 'οοο πιριοηάϊ, νοὶ σατοςτί- 
διις ῥοπίτ πο ροπαὶ, γΟ  Π τὲ ΠΡ: ἂς νίτα 
νοσδηα!. Τ λητα ἀαπππὶ Θοτιπὶ ροτοίξας ἢτ, 
ποῦ σιοηιδάπιοίιη) Δ}115 ας ἴῃ νεριδας, 
Πρ [ἔγατιιδ ογοατος ΟΧ ΔΠΙΠῚ] αγ ίτγατιτο- 
τὸ Δῃῃο ντὶ ρεγπλίτγαησ προτίο πο : (οᾳ 
τεέσοτη ἰαἴταῦ, εογαπλας ριαπάμπηι, αυὶ 
Ἐπ ΡΒ πὲ ΘΥΠΊΠΙΟ 5 ἜΣΘΑ ΤΣ ἘΡπ| {ι 
Ζποηὴ ἴῃ ἰσρος ΔΙ χα [9790 {{{π) ἜΣ 

δα πογιτητ,οαπι πιοχ ρα Πίμητ, Ουμπιαιις 
ἡγαΐτα ργαοίατο Τγουγριις Ἐχοορίταμετῖτ; 

» ὐπεδῶκε τῷ πλυοὴ τὸς γέμα, ααῖδις5 ἐΠϊοογος, ντ οἴτιος ἰορίδιι5 οὔτει- 
Ρεγάγα νε!θητ: ἰῃ ρτγί πλῖς πος ρι!οἤγαπιε- 
υΐάεπι (ἔάτιιο, Ζιιο  πλατἰτιι ἀπ: ]ερ 5 ἢ 
ΡΓΐα5 τγαἀ τ ἀοτῖς, 4ιαΠῈ σππὶ Ορεἰπγαι δι 
[εἸρίμος ργοξεέξις, ΑΡρο]Π]Ίπειη σοπίμ ει -- 
{ετ, αἢ δρατία [ξατιῖς πλ θ᾽ οσ ξεΠσίογαιις ἢι- 
τατας οἵστ, (Ἰεσίθιις, φιτὰς τα] ΠΠοτ ἰρίς. ρα- 
τογοῖ. [5 νοῦο “απη}ογάοι]ο γείροη Ποτ, 
οπιηίπο ἰά οχ νέα οσς : ταὰπι ἀειηῇ σὰς ττὰ- 
ἀϊάϊτ, ποη πιο σοηεγὰ ἰορ 65, (ς ἃ οτίατι 
Ρἰοτατεπι ἐλέξιγος [ξατιθης , {Ἰςσίδιι5 οὐαΞ 
ου]ο Ργεῃῖο σοπΊρΙΟατί5 ΠΘἢ οδτοπηρο- 

γαίης. Ηος ἐπ τὰ Γγσῦσσο δα τηϊγαιοπ 
ἀἰρηῦ εἴς, υρά ἴπ' οἰπίτατς (πὰ ραν οοτῖτ, 
ντ νίτα τυγρὶ πιοῦσα ποις ίξα ρεςίογγοτατ, ΝᾺ 
{ι εἰς γεπὶ σοι ἀογοτ, ἡπαφηϊοῖ ραποῖθις 5 
ΕΧ [εἷς ρετίγο, 4111}} ΘΧΊΠ 5. αυϊς Ροτίσ]ο 

{(δάμςετε ἔς πγϑ] τ. Αάδοαιις νου να 
ἀϊςαπι, πηαρὶς νἰτταζοπι ξουλίταταν πο ο ]11- 

ἴᾶς ἀϊαιτιιγηίο »ἤαδῃν σῃδυίδηι, ἸΝ πὶ γίγτιι5 δ ΔΙαςυῖοΣ οἵ, δ (μαιΐοτ, ὃς ἐχροαιτίου, 



684 ΧΥΕΙ͂Ν ὁ ΡῊῊ 

ὃἃζ πγηχίοσ. Ετίδπν πος πιδῃϊξοίξαπι ον, σἷο- Α 
τίατα ἱπρυῖπιῖς σοπγίτοπι γἱγεατῖς ΓΟ Ε- 
Θηΐπι γἱΓὶ5 ἔοτείθιι5 ομληο5 αἀίπησογο (Ὁ 
ΡΟΙΠ (ΟοἸοταςτέ νοϊαητ. πα νεῖο ας σοῦ- 
{ἐαυατας πε, νὰ πος οβοοτου; [4 πο 16 
τεύξατα οὔτ παι οηλίττεγο. ἸΝΙπαΐγαμη [γ- 
ΘαΓρῚΙς ΡΙαης ρυα ΠΠπ|τ, ντ' ν ἐγ ἔοττας θεα- 
ταπλ, σηααὶ πιο τη ν τα πὶ ἄσογεητ, ἸΝαπα 

ΑΠ115 τα νει σεις αι ᾿σπαιτει Δ]14 15 (δ 
σοῖς, ἀαϊηταχατ Ποπιϊπῖς ᾿σπδαΐ οοσπο- 
ΤΆσητΟ ΠΟτατΙΣ : 46 ὨΙ ΠΟ ΠαππΠ5 ποσοτία- 

ἴα ἰπ σοάεπι ἔογο νἱγ Ἰρηδυῖις, το {Ἐτ6-- 
τσ: : [δ᾽ 4ὲπὶ ὃς (ξ ἄετ, δ ἐχογοεῖ ίς, ἢ νο- Β 
1. Αἴ Γασράσπηοης “υϊ15 Ρυδοπάαπι 

ἀαχοτῖς, Ποπιιηοπι ᾿σπαιαπη νο] ἴῃ Ἰἀο 
δ θιμδεῤδνοε γε] ἀὰ ἐδάδην οχογοιτία ἢ 
Τπέτῖς ΤΕΝΈΞΗΡΗΝ δαΡαΠ ΠοτΟ οτΔΠῈΥ1Ὲ 

Βυυ!πιοά!, αυπατη Πα! Δα ταγ, ΡΠ] οΧχ 
ἀσπετίο εὐθεδὲ » Πειτέαπι δά ραττεπῃ δ - 
ταῖς ρτὸ (μετ ριφάῃ 66 το] Παΐτασ: {|- 
«ἀεπιαίιε πῃ οποτίς δα ἱσπουηϊ ποία Ιοσατο- 
τοίτατ, 1 νὰ Πα α116 4[1|5 νε σρατ πΘοςΓ- 

{6 πάθος, ὅΖ τῇ σοπίο ΠΡ τς, ἃς Ἰητου Πἢ1Ὸ- 
ΤΕ5 νῖ δαίπτσατ. Ῥγαξοίεα ν ριε]125 δα (ὃ 
Ῥοτγιίμοητος ἃ] αῖ ἀουι, σις δέ ἰρίς σαΐραπη 

Αἰϊοπα ἸσΠΔΌ]α: (υΠἸηεαηξ: νὰ σδιιοαῖ, Π6 

ἄοσπιο ργοάφας πλοῦ, εοᾶτιο ΠΟιΉΪΗΟ 
ὨλαΪταπι ραγίο!ας : νὰ νπέξις πἰτ ἀπίατιο 

ποη οδαιάδαος, οποία ἔαπια πιοπιίπες 
πῸη [πΙτοίαγ,, ΠΙΠ ἃ Π1 6] οτθ ας νεγθοζας 
τῇ νο] τ, ΕΠ] Πγο αἱ αι ἰσηδιιος ἱπξλ- 
τηΐα ργοηλαῦ., ΠΙΠ1] Πλίγοῦ., ΠΕΪς πχογτοπι 

ὙΝῚ Ρίοθτοία ἱπξιπηίχαιο νίτος ἀπιοξοις 
. γιάδτας δτίαπν πλ Πὶ [γοαγριις ἐστορία 

"πὸ ἴεσε ἀεπιοηίξγαίίε., πα τατίοπε νὶτ- 
τις αὐ (ποίξατεπη νίχις ΡΟΠὶτ Ἐχογοοσί. 
Νὰπὶ χυΐα ἱπάϊοίπ πὴ ἐδ ἱσπαιουίθιις δά νί- 
τὰ Ὠγοτα ΠῚ γοτα]τ, πος ἱρίο ςἤοςῖς, ντ πα Ὀὐχεγὸ τῷ πέρμαιτι τῷ βίη τίω κρίσιν τῆς 76: 
υϊάφῃι ἴῃ Ἐμόδὼ Ιατάϊς ἃς ΠΟΉΕΙΗ {ἰ:-- 
ἄἴιπι πεσ᾽!σογοτητ, Ηος 4υοαις ἀϊσηιπη 
αὐἀπιηϊγατίοης, αποά ξοσείτιπν νίτογην (8 - 
προέξιτι ἩΉΉΡΗΝ αἱα σηὴ (Δηχίτ, ντ 

ἱπα]οαῃἀϊ ἐς αηίπιο ἰπι5 ρεηο5 (ξηίογας τῷ 
{ετ: ρεγέσοίϊς, γι Ποπγητιτ ν οσοίογα πη το- 
θοῖς {δποέξις {τ θη δέείδει: ἈΑοσπιλεεῖτο 
ἔπιε σοιτδιηϊηὶ Παιισ [ΠτΟΥ Α]Τᾳ Πτοστα "ΠῚ 
σοτταπηίηα Πππάϊππὶ πγαχί πη πὶ δ ΠΙ ΒοταΓ. 
ΝΝδῃι δξ {41 σγηνηϊοί {πῆς 11 οί ηι 6ς 
σταρ!),ν ΟΓΕΠῚ 4 σοΓροτα ροτεποηίιας ἢος 
ἀείςπιηιν ογάϊπε σογίαπηεη, ἀς ἔοστίθις ἃ- 
ΠΙΠΊΪ5 ᾿πάἸο ἔλοϊτ. Οὐλυτο ἰρίτες δρίπγες 
σούροτο ρταίξατς, ταητο ππαΐουῖς ΔΠἰ ΠΙΟΓΙ ΠῚ 

σετταπλῖπα » π8π| σοΓρΟ ΤΊ, που ἀςθεηε. 
Ἰαυα Π]« οὐ πα Τυγσιγρὸ 401 ΠΟ ἱπηρ πο Πη 
Δαπιϊτατ ομ  ππογοταγὺ »Ζαοα ζαῖ αηιπη 4: 
ΠΟΣΊ] δ θος5, αὶ νἐγειτῖς 5 Πα!  ποηταδι; 

Εὰ 

ε κἄν ζυτως τῆς Τ αἰδγρείας εὐτίαν ὑφθκτέον αἰαι- 

ΘῊΝ Ὁ Ρ᾿Η᾿3Η3[ἕ[ᾷ,ᾷ;5 | 

σμχυο»τέξα. «δῆλον δῈ ὅτι τσὴ ἀφ κλάα μο . 
λιςα ἕπεται τῇ Φρετῆ. χαὶ ὙΣΡ, συμμαναῖνς , 
πω: πτλύτες τοῖς ἀγαλοὶς βούλονται. ἢ μϑρο" 
τοὶ ὥςε ᾳῶτα γἱγνέαϑαι ἐμευγχοιρήσοίτο τῆν 
τϑτὸ κα λον μὴ αλισεῖν. Οεἰγος τον. 
σαφεῖς παρεσχά ΄ασε τοῖς μϑὺ αἰ γαϑοῖφ: ἄὔδως 
μμογίαν, τοῖς δὲ και χϑῖς κακοδαιμονίαν. οὐλῦν 
Ὑ ῥταῖς ἃ ἄλλαις πόλεσιν » ὁπότορ ἐξ κωχὲς 
γλύνται᾿ ἐχίκλύσιν μόνον ἴχ καχες ̓ἐϊ)"ἀγο- 
δα δὲ οὐ πω αὐτῶ Ἰδιχὸς τα)αθῷ, αὶ γος 
ϑητωι , χα, ,γομνάξεται Ε ἐαὶ ἡ βούληηε: εγδὲ 
τὴ ᾿ λακεδούμον σᾶς; μϑὺ αὖ Ὑὶς ἀἰηδευϑείηπὸν 
χαίχϑν σώσκηνδν αἰϑαλαξῷν, στὰς δῇ. αὐ ὦ 

παλαίσμιασι συγἠομνά φή σήν. πολλάκις δὲὸ μὰ 
οὗτος Ὅι ἐλ σιερυμδύ ὧν τῷῶς αὐτισφφαιειϑειῦς, 

ἄς. » ἀχῶριφος «ὐξιρίγνεταν, χαὶ οὐ χοδϑίφ δὶ, 
εἰς ζᾷς ἐπονειδί σις »ὼ ἦϑοις ἀπτελαύνεταις, "καὶ 
μεδυὼὺ ὦ ; ὁδοῖς τρ' δαγωρητέον αὐταί, χϑὶὐϑαίι 
χοίς, χαὶ εὖ Οἱς γεωπέροις αἰσαιαξατέον, χαὶ 
6: μϑρ παξροηχούσαις χϑέϑις οἴκοι ϑροπῆεοι, 

γωϑαιχὸς δὲ κεγζεὺ ἔφαν οὐ ̓ ξ ωτῆέον, καὶ υὐαὲ ὅς δίας ̓ 

μια πότῳ ᾧμίων Ἰἰποτίφενν. "λιπαρὸν δὲ οὐ 

πλανητεον, δε σὲ μι μιηντέον πῶς αὐεἰρχήθο," 
πληγαξἰταο Πα μφνόγων ληπῆέογ. ἐγὼ μδὰ 
δὴ, τοιαύτης τοῖς κἄκοις ἀτιμίας ἐχικφρδύης, 

ΟΣ εὲν ϑοιὼ λιώμίζω ζ πσξραιρύοϑαι ἐχφ θυα- 

τὸν αὐτὶ πὰ οὕτως ἀτίμου τε καὶ ἐπϑγειδίςου 

βίου. καλῶς δὲ μοι δοκᾷ ὁ Λυχούρορς γομϑλε 

τῆσοι αὶ ὴ μέχρι γήρως ἀσχοῖη, αὐ πῆρετῇ. ; ᾿ 

οοντίαςἽ ποφεεϑεὶς, ἐποίησε μηδὲ ω ἄχ 

ἔφ αἰμελῴοϑαι τίω καλοκαγαθίαν. αἰδιᾶγας 

φον εἴ, αὐτο δ ὑθηκουρῆσαι τῳ τὴν ἀγαθῶν 

γήξα. ϑεὶς γὸ τὸς γέρονζᾳς κυρίοις τῷ «ἰδὲ 

ψυχῆφα ἀγῶνος, διέρᾳξεν- οὐτιμότερον ἐἢ 

ΩΣ γῆρας Ὁ τ Πακμαζοι των βώμως. εἰχϑτως 

δέτοι κὰ ὃ ασουδὰ ζεται εὗτι οδιτ ὃ ὁ ἀγὼν μρίλιςα ΠῈ 5 αἱ 

εἰ; ϑροήπτων. πθν γδὶ χ) οἱ γυμνικοὶδλλ, πφ. 

οὗτοι κδὺ σω ΓΧ εἰσὶν" ὁ δὲ αὖξὲ τῆς γερϑιτίας 
γῶν πλέει 1 μὲν κρίσιν παρέχφ. ὅσω δζω 
κρῴῆον ψυχὴ ἢ Ἡρϑν τ ὅω οἱ ἀγώνες 

9, 'τὴν ψυχῶν," ἡ οἷ᾽ σὼ μῆν" αἰξιοασουδαῦτε: 

ὅ9ι. ποδὲ γεμάϑπῷ Αυμνόρήηι πῶς ἐμεγά-. ᾿ 

λώς αὐδιον αγαοϑίωα,; ὃ εἴην κατέμιαϑεν, 

ὅτι Ἴ πο οἰβολορδνοι ἔχημελέας γν αβετῆθ, " , 
οὐδ 

γ 
ἡ 

) 

ἣ 

»ὐρυΝδοδιμοιΣ ν΄ 



»ς οὐ τῇ ασώρτη ζιώαϊκασε δημοσία πὸρῶς, 

ασας ἀσκεῖν ((ἐ Φρεζς. ὡς» δυ ἰδιώται 

Ἵ ἰδιωτανὮ. αι φέρφοισιν εἰρετῆ, οἱἀσκϑν- 

πες Τὴν ἀμιελοιούτοων ᾿ οὕτω χαὶ ἡ «σαρτὴ εἰ- 

χέτως πασῶν τ πόλεων Ἔκρετῇ Δα φέρ, 

' μϑνη δημοσία, ὁχιτηδοί σα τίω καλοχαγα- 

8[αν. οὐδ κάκφνο καλὸν, Φ τὴ ἄλλων πό- 

“λέων χολαζουσῶν ζῶ τις τὶ ἕτερος ἕτερον ἀ- 

δικῆ, εὐκάνον ὥυ μίας μὴ ἐλοίῆοις ὄχτθεῖναι, 

γὰ!; ογομιζε 75» ὡςφξοικεν, «ἰποὸ μϑὺ τ, 

 αἰδρωποδιζουϑύων τιναξ, ἢ δ᾽ ποχερφιιύτων τὶ, 

᾿ἀχλετοντων, τὺς βλαπήησουϑύους μόνον αδι- 

Οχίϑα,, αἰτῶν δὲ Τὴν κα κῶν χαὶ αϑαγδδων ὃ: 

“λας Φξ πόλεις παροϑδίδοοϑαι. ὥςτε εἰχότως 

᾿ς ἔοι γε δόκφ πότοις μεγίςας ζυμίας ἐχελῖ- 

᾿ γα!. ἐπεϑηχε δὲ χαὶ τζιῦ αὐὸπόςπιτον αὐ αἴκζευ 

ἀσκεῖν ἅπασαν πολιτικζοὼ φιρετίω. τοῖς μδὸ 

ὃ γὸ τὰ γόμμε (αι εἰκτελούσιν ὁμοίως ἁπασι τἰιὼ 

πολινοίχείαν ἐποίησε, χα! σον κἰπτεδογί- 

᾿ σατο οὔτε σωμῶ οὔτε γϑημῶ.ἀοϑένήαν. εἰ 

᾿ δέτις Ἐποδειλιάσάε πῷ τὰ γόμιμῳ Ὧ15πο- 

᾿ γήοϑαι, τοῦτον ἐκ 6 ἀπέδειξε μήτε γομκίζξαϑει 

᾿ ἐπ ὁμοίων {0. δλλὰ ἜΣ ὅτι κἂν παλω- 

ὲ ᾿σατοι οὗτοι οἱ νόμοι εἰσι, σαι φές. δ Δυχο ρ- 

9 χτ' τὸς Ἡρακλείδας λέγεται τνέαϑαι. 

᾿ οὕτω δὲ παλαιοὶ ὃγτες - ἔτί (αὶ νεοῦ τοῖς ἄλλοις 

 χαινότατοί εἰσι. χαὶ Ὑ» Ὁ πότων χω κκαςό- 

τατον » ἐπαινοῦσι μδὺ πϑώτες τὰ ζιαῦτα ὅχε- 

ν“.-.{ ΟΝ ᾿ -“ Ἅ ᾿ ἴχ.» λ ἌΝ. 

᾿ λιφεϑελά. χα; ζῶντα μὃρ δὴ χοινὼ ἀγα χάὶ 
᾽ ᾽ ἡ 5. κλ 

ΠΤ εἰρζεύη : χαὶ ο᾽ πολέμω. εἰ δὲ τίς βούλεται 
Ἷ γα τῷ , ΤΡ ἘΞ Ν ἘΠ 

πίας κατα καϑεῖν,, ὁΤί χαὶ εἰς ζὰς Τςρατίας βελτίον 
Ὁ." Ε ͵ 2) Α ͵ 3 

άλλων εἰ χόμησοιτο, ἐξες! χα πὅτων οὦ- 
» ἕ " ἘΔ, 

χουν. ποξώτον μων ζήιεω οἱ ἐφοροι ζσϑοκη- 
͵ λ Ὑ ,. “ἃ [4 “ Ὡ ΨΩ 

ρυήουσι τὰ ἐτή, εἰς ἃ δᾷςραϊἀὕεοϑαι καὶ ἱτ- 
“ΜΝ λ ᾽ ἡ “ ; , 

δῦσι, χα! ὀσυλίποως, ἔπτάται δὲ τοῖς γήϑοτε- 
ο) «“ αν, ἢ: ᾿ " 

χϑαιφ ωςτε οσοις πἷρ ἔχε πολέως γρώνται αὐ- 

ϑέφποι, πὸ των “ὅτων χἡ ὅΧ1 φρατίας οἱ λφ- 

{ -" Ὕ « ͵ : ἣ' ξ ͵ 

᾿ σία χϑινῇ δεηϑείῃ αἱ ἀπθώτων, τὸ υϑὲ α μαξη 
Ἷ ᾿ ͵ ἕλε ͵ “ 

ΣῊ παξοςέτικν παρέχήν,τα Ἀὺ ποζυγίῳ. ὅτ γὰ 
᾿  ω Σ Ττς ἢ Βι γ ! 3 πὴ 

ο΄ ἧχις: αὐ Ὁ ὀκλῴκον ὀχ λαῦοι. εἰς γε μῶν τ' 
ν ΓΙ “ “, Ζ 3.9 7 

Ἐν οὐὐις ὅπλοις ἀγῶνα οι δ) εκκηγχόνησατο. 
ΒΟΌΣ λ , , Ν »“» ͵ Ὰ 

᾿ς φυλὴν μδὺ εχήν φοινικίδα,,ὰ γαλκζῶ αασιδὸ 

ι 

: ΤΑ ΘΕ ΕΜ 
"γ ἱχαινοί εἰσι ζῷς πατείδαις αὔξᾷν, Ἴ ἐκφ Αποη ροῆϊ ρατείδην πιαίογομι δά Ροτοιείδηι 

ε- ᾽ τῷ “ 9 ἢ ς 
ἱ χεδοι μόγιοι 4.) πορϑσι.κὶ ὅσαι 5 οργδυωνη φρα- Ἑ 

Β ἰ ΒΕΡ' Ὑ" 8. 68; 

δα ποτα; ΟΠλπος δραγτα ΠΟΟρΟΓΙΓΪῃ ΟΠὨὶ 
{ε ρεποῖο νἰγτατα ἢ ΟΧογοοτο ται ντ Πο- 
ΤΆΪΠ 65 ΡΥ ΠΙατὶ ΡΥ ιατῖς νίτγατο ΡΓαΙίδησ, ὃς 
νἰγτετοπι {ἐπ Ἰοίς σοϊθητος, οἰα ἄοπ οχοῖς- 
οἴτίᾳ Ποσ] σοητίθιις : πο νεθίθιις παι ἄιι- 
δὶς συη δεῖς ϑραττα νίττατο ργαίξαι, ψυίρρς 
40: (014 ρα ]ϊος Διά ϊς ἃς ποθ ῆι Πιάϊο 
τοησαῖασ, Απ ποπ οι πος 4υοααςργα- 
οἰαγιιΠ), απο αυπαπὶνεθος σοτοῖς ρΙςέξδητ, 
{1 φυιῖς ἰπ αἰ ππὶ ἐπ ατίτις Ἔχ τόσ: Τ γοειιτ-- 
σὰ ΠῚ ΠΠ]Ὸ ΠΛ Πὰς ἰπ Θιπι δηϊμηδά πετταῖ, 

τ δλονεν 9 ΟΣ Ὁ ͵ φ- Ϊ 160 ]}} Ϊ - ἔ ᾿ πἰς φανερὸς εἴη ἀμελῶν τῷ ὡς βέλτιςος εἶ-. Β46] (ς περ] σεητοηι ἴῃ πος ἀφοίαγαι, ντ ἢτ 
νἹΓρτίπλιβ ὃ ΕΧΙ Εἰ πχασας (ΟΠ ρος, ντὶ ααϊ- 
ἀοςπιαάρατοες, α ρἰασίατίϊς, νοὶ ἐταπάατουῖ- 
θ5, νο] ἔαγίθιι5, τλητα πὴ οος ἰπἰ τί ἀΗςὶ, 
4] ἀαπηηιιπὶ ασοὶρί πη: δ ἱρ παι Διτο η, 
ΟΠ ΘΠ πατεῖς τοταϑ οἰμίτατος ργο Ϊ. Οτιο 

τ νῖ πιοᾷ ςητεητία τηαχίπγας Πἰς Ρα μας 
τατος σορ τ τα οτῖς. Ῥγαῖογρα [πἰς πος πτα- 
τοπη Πα Πγ 41, Πα Γοσαίατ! ποηπθαζ, οο- 
Ἰφη] οπηηοπι ΥἹΓτιιξο πη οἰ Π]Π6 ΠῚ, προ ίατ, 
ΝΝαγη 115, 41 ργα οι ρτα]εσίδιις ρετῆσεγδι, 
ΡΆΓΙΓΕΥ νΠ]ΠΘΓΠς του ρα] Ἰσαπὴ ΡΓΟΡΙ͂Α πα 
εἴ{δ νοϊαΐτ; πα }14 ποήιις σογρογαπαθε- 
ΟἸΠΠΙτατῖς, πε 66 τοπιτατὶς ἐλου]ταῖιπι ἢ α- 
δῖτα γατοης. Ατῇ αυὶς ρτα ἱσπαιία ἀεξιρο- 
τότ ἰαθογος 1Π οδδιιηἀϊς 115, 401; Ιερας 11- 
Ὀεητ; οπὶ 1 δοςάαπιοης ἰπ ΠιρΊοτο ρα- 
τί απ πο αυ ἄδπ Παδοτγὶ ἀοδοτο ἀθογςαϊς, 
ΙΔπὶ απο μα Ιερος5 δητίυΠΠπλα ἤπιε, Ρα- 
τοῦ. ἰδῆ Τγουγσις Ηογοι 5 περοτος δό- 
τίσ ς ρογίρ θεν, 564 ᾿ἰσοτ απτίαιια Πητ, 
ταυχοη πῆς δά Πλαχίηγς ποῖα; {πε α- 
1115. Ετρηΐπὶ απο α αἀηχίγατίοης ἀρ ηΠΠ τῇ 
εἴς, παϊαίπιοάϊ γίτα {πππάϊα σο]Π]Δαάαητ ο- 
ΠπΠο5. ᾿ηγίταγί ΠῸΪ14 οἰατας οαρίτ, Αἴας 

δυο  καζο., μεμῴαϑωι δὲ αὐτὰ σοτδ μία πό- ας Φαΐάοι σοπηπηαηἶα ἔπητ ρᾷςὶς ας Βς ΠῚ 
θοπα. 81 4ιῖ5 αιιτοπὶ σοσποίσοτο ναΐτ, Γγ-- 
σαγριιηι δο] Ἰοἰδ οτίαπι ἰῃ τοῦιι5 φυϊἀἤλτα 
πα η1Πὸ γοξξιπι5,4 14ΠῈ σοτοιῖ: ἐς ΘΟ] σοῦ 
μασαπαίατ. Ῥγίπιιπι ΕρΡ Ποῖ φῆπος ἀτατῖς 
ἰηαἰσαης ρα δ]ίοςς, φαίδιις ἰη Πα Πτίατη τὰπα 
Εαα εῖθιι5 τα πα ρα τρις αὐ πγατί 5, της οἴ- 
ἴάτα ορίβοῖθιι5 ε ἀπτῃ πτ, Οἱ Ετ, νε 4ιο- 
ΤαΠΊΟΙ ΖΕ Ορογα πῃ ντἰιι5 ποπηΐπ65 ν- 
τα πτατ ΟΥ̓ ΠῚ οΠπτηΐ πὶ ἀσοάςητοη!] σο-- 
Ρίαταίη σαῖς πασεᾶτ. τἰ4ς6 πὶ αι σα πι- 
416 πηδοΠί 5 ὃς ἱπ|Ἐγι Πηςητ5. Ἔχεγοίταὶ 
ΠΟΠΊΠΊ τοῦ ΟΡ 5 Εἰ, 64 ραιτίτη ρ᾽αυ τὶς 
{πρρεάϊτασὶ πηδηάδτιπν οἱδς. ραγτίπι ππ- 
τπιεητούππην (πδασφέξίοηο. ἰΝαπι δὰ γδτίο-- 
πο. ἢ ηυϊά ἀξείξ, οδίσατγιιη πίῃς οἱ 
Ροίδτ. Αα δγπιογιπι σοτιαπηίηα,, μυτ- 
ποάϊ συσάαδπη ἐχοορίτγαιϊτ, Υ εἰξοηι ἐος 
Ραπϊοοᾶ παροζο νο]αῖτ, ὃζ (σατιιπ) αὙρΈΠ1. 

μΜ 
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ΠΣ ᾿ Ἐν ΑΝ ΠΝ, : ᾿ Ἧ 

Ἐχηπγαατ εηῖηγ, σοπας Πος γοβ  ταϊπί- ἃ ζοωύτίωυ νομέων ἥκιςα κδὺ γωυαικείαᾳ χοινῶςςς ἢ 
τὰς σαπὶ ΤΠ τὶ σοπηηνης συϊάαιαηι 
Βαῦοτς, ἂς γαἱο ἐσαταπι θ6 110 ἀρεΠΠΠπλιιπὶ 
ες. ΝΝδηι ὃς σοϊεγγίσης πἰτοίοϊς, ὃς ἰογάος 
Πιαιι ἔδοι]ς σοπτγα τ. Εεςῖτ θεῖ) π11}}15,4αὶ 
Ραθετγαεὶς αη πος Ἐχοοηῖοπε, σοητᾶπι - 
ἰεηάϊ ςορίδπι : σοί ἐος5 πος ραξξοφταη- 
ἀΐοτες, αονυτα τηδρ!5 Πεγα]ὶ. του 1} ο- 
τοίφ νἱίατα ἐγ! αγἰτγαγθγασ Οὐ 151η Βπσ 

Μανἢ [π- πιοάαμι πῇγαθις, ἴπ (οχ ἡ σοποσῖος ἐη1- 
ΡΒ τατιι πὶ ἂς σύαιοπι δὐπιδῖιγαπι ΕΠ τ] στ, 
δεδαπε. ἀφ] θεῖ αμτοπι οἰ τα εο ποῦς ρο]οιηδύ- 

; ΦΝΝ ομαπινημτη Παῦετ, σοπτιγίο πος ιάτιιοῦ, 
4αυϊηπηπασοηίεπη ριαξοϑος οὗζο, πιδῃῖρα- 
Ἰογιιῃγ ἀποος Ἔχάθοιμ, Εχ Ηἰς νογο σομοῖ- 
τἰδ ας, ν δὲ {πο ἱπηρογατι, ΠΟ Πα Π. τΑπὴ Πλΐ- 
Τίτος ροῦ πυδηΐραϊος αΠροηῦταγ, Ποππιπη- 
Π 1. ΠῈ ἰπ τοῦΠ 5, ΠΟΠΏΠΠΙΠ] Π1ΠῚ 1Π (ΠΟ 5. 
Οὐοά αὐτοῃγ σοπηρίπγος Εχ {Ἐἰπλαησ,, τς 
ΠΡ Τα δοῖοπι Γιασομίσαιῃ να] ἀε 1π1ρ]11- 
οάταιη οἵἶε: ἢ γεγο (ΘΟ υ1π|5 Ορί πάτα, 1 ΠῚ 
(οί τες μαϊσολε. Νηιτη δος 1 ἀσοηῖοα ρτς- 
ἔςδιι! ἴοσο ρυϊποῖρε σοημίίξαης, δὲ {δγῖθς 
πα] ρος Πα θος οσηπίδ, ρει γεργςξίςητα- 

τὶς Ορτι5 εἰξ. Τ᾿ ἀτὰ ἕλοις ο[ἐ δατοι, ἤλησα- 
οἷςὶ γατοθ οι ̓ Πτε Π σεγο; νε πθσηο, 1 Πο- 

τηΐπο5 φιιρατδάρποίςοις, ροῆττ να πᾶπὶ 
οτγαγο. ΪΝατὴ αἰτῖς ργοθάθηάὶ πλπι5 ἀ4- 
ταπι οἰἘ,, 1115 ᾿πηρογαταπι,, ντ (Θαιδηγατ. 
Οτάϊπιιπλ νοΥῸ ργοπλοτ ΟΠ 5, τ ΠῚ 14Π1 Δ 
ΡΓβοοπο, πιδῃ ρα ατῖβ ρυαξςξεὶ νοσθὶς ἰη- 
ἀϊσαδηταγ; πιπτα; ρμαϊληρσος απ γαγίογοβ, 
ται ἀσηῇἤοτγος : ααγαπη ταγατι ὨΪΠ1] ο- 
πυπίπο σορσῃίτα εἷς ἀΠΠΠςΠ|ς. Ὁ ο Δατεπὶ 
κα δοῖςος, δτίαπηπ ταγρατα ἔποτῖς, σαπὶοὉ- 
αἷο αοιυις {τ τε ἀϊ πηϊσατὶ ροίπτ : 14 1η-- 
το Ιεέξιι ἕλοι! πη εἰς, Ἐχιγδα 411 115, αὶ 

Ἐ γουτρὶ [Θσίθας ᾿π{πἰτατὶ Ππιθγίπτ. Ἐδο Π}- 
πιαίμηι ὃς σα ἀσοἀαπιοηϊίς ἔαέξζα,πας να] 
σ]ααϊατοτγίθας ροῦ οὔϊςο ἀϊ ΕΟ! νά απτατ, 
ἵνδπι αύυτπὶ ἰῃ σοῦηὰ ραζραησ, (δα αίταγα 
τοῦρο ππαηὶρυ Αγία (ογίο5. Ατα ρα δῶχ πο- 
ΠΠΠς οχ δἀποτίο ἰητεγοα {ς οἰξοηζαπετσίζ, 
τ δη]ρυ]ατῖο ἀπο ἀσπιπείατιγ,ντ αἀ ἔτοη- 
το πὶ 7 οἰπραιπι γοσίις σοη[{ξατ; ἀὐαα ἰτα 
Πιρεηϊτιισ,οπος ΡΒαίδηχ ΠΟΙΊΡις αἄπιοτ- 
{4 {τετοτῖτ. [Ὧπὶ ἢ ασίο ἰρίογαπι μος ῥφέζο 
ἀϊροῆτα, Βοος ἃ τοῦσοὸ νοπίθητεβ δάρα- 
ταοτγίητ; φησ θεῖ (δῖος πο] αἰταγ, ντ ἔοτ- 
τὴ Πτπγὶ φαΐςς (ςπαροῦ ΠΟΙ ῖθιι5 ορροπτὶ Πητ. 
Οὐιοά ἢ αἰϊψιαηο ἀπχ ἀρηλ 15 δά ἰδζιις 
Ἰσαιιπι τ, Π 6 τα ἢ υΐάοπι ςοπάϊδίοπε ίς 
ἐετοτίοσο οἵδ ρυταης, ἱπιπιο ΠΟΠΠιπη- 
“ππῚ τπο]ίοσς. ΪΝαπα ἢ 4αϊ εος νηάϊΐαις 
οἰπσογο ΘΟ ΠΔΓΘΏΓΠΓΠ ΟῚ νοΓίις ράτγτας Ππ- 
ΠΡ ίς ἃ αὐχὶς πχιἶτας οο5 οἰγοιπηάαγεητζ, 

γος εἶτ, 
“εν [ἷ 

ΓΖ 

ΗΘ ΓΙ 9 

νεῖν, Ἵ πολέμεικωτούτέευ “7, ει). καὶ γδῤ πάτον ποι 

γέται. ἐφῆκε δὲ ϑλνβεῖνν τοῖς ὧορ τίω ἡ- Ἢ Ν 

ξητικἄω ὑλιχίαν, νομίζων οὗ' οὐστο χαι μείζους 

αν 7. ἴα ἐλάυγεειωτέρους, χαὶ “ϑρχϑτεέρϑυς, 
Φαϊνεαϑαι. οὕτω γε μῶυὺυ κατεσκθυασμένων 

μμόφοις κδὺ διεῖλεν ἐς καὶ παίων καὶ ὁπλι- 

Τν. ἑκαςη δὲ ἜΜαῚ πολιτικῶν τότων μο- λυ Ω 

ραν ἔχά πολέμαυρχον ἕνα, λοχαγοεὶ τέοσα- ὑμέμι 
Β ρᾳς, πεντηχοφῆξοις ὀκτῶ, » Φρωμοταιβχους᾽ 

ἐκχφίδεχα,. οὐκ δὲ τότων ἢ μοραῖν (9. παρ- 
εἰγνήσεως καβίφαιται τοτὲ οϑὺ εἰς ογωμεοτία, 
τοτὲ δὲ εἰς «; ὃ αὖτε δὲ εἰς ἕξι ΘΈΣΙ ἱσιλεῖςοι 

οἴονται ,πολυσπλοκωτοίτίωω ἐΠ) τἰίω οὖν ὅπλοις ἢ 

λακωνικίεω ταξιν ̓  Ὁ «ὐναντιώτοιτον κἰ τσ φλή- 

φασι τῷ ὄντος. εἰσὶ μδΔὺ Ὁ ο᾽ τῇ 7 λακωνκῇ 

σαξ΄ οἱ τϑερτοςάται όχοντες, χαὶ ὁ εἶρος ξ- 

καςος πὸ τ᾽ ἔχον ὃ ὁσοι δύ᾽ παρέχεοϑαν. οὕτω 

δὲ ῥαίδγον ζω τίω πω τάξιν μιοϑκῖν, ὡς ὕςης 

Γ πῴςω ϑρῳ ποῖς δζωυ “τὴ γιγγωσκειν,, Οδοϊεὶς 

αἱ ,ἀμαύβτοι.. τοῖς μδὺ ὙΣ ἡγήοϑαι δέδοται, 

ταὶ ἧς δὲ ὑπεοϑαι τέ τεταῖται. αὶ 1 δῈ ἐ αἰϑαγωγαὶ, 

ὥρα Αἰ ποὸ κήρυχος, αἰ ποῦ τῷ σνωμοταυβ- 

ὅϑυ λόγῳ δηλϑιωῦται; Ξραια" τε χαὶ ̓ βαθύτε- 
ρώ τ ̓ φαίλαγίες γι ἀπ, Ἴ ὧν σ᾽, ὅσ᾽ ὁπῶως- ὥνδλἑη, 

Ἴθρώ δὲν πλν ἢ Ὁ αϑύτοι, κἀὺ ταξα- 

ἀϑώσι, κῶς τὰ ἐδ ἢ. ὁμοίως μάγχε- 

αϑεῦ ζτίω Ὁ Πι τάξιν, Οὐκέτι βαιόν ὅβιμα- 

θεῖν, πὰ ζω τοῖς κι αυῦ τ Λ υχϑύρορυ γόμζον 

ΤΠ πεπαι δαί, μϑνοις. 4 πορωταΐο, δὲ αὶ ὑπεῖα 

λακχεδοημόγιοι πειούσι,, τὰ τοῖς ὁπλοκ(οχοις 

που Ἀκουῦτα γαλεπὲ Τῇ, ὕτϑῳ κἢν γὺ δὲ 

χέρως ποράζίωνται ἐκατ᾿ οὐρα δύπε οϑωμο- 

τία ἕπεται" ἐαν δ οὔ τῷ τοιάτῳ ον πῷ ο᾽α»- 

τίου πολεμία φάλαγξ Ἐλεφαν, τῳΐοὐγωμω- 

ταρχὴ παρεγίυάται εἶ εἰς μέτωπον παι " ἀασίδὰ, 

κοιϑιςα αϑε" χαὶ "2 οἱ πόρτὸς οὕτως, ἔτ᾽ αἰ ὴ 

φαλαγξς ογωντία καταςη. ζὸ 7: μάω οὐ οὕτως 

ἐχόντων οκ τῷ ὁπιοϑεν οἱ πολέμιοι Ἰθπφαιεῖ 

Ἐσιν, ἀξελιῆτει ἕ ἔκϑιςος ὃ τὰν ἵνα οἱ ἱχρ ατίςοι 

εἰγαντίοι ἀεὶ ̓ ζις πολεμείοις ὥσινισπε 5 ὁ Ῥῤγων ᾿ 

ἀὐωνυμος γί γίγνεται 9 ἐσ) οὗ σότῳ μφονεκ φ ἡ- 

χϑεώται ὥλ ἔςην ὅτε σπλεονεκίψν. εἰ τιτ 

γές χυκὰλ ϑαϑαι ὑβλεχήεϑίεν, Οἕκ αὖ χτ ἐπὲ δῆτα 

μγα,δλὰ κτ' τὰ ; ὡπλισμέγα αἰριδθηγοιενα αἵ. 

ὗϑὰ 

᾿ 
“ 



τ μόδα δόξιον χέδϑοις ἔχάν, ξρέψαντες Ὁ ἄγημα 
 ἤλι χέξας, ἐξελίῆοισι πίω φαλαγία, ἔςτ' 
ν ΠΣ ᾿ς . Δ ΟΦΨΥ ΡΝ ΧΕ ΝΣ Ἀν 

᾿ς ἂν ομδυ ἡγέλζον δὲϊξιοςῇ, ἢ δὲ οὐροὶ ἀϑωνυ- 

μὸς ύηται. ζὼ σὴ αὖ εἶχ, “δ δυῖξιὠν πολε- 
γῇ μίων ταξις ἡ ἐχιφαίνηται ἐπὶ κέρως πορό...- 
δΥ ͵ κα 95) ͵ 31. Ἷἃ μᾶνων οὐθὲν ἀλλο “-αγμωτδ ογτοι » ἢ τὸν 

λόχον ἕκᾳ τον ὡς τοριρη αὐτίτοφωρον τοῖς 
᾿ , ε “" δ, ς " 
οὐωντίοις φρέφοισι, ταὶ οὕτως αὖ ̓ν» Χο κατ’ 

ΨᾺ ͵ ’ , ᾿ 

οὐξραν λόχος ρ αὶ δὸρυ. ζω γε μέω κτὶ ᾳ 

; ἄ ᾽ ».) 3) 2 2 

αἰ. ἐαίσιν, ΣΔΛᾺ αἰπωϑοίΐσιν, ἢ οἰὐναντίοις Ἷ αὐτι- 

παλοις τὸς λθηρῖς φρέφοισι" καὶ οὕτως αὖ ὁ 

κατ οὐφφὶν λόχος παρ ἀασίδὲι καϑιςοται. 6- 

ρώ δὲ καὶ ἡ φρατοπεδοί εαϑει οὐγόμισε χεῦ- 
λ ᾿ ἐπέϊτι γα! Λυχούργος. ΔΓ οἱ «ϑὺ (ᾷς γωνίας 

οἰ πᾷ τεβαγώνου αἰ Σθήφους 64}ν» κύκλον ἐφρα- 
πυπεδούσατο , εἰ μιῇ ὅρος ἀσφαλὲς εἴη, ἢ 

“» 2) δ 5») ω) ͵ 

τεῖχος, ἡ ποτα μὸν οπιοῦεν οχοιέν. Φυλαχᾷς 

οὐ γε μά ἐποίησε μεϑηκμεραναὶ (αὶ κϑρΤ ασφὸς 

λυ 

[9 
͵ 

»Ἕε") Ε ͵ » λ ͵ 
τὰ σσπλα εἴσω βλεπούσας. οὐ ὙῈ» πολεμίων ( 

ἕνεκα Η δλλὰ φίλων αὗται καϑιίςανται. “ύς 

γε μὺ πολεμίους ἱπαεῖς φυ λοι Ἥοισιν πὸ 
ρείων, ὧν αὐ ἐκ πλείφου “σέρορῳει. εἰδέ 

ος ηῖς (ϑ οἵοι γύχτωρ ἔξω τῆς φώλαγίος, οὐγὸ 

τ΄ μισενεἑ σὺ σκιρι τὴν πσοοφυλᾳεαϑαι, νεῦ 

ναὺμ δι, ηδῊ χαὶ “(τεσ ξένων, αὐπρ Ἷ τίνες συμ.- 

ὑτων παρόντες. Ὡ δὲ, ἔχονζαις τὰ δυροίζο, «εἰ Ἔ πε- 

᾿φϑέϊαι, 4 κα) τϑτο δὲ! Εἰδέναι » ὅτι τῷ αὐτῷ 

τῇ ὅμκα ὅν, οὗ χαὶ τὸς δούλους εἰροοἐσὶν 

' ΤΟ Δ ΔΟῚ ΕΓ 149 ΝΕ, « κα Ἐτ ΡΥ. 8. 
ο΄ ψββδέποτε ἕνεκα τίνος δοκῇ συμφέρήν τὸν γε- Δ δὶ σοῖτα ἀς σαα νἐΠιτη αἰϊχαμο ἤτ χε: 

᾿ἀλωνυκκα. πολέμιοι πυδϑςίωσιν, σοῖς πῷτο Β 
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ΡΘάϊτο,νε σοῦ ἀεχιγιιμη ἀιυξξογοδτίποαι; 
ψοΥίο ἴῃ σΟΓΏΙ ἀρτΐης Ρἢ ΑΙ] Δησ ΠῚ οἰιο]- 
ἀπητ,ἀοπεοαΐ ἀοχιγᾷᾶ Πταἀιιέξου, ἃς ἀσπιςῇ 
ΕΧιτοηλΠ} δά ἰαιιαηχ. Κὶ ασίπις ἢ αὐ Βοῇιί- 
δὺς δα ἀοχεγζαμα σοπμξἸτυτῖς αοίος (εἴα οὔτε. 
ἀοεῖς ργοστγθα δείπιπι ἴῃ σοσπα, αἰ 1] ἀσιϊηῖ 
Αἰϊα 4, πὰ Φαοα οδητιτίας Πηρι]Ας,ἴγῖ το. 
μαὶ5 ἱπ|ξὰγ΄, ΠΟΙ θιι5 νο]υς οἰδϊοέξα ρέογα, 
Ποπιοίταητῦ; τὰ Γάτίοης (οΓο5 οα, τα οχ- 
τγοπλο ΟἹ ἘἸη ἀρῃλίης, ἢ Παίξαπι νουίης σοη- ἐμ επέυμν 
{πϊτυΐτατ. τῇ αἸαιιο ἰάτοῖς ἀσοςΠογίης πο- "9 ἀεκιν 
[ἔς5,π6 πος υ! θη ρογηλίσσιτητ; (ο 4 Γορεὶ- 
απὸ φο5,ν εἰ αὐπποτγίας (οτος φἀποτίαγις οΒ- 
πδγτητ, 1 τατίοης τινὶ Ἔχίγοπηὶ ἉΟΠη Ϊ-- 
ἰδ (οτος οἰ ρουιπ) ν ογία5 φοΠΙξἰτιιατιτ. [) - 
σΔΠν Θείπης 410 ραξξο Πυγοιγρις οαἴετα εἰς 
(6 πχεταιλάα σοπίποτίς. ἸΝΑΠῚ αυίᾳ φιδάτα- 
τὶ ἀστηἰηἷς ἀπ σᾺ] (πὸ ἱπ ες 5,, Π ογθθῆι 
σαίεγα ροπεβαῖ,, Ἐχιγαιιαπὴ {1 πιοτα τὰν- 
τὶ εἴης, νοὶ] ἃ τεῦρο πλαγιμη,, μα πλις 
Βαδοτοης. Εχου᾽ας ιιίάοτη ἀϊαγηας ἰπ{πἰς 
ταϊτ, αιαὰ ᾿Ὠτοτῖτ5 οαίεγα νοὐία5 ἐρεξξαγεηί, 
ΝΝαῖα δπλϊσογαπν, πο ΠΟΙ τ} οαιμ{81}18ὲ 
σοπάεειππταν, Ε]οίξες αὐ" υίείθυς ομίςι- 
ἀδΔΏταΣ 1ἰ5 6 Ιοςῖδ, ἐς αίθας ρτοίρίο! Ιοπ- 
σἰῆταηε ροτοίς. Οοἡ [1 ηιιῖς ποέξι Ἔχιγά 
ΡΒαϊδηροτῃ ργοστοαϊαϊατ, ἃ δοϊγίτίς εα ἐδ 
σδαα ἰπ(ξἰταῖς παδεηάας οχουθίας; ἃ πος 
τειηροία ργαίξαης Ἰ4 ππογοθῃαγὶ} τ Πτο 5, 

ααίθιις αἰαὶ Γσοπος δἀΐαητ. [απ χαρά 
οαπὴ ΠΑ Εἰς (οι ρεγ οδιιογίμησιιτ, ἰά (οἰθη- 
ἄτιπιὶ Θαάεπὶ Ἂς οαιη Ποτί, οὐ αιιαπὶ {δ τ- 
1105 οτἰαπὶ αὐ αγπιΐς ἀγοόητ, Ῥτγατογοα Πηΐς 
ταπι ν] ει ποη ἀσρεῖ εο5, σαὶ δα Πατιιτας 
πεςοίατλιαίδοςάμησ, ποαας ΔὉ (δἰ πος ΠῚ, 
πος» 40 Ὄχογοίτα ᾿οηρίις ργορτοαί; “3 Πηλ 

᾽ ᾿Ὶ ᾽ “" » " - - Ξ 

 αυτὴν ὅπλων. χαὶ τὸς δχὶ τὰ αϑαϊκᾳγα, α.. Τὺ ντὶ φαιοαης ἡ ΠΟ Ρὶ πλατιιο πη] [ἘΠ ογς-: 
πιόνζᾷς οὐ δεῖ ϑουυμαίζήν, ὅτι οὔτε δλλήλων, 

ἔ «οὔτε “σὴν ὅπλων πβέον, ἢ ὅσον μιὴ λυπιᾷν δὰ: 

| ; λήλοις, ἀπόρχονται. χαὶ ὙΣΡ̓ (ῶτα ὠσφα- 

᾿ς λείας ἕνεκα, πιοιοίσιν. μμεταφρατοπεδοονταί 

ποτ 1. ἐσὺ ἐς ολζδα, 
᾿ ἔδεχα; καὶ τῷ ὠφελῷ τὼς φίλους, χαὶ γυμνά- 
ὟΝ δὲ ασοϑαλρρά "ὅται κ᾿ πσὸ τῷ νόμου ὡς- 

πᾶσι λαιχεδαι μονίοις, ἢ ὅσοι εἶ αὐ φραϊφψων- 
ἜΚ 

ται ὦςτε μεγαλοιωρεπεςέρους μϑὺ αὐζις ἐφ 

᾿ 

δ"- ἄχχων Φαϊνεοϑει. δὲῖ δὲ Ἷ οὔτε πὐξέπατον, 
δ} Ὁ) ͵ ᾿ ͵ γλ Ὁ" ν᾽) ἐ ͵7 
ν ὑὑτε δρόμον ἐλοίοσω ποιφοϑαι , ἢ ὁσον αὖ ἡ μιό- 
᾿ Ν᾿ 9 ε εἰ. τε Ἷ 

69: ἐφύκη, ὅππως μηδεὶς τὰ Ἐν) ὅπλων πορ- 
πν τὰ. γ' διάνστυν , Π “π᾿! .. ἤο πτα. μῷ δὲτα γυμνάσια, καϑιζᾷν μδμ 

τὼς τ 
" 
ων : 

ἑαυτοῖς γίγνεοαϑεω,, ἐλδϑδεοκωπέρους δὲ δ Ε 

εατ, Ηδς οπἰηγίδουτίταιῖς σδυ {8 ξλοί πηι, 
(ὐαίξι (αρίιις πη πζαητ, ρατγείπη νε ΠΟΙ ιιξ 
ἀειγιπηθηταπι δἀξεγδης, ραγείπα νὰ 4ΠΊ]Ο 8 
Ρτοπησ, Ετίαπι ἃ ἰερα πιαηήρτιτ ] Δσο ας 
Τηοηϊἷ5 σπίθα, 4] ἐχροαϊτιοπίδιις ἰη-- 
τουίμπτ, γτ αχογοϊῖς νεάταγ, Ομο ἤτ,νεἰρῇ 
πιασὶσ ἰητοῦ (δ πηὰρ ΠΔΠἰ τη οδάᾶτ,αο ἀργὰ 
ςεἴεγοβ ἱΠ4ο]6 πλασίσ οἱὸ ΠΡ ογαὶὶ ν᾿ ἀςδη- 
τις. Ἰνοσιῖ5 Ἔχεγοϊταίοῃ ς ἃς σατίας ἱπίτ 
ἰἀ (ρεαπι πεοοῆαγίο ἀείογ δίταγ, φαουα; 
εοπούς ἰρία ροιτίηστ, Ὡς 415 4 {5 οὅπλὶ- 
πεσαίρας τες άδι]οησίαβ. Ῥογαξεῖς οχογοῖ- 
εἰ 18. ΡοΙευλάγοίητις ργίτητις γε (ξάφαης, ροῖ 
ργοοποπιεαϊοἶτ, φαοα αυϊάεια Ἰυγατίο- 
εἰς οαἰα!ἀΔπιἰπίξατ εἰξ: ἀεἰπάε ργαη τᾶ ντί 
(ατπδητ, ας ἰρεοιδτογεῃ ΠΊΟΧ αἰ ταὮΓι 
ὁ πρῶτος πολέμευρχος κηρύηᾳ, (ἔς! δὲ τῷ - 

᾿ » Ἵ ῬΑ ἐ Ι 

ὀξότασις) ὡκ πότῳ δὲ Ἰδισοττοιειοὗῦσα , καὶ (αχὺ τὸν πσφόσχοπον ἢ «αἰ πσολύεοϑαχε 
ΜΜ 2 
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ηὐίείςεπάο τεογεδηῖ 4πτα νείροττίηα ἐχ- 
δτοϊτίδ ϑεσαπάαπι μας ροῦ ργώσοπεπι ἀς- 
παποίατητ,, (ππιεπάδμι εἴς σασπδηι: ὅς 
Ροίξεασιιαπι ΠΥ Π1ΠῸ9 ἀϊ15 σοςϊ πετίπε, σαῖς 
δὰ εἰ ἔλέξα τες ίβογα., ἀγπγῖς ἱπσι απο 
υίοτοι σαρίοη ἀπ. Ν πιο νετὸ πη γεεαγ, 
ταμ ΠγΪτα πε (στρ οτε. ΝΠ πη ΠΠγ6 {15 
41 αοεάαπιοηῖὶς οὐ Ππ| ΔΗ 4υϊ γερογίας 
ἐπ τς πα Πτατί, Ζαα φυϊάοιι σγαπάπιπινο- 
ἶφι. (πη πγοσλογαθο οτίατι, Ζιαπι Εγ- 
συγσας τεσὶ ροτείξατοπι δὲ ἀϊσηίΐτατογη ἰῃ 

ἐχεγοίτα δά πρηδποτίτ. Ρείπλο γεσεπ, οεἰῃ- 
ἔξαπι (το ΠἸτῖο,σιιη} 1ἴ5, 4] φάη τερὶ, οἷ- 
Ὑτ45 δἰῖτ. [α εἴτις σοπτι ογηϊο ίπης ρου  θπ- 
ἌτΟδιΙ, νει ρει! ργαίξο ππτ σοπιγηπηῖ- 
ΔΗ ἀογαπὶ σοηΠηδγαην σαι. ἢ συ: πὶ 
νίας ἰτα Ροίξα!ες. [πὶ εοάετῃ τερὶς σοῦτιι- 
Βετπίο υἱτὶ Ρτατογοατγος ΕΧ ραγιῦ ΠΠΠΟΓΟ 

ἄερσυης, ααϊ φυϊάςπι εἰσ οπηηϊα ποςο τα 

Ρτοσαγαηῖ; πο αὖ ν]14 ἱπηρεάίδηταγ οσοι- 
Ῥατίοης, 4.0 πηΐηι5 ταβ Ὁ 0] Π1σα5 [ἐπ ϊοίξ 
τγδέξεπι. Ἀ θροῖαπῃ νεῖο αἰτίτιϑ, Ζαο ραζξο 
ΕΧ οὐπῇ σΟρ 5 1Π Ἐχρϑάϊείοπεη. ἀοπηο 
“Ρτοβοϊίσαταγ. Ργίμγαπι. ἀοπιὶ φάδας {4- 
σταπη Ιου ἀπέξοει, ὃς δαϊαηέ5 εἰ ἀτς ἔΔ- 
οἷἶτιςς ἡ Πταταπα ΠΠῚς ἔπογίσ, ἰρηίξεν ἅμ ἔς - 
τί 4115 {10 ] το ἂὸ τὰ ἰσπς, δά γεσϊοῃΐβ ΗπῈ5 

Ριαοςάϊτ, νοὶ τεχ ἰουΐ Μιηογυσαιις γαγ- 
{ππὶίοτιῆςας. ΥῚ ἐς Πίος ΠΠππάξατη δτα- 
θόριις εἰς, ταπι ἀεθὶπάς ᾿πηΐτο5 γορτ ομ δ 
τγαηίτ. Αταια ΒΡ Πὶς (αογίβ (δ δτις ᾿σῃῖς 
Ρταΐστταγ, ἃς πα πτη πη Ἔχε πσοΐταγ, (6- 
4πεητα οπιηΐ Ποίξϊαταση σεβεγα, Οποεῖες 
ἀστεπὶ γὸχ (Δογῆσατ, ργίπιο [ἃ ογεραίσο 
ἕλσετο οςοίρίτ, φυδίι θεπεμοϊεηείαπι [αὶ 
Ὁπρίεης δητοιδγτεῦα. Α ἀίπητ  οτβοῖο ρο- 
Ἰσπιαγοιῖ,, σοητατίοπος,, Πα ασρεπὰπι Γλράσι δὲ 

« Ρταίξεειί, πα ἴταπα [Ἰρεη ἀϊαγίστιμη εἰπσας, 
Ἱπηροάιπηοητίς ργαέςε!, ἐχ οἰαἰτάεατη ἀε- 
Ὠΐπαο ργατουθας οὐ Ἰαδετ, Αἀϊαπηερτγα- 
τεγεὰ ἄυο ἙρΡΠοτὶ, Ζαϊ μι} ΠΠ| Φυ άΘ πη 4- 
σαπτ ΟαΓΙΟἴτι5. ΠῚ ἃ γερα δα ῃιδιεί : (εὰ 
σοπίϊἀεγαῆτες ταπυση, 14 αιΠχας ἐμοίατ, 
ΟΙΏΠΟς5, σαι ΠοΓΙ ραγ αἴξ, πιο οἰ οτες γε ά- 
ἄτητ, Ῥοίξραηιίατῃ ξἰξξα εἰς το ίδούα, τα χ 
ΔΙΟΕΙΠς οπηηίθι5., φυϊά ξλοϊπά τη {ὶ 
τρογαῖ, Οὐ τ, νει Πὰς νίάἀξας. οχί- 

{τπιος σετετος αυ!άδπι Ποπηίηες Πάϊο 
{δ ἱτατίο γοπὰ παι ταγοπὶ τγαξξατο ; [4σὲ- 
ἀχτηοηΐος δὐϊΐοπη: ίοϊος γραίδ δο]]ἰςο- 
Τ ΠῚ ΟΡΟΓιτπὶ ἀττῆςες εἴς, Ροίξεαιιαπι 
ΤῈχ ἄποοτα σορίας ἐδριῦ, ἢ φυίάετη ἰνοίἐἰς 
{( ΠΉΠ]Π5 οἰϊεπατ; Πποπιο Ἰρίιπη ργα σε τ, 
Ρτάτεῦ ϑοίγίταβ,, δὲ σψαίτας Ἐχρ! ογαζογδβ. 

δ'ὰ ργοϊαπι σοϊημϊτιο μάππὶ οἹξ ρατδηῖ, 

' ΧΊἝΈΝ᾽ ΟΡ Η Οἱ ΝΙΤΙΙΟΒ 

Ηϊης ἱπίεε (δ δοπιογίδητασ ἡπη τος, ἂς ἔς ἃ οὐχ, τύπῳ δ᾽ αὖ Δα τειξαὶ καὶ αὐ 

Β σε. ποεῴτον μϑρ ὙΟΡῚ ὅλὶ φρουρᾷ δεφάὴ τιον 

Ο σεεὼ αὐτῳ; ἐῶ δὲ οὐζοὰ) καλλιερήσν;, λαξῶν 6 

᾿" ΦΆ, ΣΝ “" 

Ε λϑες εὐὐδε εφζκςας 6) Ἃ ςρατίωτικων, λαχδ’ 

“9 ἵ' ἑασεσιναῖν γυμνασίων. μετά γεμάς 

ζαῦτα δειπγοποιφαϑαι κυρυέται » Καὶ ἔπει- 

δὴ ἀσωσιν εἰς πῶς ϑεους οἷς αὐ χεχα λλ έρηχθι. ἢ 

πες ὦσιν, ὄχι Τὴν ὁπλιων αναπειώξοϑα!. ὅδ ἢ 

δὲ πολλὰ γόαφω, οὐ δὲῖ ϑαυμαΐζψ. ὕχιςα γ᾽ ι} 

Λλακεδουμονίοις φὕρφι αὐ τίς τ ραλελφμμέ- δι 

γα. εὖ τοῖς φρατίωτιχϑ9ις ᾿ ὅσα δ Ἐχιμελείας, μ᾿. 

διηγήσομαι! δὲ χαὶ εὼ ἔχὶ φρατίας ὁ Λυχρύρ- ᾿ 

499 βασιλᾷ δου α μιν χαὶ τιμιζω παρέσκβυα- 

πόλις βασιλέα χαὶ τὰς στε αὐτῳΐ συσκαηνοῦ- ἐς, 

σι δὲ αὐταῖ οἱ πολέμζοχοι, ὅπτως ἀεὶ στονόγτες, ἢ 
μῶλλον αὶ χοινοξουλαΐσιν : ζῶτι δέωνται. συ- 

σκηνούσι δὲ χαὶ ἀλλοι {- αὐδδες ΤΡ ὁμοίων. 

οὗτοι πότοις ὄχι μελοιῶται πότων Ὁ Ὅτ 
“δείων, ὡς μηδεμία, «δολία ἢ αὐζῖς “μ᾽ ' 
πολεικικῶν ὄχι μελῴαϑαι. ἐπόναληψομα! δὲ 

ὡς ὄξορικάται στεὺ ςρατιῷ ὁ βασιλόίς. θύει, 

κὖρ γὸ τοοῷτον εἴχοι ὠν Διὶ ἀγήτοσα," ὃ οἷς 

ὁπυρῷόρος πῦρ απὸ τῷ βωμοῦ, πυρονγεῖται 

ἔχι τα σρμα. ἢ χώραις. ὁ δὲ βασιλάς χά αὖ 

ϑύετων Διὶ αὶ Αϑέυᾷ ὅπὸρ δὲ ἀμφοῖν πότον 
τοῖν ϑεοιν χαλλιερη θη, τότε Δαθαν τα ϑοια, 

Ω χωξας. χὰ ῶ πῦρ χϑὺ δἰσπὸ πότων ͵ δυ ἑεραΐν ' 

τ 95 4ται οὔποτε Ὡσοσξεινύρϑρον Ἔ σφάγια - 

δὲ σλυτοῖα ἕπεται. α εἰ δὲ ὅτὸν ϑύηται, χες " 

ται υϑὲ πότῳ τῷ ἐρίξε ἔτι χϑεφαῦος, σρϑλαμο 

(ανᾳν βουλόυδυος τίω τῷ ϑεού ἢ 4γοιαν. πα- 

πύϑὶ πίω ϑυσίαν πολέμζρχοι λα ς 

5,9): πεντηχοφῆρες, ξέγων φρατίωρχοι; φρατᾷ 

σκϑυοφορικοῦ Ὁχοιτες, ὃ τ ἐπετ πὸ- 

λέων δὲ ςρατηγῶν ὁβουλομϑνος. παρέσι δὲ ὴ 

“υ ἐφόρων δύο ̓ οἵ πολυπορα γιμονούσικδ 

σεν, ζω μὴ ὁ βασιλάς πσϑϑεκαλῆ, ὁραΐήες 

δὲ δ, τί ποιξέκαςος, πλύζᾳ:; σωφρονίζοισιν, ὡς 

Ὁ εἰχός. ὅτὸμ δὲ τελειϑῆ τὰ ἱεροὶ : ὁβασιλάς 

πυδϑεκα λέσοις πϑυΐζοε ὐραϊγέλλᾳ χὰ ποιή 

πξα. ὡς]ε ὁρῶν ζωτα ἡγήσοιο αὐτὸς μδ ἀλ- 

δου μονίεις δὲ μόνης ζει τεχνίζᾳς Τὴ πολέ: 
» » κὰν γλε»ν β ἀνὰς Ζὰ φύ δι 

μμϑκωγο ἐπτ4 δου γε μιζων ἡγῆται ο[ϑασιλόις, θ᾿ 
3 3 .4 3 λὺν 9 ἢ 

κϑὺ μηδεὶς οϑαντος Φαγ! ἊΝ «δεῖς αὐυτν γος 

ον πορεῦξ!) “πλωυ σκιεῖται, οἱ τροερευνὼ- 
- ΟΝ; ͵ 5 π᾿ Ι 

μϑνοι ἱπτωεῖς ἐῶ δέ πόϊε μοί χέων εἴτα! ἔσταν, ᾧ 

λαῦων 
Ἂ. 

7 



εὐνὰς, ἀν συφρένψας Ἐχι δόρυ, ἔδης ἰωλεθη 

πὶ οὖ μέσω δύοιν μόραην, καὶ δυοῖν πολεμῶν- 

ψν. οὐς δὲ δὲ! ὅπ πϑτοις τετάηϑαι » ὁ Φρε- 

υ σξυτατος ΤῊ αὐδὲ Ἴ δυμοσίον σεευτα ἢ. εἰσὶ 

᾿ ΤΑΝ ὅσοι αἷ σύσκκηνοι ὦσι τὰ ὁμοίων 4 καὶ 

{ματεις , καὶ ἰαϊξοὶ, καὶ αὐληταὶ, οἱ ἡ τῷ 

" φραἸῶ.. οὐ τούῤχοντες , χαὶ ἐλελούσιοι ζεὼ ΤΣ 

ΤΥ γερ παραΐσιν.. ὥςτε Ὑσ, δεομϑύων γίγνέαϑει, 

ΟΥ̓  Σστορᾷται. συ τὴν ΣΡ αὐοϑσκεπηον 1. 

καλοὶ δὲ χα; ὠφέλιμος Ταδὲ ἡ ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 

ΐ ἐμηγχδ ηστοτο Λ ὀχρόρηος εἶν τὸν ον ὅπλοὶς ἐ- 

γῶνα. στὸ ὙΣ ὁρωντωγηδὴ τὴν πολεμίων 

χίμοιοο; σφαγια ται »αὐλᾷν πεπόυζος τὰς 

παρϑόνας αὐλυζᾷς νόμος, καὶ μηδένα, λδίκε- 

ϑαμμιιονίων ἀξεφανωτον ἐ{). ἡ ὅπλα δῈ λαμι- 
“ριεοϑαιι ποδϑαπρράζεται. ἔξες! δὲ ὡὡ γέῳ, 

χαὶ χεχριυϑύῳ εἰς καχίω σζευιέναι,, χαὶ Φα!- 

ϑρὸν ἐῇ, καὶ ἀδόκιμον. χαὶ “ὡἰδαιχελάζονται 

δὲ τω εγωμοτάρχη. οὐοῆ, ἀκούεται Ὑ» εἰς ἐ- 

τ χάζην πάσαν 1, ανωμωτίαν ἀφ, ἐχοίςου αγω- 

μόταιβγ οὐ ἔξω. ὅπως δὲ καλαῖς γίγνηται, πό- 

ἀλίθοχω δέ μέλφν. ὅπτὸμ γέ μάὦὼ χαιρϑς δὸ- 

Ἴ κῇ ἘΠ) ςρατοπεδαεοϑαιν εἼαύτο ϑὺ χύσιος 

τ πϑντῆιθα, 
ἤει τοι ρέσφειας ἰποττεμόπεαϑαι χαὶ φιλίας καὶ 

τι πολεμίας, 1 αὐ βασιλέως. καὶ Ῥὄχονται 

͵ ψϑυ πϑύτες Ἔσο βασιλέως, τὸν (ούλωνται 

ρίξω τι. ὦ σὴ δξυ δίκης δεουϑρός τίς ἐλ- 
᾿ ϑη, 9: ἑλλανοδίχαφ τ τοῦ ὁ βασιλάς Ἔστο- 

ἡ 1 αὶ ΕἸ ΝΗ «ΡΟΝ ΡΥ. Β, ὅ80 ω ΐ 

τ 2λ..» “ , ΓΝ ΜῈ ΐ ἐς ; 
 λαζων Θαγηήμα τῆς ποξφτης μοξϑις ο βασι- ΑὙΟΧ ἀρῃηίης ρεϊπτα σοποσιῖς ( οι [πι γὭτο, 

ςοπιιογίος; Τα Παίξαπι Ροισίτ, ἀοηοοιης- 
ἀἴοίητοῦ ἀτ5 σομοτῖτοβ, ας ἄπος ρο!οπλαι- 
μος ίοσο {ππ| αἱ νοτο ροίε πος ςοΠοσαπαὶ 
ἔμητ, ΠΠος πηαχίπγτς ματα ἰπτοῦοος, 41] αὐ 
τα ογπα δι] ην ρα δ] οἵ ρετγείποης, ογα παῖ, 
δαπῖαιτ Πὶ » Ια Πη6; σοητα δόγηϊο σπὶ 
Ρατίδας εοάοπηι ντιιητιτ, ἃς Πιαγιήρίοος, ἃς 
τη οα οὶ, ἃς εἰ δ οίπος, ἃς σορίατα πη ἀρ ἰπη- 
Ρεάϊπιοητα ρυς ἔς εξ, ὃς ἢ] αι ἔροπις ἔπ οχ- 
Ρααϊείοηὶ κα ητι το Πτ,ντοοτῖι, τα Ποτὶ 
πεςεῆς οΠἘ 181] ἀομἀογοτυτταυίρρο φιοὰ 
81] πο δῆτο ργοιβεξζατη ἢτ: Ετίὰπ Παῖς 
ΡῬιαοίατο Γγσυγριις ντΠ]ογηιι, πιο ίᾷπς 
(δητεητία, αα αὐηγατ! σοτταπηξ ΟΧΟΟρΊ Γαΐ, 
ΝΝα αιπη ἰαπν Πο[ πππ ἰῃ σομίρείξγιι (α-- 
Ρύα παρεξαυατ, ’σσς οοίξίτατα οἱα, γε όππης5, 
ἀποταιουαάίτητ, εἰ δ᾽ οἰηος εἰ σαπδητ ας 
ΠΕΠΊΟ [᾿ἀοραςπιοηϊοτγῇ (δττο σάγοαῖ, Ετίαι 
να ἀγπχα ΡΟ] τα πἴτθδητ, εἀϊοίτατ, Παπθ αὶ 
4ιος ας ἀεἰςέξο Δ ριισπᾶ ἱπεύδαιη ροτ- 
Γλϊτετιιτ. νὰ ἔΠ]Π τοση δ ερτορ πη (Ἔρογαζι 
Αταις Πι(ληςίοἰσητ οὐία πῃ τ] ΔΠ] ρα Δεῖ πὰ 
Ρταςοξεασα ἱποίταη 0 σοπογταγὶ. Νά ἃ 
σπου 5 σα η ρη στ ρταίςέξο Ἔχεθγίας δὰ 
ΠΤ ΘΓ ἢ: ΓΔ Ώ ΡΌΪ ΤΉ, ΙΒ] ἀπάϊταξ, 
γε αὐζοπν οππηΐα γοξὲς απε, βο]ετηδγολιὶ 
σάτα σουητ τε ταγ Ὁ πο πδπὶ τοτηριις εἤςδ 
πχοιδῃ αὶ σαίενα νἰάἀφαταγ, γορὶς οἱ Ἰη ἀτοί-- 
το ἤταγα : τοι 16 σοπυηπ γα σὶ, 40 

ὁδ]οςοιπαηίσγι ἀςδεαης. Ρτατοῦοα ας ἕο - 
ἀετγατογαπη,, δα οίξπιπι αἰπηίτεοτο Ἰοσᾶ- 
τίοηθς,Δά Γερο ροτγτίπετ, (Ὁ οτος ἈΠαυ 
ὩρΟΠα ΠῚ ΟΓἘ, ΟΠΠΠΕ5 4 τοῦ Θ [ΠΊΕ {{|- 
βλιπτ. 51. “15 ΠπΔΙοἷο ἀϊσορτοταγοϑ αὐ το- 
σε νϑηΐατ, κά " ΗεΙ]Δποάϊοδϑ πο (τα- 
οοταπὶ ἱπάϊςδ5 ἃ Γασο ΓΟΠΆΪΓΕΙ ΕΣ : ἢ Ρέσα- 

 ἀέμπᾷ δὸ δὲ χρημῶν, σὸς ταιμίας᾽ ζω δῈΓ) Ηἷα ηαυὶς ασοατ, αὐ υκίξοτος : Πἢ ργα ἀλη 
Ἂ ἡὐν "- ᾽ δῶ Δ ! «“ λ 

“ Δλγἴδα ἀγών, σοὺς λαιφυφοττώλοις. οὕτω δὲ 
μὰν Σ ἕ ἢ 

ποραήούϑμων, βασιλῴ συϑὲν ἀλλο ἐρλϑν κα 
“": “ ᾽ ν ᾿ ἐν ἢ ὃν ς ᾿Ν λ ; 

᾿ γαλείσετοι 67 Φρφυξροις,ὴ ἱερᾷ μϑὺ τὰ ποὺς 
ΙΣ “ 7 ἘΝ ὉΡ ῃ Ν 3 , 

ηϑοθκοῖς ἐὴ ̓φρατηγῶ ὃ τὰ τσξϑς τὸς αὐθρω- 
"ἘΠ ἐδ " ΡΝ ν οϑὲ ἧς 
ποις. εἰ δὲ τίς (κε ἐροίτο; Εἰ ἐτί χ) γέοω μιο! δ 9 

᾿ - ἢ “αν ͵ ὩΣ 

δινοὶ Δ ὑχούρχου νόμοὶ αχίνητοι δζουϑμάν, τ- 
υ τ αν 7 τὰν ͵ "7 δὴν ᾿ 
πὸ μα δια κ αὐ ετί «ϑράσεως Εἰ ποιμκί.οΙ ὃ 

ς ΝΗ ῃ , ε ἢ “ 
ς πσϑϑτερον ϑδὺ λακεδο μον! ος αἰρϑυϑρὸς οἱ τ- 

Χο τὰ μεϊια ἔ)ονζᾳς δλληλοις σεέυφ! αὶ μαλ- 
ἘΥΡΑ͂ ΣΤΒΟΝΝ ἐπα δῇ Ν 

ον, γιό μοζονζας οὐ τ΄ πολέσι, Ὁ χολακευο- 
ΝΣ οι, ὦ γ Ν Ι ν δ 
᾿ϑιοιὶ ὯΔ] «φλίρεαϑα). Χ «ὔδϑαϑεν μδὼ οἰδδο 

Βνῶτ..λ. ἣν ἢ ] ᾿ 

ἀὐδις φοξωυϑύας, χρισιον ἐχονΐᾳς φωνεοχ 
ἦν .,», τς . - ͵ χὺς, 

τῷ δ) ἐς]ν οὐδ χ) καλλωπιζομδροὺς ῶχε- 
Ἴ.ν ὙΦ τς ῳ , “ 
χτήσϑαι. ὅχΊςα (5. ὦ ποθ ϑοϑεν τα τῷ ενέχα 

Χ ᾽ τεῷ. 2 
ξεγηλδοῖος γιγνοηρδεας Ὁ) Ὁ ποδημ) ὅκ ὀξὸγ;, 

Ἀν: 

" 

αἀέοται, αὐ πιαπιιδίατιιπη αἰεαέζοτος. 
Οὐ ἀαππιίιοσ πο σογαητιν ορὶ ΠΙΠ}] 
ἴῃ ὀχογοίτα γείξαϊ ΠΕΘΟΓΙ]. 4ι14Π} ντ Γού Πα 

ἀταϊ ματα τοίρεξξι Πτασοτάοβ, Ππιδπὰ- 
τα πη νοῦο, ἱπηραγατοῦ. Οτιοά (1 ἡ 615 πλ6 το- 
σεῖ,δῃ ἢδς οὐ τοΠΊρο [τὰτ6 1 γοιγσ  ]ορο5 

ἱπιπιοτας ΠΎΪΐ ρογπηάποῖο νἱἀθαηταγ: ἠα 
ἴιος ρτοξεέζο ποη ἰΔπὶ Θυ] ἀθπη ΠΡ] 115 
απάαέξον 4114 16 Δἀπτπιδιοῖο. ἸΝατ (οἷο 
1, Δοςἀαταοηίος ργ 8 πηγαί αἰ ἀοιηὶ πλο- 
ἀἰϊςοὶς σαπὶ ἐαομ τατίθιι5 σση! ποτ άτης Πγ11- 

Ἑ ἴπαντί, ]ιιδηι 1η ργαξεξζαγιδ οἱπταγατη ρει 
λαίςητατίομες ἀσσεηογαγο, δοῖο τη θίι 16 
ἀρτεπαο δος πὲ ὑπὸ δυτῇ ροίπάετςε ἐερτε- 
πεπάογθητιι : ἰαπὶ Ποη ΠΕ] (πα πος 
Ἰρίο ίξπιοῖ οἰξεηγαησ, Πυοά φυτιηι ροη- 
ἄσλητ. Ρτατετοα (οἷο ρογοστγίπος ΟΡ οαπὶ 
ἐαυΠ Ἀπ ΟἹ} οἱεέξος ὅραγῖα ξυΠ, Ποαι6 
οδςοῖας Πλοοἀαπιοη!ῖς ρογερε Πατι οῃ 53 

ΜΜ 4 

"»ος εἴ, αἀ 

ἀεκιναην 

ἀεἰὶς ἔό- 

{εἰς Ῥὰ 

{ππίανι 

ΤᾺ 



θοο ΧΕΝΟΡ 
πο δ οχγεγῖς οἶπες ᾿πηρτοδίτατοπι δο ἀδί- ἃ 

ἄϊατα ᾿δυτγίγεης. Ναπο πλπὶ σοηίξαϊ 605, 
αἱίοςο νἀδητατ ἀριά ἱρίος ο]α ρείμςῖρο, 

{τυ ἀϊοίς ἴῃ πος ἱποιι δας; ντ πα πηιαῖι 
Ποῦ ρα Ἔχτοίος νγϑτπηι ργα εξ οἰἴσπε. 
Ἑαἰτ ἴτοῖ αἰ ο ταπρα5, Ζαππιϊά ο- 
Ρεταπῃ ἀάθδης, ντ ρεϊποίρατι ἀΐσῃϊ οἡΐξηι: 
παποίᾷ ΠλΔΟῚ 5 ΘΠ τ ητατ, νερογθητ, 

ντἰπηροτῖο αἰσηὶ πητ, [ταις ὅτ, ντ τοὶ, 
4 ΟΠ πὶ ϑραγγαπη ργοξθξει ᾿λοςάς Πγοηΐος 
Οταραπτ ντ πσε5 δαπιογίῃς 1105 εἰΐοπς, αὶ 
1ηϊαΐξε ἀσοτε ν᾽ ἀσγεπεαῦ, πῆς ΠΊασῊΔ ΟΧ 
Ράῖτο (εἰρίος δά ἱπηροάϊεηάιιπ σομοτίθη- 
ταυγ, Ὡς δα 1, ,ΑοςαἀσιηοΏος ΓΟΓΠΠ {πΠ|π|ὰ 
τοάεας. Νεηις νεσὸ ἡγίγιπι νά τὶ ἀεῦετ, 
4υοά πη Πὰς τεργοῃθηποπαβ. ἱπουτδηῖ; 
παηάο ρᾳἴαπη οἰξ,εος ποαύὺς Αρο ]ηϊ,η6- 
41πὸ Γ σατο σίθις ράγογο. [θεῖ ετίαμα 
ςοπλπηοιηοτζασα, πα ραξξα (ς φαέζοτε Εγ- 
συγρις ἰοῦ τορο ΠῚ ὃς οἰπίτατειη οἤθνο- 

Ἰπετίτ, ἸΝ πὰ (οἱ τι5 πἰσ ρεϊποίρατιις ἴῃ ἐο- 
ἄστη ρετπιδηοι ἔδει, σαο Γαϊτ δῷ ἰηϊτίο:ςε- 
τετᾶβ διά πλ λΠ τατὶ οθττη ΡΒ] σαγπι ἔού- 
τηδ5 νΕΪ ἱπη Πγιζαζασ,ν Οἱ στία τ πη ς Δ] 1115 

πλαταγὶ σοτηρογίατ. 54 ΧΙ σι ταγ, τ ΓΕΧΡΓΟ 

(4Δ]τὰ οἰαἰτατῖς το αι ἀἰ Δ: 1 ΟἸΠΠΙῈΙ5 
(λοτὶς ρα] 1ο5 ξασοῦοῦ, νοπτὶ 4Ε1 ΟΥτα5 ἃ 
Το εἴτε. Ιἄςπι σασσιπηα; οἰαἶτας πΠἰτῇ 
σορ Δ5 πλϊττογοῖ, ἀπιςῖς5 ν᾿ ΠῚ ΠΘΓΕ ἔπηροτγο- 

τα. Αἀτε δυίτ πος σισαας, νε Ἂς νἱ ἐλ πηὶς 
οαἴϊς5 Ποποτίς σαυία αιια ἄτα ἰρίε σαρετζοε. 
Ῥτγατογϑα ταῆταπὰ ἀστὶ ἜΧΥΠ.}) πλαΪτἰδ ἴῃ ντ- 
ΒιΡας πίττης δά νίαπὶ γερὶς ἐξογοιμτ, νσ 
τηραϊοοτίιτη αι ἀθεη 11 Ἐλσα]τάτιιπη σορία 
ποη ἀείτς, Ποἢ ταοη ορίριι5 ἀπῖοςςο ]ατ. 
Αὐτῷ ντί τορος οτίαπῃ ξοσῖς δ οσιιπι ντὶ σοη-- 

Ξ ᾿ 7 Ἶ , ᾽ " ͵ ἀν; 

τα δεγπίο ροϊΐης, δά πος εἰς ταρογπαςιι- πεδιάξς δεμοιθλα γε ὅχτ τῳ δείπγῳ ἐτίμκη- 
Ταπι ριδ] ἑοιπη οὐ! πααῖτ, οι πηα; Ποπόγεμα σεν, θχ ἵνα διπλάσια καταφαγϑίεν, δλλ ἵά 

ἡΠς δά αϊς, ντ ἴῃ σοσπα ἀπρίεχ ἱρῇϑ ρου- 
το σοάοτοτ θοῇ ἰά χα! άοπ,,ντ ἀπ ρ]Ὸ ρ[5, 
Πα4π1 4}1],ν οτατοηυ εξ ντα]αυ!ά τη ἐς Πο- 
ποτῖς σαπίᾳ ἄατα 811} ροῇοητ, σαὶ Πιἤοτ, 
Ῥγατοῖρατοσὶ νετὶςς ροτοίξατειη ἀο]ροπαὶ 
σοπιαογπα!ος Ὀἷπος σοποοῆϊτ, φιο5 Ργ- 
τῆϊος νοσαητ. Ρογπη τ οτίατη, ντ ἐς οπιηϊᾶ 
(οτοξατιιπα ράττι ρογοῦ δοοίρογοῖ, παν πι- 
Φυλτη ΓΟΧ νἱ ἐξ πιῖ5 σαγογαῖ, Π χιιαίη τς Π)}]) 
«“δί]εηαὶ εἴης. Ργορτογ ἀοπλιπι τοσίδπὶ 
Παρπιιτ αηπα: σορίδπι {πρρεάϊταςτ. ιιοά 
πυϊάοσηι αἀ πλτα ρετ εἴς νος, πγασὶς ἰπ.- 
το] ΠἸσιιητ ἰ),αΐ ἐο σαγοης. Ετίατη ἐς (6}14 το- 
δ᾽ λαίπτριιητοπιπος, οχοορτῖς ΕΡΒουὶς, 
1η (6}}15 Ερογίοῖς σοηπάεωτ. Μεπηῆθις 
Πηρας ἰπτοϊταπο {8 ἱπαίςοιη δα ίη.- 
Θαπε, Ἑρμογὶ χαίάοπι ποπγίης οἰἰτατίς, 
ΤῸΧ δτιτέ (πο. ἢ ορ σ ᾿ππγαπ άπ Οἱ γρσηῦ 
ἔς ρο(ξαγιιπι οχ ργαίογίρτο Ἰοριπι Ἰδταγαπι; 

ζ ϑηχε ὙῈ θύειν αϑὺ βασιλέα “9 τῆς πό- ἀρ 

Ε σχοίσι. ἢ ἐσρας ὃ πόλύτες αἰ ποιαὐίςαντα βα- " 
{ 

ΗΥΟΝΝΗΓῚ ἃ 

ὅπως μὴ ῥα δ]ουργίας οἱ πολιχαι “πὸ ἥξω 

νων ἐμιπτιπλειντο" γιῶ δὲ, ἔχίςα μαι τὸς δὸ-- 
χοιουζῷς ποοφ τος δὴ ἐασουδωχοζς, ὡς μη- 
δέποτε πωωνται ρμόζοντες θχὶ ξένης. χαὶ 
ζὼ υϑὸ ὅτε ἐπεμιελθεοῦπο, σΐως ;: οι εἶεν ἡ-- ον 

γφ4αϑαμ νει δὲ πολὺ μᾶλλον ποξυγμαϊάθον- 

ται, ὅπως τρέζοισιν, ἢ δπτως αἴξιοι τύτων Ἔν 
σοντο. τοι γδροιοῦ οἱ Ἑλλζοωες πσοϑτεθον μϑὺ 
ἰόγτες εἰς λακεδοι μονα, ἐδέοντο αὐ ἡγῴ. ; 

αϑαι ὄχ: τὸς δοχϑιωῶζας αἀἰδικάν" γεῶ δὲ πολλοὶ 
Β ἰϑακαλούσιν δλλήλοις Ὧχη ὃ ΔΙ ᾳκωλύφν 
 όξαι παλιν ἀύζις. φοϊδὲν ψϑυτοι δάθαυμα- 
ὧν πότων “3 Ὠχενψόγων αὐφῆς γιγνρονϑμων, 
ἔτ φανεροί εἰσιν οὔτε τωδκᾧ πεθύρϑρυοι,- 
τείοις Λυκουρίᾳ γόμοις. βεέλομαι ὃ ἐνας βα- 
σιλᾷ ασοὃς τω πόλιν σεφω ϑήχας ὁ Δυχούρχος ἢ 

ἐποίησε, δὲν γήσοιοϑιαι μιδνν ὙΣ δὴ αὕτη Φρ- 

χὺ Ὡ[ᾳ τελά οἵα τῶν ὁξ ἐρχῆς κατεςαϑ»" 
(ςς δὲ ἄλλας πολιπείας ἀὕρϑι αὖ τίς μεταχε- 

χινη δίας, χαὶ ἐτὶ χαὶ μοῦ μεταχενου μἶμας. ἔ- 

λέως τὰ δημόσια, ἀπόμζα,, ὡς Ἔσο τῷ ϑεοΐ 
ὀιΐῳ; χαὶ φρατίαν ὅποι. αἱ ἡ πόλις ὄχ πεέμπη, 

ἡγείοϑα. ἔδωχε δὲ χα γέφφι Ἔσὸ δι ϑυομέ- 

γῶν λοιμίξαμειν, καὶ γάῦ πε οὐ πολλωὶς Τ᾽ 

“ὐἰξωοίκων πόλεων ἀπέδειξεν ὀξαίρετον τὸ- 

σαύτίωυ, ὥςτε μήτε δείαϑαι Τὴν μετδίων, 
μῆτε πλούτῳ αἰ χυρφέρᾳνι ὅπως δὲ χαὶ οἶβα- 

μ “»" ΡΣ σι ͵ ᾽ 

σιλᾷς ἔξω σκηνοῖεν, σχκηγζεὼ ἀὐζξις δημοσίαν α.- 

καὶ δστὸ τ δὲ τιμιῆστι ἔχοιεν Ἴ εἴτινα βούλοιν- ὅπ 

το. ἔδωχε σΓ), αὖ χαὶ συσκήνοις δύω ἑκατέρῳ ιβίν ̓ 

“ϑϑςελ ἐσϑαι οολδὴ Ἂ πύθιοι κα λοιοῦται. ἐ- " 

δον λαμίξανᾳν, ὡς μήποτε Ὀπτρήσοῃ βασι- 

Δς ἱεραΐν ̓" ξὰτι δὲ ἢ θεοῖς συμξουλάσα- 

δϑε. χαὶ πσρὸὲς τῇ οἰχία δὲ λίμνη ὑδοιτὸς ἀπ “' 

φϑονίαν παρέχή. ὅτ δὲ χαὶ πϑτοιασοὸς πολλὰ 

“ιφύσιμον » οἱ μὴ ἔχοντες αὐτὸ ἄλλον γίγγω- 

σιλᾷ, πλίὼ σία ἔφοροι πὸ ἢ ἐφοφικῶν δὲ- ᾽ [- 

Φρων. καὶ ϑρχϑς 5. δλλύλοις χτ μάία ποιοιεῦ- ' 

Τοῦ!» ἔφορον μϑθκχί πῦρ ἥπόλεως, βασιλό δ[, Ἷ 

αὑτὸ ἑαυ ὁ δὲ δρχος δ] τοῦ εδὺ βασιλφχιὶ " 

τὸς τῆς πόλεως κφυϑιες νόμους βασιλάσσειν" “' 

τῇ δὰ 



ἢ λικτον τί βασιλείαν παρέξῳ. αὐτου μδν δίίυ 

αἱ τιμὴ οἴκοι ξώντιβασιλᾷ δέδοντωι, σον τί 

Ρ' Ν λὶ αἰ χυῤφέρφυσοι “ἰδιωτικῶν. οὐ ὙΟΡ̓ 

᾿ ἐξυληϑη ὅτε τοῖς βασιλάζσι τυρᾳννικὸν ᾧ9-- 

γηβίϑι φἷδαςῆσοι ,» οὐτῈ τοῖς πολίταις Φϑονον 

᾿ ἐμποιῆσαι Ὁ δχωάαμεως. αἱ δὲ τελ ἀυπήσειντι 

φ μοῦ βασιλή. δέϑογται, τῆδὲ βούλονται δηλοιῶ 

οἷλΛ υκϑύρονυ γόμιοι,, δ οὐχ ὡς αὐ, ϑόφπους, 

ΣᾺ ὡς ἥρωας πὸς λακχεδοι μόνων βασιλεῖς 

απολτετιμήκασιν. 

λε τ ΞΈΝΟΙ ΦΙΆ. Κι 5. ΡΧΥ 8. . 
“ἢ Π 5 ὧ “» ᾽ ἥν, ᾽ , ΔΑ ἜΝ, . ᾿ πῆδὲ πολᾷ, ἐμ πεδορχϑίουτος Οχείνου ἀφτυφε- ἢ αἰμίτατίς, σομ τ αττατη (ς τὸρ δα ἰρήϊιις 

δοϊ 

ἱποοπαιμϊμπη, ἢ χαϊοσι απ αταπάμπι πος 
(απξϊς (τατος, Αταας πὶ Ποπογοϑ ἴῃ Ραχεῖα 
τορ!, Ζυδίη εἴπ ναἰτ,σοπος ἔπε; πο ἢΠν 
οογῖθ πλαϊτιλ Ρυϊπατογιιην πο οΥἸθιις Ρο- 
τἰοτος. Ετο πη ΘΠ ΓΟσΊθιι5 ηί πος αἰ- 
ἄδτε τγγαημῖςος ν οἱ τ, ΠΟσας οἰπίδες οο- 
ται Ροτεί το πὶ υϊμηιτοάρτ, αἱ διι- 
τοι τοὶ τῆοττιο σοηοοΠ ἴππτ Ποποζοο, 
115. {γουγρὶ Ιορο5 ἰηάίςατε νοϊτῃτ, ποὸπ 
(ς 1λοςἀα πιομίογιῖ πη ΤΟΡῸ5 ντ ΠομλἾΠ65, 
(:4 ταπιχυδηι ποζοας ποηοτο οχἰ πιο μὰς 

Β (ες ΠΕ. 

ΞΈΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 - ΠΟ ὟΝ πὶ δος βρνάοιο 

“᾿ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚ5 ΑΤΗΈΝΙΕΝ- 
Ε- ΕΜ δ δ υοι 

ἜΡῚΙ 5.“ ἀϑηναίων πο: 

λιπείας, ὅτι μιδὺ εἵλοντο 
“λιμ ἴω Αἰβοηϊοπιδηνι ἐν μι, 
τΕρ ]σα., αιιοα φάτ τὴν δες 
ταῖρι διισᾷ: ἐουπηδῃν {6- ΠΕ 

τοδὲ᾽ ὅτι ζῶθ ἐλουϑυοι, 
«, λ ΛΥ 

; εἰλοντὸ τος πονηροὺς α.- 

ἀφιον πορατῳν, ἢ τὸς γδηξους. ΟΥ̓ αϑὸ φίεὼ 

δ πῦκ ἐπα νω. ἐπεὶ 5 ζωῶτα ὅτως ἐδυξεν αὖ- 

δον ἐὐρολόρληθο ὁ δὰ Ἂ ζονται τ΄ πολιίειαν, ἢ τεέλλια, 

ϑραυο ηον), ἃ δοκϑσιν αἱ μοστόμῳν ζῖς ἀλ- 
"ον ὦ οὐ ντ “ῳ »»ἭἍ ν᾽ ων- 

λοις ξλλησι, τ’ Ὁποδειίξω. Ὡρῶτον μδρ ἂν τὸ 
Ἰρυω ͵ ΕΝ τὰ εὐἰκν 
ἐρὼ, σι δι χρμὼς αὉ0ΤΙ τὸ οἱ στενή ες κὸ ὁ δ μος 

ν δι.) ΩΣ -“Ἤ ὌΝ ͵ ᾿ 

πλεέονεχ4 “γυνα ων ἡ Ὦ πλϑσιων, ἔζοα τοδὲ, 
εχ 1. » ͵ Ῥω. ς 

᾿ς ὁηοδημος ὄφιν ὁ ἐλαύνων ζξξ ναῦς, ὶ ὁ Τ' δὺ- 

»Ἥ. ε “ - ᾿ς χελάυκαὶ, ἡ οἱ πεν τηχην Τα λοὶ, Ὁ οἷ σόφρφι- 1Ὁ 
λιν". τε π το, ἢ δὼ ᾿ 
ΤΩ, Ἂ οἱ γαυττηχϑὶ, 10! εἰσίν Οἱ “Τ' δεωαμιν σε- 
γεὶ νὴ ἰδ -ς ΠΝ Ν 

ἷ ἥ διτίϑεντες τῇ πολ πολὺ μαλλον, ἡ οἱ πολι-- 
Ε τ ᾧ ΄» « “) σ΄ μεν τ 

παρὸ οἱ γγγυναῖοι, ἢ οἱ γρητοί. γχτ, δῶ τα 
᾿ 

᾿ 
ἐγῇ 

; Ἴζναι, ἕν τε τοΐκλύρῳ ἡ τ τῇ χφροτονία" χα 

ον ᾿ η Ἵ δι 2 7 ὦ 

ὰ ὁπόσαι μδμ σωτηθλαν Φέρφοισι Τ Φιογων, γγθη- 
δ υν ς ΤΥ “αν τ ὦ 
δα! ὅσαι κἡ μι) γξυφα!," χινδέουον ᾧ δημὼ ὦ- 

πότ, σϑτων μϑὺ Ἢ αῤχὼν δυϑὲν δέται ὁ δη- 

βοὸς μετῴναι, ὅτε φρατηγικῶν κλήρων οἶ0.) 

ἀ σφίσι χοῖαι μμετῴναι, οὔτε τὴν ἱωπαρχεών. 
τ ) 

τῷτον Τ' (γον  πολι- 

τείας, σὲκ ἐπαιναὶ Δ] 

Ι Πι “ Ὰ »" 

ο΄ γαμιν αἰθετικὶς τῇ πολφ' καὶ οἱ κυξεργῆται,Σ οἱ 

ὅτως ἔχ, δυκᾷ δίχαιον ἐῇ), πᾶσι 
Ἐπρχώνμε- 

αι της, Ῥτορτεγοα πῦ 
Ἰλυάο; χιυΐα 4ι1πι18 Ρις- 
ΤΠ] ΟΓΙΏΓ 1115. Πρ ΓΟθῸ 9 

: Πομλΐηδ5. πιο] οτί οἴ 
σοπάϊοϊοπα, 141 θομος, πα πογαῆτ, Ατῷ 

ἴα οαυίΐα οἱξ, σιαπιοῦτγοην δος ΠΟη ἰλιι: 
ἄδην. Ου γεῖο ργοῦατα Πτητ εἰ Πα τατίο- 
πος, αι ἄςπι οἰξοη ἠλπι, Γαπηρι]1ςᾷ σοὶ 
{πατπ ἱπσοϊαπηοιι σοηῃίοτιαγο, αἴ 4; στη 

αἰϊα ρετῆςετς ; ἰῃ φαίδιις αθεγγατς αταςῖβ 
σοτεγῖς ΟΧ [Ἐἰπαςηγυτν Ρυπλιπι ἰρίταν πος 

Ἴ ἀἸσαηλ,πλοτῖτο ραιρογοβ δο ῥ᾽ εσοπι δ ρ[τι8 
ΡοΙΐε, φααπα πο δ11ε5 ὃς ἀϊαίτες, ἰ4α; ΟΡ Πᾶς 
σφυαια; αιοα ρ]εὺς δ γοπὶ πλιά! επη οχῈ 
Ρεαϊδι, ὃς ροτεητίατη οἰ αἰτατὶ σο ΠΟΙ Ἰοτ: αα- 
ξοαὰς σαθογπδτοτεβ, δὲ ἱποϊτατοτος Παῖιτα3 

τι, δὲ Ζα! Πα αδρίητα γα ηγ]ρ θι15 ρα ἐς ζΕ]ς 
ὃς ργοτοῖα, δὲ δυΐιτι τι σάτοτγας {Π|1ρῇ 
(πητ, 4 πγαΐτο πλαρὶϑ οὶ ρα] τα ροτθη- 
τίατη δια ρ ΠΠσαταητ, Ζυ τη οἰ π65, τᾶ πη Ω0-- 
Β11ες,αλπι Ποπλίπο5 ἔταρ, Η ας απ τα 
(ς αθεδητ, αααῖπ εἴς νίἀετιιγ, γε οι π 65 
ταδο! Ἐγαταιιπὶ ἀρ Ϊτατιπλ 16 Ραττὶοροϑ 
βαττ, ὅτις ρογογτοπι, ἴδει ρεσ {τα σίαπη; 
ντα; οὐΠ5 οἰαἶπιπι ἀσοτο ᾿ἴσοατ, 4] αυϊά 
γε], Ὠοἰπάς φποταιοτ παρ ἔγατιις, πὰ 6 
(προτίοτγοϑβ, ἔδα ᾿πξεγίογος, τοτὶ ρσραΐο νοὶ 

οἰ ατί 5, νο! ρευσ]ογα ΠῚ αιέζοτος μπτ, ἐο- 
τα πι ντὶ ραγείσερ5 ἢτ ναΐριις, πο ΟἿ πο- 
οεἴς : ποαπε ρΙεἰς ίοστος ργατουίας, ΠΟ 

Ὁ Ρες έξαγας εαμίτηι δά (ς ρογτίποτγο ρυτζας, 
: ΜΜ 4 

ς 



6οΣ» ᾽ 

φάροτο, ἀππὶ πηδο ξεατας ποίσο Ποἢ Οὔ τ; 
(τα 1ΠΠ|5 το! παυϊτσογοηάος, 40] ρΙ ασί λα πη, 
ροἤπης. υοταιος νοτο τηδσὶ  γάτιις Πα: 
Βεπε [Ἐρεμαία, τες» λυ] ατὶ σοπάπομπηζ, 

Βοος οτἴατν ναΐστις ἀπηρῖτ. Οὐοα αὐτοῖα 
ΠΟΠΏΜ1]1 ΠλΙγαπταγν ΒΊ4 116 Ρ 5 Ἔ05 Ποιπ]- 
πίδὰς ΠΌΠ ας πιοιηςητί, δ βαπρετγίθας , ὃς 
ΡΙεθεῖς, αι Πὴ Ἑρτορ 5 γίτῖς τείδπετγε τ πὶ 
Πποςτρίο ροραϊάγοπα οἰεἱτατὶς ἐξατύπη ίς ςὅ: 
{εγυιατς ἀξοίγαητς. Ουήρρο ΠΤ ρΡαπροῖΐοδ᾽ 

δέ, Ῥ εδεὶ, δ ἤδιιοὶ Πομπο5 αἰ] ᾿σσὺ 
{ὰητ, ὃς δά αἰϊηιτοπη παπηεταπι Ἔἐχογείαπτὶ 
{Ἐατιιτ οἱαἱτατὶς Ρορυ!αγοπὶ δασρητ, δῖ αἹ- 
αἰτιθας.. ὃς Ἑρτορις που ϊηῖθι5 6 πα {τ: 
τη οτο ΡΙ ἐσ εἰ ν τ 5 αὐαοίζανιις 'Ἀιϊς κἀξ 
ἱπηραπτ. δαητδιτθπι, νθίσιιοι τοΥγατ ΠῚ Ο- 
Ρτίμγατος ἀοπηίηδτα! ρεδεο οδεγάτγι): Ναύῃ ' 
1Π ορτἰπχγατίδιις. Π|Ρ1ἀἰπ|5. ἂς ἐπι Ἐἰτία ῃλὶ-, 

πἰμλμῇ οἵδ, Πα ἀίπιην ν οπο τογα πη δηεῆας 
ΓΕ ἐς ἣν σοητγα, π ρίς δε ρΙα- 
τίπγιπι ἸηἰοΙτία:. φοπξεϊπουῆς, μπρτοδίτας Ὁ 
τίς. Ετφηΐτη Ρϑιροττας ταὶς 605 δά ἀποῖς 
δὰ ταῦρίά, Ἢ ΡΠ φαὲ ἐποϊται τῆν Ριορέεγ 
Ρέπατία δι ἤσησο ΠΈΣ] τοῦ φάἀπιςαγῖ, πο 
τοξες ἱπΠ τ ροῆαπε, Ἐοτίαε ἀἰχοηίεαι!: 
ημῖς, ποῖ Ρέγπηττοπα πὶ οἵ, νὰ ὁπτηες 
νεῖ ἀἰςεπα!ι ροιο[ξατο πὶ βαβοάδε, νο] (πᾶ- 
τογός πηΐ : (δα 1 ρεγ τ ΠῚ 1]. δὲ ρεα δες 
18 ν τς γα! πα] ποπά εἴἴο. ΑὐΠ1 Π ΠΟ πλὶ- 
πὶις ἢ ὸς ἄπο; {δι ἐεξε πὴηλς σοί πὶ 
Ἰἰξει με δις ἐτίατι ἀἸοἔδι Ροο  ατοην Ἐὰς- 
οἰφῆτ. ΝΑ ἀπιπηταχ ἀτ ρΨΟΡῚ ΥἹΓ] ὃς οΓὰ: 
τῆς παθόγοητ, ἃς δητοηζῖας αἸσεύξης: {πὶ 
(γα Πὰς ρεοἀοἤεητ, ἠδ Δ ὁ] θεῖς. Ναας 
ἀπ] {πγρατ 44 σοποιο απ ΑἸΪ αἷς πα! 
Ἰὰς ργετι), πια; νυ λοις τὰ ΠῚ, 
τ (αἱ πε ἶθ ας σθοα ἐχρεαϊδν, ᾿πιιεηῖτ. Δὲ ̓ ἀυεἰσι Φ ἀγαῦο, αὐταῖτε καὶ Ὶ Οἷς ὁμοίοις αὖ- 
Ἰηααΐεε ἈΠ 15. ἐσ ατᾳ4 εὐ απ 41 Ποπῖο 

δαί ν 6} ΠΡῚ, γε! ρορυο ΡΠ ἐχοοσίτατεν 
ΝΒ γα Πητ ΕἸ Πρ ητ ἀστοῖς ἱπιρεγιτᾶ 
ἘατΠ ΠἸτατδιη, σο ἱππέα συν δεποιοϊεητῖα, 
Ρίας πθ᾽ ρτο ες; 4ααἦν ν  ἔρτορι) νἱττα- 
τῷ ἂς (ἀρ᾽θητίαπι, οὐ πο οπτία σης 
πη έζαην. Ροτεί Ἰσίταν ἤοτί, ν εἴς πιο δ δ 
οἷαἶτας Ποῖ ΘΗΤοἰαταγ ορεῖπια: (ς τας τας 
τῆθη ΡΟρυ]ατῖς πᾶς γατίο!ὁ ΠΙαχίηγε σσῃτ' 
(εγπαθιτατ, ΡΟραΪας εὐτην θς ΠΕ ΟΠ Ἰτητα 
ΓΕΡΟΒ]οα πῦ ἀο!έξαταγ, [ἢ 4πα πὲ Πε δ τ᾽ 
πο ἢ: (4 ρεε ἐπα ύνν δι τ ρετῖο ροτί Ἐ κα ϑνομείας αιπαολίλον μέλᾷ, ὁγὸ συνομίξις 
τῇ ας πταίτιπα ἰπτογῖση ΟἸ αἸτατῖς Ππατα πὶ Π σοὶ 
Ρομαϊτ, ἸΝὰπι Ζυοά τι Ποπ τοξες σοη εἴτα" 
τα ἢ ὉΧΙ Εἰ πλας, ἰἀτρΠηπὶ ροτέἠτίαπι ρΡΙ δὶς 
1:θεγεαίθητα; (ες Ὁ πο Πἰ Βοπιίτη γεῖς- 
ΡΟΡΙΠςο ἰξατύ τό αϊτῖς, ῥεῖα νος ἱς ἱπ ἐὸ 
ῬΘΥΙ ΠῚ πλοΚ Ἰερδς ἔοῦγο, Γλοῖης δοὴἱ πιαᾶ- 
Ἰος ραβίοης, ἀος; τορο δ] δα σοπ τα αητ, - 

'ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ 5 

Απηἰπιαάποσείν δηΐπα, ἔς ρἰυις Ἐπιο  απιθπτὶ Ἀγιγνώσκφ γΣ δ ὀδῆμως, ὅτι πλείω ἀφεχᾶδα 

οὖ τῶ μὴ αὐτὸς οῶχῳν (ποία, Ὁ: ξῶ- ΤῸΝ 

δ λ ἐάν τὸς δουυα)ωτοτος τρέχάν ὁπόσα: δ, 

εἰσὶν: Ξήρχαὶ μιεϑοφορίας ἕ ἕνεκα, χαὶ ὠφες 

λείας Ἐξ τὸν μεηνῦς , ὐᾷς ζυτὸ δηρμορίσξς 

χᾷν. ἔπε δὲ ἐγίοι σευ μιαίζοισιν Σ ὕτιπθμ: 

πεηϑό ὑκι: γέμοισι᾽ τὸ! ς ἐκογηίδϑς » χαὶ πένησι, 

χοῦ δημοτιχοῖδ, ὁ ἡ τοῖς γονςοῖς, ο ᾿δυτωί τάτῳ 

φαγοιεῦτοι τίω δημυχραπία) τμβυώξηδεει 

οἱ δάδυνα πένητες, χαὶ ̓  δημόται; χρὴ οἱ γεῖ: 

Βροις 4 πξαἥοντες, χαὶ πολλοὶ οἱ ἱτοϊούτο 1: 

γνόμδροι, τίω ἐἸβαΣ σοΙ αὐξοισιν. ἐαὺ δὲ 

Ὁ δγωξαθώσι!ο οἱ δσθλούδιοι χα δ οἱ) εν στὶς ἰοω- 

(ἐν ὃ. δ φραυτίον σφίσιν εὐ καιϑιςάσιν οἱ δὴν 

δέ δον, ἔς! δὲ παση γῇ Ὁ βέλτιςον οὐναντίον 

᾿τῇ δυμοχρ τής." οὐδ. ποῖς βελτίξοι Ὲ 1 «- 

χολοισίαι τε ὀλιγέφῃ ̓ καὶ ἀδικία, ΟΝ 

᾿ δὲ σήνείξη εἰς τὰ δ σε: εὖ δὲ τοῦ δήμῳ ἃ ἀ- 

μαῖα τὸ πᾺ εἶση » καὶ Ἰφταξία, καὶ πορνεία. 
« 

ὅτε Ὑδ πενία εὐζοεὶ μᾶλλον ἄγη Ὀλέτααι- 

“ρὰ ; καὶ ἡ ἡ ατταιδιζσια καὶ ἧς ἀκαϑια δ᾽ ε ἐ)- 

δὲία» μῶς ἼΓ οὐίρις τυ αν ̓ϑέφπων: εἴποι ἔνεν 

σ᾽ οὖ 152 ὡς ἐξ υ αὐζους μὴ ἐᾶν λέγῳ πὸῤ- μῸ 

Ὡς ἐζης, μηδὲ βουλ ἐφ, λὰ τὸς ων 

τατυ: » κα ἡ αὐδρας οἰ ςοις: οδὲ κατ 

Ξε 'ςαὰ βουλάόοντει, ἐαΐγτες καὶ τὸς πον 

οφις λέγφν. εἰ εδὺ γδ οὶ οἱ χροὶ ἔλεγον καὶέ- 

φουλόσοντο, Οἷς ὁ ὁμοίοις σφίσιν ἀὐφὶς ἀάγα- 

δ κυ τοῖς ὃ δημοτικοῖς ἔχ ἀγαϑα; νεῶν ἢ ᾿λέγων ι 
ὁ βωλόυϑυος α)αςὰς αἴϑεφπος ποννρὲφ ̓ ἄ:- 

τω. εἴΐτοι τὴς αὖ, τί αὐ ξζυ γνοίη α,γαδὸν ἡ μη : 

τῷ δήμῳ ζ,ζτος αὔϑερπος; οἱ δὲ γηνώσα- 

σιν, ὅτι ἡ Ἰτέτεαμα λα ζαὶ πονηδία καὶ . φὐγοια 

κᾷλλον λεσυτελᾷ ἢ Ἴη ἡ τῷ γοντου εἰρετὴ χὸ σϑ- 

φία. χαὶ καχϑνοια.. εἴη μδὺ διῶ αὖ πολις οχ 

Ἔσο (ιούτων Ὡ[αιτημζν ἡ  βελτίφη, δ ἡ 

δημοχρ ατία, “ώλις". 77) Ῥσωζοιτο οὐ οὕτως. ἢ 

δήμος Ὁ ;βέλε) ἀὐνομε ϑυνς ἢ πολεῶς αὐτὸς, ἣν 

δουλά ήν, δολ. ἐλάϑλερος ἐὴ), καὶ μ ΦΡχήν ) 

θκ ἀ νομφαχ, αὐτὸς πὸ ὁ τύτο οί ο ὁ δημος,ἃ 

ἐν πο ἔην; εἰ δ᾽ ἀλνομίαν ὅτῷ, πξᾶτα 

κῶν ὀνγς πᾷς δυξιωτα πῶς ἀὐξις τὸς γομδς 
4“. 

πα: ἔπετα χολασοισιν Ἡ ονῦς ἡ τὸς ποιη-. 

ρϑο, ὁ κα βαλάύσοισιν οἱ ἑχξηοοι ̓ωξὶ ὁ πόλεως, 

αὶ Οὐδο ; 



δία ἑαδοιδι μ(αινονϑύοις αὐ ϑοο ας βου- 

: λάσεν, δοϑὲ λέγφν, εὐθὲϊ ὑκκλησια ζε 

ἡ “ὅτων πο μὼ αὐλοῦ αγαθων ζᾳχις᾽ αὐ ὁ 

δῆμος εἷς δουλείων και τα σιεδοι. αϑυ δούλων 

' δ᾽ αὐ καὶ ἣν μετοίκων πλείςη δεὴν ἀϑζεϑη- 

διν ἀκολασία, καὶ οὔτε παταξαὶ ἔξες!ν αὖ- 

1, οὐτε χἰτἐκ ςήσεται σοι ὁ δούλος. οὗ δὴ 

ἕεχεν ὅ8}) τῷτο Ἐχιχώδιον, ἐγὼ φροίσω. εἰ 

γόμιος ζιῶ τὸν δούλον αἰ χυῦ τῷ ἐλάυθέρου τὸ: 

ἡπέοϑαι ἢ τὸν μέτοιχον, ἢ τὸν αὐπελά3ερον, 

» 
ἐν. α" 

πολλάχις αὐ οἰνδεὶς “ἢ τὸν αἰϑζεναῖον δυύλον, Β 

δι ἐκ ον. ἐδρνρρλαδ νὴ ΤΡέλ: 
ῖον ὁ δῆμος αὐτῦθι, ἢ οἱ δούλοι, καὶ οἱ μέ- 

ἤοῖκϑι,, χαὶ τὰ εἰδὴ συ ϑὲν βελτίους εἰσίν. εἰ δὲ 

Ἢς χαὶ τϑτο δα μα ζῇ ,» δ ἑώσι τὸς δούλους 

«υφάν αὐτόθι, καὶ μεγαλοπρεπῶς Ὡ|9:1 

'τάοϑαι οὐίους, χαὶ πϑτο γγω μα Φαμνέϊεν ἂν 

᾿ποιομῦτες. ὁτσϑ ὙΣΡ ναυτικὴ δέούα μείς 6ξ]ν 

πὸ γϑηκάτων., αὐα γκὴ τοῖς αὐφρα-πόδοις 

μμεδουλάσειν, ἢ ὕα λαμθαίων μδν Ὡεκήη 

μι ἐοφυρας » ἴδ! ἐλάυϑερους αφιέναι. οτσϑ 

»»- σὲ εἰσι σγλουσιοι δοόύλοι, ςὐκέτι ἐν ῦϑα λυ- 

ν΄. σιτελ τὸν ἐμὸν δοῦλον σὲ δεδιέναι. εἶν δὲ τῇ 

δε λαχεδο μον: ὁ ἐμὸς δούλος σὲ ἴ δεδὲῖκᾳ. οὐ δὲ 

διδίη ὁ σὸς δυύλος ἐμξ, χινδοιυ 4. )σᾳ καὶ τὰ 
χϑιμαῖα δὲ δόναι τὰ ἑαυΐν, ὡςε μὴ κινδγρυ δ. "ἡν 

ὠϑζεαύτν. [4 αὖτ δζευ ἰσνγϑθίαν καὶ τοῖς 

ϑουλοις πσόϑς τς ἐλάυϑέρους ἐποιήσανδυ, 

αὶ τοῖς μετοίκϑις “δὸς πὰς ἀςοις ἃ 879τι δεῖ- 

΄ πα ἡ πόλις μετοίκων, 

δ τὸ οσθου ον, δοῦν 
᾿ Καὶ τοῖς μετοίχοις εἰχέτως τίω ἰσηχοδίαν ἐ- 

᾿Ἀρυσακδν. τὸς δὲ γυμναζονδίους αὐτοϑι, 

ν᾿ τἰω μοισικζωὼ Τ᾿ ἐχττηδούονῶς καταλέ- 

απὸ, λυχέν ὁ δῆμος, νομίζων Ἔ τῶ το οὐ χα λὸν εἷς 

μκῇ να!" γνοὺς ὅτι οὐ δεινατὰ ζαῦτα δεῖν ὅχττη- 

αζειν. οἷ» ταῖς χθρυγεαις αὖ, καὶ γυμνα- 

Μ᾿ σιαιοχίαις. ν. καὶ τριηβευρχίαις γιγγώσχου- 
᾿ς δι, ὅτι χορηχϑόσι μδὲ οἱ πλούσιοι, χορηγεῖ- 

“ν- Τὰ δὲ ὁ δῆμος" καὶ ἐοδννο. γυμνασιουοτ 

χούσιν οἱ πλούσιοι, ὁ δὲ δῆμος τειυρουρ χεῖται. 

χες χὰ γυμνασιουρ χεῖται. «ἰξιοι δξίυ τ ργύξμον 
᾿ 

νδον 

5- 

σαῦ 

ἈΑΤΗΈΝΙΈΕΝ δ. ΠΕΌΕΈ ΡΥ 8. 

Ὡ]οτε ὦ πλῆθος τῖσ' 

δϑὴ 
Α δὲ ποπιῖπες ἱπίαπος πεσας σοη]ἰς φάος 
ίς,ποαιις οτατίοποπι παρ οτο, ἤφάιις σοπ- 
αἰοπατγὶ ρεγηλίττοης. ΟΟΠΔρτορτοῖ ἐχ ἢ ς 
δοηὶς σοἰοτγίηις ρος αὐ (δειήτιζοπ γο- 
οἰάοτγῖς. ϑδογπογιπι αὐτοπι,, ἅς αὐποηδ- 
τα πη πιαχίηγα οἱἙ ΑὐΠεηϊβ ροτα]αητία, πος 

ατς ΡυΠαηαϊ φο5 οὐ ιαπι {Πρ ἴυ5 οἰ ξ, 
ΠΟΠῈ6 ἐοτιμα5 τἰδὶ σεάςτ. (τ αὐτὴ δὸς 
ΠΊΟΙ 115 1Π1ς ἴτα γοσορτιιπι ἢτ ; ἐαιίςηλ 
ἐχροπαίη. δὶ σοῃπίποτιο ἔσγγοῦ ἐογαιιπα 
Πποπλίπεπι αὖ ἵπσοηηο νεγθογανῦῖ, νο] δα- 
πεπαπλ, γε] Πἰουταπι : (πρεμιηοῖο οἰ- 
το πῇ 41 ἷ5 ΑἸοπο πίοι, ιοπὴ (δ τυιαπὰ 
εἰς ἁὐθιτγαγοταγ, ρα Παγες. Νὰπι πεαις 
νείείτα., πεηαθ ἔοσπηα,, ἡ! ἀπ απ {{π|Ὸ 
Ρἰεὺς (θταῖς., αὐπιοηϊίης ργαίξατ. ἴαι ἢ 
αυΐδ ετίδῃγ. ηγίγατυῦ,, ποά ἡΠπὶρ ὃ. ἀς]- 
οαἴο ἔδγιος., ἃς (ρ]εθμ ἠδ χιίάοτι ποη- 
ΠῸΠ 5 νίποῦο ρατίαπτασ: Ποὺ χυοῆας σεῖς 
τὸ 6ο5 ἱπάϊοίο ἔδοτε σορίξαι. ΝΝααν νθί 
Ροτεπείᾷ παι} 5 αὐ Ορίρι5 ροπάος., ἰδὲ 
ΡΟ μα τὶς Ποπααΐθιιβ ΠΡ Οτὶς., (δγιῖγα 
τηδη ΟΡ 5 Ὀροττοτ 5 νὰ Ἰπογὶβ ρου, 
4υας ἢ}Π1ῦ {θ ρατγα ΠΟ 15 αἰ ἰξογιης. Ὑ δὲνδς- 
τὸ (δγαϊ οροϊεμε αητ., ἐδ] τλοι5 νῖ (δτατις 

(τὰ πιεῖυατ, πῸπ ἐχροάϊε. 1 ασοάαπιοηθ 
4υϊάεπυ πλθας (οι 15 το τ θταἶτ, [Δ Π} {1 αν 

Η 
᾿] 

“ ἀογαπ5 ταιι5 τπεταδῖ., λης νογεηιτα  νε 
ΤΕ {πᾶ5 τ Πὶ ἄοτ, ἢς απὸ τ ἰη Ροτίςι]ο. 
Οὐαπλοῦγεπι πΠο5 Αἰμοηϊοπίες, αἰ μα ἴτα- 
τοὶ πδηγάδῃι (δ Ὲ]5 ὃς Πἰθογῖ5 σοηςο ἢ]: 
ΤΊ. ἰτειη 486 Δἀποηΐς ἃς οἰαΐδα5 ; φαοά 
δάἀιιθπαῦαπι Ἔροαῖ ΟρΟΓα ΟἰΠἶΓ25., 4π|Πὶ 
ΡΓορτεῖ ορὶ Βοϊογιιηι τα εἰ! πΘἢ1, τι1Πἢ 
τοὶ παυιαἷ!ς σαιλ. Ηας ᾿ἰπαιαπὶ ο[Ἐ τατῖο; 
Δι δη ΟὈταητ' πηοτῖτο πα ἄτη ΠΑ τὰς 
ἱπῖοῦ οἷπιο5 ὃς. δά πο ῃαβ. ἃ Ποδὶ5 ἔλα Πὺ 
(ὐετογα 605.) 41 σοΟΓΡΟΓΟ ΠῚ ΘΧΕΥΟΙΕῚς 
ἰδ], Μιμίσααας ἀεάττεὶ ἐπὴν {πς., ΡΙο 5 
πο {τις ; φιοα οχ τηαγος [4 χροὸς 
ἀἰτο, δοποροῖϊ χυίάσπη ἀρ {8 ἢ ]5 ἀαγὶ ο- 
Ῥεγδπι, (δητίγοτ. [ῃ σΠουΐ νοτο ρεϊποίραιας 
Δ ΘΥΠΏΠΑΠΟΥΙΙΠῚ τυ ΓΟ ΠυΪ μα πη] 116. ρτδίοΞ 
ἔγατῖς.. ἰῃτε σης ροπο5. οραίεπτος ὁΠ Ὁ 
σΒοτὶ ρυοίραταμη, σοπηπλοάα ν ογο ἰῃ να]- 
σὰ φοηξοττι : εοάσπηηιϊιο πιοάο ἰοςὶιρ]ε- 
τὸβ {γί γε πη θῈ15 ὃ σγπιηαῇ15 ρυὰ οἵϊο, να] - 
σα αυζοπι ἰη τε Γοπγίιι5 ὃ ογ πληλ{π|5 νοῦς 
(τὶ. Ὑ αἱ ἰρίτεγ ροσπηΐδηι ἀσοίροτο ναἱ- 
σις, ΔΩ 116 ἰτὰ σᾶΠΟΓΟ , ΘΌΓΓΟΓΟ ; ἔαίξαγε, 

Ἐπαιυίσαγε ; νῖ δέ ἰρίαπη παθοας δἰ χα, ὃς 
ἀϊαίτος τά δηταγ τπΐοτος. να ἰπ τὶς 
οἷϊς αίάεπα πηαρῖς ἐἰπις ΠΟ « ἰυ τα ΟἹ, 

Ὀ 

᾿ ξεικνν ᾽ ᾿ ͵ὔ Ἂ ᾿ τ 

λαμβανειν ὁ δῆμως καὶ ἀδὼν, τὸ δέχων, χη απλΠὶ ςοιηπιοαϊ. {πὶ ταιοηοῖα Παροητ, 
᾽ ΑΒ “" Προ εούββα ᾽ κυ ͵ ͵ ͵ 
ὀρχουμῆνος, καὶ πλέων οὖν τοῖς ναισίν" ἵνα αὐτὸς πε εχά » Καὶ οἱ πἈουσιοι πεγέζερφι γί- 
ϑ, δ 2, -“ ῃ 8. δα , » (7. »" ΣΕ ΑΤΙ Γάδ , ; 

,αἥϑωντάμ, ἐν τέτοῖς διχαιςηδιοις οὐ πα δικαηον: ἰύθις μέλῴ μῶλον) ἢ τὸ αὐζις συμξεροντος. 

. 



694 

το 5, σα! απ πίαγὶ ὃ οα Π νἱἀεητιτ ἐστεσίος 
Μὲ νίγοβ, τα επείμππτ; βογὶ πο ροιΐς, ] τ1Π. 
{αδιςξξὶ οἀογίης θοὸς. αὶ σι ἱπηρογῖο 
αητ, ἂς {1 πιαῖογες ἰοσαρίεταμπι ὃς ροῖοη- 
τἰπὶ γί ΓΕ 5 {πῸῚ1Π| οἰυτατίθιι5., ἱπυραογίπ πη 
᾿Ρορυΐ Ατμθηϊοηίις μασι ὰ ἀϊα πρβουνθᾷ 
Οὗ 45 ἱπηιιαπι σας νἱτῖς ἐστασὶς Ποπο- 
τες δάϊπίπης., ἔοαίτατες αὐξογάπτ, Ἔχ ἢ] 
ξαρί τας Ρααβ ττοραηζ, ὃζ ΡΤ ΉΚΩΝΝ 
πδϑ5 ἐπεμπητ ΟΟπεγα, αἱ Ατἰχεηϊθηίες ἔτι: 
σἱ ίαπε, 1] (Δ᾽ ατοτὴ νἱγουύιιῃ ἐσ οσίογηλ η 
δἰκιϊτατέθας (οοἰῖς ταθηταγ; Πσποα φηἰπηδά- 
τιοτταητ Πδ᾽ εχ νίαος, σοηίουδγ (δσηροῦ - 
1η ντθῖθας ορτίτπατες. Ατ αἰχουγ δ! α]δ. 1 
ἐονῖτγος ὃς ροτεπτίαπι ΑἸποπίοηήαμ σοη- 
Ππίϊοτο ̓  ἢ ρβεοιιηΐᾳβ δοτιιπη (Οοἰ" σοπέειγο 
Ροίπην. Ατριεθεῖς ποπηίηϊθις τπασὶβ οχ- 
εὐϊτγα ν᾿ ἀοταγ, νει μαη θη Παπι νηοί 7: 

αἰιε ἔοι ]τατεβ ἰοοϊογαπι ουτίποατ, γο]έξο 
1115 φιιαπτιιπ Οριι5 {τ δά νἔθειπι δξοροτας 
οχίεαιοη ας, φπηταας ἰπΠἀἸαΠϊ ρότο- 
{ἔλτο. δος ετίαγα ἴῃ ρας ρορα]ας Ατπα- 
πὶςηῆς ντὶ ΠΟ Π]1ο πγα]ο Ἔχ {πἰ πηδτιγ, πο 
(οοἷος Ατεπᾷς παιιίίσαγε Δ6] ρεγθηάιιπα 5 
σορσαητ. ὙΘγα ΠΥ Π| σοπῖγα γι σοἰ ΠΑΠΤΙΓ, 
αιιαητιπι ἴῃ πος ἱπίις Ατπεπιθηίατα ρο- 
ΡαΪο σοπημηοα!. Ρυίπιοπι οἰξ,φαοά ε ἰάϊ- 
οἷϊς αηποτοτο (αἰατία ρογοιριαπε. Π)εἰηάε, 
Πποά ἀοπηὶ γείτἀοητθς, ΠΕ }Π15᾿ ΠῚ} 15 Παιι!- 
διις, οἰαΐτατος (Οὐἰας δα τ ἰ πἰτδηῖ; ρίεθοο- 
ας ἤλτυΐ φὐάίξξος ἱποαίαπιας. (δγιιθηζ, 
δαπεγίαγης. δογιη ἴῃ {πα ]Ο 115: ορρτείι5. 
Ουοά (ι πα ἰοἴα που]! ἐχεγοθύεητ ἴῃ ρᾶ- 
τα, Ὠἰπλίστα πὶ Αὐποπί ἐπίθες πέση, εος 
Ἰρίος 46 πιπῖθτο {πούιπη ορριηστθηζ, 
υϊσαπηαιε ροριΐο Αὐποηϊοπίμίτη ἸΏ ρτὶ- 

ταὶς ἁτηϊςὶ εἤξητ. Ργατογεα ρορυΐας Ατης- ἢ 
πίδηίις., ἀπππῈ ἴπις Ατἰμθηῖς {Οοἱ] Ραταπε, 
᾿αοϊυςίατοτγ. ΡῬυγίπνατη ς σα ητεῇ πη ἢ ΡῚ: 
τάεο οἰεἰτατί ργοιιθητιι5 τηαϊοῦ ἀοσεάϊτ, 

Τεἰπάς ἱπογαπιὶ ρογοίρίς, οαΐ ναὶ σαπα- 
οὐ] ς ̓πιπτιιξξα ἀοπηι εἰς, χα ἰϑοαγε ρο- 
τ6Π, γα] ἱππηδηζιπι πιοτίτοσίηχ. [τἀ 6 ηλ 
(δείογαπι δἀὐ αδητας Ἐπ πγοητα νο- 
σαῃτίθιις ἱπ ἰπ5 ργασοπίθι αἀξοτι. Ργα- 
τόγοα {1 Ατῃοπας (061) [π|5 ρατίτ πη) ΠΟ ἴ-- 
τεῆσ, ίοϊος ἐχ Ατπθηϊοπίδις ΠΠ|Ὸ5 ποπο- 
τῖθιις αἀποοίθης, αὶ Δα ἰρίος παυίσδητ; 
ἈΪΠΆΪΓ Πα ργατοιθ5. ΓΙ Γεπ  η} ρτα ἕςέξος, 

Ἰεσαῖοβ. ΪΝαπο νοτὸ Ἰοοίϊογιιπι νης 
416 ρορυΐιηι Ατῃοηϊεπίοια. δ] εη- 
ἀὉ ἀδπιογευῖ οοσίταν, Ζαίρρε σαὶ ἰητς}}1- 
σαῖ, Αὐπεηαᾶς Πἱ ρτοπεςοπάιιπη, σδι:- 
ίατληπο ἀσοηάλιη πΠοἢ ρει Δ[ἴο5.. αιιαπῃ,. 

ἀραα ροριαπι. ας ίλμς ἰοχ Ατβηὶς εἰ, 

ἽἝΧΈΝΙΟΙΡ ΒΕ ΙΟΥΝ ΠΠΙΒΗ ΤᾺ 

Το(οἰΐς αὐτοπι, χιο  πδαΐσίίς 5 αάἄσιιπ- Α κΐεὶ δὲ τϑμσυμμάίχων, ὅ ἡηθυπλέοτεραου ; 

χοφαυτῆσιν, ὡς ϑαχρόσι, χα Ὶ μισοΐσι ἴχτ ς 

φουὶ,, γεγγώσχοντες ὅτι μισήοϑαι μδὺ αἰάΐκη 
τὸν Ξοφχονζα, τς πο τῷ ἐἘρχοιῦμου, εἰρεϊχύ. 
σοισιν οἱ στλλούσιοι " χαὶ οἱ ἰχωροὶ οἷ ταις πόλε- 

σιν, ὀλίγεφοι γρόνογἡ ἐἰρχὶ ἔσαι “τᾷ σδήμε πῇ 
αἰϑέεησι' 2.9 (τα δι δίμυ τὸς μδὺ χονκοις 
αὐτιμεσι, καὶ χρίμαΐᾳ αφαιφριεῦται, χαὶς ἐόξον 
εύχείσε, χα ἸἈποκτείνοῦσι, τὸς δὲ πριηξρι 
αὐξοισων. οἱ δὲ ἐχρῆτο ̓ἀϑζευναίων τὸς χουσοις 

Β ταὺς συρμαλξᾳ, πόλεσι σῴξισι,. γγνὼ- 

σχονπεῦ ὅτι σφίσιν αἰγάλον ὅδ! τς βελαπις ὦ 

σωζψνα ἀεὶ ον οὐ ταῖς πόλεσιν. εἴποι δὲ τιραῖ, ὅΠ 
ς ὅς αὕτη ἀϑέναιων, ἑα) οἱ σύμμαχοι 

εὐὐλον ὦσι χρμας εἰστφέρφ. τοῖς δὲ δὴ- 

μοτίχϑις ἧς δὺκᾳ, μόζον αγαδὸν ἐ ει), τὰν συμ.- 
μκίχων χορ ἕ ενᾳ ἕκασον ἐχήν. ἀϑζευαίων, 
φ είνες δὲ σσον ὧν χα] 1 ἐργαξεοϑαι »ἀδγχυώ- 
τος δ᾽ ὥ» ἐχιξουλάϊφν. δὸκ4 δὲ ὁ δῆμος ἀ.3η- 

γαίων ὃ - τοῦδε κακῶς βελφύεοϑαὶ , ὃ τι τὰς. 
Ω συμιμφχρις αἰαίκαζοισι πλῷ Ὀχε χα, 

ναζε. οἱ δὲ ἐφτιλερεζονπὴν ὅσαι οὖν τότῳ ἐπ ἀ- 
γαϑεὺ τῷ δήμῳ τὴν ἀϑζωυαίων. «οεϑτεν δὲ, 
Ὥστ ἢ ἢ «ρυτϑμείων Τ' μίοϑὸν δὲ ογιανῷ Ψ λαμ-., 
(ανφν. εἶτ᾽ οἴκοικα, ϑήμϑυοι αὔδυ ἸΣΩΙΝΣ ἐκπλϑ 

διοικοίσι ζς πόλφς ς συμκαιχίδεις, ΠΝ 
Κϑὸ τ δ με σώζοισι, τὸς δὶ οὐγαντίξις Ὡτολ- 

λύοισιν οὖ τοῖς διχασηθκοις,. εἰ δὲ οἶχοι εἶχον 

ἕκαςοι ᾷ: δίχοις, ἀπε αἐϑ ϑόμδοοι ἀϑάοαοι, 

τότας α᾽ ̓σφαΐν αὐτὴ ἃ απώλλυσαν, οἵτινες 

Ὀφίροι μάλιζα ἤσαν αἰϑέεναίων πῳΐ ϑήμῳ, 
κῦδος δὲ τῴτοις 57 ὁ δῆμος ΤᾺ} ἀϑίαίωντ χά- 

δὲ κερδαῤνᾳ Τὴν δικῶν. αὐϑάεώησιν οὐσῶν ον τοῖς 

συμμμαίχοις. τεῖτον ἁδὺ "Σ ἡ ἑκατοῇ, τῇ 

πολέ πλείων ἡ ον» πφοαᾷ, ἔπήτα εἴτῳ στευοι- ὰ 

χία ὅθ)», ἢ αὐδρώποδὸν μιοϑοφοροιοῦ. ἔπεΐᾳ, 

οἱ κήρυχες ἀμμεινον τραήρισι Ὡ.ὰ φ “ἔχι-. 

δημίας α: τὰ συμκοίγῶν. πσξὸς δὲ τέπιρ, 

εἰκϑὺ μὴ ὄχι δίχᾳς" ἤέσαιν οἱ σύμμαχοι πὰρ, 

οχ πλέοζας ἀϑωυαίων ἐτίυϑι αὐ μόνους, τόρ 

ΕΤῈ φρατηχϑὺς, ᾧ κ᾿ τὸς τροιραρχους, χαὶ Ὡρέ- 
σζεις. γιοῦ δ, ἀὐαγκαςαι τὸν δήμαν κϑλῴτι 

χεύψν τσ, αἰϑέωαίων εἷς εκᾷςῦς δσυ
μμα- Ἁ "Ν 

χῶν, γιγνώσκων, ὅτι δὲὶ ἡδὺ ἀφικόμδνον ἰϑῆ- 
ον δ δίκζω δοιαὶ Χὺ λαξᾷν οὐκ Ὁ ἄλλοις τί- 

ὁ τῶ δημω,ὃς ὅ: δὴ γόμοξ' ραϑυνησιῖ 4 

ὴ αἰ- 

σὶν, δὰ 

» 4 τς ἧς, 

"4 
πῶ. ὦ «4. δ.ῳ..ὕ. ἐμ 

κα: 
Ψ 



ἍΤ ΗΠ ἘΝΝ ΓΕῈΓΝ 

Ορίοις, χαὶ εἰφξιόντος τὸ, ὅχτλαμθανεοϑαι τὴς 

᾿ δός. “ἰὰ τϑτο δΐίυ οἱ σύμμαχοι ϑδολοι 

αῷ δήμου τὴ ὠϑέευαιων καϑεςάσι μάλλον. 

“δὸς δὲ πότοις Ὡ[ὰ πίω κτῆσιν πἰωὼ εἰν τοῖς 

ὑύβοσίοις » χαὶ Δα Ως, τρχας ὦ εἰς πίω 

αἰ πϑροέζαν » λελήϑασι μιαρδοινοντες ἐλαύ- 

γεῖν τῇ κωπή αὐζι πε χαὶ οἱ ἀκόλουθοι. αὐαῖ- 

Χὴ ΟΡ αλϑοσπον πολλάκιϑ πλέονζο. κῶ- 

ξο λαξεὶν χαὶ αὐτὸν ν καὶ πὺν οἰκέτίων, χαὶ ὁ- 

νὐμκαζα, μαϑεῖν χὰ οὐ τῇ ναυτικῇ. χα ἡχυξε. Β 

κῇ γἥται ὠγαϑοὶ γίνονται » δὲ ἐμπειοίαν πὲ τυ 

ο φηλοίων, χαὶ Δ [οὶ μελέτίω. ἐμελέτησαιν δὲ 

᾿ οἱμδὺ, πλοῖον κυξερναΐντες, οὗδὲ, ὁλχαι δὰ, 

οἱ δὶ Ὀντάῦϑεν Ἐχὶ τειΐρη κα τέφησαιν. οἱ δὲ 

᾿ πολλοὶ ἡ ἐδούνειν 4 ὐθὺς ὡς οἷον τε εἰσξωτες 

Ἢ εἰςναῦς, τε ον πϑυτὶ τω βίῳ πσφϑμεμελε- 
; πηχότες. Ὁ δὲ ὁπλιτικὸν αὐζις, δἥχιςα δοκφ 

τ 4 ἐφ! ἀὐϑάωησιν, οὕτω ἡ καϑέφηχε. τ 

"ς μδὺ πολεμίων εὐ Νὰ τε σφαξ αὐθις ἡ ἡγρεωῦ- 

Ἢ τ) » καὶ μεείζοις. Τὰν δὲ συμ μαχῶν, 

' Φέροισι τὸν Φόρον, Καὶ Χαὶ γάς κρατίςοί εἰ- 

ἴσῃ ᾿σλνομί οὐσι Θὑπλιπιμν τὄχιν, τ ἰμ' 

συμιμοίγων χρείΠονέ ς εἶσι. ασϑ9ς δὲ καὶ πα 

τύγζω τ ἀὐζις τοιοῦτο καϑέςηκε. τοῖς ,ϑὺ χ᾽ 

, γὰ Ξηρχολϑδύοις οἷογτ᾽ ὕρ!, οκ, μικραὖν “πο- 

ος λέων σεωυοιχιο)ενᾷς, αἱ » οὐ γους μιάχεοϑαι. 

Ἢ σῆς δὲ μΣ δεύλοι αν Ὅλο, υϑύοις,, ὅσοι γη- 

᾿ σιωῦται εἰσὶν, οὐχ οἷον πε σεευ εἰ ἐφ. οϑῶι εἰς Ὁ 

[ αὐτὸ ἃς πόλεις. ἡγοῤ)πώλαηα οὐ τῳ μέ- 

σιν, εἰ δὲ οἷον ΠῚ 1λαλεῦ σεευελϑούσιν εἰς 

Φμυη τοῖς νησιώταις εἰς μίαν νῆσον, ὐπολοιοῦ- 

πηλιμῷ. ὁπόσοι δὲ οὐ τῇ ἡπείρῳ εἰσὶ πόλεις 

τ ΤῊ ἀϑδεναίων εὴρ χόνδιαι αἱ «δὲ με- 
αἱ Δ δέος ξχονται αἱ δὲ μικραὶ πά- 

ΤΩΝΝ οὐ τὰ τὸ να ες 

. ἐπρονα γτων τὴς εν : ἔπφτα δὲ τοῖς 

Ἔ χοισι τῆς 2ελαήθης 
ὩΣ τοῖς τῆς γῆς ἢ οὐίοτε τέμνειν τω "ον χη 

Ἶ ἐμῆῤνων. αἰ χπλεῦ γῈ ἔξεσίνν ὃ ὁποῦ αὖ 

μηδεὶς ἢ η πολέμιος, ἢ ὅπου αὐ ὀλίρρι' ἕω δὲ 

Ο ποοοίωσιν, αὐαξθαύται ξ-πυπλεῖν. καὶ τῦτο 

ποίων ἡῆον Ὄπύρεῖ ,» ἤ ὁ πεζῇ φ Ῥα(οηθων. 

ἍΜ ΩΣ τΣ ΑΚ] “ «“ 

ωῖα ὅς1 ποιεῖν, α,- 

σῷ, οἱ δὲ χρατοιῦτες δια λαοσοχρ ὠτορές εἰ- ΤΙ πὶ. ἔληγε ρεγίθιιησ. 

δ... ΤΠ ΕΊΘΊΡΑΥ Δ, δοζ 
᾿θαῤηδιλῆσαι αὐαϊκαίζεται οὖν τοῖς δικαςφη- ΔΕτίλην ἴῃ ἐπ Ἰοἰϊς {πρρ]ίςατε σοσίταΓ, ὃς 

415 ἱποτράτατιγ, πιαητιη Οἶτ5 Ῥιδηίατε: 
Θυχ σαι Πὰ οἵἙ, φαισπηοῦτοι (Ο ΟἿ) πταϊτο 
πηασὶς ΡΟραΪο ἈΝ ξπίεηῃ (ογίαητ. Ῥγα- 
τοῖο ρτόρτογ , φορά ὀχῖγα ἔπος Ρατυῖας 
ΡοΠιάσησ, ὃς ριόρτοῦ το γάτα σοτοπ- 
ἀο5 δριι ὀχιοῖοβ, ταοῖτο γοηλο ΠΑΓΟΠῚ ασο- 
το ταπι ἰρῇ,, τα σοτηΐτος 4 Π πῆς. ἘΪΕΒΙΝΝ 
περοῆς, νῖ χαΐ (πριας Παυΐραῖ, ΓΟ ΛΠ [πὰ 
ΠΊΔΠΠ5 ἤἰπιδὲ ΠΕΙΠΠΠΙῚ Ζίδηη ἔσπε]ς, γοῖ- 
4πὸ Πδι1}}5 Δάρο!]ατίοῃος ἀϊίοας. ἘΠῚ ΠῚ 
δου σα δθογησζοῦος ἔπη, ΡΑΓτΙ ΠῚ Ρτορίοῦ 

Β νίμπιν ΠΔΌΙΡΊ ΟΣ, ραΓτπΠ) ργορτεγ οχεγοῖξ 
τατίομομι. Εχορορῆς ΔΙ ΘΙ (εἴθ α]ῇ ΠΔ111-- 
ρα ϑουτθι ψο ῦνε 411) πδιυη οὔο- 
ταῦ: ας ὨΟΉΕΠ αὐ ΓΙ ΓΕ Πγὲς πΣποτγαηΐς 
ΘπΠΠζ. τ {ἔτ τὴ νοατ η Ἰρίο ἰπ- 
στο ἰἢ Πδ1|65, Γοπιίσαῃξ : ΟΧΟΓΟί αὶ 1ΔΠὶ 
ΔΏΓΟ ΠΙΆ ΓΗ ἴΝ Ποὺ ρΡδῦ ΟἹ ΟΠῚ νἰταΠῚ: 
(οτογαιπη του Γ5 τα Πτῖας, πα ΑἸ ηὶς 
ΠΟΠ ίδτὶς θεπο σοπηραγαῖα ἢ νἱἀεταγῃςς 
ΕἰἘ γατίο. Αγθίσγαπταν Αὐποπίεηίος, πό- 
Πίδιις (ας ὃ. ἱπξοτίοσγος, ὃς [προυίοτος, οἴ, 
δία γογο, “αὶ τα τι} εἰ ροπάμπητ, 
Ἰοηρε ετίαπητεσγα ργαίξαης, ἃς (δ τουγο τῖΞ 

οἱ ̓ ΟἸο σορ 5 ρεαοίρις ναΐοσο ραζαπε, ἢ ἰ0- 

οἷς ππείπρετγίονος. Ργατογοα ἔοτειπα απα- 
ἄαπὶ τα 5 Ἰρίογιμι εἰ ςοπάϊςοϊο. Ροῆππε 
11.481 Ῥαγοῃς 1ῃ τοῦγαὰ σοπεί ποτὶ ἀΠ]ογ μη 
ῃπρογίο. ρας οχ Ορρ αἷς σοἶγο, σοη 1η- 
ἐξχας σορὶϊς ρύσπογο. Ατνοσο πταγίτί-- 

Ὡγοσ. (αἰσαϊτοτιην. Πουαίμι νι ε] σοῦ 
τ ] τα πὶ ορρίΉα ΠΟΙ ΏσΕΓΟ γα 5 ΠΟΙ 
Ροῆπης. ΕΠ επίηλ τη πιοάϊο πιατο, Ἅπίιο 
ΤΟΙ ΠῚ ΡΟΓΠΙΏτΙΙΓ, οτίαι ΠλΑΓἰ5 ἱπηροτίτα 
οδτίπεητ. (96 {1 οτίαπη ἤοτὶ ροίπε, ντίη- 
{αἰγὸς οἷαπν ἴῃ νῃαηὶ σοπιιδηΐϊαῃτ [Π{{|5 

ὈΟτΠΊΟΣ Δ τΕ 

οἰπίτατας {δ᾽ εέξα Αὐπεηϊεηίην ἱπιρο- 
το, 'π σοητίποητὶ ἤτα {ππτ; ΕΑΓ ΠΠῚ Πι185 
πιαϊα(σαἶα (ππΠτ, πηοτιι5 σαι ραγεητ: 488 
ΤΑΙ ΠΟΥ65 5 ΡΓΟΡΓΙΕΓ ΡΕΠΏΓΙ.Π1. Νέεο οπίην 

ορρίάμπι ν]Ππππὶ εἰ, σα] Πποη Οριὶ5 {τ 8]1-- 
αυϊά νεἰ ἱπηροτγτατί, γε ἐχροσταγὶ. Νουα 
δατο Παῖς φοπίςαιι!, Π πο 1Ϊ5 ορτειηρο- 
τοῦ, 4] πλαΓ5 ἹΠΠΡΟΤΙΟ Ροτίαπειγ, ΠΕ) ῖπ- 
ἀς ροῆππει), φαΐ πιαῦς {πὸ ροτοίξατο Πα- 
θεπε, ἐαάςπὶ ἔλσογα, ια Γογ  πλτοΥγα ἀ05- 
ΤΠ : ΠΙΠΊΪΓΠ ΠῚ. ΠΟΠΠΙΠῚ ΠΑ 1 γαίϊατα 

Ἑ Ῥοήτπε Δρσταπη ετίδ πη} ροτοπτιίογιπη. θοί-, 
σης εμΐπι ργόρτοῦ Θὰ ἰοσα Πα 5 Δ6ρε}} - 
τε, νδὲ νε] Πα]1|5 πτ οί 5. ν εἰ ραιιοί : αὐ τ 
Βοῖξες αἀοσυτγζγαητ, σοπίσοπῇς παιίθις ατ- 
οαἄετα Ἰίσετ. Ατχας πος {αὶ ἔλοίσ,, πιί-- 
ποῦὶ οἱξ 1η ἀπ ου]τατα., φυλαὶ 48] τοῦτος 
Πηρας σαπὶ σορὶΐ5 οχροάἰτίοηοη) οἰ ρὶτ, 



6δοδ ΧΟΕΝ ΟΡ 

πιδίτ, (ας α πη ι15 4υπὶ Πρετίοηφο [τη ς- 
τε Ὠδυΐσαγα : αι 1ϊ5, Πα ΐιι5 οἰἐ ροτοητία 
τετγετις, πο ᾿ἰσθδε πλαϊτογα ἀϊογῦ {τ πϑ τ 

Δ ἄστο ΜΝ αϊσράοτςο, δᾶταπίμη ταγάϊ ρτο- 
φτοίϊας, ὃς Ποτῖ πη ροτοίε, ντι5,υ τοῦτα ἔα- 
οἰτίτου, σοπηπιθασιτ ΙσηρῸ [ΟΠΊρΟΓΟ (μΠ-- 
οἰξητξ (οι ἔδγας. [τἀπὶ υΐ ρεάος5 ἰηςο- 
ἀἰτπεοεῆε παθοτ,ντὶ νε] ρογ ἀπηϊοογῇ ἢ πο5 
οδι, ναὶ Ρυρηαηαο νῖησαῦ : 48] ἀιιτε πη ἢδ-- 

αἰσατ,ν δὲ {πρεσῖοῦ εἰ, 4ε πδιίθιι5 ροτοίξ ο- 
στοήϊ; νὈὶ ἰπξοτγίου, Ρτατουίοροτο Ἰροῖ πλὰ- 
ΤῸ ΡΓΟΧΊ ΠΠῚ Οἱ τΟΥΓδΟ, ἄοπεο νεὶ αδπλίοο- 
τ ΠῚ δ πος ρογπεηοτίς, ναὶ εοαπι, ΖΪ 
{πηι ἰρίο ἱπέογίονιςς. [λείπ ἔπαρσιπι [ὰ- 
θ65, φια αἴοιιε ἔμπης, σγαιια8 1115 ἀοοϊάπητ 
“αὶ τοῦτα ΓΟΓα ΠῚ ροτΠηταγ: αὶ ν ΓΟ ΠιλΓΙ, 
ἔλοιὶς πὰς ἔσσιιητ. ΝΟ θηΐπὶ ραγίτογ οσληῖ- 

Ῥιι5 τοστοπίριις οα ἀδηχπαηι ἐδητι το ἤτ, 
νῖ εχ θα, σι ἔτιέξιις νΡεγοσ5 τα]1τ, σοπι- 
Πηδατις θ᾽ 1105 ρογαθηίασ, 4υίδυις ΠΊαΓα 
Ραᾶτεῖ. Ὁποῦ ἢ ετίδηι ᾿Ἰδα]οσιιη) Ζαοτη1- 
ἀαπλίαοϊεπα εἰς πλοπτῖο ΡΠ ΠΊαΓ ργορτοῦ 

ἱταρογίιιηὶ πλατὶς Ατ πο πίοηίς5 εχ σοπηπηοΓ- 

οἷϊς πλθταῖς νατῖος Θρα 84] πποάοϑ ἰπιιοπα- 
ταης. Οὐ αι γοὶ πα νο} ἸΏ δ᾽ ΟΠ ανν οὶ 
ἴῃ Ἰταῖϊα, ναὶ γργο, νεὶ Ἔργρτο,νε  "γ- 
ϊλ, ΜΕ ΡΒ ΤΟ, νο! Ρεϊοροπείο,νε Αἰ δ᾽ 6- 
ταῦ : ἤαο οἵπηΐὰ ἴῃ νπππῇ σοησείξα {πιητ, 
ῬΙΓΟΡτΟΙ ΠηΔΓ15 ΠῚ ΡΟΓ ΙΓ. ᾿εϊης 4111} 

Τἰησττας Οὐη 65 απ ἴδῃς, ΔΙ Πα Εχ αἰΐα 4ε]ς- 
σεγαης. Ετυαοὶ ΤΠΙΘσσι πηρ 5 ΡΟου] ἸΑ- 
τί πον τὰ τ1ΠῚ νἰέξας γατίοπο, τα Πα- 

Βίτας, νεπίαγ : Αἰπεηϊοπηίος νοῦο λα 
΄Ζυφάλπι εχ ἐπεισ τ πὶ (τα ες . τι1Π 
Ῥαγθαγῖς. [τὰ ἐπογιοία, ἔπ, ἔε τα, σὸς 
δὲ ἀο!αδτα φιο  δάτίπες, χαΐα ρορα 5 1η- 
το ]]Πσεθατ, ποα Ροῆς αιιθηγα 5 Ῥαπροτο πα 

Γι το ἘραΪατί, ἕλη (πα ροήμάοτο, οἱ-- 
αἰτῶ Π} ΠΝΝ ὅξ ἀπιρίδαι ἱποοίοτγο: 

40ο ραξζο πᾶς Πποηας ἤσγθης, ἐχοορίτα- 
αἰἶτ. [τά4τ16 Οἰπτατὶς (ττι πχαΐταΣ ΠΟΙ ας 
Ῥαυθίίος πγαξεδηταγ, δὲ ροραΪις εἰξ ἰ5. 4αὶ 
Ἔρυ]λειιγ, ὃς ίοστα ν δε] πηδ5 Ἰητοῖ (δ ράττῖ- 

ποκα φπῖε τα Γ, γπαπδῆδ, ἰΔιιαοτα, "ἀροάγτοτία ργῖι4- 
ΤΥ βρὰ την Ποηγΐηο5 4 ἀαπὶ ΟρΡΌΪΘητ Παροητ: δὲ 
ἜΡΘΗ ΡΟΡαΪας πὶ ρθομ]αγίταν πλπ|τὰς ρα Γὰ5, 

Ροάγτοτίδ,ἰαδοτα α ἀἸῆρατ: ρ᾽ α(5 ν αἰσαις δροϊἰαγίώ ἃ 
Ι Ζ0Ρν τον ας βγμΐταν, υδηη ραοὶ αο θϑατὶ. [Ὀ αϊτίας 

ΓΑΜΙΗΥ͂, 

-Θτίαπι (0]1 εχ ταοῖὶς ας Βαγθαγὶς Ατπο- Ε 
Πιδηίος παθεῖς ροήπης. 'Νδη ἢ 48 οἰαϊ- 
τας ᾿ἰσηΐβ απ αι δά Πδιι65 ἐλ τ σαη 45, 
νθίπαπιοα νοπάςε, ἢ ΠΟῚ Θἰ1Π, 4] ΠγΑΓΙς 
οδτίποε ἱπιρογίιπη, ρείπ5 ΠῚ σοπο  ]Ἰἀπο- 
τίς ὃ Ἀστγίαμι [1 πὰ οἰ αἶτας ἔαγγὶ, νο] αγίϑ, 
γΟΠΠἸηϊ οορίαπι παθοατ, ν δίηαπηι ρα γόπάοι, 

ΤΟΙ͂Ν ΤΟΙ 5 
Τεῖηάςε ροῆαπεῖ), υΐ πλαγίς ἱπρογιπην ἜΘ ΚΑ, ἐπείζα δὲ τοῖς μδὺ κα' ζῳλίλαξβα) Ῥξ 

᾿ οἷοντ᾽ ̓Ἐἰτοπλάζσοι Ὥστ τῆς σφετε ς αὖ- 

τ, ὁ ὁπόσον βούλς πλοιώῶ,, ποὶς δε χτὶ κτὶ γάδ, , 

οὐχ, οἷὸν τες πὸ τῆς σφετέρας τ χο 

θεῖν πολλῶν ἡμερῶν ὁδὸν. βεαδεῖαι τε γδλαὶ, 

πορῴαι Ε αὶ σῖτον οὐχ, οἷον τε ἔχήν πὸλλῶχρύ- 

νου πεζῇ ἰοζα. τσὴ δ μδὺ πεζόν δα 

Φιλίας ἰέναι ἡ μικϑν μαχϑκ ἡυϑυον" Τ' δὲ πλέον- 

(ῳ, οὗ μδὺ αἱ ἢ ἢ κρείων, ἔξες)ν πο θαι" 

Ἴ..... (ύτης τῆς γῆς ἅλα τ θα πλάσαι, ἴ) 
Β ἕως αὐ [ὩΣ φιλίαν χώφαν ἀφίκηται, ἢ ὄχι γτ- τὰ 

τὸς ἀντ. ἔπάτα νόσοις ΤἿΜ καυρπῶν, αἵ ἐκ 
Δις εἰσιν ν οἱ μϑὺ χτ' γάω κρ «τίςοι χαλεπῶς 
φέφρισι, οἱ δὲ χτὶ Ἀέλαϑεν, ῥαδίως. οὐ γδ 

ἅμμα πᾶσαι γῆ Ἴνοσᾷ, ὡςτεοκ τῆς φυϑζωυούσης 

ἀφικ»έται τοῖς τῆς δου λοίοσης Ὁ ξχθέσιν. εἰν 

δέχαὶ σμμιχροτέρων μψηοϑέρδαι ὃ Ὡἰὰ τ 

χἕω τῆς δα λα ης κοοῶτον μδρ δόποις ἀ)ω- 

χιών ὃ Ζ δῶρον Ἐχιμάσχϑύϑοοι δλλήλοις. δ, τὶ 

ονσικελία ἡδὺ, ἢν ἰταλία,, ἢ οὐ κύφρῳ, ἢ 

Γ οὐ αἰγύτῆῳ, ἢ εἰν λυϑία,, ἢ οὖ τῳ πόντῳ, ἢ 
οὖ πεδο πονήσω, ἢ ἐὰν ποιῶτα πόύτα εἰς 

ἕν Ἴ ἡ, ϑρϑίαϑει, ᾿οχζω τῆς 3α.- ἡ 
λαῶνς. ἔπφτα θψθι ν πάσαν ἀκούοντε, 

ὀξελέξαντο τῷ! τῦτο μδὺ οα ὁ, τὔτο οἰ τῆ! 

τὸ οἷ κϑὺ ἕλλάρες ἰδίᾳ μάλλον καὶ Φωνῇ, χαὶ 

Δ |αίπη,ὶ α ματι ̓χραῦταν αϑέευαῖοι δέχε- 

χρῳ δὴ ἀξ πότων ΤῊ ἑλλζωων χαὶ ἡ βαρ- 

αρων. ϑυσίας δὲ, ἢ ἱεροὶ, καὶ ἑορζᾷξ, ἢ τε- 
μϑω», γνους ὁ δίῆμιος ὅτι (οὐχ οἷον τε ὅφΊν ἑχάζω 

Ὀ τὴν" πενητωνθύψν, καὶ ἡ ἀδωχύοϑαι, οὶ καῖ: 

οϑαὶ ἱερᾷ, καὶ πόλιν οἰκῴν κᾳ λέω καὶ μεγά- 

λζω,  ὀξάσρειδ ὅτῷ ὥγπωξ ἐςαι Ὅύτα. ϑύοισι! 

δξευ δημοσία μϑὺ ἡ πόλις ἑερϑα πολλὰ, δὲ 

ὃ ὁ δῆμος ὁ ο ἀ ωχούμδρος, χφ ἡ ϑξ αι λαίγόμων ] 

τὰ ἱερεῖα. καὶ γυμνάσια, καὶ ! λουζὰ, καὶ 

ὀποδυτήφια,, τοῖς μδὺ πλοισίοις δὴν ἰδια ἐ- 

νίοις, ὁ δέδημος αὐτὸς μυτῳῇ οἰκοδομόήται ἰδία 
παλαίφρας πολλαΐξ,  ἰποδυτήφια, λουΐ ῥώνα ' 

καὶ πλείω πὕτων Ὡὀιπολαὺφ ὁ ὄχλος, ἢ οἷο- 

λίδϑι , καὶ οἱ ἀὐδαίμονες. Τ' δὲ πλούτον μύνοι 

οἷοί τ᾽ ἐχῷ δον ξύων καὶ λυ) βαρξαρων. 

εἰ ΟΡ τς πόλις πλουτεῖ ̓  ξύλοις μάν. 

σίμοις, ποι ΓᾺΔ οϑσεται, ἐαὺ μὴ ἡ πείσῃ ἐπέ 

ἡδζα τὴ τὴς αλᾷοσης; εἰ δὲ τιςσιδρῳ, ἤχαλε 

ς ἢ λύῳ πλουτᾷ πόλις, ποί ΓΔ  ου)ησεται, 
ἐαν μὴ 

ΕΣ 

- 



᾿" 

᾿ 

΄- 

τ Ν ον, ὰλ Ἁ 
᾿ ξαὶ μὴ πείσρι τὸν 

ἀ ὖώ ͵ ͵ Δεῖν ται ἀοὶ 
5 αὐτὴν «ϑύτοι πύτων χαὶ δὴ νῆες μοὶ εἰσι, ποι- 

, 
κ 

εἰ μδὺ τῷ, ξύλα" οὐ δαὶ δὲ τῷ, σίδηρος" πα- 

,ς μεμα ἩΚ ΜΕΝ 
δὲτῳ, κηρός. ασϑὸς δὲ τότις, ἄλλοσε ἀγήν 

Οὔκ ἑασοισιν οἵτινες αὐτί πα λοι ἡμῶν εἰσὶν, ἢ οὐ 

“χρήσονται τῇ ) ει λα’ ἢν . καὶ ἐγὼ κϑὺ σεοὲν 
"ποιῶν εἰν» “γῆς, πόρτα ζιὗτα ἔχω Ὡἱ εἰ τιὼ 

θα λαῆαν. Φιλη δὲ, σοσὲμία πόλις δύο πὕτων 

ἔχ, ἐσὶ ἐς] τὴ αὐτῇ ζυλᾳ χαὶ λίγογ' δλλν ὅτις 

λίγον 661 πλλόςον, λεία γώφφι ὦ αἴξυλος. σὐσὲ 
χϑς καὶ σίδηρος οὐκ αὐτῆς πόλεως, εξ 

'χάλλα δύο ,ἢ τρία : μιῷ πολφ' δλλὰ ὦ μϑὺ 

τῇ» ὃ δὲ τῇ. ἔτι δὲ σοὺς σϑτοις ρα πάσαν 

ἥπάρον δπ]νὴ ἀκτὴ “σοϑέχουσοι, ἢ νῆσος τππ69- 

χφρβύη, ἢ φενόπορον τι ὥςτε ἐξεε]ν ἀῶ δὲ 

φορμιοῦσι ποῖς Ὁ τς λοι Ἥης έχοισι λωξάαζ 

σὸς τίω ἥππέρον οἰκοιεθζᾷς. ἑνὸς δὲ ενδεφς εἰ- 

σιν. εἰγὸ γῆσον οἰκοιῶτες δα λαοσοχρ φυτορες ἡ- 

σαν αϑζευαγοι, αἰσσργεν αὐ αὐθις ποιᾷν »ϑὺ 
ω 5» 95.) 7 ᾿  ἮὮ 

κακῶς, εἰνξούλοντο, πα οιάν δὲ μηδὲν, ἕως α 

θα λοίηης "ρηον, μηδὲ τρηϑζωαι τίω ἕαὺ 
γάδ, μηδὲ πσολοδέγεο, τὸς πολεμίες. νι 

δὲ οἱ γεωροριῶτες χαὶ οἱ πλούσιοι ἀϑέεναίων 

"ἐσ έρηονται τὸς πολεμίως κάλλον, ὁ δὲ δῆ- 
.“ σον « ᾽ Ε] , 

μος, ατε εὖ εἰδὼς, οτί Φ οἱὲν σφῶν ἐμῶρη- 
σοῖσιν, συτὲ τεκῶσιν,ἀδεαῖς ζῇ, ὼ οὐχ “ἷρ- 

χόυϑμος αἰὐξις. πσδϑς δὲ πότοις, νὼ ἑτέρα δέους 

ἀπηλλαγμένοι αὐ ἦσαν, εἰ νῆσον ὦκϑεωυ, μηδὲ- 
-“ αὶ ͵ ς 5.5... ἡ 

ποτε τσϑ9δὸ ϑηναι Τ’ πολιν τσ’ ολίγων, μ- 

δὲ πύλας αϑοι 
ἔ “ Δ» Ξ “ν΄ ,᾿᾽» 

ἀσεσῴν. “πῶς “ὃ γῆσον οἰκοιώτων ῶτ: ἐγίγνε- 
ὲ ΑΜ ͵ ͵ ᾿ 5. ΠΣ 

τ; μκη σ᾽, αὖ ςασιασαι τῳΐδήμω μηδὲν, εἰγησον 
᾽ ι 3.5} 

ὠχϑέωυ. γιοῦ μδρ γὸ εἰ ςασιαίσεμεν, ἐλπίδα αὐ ἔ- 

(ϑτες Οἷς πολεμίοις ςασιασᾳων ᾿ ὡς κτὶ γώ 
2. 3 ᾿ !] δ ΤῊΝ "ἷ Ν “»Ἥ 

᾿ ἐπαξόμϑροι. εἰ νῆσον ὠζϑέώυ,χα, ζωυτα αὖ ον- 

»δεαῖς εἰὗζις εἶχεν. ἔῃ, δζωυ ἀΖ Φοχῆς οκέ: 
ΑἸΝΣ “ἢ -“ ἤ Δ, ι 

᾿ τῦχον οἰκήσαντες γήσον; νέου τοι δῈ ποιῶσι, τ’ μϑρ 
4 24 “Ἤ ᾿ ͵ “᾿ 

 φύσιαν ταῖς γήσοις οὐ ρδατίθενται,πιςεύοντες τὴ 
-  .) "΄“ν- ͵ ΝΙΝ" ἡ ἣ -" 

Ὄρχη τῇ χτ' θουλοιήων, τίου δὲ σπικζω γῴω 

πἴθιρασι τεμινομϑυζωυ" γιγνωσχονες,ὅτὶ εἰ αὐ»- 
ΠΥ» ΓΕ 3 ρ ’ ’ 

πίω ἐλεησοισιν, ἑτερὼν ἀγαθων μάφζονων φερη- 
Μ ΒΝ ͵ γεν. ν᾿ μα “ ᾿ 

σόνται!. τὶ ἢ συμμαχίας χα! τὸς ὀρκξό ταῖς μδρ 
ΝΠ ον. τύχοι οὐάοιἐμπεδοωῦ: 

͵ 61." ι ἥλῳ -“" , 

ὑὔ8», ἑὼδ μὴ ἐμινϑϑωσι ταῖς σειυϑήχαις, 

ἀδικῴν ὀγό μαῖα πὸ Τὴν ὀλίγων,οἱ σεευἐλενῦ;. 
ε- 

᾿ 

» ς 326) 

ἈΤΉΓΕΝΝῚ ΕΝ 5] 
τόχοζα τῆς δι λοίήης; ἐξ ἃ Πποπ ρείας οἰιπι, 4 πηαγὶ ρότίταν, αὶ οὔ.. 

ηυῷ οτό 

ἈΈΒΡΥΒ. 49. 

ΟἸΠἰδιιοσῖς ὁ Αται αδ Πὶς ἰρῇς παιος μα εὶ 
ίμητ, δ αθ νπο Πίρπα, ξοσγαπι αὐ ΑἸΐο, ἂρ ἃ- 
Ἰῖο ας,αὉ αἰϊο ᾿ἰπιιη}, αὐ αἰΐο σογα. Ρτγατοτῖ- 
ἐλ πῦ ραείοπειιγ, αὶ φἀπιοτίαυ!) πορὶς ἤτησ, 
ας Ἐχροσταγὶ αἰϊο,, ναὶ πηατὶ ΠΟΠ ΝΙΘΏΓΕΗΓ, 
Εααίάεπη αυΐ ὩΠ}]} οχ τοῦτα ΘΟΙΏΡΑΓΟ, ΡΕΓ 
τηατα οπηηΐα ας παθεο. ΝΝΊΠ]α νοῖο οἶα]. 
τὰϑ [1 ντει πλῆτο Πογιιπη αθεῖ, πος (ὰρ- 
Ρόταης οἱ ἀοπη Πἰσῃα ἃς Πἰπιππὰ : {δ ν δὲ Π18-. 
Χίπια Ππὶ οἹξ οορία, [δὶ γοσίο [χες ας πιιήᾳ 
ΕἴῈ, δὲ Π|υἰς σατεῖ. Ν χυΐάσπι ἂς, ἃς ἔοτ- 

Β΄ΓΠΠ1,ΟΧ Θφα6πὶ οἰδ οἰμίταϊο; ΠΟΖας ἰτογίτις 
δεηευῖς ἄπο, νο] ἐγία, ορρίάο νηὶ (ρρε- 
ταητ: {ξ πος Παὶς, Πα ΠῚ. Ῥγατεγθα μιχ- 
τὰ 4.ΙΔΠΊ11}5 ΓΟΓΓΑΠῚ σΟΠΓΠΘΏτοπῚ γοΕἹ] [Πἰττς 
εἰ ροτγεέξιιπι, νοὶ δάϊασος ἰηίι]4, νο] τε- 
τσ ΔΙ] πο. [ταητις ἀθΠλΠὶ Πγαγὶς {{|ς [ἢ 
Ἰοςῖς φάρο!ὶεγε ροίϊπιητ,ας {ΠΟ 5,4 τουγαπαὶ 
ςοπτιίηρηζοῖῃ ἱποοίπης, ἀδηχηο αἀῆςετο, 
ὙπαηλταπΊΘη οἷς ἀςείξ. 'Νατη ἢ Αἰ βμεηίθη- 
{Ὡς ᾿π(]Δ1ἢ ἱποοίογοησ, Ππλ 6; Ὠλαγὶς 1[η-- 
Ροτῖο Ροτίγθητγιγ: ἔαοιγαταη Πα θοεγοηϊ οχ 
ατθίτγατα πο Ἰα᾽ ἀφ ῃ αἱ α] ̓ ς, ΠΕΠμΘταπης ἢ 
ἀετγίπηθητὶ ἃ! 44 14Π| ἀσοίρογοῃς, απ 
ααϊάθπι ἀΐτ πα ἐΟΠλ ΠαγθηταΓ, ΠΟΠι6 
ναἰξαιίοποπὶ τὶ ρατογθηταν, ποχος ΠΟΙ ς 
Δάπσητιπ πιοταογδς. Ντιης νοσοὸ σα ϊτογος 
Δστθτι πη, ὃς φιοτῆθοῦ οχ Ατποηϊοπίθιις 
Ἰοσαρίδτος ππτ. Ποίξίαπι χὰ νο]απεδίθηι 
{δίς δοσοπιπιοάλητ ; ρίεδ5 δυτοιῃ,, ΄ιοά 
σϊατ οὶ ΠΙΒῚ] το ΠῚ {{᾿4Γ1ΠῈ Πα ἰρηὶ, 
ΠΕ6416 ἔσσγο ναίξατιγος, αν οπηηΐ πτοία [- 
θετα ν᾿ αἰτι ποὺ μοί Βα (ς {πππεηἰτείς. Ργα- 
τογοα {1 Ἰη(Π]4π| ἱποο εγεης, αν δ[1ὸ διίαπι 
τπετα εἴης [6 γῖ: ΠΙΠΑ ΓΕ ΠῚ νΓΠΕΠΊ]ΙΔΠῚ 
οἰ τὰϑ ἃ ῬΑ Οἱ ΡΓΟάοτγεειν, Πὲς; Ροιτα ἃ- 

“ ᾿ ͵ 2 Ξ . δ...» μηδὲ πολεμμιιὅς ἐστει- Γ)ροτίγοητας, ΠΕΦ; Βοίϊες νΠΔ ΓΓΓΠ ΠῚ ΡΟΥΘΏτ, 
ΝΝαῖη πο ραᾳέξο μας ΠΩ] 4π|ἱποο] με Βιι5 
αοοϊἀοτοητὸ Νες ροραΐμς Ἰητοτ ς ἀΠΠ14ς- 
τος, Πἰηί]λπὶ πα δίταγεπι. Ναης οπἰπι, ἢ 
ΧΙ Εογοπε το οοϑβ (ς ἀἸτίοπος, πας ἔρο τιι- 
τη υἰτααγοηταγ, πο τοῦγα ποἵξος ἀγοεήπτι- 
τὶ εἴδητ, Αὐνογο ἢ ἰπσοίογδτ {41,6 1}1] 
εἴτες συγ Πα πησταογεης. ΡΟ δαμαπη σὶ- 
τας δὉ τηἰτίο Τ᾿ π|λγὰ ποη Πα ίτασιπτ, πη σ 
ἰά ἀσιιπτ,ντ ἔοιτατος [185 σοι Πλίτταηξ [Π-- 
(α]]ς. πλατῖς ἱπηραγίο ἔγατῖ ; τα; ἰΏτο πα νᾶ-- 
{πἀτὶ ἀστιιπη Ατείσιιπι ρατίαῃταν, ΑΙ πιδ- 

Ἐποτταης θη Ϊπὰ (6, {1 οἴπι5 ΠΗ ΠΟΥΟΔ ΠΤ, Ἀ]1Δ 
4ιυαΔπιτηδίογα θο Πα ΔΠΆ] ΠΠΓο5, Ῥγατοι- 
δαποςεῆξ εἰς, ντίη (οἱ ογατίθις ας α ἀοτγί-- 
Ῥι5 οἰτίτατα5 θα σοη ἔδητοῦ ροτςητ, 4ι1α:- 
ΟΌΠΩ ΡάιΟΟ5 ΓΕΤΕΠῚ Δα πλ πὶ Πγατίοδὶ ΡΙα- 

βείπητ. Οιο { ραέτίς σοῃτοπτί5 πο {6 - 
τοτῖπτ, ἀ αποπαπὶ ργοξεέξα εἴς ἰαἰπσία ρα- 
τλτὶ ροπτ, χαᾶ Ὁ 1115 ἀρ ας Ρορίσεγεῦ 

δν} 



δοϑ ΧΈΝΟΡ 

Αἴαυς ροραϊας ρερίρ; 
ξετθυτί συ] ρδηι ἴῃ ΠΠαπὶ, αὶ νεὶ (αδίετις, 
ψε] ἀξογοτηι ἔδσεγίτ,ποραγς {6 4115 Δα ἔα {- 
{ς,ποαιιε ἐξητεητίαπι ΠΙοσιπὶ ργουσαε, αὶ 
ἐεἰϊς, 4ο ἀαΐδιις σοημεποτίς ρορα πιέτγο-- 
Παξητοηι (οἰ(οἰταπτιγ, [ἄστη {1 αἰϊτου (δ π- 
τίαῖ, ργαγεχτι ἱπιμηετος ἱπισπογίε, ΖῸ 
ταίηιις 14 ἔλοϊατ, φασά Ποῖῖτ. Ο 04 ἢ πιδ!! 
συ ἀἀΔπι ἀοοίφετῖς εχ 60. Φι04 ΡΟρΡα]ι5 
1οἰαῖτ: ιογίταγ ΡορυΪας, ραιοῦς φιοίάαπα 

Ποπηίπος αφἀπετίδητος Πδ], γε τοΐατα σοῦ- 
τΌρΙΠ6. δ1η θοηὶ σα! εποπουῖτ, οἷα σδα 
ἔλπι δα (εἰρίμμτ γείογι. δ} 115 σοπηϊςοῖς ἰῃ 
ῬοραΪατα ἀρὶ, ἐπα ργοίοί πάϊ σοπαΐ- 
Οἱ ἷ5 ποη ρείπηταγ, Π6 ἰρίμπλει πγαὶς δια 1- 
ΔΠτ : Πηρσι]ος αὐτεηι ἐχασίταγε ἱαροης, ἢ 
4υῖς ἴτὰ νος. Νογιης επΐπὶ ΡΙοτ πη αιια 
ΠΟΠΕΡΟοριΐο, Πα 46 46 ρἰθδς ΠΠμτη οἹς, 
4] ἴῃ σοπηο 15 Ἔχασίτοτα: (δὰ γε! ορα- 
Ἰοπταπι, γε! ΠΟ Ί 6 πν, γε] ροτοητεπ, ΝΙ- 
ΤΩΪΓΌΠΈ ΡΔΠΟΙ ΟΧ Ἔσοπιθα5 Δο ρίεθεῖς εχα- 
σίταηταν, ἃς 6 ἘΠ] φυίάσεη δἤδπι οὗ σαι: 
(λῃλ, ἀσδπὶ ργορτεῖ ουτοδεςμη, δέ σποά 
Ῥοριεο εἰΐς ροιτίογες φιαταητ, (πο δῖ, ντ 
Βοηγίηες Πυϊαίπιοάϊ εχασίταγὶ πιο εἰς 
Ποη ἔδγαης. Μιδὶ χυΐάεπι ἀμπθίιπι πο 
οἴ", ἱπερι! σεῦ ροραΐαπι ΑτΠποπίςηίςῃ), 
αὶ πηι εστορὶ) οἶος, αἱ ΠΕ] 15 πιοπιοη- 
τί. Ὁ σπηγχις ἢος ἐητεΠ σαητ, ἀπιδῆϊ δος, 
4] (αητ νεῖ!ες ἐρί!5, ἃς σοπηοα!,]σοτ ηι]}- 
115 Ῥτοῖι Ππε : Ἔργερίοβ Δαζοτη ροτὶις ο- 
ἄετε. ΪΝΝοῆ επίπι οσ Πίπγαης., νἐγτταςοτα 
τυ] εἰτυ πὶ ντ ει εἴς, (ξέ ἀαπιποίδην. 
(ὐοπεγα, “απτῇ πο ΠΠ.Π}} πάῖαγα ἤητ εχ ρ]ς- 
Ὀς, ἰάχας τοϊρία ; ποῃ ταπηθῃ ἰηάοϊς ρίς- 
θεὰ ργααϊτὶ ἔππτ. Α΄ Ρορεὶ φαίάςτι ἀο- 
ταϊ παῖ πὶ ἰδ! ρορυΐο σομάοημο, Ναῖὰ 
οὐϊαὶς ΠὈἱϊρίι σοπητηοάαγο θσηα ομπὶ νο- 
τὰ Ἰίσοτ. Μγαμὴ 4π1], 4αππὶ εχ ρορα- 
ἴο ποη ἔξ. πιαιιαῖς Παίτατο ἴῃ ντρς Ρο- 
ῬΌΠΙ ἀοπιίπατιὶ {δι θέξα., 4υαπι ἰπ οα, 
8: ἃ Ραμοῖς τοραταγ : ἰ5 Ἰἰ τς ἀσοῦς 
ΘοΠ ταῖς, ὃζ (οἷς ἔλο  Ππ5 Ιάτοτς (ς ρος, 
Πι πλδ 5 {τ ἢ γορα] σα ρορυϊαγὶ., Πάτα 
ας ἃ Ραιιοὶς δα) Ἐγετατ. Ἐσαϊάοπη 
ΤΕΙραθ] σα Ατπμοηϊςμῇς. γατίοπεπι ποῦ 
Ρίοθο, (ξἀ αιιίᾳ ἴ νἱιπὶ οἴ ρῇ8, ντ ἰπι- 
Ρέγίο Ρορα] ραγοδης : γοίξο πλ]ἘΕὶ {ξαταπὶ 
Ροριΐαγεπ οἰ τατὶς. ᾿Π ΠΟ] πηοπη ἰδγιαγα 
ν] ἀσπτιγ, ἰάχας πος ραέζο, πο ἀεπιοη- 
ἤταιϊ. Ῥγατοῦ πος, νἱάθο πομμμ]]ος ξάτὰ 
ΟΡ σαπῆλῃι Αἰμοπίοηίδ5 γοργεβοπάεσγε, 
πποά ἱπτοσγάπτα {Π|ς τοίροπίαπα πες 4 48- 
πατιι ΔἸ1 4 1115., ΠοῸ ἃ ροριΐο ροῆῆηε ἱπιρο- 
τγαγο, ΖΕ] τοτιιὴ {Ππἰσ ἀππιιπὶ ματοτ. Εἴτα 
ἤος Ατῇοηὶδ πα ]]απὶ αἰΐλτν οὐδ σαι ηλπ), 

ετῖτ, ἰΠ115]1ἰςετ οἱ οῦ- Α ζοσα δὲ αὐ ὁ δῆμος σεευ δῆτά γ ἀξεοίν ὦ 
ΠΟ ΝΥΓ Ἢ ΒΚ 

ἑνὶ αγατί)εντί ποὺ αἱ τίαν τοί λέορντι, καὶ τῶ 
Ἐχεψηφίσειντι, τ ρνείοϑαι τοῖς ἀλλοις δηου 

παρῶω, συοὶὲ ϑιρέσκᾳ, οἵγε τὰ συγκείμδμα 

πονϑαίγονται αν πληρᾷ τῷ δήμῳ. χαὶ εἰμὴ ͵ 
Τ ϑύξαι ἐΠ) Φῶτα, πυροφάσάς μωυείας ἔξ. ΓᾺ 
ἀύρυκε τῷ μὴ ποιή, » ὅσον αὐ μιῆ βούλωνταμ ται 

χαὶ αὖ μδώτοι κακϑν αγαξαινη στὸ ὧν ὁ δῆμος 
ἐξούλάφυσεν, αἰτιῶται ὁ δῆμος, ὡς ὀλίρρι αὖ- 
εϑόϑποι αὐτῶ εὐτιτσαήοντες διέφθάραν" 

Β αν δὲ τί ἀγαδὸν,, σφίσιν εἰΐζις τω αἰτίαν ἀ- 
νατίδεασι. κωμωδεὶῖν δ᾽ αὖ, καὶ κακῶς λέγῳν 
τὸν νδὺ δῆμον Οἕκ ἐαΐσιν, ἵγα μὴ αὐ" ἀκούω- 
σι Κοικῶς᾽ ἰδία, δὲ χελάύοισιν, εἴτις τινὰ βού- 

λεται, 42 εἰδότες ᾿ ὁ7] οὐχὶ τῷ δήμου ὅ2]ν οὐ- 

δὲ τῷ πλήϑοις ὁ κωμιωδούμδρυος ὡς ὅχττοπο- 
Δ ἢ πλούσιος, ἢ “υναῖος, ἢ δυυυαίμβρος, 

ὀλίλϑι δὲ τίνες Τλν πενήτων, χαὶ ΟΜ δημοτι- 
κῶν κωριωδδιοῦτα" ὰ σε δὲ οὗτοι, ἐα) μὴ δ 

τῶλυ τοξαγιμοστευζου,ὶ Ὡὰ Φ δίῳ πλέον 

(τ ἔχήν τῷ δήμου" ὥςτε σγεῖξ τὰς τοιούτως ἀ- 

Ἄϑοντωι κωμωδουμϑμοες. φη μὲ μδὺ ὀΐω ἔγω- 

“γε πὸν δῆμον πὸν αἰϑάωησι γιγνωσκήν, οἵγίγες 

λϑσοι εἰσι ἣν πολι, χαὶ οἵτινες πογηρφί,. 

γεγνωσχοντες δὲ, τὸς μϑὺ σφίσιν ἀἰΐζις ὅχτ- 

τηδείους καὶ συμιφόρφις φιλούσι, κἀν πονηροὶ 

ὦσι » τὸς δὲ χχολοοις μεισούσι μᾶλλον. οὐ Ὁ 

γομείζρεσι πίω φρετίω αἰὐξις καϑὸς τῳ σφε- 

πέρῳ ἀγαθῷ πεφυκέναι ᾿ δὶ ὕχὶ τῷ κακῶ. 

χαὶ τοιουαντίον γε τότ, ἔνιοι ογτες ὡς ἀληθαΐς 

Ὁ τῷ δήμου τί φύσιν, οὐ διημιοτιχοί εἰσι. δημο- 

χρατίαν σ᾽ ἐγὼ μϑὺ αὐτῶ τῷ ὃ ἡμῷ συγίνω- 

σκω. αὐτὸν ̓ ϑὺ ὟΝ 4 ποιῷ, πὸρμτὶ συτγωώμη 

φήν. ὅςτις ὃ μὴ ὧν πὰ δύμιου εἵλετο οὐ δημο- 
χρατομδρη πύλφοἰκᾷν μᾶλλον, ἢ οὖ ὀλιγδρ- 

ουμϑύη, αἀἰδιυκήν πειρεσκά γασοτο, ἔγνω, τι 
μῶλλον οἷον πε φ(κλαθῷ, κακῷ δγτ! οὐ δημο- 

χρ αι τάνϑμη πολ νἢ οὐ ὀλιγδρηουμϑυν. ἢ ; χαὶ χαϊτῷ ἡ 
αἰξὶ ὃ αϑέυα ων πολιτείας Ὁ μδὺδ9πον δέκ 
ἐπαινῶ. ὅγ 3, 5. πα ρέδοξεν εἰὐζις δημιοχρ α" ἐπι ον 

Ἐτήαϑαι ̓ 4δ μωι δοχούσι ὀχασωζεοϑαι Έ δυμο- δίδξω 

χρᾳτίαν, τάτῳ τῷ δόπω χοωρῶροι, ἢ ἐγὼ ἐ φέγωε- τ 
πέδιφξα, ἐτιδὲ ἡ Ἂ τῶδὲ τνας ὁρῶ μεμφομέ- κἀν "Ά 

γες ἀϑηναι «ς,0τ| οὐ] ἐκ ἐσῖν αὐτοὶ χοηκασ, 

τίσι! βελη,μδὲ ζ δήμω,ἐνιαυὲ καϑυλῆνῳ 

αὐθρωπω.ὺ τῶτο αϑνησι γίγνεται δὲν δὲ ὀνλο, 
Τὴ Ν 



ΤΝ ΑΤΉΗΣΕΝΊΙΤΕ Νδ.. Ἀ Ἐ 5. ΡΧΩΥ Β. 699 
Ἷ ᾽ ; - : νῇ Ρ ἼΔΕ ΘΊΠῚ που λυ υποπέμπειν εἰσ) ον πρωΐ ταῦτα ΟΓΔΏΟ5, ΓΟίροηίο ἄαῖο, αἰπλίττοο ἤοα 

οὐ ηλ ας ΔΎ ἱ . Ροίΐπητ. ΝΝαηυ αἱ ροίπηιὺ απ} οο5 Π0- ᾿ς πες. πῶς ὙῈΡ αὖ χαὶ οἷο! τε ε : 
“ 

ἰεν; ὕςτινας τοῦ ῷ- 

« ΕἸ ͵ ΩΝ ᾿ ᾿' ᾿ - ἜΝ .{1] 

δ ἑλλδυίϑων πόλεων, εὖ δὲ τως ὃτ- ὅται; ααΐδθιις οςομρατὶ Πλΐη115 οχρθαίγοτοις- 
᾿χϑ ηνα δ ων λα! ὑγατο φυἤεοϑει Τ᾽ ΡΟ] σα περσοςία ροίπιητ. Γλεἰμάς πεςοῖς 

“ " ἀντ ι ν. {ξείεος ἦς του εἰ θις. σαι Πηῃς ΡΕΒΊΙς 5. ἃ- ς πολεως. ἐπείζῳ δὲ δὶ ῳ ΟΣ ΜΡ. 1015. 
ΕΠ: ἴω Κλ χα ϑϑαιραα,, δ οεεμητ ἀκ οὐ ἑν Ὡς ςορσποίςζοτς, ἐς χιοῖ ,ς ἘΜ ΕΝ "τῶν : : : ΧΑ, τἀ! ἀυλύνας ὀκδικαζειν » ἐχρῆν δντῖβ οὐσωμῷς ἢ Ποπηγίπος αὶ ἀοιὴ ν ϊιιο τ] σοσποίριμιτ, 

᾿ πϑυτες αὐιϑ69.ποῖ οχ δικαζοισι. πίω δὲ δου: Ἰείάςπι (σπατιις πος το ταῖτα ἐς δ. }]0 
λίωὼ βουλά εοϑοι πολλὰ μδὺ αὐϑὲ τῷ πολέ- ΠΝ ναὶ ̓ βαρ εϑιοε Κα Ομ ρρβηρί ςοῦ- 

δὰ ν αἵ σΙΠη ᾿ ΤΙ 41Ι Ὃ μού; πολλὼ δὲ ς πόρϑυ γονμοίτων, πολ- Β Ποίππααν, πλαῖτα ἐς Ιοραιπα αι οῃς, πλαΐτα 
οὐ , ἐκ πτ ἐς ἰδ, ιια ἵπινερς ααοιυίς τοπηροτς αἀςοί- 

λᾷ δὲ τὐδινομίφνϑεσεως, πολλὼ δε ἰδὲ λυ ; αὐλαίας , Κη τνς ἀπητ,πλμ τα ἰοοίογιιπι ἀρὶς ἰῃ ποσοιίς, τὶς 
χτ' πολιν ἀεὶ γιγγονδϑων., πολλα. δὲ χα! τοῖς ἰγαγαμι ΟΧίρῖς,, Πδια] πὶ ραγίϊοι δέ τοπλ- 
ποτ ριοθηξωθοι οὐῥωώδίων ΡΙου ΠῚ οὐγαπὶ σαγίτ, ἀπ νοτο {ποεῖσ Ὠ]- 

-“ ᾿ Ὧν ͵ Ἰ 56 Ϊ Ϊ - 
δ οι», χὼ ἑεραῖν. τα δά πὶ θεόν τα πάτιπ), ἢ, θαι τοῦ πὶ ποσοοία, ἄατο ὸ 

͵ ΕΒ ΕΣ ΡΑΒΩΣ τα δὲι5 τείροηίᾳ ποσιοαηῖ: Υ ογιη ἐϊ- 
αἰτοῦ ἀρχόντων ρα- : ἜΡΓ Σ ἱ ἶ 

ἡ μα μή ἘΠ Ὸ ᾿ “5 ρμμῃτποπημ}}ῖ, σοπῇοὶ Εἷπ5 ποσοςίιπη, αὶ : ἴα ᾽ »“Ἅν ; 

γμώτων μὴ οἷοί τ᾽ εἰσι πᾶσιν αν, 69 ποις χρη- Οατη Ρεοιηΐᾳ νοὶ (δ παῖιηι νοὶ Ροριυμιπὰ 
ο΄ ματίσαι; λέορισι δὲ τίνες, ἕεῶ τίς Φργύθλον δάςατι. Ηἰβ ερὸ ἤλτεθου, πλαΐτα ρος Ατλιο- 

ἔχων αγοϑείη πσϑ9ς βουλξι ἢ δήμιον, γρημα- Ὡϊ5 Ρεσυηϊα ἱπηροτγασὶ; ΔΙ486 δτίδιη ἔπτα- 
το τὸ πω λοοωμ ἄδειο σλ Ράσα, στ Ρίαγα ἱπυροτγοητα, [τι ρίπτος ροσιι- 
ΓΝ Ἵ" ἐδ ττὴ κμν ἀνώ αι να μή Ύ ΠΥ ἘΠ ΓΥΕ (οἷο ταπση, οἰ α]ἔατοπι 
τὺ εὐτθλν 3. ρα εοθτι ανϑη- Ο Ποη ΡοΙδ ῇποογο δά πος, ντ ομηπίδιις οα 

. Μῆσι, χα! Ετί αὐ σιλείω ΔΙ σα π αἬεαϑει » εἰ ροπῆοίαπτιγ, 4 τεαυίγιητ: Π6 αιυϊάοια 
᾿πν τος ἐπεδίδοσεν τἔργύδιον. σϑτο μβὥμποι ἢ πῚ ΡΜ αἰγὶ δὲ ϑΠΈΣΗΝ ΗβιΣ κὴὶ ἀὺς 

ΟΥ̓ΚΑ͂ΝΝ ᾿ννὸν ν Ἔξο δ, πεῖ, [εἰς ετίαπν σοσποίοϊ ΠεοοΠδ οἰξ. ἢ 
ως Ἵ7 παι Ὧν οντοσάοϑαι ἡ ἀω μὴ 4115 ΠΑ ῈΠ1ΠῚ ΠῚ ΤΣ π ρα ἰἰσυτη ὁ- 

π τὴν δεουδίων δυχ ἰχθΉ. ἐδδὴ τ ἽΠΗ ἐπ ΤΕ ἸΙχυ α ἱπατἀϊῆσαι. Ῥγατογοα ἀαπάατυαϊοία 
δ" Φισίον καὶ δργύθιον διδοίη τὶς αἰὔζις. δῷ δὲ οἰογαρίς κα ΠΡ εγα] τα, ἱ παγρο]α, Ραπά- 
χαὶ τάδε Δα ϑικαζάν, εἴτις τί ναῦν μὶὴ ὄχι- τῇεηαα, Ργοπιοι θαί!α, Υ π]οαπαῖο, Ιά τις 
ΒΔ Σ.5 ΣΙΝ ΣΝ λ ποτδηηῖ5. Ετ τείγοπλίθιις φιδφάτιπσομτὶ πος σκά αζη," 1 κα τοικοδὺμι4 τί Ὁ διημόσιογιρος “ΠΟ ΤΑΙ ; ' : 8 

ζ' Ὑκατοικοδομιῇ ἈΔΤΤΝ ( ὩρῸ]ἰ5 απ ηἷδ ργαβοίαηταγ, φαΐ θα5 ροτοη- μῶπι δὲ τῷ ΠΕΝΌΛΆΜΝΝ ΔΡῊΝ Ἰίϑαπι ᾿ β 
ΕΠ τὐρχθόρηορις ἔλέλαμη εἰρβ ναί, εἰσι ἐπ Ἰοἰα φιοταηηὶς ἀαηάα ἐπητ. ᾿γα- 

χαὶ “οιργήλια, χρὺ στθγυαυϑλζευαιαι, καὶ τσ μι τογοὰ ἰὴ πγασιἔγαζι5 Ἔχαιηΐηα Ποία σις 
Ὅγα, ἡ ἡφαϊςήα, ὅσοι ἔτη. χαὶ πϑρίδοιρχοι κα ὨΠαϊοηάα ἔπητ, ᾿πηυίγοπάα σαιηα; ραρ1}- 

ε ͵ Ἴ ΩΝ ͵ τὴν ν νὴ 

ϑίσανται τεξαχόσιοι ἑκαίφου «για ζ,, ἡ τότων Ἰατοβ., ουΠοάος σαρτπογίμπι σοη Ἐτιθπ 
-.- , ΠΡ ΘΉ ΜΕΥ νος 4. Εὸμας υίάσπι Πηρ 5 απ Πἰς ἀσοη ἃ 
Ἧ τοις βαλοκδροις το κα δαμο ἐἐς εὐη γατελς γεπίιπτι, ᾿πτογάππι ὃς σα ΠΑ] ἴατο 5 

ἡ δὲ τύποις ρχαὶ δοχι μαῖσαι ὁ Ὡ{ᾳ ϑικαῖσαι, ἀϊίσορταπάα ἔππης, ὃς ἢ ιοά 4114 γηΐμ- 
᾿ χαὶ ὀρφανοις δυχιμώσαι, ὦ φύλαχας δεσκκω- ἔξαπι ἔλοίπιις τοροητο οχ ἐἰτοτῖς, δέ απ ποη- 

Ὁ καταςῆστι. ζωῦτα μδὺ δξίυ Ἵ ὅσαι ἔτη π0Π]]ροτα!δητίαιη ἱπίο]ταπι δὲ ἱπηρίπιπη - 

ΟΕ ἜΝ νιν) Οἰπαϑοπηπλοτίητ. Ργοτοῦ μπατο να] ἀς πλι}- 
2.5 Δ δ. ατίας, χα) εαν : ζ Ἴ 

τὐμψι πάν ἀν ταίπητ, Πα: ΠΙοπεῖο ρεάτεγοο. Μαχίπηανες "ἢ 3, ᾿ » 9 κ΄ ͵ ἀπ ἢ Ω 

᾿ς πιάλλο ἐἰξαπιιαῖον ἀδίκημα, γίγνηται! γ ἐαντε τὸ ΡαΓς σοπηπιοπηογατα ο[Έ, ΘΧοορεῖσ τ δτι- 
«ο ᾿: »" , »Σ Δ ΑΟΝ ἐν, Δ 5. ἢ ΣΥΝΕ  τόκε (ν: : [ 

Ἧ ὑξρίζωσί τίνες ἀνϑεςὕξρισμα, ἐαὺ τε ἀσεξή- τουιπι πα ἐ ]οη Ριι5. α Ρἰδιιης; 7 4ι|Π- 

Ἵ. 

Ἷ ἐν ΔΊ, αν ΝΕ εχ εἰπιδηάτπη οἰ, ἀς 5 οπηπίθις σοσηο- 
Ὁ νει “΄σλίω αἱ ταζες πὸ Φορου. Τστὸ ζ Ν - γοῦν ἐϊρηταὶ 5 τὸν ἐν εῖν, (οἱ ἀεδοτς: Ὠἰσατ Παῖς, πιοχ οἵα σορηο- 
Ὺ ΟὟ] ὙΠ ᾿ δι ἐν 5) ! ἢ Ἶ ᾿ : 

ἤ ᾿πγήνεται ΠΥ Ἢ τῶν πεμιπῆπι φέρῃ (ςοπάσπλ. Αἴ ἢ ἔατεγὶ οροσῖοῦ,, οπΊηἶηῸ Ὁ- δηζοίνιωυ, φῶτα σξκ οἰδοϑαυ γ9} ἐγραδικαιζήν οοσποίοσοηδιηι οἵ ἐς οπηηίδιι ; ποοοίς 

τ ἀπόυτα: εἰπάτω γ τις. ἷ ὁ] ἐγεξῦ αὐτόνι (ς ο[ἵὡῴρετ φθυ α ἀ ἘΘΠυσ θὰ ἀυηολο θαι, 
ἿΝ ἈΠΝΤΝΙΣ “ οἰποιᾶς 
᾿ὐαὶ ἢ Ὡ 9. ϑικαξζεοϑαι. εἰ δὲ αὐ Ἔ ὁμολογῇ δν ́ - ἄςπι λἀ ποσδῆπο τῶν Ἂ μὰ δ ᾽ 

᾿ [Ω] ͵ὔ ἌΣ ἢ ὯΝ τ᾽ »κκαὶ “ ᾿»» Ε ΜῈ 

το πϑυταν οἴεαι Δ ο.δικαζιν,αϑαίκη δὶ «για ΐψ. ὡς σασδὲ γιὸ δὶ ογιαυ νὸν Ι "ἴερ », 

» ΤΠ ὦ πλῆθος Τ᾽ πραγμάτων οὐχ. ἃ ἀσᾶπὶ φιοά οὐ Ὠρροτίοσιπη, μα μ]εἰτ 4 1--᾿ 

θησαν άψιο ἐν, οοῇς {τ ρτείπγαμα, τοῦ ἄἴος ἔοίτος ςο!εδταῖς, 
τῶν μϑυ δὲι ἐορτοισοιι ἐορζᾷς , ὁσαις δοοὲμία, Ζὰοῦ πμ}|ὰ (τοὶ, Ποιηίηὶς, Οἰεἶϊτας. οοἷς- 

Νοίᾳ ἰμ- 

᾿ σώσι. πολλὰ ἔτι πϑύυ πο Ῥαλείπω. Φδὲ μέ- το {πο}! θοῦ δηπο της. ρα ἰρίτιιν, ΠΟ’ ΉΟ τ, ες 
ἑάγῃ ἀρμαὶ 

Ἐογηαηυς. 
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Βοπαίπιιπὶ πα] τσ πος. Ασενετο, ἀἰχογίς 
ΔἸ Ιαυΐς, τα ίσατο φαίάοπιἀδδεητ, (εἀ ραιι:- 
Οἰοτος. Εσρὸ πδοεῖῖς εἰς τ θη Δ] ραιισα 
ἰηΠεταᾷε, στ 4αο θεῖ ἴῃ τἀ οίο Ῥαςὶ ἐτητ. 
[τλά; ΠΗ ΈΓΕΙ νι 46 ράιϊοός [πάσας πιά- 
οΟἰηατῖο ἀυάάαπι ἱπ{εἰεαστατ, ὃς ρος άπο- 
σατοπῶς ἰδητοητία: ξεγαπεαγ ἰηἰ αι ]Ἰοτεϑ. 
Ῥγατογοα σορίταη ἀιίπι εἴς, πεςοίΑτίαπη εἰς. 
{ε Ατπεπιοηθδας,νῖ ξειοὶ ἄϊες ἄσαητ, 4υϊ-- 
Βηθ χάρο οὐ πε θϊα ποὺ Ροῆτης. “Ἐταριιπύ 
1111 ἀἰες ἔείξος ἀπρίο ρίαγες :᾿αάδπι 411): 
υΔΠΙ τῇ Ὸ Ῥ᾽πγοὸς ποἢ ΡΟ ΠλΠῸ 1115, 
ΠΠῸ5 δὰ Οἰἰτας οοΙεσταῖ, αιᾶ ΡΑΒΟΙΠ πιὶς 
ξογίδτατ. Οὐκ ἥπστη ἵτα Ἶξ μαδαιτ, Πεσὸ 
Ῥοῆς τέγη Ατῃδηὶς αἰίαπα εξ {ξατὰ πὶ, 
ἀλτα αὶ πισάο τ : ΠΗ ρα! !ατίῃγ το ] 
μος, Πα δά! φαθαῖ. Μαϊταπησθεῖς ἱτὰ- 
ταυτατὶ ΠΟῊ βροτοῖς, ντποη Δ] ἃ ἐς ρο- 
ῬΟ]Ὶ ροτείξατς ἀςοςάαι, Νδηι νε γοίρι]:- 

ὯΔ τὨ Εἰς δἀξεέζα πτ., ἐχοορίταγι πλαϊτα 
Ροίυηε : νῦ δίτοπη ἔογπια ρορυΐατίς πηδ- 
Ὧξαῖ, δὲ Ππηχαὶ ἢσς ἰάοπεε τερόγίάταγ, 
4110 ΠΊΕ] π5 ἀπ! ΠἜγοῖατ,, 1ὰ ἔλο!ς ποη 
Εἰ : Ἔχιγα απ, ἢ ρδυ]]ατίπι, ντ ΠΟ 60 ἃ- 
ἰεραπι, νεῖ αἱϊχυϊὰ δλάάστας,, νεὶ ἀεῖγα- 
διατί, ἴῃ πος φυοηις Ατπεηϊςηίες ποη 
τοέζατη τλ]ηΐ ευΐ σοπῆϊ πε ν᾽ ἀφητητ, 
Ζιοά ἴῃ ορρίἀϊς (ξἀϊτίοης ἀσίτατὶς ἀδτε- 
Τίογεβ ΔΠΠ15 ργαίσγαητ. Ἐδοίπης μος διι- 

ἴοπὶ σοτῖο ἱπάϊοϊο. Ναηι ἢ πιο! οτε5 δἢ- 
τεξεγγοης., πἰπηίγπ ργαξογίθης ο05. 4] 
ΠοΩ [ἢ ολάστῃ οὐσα ἰρῇς εἴΐεης {ξητοα- 
14. Ουΐρῥα πα} ἴῃ οἰυΐτατε Ῥαπαιοὶὶ 
ἔχης ορτίπηατος νυΐσο, (εὰ ἐστογγιπηὶ ααΐ- 
πο ΠηρΈΠ5 ἴῃ γεδίθιις να]σο θεπα νο- 
Ἰμης. ΕΧΙΠῖς οηΐπι ἴῃ ραυίδυς εγρᾷ ρᾶγε 
Ὀεδηςπο]ςητία. Οὐαρτόρίεῦ ετίαα ἀτῆς- 
πϊεηίος Πδ᾽ σοηστιεητία Ργαξοταμτ. Θυο- 
τες τε τη ραϊτῶς ορτἰηγατίπν (αὶ οοη- 
{ιτιογιης, Ὠδαιαάμαμη Πος εἰἶ5 ργοπαίτ, 
[οα σγεα! ρος τὴ (ογαίτατενη γοάαέξα ἔπε. 
144 Βα οτίς οοπεσίς. Κατίας ν δὶ ΜΙΙεο- 
ΤὰπΠῚ Ορτίπηατα5 ἀρ] οχὶ ἔα Πδητ, ητία πος 
ἀϊοιμαι τοπηρα5 1Π] ἀςέσοογιης, ὃζ ρΙοθ ἐπὶ 
τγαοίάαγαπι. [τἰἀςπὶ αυππὶ Γἀοράσιπο- 
πος Μεῆςφῃς ργατα! ΠΠςητ, πΟ πλαϊτο ρος 
[ραξξῖς ,ἀσς ἀπ πιοηῖ) Μεῆεηϊ5, δα] τπὶ 
ἀἀπετγίας Ατποηϊοπίος {πἰσερεγιης. Ἐογ- 
τας υιτεπν {τ|ρίσοτιγ 4114 115, ΠΕΠΊΪΠΘΠΊΕ νίους αὐτὶ μεοσηνίων, εὐρωνὲ ὀλίγϑυ γεόνου λας ᾿ 

ΑἸ οηὶς μιῆς {πἰς Ποπουιθα5 (ρο] Ἰατὶ. Ε- 
50 νοῖοὸ ιιοίααπι οἵϊε ἀἴςο, χαϊ βεῖ ᾿πῖπ- 
τᾶ αὖ Ποπουῖδιις γεπχοτὶ βιεγίησ, (δ ραι- 

(05. Ατραϊοος εἥς ποηόροιτοῖ, 4αϊ ρο- 
Ρυΐατοπη Δι οπὶς {ξατιιπὶ ἼΒΕΙ͂ΡΕΙ να] τητ, 

ὀλίρρι μῆντοι τινές. ὄν οὐκ ὀλίγων. δὲῖ τ" ἔχτιϑησονδύων τὴ ἢ δημωχρᾳτία τῇ αἰϑίεύησιν. 

ΕΝ Ο.᾽ΡἭΉ ΟΥΝ Τ [ἰξς 

νῖ ἰπτυΠπ  ἀσόῃτες σοετοόαηε, ἰάαας Ρτα ἃ ὥςτε πειύειν πὸς ἀδικϑεῦζας «σοῦ ἀμο. 

“υς Τ ὐ, ϑοόπων. φέρε δὴ, δυλὰ Φη- 

σί τίς χξῖδαι δικαίζειν δὴ 9 ἐλφους δὲ δι-., 

κα ζῳν. αγαγκη τοινεέω., ἐαν ΩΣ ὀλίγα ποιαΐν-. 

τοῦ δικαφηεια Ἶ ὀλίγοι οἵ ἐκϑίσω ἔσονται πα 

δικασηείῳ, ὥρτε Ὧι ; Ἀ[αισκάυἀσαεϑαι ῥά: 
ὃ)ον ε ἔξαι πρὸς  ὀλίρρις δικαςας, χαὴ ἴ σεε  σωλχὰ ἢ 
δικάσαι πολὺ ἡ“Ἴον δικαίως δικάζων. φρλρτ" 

δὲ αὕτοις οἰξαϑαι γο, » τὲ ἑορζας ἀγήν χεῖ- 

ΗΝ ἀϑέωαίους, οὖ αἷς οὐχ, οἷον τέ ἵψ,- 

᾿Β καὶ ἀγρισι αϑὺ ἑορίας δεπλιασίους ἢ οἱ άλλοι, 

δλ ἐ τὰ δι "αϑ τίϑημεῖς ἡσαρυη ἡὀλιγίφας αγού- 

δη πολᾷ, τέτων τοίνεωυ τοιούτων ὀγτων, οὐ Φη- 
ἅμι οἷοντ᾽ εἶναι ἄλλως ἔχάν ᾳ “ρπ)μαΐα 
ὐϑάωυησιν » ἢ ὡς γέ ἮΝ πλζω εἰ ἰχτ μὰ 

κρὸν τί οἷογτεδ αϑρ ἀφελεῖν, Ὁ δ αερρεῖ 

γδι. πολὺ σ᾽ οὐχ οἷον τε μετακινεῖν, ὥφτεμὴ 

οὐχὶ τῆς δημοκρατίας ἀφαιρεῖν τι. ὥςτε μδὴ 

᾽οὴ8 βέλτιον ἔχ τίω πολιτείαν, οἷον τε πολ- 

δᾷ ἀξέυρεῖν, ὥςτε υϑύτοι ψπσαῤχῷ, δὴ- 

( μορίαν μϑὺ ἐὴ ς τ χοιώτως δὲ τῷτο ἐξ. 

ἀρ ρεῖν, ὅπως δὴ βέλτιον πολ ιν δ ΒΕ ΝΣ μ 

βαδον" πλζω (αὖ ότι εἶπον) κτ' μικρὸν 

τί «έροϑε ϑειζα., , παφελθνζο. δοχούσι δὲ α,ϑη- 

γαγοι χαὶ τοτὸ μοι Οὐκ ὀρβαίς βουλάζεοϑαι ὃ- 

1 τός χείφϑις αἱοριῦται οὐ ταῖς πόλεσι ταῖς 

ςασιαζούστης. οἱ δὲ τῶτο γγωμιῃ ποιούσιν. εἰ 
μϑὺ ὙΣΡ ἡρϑιοῦτο τὸς βελτίους, ἡρφωῦτ' αὖ ς 

οὐχὶ τὸς ζαυτὰ γιγνώσχονζος σφίσιν ἀὐδοις: 

ον οὐδεμιᾷ ΣΡ πόλφϊ ζω βέλτιςον ἀδνοιω ̓ξὴ 
"9 τωΐϑήμω, λα Ὁ καχιςον εὖ ἑκαίςῃ ξβ)πὸ- 

λᾳάύγοιω τῶ. δήμῳ. οἱ ἐγὸ δ, ομίοιοι τοῖς ὁμοίοις 

4), εἰσι. 214 ζῦτα ὀξχυ ἀϑέιυαϊοι τὰ σφί- 

σιν αὐδοὶς ππεροηκονζα αἱθϑιεῦται. ὁποσείχις 

Γὴ ἐπεχείρησαιν αἱρείοϑαι τὸς βελτίσους, οὐ 

σπευξυεγκεν ἀὐδις, δλλ οντὸς ὀλίρρυ χερὸς 

γου ὁ δῆμος ἐδούλόδυσεν, Ὁ κιδὺ βοιωτοῖς" τῷ- 

π δὲ » ὅτε μμιλησίων εἵλοντο τὸς βελτίςους, 

- εὐτὺς ὀλίχϑυ χρόνου Ἰἰποςαν τες τὸν δύμον κα" 

τέκοψαν" αϑτο δὲ, ὅτε εἵλοντο λαχεδαιμὸ- 

κεδα μόγιοι καταφρεναῆνοι μεοσηνίους» ἐ 

πολέμοιευ αἰϑέεναοις. αἰ πσολαίζοι δὲ τίς αὖ, 

ὡς σροδξις τα ἀδικωρητίμφται αἰϑίωυησιν. 

ἐγὼ δὲ φημι ὥρας εἶναι οἷ ἀδίκως ἠπήκθυται», 

ἐπεί 



δΔ᾿. ΘῈ χῇ 
Ἢ ϑο,πϑς , οἵτινες διχρίως ἀτιδζύται ̓  οἵ - 

᾿ς χες ἀδίκως. “πῶς αὖ ὀξέυ ἀδίκως οἴοιπύ τίς αἢ 

τὸς πολλοῖς ἡτιιῴαϑαι αἰϑάεύησιν , ὑπὸ ὁ δὴ- 

μὸς ὅθν ὁτοιξχων ας ργας ἐν δὲ τῷ μὴ δι- 
χαως ἀβχάν μηδὲ λέγᾳντὰ δίχα α,,ἢ πορατ- 

τάν, εχ ζοιότων ἀτιμοί εἰσιν αὐϑζεύησι. (ᾳῦτα 
' γ05 λογιζόνϑοον μὴ νομιίζὴν ἐῃ) τὶ δεινὸν Ὄἰστὸ 

τὴν τίμιον αἰϑίευησιν. 

ἣὰ ἈΡΘ ΟΕ ΡΝ ΟΞ ΥΟΣΕ. Ἃ Τ Ἑ, 
᾿ ἐπεί τοι χα οὕτως ἔχφ » σγεϊὲν οὐθυμήοϑα, αὐ- Α Ουΐρρε ἔς (δ τος παεῖ, νὲ μΙ Π}] πὶ μηὶς 1) 

φορίτος, ΑτΠοπὶς ααϊ4αιαπῃ οἵδ ρογίςα!! Ὁ 

οΣ 

ΠοποΙρίδης., ααίθιις ἰπγο ἤοποῦος αἀοιητὶ 
(ππτ: (64 1ΠΠ| ἀιιηηταχασ, αΐδις πος ἰππιηλε- 
τοητίδιις σοί αἴτ. Οιιοπᾷ αὐτοῦ πποίο Ρυ- 
ταῖς ΡοδιτΑ] ατιῖς, πλαϊτος Αὐἰπδηῖς ἱπέμϊα 
Ποταγὶ, αι. 11 ν ΟΠ σις χοἰ πιιπὴ πηαρ -- 
Πτγάτιῖς σογατὸ ἘΕχ Πυϊιποάϊ νογο οαα]ης 
ἰῃξαταος ΑἸ Πποηὶς οχίίξαπι, ἢ τας ποι ρο- 
ΤΑΠτΟΣ Προτία, Π νοὶ ργοξογδητιγαά ρορα- 
Ιαπ,νο] βαητ, ια ἰαξα ποὴ ἤπης. Ηας ΄υὶ 
(ςοῖπὶ Ἔχρθπηάογο νοϊπογῖς, ποι οἵ σιοά 
1ἰ5, αΐθιιβ ἰσγοόσατα Πτἰ πέληλίλ. 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 
ἱϑ Κ δ Π  ο Δ ΡΘ ὦ Σ 
᾿ 

τὸς δικαιςαῖς. 

ΕΕΝΟΡΗΟΝΤΙς. ΦΌΟΘΒΑΤΙΟΘΑ 
ἘΠΕ ΘΑ» 

Ὁ ΚΟ ΘΟ ΣΉΝ 

ΤΡ Ἄξιον μοι δοκεῖ ἐ1) μιε- 

ἀνπαϑοα 5 καὶ ὡς ὄπ 

β ὡς ὑκλήϑη εἰς πίω δίκξωυ, 

Ἐν ἐτουλάύσατο αὐξέ πε ὃ 
ἕ ἘΣ ΤΥ ρυς ΡΣ ᾽ ! ΡΥ, 

ὡσολογίας, χα τῆς τΈ- -- τις 

ο΄ λάυτης πῷ βιου. γεγράφασι μϑὲ «δὶ τότε Β 
2 λ ͵ ΠΥ) “Ὁ 

χαὶ ἄλλοι, χοὶ πόρτες ετύχον τὴς μεγαλη- 

“ηϑείας ἐστι, ᾧ χαὶ δῆλον, ὁτί πωΐοντι οὕτως 
256} 

ἐρβηδη ἰτα Σ ὡκρ τῶς. Ολλ τί ἤδὴ ἑαυ- 
« ω ς “3 - 

τὐϑὶ τω ἡγεῖτο αἱρετώτερον 61) τῷ βίου ϑαίνατον, 

ἜΝ αὕτο ου διεσαιφέωλισοιν" ὧςτε ἀφοονέςεθφι αὦ-᾿ 

᾿ αῴφαμεται (ἢ ἡ μεγαλνορξλα. Ερμοΐϑμης 

λϑμτοι ὁἸ παονίχου , ἑταοφς τε 2» αὐτώ, χαὶ 

᾿ ἐξζηϊγήλε πὖθι αὐτό τοιαῦτα, ὥςτε τρέπου- 
; σαν Φαίνεοαϑαι τίω μεγαληγχϑείαν ἰστῷ τῇ 

τ (ΔΙ ᾳνοία. κεῖνος δ ἔφη, ὁρων αὐτὸν πε- 
ἢ εἰ πϑύτων μᾶλλον Δία λεγομδνον; ᾿ αἶξὲ 

ὲ πῆς δίκης, εἰστεῖν σκ ἐχείο μδμτοι σχρπτειν» 

 ὦσωχρατες, καὶ δ, τί Ἐἰπολογήσῃ ». Τὸν δὲ 

Ὁ πρῶτον Σἰποκρίναοϑα;. οὐ δοκῶ σοὶ Ἔστο- 

 λργίοϑαι μελετν, ΔΙ]αΞεξιωκεέναι: ἔπει- 

“ᾧᾳ δὴ αὐτὸν ἐρέοαϑαι, πώς ; στί σϑεϊὲν ἀδι- 

οἰ χον ΔΙ γε ημαι ποιαῖν., κύπῆρ νομίζω 

τε ἀἰ μελέτίω εἴνωι καλλίς ζω Ξ-ἰπολογίαφ. ἐπεὶ 

δ᾽ αὐτὸν πάλιν λέγάν᾽" οὐχ ὁρῶς ζᾷ ἀ- 
Ἄ 

ΤΥΡΊΘΈΕΝ, 

ΟΥΙΡῈΜ οροζῶρτε- 
τίσ οἦϊς ἄτιοο, Ὠγοητίο- 
ΠΕτὴ ἃ τὴς ποτὶ, πο ρά- 
ἔϊο τῦς ὀτίφαλ δοοζαζος, 
΄άσην ἴῃ πάτο νοςα- 
τὰς εἴθε. ταῦ ἄθ ρα τρα- 

: τίοπο ({], τ πὶ δχίτα νἱ- 
τὰ οσίαἸταπιοτῖτ: ἐς αο αι αοπὶ ὃς αἰ ρου- 
(ογρίθγιησ,, ἃς οπλπες ΠηΔσ ΠΙ]Ο το πτίμην 
εἰς (πη δαίςαιυιτί.  Ἐχ χα ράτοῖ, γοιιογα 
ϑοογατοιη {τ Πα ἸΙοιματιιη.. ΝΟ ταποα 
ἀφοϊαγαγιητ, φιοα πιοστοιῃ {] νίκα ρτςἔα- 
τοηάατα ἐπχογίτ: {πὸ ἤτ, ν τ 4 νετσογιιι 
πιδσπ!Ησφητία Πλΐπιι5 ργια ὅς ἔμ νίἀοα- 

ὁ -ἘῈ Εετηλοσοιος ΔΌΓΟΠῚ ΗἸρροῃῖοὶ ἤ 1115, 

ἐλολΠατῖς οτὰς ϑοογαῦὶ, δζ ἐς οο τα] ργοτὰ- 
«Ἰττς ν τ]ὰ ππασῃ!!οαααπεῖα ν᾿ ἀθαζαγ εἰμι ἃ- 
πἰπιοτείξε σομςἔῃξς. ΤΝΑΓῚ 15. 41 νὶ- 

ἀοτοιρίμπη ἄς φυδις αἰἴὰ το ροτίμ5, πα πὶ 

ἀε ἐλυλ πια ἀϊἤδγους, αἰχίῆς (ς αἰτ: 'Νου- 
Οπεραγοζας, πιὶ ϑοογαζοδ, ντ σοηΠΠἀογαΓΟ5, 

αυατιθί ντοπ άπ πιάείξηποποὺ Τυχὴ 30- 
οἴάτοπι ρυϊμλο τοίροπαϊῆς : Νοη ςέθηο- 
τοτι ιν  ἀεοτ,φαθτη ῃῖο νίτα σαστία πη ροτο- 

{{πῸ πιεαϊτου ὃ Κορ αίϊο ἀοίηάς (ς : 4α [σὲ 
Οὐοα η1}}},Αἰτ ἰπί 1 ν πλ  Δπὴ πὶ νῖτὰ ἀς- 

Πρπαπογίπι., φθδτη ὁρσὸ ἀςξςηΠοηἰ5 πηο- 

αἰτατίομοπι μοπείειππιατα εἴς ἀυθίτγοτ, 

Οὐμππηηιε ταγίιπη ἀϊχηίοε ΕΠ ογπηορε- 

πὸς : Αἢ ποῇ νἱ ἄδ5 'π Ατμοηϊοη πη {π- 

ἀϊοῖϊο προ ϊαάϊοο5 ογατίοηο σοτηπηοῖοβ [ἢ- 

τοτέοοϊῆς 1105. 4ὶ π|}}} ἀθπρ παπογδητ: 
Ἢ ἊΝ Ξ ὡ ΄ » ' " ͵ 

ϑιωναίων δικα τήρια., ὡς πολλάκις μδῥ σϑοὴν ἀδικθιουζαις λόγω ζαιφαρθεντες ἀππκτειναν, 
ΝΙΝ 
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ίξρε οταπι δἰ ϊοβ, αὶ ποσθῆτοϑ ογδητ,αππιὶ, 
γο] ογατίοηα ςοπιπγογατίοηξ πηοι]ςητ, 
ΟΕ] πιᾶρπᾶ οἴη στατία σαι λπὶ ἐσίΠςητ, 
ΔΌ(ΟΙαΠ]δ ὃ τοίροηίππι πος ἀφ ά{Π{ϑοοτγα- 
τοπι: Αὐ ΠΉΒῚ ργοξεέξο δὲς ἰαπὶ σοπαητὶ ἐς 
Ριυτγρατίοπε οἰγουπρίςεγο, πυιπιθῃ Δάπεῦ- 
ίλτατ. Ηεῖς υιμη ἀΐςογες ΗΠ εγπιοσεποβ, 
τηἶγα αι άδπταῦ εο ργοίοτγὶ, τοίροπά ες 
δοογατειη: απὸ γα Π ἀτμη ριιταδ, {1 οτίδιη 
1θεο νἱάφαταγ ργα  ξαγο,ντίαγη πλοῦαγ ὃ ἀπ 

ποίςἰ8. ἈᾺΠῚ ἢχς Ποηγίπεπι αἰ πππονίχας 
ἄϊειη νίτα ἰηταρτίτς αξξας ἰλα ἄοπη σοποοί- 
411: Νδιῃ αιοά ποι αΠΠΠππλπ1π| Ε[Ἐ, (τἰ6- Β 
Ῥδπι τα] ὶ νίται οπτῆοῖη (ηέξξε ἂς ἰπς 
τεαπίλέξαμη. το βοθατ,ντ ὅς ἰρίε πηασπαπὶ 
ΕΧ πιὸ νο]ιρτατοπη σαρεζῷ, δ απ! δα ποῦ- 
τοῦθ π, ἔτι] Ἕαγος πιεὸς [ἄθπι ἄςτης (ςἢἰ1- 
τε. Ατῇ πυης ατὰ5 πλδὰ ργοστοάϊατιγ νἶτα- 
εἴα, ίοῖο ποοςἤαγίιτη οἤς, ντ χας επεέξιι- 
τίς (ππτ, ΠΎ1 1 4 Οα5 σΟΠτΙ ΡΠ: ΠΙΠΆΪΓΕΠῚ 
νοοῖ ν ἀφάπι, Ὠλ]η5 διι18,. 4 ἀΠςεπ ἃ 
ταΐῃιις ᾿Φοποιις πε: οι γεγο, ἀϊἐ - 
σετῖ πη, ἔοι "5 οὈΠ αἱ ίσατ. 1Δπὶἢ αηϊπιαά- 
Θογίδπη, ἀετεγιογδ της ἤογί, σγασίτεσ μος 
ἔδτατα : αὶ ἀἴσεεα ροῆϊτπι, τὴς ἱπσιη 66 γὴ- 
ἔτατγιιπγ} Εοτιδῆϊς οτιαπγ, παῖς, Π οιις ρίς 
Βοος τ] φιδάαπ εχ δεηϊρηίτατο ργαίξας, 
ντ ΠΟΙ (Ὁ]1πὶ Ορρούτιηο τατίς τεῦ ροσα 
νἰποπάϊ ἤποπι ἔποίαπῃ : (εἀ ετίδπ γατίοπα 
Ἰἴοῆρε ἔδο  Π πα Ν δὴν ἢ τποάο σοπάεπηηδ- 
τῇς ἔποτο,, ποη οδίσατγιτη οἵδ, ρος της ντὶ 
ποστίβ σεπογα, Ζο ἀ ̓Θ ΠῚ πγιπ οἵϊς πα - 
οατῦ {τα ἰϊ5,αϊδι5 ἢος σφοσηοίσοτγο συγ 
ἕὰς » ΠΣ ΠΙ πλα πα; ΠΟσΟτΙ τ Ἔχ Β  δίταγαπι 
ἈΠΊΙΟΙ5.) φιτος ἀδηΐα; [ἢ του οητο πηαχιπχ 
ἀοπάοτεια οχοίτεσ. τΠρρα φαμπιη18}} 1η- 

ἀςοοτῖ, ποας οἰ ο ἢ Π ἢ ἱ5 αΠ 14 [ἢ δηἰ Πνὶς 
Ἐογα 1, αἀ(πητ, ΓΟ πα αΐτατ, ὅς ἰτὰ φα Ὁ 
Ρίατα Ἔχε ραίξιγ,νι ὃς ἰαπττη παΐσσατ σοῦ- 
Ρας, ἃ ΔΏΪΠΙ 01], 4] σΟΠΊΪΓΟΓ σοῖς Οἵα 415 
ποατ: 1 ΒοτῚ ροιοιἔ,νεμος πὸ Πτορταδί- 
Ἰοὺ  οξξο διαζοηι 1} ταπο δαπιογία δᾶταγ ςο- 
δἰτατι οι ίθιις πο ῖ5, Ζαῖ ποὶς νἱ ογὅταγο- 
Τληΐ ΠΊΟ 60 οἤπιρ! Πα γατίοπες οἵ χαςτᾶ- 
ἄκ. ΝΝατα ἢ πος ροτγέβο ἴδει, πἰπηίγιτη οὔ- 
Ρατγαίϊοπη Πα] Πϊντ ΡΙῸ οο,Ζαοά πῆς πιοὶ- 
Θηάἴιπη οἰξ, να] χοῦς Ἔχογποίαζις γιατ 
οἰαιάδγοιη, νε] (ςπεέξατς, ἰπ Ζιιατη οπληΐα 
Τηο]οἰα, Ρίαποηιϊια 4Ρ οπληΐθις σαι 115 (6- 
τοῖα σοπἤιϊπιητ. Εσιπάεπιτηὶ Ηετπιορο- 
ποδοἰπα τ πως Ργοΐςέζο ποῦ οχροτᾶςίφα ἢ 
ΞΔ οομπειπούαης, Ζι188 οοηδαϊπτά Πη6 ρΓς- 
ΕἸατς τι α αΠ15,τ ἀΡ ποπαϊηιΐσιι5 Ρατο ας 
Γηρα {πτ ἀς πηοιρίο ορίηΐο, στα δ πο σι 
ετο: ΤΠ ΟΥΓΟ ρότίμς ΟἸ Πρ ἢ}, 14 ΠῚ γε ραγατη 
ἱπβομας νίταηλ Ιοῃ σ᾽ οτομὰ οἰποηἀίραμάο, 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΈΊΤΙ 8 

ς 

Ἑ αὐτὸν, ὠΦΈρμόλυες, ἐγὼ ζῶτα σε εξ ασο93υ- 

- 

εἰ 

ΝΩ͂Ν 
πολλάκις δὲαδιχοιυζας, ἡ δκὴν Ἄϑορὺο Π 

κτίσοινζς,, ἢ ὄχι γϑρίτως εἰπονζας ἀπέλυ- 

στιν ᾿ διλλιὼ γαὶ μοὶ δία, φαϑαι αὐτὸν, χαὶ δὲφ᾽ 

ἤδη Ἐχεχήρησαντὸς μϑ σχοπτεῖν ποθ τὴς Ὅσο 

λογίας » «ἰγαντίούται μοι Ὁ δουγμόνιογ. ὡς δὲ 
αὑτὸν εἰπεῖν ϑοιυμαςα λέχήν, τὸν σῇ αὖ εἶπον: 

κρίγαιαϑει᾽ ἢ ϑουμκαςον νομίζᾷς, εἰχαὶ τωλῷ Ι 

δοκᾷεμε βέλτιον ἐἢ) ἤδη πελά τῶν, οὐϑδις Ὁ 
εϑα., δτί μέτρα μρ πῷδε σε ϑϊξνὶ αὐ, ϑραπων 

ὑφείμιζωυ βέλτιον ἐμοΐ βεξιωχεέναι; Σ ᾿ 

ἥδιον ὄθήνηδειν, ὁσίως μι χαὶ διχαίως ἀπὸρ- 

ζᾳ τὸν βίον βεξιω, ϑμον" ὥςτε ἰουραΐς ἀγάμε- 

γος ἐμαυτὸν, ζωυτὰ ἀὕσισχον χαὶ τὸς ἐμοὶ δὺς 

γινουϑύους γεγνωσχονίᾷς αἰϑὲ ἐμοί, γεῶ δὲ εἰ 

ἔτι τυδοξύσεται ἡ ἡλιχία, εἶδλ ὅτι αναϊκη ἔξαι 

τὰ τὸ γήρως Ὀποτελήοϑαι » χαὶ ὁρᾷν τε ἴ- 

69ν, χαὶ ὠκϑύάν ἕοσον,, χαὶ δωυσμαϑέτερν ε1), 

χαὶ ὧν ἔμ(οιϑον δχιλησμεογέςερον, ζεὸ δὲ αἰοϑεώ- 

γομ(φ! χείρων γιγγόμϑμος ὃ χαὶ κατα μέμφωμαι : 

ἐμιφυτὸν, πῶς αὐ Ἶ εἰπεῖν ἐνγὼ ἐτι αὐ ἡδέως βιο- ἄπμω! 

τάσοιμι; ἴσως δὲ τοι, Φαϑαι αἰντὸν, χαὶ ὁϑεὸφ θα, 

δὲ 4. υδύφαν πατδοξενᾷ μοι οὐ μόνον ὃ οὖν χαιρῷ 
τῆς ἡλικίας καταλόσοι Τ βίον Ῥ Σ»λὰ χαὶ δῇ 

ῥάσα. ζὼ .» Τοῦ και τακριδὴ μοι, δῆλον ὅτ δ ὃ 

ἔξεςαί μοι [᾿ 1 τῇ τελδυτῇ χοϑοϑαι  ἥ βάφ' Ὑὸ 

μϑολίσο Ὁ τότο ἐχιμεληϑέντων χέχριται,(:- ᾿ 

ποραγμονεςάτη Ἀ τοῖς φίλοις, πλάςονϑ πῦ- 

90ν ἐμιποιῶσαι τῳ τελάυτώγτι. ὑτὸν "ὃ ἀση- β 

μὸν μδὺ μηδὲν, μηδὲ δυοερὲς οὖν Ἦ γνώμαις Ι 

Τὰ παρόντων καταλείπηται, Ἷ ὑγιὲς ἢ Ὁ σῶ. ὑχὶς δὲ ὴ ; 

μια ἔχων χαὶ τίω ψυχώωὼ δγωυακδρζω Φιλν τ π 

φρονφαῖ αἰπομίν αἰνηται πῶς Οὐχ αὐώϊκη πὃ- ὁ. 

πὸ ποθήνὸν ἐὴ) : ὀρθαΐς Ὁ) οἱ ϑοὶ τῦτε μού οϑαν- 

τιϑντο, Φοαι αὐτὸν, τῇ τῷ λοχϑυ δχησκέν 4, 

ὅγε ἐδόκᾳ ἡμὰν ὥτητεα τὴ ἐκ πϑν οὶ ογαν 

τὰ δἰποφάυπιχα. εἰγὸ τῷτο διεατσαξαμίω, 

δῆλον ὅ7| ἑτοιίζᾳ σοῤμιζων αἱ αὐτὶ ᾧ ηδη λῆξαι 

τῷ βίᾳ, νόσοις αλ γωυόμδρυος τελευτῆσαι, ἢ 

γήδοι, εἰς ὃ σελύτα τὰ γαλεπα συβῥᾷ» χαὶ ((- 

λὰ ἔρημα τὰν δ ὐφροοσεευών. μα δι, εἰπῷν 

τ 

Ἂ, ; 

͵ ᾽ γὼ , ͵ 

μασομα" δι ὅσων γομκίζω πτετυχυκχέναι (αν 

λαΐς χαὶ παρὰ ϑεαῖν χαὶ παρ α,,ϑεῴπων , ὁ 
᾽ ; ᾽ -" ᾽ ͵ 

ἐγὼ δόξαν ἔχω «δὶ ἐμαυτῷ, χυ τίω αναφα!- 
γων͵ εἰ βαιρύνω σῶς δικα σοὶς, αἵρν σομαι τελέυ- 

.-» -“ 2,1 Ἃ ͵] Ν »,»" δ᾿ 

αν μιϑην ον) αϑελόυδέρως Φ ὧν ἐτί Ὡροςοι 

χερ- 



ὑνν οὕτως δὲ γνόνζοι ἵ αὐτὸν ἔφη [εἰπῷ}] 52 7, κα- 
ὴ τη ϑρησαιν αὐτῷ οἱ αὐτίϑιχκοι, ὡς ὃς μδὺ ἡ πό- 
ἐπ νομί ϑεοὺς, οὐ νομίζοι, ἕτεροι δὲ χαινὰ 

δαιμόνια, εἰστφέροι, χαὶ τὰς γέϑς Δ αι Φλίροι, 

παρελθόντα εἰπάν" Αλλ᾽ ἐγώ, ὦ αὔδρες, τὸ- 
τὴν πορζ τονϑαυμαζω Μελίτῳ, ὅτῳ πο-- 

πὲ γνὰς λέγᾳ, ὡς ἐγὼ οὖς ἡ πόλις νομίζῃ γιὸς 

οὐ νομίζω" ἐπεὶ ϑύοντά γε με οὖν ταῖς κϑιναῆς 

ἑορταῖς ̓ καὶ ἔχ: “τὴν δυμωοσίων βωρδν', χαὶ οἱ 

ἄλλοι οἱ 

᾿Μέλιτος, εἰ ἢ βούλετο. χαινα γε μιζωὺ δαι- 

“ἀι μόνιαι πῶς αὐ ἐγὼ εἰσφέροιμιι λέγων, οτί [9 

ὶ μϑὺ φωνὴ Φαήνηται σημϑίνδσα ὃ, τί χε ποιᾷι, 

χαὶ γ οἱ φϑόγίοις οἰωνωῖν, χαὶ οἱ φήμαις α»- 

ϑϑοφπων χρώρδυοι , Φωναῖὴς δήπτε πτεκιία- 

οόνται. βρονταῖς νμϑὺ ἀμφιλέξᾳ τις ἢ μιὴ φω- 
γᾧ," μὴ μέγιςον οἰωνιφήφιον 61) :ἡ ὃ πύῦοὶ ον 

" ᾽ (ἢ ΄ῳ ω κΧ15 

τω τρίποδι ἱέρφα, 5 ὦ αὑτὴ Φωνη τὰ κούθοι ὅ 

: φεού Δ  αΓγωλῳ : δλλὰ κδυτοι ἡ Ὁ πσϑ94δὲ- 

βούληται, ὦ τῦτο ὡς πἷρ ἐγώ φημι ὅτω πὸρ- 

πες χαὶ λέρρισι ταὶ νομίζουσιν. δλλ᾽ οἱ »ϑὺ οἰω-. 

᾿ γοιότε, χαὶ φήμας, καὶ συμξολοις πὲ,ὶ μια- 
η- Τῆς ὀνοικαίζοισι τὸς  αὐεοσνμανονᾷς τῇ ἐ- 

ΙΝ υγὸ δὲ τίη δαιμόνιον καλαΐ, σ᾽ οἶα,» οὕτως 

ὀνομιαϊζων, χαὶ ἀληϑέςεροι χαὶ ὁσιωώπτειϑι λε- 

γὰν τ τοῖς ἔρνισιν α)ατιϑέντων τίω τλν' ϑεών 

δαμων. ὡς γεμζῶὺ ἀψεύδοιιαι κτὶ τῷ γκού, 
. “ΜΌΥ. κ' ζ 

; ᾿ς χαὶ τότ ἔχω τεκμιήδμον. χα Ὁ ΤῊ φίλων 

ἈΡΟ Ο  ΦΈ Θ ΘἸΘΟ ΕΑ Ὑ Ε. 
νὰ ἼΣ ὗ “ 7 ᾽Ἅ ͵ κι ΝΣ . ᾿ 
" ρδϑδαι τὸν πολὺ χείρω βίον α»τὶ ϑοινατῳ. Δ Ρτο πιοσῖα νἱτᾷ πλυΐτο ἀοτευίογοτη ἱπογοτι 

ε Χ ΡΝ; 

τυΐγόμοντες ἑωρων; χα! αὐτὸς Β 

γα! γε Τ᾿ ϑεὸν ὦ μέλλον, καὶ Φ ααδοσημιαμνάν ᾧ Φ 
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Οὐστη δυτοτη ἵτα σου ες, ἰδ] 16 Ὧ6- 
ουαηςητ ειιηι αἠπιοτίατ!, φιιοί Π|Ὸς ἀςος, 
ἅπ05 Οἰτιῖταβ ρτῸ αἰ ϊς Παθογοι, ἰρίε ἄςος πῦ 
Ρυτατοι, αἰϊοίᾳ ἄθοβ ποῖος ἰμτγοπσογεῖ, 
ΟΠ ΘΠτΙΓΟ ΠῚ σΟΥΓΙ ΠῚ ρογοτ:τιΠὴς αὐ 415: 
(ας ἀσσοάςφητοῃ,, ἰῃ πδης (δ πτο πε Ἰοσιι-: 
ται] οἵα γα τι Ηοτπιοσοης5: ἔσονογο, ἶ-: 
αἰςεα5, ρεϊπλππι πος πλίγοσ, νης ντ 0 4Π} 
Μείϊτας πος απ πγδάπιοττοτίτ, σα ο ἀ αἷτ πιο; 
7105 ἄεος εχ πγοῖ οἰσίτας, ΡΓῸ ἀ1|5 Ποὰ 
᾿αθετο. Ναπὶ (βου ΗΠ σαπτοπὶ πὶς σομ πη η -- 
Ὅτι ξο[πἰς, δέ ἰῃ ατὶβ ρα Ποῖ. τι 41}. χυΐ 
οογαπῃ αἀξιητ, νίάοτο : ταπι ΜΕ τας ἱρίς, ἢ 
Πυϊάοπη ν οἱ τ. 'Νοια γογο ΠΕΠΊΪηα «το 
Ραξϊσ ἐρὸ ἱπιγοάμσεγοπι, ἄτι ἀϊςο, ἀεὶ 
νοσοπὴ ΤΆ] ΟΡ αογίαγί, ἀθηζιτίαπτοιη, αυϊά 
{ιαρεπάιππιὺὶ ΝΑπὶ 411 αἰϊταπι νοςΐδιις, ἃς 
Ποπλϊπιιτη νταηταγ ΟΠ Πἰδι15, Ἔχ νοςίθιις 
(οἰ]Ἰσετ σσηϊοέξαγαξ πππλιητ. [)ὲ τοπίτγυῖς 
δι Δ]1] 5 ἀπδίτος, πιιπ ν οσεπὶ οήδησ, νοὶ 
ΠγΑΧΙ ΠῚ ΠῚ {1Πτ ΔῈ σ ΓΙ Π} ὃ δασογήος το πὶ 
ὑπ τιροάς Ργεμία, ποπης ὃς ἰρία νοσε, 4ιαὲ 
παδετα ἀςο,οπυητίατὸ ΕΠ πη πογο ἄσιιπ) Ει-- 
τισὶ ργαίοίπν εἴς, Πσηϊῆσατς ἔπταγα σαὶ 
γο] τ, οπγη 65 Πατιά Αἰ τογ ἀταπο οσο,τπὶ ἐἰ- 
σαητ, τα πὶ ΧΙ ἘἸπλδητ. δεά αἰἢ ΔΌΡαΣΙα, δΖ 

οπηίηδ, ὃς σοηϊςέξοτγες, δ γατος δάρο] πε 
605, 41 ἔπτιγα Πσηϊβοαφητ, ἔρο γοτο ἐα- 
τιση πὶ ὃς ἡ πιοπ ἰοὺ φάρε]ο,, το αιδ 
τ ίτγογ, ἀπιπηῆς νοσο, νογίογα πηασίίη τς 
Ῥία ἀΐσετα; φυλὴ 1}, Ζυ αι θῈ15 ἀϊ Πα πὰ 
Ροτοίατεπιδατείδιιπητ, Αταηΐ ποη πηοητί- 
τὶ τὴς σοητία ἀθπ1Π1, Πος ετίδπ ἀγσιπιοη- 
ται μπαρθο. ᾿Ναιη ]τσοτ ἀπλῖοἱβ ρὶοτ!χαα 
οὐίμϊτα Πυιτ 15 ΘΠ ΠτΙ Δ ΠΕ ΥΙΠῚ, ΠΕ ΠῚ ] 18 ΠῚ 
τάπηεπ ἰπ πχεηάδοίο ἔπτη ἀσργε θη 15: 

᾿ πολλοῖς δὴ ὅξαγ[είλοις πὸ πὸ ϑεοΐ συμξου- ΗΖ.ο νδὶ ᾿πάϊοςς διά πτδβ τὰπηεταατοη- 

“λάϊμαῖα, σοτξπτω πος “ψευσοίνϑυος ἐφανζω. 

᾿ ἐπεὶ ζῶτα ἀχούονες οἱ δικα ταὶ ἐφορύθοιωυ, 

οἱ μδὸ ἐπιςοιοῦπτες τοῖς λερρμῦροις, οἱ δὲ καὶ 

᾿ς Φβονοιώτες, εἰ καὶ προ ϑεαΐν μειζονων ἢ αὖ- 
᾿ς πὶ τυΐγόμοι, πάλιν εἰπτᾷν τὸν Σωχρ ψτίω" ἀγέ 

δ, ἀχούσατε χαὶ ἀλλα, ἵνα ἔτι κώλλον οἱ β6-- 

᾿ λόνδροι ὑμδιμἀπιςεῦσι τοῦ ἐμὲ τετιμ εχ ὑπὸ 
' μόνων. Χαιρεφαύντος γὸ ποτὲ ἐπξρωτῶντος 
οὐ δελφοῖς αὐδὶ ἐμιού, πολχαῖν πα ρόντων,α)ή- 

πᾶνε ΧΩ 

πὸ 

Ε ͵ " 

μηήτεἐλευθεοιώτερον, μη τε διχαιστΈρον. μιῆς 

᾿ χεσωφρονέςερφν. ὡς δ), αὐ ζαῦτ᾽ ἀκούσαντες 
ε 2, “ " ͵ ἘΚ Ὡ» 

᾿, 1 9: δικαςαὶ ἔτι μῶλον ἐθορυθοιωυ εἰχόττυς, αὐ-ς- 
᾿ δ, πὸ ἢ Ῥς ᾿ ἐπ μδὺ Ἵ 
᾿ βισείστειν τὸν Σ᾿ ωκρ α τίου" διὰ μείζω μδι, ὦ 

ε σ΄͵ 2 ͵ ᾽ 

ΔλενδΑπόλλων, μιηδένα. ει) αν,ϑοφπῶν ἐμοΐξ 
͵ 

τιιῦ, αΐα ραγτὶπι ἀἰξτ15 Πάεπὶ πο Ππαρο- 
τοῆτ., ραττίπι ἱπι!]!ἀογοηε οἱ, σι σοη- 
(ςπογοτιγ ἃ 4115 πηαΐογα, ΠΠΔΠ| 1011, τατ-- 
απὶ αἰχίς δοογαῖεπι : ἄρα γεγο, αἰἰπ 
ηυοᾷιις αἰιάϊτε,, νὲ πηαρίϑ οτίαπι εχ νοδ 9 
111, φαΐ νο ες, ἀϊαἰπίτιις Ποποτοπι Π1]-- 
μὲ τάδυζαπι ποη ογεάδητ: ΪΝδπ ἢλπ 
ΟΠ ατερμοη αἰϊψιιαπάο 1) ε]ρἰ5 οτάσιι- 
1υπ| ἀε πλς (οἰ οἰταγοταγΊη πη ΪΓΟΓΠΠῚ ρτϑ- 
(επιία, τείροπαϊς ἄρο]ο ; πειππίηοην το - 
πιπαπι πιὸ γα ΠΡ εγαϊουίϑ οἤτο πο] ]ς, νοὶ 
ἰυΠπίογεπι., νοὶ ρει ἀφητίογοπι. Ῥοίξοα- 
Π{|4Πὶ Π5 οτίαπη Δ αἸτ5 πιήϊσε5 πγασὶς [5 
του τυδγθηταγ, νὰ ραγ ογαζ, τασίις αἰ Χ ΠΣ 
ϑοοτγαζοτη: ΑτΖαΐ πηδίογα, πα ἰσα6 58,4 οι 11 
ἀς ΠΤ γοῦγρο, αὶ 1 ,Δοςάα πηοηϊΐς φιιέζον 95 
σιπι ἔτ, 4αᾶπι ἐς ΠΟ; ογα σι] 5 ργοα  ἐἰτ, 

ν 2 " ε ς » ΡΝ , ! νι ΘΝ» 

Ἷ αἰδρες, εἶπεν ὁϑεὺς ον» ̓ χξησμοις αἰξα υχούρονυ Ὁ λαχεδο μογίοις γομιο)ετήσειγτος,ἢ τὐξί ἐμ, 
ΝΝ 4 
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ΠιπῚ (τς Δ] απ εἴε,ντ ἀϊσεγοῦ: (ορ!- 
το ἐφα!ἀσπι, Πιιηὶ τε ἄδξιιπὶ αάρε]οπη, 4Π 
Ποπήποπι. Μα νεΐὸ ἄθο ψυΐϊάομι!ς ποπ 
Τφομηραγαμίτ, (ξ ᾿ποπιϊπίθιι5 ταπγοη ρἐπτ1- 
τα} ργαίξατο σαπίαίτ. ΝΙΠΙοπλίηιις νῸ 5 
τς [ἴῃ Πἰ5 φυϊήσιι ἄθο τοπιεῖς βάση μαὰ- 
᾿οε τίς, (εἰ {Πρ ]]ατὶπι δ, πα: ἐς πιο ρτο- 
ἀϊαϊτ,σοπάογατζο. (Ἰπεῖπὶ ΘΕ Π1ΠΊ ΠΊΪΠι15 ΠΟ 
Παρ  αἰτατίθιι5 σογροτῦίς ἰογαίγο ΠΟΙ Εἰς ὁ αι 
1ΒοΓαἰούεπι ὸ χα ἃ Ποπηπο πο ιο ηπηο- 
ΤΑ, ΠΟ ΖῈς πιοτοοάσιη ΔΟΟΙΡίο. Οὐεῖη νΟΓΟ 

Ἰα Εϊοῦθ αι πχογῖτο Οχ [ΕἸ πηοτὶς οο, 481 Πς δα 
ΡΓαΙεητία ἰεπιος δοσοπηπιοάαι, ντῖ αἰϊδηςς 
τοῖ Πα] ]τπ5 οσφατ» Ετίαρίςπτεηι {πὰ νἱ- 
ΓᾺΠῚ 4115 ΠιοΙτο Πποη ἀϊχοσγίς, ΖΠΕῈΧ48ο 

τοτηροτο [ητο] σοῖς πια ἀϊσεθαητι, σε- 

Ρὶ ; Πυπηίαπη ἱΠΓΟΥΠΊΠῚ τ1Π} ἱπαίτοῦς, 
τιιη] ἀϊίςετα, φυϊάυ ΒομΪ ροτογαπη ὃ Αἰ 
πιϊηίτης ἔγαγα πὶς ἰαδογαῖςε. ἀπηοη ὃς 11- 
ΙΔ νοῦς δισαπηθητο εἱς νἱάφηταγ, απο ά 
ΤΆΛΪτὶ οἷο 5 ΟΧ 115, ΖΕ] νἱγτατὶ ἀφ ά τὶ (πητ, 
τα ΟΪτὶ οτίαπη ΟΧτοτὶ πηδᾷ σοπίποτι ἀπο ρας 
Ομληΐδιις τὶ πγα! πϑείησ ὃ Οὐ] οἤξ ἀϊςο- 
ται ἴῃ οαπῆα, σα αιμιπι οπηπος Πποιίητ, 

ΧΈΝΝῸΟ ΨΗ ΘΝ ΤΤΙΗΙπ 

Ἐοτταγ οηἰπι Τγουτσαπιπστοάίεπτοπῃ ἔὰ- ἃ λέγεται ὙΣΡ̓ εἰς πὸν γαὺν εἰςιόγζῳ. πσδϑξει 
ΑΝ, ! ͵ ͵ 2 γ αὐτογ᾽ φροντίζω πότεροι κὸν σε εἴπω, ἢ 

εϑόφπον. ἐμᾷ δὲ ϑεῳ μϑὺ Οὔκ εἴκασεν, αὐ, ϑεφ- 
πῶν δὲ πολλῷ πσφϑέκρινεν ὑπυβφέρᾳν. ἥμος, 
δὲ ὑμᾷς μηδὲ ζᾷῶτα εἰκὴ πειςεύσηττε τῷ ϑεῷ, 
ὀνλὰ καθ᾽ ἕν ἕκαςον ἐπίσχοτεξτε ὧν εἶπεν οϑεός, 

πίνα μϑὺ ΣΡ Ἐχιςαοϑεοσον ἐμῷ δουλά οίᾳ 
ταῖς ΤῈ σώμμοιτος δγχαθυμμίαις; τίνα. δὲ αὐ, ϑρῷᾳ- 
πῶν ἐλδυ δεξιώτερον; ὃς παρ Οεοδγὸς οὔτε 
δῶρᾳ,οῦτε μιοϑὸν δέχομαι)" διχαιοτερον δὲ τί- 

ἢ ἐἶ ἢ ͵ 

Β γα αν εἰκϑτως γομίσητΈ τῷ τασδ9ς τὰ παρόγίᾳ 

στενηρμοσμέγου »ὡς τὴν. δλλοσθίων μηδενὸς 

πσϑϑοδῴοϑαι »; σοφὸν δὲ πῶς οὐκ αὔτις εἰχότ. 
τῶς αὔδα φήσήεν ἐῇ), ὃς δξ ὅηῷ αἴξ». ξιιυιέγαι 
τὰ λεγόνϑυα, ἡρξαμῶωυ, οὐπτώποτε διέλιπον 
χαὶ ΟΜ χαὶ μανϑαγων ὃ, τί ἐδοουα μάν ἀ- 
γαθον. ὡς δὲ οὐ κκοίτίω ἐπόνοιου, οὐ δοκφ ὑμῖν 
ζαὶ χάδε τεκμήρια ἢ) ἢ ὦ πολλοιὶ μδὺ πολί- 
Ως ΟΜ - ρετῆς ἐφιευϑύων,, πολλοιὶ δὲ ξέ- 
γῶν, οκ πόωτων “αδϑαιβέοϑαι ἐμοὶ ἕμυφναι; 

ἱ Ὄ 3 ᾽ὔ ΟΝ ͵ ΕΣ 2) ἕ ΠΝ 

Ταϊη μὰς ται ἐαουίτατες 6π δά τοαχιηε- ( κείνου δῈ τί Φησοιδν αἸτίον ἐὴ » τὸ πὸρ- 

ταιάτιπι., Πἰ Ιου τς Πγ}τὶ ουρίαης Δ11- 

4υϊὰ πλῖΠὶ ἀοπατε ὃ (γα της ποῖηο θαπα- 
Βοίαπι γεροίοϊς, φαϊπι σοι ρ Γές ἔς πη ΐ- 
Πὶ στατία5 ἀεθεγα ξατοδηγαγ ὃ (συγ! οδί- 
ἀϊοηοίμαηι ἀςρ]ογαγῃτίογγεπη Α[1}, ατιπα 
ἐρο νἱταπιὶ ἀδρεγεπι ΠΙΠ1]ο πηασὶς ἀ{{Π- 
συἰτατίθιι5 ἱπηροάίταπι,, 44 ΠῚ Π1π|1Π} Πγα- 
Χίπις θοαζα οἰμῖτας οΠοτὺ Οὐ], πιο 481) 
ἀε!οῖας α ἔοτο ἱπσοητὶ ρτοτίο πη σδηταΓ, 

Ἔσο {Π16 {Ὁπ|τὰ (αι το5 1115 ἀς]Ἰοας εχ 
ΘΠΪΠΊΟ ΠΊΕΟ σοπιραῖο ὃ Οἰοά ἢ ποιῆο ἴῃ 

3 λὺ ες 

(ς εἰδέναι, τι ἐγὼ ἥκιςα ἔχοιμι ̓χεύήματα αἱ- 

τἱδι δῦναι, ὅιίως πολλοῖς δχαϑυμόν ἐμοίτι δω- 

βέαϑει "ὉΘ δὲ Η ἐμέ μδὰ μησ᾽ ὑφ᾽ ἑγὸς ἀσαι- 

τῴοϑαι ἀὐεργεσίαν » ἐμοὶ δὲ πολλοῖς ὁμολο-. 
γῷν γορίᾷς ὀφείλᾳν; Ὁ σγ οὖ τῇ πολιορχία, ! 
τς μδὺ ἄλλοις οἰκτείρειν ἑαυτὸς, ἐμὲ δὲμη- 

δὲν ξἰπορωτέρον Δ [οἵ γήν, τε τα μαλιςα ἡ 
πόλις ἀ δα μονᾷ, Ὁ ἢ τὸς ὀγοις εϑὺζ 6.. 
παλκίας οκ, τῆς ἀθρόαις πολυτελής πορίζε: 

᾿ς, φασοσπηηας ἐς πης ἰρίο ἀἰϊχὶ, γεάαγ- [) αϑαι, ἐμὲ δὲ οκ τῆς ψυχῆς αὐϑ. δϑωιπλμηςἡ- 
Θαογς πηρη 4801} πα ροτοίε, συγ πο πηογῖ- 
ἴο [ΠῚ ἃ Εἰς. τπ| ἂρ ποπιϊηϊδι5 ἰαιιάετὸ 
ΕτπΙΠΙΠομλίμτις ἐἸοὶσ ται, Με] τα, της ἢΐς γ- 
τοητοι. ἱΠ(Ετιιτὶ5 σΟΥΓΙΠΊρογα ἱππθηδδὸ, 
Αταυϊπουίπλιβ στο, “πα πμπε πα Πἢ σοΥ- 
τα ρτοία πητ. Τὶ ἀϊοῖτο, Δ ἡ πο ροῦ Πδ 
(οἷὰς νε] Ἐχ γε] σιοίο ἐπηιρίμππι, νο] εχ πιο- 
ἀεἴϊο ροτιαπτοπι., να] εχ ἔτιισὶ {αππτιο- 
{ὰι, νο] οχ ἰοδτῖο νἱηοίμιπη, νοὶ οχ ἰΔθος: 
ΤῸΠῚ το] γαῖα ΠΊΟ]]οπὶ ἔλέξιιη, νο] ἀδ 4- 
Πα νοϊαργατα ργαπα {προγατιπι. Αἴ ἔσο 
ΡΓοΐεέξο, αἷτ Με]ίτις., ποι θοὸς, {1 ἀρ 58 
το ρογίμαίι ἔπης, νὰ ἰδὲ πτασὶς οδτοπιρα- 
τάτθητ, “πιαη ρατθητίθι5. Εσιάςη ποο, 
1η4υ ϑοογαῖος, ἐς ἰηπἰτατίοπς νοσιιτῃ ἔὰ- 
τοοῦ, ϑοιππιεηΐπι, Πφῆς πγοᾷ Γα1ΠῸ οὐπταΠ1. 

δίας ἐχ είγων μηγγομνά ας εἴγε μιιὺ ὅσα εἴρη- 

κα τ ἐκαυϑ, μηδεὶς δύναιτ᾽ αἱ ἐξελέγξαι 

με ὡς ψεύδομαι, πεῶς οὐκαλήϑη δικα!αἷς καὶ 
αἰ πὸ θεαῖν καὶ «ἰπο᾿ αὐ, ϑοόπων ἐπαμβοί- 

μώυ; Σ᾿ ὅμιφς σὺ μὲ φὴς, ὦ Μέλιπε, ἔι- 

αὗτα δχττηδοί ονζο. πὼς νέους Δα, φλίρεινς 
χατοι ἐχιςαάμεθα, μδὺ δήτε, τίνες εἰσὶ γέ- 

ων Δ φιφϑορα!. σὺ σὺ εἰπε, εἶ" τινα οἷοθαι 
αἰ ζο ἐμοί γελυηνϑύον ἢ δ ξ ἀυσεζοις αὐὸ ω 

σιον., ἢ οκ σώφρονος ὑξοιςφὴν» ἡ δξ δ᾽. 4«ἱ- ̓ 

τῷ πολυδεαίπθρμον, ἢ ὡς ἐκ μεποιοποτῷ οἰ- 
γόφλυγα ἢ οἰχ φιλοπόνου μα λαχϑν» παλ- 

λης ποιήροὲς ἡδονῆς ἡοσηνϑρον, δ λλὰ ναὶ μὰ 
͵ 2 ς ͵ » ὰ “" ΠῚ ι 7 ζ -“ ον ὧν ᾿ εν δια, ἐφηο Μεέλιτος, οἰκείνους οἰδὲω, οὖς σὺ πεστειχᾷς σοι πείθοι μμαλλον 5 ἢ τοῖς γόνα μέ 

ς ω» Ν { ͵ “Ἢ ,, με ἡ Ρ Μ γοις. ὁμολογῶ, Φαϑαι τὸν Σ ωχρ οὐτέωω » αἰξέγε “παιδείας. Τϑτο ἰσοισιν ἐμίο! ῥιεμιεληκϑθ. 
«ἰξὲ 

; 

᾿ 



 πείδργται,, ἢ τὸῖς χουδῦσι᾽ χαὰ οἷν ταῖς ὀκκλοι- 
«ἴαις γε πϑύτως οἱ αὐϑίευαγοι πλύτες δήπου 
πῖς φρονιμιΘταΐο. λέλγϑεσι πείθονται μάλλον, 

ἡ τοῖς ασδοούχοισιν. οὐ ὙΣΡ δὴ χαὶ φρατηχοὺς 

ναὶ μιεὶ δία γε ὑμᾶς ασο3 ὑμδμαυτα), οἱ αὐ 
ἡγῆοϑε τὐξὶ Τὴν πολεμικῶν φρονιμο τα τῷς 

λ ͵ λ { 2, 

χρατες ) Καὶ συμφερᾳ χα) νομίζεται. ουκοίου 

δυχᾷ ἊΝ Ὁ οὖν αϑὺ ταὶς ἄλλως ποραζεσι μὴ 

μόνον ἰσομιοιφξζας τυΐγϑμήν πῶς ρα τίςοις, ἀλ- 

λᾶχαι πσδοτετιμιῆοϑαι" ἐμὲ δὲ, τι τὐδὶ τῷ 
μεγίςου ἀγαϑοΐ αν, ϑιοφπτοίς ) ἰξεπτααιδείας, 

βέλτιςος ἐῃ «ἰπσο τίνων κσοϑχρίνομ αι . “΄- 

᾿ς ἡνξιεκα θνατῶν πυὺ σού διώωχεοϑαι; ἐρβῆ- 

ϑη μϑὺ δηλονότι τάτων σιλείογα “«ἰ ποῦ πε αὖ- 

πᾷ, χαὶ ΤΊυ στοναχορδυόντων φίλων αὐτῷ, 
᾽ ϑυ ἢ Ν ᾿ ΜΓ ΤῊΝ ΡΡΕΊ -“ Π 

δλ ἐγώ οὐ τὰ πόυτα εἰπεῖν τὰ οὐκ τῆς δίκης 

-- 

Σωχρώτης Ὁ μϑυ μήτε αἰἴξζϑεους ἀσεξῆσοι, 
μήτεκξι αἰ, ϑεοπϑς ἀδιχος φανζωϑαι, αἷϑὰ 
πϑυτὸς ἐποιῴτο Ὁ δὲ μὴ οἰποθανᾷν, οὔκ ὠετο 

, λιπαρητέον ἐ1) » δλλὼὰ χαὶ χαιοὸν ἡδῊ ογόμε- 
σεν ἑωυτῷ τελθυτᾶν. ὅτι δὲ οὕτως ἐγίγγωσκθ, 

. καταδηλότερον ἐγίγνετο, ἐπεὶ χαὶ ἡ δίκη χϑι- 

ΓῸ τεψηφί,ϑη. πορῶτον γὸ κελάσονδυος κ᾿ πσο- 

τπίμάοϑαι , οὔτε αὐτὸν ἐπα Ετιμήσοιτο,, οὔτ 
σὸς φίλοις εἴασεν. διλλὼ καὶ ἔλεμ,, ὅτι Ὁ 

“πήτα Τὴν ἑταίρων οὐκοιέψαι βαλονϑνων αὐ- 

ο΄ τὸν, Οὐκ ἐφείπετο, δλλὰ χαὶ ἔχισκεῖ αι ἐδὸ- 

Ὁ αᾷ, ἐρουϑιυος εἰπε εἰδιζέν τι χωθάον ἔξω “ ἀτ- 

“ἰκῆς, ἔνθ οὐ πσοοσξατὸν γανάτῳ. ὡς δὲ τέ- 

τς δος εἰγενὴ δίκη, εἰπεῖν αὐτὸν" δι ὦ αὐδρες, 

᾿ς πὰς μδὲ δ, δοισχονζᾷς τὸς μὕδτυρας, ὡς χρὴ 

Ὰ ἐ ΝΦ, ; λ λ 

πὰς πειϑουϑύοις πότοις, αὐαΐκη 65) πολλζιὼ 
τς -“ ͵ ὯΝ ΥΩ" Ἵ 2 

ξαυτϑις σζευειδέναι ἀσέξειαν καὶ ἀδικίαν. ἐ- 
ΝΥ; ͵7 Ω - 9) λ 

μοὶ δὲ τί πορφεύκᾳ νεοῦ μεῖον Φρονήν, ἢ Ὡρὶν 
-“ ! «ε 7] 

: χαταχρι ϑϑζεῦ αἱ, μη δὲν ἐλείηϑεντι, ὡς πεποίη- 
͵ Ὁ Ὁ ͵ , ὙΣ ᾿"Ψ] 3 

ΧαΤτΙ ὧν ἐγράψαντο με; οὐτε Ὁ ἔγωγέ ω»- 
ν λ ορ ΣΥΝ 
τ Διὸς καὶ Ηρφις, καὶ Τὴν στοὺ πότοις δεῖν, 
5» ͵ ᾿ “ ἢ " » Α 
οὐτε ὕυων τίσι χφλνοις δι μκοσιν, οὐτΈ ομνύς, 

Οὐ Έ. ὀγομκαί τ ϑεοις αὐωπεφηνα ,Τε ογομ(φιζων αδλους κοῦ αὐ Φ' ὃ 

ἌΡ ΟΙ. ΟΞ ΡΕΑΙΣ ΦφΟσ ΟΣ ἘΣ Α ΤΕ. 
; «15 ὑγείας τοῖς ἰαϊτοῖς μᾶλλον οἱ αν, ϑρ5.ποι ἃ ̓ ς ναϊετιάϊης νοτὸ πχεά εὶς Ροτίας Ποπλὶ-- 

αἱρῴαϑε χαὶ τ πατέρων, καὶ ἀδελφών, χαὶ.. 

εν ͵ 
4); οὕτω ὙὉ ᾧανωι τὸν ἵΜέλιτον, ὦ Σω-. 

εἰπῴν τὸν Σωχρ τω, ϑαωυμαςὸν χαὶ τἅτο σοι Β 

ἐασουδοισα,, δὶ, ἤρχεσέ μοι διηλαίσοι, ὅτί Ω 

ἴλιορκοεώζᾳ; κατα ψευδὸμοιρ τυρᾷν ἐμιού, καὶ 
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Ὡ65. Ζιιαπη ρα ητθις Οδτοιηρογαηῦ: δέὶη 
σοποϊοηίθριις οπιηΐηο Αἰπεπίθηίδς νηϊ- 
ὉΟΓΙ Ροτίις ἰϊ5, 4] ργιι φησ ΠΊπης ἀϊσιιηῦ, 
4114Π0 ΠΘΟΟΙΪαυῖϊς (πἰς ραγεητ. Αἤποη ἴπ 
ἀοἰοόλιι ργαγογιπι ὃ ραγοητίθιις νοῇεῖς, 
δὲ ἔταιγίθιις, ἃς νοΐο νοδὶς ἱρῇς αητοξοττὶς 
605, 4105 ΟΧΙ (Εἰ πγατῖβ γογι τη Ὀ6}ΠΠσαΓῖ Ροε- 
ΤἸΓΠΠΠ πιος εἢς ὁ ἸΝΝΙ πλίγιιπὶ ο ϑοογαῖος, ἰη- 
ααῖς ΜοΙττιις,, δέ ἐχρεαϊε τα, ὃς νι τθος- 
Ρίπην εξ. Απ ποῃ ρίζαν, {δίεοῖς Θοοτα- 
τοβ. 9 ἡχίγιιπη μος τί δὶ νϊάςταγ ος, φυοά 
ααππὰ ἴῃ δέξο π 115. σοτογῖς ρα δης.- 
ταὶ 4υΐιιο ΠΟὴ {0] πὶ ράγο5 ΑΠἰἰς πη, ἐς 
οτίαπι ΕΧΙ Πλ]Ὸ ιοάδπῃ Ποποῖς οὐπθπτατῦ; 
ερο 4Π4 πιαχίπιο ἰπ Ποπηίπιπὶ θοΠΟ, 
αιοα ἱπίξἰτυτίο ἢ 5 ΕἹἙ,, φαογιιπη πη ορί- 
Ὠΐοπα οτος ργαίξατο ἱΠἀἸσεγ, σαρίτἰς ΔΒ 5 
τ Δη υΐγαῦ ὃ Ἐποτιπε διιζο πὶ ρ] γα {0111-- 
ςοῖ ᾿ς αἰξξα, φαυτη αὖ ἱρίο, τιτη δ ἀπη]-- 
οἶδ, 41 οἴπις σαι Δ: ραϊγοοϊπαθαπταγ. δά 
γα Πϊ πο οηληΐα γεσεηίογο, αι ἴῃ ἰπ41- 
οἷο ἔμπετις ἀϊέξα, Ππιάϊο ἔαΐτ : {ξἀ (τὶς ἢ Δ.- 
θυ οἤεπάοτς, ϑοογαζεσα πἰμ1]} ἔρος ΡΙα- 
τὶς, απ Πα ΠΟ ἴῃ ἐ605 “τηρίππι, πὸσ 
ἴῃ οιηϊπος ἰπ ἴδει (δ σοί Πῆτσε. Οἱ τηΐ-- 
Ὠκ5 αιιτοτῃ πλοῦτε δα ἤσούστιιγ, πηίπιτης δὲ 
ἀερτγεσαηάμπη ρυταδαῖ : Δάσοσιι ΠΡ ἰδπὶ 
ΟΡΡογζιπιμ που οΠϊ ταπιριι5 ΟὈ]αζιμη 
οἹΪς αγθιτγαθαγαγ. Οαπι φαϊάοπῃ οἰπ ἔι- 
{{{ πγοητεπ, πιασὶς Ετίλπι ραταῖς, ροίξεα-- 
άπ ἰπάϊειιπ ἐς πτεπτία σοπάεπγηδέιις 
ξαϊτ, Ρείμημπη απίπααπις πλα ται Ἔχ (0 ]-- 
ποτο, ποαις ἀο {πο Θαπὶ (Ο] τ, πο ης 4- 
πλϊσοΚ [4 ἔλσεγε ραίϊις εξ. [πητπο οτίδτη ἀἱ-- 
οεθαζ, πγαϊτα (οἰ ατίοποπι εἰπι5 εἤςξ Πομλὶ- 
Πἰ5., Ζαὶϊ (δ ἰπίαξε ἐξος ξατοζοταγ, Π 6- 

» ε »“»"Ἥ . ᾽ μὴ . “1: - 
᾿ς νἰαυτίμφοϑαι ὁμολοχϑεοῦτος εἶῃ; ἀδικᾷν. ἔ- Ὠιηάς Παιπι ἔλμ ]ΠἸΑγο5 Εἰ1ΠῚ (πγτίροῦς νο]- 

Ιφῆτ., ποὴ Ἰοΐαπα ποη οδίςαοβατιν, (4 
ετίδπι γἰᾷογο 1105 ν᾽ Φεθατιιτ; απιπὶ αιια-- 
τοτοῖ, ΘΟ αςπι ΔΙΙσαδὶ Ιοσιιπὶ οχίγα Ατιῖ- 

οαπίοἰγεης, 410 Πλοῦβ Πο᾿ ροήετδοςοάο- 
το ὃ Βοιίξεασιαμι ἱπαϊοῖο Ηπὶς προῆτας, 
ἀϊχιῆς τγδάϊταγ : ΝΝεσοῖϊς εἰς οος, απλιὶςὶ, 
αυϊτείξες ἀοσιπεγαπητ, νι ροϊογαη ἄο Δ] πὶ 
δἀποτγίις πῖς το [ξἰηχοηϊηῖ ἀϊσογοητ,, ν πᾶ 
ΟαΓᾺ 1115. 4 αἱ ραγιογαπτ, πιάση [δ] τ1Πὰ 
Ἰηγρίεταιῖς., τισι ἐμ α[Εἰτίας οοῃίοίος ες, 
Μὲ νεῖο συγ απίπιο ἀςεἰςοτε πῆς οἢς 

Ἑ Ποπαρηΐδῖ, 4 14Π| 8 ςοπάεπιπατιί πο τη: 
ααὰπ Ποη {πῇ σοπαϊέξις φυϊ αι4πὶ οο- 
τα πη ἔθος, οὐ αια 111 πγε δοσιιατιιητὸ 
Νες επίπη ργὸ ἰοιις, Ιαποπο, ἀἰϊς ργατοτς 
Πιος σειογίβ, πόθος σαυοίάᾷ ἄςος (ον Π οἰ ς 
Ρἰδοαῆς, πες ἴῃ Ἰυτεϊγαπάο οἰταῖϊς, πες 

ἀςηίχις πὶ ποιηϊηαίς σοτηροτγίμπι εἰ, 



7οό 

Τυποπες ἀυτεπὶ πὸ ραξξο σογγαπιρογοπι, Αι χῷς γε 
δά τοϊογαρείαττι δέ ἔτι σα] τατοπ οο5 δά 6- 
ἔλοϊεπς ὃ Οαἴριις ααϊάεπι ἐλοϊ ΠΟ δ ι15᾽ 
πηογτὶς ροοπᾶ ργοροίτα οἵα, ντίπητ Δ τ 6: 
σἰλ,ρατίθει πα ξαγτί σαιηα ρου ΠΟ 65:14: 
σίαπη, ρατγία: ργοάϊτίο: Θογαπι Π] Π}]} 1πὸ ἀο- 
Πσπαῆς, Ρί αἀπιοτίατὶ ἡ τθηταγ. Οὐ ἔτ," 
νι τι γα πά πΠὴ ΠΉΪΗΙ νἱάδαταγ, 4 απο γε - 
τας ἀϊσητιπι εἴ τηόγεε {ξατιιοῦίτίς. ΝΟ Ὶ]- 1 
Ια φυίΐάθηῃ ἄς οἀυα, αοα ̓ πιυ{Ἐδ σοί ἀἈΓ, 
ἁπῖπηο ες ἀοϊεέξιοσε ἀοδεο. ΝΝοῦ οηΐπι 
ποσὶ, (6 ἃ 115, 4] πὸ σοπἀειππαγιηζ, 
ἀεάςοοι! οἵδ. Ργατογεα πς Ραϊδιπεάος 66-Β 
(οἰ δτιιν, 4] σοΠΈ1ΓᾺ}}} Πλοττία σης ρογητ, 
ΝΝΑπὶ 15: οτίαπι ππηο Ἰοπρα Ρουθ πὴ 
Ὠγπηποῦιπι Πγατογ δ Ππρρεάϊας, ἀππια πὰ 
γ γῆος, φαΐ οιιπη ἰηἰα{ἘῸ οσοί τ. Ετ οἷο 
ποη πιούο (δηπαταγαπι, (64 οἰίδτη ργα: 
τοῦτ Δ ταΓαρι5 το Εἰ πχοη πὶ τα] ὶ ρεῦ- 
Βιδιγασιιυ, ΠΕ πϑ Π ΠῚ. Πγ6 νῃθλτι [.Π|- 
ἴς, πες το! ἀ{ΠῸ ρείουςπη: {6 οος αά- 
ἔξοιής δεπεῆοῖο, 41 πγδσιιπι ἀΠογοῦδητ, 
ἀάσιη στατίς, συ! ἀαϊά Βοπ’ ροτογαπι, ο- 
οεγο. Ηδο ἥπππὶ ἀἰϊχηοι, ἰτα ἀπ σεάε- 
θαζ ; νυ πίῃ} εἴτε, φσυοά αἰξεῖς αὐ ρίο ποη 

τείροπάοτγοτισταπα ΘΟΕ ]15,τπη σοίξα, 1 ηλ 
ἱποοῆᾳι ΠΠατίτατοιη ργαίεξεγεθας, Οὐ ππὶ- 
41 φηϊπιδάπεγζογεῖ εο5, 481] σοπιίταθαη- 
τιιῦ. Ἰδού απ Πα! : Ζαϊ πος ο[ἘὉὉ παῖς. πιο- 
ἄοης ἢστίς ὃ ποη Ἰαπ ἀπ 4π1Π| (οἰτἰ5, ἘΧ 410 
ΘοΠϊτιι5 ἔα|. α ἤατατα πὸ δά πηοττοπυσοῆ- 

ἀοτηπατζιπι οε ὃ Επίπηιετο ἢ (δοιη ἀϊς Γα- 
δὲι5 «ἀῇππεπτίθι5 6 νῖτα ργατίρίοσ, ράτεῖ 
ταπι ΤᾺ] γἱ,, τ ΠῈ 4}1|5.. 41 Βα πε οητία πτδ 
Ῥτοίδαιμπιητιγ, ἀοεηάππη εἤς. δ᾽ νετὸ αἷ- 
Τὶς το θῈ5 {πη Πἰ πΘητί 5115 γπ Πα] Πη πὶ ξ- 
οἷο, οἴπηϊπο γΟὔΌΙ5 ΟΠΊ ΠΡ 115, ΓΑΙ ΖΔ ΠΛ ΤΠ 

ταγατη παραγιτα πσοαῆτϊι ργοίρογο. [πεϑῆ- 
ἀαπη αὐΡίτγου. Αάθέδε Ἀροιοάοσις 4]- 
ἄδπι, πυϊγίῆος Παάϊοίας δοοσγατὶς, σεῖοτο- 
ααϊνίς Ππιρίεχ. [5 δά εαπὶ: Εσονετζο, ΠΣ 
δοόγατος, Πα Π|τ. ΠΟ ο ἘΠΠΊ της ἔοτο, σα 
τηϊαἱτς ποσατὶ τὸ νἱάθο. Τπιπὶ ϑοογαξδς σας 
Ρυξ εἰὰς ἀδιμμ]οοης,, ἀἰχιης ρογμίδετας: 
Ταπε, σαγί ππὶς ΑΡρο]]οάοτγα, νίάογο τὶς 
ΤΆΔ]]ος ἰπτο. παῖ Ἰη]Ππ6΄ οσοΙϊ ὁ 81- 
ται} {πΡεῖπΠς ἔογεαγ. Ηος πόας ρεοαϊ- 
τι 6[Ἐ, πο αιπτπὶ Απγτιτη ργατογειη- 
τα πα νἱ ἀπ οτ, ἀἰχ οὔτ: Ηἰο νῖτ σ]ογιαιιπάις 
Ἔχίμϊτας., ιαῇ της ἱπτογίςέξο πιασπιπιῈ 
ΡΓαοΙατυπισιας ξχοϊπα5 ῬΑτγαγιῖ; ΖΕ] ΖιΠΠ Ππ 

τρίτα πιαχί πὶ ν᾽ ἀογοτη ἴῃ τορι] σα ἤς- 
τὶ, ἈΠ πὰ εἶπ δά ΟΡΟΓΔ45 ΦΟΓΙ ΑΓ ΟΥ1ΠῚ [Π-- 

{εἴτα ἀδθοτα περδιογίτη. ΟΟὐΔΠ1 ΟΧΟΟΙ5 
οἰ, αἷς, 4ΖΪ ποίοϊτε νἱάδαταγ, χυοά 4]- 

ΟυπΊΖι6 ΠΟΙ ΓΙ} δὲ νι] Π!ογα,, ὃς ΡταοΙα- 

Γοτα ἢ οηηο αιλπη ροΠογῖς, ἰ5 νἱξξοι ἢ, 

Χ ΕΝ ΘΟ ῬΕΗΣΌΝΝΥΓ ΠῚ 

᾿μίὼ 
μοῦ νέας πῶς αὐ οι φλείφοιμι, καιροῦ 

τεδια» χαὶ ἀὐτεέλ4αν παϑοςεϑζων; ἐφ᾽ οἷς γε, ᾧ 

ἔρονις κόταὶ ϑοίψατος ἡ ζημία, ἱερῆσυν 
λίαι ζοιγωρυχίαι,αὐδρραιπύδισις πόλεως Ὡρο-ο ᾿ 

δόσία, δὶ, ἀὐθὶ οἱ αὐτίδικοι τώτων πρᾶξαι πὶ ̓  

κατ ἐμοὺ φασιν. ὥστε ϑουμαςὸν ἔμοιγε δοχᾷς 

δὲ ἢ ὅπ ποτὲ ἐφαϑὴ ὑμῶν Φ τῷ ϑαγαϊ τα ἔρηϑν" 

ἐμοὶ αἰδιογ δὶ φεϑὲϑύτοι στ ἀδίκως ΠΟ 

ϑνήσκω, [δ τότ μφον φδονήτεον, ὦ δοἐμοὶ; 
δλλὰ Οἱς κουταγνξσι πϑπο αἰα,φὸνγ 661. ἀὐλοαο 

μυβήτω σὴ, ἔτι μὲ ἢ Παλαμήδης, δωθα- ' 

“λησίως ἐμοὶ τελϑυτήσαις: ἔτι γὸ γε πολὺ 

χαιλλίος ὕμνες παρέχεται Οϑυδσέως ' ἀδὶ- 

᾿δτι μοι} μζο- 
τυρήσετε «ἰσῦτε Κῶ δχτόντος ἡ Ἀπὸ ὅ' παρε: 

ληλυϑύτος γ, ρὐγῶ, ὅτι ἤδίκησει υϑιὺ ἐἰδέναπώ-᾿ 
πόϊς, συ ϑὲ πο)ηροτΈρον ἐποίησει, Δ εργέτονδ᾽ 

τὸς ἐμοὶ Ὡἰδλεγϑλϑῥες, σῷ οἵα, δὶδείσκων 

ἀρνρλμυ γον τύναϑέι ρὸν {ΟΣ ΩΣ 
λα ὁμολοορυμϑύως δὴ Ος εἰρηϑύοις ἀπῇ, 

ᾧ διε ιζῶσι ὦ οὔμκασι ἡ βαδίσχεατι φαιδρὸς. 

ὡςἢ ἤάϑετο Ῥξα πὸς παρεπουδιτς δαιχρύογ- 

ὥς, τί ἄϑτο, εἰσιν αὐπὸν,ἢ ὍΤΙ δοιχρύετειἐγὸ 

ἀάλωα ἶξε, ἐξ ὅτῳ αὸρ ἐδρόμΖωυ, ὅπ κα οη: 
Φισμμένος ζεῶ με! τ πσὸ “ὃ φύσεως ὁ θουίνατος; 

δλλὼ κϑᾶυτοι εἰυϑὺ ἀγαθαΐν ξχερῥεόντων Ὡρ-Ὁ 

αἰπολλυ μία! δῆλον ὅτι ἐμοὶ ὰ ζοῖς Ἱ ἐμοῖς εὐγοις 
γαλεπῶὼν «ὐδοςδοκωρϑυων 

καταλύω 1: βίον, ἐγὼ κϑὺ οἴκκα! ὡς 4 αρᾳ- 

χϑειῶτος ἐμοῦ, πᾶσιν ὑμῶν ἀὐθυμιντέον ἐϊ).παὶ 

Τρῶν δὲ τις Απολλόδωρος, δληθυμητῆς μδιν 
ουραὶς εἰστῳ, ἄλλως σγ ἀύνϑης, εἶπεν" δλλὼ 
τῦτο ἔγωγε, ῶΣ ὠχρᾳΐες ζ χαλεπωταΐᾳ φέ: 

ρὼ, ὅτ! ὁραΐ σε ἀδίκως δἰποϑγήσχονζᾳ. τ᾽ δὲ λέ- 

“ότῶι κατα Νηήσοινζῳ, αὐτῷ μιζωὼ χεφαλξω εἶ! 

πᾷσὺ ἢ ὦ φίλτάτε Απολλόδωρε, κἄλλοναῦ ; 

ἐξώλε με ὁρᾶι " διχφίως ἢ ἀδίκως διστοιϑνήσχον" 

(ι: κὸ δια θιγελοῤοάι λέγ πα ΑΝ ΡΣ 
παριόγ]α, ἰδὼν εἰπεφν' δὶ ὀμϑὺ αὐὸρ ὁδῈ γέ χυτ 

δος, ὡς μέγα τὶ ἢ καλὸν Δα πεκοραγμέ- 

νος, Εἰ ἰστέκτονέ μμε,ὅτι αὐτὸν ' μεγίστων αἰτοῦ 

“Ῥαύλεως ὁραν κἰξιώνϑμον, οὐκ ἔφξυ γρίεδαι 

τ' ὃν “«ἰξὶ βύρσας “ταιδαί φν. ὡς μρηϑηρὸς ὅ- 

τος ἔφη, ὃς Οὐκ ἔοικεν εἰδέναι » ὅτι ὁπότερ 
ἡμδν χαὶ συμφορωτέξαι χαὶ καλλίω εἰς τὸν ἀεὶ 

ΝΥ ͵ γε λιν νος τυϑὰ 
λιϑονον Δ] αιπεποξάκται (ὗιτ 691 καὶ Μη: ὲ 

ῶ ' 

' Ἶ ' ε 
κως δ στοκ)είναντος αὐτὸν. οἱ δ᾽ 

᾽ ΝΥ 

λυστηπέον, εἰ δὲ 

τν 



᾿ Ὅμηρος ἔςιν οἷς τὴν ὦ καταλύσᾳ τῷ βίου 
ἝἝ ταρογιγνώσκᾳν τὰ μέλλογζο. βούλομιδι δὲ καὶ 

ἐγὼ γευσμῳδησα τι, στευε νομέων Ὑ πο- 

πεβοαχέα τω Ανύτῳ ὑῷ »χαὶ ἔδοξέ μωι οἶκ 

ἄβῥωςος τίω ψυχδωὼ ἐῃ)᾽ ὧςτε φημὲ αὐτὸν 
Α 

ἔχε τῇ δουλοωρεωξ Δι φ τοίη . ὡὼ ὁ πατὴ 

μηδένα ἔχήν «ουδαῖον Ἐχιμελυτίω αθ9- 

᾿ασεσῴοϑαι τίνι αἰγοῶῷ Ἐχιϑυμία,, χαὶ κντ9- 

εἰπὼν, Οὔκ ἐψεύσατο" Δλλ δγεαγίσχος ἡοϑεὶς 

αἴῳ, οὐτενυκτὸς, οὔτε ἡμέφοις ἐπτέϑετο πί- 
χων χαὶ τέλος οὔτε τῇ ἑανῷ πόλᾳ, οὔτ τοῖς 

μ' φίλοις, οὔτε αὐτῶ αὐξιος σοοἰεγὸς ἐλύετο. αὖ- 

᾿ ηἰς μδῥ δὴ, ΟΥ̓ τίω ὅ' ἰού ποννδοὶν παιδείαν, 

 χαὶ «ἰὰ τἰωὼ αὐτο ἀγγωμωοσεεύζω, ἔτι ἡ ΤΈ- 

᾿σελφυτηκὼς τυϊγὸρᾳ χα χοδυξίας. Σ ὠχρ φὦ- 

τηρῦ Δ. ὃ μεγαλιωύφν ἑαυτὸν οὐ τῳ δικα- 
τηείῳ, φϑόνον ἐπασόνϑυος, κάλον κατα ψη- 

δίυ δυκᾷ ϑεοφιλοιζ μοίφφις τετυχηκέναι. τῷ 

δὲ θανάτων τῷ βάσου ἔτυχεν. ἐπεδείξατο δὲ 

ΝΠ ων» ἐπορολερο  π 
ὧν τεϑναϑαι ἁυτεχρῴοσον ἐΐ), ὡςιεἷ; συ θὲ 

ο΄ πγρὸς τάλλα ταγαϑὼ πὐδοσαντης ζῶ, σϑεἰξ 

πυϑϑς τὸν ϑείνατον ἐμιοι λαιχίσοιτο " ἜΑ ΤΟΣ 

γῶς ἡ παδϑςεδέχετο αὐτὸν, ὶ ἐπετελέσατο, 

ἐγὼ μϑρ δὴ κατ μοῶν πῷ αὐδρὺς πίω! τς σο- 

φίαν καὶ τίω “ϑιυναιοτηΐᾳ, , οὐπ-ς μὴ μεμνδοϑαι 

δουα μὰ) ἀὐτο, οὔτε μεμνηνϑύος μὴ σόκ ἐ- 

ΡΟ Υ δΟΟ Α ΡΤ Ὁ ΒΒ ΟἿ ἈΈἘῈΕ. 
ἈΝ ἢ ͵ ᾿ κ ᾽») λ ᾿ Ϊ ΐ ΐ : . ἃ οϑότοι, ᾧαψαι αὐτὸν, αὐέιϑηκε νϑὺ καὶ ἃ Ἑπίγημοτο, ἰπΖαΐε, Ζυινν ΕΠ τς τις οτίδ τ 

! ἀχυιτωπαρεσκάσαχεν, οὐ Δἰανϑιῷν. Ὡὰ δὲ 

Ὥυσεοϑε υϑύτοι πόρρω μοηϑηθίαξ. τα δ᾽ Β 

»δὺ ὙΡβίου ὦ γαλεπώτατον ἀπέλιπε, τὴν" 
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ΠΟΏΠΆΠ1ο5. Ζιΐ ογαῆτ ἴῃ οχίτι νἸτὰν, Γατατγα 
Ρταποίςοτο ἔοσοτῖς : ἰδ ςτ ὃς ταϊπὶ αυϊά- 
ἄλπὶ 4ιαῇ ρεῦ ογδουθηι Πρσηίβοαγο. Εαπίξ 
ΔΙ χαδηάο πγδοιην ΑὨγ τὶ ̓λαἶτ15 ΕΠ] τις οχὶ- 

σαοτεπιροτγα, νἱ(154; εξ ΠῚ ἸΠ 46]. ποα 
ἰσηδιια ρυκάϊτιβ ες. Ιταητς αἰο,μοῃ Ρεῖ- 
τη ηΓαγπν [Π ἽΠΠ 0 {δι}! νῖτα ροπογε, χαρὰ 
Ρατοτ εἰ ργα(ογιρίιτ. Οἷα νοτο Ὠ] ιν γ- 
τῦτα ργα τὶ νιγὶ σαζα σοπηηηοῆάατυς ο[Ὲ, 
ἄϊςο τυ γιπη, ν ἐ[η δἰ 4ιιαπα Π δ᾽ ἀ! πὶ ἔο- 
ἄλπὶ ῥγογίιας, ὃζ ἰῃ 1 (ςοογάϊᾳ Ἰορτι 
ρΡτορτγαάίδιι!. Ηας αἴσοη5) πεαιιαηιαπι 
παδητίτας δ[ξ. ἸΝατη Δ π]οίσεης Ηϊς, αι πὶ 
νίπο ἀεϊςέξαγοταν,, ποῆπα ποΐξιι, ποθ 
ἱπτογάϊα δ Ροπ αὶ ἄπει ἔοίοθαῖ : ἀοταηυ- 
ἀειη ηεο ρατγία . ΕΟ ΔΊ Οἷ5, ἢ6Ο ἢ] ντ 15 
ξαϊτ, ΑἼγτιῖς ἱρία Ῥγορίεῦ ςἀιιξαιϊίοη τη ἢ-- 
11} ργαιιαηι, ὃς αἰ οπτίαπι {πλπὶ᾿, οἴίαπη ἃ 
ῃλοστο ᾿ηξατηΐο οἵδ, δοογαζος αὔτεην, σποά 
πηασηίῆσα ῥτο τε δ ΠΑ]! (8 ργα ἀϊσατγος, ἰῃ- 

υἱάϊα σοπτιγαξξα ; πηαρὶς ᾿πάϊσος δα ἀα- 
πγηδηάτιηι (εἰ ἱπγρ.} τ. ΠΙῚ σαι! άςην ἔὰ- 
τιιπι ας ἀοσερτῇ οὐ τῖρ Πς δε ίτγον, Ὁ αἱρ- 
ΡῈ πιο] ἘΠ πγαηὶ νίτα ραγῖοτι ναοῦ τας 

-"» 7 Δ “13 ᾿ ᾿ ᾿ τ . . 17: 
φίσαοϑαι ἑαυ ἐποίησε τὸς διὲκ ᾳ φες. ἐμοι υϑὺ Οἰϊ, ὃς πχοττῖς σοηιις Ἰηξοι Πα τγαπ α811Π|Π|-- 

ταυτῃ Οὔἱ τ. [Γἀςπὶ γοῦιιῖ ἀπ 1] {π| ἀφο ατα- 
εἷς. Ναια απ ἰῃτο!]ροτει, ΤΩΔΡῚΣ ΕΧ Γῶ 

{84 εἴϊε, νε πχογογοῖαγ, φιαπιντ ἀϊτῖι5 ν]-- 
πογεῖ; Ππεπηδἀπηοάπιπι Δ 4[1Δ25 Γ65 θο πᾶς 
{6 ὕοη αἰ ΠΠοΙΙοῖ ἂς ταγάϊτιηι,, ἰτα ἢςς α 
πιοσγίοτα εἤτι πιο! ]Ἐπλῖια ργφ τ : 1π|- 
τλο ΠΙ]Ατγίτον στη ὃ εχίροέξαθαί, δὲ Οὔ τ: 
δαδρίεητίδπι Ζαΐ ει σοῖς, ΔΙ πη] π6 π|α- 
σηϊταάίπεπη ααππιίη πος ντο σοηΠ οτος 
ποπ ροϊπιπι πΠοη αἰπ5 τποπληΠς, πες νοὶ 
πιεπλϊ ποίη, ποῆ οτίαπι ἰαϊιάατο. Οὐοά 

Ὁ ἢ εἷς εοτι., αὶ νἰγτιιτὶς Πα ἰοί {πτ) 
οὐ Αἰ ιιο νεσίδτιις εἰς, 4] ϑοογατο πιο 
νι. Π οτ : οιπὶ ασὸ νίγαπη ἀρ η  Πι πλιτα 415 

- παρ). εἰ δέ τις Ἵ ΟΡ τοὶ ον ἐφιευϑύων ὠ- «ο, αὶ Βεατας ργαάίςοταν. ᾿ ν πε οὐ ἀν ͵ 3 3 τ ἦ ΐ , 
ἐρεν δίλιωο τέρῳ ΠΝ Σωχρ τος στενερετο, ὄκῴνον ἐγὼ Τ' αἰδρα. οαἸξιομια κοιλφοτατον γομίζω. Ἔ 

“ 



σοϑ ΧΕΝΟΡΉΗ. ΜΕΜΟᾺΑΑΒΙ,1. 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟ, 
ΝΈΑ ΤΟΝ Ὁ ἸἯΓ Ρ Ω ὉΓ ὦ ΣΝ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ5 ΜΕΜΟΚΑΒΕ, 
ΓΤ ΎΜ ΤΓ8Β.Ἑ ΚΡΘΡΙΕΡΊΜ 99: 

τιι (πὶ, απ απὴ τὰ- 
τίοηθιις δοσυίᾳτοΓαβ 
ϑοογαῖα ΔΙ πεηῖοπῇδιις 
Ρογίπδίοτίησ,οῦ ἢ ἐγρα 
τε ρ.]σατη (8 σε ῇη- 
(ξ, ντ πποσῖς ἄιρπιις εἰς 

{ες ΝΝαπιδοςσπίβτεο ἰπππτατα δά ππαγίις ες] Π|, 
Βυϊαίπλοά! αυσάήστη ἔς. Αρὶτἰπίαεε 50- 
οταῖαβ, αοα δὰ πιιπλίηδ, 1185 Οἱ τὰ5 ΡΓῸ 

Εἰς παθετ,ἄεος ποη ρατοι:δ!α ν εῦο ΠΠΠ11- 
παποιαἰητγοάιισας. Ῥγατεγοα ᾿π᾿ αἴ ἀρὶτ, 

4ιοα Δάἀυ]είσεητζες δείδπι σοτγστηρας. Ὀτὶ- 
τάττῃ ἰσίτιιτ, αι ά ργὸ ας ΠΟ Παίρογοῖ οο5, 
415 πΠαῦοῖῃςς οἰαἴτα5, 0 τ θη ύριι- 
πιοητῖο (πητ νῇ ὁ Ετοηΐμη ραϊαπι(δοτῆσα- 
Βατ,ίαρε φυίάςπι ἀοαιὶ πα, ρε σοιαπλιι- 
πϊδας τη γί τοῦς οἰπἰτατὶς. Ῥγατεσγεᾳ ΠΟἢ 
οδίσανς νδεοῖὶπης ντοθατιγ. Ετγαξ ςηϊπ 
Ρεταυ]ρατῆ, ἀϊσεγο ϑοσγαζεπλ: Πα Θἢ Ρ]6- 
τᾺς 6ὈΙ Πρηἰραγο. Ουα σαι γι ντάο- 

τυΓ Πρ ΠῚ 15 ΕΠΠΠ{πισατ!πιτοάπέξοτγαπι πο- 

ΤΙΟΥΠΠῚ ΠΕ ΠΆΪΠῚ1ΠῚ Οα]ραπλ]η δα σοπέοι- 

τεῆς. Ατϑοογαζος Π1Π1] γεὶ πγασίς ποῖα ἰῃ- 

τγοάψυχῖς, Ζ14Π| 41}, υ! σα πλαιις 4! αἰ Πατῖο- 
πεπ ες (ἀτιιςῆτα5, ὃς Δ σ ΓΙ15, δέ οὐ -Ὁ 
δας, ὃς ρταίαρί 5,8. ἰδοῦ! οἷς νταπταγ. Ἐχ- 
{Ππτσλαητ οηΐπι 111. Ποπ Δι1ι65, Πός οθυϊος 
(οῖτε, φαΐ ἐχ νέα Πτ 115, υὶ ἀἰαἱπατίοπεν- 
ταπταγ: (ἃ Ποταπὶορεῖα ἦθος 14 πση!- 
σατο, πο δείδπι ραταθαῖ ϑοογατοβ.ν ογι πὰ 

ΤΑΑΧΙ Πα ραῖ5 αἷτ,ίς αὐ δα ΐθιι5, δέ αὐ οσοιιτ- 
ταητίθις να] δπογτὶ, νοὶ ἱποίταγι. ϑοογαζος 
δυτοηι ἀἰςσεθατί, φιοά ὅς (επείεθατ, πί πη1- 
ταῦ Ππτη 6 ἢ ΟΠληΐα Πσηϊῆσατε : πλΠτατις 
ξαυαΠατῖθας5 ἀεππητίααῦ,ντ μας μσοτεησ, 
Οπχτετοης 14. [ΑΙΠ ΘΠ ΔΠῚ πιιπλϊηδ δ᾽ δα 
Ῥτααίοςητα. 
τεραοτιά Πδὶ εχ νίι οἰ: ]]ο 5,4 ποη ρὰ- 

τα δος, ἔξει ραηίτεθας, Ο5 νεῦο ποῇ 
Εατοατατ, πο υ1ΠῸὸ δοογαζθηι νε] ο]άπτη, 
νο] Δἀτοραητεπι αριἄ οος νἱἀογὶ, απ] σοη- 
{ποτ ἀϊηο ἰρῇτι5 ντο σδηταγὸ νεται πια; σοττα 
νἱἀοθαῖας ἰπ οιιπὶ σαάογε, ( ἀεηυπείαθας, 
δα ΠὈΪ ἀϊα! Πίῖτις ΤΙ, Ραΐδπι τη εησίο- 
Ὀατατ. [)ς πο ραζες, Π1Π1]} ργα ἀϊξξιγιιπι 
{Π|ς΄, πΠ νοτὰ (ς αἰέζαγαπι οτρα οι. 

ἀξ ιααοσον πὰ ΟΛΛΑΚΙ Σ δ Ὁ 

ασα, τίσι ποτ λόγρις 

α.ϑηναίοις ξ' ἐπεί οἱ για- 

ψαιδιοι Σωκράτίων, ὡς 

αἕξιος εἴτ ϑανάτῃ τῇ πὸ πὸ- 

λᾷ ἡ μϑὺ γὸ )θαφὴ ατ' 
ἀδικεῖ Σωχρᾳῳτής, οὗς εἰντῷ τοιάδε τίς ζω. 

αϑιοὴ πόλις νομί ϑεοὺς, οὐ νομίζων Ἁ ἕτεραι 

δὲ τινα ὶ δα μμόγια. ἢ εἰσφέρων" ἀδικάδὲ, σὲ ἑ 

σϑενέους ϑἰαφλίρων. πσοῷτον μδὲ δέ, ὡς μν 
Βούκ- οὐόμεζον οἱξ ἡ ὑπολιριομίζᾳ τοις, ποίῳ, 

ποτ᾿ ἐγξήσαντο τεκμείῳ. ϑύων τε ἐὰν. 
γερὸς ζὼ, πολλάκις αϑὺ οἱ οἴκοι, πολλαχις δὲ 

ὄχι τὴν ἀνρένηρι. τὴς πόλεως βωρδμ. χαὶ μα»- 

τίκῇ χοώρϑιος οἕκ ἀφαρὴς ζῶ. διετε,ϑούλ- 

λητο ὙΣΡ ὡς φαίη Σωκρῴώτης,» Ὁ δαιμόνιον 

ἑαυτωΐ ση καίνάν. ὅθεν δὴ χαὶ μάλιςα μοι δοκᾷ- 

σιν αὐτὸν αὐ τιαἰσοι οἶα), χαηναὰ δαιμόνια. εἰσφέ- 

ρῴῳ. ὁ σὲ σξοϊὲν καινότερον εἰξέφερε ὕλαλ- 

λων, ὅσοι μαυτικξὼ γομέζοντες » οἰωγοῖς τέ 

Ὁ γξοῦται, καὶ καὶ φηήμ(θης » 1 ἡ συμξόλοις, σϑυς 

σίας. οὑποί τε Ἵ Ρ «ἑασολαμᾷαλοισιν οὐ ἂν πὰς 

ὀρνιϑαις, ΟΣ οὶ τὸς ἀπϑ)υτών]ας εἰδέναι χὰσυμ- 

φέρονζᾳ. τοῖς μαδάυονϑροις 2 λα τς ϑεοις 

ΟΥ̓͂Σ πότων αὐτὰ σημα!νήν. καχεῖνος οὕτως 
ονγομεζεν. Δλλ οἱ μϑὺ πλάςοι φασὶν “ἰασο τε 

Ὁ ὁ ἴων, καὶ Τὴν ἀπϑωτώντων, ᾿ποξέπε- 

οϑα, τε χα ' αὐρϑῥέπεοϑαι" Σωκρατηςὃ ἢ ὡς- 

πἶρ ἐγίγνωσκεν, οὕτως ἔλεγε. Ὁ δαιμόνιον 

ἔφη σημίϑἠνήν, χαὶ πολλοῖς ἢ ἢ ξιιυόντων ασθϑη- 

Ουοάῇ Ζαΐϊ ράγογεησ οἱ, ἔςη- Ὁ γΡρ6.,εἼ τὰ μδὺ ποιῴν, τὰ δὲ μὴ ποι, δ Ὦ 

δα μονίου πσδοσημφίνοντος. χα] ἡζῖς μϑὺ πειδη- ἐλ 

σϑὰ οἱς αὐτωϊσεουέφερε, τοῖς δὲ μη ἡ πειϑονϑύοις 

μετέμελε, χαίτοι τίς οὔκ αὐ ὁμολογήσάεν αὖ- 
τὸν βέλεαχ μστ' ἠλίθιον μήτ᾽ ἀλαζῴαφαϊ- 

γέαϑαώ τοῖς σεευ ἕσιν ; ἐδὺχᾳ σα) ἀμφότεξϑι 

(ῦτα,εἰ πσξραγοράνωνω ὡς ἰπῦὸ ὁ ϑεοΐφαμό- 
μδνα, ϑ ὃ αἰευδόμδρυος ἐ ἐφαίνετο. δῆλον δξῶυ, ὁτί 

(ὔκχ αὖ γπσξοέλελι, εἰ μὴ ὄχίςευεν ἀλυδεύσφ. 

Φύτα 



' ΤΒΕΚᾺ 
; ζῦτα ἢ τίς αὐ ἄλλῳ πιςεύσάεν," θεῷ, πιφεύων 

᾿ ἡϑεοῖς, πῶς οἰ ἐῇ ϑεοῦς ογομεζεν: δνννὰ μὴν 
ἐποὶᾳ ταδὲ πσϑὸς τὸς δχιτηδειες. τὸ μϑὺ »ὃ 

ν αἰαϊκαγα σεενεξάλάνε Χὴ) ποραῆῳ, ὡς Ἷ οὐνό- 

μιζενάεις" αὐποραλθάδαν «ἰδὲ ὃ ἢ ἀϑή- 

“λων, ὅπως αὐ δἰποξήσοιτο, μόυτάνομνδυας δ: 

πεμπεν,εἰ ποιητέα ὺ τὸς μέλλογζᾷς οἴκους τὲ 

ἡ πόλᾳς κὀναΐς  οἰκή σάν μεωτικῆς ἔφη Ὡρος- 

δῴαϑαι. πεκζονιχον μϑὺ ΣΡ» ἢ χαλκάστικϑν,ἢ 

γεωργίχϑν, αὐθρωπτων αῤχιχϑν,ἢ “ἂν ποιώτων 

ἔργῶν ἐϊξεταςχϑν, ἢ λογισιχϑν, ἢ οἰχόνομιιχεν,ἢ 

φρατήγίκϑν ϑυέο, πλύτα τὰ ζοιαῦτα μα.ϑή- 
μαῖα, καὶ αἰθρώπου γνωμῶν αἰρετέω οὐνομκεζεγ 

ἡῃπὰ 5. μέγιςα Ἢ ἐν αύτοις ἔφη τὸς ϑεθς ἐ- 

ἀυΐοις κα]ὀλείπεαϑαι,ὧν συν δῆλον δ τοῖς 

αἰ,ϑεθτοις. ἴτε "ὦ τω καλαῖς ἀγρϑν φυτάυ- 

δαμϑύῳ δῆλον, δςτὶς καρπώσεται᾽ οὔτε ͵ 

᾿ κάλως οἰχίαν οἰκοδὸμιησοιυϑυὼ δῆλον, ὉφΊς 

οἰκήσᾳ" ὅτε τωΐ φρατηγικῷ δηλον, εἰ συμφέρᾳ 

φρατιξφν᾽ ὅτε τω πολιτικῷ δῆλον, εἰ συμφέρᾳ 

΄σ 

᾿ 

͵ 
ἵνα, ἀὐφραινηται,δήῆλον,εἰ ΡΥ ζαυτίω αϑιά- 

σέ) ὅτε ᾧῷ διωνα τὸς οὐ τῇ πολᾷκηδεςὰς λα- 

(όντι δῆλον, εἰ δζε τότοὶς ξερήσεται Ὃ᾿ πολεως. 

χὸς ὃ μηδὲν Τὰν τοιέτων οἰούϑρμοις ἐὴ δὰ - 

μόνιον, δοιὰ πόύτα “' αὐθρωπίνής γνώμης, 
δαιμονᾶν ἔφη. διοαμμονῶν ὃ ὁ τὸς μὀμ)άυομέ- 

γοις, ἃ τοῖς αὐ, ϑοφποις ἐδωχϑι οἱ θεοὶ μαϑοΐσι 

Δ|ο,χρίνᾷν "δῇ εἴτις ἐαϑρωτῳη, πότερον ἔχτ- 

σα ϑον ἡνιονγεῖν ἔχ: ζά2γος λαξῷν χρῴῆον, ἢ 

ἡ πόλέως ἀὐδϑςα  φν᾿ πε τωΐκαλζωὼ γήμόμτι, ς 

Ρ ἘΜ νυ 5: 7098 

Α Ουϊπς διτοῖη αἱ) Η ἀοπιίπ Ηἰς μαθοαῖ, 4ἰαπὶ 
ἀςολ]απι αὶ ἀἰὶς Πάεπι πασοθαῖ, αοπιο- 
ἀοποη δῆξ Γλεος Ρυταρατὺ Επίμπιιογο ἔα- 
οἰςρας παοιοσιο δα ποσοῆατίος. Απόξοῦ 
1115 ογατ, ντ ποσοατία ἔλσεγθης, “υδηηαά- 
Ὠιοάπιπ δα βοΐ ρυτάγοπτ ορτίπιο, Ὗ ἐγιιπὶ 
ἀε 115, Ζιογαπι ποτ δι θα οπζιῖς, ογα- 
οὐ] οΟ(α]τιιπ πλϊττεαῖ πο5, ἀπ (υςἰρίοπ- 
ἦα εἤςτης. Αἀδερατϑος, υΐ ργαοίαγο ἀο- 
ΠλΟ5 ὃς νεθος ἀπ πιγατατὶ οΐοηι, ατἷς ἀϊ 
αἰ αϊ οσους. ΝΑπα ντὶ ἡ αἷς ροτοϊρίατ αάϊ- 
Ποσδηάϊ αγτθῆν, γε] οχουίοτίΔη), γε] σο] ἐπ άϊ 

Β ἀστίμπι, γ6] ποιλ  Πἰθι15 ἐπι ρογαπα!, αατι- 
ἰπ!Ὡτο τ ορεῖα ἐχαῃιὶ πη αΐ, ααΐζ γαϊοηος 
ἱποῖαϊ, αὐτταπὶ ἀοτηεισαπι φἀ πὶ Ἐταπ- 
αἰ, αατ πιρεγατοσῖς ρεγιτίάπη σοπίς ι πα ; 
[νυϊαπτοα!ἱ οπχηΐα ρος ποπιίπος ἀοέγτί- 
παοοπίεαα!; (ποααε αὐ οἱ ἐγατὶι εἰ σοῖς ἀϊ- 
σερατ: 4 αὐτῷ ἰῃ Πϊς εἤϊεπε πηαχί πα, θοὸς 
ΠΟΙ ἀἰεθαϊ γοίξειδίθ, εογιπηηις ΠῚ 81} πο 
ποπαίηϊδιις ΟὈίου τ ΠΥ ἘΠῸΝ ες δαί τη σοη- 
[ἴαῖ οἱ, αΐ ἀσταπιοστερὶςο σσίεγιτ, φα Παπὶ 
{ταέζαπι τ ρογσοερτγαγιβ: πες αὶ Ἔρτορσὶς 
ἀοηλιτη φ ἀἸΠοάτ, 5 οαπὴ (τ πα τατιΓα5: 
Πδο Πβοζατογία ΓΕῚ ρου 15. ἢ ᾿πηρόγατο- 
τίς πλποῖς ξπποὶ ἐχρεάϊαϊ : πες ροτῖτο γο- 
τα πὶ Οἱ αΠΠ ππὴ ; 4Π ἐκ να πσασι 1 ας ντοἱ- 
αἰτατὶ ργα Πέτπος πὶ ξογπιϑίδμι ἀποι, ν δά 
Ἰατοταυτ, απ ργορταν πδης ἀο]ογθιη 6 Π(Ὁτις 
ἤτιπος πὶ ροϊθῆτζαβ ἰη Οἰαϊταῖς αἀῆπες δά- 
ἔρτιις οἰξ, δῇ ρεῦ πος οἰαἰταῖο τ οΧίΠ]ατιι- 
τα5. Ἡογῦ οπηηίμπη {1 αι] 411} δὰ πυπηςή 
τοίογαησ, (ςα νηϊπαγίᾳ ροῦλι5 ἀά Ποηλίηἰς5 
σοΠΠΙΪπην: ἔίγεγε ἀϊσοθας. [τἀ ς πα }1ος οὐ- 
Ἰδτγ αἷς θα γεγο, αὶ ροῖ αἰ παϊοπε εἐχ- 
ῥίοτγαγθης εα, μα: ποπλἰπίθιι5 ἀἠσέπαο ἀ!-- 
ἰπἀ]σαπάϊ ροτοίτἀ5 αἰ αἰ πίτιις εἴϊες σοποεί- 

μὴ ὑχιςά νϑυογ" ἢ πότερον ἐπτςαμϑυονκυξερ. Τὸ (Δ: ν εἰπεῖ η φαῖς σομ Ὁ] τ, ντγιπη πιο ογαῃ- 

νἂνἔχὶ “ γαῦν κρφῇ ον λαξῷν, ἢ μὴ ἔχιςαμε- 

γον" ἢ ἁέξες;ν ἀριθμησανζξε, ἢ μεδησανᾷς, ἢ 

ξήσανζᾷς εἰδέναι, τὸς τὰ ζιαῦτα δὰ “ὰυ 

δεαῖν ππιωυθοινουϑυοὲς ἀϑέμιςα ποιᾷν ἡγεῖτο. 

ξφὴ δὲ δεῖν, ἃ »ϑὺ μαϑόντας ποιΐν ἔδωχϑῳ οἱ 

ϑεοὶ, μια» οζνφν" ἃ ὁ μὴ δηλᾷ τοῖς αὐ, ϑοῴποις 

᾿ Ἰθὴ,πειρίοϑαι φζκ μαντικῆς ἀρ δοὶ Τὴν θεαἷν 
4 πιρθονεα ζ᾽ τὸς ϑεθς γὸ οἷς αὐ ὥσιν ἵλεῳ ση- 

αἱ οὐἰεϊις ρεγίτιιπυ, Δῃ πη βαγίταπι ργα ες 
ἰῃ νο ἢ! οἵ Π1πὶγθοίρεγε : να] σα θογηδάϊ ρε- 
σῖτα πὶ 1η ΠάΈ ΘΓ ΓΕΟΙροῖΟ ργα μοι, δῇ ἱπηρο- 

τίταπ, Οτια το Ποπλπο5 πυμποιᾶάο, νοὶ 
πχετίοπάο, γεὶ βοπάεγαπάο (οἴτε ροῆτπῖ, 
εα ΄ιϊὶ ἃ 415 χυατοιοῆτ, πεἔαγο ἀπσοθατα- 
σοῖς, Αἄξοασας ποσοῖς οἵϊ ἀϊσοατ,ντ αἰῖς 
Βοπλῖπος Δ ςεηάο σοσῃίτα ἔλοοτς ἀνε ]- 
Ιεπτ,ἀἠσαπτιγ: φαα νείο ἔππὶ οδίοαγα μο- 
πυϊηΐ θαι, ἴῃ 115 σοπαπάμπι, ντροῖ αἰ αἰπα- 

μαἠνφνιδυλὰ μάιὺ ἐκήγός γε ἀεὶ υϑὺ ζῶ ον τω τἰοποπι ἀΠ) σοπία]πτιγ. ἸΝατὰ ΠρηΙβσαγὸ 

φανερῷ τος» ἴτε γὸ εἰς τὸς αἰξεπατοις ἢ τὰ 

γυμνάσια ἤ4, ὼ πληθούσης ἀ}9 ῥας ἐκᾷ φὰνέ- 

᾿ ο9ς ὦ χὰ ὦ λοιπὸν α εἰ τῆς ἡμέρῥις ζῶ ὁποὺ 

πλείςοις μέλλοι σεευέσεοϑαι. χαὶ ἔλεγε μϑὺ 

ὡς Φ' πολὺ, τοῖς δὲ βουλούϑμοις ὥξῶ ἀκούφν. 

τοβάζαιτοπι ρΙογατηαιο, ἤς τἀπηοη,ντ ἰρίμιπι αι ἀίο πα] ἔλουτα ἰϊ5, αν ο] 

Ἑ ἀοφοσμας 1115, αΐϊδιι5 πη ργορίτ}. Εγαῖαιῖ- 
τε ΠῚ δοογαῖοβ (Πρ Γ [π Ποπηίπιιπη ΟΟΙΠ] 15. 
ΝΝδιι πηαηδ αὐ ἰοσα ἀφαι υ] τ οηϊδιις ὃς 
δχογοί είς ἀοίπατα ρεύσεῦδατ,δζ σα τε: 
“πεης ας ἔογιηι ; σοπίρ]οἰοθάτιγ ἰῃ ρα- 
Ὀ]ίοο, το φαῦπηχαε ἀἰοὶ ἀςρεραυῖς, ν- 
ΒῚ νεγίασασας ἰπτοῦ ρΙ ατίπηος εἴοτ: Ὀ1Π6- 

Ἰεῆτ, οι. ΝῸ- 
ΟΟ 



στο 

ἡπαπη, τ πο πα, νεὶ ἀεπρπαίο νάϊ, να] 

ἀπάϊαϊτ ἀϊσεγε ες επῖπιὶάς γογ Ομ πὶ 

ἤαταγα πος ἀΠΠογεδτ, τὶ σΟΠΊρΡ] 65 4]1],ῃ1- 
ταίγα πη σοηΠάεγᾶς, τι ραέϊο 15, 4αϊ ἃ ρΙῸ- 
ες Ποτῖθις (δριἐπεῖα: τηϊπγάϊτις Δα ροΠ]Αταγ, 
οττις ἤτ; αι 6; ἀξ σις πο ος Πατ115 πη- 
συϊα γοϑ οα!είξος ἤδης. [πηπ|ο θοὸς αι ΗΪς 
Τέθιις οσσπραγοπτατγ, ἔλεος εἤς ἀςηγδίϊγα- 
θαι. Α΄ ρεϊπιαη ἦε οἷς πος σομ!ἀοτγαθαζ, 
Ὁ απο γατί (6 Πππγδηα ἰΆτη (Δι15 ᾿πτοΠ Πἶσο- 
ἔς, αὐ ξατγάξξαηα ἀσοςάοζοηζ: δ γε! ξξῖς 
τὸθιις πυπιαπίς., ἀϊπιπα5 σοπτειρ᾽ Δῆτο5, 
αι {π| οἤτητς ΟΊ οΙ] (ς ἕδσογο ρατατέι, Μι- 
τΑθαταγ οτίαη., ΠΟ Θο5 οἰ  ΠΠπη6 ροτίρίςε- 
τς, ποηυίπος ἤξο ἱππποπίγο ΠῸῚ ροῆς. ΝΝες 
εηΐπὶεοβ, Ζαΐ ρΙατίτηῦ δάτορεης {01:4 αοά 

ἂς ἰς ἀπΠΠ]όγοῖς ποσίπτ, δία εη}Ἰητεγίε ορὶ- 

πίοπος ἔοπογο; ἰδ ξατιοίουιπη ᾿Π αῦ ἸΏτοῦ 
{ε ςοπιρατᾶτος οἵ. ΝΝαπι σαὶ ξαγὶο {πητ, 
Ραγτη αιια: πῆς τού 1114. ποη πχεταμπῇῖ; 

Ραττίπι οτίαπη ποι πιοτασηάα πηείαπῃς. [τἰ- 
ἄδεια Πἰς νϊἀοτίταγρε οἤτε πταγθα αυϊ να] 
ἀϊοογο, νεῖ ἄςεγςε; αἰ 5 γεγο, ης Ἐχοππ ἄιιπὶ 
απ οπιοῖς αα Πομηίηςς, ν] ἀογῖ: πος ΠῸ4; 
ἔατιατι, ἡ 4 11Ὸ ἀΓΔ 11, ΠΕ΄ΖῸΘ ΓΟΓΌ ΠῚ ἀϊαῖα- 

ταὴι συ ααπιίη ποποῦε μάθοτζο : 1105 ὃς 
Ἰαρίάες, ὃζ ̓ ἰσπα ιφ δες, ὃς δοΠ]μια5 ΘΟ] ο- 
τα. Πἰἀφηγογιπι, 48] ἀο ΓΟΓΠ ΠῚ ΟΠ ΠῚ 
πάταγα (ΟΠΠΠἸοἶτο ἰπ άπ γᾶς,4|1|5 ν  Δογῖ,ν Πα 
αι! 4 οἵδ, φιοά οχ τας; Π15, ες σα πιι- 
πχϑίο ἱπηηῖτα. Ηἰς5 οὐηηΐα (ςπΊρεῦ Πγοιιετ,, 
1115 ΠΙΠ1] νπηααδηῃ πιοιοτ!: 15 ΟΠ,ηΪΑ τι] 
οὐἰεῖ,τα πα ἰητογίτο; 115, Π1Π1] ν ΠῚ 14Π| 60 
ὈτταπΊ, ποσί πτεγίγε. Ῥγστεγεα ἐς ἢϊ5 πὰ 
πόσας σοηΠάεγαθαζ,; ντγιπὶ ρογπάς ἃς 
111. Ζαϊ το5 μυιπηαπ85 ἀΠσης, ἀγ Ἰτγαητατ 
πος, ἥποα ἀϊάἀϊσοτγε,ταπη ΠῚ, ταπη Δ]115,4α1- Ὁ χρὴ διπολλυοϑει, τοῖς σ᾽ οὔτ᾽ αὐ “λυέαϑαι πο- 

δυίουπησις να] ητ,ίς ἔλσεγε ρος; τς δι 1- 
11, χαΐταβ ἀϊαϊπαβπαίΐγιης, αὐ ἰτγδταγίς, 
φρο σοσποποτγίπε, Ζα θι5 ΓΑΙΙΟΙΙ- 

(15 ΠΟΙ Ἀγ115 πη σα] ἤδητ, εἰ οέξιγος ν δὶ 
νο] της, νξηΐοσ, 1145, το ροσιπη ν] οἰ Πιτι- 

ἀϊπος; αἸίαχυς, ἢ 4ιιο Πτ Οριι5, 815 ΠΟ Π ΠΠγ]-- 
114. Ἀπ οἰυπηοάϊ φηϊάατῃ πὸ φυ!4επιίρε- 
τοῦτ, (τας παρθαης (οἶτο ταπταπι, ψιο 
Ραξζο γόγαπα Παϊατποα!] Ππρσυα ἤδητ, 1) 6 
{115 ρίζα, αὶ! παῖ τγαξξαγοητ, Πιπαπιοάϊ 
Ρτοξογοθατῖρίς ἀς γέθιις πα πηδηϊς αΠΠογε- 
Ραζ (διηρογ, {υιπὶ αι! ἀεπὶ σοη ἢ ἀεγάγοῖ, Ε δὲν οὐσγ ἐλπίξρισιν, εὐρχεῖ α᾽ αὐζῖς γναῖαι 
4υϊά ρἰτίτη οτος, αυ] ἃ ἱπιρίαπη: ααϊα Πο- 
ποίξαπι, υ ταγρο : φαϊά ἱξππι, 4α 4 
1Π]αΠἘππὶ : αι ἀ τππθητὶβ (Δηϊτας,, 14 ἰπ- 
(ληΐα: χα] ξογεταο, αϊα ἰρηαιία: φαΐ 
Οἰπίταβ., 4814 τεύπ πὰ Οἱ ]ΠΠπὶ ΡΕΓΙτα5: 

᾽ ΠΝ "ΠΝ ἘΠ ͵ ͵ ῬΥΡΎ ΔΉ ͵ ͵ὔ ΦῸΣ ͵ ΕΥ, 

ἀμ ΘΟν ΤΙ δίχαηον, Τί αἰδιχον᾽ τί σωφ οφσζουη, τί μαρία, τί αὐ σία, τί δι4λία τι πολίς, Τί πολιτίχθ9 

ΧΕΝΌΡΗ: ΜΈΜΟΚΆΑΒΙΙΣ 
ἄπο ν] "ἐς γηπάπατη δοοζγαῖοπι ἱπηρὴ) υϊἀ- Αφοξῆις δὲ πωποῖε Σωχρατοις δυεῖν " 

συλ αὐόσιον,οὔττε “οραῆοντος εἶδέν, οὐπελέ- ἢ 

λϑντος ηχούσεν. Θ:οὶ γὸ «ξὰ τὴς τυ πότων ἢ 

Φύσεως ἡ Τὴν ἀλλὼν οἱ πλῴτοι διελέγε, ' 
σχοττῶν ὅπως ὁ καλούνϑρος «' πσὸ τλυσοφι- 
ζῶν χῆσχκος Τέφυ, ἡ τίσιν αϑαΐκαις ἕκαςα δι 

Υυ ἐρωνίων. διλλὰ ἡ τὸς φοοντίζονζας ταΐζοι- 
αὗται μιφραϊνονζξις ᾿ἐπεδείκφυε.ὺ πρῶτον μδὲ ἐπε. 
αὐὙὍὋ ἐσκόπῳ »πότερᾳι ποτὲ γομίσαντες ΠΡ ΉρΩν 
γαΐς ηδὴ ταν, ϑρῴτπενα, εἰδὲι α!, ἔρηθνται Ὠιὰ 

Βαἷξδὲ τὴν τοιότων Φεοντίζαν ἡ τὰ μϑὺ α᾽͵ ϑρϑ- 
πίνα παρ ἐντες, τὰ δα  μώνια, ἢ σχοποιώῶπες, ἡ- 
χϑεούτοι ζο «ἴσο οςήχοντοι πορατ φν. θαύμαζε 
δ, εἰμὴ φανερθν αἰΐζις ὅξην, ὅτι ζεῦπα οὐ δὺ- 
νατὸν ὅθ1ν αὐ, ϑοῴποις 6 ὑρᾷν. ἐπεὶ χαὶ τὸς μές ἢ 
γίςον φρονοιωυ οι ἔπι τω ὗἷξὲ σὅτων λέγῳ « 
(τὰ δοξαζην δολήλοις,δ λα σοῖς ἀ(ϑινομμέ- 

γοίς ὁμοίως ὯΔ᾽ αικῴοϑοι “σὸς διλλήλους ΤῊΝ 
πε γὸ καινουϑμων τὸς υϑὲ σε οἰξ τὰ διφνα δεδὶ- 
ἐγα!, τὸς δὲ χαὶ τὰ μὴ φοζερᾳ φοξ4αϑαι᾽ καὶ 

ς τς μϑυὺ τ δ, ῳ ὄχλῳ δὸόχεῖν αἰοιφὸν 61) λέγῳν 

ἢ ποιᾷν ὁτίοιοῦ, ποῖς δὲ σύ δέντητεον εἰς αἰ- 

εϑοφποὺς 61) δόχεῖγ" χαὶ τῶς υϑὲ οὐθ᾽ ἱερον, οὔτ 
τε βωμὸν, οὔτε ἀλλο ἡ θείων Τουσὲ τιμῶν, ἐδ. 

τός δὲ χα! λίους χα ξύλα ζα τυχόντα χαὶ 8)- 6 
6ἰα σέξεαϑαι. τ τε αὐθὲ τῆς δ πόύτων 
Φύσεως μεραμνωώντων τοῖς μϑὺ δοκεῖν ἕν μόνον 
ὃν εἰ » Τοῖς σ᾽ ὠπειρφι Ὁ πλῆθος" χαὶ τοῖφ᾽ 

μϑὺ ἀεἰ χενέοϑαι πόρτα, τοῖς “δ᾽, σὐοὲν αὐ πο- : 

τε χινηϑζεσα! χαὶ τοῖς μἂν πόωτα γίγνεοϑαι τὲ ; 

πὲ οὐδὲν, οὔτ᾽ Ἵ  πολόαϑαι. ἐσχόπει δὲ αὐθὲ ὑπ 
αὐτὸν χαὶ τάδε' ὧρ ὡς τῇρ οἱ τὸν, ϑοῴπεια 

μανθάνοντες, ἡχϑιοῶται ποθ᾿ 5, τί αὐ μαβω- 

σιν, ἑαυτοῖς ΤΈ χαὶ 1 ἄλλων ὅτῳ αὖ βού- 
λώνται, ποιήσειν' οὕτω χαὶ οἱ τὰ ϑκῖα ὦηπιώ- 

τες, νομίζοεσιν, ἐπειδδὺ γνώδσιν αἷς αϑαγχαις 

ἕχαςα γίγνεται, ποιήσάν ὅτὸμ βούλωνται «αὶ 

λύέμους, καὶ ὕδατα, χαὶ ὥροις, χαὶ ὅτου δ) αὐ 

ἄλλου δέωνται τῷ τοιούτων" ἢ τοιοῦτο υϑὺ οὐ- 

μόνον, ἢ ΤῊΜ τοιέτων ἕκαα ῬΑ, αἰϑὶ μδϑὺ δι 
τ ζῶτα “ποραγμαϊάνομδμων ζιαῦτα ἔλε: 

“ἣν αὐτὸς ὃ «ὐθὶ τ, αἰθρωπείων ἀεὶ διελέγο- ὦ 

Ὁ, σχοπτῶν τ ἀ σεξὲς, τί ἀσεξές᾽" τί καλὸν, τί 

ΕἾ τ βου 
τί ΦΟΧᾺ 



ἡβ «Ξὲ ὀηνων, ἃ ζιὶ μδὺ εἰδόζας ἡγ τὸ καλῶς Ἃ 

ἐν ἀγαθὸς ἢ ὗις σ᾽ ἀγγοθνζς οὐδδαποδωδς 

αὐ διχαίως χεχλῦῖαζ. ὅσο μδρ δἶζυ μὴ φανεθος 

ὦ σπὼς ἐγίγνωσκεν, σδεἰὲν ϑοιυμαςὸν αἰαῦρ 

αϑτὼν ἰδὲ ἰὐτο οὐ ραγνώναι ΟὍις δικαςάς" 

ὅσα ὃ πτλύτες ἤδεσαν, ϑοιυμκαι ον, εἰ μὴ αὕτων 

᾿οὐεδυμε θοῷ. βουλάύσας 75} ποϊερὸ “ βου- 
᾿ λευτίχϑν δρχϑν ὀμόσας, Ο» ᾧ ζὼ χτ' ζις νόμοις 

βολάύσῳν, Ὠπςάτης ο τω δήμω ἄμουϑρος, 

γέα φρατηχϑις μιὰ ψήφῳ ζις ἀμφὶ Θεαᾳσυ- 

. λον ὦ Ἐρᾳσινίϑζων τ ιτυκίφγαι πλύίᾷς, ἐκ ἠ9ς- 

λησεν ὅχι ηφίσοι, ὀργεζουϑιξ μϑὺ αὐτῷ τῷ 

οὐ δ μϑ,πολλανν ὃ ὁ δγωυα τῶν ἀπιψλδντων' ἀλ- 

λα πἰϑὶ πλείονος ἐποιήσοιΐο ἀ ορκῴν, ἤχαρί- 

σαι ὦ δήμῳ Ὡρὰ Φ δίχοηον, φυλαξαακ 

οι ἀπφλϑίας. ὁ γὸ ἐχεμίφαν, γεὸς ἐνόμιζεν 
αὐθρωπων,ἐχ δι ὅόπον οἱ πολλοὶ νομκἰζασιν.ὃ-- 

οι δὺ Ν᾽ οἷον) Ους ϑεὺς τὰ «δὼ εἰδέναι,]ὰ 5 ἐκ 

εἰδένα!.Σ ὠκρώτης ἢ πϑωτα μϑὺ ἡγεῖτοϑεύς εἰ- 

δέναι,ταὶ τε λεχόμϑυα χὰ Ὡρατηομϑδιυα,ὼ πὰ σι- 

Γιὰ γῇ ζπλευορᾶνα,πα αχἕὃ Ἄ παρφνα;,ὺ σημσ.- 

γᾷν ζ;ς αὐθρώποις ἀἰϑε ἢ αἰβρωπείων πότων. 

ϑουμαζω δξιυ ὅπτως πυπὲ ἐπείεηφ΄ αϑίωυαῦοι 
Σωχρῳτην σὐξιὰ ζους δεὸς μὴ δωφρονῴν,Τ' ἀσε- 

(ἐς »δὺ ἐδὲν ποῖεκαῖϑὶ ζοις θεὸς τ εἰπον)α ἅτε 

"ἢ Ὡωραξαΐα, ζιαῦτα ὃ ὼ λέγοντα ἡ ὡραϊῆοντα 

αἶδὶ ϑεων,οἷω τις αὐ λέγων «σραπηων,εη 

πὲ ̓  νομείζοιτο ἀὐσιξέςαζος.ϑαυμαςον ὃ ᾧα!- 

᾿ αθρνέως διέφθερεν, ὃς ασῶϑς τοῖς εἰρημϑμοις, 
᾿ «ϑτον υϑὺ ἀφροδισίων χαὶ γαςρὸς πϑύτων 

"αὐἰθρωσζὼν ἐΐκε «τεςαΐος ζω εἶτα πσοϑς χημῶ- 
᾿ γὰμὸ ϑέρος, ὦ πϑυίζᾷς πόνος καρϊεφικωταΐος" 

Ἕ ἔτι ασϑς δ μος, δέαχ, πεπαιδοῦ ϑρος 

ὅτως,ὡἐ]ε πὸΐ ὺυ μικρὰ χέχίηνϑρος, πὸμυ ρά- 

δϊως ἔχάν ρχϑεώτα. πῶς δξζυ αὐτὸς ὠνζριού- 

". τος, ἀλλοὺς αὐ ἢ ἀσεξς, ἢ κο  ανόμωοις, ἢ λί- 

δ γνοὺς, ἢ ἀφρφδισίων χε αἷς, ἤ “ὐξϑς Φ πὸνάν 

᾿μαλαχοις ἐποίησεν; δυνν ἐπαώσε αϑὸ Οὐτων 

Ἔ πολλους “Σ;ρετὴς ποιήσας χιθυμεῖν, ἢ ἐλπί- 

δας φρηϑοιομὼν, αὐ ἑαυ τὴ, φχιμελαίνται, κοὺ- 

λὲς ἡ ἀγγαϑους ἔσεοϑαι. αὐτο γε σοὶ τώ πο]ὲ 

λέ ξοξτο δηδείσκαος ἐὴ) πσϑτου, δλὼ τω 

᾿ ΠΥ ἘΠΒῚ 0ὸ αὶ ΠΜεν ἧι 
᾿ς ἡρχὺ λύθρώπων, τί -ἐρχίκος ἀνθρώπων ὁ Α (ἃ ἱπυροτίαπι ίπ ποιαίπος, μα πο αίπί- 

ς 

σι 

ας ἱπηροζαπαὶ βοτγίτις : Ἰτοπηγηϊὶς ἀθτοδιις 
σοτοτῖς., Φαδγιπι σορη!οης ἰπΠἘγιέξος αὐ- 
Ὀἰτγασατιιγ ρος ἂς Ποποίϊος γίγος οἴο: 
4] αὐτο ΠῈ οα5 ἱσπογαγδτ; πη ῃ οἱ ρία ΠλουτΟ 

νοσατγὶ. Ὁ πἀρτγορτογίῃ 15, ἀδ αιπδι5 αυϊά 
[ξητῖτος ϑοογαῖος, ποη οοπίζαβαι, αἰ ἰοἰπα- 
τος ΕΠ ἀΐσδς., ταί γαπι ὑἹἀοτὶ Π6 ἀςθεῖ. 

πα απέο πῇ (οἱ εαητ Οπλη 65, δὰ Ποῖ δ ἀ- 
ὨϊηγΟ5 1ρί15 ΔΟΟΙ ΑΕ, ταϊτῖι εἰς; ΝΑΠὶ ἡ απ ς, ναι 
αἰϊαπαῆο (ςπαῖοτ οἴοῖ, ἀο ἀοτγαπηδ ΠΕ ΠῚ οι, 

(ἐπατογίαπι ργα ΕἰτΠπε, 4 σσπιρίοποῆ- 

ἣ Ἰχιϑυμσανῶς Φ' δημϑ Ὡϑοὶ τὸς γνόμες ο)- Β ἀεθατιγ, νεςοα απ ]οσος (οπτοητίάπι ἀἰ- 
οοτοῖ; αι οτίαπη ργα θα ροριη! ἔχέξιις εἰς 
(ες, αυΐ Τ οοῆτγα ἰέσες Ποιίιαπι ρτατογοβ; ἡ Με ἤν 
ΤΠ γα! ἂς Εὐαπηϊ 4 5 οο!] ερα5, νπα οῆ- Ἰὐβούκε,. 
ἀοπγπατίοης πγοίές πγαϊταγὶ ρεϊείσατ; 46: Ην}θνας, 
ογοῖαπι, ἀἀϊπηέζο (Εταρτο (ο,ἔλοεσς πο- δ οῖτες 
ΤἸαϊτ Ὁ ππι4; Ρορυίιις εἰ (πσοςηίογοῖ, Πγ11]- ὩΣ 
τίψας ροτοῆτος πη ΠΑγθῆταγ : ΠΙΠΙΙοτ ἰ Πα ς 
Ρ τίς ἔθος ἰαΎΠ Πα γαπ αὶ γε] σιοποῆι, αιαπὶ 
{πυάίπτ σταυβσαπαάϊ ρορυΐὸ σοῆττγα ἴμς ὃζ 
ἔλς,ΑἸϊογαμης; πηϊη45 ν]ζαΠα!, Ετδηΐπὶ ἀθος 
Ραζαθαι Ποπηπαπὴ σαγαῖη σόγοτο Α[14 αᾶ- 
ἄλλῃ τατίοπε, 8 ντ]σὸ εχ [Ἐἰπηοτιιν, Ν ΑΠὶ 
Ρἰεγίαας ράταητ ἀεος φιδαά άπ (οἶδ, ἡ α’- 
ἄδτι πείοϊγα. ϑοογαῖος δαζοπὶ αι δι γα σΔΓΕΓ 

Τςος οπηηΐδ, ἤπιανε] ἀἸσογοητι, νο ἀσο- 
τοητα, γε] οἰαπι ἐς δ εγάγεπτατ,ίοῖγο. ΕΟ 
ἄεια νθίχις αἀοῆς, ας ἀξ τοις Πα πιδηῖς 
ὁυηηία πιοστα δι Πρ ηΙῆςσαταο. Οὐ απιοῦ- 
ται ἐπ γαγὶ τα ἷτ, ο ταπιοπὶ βαέϊο ροῦ: 
{δῇ ιετγῖπε Ἀτῃμεηϊςηίες, ϑοογαῖς ἄς το- 
δὲς ἀϊαϊηῖς ποι ἔᾳπαῆν ἔα ΠῸ δηϊοπείαπι, 
ααππι {16 ὨΙΠ1] νυλαπδπὰ ἱπ1 01} 1Π ἄἀεὸς νοὶ 
ἀϊχοτίτ,νο! σοπαπα οτίτ: ρου 4116 ς ἀε τς 
ὃς Ιο ας ἢτ, ὅς ἱπΠ ἐο5 {6 σο]οτίτ,ντ Π 415 

᾿ ͵ δ τῇ ς " ᾿ 

"Ὁ μοι χαὴ ὦ πτφοϑέωναι τίνας, ὡς Σ᾿ ὡχρ αἰ τὴς) ξαταπι ἀϊσατ,τιπι ἔλοίατ, τς ρυξατγί ἀοθο- 
αἱ το Πρ] ΠΊπιι5. Ηος αἰοα {16 Πλ ΠΠΠ ΠῚ 15 

Εἰ νἱάεταγ,, ρευαφάοτὶ φαοίααπι ροτα Π, 

ἀιιοά δοοζάζος δά ]οίσοπτα]ος σού ρο- 
τοῦ; αι! ργάτεῦ δα, αὶ ἀϊξιαίπητ,ρτίπλο γὸξ 

Γαι γε ποιοάγα, ἄσ συΐα;, {πρίὰ ΟΠ 65 Βο- 

ταϊπες σοπεὶ πο εἰ πηλὰς εγαῦ: ἀοίης Πἰ6- 

ταῖς, αἰτεῖς, Ια δοΐαπα ὁπιπί πα το! ογδηΠ|- 

πηπ5: ατήμπε ετίαπη ἢς Δα Ελιρ } τάτο πὶ 1π|Ἐ|-- 

τατας, γε αὰπὶ γα Ἂς πισαίςῖ ροΠΠἀογοῖ,. 
ΕΟ  Πἶπις σφοπτοπλτας 115 οἤϊοῖ, 4ις Παρ εθας. 

Οιιοἰρίταγ ραέζο, φυτά} 15 ἘΠ ΕΙρίς, τε ά- 

Ἑ ἀϊαϊὲ αἰτος νεἰ ἱπιρίοϑ 5 νοὶ ἰεσεῖπὶ γίοϊατο- 

ἕδς, γς] Ἰαχυτιοίος, νεὶ] ἰῇ το δι5 Ψεπογείς 

ἱπςοπεϊπεηΐος, ναὶ ΠΟ 165 αὐ ρο εγοπάος 

Ἰαϑογοὶ πλπὸ γεγο πλαΐτοϑ δῦ ἢϊς ὙΠ γα- 

ἀοοαυίτ, ντάιις νἰττατίς ες πε! ἢ ροτ- 

ξεςῖε: οὐίαπι ηἰεξξὰ (δε, Ἑαζαγιπι, ντ τ {{11- 

Ρίοσγιιπι οαγαῖη σεγεγοῆζ; ἴῃ. νῖτοβ ργοῦος 

᾿ Ἀρίοιτος ουδάοτρης, Νοαιςτασρη ναι παοίς ἀοςογο γοὶὶς Ριοπτοδαταν, (οα αὐ] 

[2 ὌΠ Ὁ 



ΣΧ 

Βατ ΠΠ]οτῖ ἀῃίπγοσ, πὶ σοπ(πετιάτπο ρήπι5 
ντεραητῦτγ; ἔμ τηι, τ ἢ ἐρίμ τι ᾿ταἰτάγεῃ- 
τατ, δ Τρ ταὶ ἐδ εὐαάἀοτῶτ. Νες σούριι φαῖ- 
ἀεηι ἴρίς ἀὐππὶ Πεσ] σεπτὸν σαγαθαῖ, ἀο ἢ 
41 σαγατοηῖ ΠΟ ΠΠσοῆτογ εο5 Πιΐηἰ πη ]Δτι- 
«ἰαθατ Ιτααις Πρτγοαθατ,ῇ 4115 Ὠἰ ΠΥΪῸ οἱ- 
ϑοτοίεσγτας Ἰἀδόγος ᾿πηπιοάίοος ({τίροτοι; 
πλαρίσζ; ρυόθαθδας, {1 φιοα ἀπίπιας δ εη- 
τοῦ αὐπη πὲ, ἃ Ια οταπάο σοηβοεζδειιτ. 
ΝΝλιη εἰ οὐ Παδίτιη γα] τ ἀϊπὶ πῦ ρα 
τη σοηάισοτς, αὉ πη {πππάίπτ παι - 
ἀιυδάιιαϊη ἱπιρεαίτε αἰορατ. ἹΜίμϊπιδ νοτο 
ἀς]ίσατις ογαῖ, ἀπτ οἰξεπταηαὶ (Ε σα ρί 115, 
πὰς νο (Εἴτα δα (1 ]:σαγι θιι5., ἔθαι το 418 
σῖτα τατίοπο. Ν᾿ ἀπάγοβ αἰ 4 πν οβοἰς ας 
δΌς, 4ἴπ| οὐ ἱρίο νογίαατιτ, δαῖτ ὃς Ἅ1Π|5 
« ΠΟΙ αΙ θ5 ἐοξ γόπσοαθας, δζ ἃ πα ϊοῇς 
ἦα] ρεσϊιη!ᾶ ποη ἐχίδοθατ σα ἴπ το ἡ παπὶ 
ἈΠ Πθητοπὶ ἴς οἰζοπάοτγες, ΠΠ δ όγα! γάτα πὶ 
δχοτςεῖς (ς ἱπαϊςαδᾶτ. αἱ δατεπη οΌ]]ο- 
Ζαυϊοτιπη ὃς ςοπιέείατ Οἢ]5 Δ Πα Ὠγδῖσδ- 
ἀςπισαρογοπτ, (αἰπιοῖ 4 ΠΟ {4Πὶ ἡ αἤ ρ]α- 
σίαγίος δά ρα! ]αθαῖ ργορίέγεα, σαοά πεςοίς 
ἴατίο ἀπεγογέ σοθογθητγαγ δά οο5, 4 αΐθιις 
πιούοςήεηι ἀσοίροετοης. Μιίγαπιίρῇ νι ος 
δατι εἰιπ, ἃ] νἰγτητοπι ῥγοπτογοέιτ, ρα: 
ΕπηϊδπιΟΧΊσογα:ΘΉ1Ο ΠΙΑΧΙ ΠΊ 1 [ΠΟΥ 

ἄμπςετς, ααος ἐστγοσίατῃ αηγίσιτα ΠῚ δά- 
απ σετεῖ; ροτί δῷ πιοτθογο,ης 15, ΖΕ] ρτο- 
θὲς ἃς Βοπείξας νιγ λέξας εἴθε; Πουμ ῆ] ος 
Ρτίτης ἀε {δ πιθεῖτο ΠοΠ οἰϊ1Π} ΠΑ Χἰ ΠΊα πὴ 
φτατίατα Παθεότ, ἘσοΠτγαῦο ΠΟΠΆΪΗΪ 8ο- 
Ὁταῖοϑ νη 4 Ά1η ταὶ 41 ρο] σε θατας, (ςἀ 
ξαταγαυτῃ σὐδάεθαῖ, νῖ 78| ἐς ἤτπηοτο ἔὰ- 
ΓΑ ΠΤάτια τη (πού ἀηΊρΙ οχὶ ἔα Πεπτ οα᾽, αι 
ΡΓΟΡαθατιτρίδ, τοῖο νίτα τεπιρούα τη], 

ἡ ἡ τον δ οἱ ὑγὰ - ΡΥ ᾿ π ͵ ᾿ ) 5 γ 

τ} 4115 1 Πρηος ἀυϊοὶ εἤεητ. πο ἰσίταγ Ὁ) τὰ χοιϑεςώτων γοκίϑν ζις σεεσοί ας, λέγων ὡς 

πιοάο νὶγ τα] 5 ἰαπδη ες σογγαηροτειὸ πῇ 
ξοττο νἱττατῖς ΠπἸ πὶ σοτυπριε]δ ας ἐδ 
Ρυτατ, Ατρτοίοέζο, ἀἰχίτ ἀσοι!ατοτ, χπηΠ]1ὰ- 
Το5 {π|ὸ5 τος εἤεοίε, νυ !οσες τεοθρῖας σοη- 
τοπηπούοηζ; ΖαπΠῚ Δίσοζου, {ππ]τόγατη ἐδ 

ΧΕΝΌΗ. ΜΕΜΟΒΑΒΊΙς: 

οὐπίξαδάξ οὐτῇ ἑοΐοτη οἷϊες, ἰπ ἔρεπι δτσε- Α φανερὸς ἐ ) οιῶτος ὠν,ἐλπίξην ἐποφ Ουὰ σοηξ ὲ 

Ολονα;αϑὸν κησωκῷ, δλλὰ φοζοῖτο μὴ δπῆνο- 

δε ιξοιος ἑαυτῳ, δὲν 

“δυύσε ᾿ὡρλὰ μάὺ ἡ Τ᾿ σώματος αὐτὸς ε ὦ 
ἡμέλά, τος Ίς ἀμϑιᾷς ἐκ ἐλην4. Ὁ ϑδὲβνά ἢ 
πϑρεοϑίοντα αὐτὸ ποιῴν ἀπεδοχίμαζε, Ὁ 8 Ὅν 
στ ἡδεωφὴ ψυχὴ δέχε ἡ, τα ἱχοψαίς ἐκπῆς- κ᾿: 

νῷν ἐδυχι καζε. ζω την γὸ Ὁ ἕξιν ὑγιφνζώ πε ἱ- 
χϑρμαῖς ἘΠ) χα Ὁ ἢ ψυχῆς δχιμέλφαν ἐκἐμ- 
ποδιζὴν ἔφη. δὶ, ἐμάὼ θρυγήικος [εἰπὲ ἀΞ᾿ 
λαζρονικὸς ζῶ, ἀτ' αμιπειχό νη, οὐθ᾽ νἱτσοδέσφ, 

Βθτε τῇ διλη δια τη. 9 μιὴν ἐ5᾽ ἐφοίσι γερημιά-: 
ζις [ε τὸς στευόγας ἐποὶ 4.3} υϑὺ γὸ ὀηλων ὕχι- ) 
ουμμαΐν ἔπειζε, ζρυς ὃ ἑαυ, χιϑυμξιξ σοῦ 
ἐωραώετο χεήματα: σϑτου σ᾽ Ταπεχονδύες ; 
οὐγόμεζεν ἐλάγδεολας ἔχεμίφαχ. Οις 5 λαμ-" 
(αϑοντας Ὁ ὁμιλίας μιιοϑοὸν αὐδρα ποδιςεὶς ἐ-ἢ 
«οἵ αἀπεκὸλ4, δα Ὁ αναίχαιον ἀὐζις τὴ φζ- 
λόεαζ πὰρ ὧν αὐ λαίζοιεν Τμιαϑὸν. ἐϑαύμα- 
ᾷ δὶ εἴ τις «θεν ἐπα ληδιώ ἀργύριον ὡρατ- 

ζμτο,ὰὶ μὴ νομίζοι Ὁ μέγιςον κέρδὸς ἐξῳν, φί: 

ἐϑυος καλὸς καγαϑος, το τὰ μέγιςα δὐεργέ- 
τήσαντι μή Τ μεγίφην γαοαν ἔχη. Σωκράτης ἵζι, 
δ), ἐπη[γείλουτο νϑὺ Θὐεϊειὶ πω πο εζοιῶτον οὐ- 
δὲν ὄχηςευνε 5 ἢ ξιωόντων αἱ ᾧ τὰς συδὲξα- 
μϑρῳ, ἁεἷ» αὐτὸς ἐδοκίμια ζῶν, εἰς τὸν πόρτα 

βίον ἑαυτῳ τε καὶ Τόνλοις φίλως δ γαθὲς ἔσιουζι ὠνήνο 
αὐ δΐχω ὁ ζριὅτος αἱὰρ δχοαφϑείφοι τὸς νέες; Υ 

μὴ ἄρα ἡ αρεῖ ὄχιμέλςα, ὄχ φϑυρα ἔφην. 

ὀγλα νὴ δία, ὁ κατηγρθος ἔφη, ωἰρορᾶν ἐποιᾷ 

" 

πω- 

Ε] 

εἰ 

λιϑρω, εἴη ζοις μδὺ τῆς πόλεως ῤχοίϊας πὸ 

χυάαμξ καϑιφαια. κυβερνήτῃ 5. μιη!δένα ϑέλᾳν 
χε ρῆ ας κυαμευῷ, μηδὲ πεκονι, μηδ, αὐ 

π΄ ἢ δι 3. ὧν “Μ" ΠῚ ““ »»-. λητῆ, μη δῈ ἐπ᾿ ὀνλα ζιαῦτα, ὦ πολλῷ ἐλᾳῆο- 
γας βλᾳζξας ἃ εἱδ᾽ανουδυα ποις Ὦ αὐἰϑὶ Ἐπὸ- Ὥρα. Ἰνοηγίπιπι, πη Δρ᾿ Ἔτατιῖ5 Οἰυἶτατὶ Τα ργα- 

ὅθεν ι βεοτε: φαλπάο ποηο ἔαδαγ!) παι ππὶ σι: 
δος βιϑς ὈετΠδῖογίς ορόγαᾷ νο  ντί, ποις ξαδτῖ, πος 
᾿πμϑάμων. ας τἰ δἰ οἴη, ποις αἰ 5 ἰῃ τ θὰ τα δι, 

ἴῃ φυίδθας ἢ οὐδέ, πλαϊτο πλίποτα ἤει: 
πχξηΐα σἀριαηίαγ, 4ιαπι ἢ ρεσσοταγίπ τα- 
ΡΟ] σα. Τα]ο5 ΗΠ ἰογπιοηος οἤδττς ἴππο- 
Πυιπὶ ἀΠἰ πτοβ αἰοδαῖ, νὰ ριαίςητοίη ξέρα: 
δ]ῖοα ἤατιι σοπτοπιποτοπέ, εοίοπησιις 
νἱοίδτος Γοάάογς. Ν ὅγιπὶ Ἔρὸ ΔΓ ίτγοΓ Θ05, 
πα ργυἀοπεία σοϊαῆε, (δά; ραταης ροῆς οἱ- 
5 ΘΑ ἄοζοτο, ας Ἔχροαίᾶτ, τη πίηγε νἱὸ- 
Ιεητος ποεῖ: αΐρρο 40] (οἰαητ,σαπη νἱο οητία α 48 π᾿ πη οἰτίας ὃς ροτίου!α οδίιπέξα οἵα; 
Πιαὸ αὐτεπι ρος που ἈΡία; οἵπηὶ ρογίσαϊο, ὃ οπΊ απτοτξ ας θοπεποϊςητσία, Ρεπθαάεπαο, Ι 

λιν αἱ μϑ)δ]ανουϑύων.ζοις ἢ ζοιότους λέγες ἐπαΐ-- 

ρῳΨ ἔφη τϑενέας καΐζα Φροιῷν τῆς καϑέφωσηφ 
πολί)είας, ὁ ποιῴν βια εις. ἐίω δ᾽ οἴκοι ὧρες φρό- 
γησιν ἀσκξ ας, χαὶ νομέζονζας ἰχϑυὲς ἐσεο τὰ 

συμφέροντα δὲδοίσκάν τῆς πολίζᾳς,υκιςα γί- 

γρεαζ βιαίας, εἰδοζῳς δτι τῇ μδὺ βία ασε994- 
σιν ἔϑραι χαὶ κίνδϑζυοι, Δα δὲ πὸ πείρῳν ἀ- 

χενδγούως πὲ χαὶ κα φιλίας ζῶτα γίγνεται. 

οἱ δῦ 



μον 

Ο οἱμδὺ γὸ βιαοϑενῖες,ὡς ἀφαιρεϑέος μισῦσιν' 
. οἷἢ πάοϑείες, ὡς χεγαρισμένοι φιλϑσιν. ξκαν 

Δ φρόνησιν ἀσχοεώτων Ὁ βιαζξοεϑαι, δλὰ 

ΥἿ ἰοὺ αὐϑυ γνώμης ἐχόντων τὰ ζιαῦτα 

“Ὡρατφν δε γιδυλὰ μάὺὼ ἡ συμμάχων ὁ Δὺ 

βιαζεαϑει Ὡλιδμ δέοιτ᾽ αὐ σέκ ὀλίγων, ὁ δὲ 

πείθην δρευάμϑυος, Ουἰεϊγός. κὶ ὃ μόνος ἡγϑιτ' 

αὐ δευύαοϑαι πείθᾳν.νἡ Φονά ᾳν 5, τοῖς Οικίτοις 

ἥχιςα συμᾷαϊν. τὶς ΣΡ Ἔσοκτόναι τίνα, βού- 

λοιτ' αὐ μάλλον, ἢ ζῶντι πάθουϑύῳ γϑῆοϑαι; 

ἀυουδύῳ Καιτίας τὲ ὁ Αλκχιζιάϑης, πλέα 

κακὰ Ὁ πολιν ἐποιησάτην. Κι οατίας μδὺ γὸ ἕ 

ο τῇ ολιγορχία πϑύτων πἈεονεκτίςτιτος τε 

χαὶ βιαιοτοΐος ἐδέετο" Αλκιξιάδως 5 αὖ τυ" 

οὐ τῇ δημοχρᾳτία πϑύτων ἀκρᾳτέξαζς,κὶ, ὑ- 

(ειςυταΐος, ὼ βιαιόταζς. ἐγὼ δὴ, εἰ »ϑύ τι χα- 

χϑν ἐχείνω Ἔ πολιν ἐποιησοίτην,οξκ Ἔστολογή- 

σοι! Ὁ δοϑς Σ ὡχρ ῳτην σωγοισίαν αὐτοῖν, 

ὡς ἔγρετο, διυγήσοιφ). ἐδυέοϑέω μδὺ ὃ δὴ 

ἀϑένα!ων, ϑουλουϑύω πε πόρτα δὶ ἑαυτῶν 

πορῳηεοζ, ὦ πότων ὀγομκοιξοτοί του “μέαζ. 
2! τ Ἶ 3. 308 ἐρἢ λ 

ἡδέσαν ὃ Σ ὡχρ τὴν π᾿ ἐλογιςων νϑῳ χου- 
! τΧ ᾽ ͵ ᾽ ς 35) »" 

ΜῈ αὐταρχεςαΐο. ζωντα, τὴν ἡδονών ἢ πασὼν 

εἰκρωτεςαΐον ἐντα,τοῖς ἢ Δ] φιλεηϑμῦμοις αὖ - 
Ἔν ͵ 9 ΤῊΣ "9 «“ ! 

πω πασι γρώμϑμον τ᾽ τοῖς λϑθορις ὅπως βου- 

᾿λοῖτο. ζαυτα ἢ ὁραῦΐντε, καὶ οντε οἵω “αφϑείρη- 
εϑον, πότερον τίς αὐτῶ φῇ τῷ βίου τῷ Σω- 

ΠΩ , ἥν ἢν 
κρῳτους ὀχιθυμσαντει χαὶ τῆς σωφροσζείης, 

μίσαΐῆς, εἰ ὀμκιλυσον τὴν ἐκείνῳ Ἀνέαχ αὐ ἷκᾳ- 

γωταίχω λέγήν τὲ χαὶ ρα ῆφ; ἐγὼ μϑὺ ὙΣ 

ἣ ἡρρύμα!, ὁ. ᾧ δ)δὸγτος αὐδοιν ἢ ζῶ ὅλον Τ' βίον, 

ὡς ζωδντα Σ ωκχρ φἴτὴν ἑωρων,ἢ τεθνάναι, 

᾿ς ἐλέαϑαι δ αὐτὼ μᾶλλον πεϑναϑαι!. δύλω δὲ 
 ἐλυέοϑέω Φξ ὧν ἐπυραξάτην. ὡς γὃ τχιςα 
χρείονε τοῦ συτίγνουϑύων ἡγησαοϑέω ἐῇ, 

ἀδθὰ Ὄἰσοσήδησαν)ε Σωχεατοις, ἐποξαηέ- 

᾿πηντὰ πολιτικαὶ, ὧναξ» ἕγεκα. Σ᾿ ὡκῥ φ(τὸις ὡ- 

᾽ ρέαϑήτην. ἴσως δζευ εἴποι τὶς αὖ πσϑὸς ζαῦτα, 

Ν; ὅτι χρῶ τὸν Σωκράτην μὴ πὐϑότερϑν τὰ πο- 

λιπί καὶ διδοισκάν ζις σεευόγίᾷς, ἢ σωφρφνῷν.ἐ- 

25 ασϑϑς τῶτο μϑὺ οὔκ ὠτιλέγω' πλύζᾳς ὃ 
Ὅυς διδοίσχοντας ὁρα ἀὐθις δάκγιωζᾷς πε τοῖς 

μανβανεσιν, ἡ ἀὐθὶ ποιῶσιν, ἃ διδοίσχοισι, 

ΤΡ ΒῈΕ ἈΠ ΎῸΚ 1 Μῦν 75. 

δ εφυ εὖ κατήχϑθϑς, Σ ωχρ τά ὀμιλητὰβ 

τὼ αὐδρετότω φύσᾳ φιλοτίμκοοτάτω πόύτωνα 

ἀῷ ἐκῴνος εἶγγεν, ὀρέξαι ὁμιλίας ἐστ, ἄνο Ὁ μά λήρν κα 

713 
Δ Νλιη χαΐ νἱ σοριπτατ, ἱτὰ οάδτιητ, γε αἰιί- 

Ὀιις αἰαὶ αἀδγηταπι ἢτ: αἵ 4] ρει ιαάξ- 
τα, Ὲ4 6] αυῖθιις φτατα Γο5 ἀσοίϊάοτῖτ, οὐ πὶ 
ἁτηδητ Ὁ ̓ΔΠοΌ τοίη ἱπ Θο5,41] ρυ μά ςητὶς 
{Ἐπ Ἰ οί {ητ, πηΐηιπὶς νὶς σαί: (ςἀ ἰηξοττς 
νίτη, σογαπη οἰ, αὶ νί τος μα δεπτ δίς, οῦ- 
{Π|0. Ῥτατετοα {1 χυῖς νἱοΙ εητοῦ διϊάθατ ἀ- 
ϑογς, ΠΟ ραιοῖς δροθίς (οοἱ 5: αὐϊ γοῖο ρεῖ- 
{πιάτο ροταίξ, μμ}1ο. Ν Δηι (οἱ τιπι (ς Ριυτας 
φα ρετίᾳλάοπάμπι (λεὶς νά !οῦο, Ο αἰ ποι πὶ 
εἰπίπιοα!ὶ Ποπλ αἰ θα ταϊηίτηα ἀσοιαϊε, νῖ 
ἀιομηαιᾶ οροίάλητι εἷς οηἰπὶ ἰητοτῇςε- 
το νοἸ τ αἰ απ ροείις., χα να τη οὔιε- 
Ζιθητξ Παθοτοὺ ἀσνδτο,ἀϊροθατ ασουίατού, 
νί! σοπίμποτιάϊης ϑοογαιὶς (τείας ὃς ΑἸοἰ- 
δίαάες, πιαχίπηῖς πηΑ] 15 οἰἰταῖ ἀἀοςοτγᾶς, 
ΝΝαπι Οὐτίας αι"! ἀεπὶσοῖτα βαιοοτί ἰη ἀο- 
Πλΐηατα Ἰόσο οὐ ΔΓ ΠΠ μη ὃς νίο]ο ἢ- 
τΠΠΠπλτις δαῖτ: ΑἸοΙ δίας δυτξ οασο οὨχηϊά 
ἴα Ττάτα ρορι]ατί βιν ἐπὲε πηρεγαπι Πππιι5, 
δὲ ρου] ητί ΠΊπιεις, ὃς νἱ οἱ Ου ΠΠΠλι15. Ἐπι!- 
ἀεπιῇ απο ἄλπιηο οἰμταίοπη ᾿ἱ ἦτο ἀξ- 
σαύπησ, μοη ἐχουίαθο : σία ἀιζοιη ποις 
νει οπῃ ϑοούάτο σοηίποτίάο, ΘΟ πη: 
το πγογΆτα Γι 5 (ππ|. Εταΐ ντογηιῖ αταγα 
Ιοηρε οππηίατη ΑἸ ΠΕ ὨΙ ΘΠ Ππὶ ἀπιδίτο(-- 
{τπλι15, δὲ φαΐ νε]]ςἢτ οπληΐα ροΓίς βετί, νὰ 
οπΊηίαιῃ οἰ Ππ πὶ ἄογοης Νογαπεαατειη, 

. ΤΪΠΙΠηΪ5 ἐλου]τατῖθιι5. ϑοοζατεην ρίδπε οῦ- 
τεητατη νἱπογὸ, οὐϊπέε 16 ἃν οἰ ρεάτ!δι15 
(ς ργογίας δϑίπεγο: ἀθπίημε {ΠΠ05,ἀ τ θιης 
οαπὶ αἰ Πογογοί. ἴῃ ΤΟΙ]ο αἱ ἵτὰ Πςέζετς, 

ΡΓουτ ρίς νε]]οῖ. Ὁ τα’ φιμαπα 1 νἹἀοτοηῖ, 
δοταῖες εἴτ, αδί ἐς ΕΠ ΗΪῸ ράι } Δπτε γα - 
ξογοθαμηιι5: Δη 45 ἀΐςας, ἐο5 ἸποΙτατος οἱι- 
Ρἰἀϊτατε νἱτς πιοας[τςαιιε 5οογατί ς᾽, οοΠ- 
(ποτα! ποια ἰρήπ5 ΟΧρο τ ας : ἀη Ροι τις 
αυοά εχ ἰπηαγέτ (ς, {1 οἱπὶ ἱρίο νοτίατεη- 
ταῦ, ἔπτατοϑ δζ δα ἀϊσεη άπ, δέ αὐ σειοη- 
ἀλδ τος ργομτππλοϑὲ Αὐ ίτγου ει 6 π),Π 
ἄουϑ οριϊοποπὶ νει ξ ἀςἀτῆστ, νῖ νε! τος 
τατη νζλτι πο νἱπογοης, φαοπιαά πιο ἢ] 
δοργαίειὴ ν ἀογεπενίπογο, νεὶ πιοίοτότιγε 
Ῥοτίμι5 πιογίς πὶ εἰσξζαγος ξαΠΠς, ἤυοά ἀμ- 
ἄδηι [ἰ5τοδι, 4.45 σοίδτς, ἀςοϊαγάγαητ, 
ΝΝδπα νδἱ ργίπιπι ἀγδίτγα σαητα, (Ε ρτα- 
ἢδητίοσος ἰἰ5 οϊο, υἱ γῆ σα πὴ ἰρη15 ϑοοτὰ- 
τὶ αἄοτγδητ: πιοχ α ϑοοίδτο τε ΠΠΙογηϊ, ἔθ ι- 
486 ρα ]Ἰσαπὶ σοτοῃ δίῃ {πἰςεροτγιιητ, οι: 

Ἑ ἰυὶς σζατία δοογατὶς Πμάοῇ Βιογαης. Εοτταίς 
ς 4υἱς αἀ Πατοτοίροετῖε, ἄς ιυΠς δοογα- 
τεπι Ὠοη ρείτ5 ἔΑπλΠ αγος {πο 5 1Π ΓΟ ἔιΙ τὴ οἷ- 

α τ ἰ (οἰεῃτία τα ἰτίοτγς, 404Π|ν τα τη 

ἀοίεαπι 111 ἀἰ 4] οἰ της. Ἔσο νετο π1Π}] ΠῚ 
Ποῦ σοπιγδάϊςο. νἱάςο τὰ ΠῚ ἢ ΟἸΠΠ 65 605, 
αυὶ ἀοοςηξ, (οἰρίος αἰ(οἰρυ!ς ἐχπίδοενς, 
4ιο βαέϊο ργαίξοητ ἱρίι, αιιοε ἀοσοητ: ἂτ- 

Οὐδ 



στιά ΧΕΝΌΡΗ:. ΜΕΜΌΟΌΒΆΑΒΙΙΣ 
ὅς ετίατηι δος ὈγΑΤΙΟΠῈ ἱΠΊρ ! ]οτα. Νουα χα τῶ λόγω πσδό6ι ξαζοζδς. ὙΈ., δὰ "Σ᾿ ὡΣ ̓̓  
ϑοοζαῖοπι 4106: (εἰρίαπε νἱγιτη ργοθιιτῃ κράτην δῴιρούτα τῖς δι νούν ἐς καλὸν 
ὃς Ὀοπαπι ἔα ΠΉ Παῖς ἔπὶς Ἐχ μι αΠΠς,4ς- ὯΝ Ἶ 
Ὧὰς νίττατο, ας ΓΟ 5 ΠΕ ΠΊΔ 15 σοτοτίδ, ργς- κώγαὸν ὄντα, χαὶ Ἀ φλεγϑαδμον καλλι 
οΟἸαγ πιο ἀΠΠ γα ς, Νες ΠῸΠ 105 ἄτιο5 αἰξὲ τἰρετῆς καὶ ΤΊ αλλων αὐ,ϑοῳπάνων. ἄν, 

ποαυὶ πιοάείξοε ε σοί, χυᾶ χυίάσπι ἀπ δὰ δὲ κἀκείνω σωφξνιοιεῦτε, ἔξ]ε"Σωχρῳτ 
τα καρ κοι ; Ὁ λο πὸ 
δοοίδτς ντεσδηταγ ἔπ] ]ατίτατο: ΠΟ ιοά Ἰσεουήφάυ, δὴ Φοζου λίω μὴ ζνμιοῖσον 

γεγοσεηταῦ; ΠΕ ἃ ϑοογατῖε να] πηι] ταγδηταγ, 
ψο] ος ἀἐγοητυγς πο ά ρυταγοητ, ἀ τοῖι- 
Ῥοτῖβ πος ΠΟΙ πχαχίτης εχ νήι εἰς. Εοττδῇις τε χρατίρον τῷ τῦτο πραῆφν. ἴ ἴσως ὁἶζυ εἴ, 

αὐτοπι ΡΙεγίαας ΠΠοσαπι, 4α] ΡΟ ΟΡ ματὶ ποίεν αὐ πολλοὶ τὴ φασχόντων Φιλοσοφῷ, 
ἰκ δέηφω αὐ ον ὀρανοων μαι ποπα ποι οὐ ϑο δι οὐκτε ὃ ἩΡΚΝ ΑΝ ἫΝ Εν οὐδε, 
ΠΌΠΊΔΙΔΠῚ ἱΠΙ ΟΝ ἔιπὰ βετὶ, ΠΕΑΙΙΘ οΧ πιοτ τ στ ρλις ΑΝ δα ἸΝ ΚΤ 

᾿ ᾿ οσῳ (ον. σασὲ 
ἀοιξοροτα!δητοπη: ποίας ἰπ αοαααμλ!}- Φρ ΌΒΕΣ δὴ 9 ἀλλο ΘΟ οἱὲν ὡὐ κά-᾿ 

Ἰουύύπης αι ἀΠοεπάο ρεγοὶρίππταγ, οι}, ϑησῖς ὅθην ὁ μαθὼν ανεπιφήμκθν αὖ πεῖς ΩΣ 

αἱ ἀάϊοίς, ᾿πἀούξιπι ροῆς Ποτί. Ὑογαπν ὦ. ἐγὼ δὲ αἷξὲ ζυτων οὐ οὐχ οὕτω γεγνώσκως, ᾿ 
το! χομβηδλννα θοῆς ἘΜΈΒΑΣ ΝΜ ΚΙΑΘῈΣ ὁραῖ γε, ὧςαῇ» (ᾷ τῷ 5 σώμαῦς ἔ ἔργα τὸς 
ηἰπὰ ρετίπας, ἀτᾳ» φοπροτίς αξείοπος ΡΠ “ς κ ζς σώμαίᾳ, ἀσχοιῦζας οὐ ̓ διεναμδύωρς Γ' 
{υ{ςἰρὶ ποη ροππτ, αι σογροτὰ πο ἐχοῦ- ρῶν Ἐπ τ: δ 
«επττῆς ετίατη αξείοηες ἀπίῃ! πο ροΐδ αὸ 1», οὐτῶ χα) Το της ψυχῆς ἐργα:" τόεμὰ, 

ποτε Ὁ ΕΥΝ υηφυεν ύοος Ξ ᾿ ᾿ 
115 ΡΟΥΒΠοΙ, 481 αὐϊηνα πὸ ὀχεγοφαητ νες τί ψυχά ἀσχοιώ ας ου , δχευαμϑροις. οὐτέ ΄.- 

δηΐπὶ θα, Πὰς ἔλοη 48 (ππτιέλοςγε; ἤθοαθ "δὰ δ ποξαηφν,οὐτεώ ὧν δ ἀπέχεαϑαι δύ: ἃ 

5 δ ποτε, δαΐδας Δ πο η τιν οταῖ, 
γαντοι. Ὡς 5 οἶ πα τέ ες κἀ σ᾿ 

ΡοΠιητὶ τι οδιμ]ὰ εἰς, φαατποθγεπι ρα- δαιτὸς Ἷ ὠμεν σώς, 
Φεοίες νεϊρχοεσιν Ἔσο ΤῊ πονρωὶ ἐγ ἀρ ϑοα-, τεητο8 Β]1ος ἔτος ΤΕ  τοχαΝ εὐϑιρίαμς 

ΒΙΠΟΙΐπις δ πωρσοδίϑ μουηίηίβ. αὐσεληῖ: πων ὄχι; ὡς πίω δὲ Τ᾽ ΡΩΝ ὁβωλίαν 
{υίρρε φιοά Βοπογαπὴ οδιμετιιάο, νἱντῦ; ἄσχησιν οὐσων τῆς εὐρετῆς, ἴλᾳ δὲ Τ πον ρώ, 
τίς Ἐχθγοίσαιίο πτ; πιδίογῇ διιτοηι, ΤῊΝ ἀκταλεσιν. εὔρτυρ ὁ δὶ ποιντῶνδ,1 λέγων, ; 

ἐτρορπὺ ΟΧΙτΙ πηι π αο αυϊάρπι ποδί οἰϊατυξρος, Εἰθλαίοι δ δ τῶ πε ἐἐκδλρὰ ἐχρδωΝ ε 
᾿ ὙΠ ν ὙΑΒΡΟΚΗΣ μου 

τταίοιντο “τ Σωκρ τοις, ΝΥ οἰουδν τὸς 

- 

τα τε[δἰγποηΐο εἰ. αυζναῖυ: ; ΕΣ ΤῊΝ ; 
αηεαισθορεὐσηλόβνᾳ, {ξα[ υὐχεγιίμι εν ᾿ἔρυ Ὁ ϑ(σῦχϑισι ἜΝ ΕΝ 

τ βγάηίος, Α7Π 165 φαοά μόν »ρορί αὐεῖ. Ἰὼ Ξ υμιμί θῇ εὐ δίχολὶ ΩΝ τ τι ἸΑΒΜΕ Υ " ; 

᾿αυΐηας ταιΓίτι5 δἷτ: ; ἐνὸν δ᾽ 
ἤν ϑοη κα ἐπι ογαίηεηη τραίδ, 7 γος ὀεπεβ σεῦ ὁ" Ἀὴ ἐγώ», ὝΝ 

ἑάερ, Αὐτὰρ αὐὴρ ραθαον αν δλ ΤΘΕΝ γι 
ἀυΐδυς (λῆς τε εἰ πη σηΐο Πῆεο ὃς ἰρίς ἀδίεπΣ'. -᾿. λρῆς δὴ ἐῶλός.. 
τίοτ. Ν4πι, ντί νἱἀοΌ, Ῥοππάἐ αταας ΠΠ], 4ὔϊ κὠγὼϑ δραυραῖ τότοις. δραϊγεῤ, ὦ ῳ 5 
ἷς πὸ ΠΕΣ ΠΡ ΤΕΤΤ ζοτίαορο σοῖη: ἣν 
ΡοΠεέογαϊη οὈΠ αἰ! δαπταῦ: πς δ ρίχοεῤία ἕὴν , μιέξῳ πεποιημᾶνων ἐπῶν τὸς μὴ μελέ-. 
ἀοξετίπα 40 115 ΟΠ ἰο τ τα ὕτιιτ, 4υϊπε- τῶντας Ἐλυλαυϑαινομόοις; οἱ οὕπω χαὶ ὔσδ-ς 
δ᾽ ρξητες [πηξ. ὑπ} δαΐοην ΑἸΙ ἰς 05 Φσκαλικῶν Ἄρδων τοῖς ἷς αμελούσι ληϑέωέϊ. 
τιιπὰ Ργ ΟΕ ριΟΓΙΠὴ δἰ οϊξαῦ, Φιηδι5 84 φευνοδώξων λυ δὲ νὴ γουθετικῶν λόγων. ᾿ 
νἱγταζοτη Θχοϊτατιι: ᾿ἔουηι ἐξ π σβ μι ἐΘΗ: : 
πα ιη΄ Ῥοτοίριέπο ΔΠΙΠΊΤΙς ἀαεοθρς ᾿λιλαῖννται τίς, ἐλτλέλησαι ττῶν Ω ἱ ψυχὴ ἱ 
τηοηἰίς Ἰλπίτατοπι ἂς πἰοάοἴαπι ἁἄρετῖτ. ταίοουδει τῆς σωφρϑσεεώης ὑλεθυμμεῖν "τῶν 
Ἐσππλνοτγο, 4 Πογιπη ΟὈΠϊοἰταγ, παἰ ἐπ δὲ ὀχτλαϑοκᾶνον ΘΕ σὲν δευυμαφῦνχαὶ τῆρσω- 
ποποίξ, Τριὰς οτίαπι ὉΒΠΠΙΓΟΙ πποάεῇϊά. Φροσεώΐης ἐχελαϑέοϑαι. ὁραῖ δὲ υἱὲ τὸς εἰς 
Ὑίάξο εἰἰαπὶ ΠΠος {αὶ δα ροτᾷπαϊ {ππ4{π|Π| ͵ 

Φιλοποσιὰν ἐσθ. αρθεντας, καὶ ἀϑς εἰς ἔρω- Ι 
[ὰς ααο ργοιςῶὶ ἴπητ, ὃζ αὐτοῦ δαὶ ΠῚ: 

Ρ̓ ΠΟ ΡΕ ὡς Τεἰκκυλιόθειτας, ἡ-ηον δεουαιδυοὶς ων νλ- Ρ ΙΟῖτὶ, ΠλΠγ 5 ἐἃ ΡοΙ͂ς ςίΓΑΓΟ, 1 Εγὰσ ἠἐ- 
οὐ; πιϊπιισός (δ 46 115 ἀθηίπετῖς, αφαϊδυς τε δεσν τῶν Ὀλαμελφοϑεῖ, χϑω , μὴ, δεν: τὴ 
ἈΒΙ πο πάυπη εγας. Ναί πα τὶ » 4] οτίατπη τῶν ἀπέχεοϑαι «πολλοὶ »» τά λῥύκατων Η 
ΡόξμΠΙς ρατεῖς ΡΠ ροτογαῃτ, υᾶαμπα- ἢ ἀμῆμοι φεὐδδθων ον δι) ἐρᾷ; ἐρᾳεϑέν- 

, τε Πῖ, Ἰῇ ἀθηοταπη ρΓΟΪρή ἴα Ποῖ ΔΠΊρ] 
Ιὰ ροήϊιηι: Δοίαπιείίαις Ρϑοιιη 5,4 8 151α- τες Οὐκέτι δρυύανται" ὍΙ "ἃ χοιμαα καΐα- 
οτἱὶς, ἃ 4υῖδιι5 τς (ς σοητίπδθαησ, Παῖρρα "αλώσαντες »ὧν σαϑϑοδεν ἀπείηριτο ἀερδῶν, 
πιὰ ταγρία ἀποςγεης, αρπίπογο ποαθοιηε, αἰο,φὰ γομἐζογτες δῇ), σότων Οὔκ ἀπέχοιται. 

πωϑ 

- 



γ 

ΡΒΟΕΙΑ 

πῶς ὁξιυ Οὔκ οὐδέχεται σωφρονήσαντα πυοΆ-ἃ 

τϑεν,αὖϑις μὴ σωφρφιᾷν, χαὶ δίχαγα δρουηϑεντα 

πραήψν, αὖϑις ἀδυρυαΐψν; πϑύτα μδὺ δξζω ἐΞ 

μεῖρε διονηὰ καλὸ κα τὰ ἀ[αϑοὶ ἀσκοτὲ Τῇ, 
ὃχ ἥχιςα ὃ σωφροσεεύη. οὐ τω γὸ αὐτωΐσω.- 

ματι δυμπεφυάυμϑύαι τῇ ψυχῇ αἱ ἡδοναὶ 
πείθοισιν αὐτίω μὴ σωφροιᾷν, δλλαὶ πίω 7ᾳ.- 

Χίφην ἑαυταὶς 7ε σοὺ μιαιτὶ χδρίζεοζ. ἡ Και- 

ας δὺ,χα; Αλχιζιώδης, ἕως υϑὺ Σωκχροτά 

στευὴ φὴν,ἐδχουα οϑέωυ ἐχείιῳ γρωμδύω συμ- 
, τὰ τι ἀϊ Υ3 ἢ {, "8 

μαχω, ΤΎ μω; κα λὼν δχιθυ μων κρ ον ταν" ε 

χείνου δ᾽ ἀπαλλατλύτε, Κειτίας μϑὺ φυγῶν 

᾿ εἰς ϑυῆα λίαν, ἐκᾷ σεουζοῦ αὐ, 869: ποις αὐομεία, 

μάλλον, ἢ διχαιοσεεύη χϑωκνϑροις" Αλκχιζ,ώ- 

δὺς σὴ αὐ δύρα αϑὺ κοίλλος ὑπὸ πολλοῦ καὶ σε- 

ἀναΐν γιωωκῶν ϑηρωώμϑιος, Διὰ δευύα κω δὲ 

ξὼ τῇ πολ, αὶ τοῖς συμ μεπίχοις ὑ πεσὸ πολ- 

λεΐν καὶ δευνα Τ᾽ κολακ β ᾳν αὐ,ϑεύπων φζκ- 

εϑρυχησμϑυος, ποὺ 5. τῷ δήμιος τίφθ δος, ἢ 

ῥαδίως ορτάσων, ὡςαῷ» οἱ ΤΥ. γυμψικῶν 
Ἄφμνν ὦ ) ε ͵ ᾽ 

ἀγώνων ἀθληταὶ ρα δίως πρφφοτ δύογτες ἀμε- Ὁ 
2 ͵ " « ᾽ 2 ͵ 

λούσι τῆς ἀσκήσεως. ουτῶ κάκάνος ημελησεὺ 

«ὐλν ιούτων δὲ συμξαίτων αὐζῇν, χαὶ ὠΐκω - 

ἄϑνω μδὺ ὄχι δυ4, ἐπηρυϑύω σ᾽ ἔχι πλού- 

τω, πεφυσημϑυὼ σῇ ἔχι δι ώμά, Δ [4:.τε- 

εϑρυμυϑύω ὃ. αἰσασὸ πολλὰαΐν αὐ, ϑεφπῶν, ἔλὶ 

δὲπαᾶσι πϑτοις διεφθαιριϑυω,ὼ πολεοὺ γόνον 
᾿ ἃ ͵ ͵ ΓᾺΣ ᾿ Ἑ 

Ὥσο Σ ωχς φυτοῖς γεῦρνοτε, τί ϑασμιαςον εἰὺ- 

ἱβρηφαγω ἐδιυέοϑίω; εἶτα εἰ »νϑὺ 1 ἐπλυμ- 
,, ͵ ͵ὔ «ε "ἢ 

ἀἱελυσατην, τότου Σ ὡχροὑτὴν ὁ κοιτήϊ ορός 

αὐτιά τα ὅτι 5 γέω ὃντε αὐτῷ, ἡνίκα χϑαὶ ἀἄγϑω Ὥ 

μονεφάτω αὶ ὠχξ ατεξάτω εἰχὸς ἐῇ, Σωχρᾷ- 05 λάτηοα λάο]οίςοητος, α σατο σθη: 
ΟΝ τῆς παρέοε σώφρονε, σοοϊένος ἐπτάϊνου δυκᾷ 

Κὰ τωϊκατοηγρρῷ ἄξιος ἐξ); οὐ μδιὼ τα γὲ 

λᾷ οὕτω κρανετα). ἧς υϑὺ ΣΡ αὐλητὴς; τίς ὃ 

᾿ 
ἊΞ 

Β κὐὺ Με νΕ: ᾿ γιξ 
(ατ ἰρίταν Ποῖ ποή ροῆπε, ντ ἀιΐ δήτο τὴ 
ἀοίτυς τοῖς, ἀείημς ποη ἢτ πτοαοίδις : ὃς 
41} ἰα!δο ἀροτα ροτιοτίς, ἀοἰπάς πῦ ροΠΠτὸ 
Ἑφιάεπι σπγηΐα Βομα ὃς ποποίξα ΘΟΙηΡραΞ 
ΤΑΥΤῚ Ὀχεγοϊτατίοης βοῆς (ἔατιιο., πηαχίπις 
τι ςἰξίαπι, Ναια ἰὴ οο πη οούρβοτο γο- 
Ἰυιρτατο5 δῃΐπιο ἱπῆτα: ρογπΔάδηϊ εἰ, ἢς 
ΤΟΙΠΡΕΥΔΏΓΟΥ ἂς πιοήείξε (ς σεγάσ, (τἀ 
Πα ΠῚ ΓΙ Πλΐ μη ὃς ἱρῃ!5 ὃς σοτροτί στατιῆςο- 

εἰ τα, απο την εὐδληι Οὐἰτίας ὃζ ΑἸοῖ: 
διαάες,, φυαπη ἄτι συτῃ ϑοογαῖς νεσίαθαι- 
τασ χαοα ΠΠ πὶ ΟΡ τ] ατοόσαπη Πα δογδτ, οἱ: 
Ρ᾽ἀϊτατες ᾿ἡΠοης ἔς νίποοτο ροτογδητ: γος 
τὰπὶ ρο[οαηύδην αὉ εο ἀϊίςοΠἤξης, (υἱ- 
τἰ5 4 αἱ π). αμπιίη 1 ΒΟ ἈΠ απ ἤρα (δ 
το ορί ἤει, σοπί ποτά ῃς Ποπλὶηῦ {{πἰσ ντε - 
Ῥάταγ, αὶ νίτατη ἐποϊπογοίλτη ροτίις5, {πᾶ 
τα απ ασέγοητ: ΑἸςϊ δ᾽ δος αὐτοῦ, ροίξοα- 
αι 4Π| Οἰ1Π}. Οὐ Εἰ εσδητί πὶ ἔογτηις, ὨλΕΪ τας 
ας (ρεοϊοίᾳ παπΠ]Ἔτος νεμῆτα εἴἴδης, ατηὰς 
Ἰρίς ργορτοσ ροϊδτίδην, υδτὴ δὲ ἰπ στθς, ἃς 
ἀρια (οοἷος οδιίπερας, ἃ πλιϊτῖς Ποπλἰηὶ- 
ας. Πὰς αἀ(ξηταπαὶ Ρβετίτῖς, ἀμ]ο] ατίοῦ 
Ποτετ, ὃ ἀροριίο Ποποζοιη οἱ παθδπτς ςο- 
Ἰεγοτατ, λο!επας ργίηγα5 οὈτιπογοτιροτγίης 
ἄς ας ατἤϊοτα;, χα σνπηηϊοῖς [ἢ σου τα Π} 1 ἰΞ 
Ῥιια ἔλοί!ε ρυῖπλαβ δ ερτὶ πε, οχοτοϊταεῖο- 
Ποπὶ Πορ]σιηῦ; { ὃς Ιρίδ {εἰρί πα πο σ]οΞ 
Χίτ. Η αἰ πο 41 εὐροὸ φυῦ 1}}15 ἀσο αἰ ΠΘητ; 
Δ ΠΟΙ ΤΟ] τῇ ΟΡ σΈ ΠΕ Ις ΠΟΙ Π τατον ἵπτιι-- 
πλ ΠΘητ, (ε ἡ Ἑτὶᾶ ργορτοῦ οροδ εἰατὶ οἴδητ, 
ἰπἢατὶ ργορτεγ ροτεπεῖᾶ, ΠΟ] τί οὐτδ5 πγὰ}- 
τοτῖμσι πουἸ ππτη σροῦὰ ἔλέτί, ὃς ῃἰς αάθό 
νἰτ 5 οπλπί δ5 σοτγιρτί, ατιαπὶ τίατη Ιοἢ5 
δ τεπηρογο ΡΠ ἤξης ἃ δσογάτς, 1 πη 
Ταπα ογδῖ, θοὸς [ἠΐοϊςητος οααῇ ἢ ἀοἰάς, ἢ 
ἀυϊά Ὁ ΠΣ ῬΡεσσαῖαπι οἴ, εἴπ5 σα] ρά πο: 
ουατοτ ἢ ϑοοΐατεπη σοηξοτε: πο ὰ διιτοπὶ 

(ξπϊδηεαπὶ ΓΕ, πιαχίπιε οοἠταπηασδς δὲ 
ἰητεπιρογά πε ΠΠπγο5 ἔς, ϑοσεαῖες πιο-, 
ἀεἴτος τε τά ξείς, ἰά γεγο μ 6112 ἀϊση [λὰ- 
ἀεριυταῖ ἀςοιατοι ἄτη οο πσάο (ς αἰ11 

“" χὰ κιϑοιελςὴς, τίς δὲ ἄλλος διδούσκαλος ἱκα." ποη ᾿ ΔἸ δαταγι εἷς τί σ᾽οοπ, ας οἰ αγοοΣ 
ΨΡΝν 

. ᾿ ι., 

" δέηο αἰτίαν ἔχοισιν, ἐαὺ ἀὐὶ σωφρονοΐσιν. 

γοιξ ποιήσας τὰς μώϑηζᾷς, ἐαὺ ασϑὸς ἄλλους 

ἐλλῦντες γείρϑυς φανεύσιν, αἰτίαν ἔχ ζύτου; 
ἰ ͵ 

᾿πίς δὲ ἡπυτὴρ » ἐαν ὁ παῖς ὐτε σεόω δ τοί- 
᾿ 

Φωντῷ, σώφρων ἥ, ὕξερον δὲ ἄλλῳ τῶ συτξε- 

Ῥὼν φαϊνήτα!, ζοσούτῳ μιεῖλλον ἐπαὴνᾷ πὸν 
ἡδότερόν; ΣᾺ οἵγε πατέρες οὐΐξις σεευσίϊες 

ἄυς, 15 τη δὶ εεγ Δ] 15, βοίξϑδη ἀϊο 5 
Ρα]ος ἸΙάοπες (λτὶς ἰππξἰταϊε, αὶ ἀεὶ πα δ 86 α: 
᾿ϊος ργοξεξεϊ ρεΐογος εὐαίευηζ, οα βᾷ δίς 
τοὶ (εἰπεῖ αἷς ράτετ, ἢ Α]Τιῖ οἵας οὐπι 
Ἰϊάπο τπᾶσιτο γηςῆς, πιο ἀΐξας ἅτ, ἀδἰη5 

τ ἡόρδυος πονηρὸς “δρηπᾶ!, τὸν πσδϑ6ϑεν αἰτιῶ- Ἑ ἐς αἰτεῖς ἡ ς σου Πιοτ αἴ πὸ ργαϊιις ΕΗ1- 
Χ ΔΕ Βδ..».,.9 «“ ΐ ον ΠῚ 

ἼΩΝ, ΔΆ οὐχ ὁσῳ ἀν Ὡϑα τω ὑςξέρῳ “εῖ- 
ΟΙΑτασ ρυόύῈ πὶ σ]ροτια πῇ ἴαῆτο πἰάσιὸ 
ῥΠογξιδαάεῖ, αιᾶτο ρεϊογοίῃ ἔα ΕΠ Ἡ]Πα πὶ 
ἀρυα βοϊεγίογομι, το Τρία ἀθοϊάγαι Ο υἱα 
ἢ ραγότος φυϊάοτη, Ζα Πὲς (εοῇ Ππαθοητ, 

᾿ ἥρὶς ἡέσι, Τν σαίδων πλυμμελοιώτων, ΒΠΙς ἀοΠπ πε πείδιις ουΠ!ρᾶ ν]1 πγογοητιι; 
τπλοάο ἰρή ςδτίπεητεγ ἂς πιοάςίϊ ίς ρεγᾶτ, 

ΟΟ 4 
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ΒΘ τ. δὶ φαία ἰρία τοὶ ταγρὶ5 ἀοπσηδθατ,πιο- 
τῖτο πλα] 5 εἴς νἱοθατιγ : αἵ {1 σοπίξαητοῦ 
(ἀττηαπι σΟτι πεητίαπα σοἑ αἷς, 4εΐ ποτ ρο- 
τείξ, νεῖαῖγε οἰμΠρᾶ οἰτι5 ν τ} {πἰπἰποατ, “πο ά 
ἴῃ Ἰρίο πὸ δγατὸ Οὐ ποτίδηλ τ 1111} 1ρίς ἀΘ- 
Ἰἰηαιςῃ5, 105 ταπιοη νἱτιοίς (6 σογέτες δά- 
(ρἰοἴξης, λα άαθατ; ἴαγα (ΟΠ σοτ γερτοποη- 
ἀεράταγ. Ατνεγο σαππὶ ΟὐἸτίαπι ΕΠΙἢγ 46- 
ταὶ ἀπλοτο σαρτιΠη, ΟΠ 116 ΠΟῺ Αἰ Ἰτοτ,α 6 
1111, αὶ σογροσίθι5 δα νεπογεπ αθυτάτιηγ, 
ἔταϊ ν 6116 δηϊπηυδάϊπεγγογοῦ: ἀςποσζδτις εἰς, 
4υπη 1Π|6έταὶς εἴς ἀΐςεγοτ, πεηις ἄςοο- 
τῇ νῖτο ργοῦο δζ ποπείϊζο, δ αίπαῖο, αρπὰ 
4|6πὶ εξ ἔλάσηο νεῖ] τ ἰῃ ργοτίο, αἰ ηυἃ 
τηθπαϊςαΓθ, ας Ραιρογιπι ἰῃΠπγ ρρ]ςα- 
τα, ἀατίχας ΠΡῚ φιυϊάρίαπι ρετοτο, Πα πο 
αυίάοια Βοπιμῃ {π. Οὐ θιι5 αιπὶ (Ὑἰτἰδς 
ποπορααϊΐτγοι, ὨΘΠῈΕ (6 ἀποστὶ ρατογοτιτ, 

αἀἰχιῆς δοογαῖθαι ρεγμίδοης., 4αιπη 115 
ται] τἰ5 ργαίαπείθιι5, τ πὶ ΕΠ γάςσπιο: δο- 
οἰ ΑΠΠῸ αυ!ἀἀλτη Οὐίτία; ρουσογιιπὶ πατετας 
σοπίεπταπεῖιπη, 7] σοποιρίςατ δά Εἰπῆγ- 
ἄἀδυλιπη (6 δά ξτίοατε, φαεπηδάμηοάξ ροτ- 
ΠΕ] (ΟΙοαητα ίαχα. Οαΐθιις ἐς σις γί 
416 αἄςο ϑοοζγατᾷ ( τίτῖας οάδγαῖ, ντ 4 111 
Τυρί πταιγαπινπι εἴτε, δὲ σαπὶ ΓΟ Πατγὶ- 
Οἷα συγ] εσαπι σοπεηάατιιπι οἱ τηαπἀαΐα 
ει : πος ἰρίμμη ἴῃ Πηοπηουίάπη οἱ γειιος- 
οατίτ, ἄτας ἐΠἰορίθις ρετίοτιρίεγίς, τγααὶ 
Αττοτη Θ]οατιοητία πο ἄοθεγο. Οο ἱρίο 
ποζαγε ἱσποιηηϊα ϑοογατᾷ νοΐεθας, ἡπι1Π} 
δηίλιυ τ ργεβεηάεηάϊ πο μαθεγοει,ἄςο- 
Παοτογααοτγεῖ ἴῃ διιπη, ὃζ δριια πλα]τἰτ ἦὑ- 
ΠΟΠῚ οΥἰ Πλ] Παγοταγ 14, φιοά νυ]σο ἰπ ρἢῃί- 
Ἰοίορῃἢϊς τεργεμξάϊει. Ετεηΐπιὶοσο ἄς 50- 

' ΧΕΝΌ ΡΣ ΜΕΝ Ὸ ΔΊΑ ΒΤ :, 
δἰσααυιπι εἴα οτἱᾶ ἀς ϑοοτγαῖς ἰπ ἀϊοίατα Α οὕχω δὲ χαὶ Σωχρᾳτῶυ δίχαιον ἑιῶ κράνάν. ΓΝ ̓  

ῥϑὺ αὐτὸς ἐποίᾳ πὶ φαῦλον, εἰκότως αὐ ἐδόκει ̓ 

πονήρϑε ἐὴ . εἰ δ᾽ αὑτὸς σωφρφνών διέτελά, 
“ ᾽} ! " 3 ΕΣ αἴνι 3, Ὁ 

“πῶς αὖ διχαίως τῆς ΟΥκ ογουσῆς αὐπῶ χα- 
͵ ὙΠ ΛΜΝ 4. ΣΎΝ ΝΥ ' χιας ἀτίαν ἐχθί᾽ νὰ εἰ χα ἀκἤδεν ἀὐτος πονγῆ- ὦ 

3 7 “᾿ - : ἐυ πὶ 

οϑν ποιών, ἐκείνοις φαῦλᾳ ποδαηονᾷς ὁρῶν 
ἐπην4,δεκάως αὐ ἐπετιμιῶτο. Καὶ ῥατίαν μδὲ πί- 
γι αἰ οϑαινοιμᾶνος ἐρωίντα Ἐυθυδημου, αἱ πά- 

ρώντα γοῆαϑαι καϑοίεἐ οἱ ἀσοὺς ζὰ ἀφρ9- 
δίσια Ὦ' σωμίῖχ -ξἰπολαόονπες, ὠπέζεπε, φά- 

Β ὅκων αϑελό)ϑερόν 7ε ἘΠ) χαὶ οὐ “ωρέτοον αἰδρὶ 
καλῷ καγαθῷ τ ἐρωνδϑιυον, ᾧ βούλεται πολ- 

λοδάξιος Φαϊνεαϑαι » “σδϑεα τάν ὡς τὸς 

πῆωχοις, ἱκετάζοντα χαὶ δεόμϑιυον πσδ9ςδὺό- 

να καὶ ζωῶτα μηδενὸς αἰγοιϑού. τῷ ὃ Κι διτίου 

τοῖς (ιούτοις οὐχ αἰ αναχούοντος, σοὶ ϑπα- 

Φεπουϑύου, λέγετω “- Σ ωχρᾳ την, ἄλλων τέ 

πολλών παρόντων ὦ τῷ Εὐθυδύμωου͵ εἰπεῖν ὅτι ἢ 

υΐχϑν δυχϑίη παοήν ὃ Κριτίας, ἐχηθυμὸμ Εὐ- 

ϑυδήμῳ αὐσϑλεκράοϑαι, ὡςαὗ» τὰ ὑΐξχο, ζος 
Ο λίβοις. ἀξ ὧν δὴ χαὶ ἐμίσ 41: Σωχρ την ὁ Κρι- 

τας, ὡξε χα ὅτε Τὴν πριάχοντα ὧν νομοϑέτης 

μι Χαεικλέας ἐλρετο,απεμννμμόνδυσεν αν: 
δ 4 πε Ψι , 2 Ἃ , 

τω  χαὶ ΟΝ τοις νοβίοις ἔγραψα, λόγων τεχγῶω 
νἀ ! νῈ ͵ Ω Ἀ ᾽ ὁ τᾶς 

ΜΗ δὲδιασκάν' ἐπήρεαζων ἐχείϊ ῳ, χοὶ Οζι ἔχων 
ὑγτῇ ἐπιλαίζξοιτο, ὄνλα Ὁ κοινῇ ζς φιλοσο- 

Φοις ποῦ Τὴ πολλων ἔχιτικόμδυον ἔχα- 
ν᾿ Γ ᾽ " Ν) λ 

Φεέρων αὐτῶ, καὶ ΔΙφθλιων σοὺς ζιὶ πολ- 
Ν. 38 " ΕΣ 4" δ ͵] 

λοὺς ὅτε γὸ ἐγώγε [ὅτε Καυτος τύτοπώποτε 
, ν } ἥ " ᾿ ͵ ᾽ 

ογατο Πυ]ΠΔΠῚταὶς Αἰ ἃ διά τα! ΠΕα; Σ ωκρουτοὺς ἡκείᾳ, ὅτ᾽ ἀλλ Φάσχανπθα ἀκη- 
- - ᾿ . ͵ 2 ᾽ λ ' ͵ 

ἀςαἰίο οὔπιοπιογαητς, ]ιοά Δα α!οτίτ,οοπλ Π) χϑέναι ἠοϑομζων. ἐδήλωσε δέ. ἐπεὶ γὸ αἱ πϑιὰ- 
Ρετῖ. 5ε4 (τείας τα πος πχαπίξοίξο ρτο- 
αἰ άϊτ. Ὁ αἱρρε αυΐμι Τ Ιρ  πταυ τὶ σοΠΊρ]ι- 
ΤῈ5 οἶτπι65. δοίιια πο ἱπῆπιος ἱητογίςοι- 
(ςπτ, πχι]τοίᾳιιο δα ἰπιατο ἀρξάιιπη ηρε]- 
Ἰούεητσ: ἀϊχίτἔογις δοογαζθς, παίγατῃ υἱοὶ 
601, α δα δα ςιις φυ ρ᾽Ά, αὶ ὃς πΠυτηοτιπὶ 
νδοσατζῖι ἱτηπηϊπιιατ, ἂς ἀστογίοσοβ τοάάατ, 
ποη τηαϊιηγίε θα δαίοιπι εἴς ἔαγθατατν: ε 4 
Ποσπιαρὶβ οὐ! ΠῚ ΠλϊΓπ, ἢ ἡ 115 ργαίος οἷ- 
τἰτατὶς ἐλέξας., ὃς εἴπιος ραποίογοβ ἀςξτογίο- 
τείχυε ἐεἀάδης,ποη ογιθείξατ, ποῖος πλα- 
Ιατ {8 οἰπίτατίς ργαξεξειτη εἦΐς ξατθαζατγ, 
Οὐυοάΐ 4υιπὶ 4 ἐο5 τοπιητίατιπ οἴει, αγ- 
σείπτο ϑοογατὶ (τείας ἃς ΓΟ Ππαγίοὶος πὸ (ο- 

᾿ Ἰαπιίοεσετῃ οἰζξαάιητ, νεται τ οτίατη Π6 σα Πη᾿ 
ὃ 

Δα] εἰ σθητίθιι5 ΠΟ] οἠιοτοτιτ, ἱπτογάϊοῦς. 
Ατ ϑοοζαζοβ ἱπτουγοραθαῦ δος, ςοαα 1Π 
ἱητογα! ξεῖς, συ οα πο ἰητο]Π]ροζοζαγ, η15:- 
τοῖς Ἰἰσοτοῖ, Οὐΐθιι αἀίδητίοητίθι5: Εσο 

κοντὰ πολλὲς μδῳ ἣ' πολιτῶν ἡ ἃ τὸς χήδίςοις 

ἀπεκίνον, πολλοες 5. τσοϑεδεπονο ἀδικεῖν, εἶς 
͵ ς ͵ «“ ͵ ΕΝ ᾿ 
πέπου ὁ Σιωχξ «της, δτὶ θαυ μ(καιφόν ἢ σοι δοκεῖ οἱ δκῖθς 

τῇ, εἴτις νόμϑυος βοών ἀγέλης νομάξιχα! 
(ς βοιξ ἐλαῆους τὲ χαὶ είρφυς ποιοῦν, μὴ 
ε Ἴ Χ ͵ ΠΑΝ ἢ Δ 
ομολοορίη καχϑς βουχθλος ἐΠ) ἔτι δεϑαυμα-. 

ξότερον, εἴτις πσοοςαίτης γυόμϑιυος πόλεως, 
) Ν λ 

Ὁ ποιωῖν ζις πολίζας ἐλοίῆοις ". λείρφυς, μὴ 

αἰαέιοιτο, μαησδ, οἴοιτο χφιχϑς 1) χυδοςαπής, 
Ε Φ πόλεως. ἀπαληλεντος ὧι εἰδθ!ς ἕουτου, κα. 

« ͵ - “ ᾿ 

λέσαντες δ,τε Κἀιτίας χα! ὁ αρικλοϊς τῶν 
3 . Οὐ νσξϑ 

Σωκῥούτην, τον εγόμιον ἐδἀκγύτην αὐ ον Οἷς 
πῶ ι Γὰ 

νέοις πάπέτίω μὴ φχκλέγεαζ. ὁ Σ ωχρῳν 
2 τ λ 9 αν ΝΣ , " 3 

τῆς ἐπήρετο αὐτῶ, εἰ ἐξείη ὑτυνθοίνεαζ εἴτ ὡς πϑαγ" 
δου δ εἷς ͵ ἈΡῪ Π; » ν ρευλμάσς 

γνοοῖτο 1 πσοϑηϊορευϑιὼν. τὼ ὃ φάτιν. ἐγώ,» 
{γος 

- Ύ πρΆσος ἀνά 

Ϊ 
ἢ 
᾿ 



“ὃ ᾿ ΕἾ ΘΙΑΙ ΒΒ Ὲ Κ΄ ΠΡ ΤΥ 9.17 
Ἷ ζήύω, ἔφη; παρεσκά ασμαι εϑὺ πείθεαχ τοῖς Α ἰσίτατ, παῖς, Ιεσί ρας αὶ θὰ ΡῬάτόγο {πὶ 
7" μα δνῶς δὲ μὺ) δὶ ἄγνοιαν λάθω Ἤποος- Βάγαταδ, νΌΓΙΙ ΠῸ ροΓ Ἰρῃογατὶ οΠΘ πὶ 41: 

ῷΦ,, π :, - σ΄. Δυϊάοδπλίτταπη, είτε ἐς νοῦς αροττε νοὸς 
᾿ γμησαρ τα το βάλοι σαφαΐς μαθὺν παρ υτ νεγαπι ἥτπιπι ἀἰοτἰς, αθ ατῖς ἀἰοο πα! ἀρ Εεῖ- 
μδμ, πότερον τῇ Τὴν λόγων τεχυὴν σέζω τοις ρ΄ ῃρῃάιιπ εἴς, Πάηο ἸρίμΠι ἀγταπὴ ἰἰς σοπ.-ὸ 

ὃ .Δδ 5 ͵ πάν ἀν τε ϑσμ ἢ Ὶ ; ͵ ὶ ΤΡ τν βαΐς λεχονϑύοις Ἐὴ γομείζονϊες, ἢ στοῦ τοῖς μι. ῬτοΠοπΪ σεῃίδδεις., τα τεέζε ἀϊσυττιιγ, 
τὴ ΓΙ Ἱ Ἵ ὀρθαῖς, ἀπέχει κελδυέϊε αὐὐλοεῖ δὺ »ὸ στοῦ Ὁ ατια ποῇ γοξὶς ὃ ΪΝαπι! σοπηργο οηήα- 

Ν πιο ὅς ν᾽ 12 , τα ΠΠἸς, ας τεέξε ἀϊοπηταγποη οδίσαγαπὶ ἢ ἴη ὶ ὀρθαΐς λέγφν' ) ἘΝ Ε΄ ὐνῥικτὸ τὐηθνι μυυμῦμ γ᾿ εἰξ, ατοξὲς ἀϊσεηο δδίἰπθηάιϊιμ οἤδ : ἤπ 
εἰ ὃ σερὺ τοῖς ΜῊ ὀρθωσ δ λον (7! Ὑἰρα τεῦ ὁρ᾽ ψέτο Πείπτοῖ θᾶ, αι ποη γεέξο; ρατεῖ ορο- 
θὼς λέγηνικοὴ ο Χαρικλῆς, οργίανείς αὐτῶδ ᾿τατι οἵϊε ἀλπάσπι, νι γοέϊς ἀϊσαπιας. Τ πὶ 

ἡ Τέπάδυμ, ἔφη, ὦ Σ ὠχρ ες, ἀγνοίς, τάδε σι οΧολπἀοίσεπς (ματίο! ἐς: Ὁ μαπο,η υῖτ, 
Ν ΠΗ , “ο ἰσῃογαβ πος ϑοοίατοβ, δα οἰ πηις Εἰ ὶ αι! 4-- Φοὶ ΟΥ̓ΤᾺ τῶ 9α. ἀγομϑυ, τοῖς νέοις Β ἢ Ἂ ὶ ᾿ 

εὐμλεσεξα τὺ ἥ , ἀαπλϊπτε]]εέζα ἔοι] 5, ργοτίμϑ ντὶ σι 11- “ ν ͵ ν ὁ ΝΑ, 
ὁλὼς μή φφολέγεαχ, ὑπὸ "αι τοὶ"  πρηΐδας πὸ σΟἸ]]Ο ἡ πατίς. Ετ ϑοογαῖοβ : [τὰ 6; 
μὰν ἔφη, μὴ ἀμφιζξολον ἦ, ὡς ἀλλὸτὶ ποιῶ," πεῇι ΔΠΊΙ σανηι, αἷτ, Δ Α]1π6 ἔλοί, Πα πὶ 
πὰ παϑϑηχοράυυδϑύα, δίσειτέ μοι μέτρι πό- γα ογίρτιση {τ ἀσβ ἴτο τ ἰ, αὐ τος νί- 

416 ΔῃΠο5 Ἔχ Ἰαιαπά πὰ Πτ, Ἰοπλ!Π65 ΕΠ 
Ἢ ἘΠΕῚ ᾿ , κι τ ἵπποποβ. Ταπη ΟΠαΓο]65: Οπουπίαας, αἴτ, 
9 Χαρικλὴν ς προ νος 3 βολευψ 5. ρατοτίδις οἵα πο σον, αἰ παί γα μ πομπαῖς 

Οὐ ἔξεςην, ὡς πώ φρονιμοὶς ὅσι. μηδὲ σὺ Ἅἰο- πΐδιις {{π| πεοάππι Ργιιἀεητίληι οσίςι- 
λέϊῳ γεωτεροις το ,άχοντα ἐτῶν. εἰηδὲ αὐτί ὡ- τίς. Αἀοοφιςοιμαῖς, 411 Δ ΠΕ. {Προ 

πλατῃ ΠΟῚ δατίρογο,πς οοΟἸ]οαιυίτοτ Νο τᾶς 
φαϊάςσιη Γαδ οςῖς ϑοογατος, {1 4] Θπιαπῇ, 

ἌΝΝΑ δ ξεν τυ) Ἀ ορο, ιοί Α᾽τι5 ποσά απ Δππος Παῖις {{]- 
᾿ς Χαρικλῆς. Ἄλλα τοὶ σύ [ε ὦ Σ ὠχρκίες, εἴω- Ορίηια νοηάϊτ, αυαητὶ νρη ας, ἰητογγοσασοὶ 

δς, εἰδως πῶ: ἔχ τὰ σιλέςα, ἐρωτῶν. τα Εανετο φιστεῖο σοὶ, αὐ Βαγίοὶςς, 8.4 
Ἐ ὧν μὴ ἐρώτα. μηδ᾽ ὐἰποχρίνω μαι ὅν, ἔφη,αὐ ἐις {[ο]οδτιι, ϑοογατος, Πτογτόσαγο: ται οΠΠ αιῸ 

δῶ; ἐτῶν διᾷνομίζην νέτς δὴ τὸς αὐθρώπτες.ἡ 

ΟΜ Ε Ε.] " ͵ ΑΔ ΐ » 5 

γωμφ!»ΕΦη,ἕυ πώλῃ νεώτερος το ίαχοντα 61, 
,»“2μ ΕΣ μὴ ᾿ , λ ͵ 

ο΄ ἐρώρβιϑ ὁπόσου πωλᾷ Σ νοῶ τὰ γε τοιαῦτα, Φη 

Ἢ μεϊέρωϊξ τάχα ὀϊξεταση, τῷ οἰκᾳ Χαρικλῆς, 

τ ἀπὸ ὅ61 Κα διτίας; ναὶ τα ξ τοιαῦτα, ἔφυ ὁ Κα- 
ἵ ΚΑΙ ; ᾽ Ν ῶ κα 7 

οιχλλς. 6. ΚΚδατίας, δνλιὰ Ὑ δὲ τοί σὲ ἀπεχε- 
γ ! ἘΣ ! δ , Ν φῇ 

ἃ ἔφη, δενσά, ὦ Σῶχρ αἼες, ἢ! σκυτέων, ὸ ἢ 
λ , ν δῷ Ν ΩΝ «ἀξ ν᾿» 

τεκτόνων, χἡ Τ᾿ γαλχέων. χ᾽ γὸ οἶμαι ἀύζις ἤδη 
«λϑλνυνν»»"» 

χα]ατεδίφθαι ὀζαθρυλλέ ϑύες ὑπὸ σῷ. οὐκ θῖν; 

; ἐφὴ δ Σ:ωκῤῳτης, ὦ Ἔ ἐπουϑύων πὕτοις, τῷ τε 

᾿ φυλοῆν ὅπως μὴ ἢ σὺ ἐλαίην (ς βξς ποι- 

ἤσης ἔνθα, χαὶ δῆλον ἐλμετο, δ! ἀπα Γ θάντος 

᾿ ἀδῥὶς αὶ Ὦ βοῶν λογε, ὠργίζοντο Σω- 
᾿ ἀρῴτα οἵα υϑὺ ὧν ἡ σεουοισία ἐγεγον4 Καὶ φιτίᾳ 

Ἷ ἄσοϑς Σ ωχρᾳτηνουὺ ὡς εἶχον ασοϑς δλύλες, 

εν) φαίην σ᾽ αὐ ἔγωϊε μηδενὶ μηδεμίαν ἢ 
παι δοίσσιν ὶ ᾧ μὴ ̓ξἰρέσχοντος. Κεοκτίας ἢ 

αὶ Αλκιξ,αδς ὅκ αρέσχοντος αἰὐδῖς Σ ωχρ ᾳ;- 

Ὶ τοῦς μμἐλησάτην δν χρόνον ὠμιιλείτην αὐπτ, 

“δλλ᾿ ἀΐθι ἐξ ὥρχης ὡρμηχϑτε κσδϑεςτίνα) 

Φ πόλεως. ἔτι ὟΝ Σωχρχτ4 σέονοντες Οὐκ, 

ἵ ἄλλοις “τσὶ μᾶλλον ἐπεχείρφιιυ Δα λέγε- 
Ν πν τὖν ͵ ͵ ᾿ Ἷ 
Α μ ὅϑα),ἡ τοῖς μαλιςα “οραήουσι τὰ πολιτίκα. 

β 
τ δι᾽, ἔφη ὁ Χαρικλῆς, ὁ ἢ βεκόλων!ε, εἰ μὴν 

᾿νΝ 

β 
β 

Ρδέξο (ἢ ῃηαχίπια ρατβ Παθφαῖ, πο ἱρποῖος: 
1τ24; ΠΟΙ! Παῖς αυζεγογο. Ετρὸ ποθὴ γοίρου- 
ἄεθο, Ἰηααῖίτ, {1 45 εχ πο ἱπτογγοσαπήο 
(οἶτε οαρίατ,ν δίηδηι Παίζει (παγίοῖος, νοὶ 
ν ΟῚ Πτ Οτίτιας ἡ Ηἰιπιοά! νεγο ἰἰσοῦτος 
ἰρομέάοας,αἰς (παγίς! 5. (γἰτῖλς αὐτου: αν 
115 δ ἰπἰη ἀτιπι τ] οἹὉ ϑοογαταβ, ᾿π χηΐτ, εἰς 
ταϊτπι ἃ {πτοσῖθιι5; δέ Γι τὶς, ὃζ πγαυιὶς ἂς, 
τποίθιι5. Ετεμίτη δι θίσγου αἷρϑτο ἴδηι Π]ογά. 

διχωπρὸ Ὁ ὁσίῳ, ἡ ἢ ὀήων “τυ διχαιων.ναὶ μα Ὁ) ἀατος Ρετταίας Ιοαιδοίτατο τα. Ετρο, (εὑ-. 
ἰεοῖς ϑοογαῖθβ. αὖ 115 οτίατη δ πἰποπάιτιηι; 
4υᾳ σοπίξααιμταττα ἰθ{Ἐ|π|α, ροἰατο;οοτα- 
Τί γεσιιδ, χα ἰαΠτς (της. Ργοίεέξο, αἰτ Π4- 
τς] 65, οτίδπι ἃ αι α]οῖς. Ὁ θα πη ἤροοτ!ς, 
ολπ6 ΠΕ ὅζ βία νᾶσρας ρδιιοίογος γε δβὰ 
1)ο αοίδιη ραγοθατ, γοπιητίατο δοογατίς 
δά τρίος εγηλοπε ἄς νδος!5, οος δοοζαζὶ (ἴτις 
σεπίαπς. Ατχας μαξξοπας φὰς (γιγία ἔο- 
τἰτοαπι ϑοογατὲ οσίπετιάο, ὃζ ́ιια φἰτογίαϑ, 
χἥ αἰτειιιπι ἐποτίτ κἀς 1ο, ἐχροῆτειπι θῇ: 
᾿χοείπι εαυίάςοπι, ἠδ ροῆϊ νἰΐιπ Πποπλί-- 

Ἑπᾶδδ ν]1ο ἸμΠἘἰτυϊ, χα ποη ρίασεας. (τϊτίας 
αὐτῷ, ὃς ΑἸε μ᾽ λάςς; νετία θάτατ 11 φα!άο πὶ 
ομπὶ ϑοογατς, 4 εἰς ποη ρΙφοςθαῖ, σιϊαπὰ 
ἔφης ἀϊι εα οσίπιοτιο ἀπγααίτ: νογῆ ἴτας να 
[λεῖπι αὖ ἑηἰτῖο ἀπἰ πιῖι οο δΔάἀρο!]ογρητ, πο 
ΡΠ ποὶρέ ἱπτοραθ] σα Ἰοοῦ τεποτο ροίΐξητ, 
ΝΝαῖῃ Ζυο τοπιροζο δοογατί ἔα Πλ" αγος ογᾶτ, 

1 

᾿ Βοη οἰμη Αἰ ἰς ἀστοῖς σοπαθαητιιγ ροτίμι5, ]ιιΔπ αὐ τοπὶ ΡΟΡΙΙοδτι ἰῃ ργιπιὶς τγαξξαγοητ, 



εαγι ῬεΥ- 

εἰεά πο 

ἐάειο. 

γιϑ 

νἱρίπτὶ ἤδτι5 εἴθε πηοϑ., οὐπὶ Ῥογίοετα- 
ἴοτο ἄπο; οἰπίτατῖς ργαπάς, ἀε Ιερίθιι5 [πὶ 
Βιαποίοπτεπείαιη αἰ Π γα ῆς: ΜδιΡεσγίο]ες, 
αἷτ, ἀἸζῖτο τ] Π], ροΠΠ5ης πιο, αι! [ὲχ τ, 
ἀοσετγεὶ Ομηηΐπο, Παίς ΡΟ ςο]ο5. Εἰ ΑἸοῖ- 
δίααες5: Ετρο πα, ρεῦ [εοδ ἱπηπηόσταοϑ, 
᾿ιος ἀοοςετο. 'ΝΔτη ἐχυίάςη), αὶ ργα φαγὶ 
αυοίάαίη δἰιἀϊαῆι, “πο Ἰερῖ ομίογιδητος 
{τητ; ᾿πγῷ τε αι επὶ παπο "11 ποπ ροῆς 
Ρατο, 1, α4 ἰοχ πε ίσποτεῖ. Τὶ νοτο, Πλὶ 
ΑἸοϊ δία ο5, Γοπὶ πο ἀἸΠοΠ]οπη ἤδοίτας, αἷς 
Ῥετίο[ες : Ζαϊ σοσποίσεγα οἱρίαβ, αι] 4 Ἰοχ 
{ι. Ἐτεηΐπι οπιηο5 μα Ιεροβ (ππε., 4 1185 
Ἰεδϑ5 'π νημπι σὄρτεῆα ργοθαταϑ (οἰ αἶτᾶς 

ΡΓοπιαΐσ δυο: ἀςοἸαγᾶς, ἰ1ᾶ λοι απ4 Πητ, 
σύας πο. Νιταπηι Διτεῖη οα ἔλοϊππάα ίλη- 
Χογιητ, ΠΣ Ὀο!α ἔπη, Δη αι τΠ414: Ρτο- 
ἐεξέζο δοηδ,Πὶὶ δἀι]είσεης, αἷς Ρεγίο]ος, μαϊ- 
Ππηθιδ πιαΐα. ἰατλ ἢ ποη ρΙ 65, (4, ντὶ 
Ραιίσοτυση ἰῃ ἀοπηίπατα ἤτ, ρδιοὶ Δα! 4 πὶ 
σοηρτοίπ, φα 1 ἐδοιππ ἀππὶῇτ, σοηίοτὶρίε- 
τίῃτ; εάν οῦο Ζυ! ἐγαητὸ ΝΙΠγίγα πη, δ 16- 
δ. Π|6. οπηηΐα; Ζυσου 16 ραῦβ εα, πα, 
Τυπηπηαπι ἱΠτΘρ ΒΒ] α ροτεπτίατη οὈτίποῖ, 
1π{ξἴτατα 46 115, ας ἀρεπήαἤητ, ἀο!Π!θοτγα- 
τίοηο (στ ρίοσίτ: Ὸχ δα ρε!]απτατ. Ια Π τγ- 
Ταμηιῖς οείαπι Οἰττατο ροτίτιις, Ζιια Οἱ αἾθι15 
ἀσεπάα Πηε, ρετίογρίεγις : πιιπὶ ὃζ σα 8 χ 
{ππτ} ΝΙπαϊ γί ιπι, αἷτ Ρευιο]ς 5, αασοιίπηις 
γγάῃηι5 ἱπηρογαῃς ρα ογ ἱῖ, δα αοηῖις 
Ἰοχ δάρο! ἀπταῦ, Ὁ 16 δατοπυ, παῖς ΑἸοῖ- 
δίαήες, νὶϑβ εἰξ, ὃς Ιοστιτη οιοσο, πὶ Ρετῖ- 
οἷδε) δῇ ποῆ “υστη ἔογτοῦ πη ΘΟ] Π!Ιογὸ πὶ 
ἠδ ροτίαφάεησο, (ες νπη δἀξεγξάο, σιοί- 
ὁαγησας ΠΡ] νἱ ἀφατιιγ, ἔλσετα σορῖτ Ε΄αΐ- 
ἀεί ίτα ρατο, αἱ Ρουῖς 5. Ετρο υσοιπη- 

ΧΕΝΟΡΗ. ΜΕΜΟΒΆΑΒΙῚΙ ' 
Αἰοἰβίκαῖ, Ῥγοάίτιτη οἹξ οπίπι, ΑἸοΙ δι ἀ  ρτίιις, υαπὶ Α λέγε.) γὸ Αλκίξιαδζω, φρὴν εἴκοσιν ἐτῶν 

Περι α Ὀχίδϑπῳ μϑῤόντι ἑαυ, αὐδοςάτη δ᾽, 
ἡ πόλεως, φιάδὲ Δἰφλεηθέναι «ὐδχνοζ 
εἶπε μοι,φαναι, ὦ Περίκλάς, ἔχοις αὐ με ὁ 
δείξαι τί δφΊ νόμος; πλύτως δύπε, φαϑαι τὸ 
᾿Περικλέα. δίδοιξον δὴ ἀσοὩς θεώ, φαΐαι 
Αλκιξιαδῴωο ὡς ἔγωγ᾽ ἀκέων τινῶϊ 
μϑδιύων, ὅτι γόμειμιοι αὐδρεῤ εἰσὶν, οἴ μὴ αὐ δὲ. 
χαᾳως πϑτου τυχεῖν τῷ ἔπαινα τ μιῇ εἰδότα, ἢ 
ὅφΊ γόμος. δλλ σσεϊὲν τ χαλεπῇ ὡραγμῶπε,, 

ΒὌχιϑυμάς, ὦ Αλκχιξιαδη,φαναι τ Περικλέα, 
βελομῷ γναΐναι τί ὅθ γόμος. πολύτες 

᾿ 
ν" 

πο ᾿ 
οὐποι 

νόμοι εἰσὶν, ὥς Ὁ πλῆθος σευ ΐίϑον χαὶ δυκι α΄ 
ἔχφανε,φροίζον ὧ,)ε δ ποιῷ, ὁ ἃ (ἡ. πότε- 
θοὸν 5 ταγαϑοὺ ογομσαν δῷ ποιῴν, ἢ τὰ κακά; 

τααϑεὶ νὴ δία, φαναι,ὦ μάροικιον᾿ τὰ ἢ καχϑν, 
διξαῦ 5 μὸ αλῆϑος, Σολ᾽ ὥραν ἔπι ὀλοῦτνς 
χία φ]ν,ὀλίς οι, σεευδιϑονες γραψωσινῦ, τί χρὴ 
ποιφν, ζιῦτα τί ὄφη; πόρτα, φααι,ὥσοι δ᾽ αἱ ὃ 

κρατῶν ὁ πόλεως βελευσανϑυον ἃ ,χοὺ ποιῴν, 

(γοανη,νόμωος κολόται.ὺ αὐ τύραννος ῥζω χέαἕ' 
 ποόλέως γα ῃ τοῖς πτολίχοις ε )οᾺ ποι, ὴ 

(τα γόμως ὅφ;κ ὅσοι Τύραννος ἀῥγῶν,Φαϊὰ!ν 

θα φά, ἡ ζαὗτα νόμος κοφηδῶ.  ᾽α ὃ, φαϊα,ὼ 
ὀμομίία, τί ὅξην,ὦ [τ ἐρίκριφς;ρ ἐχύταν ὁ χρείη: 
τῶν Τ᾿ ἥἥω μὴ πείσας, διλλὰὶ βιασα μη δρα- 
καίσῃ ποιᾷ, ὁ,τί δ αὐτῷ ϑυκῇςἕμοι [εδυκῷ, φά- 

να 1 Περικλέα ὅσα ἀφοι τύραννος μιὴ πεῖς 
σας ζις πολίζς δἀυαίκαΐξᾳ “χοιάν γράφων, ἢ 

νομέα, 651; δοκά μωι ῴαναι τ Περικλέα. αἸατί- 
͵ “ Ι ι ͵΄ ἦ ͵ 

ὅτι τγγάηηι5 ΠΟη ρογίπα[ς οἰ Π|0115 ροῖ- ἢ ἈΑΘῚ ὙΣΡ τοινόσαι τύρῶννος (1 πείσας γραφά 
{τυ δίτιαταμο νυ !} ξιοίδητ, σοσίτ; Ποηπα - 
Πεπα πητα]οροὺ ἃ πλ]Πἱ νἱ ἀοτιγ, ἱπ αι 
Ῥεγοῖῳς. ΪΝαιὴ Ποοτειγαέξο, πίσηϊγαπι]6- 
ϑοιηηοη ος, αι οι 7116 ἐγγαηπις {5 
το ροσίπαί!ς {ογ] ρας. ΟἿΑ’ νογο βαὶϊοῖ; Πλὶ}}- 
τἰταἀϊπς πο βογ[ιαία, {δ 4 Γεγιτη βοτιδτας 
{ογῖθαησ, παῖ ΝΠ οἤς, νοὶ Ποη, ἀἰσειηιιοὴ 
Τύμα ΡετΊοΪο5: ΥἸΔδτατ, ἰη αῖίτ, 1 οπιηΐα, 
αυσουμησ]αξ ποη βοτίαςπαο (1115 σοσὶτ 
ΑἰΙ]ετη ἔδοογε,ππε (τα α, Ππς Ποη, νὶς 
Ροτίις εἴτε, φαλπιὶοχ. Ετβὸ Ζιισουπηηις 
Ρἰεδς φυα] δου 5 (ἀρογίογ, ααϊ οσιρΡΙ ετος Ε διφνοὶ τὰ ποιαῦτα ἡ νδω. τοιαϑήδι γὸ ὼ ἐμδετώ- 
(πητ, πο ρογί πο ὁ (τ δ τ, νὶς αγς ρο- 
τίς. Πα Ιεχ. Τ ΠῚ αΑἸΧΤΙ͂ς ΡοτγίοΙ ες ἔόστατγ: 
ΝΝὸς οτίαπη, ταὶ ΑἸο δία 65, απ πα ξ ἀτα- 
τέ ἐδ ηγιῖς, ροτδογος ἰῃ Πα] Πγοάϊ γοθιις ὁ- 
ταπλιι5. Ν Αγ ἃς τη Ἰτα δ πλιγ δἰ απο αἱ, ὃζ 
ΔΥσττα σά Πηπτ, 4ῈΑ 14 τὰ πα] πιο τη άϊταγὶ ν] ἀετῖς. Ἐπ δι θοιδ ΑἸοϊ δία επιν εἰπαπ|,Πὶ 

ἢ 2 « Ἄιου. . 

γομον ἐ{) ὅσοι 3 οἱ ὀλίϊο, [ τὸς πολλὲς μὴ πεί: ζῆ πλο, 
ν᾽ σα ες, δλλὰ κρο τϑνες γθαφέσι,πὸ τερον βίαν", 

φαδωδυ,᾿" μὴ φωῖιδυ ἐΐ), πούτα ϑυκᾷ φαία δ. 
Πεβικλέα, σαΐις μὴ πείσας αὐαγκβιζᾳ πρνὰ 

ποιᾷν, εἴτε γράφων εἴτε μλ, δία μόνδον, ἢ γόμος 

ει). νὰ ὅστε ἀρὰ Φ πὸ πλῆθος χρῳτον λυ (ᾷ 

χεύμοῖα ἐχόντων, γφα φ4 ἀπ πῇ, βία μἂλ- 
λον, ἢ νόμος αὖ εἴρη, μιείλας ποι, Φαϑαι “" Περι- 

χλέα,ὦ Αλχι ξιαΐδοη, κὺ ἡμής πηλικϑτοι ὀντεξ, 

μϑωυ,ὼ ἐσοφιζο θα, οἷα τὸν ἡ δὸ γύν ἐμοὶ δυκᾷς 

μδεέϊαν. 1 5 Αλκιξζιάδην φαγὰν εἴθε (ι,ὦ τξ, 

ἰκλι4ς; τῦτε συνελμομκὴν, ὅτε διφνοτοιτος σοϊδῦ 6, 

ῬΈΓΟΙ 65,14 τοπηρουῖδ τος οἰδια νογίατιισ, αι ηἢ ἐπ ἢ) ἀοτιπιοηϊά το ρίμμι τη Πἰ5 Γεθ εἶδ 
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᾿ γῶν ὑπέλαζον χρείονες ἐὴ), Σωχρᾳτά μϑὸ 
 ἐχέτι αϑϑεηεξ" (ὅτε γὃ αὐδις δίδως ἠρεσχεν" 
᾿ εἰτειωροςέλθοιεν, αἰ τῦρ ὧν ἡρῦδτθμον ἐλείχό- 

᾿ αϑέυοι, ἡ ϑοντο) τὰ 5. πόλεως ἐωρα ον, ὧγαξ 

ἕνεκέν χ) Σωχοατ ωροφηλϑον. δλλὰ Κι οίτων 

Δ Σωχρᾳτοις ἣν ὁμιλητὴς, χαὶ Χωιρεφώνν, χαὶ 

μ- Ἰ Χαιρεχρ «της, ὃ Σιμμίας, Κέξης,ὁ ᾧ α)- 
ω ϑὼν δ.ὺ ὀηνοι, οἱ ἐκείνῳ στευηζ χ ἵνα δημυηο--: 

᾿ς ριχοὶ ἢ διχάμικοι “λύοιντο, δὶ, ἵνα, καλοί τε 

οἰς ὦ φίλοις, πολά,ὼ πολίτοως δεν οκα- 

λαΐς γ ογαζ. ἢ τέτων θδεὶς ἀτενεώτερος ὅτε 
ρεσξύτερος ὧν, τ᾽ ἐποίησε καχϑν ϑδὲν,οὐτ᾽ 

ἢ αἰτίαν ἔσκεν. θην ὰ Σωκρῳτης τ, ἔφη ὁ κατήγ9- 

ροο ἴοις πιιτέρας τσοοπη λοι χίζᾷν ἐδίδωσκε, 
ἢ ᾽ν ᾿ ͵ ἾΠ {τ Ἵ 

ἐμήν: πείθων ϑρ οι συνόϊας αὐῶῷ, σοφωΊέρες ποιήν 
δο ͵ ͵ὔ «ὦ λ " 3 

τ πατερων, φασκων ὃ ΧΡ νομὸν ἐξῴναι ὩῬα- 

γοίας ἕλοντί ἡ Τ' πατέρα δῃστω  εκμηδίῳ τό- 

τῷ γρωμύ ως τ' ἀμαϑέςζερϑι ὑπὸ ὅ' σοφωτέρα 
͵ »] ! ͵ Ὁ Ν 2 

γομάίμον εἰ Ἢ δεδέαζ. Σωκρατὴς ὃ τ' μδρ ακα- 

θ(ας ἕνεκα. δεσικεύοντα δικαίως αὖ ̓  αὐ Τ' ὠετο 

δεδέα Κ ὑπὸ Ὁ ἔχιςα νϑμὼν ἃ μυὴ αὑτὸς ἔχίςα- 
Ν ἡ «“ ͵ 2 ͵ ! 

“ιᾺὰ Τ' φΙὅτῶν ἐνέκοι πολλοχις ἐσχοττς, Τί οἶζοα-- 
Ι “ 2 ! ᾿ ὴ Α 

Φέρᾳ μόρίας αἰμιαϑια" καὶ ζους μδὺ καινομϑμοις 
ἄετο συμφερόντως αὐ δεδέαζ, ἡ αἰύζοις ζαὶ τοῖς 

4 Ὑ ᾽ 
φίλοις, ζους ἢ μὴ ὄχιςα δες τὰ δέογα, δὲχᾳ!- 

ὡς αὐ μόνθανάν αὐ δὰ Ἱ ἐχιςαυϑυων. δλλὰ 

Σωχράτης [εἰφηὸ κατηήΐορος,ἕ μόνον ζιξ πα- 
Υ᾿ γΝ 2, 2 3 ᾽ 

τέρας, ὀλλα ἢ ζις ὀιθσ, συϊλυάς ἐποίᾳ ἐν ἀτι- 
λ Ἷ 

τὶ Σ κα μνγογϊας, ἴτε ζεις δικαζουδίες οἱ συτ[ε- 

ῳ νης ὠφῆϑσιν, θὰ ζις μϑὺ οἱ ἰαΐξοι ζους ἢ. οἷσωνγ- 

δὐκῴν ἔχιςα υϑιοι. ἔφ» 5 αὶ αἰεὶ ἢ φίλων αὐ“ὶ 
πὰ α δ 2 “, 2 2 

λέγν,ὡς ἀδὲν ὀφῇζος 4δ᾽ιες ἐη),εἰ μὴ ὼὺ ὠφῇν 
δοωυήσον.). μόνες ὃ φασκᾷν αὐτ' ἀξίες δὴ σι- 

᾿ μείους εἰδύζᾳς τὰ δέον, ἑρμιηνεῦσοι δυνα- 
; ͵ ᾽ ἥ "» δ) 5, Ὦ ς ΩΝ 
μϑμες. ανα πείθοντα ὅν ζουςξ νέες αὖντ', ὡς αὐτὸς 

εἴη σοφωτατὸςΊε,ὺ ὀηνες ἱκόνωταΐος ποιῆσοι 
λ ε; ͵ ᾿ τ("» ͵ “πη 

συφς, “τῶ ἐχοτί)εναι Οις αὐῷ συνογίας, ὡς]ε 

τὸν. ἐγώ δ᾽, αὖτ᾽ οἶδα, υϑὺ ἡ αἶϑὲ πατέρων ὲ,ὺ 

Ἑδιλὼν συγ[ενωνΊε,ὺ «δὶ φίλων ῦτα λέίον 

ΝΠ κ 1150} ἘΒΕῚΝ τ ΡΑῚ μι ν ὃ, 
 (,ταῆοϑα. ἐπεὶ ζ νι πούχιςα Ἵ πολἤευομέ- Α (μρογαδας. οἱ ρτί πηιπι ἰσίτάγ ΐς ΕΓ ἀρετο 

καγαϑοὶ γμουϑυοι,ὺ οἴκῳ, ὼ οἰχέταις, αὶ οἰκεί- Β 

᾿μηδα για παρ αὐδιςζους ϑιλες ἐΠ) δὸς ἑαυ - Ἑ 

7.9. 
το 5 1ἢ ἢϊς εἰξ ἂν δι τγα σαησιτ {Π|5. 4 γοπγ3 
ΡΟΡΙΙοΔίη σογοθαητ: ΠΟη ἴδῃ αὐ ϑοοίατοιπ 
ἉΓΏΡ Π 5 ἀοσεάοθᾶτ, το ἰς σοτοσοηαίπ εἰς 
Βιαια ρΙασογοτ; ὃς ἢ πιαχίπης ἀσσοάογδτ, τος 
ΡΓΟΒ ΟΠ αὶ ἰς ργόρτοῦ θα, ια; ἀεἤρηαθαητ, 
δτασίτον ἔογοθδησ: (δ τορι] α; ποροτία 
οἀροΠεραητ θα νπα σασίᾳ ἔπογασ, 4ιδπι- 
οΡτδη ἡ ϑοοαζεπὶ οςοῆογαδης (τῖτο διι- 
τῷ, ὅς ΟΠ στοριοη, ὃς ΟΠ θογαῖοβ, ἃς δῖπι- 
ταΐαβ, ὃζ (οθ 65, ὃ ΡΏχ 40, δὲ αΠ}) ρΙογίιθ 
ϑοογατῖ ἔα ΠΗΠ ᾶτο5 Θγαπῖ; αι "οιιπ οο οοη- 
(ποτ ἀϊπξ Ποπ Ἔαπὶ Ὁ σαιΠπη παρα απι, 
ντ ογατογοβ νΕ] ΠΠ ΡΟρ σαι, να] ἰπ ἐπ41- 
οἰἰς πογεηειίε ντ ἰη νίγος ργοθος ὃς ῃοπο- 
(τος ελάςητος, γεέξο (8 ογρα ἔπι] ἰλπη,40- 
ΠΟ ἘἸσΟ 5, τρί Πα το 5. πηϊοος, ρατγίατη, οἵ - 

{165 ἀφηί ας πος σογθγοης. Οὐσία -- 
ἄεπη ποπῖο ἤδαϊις ἀπ ἐππῖον οἵετ, Προς 
ΡΓΟυο ἑοῦ φἴατο, Π1Δ]1 αυϊάρίαηὶ νο] οομ- 

ὨγΠΓΠτ, νΕ] οὐ πλΠΠΠ{Ὸ σα] ρατιιδ ἔτ, Ατ πὶ πὶ 
δοογαῖοβ, [Π] ΕΠ Δοσαίᾷτοε, ἱβποιηηΐα ραΞ 

ττο5 δά ῆσοτε ἀοσεθαῖ, ἀϊτιπι ροτίπδηογοῖ, δ 
ΓΑ Πἰαγος ἔπος ρατγίθιι5 ἀριο ητίοτγος οἢ Ὁ - 
ἐξατιιπι; ἀζατς οτίατη ἀϊοοτες, Ιασα ρογηλ 3 
(πὶ εἴς, ντ ΑΙ τς ραττοπι οἰ ἔξιιπὶ απχῷ- 
τίας νἱποίατ:ῖΠ 400 ἰαῃς Ποσ ἀγσιιπηῦτο ντο- 
τεταγ, Ζυοα ἱτηρετιτοτξ ἃ (ἀριεπείογα νίη-- 

αἰγὶ τὰς εἴθε. Ππλυπο νοὸ δοογαῖος Ομ Π.,4υΣ 
ἱπυροτγίτα σαι ΖΕ πη  π4πΠραίξοι, πγε-- 
τῖτο ὅς ἰρίῃπη νἱποίεπάππι εἰς ριιταθαταθ 
ἰἴ5, Ζι] χυοα ἰρίε Ἰσηογαγε,ίοίγδι. Αἄθος 
(χροπιιπιοῦο ργορτοσ πα] πο ϊ, 4014 Ἰηχ- 
Ρετιτίᾳ ἀϊῆογας δὺ ἱπίδηϊα, αἰ ριοιοδαῖ: ἂς 
ξατίοίος αι!!ἀξπη νἱποῖγὶ σιπὶ (πο, ὅζ ἀΠιϊ- 
σογῖ! εἰπο! ππγῦτγο, ραταθατ: 4] γεγο 'σπὸς 
γατξι εὰ ατιδ (οἰγὶ ορούτογοῖ, πιοτὸ ἄς θογΘ ͵ 7 ΥΝ ῦ, (οἷν “ ! ΕἸ ον Ἔ 5 - - σ μία εἰ) τοῦδᾳ τοῖς αὐῷ συνᾶσι" λέγων,ὡς ὅτε Ὁ) Ρυταθαῖ αὐ 115 ἀἸςεγς, 4] ἰοϊγέτ, Ατ ϑοογα- 
τε 5, Πα  ἀοοιπήατοτ, ΠΟ (Ο] πὶ ντ ρατγιθ 15; 
(εἰ σετογίς οτίαιη σον Παῖς ἔπ] ]Π]τεϑ {πἰ ρὰ 
τιιπὰὶ Ποποσῖς χα πιθογοης, ἤξοῖς. Ὀϊσερας 
ΕηΐΠ, Ρτορίηαιιοὶ πέρ {1115 εἢδ νίαϊ, 4: 
δάπιοτγία ναἰετιάϊπε]αθογαγδι πςο 1]15,4υΐ 
ἸαἀϊἸοῖο ἜΧραγίγεηταγιε ἃ 115 αυ!οπὶ ργο- 
εἴἴϊε τηεάϊςος, Ηΐ5 νογὸ αιιοϊη ποτ ρδῖγοοῖ- 
ΠΑΙὶ (εἰγοης Αἀεθαῖοτίαπι ἐς δηλοὶς οἰιπὶ 
ἀϊςεγε. πιμ 1 εἴὲξ σοπηπηοά! εχ οοϊ θεπε- 
πο] επτία, ἢ Ποη οτίατῃ ργοάςοῆε βοΠΠΠτ. Εος 
αίοασας [9]05 ἀἴςεγε δοογαζο ἀΐρηος πο- 
ποεῖθιις εἤς, τι! δέ (οἰαητ θα, ια (Οἰτὶ πο - 
οοἵϊο τ, ὃς ογατίοης ροιππε εχρ!σάτο, Οὐ 
ὝΓΟΡΊΟΥ ἰρία ἢ ρει πἀἀοη60 Χππἐιθιι5 (6 
(ρ᾽ πε Πτπλῖι εἰς, ἃς Δα ΘΠ οἰμΠάπ1Π| Δ] 1 ς 

τὰ, καὶ ὡρὸς αὕτοις [ε.57τι Φ ψυχῆς ὀξήθεσης, (αρ᾿ επῖες πηαχιπης ἰἀοπεὶιι, ἤς αὐξεέξος 
Ἐγρα (α γα: 41ΠῸ [ΠῚ ΠἸαγοσ {πος : νὲ ΠΟ α πάτη ἀριια ἐο5 41) σαϊατατῃ εἤξης ργο- 

᾿ {||. ὁπ δοογαῖς ΠοΟΠΊραΓαῖῖ. Ἐρο ψεῖο πη ηΠὶ 611ΠῚ ἄς ραιγιδιῖς, ἐς ργορίπαιῖς ςείο- 
᾿ς Πρ, ἀς φιηϊςὶς παο τ σδγο; 4 ργάτοῦ πο, φααπιοῦτοπι ροιζοα; αὰπι Ὠλσταιιοσις Δηΐτηιι8) 

ΕΣ 
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τηαχίπια Ὠοςδἤηταήϊης σοπίπηξἘ! σοῦριις 

4υατηργίπηιπὶ Ἔ]άτιιμη 6 πιεάϊο το] ]Δηϊ.101- 
ςεθαὶ οτίατι ασπθος, ἀππὶ ἴῃ γ 15 εἴ, 
ἀπε σοΓρΡοΓο ιο, ιιοά οἰπηϊττη τηαχίπιο αἱ 
Ἰισίξ; φα ἀα]α οτἰοίπιπη ὃς ἱπυτ1ε ἤτ, τιπὶ 
ΡΕΓ(θ το ]εγα, τίιπι 411|5 το] ἀππὶ ργώθοτγο. 
ἸΝδῇ) Βοπλίπες ἰρίϊ πο5 νριεβ, σ4ρ 1105; 
Ὁ Δ1}105 το] πτ: εοίἀεπιαι πηθά1οἷς οἵ! πιο- 
1εἰἰξ ἂς ἀο]οείθιιβ ἀιηρυταηάος ἀοιτοη- 
ἀοίχις ρεαθεητ,εάσηιιε ἀδ σαιηα ραταητὶ- 
Ρί!5 ετἰδηγίς πχογοθάξ ἀεθόγε ἰο] οτος. 5411- 
Ὁδιη πο 416,4 9 4π| βοΠπΠΠτ] ΠΡ Ὶ ΠΠ πιο, αὐ 
ογαεχίριπητς; σα οὔ ἀ4π1Π| ΟΥΘ σΟΠΕΙ ΠΟΤΙΊΓ, 
ΠΟίοΙπτα ΠΗ] ργοίις, (δ ἃ πγαΐτο Γπαρὶὸ οτ- 
ἰαπυποσοατ. Ηφοϊρίτιγ ἀἰσεθ αὶ δοοίάτεβ, 
ποη ἢ] ηυϊάςπ ἀσοξης, ραῖγοτα νἱππ1π|66- 
ΡΕΙΙοπάπηιοἴο,αο εἰρίαπιη ἔτ οοποί- 
ἀεηάπη): (ἡ ἀειποπίξεδης ἰ4, αἰϊοά γατῖο- 
πεοατεαῖ, Ἔχρεῖβ ποποτῖς εἴς, [τ46; ετίατη 
Ποτταθαῖαγ ἔτος. συγαπη πη πΠοσ δάπιίσετγέτε, 
ντὶ φυατα ργἀοπε ΠΠηλιι5 Ζαϊας ἤοτεῖ,ας 
γα] ΠΠ 115: Π110 Π ΠΆΓ ΓΙΠῚῚ {116 ἃ ΡΑῖΓα 4115, 
{ειι ἃ ἔταῖτο,ίου αἰἴο ψαορίαηγν ποπογο «ἀ- 
οἱ σαροτγεῖ, πὸ ἑάοἰγοο Περ]ρ ὃς εἴϊεῖ, αοά 
Ρτορίπααιιπι (ες ογεάογει: ἰε ορογαπ εηϊ- 
χα άατγοι, γε ΠΠς ργοάοηοι, α ψαϊδὰς Ποποὸ- 
τοῦ σοηίεη! σρεγεῖ. Ργατογεα ἀϊσεθας 
δοσαίατον, δοογάζοπι (ἘΠ ροητοπι Ἂς ροετῖς 
φεἸεθεγγίπηῖς θα, Ζιῖς εἤδπεροΠπηα, εις 
τε ποπίογαμα οςο ντεῆτοτα, ἄοσετα [ὰ- 
τα ΠἸᾶτες πιο 5; νῖ ὃς ἕλοίηοτγα συσάδῃι ἱπ|- 
Ῥτοδᾶ, ὃς τγγαηηπῖοα πο! γοηταγ, Ηοποάὶ 
4υϊάοιι Π]πά, ᾽ 
Δηαήηρ ορηα [16 ρη ος ῥγοὖγο, {επ| οἰταργογηη, 

Ποοχροόπεῖα δοογαζεπη, 4αυδῇ ροοτα Πι}}10 
τα θοαῖ θ οροτο, πΠοοίηἰπἴξο, πεοτατρί αὉ- 
{ιηογο:ξἀ αια 5 στατίδ,ῃςο φύσας ἔι- Γ) γατην 61),ὠφέλιμόνε αὐ, ϑοῴπτῳ χαὶ ἀγαΐον. 

ἐΠ),Ὁ 5 ΦῬγ9ν» βλα(ερϑνΊςε χαὶ καχϑν, χαὶ ΠᾺ 

μϑὺ ἐργαζεεϑαι ἀγαθὸν, Ωὰ 3 Ξργεν καχϑνὴ 

οἰπηάα σοηίςατ. Ατοηΐπὶδοογατοβ, ΖΙΠ1Π| 
ξατεγεῖιγ οΧχ γί Πομ]η]ς5. ἂο θοπιμη εἴτ, 
Ιαθοτς οσσιρατγί; σοπίγαηαε, οτἱοίμπ οἤ, 
ΠΟΧΊΙΠῚ ὃζ ΠγΔ ΠῚ: ὅς ορεζαγί, θοηππι; ο- 

τίατὶ, πα απ οἤο: χαοίσιπιας Βοπὶ φαϊά 
ἔχοετενί εγοῖ, θο5 ορογαγί ἀϊσοθαῖ, ας Βο- 
Πο5 εἤϊε ὁρεγαγίοβ; Ζυΐ νογο τα] ἷς ̓πάεγεησ, 
γΕ] αἰ χυίαρίαπι ργαιιΐ ἀδλιηηοίσας ἃ- 
σογοηῖ, Πο5 οὐἱοίος αάρο!!αθατ, Ουαίδη- 
τοητία γϑέξο ἀϊοίταγ, 

ΔΉΜΗΙΝ ορη 6718 ῥίον ργούγο, [ἡ] οἱἱά ργο- 
272. 

Ἰά4ςπὶ ἀσοιίατος (προπυγήεγο ϑοογαῖοπι Ὁ 
ἡ πιαάν ὁ ἩοΙπογὶ νογθ 5 ἀϊςεθας νίππι εῆς, φιοά 
ἱιδτο 1ο. γ]γ ΠΗ τ, 

δὴ γοσοηα ηαμζίηδ., 2 Αση4 471 ΟΥγ ἐμ 6 ΟἿΣ Η72 
97. 4722 

Οοη(ῤισεγεί., το δες ἔρσενος αἰφγαείσούαι αρρφέοζες 
Οἤείια, εἰρε ποῖ ἡσηαλε 2ΟΥ6 12, ΘΗ αἰπέῦῃ εξ, 
ἢ εγη τρ(ω [δάρασ., αἰϊοίζηο (ξαἰργο πόειίο, 

ΧΕΝΟΡΗ͂ ΜΕΜῸ ΚΑ ΒΙ1!ΙᾺ. 
ἴῃ {πο (οἷο οἱὲ ῥγυμάεητῖα, που ηὶς οτίαπὶ Α' ἐν 

τ ε3 Ὅλ ΣΌΣ ͵ ᾽ ἐν 
του αὐθρωπξ Τ' ταχιφὴν ὠξενέίκθωτες ἀφαι. Ἐπ 

(δισιν. ἔλεγε Ἀ. ὅτι ζωνΤέχαςος ἑαυ πὸμ- ἕ ̓ 
ν᾽ ͵ ΠΩ ἫΝ, ΓΕ 3. 3 ᾳ ᾿ ΝῊ τῶν μάλιςα φιλᾷ τῷ σώμωιτος ὃ, τί αὐ αὐγρῴον | 

2, Ι͵ 3 

“5 ὅλῳ παρεῖπηαι 
᾽ ς " ͵ ΝΝ ἣ ἀφ ι Έ ! αὐζι ας, ἀν χά 9 τεγγε αὐ ΤῊ ὀγυχας τε, χὴ τε Ὁ νῷ 

ἐ 

ἡ ἀνωφελὲς, αὐτὸςΊε ἀφαιρά, χαὶ 

τύλους ἀφαιρξσι,ὼ Οῦς ἰαΐξοις ; 

πόνων πὲ ὸ δλ γη δόνων χαὶ δἰστοτεμγᾷν, 

-οϑὸν τίνήν. χαὶ Ὁ σία λον εἰκ, τῷ φύμκατος Ὡσὸ- 

Β πῆοισιν ὡς δουύανται ποῤῥωτάτω, δ,ότι ὠφὲ- 
λᾷρυϑὺ σσοὲν ἀὐζεις ἐνὸν, βλαπῆς ὃ πολὺ μοδ- 
λον. ῦτα δέζυ ἐλευ," τὸν μδὺ πατέρα ζων- 
ζᾳ καΐζορυηφν διδα σκων,ἐωυτὸν 5 καϊατεμνῳν, 
δλλ ὄχιδάκγύων τι Ὁ ἄφρον ἀτιμόν ὅ41.χαὶ 
παρεχαλῴ ὄχημελέαχ τῷ ὡς φρονιμωταΐον 
ἐῃ) ὼ ὠφελιμμφταΐον, ὅππως ἐαν τε ““ασὺ πα- 
ζ9ς, ἐαὐ πτειίαοὸ ἀδελφῷ, ἐαΐ τεν π᾿ ὥλλε 
τινὸς βέλη) τιμώοϑαι; μὴ τῶ. οἰκάος ἐΠ) πι- 
ςεύων ἀμελῆ, δλλὰ πάρφται, ὑφ᾽ ὧν αὐ βού- 

(λοιπὸ κά οϑαι, τότοις ὠφέλιμος ἐξῇ). ἔφη δ᾽, 
αὐτονὸ Κοιτήορρος ἢ Ὁ οὐδοξοτάτων ποιητν, 
οὐλεῆϑυϑυὸν τὰ ποννῥφταΐζᾷ, ὦ “ϑτοις δδυ- 

διοις ρώνϑρον » δϑιδουσκν πῶς στου ὀν]ὰς χα- 

κερχϑις ἐϊ),ὺ τυρφννικοις. Ἡσιόδου μἂὺ δ... 
Ἐρχϑν δὲ, συϑὲν δγήδὸς, ἀεργείη δὲ τ᾽ ονήδὸς, 

ἄντο δὴ λέγᾳν αὐτ', ὡς ὁ ποιυτὴεκελά 4 μη- 
δενὸς ἔρχϑυ, μήτε ἀδίκου, μή τε αἱἰο,ο ἀπέ- 

λέοϑα,,δλλὰ χαὶ ζωῶτα ποιήν ὅπι τωϊχερδ, 

Σου ἐρρα Τῷ ἡμλογέτοροι ΤΩΣ 

πὸς μϑὺ ἀ;γαϑὸν τι ποιοιωῶζας ἐργάζεοϑαι τέ 
ἔφν,χαὶ ἐργώζας ἀγαϑουὶ 61)" τὸς ὃ κυδάσω- 
ζς," τὶ ἀλλο πονηρὸν χαὶ ἐχεζ' μον ποιδιῶς 

( ς, Ξἐρχϑυὶ ἀπεκοίλᾳ, ἐκ, ὃ τότων ὀρθαΐς αἢ 
ἔρι δ: δ... 

Ἐροὺν σὴ, σοϊεϊὲν ὀγάδὸς, ἀεργείη δὲ τ δ) 4: 

δὸς. ͵ 
Ἀ 

τὸν λέγαν,ὁτι Οδυοσάς 

Οντίνα ψϑὺ βασιλῆα ἢ ἔξοχον αὐδρὰ χεχείην, ̓ 

Τ ονσὶ αἴανοῖς ἐπεέοδιν ἐρητύσασκε σὰς» 

Δαιμον᾽, σεξοιχε Καιχϑν ὡς δ4διοσεοαϑαι» 

Αλλῷ αὐτὸςς χα ϑυσὺ,ὼ ὀηγ ες ἵδρυς Δαϑϊ6, 

Ον δ 

ἡ μόγή γίνεται φρϑνησις, ὦ σῶμα δ᾿ οἰκφοτεί-. Υ̓ 

παρεχούσι μί 

͵ ᾿ νος ᾿ καήν,χα) πότου χάφαν οἴονται δ, αὐζις τα μὲς εν 

ὃ Ὁμήρου ἔφη ὁ κατήϊορος πολλάχις αν 



ΓΤ 8. ΒΕ ΤΟΚ 

Ονοΐ αὖ δήματ, αὐδρὰ ἰδὸι 

ἡ φάύζοοι, (μύθῳ, 
τι Τὸν σκήπτρῳ ἐλασισκεν : ὁμοκλύσδισκέ τε 

Δαμμόν᾽ δέμας ἧσο,ὼ ὀῆλων μὕϑονάκϑε, 

 ΟἿσεέο φέρ]εροί εἰσι" σὺ σ᾽ ἀπηόλεμος καὶ ἀ- 

νδήκις κω (βελῇ. 

Οὔτεποτ᾽ εν πολέμω «γαφίθμιος, ξ(τ' οὶ 
(τα δὴ αὑτὸν ἐξηγεῖ, ὡς ὁ ποιητὴς ἐπαι- 

γοίη παϊεο τὸς δημοίᾷς ὼ πένης. Σωκρᾳ- 

τὴς δὲ α ζαῦτ᾽ ἔλεγε, (ὃ γὸ ἑαυτὸν ἕτω γ᾽ αἢ 

ᾧετο δάνπα!εαχ) δλλ ἔφη δῷ τὸς μήτε λοίῳ 

μῆτε ἔργω ὀφἥιμιας ὀγῆας, μῆτε φρα]άκα- 

πι μήτε πολά, μυΐτε αὐῷ τῳ] δημω,εἶτι δέοι, 

βουθῷν ἱκφυὸς,θηνως 7 ἐαὺ “ποὺς τότῳ ἡ θρα- 

σῴ; ὦσι, πϑυτα πον κωλύξοϑαι δ κἀν πϑρυ 

πλέσιοι τοΐγόμωσιν δγϊες. δλλὰ Σωχρ της 
γεγτὸμαντία τότων,φανερὸς ζῶ ὁ δημοτιχϑς 

, ἡ φιλαυθρωπος ὧν. ἐκήνος ὃ πολλοις ὄχιθυ - 

μηᾷς ὼ ἀςοις,ὼ ἕέγως λαζων, σεοένα πώπο- 

Ἴεμιίαϑὸν ὃ σεενοισίας ἐπράξατο, δλλὼπᾶ- 

Μέρηγπαρ ἐχείνῳ “ϑϑικα. λαξόνες, πολλῷ Οἷς 

ὀνλοις ἐπωλοιω, "ὦ οἕκ ἡς, ὡς» ἐκᾷνος, δὴ- 

μόιχοί, τοῖς "ὃ μὴ ἔχουσι ἡκκαα. διδόναι, ἐκ 

ἄλλον Αἰ φλέγεαχ, δλλὰ Σωκρατης γε χρὴ 
ποδὸς τὸς ὀηλες οὐ, ϑεσπες κόσμον τῇ πολά 
παρᾷγε πολλῷ μᾶλλον," Τλίγας τῇ λάχε- 

ο΄ δα μωνίων,ὃς ὀνοικαιςὸς δχὶ τύτῳ γέγονε. Δί. 

μωη-. χαξμϑὺ "Ὁ Ἐ Ἐγυμνγοπαιδείαις τὸς ἔγπδη- 
ἡδας ιζγας οὐ λακεδοαίμονι ξεγῶς ἐδείπγιζε Σω- 
ο΄ κράτης ὃ ἐγοὶ πόυτος ῷὶ βία τὸ ἑαυ δοιπλ μων 

πὸ μέγιςαι πόμζᾷς τὸς βουλουϑύες ὠφέλᾳ. 

βίπιας γὸ ποιωῖν τὸς συτἰγνουϑύες ἀπέπεμ- 

πεν. ἐμοὶ μϑὺ δὴ Σωχράτης, ζοιῶτος ὠν,ἐδόκά 

σιμοῆς ἀξιος ἐῇ τῇ πολ μᾶλλον, ἢ ϑανώτου" ἡ 

 α πὔρνόμους ὃ σχοπῶν αὖ τις, πῷθ᾽ ἀὕοοι. κι 
πιτι-, Γ) Ἧ ἡ 4 ͵ 
γὸ τὐςνομιόος, ἔα! τις φανερὸς “λυν}) κλέπηων, 

Ὶ ἤλωποδυ μι ἢ βλωντίοζοιδιι ἢ ζιχορυχῶν, 

᾿ ἢ ὐδραποϑιζουϑρὸς,᾿ ἱεροσυλώδν, τότοις ϑοί- 
γατύς δεήγη ζυἰα" ὧν ἐκῴνος πλύτων αὐ, ϑ65- 
πὼν πλόξον πέλεν. δλλὰ μέωὺ τῇ πόλᾷ γὲ 
ὅτε πολέμῳ κακῶς συμμίξας, οὔτε ςἄσεως, 

ἀτετροδοσίας, τε δνδῈ κακῷ σσεϊνὸς πτωποΊέ 

ἤτίος ἐγλύετο. συ μέὼ ἰδία γε σξεϊένα τώ - 

οποῖε αὐθρωπων {τε αἰγαβών ἀπεφερησέν, ὀῦτε 

᾿διχθὶς φἰξεέξϑλέν' λ, οὐσὶ͵ ἀἡτίαν ΤῊ εἰρη- 

»ἰβοόωγτατ' ἐ- Α 

σιν ἀφθόνως ἐπήρκ4 Τὴν ἑαυ. ὧν τινὲς μικρῷ 

ΡΆΙΜΥ  ς, 221 
4,7: φπορερσράλα οἰαηραη!ο ἐρίεδουλάόγει, 
Ἡμο [δορενο ἤν ὴρ, 59 ρα έσαηε τα δι έηβι: 
πη εἰλας π 618 τεδηεεα: πο ογέδη ΑΚ ΕΙΣ 
Ῥγώδε μα, ανρλν»» μεήο σε γοῦοῦο Ῥγαίξαμ:, 
το ἐς οοΉ έλες τ ες τό ἑάοπδιε ἀγφηί, ὦ 

Ηᾷς οἰπὶ ἢς ἱπτογρτοιατὶ, νῖ ρροῖαπὶ ἀϊοαΐ 
Ρτοθατδ, ἢ ρΙοθ οἰ, ραμροτοίαις ἐαἀαητὰτ. 
Αὔνογο ϑοοίαϊοβ ποὴ πος ἀροθαῖ, [164 1]- 
ἰο ρᾷέξο (οἰρ[ίπι οἴ οαἀξάϊίπις 
ἔξτ;(ς πεοοῆαιο ἀἰοοθαξοος, αὶ ποζογα- 
ἰϊοπα,ηες ἔαέζο νεῖ]ος οἤςηξ, Ποάας νο] οχ- 
οτγοίτα!; γο] οἰαἴτατί, ν οΠ ΠΡ οἰῖάπα ρορα]ο, 
Παυ!άοπὰ ἱτα τεχυίγοτο νίας, βοῆςητ μος 
οαγτεγα, ργαίογείπι ἢ οτίαπὶ δοσεάεζεΐ Δι- 
«ἀδοία; οἵπηπὶ γατοῆς δοτηοάο Θοογοεηάος 
εἴς, ταπλετῇ πάσης ορεβ ροΠΠ4Ἔγεης. Εξ 
δγαῖ σοῖς ϑοοΐατοβ ο Οοηΐγασο ραϊαπὶ ρο- 
Ρυϊατῖβ δέ Πιιπηαπι5, Ναπι αυιιίη Πγυΐτος 
{1 {ππ|4]Ἰοίος ττππη οἰτιε5, τα τη Ὄχτογος ἤαθο- 
Τοῦ, Πα ]ΠΠΔ πὶ νη παπὶ ποτε άς πὶ ἀοεξτ πα 
οαυΠλοχερίς, (ς4 οἴπηίδι ἀραπάε οἰτγα- 
φιςὶ μι αίαπι {πὰ σοπιπιιηἰσαάτ: ἃς εο- 
τα η ταπηθῇ αἰ ι ράττοβ εχίριιας ἡπΠἀ Δ πὶ 
στατῖς δθ ἐο σοπίεαιμπιτί, πλᾶρῃο ΑἹ ἰς νξῆ- 
ἀεθαητ πος οΐδητιγε Ἰρίε,ροραατος. Οἱ ρ- 
ΡῈ οὐ ἰ5, ας 44 ἸΑγσ ἐπ ιπὶ ρεσιηίά 
ἀςεῖϊδεε, (πα ἀΠΠ]} γε 4ο σοπὶπιιηίςατο πο- 
Ιεραησς. ϑοογαῖος αιζεπι ΘΙ αἰ ζΑ ! αὐ α- 
1ἰο5 μοπηῖπος ετίαπν ππυἶτο πηδίτις. ογπΔ Πᾶς 
τὰ π σοποΙ ἰλθαῖ, αιιαπὶ 1 Ἰομας 1 Δοξα;- 
τχοηϊογαπιν τὶ; 41 ΘΟ ποπγίης σα] δ τῖτα-: 
τεπι δάσρτιις ἔτ. πὰ [415 1115, 4] ἃ Πιί- 
αἷς εχ ροαητιν, [ἰοΠα5 Ποίριθὰς 1.4- 
οεάἀατηοηοπ ροερτο νοηϊξειιὸ, σα παπὶ 
Ριαθοτγείοϊερας: δοοιαῖθδ δατοπΊ, 4 1ΠῚ 
Ρεγοπηπεπὶ νἱϊαγα ἱπιρεπάετοι {πα, ῥ]ετί- 
πλιτ ΟΠ ΐθι15 Ποῃ ΠΟΙ Θπείθιις ργοάόγαζ, 

2 

Β 

Ὁ Εἰεπίπι θοὸς, 4] δά ἰρίϊτπι δοοςάερδηι, 
τεάάεθαι πιοϊίοτες, ἂς ἀθἰης ἀϊπγττεθαΐ, 

ἀλη τοπα ΤΆ] ἔλης δοογαζος, ἅ 4] 5 
εἴες, ροτίῃ5 νὰ οποία υορα] σα, 4 1ΔΠ 
τλοῖῖς Δα βςοτγετια,, ἀἴρπις οϊς νΔεάτατὶ 
414; ἢ Ἰερος οἴίλπι σου! ογοῖ αἰἸαιιίς, πος 
ἰρίαπιπιεηίετ. ΝΝαπιίςοι τὴ ἰορες, ἢ 
΄απὶς νε] ἔαγαεῖ, γε] σγααηαο νε[Ἐἐ5 αἰϊξεῦς 
τε, γε] οπιπιεῆας ἱποίάογο ; γε] ράτιετεὶ 
Ρετοάεις, νεὶ ρασίαπι; να] (Δοὐ Πρ πὶ 
σοπηηλίττοτο ἀεργε μοη ἀδειτ ΠῸΡΡΙΠΟΐΟ οά- 
Ρ εἰς αὐ βοίταγ. Αὐ Πἰς Παρτος δοοζαῖες 16- 
ρΙἤητης {Πρτὰ πλογία! 5 οσληςὶ ἀδεγαξ, Ν 6: 

Ε χιενδγο νι οἰπιίτατὶ δ οΠΠαπὶ αἰ οὶ ἠδ (ἃ- 
τὶς ῥγοίρεγε σεάοτοτ, ἴῃ οἰΠρααΐτ; ἢ6η; {6- 
ἀϊεϊσαϊς, πὸις ργοα!οηξ, πδαας ν] 18 
νη λπὶ [Π8}} αἰτοῦ ἀιέξου ἐχ [εἰτίτ, 1π|-5 
πο πὸ ῥστι πατεῖ αυ!άειη ν]] τα Ποιλ ΠεΙἢ 
νπιαιιαπὶ νοὶ] δοηΐ5 ρείπιδαίς, νεῖ ἰπ ππαἰὰ 
Τοηϊξοϊτ:ἀσοαας Πα] ]πι5 Ποτιιπλ,α 8 ἀ 15 

Ρ» 

πρμαρ 

ἐ ἰοῖγαῤ ἰα 
δενά ἐς δὰ 

Ῥο(ῥίμεξ, 



βοιναἐὼ 
γὐϊρίο, 

ΥΣΣ 

σἰτατ βαξτο τ" ἀσοιματιομί οΌποχίας οἰςι, 

4υΐ ῥτό οὖ, αυοά ἀςὸς εἰς ποῦ ρυταγει, 
απόπιαδηπόδαπι ἱπ ἀὐξίοπξ Ρεγίοσίρταπι 
εταῖ, ραΐδπηίε ἀεος σοϊετς [τιἀτοίπις, αι 
Βοπιίηος σέζετι οἰ ἀεόϊαταθαι: 0 το Ἔο, 

ἀποάτασοηςς σογταπηρείος, ἀυᾶάο ὃς πος 
εἰ ογίπηθῇ τοί πιριἠσεδλς, ραϊδηὶ (ς 4ε- 
ΟΙαγα δας η ἔλτ ΠΑ δ ι15, αὐ γαῖα ΠΟ ᾽ - 

πῖδιυς βαρτάγοῃϊ, ἢ5 ἱρέας ὀχτίπσιιοτο, ας 

οὖς φά ΡΕΠΟΙ οὐ πία (ρ] οη αἰ Δ Πππηα ὦ; νἱγ- 
ἕατῖς, αἰτῶ ἴάπι οἰ αΙτατ δι, 4 τα τη ἐλ τλ1]115 

ΡτΓοίρετιταίετα σοῃο]ατ, ἤλογοπῃ ἱποϊτα- 
τοῦ Ατῷς πα 4πππι ξαοΓοῖ, σὰ ραέζο πο 
ἀϊσηιια ογαῖ, ]υϊ ΒΟΠΟΥς ΠΑ ΧΊΠΊῸ ἃ Οἰαἴτατα 
ἀἀηςογοταῦ} [τοπ ἀι45 πα] ἱ ν 5 Πτ ἔλπΠ1:- 

Ἰἰατι δας {π|ς ντ τατος Δάξοσγε, αυαπὶ ρατ- 
εἴπ Γαι ρίᾳ ἀοπχοπήξγαύετ, 418]15 οἤτττ, ραγ- 
τὶ πῇ σο]]οα 1ϊς Δα πος ντογεταγ: 4υαΠτιπη 
ἀυϊάεπὶ σοι πη ΠΆ1η1; ΠΠττε τὶς τπαπάδθο. 1- 
τ44; ἀϊα!ηϊς 1π τεδὶι5 ἐοπίξαθάτ εἰππὶ δέ ξα- 
οετε, δ Ιο αἴ ξο πιοάο, αιο Ργτιμίδτείρδ- 
ἀετςοηί πε Ρ5, 41 ἕλοι ππάπιτη Πενοὶ 
ἀς (λοΠ οἰ 5, ν 6] ἀξ σαϊεα Πιαϊογιιπη, νοὶ ἀς 
αἸτὰ τὰ ἀύδρίᾶ: 4υα Πυῖτς Πτ σαπετῖβ. ΝΔΠὶ 

Ῥγιμιὰ ἐοίροπάοτογασιΐο, ρος ἔλέξιτος, ἢ 
οΧ ἰπΠπἸταξο οἰ υἰτατὶς Πεο ἀράπτ. Ατϑοῦγα- 
τὸς ΠοΠ (οἱ πὶ ἴτα (α σεγε Αγ βίε, (Εἀ οτιαπι 
ΔΙτοσ,ν εἰ 46 πὶ περ φρο Μεδο: 
{ φαὶ αἰττον ἔλοοτοπτ, δὸς δζ {πρεγ τι οίος, 
ὃς ναῦος ΠοΠλΠ65 εἵε ςεπίςδατ. Ργεσαθα- 
ταῦ οἰαπὶ ἄεος Πιηρ]οἴτεγ, νὰ οπα]αῖσι- 
τοῆτατ: ποῦ 41] σρτίπης (οἰγθητ, σιπππιο- 
ἀϊτος εἤσητοπα. Αἰ φαΐ αὐγι πῆ, γε] αγρδ- 

ἴμπη, νο] τγέδηπίάοπι,ν ΕἸ 44 αἰ ἃ πα." 
πιοάὶ ἃ ἀϊϊς ρετογοῆτ: ᾿πὸπ ἀΠΠΠΊ ΠῚ} αυτά 
Ρείεγο ρυιτααῖ, υᾶ {1 α] ἀπ, γε] ΡΥ Ια Π|, 
γε] 4υ 4 αἰτα ἀ φαγαπιγογαπη ροτόγοητ, τα [) γεῖτο μφούαϑαι ΤῊ Ἔσο πολλαΐν ὶ ἐμρῦνοο 

οαιηίπο ππτόδίσαζα, οαἰ απο! πατεαξ- 
ται παδίτυγα, Οὐπτηηας ἀς ἐαοα]τατίθας 
εχίραίς τοπιία λογά ἔασογοτ, ΙΠΠ]ο (δ ρυτα- 
δατπλϊπιῖς ρις ἀγα, πη 1). 4] 46 πιασπὶς 
ἃ οὐριοῖῖς ὀῤ᾽θας ἡγυ]τα5 δέ ἀπ ρ]45 ΠΟΙ - 
5 οαάἀοτεπῖ: Ετοπίπὶ πε αι6 ἄδσεῖε ἄθος 
Ποραίοδατ, νι Πλάση ροτίι5, ἀπ ΕΧΊρ ις 
(λουϊβοῖς ραμάστξι, 4 Δ] Ο Ὁ] εἰ51Π}- 
ΡτΓοδογαπι ΟΠ (Δογ οἷα (α ρίας εἤθης 
στατα, πάγη ΒοΠοτγαπι; ΠΕαίις γίζατη πλὰ- 
σποροτο πιογία! !θὲ15 ορταπάάπι οἤς, ἢ (ἃ- 
οὐ Εἰ [ζοἸ οἰ ογαπι ας ΕΠ πτ οςεριίογα, Ε 
4ύατη ριΓοογτη.. ΝΙΙγατα οχὶ ππιαραῖ 

ἄσος ἱπρτίπηῖς ΠοΠΟΥΙΡιις σαιάεγε,, 405 

Ποπηίπος Πλαχίπηε γο]ρίοί οἤογγεης. δ0- 
ἄαδαι ὃ ἔος σαγἤηεῃ, 

54εγά δτῖδ, φατε λει ροτδς, ἐραμογ αἰ ξηω ΟΠ Ὲ. 

Ἐταΐεθαῖ απο δάιηοπίτίοπεπι, νῖ ΡΓῸ νἱ- 

τἰδιιῖ ἀράπιας, Δα ἁπίοος, δά Βοίρίτες, δὰ γε! αυδηὰ νίτα γαϊίοποσα,, ργαοϊλγαπι ΘΠ. 

ΧΕΝΟΡΗ ΜΈΜΟΠΑΒΙΙΠ; 
χίπυις Οὐ ραπιν πγαιίδπη {ἰπείπαῖτ. Θυο ἐ- Αι μδνων. ουείενὸς πε πϑηϊϊ δα ας ΜΕ “ἢ ̓ ὙΠ 

αἀρίιιτῇ σαφῆ, υὐὴ ὧδ τ μὲ ἄς 
ϑεουξ, ὡς οὐ τῇ γξαφη ἐγέγραπῆο, φανερὸς δ΄ 
ϑεροιηγάύων τὸς ϑεουὶ μάλιςα ἡἶυ) ἀνων ἀνς : 
ϑεφπων; οὶ 3 5. ΔΙ « Φϑείρν ζις νέως, δὴ δ 
»ραψαάυϑυος αὐτὸν ἡτίεἴτο, Φανερϑς ὀρὼ συ 
ὄντων ἵους πονηροὲς δχηϑυμιίας ἔχογϊας ζουτων Ὁ 
αϑὺ παύων, ὃ 5 καλλίφης κα μεγὰλοΐρρεπες Ἵ 
φατὴς ἜΡρΕΤ, ἡ πόλάς πὲ καὶ Ἷ οἴκους 6 οἰκο. ἑῳ 
δι, ἀροο ῥέπων ἐχιδυμοεῖν; ζυῦτα 5. ποδάτε 

Β των,πῶς οὐ μιεγοίληςάξιος ει τιμῆς τῇ πόλᾷ, 
ὡς ὃ δὴ χαὶ ὠφελᾷν ἐδῦκά μιοι πὰς ξιμωόνπαξ, 
(ᾳ »ϑὺ ἔργω διφκγύων ἑωυτὸν οἷος ζω, τὰ ὃ χαὶ 
Διἰδλερόυϑυος πότων δὴ γεάψω ὁπόσα αἱ 
εἶχ μνυμονάύσω.τὰ μϑὺ τοίνιου χσϑὸς τὸς ϑεὸς 

Φανερϑς ζεῦ καὶ ποιαΐν χαὶ λέγων, ἡπὸρ ἡ Πυθία 
Ἐποχρίνεται τοῖς ἔβα τῶσι, πτῶς Γρνε Ὁ πὸ 
θισίας," αἰθὶ ποξογόνων δε εφιπείας, ἀρϑα 

ἀλλϑ τινὸς Ὑυ ποιότων. ἧπε ἐν Πυϑα ἘΝ 
πόλεως αἰαιρᾷ: ποιϑήϊας εὐσεξως αὖ ἈΝ 

Ὀ χρᾳ τῆς τε ὅτω ἡ αὐτὸς ἐπυίᾳ  χαὶ τοῖς ἀλλοις 
παρῆν ̓ πϑο ἢ ὀηλως πως ποιοιοῦζαις “ὐξεέργϑις 
ὁ ματαίοις ὁνόμαζεν ἐἢ. χαὶ ἀχετο δὲ πρὸς 
τῷς ϑκοὶς ὡπλαίς τάγαϑια δὲδόνει, ὡς τῶς θεὸς 
κοίλλιςα εἰδυζᾷς ὁποῖα, ἀγαϑα 681. Οις δε4.- 
λδόδιοις “εξισίον, ἢ Ξργύθμον, ἢ τυρῳννίδα, ἢ 
ἀλλο τί ΤῊ τοιότων, σοἰϑὲν Δι[αἴφορον οὐόμι: 
ὧν ἀὐχεοϑαι," εἰ κυξείον,ἢ μαχζω, ἢ ἀλλοτί 
ἀύχοιντο Ψ φανεραΐς ἀδήλων, ϑητως ὈἰσοΥσοι- 
Ὁ θεσίας ἢ ϑύων μικραξ σι μικραΐν, οὐοέγη: το 

ωλς ͵ Ε ᾿ ω Ἰ " “ 

πολλά το μεγαιλρε θυόντων. ὅτε 7,5} τοῖς θεοῖς 
32 “ΙΗ. 25 , Ν ἐφη καλῶς ἐγφν,εἰ Ε μεγάλαις θεσίοης κῷλο 
λο γ᾽ ΣῪ “- ἅ ἢ 
λον, ἡ τ μικρῶς ἔγαμφρν, (πολλάκις) αὐ 

᾿ ἊΝ ἃ »" ν' ΑΞ 

ἀὐζὶς τὰ τοδὶ Ὑ πονηραῖν κιξλλον ἡ τὰ "πῶϑ 

ἐν τὴ χρυςῶν εἰ χε )αρισμένα) ὅτ᾽ αἷ τοῖς ᾿ ᾿ 

αὐθρωποις ἀξιον εἰ ζω, εἰ τὰ πο αὶ απο: ἢ 

γηραῖν μᾶλλον δῶ χε εγοιρ(σλλένα, τοῖς ϑεοῖς," τὰ 
ἣ "» ἘΞῸ 8. ἀπ 

ρηξων᾽ διὰ ογόμέζε τς ϑεὰς 

«ἴρῳ τὰν ἀύσεξεςατων μος μιοίλὰ χα ρφνι 
ἘΣ ΜΝ ΡΣ Δ ΛΝ Τ᾿ ἢ ͵ 
επτἐινετής δ᾽), ζε κὶ ὅ' ἔποις ούτου, : Ἕ 

Καδδοωαμιεν δ ἕρδᾷν ἱέρ᾽ ἀϑανατοισι 

θεοῖσι. χσὶ ἀστῆς φίλοις ὃ, καὶ 
Ἁ 3 

ξένοις, καὶ πσοϑς πίω ἀλλξω διαγτὸν καλίώ 
ὕὔ ͵ Ε ω ἐῴη πειρα γέσιν ἐῃ) τω καδιδυώαμιν ἔρδειν: 

εἰδὲτί 



ζγὸῤ ἐπεί. ἡ τοὶ ση ιο)νόυϑυα ποιῆσαί; 

εἰ τις αὐτ' ἔπφλεν ὁδοῦ λαξᾷν ἡγεμόνα τὺ- 

φλοννὼ μὴ εἰδότα Ἢ ὁδὸν, αὐτὶ βλέπογτος ἡ εἰ- 

δύτος.κἡ Τὴν ὀλλὼν 8, μφοίαν καηγ9ρ4, οἵ τίνες 
, οὐἰϑὰ τὰ τροὶ Ὁ ϑεων ση μα γιόμϑυα, ποιοί τι; 

φυλαήουϑροι ρα Οιϊς αὐθρωποις ἀδοξί- 

ανοἀντὸς ὃ πϑύ τ᾿ δυθρωπιια ὑπδρεώρφ ωρὸς 

"κα οἰδὰ τὴ Χων ξυμξολίαν. δια! τὴ 5. πίω πε 

«1 ΓΕ ΒΕ Ἀ ΡῈ Ἰπνοῖ; 

εἰ δε τ δύξάεν αὐῷ σημανεῶζ ποϑ οὶ ϑεων, ἦτ. Α Οὐοα ἢ χα ἀἰυϊπίξες οἱ Πρπιβοατί νἤαπι 
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οΠοτ; αἰ ΒΙΟΠΠἰας ρίπαάφεὶ ροτα ει, νεργας 
τοῦ ἱΠαϊσάτα ἔλοογεῖ : χαάτη {1 ατ|5 οἱ (π4Π| 
ίςϊ, νὲ Ποπιἰπὶς να ξητίς ὃς να: σῃατὶ ἰοςὸ; 
ζξοαπι δὲ ᾿σηάγαζτη να ἀϊισεπι ἀσοίροίξι. 
ΟΡ πτραθᾶζ οτίαπη 4]ῖος οὐ {π εἰ εἰαῖι; υ.. 
Ρτατου Πα, ας ἀϊαϊηΐτας Πσῃ!Ηοαΐα δἤτηι; 
αἰϊαι! 4 ξισογεπῖ; 4 απο ῆα! {πα ϊο,ἢς 
Δρια Ποπηῖπεϑ ἜΧΗΙ πηι ποῖ αὐλἰτιοζεϊ, 
ἰῃτουιη ἰρίς ἕας Πυπιαπας οπιπος ργὰ αἰ{115 
Πἰς ὈΌΠΠ]115 ἀἰρεγπαθαίαγ. (σογρίϊς5 ὃς ΔἢΪ- ξοιγαεν 
ππιιπὶ δα νἱ αδηαἐ τάτίοπὸ οοίςξεςογατ,ιίά "αμαἰνμαῦς 

Β {ἰ 4αἰς5 νταταγ, πη ἃ «14 ἀϊϊπίτις ἱπιρεάϊατ, 
ψυχίωὼ ἔπαι δοίσε ὼ Ὁ σῶμα; ἡ γχρώμϑρος δ 

Δαΐς φζο»!;» κ᾿ ὅκ αὐ διἰπορήσφε ὥσειυτης δὼ- 

πίύης. ἕτω γὸ ἀὐτίως ζὦ ὡς τ᾽ σέκ οἶδ) εἴτις. 

οὕτως αὐ ὀλίγαι ἐργοίζοιτο » ὡφιε μι λαμξανᾳν 

πὰ Σωκρατά ἀρῤκϑντα. σίτῳ υϑὺ "ὃ ὥούτῳ ἐ- 
ςς ͵ "7 3 ι ! Ἴ 

ἥπ χέητο,οσον ἡδξως ποϑιε. ἡ Ἵ ὅλ: τέτῳ οὕτως 

παρεσκθ ασί, ἡφ, ὡφε Τ ὀχιθυμίαν τῷ σίτου 
ὄψον αὐῷ ἐξ). ποτὸν Ἀ' πὸρ ἡδὺ ζῶ αὐτο, ϑχρ 

Ὁ μὴ πίνᾳν,εἰ μυὴ δεγῳη. εἰ δὲ ποῖε κλιυϑεὶς ἐ- 

δελήσάεν ἔχὶ δῴπγον ἐλθῴν, ὃ τοῖς πλείξοις ἐβ- 

[ωδέςα τον δεν, ὦ )ε φυλέξααχδ ὑκὴν Τχῳ-Ὁ 

δὸν ἐμπιπλααΐ, ὅ1ὸ ῥαδίως πόρυ ἐφυλατ- 

πεΐο. τοῖς ὃ μὴ δευνα ϑροις ὅτὸ ποι(ν σεευεξ - 

λάσε φυλαηεαῖ, τὰ πείθογτα μη πάνω ἐ- 

οϑιφν, μηδὲ δεψώϊας πίνᾳν. αὶ γὸ τὰ λυμαινο- 

᾿ς αδνα ἰαφεραρ, αὶ κεφόλαὶ, αὶ ψυγαὶ ζωῦτ᾽ ἔφη 
ἐπ) οἰξαχ δ᾽ ἔφη ῥχισκωτήων κἢ δ Κιῴκώω Ζ 

ποιάν, τοιότοις πολλοῖς δφαγῷ Ὁ ἡ Οδυσ- 

σία Ἕρμ τε αὑπουϑημμοσσευη,ὼ αὐτ- ἐϊκῥατῆ 

ᾷ οὐτα, Ὀποοσιῦμον Τὸ ὑπο Τὶ χα οϑν “ τοιώ- 
»" 

τιφγεἰ μή τὶ διοιμόνιον εἴτ, ϑυρῥθινέως ἡ ἀσφα: Β 
ὃ ςοηῆάεητεγ δ ίεοιιγε ροπιτ ἀξσογε; Π6-: 
απο γογογὶ , ΠΘταητὶ {ππητα5 ρε μια] - 
τος; Ναπινίαιε δἀεοξταρσα!!ς ὄγαῖ,ντ πλιά 
(οἴαπι, πιῖπὶ 45 Ποτά πῇ τατὴ Ἔχίρεπ1145 
δοτεϊαοίαοοτε ροίπτ,υοα π αἰθῆάο 50- 
οτατὶ (ότι. Ὁ αἱρρο οἰδὲ ταπτιϊπὴ ππλθ- 
δας, χαδειπὶ οι πὰς σόπηεάετει. Αὐ δαπι. 
{᾿ο ραζατας ἀοςοάξθας, νε αἀρετίτι εἰ οἰ .:... 
Ἐἤει οδίοηϊιμ). Ετίατῃ 4υτῖς5 ροταϑ οἱ στάς- 
τιι5 δγατ ρίορτογρα, φασά ποη δίθετος, μΠ 
{τίτοῖ: δ νεγο Πομμαπιαιδηη ἡ υϊτατιὶς 4 
οαὐπατι νο]]οτ ἀςσοάοτε, τα πιά, ἀπο ΑἸ: 
ΠΟΙ πγυατη εξ ρ᾽ γι π δ, σδίιετε (οπσοῖ, 6 
415 (6 τερίθασ ν]τεε 5: φαδιη σΟπιοάιιπῇ 
Πι; ρίξε ρεύψαδίῃ ἕλοι] σαπιεθᾶς. Π]15 Αἰϊτξ, 
4 πΠοδίϑεοτο ποη ροίδητ, απξξοτ δγατ, 
ἐἰςνε ΠΡ σαποίοπι, ας μαάςητ, νεταηηθε 
ααῖς ποη οἴαγίάς, ὨΙΠΠΠὀΠλίπιις τάπχοῃ δ ἄἀῦ; 
ἃςσποη Πείεης, οἰθάτ. Ηας εηίπι}}14 εἴα αἰ: 
δεδάξ, ἅπας δξ γδητείθες, ὃς σαριτίδας, δζ ἀξ 
Ὠἰπηὶς ἐχίεῖο πητι Οὐ ηειίαπὶ τά θη ἤαγγᾶς 
Βασ, Οἴέζεπι εχ ποπνπιθα χοετηοάο ες: 
οἵς (165,40 πη εἰς τἀ δας Θοκ ἱποσοηἶθςς 
ἘΧοΙ βου εν ἐγ τῇ ΝΥ ΠῈΠῚ ραγειπὰ Μοτγοι- 

τῶν ἁπήεο ὄχ ζαῦτα ἐδὲ δ μέοκ εὖ ζοιαῦταῖη γἱ) πποπίτα, ραττίην ἀυοα ἐρίς τοπυβῤοτγαᾶϑ οἰ; 
τς αδραίθὲ τϑότωνέπαιζεν ἅμὰ σουδούζων. ὡ- 

ο΄ Φροδισίων ὃ παρήνή Ὡς καλῶν ἰουραῖς ὠπεέχε- 

πὴ ϑα;.5 γὃ ἔφη ρα δον 6) ἢ: (ιῴτων ἀπηόνδνον 

ο΄ φωφρονάν. διλλὼ χαὶ Κρατόξελόν πος 1: Καί- 

τ φῶνος πύϑομα οὔτ ἐφίλησε τ Αλκιξιαδὸου υἱὸν 

᾿ς καλόνοντα, παρόντος Ὁ Κριτοξ λει ἤρετο Ξξ6- 
τ΄ γοφαΐντα᾽ εἰστέ μοι, φη,ῶ Ξενοφων,εἰ σὺ Κρι- 

πδϑλον «ὐνόμιζες ἢ)  σωφρϑνικῶν αὐ,ϑ6 8:5: 

ἢ πων μϑίδον,ἢ Φ' Τέρᾳςῶν,ὼ “ὐυ ασδονοητι κῶν 

ἡ 

᾿ 

(δε, Τχας ομίθεγε ροῆει; αιιο πηι ᾿πξ 
ἐεπιρει εις Πυυπιοά! Δἀτἰπρεγεῦ τοῦ 
ἴῃ δία ταπτάταπυ ποῦ ξΠΠς. Αταπεέ ναοί 
τασᾶὶ ἀὁ Ηἰς {το πὴ}. ἃς ἴσοο ριοίοεθς 
δαεῖ Ῥεχιογοᾶ αισά ἐξ γοπόγσαϑ ἀἀτ πεῖ; 
ἐποϊεδαῖ: γενεποπιεήτι πο βου πος 
ΔΟΓεπ δέεται Ν ες δαῖτα οἷδε ἀέρας 48:6; 
νι πποαϊ ἀτίησεπάο, οὐτιποπτοείς ρος: 
τεύεξ Οὐππὶ Οπτοδάϊαπι αἰᾷυαηάσ, ΟΕ 

τοί! ἩἸΙᾶ; δοιρειδε Ἰ᾿ΑἸΟΙ ταῖς ΕἸ μαμτα! 

{ἀπε χυιαπι Ἰοσ πίει; οσἀ]ατυ πιο ον Χ ἐν 
Ἑποόρῤοπτιοπι βγαίδπις ΟἸτοθυ]ο,Ιαἴαγπο: 

σαδαῖθις τα Ηΐ τ] πόρος ΠΟ τα (Ο Πἰ5 ξοογαεὺν ε 

του απὶ ΧΙ ἰτπα δάθροῖίας δογαηνέχ ΠΟ: Χορνον ἐν τοί [ο.. 

μόιλον," ἢ: αὐοήτων πὲ αὶ ριψοχινδχωύων; πολύν 

ἀϑὲ βν,ἐφη ὁ Ξξενοφεύν.νεοῦ ζοίνεω νομειζε αὐτὸν 

: ϑερμξρητοτον ἐπ) »ὁ Γλέωρορπατον. Οὗντ κἂν 
οἰ- Η Ὁ ͵ 31κ..2... Θ᾽ Ὑεὴ --ς εἰς μια γαιρας κυθιφήσε, κἀν εἰς πῦρ ἀλλοιτό; 

ἐπιπατα εἴς παπηέγο, Ζἱ οδτίπεμτετίς σἐ- φμίωπι, 
ταὴξ, απ δι αοιαπ: ΓΟ ἀατπηροτίι5, 

ἀπάτη ἀηγέητειη δ τοπηογαύμιηι ἐ μηη!- 
( Ξ -- ἌΝΝ : κὲ ΤᾺ Η 4. Ξ Σ Φ ἃ Ε - 

ποι ἰπχαῖς Χοπορἢ οὔ Αττανο πὶ οι πη ΧΗ Εἰ πτο5 ἕο γα ἀλη ἐπαροπάο δ δ, ο]οπρα 

οοηβ ἀοητ ΗΠ πλατιτα ααϊάοπι, τίς νοὶ ἴῃ εηίος ρέξοιρίτεπε ἀαξε;γεἰ ἰ ’σῃ δ πϑ]τρ φθάσαι; 
; ΡΊΡα ἃ 
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τοητοπι νἀ π|; χαρά ἶτα ἀς τρί (ταταϊο ΤῸ 
δοογάτεϑ: Απ που βίο ἠ!ς εἴς, αἰτιχαὶ ΕΠ ππὶ 
ΑἸοδιαάις, ναῦται οἸοσαπεΠηπηο ργααίτιπη, 
«αοἹόρο ξουπλοίΠΊπλιπε οὐσαϊατὶ δυνίας οἰ 
Ἐπίπμιοτο ἢ ταῖς φυϊά, ᾿πασῖς Χοπορἤοη, 

τοπ γα 11 ἔλοῖπτις ρατατ ἀεθες, οὐ ατη1- 

Ρίε νίάοον τά δάϊτς ρετίσα!! ροῖϊο. Μιίοτά 
ψετοῖς, δίςοἷς δοογαῖοβ: υϊα εὐόταγιιπλ 
τιδὶ ἐχξίπλας, ι ἐοττηοίαστη οἰ! ςε ες ὁ ἢ 
ῃοπίαθίτο ρτο θεῖο ἔδγιι εἰεσὸηο πλ}}- 
τὰ ἴῃ νο!αρτατος ποχίδϑ ἱπηροηάογοβ ὃ ΠΟῃ 
οσσαραζις ἱπηρεάίγεγο,, 400 πηΐππ5 ΠοΠΟ: 
ἢϊα αἰϊοι, ργβοϊαγααδ γε ορεγδηι ἄλτε᾽ 

ποπίπ ρα οροτγεγὶϑἰπουπηθοτς,ηῖις ης ἔπ- 
τοις φαϊάειη σαγδαογις ὃ ΑΌΓΟΠῚ τὰ! πι6- 
Βεγσα!ε5, πα Χοπορποη, ποῖ νὶπι ἐἰ- 
οἷς οίσιϊο. Αἴας ποσ, (δ᾽ εοὶς ϑούγατεβ, 
Πα πΎ τὲ πλίγαπι εἴθ Πείς!ς Τ ρα δησία, 
΄αα νἱχ οὔ] αἰ 41} παρ ἰταἀ!Πεῖτὶ 8- 
'υδητ, ταἠταπὶ οτἱ δά ρ] ρατα, ἀο]οεί θα μο- 
πιϊπὲβ σοηῆςεγα, Δ0 ΠΊΕ Πεῖ5 δἰ ἰοπατί ΠΟ Πα 
ἑπάμοοτεὺ τα εἰεργοίςἐξο, αἰτ Χεπορμοη, 
ΝΝδτὰ Ῥμαϊδηρία πιογίι ἱρίο ψυίάάαιη ἰπ- 
ἤρυπτι Ο {ήτο ας ϑοδγδιος,αη πο οχ εἰς 
ταλο οὐ ποίος οἰουϊδηάο ἡ 

ὑσερος ἀ- 

γφηει. (ὅ- 

{μἱε Ρἱμ, 

ἐμ. 8. 

οαιυάἀάαπηίπῆρο- 
γε, αοά τι πῦ νἱ Θαδὲαη πρίςίς [4 ΔΙ πΊΔ], 
Ἰασά αἀρεο!δητ ρι]ομγαπι ας ἐογπίοίϊμη, 
ἐὰ Ρἢαἰαηρ 5.6 αοτ 8: 4112 αι ίάοπι 
ταησοπάο, οσνογοῖς αι άοτη ταη θη 5,1} 
φθάσ (ροδτεταγπῆρατ ετατ οησοεχίῃ.- 
τογιλ!!ο ΔἸ ψα!ά εἰμ πχοάϊ, φαρά ἸηίΔηΐτα 
ξαοίατὶ Ἐοτταίπης ἀπηογεβ οτίαπη μᾶς ἰρία ἀε 
ταὐυὰ (ασ ἱτατι) ἀἰοὔταν, φαοα χα] ξου πιο! 
{ῆτ, ετἰα πη ΙΟΠΡῸ ΟΧ ἱΏτεγα }]ο να πὰι5 ἰῃ- 
θιραπτο ΘΟ μᾳτποῦτειη, τὶ Χεπορηοη «- 
ιοδετι δ᾽ ἀπ, νυν δὶ βογηγρίυπι νἱβετίς. α- 

᾿ ἷ Ἂ: Ἢ σγτῖ ς μ εν ὲ ἢ. Ι τοτγίο συΐτο διρ 15. ΤΊ νεγο, πὶ (είεοθιι- Γ) ὁπότ᾽ αὐ ἴδῃ. τι ἃ καῦϑν, 4) γήν πσοόδεπά- 
Ἰειος ἀοιεσημ}}), νσαππο ἔθὲο ρεγερτίηε: 
τὶς. ΝΑΠπιν χ ο ΓΙᾺ ΠΕ ταπτιπυίδεγα Ρατίπιπη 

Ἐχ ῃσοτηποῖίι οδιιδ!ογίβ. δο πἰμγίγαιι 50- 
οτατὸς τἰς τ᾿ αὶ δά πιδτίαϑο5 νξπθίεας σους 
τιϑἀδιμαπείποη οῥης, στίφη (εσεάςῃν 
ἀιαπιραίαϊνατὶπ οἰα(πιοά! οσςαίοπίθιιδ: νε 
ἀ δύρθ ΠΠ15 ποπ δά πηο πὶ οροτος. δηἰ- 
τῆς ας Ποη οχρεῖεῖεε; Πῃ ὅρογος, ἤεσο- 
εἰὰ Ποπ μοοἤστγοπο: Αὔσαςε Ἰρίμπι σοπήξα- 
δαεαδιιϊετίις ἐας νίηϊ! 6 δάεοραγαγαγῃ ᾿ς, 
48 νεϊξλοι τας ἂρ εἰς ραπειΠΠπῖ5 ας ἔοτμηος, 
φΠππνὶς ΒΡ ἰποοῖ, 4αδηι σετοτγί ἃ τα γρ ΠΠ- 
τὴϊο πγαχίμησημςο ἀείξογπιίδι5. Οὐοά ἰρὶς- 
τον οἰ δυμη; ροειιπη, Γ65 ΝΕ ΠΕ 45 δατίπετ, ἱ- 

τὰ (6 οσπιραύαϊογαῦ δοογαῖοθ; ἃς (6 ΒΙΠῚ] 
αυϊετηπηϊπὸς ἔγα ν οἰέρτάτι θα Ηἰς δα (8- 
οἰδταίθιη ραταθατ, αδι ὶ γε μα πηξτεσ πῃ 
ἐς αιατξ ας Ἰαδοτγαγδτ,α πλαϊτὸ πλίπας 4ο- 
Ἰρηςρογείβογο, ΘΠ αἱ ϑοογάτξ ρωτᾶς, 

ὡς 

ὃν ὶς 

ΧῈ ΝΟΥΡΣΗ͂Ι ΜΕ ΜΟΝΚ Α ΒΤΤΙ 
ἘΕταὐϊάπαπα, (αι ξοῖς Χοπορβοη,; οστηίτ- 

Ἐλίζων ἡ ὡρομοτοιτῶν, Ἀοΐδιδοι δ! αἰοίςων καὶ ὠς 

τὸ τί δὴ ἔφη ὁ Ξ ἐνοφαύν, δῶν ποιοιοῦπαι, ξ δά, 
“δ 9 5.268 ος " 3... ἔθει 
κατεγγωχας αὐτῶ; Ὁ γὸ Τδιτ. ἐΦη »Ετολριησὲ 

Τ' Αλχιζ,ώδου ἐὸν Φιλῆσαι, ὄντα ἀὐπσροσως 

πυταΐον ἡ ὡραιοόταΐζον; δννν εἰ υϑῴτοι, ἔφη Ὁ Ξε 

νοφαΐν,τοι τον 651 2 βυψοχίνδεουον ἔρον, κά ; 

ἐγὼ δοκῶ μοι Τ᾿ κί, δέονον ὅ τον ἰασομεῖναι. ὦ, 
τλῆμον, ἔφη ὁ Σωχρᾳ τῆς, χαὶ τί ἂρ οἴ, παϑεῖν 
καιλον φιλήσας; ἀρ ἔκ αὐ αἰτίαι μαλδαϑδῷ-: 
λοςαντ' ἐλάϑερα 6) :πολλα ἢ δα πόμα εἰς 
βλαξερας ἡδὸνας; πολλ ζιὼ δὲ ἀδολίαν ἔχφρῇ! 

Ἐχιμεληνϑζωυοι τίνος κα λού κα γαϑού, σου, 
ὥφοι,. ..} ΕῚ Γν 3... 3 Ὁ ἢ ΗΑ. 

δαζήν 5 αὐαϊκαοϑέώωι ἐφ᾽ οἷς οὐδὲ, ὁὰ μφινός 
ὃς ͵ τε , 3 Σ 

ν.} «σουδωσάεν;ω Η φοικλς ἔφη ΞΞενοφάνν, 
ς ͵ - ͵ . 

ὡς δι4νζεῦ τίνα λέγης δεούα μεν πᾷ Φιληχίαπος 
Ω λ ᾽ ε 

ἐϊ).χαὶ τοτο, ἐφηὸ Σωχρώτης, ϑαυμαζής;ες, 
ἊΣ μὴ ΨΩ " ΓᾺΡ Ύ 
οἰοϑεε, ἔφη, ὅτί τὰ φαιλα τα οὐσὶ, ἡχκιωΐξολι- 
“᾿ Ν (ἃ, 2 ͵ ἫΥἹ 

εἴα, Ὁ μεγέθος ὄντα τσο9ςα ἄμϑνα μϑγον πω 
ἢ » ᾽ ῃ ὦ ͵ ι ᾽ " φθβκαιτί, ταῖς τε οδγεμαις χα τϑι 4 τὸς αὐθρώ- 

ν..»»"ὉΝ ΕΞ νυ ΣῊ ν ποὺς, χα! τῷ φρριν δξίφησι , ναὶ μὰ δ᾽, ἔ 

Β 

δ᾿, ἐφηὸ 

Ξενοφών. οὐίησι Ὑ ΤΙ τὰ φαλαήια χα δ 

οὶ δῆγμα. ὦ καρὲ,ἔφη ὁ Σωκράτης, Τὰς δέκα ἡ 
Δοις Οζκ εἰς φιλοιώζας οιένωι τι, ̓οτισὼ ἔχ ἐ ὰ 

ὁρῶς :Ογκ οἷοϑο ὅτι αῷτο Ὁ ϑηρίον, ὃ κα λούσι 

καλϑν χα ὡραῖον, ὥσούτῳ διφᾳγότερον ὅ51 1 

φαλαϊγίων, ὅσῳ ὄχφα μϑδὼ ἀψαυᾶνα, τῦτο 

δὲ οὐσ, ἀπήορδιον, ἐν τίς αὐ θεᾶται, οἰὐίησι 

πεχᾷ πόρων ποῤρωλεν Οιούτον, ὧδε μα! νοοϑαι 

ποιήν. ἴσως ὃ χαὶ οἱ ἔρωτες τοξόται ΟΥ̓ τ 

καὶ λοιοῦτει, Τί χα πόρρωϑαν ὁ κα λοὶ πἴω- 

ὄχοισιν. δ,λὰ συμξουλάἼω δ0ι, ὦ Ξεοφεΐν, ἈΝ 

δέω. σοὶ ὃ, ὦ Κφιτόξουλε, συμξ πλέω ἀπε-. 

μιαυτίσειι. μῶλίς διὸ αὐ ἴσως ον ζσούτῳ γϑῦ- 
νῳ Ὁ δῆγμια ὑγιὴς Ἄμοιο. οὕτω δὴ αὶ Ταφρο- ὁ 
δισιαξίν τὰς μὴ ἀσφαλεῖς ἔχονζῳς ασξϑς ἀ- δὲ 
φροδίσια, ᾧοτὸ θῆναι “ζὃς ιαῦτα, Κοΐα μὴ ἥεμὶ. 

πὸμυ δὼ δεοιδυα 9 σωκιοαιζος, Οὐκ αὐ ασρ9ς- 

δίξωιτοὴ ψυχη δεορδμε ἢ, Οὐκ αὐ Ὡρα[χαΐα 

παρέχοι. αὐτὸς ὃ ασοϑς ζᾳῶτα φαιερϑς ἣν ὅτω 

παρεσκάασμκένος, ὦ ἐ!ς βάον ἀπέχεαζ Ὡκὸλτ 

ὠὡροτάτων. πὐξὶ μϑρ δὴ βρωστῶς, ἡ πόσεως, Ὁ 
ἀφροδισίων, ὕτω κα]εσκά)α σμένος ὡ ὶ ἀεὶ χὴν 

Φοεὶὲν αὖ 5:ἢον τ ρκοιώτως ἡδεαζ, Τὴν πολλὼ 

ἔχ: τότοις «ρα[καἼ φυουϑμων,λυπίαῖ ἢ πὸ 

λὺ ἔλοῆον. εἶδὲ τύες Σωχξ ἀ τὴν γαμἰζοϑῖν, 

γον νχμ ἘΝ ὡς ἔγιο! ἢ 



οὐνδυοι, ροβέψακζ μϑὺ αὐθρωπες ἐπ᾿ αρεν 

χεατίςον γεἰονέγαι,τροααγεῖν δ᾽, ἐπ᾿ αὐτῷ ὅχ 

ἰχϑυὸν,σκεψα νϑιοι μιὰ μόνον ἃ ἐκῴνος χολαςη- 

ἐκ ἕνεκα ἴοις πϑύτ' οἱουδυες εἰδέναι ἐρωτ 

ἤλείγεν,ὀηλὰ ἢ ὦ λέγων συνημέρϑυεζοῖς στεω-- 
φ κ δίξεσι,δοκιμαζοντων εἰ ἱχϑωὸς ζῶ ἡ τίοις 

ποιᾷν τὸς συνόνζξι,. λέξω 5. ποφῷτον ἃ ποϊε αὐ 

ἥκεσα τὐϑὲ Κὶ δοιιμονίε δζκλείομϑμεα ωρὸς Α- 
ειφύδημον Τ' μικρὸν ἐχικα λύμϑμον.καίαμα- 

«ὐν θῶν γὸ αὐ ἡ εἰτεϑύοήϊα ζῖς θεοῖς μιγγανόρϑρον, Β 
μμ- ὅτε μεϑθικῃ ̓χοωρμδυογ,δυλὰ χὺ τ ποιάντων 

"᾿ς ζῶτα καϊαγμωντα" εἰπέ μοι,ἔφη,ὦ Α ριςῦδυ- 

με, ἔςιν ὅξζνας αἰθρωπωνγεϑαικαχας ἔχι (- 
φια; ἔγωγ᾽ ἔφη. καὶ ὁς' λέξον ὑμᾶν, ἔφη, τὰ ὀνό- 

, μαΐα αὐδ' ὅγε κϑὺ ζοίνυν ἐπτῶν ποιήσφιιηρον 

ἔγωγε μόδισα τεθαύμακα, 651 5 διϑυφοίμιξῳ 
Μῇανιπτειδύου, ἐχὶ ὃ φαγωδια Σοφοκλέα, 

᾿ ἤπ!ϑ αὐδριαντοποιΐα. Πολυκλέτον, ἐΧῚ 5 ζω- 

γραφία Ζεύξινι πότεροι (ι δοκῶσιν οἷα «ἰρία- 

ὥμϑροι εἴϑωλᾳ ἀφρονα, τε χαὶ αχιννζᾳ «ξιο. ( 

Ἷ φαυμαςότεροι 61),} οἱζαία ἔμφρονα: ὦ ἐνέρ- 

ο΄ γα;πολὺ νὴ δία οἱ ζαία εἴ γεμῆ τύχη σινὶ, 

' “ὀνδὰ ὑπὸ Γώμιης ζῦτα [ἐδυν). Ἀ ἀτεκρΐδ- 

τως ἐχόντων στε ἕνεκοί 661,κα) “ φανεραΐς ἐπ᾽ 

ὠφήεία ογων, πότερα χς ἡ πότερα Νώμης 
ἔργα κρίνης, ορέπτᾳ μδὺ τὰ ἐπ᾿ ὠφήξεια γιγνό- 
μῆνα γνώμης ἐὴ) ἐρία. ἀκῶν δοκᾷ σοι ἐξ ξἶρ. 

χῆς ποιῶν αὐθρώπες, ἐπ᾽ ὠφῇἥεία “ροςθέναι 

ἀῤξὶς δὶ ὧν αἰαϑείνογ!) ἕκαςα, ὀφθαλμὸς μδὺ 
πὴ λ δὰ, οἷ δι, 3 δῇ δι.» 
ὡεϑ ὁρῶν τὰ ὁρατὰ, ὦτα ἢ ὡςϊ ἀκόφντὰ ἀκ 

᾿ 

(- σα; οσιδίν [ε μὴν,εἰ μὴ βίνες Τωροετεθης᾿, τί αὐ 

ἡμῖνοφῇος ἥν; τίς δὶ αὖ αἱ ὅγησις ἦν γλύχέων, χὰ) 

᾿δριμέων,ὼ πλώτων ἥξ ϑζρ φύικατος ἡδέων εἰ μὴ 

Ἰλώῆα τότων γγωκίφυ οὐγφργαίαϑη; τὸς ἢ πό- 

; “πις, 6 δυκάσοι ἡ τόδ 1 ωρονοίας ἔρον ἐοικέναι, 

κ᾿ Ὁ ἐπεὶ ἀαϑενὴς μϑυ ὅφν ἡ ὄψις, βλεφάροις 
αὐ ϑυραίσωι, ἃ ὅταν υδϑὺ αὐτῇ ἘΣ “" δέη, 

᾿ααπεϊαὐγυῖ), οὖν ἢ. πω ὕπνῳ συΐκλ εἰ), ὡς σὴ, 

᾽ "εὖ μ"ἢ ἀνέμοι β λοίπηωσιν,ἡθμὸν (λεφαρίδας 

͵ 

Ολ, ὡς μηδ ἐκ Φχεφόλῆς ἱδρὼς κακεργηῶ 
Ὧν» 
51 ἀχοζωὼ ϑέχεοϑαι υϑὸ πασαις Φωνας, ἐμεπί - 

ΤΊΒΕΚ ΡΆΙΜν-. 
ὡς ἔνιοι γφαφεσίε αὶ λέίασι πες αὐΐό πεκκα)- ἃ χυιεπιαάπιοάιπι ἄς (οτίδιιης ποπηὶ!! 4 
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ςο, δὲ Ιοα στπτιῖγ, αϊ θυ Δπὶ ΔΓ ΌΠΘτὶς 
ἄἀυθι, μας αυΐάειπι οχος ΠΠςΠεἰ ΠῚ πχατη δά 
Τρ α!!οῃ ος Ποιηΐ πες δά νἱττιιτο πη, γογα πὰ 
ἐο ἀςάιϊιςοτε Ποἢ Ροταῆς,, νεΐη φα Ρτοίο- 
ἔξ Δ]'χιιος ἔασογεησ: {Π] ν ΟΠ πὶ ποι (Ο] μι πὶ 
οοπἤάοτγεπε, ἥπα: σοετοοηάὶ οδαα ἀς ἰἰς 
ἱητογγοραῖα, 41 οπληΐα (οἰτο ς ραταθαης, 
το (ΟΠ θατ; (ἡ ετίατη θα, ]υα φοτιίϊς οαπὶ 
τα Πα σαια ἀΠΠΈγεθατ: ἀτας ἴτα ρογίςι!απι 
ἔλοίδης, ροϊποσίτης {πος ἔπη] ἴατος πλθ ο- 
τοῖη δὰ ἔτιισεπ τοσοσαγο, Γι σΑΠῚ διτο ΠῚ 
ΡΤ, αιιας ΔΙ] ιά 40 εχ ἰρίο αὐιά αὶ, ἐς 
ἰξτοπτο ἐς ἄεξο δά Αὐοάεπημπι, σορπο- 
πγοῆτο Ραταμπ,. ΗΠ της Θηἰ πὰ Παμπηαοοο- ᾿ΑΠοήες 

- .. 5 ΤΠ) Η}7) ζο9. ΡΙΠξτηοαυς αἰἰς (Δογίβςαγο, πάις ργαοαϑ μέρει τς 
σοποίρεγο, ποις ἀϊα! πατίοης νεῖ, φἀςοά; “πάπε, 
τί ἀγα οπληο5,7υὶ πα ὁ ἔλοεγεης; Ὠὶς τ δι, 
αἷς, Αὐηξοάςπις, ἰαπτης Πποηιίηδς ΔΙΊαὶ, 
ατιο5 ἰαριεπεῖς ποιηίης ἢ5 δή μηὶ γατι δου 
1116 δάίεηάις εἴἴοι: Ε1ςῖτο πο ὶς,παιυίτδο- 
οἴαῖες, ΞΟΓΠΠῚ ΠΟΙ Δ. Εφυϊάεπ,,τοίροη- 
αἰτ]ς, οπιογαμι τη Ραπσοπαὶ5 σαγγηϊπίθιι5 
ἐρ οἷς δα πηϊγαζις {πΠ| Πηαχί πο: ἴῃ αἰτηγ- 
τάπηθο, Μεϊαπίρριάςην: ἰῇ τγασαάϊα, 50- 
ῬΒοοΙΘηη: ἴῃ Πατααγία, Ροϊγοϊετᾶ: ἴῃ ρίέξα- 
τα, Ζευχίπ. νεΐνετο, Πα ϑοογατεσ, γί 
ἀσφηταγιθι ἀϊσηὶ οξ πιαίογὶ δά πιίγατίοπο: 
απ 411 {πηι ]δογα πη ξεί5 δέ πλοῖα χροτ- 
τα ρευβοίπητς, δἢ ἡ δηἰ πη α πηεῆτα ὃζ 
οἴπολοίτατο ργαάϊτα Σ Μιϊτο πιαρὶβ ργοΐε- 
ἔζο πηῖγοῦ αἰιέξογος ἀπ  πηδ  ἰαπῈ., Πα! άοπι 
ξαποπ ἔοσταϊτο,ς ἡ σοττο ἰϊοῖο σοηΠ]ο- 
ας Γαέζα ἤπτ. ντγανοτο νοὶ ἐογταίτα, νεῖ 
ΠΟΠΠΠ}) Πάσας οἤϊε ορεγα: πτπὰ οα, ἄς αι- 
δας Αἀε αὶ! σοηϊεέξαζα πο Ἰἴσοτ, σααῆδπι 
ἄς σαι α ξιέζα ππὸ; ἀπ ιν τιδηϊξοίξο ίππς 

10᾽ λά νεϊ!τατοπι ἈΠ ιιατη γοίδτα Σ ΝΙπαίγαση θα 
τοξεέϊα οἵα ἀοομῇ]ο οδιεηίτορεγα, ας 

αι ΠΠτατίς σαι ἄπτητ. 7 ἀῃ πο ἰρίτα σε δὲ Ἤτον α 
ΟἸἰκεγοσδ ν᾽ άσταν ἰ5, Φαϊ ΑΡ ἸΠΙτῖο ἔεοίς ποπιίπο5, ντῖτ- δ ανος 

{πτατὶς σαιηα εἰς ΔἸ", ρος φαας (ςπ{ι τι δε ναρως 
ΡοΓγορογεπι πηρα]α: πίπλίγαπι οσαΐος,ντ"  κ. 
φα σοτποῦθηζ, 40 σοὶ ροίπιητ : Δυγεδονζ 
δα ϊγδτ,ια δα τ] ροαητὸ Ο ἀοτιπςετ-- 
τε, ἢ παγες αἀἀϊτα ποι ἐπ Πρ ης, φαΐβ᾽ Ποθὶς 
εχίοε νίμ5 Ὁ Ὁ αἱπαπι επίμ5 ἐαΠΠεττε- 
ταὰπι ἀπ] οίτιπη, ὅζς δού απ, ὃζ {πδυ ΠΠΑτιτ 
ΟἹ ΠΊ,4ισ ογο ρεγορί απταγ, ἢ Ποη [ἰπ- 

ἀλφύσαι ἐφ ρέοίε πἰποᾳσῶσαι τὰ ὑ,πῷ᾽ ἢ ὁμι-- Ἐ 5υαίππορίϑ ἔα τ οοη αἴτα, τις Βαγιιμ οἵα 
ἘΧΡΙ ογαισίχὸΡγεῖογοα πο ἰδὲ ν᾽ δίας πος 
ύοηαα ραταπάπτῃ εἤς ργουἀεηεὶς οριι5, 
αιοά αι ν ἤις ἔτη ες 1115 ας, ρα! ρεῦ τὶς 

Βαπς ιαῇ βογίθιις πιιηϊοτίτ, χιιχ ν δὲ νι ορας εἰξ, αροτίαπτυτ; οογερεπτςίοηηο, οἰδιι- 
ἀπητυτὸν ταυτοπι πα νθητὶ αυίάοπι ποςογθηζ, ὉΠ]Π14 αιιδῇ σγίδγιπι ἃ πλτιγα φαοάάαπιδά- 
ἀἰάϊτι ας (προγο Πς, ταί αυϊδιυίαπασστιπα 115, αι αρτα οσυΐος (αητ, τοχίτεντ πο 4αυΐ- 

ο΄ ἀεμηῆιάο ἐς σἀρίτετηδηδης οοςἰσάεγοι, Οπο τ αιάϊΐτιας νοςος οπληο5 οχοίρίας, πιμπι- 
] ΤΙΣ 
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τίσγος νῃϊ ποῦς απἰ πα θιις ἀατὶ πητνεῖας 
αἀ(εςαπάϊπι, πιοϊατος νετο αὐ σοπηηλίηι- 
Ἐπάπη,, πα αὐ ἐϊ5 ἀοσορουίπτε]ασά οδ,ροῦ 
ΠΟ ἱπιπλϊττιιπαγ ἢ δἢ πα ία, Ζασοιηυ- 
αϊῖς 0 εἰς αὐ ροιιιητιῖῦ, ργορὸ ΔΒ Οὐ] 15 δζ 
παγίδας ςοἸ]οοΑ τ απ ας πιο! εἴξα πε, 
4 Ἐχοεγηπηταγ, σα πα 65 πογαση Διοντος 
Τίς, νι ιαπὶ γοσηουϊ ΠΠ πιο 4 ἱρής (ςπ Ὀιι5 
Διο πογόταγ: πδς ἰρίτατ ται ρτουίάς ξαέξα, 
ξοτταίταηο οροτα ἐπι, ἃ ΠΟ Π]1ο ρτοίςέϊα, 
ἀπθίτασὶ Μίηπης ργοίοέζο, ἰῃχαίτ, ἐς ἃ τ !- 
ϊ πο αοοΠάοτγαπτιὶ (ἀρίοητίς ςυϊα! ἄτη ο- 
Ρἰβοῖς, δὲ διϊπιδηείτη [τι] οἱ! ἀετι ποία τη 
ρΡτιαίςξοστο νἱάθηταγ. [Ὧπ|ποά οιρὶ ἀϊτα.- 
ἴοι ρτοογοᾶπ 8 (δ ο] 5 ἐπ Ἰ δεῖς, ας ταα- 
ἐτίθιυις σα ρι ἀίτατετα ἐἀποᾶαὶ, οἀ πσατὶς πηᾶ- 
χιπιηῖ νίτα ἀσΠπάογίαπι, ππαχί πηι ητς 
ποτ 5 ΠΊΘΓΙΙΠῚ : ΠΙ ΠΛ Γ ΠῚ μαο φαοάαςο νί- 
ἀδητιν Π ἰτ5 εο ἀττὶ Ποἱἷς οσίεηταπεα., αι 

- γι Οδης δηϊηνα  ἰλίσογζο σΟΠΠ1ο σοπίείτα- 
Ἐσῖτ, Τὰ νοῦο θη τοϊρίαχη δἰ φυϊή παθοῖς 
ΡῬυιάθηκία ραταδὲ “Πτουτορα πο, τοίροη- 
ἄερο. ἀπ νόσο πυίαδην "81 υ! 4αιαπὶ 

-οὔϊε ρατὰς ρει ἀφησῖαὶ ρεαίεγεαι χυὰ (οἰα5, 
4υος οχίραᾶ τοῦτα ρᾶττουι Πα θοὰϑ ἰῃ οου- 
Ροτο, Ζασεη σὰ Πγασ Δ {πτ: πο ρα} ἰχ4- 
δεδϑ πιμπουὶς, απ Π Πηοῦ ππαἶτας ἔτ: ἐ- 
τοπηχιῖθ ἀε ππσα] ς γεδτις σοτογίβ, τα τα- 
σηαίίιητ, ἐχίσαλτῃ ρατίςαι αν ἀσοςρί(- 
ες, ἰτα ἀοἰπάἀς σούρακ τἀπτη σοπηραξξίαμη 
“Ἐαϊτ Μοητοπα νεγο, φιια (οἷα πιίυδτ οἵς, 
αἰοδαπηποίο ἐο]ἰοἰτοτ ργοπομΠς τε ρι- 
τὰς;ταας ΠΟ ΔιΉρ! ΠῚ πιά, παιποτοφας - 
βαίϊταρον ἀσπηεητίαηι αιταπγάδηι ἴῃ Πιιης 
οτα θη δ γε δαξξα ρατζαβ ὁ [τὰ ρτοίεξξο, 

: τη 4ατ Ατιοάοητῃς. 'Ν4ηι δαζξοτος πὸ νἱ- 
ἀοό, Πουτόασταμι γεγᾶ ορίβοας σογπσ, 4; 
Ἰιοῖς Ηατ. ΝΙπηίγα πη τα πο τα αἰ ἀΘ αι ρίτε5 
Δηΐπγαὶ σογηῖς,, 4 γογαι ἴῃ σοῦροζα ρο- 
εἰταῦ. Τάοόᾳιις, ( ἴτὰ ν εἰ 15. Π] σας τὶ ἀΐσοτα, 
ἘΪΗ1 τὶ ἀίεῖο το ἕδοετα, ἐξ οπχηίᾳ ἔου- 

᾿τεαϊτοι Ταπι ΑΠΠοάοιηις: Ερο, πιὶ ϑοσγα- 
Τέςς, Ταῖς, παπαοῃ πῦ ἔροῦπο : (δά δεδίσγοῦ 
Ἰά εἶδ πιασῃ! ἢ σεητίις, 4ιᾶπὶντοιτη ΠιΘῸ 
ἐπα ρϑδτ: ἰωγπιο, αἷς δοογαζοβ, ιΔητό Πγὰ- 
δηϊδοσητίαδ ταῦ σαγαπὶ Πάρε αἰ πᾶτιιτ, 
τἀπτο πιασὶβ Πόπογε ναΐτ δδ5 τς δάῃοὶ. Ε- 
αὐτάσπι, πα αὶ ΑὐΠοάςπηαϑ ,(οίγετονο- αὔθρω πον ὀρδῦν αὐέφυφ᾽, (ἡ ὃ ὀρϑυτής ὼ 
ἴο, πο πο Πςος περ] εϑξαγαπι, {1 ρατατοιη Ε ραν πλῴον ποιφ δειύαοϑαι, ὶὶ τὰ ὕιάξοϑων ̓  

Ὧε ῥγομίς ΘῸ5 ΤῸ 5 Πα ΠΠΔΠᾺ5 ΟΠΓΑΓΘ. ΤΊ ΠΟΓΡῸ Οἰγαγα Ἶ-. δὶ ἡβς 
ἀρμαις ρίος τὸς πΠοίγας πο ἀγρ τγαγίβ, απ πὰ ρτί- 

το ἱπτὸῦ απ πὰ α σέτεγα (οἱ πὶ 1}}} Ποπλὶ- 
πεπιογεόζυτη ἐδ νοϊμογίης, (δ μαθεῖ πος 
ἐτοΐξα ἤρτγα, ντ ργοίρι οἱ Ιοπρίας ροῆϊε, ὃς 
τοξεῖας (προγηαἐροξζατγί, δὲ ντ ΠλϊΠιις Ἰᾳ ἀατη τ) τη; δτίατη νἱ{1Π}. Αι τι, ο5 αἀάιάοηίηῖου, 
Τοίπάς σοτοιῖς αϊάςιῃ, υα μιηὶ τοραῃτ, ρος ἀξάοτγηηι, 4 (Ο]αγη πος εἰς μια θοῦ, 

ΧΕΝΌΡΗ: ΜΕΜΟΒΆΑΒΙΠ) 
ἀιδπτα οἢ ἀρ] δλτιγ: ἀπο ἄδητοβ ἀπτο- Ἀ πλασχὴμήποϊε. αὶ Ους μϑὺ πρϑϑεϑεν ὀδός 

|9) γρώμῃ, 

πᾶσι ζωοις οἵως πέμγάν ἐἢ) ,ζὰ ὅ ἰομφίες οἷος Ν᾽ 

ὐϑοὶ πότων δόξα ϑύους λεαίνάν" χρὸ φόμα 
λδν, δὶ οὐ ὧν ὁχιθὺυμᾷ τὰ ζιία εἰς πεμιπίεται, 

ἐ π 18 ΝΕ ᾽ σίλησιον οφ)αλμδκ, ῥυναΐν καΐζαβθῴιαν" ἐπεὶ 
ἈΠ χῷ φ ““᾿ ἐν τὸ Ὁ ζ λ Ν) ΄ὰ “σιοχωρδγτα δὲς γερη, ὩαΤυςρέλψαι τὸς Ου. 
᾿ΕΝ γα ν ΚΝ ἣ τῶν ογετός,ὶ απενείκῴν ἡ δυνατὸν φροσωτάτῳ 

Ὥστ Ὑ αἰαϑηστων τα ὅτω ωβογουτίκῶς πε- ὶ 
ποξδαγμένα Ἔποράς πότερϑι τυχής ἢ Πωμὴς 
", ἈΟΆ ΧΉΝΥ γι 5. ὁ ἤκιν, ἔργα ὅφ]ν; μια Τ᾽ δὲ᾿, ἔφη, δον ὅτω [εσχοπα- Ἵ 

5 " -. ΝΥ Β λδυῳπόμυ ἐοιχε ζῶτα δοφα τίνος δηῤκιαργῷ 

᾿ς Χ) φιλοζωπγεχνήατι.ὦ δ,ἐμιφύσοι μϑὼ ἔρω- ἊἋ 
ἘΝ ΥΤΑΣ ς: κγάν ζᾳ ὁ πιχγοποιΐας, ἐμφύσαι ἢ Ἔ γφαρμϑύαςξ- 

ρωΐζᾷ τῷ ὧχ βεφᾷν, τοῖς ὃ δα φέσι μμέγιςον μὴ 
8. ὧι ον ! «ἡ ΤΡ “Ὁ ! Β᾽υς Ἵ “ποῦὸν “’ ζην, μέγιςον ὃ Φοῦον Κ᾿ ϑανατου αμε- 

ΕἾ “" ᾽ ᾿ , " ᾽ Ἀφ ζῦτα ἔοικε μηχϑρήκίασι τῖνος ζῷα ἐῇ 
βελδυσα δια. σὺ ὃ σωυτ φρϑνιμόν τί δόχεῖξ. 
2, εὐ αρ ἢ ἐεδηδκετα - » . ᾿ ἐχή ν»έρωτα Γδν,Χ) Ὄοτοχριν δ ϑι ἐϑνοϑι ἢ ὅδα- 

“ “δ, δ 2 Ἄ 2 ἈΝ "» 2 γ ΐ μϑ σξεϊὲν οἷᾳ φρόνιμον ἐῇ); ἡ ζαῦτα, εἰδὼς ὅτὶ 
᾿} Ρ ν " ᾽ ͵ “") γ5ς1ε μικρὸν μέρος ὃν τῳ] σωκχατί, πολλῆς ἅ- 

Ὁσής,εχᾷς, ὁ ὑγοῦ βερυχὺ, πολλδ ὄντος ἃ ἢ ὁδ- 
Ἴ ͵ - ἌΝ ἐν 

λῶν δητὶσ μεγάλων ὀντῶν ἐκαςου μικρὸν μ6- 
ΡΣ ΩΣ , ον 9959 Λόζοοντι Ὁ σώ κ(φ, συνὴρμοςάι σϑι.νᾶν ὃ μέ- 

37 ᾽ “» ᾽ » “" »“ γοὸγ ἀρὰ ϑδδυμιϑ ὀγταὶ σε δυτυχῶς πὼς δῶχεις 
ῳ σξευαι παι σοὴ, Ὁ τοι δὲ Αἰ ΖΡ μεγεῦη ὡ πλῆθος 

ἀτιᾷφφς δὲ αὐφοφσεώσην τι αἱ ὡς οἷἢ ἀτάκτως ἵτι 
Ε Τα τις ΠΟΝΕ ) αν ν ᾿ “ ἔχῳ; μὰ δὶ ( γὼ ὁραΐ τὸς κυθίςς, ὦ αν ΤῊ ἢ 

ον) δεγινουᾶϑων πῶς δηχααμεός. οὐ γὸ ᾿ Ρ 2) 
ραες τ ΟΥ τα ᾿ς Δ εν. ἥν ὦ; νν 
ἑαυ σὺ Τε ψυχέὼ ὁρῶὰφ, ἡ ἥ' σωμ(κΐος κυρά ε 6" 
φήν. ὡςῖε κατα γε τῶτο ἔξες; (9, λέγῳν, ὅτι σε 

᾿ ᾽ ᾿ ᾽ , ῃ « Ἵ ᾿ 

ι ὡλὰ τύχη πϑμτὰά ὡϑατᾳξ. ὼ οΑ- 

ξλςοδημιος" ὅτοι,ἔφη,ἐγω,ὦ Σωχῷ κἸεφγυαίρο-. 

} ρωὸ δαγμόνιον, ΔΛλ Ἵ ἐκάγον μεγαλοιῶρθπε" ᾿ 

«φεϑν ἡ β κϑ,}" ὡς ὁ ἐμεῆς ϑεροιπτείας πρροςῦψς, 
ἀἰνυκϑν, ἔφη, όσῳ μεεϊδιηοῳρεπεςερον ἀξιοῖσε 
Σακατάνς ταύτῳμαβηνρῳκώ νας τος ε“λπέευνν, οσύτῳ μόνον Ἡρτέον αὐϑ. ὁ 
.) " ἐγὲ σα» "ο΄ αν: νὸν ἴ,: 
[αϑι, Ἔφη, οτί ἐἰ νομμίζοιμε ΤΟΣ αἰ, ϑο: πων : να ΣΌΣ ΚΉΡΟΣΝ 

Φροντίζην,οξκ αὐ ἀμδιοίην αὐ. ἕπτ᾽ οὖν. Ἷ 
" ΝΣ τν τ, ΕΝ οἴη φροντίζῃην, οἱ χρόζτον μῶν μώνον ὃ ζῶ 
ἢ ς ᾿ " 

“ ν ν 57 Ν ᾿ ἢ 

λον )εά οϑτρ»Ὁ γον καιχφπαθήν) κα ὀνψμεν, αὶ ἀπ΄ 
λ ΝΣ 5" ͵ ᾽ -“ Ὕ ὦ ἽΝ 

χρῆν νὰ φύ(α; ογεποιηζ,. ἔτι φτα τοῖς κϑνἀλλοιφος 
ἐρπετοις πόδας ἐδωυχθ, οἱ ὦ πορά εοϑαι μι" ' 

πο 

: Ψ 



Ο ἐθεσαν, αἱ τὰ πλήςα οἷς ἀὐδοιμωνέφεροι ἐχεί- 

᾿ γῶν ἐσμκὲν, ἐξεργαζοιται. χαὶ μάὼ γλαϊῃον 

γεπϑυτων τ ζώων ἐχόντων, μιόιέεω πίω τὰν 

α᾽, ϑδονπτων ἐποίησαν, οἵαν ἄλλοτε δλλα γῆ 

αύουσαν τῷ οὐ μας Ἔρ,βδϑιωῦ τε τί φω- 

ἡδὸ καὶ σνμαίνᾷν πλυτα δολυοὶς ἃ βουλό- 

᾿ “ϑα.Ἷ ὃ δὲ, χαὶ ᾷ; Τὴ ἀφροϑισίων ἡδοναξ 

᾿ εὗςς μϑυάλλοις ζροις δοιαὶ «ἰξφράψαιτας 

'πῷ ἔτους χφονον, μεν ὃ σεενέχως μέῦρα γήρως 

͵ 

πεν πα δ χ (ἡ 

«τὸ σωμαΐος ἔχιμεληϑζενει δι᾽, δ πὴρ μέγιε- 
οὐ» ὅ61,χαὶ τίω νυχέω χρῳτίς- ἕω τω θρω - 

"σῷ ογέφυσε. τίνος γὸ ἀλλϑ ζώου ψυχὴ ὡρά- 

«σα μὴ ϑγαΐ,, ΚΙ πὸ μέγιςα χαὶ χαλλίςα σε - 

᾿ταξαίτων, ἡάϑηται ὅτι εἰσι; τί ἢ φόλον ἀλλο, ἢ 

αἵ ϑοῳ ποι,ϑκοις ϑερατγίύοισι; ποία δὲ ψυχὴ τὴ 

αν, ϑεφπινης ἰχφμωπεέδφ “ὐξοφυλαἤεοϑαι ἡ 

λιμὸν," δέψος," ψύχη," δχλπη,λνοσοις ἔχε- 
ἌΟΕ. 2 "» »᾿ ͵ 

ΟΠ εἰϑυρῆσοι! Ἡρώ ασκήσοι!, Ἡ σθ9ς μια ϑησιν 
-“ “Δ Σ [} 

᾿ὐχπονῆσαι ἢ" ὅσει αἰ ἀκούσῃ, ἴδ," μάθη, ὁ 

᾿ χόνωτέξοι ΤΣ Δα μεμνῆσθαι, οὐ ὙΣΡ̓ πρυ 

ΝΠ ῪΝ κα τοίδηλθν, Τὶ δα τὰ ἀλλα ζιία ὡς αἷ 

«θεοὶ αν ϑόφποι βιοτά)οισι, φύσᾳ χαὶ τωΐσω - 
να " , " λ ᾿ 

᾿ματιχα) τῇ ψυχῆ χε φυτιφευονίες. ὅτε γὸ βοοος 

αὐτ' νσώμιαι γα ὐθρωπε ὃ γγωμίωυ, ηδχουα τ" 

αἱ Ὡραην ἃ ἐξεέλετο᾽ 50 ὅσοι γεῖρας ἔγή,αι- 

τ φρονα σὲ, δὶ, πλέον συτεὲν ἔχά σὼ ὃ ἀμιφο- 
πέρων ! πλείςου ἀξίων. τετυχηκὼς, Οὔκ οἷ 

σά ϑκοις ἐχιμελᾷοϑαυ: δλλ στὸν τί ποιέσωσι, 

«αὶ σὺ φὴς πέμπα ὐϑθιυς,συμβόλες δ,τί γε) 

ποιᾷν ) ποιφν.ὁτοὸμ ὃ ανϑέεναιοις. ἐφη,πὼν- 

ϑανοκϑύοις τ δἰὰ μιαψτικὴς Φεοίζωσιν, οὐ ὸ 

φυϊ δοκεῖς φεοαζάν αἰδριῴ, φοϊθὲ ὁτὸμ τοῖς ἕλλυσι 

᾿" «πέραζᾳ πέμ ποίϊες ταοσημαίνωσιν, αὐ εξ ὅταν 

ὟΝ πᾶσι αὐ, ϑε9 ποις; δυλιὰ μόνον σε ὀξαιοοιῶ - 

τ τες οὗ ἀμελείᾳ κατατίϑενται ; οἷς δ᾽ αὖ τὰς 

ἢ δος Τοῖς αὐ͵3.699 ποις δῦξον ἐμ όύσοι, ὡς ἱκα- 

νοὶ το εἰσιν 4} χαὶ κακῶς ποιῴν, εἰμὴ δ ἡωνατοὶ ἢ- 

το  ἰσαντχαὶ ἀν, ϑος ποὺς ἐϊξαπατωϑμές τὸν πϑώ- 

Ὁ  εύνον συ ϊέποτ᾽ αὐ αἰεϑέοϑαι: οὐχ ὁρᾷς, 
ὅτι τῳ πολυγφονιωτοίζᾳ, χαὶ σοφωταΐο. ζ αἷς 

τϑορπίνων, πόλᾳς ὼ ἔθνη, τοσεθέςαται 661, χη 

αἱ φρονιμιταῖ) ἡλικίαι, ϑεων φχὶ μελέςαται; 

“" 

ο 

5 Ὁ ΠΥΡΆΝ ὃ, 
Ἢ ̓[γχαβέχοισιν' αὐ ϑούπῳ δὲ χαὶ γεῖροις φρος- ἃ ντἱποςάεγε ροῆϊητ: Ποηλίηὶ ν το δεϊᾷ τηα- 

Π : ᾿ ΦῸΣ ὦ 

ἀἀἀ δ ΠΊπια; ααοάάιε Ποππϊπιιπὶ τατος ΡΓμάἀφ πε Πππλαὶ το Ἰωὰς 
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πὰς αὐ αἰ ἀοτγιιης, αι Ρ]τίηχα ΡογΗςηΐ, 
Οὐ χὰ σετογίς {115 σφ άτίστος Ππτηκις. 1[“1Π- 
δ δ 11 ΝΟΓῸ 4 Ό111}) ΔΠἸ Π14 14 οἰμέξα Πα ᾶτ, 
τοΐαπι μα μηδ απ οἰπΠγοάϊ σομἀεγιιητῦ, 
νίοτο δ] 15 αἰ ἰδ] σοπταέξο, νοςε πὶ 4αί1 ατ- 
τίσυϊοτ, οπιπίαηας Πσῃ σοι, συ οιπη] 8 
{ρηϊῆρατα ΠΟΙ ἰῆτοῦ πο ᾿ἰδοατ. [ὰπὰ 
4υοά τοῖ νοπογος νΟἰπρτδεοϑ διλί λα 015 
φορεῖς τα ἀςάστείης, ντοοτγτῇ ΔΠΠΪ τΟΠΊριις 
οἷδ ργα(ςερίογί πε φασπη πος δά (ςπδέξιι- 
τοῖα νίις Π5 σοπτίπιο {πρρεάιτοητ, ια- 

ἴδ. Σιν. «ὦ ιγἀν;οὐ ζίνιωυ μόνεν ἤρκεσε “ὠδϑι28Β ἰς φυιἀάδηι οἴ ΝΘΩ; ταπηςη (τὶς πος ἀοὸ 4, 4,663) 
ἔαττ, ντ σογροσὶς σάγαπι παδοτοιῖ: (4, χυοά 
ΠΛΑΧ Ιλ 111 Οἱ Ἐ, οτίατη ρτς ἘΔ εἰ ΠΠ πλιιπν αηϊ- 
τησπὶ Ποηγίῃΐς Παιιγα ἀφ. ΝΠ σαΐας 
Αἰτο 15 ΔΏ ΠΊΑΠ 5 Δηΐηλι5 ἀοργε ἢ ηαἰτ ρτὶ- 
τλ1Π| α6 4115, 40 Πα ΔΗ ΡΠ ηλα Ιοη σοί; 
Ρυ]οἰχουείτηα οἰ ἐγιιχογιητ,οος ἘΠ το 
1τ αἰτπι σε πίι5. ρύατου Ποπλῖπεβ, ἄεος οο- 
Τὴ α]Ώατπι Δ11}5 ΔΠΊ ΠῚ 15 ΠΕ ΔΠῚΙΠῚ {πρε- 
ταῦ ργασοδιιοπάς Γαιτηὸ, Πεὶ, τι σογίθιις,οα- 
Ἰουίθισ: νο] ἰη τηφήφηάο πηοιθὶς, νο] οχοῖς 
σοπέοτοθοτε,ν οὶ ἀπιρ ϊοτὶ ἀοξεείπα σοπ- 
Ραταηάα, γο] ἢ ξογαπὴ πηοπιογίᾳ τοτποη- 

ἄα, φυσοιιπις; νο] δ ἀϊοτῖς, νοὶ νίἀοτίτ, νοὶ 
«ἸἀἸσογῖτ ὃ Αἢ θηΐτῃ ρίχης τἰδὶ πη! ξοίξιμηι 
πὸ οἰ ποπυΐη ες ἰπτοῦ ΔὨ ΠγΔ]Πὰ σοΓογα 404- 

(, ἀθος φυοίπαιῃ νίποτγςο, Ἰοῃρε αὖ ἰρίι ηδ- 

τατα τ1Π0 σΟΥΡΟΓΕ τπὶ ἃ ΠΐΠγῸ οὐ τους ργαΞ 
{Ἐὰπτοϑο νος ὁπίηι (1 θουι5 Παἰροτοῖ σοΓΡ 18, 
ΤΊ ΠτΟ ἢ Δεθ ΠΔ ΠΟΠΊΙΗΪ5; σεῖς, αυα νο- 

ἸαΠἼος, ροταιοτεπες 12, αιια τἤδηιις 41- 
ἄδην παθρητ, ς ἤχοπίε σατᾶτ, σα τογίς ργασ 
{τλητ ὰ νοῖο αθπὶντγαπιηις ργοτ} ἑοη- 
ΘΟ ΠΛΔΧΊΠῚΙ σοΠίς ΠΠΏΓΕ5 Π15. ΠΟΠ σι γαγο τ 
ἀοον αι Βἰτγαγῖς ὃ Δεηαϊάηαπινὶ ἔξοδιίητ, 

γομι4: αὐδιυς σῷ Ῥροντίζήν,ὅταν πέμπωσιν, ὡς ὕ σαταιιοος μα δεγταιϊ ραταθὶς ἡ (αι Πη1-- 

(οτέσε, πα ΑὐΠξοάξφηις, σιοιηδάϊπο- 
ἄπ τ ἀτοῖς ἐος Βγττοσα,, σοη ἡ ϊαιίοβ οο- 
τι, υα; νοἱ σφι, να] Ποπ ἅσοηάα {ἢ 
ψογιμν νθὶ αὐϊᾷ Ατποπίεμίδις, Ταδίοοῖς 
᾿ϑοῦι αἴας, ΡΥ αι πατίοποιη σοη]οπτιδιις 
τείροπάοπε, δῆποῃ τδὶ συ ο4; γείροη Δ οτὶ 
Ρυταϑὸ Ν᾽ αἰμμην σοτογὶς τα οἰ 5, αι} Πο-- 

ταἰ ἢ θι15 νπἰ μου 5 ρογίθητα πλίτεῖισ, αι θιι5. 
4] αι ἢ φατε ἀεημπηδηι 1 6 [ΟΠ σεν Ο]1πὰ 
οΧί πηοπῖοβ., Ἔχέγα σαγαῃ (Δ ΠΟΙ] οσαητὴ 
ΝΝ ΠῚ Αι τέατίς ἄξος ποπηϊηἶθιι5 ορίποη 

Ε Ἰηάϊτιγος ἔα ἴο, φαοα ὃς ΒΕ πεῇς, ὅδ ρα- 

τὶς αἀβοοτο ροῆτητ, ΠΠ τειιογα ἰᾷ ροιϊςητὸ 
Ετ ποπιίηςς Ἀγ ὈΙΓγαΓ 5 ροῦροῖιο ἀξοορτος 
Βογιιπι ΠῚ ΠΠ γι ἀπ. (6 {ΠΟ ΙΝ ΟΣ νι ο5; 
ἤποα 4ις ἱπερετεδ Πιιπιαιγας ὃζ ΔὨτΙαἶτα- 

τῖϑ ὃζ (αριοπεῖα ρυϊ ποι ρατιμ τα τοηοης, Εἰ ταῖς 

ταπιντγθο5 ὃς πατίοηος, ἀϊπιπο σαἰταῖ ππε 

τλΑΧΙΠΊ1 σιζρῃτὸ 

ῬΨΤΙ 
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ἄἀιτιπι ποις σοτρουΐ, εχ αγδίτγατα (0 σοτρι5 
σαθδογπαγε Ὁ παπλο τ οχιἰπιαπάζαπ εἰ, 
ΜΠ]Δπὶ φυοζ; (αρὶ δτίαπν, χια οἰεἴη πο νηϊ- 
ποτίο, ἔς οπληίατοροτο, ἀποπιαάπηοάιπι 
ἱρίι στάἀτῇ οἹἘ: πᾶ οουτιπὶ ταῦ δα πλοῖτα ντς; 
Πιλάϊα ρειτίησείε ρος, ὃς ποη ροίϊς ἀοῖ ον 
ὍΘ] πὶ τη] ΟΠ ηα ᾿ΠταοτΙ : ΠΟ 64; ΔΠ ΠΛ ΠῚ 
τιῦ ταῖη ἀε γερι5, μας ποἰς ἀσοϊα τις, αιιληλ 
ἂς 1Π1ς, φαίη ργριο, ὃς 5. οἰ], σορίτατο 
ροῆς: δὲ ποῦ ρος ἀεὶ (ἀρίεητίαπι ἤ πλιὰ} ο- 
τηηία σιγὰ πὰ σσρ] ἐξ. Επίπιιοτο ἢ, χαϑ- 
Δἀπιοάμηι ηϊπηδάποττίς, ἀ{ ποπιῖποσ οο- 
115, αΐτο νἱοΠπὶ σόϊ εγα νεϊϊητ; ἃς ἐδ ρτα- 
εἰποατγίς, φαΐ νἱο Ππὶ να] πτ στατιοατῖ; Δ 
σορ (15 αἰἰος, αὶ παπὶ ρει ἀθηζοβ πτ,ροι- 
(ρἰ οἰς;εοάδθπιπηοάο ἦδος οτἰᾷ σο]οη6ο ρο- 
τίου] ἔδοοτῖς, δῇ φυϊὰ ἰδὲ νεἰ πεῖς ἀδτο- 
Βυς, χα ποπιίηῖθις οδίςατγα πητ, σοπία- 
Ἰογο:ταπιγοῖο ἰητο Προς πα πιο Π τα τα Πὰς 
ταὶς εἴς, νε ουηηΐα ρατίτου νἱάθας, ὃζ διιάϊας 
οπηπία, ὃ νδίχας δάίτ, ὃς ραγῖτεῦ οπηη αι 
ουτάτη σογαῖ. ας υατῃ αἰσεγεῖ δοογαῖοδ, 
ποη τα εἰ ταητῦ τη λυ] Π]ατῖ θι15 {5 οἤοο- 
τον! ἀοθατατγ, ντε Πποτίος αὐ ποιϊηϊθιι5 οῦ- 
(ρὶ σεγοητιιγ, ΓΟ θτι5 Πρ 115, Π 115, ταγρὶ- 
Ῥυις ΑὈΠΙπετγζῖ, (ἡ οτίδπι “ιιοτίο5 ἐπι (ΟΠ τιι- 
ἄΐης ἀοεροτγοηι: ]υΐρρε αὶ Ἔχ επαγότ,ηΐ- 
Δ] ντηηιᾶπι εογῦ,α: ἀσογοητῖ, ΟΟΟΙΪτατ 

οὔτε ας ροῆς. (πο α {Π οτίᾷ σοπείποητία γα 5 
ηυκ 4 θοπὰ δὲ ργαο]ατγα οἰἘ πο πη ηὶ, ἀΠρὶ- 
οἴαπλιι5, Αῇ ΑἸ] ργοβοετγοῖ, 'ῃ παηςίςη- 
τεητίαπη ἐς οα ἀἸΠ τες. δ: δ. ]]ο πος ἰη- 
"αἸέζο, νἱτὶ, αἰ επιν ἢ ΠἘπλι5 εἰίρεῖς, ρογ 
Πιιοπη Πο5 πηαχί πη (α το πὶ σοπί 641, ΑΓ; 
Βοίξες ἴῃ ροτοίξατοιη ποίξγαπιτϑα!σὶ σιρο- 
ΤΟΊ 5:Π|1Π| 4}14 18 Ιςσογοηλι15, 4] ὃζ ἃ σὶι- 

Ξ . υῇ " "» ν᾽) ͵ 3) ὦ -- Ἰα,δζ ἃ νίπο, δ αγεθις νοποτείς, ἃς αἰαῦο- [Ὁ οἴῳ, ἢ ἀφροδισίων, ἢ πόνε, ἢ ὕπνε, τον αἱρφί- 
τε, δ αἰοτημο νἱποὶ ἔς ρατεγοτατὺ Ετ χυϊ πᾷ 
{ἔατιιοῦο ρο ]δηλα5,6 πο άΐ Ποπιίηςπινοὶ 
(Δ]ατὶ ποίξγα σοηίαϊογε, νο] νἱοτία ἐς μο- 
{εἰδας Ροτίτίὶ ρος τ ἄφιη ἢ νίτς ἄπο ποδὶς 
ἐπ ποητο, σοηλίζτεγο ν 6 ]Θηλας αἰἸσαΐ ναὶ 
ἸΙθογος πᾶτοβ εὐ! ςηήος, νεὶ Π] 145 νἱγρὶ- 
πος οὐποάϊοπάδς,νε] (οι πδηἀᾶ ροσιηΐαιῃ; 
πιιπη Ποπιίποιπ ἰητοιρεγδητοι αἰρ ΠμΠὴ 
εἵϊε ριταγοπιις, οαΐι5 Πάς Πα εἰ ογθάοτο- 
τλι5 ὃ Ετίεγιο ἱπτε πη ρογδητί Ππαπινεῖ ρα- 
σογα, ΕἸ ρεπῦ,  Ε] νεορογῖ5 ργαθῆξεε, οοζα- 
ΤῊΪΓΟγεπλ5 Νὴ τη] ΠΠἘγυπΊ, ὃζ οὐίομα- 
τογε πὴ εἰυπιοάϊ, νοὶ στατῖβ ἀσοίροτς να ]]6- 
τη ὃ Εηϊ πλοῖο {1 Π6 δύσι Φα 46πὶ 1Π-- 
τειηρούδητοπι ἀοσεριαγὶ Π Πλ115, 411 ΠΟΠ ο- 
Ρετςργθγίιμι τ οαιογα, ης 4.115 ἱρίς τα] ῖς ἢ- 
αὐτὸ Ετοηϊπὶ ΠΟ ἴτὰ, ΘΔ ΠΟ 1 Διατί ᾿ 
Ποπηη65,41 ἀτΠ1 [115 ρεσ 145 δυξογῦτ, 
{εἰρίος νἱάξηταν ςοΠ]οσυρίοτατο, ἢς δό ἰῃ- 

ΧΕΝΟΡΗ͂ ΜΕΜΟ ΚΑ ΔΑΒΙΙ, 
δ Ἶ τ . -“ “ 4 δ 3} ῃ ως νε νυ ἱ ὲ 

Τιίος, πη ηυΐτ,ο θοῆς νἱτ, ετίᾶ πιςητέ ταδη1, ἃ ὦ γαϑε, ἐφη,κοιτα καϑε ὅτ τ) σὸς νῶς ἐγὼν δ ἅ 

Ε οὔτον ἐθελησοα μου ἀν πσϑοῖκαᾳ λαῦῳν; δ λὰ ἴων Ἵ 

σὸν σῶ (9. ὅπως βελέ) μεταχήοιζε). οἰξαϑαι ἣ 

δῶ γε» ὉΤ Θ᾽» πϑρτὶ φρόνησιν τὰ πόρτα, 
πῶς αὐ αὐτῆ ἡδὺ ἡ, ὅτω τίδεοϑα," ἡ μὴ ἃ σὶν ἢ 
αϑρόμμια δγούαχ Ἐλὴ πολλὰ καρ ἐξιωφος 
ἀχ,ὶ ὃ δϑεῦ ὀφθαλμὸν ἀϑοωύατον ἐξῇ ὦμα 
"πλῦτα ὁρᾶν" μιηδὲ Ζ σὴν υδὲ ψυχδὺ «δὶ 

οὐθοΐδε, ἡ τ Ὁ ὧϑ αἰ γύπήῳ, χαὶ οὖ σικελία, ὦ 
διωύααῖ, Φρονηήζιν, ὃ. πὸ κῷ φρόνησιν μὴ: 
χλυζω ἘΠ) ἀμί: πλυτῶν Ὀχιμῆφο χὴν αϑύτιι, 

Β ὡςαὖρ αὐθρωπῶς ϑεροιπτάίων γιγγωσκάς τὰς 
αὐτιϑερα τ ἐν ἐθελονίας, τὺ λϑριζο(ῷ ζις α)- 
τί [χσρεζονϑύες, χαὶ συμξελάυδμ καίαμόμ- 

ϑιιγᾷς ζου φρονίωες, ὅτω χαὶ Τὴ Ἀκων-πῴραὶ 
λαμξανης ϑερφιγγά λων, εἴ τί σοι ϑελήσωσι πῖϑὶ 
ἢ ἀδηλὼν αἰθρώποις συμξελά ἐν, γνωση δ΄ 
θεῖον, ὅτι ζςσῶτον καὶ ζοιῶτόν ὅδην, .᾽ ἅμα πὸμ- 
χὰ ὁρᾶν, ὦ πϑλύτα εἰκόφν,ὺ πϑιυϊαῷ παρῴναι, 

καὶ ἀκιᾳ πολύτων ὅχιμῥίφοϑευ αὐζευς. ἐμοὶ μδὲ 
ζαῦτα λέγων ει μόνον πῶς συνύνζᾷς ἐδὺν4 ποιῷ, 
ὁπότε αἰ πὸ ἢ; αἰθρώπων ὁρῷντο, ἀπέχεαζ ' 
ἀῤοσιωνήὲ, ἀδικῶν,ὼ αἰοφῶν, δλὰ ἡ ὁπότε 
ἐν ἐρημία εἶεν" ἐπεί εἷρ ἡγήσαιντο μηδὲν αἴ πο- 
τε,ῶν ορῆοιεν, ϑεὼς ον λαθῴν.εἰ 8 δὴ Ὁ) Ὲ 7. 
χρατάα κα λονΊε καγαϑὸν αὐδρὶ κγ μι ὅδιν, 
Ἐχισκεψω ἄβθα εἶτι τρϑςίζαζε λέγων εἰς Όι- 
αὐτίωυ τοιαδὲ. ὦ ὀυϑδδες, εἰ πολέμᾳ ἡμῶν νο- 

μϑυα βελοί θα ἐλέου ἀἰδρα, ὑφ᾽ ὃ κιάλιςα 
ἀν ἰϊοὶ »ϑὺ σωζοίαθα, τὸς ὃ πολεμίες χήροί- 
αἴϑα,ὦρ δγτῖν ἀν αἰοϑεινοί θα ἡ"ἤω γαφρὸς, ἢ 

Αἴθα,ὲ “ὡς αἱ οἰηϑείημδο “᾿ ζοιβτον ἢ ἡμας σὼ- 

σαι." τὸς πολεμίθς κρῳτῆσαι ; εἰ δὺ; ὕχι τε- 

λάυτῇ Ψ βίᾳ ἀυόμϑροι βελοίαθά τω ἔχιδε- 

ψα ἢ παϊδας ἀῤρενας παιδ' σαι, ἢ ϑυγατέ- 
δας πσαῤϑένους τ [ιΦυλαίξαι, ἢ χρυ 
Διασῶσαι, ἀρ αξιόπιςον εἰς ζιῶτ᾽ ἡγησό" 
μεθα τὸν ἀκρ τῆ ; δούλῳ δ᾽ ἀκρῳτή ὕλχεθέ- 
ψαμυϑυ ἀν ἢ βοσκή μαΐζᾳ, ἢ τα μεῖα,, ἢ ἔργων 
Ἴ (λέξεσιν; ΔΙ Θίκϑνον δὲ καὶ ἀλϑόφις" ζωὺ τοῖ- ὄνων. 

μά εἴ γε μηδὲ δοῦλον ἀκρᾳτὴ δοϊξαμμεθ᾽ 
ἀν,πῶς οἕκ ἀξιον αὐτόν γε φυλαξαεϑᾶι πι- 

οὗτον "δ υέοεϑαι ; καὶ Ὑ» οὐχ ὡς ἰῷ οἱ πθχεον 

γέκτει τῆν ἀλλὼν ἀφαιοούμϑροι χομαΐᾳ 

ἑαυτὰς δυχούσι πλουτίζῳ, οὕτως ὁ ἀχρατὴς 



,, 

1 ἅ1.4 4. Φ ᾿᾿ 
τῶν " ξέναι, ον 472... ᾿ 

λα κακξρορς δὲ Τλυ δηλῶν, εν Ά πολὺ" 
ἢ ͵ ΕΠ ἘΠ ΝῚ ἌΡ ΓΝ 

χαχϑυρλθτεοος΄ Εἰ ΓῈ Χωχϑυ δ τὸν ὅς! μι} 
πλ νν  ϑυ ὁ Δτε. (καῇ “ διὰ καὶ Θυῶ 
ὄνον Τ' οἶχχόν Τ' ἑαυ φϑκίρᾳν, ὦ ὦ Ὁ σώ κα 

ἡ τυ Ζωώ. ὃν σεεὼὺ οἰσία. τίς οὐ ἡἠοϑείη τω 
ὩΣ λῶν ΠΣ Ν ὩΣ Ν , 

ποι τοὺ, ον Εἰ δῈΪΉ “τω ὄχψῳ πε; χὰ! 5) οἵ ᾧ γα}: 

ϑνται μάλλον ἢ τοῖς φίλοις, ἢ ς πορνὰς ἀϊαι 
: -" 5... τὰς « ιρυ . ὦ..9 Ἀ 

"ποτὰ μᾶλλον," τὸς ἐταίφνες; ἄξᾳ γὲ 5.γ8ὴ 

πλυτα αὐδρα ἡγήσωρδιοον Τ' εἰχρ ωτ4αν Ἔρεὺ 

τῇ χρηπῖδα,, την ορῶτον τῇ ψυχὴ κα" 

Εἰ. ᾿ ΡΆΙΜΝΨ 8 
ζ; εδὸ ὀηνοὶς β,Χάξεοϑς, ἑαοτεῖσὶ ὠφέλιμος, Ἀ τεγηροῦδῇῃ5 Π|} σα ἤθη ποδοξ, [6] γδῖο ἰ- 
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Ῥἤριοάοι ἡ ντα]ος ἀοτείπηδητο ἀαῆσίς, 
ἴτὰ {Εἰ ρἴππν πγυ]τῸ πταρ5 ]α τ: ἢ ἤν δοίη 
Ἰοησα ρογηϊ οἱ οΠ ΠΙπλυην οἵ; πδτηοϑὸ 4ο- 
ΠΛ Ὸ ΠῚ {πᾶπ| ἀοἰἔτιεῖςο, (δ εὐ π σοῦβα δὲ 
ἀπίπηπι. (δτογῖ ἴῃ σοπίποτιά πε μα ἢΠ1Δ- 
ΤΊ σις οἰ α(πιοα!ὶ ποπιίηςδ ἀεἸςέξετα, τό πι 
δὲ ἐς Ὀθίοηΐο, ὃς ἀς νίπο πιαίογοπι (οί νὸ 
Ἰπρεατοπι σαρεγα, ΦυαΠῚ ῈΧ ἀγηϊοῖς: τηδοϊσίς 
Τοόττα Πρ οτος, Ζιάπη ἐοοἱ οϑ ὅης 4ύοπι- 
ταῖς Πουηΐποπη; ΖΕ] Ποτίτ, το ηρογᾶτίαγη νἱτς 
τοτῖς οἵε ἔπ π ἀαπηθηταπη, Πα ρυἰπηιῖπι αὶ : ὑρᾷ ΝΡ ὁ πὐογνο να εις ἐχάρε δες ἐλ εν δε το 

(υὐκδυασὰ δ ,ῆς γὸ λἰάυ ζώτης ἢ μαϑοι τὶ 5 Δϊπιο (αο ῥΡαΐατο ἀέςέι Οἷς ἔῃ τι αθίᾳ; 
ΕἾ 

αὐ ἀγειϑον," μελεϊησάεν ἀξιολόγως" τίς ξζκ 

εἰ Σ ἡδοναὶς δουλδὼν αἰο,φαἷὰ δγρκ εϑείη ὃ Ὁ 

Ἀδυλέρῳ μδὺ αὐδρὶ ἀὐκττὸν δὴ ; μὴ πυχεῖν δύ. 

λοὺ ζοιότου, δουλάζοντα ὃ Ὁ Οιαύταις ἡδογὰ ς 

ἱκέτά ᾳν τὰς ϑεὸς δεασοταν ἀγαθαν τυχεῖν. 

ὅτῳ) αὐ μόνον ὁΐζριϑτος σωϑείη.ζιαῦτα δὲ 

λέγων, ἔτ ἐξ ντέξερον τοῖς ἔργοις, ἢ τοῖς λό- 
ὁρὶς ἑαυὶ ἐπεδείκρυεν. γὸ μμῦνον Ὦ δὲ ὅώ- 

᾿ ματος ἡδοναῖν ἐκρα τὰ δλλὰ καὶ ὁ Δ αὶ Ὁ ..γρ».Ὁ 
: ͵ ᾿δδδ νομίζων τ «δὰ τὸ τυχόντος θη κοί, 

λαμξαγοντα, δεεξδότην ἑαυ" καϑιςάναι, δὼ- 

λάϊῳψ δουλείαν δοϊὲμιαξ ἡ ον αἸε φαΐ. ἄξιον 

δὴ ἐπ ὁ ὦ δὺς Αντιφαΐντα Τ' σοφιςὴν διε- 

Πάονεῖτεέϊς δοηὶ ἀΠΠ 14 ἀἰίσας, νο οχοῦ- 
οἰτατίοπο σοπίἐ ει τὸ ας γοϊαρτάνιις 
(ογαΐεης σὴ τρίτο τατῇ δογρότο; τι α- 
ΐπλο αὐξοέτις τὺ Ἔδει οπὶ ἰτᾶ ργοίεϑο 
ἤϊλτυο ; Πμουη πὶ ΠΡ Θτο ὁρταπάππι 6Πδ, νὲ 
Βαϊ Π|ο αἱ ἐδτιιαν ἢ σοπίδατλταν τὰ: 
ΠῚ χα! ν οἰ αρτάτι ϑιῖ5 εἴα Πγ αὶ (δγυῖς, ἀδος 
εἴϊε οσδίθοναηάος, νε ἀσηπλϊηος δοπὸς πλης- 
οἰοαταγ. ἸΝ δου πος πιο ξαητιτη νίγ τα! 
(41 π|15 6ΠΠῸ ροῆπε. Ηζο αὐπίπι ἱτὰ ἀΐςοτοι, 
Ἰοῆρο (δ τε Ππρεγδητ γε Τρία τε, πα! ὁ- 
τατίοπε, ἀδγηοίσγαθατ. Οτῆρρο ποη  Ό] πὶ 
τς νο εἰρξαεῖθιις {προ τ στέγας, θα δοῦρος 
τὸ ρογορ πταγ: οὐ! άπ οα΄, ἅΠα: οχ ορῖ- 
Βα5. ΕΧΠ ΙΓ μὰ δας ΘΙ πὴ Πα ἢ, σα αδβ απδΞ 
αἷς Ρεοαπίαπη ἀσοΙραγεῖ, ἀουαϊηϊη ΠΡ Ὸδξ 
Πίταεγο, ἂς (δγαϊτιταπι (ΘΓ αναυς αἰ 
τυγρίοτεπη: Ἐπετίς δυτεπ Θρθυύά τ δε ἡ, 

πα {Π14' φυϊἀεπὴ ργατεγι τί , ας στη Απτί- 
᾽ - . , ἱ «Ὑ . Ξούγαλὰ ὧδ ῬΠομτέ (ἀρίεητίσ ργοξοοτο ἀΠΠογτῖτ, Δ π-- ἈλέβδΆ. 

τρῆο ἐπ πα ππὶ ] θυ ἤ 0 ἔα Πατος 50 - τεροίίος 
οἴατὶς αὐ εὖ νο]ετ θά πςεῦε, δα ϑοσταζοπι πηι 

λέϑη μὴ τὐθδαλιπῷν. ὁ »ὸ Αγτιφών ποῖεβω- 

δϑεϑμος πὸς σεροισιαςεὰς ἐυξφῥ᾽ παρελέαϑαι; 

ἡρδλεθὼν τῶ Σωχρατ4 παρόντων αὐτῶν, 

δύξο τάν δ᾽ Σύρε; ἐγὼ μδὺ ζιαδυῦ τὰς 
Φιλοσοφϑνᾷς ἀ δε μονεςξερας ̓χεΐωυα γιγνε- 

αχὴσὸ δέ μοι δοκάς τόρμαντία, ὃ σοφίας τας Ὁ 
" .“ ε ς 9 5 ΕΒ “- 

λῥιαυχέναι. ζῇς ρέων ὅτως, ὡς οὐδὲ, αὐ εἷς δὸύ- 
᾽ "ε ἐγδα, ' “ Ἵ 
δλοφηίπου δεασότη διαιτώνϑιος μεείνφε, σιτία 

Ἂν ͵ ὟΝ 
“εσιτῆ καὶ ποτρὶ πίνής τὰ Φαυλοταζα ὼ ἵμω- 

ογβμφίεσοι οὐ μόνον φαῦλον, δλχὼ Ὁ θ᾽ 

ἢχρριξ τὲ χα χφμῶνος, αὐοποδὴτος 7ὲ χὴ αἀχί- 

Τῶν ΔΙ αἼελῴο. ὼ μζὼ χρήματα γε ου λαμ- 

Ε ξανᾳς, ἃ ἡ κτωνϑύους ἀὐφραινᾳ»ὼ χεκτήρϑιξς 

ἐλέοθκδιωπερϑνῖε γα] γ819ν ποιᾷ ζῶ εἰ δῶ, 

ὥρα ὁ του ἀλλωὼν ἔργων οἱ δὲ δϑείσκαλοι τὸς 

ῥμαϑηζᾷς μιληζας ἑαυ ἐἰποδάκγύουσιν,5-Ἑ 

᾿᾿χῶ καὶ σὺ τὸς σεωνόνζα; Ὧ; α.δήσφσ,νόμιζεκα- 
χοδιολ μονίας δὲ δαίσκαλος ἐῃ.. ἢ ὁ Σ ὠχρῳτὴς 

οἰ αρὸ ᾿ τὰ εἰπέν᾽ δοκᾷς (μοι ἔφη, ὦ Ἁ γηφῴν, 
Σ « ω: «. 2 τ Ὁ Ἵ 

᾿ὑπέληφεναι μὲ οὕτως αὐϊαραύς ζω, ὡςϊεπέ- 
Ν Ν “" ᾿ποἢ ῖ ΗῚ “λέ Ω 

᾿πεισβιαι σε μιοιλλον Ὀἰπολοινήν ὧἐ ξοϑα,, 

εἶὐτοκ 

δοσε θη ς ΠΡέ15 οτίλπι ρΓαί θεῖ δας, μὰς νξ 
εἰξ ογατοπο: ΑὙ ἰτγα τ ἐσ, ϑούγατος, οόϑ, 
αυὶ Ρ ἈΠΟ ΟΡ ἀγότιιν » ξε οἰ ούος ἤστὶ ὁροες 
τΈΓΕ: αἵ τὰ ΤΠ] ν᾽ σεῖς σοηγγαῦία συλ ἀἀῆὰ 
ται! οη δ έγα ἐξ τἢ ΟΧ (Δ ρ τ τὰ τα ρογο ΡῊΣ 
(ς. δ. ἐιῖπεν ας, 416 βαξξο ἢ νο] ἀυτῆς 
{γα (πα ἀσηληο νἱ δε ίαγον, ἥση πιαῆεα. 
τετ. Ν᾽ τέτίς εἰ βοτιιά εἰς ὙΠ Πῖπιο, ἡδαα 

ταπταπῇ νοἵξε νΠ1, (εἀ ἐδ ἐπὶ ατόητῖς ρεΐ 
ἀἰτατετὴ δζ ΗΠ ει ᾿πάτιονῖς, ὃ (ορήρου οδ 
ςεἰξτυήϊέασιϊε σαξέξ. Ῥιατεῦεα βρεςσιπίαγ 
ποη Δοοίρ 5,415 ὃζ ςοπηρᾶγάμτῖθης εἴ  νὸ: 
Τυρτάτ!, δ τς, 41 1. π| ΘΟ Προγάτ της, Πρ οτὰξ 
1Ππ5 πο πα! υὶς νπιθη αι σαι τη ρτς Βοτὶ 
Οὐιάπι δΡ πὶ Πα ποι Δατη τη ΤΟΙ πο: 
ταμα Ἐπ όναήν ἡ δο  ΠἘτὶ ἀΠο ρος ἔτος 1-- 
πλϊτατοῦεο [Ὁ Ποῖ σῆτ, τάς τὰ ἀὔοφαε ΕΞ 
τα ]Πάγοξ τάδε τε άςϑ : ράταξα ἀεδες, ἱπξ- 
Τἰείταεῖς τς παρ γιη εἴξ. Αα δα ϑοοια 
τεδ ̓  ϑΌ ρίδανὶ τ] ν]άοτίβ. Τ᾿ Φαῖτ, ΑΙ πεῖς: 
Ρἢο, τὰπι ἀυΌ ΠΩ ΠΟἵδπη γε ν τπΠὶ ἀἐσογδὶ 

νεοαυϊάει ρογίπδέως ἕην; ῬΑ} τε πιουῖν, 
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ἀυιδῖν πλθο ππογενίπογο. ρος ἰρίταξ ἀϊίρὶ- ἃ ἡ ζῆν ὡς αὖρ ἐγώ, ἴγι δεζυ ἐχισκεψωχῆθα, ἡ γα"
 δὲ 

οἰαπηιι5, αι! ἴῃ πτοὰ νῖτα ΔοοΙὈὶ ἀερτγομέ- λεμδν διδηγξο, αἰ ἐμού βίου ταϑάεξον, ΕΣ 

ἀετὶς, Ἀπ φιοάπεςοῖς πτςοο5, 41 ροσπητα «δὲλό Δαίοι δεῖ 2 ρ: ἀδιορα ΡΣ 

δοοϊρίππι, Πος ἐρίαπι ρτςίξαγε,ουία οαυα φέ μα ἐσ ἘΡρ γυξμον ἔα χα οἘόΡ Θὲ 

ταθιςοάεπι δοοϊρίτ; φαῦ πα] πιοτοοάςπα πὑργάζεον ὅ το ἐφ ᾧ αὐ μέοϑὸν λοι μι ανωσιν ὦ 
ΒΕ τε ΚΣ τς ΟἿΣ ἤν Ὑ 03 ᾿ 

πα ]απὶ δοοἰρίοπτί πεςοῆς πο ἢτ δά εαπὶ ἐμοὶ ὃ μὴ λαμξανοντι ἐκ αγαΐίκη ὀχραλέγε 
ἀϊοτοτε, ιιεπὶ πο πιὸ νἱ]οπὶ ν ἐξα ος ὦ αὐ οὐ βώλωμφμ "δ δίωταν μα φάωλί κὴ 

τποιιτὰ ρζασ, 4.1 πηΐπιι5 (Ια τί ι15 ν οἰσατγ, ὡΣῆρν δ ἐυμνὰ ἐρδιρίελμίϊας 

στα, υάααο πλΐπι5 ΓΟρουὶ5 {πρρεαϊτρητς τῆς ; Ἂ χτὶς ὑηι δ) Ἕ Τον Ὁ 

Αἢ σιιοά ε4 σοιηρᾶζατιι ἀπο] ογα ραῖας “λέν (λα υήον ως λαλείξωτερας ποβίσα- 

εἴς, ααυίθιις ἐσο νείζογ, πᾶ ααΐδακτα γο- ακτὰ ἐκία διαγτημαΐοι σῶν, δζοὶ Ὁ ασὸμιώ- 

(ςοτίς; πιοά δεταγίογα ἐπμμε ἐιαξοιο ΡεεῚ τεξοί τε ὺ πολυϊέξεροι ἐ[), ἢ ὡς ἡδίω σοι, ̓  

τῇ :Αποα,υδτα ρατα5, εἰ  ἱαουιη ἀίογα οῖς τὸ χη, ὕει λοδδ ον ΟΣ δ 

ἄϊοατα, φυᾷ παῖ ΝΠ ἱσπογαβ, σιοά 4} Β. «τω, τ ὦ ἢ : ᾿ 
»Ἱ : ἡδν Πκραδεςν ὁ νϑυηδιςαι ξοϑίων,ἤχι σα δῷ, ὁδὲνε 

(πδυϊΠπ|ὸ νείοίτιιγ, παϊηίπις ἰπάϊσοατ οΌ- μήν πλ οδόννο, τοῦ δῈ ἢ“ 

(οηϊοληαΐ (ππηπηα οὔ νοϊπρτατο ΒΊΡ τ, πἰπὶ- δέκα πίνων, κιςα Ὁ μιὴ παρϑντος ὅχηϑυμήπο- 

τας ροταπι αἰίξητξ ἀεΠ ἀεγαν οἴξες αυ4ξ σῷ τά [ε μὴν ἱμάτια οἵαν, ὅτι οἱ μέϊας δι ὅμε: 
: 4μὶ ΠΟΠλπλμτδης ἔτΙρ ΟΣ οὰ5 αἴτια; σαι}. ενώ» κε δίλάνς ἕνεκά, Δα ἤδεκνν 

φὄπιιιτατο ποίτι;δέ σα! ςεἰς ρει 65 πιιηίμηῖ,; ΤᾺ ὅρε ΜΩ Ἴ ἡβαύννι 

περτορτογ ]α,αας ρεάες Ιςάπηι, το ἕαοο- δγδε υοάν, ΕΜ ΩΣ τοι 
“πϑντα ζους πόδευς κωλύον!) πορδ εο. δὴ ἂν τε ργομιοάτατ. ΤΊ νετο η Ὑπιαιαπὶ (ςη- ᾿ ἔ 

3 Β . Β 2, 2 γ᾽) Α ͵ “ 

Πεἴτας ναὶ ρεορτιόν ἔτσι πηαρὶς ἀοπλὶ πλὰ- ποϊεηοϑου ἐμέ ἢ ὀχρε ψύχος μμιαλλὸν τοῦ ἐνδὸν 
Π Ϊ ͵ ν᾿ λ 

δον γε] ριορισρκ δευθθαθανῃ άοθστς αϑύογτα, ἢ Δ] Ὁ, δαίν στο χό ἐν τῷ ὩΣ 

ἃ Ῥασηατγο; να ργοριογ ρεάσγῃ ἀο]οσοπὶ ρἠαδγλο ἀκ γοϑον όΣ ρα τὰ ΡαρΠΆΓΟ, ΨΟΙ ΡΓΟΡΙΟΓΡ πάτο ον σὶ ας ἈΚ ο, Ὁ ὀλγᾷν τὰς ποδὰςε βαδιζοιτα, 
ποῦ ροΙρογο, αν] πιὸ ἀπ ποίςί5 εοσ,]α Ὁ. ΘΟ ΠὍω Δ] ἡ μωνεν 

Δπαῖαγα (πε σογροτίθι5 πιαχίπις ἱπη ο 1} Ὁ οπτὰ αὐ βόλομριγεκ οἶα με οἱ φυσφ αὐϑενέ- 
ΓΡΕῚ - - . “. Ἶ» ͵ 

1ὶβ ργα αἰτὶ, ροίξεαηιᾶ ίς ἐχεγοποσίητ, ἢ 115, ξςαζι τῶ. σωμκατί, μῥ!ετησοιϊες ́  ἰογυρφτατων 
Η 3 ἌΦ0ὍΝ Ἵ Δ. ῃ ὶ 

δὰ αμείθεχρέσιβηρειοθαιριος συν αμίζησεαντων χρείας τὲ γίγνον.) «χοὸς ἃ με- 

" ΟΠ 5 ΠΟσ!  ΧΟΙΙΉζΟΙΣΑ Πι|- ἐδος τὸν Εἰ δὲ τ δ. ἢ ἀν ΠΝ ων; 4ας,4ι1 ΘΧογοίτατίοποβ περ, εἶτα (ας ετῷσιρὸ ῥᾷον αὐτὰ φἰμρορ δ ἐς «ἢ 

Ρέζάτο, ντ δὰ ἔο 5 ἔογαπτ Με νεῖο θῇ ἰεασθνα Ὁ δ Αρν: “δή 

Ρυτας σογρας πηοιπὶ οχογοοηάο οοηίαοξα- “Ὁ Κι ΑΚΘΟΎΡ ΑΙ το σεουτυγχόμοντοι κιελετῶν!α, 
ἢ Δ ᾿ -" ͵ ᾿ “ ἐ " 

Τετο, νι υσοῦπ4; (εταροῦ ἀςοϊάοτίητ, Ρα- καρ]εῥήν, πόρτα ρώονῷ ἐρῴν συ μὴ μῥιετῶντος; 

τίδητοῦ ἔδγατ; ἰάεος; οὔόεα τὴς ἔλο!Ππ5 ροτ- τῷ μὴ δουλάσᾳν γαφρὶ, μιμδὲ ὕπγῳ, καὶ λα 
: ᾿ 2 ἈΚ ΤΆ Ἀπ " ἔσττο, Ζ 4 Πὶ το, ψαΐτο Ποπ οχοοοδ: Απνγεῖο γνεία οἷ τὶ ὀννο αἰτιώτερϑι ἐἢ), ἢ τερα ἔ. 

ες ραιαπιτα 4|18 γοτίογοπι οἵα ρυτα5, αιοά ἡναὐτωνήδίῳ ΟΣ 
ΕΠ πε ρρηθο δας πδίοτιϊο; φιᾶ φιοά ἸΑΤΑ ἈΝ φνα ΟΡ. ΘΟ ΘΕ ΕΡΕΝΝΝ 
Πις αἰϊα συσάαπι παθεοίπααίογα, ]ια Ποα Φραινᾳ, ὀνλα, ̓ελπιδδις παρέηονϊα ὠφῆησᾷν 

, ἐ “ Δ" Μ - 3 ) ͵ Δ “ ς 

ζο!απο ἴῃ περοίπταις οδ(ξίτατιπι ἐχμ:]αγᾶτ, το ἀεί; μεῆν ὅτὸ [ε οἴοϑαι, ὅτι οἱ νϑὺ οἰδιυϑροι μη: 

γοτιιπ οτίαπα μος ἰρίο, φαοα οσπγοά! ροτ- " δὲν 4) ρα τῆφν ἐκ ἀὐφραίνονἢ) οἱ ὃ ἡγούμϑροι, 

Ροταϊ ρει ἔλοίᾶτὸ Ργατοτγοα (οἷς ἐος Ποιηϊ- ἌΣ δε πο λας ᾿ 
ΤΣ  μρρεῆιταεχι. Ἰθλως Ὡροχωρὴν εαφίοις ")εωργίαν," γα λΆ τ, 

Π65, 4 Π1Π}]} ργοίρετε δὲ {πσσο γῇ οχὶ-ὀ Ὁ, 00, ἡ Ὼ ΤᾺ, ὰ ἢ 

(ἰπιδητ,ποη οἱ Ἰαῖος: φασταΠ,, φαΐ ρτα- ἔλα» «ΔΆ ο,6] αναιργλμῳσςᾳ ἐργαζομνει, 
. . . ᾽ ᾽ γ ΕΣ ᾿ 

οἷατε ΠΡῚ νεὶ ἀρυιουϊταγαπη, νοὶ παυίσα]α- ὡς 47 ωῥωῆονϊες ἀὐφραίνον")..οἰφ ἂν Ὥστ παν" 
ν Ξ Υ - 5 ῳ Ν ν ἅ -“ 

τοτίφιτι, γ6] ἡ 4 αἰϊι 4: πο οσςιρατὶ ἔππτ, τῶν σῴτων ἕοσοιύτην ἡδονζω ἐ(), ὅσην Ἔπο τῷ 
[ΓΟ ς ἢ ͵ Λ ΣΝ (υοοεάετε Ρυταπτ, φυαί α το σ γγαητασ. ὁ πωτόνεἡτί. το βῇ πίω γίνε, ὁ φίλε ἐμεῖς 

Ρτοίροϊ 5, οἰπρτατοπι σαρίαπς. Τ Όης νοτο τς Ἀν κρνν ανα ἢ ὁ οῶδα ἢ 

ἀς ες οπχηίθιις ταπτιπὶ νοϊρτατὶς ρογορὶ “πον τ ΡΟ βιψαν 2. : ρυς 
Ριυταδ, Πᾶτιμηι οΧ 6ο, το αἰ α 5 οἰρίαηι ζων ἐαν ὃ δὴ φίλους ἢ πολιν ὠφελῷν δέῃ, πο; 

ἃ : αὐτὸ ὅ ΝΝ, , ᾽ Ὗ 
πιο!ογοῖη τε 441 ριιταῖ, ὃζ αὐ οοβ πο] οτες τέρῳ ἡ πλείων δολὴ σϑτων ἐχημελφαϑα,νταῖ 
ςοηίδαα!" φιρα Θαα!ἀςπὶ Παπγαθδπη ΠΟΙ ες ὡς ἐγὼ νεωῦ, ἢ τωΐ ὡς σὺ μακαείζῃς,διαρτω- 
ἀε πιὸ ἰξαταο. [πὰ να] δηλὶοὶ ἱαυῃ 41 ἤητ, ς ο ΤΟΝ, Ὁἢ ἢ τον, ΩΝ 

ε ὩΣ : ἘΣ Ἐ- ἀϑρῳ; ςραϊφύοιτο ἢ πότερος ὧν ρώονς ο μη δὼ - 
νΕ] ἰρίᾳ οἰαίταϑ., συίπαπι ρα 5 οὐ βιογί δα. “2 ο. ἌΦΑΤΟΝ βατρὴ ξβας, 

εαρτοσιταπάα εἴης, φαΐ ντορο, νἰξείται; ἤν αὐάν πολυΐϑς Φιριπηὶ ᾧν»" ΦΘΊΑΝ 
δπ ηυἱ ΠΟ πλοάο; ηιιοπα τα ργαάϊςαβ ὁ νοῦ Φχοίη; Οκ πολιορκηλειη ἢ πότερος αὖ “υτο Κρ 

ἔοι τας τα] Π τα πα Ρογβογαθίϑης, φαΐ ποααίς ὦν, δ Τχαλεπωτάτω ν δεομϑυος κκάλλον; ρβν 
αδίχις {ππητιοίο νἱξειι νίποτθ; δὴ (αὶ (ατῖς ἐμ 

Τιεἶὶ τ ΣΕΡΙ Ὁ 5 ᾿ ν ΓΕ. . - “171: δ 

ἐῆπείατ, ἐ[14, φιοα δὐοίδ᾽ ντοῖ Οἰτίτι5 ἘΧραρ παθίμτὸ ἰδῆς, αἱ φυοα Τίπαξτα αἰ ἘΠ ςΠ]πλιιπὶ ἤε,ῖο- ὁ 

ἈΚ ἢ ὁ τοῖς 



Ἂ 

φωῷ ,ξοικας, ὦ Α γηφαΐν,1: εὐδδ μονα» οἷο- 
ἡ ΜΑΥΡΥΣθΝ Ἃ , ΘᾺ... νὼ ΝΜ 
ἀπ ἐὐοὶ, Ὠ πολυτελῴαν» ἐὴ) Ὧν ὃ νομέίζω 

᾿ ὃ μδὺ μυνδενὸς δέει ζ θέον τὴ, Φ 5 ως ἐλαχί- 

κῶν, ἐπ ὑτάτω ὅ' θεία ἡ Ὁ «ϑὺ θῴον,χρ «τιον, ὃ 
Αὐὶς ἔργον Σὰ; 1 γί Ἄν ΣΟ, ἢ το δι 
ἣ ἐγυτατω ὅσ δεῖν, Ε ὑτα τῶ Ξ ἐπλμάγως πα 

ἂν δὲ ποῖς ὃ Ανηφων δζκαλερρμῶ ῷ Σὰ ὠχρα; - 

Ά εἶπεν ὦ Σωχραΐες, ἐγὼ ζιι σὲ υϑὺ δίκαιον νο - 

μίζω, σοφὸν ἢ. αδὲ ὁπωςϑν" δοκᾷς δὲ μι χἡ αὦ- 

τς τῶτο γιγνωσκῴν. 5δένα γ᾽ δΐζυ “ὃ σεευοΐσιας 
2} » 

ἬΤοι- 
ΟΝ ἘΎΨΨ,, ! ͵ " .- ἢ 

ἀργυέίον “ρα Ἤν. χα τοὶ τὸ 18 ἱμμωτίον, 
Ἷ ᾽ τῊ Ὶ Υ ᾽ “᾿ 

χίαν," ϑιλὸ τὶ ὧν χέκτῆσαὶ, νοβκιζων φεγυραθ 
ΠῚ Ε ἣ ᾽ «“ φ- 4 ᾽ Ε 

ἄξιον ἐῇ), 6δὲ}] αὐ μὴ οτί φῶ οικα δόιης, ΡΝ 
᾿ ᾽ , “ . ᾿ 

αὶ ἔλα“ηον “δ ἀξίας λαίξφωνοδῆλον δὴ, ,σ1 εἰ ᾿ 
ἦγ. ἂν ᾽ γσ», σ ͵ ΠΕ 

Ἡ συνασίαν ᾧῳ τινὸς ἀξίαν ἐὴ, ἢ ζαυτης αὐ ἐκ 
δι; “κ“" ν᾽. Ω ͵ , 

ἔλα ον ὁ ἀξίας ργυδλον ἐφ αησ. δίχαμος 

μδὸ δζωυ αὖν εἴης, ὅτι σῴκ ὀξαπαϊ ὡς ἔχι πλεο- 
Σ ᾿ νὸν» ΠῚ ἐὺ ΡΣ ΡΞ ΤΎΝΝ 

γεξία᾽ σοφὸς ὃ Τέκ αν, κήδενος γὲ ἀξιὰ ἔχτ" 

κάκ ὁ 5. Σωκρᾳτης τσϑϑς ζαῦτα εἶπεν" ὦ 
ι φλδ τἡ ͵ Ἄλυὰ χδΝ 

Αὐτιφών, παρ ἡμιὴν νομεέζεται, Ὑ ραν κ᾿ Τ' σδ- 
ΝΣ , ΝΜ ὙΚΆΝ δον 1.3 λ 

Φιαν ὁμοίως ὑϑῳ χα λον, ομοίως ὃ ἀγδιθον δζρε- 
᾿ Ω ͵ Ὁ “ δίων ΚΑ» ἄν ο 

πλιαχ εἰ). τίω τε γὸ ὡρανεαν μϑῳ τὶς ὄργυ- 
ν ͵ , ΓΡᾺῚ ΠΣ 

ἐι πωλὴ τω βαλουϑύῳ, πορνὸν αὐτ' Ἔποκα- 

λῶσιν᾽ἐαὺ δὲ τις, ὃν αὐ γνῷ Τκαλανε καιἀιθαΐγ' 
Δ Γ Ρ “43 “ ς “" ͵ 

ἐφᾳφὴν νταὶ, Τὸν Φιλον ἑωύτα τοιἥτοι, σώφο9- 
ἐγ δ δι, ὴ ΡΥ, ἩΡΉΥ, ἀμ τδα 
να γομίζουϑυ. ἡ Τ᾽ σοφίαν ὡσκύτως πός ὑϑρ 
τ} ͵ “ : ᾿ 

ἀῤγυθίκ πω βαλουϑύῳ πωλϑίϊας, σο  ιςεὶ:, 
ΤΕ ΤΕ “ἂς ῳ ον σῦν 

ὥ:αῷ πορνός, διπόχλθσιν θ4τίς δ,ὃν αν γγῷ 
᾿ “οὐ , “΄ῆἦ7ὅ΄ὍὋἔὁρ.ο ΠΝ ῬΑ 

ἀὐφυὴοντα,διδασκων δ, τὶ αὖ ἔχη ὠγάον,φί- 
ψ' . »Ν “ Δ «ναλεν ,“», ἢ- 

λον ποι το, τὸ τὸν νομαὶ ζουϑὺ, ὦ τωϊκαλῷ κώ- 

ὅν αὐτὸς, ὦ Αντιφών, ὡφων ϑιλτος τίς ἢ ἵω πῳ 

᾿ ἀγαθῷ," χυγὶ, ἢ δριι ἡδὲ )»ὅτω ὼ ἔτὶ μάλλον 

ἧδομϑι φίλοις ἀγαϑοῖς᾽ καὶ ἐαν τί «ὦ ἀγαθὸν, 

διδωσιω,ὺ ὀήνοις στευΐφημμὶ,παῤ ὧν αὐ ἡγῶ μα 

ὲ ὠφῆησεαϑαι τὶ αὐζοιυὶ εἰς αρετήν.νὁ ζοὲς ὙΠ ΠῚ 

οὐ πάλαι σοφών αὐδρώδν, οἱ ἐκῴνοι κατέ- 

ΠΟ λιτὸν οὖ βιδλίοις γρώνψιαϑες, αὐδιίἥων, χϑινῆ 

( σιωὺ ταῖς φίλοις διέρχορ(αη ὦ αὔτι ὁραΐωδρ ἀ- 

"ἢ λαϑον,ἐκλερθᾶθα, ὼ μεία νομμίζουϑῳ κερδὸς, 

᾿ ἐξα) διρήοις φίλοι γίνω ἄθα. ἐμοὶ υϑὲ δὴ ῦ- 

ἥλ ἀχούονη ἐδῦκά αὐτὸς 1ε μιακάξμιος εἰ). χᾷὶ 

ηὐς ἀχϑύογτεις Ὀχὶ καλοκαγα)ιαν ἀγφν. χὰὶ 

πάλιν πότε τῷ Αντιφαΐντος ἐρφυδύου αὖ- 

ἂν πὸν, πῶς ἄλλους μϑὺ ἡγεῖται πολιτίχϑυς “πποιᾷν, 

- ΓΥΒῪ βρε β κκν ᾧ 
. χα ς ῥαίφοις ῥάςως ἐγτοίγά! 4ν Ξρκεντως Α' ἡυίγατ ἢ αὶ δογίιην ν τὶ αιὶς ξαοϊ πιὸ οὔ- 

γηὶ 

αἱαίθης, ἀδιιηάς σοητοητιις οἱ} Υ Ἰἀοτῖς, 
Απειρμο; ξο!οἴτατοιη 46] 1οἱτο ἂς Ὠτητοί 
Δαἀραγατιιτηςεῖτί. Ερο νοτὸ ἀγοίτγοῖ, πιη] ἃ 
τοϊηάΐρδες, ἀϊαϊπιιτα εΠὲ : 4ιυ πη ραιο Π|- 
Τηϊς. Ργοχίπγατη ἄεἱ παζιγα αὐ ἀϊα πα 
αυϊάεπι σοά ἤτ, ργα με ΠῚ πηι οἤς: 
αυοά ἀυτοπὶ ἀϊαἶπο ργοχίπηίιπ); [α δείαπια 
Ρτα δητ  ἤΠτηλο ργοχίπιιπῃ οἵδ; Επιγίας ἰ- 
ἄεπὶ Απτίρῃο αἰ δγθης αἰ χυᾷάο οἰιηὶ 50 - 
οτατς : ΠΠἘππῇ δα ἀξ πη, αἰτ οἤς τὸ ἐάἴοο; 
τοὶ δοογατεβ, νΟΓΙ ΠῚ Π6 τἀ ΓΠ] 1  υ οπα 

Β (ἀρίξδητεπι: υοα οτίαπὶ ἰΡίδ παὶῃὶ πῇ νἱ 
ἀετῖς ἱσποζαγῷ. ΝᾺΠῚ ἃ Ποπλπὸ τη δγοθ ἀοέπ 
ἘΧΙΘῚ5 ΘΟ ΠΟΠΊΪΏ8. αἰϊοά τοσιπὶ νογίδειτ; 
ται νείξεπι, νοὶ ἀουηῖ; νο! Αἰτπα αιυ!ά- 
ἀαπὶ, Ζαρα ἴῃ Βοηἰς5 ταῖς εἰξ,ρτοεῖο αἱρησμ 
ΕΠ ριιταγοβ : Ποη ἀϊσαπη σταῖς, (τἀ πὲ μη1-: 
Πουΐ αἰ ἀεπὶ ἀσςορτο ρτέτίο, αιιαμὴ αιιάητὶ 
οατοϑ οἴετ, ἀαγας. τὰς βατεττο; ἢ ἐχ ει: 
πλάτος ν]Π τς εἦς ρυςτ} ἀοξἘ τ  ἀπιταλτη, εχ 
ἀϊρσηίτάατο οἰτς βεσαηϊαίη ἐχαξευγευίηυ. 515 
ετσο (δης ἰπΠξι|5,ιιοα Οὗ διιατιτία πη ΠΟταΪ- 
Ποῖ ἀςοἰρίϑ : ποαφααηιίαιη ψογσ ἐρίξπις, 
αύμπη Πα ]Π1πς ργδι ἤπεφά, τα ποι: Αά 
οα γείροαϊς δοογάτεβ : Αριιά πος, Απείρμο, 
ΧΙ ΠΕΙ πλδτιῦ οοάεπὶ πτοάο ροιο αἰ ιιδπὶ 
δὲ ἔογηλα, δ (ἀρ επτίᾳ, νοὶ] ποποίξε, ν ε] ἐὰγξ 
Ρίτοῦ ντῖ. ἸΝπι 4ιμαπη αἰ τις ἔστηγα τ ρο5 
Οὐπῖά Οὐ1||5 ργοίεταῖτ ἐχο[γιιπη, ἀρ τ: 
ἐυπΊνοτο, 4] ΠΟ πησιπΊ 486 ἰπτ6!]οχοσίς 
ἕεγαπι ποποίξαγαπι δὲ σοπατζῇ δηπαϊούοπι 
ΕΠ, ἀπιίσαπι δὲ δα πη σ τ; ἃ τη ΕΠ Ἐἰὰ ποπ 
αἰϊδπαπι ἀποί πχιίς. τ’ ἀπ 4α] (ἀρ εητίαπα 
ΡΊΟ ρδοιίη!α δα 5 ρτοιξἰταιῖης, ΤΟ ρα Ἐὰς, 
4011 απ ἀΔπιί(ςοττα, νσσδης: ααἰςιιπη αι 
νέτο, {ΠΠπππι, ας ὀδτοσία ρτα αἰεί οἵα 

γαβθῷ πόλί τὴ ωροφήκᾳ, ζωῦτα ποιᾷν. ἐγὼ σὴ ΘΠ ἰμάο]ς φηϊπιχάθετας, 4υϊά 44 δοπιίίοίτ; 
ἄοοδεῖ,νε απίΐσιιπὶ δια Γαοίαυ; απὸ ἔποοτὰ 
Ρυταιηιι5., 406 οἰμε πὶ Ποη ΘΠ Δόῥτος: 
δαπηάσοος. Ὁ ἀππποθτοιη ὃς ἐρο, πη] Ατί-: 
Ρῥῇο, ρογίπάο αὐ; αἴττις 4 ρ᾽ πη] ναὶ σχιαὸ 
δοποςνεὶ σάπδινο] Δι|6 ας οἐξδευε; Πσ 4- 

ἸΌγει εχ ΒΟΠ 5 αὐ οἰς νΟΙ Πρταῖο ΠῚ σαρίο; 
εοίχαδ ἢ υϊ μαεο δόπὶ, ἀοοου, ταις ἀξ 
11ἰς οοπηπηθη60, ἃ Ζαΐθι15 Ποππηιιῆρος Πα- 
δίτατγὸς ἀἀϊαπηδεῖ δα νἱγτατθ αγδίτγογ. Ρτας 
ἐεγεα τπείδιιτος ρει ογαπὶ (αρίξταπι; οὶ 
411 πο 5 πιά ἀαῖος ΠΟ δ γε ἐφαθγαητ, νξ 

Ε ἴα οὐπὶ ἀπιϊοῖ5 το πο! θῆς ρογουγγο. Οἷϊο 
{418 τη εἰς Βόηὶ ν θπλιις, ἰά (ἘΠ Πρ πλας, 
πιασηίαις ᾿ποτὶ ἰοσὸ ἀιοίμηιι5., ἀπηϊοίτία 
Ποὲ ἴητογ 5 οη πηρσὶ, ΗᾳὉ εὐσὸ ἐς 5ο- 
ἘΓάτε αι αἰ ΠΓῸ Π|, δὲ ἰρίπν δελειπν ΘΓ" 
{ς αὐοϊτίαραγ, ὃς δ ἀϊτοτεὶ τος αἰ Ποπο- 
ἤλτεηι ἀςσάμπςοογο. Ἀπ τις ἥτιαπὶ ἰητογγο- 

φάγει δοοζατοπι ἀπτίρῃο, 400 ραέξο (ς αἰΐος γεζγιιπι οἰ ] πὶ βοσῖτος ς[ἤςεῖς ρατατοῖ, 
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βετεῖ, Παϊάςιη οα (δα ροιῖς σοτοτο (οἰγοις 
ψτγο, παυΐτ, σα γε ρα] ΙοαΣ Περοτία πὰ 
αἰστγαόιο, πὶ Απτίρῃο 9 δὴ { (ο[ 115 14 ἐχοϊΆᾷ, 
δῆνετο πάἀοπιοροΐαπι, νι ῥ᾽ ατί πὶ δά δὰ 
τταξέαἀα Ππτἀοποὶ Ηος ἥποηὰς σοηί1- 
ἀξδτοπηιις,Δἢ δοογάτες, ἀπῇ ἐπ] αἴοδ 05 
ἈΡοἴεητατίοηοτείοσαθας, δά νἱγττῖ5 τα- 
ἀϊιιπι ρα] είς. δέρεγ εη τι αἰξθας, ν]απὶ 
δἀ φ!οτγίαπι πλεϊίογεπι Πα] δπὶ ες, αιαπὶ 
μὰ δοπὶις αἰϊχυίς δήτει, ἂς ποι νἱ ἀετὶ νε]- 
1ες. Ατχας βος αὐ τε νοτξ αἰσὶ, ς ἀοςοθατ. 
(ορίτοπιις οἰ πι, αἰςθλτ, ἢ αυϊρίαπι, φαῖ 
εἰδιοόῖ Βοηιισ οι ἔτ, νἱάετ! τάτηξη νεῖ; 
ηυϊά οἱ ἐλεϊεπάμπα τ. ἀπ ἤδη ἱπγίταγὶ Βο- 
Ὁοβ το π 69 ἀςδοιίη τὲς, ας εχεγα ἀγτε πὰ 
ῥοῦτα ἐππι Ας ρτίδνιπι φι4οπ, πα π1}}}} 
᾿αγαπὶοῆτα ρα ςῃτα παθθαπτ, πιατοί ας 
Ῥεαϊίςἤϊιος ἔδοειιπὶ ἀπισαητ, οτίαϊη ἱρή πος 
ξλοϊιπάιϊιηγ. Πλ εἶπάς Παιπι Τα] ξοσ [δυῖ- 
ἄςῶν, οτίατη παὶς οροτα ἀαηα, νὰ πἰατος 
{ὶ Ιλυἀατοτγεϑ ράζεῖ. Ν ογπ ἢς τοι ᾿ρίαπι 
ΔΙ ἰσυδὶ αὐ στεάίατιτ, σαιιςπ { εγίτ; Π6 ΠΊΟΧ 
ἀερτεϊνεπάαταγ οὔτ τἀ] συ] 5 Ποπηο, ας πῦ 
ταοάοτδίςεη πα] ι5,(εἀ οτίαπι οἰξεηταῖοσ, 

Ατνεῖο ἢ (ἀπλτιις πηᾶσῃος ἔλοϊδτ, δὲ νυ] τά- Ετολλὰ μϑὺ δαπιλυεδν, μηδὲν ὃ ὠφελίμδυός, 
τοπιοαρίδι Δι] τ),ς ῥύατεῦοα ᾿ Πο ἰδὲ 
Ὠοταπὶίηοιτίατ, 45] ΠΟ δέ σα ιπιηοίς, ὃς 
ἐπα τοῖ, ὃς τι ἀἰσα!ς νἱαετὺ Εοάσπη ποάο 
{ἰ φαϊδ,αστη πουτγαπι ὕτιν 6] θΟπιὶις πηρο- 
τάτοῦ, γο] σιιθογηδτου νἀ ετὶ νο] τ; ημ4 6- 

ὉδΠταγί1Π} {1τ, σοσ᾽ δηλ 5. Απ ηοη πηοί ες 
ἰρῇ δσοίάεῖ, Πς ααμπεουρίας νἰΔεε! δα μας 
Ρογβοϊεπα Ἰἀοποιις , 8115 ἰὰ βεγίδάετο 
ποηροίπιν Αοῇπλαχιας ροτ[πδίοτῖτ, πλ}}- 
το πγίίοτίιιβ οἵς, ιοα ἱπιροτίτιιβ αἀ σιυδεῖς- 
Ὡ34], ὃς δα ἱπηρογατογίαπη πηι ἀοἰςέζις, 
Ραϊαπιςοβ, 4105 πιϊπίπγε γε] ϊοτ, ρτορε ἀςι Ὁ χίςα βόλοιτο, καὶ αὑτὸς αἰογραῖς Ἰεὼὸ κακάς ὶ 
οχίτίο, ατηας ἰρίς τυγρίτεν δ αάς ἀθίησο- 
ρτο ἀεπῆλι. Εοάςπι πιοάοποη ἐχρεαϊτγς 
Ργοηατίαθατ, ἢ αυῖς νοὶ ορυοητιις, νε] ἔοτ- 
τἰσ,νε! γο δα τι οὔτε νἱἀογεταγ, φαΐ ποη οὐ 
{εἰ: ΝΝΑΠι 5 αἰερας ρεγαγὶ τηαίοτγα ἱρίο- 
ταχα νἱτίδιις, σαππηαις ργαίξαγε 1114 ἀοίη- 
ἀεποηροίπηι, ια ροῆς νἱἀεθαηταγ; να- 
πϊατα ταϊηίτης σοηίςδηϊ!, Ἱπηροϊξοτεπ δά- 
ΡεἰΠΑραῖ, πῦ ΑΙ]. πὶ Πλπογίιπῃ Πα σοη- 
τίατη; ἤσᾷας 40 ρος ηΐαπη; να] (προ ]]ςἘ1- 
Ἰςπὶ αὐ αἰίαιιο ρει!αδίο δοςἰρίςης, ΠΑ οπὶ 
{ρο]]Ἱαγει:ςἀ ]οπρὸ παχίμμπι, ααΐ ΠΕ. ]] 15 Ε εἰ, ὃ πόλεως ἡγέιαϑαι. ἐμοὶ μδὲ δξῶω ἐδυκφ αὶ 

Ϊ Ποσηο ῥτοτὶ) ἔτ αἱτος, ρεγίμιίος δὸς 
4ξ, φῃοα ἰάοποιις εἴος μά ΟἸαἰτατὶ5 ἀἀπλίηὶ- 
Πτατίοηςπη. Οὐκ τὰ αἰ] τε ἢ5, τ ]Πὶ ααΐ- 
ἀοηινίάς θατας δηλ} αγοδίαος ετἰαπη αῦ οἰξδητϊταιςίοηεξτοισοαῖς;, 

ἸΧΕΝΟΡΗ. ΜΕΜΟΒΆΑΒΙΠ, Ἷ 
αυιπιἐρίς τε ρα δ] ίςα: περοτία ποη ἀάτίη- Α αὐτὸς ὃ (ρα 4 τὰ πολιτικα, εἴα» Ὡχίςα ) 

» 7 41 -5 ᾽ ᾿ 

Β ἘΦ», εἴτις μιῇ ὧν ἀγαδὸς αὐλητὴς, δόκῴν βου- 

πὐτερὼς δὶ αὐ, φη,ὦῶ Αντιφών, μόνδον τὰ πο- 
ΒΡ ς ͵ Γι μετ, - Ἴ' λιτικὰ “ρα Ἥοιμμι; εἰ μόνος αὐτοὶ ῳραήδιμι,. 

"εἰ (χη μεδοίμ πὴ ας ΤῊ "(ἢ δ τ ΚΝ ἡ εἰ ὀχ μελοιμιζου τὸ ὡς πλεῖςους ἱχϑμοις η΄ 
ὰ ΄ ᾿ ν᾽ : ΠῚ. ᾿ 

οδαῆφν αὑτα; ἐχίσκεψω ἄθα 3, εἰ αὶ ἀλᾳ 
͵ ᾽ , : Ὁ ἐφὰ ὥονειάς Ὡιποβέπων τς σεευθνϊας, Φεῦ ὅλχι. 

μελῴοϑαι πδϑέξεπεν; ἀεὶ γὸ ἐλεὴν, ὡςοι 
εἴη καλλίων ὁδὸς ἐπε ἀυδυξία, ἢ δὶ ἧς αὐ γι ὡ. 
᾿ Ν ή ͵ ν ᾿ ᾿ , ὥ μιν} 
γα εἸεγλύοιτο,ὶ μὴ δυκῷν βώλοιτο. ὅτι ι 

ληϑηέλενυ, ὧδε ἐδίδασκεν. ὐθυμω θα) ἣ 

λοῖτο, τί αὐ αὑτῷ ποιοτέον εἴη; ὧρ οὐ τὰ ἔξω 
τέχνης μιῴμτεον τὰς ἀγαϑοι αὐληζαζ, Ἂ 
χοσφτον »ϑι, ὅτι ἐκεῖνοι σκάη πε καλαὶ χέ- 

κτίω) »χαὶ αχολθθοὺς πολλὸς αἰξι ἀν»), χα ' 

ἄδτῳ ζαῦτα ποιητέον. ἔπτφτα ὅτι ἐκείνως πολι 

Δδοὶ ἐπαμϑσι, τότῳ πολλεςεπαμέζς οἶα 

σκευάξέογ. δλλὰ μὴν ἔρχϑν ξ ἄδα μῖ λυηῆξον, 
ἢ ἀύθες ἐλείηϑησε!) γήγοίος ὧν, ὼ " μόνον αὑλὴ- 

τῆς καχϑσ,δλλὰ καὶ αὐ, ϑρφνπος ὀδαζων, χφ τι 

πσξϑς ὃ τότοις κα κοδυξων, πῶς ̓ ύκ σχτπό- 
γως τερὼ ὀρ ἐσύ αΐς,ὼ κατα αξὼς ῥιώδεται; 

ὡσαύτως εἴτις βέλοιτο ςραυτνδρς ἄγαϑος μὴ 
ὧν φαίνεοζ, ἢ κυβερνήτης, οὐγοώΐωδῳ τί αὐ συμ 

(αίνοι εἶν οὐκ αὐ, εἰ μδὲ Ἰῃϑυμδῇν τῷ ϑυκφνὶ- 
χϑρὺὸς 61) (ὗτα ποραῆφν, μὴ δευύαγτο πεί- 
φήν, τη λυπηφϑν;εἰ ὃ πείσφεν, ἔτι ἀθλιώτε- 
οϑν.δῆλον οδ ὅτι κυξερνάνῖε καταςαϑεὶς ὁ μὴ 
ἔχιςα υδιος,ἢ ςρατηγεῖν, Σιπολέσφεν αὐ ἧς ἥ- 

παλλαξήεν. ὠσοιύττος Ἀ' ἡ Φ πλϑωιον,ὶ ὃ αἰ- 

δρῴον, ὼ Φ ἰουφϑν Τμὴ διτα δοκῴν, λδεσιτελὲς μὲ ̓ 

ἀπέφαινε. τροφάς γὸ αὐοῖς ἔφη μείζω, 
ἢ ΧΕΙ δουυα μιν,ὼ μὴ δυναιϑμας ζω τὰ πο ἶ 

δοχοιουζας ἱχό ες ἐῃ ισυγίνωμίης Οἕὰ αἰτυ. 

χϑυφ. «ἰπαϊεώνα σ᾽ Τέκάλφτ ψ μυχρὸν ῥδὲ, 1 

ἐσὶ εἴτις ργύφιον, ἢ σκάζος κτοῦδαι “οὐ πέννα 

λαξων Ξἰπεςξεροίη,πολὺ 5 μέγιςον, ὁς τίς μῆ- 

δειὸς ἀξιος ὧν ὀξηπατηκά, πείθων ὡς ἱχδμὺς 

πὸ ὀλαζονά εοϑαι Ξἰποδέπειν Τὰς σεουόνταξη 

ζιαδὲ Ια λερονδυος. 

ΞΕΝΟ: 



ΧΕΝ 

ΠΙΒΕΒ δΕΟΥΝδΟν ς. 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟ- 
55} 

οςςΠ ΝΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ, 

ΓΙΥΜ ΠΙΒΕΙΒ 

αὗτα λέγων πσφοδέπειν 
τὸς σεευδνζας ἀσκᾷν ἢ ἐγ- 

χρατῴαν πσξὸς ἐχεθυμί- 
-“ ᾿ -“ 

᾿ς: “ἄ βρώτα, χα) ποτ, χαὶ 
ἧς ν ἐ ν ὦ λ εἰ 

δτ “οαγνειοαῖ,χ ὑπνοῦ, χα ρί΄ 

γρις, καὶ ϑλποις,χαὶ “νου. ἡγοὺς δὲ τίνα, πο Πἢ 

᾿ σεοϑοντων ἀχολαςοτερως ἔχοντα “ϑϑς τὰ ζι- 
παν  ».ψ..6 ω Ἂχ Ξ »ς οὐ 
αὗτα᾿ εἰὅτε μώι, ἐφη, ὦ Αφίςπαε, εἰ δέοι σε 

 παιδούάν Ὡϑαλαζοντα δύο τ ϑγέων,τ δὺ, 
ΝΠ τὰν, 5». " Ἐν ἐπ: ἘΔ γε ὦ 

ὅπῶς ἰχθῶος ἐςαι ῤχήν,τον ὃ, οπὼς μὴ ,ἂ»τ)- Β, 

ποιήσει!) ξῤχῆς, τῶς αὐ ἑκα τερον παιδοῦοις: 
βουλᾳ σχοπῶνδυ τὐρξάϑμοι -ἰσὸ ὃ οφῆς, 
ὡςαἰν Ξἰπὸ ΤῊ ςοιχείων : χα ὁ Αδλεγπαὸς ε- 

Φη, δυκφ θεοῦ μοι καὶ Ὅφὴ ρχν εἰ). δε γὸ 
ζω γ' αὔτις,εἰ μιὴ δέφοιτο. οζοιοιοῦ Ὁ ψϑὺ βέ- 

λεαϑαι σίτου ἀὔ]εοϑαι, στὸν ὧρα ὕκη, αἰμῤῷο- 

πέρφις εἰκὸς τ΄ διγίγνεοϑαι- εἰκὸς γὸ, ἔφη, 

δῶ πσεϑαιρφας ζ κα]επάχον μᾶλλον ὡράτ:- 

τειν, ἢ τῇ γαφρὶ »αρίζεοθαι, πότερδὸν αὐ αὖ- 

 ἐδιζοιυϑυ : τὸν εἰς ὦ ῤχέν, ἔφη, νὴ δία Ὁ 

“αιδόσουϑρον, δτως μι ἢ τὰ Τ᾿ πόλεως ὠφῤὰ- 

χίᾳ γίγνηται χορ“ Βαὶ τίω ἐχείνου ρχζωυ ὀζα- 
οἰοῦ, ἔφη, χαὶ στον “πιήν βξλωνται. Ὁ δγώα- 

ἀϑαι δι ψώ,τα ὀὐέγχεοϑει “τῳ αἰ τω ασδ999ε- 
“ον, πλϑυ μδρ δἰ, ἔφη. Ὁ 5 ὕπνου ἐἶκρουτῇ 

ἐβ,ὐῶς ὁγυύαδϑει, χαὶ ὀψὲ χριμγϑάεϑ αι καὶ 
ἐν ἤϑέφι. αὐας ἑώώω; καὶ ἀγρυπνῆσαι εἴτι δέοι, 

"Ν ποτερῷ ε αὖ χῶξ “φϑείνωϑῳ; χαὶ πϑτο, ἔφ», τω 

Σ 
"1 

᾿ [ω 

πλὴν Ψα μᾶλλον “ρέωοι: πολὺ γὴ 

Ἵ Ῥῤχήνταιδἀνομδμῳ. χαὶ Ὑ χα ν ἀλ- 
"αν 

ἕυϑ 

εὐπῶ! τί δὲ, ἔφη, Ὁ ἀφροδισίων ἐγχὲ τὴ εἰ), 

᾿ ΔΟΚΈΕΙ ϑέμωι καὶ οι- Α ξῶωχσε 

ΟΡΗΟΝΤΙΣ ΜΕΜΟΒΑΒΙ- 
ΕΟΥΝ ΘΟ νὅ. 

στε ἱρεβάτν Κὶ εἰἰδηι πιΐς 
ὯΙ ἐλ λΠἸατὸς ἔπος ἃ οχ- 

ἀϑἐαηλ]]Αεῖθιὶς φιιοιη ἤδη τη Ηἰς ἰητείηρε- 
ΓΑΏτ 5 (6 σογογὸ δοςορίος: Ὠ Το ΓΆΙΗΙ, αἰξ, 
Αὐἰρρο, το ἀμος Δα ]εἰτεπΐος, εἰδὶ ἔγα- 
αἀϊζοξ, ἰη]ξἰτιοΥο ὁροττεαῖ; αἰτοϊαπὶ, νι δα 
ἰπηβογαηάϊιπ τ Ἰἀόπειις ; αἰτο Γι πὶ ν τ πὴ 
βεζαΐε παπησιᾷ ορίατ: πο ραᾳέζο ντειτι- 
ἀπε [ηἰεἰτα δοῦν! μας 46 τα ἀρ οἰ ΠΊις τὰ, 
ντ ἂν ςἀιςαϊϊοπό, τα ιάπι ἂρ ἰρί!5 ο]ο5 
πγεῦτίς, ογάϊατητὸ (αἱ ΑΥΠΠΙΡΡὰΣ :ἸΝΙ 1: 
τάμα ΠΉΠἱ νἱἀοζατ,αἶζ εἀπιοάιοΠετ οἤό τοὶ 
ΡΠΠποΙρίαηι. ἸΝ απ ἢς αἰ ἀ6Π| 4 115 νΊΧοτίτ, 
ἢ υεύϊεη4ο ποη δάμποετιγ, Εὐρο ἐοπίςη- 
ταποιπῃ εξ, νττ!άιτς ἀοοίάοῦς, γεν θὲ τοπὶ- 
Ρυ5 αἀοίξ, οἰδυπα παεγε νε!ῆτ, ΕΠ Πὸς (ἃ- 
Ὠς σοπίφηταποιπ, αἷτ Ατπίρραδ. Ν τγαπῇ 
ἰσίταγ ποζαπι σοπίεξάσεγε ροῆτηλιίς., γέ 
βοτιις εἰβάς ἐοπέοξεϊοπεπὶ τοὶ προς Τἀγίαὲ 
ἀτ4; νγβοῃτία, 4απὶ στατιΠ οαἰοη ἐπι, ἄπ 
συ ϊα ΒΘ Ειπι βοξεέϊζο ; ̓η 4 τ ΑΥΠΕΙΡΡι5, 
αὶ δά ἱπιρογδά ει ἱπίπἰτυίτατ; πε ἰβίο ρο- 
τέτε ἱπιρογίαπι, ἤοροιίά οἰ ταις παι ἐχ- 
ρεαταπειγ. Ετρο, (αι εοῖς δοογαῖος, οι ΔΠὶ 
χυίΐμα δίδεες νοός, δἰάοπη Βοοιπήροηοπ: 
ἄυτα, νεπείπι ρογέογίς ροίπι Οπληΐπο νὅς: 
το,αίτ. Αὐπ ίοπιπο ζαβιθάο ἐδπιβοτληϊζεπι 

εἴϊε, νε δέ (οτῦ ας ἐς ἄγε ροῆιτ, δὲ ρτί- 
τοο ἀϊΠπουϊοτγρότς, ὃς νιρηάνς; Π βοίοδὲ 

νίας, νεγὶ ἀαἱπλιοὲ Ετίαία πος εἰἀ ἐπὶ, αἰξι 

αἱά γεγο, πἤαίτ, γεπογεὶβ 1Π ἐέδὰϊς οο- 
] τ Ἢ » ὦ ᾿ ἷ ν ἢ Πα ΕΝ ἵ ῸΠ Ὡ; γιρ 

ὡφ]ε μὴ ΠΣ ζωυτα κωλυεδϑαι “όατηάν εἴτι Γγεϊπεπτειη οὔς ον βεῖ δαδ ἤοἢ τπιροάϊαταξ, 

δέοι! ἀφ) αϑτο, ἔφη τῷ αὐτῷ, τί δὲ, Φ μὴ 

φφυγὰν πᾷς πογοῖς, δλλα, ἐϑελοντίω κι πασὸ- 
᾽ ͵ ͵ »λ - Ἷ ἢ δ. 93, 

ἐδύφν, ποτέρῳ αὐ «ὐδϑεϑείη δι. χαὶ τότο, ἐ- 

Φη, το ρχᾷν “«ωὐδοομϑρῳ. αἰ δὲ Ὁ μάᾶ- 

θεῖ; εἴτι Τχιτήδφόν 81 μάϑυμά σοὺς ὃ 
χρῳτεῖ ΤῊ ὠὐππάλων, ποτέρῳ αὐ ασϑος- 

Γ ᾽" 

ἷς 

δι᾽, ἐφή, τῳ 

ἅϊιο πιίπιις ἰά ἀρὰς, ἃ οριις ἅτ ἘεΙΑΙτΙ 
μος δἰ ἀφ), ἰηιῖτ. Ὁ 14 αὐτοηλ Ια σοτὲς 

δοη διρέτς, ἰξά (ρὄτο (4 ρέτξοξτς, ν {1 44- 
εὐϊραοίλας ΗΟ 6111}, αἱξ, ψαὶ δά ̓ πὶ- 

ῥοταμάαχα ἱπ{πἰτιίτατ, Οὐ ἃ} Π αἰΐα ἀἰίοΙ- 

ΡΙ μὰ πταά πος ἰάοθεα,νε δάϊιογία 5 {πρέ- 

τιον αἰ αι επαάάζ; νεγὶ ἐα πλαρὶς σσιξ ἢ 
Μιυητῖς ρτοξοξζο, αἷς, πηοάϊς οἱ, 4] ἀάδὰ- 

δειπατίομπει εὐποαταγ: ΝΑ ποαιες 4[1ἀΞ 

ο. 

ΠΥ ΖΙΣ, 

«αἀμετιας 

Αὐτὴ ρριΣ 

ἀε υοἰ μεριά 
τε ἀἠῥυεαο 

Ἴος 
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τατη ΓΟΙΤΠ νι γἢ]ὰς ο[π,ἀίαιιο νυϊαίπιο- Α λων ἐδὲν οφελος αἸά “δὰ τοιέτων μα ΜΙ {ἢ 

ἡ...» “-.«ῳῳ ͵ Ὁ ᾿ “τιν 
ΤΟ ἴκχοιώ ο ουτῶὼ πεπαι δοόῦϑιος ἡ ον αἱ δοχᾷ ΠῚ 

« " νϑ δι ᾿ ᾿ “» Υ̓ 
σφίσι ππδὸ ὐυαντιπαλων," τὰ λοιπαὶ ζῶα,» - Ἷ 

ἀϊ αἰ (ΟΡ ΠἸπῖ5. Ἔτσο ἀϊ πο ᾿ηΠἘἰτιῖτιιδ ΟΕ; 
ταΐπας τὲ νάθταγ αν δἀϊιοτίαυιις ροῆς σα- 
Ῥὶ, 4ιιαπὶ ἀὨ  Π14]}1ἃ σέτογᾶν ο πὶ (ΟΠ τ οΐ 
συκσάδλπχαρσιία ἱπείςατα., τατη ει] να]άς τί- 
τη144 ἤπτ; πΙ ΒΠοτηΐθιις νείσοη αἱ ςιρίἀϊτα- 
το Δ΄ οἰοαπὶ ἀιέξα σαρί πη τα : 411|5 ρὲγ ρος 
τα Πα Πτιητιΐ. Ῥτοόγίις ἰτὰ εἰς. ἴη- 
αυἶτ, [ταηὰς Δ]14 ρτα ἰδίοίαϊα,, ογιιπη Π 
ΠαπΊοΙΟ (ας σοτ ΓΠΙ 65 Δ ρογαάϊςος5,4 ἔο- 
ΟΠ] νούριῃ οπρΙ ἀϊταΐα ἔρεημε γαῖ νοπε- 
τοῦ ἀσίτατὰ, δὲ ΟἸΆ 14 σορίτατίοπε ἐς ρετί- 
οὐ] 15, 1ῃ σας ἱπο! ἀτῖπτ. ΟΟἴπαπ [115 οεἰαίη 
ἕμῆοι ἀἀίςηπις : Ετρο ἰδὲ τὰγρε ΠΟυΉ ΠῚ 
ν᾽ ἀεταγ, ᾿πχυΐτ, ἢ ἰἀοη δοοίάαι εἰς πιο ἃ- 
ΠΙΠ Δ] ι15 Ιοηττ6 ἱπηργ 4 ς πε] 15 ὁ π σας 
ἱρίππλ οἵ Δα τ]τοτῦὶ σατοοῖος αὐ οῦτ, 4 απ {{1- 
Δητ ὃζ ρους ἰὴ δα βεγρέτεη ϊ, φια: Ιοχ 
Ταϊπἱτατι, ἀἀ του 1ΠῈ σΟ ΠῚ ΠΪττ τὶ Ρῖο- 

ΡοΠτιπὶ εἰ, ὃς ἰη 1145 Ππγιϊ, ὃς φαρταπὶ 
σοητιίμης 115 4 Πο!]. Τ᾿ Δητα ἥπιπὶ αἀ]τεγὸ 
Πγάϊλ., αἰπιπι ἀςάεςοτα ἴδητα τη ΠιΪΠ δ δηξ, 
πλπ]τααιις ἤπτ., αἴτια ἃ ΓΟΓῸ ΠῚ ν ΘΕ ΠΟΥΘΑΓΙΠἢ 
“ουρίαίτατε ΠΠόγατγο βοΠ τ᾽, ΠΙΠ]Π ΟΠ πὰς 
Δα α]τοτ ἢ ρει ῖ]α ργάερϑ ἔσττίτ. ἄπ ποῃ 
ἀρῖταν Πος δἰΠΗ ας ποία τη: οἴ ἀπιαΐο σε- 
Ὡΐο ρέγοι [τὰ πα] Π] ν 4 Θείττ,αἶτ. [Δπ} απ τα 
ῬΙαγίπηα πῆϊ, πιαχίπιε]ας περεῆαγία γος 
10} ἀϊο ρεγασέπαα Πποπλϊπί διὶς, ουϊτῖς σὲ- 
Ποτ5 (ππτ γὸ5 δ. Πος, αστΙ ο] τιιπη, α] ς ο 
ΠΟ Ραΐιοδι ; Πλπ]τος ἱπιε πὴ ἃ ἐγ σόγα ὃς 
δ [π5 Ἔχ ογοῖτος ποῃ εἰδ., ποῇ τ δὶ πιᾶσηᾶ 
Εἰς ν᾿ ἀοἴγ ἀεΠ ἀϊ4: Ἡ εἰς δείδηι αιπὶ αά- 
Ἰοπίας οἴου ΑὐἸΠίρρας : Ετρὸ τ] νι ἀετιτ, 
1η Παῖς δοογατος,χογοῦαιι 5, ΖΕΠ νος [πῚ- 
Ρόγατο, τ Πλθά ἀἸΠΙου τεῦ Πα ἃποάιοτος- 
Ἰογοῦ Ο πγηΐηο αἱτ Ετσο ἢ Πουηΐ πος που πὴ 
ΟΠ ΠΙΠΠιὶτο  οΓᾶτος ΘογΠ πῇ ἐἢ ΠΕ ΠΊΘΎαΙΠὸ ΓΟ. 
ἔστοῦτας, 4] δά ἱπιρογαπάτιπη σομραγατῖ 
{πητποππο 1}}ος, 41 Πα ρέαίξαγε πῦ ρος 
{υητ,4 ἢ] δοΥιπ ογα ἢ ΊῊ γοξογεπηας, 4 46 
ςζαροςηδο ἱπηροείο πε σορίταταγί αι]. Πὰ 
{πητὴ Ησς οτίαπι οδοεῆπτ ἀπ ίρρυ. Οὐμά 
ἰσίταγὶ ἡ παπἀοαυἀείη νεπαίαχας σοηετίς 
ογάπεπι ΠΟΙ, Ἰδίπηε ἀΠ ]Ζαάπάο σοπίἠ6- 
ταὶ, νεται πὶ ΔΑ ὁγά! ἤθπη Πογιιπὶ πηετῖζο τὸ- 
ἰρίμπι Γοξευγς βοῆΠ δὲ Ν εγο, ἰπχαὶς Ατι πρ- 
Ῥιυ5. Οὐρρεπεαίίλήπιᾶππ δογιπιη ογάϊ-- 
ὩοΠῚ ΠῚ τοέετγο, 41] Πρεγαΐς νο]ιητῖ, Ετε- 

Χ ΕἾΝ ΟΥΧΚΗΙ ἈΠΕ ΜΟΙ Α Β 11] 

Ὁ πολυσοντων τῆς ΤῊ αφροϑισίων ϑχιϑυμίας, 

, 

σκεα, πότων ὃ δήπου τὰ μδὺ γαςρὶ δελεα- 
ζουδια,ὸκοαδα ἔγια, δεξωήουμνᾶνα, ΤΣ 
Ἐχιϑυμία τῷ φαγεῖν αοόνδυα ἄσοὸς ὃ δί- 
λεαρ,ἀλίσκεται, (κα 5 ποτω οὐ εδράζεται.πά- 

γο δὼ δϊέυ, ἐφη. ̓ ὐἰκοὶοῦ χαὶ ἀλλα κἑπσὺ λᾷ- 
γνείας, δ] οὔτε δρτυγες ἡ οἱ αἴβόικες, “ἀκῥε 
᾿ ϑηλείας Φωνζωὼ τῇ ῥχιϑυμία ᾳ, τῇ ἐλπίδιὶ 
ΤῊ ἀφροδισίων Φερϑνδιυοι; χαὶ ὀξισαμδροιδ 
τὸ δηνὼ λα λογίζεαϑαν, τῦῖς. ϑηροέζοις ἐ 
πιπησοεσι: σειυἐφη χαὶ ἌΡ, τύχας αἹ 
ἀὐαφὸν ἘΠ) αν ,ϑοζπῳ ζωυτὰ πίον τοῖς ἀ- 
φρϑνεςᾶιτοις ἵν. ϑνξίων; ὡς κὖρ οἱ μουχοιεἰςς' 
ἔρχονται εἰς ὧς εἰρκίῷς εἰδότες ὁ1| χιγδγουος 
τῇ μοι γεύοντ! ἃ, 16 νόμος ἀπειλᾷ ταϑεῖν, χαὶ 
οὐεδρ δ. ,ϑζεδα), χα! ληφϑειτα ὑξοιοϑίαν 
τηλιχούτων γυδὺ ἐχικηυϑύων τῶ μοιχεύοντι 
κακῶνε χαὶ ἰδ. ἄν, θ,τῶν δὲ πολὰ αἷν “νἀ: 

ἐλαύνεται ἕμιθς εἰς τὰ Ἐλχεχίνδοωνα" Φέρε: 
αϑα,.ὧρ Οὐκ "δὴ τοτοπθυταήασι καχοδαι- 
μοναΐ,το- ὅς 1; ἕμωι γε δοκᾷ, ἔφη. Ὁ δὲ ξἢ εϑὺ 

ζᾷε ανα[χαιοταζξις πλείςας πραξῴ: τοῖς αἰ- 
«ϑεφποις οὐ» ὑπα!.3 69. (Ως τε πολεμικά, 

χα! ζς γεωργιχαξ, ζαὶ τυ αλλὼν οὐ Φξέλας 

λέξας" τῦς δὲ πολλοις ἐγυμναζως ἔχφν ρές 
τε ψυύχν,χαὶ πυρὸς Θρλητῇ, οὐ δόχεῖ σοὶ πολ- 

λῆ ἀμέλφα τῇ ; σχευέφη χα τᾶτο. Οὐγ- 
οἱοῦ δόχεῖ σοι τὸν μέλλοι τα οργν ἀσκεῖν δᾷν 
χα ζῶτα ἀὐπετῶ:- φέρῳ; πόρου δὰ δῶ, 

ἔφη οὐκοιω εἰ τὸς ἐκ ατεῖς ζρύτων ἀπὸῤ- 

τῶν εἰς τὸς ὀρ ίχοις τα ομϑυ, τὸς ἃ υά- 
τοῖς ζαῦτα “ποιῷ, εἰς τὰς μυηϑδῦ, Ἴ αὐτιποίησαι εἰ 
μϑϑοις τὸ ρχγήν τάξομϑυ ; σεευέφη χαὶ πϑ΄ ἈΗ͂Ν 

το. τί δξζυ, Φ) . χαὶ τῴότων ἑκατέρου. τῷ φύ- 
λου τίω τάξιν οἴοαϑα, ηδὴ τσοτ' ἐπεσκέψω 

εἰς ποτέραν Τὴν τάξεων ζύτων σαυτὸν δὲ- 
καίως αὖ τῆοις, ἔγωγ᾽, ἔφη ὁ Αφἰςιπάσξ, 

Πίῃν ΠΟΠΊΙΠ15 ρίαης ἔσο Εἤς πλῖδὶ ν! ἀστατ, Ε ἐχῤοὐδεριῷ οἰ νει μἰαοτὸν ΟΣ 
πο οο σοηίοηταπιεῆς, να Πδ᾽ ΡΠ πεςοί[ἃ- 
τἰαςοδρατοῖ, αο« αἰ ἀεπι πᾶσ ΠΕΠΊ ἡ] 4- 
ἄλπὶ ο[π: τἀ πος ετἰαηγ αἠάεῖε,ντ 411|5 ρταῖ- 
τογο Δ Πα ΐ ες δα {πΠρρεαϊτοτ, αι δαὶ ἱπαάϊσο- 
τ. [π|4Ὁ πλυ]τῖς ἐρεγα, ας σρίας 411615, 

ὌΡχάν βουλορυϑύων τάξιν. χαὶ ο ρπόνυμωι 

δόχει ἄφρονος αὐ, ϑοϑασου Ἐὴ) Φ, μεέγαλοῇ 

ἔρχϑυ ὄντος, τῷ ἑαυτω τοὶ δέοντα «οἷδοισκάυώ- 
ἕν, μ᾽ Τ Ξρκεῖν αὕτο, λα παδοςανα ϑεαϑον ἀρχῶν 

Ὁ χαὶ Οἱξ ἄλλοις τσολίταις ὧν δέογται ποείζιν, χαὶ ἑαυτῳῖ μδὺ πολλὰ ὧν βούλεται ἐλλείπειν. ἜΠΗ ἐύων 
της ἢ 



! ̓ . 

᾿ 
εἰε 
᾿ 
την 

ΓΑΙΒΞΕ Ἀ 

πόλις βάλε), καϊα ρα ἤη, τότου δίκην ὑπέ- 
»ϑτοπώ; ὶ πολλὴ αφρφοστεύη δε 1. ὦ ὃ ὠ- 

ξιζσιν αἱ πόλφοήοις αβχοισι », ὡς ἐγὼ τοῖς οἰ- 

χέταις;) 6. ἐγώ τε γὼ ἀξιω τῷς3ε οἰ πογ]ας 

ἐμοὶ μόν ἀφϑονα τὰ ὀχίνδ4α πο βασκευαζν, 

ὐΐθυς " μηδενὸς τότων ἀ πηεαϑει᾽ αἱ τε πολάς 
οἴον) ἡ; ὧι ζκ αφχονῖας ἑαυ υϑὺ ὡς πλέφιὰ 

ἀγαϑὼ πυριζήν,ἰΐθις Ἀ πϑώτων τάτων ἀπέ- 

χίοϑαι. ἐγὼ δῖ ζις μδὺ βουλουϑμξς πολλὰ 

φραΐαατα ἔχήν αὐτεῖς 1ε καὶ ὀνδοις πὰρέχην,ἕ- 

Ἴως αὐ παιδοῦσ ας εἰς ζις αρχικὸς καα φήσοι- 
αἱ ἐμαυτ' ἴθι ταῆω εἰς ρους βαλονϑμες Τῇ 
ῥάφαΊε ὼ ἡϑιςα βιο) φὐφν.κὶ ὁ Σ ὼχρ τῆς ἔφη" 

᾿βαλ4 ὅν κυ) ΦῸ σκεψω ἀθ., 7 πότερον ζαίστινη 

"δον οἱ αρχογήες," αῤχουϑνοι;πθμυ μϑὺ ὅν,ἔφη. 

ῃ μ) 

ἘΞ 
᾿ 
Ψ 

. --- τς Ἵ 

᾿ 

κὠνϑεραττέ, χης οἶα σε 

᾿χαθιςαυες, ὃ (λοις ̓ ν- 

ὡραΐων υϑὺ ζοίνυν “δ ἐθνωΐν, ὧν ἡμής ἰσγκεν, ον 

εϑὸ τῇ ἀσία πἧσαι «ϑὺ αρχούσιν,α,5..} σύ- 
δ9ι,ὦ Φρύγες, λυδὸι ον 9. τῇ εὐρώπη;, σκύθαι 

μδὲὺ αρχουσι, μφι ὦται ἢ ἀρχον.) ἐν ὃ τῇ λιδύη, 
καρχηδόνιοι νὼ αρχούσι͵ λίξυες ᾿ Ἔῥχονται. ς 

τς “᾿,) τ ν᾽ - ὍΛΑΣ δὰ 

σϑτων ὃν πόϊερες γον οἵ" ὧν,» Ὁ ὕγηνων, ἐν οἷς 
Ν᾿, ΄ ἘΠ τ τὴ Ξ ἐπ 
τ αὐτὸς εἰ, ποτεροί σοι δυκϑσιν υόγον,οἱ κρατον- 

τ.» , ᾿ν ᾽ κι" ͵ "ὕ{ ε 

Ἴες κοἱκρατάμνϑνοι, ζην., δλ᾿ ἐγώ τοι, ἐεφη ὁ 
͵ ΒΡ ΒΝ ΤῊ ΡΘΕ. τ᾿ δν 

Αδισίπαος, δὲ εἰς τὸ ὅλείαν αὐ ἐμουτ' τατ- 
πι- -- ᾿ "» ἢ ͵ εκ. ΠῚ] 

τω" ΣᾺ ἵνα τις μοὶ δυκὴ μέση τότων ὁδὺς, ζεὼ 
͵ "» ᾽ ᾽ “Ἤ " λ 

πφραΐίασι βαδιζά.,ὅτε δὲ αρχης, ὅτε ὄχ. δό- 
7 » ΕΞ; ͵ « ͵ ᾿ 

λείας, φιλα δὲ ἐλευδερα ας," τὸν μόλιςα τσδος 
᾽ ν ᾽ δ; .2 ! , ς Ἵ 

εὐδαιμονίαν ἀπ. δὰ εἰμδυτοι, ἔφη ὁ Σωκρα- 
ὅ 5 ᾿ Το εἶν. τ ὖν ι 7 

της, ὡς δ ἅτε δὲ ἀρχῆςθτε ὄχ ὃ σλείας 
«ε 

η0- 

ΒΕ ΟΥ ΝΙΝ ς, 
᾿ς δδ αὐλεως ασοϑεςῶτα, ἐαὺ μὴ πϑύτα, ὅσα κἡὶ ας ΡυΓΪποΙρεπὶ Ἰῃ οἰαϊταῖθ Ἰοσὶιπὶ ὁ δείποη- 

7}; 

το 1,11 Ὡοη οἸηπΠία ρετβοίατ,ηις οἰαζας νε- 
ἱτν ρα μα (δ᾽ ἔξισι οἤδ᾽ ἤδη μος πρξης 
οἰξ ἀπιοητία ὃ ΝΠ οἰτιίτατος α ἡυιπη ξοης 
(ξατ,ντ ρογιηἀς πγαρ ἡ Ἐγατίθας ἐρία: ἐς, ατο 
4υ Ορὸ ΠΛ ΠΟ Ρ 5 πεῖς, νεαητιτ, Νατὴ ὃ 
ἔσο ςααιπη οἵ οξίθο,ντ ξιπλ} }} παίῃὶ 4αϊ- 
ἄτη αθαηάο πιάσηδπὶ γούππ Ππεςοῆκεια- 
ΤᾺΠῚ σορί!η ραΐοῃτ, ἰρί! νετὸ π|}}}} ποτ πὶ 
φαἀτίησαητ:δς οἰ αἰτάτος, νειτὰ (ε τηλοξἕατας 
εγρὰ ἱρίας ρογαῆς, νοϊαῆζ; ιῖο ππαχί πιάτα 
Εἰς θοπΠογθτη ΠΟΙ ΔΠῚ σοπηράγοητ,α αυίδας 

ΒἴἌπιςῃ ΙΡίι ρτοτίας ΔΙ ποᾶτ, Οἱάρτορτοῦ 
οαι επγ 05, 1 πα σπδπι νο τ ποροτὶ- 
οὐαὶ ἤφογο οορί απ), εα ας τα πα ΠΒῚ, τυ τα 
Δἰἱὶς ἐχῃίθοσγς, {πὸ ἰπἰξίτατος ςου τ ἢ πιί- 
ΠΊΟΓΙΙΠ. ΓΟΙΟΓΆΠ., ΕἹ αὐ ἱπηρογαπ απ ἰ40- 
Πειίππτ:πλὸνοτο ἐπτοῦ Πὸς οοἰοσαθρο, αὶ 
40Ὰπὶ [ΔΟΠ]Π]ΠἸπὶς {παν Πππποηας νι ποῖα σα- 
Ριαητ. Τ ΠῚ ΘΟΟΓΑΓΟσΕν ἰδ οῦσο, παιπε, πος 
ετίπὶ σοη οὐ ο Π15., {ΠΠῸ {Δ 5 νπιαηῖ, 
αυ ἀπεοιιπὶ ροτείξατο; ἢ 4 ἀΠ τ ΠῚ 11- 
Ρετίο (᾽ς ἐς ππι ΡΙ σοι οηγηΐπο αἰτ Ρτῖ- 
ΤΠ ἰσίτιΓ ΕΧ 15 Ππαιοπ θις πὰ οὐδ 5 

σοσῃηίτας (ας, ἴῃ Απα Ρογία ἱπυρογαηί; δγγὶ 
νοτο, ἂς ΡΏτγροϑ, ας Γγϊ, σογαπι ἱπηροτῖο 
(δ᾽ οἐτϊ πιητεῖη Ευτορα Ραμα δογιίαϑ εξ 
᾿πηρογίιπη, Μαοτα ραγοπι: τη Γδγα, Καὶ- 
τσὶ πίθος 5 ἀοηλπαητι, ΓἰὈγες οδτεπη- 
Ρέγλησ. Ηοταηλ ρίταγ νεγος νίτογε σα π- 

αἴαι5 αἰ τγατῖδὲ Ὗ οἰ τητοῦ ατάοος, ἴῃ 4π|- 

θὰ5 65τιι σι Ζια,ν γι ἐπ οἵ ἀπ δὶ νϊάςη- 
ταγνίπετε : πη, 4αΪ Γοταπη ροτίπηταῦ, δα 
4] «ΠΤ τα δ᾽ οξε!ητὺ Ερονοτγο, (δἰςοῖς 
Ατἤίρριυ5,Πε (οτιοσῖι φαϊάθηγπ τά πε πὶ 
πο γεξογοσςὰ εἰς πῃ] νϊἀοτατ νία ηἰια ἠ4 
ἱπτοῦ πο πιεαΐα, φυα εαυϊἀξ ἰποεάετγε σο- 

ε ᾿ ΠΕ ἡ ἮΝ, "} »" : 5 Α 
δὸς αὑτὴ φέρᾳ, ὅτω μηδὲ δὲ αὐθρωπων,ἰΐφς δν1) πού,πεα; ρογ ρου! α,ης 4; ρογ γαϊταξε ΠῚ; 

ᾧι λείοις" εἰ μδμτοι ἐν αὐθρώποις ὧν μήτε ἀρχήν 

ἀξιωσῃς, μή τε αὔχεαζ, μήτε ζιυς αρχογϊαςἐ- 

ὁρᾶν, ὡς ἔχίςανἢ οὗ 

χρεῇ γες ζρυς ἡ“ἤογας ἡ 91) ἡ, ἰδία κλιαμογ!ς 

παϑα." λανϑοίνεσί σε οἱ 

διλὼν ατῷ» αὐτῶν, χα) φυτἀυσαάντων, τόνε σῖτον 

πέρ ἡἶες, ὦ δενδροκοτιϑιες, καὶ πϑώτα [9 πον 

πολιορκ ϑηῖες ζυς ἡ“Ὥονας "ὰ μὴ δε λοιας ϑερφ- 

“πάϊη)ν,ἕως αὐ πείσωσιν ἑλέαζ δαλάζῳ αὐτὶ ἢ 

πολεμ(, τοῖς κρειηοσι; ἰδὲ α αὖ οἱ αὐδρῴοι χαὶ 

διωυατοὶ ζοις ὀμανδρϑς κὴ «διωυάτοις ἐκ οἷοϑα 

ὅ7| κα αδιλωσείυϑυοι κα ρπ 8.) ; δλ ἔγω τοι, 

ἔφη, ἴα μὴ πασω (τα, οὐ δὴ εἰς πολ εἰαν 

(εξ ρογ Πθετταιθ, αι πιαχίπις δά ϑϑατίγατ 
ἀαςῖτ. Επίπημογο, πιδίεοῖς ϑοσίατοβ, ἢ πο 
νἱΔ ΠΟ οτίδπι ροῦ ΠοιλΠ65 ἀποεῖοῖ, δ λαά- 

τλοάτπὶ 64; ρεγπτρεγί,Π 66; (εγυτατο πὰ 
τεη τ; ἔοτγα!ς αυ! ἃ ἀσογε5. Ὁ σῇ {1 61 ἐπ. 
τοῦ Ποπηίπεβν 5,80 Π6 4; ἱπρογαῦς, "64; ἱπ|- 
Ρετῖο πιδεῆς,ης4; ππηασπξεατιιϑίροτε οοἷθ: 
το: νἱάστε τα ἀγδιτγογ,ίοίγς (πρεηόγος, το 
αἕζο ἱπξογίογες ταὰπὶ ρα δ] σε, τῇ βε δε ΠῚ, 

δα εἰ α]ατατη νέᾳ; τπα]τάτος, ἰεγαούαπιίοςῦ 
πιαροαης. Απίρ μοτα5,.}|5 ςπιοπε ξιοίοη- 

Ετίθας, αὐ δογοβό;ς (γεπεῖθι5, σοί πηι εἴς, 

4ὶ ὃζ ἔγῃ σε γοίοσαπε, δέ αγσογοβ σσσάιιητ, 
οπληῖδθι154; πη 415 ἐπ ουϊοτο 5, ίεαας σοΐοτα 
ποϊεητες,ορρυσηδητ;οπος ]ος εο ἀςάμ- 
οᾶτ, ντ(ετυγο, απ δ6}} δά παγίις ροτεη- 
τίογες ρέγογο πΊλ} πε} Αἢ οτί ἃ ρυπατίπη Πα - 

{τἰς νἷτος ἔοττος ἂς ροϊθητθς 'π (δγαίτυτοπι ἱπηΡα}165 εἰ πιϊποτοσίρς γεάϊρογο, ας ἔλιξξαπι 

᾿“ἘΧ εἷς βροτοὶ ρογοξρο νοῖο, αἷς Αὐἰπίρρασ,ν τ τα πὶ πο ἀροίάατ, ης 4υ ἐλ τηορ ιηλῖπ 
. 

2 

Ν᾿ 



716 ΧῸ ΕΥ̓͂ ΝΣ Θ' Ρὶ ΗΙ ΜῈ ΜΘ ἘΙΛΔῚΒΤΙ, 
τετηρ δ᾽ ρα οὔοϊαἄο, (δά νὈΪ4; (αὶ Πο- αὶ ἐμισιυτὸν κα ακλείω:δλλᾷ ΠΑΙΡΝ πϑυταλῤδεῖ 
ίρε5. Ετϑοοζαταβ: 50]]οὐτὶς νοτο η αΐτ,[ὰ- μειχαὶ ὁ Σωχρᾳ της ἔφη" τἶτα μϑύποι νη λέ 
ἑζατοσίϑβ αὐτί βοίατη οἰξξ ας. Νδηι Πποίριτο5. ΝΜ δνκο! “Ὡῳ.... 

Ῥεδίιτοη- ΟΧ 480 7 δ᾽ ηηΐς. ὃς ϑοῖγο, ὃς Ργοογαίξες 'π- γής ἀνὸν πα λομσμιαἵους γὸ ξένες, ἐξ αὶ ο. Τ᾽ 
ΣᾺ νν ὡ Ἂ ἊΝ τ ’, ὯΝ Ὁ “ ε ᾽ ν΄. 

Νοίε οί, τργξρ δ} {πητ,ἰπίαγία πε ο ΔΆ Ρ "15 Δά Ηοῖτ: ΣΣψνις χ᾽ ὁ Σ κείρων, ὦ ο Προκρέάφης ἀπέδανοι, ᾿ 
ἯΟΝ ἈτοηἰπῈ αα! πος τοπιροτα χορ] σας ρᾶ- 

ττίας Δα ΠυιΠἰἘγαῃτ, τα τα Ἰοσο5 ἔσγαητ, χαῖ- 
δας (6 ἰαἀϊ νετᾶτιας ργατοση]ος, φαΐ πες 
(τῇ νοσαἤτιιτ, 4]105 φσαοίάαπι αητῖςοσ πὶ 
σοπῃηραΐδῦτ, ΠΟΤ Πὶορα νταητατ: ὃς ντθας 
παπῃϊτοπῖθιι5 οἰησῦτ, ὃζ ἀγῆγα ραγαῦτ, 1- 

θ5 (ς δαϊτιοτγίις Ια ἀφητοβ τατοητατιας ρίας 
τοῦ μας οπληίᾳ, σασίἠαπη ἰὸς οὐἱᾷ αἰ ς 
Τοςίοϑ Πδὲ φυστιιης. ΝΙΠΙ οπλΐηιιβ Ὁ μϊς ο- 
φαητθιις ᾿ἰἐγαξει, Ια ἀὔτατ. Τ ι νεγο, “στιὰ 
᾿ιογιπτι 1 [1] μα θᾶ; ἃς [η ν ΐ5,ν δ᾽ ρ] τί ηγὶ 
Ἰα ἀνιητατ, πγαΐτο ἰὰπιταπηρογα νογίογίβ; ὃζ 
Ἰχυφηησατη αι ἴῃ νεσεη ν οἢ]45,ο Ια  θι15 ο- 
ἀλη δι ἰηξογίου Π15; δάφοσις ἴα }15. 4 4165 
“ππαχίτηο δὐ σι εαϊ]αητοτγΊ), 1 [δ᾿ ἀθγα ν οἱ τ: 

ἘΠ ΒΙΠΟτΐππι5 ργορτεγοα, αι οὐ ΠΟΙρο5 ἢ 5, 
τα πὶ ρατας, ν᾿ ΠΟὰ ἰᾳ ἀαγδ Αἢ Ἰάοἴτοο Β- 
ἐοπεῖ ες αηίπηο, Ζιοα οἰτταταϑ Εἰ] (εσατγῖ- 
ττάτοην Ργσοοηΐο ρΕ ]οΟ ΡΟΙ᾿σςαητιγ τα πὶ 

᾿φἀπιρηταπεὶῖ, Ζιιαιὰ πε ςητ} πιο τὰ- 
οπττε (δειιπα οῆς ρατας, 71 Π}}}} ἀοπλΐπο 
ῬῬτοπεΣ Νὰπὶ α 15 οπηίποτῃ παθοτγο ἀοτηὶ 
δος, φα! ]}αθόγαγς φαίἀδ οπηπίηο γοσιπετσ, 

αἵ ΠΙΒΙΠΟΠλἾπιι5 αάρατατα νἱέξας [πτηταο- 
4πιηο ἀοἸ]ο  οταγ  πἰη πῶ Θπίατα σοηῇ- 
ἀεγοπλιδ., 4πὸ ρφέϊο οἰ αἰπιοα! ἰογιοϑ ἀο- 

δ᾽ τηϊπί τγαξξεης ἄπποη ςοτῇ [αἰο δηλ ίαπης 
φαἰεισαητὸ πὸ οσοἰἀφηάο λινηάς δἰ 
:-Ῥοτογδητ {ππλθγθ, 10 ΠΛΪΠι5 πισθηταγ,οο- 
“Αἰθεητέποη νἱποι}!ς5 σοεγοθηζ, Ζι10 ΠηΙΠιῖς 
:αξαισίητποη ἀςἤἀϊαπι νου θεσίθι5 Οχραὶ 

ν ἱ Ε ΄»“Ἵ « » 

Ἰππτθδαε 4Ζιο Ραξο τΠΠ16ῖ τὰ σ 15. σιαπάο σιν; ἢ σὺ πσττως ποιός, οτὸρ τὰ οἰκεῖν. τίνα ζι- 
ὃ ς ᾿Ξ ΠΙᾺ . », 2 

ἐς (εταὶς αἰϊηιι ταϊε τ εἰς δηϊπηδάπογτὶςὺ [)ούτον δγτα καζαμανδοίιης; κολαζω,ἔφη,πὰ 
ϑΠρρΡΠ οἱϊδ, παῖς, οπχηΐθι5 αἀβοῖο, ἄοπες 
οὐήγ τ ογαἶ τς οοραιη. Ν Ἔγιιτη, Πγὶ ϑοογατεϑ, 
αὐ] αἀ τεσηδηαι ΕΥ̓ κ ν.) [ὨΓΕἰτσητατ, Ζ ἀπ 

ται Πλ  ὶ νι άογῖς ργο δϑδτίτατς ἀπσογα, ψαϊά 
4 15 ἀϊοταηι, σαὶ ηεςεήητατο ςοαξζὶ οιιπὶ 
ἱποδμλο δ σοηῆϊξεδητιιγ, Πυϊάξ οἰατίεης, 
Πεΐςοτ, ἔτ σοθαιητ,ν ρ ]α τ, ὃζ 4}145 οπληος 
φεγαπηηδϑίροητο {πὰ ρεγέοσοητὸίνδιη δα - 

ἀξ αιά (οἷο, ἃ αἰ τ Πυΐ πὶς Πτ,ντγ σατῖ5 
εδάξιῃ νοϊεητὶ, Δ πο] βητὶ βαστὶς οαξάδτατ: 
ν] οπιπίπο σοῦριι ἰάεπι Πἰς οπηπίθι5 νοὶ] 
ψοϊςητὶ, νο] ΠΟΙ δτὶ ργοπλάτατγ. Ετεπὶπὶ ααϊά Ε ΑΝΑΝ ὑ πολιορκία ζ λόδε ἌΡ, 

ἐ ΝΣ ᾽ 

ταπλάξ εἰ, ποπ!ηίαηϊα εἰζ, ν]τγο, χα α0 - 
Ἰοτῷ Βαδεδε,νε]]ε ρεγροτίρ αἱ ἃ αἷς ΑΕ ρ- 
εὐ(δίεςῖτ ϑοογαῖοβ, πο τα] αι πιοήο 

ἐϊξεεινς δὶ ν᾿ ἀδειγ οα,ηὰς ἔροητο ππητ,αῦ 
115. πα: ηδ ἔροπες, αιιατοπιις Ζαϊ ίροητε (8 
εἰατίτ, σοπηεάετγε ροτοίξ, φιιαπι νπ]τ, ὃς χεὶ 

ἔρδις Πεῖτ,οίθογο ροτοῖξ, ἰάοφηλα; ἱπ σςτογίδα 

Β συμμάχοις καζαισκδ, ἀζονται. ὁ οἱ μϑὼ πὸῤ- 

3; ἈΠ Ἄ0, ᾽ ᾽ἅ ἌΡ " δεῖς ετι ἀδικῷ διὰ γεωῶ οἱ δὼ πολ 4 ,ομδιοι 
» 5. μ « φ ΝΑ, ω ἢ παϑισι, ὼ νόμιοῖς τἰλαν,).α μὴ ἀδικῶν). 

Ν ὔ ΟΣΑΝ " ͵ “ὡ χἡῦ Φιλῶς Ὥρος τοις αὐα[καίοις καλφρδύοις ὀῇ- ; 
ὅλοις κτώγτὰι βονϑους, ταῖς πόλεσιν ἐρύμαΐᾳ 

͵ [4 ΝΑ “» οῆνε,,. ἐν). αἰξεβαλλον )»ὼ οπλω κΤΩνται, οἷς ἀμείψον) 
ὯΝ ᾿ἣ “σιν ᾿ , Ὁ). ὩΣ Ε τς ἀσὶχοιυυζας, σξ3ς τὅτοις ὀδός ἔξωϑεν 

τὰ ζοῦτα κεκτή νδροι, ὅμ(ῷς αἰδικοιοῦται. σὺ ἢ 
σσεδν μδὺ ζύτων ἔχων, οὖν ὃ ταῖς ὁδοῖς, ἔγϑοι ὦ 
πλάτοι αἰδεκοιεῦτοη ᾿ πολι γερόνον Δίατεί- λ 
(ων, εἰς ὁποίαν σ᾽ αἢ πόλιν ἀφίκῃ ἢ: πολιτῶν 
πϑύτων ἡ ων ὧν, κὺ ζιζτς οἵοις μάλιςα ὅχι- 

τίθενται οἱ βουλόκμδυοι ἀδέχεῖν, ὀμίῷς ΟΥΕΣ Ω 
ξένος θὴ οέκ α᾽ οἷφ ἀδικηϑζεδαι: ἢ δ79τι αἱ 

πολής σοὶ κηρυἤοισιν ἀσφάλᾳφαν ἡ “ασϑϑςιον- 
τι αὶ ἀπιόντι, ϑοιβῥᾷς;" δστινὸ ϑυύφὸς αὐ οἰ ζει- 
οὗτος Ἐ|),οἷος μυδενὶ δεαασθτη λεσίελῴν, τίς γὺ 
αὖ ἐδελοι ἀν ϑρφπον ο᾽ οἰκίᾳ ἔχφν, πονᾷν μδὺ 
μηδὲν ἐθέλοντα, τῇ ὃ πολυπελεςᾷ τῇ δια! τῇ 
χράφοντα; σκεψω ἄρα Ἀ κ᾿ τϑτο, πτῶς οἱ δείαπ- 
σαὶ ζοῖς ζριούτοις οἰκέταις χροὗται. ἀδὰκ οὐ τίω 
κυ λαγνείαν αὐτὴν πῶ λιμῷ σωφρϑνίζοισι: ἂν. 
κλέση!ν δὲ κωλύοισιν, ἰποκλιείογιες ὅθεν αἱ τί 
λαξζῷν Ἢ τῷ δὲ δραπετά24ν δεσμοῖς ἀπείρ- 
λϑεσι)τέω τ ργίαν δὲ πληγοῖς ἐξαναϊκαᾧ- 

καχοῖς, ἕως αὐ δουλό )4ν ϑμα[κοίσω. δλλὰ ᾽ 
ὡ Σώχρῳτες, οἱ εἰς τίω βασιλικξὼ τιχϑάῳ 
παιδόζουϑυοι, ζιὼ δυκεῖς μοι σὼ νομίσφν 40- Ν 

,7 Ε ͵ ῃ ) ᾿ Ι δαιμονίαν 1) τὶ Δ « Φέρασι ἐξ ἀνάγκης 
[ Ε2 ͵ Ν ! Ἀ 

καχοπαοιύτων, εἴγε ππφιήσωσι, ἡ δι ψήσωσι, 6 
« ͵ ν᾿ 5 ἢ ΔΎ ͵ Ἵ 
ρ'γσοσι, κα) αὐγρυπγησοῖσι, χα ταλλα πόρτα 

μα ϑησεσιν ἔχϑντες : ἐγὼ μδὺ “ὃ ούκ εἶσ δ π 

ὁχκαφέρ4 ὃ αὐζ' δέρμα ἐχϑντα ἢ ἀχουτα μιας]" 

ϑύαχ ὅλως Ὁ αὐ σώμα πᾶσι τοῖς ζιδτοις 

στέώη πσϑϑςες] τοωϑέλοντι τὰ λυπηρφ «ἰῦ- 

μϑυφν; σ᾽, ὦ Αοἰςγπαε,ὁ Σωκρ τὴς ἔφη 

δυκᾷ σοι  ζιότων δχᾳ φέρῳν τὰ ἑκέσια ἢ ἀκϑ- ἴ 

σίων, ἣ ὁ μϑὺ ἑκὼν πφνωίν, Φαΐγ9ι αὐ ὁπότεβέ- 

οί, ὁ ἑκὼν διψῶν, πίοι, ταλλ ὡστιύτως" 

παῖς 

Ι 



τοἱλι ἐξ αὐαΐκης ζχῶτα παϑοντι οὔκ ἐξεςίν; 

ὁπῦτ' αἰ βέλν.). παύεαζ; ἔπάτα ὁ υϑὸ ἐχου- 

σίως (ᾳλαγπωρων, ἐπ᾿ ἀγαθὴ ἐλπίδὶ φρονεῖν 

ἀνφραινε),“ οἱ τὰ ϑηρία, ϑηραίντες, ἐλπιδὶ ᾧ 

λήψεοϑει ἡδέως μοηϑούσι. χαὶ τὰ υϑὺ ζοιαῦτὰ 

ἄθλᾳ Τὸν πόνων μικρϑ τινος ἀξια, 521" πὸς δὲ 

πονοιῶτας ἵνα φίλες ἀγαϑοις κτήσωνται, ἢ ὁ-- 

πως ἐηϑρϑς χφρωσων}) ἀἵια. δεωμα τοὶ λυόμέ- 

γοι,ὼ ἴοις σωμιαισιρὰὼ ψυχαῖς,ὼ Τ' ἑαυ οἷ. 

χοῦ καλαῖς οἰκῶσι, ἡ ἴους φίλοις 4 ποιωσι, καὶ 

»ν αὔτους ἡ πογᾷν ἡδέως εἰς τοὶ ἵοιαῦ πε, ἢ ζην 

ἀὐφραινορδι ἐς, ἐγαιϑμες μ»ϑὺ ἑαυτῷς,ἔπτα!- 

᾿γμυϑίος 5 ὰ ὧι «δυο κί ασὸ τὴν ὀηλων; ἔτι ὃ 

αἱ αδὸ ῥα διεργίαι,ὁ εκ τῷ αὐθαγοῖμα ἡδὸ- 
γαὶ, οὐ τε σώματί ἀὐεξίαν ἱχϑυώ εἰσιν ἐργαζε- 

οϑαι,ὡς φασὶν οἱ γυμναςαὶ, ὅτε ψυχῆ ἔχεςή- 

μάν ἀζιολογϑν σσεῖξ μίαν ἐμιποιϑσιν" αἱ ὃ ΕΣ 

καρίεοίας ἔχη μέλφαι “Οὐ καλων)εκάγαθών 

ἔργων ὀξικρέαϑαι ποιϑσιν, ὡς Φασὶν οἱ ἀγαϑοὶ 

αὐδρες. λέγη δέ πε ᾧ Ἡσιοδὸς" 
Ὁ λυλλκαλύτηπι οὐ ἱραδίλαινὲ. 

π΄... (ὦ 
᾿ ᾿ς Ρρδίως "λείη μϑὺ ὁδὸς, μάλᾳ σῇ ἐϊγύϑι 

Τῆς σὲ τρετῆς ἱδρώτα ϑκοὶ πσοοπαρϑι- 

».“--- --- 

δεν ἔϑηχϑω ᾿ 
Αϑαΐνατοι, μακρὸς ὃ), χαὶ ὄρθιος οἶμος ἐπ᾿ 

αὑτίω, 
Καὶ Ῥυχὺς Φ οϑτον' ἐπζω σ᾽ εἰς ἄκρον 

Ι « 
β ᾿ ἰκήτο, 

ἱῬυὐδίη δ) ἡπάτα πέλῴ, χαλεπήπῥ» ἐξσα. Ὁ) 
εὔοτυρᾷ 5 κὴ Ἐπί αρμος τ τῷδ Ἵς 

πόνων 

ἘΝῚ ̓ ν Πιρχϑσὺ ἡμῖν πλυτα Τπίγαϑοὸ θεοί. 

ὰ χαὶ τ ἄλλῳ ὃ τόπῳ φησίν' 

--τ ὦ πϑιηρε σὺ, 
Υ̓͂ ἀνὰ ὲ ᾿ ἢ ΜΠ 4 ἘΠῚ 

ἡμος Μή μοι χὰ μιὰ λοιχοὶ ἵ μώεο, μιὴ τὰ σκλῆρ 
κίε, , ἐχής. ΔΉ 

«αὶ Πρφδικὸς ἢ ὁ σοφὸς εὐ τω συγ[οοιμματὶ 

τω ἷϑὲ τῷ Ἡραχλέους, δ αἷ δὴ χαὶ πλείςοις 

[ 

' Ἐχιδείκγυτω,, ὡσαύτως πῦθὲ τὴς ρετῆς ὠ- ἢ 
΄ 

ποφαλνέτωι, δὲ πως λέγων; ὁσεὶ ἐγὼ μέμφψη- 

Αϑ). Φησὶ ὟΡ Ἡρακλέα, ἐπεὶ ὧκ, παι δὼν 

ΓΙΒΕΝ 5εσννῆνς, 

ς 

737 
Α αὐ χυΐ ποσοίπτατε σολᾶτς παῖς Ρουίοστιηοὴ 

Ροτοίξ, νθί ναι, ἔπξοἰς ἱπηροποῖο Ποίη- 
46 αυἱ ἔροπτο ροτέετι αγιπηηᾶς, βοπα (ρε 
ἔγοεις Ἰχταῖαγ, οπδἀπιοα 4 ἔογας νος 
Πδητίπ, ἔρο σαριαπαὶ ΡΕΥΠΡο μοῦ Ιαρογᾶς, 
Αταιῖς Πυϊμτηοαὶ ἔλπο Ιαδογαπὶ ρταπηΐα 
ΠοΟητηασηὶ ρτοτὶ) πῆς, ααΐνοτγο ἰῇ πος ίη- 
οαπιθὰητ,ντ ηίςσος θοπος Ρατοητῖ, να] Πο- 
ἴξες ἴῃ ροτοίξάτοπι {πὰπὶτοάϊρσδητ, νοὶ Ρτο- 
δατῖς φογροτιίπι δηἰπιογιπσας νἱτίθιις, ἔα- 
ΤΑ ΠἸαπὰ (πὶ οἰπη ἀἰρπίτατο δά πη Ἔγεησ, 
ἁιηϊοῖς ργοίτης, ρατγίᾶ Βα ποβοὶ!ς Δα Ποίαπτ: 

Εν... ἀὐεργετῶσι, “πῶς ΓΕ ᾿ησς Πὶιπὶ ἀεθεγε ἱρηοῖας ὃζ ἰάθοτος 1π Πιϊ- 
ἰπτποὐἱ γεδας ᾿δεητογίαδίγο, ὅζ οἰιπι]α:- 
τίεῖα νίταπη ἀρετο, αὶ ργίμλιτη αηϊπι δάρτο- 
θατίοης ἐτετος,εἰπάς [Διιάατος,  ο]ςείχυς 
Ριααΐσατος αὖ 4115) Ργατεγοατηοι!ες νἱὅ- 
αἱ γατίοηοβ, πα ]οαιις περοτίο ραΐαῖα νο- 
Ἰπρταΐες,Π 64; σογροτὶ θοπαπῃ, ραγετα σοῆ- 
{πἰτιτοποπν ρο]Πητ,ντ ργ πα ογῇ πηαρὶ- 
{{|Ἰοααἄξι, ποάης ἰηάπητ ἀπίτηο (οἰεη- 
{14π| ν]] Δ Π1. Πα Δ] σας ρΓοῖ]} {τ Αἔγετο 
Ρογ ο]ογάητίαπι Ἔχογοῖγα {1414 ἔλοίμης, νὲ 
δα Ποποίξα ργαοἰαγαός ξλοϊπούα ρογιςπία- 
πλι15, Ζυςτη Δ πλοάιϊιηι ἐστορ!! νἰγί ργα αἰ- 
φαητ. ΑἸτ δ! σαὶ ὃς Ηεἤοαιι5, 

«,22»»έγι ογετη γρλαίτο βαοί [8 ἐσμάηία σης 
Οἤενε. ρίαμα τά οὐδέ, κα τττσ ὄγότεῖς οἰτ πα «αἶρε, 
“4ε νήγετ ἐγ (πάογ6 ἡ οὐπαἠαγπμ!. 
Δοησά σηἸά εν, ρΑγδν, σἱαφηθ ἀγάπα αἰπεοίβ σά 

ἡρ(αγ2, ν : 
“4εγήϊιοσγάσες φαήμα σά [γοπίεγϑοίμα 
γέρρα; {Ἐπ ἰετεῖσ εδξ, (μρεγ το σἜγ 6, τα αἰ 6»7. 

Αἴχια ἰοὺ οτίατη Εριομαγπγιδ ἢἰ5 γογὶς 
τοίξατιτ, ν 

τος τὸ τ] αδογιδε 
“)ὴ οπηξίαργοιλμης ποὐτς σεπάημηιϊ δοη δὲ 

1Δεπλα]ίο αιοαιςίοςο ἰη αιτ: 
ἷ 6245 10 47:6 12 

Δήοη ἀηοηρονο ἠφο λα μη ἀπγα αοοίάἰ απ. 

αἷη δὲ Ῥτοάϊίςσας {πε ἀρίθης ἱπΠδῖο, σαξ 
ἀε ετοι]ε (οτίρίτε, ὃς ρ[εἰγί πιὶς γοοίταγε ίο- 
Ιετ , βαάσιῃ γατίοπς ἐς νίτγτιτε ργομιηείας: 
Ποσφιυοάδπιτηοάο,, ηιδητιπι 6446 πὶ 
Πλοπηϊηὶ, ἀϊσοῆς. ΕΗ οΓου] τὴ αἰζ, ρο  οα- Μεριναῖε 
αιιᾷ οΧχαέζά ριυιοεῖτία Ριιδοτζατίς ἰηϊγοῖ οἰατ- ἀπὸ δ 
{ὑπ} ἴῃ 411 ἴδπὶ Δ] ο οὅτασ {{| {15 ΠἰΠΠξ, γν . 4ε 
ας ηαἰςοῖα ρα δί, ντἐτυτίσης νία ρεγγέξει- οβῆοι. 
τὶ πε δὰ νἱταπλ,αη νοῖο ἱρπδιία, οστο πα 

ες ἴῃ ἐξα πα }Πππὰ Ἰοσίπη ἰδ] ἀοπη σομ ΘΕ ΠῚ; 
ἁιηδίρσοηΐοη,, αὐ ντγαπη (ς γ14πὶ σοηποτῖτο- 
τοῦ. απ Γ]Π]ογο5 ἄπιας , ξαίηι!α σγαηαὶ 
{ταταΐα, ες ν]25 δα ἱρίτπιπι ἀοοεάετζς; ἃ πα- 

᾽ - ΟΣ ας.) ᾽ » ἢ ͵ 7) ΠΕΣ “- ἐμ 
εἰς ἡδζυ ὡρμιῶτο, ον ἢ οἱ νέοι ἤδὴ αὐοκε «τορὲς γιγγόμϑμοι δηλούσιν, εἴτε τἰω δὶ ρετης ὁδὸν 

ζέψονται Ἐχὶ τὸν βίον, εἴ τε πίω ΟΥ̓ καικίας ; δξελθόντα εἰς ἡσυχίαν κράγαϑαι, διπορρεωῦς 

ᾳ ποτέραν τὰν ὁδῶν ῥα πηται. ταὶ φανζωσα! αὑτῷ δύο γώωχας “ξϑίενωι μεγοαλοις, χα 

2 
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Ργααϊῖτα, σαἰπα πο σοτριῖς α βάταγα πλπΠ41- 
τίε ογπάτιπν εἴθε, ΘΟ νογεοαπῆϊα, σοίξιις5 
πϊοάοῆια, νείξο σαπαϊάδ: αἰτοτα εἀποατίο- 
Βοτοάάϊτα οδεΐ ὃ τοποία ἴς Ὀγπαῖα. οο- 
Ἰοτοπὶ φυοά δἠτίπεγοι, νὲ σαπαϊάϊοτγς τιΞ 

ΧΕΝΌΡΗ. ΜῈΕΜΌΒΚΆΒΙ 
τῸ ΠῚ ἀἴτετα δῆϊδι εἰπεῖ αο Πθεγα!! ναἶτα Α πίω αϑὺ ἑτέραν δ πρεσπῦ ἣὲ ΠΡ, ἐλάνε- ᾿ 

διον, Φύσᾳ κεχεσμημδιζων Ὁ μϑὺ σώμα κα 
ϑαροτηίι, τα δὲ ὄμματα αἰδοῖ, Ὁ δὲ σῆμα σω- 

φροσεεύη,ε δ ητί δὲλές κῃ" τίω δὲ ἐτέρανπε- 

εϑραμιυϑιΐο ,δϑὲὺ εἰς πολυ(ξρχίαν τε χαὶ ἐπα- 
Βιοαπάϊοτ νἰάογοταγ, Ζι4 πη ας : ἔοσπια λότητα, κεχαλλωπισμέγζω αὶ ὃ μὲ ΞΦαΙς 

Ρτοσετῖοῦ νἰία, σααπα εἴτε ἃ πατιγα: οσ- ὦ λές υδ ἘΣ ἡκμ 5. ἐ- 
Ἰὶς ἀρεγτῖς ἐν εξς τα], οΧ σαα νοπυίξας πιὰ: “ἢ Ὄτεξαν τε χαι ἐρυ,ϑροτεξοιν αϑϑι- 

: » λ, ὙΕῚ ΄-“ -“ - 

χίπιε ρε!]ςετοῦ: Εαπγάεπι (ρίας (ς οη- Τῆς δόχειν Φαμνεοϑεὼ, Ὁ 5. ολίμαι, ὡξίε δοχεῖν 
το ταπὴ Ὁ, 4 παπὶ αἰ ας ᾿ρίστη ἔρος. ορθοτεσαν τῆς φύσεως ἐὴ) ἃ δῈ ὀμμαΐᾳ ἔ- 
ἕζατει, σοηΠἀοτγαῆς: (ςροπαπιογο δά νπι- χᾷν αἰαπετῆα ϑι'α, ἐδϑῆτα 5,,Ὁ ἧς αἱ κάλι- 
Ὀγαπὶ Ζυοήμε ἔπάπὶ γείρεχιῆς. Ροίεα- ΕΣ ΤῸ ΒΕ ΤΥ ϑα, Τδὲ χὰ 
΄υδπη αὐ ΗοΓου]οπ νεηϊ ἤςητ ργορίμ5, ἰη τς πεάτεν τα δ Φ να: " ἕἱᾷἤ 
ςεῇηῆο ΠἸαπι, ἀεὶ 08 ρτίτι5 αἰχίτηις, εο- 2 εκ. εαυτίωυ, ὀζισχοπειν δὲ χαὶ εἴτις αλλος 

» . ͵ δλ..6 «ε "» 

ἄσηη πηοῦο: αἰτεγαστη νεγο, ἡ πα γ ο ες Πλησ αὐτίωυ γκαται. πολλαχις δὲ χαὶ εἰς τίω ἑαυτὴς β 
απταῦογγογο, σαγία δά Ἡδγο!οπὶ (δ σοπ-  σχιαὺ δἰ ποξλέπειν. ὡς δ᾽ Τἐλϑετο πλυσιέςε ἐδένα 

Μοϊμρεαις Ὠ 16, Δ νουἱβ Πὶς εὰτη σοι ρα! ]αἤε:Υ ἰ- τοῖς ͵ νον ὰ: 58.“ πλϑϑι Ρ δον τὸ Ηρᾷκλέοις, τίου μδὺ πσϑϑαϑεν ργλει- ὍἘΠῚ 
. αὐλοῦ ᾿ ΩΝ ͵ τ ͵ πιὸ 
δὼν ἰενᾶι τὸν αὑτὸν (ς πον" ἰὼ δεέτεραν, φθα- 

«ἀΗ ὸ 5 
σάν, ἄρ τ, πγΐ Ηδτουίος, απηδίσογο, Πα ΠαΠὶ 

Υἱὰ τα αὐ νἱταῃ σοπέογας. Οσάργορτεσ ἢ : Ἧ 
σοι (βουλοιϑρέωυ, πσδοεδρα μεῖν πω Ηρα- 

Ν 2 ΄“ ς 5 ς ͵ὕ ᾽ ἐξ κλιϑ, ἡ εἰπεῖν. ὁραΐ σε, ὦ Ἢ φοἰκλάφς,»᾽ πορρεῶς- 
τὴς [δὲ απγίσαην δάϊιπχογὶς, ἀπσαπ τα δά 
1του πο Πα ΠΠ πλιιη} ἂς ἕο Π πλιπα : νε δὸς 

͵ «Ν Ν,΄Ήληχχλν» , 3, ΘΟ 
(ᾳ ποία» ὁδὸν ἔχε τὸν β:ον ὁ πή. ἐαν δξζυ ἐμὲ 

ἘΞ Δ κεἴ ἘΝῚ 

τα πε, αι πδυΐα ἔππτ, ΠῚ ΠῚ ποι σαία5, {1- 
ΤΊ] ΟΠΊΠΪς5 ΘΧρογςπι πιο  δίξιας ν τα πὶ “ὔλου κω ε ας Νἢ ; 
ΧΙ 5. Ν πὶ ργίπγαπη δ᾽ πε ας θ 6} 14,06 - το ᾿ς ἕ “- φρΛ, 3) δα τς ὈΉΜΑΝ 
4πὸ ποροχίᾳ σαγαπάα δγιίπτ; [δ ἀϊρίοίες, Οοδὸν ΓΕΡ ΕΤΕΘ ΤῊ μδῳ τερηναΐν συσδξιος ὦ- 
4αοπιηδπη τὶ στάταπι ψε] οἰ Ριπι, γε] ρο- γεῦςος ἔσν, τὴν ὃ χαλεπῶν ἀπείφος Δ[αξι- 

τιιπι ᾿ΠπΘηἶγο ρος: φυϊά ναὶ φάϊρεξξα,νο! ὡση τροξ τον μδὺ ὙΣΡ ἕ πολέμον, σϑφξ πρα- 
δυάϊτα, νοὶ] οὐοτάτα, νοὶ ταξξι τὸ ἀεἰςέξατα μάτων φερντίής, δρλιὰ χοιράδες ΤΠ! δον 
ῬοΠιτ: φαΐδιις ἀπχοῦίθιι5 ἔγα θη, ΡΙ αστί τι πὶ 2, ὦ ον αείω πα ἀπ 
σαιάε45: 4ιιο ραξξο ψιυαπηπηο  ΠΠ|πὶς ἀοτ- τί ὧν χεγαρβάσλεειον ἢ σιτίον, ἢ ποτὸν θυ θ9ις,ἢ 

τηΐα5 : πὶ αὐίᾳ ἰαδοτγα ποίη πηο ροίῃς ας Τί αὐ ἰδὼν ἢ τί ἀκούσας τερφϑείης, ἢ τίνων ὁ- 
Ὀπιηΐα σοπίςααϊ. Οοά ἢ αἰ αυαη4ο 14 στφρωνόμδμος, ἢ αἰ τρόνδρυος ἡ θείης, τίσι δὲ 
ἀεξεέξαγα, ἀε φαῖδις ας ροτγοίρίος, [πἰρὶ- ἀωσγζοῖς ἐμ ἐλ ρον τας φασιν 

εἷο {τε η1}}} ΕΠ πο πιδτιιας,ης εοτε ἀεάα . ήδα, ἢ , ἥν. 
σᾶπι, νὰ παῖς τί δὶ ἰᾳ θογαπάο, νϑγΠ ΠῈ τη τλρήξως αὐ μεαυγοωπειζαι, καϑευ μι ἡ... 
ΔΏΪΠῚΪ τ Π| σΟΓΡΟΓΙ5 Φ ΓΙ ΠΊηΐς ρογογο πη 5, α’ ᾿Θἰπονωταζα ἴουτων πότων τυγ χϑμοις 
Ραταπάδ Πητ:ίς  δἰίογατη [δ οτίθιι τὰ ἔι- Ὁ ἐαὺ δέ ποτε ϑφρνταὰι τις ἰσοψια «πόμέως, 
ετῖς, πες δῷ ν}]α τ δϑιἐἰποθῖς, ἄς αι σαρὶ ἀφ᾽ ὧν ἔςαι ζεῦτα, οὐ φόζος, μδῇ σε ἀγάγω 
4] αι] ἀ Ἰαςτί ροῆτε. ΝᾺπὶ ςαυϊάςπὶ τς, Ζαΐ αν ᾧὶ κονοιῶ τά χαὶ ζριλία τωρ 
ΤΑΘΔ ντε πεῖ σοπίπεταάίης, οτος ξατετι ἔὰ- ΣΕ ἄτα ͵ ΣΥΝ 
εἰο, νὲ νῃάφεσιπηηας ροήτητ, ν τ ΠἸτατόπι σὰ- μιαΐδι χαὶ ἊΝ ψυχῇ ὥυμε πορίζεαϑαι ἕω ὡ 
Ρἰᾶτ. Ηας φαιπιδιά οι Ηδγοιε5: Ουοά οἷς αὖ οἱ ἀλλοι ἐργάζωνται, ζούτοις συ γξυσῃ, 
οἰ πχαϊτ, δὶ ποπλεπ πγα]Π]Θγὸ Πα νογο: ἃ-- σεθενος ἀπεχένϑυος,59εν αὐ δγενατον ἢ τί χερ- 
τλϊοἱ ποῖ, αἷς, ΕοΠοίτατοπι πτς δάρο!]αητ: αἵ πδζον ἐπεάν ὅδον ὙΣ  ὠφελῴαϑαι ΩΣ ἐμοὶ 
4υΐ οἄογαπτοδιγοέζαπο νοσαητ ἱσηδιᾷ. ξυδά Ε Χ’ ̓ ων Δ ΝΣ 

ναι (Λευΐ ἱπτογίπη αἰτογα πλυ] ἰοῦ ἀσσς Ππςε: Ε- ὑνούσιν σξοισταν γωγεπαρ αΘ ον 
δ 

σισεμεῶ, 50 ΖΙΟΘΙΙ, ἱΠ]αῖτ, δά το νεηΐο, πὶ Ηεγσιι- 

δὲ τε 

κλῆς ἀκούσας Φῦτα ὦ γωύαι, ἐφ᾽, ὁνομιᾶ δέ 
. Δ ε ε 2 ! μ 

, ἴδς, θα ὃς ραγβῆτοβ τος ποαΐ, ὅζ στα σοι τί ὅν; ἢ δὲ, οἱ μϑὼ ἐμοὶ Φίλοι, ἔφη χα" 
᾿ οἤοτεπατγαγα, ἴῃ ἱηΠἸτυτίοπο δηϊπηδά ποτὶ. Ε λούσί με ἀὐ δαιμονίαν" οἱ δὲ μι(ξιῶτες με, 
Τὲς φυῖδιις ἐηυϊάοπι ἱπ εαπὶ ρεπὶ γεπῖο, - , 55 μ Σ ΔΝ ἢ: ἜΘΟΣ 

- Ξ ΣΕ ᾿ ““οσΟκ Ο 112} οἕσι κα χέων. 
ντίιοα, τα ΑΔ πης ἀτπιοῖτ, νία πος οτος 6 τ΄ Ὁ ζ ρχρειζουδὸ μαζ ἀβέω ᾿ 
στορὶς τὰ ρζαοίαγας δξ Πομείξας τεσίσεγας, ὅέστῷ ἡ. ετεοχ γῶση ἐστον 

χα! ἔγω ἥκω πσδϑς σε, ὦ Ἡρᾳκλάς, εἰδιυα, 
᾽ -“ ͵ ρ » ΦΔ ᾽ ᾿ 

τὰς “σαν σε, χαὶ τίω φύσιν τίω σζω εν τῇ πα, δὲα καταμμαι “ούσοι᾽ ὀξ ὧν ἐλπίζω, εἰ τίευ 
3 «οὐ ͵ ΝΣ ἃ ᾿ ᾽ ͵ 2 ᾿ " 

αὐξὸς ἐμὲ ὁδὸν ῥαποιο, σφόδ αὖ σε “ὧν καλών χαὶ σεμψων ἐργατίω αγαδον “μέαϑαι, 
5 
χ᾽ τῷ 



ΔΙΒΕκᾺ 
ἰὰ ἐμὲ ἔτι πὐλὺ ο)τιμοτέραν, χαὶ ἐπ᾿ ἀγα- 

ϑυῖς Δ ο΄ Ὡρεπεςεζοιν φάϊξοαι. οὐκ ξαπα- 
Ἷ τήσω δὲ σὲ ασοϑοιμίοις ἡδονὴς, δον, ἥ οἱ 

δεοὶ διέθεσαν, τὰ ὄντας δεν γή σομίαι μετ᾽ ἀλη- 

ϑείας. τὴν ὄντῶν ογαθαΐν χοὶ καλαΐν οὐ- 

δὲν αἰά, πόνου χαὶ Ὀημελείας ϑςοἱ διδδασιν 

δύ, ϑοφποις δον, εἴτε τὸς θεοῖς ἵλεως εἶναι σοι 

βούλᾳ,ϑεξαστέυτεον πῶς ϑεοιξ᾿ εἴτε" πὸ φί- 

λων ἐθέλοις ἀγαπάοϑαι , τὸς φίλους 40ε- 

ἡφτητέον "εἴτε αἰσαυὸ τίνος πόλεως ἔχεϑυ - 

μεῖς ἀμάοϑαι, ΓΝ πολιν ὠφελητέον" εἴτε 

αἰπὺ τὴς ἐλλαάδὸς πασης ἀξιοῖς ἐπ᾿ ξρέτη 

ϑαυ κα ζέαϑαι, τίοῦ ἑλλώάδα, πειρατέον 4ἦ 

π΄ ποι, εἶτε τίω γἀὼ φέράν σοι βούλῴ καρποὺς 

ἰφϑῦ:οις “πίω γζῶ θεραπευτέον « εἶτε Ἔσο 

᾿βισκη μάτων οἷς δεῖν πλουτίζεοϑαι, ΤΡ βο- 

σκη (αἰτῶν Ἐχιμελητεον "εἴτε ΟΥ̓͂Σ πολέ- 

μου ὁρμάς αὐξεοϑαι ,χαὶ βούλᾳ διιυα αϑαῦ 

αὕς τε φίλοις ἐλάυϑερφιώ, χαὶ τὸς ἐϑροις 

χφορύοϑαι Ὅς πολεμιχας τέχνας αὐζᾷς τε 

ἀρὰ ΤΜΙ χιςα δύων μαϑητεον, χαὶ δ΄ 

πως αὐτοῖς δ γοῆοϑαι, ἀσκητέον. εἰ δὲ χαὶ 

τω σωματι βούλᾳ δυγώατος τῇ, τῇ γνῶ μὴ 

αὐ ρέτειν ἐθιξεον Ὁ σώμκᾳ,, χαὶ γυμνάφεον 

ἡπὸ πόνοις χαὶ ἱδραΐτι. ταὶ ἡ χαιχία ““αὐσολα- 

(οίσα εἶπεν, ὡς φυσι Ποϑφϑιχος" εὐνοί; ὦ Ἡ- 

δακλής, ὡς χαλεσῶὸ χαὶ μαιχρὰν ὁδὺν (Χὶ 

Ἂς ἀὐφοοσοιύας ἡ γέωυν σι αὕτη δινγεῖς 

τα! ; ἐγὼ δὲ ῥαϑῖαν χαὶ βεφχείαν ὁδὸν ὄχι 

Ϊ “ἴω ἀὐ δαιμονίαν ἀξω σε. χαὶ ἡ ὐρετὴ εἰπεν" 

ΚΕ ΟΥΝ 8; 
Αδῖσας ἐρο ἰοηρε ποποίατίοῦ, ὉὈοΠοτιπηά 

7}8 

στατία ΠΠυΠ τίου νἱἀςαγ. Νοχιις νογοτς ἠο- ἢ 
ΕἸρίαμη νο!αρτατὶς ρου  Πλΐς, (6 οχ ἰπΠὶς 
τιτο ἀτϊπο γος ἰρίὰς γεγο σοιηπηοιηογαθο. Ὁ: 
Νλπη ἀπποιπαηια Βοπὰ {πητ ἂς ργάοἶαγα, 
ὀοτιιπν ΠΙΠῚ] πης Ιαδοτα ἃς {πιά 1} Πο- ἁ 
τ Π θιις ἰαγριτὶ (αητ : οηγη ποις ἔπι [ ς- 
ο5 εξ ΡΙείρε πὶ νὶβ., φο]επ {πητ τ]; 
(ετι αἱ δι Οἷς νὶς ἀΠΠρσὶ, Βεης οἰ 5 ἀπηϊοὶ 
{πτ δά βοϊοπα!: ππ αὐ ντθς αἰ αιια νἱς Πο- ἃ 
ποτοτη οοηίςαπί, πορε 16 ο(Ὲ ]1 αι 1111 ν- ὦ 
{{Π|τατὶς φάξογαβ : δὰ ἀριι νηϊποτγίδην ατα- ἃ 

ε - ̓  

- Ὡ 

“ φ- 

- - 

Βοίδτι νἱγτιτῖς Ποπλΐπα νἱβ οὔτε ἰῃ φδαἰπηϊγατῖί- ἃ 

οὔθ, ἄε πασνι θη ργοπηογσαγο, σοηδη- ἀ 
ἄττα οτίτ: {πι|6 τουγαπι Εἰδὲ ἔγαξίας νθογος ἃ 
ἔσττο νῖ8, σο πα Ἔσῖτ: ἔς ἃ πο Πἰς ΟραΚ5 « 
τἰδὶ χυαγεηάας ριτας, ποσοῖς εἰὶ τππιεῃ ἃ 
τοτατ σαγαι πα θοας: 6 [6110 τὸς τᾶς ἃ 

ΔιαρΠῆσατο ἀεθ ἀδταβ,, οαπνέρ ροεοξατο μι ἃ 
οοίο αι νίβ,ντ ὃς ΔΠΛΙσΟΚ51η}1 δ ογταζοτη ν]η- ἃ 

ἄϊςε5, ὃς ποίξες τὶ (ἰδ 1οτα5, Ὁ (Οἰτιι τ ὦ 
τε5 δε]]Πσα τι δὶ αἷο οαταιπὶ ρεγιεἰς ἀπ οοη (α ἃ 
{ππτ, (ς ἃ εὐ απ ΡοτοΙριοπά απ ἐχογοϊζαϊίο- ἃ 

Π6, {πο ραᾳξῖο {τὶς ντεηάπιπ). [)οπιηιιο ἢ ἃ 

οτίαπη σογροζα νὶ5 εξ γοαίτι5, μι οο ς ΟἹ ἃ 
σοῦρας δα τποἔλοιαβ αὐ ραγοη πὶ ἈΠΙΤΏΟ, ἃ 

ρει Ιαθοτεϑβ δοπἀογοπὶεχογοθαβ. 1 εἰ 
Εἰπ5 (ΘΠ ΟΠ ΘΠ οΧοΙρίθης ἰσιαια., 4116 1η-- 

δἀηχοάιιη Ρτοαίοσιις αἰτ: ν Ἰάοσηο, [τ 
πιὶ Πετοι]ες., 4πᾶπὶ Ιοπρλιη ἂς ἀ{ΠΠ ΟΊ πὶ 
γίαιη δή ἀεϊεέγατίομος πα ςτδι πλ ΠοΥ 6 χ3 
Ροπαῖὸ Ἔσο νεῖο ἔμοΠ1 Ὀγεϊίαας δα δεατῖ- 
τάτεῖγ {τἰπετο τὸ ἄποδα, Ετ νίγεις : Μιίο- 
τὰ σοτγοτα, αἷτ, φα!α θομὶ Πα ες ηἰϊα πὶ ἀ6- 
Ιςξξαιτοη πὶ ποίξί ὃ απ ηἰ μι: πογαμῖ 

σαι] ἔλσετε νο]5 ὃ ἅτιιτη πο ἀοτιιηῖ 
αἀρετίτιιπι. πο ὀχρούξες, (οἱ βεῖι5 οτ- 

θ΄: ὦ ἣν Ἁ εὖ ' γν19 1} οἢ «οὐ α ν ἐπε. Ν 

ὦ Ἰλήμον, τί δὲ σὺ αγαϑον εχής; ἡ τί ἡδὺ οἱ Τ᾽) ἴαπι, 4πιαπὶ Δάροζας., Ομ πίθιις τρί οατο 

θῶ, μηδὲν Ούτων ἕνεκα, πραηφν ἐθέλου- 

σα; ἥτις οσὐσὶ τίω τον ἡδέων Ἐχιϑυμίαν α»α- 

ἡ μδᾶἔυ4ς, λα Ὡρὶν Ὀχιϑυμῆσωι, πόϑρτων ἐμ- 

' πιπλάσαι, ωρὶν »ϑὺ πεινῆν, ἐοϑιου(ᾳ, “πρὶν 

μεϑιαὶ δὲ διψῆν, πίνου(ᾳ “Τκαὶ ἵνα ἡ ἡδέως φά- 

γης ον οποιοις μηχϑυωμϑμηΐἵνα δὲ ἡδέως πί- 

γης, οἴγους τὲ πολυτελᾷς “«ϑασκάυαξι , καὶ 

Τὰ ὅρους χιόνα πὐθϑξουσει ᾧντεῖς. ἵνα, ὃ και- 

ν᾿ ϑυπγωσης ἡδέως, οὐ μόνον 6. φρωμγας μα- 

λαχας, δολὰ χαὶ ΟΣ κλίνας χα τὰ αἱ πούξα- 

 γϑρα ταῖς χλιίνα!ς οὐ Ραισκά γα ζής: οὐγὸ “ἰὲ 

ὃ πονήν, δλλὰ ἐγ ὃ μηδὲν ἔχφν ὅ,τι ποιῆς, ὅ- 
πνϑ ἐχιϑυμές. τὰ σ᾽ ἀφροδίσια ασῶ9 ὅ δεῖαῖ 

! 

͵ 

ΡΥ 1 οἰπιεῖας,, σουπρά 5: Ρααυαπα 

{πῖα5.. Οὐ ᾽ς : ἀταιιθ να {πλυΠτογ σοπηοίδ5 ; 
οδίοηϊογαπι {γιιξζοτος Ἐχοοσίταβ : νε(π4- 
αἰτοῦ δι θ 85, πιᾶσηο {πππειι νιπὰ εἰ ὈῚ σοΠ1- 
Ραγάβ,ὰς μετ δ ταταιη ηἰἰς αφτοπεὶς σαιη- 
(Δ εἰγτουιπσαγῇταβ : νὰ {πἰαπτοῦ (Οπηη πὶ 
σαρίαϑ, πο [Ἐγάσα!α ἴαητιπη ΠΟ] τα, ς ετ- 
ἰδ οέξα!ος, ᾿ςἐξ!οτσηαα Πα] σα ραγδ5, 
ΝΝοπ εηἰπὶ ργοργου]αογες (οπιπιιπὶδάρο- 
τί5, (δ 4 αΐα πἰΠ1] εἰξ εἰδὶ φαο ἀράς. ν ἐπ 6: 
ΓΕΠΊΨΟΓΟ ρΓΠῚ5. 4ιυᾷ Θὰ ἰπαἀἴσοαβ, ὈΠγΠΐ σ0- 

Ε πατιι δ ατῖε ἱπιρο ] 15, δὲ Τταυη ἐο πα παγῖι λα {ξοδο 
Βοσοροτζα, τη} νΊΓΟΥΠΠῚ ντοΓ5. 510 οη πὶ ἢ ΚΘ 
Δηλίοος ἴα 5 [Π|ΠΠπ||5. ποξξα {ἔπ ρτίς ρο Π- 

ἐης; δὲ ντΠΠΠ|πτὰ αἰεὶ ράττε ίοίηπο οὐ τιιῦς. 

" ᾽ ὺ ΕΥ ᾿ ᾽ 7 ! « Ἁ ! ᾿ ἀϑαϊκαίξας, πϑύτα μηγγθνωμϑδύν, κα Ἰ γοναὶ τοῖς αὐδρασιγο ὦ μδρη. τώ γβ πται δός τς 
᾿ “ "“ Ἁ ς ! -“ ἘΚ Κι εκ ο 

σαυτῆς φίλους, τὴς ν γυκτὸς ὑξοίζρυσα, τὴς 9 ἤμεῶλ. ὃ γρησιμωταΐον καζαχοιμίζουσα, 

9. 4 
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τεϊεᾶδ ες, δῦ ποποῆιὶς δὐτεῖη πομληὶθ5 
Ρτορτο δδβσεγίβ. [ἴῃ απο οπιῃίίιπη δὰ- 
αἴτα ἱποιπαά ΠΠπλιπὶ εἰΈ., τααπὰ ᾿ρῆπι5 ἰΔὰ- 
ἀςτῃ που }14π| Δα ϊ5; πες φυοά ἐρεξζασαϊαπι 
1Τασπ Πα ΠΠπππιιπι οἵξ, ρεξξατε ροτο5: Οαἱρε 
ε πα] απ νπιήαᾶ ποποίξυπι ἔλοίπιις ταῦ 

νἱάτΠι|. ΟΟὐἰξ νοτὸ τἰδ] αἰαῖ ἀϊςεῆτι ἢ: 
ἄτη μαδατὸ Οὐ]5 γεὶ δἰ ουίι5 ἐστ 4] ά- 
πυλήνβραεάϊτετὸ Ὁ υ115 Πγδτί5 σοτηρΟϑ5 τι 
(ο( ΑἸ ̓τατὶς σατα σοπεϊηδτὶ διάφατὶ ἡ ππιΠὶ 
ταί, πἰαιεπες ππῖ, σογρουῖθας Ππτ 6 1165; 
Ρτουξδέξιοσες ἔξει], ἢ 115 ἀοΠρίδητ: Γλυτη 
ἐπι 1} }ς ατας5 αάοίξ, «δίας Ιαθοτς πἰτιἀϊ 
νἱξδείταης ; σα πιίαθοτε (4 4114]. {ἐπ δέζαπὶ 
ξτατοπη τγαπίειητ: απτοφέξοτιιπι 05 ριιάοτ, 
ἀδοΠἀοταπη οπιίς πα {{Ἐ] τ: ᾿πσιιη ἀἰς 
1η ̓ ππποηταῖο σατία αι Αή! ρεγαστατίϑβ., ἴῃ (6- 
ποέξεϊεηγ πιο] εἰϊα γοίεγιᾶτ. ἔσο νοτὸ σαπὶ 
ἀιϊς νεζίογ, σα ποι πίθι5 Ποηο 5 νογ- 
ίοτ: πες ν]] πὶ ρύσοίαζαπι ἔλοίημΣ, ἤπο ἀϊ: 
αἰπιαπὴ, (εἰϊ Πτιπχαπιη, αοίαο πιὸ ρογρο- 
τεαζυίγ. Μαχίπηδ οπγη πὶ 4 ἀἰ15,δζ Ποπληϊ- 
διι5,α  διις ραγ οί, ποπουίθιις αἀβοίοτγιαῦ- 
τἰαοίθιις σατὰ Ιαδογαπι (σςοϊᾳ,, Π 44 ἀοπιο- 
ΤᾺΠῚ σα το5 Ππογί5., ορίτα]δεγὶχ δεηιρηαίοι- 
αΐδ, ἰῃ ἰαδουι δίς ρος σαγαη ἀἰ5 δα πτγὶχ ἐ- 
στορσίά, οὐπίξαης ἴῃ ΠορΟ 5 56} Π1 5 ἀιχὶ- 
᾿Ἰαττιχ, απ  οἰτῖς σοπίους ορτίπγα. Ρογοθρτίο 
οἶδ᾽ δζροτιις νι δηλ οἷς πἰοὶς ἐς] οἐ απ ΟΠ ἐπὶ 
αὐξοτι, ἤς οἰαδογατί αἰ ἢ μαετ, ΕΧίρεξεᾶς 
επϊ πὶ, ἀοπος ἀρετῆς. Πἀθπι οπηπίιπι σα- 
Ῥίαητ (αἰ! οὐ, ΖΔ ΠῚ οτἱοίι; δὸ ης4;εχ- 

οἴτατος (δ το] οτος Γογιητ, 64; (Οπγηὶ σφας 
{χ, υχ ἀσοπάα ποσοί[ατγίο ίπης, οπηϊττιιπτ, 
Ταποποβίδηαπι διιἀ δ 115 σαιάφε, (ῈΠα5 ἰπΞ 
πδηϊπι ποποῦῖθας ἀοἸςέξαπτατγ. εἴπ γὸ- 
τατη Οἰττη ροίτατιπὶ πιο πχουίαπι ἱποῃς 
τεβεΐπης, ποὺ ΠλΠουΪ οππὶ νοίπρτατε ργα- 
{εητία συγαητ, σα αι! Ἐπὶ πγδὰ σαι ας 
Δοσορτὶ (τς, ΔΠ1Ο]5 οαΓΙ, Πα σηΟ Δρια (π4πὶ 

4υϊίσας ρατείαπιη ργοῖο. [Θη]4; ααππὶ 
Βηϊς αἴατο ργα [ίτατις Αάε[Ἐ, πο ἱπποπο- 
Τατὶ ᾿Δοθητ, ΟὈ]Ταἰο τὶ τγα ἀ1τ|: 6 ἴτα ἤογεησ, 
ντοῦ πηοιηοσῖα [ἱ ρο[ ογιτατῖς ατογηδ ἰΔτι- 
ἀϊθὰις ἐγ πτιῖγ, ρεγρεζαᾷ (ὰ] Πης πλοία οό- 
Τεδγατὶ ἤογοηι. Ηαυϊαπιοάϊ, τὶ Ηούσα]ε5, 
Ῥατοητι τη {0065 ξοτγίπιπι: Ιαθοτίθις εχ- 
ΔΠΟΙατίς; Ποῖ δα ἔοΠοἴτατε ροτίαγι5, αα Ὁ 
οπιηίθις ἵαητοροτγςο ρια ἀιϊσαταγ, Ηος ἅιο- Ε ρετῆς Ἡραικλέεδε ππαϊδυῦσιν.ἐκϑσλκησε μδὺ τοὶ 

ἀλη ποάο Ργοάϊςις, Η ογο]! δηλ νίγστατα 
ἰπΠπἰτατατη ἔα ΠΠὸ σοπχπϊοιηογατ. ϑοητεη- 
,[14 5 αυϊάοπη Ἰρίδς τααϊτο ΠΑ σῚ5 τγασΠΪΠοἰς 

νοῦ ]5. Παατη ἜοῸ ΠΠηΟ ἐσ οΥπη., ΟΓΏΔΕΪτ. 
πδιποῦτοιη, πὶ ὙΠ ρρε, τα σοῖς 5- 

“αι οἰ παῖς οαπὶαηίπγο το ρειρεπάςη- 

τοτὰ [ἃ οροζάμῃ ἄατο,, ντ οτίατη ξαταγί νίτας το ροΓΙ8. σαταῖη ΔἸ! ιιΔΠ Παο85: 

ΧΕΝΟΡΗ. ΜΕΜΟΒΆΑΒΙΙ. 
ἀΠΠΊΖΙΙΟ {15 ἱπηπηοττα! 5, α ἀ115 υϊάςπι Α ἀθοίναζος 5 ὅσαι, ἐκ ϑεών μδὺ ἀπέβῥιψαι, ἑΝ 

ὃ ἀὐθρωτων ἀγαθῶν ἀτιμάζῃ. 55 πϑμτωνἡ- 
δίςου ἀκεσμαζος, ἐπαινό ἑαυ ἀγήχϑος εἶ, χαὶ 

Ὁ πλυτων ἡδίςου ϑεαμαΐῶς ἀϑεατος. οὐθὲν γὸ 
ἐαἾ ἢ ῇ ΤῊ " “ν ΓΑ Ξ ἐν Α᾿Σ 

ἥτωποιε στιν ἔρχϑν δ λον τε)εα σᾶ. Ἴς δὲ, α, 

ύόι λεγθσῃ τἱ πιςφεύσ4ε;τίς δ᾽, αὐ δεο ϑιμὴ πἰγὸς 
3 ͵ ἌΝ, οἷ. ὩΣ 15 κῇ 1 
ἐπαρχεσάεν;" Τίς αὐ εὖ φρϑνεδν υ' σὰ θιασα Ὁλ- 

μήσφεν ἢ ; οἱ γέοὶ υϑὺὺ ὄντος, τοῖς σώ κκασιν ἅ- 

δχώυατοι εἰσι, ὠρεσξύτεροι 5 σλυόρϑυοι,  ψυ- 
“ ἢ "ΡΨ ᾿ ἂ : ͵ 

χαϊοωνδήζοι' ἀπόνως »ϑὺ λιπαροὶ ὅζρι νεότηΐος 
Β «εφούδρυοι οἸχιπονὼς ἢ αὐχ μηροὶ δα γήρως 

“πϑρώντες" τοῖς μϑὺ πεωραγμένοις αἰηεινόμε- 

γοι,ζοῖς 3 «οδαονϑροις βαριωορϑιοι' τὰ μδὺ 

ἡδέα. οὖν τῇ νεότηζι {οι δα μοϊϊές,τὰ ὃ γαλε- 
πὰ εἰς Ὁ γῆρας δΣιγοϑενδιοὶ. ἐγὼ ὃ σεέψμε μδ 

“ Π ΤᾺ -ὦ “2 “γ᾽ 

θεοῖς, σέο ἡμε ὃ ἀνθρώποις ζις ἀγαϑοῖς. ἔρφρν 

Ὁ καλὸν ἅτεθφον,οὔτε αὐθρώπινον, χωξὶς ἐμοΐ 
ΤΡ ΝΥ ΠΡΟ ͵ ᾿ ᾿ 
γέγνε). μμωμ41 ὃ μκάλιςει πόρτων χα, ἴα 
ΩΝ 5 ἣν ͵ ΠΝ 

θχοις, χα ρα αὐϑρωποις, οἷς πσϑϑφηκά, αγά- 

“ητὴ υϑὺ σεεωέρηϑό τεχνίταις, πιφὴ φύλαξ. 

Ο οἴκων δεασοτως, 4 μϑυὴς ὃ. τον δα ξτίτης οἰχέ- 

ται ς,αὐγα ϑὴ 5 συλλύπηθια ἢ οὐ εἰρηγή πονὼν; 

βεξαϊα ὃ ' ἐν πολέμω σύμμαχος ἐργών, ἀ- 
ἐν ἤν τὰν ἢ { Ἄνα ΑΡΙΣ ΥΩ τα .: 
βαφὴ ὃ Φιλίας κϑινωνὸς.ες1 ὃ τοῖς μϑῳ ἐμοῖς Φι- 

λϑις ἡδφαὰ μδν ἀφράγμων σίτων χαὶ ποτ, 
δ ἢ 3), {ζ «“ 2). ͵ 

Ὡπύλαυσις. ὀμέχον ) γὸ, ὼς αν δχιϑυμήσωσιν 

εν, ὕπνος ὃ αὖθις παρεςῖν ἡδέων, ἢ τοῖς ἀ- 

μόγϑοιφςοὶ ὅτε ϑιπολιποιῖες αὐτὶν ἀγϑ 
ΤΆ “ ΔΝ Π δ, ΣΝ 

χα στὸν μἐεϑιῶσι τὰ δέονται «076 ον] ἡν.νὺ οἱ μδρ 

γέοι τοῖς ἢ“ «Ὡρεσξυτέρων ἐπαίνοις γαήφφεσιν, οἱ 

[05 γϑαιτεροι Τὶ νέων τιμιϑὴς αἴθηον"). ἡδέως 
λ “ ᾿ Δ ΩΝ ; 

μῶν  παλαιὼν ποραξεων μέμ)»ν}), ἀὐθᾷς 

παρόσας ὅδ...) πραᾳσνες, δὶ ἐμὲ φίλοι μδ 
΄“ψνΣ), ᾽ , ν - . “1 ὦ ! 

θχοις ογ]ες, αἰ γαιπτῆτοι 5 φίλοις, ἥμιοι ὃ παζι- 
.“ .}.}) ᾿ , ΠΙ Σ 

σιν. ὁταῖν δι, ἐλθη Ὁ ἀεεῦνδρον τελὸς. Ὁ μζς 
") ᾽ ἱ ,5}} 

᾿λήϑης ἀτίμοι κᾷνται, δονλὼ μ᾽ μγήμὴς Τἀες 

ὄνον ὑμνόνϑρυοι σρυλλέσι. ιαῦτα σοι, ὦ ππαὶ 

χέων ἀγαθῶν Ἡ ροἰκλάς,ἔξες! Δ] ἃ πονησαι-᾿ 

μϑύῳ Ἔ μακαδιςυςάτην ἀὐδοὶ μονίων χεκτὴ- 

«ϑαν. τω πως διώκ4 Πρόδικος τίου ὗσ' ἐΣ 

ς γνώμας ἔτι μεγάλφοτέροις ῥη μασιν, ἢ ἐ- 

γῶ νεω, σοὶ σ᾽, δϊξευ ἄξιον, ὦ Αοίς,πῶε, τϑτὼν 

οὐθυμουμϑύῳ π4οίοϑαι τὶ χαὶ ἣ εἰς τ μέλ- 
λοντα χεϑινον τῷ βίου φροντί(. αἰἀϑο δος 

( ετογιησι 
δὲ ποῖε 



ἢ πῆς Λαμπυροκλέα τὸν τρεσξυταΐον ἐὸν 

ἑαυδὶ πϑϑς τίου μη τέδϑε χαλέπαϊ γογτα  εἰστέ 

μιι,ἔφη,ὦ πταὶ, οἷοθοί τίνας αν, ϑεφ ποις ἀγα- 

οἰξους κα λουμϑύους ; χρὴ κι λα, ἔφη ὁγεονί- 
σχος. καζα μεμα ϑηχᾷς ὅζίυ πὰς τί 'ποιοιωζᾷς 

Ὁ ὑγοιιρτῶτο δἰποχὰ λούσιν; ἔγωγ᾽, ἔφη. τὸς 
ὃ ἀδπαϑονζᾷε, στὸν δγουαίϑυοι γαξιν Ὄνπο- 

ϑδιῦαι,, μοῦ δἰσποδῶσιν, ὠχαίδιςοις κα λούσιν. 
ὀῴκοιιο δοχούσι σοι ον τοῖς αὐδίκϑις χαΐζοι λογί- 

ζξοϑαι τὸς ἀσφρίςους, ἔμοιγ᾽, ἐφη. "δὴ δὲ πο- 

Ή ἐσκέψω, εἰ ἄρα ὡςτῶρ Ὁ αὐδιρα ποδὶ ζεαϑαι 

πῶς κϑὺ φίλοις, ἀδιχον ἐὴ δοκῷ, τὸς ὃ πολε- 

μέτις, δίχα)ον 50); χαὶ Ὁ ἀ»αραςεῖν πὐϑὸς μϑὺ 

πὸς φίλας ἀξὶ χόν ὅπΊ,σοϑς ὃ τὸς πολειαίθς, 

δίχαγον, ἃ κιοίλα, ἔφη" χαὶ δυκά μοι, ὑφ᾽ ὶ αὐ τις 

μὰ ἐὖ παθῶν, εἴτε φίλου εἴτε πολεμίᾳ, μὴ πει- 

ξάται γάφιν πὐπϑδὶ δῦναι, ἀδιχος ΠΩ οἐκοιῶ, 

εἴγε οὕτως ἔχφ σϑτο, εἰλικρίνης τἰΣ αὐ εἴη ἀδὲ- 

«χίᾳ ἡ ἃ σία; σεονωμολογ4. σέκοϊῶ ὅσῳ 

αὐ τίς μείζω οἰγαιϑοὶ παθὼν μεν δἰστοδιδιῷ γα" 
δαν, ὁσούτῳ ἀδικώτεοος οἷ εἰζ,. σεου ἐφ τὼ ὅ΄. 
τοι τίνας δϊζυ, ἔφυ," πὸ τίνων εὕροιυϑυ αὖ μεί- 

ᾧια ἀὐεργετηυϑύους, ἢ πα,δας Ἔ Φτὸ 39- 

γέων.οἱς οἱ ο»νής ἐκ ἀϑὺ σέκ ὄντων ἐποίησαν 

τῇ), ὑσαῦτα δ'καλᾷ ἰδὲὶῖν, χαὶ ἱοσούτων ἀγά- 

᾿θων μεταοεῖν, ὅσες οἱ ϑιοὶ παρέχόισι τοῖς αν- 

εϑεφποις. ἃ δὴ χαὶ οὕτως ἡμῶν δοκέ πϑωτὸς ἀ- 

ξια ἐπ), φῆ πλύτες ὃ κα δλιπεῖν αὐτὰ πὸρ- 

τῶν μάλιςα φάγομϑυ. χαὶ ἀὶ πολάς ὈΧῚ τοῖς 

Μεγίςοις ἀδικήμασι ζημίαν Θρύγα τον πτεποιή- 

τἰ Βα εν ΝΥ 5}, 
Α ἀατπι δηἰπιδάιιουτηος Δ] απο 1.1πν- 

ΡΓΟοΪοήι ΑἸ Γαὰὰπλ, πάτα πηαχί πλυΤΠγ; πγατεὶ 
(ας (ποσεηίογο: τσ γα  μἱ αἰτ, τὶ ΑἸ ποίεί- 

Θγατ Ὁ ἡγηϊπο, Ζύϊτ αὐ α]οίσεης. Απΐπν- 
ἈΦ ποτ δγσο, φα ἃ 1] ἕλοιτ, οὶ 
ΠομΦἢ τ δια ποὺ Ν ετο, αἰτ. ΝΝ δι ἢΠοὸς ἰπ- 
δτᾶτος νοσᾶς, 4 αὐ ξεέεϊ θοποῆοι ἐδ, ιιι πὰ 
τοίοττο σγάτιαιη ΡοΠπτ, ποι γεβοσσησ. Ετϑ 
σοτίθὶ νἀ ξδτυγίπστατοῦ ἀά ἰηἰ ξοτγιινη πος 
ταϊητιπῇ ΠΕ γΘτ τῇ γοΐοττο ἡ ΜΙ χυϊάοιη, 
᾿πααΐτ. ὟΝ ὁτιιπα σοη τἀ γα ἰης. ἰπιαίτ, απ 

Β4ποπταάπιλο ἢ ἀπιῖοος ἰὴ Γεγεϊτατοτη γε - 
σεῖα ἱπἰ ξατα εἶ νι ἀοταν, Ποίξεϑ αὐτοιη, 
τα ἔπι; ΠΟ εἰδ ΠΥ ἘΓρα ΔΙῸ 5 ἰησεατί ἐχ- 
'Δίθεις (δ(6 ΤπἰΠξ πε, ἐγρα ποίξεβ αυζεην, 
Ἰαΐαπι ὃ Οπηηΐπο, ἱπα|τ, αὐσοσιῖς πα Εἰ 
ντάοτατ πίεξις εἜ, συ ν οἱ αὐ α- 
Γαϊςο;ν Ε] αὖ ΠΟΙ 6. δος ποβοίί5 αὐξοξειδ, στὰ 
τίαπη ντ γοίογατ ΠΘ ἢ οΠῖχο ἀατ ορόίδην. Εε- 
σο {1 τὸς ἴτα ίς μαίσετ, πγογα (ὉΠ οἰ πἰατα ἢτ 
ἱπστατιειο, πεοςῆς οἴ. ΠΟ αἀ(ς πτίςητέ: 
ὐαῆτο 415 Ἰσίταῦ πιδίουι5 δος Ποὶῖς 
ἀοσςρτῖς στάτία πη 10 Γοταϊ τσ, ταῆτο οσίτ ἴπ- 

ἰαἤτοτ. Ηος ετίατι ἀαατῃ Ἑάτογετατ: Οο5 
Δατο πη, αἴτια 4 δ 5 ΓΕ ρευῖτε ρῸ ΠῚ Πλιὶς τγα-- 

Ἰοῦῖθα5 αἀξεέξος θεηεῆο δ, αυδῆι ἢ θετος 
ἃ Ραγθητι θα Οαΐδθιι5 4υτγ δῆτοα ΠΟΙ Εἰ 
ἔφη, ραγεηταβ ἐχημξεπ αἱ σα ἔιογιητ, ατο 
αιςτοι βγοίαγας νεγαβ σεγηόγοητ, τοῦ δῸΞ 
ΠΟΙΕΠῚ Ραττίορεβ ἤεγεης, {ποῦ δοῦα πος 
ταϊηί σις 41} Ππρρδάϊεαητ:" Ὁ πα λῆς Βοπᾶ 
νίψας αἄξο πγαχίμϊ ἔλοίε πὰ ἀποϊηγεὶς, νξ 
ὉΠῚΠῈ5 ἹΠΡΙΙΠῚ 5 ἘΟΓΆΠῚ ΤΠ ΠΟΙ ΤΟΙΣ 
σίληχϑ. (Οἰπἰταῖος ΠΟ ι ΠηΑΧ 15 ἴσο] Ξ 

Τὶ θὲς πιόττε πΊ ραῦπαὶ Ιοσσ ἀδογδιογαηῦ, 
αασά Ουἴτι5 ἀἰεστί5 σται!οΥῖς ΠΊ4}1 πη δε 

( 

τ ᾿ 5» ᾿ Ι ᾿.,3 Ξε ΝΩ͂ φ κὰ ὧν, Ὰ ᾿ ᾿ 4 . 

'χασιν, ὡς Οὐκ αὐ μείζονος καχού φόζῳ αἰω ἐ- ἰ) ταϊα ει σούγοογοητ, ΠΟ ΓΟΡΟΓΙΓοΏτ Ν ὁ Ο 

:διχίον παυσοίες. καὶ μιζωῦ οὐ τς αἰΦ696ὲ - 
ΠῚ ε ᾿ ᾽ 
σίων ἕνεκα. παι δὸ ποιφαϑα! τὸς αν ϑοῴπους 
͵ 15 ͵ ς 

ἡ χυολοιμθαμοις' ἐπεὶ τάτου γε Μ πολυ- 
πῇ ΜΕ ΗΔ Ἐ ἐκ λέ ἀπ 
'σογτῶν μέςαι μϑῳ τὰ οδὸι, μεςα ὃ τὰ οἰκὴμ(φ- 

4 ἡ ὑεῖς ͵ »Ἷ ε ͵ 

ἣ » ἴσι φανεεοι δὲ ἐσχμὲν τὸ σχοπέμϑιυοι, ἐϊξ ὁποίων 

Ν αἱ γωναικῶν βέλτιςα ἡμῖν τέχνα. τ ροιτὺ, αἧς 
ἫΝ τ ΤΙΣ 
ο΄ σχευελθονες πεχϑοποιου ἄθα.. χαὶ ὁ ἀνὴρ 

ὑν πίω πε ἷ σεουεκγοποιήσουσαν ἑώυτω δέφᾳ, 

ΤΠ χαὶ τοῖς μέλλουσιν ἔσεαϑαιι “παισὶ παδοποῦρα- 

 Ἦ σκένα ὦ, πόρτα, ὅσα αὐ οἴγτοι οξενοίσᾳν ἀὐζὶς 
, ἶδ ᾿ “» εὖ αν , ᾿, 

παϑος τὸν βίον, καὶ ζῦτα ὡς αὖ δευύηται πλῴ: 
ἘΣ ΕῚ ς αν , ἊΝ 

ςα᾿ ἡ ἢ γωυὴ αἰ ασοϑείξα νϑρη τε φερᾷ Ὁ Φορ- 

τον τῶτο, βαυρωνουϑύη πὲ, χαὶ κινδολὺ 4 ου - 

τς ψασδεὶ πῷ βίου,χαὶ μετα διδοῦσα τ ζοφῆς, ἢ 

γψετο Βοιαίπος γεὶ σοπούθδ σαι Πσοτος 
Ρτόογθαγο εχ πες. ΝᾺΠῚ εἱ γε πη τππε 
48: φάξεγαπε, εἰπῇ 1η νἱϊς σσ πέστε πὶ τοὶ 
Ρειαηταγ; τ Πν [ἢ [υραπαγίδιις. Ργατεγοά 
τηδηϊ οταπὶ εἰξ, σοπἤ ἠδγατα πος, οχ σι" 
ΤΠ οἱ πγαΠ] τῖθιι5 ΠΙδοέος ὀρτίητος {2 
οἰρεγε ροῆππιες, φαϊδαίοσιιην σσηρτοῖη [ἐξ 
Βοτίς ὁρεΐδηι ἀδπηι15. Αἰ νὴ 4 α ἀ 6 ΠῚ ΘἈΠΗς 
4 ἰῃ Ῥτοογεδατίοπο ἱρίϊμη ἀάϊπινατ, πτῖΞ 
τῖτ; ΠΡεγ ας παίσοπαϊβ ργαραγάτ ὁπληϊά; 
αυσοιπιαὶις δ ν]τατη ἄορ ἢ ΔΠ}ΟἿ8 ΠῸΠ5 

Ε ἀϊπιέξαγα ριῖτατ, ἐαιις 4 π.πὶ ροταίξ Ρ] 3 
τἰπηα: πηι] ΐοῦ ϑετο Ἐχοορτπι οἤτ5. Ποῦ 
σείξαε Ουπι σταιαη πη ; να ηᾷς ρεησι15 

}ο; αἰπιεπτύπηιδ {πρρεαάϊτατις., πο 411- 
ταῦ ὃζ ἰρία., ρβοιίξϑααίαπη πηάσηο οὐ ἰΔ- 
Βοτὲ σείξαιιτ, αὶ Ρδροτγίς : ταὰπὶ ππτγίο, 

.ἷὖ λ Ὁ. ἐ λ Δ τ “ 

ο΄ μυὴ αὐτὴ δέφεται, καὶ σειὺ πολλῷ πόγῳ διενέγκασα κα! τεχϑόσεε, Φέφᾳ τέ χα ἐπχιμερλεῖταις 

Γαάπιρτο- 
τς ἀποίάαμη Ποτη η65, οὶ Δ ρα! Δ τι ἐΠ-- οἴροι μεῇ, 

ἀε ἐπρται 
τ ἄῖηε εΥ- 

5 ΠΟ μα ῥωνξω, 
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{Δ σοπ ρΙ εὐξίταγ πέλητξ, ποη δα σηοίοεη- 
τοι; αίίο Βεπεβοίιπηι ἀςοϊ ρίας; 4μο νᾶ-- 
Ἰεηζδπι πα ἰςαγθ, 4υ  δὲι5 Γεδιῖβ ἐσθατ; (64 1- 

Ρία ἅυϊά εἰ οδάεοατ, φορτατιηι εἦξ ροῆϊε, 
ςοηϊθέξιγα οΟἸΠσεης, θαπάέ πρρεάϊτατα 
τἰτιτα , δέ Ιοῆσο πυτγς τοτηροτό, ασ πΠοξξας 

ἀἰοσις]αθογες ρεγξογι; πδπῃρτὸ Πἰ5 σταὰ- 
τίαπι Γοροζζαζιγα {τ,σπογδηβ. Νοαςτδη- 
ταπι πυτγίγε (ΗΠ οἰτ, (Θ ἡ οτἱᾶ νθ] δὰ ἀΠςεη- 
ἄτη αἰϊυϊά Ἰάοπεὶ νίάεπταν εἵϊο Πθετὶ, ἢ 
4 ραζθητζοϑ ἰρί! τεηδι δά νίταιη ντ]ῖα, ἀο- 
σξητ:αΐθας νοτο ἀοσεη ϊς Δ] Ππ1 πηασϑ 1- 
ἀοπευπὶ οἴ ρυζδητ, δά ἤτης 605 ΠηᾶσηῸ 
οὐπη (ἀπλτα πίττης, οπιῃΐα; σοπατι ας 

Ομεγαπι, ντ Πρ οτὶ γρἀάλητιτ. ψαᾶτιιπι οἷτις 
Ποτὶ ροτοίς, ορτίπηὶ. Α ἀ δα (υδιθςῖς φάμ]ε- 
(οςῃ 5: Δπηοτίι πο οπῃπία ἔδςοτίτ, αλαις 
δεῖς πλυϊτο ρίαγα, πο πλο ταπΊθη αἰτι αἰρέτί- 
τατοπὶ ροτέεγγε ροῆϊε. Ετϑοογατοδ : Ν τγα πὶ 
ΟΧΙ μηας, ἱπχυίτ, τοϊογατα οῆς αἰ οΠ]Ἰμ5, 
ἔογαπε πυϊτίδιη, Δη πλδιγὶϑὲ ΕΣ η1,1η- 
ααΐτ, πχαττῖα αγρίτγοσ, αα ἔλης τα }15 (τ. Ἐτ- 
βοΠα νΠΊ4 041 νῸ] πηογάθηο,νεὶ γορα]οῖ- 
τταπαο το α τ Κ οὐ πηο αἱ ἃ θα] 5 πλα]τὶ 

- ᾿ ᾿ 5ἢ ᾿»" ΄ν ͵ 2 

ΡΕΓΡΕΙ͂Ι με. Ατεηίτη ργοξεέζο, ἰπυΐτ, εἃ Ο μη. ἔφη,τῆς μυΐξος τῆς γε ζιαύτης. ἤδη πώ- 
Ἰοχυίτιτ, φαα {δ ααάττα νῈ] ΟΡ ΟΠ Π ΠῚ 
Βιαης νίτατη ΠΟΙ τ. 1 νεγο απ πγαΐτα, ίαὉ- 
ἰθοὶς ϑοοτγατοβ, ἰπτοϊογαηήαδτε πο περοιία 
τι νοσα,ταπὶ ἐλέτο, τ ̓ ητεγάϊω, τῇ ποέξα, 
ἀρτγίπγα γίηρατατο πλο  οἰξαηο ραταθ ἐχϊ- 
θυ ολ Ομδηταγη ἀοἱ τίς δἀταῃῇῆς, φιιοτίος 
φρτοξατεϑὴ Ατ ερο {ΠΠ|,4ίτ,πο 4; ἀἰχί, πο 4πε 
ξεοὶ αιάἀαυᾷ, οὐμας ρίαπιριάεγες. Οὐἱά 
αὐτθ, παις ϑοογασες, ρ ΟἹ εἰ ττι15 οε ραταδ, 
τιδίης ἀιάϊγο, φια ἀἰοἰτ ρί: ἢ ΠιΠ ει η θ. 
Παιπὶ [ῃ τγασο 115 Δἰτου δἰτοτα πὶ Ἔχτγεπλὶς 

Σὲ ἘΜῊ - Β . Β ΕΝ 

ΤοὨ οἱ ἷς ργοίοϊηαἶτ ὃ Ἐπί πηιογο ἂγἰτγογ) συν, 
Εο5, Ζαίά ΠΟη ΧΙ Εἰ πγαητ να] {Ππππ|, αι! το- 
ἀαδισυίτ, Ια ἀξαὶ σαι γεάδισιοστο, νο] Πγΐ- 
Ὠδητᾶ ἠδηηπηὶ αἰϊσυίας ἱπξογο πα ἰ σαι πη1- 
πατῖ, 400 1114 ἔστε δηΐπιο Γι νεο, τ 
Ρίδης (οἰδ5 πχαῖγοπι, αι ἀϊοίτ, πΠοη πιο άο 
Π1Π1] τμαἱΐ οορίταπτειη ἀΐσοτε,ίς ἡ ετῖαπι ο- 
Ρταπταπὶ τί δὶ ταητιιπι θοπὶ,, αι δητιιηὴ 4}}} 
ΔΌΪ]Π1. ὨΙΒΙ]ΟΠλΐ παι ᾿ΠΊ 4110 651} 1141 απ ὶ- 
ταοϑᾶπ οχὶἸπηας,Πηα]ς εἰ δὲ πιατγοπινο ] 
Νοη εαυϊάσπι, ἰπαιίτ, πος τδίτγοτ. Ετ 50- 
ογάτος: ΕΥΡΌΠΘ τὰ απο, αἰτ,ηιια ταὶ {πἀἴο- 
48 εἴξ, οὶ αστγοιδητὶβ σιγαπι σοῦ, Ζυδῃ- 
τ2Π| ΠΊαΧΙ Γη4ΠῚ ροτείξ, ντ ναειΠἀΐποπιτ- 
ΠΌΡΟΓΟς., ἀσ τα πεσοϊαγια Πα Δ οροας, ργα- 
τεγαις πο πλμ]τα ἀ115 θΟηα ΓΙῸ τ νοοῖ, 

σαν, καὶ ἔχτμελουϑυζω ὡς μάλιςα δχιύαται 

ΧΕΝΟΡΗ. ΜΕΜΟΒΚΝΆΑΒΊΠΙ: 
πὰ ]]ολπε Ρεπεβοῖο ρυῖυς αἀξεέξα, τ οὐγὰ Α τὲ “σϑόπε ποιθῆα συϑὲν ὠγαϑὸν, ὅτε "ὴὰ 

γ « ᾽ 71} Ω Ε ἐἢ), οστι σδεῖδνι ἄλλῳ, χαλεααϊνάς: ἢ νομί - 

. ς ͵ ἃ λώ ᾿ " 
Ἀαλαγοντὸς, οσπτὼς υγιαμνὴς τε, χφ οττὼς τὰν ὄχτ" 

᾿ ᾽ , 2 λ ᾿ Γ΄ -Ὁ “ ΕἸ ᾽ « 

τηδείων μηδενὸς οϑὐδζης ἐσή, χα] ασ9ς ζύτιις, πολλαὶ τοῖς ὅγοις ἀ})ρυϑυΐω ἀγαϑο τ σοί, 

ὄχϑν ὦ βρέφος,ὑφ᾽ ὁτου 47 πάλ, σοὶ σημα!ο 
γήν δηεουά μϑιωον ὅτου δέται " δλλ αζτη σογαζο- | 
αϑμη τὰ τε συμφέροντα καὶ χε χορ ασμζένᾳ πᾷ ἱα 
ἐᾷται οὐ πληροὶοῦ, Καὶ «ἐφ4 πολιιὼ οδνὸν, ᾿ 
χαὶ ἡμκέδφις χαὶ [νύκζᾷς ἀξ δ ϑυουσεὶ ποιῷ, να Ἷ 
Οὔκ εἰδῦα, τίνα ζρύτων χάριν Ὀπολήμψεται χαὶ 
Οὐρε εέρκεῖ ϑρέλψαι μόνον, δλλά χαὶ ἐπειδάν 
δόξωσιν ἱχϑμοὶ 60) οἱ πτα] δὲς μιανϑείνν τ, ἃ 
μδὺ ὁ αὐζὶ ἔχωσιν οἱ γϑνος ἀγαϑὼ κῦϑϑς τὸν 

Ββίον.δὲδαίσχοιυσιν' ἃ δι δι οἴωνται αἰλλον ὑἱαὶ 
νώτερον εἢ) διδαξαι, πέμποισι ασδϑε πἶτον 
δοιπὸροἶἷντες, αὶ Ἐχιμελοιῶται, πολύτα ποι- 
οἰεῦπες, ὅπτως οἱ “παῖδες Ἷ ὐδὶς ἕἥμωνται ὡς εἰ 
δχωυατον βέλτιςοιιασοὸς ζαῦτα ὁ νεανγίσχος ἔ- Ἂν 
Φηδιλλά τοι εἰζωῦτα πόρτα πεποίηκε, ἡ ἀλ- ὠς δὰ 
λᾳ Φύτων πολλαπλάσια, συΣΠὶς αὐ δγωύωτο 
αὐτῆς ὀῥαογέοϑοαιι τίι γαλεπότητα. καὶ ὁ Σω- 
χρ της" πότεροι δὲ οἷς, ἔφυ, ϑηρίου ἀγομό- 
τηζᾳ, δεςφορωτέφαιν 1," μεΐξος; ἐγὼ αϑὺ εἷ- 

ὔω 5 
᾿'ποῖε ὀξέυ ἢ δι χοἶσοι μαι κού τὶ σϑι ἔδωχεν,ἢ λῳ- 

7 ὯΝ ε λ ͵ 2 ᾽ . κτίσα( οἷα «ἰ πσὸ ϑηθίων ἡδὴὴ Ὡσολλοὶ ἔπα- 
᾽ Α Α , 2, ε ᾿ ᾽ Θογεδολα, νη δία, ἔφη, λέγφὰ Οἕκ αὔτις σχὶ 

΄ λ ὮΣ 2 Ν ὶ 
τῷ βίῳ πϑρτὶ βούλοιτο ἀἰχϑόσαι. σὺ δὲ πόσα, 
ΕΣ ε ͵ “7 
ἐῷη οΣ ωχρᾳτης, οἷ Φυτη δεςαλεκτα χαὶ πῇ 

ἐδ εν δ ν, πο Χο ᾽ Φώνγη α} τοῖς ἐρχϑίς Οὐ. πτω δου δαςχολαίνων 
δυο Ὁ χ ᾿ Ἵ ᾿ δ] ἡμέραις χαὶ νυκτὸς ποραγμαΐᾳ πρἷϑᾳ- “ ͵ ῃ “ ͵ ᾽ ᾽ Η ιν πόσει δὲ λυπτησάι καίγων; διρλ δεῖς: 

ὃ ν δ. ΣΤΟΝ ) ν» πωπόϊε αὐτίω, ἔφη, οὔτ᾽ εἶπα, οὔτ' ἐποίνσα 
ἐφ᾽ ᾧὶ ἠρωϑν. τί αὐ εἴς, ἔφη, γαλεςς 

͵ ΜΕΥ, ͵ ΑΝ ᾿ Φη;  “ ππωτερον εἰναι σοι αἰχϑύᾳν ὧν αὑτὴ λέγᾳ, ἢ τοῖς 
ἡ “0 »Ὁ αι ῃ αὐ υχκριταῖς, ὑτὸμ οὖ ταῖς ῥαγωδίαις δρλύ- 

ν Ἂ πυρες ΑΝ ΎΩΣ “σ᾽ λϑις ἐπ ἐφαΐᾳ Δεγαξθα δ λ εἶχα,» Ἰὴή" 
Οὔρ οἴονται τυ λεγϑυτων οὔτε τὸν ἐλέγχον- 

ΑΝ ἢ 5 ᾽ " τὰ ἐλέγχήν, ἵνα ζημιωση, οὔτε τὸν ἀπει- 
λοιῶπα ἀἰπειλῴν, ἵα καχϑν τί ποιήσῃ, ῥα- 

ἥ ͵ ἡ ἘῈ ἮΝ τ ψέ.. ; δίως φέρφισι. σὺ δ᾽ Ἵ 47 εἰδὼς, δ΄, τὶ λέ: δὶ 
Φ ὐς γν ΥῈ » ν΄ ὑχάλέ, γ),4 σοι ἡ μμητὴῆρ, οὐ μόνον σδοϊὲν χαχϑν "0- ἡ 

͵ ΕΣ 

οὖσα λεγ4 ̓ δλλὰ χαὶ βουλομϑύη σϑὶ ἀγαϑὰ 

Α ͵ ᾽ » κα" 

ὧςς καχϑνοιω πίων μυγτέφφι σοι ἐ) ; οὐ δῆ- 
7) “ ͵ ᾽ “,.) ΔΑ Ὲ ͵ 

τα, ἔφη, τότο γ6 ΟΥ̓Χ οἰκία. χα! ὁ Σωκρώ- - 
ἜΣ "»ν» Ὑ 7) ἐκ 

της Οὕχοιῶ, ἐφη, ζιυτίω, δ γοιω πέσοι οὖ-. 
, 

᾽» λ 
χα - 



ἜΤ ἃ δὶ 
κα ἀὐγαὶ οἰπυδιδούσαν »χαλεπζω δὴ φής; 

ἐγὼ μϑὼ οἶα, εἰ ζριαύ τίου μεὴ δυωύα σοι φέρᾳν 

; μητέξϑι, ταγαϑοὶ σε αὶ δδιύα αϑαι φέρφν. εἰπὲ 

δέμοι, ἔφυ, πότερον ἄλλον τινὰ, οἰ4ᾳ δάν ϑεροι- 

πάν Σ ἢ παρεσκάϑασοι μηδενὶ ἀν, ϑόφητων 

πειξϑιοϑαι τιρέσκᾳν, μηδὲ ἔπεα ζ, μιῦτε πεί- 

θιαϑαι; μιἥ τε ςρατηγῶ, μῖτε ἄλλῳ Ὄρχοντί; 

γαὶ μὰ δία ἔγωϊε, ἔφη. Οἰκχοιῶ, ἔφη ὁ Σωχρά- 

τὴς, χα τῷ γείτονι Τβέλᾳσὺ τ ρέσκᾳν, ἵνα. σϑι 

αὶ πῦρ ογαόη, ὅτὸρ πότου δέηγὰ αἰγαϑού τέ σοι 

γἶτῃ 

»ίγν»}) συλληωρ, ὦ» αὐ τι στφφόνγόνϑιος τύ- Β 
3, »ν» ! 

χης» θὐνοϊκῶς ἐ[γύϑεν βουβὴ σοι; ΕὙΦΎ » ἐφη.τί 

ὅ. σζωνοδδιπιοο 9), σύμπλοιω," εἴτῳ ὀῆλῳ οω»- 

τουΐχανοις, συξεῆν αν σοι φέρφι φίλον ἢ ἐ- 

᾿ ἐϑρὸν δνέαχ," χαὶ Ῥ δὰ σϑτων ἀνοίας οἷς 

δῷ ὀχιμελῴοϑαι, ἔγωγ, ἔφη. εἶτα πότων μϑῳ 

ὑχιμελῴοϑει παρέσκδ ασαι, Ὁ 5 μέ τερφι Ἕ 

᾿πϑύτων μοίλιςα σε φιλούσαν σέκ οἷφ δᾷνϑς- 

β ἐαπτ φν,ούκ οἴαϑα, ὅτι ἡ ἡ πόλις ἄλλης μϑὺ 

ον ιἠο)εὐξημεοδ ἐμυββ βει, οὐρῇ ϑυρί. 

᾿ οὐκ Οἰποδιδόνίᾷς᾽ ἐαὺ δέ τις γϑνέας μιῆ γε 9:- 

] γάγη, τότῳ δίκζω τε ὄχητί ϑησι, ὁ ϑισοδοκχι- 

Ι μαίζουσα οὐκ ἐᾷ -Ορχν πϑτον, ὡς οὔτε ὁ ζᾷ 
Ϊ ᾿ λ 2 0 ρ ἘΝ Φιιοι ͵ ͵ 

ἑερῳι φύσεξως ϑυονϑνα αἷῶ» “ πόλεως τό- 

᾿ πουϑύογτος, οὔ τε ἄλλο καλως χαὶ διχᾳήως οὐ" 
᾽ , 5ὺ 

δὲν ὁ πότου ποράξωντος: χοὶ γὴ δῖα, ἐαν-τίς 

ἤ γονέων τελάυτησαντων ζις τάφοις μὴ Χο. 

Ι 
, Ἵ δ“ 

ἐδ οὐ τῶν δοκιμασίας. σὺ δἶζυ, ὦ πτα!,αν σώ - 

γαξ σφι δὴ ̓ εἴτι “παρημέληχας τὴς μϑδϑς, 

μήσεχαὶ οὗτοι νομίσαντες ἀγάφαςον ει), Οζι 

, ἐθέλωσιν 4.) ποιφν" τὸς 5. αν,365 ποῖς φυλάξη, 

᾿ μήσεαιαϑόνϑροι ἕξ χϑνέων αμμελφεοῦται πϑώ- 

πες ἀτιμείσωσιν εἶτα ὦ ἐρημία φίλων ὀθα- 

᾿ ᾿ φαιῆς εἰ γαῤσεἑασολαίθοιεν απεὸς τὸς γ5- 

ποιήσας χάξιν  ἰπολήνκαϑα. Χαιρεφαΐντα 

δὲ πόϊε καὶ Χαιρεκρ α τὴν ἀδελφὼ μδὺ ονΤῈ 

δλλήοιν, ἑαυτω δὲ ψωθά (9 » αἰοϑόύμϑυος 

Δ αφερφιϑμω, ἰδὼν τὸν Χαιρεχρ ϑυτωυ" εἶπέ 

μοι, ἔφη, ὦ Χαιρέκρ κἼες,οὐ δήπου σὺ εἰσ 

ζιούτων αὐ, ϑούπων, οἵ χούσιμθτεθον γομεί - 

τ ζοισιγοήμαζα, ἢ ἀδελφοῖς, καὶ ζαῦτα, 
᾿ ἐς 

ΣῈ ΟΥ̓ ΝΓΥΥ ὃ; 

Ἀ ἂς νοτά τεδέϊε, ἕδααῖα οἵδ ἀϊςὶς» Ἑαυϊ οι 

ζ, ολὰ «ἰξχορά πος 4) πεπονδύζς χαφινα 

σμῆ, χαὶ αὅτο ἐξεταζᾷ ἡ πόλις «ἂν ταῖς τω 
᾿. ἷ »--"᾿ 

᾿ ) ; ΕΒ ͵ ι Ν᾽ 

γῴς ἀγχάφιςον ἐὴ , σε εϊεὶς αὖ νομίσάεν, ἀὖσε, 

᾽ ͵ 2 ὑδν " τι 4. 

᾿εδὲ ἀφρόνων ὄντων, τῷ δ, φεϑνίμου' αὶ ΤῊ μδρ, 

7 
ἰτα [ατυο,, ἢ πηατίδπι εἰπππο αὶ ἔδεγξ πο 
ΡΟΙ͂ 5, ποη ροῆετε χιια Βομα {ππτ; ἔοτγο: 
Τοῖς αὐῖοηι πλ  αἰ., νεγαμι εἰ δὲ «ΠΤ πὰ 46 ΠῚΞ 
Ῥίαττι ΘΟ] ΠτΠ1 ριιτας, ἀῃ τὰ Σοπηραίατιις 
Ἐξ, ντ ΠΟΙΆΪΠΙ ΠΟ ηλἰΠῦ ρίασογο σπρίας, Πα: 
τη ΪΠδπι ((ατιϊ, πο πα πὶ ραζοτγο, τς ἢν τη ΡδΞ: 
τατου, ΠΟ Πγαρ Ἐγάτιις ΑἸ τι) (σρίο ρτοίε- 
ὅχο, ἰπααίτ. Ετρὸ (δὶς οἷς ϑοοατας, οτίαπι 
νἱςίηο ρίαοδγο νἱς, ντἱρπαίη ἀρσοπάαςτδὶ, 
Ζιαπὶ ΟΡ 5 οὐ. τού; Ια ἴῃ τὰ δοηδία-- 
θεῖ, {1 φι Δα πποτί! ἀσοίάατ,ε ργορίπαισ 
τιδὶ οποίος {πσοιιγγατ ν εἰ πὶ συ ίά θη, 
αἰτ. Οὐ αἰιτεπη ΠΙΠ1] ἱπτεγοῆς ριιτας, οο- 
ΠλΪτΟ ΠῈ {ΠΠΟΓΙ 5,4 τ ΠΑι σαι Οἢ 5, Αι} 1 Πὰ 
αυοπλάδπΊ, ἢ 46 πὶ ἱποι ἀογῖδ, ἀπ} Ο ΠῚ δι 
Ποίξεπι μαθεᾶβ, νε] ροτίι5 Πασεη ἄδπη Ρα- 
τὰ 5 ΓΑΙ ΟΠ 6ΠῚ οἶτι5 οτίαῃγ ΒΕ ποι δτία:, αια5 
Δ ἢιϊ5 ργοῇ οι οἰτιιτὸ ὅπ ρατο, ἰπ τις. Ετϑ 
ΘΟ (10 σοϊηραγατα5 65, ντ Πογιιπὴ τ] Γατίο-- 
ΠοπΊ Πα οη ἀπ ριιτο5; ΠΊΔΓΓΟ ΠῚ νοτΟ, αιιαὲ 
τ ῥ᾽ οτηἢϊδιις Ὠϊίσο ἀΠΠ|ἴτ,ςο]ε πάδτη τἰ:- 
Ὀὶ ποη οΧΙἰπηα5) ΑΠΊρΠοΓα5 ετἰαΠὶ οἰ εἶτα-- 

[6 ΠῚ ΔΙ το 15 αυ 8 Πα] 5 ἰπρτατίτι! 1 Π|8 
Παθετα γατίοηεπΊ, πες η Θδπὶ αξξοηξ ἄστο; 
(εἀ {54 ἄξμε ἔετες,, ἃ Ῥοποβο 5 Δὐξο ἢ 
στατίλτη ΠΟ τοίογαδητ: αἵ ἢ ἡ 5 ρατεητὸς 
ποη ςοἶδτ, δὐππη γεγο Ραμα πηιίταγα, Γεὶς- 
ἐξαιπταιθ πηαοὶἔγατας οὔἶτα ποη ρατὶ, ας ἢ 
ΠΟ64; τεβ ίδογα ρίο γεραθ σα τα] ρίοίς Ποτῖ 
ἄμπεοαπε πος Ποπλίης (ογἤσαητα, πεαις 
αυϊάσπασπι αἰ τ4 αὐ οὸ ροτγῆοιὶ ἐξέξε πΠῈ 84 
ΡΟ Ετίαπι Ποὺ ργοξςέζο, ἢ ηαὶς ράτει: 
τα πὶ πιοῦσα (ερυΐογα ΠΟη οὐποῖ, ΓΟ 
ΡΌΡΙ τα πλασιγάταιιπὶ ἰπ Ἐχαπη πί θεῖς 1 
αυΐγιτ. Ετροτα, τ  ΑἸΐ, αἀρίε5, ἐεος ἱρίο 5 
ἀερτγοσαθοτίδ, ντ ἱσποίσδηγτθι, ἢ χαίάεπι 

φρονῇς, τὰς μϑὺ ϑεους παυρώγτήσῃ σωτνωμο- Ὁ Ἔγρα πλαίγοιη Πορ]Πσοπς Γα {π|, Ὡς ἴδ 1Π| ὃς 
ἐπσγατι! ΠῈ οὔϊε οχ᾿ Πίμηδης, ἃς Βεηοέλοοτο εἰς 
δὶ ποιίητ: ὃς σας δ᾽5 δα Ποιυγπδ5, 6 ἢ τῷ 
Πυ]])πὶ απἰπιαάιοτττοβ ραγοπτί τατ οπξ πὶ 
μαθοτγα, Πς Ἰτρηοπηίηΐα ποτᾶτ, γε απ! ο5 145 
Ῥετε το μα ]]οβ ἢ ροίξεγιπι ραζθας. ἸΝασπ τε 
το {ιρίσαθυιπτιιγ εγρὰ ραγοῆζος Πρ ΓΔΤΕΠῚ 
εἴα, πεπῖο οχ εἰ πλάτια οἰ ρτὸ δθηςῆς 
οἷϊς εἰδι ργα τὶς σγατίαῃι. ΓΟ ρΟγτα ΓΕ ΠῚ: 
(Οὐατεγιπι δηϊπιδάιπιοτγιεη5. δἰ απο 5.03 δοιν δὴν άε 
οἴατος ΟΠατγερποητεπι ὃς Ομ γεσγατε ΠῚ γάβυς 
ξέδιτες, ἔπ] ΑγῈδ (05, ἱπτοτ (ο α ΠῚ ΔΘ ΟΣ ρρραιο, 

Ε χυαληηρτγίππιπι (Πα θογάτοιη νἱ Πι:Ὁ 1ς 
πτιῃὶ πὶ Ομα τεογαῖος. αἷτ, ΠῚ ΠῚ ὃζ τ ῈΧ δο- 
ταϊη ες ποπηίπεπηι Πα ΠΊοτΟ . 4| γι] οΥΕ τι 
εἴτε ρεσαπίαπι ρυταητ, υᾶ ἔγατγεηι; 1 2Πη-- 
τᾶ {Π4πήσητο σαγοατ, ῃΐς ργπ ἀδείᾳ ἢτ ργα-- 

ἀϊτας: Πα ορε ἱπάϊρεατ, εἰς ορίταϊατῖ ροῆτες 

βουϑείας δεουδύων, τῷ ἢ, βουθᾷν δγωνα, βου" 



744 ΧΡΕΥΝΊ ΦΙΡΙΗ. ΜΕ ΜΌΙΒΙΙΣ: 

Δὐρν ορ έθνε σοῖο ἐὐρὰ ἡ νόμον στ Α καὶ ποὺς Ούτοις, "δ μδὸ, πλλφόνων κἱ εὐβὰ 

ς Γ - ͵ ᾿ Ὁ ο.,. εν ὦ 

νπιϊδὺ Μίταπι πος 4ι108;; ροΙ͂ς ἃ πεῖ ἔγα «χόντων, τ δ, ἑνός; ξὐη δ χα πη ΩΣ 

ἔτος ἔπος Πδὲ ἀειτιπιςηῖο εἴα ρυτάζε ρτο- Δ νι. ἡ καρ αὐτὴν", 
ἮΝ νοι Ἑ τὸς μδὺ ἀδελφοις ζ᾽ ο ὅτι οὺ αὶ 
Ρίεγοα, σα Ποη οείαπα ἔγάτΓατη ἔλζυϊτατες Ὁ 5 ΚΟ Ως ὭΘΤΙΟΙΘΑ “ ὃυ Χαὶ 

φοῆιδεαί:ατ οἴας5 ΠΡῚ ἀειτίπηεητο ἤοῃ εῆς ζᾳ. ἀδελφαν κεκτήτωι, τς ἢ πολίίᾷς ἔχ 

Ατοιτγατί, αοά οἰαΐίαπι οπα ποῦ Παρδαῖ: ἡγεῖται ζημίαν, ὅτι ὁ χαὶ τὰ ΤῊ πολιὴν, ἔχᾷ 

(4 ροϊς Βοπυίπες παοίη ρατῖς τατοοίπα- δ λ᾽ ογζρωῦθει μδὺ Ἷ δοωαται λογίζεοϑαι ὅτι μὠώ ͵ ΟΊ ὀμανν 
τὶ αυοάϊοησεργαίξει ντ αἰϊηαῖς σιπι πλα]- ΛΎΣΑΣ 
4 ΞΡῪ ; 3 κρῴῆον σεωὺ πολλοῖς οἰχϑεοῦτοι,αἰστφρλ αἷς δῆρ- 

τἰς παδίταῃϑίξοιιτο, ια (ΠΠ οἴαητ, μα οαῖ; ΤΥ ᾿ ᾿ 

4 14π0 {1 (Ο] 115 Οἰα111Π| ξλουϊτατίθας πεπ, Ὄτα ἐχήν;, ἢ μόνον δια τώνϑινον τὰ τ Μ᾽ πὸ: 

πιᾶρῃο 645 οἴππῇ ρογΊσα]ο ΡοίΠάδατ; ἰῃ ἔγα- λα ἐχιχιδούως πλύτα χεκτήσϑει ᾿ ὄχι 

τγίθιις ἰά! Ρίπι ἰσπογάγε. ἂς (οτιοβ αι 5, “ἡ ἀδελφων ὃ αὐζξ' πϑτο ἀγνοούσι. χαὶ οἰ- 
εὐπυης, ἡ ροῆπιητ, νε]αδογιιηιίοοῖοβ μᾶ- Ὲ ὐζω μδὰ οὐδοω δι οΐ να νι Σ 

Βεαητ: ἀπιῖοος ραγάτ, φιοα ορί τυ] ατογίδιις ζῶν, κουόνν. 
γρυς ἔχωσι, ἡ Φίλους κτῶνται, ὡς βοηθων δεὸ- 

δβοφητ: ἔτατγοβ αυτ6 1} πορ]σαητ, Φυδί! οΧ 
ΝΣ λξ νος Η γ- «οὖ ε τὰ ᾽ δὲ δ » " ὧ ᾿ 

οἰαίδιις ἀπλίοὶ Ποτὶ ροίπησ, εχ ἔγατεῖθ5 πὸ μϑρυοι σι, αδελφῶων ἀμμελούσιν, ὡς χὗρ οὖν 

προ θυν φμαληον δὰ ΘΟΙΠΕΝΕ το πρλιρδιΓλθν γεγμορίλύοις φίλοις, ΔΑ Υ 

ταοητὶ αἀξοις, ἐχεἀεπ παζιτὴ οἱΐθ, πλι]- ον ’ ᾿ ᾿ ι » ἡ 

τατὴ δοπιπιαηίς οἀποατίο. Αι ὅς δεῖς Ε ̓  λεγυθμδμομιζφιῤιόνω τ". Φιλιμαχα 

ἀυσάάήλιη ξοῦιπι, αι ν πὰ ΟἸΠὴ ἰρῆσπαυ- αδὸ αὐ ἀρχά ΘΚ τὰ αὐ φιωαι, μέγα 

ττῖτα (πητ, ἀρ οτίιπι ἰπηδίοίτιγ. Ργατοτοα. 9 ᾧ ὁμοῦ βαφζῶδαι " ἐπεὶ χαὶ τοῖς ϑηρίοις πό- 

δοτοτί Ζαο4; Βοπλίπες Βοποτο τπαϊου δα ἢ- ὅ90ς τὶς ἐἰγέγνεται δ σεωΐξόφων. πσρὺς δὲ 

οἰπῃυ ]!ο5.,, φαΐ ἔγατγος Πασοητ; 4] ΠῈ 608, ζουτοις, χαὶ οἱ ἄλλοι ἀρ πο ἢ τηβιβοί δμ Νς 

ἥι1 ἔγατγίθιις ἀοἰἘἸτυιιητασ, ἀο ΠλΓΠῚ15 05. , ᾿ ὙΜῈΥΝῚ 
λον τῆς σεονα δέλφοις ογζας τὴν ὀναδέλφων, 

δἀρστοάίαπτιν. ΤΊ ιπι ΟΠ αγοογαῖοα : ΕΠΙτη- Ξ 
Ξ ᾿ ς.: ) τη ἦν Ἔχ: (ὃς ᾿ς ΝΣ 

πεῖο πιὶ δοογαῖοβ, αἷς, ἢ ΠΟΩ ΠιασηιΠῚ {1 χ ἡτιον τό τοις Ὀγ τί εγ τα. ΧΟ ὁ αἱρέχρὡ- 

αἰΠπάταμα, ἔοσταῖϊε ἔογεπ ας Πτἔγαγον, πο» τῆς εἶπεν" ὄν εἰ κϑὺ, ὦ Σ ὠκρῴτες, μιὴ μές 

δ εχίριιας σαιας μισίοπάμι5. Οὐΐρρο ἔγα-. 5γχα εἴη ὦ Δ|΄Φορον, ΡΡΕΜΝΟΣ φέρᾳν πὶά- 

ἔγαπι, ἢ τα} 15 τ. αιαίοτη εἰΐς σοηποηϊτ, ας. τε λφὸν, γα ἡ ΡΝ τὸ ΝΣ 
Φόν, χα! μη μικρὼν ἐνέκαι φάγῳ. ἀγα- 

δοπὶς τεδιις ροηο; φυοιηδα πηοά τὰ αιιο- “ον τ δ ὦ ἶ 
λ ᾿ ͵ 2 ᾿ 

2ὸν ὙΣ, ὡφαὺρ χαὶ σὺ λέγφο, ἀδελφὸς ὠνδί. 
ἧυς ἀἰοῖ5. Αἴ νεῖο {| ρίφης ἀοῇε οΠϊοῖο, ΠῺΣ , ; ἶ ρ 

4 Δ ες ΑἸ ροτίμς. αι πὶ ἔγατου:: αιᾶπι- δ, ὁπότε μῦρτοι πλωτὸς οὐδέοι ,χαι πὸ Ὁ 

ὈΡταπι Πα εα, αιια: ποτὶ ποαπουῶτ, οοπο- οϑγαμτιωτατον εἴη, τί αὖν τὶς Ἐχευχάρϑίη (ἱξῶ- 

ἕπτ Εἰ δοοίατοδ: Ν᾽ τσ Π ν οΓῸ ΠΩ] Ξ ͵ νς ιν τὴ , ἥ δ [ἄτοδ : Ὑτεθῃηνο σαῖς δεωάτοις τχαὶ ὁ Σωκρώτης ἐῴη" πόπεδρι δὲν 

οταῖοβ. ἸΏ ]Ό1Ὸ. ὨΘΏΛΠΙ ΟΒατορμοη ρίασο- 5 , ΤΑ ΟΣ ΟΥ̓ΝΣ ἥτε; 
ὦ Χωιρέχρ τες, Οὐ οἰὲνι ΣΡ ρέστιι δοιύα.) Χαι- 

ἀν... τὰ Ροτοίξ, {σας ὃς τὶ πο ρίασοτ; δῃίπης Σ μὰ ο ἧς νέος: 

ΠΟΠΠΏΠ:, αΐδιις οστορὶο ρΙαοραι Ποἱρία . ρεφών, ὡς εἷν συϑξ σοι, ἢ ἔσιν οἷς χα! πϑυυὡ- 

ἂς σαυα μα δοογατῖοϑ, αἴτια ἡλι1Πη Ἔα Πὰπα Ὁ ρέσχη; Δ οἱ πϑτὸ Ὑ ζ,, ἔφη,ὦ Σ᾿ ὠχξ ὡὑτέφν 

ΤΆ εῆς οἄϊο, φιοά 4115 φι!4ςπὶρίασοτο ἀκα ἐμὲ μισᾷν αὐτὸν,στι ἀλλοις μι αῤέ- 
ΡΟΙ͂Πτ, πα πἰ νετο νσιπηχας δος, νους κἀν ν ἢ » δὲ ὦ ἘΠῊΝ 

τοἴλδιςο ἀειεϊπχξτο ροεῖιι5, σα πη σομητηο- ; ἢ ἤν ϑοτη : τος ἀμ α ἀλνῆδς 

ἀοῖτ. Ετροης, αἷς ϑοογαῖες, ρετπάφαῖαις χούχαι ἐν: ὄϑλοι ὥνμια μιϑεδδνν ἡ ὠφε- 

ἔπι Βοπλΐηΐ ἱπιροτίτο, φαΐ ντὶ θοσοηο- λήα ἐ4ήν.ὧρ δξευ,ἐφη ὁ Σωκχρ οτηβ, ὡς ἀρ ἵπ- 

ται, ἄδπληο εἴπ; ἢο ὃς ἔγατεγ, φιιαπὶ αιι5 60 πος ἘΠῚ αγεπιξήμονι μϑὺ; ἐ[γᾳ οὐ Ἢ δλξῆαῖ 

ψα]τνεί, φυ ποίοίατ, ε[Ἐ ἀοτεπιοητοὶ Ὁ ιο- ὥμία Ὡς χω λν δε δ. χτλυ ἡἰς χὐν ἰ 

πδηιτηοάο οὐρα ἔγατίομη,, ἰπυ1 ματι τ ἘΝ Φτ οὐ Ἀγ ηομμεῦίτο: μνΐν, “οἱ 

οτατες, τούτο πιο σότογε ποῦ ποτίπι, αααπὶ ΚΑ ἡΤι φα μϑιυὸς εἰχφρη ξλ δαὶ. ζιμα ο; 

ὃζ νεῖδις ὃὲ ἔλέϊο θοηίρηιις ἴῃ αἰΐατη ες τὼς δὲ, δ ἐγω,εφὴ ο Χ αἰρεκῷ ατῆς, αγέπιᾳη- 

ροῆϊηι, ἀαϊ νετδὶς [τάδ ας ἔλέτο δεπίρῃιις κιθὸν εἰζωυ ἀδελφῷ ̓γεβαχ, πιςανδυός γεχαὶ 
εὐξα πιὸ οἵ ὁ Οοὔτγα νεῖο ταητιπὶ Δ οΕ, ντ Ε ἀλέγψν τα 42 λέχοιτα ὴ 4 ποιῷ “ 42 ποι- 

ἴῃ οιπι, αἱ δζ νεγ15 δέ ἐλέϊο ΠΛ ϊ π]016- «ἃ λῤνν { 4 ἤθε ν ι 

{ειατα νὶ αχϊδοατ,ἀατ οροζαπι, σοαϊσης πο ἘΙΘΈΟΩΝ " ἐς γι. ὉΕΡα δε β ϑ τὴ ᾿η 

σείετο νετθο λέζοις ροῆππι: νε άπ αι!- δήφν» δΧ αὖ δοιναιμάω ὅτ᾽ 42) λέγήνδτ' ω 
ποιφν,δλ. συεῖὲ πες οοίσομα. ὁ ὁ Σὠχῥφ» Τὴ ἀδῖη δα τῇ πάσας πὰ. Ετ ϑοοζαζος: 

ἶ 

Μέγα νεῖο Παυταδ. ἱΠ 411,1] ΟΠατρογαδιοϑ, ἔφη" ϑαυμαςα )ε λέγής ῶ Χαιρέκῥωτες, εἰ εὐ 

το, ἢ σαηοη οὐ ΠΒαθεας ἀο!οῦ ουοα αν, ᾿ς, (γα αδὸ, εἰσολὴν δὶ ἡσόφξάτοις ητήδέος, αν "γα μϑρ;, δ᾽ ; 
ἘΡῚ ᾿ 

ἡ τῦς 



ΕΠΙΒΕΑ 5 Ὁ 

ἐχαλέπαινεν, αἰ μελήσοις αὐ δι ὀργίζεο 1 ἐπῴ- 

ρῶ 42 ποιήσεις “πραῦνην αὐτὸν" Τ' δὲ ἀδελφὸν 

νιν φὴς μδὺ μέγα αὐ αγαϑὸν ἐ{),δνζοι τσδϑς σεϑή 
δέ ἐπίςααχ ἢ ὁμολογῶν κὸ εὖ ποιάν ὼ εὐλέγῳν, 

ἐκ ὕχιχρής μηγομά οἷ, ὅπως σοι ὡς βέλτι- 
ΟῚ ἢ; ἡ ὁ Χαιρεχξάτης, δέδοικα, ἔφη,ὦ Σ ὡ- 

χρατες, μὴ ὅκ ἔχω ἐγὼ Ὡσαύτίω σοφίαν, ὡςε 

᾿χαιρεφώνζᾳ ποιήσοι κσοϑς ἐμὲ δ δᾷ μάὺὼ 

οὐθὲν γε ποικίλον 5, ἔφυ ὁ Σωκρᾳτης , Οὐδὲ 

"οἷς δὲ ἡ σὺ ἔχτςασοι αὐτὸς, οἶμαι! αὐ αὐτὸν ἐ- 

ὦ λοιζα τὐξδὲ πολλοῦ ποιφαϑα σεῖ σέκ αὐ φϑα- 

μμρ γοις, ἔφη, λέγων εἴτι ἡαϑησαι μὲ φίλίξον ἔχε- 

φξάνϑυον, ὃ ἐγὼ εἰδὼς λέληθα, ἐμαυτὸν; λέγε 

δήμοι, ἔφη, εἴτινα, “μ᾽ γνωρίοον βούλοιο 

χατεργάταοϑα!, ὁπότε ούοι,καλῷν σε δι δ 4- 

πρὸν, τί αὐ ποιοίης; δγλον τί κατευρχοιμι αὖ 

τῷ αὐτὸς, ὁτεϑύοιμε, καλεῖν οκεῖνον. εἰ δὲ 

βουλοιο δι φίλων τινὰ πὐδοβέμψαοϑει ..6- 

πῦύτε δποδιημοίης, δχιμελῴαϑαι Τὴ σῶν, τί ( 

αὐ ποιοίης, δηλονότι τσοϑτέρος αὖ ἐϊχφοοίω 

Ἰχιμελείαϑαι τὸν ἐκείνου, ὁπότε δὀἰ'ποδη- 

β ᾿μοίη. εἰ δὲ βουλοιο ξένον ποιῆσαι ὑπσδέχε- 

ϑαι σεαυτὸν, ὁπῦτε ἔλϑοις εἰς τίωυ ἐκείνου, 

τί αὐ ποιοίης ; δηλονοτ! καὶ πϑτον ασοϑτερ9ς 

αὐπσδεγοίμάν »αὐ ὁπότε ἔλθοι αϑζυαζξε. 
τς εἴγε βουλοίμιζωυ αὐτὸν πσοϑϑυμῴαϑαι |α- 

Ρ “Ὡραῆῳ μοιἐφ᾽ ἁἤχϑιμι, δηλονότι χαὶ τατο 

ἀδνν δέοι αὐ τσ ϑτερον αὐτὸν! οκείνῳ ποιφνιπόυτα 

χαινὸν δᾷ ἐπ αὐτὸν,ὡς ἐμιὶ δὸκᾷ, μηχϑνάακ. Β 

ἡ Τὸς »ϑὺ ποιυδύας ἠασα ζεΐο, σοὶ ἢ ροςιόντι ἃ Ἄταιις ἰ5 Ραϊουοας υϊάσπι δΙαπάϊαταν, ἰῃ 
το νΈγο δοιιῃϊοπὶ (χιιατ, Ομ" ἰγασυπάϊαᾳ 
τΔ}16 δοποξαοϊςπάο οηϊτῖ, ντ οι πὴ Πλἰτἰσος: 
ἔταϊγοπι γοΓο, “ΠΟ ΠῚ Πα σΠιΠὶ σιοάαδπι 
Ὀοπιπὶ αἷς εἱς, ἢ (δ σογαῖ, ντ ἄθοοῖ, Ποπ τς 
ΟΡογΑπὰ ἄαγα, ν᾿ ἰΙοηρο τὶ ορτίπλαπι ο[Π- 
οἷα ὃ ργαίογείπι Ζαιιπὶ ἀςοϊαταπάᾳ νουὶς 
δὲ ἕλξϊο θεπὶρηϊτατίς αὐτοπη (οτος τὸ ἔλῖθα- 
τἰδ.  ούοου συ επι, αἷς (Πα γεογαῖοβ, πὸ 
ταῦτα {τω πῃ πὴ (Ο]]ογτία., πὶ δοογαῖος, νὶ 
ΟΠατοροητοπι ογσὰ τὴς ταϊειη γοφάογὸ 
ΡΟΠΠπλ, πα! πα ες οροττοθας. Ασχα, α-- 
ἰεοίτ ϑοογαζοβ, Π1Π1] ἀντ βοϊοί!, πὰς η0- 
εἰς ντ οἰπις σαι ἘΧΟΟΡΊΓα5. Ορι5 εἴἙ, πῖοα 
αυ!άοηγίςητοητία. πὶ χ {Ἐἰπ|ὸ εἰιπὶ 118 
φετίθιι5, πᾶς τὰ ΠΟ ἱρῃογας, ΑΙ! δέξιιπι δὺς 
τος ΡΙ ΓΙ Πΐ το ἔα ξαγιιπι. [στ] ρτίας,1η.- 
4αΐτ, αῇ τὴς φαφίααπι {ΠΠςσοῦτας ποῖ (εη- 
(ετῖς., 4185 ἰρίςππος (οἶτε τας Ἰσῃπογαιογιπηὺ 
Τιι νϑῖο τα ]Πὶ ἀϊοῖτο,, ἱπ παῖς δοογαῖος, ἢ 
46πὶ ἔλθη] ττῖιπὶ εοὸ ἀςάμποογε γε ]ος, γε 
νδὶ τοπλ ἔλογαπῃ ἔδοϊτ, δά σα παι τα νοσᾶ- 
τος, Πα] ἔλοογες δ᾽ ΝΝΙΠλίγαπη ργῖοσ Ποιηϊ-- 
πεηῖ, ἰρίε γεπυίδογατη ασίςΠ 5, ᾿ΠΪταΓΕΠΊ, 
Αὐ {1 νε]]ες ἁπηϊοοσιιπλ ΔΙ ΈΟ Πα ἱπ1Ρ6}1ο- 
γε ντ τα αρίδπις ρείεσγε, ΓΟΓΕΠῚ τα ΓαΠὶ 
Οαγᾶπι σογογοῖ, αι α ἔλοέγεβ ὁ ΝΙΠλΪτπὶ 
ΡΙοΥ ορογαπ ἀαγοπλ. ντρογίρπις αθίςη- 
τ24Π| ΓΕ5 ἰρίπιι5 οιγαγαπι. 81 νο]] 5 Ὁ ΠοΞ- 
(ρίτα ἱπιροιέαῖς, ντῖτε ἐχοίροτγοι δά (6 νος 
πἰξηΐξηι, χυϊά ἔμοετοοὸ ΝΝΙπλίγιιπη Ππιιη 
ἥυοσαε ρίϊοῦ ἐχορεγοπι, νοπίοητοπὶ α- 

τῆσηδ5 : Δί46 ετίδτῃ ἢ νο ]]ἐπὶ ςΠ οῖο ἃ- 
Ἰδοτοῦι δά ἐα πΉ}Πὶ σσῃβοϊη 4, 4 οΥΠῖ 
οδα ἃ Ποπηϊπεπι δἀΐτγεπι; πεςεῖϊδ ἔογοσ, νὲ 
ἰρίς ρυίοσ διαπὶ ΟΠ οἷο τ}1 οδ τίη σα ΠῚ. 
Ετρο τὰ 4π1Π| ΟΠΊΠΕ5 ΠΠΘσοθγας,, φαίβιις 

ῥα σύ γε τὰ οὖν αὐ, ϑοφποις φίλξα ὄχιςά- Γ) Ποπηΐπες οοποιἸαπειιί, ἰαπιάιιάτιπη Πποτί5, 

μδινος πάλαι ὠπεκρύπηε. ἢ ὀκγής, ἔφη Σξξαι, 

"μὴ αἰονρὸς φωνῆς, ἐαὺ πσδότερος τυ ἀδελφὸν 

κα) ποιῆουὸ μυζωῦ πλείςου γε δυκᾷ αὐὴρέπαίνε 

ἀξιος ἐῇ ὃς αὐ φϑανη τὸς μϑὺ πολεμίες κα- 

χῶς ποιωΐν,τὰς ὃ φίλους ἐὐεργετ. εἰ μδϑὺ δξευ 

ος ἔδόκᾳ μοι Χαρρεφαῖν ἡγεμογικώτερος ἐὴ σοΐ 

φλίεν τσοϑς [Ὁ φύσιν ζαύτίω, εἰ κόνον αὐ ἐπάρωμην 

χ πείθν πσδότερον ἐϊγάράν τῶ σε φίλον ποι4- 

᾿ς οϑαι. γε δὲ μοι σὺ δοκᾷς ἡγρύμϑμος κάλλον 

εὖ δξεργάσοιοϑει τῶτο. χαὶ ὁ Χαιρεχροτης εἶς Ε 

᾿ς πεν' ἄτπα λέγη ὦ Σώχρατες, χαὶ οὐδω- 
τς ἐᾷς υρος σού, ὃς γέ κελάϊφς ἐμὲ νεώτερόν 

ὅδ δζῳᾳ ἵ κα ϑηγείοϑαι. χαὶ τοί τό τα γὲ ὐροὲ 
᾿ς πᾶσιν αὐ, ϑοφποις τανωτία νομίζεται, Τ' ὠῤε- 

σθύτερον ἡγεῖαϑαι πλωτὸς αὶ ἔργϑυ λθηρυ, 

645 ᾿ρίαβ οαϊαῦαβ ὁ Απ συππέξασγίς , ἰΠ αἴ, 
ΡΓΙΠΟΙΡΙ ΠῚ ἔλοετε ΡΓΟρΡίοΓθα, ΠΕ ΓΠΓΡῚ5 ν]- 

ἄξατς, ἢ ρείου δεηθῆοίο ἔγαζγεπι δα βοί5. 
Ατφαΐ πιαχίπηα νἱτ Ἰδυιάς ἀἰσπιῖς εξ νίάε- 
τιιγ, 4] Ποίτε5,σάεηάο; θεηεῆοι!ς οχ χΐ- 
Βεπαϊς, απλῖσος δητειεγιτ, (αγο ἢ μηΐ- 
ἴὰὶ νἱάογεῖαγ Ομασορμοη δά πδπο αἴηϊοὶ- 
τίατα δυρισαπάαγη αρτίοτ εἴς, ορεῖαπι 1Π 
1Π|ο βεστίπδάεηάο σο]]οσάτγοπα, να ρτίοῦ ἂ- 
ταϊοἰεἴαπι ταὰπὶ σοποι ατο ΠΡῚ Παάεγεῖ, 
Ναης τὰ πῖδιὶ ν᾿ άετῖς, ἢ γοπι οΓάϊαγο,; Γ6- 
αϊας ςοηξεξιγας. ΕΠ τεογαῖες: ἃ δίαγ- 
ἀλλ ἀϊοῖς, πὶ ϑοογαῖος, πα αΐτ, ἰπηθᾶ; ἰδὲ 
οοπαεηϊθητζία, αἰ τς Πλϊπούοπη ἀταῖς ἰὰ-- 
645 ἱπίτίππι ἔδοξε : συ Πὶ Δριἃ ΟΠηΠ65 
Πιοπηίπος5 σοπεγαγίτιπι αἰ ἀλη ἵπ πλοῦς 
οὔταπα πτ, Ὠἰπηίτιιτη νὲ ἀταῖε ργουοξειοῦ 

ἴῃ οπληὶ ἀϊέξο ἐλέζοηαςο ρεϊποὶρίμμι ἔλοϊαῦ, 



ΣΟ ΧΕΝΟΡΗ. Μ 
Γ ᾿ - ρωχῶΣ ε .. ὃ εἀ δῇ. " Οὐ Πποσὲ αἷς ϑοογαᾶῖος, πῇ ποη νυϊσιοτο- Α πῶς; ἔφη ὁ Σωκξ «τὴς. οὐ ὦ χαὶ ὁδοδ Ὡἶδᾳ- 

οερταΐη πλοῖο οἰἘἉ,νῪ ΠΠΠΙΟΥ σταπάϊουι οσ- 

Θαγγοητὶ ἀς νὰ σράατ, ὃς ἰξάδης δἀίατγσατ, 
δ Ιεξξὶ πιο ἰογὶς σπόοσγετη τεϊιιατ, δ τος 
φοΠοσαςρηάυὴ οεάλε ἡ ΝΝε σπηέξοτῖς, Ἰῃ- 
αἴπτ, νἱγ ορτίπις, (εἰ Ποπιποῖι πλἰτίσαγο 
ἔθῶτα, Ζυὶ ΄υϊά 6πὶ σα] ογίτου δά πηοάμπητί- 
δ᾽ οθα αἰετ. ΝΝοπ νἱάες, πὶ σα ρΙ 45 
Ποποτσῖς, 4ιαπι ΠΡ εγα]} 15 πτ ὁ ΗἩοπηιπεῖο- 

Ὧδξ ΘΠἰπὶ Γπτ1165 αἰΐὰ γατίοπα πα}} ἔοι τς 
ΔΠΠοΐας., φιδήι Αἰ Ἰ]υ  ἸΑγσίεπάο : νἱτγτα- 
εἰς ὃζ Ποηο  Πεἀ! Θίος, [1 οἰτηι εἰς ἀπιδητοῦ 
ἀρᾶς, πηαχίηης τἰδὶ το  ἀ! ἀεγῖ5 οὈποχίοβ. αὶ 
Ἐτ ΟΠ ατεογατος: Οὐ] 4 ἢ,Αἴτ, πε Ποσαρσεη- 
ἐς ΠΙΉΠ]Ο ἤας ΠΠ|Ὸ τπε]οῦὶ Οἱ] ἃ Δ]1} 4 ρετὶ- 
ΟἿ] Παοτῖτ, ἰπααῖς ϑοογατος, πάγῃ νττα ἀε- 
οἶατοβ, τὸ απ οπὶν γαπῃ ΟΠ, ἔγδιγι ας 
Ζπ4!σήιπι οἵα ; ΠΠῚ᾿ππὰ νοῦο πα] ]ΠἸπς πιο- 
τε ῃτὶ, ὃς ἰηΠἀΙσηαπη δοπεβοίοὺ 56 ἀ Πογιιπὶ 
ΠΪ81] Παταγαπι αὐοίτεοσ. ΝΝαπὶ Ὄχι πιοὶ- 
Ῥίαηι, ροίξεδαιᾶ δΔηἰπγαάιοττογίτίε δά σεῖ- 
ταπλςη Ποὺ αὖϑ5 τ ργοιοοασὶ, πιασηασοη- 
τοητίοης σοπάζατγιπι, νῖτα νευδὶβ ας γε ρία 
1ἀρογατα θεποβοεητία ροῆϊε. [ῃ μος ααϊ- 
ἀεπὶτειηρογοῖς ἰητοῦ νος δἀξεξει εἴτ 5, ας 
ἢ τλδηις διά, 4145 [εὶς ἰάςσίγοο οἴδα 
αἰτινεηγάζιο (Ὁ ἱπαθητ, πος πα  Ὸ,Δ4 4 π|- 
ΡοάΙεπάππην (εἰς ἱπαΐσοτη σδποτγιογοητ: νοὶ 
ἢ ρεάες απῖρο, υὶ ἀϊιῖπο σοη ΠΠ10 Πηιτιιασ5 
δὰ ορογας σοηα τὶ ἔτης, μος ἰρίο πεσϊεέζο, 
ΠῚ Ἰπαἰσεπὶ πιρεάϊπηοητο οἴξης. ἄπ ποπ 
τηάρηα ΓΠοΥς ᾿ΠΟἰτῖα, πιασηδά; [Π ΕΟ] ἰοἶτασ, 
τὶς δά ἀφεγι πιεηταπι νΥὶ,  ιια αἀ ππυτααπαν- 
ἀπ τατεῦη ἐδέξα ίαῆτὴ Ατεηΐπη ἔγαϊγες ἄϊιος,. 
τγρὰ ἀπ ἀς πὶ ςητοητία, σοη ἀἰ ἀϊτ ἀειις Π14- 
ἰογόπι δά ντ]ίτατεπι πλυταδιη, 414πὶ Πᾶ- 
πα5 ντγαίχις, 4ιπὶ ρα άε5, 4ι14Π1 ὁσυ]ο5, 

. ; ͵ ᾽ ΄ 3 ͵ 3) ͵ 
414Ππ| σοτογα, αι σα Πα π|6 Ὠαζαγα σο αἰΓΓ) σεν ἐχὶ μείζονι ὠφέλεια, δλλληήδλοιν, ἡ χφρέτε; 
ἴῃ Πομ ΠΊΡιις εἴ ραγγηαπα. Οὐΐρρε πηὰ- 
5,1 οᾶς5 ποροῖϊο {τ 1 Ππλυ] ἀσοῖς,, αι 

“δοοεβ, ρα. Ἰομσίοτί ἔράτίο., αιια νπίας "ογργα αἱ- 
ἘΠ: (ἕεησ, ἈΘαΙ Δα ΠΔΠλ]ά Ροτοτγίησ : ρεάες, Ὡς 
ετηηφωε ἀἀ ἃ ααίαπι, αιδὲ οὐσγα; ἀΠἘοῆτ ἰητο {8 
ὑγακϊμοτῶ, {ρᾳτῖο,, Π 1] ἀσοοἤξτίηϊ : οου]ϊ, χαΐ ρετ- 
ῥίον. τίπσοτο αδτΏ] ΟΠ  ΠΊτης ραϊαήτατ, Πα ρτο. 
Ῥοϊίωκ. Ρίογα αι! ἀδτη ἃ ἔγοηζο τη} ὃς αἴστρο νἱὶ- 

ἄετο ροῆϊης. Ἐγαῖγος αὐζεῖῃ ἢ ἀμὶςὶ ἤητ 
ἱπτογίς, ταπηετ ἤηχασηο ἀΠΠππ εξ] πε πτοῦ- 
1141}. ΠΙΠΠ]ΠΟπλΐπιις ἀσοίε βοἤπιης ἐΔ, ἢν: 

5εγαιῶ ἀε ΘΓ γτγ{6; Π πεν ΠἸτατὸ σοη]ιπέζα. Ριατε 
(γε ἰοίτς 

«ἰἠ 4. 

ξἰοτες, 

τόγοα δοογαγεπ δἰ Ζλπάο ἐξ διηϊοὶς εἰ- 
ἴλτα ἰὰ ἀϊπΠεγεητξ διιάϊαϊ, ἐς το π ὶ αιιῖ- 
ἀξ νἱ ἀογοταγ 4[17 5 νυ] τατδηι πἸαχ Πα πὰ 
Δα σδοι αἰ ο ποπλ ὅς ν πὶ δι σΟ ΓΙ ΠῚ Ρεῖ- 
ζερτατγα5. ΝΝπι αἰάϊΐγο ἔς ἀϊςείδας δχ πγι]- 
τίς, οἹἵε χυϊάαπὶ ἰητεῦ ουπηΐα δομα ρτά- 
{ξδηυΠπλιπὴ, ἀπηϊσιτ σογίιηλας Βομαπη. 

ς λόγω χαὶ ἔργῳ 42 ποιών. νι υϑὺ Ὑ οὕτως, 

ἘΜΘΑ ΛΑ ΒΊ 

χωρῆσαι Τ' νεώτερον “ρεσξυτέρῳ σειυτυΐγα- ὦ 

γογτί πϑυταχοὺ νομίζεται, Ἴ χαὶ οὐ κα ϑήμϑρον "οἱ 

αὐ αναςῆναι , χαὶ κοίτη μι λϑικῇ τιμῆσαι, μιν 
λ ͵ ε δ προ ἢ 

χαὶ λόγω αὑπσήξαι ; ὦ γαῖα, μή οχγῴ, ἐφη, 
ΕΝ ἐϊγείρᾳ Τ αὐδρα καταχον «ὔνᾷν, ὦ πόρμὺ 
ταχύ σοὶ ὑπ" αχϑύσεται. οὐχ ρος ὡς φιλᾷ- 

τιμὸς 691 ἢ ἐλό ϑέδιος ; τὰ μδὺ ὙΣΡ πονηρᾷ 
αὐ, ϑεύπια Οὔκ αὖ ἄλλως μᾶλλον ἕλοις δ εἰ 
διδοίης τι, τὰς δὲ χα λους καγαϑοιὶ α᾽ ϑοφπες 

πσρόσφιλαῖς χρώμδυος μαίλις" αἰ καἹεργά- 
στηο. χαὶ ὁ Χαιρεχρ «της εἴπεν' ἐαὺ δξζυ ἐμοῦ 
ζαὗτα ποιοιοῦτος, ὐκῴνος μιηδὲν βελτίων γί- 

͵ λχ 8Ὰ 3} ς ͵ ᾽ν 

γρηται ; Τί ὙΣΡ ἀλλο, ΕΦη ο Σ ὡχρ ουτὴς,ἢ Χίν - 

διιυά σ4ς ἐχιδόξαι, σὺ μϑὺ γρηςύς τεὸ φι- 

λάδελφος ἐῇ, ὄκνος δὲ φαῦλός ΤῈ χαὶ οὔκ 
αἴξιος δυεργεσίας; δὶ σζεϊὲν οἴκοι “ὅτων έ- ; 

σεοϑαι. νομίζω ὙΣΡ αὐτὸν, ἐπάδϑι" αἸοϑηταί 
͵ « ν᾿ ᾽ ᾿ ».»ν -“ 

σε ποδοχα λουυδυον ἑαυτὸν εἰς τὸν α,γῶνα, “ὦ - 
τον, πτλύυ φιλονφκήσάν, ὅπως αὐξ λύνταί σου 

ἔφη, Δ᾽ σἴκῴοϑε, ὡς ἰρ εἰ τῶ χῴρε, αὐ ὁϑεὸς ἥῤωδι 
[ὩΣ ὦ συλλαμᾷανᾳν δλλήλων ἐποίησεν, ὡ- Ν᾽ 

φειϑύω τότε βαποιο ασοϑς ὃ Δα κωλύᾳν 

δλλήλω ἡ εἰ τῶ ποδὲ ϑεία μοίρᾳ πεποιημϑμὼ 

πσϑὸς ζω στευέργειν δλλήλοιν, ἀμελήσοιντε 

“σάτα ἐμιποδί ζοιεν δλλήλω. Οὐκ αὐ πολλὴ ἀ- 

μαϑια. εἴρη χαὶ καιχκοδοι μονία τοῖς ἐπ᾿  ὠφὲ ὀφιλίε 

λεία πεποιηνϑύοις ᾿χὶ βλαζη ̓γθλοϑαι οἱ Ἀἕκὶ,. 

μδὺ ἀδελφωὼγε, ὡς ἐμοὶ δοκᾷ, ὁϑεὸς ἐποη- Ὁ 

τα πε δαθαλμθ οὶ μένε! ἩΜΙ͂Ν 
δελφὰ ἔφυσεν αὐ,ϑοφποις. χόρες μδυγδῥ, 

εἰ δέοι αὐζας τὰ πλέον ὀργύας διεέχονζᾳ ὧμᾷ ; 

ποιῆσαι, Οέκ αὐ δοιύαιντο" πῦδὲς δὲ οὐδὶ͵ αἱ ] 

ὨῚ τὰ ὁργ {αν διέχοντα ἔλϑοιεν ἀκα ὀφϑαλ- 

μοὶ δὲ, οἱ χαὶ δοχοιεῦπες ἔχτπλόεον δξικγεῖ- 

ὅϑαν; οὐδ ἀλη τ δν ϑεεῶ δνδι ΝΟΣ 
κυ ουϑὲν ἁ κα χαὶ το σπίοϑεν ἰδῴν δοώαιντ. 

ἀδελφὼ δὲ φίλω ὁγτε, χαὶ πρλὺ διεξῶτε 

“ρα ἤετο ἅμα αὶ τὰ ἐπ᾿ ὠφελεία δλλήλοιν.. 

ἤχουσοι δὲ ποτε ἰντυῖχαὶ πῦϑὲ φίλων Δ[ολο- ; 

αϑδιν, ἐξ ὧν ἔμοιγε ἐδὸκά κἰλις’ αὖ τίς ρ": τς δὼ 

φελέαχ τὸς φίλωνκτησινε ὃ γοείαν.πῦτη 

μδϑὺ "ὃ δὴ πολλαῖν ἔφη ἀκϑην, ὡς πούτων κίη- 

μ κράτιςον αὐ εἴη φίλος σειφὴς χαὶ ἀγαϑος" ΨΕ 

αὐτου, ὅν, 

»δηθ:.......» 



ΤῊ ΕΣ 55 Ὲ 

τὸς πολλᾶς, ἢ φίλων κτήσεως. χαὶ γὸ οἰχίας, 
ΩΝ ΡΥ ν χῇ ι ͵ 

χα! αγ,8ὅς» Καὶ αὐϑόιρουπτοόδι, χα βοσκήματα, 

ὴ σκάη κτωμϑιξς καὶ ὀλεμελαΐς ὁρᾷν ἔφη, 

᾿χαὶ τα οντα σωξᾷν ταφρωμϑυδς" φίλον δὲ,Ο μέ- 

“γιφον ἀγαθὸν ἐὴ) φασὶν, ὁρδὲν ἔφη τὸς πολλδς 
οὔτε ὅπως κτήσωνται Φροντίζονζς » οὔτε ὃ. 

; “Ἵ ς πολ τὴ τ ΑμΉΝ ΣΧᾺ 
πῶς οἷον πε ἑαυτοῖς σωζονζᾳ ς᾽ δλλα καὶ κα- 

᾿μνόντων φίλων πὲ χαὶ οἰκετὴν, ὀρϑὲν τίνας ἔφη 
"ὦ χὰ ἡ) ΠῚ δ ἀμ» ἐὰ. τῶν 
ττοῖς μϑυ οἰκέταις χα] ἰαΐξοιυς εἰξωχϑνζας "ἃ ταλ- 

λα πσρὸς ὑγείαν ἐχιμελωῖς πίϑασκάυα Β 
διε, ἢ δὲ φίλων ὀλιγωρϑνζᾳᾳ. δἰποθανὸν- 

σῶν πὲ ὠμφοτέρων, ὅΧ μϑὺ ζοιϊς οἰκέταις ἃ 49.- 

μδυες ὦ ζημίαν ἡχϑυμδυας, ἔλὶ δὲ Οἱς φίλοις 

δὲν οἰουϑύως ἐλα΄Ἴϑαϑαι. χαὶ τὴν υϑὺ ἀλλων 
ΖΧ »κᾺ ΠΩΣ, ᾽͵ “σά, 2 ᾽ 3 ͵ 

᾿κτημν ὅἰδὲν εωνζας α)ερωσεόυ τον, 56), ἀγέπι - 

σῆον, τ δὲ φίλων Ὀχεμελείας δεουϑύων ἃ τσκέγηον, τ' δὲ Φίλων ὀπημελειας δὁδοννων ὦ- 

᾿μελϑιῆας. ἔτι ἢ ωρὸς τύτοις ὁρϑιν ἐφη]ες πολ- 

λύς ἢ μδὺ λων κτημζ»,ὺ πϑύυ πολλων αὐὖ- 
“" 

ἤ 

[ ἈΝ "» »ῇ ῶα, Τὰν 2 

β τοῖς ογτων, Ὁ πλῆϑος εἰδυζας, τὶ δὲ φίλωνολί- 

᾿ -“ Ἂ -“ ͵ ᾽ 

Ι τ ηρῖς πυγθανουϑύοις αὕτο καιταλέγήν ἐϊχφρη- 
Ϊ ὲ Ω . “ ! 3 ͵ 

ἥμω σανζᾷς, ὃς ον τοῖς φίλοις ἐθεάσαντο, παλιν 
͵ ! » , - 3 Αὐχο τὸ 

τϑτοις αὐατίγεζ. οσδτον ἀὐξιυς Ὁ Φιλὼν φρον- 
͵ -“ " τ 9) 

νπίζῴν. χα!τοι ασϑϑς ποῖον κτήμαι Ἱ ἀλλωνπα- 
! Ε ᾿ ᾿ ΕΒ “ 

-εαξαλλόκδυος Φίλος ὐγοιϑὸς, Οὐκ αν πολλω 
ἅ, “ αὐῇρ Ἢ πὰ ΓΞ 

᾿χρείἤων φανείη; ποῖος γὸ ἵπαος, ἢ ποῖον ζ40- 
«“ ͵ “ διε λ Τὰ 

.γ9ς οὑτῶ γρησιμιον, ὠςκὴρ ὁ γρηςῦς Φίλος; 
. Δ ὟΝ τ "» ι 

ποῖον δὲ εὐδ)αποδὸν οὕτως ἀφ νοιωω χαὶ τρα- 
᾽ “η ; “ «“ ͵ὔ ς 

μόνιμον; ἢ ποῖον ἀλλο τη (9. οὐ τοὺ παΐηφη- 

πὸρ Ὁ ἐλλῴπον τω φίλῳ χοὶ Ὁ ΤΜ ἰδίων κα- 

πασκόυης, ὁ ΤῊ χοινῶν πράξεων. χαὶ αὐ πε 

πἰνα 47 ποιῆσαι δέῃ, σοενεπτιοχ αὐ πε τς φό- 

᾿(υς το φἼη, συμίουβῴ, τὰ μϑὺ ,. σεεναναλί - 

᾿ς σκων, τὰ δὲ, συμ ηων' χαὶ τὰ »ϑὺ,, συμι- 

πείθων, πὰ δὲ, βιαζουϑιος" χὰ 4), νὺ -ρατ- 

-πονίοις πλήςα ἀὐφραίνων : σφαλλομᾶμους ΤΝῊΕ 

᾿ς πλάρα ἐπτλμορθῶν. ἃ δῈ αἱ τε χεῖρες ἑκαζω 

᾿ ' αὐ αηρετᾷσι, καὶ ὀφθαλμοὶ κοϑορῶσι,κφὴ τοὶ 

Σ ὦτα “ἰδοακϑοισι,"ὴ οἱ ποδὲς ΡΥ 

ᾷ - τῶν φίλος ἀὐεργεῖ ἀδενὸς λείπε!). πολλάκις 

αὖ. ἁἼωρο ἀντύ τις ἢ ἐκ ἐϊξφργάσατο, ἢ θκ εἶδεν, 

πο δὼκ ἤκϑσεν, ἢ αὶ διζωυσειζωτα ὁ φίξδος “Ὡρὸς 

τηὺς Φιίδλουύς ἀξηρκεσεν. δον δίκθς ἔγιοι υϑὺ δὲν- 

υδρα, τα ἐρῶνται ϑεροιγγίσάν, τῷ καρτϑ ἕνεκεν" 

χχιμελουμδύεις δὲ πλωτὸς μάλλον ὁρᾷνέφη ἢ 

γωνὄγτῶν ἃ μόνον Ὁ πλῆϑος ἀγνοϑγζᾳς,ὀνλὰ ὸ Γ 

γύπῳσι,τα- Ἑ 

ΟΥ̓͂Ν ΒΝ 5. 747 
γιάεγε ταπλθη,, σοπΊρ] γος σαϊα{τἰς Γοὶ οἱ- 
τὰ Ροτίις δά οὶ, φυαπι νὶ ἀπλῖσος ἢὶ ραγὰ- 
τος. Ετοηίην οογηοτς ἔς αιοίάδη,, 1] ὃς 
ἄοπτοϑ, δέ ρα ἀἴα, ὃς πγδῃοἰρία, ὅς θη] Ρε- 
συατίαπι,, ὃζ {πρε]]Π εξ! !]οπὶ [τά ϊοία σοπι- 
Ράτοησ, αἀαφυϊπταη; σοπίδγιαγα πἰταητατ: 
ἃῦ σΟΠΊΡΙΌΓΟΚ ΔΠΊ τι, 416 ἢ} ΟΠ 1} Πὰ- 
χίθλιπὶ οἤς ρογῃρεαπε, πσαις ντ δὲ ρὰ- 
τοητ, (Ο] οτος οτος: πο; ντ,ιιδητῖι ροτητ, 
οαηῖ ΠῚ σοπίογαοητ. Ὁ υἱῃ ετίαμν νίάοτε (ς 
Δἰσθας πΠοηΠ.Π}1ος, ἢ] απχίσος ἃς ίσγιιος πηγαὶ] 
δἀποτγίᾳ να]οτιαίης Ἰαθοτατα σοίηαης, δά 
(οτος φαϊάοιη αἀάιοοῖο πηραΐςος,α] Δ ητι 
γα]οταἀϊηὶ σοηαπσεητία {πάϊοίς ράγατο, 
Πασπ ἰπτογ πη ἀΠγῖσος Πορ]ραητ. [τἰἄδπὶ 

νυ; πχου Θπτὶθιι5,(γιιογιιπη δος οδίτιιπι 
στδθϊτοῦ ἂο πο] οἴδς ἔογγθ, παρπίηις ἀοετὶ- 
ταδί Ιοςσο ἄπσεζα : ἴῃ δος ΠΕ ΠΠτὴ {ς ἀΔ-- 
φληα ἢ ἔςο Πς, ρατατο. ἸΝες ἴῃ το χαῖς ᾳ- 
ουΪτατίρι5 φυϊαιαπη ΠΟη ΟἰΓατιπ1,ν 6] ἰῃ- 
Ἔχρίογαταπι Γ ΟΠ Π]ΈΟΤΟ ; Π Π1Πὴ ατηΐςος,6- 
σοητος ἰρίοσιτη οὐιγα, Πορ] σαης. Ῥτγωτοτοα 
νἰἀεγείε σοτηπιθπλογαθας, ρ]εγοίς; ἔλοι]- 
ταῖ τι πατιτι. ταπγετῇ αὐηγοάιτπι πημΐτας 
μαθοαης, πυπιογηι (ςἰγο; (ς ταπταπλα- 
εἴς, ν᾿ απησογῖι, {105 ρᾷιισος μαοης, πτι- 
ΠΊΘΓΙΠΥ ΠΟΙ Πτεντ ετᾶ {αι (οἰ οἰταπειθιις 
Αἰ1ς ᾿πἀϊσαγα σοι ϑΏτα, “1105 ἰητοΥ απηϊσος 

τείογᾶτ, Γαγία5 ΔΙ! ιιο5 ΕΧ ΠιΙ ΠΟ Γατὶς γοιο- 
σεητ. Τ φηταπι (οἸ]Π]Ἰοοῖ οἷς φηγίσος οἶα στα, 
Αἰφαὶ σαπὶ φυδηδηι ρο ]οἤτϊοης ας ὈθηΟ 
ΔΙηΪου}5 Θρ Θσῖμ5 σοΠΠρΆΓΑτι15, ΠΟ Πηδηΐ- 
ἔοίτο {τ πλο]οῦ ὃ Ναπι αὶ εις, σαοάπο 
ἰατηεητογαπιραγ, αάθο Πιθεῖς ντῖ]ς, ας Βο- 
Πιι5 ἀπλΐοιι ὃ ΖιοηΔηι πηδποίρίμπι άθο 
Ῥοποιο πὰ ἐογῖτ, τοι! Π16; ΠπΔΉ 6 ΠΑ] [τι1- 
ἀϊοίι5ὲ φια: Π ΑἸ τὰ τας ΠΟ ΟΙΉΠ ΕΧ ρᾶττε πε 

“σον: ὁ γορῥάγαϑος φί)ιος ἑαυτὸν ταί ἢ 4 τος) ντι]ὶς ὃ Ετοηΐπα ἁπηΐοιβ Βοπιιβἐεἰρίπηιίι- 
{τἰτυῖτ δά φαυϊάιι5, φιοα ἀπηϊοἱς ἀφο; ππ6 
δα σοῃἤιτιοηάας Γο5 ρει παῖδϑβ, (οι Π1Π6- 
γΑΡΌ]σ4. Τάοπι ἤπιε αιῖς φἀ βοίεη τι εἰἘ 
Ρεπεῆοίο, νῖγες απιῖοο {ΠΠ οἷς : (ει παῖς 
πλοῖα ρογιιθεῖ, ἔδγε ορεπῃ, ραγτίπι {πλτι5 
ἱπηρογίοηάο,, ραγεῖπι Ορογᾶς Ὠλατιιας [Γα- 
ἄςηάο, ρατίπι νηα ρεγφάοηάο,, ραττιη 
εοσοπάο. [Ιάοτα ντεπεῖδις ἔοττιπα ρΓο- 
(ρετγα ἰχτίτίαπιὶ δάξογε., ὃς δάπιουίς τοις 
Ἰαδογαητοβ ρἰ ασίπλιπι οτσίς. Οὐαοιπι- 
4πς νογο νοὶ πιαηι5 σα! 116 {1 ΠῚ] η]1- 
ἤγδης, νοἱ ργοίριοίπητ οι], ν 6] ἀαγος ἀη- 
το ρεγοϊρίιπε,νεὶ ρογποίμπηι ρεάος ; 1 ο6- 
τῦι Πα11ο ἁπλὶοὶ δοηςβοὶ εἰ ἰη ογίου ορείδ, 
δαρεσια 4υῖ5 4 (οἰρίο ποη εἰαρογασίς, πη 
νἱάϊτ,ποα δι! αἰτ,ηοη ρεγέβο  ο1 [5 φηγϊοἱ 
αὐ ατηϊοος ποτε ροταϊςορεγα. Αὐθογεϑ 
πόππα!!! Ππιάφης οχοοίοις ἐταέτας σαι, 

ΔΙ 



γᾳ8 ΧΕΝΟΡΗ. Μ 
ἁιιῆν ξευτ! Πππαππὶ 1 ἃ ργσάϊαπι, σαοά αὶ τῷ δὲ παιμφορωτείτῳ κτημίατος, ὃ δ κολότοη φδ 
Δυλί συμ ν ΟΟΔΠΊ115, ( στοῦ τοπλες ΡΙὰ- 
τἰτηϊ σιίγοητ. Αὐάϊαϊ ἈΠ Πα ματνάο ετίαπν αἰ ὰ 
εἴτις ςοϊ]οαυίατη., αοά γα] Π] νι ἀςε θαι 

δυάϊτογοπ ὁχοίζατο, ντ (εἰρίαπη ἐχρίοτεῖ, 
Παδητο δηἱοἷς νίΕ] ἀπξ Ροίπτ. Νλπι ]αιπὶ 
νἱάπῖει υοπη απ εχ πη] αγίθιις {15 ἃ- 
τϊοιπι, ΠΖυϊ οσοίξατο ργοπηεγεταν, πο σΊ σας 

το; ητετγοσαῦας Δ ΠΕ Θη ἐπι η 1115 ρτς- 

{ςπτία, αὶ ἀπλίσιτη πορ! ροθαῖ, ΑΙ ογαπν- 
41| πλυ του πι: διητης, ᾿Π]Ὸ  ἢ5,πηϊςσο- 
τα πῇ Πα α ἀατη τἱ Αητ πες, ρετηάς ς 
{δπτιιοτιιπὴ αἰ πηατίοπος ὁ ΪΝὰΠῚ οχ (ογαὶς 

ἢὶς ἀπαδις πιὶη]ς αἰ Ἐϊ πγατιῖῦ, {Ππ νὶχ πα] ηὰ 
αἰἰπλί ἄτα, ΑἸ 115 πλ ἰδ απ 46, ΑΓ [15 οτϊα τ 
ἀεςείη. Οὐηῃ ετίαπι ΪΝΊοῖας, ΝΙςογαῖ ἢ- 
Τ1ὰς, ἜλΠς τα] επτὸ ἀϊσίτιγ εἰιπῦ αι ἀγροη- 
τἀ πῖς ργα οτος, [ταηπα Ομ ἀεγεπιι5, 
Δ ρογίηδ ἃς (ογπούαπι, ἢ ὃζ Τα’ σΟΥ 1 
Πητ αἰ ξἰπγατίομε5. δῆς ργοξοξξο, μας 
Απτποηος. ΝΝαῖ φυϊάετῃ νεϊπι πῆς 
Ροτίας απο τ ]Π}]} δ. ιαπὴ ἀτπιᾶς πάθετε 
τα 5: Π τη ἨῈ αἰ τα! ἀἴως ααϊάΕ τηϊπα ρτς- 
ξαγγειη; 4] πὶ ροτίι5, αι τ ἀδοετη ΤΠ1ΠΔ5 

«ἷ. «νη ἐ1 6]} 16 ΟΥΟ 1: Δ] Ππ|ΠῸ Ὁ ῥ᾽ τ 5 αἰ! γάτο πγ, 4 ἀπὶ 

ὦ ψίσῃ οἴη ηο5 ἔοι τατο5 ὃζ γεάϊτας. Ετρο, αἱ οἷς 
δοτίδανυ: δ οοΥαῖος, ΠΖΟΙσηγ Πτς ἴτὰ ἴς μπαδοητ τεᾶς 
τι ξλέζαγαμη αἰΐχασην ἀὐδίτιοσ, ἢ {εἰρίη ἐσ - 
γεμοοέ, ῬΙοτετ, αι Πτὶ απηοἰς το ξἰ πγαπάιις5 ἤτ; ατ- 

41 ΟΡ ΟΓΑΠῚ) ἄςοτ,ντ ΖαδητΙα5 τ ργετ, απο 
ΤΪΠῚ15 ΔΠΊΪΟΪ οἰπῇ ἀοίογαητ. ΝΔη εη αἱ 6 πὶ 
χρε διιάϊο ἀϊσοητοση αἰϊχιεπι, αὖ Πουιὶ- 
πὸ δηγῖςο ἔς οἢτδ ἀοίθυταπυ; ἈΠ Πατη, πο ἴς, 
΄ποπῃ ἁπλίσταπὶ ΟΠ Ὸ ἂν δίτγατιιβ πτ,νο] νη δηλ 
110] πλ Π4Π} ρύαἔογγοτ, Ηδς οπιηία σοῦ- 
ἄστο, πὶ υοπιαάπηοάαπη νδὶ αιις (εγ- 
1110} ἘΡΈΡΤΕΝ νεηάϊς »Αἰτοτί ας δάάϊοίτ εο 
Ρ΄ετὶο πο τορογίγα Ροταῖτ; ἴτᾳ οἰδπη η]- ᾿Ὀ πωλῇ, ὁ ϑιποδῶται τό Ψ ἀρόντοο, ἅὅτω κα Ὁ τ 

1Ἰὰ5 Δηγσα τη ΤηοΠἸοητὶ Φυαην ρτοτ] ρ]α- 
τί πλ πὶ Δοσίρὶ ροτοίξ, νεπάϊ ἐχρεαϊας Ατ 
ΠΘΖΕς (δτιο5 θοπΠο5 τπαρηορεία νοῃδ] γἱ- 
ἄςο πόσας θοηοσ5 δηλῖςσος γα] αι], ΜΝ Ίις 
Ε(Ἐ οτίαῃι πὶ δοογατος δά οχρίογδηάοβ ἃ- 
Τλϊσοβ, ἄπαἷοδ (τ ἰσοῖ ραγαγὶ ἄς θεδησ, πο 5 
σογάαλτος τες, Ζυπιπὶ 1 π|πλοα!] 41145-- 
ἀλη ρτγοίοιτοι, ᾿ἱς πλί ΐ, ταὶ Οὐίτόθαὶς, ἢ 
δὔηῖσο ΠΟΡ 5 οὴο ἤΠπ ορα5.4η ραέζο οοη- 
Πάετατο τεπὶ σοραϊιιυῦ ἢ ΪΝΝα πὰ ΡΓίηιο 

΄πατοηε5 οτῖτ, ΔΕ ἱγπηροτοῖ σι] α’, ροῖα5 

αἰρ᾽ Ἢ τατί, Ἰα(οἰ ἴα’, ἰοχηο, ᾿σηδυΐα ὃ Ν πη 
4α1 Ὁ Π]5 νἱποἴτα, ᾽ς πόας τρίς ΠὈῚ, πες; 

Δογίσο ροίτ ριαίξαγς, Πιοά εχ νία (τ ΝΟ α 
Ροῆπι ριοέςέξο, ἰπαυίς (τίγοσυϊας, Ετρὸ 

τι δὶ ν᾿ ἀοτυγ δ ξἰπο πά τη αὐ οο, 4α] γαδὰς 
Ππίοε (δγίατ Ομχπίηο, ἡ αῖς. Οὐ να- 
Το αἷτι 41| Πιπηρτιοίας απ Πτ,(Ατί ατὶ 

Ροτοι, ἐς ἰραυροῦ τοῦς νιοϊπογαμ ἐρεῖ, 

ἘΟΝΡΑΝ Ἀ ΤΥ, 

λος, ϑργως χαὶ αὐφυϑιως οἱ σελιάςοι ἔχημές 

λοντοι. ἤχουστι δὲ ποτε χὰ ἀλλον αὐτῷ 29 5", 

ὃς ἐδῦκᾳ μοι “ὐξϑϑεπῳτ ἡὰ ἄκούοιζῳ πραὸν 

ἑαυτὸν, ὁπόσου τρὶς φίλοις ̓αἴξως εἴ εἴη. ἰδώνγὰ 

τινὰ ΤᾺ ξιωωυοντων ἃ ἀμεοιοῦτα φίλου. πενίᾳ 

πιεζουϑρου," εὐρὺ Αντίαϑειη πϑαλτίν νπϑάμε- 

λοιώτος ἐστῳ, ὃ ἀλλὼν πολλῶν. Ξζα, ἐφη,ὦ 

Αντίαϑενες, εἰσι τίνες ἀξία) φίλων, ὡς [2] 

οἰκετυ; δ γὸ οἰκε τ ὁ μδύταν δυο μνῶν 

Βαἤιος δδν, ὁ δὲ, ἐσ) ἡμεμναια, ὁ ἢ πειῖεμψῶν, 

ὁ δὲ χαὶ δέκα. ἾΝ,, κίας ὃ ΟἸΝικυροιτῷ λέγεται 

Ἐχεςτίτίου εἰς ται γύεια ἀν. τα λάντῳ. 

Τσχσπϑμσι δὴ δὴ αῷτο, ἐφη, εἰ Ὁ ὧ;πῷ να 

οἶχε ὅτω χ) ὁ τὸν φίλων εἰσιν Ἢ ναὶ μὰ, 

δ, ἔφ» Αὐτιαϑένης. ἔγωγ  δζτυ βουλοί μά 

αὐ τὸν μκδῳ τινα Φ. λον μι τῇ μῶλον, ἢ δύο 

μναῖ, Ὁ σ᾽ οὐδὺ αἱ ὑμέμγαίου προοτιμεσαϊ- 
(τ ὃ χαὶ ασθ9 δέχα μιν ὁδοί το ὲ δἔ πως 

αὐ πόμτων ἀρηῦ χα; Ἔ ποιῶν Τότ τ᾿ ὯΝ 

Ομ στε μἕω α᾽ υὐχειοῦ, ἔφης Ὁ πριας 

Σωκρα της ἐέε ἴωώίς ζιαῦτα ὅρ!, καλερμω 

ον "ἔχοι ἀξεταζ!; τί ἃ ἑαυτὸν, πόσα ῥα βα τοῦ παήν 

ϑρῳ τοῖς φίλοις αἰξιος ὦ ων; ὐτιρ θυ ὴ ως 

φηλείςου αἴξιος τὴ , ἴα γ-ῆον αὐτὸν οἱ φίροι 

«πξοδιδώσιν: ἐγὼ γδοῤτοι, ἔφη, πολλάκις ἀ- 

Ἰούω τῷ » «δὼ, ὅτι ααξούϑδωχεν. αὐτὸν φίλος α- , 

νὴ ̓ τῇ σῇ, ὅτι μψαῦ αὐθ᾿ ἑαυ “μάλλον εἵλετο ἷ 

ἀνὴρ » δὲ ῴετο Φίλον φῇ. τὰ ἵοιαῦτα πομΐῳ 

σχοπῶ, μὴ ὡς τὖρ ὅτὸμ τίς οἰκέτέευ ποινρὴν 

μνάψ β 

Τ ἣ 
᾿ 

᾿ 

πων 

Φέλο: μοὶ τῇ 

τ πρηρέῃ, ' 

εὐὦ ἢ 

ἰ 

ΞονσΡ ΞΘ σΆασι 

πονηρὸν φίλον, τὸν ὅξη πλήν Ταξίαρλα- 

Οὐν, ἐπα γώλϑν: ἤεἰσοδίϑρα, τὸς ἜΣ α σου ὅτε 

οἰκέζες πύμυ πὶ πτολορδίας ὁρῶ, οὔτε φίλες 

πσδοδιδὸυϑιες. ἐδὸκᾳ δὲ μοι ἃ εἰ. ὁ δοχιμώ- 
ζῳ φίλε, ,ὁποίες ἄξιον γτάοϑτα βρῶ εὃν ἰριώ- 

δοδιάρων! εἰπέ μοι, ἐφν, ὦ Καιτοξαλε. εἰ ἰδεοίς 

αἴθα φίλε ἀγαθῷ, πῶς αὐ ̓δχυχφοοίνοδν σχϑ-. 

πή; γρξα «ρώτωλδὺ Ὑτητέον, σις αρχήγα- , 

φρ᾽δ’ τε, ὦ φιλοποοίας, ̓  λαγιείας, ὑπναρὰ 

γίας; ;» ὃ Σ )ὸ ὐπὸ ὁ τότωνκρα τόμϑρος νοὐτ' 

αὐτὸς ἑαυτῳ δυωαιτ᾽ αὖ, οὔπε φίλῳ τὰ Σ δεοιζαᾳ, 

“ραηφμὰ δ᾽ οὐ" ἐδητα, ἐφν. τέκειο Κὶ αδὺ Υ 

ὑπὸ τὅτων ἀρὴν χϑαδι ἀρᾷννν ϑικῴσο, ἐῇ; 

πϑύυ αϑὸ δὲ δίζυ, ἐφν τί γὲ δ ἔφη, ὅφις δωπϑυνρὸς 

ὠγ,μῇ αἰ)αρκης ἐφ)» δον αεἰῇ ἢ πλησίον δη.), 

ἡ λαβμ- 

αὐ" 



εἶ 

λαμᾷξανων δὲ,“ μὴ διδυνζο, μισῴ, οὐ δοκέσοι 

ὸ τι: χαλεπὸς φίλος ἐῃ): πόρυ,δφη. θχϑιῶ, 

ἀφεκτέον χαὶ πότῳ ὃ ἀφεκτέον μϑύτοι ὺ ἔφυ. τί 

ν ὅςης ̓γοημοιτίζεαϑοι μϑὺ δυεύατοι » πολ- 

λεΐνδ γοημάν ξχηϑυμᾷ, ἡ ὅχὰ τῦτοδεςξύμ. 
(υλός ὅςῚ, ὼ λαμξανων μϑὺ ἥδεται, Ἔἰποδιδὸ- 

οὐ γω δὲ αὶ βέλεται ; ἐμοὶ υϑὺ δοκῴ, ἔφη, «τ ἔτι 
) ΟΝ ,4,οϑ,ὐἷ “Ὁ 

πονηρότερος ΟΚΕΙνα Εἰ). τί δὲ, ὁς] 5. “λ[ οὐ τ΄ ἐ- 

ο΄ ρώτα τῷ γεηκατίζεοϑαι μηδὲ ασδὸς ἕν ἀλλο 
Δολίωὼ ποισται, ἢ ὁπόθεν αὐτὸς κερδουᾷ. : ἀφε- Β 

κτέον ἡ τϑότῷ, ὡς ἐμοὶ δυκῴ. αἰωφελὴς γὸ αὐ 

εἴν τωϊχροωνδύῳ. αἴ ἢ, ,ὁςης ςασιώδης τε 651, 

θέλων πολλοὺς τοῖς Φίλοις ἐηϑροιὶ παρέχν; 
͵ ἐν τ ΠΣ, τ ὄνον , λω 

φάχτεον νὴ δια ἡ τϑτον.εἰ δὲ τις πότων υδὺ ἢ“ 
“" ΠΝ ς ὈΥΡᾺ] , » 

κακῶν μηδὲν ἐχᾷ, 6. 5 πάγων αγέγχεται; μϑ1- 

δὲν φοοντίζων τὸ αὐτἀυεργεῖᾳν ᾿ αὐωφελής αὐ 

εἴη ἡ τε. δλλὰ ποῖον,ὦ Σωκρῳτες, ἔχιχή- 

 ήσομϑῳ φίλον ποιζαϑεω ; οἷαι υϑὺ ὃς, τάνα»- 

πία πότων, ἐΐκε «τὴς υϑμ 651 ΤῊ ὯΔ κἱ τῷ σω- 
ν᾿ 

ματος ἡδονωῖν, δ ορχος δὲ, ὦ 4. ξύμίξολος ὧνα 

τυϊχὸμᾳ,ὸ Φιλόνφκος τσϑὸς ὃ μὴ ἐλλείπεα αὶ 

4 ποιωῖν τὸς δ εργετονς ἑαυ", ὡςε λεσιτε- 

λῴν τοῖς χρωρδύοις, πῶς ὧν αὐ (αῦτα δυκιμαί- 

'σεηυδυ, ὦ Σ ὠχρα τες, τσ φ χολαζ; τὸς μϑὺ 

αὐδριαντοποιους,ἔφη,δοκι μοίζουϑυ,οὺ Οἷς λο- 

ορις αὐτὴν τεκ καιοόνϑροι, δὰ ὃν αὐ ὁρώϑυ 
τὸς πσόϑεϑεν αὐδριωζᾳς καλῶς εἰργασ,μ ἔνον, 

τότῳ πιςεύοιϑῳ κ᾽ πὰς λοιπουὶ 4 ποιήσάν. ὃ 

αὐόρα δὴ λέγφς,ἔφη ὃς αὐ τὸς φίλες)ς ὡρό- 

ΚΠ ΒΈΚΝ, 5 ΕΠ ΥἹΝΌενυβια χ 
ἡ λαμᾷξανων μδὺ μὴ δηωα!) Ὀὐποδὲδόναι, μιὴ Ἀ' εαίῃ; ςαρίςης τοδάςις πο ροτοίξ, νοὶ πο 
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ἱπηροιγαῃς Θαἰοποη ἀδητοηι ρτοίοὑΐτατ; 
τ εἰδὲ νἱάἀδτυς ας σιο σταιιῖς ἀπη]οίις οἰ 
ίς ὁ Οὐμληῖρο οἰηααῖτ. Ισίταγ αὖ πος οτἰαπὶ 
Δο[ποπάππιὸ Α ὈΠἰποη ἀ{ (οΠΠ]σοτ, πα, 
Ουϊά αμτξ, πος τοπιξαςσοτς βροτοῖς, πλι]--: 
ταίας Ρεσιηΐαϑ σὔςιρίοἰτ,ας ργορτογοα ΔἸ ΕΣ 
Βοὶϊ! (οἰ η ραξεῖς ῥέα θετ,ὃς ἀοοὶρίεημάο ἄς: 
Ιεϑαταγ, ἐθουίδῃ5 σιοά δοςορίς το άογοὺ 
Ψιάοιατ ς ἀπ αρηϑο ἐἐαμοο (ἐν εἤς ΠΙῸ 
αἰτοτο, Οὐαὶ Δυτοπη,( ἡ α5 οὐ ταὶ ἐλοϊ πα: 
ουρίάϊτατξ 111 411} ταὶ νάοοῖ, φυατι νη ἃ 
Ἰπσγαγη ρος σαροῖο ἐ ΑὉ πος ιος;, πιθᾷ 
αυϊάρηςητεητία, οἱἘ ΟΠ ποι άπ. ΝΙαπὶ 
ἰῃαΠ] 15 οἱ ἔιογίε, φαϊνεῖ θοὸν ε] τ, Οὐ νος 
το, 415 ἰλοπιο {τς αἰτίοίτι5, 4 πιηΐτος ἀ-- 
Πηϊοῖς οίτος νο] τ ἐχοίταγο ἡ Επριοπάμι ὃζ 
1Πς ργοίςἑζο. Ατῇ ας ποτ ψαϊάςπι νίτῖο-: 
ΤᾺΠῚ ΕΧΡΕΓ5 πτ, θεποῆοις διτξ (ς βἀοὶ ρᾶ- 

τίατατ, ἢπ}14 ν] οἰ Πππὶ θα πείβοιοπαὶ τἀποηξ 
Πα τα ὁ “1115 ὃς {|| αοεῖς, 564 ἀϊοῖτο τᾶ - 
ἄεπη,πιὶ δοοτγαίος, φυδί οπα νὶ απγϊσιτη πο - 
δὶς δά πραήλι5,ορετ ἠαπα οἵδ Εττη αἵ- 
Ὀϊτγοῦ, 4υὶ ἀπιστία αὐ ἢ]5 γαιοπς, πτ 1ἰ5 ἴῃ 
νοἰιιρτατίθιι5 σοητίπεΏ5, 411: σοΓβοΓς ρεοῖ- 
οἱρίππταγ, ἱαγαπηεηξαπι (οτιιεῖ, ᾿η ρα ξΕ]ς {6 ’ 
πο ἀϊῆϊοιοπα ἐχμιθαδε, (ππγᾳ σοητεη- 
τἴοης σοποῖαγοἴποεγο, ας {ΠΠ|ς. ἃ 4αΐδιις "ε- 

παβοίτπι δοσορίτ, νἱοὶ Πππὶ θεποίλοίαπαο 
πεϊηΐοτουῦ: τὰ ντοοπίπετα πε ἴπα γεςπεῖς- 
Ὀιις νίμι πτ. Αἴ πο ραέξζοϊας ἐχρίογαγδ, 
Πιΐ δοσγαῖοβ, ΡΟ ΠῚ Πλ115 ρΓΠΠ15, ]12Π| οἷς ντᾶ- 
τηιτὸ διαταδγίος, ᾿Π]υΐτ, ἢ ἘΧρΙ ογιλες, Ὲ 
ΠΟ ΟΧ ἰρίογιιπι νεγθ 5 σοηϊεξξιγδηη ἔλοϊᾶ- 
τις 5 (δ αιιοπὶ ρίας {πστιια5 ἐστορίς ἔδοίς 
(ς ςεγηΐπηιις, εἰ πάθη παεπλις, αιοα εἰἰᾷ 
τοξϊς σοτογαϑ Πτ οἰαδογαάταγιιβ. ἔγροτιι, η- 

᾿εϑεν 4. ποιῶν φαίνηται, δῆλον ἐ1) ἡ τὸς ὑφσε- Γλχαίτ (τίτοθ]ις,, ἀἰ οἷς οτίαπι ΠΟ  ΠΟΠΊ, 
Ν ᾿ ς ᾿ ε 3 χὰ 

691. ἀὐεργετήσοντα.ὺ γὼ ἵπαοις, ἔφη, ὃν αὐ Οις 

ασξϑοϑεν ὁρῶ κόλῶς χϑώκϑρον, τῦτον ὀλλοις 

οἶμαι καλῶς γρϑεϑαι. εἶεν,ἔφη. ὃς σ᾽ αὐ ἡμῶν 
ἀξιίος φιλίας δοκῇ ἢ : πῶς γρὴ φίλον τϑτον 

» ᾿ . Υ] λ ᾿ ψν 

ποιφαζ; τοϑρτον υϑι. ἐφη,τὰ Ὡ ϑοὶ τὴν θεῶν 
5» ᾽ ) 

Ὀχισκετ)έον, εἰ συμίξουλάοισιν αὐτὸν φίλον 

ποιφοϑαι. τί ὅξευ, ἐφη, ὃν αὖ ἡμῖν δοκῇ, ἡ οἱϑεοὶ 
ἘΣ " 2 ᾽ .« “Ὸς 

τ΄ μηονωντίωντω,, ἐχής εἰπᾷν οπτῶς ζύιτ ϑηρᾳ- 

ν 

͵ ᾿,»0», ᾽ ͵ «“ « 

πέος : κα δὲ ,ἐΦν, οὐ κΤ' πόδους ) ὠς ὁ λά- 
πὰ) Χὼ) « εὐ}λ » καὶ ͵ὔ ' 

γῶς' οὐσὶ ἀπάτη, ὡς τἰρ αἱ ὀρνιϑες" σεθὲ βια, Ἑ 

ὡς οἱ ἐηϑροί. ἀχϑνζο ὙΣΡ φίλον ἑλεῖν ἐρ- 
-“ ι ͵ ψ 

γώδὲς χαλεπὸν δὲ χοὶ δήσαιζα, καπέχήν ὡς- 
᾽ ; ᾿ " οἵ , 

“ἧρ δούλον. θΡοι ὙῬΆαλλον, δ φίλοι γί- 

γϑογτω ἴντα πείοόντες. φίλοι δὲπῶς; ἔφη. 

αυϊ ( ρυϊογίδες δπιὶςῖὶς δεποῆσιη ἀες]4- 
ταιοτῖς, Ρ᾽.πε ροιξοοτίθις σαοφ δαπεία- 
ἔζαγαπι, ᾿ΝΙΠΥΪΓ απ, αἰτ Πα ποιπης; ριος 
τίθιις οχαῖς τοέξς νίαπι νἱάςο, οἰιπὶ αγθὶ- 
ττοΥ δίῃ αἰ ϊἰς θεπς γίσγυμη. δ᾽ητ ας, αἴξι. 
Αταποραέζο ἰ5 ποδὶ δά απ οπάμ οἴ , αί, 
ἀταϊοίτία πος ἀϊσπας ες νἱἀσατις: Ρετὶ- 
ΠλμπῚ, αἷτ, τος ἀϊπίπας σοηπἀοζαηήα (πὩϊ, 
παπὶ 1) ποῦς σοηί]αῃτ, νὰ οιιΠὶ απ σα τα 
ξαοίλταιι5. Οὐ] ἰρίτι ὁ ροτείηο ἀϊςοτο, 
410 ρᾳξξο εὐπι, 41 ποδὶς ααἀϊπροπάπις 
νἱάεαταγ, εἰἰαπὶ ἀπ 5 πα αἀπογίαμτί θα, 
νεπαῦὶ ἀθθεαδπλις ἡ Ργοίοζο, αἷς, ποπ τ ἢ Π- 
Πεπάο νο πρὶ εἴας. αι ἀτηο{]ςρο- 
τεῖα νοπαηλασπος; ἔγαι ἄς, “πο πηα πο ἃ 
65: ΠΕΦ νΐ, 4υςιηάπηοαϊι ποῖος. Ναὰπι 

ἱπαίϊτατη ἀπηίοιπη σαρογο, Ροῦ οἵδ ἀΠΒΊςΠει 
παα; παΐπι5 αἰ ΠπςοΙ]ς, νἱπέξα γοτίποτγς, ἴάπη- 

οϑ, ᾽ ᾿ - ὩΟ Ὁ - . . βιὰ . ΜΠ 

φιᾷίδγιιαι, Ροτίας σπίτι μοίξος, χαᾷ ἀπγῖοὶ ἤπητ, μα μας 115 αςοϊάδτ, Αἴ ατο ραᾳξζο ἁπηϊοὶ: 
ἘΠῚ οὐ 



ὅτο ΧΕΝΟΡΉ. ΜΕΜΟΚΆΒΒῚΙ. 
φυητ, αἷς, σαγπηῖπα αὐσάητῃ, ας αἰ 6: ἐ) «ϑῤ τινὰς Φα ον ἐπωδεὺς,α οἱ ὑλχιφα οδιοὶ 

πρῶτ, πξαπταπᾶο ἀαός ϑοϊχητ ἀπηῖσοϑ δὲ 5.5 δυβομο δὴραληβοῦ ὙΕΥΝ φίρνο ἐμ ΝΣ 

ρΡοϊπητέαςετα. ᾿πἰαἐτὴ, ἔοστας φυσι αν απ ᾿ς τῇ δὲ φίλῷ Ὡ "ρρράιι ἥν 

ἱποτῖς ΠΙοοεδτὰς οῆε', αμάζαην ροεὶ ἀᾷ οι δουται. Εἴ 98 ΦΙΛΡα. ,οἱφοι Ὀηριφαιμδμον ᾿ 
ἀαοίσαπιαως ταπ 4 ΟΠ εἰς νταητας, Ὁ 1195 “ξ9ς ὅσον ββόλωνται χϑώρϑροι » Φιλρεῦται 

ἀπ σαπτατγ, Υ πᾶς ἰσίταγ μα5 ρεγοιρίαηταδὸ.,͵ αἶσϑ' αὐνπῦλμ. πόϑεν δξζυ, ἔφη, ζαῦτα ᾿άϑοι: 

αἷι. ερατῖο δε παγγαητοπι ΔΙ Π ,ααΐδα5. ϑὺ αἴ. ᾧ μϑὺ αἱ σφρζωες ἐπῆδὸν τῶ Οδυονῃ νεγθὶς Ν ΙγΠέπη δίγοπος ἱποσηταγίπε; ηαὸ- 0) ὠὰ ἜΘ ΣΕΝ ὙῸ ἐξ ἀὰ ἮΝ Ἕ 

ταπι παϊι πο] φαοά 44πὶο(Ἑ ρει ΒΟΙΡΙἈΠῚ, ἡ ῶς δὲν κυρ τ σ  ν ὑπ ὐ" ἐν Ἄν" 

Τμο άες, οερίούγα Ογαίογ εν φίογία ΤΙ ν 766: Δόὺρ ἜΣ δὴ πολύαμν Οδυσεώ, μεγα 
κυδὸς ἀχα ών. φὰ; Ἧδς ἰσίτατ ἰπσαητατίοης, τη δοούαζοβ, 4φιᾶ 

Δ αἰΐοβ δείαπι ῃοπλίπος στε δηταγ δίγο-. Τ᾽ χότίο δξίο, ἔφη, Ὁ ἐπωδάὺ, ὦ Σ ὠκρατες, 
, 

Ὶ : ἱ -ΑὨταῖῖ ΔὉ “ ον ᾿ Ἷν πὸς, Πα ΠῚ ἀετποραηζεος,ης ΧΟ ΔΠΓαΣΙ ΔὉ ΒΒ τοῖς ἄλλοις αὐ, ϑοόποις αἱ σάρζδες ἐπαδὸ- 
εἰς ἀἰσςάἀογοητὴ Νεφυδηίδπι, {ε [π|5 1η- Ἴδ.. ὦ ὀχ ἀω ϑοος 
τλμβεϊοπίδυ χὰ Ποὺ νεεδαν τ! ΜΡ 08 ΡῚ Ἐο  θΙ5 ΘΟ, ΤῈ β ΠΕΡ ΘΗΡῈΣ ΤΌΝ 
νἰγζυτεπη σ]οτία σρ  ἀϊ ἐγαπι. Ῥτορε ἄϊοῖς ἐπαϑενζᾳς; Ογε, δλλώ τοῖς ἐπ᾿ ϑρετῇ Φι- 

εἰπίπγοαϊ νογθὶς νπιμ πη] 6 Π14; ἱποαῆταπς. Δογιμουϑῴοις οὕτως ἐπῆγδὸν. δγεδὸν τὶ λέγῃ, Ι 
ἄσπὶ οἢς, ιια: Π αὐάϊατ, αἰαιιάλητο Ποπ ἴτ- Ὁ αζτα ἔζαι ἑκάςω ἐπάδᾷν, οἷα, μὴ νομιᾷ 
τί άοπαϊ ἑαυ ργοΐογυὶ ὀχ ἘΠ] ποτ. Νατ ἴτὰ ΡΝ τος ἢ ἈΑΌΜ" 
πα δία ἐπ ἀϑ ΠΟΙ ἐπεῦ αὐτί, ἰδία (ΤΑ ΡΤ ἘΠ γον τ ΠΝ 
ποία» τΑ]6ς δος (6 γερο! γος; ἢ αἱ Ποπ- οὐτῶ ̓ δὺ ἐξπωντ ᾿ ΕἰἪ. χρῷ ὠπελαᾳυγοι 
Π: . Δ. ᾿ ΕῚ ͵ “γῆς ᾽ αἱ .“ 

σηοτδητοΠΊ, ἔς ραγαῖι, ασταγροπι, δέ ίανθε-. τς ων, ϑροπϑς ἀῷ᾿ ἑαυζ, εἰ τ΄ εἰδότα, ὅτι μεν 
Ἢ τᾷ ΣΤῈΣ Ἢ - ἐς ΜΝ ᾿ λὼ»ὕ ,» με ᾿ ΟΠΠΠαπὶ εἴς, ρεαάϊσατεῦντι Ρυ]ο γι, νττηα χρός τε, ταὶ αἢο, οὺς, καὴ ἀαϑενής ὅξην; ἐπαινοίῃ 
θππη, τ το δα ει. ἢ}. ΓΝ πὶ δζα 15 ηααίάαπα , ᾿ δ ξυτα ΝᾺ ἐν 

: λέγων ,07| κϑιλος τε χα ἐμεγας χϑ. ἰοχυθ99 δον. 
ἱῃησαητατίοπος Ποία ὁ Νοη, (εὰ Ρογοῖξ δος οὖς Υ̓ πολι μος 
ὍΕΡΙ ππαϊταγαπι ροττῦ 1, φαΐθιις παποὸ ἀλλας δὲ τίνας οἱ οὔτε ἐτττοδδι 6: ὅπκ' ΦΛᾺ "ΟΝ 
νγθοπυποαηταπᾶο εἰεςοτίτ,νεἸρίατη 4111- σα υϑὺ, ὅτι Περικλῆς πολλας δχίςαιτο, αϑ ἐ- 
δετεῖ. Ατησο ραξξοτ Πεπλξοοίες λά ἀπλο- «τρίδων τῇ πολά͵,ἐποί4 αὐτζο φιλῴν αὐτὸν. Θε- 
ΤΟΙ (0 οἰπίτατεπι πδης ρε!]οχίτὸ Ργοξεέξο δυλλϑὰ ἡ νχῶς ἐποίησενχδοδ πόλιν δϑνὰδε 
ποη ἰποδῆτδηάο, (εξ θοπο ἡ σα 4Π| Οἶπι65 κ ΡΝ δ κὸ ΒΝ ͵ ι 

Δαβοϊεηάο. νἸἀοτὶς π Εὶ ἀΐςετγε, πὶ ϑοοτα- τὴ)» μια δὶ μὴ ἐπταδων : ὥλλὰ ᾿ ανψας δ 
ἕές, Ὠεοο λείη οὔςξ, νει φυΐάσιπ δοπίιπὶ ἀγαὸν αὐτῇ. δυκᾷς μοι λέγάν ὦ Σωχρᾳες,ὼς 
ΔΙΠΟΙ1ΠΊ ραγάταγί ἢ Π1115. ΠῸ5 ἱρὴ ρτίπια πὶ εἰ μέλλοιυϑυ ἀγαϑὸν τίνα κτησεος, φίδον, αὐν- 
ταῦ ἴῃ ἀϊσεπήο, 4ιι4Π| τὰ ἀρ Ὀοηὶ εἢϊ- τἀ ἡμαῖ ἀγαϑοιὶ δ 4 “Δυέαϑει λέγᾳν αὐηνάν 
οἰάτηιγ. ΑΠ ται ΟΧΙ Εἰ πιαθας, αἷς ϑοογαζαβ, ἐϊ τὰ ἘΣ ΐ 
Πετὶ ροῆς, νεργαιιι5 φα!ρίαπι θοηο5 ἁπηΐ- ὍΈΗΕΣ δ τῇ ἔν ἜΡΙΣ Ἢ ἀρ τ 
οοκραίαγετ" γ]ἀεθαῃ εὐΐτη, (δίεσις Οτὶ- τῆ6γ, οἱογτ' δὴ ἜΡΟΝ ον δέους ΦΒΗ 
του }π|5,Ἔτία πὶ ογατοῦοϑ ν1}65 ἐστερ 5 σοη- 9) κτήσοιοϑαι; ἑώρων γὸ ἔφη ὃ Κειτοξυλος, βη- 

ΟἸοΠατοσίθι15 ἀπλῖσος5 ον »δζ ποῃ (ατῖς ̓  τοροίς τε φαύλοις ἀγαϑοῖς δυμινοῦρϑις φίλας 
Σπιρογαζου!απη πλιπιις ἰάοπεος ν Γὶς εἰς ᾿ ἜΤ Κ ΜΝ , 
ΠΑΝ ΠΥ Π ΟΥἰ5 ρογ ΠῚ τηῖ5. οἵα ἔα ΠΥ] ἴαταβ. οζας, φρα ἐμέν ᾧ ἐχ χαρὰς, γόνυ ἐας 
ἸΝυκὴ ἰρίτατ, ἰπαυῖς, μας δείδπι ίη ράττε, ἀς 9319 ἀνόρασιν ἐταιρδφ. ἀρ ἐς ἘΦΟΣΕ ΟΝ 
411 ἀπ] δτίμη5, πο τ! φιοίάδη), αι ΖααΠὶ δζαλεχοαθα οἷαϑα τίιγας, οἱ αϑωφελῴ; ὀν]ε4, 
ΣΠα ΠΕ 5 ΤΡύ {ππτ, ν ἰγοβ γτ]]ο5 [δ] οἤπσοτο τ ὠφελίμες δχοντοι Φίλες ποιφαῖ; κἀϑι αὶ 
τηΐϊοοϑ ροίππτὴ ΜΙηΐπηα γεγο, παῖς. τῇ δε, ἔφη: δυλ εἰἀδεο α τόν [21 πονηϑϑν δΐῳ 
Βετὶ ποῦ ροχοίς, νεν τ πιργοῦιι5 Ποποίξος Το τρ ἊΝ , ἐκξα 
δὲ ἐστερίοϑβ ἀπηΐσοβ ράγεῖ; που τη ἀϊοας Ὀαλοες ΚΟ ΒΌΘ ΤΑΝ ἡὐμάδν εν. ΠΝ 
ψο] τ. 4 ἔλο1]6 ἢτ ειιπν, σα νὴγ ἰρίε θοηιις δ Τ λέγε μοι. εἰ ὅε1ν αὐτὸν και λθν καγαλὴ μένψμι 
ἢτ δέ ποποίξης,, Ποποίεις ἃς ἐρτορις Πο- “βυομϑυον, ἀξ ἑτοίμου τοῖς καλοῖς καγαϑοὶς 
τΑϊηιθ 5 απηϊσαπι Πεγὶ ὁ ΝΌ πα το, ταὶ  γί- Εφίλον ἐξῇ. ἢ ταροῆ4σι ὦ Κριτύξουλε, ὅτι 

τοι ϑβε. .»...νὦ αν... ΄ὦὧὦδόὁοὄἔ ΄ὐῳος 

τοῦα]α. ροίτυγθας, σαοά (πρεπαπλοτο νἱ- 
ἦἶες Ποπιίπος ΡΓαΟΙαγαβ Γα5 σογοῆζϊος., δ 

ΔὈΠΙΠοητο5 ἃ ταγρίθιις., ΠΟη ἀπγΐροϑ οἥς; 
1ξἀ ἴητοτίς ἀϊπιάείς, ὃς ἱπα!σηῖας (εξ τγὰ- 
ὅζατα., αιάπὶ Ποιηίπθ5. ΠῸΠΠἰπ5 ρτοτὴ ἔἃ- 
οἰλῃς ἡ ΪΝοη πιοάο, {πδίςςίς το Βα], 

᾿ ᾿ 

πολλάκις αἴδρας χαὶ κα λοὶ προ ηονζῳς, 'αὶ 
ν᾽ αἰοοῶν ἀπεχορϑμους ᾽ ὁφῶς αὐτὶ τῷ φί- 

λοῖς {0 , φασια ζονζᾷις δλλήλοις, καὶ γαλε- 

πώτερον γϑωκδροῖς Τ᾽ μηδενὸς Ἰξίων αγ- 

εϑεφίτεων ; χαὶ οὐ μεῦνον Ὑ» ἔφη ὁ Κοιτοφουλος," 

Πρ , οἱ ἰδιεἰ- 



. 

τ εἰ ὐδαΐται ᾿ 
 οδὥ τεκαλών μάλίςα ἐλεμελούρϑυαι, χαὶ 

᾿ σιευαγίᾳ τὰς κα λοιΆ τε κάγαϑοις. 

τὰ αἰχ δὰ ἤχισα ποξϑϑιέκϑμαι ̓  πολλάκις πὸ- 
λεμικῶς ἐχοῦσι σθϑς ὄνληλας. ὦ λογεῷ- 

μδνος, πϑῥυ ἀϑοκίθς ἔγω τσ99 τίω ΤῊ φί. 
λωνκτῆσιν. οὔτε ΡῈ τὰς πογηρϑυς ὁραΐ φίλες 

5) ,᾽ 2 

δλλήλοις δοινα ὅροις ἐξῇ). πῶς γὰ» οὐ ἢ ἀ- 
ΠῚ ὶ 5 3) ΧΑ 9 

γϑρίςοι, ἢ ἀμελᾷς, ἢ πλεονέκται, ἢ ἄπιςοι »Ὦ 

ἀχρᾳτεῖς αὐ, ϑεφῳποι δηούαιντο φίλοι “"μυέ- 
ν᾿ 5 2 

«ϑα): οἱ μδὺ δἶζυ πονηροὶ πλῴώτες ἔμοιγε δὸ- 

Γ 

᾿ 1 ΒΒ ΕΠ ΚΟΥ Ν ἃ ὔ “δὲ 
πῶτο ποιούσιν » δλλὰ χαὶ πολάς αἱ ἃ Ρεϊαατὶ ποπιίηος μος ἐμοίπην; (δ οτίαμα ι1- 

Ια νγθος, ας ποπο ἢ Ππἀϊοίς (μητ, ταγρίά- 
4 τηϊηϊτης αι πίττης, ἔπερο ο ΕΠ τοῖ εἰς 
δ (ς ἱπαίςοηι ἔμπης δα ζςξτα. Οὐα υμπιὶ 
1ρίς πιδριῖπὶ τρριῖτο,, νος πεπηοητοῦ ἐς αά- 
αυϊτοη δ δῃλὶοἰς ἐς Ροτοι Οὐΐρρε ἢςο ἰηι- 
ΡΓΟθοϑ ἰηζοῦ (ς φιηΐςσος εἰς ροιδ νίάεο. 
᾿Νδπλάῖιο ραξξο νο] ἴητογ ἰηργαῖος, νοὶ ἰῃ- 
οΥτος, ΜΈ] απατοδ, νο] ἰπΠΗ ἄος; νοὶ ἱπτοῖηρο- 
τητος ἁπη οἰτία ΘΟ ΠΟΙ ΙΓ ροίπτ: : τὰ Πγδ 
δια πποιοῖ,νῖ ἱτπργοῦθος Ομλη 65 Ροτῖμ5 ἃ 
πᾶταγα ἰπτοῦ (6 Ποίζος ες, αιιλπῃ δηλίοος, 

᾽ ͵ ». λ “ 3) ͵ {Ἐ1 ; . ἢ “ἢ τ τ ὐἰσνδλλλύλθις ἐγϑροὶ »ιῶλλον, κα φίδοιπε: Β ΟΧΠΕἰπηοπη ἴδγα νοῖο, ντὶ τι φαϊάοπ) αἷς, πὸ 
ὔ ᾽ Ν λ “ λ " ω 

φυχέναι. λα μάωυ, ὡς αἷρ σὺ λέγής; οὐδ 
Ὁ ὦ “ν͵ ε Ν ͵ 

αὐ τοῖς ϑηφοις οἱ πονηρ9ἱ ποτε σεζύαιρμο σᾷαν 
) ῃ "» δ « λ “Ἢ ὃν 

εἰς Φιλιαν. πως γὺ οἱ τὰ πονηροὶ ποιόντες τοῖς 
ΝΥ κὦ "» “Ἢ ͵ ᾽ 3 ,8ῦ 5. «ἡ ΝΠ ΩΝ πὰ φιαῦτα μισῶσι φίλϑι ροιντ᾽ αὐ εἰ ἢ δὴ ἢ 

λιν.9 .- -“ 

οἱ Σιρετίω ἀσχοιῦτες ζασιαζοισί τε πὐδὶ τῷ 
! 3 “Ἢ 4 Ν ἣν ς 

πρρρ  θύφν ον ταῖς πόλεσι, ἡ φϑονοιωῶτες ἑαυ- 
“ “ 2 ͵ Ἵ »} ͵ 2, 

τοῖς μισῶσιν δλλὴλοῦς, τίνες 61! φίλοι ἐσογται, 
Ν᾿.» , 3 , " ᾽ 

χαὶ οὐ τίσιν αὐ, ϑεφποις ἀὔγοια. χαὶ πις!ς ἔςαι; 
᾽ ΕΣ Ν᾽ « ͵ ͵ 

Ὅλ ἐχᾷαδυ εφη ὁ Σ ὠχρωτης, ποικίλως πὼς 

ζώῶτα, ὦ Κειτοίσλε. φύσᾳ γὰ ἔχοισιν οἷα»- Ο 

ϑέρποι τὰ »ϑὺ, φιλιζα" δέονται ΣΡ δλλή- 

λων, χαὶ ἐλεούσι ̓  χαὶ στευερ,ϑιυυ τς ὠφελού - 

σι, χα] αϑτὸ σεευιέντες γδρινἔχοισιν δλλήλοις' 

σὰ δὲ, πολεμικά. τα τεγὸ αὐτὸ κα λϑὲ χαὶ ἡ- 

δεα νομίζοντες, αἰτὸρ τότων μαχονται , χαὶ 
“δϑυχογνγωμιονοιεῦτες ογαντιοιεώται. πολειμιχϑν ὃ 

χαὶ ἔξδις, αὶ ὀργή" ὁ Ἴ δεςυϑοὴς μϑ ὁ Κ΄ πλεο- 

γέκτάν ἔρως, μισητὸς δὲ ὁ φϑονος. δλλ᾽ σκιθὸς 
λ Ε ,ὔ ΠῚ ΄ὔ ͵ 

λα, πϑτο λ δὺ ΡΥ νπόρτων ἡ Φιλία 9. ἘΣ 

τίω εἰρετίω αἱ οφιιῦτοι μϑὺ αὔθ πῦιε τὰ μέ- 
τέχα κεκτήσῖ μῶλλον, ἢ «ἰῷ πολέμϑ πϑϑ- 

τωνχουριά ἀν, χαὶ δεωύανται τοφναΐντες χαὶ δὲ- 

ώντες ἀλύπως σι τῷ χαὶ ποτα χοινωνῷν, χαὶ 

τοῖς ΤῊ ὡραϊων ἀφρφδισίοις  ἡδόνϑμοι ἐγ- 

δ, παρτερᾷν, ὡςτὲ μὴ λυπῷν οἱ μὴ πορϑεήκά. 
δοώανται δὲ κα! γονμῶν οὐ μιῦνον, ἦῷ πλεογε- 

πὸνἀπεχόνϑροι ονομείκιφν χοινωνᾷν., διλιὰ χαὶ 

ἐπαρκῷν δλήλοις, δυύύανται δὲ χαὶ τίω ἐθὰν 

οὐ μόνον ἀλύπως, Σλὰ καὶ συμφερόντως Ε 

ϑλλήλοις Δα τίϑεοϑαν ̓ χαὶ πίω ὀργά κω- 

λύειν εἰς Ὁ μετα μελυσόνϑμον «σε ϑϊέναι. τὸν 

δὲ φϑῦγον πλυτάπασιν ἀφεμρϑέσι δ ζᾳ ὺ ἐ- 
3 ᾿ Ὁ ͵ γ". 

αὐτῶν' ἀὐγαθου τοῖς φίλοις οἰκειαὶ παρέχον- 

τες; τὰ δὲ Ὁ φίλων " ἑαυ ν, γομίζοντες. 

»., Βοῃὶς φυϊάετη τη ἁπλίοἰτία ΡΓδαϊ ςοηστιο- 
το ροίπιης, ᾿Νὰπὶ αιο ραέξο {Π|, 4] ἰτλργος: 
Ὀςασαητ,απιὶοἱ ροίπης οἵα 115,4 αἱ οἰπίπιος 
αἰ ξιοίποτα οἠογάητ ὃ Ουοα {1 οτίαμα 1], 
4αἱ νἱγτατοια Ππἀϊοίς σο]μητ, ἰητοτ ἰ μοῦ 
ἀφ αϊτίοηςς ἴῃ οἰτατίθιις ἐς ΡΥ Ποίρατι οὅ-: 
τοηάπης, ὃζ ρα ἱπυ!ἀϊα (εἰρίος οἀοειιῦι; 
ααϊπαιῃ ἀοἰποερϑ ἰπτεῦ ἴδ, απλίοὶ ἐράης, ἃς 
πος ἱπτοῖ Πομπτίπες Βα ποιοΙςητία βἀοίᾳ; 
τορογοταγὸ Επίπαπούο, (δ᾽ εεῖς ϑοογατος, 
ναιὶς ίο τος παθοῖ, πὶ (τίτοθα!ς Νᾷ ποπχῖ: 
Π65 ἃ Πατιιγᾷ ρΑΓτὶπὶ Δα μη οιτίαιμ σοπιρα5 
τατὶ ἔπητ, φιδάοαπίάειη ορογα πηγαῖα η4- 
ἰσοηῖ, δο ἱπαϊσοπι πα ογθητατ., ξηπο ἐἰ-- 
πδη60 8115 41} ργοίαπτ,ίάχας 4ασηι ἰητο]- 
Ιεχογο, στατίατα ΠΡ ἱππΐοθπι παθοης; ρατ- 
τὶ πη δα ᾿πἰπυϊ οἰτίας ργοροπάςης. Νδῃ φαΐ 
εδάεπι θοπα δὲ ἱπουπάὰ ρατοπξ, ἐς ἰἰα ᾿η- 
τογ (8 αἰ] λα αητίις, ἀϊαηϑε Πα; Δηϊπνοταΐα 
(ξητεῆτι 5 ἱππίσοπι δὲ αἀ ποτίαπειγ. Ρτα- 
τεγϑατιπι σοπτοητίο, [πὶ γα, γος ιια ἀαπὶ 
ΠΟΙ Πος (ὰπτ; ᾿τοσλαας ρ] 5 μα εῃ αὶ οἰρί- 
ἀἰταβ. Ἰηξοίξαπι φυϊα ἀλη εἴξ; ὃς οὐϊο ἐϊ-- 
σηατη,ἰπαἰ 414. ἸΝΙΒΙΙΟπλί τις δηλ οἰτία ρεῖ 

Τ μας ογηηϊα ρεποίγαῃς, ποηςίϊος εστερῖοί-- 
41 νίγοβ οοριιατ. Ναι ργόρτεῦ νίττατοπι 
πιλίαητ αδίχις πιο] εἴτα ἐαουταῖες τας άϊο- 
οτος ροῆτάετς, ι4πι ΓΙΧαπάο ροτείξαίοπὶ 
ἴῃ οαγηΐα {1 Δα ψαίγοτγς, ππλ]» ροίιιπι ςΞ 
{ἀτῖθῆταβ δὸ Ππιίεητος πη δηίΐπαι ἔα] ἤἴο οἱ-- 
Βί ἀο ροξῖιβ ραγείοίρες βεγὶ, ας ταιηδτῇ ἔου- 
τλοί!ς απποτγίθις ἀοἸεέξεηταγ, σοεγεοτὲ (ᾧ 
ταπηοη Ροῆπιπι, πε οἴη ἀληῖ ε05, αι09 οἔ- 
ξοπάϊ πὖ σοηιιεηϊζ, Ετίατη ἃ ρεσαπ! 5 αὈ[{1- 
Πποηάο, 410 πλΐππ15 4|16 Π]5 [πο ης, ΠΟ (03 
1ὰπ|]ορίτίπος [δ] ἀφ τί5 οἱ σοητοητὶ ροί- 
{πητ; (6 ετίδπν ἢ] ἱπαίςοπα]αγρῖτὶ. Ῥτα- 
τοῖο ροήϊπιηε Ππλυταῖοπα πο πιοάο 115 
πὸ πιοὶοἤϊα, {εξ οἰίατη ἐχ γε Πτατο πχατςιια 
Γασάοτγατί ; ἃς Ρτοπίδεῖς » 41|0 ΠΊΪηι5 αα 

μος ἱγὰ ρισρτεάίαταγ,, συπ5 ἱρίος ἐεῖπ- 
ἀς ραπίτοαι. ᾿πυ ἀλη ρζοτίϊς το] δῖ, 
Ραγίιπι ΒοηΔ ργοργία ἀπηϊς 5 τηδῃοίραπάο; 
Ραγείπι απ ςογαπὶ δ πᾶ Ρτὸ {ἰς ἀπςοϊάο, 

1: ἸΕὰ, 



Φ 

7: ΧΕΝΌΦΗ. Μ 
Οἱ ετρο ποὴ οδπίσηταηειπι Πύ, νῖγο5 πὸ αὶ “πῶς ὅϊωυ «ἔκ εἰκὸς πὰς κοιλοῖς τε καγαϑοιξ, 

χαὶ ΤὴΜ πολιτικῶν ἐς δῆυγμυῦ μόνον ἀξλαξεῖς, Ὁ) ποίξος ὃς ἐστεσίος ἤδη (οἴθτ πῆς ἀαπηηο, 
(εὰ ετἰατπα πγυζαα οσαπὶ γτ]Π!τατο ΠΟ ΟΓ 
οἰα πὶ ραγτοῖρο5 Ποτὶ ἢ Ναία 41 ποηο- 
τας ἸΠ οἰ αἰτατίδιι5 ἂς πη δρΊ Ἐγατας Αι δ᾽ ΠΠτ 
1άοἰτοο, γε ροτοίξαζει παδεαῆτ ρεοιπιαὴν 
ΡαΒΙΠςᾶ ρεου!απά!,νὶ ποπλίη ες ορρτίμαςη- 
αἱ, ἔγιοπ αι νοϊαρτατγίθας : ΠΠ| ψεὐὸ ἸΏΓΌΆΠΕΙ 
ἤπτ, δοἸ πρτοδὶ, πθος τε οἱξ πε; Βέτγ ρο- 
τείξ, ντ ἐππι αἰϊο ςοπί πῆ σάπταγ. Ατῇ αυΐς 
να! ποποτί δας ἰη τορα ] σα τα, νετα ρίας 
ποπαάβοίάδεαγ πιατία, τα πὶ [ὉΠ Τη τεθιις 
ορΡοπη απηϊοῖς ἔεζτο ρόπτ, ππιύϊα; ρείπσερϑ 
1ρίς αἰϊψίο δοπο ρατγιᾶ ἀβςογ ἐοποτιτ; 
Πυδιηοθγεπη ἐα} 15 Ποῖπο Φ Πα ΠΡῚ σα πη ἀ- 
1ος αι {τ ἃ τρίς τα] ῖς, ἀτηϊοἰτία ποῖ ῬΟΠΙτὸ 
ΝΝῸ Πα απ οἷς οἱΐς νίαϊ νῆα οἰπὶ Ποη ἢ ς ὃς 
Ἐρτοσς ν Γ15 ΤΠ ΪΠῸς ροΙΠς, γε] αἡ δεπὸ ἀὲ 
τορα Πα πλότεπἀτπὶτἶπι5 ἐλ ου]τατὶα ἢ α- 
Ρερίτ, ἢ Ποπέϊεος ὃς ἐρτεσίος ἴῃ εὁ {πιά ϊο 
(οοἷος μάρϑατ᾽ Οὐ ποτιᾶ συ πιπίοῖς 'π σοῖς 
ταπη δ 15 ρατοῖ, ]ΠΠσεαΐ ργα τ ΠΠΠγ]5 4" 
τογίας ἀςτοιίοτες σοι αΠέξις νἱγιδι5 ρεῦσε- 
το, ατυγαπι, νΕἸΡ΄ σαηἐξὶς ἰῃ σεγιαηγίπἶθις 
νἱέξογος ευδάδησ, ὁπ πίλ6; ργα πα σοηίο- 
αυσητγ. Ὁ παηο Ἰρίταγ πος πο ποσὶ πο 
Ροταχιτείτατ, αε τ Πδρ τις οἰ Π σας, ν᾽ Πο- 
ταΐπος ΠΟΠΟΙΕΙ ἃζ στεσ!) ργα οι ριας ρᾶγταβ 
διιηδηξ, σαστη Ποππο ἱπιροάϊαξ, 40 πηΐ- 

τὰς 4115 θΘηςΗςΟ ΤΟΣ ΡῈ] σα πὶ, ΟΠ 
ἄπο ἰρίε νος, δά βοίατ: Ζαϊ ποη οχ νία Πτ, 
νὰ ρεπλῖς φυϊδυίαις ἀπηΐοὶς σοπηραγατὶς 
Το ΡαΒ] ζατη ΔἸ] 5 αἀπλ ἢ γεῖ, αἴας 
1ἰς ροτίῃς ("5 ὃζ φάϊπτοῦῖθας5 σεγεηάα- 
ΓΕΠῚ ΓΟΓΙΠῚ, απατῃ δά πους νταταγὺ Ε- 
Ὠϊπγαοτο βάτεῖ πος ετί πὶ, (1 ΒΕ] ] τη αἰ ας 
φαἀσπετίας δἰΠππὶσόγοτο να] τ, εἰ ἰο ΟἽ 5. Ορι5 
εἴς, ΠΗ͂ 6 ριατῖθας, ἢ Πτοπεὶς ἂς ἔοσιῖ- 
Ῥιι (εἰξ ορρόπατ. Ατχαὶ βεπεῆβοῖϊς 4 Ά- 
οἱσπάι ππε, ἢ πος ορίτα] τὶ πο ἱς νο]α- 
τηῖς τ πη ἢ Πγ15 αἰαλοῦος. ΜΪτο διιταπὶ 
τηεϊτὰς οἰς, ορείπηος ποίαας, ταπετί ραι- 
οἴοτος ἤπτ, σε ποβοῖῖς άβοεία; απ ἀο- 
τοτίογες, Ζιοσα αι Πλαῖοῦ πτ π!ἤχοτα5, ΝΑ ΠῚ 
ἱπιργοῦδὶ πλαΐτο ρ᾽ στρα Βεπεξαἐξο ῖθιι5, 
Πσλιη ργοδὶ ἐσεητ. Τπ νετο, ταὶ (ὐείτοθι- 
Ις, Πάδητί δαΐπιο δοπιις εἴς οπίτετο, αηις 
Οἱ τα 15 ἔλέξιις πο τῖς, Ἰοπεῖζος δ ἐσγερσίος 
᾿Αἴηΐσος νοΠατ σοπογίς. ἂς ἔοιταίῃς δεδπ 
1ρίε ποῃηί}} δ᾽ σοπέογγο αὐ παπο νἱτοτ 
Πιοπείϊογιπὶ ἐστεσίον ΠῚ 116 γε ΠΔΙ ΟΠ ΠῚ 
Ροίππι ρτορτεγοα, σιοα φά ἀπχογοπὶ δ6- 
ὩΘΠοΟΪ ητίατη 6 ρτοροηΐας ππι. ΝΝΑΠῚ 
Παοίσιαμη4; Ποπλίπος ἀπΊοπη, ἴοι αγάθης 
τοῦ ρος ἔδτοι, ντ θο5 αἰ] σης, νἱ οἰ Π] ΠῚ 

ΕἸ ΟΣ π 5. 1.. 1] 

δλλὰ χϑὴ ὠφελίμους δλλήλοις χϑινωγοις ἐῇ. 

οἱ δ Ὑ»ὉὈ δχιθυμοιῶτες οὖν ταῖς πόλεσι τίς. 

μάσϑαι τὲ καὶ φόχήν » ἵνα ἀξοισίαν ἔχωσι, 

αὐ εἶεν; χαὶ ἀδευύατοι ἄλλῳ στεναρμόσου. εἰ 

δὲ τὶς εὐ πολ τιμάδϑαι βουλουδνος., ὕπὼς 

αὐτὸς τε μὴ αἀδεκῆται ; χαὶ τοῖς φίλοις τὰ δ. 

Β καιω βουλεῖν δεούηται γ» καὶ “ξας ἀἰγαθὸν τ 
ποιᾷν τίου πατείδαι, πειρᾷτωι, Διὰ τί οιού. 

τος ἄλλῳ τοιούτῳ Οὔκ αὖ δχυύετο σεενουρμό- 

σαι; πότερον τὸς φίλους ὠφελῴν (Ὁ Τμχα- 
λαῖΐν καγαθαΐν ἡγῆον δοιυήσεται, ἢ πίω πόλιν 
δύεργετεῖν ἀδοινατώτερος ἔςξαι κα λοιᾷ τε 
καγαϑους ἔγωγ στενερχϑῦφ; δλὰ τὸ οὐ ζοῖς )υ- 

μρίκοις ἀγῶσι δῆλον ὅπγ στι,εἰ ἀξ ζεῶ ζοῖς κρα- 

τίςοις σεευθει ϑίοις ἔχὶ πὰς χείρας ἰέναι, πὸμ- 

ζξς αὐ πὰς ἀγῶνας οὗτοι «ἰγίκων, ἢ πτλύτοι τὰ 

Ὁ ἄθλαᾳ οὗτοι ἐλο μιξανον. ἐπεὶ δζω ἐκφ,μδὺ οἷκ 

ἐαΐσι πξτο ποιεῖν, εὖ» δὲ τοῖς πολιτίχοϊς., ον οἷς 

οἷ καλοὶ κάγαϑοι χρᾳτιςεύοισιν, δ εξὶς κω- 

λύᾳ κἴθ᾽ οὗ αὐ τις βούληται τω πὐλινάσεργε- 

τεῖν, πτῶς δξευ οὐ λεσιτελᾷ τὸς βελτίςοις φί- 

λοις κτησείψϑυον πολιτ' 4. }εοϑιι,, πότοις χοί-- 

γωνοῖς χαὶ σζοσερ.9:5 το πσράξεων μάλλο, 

ἢ αὐταγωνιςαῖς χεώμϑρον : Ὡλὰ μέζω κἀ- 

κεῖνο δῆλον , 57 κἀν πολεμιῇ τίς τινὶ, συμ- 

μϑίχων δεήσεται, χαὶ αὕτων σιλειόνων, ἐα) κα- 

Γ λοῖς καάγαϑοιϊς αὐτιτα Πηται. καὶ μέὼ οἷσυμ- 

μα χῷν ἐθελονῖες ἀὐποιητέοι, ἵνα ϑώλωσι ασρ9- 

ϑυμῴαϑει. πολὺ δὲ χρῴῆον τὸς βελτίςοις ἐ- 

λοῆονας 4 ποι ὼ ἢ πὸς χείρονας πλείονας 

ονζς. οἱ ὙΣ πονηροὶ πολὺ πλειόνων 4} εργε- 
" 

τὰ, Ἀοἱ γρηςοὶ, δέοντοι. δυνλκὰ θαρρῶν, ΕΦΉ, 
γε» 

ὦ Κειτόξελε, πφρῶ ἀγαϑοξ γίγνεα ζ, ὁ (ι- ἢ 
τος γίγγόμδωος διδϑν ἔχεχείρᾳ χὸς κα λοιξπε 

καγαϑοις. ἴσως σὴ αὖ τί σοι κἀγὼ συλλαᾷεῖν 
εἰς τίω τὴν καλῶν πεκάγαθῶν ϑησφν ἔγριμι, 

Ε Ὡἰὸὰ ὴ ἐρωτίχϑς ἐῇ. διφνὼς »ὸὺ ὧν αὖ ὄχιϑυ- 

μιήσω αὐ, ϑιοϑπτων Ἢ ὅλος ὡριυήμίϑι ἔχι Φ φι- 

λῶν πε ἀϑζις αγτιφιλῴοϑειι “πο αὐτὰ, χαὶ 

ποθῶν αὐτιποϑείοϑαι , καὶ Ὀχεθυμδν" ξμυεῖσ 

να» [κω] αὐτεπιϑυμεΐαϑει τὴς ξιωοισίας. 
ἀΠΠΠρατ; δὲ ἀοίἀεταης, νἱομἤπὶ ἀςπάοτγογ; δζοοπιιοτίατιοηϊς ομρίάμ5, Υἱοὶ ΠΠπὶ Ἔχ ροταῦ. 

εν 

ὁρῶ 

ἢ, λῈ 3 Ἶ ἐΥ 

χρλματά τε κλέτηφν, χαὶ αὐ, ϑεθτσος βιά- 
ζεϑω; χα ἡδύπαϑεῖν, ἀδιχοί ΤῈ χαὶ πονηρρὶ 

Ἷ 
(ἢ 



ΤΡ 5. Ὲ 

' φιλίαν “ρὸς τινας πειφα ζι μὴ σὺ δξζυ Ἀποχρῦ- 

᾿ χῆσ με,οὶς αὐ βέλοιο φίλος "βνέαζ. δε γὸ Ὁ 

ὠπείρως οἷαι ἐχφν] ϑυρᾶν αν,ϑρῳπᾶς. χαὶ ὁ 

Κριτξϑλος ἔφη,χαὶ μέυ, ὦ Σωχρῴτες, τό- 

χων ἐγὼ ϑυγμα ϑυ μῶν πάλα; ζχιϑθυμῶ, ἀλ- 
τ λωςτε ὼ εἰ δξαιρχέσᾳ μοι ἡὶ χυτὴ ἔχιφήμη ἔχὶ 

᾿αὺς ἀγαϑουὶ Οὲ ψυχαὶ, ὁ Τὴ τὸς κα λοι τὰ 

᾿ γωμαΐζᾳ. χαὶ ὁ Σωκράτης ἔφη δλλ. ὦ Κει- 

᾿αΐζολε, σῴο ἐνέςιν οὐ τῇ ἐμῇ ὑχιφήμ Ὁ Ὅς 

ΝΠ τ τ 
καλοῖς, “πεττᾷσμκοι δὲ κἡ στο ὃ σκύλλης 215 

᾿ "πξτο φάυγην πῶς αὐ, ϑοϑπϑς ᾿ ὅτι ζε χέρας 

᾿ς ὐδοῖς τφοςέφερε᾽ Τὶ δὲ γε σάρίιϑας, ὅπ ὧς 

{ ἦ χέρας σου ξεν! παϑοςέφερον, δυλὰ πᾶσι πορ- 

ῥωϑενἐπῆϑὸν, πϑρζᾷς φασὶν αἰ ποουνϑρᾷν, ὁ ἀ- 

ούοιᾷς αὐτὸμ κηλέοϑαι οἱ ὁ Καιτύξελος ἔ- 

Φυ,ὡς ὁ πσφοεοίσο"τος Δ ς χάραις εἶτι ἔγφο- 

“γαϑὸν εἰς φίλωγκτῆσιν, δ δα σκε. δε ϑὲ Ὁ ςομια. 

βν,ἔφη ἢ Σωχρῴτης, θϑς Ὁ ζῦκα, πο ϑεϑή- 

σάρ:ϑαρῥ4, ἔφη ὁ Κειτοξελος. σεεῖξ γὸ Ὁ σό- 

μα [ποῦς Ὁ ςύα ἈΚ αροϑεοίσω ἄδειι, ἐαν μιῇ 

Α καλοοή 4 θὺς, ἔφη, σύ γε ὦ ἱκοιτόθόλε, τά- 

γαντίον Κ συμφερο τὸς εἴρυχα. οἷ νϑὸ "ὃ κὀλοὶ 

πὰ ζιαῦτα αχ κι πο ϑυοῖσιν' οἱ ἢ αὐο.9 ; ἡ ἧ- 

᾿ δεωςασρόοίεν.) ἢ νομμἐζοίϊες ϑδζκ τ ἀυχζὼ και- 

᾿" λοϊκαλίαχ οὐ ὁ Κρατύξσλος ἔφη" ὡς τὸς υϑὺ 

ο΄ χκαλῦ; φιλήσοντος μι, τὸς σ), ἀγαϑους κατα- 

φιλήσοντος, ϑαιῤβαν δίδασκε Ὑ φίλων τὰ 3’ 

᾿ ξατικά. ὁ Σωκχρατης ἐφν ὑπὸ δῶ, ὦ Κρι- 

πίξζελε, φίλος τιιὶ βούλῃ “ἡέαϑαι, ἐασάφε με 

οὐ χατφπῷ συ πρὸς αὐτὸν, ὅτι ἀγασαὶ τὶ ον, 

Ἢ χαὶ ὀχιϑυμάς φίλος ἀὐτῳ 1) : καυτηορρά , ἔφη 

᾿ ῥΚειτίελος. συ τῖδια οὺ οἶδα, μισθντα τς ἐ- 

Ἧ “πωινανζο ἔα) 8 σῷ πσξοσκατηγϑρήσω, ἔφ, ὅτι 

ο ὑὰὶ Θ᾽ άγαεϑαὶ «τὶ καὶ ἐν Ἱκῶς ἔχᾷφς ασδϑ5 

᾿᾿ αὐτὴν, Ὁῥα μῆ ΔΙαθωλεαχ δύξςς ὑπ᾿ ἐμϑ, 

λ λά ὸ αὐτῶ μοι ἔφη ἐϊγίγνεται 4ιοια ποὺς 

ΝΡ πε νδν αὐδεξουοξξοῶ: 
Ν ᾿ Ψραλὑπολαδω δὐγοικῶς ἐχήν Φρὸς ἐμε. ᾽υ 

ἵν τὰ υδϑὺ δὴ ἔφη ὁ Σ᾿ ὠχρα' Ἷ2 

ὃ- 

͵ ͵ 

Ζεςαι μοι λεγήν 

ν ἂν ΠῚ 3. ͵ ἢ ) 

᾿ αἰδεσῦ, πρὸς ὅς βϑλά φιλοὺς ποιήσοια ζ. 
ῦχο κ ΠΣ 5...» Φ Ὶ ολ κ' «7 5. 

ἱ ἔα) δὲ μοι ἔτι ἐξοισιαν δῶς λέ) 4ν ΤΟΣ 4 σό, 07 ε 
ἥν - ͵ ΓΝ . ἃ. " γ: 8] ͵ ! 

Ἷ “πιμελής τε Ὁ φίλων εἰ, κ, ὄσοῖεν! ὅπ γοιρὴς 
δ ΠΡ... 1 - «ἢ 
Υ ̓ ὡς φίλοις ὠγαϑοῖς, (γι τε τοῖς κόλοις ἐρρ»»ς 
δον ἥν ἂν ἐδ “τὰν ξυλι Σ εν νῷ 

Ὶ ΤῊ φίλων ἀγάλλη ἐχ ἡον,ἢ ὄχι τοῖς ἑαυ, 
[1 

2 
Ζ.ο 

ἤσγῷ 

ΤΉΡΗΝ σοϊαύτων δεῆσον, ὅτὸν Ὀπιϑυμοήσης Α Οὐΐθυς ὃς εἰδὶ ορὰς ἔογε νἱάθο, ἢ Ἄπάπς 

ὈΥΝΌσ: σε) 
ο 

οὐ αι δυίάαῃι πιϊοἰτίαπι ἰῃπϊτο συρίς 5: 
ἰταχιις πὸ της ος 65, υίδιις οἢ δ ἀθλίοις νο- 
115. Νδπη ἡι ραοοτο Ἐς {Π|, “ΖΕ Ὠ1ι} 
Ρίαςοτ; πὶ πγὸ γε παη δὶ Πομλ 65 ΤΠ ρον 
τιιπὶ ΕΥΤὉ πὸ αὐἰγίτγου. Ατιχαυΐ, (δι εςοὶς (τι- 
τοί τς. τα ΠΠῚ αι πὶ Ἔσο, Π1] ϑοογαῖος, 
ἰλπυἀιἀπν στρ τις (πη: ΡΓα ογείμ  οα- 
ἀοαι τη] (οτοητῖα {σοτίτ δα εος, 4υϊα- 
Πἰπγΐ Ὀοηίτατο ργαίξαης, ἃ 4υϊ σοτροτῖς ο- 
Ἰεσαητία ΟΧοο! της. ΤΠ ϑοογαῖος  Αἴνο- 
το, τὶ (τοῦτ 6. ας, Ποη ος (οἰξητία 

Β ̓ πεδοοητιποταγ,ντ τη 115 [ΠῚ ΤΟΙ δ 5, ΟΥΠλα 
ΡΙα δητες αἰ χαὶς ΤΟΙ ΟΥ̓ Γ. δι] ΘΠ ΠῚ 
Ρευαδίπις, Πομγΐηας εα δ σαι Πὰ 50. }]} πὶ 
ξαρτς, αοά ππαπιις εἰς αἠὐτηοιετγος. ϑτα- 
65 νεῖο, Ζυ 1 ΠΕ ΏΏΙ ΠΑ ΠῈ15 ἐπ σε τ ΠῚ 
(εἀ Ιοῆσο εχ ἱπτούια!]ο Ποπηίπος ἱποαρτα- 
τεῆζ, νηϊπογίος αἰτιητ γοπιογαῖας οἴδὶ 40] 
ἀμ! άεπι δια πο ἐσ ]σογοηταν Ετ Οὐ- 
τοθ.] 5: [λοος νετὸ της, Παίς, {ἰ φαϊά 
᾿ιαθες, αιιοΐ δὰ σοποι  διλάος διΐσος οοπ- 
ἔογατ. ΪΝοπ δπιῆν Οὐ] αα ΠῚ ΠΊαΠ 5 [Ὠϊ- 
οἴλτη. Α΄ πο 5 ας η., αἷς ϑοργαῖος, οὐἹ 

ΔατηοιςΒ 5 ὃ ΒΟΠΟ δμίπλο 65, ἱπηκῖς (γἱς 
τοῦα]ιι5. ΝΝὲς ἐπί πη ος ν ἢ δά πηοιιοῦδο,, εἰς 
(ι ἰοτηλα ργαίϊον. Τα νοτο πιοχ,αίτ, ταὶ (τῖς- 
τοῦα]ς.,, σΟΠΓΓαΓ πὶ οἱ, ιοα ὀΧρεάϊατ, 
αἰχῊ ΠΕ. ἸΝαπι χυΐ ρα] ἢγὶ ἐτητ, ὩΪ81] εἴα 
πγοάϊ ππογαητατγ; ατ αἱ ἀςξοτπιοβ, πθεπ- 
τοῦ δαπηίττπητ: ααυοά οΧΙἰπιοης, ΡΓΟρτοῦ 

ΔΌΪΘΛΙ ΠῚ (Ὁ ἐογηχοίος αάρο]ατί, δα (εἰ- 
τοδεῖίας : Ασο απίπηο αἰαογὶ τς ἀοςετο, 
ἰπαΐτ, αὐτο γε πδ Πα] Πγΐσοβ ; Πα η4ο- 
αυϊάθιη ρυ]σἢγος. οἱσυίατισιι8., Ποηείξος 
ἐχοίσυϊαταγα5 ἔπηγ. Ετϑοογατος :  ΒΙ, ηνΐ 
(τόθ ]ς, ἀη οἰ εἴ ατπ Οὐ! Δ] 110, ἰπ αιμῦ, 
οσητγαμεῖα νοΐοβ, απ Τὶ Ρέας, νῖ 

αὐ Ἰρίαπι ἀοἔογαπὶ, τα Δα Πλἰγατογο πὴ ἰρῆτις 
εἴς. ταις ΔΓΙΟΙΓΔ ΠῚ Οἷς ἐχρετεγε 1.1: 

ςοτ ξεως ἀϊςας,ν το, αἷς (Οτίτουυ]ας, Οαἱρ- 
ΡΟ ποπηίποιη που], αὶ ἔς ἰλιιάαητεβ οὐἠθ- 
τῖ. Ατῇρτγατοτγεα 46 το ἀΐχοτο; αἷτ, φιοά 
ΡΓα δαπιίγατίοπε. ἱρίτις ετίαπι θεπειος 
Ἰεητία Ππρι]ατὶ οπῈ σοι ρ οἐξατγίς, πυπιὶ 
τὴΕ Ρα τας ἱπαϊίιτη τα νος γοδάογεὶ Ατο 
4Ζυΐ τη τπεἰρίο, ἰπηπῖτ, θεποιιο]οητία ατια:-: 
ἄδην εὐρσα ΠΠ|ὸς5 ἐχοίτατιισ, 405 ΔΏΪη1Ο 1Π 
της δεπειιοὶο οἤξ {πρίσοσ. Ηἶχο ἰρίτατ, 

Εαϊς δοοζαῖες, πὶ ἐδ τὸ ἄΐσοτα Πἰος δὲς δά 
05. Πὸς ἀπιίσος εἴποετα νοὶς5. Οὐοὰ 
{1 ταῖπὶ ρύατογεα ροτοίξατεπι, ἔλοϊας ἐϊ- 
σοηάϊ ἄετο, συσα διηὶςὶ εἰ] σιγὰ Πητ; ὃΖ 
αιοα πηι] ἐε ἢ ἀο]ς εις, ἀγχὰε Ομ ΙΝ 
ΔΙΛΪΟἰ5;4 ποὰ οὔ ἀιη σοῦ Πη ΡΙαοΙαγα ἔλς]- 

πογᾶ ΠΟ τλΐμιι5 ΟΧίαΪτες., 4ι4πὶ Οὗ τὰ» 
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4αοά ΟΡ ἀπηϊσογατῃ σοπηπιοδα ΠΟῊ πηΐπιῖ5 Α χαὶ χὰ τοῖς ἀγαθοῖς Τὴν φίλων χαίρ «οὐδ, ' 
σαιιάεας,απὶοῦ τα; φιοά τη {πιά ἴο ροτ- 
Ποϊοεπαϊ, νεατηῖοί εὰ σοπίειαητιτ, η0 ἀς- 
ξαιϊσοτῖς; πο ἀεηὶ4; νίγτατοπ νῖγο ἀϊσῃᾷ 
εἴϊε ἱπιο!!]οχοτῖς. θεοῆο 5 αμηΐσος, Ποίξο 5 
Ιχάεπάο νίποεζγα: πἰπηίγαπι αγδίτγα θοῦ Π16 
τι δὶ ρεγοοπηπιοάιιπι ἔογο (οοίαπη νεπατίο- 
πὶ5 οποτιιπι ἀπ σογιηλ. Ὁ παπποΌ ΓΘ Πη,4 1 
(τοῦυις5,ος ΠΆΪΠ] σοπιπηθπλογαϑ, “141 
ποπτια [τίη ροτοίξατς Πτῦ, γε ἀς πις,ηαοά 
να] 15, ἰσας ὁ ΙΝ ο ργοξβέζο, θ᾽ εοῖς ϑοογα: 
τ65. ντὶ σαϊάοπι ἐσο ἀς Αἰραῇααϊ απο 
διαάταὶ. Αἰορατοπίπι, θοπα5 ργοπαθας, πα: 
οὐ νογίτατο ἐς Αἰϊϊ5 Βοπα οοτηπηεπιοζδᾶι; 
Ρἰανπασπὶ δα σοποΙ] απ ἄλγη ἰητογ ἰχοπηϊ- 
πες λα βηίτατοπι ναἱθίε: απ νεῦο πηθητίς- 
τε πταγ, σας ἰλιιάδη 0 ΠΙΠῚ] ργοῆσεγα. Εἰογὶ 
εἐπίπι, ντ αὶ ἀδοερτὶ ἔππε, (ε οάεεϊητ πλι- 
το, ας οταπὶ σΟ ΠΟΙ ἸΔεγῖο5 ἰρίας. Ουα 

«ει ἴτὰ εἱς ρεγίααίας ππι, γοΐξο ἔαξεασαπτα 
πιο είγγοσ, Π1Π}1] μα με] σεῖς ἄδτε ἀΐσεγα 
Ἰλααηάὶ σαι {ξατιιδπι., ιοά ποη νογὰ 
Ρτοξοστὶ Ροῆπε. ΝΝΙπλΐσιμτη τα, πη] δοογάζοδ, 

αἷτ (ὐεϊσοίσ τι5,14}15 ΔΠΊΪΟυ15 Ἐς Π}ΪΠϊ, ντ τὴς 
ἢς αἠϊαταγιις, ἢ δα ραγαηάος Δπηῖεος Δ] 1110 

δ᾿ - 5 ΒΕ ΄ 5, δ ,ἷ ! ! 

πιο ἄρτι ἔποτο : Πη δυο πη, Π1Ε1] ντι]τὰ- ( τήδειον εἰς Ὁ φίλοις κτησαοϑαι, συλλαμξώ- 
τὶς πισα σαι Π6π| ἢ5 ἀϊέξατγιις. ν γαπι διι- 
τοπὶ, ἱπ 4 δοοζαῖος, τηασ 5 ςομηπιοῦὶς 

ταῖς (δγυῖτς δὶ νἱάςογ, ἢ ἔα! 5 τα οὐπεηι 
Ιλιάδα ; ἀπ ἢ ρεγπιφάθαιῃ, γε νἱγ μος 
εἴ άςας: πο Π πος πεσάμιπχρετίρί- 
οἷδ5,οχ Πἰς χυζ ἀϊσαπη, οπἠεγα Ν πὶ ἢ τί- 
ΒΙσαπ παιιίοαίατοῖο νο θῇ απηϊοἰτίαπη οῦ- 
οἰ ίατο, Ἑλίο το λάδι, θδοπασηααε σι θετ- 
πιατοῖοπὶ οϊο ἀϊσαπ,, ἀἴαις {Π6 ραεγίπδίις ἃ 
τὰς. Παῖιοπα ἱπηρεγίτο ἰδὲ σαθεγηαη ἀδπὶ 
σοπηπηῖττας., Δ 4πς συϊάααδηι ραγαγθ 

ὕὯον, ἢ ὅλ τοῖς ἑαυτῶ, ὅπως πὲ ζᾳῶτα γίγφη- οὐ 

ταὶ τοῖς φίλοις σξκ Ἔποκαμνᾷς μιηχϑνώμε-: 
γος, χαὶ δι ἔγνωχας αὐδιρὸς ξὐρετίω ἐΐ »γικαν 

τὸς ϑὺ φίλοις 4. ποιοιῶτα,, πὼς δὲ ἐπϑροιὶ ὦ 
κακῶς" πόρυ αὐ οἶα! σοι ἐχττήδειον εἶναί μὲ 
σεεύϑηρον μ ἀγαθων φίλων. πίω, ἔφην 
Κοιτόξουλος,, ἐμοὶ πῶτο λέγης » ὥφαβ» οζς 

ἘΧῚ σοὶ ὃν, ὃ, τί αὐ βούλῃ «δὲ ἐμοί λέγφν; μα 
δ᾽ οὐχ, ὡς ποτε ἐγὼ Αασασίας ἤχουσαις ἔφη 

Βγὸ (ἡ ἀγαϑεὶς πσρομνηςρίδεις, μ' οδὺ ἀ- 
λυϑείας ταγαιϑεὺ Δία υἰελλούσας » δειγας δὴ 

σεευάγά γαν,ϑοφπεας εἰς κηδείαν, Μευδομᾶμας 

δ]; σῴκ ὠφελῷν ἐπταινούσεις. τὸς γὸ ἄξαπατη- 
ϑενζῷς, ἀκα μισᾷν διλλήλους πὲ, τὸ τζωὺ ασθ9-- 

μνησαμϑδμζωυ. ἃ δὴ χαὶ ἐγὼ παοϑεὶς, ὀρθαΐς ἔ: 

χήν γϑύμοι Οὐκ ὄξφναι μοι «ἰδὲ σο λέγφν ἐ- 

“παινοιοῶπι σσοεἰὲν δ, τί αὐ μιὴ ἀληϑεύω. σὺ μϑὺ 

Ὅρα »ἔφηο Κοατοξουλος, ζριούτος μοι φίλος 

εἶ ὦ Σωκρατες, οἷος, αὐ υϑὺ τι αὑτὸς ἔχω ἔχε-- 

γᾷν μοι" εἶ δὲ μιὴ, σύκ αὐ ἔϑεέλοις πλασας τὶ εἰς 
ππῷν ὁλὶ τῇ ἐμὴ ὠφελεία. πότερα δὲ αἰ, ἔφη 
ε 7 Ξ Τὰ ““ ἴω 

ΟΣ ωκχρ τὴς, ὦ ΤΚριτζελε, δυκῶ σοι μιόλλθν Κειτίζν 

ὠφελῴνσετὰ “ψ{ουδῇ ἐπαινῶν," πείθων πφρᾷ- λα 

«ϑα! σε αγαϑὸν αὔδρα, ἡνέαχ; εἰδὲ μὴ Φανέ- σἱ Χκ 

ἐον ὅτω σοὶ, ἐκ ασδὲ σκέψαι. εἰ Ὑ σεβέ- πίνε, 
ἢ , “ ͵ Ὶ ! συντύγον. 

λϑυῆρος Φιλον ποίησοι γαυκλ ρῳ,ψευδομῆνος, ον μῶν. 
ἐπταινοίζευ, φάσκων ἀγαϑὸν ἐὴ κυξερνήτίω, ὁ λον ὦφες 

δέ μοι πφοϑεὶς ἐχτβένψφέ σοι Ἔναὸν μὴ χα- οὸο 
ΡΟΙ͂Ι5, 4ιιαπὶ τὸ τιιπὶ Παιιο πα, ταπ τοἰρίΠ1) σαυϑύῳ κυξερνῶν, ἔχής τινὰ ἐλπίδα, μὴ αὐ 
Ἔχίτιο ἀδζαγιπ ὁ Υ ὶ ἢ τιια σαι] οἱ αἱτατὶ 
ΡαδΙ]ῖος Ρεγίπφίεγο πηθητίθῃς., ντ {ς τ], 
τα] ]Π Δ ΠῚ ΓΟ ΑΥΓΙ5 Προ γατοστα;. ἱπάϊςοϊο- 

Τα, ΓΟΓΠΠῚ45 ΟἸΠΠ ΠῈ ρουῖτο σοπηπηϊτταῖ; 

αυϊά ρυτας δὲ τὶ, ὃς ρογτο, οἰ αἱτατὶ σαςητα- 
ταιπηὶ ΝΟ] {1 ρει πατίτα οἰαί διι5 πΠδΠ1}15 ροῦ- 
{παάφατῃ, ἰἄηιις πηθητίε πο, τὶ γε {π|5 
οτεάληζ, πἰπλίγιιη πουλὶ δα πλΠἘγαπ ας 
ταὶ ἔλα ΠἸΑγὶς ρεγίτο, τα; ᾿η ἀπο ἀπΠοπ, 
νὶ ροτίσα!ην 11 ἀπ τα ἐδοαγίησ, ἀαπηηο- 
(πὶ τα 115 οἵδ, ργαγογθδηαα τ ἀἸσα πὶ 

ἀρέ μαὶ ἀεοϊαγαδὶς ὃ Ν ἰπυίγαπι "να πιαχίπης σοπι- 
Μ τω ΡΕΠἀϊατία, ταυΠΠπιὰ, δΖ τε ξει Πτπη εἰξ, παὶ 
ὑπ  υπάε ΟσἸτο ας, ντ η πο θοπιι οἵϊ νἱάετγινο- 
“3. Ὡς, ορεταπη ἄος,νε Βοπιις ἢ5. Οὐξουΐηηαο 

Διταπιη νἱτα πη οστα πὶ νίγτατας αἀρε}1ἅ- 
τι ,6 ας οὔλπο5 ἢ οοΠάοτες, ἀοξξγιπα ὃζ ἔπι-- 
ἄϊο ροῆς διιρεῦὶ αηἰπιαάπεγταβ. Ατας Πᾶ5, 
ταῦ (ὐγϊτοθυΐς, γεμδαάαϑ Ποθὶς εἰς αγθιτγοσ. 

στιυτὸν τε ἢ Ὁ γαῦν Ξἰπολέσαι ; ἢ εἴ σοι πείσαις ὁ 
μι κοινὴ Ὁ πόλιν ψευδύμϑμος, ὡς αὐ φρατηγι- Ὁ 

κῷ τε; ὃ δικαςικῶ, ὦ πολιτικῷ ἑαυτίω ὅχι- 

Φέψα,, τί αὐ οἷς σαιωτὸν ὦ τίω πόλιν κἰ ασὸ σοὺ 

παθῴν. ἢ εἴτινας ἰδία δῦ πολιν; πείσαιμι 

ψευδόνϑυος, ὡς οντί οἰκϑνομμεκῶ τε ἡ ὄχημε- 

αὐ, πὰ ξανδμνρεκέν τη, ἀρ οὐ θα ἢ 
διδοις, ἅμα τε βλαξερϑς εἴλς, ὁ καταγέλάς 
ςος Φώμνοιο :ϑλλὰ στευτομωτα τη τερὸ ἀσφα- 

ε ᾿ «4 »" 

Ἐλεξατη,ὼὺ καλλίςη ὁδὸς, ὦ Κριτόξελε, ὁ,τί αὖ 

βέλη δοκῴν ἀγαϑὸς ἐη),τῦτο ὼ δ υέοϑαι ἀγα- 

θοὸν πτάρφιοϑαι. ὅσοι σ[, οὐ αὐ, ϑοφποις τροπαὶ 

λέγονται, σχοτεϑίμδιοος ἀὐρησάς πασαεις μαϑή- 

σά τε ἡ μελέτη αὐξανουϑύαε. ἐγὼ μϑρ δΐευ,ὦ 

Κριτόθωλε, οἶμαι δ ὑμας Φυύᾷς γελας, ' 
εἰ 

- 



ν 

ΟΝ σύ πως ὥχλως γιγνωσκής, δί δωσκε. χαὶ ὁ ἃ Τὰ ἢ ΔΙ το υἀΐοας, νοἱ ἐπὶ τὴς ἀοοθάς. Εἰ 
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β 

Κριτύξειλος" δλλ᾽ αἰοἐωνοίμεην αὐ, ἔφη Ὁ ΣΙ ῶΣ 
᾽ τ ᾽ λ ᾽ 

ἀρατες αὐτιλέξγων τϑτοις. ὅτε γὸ και λοὶ, οὔτε 
᾽ »Ἅἥ ᾽ ᾽ ἣ » ͵ τ 

ἀλη λέφνιβ αν. χαὶ μζιὺ ἐς Ὄσοθχας γε Τ' 

᾿- φίλωνζς »ϑὺ δὲ ἄγνοιαν ἐπι φρῶτο γνωμῇ ἀ- 

χῴοϑαι, 25 δὲ ἔνδι4αν, διδιώσκων χτ' δρωύα- 

μὰ λλήλοις ἐπαρκῷν. ἐ ραΐ δὲ χαὶ εἰν τύτοις ἃ 

σειοιδαι, αὐτῶ, Αδίςαρχον [αῤ πῦϊε ὁρᾶν σκυ- 

ϑρωπώς ἔχογϊα." ἔοικας, ἔφη,ὦ τὴ οίςαι βχέιβα- 

ρέως Φερῳ ΤΙ. χ85 δὲ τὸ βάρες μμετοιδὲ δὸγοι 

"τοῖς φίλοις. ἴσως γὸ αὐ τὶ σὲ ἡμής χουφίσοι- 
μδυιχα ὁ Αἰςαρχος᾽ ὀηλὰ μιδοὺ, ἔφη,ὦ Σ ὡ- 

χρατες, Ὁ» πολλὴ γε εἰμὶ Ὥποθία,. ἐπεὶ γὸ ἐ- 

φασίατεν αὶ πόλις, πολλαἷν φιγϑ᾽ τῶν ὡς Τ' πῴ- 
ρα, σοισελυλ ὑϑεκσιν ὡς ἐμὲ καταλελάμ κέ- 

γα ἀδελφαί τε, ὁ ἀδελφιδοῦ, χαὶ ανεψιαὴ Ὁ- 

γαῦτω, ὡς ξἢ τῇ οἰχία πεοστεϑεσκαίδεκᾳ 

πϑςἐλάϑεροις. λαμ ανουδρ ἢ ὅτε Ὁ γῆς 

τυσὲν, (οἱ γὸ οϑαντίοι κρᾳ τάσιν αὐτῆς) οὔτε 

τἰπὸ Τὴ οἰχεαίν. ὀλιγδυ.ϑεφπία γὸ οὐ ᾧ ἀν : 

“ἤγϑνε. τὰ ἔπιπλα, ἢ σο εϊεις ὠνάται, συ ϑὲ δα. Ὁ 

γείσαι οἵ ἐδὰ μόλεν 661» φγυρχον, νὰ “το Ά- 

τερον αὖ τίς μοι δοκᾷ οὐ τῇ ὁδῷ ὥΥ ΤῊ δρᾷν, ἢ 
“δλυφζονδιος λαζῴ:. χαλεπὸν κδὺ δξζυ 61 ν, ὦ 

! 

Σώχρατες, τὸς οἰκείας αἰξεοραν δὀἰπολλυμέ: 
, 2 ͵ ᾿ ͵ ἱ ᾽ 

γϑς, ἀδχίυατον δὲ τοσουτῷς δέφφν οὐ τοιούτοις 
͵ 2 ἄχ: “- "» - ͵ 

πράγμασιν. αχούσδις ὀξχυ ζζωωτα ὁ Σ ωχρ α- 

οὐ τηφ' τὶ ποῖς δεΊν, ἔφη, ὅτι ὁ Κερφίειον υϑὺ πελ- 

"λὲς φέφων, Ἑ μόνον ἑαυτωῖ τε ἡ τότοις Υ 

πήδιάα δγεύαται πα ρέχᾷ γ,δλλὰ ̓  πξ ἐποιόται 

(πτοθα]ι5 : Με νοτο ρα ήφασ, ἱηψαίς, ᾿ς 
ἑοηιγαάίςοτς, τη ϑοσγαῖος. ΝΝες οηΐπ ο- 
ποίξα, πες γοτὰ ἀίσογειη. Ργατογοα ϑοογα- 
το5 ἀπηϊσογῦ αἰ πε υ]τατίθιις, οχ ἱσπογατῖος 
ΠΟ ρτοξοξξις, σοπ ΠΟ πγεάουϊ σοπαίσατιτγ: 
απ νεῖῸ οχ οσείξατο ργοβοι(οογεητιγ, εἰς 
πηράορατιγ ἀοσοηάο, νε ρτὸ νἱτἰδιις αἰτοῦ 
Αἰτογία ἱπορία (δι οηΐγος, ΓΙ Δ ΠῚ ἀπο ΠῚ, 
αι Πᾶς οτίαπη ἰπ ράγτα πα] ἐς ἰρίο οοη- 
τες. Ναπι αύιπι δἰ Φυδηάο Α εἰ ΠἘαγο τιπὶ 
τ{πξ σεγποῖοῦ: Υ [Φετίς, αἶτ, ταὶ Απήδγομς; 

Β αυϊάάδηι ἡλοϊ εἴς ἔοττς. Π θεὲς αυτο πη πλὸ- 
Ἰοίατη μαπς ουππὶ ἁπλοἷς ΠΟΙ ΠγΠὨϊσαγο, 
Ἐοτταῆϊς οπίτη Δ] [τις πη ο] εἴξια ρατ- 
το πος Ζαοσαοτε δ] αιδγίπγις. ΕτΑτὶ- 
(Ἰάγοθις : ΕΠ πλοῖο πὶ δοογατος, αἷτ, πγ8- 
δῃα ἴῃ ἀἰ ΒἸοιτατο νεγίοσ. ΝΝὰπι χαΐα (ο- 
αἰτίοπος μας ἰῃ οἰἴτατε πηοῖα ἔπης, πλι]-- 
τίς [ἢ Ρίγαοιγη σοηβισίς περι, σοππε- 
πεγαητδά της Γο ἔξ τοῦ ἰογογες, ἰοσογιπὰ 
ΕΠ Ἰὰς, σοη!Οδτίπα;, νῖπηξὶς πη αάϊδιις Χαν 
Πιοπηῖπας ἰπσεπαΐ ἤπτ, ΝΝοαας νογο νοΐ 
ΕΧΑρτο αι! ἀηϊίατη ΔσοΙ ρίπηι5, 4ι0 ροτίε 
ταῦ Δἀποτίατ!) πὲς εχ χάδι, συοα Πο- 
ταϊημ πῃ εχίσαιις ἴῃ ντῦς {πἰ ΠΠ ΠΊΘΓΙΙ5, ὃς {|Ξ 
ΡΟΙο ἘΠ οτπ ἐπηῖτ ποπιο, ΠΕῸα; νί 1141 ΠῚ]: 
τα ΓΠ σαρὶ ΡΟτΕΙς, (π οἰτίας ἰη νἱα 4ιι15 Ὁ 
σοηταπη Πα τΕ Ὁ ἱππδηΐδῖ, 4ι14 ΠῚ Π1|- 
ταιϊπη δοοὶρίατ. ασγδια αϊάσετη ςεστο εἰ πὶ 
δοογαίεβ., ΡγορΙ Π]ΠΟταΠῚ ἱπταγίγιι ἢ} 
ΠΊΟΘΟΙΙ: (6 Πετῖ ποη βοτείξ, νεἰπτδῆτα το- 
Τα ΠῚ Ρετταγατίοπε τοῦ πο ἢ 65 8[[1}}5 α-- 

Ιλ. Ηαὸ ἡσαπὶ δια πτ δοογαγεβ : Οὐἱά 
εἰξ σαιζ, ᾿παυΐτ, χα οά (εζαμηο σοπηρ ιν 
το αἰθης, ΠΟ {Γ᾽ (ΟἹ πη ἀτηας ΠΠ|5 ἰπρρε- 
ἀΐτατο ἠςςοατγία ροζοίε; [δ οτίατη ταητο τῆ 

Ὅσαῦτα, ὧς]ε ̓  πλϑι ν᾽ σὺ ἢ πολλὸς Φέφων,) Ρτατοτοα πογαπτιἐδοίτ,ντ ἀϊπο5 Πτ τ τὰ τη1}- 

᾿δέδοιχας μὴ δὲ ἔνδ4αν ταν ἐχετεδείων ἀπὸω- 
πες οἰ πόλησϑε; δ) γὴ δὲ ἔφυ,ὁ μϑὺ δούλους {ἐ-. 
᾿ ᾽ ᾽ ᾿ 2 ᾿ 

φῴ, ἐγὼ 5 ἐλάυϑέρους. χαὶ πότερον, ἔφη, τὸς 
αὔδα σοὶ ἐλάυϑέροις οἴ! βελτίας ἐ{), ἢ πὰς 
θὰ Κερφίμωνι δούλους; ἐγὼ μδὺ οἴχαι, ἔ- 

Φη, τὸς θὰ ἐμοϊ ἐλάυϑέρους. σζκοιῶ, (. 

οΦη, αἱ, δὸν Ἔ μϑὺ Ὄσπὸ ΤῊ ποινοφτέρων 40- 

; “πορᾷν, σὲ ὃ πολλῷ βελτίας ἔχο ζᾳ - ρίας 

Ζῃν» δι ἔφη. ὁ μδὺ γὸ τεχνίζας Φέφᾳ, ἐγὼ δὲ 
ἐλά ϑερίως πεπαιδόϊ μϑρθς. ἀρ δζζυ, ἔφη,τε- Ὲ 

“νίται εἰσὶν 3 οἱ χρήσιμον Ἴ ποιᾷν ἔχιςανϑροι; 

κάλιζα γ᾽, ἔφη. Οἰκοιιῦ χρήσιμα γ᾽ ἄλφι 

τὰ σφῦρα, γέ. τί δ᾽ ορι ; Οοδὲν ἡ Ἴον. τί 

Σ , ἔφη, ἱμάτια τΈ αὐδρέα, χαὶ γωνακϑα, δ χαὶ 

χιτωνίσχοι,, καὶ χλαμύδες » καὶ ἐξωμίδες; 

τος 4[6ῃς ῃγχεῖῖς. ης οὐ πεοςἤατγίογιπ)η- 
οῥίδηπι οπηπος ροτεατίς ὃ Οἷα ρτοξεέϊο, 
αἰτ, (εγιιοϑ αἰἱτ δγδιηο, ερὸ ᾿ἰθεγοσ πο ϊ- 
πος. γτγαηγνεγο, [πδίεοις ϑοῦγατες, ρα τα5 
ἰπσεπιιοβ, αὶ τεσιιτ ἔπης, πο! οὐ5 οἤς, 
Δ (ὐὑευαπιοηΐϑ ἰσγίος ὃ ΝΙ πυίγι!πλ Ὠγ6} 105 
γα 5 (ἀπ ] Πα παΐ, 40 ποῦ Πὶν Πα Π1Πτ. Απὲ 

ποη ἰρίταγ εἰξταγρο, αἷς ϑοσίατοβ, ΠΠ πὶ ρὲ ῦ 
Βοπηίηος Ὑ]Π]ΠΌγος γογαπὶ δ αίγεγα σοὺ- 
Ρίδπη: ἔθ, 4] πλα]εο ΠΟ] Ογα 5 Βαθρας, 'ΠοΞ 
Ρἷδ ρτεπιὶ ὃ ΜΙπίπγο νογο, ἱπ ιητ. ΝΝαῃ εἰ: 

Ἰς διτίῆςες αἰϊτ, Ἔσο 1 δεγα!τεγ άποαῖοξ, 
Ἀπῆςεβ οτρὸ {πητ, πη υΐτ, α Δ οΓΕ 411- 

ἡ 7) 
΄-΄Ὁοχ Παπὶ- 

αυϊά ροήπης, ααοά νε]ς {τ 9 Μαχίπιο, βοιε, ἄοοοε 
αἷτ, Ετρὸ ἔλγ πᾶ εἰ νυ] 8) Αὖ νεπουηοη- 

Ἐε|. ςσ' 
Ῥοϊωχ, υἱ- 

τοῦ φυίάεπι. Οὐ ρᾶπεδ ὁ ἸΝΙΠΙ]ΟΠ. Πι15. ἀεἰζοτε των 
Οὐἱα Ὁ νείξες5 νιτη]ο5 ἀς πη]! εργεϑ, δέ τι-- πἰςᾶνια- 

πίζε ζῶ": 

πίριϊα:,, δὲ οὨ]απιγάςς,, δς " ἘΧοπιί 65 Σ τρρίεπι. 
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οπηηΐδ. ἰΔπὸ νεῦο, Π 4 π| δοογατοβ. ]αϊτο- 
. σαπιίπηε, ΠἰΠ|}Π Ππούατη ροίαητς εἸαθοταγοὺ 
Ἰλπλο νοτο οπληΐα, νταγθίτγογ. Ετρο τα ἴ- 
σηογας Ναιπογάςπὶἔοϊοηα ἔλτίπα,ηποά 

᾿ ψπιπη ΕΧ ἢἰϊς οἰξ, Ποη (ο] πα (οἸρίαπι ὃς 4ο- 
τλοίτῖσος αἰείθ, (εἀ ργάτεγοα τλπ|τᾶ5 {π|65, 
δὲ νὰσσᾶϑπ, ἀἴαπ6 ΕἰἰΔΠὶ [ππσγαγὶ ταπταπι, ντ 

ΠΟΠΠΙΙ Δ ΠΔΓη ἴῃ ν{{1Πὶ οἰ τα τα 15 {{πΠλτιι 1 
{ἀρρεάήϊτος : Οἰπθιιπι ρᾶης ξλοίππάήο ἔα- 
τα απν οπηπο πὶ Παγγῖγα,, ὃς νίπεγο ἰαγσί- 
τεῦ : Πϑεπιοδπὶ (ὐΟἸΪγεεπίεηι, οοπβοίπη- 
ἀϊς Ἑ“Π]ατηγάϊθιις : Μεμοπεπι, ροπι]15: 
ἹΜεραγεπίμηπι πηαχί πηδπη ράττα πη ΘΧχοιηϊ- 

ἄτη σοηίεξείοπο (δίς αἰεγεὺ Ν ἐγο, παι. 
ΝΝηλ 1ΠΠ| θαγθαγοβς χιοίάδηιν ἐπητος παῦδτ, 
΄πο5 ροῆπιης σορετα δὰ οἰαθογαηάιιη 68, 
ας τρίς ἐεχρεάϊδης. Ερο πιεοιμῃ ΠΡ είος 
Βοπιίπας, ὃ σοσῃλῖος παῦεο, Ετρο, Πδ- 
ἰεοῖς ϑοογατος, αιοά ἱηρεπαὶ ππε, ας τἰ δὶ 
φορβῃατί, ργοργογθα ραταϑ οἷϑ αἰϊ Π|}}]} ὰ- 
οἰφρηἋ εἠς, αυδπι ντ εἄάλης ας ἀοτιηϊδητὺ 
ἸΝ τα δὲ ἴητογ αἰΐος ἱπροπιος ποιμίηοβ, ἢ 
Αὐτὰ νλητ; 605 σοπληοαϊες ἄερετε γἱ- 

ες, ἐο]ϊοϊοτείφις ργαάϊοας 115; 4} ἐο- 
Τὰπι σαγαπι παθθης, αυσουηιηιο δά νἱ- 
τη ντ Πα πογαπε ὃ ἢ οτίαπα δὲ περ! ρεη- 
τεἰλῆλ ρτοάοιίς δηϊτηδάπογιις ΠπομηπΠίθιις 
λὰ ἀ!ίροπάιϊιτη δα, υα οῖγα σοπιιςηϊζ ; ὃς 
4 τοπυϊπσοηάπην, ηπα ἀϊάϊςοτγίης ; ἃς 
δὰ ναἱοτιἠϊπεπι., τοριγαιις σοΓρογμΠ1; 
δὲ δά ραιαπάμππι ἂς σοπίεγπαπάμπι δα, 
απ δα νίταπι ντ]ὰ (απτ.: ρα αιτοπη ἔα- 
σογο, ας ἀΠσαητίατη δά μίθουα, Ὠἰ ἢ] ργοά- 
εἤξεριυτζας ὁ ΝαπΙΘα, ας ἀϊοῖ5 {15 τοπο- 
το, πο ἀἰ ἀἰσογαης, νὰ ΠΟ 486 φα νίταπι ντῖ- 
1 ἀϊπιοογεης, πεαις αυϊ α4π| οογιπ α- 
φοτγοηζ: δῇ ο αἀἰποτγίο, ντ ὃ αἰ Πσθητογ ῃ εἰσ 
οἰαβογαγθησ, ὃς νε!ίσαῖοπι ἱπάς σαρογοηὶς 
γιεγα Ποηλίποβ᾽ τατίοης πιοάοίξείογες Πηζ, 
ἴῃ οτἷο ἀεσεηάο, Δη σγαπι 115 ᾿ππροπάςη- 
ἐο, ιια οχρεάίαπτὸ το πιο τπίοτας 
δαπογίησ, ἢ οριις ἔλοίαησ. Δἢ { ἰῃ οτίο ἠ6 νἱ- 
ἔξα ἀε!Ροτεπτὸ Οἰπη οεαπι, πιοαίςητοη- 
τία, ὨΘ41Ο τοι 14Π} 1125 ἀΠΠ|0 15, Πα ας 1115 
τα : τι, Ζιοά 645 οἵ Εἰδὲ] ἀσεγίμηςητο εχί- 
{ππι6ς ; 1Π1|π, υοά τὰ ἔπᾳ σαι σταια- 
τί νίάεδητ. Ἐχ εἷς ρογίοαϊιπι οὔ, πο ὃς 
τηδῖτις οἀϊιπιὶ οὐίαγιιτ., ὃς ρυ πη στατία 
τηϊπαδγαν, Αἵ ἢ τ ρύωπε ορεταϑ ἔλοίδησ, 
τι Ζαί θη οας αἰ Πρ ο5, δ ν ἀς]5 ἱρέας 
Τὶ εἰς ντ]ες : ὃς ἀπταιιητ Πα το σοπίζα, 
δὶ αηἰπηαάποτιτοητ, τς ἀο]ςεϊ ατίοπεπι οχ 
Εἰς σαρθγο. ἌΑταια δείλπη ρείϊογαπι δ6- 
ποβοίογιπι σα πλ νοϊπρταῖς τοσογάδηξες, 

γαπήσωσιν, αἰοϑόνϑυαι χαλρογτά σε αὐταῖς. δ ὃ πσρϑγεχϑνυ αν ἀὐεργεσιῶν ἡδ7ον μμεμνηνδεοι, 

Αἀπιοάαπι, αἰτ,ντ]αίππι παο, ὃς αυΐᾷοπι α σφρύδρα γ᾽, ἔφη, καὶ πούτα ζεῦτα χοήσι π᾿ 
ἘΜΟΚΆΒΊΙ. 

ἐπάτα, ἐφη,οἱ Ὡρὰ σοι πὅτων οὐθὲν ἐχίςαϊ 

ποιῴννπθωτα μϑὸ ὃν,ὡς ἐγώ και. εἶτ᾽ 5 κ οἴαϑαν, 

ὅτ! ἀφ᾿ ἑνὸς ιϑὺ πότων ὠλφιποποιΐας ΝΥαισι- 
κύδηης οὐ μόνον ἑαυτὸν τε χαὶ τὸς οἰκέζας 

φέρ, ̓ 

ιλὼ ωρὸς πότοις ἡ τὲ πολλαξ,ὼ βῷς,ὶ αἷξι-. 
ποιάτωι ζσοῶτα, ὥςτε χαὶ τῇ πολά πολλάκις 

λφτεργφν᾽ Ὄσο ἢ ξιρτοποιΐας Ἴ Κιριξὸς Εἰ, 

πε οἰκίαν πᾶσαν Δ) οῬεφά » Χρὴ ᾧῃ δαμψιλές 

Δημέας ὃ ὁ χολλυϊφς, ἰπὸ χλαμωυδουργίας 
Β Μένων σῇ εἰπδχ λανιδοποιΐαε" μεγϑρέων δὲ 

οἱ πλότοι, ἔφη. στὸ ὀξωμειδὸποιΐας Δ[οδε- 

Φονται; νὴ δὲ ,ἔφη. ὅτοι υϑὺ γὸ ὠνόμϑυοι βαρ- 
(ξαρες αὐ, ϑροτεος ξγθεσιν,ὡςτ᾽ αὐαϊκαι ιν ἐρ- 
γαζεαχ ἃ καλας ἔχ ̓ ἐγωσὶ ἐλάυϑέρες, πὲ, 

ὼ συξλυᾷς. ἔπήτ᾽, ἔφη, ὅτι ἐλδυϑεροί τ᾽ εἰσὶ 
συΓλυάς σοι,οἷς δῖναι ἀὐύζυς μηδὲν ὀνο ποιῷ, 

ἢ ἐοϑίφν ὸ καϑεύδᾷν, πότερον ἡ ΤῊ ἀλλωνέ- 
λάσϑέρων τὸς ὅτω ζωνᾷς ἀμέάνον Δ ο΄γονᾷς 

ὁξϑις, χαὶ κώλλον ἀὐδο μον ζῇς, ἡπῷς ἀδχέ- 
ς σαντο γρήσιμα τσδϑς Ὁ βίον, τέτων ἔχημε- 

λουμϑυας; ἢ τίω μϑὺ Φὴργίαν ἡ τίω ἀμέλφαν 

αἰοϑείνη τοῖς αἱ, ϑοθποις ασθϑςπε ὃ μαβῷ, ὦ 

πσξοφηκῳ χίςαοϑαι. αὶ ατοος ὦ μγημονάζαι, 
ὧ αὐ μαθωσι, ὦ “ϑϑς Ὁ ὑγιαίνᾳνπε, χα ἰοιύψν 

τοῖς σώμασι, χαὶ πσοὸς Ὁ κτήσαεϑαι τε  σω- 

ὧιντὰ χούσιμα πσϑϑς 1 βίον, ὠφέλιμα ὃν- 
χα, τοὺ δὲ ἐργασίαν καὶ τίω ἐχημέλφαν ξεῖν, 

δρρ δον αν, τοὶ πρνήκα 
πότερον ὡς οὔτε; γρησιμ(α, οντα ἐγ 39 τ΄ βίον, 

[οὔτε ποιήσάσοι αὐὙοὦ σσοὲν, ἢ τὠγαντίον, ὡς 

καὶ ὄχιμελνηϑησόνϑυαι πότων, καὶ ὠφελη- 

ϑησονϑυαι ἐπ᾿ αὐτῦμ', ποτέρως ὃ αὐ μάλ- 
λον αὐ,ϑ65»ποι σωφρφνοίεν, "δηο᾽χϑεεῦτες, ἔχιν} 

“θυσίαν (χη μελούμδμοι ; ποτέρως δὲ α; δι- 
χαιότερφι εἶεν, εἰ ἐργάζοιντο, ἢ εἰ ργϑεώτες 

βελάσοιντο «ἰδὲ τὴν" Ἐχιτηδείων; δλλὰ καὶ 

γιῶ μὰρ ἘΠΡῚ ἐγὼ οἶμαι!» οὐτεσὼ κείνας Φι- ἐρῦμα 

λᾷς ; οὔτε ὄἰκάνα! στ᾿ σὺ μϑὺ ἡχϑύμδυος αὐ 

ζχιζυ μίας δῇ σεαυτῷ, κέναι δέσε ὁραίσαὶ 
Εαηϑονϑρον ἐφ᾽ ἑαυταῖς. εἶκ δὲ πότων χίιδυ- 

νος μείζω πὲ ὠπέγϑειαν γίγνεοϑει, καὶ τίω 
“ϑϑγενονήαν ϑριν μέϑαζ. ἐαὺ δὲ ωροςτίτης 

ἧς, ὅπως οὐερίο! ὦσι, σὺ υϑὺ κείνας φιλήσά, 

ὁρωῖ ὠφελίμες σεαυτώ ὄσας" ἐἰκῴιαι δέσεά- 

τίω απ 

«- 



τῶν φιλικωτερθν τῈ καὶ οἰκειότερον δυλλ- 

᾿ λοις ἕξετε. εἰ νϑὸ ζίμμω αἰαι ρὸν τὶ ἔμελλον ἐρ- 

γάσαοϑαι » ϑινατον αὐτ' ἐὐτϑ, αρδϑαιρότεον 

ὦ, νμῦ δὲ ἃ μϑὺ δοκεῖ καλλιςα καὶ “ορεπτω- 

δέξερᾳ γειψαιχὶ ἐὴ ̓ἰὔχιςαντοι ὡς ἐοικεπὸμ- 

χὲς δὲ ὦ χίςανται ᾿ ῥάςα ἯΩ χαὶ τάχιςαιν θα 

οχαλλίςα, καὶ ἡδιὲςτι ἐργάζονται. μὴ δξυ ὁκ»4, 

ἔφη, (τα εἰσηγφοϑοι αὐτοῖς, ἃ σοί τελυ- 

σιτελφκακείναις᾽ καὶ, ὡς εἰχος, ἡδέως κί τα α- 

΄σ 

59. οὕτω μι ϑοκος καλαῖς λέγᾳ ὦ Σώχρα- 

τές, ὡςτῈ χσόϑοϑεν μδυ οὐ παδϑσιέμιζιυ δὰ- 

γείσκιαϑαι , εἰδὼς ὅτι αὐαλωώσαις ὃ αὐ λοίξω, 

οὖν ἕξω δἰ ποδδιιθα!" νεώ δὲ μοι δοκῶ εἰς ἔρ- 

“γῶν ἀφορμέιὐ αἰ σσουδιᾷν αὐτὸ ποιῆσαι. οἰκ, 

πότων δὲ ἐποξίϑη μϑὺ ἀφορμὴ, ἐωνηϑ δὲ ἔ- 

“Ἔια' γαὶ ἐργαζουϑυαι κϑὺ ἡἠδίςων, ἐργασαίμε- 
γαι δὲ ἐδειπφόιωυ. ἱλαραὶ δὲ αὐτὶ σκυ,ϑοοπτῶν 

Ἢ ἦσαν ̓ καὶ αὐτὶ ὑφορωμδύων Τ ἑαυζς ἡδέως 

“ 

᾿φίδοιω, ὁ δὲ ὡς ὠφελίμοις ἠγάπα. πέλος δὲ 

ἐλθὼν τσδ3ς Τ᾿ Σιωκρῳ τίου, χαήρων δινγότο 

β Οὗτά τε, χαὶ ὅτι αἰτίαΐνται αὐτὸν μόνον Το» 

"τὴ οἰχίᾳ Ὄρον ἐοϑιήν. καὶ ὁ Σ᾽ ωκρᾳτης ἔφη, 

"εἶτα οὐ λέγης αὐταῖς τὸν τῷ κυνὸς λόγϑυ: Φα- 

δὶ ΝΣ ὅΤῈ φωνηενζᾳ, ζῶ τὰ ζία, Ὁ οἷν 

πσϑὸς Υ δεασυτίω εἰπῴν" θαυμαιςον ποιᾷς, ὃς 

πο - 
69ν παρεγθυσεις ΟΣ εὲν διδὼς ὁ, τί αὐ μι Οὐὸ 

: ΕΒ ΕΞ“ Εἰς ΝΟΥ. 
πἰωαπ᾽ ὀχείνων γϑῤιν αὐξήσετε, γαὶ οὐ. τῷ- Ἀ στατίαπη οἷς ρατιατη Δα ρο δ τς, ας ἀοίποορε 

χρύσαινται. δλλὰ νὴ τὸς θεοῖς, ἔφη ὁ Αδίςαρ- Β 

ὡς ἀν- λλήλοις ἑωρων. καὶ αἱ μϑὺ ὡς κηδεμόνα 5 
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ΤΆ ΟἾτ5 ἔτ] γί αν; νοίπιοι πλυιϊο σοα- 
ΡΙ οἐξομλ τη]. ΟἸδπὰ 11 τατρο ηυ]ε οἷς οἤοτα- 
Βοη ΠῚ, ΠλΟΥ5 ροτίτις οὐΐοῖ εἰ σοηάα, ἀὶ 
νοιῸ ΠουΠΏ Πα οι ρᾶγ οἹἘ, χυιςου 6; νἱ- 
ἄφητισ πα] τὶ Ποπ  ΠΠπλὰ οἶδ, ππαχὶ- 
τησαιι ἄςςεζο. Οὐας ἀπτοιη ατια: Ποῦ, 
ται ἔΔΟ Π πο, τα πὶ σο] ΥΥ Πης, ΤΠ οἸοσδη- 
{ΠΠΊπγο, τατα {ππητλά σιν ν οἰ πρταῖς ἔλοῖτ. 
ΟΟΑρτορτογ τὶ σαῃέξαπάτιι μοὴ οἴξ, ἰη-- 
4αυῖτ, ντ δ οα {15 "15 αὐιξξοῦ, αιια  τατα δὶ, 
ταπ 1115 σχροάίδητς: ἴῃ 40 φαϊάοιη, σθὰ 
Ραγοίξ, ρει θοητου τἰδὶ οδτοιηρογαθιησ. 
Ῥτοίςέϊο, ἱπᾳφαῖς ΑὐΠαγοῃας., τὰπα τη] αὶ 
ΡτάοΙατο ἀἴσογο ν]άογὶβ., ταὶ ϑοογαῖος., νὰ 
Ζυππὶ Δπῖο ἃ τηθ το Τὰς!}Ἔ πο ΔΌΠοῖτο- 
τοπι, πο ἀ (οἰγοπι πα αἰ ππηζὰ πλπτιο ἀα- 
τα ρεςσιπία, οἸο πο ποη ἔαταγιιπη ; πῆς 
ΤΆ] ΠῚ νάφθαν 14 ἔλξξαγιις δά Ορογαγιπὶ ἰπ|- 
Ρεπίλ5. πὰς σοπηραγατα τ Ἰπηροηίᾳ, οπν- 
τὰ ἰδῇ : ΠΛ] οτος ἰητοῦ ορεγας ργδάςθαῃτ, 
ΔΟοΟροτῖς Αθίο]τἰς σοθηαδητς. ἸΔ ΠῚ ρτὸ τεῖ- 
Πιριις ΠΠ]αγος ἐγαητ, ρίος; εο, Παοα ῥεῖ 
(υἱρίοἰοπίθιις ᾿πάα]σεθαησ, ᾿εητοῦ (8 
ἱπτις θαηταγ. Αὐἠξαγομιῖπι ἢΠ1α ουγαζοσῖς 
Ἰοςο ἀπ ίρεγα, Αὐξαγοις ἱρίλο τα] πα! 
ντἰ]ςς πὶ, ν] οἱ ΠῚ πὰ σοπιρ] εξε!. Τ᾽ πηάεπη αἀ 
ϑοοσγαάζομη ἡ πὶ ΔοσοΠΠετ, παγγαθαῖ ὃς 
μας οαπινοίτρτατε, ὃς φαο α {ς (οἰτιπ ἰητοῦ 
οἴηπο5, Πποτηποῖορητίη ἀοπιο, τοργαῖ- 
ποπάοτγοητ; γε 401 οἱ δ᾽5 οτἱοίτι νοἰσογοτιτ, 
Ταπι ϑοοζαῖοβ : Γ νογο Ποπ σδηΐο ἔαδιι-- Αροίορω 
Ιατη εἰς παῦγαβ ὃ Αἰμπητοῃΐπη. ἰα τοπηροτίς, τλρῴβμα 
ἀαππινόςα ντογεηταγ Δηϊ πια ἴα, αἰ χης δὰ μίϑμμ. 
πιογαπιίπαπι οεπη: Ἐποὶς ίαπε τηἱγ 41 4.- 
ἄαπι, αὶ ΠΟὈ 5 ἰλη5. ἀρῆοϑ; σαίδίιπι εἰ δὰ 

(ρρεαϊταηεῖθιι5, ΠΙΠ}] 425 οχεγα 4, φιο α 

- - 

- ἕ 

» ͵ ν᾿ Ν (ἃ ᾽ ᾿ 5 ᾿ - ΤΡ 

“γῆς λαςωμϑυ" τῳ δὲ κυνὶ, ὃς σε οὲν τοιού- Ττοτίδ ζοπίςαϊπλαῦ : σηὶ νεγο, 411 Π181 

“τὸν σοι παρέχῴ, μεταδίδως οὗτεξ» αὐτὸς ἔγάς 

σίτῷ. τὸν κύνγα, δξιυ ἐκχϑυσοινΐῳ. εἰπᾷν' γαὶ μὰ 

δία. ἐγὼ ὙὉ εἶκε ὁ χαὶ ὑμας αὐζᾷς σωζων, 

τς ὡπεμήτε κί π᾿ αὐ, ϑοθ πων κλιἐπ]εοϑαι, μή 
τελίπσο λύκων ὐόπαζεοϑα," ἐπεὶ ὑμιάς »» 

ὑμὴν εἰμὴ ἐγὼ ποξοφυλοηοιμε ὑμας, οὐδ᾽, αὐ 

Ἢ γέμεοῦζ δούαιαϑε, φοζεέμδυαι μιὴ ἰπόληοϑε. 

οὕτω δὴ λέγεται χαὶ τὰ σοόθατα συϊγωρῆσοι 
Τ' χύνα πυδοτιμαοϑα,οὺ σὺ δξίυ κείνως λέ- 

γε; ὅτι αὐτὶ κυιὸς εἰ φύλαξ χαὶ Ἐχιμελητής, 

“ἃ σεῖ σσοὶ ὑφ᾽ ἑνὸς ἀδικουμῦναι οὐδ 

᾿ σφαλώς τεὺ ἡδέως ἐργαζνϑνω ζει. ὐλὲ 

͵ λον δὲ ποτε Σ᾿ ρ γαῆον ἑταῖ ον “Δ οἱ ὄνου ἰ- 

: δῶν" πόϑεν, γν Οδν ὀλμαες ΣῈ 

κατάλυσιν τῷ πολέμου νἔφη, ὦ Σωκρᾳ τές, 

π᾿ ἐδε. καὶ 

ταῖς τἰδὶ ρύσθεσ, οἰδαπι Π]]ππὶ σοπληγη!-- 
οἂς, 4 ἰρίς νείσογί5. Ατσαπεπι ΗΪς αὐιά!- 
τὶς αιχιῆς : Νοη αθο τα ργοίεέξο. 'Ναιη ε- 
σοίβ πὶ, φαΐ νος ἰρίαϑ σοπίογιατ, ντ πο- 
4πε ἔπττο δ χοπιίῃῖδιι5 δι ξογαπα ηὶ , Π6- 
416 4 [ὩρῚ5 τρί απηὶηὶ. Νος σαίάετη σού- 
τῷ, ΠΙΠ ρτὸ νοδίς ἐσ Ἔχοιιθαγοία, ἢς ρά- 
{ταπὶ φαίήεπι παῦεγο ροησείς; νοτίτα ((ἰ- 
Ἰσεῖ,ης ρεγίγοιίσ, ἄσχις ποστποάο ροτῃϊ- 
Βεταγοιιος ἰρίᾳ5 ρεγπλ πο, ντ σΔΠ]5 ροτίο- 
τὶ σοπάϊοϊοπο ἔγιογεεαν, [τα 66 ται οτίδτη 1]- 

Ε [15 ἀϊςίτο,τς ολῃΐ5 ἱπῆ αν οὐἰοάετη οἴ, οι- 
τΆΠςς σογογα : Οὔ 5 ορογα ἰατα ἃ ΠουηλΪπο, 
(εσυτο {πδυΐτοτα; μας ορούαβ οθειπόο νἱ- 
τπιλητ.]ἀθπ ϑοογατες, 1114] 14υᾶο ΓΟ (14- φρεναιὼ 

Ἰεπια] 1 ιοπγάαπι νοτογξ Ιοπρο εχ ἰηίογ- “εμέ 
: 2 ς { ορἰοημβ, 

τι |1ὁ γιάογοῖ: ᾿ πάδ ποῦὶς δά ο5,αῖς, πε ο- 

τε 58. οχίταμι Ὀς}}1, ηχὶ δσοταῖος, Πα υἷτ, 
᾿ ΔῊΝ 
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“58 
Ῥεζερτο νεηἰέδδη, πππσοχ ποοϊρίοϊοςο. ἃ 
πη ο ἐπ πη εχίγα ΗΠο5 Ατίῖσα ἤτα ρτα- 

ἄτα υγἱ[ΐ απὸ αάεπητα,; πεσρατοσ πη Ατεῖοα 
ταὶ πὶ φυϊἀαιιαπὶ γε αΐτ: σοσοῦ άπ ἀοπλὶ 
ἀσρεης σοῦρογα ἐλοϊπιπϊἰς ορογὶβ νἱξξιπι 
αθστογα. Ετνίάσταγ μος πλμὶ ργαίξασς, 
4αΔη} ΔΙ ατοτῃ γοσαγε ππουτα! ππλ: ργδίει- 
εἶπ αυπιπὶ ρίσποιῖς ΠΗ] πασεδπι, απορεο- 
Θαηίλην ἀσσίροτγο πγατιο ροῆπτπι. ἀταδπι 
«ἶϊιι ριιταβ, δἷτ ϑοογαζες, σογραβτίὶ (6- 
«ξξαγαη,, ντ ν]δδαπη ρτο τηογοοάς Ιαδοτδη- 
ἀο υαταϑὲ Ργοξείξο ποῃ ἀϊμ, παῖς. [τὰ 6; 
4αππη σοηίοηπογί5, ἤσπητι τὰ ἀυἀεπὶ εσο- 
Βἰς, αὖ πεπιο τί δὶ ππογος θη ργο σογροσίς 
1λθοτίθισ ρεπάει. Κοτο ἀϊοῖς, Παῖς. Εγρο, 
Τί εοἰτ δοογάτος, ργχίξας σατο ορογαἰδιη- 
“Ππιπο δάστοα!, φια ἰΡὶ οείατη φαμππηίοδαο- 
τἰβ αἰσπάο {ποίη : ἀτηπς γε ἰοςσιρίετῖς 
“αοάδπη σοηπιοπτο, αὶ (οςῖο ργοσαγατίο- 
ΠΙς ἰηάτροατ, ἢς 11 το ἐπ αδητὶ ν] οἰ Ππα ρτο- 
ἴϊς; ντοροτίϑ5 ρταῆς, δὲ ἔγαξειις σοησοτας, ὃς 
ξλσαϊτατος ἰρίπις νπαὰ οἰ οαἴ45. Εσο νετο, 
ταὶ ϑοογαῖος, ἰΠ]|τ, αστο (δγιτατε πὴ ροτ- 
ἔξττο ροῆϊπι. Ατααΐ οἰπίτατιπι ρταίμάος, 
ῬΕΡΙΠσαγαπηιο Γογιπὶ σαγάζογοβ, ποη ἰά- 
Οἴτοο τη 615 ἰδ γα ]ος, ἃ πὴ Δὶς ἱησοπαΐεχ- 
ἡ τητος, Οτηπίπο,ηὶ ϑοογαῖος,ηοη δά- 
Τηοάϊι νο] πὶ Ππὶς γεργοῃςπἤοηὶ αἰ σεις 
οὕποχίιμῃ οἢς. Ατχαὶῖ, πὶ Επτίογο, πααῖς 
ϑοογαῖος, Ποη ἔλοιϊα γερεσγίγὶ βροτοί ορι5, 
ἴῃ πο Ποὴ Δ] 4υῖς σα]ροταγ. ΕΠ οηΐπὶ ἀἰ- 
ΒΟΙΙς, ἐς ΑἸ᾿ααϊ 4 ἀσοῦο,νε π 81] οπχηΐπο ἀ6- 
Πα ια5 : ἄτα 86 Θεία, αασππ αδίχας ἀς]!- 
ἑτο αξξιπη οἱ δἰ φαΐ, ἰπ μά! σειη ποη ἰη- 
ἰχαμπιίποίάοτς, ἀἸ Π οἶα οἵξ. ΝΝ πὶ ἐχαῖ- 
ἄεγη πηΐγου, τε ἴῃ ἰἷς οτίαπι οροτίσ, ἐπ υΐδας 
παης νογίαγίς, ἔλοῖ]ε σοπίςηαί, νεϊηςιρα- 

ΧΕΝνΟ ΡΥ ΜΕΜΟΚΊΆΑΒΊΙ 

Β χαὶ 

ἐκ δ ἀποδημίας, νιουὶ μῆύτοι αὐπίϑοι. Τ᾽ 
γὸ ἀφηρέϑη οδὸ τὸ οὖν τῇ ,ὑπβορία κτήμας, 
ζᾳ,- δὲ τῇ αἰΠικῆὸ πατὴρ μοι σξ εν κα τέλιν. 
πεν, αὐαΐαζομᾳ νεῶ ἐχεδημεήσοις τῷ οω- 
ματι ἐργαζουϑυος τὰ ἔχττηδάαι πορίζεαϑαι, 
δοκά δὲ μοι τῷτο κρφήον ἐὴ ἢ δίῴοϑοιι τινὸς αἰ- 
εϑεφπων, ἄλλωςτε χαὶ μηδὲν ἔχονζᾳ. ἐφ᾽ ὁτῷ 
α᾽ δλυφζοίμζωυ. χαὶ πῦσον χρόνον οἷς σοι, ἔφυ, 
Ὁ σώμκᾳ χανον ἐὴ) μμοϑοὼ τὰ ἔχετήδεια, ἐρ- 

γάζεοϑαι ; ῷ Τ᾿ δὲ, ἔφη, οὐ πολεωὼ γρόνον, 

"νέφη, τὸν γε ὠρεσξύτερος μη, δὰ- 
λονότι δαπόρης μδν δεήσῃ » ἡμίαϑὸν δὲ στὶς 
σοι ϑελησᾳ Τὴν τῷ σωβκᾳτος ἔργων διδόναι. ὦ- 

ληϑη λέγης Σ ἐφν.οὐκοιῶ, ἔφυ ̓ κρφῆον ὅδιν 
αὐντῦ)εν τοῖς ζοιῴτοις ΤῊ ἔργων ὁχιτίϑεαϑαι, ἃ 
ἡ ωρεσξυτέρῳ γνονδύῳ ἐπαρκέσᾳ, καὶ ασο9ς- 
ελϑονζᾳ. τῷ τὴν πλείονα χομαᾳ χεκτυμέ- 
γων, τῶ δεολϑύῳ τῷ σεευεπιμελυσομδυσ ᾿ ἔρ- 

γῶν πε χιςατοιῶτα, χαὶ συϊκομίζονζᾳ καρ- 
πϑς, ἡ συμφυ λοι οζᾳ τίω οὐσίαν, ὠφελξ)- 

3 "»ν ν»»ν ἀν ν... Γ τὰ αὐτωφελῴαϑει. χαλεπῶς αὖ, ἐφ, ἐγώ, ὦ 
Σώχρῳωτες, δουλείαν πσομείναιμι. αὶ μξὼ 
γε ον ταῖς πὸ 14. Μ᾽ οἱ γε Οὐ τς πόλεσι ζοδοςαίθύοντες,, χα] ΤῊ 

δυμοσίων ἔχ μελουϑροι,οὐ δου λοωρέπεςερϑι 
ἕνεκα. τότ, δον. ἐλδι δαδιώτεροι γομίζον- 
ται ὅλως μΖωυὺ,ἔφη, ὦ Σ ὠχρᾳτες,Ὁ αἰσσαί- 
τίον ἐ{) τινὶ οὐ πόρμυ πσροςί κα. ὁ μι ἔφη, 
Εὐϑνρε, οὐ πόμυ γε ῥαδϑι ὄεην ἀράν ἔργϑν, ἐφ᾽ 

ᾧ Οὔκ αὖ τίς αἰτίαν ἔχοι. γαλεπὸν γδρούτω τι 
-“ « Ἁ «ς η δὴ Ἧ ἘΨΕ 

ποιῆσαι, ὦ 1ε μηδὲν αἱ μοι, 4ν, γαλεπὸν δὲ ὶ ἀπ. 
, ; ! λ δ ͵ » τιῖς τηΔ 045. ( παπηοῦτγοπη ἀλη εξ ορο- ᾿ναδοτήτως ΤΙ ποιησαιζας μι α γγώμονι χριτῇ 

τὰν τ Ό]ρΑΠαΙ οἰρίάος Ειρίαπηις, σητὸς 
Δαταπὶ Ἰξἰτηάτογος ἐςζξοπηαγ : ἱτοη ας 
ποροτία, Ζςοι πη; σοπῆςετγο ροτος, νείας 
ΟΙρία5 ; 4 ΠοΠ Ρροῖοβ, θᾶ: αυϊάἀηυ 
Διιτο πὰ ἔςσογὶβ,, ἴῃ 1ὰ ντὶ αδπὶ γε ΠΠπης 
ΡτογητΠΠπηθαηῖθ ἰῃσαπιθας. ΝΝπι τα ἔι- 
ται ατοίτγοῦ, νὰ πη πιο ουΐροτγίς,, ἰηο- 
Ῥίδηγάας τᾶ πηαχίπης (δ ειιος, ας ῷς}- 
{ϊπὶς οπΠἰς ΟΧροῦς ρογίςα] πάσῃ ἴῃ το- 
ΤᾺ ΠῚ σορία δταπιίη ἐδηςέϊα νίπα5. Ργατετ- 
ἃ (οῖο ϑοογατζεπι ΔΙ χυλπάο εχ (τίτοηθ . 

« .«-» Ν ᾽ “ ΩΣ: 

Εάύρῳ, ράξα δὲκαὶ ακινδεουδταΐζα. ζέν, καὶ εἰς 
αι ς. ἀπ ΠΠ στοῦ Ατῆεξηῖς Πποπυίποπ 
ἄδροτε ρος, 4αΐ {πὰ γε] ς ἀσεγα. 'Ναης ο- 
ὨΪΠῚ ΠῚ ΠΟΠΠΆΠΠ, αἷς, ἰΠ μὰς γαρίπιητ, ΠῸΠ 
4αοί ἃ πε ἤατ οἱκἰητατία: ἰο αἰιοά ἐχιῃ - 
τηθης, [ θθητίμς πγς ρεςιηΐδηι Θχίο! ατιι- 
ΤΌΠῚ. 4.18 ΠῚ ΟἸΠΠῚ Δ]11|5 Πα δίταγιπη πορσοτία, 

«ἰἜςτυχῷν. ἐπεὶ χαὶ οἷς με ἐργαίζεοϑαι φῆον 

ϑαυκκαζω εἰ ῥα ϑν ὄφιν ανέϊκλιητον Δα γενε- 

«ϑαν. γ,6} δξῶν τφοόαϑαι τός τε φιλωιτίας 
φάγάν, καὶ τὸς ἀὐγνωριόνας δὲωκάν᾽ καὶ τ, 

“ραϊχ ὅσα μῶν δχούάστι ποιῴν, ὑ πονδμφν", 
50 

ὕσαι δὲ μιῇ δυιύαστῳ, φυλα Πεοϑαι" ὁ,τὶ δ), αἴ ἢ 
} « Ι ͵ 

“ξαΠη6. “ότο ὡς καλλιςαὰ ἡ πσϑοϑυμώτα- 

(ᾳ ἔχεμμελφαϑαι. οὕτω "ὦ ὑκίςα μϑύ σεείμαι 

ον αἰτία, 41) ,Μάλιςα δὲ τῇ δσποδίᾳ βούζηαν 

Ὁ γῆδᾳς ὩΔιφᾳρχέφαζα. εἶδα, δέ ποτε αὐτον ὼς 

Κρίτωνος ἀκουσαία, ὡς χαλεπὸν ὁ βίος α3.- 

νῆσιν εἴη αὐἰδδὶ βελουδύῳ χὰ ἑαυ “«οαῆψ. 

γε δ ,ἔφη,ἐμέ πες εἰς δίχαᾳς ἀφρέσιν, ἔχ ὅτί 
᾽ 

» νῷ ἐ ».» ζς εὐ δὰ ͵ «“ Π) ᾽ ͵ ͵ γ) " 7 ἀϑεχοειῦται ὑπο" ἐμοί, δρλν ὅτι γοκείζθεσιν ἥδῇον αὐ με Φ γύξλον τελέσαι ἢ ποξ για ίσ εχ ᾿ 
και 

ᾳ- 

νϑν} 
! 
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ν 1 ΒῈΈΚ 5Ε|1 ΥἹΝΙΟΥ͂ 5. 
ἕ χαὶ ὁ Σὠχραἴτης' εἰπέμοι, ἔφη, ὦ Κείτων, Α Ταπὶ ϑοοτατος : Ὀὶς ΓΆΪΠΐ, τὶ (εῖτο, 
χύνας δὲ ϑεφάς, ἵνα. σοι τὸς λύχοις οἰπὸ τὴν 

ος εὥροξάτων ααϑύκωσιν ; καὶ μάλα, ἔφη. 

ἶ μᾶλλον γϑρ μωι λεσίτελᾷ Δεφάν ,ἢ μή, σἕκ 
 ρῸ ᾽͵ ε Ι ᾿ 

αἱ δέξου, ϑρέψαις χαὶ αὐόρα, ος]ς ἐθέλοι τὲ, χαὶ 

διοιυωτὸ σου ἀπρύκᾳν τὸς ἔχιχφοφιώζας «- 

δικῷ, σε; ἡδέως ᾿ αὐ, ἔφη » εἰμὴ φοξοίμωζω, 
τ ὦ " ἀ ΝΣ αἱ, ἃ , ΨΩ 
᾿οπτῶς μὰ επτ αὐτὸν (μέ ζάποιτο. τί ἢ, ΕΦη, 

᾽ ς οο ΄“νΝ ε ΓΑ Ὶ Ἵ 

οὐχὶ ὁεθὰς ὅτι πολλῷ ἡδγον 641, χδριζομϑρον 
»" ε Ὶ Ὁ λ 3. » 

᾿οἵῳ σοι αἰδρι, ἢ ἀπελϑτενόνϑρον, ὠφελῴαϑαι; 

«40 τ, ὅτι εἰσὶν ογνθαΐδὲ τὴν ζιοὐτων αὐδρῶν, Β 

τ΄ οἶπθρυ αὐ Φιλοτιμθῴον φίλῳ σοι χϑλοϑαι. 

χαὶ οκ πότων αὐλόν δίσχοισιν Αρχέδυμον, πα- 

γυ κϑρ ἱκανὸν εἰπιᾷν τε χαὶ ποράξαι , πεινζῳ 

δε. οὐ ὙΣΡ ζὼ οἷος πὸ πλωτὸς κερδοιίνήν, ὠλ- 

ἜΤ Φιλϑ τηξὸς τε, χαὶ ἔφη ῥάςον }) σὺ 

συκοφαντν λοιμξωνφν. τῴτῳ δίζω ὁ Κ οίτων, 

ὁπότε συϊκομκίζοι ἢ σῖτον 5 πέλαιον, ἢ οἶτον 2 ἢ 

ἔξφια," αλλότι ον αγϑῶ γεγνομδψων γ,θη- 
ισίμκον τσϑὸς “τ᾿ βίον, φελὼν ἐδωκε᾽ χαὶ ποτε 

πὶ ϑύοι, ὄκαλ4, 1 καὶ τὰ ζοιαῦτα πόρτα ἐπεμιε- ς 
͵ λε ᾿ ᾽ “ 

γήν λέτο, γομέσαις δὲ ὁ Αργέδνμος 1 Ὡὐποςροφζωω 

᾿οἱτ' Καὶ ρίτωνος οἶκον, μμοίλᾳ πὐθεζπεν αὐτὸν" 

ἀὐθὺς ἢ" συκοφανπόντων Τ᾿ Κρίτωνα αὐδυρή- 

«κά πολλὰ καϑὺ ἀδικήματα, πολλὸς δέ ηϑρδτ' 

ὦ πσοϑεκλλέστετο εἰς δ κέρυ δημοσίαν, οὐ ἡ αὖ- 

τὸν ἐδ κριϑζεῦ αι ὃ, τί δέ παθῷν ἢ πο τίσοι. ὁ , 

στευάδως αὐτῶ πολλὰ νὰ "πονηρά τπλυ τ᾽ ἐποί4, 

ὧςε ἀπαλλαγάδαι ΦΑ βχέδυμϑ. ὁ 5 Αρχέ - 

᾿ δῆμος ςίύκ ἀπηλλαηςτο,ἕως τὸν τε Κρίτωνα 
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Δητὸ Μαχίπιο, παῖς, απ ρ]ιις ΟΧΡΟαὶ 
τ ΪΗῖ, ςο5 αἴογο, Ζιιατὴ ΠΟῊ αἴογο. 
Ἰσιταγ οείατη Ποπγης πὶ νο]Ϊς ἃἱοῦο » 1| ὅξ 
γος, δὲ ροίηε ΠΠος ἄΐοοῖς, φαοῖαιος ἰπ-- 
{πτία το σοπαηταν μι Ποογο ΡΟυ ηθοητοι (ἃ - 
“πο, παῖς, ηἰπ νογογοῦ, πς δά πογίης τλο- 

ΔΑπῆοῃ 

ἀρίμηι δ σοπιοιτοῖοτῖ, Οὐ δὐτεπη} αἷς, 
ΠΟΙ ΠΊαἶτο ἱποιιη άϊις οἤς νίάςς, Δ] ας πὶ 
νἶτο τα 1, 118 15 τὰ 65, σα ΗΠ σλητο τη ῬοτΙμ5, 
ααδηὰ ἱπέοίξιιι,, ν] οἰ ΠΠ πὶ αὖ δὸ ἐππιαγὶ} 
(ὑδεῖο γοϊϊτι (οἱλς, εἢτ τὰ]ος Ποὶς Ποχτηίης5, 
αι τλάσηο Πδὲ Ποποτὶ ἀπσογθησ, ἢ τς ἀπηὶ-- 
οο νεογοηταγ. Ἐχδογαπ Παπλοῖο Ατοπε- 
ἀοπιαπὶ ἱπιιοπίπιης, ἀἰσο πα αι φοτη Π]τπ, 
“δὲ ἀροηαὶ ρογΠΠλιην., (πα ΡΑᾺΡΟΓΕΠ,. 
ΝΝοπ οηΐπι ἰς εγαῦ, 4 ἂδς Ζιιοις [πο πὴ 
σαροῖος: (ς αἰμιτὴ α αυτατὶς Π παϊοίις εἴς 
4ετ, ἀϊςφοτο (ο]ερασ, ες ἔοΙΠΙτηιπὰ, ἴγοο- 
Ρβαηεὶς δἰ υ  οτίροῦς, Ηαὶς ἰσίταν Οτί- 
το ΖιΟυΙ 5 81 ἔΓα τη Θῃ τι η., Δ01 οἱοι!πη, ας 
νἱπιιπι , αὐ ]ΔηΔ5. αὐ: 4140} 4] 16 Γοσ ΠῚ 
ἰῃ Ῥτααϊο ἔπιο παίσθησίι τι, ἃς δά γίταπι ντί- 
Ἰΐαπ, σΟἸ Πρ ατεῦ: ρδγῖοπι ἀοιγαδέξαιη ἀοπα- 
θατ. Ευπηάσπι, αιιοτίος ΓΘ ΠῚ ἰογαιη ἕαοο- 
ταῦ, ᾿πυϊταθδῖ ; ἃς ἴῃ οπχηίδιις Πυϊα πη αὶ 
ει} Ποἢ Πορ]ροθας. τις αιιαπὶ ὀχ ῃ - 
τηάτεῖ Ατοποάεπηις, οπλιση (ττοηὶς πὶ 
τοι ρ } Ἰοοο εἴς, ςερὶτιοαπα ρ]ατίπημμῃ οΒ- 
(ογααγα : {{ατίπηηιις σα] πγηίαογαπι (τἰ- 
τοη 5 [Πρ ογαηας ἔλοιποιὰ ρεγαιίγοη- 
ἀοτοροτῖς, δ ἱπξοίξος ΠὲᾺ!Ὰἀςπὶ ποῖ Ραιοο9, 
δάσοσιας ρα] σιιη} ἢ ἰἀἸοἰπη δος αἵςείς 
(αΐτ, ᾿π χα σοσποίοί οροτίεθαγ, αυοίμρ- 
Ρ ἰοῖο, αδιῖς πλυΐτα ριιηϊτὶ ἀςθεγεπι, Αἱ 
ταις. πα τογ ΠῚ ΤΑΙ γα πα; ἔβοϊπογιπι τς “7 κ ιν ρὲ ( ἜΤ ᾿ ᾿ἀφῦκε,ὺ αὐτὸ [χρήκαῖα ἔδωκεν. ἐἔπτεὶ ὃ ΤΟ τΟΊΕΓ) σομίοιμ5, ΙΒ] ποπ πο ἰείσατιγ, νταθ Αὐ- 

τὸ ὀηγα; δα κῆ ἃ ρχέδημος διερωξαΊοηδη, 
᾿ πῦτε, ὡς αὖ ὑτθρνομόίς ἀἴαϑὸν κύγα. ἔχηνὦ οἱ 
ὀνδοι γομιής βέλων) πλυσίον αὐῷ Ωὰ ἀγέλας 

ξαναι, ἕνα, τῷ ζωνὸς Ἔἰ΄πολαύωσιν, οὐ τω καὶ τ 

; Κείτωνος πολλοι μ, φίλων ἐδέοντο κ᾿ σφίσι 

παρέχᾳ; φύλακα ΤΑρχέδημον. ὁ ὃ. Αρχέϑδη- 

μος τοὶ Καὶ οίτωνι ἡδεως ἐγ ζεο, χαὶ ὕχ, ὅτι 

μόνος ὁ Κρίτων ἐν ἡσυχία ὡὐ,ϑλα κἡ οἱ φίλοι 

αὐτῷ εἰ δὲ τίς αὐτωΐ πότων, οἷς ἀπήρϑετο ὀν4δὲ- 
) ͵ 

ὧι, ὡς «ἰπαῦὸ Κάτωνος ὠφδιέμϑμος χολαχεῦ 4 
᾿ ͵ ͵ - " ε ͵ ᾽ ᾿ ᾿ς αὐτογ ποτΈρον ὀΐευ, ἘΦ ὁ Αργέδημος, οη6.60γν 

ν - ͵ 
᾽ ͵ὕ « ιν [ω ᾿ Ἷ 

τὴ ἀσεργετούμϑιον ὐτῶῦ γρυζῶν ΡΘΕ 

πων ὦ αντευεργετῷντα, αὕς υϑὺ ποιουτύς φι- 
΄-ν “Ὁ ͵ ξ 

ἐς ποιφοϑαι, τοῖς δὲ τσονηροὶς Ὡιαφέρεαῖ 

ομαάειμο Πἰθεγαγοσαγ, Αὐομεάεσηις γογο 
βηξ πε] ἔδοῖς μας, ἄοπες 1|ς (τἰτοθθηι 
αἰπιπῆει,ὃς ρεσπηίαπι πὲ Ὠιπιογδοι. ὦ 
γθἱ ἰδπὶ Ατομοάσηλις, Αἰία; ΠγηΠα ροτίο- 
ΟἸΠοτ : ταπι γόγο πο αἰΐτοτ, ιαας ν δὲ ρα- 
{ποτ Αἰ 15 οα πε πὶ ὀρτορίμπι Παδεῖ, σοῖο- 
τίμιο ραίξοτγος μιά ργοοι! αὖ {10 τορος 
ίμο5. πίξογο σαρίπηξ, νὰ εἰμ οαηὶς ορογα 
ἐτιδητατ; ἱτὰ δζ σΟΠΊρΙτγος τ τος αΠχίοἱ 
τοράῦαηῃτ, νι ετίαπα {δ᾽ Αὐο πο ογηιιπ ςτι- 
Ποάεπὶ σοποεάογοις. Αὐοποάρφιηιϊις αυτεια 
(τοὶ ρογιδθητογ σγαιΠοαατατ,, πος 
ἰάτη (0115 Οτίτο φαίετο ἐγασθαζιν, (4 εἰ- 
ἴατη ἰρήιις ἀπηΐοῖ; ας Παῖς σοτ!, υΐθιις 6- 
τατίη οὐΐο, ΕΧργοθγαγοι οἰ, οί ΡεΓοοριῖς 
4υϊδυίᾷ  Οτίτοης σοπιπιοαίς, εἰἀ δ αάτι- 
ἰάγεταγ: ψΈγα πη, Πα τ ταΓρα ΕἰῈ οἰτπη, 
Ῥτοῦις Ποιηίπῖδι5 Βεπςς 5 φἀξοέζες ἢτ, 

νἱ οἰ Πππ θοηοας ἢ ρεςλη4ο,οἰτιίπλο αἱ Ποπιΐπος ἐργῖσος ἔλοοτο, δ αὉ πη ργο δίς ἀἠΠάοτς; 
διϑ 2 

ΑἸ, ςροναῦος 

ΔΠΠΟΙ ρα ΠΟ5 Δ]15. ντ Πρὸ αὖ οὐ σις αῦσο- νην 

αἵ Ππιίρη 
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σοηαητοηι, οφοίάοπι Ποίξος οσεγέι; ρεύς- 
τογίος αὐτοῖη ᾿ππαηὸ, ἀιϊ οἰ δουα πη 

σοηο τε ; μηιε ροιίι5: αιιπὴ 1ΠΠ|5 ντί 
Ἔχ οοτέιπροτο Οὐ το Π 5 ἀπ} σού ἢ Πὰ- 
ΠΊΟΓΟ Ατοποάεπλτι5 οταζ, ὅς ἃ σεῖοῦῖς Επ|5 ἀ- 

Ξοεταιὼ ἸΏΣΟΙΣ ςοΙεθατατς. ἩΜ ογηΐηὶ ϑοογδῖοπι θεία πη 

“ἀ Ὀἱοάο “Θατἢ ΠΙοάοῦο ἔλιΠ ατὶ πὸ ἴῃ πᾶς ξητδη- 
τς, ταὶ ἀΠΠ γα ΠΠς. ΕΟ πη1Πϊ,πὶὶ ὈΙοάο εξ, αἱ Ὲ, 
μείαιοῖ. ἢ 415 Ἐιπλα] τυ πη τ γα πὶ απ σίατ, ἀαίπς 
“ρον. ρρεγαμι, ντ οἰ] Γόγγα! μὰς ὁ [πο ετί τη 

ΡΓο Ὁ αἱτὸς Πόττοῦ, ἱπχάϊς, ντ ἀδητπ- 
τίθης, σοῆττα αι α ἀ4πι τοσρέγαπεὶ ρτα- 
“πα. Οὐ αὐτοιη ἢ 5 (ἀγαυοί τὰ δά πεῖς 
(λνα]Ἱοτιάϊης ᾿θόέετ, ἀπ ποσὶ ΘΠ ΓΑΠῚ Οἴπς 
«ἤλθες, ας [πο ϊτος ἀγοεῆῆς, πὸ πιοτὸ 
“Αὐἀτηοάιϊπη γέτγο; ἡ 4α1τ. Ἰαπυ ἢ 415 ξατηΐ- 
Ἰϊασίιι πὶ τα ογαΠΊ, αἰτ, ἀ αἱ ἸΟΠρῈ ρ] τίς ἥττε- 

"Βί, 4υαπῃ αϊ ἀ πὶ δππόγατη, ἰῃ ρόγισα]ο 
Πε Ρογοιῃ ἠϊ εχ ἹΠορία; ποη ἀἰααδτη εἴα 
᾿ἄποῖς, αἴας τὸ ξαγαπηπαδεις, νε ἐυδάατιπ- 
Ὁ] Πλ5 ὃ Αταχαὶ ἡδπ Ἰρποῖας Πογπιοσο- 
᾿ς Πι τηϊπίπτς ᾿πσταϊῇ εἴς, 4 Ἐπν Ζυ ἀΘπὶ 
Ριυἀεγεταίπτα πη ας τε πο νἱ οἰ ΠΊΠΥ τε θα ς 

τξαὶς οοπιπησάλγε, Ἑΐαροετε αυΐεπι πὶ Π τῇ 
᾿αὐεπχάδηη ΠΟῚ Ἱπυϊτατη, ὃς δες ἀό πη, 8ζ 
᾿φοηίξλητοπι, δζ αἃ ἀσεπάδ ἱπηρόγαῖα 14ο- 
ΠΕΌΠῚ, ἱπηπῖο π᾿ (ο ππ| δά ἱπιρέγατα ἔα- 
᾿οἰεπήα ργοπητιπη, ἴθ 4 4 οτίδτη ρογίε νία] 
Ροῆπτ ΕΠ ταμη Ἰπ ργουϊάεηἄο, πὶ π ρΓαῖ- 
"οΟἰριε πάϊς σο ἢ Π1|5: αυ! ἀεπι] οηρέ ρυςίϊα- 
τὰ αγθιτγόσ, {αλπι ντ πλιτος Αἱ 45 ΓἜτιος 
Βαῦοαι. [δ επεδατεπι γαῖ ἔα Π ΠΑ Γ5 δά πηϊ- 
ΠΠ γατοῦος θοπὶ τἀ πὸ ποτα, ΖΔ Πτασηὶ 
Ζυϊάρίαπι ρτεῖῖ) Ποἐξ οχίρι!ο σοπηβαγαγό. 
«Βοπὶ νεῖὸ διπλοῖ πος γογή πα Πάτα νΠΠΠΠγο 
Ρτετῖο ραγαγὶ ΡΟ πτ.  ἐξξε πο πες, Πι] 50- 

ΧΕΝΟΡΉΗΉ. ΜΈῈΦΜ Ὁ ΑΒΙ1. 
8ῃ Ποποίξος ὃζ Ἔστορίος ποιηῖηός ἰἀεῦο α ἢ τὸς μϑὺ χαλϑες κοὐγαϑοῖς ἀδικήν πεφρω μδιῦν, 

ξηθροιὶ ποιφάϑαι, τοῖς ὃ πονυρϑξ σέρυερχϑειῶ-, 
(ᾳ πάρόοϑει φίλϑυς ποιίοαϑαι, καὶ χρῦαϑαι 

πότοις αὐτ᾽ ἐκείνων ; εἶχ, δὲ πάτῇ εἷς πε Ν᾽ 
Κούτωνος Φίλων Αργέδημος ζῶ; καὶ Φ 

«τσ ἄλλων Κοίτωνος φίλων ἐτίμοῦτο. εἶδα, 

δῈ καὶ Διοδώρῳ αὐτὸν ἑταμρῷ ὁντι ζιάδὲ 

λεήϑεντα. εἰστέ μοι; ἔφη, ὦ Διόδωρε; αὐ πἰς σοὶ 

Τὰν οἰκετλυ ξποσρᾶ, θλχιμελῇ ὅπως αἸαχ»- 
εἴσῃ; καὶ ἄλλους γε νὴ δὲ᾽, ἔφη , οὐ δακαλώ 

"“" “ ΕἸ ͵ Ρ-.- ἈΨῚ ᾿ 

Β σωςρα τὕτω αὐακηρύοσφν. τί γὸ, ἔφη, ἐαϑ τὶς, 

σοὶ κάμη ΤῊ οἰχεν  σύτων Ἐχιμελὴ ΠΝ 

“«ἰδακαλῴς ἰαξους, ἕπτως μὴ Ὀκποθοίγη; σῷο- 
δρα γ᾽ ἔφυ. εἰ δὲ τις σοὶ τὐυϊγγωφίμων, ἔφη, 
πολὺ τὴν οἰκεῖν χρησιμώτερος ὦν, χιϑυ- 

νά 4 δὶ ἐνδιῴαν  ἰπολέοϑα,, οὐκ οἷᾷ σοι αἴξιογ 

τὴ χιμεληϑζεῦαι ,. ὅπως ΔΙ οσωϑῃ:; καὶ 

μάιὺ οἷαϑτέ γε, ὅτι οὐκ ἀγνω κίον ΠνΈρμο- 

“Ἁυης: αἰαῥειίήοιτο δὴ, αὖ, εἰ ὠφελούμϑυος ασασὸ 

σῷ, μὴ αὐτωφελοίη σε. χα! τοι Ὁ αἰ τυυρέταν 

( ἐκονζᾳ πὲ, χαὶ 4ὔγοιευ, καὶ τὐβαίμονον, χα δ 

χκελάσονδϑυον ἰκόμοὸν ποιεῖν ἔχφν, χαὶ μὴ μό- Ὁ 

νον Ὁ χκελδυόμνϑρον ἱχανὸν ογνζᾳ, ποιεῖν, δλλὰ 

δυουάνϑιον χαὶ ἀφ᾽ ἑαυτῷ χρήσιμον ἔῃ » Χαὶ 

πσϑονοεῖν, χαὶ πσοοξουλάφύεαϑαι, πολλῶν οἶς: 

χε, οἶχαι αὐτᾶξιον ἐξῇ). οἱ μϑύ τοι ἀπ αϑοὶ 

οἰκονόμοι, διττὴν Ὁ πολλού αἴξιον μικροί ὀξῃ. 

Ὡὡρίααϑαι , τότε Φασὶ δεῖν ὠγείοϑαι.: νεῦ δὲ 

Διὸ ζῳᾳ ποράγμαζᾳ, ἀὐωνοταπῳς δεῚ φί- 

λοὺς ἀγαϑους κτήσααϑαι.χαὶ ὁ Διόδωροε' ἀλ- 
οτγαταβ, παῖς ΙΟἀουισεῖα δε νϑηϊατ ά πλῈ }) λὰ καλαῖς γε, ἔφη » λέγης ὧ Σ ωκχρῳτες' χαὶ 
Ἡετγπιοσεπες. [ἃ νοΐο, δ] οοΙ ϑόογατος, 
Θααίάθπη πηἰπίπηὸ ἔεοογο. Ετοηί πὶ Π ΘᾺ: ἰδὲ 
Πιοπεῆίας εἤξ ἀποο, τὸ ροτίτις ΠΠππὶ ἄγος 
ἴξτθ. Ζιαπ ΟΕ ΠΐγΕ ΠΟΘ Ζας ἤηασὶς ἜΧ ]- 
Τὰ εἤτ το, Ζαᾶτιια, μα οῖτα Πετῖ. Ἡοοτηο- 
αοέλέξαπι, νε δά ΕἸογποσεποίη Ὠ]οάσγας 
ἀοσράσγοι, ΠΟ 6 τα σηΑ ρΘοιΠΙΔ δξοραζα, 
ΘΟΠΊραγαγοῖ ἀπηϊοιπ τα απ; Οἱ σόται ἐ(- 
{εε, νὲ “αἰ να] ργοξοεπάο,, νεὶ ἀρεῆάὸ 
οοτηπηοάατο [)] οἀοτί τορι, εαπτάας ΡΟΣ 
1ςτ Ομ ]άγατς, ἀΠρίςεγοει 

χέλδυσον ἐλϑεῖν ὡς ἐμὲ τὸν Ἑρμολμέω. μὰ 
τ», 

δύ, ἔφη, οὔκ ἔγωγε. γομίζω ὙΣ οὐτε σᾶ! 

: κάλλιον δ) ῶ καλέσαι ἐκῴνον. τῷ εὐπονέλ- 

θεῖν πσϑϑς ὀχεῖνον οὔτε οἰκείῳ μείζοναγα- 

ουν ὦ “οϑαηϑίῶαι (ῦτα, ἢ σοί. οὕτω δὴ 
Ε Ε 

Διόδωρος ῴχετο σϑ9ς τὸν Ἑρμοηλυζω. χαὶ οὐ 
᾿ ͵ 3᾽ Ἵ Ἵ ὼ "ἡ ὅν 

πολὺ πελέσοις, Οἰτήσοιτο ΦΙΛΘΥ , ος Ερ0 9) 61. 

“εν σχοττῷν ὃ,Τί αὖ ἤλέγων, ἤποραήων ὠφε- 

Δοίη τὲ ἢ ἀύφραίνοι Διόδωρ. 
: ὙΠ} 



ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 
ΝΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒ 

 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ 

Τὴ 8ῈΝ 51. Ὲ ΚΗΓῚ νὶ ὃ] γόϊ 

ΑἸΠΟΜΝΗΜΟ:- 
ΔΙ ΟΝ ΡΊ ΟΝ, 

ΜΕΜΟΒΑΒΙ- 
ΓΙΥΝΜ 1ΙΒΕΙΒ. ΤΕΑΚΤΙΝς. 

τ καλών, ὄχημελῴς ὧν ὁρέ- 

» Ἐλζτρ ἀξ Ὁ δινγήσομαι. ὠκύσας [ὰρ 
ς ΖΑ ͵ ἘΆΝ χλλ 

(τόξον ΚΟ ἢ πε Διονυσόδωρον εἰς Τ’ 
τὸς ἰς ἘΣ Σ, ὡκνἃ : ͵ 

πόλιν κῴν, ἐπα γιομδοον 
μ 3 , .-- 

ἰφρα τη ἀν δυδοιξν ἔλεξε “θ ὃς τιγὼ τ΄ ξιωυὸν- 
᾿ ) ͵ “ ͵ 3 

τὼν, δνηοϑανετο βαλόμνϑυον ὃ τιμὴς ζω τὴς ἐν 
ἘΠ Ν᾽ ͵ ᾽ ε ΝΑ με 7΄ " 

ττῇ πὸλῴ τυϊ μάν ἀ!αιφὸν υϑύτο!, ὦ νξοψία,, τ' 

᾿βελουϑυον ἐν τῇ πολῴ φρατηγήν, ὄξον πῶτο 
᾽ " ᾽ Ὗ ͵ τὸς ε Ἂν 

εχιαθήν, αλκελῆσοω εἶτα! τὸ διχόηως αὐ ὗντ ὑπὸ 

“ὦ πόλεως ημιοῖπο πολὺ μάλλον, ἡ εἴτις αὐ 

«δρια ας ἐρίολά(οίν, μὴ μεμαϑυκῶς αὐ σοριον-- 
ε Ἃ - ᾿ -»"» 

ησποιῷν. ὅλης ὃ Ὁ πύλεως ο» τοις πυλέμιιχϑ9ις 
᾽ ! δ εν . , 

᾿χρδϑωύοις ἐχαι δεπονϑδρης Φ ερωτνγῷ ἐμεγοι- 

τλᾷ τὰ τεαγαϑοὶ κατορϑοιωῶτος ἀντ, ὦ τὸ κα.-- 
ἂν Ἥ ! Ψ δ ! ν “" δὃ'Ξ,“- 

"καὶ Δ οι μδρ τάνοντος εἰκὸς γιγγεοϑευ ἥτως ὀΐω 

ἥπ  Οἐχ αὐ διχαίως ὃ πῷ υϑὺ μανϑανᾳ 7 τύταά. 
᾿Ν “Ὁ ε Ὡς ἢ Ἵ 

᾿μελώδν, τῷ δὲ αἱρεϑέεσαι ἐχιμελούμϑιυος, ζη- 
͵ “ .“ » ΓΝ, πον 

“μιοϊτο,οιαῦτα μδὼ δὴ λέγων ἔπήσεν αὐτὸν,ἐλ- 

ϑύγ)α μια θοζνάν.ἐστεὶ ἢ, μεμαϑηκὼς ἡκε,ῶρος- ( 
͵ Ἶς Ε Π 3 Ἐ ν᾿ «“ 

ἐπα ζῶν αὐτῶν λέων" ἃ δὸκ4: υμιν,γῶ αὐδρές.ως-- 
, λιν" Ω 

κὖρ Ομηρος "δ Αγαμέμγονα )ραρὸν ἔφη 64)» 
καὶ ὅτω δὲ ξρατηγῷν καθὼν,)»αρώτερος φαϊ- 

λς « ͵ ἣ ἢ Ν 
γε  Χ; ἢ γὸ ὡς ὃ χίϑα οὶ ζινκκαθων,καν μὴ 

͵ ᾽ ἊΝ ἢ τς ἵμ. γ᾽ 

χιϑαοίζοη,κιϑειριφή 9 ὅ61᾽)0 μαθωνί αὶ, κὰν 
ἥδε ᾽ ΓΙ ε Ἃ, οἡ ᾽ 

μὴ ἰα4“η, ὅμως ἰαἴδος δ ν᾽ ἅτω αὶ ὁδὲ στὸ 
Ἢ ω »᾿ ν᾽ ᾿ 

τῷδε ὅ. γόνα ὀχ (4 φραῖνηϑς ὠν,κὰν μηδεὶς 
5 δὲ ἘΠ)" τ (3 ΝῚ Χ», ͵ » ᾿ λ 

αὐτ' ελυ). 65 μὴ ἐχιςάυδρος, ὅτε φράτηγ99 
ζπ ἰαΐζος ην, συ9ὲ ἐαὺ εἰ πσὸ πὸρτων ἀνθρώ- 

“πὼν αἱρεϑν. ἀτὰρ, ἔφη, ἵνα ὁ ἐαὺ ἡμδυτις τα- 1) 
-“ ἌΝ Ὁ 3 ὔ δ᾿ 

' ξιαρχὴ ." λογαγηῇ σοι, ὀχιφημονέσερϑι Τ' πο-- 

᾿ς λεμικῶν ὦνδυ, λέξον ἡμῶν πόϑεν Ἰρξατὸ νὲ δὶ-- 
) μὲ Π ᾿ ν ε ᾽ ᾽ 5 ᾿ς δσκφν τίω ςρωτηγίαν.ἡ ὃς ον Κὶ ἀὐτί, ἔφη, 

« ᾽ αὶ ὁ δὶ Ὑνλρῆ 

ο΄ πἰς διαξ᾿ χαὶ ἐτελάύτα. τὰ γὸ τακτικῷ ἐμέ γέ; 
Ν 3 ᾽ 3 “Ἱ 5. ς Ν 

ΔΙ αγάλλο σε οὲν ἐδίδαξεν. ὀνρλὰ μῶζωυ,ἐφηο Σω- 
᾿ δὴ ᾿ ͵ “ὴὸλ ’ 

βινῦν» χρώτης, "τὸ γέ πολλοςὸν μέρος 651 φρωτηγιαέ: 

Ἕ 

ΤΙ δὲ τὸς ὀρέλϑινδύες Ὁ Α ΕΤΕΚΥΜ [μΠπ δο- 
ογατο πα γογιπη Ποηςίξα- 

ἡ σατη σαρίάος ἰῃ πος, νὲ 
ἸΠΟσα μα, αυᾶς ἐχροῖὸ- 

79 Ὀλητ, Παἴιμη ἰη εἰς ἐχ- 
ἐς ἢ οἰταγεῖασ - ἰά ἰΔπὶ φοπΊ- 

πχοπιογαθο, ΝΝΔΠὶ χυῖ 
ἀπ ἀΠΠΠ τ αἰ ΖΔ 40, ]οηγίοογιηιίῃ νε- 
όταν εμΠΠΠς, Ζΐ ἀγίοπὶ ἱπιρδγαζοσιᾷ ἀσδο- πω 
τε ἔξ γε ]]α ρο!σοέοταν : δά ιοπηάαμης ἔ- "ὍΝ 
ΤΑΙ Ιατῖθιι5 ΑἸΧΊτ, πο πὶ αἰπι5 ΒΠοπουίς ἰῃ οἱ- 
ταἰταῖα οὔίειθπαὶ οπρίάιιπ οἤ δηϊτηδά- 

ϑοιναίεὶ ἐφ 
ἐριρεγαῖο. 

Το τιμ ἢ ξδι 

Βαεττογοῖ: ΤᾺΓρΕ ο[Ἐ Θατη, ΠῚ φἀυϊείοῦς, αὶ 
ξαπρὶ πιιηεγα ἱπηροζαζοσίο νος ἰῃ τορι" 
δΙΠσα, ΠορΤσογο ἀΠσεπάκ Π]Ππς οσςαποπῃῦ, 
αύᾳ οἴοτατυγιατα; Πϊς πλαϊτο ἐπ ίας ἃ οἰαι- 
ταῖς Ραπίτοταγ, απα πη ἢ 4115 ἱπηροτίτας ἢ: 
ταιατγία;. ΠΙΠ]] ΟΠ ἱΠτ}5 [ξάτιιας ἤπσδάας {π{1- 
ΡοΓΟτ ΙΝ πιστὴ. ΒΘ] ]1οἰς ἰπ ρογίςα]]ς γηΐ-- 
Ὁογία Γο(ρι!Β] τα ̓πηρογαζοσῦί σοιη πη τάζατγ, 
σοπίέςητδποιίτη οἰξ, ἐο γετὴ ἔ]Πἰοῖτοσ θεγοη- 
τὸ πγᾶσῃαᾶ ΓΟΙρῈ ] σα σοτητηοάα, ΟΟΠΙΓΔΟ; 
Ρεοσαῆτε ἱρίο, πμαρ Δ πιαΐα εἰςῆπίτε, ΟΣ 
ἰρίταγ Ποπ 15 τηετῖϊο, φαΐ αττῷ πδης αΠδεγα 
περ] ρίτ,ας Πἰ ΒΙΠοπιίηιι γεἰπηρεγαῖοσ ἀς]- 
φάταγ, ΟΠἼΠΙ σΓὰ σΟΠΙΘ ΠΕΣ ΠΙτίτιΡ, Πα] ταὶ 
ἀοθοαῖἘ Ηας αυμπὶ ἀϊςετγοῖ, ρεγίμδπι Πο- 
ΓΪηΪ, νι δά ἀϊσοπάήϊιπι αςοεάογει, Ροίξθα- 
4ιιδίη τα ρέγοορτα τραϊτοῖ, ΟἹ ΠῚ ΘΟ δης: 
Αππηδ, Ἰπᾳαίτ,ν ἀστιιγ ν οδ 5, αι οἱ, ρο της 
ἀς ἀἴα; Ηοπλοτγιις ΑραπιθπηηοΠοΠῚ δισι- 
ἤπι ἀϊχίτ, τα οιίατα ἢὶς, Ρο[ξελημᾶ ἱπηρε- 
ΓΑτοΥΙ ΠῚ ΔΙτο πη ἀἰΖἸοἱε, φρο ίείον νἀ ογὶ; 
Ετεηΐπι απ Δα ΠΊΟαἶι αι οἰτῃ γᾶ ριυΠἃτο 
ἀϊά!οῖτ, δείλπυί ποη ρυΠίδε οἰτμαγᾶ, πι ἢ ]1ο- 
ταίΐπιις οἰτΠπατοσ 15 ο[Ἐ: ὃς 4] πηεά θη αὶ τ- 
τετῇ αἰ ἀἰοῖε, εταπλῇ πης ἀϊοίπαιη πὸ ἔλοίατ, 
ΔΙ ΠΠοΠλίπιι5 πηφαἸςι15 ἰδ : ἴτα πο απο ι8 
(ετηρεῦεχ Πποοίειηροζα ἱπηροίαϊογ εἴς, οὐ- 
Ἰαταίϊ ἃ ποηλίης δα Πλητ5 πος ἀο] ράταΓ, 
Αὔνεγο 41] δἰ Ἰσεπῖτι5 γεὶ ἔπ ἰς οἵδ, ἰς δος 
Ρεγαῖοσ, πες πηβάΐοις ΟΣ, φεἰᾶ{ νεὶ ἂρ νπῖ- 
ποτγῇς Ποπηἰπίθιι5 ἀε]σαταγ, Ὑ᾽ τδυζοιη, αἱΐ, 

δἰίατῃ πος, Π 415 ἔοττο ποίειπη τς ργατογθ 
νΕ] φοΠμοττίς ργαεοέξας, νεὶ πλδη ρα} 4: 

τ΄ βιοτιοτίτ, γεγαπν ΒΕ ΠΠἰοατγιπι ρετίτίογοσ Ππηι5: ἄς ΠΟδί5, νΠ4 6 ΠΕροτγίςάττοιῃ ἱπηιρόγαῖο- τ πἰατητί δι τελάεγο, ΑΒ ΠΟ ρίο, πααῖτ, ἰῃ ιο ἃ οτία πὶ ἀεπίι, ΝΠ ογαϊηᾶ ται ΟΠ 65, ΠΟ 
Ῥιατογσατὴς ἀοσιίτ. Ατααΐ, Παρίβοῖς δοογατοθ, αἰ 4ιιδῆτα μᾶς ἀττα ἱπηρογάτογία ρατς οἵδ, 

5. ὦ 



γόν 

ἢ 
Νλπι πεςοῆς εἰ ἱπηρογαάτοτοιῃ εἰς ρεγὶ- Α 

᾿ 

τῇ Π] ρφγάπ αἱ δα. ἡπα᾽ αὐ ΒΕ] πὶ τε αϊτιη.- 
τιιγ, ὃς (πρρεάιτδα! σοπηγηφαγιπὰ μλΠ τῖδιι5, 
δὲ 'π σοη [1115 (Ο]]οττο πὴ, ὅζ ἰπ]Ιαῦοτε ἔτο- 
παιπ1, δζ {Πρ πτεπι, ὃζ το] εγᾶτοπι, δ ροῦ- 
ἀριοδοεπιϊπρεηίο, δ Θηἰσπιπι, ὃς (ξιμ1Π1, 
δὲ {Πη1Ρ|Ί!σΘΏ1, ὃς ἱπΠἀϊοίαπ), ὃ σαπτιμη, ὃς 
ξατοηη, ὃς ργοξιππι,δς ταραᾶςξ, ὃς ἰατρ ἐπ ατ᾿ 
οσυρί ἀϊτιπη, ὃζ αἰιατῖϊ, πα πιο ἢ ἀϊ (είς, ας 4110 5 
αὐρτοραϊοηἀϊ ποπ ἱσηατῖι:α" 1 ἀςπίᾳ; πιαϊτα᾽ 
-τάπι ἃ ἤλταγα,, τα πὶ ἃ (οἰ Θπτῖα γεαϊ τα Γ] Π 

60; 4 τοξξοπιηλογε ἱπηρογαζογίο ξηέξι- 
τὰ {τ ΝΙ ΠΟ πυίητ5 θοπιιπι Ο[Ἐ είτε δοϊοὶ 
Πγυδηα: ροτγίτατῃ οἤτβ. ἸΝπὶ πιεΐσεσα ἰη- 

«τοτοίξ ἰητεν ογάτηατας ὃς σοηξι85 σορί5, 
᾿υοπηδάπιοαϊι]αρί ες, δὲ ́ άτετο5, ὃς Πρ ηα, 

ε δέτοραὶς, ἢ σοπει ἀϊΠ ςέξα Ππητ,νίατα πα]- 
ἰαπὶ παθοης : νεύασῃ ροίξοδηϊιδπη θα, ητ18ς 
ἤοφ Ρατγείςαπτ,ηεααε χαείςαητ, γείππς 
Ἰαρὶ 465 δοτέσαϊα, ἰπ π|ο ἂς {Ἰπηπηο Π0}1ο- 
ὉΔΏτατ, ἰη το γεγο [Ἄτεγαϑ ὃ] σα, 8- 
Δἀιποάτιπι ἴῃ αάίππι {γαξειτα οδροηὶ (ο- 

ΟἸοηι; τιιηι (ὉΠ Ἰσοῖ ἢ ϊοίτιιγ τε τηασηὶ ρει, 
νἱάσ!ίοος ἀοπιις. Ετάεϊοίσεης : ΠὨΙΧΗΙ, 
αἰτ,υϊ! 48 να]άς (ππλἰϊς, Ππλὶ δοοταῖεβ. Ναπα 
"δζ ἴῃ ΒΟ11ο ΓΟστΠηπιὶ αΐας ρτίπηο ν]τίπιος; 
Ἰοςο πῆς οἰ] οσαπάϊ, ρα Πτηΐ νοτο ἴῃ μο- 
ἀἴο, νυ 40 }}15 ἀποδητιτ, αὖ Ηϊς ἐπ ρο ]]Δη- 
τατ. ΓΤ Ὸπι ϑοογαζεβ: 5: ΦΖυϊάθτη, Αἰτ,ετίηη τς 
ἀσοιε “γθπαος δ ἰσηδυίς ἀἰσεγπογο: πὶ 
Δυτοιη, ἃ Ἔχροαϊε τὶ φυϊάαηιδπ ἀ141-- 
οἶς ὃ ΝΠ ἢ τα ἀυρθηταπι ται ρα! ομοττὶ- 
ΤΆΠΠῚ ΡΓΙΠ1Ο ν]τἰπηοα; ’Ιοσο ροπετζε, ἴῃ πηδ- 
ἀϊο νεῖο ρει πναπι,ῃο 4 τατηςη ἀοςσαΐ θο- 
πιιπὶ αὐ Δ αἰτεγίηο ἀΠσεγπογς, Πα }1ο ἰά εἰ δὶ 
νίαὶ βιογῖς, Ρτοίςέζο, ἱηαῖΐτ, ποπ πος πιο 
ἀοσυίτ: απο ἢτ, νι πος ἱρίος βεςεῆς Πτέου- 
τε ἂὖὸ ἰσῃδιι5 (ςσούπεγα. (ΓΙ ρίζαν ΠΟἢ 
φοηίμογαπγις, αἷς δοοίαῖοβ, Ζ00 ρᾳέϊο ἰῃ 
Εἰ5 ποῃ ἔα] απ ὃ Εσαυΐάεπι μος συρίο, 
{δὶ ςοἰταάιυ]εοίςεπς. Ετρο, Παίς δοσγατεβ, 
{ι ἀτρεητιηι ἀἰγρίεπάμιπι ἢτ, ΔΠ ΠΟῆ ἂτ- 
δέπεὶ σπρ αἰ Πτπιὶς ρεῖπιο ἰοςο ἀϊροιείς, 
τεέζε δοίξ ἸηΠγεγδηχιις ὃ [τὰ τα εἰ ντάεταγ. 
Οὐ! εο5 ςο]]οσαγο ἰδοαζ ἰῃ ἔγοητς, αὶ 
ῬοτγΙου]υτη δ ῖγε ἀεθθδητ,ποπης σαρί 
{{π|ὸ5 Ποποτίς {πὶς ἀϊΠροποπιις Ὁ ΝΑπι 
ἢ σοττς ἔπης, αἷτ, αὶ ἸΔιἰς στατία ρεγίσι- 
]Δ ἤοη γεξογιηϊάδησ. ἸΙάεξοηιις οδίςμτι οἷς 
ς πεποιης, ἰδ νθίις σοπίρίοιι, ἔλοι]ς 
ἀοἸ]ἰρὶ ροτογιητ. Ατοηίπινεγιπη τς (Ο] πὰς: 
ΤΊΟα0 φοϊ οἱ Πγπςπ κα Γατίοποπη ἀοςιίτ, Δ 
ετίατη ν δὶ, δέ το ρᾳέξο Πηρα]ς ογάϊηῖθας 
ντοπά πῃ} [τὺ ΪΝοη δαάπηοάπιπ, αἰτ, Ατηαὶ 
τλα]τα πητ, αἀ αι πος ἀπςσοτε, παχὰς 
ΤηΓἔγσιιθσα σοπεηϊτ εοάςπητηοάο. Εᾶ νεῖο, 
ἐπααίτ Δ ι]οίσοη5, ι ργοξεέξο ἀςοἰαταμΐτ, 

ΧΈΕΈΝΟΡΗ. ΜΕΈΜΟΒΑΒΙΙ: 

ιϑ' 

Ὁ »κὰ μὰ 

καὶ γὸ πρϑασκά γα ςκὸν ΤῊ εἰς, πόλεμον ὦ 
φρώτηον ἐ1) γεὴ, χαὶ πορις!χὸν ΤΥ Ὅχητης 

ἘΣ ͵ ὁ Ἷ 
δείων ἴω ἐραϊπιδεοὰ » καὶ μηργλμιὸν, κ) ἐρ- 

γαςχον, Χαὶ ὀχιμελὴ » χα καρπτεθαχόν, χαὶ 

αἰχένοιως χαὶ Φιλοφρονά τεχαὶ ὠμὸν, καὶ ἃ- 

πλοιιῶ πεκαὴ χτοουλον, καὶ φυλακτιχόρ 
τΈ, καὶ κλιετό]ζω, καὶ πσϑϑ9ετίκὸν, καὶ Ὄὗπα- 

γα, φιλόδωρον, ὁ πλεονέκτίω, ἡ ἀσφα- 
λῆ, ἡ δχεθετικὸν, ἡ ἀλλα πολλώκαὶ φύσᾳ ἡ 
Ἰχαφήμν, ἀ δ 47. 42 φρατηγήσονται ἔχφν. κα- 

ἤ : ι ν 
Β λον δὲ καὶ ῶ τακτικὸν ἐἰ). πολὺ γὸ ΔΓ ο Φέρᾳ 

ςρώτάυ μα τεταγρκένον ἀτάκπῳ, ὡς λίθοι 
νιν ν τ 25. δ, 

τε, Ὁ πΆινθοι, χ᾽ ξύλαι, Ὀχέραμος, ατακτως 

οαϑδὺ ἐρβιμυϑύα οϑυδν γοήσικα δ 1ν' ἐπφδον ὃ 
- ͵ δ Νν “ ᾿ ͵ ͵ τα ϑϑὴ κατώ μὃρ, κὶ ἔχε πελῆς,τὰ μήτε συπὸ- 

εϑυα., μήτε τηχϑμῆνα. οἵτε λίοι, ἢ ὀχέξοι- 
μος, Φ᾽ μέσω δὲ ατε πλίνθοι ἡ τὰ ξύλα, ὧφ- 
αὖρ οὖν οἰκοδὸμμίᾳ, σευ τίλαενται, τῦτε γίγνεται 

: πολλοί αἰξιονκτῆμα, οἰχία. δνλὰ πόρυ ὴ ΜΞ 

Φη ὃ νεανίσχος., ἕμοιον ὦ Σ ὠχρᾳ τς εἴρηκας. 

ἡ γὸ οὐ το πολέμῳ τάς τε προ τὸς Ὥϑρίςοις 
δέταηαν καὶ τὸς τελδυταίοις, οὖν δὲ μέσω τὸς 
χάείςοις, ἵνα δὀἰπὸ υϑὺ αὦ τμ ἄγονται, ἶσα 
δὲ τὸν ὠθώντωι. εἰ υϑὺ τοίνεωυ, ἔφη, ὼ 2|α»- 

͵ ᾿ ΔΕ» λῶν τὰν Υ ΡΝ 
γγωσκάνσε τῷ αγοι)οὺς ἡ τᾶς καιχοὶς ἐδιδαν- 

ξεν" εἰ δὲ μὴ, τί σοιὀφεῖος ὧν ἔμιαϑες, συ 
νων ᾽ ͵ ὁ -“ ᾿ ι γὸ εἰσε εὐργύσκον ὀκέλδυσε οοῷτον μϑὺ καὶ 

τελάυταγον Ὁ καλλιςον ταν, οὖν μέσω δὲ᾽ 

χείφιςον, μὴ διδοίξας Δα. γεγνωσκῷν το, τέ 
κουλϑν καὶ Ὁ χίξδηλον, ὅδὲν οὐ σοι σφεῖλος ζῶ, 

"5 ἌΓ, ς ᾽ Ω] 

δ, ἔφη,ούκ ἐδι δοιξεν, ὥςτε ἀὐθοις αὖ 
ἡμας δέοι τς ΤῈ ἀγαϑοις Ἂ τὸς κακὼς χρίνῳν. 

Τπ δος σχοπαμϑυ,ἐφη πῶς αὐ αὐδὶ μὴ δζω- πο; ̓ 

εδοτάνοιυδιυ; Θέλομαι, ἔφυν ὁ γεανίσχος Οὐκϑν, τος ἢ 

ἐφυ,εἰ μϑὺ "ὃ Ὥργύριον δέοι αρπαζιν,τὰς φι- 

λαργυρωτατῷς τοφζ τος καϑισαίήες,ὀρθαΐς αὐ 

ταοιμϑω ; ἔμοιγε δοκῴ. τίδὲ, τὰς χινδγου δ ᾳν 

μέλλοιζα ῥα τὸς φιλοτίμοτα Ὡς ἀρ υμο, 

κτέον; ἅτοι θεοῦ εἰσὶν, ἔφ», οἱ ἕνεκα. ἐπαινε χιντ 

διιυφύψν ἐθέλοντες. οὐ τοίγεω οὗτοί γς ἀδηλοί, ' 

Εν Ἐχιφαράς πϑυταχοΐ θιτές, 4 αϊρετοι αὐ Ἱ 

εἶεν. ἀτὰρ, ἔφη: πότεροι σε τά ἢν μόνον ἐδίδουτ. ; 

ξεν, ἢ ̓  ὁποί, αὶ ὅπως γρυφέον ἑκαφω Τζτα- ἰδ ̓ 

κτεων. αὶ πόθυ, ἔφη μὴν πολλὰ ἐρὴν Ὡρὸς «κά. 

ὦ Ἐξζτεταῆφ ὄτε λέγην ὡσαύτως ασδϑεὐκᾷ, “Ἢ 
δρλὰ μκᾷ σέ διεσαι φξυύιζε ζῦπι. κι 

γῇ δὲ ἰανι. 

"γῇ 

δὶ, ΕΡὴη, 
τ᾿ 



᾿ Υ Ἐ ΘΚΙ ΞΕ ΒΟΤ 4 Υ 8. 
ἡλο᾽ ἔφη,, πάλιν Οίγεω ἐλθὼν ἐπὸνερωτα. ζὼ ΔΈτρο τὰ ταγίις δὰ εὐπὶ δοοθάϊίο, Ποπυὶς- 

Ν ν ἀφο Ὁ 

ὙᾺ  ὑλίφηται » καὶ μιὴ αϑαιδης ἢ, αἱαρευυνάται, 
φργύσμον εἰληφὼς, ὠὐδεῶ σε Ἔσοπεμψα- 

οϑτω. εὐτυχῶν δέποτε φρατηγήν ἡρηρδύῳ τῷ" 
- « 2 ͵ 

αὖ ἕνεκεν, ἔφη, Ομμήϑϑν οἷ4 τὸν Αγαμίεέμψονα, 
" ͵ δῇ ἡ πηδ ἄς } ἐκ ὦ 

πυδοφα ρρέσσοι ποιρᾶνα λάων: Ῥα γε οτί 
« ᾽ : φὰ τ, ς 

ὡςτῷ» τὸν ποιλϑρα ὀχιμελειοϑιι δέ, ὅπως 
-" 3 «»,. Ν λ, ͵ .“ 

σῶα! τε ἔσονται αἱ ὁ[ες, αὶ ταν χιτηδεια ἐ- 

ζοισι, οὕτω χαὶ τὸν φρατὴγϑν Ὀχημολειαϑοῳ 

ϑῷ, ὅπως σώοι τε οἱ ςρατιώται ἔσονται, καὶ 
᾽ ͵ λὴ ΚΕ εἴ ͵ 

σὰ ὑχιτήδεια ἕζοισι, καὶ οὗ ἕνεκα ςρατό.- Β 
Ὁ, ΑΛ ͵ τ ἢ 

«ογτὰ!» τατο ἐςαι; φρατάψονται δὲ, ἵνα κρω- 

᾿ποιῦχες Τὴν πολεμίων 6. δοιμκονεςέρφι σιν. 

ἢ τί δή ποτε οὕτως ἐσήνεσε τὸν Αγαμέμψο- 

γα; εἰπὼν᾽ ᾿ 
)»" » 5» ἘΔ 

Αμφότερον, βασιλάςπ- ἀγᾶϑος, κρτε- 

δος τ αἰ χμμτής; 
Βι ἃς: ᾽ , ᾿ Ἵ χν ἢ, δὰ 
οἰ 9. γε τί αἰχμα τῆς ΤῈ χαὶ ΧΡ οἰέθ9ς ἂν ΕἸΉ, 

᾿ ; » ΒΝ , Ν Ἢ 

οὔκ εἰ μόνος αὐτὸς 40 ἀγωνίζοιτο τῶϑ9ς τός 
᾽ ΠΗ “" Ἵ 

“πολεμίες ολὰ εἰ  πολυτὶ ᾧ ςρατοπεδὼ τό- 

πϑαἴτίος εἴη; ὁ βασιλό(ς ἀγαῦος Οὐκ εἰ μόνον Ογατη νίτα δ 
πῇ ἑαυ βίου καλώς πυδϑεφήχϑι . δλλ εἰ αὶ 

ὧν βασιλάοι, πότοις 6. δια μονίας ὠττίος εἴτ; 

καὶ ὙΣ βασιλόϊς αἰράται ὅχ ἵνα ἑαυΐν καλαῖς 

ἐἥην ὕχαμελήτωι » ΟΛᾺ ἵνα οἱἐλόμϑυοι Ἷ δὲ αὑτὸν 

ἀδπεξαήωσι. ὼ φραΐάλονται ἢ πθώτες, ἵνα ὁ 

βίος ἀῤζις ὡσδέλτιςος ἢ. ἡ φράτηγρις αἱρῶν- 

ετῶπ ταὶ τό τα ἕνεκα, ἡα ἵ ας τότοις ἀὐδις "γε- 

μώνες ὦσι, δ ἂν τ΄ φρατησρεῦτα τῦτο Ὡρα- 

σμδ αν τοῖς ἐλομϑμοις αὐτὸν ρατην9ν. "ὃ 

.ἿΝ 3) »»Σ ,  ν ἐλ ᾽ " ΤΑΣ, 

ἀἸολον τῷ ογαγτίε. χγ οὕτως (χισχοτπτων; Τίς εἴη 
᾽ ν « ͵ 3 λ λ νυν χὐθ ͵ 

᾿ ὠγαϑοδύγεμιόνος Ὄρετή: τὰ μϑυ αὐλῷ Ὡ- 
᾿ " ᾽γ)ἐ 

ῥ4,κατελφλε ἢ, ὦ φ δαίμονας ποιᾷν, ὧνα) ἡ- 

ὑγήται. ὴ ἱκσπαρχόν δὲτιν! ἡρήρϑιῳ οἷδεί ποτε 

͵ " .«,ν ὦ “ἢ 3 , « 

γεωνία, εἰπᾷν ἡμῖν, τῷ ἐνέχῳ ἐπεϑυμῦσας ἵπ- 
᾿ , δ. 4» “ ΣΕ ͵ ͵ υ 

παρχῳ»Ἔ γὺ δησ πόζτος Ὁ ἱπώεων ελφυνάν. 
Ἷ «ε.:- “ 3 “(Ὁ αὶ γὸ οἱἑπσοτοξόται τότο γε τυ ξίδυται τσ 9ε- 

᾿ “κν δε ϑ' δον 
ΝΕ ΡᾺ Δϑύγοισι ορίω ἊΤ ἑκα παρχῶν. ἀληϑη λεγήσ, 

οἱ ιαινόνδιοί γε αὐὸ πλύτων γιγγωσχονται. 

| ᾿ , ἄληθες, ἔφη ον) σϑτὸ λέγ. δᾺΝ ϑα ὅτι ὃ 

ἡπτσιχϑν οἷᾳ τῇ πὐλᾳ βέλτιον αὐ ποιήσοις αἰδα- 

δοιῶα!; ὡγ»εἶτις χρεία γίγνοιτο ἱππέων, τότων 

ἡγεέμϑυος ἀγαθῷ τίνος αἰτίος υέαϊ τῇ πὸλᾳ; 

αὐτὸν ζιάδὲ ΔΙφλέθεντα. ἔχοις αὐ, ἔφη, ὦ 

ἔφ». λα μζὼ δὲ τῷ γνωοϑέώα! γε. ἐπεὶ ὃ Ἑ 
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ΠΟΠΊΔ ΕΟ ἱητέγγορατο. 'Νατη Πχυϊάοτῃ παὲ 
(οἴοτ, ας ἰπηριάοης Ποη οσίτ, ριιάε τ οὐπὶ 
ἀσοορῖα ρεσιηία τὸ δάυς ἱπά σςητετη ἀο- 
δγτῖπα ἀϊμ ΠΠῖς Ὁ υττπτοτίατν δοοίατος α]τ-- 
ἀυδηάο ἰῃ Αἰ ̓ ατιεαν ἡ σἰ ἀΠΠ τ, αὐ ἀο! δόξα 
εταῖ, ντ ἱπηρογαζοῦῖο ππππογο ἔΠ Πρ οτατ: 
Οὐ ΠΟ ΓΕΠῚ, αἷς, ΗΠ οπτ γῇ ὀχ Πηγὰς δ- 
Ῥοϊας Αραπιοπηποηοπι ραϊξογοιη ρόριι- 
Ἰογιιήνὸ δὴ ἰάθο, ]αοε αυς πηαάιποάιιπὶ ρα- 
Ἡξογοπυῖπ πος Δί δοῖς οιιται Ὀροττοῖ, 
οἴἶος δζ (αἰτῶ Πητ, ὃς Πα θοδητς ρα νυ] τ πὸς 
σοἤαυιαιπ:ῖτα οἰίαιη ἱπι ρογατοτυὶ σα γα ἀ τη 
ἢτ νυ ΠΉΠἶτος ΠΟ] 165, ἃς σοπηῖηθα- 
ἐπα πασέδηε, ἃ Ἰρίππν πὸς τηοάο ςοηίο- 
᾿ηααύαγί, σαῖαι5 σαι ΤᾺ τα τδῆτ» ΓΔ οίτοο αἷιΞ 
τ ΠΥ ἢ] Πταπτ, νὰ ΟΠ δες νι!ἰς Βορτίογος 
ητ: ΠΝ απα ΟΥ0 ἴτὰ Ἰιτάδυς Ασασηθπιῆο: 
ποηῆ,νι ἀϊσεγοτὺ 

υΔη“{εν ἐγ ΚΟΥ ῬΑ ΣΟν, 9. γὸκ ὑομης ἑάον. 
“«Ἀπποπρτορτοζδα, απο τατη ἀσπλαση 4115 
45 δὲ ΒΕ] ]άτοσ, ὃ ἔοτείς ἔίγασγας ἢτ, ἤθη ἢ 
(οἱ 5 ἱρίε γεξξε (ς σϑύατίη ργα Πς αἀπότίς 
Ποίξε5. (4 εἰ ἴῃ νπίποτίο ἐχεγοίτα τἀ πὰ 
εἰ εἰατὸ Ὁ ποά 4; τοχ θοπιις, πο ἢ {Π5: ταη- 

ἐπ ῥταίιτ, (ἃ 15 οτίαπν, Ζαϊδιις 
ἱτπαρεῖασ, δέξου πτ ξα]Ἰοἰταῖῖς ὃ ΝᾺΠῚ τὰ χ 
ογδατιι, πῦ ντ Ἔρτερὶς {π|1ρῆτ5 οὐγαπὰ πὰ -- 
δεατ : (δ ἀ νει} οτίαπα,, φαΐ εὐϊπηξ ουοαγιητ, 
Ρετ ἰρίαηι δεατὶ ππτ. Ετ πη] Ἰταης οπηηδ5, 
νύ 4ιδιπορτίπηα γίτα [ταδῆτιγ : ὃς ΠῚ ΡῈ 
ταῖογεβ ργορίδγοα ἰΙσσαπε, νι εἰς δα Ποῦ ἱ- 
Ρίμτῃ ἀσςες ἴπτ. [ταχὰς ἀςθειῖς, αἱ ἤτα- 
ογε ἱπηρεγαζογῖο πιηρίταγ, πος ἰρίαμη {ΠῚ} 
Ῥτοσατατο, 1 Εἰ] ἱπηρογατογοτῃ [ἔσεγῇϊ, 
Νεες επίπη ρτοο!πε οἰ αυϊάἀαχιᾶ πος ρὶιΞ 
οὨγίας ἱΠπυϊοηῖγο, νῈ] σδέγατίο ταγρίαξ. Αἰ 

οὔτεκάλλιον τότ ἀλλὸ ῥαδῆον δύρᾳν., οὐτΈ Γ) πος πιοάο φοπίοτγδης, τα δοπὶ ἀποῖς εἰς 
(ες νίτταϑ., σεῖετα 4υ! ἀςπὶ αὐξογερδε, πος 
(οἷο εἰ γε! ἐδξο, ντ ἢ]ο5, υίθις ργαςοῖξ, δοα-: 
τοβ τεάάδτ, Μεπηίηὶ ετίαπη ἰρίτπι ΔΙ Ια ιΔπΞ 
ἀοίῃ Παποίξητεητίαπι δα ηπεπηάάϊη ἀ{Π|Ὸ3 
τας. αἱ ντ σΟΡ 5 ἐαείε ει θιις ρέσεπετ; 
Ἰεᾶτας εγαῖ. Ροτείης ἄΐσογε πο δ]5, πὶ δά τΞ 
Ἰείςεπϑ., ἀπατηο ταπα ΠΡ Ὶ Ἐεγ ἐπ υἰτῦ ἐΠῶ 
ὈΟΠΟΙΙΡ πιο γἰ 5ὲ ΝΥοη εηΐπι Ι͂ἄςο σοῖῖς, να 1ΠΞ 
τεῦ Ἐαιυιίτεβ σεῖεγος ργί της ἰρίς ἐααἰταγας. 
ἸΝπι ἰά ἐφυϊτές (ἀσίττατι Πδὲ ἀοροίξιπτε, 
αἱ φαϊά ἐπὶ οτίάπι πη] Ἐγοσ εἰ αἰτιιπὶ ρτς: 

ςοάμππο γ τε ἀἰςοῖς,Αἴτ. Επί ποτ πείάεο 
χυϊάεπι, ντ ποτιις εΠ65. Νδηι ὃς ΠΟΙ͂ ο- 
πιηῖθιι5 ποτὶ της. Ηος ετίαίη, ἱηυῖτ, ν 6 - 
τε ἀϊέζαιπι. ΝΌ τα ἰρίτατ ργορτεγοα, χιοά ο- 
ιοίξετος σορίδϑ γε ρα δ] σα τε πο] οτς ἐΕ- 
ξξξχας τγδάϊταγιπι ΟΧ {ἘΠπ|85 ὃ ἀτα; ντ, Π| Π6- 
οεἴπτας σαυίειιπιὶ ορογαπη ἀεπάετγος, 1ἰς ἰτᾷ 
ριαβ, ντ ρατγία δοηὶ αἰϊουιίις απέζοτ [5 

5. δυδης 
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ἄλπι πος ἔμποτις, αἷς ϑοογατοβ., ἢ ργαίξατο 

ΡοΙΠς. ]πὶ Ροτίαυα νεγο, αῃοά 5} πλδπάα-. 

τη εἰς, αἰ πυίγι τ ἰπίημο5 οἰξ, ὃς ἐαυτο5. 
Ἶτὰ (οΠ]]οςτοίς, ᾿χαΐτ, Ἀροίρίταν, μος ρεῖ- 
φασιν ΠΟὈΙ5 ἀϊςίτο,, 400 'Ῥαξξο 6410 τς 
Ρτα πλητι ΠΊπλος ἀρ ονοβρθρε οορίϊος. Ετ1- 
Ἰς :᾿ᾧ᾿Ῥυτὸ ἐφυϊάοπα, αἵτ, πος δά πγεπιι5 πιο! 
Ἐ1Β]] ρεγτίμοτα, (δα ουϊα!5 δοτγίμ πη: σῷ μι 
(υὐπὶουταπάμπι εἴτ. Ετροπ τἰδί,(αὐίεείτ 
ϑοογαῖοβ, ἐἄπο5 Ἐχ ἢ θελητΑ 1) τἀπν ν ἐπ ατὶβ 
Ῥεάϊθιις, τάτη περ τὶς ογαγίθιι5, τα πὶ ἱπΊ 60 }]- 
1ο 5, 411} τατα τηδὶε ραίξος, ντ (ξχυΐ ποόηροί- 
Ππητ; 811} απ σοηῃταπηδοαδ, νι αὶ τ! Θος 6 - 
φοοδἤιταογίς, πηδηθτα ποίησ; 4}}} ταγο4]-- 
οἰττοίος,, νὸ π᾿ συίάεπι σοπίξίτι αἰΐσι δὶ 
Ῥοίπης: 4υαη Δα τοῖη ἐφυίτατιι8, ιο ντΠς 

οαἰτ ἰδὲ δ ὰτ φυο Ῥαξξο Ροτεσίς, ἀππλταὶ- 
Ῥυις ρύᾶες, ΓΕ ρα δ] σα ργοαεῆς ὁ ΤΠΜΊΠ]ο: 
Ῥιχοϊατε ταοηθ5, παῖε, ὃς σοηδθου εαμῖ- 
ἄξεηη ρῖο πιοὶς νἱγῖθιι5. Θααοταπι μαθεΐε 
οαταπι Οὐ Διιτο πὸ ΠΟἢ Ορεγαπὶ ἄἀλὈϊς,νῖ 
Οαμπτα5 το] ογος ΟΠ οἰαϑὸ Ν γο,ηαῖτ, Ετ- 

ΘΟ ΡΠ ΠλαΠῚ πος οἤποϊες, νείη ἐαπο5 δάίοέ- 
ἀςηάτῆπε ΡεΠτίοῦ 65. Ηος υϊάόπι πεςοῆς 

εἴτι χαῖτ, ΝΑ οτίαπα {1 4υς5 εογιπν ἀς]α- 
Ῥθαταγ, πλθϊτο ταπηθη πχασὶς πος πηοάο (α- 
απτ|5 οπαίοτίτ. Οὐ! ναγο κ σαὶ ραγίσαΐιη 

{αι δεθάσμτῃ πτ, ντγαπῃ ποίϊες αὐ γθΠδη}}1- 
Ῥοθὶς λάδαςοτγο ἔπος, ν Βἱ νοβ ἐηυίτατς οοη- 
{ὰραΠ|5, Δη οραγαιη ἀθῖς, τ ἰ5 Ἰη Ἰοςὶς τὰ- 
πε  ρδμει ἰῃ υΐθι5 πο- 
ἢτες οἤτε (οἱεπτ Μεῖΐας ἕω: ίλπε ἔαςτῖτ, ἢ- 
τ, Ουϊά δαίοι ἢ Ναυη νε ΦαΔΙΊΡ ασ πγὶ 

4Ὁ 6415 «ΟΠ οἹΔῃτιτ, στα τὶ αγῖτ ὃ Ηος 
4ιοαιιδ πιο] 5 ιοτίτ,αἶτ, Ἄπνοτο φορίτας 
ΠῚ δουεηάοϑ ες δῃϊπιος ΘααΐταπΊ, δὲ ἰτῖ- 
ταῦάος δάπιοτγίις οὔ οπη, αι: χαϊάσπι τ650 κιμφτέρϑις ποιᾷν Δἰαινενόησαι νεἰϑ μὴ, ἢ 
ἱρίος ξοιτίογςς γράάιητ κ δ ποη Παξξοπιιδ, 
(αἰτίπι πᾶς 1 δά σγεαίαγ, παῖς. ΑΠ δαζεπη 
οὐτα ΟΣ ἔαΐτ, ντ ἀϊέξο πητ διά ϊοητός εα1- 
τοϑ5ὲ Ναπι δίς ΠΟ ἢ, πεοςαιογαπη, Πὸς 
ἐααίΐταμα οπογαπιδς ξογείππηιν {{5 ν]]} 5 6- 
τίτ, Υ ογὸ ἀἰςῖς, αἷτ. (δ 484 ρου Ππιμη ταὶ 
τοῃ δ, τη] δοογαζοβ, Δ πος 4115 605 ἱπηρι: 

Ἰουῖτ  ΝΙπλγα πὶ ΠΟΙ, φααιι5 ἰη τὰ ΡΆγΓΟΓΘ 
Πιοπγΐπα5 1{Π|5 πηαχίμης νο}]ς, 405 ἐχὶ ἢ!- 
ταδῃτ εἢτ ργα δητπτηο5. ᾿ΝΑπιΐη τηοῦ- 
θο ΡΟΙΠΙ͂Ι 1πππ1ΠῈ 1ΠΠ1| ρατοης, 4αεπὶ πηράϊ- 
σα τοὶ Ῥαζταησ οἵς ΡΟΓΚΜΠ πλμην; δὲ ἴῃ Ππα- 
αἰ αΐ πάυίραης, εἰ, 4αθ πη ρα θαγδ Πα 
Ρυταησ οἱἷο Ῥεε εἰ πλαπι; δὲ ἴῃ αστίοι!- 
τατα . Πα Θηλ ἀρτὶ οοἰεπάϊ Ρογίταπι, ἴπ ρτὶ- 

ΤηΪς ἢ ΑΙ Οππηίπο, ἰπααίς. Ιρι- 
τα σοπίφηταποιτη οἰξ, ετίατῃ 1η ἐπαείἐ τὶ 
ΤῈ σεῖογος οἱ, αὶ πγαχίπηθ (ςίγα νἱάφαζιτ, 
αυᾳ: [οϊμμάα (πὸ, πιαχίτηθ ραγίταγοϑ. 

ΧΕΝΟΡῊΉΗ. ΜΈΜΟΝΚἊΑΒΊΙΙ. 

Οἰηπηίηο, ἱπαΐτ, Ἐρτεριᾶ ργοξοέϊο ψυίά-- καὶ ὼ ἀϑόλαλέφ. ᾧὶ ἔς; γε νὴ 4 ἔφη ἐξ  ωκρεῖς 

καλὸν έαν δχούη ζαῦτα ποιῆσαι. κἡὶ δὲ 

πὸ γἀν ἧς ἥρυσαι, Τύπατων τέ το ἀμ(αῆ ὅξιν. ̓ 

Σ ὄν, ἔφη ἴ}ι δὴ λέξον ἡ ἡμῖν χοοῴτον ντῦπν, 

ὅπως ᾿ἀκοθθιςΣ τϑςἵσαους βελπίροις ς ποι ῖσαῃ ἐδ. 

ὃς δρλα πῦτο μϑὺ ἔφη, σέκ κ ἐμὸν μὐΆ 6. ΩΣ βίον 

Ἔ οὐδὲ ἰδία ἕκα τοι δ τ Ὁ ἑαυίῳ τ μεθα ἀωκὶ 

λέαχ, ἐ ἐαὺ ὅξιυ, ἔφη Σωκράτης; παρέγωντα! ὅ ννς 
σοι τὸς ἵστωόις οἱ μδὺ ὅτω καικϑποδὲως,ἢ καχϑ- 
σκελῆς, ἢ ααϑενής,οἱ δὲ ὅτως ἀδόφες ὡςεμὴ 

Βδοωακζ ἀχολαθᾷν, οἱ ἢ ὅτως αὐα-γώΐας, ὧξτε 

μὴ μϑυῳ προ σὺ τάξης,οἱἷἢ ὅτως λακ)ιςὰς 

ὧςε μηδὲταξαι δευνατὸν 1) τί σϑὶ 8 ἱπταιχϑδο 

ὄφελος ἐςαι; ἢ πῶς δγευήσῃ ζιότωνήγρϑωυος 

ἀγαϑοντί ποιῆσαι Ἔπολιν; ὶὶ ὃς εὐλὰ κόμας 

τε λέγᾳς, ἔφη, ὑ πφράσομαι (ν1} ἵπαωνεἰς ὃ 
δχυυατὸν ὕχημελήα. πίδὲ; τὸς ὑπαας Οὗρω 

Ἐχυχήρησά,ἔ ἔφη, βελτίονας ποιῆσαι; ἔγωγε, 

ἔφν. κοι σοϑῴτον κϑὺ αὐαξατικωτέρες ἸἘχὶ 

αϑςοἵπαοις ποῦσάς αὐδις. δδγϑεῦ ἔφη. χαὶ γὺ 

τ αὐτ κατα πύ πέσοι »ἐμμαλλὸν αὐ οὕτως σῶ- 

ὧι ἴτο. πὶ [γονέ ἐαν τι κυδωιοάσῳ δέη,. πὐτεξὸν 
ἐπαγάν τόσ πολεμίοις ἐχὶ Ἔ ἄμμον κελά.- 

σφς,ἐἰϑα πὴ εἰώθατε ἱσισευέν, ἢ τφοάσῃ Ως 

μελεζᾷς εὖ ζριέτοις ποιφα χωρίοις , Οὐ οἵοις: 

“ἶρ οἱ πολέμιοι γίγνονται ; βέλτιον ο»εὗ, ἔφη, 

τίν Ὁ 9 τῷ βαλλῳ ὡς πλείςους εἰπὸ ΤῊ ἵπ- 

πων ὀχεμέλαν τὶνὰ ποιήσῃ, βέλτιον ηϑεῶ, 

ἔφν, ἡ τῶτο. ϑύγῳ δὲ οὶ ψυχαὶ τ δίπατων, ἢ 

Χ) ὁ ὀξοργίζιν αὐτοὺς τὸς πολεμίοις, εἴαῖρ ἀλ- ἊΣ ; Ὶ 

γιρῶ γέ τοφεοίσομαι» ἔφη. ὅπως δὲ σοι πεῖν. 
ταὶ οἱ ἐπισεὶς πεφρόντίχας τ; ; αὐόν γὃ δὴ τό- 
τα οὐτεἵΐπαωνουτε ἱπαέων ἀγαθὰ ἃ ἀλκί- 
μϑν σεν ὄφελος. ἀληϑὴ ἢ λέγές, ἔφη. δλὰ 

“πώς τις μιάλιςα, ὦ ἡ Σώχρατες, ἔχίσϑο 
αἰζοιὶ ποέναρο; ἐκῴνο μδὺ δή παοίοϑα, 

ὅτι ον πϑωτὶ πθ ξαγματι οἱ αὐ, ϑόφποι τϑτις 

αιάλιςα ἐθέλουσι πείϑεαϑαι οἱ αὐ ἡγῶνται 

᾿ Τβελτίφους ἐ1).ὶ «ὦ γὸς οὖν νόσω ὃν ν αληγῶνται (α. βυέᾳ 

Ἑ τεικώτατον ΓΝ τότῳ μάλιςα πείθονται" χαὶ 

ον πλοίῳ οἱ ἱ πλέοντες , ὃν αὐ ῥκωβερνητικώτα: 

τον" καὶ τ γεωργίᾳ, δ αὐ γεωργικώτατον, ιχαὶ 

μιαίλι, ἔφη (ύκοιου εἰκὸς, ἔφη, ὺ οὐ ἱπασι- 

κῆ, ὃ » ὃς αὐ μάλιςα εἰδὼς φαίνηται ἃ δεῖ ποιεῖν, 

τότῳ κάλιςα ἐθυλᾷν τὸς ἄλλοις πείλεοϑαι: 
ἐαὺ 



τὴ δῆλος ὠ,δρκέσᾳ μοι πῦτο εἰς Ὁ πείϑε- 

νἱ οϑαι ἀδδιυὶ ἐμοί, ἐαὐ γε πσδὸς τϑτο, ἔφη,δι- 
ϑαξης ἀύθις ὡς ὃ πείθεοϑαι σοι Ἀοιλλιὸν πε 

χαὶ σωτηριώτερον ἀδθῖς ἔςαι. ππῶς δέυ, ἔφ», 
ξδτ δι δείξω; πολὺ νὴ δὲ, ἔφη,ρῶον," εἴσοι δέοι 

ϑιδοίσκάν,ὡς τὰ καικὰ τἂν ἀγαθών ὠμείνω ὦ 

᾿ς λεσιτελέςεροι 651.λέγάς, ἔφη,σὺ δ ἵπτ παρηον 

γαοϑς τοῖς ἀλλοὶς ὄχιμελῴοϑαι δῷ ἡ τῷ λέ- 

νὰν δυιώαοϑαι; σὺ σ᾽ ἀξ, ἔφη ,χεῖᾶδαι σιω 
β ὥ 

ἴω μεμαϑήχαιϑυ καλλιςὰ οἰζῳ, δὶ ὧγ γε ὧν 

ἄχιςα θα, ῦτα πόρτα «᾽)ὰ Ἄϑοοὺ Ξ μμαϊϑο- 

τς μᾶυ, καϊ εἴτι ἄλλοχὰ λον μα) δονᾷ τὶς μα ϑη- 

“κα, [ἃ λόγου μια) δοίνς, καὶ οἱ Ῥῴισα διδώ- 

ὅχονῖες, μάλιςα λύγω ἡϑαΐνται ὃ δέ τὰ αδου- 

ΝΣ δοιόταΐα, μάλιςα Ὀχιςώνδυοι, ποὐλλισα δφα- 

λέγϑνται ; ἥτοδὲ Οὐκ οντεθύμησοι,, ὡς στρ 

"Νῇ γε χορὸς εἷς ἐκ ἐ δὲ ὃ πόλεως γίγνηται, ὡς- 
ΒΘ γω..} 3 λ "7 

ο΄ ἄϑροεὶς δῆλον πεμποιρδυος,, σοοϊεὶς ἀλλόϑεν 
Ν 

οὐδε ριῦθεν πότῳ ἐφάμιλλος γίγνεται, σεσὲ Ὁ 

ἀλανδρία, ἐν ἄλλῃ πόλει ὁμοία ἢ οὐθούδε 

ο΄ φχεναγεται ; ἀληϑὴ λέγης, ΕΦη. δυλὰ μώυὺ 

ο΄ οὔτε ὀὐφωνία τοσυύτον Δ[ο.Φέρρισιν ἀ ϑη- 

᾿ γδηοι αὐ άλχων, οὔτε σωμτῖν μεγέθ4 χαὶ ῥώ- 

ΜΡ, ὅσον φιλοτιμία, ἡ τὧρ κάλιςα παροξιωᾳ 

πσοος τὰ καὶ Δα χαὶ Ἐν τί κκα.- ἀληθὲς, ἔφη Ε καὶ 

αὥτο. σζκοιώῶ οἷς ἔφ» Ε χαὶ ὗν ἱπασιχοῦ πῷ ο»- 

τὸς θούδε εἴτις σχηιμεληϑείη, ὡς πολὺ αὐ Ἴ ἡ τατὸ 

"δὰ διενείκοιεν ἄλλων, ὅσύλων ἦε χα ἵσέσων πώ- 

“πρὸς τὸς πολεμιίες, Εἰ νομίσφαν ζωῦτα ποιϑν- 
) » ! ᾿ " ͵ ἜΡῸ " ᾿ 
τες ἐπ νδ ἡ ἀμ μυῦς τεὐξεοχ»εἶχος γενεφη. μή 

ΕΣ ᾽ ᾽ ε ἢ ; 32, 2 ν 

ζγνιω ὑκγᾷ, ἔφη: δλχὼ πᾷ ρωώ τος ὐδδας 6πὶ 
᾿ν ΄ ͵ ἐσ ρὰ 2 ἊΝ , ᾿ 

ζὑτὰ πὐδοδέπάν, ἀφ᾽ ὧν αὑτὸςγε ὠφνϑηση; 

δασολί!, ἔφη. ἰδὼν δὲ παῖε Νιικομα χέδζιωυ ἐξ 

! γὼ ΔΎ Ἄν ὀλοὴ κι ἡ" 
“δε φρατησρί ἡρξω.); ὁ ὃς» δ᾽γὸ, ἔφη, Σω- 

χρῴτες, τοιϑτοί εἰσιν αἰϑέευαῆοι, ὥςτε ἐμὲ υϑὺ 

ἰἐχ εἵλοντο, ὃς ἐκ κατα λοηϑυ φρατάυδῥϑρος 

καταπετθαμ μαι χαὶ λθχαγαγῶν ᾿ ταξιαῤχῶν 

ἡ ῥαύμαιτα το ἢ πολεμίων ζσαῦτα ἔχων' 

(μα 5 (Οἱ ἐλὸς ὃν ῥαυμΐλ δἰπογυμνού- 

βϑνος ἐπεδείκνυον) Ανγτιοϑένξω ἢ, ἔφη, εἷλον: 

τὸ; Τ' ὅτε ὁσολί τίω “τώ πύῖε φρατϑυσεί ϑμοῦς 

ΠῚ ΒΓ Ὲ ΒΕ ΤΟ ΈΧ 
ΐ Ν Ἁ Ἄιτ ὦ Π ἢ 2) κι τ. : ι ΤΥ “2... 

δ ζω, ἔφη, ἐγὼ, ὦ Σ ὥκρατες, βέλτιςος ὧν ΔΙταηιις ἢ ὁρο, ἤτὶ δοοτγαῖος, ρ τ ἘΠΕ ΠῚ ππυιτὶ 

ἕ ᾧ Σ, » θ᾽ “ νιν 

ἱπαπαρχ ὃν, ἡ Οὐκ ον τε ομιησοη, 01 οσᾷι πε νο- Β 

λα) οἱ ἄλλοι πολιτὰι “|ὰ στ. δλλὼὰ γὴ δία “πᾶ-. 

2 2 , ἔμ " 

αὐχευρεσιών ἀπίοντα, "ρετὸ" τίνες, ὦ ΝΥιχοίχῷ -᾿ 

76, 

τὰς ἀςοϊαταιοο, πιπῇὶ αὐ πος τα ει (οἰ εὲ 
Πα ἀ,να παῖ] ραυοαητ δ υ ἀθηὶ ρυςτογοί; 
(δ᾽ εοῖς ϑοοζάτος, ἀσοιογὶς ἐος, ἔστ πλοὸ- 
Τα ἐρεῖς ας ]ατάτίαις. ἢ τι δ᾽ οθτοηι Ρεγεηϊ: 
Αταῖιο βαξξο, ἱπαοῖτ, πὸς ἀοδεδο Μαϊτσ 
ξοἾ 5 ρτοξοέξο, απ] ἢ ἀοσούό το ὁροτξ 
ταῦ, πλλ! δΘηϊς ριαίξατο, πιασις σοα- 
ἀποοιο: ΠΛ τοῖβ τὰς ἱπχυΐς, ἀςθοῖς τηλρὶ- 
{γα ἀζαίϊτι ργατου ἁΠὰ σαγαιη ἢ 156- 
τε ντοῖδηι ἀϊσοηεϊ ξισαϊτατδν Πα σοαῦ Τ ὰ 
νοῖο ΟΧ Ἰτηαθα5. Γοίροη αἴξ, ταςῖτο ρτά εξ 
ἐξάτατη δα ται δά πη] πἰεέατὶ βόε Ὁ ἢ 
πο τδουτι ἰρίς σον ῦα5, ἢο5 ἐὰ νηί πογία, 
αιϊεπλὰ; ἐς ργαιοτίρτο ἰο σις Ἰόπρορὰ}- 
οουγίπία αἰ οί Πγι15. ὃς ΡῈΓ ἀϊϊαΣ να πάϊ 
πιοάτιπη το Π  ΠΊτ5, ν ὯΔ Πα Π αὐϊα ἐς Πα Βὸ- 
μὰ αἀἰοιριηα ΄. Οτατ οἷς ὄῤε ἀἸ αἰ Πα; 
αυσάᾳ, ἀοξξοτος οῤτίπη τ δησὴθ ἴῃ ρι- 
ΠῚ15 ψ ΔΉ τ Γ, δέ 1 αἰ ΠΙΠιΠΊἃ σοσπιτίο πὸ 
τεποης, β Πολύ ηγὲ ΔΗ ΠΟγάπτῦ ἈΠ δά δηϊξ 
πτατη {δὲ ηἰὐτη ἀ ἐὰπὶ ἀδοι τ, ἀπο ἀπ πὶ 
ὉΠοτς νῆας ἐχ πας ντθς οἠποίτα, νεγθίὶ 
ὈαλΤᾺ.. υΐ ἸΠ 1) ΕἸ τὰ Πυἰτυται, παΠ]Πς ἃ-Ξ 
᾿ῆδάς Βυιῖς αι 8}}ς ἐπ [πἰτὰϊ ροῖπε; σαοάᾳς 
ταῆτα νΙΓογαϊη ργαπαητία [ἢ ΔΤ νγὸς πα]: 
ΙΔ δοδαταγ, απ υ ΠΟΙ τα ἐείροπήξητ 
γέτς αἱς!5, αἰτ. Ατααὶ ποαὰς νοςὶς οἷόραὴς 
τα ταπτιπῃ ῥύς ἕδη Αὐπ ἢ! ἐπίος Δ}1|5, πο 
σούρούαηι πιασ πἰτ ἀπε δ τοθοτο; ἀπαπΞ 
ται ἁἰηθἰτ οί, πα: ΠγαχΙηλς Δ ργαο ας 

τὰ δζ. Ποπογίῆοα πηοτίαϊος οχοίταϊ. Εἰ πὶ 
Πού, αἵτ, νϑείιπι εἴς. Εὐροῆς ριυϊταβ, ᾿Π αἰτὶ 
ετίατη ἐπίετε σορία5, αἴας: Ποῖ ἐπητ, ἢ 
15 ἀΠρδηζεγ σίγει, Ισηρὲ ρέα [Ἐάτιιτᾶσ αΞ 
Τιῖς αὐπηοῦαπὶ Ἐα ΠΟΓΕ ΠῚ» Πα βαγατα;, αῷ οὐΞ 
ἀΐης, δὲ βζομιτα βου 4 δ ιιοτις ΠΟΙ ες 

δά ᾿ ν ͵ ἕ ἢ ἘΡῚΞ Ἷ ἊΝ τᾷ ς 
ροσκθυη,ρὼ ἀὐτπαξία,ὼ ῷ ἐτοίικος κινδυγευφν  (αειιπο,Π οΧ ἰπιατοπε ες ἔλοϊςῆτος, (ὦ 

Ιλιάθι δο ρἱογίαπη σοπίειτῃγος " Ποὺ 
ἀμ! επη εἰς σοπίοηταηειπι, παῖς. Ετρο 
πεοιϊηξζετίς5, αἴτ, (ὦ ορεγάπη ἄατο,ντ 1:3 
τες δά δὰ ρῦορει! ας, ἀξ 4115 δζ τἰρι, δέ 
ΡΓοΡτεῦξε φοτοτῖβ οἰ ἰδ ι15 σΟπγ πιο αἰ 5} 8}1-- 
αυοα ρεγαπαϊιπι ἢ. Εααάοπι Ποῦ ργοῖο: 
ἐξο σοπαροτ, παιτ. Ὁ τ αἰτεῖ Δ ᾷΞ 
ἄο Νιςοιηδε δίας αδοιητοηι δ ΠΟ ἾΠ5 
γν Δ τ, φαάγεθατ: Ὁ παπὴ, πὶ ΝΙ οο πα: 
ἙΒίάος, ἱπηροζατογοβ ΘΕ (ἀητὸ δ τ η]ς ἀπ 
πη ταῖος ἔππε, αἷς, Αἰπεηϊεπίος, ΠῚ 80- 

Εσῖάτες, ντ πὶς αι 4ςπὶ ΠΟΙ Εἰοσοτίηξ, απ 
ἐχ ἀεϊςέξιι τ 6115 ΤΠ] Δ 5 τα ἐπ δη ρ1- 
1Ιος ἀιισεηάο, τπὶ ΘΟ Ποττ δ(ι5 ἱπηρογαπάο, 
τσὴ νυ]πεΐα τοῦ αὖ Ποίριι5 φοοὶρίοπάο, 
(ἤτλι] ἐς ἀεπιάαπβ; νυἱπογιιπ οἱσαϊγίσας 
οἴξεπάεθαῦ) ἰαπὶ σοηξοέξας απι: ΑΔ πα Π ε- 
πεηυνογο Ιοσεγῦζ, τ ΠΕ4: σγυς ἀγτηατίῖ- 
τς ρεάος ν]]Αη οχροάϊτίοης νπυχυδμ ἔαίτ, 



ο 

σός ΧΕΝΟΨΊΉΣ μ 

περ ίπτες ἐαυῖτες αι! υαπι {ΠπυΠ τς σοί- Α ἔγχε τοῖς ἑπαείσιν σοθὲν αἰθ ξλεσῆον ποιήσάγ: ' 

ἅτ, 40 ργξτοῦ γατίοποπὶ σοσοῃάα᾽ ρασμπίας 
πΙ8}} ποιῖς. Βοπᾶ νεζο 1ά {ποτῖτ, αἰ δοσγα- 

το. ροήϊς ταπ]!εῖθιις ἰρίαπι ποςοῆλεία (ὰρ- 
Ροάϊτατο. Επίμπηογο, ἰηαΐς ΝΙΙςοπιδοϊῖ- 
ἄος, οτίαπι πιογοάτογες σοσοπάα ροςιηΐδ᾽ 
τατ οΠ ἐπι Ποῦμηζ, ΠΟ ας; ταπηςη Ἰἀοίγοο ἔπη- 
φὶ τασπεῖο ἱπυρογαγοσίο ροήαης. Ετϑοογα- 
τε5: Ετίαπι νἱέξοτία ουρίάις οἰἙ ΑΔε ἢ ο- 
πος,ἰπαμῖτ, Παρ ἴῃ ̓ πηρεύαγοτς πεσεδειο 
τοφαϊηταγ, Ἀπ μ νι 65 εἰπ,αιιοιίε5 ομο- 
τὶ ἀυιχ ἔτ, οπιπίθυς σΠοτῖδ νἱ Ποὺ Ῥτγοξο- 
ὥτο. αἰ ΙΝΙσοσηδοί ἐδ, ΠῚ Π1] ΠΝ τἀ 15 
Βαθοτο ποσὶ δέ οχογςίτις ργωξεξεατα, Ατ- 
4πὶ, {αθίφοῖς ϑοοίαγος, σα απ ΠΘ 86 ἐα- 
ῃοηάὶ, Ποηπε ἀοξτίπα οἰογογιπη ροσίτιιβ 
εἴϊετ. Αμπεξοηες,, Ὠ]Π]οπλίπας τορογίτο 
Ροταΐτ οος,4υΐ ἰῃ ᾿ς Ιοησο ργβίξατγοητ ἂ- 
115. Ετρο. ὃς ἱπηρογατογίο ἀτιπὶ πα ποῦς 
ξαπροταγ, ἰῃ ας ΙΝ σοι δ ῃ  ἀς5, 4]1ο5 ἰῃ- 
τποηΐες, 4 εἰτις Ἰσοο δοίη Πγαρητ; 4|105, 

4] ραρσπαῦαης. ᾿ΝΙμπ ἰ τη , αἷς ϑοσγατρϑ, ἢ 
οτίαιη ἴῃ τε δα5 δα ΠΠἸοὶς ! ργα  απειιπιος 
4ποίαας ροτγίπαής ἃς ἴῃ 115. απ κά οογα ΠῚ 
Ῥετίποης, γερογογίςαο ργα αἰϊὶς ἀοϊεροτίτ: 

ὁοπίςηταηοιπ οἵἘ. οαπὰ πᾶσ, “ΠΟ 16 ἴῃ 
Ραττα νἱέξογίαπι γοροτταταγαπη.. Ῥγατογοα 
οτοάϊ ραγ οἰὲ, εὐπαι πλαίοτος λέξαγαπι απι- 
τις ἴῃ δῆς τούιπα, Ὀ6]Π ΠἸΙσαγιηλ νιξξου 3), 
σας σου. 15. Οἱ σππὶ Οἰπΐτατο νῃ πο Υ- 

{χοἴξ; υάπι ἰπ νἱξξοτίαπι οἰχοτὶ, σι} ταῖς 
θαι ρατταπι. Ηοσσίηο νὶβ Πιϊ δοδίατος, 
ἱπαυΐῖς, οἰπἀοπὶ οἵΐξ ΠΟ μλ Πἰ5.. σποτο ὃς 
δχογοίτα! ργαεῖς Ὁ Εσαϊάσηι, ἰπιῖτ; αἷο 
ΠΠαπι., αὶ (ρίας, φαΐθιι5 {τ ΟΡῈ5.. ΘΔ] 6 
σοπηραάγατα ροίπε, οιοιπηαι6ταηγάςτη τεὶ 
Ργαίις, δοπαπηταπίθη ργαξοζεατα οὔς; ἢ- 
τις ομοτο, ἔδει ἀοπναὶ, ἔδιι οἰμτατί, ἔοι οχ- Π εἴτε χορού, εἴτε οἴκου, εἴτε πόλεως, εἴτε φρά- 
οτοῖταϊ ρας, Ρτοξοέζο, αἷς Νισοιηδ ἢ !- 
ἄε5. παπιυδπὶάετα διιάψϊταγιτ ςαϊθ πα 
τὰς το τγα δῦ, τη] ϑοογαζες, ΠΟ ρδῖγοβ- 
Ἐλπλ Πὰς οὐδ ὈΟΠΟΚ ἱπηροίβτοσος εἴς, Α- 
ὅς ἰρίτας, ἰπαυῖς δοσγατος, γεγιίχας οἢῇ- 
οἰαϊμἀαροπλι5; ντ(οἰάπηι5, σλάοπιλης Πητ, 
4ῃ ἀἰϊαετγία. Οπηηίπο, αἷς. Απποη ἰρίτατ 
φάντιγαπηχις ρογτίποτ, νεἰπηρογίο πο ίυδ- 
ἰφίξος ΠῚ πιοτίρεγος ὃζ οδίςιοητας τε ά- 
ἀατὶ  ετο, ἰηχαῖς. Οὐ 4} Δαποη, ντη- 
συ]ς ἱπηρογεης σα, ας ἱρίος ἔδοογο σοη- 
πρηΐατ ὃ Ηος υο΄ηιο γείροπαϊίτς. Ετίαπι Ε ἐγ αἰςοις ἐχττηδείως πραῆφ; καὶ τῦπ ἔφη,ὼὺ 

᾽ Ὁ» Ὁ 

πος νιτίηιθ οοπιδηΐγο ἀγδίσγοῦ,, νὰ πλᾶ- 
Ιος ριυιπίδης, δὲ αἀβοίαπε ἤοποτς θοποϑβ. 
Ῥτγοσίωις τὰ εἰξ. αἰτ. διιθαϊτογιιαι δαῖεπι 
Βεποιοϊθητίασα δὲ σοποι!ατα., 4ιΐ ποὴ 
ντιγίχις πιοτὶς ποποΐιμῃ ὁ [τὰ εἰξ, ἰη- 
ας. γι (οοῖος δὲ φιχὶ]ίατογος δαί ςαπι, 

Ἵ «“ ΕῚ “ΑῚ “ ᾽ 

Ὁ τίςοις, ὡςπὸρ ον τοῖς χοΘΑχϑ15, ἐξά οίσκηται, 
λ 

ν. 

ΕΜῸΟΆ Δ.Β11. 

ῷᾳ, Ἐχιςα ϑυὸν πε ἀλλο οὐδὲν, πχοήμαΐᾳ . 

σωλλέγφν. Οζκοιοῶ,, ἔφη ὁ Σ ωκρῳτης, τϑτ Ἶ 
ν᾽ Ν »" ᾿" ἥ « αὐ ΕΝ 

ιμϑυαγαῦον, εἰγε τοῖς ςρατιῶταις ἱχανὸς ἔςαι 
λ) κ᾿ ͵ ὴ ᾿ 2 ἱ ὶ 

πα ὁλττηδήα, ποείζῳ. χαὶ γὼ οἱ ἔμιπορϑι, ἔφη 

οἸΝιχομαχίδης, χρήματα συλλέγήν ἑὰς 

εἰσιν ΣᾺ. οὐχ ἕνεκα. τό τῷ χαὶ φραπηγήν δύ. 
» Υ ᾿ τὰ ͵ μ » Υν 

γοηντ' αν. χα) ὁ Σ ωκξ φυτὴς ἔφη ὅρδλλα ὁ φι- 
,ὔ ͵ λ «' - 

λογάχος Αντιαϑένης 6θΊν, ὃ φρατηγῶ αγοϑεζγαι 
Ἐχετηδιῴον ὄφιν. οὐχ ὁρᾷς, ὅτί καὶ ὁσοίχιςχε- 

Β χορύγηκε;, πᾶσι τοῖς 2θ6ϑις νενίκηκε: μὰ δι, ξ, 

φηὸ ΝΙικομαχέδης, ΣΝ, σε οὲν δμοιόν ὅθΊνη»- Γ 

ο96 τε χαὶ ςραΐ δ ματος πσξϑεέςαναι. καὶ μώὼ, 
» « ᾽ 2. Ὁ ε ͵ 

ἐφη ὁ Σωκρῴτης, σοϊὲ ὠδὴς γε οΑντιαϑενης,ς 
»ὰ ᾽ ϑ' « 

σοὶ φρών διδασκαλίας ἔμιπάρος ὧν, ὄμθς 
᾽ [ ε ε Ἵ -" 

ἐρετο ἱχανὸς ἀὑρῷν τὰς χρῳτίςοις ζωῦτα. χαὶ 

ο» τῇ τΝ φρατιᾷ δίζυ, ἔφη οἸΝικομαχίδης,ἀλ- Ῥάτηὶ 
λ ΕἸ ἢ λ Ἵ 5.) ς " Υ 

λους »ϑὺ 4 ρησά τὰς τάξονζῷς αἰθ' ἑαυτῷ, ἀλ- 
᾿ λ ᾽ ᾽ »Σ « Ἶ 

λοις δὲ τος μαχονϑυες, Οἰκοιῶῦ, ἔφη ΟΣω Κ᾿ 
͵ ᾽ δι 1 9 “ -“ Ν 

Χρουτὴς. ἐαΐ γε Ὁ τοις πολέμιζοις τὸς χρα- 

ΧΙ σδαιρήται » εἰκότως αὖ χαὶ τότα γικυφό- 

69ς εἴλ. χαὶ δαιπόρμαν δ᾽, αὐτὸν εἰχὸς μάλλον 
αὐ ἐϑελῳ εἰς τίω ξιωὼ ὅλη τῇ πόλά Τὴν πολε- 

μικῶν νίκζων, ἢ εἰς τἰωὼ ξιωὼ τῇ φυλῇ ΤῊ γ.- ᾿ 

δακῶν. λέγᾳς σὺ τ ἔφυ, ὦ Σώκρατες 3 ὡς τῷ ᾿ 

ντοῖ αὐδρος [Ὁ] χορηγῷ τε καλως χαὶ φρα- ᾿ 

πῆγαν; λέγω ἔγωγ, ἔφη, ὡς δῷ αὐ τίς [ριον ὰ 

σα! 4.}η, ἐαὺ γιγγώσκη τὲ ὧν δά, χαὶ (αὗτα πο- Ἵ 

εἰξζξοϑει δοιύνται, ἀγαϑὸς αὖν εἴη αὐοϑςάτης' Ν: 

ἣ 
τἀὐματος Ὡροςα]4.4. ὁ Ν. ἰχομαχίδεης, μά ὴ 

δὲ ἐφη,ὦ Σ ὠκρ τες, Οὐκ αὖ ποτε φμῶν ἐγὼ μ 

σι ἀκόσοι,ως ἀγαϑοὶ οἰκονόμοι ἀγαϑοὶ φρατὰ- Ἶ 

χϑὲ αὐ εἶεν. ἴ9ι δὴ, ἔφη, δξετάσωνδὼ τὰ ἔργα ἐ- ἐ 

κα τέρφυ αὐτὸον ἵα εἰδώμδυ, πότερον τὰ αὑτὰ μ, 

ὅ2ην, ἢ Ὡἰοαφέρᾳ τιιπόρυ γε, ἔφη. οἰκοιῶ, ἔς: μι 

Φη, ὦ κ«ϑὺ τὰς διρχουδύως κατηχοϑς τὲ γι ἐ 
ἀ π4θῴς ἑαυτοῖς «οὐδασκφυαζν,αμφοτέρων ῚΝ 

ὀξὴν ἔργ"; ἡ κα λα, ἔφη.τί 3,7 Ὁ «αξοςατῷ "' σ᾽ " 

ῃ 

μά χα) Ὁ τὰς καχοιὰ κολοίζῳν, καὶ τόφρα γα- ; 
90ις γιμκἂν,α μφοτέροις οἶμαι ασοοούήκάνιπλύυ ἢ 

μδυ δξζωυ, ἔφη. Ὁ δὲ τὸς αἰ πηχϑος ἀὐυδυς ὴ 
ποιφοϑα, πῶς καλὸν ἀμφοτέροις; ὦ αϑτ᾽ν. τ 

ἐφη. συμ κά ηδῖς ὃ. χαὶ (βοηϑοις Ν 
δυκᾷ. 



ἥω,ἐφη.διλὰ φυλακτικὰς ἢ οντῶν Οὐκ ἀμ- 

φοτέρϑς ἐὴ παδϑφήκά; σφόδρα Ὑ ἐφη. Οὐκὃν 
χαὶ ἐχτρμελᾷς οχαὶ φιλοπογος ἀμφοτέρας ἐἰ 

ασϑοούκᾳ αἷξεὶ τὰ αὐ ΤῊ ἔργα. ιὗτα κα 
᾿ ἔφη, πόρτα ὁμοίως ἀμφοτέρων ἤεψ. δλλα ὃ 

[ μιάχεαζ, ἀκέτι ἀμφοτέρων, ΝΥ ἐ3ϑροὶ 6 τοὶ 

Ὶ ἀμφοτέροις γίγνον.) ὮΝ μαΐλᾳ, ἐφν, τῷ τὸ γ6. 

᾿ οἔκϑν διὐξελυέαχ “ὅτων αμιφοτερφις συμ. 

"δὲ φέρφπϑρμυ γ᾽, ἔφη. δλλ᾽ ὀκῴνο παεμεὶς, αὐ 

᾿ ̓δήπε ὼ πλάςον ἔφη.ὁ "ὃ ἀγαϑος οἰχονόμος εἰ- 

ς ϑὼς, ὅτι δσὲν ὅτω λισιτελές τε ἡ κερδειλέον 
' δρην,ως Ὁ μαχόνϑρμον τὸς πολειιίας μκῶν,ἀ- 

᾿ς δέδτως ἀλισιτελές τε καὶ ζναιαἶδες ὡς δῦ τ- 
᾿ς πάαζιασδϑϑύρος νϑὺ τὰ πυσδϑς Ὁ γικῶν συμι- 

φέροντα ὧτήση ὺ οἰ δασκφυασεται, ὅχεμε- 

ἔ λεῖς 5 τὰ ὧἱτ9: ὃ να Φεροντα σκεψεται 

πι- ὼ φυλάξεται εργώ. ἢ σὺ, αὐ Ὁ πο δασκευὴν 

Ἔ δοϑα γικητικὴν ὥσαν, μια ὅται. ἐχ, ἥχιςα 5. χύ- 
ἸχῸ ͵ 

τς αἶψ μάχώωυ. μὴ καταφρν4, ἔφη. ὠΝιο- 
᾿ς μιαχίδη, οἰκονομκίκῶν αὐσιρεΐν. ἡ γὸ ἰδίων 

Ἰχεμέλφα πληϑή μόνον χα φέρ ὁ ᾧ χοιναῖν, 

Ὡἰραπλήσια ἔχ. Ὁ μέγιςον ἷ ὅτι 

; ὅτε αὐάυ αὐ, ϑούπων συετερφι γίγνεται, έ τε 

' διόλγων υδϑὺ αὐ, ϑόφπων τοὶ ἰϑζᾳ. πραηξ).διὲ 

διῥωνὃ τὰ χοίνα. ῳ γὸ ἀλλοις ἰισὶν αν, ϑοφ' ποις 

οἱ: χοιγαίν ῥχεμελουδροι χρῶνται," οἷς αἷρ τὰ 

ἴΆ|ᾳ οἰκονομιοιεῦτες, ὅσοι ἤχιςαιμϑυοι ἡ χο- 

δ᾿» 
“τὸ ἀλλὰ 

᾿ἤμσιν οἷ“ μὴ ὄχιςα υϑμοι,αμιφοϊερωϑι πλυμ- 

μελούσι. ΠΕρακλ4 δὲ ποτε,τω αὶ πϑύυ Περα- 

᾿ς κλέος ἐῷ ΔΙοαιλεφουϑυος ἐγώ τοι, ἐφη,ὦ Πε- 

᾿ "Ἔ ίκριᾷς ἐλπίδα ἔχω, σϑ Ἱτςρατηγήτσαντος ἐ- 

μείνω πὲ ὁ ὐδοξοτέραιν πόλιν εἰς τὰ πολε- 

μικα ἐσεα ζοὺ Φ' πολέμώων κραΐησφν. ἡ ὁ Πε- 

ΠΝ βελοίμμιζων αὐ ἔφη, ὦ Σωώκρᾳτες, ὡ 

“λέγης: ὅπως δὲ ζῦτα ροιτ᾽ αἢ, οὐ δέουα μφ 

τ, γνῶναι. βέλᾳ δἔζυ, ἔφη ὁ Σωκρ «της. δζρκ λοι 

᾿ δυυυατον ὅδηγ, Δελομα!, ἔφη. κὸν οἷοϑα, ἔφη, 

ν δη πλυθᾷ υϑὺ συ ἐδὲν μείες εἰσὶν ἀϑηναγοι βοιω- 

δὰ, οἶδα, τ ἔφη. σώ κοα, 5 ἀγαϑα ἡ κὀρὼ 

Ν πότερον ὧκ, βοιωΐ οἱ πλείω αὐ Θκλεχθηναι, 

; ἡΤοΣ ἀϑηνῶν: 6 δὲ υτη μοι δυκσι λείπεαζ. 

"τ 

ΤᾺ ΤΡΥΒΕΒ  ΤΞΕΚΤΙΥ 
Ἷ Ῥοκέσοι συμφέρν ἀμφοτέροις, ἢ ἄ; πόμυ υϑὺ Ἀ πιιπν ντέϊας ρυτας οχ νι οἵϊς, ποοης ὁ ΟΣ 

"πίῃ μὐχεαζ, τί ὠφελήσᾳ ἡ οἰκονομικήν» ζοῶ Β 

767: 
τ ηη0. ΝΝΟΠΠα δά 165 ἔπας οὐἠξοάίοπάας 
νττοίς ἰάοηοος οἰ ςοπιοηϊς» Μαχίῃς; 
Ετρὸ ὅς ἀ!Πσοητοςβ, ὃζ Δ δογιπι το ογαητος 
ἴῃ ΟΠ οἱ 5 (αἷς οροτίοῦοι]δ νιγοίᾳ.. Ομ γηΐᾳ 
μας, ἱπααῖτ, οχ αχαο νταιις σοπηροτιηῦς 
νοτα ριιρηα ἀδοούποῦο, ΠΟὴ νιγια; σοιπη- 
πνης οἱξ. Απποη ντίαας Ποίξος Βαθοτε 
ΡοΟΠὨπτὸ Οπληΐπο αἰτ. Ετσοης νι! τς οχε 
Ροάϊτ, νυ ἢϊς (προγίογοβ συάδηςὴ Εχρεάιε 
Ρίληο. Ν᾽ ογατα ι οπλίτταϑ ΠΠΠπὼ, ἢ ρασ παπ- 
ἄστη {ταί τοὶ ἔχπ Ἰατὶς αἀμαϊ πε ταη θα 
τατῖο ργοάογιτ Ρ] γί πλιην, ᾿ς ϑοοτγα- 
το5. ΝΝατὰ απ ΓΕὶ ἐλ ΠλΠ1ατῖς δ πλίηπ γᾶ-- 
ἦα ρευίτις αι πγ(οἷατ, Ὠ1Π1] δά θο ντ]ς ας 
ἐγαξεαοίιηι οἵδ, ἀο ριισπαπάο Ποίξος νίπ- 
σετα, πε]α6 φαιάἀααδαι εἴ ταηι ἱπΌτ]ε ας 
ἀατηποίιμπι,ας (ροτγατῖ; ἃ αογὶ Ππάἴο αιιαὲ 
αἁ νἱποοσπάϊτι σοπμάποιητ, “παγοτ ας Ρᾶ- 
ταῦτ; ἂς ἀΠΠσεῆτοῦ σοηπίμάογαθις ὃ σαπος- 
Ὀἰτ, φυαοίτης; αἀ πος ἐλοίδητ, νε νἱ ποδοῖν; 
αυμππγα; νἹάς δὶς αάἀρατγατιιπι δά νἱξζοτίαπι 
Ιάἀοπδιπι εἴς, ν ΠΓΠΠτοῖ ἀἰπιιςαθίς. Ατ ἢ τμΞ 
Ράγαζιας {τ, Πα ΠῚ Π6 σοηίετγας, ἱπ ΡΥ ΠῚ] 
σαποθῖτ. ΝΝοτα πὶ ΝΙσοτηδοί 465. ̓ χ αι, 

. 3 ᾿ Ἁ ] 5 “ ! . : 5 .ο{4- . 

«- τῶν, ἐαν Ἔ ἀπτοὐδοαισκάυος ἡ φυλαξε) σζέωα, (μοιηΐπος δἰ πυϊη!ἔγαπάα; ΕΠ] αΓς το ρὸ- 
σῖτος σοητοπηίοτ5. Ν τη ΓΘ ΓΕ ΠῚ ΡΙΠαταγιιπὶ 

ΡΓοσαγατίο ταῃτι}ΠῈ ἃ ρα] σαγατα τγαξξα- 
τίοηα εἰ οτε πιυἰεἰτ ἄϊπα. σεῖογα σοπ ἢ Πλΐ- 
Ιε5 (ππτ. Ὁ οὐ ᾳ ππαχίπλια εἰξ, πραγγα Ηξ 
αθίαις ποπιίῃϊθιι5: πο αν; ρεΓΑ]τος αυςπὶ 
ΠοΠηΐη 65 ΡΥ αταδ. ΡΟΥ 4] 05 αζοπα ρα] σα; 
το ἐγαξξδηγαγ. ΝΝαπα 4 αἱ ριὈ] σα ρτοσι- 
ταῃτ, Ποὴ αἰ Πἰς νταηταν Ποιητηίθιις, Ζυλπὶ 
4υῖθι5.}}}}. 4αὶ ρπατα συ θογπαῆτ, αιοῖ- 

4υοε (πε Ρογιτὶ 4πο ραξξο σοπυεπίατ πο- 
τηϊη δι ντί, τὰ ΠΔ ρταταβ. τα πὶ ΡῈ 1645 

δα; .... ἡ τὰ [χα ἢ τὰ κοινὰ κθλῶς ρατ- Ὀτος ἐρτερίο δάπιίηἰίξγαηι : 14 νοτο 4ΐ πο- 
(οἰπητ,νττ παρ ροσσδης. (Οτε1Πὶ οτἰα πὶ ἃΞ 
ἸΙσαδηάο σπὶ Ροτίοϊς, Ῥογιο 5 {Π|π|5 ο14- 
τὴ πταὶ Πἰτο, ἀπ Πεγεγεῖ : Εσυ ς πη ἢν] Ροσγὶς 
οἷε5,Ά τ, ρογο ξασαγατη, ναί τὰ ἱπηρογατογίϑ 

τασπεγο ἔππρσαγίβ,δὲ ξογτί5, ὃζ πηι οΥ  σιπὰ 
σ]οτγίαία ΟΠ 1οἰϑ ἰη τοῦδ οἰμεας Ποίἔγα σ6: 
ταῦ, ας ἀο ΠΟΙ θιι νἱξξογία ροείαταγ. (Οαὲ 
Ῥεγίο α5 : Ν εἰ πὶ εποπίδητ Π] ϑούγατεβ, 'π: 
4αΐτ, φιιας τα ΠαΓΓα5. Ν᾽ ἐγίιπ 40 ραΐζο Ποτὲ 
ΡοΙπης, ητεΠρεγο πα ααοο. Υ ἰδ ἰσίτασ, 105: 
ἰεοῖὶς ϑοοίατοςβ, ἀς Πι5 αἰρυταμο σοπί: 

᾿ ζρμδιοι αἰϑὶαὺΐ Ὡχισκοπώμδυ, ὅπαῦϑη Ὁ Ε ἀεγετηυ8. ἅπ10 Ραέῖο δεῖ ροίπητ ὁ Υ ο]ὸ, 
«5 " ἰηααῖτ. Ετρο ποίει, αἷς, Ατῃεηϊςηΐες πλ}- 

εἰταάϊπε Βοασοιίς πθ αι 8Π| Πβετίογος δ: 
(6: δοεῖο, παῖς. γτγαπι γεγο ρυτα5 ρ] τα 
ορτερία ρυΠσἤγας; ΠΟΓρΡΟΓὰ ἀς!σί ας Βαο- 
τὶς ροῆϊε, αη ΑΙ ΒΟ μΠΡιιὸ ᾿Νο Πᾶς δαΐ- 
ἄςπι ἰπ ράτγις μι αἱ νἱἀξτωγ Ἰηξοτίοσος ες, 



γδὃ ΧΕΝ ῬΉ., ΟΜ 

ετραίε δῃϊπηο ὃ Ἐσυϊάθηι Ατμοηϊεπίδς αὐ - 
Βίτγοσ. 'Ναπη Ροτίχας Βατοι σασά ΑἼΠο- 
Ραπὶς σοπάήϊοϊοποιι πιο ογεηι αἀξοέξζαη- 
εἰδαις οἰγοι θη ατατγ, πο Εἰς Ππητὶ οος 
ΔηΪΠηΐς: Ατἤεηϊς πἰ 1] δ! αὐπηοάϊ νάςο. Ατ- 
επἰπὶ Βασοτὶ ποποσῖβ σι ρ  Α{{Πππ|ὶ (πῆτ, Πλδ- 
χίπιαῆῖις σοτηίταϊο αργα σοῖογος ργαα τὶ: 
αια; ίλης Παιά ρατιπὶ ἐχοίταῃτ πο πιΐΠΟ5, 
ντρτος, σ]οτία ρατγίαας ρου ΠῚ δάςαπηζ. 

Νεῖὶπῃ ἜΣ αυϊάςπι ΑἸΠεηϊοπίος γερεομοη- 
ἀϊ ροῆϊιητ. Μαϊοτγιπι φαϊ4επι ριδοίαγα ἔὰ- 
οἰπούα Π}]]}Ε πες πΠρηίοῖα, ποσρίατγα πὰ- 

θεπτ » 41Π| Ατβεπίεπίςϑβ : χα ἤτ, ντ Π18}- 
τΙ ἐΠοΣν (εἰρίος ἐχοίτοητ δα ἐχόνοϑμθθήν 
νἰγτατοπ δο ἐοττιτιηθηη. δεῖς τὰ ααϊ- 
ἄεπι ἀἰοὶς παῖς ὁπιηΐα, 1ηἱ ϑοογαῖοϑ : {εἀ 

Ὑδεψμα ΕΧ 00 ΟἸΔα6ς5 ΤΠΠΔ ἀσοορτα οἰ, 1 αι οπα 
Τοίοάοτηα 1 ΟἰΠλας Ο1 ΠΏΠτος δά ΠΟΤΕ ὈΞ 
ΣῊΝ {ἀπτ, ἰτοπιηὰς ροίξεαηιατῃ σα [μς ἔτ δά 
ἄρρριάω. ἢ εἸπὶ Η]Ρροοτγαῖες, νἱάθς Ατμπεπίςη- 
ἘΑΡΦΘΕ {π|πὴ σ]ουίαπη ἀρυά Βαοῖος ἐπι πταπὶ 
ἀείρα οἱο Οἷς ; ὃς ἃ σοῃιγατίο ΤΒΈΡαπος δάἀπογίας 
αἰοτ ἰάξ ΑΤΠ ςΠἸςὨΐος οο5 ΔΏΪ ΠΟ 5 (ιπυπς, νῖ ἰΔπὶ 
ἐ..... 

Βαοεῖ, αὶ ητοα ποίαϊς συίάεπιίη Πηίθιις 
αδθίσυς 1 ἀοοάφ πιο 5, γε! αυϊας ῬοΪο- 
Ροποίίδ, αοίοπι φάἀπεγίαπη Ατμπεπίςπῇθιις 
Διάοθδης ορροόπεγο., παηο (δ {πο τηᾶττα 
Ατεϊσαπι πιιαίπγος παὶπἰτοηταγ: ἀτῃεηϊεη- 
{ς5 νεῦο, 4αϊ ρτῖπς, σα πιὶ δάπις Βοσοιο- 
ΤΙ εἴΐεπε, Βαοιίαση ροραυϊαθαπταγ, πῆς 
πο Ατιίσαπι Βαοιὶ ναΐξοπτ, πιοίαπιητ. Ετ 
δοοζαῖος: ἀπιμηδάπεττο, ᾿η ιυτ, Παο ἴτας 
μαθεῖο. ϑεά νι ἀετοῦ ΠΉΗῚ οἰπἶτας ποίξγα 
ΠΠΠῸΟ ΔΠΙΠΊΟ Βεπίρηϊοσι εΥσα ψΊΓΌ ΠῚ ἔοτ- 

τεπι δάξεέξα, Ζθπυ προγῖο ργσῆσις. ΝᾺπὶ 
δΒάιυςϊα ΠΟΘ] ΘητίαπΙ, δζ ̓ σ ΠΑ 118} οὅζ Π- 

οὔα ἀϊςητίαη ἰπ ποι αν ΔΏΪ 15 ἜΧΟοὶ- 
ταῦ: ποις δαῖειη οἴ οἷς δἠτεπτιίογος, πγὰ- 
σίας ρατεπάϊ Ππαϊοίος, ἀτ]ὰς σοπιρο- 
{το5. Οοα υίάοπηἸητο  ΠΠσὶ πλαρ 15 οτ ΠῚ 
οταίξ (ππῆτο ἀς Παιτὶς ατσαπιοπῖο. ἸΝαπΠὶ 

Παππι 11 ΠῚΠῚ} ΠῚ ππετυπιης,, α1}}}} τοέξα 
δῖε ογάϊ πε σογιητ: ἀν νε] τεπρεῖϊα- 
τα Π|, ΝΕ] ργα Πα νογθηταγ, ΠΟῚ (ΟΠ πὶ 1Π1- 

Ρέγατα οαπέϊα ἔλοίιητ; (ά οτίαπη σι Π]ὅ- 
εἰο Ζυ ἃ Ππταγιπη πε ντῖρίι5 πιδηἀοτατ, (0]- 
Ἰὶοίτο εχίρεξξεδησ, ἰηταγ Θογαπη, πὶ παπδηϊῖ 
[ἴῃ οΠποτὶς ορείαμι. Ἐπίπιποτο, ( δίςοίς Ρ6- 

τος, ἢ ἸΔΙ Πα ΧΙ πης ΡΑΥΙταΓΙ {τ »Ὁρροτ- 

τη ττη ἔπους ἀπόγονε, {πο ραέξο εο5 ἱππ- 
ΡΕΙΙετς ροπηπλις, ντ ἐπεί α νίγταϊς, σἱο- 
ΕΝ [ο]]οἰτατεηὰς ΡΠ ηα ΘΧοϊτοηζαγ. Ετ- 

σον αἷς ϑοογατος, ἢ νο Π ]ἡλὰς Εο5 ορὲϑ Πδὶ 
νἱπαίσατα, 45 παρδθαητ 41}, 1Π ΡΥἠπιὶς 
δά Πδς τεροίθῃ 445 ἱποίταγευαις:  οτοπήο- 
τΟΠ.ι5 [5 1ΠΠ|5 ρατγίτας ὃς ρεσιυ]ίατες ες, 

Ψιτος δυΐεπι ρατας πηασὶς εξ Βεποῦοὶοὶ ἀὐλωϑυεξέρ ὡς δὲ ποτέρεις ἑαυτοῖς ἐξ) νμὐξᾳ,ς ; 

ἘΜ ΦΘΆ ἍΒΠ 1. 

ἀϑζευαιας ἔϊωγε. βοιωΐ μϑὺ γὸ πολλοὶ σιλιεὸν- Ἶ 

νεκπέρϑυοι αἰπσὸ ϑνξαιων, δυσμενεῖς ἰὐξις 

ἐσίν ἀὐϑέεϑησι ὃ δὲν ὁραΐ τοιῦτον. ἀρὰ μὴν 

ἀλη ων 2. ἢ φιλοφρονέςατοι πότων 

εἰσὶν, ἀπῇ οὐχ, ἥκιςα παρφξιοωςᾳ χενδγρυ ἀν 

αἰφῷ Δ δοζίας τὲ ὁ πατείδος. ἐδὲ εἰν αϑτοις, 

Ἵ αὐϑέεσαῖοι μιεμνκέοί. ὑ μά πέσ ϑνων “ἕ Ἂς 

λᾳ ἐἔρία Οἕκ ἐςῖν οἷς ἱσ μείζω κὶ χ) πλείω αὐτὰρ: 

χῇ» ἡ. ᾿ αὐϑζευαοις" ᾧ πολλοὶ ἐπαιφόμδυοι 4)9- 

Β ῥέποιται τε ρετῆς Ἐχιμελζοϑαι,ὼ ἀλκιμο 
γίγνεοεϑει. ζαῦτα »ϑὺ ἀλνϑὴ λέγης πϑρσθὴ 
ὦ Σωχρατες" δλλ ὀρβις, ὅτιαφ οὗ ἥτε σε οὦ 
Τολμίδη Ὅχιλ ίων οὖ λεξαδεία συμφορὰ ἐ- 

“δύετο, καὶ ἡ θ᾿ [πατυχρ τς ἔχ: δυλίῳ, Το κ ἀ 

σϑτων τεταπείνωτει μδὺ ἡ ἥ α ,ϑέυαίων δῦζα, 

“πρὸς τὸς βοιωτῶ, ἐπῆρται ὃ Ὁ δ ϑν(αίων 
φρφόννκ(9: πσϑὸς τὸς αὐνθίεναία" ὡςεΤ βοιωζὶ βιωδ! 

καδιυ,οἱ πσοϑοϑεν ἐσὶ, οὖν τῇ ἡ ἑαυ Μπολμδίύτες. ὧν 
ὐϑζευα οις αὐδ. λακχεδουμονίων πὲκὶ ὦ ἦμος. Ὁ. 

(λων πελοπονησίων αὐτιτα Πεα, νι α΄πφλού- 

σιν ὐὐξὶ καθ᾽ αὐτῶς ἐμί(αλῷ, εἰς πίω ἀἰθικξωώ' 

αἰϑζευαϊοι ἢ οἱ παδτερον, ὅτε βοιωτοὶ μόνοι ἐ- 
ἕροντο, πορθοιοῦτες τίοὶ βοιωτία», φοξοιώποι 

μὸ βοιωτοὶ δηωσωσι πίω α΄Πικζω. χαὶ ὁ Σω- 

χρυ της᾽ δλλλ᾽ αἱοϑαίνομμαι αϑὺ, ἔφη, Οὔτ ὅ- 

τως ἔχονζᾳ. δὸκᾷ δὲ μοὶ αὐδρὶ "ἀγαθῷ Ξόχοντι 

γωῦ ἀ)αρεσχοτέ ῥρὼς Δ ον γοϑαρὴ πόλις. Ὁ εὐαριῃ 

εδὺ γὸ ϑοίρσος αμέλφαν τέ χαὶ ῥαϑυμίανχα " ὌΝ 
ἀπείγαν ἐμραλλᾷ »ὁδὲφόζος ΦΌΡΘΆΡΕΝ ὑπ ᾿ 

Ὁ τέροις πὲ καὶ ὶ ἀῤπῴβεεεοις καὶ 1 ἀὐτακπυτέ- μι 

ἔϑις ποιδ. τεκμυΐρα!ο οἵ αὐ τϑτο χαὶ Ἔσο σὺ δΙΠὦ) 

οὐ ταῖς ναισίν. ὕὅτϑμ υϑὸ γὸ ϑήπιϑ μηδὲν Φο- 
(εἶναι, μεςοί εἰσιν ἀταξίας. ὅτὸμ δὲ Ἀχφμό- 

γα ἢ πολέμοις δείσωσιν, οὐ μόνον πὰ κελδυ δ. 

μϑυα πιλύτα ποιούσιν, δολὰ χαὶ σιγῶσι καρ" 

δοχοιῶτες τὰ ὲ απρηφαϑησομδνα.., ὡραδοχο- 

ράυταί. δλλὰ μιδωὺ, ἔφη ὁ ο Πεευρῖς, εἰγενωῦ 

μιάλιςα πείθοιντο, ὥρφι αἢ εἴη λέγᾳν, πῶς αὐ 
ἐύξιὶ «αοϑῥεψαιαθα παλιν Ταὐερελιαϑέυδαι εἰν Ἐε ΨΝ 

Ε ὁ Ξήρχαίας Ξρρετῆς τέ, αὶ  ἀὐκκείας, καὶ 422 3» ἀπὸ. 
δαμμονίας. οἕκοιῶ, ἔφη Σωκράτης, εἰ μδὺ 

ἐξουλο ἴθα γ "Σ ἀὐζιξ, ὧν οἱ ἄλλοι εἶχον, 

αὐτί ποι, ἐνπεδιμρωύτου ἀξ ἰςζαὕτα πα: 

Ξῴατε ὀγζᾳ καὶ ) παδϑεύχονζᾳ οἱ μαλιζὰ αἱ 

οὕτως αἰὐΐζιυς ἀξοριιϑ ὃν αὐτέγεοϑθαι νἰμβδγ 
ἐπεὶ 

τσοὶ 

“ 



ἶ λαιῶ μώλιςα παροοῆχον ἀύζις, χὺ ὡς πότοεἐ- 
3 4» “ 

πιμελούνϑυοι, πλυτῶν αὖ εἶεν χρ ὠτίςοι. πῶς 
. δὶ. ἣν ͵ “" ᾿ ᾽ ͵ 

ὅξέυ αὐ πϑτο διδα σχοινδῳ ; οἵᾳ, υϑὲ, εἰ τς 2 
τν ον ΓΙ ͵ - 

᾿παλαιοτα τς, ὧν ἀκϑοιυϑι, "6 9.9)59 αὐτὸν; 
πες ᾽ λ ᾽ ͵ Ἵ ἢ 
αὐαμμεμνήσχϑιυϑυ ἰΐθις , ἀκηχϑόζαις δ ρίςοις 

ΩῚ 
ὶ γεγϑνέναι. ῥα λέγης τ γῶν κρίσιν » ζὼ 

} [οἱ τξὶ Κέκροπα δὲ εἰρετίὡ ἐχριναν; λέγω 

«γὸ,ὺ τίω Ερεῆϑεως γε δοφζὼ Ἂ ἕρεσιν, χαὶ τ’ 

δ πύλεμιον τὸν ἐπ οὐχ εἶνε: πυόνδοον αὐϑὸς τὸς Β 

Ν᾿ εκ δ ἐγουδιυς ἠπείρου πάσης, ὦ Τ᾿ ἐφ᾿ Ηρα- 

,χλάδων ἄσοὸς τὸς ον πελοπονήσω, χα ἀὐϑμᾷς 

οηὡς ἔχ Θυσεως πολεμηϑενίις, εὐ οἷς πᾶσιν 
Ε΄. -» ἘΝ » ες " ᾽ ͵ 

ο ρχῴοι δῆλοι γεγθνασι καθ ἑαυτῶς αν,3 6 9- 
ὔ π »,ἡ γ τ τ ε 

“πῶν ὐριςεύσαιγτες. εἰδὲ βούλά ἃ ὕςερον οἱ ἐ- 

᾿ κείνων μϑὺ Ὄἰπόσρνοι, αὶ πολὺ δὲ πσρϑ» δ) μγ6- 
ἶ 2 ᾿ να ᾿ »ς ἢ 

 ηϑιότες τραξα», τὰ μϑὺ αὐὖδὶ καθ᾽ ἑαυτὰς 

᾿ἀγωνζουδυοι ασϑϑς τὰς κυειδονζις ὃ τεά.- 

, σίας πάσης νὰ Ὁ ἀλρωπης μέχρι μακεδὸ:ίας, 

χαὶ πλείςην Τὴν πσοϑγεχϑνότων δχιύα μιν καὶ 
ι ͵“ ι Ι ΩΣ 

ἀφορμάν κεκτημδυους,, χα᾿ (μεγίςοι ἐργὰ κα- 

τάογασχκένοις" τὰ δὲ χαὶ μ᾿ πελοποννσίων ω- 

Εἰςξεύοντες χαὶ χτ' γἀῦ χαὶ χτ' ϑαίλοιῆαν, εἷ 
δὴ χαὶ λέοονται πολὺ διενείκν ταν" καθ᾽ ἑαυ- 

σὸς αὐ, ϑοόπτν. λέχϑνται "ὃ, ἔφη. Οιγδροιῶ 

πολλών μϑὺ μετὸμαςάσεων ον τῇ ἑλλάδιὶ γέ- 

᾿ς ηϑιηαῖν, διέμήναν εἰν τῇ εαυτῦν.. πολλοὶ δὲ ὑ- 

ΝΜ 

! 

᾿ς ἀμελῆσαι ἑαυ, καὶ 

Π μαρ Χο εἰ μδὺ ὕξάυρόντες τὰ τ) σερρό' 
Ῥ 

Η͂ ν Ε νι ἢ ᾽ )ὔ 

᾿κἶ διχαίων αὐτιλέγοντες ἐπέξεπον ὠκείνοις, 
Τᾷ «ε 

πολλοὶ δὲ τοῦ κρφήνων ὑδειζουϑροι, καὶ- 

τὰ ΒΑ ΤῊ ΚΤῚ ᾧ 
ᾧ ἐπεὶ δὲ τῷ ἢ μετ᾽ τεἰρετὴς ποο ἀὐῳν ἀὐδθυς ἐ. ἃ Οὐα νοτὸ νοϊππιες θοὸς ΟΡΕΓΑΠῚ ἄαγο. νῖ 
"ἶ πιμελέακς βελόζθα, ὅτ᾿ αὖ διφκτέον εκ πα- 
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σέττατο ἰοσιηγ οὐτίποαης ρεϊποίροπι: 4ς- 
τιοη[γδάιπτογίς, πος Ἰρίιιηγ ἃ ρε οἰς ἴα πὶ 
(που]ῖς Δα Ἰρίοϑρειτίπους, ας ξαζασαση, να 
ἴῃ ος ἱποιτη θη, ΟΠ. ΠΏ ΠῚ ΡΓα  απείῆι- 
Τηΐ Πδητ. Αταποπιοάο ΡοΙΠηλς πος ἄοςς- 
ΓΟ ὺ δὶς δυδίγγοσ, {1 πηαίογος ἰρίογιπη Ιοηρα 
ΔΠΓΙ] ΕΠ ΠΙπιος., ἦε Παῖδες ΔΟΟΘΟΡΙΠ115. ἢ 
ΤᾺΘΙΠΟΓΙΔ ΠῚ Οἷς ΓΟΙΠΟσΟΠΊΙΙ5, ἥποά πΙΠ11-- 
ταιπη Δ ππογίητ θοὸς ἔιΠΠς ορτίπιος. ΝῸΠὰ 
«ἄς πάϊοῖο ἀδοσιιτη Ιο ιιοτί5, ιοά οὉ νἱτ- 
τιιτοπ (ςοΓΟρὶ σἰΠΠὰ {{|5 σΟπη Π ΠΠππ ἐμ τ 
᾿ς Ποοἰρίο]οιοσγ, ὃς ἐς εἀιιςατίοης, ἃς 
οττα Ἐγθομτ Ποῖ; ἐς δ 6], απο οἷτις τοπι- 
Ροτα σοοτταπι ἔπἰτ δήπου τς ἱποΟ 45 τοῦς 
ΡΓοχίπηα σομτποητίς; ἐς θα 110, ΕἸ ου- 
ΟΠ] Ποροτιη ταπηροίξατο σοητγα Ροϊορο- 
ποίτοϑ οἱ (αοορταῃυ; ἀς ΒΟ Π]]1ς ἀςπίηας ο- 
τα Πί δας, αιτα (1 1 Πείξο σοίξα ἔππτ; ἴῃ 4::1- 
θὰς νπιιιογίς τὰ ]6 5 ΠΠ]0 ἀςοϊαταγαπτ, αὶ ς- 
τατίβ ἐπα Ποιαϊπίθις Ιοπσο ργαξαύθης  ἀ- 
ἄς, ρίασει, πα: ἀεῖπάς Π]ΟγιΠῚ ΠΘΡΟτας 
σείξσς, φαΐ ρα] οαπτο πλοπιογίᾷ ποίξγαπι 
ΟΧεϊτογπττ τὴ ραγτῖτη 1] ἀτιέξιι ἔτο ἀἰπι- 
σάτα αὐ τιογίις Θο5, πὶ ΑΠα νηϊποτίᾳ ας 

10) Ευτγορα ααὦ Μαςεάοσπίαιη νίσιια ἱπηρεγίτα-- 

ας, αγαχ  ΠΊΔ1α» {πΠργὰ τηαίοτοβ πος ρο- 
τοη τ ΠῚ 414; Ορδς ρο τάς οης, ας τος τηᾶ- 
Χἰπγαο σοΠεγαηῦ: ῬατιΠῚ οτταπν οαπὶ ᾿ς ]6- 
Ροποίτις ξοττίτογ (ς σοογιιηττε τὰ ὃς πηατί, 
Πυατη ΄υϊάοτη ΒΠ]ΠΟῆσα ρυς Π τις (ὰ ατα- 
τὶ Ποπιιηϊδιις αἰσδητιτ. ΝΙ πα τιιτη ἵτα ρος 
Βίδατιν, αἱσ Ρούίο!οβ. Ὁ ατπηηπο πγθϊτα ἴῃ 
(τοῖα πλίστατίοπες ἀσοι ογοης, Ὠἰ ΠΟ ΐ- 
Ὧτι5 {ΠΠ 1 ἴῃ ἀρτο βογπηαηίογιητσ: ΖυΠὶ 
ἰπτου (δ πλα]τὶ ἀεἴατε ἀπ σοριατγῦε, ἰρίοτιπχ, 
Αὐδίτγίο σοτγοιο Πὰ5 ρογιη το Βδητγ: αι} 

πεφάυγ9ν σϑ9ς οἰχείνοις. χαὶ ὁ ΠΠεσακλῆς᾽ ΤῸ) πχαϊτί α ροτοπείοτίθες ροτιαητογ σά ογοη- 

"θαυμάζω »εἐφη,ὦ Σωχρ φἽες, ἡ πόλις ὅπως 

δ δν ονϑφουνω: ὀγὰ οὐροῖγου: ἢ, 
φηδ Σωκρῴτης, ὡς αἰρ καὶ ἄλλοι τινὲς, ΡΥ 
“Ὁ πολὺ αἰ ρειείκεϊν καὶ κεωτιφεύσοι ,. κα- 

αᾳραϑυμήσαντες ὑφεριζρισι Τρ ωὐτιπά- 

λων; οὕτω καὶ αἰϑάευαιους πολὺ διενεγκόν- 

ἀλη ἢ 
͵ “ὅς 3 Ἄγ 

θ9ὺς “γγεχϑνέναι. νευυ οί , ἘΦῊ . Τί αν ποιοιυ-- 

, 

γῶν ἔλετηδοί μαΐζᾳ,, μηδὲν γεῖδον οἰχείνων 

Ἐχετηδαίγοιεν, σα ϑὲν αὐ χείρους κείνων γε" 

᾿γέοϑα,.εἰ δὲ μὴ, τς γε νιοῦ το ἀϑονζξς μι- 

“μούρϑροι, χαὶ πότοις τὰ αὑτα δχττηδόζοντες; 

τιιγ, φἀ εο5 οοπξιρίεθαηι. ΤΠ Ρογίο]οσ: 
Ἐσα!άοπὴ Πηίγοῦ τηἱ ϑοογατοβ, Παίς, 10 
Ρδέζο οἰαἴταβ Παῖς ροιοτοπ 86 {Ἐατιπὴ ρτο- 
Ἰαρίᾳ πτ. Αὐθίτγου, ᾿π αὶ ϑοοζατας, Ρεῖ- 
1η4ς 40 411} φιιοααα ποπηι}} ἀοί4ες ἔΔ-- 
ἔτι οὐ τὸς Ἔσγεσὶθ ἰπρτγα νίγζατεπι σετοζο- 
τα πη σαίξας, ΠΟῚ ΔΩ ρ] 5 Δ ποτία 5 ραγος 
ππι : ἧς ὃς Αἰπεηϊθπίος., υιπι Ισησα 
ΡΓα παγοητα!ς, (οἰ ρίος πο ρ!οχ!ς, ας Ρτο- 
Ρίεγοα διαΠς ροίοτος. Οὐ] ἰρίταγ ἔαοῖ- 

πες αγαλοίξοιεν πίω τὐρχαίαν πρετίω: καὶ ὑπάτιπι ἰᾶπι εἤδε, ντ νἱγτιτοπι ρε πίπαπι 
εν Ὶ τ 

ὁ Σωχράτης, Οϑεϊὲν δἰπύχρυφον δοκά μοι εἶ Εὶ τοσαρογαγεητ ὃ Επ ϑοοαζοβ : 1ὰ νοῖο π6- 
πλίηὶ οσσαίτιπι εἤπὴ αὐδίτγοσ. ΝΝΙπιίγα τι ἢ 
οορῃϊείς πιαϊογιηι {πογιιηὰ ἸΏ {ἘἸτιτ|5.. οἷ 
πἰΠ110 πλίπιις εἴης ἀςαϊτί, ἀαας 11} πο - 
ταηῖ; πο εἰεητεῖς ἀδτογίογοβ. 510 δ το 1, 

(Αἰτίπι εὸς ἱπυταπάο, 41 πιιης ρείπιαϑβ το- 

ποηῖ, ὃς ξοσιιπη οι ἸΠ Ἐϊτατῖς ᾿ηΠαγοηάο, 
ΓῚ 
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ἀφυϊάδηι ἰὰ ρατὶ ̓ αοεγεδειπάαϊετία, ΠΒ1- αὶ 
Ἰορείοτες {115 ἐΠδητ: ἢ αναίοτὶ, ετίαπι πηε- 
λίοτες. ᾿ ςῖβ, αἰτίοησε οἰαϊτατοιη Ποίξγαπι 
αδεῆς 4 νίττυτς. ΙΝαπὶ Ζιαμο ταπγάθπι 
Αἰ οπίεπίεϑ τα, ντ Γἀσε πα πιοη νοὶ πάτα 
σταπάίοτεβ γουογοδαηταγ, συϊπὴ δῷ ἱρῇς 
Ῥατείδες οὐὔῇ σοητοπίπογο (οπίοτοβ ἱποί- 
Ρίδητὸ νοὶ σουρογῖ5 Ἐχθγοῖτ 15 ντξταγ, αι Πὶ 
θοῇ (ΟἿ ππ| ἰρῇ θοπαπι σοτροτίς ςοπίξίτα- 
τἰοΠ ει ρατῊ ἔλοϊδηϊ, ν ογΠῈ Θείατη 1105 ἱτ- 
τί ἀφδητ, φαΐ σιιγαπη οἷπ5 πα θεητὺ Οὐαηήσ 
τραρ ἐ[Ἐγατίθιις οοτεπηρογαῦπης, αὶ Ἔχίμ]- 
τλητ τί ργορτογεα, Ποα πηδρ ἔγατας σοη- 
τοπηηαητὸ Οληο σοποοῖαες ογαπε, αὶ 
Ρτο τα Ἰο αππλη αἱ {ε ἱπείοοπε, ἱπι Γι (εί8 
Δάποίμητ, ὃς πγασίς ᾿πιἀςητ Π δὶ, φαδην Πο- 
τη ριι5 σσξεγὶβ ὃ Οὐ ΘΠΥΠΙΕ ΠῚ πιαχί Πγδ 
τι1Π ἰπ ΡτΜΙΑτίβ , τὰ πὶ ΡῈ εἰς σηστοῆη- 

ες δὶς ἰπτοῦ ἔς αἰ ἤϊάεης., τες πιεῖ δὶ 
Ρἰαγίηγαβ πτοιθησ, πα! ππῖηας ἤς αἰτεῖ ἂρ 
Αἰτογο Ἰαςστὶ δ αἱ ἐχτογήϊογο., 4ιδπὶ 
τῦσταο ΠΡ ργοάος Ὁ (αΐ ςοπηπλπη διι5 
τοθιι5 ρογίμ Ἂς ντπτε ἂς Αἰ Ἰοη5, ες 
115. ΓΙΧΔΏΓΙΓ., δὲ ΠΊΑΧΊΤηατε ΕΧ ροτεῃτία, 

υδη [ἢ Πυϊυ το αἱ τοις σου Πταγ, 
νο]πρταῖεπη σαρίπητὴ [)6 αίθις ίλης π|ὰἃ- 
σᾶ ἰηίοἰτίᾳ δὲ νἱτοὔτας ἴῃ γερα] σα οτί- 
ἴΓ.. ΠΊΑσΠ ΕΟ ἱΠ] Δ] Οἰτία’, ἃς οὐϊΐα πλι- 

τ ἱΠῖΟΓ σἰπ165 οχοίγαητυγ, (ας Οὗ τὸς ε- 
αυϊάσια γε βμεπιθητοῦ πότος ποη ἀεί- 
ἢο. πε ασά ταίρι] σᾷ ἀςεγτδηταπηοα- 
Ρίατ πγαίτι5, αι αι τοϊεγαγς ροίπινΝ ε- 
“υληθδιη, πὶ Ρογίοϊος, ὀχ ἰπηδιογὶς ἃ- 
τ οπίοηίες δάθο ποτα 1} ρεγαογῆτατε [Δ- 
θοτγάγο, (ιδίεείς ϑοοίατοσ: ἀπ πο νί 465, 

Ὶ 4 4Π} σοπιροίτα ίς ῃαιτίςιδ ἰῃ τοθας ϑέ- 

ταῦτ, 4ιδιη σοπιροίτε συ πηηϊοἰς ἰῃ τοττα- 
πίη δας ργα ίς ἐξ οοθα ἀΐαησ, 4υΔΠ} 0115 Γ) δὶ Οὐ τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσι πείθοιται πος ἔχι- 
ἱπέονίογος πῆς τη {δίδεαϊςηάο τηδοι τὶς 
ἰῃ οΠοτῖς ἡ Εἰ πος σοττα τηϊγίιπ1, αἱζ, Ζυοά 
481} ἴα] 5 πῆς, ρυσίςἐζοτγιιπι ταπχεη οθ- 
τΟΠΊΡ ΓΘ ἢ ΓΙ ΠΊρΟΓίο : ΠῚ ἰῃτογ πὶ σ διιῖς 
ΔΥΠλΑταΓά ροάΐτο5, ὅς αΐτος, αὶ νίττατα 
αἰαΐθιι5 σοτογῖα ργα ξατα ν᾽ ἀθητισοησε ὁ- 
πη} ππτἰ ποθ ο οἰ δηε Ππηΐ. Εἰ ϑοογα- 
τε5 : Αὔνοτγο ἰ5., Ζυΐ Ε[Ὁ ἴῃ Ατεορασοίεπα- 
τι15, πιῖ Ρογίο!ες, ἢ πο ΟΧ ργοθατίς ποπγΐ- 
ὨΐΡης σοπίϊας ὃ Οπηηϊπο, πήιϊτ. Αἢ ἰσίταγ 
ΠΟΙ αἰἰο5, αἷτ, φαΐνο] πα σῚς ᾿ς σ τί πα, να] 
Θτδα 5, νο] ατ1π|5 σαυ{ἀ5 τη ᾿πἠἰοἰϊς σο- 
Βηοίολητς, Δία πς οιπξξα σογαης ἡ ΝΙ- 
ἈΠΠαθεο, τοίροηάιε, ἐς 115 ιοά αιογαῦ, 
ΝΝοῃ ἰρίειιν. απίπιπι ἀείροπάοτε ἀςθο- 
Πγα5. 4 4Π ΑἸΠοπίἐπίος ςοπηροῖτς (δ σα- 
τεῦς πφαιοδητ. Αταιΐ, {Πιδίεςοϊξ Ρογίοϊςς; 
ἴῃ τὰ πγ]ϊτατὶ, ν Ὀὶ ΠΊΑΧΊ ἢ ΟΠ ΡΟΓΔηΓΕΠΊ, 
Θομηρο[εἰπῖ; οδα ἀϊςητοιι εἰς σϑμαρηΐζ, 

Β ἀγάλλονται Τλὶ τωϊκαταφρονήν τλν' Φεχό- 

Οχρωκϑνοι, αὐξὶ πότων αὖ κοίχοιται, χαὶ ταῖς 

᾿ ᾽ κ ΠῚ ! 

Ε καϊλλίον ἢ νομειμκθ τερὸν, ἢ στμγόπερϑν,ἢ διχαᾳ!ο- 

» 

ἘΜΟΆΙΚΆΒΙΪΠ: 

ὁμοίως μὔὲ τοῖς εἰΐζῖς γοώμδροι, δυῤεὲν αὐ. 
6 ϑις ἐκείνων εἶεν: εἰ σ᾽ ὀχιμελέςερον,  βελ- 

πίοις. λέγης, ἔφη, πόῤῥω ποὺ Ἐ{) τῇ πόλᾳ τίῳ 
καλοκαγαϑια». πότε 7. οὕτως αἰϑζωυάοι, 
ὡς αἷν λακεδοιμονιοι, ἢ πρεσξυτέρριυς αἰδὲ- Ὁ 
σονται . οἵ στο τ ἢ πατέρων ἔχοι ταὶ κα- 
τατοϑιᾷν τ γεραιτέρων; ἢ σω μ(φισχήσοισιν 

οὕτως, οἵ οὐ μόνον ἀῤξὶ 4ὐεξίας ἀμελοίσι, 

δλλὰ καὶ τ ὑχη μελουϑρωνχαταγελαΐῃ, 
πότε δὲ οὗτοι “πέίσονται τοῖς “οι χοισιν » ὅχα 

τῶν; ἢ πότε οὕτως ὁμιονοήσοισιν, οἵγε αἰτὶ δὰ 
ᾧ σεουεργῷν ξαυτοῖς τὰ συμφέροντα, ἐπηρεά- ̓  

ζοισιν δλλήλοϑις, χαὶ φϑονούσιν ἑαυτοῖς μᾶλ- 

λον, ἢ τοῖς ἄλλοις αὐ, ϑε 5: ποις; μάλιςα δὲ 
πλύτων ἐν τε ταῖς ἰδίαις σεευόδὸις ταὶς Χοι- 
γεῆς Δ}. Φέρονται χα πλείςας δίχος δυλη- 

λϑις δεκα ζόγται » καὶ πατδϑαιοφεεῦται μάλλον 
οὕτω χερδο νάν απο δνλήλων, ἢ στενωφελῶν- 

τες αὐτῷ: ; τοῖς δὲ χοιγοῖς ὡς τῆρ δριλοτδίοις 

Ξ ᾿ -“ἰ ͵ ͵ π᾿ 
εἰς τὰ ἵριαῦτα δεινά μεσι μάλιςα γαιδοίσι; 

ἐξ ὧν πολλὴ μϑὺ α΄πάρία χαὶ καχία τῇ πολ ' 
᾽ , Ν ἀν) δ νΝ πυν ἐὰ 

Τέμφυεται » πολλὴ δῈ εὔϑϑα χαὶ μέσας δλλη- ἐμφις, 
δὶ ν " πύιπας λῶν τοῖς πολίταις ἐγν ́ . δὶ ἃ ἐγῶγε 

φροαθοξεμαι οἰεὐ με πἰμαῖξονς, κἀν ΤΣ ΐ 
λ ΟΥΛΑΥ -“ Ἷ »ἌΞ ΓΝ 

ναοϑαι »καχϑν τῇ πολῴ συμξῇ. μηδὰ κῶς, ε- 
ΤΣ ΤΕ ψη τὶ ὉΠ ͵ 4 « « ΠΑ 

πο 2υωχρ ῳτῆς, ὦ 1Περιχλις, ουτες ἡγϑύω-, 

ταὶ ποι ενεσᾷν ὠϑέιναϑοιο. ὐν Δ ΤΣ πε τα, πρααλ  ΒΡΉΝΘΝ Γ ἐφ πϑᾺ : 

4ύτακτοι μϑὲ εἰσὶν οὖν τοῖς ναυτικοῖς,  τάκτως 

ςαάταις, ΠΣ τένων ὃ κατα δεέςερϑν οὖν ζρς χρερὶς 

ἐἐσσυρετασι ζις δὲδαισκα λοις, τῶ το ὙΣΡ το, 
ἔφη, χὰ, ϑουμὰ ςῦν ὅς1, Ὁ χῷς κϑὸ ζιφτςν- 

ϑαρχῴ, Οἱς ἐφεςῶσι, τὰς ὃ ὁπλίζας ὃ τὸς ἐπ: 
-πᾷ:, οἵ δυχϑίϊσι καλοκαγαϑία, πυδοχεκρίοϑαι 

τ πολιν, ἀπᾷιεςατῳ: ὴ πότων. χαὶ 

ὁ Σωκρῴτης ἔφη ἡ δὲ εν ἐρείῳ πάγω βολὴ, ΐ 

ὦ Περίκλάς, οὐκ εκ ἢ δεδοχιμασμένωνκα- 

ϑιςτιταὶ ἢ κὺ μάδαᾳ ̓ ἐφ᾽. οἴαϑαι δξιὺ πνακ, ἔφη, 

»““.σ ὦ ὦ δὰ ὦ ἀνέ ἃ --χα 

-ὸ 

ἜΝ οἱ 

, ͵ β τὰ ͵ 

τερον τε δίχας ϑικωζο ( ὁ ταλλα πόμτα 

“ρα οιζῷ 4: μεμῷομαι, ἔφη, τώτος αἰοιγε, 
ϑ, 2 ς- ᾽ ᾽ "ἃ ͵ 

ἔφη, δι αϑυ μάν, ὡς ἐκ ἀὐτακτων θηων ἀϑ»νᾶ!- 
"., Ε ͵ τ Σ " η ; . 

ὡν.οκὰ μμὴν ἐν ε ζις φρατιωλικοῖς, ἐφ, Ενθαι μ(ῶ 

λιςᾳ δ, σωφροιᾷν τε;χ; ἐὐτακ ψν,ὺ πφαρχύν 

σεοὶ: 

ΠῚ ΝΣ Ὁ 

ἀπο αν ὅς 



ἘΞ ΒΕΓ Ἐπ ἘΠΕ -πΠπ ἢ 9] 

Χο ξυελενὶ πότων Ὡροςέχουσιν ἴσως γὸ ἔφη ὁ Σ 
᾿ χρῴτης, οὖν πϑτοις οἱ ἥκιςα χες μϑροι τὸ- 

χοισιν αὐτὴν. ἐχ ὁρᾷς, Τί κιϑοισιφῶνᾳ ὺ, ὼ 

ρου, δ ὀρχυφῶν φρο εἷς ὀχυχφρᾳ αργήν 
μὴ ὀχιςαίϑυος, συοὲ παλωγςῶν, σοφὲ πα!- 

κε τιωτῶν δολὰ πθώτες, ὅσοι αὕτων ϑόχου- 

σιν, ἔχοισι διάξαι ὁπόθεν ἔκχαϑον ζαῶτα, ἐφ᾽ οἷς 

ἐφεςσι΄. δ φρατηγῶν οἱ πλϑτοι ὐξονε: 

λ[σἰζοισιν ᾧ ἐ νϑύτοι σέγε ζοιϑτον ἐγὼ νομίζω 

ει)» δλλ οὐαὶ σευ ὶοὲν ἥτῆον ἔχήν εἰπήν, ὁπότε 

φρατηγήν," ὁπότε παλαήν ἥρξῳ μια θοίγᾳν. ἡ Β 

πολλὰ «ϑὺ οἷα! σε λυ πα ἑῴων φρατηγη 

παρφληφότα ἰασωξίν» ̓  πολλὰ 5 πϑυταχό: 

9εν σξευενήνο:γέναι! , ὅπόθαεν οἷον πε ὸ μαθῷν τί 

ὠφέλιμον εἰς φρατηγίαν. οἶκοι δὲ σε πολλὰ 

μερχμγάν, δτως μὴ λα ϑης σεαυτὸν ὠγνοαΐν τί 

τ εἰς ςρωτηγίαν ὠφελίμων, τὺ ἐαὐ τι ζοιϑτον 

αἴοϑη σεαυπὸν μὴ εἰδότα, ὧτῷ πῷς ὄχιςα μέ- 

ΕΝ » οὕτεδωρων οὔτε γδρίτων φέδ. 
» σὰ ε ΡῈ Ω] 

μᾶυον, ὅπως μα ϑης παρ αὐτὶ ἃ μὴ ὅχίςα 
“ 
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ὡ- ἢ ΠΙΒῚΠΙποταπα οὐδε. Ἐοττδῆης, αἰτϑούγατοβ; 

ἴῃ Πηἷς ργαίτητ οἰς ΠΟ πος πα μι ἰπηρο- 
τ Δ π ποι νος, ΘΠ πο Ὶ οἱ τχατοράοτῇ, 
δ Θογαπη, αὶ {πὶ ἴῃ οΠποτὶς Ορογᾷμι [ο-- 
Ὀδητ, ὃς (ΔἸτατοτιιην, ἃς ΡΟΡΊ ΠῚ, ὃς ρα πογὰ- 
τίαξατιιη σοπατὶ,, νὲ ἱπηρογοῦ, {1 φυϊάοπα 
ἱπηροσίτας πτιο ΟΙΏΠ05, ΠΟΙ ΖΟυ ἰλἰ5 ρτς- 
ἔμπης, ροῆϊ σοπηπιομίξγατο,α Ζυΐθιις δὰ αἰ-- 
αἰςογίησ, χαΐθας (μι ΡΙαΡοΙτῖ; αυιιηι Ἰη- 
[ΟΥΙΠῚ ΠΧ ΊΠγ8 ἸΠΊρΟΥΆΓΟΥΙΙΠῚ ραγ5 τοπο ἴδ 
τλπῆιι5 Ποὺ σαροατ ὁ Το αιυίάοπι ςοῖτε 
ΠΟαιΔ]ΠΔπὴ τα] οΠῚ ὉΠ αι διΐγου, (84 Ροκίας 
ἀἰσογ πο Πλϊπιις ροῖδ, αο ἔθ ροΙο ἰπ- 
Ῥογατοσίδην, “παι ατο ἐδ] αὐτοπ ἀϊς 
ἔξογο ΘσξεροΓί5. ΜαΪτα δείαιπιτε ἱπῚ Ρεΐαῖο- 
τα ΘΟΆΠ]1Δ ἐς ραττο ἀσοεριατοποιε τπεπο- 
τα Ῥατο, ΠλΠ}τὰ ν πάθοι; ςσροίπηῆς, νῆς 
ἐς αἰοἱ ας το ροζογας ΑἸ Ια] 4, αιιοα δα ἰτη.- 
ΡΟΓατουίατη ἀυῖθ τ σοπέογγοι, Ριατογοα τὰ 
ἀγθίτγοῦ νά] (ΟἸΠοἴταπι οὔ, ης ἰρίμῃς πες 
(οἸδϑ5,'σαογαγε το αἰ αι θοτγῇ, απ δα πτὰ- 
ΠΝ ᾿Π ρΟΓΆΓΟΥΙα ροετίηθης; δοί αα] 4 οἰπς 
τοὶ ποίοις το Δηϊτηδ ποιτὶσ, [ἃ τὸ α ροτίς 
τὶ 5 Ἐχ Εἰηγο ἰμηαίΐτετο, ὨΘ4ΈΘ ΤΠ ΘΓ 15, 
ποῦ; Βοποβοῖίς ράγοσπτοιη, ν Δ} εἰς ἀἰτας, ν᾿ Ρ -" νυὶς ἵ κὸν ἰ ; 

σαι σζουερ'χϑῖς ἀἰαϑους ἔχης. 9 ΓΤ] σιλης Ὁ αι πείοἰς. δ δστεσίος δάϊπτογας μαθδδ5. 
ἀλάνθονης με ὦ Σωχρ ες, ἔφη, ὅτί ΘΟ), οἷο- 

μϑυός μεπύτων ἐχεμελέοϑαι ζαῦτα λέγᾳς, 

δλ᾽ ἐΓχάρων με διδοίσκάν, ὅτι τὸν μέλλονζᾳ 

φρατηγν τότων ἁπάύτων ἐλτμελέοϑεω δά. 

ὁμολογῶ υϑώτοι κάγω σοι ζᾳῶτα. αῷτοσὶ, ἐ- 

τφη ὦ Π εράκλ 4ς και τθμεένοηχαις, ὁτίσσοόκει) 

᾿ χαλφθες ἡμδιν" θρῃ μεγάλοι, κοιϑηχογα ὅχὲ δ 

βοιωτία», δὲ ὧν εἰς Τ χώραν εἴσοδδι φεναί τῈ ὼ 

πυϑοσαντῴς εἰσὶ, ὃ ὅτι μιέσν; διέζωςαι ὀρεσιν 8- 

Ἴατ ΡΟ ΟΙ οϑ: ΝΟῚ πὴς οἰαπὶ ΟΠ πὶ Θοογα- 
τα5. αἷς, ἤαο τα ἄϊςοῖε, Πα Ζαΐάοπῃ οχ ἢ ]- 
τηδητοηη; πὴ 6 Δ] 1 ἴῃ Πὶς (τι) ροποις, 
[ς ἃ σοπδῃζειη πιε᾿ ἐοςεῖς, οὐ ποςοῆς ἢὲ 
ΘἸΠΊ; 4 ξιΠρὶ πλ Πετα ἱπιρογαζογίο νοῦ, 
ἢῖς οπλῃῖριι5 ορεγαι ἄατο. Εσιυάοπ πος 
Ἑλτεοτ, αἰ  ϑοοίατοβ. (ετεγιπιαηϊππαάποῖς 
τΠ{Ἐ, ταὶ ῬοτίοΙ ες, ππάρπος αιιοίαπ ποη- 
τὲς Δητ6 ΠΟΙἔγαπὶ γεσίοποπι ἢτος οἵϊς,, αὐ 
Βαοείλπι νία; ρογεπεητοβ, ροΓ πο ἰῃ ἂ- 
σταπι ΠΟΙΈΓα ΠῚ Δα Ἰτι15 ἀγέξὶ ὃς ἀυάα] {πητ, -“ " ᾽ ͵ Β ᾿ ω τς εὐ ρυμνοις; ἡ μἰφλοαι, ἔφη. τί δὲ γε, οὐκάνο ὠκή- ειπηα; πηεάϊαπι οἰπέξιπη εἴ πηδτίβες ἰῃ- 

χϑας, τί μυσοὶ,ὼ πισίδοι, οὐ» Ἴη βασιλέως χω- 

9, κου τεχονΊες ἐρυμνὰ πὸρυγωεία,ὼ χούφως 

ὡπλισμένοι, δγεϑα πολλὰ μϑὺ 1 βασυλέως 

χώξαν καιταϑεονες χωχοποιήν, αἰὐθὶ δὲ ἣν ἐ- 

' λάσϑεροι ᾿ χαὶ τϑτογς, ἔφη,αἀχούω. αϑηναιδς 

ο δ οἶδ αὐ οἴφ, ἔφη "μέχρι “ἐλαφρῷ ςἡλι- 

χίας ὡσπλισμένες χουφοτεροις ὅπλοις, ᾿Ν σὰ 

πορδϑχείυϑυα “ὃ χώρφις ὄρη κα τέχογζς »λᾳ- 

ξερφις αϑὺ τοῖς πολεμίοις ἐὴ) " μεγελξζω δὲ 

πσξδοξολίρο ζοις πολίταις “ὃ χώρας καζϊεσκευά- 

ἀϑευνὶ ὁ Περικλῆς πλρτ οἴκαι ἔφη, Σ ὡ- 

χρ χες ὦ τα γρήσια ἐΐ). εἰ ζοίνεω, ἐφηὸ 

Σωχραπης,οἰβέσκη σοι (τα, χεχείρᾳ εἰὐζοὶς 

ὠτθζιςε. δ. υϑὺ ὙΣ αὐ πύτων κασοαηρα- 

ξῃς » χϑὶ σοϊ καλὸν ἔσα!» αὶ τῇ πολή ἀγαϑον, 

ΔοσοΠΙο» Οπηπίπο, παῖς Οὐ! 4 ΔΠ δ ΠΠπά 
δα 11, Μγίος ας ΡΠ 45, αὶ Ρογήςῖ το- 
σὶς ἴῃ αἰτίοπο πηιπ  {ΠΠπγὰ τεηςης Ἰοσα, 
ἀγπδτίατα ἤππε Ἰἐπτοῦ., Πηα] τ ἢ} ἰηξε8. 
ΤῈ τερὶς ἀστητα ΡοΓΟ ΓΕ Π 0 ροηδ, Πα1Πὶ 
ἰῃτεγι πα ΡΠ] θογίατο ἐπιαηταγὴ Επίάτα πσσ 
δαάϊο, πυίτ. Ετποη οχ πἰπηας Ατπεπίθμ- 
(65, {1 Ἰδυουὶ αγημχαίαγα δα αταῖθπι γίς» Δρ!- 
ἸεπῚ νταηγιΓ., ἃ0 ΠΊΟΏΓΕ5 ΔῃτΟ ΓΕρΊ ΟΠ 6 πὶ 
(πᾶπὶ πτο5 ργα Πα ἴο τεπεδησ, ποεῖ 5ῃ9 ἡ 115 
ἄεπι ἀδεείπηθηζο,, ἰρῆπ5 ἀιιτεῖι ἀρ εὶ οἰμ]- 

ἘΒι5 τηλοηὶ ρορυ σπου] παν οἱ σομ- 
{τατος Ἱ ππὶ Ρογ οἰ 5 : Ετίδπι νας οπχηΐᾷ 
ταὶ δοογαῖθβ, παῖε, 6Π6 νεῖ τα ἄτι οο. Ετ- 
σο, {αδίοςῖτ δοογαῖοβ , ἢ παῖο {ἰδὲ ρ]ασεηΐ, 
νἱγ ορτίτης. δάστεάοτγε ἑδιη ἄθῃι δα, Ναπι 
αυϊάσιιά πογίιπη ρου εσὶς., ἰά δὲ εἰδί 
ΡΙκοϊατιηι, δὲ τ] γερο ]ίςα; ξιοσίε, 

ΤΠ πῶ 



ἠὰ ΧΕΝΟΡΗ ΜΕΜΟΚΑΒΙΙ; ὶ 
νεῖ ρδεγία Φειγίμμεπτο οτῖς, ν εἰ ταγρε αυϊᾷ 

δοέναεε ἰδὲ ἀξ σηδ δὶς. (ετεγιπι Οἰδισοηςπῖι α- 
τας, τἰξοηῖς ΑἸΐυπα,, ἥιαπι ἰς πεσάμπι νἱρἰπτὶ, 
«πιθεείομε ΠΆΤΙ5. ΔΠΠΟ5 Οἴατοῦὶς νΠΓραάγε πυσῆι5, 6 
πρίσιν ργαίοϑ οἵδε οἰα!τατία σπρογεσ, ποῖηο 40 ποσ 

ἱπ{πτατο ροτογασαποογε; φυδεη ΠΗ 4|10 5 
δερτορίπηιος, ζαπγίσος παθετγετ,.ς ἀς τεὶ- 

Ὀυπαιὶ ἀετγαχογεσαγ, ραποα; τ Δί συ εἴς: 
{ετ. ἤπιηο δοογαῖος, αὶ οἱ Ρεπα σαρεγεῖ οὉ 
Οβαγπιίζειη (ἰδιςοηὶς ΕΠ ̓π|. δὲ οὐ ΡΙα- 
τοπετη, (ΟἹ ας αὖ πος ἰππξίτατο δααττῖς. ΝΠ 
4υυπ 1Π οπὶ ἱποι ἀ δε, ργί πα νετρὶς μπ- 
Τυίπηο αἱ ῥγο  ατίς ἀςτίηιης Ποπηίποπι, ντίς 
δαάϊγε νοΠ ες. Ργαοῖϊε οἰαἰτατὶ ποίξτγα σορί- 
τα5., πὶ ἰλιοο ἡ (σρίτο ἐχυϊάετη τη 50- 
οτγαῖοσ, ἰηχυΐτ. Ρτοίεέϊξο, αἷἱὲ δϑογαεεϑ ἢ 
4υ 4 Αἰ Πυπηαπὶβ ἴῃ γερὰ, ἧος ςοῖς 
Ρτγαοίδγιηι εἰς. Ρεγίρίσιαπι εἰ ἐπί πη, ἔατα- 
ταπι, ντ ἢ μος ἱπτρεῖγες, δ: ἰρίς οσίςα! ροῖ 
ἢ 6α, Ζαα σοποιρίποτίσ, δ ἀπιϊοὶς νάϊ! εἷς 
{ε,δὲ ἔλταὶ ἴδιτι ρατογπαιπι σχτόπεζε, ὃς ἀπι- 
ῬΙΙβοαζα ριγίδμη Ῥγατεγθα σοϊογίτατξ πο: 
τη Πἰς ρτίπλιτη ἰη ἢας ντσε δα ρ (σεῖς, Ὁ: 
ἡπάςη εαοία, ἂς ἔοτιφῆς ετίδγη, γε ἘΠε- 
τ Π οο ες ,αριτά δαγθαγος. ν Βίσυτηχας δα- 
τοῦ [ποτῖς, ππ 4Π| πο εὶς Πα εγί5. Ηςς 
απ αὐ άίγος αἰδισο,εγεθατζασ δηΐηγο, 

Ἰαθεητεγα πηαπεθατ αριτά δοσγάτε νη. 15 νε- 
το ἀεϊπές ; Ρίαπιυτ ες σπηπίῆο, αἷς, παὶ 
Αἰαποο,πεσοἤαγίιη εἴς, ν᾿ ἢ φυίάεπι εἴς 
ἴῃ Βοπογανε]ῖς, αἰἰψύσῃι τοὶ ρος ψι}}}- 
τάτοῖη ἀἀξοταβ. Οπηηΐπο, αἰτ. 'Νοη ἰρίτας 
τατη σαϊαποτὶς, ρευ δος, ἱπηυϊ δούγαῖος, 
(ςἃ ἀἰϊςῖτο ποδὶς, νῃάς ρεἰποὶρίιπιδάξβςοί- 
Φπα1 ΒΕ πο οὶ α Γαι ρα] σαι ἐλέξασι ἢς, 
εὶς χαστῃ (Ἰαποοίαδτίσετος, ντ 4 τιιπὶ 

Ἰὐπὸ τῷ βήματος, καὶ κατα γέλα φον ὀγζᾳ. Σω- κξῴτης δὲ, ἀὔγοις ὧν αὐτῷ ξρέτε Χωρμί- 
δάω τὸν Γλαύκωνος, καὶ Ὡ| Πλάτωνα, μό- 
γος ἔπεεώσεγ. εὐτυχῶν ΣΡ αὐτο τοόφτον μὰ 

Β εἰς Ὁ ἐθελήσει ἀχούφν ζιαδὲ λέξας, κατέογι. 
ὠγϊλαύκων, ἔφη, “ϑοςαῖ ἀ 4 ἡμῖν Δ( φνε- 
γόησοιι “' πόλεως; ἔγωγ, ἔφυ, ὦ Σώκρᾳτες, 

,53 ἡ 

νῈ δὲ᾽, ἔφη. καλὸν γὸ, εἴ εἰν τὸ ἀλλο Μ᾽ ὡ 
3 “-“" ις ᾽ φ 

αὐ, ϑοήποις. δῆλον γὸ, τί ἐαὺ τῷπο ἄζεραν 
ξῃ, δχουατὸς μἂν ἔσῃ αὐτὸς τυϊγόμάν ὁτέανέ- 
πιϑυμῆς, ἱχανὸς ἢ, πῶς φίλοις ὠφελῷ;, ἐπαρᾷς 
δὲτ' παδῷον οἶκον, αυξήσάς δὲ ̓  πατείδα,6- 

γομαιςὸς σῇ ἔσῃ φρῶτον μϑρ ον τῇ πὸλά,ἔπέτα 
“ἢ, οὖν τῇ ἑλλάδι, ἴσως ὃ΄, ὡςαὖο Θεμιςοκλεῆς, 

Ο χαὶ ον ζῖς βαρξαροις ὅπε σ᾽ αὐ ἧς, πϑυταχοῦ 
«ἰξξλεπῆος ἔσῃ. ζαῦτ᾿ δζιυ ἀχούων ὁ Γλαύς- 
κων ἐμεγαλεύετο, χαὶ ἡδέως παρέρϑιε. ΠΣ 
ζτοο Σ ὠχξ της Οῴκοιοῦ, ἔφη, τῦτο μδιυ,ὦ 
Γλαύκων, δῆλον, ὅτι εἰ εἰ μάοϑαι βουλᾷ, 
ὠφεληπέα σοι ἡ πόλις ὅςήν. πόρυ κϑὼ δῶν, ἔ: 

φη. πσφϑςϑεαῖν, ἔφη, μὴ ζοίμ Γ ποχρυψῃ, Ὑπκρίος 
᾽ ᾽ εν" ᾿ ᾽, λ 
ΑΛ ὐπὸ ἡμῖν, οὐκ, τίγος Ῥόξη Ἔ πόλιν δ06- 

; « ΔΡΝΝ ΠῚ 

“ἶφι. ἐπεὶ δὲ ὁ Γλαύκων διεσιωττησευν » ὡφαὶ 

τὸτε σχοτοῶν ὁποθεν Φ ἔχοιτο ἀρ, ἔφη ὁ Σω- 
᾿ Η Η ͵ ͵ Φ“" ,νἷΝμνν ͵ σοηίάογατος, νῃάς ρου ΠΠμλιπὶ ἱποίροτοι: Γχεώτης, ὡς πῆρ φίλου εἶχον εἰ αὐξῆσει βού- 

Απποη,αἰτ ϑοογαῖος, ρογπἀς ἂς ἄτη φηλὶ- 
αἱ ἀοπγτη νὶβ διῃρ!ῆσαγς, Ιοσαρί ετίοτεπι 
εἴῆοετο πἰτοσὶς, ἔτα δὃΖ οἰαϊτατοτα σοπαϊσογίς 
ορυ]οπείογοπι γεάάοτε ἡ Οπτηΐπο, ἰπ αῖτ. 
Ἐποτίτης ἰρίταγ σριηητίοτ, ἢ ργοιθπεις οἱ 
Ρίπιγος ἀσσεάδητὸ Ηἶος συϊάεπι σοπίξητα- 
ὩδαΠῚ ΟΕ, αἰτ. Τ1ς ετρο, φαῖθυς Ἔχ τεθιις 
ἡππς οἰ αἴτας Πατ ργοιδτιις ἰχαΐσοατ, ὃς αιιᾶτὶ 
ἤητ. Νδπι ρίδπυμη εἰς πάτα σοηπάογαηο, 
νι απ εχ εἰσ εχίραν πῆς, οοσ τιι οχ- 
ΡΙεας: {1 40 διιτο πὶ ἀπἰττπτατ, ΕΟ 5 ΓΕΓΓΠΠῚ 
ςοπηρατοβ. ἔθο νεῖο, αἷζ (ἰδιισο, πιιπ- 
Πυλη ἤαορτοίοξξο σομΠἀογαι!. Ουοά ἢ 
᾿τϑο Πεσ]οχ ], αἷς ϑοογατος, (α[τίττι ἱα πλτις, 
45 ἔλοϊς οἰαἶτας, ποδὶ σχροηΐτο. 'Ν πα 
οὐτταπι οἵξ, σορίτατε τς ἰλπη, νε (προγιασα- 
ΠΟοΚ το] 45. Νς ἢἷ5 φυσι, αἵτ,ν πηι γὰ- 

τ σα Ετρο, δ᾽ τοῖς ϑοογαῖος, Ἐξ γαγηιις ἂς 
Ἰαιδητῦ ἕατίοπῷ ἰοσυρΙοταηάς το ρυθ ες, 

λοιο, πλοισιώτερον αὖτ’ ἔχυχήροίης αὐ ποιῷ, 
οὕτω χαὶ τίω πολιν πάρασῃ πλοισιωτεξαν 

“ποιήσει; πτλθυ υδϑὺ ὅξίυ, ἐφη. σέχ ὃν πλεισιω- 

τέρφι Ὑ αὐ εἰγ,ασδοφόϑων αὑτῇ σπλφόνων υο- 

αϑρων,εἰκὸς χρεῦ ἔφη,λέξον δὴ, ἔφη, ἐκ τίνων 
γιοῦ αἱ πτοόσοδὸι τῇ πόλᾷ, γαὶ πόσαι τινές εἰπιν 
δῆλον γὸ δι ἔσκεν αμ, ἴα εἰ μδι πνες αὐτὸν 

εὐνδεαῖίς ἔχουσιν, ἐκ πλυρωσης" εἰ δὲ ἷϑα- 
»» "ἡ 

λείπονται, “σοοςποξίσῃς. δ ρλλὰ μαὰ δὶ »ἔφη 

Ε ὁ Γλαύκων, ζιῦτα γε σέ ἐπέσκεμ και. δνν. 

εἰ τῶτο, ἔφη, παρέλιπες , ζῴ» δαπόμας ὁ 

πόλεως ἡμῶν εἰπέ. δῆλον γὸ, ὅτι πότων ἢ, 

αἰξεῆας ἀφαιρᾷν δζοενοῆ. Σολὰ μὰ Ἱ δι ,ἐφη, 

ςοὶ «τὸς (ὐτπι πω ἐοόλασαι. κῶν, ἔφη, ὃ 

μϑὺ πλισιωϊέραν Υ̓ πόλιν ποι» αἰαξλαϑιῖθα. 

“πως 

μ . ᾽ » “ 2 ΜΝ Ὁοά ἢ ἃ νἱτίριις ἀεἰξίταλτο, ποη ταῦπεπα ἐὰν δέτι ἀδεευα τῆς, οὔτε πιὰ πόλιν βλα 4 
" ἈΩΝ ᾿ : Ὗ οὔπε στεῦτον καταιαευνήξ. Γλαύκωνα δὲν 

Ἵ «τ»» ,ὕ ᾽ . Αξιςωνος, οτ' ἐπεγειρ δημιηγϑβήν, ὄχιϑυ- 
ἘΠ “ ͵ » 

εδλι' πσϑϑτατάσφν τῆς πύλεως, σρεέπτω εἴτ Ὁ 
: »" Ἀ » ᾽ » ". 
σιν τη γέορνως, ὀντῶν ἄλλων οἰχείων χαὶ φί- ἣν 

λων, σεοϊεὶς ἐδχιύατο παῦσαι ἑλκϑμϑυόν “8. 

.-. 



ἃ 

χων; δλλ ὦ Σώκρῳτες, ἔφη ὁ Γ λαύκων, 

διωυατόν ὅ51 καὶ πὸ πολεμίων τἰωὺ πόλιν 
, πλουτίζψ. γὴ δία, σφόδρα γ᾽, ἔφη ὁ Σωχρῳ- 

τῆς, ἐα) τίς αὐτὴν κρείων Ἵ Ἴων δὲ ὧν, χαὶ 

τὰ οἰκῴα, πσοϑςαποξα λοι αὐ. ἀλη, ϑὴ λέγ, 

ἔφη. χχοιῶ, ἔφη» τὸν γε βουλάυσονϑυον 

“ϑϑς ὅς τινας δᾷ πολεμήν, τίω πε “ὃ πόλεως 

δια μιν χαὶ τίω ΤὴΜ εἰγαγτίων εἰδέναι δῷ, ἵ. 

γα, ἐα) μδὺ ἡ ὁ πόλεως χρειων ἧ, συμζου- 

δὐναντίων, 4 λαξίαϑαι πείϑη. ὀρθαΐς λέγης, 
" ἈΝ Θὲ λ ΄ » ͵ -»ν» “ 

ἔφη. φύξφτον μδρ τοίνιωυ, ἐφη »λέξον ἡμῖν τῆς 

πόλεως τίω τε πεξζικίω καὶ τί γαυτικζω δύ- 
“" ι ».. , ᾽ δ ΔῸΣ 

ναμιν, εἶτα τίω ϑυ" εἰρανπίων. ὅλα μα τὸν. 

δὲ, ἔφη, Οὔκ αὐ ἔγοιμέ σοι οὕτως γέ Ὥστ ςο- 
ματος εἰπῷν. λ᾽ εἰγέγρα ταί σϑι ,» ἐγΕΎΧΕ, 

Ι ἔφη. πϑύυ γὸ ἥδξως αὐ Τῶτο ἀκούσει μι. ἐλ- 

λα μὰ τὸν δὶ, ἔφη, Οσυϑὲ γέγφα]αι μοιπώ. 

Ι 

οἰκοιῶ, ἔφη, χαὶ πόξὶ πολέμου συμξουλάψν α 

πίω γε τοοφτίω ἔχιοσουδυ. ἴσως) καὶ 

ἀπὶ ΔΙ Ὁ μέγελος Ἰ «ὐτὴθ τι ϑρχονϑυος ὃ 

᾿πρϑξατείας οὔπω ὀξηταχᾳε. δλλα τοὶ θά 

γε φυλακῆς τῆς γώροις. οἶδ) ὅτι σοι μεμκέλη- 
χεν, χαὶ οἴοϑα ὁπόσοῃ πὲ φυλαχαὶ δχίχαιοοί 

εἶσι, χαὶ ὁπόσαι μὴ, τ ὁπόσοι πὲ Φεϑυροὶ 

β χανοὶ εἰσι, χα ὁπόσοι μὴ εἰσι" χῳ ζᾷς υϑυ ὄχε- 

χαρές φυλακαὶ συμξελάύᾳν μεί ζονας ποιάν, 

(δὲ αἰξεῆαὶ ἀφαιρῴν, ν) δὲ, ἔφη ὁ Γλαύ- 
3, ΤῸ ἐΥ (γ-. ᾿ ᾿ δ .Ω- 

χων, ἁπασοαις μδὺ ὀζζω ἔγωγε » ἕνεκα, γὲ τὸ 5: Ὁ ἀϊατο ας, παῖς δοογαῖεβ., Δῃ Ποη εχ ῇ!- 

δι. Τῶς αὐζᾷς φυλαῆεοϑαι, ὡςτε χαὶ Τώαηεαχ 

τὰ ἃ τὰ οὐκ ὦ χώφας. ἐαὺ δὲ τις αφέληγ᾽, ἔφυ, (Σ 

᾿ ἢ φυλᾷχας ̓  οὔκ οἷς τα όπαζν ἐϊζοισίαν ε- 

ἔα! σεαϑται τῳ βουλομδμῳ; ἀτὰρ, ἔφη, πότερον 

ἐλθὼν αὐτὸς δξήταχας πϑτο ̓ "πῶς οἴοϑα, τί 

κακῶς φυλοιΠονταρείκα ζω, ἔφη. οὐκ ϑν,Εφη, 

ΠΥ ὼ πἰβυπστων, ὕτὸμ μηκέτι εἰκάζωμϑυ, ΣᾺ, 

ὑμῖν ἤϑυ  εἰδώυϑυ,τότε συμοελάσουϑυ ἴσως, ἔφη 

ρῶν ΟΓ λαύκων, βέλτιον. εἰς γε μῶὼ ἔφη τάργύ- 

εἰα οἶδ᾽ ὅτι «ἐκ «φίζαι,ὡςτ᾽ ἔχφν εἰπτήν, δ] στ Ε 

γε ἐλοίήω," πσθ363εν πσελεέρχεται αὐτοῦεν. 
"ον » 3 ν᾽ κ᾽ }) ς- 

ἢ δ γὸ σου ἐλήλυθα, ἔφη. κὴ γὸ γη δὲ ἐφηο Σω- 
Α ἊΝ ͵ 2 “ 

ἣ χρῴώτης δ λέγεται βωρὺ ὃ χωρίον ἢ) » ωὠςτέ 

,μἱ! Ἃ ! ͵ ἢ “ « 

ὅτὸμ αὐδὶ πότῳ δε συμξουλάυήν, αὐτῇ σοι ἡ 

" 

.ΙΒΕΙᾺΝ ἜΒΑ ΤΙΝΕΣ 

ἰὰ πώς} οἷόν τε μὴ εἰδῦτα γε τὰ αὐαλωώμαι.- ΑἸἾΝαπι αυΐ ροῆίι ἔστ, νὰ παγιπὶ γουιῶν τας; 
᾿ (ᾳκαὶ » «ὐδοεύδοις, ἐχεμεληϑέεσαι πό-. 

λά)η ἔχυχάρήν τῳ πολέμω᾽ ἐαὺ) δὲ “Πων τ" 

ἡ χὰ 

τΆΤΩ ΔΙ] ατη ΠΟΙ ρί ατὶς, αυὶ ὃ {υτλτας, ὃζ 
Ρτοιθητας 'σῃοτοῦ ὃ Ὑ Θγιιη] μηΪ ϑοογαῖος, 
ἰηχαῖς (ἰἴδιοο, ΡΟτΕΙ ετίαην αν ποἤιδιις 
τορι] το α!]οσιιρΙοτίοτ. ας νοποπγᾶ- 
τοῦ αυϊάςπι, αἷς ϑοσγαῖος, ἢ αιιὶς θοὸς Πὶ Ρε- 
τοῖ. Ατῇ οἷς ἱη[οτῖογ τ, οτίδτη ἤτα δηλ] (οεῖτ. 
γεῖς ἀϊοὶς, Παῖς. Ετρο αι ἀς ΒΟ] ]ορο- 
τεηο δἀιπιοτίμς {1ος, ἥΠΟ5 ΟρρΡαρηατῖὶ Πο- 
ςοἵϊο εἰἘ,4ο] ΠΡ ταῦ; εἰιπὶ οἰαίταιίς ὃς χάππου- 
(λτϊογιιπὶ γίγας παθοῖο ΠΟΡΏΪτα5 Οροζτοσ,νῖ 
{1 πχαίοτος ἤπτ οἰπἰτατῖς., ΒΟ Πα τ {πδάοδι: 

Β {πιοα πιπογοβ Πητ 4ιΔπὶ ΠΟΙ πη, δέξου 
(υἰς τ, ντεαπτοάσδης. Βιοξξς ἀἰοῖς, αἷς. Ετο 
θο πο ὶβ ρεϊπγαπη ἰπάϊςατο,δίεοῖς ϑοογα- 
τοβ, Ζιια Παΐτις οἰ αἱταιῖσ τα πὶ ρο ἀοἴξγος, πα 
Πᾶιια 65 {ππτ οορίς; ἀεἰπάς, φια Δἀμοτία- 
τίογιηι. Εσο νογο, ἱπααῖτ, Ποῃ ροΠΠπιἢος 
τὶ ργοίςέξο ἀς πγοπιογία ργοπηταπγεχρο- 
πςτς, Ατ ἢ αι σοηίοτίρειπι μαθες, ργο- 
ἔεγ, αἷς. ΝΝαιῃ θεῆς Ποσ απάϊογο. Ατ πο 
ςοπηίοτγίρτιπι 4 46πὶ τος νπιαμᾶπὶ οἴ ἃ 
πας, ̓ ΠΖατ, Ετσο, αἱ ε οἷς δοογαῖος, οτίαπὶ 
ἀς!Πογατίοηςην ἀ6 θ6 110 ποπηϊῃι] ἰηἰτίο 
(πρεπάεπιις. 'Ναπὶ οὗ τοὶ ΓΘ τἀ ΠΟΠῚ 
βογταῆς ποηάπιπι ἐχρί ογατὶ χιάημαπ Πὰ- 
δε5, ργαίογτιπι ἀπππι Πιιροῖ αάθὸ Ρισεῆς 
τορι] σα; σαρεγῖ5. (οτδγιι οὐ οάϊαπὶ 
τοριοπίς μπιι5 (οἷο εἰ δ᾽ σαγα Εἰς, τες το- 
ΠΟΙΟ, αοζ Εἶτ]5 ργα πάϊα ἤπτ ορροζτιιηᾶ, 
πέσπο: ποῖ ριῷ Πα Αγ) ΠΉΠΠτος {Π οἴδητ, 
ἀυοτποηῃ: ἀςηίπιις ςοπηίπεγετο,ντ ορροῖ- 
ταπα ργα 414 δ διιροαητιγ, ἂς Ππρεγῆϊα 
το] Δηταγ. [τη γεγο, {πδίεοίς (ἴλιςο, 
αι οπὶ το! ] πα νηϊπιογία αγδίτγοτ, πο 
ἱτα ουοαίαητ, ντ σα ΄ιος Τ δάτίπραπτειιγ, ῥοε ένα 
4114: ΠΟΙΈΓΟ ἰπ ἀστο {ππτ. Ατ ἢ ες ργαῆ- ΤΡ δὸς 

ΠιΔ5 Οἰαἰτ5 γαρί Πα] ροτοίξατετη ἔογεὺ ΤΊ 
γεῖο παπὶ ργοϊεέξιις εο, γεπὶ πιο Πρ ΔΗΙ, 
δι ΖΙΟΠΊΟ΄Ο (οἷς εο5 πηαΐλς Ἔχοιι ας ἂ- 
σεῖς" Οοηϊϊοίο, ἰπααίς. Ετγρο ἄς Ηΐς 4ιο- 
416 τὰπι 46] ΠΡ εγα σ΄ Πλι5, 4 αιΠὶ ΠΟΙ 8π|- 
Ρἰΐας ντοπλ οοπίςέξηγα,, (ς σοσηϊταπὶ 
τέγη Παρ οδίπλι5. Ἐοτταῆης πος Πιογῖτ ρο- 
τίς, αἷς αἰδιισο. [πῃ δγσεητοἸπᾶ5 η1- 
ἀεπὶςετῖς, (δ᾽ εοῖς ϑοούατες, ποη νεπης 
τείςϊο; νταἴςοτε ροήῆς, σιιαπηοθτοπιπαης 
τυΐητις ἱπάς,, ιι4πὶ φητεπας,, ργοιεηίαζ, 
Ἐφιίάεια θο Ποἢ ἔππ| ργοίςέξα5, αἷς. Ῥτγο- 
ἐεᾶτο, ἰπηαῖς ϑοσγαῖεϑ, ἔδοτε 5 Ισσιι5 οἵα 
σταιἶς. Οὐαπηοῦτοπι Υὶ ἀς πος σοηία]- 
ταηάτπι ετῖς, πᾶς τἰδὶ Ἐχουίᾳτίο {π{Π εῖετ, 
Ηοοσεαυίάετπι πιεάϊτοτ, αἷς αἰδλιςο. Ετ5σ- 
ὁταῖες: Ηος αιτδ,Αἰτ,ποη πορ]οχηοτο οο, 

᾽ ΦιΦ ,ὔ ͵ 3, “Μ᾿ ΟῚ Β᾿  5ὦ οἢ 

“δϑφασις ρχέσά σκέ]ομα! ἔφη ὁ Γλαύκων. δ Οκείνθ γε τοι εφη,οἰ δι, υτί ἐκ ἡ μελυχοώ) 
Ἵ Τον τῷ 



774 ΧΕΝΟΡΗ. ΜΕΜΟΝ α βνΝβ 1Π|. 

[εὰ οπτηϊηο Εν εν ̓ ὈἀΡΑ τὴ ἐν ΑΔ ᾿ἔσκεψψαι, πύσον ̓χϑόνον ἰχϑιυὸς δδγὸ ἐκ ἃ , 
τσηταηι, 4 ποα πο[ἔτο ἰῃ στο ΠδίοΙταΓ,α ͵ δα νῶν ΝΣ ἔψόσοι πνεῖ , ᾿ Ὁ ὃς σιτὸς ΞΔ] 9. εφειν τίω ᾿ αἰεμάδιη οἰπίτατεηι μαπο {πθ]σίατ, αάδη- ν τὰ ἐρῶ μὰ ΠῚ ΣΝ ῥεῷ μεν ͵ 
τατα υδ ρεδ ςΓοα τ ΗΠ ΠΗ ὰ ἜΘΟΥ ἸΡΝΕΡ Δ ς 12 ΠΥ ΤΓ  Φ ἐϑεδεεται ὅς, 
ποτα ἱπίο]ο οἰ εἶταϑ οἶπι5 ἱπορία]αρογοῖ; (εἀ αὐ απ γγὲ λον» σε ποτεὴ πολις οὐδεὴς γε- σίτ 
4υ 4 {δ᾽ ἀς ἢος Ὲ » ζοπίαϊοπάο γομδύη, δλλ᾽ εἰδὼς, ἔχης αἰ “μ᾽ αἰαγες 

Ἶ Ἶ ΣΝ φρίςθ- ͵ ΄. ὦ Ι τορι] δὲ ἀθ πςοει τις τέρας ργοίρίος χαίωνσυμξελά ων τῇ πόλᾳ βοηθῷ, τε, ταὶ σώ- 
το, φατλσας σοπίοτιατο ροῆ!5. Ἀπεπὶ πτᾶ- τ ΝΡ ΣΜΠΕ ᾿ ἡ 

ΒΕ ξ : . ν τίω. λ ; ἜΙΝΝ ΓΘ 
ΘΠάτη αοῖς, αἷς α]διισο, ἢ αυϊάοτη ἐστ εῦ- ζ'ν αὖ ἐγής» ἔφη Γλαύκων, ταμμε 
1Δπ| τα] πὶ πα θεμάα σιγὰ. Επίπηισγο, αι 8- γεδὰς πράγμα ῃ εἴγε (σ᾽ τὴν ιούτων᾽ ὄχι» 

ἰοοῖς ϑοογαῖοβ, Π6 {π4πὶ Ζαϊ4ε πὶ ἀοπΊ ΠῚ μελῴαϑαι δεήσάφι λα μϑύτοι, ἔφη ὃ ΣΣωχῤῥᾷ- 
τεξϊς 45 φάτ Ἐγαιποτῖς, ἢ Ποη ΟΠΊΠΪΔΑ, τὴς, 6), αὐ πὲ ἑαυ ποτε οἶκον καιλώ; τς εὐ: 
Δαΐθιι5 Ορὰς πε, τοπεατ; δ οπληΐα ἀ1Π|σεη- Β᾽ σέεν, εἰ μιὴ πϑυτα υϑὺ εἰσυτεῶι ὧν τσδοςδέεται 3 » τί οαγα Γπρρίοαι. δεά χυιπὶ οἰαἶτας εχ ρ]8- τ Μ ῊΣ ἌΣ  ΚΎΑ ΧΕ : 
τῖθιις,, 4ιιατη ἀξοῖες μ1}}|ς ἀοπλῖθιι5 σοπ- εἰν ψὸς ὁ ϑπήμελονδυὸς Οκστλυρῶσά, δλλ 

: - ᾿ ἘΜΕΥ͂. 5 3, Ξ 
ἔξει, ἂς ἀϊῆςο}]ς ἢτ, τοῦ ἀοηγιατη οαταπιη- ἐπεὶ ἡ μδυ πόλις εκ 'πλφονων ἢ μεύράων οἰκεαῖν 
τα] παθοσο, σατο ράζγιΐ ταὶ ἀοπλιπὶγ- σχοσέςηκε, χαλεπὸν δέ δεην ἅμα Φυῦεωγεῖι.. 

ἕ- ὩΔΠῚ ΡΥΪΠΊΠ1Πὰ Δ σε ΓΘ σοηδῖι5 65 ὃ 16 α|- κων φχημελέαχ, πῶς εχ ἕνα “δ ξϑείν ορῷ- 
Ξὶ ἄεγα]ε τορας. [ἃ ἔλςετς ἢ ροῆ]!5, ετίαπι δά ; , δι ἀν ῬΉΝΕΣ ἜΕΤῚ 

Ῥίατες δη  πλι πῇ Δα Ποἷε5. δίῃ νηὶ ργοάεῖϊς - εὐ φξτρα; αὐξῆσοι; ἐὐνημαςον, ος ἮΝ 
ποσιίξας, 411 ρ] αγίθι15 ργοί!5 τ τς; τὸν δεεύη, ἢ πλείοσιν ὀχυχήρησάς. ἕνα δὲ μὴ 
τηοάππι αι15 νπππὶταϊητα δείξατε π6- δοινάμϑυος ὠφελῆστιη πῶς αὐ πολλέςγε δὺ- 
πραῖ, Ζυ ΠΟ πιδηϊ οτιτη εξ, μαΐο πε θοὸς γηϑείης; ὡς πῇ εἴτις ἕν τάλαντον μὴ δοιύαιτο 
Πιάπάτιπὴ αι! ἀςπὶ εἴς, τ ρίαγα ρείξετὸ ΕΟ ΠΕ ΧΨΕΧΤΝ ἥ ὧδ 
νεζο, ἰαδίςοῖς ἰαισο, ργοάοεπι ρατγαὶ Νν ἐμμρὐίζνοΣ ῬΈΕΩΝ; “ ἠδνυα τι. Φερν 
λυ τα, Π πα] ν εΠ!ετ οδτειηρεζαγο. Ετσο, Οὐδ ἔχυχάρντεονυταῦ ἀλλ Εἴωτ' »έφηο Γλαὺ- 
«ἷς ϑοογαῖος,, απιπὶ ραττιτιπι ραγπλά θα κων, ὠφελοίζω αὐ Τ᾽ Κ'ὶ είς οἶχον, εἰἴμοι ἐθέλοι 

: ποη Βοῖτει ν Ἰλμλα ἢ τε ἘΠΑΝ ΜΕ θιτεν πείθει. εἶτα, ἔφη ὁ Σωχρῳτής, Τ᾽ θεῖον ϑυ- 
ῃϊςηίδ5 νηϊπογῆ, νης στ ραῖγαο, ἰδ ρα-. ἡ (δι, ͵ ͵, , σα 
τοαρτὺ Ὅλιε Πηὶ ἐμ μ8 ἀπῆν ἐς ἘΠΕ Τπε ον: ἄν κι Ὄς ἡλίνα πὸ κῷ, ὙΠ μ" 
οαρίάϊταῖς 'π σοητγαγία πηι ρτοϊαθαγιβ. ἀπ ἢ ὀμιξᾷς δεωυησεο, ΤΡΠΗ Τδι λοϑα; σοι;φυ- 
ποη νίάος, δηλ ρεγοὐ]οίαπι τ ἐα νοὶ δλϑηθ,εφη,ὠ Γλαύκων, πως μὴ τῷ φὐδυξᾷν 
αἴςεις, ΝΕ] ἀρέτς ΔΙ ατη, 4118: ἰρπογαῦὴ Ἐλιϑυμδμ εἰς τόναντίον ἔλϑης. ἐὼν ὙΠ 

Ἐεΐαπι ἄς ἈΠ, αιοίςππγας τά 1ες ΠΟΙ, οο- σφαλερόν Ὁ] εὐ τ μὼ έπς Οὐδτῶνα ὙΤ' 
θ τες νο]1η}, 4 4165 οἢο ν᾽ ἀδαπταν, άππὶ νεῖ , αν ὐτ τον “2: , 
αἰσαητοα, Πα ποίςίαητιν οἰ τγαξξαητ: Παπὶ ἀμ μὴν κι μι. ἡ ὐώβ τ ψου-. οἰοθα, ζιύ-. κ 
τἰδὶ νίφοαηταν ργορτεύοα ἰαυάοπι ροτία5, τῆθ» οἷοι φαίνονται ὁ λέχϑντες, ὦ μιὴ ἰσεισι χα ἢ τὴ ι 
{απ νἱτροτατίοποι σοπίξαμ!; ἀἴαιο ν τὸ «“ἥοντες, πότερα σοι δοκῶσιν ὅδ τοῖς ζι(- ς 
τγιηι ἴῃ λαἀταϊΓατίοης πηαρσίς, 41 ἴῃ σοῦ- τοἰς ἔπαινε μκῶλλον, ἢψψόγρυ τυϊγόμᾳν ὶὶ πὸ- π; 
τογητα ἐς, [τί ἀς πὶ σορίτες νο] πὶ ἀς ἰἰς, αὶ ΠΡ" ᾿ ἢ; ἥψμ ἢ 
ποταησ, ιυϊά αι! νοὶ ἀϊοιῆς, νοὶ] ἀριιητ. τα γθυμα ᾷ : ἐὐραου μὴ Ἵ ἌΛΟΤΕ ΑΝ “-“᾿ 
ἴπαςπίοο, πλοὰ ἀαϊᾶοπι (πίε πεϊΆ, ἴῃ οἴηηί-ὀ «ϑαψ. οὐθυμοῦ δὲ χαῇ Τὴν εἰδότωνῦ, τί τελές, 6 
διις αοηίδιις Θος, 4] σα πὶ σ]οσδίπης, ὃς “ρέσι χαὶ ὁ,τί ποιϑσι: χαὶ, ὡς ἐγὼ νομίζω; 4 ὑ- μος 
τ ἀπ νἢ δαιηϊγατίοης, ΠἸΑΧΙ Πα Ν ρήσάς εἰν πᾶσιν ἔρχοις τὸς μδὺ ἀὐδοκιμοιῶ-. ᾽ 
οὔ ο116 Πυ εγο, 78] γουτα ρου {πητ’ ͵ ᾿ απο ὃ ἔχω 

ἸΏ σ]οΣο5 ἈΝ ἩΣ β ριθ ΒΗ: σοπτοιη- ζδετεχαι λιυμαζομϑινοις, ἽΝ Τὴν ἈαΛΜΝ ; 
ταὶ ἐχροτός,, οΧχ ἱπηρου τ πγογαπὶ εξ ῥᾶτξα μδρων ον - τὸς δὲ καχοδυξοιοῦῖίας ΧΡ: 
ππηλδῦο. Ὁ παπποῦ τοῖα ἢ ὃς Οατας ο νὶς κα) καταφροναυϑύοις, ἐκ αν ἀμαβκςάτων, : ἱ 
ἴπ τορι δ σα, ὃζ ἰη Βοπιίπαπὶ ἀἀιηίγάτίο- εἰ δέζυ Ὠχεϑυμῴς δύϑυκιμν τε καὶ ϑυυμαξ- ἢ 
ΠΟ, ΠΡ ΠΗ 5 Ορόγατη ἄατο, ντ οὰ Ποτίς, πα: Ἑ αϑεῳ οἰ τῇ πολ, τφρῶ κατεργάσειαϑαι ὡξ ᾿ 
{υςίροτὲ οορίταβ. Νδηχ ἢ σεϊεσίς 'ῃ πος , ἀῤῥασι νυ: ἂὶ ἀἈταθή. ᾿ 
Ρτα τας, τγαξξατο ποροτία γε ρι δ] σα οο- ἀβῃ “ ἡ ὐνΝ, αὐὐάν ΕΣ Ή ΜΕΝ ἘΣ 
ῬΟΓΙ5 : ΠυϊΓῆγ. ΠΉΪΠ1 ποη νι ἀεδίταγς, ἢ ’ἃ- Ὑτότῳ διενείκῶν ὅ; ἀλλων ἐγτιχηρῆς ὡλό..... ΚΕ 

“Οἷς σοπίξαἰιατις οα΄, 4ια: σοπομρί(οἰϑ. λεως ρα Ήφν, οὖν αἰϑαυμάσαιμι, εἰ πϑύυ Ἷ 
πὰρ ἀν οὐ ἢ ν᾽ Δοτοῖ ται ὐϑενθννθωον ῥαδίως τύγοις, ὧν ἐχτϑυμός. Χαρμίϑάν δὲ ὃ ) “ φΟΠΙΣ μ΄ απὶ, Ποπαίηξ οἵ αιιαῃείμα ργετὶ,, γ- ΟΥΑΙ ὧ εἰν ξιδλογον δὲ αἰϑραδνξρο ᾿. 

ὸ πολ- 



"ΣΝ τεποραηοντων , ὀκγοιεῦποι δὲ πσϑϑειέναι τῷ 
; Ἣ; ᾿ Δ, ! 5 
᾿ς δήμῳ, καὶ Τὔν" τῆς πολεὼς πο αἰ ῶν ἔχε- 

᾿ μελφοϑαν" εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Χωρμίδη, εἴ΄ 

ηἰς ἱχανὸς ὧν πὸς ξεφαγίζας ἀγῶνας νικᾶν » Ὃ 

ἡ σϑτο αὐτὸς τε τικάοϑαι » χαὶ πίω πα- 
πϑίδα, εὖ τῇ ἐλλαϑὲ ἀὐδοχιμιφπτέδαν πῳεὶν, 

μϑ θέλοι ἀγωνίζξοεϑαι ̓ ποῖον τίνα, σϑτοννομί - 

ζοις αὖ τὸν αἴδρα {ἢ . ΦΉΔΟΙΟΤΙ, ΕΦΉ, μοι λδι- 

χόν τε χαὶ διάλον. εἰ δετίς ἔφη, δγρενατὸς ὧν 

λυ ἢ πόλεως ποραγμκάτων Ἐχιμελοόνϑυος 

τἰω πε πόλιν αὐξάν, χαὶ αὑτὸς Ὡ πϑτὸ τί- 

μάεϑαι, ὀχγοίη τῷ το ποροῆάν, Οἕκ αὐ εἰχκ9- 

τῶς διφλος νομίζοιτο, ἴσως, ἔφη. ἀτὰρ τῦδϑς 

ἥμε ζωτα ἐρωτᾶς ̓  ὅὃΤΙ, ἔφη, οἶα! σε δγευα.- 

Ἣν ὄντα ὀχ. ν ἐχεμελῴαϑαι δ καὶ ζῦτα ὧν Ἔ 

ο΄ γαΐκη σοι μιε τεχήν πολίτῃ γε ὀντί. τἰωὸ ὃ ἐμὰ ᾽ 

δωύαμιν, ἔφη ὁ Χωρμίδης, ον ποίῳ ἔργώ 

καταμαθὼν, (αὐτά μου καταγιγνωσκάς; Ὁ» 

ταῖς σεχυοισίαις,ΕΈΦη, αἧς σεις ποῖς τοῦ "Ὁ πῦ- 

“λεώς “ρα ηοισι. καὶ 

ταὶ σοι, ὁραΐ σε καλαῖς συμξουλάσονζα, χαὶ ὃ- 

τὸ τὶ ἀμζοτόμωσιν, ὀρθαΐς Ἐχιτιμδμτα. οὐ 

ωπον ὅξην, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἰδία τε 1 «- 

λόγεαϑαι, ὁ οὖ τοῦ πλύθᾳ ἀγωνίζεοϑαι. καὶ 

μέυξφν, γε τριθμῴν δειναίμϑυος, ς ϑὲνἣτ- 

τὸν οὐ τῷ πλή94," μόνος τλριθμᾷ, ὼ οἱ χτ᾿ μό- 

ον γας Ὁ ξιζα χιϑαδάζοντες, ὅτι ἡ οὐ τω πλῃη- 

τ φφχρατιςεύοισιν. αἰδὼ δὲ ἡ φόζον, ἔφη, οὐν 

ᾧν» ὁρᾷ ςἔμφυτά τε αὐϊϑοῴποις οντα;, ὦ μάλλον 

ὐπ' ἐδυαν ὁ σέ γε διδοίξων, ἐφ᾽, ὡρμημο., 1 ὅτέ 

ἀἶ πὸς φδονιμωτάτῳς αἰδιώμνϑυος, ἔχε τὸς ἰδρο-' 

Υ͂ ὀοτάπύς φοξέμϑιυος:ο) ζοϊς ἀφρονέςατοις τε 

᾿ἀοϑενεςατοις αἰαειυῇ λέγφν. πότερον »ὰ πὸς 

γναφῴς αὐτῦϊν; ἢ πῶς σκυῖ φᾷς, ἢ τὸς τέκτονας," 

τὸς χαλκῴς," τὸς γεωργϑοιὶ,ἢ τὸς ἐμπόρους: ἢ 

τς αὐρον τῇ ὠχοοᾷι μεταϑιλουδυθς, ἡ Φοογαί- 

; ζῷῳ ὃ, 1 ἐλοίῆονος Ὡριαινῦμοι πλείονος ἀ- 

᾿ ποδῶ!.),αονυνῇ: οκ γὃ πύτων ἀπὸ τῶν ἡ ἐκ- 

τ΄ χλησια, σεευὶςα.). 5 οἷς ἐχ «Φέρᾳν δ σὺ ποιῴς, 

᾿ς ἡ φασχηΐ ὄντα κρείἤω πὸς ἰδιωζᾷς φοξέα τ; 

Ὶ ὠνγὸ ζἱς τω ρω! 4 ϑσιν ο» τῇ πόλᾳ, ὧν ἔνιοι οι- 

Ἴαφρονϑσι σῷ ῥαδίως διδηερϑυϑιυος,ὼ ΠΤ έπιμε: 

᾿ λορδρων 5 ἢ πολ δζαλέγεαζ πολὺ αἰθεὼν, 

οὗ τοῖς μηδεπώ πεῖς φρ»"τίσεισι Ω πολιτικῶν; 

ἰν 

) 

ὶ τ ς  Ἐὼ Β ΠΟ Ν᾽ ὃ πὶ Ἐπ ἃ ἡ 
, καὶ πολλῷ δυουα τώτερον μ τὰ πολιτικοὶ το- ἃ πναίτοηιις πιασὶς ἰἀοπειιην Δὶς ἐδ ΡΟΝ] ϊτ- μυπ κά 

77) 

σαπλτιπο σογοπτίδιις, Ζαΐ τα πλοη ρορι πὶ πραβυῖνα- 
Δοοδάοτο, τοῖς ρα] σα Ποροτίῖς Οραγαιη δἰνηένον 
ἄστεα ξουπηϊήαγοτ: 10 πα] πὶ (παν πη 65, τάρην, 
παῖς, 5, ]ιπιπὶ π σοτγταιη  ἴθιι5, ιτας 
ΘΟΓΌΠΑΚ ΡΓΆΣΠ]) ΙοσῸ γοξογαητ, ροτίτὶ νὴς 
ἑτογία ροῆπε, ἐαα; το τ ΠῚ ἰρίς ῃΠοπογῶ ςοη-: 
(εαιΐ, ται ρατγίαπη ἰῃ ἀτατοία {Ππ|{Ἐπ] οὐο πὶ 
εἤποοτο, ἀδοοτταῦα ΠΟΙ τ: Πα πη Ἔχ Π] πηλὸς 
ἤπὰπο Ποπιίποπη οἤο» ( οττο πιο ] τὴ, αἴτια 
ἸΏ 111. Διῇ Π115. 4απιπη ροῦς ποροτία 
ΓΕ ρα] σας Προ] 0 ταῖτὴ οἰ αἱτατοτη ἀπὶ- 

ΒΡ βοοτο, ται ἰρίς πὰς νὶᾳ πιογοῦὶ Ποπο- 
τοιη, ου τΠΊθ ἕλσοτο το ξογπι ἀδυ;ἢ ΠΟἢ 
15 ΠΊΟΥῖτο Ργο ἱρπαῖο Παρσαῖαν ὃ Ἐοττιαῆϊς,. 
ἰπααῖς. (οτογα πῇ Πα πιο γα ηι ἢσο [1 Πτὸ 
ἰπῖφγγοσας ἡ ποάτο,αἴτ, ροΠοι αι ἐμὴ δί- 
Ὀἰτγοῦ ποροτία το ρα] σα ργοούτατγα, γε- 

τα Ἰά ρτα ἰσηαυία γοξοστηϊάδτα; Πσετεο- 
ΓᾺΠῚ Ραγτίοἰροπι εἤς τε πεςοῖϊο ἤτ, {ατπι 
ἢς οἰιἷς. Ατ]ποπαπιεχ ἔλοϊποσς, (δίεοῖε 
(μασι άες, νἰγπτεπι ΠΙΘΑΠῚ σΟΡΠΙϊΔΠ 

μαῦρες, σαὶ ἰοὺ πιοάο ἄς πιείδητίας 15, - 
ἰπααΐτ, Οχ σοηστοΠθιι5, ἴῃ φαΐδιι5. ΔήοΠδ 
(0165 1115, 4] τεσ ρα δ] σατα δ πιϊπἘγαητ. λιε ᾿ 2 

Ὑοτὸμ τὶ α)αχϑιναΐν. Ο Ἐτεηίπι νθὶ αι τοσιιπὶ σοΠΊ ΠῚ ΠΙσΔῃτ, 
νἱάθο τὸ γεέξιστη σοπ ] πὴ ἄατο; ατηις ν δὲ 
δοοσδῆϊ, τεΐξς {Π| 05 γερσεπεηάογο. Νοπ 

Ἰάεπι οἵδ πὶ ϑοογατεβ, Παῖς, ρ τὶ αδτίτη εἰς. 
ίετετα, ὃζ αρυ ἃ πιυϊετυ ἀϊπεη σεγίαγα. Ατϑ 
4α],το ροη αἷς ϑοογάζεβ, Ζαϊ πα πηογατα ρο- 
τείξ, ΙΒ 11 πιίππς ἀριτα πγα]εἰτ Ἰ ποτη; 
44 Πὶ (0118 πυπιογαῖ : ἃζ αΐ ρυ πλείη οἱ-- 

τῆαγα σαηπῆτ᾽ ΕἸ σαπεΠτηλ6, {161 δ 1 ΠῈ 
δρυά πλα]εἰταἀπειη ρείπτας ἔεγγε ροῆιιητ: 
Τὰ νοτο ποη ν᾽ ἄος, Πυΐτ, νεγδοιη απ 
δοτποταπτα παῖαγα ποπλἰ ΠῚ θι15 ποῆς, Π18]- 

οὗ, τοῖς δϊγ Ἄϑις," οὖ ἰδίαις ὁμιλίαις παριςά- τὸς πιαρὶα μας ἴῃ ριδ]ίςο, αᾷ ρτιατίς ἰῃ 
σοπρτοίπας ΠΟδἱ5 εἴϊς πο] εἴτα Ερο νεῖὸ 
τράσοξτίο ἐχογίας ἔπη, παῖε. σιοά Πὲς 
ΡΓΙΔΕΕΠΊπιος γθπογίτιιβ, Πα; Ροιξε Πτπηος 
πιειαςξης, ἰητοσ πἰτἰ ΠΠπλὸς αοτηακχίπιο 1Πγ- 
ΒΕΟΙΠος νουθαΐαςογο εγιδοίσας. Τα πι εος,. 
αὶ οχ Π|ς ἔα]]οπεβ (ππτ, νοΠ!τογος,ν Ε] ας. 
τί, νοὶ ει ῆςες αύατί], νε] ἀστίςοία;, νς 
τχουδατοῦαβ, γ 6] 4] περ οτί πε  η ἔοτο, δὲ 

ἄσ! παϊποτῖβ επτοῦς ροῆπητ, ντ ρΙυτίς νεπξ 
ἀᾶε,σορίταητ, γε γεγο Ν ἃ ἐς Πὶς ὈΠΊΠ 15 

ςοπίϊατοοιτε οδοῖο. τ ἃ ἱπτοίες ρυτας 
Εἶπτεγ Ποο,αοά τι ἔλοί5,4τα; {ας ΘΟΓΠΪΠ, 

αυϊφάπάπο (ἐπιετ εχογοθητσ, Ισηρο Δ]115 {- 
ΡΕγίοσ, ΠῚ ρογῖτοβ τηοτατλὨἸ Παϊγῖ! 4 [Πτοῦ 

ῥεποῖρες τορι] ας, απογαπι ΠΟΠΗΜ] τῷ 
οὔτεπηπιητ, [Δ ο]Ππης αΠ τὰς Ισοα; (ρε- 
ΓΈ 5 1105, 4] πηα σᾶ στΓα ρογογαῦο δι Εἰτ16 5 
νοϊαησ, ἰητοῦ εοὸ5 ἰΟ81 γοξογηγίε5., φαΐ 
παπηααᾷ γεγαπι οἰ ατὰ {Ἐπ ἀϊοί! ἐποτγαης, 

ΠΝ 4 



77γ6 ΧΕΝΟΡΗ͂ ΜΕΜΟΙΒΙΑ ΒΙῚ. 

πεάύετε σοπτοπνογιης, πιεῖαεη (οἰ ἰςοτ, ἃ μηδὲ σοδκαταπεφοϑνηχόσιν ὀκγᾷς λέ ἀν, δας 

ἢ νϑ3)᾽Ὺα͵ν": 

δα, ἔφη, οὔτε δὲοκ(91. παλινδὲ ᾿Αφιςίστατυ. 

ποιᾷν χρ ατίςον. ϑῥα ΣΡ : ἐφη,ἐρωζᾷς μερ μου ΐϑ 
ψ γον Σ “γ)7] ἢ »,» "ἡ ΦΧ } 

εἶτι οἶδα, πυρετε ἀγαι!ον; Οὐκ ἔγωγ » εν. δὴν πρβαχ, 
] | ᾿ 

δὲ λιμᾷ. δνλὰ μώυ, ἔφη εἰν ἐρωζᾷε με. εἴτ δ 

ἀγαϑὸν οἶδα, ὃ μηδενὸς αγγαϑον 691). οὐτ' οἱ- κ᾿ 

πα ἀογίἀςατίς. Οὐά ἀὐτοπῃ τείρομάϊε. διὼσ με κθυπειρβδικεθῆον οἰνῦ ἰφηνν ΔΩ ᾿ 

ΟΠατγην ες, αὶ ποη τὶ ν᾽ ἀςηταγη σοτηΐ- - ΠΣ λο ΩΝ υϑ μ᾽ ἌΝ ᾿ 

εἰϊς πρεπιυθῖοτο γοξξε ρεγογδητοβ ἐγγι ἀεὶ} ὅ0, πόλλ χα ΒΕ ΕΝ ἘΠΕ ἀν. 

ΝΗΙπαίγαμη αὐ 115 ἀΠ11ς5, τοίροπα τ ϑοογαῖοβ. λελθντων κϑιταγε αν 5. αὶ γὸ δὲ ἔτεσι, ἔφη. , 
Β . ᾽ ν- ͵ ἘΠΕῚ ! “ - 

Ουκ σαυ {4 εἴς, συαπιοῦγοπητο πλίγου 95. δ 9 χα θαυ μαζω στὰ, εἰ Οκείνους οὶ πϑ το, 

ηυϊάςπι, ααατα πος ἔλοϊπητ,ν ποσοῦ ᾿οαπι. πριαῖσι, ῥαδίως χήρέρϑιος, τότοις δὲ μηδένα 

ἩΪς ἀυτα ΠῚ ραιτάγοτο Ἀ0]]Ὸ τλοάο Ρροῆσαρσο- ΡΜ ΜΜΉΔΟΝ ἀεθεενε θέαι. 2 

τε. Νοιἐτεϊρίατη,νγ ορτίπηε, σπόγγος τ ἀμδμλυα ᾿ το, ἥμῳ 

ἴῃ 1Π15 ἀε!παας,, ᾿π Ζαΐθιι5 πγαχίπια ρδΓ5 γα) μὴ ἀγνος μνμμ: μηδὲ αἰεδυτὸμεὰ οἱ 
» (ο]ει ἀο!παυοῦο. ΝΑπὰ τηθ]τὶ πιασηο (ἰὰ- πλέτοι ἀ μδοπόμοισιν. οἱ γὼ πολλοὶ ὠρμηΧ9-: 

» ἄἴϊο ἐχοίτατίὶ δά σοπΠἀογαπάιϊιπι αἰϊεπα ποτ. τες Ἐχὶ Ὁ σχοτιάν τὰ Τὴν, ϑήγων ποράγματα, 
» ροτία, πο οὁ (δ σοηποίταπε, να (οἱρίος ἐχ- Β ὠϊπέιυκηθα ΚΟ Αδδδλ ιρ α ἄν μι. 
» Βίογοης. [τὰς ἢς Ποσρογσηδυίαπ περ} ς΄ ς γε, ἀθυντννι Ἰμμμον,.. 

ἐσᾶς, (δ πιασὶς επίτεγε, ντ τοὶρίαπι γοίρί- ρορραδομι ἘΜΧΈ ΤΩ) ἐδ οπαναμψῆναν 
οἷαβ: πος τοὶραθ] σα σαγαπι ἁοίϊος, ἤ4ια «99 Φ σαυτω; “σϑοςεχήν » ζϑ! μιῇ μέλ τ, 

Ρατῖς ροτογίτ ὁ ρεγτς ἱππιαγὶ, ΝΠ γοέξς πόλεως, εἴτι δυυυα τον ὅθ Ίν ΟΥ̓ΣῚ σε βέλτιον 

Ἰά σαγοτα, ΠΟ πιοάο οἷος σοιογὶ ἰεά Ἀ- ἔχῳν. πότων γὸ ἀρεῖ, ἐχόντων, εὐ όμν 

τηῖσι ετίαιπι τα] ΠΟ Ραταπη ΕΧ τὸ νυ] Ἰτατίς ἀρνδολῖδαι Νδρλϑύνα οἰὐλοὶλ εν ΤΟΣ 
οαρίεπτ. Οὐμαπὶ δύζοπι Ατἰβιρρυβίπμος Δ’ κα Ὁ ΡΒΞΟΝ 
ἱπουτηβογεγ,, νὰ ϑοογαζοῖῃ σοπαίησοίει, Οὐχ ελϑχιςα ὠφελησῃ. Αδαςίπαου δὲ ἔχι- 

πυοπιαάιποάιιπι ἰρία σοπυίϑειις ἃ ϑοοτα- χφρφιοωῶτος ἐλέ[χν Τ' Σὡκρ τη, ὥςῶρ αὐτὸς 
τα Ρτίιις ἔπογαῖ: γοϊοῃς ϑοογατος ΠοΠΠ Π]]} κἱ αν ἐχείνου Ὁ ἀσοότε οφνηήλέϊγετο, βωλό- 
αὐξοιτο νυ τατὶς ἔλπλ  Π αγῖθιις {π|5, πς το- ' ͵ ἥ ε ἄρ - 
" Ἰα ΣΤΩ͂Ν βϑμος ας στουονίᾷς ὠφελᾷ ο Σωκρῳ τής, ὡ- 
Ροηάεθασ, πο νι 1, αὶ σαιιθης, ΠΕ 4 Α ἈΠΌ ᾿ Ἢ Ἴ 

Ράτῖο (οτπῖο ἱρίογιιπι ἱπιιειτατιν ; (οὰ γε Οτεκρίνατο οὐχ, ὡςαὺν οἱ Φυλαιήϊομϑινοι μη πὰ 
Ρεγίμιδί! πιαχίπις ἕισοοπς οὰ, αι ἀθΡθο- ὁ 29,95 ἐπαλλα θη, δλλ ὡς αὖ πεπάσμεένοι. 

τιρλυήοη τρης. τα ἱπτογγοσαῦαῖ απ ΑἸ ρρι5, κάλιςα πρραῆοιεν τὰ δέονζᾳ. ὁ καδϑὺγὸ αὐτὸν 

εὐθέρρωη, ἍΠ ΔΙ] ποῖοι ῬΟΠαΠῚ Ἄν {{υ 4 πυΐας- ἤρετο, εἴτι εἰδείη αγαϑον, ἵνα, εἴτι εἴποι ἢ ζοιούς 
οὐμίμεαι, τη αὶ ἀΐσοτοῦ, νου θ᾽ σγατία οἰδιιπ), ροῖαπι, ΠΩ ΣΝ 

Ρεσιαίδπη, γα] ετι ἀπο π., ΓΟ ατ,α οί απα, ἡΐουν δ᾽ πρίν, ἘΦΡΤΗΝ ἡχευμαΐζᾳ, ἡ ὑέων, 

Ἰά!ρίαπι οἰξεπάοτγοι αἰ ]υιαηάο τπδ] πὶ οἵσ- Ἰρωμιΐωυν, ἡ τόλμαν, διῴωύη δὴ τότο Κριὸν 

(5. Αἰ δοσγατος, αὶ (οἰγοῖ πος, {ἰ 404 πλο-- οὐ οτε ον. ὁ δὲ εἰδὼς, ὁτὶ ἐαϑ τί οὐοχλῆ ἡμαῖν 

Ιοπὶ πτ, ἐο ΠΡ ογαγὶ σιροτο, {ς τοίροηάο- δὐθ δα το χα αϑθεοο ιν ἀπεκρίνατο, διαϑρ καὶ ἐπα. 
Ῥατ,ντογαῖ ορτίπηαπ. ΤιιηΟ 16 γοραϑ, ἰΠ-- : 

4αΐτ, ππὶ ἔς θεῖς αἰϊψιιοά θοηιπη (οἰδηλὸ 
Μϊπηίπης, αἴτ. ΑὐΠΡρ τ ἀϊπ|5 ὁ Νο πος 4αϊ- 
ἄεπι. Ατξμπνοὺ Νοο ξιπιΐς. Ατχαὶ, αἷτ, ἢ Ὁ λᾷ ὀφθαλμίας; σϑοὲ πὅτο. δλλὰ λιμᾷ» οὐ- ἴφιν 
πὰς τορὰς, Δἢ αἰϊχιιοά ποιογίπι θοπιιπη, 
4ιοά πι]]ἶτις θοσαιη τ. ἐαι!άςπι ποαις 
ποιῖ, παι εἶπ εσθο. [δ] ταγία5 Ασιιρ- 
ΡΟ δἴππὶ ἱπτειτοσαητα, η αι ρα ]οτιιπι 
(οἰτοῦ ἡΡογπγαῖίτα συ! 6πι,αῖτ. Αη νετο, ἰ- 
ααυϊτ,οπγηΐα {1 ἱπυιϊοξ {π|ΠΠ4{πητὸ ΟτΔη- 
ταπ Πετί ροτοῖς, Ια πἰτ. ΠοπΠὉ}1α α! ἀθπὶ 
{πητ αἸΠΠπΠ}}]Πἰπλὰ. πο ραέϊο ἰρίταγ, ᾳὉ- 
Ἰεοῖς ΑὐΠΊρριιβ, ἰ4 ρα Πομγαπῃ βποσίτ, σαοά 
Εἰ ρυ]οτο ἀΠΠΊτλ1]6 ὁ οπίαπι, ἰπυΐῦ, 
Βοιηίηϊ δα συγίμππν ρα]! σητο ἀ{ΠΠ|Π|}}}5. 4- 
τὰς οἰς, Αἰ τι δά ρας ἔταηχ. Ετίσυτατ, ιοά 
Δα οδιϊοϊ θη άτιπ ΟΕ] ρα] ἢ γα πὰ οἰ Ἐ, ἀπ 

αἰ ΠΠππΠΠ]!πηιιπὶ οἰ ἰασι!ο, χιοά δά πος ρα ]- 
οἔσιυτη εἰξ,ντ σο! σίτου νοπειηθητογο ἔθγα- 
ταγ Ν ἢ αἰϊτοτ,αίς ΑΕ ρΡ Ρα15, πὶ γοίροη- 

ἄεδ, ἀστιιπι, ΠΌΠῚΠῚ ἰΠΓΟΓΓΟΘΆΓΟΤΗ, Δ} 41}1-- 
4υϊά Βομᾶ ποις5. ἄπ νέτο τὰ ριτας, παῖς 
δοοζαῖοβ, αἰ δοπαιπι,αἸ πα ρα σΠγὰ οΪοὸὺ 

τ » »ιι Κι. κι 7 ͵ λ ι 
ἐρωτῶντος αὐτὸν, εἴτι εἰδείη καλθν» χρὴ πολ- 

δι τ" 5.» ΕΣ 7. ὦ 2. δ 

λα, ἔφη. ὠρ δΐζυ, ἐφη., πϑλύτα ὁμοία, ΔΝ ἢ-. 
ΡΝ ᾿ 2, ᾽ ΐ 

λοις; ὡς οἷον πε μδὺ ὄξέυ,, ἔφη , αὐομοιοταῖῳ, 
"ἢἤ “ ΕΣ Ἂ “,,χν, 

ἔνια. πῶς δΐζυ, ἔφη, πῳ καλῷ ανόμοιον, Κατ, 
»» 9, « ,» 2) " δ. ᾿ » 

λὸν αὐ εἴδη; τί νὴ δὶ, ἔφη, ἔς! μϑν τῷ καλῷ. 
᾿ ’ ᾽ ! ) ᾽» ᾿ » 

σϑς δρόμον αν, ϑο9" πώ ἀλλος αγομοίος, χα! 
»" ΔΝ ἀλν ἐλ Σ ΝᾺ ν ν 

Εδλος πος παλζω ἐς] δὲ α σις. ἈϑΟλὴ (39 

Ὁ “αξφοξαλέοϑαι ἘΠ}: ἐν αϑομοιοτάζ τὴ τῳ ὧν: 
ες ΄ὰ ἰ ἄν λ΄ ἢ 

κογτίῳ, κόλῳ κυδ9ς ὁ σφοόρα. τε κ; ταχὺ Φέ 
᾽ ᾽ ᾽ Ἂν 

ρέοϑαι. συ οδὲν Διαιφερόντως, εΦη, ἈποχριῈ 
3) 4, ͵ τ » ᾽ »8 ᾿ 

μοὶ ἢ ὅτε σεηρώτησα εἴτι ἀγαϑὸν εἰδείης σὺ δὲ,, 
““. " "ἷν λ ΕΣ δὲ δὲν) 

οἰφ, ἔφη ἀλλο μὃν αγαῦον, ἀλλο δὲ καιλϑν Εἰ}. 
ζύκ 



᾿ ΕΠ Ὰν Ὁ ἃ ὉΤΊΕΙΆ Τὺ 5: 
᾿ δὐκ εἶ δἢ σσϑὸὺς ζυτὰ πόϑτα καλά τε ἃ Απίρπογας οπιηία Ρυ οῦγα ὃ δοηὰ, δ ἐὰ- 
᾿ χα ἀγαθα ὅθ. πρεϑτον μδρ ΣΡ ἡ ρετὴ οὐ 

γ- πσϑὸς ἄλλα μϑὺ αγάϑον, γσοϑς ἄλλα δὲ χρο- 

Τὺ ὅξην. ἔπειζᾳ οἱ αὐ, ϑόφποι Ὁ αὐτὸ τε καὶ 
. “αξὲς Σὰ πὸὲ καλοὶ χἀγαϑοὶ λέχϑν.), «τοὺς 

᾿ χὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὰ σωμαΐζα, ΤΥΜ αἹ ϑοφπων 

᾿ χαλᾷ τεκαγαϑοὺ φαίνεται. ποδὸς ζωυτὰ ὃ. 
ταλλωπόύτα, οἷς αἴ, ϑον ποι γϑῶδται, καλοί 

ο υὐενὺ αγαϑοὺ νομίζεται, ατοϑς ἃ τῶρ αὐ δ) γρ.- 

4 «οὐν, ἐαὺ πσδὸς τὰ ἑαυ τ ἔργα ὁ μϑὺ καλαΐς 

Ν: πεποίνυϑίος ἢ, ἡ ὃ κακῶς. λέγφς σὺ, ἔφη, κόνα 
"Σ χερὼ αἰο.ὰ τὰ αὐτὰ ἢ: ἡ νὴ δια ἔγωγ᾽, ἔφη; 

Ὁ ἀγαϑώ τε χαὶ κακά. πολλάκις γὸ τόγε λιμοῦ 
ποτ ῃΆ ἀΕΜΕΊΒΕΙ ΙΑ ΡΌΑΗΝΝ 
᾿ς ἀγαθὸν πυρεῖξ κακϑι ἔβίν, ὁ Ὁ πυρεῦ αἴαϑὸν 
᾿ς λιμξχαχϑν ὅθ]γυπολλάκις ὃ Ὁ »ϑὺ φρὸς δρό- 

μὸν καλὸν ν “3: παλᾷυ α!4,66γ᾽ δὲδὲ ἀρ3ς. 

παλίωκᾳλθν, “δὸς δρόμων αἰδ;φόν. πόρτα 

25} αγαϑα μϑὺ καὶ καλοί ὅθν τσρϑς ὦ αὖ 

κῶς. καὶ οἰκίας δὲ λέγων Ως αὐζᾷς καλαξ' 

κεεῖναι καὶ χρησίμους «τα,δοΐ εἰν ἐμωοιγ᾽ ἐ- 

ο΄ δκᾷ, οἵας χ᾽ οἰχοδὸμεῖαϑει. ἐπεσχότο4 δὲ 

ΡΟ τα γε τὸν μιέλλονζρ οἰχί αν οἵαν χοὴ ε- 

εὸ χιν. πῷτο δὲῖ μηγοόμάοϑαι, ὅπως ἡδὶςη τε. 

ζ ῥα φἰτάοϑαι, αἱ χρησιμιϑτατη ἔςαι; πῷ- 

Ν ο τλλ οὐνυυΣ δὸ μδὐθέ 
᾿ ρρὺς ἡγένδο ἔχφν, ἡδὺ δὲ χφιῦίμος ἀλεει- ] ἔα ᾿ 
ο γώ, ὩΣ δὲ χαὶ τῦτο συμφαῆεν , σξκοιῶ ον 

᾿ τ μδὺ χήρδιμος ὁἥλιος εἰς ζὰξ παςαά δας “ἰσυο- 

᾿ς ῥάμωφ, τῷ δὲ ϑέρουςἰπρ ὑμὸμ αὐτῦνχαὶ 
ἣ δῦ φεγῶν ποράουϑυος σκια) παρέχῴ, οἕχ- 
᾿φιρῦ εἴγε καλαΐς ἔχᾷ ζαῦτα οὕτω γίγνεοϑαι; 

᾿ς οἰκοδομεῖν δὲῖ ὑψηλότερα μδὺ τὰ πσδὸς με- 
᾿ ἡ σημξείαν, γα ὁ χφμερανὸς ἥλιος μιὴ Ἰποκλ είς 

᾿  ἀπαι᾿ ϑπμαλωτέροι δὲ τὰ πσϑ9ς τϑύχτον, ἵ- 

' να οἱ ψυχροὶ " μὴ ἐμπιῆωσιν αὐέμωι. ὡς δὲ 

 σεουεῖλθγτι εἰττᾷν,, ὅποι παῖσοις ὥρφις αὐτὸς ΤῈ 

᾿ Ἷν ᾿ 3. 25 « "" ὅς ὁ Ἅι ΄ 

(ῳ ἀϑοῖτο, αὕτη αὐ εἰκότως ἡδίφη ΤῈ χα και λλί- 
δε 3 3 Ἕ Ἴ ΄ 

᾿ ξηοίκησις εἴη. γραφαὶ ὃ ὃ ποιχιλίαι πλείονας 

᾿ ἐὐφροσειύας Σἰποςερούσιν, ἢ παρέχουσι. ναοἷς 
ΚΝ ι ᾿ ΝᾺ ἘΠῚ } “ ς, δὲ 

ἾΝ ὠμοὶ γεφη εἰ) ὡρέπῶ γι μδιὺ αὶ β μοιρλώφανεφ γὼ ᾿ 
Ν φατίω τὶς ἐμιφαρέςτ τη οὐστι, ἀφ] οέστι Τὴ Εἰ: 

᾿ς φάῆ ἀρ δεν, ἔφη, καὶ χόφινος χρφεξοφόρος. ᾿ ; : Α ᾿υλλύριν: ἐὐαν: ἔφη: ὁ γουσῇ γε ἀασὶς “Ὁ Β οογᾶ, ριΠο γαπι ψα  4 ἀπὸ εἰξ Ὁ ΕΠ ρτοίος: ἴδεν; ὗ 

Ὁ ; ὦ ᾽) 

ἀλέχη, κακὸ δὲ καὶ αἰο.οὦ πος ὦ αὐκα- ΓΟ 

αὐ δὶςα καταφά.9ι, ὃ τὰ οτα ἀσφαλέςα- Ε 
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ἰοπὶ γοξογτί ὃ ἸΝΔΠὶ ρείπγετη νίγιιις πο αὐ 
«Ἰϊὰ δοπιιπι συ ἠδπὶ οἰἘ, Αή αἰϊα νοτο, Ρυ- 
οὔχατα. )οἰης Πουχϊπος σοφὴ τηοάο, ὃς 
ΘὈταπηάοπι γο(ραξξιι ρυοτὶ δοπίᾳις ἀϊ- 
σαητατ, ὃς Ποπλίπιπι σούροτῦα δοτ πυάο πὰ 
τείρεδξα εἴς ρυ!ομγαθοπααις ν᾿ ἀοπταγ. 
Ἰθοπὶφ σδεογα οπηηΐα, αυΐδιυις ντιηταν πὸ- 
τλ ΠΟ 5,Θοτιιπηάοπη τείροξξ ρα !οῆτγα δοπὰ- 
416 Ραταηταγ, σου ηλ (ΟΠ]ἰσοτ, ποσιιπη ν Πα 
οσοπηπηοάλτα ἔμητ. ἸΝιΐπα ἰσίταγ, αἷς Αὐιῖς- 
{ρραι5,οτίατν ιια ας, ἤπιο ςβεγαπτον τοῦς 

ὅλο αἰτ ϑοσγατος. Ατάήμις πτίαπῃ ἰσΌτιιπι αι: 
τοῦτη ΟἰἘταγρο: πιοάο δά νίϊς (05 1116 ηαὶ- 
ἄεπι ρυοῆτο ἔμξτιις πε, Βοος γοτο πλα]ο: 
ΤΟ ϊοῖβ τις ̓ ηχαῖτ, ρα] τὰ ὅζ τιγρία ἐαάοτι 
οἵϊς ὁ Πὶςο,αἴτ,ατχας ετδπι θα άοπὶ οἶδ δο- 
τ δζ τηάϊα. ἵΝδιὴ (πρεπιπλοῖο αιο ἔπη 
Ῥοπαπι, ἔς θτὶ πλαΐαπι οἵξ; ἀιιοά ξεθτὶ δο-: 
παιπι, ἐαπιίτπα πη. Ετίρεηυπιοτο σποά 
δά σαγίσσπη ρα! ο γα εἰξ, δά ᾿πέξαπι οἱὲ 
ταγρα: υοα αὐ [πξξαπι ρι!ςἢτιπι, αὐ οὐιτς 
(ὰτα τιιῦρε: Οαΐρρο οπιηΐα δοπὰ ἔπητ αὸ 
Ρα]οτα δὰ εα, αυίθιι5 σοπποηϊαηξ ; ΠγαΞ 
ἰὰ σεῖο 80 τυγρία τείροξξι εογιπι, 4υΐ-: 
διις πιαὶς οοπυεπίπητ, [ἄθπὶ χαμππι ἀϊε: 
σογεῖ οαίδεμη χἀος ρα ]οῆγας ὃς ντῖϊες εἰς 
ίς, ἄοςεγς ταὶ αυΐάςπι νἱφεβαταγ, οιΞ 
Ἰαίπηοάϊ Πητ ἐχἤσειςηάα. 14 αατεπη σοπῇ- 
ἀογαθαι ῃος πλοάο. Απ ποη {ΠΠπππι,α τι ἀο- ξρρη 
πγιπὶ μα οτε να] τ, 1416 πὶ Πα θοῦ σΌΏ1ΙΟ-- φοπ η ηὲ 
πῖτ, πος πλο] τὶ πθοεῆε οἴ, νὲ παβίτατα ἢε αἰαῖτο 
ἰποιηα!ΠΊτηα, δὲ τὶ ΠῚ πηὰ ὃ Οιϊοά χυιιπὶ 
Ρτὸ οοηξεῆο Παθεγετασ : Ετσὸ ᾿πσα πάη} 
οἴ, ἰπχαΐτ, ρὲγ αἰξατοτη ἀοπηιπὶ Παογα 
Ετριἄαπι, ρεγ πίεπιεπι σα] ἀαι. Οιη} 

᾿ παῖς ασρὸς μεσημίξειαν βλεπούσοως οἰκίωις Ὁ ΠΟΟ Πποαπε σοποράετοταγ: Ετρο η ααἿΗ- 
οἰϊδ, αἰτὶ ιας ποτ ἀἰς πῃ ἐρεέξαητ, ρεγ ἢΐο- 
ποτὰ (01 ῃ σα ου] Δ ρ]εηάεῖ, ρογ ἃ Ππατετη 
ψοΓΟ ἤπρτα Πο5. (Πργάχας τοέξα ἰπσξήεπς; 
νγαρταπι {πρροάίτας. Ὁ ταπιοθτεμι ἢ Πὰς 
τὰ ποτὶ θοπαπι εἴ, αἰτίτι5 σαι ηςοαπάήα (πὩξ 
δα, 4 τηεγ ἀϊεη ἐρεέξδης, νί (0] μίδοῖ- 
Πὰς Ποη ΘΧΟΪΙἄδτιγ : ΠΕ ΠΆΠ]119 νέο, 1 
(ξρταπητγίσπες ἰρεΐζαηε,, πὸ νϑητὶ ἔγὶρι: 
αἱ ροῆπης ἱποίάογε: Ατχις γέ τὸ 5 Πππγηχα- 
τἰπα ̓ ηἸσδταγ, 410 4 Ε]5 {{π01}}15 ἀπ} τε Π1- 
Ροτῖθαις ἱποιπα ΠΊπης (δ τοῦ  βίαϊ,, ἃς τὰ β 
(25 ται ππιε σο]]σςοεῖ, [4 γεγο Πδιιά δι": 
διεἰ σι πα ΠῚ ππιι πα ἂο ρα] εγγίπλιπὶ ςἀ {3 
Αςϊαπι βιεγίτ (δεεγαμ ρἰδξατε, νατί ες δο- 
Ἰογαβ,ρίαγες ἀεἸ δέξατο δβ δ πλιηΐ, τΙλπὶ 
(ρρεαίτεητ. Τ ἘΠ1ρ|15 αὖ ατὶς ἰσσίιτη ΠΠ]ππὶ 
ἀἰεθαῖ εἴα σοπιιοη!ςητΠΠΙ πίη}, 40] ὃ ἃ- 
ΡοΙΠηπλα5 ραγίτογ, ας πιϊπίπης τγίτιις εἴφε, 



γγὃ 
Ναδιυ ἱασυπάπηι οἷς, ντ 1}. 4 ογάσα γὸ- 
1αητ, νἱάδαητ: πραμοταίπυς ἰασαπάμιπη, νὰ 
Ρυτφρσςέδητ, ΒΚ αγίατη ἱπτοσγοσατιιβ, μι 
ζογιτυιάο αἰγὶ ἀοἐξγῖπα ροῆϊπτ, δῇ οἤοιά: 
πατῖατα ὃ Εσυϊάςσπι ἀιθίτγου, αἷτ, ροσίπά δ ας 
Θοτρι5 Δι αἰϊο του ἶιις ἃ παταγα οἵ δα 
Ρετίοτοπάοβ ἰαθοσγοβ, το ὃς απ πγπᾶ Δη]- 
τῆο βγπιίογοπι εΠδ παταγα δά (πρειπάα 
ΡοτςαΪΑ. Ναπυν 4θο 1105 αὶ εἰ Θμ ἰοσὶ- 
διι5 ἀοτ που θιι5(ππταάπσδεὶ, Ιοησαίητεν (6 
δαάδεϊα ἀϊοεγς. [4Ἐππ ταπγῷ Ἔχτ πιο, Π-- 
ταγαπι οπγηξ ἀοέγειηδ ὃς Ἔχογοϊτζατίοησ δὰ 

ἐοτειτάϊπε ργοῆςεγς Ναπυράτεῖ οσληίπο, 
δογίθας ας. 1 ἤτασαβ ΠΟ ΔιμΓῸ5 {{ππ|τὶ5 ο]-᾿ 
Ρέϊ5 ἂς ια(τἰς δα πετίας ᾿Δοεάατηοῆίος αἰ- 
ταΐσαγε : σοητγδή; πῃ] ΘΙΈ1πῈ οἹὮ. Ποὴ δι» 

ἴαλτα 1 δοςξάαπηλοῃίος νο] δάπογίας Ἴ ἤγδςοος 

οοττῖς ἂς ἰφου 15, νο  λάἀπογίιι5 δογιῆας ατ- 
συνῇς ἀδρασπδζαγοβ. Ατῷ οααυϊαξ 1 Δ}1ς 

οὐ οὐγηϊδις σοη ΠΠΠ|τοῦ ποπηηςςνίάδο 
παοτυγαϊητεγίο ἀϊογγθ., δο Πμάϊο ππαϊτιι πὰ 
Ρτοΐςετγο. ᾿ς ααίθιι5 ρᾶτοῦς ἀεθεσγο ο- 
ταηοβ, πο πὲ ρεα λητίουί ἃ παταγα μο-: 
Ἰε ρυχαϊε, ίξα ποδετίονεβ,ε ἀϊΠοογε δ πιθ-ὶ 
ἀϊγασῖ, ἴῃ αΐθυι ἜΕΧος γε νεἰϊπε. ϑαρίεη- 
τἰαπινοζο,αοίδπίτζαϊοιη πη ητί5 Ποῆ ἀϊίςετ- 
πορας, (δἀ (αρ᾿ ϑητίς ας πὶ εἷϊε ἰπάϊσαθατ,. 
ντὶ ΔΙ! οι εἰς, μα θοπ ποηοίξαααςε ες 
σορποίσογευ: δονίταγο, πα (οἰγετ εῆς τατ-᾿ 
Ρία. Ριατογοαητογγοσατιβ. Παπη οΌ55 4] 

(οἰγεητ, αἱ  ἀσετα ορογιθαζ, ὃς ἢἰβ σοῆτγα: 
τα ἔλσογθητ, ἀρίθῃτεβ 40 τεπηρογδητζοϑ οἱς- 
{ε ρυτατοῦ: ροτίι5Ἰπῇἤρίδτες ἃς ξεριάος εἰς 
{6 τοίρομπαϊς. Ἐταπὶπι, αἰτ, οἴη Π65 ΔΕ ΓΓΟΓ, 

ΕἰἸσεητας εχ 115, ας Πετὶ ροήπιηξ, φυδηι 
ΤΑΧΙΠΊΘ 1ρ{15 ἘΠ... ἔλσοτο 112 ἀθθοζα. 
ΟΟὐδιποῦτοιη Πα! Ποὴ σοΐξο ἀσιπητ,θοδ πες 

ΧΕΝ ΘῬΦῬῊΣ “ῬΜΙΕΙ͂ΜΘΒΙΆΙΙΙ. 
Αἰὐδὺ εδὺ γὸ Ὁ εἰδόζει, απδθεδύξαεϑαι; ὐϑυδε " 

ἀγνεῖς ἐχονζῶς ποφϑειόναμπώλιν δὲ ἐρωτεύκίεν ὑ 
γος ἢ αἰδρεία. πότερον εἴν διδὰκαονρῖν Φισίκόνο,ς 
οἷαι υϑν, ἵφη, ὥρα σῶμια ἡπδεκ οὖ 
τερον τῦΐδ8ς “ὃς πονοῖς Φύεται ἅτω κα ψυγω. 

ψυχῆς ἐρβωμϑμεξεξοιν δὸς τοὶ δφγα: ἀἰϑι 
γἱγγεοϑαρ:. ὁρῶ οδο οὐ τοῖς Σρσθαοστοο 

ϑεσὶ ῥεφοιδρες πολύ τα οι φέρω) διροίλῶε, 
Ὑπόλμμν. νομίζω μϑυποι πάσαν φυσίν κιαϑσφ 

ὸ, μελέτη ασδϑς αὐδρείαν αὔξει. δῆλον δὲ 
Β ὌΝ » ὅτι σχύθαι ταὶ ϑράκες Οὐ αὐ τολμιήσφαχ 
ἀασίδαις χαὶ δυροίζο. λαίοντες βοκεδμαι 

νέοις ϑι ουμεύχεοϑαι, Φανερϑν δὲ, ὅτι δ λακενις 
δαιμόνι οἰ οὔτ᾽ αὐ ἡ ,ϑρᾳξὶνο ον πέλταις ὃ ακον» 
Ἴοις, οὔτε σκύθαις ο δ᾿ τόξοις ἐ ἐλέλοιεν α αὐ ς 

γωγίζβεϑει. ὅρα δὲ, ἔγωγε καὶ ἐχὶ τῆν ἄλλων 
πόύτων ὁμοίως ἡ φύσῴ Αἰ αφέβ Κριρῆι 
λωνπῶς αἰϑεύποις, κὶ ἡ ἐχεμελεία. πολὺ ζῆ. 
διδεγος. οκ δὲ πὅτων ϑηλόν ὄξην, ὅτι πλϑίᾷς 
20 αἱ τὸς ἀἰφυεςέρρις καὴ χαὶ τὸς ἀμιλυτερες 

(ΟΟτἰουκῴυσιν, εἰν οἷς αὐ  αἰξιόλοροι βόλωνται γε: 
νέαϑαι, ζωῶτα χαὶ ἡ μαφϑείνᾳν Κα) ἡ μελετᾶν. σοΞ 
φίαν δὲ οἴ σωφροσεορέευ, οὐδιώοιξογνλὼ 

ὃ τὰ μδὺ καλά τε καὶ ἀγαϑος γηνωσχοζᾳ, 
,χδϑοϑαι ὐζις, τα ζω ταὶ αἰσχρὰ εἰδότα 4..- 
ἐἀδρ τι ; σοφόν ΤῈ χαὶ ΣΤ σώφρονα ἔχριννς αὔρμν. 
σοξοϑερευτώμδυος δὲ, εἰ τὸς ὕχιξα μδύερεδὴ Ἧ 
ἁ δὲῖ. “εκῆν, ποιοιώζᾷς δὲ ταίγαντία» δ ἢ 

Φοις τε ὯΙ ἡ ἐγκρατής ἐθ᾿ νομίζοι; συϊϑὲν Ἂ ᾿ 

μάλλον, ἐφυ ἢ ἀσύφοις τὲ χαὶ αμαβθές, πὸῤ- ἢ 
{ρίξητεβ, Π ΟΠ ΘΒτΕ (Δ Π05 οὔς ἤαταο. ΓΙ.) Φεὶγὸ οἷ, οἶμαι αϑξϑαιφουμδύες οὐκ ἴα οὐδε δδονθς 
οομάςδεἐιβλοίατῃ), δζ ΟΠλΏ τη δ ίδτη νίτγτι- 
τοῖα, εἰΐε (ριἠείαθη. ΝΝαπὶ οπιηΐα, απ: 
ἜΡΙΝ ίμης, ὃς οχ ργαίογίρτο νἱττατὶς ασπη- 
ταῦ, μοηςίξα ὃς θδοπαοῆξ: ποαας Θο5, Ζαὶ 
ἤκε (ςἴαλπε., αἰ ἃ χυϊάρίαπηι ἢ!ς ῥιαέει- 
το, ΠΟ 86 1115, 4] ποίοίλητ, ργαίξαγε ροίς 
ίς : ἱπιπηο νεῦο "ετἰδπαί! ργαίξατε σοηοη- 
ταῦ. ρεσοαθ. γίαιο δέθο δρίθητες δὰ 
4υς Πποπείδα θοπδημπε πῆς, ἔλσεῖο: 41 {8-- 
Ρίεητες πο βησ,ἰά ποη ροῖϊδ, δῆς οτ-: 
ΙΔΓ 1 ΘΟΠΔ[Ι ΡΘοσαγο. Ὁ σπη} 1 ρΊτιτ ὅζξ 1|-- 

14. ὃς αἰ ποπείξα ας θοπα σππινίττιτο οἷς 
βοίδπτιτ, πηδηϊξοίξιιπι δε θατ αι ταπιῖα- 
{εἰτίατα, τὰπὶ οπιποῖς 4] 14πὶ ψίγγασοια, εἷς 
(ς (Δρίϑῃείαπι. Ἐε ψιιαπιαααμ ἰπίπίαηι ἃς 
Ρίεητία αὐϊάδαίεν ἢ σοῃτγαγ 1} Ῥυίάτει; 
σα τε δίχαια ϑϑ τὰ ἀλλα καλά τε " ̓ἀγαϑοὺ πολύτα ΚΞ ἘῸῚ ἡ ποξαπεται Η δῆλον ἑῇ, δτικαὶ. 

δικαιοσζεύν, αὶ ἡ ἀλλη πᾶσα τρετή, σοφία 661. . μανίαν γεμάὼ ογαγτίον μὴν ἔφη εἰ συφία,:» 

ἐμϑδυ' 

Ετῴν, δλλὰ χαὶ ἐα» »ἐγχφραΐσιν, αἰ μδδτομφν. οὗ, οὗ-- 

χομϑύων ἁ ἃ Ἔ οἵἷοντε συμφορώταζα. ἀϊῖς ἥν τὐδο ἷ 

(τα πραῆφν. νομίζω οἷ, δζω τὸς μὲ ὀρθαΐς 
«ραηοζα, οὔτε σοφϑς, ὅτε σώφρρνας δῇ). 

μραὶ χαὶ τί διχαιοσοούζευ, Ὁ ἡ τίω ἀλλίω 

σον τηρετίωῦ, σοφίαν δ). τώτε δ δίχαιαν 

χα) Οὐ ΑΔΩΣΩ ὅσαι φέρεν ἡ παράδιεται »καλάτε 

τὲ ἀγαϑεὶ ἐξ) χαὶ οὐτ᾽ αὐ τὰς ζᾳῦτα εἰδὺ-- 

(ἄλλο [αν τί πότων σον ποϑελέοϑαι, 

ὅτε τὸς μιῦ ̓ ὑπεσακδύους, δουύαοϑαι ξατο 

τῷ καὶ τὰ κα λα γε τα αγαϑοὶ τύς μδὺσοφές, 

τρκήφ. ,» τὸς δὲ μή σοφοις οὐ δοιύαοϑα», 

διλλὰ χαὶ ἐα) »ἐϊγφραίσιν, αἰ δ τὸρφν. ἐπεὶσζω. 

“ το! 
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. σν, ΝΒ !Ι Φ᾽ ᾿ ΠΕ ᾿ 5 ὼ ψ μϑύτοι γε τίωυ ἀνεπιφημοσζεύην μανίαν εἰνό- Ἀποη τάπιοῃ ἰπίοἰτίαπν Ἔχ ΠΕ πιά αι ες ε:- 

δ ἀπ - ᾿ ν᾿ ὦ τ Ϊ «(ρᾺ] ἘΡΤ ἘΤΕ ει Ε΄ δεν δὲ ἀγνοϊνἑωυτὸν; ἴ χαὶ μὴ ἃ οἷδε δν- κὰν τῤδης τλον ἐραμντρλνιει γε 19 
ἀπβα ὶ ; Ἶ, δοίοϊατ, ορίπατὶ ἂς (οἶγε νος, ρσοχτηιη ω «ζῇν τὲ χαὶ οἴξαϑαι χαὶ γιγγωσκήν, ἐξγυτάώτω ΞΡ Ρ ΠῚ 

γπ π᾿, ΐ ἬΙΣΙΣ ἘΣ αὐ! ἄστη οἰς αι δἰτγαβαζιν ἐπ ιηΐα, Αἀάς- 
μανίας ἐλογίζετο τῇ. τος κϑρτοι πολλοὺς ἔ-. γι Ποπηίπιιπι νυ Ϊσις πορατς {Π᾿ Ὸς ἰΠίαη]- ς » Ν ᾿ ᾽ ; Φη, ἃ »ϑὺ οἱ πλέςοι αἀγνοούσι ̓  πὰς διηρζοτη- το, 4 αὖ ἰϊς αθούγςης, αἰιὰ: Πα Χ ΙΔ ρὰΓ 5 αἰ, ἰῤρωνοὺ φαίοχῳ νεω9 τὸς 5 διη- Ἰθῃόγοῖ : ἂ Ζυϊ αὐ Π]15 αθογγοησ, 468 νι}}-- 

ἘΠ ΓΕΝ Ὁ ποῖα {πητ, ἔατῖοίο ᾿ Ν ΠῚ ἃ- 
εἷοτηκθζας ὧν οἱ πολλοὶ γεγγωσχϑισι, μαῆνο- ὃ ἘΠῚ Σ δ Αὔρεατο. Ἰνὰπὶ ἃ : ἘΞ νὰ ως ἰὰδε οαμπν, αι (δ τᾶ: πγασπιιπὶ ἢ ριι- μδοες Καλι ν. ἐαν τειϑιρ τς βέγας οὐτώς οι" τρτ, νῖ ρεῦ ορρί αἱ ροτίάς τγαηῇδης (δίς Ιη- πὴ ς ͵ : ται τὴ) » ὥφτεκυπύϊν ζᾷς πύλας τῷ τείχους εἸΐηςτ, τἀπγαιῖς του ξιιπη, νὲ αἀος (μ{π0}- 

᾽ ἤ ι " 3. δε ἘΌΣΟ Ϊ Ϊ Ϊ διεξιὼν, ἐάν τε οὕτως ἰοωρθς, ὡς ὀχεχάρεῖν μὴ τλυῦτν δ παν μον ρων 64- 
Ἢ " ϑ8 "ἡ ») ᾽ ἢ στραϊαςιτ ας 641Ὶὶ Ϊ ἐς 
1. πὐχίννας ἘΚ ΦΌΡΟΥΣ. ας αι θιι5 σοηίξοτ Ὀπιπίρθιις,Ης-, 

ἃ ἐξ τὶ ἐὰ Ποη ροίϊς: πῆς ἰΠιαπὶ σπιπῖπο ἰπ- -“" , « ἣ Ι» ᾿ 

πᾶσι δήλων οτί αδγώυατα δς:1, τότων κΚθη)6- (γηῖγνο αἴας. Αἵ 4] ραυ] τὴ αυϊα ἀε] η.- ͵ ᾿ χ ᾿Ὶ ͵ 5 τ Σ Ν - Ὰ ϑαι Φασκάν. τς δὲ μικρὸν ΔΙακδρτόμονᾷς αδητιηοη νἱἐοτί νυ]ρο ἰηίαπῖγο: (ς 4 φαῦ- 
Ἶ “-“ " Ε 2, ελ Ἔ ᾿ οὐ οξι κα ᾿ οὐ δυκάν τοῖς πολλοῖς μ(91 ἐαϑει!, δυνν ὡς Δανηοάτπλ νῸ ΠΟ πηοητεπι δἰ ΕἸ πετι δά- 

εὐ ᾿» γ ΠΝ “ ἱ [Δ ΠῚ] Σἰουρὰν ὑχιϑυμέαν ἔρωζᾳ καὐλυύρεαϑῥω ΡΟΙΪΔμτ ἀμγοτοΠν, τ ἀοπιςητίαπη Πρ Θητοηι 
ἜΡΚ "Ὰ Γ᾽ ΚΣ 3» αὖ εἰς ᾿πίαπίαπη γοςα Δα} αὐτο ψι 
πεν γα "» φἷδα ἘΝ ἄρα ἰαν ἀὐζεὶ κα Ἐἤστ ᾿λυἰάϊα, σοηπάοτγαγοι; ἀοϊογοια οὐδ 
λῴν. φϑοιον δὲ σκοπῶν ὃ,τί εἴη, λύπτξευ μϑῳ τὶ- αποπγάδπι γερουίςθατ, ΠΟΠ ἴῃ ἀπιϊςογι πὰ 

" " », ! “σὰ δ : Ὁ . - - γα ἐΐξά.)σισκεν αὐτὸν ονζα,, οὔτε νϑυτοὶ τίω ἔχὶ Δαπετίῖς τεδυς, πος ἴῃ (οι πάϊς ΠΟΙ ππὺ: 
»} Α) γὼ ᾽ ἢ Ἷ Ἷ ᾿ ΥΪ ᾿ύλωνἐ [αι τεοϊα ἐὰ ἐϑρωὶ ἀ4..:5- (ςἄ ςος (οἰτιπὶ αἰο ας ἰπυΐίάοτς, αὶ ἀΥϊςο- 

᾿ χ' ἜΑ ΚΝ ἤρι το ομ “ ταχ [οτταῆδηι ΡΓΟίρεγαπι 1014 110 Δ] ΠῚῸ ἡγίαις γεγνομϑυζυ Φλλὰ μόνους ἔφη ᾧϑονεὶν 
ξετγεῆσ. Οὐπηηαῖια ΠῚΙΓαγΘθ αν ΠΟΏΠΠΠ] τιν. ΄ Ἀ ᾿Ξ 58: ᾽ ξ Σ Ἔ Ἂ ε τ τὸς ὑΧῚ ταῖς τ" φίλων ἀὐπράξίαις ἁψίω- Κ᾿ ΡοΙϊς αἱ αιιοὴν ἴῃ εἴτις {πσος Ππ ρτοίρετο, 

, ͵ δ , “ἢ Η 
μϑυοις. ϑουμκα ζοντων δὲ τίνων, εἰτις φιλων τί- ἀιοῖῃ αἰ ιρετγεῖ, ρογοίρογς ἐο] ογθ πῇ : σοπα- 
ΚΕ ἕως ἀὐποραξία αὐτῷ λυποῖτο, κἶποε- ταοποΐδοϊεθαῖ εο5, εἰς αιιοί αι ἤν αάἔο- 

͵ “ ἐῳ , »" ἔτος δά αἱΐος. ντ ἢ οἴιπι πιο ἰἰς οος ΠΟ! ἢ - 
ἐμίμνησκεν οΤί πολλοὶ ουτῶς ῦθὸς τίνὰς ἐχοῦύ- ΑΝ ᾿ : Ὡς πον : 

ἔζαῦ! νἱάεδης, περ!σοτε ἰρίος Ποὴ ροἤϊητ, «“ τς "“᾿ Δ , λὺ ῪῊΡ 

"ὐρίεκακχως δὰ φ-οαηοίας ᾿χί, δοιυά- ὁτηπίποσας δα απ ατίθεις δου Ὁ ΠῚ (πσςιιτ-- 
οἷ αἴξεοραν, ἄλλα βοηθᾷν ἀτυχούσιν, θυτυ- ταρτισοηῖγα, ἢ ἰδουπάα γος ἰρίουιιπι πητς, 

ἡγτῶν ὃ ᾧ τὸ ἢ Φρον! ἡ αὐδὸὶ ἀοϊεαπε. Αἴας πος νίτο ρει! ἀοητί - δον οἰφαῆτ, Ατηας πος νῖτο ριἀςπιὶ ποτῶν 
᾿ 5" λυπήαχ, αὐτοῦ πε ἃ κν αράνι {πε Ὡϊγὲ ἐἀευναι Οὐυπιο μὰ {πτ οἴ τ} τὸλ. Ὅζχ αὖ συμξῶδαι » τὸς ἡλιϑίας ἢ Ἴδέπα ον ι Η 

πο ΤΠ ν,ὼ ἀπε μ  β; σοπίιάογατετῖ; αἰεράτίε ἐερις ποηάήοῖςο, πηα- 
ἀρ θληνο ΠΕ ὴδι ττο το ιδιυ, ἀρ ῬΟΡΙΜ Ω9 ςς λα πομπθὶῶ Ρατταπὶ αἰ Τα] Εγοεγὸ: 
πλείφους ἔφη 6. ὑεισκῳν. αὶ γὸ τὸς πεηάυοιας, Οὐΐρρεῖ!ος δείαι, φαΐ σα] οα}15 Πσάαπτ, ἃς 

μζ νὰ τὸς γελωτοποιϑιζας ποι τι. πλυζᾷε 5 τό Γὐἰϊοοσυατόγες, ἀδετε αυάοπὶ ἀ]ταϊ ἃ αἰοθατ, 
ἽΝ ἐφηοολάξῃ. ἐξᾷ αἱ γὸ αὐις ἰένω ὡρά- νοταπὶ εοίάομι Πἰ ΠΙ]οπΠλἰηῖι5 οἤς στϊοίοϑ: 
᾿ τ τ  ἀδονυ σι δέοιξιρώε Ετοηΐη Ροιϊς ἱρίος ἀποςάετςο, λα δρομαιπὶ 

“ ΝΣ τ το τος αὐτο πῇ 
Γ᾽ πονῶν ὕΧι τὰ γείρω ἰέναι, ὅδένα σρλσζ4ν.εἶδὲ ἃ Ρέϊογα ίς ςοηξεγςηά!,, οὐϊιῖτ οὐ πς πλΐ- 
Ἵ ̓  ̓ ς ἴοι, πότον, ἀοολίας αὑτῷ ὅσης, κα κῶς ἔφη πὶ. Αςῇ πιαχί πε 45 ἰά ἔλρεγεῖῦ ἷ αἴεθας (ἃ 

᾿ς πηϑτοασραίφ. βασιλς δὲ ὶὶ ιχοιζῳς 8 τὺς τηαὶς ἔβοοτο, ρα οττπη 4] Ἰὰπὴ ἀπτο ἴῃ πὸ- 
ἱ ἜΒΗ ἔχονζες ἜΝ τῇ ΜΡ, τὐξύ πο ϑοῖο οΠοτ Ιλ ορος ἃς ΡΥ ποίρες5 ΜΡΑΠΠΟΒ 4“: 

ἣν , Ἰξ τς τ: ΠΝ ὃν οερατ εἴς, φυ! Πςερτγὰ τοποιότ,πος 105,40} 

᾿ ἰπύυχοντῶν αἱρε)ενϊας, δὲ τὸς Κληρῴ ΛδχοιΙαβ, 61 Δ 4υϊδυίαίς εἤδης ἀεϊεξε, γε! τις, νῇ, 

ἵ ψϑὲ τὸς βιασαλϑμος, οὐδὲ τὸς ὄξαπα τήσαν- Ἐταια ἰδὲς οεο ρογιεπηΐεηι: ἰςἀ 4θοτααποῖ 

τ, ὡλὰ τὸς ἔχιςα υϑιιυς οι χάν ὁ ποτε ὙΣΡ ἱπιρεγαπαί ον ΝΝάπα νυ ἱ χυΐς ̓  
ἡ ε ἢ, ΦἮψν οὐ ΘᾺ τὰ «Ἢ τδεσίαῦ; εἴας 6. 411 1} 1] ΡΟΥΊΟ ργα τς 
Ἧ ὦ πνιλυγηδε 5 ἐθγτξ λοντο ἀὐνένϑια ᾿ ἜΡΙΟΝ ἡυοά ἀπόμδη ἢτ, Διδάμι ἐδ. Ρᾶ- 
Ἷ ταῖν τ 18} ποιήν, δ Ὁ τσοὶ δι ΘΡΣΘΕΣ τογε : ἀειποηθγαθατ 'π Παιὶΐ απ, αὶ τοὶ 

ἷ Ἀπ νὰ, ἐπεδείχγυεν ον τῇ σὲ τ μὲν ἔχιφαιυδνον, ηδυτίσα βετίτ5 ἢτ, 115 ργαεῆς, παιῖς α]4- 

τ αργρήα, Ὁ ἢγναύκλορον καὶ ὡς θη ες ὃς ἐνίηγηϊ τοτᾶ γεγο, σοτειῖς οπηρίδιι5, διὸ βοτίτο 
ΤᾺ το να [εωρτία, Ραγέτε: [ἀξ ΄ῃ ἀρ τί σα]τασα 1105, 40] ἄρτος 

ν΄ Ροπιάοτεηι:ίη πλογρο, 4αὶ ΘΟ αθοτγάσεηι; 

"- ἃ 

ΓΕ 
΄ι 



Ε 

78ο 

Ἰῖος ἀςμίαιιο οπηηο5, φαΐθιι5 σα! ἄδην τ, 
Πιποά ουτατίοπς ἱπάϊροας, Π αι οηιίς αὐ- 
Ὀἰτγεσηταῦ τθῆι ᾿Πτο] Προ ΓΟ, σα ΓΑΠῚ ΟἸῈ15 μα- 

Βοῖο: Πα απτοηῃγ,Ποη πτοάο ρουτίς ργαίςη- 
τίδιις ορτεηροτγαγο, (εἀ δτίαπι αίξητο ἂῦ- 
οοἴϊοτο ; νεἰρί5 ραγοητος, αι ορογρατ,α- 
δῇς. [ἢ ΔηϊΠοῖο στα πλα Ια ταδ νἱγῖ5 ρτα- 

εἴϊε ἀςπιοπίξγαθας, φαοα 111 (οἰαπτ, πὸ 
Ραξξο ἐχετοοπάσηη Πτ] απ Ποἰπ πη, τ] σοη- 
τγα ἰσηογοης. Οποα ἢ αι15 Δα [λας ἀϊςσοτοῖ, 
Ροῆο τγύδηπαπι τοξξα τποποητθα5 ΠῸΠ 
οὈτειηροζαῖο: Ετ αι ποῃ ραζεγα ροίπτ,το- Β 
(ρομάοθας, φιππι ἢ ας τοξξο πποηςητί 
ποῦ οὔτοιιροτος, ἀαπιπατη. ῬΓΟΡΟΙ ΠῚ 
{τι} Νά ἢ “πα! τα ποἢ ραγοατδ αι τος 
ἐϊς πιοποητί, ἰπυίγιπγ ρεοοδυίς: 4] νοΓῸ 
εορατ,ἄαπχθο πχαίτατιτ. (το ἢ ας αἰ- 

σοῦος, μαθοτο τγγαπηαπι ροτοίξατεπὶ οςο]- 

ἀσπαϊ οι, σαϊτοξξείαρίατ: Τὰ νοτο ἐχὶ- 
{ίπιας, παῖς, οην, 4 ργαἘδητί ΠἸ πιο 5 
αυοίχας εχ (οοἰϊ5 οσοίάας, ἀπηγηϊ οχροτ- 
τοῖη οἰ, νο Ἰοας ἀαιηπίιηι ρα ὃ Ν τευ μη 6- 

Πἰπι ἀγὈἰτγαυὶς ΘΕ Π1, 4αΐ πος Ρογρετίοι, α- 

σοἰ πο 1} ΡοΟΠΘμιάποτῖα, ἢ ροτίας πος ρᾶ- 
ἕϊο οο]ογγίπης ρογίταγαη ὁ ΟΠ 1ΠῚ Δα το Πὴ 

ΟΧΟΟ αυϊάδιη αυστοτοι, ΕΟ ΠΔΠῚ ΙΡΙ νὶ- 

ς 

ΧῈΝΙΟΥΡΗ ΜΕΥ͂Μ ΘΕ ΌΛΕΒΕΙῚ, 

ἴῃ σοτροσὶς οχογοϊτο, φιΐ εο ντογοηταγ: 4- ἃ 
Ὁ 25 7 ᾿ Ἶ .» .Ν ᾿ ν 

χα οὐ σωμκασκία, τς σώμα σκοιουζα ς᾽ χα πὰς, 
ἘΜ , Ῥὰς (ς Λ ΡΥ 
ἄλλες πϑρίας οἷς παρ χάντὶ δχημελείας ὦ 

δεουϑωον, αὐ μὃν ἰδ ἡγῶνται Ἐχιςααχ, ἤχε- 

μμελάοϑει" εἰ δὲ μιὴ, τοῖς ὄχτςα νοις αὶ μόνον Ὁ 
ΤΙ 

παρϑσι πάθομϑμας, δλλὰ χαὶ Ὀἰσοιζας μετα- 

πεμπορϑιὅς, ὅπως οκείνοις πσφθόωϑροι Ἵ- 
δεογζο. πορατωσιν. ον ὃ ταλᾳσία. χαὶ 3γ.- 

γαϊχᾳς ἐπεδείκνυεν ρχούσοις Ἶ αἰδρων, Δ 
Ὁ μδὲ εἰδέναι δτως χε} τα λφσιϑργάν, τὰς 
δὲ μὴ εἰδέναι. εἰ δὲκτις ασϑϑς ζῦτα λέρρι, ὅτι 

τῶ πυφούνῳ ἔξες! μὴ πείδκα ῖ τοῖς ὀρβαΐςλέ- 

αϑέσι' χαὶ πτῶς αν, ἔφη, ἐξείη μὴ πείλκαζιἤχι- 

κφυϑύης γε μίας, ἐα τίς τῷ 4 λέγοντιμὴ 
ἿΪ Φ ΩΣ ἰ ΨΣ ͵ 

ἐσπει,ϑηται; οὐ ᾧ γὼ αὖ τὶς πράγματι μὴ πεί-᾿ 
ϑυτοα τω 4 λέγοντι, αἱ μδοτήσεται δηπϑ' ἀ- 
εἴότθμων δὲ ζγμιω,ϑήσεται.εἰ δὲ φαίη τίς τῷ 
πυῤφννῳ ὄξῴναι, καὶ ὈὐπτοκΊ ναι δν 4 φρονοιῶ- 

ζῳ: τ' δῈ Ἔςποντείνοιζο,, ἔφη, τὸς χα φυτίςους ἢ“ 

᾿ συμ κϑίχων οἷ αζλμιον γίγγέοϑαι, ἢ ὡς ἔτυχε 

ζιμιϑαϑαι; πότεξον “ὦ αὐ μᾶλλον οἷ σωξε- 
οϑαι τ᾿ (ῦτα ποιοιῶτα,, ἡ ὅτω χαὶ τάχιςφ΄ αἱ 

δἰ πολέεϑαι; ἐφουδίε δὲ τίνος αὑτὸν, τί δυζοίη 
ἄδτοτιατγ νῖτα 1 Ἐϊτατιιπν που ἱ Ορτιπλι11 αὐταῖχε ἀτίςον αὐόρὶ Ὠλττήδοῦμα ἐἢ πος 

Ὁ Ἵ . Ὡ 

εἴς : τείροαϊτ,αξτοιοτα θοηαῃγ. ἂταιιπὶ 
ταγίις ΠΟ φαστεγοῖ, ῇ Θτίαπι ξοττα πᾶ ρτο- 
(ρεγαπιρτο ἰῃ [πἰταῖο ιοάσπι ἀποετγεεὶ Ε- 

υϊάθηι, αἴτ, ξοττιιηληι ὃς δέξο ΠῚ ργοῦ- 
{ὰ5 οΙἴτ [ἔἀτιιο σοητγαγία. ΝΑ ἢ ας ηἰ- 

ἘΠ χυατοῃϑ αἰχυϊ τεὶ πεσοἤαγία: σοπία- 
αυάπιτ, ἰᾷ ξουτπηδηιν οἵϊξ ργοίρεγαπι ρὰ- 
το: αἵ {ἰ υΐὶς ἀοέξτίπα ἃς Ἔχεγοϊτατίοης το- 
ἕϊς χυϊά ἔλοίατ, [4 αξξίοπθμι θοπαπι ες 

κρὶ ἀτὸ ἀπραξίαν. ἐρουδυς δὲ παλιν, εἰ «αἱ 

τί ἀὐτυχίαν ἐχετηϑαζ μια νομίζοι 6ἢ) πὸ 

μδὺ δζζυ ζοιωεμτίον ἔγωγ, ἐφη, τύχζω αὶ 

“οράξιν ἡγοδμοι. Ὁ «δὲ γὸ μὴ ζυτῶντα ἔπα- 
τυχῷν τίνι ΤῊ δεόντων, ἀὐτυχίαν οἷαι ἘΠ) 

Ὁ δὲ μαϑοιζα, πὶ χαὶ μελετήσοιυγτα 64.) ποιεῖ, : 
ἀὐπαραᾳξίαν νομίζω" χαὶ οἱ τῦτο δηατηδοῦον- 

ἄϊιοο ; ́αΐψας μοὺ ἰμίξίτατο σαιάσης, ἢ Γ) τες; δοχούσι μοι 47 πηραῆφν. ἢ “ξρίφοις ὃ χαὶ 
τα ῃὶ ν᾿ δητοῦ θεῆς αροῖο. ΗοπλΐΠ65 εἴς 

δι ορτίπγοβ ἄθοσιο ἀοσερτιΠιαιος δἰαθαῖ 
«εἴ, τῃ ἀστϊοαίταγα 605, 481 δά ἀστὶ οἱ]- 

τίοπο ἢ. ροτίπρητία γοξξς ἔλοίαῃτ : τη πη6- 
ἀἰϊςίηα, αὶ το 5 Πς ἀἸςα5 : Π ΓΘΡῸ Ὀ] σα, αὶ 

τα 5 οἷαῖ]ε5. Αὐ φαΐ Π1Π|] γεξες ἀρῖτ, εἰππὶ 
ποῆας ντεπη δα φυϊἀπααιη εἰς ἀϊοεῦασ, 
ΠΘ4πο δοσορίαπιάςο. Ργατοῦθα ἢ ιδῃ- 
ἄο οὐτπ Πα 115 σΟ]ΠΟαιογοσιτ, 4] δὺς 
τΗςίᾳ ποίΐεης., ὃς χισίξι5 σγατία 115 ντα- 
τεπταγ,, ετίαην ἢἰ5 ργοάογαι. Ναπι Ζ.ΠῈ 
ΔΙ χααηάο αὐ Ῥαγγπαίιπι ριξξογοηι ἰη- 
στοῆπις οἴει, σαπηηιο οο σοΙοααογεταγ: 

Νππν ρίέξιγα,, πὶ Ραγγῆαίι, αἷς, ΘαΓΠΠῚ 
τότ] Ο[Ε Δα τ] ατῖο, αιιῶΣ Γ65 σογΠητατὸ 
Ναηι ἃς σοπροαῖϊα,, ἃς οδπλϊποητία,, ἃζ οὔ- 
ἴσαγα, ὃς ἱποιάα,. ὃς ἀστα, ὃς πιο ἰΐα, ὃς ἃ- 
ίρεγαᾳ, ὃς ἰᾳιυία, ὃς ποιιᾳ ὃζ νϑίθγα οοῦρο- 
τὰ ρογ σοϊοζος τοργωίοῃταπάο οχρχιηχιτίς. 

3 5 Σ᾽ ὶ 

ϑεοφιλεςα τύ: ἐφὴ 4) νυ ὦ μϑὺ γεωργία, τὸς 

τὰ γεωργικὰ 47 ποραηονᾷς, οὐδὲ ἰαδεία, 

ας τὰ ἰα πιοιχοὶ, οὐ δὲ πολιτεία , τὸς τὰ πο- 

λισικα: “: δὲ μκηδὲν ἐδ πὐραῆοντα, ὄτεχρή- 

σιμὸν σο᾿εἰνΦη ἐῆ), ὅτε θεοφιλῆ. δλὰ μδὼ 
ἊΝ 9Ὰ ἌΔΤΥ δὸς «ἢ νν» 
χἡ εἰ΄ ποτε τὰν τέχνας ἐχοντῶν, ζᾳ ἔργα 

ἢν ͵ μήν": ͵ ἢ 
σιας ἐνέχαι χεφωρμδνωὼν αὐτῶι 5, χολειϑίτο τίσι, 
ΝΟΣ ἔν ἌΡ ΕΝ ᾿ ᾿ Σ 
χ) πότοις ὠφέλιμος ζω. εἰφξελθὼν μϑυ 5 πον 

πείσος Παρράσιον τ' ζωγφαφον,ὺ Δ αλε- 
ῃ ᾽ πΚΎΩ Ἀ} -᾿ »ε" 

Ε χϑύϑυος αὐτου Σιρα ἐφη,ῶ ΠΙαρράσιε,γραφι- 

κη ὅ6ν ἡ εἰκα σία, Τὴν ὁρωμϑύων; παὶ οριοὺ χϑί- 
Ν δ. ΨΥ οἵ ἌΝ ΝΥ ΟΝ 

λα, ἡ τὰ ὑψηλός, καὶ τὰ σχοτφνα; κἡ το φωτφ- 
᾿ .Ὰ λλ. σἱ , 

γώ, ὦ τοὶ σκληρὰ ,ὸ τὰ μα λοικου»χ) Τὰ Φαχέα, 

χρὴ τὸ λάα, χαὶ τανέα, ἡ τὰ παλαιὰ σωματο 

ἐκ τὴν γοωμῶν, ἀπφιιζοντες ἐἰχμημέοϑε. 
ὠληϑὴ 

' 

δ 

᾿ 



ἀφομοιοὶοῦτες, ἴδτὼ οὐ ῥαδῆον ἑνὶ αὐ, ϑοῷ- 

ζΖῳ ἀἰξιτυχεῖν ἀκμεμπῆα πϑυτὰ ἔχοντ, εἶχ 

πολλῶν Ἵ σειυάφρντες ζᾷ δξ ἑκάςου καίλλίς: 

φὰ,ὕτως ὅλαι τὰ σωμαΐᾳ καὶ λᾷ ποιῴτε ῷαί- 

γέαϑαι.ποιοΐυϑυ ὙΟῥ,ἐφη,οὕτως. τί »; ἔφη, 

ὦ πιθανώτατον ΤῈ; χαὶ ἡ δὲςὸν, χαὶ Φιλικώτοι- 

ὧν, χα ποθφνόταζον, χαὶ ἐρα ισμμωταΐονν Ξπο- 

μιμεῖαϑε τὴς ψυχῆς ἦδος; ἢ σὲ μιμιητὸν 65] 
σϑτο; πῶς δὼ, ἔφη, μεμκητὸν εἴη, ὦ Σω- 

χρατες,ὃ μήτεσυμμεέτοίαν, μῦτε χραὶ 

μήτε ὧν σὸ εἶπας Ῥότι μηδὲν ἔχ , μηδὲ ὁ- 

λῶς ὀροιτὸν 661ι..ἀρ δξίυ, ἔφη, γίγνεται οὖν α,- 

ϑέφπῳ “πώποῖε φιλοφοϑνως χαὶ 2 ἐγϑραῖς 

βλέπειν τσϑϑς τίνας; ἔμοιγε δόχεῖ, ἔφη. Οὐκ ὃν 

τὸ γε μμεμκηπὸν τἰν τοῖς ομιμκασιν; ἢ μιοίλα, ἔφη. 

Ἐχὶ5 τοῖς τὴν φίλων ἀγαϑοῖς χαὶ τοῖς χαιχϑς 
β ὁμοίως σοὶ δοχούσιν ἔχάν τὰ πσόϑεωπα, οἵτε 

: Φοοντίζοιγες χαὶ οἱ μή; μοὶ δὲ οὐ δῆτα, ἔφη. 

ο΄ Ἰχὶ μϑὺ γὸ τοῖς ἀγαϑοῖς φαιδοὶ, ἔχε δὲ τοῖς 

᾿ 

(τα δεευατον ἀπεικαιζᾳν;ὰ μάλα,ἐφη.ἀλ- 

λα μζωὼ ἡ Ὁ μείαλοωρεπές 1ε, ἐλά θέριον, 

᾿ᾧὼ (αι παιόνΊε ὦ αγελδϑεοον, ἢ ὧ σωφοφονή- 

ἀχϑνΊε ὼ φρόνιμον, ὃ ὧ ὑξοιςκϑνΊε χαὶ «π4- 

ν 69 5 λον ὁ «ἰῷ τὸ ἀὐξοσωπου, ταὶ δα τὴν" 

“ἡμάτων, καὶ ἑζώτων χα! κινουμϑϑων ὐθρω- 

ο΄ πγῶν Ὡ|αφαιν4. ἀλη ὴ λέγφς, ἔφη. σέχκοιοῦ 

χαὶ ζῶτα ἴ μιμήκαΐζα: καὶ μάλα,ἔφη.πό- 
τερον δξχυ, ἔφυ, νομίζης ἡδ γον ΠΥ τὸς αἰθρω- 

ΤΑΥΒΕ ΝΣ Ἐᾧ71ΨΕ ΚΕ ΤΠ ἸΥ νὉ. 
ἀλνϑὴ λέγφς,ἔφῃ. χα μζὺ σά γεχα λα εἴδη ἃ Υ᾽ εἰς ἀϊοῖς, αἷὲ Ῥαξγίναπιις, Ατααὶ “α ἔοτ- 

μα, Ἐ 

καχοὶς σκυ,ϑοφποι γίγνονται. Οὐκοιοῦ, ἔφη, ἢ Ὁ 

“ϑι 

Τηὰ5 οἸορδητος ἰΠλἰτα ἰπὶ, ́ ιαπάο ποὴ ἔὰ- 
Οἷα εἰς νπιιπὶ ᾿οπγίη οπὶ πα οἰσὶ, ἴῃ ἤϊιο 
ΤΟρΓΟ ΠΟ ΠΟΠἰς οπγηΐα πητ οχροίτίαράς πλμ]- 
τία (ο]]ΠἸἰσοηταϑ δα; ἤπια ἴῃ {Πρ} 15 ρα] οἰ λοτ- 
τίπλα [πηΐ, ἴτὰ (ΟΠ! οοτ τοῖα σογροζά, ντ ρα - 
στα νἰ ἀδαπέιτ, ΘΠ οἰτίς. δὶς ἔλοϊπιαξ, αἰτ, 
Οὐ" νεῖοὺ δυιδίεοϊς ϑοογαῖος, πιιπὶίπάο- 
Ἰουη ΔΙ ΠῚΪ δ ρεγπιδ πα ιπὶ ἀρε ΠΠ πῖαπη, 
δὲ {πα {Π ΠγΑΠι, ὃς ἀπ ἰΠΠτηαιη, δὲ ἀοΠ46- 
ΤΑ ὈΠ]οἴἢ πγαχίπιθ, πγαχί πηι διπα ὁ πὶ 
Πα Π.1Πὶ ὃ ἢ ν το 1114 ἐπ πλἱτα δ1]}1ς5 αἰπὺ 
Ουο ραέζο, πιὶ ϑοογατᾶς, αἷξ Ῥαυγμαῆιις, 
Ροῆ πος οϊὲ ἐμηἱταυι!ς, ἀπ οά ΠΟΠ8ΕῈ ρῖο- 
Ροττίοποηγ, παι σοϊογοιι, ποις ἡ 4- 
4παπι Πμαθευ Π]ογίιπι, ἠϊα τη οάο τα δοηι- 
πγοπλούαῦ 45. ἃΟ ΟΠΊΠΪΠῸ Π6 σοΥπὶ ]]Ποπὶ 
ΡοτείΣ Απποη,ἰη παῖς, νι οηΐτ Ποιηϊπὲ 
Ποπηιηηαμι, νὰ Ὀἰδμ δ, νοὶ ΠΟΙ το 
αιοίάαπι πειοατα ὃ [τὰ ηγ! 1 νἹἀοτιι, αἴτ, 
Ετρὸ ἴῃ οσι] 5 δἰδ, φιοά ἐχρυῖπηὶ ροιο 
Οἰπληΐπο, ᾿πηϊπτ. Ατ ἴῃ διμίογιην το θιις 
(δοιπΠαϊς ὃς δά ποιῇς οἰάοιηπα νιτις ες 
τδὶ νἀ δτιγ δούιπα, 4 (ΟΠ 1 οἶτὶ (ητ, ὃς αιιὶ 
Ὠση} Νεφιαφάπδπη, αἷς, Ν πὶ ἰη ρεοίρετις 
Πί]Ατο5, ἴῃ δά πιους τος ἄπιητ, Εὐρο ροίς. 
(πηι, αἰτ ϑοσίατεβ, πα υοηιοτεριαίεης 
τατῖ Οπιηΐπο,τοίροηαίς Ραγιαίτις, Ὁ αἱη 
ετίδπῃ ἰΠ 4065 αι ἀΔπιτπασηϊῇςα, ὃς ἰδ ο- 
Γαἰς, ὃζ [υιΠ}1}1ς, δζ 11 γα] ῖς,, ὃς οαἴτα, δέ 
ΡΓμάθη5,8Ζ ροτι]δης, δΖ τα Γρισ, ρου ν αἰτα τη, 
Ρεύβείξας πουλί παι, τατ Θοτιιπ αὶ {{ᾶτν, 
4πᾶπὶ Ζαΐ τποιιδτιτ, οισοτ. Ν οὐδ αἰςὶς,Αἴτο 

ἙεροίἊιης ἰσίταν Πα ς χυος; ἱππιέδηάο οχ- 
ρτγίπλ Οπλπίηο, ἰπ ας. Ὗ τγατη ογρο, Ὁ: 
Ἰδοίτ ϑοσίατζος. {14 σοῦπογα ᾿αδεπείας μὸ- 
ΠλΪΠ 65 ρατα5, ρει ας Ποπείει, δοηΐ, απ]: 

᾽ν λ ͵ 3 ᾿ ᾿.43 
ποις, δὲ ὧν τὰ κα λά τε καγαϑοὺ, χα! ἀγαπή [θη ες ππογος οἰασοητ:η ρογ ις πιογος τατ- 

τὰ ἡ 3η Φαίνεται." δὶ ὧν τὰ αἰα,ρα τΈ, χα! πο- 

γηξϑὲ χα μισητα; σολὺ γὴ δὲ, ἐφη,[οαφέ- 

ἐῶ Σωκραίες. τας ς5 Κλείτωνα τὸν αὐδδι- 
αἰΐζοποιὸν εἰξελθων-ποῖε, χὺ ϑζαλεγρυδιος αὖ- 

τῶ᾿ ὁτί μδν, ἔφη, ὦ Κλείτων, διλλοίους ποιής 
Ν κι Ἀ ͵ Ν ῇ 

δρομήςἼε ἡ παλαιςας, ἡ πύκίᾳς, ὁ παίκρᾳ- 

ἀαςὰ- ὁρω τε αὶ οἴἶδω. ὃ 5 μάλιςα ψυγαγωγᾷ 
, 2 ν 2 ΄ Ν . ͵ 

δ δόνψεοως τὸς αἹ, ϑρῴποις, ζωτίκϑν φα!- 
“ ᾽ Ξ “Ἡ ᾽ ͵ 7 ᾿ 

νεοϑει πῶς ὅτ ονεργαζῃ τοῖς αὐδριώσιν; ἐπεὶ 

Ξ “Ὁ , ͵ Ε Δ 

ἔφη, τοῖς αὐ ζωντων εἴδεσιν ἀπεικάζων Ὁ ἔρ- 
, ͵ ͵ λ 3 

] ον, ζωτικωτέφους ποιής Φαηνεοϑι τῶς α»δ)ι- 
δ ἢ ν ͵ 2 ᾽ τοι «αὐ 

ἶ αὐ ες: ὁ μάλα ἐφη. Οζκοιω τὰ τῈ κ᾿ σοὺ 

᾿ ΔΛ ΩΣ καΐᾳ ασώτϑια, καὶ τὰ αἰαασωμδια 

5. ϑσπορανν ὁ Κλείτων ἐὶ ταχὺ ἀπεκρίνατο" ἀρ, ἙΕ 

ΡΕ5, ἱπρτγοθί, οὐΐο ἀ ρα} Μετὰ ἰητεῦ παῖς 
ταὶ δϑοογαῖος, αἷτ, ργοίςέξο ἰητογείξ, Ετίαπα 
ἱπστοίπιο αἰ ]ιαπάο δά (Ι!τοηεπὶ {ξατιια- 
τίπι. ἰπ{πἰτατοῦς οπὶ πος σο] ] 810  Ὗ ἃ- 
τίοσς τα ηχί ΟἸΪεο, αἰέ, οαγίογεβ, ᾿ς ατογῶς, 
ΡυρΊ!ο5, ρδογατίαίἐας ἤπροῖς νιάθο δέ (οἷος: 
Πμιοά δυζοπη πηαχίπης γοσγοαῖ Ποιηίπος δά - 
(ρεέξα, ἢ νίπιαχ αι! ἀλπ| εἰς ἱποης νἱάο- 
τατ, πο ραέξο ἰὰ 1η {ξατυῖς ἐΠΠςἰ5 Ὁ ΗΕΙσ 
ἀαάτῃ (δι δ᾽τλης ΟἸΙἐσ,ηοη σα] τίτογ γος 

(ροπάετει: Δπ, Π 4815 ΟΡ 15 τυ 1π| δΔάξοτ: 

Πὰς δοίαπ|,ἤ τα νἰ πη σοί πραγαπάο, Ἐὰ- 
τᾶς νασίοτγος νιάογὶ ας ὃ ΟπηΠίηο, [πη 5 

αἷς. Νδηεἰσίτατ,άππι ἡα: ρον σοίξις ἀο- 
οὔίαπι {πγ(ηγά; τγαπππταγ πὶ σογρογίδιι5, 

ὃζ ητα᾽ σοπηρτί πε, δέ πα ἀϊἀαςίιητατ, 
δὲ αἰα ἱπτεηπηταῦ, δέ αι: ἐξ Πλἰττιμἤταιτ; 

μν ͵ “ ᾿ Ἢ τῶι.» “καὶ Ν δι 

ὧν τοῖς σώμασι, χαὶ (ἀσυμπιεζομδυα; καὶ ζα διελχουδνα,χαὶ ζο ουτῴνόμϑυα, ἡ ζς ἀμενῶνώ 

ΥΥ 



"8. 

(ξπϊαηθα νοῦς αάραγοᾶτ Μαχίπηε (οἰ σοι, 
πάις. Αἴ νόγο οτίδπν δἀξοζείοηο5 οοῦρο- 
ταιπη αἰϊχα 4 ἀσφητίαππι ἱπιίτατὶ, απ ποη ἀ6- 
Ἰεξξατίοπουη αἰ] π4πὶρεξεαπείθι5 αἀξοτγιὶ 
Τὰ νετγὸ σοπίδηταποιπι εἰς, αἷς. Ὁ πδπιοῦ- 
το πι ραρηαπτείαπι ΘΟ} γερτςξ δηγαπα! πε 
νῖ πηϊημασος,ν ζζογαπινοτο ναΐτῃ τς εἤπη- 
σεπάϊι5. ν᾿ ἰχστοτγιιηι οὔτε (ο]οι. Ρεογίας, ἰπ- 
ἄύττ, Εγῤο {παταατγίαπι, δ  ςοῖς δοογατεβ,α- 
απ! αὐλίοπος ρα ἐογπηαιη γεργαίδητζαγα 
Ὀροττοτς. {46 ηγ δα ΡΠ Εΐδτα ἐξ Ὀτ πὶ ]ογῖσα- 
τί πιίη στο τις » {4ΠΠ}15 Ἰρῆ Ἰοτῖοαβ ἐστο- 

σὶς ἔλέϊας οἰξεηάοτοτ: Ργοξεέξο, αἷτ, τὴ] ΡῚ- 
4π|4, ραϊςῆγαπι μος ἱπαεητιπ) οἵξ, τόσοτςα 
Ἰουίςαηι 685 ΟΠ Π|5 ρᾶγγεϑ, 1185 τ ΡῚ Π6- 
τες ο[Ε; ποεσιδταπιει ππρεά γα, 40 πη ΐ-- 
Πιις “ας πα ὨἸθτι5 ντάταγ, Ὑ ΟΥΓΌΠΠῚ, ᾿ 40, 

ἄἰϊςοῖτο μλῖπι,τΐ ΡΠΈΙα, αι απγοῦγεπι πες ἢϊ- 
τηϊογος, ΠΟ Πγαϊουῖς ρτθτ) ΠΠογάσεβ 40 10- 
τῖσας ἔλοίςης, 014Π} 411}, ΟΡ] ατὶς τα] ΟΠ (ας 
νοηά!ς ὁ Ρτορτογοα Πιΐ ϑοοίαζοβ, αἴτ, σι ά 
ποποίπηίογος ἔαοϊο. ΠΠἰππ4 δας σοηςίη- 

Πῦ Δῃ πιοηπίαγα, εἰ ροηάοστε ἀοιηοηίξγδης, 
Ῥίατίς α ἐξ ΑΘ Ν ΘῸ ἐπίτη τΠπογασο5 ΟΠΊΠ 65 
αχααίες, πόας ΠπλΠ65 τα ριτοΐαςετγε, ἢ- 
Πυθα 65 ἔλοἱβ, σαΐ σοπρταδητς. δὶς εἰ, 
ἰη σεῖς. ΝΝὰπι Δί 10 τς μα] 5 Ιοτίοα: 
ν[ὰ5 ἔμογίτ. Ετρο, αἷς δοογαῖαβ,οτίαπη ΠΟ ΠγΪ 
Παιῃ) σούροτγα ρασεηγ σσοίηπα {ππτ, ραγτΠη 
Ποη οδοίηη8. Μαχίηιο, Παῖς, Ὁ πο Ἰρίτας 
Ραΐδο, Παίς, τΠπογασς πη ἱΠΟΟΠΟΙΠΏΟ οού- 

Γοῦ σοηρ ΓΘ ητΕ ΠῚ, ΟΠ ΟΙ ΠΏ 11ΠῚ ΕΠ Π οἰ δὶς 

ΤἰΠ γα τη, αἴτιντ ὃζ Θοησγισητα ἔλοῖο. Νδῆγ 

4{| σοπρτγα τ, ΟΠ οί Πι5 οἴ, Ν ἸἀΘΥΙδ Πα Πὶ, 
αἰ ϑοογαζος, ΟΠ ΟΙ ΠΏ ΙτΑΓΟΠ ΠΟῚ ΡΘΓ (εέ- 

Ρε ατο, (δ γείρεξξα οἰπι5, αἱ νείτατ, Ὁ υι8- 

ΧΕΝΌΙ ΡΒ ΜΠ ΕΘ ΙΑΙΒΤΙ, 
“ἀαΐα. Αγ 5 ΗἾ ΠΝ “ἢ ᾿ Ἧ Ἔ ͵ ; ω Σ ; ἃ ΤΕ 

οχρτίηηἰς; Εἰς, ντ Πρ ἰογα, πιαρ σός οοπ- Ἀ ἀπεικοαίζων, ὁμοιόπερο ΤῈ τοῖς αὐληδένοις γα: 

Β δφιχοποιὸν εἰφελθὼν, χιδειξαντος αὐτὸ πω 

“πιθανώτεραι ποις Φαινεαϑα τ αλωυ μϑὺ ὅὄΐζυ,, 
γ νι ἐν ᾿ λ ω ἔφη, Ὁ δὲ χαὶ ζῷ πα.9» τῶν ποιοιεύτοων τὶ σω 

, ᾿ τι 2 » Ι μιατων Φστο κι χείαϑαι οὐ ποιφ τπιγα, τέρψιν ζίς ᾿" 
͵ Ἴ ϑιτῆδε, 5 » “" τὰν ϑεωμδροις. εἰχὲε δξίυ, ἐφ. Οἰφκοιεῶ χα .Μ 

λ ͵ ᾽ λ ν᾿ 2 Ε μϑυ μαχορδρων ἀπειλητίκα, τὰ ομαμιαΐζᾳ, ὦ-. 
πεικαφέον, ΤΟ δὲ νένικηχότων θυφραιμνομέ:. 

2, ͵ 2 " Ὰ γῶν ὁψις μίμεητεα. σφόδρα γε, ἔφη. δ ἄρα, 
, Ν ) γ λ “" ““,“Μ69τ᾽ἷἊιῳυὦ ἘΦη. τὸν ον δριαινποποιον τὰ τὴς ψυχῆς ἐργα 

"Λ “ αἷὴ τῷ εἰδ ρϑοοἐκαζῳ. σϑϑς ἢ ΠῚ ςίαν τογβω- 

Σωχρατάθωροιχας 4} εἰργαισμκένους " γὴ πω 
ἥξαιν, ἔφη, κα λόνγε, ὦ Πςα, Ὁ ἀὕρημα,ταῖ 
τὰ μδὺ δεολϑμα σκέπὸς τῷ αν, ϑοφ ποὺ σκεπά- 
ζῳ τὸν θώρακα ταῖ- ἢ. χερσὶ μὴ κωλύφν γοῆ- 
οϑτῳ. ατῶρ, ἔφη, λεξον μοι ὦ Π.εία, Διὰ ἡ 
ὅτε ἰχυθοτεροις, ὅτε πολυΐϊεςέφφις ἢ: ἄλλων 
πτιων ὥες θωροιχας, πᾺ Εἰογος πώλφε; τι, ἔφη, 
ὡ Σωχρᾳτες ἐὐρυβμιοτέροις ποιοί. Τ πὸν ὧυ- ἐδμὸ 
θμὸν, ἔφ», πότερᾳ μέδῳ," ξαθμῷ ἤχεϑες “ἦν τ 
χκγύων, πλείονος τικὰ; ΝΝ δὴ ἴσοις γε πόρ- " 
(ᾷς, σοὶ ὁμοίῳ; εἶχα! σε ποιῴν, εἴ" γε αξμυῆον- , Γ 

φελό, ἴρ] θωώρᾳχος αἰέν πότου. ἐχϑιῶ, ἐφῆ, Ι 
ὴ 

τὰ ὃ 1 Ὄρῥυθμα. πϑϑν μδρ δἶζυ, ἔφη. πῶς ὃν, ἔμω 
ἔφη τῳ Ἰὲρυθμω σώματί ΤΟΥ μιόοντοι δι βθω- Ἶ 

Ἂς ποις δλλα νὴ δι΄, ἐφη,ποιαΐ. σ»ϑὲν ὃ ὁ- 

σῶμα τὰ γε οὐθρωώτπτων, τὰ μδὰ ἀὐρυθμαὶ ὄὌξΊ, 

ξακα ἀὔρυθμον ποιός; ὡς τῷ» ἡ ορμόῆοτα, 
γ᾿ « ς ᾽ ᾽, ἢ 

Εφν.ο αρμοτίων Ὑδν ὅθν δι ρυβμιος. δοκᾷς μοι, Ὁ 
"ἷ ς Β 

ἐῷηο Σωχρῳτης, ὦ ἀ ρυθμον Ὁ καθ᾽ ἑαυτὸ 
δἀιμοαμπι { ἀϊσας ΟΙαροιμη οδοϊππιίπι }}}} Π) λέγν, διυλια τς ὃς τὸν γοώ δι ον. ὡεἐρ αἱ εἰ 
οἵϊς, οὐ σοηρτα τ τ ἀο πιά; ἀε σἢ πηγάς, 
τε δ 5 406 σοτοις, Ἔχ ταο Ζυ!ἀδηγ(Θγηιοπς 
Ἐχ ἰπιαπάιιπη ν᾽ οταγ, ΕΟΥταΠης αΐθπιεῖ 
ἴατν 4 Ππ4 υοάάλτη Ποη ἐχίραίπη δο Πα 
ἰποιἙ Παΐς σοΠΡτιρητία. Γλοςο νοῖῸ πης, ΠΗ] 
δοογατοσ, αἴτ, ἢ αι Παθ65. Μίημ5, παῖε, 
Ρύπάεγα ἔα ργσηλιητ τπογάσαβ, 48] σοη- 
φγσπητ, ΖΑ͂ 4] ποη σοηφσταπητς, σοτ ροη- 

ἄς α'4υα]ο πΠαθδαητ. Ετο ΠῚ 411 ΠΟ σοη- 
φύσης, ν6] δ ππιοτίς τοτὶ ἀθρεπάςηάο, 
νΟ] Δ] 1.1 ραγο ΠῚ σοτροτίς Δ] πᾶπ| νεθῃο- 
ταρητοῦ ργοιηδάο, ροίξατι ἀΠΠΠ 1165 ἂς πλο- 
Ἰοττι ππητταῦ νεῦο 40] σοΠστηπητ, ΦΕ1ΠῚ ο- 
ΠΙΙ5 ραττῖηη ἃ Οἰδυι ο}15.. ὃς ρατῖς ἰσορτα]ς 

νἱοίη δ, ραγιῖπι ΑὉ Πα πη ογί 58,4 ρεέξοτς, ἃ ἕού- 
ρο, αν θητγα ἀΠΠ ] δυιτῖπι (α] σαδγαγ, ργορα 
ποῇ σοίταιη] ηἰς, (ςα αἀρξαϊοῖς ΕΠ Ιοσο νἱ- 

ἄσηταγ, [ΙΧ ΠῚ Βοος ἰρίαπι, αἷς, ργόρτεῦ 

Ε οι ἡ χαλεποὶ γίγνον.) οἱ 3 ορμοήοντες, διᾷ: 

θωων ἐ[),καὶ χιλομύϑα, καὶ ταλλα ὡσείτως 
ἐοίχεν ἐχέ τωϊσῷ λργώ ἴσως Κὶ χαὶ ἀλλοτι οὐ 

μικρὸν ἀγαδον τω Ῥρμοῃν πσθότεξ!. δίδω" 

ξον, ἐφη,ὦ Σώχραᾳτες,εἶτι ἔχάς ἡ τηον, ἔφη, , 
βαρ, πιέζθεσιν οἱτορμοῆοντες ὕϑ)αναρνά- 

στων, τὸν αὐτὸν ςαθιμὸν ἔχοιῆες. οἱ μδὺ γὸ αἰευ- 

μμοςοι ἢ ὅλοι οὐχ Τ᾽ ὠμίφν κρεμιαί νϑυοι, ἢ χαὶ 
ϑηλοίι τῷ σωμαζςς σφόδρα πιέζονϊες, δεξφο-᾿ 

φως α ασιδὸυ, ᾧ ἐαὺ Φεμόθη, τύτῳ 4 υ- 

λημι νϑροι Φ βάρφε, Ὁ μδο αἰ ποὺ ΤΥ κλφδῶν 

ἡ ἐπωμίδων, 5. αἰ πσὸ ΤΊ ὠμίον, Ὁ ὃ Αἰ πῦϑ 
15 φήϑοις, Ὁ δὲ «ποὺ πὰ νώτου, ὃ δὲ αἰ ααὸ 

τῆς γαςρος, ὀλίρου δεῖν οὐ Φορήματι, ἀλ- 

λᾷ προς η κάτι ἐοίκασιν. εἰρνκαο, ἔφη αὐ δι 
ὸ τ 



ὥ ἐξ). ἔνιοι αϑύτοι ζις ποιχί λους χαὶ ἴοις ὅχι- 

χεύσοις θωρᾳαχας μᾶλλον ὠνοιοῶται. διλλὼ 
, ν Υ “ὔ ! λ “ ᾿ ΒΩ 

μέ, ἐφη, εἶγε 39 ἵστα μη ρμοτογτὰς 
" ι 2) ρ ͵ λ 

ωνοιώῦται, χα χϑν ἔμοιγε δυχούσι ποικίλον πὲ Ἂ 
Φὺν ἢ ᾽" - 

Ὥήχουσον ὠνφοϑαι. ἀτάρ, ἐΦ᾿,, τὸ σώ μ(φ:τὸς 
. ᾽ λ Ἶ 

μὴ νϑύοντος, διὰ τοτὲ ὑϑὺ κυρζυνϑῥου, τοτὲ 
᾽ ’ “"» δὲν. ςε 

δὲ ὀρθουμϑυύου, πῶς α᾽ ἀκριξᾷς θώφᾳαχες Ρ- 
« Ε “Ἕν, ͵ 3) ΓΎΥΜΗΥ, 

μόποιεν;οὐδὰ μὼς,ἐφη. λέγ, ἐφηγρμωςν 
δ Σ ᾽ λ λ λ “" Ξ 

οὐ τὸς ἀκριξᾷ; λα τὸς μι! λυποιωυζᾷς ον 

πῇ γρεία. αὐτὶς, ἔφυν, τῦτο λέγής ὦ Σ᾽ ωχεα- 
᾿ Ν ΣΕ ΩΡ ] [ ᾿" λ ͵ 

Ἴες, ζῳ νωῦ ὀρθαῖς Ἔσοδεχη.γευναιχὸς δὲπὸ- 

1. ἔσης οὖν τῇ πολᾷ καλῆς. ἡ ὄνομα. ἀὸΘε: δὸ- 
᾿ ε ἶ ᾿ ͵ ᾽ 

᾿ τη ὼ οἵα, σεεωδν τω πείϑοντι, ἡσ εντος υ- Ὁ τα τα μἢ 
“ ͵] Ν δ . 

Ἷ τὴς αἰυ χαιρόντων τίνος 19) Εἰ πογτος.0Τ1 Χ' {:- 

ὅ ἤ 29 ὧ “ΧᾺ δ χὸ δ ζ  Ἂ " γείη λϑϑὺυ ΕΠ “τ Πα (6 ὠγρα 
! ᾽ τι 2 

ᾧϑς φήσανζος εἰςιένωι πσϑ9ς αὐτί ὠπάχαίο- 
ὩΣ 3 « «“ 

μμους, οἷς ἐκείνζωυ ἐχιδάκνύήν ἕαυ δ ὅσει κα.- 
δι ᾽ ὅλ 0) ΕΣ ε 

λα; ἔχοι ἰτέον αὖ εἴη ϑκασοκϑυοις, ἐφη ὁ Ξ ω- 
͵ ͵ γι δὰ δ ᾽ ͵ ͵ ωι ’ 

ἱ χρῳτης. ὁ γὸ δὴ 1 ακούσεοισι γε Ὁ λόχϑυ κρᾷτ'- 
» 3. 

ἐῶν, φϑανοιτ᾽, ἔφη, ἀκολουϑοιῶτες "οὕτω μϑὺ δὴ 

ποράσϑεντες πυρὸς τίω Θεοδὸτίωυ, χοὶ καΐζα.- 

 λαξὀντὲς ζωγφάφῳ τινὶ παρεφηκῶαν, ἐδεώ- 
σανζ.παυσαδια ὃ τὸ ζωγράφου ὦ αὐδρες, 

ἔφη ὁ Σωχρᾳτης, πότερον ἡμας δᾷ μάλλον 
Θεοδύτῃ γαδιν ἔχάν, ὅτι ἡμῶν Ὁ κάλλος ἑαυὺ 

ἐπέδεξεν, ἡ ζαύτην ἡμῖν, ὅτι ἐθεα σα θα; ἃ Ρ 

εἰμϑὺ ζωύτη ὠφελιμιφτέφοι δε]νη δχίδειξις, 
Γ, πε ἂν ͵ χ ἐς ͵ Δ ΝλΔιρδου δὼ « ͵] « 

ζαύτην ἡμῖν γαθαν ἐκστεον" εἰ δὲ ἡμίν ἡ κα, ἡ- 
Ψ, 

᾿ς Οκοιῶ ἔφη, αὕτη υϑὲ ἡδῊ Τ' παρ γε ἔπω- 

γον κερδια νά, ἐπέδϑὺ εἰς πλείεες Δ|αΙγεί- 

λωρδυ, πλείω ὠφἤ» ϑησέγ ἡμς δ γδὴ τε ὧν 

ἐθεασοι θα. ἐχεϑυμξνϑν ἁψαδζ » Ὁ ἀπί; 

καἰ πσκνιζονϑροι, ἢ απελϑονίες ποϑησουϑυ.ἐκ 

5. σὕτῶν εἰχὸς, ἡ μας υϑὼ δε ρφι χά ἐν, τὴν 5 

( ϑεραιπτά)εο Κοὺ κἡὶ Θεοδύτη,νὴ δὶ, ἐφη,εἰ ζοίγυν 
᾿ πο Ὁ ρῖς ἡ τος 
᾿ς ἴθ ὅτωςεχή,εμε αὖ δέοι ὑμῖν Ὁ γκας γάδὰν 

᾿ ̓ ἔχην. ἐκ 5, πότου ὁ Σωκχρα της, ὁραΐν αὑτίω τε 

ἷ 
ἐἾΦ. κύπτον ν οὐ Ἔν αν 
ἐ ἐρὗσαν ΓΝ -Ψ Εαθητ! χα Ἐφ ν τῇ τυ- 

ΠΑ ἥδ σῃ. κω )εξαϑάμνας πολλᾶς Ὁ (ἐδ, 

ο΄ χα Οσεῖὶ ζχυζαεημελημϑθως ἐχούσας,  ζοῖς 

ἄλλοις πἰωὼ οἰκίαν ἀφθόνως κα τεσκάυασμκέ- 

᾿ς γζωυ' εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ (Θεοδότη, ἔς! σοι ἀγ99; 

“΄-- ἘΓΡΈΛῚ ΤἘἙΝῸ ἘΓΥ᾿. ΐ 
δα ἔγωνς τὰ ἐμὰ ἔργα σπλείςου ἀξια νομί- Ἀ΄ιιοά ἐσυίἀζ ορογα πγθα Πλαχ  Πηΐ ὁΠ ρτο- 

τὸν 641 κατα καθάν. ἡ ὁ διηγὴ σαί δἔυος᾿ σέκ αὐ Ὁ 

πολυτελαῖς χεχοσικη ϑρζυ ς καὶ μητέρα: λα-Ε 

ΤΣ 

τι ἄποο. ἸΝοΏ Πα] ταπιοπ τπογασος ναγίος 
ἂς ἀοδαζατος [ασοητίας οπταπε. τ νεγο, ας 
ΘΟΟΓΆζΟΣ, ἢ ργορτόγοα ΠΟἢ σοπρτδητῖοβ ὃ: 
τλητ. γαῦη ΠῚ1Πὶ ὃζ ἱπαπγαζιπι Δ] 

ΟὔοΥα ν᾽ ἀφηταγι Ὁ υ11Π| ΔατοπΠΊ σοῦριι5 εσ- 
ἄςπιπιοάο ποη τπαπεῦ, αἷτ, (δ 4 πτοάο οἰιτς 
ταῖατ, 40 στ σίτιῖγ, Ζο ραΐξξο δοσιγαιὶ 
τβόγαςος σόρταοις ροίπιητὺ Νεήμδ 1ΔΠῚ, 
τη 4610. [τοῖς τὰ σοηστθετῦα, αἰτ, ΠΟῚ Δ6Ο11- 

τατος, (ο ἃ 411 Ἰρίο νία πλο] [εἰ ἠδ ἤπε. 1 
γεῖο πηΐ δοογαζος, αἷτ, "ρίς ἀἰοἱς5,8ζ Πᾶς 481- 

Β ἀοιη τοΐίῇς το τ ΔΟΟΙρί5. (ετογατη αυαπὴ α- 

᾿χααπάο πλπ]οῦ φυσάσιη οἤδείη ντθε ἃ- 
πο ἔουπιοία, σαϊ Πποπῖοη οἤτε Τοοάοτά, 
συσηας ταὶς εἴτοτ, ντ οὔ ροτ δῆτ σοη- 
{ποίοογοτ: ἔμ έξα εἴς πχδτίοης Δ αἰΐαπο 60- 
τα Π1, αϊ αἥδγαστ, ἀϊσοητα ΠΟΤ ς οἷς ἐ- 
Ἰεσαητίαπι νου δὶ5 χρυ πη] Ποὴ βο Πα, Ἄτηι!ὃ 
οὐ σοπηπιοηιοτᾶτο ρἰ ἕξοτος αὐ σάπηοὔ- 
ΤΆφαγο, στ Εἰ 115 ᾿ΠπλσῚ ΠΟΠΊ οχργίπιοτει, σα ϊ- 
θιι5 111 σοπαπιοῃίἔγαγες ουνηΐα, δ οιη1- 

πο ποηςίξε ροῆιο: ΝΝος δτίαπι, αἷς ϑοογα- 
τας, παης ρεέξαγιπη ἰτο βαγεγας. Νος Θπἰπὶ 
11, φαΐ απ ϊετίητ, σοσποίσοις ροῆππε, δῇ 
Ἰρᾷιις ἕο σοηλἠθπογατ ΟΠ ΟΠ Π ΟΠ 
(ρετος. ΓΤ ΊιΠν 15,41 πῖτο Παγγαογατ: Ὁ 1 Π 

σου (οἰ πη, Αἴτ, δα αἰτη τη. [τ 16 4 ππὶ δ 
ΤΠοοάοταδμι ΤΠ δῆτ, ὃζ αης ριέξοτὶ αὐ- 

Πᾶτοπυγερεγηίςητ, ἰροξξαδαης πυυ]!γοιη. 
Οὐππαας οοἤλῆοι ριέζοτε ΚΝ τγιιπη ΠῸς, αἷξ 
δϑοοτζατος, στατίαην ροτῖας παθοτε Τποοάο- 
τὰ σοπιοπις, απο ΡῈ ΟΒ γα! ΠΕ πν [πο πὶ 
πορὶς οἰξξοείτ:η ΠΟΙοΪ5 Δ ἢγ, απο οα πὰ 
(ρεξξδι ον πημ5: ΝΊ ΠΥ αὐ!άοια μας οἱ ὅ- 
(πο ρί νε]τοτ εἴς, ποθ ὶδ πα θοτα στατίᾷ (6- 
οἴτΠ ἀπτο πὶ ΠΟ Ὶ5 νει τοῦ ΟἹἙ σοη το πηρ]4: 

"» Ε ͵ 3 - Ξ : γ- 
μας ζῳύτη; εἰπόντος δὲ τίνος; ὅτι δίκαια. λέχϑι, Γγτίο, πος ἱρῇ: Ηεῖς απαπι χα ίαπι ἐΐοεῖοῦ, 

ΡΓΟΕΟτΕΙ αὐ οο αα ΠΙπλ: Ετρο, π ασίτιῃςς 
αϊάοπιτηοάο Ἰδιάοτη πὰπο α πο ἱσ [ποτὶ 
ΔΟΟΙρΡΙΓ]οσο, ἂς ροίξολαιιαπη δα θ᾽ εἴγος Γ6 πῇ 

ἘΠΕ. ΦΙΠΕΓΙ 1115... ΠῚ ΙΟΥΕ ἢ να] τάτο σ4- 

Ρίοτ:ΠΟ5 ΔΓ  Π} αἴ Δ ΠῚ (δι αυίμλιις ̓ αῦς 

τίπσοΓα ΘΠ ρΙΠλ115. Ὁ αθίμηα5 ΠΟ Π ΠῚ ΠῚ {π|π|}-: 
Ιατὶ, ἀεηίαας νἱἱ ἀποοΠοτίπιις, ἀεί ετὰ- 
δίπιισ5. [)6 ψαΐθα5 ὁοπ(δηγαποιιηι οἵα, ΠῸ5 
αυίάοπη Πᾶς σοΐοτο, ρίαν νοῦο το] , Γ ΠῚ 

ὙΠεοδοία: Ρτγοξοέξο, ἰπάϊητ, ἢ πύσοῖτα (ἃ 
μιαθεης, πιενοῦὶς ἐρεξξατσηῖδ σα Πα σζα- 
τίαπη παθεῖς σρόττεατ. Γ᾿ εἰπε ϑοογαῖος; 
4ιπ ΠῚ δάτη {{ππητιοίς σγπαγαηιν άοτοε, ἃς 
πλαττοτῃ οὔ εἃ ἴῃ ν εἰς ὅς συ]τα τι νυ] τί, 
1τοπγά; πλπ|τῶ5 ας ξουτηοίαϑ πο Π|25,}ς 1 [5 
αυϊάοπη Ποσ] οξεῖπι Πα ῖτας, ἢ 15 πε το σις 
αὐαπάε ᾿πἰξγαέξας χήθς: λὲς πα]: αἵτ πρα 

ἸΠπεοάοια, ρίας άϊιηπε αοάάδηι τα οὶ 
ΥΥ͂ 6 



γϑά 
ΝΝοη Παδεο, ἰπαυῖς. Ατάἀομημπι μαθές οαπυ Α οἐκ ἔμο 
Ρτοποητί τις ΣΙΝ Ο Πα πὴ φαίάοηγ. Ατίογιιος 
τηδῃὶ δας 1 Ππογιπὶ αασαγοητοβ ὁ Νο 1105 
πυϊάοπι, αἶτ.  Πἀε ἰρίτιν πα ο5 ποοοαγίαὺ 
91 4υ}ς5 .ἸηΖαΐς, ἀπ ου}5 Τὶ ἔλέξιις, θε πα 
ταὶ ἢ ἔλοογε να] τ, ἰς τ 11 ἔλα ]τατιιτι ᾿ΠΠξαγ 
εἴ. Ρεοξοέζο,αἰς ϑοοίαζας,πῖςα ΓΠεοάοτζα, 
ΡΓαοἰατα 114 ρος το εἰϊ: πχυίτοηιιο ροτίις 
οἰξαπηϊςογ παρ εγα σγαροπι, ] 1141 ΟΠ, 
θοιπι, σαργάγιτη. Ν᾽ οτα 1, αἷς, ἀπ ξογτα πα: 
τε πα στη ττῖς, ν τα] 1115 Δα το διμίοι5 [ἘΔ 
τναίοα: δά ποῖος, δὴ ὃ] ἰρία ΠΟΏ]Π1] τί δά- 
Βι δες αἱ ροίπτη ἐρο, Παίς, αττὶα αἰ υ!ἃ 
δά ποςἰπυοηίγο ὃ Μαΐτο, ἱπ άπ ϑοσγαῖαϑ, 
ςΟποηϊςητιιβ ργοξεέζο, Ζιι.πι ἀγάπα. Νο- 
{1 ςπΐηγ, Ζιὸ ρϑέϊο 11 νἱξξατη νοποπτιγ. 
Ἴ οἰας οῃϊ μη τοπιοδτοχιης, δέ 4] 4416 ἴῃ 
εας ποι ἀοτίτ,θο οἰ δ᾽ ]οσο ντάτατ. Ετγρὸ ηλῖ- 
πὶ χυοηας, αἷς Τ Προάοτα, 445 πος σοΠ[]}}, 
νττοῖο ΔΙ Πα τεχαπὶὶ͵Νοη Θηἱ πη (ΟΠ] σε, 
φἄςοτο {πὸ ἀτῖο ρατατα ἀεθε5 ρα δι ]ὅ- 
δε ρτγοιίο  ΠΊτ πη, Πἰ Πλἰ γα ΠῈ ἀΠλίσοσ, ΕΠ Α- 
ταγαπη, ΝΟΣ ν 465 Θο5,4 1 ΙρΌΓα5,Γοιη ΠΟ 
ΤΔΘΏΙ αἰππα πη ἠδπὶνοπδηταγ, Πλα τα αττῖ-- 

Βοεϊοίς πο ΠΝ πὶ ασπη 11 ποέξα ραίοϑ- 
τας, σοπιραγατὶς σδησι15 Δα Ορογας ποέξατγ- 
ΠΔ5 Δρτί5.6 05 γεηᾶτιιτ. Ετ Ζαΐα ̓ πταγάι αἰι- 

ξασίατ,ΑΠΠ}ο05 Δἀ αι σιητ σα Πο5, πὶ οΧχ οάογα 
{ξπτίθητος, πο (ε εχ ραίξι δα σα δ]ε τθος- 
Ροτίητ, οοσ τορογίδητ. Δ υΐανοτο ροαίθιι5 
"ρο]εγαϑ ίπητ, ντοτῖᾷ οχ οΟΠ] 15 Εδιρεγα σατ- 
σεηάο ροῆτῃτ; τατγίαϑ Α]ο5 σαῃ 65 νεἰοσα5 
φοπηραγαητ,ντε νοἤιρσίο σαρίδτιτ. γα πὶ 
4υϊα!ερογος ΠΌΠΠ1]}} Πο5 Ζιο πα οἤπιρὶ- 
τητ, γοτία Πατιῦτ τς ἰπ (ΘΠ. τίσ, ρευ ατιᾶς ἔι- 
οἰππτ,ντ ίη ο 46] αρί! σοι ρεάϊθιι φαίθυς 
ἀληιἐπηρ!σοπταγ. ΕΓῚ Πεοάοτα: Οαἰρί- 

ΧΕΝ ΘΟ ΡΉ ΕΟ Δ Β11 

"γ,, ἔφη. δὰ. ἄφᾳ οἰκία ποϑςόδονᾳ ς 

ἔχουσα: συ οἰκία, ἔφη. δονιὰ μὴ χη οοτέχναι 
Ἵ ναὶ ͵ 2 ͵ Ρ "" " 

ἀνές; σε ὲ χήφοτεχναι, ἔφη. ποῦεν δξίυ͵ ἔφη, τὰ 
Π ͵ 2, ΄ Ἵ 3, 

δχττηδεια ἐχ4-: ἐαν τίς, ἔφη, φίλος μοι λυ: 
μὰ “ς τ Ν 

μᾶνος, 40 πειφν ε)ελη, ὥπ μοι βίος δ.) γῇ 

τίω ἥφοφιν, ἔφη ὁ ῶ Θεοδότη, καλὸν γε χης 

μα, χαὶ πολλῷ κρῴῃον ἢ ὁϊωῖν τε, χαὶ βοών, Κ᾽ 
αἰ γῶν,φίλων ἀγέλζωυ χεκτήσϑωῃ. ἀτὰρ, ἔφη, 

πότερον τῇ τύχη ὅχι έπεις, ἐαν τίς σοὶ φίλος 
ὡς αἷρ μῆα πὐξϑςπῆηται, ἢ χαὶ αὐτή τί μη- 
χϑνὰ, πῶς δὴ αὖ, ἐφη,ἐγὼ ζύτου μηχϑυϊω 

ἀὑροιμι;πολὺ γὴ ΤΣ ἔφη, ασϑϑφηκόντως μόδ- 

λον," αἱ φα λαίίες. οἷοϑαι ΣΡ ὡς ἐκεῖναι 9η- 

ραΐσι τὰ σοϑς τὸν βίον. τρανια Ὑ δήπου 
λεὼ ὑφηναάψϑιωι, δ, τ αὖ οὐζῦϑα, ἐμπε- 

συ, ΐούτῳ Ὅφῇ γοαΐται. χαὶ ἐμοὶ ὀΐω, ἔφη, 
συμζουλά ης ὑφηνα ϑα! ΤΙ ϑηξοίξϑν. δ 

δὴ οὕτως γέ ἀτεχναῖς οἴξαϑει χ᾽ Ὁ πλείςου 
ἀξιον ἀγράνκα φίλοις ϑηρφίσῴν, οὐχ ὁράς, 
ὅτι χαὴ Ὁ μικροὐ ἀξιον πὰς λοιγῶς ϑηραντες 

τ πολλὰ, τεχνα ζοισιι τ τί μϑν "ὦ Φ γυκτὸς γέμων- 

ται . χώγας γυκπεράυτιχος περασείμδροι, ζ- 

ταῖς αὐζυς ϑηραίσιν. ὅτι ὃ καθ᾽ ἡμέροιν Ἔνπτοδι- 
δρασχϑεσιν,ηλας κτῶνται κερύας, οἷ τίνες ἢ δὲ 
ἐκ νομῆς εἰς τίω ἀγὼ ἀπέλθωσι,τῇ ὀσμῇ 

αἰοϑαγονϑυαι, δ. ὑοίσχοεσιν ἀὐύθις. ὅτι ἢ ποδὼ- 
κας εἰσίν,ω ς1ε ἡ εἰκ τῷ φανεροῦ φέροντες Ἔπο- 
φά γήν,αλλας αἢ κιωύας ταχείας τὐϑασκά)- 

αζονταιεἶνα χτ' πόδαις ὀδίσκων.). ὁΤι δὴ ὖ- 

ἃς αὐτὸν τινες Ῥποφἀγϑισι, δικίυα, ἱκᾶσιν 
Ὦ - - - - ᾽ δι Δ ς “ 

το, ἶτ, γο τα }} ροΠΊ ΠῚ ἀπλίσος ἐσὸ νοπαγὶν 51 Ὁ εἰς ζας αϑαποις,ἡ φάὕχϑεσιν ἵν εἰς ζιῶτα ἐμ- 
Ρτοξοέζο σδηϊβ σοο, αἷς ϑοογαῖος, σοπηρα- 
ταυοτὶβ δἰ ἰιιξ τ δὶ, χα! ̓ πάασαηάο τ] ἔοτ-- 
της (ππἀ]οίος ΔΟ Ιοσιρ] οτος ἰππθηΐαταῖιο 
1 ᾿ππδηογίς, Ποὺ πιο ΠΟτιΙΓ, ντ 605 ἱπ᾿ 
τοτῖα τα σοη αι. Εταα!δηαπι, Π ἡτῖτ, 
τειία πλϊὶ (ππτὺ Υ ππιπὴ τοῖς, αἰτ, σούριι5 ἱ- 
Ρίαπι εἢΠ,. ἢ ἀπιρ᾿ςἐξοπάδμῃ ργα ἄδιη ἀρεῖς 
{ππηππ1; ἀἴαιις 'ῃ πος ἀηίμηι5, πο ἰητ6}]}- 
δεῖ ροῖο5, 40 ραᾳέξο ποιηϊπεβπτιθηάο 
στδτα οἵϊε ροίΠ5, φυα ἀϊσεης φάξεγτε ροῇ!ς 
Ἰατίοἴατη : ἂς ργάτεγεα {ποἰρίεπάμπη ες 

πίπηοντες συμιποδιζωνται. τίνι δξῶν, ἐφη,ζοιού- 

χῳ φίλοις αὐ ἐγ, ϑηρῴμωβ αν ὴ ΟΣ 
κιώυὸς κτήσῃ, ςτίς σοὶ ἰχνδύων κδὺ τὸς φιλο- 

κοίλοις ὦ “πλοισίοις ἀὑρηῆσῴ, ἀφ ὑρὼν ἢ μηχᾶ- 

νήσεται ὅπως ἐμξαάλη αἰὐζις εἰς τὰ σὰ δίκτυα, 

χαὶ ποία, ἔφυ, ἐγὼ δίκτυα ἔχω ἢ ἕν υϑὺ δήπου, 

ἔφ», αὶ μάλᾳ 4) αἰξεπλεκόκδνον, Ὁ σῶμα! 
᾽ ͵ νι π μα ἢ ν ΦἸΝ 
ω δὲ ζύτῳ ψυχίω ἡ καίΐαᾳ μἱλυϑ)αγάς, ὡρδ 
2 ͵ ]ὔ 3) ͵ 

ἐμ(λεπουσει ἰζϑιο,ὶ ὅ,τι αὐ λέχϑυσαι 4- 
σομλ το  Ἵ]Π]ππὶ, 4] ταὶ ατΠξἴοίις; Ἔχ ὶα- Ε φραίνοις" χαὶ ὅτι δ δ μϑὺ ἔχεμελόμϑρον ἀ- 
ἀεηάμττη νοτο, υΐτο Παρθας πα! γῖο: πλα- 
σῃα ΟἸΠῚ (ΟΠ οἰτιαἰπα ἰπι ΘΠ 1 ΠῈ Διηΐ- 
εὐπη, 4 φἀποτίαῃι ἴῃ να]οτα πη ἱποίάς- 
τίσ: σε Ππεπηεητεῦ σοησγατι]αηάππι εἰ, 4υΐ 
ΡταοΪατο αυϊα σοοτγιτ: 46 Π]4: τοῖο ρεέζοτς 
φταιβοδη αι {1 ,ο ἀπο ομγα 15. 

σμκένως αἰ τσδέχεοϑαι 01 8 ζυφωΐντα δ πὸ- 

κλιεἴν'χαὶ ἀρρωςησαντός γε φίλου, φρϑντίο- 

κῶς ἐχισκέψαοϑαι, χαὶ καλὸν τί πγράξαν- 
ὥς σφόδρα, σεευνοϑέμα " χαὶ τω σφοδρὰ 

σου φροντίζοντι ὅλη τῇ ψυχῆ χεηϑρίοϑα), 
Φιλήν 

ΠῚ 
᾿᾿ 



σοὶ εἰσὶν οἱ φίλοι; οἷ δ), ὅτι οὺ λόλω, Νὰ, ἔργω 

αἰαπείρᾳς. μιὰ τὸν δί᾽, ἔφη ἡ Θεοδότή, ἐγὼ 

Οὐτων συϑθὲν μηχϑναΐκαι καὶ μάυὺ, ἔφη, πο: 

λὺ Δα φέρ 2 χτ' φύσιν πε χαὶ ὀρθαῖς αὐθρω- 

᾿πῳ ασοοεφέρεοϑει. χαὶ ὙΣΡ δὴ βίᾳ ἡ οῦτ᾿ 

αὐ ἕλοις, οὔτε κα τοίδγοις Φιίλον. ἀὐεργεσία δὲ, 

χαὶ ἡδονῇ Ὁ ϑηράον τα το σολωσιμὸν τε,χαὶ πα- 

δαιμόνι μὸν δΕ]ν.ἀληϑὴ λέγης, ἐφη. δά τοίνεωυ, 

ἔφη, χοθῶτον κϑὼ τὸς φροντίζονζᾷς σου ὦι- 

αὗτα ἀξιοιωῦ, οἷα, «Φοιούσιν αἰδζις σμακρότα- 

(ᾳ μελήσφ᾽ ἔπειτα δὲ αὐτίω ἀμείζεαϑαι γχα- 

εἰζουδμζω τὸν αὐτὸν ῤπον. οὕτω ὙΡ αὐ μά- 

λιςαὰ φίλοι γίγνοιντο Ε χαὶ σλλάςον χϑόνον φι- 

λοῖεν, χαὶ μέγιςα 4 εργετοῖεν. ϑράζοιο σὴ οὐ 

μάλιςα εἰ δεουϑύοις δωρφίο τὰ δὰ σεάύ- 

τῆς. ὁρῷς ὙΣ, ὅτιχαὶ τῆν βρω μῶν τὰ ἥδιςα, 
ἐαὺ υϑὺ τις πσοθεφέρυται, «ῤὶν ξχεθυμεῖν, 

ἀηδὴ Φαίνεται, χεχϑρεσϑδμόις δὲ χα βδελὺ- 

γμίαν παρέχφ᾽ ἐαὺ δὲ τις πσξϑεφέρη λιμὸν ἃ 

ἐμποιήσας, κἀν φαυλότερφι ἢ » πϑρυ ἡδέα 
- “» δον γὶ 2, τ 2 “ 

Φαινέται. “πως σὰν εὖ, ἔφυ, εγώ λιμὸν ἐμιποιςν 

τῷ ΤῊ ταρ ἐμοὶ δηοναιμίωυ, εἰ νὴ δι᾽, ἐ- 
»"Ὕ Ὶ “ Ι 7ὔ 

Φη, τρῷτον μϑῷ ἴοῖς κεκορεσμένοις μήτε 
« ἑ » 

“ὐδοοφέροις, μήτε αἰπομιμνήσχϑις, ἕως δὼ 

τὴς πλησμονῆς πειυσοίυϑυοι πάλιν δέογται. 
᾽ ͵ ε ε 

ἔπειτα Τὰς δεουϑρους “ἰ πσομεμγήσχοις ὡς Χ9- 

σμιωτάτῃ τέ ὁμιλία, χαὶ τωϊφαινεοϑαι βου- 
͵ ! δὴ ͵ ε 

λορϑυη γαρεζεοϑαι.κφ Διἰοαιφάὐγουᾳ ᾿ ταῖν 

αἱ ὡς,μάλιςα δευθαΐσι. πίω καῦτα Ὁ πολὺ 

ΔΙ οι Φέρᾳ τὰ αὑτὰ δῶρᾳι, ἢ πρὶν Ὀχηϑυμῆ- 

σα!,δὲδὸόναι. χαὶ ἡ Θεοδότη, τί δῖευ; οὐ σώ μοι, 

ἔφυ, ὦ Σώχρωτες, ἔλρου σεουϑηρφιτὴς Τ᾽ 
͵ὔ 7 ͵ Α 7 3) Ἴ ͵Ι "»ὔΡ΄ 

φίλων; εαὐ γέ νὴ δὲ, ἔφη, πείθης με σύ. πως 
ἢ 5 ͵ ͵ ͵ ᾽ “ 
οωυ ὧὐγ εΦη, πεισαμμὶ σε; ὧτήσής, εῷη, τό- 

5..». ι ] ϑιυν “ "“ὕ 
τὸ αὐτή, καὶ μγχόμήση εαν τι μου δέῃ. εἰςι)ι 

ζίνων, ἔφη, ϑαιμινά. χα! ὁ Σωχράτης ὅχε- 

σκωτπήων τὼ Ἵ αὐτῆς ἀποραγμοσεούην" δλλ 

ὡ Θεοδύτη, ἔφη, οὐ πόρυ μοι βάδ]ον ὅς 1 46 - 

λάσαι. καὶ γὸ ἰόζᾳ ποραγμαΐζα πολλὰ, χαὶ Ε 
δημόσια, παρέχᾳ μοι ἀορλίαν. εἰσι δὲ χα! φί- 

λα! μοι, αἵ οὐτΈ ἡμέρφις, οὔτενυκτος ἀφ᾿ αὐ- 

“ΑΜ Ἔα σουσί με ἀπιένω,φίλξα τὲ μανϑανε - 

σαι παρ ἐμοῦ, καὶ ἐπῳδας. ἔχιςασαι ὦ, ἔφη, 

καὶ ζῦτα ὦ Σωκρῳτες; δ ρλὰ ΟΥΟΣ τί οἰφ, ἔφη, Απολλόδωρφνε τόγδε, αὶ Αντιοϑένώυ 

ΜΕ ΒΎΛΙ ΒΕ. Βὲ 5ΤῊΣ γα τ πὶ 
φιλῷ γε μάὺ 4 οἶδ᾽ ὁτὶ Ἐχίςασαι οὐ μόνον Απιοτίδυς αυϊάεπὶ σοτις (οἷο ἕξ πὸ πισάο 

μαλακῶς, λλὰ χαὶ ἀὐγοϊκῶς: χαὶ δτί ἀραςοί 

"ὃς 

ΤΩ ΟΠ ἰτογ ἰη ογαῖγο Ποίς, (δ οἰίδιη πάρ πὰ 
οαπὶ ΔηΪπγΐ δ. Ποιιο]οῃτία : φαοάαίιο ρτα- 
{ξἀπεΠπποὶ απτίοοὶ μαΐσοας, 14 τὸ (οἰο ποη 
οταϊίσης, (εξ ἰρία το ρογφάοπάο εἰἤσοτο. 
Ερονοῖο, δ οςῖς Τ πέσάοτα, ὨΙμΙ] ργοξο- 
ἔϊο ἰδ αὐτί δὰις πιο  Γὶ (ο]ςο. Δεαεὶ, αἰτ 50- 
Οτγάτοβ, ΠΠυἠτιίπα γθέεγι, ρους δια ἔσττ,ας 
τοξϊο ποπηίποηνδάστοαϊ, ΝΝΑηι νἱὶ ηαΐ ἄς πὶ 
ΠΕ σάρεία; ΠΕ γοτίποῖο ἀπηίσατη βού 
ἢι5: (: 4 Πα θγαϊαηι θοπεβοῖο, τὐχτα νο]α- 
Ρτᾶτο σαρὶ ροζοίς, ὃς νὶ τηδποδῖ, του πετί. 
γετο αϊοὶ5, ἰπαῖς. Ὁ ἀαμοθγοηι ὁρογτεξ, 

Β αἰτ,ργιπυατα δ εἰ5, αἱ ταὶ {υιά το (ππι, πιῖ- 
1υπηοαϊ ρετοῦς, 4111 πλ Πἰ πὶ πὶ ἔλδευτι: 
ἀεἰπάδ νῖ τὰ φποηιῖς στατἤσαπ ὁ νἱοεπὶ 
εοάεπη πο 60 γοΐογας, Νδπα Ποῦ ραέϊο πλὰ- 
χίπης 0] ἁπλοῖ ἤφητ, δο ἀϊ τ ΠΠτπς ἀΠ]ἰσδξ, 
δζ ΡΙασπλ 5 τα θα μοβοίς αἀποιςας, ἀταιῆ- 
ΟΑΌοΥ 15 Διιτο Π} παχίπηδ, τι, 4111 οἰ Π- 

αἰβοηϊ, ΟΠ οςἤοσίβ. Ν 1465 επίτη, δια τ {πὲ- 
ὉΠΠΊ πηδὲ οἰοαξ δά ]λῖαβ ρτῖα5, 4ιαπη δἀροτᾶ- 
τι ἐπ πλιιοδ νἹἀοτι: σία γατὶς νογο οταπὶ 
ἘΑ αἰ πα βαέεγε. τῇ 45 65 ροτγεῖραῖ 15; 
ἴῃ χαΐδιι5 ἔλπλεπι Ἔχοίαιπογίς : διϊαπηῇ νἱ- 
Ἰοτες ἤπτ, ρεγίαατιος ν᾿ ἀθητίϊγ, (ὁ πο Ἰρίτιι 
Ραξτο,(δίεοῖς Ἵ πεοάοτα:ξαπηοτῃ ἐρ τη 4- 
Ἰίχιιο μηοοῦ νετίλητο ροαΠπη οχοίταγο ἢ Ῥγία 
πχιτη ΡΓοξοέζο, αἰτ,ίι (ἀτιιγατὶβ ἤοα 86 ρογεῖς- 
545, Π64: 605 σοτηπιοποίδοϊαϑ ρυῖι15, Πα 
Πποτερὶ οτοηΐς ἔλέξο, γυτῖ5 ἐσ οαητ. ) εἰπη- 
ἄς οὐπιοπεξεςετίς ἱπάϊσέητοϑ ΘΟ] οή τ 
πιαχίπηε ἄδοογο, αἴχις ἀςοϊαίαπαο, αι] 
σεαιιβοατὶ να] 15: ἱητογί παρ οἰ άτΊ5, ἀοηος 

ΤλΑΧχΊ πο Ορεῖὰ τις ἱπά ραδητ: ἼΤὰηο δἢϊπὰ 

Ιόσε ῥγαίξαϊ ἐαάοπι ἄοπα οδοοάοῖς,ἰιαπα 
εἴα, ἡπππὶ πεοάππι ἐχρετογοηταγ, Εἴ 

ὙΤΠοοάοτα: Οὐ 4 ἐγροὺ παῖς, Ποη τ πλ1- 
ΒΙ, πὶ δοογαϊοβ, οροπι τη νο πη 415 ἀπ Οἰϑ 

ξεετο νο ἰοὺ Ργσξεέξο, αἴξ, ἢ τι πιο ρογίιδίο- 
τίς. Οὐοιρίταῦ ραέξο, αἴτ,το Ρογα(οσὶπι: 

Οὐςτοκ, Παίς, πος ΡίΔ τι, δ, ΟΧΟΟρΙ Δ Ρ]5; 

ἢ χιαίῃ γα πιο τίδί σριις ἔμταγιμη πτορο- 

τὰ. Εὐρο τεααςητεγ, αἷϊ, αά πιο ἱπρτοάστγε: 
Ετ ϑοοίζατος ἴῃ οεἰπῆι (αιπ Ἰο φῆ: ἘΠίπη- 

τοῖο πιρα Ἱ προάοτα, ἰπηαίτ, πο πα μϊ 46- 

παοάτπη ἔλΟῖ]ε οἱ οτίατὶ. Νἂπὶ ζοιμρ  ατγί- 

δις ταπα ρει ατσ,ταπα ρα Β]1οἷ5 Ποροτς οο- 

σαράγυις {π|. Αταας οτίαπι απλίοας αις ἀαἴπ 

τα  μἰ (ππτ,ηπα πες ἰητογάϊι, πος ποᾶι40- 

εἴς πιὸ αὐδὸ (8 ρβατίοπταγ; 4υοα ὃζ ἀΠΊοτίς 

ςοποιΠαπάὶ τατίοπες, δ ἱποδητατίοπεϑ ΟΧ 

τας ἀϊοαῦτ. Αἢ ὧς ΠΑ ποῆι, αἷτ, τὶ ϑοογα- 

τος ἡ (τ οπἰπιοχ {εἰπηᾶς, τείροηάίς, ὃς ἃΞ 

Ῥο!οάοτιπιμιης, δὲ ἈΠΕ Παπότῃ παπα- 
3 

« 

ΥΩ 



γϑό. 

φιπχήλίαιῃ ΓΠπόδὶς χά τὴς νοῃτταγεϑατίοι-: 
το οφῃοη ἰδίᾳ ας πα ]τῖ5 ΡΠ] τες ᾿δζάηοδη- 
ἐδτί οὨιοιις, δζ πος Ὀτῖς ποτὶ. Βεροτα, ἰπΞ- 

ἩΝοινες, 4π|τ, ὈΟπιοατο τ] 465} Ἰγῆρθηι, νε Θαπὶ 
ἀρὰ ἡϑιῆ ἴπ τα ργίπιιπ αὐεγα ματι. Ατοηίτῃ, (αἱ ςοἱξ 
»οηινη- ΘΟΌΓαῖος. Ποΐο αὐτὸ ργοξεξεο ρϑεεραμι, (οὰ 
ἼΡῸΝ ἴμ τῷ δά πιο θΏϊτγα: Υ φηΐαπι νοΓο, ἀλτ, τα τι! πὶ 

ὐβεραιωτ. πῈ {πο ρε ϑα(οἱρίδην, ἰδ μῖε, Πλφα ἀ 4 
δ ωκοννν τὸ ξατονάριιά τὰα ἐπογῖτ. στὴ ἰπ θη α- 
εις, Πάπαηάο Ερίσοποπι αποπιάδπι νἱ ἀπςτοχ 

ξατα ]Π]αυιθιις, αὶ ὃς ἰπμθ 1 εἴτ, ὅς σοι ρος 
ῥετηαὶς δἀξεξξο: (Οτταπὶ να] σαγίτου, πα ας, 
λαζεξξιιμα εἰ δ ςοτραϑ εἰς. τὰ Ερίσοης. Εἰ 
1ΠΠ 6:  αἱσαξίς απ, ηχὶ δοςγατοσ, αἰτ ΝΠ Π1}Ὸ 
πλασὶς, Πα τ, 4υῖα 1), αὶ ἀραᾷ ΟἸγ μηρί δ, 

ἀοαοτγτγατατ πτητ. ἢ 10] σετταηχξ οχὶρ αυτη 
«εἰς ἀε νῖτα νάἀςτας αὐποτγίας ποίξεβ, φιοά 
Ατῃοηϊςηίοβ ρέοροηεησ, π|Π} Γ65 ἔογοτὸ 
Αὐχαϊ πη ραιςὶ ΒΕ ΠΠοἷς ἰῃ ρογίοι! 5 οὐ πλὰ- 
Ἰατὰ ςοὐροεῖς ναἱεσιιἀποπι πγου! ταν, νοὶ 

ταΓγρίτον Θααάπητ. Μαϊεὶ εδάςθην ἀς θαυ πὰ 
ἐαρίπηταγνταί, δζ σαρτὶ γε] γο! αθατη νῖτας 

{ὀγάμπιης, ἢ τες ἴτα ἔογασ, ἐεγαϊ τατον οπος 
ψτδα Πι πιάση νοὶ ἴῃ ποοοήτατοβ5 ΠμΆΧ ΗΟ 

τ ΔΑ ἐν ΣΥΝ Ὁ" ἌΣ 

απ ἀοίοῦς σομηξϊ85 ργο  αρίι, ταις οὐ- λοι δὲ σὐΐο' τῷττο ζῶντες ἀλίσχονται, χαὶ ἀ- 
Ἰδιῖι βου! ὐδτος ποη πα πησῃᾷ ρίαγα, αΒ ατὴ 
ἴῃ Βοπίς αδοαηῖ, αιιοά το] ιιαπὴ ο{Ἐ νίτα, 
ἴῃ ππαχίπηα Γογα τα ΠΟσοΙαγδυτιηι ἱῃμοΡίΔ ὃς 
ἀταπηηῖδ τγαηπσπητς, Μαμεὶ δείαην {δὶ οχὶ- 

{Πἰπιατ ποι ταγροι σοιηραλφῆς, πο ὁ 
ὈΟΓρουῖβ ἱπυΘοἸ Ππτατοιτι ἑογπηάο]οίς σο- 
τεῖε ίς νἀδαπταγ. Αἢ ἢ αοτα πχαϊα ναΐστιι- 

τ Πΐ5 ρασηαϑ σοητΓοιη 15, το; Ρατας Παῖς ἔα- 
ΕΠ Ἰαταγυτην Ατααῖ Αι ίγλου οαα! ἀφ ηλ]οη- 
τὲ Εις σε ὃς ἱποπηἀίογα ΗΪ5 εἴς, μα 1]- 
Ζαπητοίογαγε πξοοῖς τ, ααϊ Βοπα σογρὸ- 
Εἴς νοι ἀ1η1 ἀατ ορεγαπι. ἢ ται (αἰ τῖο- Ὁ 

τεπι, ας Δ Δ[14 ραταβ ντ]ογεπὶ εἰ] τπα] τη 
ΠοΓρογὶς σοηΓΕἰτιτομ τη, 414 πὶ ΘΟ Π8ΠῚ} 
Αποᾷ, 4ι8: ΡῈΓ θοΠδΠῚ σοΓροσ 5 ο Ομ [Εἰτα- 
τοποΠ Πιητ, σοὨταπλη δὲ Ατααΐ οπλη]ὰ ἐΪ- 
πογία (πε ἢ 15. Ζαΐδιις νεῖ θοπς, νοὶ ἤλαὶς 
αὐἀξοέξα πππτ σογρογα Ν πη δι αὐςέξα 
δεποίμπτεςσοτγρογα, νοι ἀϊπο ντρτιτ οῦ- 
τηοάα, δ του (πῆς, ὃς λα τὶ μας γατίοτα 
᾿ποο  απηε5 Ε ργΟ]"ἰς δα τς ΠοποΙἘΠΠΠπλς, 
ουπέξασιϊε ρεγίσα!α εξ σίαηῃτ: ΠγΕΪτὶ απλ!- 

οἷδπσσαγγιπε,ξ ραιγία ῬῈ ΠΟ πη ΘΓ ηταγ, ὃς 
ὉὉ μας σγατῖίδιη σοπίδ ΖΏτιΓ » δ ἱηροη- 

τεπι ο]οτίαπι σοπηραίδηξ, ὃζ ΠΟΠοΓοσ ργα- 
ΟἸΑυΠΠΠπιος δἀϊρηοὔταγ. Οτο ἤτ,νττε]!υᾷ 
νἰταπι {πἀυ1|5 0 ΓΑ ΟΙΑΓΙΠ5 τεαπίισαης, 
1: ουἰσάς {πἰς5 ρυΠςΠτίογα το! παιδης ά νί- τοζδευ ἀ)εργετῷσι, χαὶ ἰὼ (τα χαξιτὸς 

) -“ λ ! ͵ ᾿ “ὝἭἮ 

τε αξιοιίῶται, χα! δόξαν μεγοίλέωυ κτῶνται, χοὶ τι δδυΓκῳλλίςων τυϊχόύεισι. Ἂ 2, α 

ΧΕΝΌΟΡΊΗ: ΜΈΜΟΒΑΒΙΙ; 
ἀιιαπιὰ πῆς ἀφήσου ὅς ( εθεῖοπι ὃς Αἰπρε μου Ἐἰπολείπε «ϑαν δ κὶ τί κα Κα Γ᾿ 

δ ὦ » δι σὰ Ξ δ ΚΡ Β τῶν ψινὰ γέὸν πε ογτοῦ,χ9) Ὁ σώμα χα κῶς ἔχον- 

Ε χὰ τῦτο ἐκ αν πολεμικῶν ἀγώνων σωζον- 

χαὶ Σιμμίαν ϑηξηϑεν φἰϑαγίγνεοϑαι ,ἀ νι Ἶ 
οϑι;οτί ζῦτα οὐκ αὐό πολλων φίλων ἫΝ ἐν 
καὶ ἐπῳδῶν, χαὶ  ἰυείῶν ὅθ. “,ρῦσυν ζ γεωυχωι, 
ἐφη, τί ἰυτία, ἵνα. ἔχε σοι αροῷτον ἕλκῳ αὐ τὰ αδυνθογρΣ Ων γὐφιὶ ττίξο. ἀμὴν ὅλος 
πϑξϑέσε βόλοκοολα σείζσοϑς ἐμὲ πορόστ ὦ Ἂ 
εὐ. δνλα ποράυδοιι6). ἐφηιμοιον αἰ ασοδέ. ὑπιὰ., 
χρυ δλλ᾿ Ἀαοδεζοριαήσε, ἔφη, ξαὶ μή τις φικ ὅνμαι,, 
λωπέρῳ σοὺ ἔγδὰ) ἡ. Επιλρξο ὃ. αν ξιωῦ. Ὁ 

ζαίδων: ὡς ἰδιωποεῶς, ἔφη, Θ σώμα, ἔχ 
Επίγγνες. χαὶ δ ἰδγωτης μϑρ, ἔφυ, εἰμὶ ὦ Σ ὡ» 
χρατες᾽ δυεῖν γε μάλλον, ἔφη, ΤῊΜ οὐ ὀλὺμι- 
πέρι ἀὐολνονπεν, αὐγωνίζραϑαι. ἢ δόχεῖ σοι μι-΄ 
ρος ε) 8 ΈΣς τῆς ψυχῆς “σϑὸς Τὸς πολε- 
μέέους οὐγών ον αὐϑζεωαηοι ϑϑυσοισιν, τὸν τύγω- ᾿ 
σι»χαὺ μεζεὺ Οεχ ὀλίφρι μϑὼ Ὡ οἱ τίω Ταῦ σω- ὃ αἰδὰ 
««ἰαΐζς καγεζίαν »ἰρκθδδνσ, τε ον χοϊς πο- 
Δεμμέκϑις κινδεωμοὶς, καὶ αἰονξωῖς σωζον}. πολ- ᾿ 

οντες ἤτοι δουλέςὐοκδι, πὸν λοιπὸν βίον, ἐαὺ 
οὕτω τύχωσι, τίω γχαλεττωτατην δουλείαν, ἢ ' 
εἰς ΩΣ αὐαΐχᾳ; ΩΣ αἀλγάνοταζᾷς Ἵ ἐμιπεσόν- ὀκπεύίνος 
τες, χαὶ οκ σαντες ονίοπε σλιείω ΤῊ ὑπαρ- τ 
χύντωὐ ἄζις, τὸν λοιπὸν βίον οὐδε μα. ; 
ναΐκαίων ὄντες χαὶ καχοπαϑοιῶπες Ὡἰαζ'. ς 
σι. τόλλοὶ δὲ δύξαν αἰα ξα κτῶνται, Ὡ]6 τίω 
τῷ σωμδζος ἀδερυαιμιέαν. δοκοιεῦπες Οἰποδειν 
λιᾶν, ἢ καζοιφροιᾷς τὴν ζχιτιμίων τῆςκα- 

χεξίας Ουτων, χαὶ βῥάδιως αὐ οἰ Φέρᾳν τὰ ὧκ- 
«ὡτα; χαὶ μά οἵα γέ πολλῷ βάω χαὶ ἡδίω 

Ούτων εἰ), δος πσομῦμν τὸν ὑγεημιελόμδωον 
τῆς τῷ σωμιαἴςς ἀὐεξίας. ἢ ὑγιφνόπερϑν 7εχαι, 
εἰς τάλλα “ϑησιμῶτερον νομέζᾷς Ἐ) τίω κα 
χεξίαν πῆς 4. εξίας ;}) ον! ΟΥ̓ τἰω ἀφ) εξίαν ! 

γεγνονδύων καΐζα φρονής; χαὶ μιἀιὼ πελύτα γε 
τλμαντία συμία!ν4 τοῖς 4) τὰ σωκᾳΐᾳ ἔχου- 
σιν, ἢ τοῖς κακῶς: χαὶ ὙΡ ὑγιαινοιδιν οἱ τὰ σώ- 

καῷὰ 42 ἔχογτες, χαὶ ἰαχύοισι, χαὶ πολλοὶ, δὼ 

«αὐ. ε. 

- 

ὭὉ.. .....». 

7 ΤῈ ἀὐονημονως, ἡ ζῷ δάνα πόρτα ἀζαφεύ- 

ἀϑέσι πολλοὶ 5 φίλοις πὲ βουϑούσι, ἡ τίω πα- 

᾿ ααδιδοι»οι,.... ὯὍἔἘν' τ 

ἡ ζῶτα τὸν ἢ 
λ 7 “ςΩ ) ͵ “-΄ἷ΄ς ϑ΄ς ᾽ 

τε λριπτὸν (βίον γδῇον χαὶ κολλίον Δ: α ζεύσι, καὶ τοῖς ἑαυ τυ πταισὶ καλλίας ἀφορμιας εἰς Τ' βίον 
χαίαλε,- 

΄ 



ἡ 

᾿ ΒΡ.-- 
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-Ὁ 

ὑκφϑημοσία τὰ “σϑϑς τὸν πόλεμον, Ὁ κῶς 

αὖ υὐδέσία ἀμτολᾷ, δολιὰ μηδὲν ἧττον δχταε
- 

λήοϑαι. Δ» οδη σσοὲ εν ὠλλῳ Θυεϊενὶ 

ἀγών!» σϑὲ ον πραξὶ Ὁσίδαια, μεῖον ἕ ἕξες 

Ὁ) ὦ βέλτιον ὃ σῶμα παρεσκάσάοϑει. 

; πυδὸς ηϑώτὰ γδῤ, ὃ σαι ποράῆοισιν αν ϑες- 

ἤτοι φύσιν σώμα. ἔβὶν, 6 -» πάσοις ̓  ταὶς
 

τὸ σώματος χρείαν πολὺ Ὡια φέρω ὡς βέλ- 

ὅκα ὃ ἐπεσὲ ἔχφν.ἐ ἐῆει χαὶ οὐ ᾧ δοχεϊς ἐλα- 

χίτην σώμα ὅς χρείαν ε τῷ, ο»} τ δ συνε. 

ἀϑαι, “ἰς ς οἶδὲν, ὅ7ί χορ ἡ οὐ, φύτῳ πολλοὶ μέ: 

γάλᾳ σφάλλονται ἀφ ὃ μὴ ὑγιαήνᾳν Ὁ σῶ- 

μιν ται ἡ ληϑη: ἢ» τσὶ ἀθυμία, χαν οὐρθης, 

ἡ πολλάκις πολλοῖς ὅζᾳ τίω αῷ σώ κα 

Ὅς καχεξίαν εἰς πίω δζενοιαν ΠΓΎΤΝ ον οὕ- 

ἥως, ὡφεχαὶ ας ἴδειφημας οκβαγλῷ. τοῖς ἢ 

(ᾳ σωμαΐᾳ 4 6 ἔθεσι “τολλὴ ἀσφαλφὰ,χαὶ 

ουεῖεὶς κίνδυνος δζοε γὲ τίω τῷ σώματος Κα.-- 

γεξίαν Οιούτον τὶ παλαεῖν. εἰκὸς δὲ μᾶλλον αρὸς 

ζᾳ πγαρ δε ΜΡ χὰ τίω κὰ γεξίαν γεγνομέ- 

γων χὰ τω ἀὐεξίαν γοήσιμων ὁ. κι τοὶ τ
ὴν: 

γε τοῖς εἰρηεϑροις “ναντίων ἕνεκα, τί Οὔ, αν 

ἥῖς γοϊῶ ἔχων αὐανομείνφεν; αἰριὺν δὲ χαὶ 
ΩΣ 

Ὁ 51 τίω ἀμέλφαι γηξθίσαι, ρὶν ἰδεῖν ἑαυ- 

πον, ποῖος αὖ καίλλισος χαὶ κρλτισος σώμια- 

δι λύοιι. ζωτα δὲ οὔκ ἔειν ἰδεῖν ἀμελοιῶς 

ζᾳ. οὐ γδ ἐδελᾷ αὐτομαῖζα, γέγρεεϑαι: ὁρ: 
ἡαζονϑύου δὲ ποτε Ἴϊνος, ὅτι ασεϑεφπων ἀ: 

γα χαήρῳν. οἵκ αὐτιασο9φέρῥη ὅν" γέλοιον, ἐ- 

εα, ιιοα οἰτῖτας ρα ]ῖος τὸς θΌ1ο πεςοῖα- 
τὰς ΠΟ Οχούσρφατῖ, οτίλπι ρυ πα 1 {1155 Πο-- 

σΠσεπαᾶς {πητ|(δ ἃ ἈΠ Π11ο πλίπιις (απτ οχοο- 
Ἰοημάα, Οὐΐρρο (οἴτο τα νε] τ, πὲς ἰπ αἰ 
ἀαοαὶς σοτταιηῖπο, πςςν]] ἰῃ αξείοῆς ἦς: 

τοτίοτεπη ἰἀοίτοο τὸ ξατασιπι, {πο ἃ σοῦΞ- 
Ροτο δέξαι οὔραγατας [15. Ν τη Δ Ὀτπηΐα, 
απαοιηγαιις ἀσιης ΠΟ Π 65. ν τ} ΠΟΥΡιις 
εἴα; αὐ ἰῃ οπηηΐθιι5 σογροτῖς νη δσιις τη8]- 
ται ἱπτογο, οτα χιᾶ ορτίπγο αἀξείζο οοῦ- 
Ροτα. Θε5 οηλπ ἰσηοατ, οἰ ἴῃ ΘΟ 'Π 40 

Ραταβ νίατη σοΓρΟΥ 5 ΠΛ ΠΙ Πα ΠῚ οἴϊς, ν] 4653 
Ἰῖσες ἰῇ σορίταπο, πη α]τος νο ἢ οηγδτοῦ Ἰπ.Ξ 
Ρίπσαητργορτογοα, πο σοῦριις ποη τεξξῷ 
γαϊθαῖὶ Ετίαπι Οὔ] πιο, ὃς πγατου, ὃς Πλογο-- 
{τὰς,, ὃζ ἱπίαπία (ρα δ ηογο ἰῃ πγηΪτίς οἷ 
πια πὶ σογρου δ αἀξοξξίοπεηι ἢς ἰη τηδη- 
τοπυ ραεποτίδητς: ντ ετίαπη (οἰ σητίᾶς οἰ Ποἰατ: 
Ατααίθιι αἀξοΐξξα θδης πη σοτροτγα, να]: 
ἄς (ἐσατγὶ ίαητ, πεχαο υϊαιιατη οἵ ρου 
ΟΥΪὶ εἰς οὐ πια απ σογροτῖς οΟ(Εἰτατ! οπ ει 
Βυϊυίπιοάϊ 4 ἃ εἰιθηγιγιιπη: ρου» σοη- 
(ςπτάποιιπὴ Εἰ , να]οτα ἀἰποηλἸητοστγᾶην δα 
ἰϊς σοπεγαγῖα, πῶ Ἔχ Πλα]α Θομείταοποος 

Οπππτυγ, σοπάποετο. Ἀτααὶ ργόρτεῦ ὁλ, τα: 
παης ἱπάϊ σαῖς σδτγατία της, Ζυ ἃ ποπῖο- 
Ιετεῦ 5, Ζαΐ πιο ητ 5 ἢτοοπηρος ὃ Ετίαπητατζ 
ΡῈ εἰξ αἰΐηιιοπὶ ποσ]σεπτῖα {πὰ (εποίςογὸ 
Ρτας, χαᾶ νά θατ, 112}15 Πτ, ν ὈἹ δ ρα ΠοτΞ 
τίπηπ5. ἃζ το Π πγις σογροτζε οαίο τ: 
Δἔτ πος νίάσγε πε α ξ, {᾿ σαιταπι πὰ} 4Π| 4 4- 
μίρεφε, οπ επίπι 11|4 ἔροητο ἔμπα βιιπτ: 
Οὐμπὶ αἰζοι αἰ] παπο ἡ 44π| οχοδη- 
ἀοίςοτοτ, χαρά (αἱ πέαπς αοιη απ, ΓΕΙΆ 8-- 
τατιις πΠῦ Πα Π7δτ: Ια ἰάϊσαϊαπι 6, [4 πίτ,τς {8 
οὐ οσσατ ς5, Ζαΐ ταϊΠ 5 σοΠγπγοά ὁ σοΓ- 

φη,ε Νὐδὺ ὃ σῶμα κοίχιον ἔχοντι ἀπτζωύτη - Ὁ ρούο αΠΠετάξεξξις, πο ποσεη γῇ ἔπ 
ἢ 

ν".. 3) ἢ 

δσαξ τῶ; Μή ὦ ὀργίζεοϑαι " ὅτι 
τὶ δὲ τἰιὐ υ- 

᾿ χίω͵ ἀλοονοτέρως Ὡξακχειμδιῳ «ξώτυ- 

χο τότ᾽ σε λυπεῖ. ἄλλου δὲ λέγϑντος, ὁ Τί 

ἀηδῶς ἐαϑίοι" ἀχούμϑμος ἔφη, Ο
ύτου Φάρμα- 

χον ὠγαϑὸν δηιδοίσκᾳν. ἐεραδμου "δὲ, “σοῖον; 

᾿παύσειοϑαι ἐαϑίονται, ἔφη. χαὶ ἡδ7ον τε. χα 

ἀὐτελέςερον: ταὶ ὑγεφνότερον φησὶ διϑ
ξῳ 

παιυσείρδωον. ἄλλου δὲ αὐ λέγοντος, 
Τὶ ρ΄ 

μὸν εἴν τωῤἑαιτῴδὺ ὕδωρ, ὃ πίνοι'
 στὸ ἀρ β9 

ἐφὴ, βούλη ϑερμῶ λούσαοϑαι, 

ὅσοι. οὐρλὰ ψυχουνΐφν, δ! λούσοιαϑα!
 661»: 

ἂρ δίιυ,ἔφυ,καὶ οἱ οἰχέται (ξυ ἀρθοντα
ι πίνονε 

πες τεαύο ονσὺ λουόμϑιοι αὐτώ; "Δα τὸν
 δ : 

φῆ. ϑλλὰ χα “πολλάκις τεθούμακο
ι, ὡςἡ- 

δέως «υτω παρὸς ἀμφότερφ. (τα γοαΐ). 

ἕτοιμον ἔς “αἱ! Ε ἴδ 

(6 : αποα δυζοπη ἴπ Ποπλίπεηι ἱποίἀθτῖς ἀ- 
Πίπιο γυἰσίοτο ργρξάϊταπη, 14 {|61 πιο] ΠΕ 
εἰς [εἰ ἀεπὰ ἡππι αἰτι5 ἀϊσέγετ, Πα πδυπτοῦ 
{ε ςοπιράεγε: να 1} πιοάογοταγ, Βολαῖη [ἃ 
τεπιδάϊατῃ δά πος ἀοςοίο νο]]ς ἀΐσοθαι. 15 
ἸοΪπτογγοράητε, ἀααίοπαπῃ ἴα οἰΠοτ: ἢ ςο9 
πιράοτε οο πους, παῖς Ετ φυ άπ ἢ ἀ6: 
Ποτῖς, αἷς, ετίδην [πδυῖπ5., ν ΠΟΥ; στη δέ- 
Ραΐατιι, δέ γαϊετι ἀϊηὶ σο πηι ἢ! δ ητίι15 νἱΠ6 5. 

ατίας Δ[1ο ἀϊσξις,ιάπι ἀραα (ς οαἰ απ 
εἴτε, ψαα ντετοῖιγ ας ροτάπι: Ετσὸ 4 Πππὶ 

ταῖς οαἰ αν οἷος. παῖ, ἴῃ ργογητα ἰδὲ 

εὔῖτ. Ατχαὶ, αἰτ ΠΠς, Ῥηρίαϊοτ ει, αυᾶνεϊο- 
τἰοπὶ ἐσποηίατ. Εγρο, ἀ Ιεοἰτδοοεατος, ετ ἃ 
ἀοπλο[οῖς ταῖς ἈΛΟΤ] εἰ οἱ᾿ δα εἴ ἀα ροτῇ, 
ταπι δά οι ΟΠ Ἐπὶ ντὶ ὁ ΝΟ ρτοιεέξο, ἰπχαῖτ. 
Τήχπηο ἔα ῬεΠυ ΠΟ ΓῸ παϊγαῖας (πη, αι τᾷ 
ἰποαπάς δά πογιπενττιιπγαὶις 114 γταητανς 

γε 
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ΝΙαπιάαιδ, [δι εοὶς ϑοογατος, υσὲαριάτο Α πότερϑν ὃ), ἔφη, ὦ τΒαὶ σοὶ ὕδωρ ϑερμότερϑν 
οἵ, Τα! ἀϊοῦ εξ δά βοταῆι ὁ, αἰια δ τη 2 Ὁ- 
(ου]άρι}} [πῖπλο Πα, ἱπααῖτ, τη ΖΕΙσυ]Δ- 

Ρ1] ἔλμο εἤ- Ετρο σορίτατο, αἷς; ρόγιοα!πὶ 
εἴτε, ἣς δέ (δες ἃζ ρεοτδητίθις {15 Πποτο- 

Πού. Ιατὶ ΄αῦ 4] 4Δπιρεάις πὶ {π||πὶ 

νεβοπιδτει ποι Πςτ, ααδηλοθῖοπι (ογιό 

(υςοεπίοτοξ, ἱπτοσγοραβρατὸ Οποα, ἰπηαῖτ; 
νογαο Ππλι5 Πτ Οδ(οπίογαπι, ὃς ἤπηα} ἰη- 
δε ταις : δ ΓΙ ΠΊ πηι ἰάεπι, ὃς οτἱοίι- 

πλις. Ταπένοτο,(αδίςοίτ δοογατας, ντ 
φομΠά ον, ντοῦ ρίαγος ρίασαβ ΠΊΕ γθδτα; 
ται, δέπας τατι59 Ἀαγία5 Ζαππὶ 4α 4α πὴ 1- 
τεῦ δα ΟἸγπιρίατῃ γοξογπηάαγου: Οδπη- 
Οδτεπι, ἰπαίτ, ργοξβέξίοπειη μᾶς τηοτα 5) 

Απποη οτίαπι ἀοπηὶ τοῖατι ἔογο ἀΐεπὶ οὔ- 

δἴλθυίας τὰ σαῦηας ἀππ|6ὸ ργοῆο (σε ῃϑ 
δια διϊοτῖβ, ργαηάεθι5: φαππιηιο τατγίῃς 

ΔΙΆ] αἰιοτῖδ, σα πα 5 ὃ ααϊείςδ5. Απ πο- 

(οἱς ες, οΡαπιθι]διίοπε5, 4 ιι5 4] Π 486 

ψε] (οχ ἀϊοδιις ντοῖῖς, ἐεχεξάας, ἔλοὶ!ε Ατδ- 
τἰς ΟἸγπιρίαμι νοπτιγαγαν Ατα; στα ρας 
τς δεῖς, π νπὸ αἷς ργδοἰ ρίας ἰταγ, φαάτη { 
(οτίτις εα5. Νατὴ σορὶ φύσι, νεἰτπεγα, 

Ραγῆε, Ιοησίοτα ἔβοϊας, πη] οἴτατα οἰξ: ατν- 
ΠΠῚ ἀἴοι Δα τς [ἢ [ἘΠ οτῸ σοπίμπλοτζο, 

ΤλΑΘΏ ΔΙ ΓΘΟΓΘΔΓΙ ΟΠ ΟΠ, αάξετι. το πι,ντ 

Ροτίις ἤτ ἐεἰπαπάμπηι ἴῃ ἐλοίππαο [τἰηε- 
τὶς ἰηϊτῖο, φαδηι ἰρία πη να. Οτι}}Πὶ ΑἸπ5 α1- 
σετεῖ, ἔς ἰΙοῆρο ἱτίποῖς σοῃῆσπηηάο ἀςἔο- 
{ἀτὰ εἴτε: πιιπη Ζυ! οποσὶς σεται, ἱπτετ- 
τοραατς. Μίπίμπς, αἰτιργατοῦ νείξοπη. Ν απ 
0] ἰθας., ἢ δέ ρεάπεσαμς τε σοπηίταα: 
τυγ  Οομἰταίθατιι ᾿Π4αΐτ, Ν' ἀσιαι5 ἜγδτῚ]ς, 
δῇ 14 σοίξαθατ (αοίξαβας, ἱπαυῖτ, τα πὶ 
{γάσαϊα, τατη 4114 ναία. Ετψαο ραέζο 15, αἵτ, 
{τἰπογο ρογειπέζα εἰς} Με]ῖα5 της, παῖε, 

νι τῷ ν -“ δ Ὅν τὰ » 

πιῷν δεὴν," Ὁ εν Ασκληπιξ; ὦ οὖ Ασκληπιξ, 
ἐφυιϑυμδ δϊχυ,ἐφη, τὶ χίνδυὼυ 4 )ᾷς δεζαρε- 

ξότερος ἐ1) “1ε οἰκετῶν ἢ ἢ ἀρῥοφοιεύώτων. χ5- 
λάσαντος δὲ τίνὸς ἰοκὼωρώς ἀκόλουθον, ἥρετὸ ΕΊ 

χαλεέπαννοι τω λα δοίποντι:ὅτι,ἔφη,οψοφαγί- 

ξατύςΊεὠν, βλακωταπὸς 661, ὼ Φιλαργυβὼ - 

ταῦς ὠν,ἰρησταΐος. "δὴ ποτὲ ὀξίυ ἐπεσχέψω, 

ἐφη,πύτερος πλάόγων πληγῶν δΈται, σὺ "δ 

ϑεροίπων; φοζεδίε δὲ τινος Ἢ εἰς ὀλυμπίαν 
Β ὁδόν" τί, ἔφη, φοξη Έ πορείαν; " ἡ οἴχοι “αδινῦ- 

λην Ἐ ἡμέραν αὐθεπαί ἐς, ὃ ἐκέσε πορϑυομϑυὸς 
αὐξεπατήσας -ἰριφήσάς, αἰβεπατήσας δ4- 
πνήσάς ἡ ὁμαπταύση. ἐκ οἵἴοϑθα, ὅτι εἰ ἰχΊείνας 

ζις αἰθεπαάτους, ὥς οὖν πεν]εἢ εξ ἡμέρας “πἶϑι- 

παΐῴς, ῥάδιως αὖ αἰϑάζεύνϑεν εἰς ὀλυμπίαν «- 

φίχριο; ἡ φρλέφερόν 5 χαὶ “ὐδϑεξορμᾶν ἡμέρα 

μιὰ μόηχον," ὑςεείζην.ὦ μϑὺ "ὦ αὐαϊκαζεκζ 

«ὅραιτέρῳ τῷ μεδίᾳ μηκώύνᾳν (ις ὁδοις, λὰλε- 
"κλι δὰ Ἢ , ὙΡΟΝ τ ὦ ς 

πον Ὁ Ὁ Ἱμιᾷ ἡμέρα σγλείονας πορά. ϑζωα;, ψμεπὶ κα 
ΔΩ͂Σ, ὌὩ ὁ δὲ Η Ὁ πολλιὸ ῥα φώνην παρέχῴ. κρφῆον δζωυ οὖν τῇ ὁρ: Κ“ : 

[ ͵ φΦιειερν»φ -“ς -""» 

ἢ ασευδν,η οὖν πὴ οδῳ. ἀλλε ὃ Λέχϑος, ὡς 
Ι ἜΝ ΜΙ δ») δ 

παρεταῦη μακρα οδὸν πορευλεῖς,ηρετο αὖτ’, εἰ 
Ν πὰ Δ ιος 5. Ὁ τ ΠΥ ΥΝΝ ΠῚ 

γ) Φορτίον ΕΦερε. μκα δὲ ἐκ εγὼ ,εῷη, διὰ ὃ 
«- ’ ! ΕΣ 2 ᾿ ῃ 

ἱκκοτιον. μένος οἴ), ἐπορά)ε,Εφη, ἡ τὸ ἀκόλθδὺς 
ἊΝ, ͵ 3 ͵ 3) ἦ 

σοι ἡχολεθφ, ἠχολεθᾳ φη,πότερϑν, Φη, χενὺς, 
γ᾽ ͵ ! χ ᾽ν ᾿ 

ω φέρων ὧς φέρων νη δὶ »ἔφη,τα τε φρωμ(α!α,ὴ 
ΕΥΣ " 3, 3 ΕῚ 

Ἴλιλα σκάη.κ πῶςτι, ἔφη, ἀπήλλαχεν οχ ὁ 
« ᾽ ᾿ " ᾽ 

ὁδού;ἐμιοὶ νϑὺ δοκῴ, ἔφυ, βέλτιον ἐμοί. τί δζωυ; 
2, ΕΑ 3 » 

ἔφη, εἰ ὁ ἐχείνει φορτίον ἐδᾷ σε φέρᾳν, πως αὐ 

ντὶ χυϊάειη πα ν!ἀδτατ. Οὐ οτροὺ Ὲ- [) οἱ4 ὀχρα]ειθζεθαι: κακῶς νὴ δι᾽, ἔφη. μόδον ἐσ, 
ἰεοῖς ϑοοίατζος, ἢ δὶ σεξαμάπ πα ΠΠ|ςτιρῆπς 
ὁπιις, πο τὰ ραέζο πῦο αὐἀξοέξδιπι ριιταγοϑὸ 
Μαϊεργοίθέϊο, ἱπχαῖς, [ἴτητηο πο σοίξατε 
πυίάςηι ἰά ροτυ!ςπ). Αττδῆτο πλἰπι5 [Δ- 
δοτὶς ρεγέεγγο το ροῆς, αιιαπῃ ριιοῦ ροῆπε 
ταῖις, σαὶ εἰδὶ δ νἱγὶ νίάδγιγ Ἄχογοίγατι 
Οὐοτῖεϑ5 διιῖοηι Αἰ! υΐδιι5 δά σαπάπὶσο- 
τπιεηϊθηζδιι5, 411} ράτιιπι οί ἢ], πα ται 
41] ἀάἀξετγξε: τα θεθαῖ ϑοογατεβ, γε ραεγρα- 
γαπα 1Ππ|4 οδίοπι) ναὶ ἰῃ σοτηπλιηα δάρο- 
ποέδξ, τοὶ ἀς οο ράγίοπῃ ΑΙ χα ἰῃ πῆρ ]ος 

αὐ φδιυήϑεωι κομίσω ὃ δι ξούνο ΣΝ 
πω δὺς δυεύαοϑαι πονάν, πῶς ἡσκηνδύου δόχεῖ. 

θι αὐδρὸς ἐξ) »ὁπότε 5 ἢ; ξωυιόντων χε Ὁ δ- 

στον οἱ ,ϑὺ μικρὸν δ ον,οἱ 3 πολὺ φέροιεν, ἐχέ- 

λάυεν ὁ Σωχε της “- παῖδα, Ὁ μικρὸν εἰς ὃ 
χϑιγὸν τίϑεναι," Δ|ονέμᾳν ἑκαάς ῳ Ὁ μέρος, οἱ 

δξίυ Ὁ πολὺ φέρρνϊες ἡαγεωϑοντὸ τε μὴ κϑινωνήν 
ὅὶ εἰς Ὁ χοινὸν τίϑευϑύε, ἡ Ω μὴ αἰτίτϑεναι ὃ 

ἑαυτὰ ἐπίθες ὄξω χαὶ ὦ ἑαυτὴν" εἰς ὧ χϑινὸν, 
ἀϊπτίδιϊογοι. Το ἤορασ, ντ θοὸς, 4] πλὶ]- καὶ ἐπεὶ συῤθὲν πλέον εἶρον τυ γμιχρὸν φερομέ- 

{ τα πὴ Δα τα]ογαητ, ΠΟ Εἰτ15 ραγεοῖ ρος ΠεΙΙ Ρα- 

ἄετετ, φυοά οἴδοιίη πιοάϊο ργοροίϊτιιπ ο-: 
Ταρϊθι5. ἀο ποη οδίοπῃίιμ {πππὶ 1 146 πὶ 
ΘΟ]]οσατα. [ταὰς {ππ|π| Θεία ἰῇ σοπηπλιι- 

γων,ἔπταύοντο πολλ ὁψωνδγῖες. καΐζαμαθων 

δέτινα τῶν ζιωυδ4πγοιώτων πὸ μϑὼ σίτου πέ- 

παυρνδιον, Ὁ 5 ὄνον αὐ καθ᾽ αὐτὸ ἐαϑίο)τα; 

πεδάρομποθαπι, ὃς χυία ΠΙ Π110 ρ᾽τ15 Πα θεῆς, ιιπι 1111, Φυΐ ραταΠὶ Δά(οτε απ πηάσῃο 

ἰῃ πη 415 οθίοηίς {ππλτὶ α δ ππεθαης. [ἀςῖπι χαιπι απἰπηδα ποεζέοτοι απο πγάα ΟΧ 115, ΟΠ 

γπαοαπαράπτ, ράποπι συίάοπη οοπιράοτο ἀοΠ πο, (Σα οδίοηϊο ἑάϊποῃ δα μαοιηοτο νοῖεί, 
λολϑὼ 

! 
νδ' 

τ 



ΠΥ ΒΕΝῸΤ 

᾿. 7 Ὁ. »" ἌΣ Ὁ) " ᾽ Ὁ ἔχοιαϑι αὐ, ἔφη, ὦ αὐόρες, εἰπᾷν ἐχὶ ποίῳ 
εν- 7] 2 .3 , » ͵ 

ποτε ἐρίῳ αὐθρωπος ὀψοφαγος καλότοι; ἐαϑί- 
νοὶ ͵ » σὺν ἢ 7 

οἱσι κδὺ γὸ δὴ πλύτες δχὶ τωΐ σίτῳ ον, τὸν 
“΄ζ.ω» 5. ἣν ΕΥΣ ᾽ Ε] 

παρη ὍΛ οἰκκϑ πω Ἔχ 1: “ὅτῳ ὀψοφαγ9ι 
Γ᾽ 5.  Φ ΠῚ ὧς Ὁ οὗ ! “τ 
καλϑν.}. ἀγὸ σίευ, εφη τίς Τ' παρόντων. τί γὼ, 

 ΄, 2 ἄγ 3) «ς 2.2 ͵ 

ἐφη,ἐαν τίς αὐδυ Κ' σίτου Ὁ οψον Ἔ με ξοϑη, 

: μὴ Τασκήπεως, Δλλ ἡδδνῆς ἕνεκα, πότερον - 
«τάς 53)» ῬΑ 9 0. ᾿ 

᾿ ψοφαγ9ς δὴ δὸκφ, ἢ τ οολη Ὑ αὐ,ἐφη,ἄλλος 
ιν » ἢ ο) ͵ ἜΑΜΟΙΞ ι «(ἡ 

τίς ὀψοφαοος Εἰς ζϑη Τίς θοὸς Τ' παροντῶωνο ἢ 
“-ΧἈ Ε ΔΎ ΑΚ) 3 ᾽ ᾿ 

μίχρῳ σίτῳ, ἐφη, πολὺ ὅν ἐπεοῦιων; ἐμ! 
ΗΝ «κι ͵ κ σὸς ͵ ἽΒ 

αδὺ,ἐφη ὁ Σωχε της, ὃ ζ ὦ δοκᾷ διχαίως αὖ 
᾽ Ἵ « ε ΕΣ 2, 

ἐόν 0 ῷανος καλφα. " οτὸμ γέ οἱ ὀλλοι αὐθρω- 
“ ΄-- ᾽ ͵ 2 ] 

ποι τοῖς ὅχοις ἀὐ χων) πολυκαρπίαν, εἰχοτῶς 
, Ἢ κτῸ ρα ΠΥ Ὁ τ 
αὐ (τε πολυοιαν ἀύγθιτο. ζῦτα 5. τῷ Σω- 

; χρωτοῖς εἰπόντος, νομίσας ὁνεανίσχος εἰς αὑτὸν 
»ν"» , Ν ᾽ ΤῸ ͵] 

εἰρηα τὰ λέσϑεντα, Ὁ μϑὺ ὄψον σκεπαώοώσοιτο 
ΕΕ Ἧς 5 ἢ ͵ ν᾿ ε ͵ 
ἐοϑίων, τον ὃ πσϑοςέλαξεν. ἡ ὁ Σ ωχρ αι τῆς 

καταμαθων' το ρριτηράτ᾽. ἔφυ, τϑτον οἱ πλη- 
ἑ ᾽ ΕῚ ) ! ο ΥΜΕΤΈΡ ΜΡΟ τα 

σὰ τ τι υ’͵.δντεσ-ς““ς.--“ρ--“-“-" 

υδὰ- χρησε) ϑηγον δὲ ποῖε ἢ σεουδείπνων ἰδὼν ἐχὶ ς 

“π 1ἰ τῷ ἑνὶ Μψωμῶ πλφοόνων σψων γάσορϑμον' ἀφο. 

μοιτ᾿ αὐ, ἔφη,πολ υΐεξεοα ὁψ0 ποιΐα,, ἡ μὰλ 3 

λον τὰ σψα λυμᾳινουϑών," » ὁψ0 ποιέται δ δος 

μα πολλὰ ἐοϑίων, καὶ ἅμα, πλυτοδα πὰ ἡδὺ- 

σμαῖα εἰς Ὁ φύμια. λαιμθανων; πλείω δι [ἢ 

ὁψ 0 ποιαΐν συμμμιγνύων,πολ " ἥεφεξφι ποιᾷ ̓ Ἢ 

"5 ἐκῴνοι μιὴ συμιμιγνύουσιν, ὡς ἐχ' ρμόῆον- 

᾿. ζ,. συμμιγνύων, εἰ τῷ» ἐκῴνοι ὀρθαΐς ποιοῦσιν, 

Ἢ ἐδ τὸμᾳ πὲ ὼ κα λυς δ τέχνϊον αὐδῇ. κα τοι 

ἔ πῶς γλοῖον ὅς, ἰρασκάυαξεαχ μὃρ ὁ4ο- 

ο΄ ποιοιξίρις ἄραςαι ἔχαςαιϑμώς, αὐτὸν 3 μηδὲ 

ἕ αὐτιποιώνδιυον ΦΊἐχννς ζαυτης, τοὶ ὑπτ ἐκείνων 
,Ὶ 

τῷ ἀκα πολλὰ Ἶ ἐοϑιφν ἐθιοϑεντι [ἡ μι5.Ἐ μεὴ 

παρόντων ὙΡ πολλῶν μάονεκίᾧν αὖ τι δοχοίν, 

᾿ ποθῶν Ὁ σεεύνϑες" ὁ ἢ, σευ εϑιεϑεὶς “ ἕνα μω- 
νειν ͵ « χ , 

μὸν εὐίσψῳ πσδοπτέμπν ὅτε μὴ πᾶρειη πολ- 
ῃ ͵ ΤΡ ἊΣ δ " 3") [ε53 Ν 

λοι δεν αὖ ὀλυπως ᾧ ἐν γολαΚ. ἐλεῖε ὃ »ἡ 

ὡς Ὁ ἀὐωχεῖαζ ο τῇ αὐνναγωὼν ἱλωῆη ἐαϑίην 

και λοιτοι Ὁ 5 47 πσεοοκέαῖ, ἐφη,ὄχι τω φῦ. Ε 

τὰ ἐοϑίήν, ὦ τινα μέτε Ὁ ψυχζω, μητεῦ σῶ- 

μὰ λυποίη, μήτε δὲς 4 ρέϊα εἰ». ὡφἸεὺ ὁ ἀ0- 

ω ἴαζ, τοῖς χοόμλίως διαιτωϑμοις αὐετί94. 

κ᾿ ποιέυϑμα μεέϊα τιϑεναις ὁ δηλο δὲ τί φροογίγνε!) 5 

ἘΝ ΡΝ 89 
»“ ΟΝ ΜῊ ΤΣ, ἄν ξαου ατ ἐγι 3) ε ᾿ς ὦ ὶ 
λόγρυιοντος τὐθὶ ονομ, ἐφ᾿ οἵῳ ἔργω ἕκα ον ἃ Βαδοτοταζαας ἔεγπιο ἀς πουνίπίδιις, αυΐ- 

Ὀχ5 {Πάτερ Πησιυ!αοῇεηξ ἱπαϊτα : ΡοίΠι- 
Πλιδης ἄἰςσεῖς, αἷς, ον τί, ιιατα στο τη 4] 1- 
4{|5 ΟΡ ΟΡ ασις, πος οἰξ, οὐίοηὶ) μα. ]]ο, 
δἀρο!οτυγὸ Οὐΐρροποῦηο ποὴ δα ραποί 
οδίσηϊαην δά σας, Ζαιηῃ δος : νογίιτη, 
τῦρα (ςητοητία, ΠΟη οάπὶ οὐ σαι] πὰ αἰ ἃ], 
οὈΙΟρ μασι νοσδητας Μίπίπ)ς (οἰ Ἰσει,δ- 
ἰοοῖς απ! 4 πὶ 6Χ 115, Ζυ] φάογαητς. Οὐ 4) ἰπ- 
αιυῖτ, ( 4] αίαα ρᾷπε σοιηοήατ οὈίΟη]- 
11, ΠΟ σοΠαἸπιοητὶ, (ε ἢ ν οἰ ρτατὶς συ 
(4. ντγιπι οδίομ!) ΠΟ ]πο εἰ νἱἀοταγ, αα 
ΠΟΙΣῚΧ Δ]1π|5,αἴτ, πγασὶς οἰ οΠ1) ΠΟΙ] ἀἰ- 
οἱ πηθιο δίτηγ, ΤαΠ1 Δ]}1τ|5 Πα ϊ Δ πὶ] Οὐ πη, 
αιυϊαάοτγαπτς Ατνετο 4] οιπ οχίριο ρᾶ- 
ΠΟ, Π4αΐτ, πγαΐτιιηλ οί ἢ]) σοι αἰ 15 οτξ 
12 τὶ, (δι εςῖς ϑοογατος θεῖτο ἀϊοὶ οδ- 
(οη}} ΠοΠ αο ν᾿ ἀοταγ απ αι νοτίς σοη- 
σερτὶς Ποπιΐῃο5 σοτοτῦὶ α {τὶς ἔτέξι πὴ ρΡο- 

(σεητ σορίατη, ρΓ ἔποσὶς πὴ} ΟὈ ΓΟ ΠΙ] οο-- 
Ρίαι ροίσετα. Ασα; ῃῖβ ἃ δοόγαζε ργοϊ δεῖς, 
ΟΧΙ Εἰ Ππηδης ἰ5 Δα] εἰ 5,10 (Ὁ 114 οἷς ἀϊέξα, 
ποη 1116 αϊάθπι οοίοηϊο νείοὶ ἀθποραῖ, 
(ς ἃ ρᾳπαπητατηθ Δ ρερατ. (ο ἡ ϑοογα- 
τος νῖ απἰπηαάαοττίτ: Ο δίσγιατο γος Ππης, 
αἴτ, 41} οἱ ρτορία5 δά ΠΠθτίβ. ΠΤ ρᾶπΕ ρτσ 
οδίοπίο,δῃ οδίοαϊο ρύὸ ρᾶπε ντάτατ, Οὐ 
ἰτ 46 πὶ Αἰ’ ]αδηάο ν!ἀΠςτ δἰ τπτὶ αχ σοι Ὁ 
εἰς. αἄ νῃιιπὶ ραἱς ἔταξα πι οὐ σηΐα ρίατα 
ἀερσουίταητοηγ: Νατη ἔποτίτ, αἰτ,(απλτιοοῦ 
οὈίοη!) οοπέδέξιο τὰ. 48 πιασίς Οθί ΟΠ 

σοτγαπηρὶς, ἀπ πα ἃ 110 ἱπΕἘἸτατατ, αὶ 
τι τὰ ππχ] σοπης ἄγ, ἀνάσα Πηγι}]} σα - 

τηοητα ἴῃ ο5ησοτγίτ Ὁ αἱ σοττο ρ! αγα σοπι- 
παϊίσος., ιδπι ἱπἰξγαοζογοβ οὈ που Π, 
(απητιοίογα ἔαοῖτ: α αἱ νεγο σοπηπηϊίσει ΘΔ, 
4ιαΣ {1 ται ]τιαπΠ 1] ᾿Π] σο τ ΠῚ σοΠ- 

᾿ϑιμεηεία, ΠΥ Π 6 σοΠΊ ΠΝ σοητ; Πα! ἀθπὶ 
τεζξς ΠΠ1 λοίαητ, ρεσῦαζ, δέ ἄγγοπι ΙρίΟὐι μι 
εππογτίτ, Ατααΐ απο ραᾳέξο ποη τ ἀϊου! ἔπ6- 
τίσ, αἰ σα ε Π0ὲ {υπέξοτγος οοίσηίουι οῦ- 
Ραγαζο, Ζαΐ ἀγα πὶ θᾶπῃ Ορτίπις τε μθαηζ, ἂτε 
΄ας ἰρίιπι [ὨτΟΓΙ ΠῚ, αγτῖς δἰτις ΟΠ ΓΟ ΠΟ ΠῚ 

{01 ποπ τ θα οητοπι, αἱ {1115 σοι ξςέξα 1π|5 
πγαταγς ὃ Ὁ ποτίδπι 4ΠΠπῶ αυϊ (τη ἀσοῖ- 
ἀἰϊτ εἰ, 1 πχμϊτα {1π|}} νογαγε σοηίποατ, 
Ναια νδὶ ραγῖ αάἤείξ, πλίπιις μαθοτς (ς ριι- 
τα, Ζαυΐρρο 48ὶ σοπίμποτα ἀομάογοι. Ατ αὶ 
(ς σοηίπεξδοίτ, ντ νη 1Π| ρ4Π15 ἔτι Ἐπ νηἱ 
οὐίοη!) ἔγιξο σομλἰ εἰς ἱπίξαῦ δάϊπηρσατ; ἴ5 
ααππη πλεΐτα Ποη φάϊαιητ,ης πιο] δία ρο- ἕ 
τοί νῃο ΠΠ|ο νεῖ. Αἰοθδῖ οτίδπι νου πη εύω- ἢ εὐτ 
χϑώευ ΑἸΠΘπἸ οηππτὴ Ππστια οἀοηἀϊ ΠσηΙΗ- ρνο ἐρμίω. 

ςατοποπὶ παρεγο, Αἀαϊΐταπινοτο εἴτ νο- τ» Ἴων: 
7177} Ρ" ξω 

οεπτ εὺ, γι οα ΓΟπιεήσητιγ, σα ΟΠ ΠΊ 4116 ΠΟΟΔΠΙΠΠ]ΠῚ. ΠΕ ΘΟΓΡῈ5 Ιχ ἀάητ, πες ἱπιιΈ ΠΕ ςς, ἘΠΕ 

ἀμ "τὰ ἤητ. Ιταχιῖς γουατα οτίαμι μος εὐωχέιοϑαι γἱώται ἀεςοητοῦ γεεητθα5 τε θα ρα, μὲ Ροί- 
ἕηχ. 



Α'μ γέγο ϑοοζάζοξ ντὶὶῖς 
οταῖ ἰη πορότίο 4ιιοι 5. 
ἀτ4; ΟΠληὶ ἡποάο, ντουΐ- 

ἢ τιὶς Που σοηἢ ἀογαπτὶ,οῖ- 
ἡ Ἰλη! γε] ραγ χα ἰη-- 

το] ρας, ροτγίρίςσιυπιπι ἤτ; 
τής πΙΒ] ΑΠΠς νει 5,ατια πὶ 

ϑοοζγαῖο ἐδῃλΠτῖτογ ντὶ, ὃζ σὰ πὶ οῸ ν δ αῖδ 
Ἰοςσοτιιπι, ἃς Ζαδις ἀε τα ἀπ δγδμξέ νογία- 
ΤΙΝ πὴ Εἰας οτίαπὶ αδίςπεὶς γεσογάαγὶ,ΠΟη 
Ῥάτιιτα ργοάεγασ 15,4] οἱ ἔα] ἰατος οτᾶτ, 
δὲ αι ρε θα Ραητ οι Π1. Οὐΐρρο ποι τηΐηιις 
Τὰ φη5, Φπ4πι (οτῖο ἡ] ἀροης. ΕΑΠΏΠ]ατῖ- 
Βιις [εἰς Ρτοάογας. Ετεηϊπυία ρεπαπιεῖο ἃ- 
τάατο ίς αἰϊχιιοπιαίοθας, (δα γα ἱρίᾳ ἀοςϊα- 
ταῦατίς Ποη ΠΠ|05,4 ποσί σογροῦα δα ρμ}- 
ὉΒτταάἀϊηοπι, ΖΓΕ ἈΠΙΠῚῚ δα νιτι- 
τΕΠῚ ἃ ΠατΊΙΓὰ σοιηραγατί εἤξησ, Ἔχροζοῦα, 
Ἰπαϊοία νεγο Βοηα Ϊῃ εἰς ὙΠ οο]] ἰρεθας 
ἘΧ 60,{| σε] οτίτοῦ ἀΠσογθητ 114, αΐ δι αἢ]- 
πλατη δα ἰσογοητ; ΄ισαας ἀἸἀἰοΠΠρητ, πγς- 
τηοτία τοποῦθητ; ΟΠ ΠΕ 4016 ἀΓ[65 ἐχροῖο- 
τεητ, 4 αἴθ ιι5 ὃς ἀοπλις5, δ οἰαἶτας ργαοίατο 
σαθογπαγὶ ροήίοι;ας δὰ {{ππγιᾶ, Ρ οι 485 τ 
Ἰρίς Ποπιϊπίθες,ταπιτγοῦθας πππχαηὶς το! ς 
ντὶ ᾿σεγευ Ναῖη ἢ τες ἰπ{ ἰτπὀγοῆτατ,οχὶ- 
{παίσας ποι ἰρίος ποάο βρατος εἴς, (πα(ς 
πὸ ἄοπηος γοξξο σι θογπαζο: (τα οοίἀο πη 
ΡΟΥΘ ειιτη σθίογοσ οτίαπν ΠΟπλΪ Π6 5, τα Π| οἷ- 
υἰζαῖος θοαγο. ΝΝοη οοάσινεγο πποάο δά 
οὐπηδς οσοαοθατῖ, (6 ἐος,4 Ὁ] πατιγα ς θῸ 
πος οΠ{6 δι ιτγαγοητιγ,, ἀοέξγί παπι δια πὶ 
σοπταμλποίθης, ἄόσοτα ἰο  εθαῦ, Π1ὰς πατα- 
τλϑ ας ν᾿ ἀογεητα 6ΠῸ ρτς ἀπε Πηπγα ἴη- 
Ρ ΪΠιῖς 1Π[πἰτατίοπο ἱπα ἴσεγε : τ ππη 41- 
ἄδεη οἰξεηογοτ αϊιος σε πογο  ΠΠπ|ο5,4 
δὲ δῃϊπιοῇ ὃ δούα5 ἔπης, ἢ αοΊπειητε ατα- 
τε ἀοπλοητιῦ, ἐπ ον Δ0 ργα ἘἀπιΠ- 
τος που; πὶ το! ἐπ πδητατ ᾿μἀοπλἰτὶ,οἢτς- 
Ται ΠΊ πλος ἃο ΡΓαυΠΠΠπος : ὃζ σλῃ 5 ἃ Πα- 

τιγαὰ ορτίπιος., 4αΐ Ἰαθοτγίοί ἤπε, δζ ἔε- 
τὰϑ Δα στϑαϊδητιγ, ἢ τεέζο βἀποςηζαγ, ορτῖ- 
ΠοΟς Ποιΐ, ἂς δα νοπαιίοπες ΔρεΠΠτηο5; 

ΧΕΝΌΙΡΗ; ΜῈΈΝΜῸ ΚΙΑΙΒῚ1," 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ ΑΠΟΜΝ 
ΜῸ ΝΕΥ͂ΜΑ ΩΝ ᾿ΕῚΒΛΊΤΟΙΝ ὁ τ 

πεταρζον. 

ΜΜΕΝΟΡΗΟΝΤΙΞΚΞ 
ΝΜ αὐ ὐ ἘΜ. ΟΥΑΙ ΚΎΥῸ 

Α 

ὙΕ ὡῷ οὐ “πϑρτὶ “Ὡραγβα- 

Αἷ ᾿ τι καὶ πλύτα δότπον ὠφέ- 
“(ν, ΐ λιμος, ὧς!ε τω σχοσου- 

ὡς αἰοϑανουδώῳ,, Φαμε- 
ὅϑν τῷ. ὅτι ὀυθῆν ὠφελιμιώτερον εὖ ξ΄ Σω- 
χρῳτά σεουάναι, ταὶ μετ᾿ ἐχείνου Ὡ.ατεῖ: 
(ψν ὁ πουοιοῦ, καὶ ὧν ὁτζωοϊοῦ Φεαγμα. ἐπεὶ 
χαὶ Ὁ ἐκείγου μεμνῆσθαι) μὴ παρϑντὸς, τ΄ μι: 

Β χρῷ ὠφέλᾳ τὸς εἰωθοας πε αὐτῷ σεευφναι, 
καὶ Ξἰποδεχοιϑύοις ἐ ἐχεῖγον. χαὶ ω παϊζωνά- 
δὲν ἡ ον, ἢ ̓ ασουδαίζων ἐλεσιτέλά τοῖς σζευ- 
“χα τείξοισι. πολλάκις γδέ ἐφη μδὺ αὖ τίγος ἐ- 
βάν, Φανέρϑς δὴ, ζω οὐ δ τὰ σώκιαιζῳ, πρὸς 
ὥραιν, δνλὰ ὔν (ς ψυχαὶ πὸ: πὸ ετἰω 
4) πεφυζϑτων ἐφιένϑιος, ἐ ἐτεκ αίρέτο ὃ ᾷς: 
αγοαιϑοὺς φύσᾳς κα τῷ ζοχύτε μιλυλανᾳν οἷο οἷς 
πξ»εέχοιεν, καὶ μνημονάψᾳν ἃ αἱ ̓ μιοίϑοιεν, 

Ἐλιλυμεῖν Τν᾽ μα ϑημαίτων πελύτων, δ 
(ὧν ὅδιν οἰκίαν πὶ ὙΡΑΤΡΥ Ἵ οἰκεῖν, καὶ πολιν" ζὰι 
ὃ ὅλον, δύ, ϑοσώοις πὲ, καὶ αν, ϑιῤϑοπίνοις 
πράγμασιν 4) γβίαϑα,. τὸς πὲ Οιούτοις 
ἡγεῖτο παδοί,λώντας Οἕκ αὐ μόνον αἰὔφες τε 
δ δαίμονας Ἐΐ ἐῇ), χαὴ τὸς ἐαυ τὴν" οἴχρις Ἀφ 

λεῖς οἰκεῖν, δλλα χαὶ ἄλλοις δύιϑεστσις 
ταὶ πόλάς δριυαοϑαὶ δἀὐδεί μονας ποιᾷν: οὐ 
πὸν αὑτὸν δὲ ζϑασον ἔχι πόρᾷς ἡ, δλλὰ τὸς 
αδὺ οἰουϑύοις φύσά ἰγαϑους τῇ, μιᾶι ϑησεως 
δὲ καΐζα φρονοιζᾳς,, ἐδιδῶισκεν ὅτι αἱ. ἀφι- 

σαι δοχούσειι ἐϊ) Φυσάς μώλιςα «παιδείας 

δέονται " ὁχιδεικγύων αν τε ἵς ἡπσων τὸς δυ- 

Φυεφατοις, ϑυμοάδεῖς τῈ χαὶ σφοδροις ὅγε 
ὅς, εἰ μϑὼ ἐκ, νέων δαμκαεϑεῖεν, ἀ:γουςο: 
τοΐτοις χαὶ ἀξίςοις γιγνομᾶμοις, εἰ δὲ ἀδα: 

μαςοι γϑοιντο , δυςκαιθοκτοταίτοις χαὶ Φαυλϑ" 
χτατοῖς “γα! Τὴ κιωώὼν ΤῊ ἀδφυεκάτων, φιλοπύνων πὲ οὐσῶν, χαὶ Ἐλιλετικῶν τοῖς 35): 
οίοις, ζὰς μδὺ καλαῖς αρϑείσας, ἀφίςας γίγγεοϑοι σοὺς Ὡς ϑϑήρφις, χαὶ χρισιιστάτας, 

αὐαγαλρῖς 

ὙΤῺ ὃ ὁ Σωκρώην 

ΓΟ βδβῳ ἴϑτο, καὶ εἰ μετοίς 

΄ 



ἕ, 

Σ ΦΙΊΒΈΕ(ΚΜ ᾽ν ΑἈΤΟ , τ 791 
᾿αἰωγώλρις δὲ γιγϑουϑύαξ; “ματαίοις τὲ, χα) Α ἤῃ αδητοδαςδεό »ἱπσρῖος γο Δ άϊ, δο γος: ὌΝ μη Σ ἜΣ Ἶ ιωϑιᾷς, χαὶ δεςττἠθεςαζᾷς. ὁμοίως δὲ χαὶ ίος, δζ δἰ ἀαὺ πῆρ ἀἰ τοί ν οι εν οὐν τς, δ τ 

ΠΕΣ ον ἢ ἘΝ , »ς ΠΣ ΟρΟΪΠγα: [Π4 0] 15. 4ἱ ὃ ἀπ᾿ πΐς οἤδπε ἼΜΕ τοῖς ,Ε - ΣῊ ψαντες δ Στ ες : τίν αν ϑεΐπων Ξ ἀύφιετα πῇ ρρώκϑιε θΎπλ ΠΙ Πγῖξ, ἃς ἴῃ ΘΗ ΤΟΙ τ ς 15, τα ππο 115 ξυτῦυς τὲ τοῖς ψυχαῖς. ΤΡ ΘΟ ΔΘῚῚ ὀξεργατ- τοηταν, ΟΠ σδ οἱ ΠῚ πὶ; {1 ψα δ χη πίτοιῖ οἱΣ 
᾿ χωτατούς ὧν ἂὴ ἐγχάραΐσι, παι δοϑεντας μϑυ ίξησ, ἃ Ζυα ροπάᾳ ἤπεἀϊ ἀϊο δῆς, ρτα- 
τὴ μἰίϑόντας ἃ δῇ οραήψ, ἀδάςους πὲ χαὶ {ΠλητΠἸπτος τῷ νυ] ΠΠΠλος βΒετὶ, αιιοά ὃς 
ὙΡᾺΝ ' ἰγνεδϑαν" {πλόζα γΣ  χαὶ ῬΙατῖπηΔ ὃζ πχαχίπηα θομα σομΠςογθηγιασ ἢ 
Ε ὑὸς μ ῃ ὟΝ ΝΜ ν΄ τα ΠῚ ΠΠ{Ἐἰτατ Οἷς, τιιπῈ ἀοϑετγα; οχροῖτος 
μέγιςα ἀγαῦτ ἐργάζεόϑα)) χρυ γῆ, ΐ ὐδονα δὲ πγαποῦδε, ἤΠοεὶ ροίηηιος ἂς ποσοηει ΠΠΠηος. 
χαὶ αμκαϑεῖς νουϑύους, κακίφους πὲ ἡ βλᾷᾳ- πὶ ἀυῖι ἀἰπἴσατα Πόη ροίπητ, αιια ἤης 
(ερωτάτους γίγνεσθαι. καίνᾳν ὩΣ Ούκ ἔχι- ἴχοϊπηάα, ἐπ ροπαπλοτο ργϑιια πιο πητὰτ: 

ΓΝ Ἂς ἐς ΤΙ Β ἡπαπηη; Ὠγάση οὶ, ἀνε μεητοπείδες αηϊ- δὲ ποδα 4ν, πολχῶχις πονηροῖς Ὁ ΠΠΌΠΊΟ; ΠΙΑΡΏΙΠΟΙ, ΣΧ) 
55 ν , μι δου δὲ ἘῊ παὶ Ρτς τὶ πῆς, ΒΊ οι] ται σο πε ποτὶ ας ἃΡ- 
Ἰιχήρειν τ ἀῥηΐ ΠΝ ὌΊ δ ιεοῖ αι ἰππίτατο Ροίπιητ. πο ας, γτριι- 
σφοδροις οντας,, δεφχα)ελτοῖς τε χα! δέςα-. ΓΙ ΠγαΧΙ Πα; Πη414 σοι Πἰτίδητ, Οὐοά 
ποδετηους ἐϊ) 819 πλέςα χαὶ μέγιςα κακὰ ἢ Ζαϊ ΟὉ αἰτίας εἰατὶς οἤ δ ηξ ΗΠ ΙΠΊΪς. ἃς (ἃ 
ΓΤ δι ποὺς δὲ Ἰλὶ πλούτῳ μέγα ῷ69- ΠΙΠ1 Ππ{πἰτατί οἷς σαῖς ἀϊπισογοηῖ, ΄αΐρρς 

-ν- 

ὲ ἢ ἢ , Ἢ ἐλ τς ὉΪ ΟΡος ΠῚ {οέζαγας ρυταγοητ  ρο- τ΄ γος » ζ4: νομεἰζοντας ΟΣ είὲν κατ ϑςδειαϑο ἐὐρυθα Ρ Η τγα Πα τη, ΖυιαΣ ν ΟΠ ]ςητ, ὃ λά σοηίςποη "ἢ Χὸ ,ὔ 35 Ἵ δ 4 ᾿ 
δ Α . π ᾿ παιδείας, ἐξα ρχέσᾳν δῈ σφίσι τὸν πλούτον Ποποζος ἂὺ Πποιηϊηίθι5, ἐος ἴτὰ ἀπαπιδά , 

οἰουδύοις ασϑϑς 2 Δ δι πραἤεοϑαι Ω ὅγη ΠΛΟΠΙΟΠῚ οὐᾳκθον ΑΝ ΠΑ γριά ᾿ 
αὐ βούλωνται, ἢ τί κά οϑαι ἰστῦ ΤῊ αἰθρώ-ὀ {6 Π| αυιῖς ὀχ [πιεῖ ροῆς (Ὁ ἀδίηιιο ἐσέ τί-. ... Ὁ 

ὍΝ τ « ο , π΄ ΠΑΤΌΙῚ νιΠ65.τ] ἢ ΠοΟχίαϑ ΓΟ 5 ἀΠ!ευπ το: ς τῇ οΤὶ μιόρος μϑῳ εἰη, εἰ τὶς ΟΡ ΣΡ ῊΝ ον, οἰξ ΡΥ ΟΝ Ξ" ἀνε ϑς (ἴέπιᾳ Πυϊταπι οὔτ, αι ἀπ ογίπηοη Βουιιπὶ . - 3 σ᾿ λ -, ̓  Ν 
- : . οἴεται ; ἁμῇ μαθων, τὰ εν ὈΦΈΛιμδδ Ὁ τατος σῃοταπδ, ἂς ΡΓΌρτοῦ ορος ἡ 414 νος - 

βλαξεραὶ ὦ πραγμάτων ΔΙ ϑιγνωσεα, (δὶ σοπηραγᾶβ, ΡΟΠῸ (8 ριιτοτ ἀσεγο, χιια οΧ μιδϑὸς δ᾽ εἴ τίς μυὴ Φζαγεγνώσκων οδῥ᾿ιῶτα, ἘΠ ΠΡ τ ΠΝ ἐἀφέξκῳ οὐτ ᾿ 
᾿ ΜῈ τς τὴν τλιδύτον ὃ, τὶ αὐ βϑληταὶ ποδιζο- ἈΡΟΓΟ. 0 ΠΠΏΓΟΧΨΗΙ., ΠΙΠΠΟ πλππς Ῥγο- 

τα Ρατετ,αο Γ65 δή ψίγάμπη ΘΠηΠπος Ἢ ἐποϑ Γκωρκχὰ συμφέα.. ἴρογθίς ρογερατεῖ, ς 
μᾶνος,οἴοτει! δεωμησεοθα, καὶ τα συμφέρον νοὶ τοῦδε ΠΡῚ, γε] ἰάοπες σθπηραγατας οὔτ: - 
τὸ πο Πφν"ἡλίθιος δὴ, εἰ τίς μιὴ δρυυάνϑιος [πο] Διμὴ ἀεπίαιε, Ζαΐ αι πῃ Π1 81] (δίας, οἱ ὁ Σὰ Ξ » ἢ »-“« δι ΣᾺ " δίσνον ΤΠ ὩΣ φέροντα ΓΕ ρων, ἅτε “Ὡρώπφν οἴε), αϊυϊτίας ἔοτε (δ Ῥύτει ΠοπΠλΐΠι1ΠῈ Ορίηϊοης » ΤΑΝ τὰ; ἀ τ ὅς ; ; ψῈ] συστῃ Βοπις που ἤε, πἰο-: 

δον αλ τὰ μευββύονν 0} χαλιϊς ἢ ἱκα- δοπιπι; νῈ] αυῖι ο 
δ. .) Ὁ λίθηρε δὲ γαὶ εἰδης οὖ;- [απας πη ΟΧΙΙπιατίοῃς ξατασιην. σά ἢ 

γεὶς παρεσκά γαάεϑα)" ἡλίλιος δὲ ἐτωδτω νῷ 4] εχ {εἰπιάγοητ ὃ ορτίπις ἱπ ΠῚ ἀλνα:α 
Τα δἰ τὸν πλούτον, μιηδὲν ἔλχιςάιυϑινος, ᾿ς ΔΟῸΡ ἀοέξεϊπαπι ΠΑΡ ΠΟΚ ἈΠΙΠΊΟΚς σΟΓΟΓΟΙ: 
ξῳντὶ ἀγαϑὸς ἐῃ), ἢ μηδὲν Ἵ ἀγαϑὸς ὧν, δὸ- ΤῈ συλ ἐς απὸ πγοάο (ο!Ἔγεῖ ἀρόζο, απ ΟΟ 5 

ὅν, χεῖν ἀὐϑδυκιμήσᾳν. τοῖς δὲ νομίζουσι “πωδείας πλεηλογαῦο. πη ἀαππὶ δοηΈπν Πα πν Επ- 
Εν ΣΝ τ ΩΝ ᾿ς. {πγάοπλατη ἱπτε! ]οχ Πδτ πλαϊτα ροεταγι πὰ 
ΓΟ τὲ πετοχῆλεναι γ χα] μέγα ΦΘ ὃζ ργοξοΠογιηνἐαριοητὶς οἰατΙ ΠΙπποτῇ (οτί- 

: γούσιν ἔχ σοφία, ὡς “αὐξϑςεφερεέτο,νεω διηγή- Ρτὰ σοΠ]ορ δ, ἰαπηα αι ἀγδίτγατί, ἐς ὡρίεης- 
σοι. καΐζα μαθὼν ὙΡ Εὐθύδημον τὸν κα- τίὰ (πος ἀ τια[65 νίποογο, ἂς ΠΑΡ Πα οΠδ [ἢ 
λὸνγράμμαΐζο, ΓΈΝΕΙ στουφλεγμκένον ποιη- ίρε, ξατατιιπα » γε οΠλη 65 ὃς ἀἸοοησῸ ἃς τος 
Σ . “ ᾿ , ᾿ς ΒΒ σοζαπα!ς ἐχοοεγοι: ρυ!πλιπ ἀπ πα Ξ Μ τεχαὶ σοφιφῶν ΤῊ θυ δυχι φτάτων, καὶ 

: τοῦ ἀταῖοπ ποοάιϊιπι ἢ 3 ͵ » ᾿ ἢ , ϑ Ρ ἘΘΥΓΟΠ5 ΕἸ1Πὶ ΡΓῸΡ , 

Ὀχζουτων ἸδῊ τὲ νομίζοντα Δἰίαφερῳ εοποίσπεπι ργοαΐγο, ας ἢ αι ςΠ ςοτε νεὶ- ͵ ᾽ 7 
. ΑΜ Ἃ ἡλιχιω τυ ὅχὶ σοφία, χαὶ μεγάλας ἐλπί- 1ετ,ςοΙ]!οσατε (8 δηλ δι 1} ΟΠ ΙΟΪ πὶ ῸΞ ΤᾺ ἐνὰ ΠΡΝΕΙΒῚ τῶ δυειώαοϑαι ΡΙΒοὶς ἔτςπογαπι, μδυα ῬΓΟΟΙΪ ἃ ἔογουθαπηΞ τα ἀμ γώ, σροϑΝ αἰεϑανό- Ἐ, ἀεπὶ δέ ἱρίς σιμὴ αἰ δε 2Π} ἐγη] γί δος ἐγήν τείαι ΤΩΝ ; 2 7 ἀν {υἱ5 ἱπρτοῖπι εἴς: Η πη Θ4Πὶ ἰπτούγο- ςριρας τ ῆνος αὐτὸν “Δ 9, γεοτηΐφ, ουπτώ εἰς ὗ 5 σαητέ ; ντγιτ Ἱ ΠοταΠἜοοἿε5 ἐκ σοπῆιο- θὲ ἢ ᾿ ͵ 

» ἐὶ 5 5 5 5 ζοἰίοο ᾿ ρα) εἰςιοντα, εἰ δέ τ βόλοιτο δξα τράξαοϑα); τα άϊπο σιπὶ ΔἸ 4110 (ἀρ θητί νίγο, ἃη νὸ- ἄρῥτα 
καϑιζοντα εἰς ἡγιοποιφόν τί Τὴν ἐγίες τῆς ἀχ9- το παταγὰ [Δηταπι οἰ θιις {5 ΡτΓὰ ΓΕ τ 7 ετ, Η 4. εἶ Π) ; δε " ͵ " ἐᾷ, εἰς τῷτο καὶ αὐτὸς ἢ τῆν" 18᾽ «ὁ τῷ τίνας ἔχών. χα! σσφώτον μδρ ππιευϑοιγομϑύου τινὸς, : ᾿ ͵ ι Φλ  ΕΝ Κωρίκεη ᾿ Ἂ πότερον Θεμμιςοκλῆς ὯΔ οὶ σεευουσίαν τινὸς Τὴν σοφαὖν, ἢ φύσ 4 Ἷσοὖτον δεδεείκε ὙῊ πφολιτῶν, 
᾿ 
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ἂ ὡξ!ε ρος ἐκῴνον Ὁποσλέπῳ “ἰὼ πόλιν, ὁπό ἥ ντοουΐος ἰῃ ἐὐππὶ οἰ αἱτὰς ςΟἰϊσοζος, ἢ απ8η- 
ἀοπιαρπα νἰτταῖς νυ ὀροτα πρὶ ορὰς εἴς 
1πτε!Πσόγες: δοούδτες, 4αϊ τπουοτο νοἰ]οῖ 
ΕἰπΗηγαξηλιιπ, Ἐπ] τιιῃ εἰς ἀἰχὶς χα {Ἐ]π|ὰ- 
το, οχῖραὶ 4υ 46 πὶ πλοπιθπτὶ ατῖο5 αδίαϊα 
την ἘΠς ἸΔοπεὶς ρογοὶρί Πἀϊοί5 ματιὰ 
ΡοΙοἰουπὶ ἐπιροτίο αὐτοπι οἰαἰτατὶ ργαεῆς 
Γοιταῖτο ρος Ποηλίπες,, ἀυσά αίάειη ο- 
Ρυ5 Πτοηληίπ πη πηαχί γι}. Ἀ ατίι5 4υι 

Δάςοϊοι αἰϊηυαηάο Επτγ ἀφ ηλις., αι] νἱ- 
ἀεδαῖςιιπια σοπίεΠι εοςάςτε, σαπεητοηι 
(οἰ]σξῖ; ἢς δοογατθηι δά ηλῖγαγῖ οὐ ἰἀρίεη- 
τίδτη νἱ ἀογοταγ: Εὐτῃγ ἀσπλῖι πυης, ἰπααΐτ, Βα 
Ροϊξεαηιυᾶ Δἀοϊεμοτῖς,, οἰυΐτατς ἀε τε 48α- 
Ρίαπι σοπιἰτατίοηοπι ργοροῆςητε, πη] ]- 
ὴς ἃ σοΏΠΠ]Π1ο ἀλη {{0] το πη ρεγατατγιη,, 
(λεἰς εχ ἰρῆπις [πα 1|5 πηδη ἔς ίξατη εἰς. Ετνὶ. 
αἰοταγ ΠῚ} ρυζ γι ΠῈ 1. πὶ ΟΥΑΙ ΟΠ Πα ΡΓῸ 
ςοποϊοποτεοϊτλγιπι οχογάϊατη ραγαίς, 
4υΐϊ σαιοαῖ (ΟΠ σοῖ, πς νἱἀσαταγ δὺς 4πο- 
40Δπ|4]}4υ16 αἸίςετε. ΝΙηλίγαπη ν δὶ ἀϊςξ- 
αἱ νοϊετ τἰτίαηι ἔλσετς, ος φαοάαπι πιο- 

δ δπιοίμη; 4ο Ἐχογάίοτιγ: ΕΠυἱ ἀξ, οἰπο5, ἃ ΠΌ]]ο ν πι- 
ἐἰήέοις 41ι8π| αυ!άαιιᾶπη αἰαἰοϊ, ὃς αυῖ διάϊτοτα 
σοί, ΕΠς φυοίαδιη ἀϊσεηϊ ἀσοηά!αῖιο ρογίτοϑ, 

»» ΠΟΙ [4 Πγ8 νῖ 605 σοπιι θη! 6 η), Ορογαμη 46- 
» Δ ΠΕσας σαγατη 4 υΐ,νε πολ Π 6 ΠῚ Α]1- 
» 4π6πὶ ἀούξιμ πηι τηδρ γα πὶ ὐϊπηρο- 
»» ΓΟΠῚ: (ε δοοητγαγίο, ἰςπηρεῖ ἔαρ! Ποη (ΟἹ, 
» πο αυΠἃ 40 Δ]Ί4ιιο ἀΠσεγειαι, νοι ποτ 4 ΠῚ 
»» ἢς αἸίσογο νἱ ἀετοῦ ΝΙΒΠ]οηγΐπας [4 σοπΠ]}} 
» νοδὶβ ἀλθο, χιιοάσιιηα; ἔοτταίτο πἩ}Π] κά 
»» ΔηΪπτιπὶ ἀσοϊήοτίς. Εοά θη} ντὶ οχογαῖο οῦ- 
αἰδη γαῖ οτίαιη ἰἴ5, οἱ πο ξα] πγπηιι5 ατὸ- 
ΡΟΡ] σα ἱπιρεγγαγο σα ροτγοησ. ΝΑΠῚ1}}}ς ΟΧ 

» νέα ξιογίτ, εἴπ ογατίοηξ ογά πγῖ: Εηυΐάςπὶ 
» Δ Ποπλϊης, οἷπ65, πιο ἀφ ε1 ἀγγοιῃ αἰ αἰςὶ, Π6- 
» 486 4ιοηΠτι.πὶ πιο ἰσοτιη ηια Πα], τῸ 
᾿ ΠΊΔ ΡΠ ΓΟ ντοῦοτ. ΘΕΠΊΡΕΓ ΘΠ σΔ111.. ΠΟΠ 

»» ἴο!υπῦ π6 ἃ πο ]οἷς ΔΙ] ἀΠΠογοπι; (δ 
., δτίδια η6 νι δγογαγζοη μαης αἰ ἀἰο ΠΝ 1- 
» ΠΠοπλΐητ5 νοὶ τηςάςηάὲ πλαπι5 τὶ 
» [πη ςτὶς. ΝΠ επίταγ ου! ἀοη1, ᾿π νοδὶς 
» Ρεγ σα αι Ειοίε πο, οαπὴ ἀτσετο. Αἀ πος 
ΘΧοΓά τ} ἀΥΓ τ ΕἸἘ αἰ Ομ πίθιι5, 8] )ά- 
εἴδη. (ὐοτοτγαηιν δ] ἰαπη δά ρατεγες Εὐτῆγ- 
ἀδιλιμη} 15, ]ιι8 4 ϑοοαῖο ἀϊσεγοηταγ,αη - 
ται Διο παι γα; αι ΠΔ πη] Δτη Ἰρίς,ης αιυε 
Ρτοϊοαιϊθγοτιῖγ, σα δου; Θά; ρεῖ Π]απείαπὶ 
ΥδΙτγαγοταῦ πιο εἴξας ἰδαά τη σοηίεηιι- 
τυ γι] ηγ: τι! νοΓΟ δοογαζοβ, 01 ν 6] 6 ΘΠ 

αὐ πος τ ηΠἴταῖο ααοοατο; Μίτιμη οἔξ, αἱτ, 
Πυαπλοθτοπη ΗΠΐ, 4α] οἰτματα σάπογς,νΕΙ τί- 
δα ουρί τ, γε] ἐυίταπα  αττοηὶ ἀτίςσοτα, νοὶ 
δα δἰ᾿πα εἰίπχοα! αι! ρίαπι Ιἀοηςὶ βοτῖ, 

βουλομὅνοι κιϑαφρίζν, ἢ αὐλεῖν, ἡ ἱωπάῳ, 

ς 

τε ἀσυυδοι ἃ δύδρὸς δενθείη,) Σ ὠχρ της βύ- Ἢ 

λόμνϑυος χιγήν τὸν Εὐθύδημον, ἀὔγϑαες ἔφη ἐἢ 

ῶ οἰξαϑει, μδὺ ὀλίγου ἀξίας τεχναῤ μὴγ!- 

γγνεοϑαι Ἵ ἀσουδαιοὺς αὐόυ διδὰσκαλων κα: ὅν- 
γαΐν, ὦ ὃ αυδϑεςξάναι πόλεως, πλύτων ἔργων Ἣν 

μέγιςον ον, αὸ ζιυτομάτου τ δαγίγνεοϑαι 

τοῖς αν, ϑοίποις. παλιν δὲ πίε παρϑντις τῷ 

Εὐθυδύμωου, ὁρώ αὐ Ἔσοχα οι τοι Ὁ ̓ - 

σ)ρίας, ὁ φυ λοι Πονδνον, μὴ δοξη “Ὁ Σ ὠχράτην 
ϑαυμαζαν ἔχε σοφία ὅτι μϑι, ἔφη, ὦ αἰδρες,. 

Εὐϑύδυμιως οὑτοσὶ οὐ ἡλικία “λυονϑιος, ἡ πὸ- 

λέως λθγϑν σὐξά τίνος “ῳροτιϑείσης, ούκ αφέ- 
ξεται τῷ συμξουλάἠν, 4 δηλόν ὅδν ἐξ ὧν. 
᾿ὀχιτηδοῖ, 4. δυκεῖ δὲ μιοι και λϑ.: πσρϑοίμιον ΤῊ 

δημηγϑδακῶν Τωϑασκά. ἀτααϑαι φυλαῖ.- αἷ- 
τορδροος μὴ δόξη μανϑαιάν τί Ὡϑᾳ πωυ.δῆ- δ’ 

λο) δ, ὅτι λέγήν ρχουϑιος ὧδε παρϑοιμιά- 
σετω Παρ σσείενὸς μϑὼ “πω κοῖε, ὦ αὐδρες «- 

ϑζευαγοι, “σ᾽ οὲν ἔα ϑον, οὐδ᾽ αἀχούων τίναὶ τὴ 

λέγᾳν τέ χα ποραῆφν ἵχδνοις, ἐζντησει ζυπις , 

οὐ τυχεῖν, οὐδ; ἐπεμεληκθζευ τὶ δὲδαῖσκα λόν 
τίνα μοι βυέοαϑει τὴν ἔχιςα νδέων᾽ διλὰ καὶ 

τὸμαιτία. Δα τετέλεχα Ν᾽ φά γων οὐ μόνον 

Ὁ μα θαίνᾷν τί Ὥρα τίνος, δρνλιὰ χαὶ Φ δόξαι. 

δμίθος δὲ δ, τί αὐ Ἷ απ᾿ αὐ ματου ὕλίη. μι, ἐπὶτω- 

συμξελάύσω ὑμᾶνποίμοσάε δ) αἱ ἅτω αο9- 

οἰμιαιζεοϑαι χαὶ τοῖς βουλουϑίοις “ἴα τῆς 

πόλεως ἰαπδάχον ἔργϑν λα. Ὀχιτηὸ 4ον ̓  

αὖ αὐζὶς εἴν, τῷ λόγου Ὄρῤλχεοϑαι τ] 4: ιν 

᾿ν) Παρ σσοθενος υϑὺ πώ τοῖς, ὦ αὐσιρές αϑέωια)οι, 

τίω ἰαπιοικζεὼ πεχνἕω ἔκαιον, οὐδὲ ἐζιτησα ὶ 

διδαίσκα λον ἐμφυ το δ υέοϑαι τὴν ἰαφωνγου. 
δεναζεἸετελεκα γὸ φυλοιἥσμϑιος οὐ μδιον 

Ὁ μκαθῷ τι τοῦδ αὶ ἫΜ ἰαδωών, δλλὰ καὶ Ὁ δόξαι 

μεμα, ϑηχένοη τί τέχνζω (την. ἕμίῶς δέ 

μοι Ὁ ἰατθιχϑν ἔρον δότε. -πφροισομαι »ὃ ῳ 

ὑμῶν διποκινδχὼυ ἀΐων μιδνϑείγῳν. πόύτες δδω 

οἱ παρόντες ἐγέλασαν ὅχι τῷ πυδϑοιμίῳ, 

ἐπεὶ 5 Φανερϑς ὦ ὁ Εὐθύδημος ἡδὴ μδϑὲὺ οἷς 

ὁ Σωχρ «τὴς λέδρι καξ9ςέγων, ἔτι δὲ φυλᾳτ- 

πουῆυος αὐτὸς τί φϑέήεαϑαι, καὶ νομίζων τῇ 

σιὼ τῇ σωφρφφσεευης δόξαν αὐἰξίξαλλεαϑαι, 

αὖτε ὃ Σωκρῴτης ᾽ βουλόμϑυος αὐτὸν παῦ- 

στη ζρύπου" ϑαυμία τὸν Ὑ5}» ἔφη, τί πυτέ οἱ ῃ 

ἢ ἀλλο ᾧι ὙἿ τοιουτωΐ ἰχθροὶ “βυέαϑαι, μὴ 
πειρύνται 



ΕΙΥΒΙΕΚ ΟΥ̓ΛΑΤν ἢ 
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ΝΣ σιν.“ λ μὰ  ΑΝΝΝ »ε 
οὐλωντοι δεουα ποῖ “μυέαϑαι,, χαὶ καθ᾿ ἑαώ - 

Δ ᾽ Ὶ ΜῈ ὌΝ τ ὁ ΕῚ 

συ: ϑλ ΤΣ πὸῖς αϑάςοις δοχούσιν ἔῃ, 
σόμτὰ “ἰοιοξεῶτες χαὶ αἰπσουδύοντες ἕνεκα αὖ 
μηδὲν αὐά. τῆς ἐχείγων γγωμῆς “ποιφν, ὡς Οὔκ 

αἰ ἀλλὼς ἀξιόλογϑι "ἡυονϑυοι" ΤῊ Ὁ βουλ»- 

ἀϑύων δευνατῶν “ἡυέοϑα; λέγάν τὲ ὼ ἀορᾷτ- 
λ Ἂ ! ῳ ͵ 2 τῷνζῳ πολιτικά, νομιεζοισι τίνες αὐδάν Ὡδαὰ : 

ὄκδυης χαὶ δχιμελείας αὐτόματοι ὅξαι γῆς 
διμιωυατοὶ ζᾳῦτα «σοιᾷν ἔσεοϑαι. χα! τοῖγε ζοσώ. 
τῷ ζᾳῦτα ἐκείνων δεφκατερίαςστεροι φαϊνε), 
ὅσῳ « πλῴφονων κόξὶ ζαῦτα «ραγμαΐευο- 

͵ ΠΥ) ἐν ἮΝ 1.) ͵ 
μδυων, ελορῆοις οἱ κατεργά ζουῦμοι λέγφονται. 

δῆλον δζευ,οτί ἡ χη μελείας δέονται πἈείογος 
ἡ ἰχυρφτέξοις οἱ ύτων ἐφιέρϑιυοι, ἢ οἱ ἐκεί. 

γων. καταρχαΐ υϑὺ δζζυ ἀκούοντος Εὐθυδύμῷ 

Ομέτοις λθχϑὺς ἔλεγε Σωὠχρῳτης.ὡς σἹ, ἤοϑε- 

ὦ αὐτ' ἑτοιμότερον πσονϑῥοντοι, ὅτε δζελέ- 
ἧς Υ Ω Ἵ ͵ Ὧν 

γι ζορὸ “σδοϑυμότερον ἀχϑύονία,, μόνος ἤλθεν 

εἰς Ὁ ἡνιοποιφον. το ακαϑεζουδύς σὶ αὐτῶ ἢ: 
7 

Εὐδυδη μου" εἶπέ μοι, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, ὃ ογ- 
τας ἡ, ὡς αἷο ἐγὼ ἀχούω, πολλὰ γραμιμαῖα συν- 

ἡξας ζ' λεγο ϑύων σοφωῖν αὐδρών γεχϑνέναι:νὴ 

τδὶ ἐφη,ὦ Σωκραϊες.κἡ ἔτι γέ στενάγω ἕως 
ΟΝ ΝΗ͂Ν ἈΜῸ 2) ͵ νλὴψ 

αὖ ντήσωμαι) ὡς αὖ δουύω μαι πλάςα. νὴ Ἔ ἡ- 
ἡ ΕΝ «ε ͵ 3 ͵ὔ ͵ ᾽ ον, ἐφη ὁ Σωχράτης, ἄγα μὰ! δυ,δῇοτι οὔκ 

Φργνέλου χαὶ ειδίου ἀσοϑείλου ϑησωω- 

οϑιξ κεκτήοϑαι κάλλον,ἢ σοφίας. δῆλον 5» 
Ὁ 7) νομἰἕῆς Φὔργύδιον χα γθίσίον σον βελ- 

πίους “σοι τὰς αὐ, ϑοφποὶς, (Ως δὲ τῦν σοφών 

79) 

ἈΘΌΓΟ, ἰῇ 4 π0 ναΐθτξ νο] ιηῖ; ποημοτηλγιᾶ 
(πο; ἰφἀαριιά εος, αιὶ ρταίξατο σοϊετὶς ν1- 
ἀφηζαγ, Οὐ ηΪᾷ ἴι1Πὶ ἀσάητ, απ (πη αἰ, 
Ὡς υ ἀθίᾳ; ΠΠογιπι ἰμἀἸοῖο ἔλοίληι, ιὰ- 
ἢ αἰτὰ τατίοης αἰρηαίη ΔΙ] ἱ4 Ὀρεῖὰ οοη- 
(ς αιϊατιῖτὶ ποη τ: αιυίιπὶ ρΙ οὔτις, 41 ξλ- 
ου]τατοιη ἀἰςοπαϊ, σετοπάϊηις ΡΕΒΙΪ ας τὸς 
Δα ρη οἱ νοϊαης, Ἔχ εἰ πχθηΐ δ αὐίάιιο ῥτὰ- 
Ρατγατίοης Δο {πιἀϊο, Γάίι ιϊοάαπη, ἃς (1-- 
το ἰάοηθος δά οὰ ργω[απάά ἔιτίιγος, Διχαὶ 
τΑπταπῚ ἢαο 1}Π}ς εἰ τι ἀΙ ἘΠ οἰ]Ποτὰ (μπὲ, 

Β “π|ᾶπτο ἰη Βὶς ρίμιγες ὁρογαπὴ ροπιῆς, ἃς 
Ῥαιποίογος 4, 4ιιοά Πηο]τητιιγ, ΘΟ Ποἰπὶ; 
ἰὸς πὸ ραΐοτ, Ὁ εἰς ὃς {πιπάϊιπὶ ἐπαίτις τε - 
χαϊτῖ, δς οδτδητίιι8; 4 αἱ Πας σοποιιρί(οιηξ, 
ἀπάτα (11 118. ΕΠ αἰ πο! χιις πὶ Εἰ γ.- 
ἄοπιο αὐάϊξῖο δοογαῖος ἱπίἐἴο ργοξογοθαι, 
(Θππὴ δυτοπι ηἰπιαἀποτγίογοι, Εἰπηγά6- 
ΠΥΜΠῚ Δ ΠῚ ΡΓΟΠΊΕΪ 15 οἷτις ἀΠρυταϊίοηος ἴο- 
ἸΙογατθ; δἴχας δδογίιις σας αὐάϊγα; (οἱις δά 
οΠοίηαπι Παϊεπαζιπιὶ ορίῆςίς. φοοοίΠι, 
Οὐυταας σοηίςα!Πςτ ῥγορτοῖ ἰρίαπ Εἰι- 
τῃγαάφηλι5: Π1ς ΠΗ Πὶ πα! Ευτηῃγ άδπιδ, αἱ, 

οϑητουοτγα, 4ιειηηδπιοάπιπ αἰιάϊο,, Ὠλαΐτα 
ΘοΥΙΠῚ (οτίρτα σο ]ορ ΠΕ, 48] νἱγὶ ἰὰρίεπτες 
{πὸ ἀϊοαπτατὺ ΕΠ ἴτα ργοξοέζο μαὶ δοσία- 
τοϑ, ἱπααΐτ, αἴαιίς οτίαπι πιοάο ςο]]ἰσο, ἀο- 
Πὲς σοΟΙΠΡΑΓΔΊΙΟΓΟ ΠΜΠἰ ιϊαπη Πογὶ ροτογίε 
Ρἰ ατιπηα.ϑυίρίοῖο το βγοξεξξο, αἷς δοογαίοϑ, 
ααρά περ διατὶ πος αὐροηεὶ τἰποίλιιγος τὲ 
ΠΟΠΊΡΑΓΑΓΟ Π.Α ΠΕ 15, τα πὴ (ἀρ δητία. Ετὸ- 
Πἰπὶ εχ Ποσρατοῖ, Ζυοα οΧ [Εἰ πλεϑ ἀτρ δια πὴ 
δέ αατυτη Ποηΐῃς5 ΠΙ Π]ο Πγ6] οτ65 οοο- 
το; (εἀ (χρ᾿εητῦ ᾿πἀ οἷα ἃς ἰςητοητῖάς ν γτι- 
τἰ5 Ορε5 1115 Ἰαγρίγὶ, 4] φὰς Δ  υϊπιδεϊπὲ, 

᾿Ἡκχοαυμσαηι δαίγει Εὐπῃγάςηλς, σαιάο- 
ὀυύδρων γνωμὰς τὐρέτῃ πλετίζην πϑς κεκΊή. Ὀραῖνι 4αΐ ΧΙ πηαγει ν ἀοτὶ δοογατί, γος 
μϑύους, καὶ ὁ Εὐθύδημος ἔχαιρεν ακούων ζως- 
ταινομίζων δοκεῖν τῶ Σ᾽ ὡχρ τά ὀρθαΐς μετίέ- 

ναι τίω σοφίαν. ὁ δὲ καζῳ μαθὼν αὑτὸν ῥοϑέν- 
τὰ τω ἐπαίνῳ Ούτῳ "αἱ δὲ δὴ βουλόμϑυος ἀ- 

᾿ γαῦβὸς )υέοϑαι,ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, συλλέγής 
τα γραμμαΐζᾳ; ἐπεὶ δὲ διεσιωστησεν ὁ Εὐθύδη- 
μος, σκοπῶν ὁ,τί ποχρίναιτο “πάλιν ὁ Σω- 

χρῳτης" ὦρᾳ μὴ ἰαδος; ἐφ". πολλὰ ΣΡ χαὶ 

ἰαδων Ἔς1 συϊγραμμαΐᾳ. χαὶ ὁ Εὐθύδημος" 

μὰ δι᾽, ἔφη, οἴκ ἔγωγε. δνλὰ μ᾿" ὐρχιτέ- 

κτῶν βουλή “Νυέοϑαι; γνωμωονικϑύ γὸ οὐδὸς 

Τὸ τῦτο δή, οὐκοεῶυ ἔγωγ᾽ ,ἔφη. δὼ μὴ γεω- 

μέδης (χιϑυμεῖς, ἔφ», “δμέοϑα, ἀγαϑος, ὡς- 

(Δρ᾿θητίδην Ὁ ̓ρίο ἰπαμίτ!. Ατ ϑοοίατος ἀ- 
πἰπχλάπετίο, ομλῆοιη οαδιιἀατίοης ἄφε 
Ἰεξζαταπ:η ἄπο νοῖο, αὶ Ευτηγ ἀςηης, 05 
Παδᾶς βεγίτιι5 οιδάοτς ἀοπάἀογᾶς, μας (οτί- 
Ρτὰ Το] σὶς ὃ Ουυαχις φοογεῖ Εὐτῃγάε- 
πλὶιβ, ἰδοιπ Τρία, φυϊά τείρομάετεῖ, αἰρι- 
οἰεπξς, Γαυγίατη ϑοοίαζες : Ναπι νι πἸεά οἷς 
Πιαϑὴ 'Ναίη ἤλα|τά δτίατη πηρἀϊσογιιπι (τ ρίά 
{πηϊ. ΜΙδΙΐης οἥαίάοπι, αἷς Εὐπ ἢ  ἀξπλιις, 
Αταγοτθξξιις Ποῦ οορίταϑ ΙΝ 4πι 14 ἤπιος; 
τλδσῆϊ 4 Ἰοῖο Ποπηίποπὶγοημγῖς, ΝοΙο, 

Εἰηαιῖς. ΑτροοπΊειγα δόπας Ποϊὶ Παρ 5. νῇ 

ὙΠεοάσειις ὁ ΝΝο σοοτηστία ηυ] 4ςπ), Αἴά4- 
ΠτοΙοριις ποτὶ νἱϑὲ Ὁ {1Π| ἴσος Πποηάε πὸ- 
σαίου: ΝᾺ Πι στ Πλτπιιπὶ γξοϊτατοτγὸαῖτ. Ν ἀπῇ 
το Ηοπιοιῖὶ νεγίας μπαδέτς ἀϊοιῆς. ΜΙηϊπι 

πρὸ Θεόδωρος, σ; κ γεωμέδης, ἐφη. δλλα μὴ ἀςρολθορς,, ἔφη, βουλᾳ “Δυέεϑαι; ὡς δὲ 

αὶ τα τοὐρνεῖτο᾽ δρλὰ μὴ ῥα- δός; ἐφηὁ γὸ ζὰ Ο μυήφϑυ σε φασὶν ἔπη πϑύτα ἔχεκτῆδς. μὰ 
Ν 
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101ὸ ατουΐατο αιπάόϊη ΠΠῸς τεήοίε νέγῇις 1- 

Ρῥίος, νοτιττη ταί πὸς ἘΠ το! 405. Ετϑο- 
τατος  ἸΝΌΤα ξουτληης ΠῚ αὐ Ἔχ ροτῖς ψίττα- 
τε πὴ, αἴτ, ἡ Εὐἰῃγ ἀέπτό, μὲσ ατίᾶπα ποπυ]- 
Πος τεσῦ οἰ] τῆν ὃζ αὐ πλ!π| τας οπῖς 4ὁ- 
τὴ ο[πῖσα ρου ἤμητ, δ δ ἡπρετγαπά ἰ46- 
ἢ εἰ, ὃς ντῆϊος5 απ σότεγῖς Ποιη Π 115. {1 ΠῸ 
ΠΡ πιοτίρῆς: Ηεὶς Ἐπτηγαςηλαο: ὙΈΠΕ: 

Τα Ὠτεν π ατ, χαῦ ψίγτατα ΠΉΠΠ], π! δ οοτα- 
ἴε5, ορϑ εἰξ, Ετρο τι, ἘΠ ΉΤΑΝ ψίστα- 
ταπιρτοίοέζο ρα] ἘΞ πε »αττοπιί; πγὰ- 
ΧΙΠΊΑΓη ΟΧΡΟΤΙδ. ΝΝὰπι τεσιτιπὶ Παῖς ργορεῖα 

δις, ἀοτοσία νοσαζαγ. 8ε6 πὶ σοπίἀ γα, 
αἰτ, ΠῚ ΠῚ 15, ΖαΣ {Ἐπ ποὴ Εἰξ, Ποῖ ροπεῖη 
ταῖς πυπιοάϊὶ δοηϊς  ΜΜαχίπης γεῖο, 
1η40πτ. ΝΝεο ἐπίπη ἤογὶ ροιοίε, ντ [4015 
Βδίαας πη ϊοία οππς οπῸς οχηξατ. ΟΠ 
Ἰρίτατῦ αἴτίταης που στο δς, ρεγέε οι} Αὐ- 
διτγοῦ ραα!δπι πιὶ δόσγαϊος, ᾿Π 4 61 πλ6 
ΠΟΙΠΪΠῈ τοΐπι νἱἀετὶ Ἰαἔπηι. Ετσοης ἢι- 
{τόγαπι Ποιπίπιπ ορότα χυδάαπιταητ, ντὶ 
Ἑα τογα τ δα ητ παι Ν πὶ Ἰρίτοῦ ρεγίη- 

ἀξ ας ΠΡτὶ οροτα {πὰ ἀοπιδίζγατο ροίΠηητ, 
{ς δια! [πὰ ροππτ οχροποτοὺ ἔσοης, 

[αἱ οοῖς Επτηγ ἀθπιι5, ὈροΓα ἠείεία ΠῸΠ 
Ροίπτη ὈΧροποῖοὺ υτ δὲ π᾿ ξϊοῖα ρτο- 

ἔοῖζο. ΝΠ: οἰαί πιο ποη ραῖισα σοι ἀϊς 
τὰ πῇ σοΠεγο, τα τ Πα Ἶγε ε{ξ  15 Ἰσίτατ, αἱ 
δοογαῖές, πεῖς αϊάςην Π) Πἰσ νετὸ  (οτῖ- 

θαπλας, ας ἀοῖηάς φυσάσαμααο ποίοἷς ἢ δ 
Ορας Τα πτοία ν᾽ ἀεδίταν, [4 δα Π) οο]]οςο- 
Τλὰ5 : ΖΟἀ το [ΠΕ ἰα’, δα ΑὉ Εδοῖτο 
ψοῦο Πιδο αἴτια φαϊα Πποτιιηὴ γε Ζα ΓΙ ΕἰΒὲ ν]- 
ἥοτατ, Ετ ϑοογαῖες ρο[ιδη) γα τα, ντί 
αἰχογαῖ, (σγίρπηθε: Ετγρο, πεῖς, ητοῦ Πο- 
ΓλΪπο5 οἰ πη η ἀΔοι} ΕἸῚ, αἷς Εατηγ ἀπηις. 
Ψεγα ἴῃ ρατῖς πος σο] σα δ᾽ Ώλε5 ὸ ἙἘπιᾶδος 
ῥετίρίσααπι οἵς, παῖς, αἰ παίγιιηι αὐ ἰητα- 
{Ποίαπι. Να πι ὃς ἰπτεῦ Πουηγίηες εἰς ΕΔΠ16- 
τοῦ Οπχηΐηο,αἴτ. Ὑ ταδὶ νογο τ σο] σα θὶ- 
ταιϑὺ Ετίαπι πος ραϊαπιο[Ἐ, αΐτ, Δα ᾿ηἴι- 
{οίαπι εἴ] γοξεγοπάππι να ἄληηπο δα- 
Ποοτγοὺ Εοάοηγ, ἰ411τ. Ὁ αἱ ά τῇ (ογαϊτιτο ΠῚ 
τοάϊροις ὃ Εοάςην. Αα ΠΠ Ἰοίαπι νετο, πη 

Ἑστῃγάξειης., πιΠ1] Πουαπὶ ΠΝ ὙΜῈῚ 
Μίχιπι ἔμπης 1ὰ εἴτε, αἷς. (Οὐ διζεπι, 
ἢ 4ις ἱπηρθγαζοῦ ἰδοιὲ π᾿ αἰξαπη ὃς ἱπέο- 
{ἴηι νγθ θαι 1π (δγίτατοιη γεάϊσας, παηο- 
οἷης αυϊάρίαπι ἴπ πος {π|μ ΡεΓρειγα- Ε 

τὸ ἀϊσοπηας ὃ. Νοσφυληαδηη, αἷτ. Ατιπίξε α- 

5οῖς αἸσαπηιῖς ὃ Οἰηηῖηο, ἰπ4υϊτ. Οἱ ά 

11 ἀςοϊρίας θο5., ἀππὶ θα ]]}πὶ αά πο είις ιἷ- 

Ἰος ΡΝ, Ηος χυσααεϊ ἀαπι ε(Ἐ, ἸΠ4υΐτ. 

ζα α, δὲ΄ποιῷν οὐ φήσονδ; καὶ βιφίλα. τί δὶ οὐ ὐδακατᾷ «ολειδν αὐζις; δίχα; ον, ἔφη χαὶ τὗτο. 

ΧΕΝΌΡΗ ΜΕΜΟΚΑ 5. Ἐ1 
Ριοβεο, Ἰηχαῖτ, ΝᾺ ἐξεϊέλτογες νευάτη Αἰ δι οἕκ ἔγωγ, ἔφη. τὸς ὙΣΡΏΙ ῥαϊψῳδοὰ ἄν 

δὰ Ὁ κδὺ ἔστη αχριξοιοῦίᾳς, ἀὐθιὶ δὲ πο 
πλιϑίοις δ' ὄντας. χρὴ ὁ Σωκεάτης ἔφυν" οὗ. ᾿ δή: 
ἄου ὦ ὁ Εὐθύδημε, της τῆς τρρετῆς ἐφίει 
σαι!» δὲ ζιὼ αὐ ϑορποι πολιτικοὶ λέγονται, αὶ τος ἐμὴ 
οἰκονομιχοὶ, καὶ ΞΡχήν ἰχϑμοὶ, χα" ὠφέλιμοι 
Οιϊς τε ἄλλοις αἰ ϑεθέτοις, καὶ ἑ ἑαυτοῖς αὶ ὁ 
Ἐύδυδημως. σφόδρα γ᾽, ἔφη, ὡ Σώχρα τες, 
ζαυτης τῇ τὴς Φρετὴς δέομιο. γῇ ἡ δία, ἐφηδΣ ὡς 
χρατης, τῆς καλλίφης Φρετῆς, ΧΟ 1 μεγίφης ἐν 

Β Φίξσαι τέχνης. ἐς; Ὑ»Ρ τὴν βασιλέων αἱ αὐτὴ, 
τσὶ καλήται βασιλική. ἀτὰρ, ἔφ», κατϑμενό- 
ἡχας, εἶ οἷοντ᾽ δεὴ, μὴ ὄντα δ,χαρον, ἀγαδον 
Οὗτα “βνέαϑα;; χῷ μαάλα,ἔφη, χαὶ ὑδχ οἷον 
τε γεαν δ. διχαιοσεεύης γαλὸν πολί πίω. γ)6- 
γέαϑαι. ΠΣ ἔφ», σὼ δὴ σοῖο ἰἀπείργά- 
σους εἶμαι γ᾽, ἔφη, ὦ ὦ Σωχρατεθ, σοσϊγὸς αὐ 
ον φανάδαι δίκαιο. ἀρ ὀΐζυ, ἔφη, “δ δὴ: 
ὑσίῶν δε), γέργα ὦ τκορη ΤΊν τεκτόνων ἐπι αδύ- ! 

τοι ἔφη. ἀρ δίων, ἔφη, ὡς κεῖ οἱ ἘΡΉΝΡΟΤΝΝ 
(σι τὰ ἑαυτὴν ε ἐργα ὕχιδειξαι, οὕτως οἱ δϊ- 
τοι ι ἑαυτὴν α ἐχϑιὲν α᾽Τ διξνγήπεοϑαρ ἀδο ιν 
μὴ δΐίυ, ἐφὴ 0 ὁ Εὐλύδημως, ου ̓ Ὑδωΐω και ἐ ἔγώω ἡ (δα; ᾿ 

εἴδώκ:ς ὃ ᾷ τῆς διχαιοσεοώης ἔ ἐργα ὀξηγήσαοϑε αὶ κ᾽ 
νὴ δὲ ἐγώγε ζῳ τῆς ἀδικίας, ἐπεὶ οἕκὰ ὁλί-: 
γα ὅθ) καθ᾿ ἐκαίς- ἄω ἡμέραν ζιαῦτα ὁ οξέψν. 
τε χαὶ ἀχούφν. βούλᾳ δὲ δξζν, ἔφη ὁ Σωχρῴ- : 
τῆς, 29 γὼ υϑυ οὐζυλι, τὸν Δ, ζυ- 
οι δὲ Αἱ εἶπε ὃ, τί μϑὺ αὐ δοκῇ νεῖν τῆς δὲς 
χαιοσοεύης ἔργϑ' ἐῤ, σὸς Ὁ Δ τιθαϊωδν' 

ἢ), τισὶ αἱ τῆς ἀδικίας, σοϑς ὦ τ εἴτι 5 
χεῖ, ἔφη, ασϑ9:δεῖν Ούτων » ποίᾳ (τα. χαὶ , 
ὁ Σωκράτης γράψας, ὦ ὧὡςιαἷ εἴπεν᾽ οὐκοιῶ, 

ἔφη, ἔς!ν εἰν “ αὐ ϊϑερ ποις ψάύδιοϑαρ ἔ ς! μδυ- 
τοι ἐφη. “ποτέρωσε ὅζω, ἔφη, θαϊνδν αῦτο; δῆ- 
λον, ἔφη δ ὅτι “σϑ9ς πίω ἀδικίαν. Οἰκοιῶ, ἐ- 
Φ», χαὶ ὦ ὀξαπατῶν ὅξ]; χαὶ μαλᾳ, ἐφη. 
τούτο οἷ δίωυ ποτέρωσε ϑαζωδω ; τσὶ τϑτο δῆλον 
ὃ! ἔφη, “τ: τί ἀδικίαν. τί δὲ, Ὁ καχσὺρ- 
γεν: χαὶ τῦτο, ἔφη. τί σζ αἰδρα ποδίζεοϑαι; 
Ὄ; ἡ πούτο. “δὸς δὲ διχαιοστεύξο δε δὲν ἡ - 
μὲν ζὐτωνκείσεται, ὦ ὦ Εὐθύδημε; διφνὸν γὸ αὐ 
εἴη, ἔφη. τί δῈ, ἐοω τίς φρατηοὸς αἱρεϑεῖς, ἀῆ- 

χϑν ΤῈ χαὶ ἐγϑραν πολιν ὀϊξανδραταυδίση- 

ται, φήσοδυ τῦτον αδιχεῖν; οὐ δῆτα, ἐφ». δί- 

ἐὰν ὃ 



᾿χαια ποιήσά; ὁ μλλα, ἔφη δλλ ἐγώ σε ὃ πραΐ-. 

πο ὑπελάμξανον ωρὺς ζει φίλος μόνον ζιῦτ᾽ 

᾿ἐβωϊῶν. ἐκϑιῶ, ἔφη ὗσαι “θὲς τὴ ἀδιχία ἐ3η- 

καιδυ, πϑύτα  πσθὃ- τὴ διχαιοσεεύη ϑετέον 
; αὐ εἴτ; ἔοιχεν, ἔφη. βέλᾳ δζωυ, ἔφυν, τα οὕτω 

θέγτες, δγοσασω θα παλιν, πσδὸς υϑὺ ζις πο- 

ἰ λεμίες δίκαιον 61) τὰ ἵριαῦτα ποιῴν, “σϑὸς δὲ 

ζις φίλους, ἀδιχον" δολὰ δῷ κσδ9ς γε ζυτοις 

ὡς ἁπλούςατον 1); 7 υ υδϑὺ δζίυ, ἐφὴ ὁ Εὐ- 

Ἵ 

᾽ ε 3 » Ν 

της ὁραῖν ἀϑυύκκος ἔχον Ὁ ςρώτευμα. 4,4..- 
᾿ ͵ ͵ σι: 

σα (ἢ Φήσῃ συμ καῦοις “δ 9ςιἐνω. ῷ ψω- 

- δά τύτῳ παύσῃ (ας αϑυμίας τῷ ςραϊ 4) μα- 
Π ͵ Δ αδννς ͵ 

- ὅς ,ποτέρωϑι τ ἀπάτην ζαύτην ϑησουϑυ; δουκᾧ 
»". ͵ 3 ε 

μοι,ἐφη, πσ3ς τίω διχαιοσεούην, ἐαὺ δέ τις “ον 
ν τὸ Ὁ ἐ Ν λ ῃ 

ἔαυῳ δὲουδνον Φαῤιμαχειας, ὁ μη) Φροριεμῶμον 

φαρμαχον, ἐξαπατήσας, ὡς σιτίον Ὁ Φαιρικοι- 
“" ͵ ε ς “ 

χον δῷ, τῷ “εύδᾳ χουσοίνδρος ὅτως ὑγία, 
᾿ ὍΔ. φῳ; ͵ 

ποιήσῃ, "τὴν αὖ 1 ἀπατην ποῖ ϑετέον; δοκῷ 

᾽, ᾿ ᾿ ς 

ϑυμέα ὄντος φίλε, δείσας μὴ «χα. ἡσ!}) εαώ- 
τόκα " δἰ ενεν ἈΣι Ὁ ἡ 7 αὶ το 
“κλέψῃ ἡ αρπῶσῃ ἡ ζιζος ἡ θην Τί (οι τὸν, δ - 
Νὰ ΝΑ ».» 
τὸ αὐ ποτερώσε ϑετεον; ὦ ὅτο νὴ δὶ ἔφη,ασρὸς 
Δ δ »ἡὶ τ διχαιοστεύην. λέγης, ἔφη, σὺ συ εξ “σοϑς τὸς 

΄ δι ον ᾿ ς ἡ Ἂν Ἃ “ 

οὐ ἀπόμῖα δι, ἁπλοίζεαχ, μὰ δὶ « ὰ ̓ 

δ λλα μετατιλεη ἐμ εἰρηνόνα, εἰ - 

ν ἔξες!. δ ι4γς τοι, ἐῷη ὁ Σ ωχρ ῳτῆς ὀξῴναι πολυ 
αν ὦ ») ᾽ "» δ ον 

ἦ μϑηλον, ἢ μὴ ορθώς τιθέναι. ὃ δὴ τὸς φίλοις 
ΓΑΙ έν ϑζέχνολ ͵ υ Δ ΥΣ 
; ἀξαπατώ ων ὄχι βλαξη ἵνα μ δὲ στοῦ πα- 

- ΝΞ τὶ 17 
᾿ ἴθι ἐκῶν," ὁ ἄκων δὶ ὦ Σ ωχρ ᾳζες, ἔχέτι 

ο μδὺ ἔγωϊε πιζεύω οἷς ̓ποχρίνομ(α. καὶ γὸ τα 

πδθοϑεν πόώτα με ὀῆγως ἔχάν δὸοκφ μοι, ἢ ὡς 

ἐγὼ τότε ὠμζω. δῷς ὃ εἰρηοϑῶ μωι, ἀδικώ- 

» Ἴερον ἢ τ ἐχϑιτα «ψευδόϑιυον, ᾧ ἄχοντος. δοκφ 

; δὲ σοι μαϑησις Ἐχιςήμη ᾧ δικαϊα δὴ ὡς 

δ γραμμῶν, ἔμοι [εἰπότερον ἢ γραμματικώ- 

Ἂ Ἴερον κρίγᾳς, ὃς αὐ ἑκὼν μιὰ ορθαΐ; γθάφη ὸ ἀ- 

᾿ς γαγινωσκη.," ὃς αὐ ἀπκων;) 
Ὁ: ΛΆΜ ͵ » 2 

» γαΐ!ο γὸ αν,ὁπότε βἐλοίϊο, ὃ ὀρθαΐς αὐτὰ ποιξν. 
".»», «.ε ι ες δ» 

᾿ς ἔχϑν ὁ μϑὺ ἑκὼν μὴ ὀρβαΐς γράφων, γφαμιμα- 
“ἢ ᾿ Π ας. ἃ, 5. ᾽ ͵ Ω “ ) 

χος αὐ Ε.ἡ,0 Ὁ ἀκῶν, αγξαμμα ς; πὼς ὙΣΡ 
ΓΤ ΌΨΑΝ ᾿Ν ͵ ἑ ᾿ Ἁ 

ὅδ,;πεὶ δίχαα, ἢ πότερον ὁ ἑκὼν ψάδουϑρος καὶ 
ΡΞ ελκυσ ξεν “ἢ 

δηγλον ὁΤί οἐκων. 

Α»ν »᾽ ὅ ͵ὔ 

ς αὐ ἑκὼν, ἔγωΐε, δὺ- 

9...“ 3 9 δος 4075: 
ὄξαπα τῶν οἰδὲν, ἢ οἰκῶν; 

ΝΠ ες ΠΟ πο δ 
ἐξα) ἢ κλέτη πὸ, ὁ ῤπαζῃ τὰ Ούτων, αὶ δὲ Α Ατῇ βιττῖπι αἀίπιας, ἂς ταρίαϊ ἱρίοσα τη 

ὦ ͵ , Ξ "ἤ ς ͵7 Ε] 

᾿ ὀυδημος. τί δΐευ; ἔφη ὁ Σ ωχρ «τής, ἐξα" τίς ςρα- Β 

᾿ 93) ͵ὕ δ νυ βῳ ΕΣ ΕΑΡΑῚ 3 

μοι,ἐφυ,ὁ ζύτην εἰς Ὁ οὐδ΄. τ 3, αν τις, να. - Ὁ 
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ποίας σοῖο πληϊπο,αἴτ, τ ΟσῸ ρΓΠΠΠ 
αὐ ἰτγααῦ μας το, Δ ητα ΠῚ αὐ ἀπιῖσος αά- 
τποατ, (ΟἸ λπποο ἱητουγοραύς Οπς οι Π.- 
ας ἰσίταν δὰ ἐπ {ΕἸ οἱ ΠῚ γοτ ]ογαπλις, τὰ 
(ἀπτ οπληΐα δά ἐπ πἰοίαπι ἀποσηαε γεξογοη- 
ἀαὐδὶς νἱἀστατ,αίτον ἰς ἐσίτατ, εἰς ἴτὰ ροΠείο, 
ἱτογα ἀςἤηΐαηλς, ἀπο τίς Ποίξος αι οπὰ 
᾿α!ξππὶ ες ἕλοοτο ἡ  ἠᾶ πυϊ το αἱ]; (δά 
ἱπια!τπιπι, Δ γίιι5 ἀτηϊὶσοβ, Ομ Πο πὸ 
ἔγρα ἴο5 ἡ τ14πὶ {ΠΠ1ρ|1οἱ ΠΠυπὸς οὔ οροῖτο- 
ΤΟῊΝ οἷο, παῖς Εὐτηνγ ἀσηχις. Ὁ υ4 ἰσίτατὸ 
(δ᾽ Θοἷς δοογαζαβ, ἢ ἡπὶς ἱπιρογαῖοῦ ἀοό- 

ἐξῖς αἰ Πγ15 ἘΠ σορίδϑ [τας νίάοας, ὃζ σοη- 

Ηᾶτο πιεηάαοίο ἀϊςατ ἀϊιεηταίδ (οοἷος,αἴ- 
πὸ πος πηοπάδοϊο τηἢ τίδιις απἰπιὶ ἀοἰς- 
ἐξ οη 6π δάϊπγαῦ, σι ηᾶ οΧ Ρατίς ἐγαἀοπὶ 

Παης σΟἸΠΟ ΔΒ Πλμ5.  Ἰ(οτα Πα εἰ αι ἰα{Ὲ|Ξ 
οἰᾶ, ̓ αΐτ, γεἔεγοη ἀΔ.51 “ας αὐτο πη ΗΠ πὶ 
{ἀππὶ ἱπά!σεπτοπ νι ρ]αΓπγασοτιιπι, δὲ 
Ῥματπιασιτα γείριιθητθηη, ἵτὰ ἀφοοροτίς, νε 

ῬΠαγπιαοιτη οἱ ἀστ ]οοο οἰ δΊ, δοαμο νίτς 
Πιοη ἀδοίο, ν Αἰ θτι τά ηϊ δεἰσπὴ το πἰτιαῦ; πα ἐ- 
ἴε πὴ ἔγδαϑ ν Οὲ ὁπ ΠΟ] οσαηἤαϑ  Γἀδτοτ, ἢ- 
4ἰς. εα σποῆᾷς παϊἰ εοάοτη γοξογεπάα. 
Ου4 ἀπτοηι; {1 αῖς ἀπαϊοιῖτη πα σθαῖ, χαΐ 
Πιᾶσηο {{ Π ΠηϑγοΥΘ, ἐπετυ ξῇς 6 ΠΊΔΠτι5 
1ΠῸ 0] αἀξοτας, (τ τοταγ δπῦ ογρίατ σἱα- 
αἴπιπι, να] φαϊά εἰα πη αἱ, νετο 1 τὺ 16 
ἸΙοοο ροπειηάτπι» ᾿ΝΙπλίγιιην δα [ΕἸ οίλαι, 
Ἰηαῖτ, Ετρὸ τα αἰςἰς, αἰτ, Ποη ἀοδοτο πο 5 
ετῖᾷ οτρᾷ ἀπιῖσοϑ ἴῃ ΟΠημίθι15 Ποίπηοτ 5 
ΡΙ᾿σος ἐχμίθεγο. 'Νοη ργοξεέξο, αἰτ: ΤΠ} Π10 
αύς αἰχὶ γοτγαέξο, ἢ αι ἀπ Πσοτ, Ατααί, 
(υδίςοῖτ δοογαῖοα,, ἥλατο πηαρὶς πος Πἰσογα 
ἄεθοῖ, χύαπιποῃ γοέξο Δ] 16 ΠΟΙ Εἰτιιογο, 
( οτογιτη ΟΧ ἰἰς,, 1 ἀπηῖσος πΠοσξαϊ σαι 

᾿ ξαλείπωϑυ ἀσκετῆον, πότερος ἀδικωτερ99 Ὁ ἀςοϊρίαπε, νι πο 1 χαϊάς πη Πδι! σοπίἀ6- 
ΤΆΤ ΓΟ ἢ] ΠΌΑ ΠΊΙΙ5., στοῦ ἰπ  α[Ε]οῪ οἰς, αὶ 
νοΐςπς πος, ἢ 4αὶ ἔλοῖτ ἱπαϊτ5ὲ Εσο νοῦο, 
ΠιΪ δοσγδγοβ, ΠΟ ἈΠΊρΙΙας εἰς Πἄθην παεο, 
αις τείροπάθο. Νληι 4’ ἀϊχίπιις φητο- 
ἢας οπηηΐα πιης Δ]1ογ (ς παθογο τὶ ν]- 
ἀεπειγ, 4 απΠὶ 6 σὸ {{1π| ρυταύθπι, δε τα πιὸ 
ἀϊξξαπηίδης 4 πγε οἴτο, αἱ νοίεης (α]]αξ, 11- 
1ο ἱπιαπϊοσο τη οὔθ, 4α] ΕΠ. ΠοΙ Θῃ5. ΝΠ 
νογοτίρὶ, φιοά ἰπΠτππὶ οἰΈ, ἀἰοἱ ροῆτο, δι 4; 
οτίαπη οἵδε (οἱ οητία αιστδπι ἰ{Ὸ| ντἄοτατ, 
αοιηαάπιοάμπι [ ΠΠπτογασιπλ ΜΙΠῚ α1- 

ἙΕ ἀςηι,αἴτ. γιπ νεγο πηασὶς οἵ ΠΠττογατιιπὶ 
1π4|ς45. εἰπῆς 4] νοΙοῆς Ποῦ γοέζε (ογὶ- 
Ῥατ ὅς ίεσατ, ἢ 4π| ΠΟΙ η 5: Οἱ νοΐςης (ς]- 
Ἰίςος. Ναπι ρογευῖτ σον ὈΪ νο]οτ, δείατη γεέξο 
ντγαπηχας ἔασοῦο ΟἿ] οτσὸ νοΐθης πΠοῇ γα- 

ὥς (οτἰ δἷτ, Πττογαγιις (ΟΠ δῖ Οτίτ; 41 νοτῸ 

ΠΟΙ δς, ΠΠΠἸτοτάτιιοὶ ὰγ ποηκ Ν τι νογο ἰ5. 
αυϊγοίεης πηοπτίτιτ ας ἀςοΙρίτ, ας ἰαΠ{ὰ ἰαητ πουίτ,αη 41 ΠΟΙ ἢ 5 ἸΝΙ Πλϊ τῇ ἰ5,Ζαϊ γ οἰ θη, 
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΄ 

1πεδο 

τηατγρίη. 

Ὅε [πιο 
εἰ Ὁ εἰρ!)»ὶ- 
ξά, Νοίτε 
ἐδίρμν, 

γοό 

αἰτ,εο ραταϑ οἵτο, Ζαϊ Πὰς ᾿σπογατὸῖτα οἱ α. Ετ 
αὶ τα (οἶς, εο ἰθΠοτοπα αὶ ποίοἶτὸ ΤΥ 1- 
ἄἀστατ ἰά τα εἴϊοι Ατχας μας ἰρία πείοϊο χυΐ 
ΤΆ ΗΕ ἀΐσοτγε νἱάεοσ, Οὐ] ἡ δυτξ, ἢ ααῖ5 νοτῇ 
ἀΐςετο νεὶ τ, ἂσ πα πη 8 ἀς Πάεπὶ εἀάοιῃ 

ἀΐοας, (ς ἃ ἀς εδέςπι νἱα σας, πιο 48]- 

ἄξιαι απο νογίμς οὐ θῆται ο]οπ, πο Ὸ 

νεγίις οοοἰάςητέ ἀϊσαττοηάήεγο, ὃ Γατίο ἢ 65 
εαἴἀςξ τεάἀάδο, πο άο ρ᾽ τε ποάο ραμποίο- 
τος ἐχῃίδοαι, ἀς πος ποιηῖπε συ! τιδὶ νἱ- 

ἀεταγΡατοῖ, παϊτ,οιπα, ας (οἰτς (ς ρυτα- 

Βατ, ποίοίτς. ἀπ ααζοιη ΠΟΙ αἰοίάαπη, Ὁ] 

(ετυ]ος Πουηίηο5 Δα ρα! ]Δηταγ Νουΐ οααϊ- 

ἄξει. Νιιπιίτα νοσδηταγ οὗ (οἰσητίαπ,, ἢ 

Ρτορτογιη(οἰτίδπι ἢ διὰ ἀπο ργορτοῦη- 

(οἰτίαν. Εὐροης ρίορτοσ Ἰσποτγατίοποπιο- 

ΡΙ Ποῖ, αραγίογιπι πουηοη πος σοηίςααμη- 
ταῦ ΜιΙπίπις. ἢ 4ιιοά ορεγας ἔα 65 ΠῸα 

τοπολητὺ δῆς πὰς φιίάςπι ἀς σαι. Απ 
πιο (πτογίαπι ποίς! Δητὸ ΟὉ πι|}}]} λουτιη1. 

ἴπυπιο νοῖο γατίοης οοπτίγαγία ία γος παρ οε. 

ΝΝατη ππαχίπια οχ ραττο Ζαΐ τοπθης πυίι- 

τοὶ ορι Ποία, (δγι]ος (ππε. Ετρὸ Πομηθῃ 

ἴπος [15 σοτηροτῖς, φαΐ φιος Ποηοίξα, ὃς δο- 

τα, ὅΚ ἰα{τα (ππτ,ἱσπογαητὸῖτα μα ]] νΓἄ στιν, 

ἰπαιῖς. (ὐοητοηεῖς ἴτὰ4; ν τ θιις ΟΠΊΠὶ πτο- 

ἄο Εισετς οροιτοτ,ῃς πιαποίρία ἡ πλ115.Εσο 

γεγο ΠῚΪ ΘΟΟΓΆΓΟ5, αἷς, Ὀπγηΐηο π|6 1111} ρϊ- 

Ιοίορ ἴα ναοαζε ρυταθᾶ, τ πλς [)}} ἀτλθησ, 

Ρεῦ 4αδπι πηαχίηχο ἔπτατιΠὶ ΟΧῚ ΓΕ Πγαἰσ 41, 

γε ἴῃ 1ἰς ἰπΠείταογογ,, σας ποπιίηὶ πος Πιὶ 

νἰττατίίαιις [τα ἱοίο σοπιιοηίγεης. ΝΝαπς 

ἥιαπὶ πλϑ το πὶς οἵ ριιτα5 ἀηη0., 4111 ΠῚ 
νιάσδηι πη ρογοα, πα: ἀητοΠαο]αδογαη- 

ἄο σοπῃίςαμτιϑ {ππΠ|,116 τοίροῃάεῖς φαϊαςξ 

᾿ἀς τς ρος, τα ἴῃ ρτίπὶς (οἰοη ἀ (μητ; 86 

νἱδηυ]]ατοίξος, αι ρούσοπϑ, ΘΔ 14Π| Πιο- 

Πού Ταιπι ϑοσγαγοσ: 1ς π Π] πλ] ΕΠ γ ἀ6- 

ἧϊς, αἷς, Πεϊρμοίης ργοξεέϊις Αἰ! ]παπήο 

ἜϑΌΠππηο δἰ, παῖς, ἢ φηϊ πη πιο τ ΠῚ )ά 

τε Πρ τπι Αἰ οι] (οτίρταπι οἴς, Νοίςοτεῖ- 
Ρ[μπιῤδαηο, παυίτο  ττιιπαἐρίτας 4 [τα ίοτὶ- 

Ῥταπη ὨΙ ΠῚ] ἔξ ΠΕ], ἀπ ἀπ γι Π| ΔΠΠΠ]11ΠῚ, 

ἃς τοίπετ σοῃίάεγατο σοπάζι5 65, 48] ἢ δὲ 

Μιπίπις ἔλέξαπη πος ἃ μια ργοίςέϊο, ἰη- 

4εῖτ. ἀπε ργοτγίμς [4 πὶς ρατα απ) ἰδην (Οἱ- 

το. Νῖές δηΐμῃ ἔλοϊϊς αἰ ατα δἰ τα (Οἰγε ΠῚ, 

ἢ τς πιεϊρίαπι υϊάσιη ποίϊοπι. Ν τη 

νοτο τίδὶ νί οτος τς ίθπηοῦ ποίς, 4υ] πο- Ε ἄλλο τι ἥδ ν, 

πιο ταπτππὶ {απ ΠΟΙ, 4Π 48] ΘΠ 1105 

δππθητί Πλ ΠΟΤΕ, ΠΟΙ ΡΓΪΙ5 Θ]ΌΠΠῚ {8 

ποῆϊε ρυιταπείαμι., 4ποπὶ ποίϊο νοϊαησ, 
ἥπάπι ἱπίροχογίης,, νΕΓΙΠῚ πε τγαξεδθί- 

1ἰς, πεςηδ ; νίγαπι τοδυξας,, 4η 46.118; γιγγωσκᾷν ὃν αὐ βού λοιται ἡγαΐνα!, 
͵ ε 7 γσκλ " , Η͂ ΥΦ] 4, ὙΠ ΠΩΣ Ὁ 

Ὠηπσκέψωνται,, πότερον ἀὐπειϑης δθὴν ἢ δεςπειϑὴς, χαὶ πότερον ἰοζυρ95 ὅθ1ν ἡ ἀαϑε!)6, ' ἜΡ 

ΧΕΝΟΡΗ. ΜΈΨΜΟΘΟΘ  Δ:Β11, 

Ετρο Πττοέατὶ ογο πα ΠΠΠππὶ, 4} ττοτας πο-- ἃ ὀχοιῶ »φαμματικώτερον υϑὲ ἡ ραξάρς 

Ὀ ΠΩ ὧν μάλιςα γεὴ εἰδέναι, ἀλλζωω ὃ ὁδὲν 

γδαμμαΐᾳ 9 μὴ ἔχιςαυϑμα φὴς ἐξ), ναί. δὲ: 
χαιότερον ὃ τὸν ἔχιςάυδυον τὰ δίκαια τῦμδο 
Τ᾿ ὑλειςακϑύε; φαίνομαι. ϑυκῶ δέμωι καὶ Τιῦτα ἴϑι 
(ἐκ οἷσ' ὅπως λέγψν. τί ὃ δὴ ὃς αἢ βουλόμε- "54 

γος τάληϑη λέγ, μυγδέποῖε τὰ αὐτὰ «ϑὶ ΕΊΣ 

ΧΡ ΘΆ λόφολαν ὑϑϑνῆε φρο 
ὑτὲ εὐ τεὸν ἕω,ζοτὲ Ά πσξϑ: ἑασέρων φεά- 

ᾧ νονὺ λογισμὸν δἰστοαηνόμϑυος 1’ αὐτὸν, ζ»πὲ 
αδῪὴ πλείω, τοτὲ οἹ ἐλοίἥω -ἰπεφαννἢ) σι 

Β δὸκφο τοιίξτος. Ἷ διάλος νὴ δὲ. εἰ), πὰ ῴετ εἰ. δῷ 

δέναι» Οὐκ οἶδεν. οἵοϑα, δὲ τίνας αὐδραποδωδᾷς 

καλουμδύϑς; ἔγωγε. πύτερον ΕΣ σοφιανὴ δὶ 

αἰμκοιϑιαν, δῆλον ΤΙ δὲ αμαϑίαν. ἄρ᾽ δ ὩΣ 
τῷ γαλκάζφν ἀμαϑιαν πῷ ὀνόματος ζούτου Ὁ 
τυϊγόμοισιν τοὐ δῆτα. δὶ, ἄξᾷ Ὡἰὰ τίω εὖ 

τεκταινέοϑαι; Οο᾿ὲ γος ζιυτην. δὰ φατῦ 
σκυ] ἀ 4ν; σρξ δὶ ἕν τϑτων, ἔφη, δνλαὰ ἡ τον- 

ἀντίον. οἱ γὸ πλέτοι Τῇ γε ζ, ζιχωτα ὍΝ 

ῥϑνων αὐδραποδώδεις εἰσίν. ἂρ δΐυ ἥνᾳ 

ς καλαὶ ἀγαϑιὶ χαὶ δίχανα μὴ εἰδύτων Ὁ ὁγο- 

μὰ ποτ᾿ είν; ἔμοιγε δυκῴ, ἔφη. ὀκοιῦ δᾷ 

᾿πϑρτὶ ζζπῳ Διο τφια υϑμοις φάγγῳν, ὅπως 
μὴ αὐδραιποδὰ, ὦμϑυ. δολὰ νὴ Ἰὰς ϑεους, ἐφή, 

ῶ Σωχρατες,πόμυ ὠμώων φιλοσος 4. φιλο- 

σοφίαν, δὲ ὃς αὐ καλιςα ογόμεζον πα;ιδυί.3η- 
γα τὸ πο 9εήχοντα αὐόδρὶ κα λοκαγαδίας ἐρέ- 

ἡϑιϑυῳ" δὲ πῶς οἷς μέ αϑύκος Ἵ ν»δραΐγ- 

(ᾳ ἐμαυτὸν ὯΔ αὶ αϑὺ τὰ τοοοπεπονηνδύα οὐ- 
δὲ Ὁ ἐρωτώνϑιον δσυχρίνα θαι δοωυάμϑιον 

σουὲμίαν ἔχονται, δεὼ αἱ πορά όνϑυος βελτίαν 
ν ..1Ε ͵ ΠΡΑν; " γ᾿ 

“δυοίμιίωυ, χα ὁ Σ ωχρ τής ̓ Εἰστε μιο!, ἘΦη, ὦ 

Εὐθύδημε, εἰς Τδελφοις ἤδη πωποῖς αφίκϑ; ᾿ 

χαὶ δὶς νὴ Ἵν" ἔφη. κατέμαϑες δίευ κσϑὸς τω" Ἶ ᾿ 

ναῷ πὸ γέχραμινϑμον τ Γναΐθι σφωυτὸν; ἔγωίε. 

πότερϑν δξζυ σϑ᾿εἰέν σοι τῷ γορα μμαΐὯς ἐμέλη- 

ἐπεχείρησας σαυτὸν ὅχ1- 

ἀφρὸ ἢ 

Ι 

᾽) ͵ ἵ 

σεν, ἢ “υροςξο,ες πῈ κα 
“ῳω Π "7 ΚΣ Ως δὺ Ε) Ν ᾿ 

σχοπτεῖν,οςίις εἴη6- μ(α δὲ οὐ δῆτα, ΕΦ.) ὙΣΡ̓ 
λ  ἸΚΆΟΟ » ἀγθ" -»" ὙΠ} 

δὴ πόρυ πστὸ 74 φμεύω εἰδεναι. “χολῇ ὝΡΥ αὐ 

εἴγε μησὶ, ἔμφυτον ἐγίγγωσχθν, 
! ἢ ὙΝ ς ΝΑ. " 

ποτέρᾳ δὲ σϑι δυκ4 γιγνωσκάν ἑαυτῶν,ος τίς τότ 
ἈΠ ἜΛ ον ὩΝ, ον 3 « « 

γνόμα ὦ εαὐῳ μίτον οἰδὲν., ἡ δςτίς, ὡς οἱ 
ΔΝ νὰ ς ἢ ͵ " 

πὸς ἵπαους ὠνούμϑυοι, οὐ πα 9 1 ΈΡ9ν οἱονται 
᾿ ἢ] 

πϑιν αὖ 

χα ποῦ 



ἐ 

, ς ὌΠ Α λ 

τ πηδιία ἐαώτοις ἰσάσι; 4] 

“Ὃ- ον ͵ ! Ἃ ͵ 
δ αϑἵπαου" οείαν ἔχυτήδ α, τε χαὴ αὐεπετή - 

᾿ Μαὕπως ἔχά, ὅτως ἑαυτὸν ἔχησκεψαϑυος, 

ὅποιος 651 τσφὸς τίωῦ αν, δ οφπτίΐον χρείαν, ἐ- 
ΝΥ ὌΝ, ͵ «“ 3, ΄"-“ 

γγωχε τίωυ αὐτῷ δχευα μειν;ὅτως ἔμοιγε δόχεῖν 
3 «ε νυ γα Νὰ. τ᾿ ͵ ᾽ ιν να 
ἐφη:ο (Ὁ) εἰδὼς τίωυ εαυῳ δδουα μκιν ἀγνοῖν ἐ- 

αὐτὸν. ἐκεῖνο ἢ Ὁ Φανερϑν, ἔφυ, ὅτι Ὡἰφ νδὺ 2 

εἰδέναι ἑαυτὼς πλήςα ἀγαϑαὶ πτίορεσιν οἱ αὐ- 

εϑέφποι, «ἰᾷ 3.6 ἐψεύαϑαι ἑαυ, πλά. 
λυ ς ᾽ τα κακατοὶ υϑὺ γὼ εἰδοτες ἑαυτὸς, τά τε ἔχε- 

Δἰουγεγνωσχϑεσιν ὦ - 

τε δεωύαντοι, χαὶ αἰ Ἀπ᾿ χαὶ ἃ υϑὸ δχίςανται, 
͵ ͵ ͵ τ , ᾿ “" 

“πραᾳτοντες, ποραζονται τε ὧν δέονται» χα 40 

ρα οισιν ὧν 5, μὴ ἔχιςανται ἀπλεχόμϑροι, 

αὐα μζδτητοι γίγνονται, κὰ ὀχκφά ορισι Φκα- 

κῶς αὐραήφν. Δ εἰ τῷτο ἢ ἡ τὸς ἀλλε: ὡ»- 
ϑοφποις δχευα υϑυοι δοχι κοζαν,κὶ ΠΣ Κὰ 

ὑεῖς ͵ὔ δ » ως Ὁ λ λ 

ὀλχὼν γϑείας τοί ΤῈ οὑγοιϑ τ, πορα ζονται ; Ὧι τὰ 
ἘΝ δ, Ἐν ᾽ 

κακῷ ΦυλαΠοντει. οἱ ἢ μὴ εἰδὸτες, δλλα, δὲε- 

«ψευσχκένοι “ἢ ἑαυ τυ δγουάμεως, τος θς7ε τὰς 
͵ 

ἀν ες αὐ, ϑοϑόπους ἡ τάλλα εὐ, ϑρπινα ὡρω- ς 

“μαΐζᾳ ὁμοίως φζκκῴνται, ἡ ὅτε ὧν δέονται ἴ΄. 

'σᾶσιν, ὅτε ἣν τι ποραοισιν, ὅτε οἷς χεωῦνται, 

δρλὰ πλύτων πὕτων ΔΙ αι ϑοτανοίῖες, τυ τε 

ἀγαθων Ἀποτουίγθμουσι, καὶ τοῖς καχϑὶς πὐϑό- 
᾿πιτηοισι. χαὶ οἱ νδὺ εἰδὺ τες ὁ,τι ποιοίσιν, ἔλχ- 

πυΐχόμοντες ὧν “ραοισιν, ἀὐδοξοί τε χαὶ 

“ήμκιοι γίγνονται » χαὶ οἵ ὁμοιοῖ ζούτοις ἡδέως 

᾿χξαδται οἵτε Ἐποτυϊγϑμοίες τῆν ρας 
Ἐχηϑυμούσι πότοις καἰ «αὐτὴν βουλάσεαζ, 
ἡ πσεοΐςξαοϑαι τε ἑαυτὴν πότοις, ὺ Τὶ ἐλπί- Ὁ 

ἐν ΓΝΘΒΚᾺ ΟΣ ΕΥ̓Θ: 
αὶ ποτεξοὶ ζαχὺς ἢ βραδες, καὶ τἄλλα τὰ Ὡρὸς ἃ νῖγαπη ΠΕ! οτ,αῃ τατάτις, τοπγαιις ἴῃ σότοτὶς, 
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πα γε] απο φοπαοηίιητ, νοὶ Ποη σοῆπο- 
πίππτ, αοπιοάο αἀξοδιις {ἰτρῖτα ὃζ ἱρίς ἐδ: 
{Ἰάογαης (δπγοῖς, Ζιιλ] ς πτ κά νη) Πιυιπχα-: 
ΠΑΠῚ, νἱτος (π1ὰ5 ποιίτ ὁ ϑ.πὸ ταὶ γί ἀοζαζ 
ἰδ, αἷς, αὶ γίγος ἔμπας πδῃ ποιιοτίς, (εἰ βίϊτιπι 
ποη ποῖςδ. Απνεῖο ποπ Ρογρίσιμαπ οἵ, 
ἴῃς, εχ εο, αιοά ίς ποιοείης, πηαχίπηα 
Βιοπγίπος θοπα ρεγοίρογε ; ἡυπιπὶ ἃ (δἰρεῖς 
ΔΡοτγαπο, πλα]ὰ ρ] ατίπγα (οπτίαητὸ ΝΝαπὶ 
υίίοἱρίος μογιιητ, ας Π] φοταπιοάα ἤητ, 
(οἰπητ; ὃζ ας νοὶ] ΡοΠΙπτ, νοὶ πεχαοδηι,  ϊ- 

Β βποίοιιῃτ: ργςτοῦοα [5 ἄροη ας, ια (οἰ, 
Ποπιραγαπι δὶ ποοοῆατία, σός ας ἔπη: 
4 Δ] τἰς ατοπιὶ Δ ξἰπε πο, αιια ποίοίαπε, 
Ὡοη ἀο]Ππαπππεέ,, ὃζ αιιο πηΐπιις ἱΠΈο ἴσας 
Ππητ,νίταητ, [τὰ] σοτογς Ζυοήας πιοττά- 
165 υιΠῈ ΘΧΡΙοΥατς ΡοΠίητ, οτῖδῃι εχ α]ϊο- 
ταιπι νίι δομα {6] σοπηραγαῃτ, ὃζ ἃ τη] ς ἢ- 
ΒΙ σαιιοης. Οποτηιος γοο ΡΕτρῃογδιϊαπὶ 
[ΑἸ] αηταῖτ ἴῃ αἰ πγατίοης νἱτ (πατιΐπα, 1Π| 
δα Ποιηΐϊῃος σΘἴοΓΟΚ, ΟΞ ΖῈς Πα Πᾶς αἰΐα5 
Θοάοιη πιοάήο αὐξεξεὶ ἔπητ; πεο χαίθιιο ο- 
ΡΝ Πδὲ Πτ, πογιιητ; πος αι ασᾶτ, ηος χαί- 
θυ νταηταγ: (6 ΑΒ οπηηίθιις Πίς αθοσγαη- 
τε5. νὰ δοηΐς ἔγυγαητι, ἤς ἴῃ πιαίαἰποὶ- 
ἄτης. Ργατοῦθα ἡ, Ζαιπιίοίδης, αι ἔὰ- 
οἴλῃς, φξξ!οπιιπὶ{πατιιπὶ ἤπειη σοηίδημῇ- 
τατ; 1) πάρ Παπὶ δΖ ρ] οὐ ὃς ποπόγοηι δήϊ- 
Ῥι(οαπταγ, νταπταγα το ἢ]1ς ρει αθέξτοτγ α] 1), 
αἱ {ΠΠ1}165 εἰς Πππτ; ὃς αὶ ἔτι ἘέαηταγίηΠ!- 
ταῖο πο, οαρίαης πος Πδὲ σσΠΠς πιδαο- 
πἶτο; Πρίχας ρύσοῆς, ἂς ἔροηι {ττᾶτη ἰη εἰς 
ζοἸ]]οςαηΐ, ἃς ρεορτού ας οπηηΐα πηαχίπια 
ρίος ἐπίσης, Οὐ νοῖο πείοίππε, 4 α- 
σαητ, δζ Εἰ᾿ρτιητ Πγα]ς, ΡΟ ἘΘατιαπι [Π{Π1π|1-: 
τὸ ἔπιο ἔγιἘγδητι, ποη δα ἀπτηταχατγατίο- 
πο ἄαπηπο ΠΟ αΔπ|80 ρου πα πημτᾶτατ, (δ 

κ δας ἀγαθων εἰν πότοις ἔχοισι' αὶ δζᾳ πϑύτα τίαηι ἱπρ]ο τ! δὲ εἰ Δ οα]} Ηε, ὃ] ἐρτοτί, ἀο- 

" 
ο (ὐὐταπόμτων μαίλιςα πότους ἐἰγαπτῶσιν. οἱ 

πὰ "Δ ΟῚ “ πΝΝο ς ͵ Ν 
ὃ μυ εἰδότες ὦ ποιῶσι, κα κῶς ὃ ωἰοούμϑροι, νὴ 

ἐὰν, οἷ», 

ἔχε χήρησωσιν πσυτυϊγμοίες, οὐ μιόγον 

αἀδοοΐοαας ποζατὶ νἱαιιητ, Ὑ ΊΔος δτίαπι οἱ- 
“ααἰταῖος, Ζοτ ΠΟ ἱρ Πογαῃτος ν γος ἵπ85 θο] 
Ἰππν ἀἀπιοτίι5 ροϊδητίογοϑ πὶ ρίμης, ρατ- 
τί ΠῚ ργογ τις οτοττί, ραγείπη οχ ΠΠοτίς ἰῃ (δτ- 

ἣ 
. . Ὁ ναύοις απϑτοις Φηγμιοιῶται ́ τε Το, κολοίζονται, τὐτατοπι γα Ἰρὶ. Τπιηι ΕΠΕΠγ ἀεπγι5: ΟἹ ἐπ 

Ἃ 
Ὧν 

᾿ 

᾿ 

᾿ δλλὰ ὦ ἀδοξῶσι δὰ ζωταρὼ κατα γέ λοιςοὶ 

᾿ ")η Ν ΧΑ͂Σ Ν, ἂν .2! 
γάγνονται. ὁ καζαφερνέμϑρμοι αὶ ατιμοίζομε- 

; ἘΣ τ ορρτ ε).. Σ᾿ εἢ 
ἡοὶ ζἄσιν. ορεοὶς δὲ ζᾳ) ΤΥ] πόλεων ὅτι οστιι 
ϑλα 

Ἑαὺ αγνγούσεισοι! τίιῦ ἑαυτὴν δευύα μιν χρείτ’- 
οι πολεμκήσωσιν, αἱ »μϑὺ ανεςειζοι γίγνονται, Ε ρεέξο. 

αἱ δὲ ἐϊξ ἐλάυλέρων δούλαι. χαὶ ὁ Εὐθύδημος" 
ὡς πόψυ μοι δοκεῖ, ὦ Σ ὠχρατες, ἔφη, πἰϑὶ 

{οἷα5, ᾿Π4αῦ, τη δοογαῖος, νου πος, ΝΟΣ 
ίος τεϊρίππι, ρεότίτς πγασῃὶ τ} α ΕἸ γα η-: 
ἀαπιν! οι]. ἡ αγυπι νη σοσποίςεπαί {ἰ 
{τ ξλοϊαπάτῖηι ἐπἰτΠγ, ἀπ ἘΧΡΟΠΟΓΕ ΠῚ 
γε 5,14 οφαϊάφην οοι1ς 1πν τὸ εῆχίς οχ- 

ἸΝοε τι ομηπίηο, ᾿ἡ αἰ ϑοσγαζόξ, 
4υα Πα ππεταχη αιῖοΣ θη Δ, ταῦ “11: Πγαΐα 
πηι. ΝΟ Ρῥτοίεέξο αἷς. Ν ο] ἰρί!5 ἐπί πὶ 

᾿ ᾽ Ἂ ε λ ! -“ 327) ΠΥ, ᾿ Ἁ 3) 3 Ἶ -ς 
πολλοῦ ποιητέον Ε1) Ὁ ἑαυτὸν γεγνωσκάν, οὑτῶς [αϑ᾽ οἼτθ}εν δῈ γ,ρὴ ϑόξζαοϑαι ὀπίσχόπειν εαὐ- 

λ “ ᾽ν " ᾽ ͵ 2ὴ 7 ͵] ᾽ “γ « ἥ 

τὸν, τὸ τὸ ασδος σε )΄ποθλέητω εἶ" μοὶ ἐθελύσοις εὖ ὀξηγήσαεϑαι. Οὕκοιω, ἐφ ὁ Σιωκρετῆς, 

ζῳ μδὺ ἀγαϑοὶ χαὶ τὸ κοιχῷ ὁ ποίώ ὅς1, πλτωςφ ποὺ γεγγωσκάς. νὴ 
5 ν᾽ 

δι 2 ΕΦῊ: εἰ Ὑ»» μηδὲ ὦ 

ΔΩ 2 



Ὠχάαΐ ἃ 
Μιπσὲ τά 

δ΄. 
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Αρονοτο, ττδὶ ἀποσαςοι!χοχροπίτο. [4 
αυΐάεην αἰ 1]ε ποι οἵδ ἱπαυῖς Εἰμῃγάε- 
πλιῖς. Ῥσίπο, ᾿ρίπον γςέξο νδίογς, θομῖ οἢδ 
ΑΥίτγοῦ πουθο αὐτοῦν αδόγαῦς, πλαίΠ1Π}. 
Τ)οίηάς φὰς ποτιηϑντει ες σαι (πε, 
Ῥοτα5,ΟἸδΙ, [πα ἴ4, ἢ αι γε ΐγδπν δά ναϊετι- 
αἰποπιροττίποης, θομὰ ἔπητ: απ νοῖο δά 
αστοτατίοπειη, πηαία. Ετσο, πα ας ϑοογας- 
τες, ταπι τρέξε ναίογθ, τα αστοτατο, Ζ. ΠΠῚ 
Πυίάσπι θοπὶ αἰ᾿όυῖτς σαθ Πα ἔτης, ο πα ἔι- 
οτίης (οΠΠἸσεῦ: Φαπυνογο τπα] 1, πηαΐα. Αὐ 
αυδλπάο, αἷς Ευτηγ ἀςμ)ις., τεέξς φυ θη) 
ναίογο ΠΑ} αἰ συτις σαι εἴα ροίπε, α- 
ϑιοζάγο νογο δοηϊ} Τ τα ργοίξέϊζο, ἰπ υΐτ, 
ΦΌΏ. 1), αν οἱ ΠλΠΠἰτίας ταγρὶ, ν οἱ πααῖρα- 
τιοηἱ ἀἀπηποίᾳ:, ν 6] 4115 ρου ας τα] ἰδ τις ἴη- 
τογοῆ το εὶς ἰπτορστὶ σαι! ροτιοτο, ρέτ- 
ΘαπτιΆ}}} νοτο, 4} ργορτοῦ πη θοςο! ΠΙτάτοπὶ 
φθίπηε, ἱποοίτς5 σπαάπης. Ὑετγε ἀϊοῖϑ. 
δεάνίάἀος, ᾿η είς, οτίαπη ΠοΠΠΠ]1ο5 οὗ το- 
Ὀαγ ντΠ θιις ἱπτογεῆς, φαῦ 411) ΡΓορτοῦ Τπν- 
δ ΘΟΙΠΪτατοπι αδήης. Ετσο μας, αἷς, Ζαιπὰ 
ΠΟΠΠΠΓΊ ΙΔ ΟΧ Υ ΠῚ ΠΏ. ΠΟΠΠΕΠΊΠΖΙ14ΠῚ 
ποσεαῆζ; ΠΟ τηᾶρὶ5 θΟΠα; ]112ΠῚ Πγαα (πῃ. 

Χ ΕΝ Ο ΡΒ ΜῈ ΜΟΝΑΒΈΙ; : 
πυδηοἱρ ἴον ἡ ου οδηι; {νος ἱρῃπογάτοηι. ἃ ζ, οἶδα, χαὶ Ὑϑῖυ αὐδραπόδων φαυλότερθε αὐ 

εἴδει. ἴνι δὴ, ἔφη, χαὶ ἐμοὶ ὀξήγησαι αὐτάν ὦ 
Ε 

τὸ ὑγιαίνάν ἄγαϑὸν ἐΐ) γομίζωῳ , Ὁ δὲ νοσείγ, 
καχϑν. ἔπειτα φᾳ αἰτία ἐκατερ9. αὐτῶν; ᾿ 
χαὶ ποτεὶ, χαὶ βρωτώὰ, χαὶ δχιτηδοῖ, καΐζα, τὰ 
μϑὸ πσρὸς Ὁ ὑγιαίνᾷν φέροντα, ὠγαϑεὶ, (δὲ 
σοϑς Φ νοσειν,ᾳ κα. Ογκοιώ, ἔφυ, αὶ ἣν ὑγι- 

αἰνάᾷν χοὶ Ὁ νοσειν» ὑπο μι αγαϑοΐ τινὸς αἸτία 
γίγνηται, ἰγαϑοὶ αὐ εἴην ὕτὸν δὲ χαχοό, κα- 
καί -ποτΈ σὲ, αὐ, ἔφη, μδὺ ὑγιαινήν καχού α]- 
τίον ἥμοιτο, Ὁ δὲ νοσεῖν, ἀγαϑοί. ὁτὸρ γῇ δι᾿, 
ἔφη,ςρατείας τέ αἰαφαξ, χαὶ ναυτιλίας βδα- 
(ερφὶς, χαὶ ἄλλων πολλών ζιούτων οἱ κδὺ 
ΡΥΚῚ βωμζω μμεταθόντες Ὁπύλωνγται, οἱ δὲ 
δι΄ ἀοϑένφαν Σἰπολάφϑέντες σωβαΐπν. ἀληϑὴ 
λέγης. ἘΌΝ ὁρᾷς » ἔφη, ὅτι χαὶ “αν ὠφελί- 
μιϑνοΐ ϑὺ ΔΙ οἱ βωμιΐιυ μετεχοισιν, οἱ δὲ δ 
ἀοϑένφαν Ἔπολεί πονται. ζᾳῶτα δζζυ, ἔφη, πο- 
πε μἂὺυ ὠφερῤφεώήτα, ποτὲ δὲ βλᾳτῆοντα, οὐ 

Ὑμῶν “. 2 ΑὙΕῚ » ὸ "- 
Νοηρτοίεέϊο άρατοι, αἰτ, ἰδοάυτη μδης Ολλον ἀγαϑου,ἢ κακοί ὅθην. συ σὲν μὰ δια 
αιυϊάςπι γαείοπθηλ. δε τάπης (ἀρί οπτία, 
ΠῚ] δοοζαζαβ, μαῖα ἀτπιθίς οπιμ οἶδ. Νατα 
αιυαὶς ταπλά θη πο σοτίπι ΠΟ ἢ Ππ 6] οἢ- 
οἵας, Π 45 (ἀρίεπς (τ, φααηι ἢ γα ἀ Ἰοὺ Ουἱᾷ 
νεγοϑίαθι οἷς ϑοογατζος, θη διά ει Πα εΔ-- 
Ἰπηἴ Α Μίπος ργορτον ριςητίαηι σα ρτιιΠῚ, 
(δγαττατοπη (ογείγο σοφέξαπη ἔα ΠΠς, τη ρα- 
ΙΔ ται πα ΠΠ θοέγατο οσ θαταπα: απ Π1 786 2ι- 
ξισεῖο σαπη Π]ο σοπατοζαγ, ΗΠ ἀγα Π, 
ο ποίρίαπι αι άομι (Ἁ[ππ|πν οἰ δὶ ροιιμς; 
{(εὰ λὰ δαιθαγὸς ἀοθίασι πη, γαγῇις δι θτ 

Φαίνεται Κα ταὶ γε πϑτον τὸν Τ λόγον. δλ ἡ. γέ 

ζ, συφία,ὦ Σώκρατες, αἰαμφισξητήτως ἀ- 
λαιὸν ὅ61ν. ποῖον γα τις “φράγμα ἐβελ- 
“τον τσ αἢοι σοφὸς ὧν, ἢ ἀκα ϑής; τί δέ; τὸν 
δαίδοι λον, ἔφῃ »Οἕκ ἀκήχοας, ὅτι ληῷϑεις 
ἰσπῦ Μύω 2 [κα τοὺ σοφίαν, δύαγκαζέτ 

ἐχείνῳ δουλεύφν, χαὶ τῆς πατοίδὸς ἁμα,χαὶ 
τὴς εἐλά ϑεοίας ἐφερηϑη , χαὶ ἐχεχφρων Ὅσο- 
διδρασκάν μ(Τ' τῷ "οί, τὸν τε πώ δα, ὠπώλε-, 

{γι ΠΗ] Εισιπτιν 1118 ίλης, ἰηαῖτ. ΑτΡα- Ὁ σε,χαὶ αὐτὸς οὐκ ἡδυουη ϑη σωϑέεδαι, δολ ἀ- 
Ἰατη θά! δαϊαπλίτατε5 ΠΟ ἢ Δα {1} Η πῆς 6- 
ὨΪπῈ ργα ἀϊσαηξ οιπηο5 οὗ (ιριοῃτίαπι, Υ - 
᾿γΠι5 πιά ϊᾳ, ρους. 1 οὐίατα ἔδστατσ, αἴτ, 
ΑΟὐιοτίτϑ 4[105 ΟΧ ΙΓ Εἰιτιας, πα υἱἵτ, οὗ (αρὶςη- 
τίαπη αῦγθρτος δά τοσοπὶ Ρογήσαπι οἤς,Ατ- 
ἥτις πεϊφίεγιμγε ὁ ν]άθτῃσ Γαΐ ϑοογαγεβ, αἱῦ, 
ξο!Ἰοἴτας δοπυτη ες, αο ταϊηϊηλς ἀπδὶ- 
τατὶ ροῖπτ. ΝΗ χιιῖς ; Ἰῃ τῖτ, ἢλΐ Εὐπῃγάς- 
τας, ἐς ἀπδ 15 ολπὶ θοηΐς φοπηροηδτ. Οὐ 
αἴιτοπῃ, (δἰ θοῖο ]ς, ἀπ θέπιη ες ροῆπτ η- 
το Υ 14, αἰτα δά ξα!Ἰοἰτατεπὶ ρεστίηθητὸ ΝῚ- 
ἘΠ], ἰπυττ, πγοεῖο ποῦ αὐ απ εἰ Ρυ]οΠτὶ- 
τι Ἰης τ ἔτ πγαΣ, ν 6} τορι, νο] ρος, νοὶ 
σ]οτίαηυ, νε] αι }π|4 εἰαπιοάϊ. Ατνο- 
ΓΟ, αἰτ, πες αἀάαπγις οἱ ργοίςέξο. 'Ναπη 4. 
ΡοΠΙταἰθίαας Πἰς ϑεατας 4] 1Πεἰς5 ες.» Αἀ- 
ἄαπλὰς Π]αίλης, τοίρδαϊτ δοογάζες, δ σαα 

Ε) »" Ἁ » ᾽ ᾽ 

ος ϑήσομϑιυ,ἐφη.πτῶς γὸ αὖ τις αὔθ πῴτων 4.) γοίῃ; ως; ἤμω 

πενερϑεῖς εἰς τὸς βωρξώροις, πάλη ἐκεῖ ἐ- 
δὲυλάυε;λέγεται νη» δ᾽, ἔφη, τα. τὰ 8 Πα- 

λαμήδοις σε ἀκήχϑας παίϑη; τῶτον ΣΡ δὴ 

πόρτες ὑμνοῦσιν, ὡς Δ [αὶ σοφίαν φϑονηδεὶς 
«ὑῶῦ τῷ Οδυοσέως ἀπώλ ετοιλέγε!) ὶὶ Ὡὖ- 
πε,ἐφη,άλλοις δὲ πύσους οἷ δα σοφίαν «Ἰαῤ- 
πάτοις σοὺς βασιλέα γεσρνέναι, χα! ἐκᾷ δὸυ- 
λάυφ; κινδχευ 44, ἔφυ, ὦσωκρῳτες, ἀύαμ.- 

Φιλογώτατιν α᾿γαϑὸν δὴ ὦ 4 δα μων, εἴγε 

Ε μή τις αὐ, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, ΐ αμιφιλόγων 
᾽ , δ ΓΙᾺ. ᾿ ἀγαθών στεωτίϑείη. τί σὴ αὖ, ἔφη, Τὴν 40 δαι- 

“ 2 ͵ “ἷ ἜὝΕῚ " "7 αἿ 

Μμονίκῶὼν ὠμφίλογϑν εἴη; Θσσὲν, ἐφ᾽, εἴγε ΜΗ 
᾽ 23» ν᾿ νὶ »"» 

“ὐϑος ϑησουδυ αὐτωΐκαλλος,ἢ ἰαάωυ,ν πλ 8" 
Ε Υ »" ᾽ γον κα 

τον, ἢ δόξαν, χαὶ τὶ ὀλνο ἣ“ τοιείτων. δρνκαὶ νὴ δα, 
Ν Δ Ὁ Ἂἢ ͵ " ᾽ 

γὴ δὲ, ἔφη, τατος, ϑησὸμδυ αῷοι ἐξ 
᾿ ᾿" 

ων πῦλλω 

ἈΠ 7.5 λ. ἢ -“᾽ 
᾿ ΔᾺ οὐ γαλεπον:ἐφη. ποδῴῷτον κδρ ".Σ αὐ. ὦ 

ΔιπνῚ 



ἐδ πᾷς πλοισίοις οἵοθα, - Τςυϑὲν δὲ ὅὯον,ἢ Ὶ 

Ι Ἁ 

, ψῃ - 

» 

παν ττ μῶνρι 

σρλρυμαρος, ἐδος σκστος 

" 

Ἷ 

νυ 

ὴ 

ἐ 

τ 
ν0 ΝΆ 

3!) »“" “ 
ἐφηό Σωχράτης, εἶγε ζαῦτα οὕτως ἐ 

ἀξῶν 

κ 

ι 

ποις. πολλοὶ μϑὺ Ὑ ὲ ζω κάλλος “ἱ ποὸ 

λυ ἘΧῚ τοῖς ὡραΐοις δ δαχεχινηχότων δζν- 

φϑκίρονται, πολλοὶ δὲ «[ δὲ τίω ἰαοὼ μεῖζ»- 

σιν ἔρηϑις Ὀχιχφοϑιώτες οὐ μικροῖς κὰχοις 

ἀὐθιπιτθοισι, πολλοὶ δὲ Ὡ]ὰ τὸν πλούτων 

Δα ϑρυπ)όρϑυοί τε χαὶ ἐχιξζουλά όνϑιοι 

πἰπύλλεύται, πολλοὶ δὲ ΟΥ̓ δόξαν χαὶ πῶλι- 

φικὼ δεώαμιν, μεγάλᾳ χαιποὶ πεπῦνθοι- 

σιν. δλλαὰ μώω, ἔφη, εἴγε μηδὲ ὧ φύδαιμο- 

γᾷν ἐπαινωΐν ὀρθαΐς λέγω, ὁμολογῶ μησὶ, ὅ,τι 

ἄσδϑς τὸς ϑεοις ἀἤχεοϑαι χοὺ εἰδέγωι. δνλὼ 

ζαᾳῦτα , ἔφυ ὁ ὶ Ὁ 

σφούρα πις ἀὐῳν εἰδέναι, οὐδὶ, ἔσκενψαν. ἐπεὶ 

δὲ πολέως δυμόοχρ του μϑυὴς “ἰρασκάυαζη 

παδϑέςαναι, δῆλον ὅτι δυμόοχρ ατίαν γέ οἴοϑα 

“ἰ ὅ51..πόύτως δή που, ἔφη. δοκάᾷ δξζυ σοι δὺ- 

γατὸν 61) δημόχε ατίαν εἰδέναι, μὴ εἰδυτὰ δη- 
μον; μμοὶ δι Τσζῴρο ἐμιοίγε. χαὶ τί νομίζᾷς δῆμον 

ἐπ ;ζι πειηΐζᾷς ΤῊ πολιτλ ἔγωγε. χαὶ τὸς 
5.) δβῳ ᾿ 

ἾΣ ᾿ Ἶ Σιωχρουτης , Ἰσως 

᾿ ΕΣ " “ τ: 

πενηζᾷς αοὰ οἰοϑτι; πῶς ὙΣΡ οὐ; ἀρ δ χα ( 
λ 

πὸς πιένηζῷ «ποίοις δὲ πενης,ὺ ποίοις πλξ- 

δίους καλάς ; τὸς μϑὺ οἶα], μὴ ἱκθμὰ ἔχονᾷς 

εἰς ὦ δά. τελῴν, πεινᾷ: πὰς ἢ πλείω τὰ ἵκα- 

γων, πλοισίοις καζο μεμά ϑηχᾷς ὅν, ὅτι αγίοις 

μϑόπϑώυ ὀλίγα ἔχθισιν αὶ μόνον τὐρκᾷ ζαῦτα, 

δλλὰ χαὶ αὖθ ποιοιῦται απ αὑτὸν, εὐίοις δὲ 

πόρυ ἌΝΩ οὐχ ἱχόυνα ὄς1, χαὶ νὴ δὲ Ἷ ἔφη ὃ 

Εὐθύδημως. ὀρθαΐς Ὑδδ με αναμιμνήσκές. οἷ. 

᾽ 

πᾷς μϑὺ τυφοιγνους εἰς τὸν δῆμον ϑησουδν, 

' πῶς δὲ ὀλίγα κεκτηνϑύους, ἐαὺ οἰχονομμιχοὶ 

ὦσιν, εἰς τὰς πλοισίους. χαὶ ὁ Εὐθύδημος ἐ- 

φη.ἀμα κα με ὃ ζχῶτα ὁμολογεῖν δηλονότι 

ἡ ἐμὴ φαυλότης,χαὶ φροντίζω μὴ κρατιςον ἢ 
οι, συγ ἂν.κινδχω ύω "ὃ ἁπλαῖς φεσὲν εἰδέ- 

ἢ γα! ὦ πόρυ αϑύμίος ἔχων ἀπῆλϑε,ὺ κααφρο- 

ὁ 

ΠΣ 2 ᾽ ͵ 

γήσας ἕαδε χα] νομίσας τοῦ ντὶ αὐδρώποδὸν, 
. Φ- « [4 ͵ Η ε 

᾿Ἐἢ) πολλοὶ υϑὺ ὅὼ ηἶ ἕτω Ὁ} οαἸελεντῶν υ- 
᾿ » ͵ ν ᾿ 

“πὸ Σωχριτοὺς Οὐκέτι αὐ ασοϑεηέσαὶ, οἱἕ 
2 Ξ εἶς, Δ᾽ τ Ὄχοῆ 

χαὶ βλακωτέρϑυς ογομειζεν. ὃ δὶ Ευθυδημος 
΄ Ε 2 Ε] λ ΕῚ ͵ὕ 

ηἰοέλαζξεν σκ εὖ ἄλλως ανὴρ ἀξιολογϑς 

ΚΊ ᾽ λ., ͵ Ἄνα, 

ἐυέαζ εἰ μιὴ ὅτι μαλιςα Σ ὠχρ τά σευφε!Ὴ 

εὐ τ 88 Εἰ Οὖν ἃ Αἰ τόν. 
ὧν πολλὰ χαὶ χαλεπὰ συμξα)νᾷ τοῖς α), 3.5. ἃ 

᾿] « 3. ν᾿ « ε 

δὰ γὸ τὸ τυφοέννοις τιναξ, οἱ δὲ ἔνδιφαν ὡςτἧρ οἱ Ὀ 

" ᾿διπορωταΐι αὐαγ κοίζονται ἀδικεῖν" Οφκοιοῦ, 

799 
τλυἶτα, οααιῖς στάϊα Ποιηίπίρε ἃξοϊ της: 
ΜαυΪτ οἰ τῇ ν]Ἱο αἴστιιγ οὐ νο πηι ξαζοπι ἔοτς 
πλῷ ἃ ἰς. 4ΕΪΐ οὐρα οἱοσαητὸς ἀτηογὸ ἰποῖ-: 

ταητοῦ : ΠλαΠπ| ργορτόῦ το αγ Γαι πγαϊογᾷ 
απςάσπι δά στοῦ! οροτα, ΠῸΠ ἜΧῖριιαϑ ἢ σὰς 
Ιληλίταζος ἱποίάτητ: τ ]τὶ ργοριοΥ σροϑ ὃ: 
τ Οἰ τὶ ἀ 6] 1ς 115. ας ἰη Π ἀπ ὴς ροτῖτί, ρογοιηι: 
τυ] οὗ σ]οτίδπι ροτοητίαπησας ἴῃ τορα- 
Ὀ]ΠΪςα, πλάσμα (ππτλα]α ρογροῆι, Ἐπίπιις- 
το, αἷς Εὐτηγάεηχις, ἢ πες ξοΠοἰτατοηι 1- 
Ρία πα ]λιιάδηξ, τεέξο ἀϊςο: ξιτοου πε ης ἰά 
αυϊάξην, ιιοά ργθοῖρας ροτεπάιιηια ὨΙς 
πο θοῖθ. Ἑοττιαῖϊς τα τας, Πιρδιοςἰς ϑοοτα- 
ἴο5... Π6 σοηΠαοΥαΠΙ αι ἄοπὶ ργορτογεε, 
“αοα ομληῖμο (οἶτε το Πα ογοάογες, (αΐα 
νοτοτο μαίας, ντ Οἰαἰτατὶ, ἀπὰς ἀοτηϊπατίοηὶ 
Ροριυ αῦ! πιδιοέζα οἰξ, ργα ἢσ - Παυ ἀιιδὶς 
414 Ππρογίατα ρορυΐατγο πτιποίει. Ο πτηὶ- 

0, ἀἰτ. Εγροης ρατας (οῖγο το, α 4 ρορα 
{πἀοπιιπαζιις, {ποίςιας, Ζαϊα ρορυ]ας Πτ 

Μιηίπις, ἱπάμίτ. Ετυα ριῖτας οἥτ ροριι- 
[πὶ ὃ Εαχυτάοιι πος Ποιηηο οἰ 5 ραιρο- 
το φος]ρίο. Ετραμπροζγος ἰσίταν ποίει" (τ 
ποπὴ Ετρο οτΐαπι ΠΟ ΓΕ αἰττος ὁ ΝΊΏ110 πϊ- 
Πιι5, 4 1ΔΠ| ραΐρογο5. Οιἰαὶος φατοτῃ ραιί- 
βοτος, ὃς Ζιιαῖος Δάρε!]Ας ἀϊῖτος ὃ Ῥααρο- 
το5.η4υϊξ, ατίτγοῦοῆς, φαϊδες που (πρ- 
Ροτῖς Γἀπητα5, αιιοπὶ ἕασογο περοῆς ο[Ἐ: δὲ 
Ζαΐδιις οτίατα ρ 115, ΦαΔΠὶ (Ἀτ5 ἢτ, (πρρετίτ, 
ἐος5 φάρο!ϊο ἀϊπξες, Εγροπε νη] 1ΔΠ| ἂΞ- 
πἰπαδἀουτἘΪ, Ποη ΠΕΠΠ15 αΐ λἀιποδαπὶ 
Ραῖιοα ροίπάςητ,ποη (ο] πὶ οα ἰρία (Π]ςε-- 
το (εἀ αἱτα χαοαας ἐς Πἰς φἀ αυϊτεῦο: αιπὶ 
αἰτὶς οἴατι αἀπηοάτπι πλιΐτα ποῦ {πῇ ποι ζτὸ 
1τα εἰν ρτοξείζο, αἰτ Ευταγάσπλις, Νληντο- 
ἔϊε πιο πποηδ5. Εἰθπίτ αοί4ηιγγαηηος 
αποσας που, 4] ΟΡ ἱπορίαπι ροε 46,40 
πιαχίίαο ἐσ ῆϊ, 4[1|5 1π πυ 1 ΠῈΔ 1ΠΈΟΓΓ Ὁὸ- 
συήταν, Ετρο ἢ Παῖο, ῃ ας δ ρογᾶτος, [τὰ ἰδ 
Βαῦοης, τγύάπποϑ δά βορυ!ὴγ; 8]105, Φεὶ 
Ραῖιςα ροπιάοατ, ἢ χυϊάοὴι τοὶ ἔα] ατῖς 
ἀπ ηπγαθα: ρετίτί ἔπεσῖπε, ἰη τὸ Ὅριι- 

επτος γοΐεγειαιις. Ἐτίαην ἰἀ ἕατοϊϊ της, αἱξ 
Ἐυτηγάειηιια, [ἰρί [145 πῖφὰ σορίτ: αἀοο- 
αιις ἰδπὶσορίτο, ορείπησιπης Επογίς, πιὸ {1-- 
Ιεγε. 'Νατα Ππιρ]τοἰτογιποίαο, πο ΠῚ {ςἱ- 
αἴ. [Ιταφτις γε ποπποητο στη] ΠῚ 11 Δο] ὁτὲ 
δ οεῖπι, Ζασπι αυΐεπὴ δ. ςξοπίοιηποιε 
(εἰρίμπι, δέ τεαδίς πγαποίρίαπ οἠς ογο 6Ξ- 
τοι. Ας πππ| ἄπει ποὺ τπσάο Πα τί ἃ 
φοοτζγαῖδ, ἤθη ἀτΏ Ρ "5 ὁπ σοπιοπϊδθδῆσ; 
ἅι65 ετίαπη ΠΟ] ἀἴογος οἷς ρυταδαι : νο- 
ταπα Επτηγ ἀσπιιβ ΠΟη ΑΔ ίς τατίοπε Πο-- 
ταϊποπὶ ἔτσι ροαἵο Ποτί αι δίγγαβάταν, χα 
ἤευμα ϑοοσζαῖς {το ΠΟ τ ΗΠ πὸ νογτοτοῦΣ 

δῷ ΠΡΟ 



Ῥεργοιὶ- 

ἀεηιὶα ἀ ϊ- 

ΓΊΓΤΕ 

ϑ8ϑοο 

ΠΟΩῸς Δτρ] τι5 Ὁ ἰρίο ροτογαταδος, πἰῇ 
υἱέ γοὶ πεσοϊαγα ἱπηροάϊτοι. Οὐϊποιίαπι 

“υα ἀλπὶἰρῇιις τη{Ἐἰτατα ἱπυϊτααταγ. [ταη; 
δοοζαῖος, Ζυὶ τς αἀξοέξαπι οἵα δηϊπιδά- 
ποττογαῖ, ΠλἰΠἰπιε Τρίτ ρογτασθαθας: (εὰ 
αἰδπὶ ΠΡ] ]οἸΠτπὶς δΖ οἰ τ ΠΠ της ὀχροπε- 
Ὀατ,ιια ρυταατοῦπι (οτος ἄοθετςο, ὃ φαῖ- 

θυ ορεγατῃ ἀατὶ ἀποοθαι εἤτς Ορτπλαιπη: 
ΝΝοῇ 1 φυίάσαι τη πος {πππάϊοίς ἱποιτπη- 
Ὀεθατ, νι ἐπ] ἴᾶτοϑ ἔπος ἀϊσοη αϊ, ἀσοπάϊ, 
ἱησεπίοίς Πιδο Δ] Αἰ Ἰι ρετίτος οι- 
οοτοῖ: (ε ῬΥπις οχ ἰπγααῦ οροστογο τηο- 
ἀογατίοπεπη Ιρή15 ἰπ 41. ἸΝΑπὶ ααϊδθιι5 ἴτὰ ἔὰ- 
οὐΐτας Παῖς αὐοῆτε, νεϊητογίπν πιοάς απ Β 

πορσ]ρογδτ; ο05 ὃς Ἰη αὐ πίογες, ὃς δά ποσοη- 
ἄττα ἐπαρὶς ἸηΠγιιέξος εἱς αὐ οίγγα βάτο, 
Ῥτείθνι μη τς Π ΘΠΙτε δαγαγ Δ] ατο δ ἔπος 
τα ο5 οἤσδτς, 4! ογσὰ [)εος ποάοίείο ρα 
τοῦςηζ, Ετ4Π) αυΐἀς τ, αι} 4115 1ρῇπι5 δα 
ΔΙΊ ΪσοΚ5 (ογτποπῖθιις ᾿πτογοῆφης, ἐοβ χροὸς 
(πδγαητ: ἐσὸ νογο Δογαπι, Ζυππὶ δ) Εἰι- 
τῇγἀεηλιτὴ ματα ἤηοσι αυσάδηὶ ἀϊῇογο- 
τοῦ.) 1 πιϊ ὶ ταὶ ΕἸ ἢν ἀσπης, αἰτισσρίτατα- 

ΠοτΙδ᾽ αἰ φυληάο (0 11τ|, Ζυα ΠῚ ΑΙ ροητοῦ 

1) ραταμπονίης ρα, ἀαΐβυς Ποπλϊ πος ἰΠ61- 

ΧΕΈΝΟΡΗ. ΜΈΕΈΜΟΒᾺΑΒ,ΙΠ; 
ἢ χαῇ οέκ ἀπελείπτετο ἐτὶ ἐὐτν εἰ εἰ μή τιαϊ τ 

καῖον εἴη. ἔνια ἰὴ καὶ ἐμεμμεῖτο, ὧν ἐκεῖνος ἐπετς 
τηδαζεν. ὁ ὃ ὡς ἔγγω αὐτὸν οὕτως ἔξιτα, ἥκι-ς 
ξα μϑὺ διεταρᾳῆεν, ὡπλούςατα δὲ χα! σα- 
δὸς ὀξυγεῖτο ὦ α τέ οὐόμιζεν εἰδεναὶ τα 

Ἂϑαι τὸς σεευόνζας σἕκ ἐασευδὲν ἔννς 

τερον ζύτων ᾧ ῳξτὸ ζεῦαι σωφφ οφστειζεω αὐ». 

τοῖς ἐξβυέαϑει. τὸς χὰ αγόά., τῷ σωφερ 
Φῦτα δγώα υϑροις, αδικωτέρρες πε ὁ δεωα- 
τωτεροὺς καχϑυργεῖν οϑομεεζεν ἴρ. οοῷτον 
κδὺ δὴ αύϑὰ λοις ἐπειρϑίτο σώφρονας τοι) 
τὸς σεευόηας. ἄλλοι μϑὺ δξζω αὐτωΐ σοὺς δὴ- 
λοις ὅτως ὁμειλοιωῦτι τ αλμόμδυοι διηγῶν- 
"ἐγὼ, ὅτε ἀστὸς Εὐθύδημον τοιάδε διελέ- 
"εἴ, παρελυόμέιυ. εἰπέ μοι,ἔφη, ὦ Εὐθύδη- 
με, ἤδη ποτέ σοι ἐστῆλϑεν οὐϑυμεηνλζεῦαι, ὦ ως 
Ὀχημελώς οἱ ϑεοὶ ὧν οἱ δύ ϑοφποι ϑέονται. χκα- 

2 ΠᾺΡ 

τεσκάυακασι; αὶ ὅς' μὰ τ΄ δὶ γ»έεφη,. Οὐκ ἔμοι- 

δεπεὸ Μίηϊπης ρεοίοίϊο, ἰπαυῖς ΕὐπΠγἀο- (75, δλλ᾽ οἶςϑα γ᾽, ἔφυ, ὅτι τϑεῦτον κδὺ φωτὸς 
ταις. Αὐ Ποῖ, αἴτ, ρα πητττ ΠῸ5 1015 Ἔσοῦς, 
αὐτὴ [)1] ΠΟ ὶς (ὰρροάίτᾶτ᾽ ΝΟ, ἱπααῖτ, 
4ῖ4πε ἤαης πἰΐι Πα δογοηγις,, οσι]ος (α πα 
ἡυοα Δατίποτ,ςα οἷς οἤθπγις ΠΟΙ: ΝΙΒι- 
Ἰοπλπα5 γα ἢ] ετίς σαι], 4 οσοηλι5,Πο- 
ἕξεπι ποῦ ἰς Ἰαγσταητιτ, Ιοη σα σοπυ πο α {- 
{τπΠ| 4 εἰς οη ἀ1 τεπηριι5. Ηοο οτίαπη, ἰα- 
ἤπῖτ. οπληηΟ στδῖατα πὶ δέξο Πεῖη πλογο- 

ταῦ, Οὐἷα γοτο (01 ποῖά τις εἴς, ας Ποῦῖς Πο- 
ΓᾺ5 αἰεὶ, αἰΐδαις οἷατε ἀοπιοη γαῖ, ΠΟΧ αἷι- 
ἔξ ργορζογτοηεῦταβ Εἰ οίςσισίου : αἰξγο- 
Τα Ια σο πη ποέξι ργοτα]ογιητ, {πα ποξξ!ς 
᾿ογαβ ποῖυῖβ ἰῃ ἀἰσαίοπῖ; 0 βε, νὰ πηπἶτα 
τπΔ, πα ποοοῆςητ, Ρειβοίαπηιις. Πὰς, 
1πααΐτ. Εημποτο πὰ ΠΟ (οἰτιπη πο έξ!ς, 

(ξὰ στίφη τηθΠίις ρατίος ποῦς ρατεδοϊτς. 
Οπληΐπο, αἰτ. Οὐ] αὐ οπι} αι Πατγῖ-- ᾿ 
ταθῆτο Ἔρθάπηι5, 40 « {ΠΠπ|᾿4| π᾿ τογγα ΠΟ σ 
ΡΓοάποαπε, δζ δὰ πος Πηϊ Γοπιροῖα οοη- 
πρηϊθητία τί διδητ, 11’ ΠΟ 5 πο πηοάο 
τπασηαᾶ οορία προοήατα Ριαραγδῃτ, ἰς ἡ εὰ 
αποαις, ἄς αιΐδιι5 ἀοἸς (ξατίοῃ σαρί παιδὶ 
Ετίᾶ Πατο Ἰπηαϊτ,πιασῇα ἵπητ ἠθοτγιιπι εῦσα 
Ποηλ ΠΕ 5 Ὀεμιρπίτατὶς ὃς οοπηρητία. Οὐ 48Ε ὩΣ 

Ἰτεπυ Ποῦ ς φημ ἰατρίαητας, το αἄςο ρίο- 

τοίαιτι, ντ δὲ ργοάτισας ἃ δισοαῖνπα σιΠΠ 

τοῦτα δέ ΟΠ ΠΏ] ται ΠροτΙ 115 ΟΠ ΠΪΔ, ι15 

ποδία ν{] {πητι{Ππλι] 416 ΠῸ5 δτίαπη αἰαῖ,ας 
ΠυτΓὨγο πεῖς πο ἔγῖς οπιη δ, πλ τὰ ΕΝ 
νι ἃς ςοπῆσϊ ἐὰ ἔποιἶας ροῆτης, δέ νέα] πο- 

{ἔγο πιαρὶς ἀπτοσοπιπιοάατα, ὃς [πΔυ]ο τα 

» ») 
5 Ἐν 

δ δὰ εἰμὴ εἴχοιδυ, ζμίοιοι τοῖς τυφλοῖς αὐήμδϑιυ, 

) “" 

δεόβθα, δήμῶν οὗ ϑκοὶ παρέηρέσι; νὴ δὶ 

ὅκα γε τῆν ἡκετέρων ὀφθαιλμδίι. δρλά μὴν 
ὺ αἰαγτα σεως γε δεομδυοις ἡ ἡμῶν νύκτα παβι 
έ: ΩΣ ἀλλ}. αὐαπαώτηθμον. πόρυ σὴ, ἔφη, 

Ἂ τῷτο γαριζος ἀξιον. Οὐρκονοῦ ὺ καὶ ἡ ὅη3. ὁ 

ἥλιος Φωϊφος ὦ ὠνᾳ τεῶροις ἀὐμίι ας 
χαὶ τἄλλα πόύτα σαφξευίζς, ἡ ἡ διὺξ, 48 

σχο) νὴ ἐξ), ἀσαφ. φέξϑι νν, ἃ ἀςρα οὐ τῇἡ γυ- 

καὶ Ἵ ανέφηναν, ἃ α ἰημὼ ἀεὼ, ἀφ δθ “δ νυκτὸς ἐ ἐμ ἀὐεγαίι. 

φανίζὺ ὄχ τῶτο πολλὰ ὧν ϑεοᾶθα ἀρατ- 

τορι ἔς (τα, ἔφη. δλλὰ μὴ 74 σιλάμη 

ϑ' μόνον Ὁ νυκτὸς, δλλώ αὶ ̓ τϑ μάυὸς τὰ μέρη 

Φανερφὶ ἡμῖν ποιζ πϑύυ υϑὺ ὃν, ἔφη. 6: ἢ), ἐπεὶ 

(ρφῆς δεόκθα, την ἡ μὰν οχ Φ γῆς αἰαδὶ- 

δὸναι. κὺ ὥρας Ξρῤμοῆέσας τσδϑς πϑτο παρέ- 

χῳν»αἹ ἡμῖν ὁ Ὁ μόϊον ὧν δεόῖθα πολλὰ ἡ πϑυ- 

τοῖα τὐἴϑασκά ξοσι, δλλὰ καὶ χὴ εἷς ἀὐφραι- 

νόθα: πϑρυ, ἔφη, καὶ ζαῦτα φιλαι,ϑρφπα. 

δῈ καὶ 1 ὕϑωρ ἡ ἡμῖν παρέχῳ εὕτω πολλοῦ 

ἀξιον, ὧφίε Τκαὶ φυτά 4ν τε κᾶι ) σεευαὐξῳ ὁ εἰω 

τῇ γἢ καὶ χαὺς ὥραις πϑυτα τὰ α χρήσιμα, ἡμῖν, 

σειυξέφῳν δὲ καὶ ἀὐζιξν ἡμας,Χ αἰ κιγνύμδιον 

πάσι τοῖς Ῥεέφοισιν ἡμας, ἀὐκα τιργαφοτερο 

τεικαὶ ὠφελιμώτεξοι »καὶ ἡδ᾽ω ταοιᾷ, αὐτὰ: 

υῊϑ 
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τον αὖθ᾽ παρέχην ἡμῶν; χαὶ τῶτο, ἔφη, «αξφονοη- 

ον, Ὁ δὲ χὰ ὦ πῦρ ποράσϑοι ἡμῖν Ἐχιχου- 

ἐν εδὲ ψύγριο, Ἐλέκϑυρνν δὲ σχϑτοῦς, δέρεῃς 

Ο οννῆ ̓αελς πᾶσαν τέχνξυ χαὶ πλῦτα ὅσοι ὠ- 

φελείας ἕνεκα αὔϑερποι καζασκά αζονταις 

ὡς ΣΡ σεονελόντι εἰπεῖν, σοο!ὲν ἀξιολοορνὦ- 

γίυ πυρὸς δυ,ϑοφποι Τὰ ασϑϑς τὸν βίον γ65- 

σίμφν καΐζασκάψαζονται. αὑαοαλλῳ, ἔφ», 

τὸτο φιλωνϑοφπία. ὦ δὲ τὸν ὅλιον, ἐπειδδὺ 

ὧν χφμῶη Φάπηται «απο 9σιέναι Τοὶ  μϑὺ ἀδρυ- 

γοντα,, ταὶ δὲ ξηραίνοντα, ὦ ὧν χαιρϑς διεληλυ- 

ϑεγ' Ὁ᾿ ἡ τα Δ σι ραξάκδμον μηκέτι ἐγ- 

γυτέρω πξϑϑιέναι : ΩΝ ̓Βισοβέπεοθ, φυ- 

λαθουϑδρον μή τί ἡμας μᾶλλον τῷ δέοντος 

ϑερμαήνων βλάψῃ" χαὶ τὸ αὦ πάλιν ἀπιὼν 

δλύνται ἔλα 9, χαὶ ἡμῶν δῆλον 2 1ν,Ὁ' οΤί εἰ ΠΕΣ ξς. 

ὡτέρω ἀπείσιν, ̓ Ὀισοπαγησόμεῦοι “σῶν τῷ 

νύχοιο, πάλιν αὖ Φέπεαϑαι χα) ἡ ἀπεϑοχορίν, 

χα οὐνζαῦϑα, τῷ Ὁ οὐρφυνοῦ αἰαφρέφεοϑαι ἔν- 

9α. ὧν μοίλιςα ἡμας ὠφελοίη) " ἡ τὸν δ᾽, ἐφ, 

καὶ αῦτα πϑυτάπασιν ξοικὲν αὐ ϑερπῶν ἕνε- 

»υ κα Τγογνόμϑυα. Ὁ δὶ αὖ, σης καὶ τότο φὰ- 
ἑ νερὸν, ὅτι οὐ αὐ αἰπὺ ειεἴκοιυϑυ οὐτε Ὁ καῦ-- 

“(8 ἐργεῷ ψύχο, εἰ ἐξαπίνης γ γίγνοιτο, οὔ - 

τς σωρϑόχτ "μικρὸν «αγξϑειέναι τὸν ἥλιον, οτω 

δὲ Φ' μικρὸν ἀπιέναι » ὡεῖε λανθοίνᾳν ἡ ἡμαξ 

εἰς ἑκάτεξᾳ τὰ ἰχυφϑταΐᾳ. καθισαυϑροις; ἐ- 

γὸ μδὺ,ἔ εἐῷηο Εὐθύδημος, ἤδη πῶ τὸ σχϑπῶ, εἰ 

ἀφ τί 65 τοῖς ὅκοῖς ἔργον, ἢ αὐ, ϑεϑ πους "- 

εαπψ. κεῖνο δὲ μόνον ἐμποδίζᾳ με, ὁ7| 

Τχαὶ τἄλλα ζὰα Οὐΐων μετέχᾷ. οὐ ̓ ὙῈ χα 

τὰτ᾽ ἐφηὁ ο Σωκράτης, φανερόν, ὁτί ὦ ζαῦ- 

τὰ αν, ϑοςπῶὼν ἕνεκα γίγνεταί τε χαὶ αἰαδές- 
᾿ ᾿ επῖι: Τί ΎΣΡ ἄλλο ζώον αἱ αἰγῶν τέ, χα  ὑαῖν, 

χα) ἵπτσων, αὶ ἡ βοαΐν, χα! ὄνων, χα! τα ἀλ- 

λων ζωων᾽ ὕσαῦτα ἀγαϑὼ πἰπολαίᾳ, δ ὅσοι αὐ- 

, εϑοφποι; ἐμοὶ αϑῷ γὰ δυκ4 πλείω τὴν φυ- 

΄; τὐυφεέφονται λϑμῦ χα ̓χριατίζοται, σξεὲν 

ἡ ον στὸ ζυτων, ἢ ἀπ ἐκείνων. πολὺ δὲ “μος 

αὐ ϑεαπτων τοῖς υϑὺὺ οἰκ τῆς γῆς Τἰῤίϑυνε εἰς 

Ὅφνε)ς αὗται, Ὄἰσὸ ἢ. βοσκημΐ; 7 γάλακτι, 

ἡ τυρῷ, ὦ κρέασι Φεφόμϑροι ζῶσιν. πϑύτες 3 
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ὀυιυαὶ- τἰπιοσδύοντες ὁ ϑαμάζ γἀ5: τὰ χρήσιμα, 

,: ΟΥ̓ ΑἈΤΟ 8 
᾿ς ὯΝ πλείςου δεόμελαι τϑτου, ἀφϑονέςά- ἃ Οὐοάσιο τηαχίπια ποδίς εαπιάἀο πὴ σορία 

ὃοὶ 

Ἰατριδηταγ, αι 11 Ρ᾽ ασγ  Πλ1 ΠῚ ορ ΘΠ, ὁ 

Ηος 4ιοόᾷις, αἷς, ργουἀφητία: ορὶις οΠῈ: 
Οὐυοα ἴτοπι ποῦ ἰ5 ἰρῃοιι ἀςξάοτϊητ, ϊ ηο- 
15 ορεπὶδάπουίις ἔτίριιδ, ὃς αὐ που [ας σα]1- 
σίποπα ἔδεγοτ, ποίησις ἰπ οπχηϊδιις ορί Η οἰϊς, 
τοδαίσις σοτοτίς, 4115 ντ Πτατῖς σαι {|-- 

οἱρία πὶ πουλῖηδς, αἀϊαπαγοῖὸ Νά νῖ 1 πι-: 

ταατῖπη ἀἰσάπη, ἘΠ Βοπηίηες, ιοά οροτῳ- 
ΡτΓΘτα πὶ Πτ »Ἀδίαις ἴσηθταγαη αὐ νϊταιῃν- 
ΤΠ πὶ ράγαγο ροίπιηι. Ετίαπι μος δεπίσηϊ- 
τατ!5 εἰς οχίπιία;. Οτιρα ἴτε πὶ (ο] ροϊξεαχιιᾷ 

Β ἰπ Πίοπιε (6 σοπποιτίς, ἀσσεάεηάο ρατγεὶπὶ 
(πςοτείςογε 4ις ἀΔΠὶ ξαοίτ,ραγείτη Ἵχσσατ, 
“αοτιμη (ΟΠ οτ το ΠΊριι5 ρτατοτιτ; ἃς ροί- 
ἐααιαπὶ ἰά Ρετίςοϊε, ΠΟΙ ΔΟΟΘα τ ργορίιι5, 
(ς ἃ ἀιιοττίτ οί σαιιθης., Πς (πα ργα πιοά πος 
ραἰεξαοϊς πο Ἐπ τὴς 4αστη τεσεάῶς 
φορεοχιοηΐτ, ν δὶ αηἱ πη ιοττίπηις Γρίι ἔι- 
ταγαπγ,νε ἔτίσοτο σοπρ οἰ Δί σογεπλιις {1 4111- 
ἄσπι αὐϊγευ ορίιβ, δα Θατῃ σα} ραττο πη τος 
ποττίτιιγ, ν Οἱ ΠΟ 5 ΡΙατιπγῖ ργοά οι " Ρτος 
ἔςέζο, αἴτ, οτίαται ατο οπγμίπο ν᾽ ἀσπῖαγ 3 
φαϊηαπ σαι ποτ]. Οὐο «ἴτε πη, υΐππὶ Π14- 
πἰξοίτ την Πτ,ποη ροί!ε πος πες αἰξιι, πος 
τῖραϑβ τοΐεγατο, τ τοροηις 114 Ἔχ Ἐούοητ, Ο] 
τα ραυ]]ατίτη ἀσσοάατ, αἴαιῖς ἵτα ραυ]]ατί τα 
αθίσεάατ, νι Τρε[πλοτ δα νιτααις γε μοπηθη- 
ἘΠῚΠηα πος Ρεταρβηῖς ἱρπογοηνας ὃ Ερὸ 

υϊάξ πος ρίμπι, αἷτ Επιπγάσαπας, πιοίὸ 
οόπάετο, αἰίαης απαρίαηιτο [)}}} σου ρος 
ταῦ, Ζαπα ντσοιππλοα!ς Πουηίμιηα ᾿πίοτ- 
εαἰδῆτ. ΝΑπα πα (ΟἸτιηι τ] ΕἰἘ ἱπιροαῖ- 

πιεπῖο, ἀαοά μας ἀπἰπια!ηδιις οτίαιη σοῖο- 

τίς σαι ουπλίῃο οοηλιηηῖα ἤπιε. Αἢ νοῶ 
πο ρογίρισιμιπι Εἰ , αἷς ϑοοίατοϑ, στ] ἢ ἃ-- 
Ὠϊπιδ α ποπλιπι σαι] Παίεὶ ἂς παγε ἰὃ 

ἸθΟυοά οηΐπὰ δἰϊει απίπλαὶ τοῦ σομληοα 
ξταίτιι εχ φαρτίς, Παϊσιι5, ααῖς, δοσιις, αἵ - 
ἰδ, φῃϊ πα Π Πθι15 σετοιῖβ, αιου Βοποῖπέξὶ Ἐ- 
8ο ̓ φυϊάξ ςειῖς ΡΙατα ἂς Πὶς ΠοΠΊΠ 5 ρεῖΞ 
οἰροτορατο. αι ἀἐ ρΙαπτῖα. Ναπὴ ὃ αἰτη- 
τα, ἃζ τοὶ ἔλοίπῃτ πο α πλῖ Πὰς ἀεὶ ἀπ  πλα 15 
διι5, πὶ ρΙδητῖβ. Ετίδτη παρ ηὰ ΡαΥ5 μο-: 
παΐϊπαιι παίςοητίθις 6 τοῦγα πο νείταν αἀ 
οἰδαιπη, (4 Ρεοιάαμπι!αξξο, σαί δ, ο δι ηδιι5 
ΡΓῸ πυτείπιοητο ντοητος νης. Ῥγατεῖς 
δὰ εἰςσαγατὶς αο ἀουτῖς νε]Π τις απ πλα]} 13 

Βιι5, οπιπος δα δε] πὶ, δἰ ίφαιια πγεΐτα νΞ 
Ἑ ταῦτα, ναὶ τὶ δά ατουίθιι5. [ἢ ἤοο δείαμι 

Δαίοπτιίοῦ ἰδὲ. αἰτ. Νδὴχ Ἰπτεῦ εὰ νἱάθο 
χυχάαιι οησο Πο5 {προγαγο νἱτίθιις, 40ια: 
ται αὐεὸ ἰς ποιῃϊπίθιις ΠΣ στ 

ᾧνπς τυ ὦ ὠων. εἰς τῈ πόλεμον χαὶ εἰς ἀλλα πολλὼ δεἀωεργϑίς χεξῶνται. ὁμογνωμογῶ, σοι χα πῶτ'; 

ἔζη. ὁρῶ γὸ αὐτο λυ αὶ τὰ πολὺ ἰσωφϑτερα ἡμδμροὕτως “ὡούχει ἴσκα γιγνονϑιυᾳ, τοῖς αὐ, ϑεϑ ποις" 



ΤΠ ον ὧς 

γηατρίπε: 

ημι ἐδ} 

“:η1 πὶ 

μετα: 

ΤΣ 

ϑοίμἱξ. 

80.) ὃ 

νῖ εἰς ἀπ συη41Ὲ δα γα νο πε, νταη- 
ται Οτιο  ἴτεπῖ Γ}}) Πομλίπιθιι5, ἔλα ]τα 
Πητ ριυής γα ὃς να. (τ ̓πτοτ (ς ἀπιετία, 
Τςπίτις αἀ αἰ ογίης δὰ Πηρυα σοηρτιδητο5, 
ΡΕΙ τι Βοηΐ5 οπλη διι5 ἔτι! πλιΓ. [τοῖη, 
Πιοα γατίοηξ ΠΟ 5 ἃ πατιγα σοΠ ΕΠ εΠξ, 
4π ἐς τορι (φηΠ| δ 5 τατ οοίπᾶ4ο δέ το- 
ταϊπ!σοηο ἀϊΠοἰπγι5;4 6 πα: Πηρι]α σοη- 
«πσοδητ; τπυ]ταιε πΠλο Ππλατ, ροῦ Πὰς δο- 
Πὶς ἔτι πγι, ὃζ πλα]Α ἀφ ρε!]ληηι5. Ὁ] 4 
Πιοά εἰοηιιοπάϊ ἔλου]τατειπι ΠΟ 5 ἰατσ τὶ 
{πητ, ΡοΓ Δ ηῚ Δ ΠΟΘ ΠῚ ὉΠΊΠΐᾷ Ὀοπαϊητοῦ 

πος ἀοσοῃο σοΠΊ ΠΥ ΠΠΙΟΔΠΊΙ15, δ. Ιοσ 5 ἔς- 
Τί Πλ115, ὃ Γεπ ρ Ὀ] 1 ἃ δά ΠΛ  ΠΠΠἘγαππιι ὁ Ο- 
πηπῖηο νἱ ἀθητιτ, ηἱ δοογαῖος, να] ἄς [)}) ἀς 
᾿ιοπηίηίδιις οἵῖς (ΟΠΠ|οἰτί. Ὁ αἱ 4 ὃ ]ιπιπι πο- 
δἰς ἴῃ δατατιπη ντ 1 Ρτοίριςοτο πὸ ροῆϊι- 
Πγι5,ΦΟ ἡ ἴτὰ πος ἱππθης, στ ρον ἀϊαϊπατίο- 
ποι σοηίμ!ςῃτί δι (ς ἐς ξυτατονίιπ στ ἢ- 
τι Γοίροπάφδητ, ὃς πο ραξξο Παητορτίμης, 
ἀοοοδι Το “υ ἀφ}, αἱτ, Π1 ϑοογαγεβ, οἴ ΠῚ 
ἘΔΌΛΜΠ]Π αν τς ντὶ νἀ θησαν, απ σοτοῦ 5: Δ}. 
ἀο τιδί,ης συ! ἀξ 1 πτογγορσατί αθ5 το, Πση]Η- 
σλῃτ; ἀυϊά νο] ιοϊπη τη, νο] ποη Εν τῖμὲ 
ἄϊιπα {1 Ατνοταπιπγο ἀΐσοτς, οτίαπη τα [ἢ- 
το! Προς, πο Ἔχίρεξξαπευίς, ἐοπος ἀςοτῇ 
ξογπηα5 [τ οαγίς: [οα (ΠΗ οσο Τρ] οἰ οπτὶ 
ΘοΥΠ ΠῚ ΟΡοῦα, τπὶ νΟΠογαγί, τα πὶ ΠΟΠ ΓΟ 
Ρτοίςυ  [)ςος, γε την Θεία τι σοσίτος. Π)6ὺς 
Ἱρίος ἵτᾳ (εξ ποῖ οἱ δά δτο. ΝΥ ιὴ ὃς 191) ςε- 
τοτί, Πα ππὶ θοπα Ποὶ ἰ5 ἰαγσίληταν, ὨΙΠ1] τὰ- 
ΤΉΘΠ ΠΟΥΠΠῚ {{4 ΠἀΓρῚ Πταγ. ν τ] ΦΡΟΓΓΙΠῚ 
ῬγΓοάοαπι: δέ 15, 41 πη] 41|Π| νη] ποτ ἢ 

σοπιροίμϊτ ὃς ἐμ εδ ον δ ἡ θυ νι δο- 
ΠαοΠΊηΐα σοιρτε απ ἀπ πεῖιγ, ]ατό; ντοη- 
εἰδυις οο ἰοιηροῦ οχρογῖθηι ἀοιγίππεητὶ, δ 
τλοτδὶ, ὃζ (εποξξατῖς οχ πίθοιῖ »ἅταιια οτία πη 

ΧΕΝΌΟΡΉ. ΜΕΜΟΒΑΒΊΙΠ: 

Βμεϑα. ζὴ δὲ, χαὶ ἑρμιζυείαν δδιώῦαι, δὲ ἢ, ἧς πϑρ- 

Α ὡξῖεγεδοδτι αὐζῆς δ, τί αὐ βούλωνταμδ Ὁ σῇ, 

ὍΝ πολλὰ μϑὺ κα λα χαὶ ὠφέλιμα, Ὡ.α.- 
φέροντα δὲ δλληλων δὴ, ἄσθ9ςθεῖναι πιξ αὐτοῦ 

εϑεῦποις αἰοϑήσάς “εῤμωοούσας τοὺς ἕχα- 
ξα,δὲ ὧν Ξπολαύομδρ πϑύτων Τὴ ἀγαβώ, Μὴ ὲ 

ΘῈΣ χαὶ λογεσβκον ἡμῖν ἐμφόσωι, ᾧ ᾧ «ἰϑὶ ὧφ'’ 

αἰοϑαινώμμεϑοι, λογεζομϑδνοίτε σ᾽ μννμονάζς, 

οντες καΐζα μομδοίνομϑω, ὃ , ὅπῃ ἕκᾳ σα, συμφέ- 
ρῴ; χαὶ πολλὰ μμηχϑμω μεθα, δ ὧν τπε 

αγαθαἷν σπολαύομδυ,, χαὶ τὰ κα αὶ ἀλεζό- 

τῶν ΤῊ ἀγαθων μεταδιδὸυϑ τε δρληλοις 
δὶδούσχοντες, χαὶ χϑινωνούμϑιυ, χαὶ χαὶ γόμιοις τϑά- 
μέθυ, χαὶ πολιτἀνόμεϑοι. πὸρτάπασιν ἐοί-. 
κασιν, ὦ Σώκξωτες, οὐ ϑεεὶ πολλζινημορ. 

εϑοφῳπῶν Ἐχημέλφαν πειφοϑει. Ὁ Ὁ δὲ, χαὶ εἰ ἐ- 
διευατοὐοδυ ζῷ, συμφέροντα “οδϑνοείαϑαι 
ἀπ 50 ΥΜ᾽ μελλώντων, ι Φτ αἰύθις ἡμῶν ζῦπι 8 
στευεργεῖν, 14 δυτικῆς τοῖς «τωϑβεινομέ- ὅν 
γοις φεοφ ζιας ἴω ἸἘἰποδησοιδια,, αὶ διδεί- 
σχοντας, ἡ αὐ ἀφιςα γίγνοιντο. σοὶ δ΄, ἔφη, 
ῶ ὁ Σώχρατεο,ξοίκασιν ἔτι Φιλικώτεφον, ἡ τοῖς 

ἄλλοις λϑϑοϑαι, εἴγε μηδὲ ἐπϑρωτωμῆνοι ἡ 
τ σοῦ σου τσ ςσημα))εἰσί σοι, ἃ τε γρὴ ποιᾷν, 
χαὶ ἃ μή. ὅτι δὲγε ἀληϑηλέγω, χαὶ σύ γνώ. 

σή, αὐ μὴ αϑαυϑύης, ἕί ἕως αὐ ὧς μορφαὶ ΤΠ 

λεαὖν ἴ ἰδης, δὶ ὦ ὀξαρκῆ σοι τὰ ε ἔργα: αὐτν" 
ὁραῖντι ὀὐξεαϑοῦ ϑὴ χα] τιμαν πόςϑτοις, οὐννόᾳ δὲ, 

ὅτι χαὶ «ὐζὶ οἱ οὶ οὕτως ρος εἷ 

τε ὙΣΡ άλλοι ἡμν τὰ ἐἀγαϑεὶ διδόντες, 

σορίτατίοης ΠΟ ΘΙ 5 οδίΘυθητειη Πη- ν]- Ὁ Φύτων εἰς Ὁ ἐμφανὲς ἰόντες διδόασιν, κωδοιμι 
Ἰοούτγογο: ἰ5 [ἢ Ὲ4Π1 ππαχί Πγὰ ἐΠΠ66}Ὲ ΕᾺΣ 
σοῖς σοπίρ᾽ οἰτίιτάταις Παῖς σα θογπαη5,Π1- 
ΠΠΟπλ᾿η 115 σογη] πο ροτοίξ, Επίαπη ἐοηί- 

ἄετες νο]πι, Ζυοα (οἱ, ἀὐτιπη οπηη θα ες 
σοὨίρί σις νι ἀξατατ, πο ρογιηΐτταῖ ΠΟΠΊΪ- 
πἰδθις, ντί (ς ασσιιγαῖα λα ριοίαῆι! (ΘΠ ας 
Ἱπιριιάόητοῦ εαπὶ Γροξξατο σοπετατ,ν 46 π- 
ἀϊ ἐλουτατοηι αηγίττας. Ργαῖογοα [ϑδογιπ 

{υοηιις τΪ ἢ ΠΠ τος οοπίρίςοϊ ποη ρος γο- 
ΡῬοτίο 5. πὶ [α]πηοὴ ἀο]Οσο υ άπ {ρο- 
τίους ἀομλ τε βάτος, δέ οπηπία, 'ῃ αα ἰηςί- 
ἄἰϊτ, γἱΠΟΟΓΟ: ΠΟΙ τα 6 ἢ νο] α.ΠΠΠ} αοοςάϊτ, Ε δῶρ ἐγχφρη θεάοϑα, τὴν ὄψιν ἀφαιρήται, 

νοὶ] αἰμαηη. βοτίονο! φασπηγθο  α τ, σεγηϊταῦ, 
ΝΝος νοι ν᾽ ἀδτι, 4 ΠῚ Ζ ΔΤ ΘΟΥΠῚ ΘΕ- 
ἔοξζα ποδὶ σοπίρίουα πητ, δέ ἀοσοάφητες 
{τῃτίαπλι5. (Οὐ Ποτίαπι ἢ χυϊά Τοτα τη Πιι- 

ὅλων χόσ- τὸν ὅλον Ὥς χϑ ον σζεω τα πων πε σειν! ᾿᾽, σε χαὶ ῷ ὩΝ 

εὖ ᾧ πλύτα καλθ σὺ ἀγαϑεί ὅς, Ὁ αεὶ 

χφξϑλδροις ἃ ἀτρίξῆτε, χα; 1 ὑγιῦ, καὶ αἰγήφα ὑγᾶ, 

Ὁνπωρέγαν, δα ῆον δὲ νοή μαΐος αἰα μδοτή- ᾿ 
τως ὑπηρεζοιοῦτα͵ (τι τὰ μέγιςα υδϑὺ τράτ- 

τῶν ὁφάται, τύδὲ δὲ οἰκονοιδῖν" αὐροΐος ἡμὼ 

ὄδξην. «ὐγνὸφ δῈ, ὅτι χαὶ ὁ πᾶσι φανερὸς δοκῶν 

ἐὴ ἥλιος, Οζκ Ἰλιδέπει τοῖς αἰ, ϑρϑποις ἑαυ- 

τὸν ἀκριξαΐς ὁ ορᾷν, δλλ ἐὰν τὶς αὐτὸν αὐα!-- 

) 

παῦσον 

χαὶ τὸς αὑτσυρίᾷς δὲ τὴν θεώ, 4) ρήσᾳς ἘΞ 

φαιής ὀνᾷς" κεραυνός 1: γΡ δ, 'δχς αϑωϑεν 

ἀφίεται δῆλον καὶ δ οτί οἷς αὐ τύχη, πϑύτων 

χρατῇ ὁ [τὶ σοῦ " τ᾿ ὕλτων, οὔτε καΐζασκηγψας,οἰ οὔτε ἀπιων.χαὶ αἰεμοι αὐζι μϑὺ οὐ ἐὐν ἑραϊδ, 

ἁ δ ποιοίσι, Φαγέδῳᾳ Σ ἡμῶν ὅ51, χα! κσρϑειόντων αὐτὸν αἰοϑαναζβα. δλὰ μάὺ χαὶ αἰ,ϑ69.- 
που γέ 



βθγε ΓΝ 

δεῖ δαἰου ιετέχ. Ῥη Δ. Σ Βασιλόίᾳ ὧὺ ἡμῶν, 

ἌΝ ὁρᾶται ἢ εἰσ αὐτή. ὦ) καιτὰμο- 

νῶτα μὴ καζα Φξδοὶδ) “ἫΟ ἀοροτων, δλλ᾽ 

ἐχ δ γινοιδύὼν τὼ διωύαμιν αὐτ δ κὰ- 

ἄμ μαναὰ “γοΐτα ἀι μὰν ὧ δου μύπον. ἐγὼ ἡ αϑὺ,ὦ 

, Σώκραἵες, ἔ εἐῷυ9 Σ Εὐθύβημος, ὅτι αϑῷ ΟδῈ μι- 

ἀρὸ ἀμῇ ϊσω δ΄ ὅ' δαιμονίε, σαφεῖς οἴδου ἐκφνοῦ 

θυμῷ, ὅτι μοι δυκ6 ΟΥ κων ἀὐεργευίας 

᾿ βθὴ) αἱ εἷς πὸ Ἴε αὐ, ϑόσπων ἀξίαις χα (δισιν ἀ- 

μείξεοϑαι. δλλὰ μῇ δ αϑύμά, ἐφη,ῶ 2 Εὐϑθύ- 

Χημε ὁ ἯΝ γδύπι δ Δελφοῖς θεὸς, στὸν Ἴ 

ἁυτν ἐπξρωϊα, πῶς αὐ τοῖς λεοῖς ̓ (ζοιτο, «- 

ποχρίν(.). ΝΝόμω πόλεως. ἐγόμος ἢ ̓δηπϑ 
πὸρ- 

(αχὸ᾽ δοί,κτ τὶ δυεύα μεν ἱεροῖς ϑεξς αῤέσκεοϊ. 

πῶ; δϊυ ὸ. Τίς καιλλίον χὶ χ; ἀὐσιδέςερον τημῴη 

λϑοὴ ὡς αὐδὶ χελδσοισιν, ὅτω“ποιῶν! "λα 

, χὸ Ἶ: κϑὸ δυεωυάμεως͵ (ἰηδὲν ὑφίεοϑαῦ. ὅτὸν 

τις ὅὸ ποιῆ, φανέξϑε δή πὸ δε] τότε 8. τι 

εδιλκύς οὶ ὦ μηδὲν ἐλλεὶῖ ποία χτὶ διύα- 

μων τιμῶν (ρους "λεδρ, ϑεῤρόνῖς εἰ ἐλπίξζῳν τὰ μέ- 

γιςα ὠγαϑο. ἅ παρ δλὼν αὐ "τς μείζω 

ἐλπιζων σωφφφονοίη, ἡ ΟΝ τὴν τὰ μεγῖσα 

ὠριλῷ διωυαῦμων, οὐδὲ, οὐ θιλώς μᾶλλον,ἢ 

εἰτάτοις τὐρέσχοι. ρέσχοι 5 “πῶς οὐ 
μάλλον, 

δ εἰὼς μαίλιςαι πείλοιτο εἰζζις: ζιαὗτα μρτοι 

ὲ λέγωνπε, ὶ αὐτὸς “ποιών, ὙΤΤΝΝ τε 
χαὶ 

σωφρονεφεφϑις ζιυς σκευόγας παιρεσκά 
αζῷν. 

δλλὰ ὴ αἷξὲ τῷ διχα!δ γὲ οὐ ὠπεκρύ- 

πεν ἐὡ εἶχε ἘΣ δλλὰ κα ἐργῷ γῳ ἴἀπε- 

ν΄ δείκγυτο, ἰδία. πε πᾶσι νομί κι πὲ σλωφελίς 

᾿- μϑς ὠνϑυος κοινῇ ΞΡ δι 1 ἃ οἱ νόμοι 

δ πσελοτώπίοιον τεὸς ὑδωος ὸ χτ' πολιν ἢ δ» Έ 

ἵ ᾿ ἐρατείαιςοὗ οὐττως. ὡ εἸς 5 :ϑηλος δὴ οὐδὲ 

ππ τάραλες ἀὐτακ ν  ὺ ὅτέ οὐ τοὺς Οκκλητ, 

σίας ἔχιςατης ὅλυόιϑμος, οὔκ ἐπεῖδε ψ τῷ 

δήμῳ ρα τὸς νομοὶς ψιφίσααζ, διυλὼ σὺν 

Οϊςνὸ γομοις ἀμθαντίωδη τοιαύτη ὁρ((ῇ τῷ δήμου, 

ἐὐ οὐκ ἀν οἰ μ,9. ὀιδον εξ, α ἄν,ϑοφπον ὑπο- 

μήαιοὶ .Χ) ὅτε οἱ τειάκοντα κασϑϑφέτο ον ς αὔ
πο 

Ὥρα πῶς γόμους ἡ ἐκ ἐπείθκουτοῖς 6 γέοις 

ἀπαγοράόντῶν αὐδῇ μὴ σδζκλεγεα ὦ Ὥρος- 

(αξωντωνὲ ἐχείνω περὸ ὁ ὀδοισίισι δἰ. πολιτῶν, 

ἀγα γέϊν τίνα, Ἔχι δανάτῳ, μόνος οὐκ ἐπείη 

ῶιὸ θα τὰς γομους αὐτῶ παρο
ς αηεοζ. 

Μελίτου γραφζω ἐφϑυγε, 
νὰ 

ἈΟΤΕ τι “ἕν 

ἐΕΥΒΕΑΜΟΥΝ ΑΆΤν 

Ὑ)) δ ΠΝ λιν Τ “ὦ ϑεφπίνων, ΨᾺ τηρπαγῦ ἰτπ4 Δηΐ πηι, Βοπυϊηὶς οοτῖα αιϊά-, 

ἔρῥε 

ἀἄδπιειτ πατιγα ἀϊαὶπα σοπηπῖαπς Πθδτι" 

Ῥατοι πῆι πᾶς ἴῃ πο ὶς πη ρογαγο; Φυηγ-ὶ 
Πυαπη ΠῸἢ σογπάτιιτ. Ουα: σοηίογαητεπῆ, 
τὸ Ποηιια υᾷ Θά, 18 σΘΓ αἱ Ποφαθιητ, εοη-: 
τοιηπογὸ ἄδσεῦ: {εἀ ἐς 15. Ζασιαςοιάπητ;, 
φοταπη ροτοίξαϊε ἀηϊπηα πενία. πυμη ἱπ 

Ρίαπι Ποποτε ργοίςαα ϑοίο ε υἱάσπι πο, 
αἷτ ΕἸΤΠγ ἀθηλιις., Πὸ πλἰ πίπγα ἡι46 Ἰη ρατ- 
τς ΠΌΠΊΟΏ, ἢ] 5 ΟΌγατο5, Ποσ] οἐξασιῃ Ν ε- 
Ταπα Τά τ] πιο] δίτπ εἰς, ̓ αοε πδιηο παι ηΐ 
Ποπιϊπιιπὶ δεπεβοῖα ἀϊαϊπα σίας τερεη- 

Β' ἀεῖξ πτοιίεἰς νἱἄδατιγ. ΤΊΡΙ νεῖ : Ἐπ- 
τιγάςηιε, αἷτ, πο οἰξαπγυ ποῦς ἢτ. γι1άος 
ΟΙΟ ἢ ΠῚ ΓοΙρθἰουιπι Γουπιἠτογγοσδίι; 

4πο ρᾷξξο ἡ 15 δταΓΙΗ σατὶ Ὶς Βοίῆε, το- 
(ρδάεγο: εχ οἰ εἰτατὶς ἰηΠξἴτατο δο ποῦς, ΕῈ 

δατοπι [π[πἰτασιαν πος νίχια, γε ρτὸ [-: 
ὁ τα δ ι5 1] (Δ ἢ οἰ5 ρασοηταγ. Ὁ αἱ ογ- 
σο ροΙΠε δἰ αιιῖ5 γα ξιι5 ὃς το σίοίς ἔλ6- 
οκ ποπσταάησοῖο, φιιδην ἰτὰ ἀσατινοῖρῆ- ἢ 
που δοηιϑοά τατηξη ἐς ἐλοιτατίθιι5 πν]-- 
πίπης Αἰ υϊ γόπχίττθες ορόττου. ἵΝᾷ ατπὶ 
ΔΙ’ αῖς Ποῦ οίτ, που (ς [θοὸς ἤοποῖς ργο- 

Θά ἀφοϊαγατο [ταας Π1Π}] Ἰπτουπϊτεθηγεηχ 

αἄποετο Τεος πόμογα ρῥτὸ νἱ τ θὰ οροῦΞ 

6: τνόφροθλμο, ἐἰπρὶ πηαχί πτα ίρογατο: 
Νεπῖο ΘΠΐην ΠΊΘ εἰς σΟΙΊΡΟΚ ἂθ Δ|1|5. Πιᾶ- 
ἰογα ἰρεγαῦς βροτοῖς, χιαῃι δῦ ἐἰ5. αὶ ρΙατὶ- 
Γαι Ριϑά ες Ροίϊαμι : ΠΟΘ Ια ρου 5 γα 

τοΠο, 44 ΠῈΠ οἷς ρίασοατ, Ετ πο ραέξο πιὰ 
δὶς Ρἰασετθ ρΡοίπε, αι {1πιαχίπις ἱρίι5 οὉ- 
τοιηρογοί! δ. Ε] οτιτη ἀϊοθη:, ταπα ρίς ἔλοί-- 
εἢς,8ς γε! σἰοίμοτος ὃς πιο οἰογεβ το άο- 
δαῖτ ξαμ Παγος (πο 5. Ν 6 ἐς ̓ ΠΠἸοῖα φυ! θη 
{δπτεητίαιτι απ πλ {π| οσουταθας, ἰπ δαπὶ 
τοὶρία ἀβοϊαγαραῦ, απ ρει πατίπι ας ρα] Θ 

-εύρα ΟΠ Π65 ΟΧ Ἰεσι πη ΡΓα ογίρτο ὅδ ντι] - 

τεγίοίε σογογοῖ ας ναοί πτατί δας ἰη ἰδ, αα: 
Ιὸχ ὙΡΑΉΕΝ οὐδ ταν ἀσπηϊ τ ΠῚῈ τα ἰτέας 

Ράτογοτ:νερτα οἰπ!65 σοτοτος θαην(ς τοξεὰ 
ἄταας οτάϊπο σογογα, ρα πη οἤδε. Ὁ ἱηθε- 
ἴατὰ 40 τοπηροῖο ργα δ 5 σοπλἰ τοΥ ΠῚ ἔα- 

“ὦ Ἔτας εἰξ,ποη ρογπ τ ΡΙΘδΙ, νι ργαιογ ]οσος 
(0{Πτασιὶς (δητεείας ἔδγγου : {εξ σιιπι ]οσῖθις 
ταῦτο προ τα! ρ᾽ οἷς αὐ πογίατας εἰς, φιιοηι 
ΠΟη ριτο ν]]τππὶ αἰ πὶ ποππί πο πὶ το] ογαγιι- 
ἐπτα ἔμ. (ποτίες οτίαπι Τ εἰσι ητατγί οῦ- 
ττὰ Ιασο5 δἰἱαυϊὰ οἱ ργσοίροτοηῦ, Ποη 9Β- 

Ἑ τουηροταθα. Ναπη υππιοαἰχ Πςῆτ, πεαᾷ 
ἰππηος ἀϊΠοίοσςος, ἂς πα αΠοῆτς τ 11 1-- 
Ρἤ,ταιπη Α]1]ς αιμδαίάαπι οἰ θιισ,γὲ Ζιιοη-- 
ἄλπι αὐάιςοογοης. 4] πγοῖτο τηυ]ταη- 
ἄμις εἴτε: [Ο]υις πὸῃ Ραταΐς ργορτογοά, 
4ποά σοπεῖα ἰεσος πηαπάαγοτασ.. Οατίπη 
ἰἰἀοπὶ ἘΝ ἘΓο- Με!το τοὰς ἀσοζοτατν 
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11 ἐπἀἰουπιίπ σταϊίατη πλυϊτα ἀΐςετο, δά α- 

ΙΑιΐ, τοράτο ργάτού!εσος. ααϊδυς ἴλης αἰτὶ- 

δας πλαΠτὶ πλαἰτοτίςς αἰπάτοιιι5 ΔοίοΙ πη-- 

ταῖς ϑοογατοβ Ὠἰ 81] πογατη νέα τεσεριογαπι 

δριιά {τιδιιπαὶ ργατογ Ἰορος ἔλοοτο νο]αίτ, 

(εἀ ταπτοτῇ ξλο ΠΠἴπις ἀίο! αἱ ροτιες, ἢ 

νε! πποαάϊος ποτ αἰ α!α ἔοίῆσε, ρογτατο 

ταυπξη πῃ Ἰορίδιις πηαἰ αἴτια πλοτί,]αᾶ ργῳ- 

τοῦ ἰεροδ Δα ἀςπρπαπάο νίπονο. Ατα; 

Βυϊυ πο α! φυσι 4πι Δα αἰϊοσἐα ροπυπηειο 

αἰχίτ, ὅς ἐρίς πιοπηΐῃμὶ οαπα αἰ] ηο ἐς ἐ- 

Πιοία ηιοα4; ἀΠΠ]Ἔγογς αἀ Η!Ἰρρίδιι ΕἸἰειπηι 

ἴῃ Βάπο Τδπτοητίατῃ. Οπίρρο φι Ισησο οχ 

ἐπτογδιο Ατμθηδα νοη!ος Η!Πρρίδ5,οτις 

ϑοοτγατί αάεταῖ ἀϊοδτί δά σιοίάαλιη,, ΠυΪΓΕ ΠῚ 

εἴϊε, φυσᾷ ἢ χυῖβ (ατογοην ποι, νο] ἔα- 

Ὀγαπῃ, νῈ] αγιἤσεπι ξγατίιπι, ν 6] ἘαΪτ6 ἢ} 

ἀοςεπάιιπι!οοατε γε] ίτποη ἐς πε] οσα, αά 
τα: 11ο ἰτς αο, ροίπτίποο ἱπιρετγατο: (α- 

ἱπεχυϊάοτη ΔΠ161, {τ αι αο ΟΕ ΠΥ 4 1115 

τούτο νοὶ ππτυϊ, οηγηΐα ρθη 115 οἵ, αὶ 
ἘΜ ΒΕ δος ἄοςετε νοι) ἂς ῇ 4υἱ5 νεῖ ἱρίε {0{{|-- 
ορεταα μα Οἴατη ἀἰίσοτς συρίατ, νε! ΕΠ ἀοπλε(ξἰσιιπ- 
ἐάοερ,, ἃς ἀορετγί,ποῦ οἤςιιο ἀοοράστε ροῆτε, ντ 

Βοςςοπίοαιηατατι τα: αι φ ἀ{Π τ ΗἸῚρ- 
Ρἴ45. τι αι τη ἰγυ 465 Θ οογατοπη αἰτ: ΝΠ 
Δάθιιστιι, Πλ] δοογατος, 1114 Γρία ἀἸοἰ5,4ιια 6- 
θο ἀθτο ἴδπηο] πὶ δυκ τ τ ϑοογαγος: [Π|- 
πιο Ζαρα Ποσ Θτίαιο σγαιῖι5 ο[Ἐ, ἱπαῖΐτ, Πλὶ 
Ηἰρρία, πὸ πῃοάο (επηροῦ εφάθπ ἀϊοο; (ἐἀ 
ετίατῃ ἀς !ἀοτπα. Τιι νεῖο ἔοσταίς, ηιοά 
ἀοϑεείπα πιασπᾶ οορίαπι ἰγαΐς5, ἐς Πἀ6πὰ 
πυπηηι οαά6π αἰοὶς, ( οτις, ᾿Π4 10, (6 πα- 
ΡοΓ ΑἸ ἃ ποι ργοίδγγα οοηοῦ, ΝῸΠι δζ 
ἐἰς [ἰς,αἴτ ϑοοζατες, χις (οἰδόν ον] σταῖία, ἐς 
1ἰττοτῖς; ΠῚ φαΐϊδτοτοσος, φποῖ ὃζ πα! δς Πης 
Τἰττεγα νοσαθι}! δοογαζὶς, ἀητο ας 8114. [τ|-- 
ἀείηαια ἤπῸ ΑἸϊ ἀΐσεγε ςοπαγὶς ὃ να] ἐς 
ΠΕΠΊΟΓΙ5 ἢ 1 τοσεης, ἢ δἷ5 Πιη ας πῆς 
ἀδοοτα, ποῦ οδάοπὶ πῃ, πα δὲ ργῖας, γο- 
ροπας5 ᾿ς ἢΐ5, αἴτ, πιὶ δοογατεβ, ρογ πες 
Δοτι σι αι, δηρεῖ εαάθπ ἄϊσο. (οἴο- 
τιιπι ἐς οο,4π06 {Ἐιιπὶ οἰξι πίη της ἀϊσο- 
το ΡοΙΪδ οπηηίπο ἀγυίτγοῦ, αὐ αιιᾶ᾽ ΠΘΩ; τι], 
πόσας “υϊαπαπι Α]15 τείροπάοτς πιραζ. 
Μαρδιηι ρτοξεέζο, τ, οπαστῃ Γαρογηῖο το 
τοξοις, ἢ χυίάεπι ἐπ ϊσα5 ἀϊπεγίᾳ ἤδίιιοτο 
ἀςπηρητζ, δέ οἰὸς 46 115, Ζια ᾿ξ (της, ἀ1|- 
σερτατς, ὀχρογιτ ἴατγα, ἀΠΠπ|άδγε : ἀεπίσηις 

αἰ αΐτατος ἱρία ἀΠςοτάο5 εϊε ὅς 115. ια: 5- 
408 {1ητ Ὀ.]] ας σετεγε ἀθπηέε, Ατα; ἐαα-- 

Ἐρρὶς ΓΤ] 

ϑοιγαῖ 

τοἰϊοη ἰώ. 

ἡ ἴσ Ονε- 

ἐο, β΄ 4μ 
ἐρίδος ἐΒ 

φεγευείη, 

ἐξ πο ραέϊο ἀπο εάοτγα αθ5τε ροίΠην ρτίιις τειν. νη 

ἀδρυκειω ,εἰ παωσονται μδὺ οἱ δικοιςαὶ δὲ γα ψηφιζομδοοι, στα σονται δὲ οἱ πολῖται 
ι ͵ 

ΧΕΝΟΡΗ. ΜΕΜΌΒΑΒΙΙ: 

ιαπησιιδπη Α[Π15 ἴῃ πῆοτς πυαραδτηθαπᾶ- Α θ᾽ ἄλλων εἰωθότων εἰν τοῖς δεκαᾳ φήρλοὶς Ὡρὸς, 

χάριν πε ζοὶς διχαιςαῖς Δι αλέγεοϑαι, χαὶ χϑ-- ς 

λακόυν χαὶ δειοϑει δὰ πϑς νομοῖς, ὦ ΓᾺ 

ζᾳ τοιαῦτα ποδλών πολλάχις αἰ αῦὸ ΠΕ 

καςῶν ἀφιένϑύων, οἰ κεῖνος συ οὲνηϑελησε ΜΝ ἊΝ 

εἰωθότων ὧν τῷ δικαφησίῳ Ὥρα τὸς γόμους Ἕ 

ποιῆστῃ, δυολά ῥαδίως αὖ α φεϑεὶς κἰ ποῦ Ὡς 

ασδϑείλετο μάλλον τοῖς νόμοις ἐμμένων Ὥστ 

-" ἁ ! Ι ᾽ γε 

δικαιῶν, εἰ χα! μετϑίως τί Ούὑτων ἐποίησε, 

»ἡ -“ 2 δ) Ὁ" 

ϑανῴν, ἢ πο ανομδ" ζιωῦ. χαὶ ἔλεγε δὲ οὕτω 
᾿ δ᾿ ὧν ) ἘΝ , Ὗ 

αι (σξ 99 ἀλλοιφί αϑιυνκ πολλάκις,οἶδα, δὲ πο-. 
4) δ ͵ 2." τὰ "ἢ 

τε αὐτὸν ζαὶ «σδ9ς ἱστίσαν τὸν ἡλεῖον πύϑὶ τῷ 

δίχαου ζιάδὲ Ἅ|οὐλε Θέγσε. ΔΙ αὶ ὄνου 
Υ 7 πε Ὧ Ε ῃ ἀξ ) 

γδραφιχονϑυος ο Ἱσπταιως αϑζευαζε, παρε- 
έ , γύν α. “δύετοτω Σωκχρᾳτά λέοντι “δός τίνας, ὡς 

Ἃ » δ) ᾽ ᾿- ἐ 
θοιυ μ(οιςὸν εἴη. Ὁ Ἂ εἰ μδυ τἰς βουλοιτοσκυ- 

τέα διδαιξαοϑαι τίνα, ἢ πέκτονα, ἢ χαλχέα, 
"᾽ς Ἵ λ ᾽ Ρ ὦ ᾽ Ι 7 

ἡττῶστεα, κ(Ή] Ὄστορον οποι αὐ πέμψας Ουτοὺ 
, Ν Α Ἵ ὟΣ ““ 

τύηϑι (φασι δὲ τίνες χα! ἵστωον χαὶ βοιωῶ τω 

βουλουϑύῳ διχαμοις ποιήσααϑαι πόρτα με- 
λ΄ 

Οχα ἢ) αν διδαξοντων) ἐαν δὲ τίς βούλη- 
δ Ὁ δὶ ἌΣ ΧΑ ν “Ὁ Δ ΥΝ 

ταὶ ἡ αὐτὸς μ(α)ειν ὦ δίχαιον, ἢ ον, Ἡ οἶχε- 

πίω διδαιξαοϑαι. μη ἐϊ), ὅποι αὐ ἐλθὼν, τύ- 
ιζυτου᾽ χαὶ ὁ »ϑὺ Ἵπιιας ἀχούσας ζαῶ- 

χα, ὡς τῷ» δχισκωπήων αὐτὸν᾿ ἐπὶ γορσὺ,Ε- 
ἫΝ ͵ ᾽ ΄“ λ ᾽ ᾿ 

ᾧ), ὦ Σώχρῳτες. Οκέινα τὰ αὐτὰ λεγ4ς, 
" Ἃ "ΕἼ ᾿ 

χὰς ι θὴ Οχοσοα 
της ὃ δὲ γε ἕουτου δεινότερον, ἐφη, ὦ ἴ'τ- 

! ͵ Ἐν. ἃ η ᾽ 

᾿ μόνον αεἰζῳ αὑτὰ λέγω, διὰ χαὶ πε- 

Β 

ῦτος ; 3») Ὡς 

ὦ ἐγὼ πῶλαι ποτε σου χϑύσοι; χα) ὁ δὼ 

πία. οὐ 
ι ᾽ ᾿Ὶ »;) ν 

εἰ τυ τ. σῳ δὶ ἴσως, ΡΥ ὦ πολυμα- 
᾿" 2 ον ᾽ » κ΄ Σὺ 

θϑης ἐῇ), πὐϑὶ αν αὐτὸν συσέποτε πὰ αὖ- 
λ } ͵ Ε7) ν 

ζᾳ λέγης. αμελᾷ, ἔφη, πειραΐμαι χαινὸν Τί 
͵ ν. ἢ . Δ ΩΣ 

λέγήν ἀεἰ. πότερον, ἔφη, χαὶ πὐθὶ ὧν ἔχι- 
τ λ ͵ δ ᾽ ͵ 

φασαι; δ} αὐἰϑὶ γεαμμάτων, ἐαν πις ἔρηται σεν 
Υ ; -“" ,ὕ ᾽ 3 ᾿ 

πῦσα χαὶ ποῖα, Σωκρᾳτοῖς δεν, ἀλλα μῦν 
Ἵ 5 ι ω ρα κνα Ὦ] λ 

“σέϑτερον, ἀλλα. δὲ γιου πεῖρα, λεγήν;" 
» “ν ὡς ͵ 
ἀφαθοῦμ! τοῖς ἐρωτῶσιν 5 εἰ ζᾳ, φὶς πέντε δέκα, 
᾽ ιν ὶ ἰὸν “ ᾽ ͵ 
ὅφην,οὐ τὰ αὐτοὶ γιυῦ, ἃ χαὶ πσϑότερϑν Ὁστοκρί- 

ι ᾿ 5 ῳ 
γηνῦθι μϑρ ζουτων, ἔφη, ὦ Σωχξῳτες, ὥφαΐῃ 

"» Δ ΝΡ ΤΣ “Ὁ 

σύ χαρ ἐγὼ εἰ τὰ αὑτὰ λέγω. πὐξιὶ μϑρτοι τῷ 
΄ ἰν “ 7 ἰχ, Υτ ταν 

Ε δικαίου πόμυ οἶμαι νεῶ ἔχν εἰστειν, ζπθ 89 α 
᾽ Ε) Φ ΓῚ Σ 2κΝΧ "ἡ Ε] 

οὔτε σὺ, οὔτ᾽ αὐ ἄλλος συ είς δυιύω τ: αἷ εἰ- 
ι { ν᾽ ͵ 3 ; 

ἡ τίω ὕρφιν, ἔφη. μέγα, λέγης ἀγαθὸν 

- 

“Ὁ 

τ. “ὦ 

δικαίων αὐτιλέορντες ΤῈ, χαὶ αὐτιδιχοιεῦτες, αὶ ςασιαζοντες , παύσονται δὲ αἱ πολάς 2.6- 
ο 5 , Ὰ ΨΥ. » ὦ ὅν, Ι “ 

φορφμᾶναι ἷξε Τὴμ δικαίων, καὶ “σολεμούσοη χαὶ ἔγώω μῶν Οέκ οἰδὶ οπτως αὖ Ὀστολα φ)είζω σώ, 
ἢ ΄“ 

“τ Τά 



νῷ χοτος. δλλὼ μοὶ δὲ), ἔφη, Οὐκ ἀκούσῃ, φὡρίν γ᾽ 

Ἶ αὐ αὐτὸς Ἐἰποφζωύη.δ,τὶ γομίζᾳς ὦ δίχαιον ἢ. 

Φ ρκεῖ γδ, ὅτι Τὴν ὀλλων καζογλῶς,ἐρωτν" 

δ νου ὑρρνηάνος, αὐτὸν δῆ ϑύλων 
ὑπεχήν λόορν, συ᾿εϊὲ γνω μιζωυ δὀἰποφαἰνεοϑᾶϊ 

«ἰθὶ φοϊϑενος. τί 5, ὦ Ἵπαια, ἔφη, ἐκ ἤσϑησοι!; 

ὅτι ἐγὼ ἃ δοκά μοι δίκαια Ἐ1), συ σϑὲν παύομαι 

᾿- Τ᾿ αὐποδιάκγύμδυος; χαὶ ποῖος δὴ σοι,ἔφη,(ὗπ ὁ 

ΝΣ λόγος είν; εἰ ὃ μοῦ λόγω ἐφή, δὶ. ἔργω Τά- 

τῷ λόγου Ὁ ἔργον ἐ1) : πολύ γε γὴ δι᾿, ἔφη.δὲ- 
᾿ ͵ ἃ “ 

χαια αϑὺ γὸ λέχϑνϊες πολλοὶ, ἀδεχᾳ, ποιῶσι, δὲ- 

ο΄ χαια ἢ παρα ῆων σε εὶς ἀδιχος αὐ εἴν. "αϑησαὶ 
ϑ φ:.«. ͵ ! 2) “;, 3) 

ὅϊιυ πώποτε μϑ ἡ ψά δο μδοτυρβιζς, ἡ συχϑ- 
δ ἌΡΕ Δ. ο΄. ᾽ ͵ 2 ͵ 

Φαντύντος, Φιλοις ἡ πολιν εἰς ςτίσιν ἐμξαλ- 

τ΄ Ζοντας," ϑῆλο τί ἀδικονωραῆοντος ὭΣ ἔγωγ, 

ἔφη. ὃ 5 Ὁ ἀδίκων ἀπεχεαζ, « δίχαμον ἡγῇ; 

δῆλος εἶ ἐφη,ὦ Σωχεᾳίες, ὦ γω φζκφάγάν 
3 » ) - ἣ « 

ἐζχφρων Ὁ ̓ιποδείκϑυοϑαι γγωμζων ὁ, Τί νομί - 

ὥ,«Ὁ δίκαιον. "ὃ ἃ ὡρασσιν οὐ δίκαιοι, δ, (Θ 

ἁ μὴ Ὡραοισι, τα λέγης. ΣΝ ὠ ε- 

γων ἔφη ὁ Σωκρατης, ὦ μῆϑελφν ἀδικεῖν, ;ς- 

χϑρὸν διχαιοστεύης ἐχέδάγμα ἘΠ) «εἰ δέ σοι μυὴ 

ο΄ δυκᾷ σκέναι ἐαν τύδε σοι μώλλον ιρέσκη. Φη- 

μὲ γὸ ἐγὼ Ὁ νόμιμον δίχφιον δῇ). ὧραι Ὁ αὐζ' 

ος λέγφώΣωκρᾳτες, νομμμμιόγε καὶ ϑίχαιον Ἐἢ): 
ἔγωγ ἐφη. ( »ὸ αἰοϑοίνομα! σῷ, ὁποῖον γομιἐ- 

τ΄ μιν," ποῖον δίχαιον λέγής. νόμους ὃ πόλεως, δ- 

Φη, γιγγωσκάς ; ἔγωγ᾽, ἔφη. χαὶ πίνας ζρύτους 

ΒΕ Κ ὍΪ ΑἸ ΚΙΤΟΥΑ. 
τν τσοὺ τῷ ἀχούσοωι ἵ τηλικοῦτον ἐγαϑον ἀρη. ἃ 4υληγτο, αὶ τἄτιιπι ΒομαΠ μι Θ ἢ  5, ἀπ- 

53 » νν , ͵ 

ποδείκψυ μία." Ὁ δόχεὶ σοι ἀξιοτεκ ὕοτότερον Β 
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αἰεγίηι, πο νἱᾶςο. Αττα ργοίοέϊο, ἰα ἢ 1, 
ΠΟΙ 4615 ρτας; πα ρίε ργοπιιητίαγί 9, 
Χαϊα ες τ{πὔτα {πατίιας. Ν δία {ΠΠ οἷς ἰδὲ 
ΔΙϊοσ ἰγγίάθγα, ἰπτογγορσδητὶ ὃ σοπυποδητὶ 
ὉΠΊΠΕ65 ; 4πὶπ| ἰρίς ΠΟ ΠΛ ΠΙ] γατίοπθηιτγεα- 

ἄετὲ νε 5. Πα 48ε (ξητοῃτζίαπη τιαπη ν11ὰ ἀς 
το ρτοξογις. Ουϊάνοτγο πὶ ΗΙρρὶα ὁ ἰπχαίζ, 
Δῃ Παίοἰς τη 6 1114. ιαὲ ᾿υπξὰ ριίτοηι, ῃἰϊπη- 
ιυάμη Ποη ηἀίσατο ὃ Ετ οὐ πιοάϊ 64, ἰΠ- 
4αῖΐτ, ογαῖῖο ἐπα εξ, Ατῇ πο ὁγαϊίοης, αἱξ, 
(αἰτία τοὶρίᾳ ἀεπλοπίξγο. ΝΟ ἰδὲ τὸς ἰρίἃ 
νἱάοταγ ας ἀϊραϊοτ εἴθ, ιαπι Πτογαζίοὺ 
Μιυῆτο πλαρὶς ργοίεέζο; αἴτ, 'Νπὶ ρ!ετίας 
υππῃταΐτα ἀἰϊδαηζ:; ἰ τ ρατγαητ: ἂὲ αὶ 
ἰπΠ4 ἐαοῖτ, ᾿ηταΐξα5 ες πεήαϊτ, δΘοπ 1 π6 
νεο νη ηυᾷ, πι νὲ] ξἈΠ πὶ το Εἰ π᾿ τα 
Ρεγμιθυς,, ναὶ σα! πληἰατῦ ἢ πξηγαπιατη, 
νΕ] δηχίοοϑ αι γε ρ ]] οδπὶ ἴῃ ἀ ΠςηΠο- 
Π65 ἱπηρῃ {Πὸ. να] αἰϊπὰ φαϊάρίαπη ᾿πία 
ἀςεπρπαῆο ΜΙπίπλε οι οπ|,αἰτ. ΑΒ μὰ: 
Πς αὐταί αὐἰπίποτς, ποη ᾿ξὰτὴ εἴπ ἂυθ 3 
ὑΓαγοὺ Ῥατοῖ, αἰΐ, Πγ1 ϑοσγαῖθβ, ετίατῃ πῆς 
ἰά ορεγαίπ το ἄλγε, νὲ πο τηΐπις (ςητξτίαῖ. 
«ἄς τα[Ἐἰσία τλτη ργοίογας, εο] ης65. ΝΟ 6- 
ΠΙΠῚ δα ἀἰοἰδ, πα ἐα{Π| ἔδοίπιητ; (εὰ δα, μα 
ποη ἔδοϊπητ, ἔδονετο, αἱξ δοοσγαΐος, (τὶς 
ἰφοπευίη οε ἰυιρία ἐρεοϊπηξ αἱ διτγαᾶγ, 
ΠΟ] χα! ἰπιυξς ἀείσηατγα. Οὐοά ἢ πος 
εἶθ᾽ ποῦ νι ἀοῖαγ, σοι] ἀοΓα ; Πα πὶ τπαρσὶϑς 
ποστίθὶ ρίαοςαί. ΝΝαίη ςαυϊαξ αἰο ἰά, χιοά 
Ἰεσίθας {τ οοῃίεηταποϑυίη, ες ἰυιη. ΤΙϊ- 
Ὡς, πὶ δοογαῖεβ; υοὰ ἱεριοίις5 οίς ςοΠίςΠ: 
ταποῦτῃ, ἰἄοπα οὐπα ἰπἴξτο οἱς ἀἸοὶς ὁ Ὠϊοο 
οαυϊάςπι, αἷς. ΝΟ δηϊτηδάιιοζίο, 11116- 
σιθὰ δοπίςπταποιιπγ, 4116 Πα τιπι ἀἸςαϑ: 

. ΑποἰἹτατῖβ [εσε5 ΠΟΙ ὁ ΪΝΟα, αἰτ, Εταιϊας 
ΟΥΑΡΕ -“ ͵ , ἐ ἂν" - Ὥξ : : Ἶ 

γομίζᾳς:ὦ οἱ πολίται, ἔφη, σεευϑενδνοι ἁ,τε δ 9) βάταξ {145 εἴς ὃ Ομ πἰπχλίγιπι, ἰπ αι, οἱ- 

ποιᾷν χαὶ ὧν ἀπέχεοϑαι ᾿ ἐγράψαντο. σζκ- 

οἱμῦ, ἔφη, νόμέμος μϑὺ αὐ εἴη ὁ χτ' (ῦτα πο- 

ος λιβῥυόμϑδρος, αὐομὸς Ἀ ὁ ζῶτα Ὡραία γων. 

πὸρυ ὑδϑὺ δζχυ, ἔφη. οὐρλοιωῦ χαὶ δίχαμα, υϑὺ 
ἐσραης ὁ αὐτοίς π4θύμϑυος,ἀ δέκα ὃ ὁ πάτοις 

ὠπειθαΐν:πόμυ μδὺ δξωυ. οὐκοξῶ ὁ μϑὺ τὰ δί- 

ο΄ κα ὰ ραήων, δίχαιος" ὁ 5, πὰ ἀδικὰ» ἀδεχός; 

᾿ αῶςγὸ ὅ,Ὁ μϑὺ ἀρ νόμδιμως, διχοός 6φ1γ' ὁ δὲ 

αὐομὸς, ἀδιχός. χ᾽) ὁ Ἱπαίαε' νόμόις δ), ἐφη,ὦ 

ΣωχραΊες, πῶς αὖ τις ἡγήσοιζ Ὡσουδοῦον 

ὡρῶγμα Ἐ1)," Φ πείθεοϑαι αὔξης, οἷς [ς πολ- 

δάκις Τ ὠδιυὶ οἱ ϑένϑυοι οἰποδοκι κσαντες 

“μέϊατήϑε )»ὸ γὺ πολεμῶν, ἔφη ὁ Σωκράτης, 

πολλάχις ἀφφιυϑυωι αὶ πολάς, παλιν εἰρήνζων 

ποιοιῶται;ὼ μάλα ἔφη. [οἰ Φορϑν ὅΐωυ τί οἷ 

τι65 46 αροῇ ἀϊσ,ν 6] Ποῦ ἀσεῆα!5, σοιηροί- 
ταςοπίοτίρίετγαηι, Ετσο]εσιθει5 σοῃίςφητας 
Πςας οτἰξ, αἰξ, αυ (ςοὔαπι μας ῃ τερα]}1- 
οα (είς σετίτ ἐ 4] 1δηιι5 δυιτῷ αἰ ορίθιῖ5, 4111 
δα ἀο]παιίτ Οπληΐπο, πε τ. [σίταγ οὐαὶ 
1116, αὶ Πἰς οδτοίμρεγατ, ἰξ4 ἔλοίτ: Ἰη ἐξ 
νεγο, αὶ ποη οθίειηρβογατ. ΟμλΠίηο. Ετρὸ 
41 ἱπ{{4 ἔδοίτ, ταΠτὰδ : α] ἸηταΠ}4, ἰπΙαΐξεις 
εἰς αγποη ὁ ]ταχας Ἔρίθι5 οδίςηταπειί!ς, 
τατας οτ: αὶ νεῖο αἰϊθπιϑ δ[Ἐ 4] ορίδας,1π- 
Ἰυΐτας. Ταπι ΗΙρρίΑ5 : Οἱ ῥᾳέϊο αἰ Παἱξ, 

Ἑ αἴτιαι ϑούγατος, γε] ]οσο5, νε] ρα αἸξείαία 
1 {εὐπδῃ!ς Ιορίθιι5, γε πὶ πηαρηὶ ἔαοἰ Δ Πὶ 
ῥύτατο ροῆπτ, τῇ Θα5 αὐέζοτες Ἰρήι(προ- 
πιπγοῖο Ππρτοθαταβ πλτοητὸ ΪΝοη ΘΠ ΠῚ 
ΒΕ Ια πα, ̓ πΨυ ϑούγαταβ; (δ ρεπιιίηεζο οἱ- 
υἱταῖος (ποι ρίαπε, ἂς γαίας ρᾷος πη Γλοί τὸ 

Οπιηίπο; αἷς. Ετροης αυϊ 4 Αἰ ἔφοοτς τὸ 
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τες νἱτιροῦας ρΡγορῖογθᾶ , ηιοα ἀπε ιατὶ 

ΡοΠΠητ; ατηας ἢ Ποίξεβ τοέϊο ἂς ἀθοοτο (ς 
σοτοπτος τεργοξάας ργορτογοα, ποά ραχ 

Ἠοτὶ ροιῆτ 9 Νπι ὃς {1 05, αἱ] αἰδογίτουη 

ΒοΙΠς (πσσαγγαητ ραγγίαο, νἱτιροτας ὃ Μίηϊ- 

ἐπε συ ίάεη, αἷς. ἄπ ναγο Τυσαγριῃι [.ἃ- 

ςοάαπτιοηίππι, αἷς δοογαῖοβ, ΠΟ απ τηδά- 

ποΓΓΠΕῚ αἱ ία τα πα}1α ϑραγταπι ται ρα }1- 

Εἷς σοτοτῖς ἀϊπογίαπι το! ΠΠδ, χιᾶ αποά 
ἰῃ οα πιαχίπγο ρεγέεσέτγίς, ντ Ιοσίθιι5 οἴ 65 

Ῥατθδητὸ Απ τοί ποίοἰς πιδρΠἔγατις ἰῃ το- 

δΒιυίρα δ] εὶς ορείπιος ει αὶ πιάχίπις τ 0, ἜΤ ΑΝ ας: 
Ρ Ρ Ἷν “ς Β χόνττων ον ταῖς πολέσιν Οζκ οἰοϑτι ὅτι οἷ τι: 

αὐέξουας οἰ δας, γε] σιθ5 οθτοπηρογοητὶ 

Ἐτίαπι οἰαἴτας, ἰη χὰ πιαχίπης ἰοσίδιι ρά- 

τοῆῖ οἷπε5, [πὶ ρᾶοο τοόξο σοπίξίτατα οἹῈ, 

ται δ6]1οἰπεχραρηαθ! 5. Ὁ υἱποτίατη οῦ- 
οοτάϊα πχαχίπιαν τοι ρα] σις θοπαπὶ 

οὔτε νϊάστιν, ἃς ντρ᾿ αὐ πιιιπι ἰῃ οἷ5 ϑθηδτι85 

δος ορτί πὶ Ζυῖϊχας οἰποδ,ν εἰ σοποοσάεϑ {τ 

Βοτταπτατ; ἃς νδθίημςο ἴῃ ταοία πλοσίθιι5 
ὃξ νίἱ τεσεριιπὶ οὐδ ντίατοητ οἴιοβ,ν 1] Ὁ 

οὔοοτγάϊαπι σοΪοτο: 404 οτἰαπι Δογαπιθη- 
τιπι νθίχας ργαϊξατιγ. ΕΧΙ ΕΠ ἁυτοπι πε 

ΠΠῸ4 βοείου νε ἐς Π|ςᾺΔδπὴ ἢ οὐδ οἰ 6 518-᾿ 

ἐΐςεπτς, ποῇ νὰ τἰδοίηςβ εοίάεπι ἰδ εηῖ, 

ποη ντθοίήοπι ροοῖας ἠα]σαητιποη ντοῖ-- 

ἄεπὶ ἀοἰςξξεηταγ: {δα νυ] εσίθιις5 ραγοαητ: 
ἸΝΔπι ἢ οἰπιο5 [ἢ [ηἷ5 ρου ξλητ,ντθεσ ροῖθη- 

υ τίπηπηα δεατηπιλααας πιητ. Ατῆπεοοη- 
» σοτάϊα πες οἰαἶτας γοζξε σα ΒογΠδυὶ ροτογιζ, 
» πε ἄοπλιις τεξϊο αὐ πηιηπγαγὶ. Ῥυτίπατίπη 
γεγο Ζα] ροῆϊε ΔΙ᾿ 15 ν 6] λΙηπ15 ἀΥ ρΡ 1: 
Ὁ ΤΪτά γί, νΕ] πηλοῖς Ποπογαγὶ, 4460 6{1|6- 
ἰδ ορτεπιραγος ὁ απο ραέξο τηΐπι5 ρίο 

τε δα ΠΑ Π 6115 νι ποὶ ρο τὸ Ζπο ραξξο πιαρὶς 
ψὶποοτγοῦσαὶ {15 ροτίας Πα θην παροδτ,ντα- 
Ραδ ουπινο] ροοιπίαβ, νοὶ Ε]Ἰος5. νο ΕΗ] τας. 
ἀεροπαῖὴ 4ΙΘΠΊ ΠΑ Οἰπἶτας νηϊποτία πο 
“αἰἰσπίοτγεπι ράύτατο ρος, ασαπη οΠῚ, 4] 
Ἰοσίθας (ς σοπέογπλεπι ργα τος ἃ πο νο! 
Ρατοητοβ,νΕ] ργορί απ, ΝΕ] ἀοπιθ οὶ, νοὶ 
ἈΠηΪοΐ, 6] οἷπεβ, ΝΕ] ποίριτεβ πηαρὶϑβ [4 1Πγ- 
Ῥοιγατο ρΡοΠΠπὲ, φιοά χααιπι οἶς ὃ Οα ρο- 
τοῖς Ποίξος νε] ἐπ πτίας,ν εἰ εάεγα,ν ε] οὔ- 
ἀῤητα ἀε ρᾷος οὔθάδητοσιπη χα ροτίιις ίο- 
οἰοτατειη σοραῆς, “πὶ οὐ! Ποπλΐπε ]ο- 
σαπι [πάϊοίο ὁ (Οἱ ροτίμς (οςἰ) νε] ἀιιοῖς 
ΠΎΠ15,Υ6} βγαή ἀἰοτγαπι πα Πξογίπ πη, νεὶ 
οἰπίτατος ογεάδητὶ 480 ροτίμις ΑΙ! αἰ5 θ6- Ε μάλλον πολέμιοι τειφεύσφαν ἢ αἰο 
πορτοπιεγδάο σγαζίδπη (δ ἱπίταγατη οχ [ἰ- 
ταοῖ, 4πατη ἃ] εσαπι πα ϊοίο ἡ Αὐτά ηϊιο 
Ροτίι5 θῈ πε ργοπηδγθάταγ 4[1Π1115. 4ιαπη ἃ 
40 {8 σγαίίαπι γορουζατασιπῃ αὐ διτγοῖατ 

5) ς ΄ 2᾽ 3 ͵ ͵ Ἀ.1 .9, 3 ͵ τ 

ἢ ἡγεμονίαν, ἢ Φοουραρχίαν, ἢ πολάς:; τίγα δὲ αὖ τίς ἀεργετήσας τ πσολοίξοι γαΐριν χομι4- 
“» "1 7 -“ 2, 2 ͵ ΙΝ » “ἡ π ᾿ 

οἷ μδλνον,᾿ Τ' γὸ μειμιον»ἢ τίνα μιθήνον αν τίς 4. }εργετήσάεν, ἢ παρ ὃ γάειν Σπολήψεοϑαι νομίζῃ; 

ΧΕ .ΝΥΟΙΡΗΙ ΜῈ ΜῸΟ ΚΙ Δ ΒΙ͂: 

Ρατας, ἰπάυϊς, φάτιην Ἰοῤ διις Οδτοπιρογαῃ- Ἀ. ποιεῖν, ἔφη, τὸς ζοῖς νόμοις ὑτειϑοιόμοις φαὺς 

ὯΝ ἐ ͵ ΕΥ “Ἢ Ρ ᾽ ἢ 

γε οἶκος καλαΐς οἰκηϑείη. ἰδὲν, δὲ πῶς δὼ “ἢ ἐν ἢ 

-σι 

,ὔ « οὶ ε 3 ᾿ λ λίζων, ὅτι καζαλύοιεν αὐ οἱ γόμωι ,ἢ ἐξ τὸς 

“πολεμίοις ἀὐτουκτοιυος «{ώονις, ὅτι “Νυοιά, 
3). 5 ͵ 2} λ ᾿ ᾿ “ ψω Ἶ 

ἂν Εἰρζευη ; ἢ χρη τς ον Οἷς πολέικοις ταις πάτο 
ἐν Ἵ Ἔα -“ ͵ π . Υ ἢ 
τεὶσι αξολυρίον ββοη)οιουζᾳς μεέμφη; μὰ δι΄ 
Οὔκ ἔγωγ .εΦη. Λυκϑρόργον δὲ τὸν λοιχεδατο Ἢ 

͵ 3, ς Ὧν 

μόνιον, ἘΦ ὁ Σωχρ «τῆς, χαζοι μκεμκοί, ϑηχας5 
«“ κα 2) ͵ 3 
ἐξ Πδυτ εν ἂν Φἰ'ᾳ΄φορον τὰν ἄλλων 'πόλξων 

͵ ᾽ 

τί σπαρτίωυ ἐποίησεν, εἰ μὴ Φ πείθεσθαι τοῖς 
͵ ͵ ᾽ ͵ δὲν ἀὐ 6 Ὁ νας 5, γόμοις μάλιςα “νφργείσοκο αὐτῆ, ΤῊ 5. -ξρ- 

γὲς αὐ τοῖς πολίταις ετιωταΐοι ὦσι ἠδ τοῖς γό- 

μοις πείθεαϑαὶ, οὗτοι Φριςοί εἰσι, χαὶ πόλις οὗ 
ἥ μάλιςα οἱ πσολίτοι ζοις γόμωις “πείϑογται, ὠ 
εἰρζεύη πεάειςα ΔΙ 574 δ χαὶ ἐν Φολέμω αὖ- ἱ 

υπόφατός ὅβ1ν. δυννὰ μιδωὺ καὶ ὁμόνοια γε μέΞ᾽ 
γισῦν ΤῈ ἄγαϑον δόχεῖ ταῖς πόλεσιν Ε1)» καὶ 
πλέςαχις οὖ αὐταῖς ἅτε γερφισίωι χαὶ οἱ ἀτ 

Θαςοι αὐόρες Ὡὐθακελά ζοντο Οις Πολίτως ᾿ 

ὀμχογοίν, χα! πϑυϊαηοδ ον τῇ ἐλλαϑὶ γόμος κέ- 

ται, τὸς πολίζεις ὀμιγεωύαι ὁμωονοῆσάν, χαὶ πϑρτ . 
(υ;κ ὀμγύοισι τὸν ὕρχον τἧτον. οἴχαι σ᾽ ἐγὼ Ὁ 
ὥῦτα γέγνεοϑειι, οὐχ ὅπῶς τὸς αὐδθιὶ »- Ἢ 
Θοὺς κρίνωσιν οἱ πολίται,, σατο ὅπτως τὸς αὔτ 
τὸς κυληζς ἐπταινάδσιν, δυσὲ ὅπως πῶς αὐὖ- 

ζις ποινίαα αἱραῖνται ̓ς ΟΣ οὲ ἵνα, τοῖς αὐζις ἥ: ᾿. 

δῶνται, ὄν ἵνα. τοῖς νόμιοις πείθωνται. ζύπις Ἷ 

ΤῊ πολιτῶν ἐμιυϑυόντων αἱ πολάς ἰοω- 

ὀόταταί τερὸ 4 δαιμονέςαται γὐγνονα ΩΣ ἊΣ 
Ε ὁμονοίας οὔτ᾽ αἰ πῦλις 4 πολιτά Νείν, οὔ-. Ἶ 

᾿ 

ΕΣ 

τίς ἡτῆον “ἰ πὸ πόλεως ὥ μμοῖτο, πὼς δ᾽ αὐ Ἢ 
μάλλον ἁμιῶτο, ἢ εἰ ποῖς γάμοις πείθοιτο; πῶς ἷ 
στ᾿ ἂν ἡ ῆον οὖν τοῖς δικαφναίοις ἡ“Πῷτο; ἢ πῶφ᾽ 
οὐ μάλλον γικῳη; τίνι δὲ αὖ τις μἄλλον πιςεύ- ὦ 

σῴε Ὡἰϑακαταϑέα ἢ χεύμαΐζᾳ," οι, ἢ δυ- Ἢ 
γατέρφις; τίνα δὲ, αὐ ἡ πόλις ὅλη αξιονπιξόπεις 
οϑν ἡγήσαιζο τϑ νομίμου; ὠὰ ἡΐνων σ᾽ αἢ ἀβαη 
μᾶλλον ΤΥ δικαίων τύχοιεν ἢ ϑνᾷς, ἢ οκάϊαι ἢ 
ἡ οἰκέται," φίλοι, ἢ πολίτου. ἢ ξένοι , τίνι δ, ἀ 

ν΄ 
ἢ ἀσον- 

λβ ομευϑήχὰ αἴθ εἰμαυνε,ί ἡ) αὐ μδὰν 
δον, ἢ τω γομίμω σύμμαχοι ἐθέλοιεν γίγγθ- ἡ 
«ϑα;; τω σ᾽ αὐ μόλνον οἱ σύμμαχοι πιφεύσφαν 

πψ 



τῷ γῆον ἐ:ϑρὺς, ἢ τῶ τοιούτῳ Ρ τῷ σὶ αὐ τίς 

ἦτον πολεμήδ έν, ᾧ αὐ μαλιςὰ υϑὺ φίλος 

ΤΡ βούλοιτο, ἥκιςα δὲ ἐηϑρὸς, χαὶ ᾧ πλέτοι 

μδϑὺ Φίλοι χαὶ σύμμιαλϑι βούλοιντο ἐὴ, ἐλα- 
χίφοι δὲ, ἐπϑροὶ καὶ πολέῤμιοι; ἐγὼ μϑὺ ὄξω, ὦ 

Ἵπαία, ὃ αὐ Ἐχιδείκνυμι νόμμιὸν τε; χαὶ 

δίκαιον 61) σὺ δ᾽ εἰ πϑμαντία, γιγγωσκῴς, δὲ- 

δασκε. χαὶ ὁ Ἱπαίαξ᾽ ἀλλὰ μια τὸν δία, ἔφη, 

ὦ Σὠχρῴτες, οὐ μοι δοκῶ πὸ μαντία. γεγγω- 

ὌΝ ΕΣ ΝΕ ͵ ͵ μ 3. .9 

᾿ γίγας οἰ οὗ) ,εῷη, ὦ [πα νομοὺς ; τ ςὙ ὧν’ 

" τὰ 

, 2 ᾿ ᾿ Ἀ ͵ 2, 

πασγῃ,εφη, χώρα χτ᾿ ᾳοτα γομιζονϑυεῖς. εηϑις 
ΠΣ ον τρν . " Β " 

αὐ ὀζευ εἰστεῖν, ἔφη, ὁτί οἱ αὐ. 869 ποι αὐδευς ἐ- 
λ “ 2, ν᾽ «΄. 2 »“ῪὋὉ{ 

θεγτο; χα! πῶς ἀν: ἐφ η" οἵ γῈ οὔτε στοσελζειν α.- 
Ν᾽ - ΣΝ ἴοι κε χα Ἵ 

᾿ς πόρτες αὖ δϑύυηϑειεν, οὐτε ὁμοφωνοί εἰσι. τί τ᾿ ' κω 

γας δξευ, Ἔφη, νομί ζής τεδήχέναι ζους νόμοις τό - 
ἌΔΙΝ γ δΝ . τ ΔΩ, , 

τοῖς; ἐγὼ μϑὼ, ἔφη, ϑεους οἴμοι! τὸς νόμους ἴρυ - 
΄Ὸ»Ν ΕΣ -τ λ -" 

τοῖς τοῖς αὐ, 69 ποις ϑεῖναι. χϑὶ γὸ Ὡῦρα πᾶσιν 

αὐ, 865 ποις τοόϑτον νομίζεται τὰς ϑιδο σεν. 

᾿Οὐκοιῶ ἡ χϑνέας τιμᾶν πϑωταχοὺ νομίζεται; ς 
λ ͵ 

Ἂ πϑτο,ἔφη. σζκοιω ν᾿ μι τε ορνέας πτωσι μέ- 

γυαϑαι!, μιἤτεπαϊδαους οονδῦσιν ; Οὐκέτι μοι 

δυχεῖ ἔφη, ὦ Σώκρατες, (ὅπ! θεοῦ νόμος ἐΐ). 

τί διή; ἔφη. ὅτι αἰοϑαίνομ τινας, ἔφη, φὩρα- 

(αίνονῆας αὐτὸν. "ὃ ἄλλα πολλὰ, ἔφη, δ α- 

γομιούσιν᾽ δυνν δξωυ δέκέευ γέ τοί διδόασιν οἱ πα- 

δαβαίνον)ες τὰς αἰ ποὺ ἢ θεοῖν κένϑύεας νόμές, 

δὼ σο᾽οϊνὶ ζφπῳ δυυυατὸν αν, ϑοΐπῳ φζκαφυ- 

. γέν ὡςαἷ» τὸς ἰασ’ αὐθρωπων κάυϑιθς νο- 
ἐς. 

ΦΡΈΝΑ ΟΝ ΑΤᾺ { δ᾽ δὲ 807 
: » ΕΙΣ ΤΊ ." ᾿ ; ᾿ . . , ᾿ 6 1“; 

᾿ τῶ δ᾽ αὖ τὶς, βούλοιτο καλλὸν φίλος δὴ Δ Ο ας νοὶ τηαρὶς ἁηνίοιυι᾽ οἵα νοἱτς, νο] 
Ἂ 

᾿ 
πλῖπα5 ΠΟΙ ἰ5, ἡ σαὴη Ποπλἰ πὶ τα]! ὃ (τὶ ας 
νοἸ τ πλϊμς Β6 απ, ἔλδοτο ; πὶ οἱ οδ 
ουρίατ ἀπ οἰ ΠΠ πλιι5 ; 0 πιϊπίτης ΠΟΙ Εἰς; δΖ 
σαϊιῖ5 ἀπηϊοἰτίαπ (σοϊοτατεπιός ρ] γί πὶ οχ- 
Ρεταητ, πηι οἰτίαπα γεῖο ραιο  Ππ 1} 4 1- 
ἄσπι, μι ΗἸρρΡία; Δειποηίτγο ἰάἔ οἤε,]οά 
Ἰερσιτπχαπχίιτ, ὃ αιιοά ᾿ξαπι. ΤῸ Π σοπ- 
ἐγατίατη (οητῖ5, γε πὶ πλε ἄοοθας. ἔρονο- 
το, (ιδιςοὶς ΗΙΡΡί45., πο ρτοξεέξο νἱάθοσ 
ἰϊδ οοπιγαγία (βῃτίγε ἀεαΐξο,χας ττ,π1] 50- 
ογαῖοβ, ργοι! {π|. ἄπ νοῖο ἀπαία ταὶ ΗῚρ- 

Βα εἴρηκας τὐβὲ ΔΝ διχῶξομι ἀγράφοις δέ Β Ρί4,πχαίτ, πη (οτίρταϑ ἰαρος ΕΠ. ΠΟΙ!» Εδς, 
αἷτ, φα Κ δἰ 5] οοογατη δοάσπγτηοάο οῦ: 
(εγδηταγ. Ηᾶϑης ἀΐσετε ροιςξ,. αἷς, αρ ιο- 
γαϊηϊδαϑ οἵϊε σοπαϊταολ ει ροηΠπηῤίη α τ, 
αὶ Βοπηηθ5 νηϊπδτι σοπ ΘΠ Γ ΠΟΙ 

ΡοΙηητ πε οάξ ογηλοης νταητΕΓ, Οιοί- 
πηι ἰσίτα, αἷτ, ἰορ 65 μα5 ΘΟ ἀ1Π|Ὸ ἀγθὶ- 
τγαΓ ΙΕ χα! απη,αἴτ, Π 5 1ερε5 Ποιμἰ πἰ δι ἃ 
Το ιῖς ἔδε οχηἰπηο ΝΑτὴ αριι ποπηίποϑ ν- 
πἰπετίος πος ργίμλππι ἱερε γθοορίαηι οἱ; 
Ὁ ςος εἵϊε οοϊςμάοβ. Ἀπ ποὴ δ ρατοηῖςον- 
Ὀίαας Ιοσοτιιπ γεσεῥτιιπῃ οἱἙ ποπογς ρτος- 
(εηποπάος εἴτ ἡ Ετίαπι Ποῦ, αἴτ. ἸΝΟ ἂς 11- 
Ιυἀ, Παοά πόας ραύθητζοϑ οἰιπὶ [δ οτῖς,Ποξ 
4.6 δ οτὶ οὐπὶ ραγοητίθιις οοίπείςζετς 4ἐ- 
Ὀεαητὸ ΠΠ|4 πηι 1 ]οχ, αἷτ, πυὶ ϑοογαξεβ, ΠοΠ 
ἰᾶπὶ ἀπΊρ 5 εἤς Ὁ εἰ νἱάδταν, Οὐυδιηοῦ- 
τϑηλὴ Παῖς. Ὁ υσἀ ἀπἰπιαάιοττᾶ, πο Πηι}}- 
ος παῃο ηῦ οδθίοεταγό. Αἰ εηιτη, αἷς ϑοοίαϑ 
τος, Ἔτίαπη [ἴα πλαϊτα σοητγγα ἰοσ 5 σΟΠΊΠΊΪτ- 
ταηε. Υ Ἔγαπὶ υ] Ιορὲϑ αἰτπΠίτιις ΘΟ Πα ἰταϑ5 
νἱοίαητ, ραπαβ ἄδησ, 185 ΠΟ πιο Π.}}1ἃ τὰ- 
τίοης Ροτοίξ εαροτε, οι Πδαἀπηοά ποη- 
Πα ]}1Πο ρας ]ᾶτας Ὁ Βοπλίη ας τγαηί στε α!- 
ἐπτε5, ἴιο ΠλΠῈ5 ροπᾶς ἄθητ, γο}]ατοηάο; 

μᾶς ἔνιοι το ϑοι(αἰνονες Δα φάυγϑισι ὁ δί Ὁνε! νίπι δά μίδοπάο εβιιρίαης. Εταίίιπ αἷς 

κὴν δὶ δὸναι οἱ »ϑιὺ,λανϑούνον]ες,οἱ 5, βιαζομέ 

νοι." ποίαν, ἔφη, δίκην, ὦ Σ᾽ ωκχ αες,κ(' δύνα!) 

: Δφφάγήν .9.45 16 παισὶ, κἡ πα] δὲς νφῦσι 
45. 5} 

μογύῤδροι; ΤΣ μεγίφην γὴ δὲ, ἔφη. τί γὸ αὐ μέ- 
Ἱ 2 - “ 

: ὧν παϑοιὲν ἀὐθρωποι πεκνοποιέμδοοι 5 κακῶς 
“ », “Ν “ 

πεκνοποιφ. (: πῶς ομυ, εφη, Κακῶς ἅποι Ἴεκϑο - 
Δ, 

ποιξν.) ὅς τεσσοὲν κωλυά ἀγαϑοις ἰὐδες ογ]ας 

: δξ ἀγαθών “παι δὸποίφα ἵ ὅτι γὴ δι΄, ἔφη,5 μό- 
» ᾽ » Ἵ] 

γον αἴαϑουὶ δή τὸς ἐξ δλλήλων παιδοποιειμέ- 

γος ἐΠ),νλὰ αὶ ἀκ μα ζοιϊας ποις σώ μκαὶσιν. ἢ 
δοκῴ, «“ λ ! Ί Σ λω 9 

, σϑι ὁμοία, τοι ασερίκα!ὼ ε{) το Τ' ακ ((ϑ(- 
7 “ ͵ Ε Μὰ νὰ 2. δα Ε 

ὧντων τοῖς τὴν μήπω ἀκμαζοντων;" ἢ πα- 
4 Ἷ 3 ἡ δ η2.5. ..Ἃ, διε. 

ῥηκακαχϑτων; δυλια μκο δὶ, ἐΦη, ΘΟ εἰχθς ο- 
7 , τ 2 μ ἕν “ 

μια ἐξ). πότεροι ὁξωυ,εφη, βελτίω; δὴ λον οΤί, 
2, Ἧ χω 9 ! ν χι. ͵ 

ἔφη, τα ἢ; ἀκμαζόντων. τὰ Ὗ μὴ ὠκρμιαζόντων 

ΗἸΡρΡΙ45, ρα παῖῃ εἴωρετα » ΠῚ δοςγατοῦ; 

Ποη ροπηγταπὶ βάγεηζοβ, {| οσἰμηγ ἰδ ρυ!5, 
{ππι [5ετὶ ἢ οσαπὶ ραγεητίθι5 πιοδαπεατὸ 
Μαχίπιαιη ρτοίεδζο, ἀἰτ. Ν πὶ ἡ 4 Ποίιί- 
πἰρας Πδεγος ργοογεαηζίθιις ἀοοίἀογὸ τη ά- 
ἴπς ροίπε, φιάπα ἢ πλαὶε ρεοοίεοηξ: Ουο 
νεῖο ραέζο, ἰῃ τ, πλα]ς ργοογεᾶὶ ΠΙ; ἄπο ς 
ἈΪΠΠ νετας θοπὸς ἱρίοβ εχ θοηΐβ ᾿ἰρθτος 
(ποίρετο ὃ Ουΐα πη ἑδητῖι, αἰτ, θομος οἢς 
περεῆξς εἰξ; αι] εχ {6 ἱπαίςεπι ρῥγοογθδῆτ; 
{ξἀ ετίδι σουρο θὲς νεροτίδ, Ν ατη εἰ. {6- 

Ε Ππιϊπα ] γάτα; 48] ἀταῖο (πτνεροῖα, (Ὁ Πλΐ- 
Ὠἰθας ξογιπη ες πυ] α ν!ἀοἤτηγ, αὶ ἀά 
ἀτατοπί νορσοτάτη ποσάϊππη δοροῆοειπέ, νοὶ 
ἴατα ργατεγστγεῆι πτ ξάπὶ ὃ Νξ τα πΑ1; 
αἷτ, εἴα πε α ν᾽ εηταΐ, Υ τα ἰσττα γῆς 
πιο! ογαὺ Ρετρίουπιπι οἶς, Παίς, ΠΠΟγατα 
ἐπε] ον εἱς, αὶ πητατατένερετα. Ετρὸ 11- 
ἰογαπα ; φὰϊ μας ατατὲ πῆ {πητ ; ζοΓρο- 

ΥΥ 2 



ΤᾺ παϊηἰπὶς ῥγο δἀμτίῖτ. Τα τἀοτατ. ἡ Ζαΐτ, Α ἀρφι τὰ σοὺ δεῖῆα.σξα εἶχζὸ ̓ μὰ δι᾽ ἔφη ὗν. ᾿ 

Ετῤο ἔς ΡΓοογεαη πη Ὠοήζεῖς. ἸΝεηᾶδε: 

ἄπιαπι, ἶτ. Ετθο Εἰ ἀπιπυ δέτος ργοσγεδητ, 

[τα ργϑογθαηῖ,ντ πιἴπις ἀςσέϊοαυ, ΜΙΒΙ ΠΟ 
(μῆς νἱἀετάτ, αἷς. Οὐϊπαπα ἐσ ίτιτα}}) τη ἱθ 
φίρθσης, ΠΠοη ΠΗ} δοητίο᾽ τεοιιπη, ἱπ ας, 

Πὰς ετίαπη ἢ ρατίς. Οὐ ἀἀξοηιὶ ἀθ θθη6 

πόδὶς ξιοϊελτίδας ν᾽ Π πὴ ει πἀογξάαια 

ἘΠ, ἂπ πόη νοις σοπτίλιπι ἸσσΊθαι5 σοη- 

Ἱεηταποιπὴ ΟΡ ΕΠ. Ια Ζαῖτ, Ἐπ οπηΠ  τεῖταν 

ετίαπὴ αἀπποτίας λό. Οὐ ἢτ, ντ δὲ ΠΠ|. αὶ 

ἴπος ἀε!Π!ηδάϊηῖ, ροσπας ἀδπε, αὐ ΔΠη ς 5 

Βοηῖς ἀοίοετι, ὃς οοαξεῖ εο5 χασγογο, αυ- 

Βιις οάΐοίαπε. ἀπ ποῖ 481 δε πεξασμιητς!- 

115, 41 ορεγατρίοσιιπη ντιηταγ, ἀΓΉ]Οὶ Ὀοηὶ 

{πητ; αὐ 481 νἱ οἰ ΠΠπὶ ας 1Π|Φ θοπὸ ποι ρτο- 
τηοτεητιγ, Ποῖ οὗ ᾿ηστατι τἀ! πὴ {πᾶπὶ 

εἰς (Ὁ οάϊο οὔτ (οἰαητ, τἀτῆθη αποα Ποσιπι 
Ὁρόζαπι [ἢ β Πα γε 601 Π 6] ν!ἄφαηε, εοί- 

ἀςεπὶ [πιάϊοίς φιατίτάητ Ρτεοίοέζο, Ἰῃαῖτ, 
ταὶ ϑοογαζός, πᾶς οι πδ' ἀἸαἰηα οε ν᾽ άθη: 

ταν ΝΑ ΠΛ ]εσος ρίας ἀε]παποητατη ρεθπας 

σοπτίηεγε,α νέτο παῖπὶ σαϊα(ἄαπι ες ρὲς- 

{εαητίουῖς Ιο 5] ατογὶς νἱἀοταγ,, ἀσάταντ Π 

Βοπιίπεπι σας. ΝΌ ΠῚ ἐρίτανγ ἘΧ [ἘΠ 5.1] 

ΗΙἸρρί4, θεὸς ἰαἴξα ργδίςειθαγα Ἱερίθι5,.η 

νεῖο ἃτα[Εἰς Αἰ  παὸ ΝΘ ιδ 16 πὶ ἃ ἰπ{{15 ἃ- 
1ἰοπα-: ᾿πάαῖτ. ΝΟη Ἐπὶ πὶ ἔχ ο}} 6 4115 [15 
οχτίᾷ [όιίπι [απ (ὐςτίθ ροιοίε. Ετσοὸ οὐ- 
ἰα τὴ ΠΟ. 115,6λ1 Ηρρία, ρΙ ασοτἠἄοην δὲ τα ἔα τι 
εἴϊα: ἃς Ιερττηγπι. ΕΠΤα πη οα! πα ἀλη 
ἥαιτη ὃς ἀϊσετοτ, ὃς ξασετότ, τος θαυ 1Π1ος, 
ηυϊ σοπαδηΐερδητ Ιρίμη, αἰ οτος. ( οτο- 
ταυη 400 ραξζο ἔπ Π]ατγος (πο 5 πλασίϑ αὐ ἂ- 
σεπαιπιάσηξος οποίος θατ, ππης ἀἸολΠ1. 
Νδιῃ αυίιπη εχ] πλάτοτ, τε πγρουαητ ΠῚ 
(ς θομτπι οἱ, Ζαΐ ρ γα ο᾽ ασιίτη αἰ ουἱα σείξα- 

τὰ οἴει ᾿ργπλιηι ἰρίδ κά ΕλπυΠατας {πο5 Γ) ὧν μϑὺ αὐτὸς φαρερϑς ζω ζες σεεω οὖσιν ἡσλη- 
πιο πιὶ οπηπί πὶ ἴα πλαχίπις ςχογοῖτα- 
τὰ πη ἴῃ μος ες ἀςοϊαγαδατς. ζ)εῖηας ἀΠΠ|6- 
τξάἀο οπιηίτπι πιαχίπη ἔφη τος πο 5 σά 
τεπιρογδητίαπη ἱπηρο ΠΠεθατ, Ἰτλητις (στη ρα 
δὲ ᾿ρίε πιοθπηίπεγας ἢ ογαπι, ας δα νίστα- 
τοπι σοπάιιςοτέε, ὃζ Κλ Πλ]  ατασ ἔτος οπη πος 

ςοπιπισηδέλοϊερατ, Εσαυϊάεηι (οἷο ἱρίαμα 
ΑἸ ]ιαπάο᾽ λά Εσύτηγ ἀςπιαπι ἄς τεπηρο- 
ταῆτία ἥπόοσιο Πυϊπ!πιοάΐ φααάατη αἱ: 
(γι. Ῥοῖς πλ1 Επτῃγ ἀεπια, αἰ, πα πὶ 
ΡΟΪΟ τ πη ὃζ Δι ρΙΔΠ0τιιΠὶ νῖγο τιιπῇ γοῖρα- 
δΙϊςα ροῆεΠΠοηοπ οὔτε ρυτας ΠΠοΥτατοπιὶῈ 
ἹΜαχίμναπι, πα 1116 Ὁ αἱ τσοὸ ἀνοϊαρτῖα- 
εἰ διι5ι τα’ σοῦροτο ρογορ απεατν "ΠΟΙ ΓΕΓ; 
ας Ῥεΐας, πα ὁρτείτηα {ππτ| ἔσεγο Πα τς: 
δὐιτὴ ΤῸ τὰ Ποπγ πῆι ΟΠ ΠΡ αγα πα ρυταβὸ 
ἹΜιπίπγςε, αν. Εούταῆης ἐπί πὶ πος τ᾽ νά ο- 
τατος ἱῃΠσοπαϊι, ἕασοῖο πἰμηίταπι ορτίΠλα: 

Β γοι,τὸς ὃ μισοιώζαις ἑαυτὰς αὐαγκαζόμϑμοι 

7 }Ὰ , 5- “- Π λ 

Ο μοὶ Ἐ1). πότερϑν δΐξυ, ὦ Ἵπασια, τὰς ϑεοῖς ἡγῇ. 

Β ΜΟΙ ΚΑΒ ΤΙΣ 

οιεῦ οὕτω γὲ οὐ δὲῖ πτωδὸ ποιφοϑαι. οὐ δ δοῦν νὴ 

ἔφ᾽. σφκοιῶ οἵγε τπα)δὸ ποιούμδιμοι ὡς οὐ δὲν 

“παι δὸποιοιοῦτα). ἔμοιγε δόχεῖ, Εφη. Τίνες δίζω. 
ἀλλοι,ἔφη, και κῶς αὐ πω δὸ ποιοῖντο, εἴγεμὴ ' 

οὗτοι; ὁμιογνω μοναὶ σοι, ἔφη, χαὶ τῷτο.τί δὲντὸς, ἢ 

[6] ποιοιιῦζοις αὐτἀσνεργέϊν οὐ πϑυζα χοῦ ἡ Υ 

ἀεἰμόν δε 1; γόμμμον, ἔφη. ἤ (ωηνεται δὲ χαὶ . 

τῦτο. Οὐκοιωῦ καὶ οἱ πϑτο ἴϑαζαίνοντες δικίμὼ 

διδῦασι, φίλων μϑὼ ἀγαϑών ἔρνμοι γίγγομε- 

3). 2 

διωκάν.ἢ ϑχ οἱ μἂυ 4 ποιξνῆες τὸς γρωμϑμες , 

ἑαυτοῖς, ἀγαϑοὶ φίλοι εἰσὶν, οἱ Ὁ μυὶ αὖτ ὅνερ- 

γεϊρεωῶπες ζις Οιούτοις, ΔΙ οὶ αϑὺ τί α5φρα- 

αν μισοιοῦται ὑπ αὐτὴν, “]κ 50 Ἶ- 

'ςᾷ λεσίϊελῴν τοῖς ζιούτοις γοδαζ, ζύτοις μά- 

λίςα διωχοῖσι -γὴ τὸν δία, ἊΣ ὠχρῳώτες, ἔφη, 

θεοῖς ζᾳῶτα πόρτα ἔοικε. Ὁ ὙΣ τὸς γόμοις 

εἰύξες Οις ὐρβαξαίνοισι ὲ τιμφοίας ἔχφν,. 

βελτίονος ἢ ΚΑΤ αὐ ϑρφπτν γομιοϑῴτου δόχεῖ 
ΝΕΙ͂Ν 

σὰ δίχα α, γομοϑῳτεῖν, ἢ ἀλλα “. διχαίων; Οὔκ 

ἀλλὰ μᾷ δὶ Ἶ ἔφη. Φ0λὴ Ὑδὺ αὐ ἄλλος γέτις 

ζ δίχαια νομκοϑῳτήσ εν, εἰμὴ θεός. ὦ Οἷς κοῖς 

οἴῳ, ὦ Ἵσπαπα, αὐ διχαιὸν ΤῈ χαὶ νόμιμον 

Ἐ1) ϑρέσχς. Οιαῦτα λέγων τὲ χαὶ “ραῆων 

διχαιοτεροις ἔποίᾳ τὸς πλησιαζοιᾷς. ὡς ὃ. ἢ 

“ρακύκωτεροιυς ἐποίᾳ τὰς σευ ὀγ]ας ἑαυτά, ; 

νει αὦ πῶτο λέξω.νομίζωνγὸ Τεκεατφανά- ἔϊρά ἶ 

γαϑον ἐἢ) ᾧ μέλλοντι κα λὸν τί ὡράξάν, ὡρῶ-: γι ἣ 

κῶς αὐτὸν μάλιςα πόμτων αὐ, ϑοόηζων" ἔπει- ὦ, ν᾽ 

ᾧᾳ Δία λεοόνϑυος ασοοεδεσεϊο πλύτων κκοῖ- Ἧ Ν 
ἤπβει " ἐ ΧΕΣ Τν ὁ 

λίςα τς στευοι ας πσϑὸς εἶκρ ταν. ἀεὶ δῶ ὁ 

δῶ αὐϑὶ τ σοὺς -ὀρετιω λεξυσίμιθν αὐτὸς 
τε διετελά μεμψημϑώος, χαὶ τὰς θεευόγτας 

πϑϑζᾷς «ἑπυορμιιμνήνκων. Οἶδα, δὲ πρόῖε αὺ- 

τὸν χαὶ τσ29ς Ευϑύδυμωον κὐθὰ ἐΐκε «τείας ζι- 

ὧδε Ια λερθειτα. εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Ἐύθύ- 

δημε, ὦρφι χα λὸν χοὶ μεγαλῴον νομίζις ἐῇ ; 

χαὶ αὐδρὶ χαὶ πόλάκτῆμαι ἐλά θείαι; ὡς οἷόν 

τεγε κάλιςα »ἔφη. δοίίς ὀξευ Ὄῤχεται ἰδ 

Τὴν αἱ καὶ τὸ σωμαῦς ἡδονεΐν, «ἰὰ Φυᾷς . 

μὴ δυηώατωι τρα-ηφν τὰ βέλτιςα,νομίζῃς τῷ- 

ὧν ἐλάύϑερον τῇ); ἡκιςα,ἐφυ ἴσως ὙΣ ἐλά- 

δε ρον Φαινεταί σοι Ὁ Ὡρώῆφ πὰ βέλτιςαν" 
ἐπα δ. 



᾿ 

Ἶ 

ΠῚ 
ἐ 
δι 4 ϑερον νος: πϑωτάπασι γε,ἔφη.πὸρ- 

γάπασιν ἄρῳ σοι δοχούσιν οἱ εἰκρ αἷς αὐελά.- 

ϑερφοι ἐϊ)νὴ Ὁ δι ἐφη,εἰκότως. πότερον δὲ σοι 

δοχούσιν οἱάχρ φᾷς κωλύεαζ, μόνον τὰ καλλι-- 
͵ ΒΕ) λ » Ἷ δι 

σα πο φν, ἢ χαὶ α)αγκαιζεοϑαι τὰ αἴοάςα 
ποιᾷν. ἐδὲν ἡ Ἴον ἐμοί, ἔφη, δοχούσι ζῶτα «- 

γαϊκα ζέαϑαι" ἐκῴνα κωλύεαῖ, «ποίας δὲ τίνας 

δεασυζοι "γῆ ζιυὶς τὰ μϑὺ ἄφιςα χωλύογϊας, τὰ 
Εν. 72 

δ κακιςα α)αϊκαζονᾷς, ὡς δοωυατον νὴ δὶ, ἐ- 
͵ ᾿ ) πὴ ν ͵ ͵ 

Φη, καχίςοῖς. δουλείαν ἢ ποίαν κα κίφην νομιἰ- Β 

ὧς ἘΠ); ἐγὼ μϑὺ, ἔφυ, τίω δὰ τοῖς καχίτοις 

δεαυύταις. ᾿ κακχίςην ἀφ. δουλείαν οἱἀκρᾳ- 

ς δουλάσοισιν; ἔμοιγε δυκᾷ ἐφη. σηφίαν 5. 

μέγιςον αγαιϑὸν,Ὁ δῦχε! σοι ἀπείρίεεσει “σ ὦ»- 

ϑοϑπὼν ἡ ἀκρασία, εἰς ζριωαντίον ἀὐζους ἐμ.- 

ἔλα φν;" ε δυκά σοι «σδ9:ἐχήν πὲ τοῖς ὠφελῶσι 

αὶ αΐζα μδμθ)οίνήν αὐτὰ κωλύφν, ἀφέλχϑυσα 

Ὠχ τὰ ἡδξα, χαὶ πολλάκις αἰοϑανουϑῴοις ΤῸ 

ἀγαθών τε ὦ ΤῸ κακῶν ὄκπληήξασα, ποιάν 

ὃ γεῖφον αὐτὶ πῷ βελτίονος αἰρέοϑες ; γίγνεται ς 
8...» , 

ποτ΄, ἔφη. σωφροσεούζω ὃ, ὦ Εὐλύδημε, τινὶ 

αὐ φαιη δι ἡ“Ἴον," τῶ ἀκρ «4 πσοοοήκᾷν; αὖ- 

τὰ γ δήπου τὰ ογαντία, σωφροσεεώης χαὶ ὡ- 

χρᾳσίας ἔργα ἔφην. ὁμολογῶ χὺ τὸτ᾽, ἔφη. τὸ 

᾿ δ᾽, ἐχεμελῴος ὧν πσδοςηκά οἷς τὶ Ἴκωλυτι- 
κο 

κώτερον ἀκρασίας δ) :σξπκοιῶῶ ἔγωγ᾽, ἔφη.τῷ 

σ᾽ αὐτὶ αὐ ωφελοιωώτων τὰ βλάπιοντα ὩΡο- 

αἰρῴαϑαι ποιοιωῶτος, καὶ τύότων μϑὺ ἐχιμελή- 

οϑαι,ἐχείνων ὃ ἀἰμελᾷν πείθοντος, χα! τοῖς σω- 

ΠΡ 5 Ὲ Κα ν Απσ οῦνα 
εἶπαι ὃ ἔχ » τὸς κωλύζογϊας τὰ ζριαῦτα “ποιάν, ἃ Ετροὸ χποίάαπι παδοτς, αυϊνειξυ, ὰο τηΐ- 
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Πι5 ἀραβ τ]ὰ, ριιτας οἡΤς αἰ ἰθηιιπι  ᾿Πδοττα- 
τοῦ μληΐθιις ίλπε πιο ἰς,αἴτ. Το ίτιιγ ἰπτοπ- 
Ροτᾶτοϑ εἰδὶ πχοάϊΐς οπηπίθι5 οΤς ν  ἀοηταΣ 
ΠΠθογα ες ν]άεπτατγ ργοξεέζο, ἰπαῖτ, ὃς 
τιογῖτο 446 πι. Ν᾽ γπιὶ νογο ν ἀδηταγπο- 
τλὶΠ 65 ἱπτοιηρογαητος εἰ] τἄτιπῃ πα ρα τὶ, 
410 τλΐπιις Ιοηρο ρυ]ΟΠογτγίπηα ρου οίδησ, 
ΔὮ οτίδπὶ σορὶ αὐ ἀοῇρηδάιιπι τΓρ ΠΠ πηαὸ 
ΝΝΙΒΠ]Ο παῖ αὶ πλίπιις, ̓ παιίτ, δα Παῖς οορὶ νί- 
ἄξεις, φυαπα τη 1115 πα ρεάϊγὶ. Ατ χαοίπαπι 
1Π| 05 εἴτε ριτας ἀοπιίπος, 4] ορτίπηα η11- 
ἄςπιπηρεάϊιης, δα ροίΠπηὰ νεῖο σοριητῖὺ 
1 ὅρσε ροἤιπηος,Αἶτ. Ετ αιιαπὶ οἵδ ρα πηαπὰ 
(Θτιταταπη ἀγ Ιτγαγὶς ὃ Εδπῃ, αἵτ, σας ἀρ 
ἀοπλίηοσ ρεἤπηηο5 (ογαϊάτατ, Ετροπς Πο- 
τΪΠ 65 ἱπτοιηροτγᾶτεϑ {δεπίτασοπη ρο Ππγὰᾶπὶ 
(ογαταητ]τα τα ἱ ν᾿ θταγ, ἰη]αΐτ, ἀπ πόπῃ 

οτίαπι νἀ οταγ τὶ αν ποπιίπίθις (αρίοη- 
τίαπι, δοπιιπι Ιοηρα πΠΙαχΙ ΠλΠ1ΠῚ, ἈΓΟΟΓΟ 1Π- 
τοπιρογαητία, δ ἴῃ σοηιγα ΠῚ ΘῸ8 σΟΉ1Ϊ- 

σατο Νοη νι ἀθγαγεδί ργομίθεγε, ηιο ηλἱ- 
Π5 ΔΙ᾿ 415 τοις ἐχ νι ξπταγὶ5 ἀπ πη ΠῚ 
αἥἠτεηάατ, ἐαίσιο ἀϊοατ,άτπη ρεγιγαῃ τ Πὸς 
δα τας νοὶ ρταγίας, ἂς ἰρεπαμηογο θομα 
πγΑΪ Δ 416 (εητίθηταϑ ρεγοε!]ςπ8ἔδοίς, ντϊο- 
6ο πΠιΕ]ϊοτς 4, ποα Ροἰμ ο᾿, ΕΠ Τρ ΑΠγι59 
Εἰτπος, παῖς. (Οδγογαπι ρυἀΘ πε ΠῚ Πχὶ 
Ευτηγάσπις, σαΐ τηΐπις σοημπεηΐτα ἀϊσ6- 
Τηι15. Ζπὶ [πε ΠῚ ρογαπτὶ ὁ Νδῖπ ρει δτία: 
οἰ πτειηρογδητὶς ορογα {ποι αἀποτίμη- 
τα. [4 ετίαπι ἔλγθοτ, ας. ἢ Διιτε πη ρατά5 ἃ- 
1Ιφαία εἴς, φαοα πιαρὶς πος ἱπηροαίατ, ηιο 
τλΪπΠας Πππ 4115 γογαπη ποποίξαγαιη ἀδα τὶ {-- 
Πλι15, Π14Π| ἰΠτα ΠῚ ρογδητα ὁ ΜΙΠΙπΊ6, Ἰη- 

ααΐτ. Απ φυϊά Ποπλϊπὶ ριιτας ες ποοῦτιιις, 
404π| 40 εβτοίατ, ντ ποχιὰ ριαξοίαι ντὶ- 

Φοφιῶσι τὸ ογαντία. ποιάν αὐατγκαίζοντος, οἰ τί Ὀ1διι5; 46 15 χαϊάεπα ορογαιη ἱπηρεπάοτΓα, 
2 7 ; "7 » “ ἢ 

αὐ,ϑοφπῳ καχιον ἐῃ); δὲν, ἔφη. σφκοιω πίω 
26 ͵ ᾽ " 9) Κι, “ 5. Δ 

εἴκρ ταν Τὴν -ἰγωντίων ἢ πίω ἀκρ ᾳσίαν εἰκὸς 
“ον ͵ Ὁ Ὁ , ΔΤ 

τς αὐ, ϑοφποις αἰτίαν ἐὴ πόρου νϑυ συ, ε- 
᾽ “κ ηΝ Ε Γ ᾿ " 5.,Α4ἋὦὉ'εο 

Φη.Οὐκοιωῦ ἡ Ὁ τὴν ογαντίων [Ὁ ]ωτίον εἰκϑς 
3 ΕῚ γν ὝΣ Ε "5 Ὁ ϑ᾽ 
ἄθαςον ε{); Εεἶχος 5, Εφη. ἔοικεν ἂρ, ΕΦη, ὦ 

᾿ 5... ἡ ᾽ ᾽ «7 Ἵ 5 

Εὐθύδημε, ἀδιςον δ, ϑοοπῳὴ εἶκρώτ4α ἐῃ. 
ϑ. ἢ νον 5.-τὸ 3 ὐ ἷ 
εἰχοτως ὙΣ, ἔφη, ὦ Σ᾿ ὠκρατες. εὐκήνο ἢ,ὦ 

3, 7} 35) ᾽ ͵ “ Ε) 

Ευθύδη με, δὴ πτώποῖε ογεθυμϑης: ποῖον; 6- 
, λ» » ο] ͵ ὲ 

Φυ.ὅτι χαὶ δὶ τὸ ἡδέα, ἐφ᾽ ἁπῇρ μόνα δοκφ ἡ 
ΒΡ Πὺν ᾿ ᾽ ͵ " »ὐδὰ ΡΣ, 
ἀκρασία, τὸς δυ,ϑοοποῖς αὐγήν » αὐτὴ μδυ ου 

͵ 2 2.2 ͵ Ἵ 
διώατω ἀγήν ἡ σὶ ἐϊκρ τω πλύτων μάλιςα 

ν»» ε ϑῳ ὁ ε 3 

τὰ ὕδεαϑαι ποιᾷ πῶς; ἔφη. ὡς εξρ ἡ νϑὺ ἀκρᾳσία 

ὄνος, Ὁ ἐῶσα κριβ]ερᾷν ὅτε λιμὸν, ἀτεῖ δέψαν,- 
᾽ μ ᾽ 5: ᾽ ͵ὔ 

᾿ τεαφρρό)σιων ἐχιθυμίαν, οὐτῈ αἰγδυηγίαν, 

ἱπτεπηρογαπτία Πποη ἔσγοης, νὰ το ογοητι ἔλπη65,) {π|5) Γοὶ νεπογοες 

Παῖς νετοὸ περ]ρεγο πάφαῦ; ἀεηίηιε οο- 
σαῖ {115 πο 5 ὁσεγαγία ἔλα, 1: (ο]επι μο- 
Πλΐηος5 ργαἀοπτες ἡ ΝΙΗΙ], αἴτ. Ετρο τεπηρο- 
ταητίδπι σοπίςπταπειπ ἐ[Ἐ Ποπίπ θ 5 οἰ 
(8 οαιμαλτα σοπείαγ Οὐ 11 1115, αὐ τα ἰπΣ 
τε ρεγαητία ΠῸ 5 πη ΡΟ] ΠἸτὸ Οτηηίηο, δἰτ.1- 
σἰτατ οτίᾷ φαιδτη Παπο σστγαυίογιπι σοῃ- 
(επταῆ απ οἵδ ορτίπηδπι εἤτ Ὁ ΕΠ ί,πε, ἰπ- 
4αῖτ, Ετρὸ νἱάετις, τὶ Εατἢγ ἀθπης, ταπι- 
Ρογαητία αι! ήδη εἴς ΠΟΠΊΪη] οβεπηιπι, 
Ἐεττησδείτο αϊάοπι,Αἰτ,ο δοογατος. {Ππ| ̓  4 411- 

Ἐϊεπλ αὶ Εὐτῃγάεπης, πιιπῃ τὲ Δ ἀΠί Πητι πὰ 
αἰ χιιᾷάο δοο ἀἰτ Ὁ πα] ΘΠ δπλ1ἃ οἰ ϑ! πα τ, 

ποά δά εα, 4ια το πητ,Δ 4 αια: ηκ1-- 
ἀεπιίο]α πος ρεγάμποοτο νἰάδταγ ἱπέεπηρο- 
ταῆτία, πλϊ πίπις πος {1 ροῖπε ἀςάπςογοεἀ 
ἡυοά ἰρία τοπυροτγαητία Ιοησα πηαχίπια νο- 
Ιπρτατῖς πε σαιηα. Ὁ αἱ πος αἷς. Ὁ ποηΐδπὶ 

σἰΡΙ ἴτας, νἱρηία, 
ὙΠΧ 7 



ϑ1ο : ΧΕΝΟΡΗ͂ ΜΕΜΟΒΑΒΊΤΙΠ: 

(ρεῦ ἀπε ταπταὴν (παυίτον σουηῤάοις, θἷδε- ἃ 

τὸ, γοπούθην Ἔχούσογο ρο ἢ Πλ115, ᾿τοπλα 6 

(πὰ ἱτεγ φαϊοίσοτο ας ἠογηλίτο, εχίροξξλα- 

τος αο(ἰξίπεητος, ἄοηος {4 απαπλίπσπη- 

ἀἰππις πλπῦ) 40 πλίλας πιαχίτης ἡθοοῖα- 

τιῖς ὃζΖ οστί παῖς γο! ρτδτῖθι5 οστοσὶο ἔταὰ- 

πνατἰπη ρα ά τ: το ΡΟΓΑητΙα νΕΓΟ, ἀππιίοϊα 

ξχοίτιντ χα ἀϊχίπχας, ΓΟ οτοπλιβ:οτίαπα (ο- 

ἴα νοϊρτάτοπι τπεπηούατα ἀἴσηαπι ὀχοίτας 

4115, 408 τοοςπίαίπημς. Ο πγηΐπο νοτα αἱ- 

οἷϑ,αἴτι δ] Ποίαν Ὁ Χ ἀπ οιρ πα τογαπιμο- 

ποίαγαηι ὃζ ἐστορίαγιπη, ὃζ ΕΧ ΘΟΥ ΠΣ {{π- 

ἀϊο, α θυ Αἰ ας τούξο σογριιδ ππτὴ τηο- 

ἀοτγοζαγ. ἂς ἕαυαΠαπιτοίες δα πίη ἔτοτ, ὃς 

ἉΠυΐοῖϑ ρατείσιο ρτοίιε, ὃὲ ποῖ 65 (πρετεῖ, 

ἀς αϊθιι5 Πα ΧΙ Πγα πὸ νεϊταῖο5 πτοάο (οἀ 

οτίατη νοϊρίαεες οχιξπης., ίλῃς {ταζξιπλ 

Ῥετοίρίαητ το πηρογδητοβ, ἀϊιπὶοα ἐδοϊπτ; 

φύση ΠΟ ρΡΟΥΔΏτΟΣ μα ΠΠἰπς ογατη ραῖ- 

τορος ἤλπτ. δία ουἱ ἀΐσοτο Ροἤηηλις παῖς 

τὐϊπας ΟΠ ΟΠ ΓΘ, απ Π1}] Θὰ τἰηίτης ἔα- 

οἷτ, Θσσιρατας αιια θα 5 νοΪρτατίδιι5 πλα- 

χίπιο οδυῖοὺ Ταπα Εὐτγάφηχαϑβ: ἰ)ισοῦς 

ταὶ, αἶτ, ν ἀοΥ5 Πλ] ϑοογαζοβ, ΟΠ] ΠΩ γἱΓ- 

τατοῖι δά εἴτι, Πα] ἃ σοτροζοῖς νο]ιιρτατῖ- 

Βαςίρογοταγ, ΠΟ Ροσείποῖο. ΝΝαιχαιά 

ἰατοῦςίς, τηἱ ΕΒ Πγ ἀοπιδ, ἱπτοῦ ΠΟμλ ΠΟ ΠῚ 

ῬΑ! τονενη ἡ ατο πυρογάπτθπη, ὃ τὰ ΠΠππγατη ὈςΠΠιτλπ}: 

βραμ  πταλρ αυΐποη σοῃί ταῦ ορτίηηα, ὃζ ΟΠΠΠΪ- 

ποίβοοτε συατῖς θα, σι ἰπ οὕ {Πππὰ (πηι, 

φαΐ 1Π|6 ἀπξοττ αὖθ τ᾿ Πρ θη πὶ ροοιτα - 

θιι5 δ0]] τεπηρογδητοβ ΓΟ5 ΟΡ ΙΠγὰ8 οοηῖι- 

«ἄετγατο ροππητ,θαϑατιο τιιπν ΟΓΡ 5 τα τῇ γο- 

ἰρίαἰςοιιπάϊιην σοηοία (ἐσογπούορο θομᾶς 

4αϊ οΠῚ εἰίσογο, ἃ πγαϊὶς αὐτοπη ΔΓ] γα. 

Ατήῆμο ποὺ πιοάο αἰςοθας νίτος ρτα ἔλη- 

εἰἤτπιος ἂς ξΕ] οἰ Πτπλοϑ οΗϊοὶ, πηαχιπιθ 6 

Ἂϊ Πν - τ » 

Β τίς κ Ὁ εαυΐῳ σῶμα, χαλαίς δ)οικήσάε, ὦ Τ' ἐ- 

(ὦ Σωκρᾳες,λέγᾳν,ως αὐδρί ον! Τὰ δι Κ᾿ 

(9) ὧν μιδ;ὃν δεινηδέως μὃρ φαγεῖνε Ὁ αι ὃ ; 

ἀφροδιεσιασοι, ἡδέως δὲ αὐαπιωιύσοιαϑει! Ίε ὸ ἿΣ 

χϑιμιη ϑζεϑ αι, «ὐξ μείνω; ὼ αϑαοονδμοις δ 

ἕως αὐ ζιῶτα ὡς ἔνι ἥδὶςαι γυντα!) κωλυᾷ τοῦς 

δα [χορ οτατοις πε ἡ σεουεγεφάτοις ἀξιολογώς ; ὰὶ 

ἡδεαχ ἡ σὲ ἐϊκρατία μόνη ποιϑσει κοι β᾽ ἐρᾷν τὰ " 

εἰρνυϑμα, μόνη ἡ ἥδεοϑει ποι4 ἀξίως μνήμης ἬΝ 

Ἐχὶ τοῖς εἰρημϑροις. πϑυτάπασιν, ἔφη, ἀληϑὴ ἤ 

λέγησιδλὰ μιζωὺ Κ᾿ μαθῷν τί κα λὸν ἡ αἴαϑὸν,, 
ἡ τῷ Ἐχιμεληϑέεαι Ἵ ζοιάτων τινὸς, δὶ ὧν αὖ 

Ὡ 2: ᾿ ͵ Ν Χ 
αὐλῷ οἰχϑν ΣΟΛΣΙΕ οἰκογοικῇ σφε, φίλοις ὁ πο- 

Ε ͵ Ι Ε ͵ 

λᾷ ὠφέλιμος Ἄμοιτο, χαὶ ἀρϑρων χρουτήσάον, 
ΣΝ ΝΙΝ ᾽ , δ . ε ἜΣ 

αῷφ ὧν μόνον ὠφέλφωι, δονιὰ ἡδοναὶ μεῖι- "ἢ 
Τ ͵ ς ᾿ δ᾽ ἧς Ἴ δὲ ΠΟΆΑΣ ; 

ςαι γιγνον" ). οἱ υϑὺ εἶκε οἱ 4; εἰπόλαοισι, 

“ρα οίϊες αὐτὰ, οἱ σ᾽ ἀχρατῷ; σσεξιος με ἃ 
εἰ δι δ ͵ ͵ β 

τεχθέσι. τε ὃ αὐ ἡ“Ὧον Φυσσι δ ΤῊ πιώτων ΤΙ 
͵ 2 α Ε “ ν ι 

ἀαροούκήν, ἢ ᾧ ὕχιςαι ἔξες! ζωῶτα “ρα, ΕῚ 
ον τ Ἵν᾿ 

κατέχοι δι ῳ ἔχὶ τω ασουδὰ ζ: ναὐδεζ ς ἐγ- ᾿ 
, «ς ΔῸΣ {τ Ε] ’ Ρ) ΐ 

ἴυτατῳ ἡδὸνας; ἡ ὁ Εὐθύδημος, δυκῴς μοι,ἔφη, 

σωμμοιΐος ἡδοναὶν παμπθυ σσοδιμιας φὴρετῆς. ΥΝ 
Ἀ 

“αξοφηκά. τί γὸ ξεφέρ4, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, 

αἰθρωπος ἀχρουτὴς δηοίκ  ἀμαϑεφάτου:δο- φαπ 
ἃς γὸ τὰ μ«δὺ κρατίςαι μιὴ σχοπτᾷ, τὰ ἡδιςα δι } 

οκ πϑυτὸς 9 πα γ]4 ποιάν, τί αἢ ΔΙ Φέροι π ῆρο 

αἀφεονεςάτων βοσκη μῶν, διλλὰ τοῖς εἶκρα τέσ ἢ 
μὸ οἱς ἔξες! σχοπιῷν τὰ χρατιςα «-φαϊμῶ, ὟΝ 

τσὴ λόγῳ ὰ ἔργῳ Ὡ ουλέγονζας κτλ», ὰ 
μϑὺ ἀγαϑοὺ αγοϑαιρφοϑει, ΤῊ 5 κακῶν ἀπέ Ὁ 

τὰ. ᾿ ΜΝ - ἔν δ ᾽, οὐ λ “ " " 

δὰ ἀιΠθτοιάμπι ἰάοποος.. Αἰοίνατ οτίαπη [) γεοϑαυ. χα οὕτως ἔφη ἀϑάςους τε χαὶ 4. δα! τ΄ 

3.αἱ. 417: ἰδιαλέγεοϑαι εχ εο᾽ ἀϊξξιαπα εἰδ,αοὰ σοπιο- 

γεσς  πῤητος σοι ΠΙΓΟΓ σοπίαϊ! τοι, 411 ΓῸ 5 

Τδαλς περαηά αἰ πρήμδα χων. ἰἐοαπάμπι Βεμογα ἰ(ζογηιπι. [ταηκς ο- 

επἰτοπάιτιμι οἵδ. νεαά πος (ς 4 πΔπῃ ραγατῖ-- 
{πιιπι ]Πἀπογθάάαγ, οἴ τοὶ ΠΧ ΠῚ 6 
Πιυάοαι Ναπι εχ ἐὸ Ηςτὶ Πομλπε5 ργφίξδῃ- 

«ἰΠΠτιοσ, δ ἱπηροτῖο ἀϊρημπιο5, ὃς ἀ{Ππ6-- 
τοηάὶ ρετιεππιο5. πο αυτοπλιποάο ἔ- 
τα] Π ατος {πς ὀτίαπιγατοοίπδᾷο ἀΠΠΟτοηαΙ 

Ρονίτίοτος οἰ οσογίτ, ἰαπη Ἐχροποῖθ οοῃᾶ- 

δοτ. Ετοηΐπι ραταρατ δοογαζαα ςος, 4 (οἱ- 

τος, 14 οἰἴΐεηττος Πηρσα]α, ΡΟΙΪΘ 4115 οτ- 
ἴδῃ ας ὈΧρΙ σατο: αΐ γοτο ΠοίοιΓΕηῦ, 605 
δὲ ἈΠ]. ὃζ αἰϊοβ χιίοαιθ (δοαΠη [ἢ ΘΥΓΟΥΕ ΠῚ 
ἀθτίρεγο, ποη πίτιηη οὔ ἀΐσεθας. [ά6ο-. 
πο Παπη (εἰς οὐπα απ  Π ατῖΡας σοηῇ- 

ἄετατο ἀθππειρας, υϊ τος φαα!  δοεοῖϊε. 
͵ “-«{ Ὁ λεὶ φν, "ὦ 3, 3 ᾽ ᾽ 

Ὅλϑις στρϑνλήν. ὧν ἐγξίφ, σχοττων σζέω τοῖς σεευοίσι, τί ἐκ ϑιςον εἴη τὰ ὀγτῶν, σ οεττώποτε ἔληγε. 
ὧ᾿ “ἢ ἑ 

Υ 

μονεςξατοις αἰ δρας γίγγεοϑαι, χαὶ ΔΙ ᾳλέγε- Ἷ 

αϑαι δευυατωτάτοις. ἔφη 3 χαὶ Ὁ Δι φᾳλέγε- ἐὩ 

«ϑεὺ ὀνομκοιοϑέρθαι οκ, ᾧ σκευιοντας χϑιη βά- ᾿ Ἵ 

λάζεοϑα;, Δ[σ:λέχοντας χτ'  (ᾷ «ρα ' 

μαῖα: δῷ, δζυ τας οξοϑιι. δειλία 
πϑτο ἑαυτὸν ἕτοιμον το ϑασκάυάζῳ, ταὶ τύτυ 

μάλιςα ὄχιμελῴαϑαι. εἶχ, πότου "ὃ γίγεοαϑαμ 

αὐδρας ἀδἰςοις τε, ἡγεμονικωτα τοὺς, ὃ ΟΣ Ὶ 

λεκιμικωταίτοις. ὡς ἢ χαὶ ΔΙ φῳλεκτικωτερϑις 
Ε ἐποί4 τὰς σεωυόγζς, πειροισομίφι αξανιλέτ 

γήν Σωκράτης γὸ τὸς κδὺ εἰδύζῳς, τί ἕκαφον ἢ 
εἴη τὴν οντων, ἐνόμιζε ταὶ τοῖς ἄλλοις αὐ ἐξ. Ὁ 

γεϊοϑάι δευύα οϑαι" τὰς ὃ μὴ εἰδόζᾳς σὐεδνέ- 
Φὴ ϑαυμαςὸν ἐ!) αἰΐθυς τε σφόιλεαζ, ἢ ἀλ- τ Ν 

πόρτα 



Ἂν» »Λ λ Ὶ Α ! - 

διεξελθεῖν" οὐ ὁσοίς δὲ [ χα ἈΚ τὸν (σον τῆς 
͵ ᾿ . ; 

Ἐχισκέψεως δηλώσειν οἶχα!, Ὅσαῦτα λέ- 
“" Ν 3 Ι “.7ὔ᾽ » ͵ 

ἕξω, ποεξτον δὲ σύθὰ ἀὐσεξεια; ὧδε πως ἐσχΆ- 
δν:ς 1 » στα" “, 

πεῖ. εἰστε μίο!, ἔφυ, ὦ Ευθυδημιέ, ποῖον τὶ νο- 
2. Ὁ “ λὼ , ΟΣ 

μιῶᾷς 4 σεξᾳων ἐ4); χα ς, καλλιίςον νὴ δι, ἐ- 
2 ᾽ ἕν ΝΕ “Ἥ ς ᾽ 3 

φη.ἔχᾳ- δξιυ εἰπεῖν, ὁποῖος τίς ὁ ἀύσεζυς ὅξην; 
᾽ ᾿ “» ς λ Ἃ »)΄ν ᾿Ὶ 

ἐμοὶ υδὺ δόκεῖ, ἐφη, ὁ τς γεοις τιν. εζες! δὲ 
᾽ σ ι ᾿ τ᾿ 

ὃν αὐ τίς βούληται δοσον τς ϑτοῖς τιμὰν; 
.9᾽ ᾽ »λ 3 α τκὰ 

δυκ" δυλα νόμοι εἰσι, καθ᾽ οἱξ δ΄ τό το ποιῷ». 
᾽ “-“«ε » ἢ δ), 

Ὀζκοιῶ ὁ τὸς νόμοις ζυτοις “ποιεῖν; εἰδείη αν, 
«ς ; ΕΝ »"» Ῥ ε 2. ἡ ΗΒ 

ὡς δᾷ τὸς ϑκοις τίμαν ; οἱ (1 ἐγ ν ἔφη. ἀρ 
δαν . ι “ Εν τ 

φίλο ὁ εἰδὼ; πὅς "κοῖς τιμαν, Οὐκ αλχὼς οἱε- 
ἔν ν δ. οὐ » ν δον 

τῶ δὲιν τ το πσοιήν, ἢ ὡς οἶδεν; οὐ ὙῸΡ ὅὰυ, 
3) 32, ! ᾿ ““ζ "ν"ν ς ὅ, Ν “ 

Εῷη, ἀλλως δὲ τὶς )εοὺς τί μια. ἡ ὡς οἰέτει δὲιν; 
ἜΤΟΣ »" Αὐτὰ ἀν γ Δ. νων 

Οὔ οἰκο! ἔφη. ο ρα τὰ αἰξὰ τὸς πους νο- 
Σ ͵ τ ὅδ, . Ν ͵ ͵ 

μεμα εἰδὼς, νομί ιθς αὖ τὸς ὅκοῖς τιμμωλν.πτα- 
ΔΌΣ ᾽ "» ἡ 7 ς "0 

γυ μϑδοὺ δξζυ, σῴρκκοιοῦ δγε νομαὶ μος τιμῶν" ὡς δὲ 
" “ ΝΥ 51}. τὸ ͵ « ὸ ᾿ 

τίμα; πῶς ὙΣΡ ου 9 δὲ γε ὡς δά τιμῶν, ἐ.- 
Ἐν κα ͵ δα "ἢ ς ᾿ 

σεξης 651. πόρυ υϑυ δΐευ, ἔφη. ἀφρφι ζῳ πε- 
λ ἃ λ ͵ αλλ ᾽ ἐ ἡ 9}Ὃς ὦ 

ρὰ τὸς θεοῖς γοικιμκα εἰδὼς, ὀρθως ἂν ἡμίν 
᾽ , ς Ἵ Ε) ΕῚ λ -Ὁ Σ7 

ἀυσεξης ὠφασγκένος εἴη. ἐμιο! χϑίευ, ἐφη), δὸ- 
5 2 ͵ ἀρ δο "Ξ «ὶ "ὕ ͵ 

. ᾿χῷᾷ αν, ϑροναοις πὲ ἄξροι ἔζέςιν ὃν αὖ τὶς ῶ9- 
͵ “ 2 ᾽ λ λ 

“ον βουληται γϑηοϑτω : οὐκ δλλὼ χῷ πῶ- 
᾿ς ὙΠ ͵ γα Ὁ χὰ Ἵ λ -» 

α᾽' ἃ δ. ζύτοις ὁ εἰδὼς ὦ ὅς! γόμεμκοι, ᾿ καθὸ δὲι 
ΣΝ εἶ ᾽ ͵ -" ογν σϑ 
᾿ς ῶξός δλληλοῖς γϑησϑαι., νομέμος αν εἴη. 
“ν ᾽ "»" « “ ͵ ᾽ 7 

ο΄ Οὕκοιὺ οἱ χτ' ζυτα χϑωυδιοι ἄλλλήλοις, 
; ΡῚ “" " : 2 ᾽ “ “ 

᾿ ὡς δεὶ χεώνται; πῶς ὙῈΡους Οῴκοιυ οἵ- 
γε ε ν Ι ἍΠ ἐν γ᾿ 
ο γέὼς δὲ! γοώρδυοι, κα 5 χεξωνται; πε: 
᾿ ἂν τὶ ᾿᾿ ᾽ “ῳ{ -" ᾽ , 

τ΄ γυ μν δῶω, ἐφη. Ούκοιω οἵγε τοῖς αὐ, 65- 

ν 

τὸρ, ϑεύπεια ποραγμαΐᾳ, ; εἰχκθς γ» : 

Φη. Οὐκοιωῦ οἱ τοῖς νόμοις πειϑόνϑροι, δίκαια 

ν ΗΝ οὗτοι πποιοίσι ; πύυ υϑὺ σέκ, ἐφή. δίχαα δὲ 

 οἴεθα, ἔφη, ὑπσοῖα καλάται; ἃ οἱ νόμοι κελά- 

᾿ οἱσιν, ἔφη. οἱ ἄρ ποιοιῶτες ὦ οἱ νόμωι κε- 
ὌΝ λάοισι, δίχωμα, τὲ “ποιούσι, καὶ ἃ δᾷ, πῶς 

Ἶ ; 2) οὐ; σἔκοιωῦ οἵγε τὰ δίχᾳια “ποιοιεῦπες,δὲ-- 

Ἴ ̓ χαιοῖ εἰσιν, οἴκοι ἔγωγ᾽ ,ἔφυ.οἷς δξζω τίνας στείϑᾳ - 

ἤε αἶ τοῖς νόμοις, μὴ εἰδύζᾷς ἃ οἱνόμοικελδύου- 

Ἴ ἰμυίκ ἔγατ᾽, ἐφὴ.εἰδύζας 5 ὦ δ ποιῴν, οἷ τι- 

ε ̓  νας οἴξαϑαι δᾷν μὴ ποιεῖν ζχῶτα; σῴκ οἴθιισ1, 

Δ ἔφη. οἶδας δὲ τινας ἀλλα. ποιοιωζᾷς,ἢ" ἃ οἴογ- 

ΑΕ ἊΝ ται δὲιν, οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη. οἱ ἀφᾳι πὸ κῖϑὶ τὸς 
τ “ "ἡ ἴη (ἡ 

τς οὐἰνϑϑρφῳποῖς νομίίμοι εἰδότες, τὰ διχαηώ οὗτοι 

ΕΛ ΤῊΒ. ΕἸ ον Ν Κι  Ψι5 

᾽ ̓  πόρτα υδὺ ὅδ ἡ διωβίζετο, πιλὺ ἔρον αἢ εἴη. ΔῈΣς αο χαΐϊάοπη πιοάο ἀεπηϊγοῖ ὁϊηπίὰ, ὁ- 

ποις καλαῖς χοώκϑμοι, καλαῖς “πραήου. 9) 

ϑτὶ 

Ροτοίαπι Πιοτὶτ ρογοθηίογο, Ὁ παργόρτοῦ }- 
Ἰαι]ς γατσποιη 0 πιοάτη σομΠ ἀθεατίσ- 
ὨΪ5 Πα 5 ̓πἀἸσάταγα ρατο, ἀΐσαπι. ΡυΪΠγιιηλ 
ἀξ ρίογατο πος πηοάο σοΠ ἀογαθας, [)1ς πλΐ- 
|,πλῖ Εατηγ ἀθηιθ, 4416 υί4 44π} δ ριὶ- 
τὰϑ Ρἱοτατοπλ τ, ]ο: ΡΌ]ΟΙπουτηλ πὶ ργοξα-- 
ὅζο, αἷτ Ροτοσης ἰσίταν ἀϊσοῦα, ιια]1 ΠῚ Πο- 
ΠΊΟ Ρπι5ὲ 5, αἷτ, εἴς πὶ νἀ οτιν ρίας, αὶ 
ἦδος ἤοποζο δή βοῖτ. ἢ δυτε σοῦ οο ππο-- 
ἄο ἄθος ποποῖο δἀῇσετα, απὸ αυ1{6; ναἰτὸ 
Νου, (μἀ]εσες ιια τἀπὶ ίαης, Τφοιιπάτιπα 

Β 415 1ἀ ἐαοϊα πάη ο(Ἐ. Ετοὸ αὶ [δοῦ ἀτπὴι 
Ιοσος {Πὰς Ελοίτ, '5 [οἴτο ροῆϊε, ατιο ρα ξξ αἢ} 
Ππτ δαἀποϊεπαιϊ ποποῖς: δίς ἀγθίτγοῦ, αἷτ: 
Ετσο πὶ ἄφος ποπούο πουίτ αὐ ῆσεγε, πο 
αἰϊτοῦ [4 λοι ἀπτα ραταῦ, Ζααπι ντὶ (οἰτὃ 
Νοὴ αἰ ίτον, π αιπτ, Ἀπ νετὸ ἐεον ἈΠ ΖΕ Ϊς α-- 
Ἰϊτου ΗΠ οἴ  Πποποτο, ιαπὶ ντὶ ρυτας ἢ οἱ 
ἀοδθογεὶ Νοη αγδίτγου. Ετρο αα! ποιξοᾶ, 
απ Ἰοσίτπλα {ππηῸ ετρα ἄδος, 15 ᾿ερ οἱπηδ 
ἄςος ποποῖο δαζόσογιτ, (μη πἰπο, αἷτ. Ὁ αἱ 
Ἰσίταν ᾿Ἔρττίπηθ Ἰρίος ποποῖε δάποϊε, 15 ττα 
Πιοποτάτ θοσ,νῖ ἤοτὶ ορογτετε ας ποπτ εξ, 
νετο πο, ὑτοροτῖοι, ποποόγασ, Δ ρίτι οἰτϑ 
Οἰμηΐπο, παῖ. Ετρὸ σα ]εσίτίηα Πποὶμξ 

εγρα ἄδος, οαπὶτοξϊς ρα πὶ ἀ ΗΠ ΠΙΙΟυΊ Πλτισς 
τὰ τ τΠὶ ντάφτιιν, αἰτι ἄπ γογο ΠΟδε ποτήϊηῖ- 
1.5 ἢς ντὶ, απεπλδα τη άπ αἰ Γὰ (5 ν αὐτὸ 
Νοη, ἰρά ἀριϊα Βο5 οτίαπι φαΐ Πολ  ] σ εῖ-- 
στιὰ, (δοπάπτῃ πα ἄς θα πηι νεϊ σοπιιιοξ 
τα πο πἰαῖαα, [ε σ εἰ πλας (ΟΠΠἰσότ αγῖτ. Ετρὸ 
αὐ πος πποάο τς σεέγαης δα Ἰ ἐπα ίσοτη, 

1Π| ποπαϊπίθις νῖ ἀσοο νταπτει αν που 
ΝΝαπὶ νεγὸ αὶ ἢς εἰς νειπτιι., ντ ορόγτος, 
τοίξο ντπτατὸ  πλῃὶπο, αἶτ. ΕγΟῸ 4] τεξ ὁ 
ντθταγ Πόιαϊηϊθιις, 1Π| τατος Πα πηαπας 
γοξξε στῆς} ἴτὰ νέτο σοπ(Ἐπεαπόιπι οἴ, 
ἰπαιῖτ. Ναὶ Ἰσίταγ 411 ρΊθιις ρμαγοπε, [5 

{πα τασιπητὴ Οὐπηίπο, Ππ τ. 5619 φυτοῦ 
4αλ αηαπὶ ἐπ ἀϊσαητασ ὁ τα ]ορο5 τι: 
Ῥόπε, αἷί. Ετροὸ 40} ξιοϊαπεα οσίδε ρα: 
(οὐρά, απ ἰα ὰ ἔλοιαητ, τ π ις ΞΕ ΠῚ 46: 
Ὀεης Οαγ ποι πη νεγο {ΠῚ }πητι Φα τ τ 
ἐλοϊαητὸ 516 δεδίτγον, ἡ χα τ. Εὐθόπε ριιτας 
Ἰορίδιι αἰἰάπος ράγογα, 4 ποίοίαης, ατιαΣ 
Ιέσες ᾿πδεπεὺ Νοη ρατο, αἰτ. Αὐτὰ [ζταπξ 
4υ14 ἔλοϊαπάμπ ἤτ,, Θο5ης ριῖτας ΘΙ τγαεῖ, 
ἐλοϊαπάππα 4 ποη οὔτε ὃ ΝΟΠ ρίϊεο, ἰη υίτ. 

Ἑ Απδίϊιος ΠΟΙΈΪ, αὶ αἰ τὰ ἔχις, ἄπλπὴ ἃ ι1α: 
Βετί ἀεδεῖέ ραΐαμτὶ ΜιηΙήγς; τ 4 Ὁ]. Ετσο 
81 (εἰπῆς, πα ᾿οσ τί ηλα {]ξ οτσα ΠΟ η.15 
πο 5.10 {{π4 ποι πιὸ Οπιπιηόὶ ἰα Οὐ ρίτανῦ 

{0{π ἔλοίπτ, ταὶ Παπτὸ Οἱ τα δ πῚ Δ1}}} αἷτ. 

ν 5 ρ , ΕΝ τι 5) 5.“ ὐὕαως δι : " ΟΣ ωΣ ! ν 2) »" 
᾿ς ποιούσυνπόρυ υϑρ ὀξευ,ἐφη. σφ κοιῶ οἵγε τὰ διχαια, ποιοιιυ τέσ δίχα οἱ εἰσι; τίνες “ΣΡ αλλοι; ἐφηι 

ὙΠ Υν ΠΝ 



1; 

ἀεβηϊπετίπιις, 4α] (οἱτ, πα ᾿ερ τίμα (πε 

οὐρα Ποπιϊποϑὲ δίσ ΠΉΠΠῚ νἱάςτατγ, αἷς. Ο υἱά 

νοῖο ἀΐσεγε ροῆηπλι5  ἀρί οπτίαπη ὁΠῈ Ἀε- 

ρομάε πη], ντετι πα τ 1 (αρί ἔταϑ ἴῃ 115,4 185 

ποτίπτ, ἰαρίοητος οἵς νι ἀοδητιιγ; Δῃ Αἰ Ἰ4υ 

{πείῃ 115(ἀρίοητθ5. 4αυα ποίοἰαητὸ ΝΝΙΠπιὶ- 

τα πα ῃ {Π|ς (αρίεητοβ ἑππτ,ας (οἰπητ. Ν πὶ 

αι! ροΙΠτα] ας εϊΟ (αρίεῃς ἴΠ11}15, ας 

ποίοϊτ ΝΠ ἰρίταν!Π!, φαΐ (ἀρίφητος (μητ, 

(οἱεητία {ππτίαριεητοϑὸ Δ Π4ΠῈ αἰίατε α- 

ΡίοΠ5 [1015 ἔπεγῖς, ἤ ποη (οἱοπτία ὃ Νιιπν 

νεγο ριιῖα5 Πα! 444π| Αἰϊπ οἵϊε (ἀρ᾿ ΘῃτὶαΠΊ, 

απάπὶ αι Ποῃλΐπος (αρίφητος (αητὸ Νοη 

Ρυτο. Ετρο ἱαρίοητία εἰπ(οἰεπείαὺ [τὰ παι ῃὶ 

νἰάετατ,αῖτ. Εγσοης τὶ γίάεταγ, πολ πο ηλὶ 

τας οπηΠ65 (οἰτο ροής ὃ [πηπλὸ πες βαζτοῖι 

ΡΙοἰοέϊο γετα πὶ Αἰϊ]ααηταίαπι. Ποπηο ἰρὶ- 

ταῦίη οπησῖθιις πους (Δ ρ185 ὃ ΝΘ ααῖτ, 

Εἰρο ἴῃ 90 ατιἴ5 οἰ ΕἸαρίεηβ, αυοά (οἰτὸ Υ1- 

ἀεζατ, αἷς. Νατα ὃς 4ἀς θοπο, Ευτῃγάοτης, 

ἢς φαατεμάλπι οὐὔἶτὸ Ὁ ποπιοάολαίτ. 'Ντπι 

Ἰάοηλοδὶ νἐἄοταγ οπηη θυ εἱς ντ] ΙΝ οη. 

Ουἱά: Απ φιοά ντ]ς οἱ α]),ποη τὶ νιά6- 

τυγ οὔτε Ποππιιπη 181Π| ΔΙΤΕΓῚ ΠΟΧΊΙΠῚ ὃ ο- 

πιπίπο, αἷς. Ν πὶ 41 Αἰ ροτεϑ ἀΐσοῦο 

Βοπιπι οἴ, Ζιαπη ααοά Πτντ]ο Νοη ΡοΙ- 

(ππι, ἰπηαίτ. Ετρο υοά οἵα νας, δοπᾶ οἱ 
111. σαὶ νεῖ! ἔπογῖς ὁ ἴτὰ ν᾽ άεταγ. Αη νέο 

4αοα ρυοθιγιπι εἰς, αἰτοῦ δάρο!αγε ροῆι- 

Τα, πΔΠ} ντὶ αἰοίπητις απτ ρα ]ογαπη οοῦ- 

Ριι5, Διτναβ, ἀπε αἰ ηυϊἀάλπι, πο (ςἰ5 

εἵϊε δά οπιμία ρα ϊοσαιη " Νοη αἰτοῦ ργοσ 

ξεᾶο, ἰπηιῖτ. Ετρὸ δά ιιοά ντ]ς αυίάαιο 

ξαεγίς, αὐ [4 οσυΐχας Ρα]οίγιιπη ο[Ἐ οο ντῖὸ 
Οπιηίπο,αίτ. Ν πη δατοπη “4: 115 ΓῈ5 Δα ἀ- 
11π4 φυϊά ἄδην ρα !οἴτα οἰξ, 4αδπὶ οὐΐπ5 ν- 

{πὶ Πηραϊα ρυοῆ το δα ρ]!οδηταγὶ Αἀ πίῃ} 5. σθϑς ὀνλο τί ὄὅξν ἕχκαςον, ἢ τσοὃς δέκας ῳ 
Αἰ, αἰτ. Ετρο χιοά εἰ ντ]ς, ρα] ομγιπὶ 
εἴς, κά φιοά νεῖ]ς ξπεγῖτ ὃ [τὰ τα ῃὶ νι ἀστατ, 
ἱπααῖτ. Απνογο ξογτι τι πεπι, πὶ Εὐπτῆγ-- 

ἄετης, ἰπτοῦ ρι] οἴ γα εἤς οδίςς: [πχπλο οατα 
εἴϊο ρα ΠοἸχογγίμηδπι Αγ τγοτ. Εγρο τι οτα- 
της πιηῦ αἀ πλϊπῖπγα γε] οπὶ οἵΐο [Πἀτιυι]5ὲ 
(εἴτε ν τ|6πὶδά πιαχίπγα οχιηγο. ΝΠ 
ἰρίταγ ἰδὲ νεῖ]ε εὔΐο δα τουτὶ ΡΠΠ14 ὃ ρετῖςα- 
Ἰοίᾳ νἱάετιγ, οα ᾿ρία 'ρῃογαγοὺὶ Μιηίπλς, ἰη- 
υΐτ, Ετροὸ 4 δἰ απλοα! πὸ πιθταπητρτγο- 
Ρίοτοα, σαοά ποίοίφητ, αι ππτ, Ποη {πης 
ἔοττος ἐΝοπίπητργοξεέϊζο, αἷς. 'Ναπῃ σοτο- 
τοαα πγα τὶ Πομλΐπος ἰηίαπὶ δὲ τἰτ]α] ἔοτ- 
το5 οἰδητ αἱ Διυγοπη 1}, αΐ Ποη τουτὶ ὶ- 
11 πιοταητὸ Μάΐτο πχίπιι5,ἰπ4αῖτ, Οἱ ογ- 
σο Βοηϊ ἔπης δά τε δ 114 δε ρεγισυ!οία, μος 
ἔοττος οϊε ριιῖαβ ; αιιὶ νοῦο π14]ΐ, ἰπιϊ 4 οδὲ 

ΧΕΝΟΡΗ. ΜΕΜΟΒΜΒΆΑΒΙΙ. 

Ετρο τεᾶιο ἀεβηίοπιας,, {1 δος εὔϊε τατο5Ὰ ὀρθαΐς αὔ ποτε ἀ 69: ὁξισοίμεϑα,, ὁφιζῥμδρο
ι 

“Ὁ ο' ὦ 4.5" » 2 

Βοἰᾳ ἐΠ), ἢ ᾧ σοφοί εἰσιν; Οζα, ἐγώγε. δχεφήμη 

Ολίμον οὐ δυχεὶ σοι ονίοτε ἀλλῳ βλαξερὸνεῇ, 

Εμὴ φοζουμϑρυοι τὰ ζιαῦτα, 

διχαίους δὴ τὸς εἰδότας (ᾳ αἷδὲ αὐ, ϑοφποις 

γόμμκαι; ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη. σοφίαν ὃ. τί αὐ φή- 

σαι υδν Ἐ1) ; εἰπε μοι, πότεροι σοι δοχούσινοῖ 

σοφοὶ, ἃ δηείςανται, ῦτα σοφοὶ ἐ{).} εἰσί --π , 

νες, ἃ μὴ Ἐχίςανται,σοφοί, ἃ ἐχίςανται δῆ- 
λον ὅτι, ἔφη. πῶς ὙΣΡ αὐ τίς ὦ γε μὴ ὅχίςαι- 
ζ,,ῦτα σοφὸς εἴη; ἄρ ὀξω οἱ σοφοὶ, ὅχιςη.-. 

μῇ σοφοί εἰσιν ς τίνι »»», ἔφη, ἄλλῳ ηἰς αὐ εἴη 

σοφὺς, εἴγε μοῦ δχτφήμοι» ἄλλο δὲ τι σοφίαν 

ἄφᾳ σοφία δφτγ: ἔμοιγε δυχεῖ. ἀρ δζωυ δὸχεῖ σοι 

ὡϑοΐπῳ δυρυα τὸν ἐπ τὰ ὀντα πόρτα ἴχι- 

ςαοϑαι; σδυὲ κα δὶ ἔμοιγε πολλοςὸν μέρος 

αὐτλυϊπούτα μϑὺ ἀφ: σοφὸν οὐχ οἷον πε αὔ- 

ϑόφπον ἢ; μὰ δ᾿ οὐ δῆτα, ἔφη.ὃ ἀφοι ἔχι- ἡ 

ζαται ἕκαςος, τὅτο χαὶ (ὁφ; ὅθ1γ; ἔμοιγε δὸ-- 
-ψ« "5 τ ὩΣ 2 

χει. ἀρ δίων, ὦ Εὐθύδημε, κοὴ τἀγαϑὸν οὕτω 
͵ “αι! -᾽ ν᾿ “κ᾿ " “ 

ὥητητεον ὅςΊ. πῶς: ἐφη.δόκεῖ σοὶ Ὁ ὐζ᾽ πᾶσιν 
ΑΝ, 2 5. τἷΣ ἴῃ 2 2 

ὠφέλιμον ἐξῇ); ζκ ἐμοί γε. τί δὲ; Ὁ δίλῳ ὠφέ- 

ῃ ͵ 7, ᾽} γ»ν, ͵ Ω Άᾶ ᾿ 

χρη ριαινιθ θίθηοθαιο δι αν τί Φαιης ἀγαϑον ἐὴ), Ὶ 
γλ ω ͵ Η͂ ᾽, » 27) 3) ᾽ 

᾿ Ὁ ὠφέλιμον; Οῴκ ἐγωνγ ,ΕΦη. Ὁ ἘΣ ὠῷεο 
᾽ Μ ν «“ ᾽ Ε] “" “᾽ Μ 

λιμὸν , οἰγαὸν ὅθιν, ὅτῳ αὐ ὠφέλιμον ἢ; δυχεῖ 
" ἃ ὯΙ ν᾿ ν᾽) ὅ1 ἔ ὶ 

μμοι,εφη. Ὁ ἢ καιλον εἐχοιμδυ ανπὼς ἀλλως ες 
ἢ ν᾽ ΡΟ ᾽ πα ς.-:. 

σειν, [ η,εἰ ὀςίν, ογοκ(φιζᾷς φίλον ἡ σώμκοι, Ἡ ἢ ἔνεων ἐ- 
. 2 9ϑ. τ ΟΣ ΐ 

σκάϑος., ἡ αλλ᾽ ὁτιοιωῦ, ὃ οἴεϑα, ἀσοϑς πϑώτα ἡβἡ 
Δ ἂν ᾿Ὶ 1 ν 2). 2 "5. Σὲ ἥ ; 

χα λον ον; μῶ δὲ 5 Οὔ ἐγώ, ἔφη. ἀρ ὅ. Ὡρὸς 
τώ ͵ ᾿ Δ ΣΙ ; 
9 ὧν ἐκϑιςον γ,ιδΉσιίμον Ἡ, “8 99 στὸ ἐκαςῳ κα Ὶ 

ον ἱπ ΦΗ νιν Ὁ ἱ 
λωςε ἤδϑε ; ππλου δ δξευ, ἔφη. καλὸν 

Χαὶ ξ “᾿ Ὗ 3, Ὰ Ἄ.ὦ" μ 

με 4 29" : σσεῖς τσθ9ς ἕν αὐλλο,εφη. 
͵ Ἵ " 9 ε 2Λ Ὁ . 

Ὁ γρησιμον αϑοι καλὸν 561 τρϑϑς ὃ αὐ ἡ γοή- ! 
ΕΣ -γ, με ᾽ “Ξ“΄ ᾽ 

σιμών; ἔμοιγε δόχεῖ, ἐφη.7 αὐδρείαν, ὦ Ἐὐϑύ- τ 

δημε νἄρᾳ τὰ καλών νομί ς ἐΠ) : οὐδ 

φον μδὺ δξίυ ἔγωγ᾽, ἔφη. “χρήσιμον ἄρφι οὐ ᾿ ἃ 
πσϑὸς (α ἐλάχιςα νος τίω αὐδρείαν; μὼ 

δι᾽, ἔφη,ασοϑς τὰ μέγιςει υϑὺ δξίω. ἂρ ὄζζυ δὸ- 

κά σοι ασοϑς τὰ διάνα 12 ταὶ δπιχίνδοουα γρή- 

σιμίον ἐὴ) ὦ ἀγνοᾷν αὐτά; ἡχιςα γ᾽, ἔφη. οἱ ἀξῳ 

ΧΩ μὴ εἰδέναι. 

τί δεῖν, ζκ αὐδρῴοι εἰσί; νὴ δὶ΄, ἔφη. πολλοὶ γὃ 

αὐ οὕτω γε λυ γε μκαινουϑύων χαὶ τὴν δᾷάλων,. 

αἰδρδοιεῖᾳ, εἰ δὲτοϊμο ῷ μιὺ φεύὰ ϑμῚ 
πες; τί γε γὴ δέα. ἥτῆον, ἔφη. ἄρ δξζυ πῶς μδὺ ἁ- 

λ λ λ λ τ» , " 2 ΄, .«ν 95 ! 

γαϑους τσῶ9ς τὰ δειγα, χα δχικίνδίωυα, ὀγτας , αὐδῥείους ἡγῇ ζῇ. πῶς δὲ καχοῖς, δειλοιζ: 
͵ 

“πῦρ 



ἶσα εγομεέζης θηγους Τίνας, ἢ Οις διωυαμδύας αὐ- 

τοῖς ἰρκαλαΐς γοῖοϑαι: ; ἔκ, δλλὰ πϑτοις, ἔφη. 

κάκου ἀξὰ ζεις οἵ᾽ οἵες πότοις κακῶς γεῆα; 

ἡἰναργῦ ὀοιο, ἔφη. ἀρ δξιυ. ἐξχοιτοιυγεαἰκλνὦ Β 

οἴονται δφρπώς) δὰ ἀλλωρἔφν. ἀξα δΐευ οἱ μὴ 

᾿ δυάκδιοι ἐκοιλαίργεδοῦῖ εἰσασιν ὡς δέχου 

παῖ, 5 ἐδήπου γὼ ἔφη. οἱ ἀφ. εἰδότεφω ὡς δὲ! 

ἤοϑα, οὗτοι χαὶ ἡ δευύανται ὁμιώνοι' γέ; ἐφη. τί 

ὃ». οἱ ῥκῇ ἡ διημϑρτηκότες ὦ ἈΡΘΝΣΩΝ δε γραῦται 

τοῖς ἧς ιούτοις. οἕκ οἰοικαί, ἐφν. οἱ ἀξα κοκως" 

πξύμδνον δοιδοτήκασεν; εἰκὸς γοέφν. οἱ δὼ 

ἀξᾳ Ἐχιςαυδυοι τοῖς δεινοῖς 1ὲ αἱ Ἐχιχινδὺ- 

το γοὶς καλαῖς γφἤαϑαι, αὐδρέοι εἰσιν, οἱ ὃ .- 

ΝῊ Π εὗρτανοντες αϑτοῦ, δφλοί; ἔμοιγε δοχούσιν, ἐ- 

“ Φῃ. βασιλείαν Ὁ ὃ» αὶ ἡ τυραννίδα, Ξὴρχαὶ μδρ 

ἐμιφοτέρας ἡγεῖτο ἐῃ),Ὡι9. φέρᾳν 5 δολήλων 

φλόξ. πἰωὼ ὑδὺ γὸ ἐκόντων πε Τὴ αὐ, ϑεῴ- 

“τῶν ὰ νόμους ΤΥ πόλεων Ξρχίω, παρ 

λείαν ἡγεῖτο τίω ὃ ἀκόντων πὲ χαὶ μὴ ΧΡ γο- 

μοὺς, δον ὕπως ὁ αὔγων βέλοιτο, τυφφεννίδει. 

οὅπε κυ οὐκ “τ τὰ νό νομῷ Ὠχαπτελοιώτων 

αἰ Ὄρ χα, ἐκαϑίσανται, Φυτίω πίω πολιτείαν 

ρισὺκρῳτίαν οὐόμειξιν ἐἢ) ὅπ οὐκ ἕμμ- 

εν, πλεζκρατίαν" ὅτε δὶ, οκ πϑύτων, δ- 

οἵ μοκρ ἥδ. εἰ δὲ τις αὐταί ξι όυ αὐτιλέλϑι, 

Ἵ μηδὲν ἔχων σαφὺς λέγήν, δνλ ανά. Ξἰποδεί- 

Ὧ ξεὼς, ἥ τοὶ σοφωώτερϑν ῴασκων ἐξ ὃν αὐτὸς 

Ὗ ̓ λέρϑι, [ ἡ πολίδικώτερον,ἢ αὐδράοτερον, ἢ ἢ ἀλλο 

ἢ τοιούτων, ἔχι τπἰὼ αὑτῦλοιν ἐπθωῦὰν 

ὧν αὐ πϑύτα τὸν λόγθνᾳ ὡϑδὲ πως. φὴς σὼ ἀμείνω 

ἊΝ ἐς, ἢ Ε ᾿ ἡ γὸ Ὑ πολίτην ἐ1),ὃ ὃν σὺ ἔπα)ν 4) ἢ γώ; Φ μι 

Νὰ δέω. π δϊζυ, ΟΥ̓ κ ἐκῴγο «ρεϑ τον ἐπεσκενψάμες 

δ, ἢ ὄξινε νερρ»» ἀγαϑοΐ πολίτου; ποιαΐυϑυ ὅ- ὅ- 

᾿᾿ το; Οὐκεοιώ 7 ἐν αδὺ γον ΤΧ δγικησά χεα τοίη 

ἢ ἀλδγενμασιν ἀὐπορωτέραν τω πόλιν ποιωΐν; 

, ᾿ς πῦμυ μδρ χω, ἔφν. οὖ δέ γε πολέμῳ, ὁ καϑυ- 

᾿ πϑτέρ αν Ὗα! αὐ ιπείλων;τῶς Ὁ ὅν ονδ φρε- 

Ἢ σζείᾳ ἀφα, ὃς αὐ φίλοις αὐτὶ πολεμείων παι" 

ἐασκόυάξι; εἰκότως γε. Οὐρκοι ἡ Οἡ δυμοη- Ε 

᾿ ̓ [ρία, ὁξάσάς πε περύων,Ὁ ὁμόνοιαν ἐμποιάΐν; 

ἊΝ ἔμωι γε δόχεῖ. οὕτω ὃ ἢ“ λόγων ἐπθραγονδρων; 

Ρ δ χα) τοῖς αὐτιλέχϑεσιν ἀἰὐξίς φανερϑν ἐγίγνετο 

πῶληϑες. ὅποτε δὲ αὐτὸς Ἡ τῶ λόγω διεξίοι, 

ὐρ τἰμάλισα ὁμολουρυκϑύων ἐποράετο, 

ὃ π6» ζμτην πἰώ ὠσφάλφαν ἐ}) λθγϑύ. 

1 ΒΕ Κ᾿ ΝΑΚΤΟ 8. ' 
πὸ μὲ δέν! ἔφ᾽. ἀγαϑοιλ! 3. πσοϑςτὰ ζιαῦ- ἃ Οπμιπίηο, ἰηααῖτ. Αἢ γόγο βυτα8 δὰ ταῦτα 

[9 
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Παοίάαμη ἃ]105 δείδπι θοποϑ {{6; η 41} 4 υἱ 
οἷ ντί τεξξς ροΠητ: Νοη,αἱτ, (δ Πιος ἰρίοϑβ: 
Μμαϊός δατοηι, αὶ ἰγἷς ἀλα]ς ντᾶτατ Ετ ΠΟΘ 
Δ]τῸ5 ρατοιη ὁπ χαϊς, Ἐτγσοπονταηταν Ὡς 
Βα], ντοροστοτε (ς ἀγδἰτγαηταιῦ ! αἰ τοτὲ 
᾿παιιῖτ, δοίπηγας αὶ πδη ρούμι γεέϊε ντ 
τ 4 ι0 Ραέϊο ντοπα τη {τὸ Νρφιάῳ 16}, Ι- 

οἴταν 4αϊ πουππὲντ τ ντοηάπηη; 1} οὐ πὶ 

ρος [πιπλο (011 ροῆπιης, αἰτς, Οὐ! "ἢ 
υΐ ΠΟ ἀογγαιθγιης αν δογιιπχνίω; ΠΠ}Π} 

ταὶς Πἰς ντππταῦΝ οα δεθίτγου, ἰηαυ τ. τε 

Β σο αϊ πλαὶς νταητατγιαθεγγαητ ΟσὨίδητας 
Πσαπὶ οἴτ. ΟἿἷἱ ἰσίταγ ὃ τουυ! ὈΠ]Π 115 δὲ ρος 
τἰου]οῆς γοέτο ντὶ (οἰᾶς, Πιπτ οτιθογημίνος 
τὸ δῦ οσ ἀρογγαῃτ, τπϊἀπ1Ὁ ΜΈΠῚ ααΐ- 
ἄσπη οἶἶα νι ἀθηταγ, ἴα χυῖς. (δτθιιη ὃς το- 

σημπη, δέ τγγαπηίά πα, ντει θά ἀτοα- 
Ὀατοῖς ηυϊήειι 116 ἱπηρεγηι: ΝΟΥ ΠῚ 1Π-- 
τοῦ ἰς αἰ ἤοεγο Πξαταεδας. 'Ν απ τοσηιτη οἤςξ 
Ρυταθατ ῃ ἰνοταῖποβ νοἰθηῖοβ, ἰσομη ἀμ πᾷ 
οἰαϊτατατ ]οσο5. ᾿Πηρου πὶ: ατῖη ΠοΠΠο 5 
ΠΟΙΪφητας ΠΙΌρ εἰπηυμῃ ἱπυρεγίαπη, οί ας 
ΟΧΑΙΡ γί ρυὶποῖρὶ5 ρεηβογές, οἰ γγδη- 

(πίάεην. Αὐχαα νΒὶ πγαρ!Ἐγατι!5 ΟΧ ἢ 5 ἘΟ ἢ 3 
{εἰτιογοηταν, αι ]Ἔσίθι5 σομίο πεαηοα ρεῖπ 
βοίϊπητ,εαπι γε ρα Ὀ] σα ἔογπιδπι εχ {π]πλά-- 
ας οἴ. ἴῃ πα ορτίπγατξ5 ἀοπλ  Πατ ἢ Τὶ 
γὈΪ Χ σοη θι115,] σα ρ  οτατη ᾿πη ρου 11: ν-- 
Ὀῖοχ νηϊπογῇς , Π δτιπι ροραίάγεηι. (το 
{1 χαῖς ἱρῇ αἰ᾿ψυαίη τε δάἀπιογίαυθτατιαι ηἴξ 
1] σετγτῖ, χαοα ἀϊσογου, παδοτοῖ; δος ἀε-" 
πιοπηρατίοης; νοὶ (αρίεατίοτθην εἰ ργαξ 

ἀϊσαγει!απι, σαΐας ἫΣ πιοῃεϊοπιειι ἔα οΞ 
τοῖ, νο] οἰπ1}15 απ! Π γατι 5. Ρεγιείουε; 
γε] ἐοστογ; νεὶ χαϊά αἰπτά εἰ πιοά!ϊ: πος 
αοάδπι πιοάο΄ ογατίοποιν οπτηξ ἃ τοπὶ 
ΡΓόροπταπητοάσσεθαι: Ταπεοίπέμ οἴ 
ΤΟ] Οτο ΠῚ αἰ5. ΖυΕ τρία ργαάϊσαβ. απ απο} 
«ρον ἴο, ἴῃ αῖτ}}6. (Δ υἱ  ἐνσοΑηιπου ἰά 
Ρτίπηατι σοπ ἀθγα  Πλι5, φιοα θιφηὶ ομὶς 
{τ οἤποίτιπι ἡ Ἐφοίαπιις ἀπε; Ετροΐπο- 
Ῥιπὶ δαταϊπιγατίοπε ροτίογ “πιο οΥς Γα- 
το, 4ιὶ το πὴ ΡαΡ]ΐσαπα οριμοητίογεπὶ) τε" 
ἀἰεὸ Οπληΐπο, αἰτ: Ατίῃ θ6 110, φαΐ γοηριι- 
ΒΙΪσατα ποιείμτη νἱξεγίσεγη οΠ οἰτὸ Οἱ ποὺ 
ἈΑτἰπ]ερατίοης, αὶ ἀπλῖσοϑ εχ ΒΟ θτις ΘῈ. 
οἰτὸ [τα πιοτιείαης, Ετθσὸ ετίαπυίπ ςοπΌῖο- 
πΐδιιβ δά ρίεθοπι, αυὶ Ἰξαϊείοπος σοπηρο-: 
(ςαοτῖτ; ὃς αὐξξοτ ςδοοτγάϊα ἤιογι [τὰ τα εξ 
νίάοταγ. Ηοςττοάο αυππῃ (δγπλο γθπσο: 
τοταζ, ετίαπη {15 ἰρῆ5, 4] σοητγδα σεθαητ; 
νοτίας εἰασοίοοθατς, (Οετογιιπη φύυππὶ ἰρία 
ΔΙ αυϊ ἐπαγγαθατ, ρογοα ργσστοά!οθδτιγ; 
αι πιαχίπης ΕΠ ῆτ!Π οοπέοῆο; χυοα οἢς 
πδης οτγαιὶοπὶς σεγετπάϊηςπιὶ αὐ ιγγαγξτιίγ: 



ϑι4 

πιαχὶπηθ εχ ἰϊς, ἥπος εχυίάςπν που, ἀπά - 

τοῖοο ἔπος, ντ Αἰ υ ἃ ἕατεγοητατ, ἀάποε- 

θαι. Αἰεδαῖᾶζς Ηοπτετ ἰά ὙἹγΠ ργορζογεα 

εγίδυ πε, χιοά οἴδτ ὁγάζου ὁδίιταϑ ; απ18 

ΡοΥ α,η ἴα Ποπλἰπίθιις ν! ἀεγθητα, ογατίο- 

ποϑ {πᾶς ἀσάποοτε ροίτοι τάμε ροτίρίςα- 

{πὶ ἢ ἀεἰϊ5, αιια ἀἰχίπγι5; ἀγρίτγου; 50- 

γατεπὶ δά σοἸ]οππεῆτας ἐεοιιπὴ ἐς πτδ τ! Π 

{υἀπὶ Πιαρ!οίτεν ργοια ες, [πὶ χαοά ετἰ- 

ἴα πὶ ΡΟ ΓΑ. ἀςεάοτίτ, ντὶη Δσοπα 5 115, 418: 

ἱρί!ς ςοπυιεπίγοητ, (ατὶ5 ΕΠ ητ  ἀοπεί,οχρο- 

Παπι: Ἐτοπίπ πιαχίπηδ δΟΌγαῖὶ ΟΠΊΠΙ1ΠΠ1., 

αῦοϑ5 δα οπὶ ποιυΐ, σαγα γαῖ, νὰ (οἰγεῖ, 

“4 1η ΤΟ Ποτιιπη ἐλΠΜΠ τί! πη αυϊα; ρετῖ- 

τι5 ΕΠ τ. τα νετο νἹΓαΠὶ ποποίξιτ ὃς 8- 

ϑτορίππη ίοιγο σσπΘΏΙΓΟΙ, ΘΟΓΙΙΠῚ ΠῚΠ1] ἤθη, 

αποά πα! ἀοπὴ οἴου ἱρῇι ςοσηίτιτῃ., Ιοηρα 

οσυρίἀππιηις ἀοοεδας. δίῃ οὐἴοτ ΕἸ Εν γτ- 

τλΐΠις ἰρίο ρουῖτα5, Δα ραγΙτΟ5 605 ἀςάιμςε- 

δας. Ργατογοα ἀοσεθαῖ, χαουία; ΠοπλΠοπὶ 

τε πεξίτατατη οὐϊαίαις τοὶ ρογταπῃ ες 

φοπυρθηϊατ: Ῥ ΓΙ ΠῚ τη σΟΥΠΘ ΓΙ ΔΙ ΘΟΝ ίχιιο 

ἀἰϊοξάαίη αἰεαῖ, ἄοπες εὶς ροῆετ, ἢ νίιις 

ἐτα ἔδγγες, τούγατη να] γεέζα ποι ηαἱ γατίο- 

ὯΘ ΔοοΙρογα, νο] τρφάοτγε, νοὶ ἀπ γίσαοτς, 
γε] οριις ἀοίσηατγε. Αταιις πος τὰπὶ ροῆς 
ἀι(οἱ ἔοι]ς, ντ αὶ απί πλπη 26 ἀϊπηθηποηξ 

φάποτγίατ, 5 ἃς (ςῖτο ροῆπε, φαᾶτα {τρία τεῖ- 
τὰ, ὃς σορσηίτα πλειτίεη αἱ ΓΡατίοπς ἀΠ σε άατ. 
Ψετιιπη ἐπ᾿ σοοπιοιτία ἀἰοξ 44 ρτορτείϊιπι 
δὰ ἀε(οτριίοπες νίᾳ; ἱπτο! ςέξι ἀΠΗ1ο 165, 
ἱπιρτοῦθαῦατ, Νες οηίπι, αυ!ά οἱ το5 νία5 
πιαδοτςης, νίάσγε ίε αἰσεθαι, [σου ἡ] γα πὶ 
παϊηῖτη τά ϊς εἴοι: ρος νεῖο αἰεαῖ δᾶ5 
ὁιηπεηι ΠΟΠΊΪΠῚ5 νἱτάπι αὐ ππλετςο, ας δῦ 4- 
Πΐς πιυτίς νυ δυίχιο ἀΠ(οΙρΙ Πη]ς5 διιοσατα. 
Ἡοττααταῦ ετίληγ. ντίῃ αἰξγογαπη ἀοέξει- 

τιαίεεχογσοογοηζοο νίηιο,ἄοπες ὅς ποέϊ5, 
δὲ τξί!5, ὃζ ἀΠηΪ τε ρογαὰ σορποίσετε ροί- 
{τς τα πῇ {τ ποιὶς δ Πδυ!ρατίοη δ οδιηα, 
τα πὶ ΧΟ ᾽ αγιι, 4]! Λα πη] 6 ταγαπ,, 4 ς- 
οαπῆημς να] ρεύ ποέξϊοπι, νο} η πγεπίς, ναὶ 
ἸΠ ΔΠΠΟΘΟΓΙΠΓαΓντ δά εὰ σεγτβ πη] οἱ ϊο ν- 

τὶ ροήεης, ψαΐθιι5 ΠΠ]Ποτιμπι, θα σοπλπλε- 

τιογαι!ηγι5, το ροτὰ αἱρποίοέγεητ. Ατο 

πο παςαίεῖδας ἀπο] ἔλοι]ς δ ἰἰς ρος, φαΐ 
ποέξι ἔογαβ νεπδητατ, ὃ ἃ ΠΔα πῇ σαθεγ- 
Πατοτδιις, ΑΙ Π54ς πη τἰδ, τ 15 οἱ  συτς, 

νι ας (οἴαπτ. Ατγγεῖο ἴῃ αἰγοποπηία αἰ- 
(ςεπάαεο ρτορίοαϊ, ἄοηεο ὅς Π]|ὰ σοσηο- 

(ςαῆταγ, αια ἴῃ ἐοάει Ποη {πῆς ἀγα ίει; 
δέ εγγδητία νασάηιις Πάεγα, δζ ἱρίογιπι ἃ 
τεῖγα Ἰπίογι4}14. ὃς οἰτοαϊτας, Θογμ πη σιΐθ 

ΟΔΙΠ|ὰς πααίγεπαο αἴ (8 πηδοογαγα; νο- 
τοποίβοογοητ, γε ποπλοητοῦ ἀδποτσταθαζα, 

ΧΕΝῸΨ.,Ι. ΜΈΜΟΒΚΑΒΙΙΠΣ ' 

1ταᾶ; φυυπια! ἃ ἀϊςεθατ, Ιῦρο οαλπίαπλ Οιγαρᾶν πολὺ μάλιςα ὧν ἐγὼ οἶδα, ὅτε λέϊοι, ᾿ 

πῆς ἀκξογζοις ὁμολοηϑιζας παρόήχε. ἔφη ὃ ὼ 

Β μάλιςα ἔμεν αὐτῷ εἰδέναι ὅτου τὶς ὄχιξή βίον 

Ομηφϑον τω Ὁ δυοσ  αναθῴγαι Ὁ αστφδλὴ ῥή- 
2 ἀν ΡΥ ΤΙ ιυ ἀγἙ 

τοδφι ἐξ) ως ἱκδμὸν ἄυτοὸν οντα ὄζοι  δοκϑν Τῶν 

Όις αὐθρωποις ἀγήν ζις λοίες. ὅτι »Δὺ ὀΐω ἐ- 

πλώς Ὁ ἑαυ γνωμάωυ ἀπεφαίνετο Σωχρᾷ- 

τὴς τσθ3ς τὸς ομιλϑιζς αὐζν, δοκέοι δῆλον. 

ἐκ τ εἰρηνϑύων Ἐ[): ὅτι 5. αὶ αὐτάρκᾷς ὦ ἢ 
͵ [δ ᾽ “] 2 

Ὡροφγυκϑστης (ὧῷ «ζέσιν εἰύζες 61) ἐπεμῆήτο, 

γιοῦ πτῷτολέξω.. πότων υϑὸ γὸ, ὧν ἐγὼ οἶϑα, 

εἴη αλυ σεευογτων αὐτῷ. ὧν ὃ ασφϑεήκά αἰδδὶ 

καλῷκαγαθῷ εἰδέναι, ὅ, τί αϑι αὐτὸς εἰδείη, 

πόυτων πσοϑϑυμόταΐζᾳ ἐδὶδὲισκεν. ὅτου ὃ αὖ- 

τὸς  ἀπάρότερϑς εἴη, ασεϑς τὸς δχιςαιδιθς 
ἡ λώίοῖν ἐὐϑαθα, διὸ ο δα 
ππῴρον ἐϊ) ἐκαίςου) “σραγμαῦςτ' ὀρθαΐς πε: 

“ππαιδοί, νϑυον. αὐτίκα γεωμετοίαν μέρ, μϑὺ 

πϑτου ἔφη δῴν μανθούνν, ἕως ἰχϑμὸς τίς “δυοι- 

ζῶ, εἴϊπο]ε δευσάε,γ δ μεδῳ ὀρθαΐς ἢ Ὡραλαᾳ- 

(φν," πῦβαδϑναι ἢ δζοκιφμαι.Ἡ ἔρον δἰιποδει- 

ξαοϑτω οὕτω 2 αττὸ ῥα δον τῇ καθῴν, ὡς] 

“ροςέγοντα Τ' νὸν τῇ μεδησ 4, ἃ μα τίω τε γά 

ὁ τόση 66] εἰδέναι καὶ ὡς μεΐδάτοωι δχεςζαιυϑμον 

ἀπιέναι ὦ δ μέγρα ὅ! δεςξωυέτων ϑζκ γραμ- 
ΖΔ ͵ ͵ ᾽ ͵ “ 

μῷ  γεωμετειαν μανδουνᾷν ἀπεδοχέμα ζεν.ο, 

τὶ υδὺ γὸ ὠφελοίη ζωῦτα ἐκ ἔφη ὁρά:" (χαιτοι 

εκ ἀπάρος [εξ αὐτῶν ἐῶ) ἔφυ 5. ζωῦτα ἰχϑνὰ ᾿ς 

δὴ αὐθρωπε βίον κα!απιεκξάν, χαὶ ὀνγγὼν πολ: 

λαδνγε καὶ ὠφελίμον μαϑυμῶς πἰποκωλύφν. 

᾿ 
ἢ της μϑδύτοι μέτρα τανυκτοςε ὥραν, χα! τ 

δ ς Ὁ ἦα τ το ͵ Ἱ “ 
μζωυὸς,κ οὐνιαι δευυα οϑαι γιγγνωσκάν, ἐνεχα, . Ὁ 

πορείας περὸ πλϑ,ὁ φυλοαίκης" ὅσαι ἀλλαῇ ἘΝ 
Α 3) ᾿ ἅδυτν Ν 

νυκτὸς" μιζωυὸς, ἢ οριαυ ποραεται, ἄσφὸς 

(ὖτ ἐχάν πεκμηείοις γοδαῖ, (οὶ ὥρας 
Φ; 

εἰρηϑυὼν ΔΙ αι γιγνωσχούίας. χαὶ ζχῶτα ὃ βάώ- 

ὅζᾳ ἐὴ μαθῷν πυΐϑα τε τῆν Τνυκτοϑηρων, καὶ ἣν 

κυξερνη τ, καὶ ὀνγὼν “πολλών, οἷς ζχιμελὲς ' 

(ῦτα εἰδέναι. Φ δὲ μέχρι ζύτου ἄφρονο- 

Ε μίαν μαγϑαίνάν, μέχρι τῷ καὶ (4, μὴ ὦ 
τῇ αὐτῇ σπϑξεφορφ οντα,, χαὶ τὸς πλαϑηΐζαά 

τε, χαὶ ἀξαθμήτοις α φέροις γγαΐγαι, χαὶ 
ὡσοξασής αὐτὴν Ἔπὸ τὴς γῆς, χαὶ (ὲ πε’ 

φύδους, χαὶ Τὰς αἰτίας αὐτὴν ᾧητοιιύᾷς χα- 

ζᾳ τείξεοϑει, ἰουραῖς ἀπέτρεπεν. ὠφε-: 

λάαν 

“ “΄ῃ, 
οτου δὲοι ἐμι- ἦ 

νὰ ὶ 

ἥ-. ἢ 
ας - 
͵ 

δ κύλάυἐρ αὐ ώκρολ μλαοῤιὰ πείνας ΓΙ ᾿ 
ᾷ 
ἣ 

ἕ 

᾿ 

᾿ 
Ἵ 
Γ ᾿ ; 



᾿ς Φη ὁρᾷν" (καϊτοι οὐδὲ ούτων γε αὐήχοος ὁ) 

᾿ς ἔφη δὲ χαὶ ζαῶτα ἱχϑυὰ ἐὴ καζαποίξήν αὐ- 

ΟΠ ϑρφαου βίον, χαὶ τσολλαῖν χαὴ ὠφελίκον 

πποκωλύφν. ὅλως δὲ ΤῊ οὐφφιγίων, ἢ ἔχᾳ.- 

ξαι ὁ ϑεὸς μηχϑνάται, φροντίς“ ζω γίγνε- 

ος 6ο9α; ὠπεέξεπεν. οὔτε ἀὐρετὰ αὐ, ϑοῷ- 

ποις αὐτὰ οὐγόμεζεν ΜΆ ̓αρίζεοϑαί 

ϑχοῖς αὖ ἡγεῖτο τὸν ζυποιῶτα, ἃ ἐχεῖγοι σεεῷη- 

γίσαι σόχ ἐξουλή ϑησαν. κινδυου ἀζσει δ᾽, αὐ 

μναΐντα, οὐ εὲν ἡ ον ἢ Αναϊξαρϑραις σαρε- 

φοϑνήσεν, ὃ μέγιςον Φῥονήσας ὅΧ1 πω ὍΣ 

ὙΔυ" 9καἷ, μηχόμας ὀξηγείοϑει. ὄκεινος ὙΡ 

λέγων υϑὺ, ὦ εὐΐθ' ἐὴ πὸρ τε χαὶ ὅλίον, ἡ- 

γος ὡς ὦ μδὺ πῦρ οἱ αν ϑοοτσοι βαδίως Χα- 

φοραΐσιν, εἰς δὲ τὸν ἥλιον οὐ δχούανται αὐτὶ - 
(λέπειν' καὶ “ἰ αὐὸ αϑὺ πὖ ἡλίου καΐζοι λα μ.- 

-- ἰ δ 4 ΒΓΕ ταν ὰ ΚΙ 8 
ἥ λέάν μδὸ »» δοοξαἰαν οὐσὶ, ον Ούτος ἔ- Α Οὐρρε πος ἴῃ Πὶς αυϊάοπὶ ν]] αὶ ἴδ γε}: 

ϑιξ 

τατοπ ν᾽ άογα ἀϊσοραι, απδπιηταΠη σογιτὶ 
ταῖς ποθὴ εἴοτ; ἀτα; οτίαπη φάάοθατ, δεϊατη 
Πα ἀδίππτοτο ρος νἱτὰπη ΠΟ ΠλἸηἰς., δέ ἁ 
ΤΑῸΪτ5 ἂς στ ΠΡ εἰὰπι ἀγσετα. [)δηΐαιις [πὶ 
νηϊπογίια ἀφ ποστααταγ, ηε Πἰς {πάτπὶ 
ὃζ Θρογαπη ἴῃ Γο5 Ὁ οτος προπάογοι, πο 
{τΠΠἰσοῖ ἀστποῖο Γ εῖῖς οηληΐὰ ΠΟ] αταγ, 
ΝΥεες οηΐπι η14 ροῆς ἀν Πομῃηηἰθιὶς ἰπιις- 
Πἰγὶ ραταρατς, ἤθε [115 εὰπὶ τεῖπι σεγὰ 
σταῖαπη ΔΥΡΙ ΤΡ Βαταγ, 411 αιιας {11 πιαηϊξος- 
{τὰ εἴς ποϊυπδησ, ἱπχυΐίγοτος. Ἀπ οθαῖ 

ἔφη χαὶ οἰ δα φρονήσει τὸν ζαῶῦτα μεει- Ἐ οἵδ ροτσυΐαπι, ης 4] τοδὶ ἰνῖς (ΟΠ οἰτὰ 
Ρετπ ΙΕ ἰσαη 5 ὁσοιραγαταν, δ ἰη(ΔΠί 4 ΠῚ 
ΠΙΠΠ]Ὸ ταΐπιι5, θα Απαχαάσοζας, γοάϊ- 
Θοτοταγ ; 48ὶ πιαχίπης ἤαΠΠοτ Εἰατιις ρτο- 
Ρἴεγθα, συ Γεοτ ΠῚ το πᾶς ἘΠαΓ- 
ταίίετ. ἸΝΊπλίγιιπα 16, ἀπτη αἷς ἱσ ποτ ἂοίος 
Ιεπὶ Ιάςπὶ εἴς, ᾿ἱσπογαῦας αν Ποπιίπίθις 

ἰσῆοιη σεγηὶ ἔδοῖ]ς ρος, φαμ πη ΤΌ] 6 αά-" 
ὉΘΓΙΈ ΠῚ ἱπτπογἹ ΠῸπ ροΠτπτ: ηποάαιιο 11- 
11, φαΐ α(οῖε ὉοἹ Πα γαητιγ, σοίοτο τεάάδη- 

! ,ὔ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ " - 

πορϑυοι (ῷ γρωμαΐᾳ μελαντερφε ἔχουσιν, τι αἰστίογες, απ αὐ ία πο ποθὴ ἢλε, [- 
«ε 

ΑΝ τὖν λ ἣν ΣΝ ͵ 

ος πί σοὺ δὲ τῷ πύρϑς οὐ. ἤγ)ὸ 

ὧν τῆς γῆς Φυονῦγων αὐάν υϑὺ ἡλίου αὑ- 

γῆς σε εδν δγούατω καλεῖς αὐξεοϑεὶ , ““ πὸ 

οὖς δὲ τῷ πυρὸς ϑερμφηνοιϑμα, πϑύτα ὀἰπύλλύυ- 

ΕΣ γα]. φάσκων δὲ τὸν ἥλιον λίθον οἰπυροὶ 

ἔῃ, χαὶ τοτο ἡγνο4, ὅτι λίθος μϑὺ ον πυοὶ ὧν 

οὔτε λάμπει, οὔτε “πολι χρόνον αὐτέχ4᾽ 

ὁ δὲ ἥλιος τὸν πϑρτὰ ὄνον πϑύτων λαμ.- 

πσοότερὸς ὧν Ὡῴίφυϑυς. οκέλδυε δὲ χοὶ λο- 

γισμκους μανϑαῦφῳν, χὰὶ ζούτων δὲ ὁμοίως τοῖς 

; Ἔ ἄλλοις ὀκέλάυς φυλαπεοϑε Ὑπὸ μάταιον 

“(ᾳ, χαὶ αὐτὸς στουεπεόχϑπει χαὶ σξευδιεζής 

Π Οῖς σεονοίσι. πυδοέξεπε δὲ σφόδρα χαὶ ὑ- 

᾿ " γείας Ἐχιμελείοϑαι τὸς στευθιζᾷς, το οι τε 

᾿ ΑΥ εἰδότων μια γθανονζᾳς οὗσα ἐνδέχοιτο, χα] 

᾿ ἑαυτῳ ἔκαιςον “«αὐοϑεέχοντα ὁ πϑυτὺς “Ὁ 

᾿ς βίίου,τή βραΐαα," τί ποίᾳ," ποιὸς “πόνος συμι- 

᾿ Φέροι αὐτοί, χα ἡτῶς Ούτοις γρώμϑρος υ- 

᾿ γιφότατ᾽ ἀν 2.1 9.γ91. τῷ Ὑ5Ρ ὀύτω ἀσο9εέ- 

Ζντος ἑαυτω, ἔργϑν ἔφη τῇ ἀδρῷ ἰκδϑν ζῷ 
Ἂ 

» .9.γιγνγωσχοντα ἑαυτοί. εἰ δὲ τίς μάλλον, 

: ἤχ τίωῦ αὐ, ϑοφπίνξιω σοφίαν, ὠφελείοϑιι 

" βούλοιτο, στενεξούλάυὲ μαντικῆς ἔχιμε- 
Ἵ ἣν ) 3. κὶ ς νην: τ 

ον λεϊοϑα. τὸν ἘΝ εἰδῦτα δὶ ὧν οἱ θεοὶ τοῖς α»- 

ι 

ἿΣ 

ποραγματείων, έτρι δὲ ἢ ὠφελίμωυ πϑϑ-γ} 

4 δὲ ὅτι χαὶ τσ σπογαθαζ οτίαπι, ἀπο ΠΙΠ1] ΘΟΓΠΠῚ, αιτάς 
τοῦγα παίσπητγαγ, αοίχαα (0]15. ἐρίεπάοτὸ 
ΡοΙΠπτἀπροίδογοε ; 4αππὶ σμηΪα, 4: 80 1- 

σης οαἰοπππτερογοάηπτ, [6 Π| απ (ΟἹ πὶ 
εἤ]αριί θην ρηίτατη ἀϊσεγος, δἰίαην ἴσῃο- 
τα δατἸαρί ἄθπι, ύϊ πε 1 ἰσῆθ, ποηϊς ἰασος 
το ΠΟαας αἴ ροτάμγαγο : αυπιπι 10] ροτο- 
ΤΊΠ6 τα ΠΊριι5 (ρΡ] πα! άϊον γεδτις οσαηι δες 
τηαποαῖ. Ηοσταδαταγ δείδπι, τ πη δύδηαξ 
τατ οη δίῃ ἀϊσογοησ, ὃζ ἰῃ ἤδο ρογίπάο αἵ-- 
4πε 1 4115 Πα ατ, νὰ ΔΡ ᾿ΠΔΠ] Ὁσοιρα- 
τίοπο ΠΡ] σαπεγθῆξ : ἀπε ἀάθο τἰπὶ ἰριδ 
ἼΔΠῸ ΘατΘΠ15 ΡοΓΠΟΕἰσαίραῖ, φααῖθηις οἴ 
{ετ ντ]Πς., τὰ πὶ να συ ΕΠ] τ δες ΡΕΙΞ 
αἰγοῦαῖ. Νεπεπησπτεσ δτίασλ ἔπ πλη]14-. 

ΤῈ (πος Ποτιταθαζαγ, ντ γψα]ογιιά της δας 
τᾶτη Πα ΌΓΟΠΤ ; ἃς ραΓΓΠ ἃ Ροεϊτἰς. ατιαὲ 
Ροήσηει, ἀϊσογοητ; ραττίπι Πηριηΐ ρεῖ ὁ- 
τ ΠΕΙῚ νίγα πη (οἰ ρίοβ ὉδΙογπαγοηζ, σα πὶ 
οἷδιις, 481 ροταβ. αὶ Ἰασου οἷς σοπάποος 
τεῦ, ὃξ ιιο ρφέξο Πϊ5 ντοπαο τη} ορεῖς- 
πιὰ ναϊοτιτάϊης ἔγαϊ ροίδης. Ναιη ἢ αυΐοῖς 
τὰ {ὰἱ τατοπεῖῃ παρέσγει, ἀἸΠΠΟΙΪς αἱεϊσδξ 
εἴτε, νὲ πιεάϊςιπι ΑἸ 4αϊς ἱππδηΐγοι, ἀπὲ 
χα ναϊετιπετη σοῃ ἀπορητία ἡπηδρίς Ιρίῷ 
ἀππἀήοαγει. 51 4115 πγαῖογα, 414 πη βίο (ᾳ- 

᾿ς ἄσρὸς ὑγίφαν συμφέροντα αὐτῶ μᾶλλον Ἑ Ρἰθητία μυιπιαπα, ψοῖτος φάει; εἴ ἀδδας 
πιόσ σοπΠ]Π)}. ντ αἰ πατίομΐ Ὀρεγαήν ἀάτοσ. 
Ετοηϊπ αἰθθατοιπι, 4] (οἶτγεῖ, αυπδας ἰη-. 
αἸοῖς Γ}1) πουλί πίθιις αἰ ἱα Πρηϊῆσθην, 
ΠυΙΠῚ Φ ΙΔ πη ἃ σΟΏΠ]10 αἰ ἶπῸ {ο ξἴτο ροής, 

᾽ 3 2) ’ λν “" 

ἦ ιϑέξποις κὐξδὶ τὴν “σραγμώτων στα γούσιν, οὐδέποτ᾽ ἔρημον Ἔφη γιγϑέοϑιι συμξῳλῆς ϑεοίνς 



816 ΧῈΝ ΟΡ ΗΣ ΜΜΕΜΌΘΝΑ ΒῚ ΤΣ 

Ουοά ἢ χυῖς ρτορίοτοα, σά ἃ παπλίης Αεἰδέ τς, ὅτι φάσχονζος το ἃ ϑοιμόνιον ἑαυτῦος 

ἀϊςεῆς ΠΡ ἀςπαπείατὶ, σα ἔλοϊαη 4, 488 

οπαϊττοηάα εἴδηΐ,α ᾿πάϊοιοι5 πλοῦτα π18}- 

τατας ἧς, Ἔχ ἰπιαῖ ρίθϊη πιο Π 46) ἀς πα- 

τοϊῆς σοπαϊέξαμη ἔα : ρα πιὰ νο τ σοπ- 

Πἀεες, ϑοογατοηι τ οο σἴατὶς ργοιθξξιπὶ 

ξι δ, ντ ἢ ποπ ἰἀ τοπηροτῖς, σοτῖς πη π18}- 

το ρο(Ὲ νἱτᾶπι σιιπὰ πλογτα σοπΠλμτάταΓΙΙΝ 

Ειἰοτιτ ἀοἰπάς, Ζαο ραγτεπι νῖτας πιο] ΘΠ} 

ἤπιαιη, ὃ ἡπαίη οπηίθιιβ πτ πηοητί5 αι15- 

ἄδην ἱπυπυϊπατίο, γοϊθσοῦῖς; ἂς {Πππ|5]Ο σὺ 

ἀεπιοηγατα ξοτγει τι ἀϊης δηϊτπὶ σ᾽ οτίαπὶ 

φοπίδηπατις τ, απ! υϊάοπη σαι πῇ 

{παπὶ{τρτὰ πλοῖα] 65 σοτοτοϑοησα νει η- 

Τς, 40 ΠΡ ΙΠῚ5 ἰπσθηιιε, ἘΠΊ Πο τις ἀϊ- 

ΧΙ ει, ὃς οσἀεπιπατίοηςοίη δά πποστοπὶ Π1]- 

εἰΠηπας, πηαχίπης ας νἹτΠ ἰτετ τα] σε. Εἰ 6- 

πη ἱπ σοηο ο, πο πλ ποῖ Πομλ  Π1 ν ΠΊ- 

4114Π|, ἀξ υΐδθιι5 Πο5 Δσσερογ Π1115, ΠΊΟΥ- 

τοπὰ ροττα]Π ρτατοἰατίας. ΝΑ σορσοθδζατ 

Δοοῃάεπηπαίίοπο ἤ165 φάπιις ΧΧΧ ν]πθ τα, 
αιοά ἴπ1]Π}πὶ τηοπίςτη 1) ε]1ὰ ποι ἀΠςησ, 

40 ἴεχ νεζαύοῖ, φιεπηηιαπῃ ρα] σα ρυῖι5 

πσδοσηῤα νάν ἃ τε δέοι ὠὰ μῆ δέοι ποιῆν, ὑπὸ 

τυ δικαςῶν κα ]εγγ ὠοϑὴ ϑοχγώτος, οἴοτο αὐτο 

ἐλέϊγεαϑεὶ πἰξὶ τῷ δαιμονίου ψ4υδόμδιον, 

δνουσεέτω τῦρῷτον μδὺ, ὅτί οὕτως δὴ Τύτε, 

πόρῥω “ἡλικίας ζω, ὡςτ᾽ εἰ ἡ μὲὴ τῦτε, Οζα 

αὐ πολλῷ ὕξερϑν πελάυτῆσοι Κ βίον" εἶτα, ὅτι 

Ὁ μϑὺ ἀρϑεινόταζον ἀπ βίου, ὦ οὗ ᾧ πϑύτες 

δρενοιὰν μφοιεῦται, ἀπέλφσεν᾽ αὐτὶ 5 τάτου 

ψυχῆς πίω βωμζωυ ἔχιδάξαϑιος, ἀὐκλφαν 

Βιυφοςεκτήσαζο, τίω τε δικζω πλύτων αὐθρω- 

“πων ἀληϑέςαζᾳ, χαὶ ἐλδυϑερλωταΐζᾳ, χαὶ δὲ- 

χα ὁταΐᾳ εἰπτὼν, χαὶ τίω κατάγνωσιν ὅ ϑανώ- 

τυ Ὡὡραύταΐζᾳ. ἡὺ αὐδρωδεςαζῷ, οὐνείκκων, ὁμο-: 

λογεῖτοωι ὃ, σϑοϊνα πω τσ μϑνμόνθυνδῥων 

αὐ, ϑοόπων καίλλιον ϑοίνωτον οϑείκειν. α)οϊγκή 

μδὺ "ὃ ἐυετο αὐτο μ τίω χρίσιν τριάχον- 

ζᾳ ἡμέρας βιώνω,, ΡΥ͂ΟΣ Ξ δήλια μϑὺ ἐκείνῳ 

τῷ μδωυὺς τὴ, ὃ νόμιον μηδένα, ἐῶν δημοσία, 
ᾧ βεδὺ ἰπτογῆοῖ, [π4π|᾿Γ Πεογοσιπὶ σσττιις εχ ἰη- 

Ελντο {14 Π εἰο τε! ἔοι. Ηος τοῖο ττεπιροτε ἔὰ- 
ἐπ ( φη»ἰ- ΕΘ τα Εν ἄς ὡ 
1. θυ ΤΠ] ας ἱραις ν πο 5 σου ροττατη ἔπ- 
ἐγίον αἰεδὶς 1τ. ΠῚ 1] εἰπὶ ἐδ νἱ δά! τατος ΡΟ μα 11|-- 

᾽ ͵ «“ δὶ 6 ͵ ΓΗ͂Σ ᾿ 

αἰποϑγήσκφν ἕως αὐ ἡϑεωρία ἐκ δύλου ἐπα- 
Ι τι ͵ -" “ ὧν ἐκ 

Ονέλθη.χαὶ τ΄ χθόνον τότον ἀπασι τοῖς σεέμηλεσί 
 Ν " ᾿ ᾽ ὃ ᾿ 

Φανερϑς ἐῥετο συοὲν αἰλλοιότερϑν ὀζαξιές, 
πυιτλῆς. Αὐαιΐ πιαχίπγα δ πλἰγαιοηὶ ἔπε- 
ταῦ {ἀργὰ σεζογοβ. {προ ΓΙ ΟΓ ΠῚ Το ΠῚ ΡΟΓΕΠῚ 
ταοτταὶος ν αἰ οΓίος, φιϊσα παρα ΟΠ Δ Ϊ- 
ταὶ τὰ] ΕΠ]ΠΠτατο ἔδοητατού; νίποζοῖ. Οὐ 
Ροῆϊε αἰ ας Ποποίξία5. φάη μος πισάσ 

ταοτὶ ὃ πα πλοτβ δε ροῆπτ ρας τίοῦ, φαά 
ἤπια: αὖ αἰτηπο μι ΠΟ ουτίανο οδίταγ ὃ ας 
Τλοῦξ ροῆϊτι οἤτς (οἹτοῖοτ, ααΆ αια ΡΌ]ομοτ- 
Τἰπγα {τὸ τι [}115 Δοσερειοῦ, 14 Π| ξε]ο 

ἢπια Ὁ (ὐοπηπιεπηογαῦο στην 1114. “τι ΟΧ 
Ηοτίπορεπε, Ηἰρροηῖςοὶ ΕΠ Το, ἄς ἰρίο ἀοςε- 
ΡΙΟΝ τι αιερατίς, ρο[Ποααιατη Με] τις 50- 
ογατοπη ἀσσιία!οτ, ἀτητιε 15 Φα ἀπ1|5 ροτ 5; 
4αδπὶ πα: δά σαι} ροττίποέτοης, ἀἰςε- 
τευ; πηοηαΠ, οηΠἀογαη ἰρί εἡΐς, φαϊά- 
Πα (οἱ ἀςοηοηα! σδιη]ἃ ργοίεγιε να] ]ετ, 
Αἀεαρυίπιαπιτοίροπα!Πς δοσγατειη : Ἀπ 
ποη δὲ νάεοτίπ ἤας ππεαϊτατίοης νἱταπῇ 
οὐποπν σοηίππγ{ΠΠ|Ὸ} ΠΠ|οὸ νεγὸ πα γθηΐα; 
Ουοραέξξο» ἀἰχ Πς ϑοογάτοπη: ΝΊΠΙ] Δ 
Ρέτροζο ἐς ορτῆς, ιιατη ιο, αια τυ, 
4ασαιίε Τἰα τα ΘΠ τ, ΟΠ ἀοταοτ:αστα- 
{ἴα υϊάειπ ἐστεε, δ τη] τς δατοι δθ- 
{εἰπυ"ςτ; ιατη ἴλης πιο άἀϊτατοπὲπη ραγ- 
σαηαϊ {υ] ρα] ποὐγίπλαπι ἄπσεγες. Ταπὶ 
τυτίας Η εὐ πιοροποιη (δ᾽ ςοΠς : Νοα δὰ- 
ἴεπὶ νος. τηῖὶ ϑοογαΐος, ἱπἰσθ5 Αι εηὶς 
ΤααΪτος ἱητογέσος, αὶ ΠΙ81] τη ρετ- 
Ρετεαίςφης, ἀμπηταχὰς ογατίοης οἰξεηίος; 

Ε ἄδικα, πραήων δὲ (ἃ δίχαια, 

ἢ τὸν ἔμασεϑαϑεν γόνον, χα τοι “Ὁ ἐβιασο9- 
͵ Ἴ ͵ [τ 

δέν γε πόύτων αν,ϑόφττων μιοέλιςα ἐϑαυ- 

μιἄξεο Ἐχὶ πω φὐγύμφς πὲ χαὶ ἀὐχϑλὼς 

ζιῶ. καὶ πῶς αὖ τις καίλλιον, ἢ οὕτως δ᾽ ποθω- 
ΚΑΎΣΕΙ, τὸς ὙΈΉΔΤΡ ἘΝ, .. ἈΆΑΦΝΣ 

γοι ; ἢ ποῖος ἂν εἰν γνατος χοαιλλίων, ἢ ὃν ἂΐῇ 

καλλιςα τίς στυθοῦνοι; ποῖος δὶ αὐ δροιτο θώ- 
2 Δ Ὁ ,ὔ , 8, ὡὦκ 

ναΐος ἀὐδοωμμόνέφεοφς τῷ καλλίςου 3» “Φοιος 

ἷ ϑεοφιλέςερος τῷ ἀὐδαι μωνεςάτου ; λέξω δὲ 

Ό καὶ ἃ Ἑ ρμοΐῥοις τῷ Ἱπαονίχου ἡχουσαοὶ πε: 

ὃὰ ἀὐτῳ, ἔφη Ὁ» ἤδη Μελίπου γέχραμ: 

κϑμου αὐτὸν πίω γραφ ζω, ἄυτὸς ἀκούων αὖ- 

οὔ πλύπεγίδλκον, δ εξ τῆ ΔΘ ΝΣ 
λεγοῤϑόου , λέγῳν αὐτώ, ὡς γρὴ ὄχοπειν ὃ; 

τί Ὄιτολογήσεται . πὸν δὲ Φ μϑὺ “σοϑ τον εἰ. 

πεῖν οὐ Ὑ δοκῶ σοι ἡστο μελέα Εε- 

(ιωχέναι: ἐπεὶ δὲ αὐτὸν ηρεΐρ , ὁπῶς" εἰπεῖν 

αὑτὸν, ὅτι σσεὶὲν ἀλλὸ «ξοιῶν Δ“ γε)μή- 

τα, ἢ ΔΙ αᾷσκοπῶν μϑὺ τὰ τε δίχαμα,, χαὶ τὰ 

χαὶ " 
ἀδίκων ἀπεχόνϑυος" ζῶ «ρ νομίζϑρι καλλί- 

ξἕω μελέτω Ξἰπολογίας Ἐ1). αὐτὸς δὲ ἠα:- 
λιν εἰπεῖν" οὐχ ὁρᾷς ὦ Σωχρῴτες, ὅτι οἱ 

ἀϑζευησὶ δικαςαὶ αόλλους ὑϑὺ ἤδη μηδὲν: 

ἐδ ῦτα ἢ λογὼ απϑεαϑέντες ἐπέ φνὰν 
«- 

δολλοὶᾷ 



ἰδία, φαϑαι αὐτὸν, ὦ Ερμόμες, ἡδὴ μου 

Ἐχεχφεοριῦτος φροντίσει “ὃ ασϑὸς τὸς δικα- 

ρας δἰ πολογίας, ζιϑαντιώ, ϑη Ὁ δου μόγιον. χαὶ 
αὐτὸν εἰπάν' φυκία ςὰ λέγς. τ' δὲ" θαυ μκα- 

ἧς, Φαναι, εἰ πτωϊϑεῷ ϑυκφ βέλτιον ἐϊ) » ἐμὲ 

᾿πελδυτῶν [' βίον Ἔ Ἴδης οὔκ οἷαθ᾽ ὅτι μέ ἐλ Α 

"μϑὺ τξδε τῷ γϑόγου ἐγὼ σολοὲνὶ αὐ, ϑοόπων 

᾿ὐφείμεζωυ αὖ, οὔτε βέλτιον, οὐθ᾽ ἡδ7ον ἐμού βε- 
» 

"ξ,ωχέναι: ὌΙ ὺ ΤΡ τῷ τὸς Σριςα, μωχέναι ; "δ ξιςα μδὺ γὸ οἶμαι ζίεῦ τὸς τῷ τ: 
ξχημελομϑμοις τῷ ὡσξελτίςους γίγρεαϑει,, ἥ- Β 

ο᾿δῖςα δὲ τὸς μ(ϑίλιςα αἰοϑανουϑώους ὅτι βελ- 

“σίους γίγνονται. ἃ ἐγὼ μέσρι πῶδε τῷ χρόνου 

᾿ηοϑανομέων ἐμοιυτων ̓συμᾷζαϊνονζᾳ., χαὶ τοῖς 

ἄλλοις αν, ϑρῷ ποις οντυΐγϑμων, καὶ κσϑ9ς τὸς 

ἀλλές το δαιϑεωρών ἐμαυτὸν, οὕτω Ὡ.ατε- 

πέλεκα αἰϑδὶ ἐμϑωπῷ γιγνώσκων. χαὶ οὐ μόνον 

ἐγὼ, διλλὼ χαὶ οἱ ἐμοὶ φίλοι οὕτως ἔχοντες 
ΠΣ ἐμοῦ τελούσιν" οὐ ὦ φιλῷ ἐ- 

μέ, (υὰ τι: τὸς ἀλλς κι λ τ οὕτως 

αὐ εἶχον τὸς τὰς ἑαυτὴν φίλους) δυλὰ 879-- 

“ἰῷ χαὶ αὐζὶ αὐ οἴονται ἐμοὶ στενόντες βέλτι- 

σι γίγνεαϑαι. εἰ δὲ βιώσομαι πλείω χόϑνον, 

ἴσως αγοι[καῖον ἐςτιι τὰ τὸς γήρως ἐχττελήαϑει, 

χαὶ ὁρᾷν τε χαὶ ἀχϑυφν ἤτον, χαὶ Δ! ανοζοϑαι 

χόρον » χαὶ δυσμιαϑέςερον καὶ δχιλησχχονέςε- 

δον ἜἰποξαἸνάν, χαὶ ὧν ασοότερον βελτίων ζω, 

πότων χείρων γίγγεοϑαι. δυλὰ μάὼ (τά 

γε μὴ αἰοϑανουδύῳ υϑὺὸ ἀξίωτος αὐ εἰν ὁ βίος, 
αἰοϑανονδρον δὲ πῶς ςέκ αὐαϊκη χάρόν τεχαὶ 

ἀηδέςερον ζω; δλλὰ μζωὺ εἴγε ἀδίκως ἰπο- 
᾿θαγοΐχαι, τοῖς ,ϑὺ ἀδίκως ἐμὲ δἰστοκτείνασιν 

αἰσιφὸν αὐ εἴδη ττο. εἰγὸ ὦ ἀδικῴῷν αα,φὸν 691, 

πώς Οὔκ αἰαγφὸν χαὶ Ὁ ἀδίκως ὁτίοιοῦ ποιεῖν; 

ἐμοὶ δὲ τί αἰαμφὸν» Φ ἑτέρφυς μὴ δυύαοϑαι 

αἰξὶ ἐμού τὰ δίχαμα μήτε γναῖναι , μήτε ποιῆ- 
στη :ὁραΐ δὲ ἔγωγε χαὶ τω δόξαν τὐυ θ9γε- 

γϑνότοων αὐ, ϑο πων οὖν τοῖς ὄχτιγιγνονϑροις 
ἔχ ὁμοίαν καταλάπουϑρμην τσ τε ἀδικησαῖν- 

τῶν χαὶ “ων αδικηϑέντων. οἶδα, δὲ, ὅτι χαὶ ἐγὼ 

Ἐχιμελείας τἀύξοκαι αἰασ' αὐ,ϑόῴπων, χαὶ 

ἐαν νὼ ἀἰποθανω, οὐχ ὁμοίως τοῖς ἐμὲ Ὥπτο- 

κτείνασιν. οἶδα, »ὃ αεὶ εδοτυρήσεοϑαι μοι, ὅτι 

ἐγὼ ἠδίκηκα μϑὺ σένα, πώποῖε ὧν, ϑοφπων, 
ογοὶ χείρω ἐποίυσει, βελτίες δῈ ποιάν ἐπῴρω- 

1185 ἘΚ ΟΥΑ ΝΎ Ὁ. 
᾿πολλοιὶ δὲ αδιχοιωῦωζας ἀπέλυσαν; δλχὰ νὴ Ἀ δὲ εχ ἀἀπιοτίο πλαϊτος (σε! ὀγιίπιτθος δθίο]- 
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αἷς" Ατργόξεξζο, γοίροπα πε ϑοόγαεπι, 
ἀαππὶ πιο σοηαγογ, πιΐ ΗΠ πηόροπο5, 
τηράϊταγὶ ἀεί πποπεπὶ δά ἰππϊοο5, Π ΠῚ ΘΠ 
δἀιιοτγίαταπι εἰς τὶ. ΤῸπι ἀϊχις Ηογ- 
τοροποῖη: ΜΙγαίδης τοίους, Ἀ οα ϑοογα- 
τοπὰ : ΤΌΠΟ ψογο τηϊγατὶς, (δὶ θοῆς. Π)εο 
νἱἀοτὶ ροεία5 οἷς, μος ἢ1ς τεπῆροτο νἶπ6Π-- 
ἀϊπηοιὰἔδοεγε " ἢ πείοις τη δά πος νίᾳ 
τοπΊριι5 Πειηΐηὶ Ποπηϊπαπι ςοποο πῆς, 
υοά νΕ] πλο]τπ5, νο ἱποππάϊις της υἱχ 
(ετὸ ἵΝπὶ ορτίπις φυΐεπὴ ἀγδίτγον 11ος νἱ-- 
ὑογο, αΐ ΠηαχΊηγ ἀλπτΟρογαπη, γτ 4πι4Π1- 
ορτίγηὶ Πδητ: σα πΠΠΠ|πλα γεγο, αὶ πηαχί-- 
τὴς Πέδτὶ (6 πλο]ϊοῦος (Ἔπιϊπηῖ. Οια ίλης 
Πιδέξεηιις επεηῖγε ταὶ πη άποδγιῖ, ας 
ΡΑττίπῚ 4}105 ποπλπ 65 σοπΠΘΠίςης, Ρατπὰ 
πιοὶρίαπι Δ 4]1ο5 σο ]Ατιιπιὶ πέρι οἰεπς, ἢ 
ἀσπὶς (ἐπηροῖ [ἔτι ἸΝεαια ταηταπη ἐρο, 
(ξἃ δτηϊοὶ ετίαπι πιοὶ 46 πλξ σοπίξδητοῦ τα 
ἱπά!σδητ: Ποη 11 αυ!ἀ6πὶ ργορίοοα, πο ά 
Πὶς Δῃδης, Πα, Π4ο 4] 4]105 ἀπιδης, ἵτὰ 
{πος ἰῃ δηλῖσος δά ἔθει ες ο]εητ: (ἡ ιοά 
{εἰρίος οτίδπι οχ σοπίποτι πε πλοα ιδπι- 
ορτίπιος ΟΧ [Εἰ πησητ οδάεγο το 411 ἀἰπι- 

Ο πὰς νίπαηι, ἐοτταε πεοοῆλειιπι ογὶς θὰ 
σοηβοτί, χια ἰη εποέξατειη σαάπητ, ὃζ πὴς 
ταΐπιι5 ΔΠαΓΟ, ΠΉΙΠΙ15 ΟΟΓΠΟΓΘ, ΠΛΪΠΙΙς 1Π- 

τε! ἰσαπτα ναΐεγε, ἱπθρτίογεπι δή ἀΠσοη-- 
ἄππὶ γε αἱ, ππασίίααπε ΟΠ] οἴπτη, ἴῃ 1ἰς 
ἀεπίαας ἀετεγίογοια, ἰπ αΐθιις δῆτε μας 
Ρτας εϊτογίσα. Αὐτά ἣςς δἰ [415 ποη (δη- 
τας, Ποη ΟΕ σὰ ορτοῖ νίμπετε : Ππ ααϊς 
(ξῃτίας,, 41 βεγὶ ρογοίξ, ντ ποη ἃζ ροῖῃ5, 
δὲ ἰηϊαοιηά τις νίπας ὁ Ἐπίηγιεγο {1 ἴπ- 
τοιβοῖαγ ἰηἰατξε ; ταγρίτιιο οα ἴῃ απο- 
το5 πιοστί5 τιεα γοἀιηάφδις. ᾿ΝΑπγῇ τὰγ- 

Ὁ ρίς εα ἰμ γα. Ζιοπηοο ΟΠ ταΓΡΟ {τ - 

Ἰιχυ!ά Ἰπἰυΐξτε ἔασεγο, φαΐ αι4 ταπιάδηι 
Ἰά βιογίτ Ὁ αἱ γεγο πὶ εἴτε τὰτρς ροίπί, 
αποα 411) 46 πιῈ {πὲ σορηοίςοτε πὲ- 
ποαπτ, πδαιιο ἔς 1{Ἐ6 εγραὰ πιο σοτογοὺ 
γιίάδθο νεῖο {πρεγίογαπι τεηρογαπι πο- 
ΤΑΪΠ 65, 4 ν 6] ἰΠἰυΠππ (6 σεήδτιησ, νο π- 
ἰατιας ρα ῇη (πητ, ποῦ σαπχάεπι ροί εγῖ5 ορὶ- 
πίοηοπι ἐς {6 τε]! αΠὸ, δταἀϊ4 φαοσις 
Βοπλίπεπα., ταπιοτίι [άπ ΠΘΟΙ τγαάλγ, οτσα 
πλε ξαταγα (οἷο ρίδης 4]18, 4ιιαπὶ γα ητοτ- 
ἐξέξοτες πηθος. δειῃροῦ ηϊη1 το ἰπχοπῖο 

ἘΠΕῚ ξαταγοβ (οῖο, φιοα ΠΕ] 11 ντηητι πὶ 
Βοπηίπιιπι Ια εγῖπα, πες ἀετεγίογοπι γε ά- 
ἀ! ἀετῖπι; (ξ ροεῖας οραγαπι ρογροῖαο ς- 
ἀοτίσγη.,, νὰ ἈΠ] αγας πχθος πηο]ίογος ςΠΠ- 
σοι. - Ηἰα πο] τιιπὶ δα Ηοτπιορο- 
πεπια δοοίαῖο, ταπιδά Αἱτος ἀϊέξα ἔπογιιης., 

δ ͵ . ͵ ᾿ ΝΟΣ 
ἀδυκαεὶ τὸς ἐμοὶ σιωυύγζᾳς. ζριαῦτα »δρ τσο3ς Ἐρμογλμέω πε διολξηϑη γ χρὴ εσοϑς τὸς ἀλλους. 

Ζ:Ζ, 



Τπηνβνὲ- 

φαῖῖο Ρετ- 

4451 4ς 

βωγάϊώ. 

᾿μονέςατος. εἰ δὲ τῷ μιῇ ττιρέσκφ Φὗτα, τ δαξάλλων Ὁ Τάλλε γος ασοὸς φῶτα, ὕτω κρινέτω. 

8:18 ΧΕΝΌΟΌΨΗΙ: ΜῈ ΜΈΘΕΝΟΑ ΒΤ. 
τὸ οτος Ἐν : 

Οὐοιφαοῖ δυζοπη οΧ ἰἰ5., 4 νἰττατίς ἴπα- Α ΟΠ ΣῈ Σωχρ ατίω γεγνωσχοντῶν,, οἷος ὗς 

ἀἸοί ἔπητ, ἤοθογο ϑοσγάγοπι, οεΐδπι πῆς τρετῆς ἐφ ὐδροι τυ ύ πες ἡ κῶνας 

εἰπὶ πγαχίπγο ἀςπέάετίο ἐχορτδησ, νὰ 40] Ἐὐϑλμα μοννδοόνυε οὐ πίονι ἕν ἥ 

φα νἱττυτὶς πιά τππὶ γε Π πιὰ ξαοτῖς. Μι- “ϑόσι ποτῶν μέσαι ὑπερ ΟΥΡΟΝΕΟΝ 

.ἱ φυίάοπι, αιππὴ τα! ἰ5 εἢοτ, αά! οι σοῖτι- ὡς ὠφελιμωτατον ογζοι πα 9ς Φρετης χε" 
- - - δι ἣν δ ͵ 2 ᾿Ὶ ᾿ ᾿ ΠῚ τ ῃ Ἢ 

παεπιογαιί, αἰπηϊγαπὶ φάςο το] σίοία5., να. μελειαν. ἐμοι μδρ δὴ ποιούτος ὠν, δ ἐγὼ ΠΣ γ 

πῆς Πεῖπ σοηΠΠο μὰ ἁρογει; άδοοία- γῆμαι, δὐσεξὴς μδὺ οὕτως, ὥρτε μηδέν ἿΝς δὴν 
ἰηΐ ἢ Ζαϊάεπὶ οχίσπαῖπ το πος - ͵ ΞΟ .. ἴτας, νεπομγίηΐ ης φυίάοπι οχίρι Γ ἘΠ Ἀ0 ΜῈ γον ἀβληνος δἰκαϊοοδὲ ἀῶ 

ςετεῖ, ργοάειϊοε διιζεπη 15 πιαχίπγο. 4] 0 Ἂ φω Ἀμὼν 

ντογοηταγ; αάεο τοπραεγαηβ, ντ ΠΕ ΠῚ] Δ ΠῚ βλαᾳ τῖν μδιὺ μὴ ῥμκροὶ μεν ὅδ ΟΡΆΝΗΝ 

14, φιοά ᾿ποπηάίις οτος, πιο οτὶ ῆτορο- δὲ τὰ κεέγέσα τς γρωλϑβους ἑαυϊῳ, εἶχρ «τὴς 
ποτοῖ; δάσο ργιάςης, νεὶπ πλοϊϊογίδιισας δὲ, ὥςτε μηδὲ ποτε παξραιρεῖοϑαι δ ἡδγονἢ 

ἜΣΕ: Ἰπτὸ : ἀμ, νεῖ , ἶ ΑὐΡῳ, 
Ρεϊογίδιις αἰϊυ ἀϊσαη 4ἰς Ποη δγγαγοσ. 5 Β αὐτὴ πῇ, βελτήονος, φρόνιμος ϑὲ, ὥνπε Μὲ 

΄ὰς αἰτογίις δὰ πος ορογὰ ἐροτοῖ, (εξ ἰρίς κι νμπυμνόνενν 
ΠΡὶ δά σοσηϊτίοποπι Βογιηι {πίςσοτει, ὃ 214 ἵξτν ΧΡ ΚΤαΣΘΕ ὌΧΙ σαηῥς 

ὁτατίοης ργοξοῖγο δο ἀεῆηίγε πυπητηοάϊ ρὼ» μωδὲαλλου πσϑοςδειδϑτε , δρὺια αὐταίρ- 

Ῥοίϊει, ἀτηας οτίαπη αἱϊος ἐχρίογατε, 4ε]η- κης 1) πυξϑς τί πότων γναΐσιν, ἱχανὸς δὲ ὃ 
Ϊ - ᾽ ἵλν; λ “᾿ 7 πυοητος ἀγσιογο, δά νίγτατοηι ἂς Ποηοίξα λόγῳ εἰπεῖντε, καὶ δ[ϑδέσοιοϑει τὰ τοιαῦδος 

ς ἮΝ ΟΕ. Ἂν, ͵ νι ε ᾿ 
ἰχθωος δὲ κ ἄλλως δῦχι τε. κ ας ὧν; χϑυὸς ὁ οὐ λως δυκιμαῖσαι τὲ, αὶ Ἐάν ὦμος 
εαδρτόμονζα, δξελέγξαι, καὶ προ δέψαοϑαι 

τοῖι Πποτιατὶ - εἰππιοάϊ νἱῖ εἴς νῆας εξ, 
4118}15 εἥςε ροῆϊε ορτείμλιις δέ [6] ΟΠ ΠΠ πλι15. 

2 Ε 2 ᾿ ᾿Ὶ ͵ ΕΥ̓] 

ἔτ ὡΡρετίω καὶ καλοκαγαλιαν' εδὺκά πιιού- 

Οὐοά ἢ δος αΑἰϊσιιΐ ποη ργοθαταγ,, νοἹ πὶ 
σοπιραγατίς αἰϊογαπι αὐ μας πιογίθιις,, ἰτα 

3, τοῦ 3 Α ; 

δριςὸς γέ νρ, καὶ 4 δὸι- 
᾿" Ἵ 

ἀεϊηάςπἀϊοίαπι ξιοίδτ. τος ἐ1), οἷος αὐ εἴ, 

ν 
φλῶῦ 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟ:- 
ΝΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ, 

»᾿ ᾧ ᾿ 

ΤΟΙ οἰκϑνομίίχϑς λόγος. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ5 ΜΕΜΟΒΑΒΙΙῚ. 
͵ ΚΙΥΜ ΚΙΒΕΒ ΟΥΙΝΤΝ ΘΙ  ΘΦΙΝΕ ΘΕῈ 

δα πη ἢ γατίοης ἀοπηςἤιςα, : ταλθνῳ,,, 

-. ΥΡΙ ΙΓ εἰϊάτη ϑοογαίοαι ΓΟ ς, 
αἰ χυξάο ἐς Δάν! πι{Ἐγὰ- 
τίοης το ΕἸπλΠατῖς ἢπι- 
ἰαπιοάϊ φησ απὶ ἀϊΠ6- 
τοητξ. ᾿τς πὶ, 11 (τὶ- 
τοδι]ς, ᾿ηαΐτ, οἱὲ πε ταὶ 

Ρ " ΕΠ] τς δα πυὶηΠΠγατίο 
[οἰεητίαὶ αἰ στΐτς Ποσ θη, ντ αἴ5 πη ἀεπαϊ, 

τ ΚΟΥΣ ΑἿ δὲ ποτε τὸ ρας 

μίας ζιαΐδὲ φρελεγουδισ. 
δῷ εἰπε μοι, ἔφη, ὦ Κειτίξυ- 

͵ 

5 λειάρα γε" οἰχογομία όχι: 
, ν 1» Ὅς 

τη μκῆς Τίνος Ὀγοχίᾷ δφΊν, ὡς- 

νεατατγίογιπι, τ ἔα ὈΥ|ς ὃ ΜΙΗῚ αυϊάςιη εἰς 
(ς νἱἀστυτ, αἷς (ὐγτίτο θα 5. Ἀπ οτίατη ντ ἀ 
Ἠὶς αττίσιι5 πη ρα] 5 ἀΐςετο ροίπιπηις, σαοὰ 
Πτοριι5 οσαϊα(η;,[ς οτίδην 4οα ἀοπηοίξῖοας 
ΔαπλΙΠἰ[Ἐγδι!ϊσηῖς οριις πτ. ἰηἀίςατο ροίῃ- 
Τύς ὃ ὙΊἀοτι εἶτ, αἷς ΟγΟδυ]ας,, αὶ 
Τατίοπο ΠῚ άπ] ΠἘγαη ἀὰ τοὶ ἀοιοΠιςτ 
δεηοτοπολῖ, οριις οἤτ, ἀοπγαπη 4π| γε ξξς 
οοἰογς. Αἢ) ΠΟ οτίαπη αἰτογίῃ!ς ἀοπηαπι,1π- 
αιπτ ϑοοζαῖοβ, {ι αιὶς ἤφης οἱ φοηχηλίτταῖ, 

εν» λ κε ᾿ « 
“ἴρη ἰατχκη, χα) ἡ χαλχεὺτικὴ ᾿ χαὶ ἩΤΈΚτο- 

’» " ς ! ω ἩΧΉ ; ἔμοι γε δοκᾷ, ἔφη ὁ Κριτύζξρυδος. ἢ χαὶ 
πὴ ͵ ᾽ 5.» τῷ ὡςἐφ» πότων Τὴν τεχνῶν ἔχοι υϑὺ αἹ εἰπῴ δ, 
" πὴ ε Α ἡυλνν Κ ͵ 
ἐρῷρνεκάφςης, οὕτω χφ τὴς οἰκονομίας δ,ώυα!- 

Ὁ κ᾽ αὐ εἰπῷ δ, 1 ἔρχϑν αὐτὴς 651. δυκῷ γειῶ, 
27 ς ͵ ς ͵ ᾽ . [9 τ ἐῷηο Κρατοζουδος, οἰχογομου ἀγαϑού εἰ γ,4 

Ἄν ΞΟΥ͂Ν υς ἣν ΕΝ ἀμ ων οἶχειν τὸν εώυτῷ οἶχον, ἡ καὶ τὸν ἀλλου δὲ οἱ-- 
ΑΙ 3 { 

κὸν) ἐφὴη ὁ Σωχράτης, εἰ γε βέποι τις αὐτῷ, 



ΨΌΨΞ π σΧσνΥν.- 

“τ π΄’ 

ιν, 

ν ,. 

ξαάνϑυος, ὁμοίως αὐ καὶ ἄλλῳ δγεαητο ἐργά- 

᾿ξοϑαι ὃ,τί τ καὶ ἑαύτῳ, καὶ δοἰκϑγομκιχος ᾽ 

αὐ ὡσαύτως. ἔμωιγς δοκῴ, ὦ Σωχρᾳτες. ἔξ 

φινϑξα, ἔφη ὁ Σωχρῴτης, ἰὼ τέχνξυ ζώ- 

τίωυ ὄχιςακϑύῳ, καὶ εἰ μῷ αὐτὸς τύχοι γρή- 

᾿μᾶτα ἔχων, τὸν ἄλλου οἶχον οἰκογόμιεωτα, ὡς- 

“οἷ καὶ οἰκοδὸμοιῶτα;, μιοϑοφορεῖν ; νὴ δὰ" 

καὶ πολιω γε μιαϑὸν, ἔφη ὁ Κειτόξουλος, 

Φέροιτ᾽ α᾽, εἰ δουώωτο οἶκον τα λαξὼντε: Β 
-“ « .-“ ᾿ ἷ 2) 

“λεῖν ΤΈ οσοι δὲ!, Καὶ -ἰξιοισιίαν ποιων αὐξειν 
- ᾿ ΤῊ ς».»Σ7'΄ΊΊη “ ελ 

τὸν οἶχον. οἶχος δῈ τί δοκῷ ὑμῖν ει) : Ῥρα οἷν 
ὙΜ) Ὦ ἘΠ 27); »Ἅ ΓΑ͂Ν, φις ΜῈ 

οΙΧί, ἢ κα) οσδὶ ΤΊς ἔξω τῆς οἰχίας ς ἈΕΧΤΗΤΟ, 
᾿ Ὧν ἐν " ΣΙ " 2.5, 2 

πόυτα πῷ οἰκου ζᾳυτα δεῖν; ἐμοιγ δΐζυ, ἐφᾺ 

ὁ ΚριτύξουλῥΕ, δυχῴ, καὶ εἰ μησὶ, οὖν τῇ αὑτὴ 
᾿πολή εἴη τωϊκεκτηύϑυῳ, πόρτα τῷ οἴκου ἐ{), 

οὐς χέκτίω- 

͵ ᾿ 7 ἣ ͵ } ἊΝ Ἁ 

τῷ τίνες ; νη δια. γ κοη πολλοῖς γὲ ἐνίο!. ἢ ΚΑΙ 
Ν σ᾽; “τῶν ͵ 

χτήμαϊα αὐτὴν φησουδν δὴ ἌΚχῳς ΕΉΘρους; 
ς 

“ μ ᾽ “Ὁ 6.» 

ὅσαι Τίς κελτητο Οὔ κοί Κα 

ΕΙΣ ΜΙΝ ἸΘΟΥΜΕῈ 5 Τ. 

ἣ οὐκ αἰ δεωύωτο, εἰ βούλοιτο, 4 οἰκεῖν, ὡς- Ὁ 8 νε]ττ ἱρίς, τοέξε οοϊεῖς Ρετίπάς Ῥοΐῃε, δὲ 

᾿ κἕῷρ καὶ τὸν ἑαιλν ὁ υϑὺ  ῥτεκτονικξιὼ Ἔχι- 

ϑ 

{Όληὰ ὃ ΪΝατη 4] ἄττοπὶ ἐλ θυ]οπιτοπος, οἰ- 
ἴῃ 411} ρος οΙαρογαγο, σι ΠΡ ὲ; ̓ ἀοίη- 
΄τι6 ἀς δαὶ ἰ{Ἐγατίοηὶς ἔα Πα] τὶς Ροτίτο 
ἀϊοὶ ροτοίξ. [τὰ τα ῃὶ ηλὶ ϑοογατος, πυίτ,ν - 
ἀοταγ. Ετροης ροτγίτιις ΑἰΤηἷς αὐτίς ἤτα115, 
οτίλπχί ξχουτατος ἱρέας πα}11ὰ5 παρθας, ἀο- 
Πλιιτη Αἰτογῖας Δ! ΠΠἘγᾶο, ροτ μος ντα"- 
ἀϊποαπάο, ρτο τποτοοάς ορεγαηιίμλπι ἰο- 
οατς ροτοίξ [τὰ σεγῖς, αἷς στο δα 5: δὸ- 
406 τπηοτοράοπι ἀπιρίαπι ἀσοίροτα ροτζοίξ, 
Ἵι ἀοιημπα [6] τγλαΐταπι ρογβοίοπάο, θα 
Ράττο τς ροίοϊς νίμ5, ν θογο Γογι πὴ ΔιρΕΓΘ 
σορία αποατ. Ετ φυϊά ἰδὲ νἱάοταγοῆε ἀο- 
Πγιι5 ἐπ πὶ ᾿ἄθπη Πιοἡ ἀοπη]ο!]᾿π|, 4 γος 
τῸ οτ[ 8 1112 ὁπιῃΐα, τα εχεγα ἀ: 165 {{πῶ5 Πμἰς 
ΡοΟΠΙάοτ,ἀοπλις δά ρο]]ατίοης νεηϊπιητὸ Μὶ- 
ἈΠ  νἹἀοτατχαῖς (ττου τις, οπχηΐα ἄοπιο 
σομργοΠοπαὶ, φις ροΠΠ οι 4|1611|5,6είαιπι- 
{1 ποι πητίη οτάστη οἰαίτατς, πη πα ροῆε(ς 
ίοτ. Απ ποῃ ετίαιη Ποίξες 4] αὶ πα Ρεπτὸ 
Επίατα πλαῖΐτος ργοίθέξο ποπηα}}1, αἰτ. Ν τ πὰ 
ἰρίταγ οτίαπι ποίξες ἴῃ θη β δογιηι οἶδ ἀϊ- 
οοηλας ἐ ἈΠ σα] πα ἐπογίτ, ἰπχαῖς Οτῖτο- 
δ α5.. {1 φιιῖς ποίξες απσεπάο,, ργατογοα -“  ΕΙᾺ 272 ς πω ) ἥ ἄξχΐ 

γελοῖον νϑὃρ τ᾽ αὖ εἴη, ἐφ ο Κὶ σι τοοουλος, εἶ ὁ ( πηογοράοπη εὸ ποιηΐπο οοὶρίατ. Αἴ πο- 
ΕΣ. 

τὸς ἠπθροιὶ ἀώξων, πρϑ-έτι ἡ μμιαϑὸν πότῳ 

φέσι. τὶ το, "μὲν ἐδόκᾳ οἶκος αὐδρὸς ἐῃ) δῇ 

κτῆσις. γὴ δὲ, ἔφη Κρατύξελος, ὃ, τι γέτις «- 

γαϑὸν κέκτη.}). κῷ δὲ σέκ εἴτι καχὸν, κτῆμα 

' ἐγὼ Τ τὸ κόκω. σὺ ἔοικας τὰ ἑκαζω ὠφέλιμοι, 

κτημαΐϊα ἀδαήν. πόρυ καδὺ δίζυ, ἔφη" τὰ δὲ “8 

βλάπηοντα, ὥημίαν ἔγωγε μάἀλλοννομίζω, ἢ 

χρίματα. κα ορᾶ γέ τίς ἵπαον τριάμϑρος, 

μὴ δχίςαιτο ἀετω γα Ἷ, δλλὰ καΤαπιπήων 

5 νϊἀςατιιγ, [4οτη οἷο ἀοεπι ΠῚ Δ] σαῖς, 
δὲ ροήεΠιοποπι. Οὐἱά αι (οΠ σας, αἷς 
Οὐτοθαίας, θοπὶ ας ροίπΠάει. Νεο ε- 
Πἰπι Ἔσο 4006 τη] πὶ ΕἰἘ, ΡΟ ΠἸοποῖα 
δὲ ἔλουϊτατες Δάρε]]ο. ὙΊάοτὶ5 οα ἔλουϊτα- 
χες δήρο!αγε,, αια οαίχιε πῆς νίαϊ, Ο- 
τηῃΐπο, αἷς. 'ΝΔπὶ πᾶς ποσςηζ, ΠηΔρ!5 οἵϊς 
ἀετεϊπιθητιπι ΓΙ τΓοῦ , {12Π| ἔλου]τατο5. 
Ατα αυὶς ἐαθτπὶ ἐπηθῃ5., ντὶ εο πείοϊαζ, 
(ξ4 αὖ εο ἀε]αρίις ἀαπιηιπὶ φοοὶρίατ, ΠΟ ἢ 
ἐλουϊτατοβ οἱ ἰππτἢἰσ ἐπι ὃ Νοη, Παι}}- 

ἐπὶ αὐ κακὰ λαμξθανη,( χόλκατα αὐτοί ἐ- Τ)λἀςπι ἐλουϊταῖος εἴς δομπαπῃ δ] αι πο- 

ςἵν ὁἵπαος: ὥκ, εἴ εἰρ τὰ χρήματ᾽ δὴν αἴαϑον. 
ὅσὶ Φρα "γε ἡ γῆ ων, ϑεφπω δε] ̓χολμαΊα, δεῖς 

ὅτως ἐργάζεται «ὑτίω, ὧςε ζημιϑεϑαι ἐργά: 

ὥσυϑυος. οὐ δὲ ἡ γῆ μδύτοι γούματὰ ὄφιν, εἰ 

αὐτὶ τὸ βεφάν, πφνῆν -ἰρασκάυαξί. σῴκοιῦ 

χα τὰ σοϑθατα ὡσωύτως, εἴ τίς «ἰὰ μὴ 

ἔχιςαοῖ, πσοϑθάποις χολαϑαι ζημιοῖτο, Οὐ εξ 

τὰ σοόξατα, γούϊκα τα σότῳ εἴ αὐ ; ὅκεν - 

μοιίς δοκῴ. σὸ αϑα, ὡς ἔοικε,τὰ υϑὰ ὠφίδντα, 

χρήμοιτα ἡγῇτὰ δὲ βλαάτπηονπα. ἐ χρήμαϊα.Ε 

οὕτως. ζωωτὰ Ξρα ὄν]α., τῶ, υδϑὺ χιςξαρδμῳ 

χρδῆοϑαι αὐτὸν ἐκοίςοις χρήματα δξη,τω δὲ 

μὴ πςα δύῳ, ἐχρήματα. ὡς αὖ γε αὐλοὶ 
ᾧ μδὲ Ἐχιζαρϑϑῳ αἰξίως λόγου αὐλῴν, Χρῆ- 

οοῆς εἴ. Ετσοὸ πο (ο] πὶ υάςπι εἰ ἔλσι}Ὁ 
τάτοσ ίπητ, αι} {πὸ σα ἀετγίπηδητο (ΟΠ πὰ 
σοἹ τ. [π|άοπὶ (ΟἹ πὶ ΟΠ ἐλουτατες πέρο, 
ἢ, ]αμπι ἀεθαταϊέγε; ντοἰιγίαπη5, ε[ἢ- 
οἶς, Ετρο ἰάεπι ἀξ ουίθι5 Πτιεπάπιη, Π 
αι δ ργορτεγεα,, αυοά ουΐδιι5 νεῖ ποιοί, 
ἀλπιηιπι δοοϊρίατ, ΠΕ οὐτε5 φυΐάσηῃ εἱ ἔα- 
οσαΐτατες εἴα ἢ ΜΙΝ ίλπε ποη νἰἀξητατ εν 
(εβπηαίτ. Ετρὸ ται, φαειηδτηοάπτῃν]α6-- 
τιγ, οἐα ἤπ|5 ντβτατετα πάρεησ, ἔλοιυίτατοβ 
εἴϊε ἀιιοὶς : ας γεγο ποσοδηζ, ΠΪ ΠΙΓη δ. 
δὶς εἰξ. Εδάεγῃ ἰρίταγ], αἱ νίΠηλ Θογα πα 
τεηθαῖ, ἔλουίτατεβ ἔππτ: σα πχάεση ἱρηογδπ- 
τὶ, Ποπίπητς ἔδουϊτατε5. Οπεπηδάτηοάιτα 
τί δία 111], αΐ σαποτς {0115 Ἐστοσίς ποσῖτ,α- 
ουϊτατες (απ: 4] γείο ποίοίας, πἰ 110 πγᾶ-- 
σίο» δι πα τ (4Χ8,}1{Π| φὰς γ οη ἀ] ἀοτίτ, 

-“ "7 Λ Ἀλ ἈΝᾺ γν} ᾿ ͵ 
ματάεἰσι, τω δὲ μὴ φχιταρδύῳ, σύφὲν μάλλον, ἢ ἄχρηροι λίϑοι, εἰ μὴ ϑἰποδιδοῖτό γε ἰδθες, 

Κα ἃ 



ἤϑανν 

μ άπ, 

βδὲο 

ἄδετλ νοπάδηταγ,, ἐλοαΐτατος ες : ἢ ποι 

νεπάλητιγ, (ς ἃ γετίπεαηταῦ αὖ 115, χα] ν- 

(πὶ εαγααι ἰσηογαητῖ, μπαπάσαλαιαπι, 54- 

πεοοπίοηταπολτγατίοπο, αὶ δοῦσγατοβ, ΠΟ- 

ἔγα ργοστγοάϊταγ ογασῖο . ἡααηάο ἀϊξξιπι 

εἴ εα, ας νει] ππτ, ἐλσαϊτατος εἴς. Ν'απι 

ᾳ εἰδία ποι νεπάασπεις, ποι ἔπητ ἔασαϊ- 

ταῖε5, συΐρρα πα πα }14πὶ αα τεῆλ ντ]ε5 

Πητ: νοπάϊτα νετο ἔμπης ἔλουίτατες. Αά 

ατα ϑοοζατοϑβ: {Π αυΐίάεπι, αἷτ, οτίαπι νεη- 

ἄἀετς αιιῖς (οἷατ, 81 νθῦοὸ νεπάατοϊ, σαί ντί 

πεηαεαῖ; πο γοπάϊτα υίάοπι ἔλουίτατοα 

(πῆς, νεῖται αἷ5. Υ Δοτίς ἀϊςετο, πλὶ ϑοογας 

το5, πε αὐσοητπι 4α! 4οΠὶ εἴϊε ἔλουίταταϑ. 

ὨΪΠ 4115 ντὶ 0 ποτῖτ, Τὰ συοηαςο πηθοιπα 

Βατοτὶ ν᾽ ἀογῖς, Θὰ Γα5 ἔασι ΐτατοϑ οἱΤς, ἄς αα]- 

Βαι5 ντἰτατοπι αἱ ας σάρετα ροῖπτ, Ετ- 

50 {1 συῖς αὐρθητο {τς νταταγ, ντ γογθὶ στα- 

εἶα. (σοσγτιιπὶ εἴπας, ργορτεῦ αοά Πϊπιι5 

δεπςε δάξεδο {τ σογροτο τῆι ΔΠΙπιο, ὃζ 

ἀοπιις ετίαπη ρεῖτ5 αἀπλϊηΠΠἜγοταγ., απ 

ραϑοροηπτιναῖς ατροητιπι οἵϊο νέα! ὃ ΝΝο- 

αιασύλπι, ἈΠ δὲ ᾧ Ὠγοίογαπαιπη, ΦΌΔΠα 

νοσαῆῖ Ποίθαμι, ἰητεῦ ἔλοιτατος 4815 γα- 

ςοπίδατ, 4 αὶ νοίσαπταγ, ἀρ (εἰς ποθὴ 

{ππτ. Αὐροηταπι υϊάσπι σαγῖῷ., πὶ ΟΕ 

τοθαε. πἰῖ 4αῖς ντὶ εὸ πογῖτ., δέξο ργο- 

οἰΪ αὐποπςξαῖαγ, ντ πες ἰπ θοηϊς μαθεα- 

τατ, Οὐἱά νοτο αἴηΐοος οἱο ἀϊοοπλας,, ἢ 
4αϊς ἴτα ἰοίατ εἰς ντί, να ἐγαέξζμην δἰ’ σιιο πὰ 

εχ ἱρῆς ρογοϊρίατ ὁ Ἐδοιυίτατοβ ργοξοξζο, 

αἷτ Οὐἰτοθα]ς, αο πχαΐτο σαϊάεπὶ πιαρὶδ, 

4αδπη δοιιο5 » { φυϊάοπι ντ τατος πγαῖο- 
ετα5 ααξογαης, φιαπὶ θοιιο5. Ετγρο οτίδηι 

᾿ Βοῖξεθ, τὰα φυίάσπι (επτεητία., ἔασα]τα- 
τος ἔπητ εἰ, 4} σαροτγο ἐγαξεαπι ΔΓ πιο πὶ 
εχ ποίεθδιις ροτοίξ. [τ ταΐπὶ αίάςπι νἱ- 
ἄσταγ, παῖς. ΕἰῈ ἰρίταγ θοπὶ δαπιπὶ- 
Μεγατοσὶς γεὶ ἀοηχοίείςς, οί θα οτίαι ν- 
τί (οἰγε, χα ἐπαέξιιπη εχ ἰρί15 σαρίατ. Μα- 
χίπὶο νοσο. ΝΝδπὶ νίάος σέττς, πηι: (γῖτο- 
θυ]ς, χαος ρεϊπατογιιπι ποπιίπιιτ ἀουηις 
ὈΕΙ]ο αἰέξα της, χιοῖ ἃ τγγαπηΐβ. δεάο- 
πίπη μας, πηὶ ϑοογαᾶῖοβ, ρέσοϊατο τὶ ἀϊ- 
οἱ νἱάσπταγ, ἰπαῖς Οτίτοαϊις : {Ππ4 δι- 
τοηι Ζυαῖη ἰρεοίοπι παθεῖ, φιοά ποππα}- 
Ἰος νἱἀθηγας (οἰ εμτία φυϊ ἄδηλος δο ἔλοα]- 
ταῖίθιις ΤΠ γιξξος., φαΐθιις ἔλοίθηο αιια:- 
{ταπὶ αυσετς ἀοπηος ροῆξητ; ναγαπι ὰ Θο5 
ἔλοοτε ΠΟ] ]ς δἰ πα πογείπιας, ἃς Ρτορτοῦ- 

ἐἃ (οἰδητίας ᾿ρῇ5 νίμιὶ πα}Π1 οἵϊς σεγηϊπγὰαςὺ 
ΝΠ αι] ἃ οἰ αἰϊπ 4. σιιατη Πἰ5 (οἰεητίδϑ 11- 
[λ5 ποα; ἔλοα]τατος οι πο; ΡΟ] ῇποπεϑὺ 

ἽΧΕΝΟΡΗ͂. ΜΕΜΟΒΆΚΆΑΒΠΊΙΙ. 

Ἀατείαϑ(οΠ!οεενίεηταν ποδὶς ἰδία, ἢ χυῖ- Α χῷτ᾽ αὖ φαίν
εται ἡμῖν, δ᾽ ποδιδὸ «ὅροις μδὺ οἱ 

αὐλοὶ γρημαίζα,, μὴ δὀποδιδὸυδυοὶς δὲ, ἀλ-ς 

λαοὶ κεκτημϑροις, οὐ, ποῖς μὴ Ἐχιξαρϑδμος 

ἀὐζις χϑλοϑαι. κοὴ ὁμολοορυμδύως γεγῶ, 

Σώκχρῳτες, ὁ λόγϑθς ἡμίν χωρῇ, ἐπεί» εἶ 

ρηται τὰ ὠφελοιῶτα ,»χεήμαΐζᾳ ἐϊ). μὴ πω- νΣ 

λούμϑμοι μϑὲ Ὑ»» οὐ γρημοιζο εἰσιν οἱ αὐ». 

λοί (ονεὲν ΣΡ ̓γιοήσιμιοί εἰσι) “πωλούρϑμοι 

δὲ, χρήμαΐζα. ποὺς ζαῦτα σὲ ὁ Σωχρᾷν 
“" νὰ " ͵ τῇ » ἡ 

τς εἶπεν, ζὼ ἔζχιςηται γεπωλειν. εἰ δὲ πτω- 

Βλοίη αὖ πσδὸς τϑτον, ὃς μὴ ἐχίφηται χρῆ- 
εϑαι, σὲ πωλούρϑροι εἰσὶ χρή μια,» κα- 
χα γε τὸν σὸν λθο»ν. λέγν ἔοιχας ὦ Σωὠχρῳ- 

τες, ὅτι συ οὶ Ὁ ρχύσιον ὅς 1 χρήκοζᾳ Εἰ 

μήτις Ὀχίςαιτο χρήοϑει αὐτῷ. καὶ σὺ δέ μοι, 

δόχεῖς οὕτω στονομολογεῖν, α᾿ ὧντις ὠφε- 
τω ὟΝ ὁ ͵ ᾽ γ᾽ » 

λείοϑαι δδύϑαται χρήμαίζα ἐἢ. εἰ χϑέω τίς 

χρῷτο τῶ ϑγυείῳ, ὥςτε ὡριώρμδιος δῇ ἑ- 

ταίδαν, Ὁ] οὶ ὐτίω καίχιον μὴ Ὁ σῶμα ἐ- 
͵ ν ᾿ ὁπ ! πος 

χθί, καίκιον δὲ τί ψυχζωὼ, καχέον δῈ τὸν οἰ- 

Ο χον, πῶς αὐ ἔτι ὦ ἰργύεμον αὐτο ὠφέλιμον 

εἴγ; οὐδαμῶς ἢ εἰ μιῇ «εἶν γε χαὶ τὸν ὑοσκύα.- 

μον κα λούνϑιον χρή μιοἷζο. ἐ) φήσομϑυ, ὑφ᾽ 

οὗ οἱ φαϑντὲς [αὑτὸν Ἔ πβασλῦγος γίνον- ! 

χω. Ὁ μϑὺ δὴ Φγύφμον » εἰ μήτις δχίςαιτο 

αὐτο χρῆοϑαι, οὕτω πόῤῥω ἀπωϑείεϑα: » ὦ 
Κριτύζουλε, ὥςτε μηδὲ χρήμαΐζα ἐ). οἱ δὲ 

φίλοι . τις ἔχίςηται αὐδις χρήοϑαι ὥςτε 

ὠφελῴοϑει ἐπ᾽ αὐὐδ, τ φήσομδο ἐύδιυς δῇ; 

χρήματα γὴ διὼ ἔφυ ἢ Καιατύβουλος, καὶ πολὺ , 

γε κκῶλλον ἢ τὸς βοιξ, ζὼ ὠφελιμιφτερ9! γε 

ὦσι τὴ βοών. καὶ οἱ ἐηϑροίτοξα καιτοῖ 7 Τὸν ἥἤδὶ 

σὸν λθοον ὃ χρήκατα εἰσι Τῳ δουνα μδῥῳ δἰπὸ 

τὰ ἐηϑϑρών ὠφελῴαοϑαι. ἔμοιγ δέω δοκᾷ. οἰ- 

χονόμου Ξφα δὴν ἀγαϑού χαὶ τοῖς ἐηϑροῖς ἐ- 

πίφαοϑει Χρηοϑτα» ὧςτε ὠφελάῴα κι, πὸ 

εϑρῶν. ἰγυρότατο γε. καὶ Ὑ δὴ ὁρᾷς, ΠΚῊΝ 

φη, ὦ Κοιτύξουλε, ὅσοι υϑὺ δὴ οἶκοι ἰδιωδμ᾽ 

δοιννιῶν. δλλὼ [ὙὉ» Ἄ χὰ μἂν καλῶς ἔμϑιγά 

Ε δοκᾷ λέγεαϑαι ; ὦ Σώκρατες »ἐφηὺ Κοιτ- 

ζουλος" εἰκάνο δὲ ἡμῶν τί Φαίνεται, ὁπῦτὸν ὁ- 

ρώμϑυ τίνας Ἐχιςήμας νδὺ ἔχονζς καὶ ἀφορ- 

μαξ,άφ᾽ ὧν δυγώανται ἐργαζόμϑυωι αὐξάν τὸς 
»7 ᾽ ! δι 3, λ ν -" ἘΠ ὑόν ΩΣ ᾿ 

οἴχϑις, αἰοϑανὸ θα δὲ ἰὐύζις ζωῦτα μιὴ ϑελονζξις ποιῴν, καὶ ΟΥ̓Κ {στο ρώμϑῳ αὐωφελᾷς οὐσεῖς 
.᾽ “ ν γ,2 ͵ ΕΠ) 3) ͵ “" ν» τ᾽ “ ᾽ 3 

αἰὐις (ς ὀχτφημας; ἀλλο τι »ἢ τότοις αὐ οὐτε αἱ θΧτφη (οι χρήμοιτά Εἰσὶν» οὔτε κτήμαΐζα; 
τν - - ᾿ 

Σ 

Σ 

εἰσιν ηὐξημϑύοι ἰσιὸ πολέμια, ὅσοι Ὁ. Ὥὀπο ὶ τῦ- πρόνον. , 



ρεῖς ὦ Κριτόξουλε δ᾿ αι λέγεοϑα); οὐ κὰ δ᾽, 
ἔφ», σέκ ἔγωγε" δυλά καὶ πόϑυ ἀὐπατει- 
δῶν δυχοιωώτων γε οὐΐων ἢ , οἱ ἐγὼ ὁραΐ τὸς 

αϑὸ καὶ πολεμικας, τὸς δὲ καὶ εἰρζευιχαὶ ἐ- 

πιφήμας ἔχονζᾳς" ζαύας δὲ οὐκ ἐδελονζς 

ἐργάζεοϑαι, ὡς «δὺ ἐγὼ οἷαι, δὲ αὐτὸ τῷ- 
τὸ, ὅτι δεασοζᾳς Οὐκ ἔχοιεν. καὶ ππῶς αὖ, ἔ- 
Φηὸ Σωκράτης, δεκσυζας οσέκ ἔχοιεν νἐἰά- 

χόλϑυοι ἐὐδαγμονεῖν, καὶ ποιεῖν ββουλουϑυοι 
ας ἦν νὴ ᾽ Ἐν ͵ 

ἀφ᾿ ὧν ἔχοιεν ὠγειϑτου, ἐπείτα κωλύονται ποι- Β 

εἶν ζαὗτα «ἰπσὸ δ Σρχόντων, καὶ πἴνες διὴ, 
Ε » Ξ- ε , ΓΙ “Ἂ 

ἔφη, εἰσὶν οὗτοι, ὁ Κριτορουλος;, οἱ ἀφα- 
πὰ 2) "ἢ » 3 λ δ Ἀν) 

γεις ογτες ᾿ορχοὶσιν αὐτὰν,; δλλὰ μὰ δι, ἐ- 
ο γ ᾽ 3 “»ὝἭ ) ω λ 

Φη οσωχρῳτης, Οὔκ ὠῷωνεις εἰσιν, λα 
Ἃ ͵ , κΚκῳ ) ιν Ε 

χα, του φανεροὶ. χα, οΤ] πονυρϑτοτοὶ γε εἰ - 

σὶν, Θεὲ σε λεαινθοίνοισιν, εἰ εὴρ πονηδίαν γε 
ῇ πῇ ἀντ λ ͵ 

νομίζεις Ὅργίαν ἴᾳ τῇ καὶ μιφυι λάχιοωῳ ψυ- 

χῆς χαὶ αμέλφαν. χαὶ ἄλλαι δὴ, εἰσὶν απαπη- 

λα τίνες δέσκσοιναι «οοσοιούνδμαι ἡδοναὶ 
5 “ ν 5 -“ 2 ͵ 

δὴ , κυξεῖαι πε, καὶ αϑωφελεῖς αὐ, ϑοφίτων ΓΟ 
« ΄ « ϑες κα Ἃ ἀὐζις 
οἰκίλια , ἡ «ϑοϊοντος τὸ γξόνου καὶ ις 

ἘΚΑΣ Ξ' ἢ “ 
τοῖς ἐϊξαπατηϑεισι καταφανεῖς γίγϑοντοι ὃ - 

ξα Τ ἦσαν ἡδόναῆς «ἰϑέπεπλε- τί λύσαι 

γμέναι » οἷ Δα κωλύοιδιν αὐζιυς 

ὠφελίκιφν ἔργων κρῳτῶσοι. λλὼ χαὶ ἀλ- 

λοι, ἔφη ὁ Σιωχρῴώτης, ἐργαίζεοϑει ὡϑὲὺ οὐ 

κωλύονται. “ἰοῦ “ὅτων ᾿ δνλὼ καὶ πϑρυ 

δ΄ 9 λυῤμορὰ 
χϑυάοϑαι παξοςόδους" δικος δὲ καὶ τοὺς οἷ- 

χοὺς κατοτοίθοισι, 
ται. δούλοι Ὗ»» εἰσι καὶ οὗτοι, ἔφη ὁ Σ ωχρ ́ ύ- 

τῆς» χαὶ πλύυ γεχαλεπῶν δεασοτν, οἱ υϑὺ 

λιχνειαῖν ΠΣ λαγνειαΐν, οἱ δὲ, οὐοῳλυ- 

γών, οἱ δὲ φιλοτιμιαἷν τινῶν μιφρῶν καὶ δα- 

πϑρηρῶν, ἃ ὅτω χαλεπῶς -χᾳ Τὴν ὠθρώ- 

πων ὧν αὐ ἔχτκρ «ιτήσωσιν, ὧδ᾽ ἕως μδϑὺ αὐ ὁ- 
ρῶσιν ἡξώνῶς ἀὐύθις χαὶ διωνα νϑυες ἐ Ρ γαξε- 

οϑιᾳ, αὐαϊκαζϑισι φέρῳν ἃ αἱ ἀὐθὶ ἐργάσων- 

ταὶ, ταὶ τελῷ εἰς ζς «αὐτὸν ξχιϑυμίας. ἐπει- 

118. Υ. ΠΕ ΑΌΜΙΝ ῬΟΜΕ ΡΤ 
νὸς θὰ δούλων μοι, ἔφη ὁ Σ ωχρῳτὴς, Ἐχιχ4- ΑἸ ε(θγαῖς, πὶ (εϊτο 1 ς, Δ Πογτ τὸ ἰα Πἰτυοὸ 

ΒΣῚ 

Μιπίπιδ νοὸς αἷς, (δ {ππτ ποπ μι }]}, Ζϊ 
να! άς νἱἀσητιτ εξ θοπο ἰοτο ποτὶ, πος 
τατη 4105 νίἄθο γογατη Ὀο ἢ] ατιιπα. ΑἸ Τος 
Ῥαοὶς στ πὶ ρεεῖτος οϊο, 745 τἀ ΠΊοἢ οΧχ- 
ΘΥΌΕΓΘ ΠΟΙΙητ απ ἰρίαηι οὗ σαι Πλπι, πιοὰ 
αυϊάοτη (δητεητία, φιοά ἀοπιίηοβ ποη Πὰ- 
θεαπε. Οἱ ἀοπλιί ἰδ σατοτς Ροῆτησ, αἷς 50- 
Ογάτοβ, ΠυΠ1ΠῚ ἔα] οἰταῖο πὶ Δα ρ οἱ οαρίοἢ- 
τ65.). ἐά]ιις σοτοτο, ἐς αυΐδι5 σαροτα ἔπ- 
ἕξις ντ]65 ροῆπησ, ἰπ ος σοπαζι Δ 1Π1ς 
Ἱπηροαίδητατ, 4] εἰς ᾿ΠΊρογαης ὁ Ετ ααυὶ- 
Παπὶ 11 (πητ΄, αἷς (τιτοθι]ας, αἱ ιαπι- 
“4 ΠΟΙ ΦΟΥΠΔΠΓΙΓ, οἷς ταπηξῃ ἰπηρο- 
ταητῦ Ἰπηηηο, ᾿η τ ϑοογατας, οἰσίσιγὶ ΠΘἢ 
ίπητ, (ς ἃ σοπίριοἱ πηαπί ξοτο ροῆτιπι. ἂς 
παρΓοΠΠπλος ἐπι εἤς, πεῖς αυϊάεπιὶ 
ἴατος, Παυ ἀοπιἱρπαιίδπη, ὃζ ΠΊΟ] τίς ΠῚ α-- 
Ἡἰπαὶ , δέ περὶ σοπείαην εἰς ρατας ἰπιρτο- 
δίτατοηι. δαητ δ Αἰἰα ἐγαιἀπ]εῆτα: αι: 
ἄδπι ἀοηλίπα:, ηπς (δ Ρίο νοϊαρτατῖθιις 
νοπάϊταπι, αἰεα ᾿ς, ἃζ ἰπαιτῖ]ος ΠοΠλ- 
ὨᾺ ἰπτοῦ ίς σοπιοτγίατίοπος., αμάς το Πι- 
Ροσὶς ργοργοῆϊι πιφηϊξοίξο ἀοργεμεπάϊης 
ετίαπα 11, αὶ ἀδοςσρεῖ ίαπε, ἀο]οτος οἤδ 
ἱπηρ]ΐσατος νη ίαας νο]αρτατίδιις. τῆς 
Πα: Ροτείξατεμη ἴῃ ἰρίος παμέξα:, αὖ ορε- 
τὶ θιι5 οος νυ] ιις ᾿τηροάϊοπάο δισορηῖ, 
Ατοη τη 411). Τα] οοῖς ϑοογατας, Ὁ ΠῚ ΠΟΠ 
ἱπηροάϊπηταν,, απο πλΐητ5. Ζυςίξτη ἔὰ- 
οἴδῃς, (ξα Δα διηι ἔλοϊιη ἀτιπὶ ἐχοορσίταης 
ἀοίχας ργοιθητι5 να Ὠγοητοῦ ἱποίτατὶ 
{ππτ. ΝΙΒΙΠΟΠλίπιις ὃζ το πὰ ἔα τ] το πὶ δά-- 
τογιητ, δ Γογα τη ἱπορία σοηβιζξαητατ. ΝΝ - 
ταϊγαπη δέ 11 (γαῖ (πῆτ΄, αἷς ϑοογατοβ, αὖ 
Ρεῦ ρτοΐξθέξο πιοϊείξος παδεπι ἀσπλίπος, 
411} Ἰαχαη., 41}} 110] 41 πος 5, 411} τοπλι]εη- 

χαὶ αἰμηγόυία, σεευέχον- Τ) τίατη., 41} {Ἐυ]τὰς φιαίααπι ἃς {ππιτιιοίας 
Δ το πο5., τας φαΐάεμι φάδο σγαιίτες 
ἴῃ 605 ΠοπλΠο5, Ζ105 Οσοιραεγίης, πιρο-. 
τίπην ΘΧογοοηϊ : νῖ ΠΖιδηχάϊα σεγηιῆς οῸ5 
αάδας νεροῖος οἵ, φιαίξιπιχας ἔαςοτα 
Ροῆς, φυ! αι [ποτὶ ἔδοεγίπτδα (ς ἀοξεγς 
τ σοσδῃζ, 86 {{|45 ἴῃ σΠρΙἀἴτατες ἱΠΊραις 

ἄετα. ψεγιπι ροίξεαηιιαπὶ απἰπυλά ποῖ 
τευίητ δὸς ργορῖεῦ [Θποέξιτθι Π1Π1] Δπὶ- 
Ρἰτας σοπηραγατα ρος, τε! πααπητς εὺς 
τηϊογα ἐςεπαέξατεπι Ἂχαΐξιγος,, ἀζατις ἂΞ 
1115 νεῖ (σγαῖς ᾿πἰταιητ. Οροττοῖ διιτοῖπ,, τοῦ ᾿ Ε ὭΣ το τῆς ΑΙ ΤΟΝ ᾿ 

ϑὸδὲ ἀὐιὶ ἀδοινάτες ἀἴοϑωνται δνζξᾳ ἐρ- ταὶ τορος, ποη πίη 46 ΠΡογταῖς δὰ 
Ψ ,Ὁ» ᾽ ’ὔ 

γαζξοϑαι “ἰὼ Ὁ γῆρας, δὀπολείποισι τό- 

πύς κακῶς γηδοίσκν, ἄλλοις δ), αὐ πσφρων- 

πογίις μας ἀϊπγίσαίε, ΖΑ φαἀιιοΓίις 605, 
4] ἀγητατὶ πὸ ἴῃ {ογαἰτατοιη το ίσεγο σο- 
πδηταγ, Ετοπίπι Ποίξες νίστατο ρα τὰπη- 

πὸ δούλοις ̓ χεθεϑαμλὰ δά ὦ Κοιτόζελε, τες τπιπὴ ἴπ {γαϊτιιζεπι ΔΙ 105 γάρ αῃε, 
οἰ δ" , Ἁ ᾽ ͵ 3) "ΜᾺ ὦ ͵ 

δὸς ζωπα οὐ ἥασον Δ|φμαχεοθαι πἰϑὰ δ ελδυϑεδλας, (ξϑϑς τος στοῦ οπλοις πιάρωμε- 
; ε 3 λΥ, ,ὔ ͵ 

γς καταδουλούαζ. πολέμιοι μϑὺ δζωυ ἤδη ὑτὸμ καλοὶ καγαῦοι ογτες χαταδὸουλωσω!ταὶ τινας, 

7, Ὁ 



ὧν: ἜΕΈΝΟΡΗ,. Μ 
οαἰείσαπο πταΐτος Ξ 

ταις οτίδπὶ εἰποίπης, νυ ἔοι ἴα ς ἀοἰποορ5 

'νίπσης. Δὲ υϊαπηοά! ἀοπγλίηας σοσροῦα 

Βοπιίπιπι, ὃζ απίπιοϑ. δ ταὶ ἔλΩΠΙἀγο τα 

ἔκάς ρετάοτε πο ἀεπησης, ἀοπες!ηρο- 

τίαπι ἰῃ οος σοηίςιδητγατ. φεοιπάππι 

μας Οείτοδυῖες πυϊαπιοάϊ ας ἤλτη ἀϊςο- 

Ῥατ: Ερο νετο ἀς [ιΐ5 (ατί5 δα {Ὁ γα] νὶ- 

ἄἀεοτ αδοῖς ἀϊδεα, ὃς ἱρίς πιεϊρίαπι ἐχρίο- 

τῇς, ᾿π Βαϊαίηχοά! γορας οστερῖς ταῖν - 

ἀεοτ πιείπιει οἴϊς σοπηρος. [ταις ἢ σοῃ 

ΠΙΐαπὶ πα δὶ ἀοἀοτίς, χα ραέξο γο πὶ ἄἀἄοπιο- 

{ἰσαπιδιροτα ροίΠπλ, ΠΟΠ Ἔχ τίμιο ἔατα- 

ταπι, νὰ Πα πις ἀοπλίπα;, 1145 τὰ τὰ νο- 

(5, ἱπιροάίδης. ΤΙ φυϊάοπη σοηβάοσητεῦ 

ἰπηροττίτο τα εἰ σοππ]πην δοπιιπι, ααοά- 

οὐπηαιιο ταυ ἄς πὶ μαδθε5. Δπ νοῖο (τὶς οἷς 

(δ πος, πιὶ ϑοοΐατζες, δ ορίδιϑ ἰἘγα ξξοσ 

Ριταβ, ΠΟῸ Ελουϊτατίθιις Αἰτς ἐσεῖς ὃ Εσαοϊ- 

ἄεπι, αἷτ ϑοστγατος, ἢ ἀΘ πιο φιοηπο ]οαπα- 

τίς, ΠῸ Εἰς ̓ πάΐσοτς ρίατογθα Π16 ορίδιϑ Ρα- 

το, (ε (μεῖς εἴτε Ιοσαρίετεπν. Τὰ νογο, ΠῚὶ 

(ὔτοραϊς, γαϊάς ταϊῃὶ ραιπρεῦ δ ν] ἀοεῖσ, 

ο Ργοξεζξο ποππαπλ 8 η ναϊάς τα! ΠΊ6 

ποηίεγοι. Τ πι τἰάεπς (ὐϊτοδυϊας : πα - 

(0 τὰ ροσ ἄθος ἱπγηνοτγταὶοβ,, Πα] αϊτ, 4πδη- 

τὰπιὶ το ἄς ταῖς ἔοι τατίσιις νοπά ε5 τε - 

ΘΠλΓΓΕΠῚ , Φιιαπτιπλ ΠῚ6 Ἔχίίπηας ὁ Ατ- 

Βίτγογερσο, αἰς ϑοογαῖαϑ, { εεητοῦ πλπὶ θὸ- 

πὰς σοπτίπσας, ἔλοΙ]Ο Πλδ ἄς σαηέις ἔὰςι}- 

ταῖίδιις πτεὶς., σα πΊ ἀοΠ)ο, ΠυΪΠ 45 Ζαϊ 486 

ςοαΐξατασπι. Ποταΐς νετὸ (ατίοίο τε οιη- 

ταγατατο σοπιῖοϑ ρίπιγα. [τὰης νοῦο, ααππα 
“Ὦος (οἷς, τ᾽ Πα ]]1ς οριις εξ σριθιῖ σοπ- 
15, πιεὶ δατοηγ οὗ ραπραγγαζεπὴ το πα οσοτὸ 
ἹἸΝΙγαπιπηθα, παῖς, αρτιη Ἂς ΠΉΠὶ {πρ- 

Ρεάϊτατε ροῆτιητ οα, πα πη (βἸοίαστ: 
τὰ φ8πὶ νοῖο ἰρεοίοπη, 414 τὰ ἱπάματι5 65, 
ἃζ ταᾶτι αὐ οχ εἰ πιατίοοτι,, Π6 ἢ τΠ]Ρ]Ὸ 
υϊάςπιν ῥ᾽ τα εἰδὶ ἀσοεήοστγοης [15., θα 
τλοάοροῆπάες, (ατὶς εἶἰδὲ ἔογε ρατο. Οαἱ- 
ΤΔπ ἰΐπις ἡ αἷτ (τοθι5. Ετ δοογα- 

τες Πος ἀεοίαγαβε : Ργίπγατη, ᾿ηΠαϊτ, νἱ- 
ἄεο εἰδὶ πεσεῆητγατοτη ἱπηροίταπη, ντ πλα]}- 

τὰ δέ Διηρία (λογι Ποία ἐπΠἘΕἸτιιὰ5. : σοτογο- 

4ἰὶ πος ἄξεος ποὺ Πποπιίηος τ ἰΆΓΕΓΟΚ. 

1)οἰηάς ποσοῖς οἵα Ποίρίτος ππαΐτος 4ο- 
πηοτια ἜΧοίρίδϑ, εοίχιις πγασηίῆςα. Ργα- 

ἴογεα οἷππος ΠλΕΪτὶ σα ΗΪ5 ἐχοίρί πὶ τὶ 

ίχπει, ἂς δεποῆς!ς ἀο πη] σα Πάϊ, ηἰΠ Ὁ ος 
Ρἰ τα] Ατογίθιις ἀοἰξιτα! να} 15. Αἰ πηδάϊιεττο 

οτίατη ἃ οἰαίτατα ποίξγα ππησ ΠυΟ΄ιο πηα- 

σῃδς οΧροπίας ἱπηρογαγὶ εἰὲ.,. ΠἰΠΊΪ ΓΙ ΠῚ 
νῖ σαοϑβ αἰα5, νὰ σπογος εχῃϊθοας, νῦ σγ- 

πολίζᾳς δειπγίζειν καὶ 45 ποιεῖν, ἢ Εἰ 

πιεϊίοτες Πετὶ σοσαης, ἃ 

Ε σανϑύειν πολλά τε καὶ μεγαίλα ᾽ 

ολιζα. ἡ ἐρημον συμικαγὼν ἐῇ. ἔτι δὲ καὶ τίου πόλιν αἰοϑανομαι 
(ᾳᾷ μδὺὸ ἡϑὴ σοι πσοϑοταιηουσειν μεγαιλοι τελεῖν, ἑἱπωΐξοφίας πὲ, καὶ χορηγίας » καὶ γυ- 

ΟΝ ΡΣ 

πολλοιὶ δὴ βελτίους ζὐαγκασαιν 0) Ὁ σω-Ὁ Ἶ 

φοφυήσοινζᾷς ᾿ χαὶ βῶον βιοτάειν τὸν λοιπὸν ον 

δόνον ἐποίησαν" αἱ δὲ τοιαῦτωι δέαασοιναι αἱ- 

κιζμϑναι ζᾷ σωμαΐᾳ. Ὁ αὐ, ϑοοίπων, χαὶ Ὡς 

ᾳ; ψυχαὶ , χαὶ τὸς οἴκους οὐ ποτε λήχϑεσιν, Ν 

ἔςτ' αὐ τ όχωσιν αὐτὴν. ὁ δΐωυ Καὶ ο,τοξουλος Ὁ ; 

ἐκ πύτων ὧδε πως εἶπενγ' δλὼ «ἰϑὲ δ μ δὲ 

τοιούτων “Σρχϑιύτως πϑύυ μοι δοκῶ ζᾷ λε- 

ϑιϑυα αἰ σσὸ σοΐ ἀκηκοέναι" αὐτὸς δ ἐμφυ-. 

τὸν ἀξεζαζων δοκῶ μοι ἀἡοίσκειν ὁχιεικῶς 

Β τῇν τοιούτων ἐγχρ α τὴ ονζοι᾽ ὡςτ' εἰΐμοι συμ-᾿ 

(ζουλάοις δ, τι αὐ πσοιών αὐξοιμι τὸν οἶχον,, 

οἶκ αἴμοι δοκῶ «ἰπασὸ γε τότων ὧν σὺ δὲ- 

ασοινων καλεῖς κωλύέαϑαι. δυνλὰ ϑαρῥαΐν 

συμξούλάυς ὅ,τι ἔχφς ἀὐγαϑὸν. ἢ κουτέγνω- 
χα ἡμδδμ ὦ Σώκρατες, ἰκϑυαῖς πλουτεῖν, 

καὶ συ σὲν δοχού δι σοι τοδ9ςδειοϑαι γρυμά- 

των; οὔκϑεω ἔγωγ, ἔφη ὁ Σωχρ της» εἰ χα 

«ἰδὶ ἐμοῦ λέγης, σὐσϊὲν μοι δοκῶ «σροςδεὶ- 

οϑει γχοημοίτων δ λλ ἰχανεῖς πλουτεῖν. υ συ 

( μ»ϑύτοι )ἐ ὦ Κριωτύξουλε, πϑύυ μοι δόχεῖς 

πένεοϑαι; καὶ ναὶ μοὶ δὲ, ἔς!ν ὅτε καὶ πὸμυ 

οἰκτείρω σε ἐγω. καὶ ὁ Καιτόξθουλος γελέ- 

σεις εἶπε᾽ χαὶ Ἷ πόσου αἰ σοὺς τ ϑεαΐνἰᾳ πίον 

ὦ Σώκρατες ο ἔφη, ἀὐρεῖν τὰ σοὶ κτήμιαΐᾳ 

πωλούμδυι. ἢ πύσϑυ δὲ πὰ ἐμοὶ ἐγομῖν ἀν 
᾿(81- ἐφηὸ Σωκχρῴτης, εἰἀγαϑοΐ ὠνητῷ ὅλι- 

τύχοιμι : ἀὑρεῖν αὐ μοι σεεὼ τῇ οἰκία [κα;] τὰ 

ὀγζῳ, πόρτα πόϑυ ῥαδίως πέντε μνεῦ. ᾳ 

μϑύτοι σὰ, ἀχριξαΐς οἶδα, ὅτι. πλέον αὐ 4 

Πδϑι ἢ ἑκατοντα πλιασίονα τότυ, κᾷτα οὕτως 
ἐγνωκὼς, σὺ ϑὺ οὐχ ἡγὴ πσδοςδεῖαϑαι γη- 

μάτων, ἐμὲ δὲ οἰκτείρεις ὅΧ1 τῇ πενία: (ῷ ᾿ 

μϑὺ γδρέμα, ἔφη, ἱχανα ὅ61ν ἐμοὶ παρέχήν Ἂν 

τὰ ἐμοὶ ξἐρχϑειῦτα" εἰς δὲ ὦ σὸν αἥμα δ σὺ Ἵ 

«ὐἰξεξέξζλησοι, καὶ πἰω σζὼ δόξαν, οὐσὶ ΠΑ 

κσοὺς ὅσαι γιοῦ κέκττησοι, παοϑε ἡ βοιπέδοι, οὐ. 
δὲ ὡς οὐ ἵχανα μοι δοκᾷ δὴ σοι. “τὼς δὴ τ᾽ 

ἔφη ὁ Κοιτοζουλος. ἀπεφήνατο ὁ Σωχρῴ- 

τὴς 5 ὅτί ποεῦρτον “δὺ ὁρωῖ σοι αι γκῶω οὖ- 

ἢ οὔτε ὃᾳ- 

οὺς οὔτε αὐ, ϑοφπους οἶμαὶ σε αὐ αὐαονέοϑαι, 

ἔπειζᾳ ξένους πσδθεήκει σοι πολλοὺς δέχε- 

θεν, ταὶ τώτῳς μεγαλοωρεκῶς" ἔπειζᾳ δὲ 
ι 

ΠῚ 

μνασιαρ- 
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τ΄ μος υνται, οἶδ ὅτι κα τιδιγοοιρχίας μιοϑοις, 
ἣ ᾿ εἰστροοὶς ὥσαυζας σοι παδεςαάξοισιν, ὅσοις 

᾿ς σὺ οὐβαϑίως κἰσοίσάς. τὰ δ᾽ αἱ οὐδεως 

δόξης “ἱ σὕτων ποιὰν ̓ οἷἶσὲ, ὅτι σὲ “ιμφρήσονται 

ἀϑάυα)οι ξυυὲν ἡ Ἴον, ἢ εἰ τὰ αὐ Δ λοίζοιεν 

κλέπηονζο. πρὸς δὲ πότοις ὁραΐ σε οἰονᾶρον 

πλουΐφν : ὼ ἀμελῶς μϑὺ ἔχοντα ασϑὸς Ὁ μη- 

χϑμάοϑου χονμαία, “τα δεκοῖς δὲ [“--δά- 

γμαα] «σξρεέχοντα υ γοιοῦ, ὥρῃ ἄξον δ5. 

ὧν ξνέκα οἰκτείρω σεν; μιῇ τί αγήκεφον ΚϑιΧΟΥΒ, 

πα ϑης Ἶ ὼ εἰς πολλζὼ οἰπὸοίαν καταςῆς. χαὶ 

ὑπ ἐμοὶ κϑὺ, εἴτι ὁ πος ςεδεηϑείζωυ, Ὑ οἷσ δ,τι χαὶ 

σὺ γινωσκάς,, ὡς εἰσὶν οἵ χα) ἐπαρχέσφαν »ῶς]ε 

πόρυ μιίκρ ᾧ πορίσαντες, κατακλύσοηεν αὐ 
᾿ ἀφϑονία τίω ἐμ δια) τὸν" οἱ δὲ σοὶ Φίλοι 

πολὺ πὐρχϑεωῶτα σοΐ κἄλλον ἔχοντες τῇ ἑαυ- 

“ς Τὴν κατασκά ἢ," σὺ τῇ σὴ, δκίθς ρα σοΐ 

δ ὠφελησόνδμοι Σ΄-ποσλέποισι. ὁ ὁ Καὶ σιτόξυ2ος 
εἶπεν" ἐγὼ τάτοις, ὦ Σ ὡχρ «ες, οὔκ ἔγω α)- 
πιλέγάν. δλλ᾿ ὥρᾳ σοι πρρϑςαΊ δ 4ν ἐμοῦ, σ- ΓΟ 

“πως μὴ τῶ οντι οὐΐζος “δύω και. ἀκούσας δἶχυ 

ὃ Σωχρῴτης εἶστε᾽ καὶ οὐ ϑαυμμαιςὸν δοκεῖς ὦ 

ἰΐῳ Κριτοξουλε τῷ τὸ στευτο! ποιήν ΠΝ ὀλίοον 

μϑὺ ασϑόοϑεν, ὅ7Ὲ ἐγὼ ἔφξωυ πλουΐῷν, ἐγέλα:- 

σεις ἐπ᾿ ἐμοὶ, ὡς συτεὶὲ εἰδότι, τί εἴη πλιούτος, 

καὶ παϑϑτερον Οἕκ. ἐπύσω Ὡρὶν δξήλεγξας 

με, ὀμολογ ἀν ἐποίησας μηδὲ ἑκατοςον μκέ- 

699 ΤῊ σῶν εκτήοϑαι᾽ γιοῦ δὲ κελάύεις με 

πσϑοςαί 4 4ν σοῦ, καὶ δχεμελέοϑαι, ὅπως αἢ 

: ΡΊΟΒΕ ΝΕ ΘΕ ΑΝ ΟΕ 9 
Ν ̓μγασιαρχίας, ἡ πυοϑςα τείας" ἐὺ δὲ δὴ πόλε- ἃ πιπαῇϊς ΡΓα 5, ντ ρατγοοίηΐα {π{ἰρίΔϑ: ὃ 

δ: 

ὈΦΠΠα ΠΛ {1 οτίατιγ, τλῆτος ΠΠ|1ΠῈ {πχπτας ἱπ- 
Ῥαγατζαγαμη τἰ δὲ (οἷο τὶ γο ὨλἱιΠ} ἴῃ ριαίο- 
ἐξαιτίας, ταπιδίιις σο!]διίοπος, Πιδητὶδ τὰ 
ΠῚ ἔδοι!ς (απ ες. Ουοα ἢ ποῃ ἴτα σοτο- 
τὸ ν] ἀςθογις ΔΙ αι ἀ νεῖ ἀςοθδε σετὶ : (με 
(οἷο, ΠΟη Πλΐπιις ΑἸΠποηἰοηίδς τὸ τα Π]ταῖα- 
ΤΟ 5, 40 ΔΠ0 {{ τ ἰπ ροουίατιι ἀεργοῃςηα 
ἴσης. Ργατοῦ πον άσοτε λῆς ἀδτοπηόξ- 
ἱρίο οὔςορίς ορίπίοποπι, χιοά ἀΐμος ἢς, 
δὲ περ] ροητοῦ ἴῃ ἐχοσσίταηἐϊς Ραταπάς 
Ρεσαηὶς τατί οπ 115 νεγίαὶ, ὃζ ἀπιοσί δας ἵτὰ 
Πα ΟΟΟΠΡατΙΠῚ, τα [1 1α εἰ δι ]ΠἸσοτγοτ. Οὐιὰς 
ΟΘ σδιλς ηγϊίογει πιὸ ταὶ, πς {το ἱπίπα- 
ὈΠῸ πηαἱ πὶ ασοίάατεθὶ, ὃς τηλσηάιίη Δ Ἰη.- 
Ορίαπι γε ἀρ αγὶς. ΑἸ τ ῃὶ α!άοιη, οτίατγα-: 
{| Πα οτίατη ἀθεῆοι,ίοίο παθοσγετῖς Ρει- 
ἰρέξδειιπι, οἵϊς αυἑρροάίτατο ροηππιταη.. 
ΠΏ}. ντ Πχο ἀἴοἰς δά πχοάππι ἰπηγηϊ ΠἘτΔ-- 
τὶς, αδτιηἀλητία αιααπὶ νἱξξιις πιεὶ γατῖος- 
πεην ἱππηάςφης, Τ᾽ αἱ νοῦο ταὶ οἱ, Ζ τη τα - 
τα τὸ σορία {προγρησ, ΠῚ Π1]Ὸ πυίητς κά τὸ 
το(ρίοἰπης, ααη αδς τὸ Ποππίἢ1] νι] ταις 
εχίρεξελητος. Τα πα ΟΠ το] ας ΝΟΩ ΡοΙ- 
{τ ἱπαίς, αἷς ἀπιογίατι, τι] Θοογαῖος. 6- 
τεσ Πἢ το ΠΊρις ΟἰΈ, ντ πΪΐ ρατίοπιις ἤας, 
ποτὸαδίς ὨλΠδγαθ}Πς επαάαπγ τα Παιπὶ 
Δ ΠΠΠ τ ϑοογατος : ἀπ ἤθη πείγιτη οἱξ, ἰη-- 
4αΐτ, μος τα δΔάπδτγίις του τ βίτιπι σοιη- 
παΐττοτο, ἢ] Οὐτοδα]ο, αιο αιιπὶ ραι10 
ΔΏτο ΠΊ6 αἰπτο ΠῈ ποι οτΙρίπη ργα τ Ἰοδη- 
το ΠῚ ἰΓΓ τ 15, Φιαῇ 4 ποίοίγος, χαϊά πῆς 
ἀϊαϊτία;, ΠΟ, Ργίπς ἀεἰξίτοτῖβ, α δ πὶ πι6 
σοπαΙο 65, ὃς δά ἔατεπ άπ αἀορ ες, πε 
σεῃτείιηαπι 4.46 ΠῚ ρΑΓΓΟ ΠῚ ΓΠΔΓΙΠῚ ΠῚΘ 
Γαου!ταταπη ροΊΠἀογο: ΠιΠ πὸ ραῖγοηππὶ 
Τ|δ] οχροίας,ντα; ἀσπιορεγαπι ποστοιῖς, Πα 2 “" ͵ “ ͵ κλπ . Ἢ μὴ πὸμτάπασιν ἀληθῶς πένης “ἡ μβοιο; ὁρῶ Ὑ δ Ὀνοῖα ρᾶπρεγ ας ὁ ΝΙπλίγιπη τὸ νίάθο τοὶ 

ο΄ σε; ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἕν τί πλουτηρϑν ἔργϑν 

ἄν; ὀχιςανϑοον ᾿ καἰθεοισίαν ποιεῖν. τὸν δίχτυ «αὐ 

ἡίγυ Ἵ ὀλίγων πἰϑεποιοιοῶτα ἐλπίζω Ὄσὸ πολλῶν 

᾽ αὐ πϑίυ ῥαδίως πολλζωὺ πιϑιοισίαν “ποιὴ- 

ταὶ. οὔχοιου μέμανηστη ϑὐφτίως οὖ τῳ λόγω, 

ἦν Ἴ ὅτε οὐσὺ αὐαγρυζήν μοι ἀξοισίαν ἐποίησαις, 
λέγων" ὅτι τω μὴ ἔχιςαυϑιῳ ἵπαοις “χο"- 

οϑα, Οὐκ εἴη γοήμαΐζα οἱ ἵπτοι,, σοθὲ ἡ γῆ» 

σεοὶὶ τὰ «οόξαζᾳ., συ σὲ Φγύσμον, (δὲ ΑΞ 

ϑοογατοβ, Πα, πὰ ΠΟ Οριις5 ἰῃτο ΠΠσε- 
το, Φιιοα αὐ ραγαπαας αἰτίας ροττίποτ, αὶ 
τογα πὶ σορίαπι ΟΠ σοῖο ρο5. ἰτας ΠΠΠππ|,, 
4] ἀς οχίρεϊξ αἰ] πᾷ σορίδην ράγατε ρος 
{πτ,ΐροτο ἐς πλμ εἰς ἐλ  Π πιὸ πγαρπαπι οἴ6- 
ὅζατατη δριιπαῃγίαπι, ΝΟῚ διζοτα τα πτδ- 
ΤΙ ΠΙΓΕΙ, τ πλοῖο ἴῃ δο, “πεῖπ Πα θυ πιι8 
(εγπχοπο, απ πο σε πα! αἰ ἄς πὶ ροῖος 
{λίεῆν τὶ σοποράετγος, ἄϊσεῖς ; πο 6- 
41| 05 ΠΠ1 ἔλουτατες ες, αἱ ντὶ εἰς ποίοίγος, 
Πες (Ο]ππι, Πα Οἰμος, ΠΟΟ ἀγρεητιπι, πος 

ππννν  -ς ᾿ “ ᾿ ἱ ἱ πο Παϊς ντὶ ποίοίγος, 8 1Πξ ᾿λοσυξεεν, ὅτῳ τὶς μιὴ ὄχιςαιτο γγρἤαϑαι. εἰσὶ Ἐ4αἰ ἀμ αἰϊ, 4ιιο α δ0πξ 

το δ ὄζω αἱ ποθ όσοδὸδι ὐπὸ ΤΟ ιούτων. ἐμὲ 

γιὸς δὲπῶς τινὶ πύτων οἷς αὐ Ἷ ὅχιςξηϑάίεδαι χϑν- 

ϑα!, ᾧ τί φρχίω ξυϑὲν πώποτ᾽ ἔγρετο 

πότων; δον, ἐδύκαᾳ ὑμῖν,  εἰμιὴ χούματα Ἴς 

τύχοι ἔγων,δμφς εἶναί τις ὀγιφήμιη οἰκονομίας. 

δατοπι ἔγαέξις Αἰ οχ πα πο ά γε θα. 
Ετ 4 ραέϊο πιὸ ρυτα5 Ποσιιπὶ αἰΐαιιο ντὶ 
(οἶτο., 41π| Ὁ ἰπιτῖο 181] εογατ παθιιε- 
ἐπι Ατοηΐτη ν ἀοθαταγ ποδί 5, τα πῇ ἡ 1|9 
ἔλου!ταταβ πι}1145 Παθογοτ, ταπγ εἴς ἴῃ ἱρίο 
δάμη Π γατοηΐδ ἀουηοίξίος (οἰ οπεὶᾶ ρος, 

πρβραθν 
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μαποτοποαςὃ Εἰοςοἐρίμπι, αἷτ, Πα οτίαιπ 

ἱπιροάϊγς ροτοίξ, 4ιο πλίπαις τί αὶβ πο- 

τἰτοαποῖς, ἢ νἱ ἀε!σοταςς τ 0145 νη] πὶ 

Ἰρίς μβαδιιογίτηςς αἰϊας εἰ σοηοεῆοτγίτ 15. 

ντίῃ εἰς ατῖοπὶ ἀϊίσογος. Ἑδάοηγίπ δά πιηἰ- 

Πτατίοπο ἀοπιοίειςα πιθὰ εἰξ γατῖο. Ναπιο- 

Ρ65, φυα [γα πιοητα (πητ, Πα Π. Π 114ΠῈ ἰιὰ- 

Ῥαΐ, υΐθιι5 οἀπὶ ἀπ σογοπλ: πος» {πα ταῖῃ! ἃ- 

1ἰας5 φα ρίατη δἀπιϊπιταηάα τά! ἀϊτ, εχ-ς 

τίατε νη, αϊ τα τγαάογα πα] ν]5. Εἰ πὶ- 

πετο 4] ρτίπηιπι οἰταγα σαποτο ἀϊίσιιητ, 

οτίδηι ἰγ Γὰ5 ἱρίᾳς οοτεααραητ. Ατα; εαυϊάς 

Πτααίπ ἄοπιο γοὶ ἔα πλ]Π]Ἰατὶς δά πα ΠἰΠἘγατίο.- 

ποῖα ἀϊίοετς ἱππιταετῷ, ἔοτζαῖης 118 ρίδῃς 

φοτγαπιρεσοην Αἀ εα Οὐτοθαϊιδ: διπάϊο- 

{ς ταὶ ϑοογαῖος, παῖς, οἰαδὶ νοὶ ]ς νι άεσὶς, 

ποπλῖΐ υϊ δά ιπιοητί αάἀξογαβ, ντ Γοτα πη 

ποςοἢατγίαγαπι ομογα ἔοι πς ἔσσαπχ. Μ|ηι- 

τὰς ργοίςέζο, αἷτ δοογαῖοβ, (ςἀ δὲς εχρο- 

πλιὰ τί δὶ, ]αα (οἷο. Ατθίτγογ αὐτξις, Πρ ηΪς 

Ρετϊξάϊ σαι]ανςηΐΓΕ5 αἄάτης, τα 10 οαιι- 

ἀοιηςαίογέ: ποἢ τορτο με ἀγα πὶ {ἰαἰϊοτς 

ἀαπςοίοπι, νπάς ροζοτο ροῖϊες. [πἰΔοπηῖιτο 
δηυᾶδηλς ροίσεητς, ἀρ πῆς 11 πὸ ΟΞ Ε, 

,ΧΕΝΟΡΗ. Με ὰ ΒΡΕῚΤΩ 

αἱά ἰσίτας οοίξας, πο πλῖπαδ τὰ Πυοσας Α τή δέω κωλυύᾷ χα! σε ἔχήςαοϑαι ; 
λ ᾽ ἊΝ. »᾿ 2 ᾿ 

καὶ αὐλεῖν αὐ κωλύσειεν αὐ,ϑε5» πον ἔχιςα- 
5 , ἐϑῆτι ͵ ! ," 

οϑαι 5 εἰ μῆπε αὑτὸς 'πωποτε κτήσοη το αὖ- 
Ν ͵ ΠΥ) Ε ͵ » “Ἄ 

λοις, μῆπεολλος ἀυτῳ φο ϑοίορι ον ποις αὖ- 
΄- ΓΡᾺΙ Ἂ » ; "“ 

τῷ μαγϑανειν. οὕτω δὴ χαὶ ἐμοὶ ἔχη «ἷξὰ τῆς 
᾽ ͵ ,, δῶ, δ᾽ νὴ 

οἰκονομίας. οὐτε Ὁ «αὐτὸς οργόμα, γρνβ(ας 
᾽ ͵ ὃ) ᾿ ΐ 

(αἿ ἐκεκτήμίωυ νῶξτε μανθδείνειν Ὁ οὐτεχίμο 

ἄλλος πώποτε μοι παρέοε τὰ ἑαυτῳ δ)οικᾷ!, 

ΔΛ ἢ σὼ νεῶ ἐθέλεις παρέχφν. οἱ δὲ δήπου τορος ς 
ποχυέφτον μαγϑοίνοντες κιϑαοίζειν Ἢ καὶ ας 

Βλύρᾳς λυμαίνονται. χαὶ ἐγὼ δὴ, εἰ οὖ τω σῶ 
"7 3 Ι ͵ Η τ᾿ 

εἰκω ξχεχάρησοι με μια) )εύνειν οἰκονομεῖν, ἰ- 
Ε)] ͵ 57 ᾿ “" 

σως αν, καταλυμκηνο μιζωυ αὖ σοὺ τὸν οἰχϑν. 
Α "»“Ὕ « , Φ᾿ »»Ύ 

“σοὸς ῦτα ὁ Κειτύξζουλος εἶπε “σόόϑυ- 
φ΄ ἤ ᾽ ͵ ς 

4ιϑς γὲ ὦ Σιωχρᾳτες Ὡσποφ 6. γὴν μοι πεῖ- 

δὰ μηδὲν με σεενωφελῆστη εἰς Φ βῴονίασο- 

φέρειν τὰ ἐμοὶ ααγχα οι ποραγμαΐα. οὐ κὰ 

δι᾽, ἔφη ὁ Σωκρῴτης, Οῴκ ἔγωγε» διὰ ὃ- 
3, ᾿ ) 

στι ἔγω, καὶ πϑρυ ασοοϑύμος δξηγήσομαϊ 
ΩΝ Οὐκ οἢ ᾿ ὐπῖ ἀν 5, ὙγΥ 

σοι. εἶχχφ δ, αὖ, καὶ εἰ ἔχε πυρέλοντος σου, 
Χλ λ» 35» λ » " - ͵ 

αἰΐοτο δ οὰπὶ πος ἀποοτδ; (τ (οἰο πε 4 χαὶ μα οντος παρ ἐμοὶ, εἰ ἀλλοσεηγησοὴ ζω, 

αυίάοιατο πο Ἰαταγιιι ΔΙ ΠΊΟ. Τάεαι 

Μιυβοσπι ἀπδοτο ατὴς νοϊςηει ]οηρο πης 

ῬουϊτίοΓος Μειίϊος σομπιπιοηίξγαγοηι, ας; 

οτἶαπιτίδὶ στατίαπι μαδίτατος, θα ἀὖ εἰ5 

ἴλης ἀϊίοοτα σαροτοδ; φαϊ οἤδσι, φασί ἴῃ 

Ἰιος πῖοὸ ἱπίλίτατο ρος συ!ρατς ὃ ΝΙΒΙ] 

αυϊάοπι πγοτῖτο, τὶ δοοαῖος. Οὐδηηοῦ- 

τοηι οσὸ τίδί, Ογσορι]ς, οτοη 44π) [τος 

εογιι., {πα ται ἀἸίςοις {πιά !οίς συ ρί5 εχ 

τας, ἰοησο ροτίτίογοβ. ἙΕατοοῦ ατεπὶ σα γα 
ται ΕΠ, ντ ἀπ τογιηλ ΠαΟ ἢ οἰ α]- εᾧ ᾿ αν τ 
ταῖς 4ι τ ΠΟΙ ΠΊΩ ΠΟ ΡουΠπταὶ πητ, σο- Γ΄ γώ τοίνεω σοι δείζω, ὦ Κριτίζουλε, Ὁσαι μιῶ. 

σποίσοτοῃι. ᾿Νατη Ζυαπη ΔΠ]ιαηο ΔηΪπι- 
αὐἀπογογθπι, ΠςᾺς πὶ ορογίθιις ἔδοίμῃ ἠϊ5 ἃ- 
1ῖο5 φαϊάοηι ἱποροϑ δἀπιοάμπηι εἴς, ἀ]1ος 
οριυΐοητοϑ : ἔιῖτ οα γο5 ΠΉ1Π] δα πλϊγατομΐ, 
δάθοφ ἀΐσῃανίία,ς 4, 4α]α οἴει, Ἢ ρὲ- 
σοτατιαυ. [τὰς σοπ ἢ ἀογαης ἱρίς πλοσιιηι γο- 
Ρειῖ, ρου] σοπιιθηΐθητοῦ Πετὶ. ΝΝαπι αὶ 
ΔρογοητοατοπΊοΓο, ίμο οὐπὶἄσπιηο ἔδέϊι- 
ταῖς νἀεθαπι: αἵ αἱ σοπτρῆζο Δηΐ πιο σ- 
ταπι δά ίεγθητ, οος τατος] οσίτις ἔοι ας 
απ, ταπη πιαίοτίὶ σαπὰ ἰπ ΓΟ {πὰ ἕλσοτς δ- 
πἰπιδάπογίςθαηι. ἃ αΐδις τα Ζαοηας ἂῦ- 
Βίτγοτ, ἢ νος, ἃ πους ποι δάμποτγίδειγ, 
αἰίςοτε ροῖς; νττγεὶ ποϊαπάα ρου Πηγὰς 
ἢλ5. Εὰ αυστα (ὐποθ 5 αι Ποτ: απο 
ἄροῖς Π1] ϑοογατο5,αἶτ, ΠΟΠ τα ΠῸτἢ ἔλοίαπι 

καὶ σὲ οἶμκφιι, εἰ βούλοιο, μαϑονζα., εἴσοι ὁ ϑεὸς μὴ « χ υ αὖ δεινὸ » εἰ; »μαλονίᾳ - εἰ σοι οἶκος μή οϑεωτίοιτο, πτλρυ ἂν δὲινον 

ὁπῦϑαν σοι εἴη λαζεῖν, σξκ αὐ ἐμέμφου μοι. 

χαὶ εἰ ὕϑὼρ παρ ἐμοΐ αἰτοιοῦτί σοι αὐτὸς μὴ 

ἔχων, ἄλλοσε καὶ ὅΧ1 τϑτο γγαρον » εἶδὶ, ὑπ 
οὐδ, αὐ τῶτο μοι ἐμέμφου. χαὶ εἰ βουλομέ- 

γου μοισικζων μαϑεῖν σου παρ ἐμοῦ, δείξαιμί 

σοι πολὺ δειοτέρους ἐμοΐ «ἰξὶ μοισικζωώ. 

χα! σοι γϑριν εἰδοζας, εἰ ἐθέλοις παρ᾿ αὐ 

μαϑϑανειν ̓  τί αὐ ἔτι μοι τα ποιομῶτι μέμ- 

φοιο; σεν αἱ διχαίως γεν» ὦ Σ ὥκρατες. ἐπ 

λιπαρεῖς παρ ἐμοῦ μανδαίνειν, πολὺ ἀλλους 
δεινοτερους ἢ ἐμοὺ πῶς αἰϑὶ ζῶτα. ὁμοῦο- ἐμξὑνπῃ 

οὦ δὲ μεμελνκέναι μοι, οἵτινες ἔκαςα ὅτ 

φημονέςατιϊ εἰσι τῆν ἐν τῇ πόλᾷ. καταρᾷς 

θὼνγὉ» ποτε πὸ δ αὐ ἔργων τὸς μὰ 

πόρυ Φἰπέρους ον τὸς δὲ πϑύυπἈοισίους, 

ἀπεθαύμασοι, καὶ ἐδοζέ μοι «ἴξιογ ε1) ὄχε- 

σκέψεως ὃ, τὶ εἴη πτέτο. χαὶ ἀΐρον Ἐχισχοπὼν 

πόρυ οἰχείως αῶτα γιγνόμϑρμα. σὸς μϑὺ » 

Εείκη ζῦτα αραπονᾷς, ζιημιουμϑύους ἑω- 

βών, τὰς δὲ γνώμῃ ἢ στευτετα δύη μι. ὁ 

λουμϑυοις, καὶ θυ ον καὶ βᾶον καὶ κερδα- 

λεωτερον κατέγνων το  Πογζᾳ:- παρ ὡναὶ 
χουματιφάώ 

δ ὡς Ε] Υ -Ὁ- «ς ͵Ἱ “" ΓΟ 7 ᾽ ΕῚ 

“λρέοϑα; ἀκούσας ζωῶτα ὁ Κοιτόξελος εἶπε᾽ γεωῦ τοι, ἔφη, ἔγω σε Οὐκέτι ἀφήσω ὦ Σ ὠχρ τες» 
Ἃ 

Ὡὶν 

Ψ Ἁ τὴ : 

ὁπὸρνη δα 
ΝΑ. τς, 

λ 
τὺ 

τλρ! 
ἿΩ 

"ἢ 



νν 9 ΥΡΕ , 5 ᾿ ἕξ 
᾿ς λων των! Σσοδείξης, τί δξῶυ; ἔφη Σωχρῳ- 
πὴ ΄ “Μ 

τής, ὦ Κρατόξολε, ζῶ σοι οἰποδεικνύω ον :- 

ι τον υϑὺ οἰκίας τὸς μδὺ Ὡσὸ πολλοῦ εἰογυφίου 

ἀχρήξοις οἰχοδομοιώίζας, τὸς δὲ ̓ἰπο πολὺ ἐ- 

᾿"λαῆογος, πόρτα ἐγρύσας, ὅσα δῷ, ἢ δόξῳ ἕν τί 

σοι τῷ το ΤῊ οἰχονομικῶν ἔργων ἐχτδιακχγιώα); 
χαὶ πλρυ γ᾽, ἔφη ὁ Κριτόζουλος. τί σὺ, εὐ ὃ 

᾿αϑηψακόλουθον μι αϑτὸ σοι ἔχεδιάκγυω, τὸς 

μϑὺ ἄϑώυ πολλὰ χαὶ πϑυτοῖα χεκτὴ μϑύοις ἘΞ 

Ν χόϑοϑαν (μηδὲ εἰδοζᾷς, εἰσῶα ὅξιν ἀὐζις, αὶ 

δὰ ῦτα πολλὰ μϑὺ ἀὐξες αϑιωυϑύδς,πολ- 

λοὶ δὲ αϑιωνζς τὸς οἰκέζᾳς" αἷς δὲ , σρσὲν 

πλέον 5 δλλὰ χαὶ μείονα πὕτων χεχτηδι τς Ἐξ 

αὖ νας ἀὐθὺς ἕτοιμα, ὁτὸρ ὧν αὐ δέωνται» 

χέδοϑαι. δλλὰ τί δξζυ πότων δξὴν, ὦ Σωχρα- 
πες. αἰτίον Ε ἢ ὅτί τοῖς μϑυ ὅπου ἔτυχεν ἕκαιφον 

ο΄ καταξέξληται, Τοῖς δὲ ον» χώραι ἕκαςα τεία- 

ος μένα κάται; ναὶ μιὰ δὲ᾿, ἔφη ὁ Σωκράτης. ὼ 

96) οὐ γώρᾳ 9. ἡξτυχεν, δλλ᾿ Ἵ 

ἥχῴ, ἕκαςα Ὡ[ουτέτακται. λέγν τ μοὶ δοκάς, 

ἔφη, χαὶ τῷτο, ὁ Κοιτύζουλος, Τὴν οἰχονομι- 

Κῶν. τί δξζω ; ζωῦ σοι, ἔφη, χαὶ οἰκέζας αὖ ὅχι- 
᾿ δάκγύω ἐγ υϑὺ πϑύζῷς, ὡς εἰπάᾷν, δεδεμέ- 

γξς, καὶ τότος γα μινὰ δἰ ποδιδρασχονίᾷς, ἔν- 

᾿ ᾿ δὰ δὲ λελυμᾶμους δ καὶ ἐθελονζαα τεέργαζε: 

αι; χαὶ οὐρα υϑυφν,οὐ νὼ τῷ τό σοι δυξῳ αἴξιο- 
Ἷ θξατον τῆς οἰκονομιίας ἔργϑν χεδι4κγιωαι : ναὶ 

᾽ κὰδ, ἔφηὸ Καιτξαλος, ᾿ὴ στφρυόρα γε. ζὼ 

ἊΣ χαὶ οἷ δαπλυσίως γεωργίας γεωρηϑιώζᾷε, 

᾿αδς μδρ Σπολωλέναι φασχονζαις “ἰτωὺ γέωρ- 

» . γίας, καὶ δσιοροιώζας » τὸς δὲ 3 ἀφϑόνως χαὶ 

" Ἣ καλαῖς πόρτα ἔχονζᾷς, ὅσων δέονται » Ὅσο τῆς 

Υ »τωργίας ;γαὶ μὰ δὲ, ἔφη ὁ Κριτόδϑλος. ἴσως 

᾿ς ηδρῥραϑαλίσχοισιν Οὔκ εἰς ἃ δῇ μόνον, δυλὰ 
ο΄ χαλεὶς ἃ βλοίξξυ φέρᾳ αὐταΐ καὶ τω ἴκω. εἰσὶ 

, » 7) ς ͵ ᾿ Ὁ Ε 

᾿ς λδυτινεοίσως, ἔφη ὁ Σωκράτης; καὶ ζριὅτοι 
᾿ “7 »} 2 ͵7 ͵ ᾽ » ἡ » 3, "αὶ ᾽ 

Ὧν ΔΛ ἐγὼ οὐ τότος λέγω, ΣΙ οἱ οὐδὲ εἰς τὰ- 

Ἷ γαίκαια, ἔχοισι δωπίμαν, γεωργήν φασχοίϊες. 

ΤΣ 

δῇ γωσεαίξω αὶ ἐχὶ τέτως, ἔφη ὁ Σωκρ της" σὺ 

: ̓ δϑεώῤθρυος δήπε κατα μ(9. σή. νὴ δὶ. ἔφη, ζὠ 

δυνωμά γε. σέκϑν γοὺ θεώμϑυον σι ΐ δἰσο- 

πφοφαχ, εἰ γνώσῃ. νὸν σ), ἐγώ σοι σὥγοιδα, ἔχὶ 

χ μδ κωμῳδῶν ϑεαν ἢ πανν ωρωὶ  αὐισανϑιον, 

Ί 

[- τ 

ΠΥ ΥΚΡΕ ΝῊ δ᾽ ΜῈ τὶ 
ὍΝ Ὰ 5" ἂς ͵ ᾿ ͵ ͵ - ΕΓ, οἴ εν Ἷ ς ᾿ς ἥριν ὧν μοι ὦ “ς. “σεογηστῃ Θϑαντίον τὰν φί. Α ρεῖτις, Ζιιλ πη τ] αιιοί ΡΟΪΤοἴτις 65 πουιπὶ 

ἄϊπλα, χαὶ τότοις, ὅτὸμ δέονται, μὴ ἔχονζξις Β 

ἐγθα ασθ99-Γ 

ὃς 

1Π ἈΠ ΟΟΓΙΙΓΠῚ ΡΓοΙοητία, ἀοπτοηπίξτος Ουἱά 
ΕΓΡῸ ταὶ Οὐτοθι]ς, (αἱ οἷς ϑοογατος,Π ἀο- 
ΤΟ ἘγαθῸ εἰ δ᾽ ρυϊ αλλ Ζ ο πὶ ς ἄς 51: 
{|| 65 ̓Πσοητὶ ΡΕσαηΪα, ΠΟΥ ΠῚ ἴοησε ηγ]- 
ποῖο ἄοπλος οἰππηοά! οχίξγιογο, Ζια ΔὉ 
ΟΠ ΠἶΡας ἰπΠπτιέζα ἴπτ, ἃ αΐθις οἰ ἀς- 
θεπτ; αἢ ποη νἱάοθου εἰδὶ γμτπη ἈΠ] απο 
ΟΡτΙ5 ΟΧ ἰἰ5., πα δά ἀοπιοίίσαιη δαπηίηί- 
{Πγατίσπεπη ροτγτίποησ, οἰξοπάογε ἢ Οπληϊ- 
πο,αἰε (εἰσοθα5. Οὐ Δυτοηι, ἢ, φαοά 
σοπίεηιϊοης Πιιῖτι5 οἴἘ, ἀοίησορ5 οοϊημποπ- 
{ἔτοπ εἰ δ᾽} πἰπλίγα πη αιιοί τὴ 48] (πρε]- 
Ἰφξβ οι πχυ]τατη ἂς νατίαη ροΙΠ ἀςᾶτ, ποὸ 
δ, 4] ππὶσριῖς ΟΕ, ντὶ ροῖς, ἤξα; (εἴτε, Δἢ 
οἸπηϊα ἤητ εἷς ἰπτεστα, θαίᾳ; Οὐ σαι ΠᾺς πηα- 
σπᾷ ΠΊΟΪ Ο(Ἐἰὰ τατὴ (ς, τιιπὶ ἔτ Πα τὰ Δ Ηςο- 
το: Ζαοίάαηι νοτο, Ζαΐ πο ἢ 5 ΠῚ ρ]ΟΓο ΠῚ, 
(ς ἃ τεπυϊογοπη οτίατη ροΠΠ οδησ, λα νἤμπηη 
ΟΠπληΐα ράγατα Πα εγα, 4 1ΠῚ οἰ ορίις ο. 

{πὲ νετῸ σδαα τ 411, πγί ϑοογατος, πιῇ 
ἀπο ΠΠ|5 φυ!άοπ ἔοτταῖτο ργοϊςξξα ἤπριι-: 
4, [ηἷ5 ογάϊπε σοϊ]οσατα ἰασςητὸ [τὰ ργοξα- 
ἔϊο οἱ , ας ϑοογατοβ. [ἤγπλο 6 ἔοτταίτο 4ι1- 
ἀςπλὶπ ἰοσο,(ς ἡ θο αἰεί σατα {πιστὰ (πητ, 
400 {τὰ οὔ ραζ ἐγαῖ. Ὑ τους τα Ποὺ 
Ζαοσας ριοΐεγις, (αἱ θοῖς τιτοθαίες, ν- 
ΠῸΠῚ ΟΧ [15,4 τα: δά γοπα ἀοιηο Ἐἰσ πὶ Ροιτῖς 

ποητ. (ΟΪα αὐτοπι, ἢ ὅς ἔαπιιος ἀςπιοη- 
{ἔγϑπι τίθι {πὶς χυίάεπι νἱηέξος, νὰ ἰτα ε1- 
σΑτη, ἂς ΠΪΒΙ]ΠΟΤ Πὰ5 ἔγο ΖΘ Ώτογ αιρίοη- 
τες; πεῖς γψεῖο (οΪπῖος, Πποη ταπηοη ἱπαϊτὸ 
γο]]αογαητος, νο] πχαήφητοϑ, ἀπ Ποη ΠΠΠπὰ 
Ετίατη ορι5 σοπήιάογατιι ἀϊρηπηι η δά τηϊΞ 
πἰἘγατίοης ἀοπιοίειςς δὶ οἰξεηάοτγε ν46- 
θοτὸ Μαχίτης αυϊάεπι σοτῖς, αἰτ τίτοθα-: 
Ιι5. Οὐ ἢ ἀϊπογίος σοπίΠ1}}1 γατίοης σοξ 

᾿Ίοητοβ ότι ΠῚ, ΠΙΟΓΙΠῚ 41] (ς ρεγαστίςι]- 
τιγαπη ρογάϊτος ἀἰραης, δὲ ἱπορὸβ ἤητ; 811} 
δδαπάξ ςοπιπΊοήε4; οπτηΐα ποεςηδγία εκ 
Ἐαάοπη στα τιιγα Πα θοαητὸ [τὰ εἰξ, Πα τ΄ 
Οὐτοθα 5. αππὶ ἔοττα 5 ἱπηρξίᾳς ἔλοπιπὲ 
πο ῃ δα πιοῦο, ἰπη αι Ποσὶ ρα οἵ; (δ ἃ οἱ 
1η Αἰϊα., αιια τατη ἰρί15. τα ἔτ Πα ἀαπηητιηχ 
δἀξετδητ. ϑαπτέοτγταο πόμα] τα]ο5,αἰτ 50- 
οἴάῖαβ, νΕΓΠΠΊ εσῸ ΠΟῚ (6 Πἰς Ιο ποῦ : (ςἃ 
ἄς 15, 4] αυι1πῈρ σα] τ γα ΠῈ ἐχογοοῖς (δ 

ξχτεδηταγ, ποῦ ταπλεῇ ΠΕ συ Ἐπὶ] ἢ γος πὸ- 
«οἤλγίας (απλειπὶ ἔλσοτγε ροἤίιιητ. Ετ ἡιιαὲ 

ὁ τί αὐ εἴη τότε αἴτίον, ἔφη, ΩΣ ὠκέῳτες .ἐ- Ε Π8,1Π64{| 615 ΓΟῚ ξπογὶ σαι, ταἱ ϑοςῖα- 

τοοὺ Πεδυοσαπιεροτεα, αἷς ϑοογαῖος, αὐ πο 5 

41| 04; τὰ 605 σστοπηρίατζιιβ,Γ δηϊπιδάϊτιογς 

τος. Ργοξεέξο ἢ ααίάοη) ροΙ πη, πα ιιίτ Ν ὁ- 
οεἴς οἰ Ἰρίταγ ρο σα ]ππὶ ταΐ σοητοπηρ]αη- 
ἀος ἔλοϊαβ, δῇ ἱπιο]Πρεγε ρος. Μειηϊπὶ 
νετοῖς αἀ ἰρεέξζαπήο5 σοπηἠϊαγυτγη δέξος 
τες αὐπχοάμιπ) αἰ φιαηάοτηαης {πτγοχ ς, 
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πε αυέζοτεπι δια, ντ νυ πα τόσιιηι (ρεέτα- 

τοῦ οἵδε ποὴ γεοιίᾷγοπι. Ν᾽ ογαπι Δα τοτα 

4υληιάδπι μαϊαπιοάϊ πυιπηηι απ ΠΊΕ 65 

οομοταταδ. Εγροπς τ ],ΠῚ] δοοζγαζαϑ, γα 1- 

δὐΐας εἴτε νἱάθου» ᾿πππιο ἰδ πιο ργοξοξεο 

πχαΐτο πιασὶς εἰ ἀίοα!ας. Ο ἃ Δυτοπι, 1 εἰ ί 

ηιυοίάαπι σοηγοηίξγοπι, αἱ ἐχ το οαπο- 

εῖ δά τογαπι πεςοαγίαγιπι ᾿πορίατη τοά- 

«ἔτι π᾿ το πη αἰἰοσ, α ρογ εαιηάοσιπ τοῖα 

εἐπιοίξγετι πλασηδηι ΓΟΓᾺΠῚ οορίδιη ρατα- 

τπογῖητιαῖχας ἀς που] οτο πιἰτσαπὶνοὶα- 

Ρτάτοιη σαρίητὸ Ἐος νοτοὶρίε φᾳοσας νὶ- 

ἄςο, δ νιτοίχπε που, απ Δ). ΠΤ ΤΟ) 

{πὶ πιασὶβ δογιιπὴ ἰῃ ΠΠΊΘΓΟ, ΑΕ] Ἰπογιπὶ 

ξείαης. ΝΙπιίγαπι ἢς οος ἰρεέξας, νττγᾶ- 

σα αίαγαπη δὲ οοπιαράϊαγαπι αἕζογος, πο 

1105 φυϊάοιη, πηοα (δητθητία, να ροῦτὰ 45: 

(εἀ νενἀεηάο, ἀταιις απ ἀςηο ποπη1}}}, 

γοϊαρτάτοπη οαρία5. Ας ξοτγταῇις ἰά αι οιῃ 

τεΐξε.Νες εηἰπὶ ροοτᾷ νὶ5 ποτὶ. ᾿αππιδὰ- 

τεπὶ πεσοίαγίο τεπὶ ἐπποίξγεπι τγαΐζαγο 

ςορατῖς, πο το {π]τιπὴ εχ  πγᾶ5 εἰς, ἢ 

ποπ σοπἤάογοσ,]θο ραξζο 64 ἴῃ ΓΘ ΠΗ ΠΛΪΠῚς 

τυ ϊς (5, ργαίεγείπι ]αιπὶ οδάθῃι [εὶς αἁ 
νίμπι οοτηπιοάα ἥτε. ὃζ δά νεπήεπάιπιπι 

{ταδαοίᾳ ὃ ΡΌ]]ος ἐαιόγαπι ἀοηλαζο πα 

ἴα ες ϑοσγατος  ΝΝΙ ΠΟ πιασίς, αἷς, 4ιᾶπὶ 
εἴηογο ἤπο5 ἃ Ριιογὶς δά σοϊεμάιιπι 4- 
σύσπι ρραγοβ. 64 αιαάδηι ΠΉΠ] τη 
Θαπογιι., 4 4Πὶ ΠΟΠΛΙ ΠῚ} ἀτάτα5 εἤς 
νἱάδητωγ, αιια Πξατῖπη ν τ] 65 (ππτ, ὃς ἰὴ τηο- 

Τὰς Ρτοβοίαπι. Ροίδπιπι ετίαπι σοπηπιοπ- 

᾿φἔτατε φαοίάαπι, αυὶ ππρταβ αὶ νχοτοβ ἱ- 
τὰ τγαΐζαπε, νῦ ξατιπι δάϊαπηοηῆτο τοῖῃ ἔὰ- 

ΤΩΙ] ἰΑύο πὶ απσοδῃτ: αἷϊος, νῖ ἀδιηα πγ4- 

Χίπια ασοὶρίαης, Ηας οτίαπι τη ρατῖς, ταὶ 
- . δ ν ͵ ᾿ ᾽" »»"» 

δοοτγαῖεβ, νίγοπο, δῇ νχοσὶ τ διιοπάα σα ]- Γ) ὦ Σ᾿ ωκχρ ατΈς, τὸν αὐσῆρα αἡτίαιαϑτιι, ἢ πίω γυ- 

 εἰξ ὃ δ] ρεσιι5. αἷς ϑοογαῖοβ, πηγαὶ] δά- 
ἐεΐζαπι ἤτ, ρογιπηχας ραίξογεηι ἀοσιπα- 
Ὡλι5 : ἢ οαιύας Ιἀατ πεῖ, ΡΙογιμη τς 
οτἸ πιο ἴῃ αιυΐτει σοῃέοσταγ. Κ χοῦ πγα- 
τίτο ἢ τοέξς ἰῃ(πίτατα τλα]α (6 ρογίς, πιο γῖτο, 
σα]ραπιἐρία (αἴξιποτῖ: αἵ ἢ νἱν οα, αα’ Βο- 
πείξαᾳ ὃζ ἰδλιιάδο!!α (απτ, ποι ἀοοιοτῖς 11- 
Ιαπι, αἴας τα πούιπὶ ἰσηαγα ντατιῦ» ΔΠ 
Ποη ἰπ νίγιιπι πιογῖτο εὰ οὐρὰ σοπέοττγί 

ἀεῦςεατῖ ὃ Οπιηΐηο τηὶ (ὐτοδεὶς, ᾿η αΐτ, 
((ατλιις ἐπί πι ἁπηϊοὶ., αποίχιος πεῖς ἁαίτι- 
ται5) νοταπὶ ΠΟἱς ἀϊςῖτο. ΕἸ ης δἰ ἰ ας Ε ζουλε (φίλοι 7,5} ἐσμεν τ παρόντες) 
ΔΙτας 5 συΐ Ρ]ὰ5 γουιΠῈ (Ἐγ! γιιηι σοτη τη Ϊτ- 
ῖΑ5., υδλιῃ νχοτῦί  ΪΝοπηηΐὶ, αἷς. ΕἸΠῈ π 

νεΐο σαϊρίαπι., οσαΠ “το. Πλΐμι15 σΟ]]ο- 
παγο, πὶ οηι 11} 851 ΠλΪΠι15, 1] ΖΕ], 

ΟΠ ΠΟΙΏΪΠ6 ; (αἸτῖπι σὰπι ΠΟΙ τλΪτί 5. 
Αἢ νοζο ϑαπιριε]]απι αφἀὐπγοάιιηχ ἀπιχ 1{|, 

ἶ ὌἜΞΕΝ ΟἽ ΒΗ. ΜΕΜΌΟΚΒΑ ΒΎ 1 ᾿ 

ἃς γαϊάς ἰοησαπι νίλπι σοπέςοῃς, Δ Π1-Α χαὶ πολύυ κα κραὴ ἐδον βαδίξονζα ὑκὴ ΜῈ 

(Ο λησιν ὀντῶν; πωλοδὰ μψῷν με χελά 4ς,ὦ Σώ- 

Ἴ αὐαπειϑονζα. ασοοϑύμιφς σεουϑεάοϑει. ὕχι 

δὲ ζιοὗτον σοϊσέν με πώποτε ἔροον παρεκαλε- 

σεις. Οζκχοιο γελοιὸς σοι Φαίνομοι 61),ὦ Σώ- ! 

κρώτες; σαωτῳ δὲ πολὺ νὴ δὲ, ἔφη, γελοιό- , 

περος. ζωὼ δὲ χαὶ ἀφ᾿ ἱππικῆς σοι ἐχιδἀίω Ὁ 

τὸς μδὲ εἰς οἰποοίαν ΤῊ χττηδείων ἐλυλι- 

ϑυζας, τὸς δὲ “4 τίω ἱπισικζωὺ χα πλῶν 4... , ὃ 

πόροις ὀγζᾳς, καὶ ἅμα ἀγχαλλομδίους ἔχ τῷ 

κέρδᾳ : Οὐκοιῶ τοότος μϑὺ χαὶ ἐγὼ ὁρω, χαὶ οἷς 

Βδὰ ἑκατέροις, χαὶ οὐθὲν τί μκδῖλλον τυ χερς- 

διαινόντων γίγνομ!. θεὰ οδῥάδοις ὡς 

τὸς Φαγωδὸους τε χαὶ κωμωδὸις, οὐχ ὅπως 
ποιητὴς, οἴομιφ, 05» δλ᾿ ὅπως ἡαϑῆς ἰδὼν τί 

ἢ ἀκούσαις. χαὶ (ᾷῦτα μϑὺ ἴσως οὕτως ορθεΐς 

ἐχή. οὐ ΣΡ ποιητὴς βοψλά δυέοϑαι. ἑπταικῇ 

σὶ αὐαΐκα ζόνϑμος χόδοϑαι,οὐ Διϑρὸς οἷ ἐἢ) 

εἰ μὴ σχοτεᾷς, ὅπως μὴ ἰδιώτης ἔσῃ τότε τῷ 

ἔρχϑυ . ἄλλως πε χαὶ “αὐτο! οντων ἐγα- 

θωΐν εἰς τε τω χρῆσιν » ἴϑ! χερδαλέων εἰς πω-᾿ 

χρωτες; οὐ μὰ δὲ σσοϊὲν τί κάλλον, ἢ χαὶ γε- 
δι κα ! 3 ͵ [' 

ὠὡργρὺς Οὐκ, τα αἰδίων ὠνουψϑιον κατασκάνα- 

ὧν. δλλ᾽ εἶναι ζινές μοι δοχούσιν ἡλικίαι χαὶ 

ἵσσων χαὶ αὐ, ϑοόπτων, αἵ 4 9ύς. πε χελσιμοί 

εἰσι, χαὶ Ἐχτὸ βέλπον δχιδιδδασιν. ἔχω δὲ, : 
3 .Σ- ᾿ “ -" ἴον 
ὀχτδεῖζαι χαὶ γεωυωξὶ ταῖς γαμεταῖς τὰς μὴν 
“ ͵ [ Ν 2 ᾿ 

ὠρϑιυοὺς, ὠφτε σζευεργϑὺς ἐχᾷν αὖ- 

ζξ εἰς Ὁ σεωυαὐξάν τῷς οἴκοις, τς δὲ Τ ἡ ὠφῖ πὶ 
“ λ ’ ͵ λ 

πλέα λυμιαφοιώται. χρι ὙΦ ΤῸ ποτΈρ9ν γΘ τι 

γαϊκφ; πρόβατον »ϑὲ, ἔφη Σωχρῴτης ὡς 

Ἐχιτοπολὺ ζωὼ κακῶς ἔχῃ » τὸν νομέα αἰτίω- 

μεθα" χαὶἵπαος ὡς ὄζχετο πολὺ ζὼ καχϑυργῆ, 

τὸν ἵπῶεα. κακιζονδν. Ὁ δὲ γωναχὸς, εἰμ 

διδασχουδυὴ “ἰ πσὸ τῷ αὐδιρὸς τάγαϑοὶ καχϑ- 

ποιᾷ,, ἴσως διχᾳίως αὐ ὴ γεωὴ τίω αἰτίαν ἔχοι" 

εἰ δὲ μὴ διδιώσκων τὰ κα λᾷὰ καγαϑοὺ, α)επι- 

φήμονι! πὕτων γχεῶπ : ὧρ οὐ διχαίως αὐ ὁ αἱὴῥ 

τἰωὺ αἰτίαν ἔχοι ; πόμτως δ), ἔφη, ὦ Κριτ- 

Τα: ἐπανέ. 
παληϑεύσαι κσθ9ς ἡμας. ἔς!ν ὅτῳ ἄλλῳ 51} ἔμεν 

«σουδαίων πλείω ἐχιδέπάς ν᾿ ἢ τῇ γωυαρκί; ᾿ 

σσεενὶ, ἔφη. ἔς! δὲ ὅτῳ ἐλοίοσονα «ἰαλέ- 

1. ἢ τῇ γωναικί; εἰ δὲ μὴ, οὐ πολλοῖς γέ» ἔ- 

φη. ἔγημας δὲ αὐ τίου “τ᾿ α]δο νέαν μίλια, 
5 

ἢ ΧΑῚ 



᾿--- ἐὶ χ. Ὁ Α “ 
κρύαν; κώλιςα. Οὐθν πολὺ θουυμιιςότερθν, 

εἰδῶν δή λέγφν ἢ ὡρατῆφν ἐχίςαιτο. ἢ εἰέϊξα- 
εἴδτόμοι. οἷς 5 σὺ λέγης αγαϑοὶς ἐξ γιωῶῶ 5 
χας ὦ Σωχρῳτες, εἰ ὠζὶ υζ ἐπωδυῦ.- 

ι σαν; συεὲν δ Ω Ἐχισχοπάαϑει. συςήσωΐ δὲ 

᾿ α σοϊ ἐγὼ ὁ Α ἀσασίαν, ἢ δχτφημονέφερον ἐμοῦ 
αἰ σοι τα πλύτα ἐχιδείξα. νομίζω δὲ γωυαῆς 

ἐκ χα Κοινωγὸν ἀγα ϑζεὺ οἴχφυ οὐσαν,πόμυ αϑτίρ- 
τς" Σ 3 ν᾽ λιν ᾿ ἊΝ ᾿ 

ῥοπον ἐὴ τω αὐδρὶ ἔχι ὁ ἀγαθὸν. ἐρχέταὶ μϑρ 

͵ ς λ “- 

ἕξων τὰ κτηίκατα ὡς ὄχττοκολὺ, δοι ποθ μπῶ 

δοιὰ τὴν Ἐγαυαιχὸς τα μιά μῶν τὰ πλῴ- 
 ΧΚᾺ δ μ 7 "ὦ « 

κα: ἡ δ μὃν πότων γιγνοκδίύων, αὐζοντοι οἱ 

 ἀχοι κακῶς δὲ πότων πα Πυρδμων οἱοἶχοι 

᾿ μέοιωωται: οἴμαι δὲ σοι ἢ τὴν ἀλλων θλειςη δὰ" 

αὃς αἰξίως Ἄθορυ ἐχοαίτηὶ ἐργάζονυϑρους ἐγήν 
5)» ΞΡΝΩ »} - δ ἢ ΠῚ 

οὖ ὕχτδ42α, σοι, εἶτι πο 9ὁ 4 νομιζίς. δὰ 

πάσας μδρ τί σε δά ἔχιδι4κγιώαι. ὦ Σωκρῳ- 
- ᾽ ε , » ᾿ ͵ 

τες; ἔφη ὁ Κρατόοουλος. οὔτε γὸ κτήσααϑαι 

᾿πεέμτπφρον "πνέοϑάι αὐτὴν οἷον τε. δὰ αἷ 
πεν δοκούσι Καιλλίςαι τ ὀχιςημδν, : ὰ ἐμοὶ Τωῤέ - 

ποι αὐ μάλιςα δχημεοιϑύῳ, ζωυΐζᾷς μοι καὶ 

αὐτὸς Ὠπδείκνυε, καὶ τὸς ταδᾳαονζας αὐ. 

ὑπὶ Ὦ 1 αὐτὸς 5 ,τὶ δέου σοι, σεενωφέλ εἰς ζωῦ- 
τα διδο των. δι ὰ καλώς, ἐφν,λέγης,ὦ Κρι- 

χόβουλε χαὶ γὺ αἵ γε βαναυσικαὶ καὶ λούνϑρῳ δι 

χα ἢ Ἰρβητοῖ εἰσι, χαὶ εἰκότος ψϑυτοι πόωυ «- 
“ 

ὑξοιοῦται καρ9ς. ὙΜ πολ ξωνγυχοι τοι λὺ (αήνον- 

ἕ 

᾿ Ῥχικελουϑϑων, αἰαγκαζουσοι καϑῆσϑαι ἡ 

ἢ οράφ. “δὲ σωμῶς ϑυλιουουϑίων χαὶ αἱ 40 - 

οἰ χα πολὺ ἀῤῥωςῦ τέρω γίγνονται. χαὶ αορλίας 

, δὲ μαλιςα ἔχουσαι χαὶ φίλων χαὶ πολεωξς 

σευυεπιμελᾷοϑαι αἱ ββαγαισιχαὶ και λουμδυω: 

ἱ ὥστε οἱ ποιούτοι δοχούσι Ἴ κα χϑν καὶ φίλοις 
᾽; γχεῖοϑαι, καὶ ταῖς πατέίσιν ἀλεξητῆρες ἐὴ). 

' ̓ς καϊ οὐ “»ίαις μϑρ αὐ πόλεων. μαλιςξαὰ δὲ ον 

᾿ πῆς οὖν πολέμοις δυχούσαις ὁ 
58 ΤΡ πολοϑδιυ ςεσλιὶ βαναισιχαςξ τέχνας ἐρ- 

Ὶ δ γάξεοϑαι. ἡμὶν δὲ δὴ ποίαις συμξυυλάσεις 
".-. ᾿ ͵ "“ ᾿Ν μὴ « , , 

᾿ ὩΣώχρατες γρηοϑτι Ὅρα, ἐγ Σ ὠκῥο- 

ψ.. "2 

ἘΤᾺ ὙΣ ΡΘΕ ΑΘ ΜΊΝΕΟΜΈΣΥ. 
Ν ἢ δες ἦν -“ 2 . εἰν ἃ Μ 

᾿ ἮΝ ὡς ἠδγύυατο ἐλάχιςξα ἑωροικῆαν ὼ ἀκη- ἃ ἁυτί επῈ Ζια, σιιαπὶ ΗΠ ου Ρούτ ΠΗ Πι Ἰὼ 

»ο εἰς τίω οἰκίαν Δία τυ τῷ ὠδρὸς ρα Β 

πασῶν ΤῊ τεχντν ἐργαζαι ῥαδῆον, οἵας δᾷ (- Ο 

ω» ᾿] ᾿ Ε ἈΠ ἡ ΟΡ 

σαι γὸ τὰ σώματα ΤῊ τι εργαζ ὅμων ἢ ΤῸ 

Υ̓ ὁχια αφείοϑαι, ἔνιαι δὲ χαὶ “σὸς πὺρ ἡμέ ͵) 
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τηαἶτα ται ν τ] Ποῖ, τιιαν αἰ πα ἴοτ ἡ Μὰ: 
Χίπλς. Μαΐτο ἱρίταν πηαρ ὶα πλ  ἐυπ δαί, {, 
4υϊα ἀἰϊσεπιάασι ἐχοϊπάυτηιις {τς (οἰαῦ: 
4υαπη ἐν ροςοεῖ. Οὐήθιις ααϊόπν θοπαστὰ 
ἀϊοὶς νχούοβ οτος πλὶ ϑοσγαάϊος,, πάτα {Π| 
6Δ5 {ἰς ἸΠΠπἰτοτητ ἡ ΝΝΊΠΙ] νότατ, ἰά ἃ πὸ- 
Ὀἱς. σοηἀοναν. Αταις σαι: οὐαὶ 
Αἰραία τὸ σοπληθπάδθο, αιναν ΠλἸτο ρεΞ 
Τἰτἴπι5 ἰχαῖς οπτηΐα Εἰδὶ οἰξόπεοι, " Εχιίπιὸ 
δυτοηλ νΧΌΓΟΠ., τα ἰῃ ἀοιπο δοπα ἔτ (05: 
οἷα; τἀ τι πη πὴ μαθεῖς τποπιοπεὶ μά γγὰ 
τε αίαιιο ν εἰ ταῖθην, ααητιπ νὴς Παίσοαῦ; 
Νὰπὶ Ρἰογιαι8 νἱτὶ οροτα Εἰς αἰτάϊος ἱπ 
ἀσύλιπι γοπίιηῦ, ὃς πταχί ἠηα ῥᾶτὸ ξαγιπὶ 
νχοῖς ργομποητϊο σοη ιΠλ ΕΓ; Θυκ αυΐ- 
ἄδι (ι τεέϊε ἤδητϊ, αἴηρ! Πσαηιμν ἀόπλιις: 
ΠῚ αὐτοπι, ἀεπηπππιητα τ. ΑΥ̓ΒΙΓΓΟΥ ἀπτοπι 
πὴς ροίϊδ τὶ δὶ αἰϊαγιιπι θεία ΠῈ αττία ἢ ορὶ- 
πος, αὶ Ππαιυϊα5 ἐστοσίε ξαοίᾳπτ, σοπι: 
πηομίξγατγε ; ΠΠαυΐάτι τὰ ἀοπάοτος. Ἐξ 
Οὐτόθα]ας : Οὐ νοτοὸ ποςοῆς ὅτ, αἱ, 
ΠῚ} δοοίατες, νπιπογίας οἰξοπιάθγε ἡ ΝΝὸς 
οηΐπ ἔλοΙ]ς ροαπτ ραγατῖ,, 1 ἀτῖςξ ὁ 
ΤΊΠ65 γείξα Ὀχούοολης, πος {ΠΠΆΓῸ ΠῸ ΡεΙ- 
τας ΑΙ Ι4αἰς Εοτὶ ροτοῖς. δα τίσι το αὶ νο πὰ 
οἰξοπαὰς ταὰπὶ πα: ρας Πογεῖπια νά δη- 
ταῦ, ἂς πιὸ ἀδοοῖε πιαχίπγε. Π Ορογαπι ἴῃ 
Εἰ5 ροηδπὶ ; τη εος, 41 Πα5 Ἐχογοσδῃτς 
Ουἱποτίαηι ἰρίξ δ] αι ἀἀΠπλεητί, Πρὸς 
το5, αὐ πος τηϊπὶ ἀσςοπήο αὐξοτ. κοῦ 8 
ἀϊοῖς., αἷς, πϊ (τοῦς. ἸΝαπὶ αἰ ἂτ- 
το5 ἰηΠ πη ποτα ἔπης, ὃς Δα ρο!]ληταν (οτ-' 
ἀϊάᾳ, Ἰμίληχος ἔππε, ὃς πγογίζο ἴῃ οἰπίτα- 
τίθιι5. ποη ἡγασηὶ ἤπητ. Ετοη πὶ ζοΓρΡογᾷ 
Π]ούατα,, φαΐ νεὶ δας Ἄχοίσςησ, νοὶ συγαῆτ, 
σοΟΥΓΙΠΊραης : ἄτη (ςἄοτγο {ΠΠ|05 φορΊΙητ, 
δ τη γαλῦγα νἱποτα, τοτοίας ἤϊο5 ἴῃ ποπ- 
ἈΠ] τ πῇ Ορβοτγὶβ δά ἰσπεῖη οε. [Δπ| ἢ τοῦς 
Ροτὰ οοπλποηταγ, οτἴδιπ ΔΠ1ΠῚ] Ισοπρο 46- 
Ὀιποῖος τάπητας, Ἐσάςπ1}]Π|}0ογα]ος αὐϑ 
τος ἴαῆτας μα ὈΘς Οσδιρατῖίοηες, νῖ ΔΠΊΟἱ 

δ τοὶ ρα] σα ἀατὶ ορογα ποη ροῖπι. Οὐ 
πι. ντ οἰυπηοάϊ Ποπλίπες πος απἰσογι αι 
νίαἱ ν! ἀσαῦτας ες σοπιπγοῦ!, πος τὰς- 
τὶ ρατείδπι ροίτητ, Ετίαπι ΠΟ Π 115 1 ν τς 
Οἱθις, πηαχίπιθ πα [6 }}15 σοι ρα Πττ, 
6 ΄υΐάεπι ᾿ἰσοῖ συ! υφῖπὶ αἰτίη (οτα ἐπ 
ἀδς5 Παίςε ατῖες οχοίσογο. Νοὶς νογο, 805 

» ΝᾺ ᾽ 3υ.3 ὰ Ρ "" ΟᾺ Η͂ 

ΗΝ οὐδγ ἐξες! Ε “ΤΆτο5 5 Ζαιθιις ντεηάτιπι εἴα σορ 19 Ὁ 
6 Πο5 ρυάεατ, παῖε, ᾿Ῥοτίαγιιπι γοροπι 

᾿πλϊτατὶ. τα ἢΠ]Πὰπὶ αἴης, αιιοα ἀρτὶξ 
συϊτιγαπι,, δὲ Ὀο] σα τοὶ ἀτίθτη, ρα! μεῖς 
τἰπτας ὅς τηαχίπις ποοςἤλγίας εχ [ἘΠ ππιοῖ, 

ὡς Ὁ ᾿ » - ͵ 2 “ ͵Τ 

τῆς, μὴ αἰοουυθαΐνϑυ Τ' πἰρσῶν βασιλέα κιμιητααϑοι. Οὐκ εῖνον ὙΔΡ φασιν οὖν τοῖς καλλίςοις 
ΑΝ ͵ ᾿ ΕΝ ͵ ͵ λα ᾿ ΔΑ ὦ 

. ἄκαὶ αϑα κα οτοίτοις ἡγούμδμον 60) ἐχπιμελημισι γ γεωργίαν τε καὶ τέων πολεμοικίωυ τεχνζω, 
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ντγαπυαιις πιαχίπηο “τι ἴο φοἸ τς. Οὐἶθυς Α τῴτω
ν ὠμφοτέρων ἰφωρ ἀν ταημελξθα ΝΣ 

πατεῖς Οτίτοθαϊαβ : Τππανεγο, πλ ϑοογα- 

τος, ἰπχαίς, Ρογίατιιπι γοροπιίητεγ ΙΔ αρτίς- 

ουϊτατα; ορογᾶπι αἰϊψιδπι ἄλγος ογοϊ5 Ὁ δὲ 

ποοπιοάο, αἷς ϑοογαῖθς,γαπισοπίογαιο- 

τἴπιις., ἐοτγιαῆης ἱπτο] Πἰροηλας, Οὐἰτοδυΐς, 

παιπαϊητογ 11 δείδια ἀστιουταγα ἀοτ ορο- 

ταῖα. Ετεπίπιτεγαμι Ὀς] Πσαγατα πλαχῖπηθ 

Πυάιοίαπι οὔτε ἔλτειηιγ ἰάοίτεο, αοά ἰῃ 

οτππίθις πατοηίδιις, Ζιια τε δυτιμα οἱ Ρέ- 

ἀυιητ,οοπίταταπι ας συΐχας ργατοσι, φαιοῖ 

οαυίτεβ, ἐαρίττατγι), ξιμπάϊτογδς (οατατὶ {πἰ- 

ροηάιὸ αἰνάοθοαητ; αὶ δά ςοπείποηάαπι 

ἴῃ οἴποῖο {ιδἰςέζος ἰρῆας ἱπιροτίο {Π- 

οἰδητ, ὃς ἢ μποίξεβ ἱπυιδάδητι ρέμα γορηθτη; 

ταοτὶ Π]μ4 ροῆπηι. Ργατοῦ ποβ, αἰτίη ἂγ- 

εἶδες ργαπαίατίοβ; δ Δη ποῦ ΠῚ ἀαῖ ρτα- 

Παϊατιῖο ρτς ἔξ ξιις ἰ5,οαἱ ἀλταση οἱὲ μος πο- 
σοτὶ! : τοχ πτοπ ᾿ῃ ΠΏ Ο5 Πηρ]ος δζ {{ἰ- 

Ρεπαϊαγίοβ ὃζ δἰ ἰο5 ᾿υξγατ, φαΐ ἰηϊαπ- 

ἐξατα εἴς, νε Ππείη δγηλίο; οπιῃοίαιας ἰῃ ν- 
πιιπὶ σοσίτ, ἐχοορείϑ 115. 41 ΔΓ 5 ουἵο- 

ἀϊαπε, αὐ εὐπι]οσιηι, 40 σοπαθητα51Π- 

ἀϊοίταγ. Οὐ νἱοἶπί (πητ ]οοἷ5 115,1ῃ ααίΐθιις 

ἀερίτ, εο5 ἰρίε ἱπίρίοίε : δά σοβαύτεπι, 4 

Ρτοοι] μαδίταης, πο 5 πιοίάδην ΠοπΊϊηο5 

ταἰτείτ, αὶ εος ἰη(ρἰοίδητ. ἂς τλλρὶ [Ἐτὶ χαΐ- 

ἄειη ργαΠἀίογιιηι, δέ τε δυιηὶ,, δ (λιταρα, 

4αΐ πασλογαπι Θοη ξἰταταην μάθετε ίς ἰπ- 

τεσταπι ραἰλίη οἰἴτεπάμπησ, μαΠτείψας δο- 

ῃἰς οη 15 ὃζ αὐπιὶβ ᾿Πγπξξο5 ἘΧχῃίρεηῖτα 

τόσα Ποπουῖθες διροηταγ,, ὃς ἰῃσεηεῖριις 

ἀοῃὶς σοἸ]] οσπρΙ]εταητιτ 95 νοῖο ρίςτο- 

γε5 ναὶ που]ίροτο ργζΠαίοτιιπι πο Ἶγοϑ, 

νοὶ] φυσίξιιπι ππππ ἕλοογα σοπηρογαγίτ: εῸ5 

σΥΔΟΪΓΟΓ Ραπίτ, απ επητοηιο Ἰρίι5 ἱπηροῦῖο, 

ΔΙῖος σογιιπιίοςσο γογαπὶ {πατιιπὶ σα Γάτοα 5 

ςοπίείτείτ. τας μας αΐα ἔλοίτ, δια ἀα- Ὁ δφρχων," καταχερδοινοιζᾷς, το Τὰς χαλεπῶς » 

δῖε ποδίϑβ δἰ χυϊά Β6]11ςῖς ἰπ τεθιι5 {ππ6]] 
Ροποτο νἱάστιγ. Ρτγατογοα ἡυδητγιιπι τὸ- 
σἰοηῖς {πε Ρογασ γα 5 ἱρία ᾿πίρί οἷς, ἰῃ οῸ 

οτίαπι οππίᾷ ἰρίς ἐχρίογατ: αυδηταπι νο- 
τὸ ἰρίς ποῃ ἱπίρίοἷγ, ἰὰ πα }ΠΠ|8 Π 415 ᾿ποπλὶ- 
πἰδας ἱπαϊπτ. Ετ ιιος φαϊάςπι ργατογος 
δηϊπιδάπογιίς ἐστεσία Παρίταταπη τουγαπὶ 

εχμίθετγε.. (οἰ ας οσατιτη., δέ ἀὐθοτῖ- 

δας, Ργο σαϊαίχας (Ο]} πάταγα, ἔταξε θ ας 
τις ΡΙΘπιιΠῚ: οἷς δἰ ππι ετίδῃ ἀστιπὶ δά- 
εὐ δαῖτ, ὃς πα παγίδας σοποηοίξατ, δ ]ο- 
οἷς ἴῃ οοηίεῆπι πομοζαῖῖς οὐπαῖ. 0-Ὲ 
ταπιηνοτοτογγαιι ποιυΐταηι εἴς νἱάες, σα 
Ρατοῖς ᾿αδίταταπι, νοὶ] ργορσαῦ ἱρίογιπι ἃ- 
{ροτίταταπι., ναὶ ροτιϊδητίαπι., νοὶ πορ]ῖ- 
σοπτίαπι: 15 πχα]τατὶς, ὃς παρ! γάτα ἀοἰ6- 
ἐς, ΑἸ ἴος θούιιπλ ]οςο ρτάατογος σοπ{ἰταϊτ. 

ΧΕΝΟΡΗ. ΜΕΜΟΆΚΆΑΒΊ ΠΣ: | 

5. ἀϑωρνκὴ ἀξόξις Ἰϑλαξοετθννήζαι ἐσθ Σς 

͵ 

ὁ Κοιατύξουδος ἀκούσας τῶ τα εἶπε χαὶ τϑτο, 

ἐφη,πιφεύφς ὦ Σ᾿ ὠχραπες, βασιλέα ὕμαξο, 
σῶν γεωργίας τὶ σεουεσπιμελῴοϑοι ; ὡδὶ, αὐ, ἐς. ἱ 
φὴ ὁ Σωκράτης, δηεύχϑίζοετες, ὦ Κοιτός ὦ 

ἔφλε, ἰσως αὐ καταμιαϑοϊ δ εἴτι σεεμεπιμε- ἐὴ 

λήται. Ἕ μδὺ γὸ πολεμικῶν ἔργων ὁμολθηθός ὦ 

ἔδυ αὑτὸν ἰουραῖς Ὀθηημελφοϑεερ, ὅτι δ ὁπόσων αν 
«ρ ἐϑνεύν δεισμὰς λαμξανᾳ 5 πέταχε  δἤτο 

δϑντι ἑκαςζω, εἰς ὁπόσως δ' διδύνα, δοφξὼ ἱω- Ὁ 

φόρες, οἵτινες Τὴν τεῦ’ ει ξοχουϑμῶν 
ἱχανοὶ ἔσονται χε χ' δν, ὶ ζὦ πολέμιοι ἔχωσιν, 
᾿ξ ρύξοισι τῇ χώφφι. χωφὰς ἢ πὅτων, φύλαχας ϊ ; 

οὖ ταῖς ἀκροπόλεσι «έφ4, χαὶ τίω μδὺ ζοφξὼ . 

Ος φρϑοϑῖς δίδωσιν ὁ ἔχων, ᾧ τὅτο τδοεςέ- Ι 

χακται βασιλάϊς δὲ κατ᾽ «γιαυτὸν ἀξέτασιν, ' 

ποιάται ν᾽ μιοϑοφορων ἡ Τὴν ἀλλων οἷς ὧν». 

πλίαζ “αξοςτεέτακ) ἶ ὁ πϑύς ἅμα στευά;- 

“γῶν, πλξωο τς εὖν ταῖς ἀκροπόλεσιν,ἔνϑαι δὴδ᾽ 

ῳ σώλλογϑς κα λάτοι. ᾿ πῷς μϑὸὺ ἀμφὶ τίω αὐτῶ 

οἴκησιν αἰντὸς ἐφορα, τῷς 3 πσοόσω Ὀποιχϑιῶς- 

ς,πιςοις πέμπα ἐχισκοπεῳν.οἡ οἱ νϑὺ αὖ φα!- 

γωντοι “Τν φρουφάρχων, ἢ “ΟΜ χιλιαῤχων, ἢ 
ΤῊ σαφαπῶν Τὶ τπειριθμὸν τ" τεταγμένον ἔκ 

“πλεων ἔχοιες Ἵ κ᾿ τάτας ἢ δοχίμιας ὕπαοις τὸ ΓΟΥΚΣ 

χαὶ ὅλοις κατεσκάσασμκέγες παρέχωσι, τό- 

τὸς αϑὺ τὸς -οὀχοιζᾷς χαὶ ταῖς ζιμκαὴς αὐξά, ὃ 
δώροις μεγαίλοις καταπλδτζᾳ. ὅ: δὲ αὐ 40 - 

69ι Τυ Σρχόντων ἢ κατα μελοιῦίᾷς ' φρϑ- 

κολοζί, χαὶ παύων Ὁ ρχῆς,αλλες ὄχιμε-, Ὺ 

λυ ς καϑίςησι. “λυ μδὺ δὺ πολεμικῶν ἐργων Ὁ 

(ὗτα ποιῶν δοκᾷ ἡμῶν Τ ανα μφιλογως ἔχετ, 

ἀμελάαϑαι. ἔτι δὲ ὁπόσην μϑὲὺ τὴς χώεφᾳς διε-. ᾿ 

λαύνων ἐφορϑι Ἴ αὑτὸς, χαὶ δοχιμαζφ, ὁπὸ- αἰτιδο 

σὴν δὲ μιὴ αὐτὸς ἐφορόι, πέμπων πιςοις ἔχι- αἰδς 

σοτϑξεις. κοὴ ὃ μϑὲ αὐ αἰεϑαίνετω ΟΣ 
χόντων στευοιχουμδιζωω »ἐ τί χώραν παρέ κῚ 

λϑυδύες, χαὶ ογεροῦν ὥσαιν τω γάσ ̓ ὼ πλήρη 

δένδρων τε, ὧν ἑχαάφη Φέρᾳ, χαὶ καρπῶν, τό- 

τοῖς »ϑὺ χώφοιν τἰοὺ ἀλλζω πασρος! ϑησι, καὶ 

δώροις χοσμεῖ, χαὶ ἕδραις «ὐγτίμοις γεραϊρᾷ.: , 

οἷς δ᾽, αὐ ὁφόα ρον τετίων χώφαν οὖσαν, σὰ ᾿ 
3 , ἢ ᾿ ν 
ολιγδυν,ϑόφ πον, ἢ ΔΙ αὶ γαλεποτηζα ἡ διυτ' Ὧν 

»ἡ κα» ᾽ ͵ ᾿ ͵ » ᾽ - ᾽ 2, 

(ραν, δὲ ἀμέλειαν, τότος δὲ χολαίζων, καὶ πειύων τῆς τἰρχῆς, οφχοιζοᾳ ἄλλους καϑίφησι., Ὁ 
ζωυτα 

! 



πὼς ἡ γῆ οϑεροὺς ἔξαι “αἰ σωῦ ΤῊ κατοιχοιώ- 

χων, ἢ ὅπως 4ὖ φυλάξεται “ἰπωῦ Τα φρου- 

οφιύτων ; χαὶ εἰσὶ δὲ αὐτο οἱ τῥηοντες ὅζατε- 

ταγμκένοι ἐφ᾿ ἐκάώτε ρὸν ὅχ οἱ ἀξ, δλλ οἱ «Δὸ 

φόχοισι τ κα τοιχϑιεώτων τὲ; χαὶ ΤΜΈεργα- 

ὔν, χαὶ δὰ σκιὰς εἶχ πότων ἐκ λέχϑεσιν' οἱ δ᾽ 
Ῥόχοισι τὰ ὠπσιλισγκένων φεϑυρών. κἀν βὺ 

ὀφρούξφοιρχος μὴ Τ χϑυώς τὴ χώφϑι ρυγῆ» 

ὁ τὴ ονοικοίώτων Ῥῤγων καὶ τὴν ἐργων ἔχι- 

οὐ δεωανται ἐργαζξαϑαν ΡΥ τίω ἀφυλα- 

τς ξίαν. ζῶ δὲ παρέχοντος τῷ φεϑυρφφίβχου εἰρή - 

ἡζεω ποὶς ἔρχϑις Η ὁ ρχων ὀλιγδύ,ϑοφπον τε 

παρέχηται ὁ Φργϑν τίω χώξαν, τύτα αὖκα- 
τλ.5} ὁ φρϑύφφιρχος. ὺ γὸ «εδὸν τί οἱ κακῶς 

ω χώροιν ἐργαζόνϑιοι οὔτε τὸς Φρουροις δέ- 
Φοῖσιν, ὅτε τὸς δαισμους δια!) Ὄστοϑεὲ δῦναι. 

ὅφου δ᾽, αὐ σαι φάπης καϑιφῆται., «ὅτ αμφο- 

τέρων τότων ὄχιμελάται. εκ τότων ὁ Κοι- 

ποξουλος εἶπεν (έκοιω εἰ νδὺ δὴ ζωῶτα ποις 

τ βασιλάς, ὦ Σώκρᾳτες, σξεϊὲν ἔμοιγε δοκᾷ 
ΤΑ “" 5, ᾽ ᾽) 

τ τῆνον τὴν γεωργικῶν ἔργων ἐχημελάαζ ἡ τὴ" 
δ ὧν ΒΞ , ΕΣ ς ͵ 

πολερίικῶν:ἔτι ἢ πσϑϑς τϑτοις, ἐφὴ ὁ Σωχρα- 

της, δ. ὁπόσαις τὲ χώρας οὐγοικᾧ, αὶ εἰς ὁπόσαις 
᾿ Ἐχιςρέφεται , χιμελέπω πότων, δπτως κἢ- 

Βι. μ ε Ἵ“ ͵ 

τοὶ ΤῈ ἔσον.) οἱ πο δαδάσοι καλούμϑυοι, πϑᾷ.--: 

των καλῶν τεχαὶ ἀγαθεΐν μεςοὶ, ὁπόσα ἡ γῆ 
φύφν ἐθελά. ἡ Ὁ πότοις αὐτὸς τα πλήςα ὄζα- 

Ι “ λτε ΄ ν. ὄξει ἡ ν 

περι οτὸμ μι ὠφφι τὸ ἐτός ὀζειργη.νὴ δὲ, 

᾿χρᾳτέὲς, ἔνθα γε Δίῳτει (4 αὐτὸς. χαὶ ὅπως 
ἵ ὡς καλλιςοι κατεσκάνασμένοι ἔσονται οἱ 

᾿πρραϑήσοι ἔχηρελῴαϑα; δένδρεσι,ὶ ζοῖς ἀλ- 
᾿ “ « ἐἰ ἢ ὑπε 
λοις ἅπασι [καλοῖς ὅσαι ἡ γὴ φύ4. φασι δὲ 

μ ε , Ἂν , λ 
᾿ πίνές, ἐφη ο Σ ὧχρ ουτηφγὠ Κριτοξουλε, χαὶ ὃ- 

: σὸν δώρφι διδῶ ὁβασιλάςξ, φοδφτον κδὸὺ εἰς-- 
᾿ . ἢ 3 ͵ .“ Ε 

᾿ καλῷ τὸς πολέμω ἀγαϑους γέφρνοζῷε, οτί ου- 
“ἀὴ. ᾿.3 δ Ὁ ϑϑδλλο σἉ δ τ ἢ 
γε» δὲένοφεδλος πολλὰ ΓΝ γτἰ μη εἰεν τυ ρως 

ξοντες. δυϊ τερον δὲ, τὸς κατασκθυα ζογζᾳς 

Φξγχωρᾳς [Ὁ ξιξα Ἔ χαὶ ἐνερχθυὶ ποίδιωζᾳ κ᾽ 
͵ ΥΩ, ἄρον λυυ δ ! ᾿ 285 

ο΄ δέχϑντα ὅτι ἐσὶ, αὐ οἱ ἄλκιμοι δεύψαιντο ζην,εἰ 
τὰ ΑΚ ὡς » Ι , λλρὺ , 

᾿ς μδεῖεν οἱ ἐργαζονϑροι. λέγεται δὲ χα Κύρφε 

- 

1 ΒΕ ΒΕΟΛΡΆΔΩΜ ΝΕΒῸ ΝῈ 571. 
Φῦτα ποιών δοκεῖ ἡῆον ἢ Ὀχημελῴοϑωι, δ. ΑΉΚο ἀππὶ ἐμοῖς, δα εἶδὶ πηίπεις οαταγο νἱάς- 
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ταγ, τ τοῦτα σο]άταγ 0 ἱΠποο]ἰς, Πααπινζα 
ΡΓα αἰ 5 γοέξε ουοάίατιγ  Ετίμητ οἱ (8- 
Ὡς Ργάτοζοβ δὰ ντχιπηηιο σοη[είτατί, Ποῖ 
14 οπι : (0 41) ργαίαπε ἰποο]ς, ὃς ορογὰς 
ἔχοϊθητίθιις., ἄςηας Ηὶς νοΐ ρα Πα ς0}]}-- 
βαῃτ, 1} ρα ς ἀτπγατὶς ργαίπητ. Ασῇ 
4υΐάςπι ργα 41) παρ ὶΠεον τορίοποπὶ ποα 
(ατὶς ἀεξεπάετγιτ., ᾿ποο τι ΡΙατογ, δὲ ὶ5, 
4] ορογατῃ ἐδοϊπἀουιηι ουΓα πὴ δοτίτ,.ο- 
οαίατ ἰρίαπι : αιοά οΡ ΠΟρΡ]σοη τίη οἱι- 
Ποάϊα ἐχεγοογὶ ορογὰ πο ροίπης. δίῃ 

μελούρϑρος, κα τηγο 4 τῷ φρουξάρχου, ἪΝ ΒΡ“ Π4]) τηδρὶ το ρος πηορουίθιις ἔδοϊιη.- 
ἐϊς ργαίξαητε. ρτατου γοσίοποπι ἃ Ρδιιοίς 
Βαβίταταπι, ὃς ἱπουίτδηι οχ θα; νἱοϊς 
{τπι1}}6 ἃ ρτς 41) πιαρττο ἀσσιίλταγ ΝΆτη 
ἔετα 111, αὶ τοῦγαπα πλδ]ς φο απς, Πεηι8 
ΡΓα τἀ ϊαγίοσ αἰππτ, σας τεϊθυιτα Ροήμης 
Ροπάοτο. ΝΌΙ νογὸ ἰδῖγαρα σοῃίξίγηιις 
οἵα, ἰδ σαγαπα Ποτατη ντεϊ ας μάθει. -56- 
ουπάππι οα Οὐϊτοδυίας : Ομοα ἢ. πιῖ 50- 
οἴδῖοβ, ἰπαΐς, πο ἔλοϊς γὲχ ; ΠΙμ ]ο πα ὶ 
νἀ στα τηΐπι5. ἀστι οα]ταγας, σπια τη Ορ6- 
τα γοὶ δα σα σιιγαπη σεγοτς Ργατέγ πες, 
αἷτ δοογαῖοβ, σιφίσαπηαμο γεσίοποϑ ἰποο-: 
1|τ, ὃς φῃοσιππτααο ίς σοπέετε, Πππἀϊοίξ ἀας 
ορογαπι, γτ Ππουτὶ πε, φιος ραγαάϊίος νο- 
σδῃτ, ογΠῖθι5 τεξοστὶ, πα σα ΠῚ] 16 Ρι- 

αἶγα δὲ δοπαεπαίοὶ ἀε τοῦγα ροίϊπητ,. Ατ- 
416 ἴῃ Πϊ5 ρίας πηασῆδ εχ ρᾶττς νογίδταγ, 
4αππὶ ἀηηὶ τοπΊριις [4 Πειὶ ποη ργοἢϊ- 
θες. Ρτοίοέϊο ἱρίτασ, ἰηφαυῖς Ὁγίσοραϊας, 
σατγατὶ πεςσοῆς εἰ {Π|ς, πὶὶ ϑόοογαῖες., νι 
ταχ νογίδτιιγ, γε ρα] Πογγίπης ἱπεγαξεὶ ης 
Ραγδάϊίι τὰπι ἀγροσίθιις., τη 4115 τοθιις᾿ 
ετοτγα παίσοπεῖθιις. Ργοάϊταῦ οτίδν ἃ ποπ- 
ΠῸΠ|Π15, ταὶ (τίτο θα], αἷς ϑοσγαῖες, 480- 

, ΧυΣ ἐκ δ “" { : - . 
ἔφηὸὺ Κεοιτοξουλος, αὐαγκή ποίγων,, ᾧ Σω- Ὠτίες ΓῸχ Πλπεία Ἰατσίαταγ., ργίπυτι ἐὺς 

τος δά ἰρίαπι, αὶ ργαοϊατς {ε πὶ Βοἰ- 
1ο ρείεγίης ; ψαοά πιαίτιπη ἀγαγδ, 181] 
Ρτοῆς, πἰῇ ἤπησ, “αὶ ἀγϑητας ἀςξεπάαδπι; 
ἀεἰπάδ,. 4 Γερίοποϑ {145 4|ΔΙ Πρ ΓΙ Πγα5 
ΡΓαίξδησ, δὲ ου]τα5 τεάδαης. Ετοηίτη ἀϊ- 
φατε τεροπι, πο νἱπεῖο αυίάεπα ροῆδ νἱ- 
τοβέογτες, ὨἰΠ πῆς, φαΐ τεγγαπὶ σοίδητ. Ες 
Ογτιπι αἴπησ, ππαχί πιὰ οἱογία γερο πῃ, αἰ- 
χις αἹϊχαδπάο δά εος, αὶ δα αςοϊρίοη- 
ἄλ τπυσπογα νοσατὶ οἤδητ : τηεγῖτο δὲ γ- 
τταηϊῖις ἄοπα ἀεθεγὶ. ΝΝαπῃ {6 γορίοποπι 

Εορτίπιε ροῆς ἱπίξγποτγς, δὲ 48: ἰατα ἰπίϊγιι- 
δῖα ἔπε, ἀείεπάεγε. Οὐγγαβ εὐρο, πιὶ 80- 
σἴαῖες, {δἱεοῖς Οὐτοθαας,, ἐι πος αἰχίς, 

᾿ φαυμοτδ ἐῆερος; 
τ ΙΝ ἀὐλυνεο ταὶς ϑὲβανιλάς γεϑύνται» εἰπῷ τοῖς ὀχιτα δώρῳ κεχληλδθοιρ' ὁτὶ 

: αὐτὸς ̓αἢ διχαίως πὸ ἀμφοτέρων δῶρφι λαμθανοι. κατασκόσαζειντε γ ρίϑξινος 9) ἐφη χω- 

τς ῥᾷν; χαὶ ὐρύγᾳν τοῖς κατεσκθασχμένοις. Κύρος μδύτοι, ἔφη ὁ Κριτόξουλος, ὦ Σ ὠχρατεῤ» 
ΑΔ4 
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ἐϊο, (δὶ ςοῖς ϑοογάγας 9 ἢ νἱΧΗῖςοτ γτιιδ, 

Ἰοησε ρα ἘδητΠτπηι5 Ἰῃ ἱπυρεγίο Πατατα5 

ΘΠ νίδεταγ. Εἰτ5 τοὶ φασιη "ἃ ἔπογαπς 

ἀτραπιθητα, [1Π| {Ππ  οτίαγη, σα οά αυαπὶ 

ἀςτεσπο ΠΊΔΠΙΙΠῚ ΟἸΠΠῚ ἔγδτσεε σοπίδεγῃγιϑ, 

Ρτοπβοιςογοταγ . Δα]]ας Ὁ τρίο δά γερέπι 

τγαη ἢ πὶ ἔδγατγαγ : πλα]τἰς τ] 5 Ἀοπλί- 

παπιᾶτορο δά ἰρίππι ἀςβοϊοπτίθας. ἔφυς 

ἄδαι πιασηιηι οἵϊε ἀγριιπιοητιιηι νἹΓταῖα 

[τ ππρέγατοτς ἰἕαδταο, {ι Βοηλῖπδ5 ξαπλ}- 

Βεητοτ (ευαηταν, ἂσ πιαπεῖς ρα ἱρίπτα 

ἱπιρεγίςο ες νοϊίητ. Ογγὸ δυζοπι, ἀτιπινὶ- 
ποτοῦ, δίῃ ργα ϊο ἀπ] οἱ λάοτγδητ, ὃς απ 

ἱπτεγέεξδεις εἴδει, Ὀπηηοδ οἰγσοιμη τ οστπι πὰ 

Ραρηαητας οἰπὶ ἱρίο οσσυδιιοτγαητ, ἐχεγα 

γηαπὶ Ατίσυπι, αἱ ἰπιο ἴῃ σοῦηα σο]]ο- 

φαΐτς ἔιόγατ. ᾿Αἴσιας Πίς Ογτας ρογμίοετατς 
1 γίπανο, χυϊηι ἃ ἰοοἱἰς ἀοπα ἔογεῃϑ αἁ 
εὐπτα νεπηΐεν, ἰητοῦ αἱϊαθ σοπλϊτατίς ὃς δ6- 

πεμοϊοπτία Πρ πΠοατίομες,, φιςπυδάπιο- 
ἄὐυτη δἰ χυδηάο Εγίαπάογιρίε ουἱάαπι πο- 
(ρίτὶ το Μεραγίς μαγγδαίς, οὐδ ΠῚ Ποιτατη, 

ἄψυ! δαγάϊδιις εἰς, ρίςηλος οἤεηάιε. πης 

1 γίᾳπάεγ χαιπὶ φἀ πηίγαγοτογ οὐ ἀγθογιιπη 
Ρυ]ςΠτιτα ἀίηοιη, ὃς πο ἀ αἰ χααίίτον οἤης 
Ὁπηηΐα σοπήτα, συ οά οΓάϊπες ἀσθογηπὶ γα- 

δι, χαρά ἀπρα]ς ἀσοιγαῖο ἔλξεϊ5 ογπατα ο- 
ταηΐα, σαοα οἄοτοβ πη] εἰ δοίπαιιος οθαπι- 
ΒυΪδητες ᾿ρίοϑ σοιπτατεηταν, πα Πα δ ΠῚ 
ΠῸ φασπι δάπιίγαγοταγ: Ἐσα ἐπι, αἷς, - 
τηϊγοῦ πογιῆι οπηπίττα ΡαΪΟμγΙ τ ἀ] ἘΠ], 
Ογτο: τηαἶτο τπλεπ Πγασὶβ Θὰ πὶ {π{ρ οἷσ, 
4 ππρσι]α δὶ ἢ ὃς ἀϊπηοηίις ςἴξ, ὃς αἰ 
Ῥοίαιτ. Οὐκ νι γτις δι ἀπεε, ἀς!οδτα- 
τιιτὴ εἰς ἀιχηῖο: Αὐφαΐ οπηπία μας, τα 1 γ- ζω ἐχὶ τω] καλλᾷ, πολὺ δὲ μάλλον ἀγαμα! εν ῖ 
(πάει, ἐρὸ ἀϊππεπίῃς, ἔππὶ ἂς ἀϊροίαί. 
ἸΝοππι]]δίπητ ετίαηι, ας ᾿ρίεπχετ σοηίς- 
αἱ, Τπι Γγίληογ (ες Ογτιπὶ ἱπτιςητΕ ΠΏ, 
ςοπίρεξξα νοίἰαπη ρῆπις ρα ΟὨτϊτἀϊης, ἃς 
οἄοτς ρεΐσερῖο, τογαυ τη ἀεπίαις, αἵ- 

τα Παταπηαο δηπδα ποτγίᾳ εἰεσδητία, σας 
τοῦς» οὐπαῖασ,αιθτ Παδαθατ, ἀϊχί ς σοπι- 
τηεπιογαθαῖ: Οὐ] αἷς, Ογτεὺ Ττιῆς πλαηὶ- 
διι5 ταῖς ΔΙ’ αὶ ᾿ογαπι σοπίξιὶ " Κ ε- 
(ροπάϊπςε νεγο Ογγιπ : Ηοςοίπε δ] Δά- 
τα Γαι οἡἱ εἰξ, πανὶ Γγίαπάεν ὃ ΜΙτΒγεη ἰπ- 
τατας τρίτον , ΠῚ 0 14ΠῚ πια, Παυτα γεξξς 
γαϊςο. οἴδιιπη σαρεγς ρυίις, {αΔπὶ γε] ΟΧ 
ΒΕ εἰς. να] γαξεῖςα τοὶ ὀχεγοι τς, γε] αἱΐα 
πιυαρίατη {πάϊοίᾳ οὔτεπτιίοης {πα ατιογῖπι. 
Αἴας 5 ἀπαϊεῖς Γνίληάοτ ἱρίς αἰσθατ, 
.«“ ς , Ἶ ͵ »Ἢ ᾿ " ᾽ "" Ὁ " Ὁ 

οτὸν «πὖρ ὑγίαινω, μιῇ πτώποῖε διηγήσει, ὡρὶν ἱδρωστιῃ. "ΤῊ πολεμικῶντι, ἡ ΤΑ )εἐωργικῶν 
εἰ ἤδιεδονε " . ͵ » ε ΕΣ ; »-" ᾿ 
ἐργῶν μελετῆν ῃ αεὶ ἕν γέ τί φιλοτίμου μος. αὑτὸς »ϑωτοι ἐφὴ ὁ Λύσανδρος ἀκέστερ ταῦτα, 
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ποππΐπες σουϊαθατιῦ εο, αιοά τερίοπος Ἁ καὶ Τ. ἐπηϊγέλλετο συν γον, ἐἰ ζωῦτα ἐξα 

ουἶτας εβςοτε ροίοι, τα; ἱπίέγιογε: Ζθατη, 

ἡὐοα τοὶ ΠΥ ΠΙτατ5 ροτίτι!5 εἴτι. Ασρτοίε-" 

Ἑ οὗ εἴγεῖ, εἰπεῖν" “ἡ λέγε, [φαναι,]} ὦκῴε. ᾽ ̓  

ὙΠ 

ᾧ ἤ 

} ᾿ 

λελυ εχ τω χώξοις οὐερχϑες ποιεῖν, ὑκα- 

γαυσκάυαζειν, " δχὶ πω ἵ πολεμοικους εἶναι πονμς 
καὶ γα! μὰ δι᾽, ἔφη ὁ Σ ωχρ οὕτης ̓ Κύρφε γε, Ἃ Ἢ 

εἰ ἐδίωσεν, “Σ,ξιφος αὐ δοκί όχων “δμέοϑαι. ἢ Σ 

χσὶ τότο τεκραήξια, ἀλλα πε πολλὰ παρέογη-᾽ Ξ ' 

ταὶ, ταὶ ὅποτε αὐθὲ τῆς βασιλείας πω αδελι ἔν 

46 ἐποράσετο μαιχούμϑιος, -ϑὰ μϑυκΚυ. 1 

69υ σοϑϊὲὶς λέγξ) αἰὐϊομμολῆσοι ωρὸς Ἔ βαι - 

λέα, τοὶ δὲ τῷ βασιλέως πολλαὶ μυειά- 
Βδὲς ασϑϑς Κύρον. ἐγὼ δὲ χαὶ τϑτονχϑύμαι μό- ] 

τεκρμίήξλον 2Α γπὸς Φιρετῆς εἰ ᾿ ᾧ αὐ ἐ- . ̓ 

ἐ αοῖ πἰσηθιον:" έν ὐδαι υδυήνπιβοα ἡ 

ἐθέλωσιν. οἰκείνῳ δὲ καὶ οἱ φίλοι ζανπί πε 

στενεμκαίχοντο » χαὶ δἰπυθανοντι σεεναπεέθαινον 

πόρτες κὐϑὲ τὸν νέκρὸν μϑύχόυϑινοι »πλζωγε 

Αφκαϊου. Αφκαῖος εἴ, ἔτυχεν ὅλ: τῳ φ.ὦ-᾿ 
νύμω κέρφιτ! πετογικένος. ὧπ' ζω ὁ Κύ. 

“ὦ 
Ὶ 

69ς λέγετπτω Λυσοίνδρῳ ἡ ὅτ ἤλϑεν ἀγωναὺ- 

«ἩΑ  οίδιΣ υδβλσυμιβάγαν δδιωην ΤΣ 
( φιλοφρονείοϑαι,, ὡς αὐτὸς ἐφηὸ Δύσανδρος 

ξξιῳ ποτέ τινι οὐ μεέγϑροις δινγϑύρϑίος, χαὶ᾿ 

τὸν οὖ (ὥρδεσι αὐ ϑάδεισον ϑγχιδεικριυύαι ἡ αὐν κπείςς 
τὸν ἔφη. ἐπεὶ δὲ ἐθαυμαζεν αὐτὸν ἌΣ 

δος, ὡςκαλᾳᾷ μδὲ τὰ δένδρα εἴη, δὶ ἴγου δὲ ΠΑΌΓῊΝ 

τα πεφυτάσμϑμα, ὁρ)οὶ δὲ οἱ ξῇχοι δ: ᾿ 

δρῶν, ἀὐγωνια δὲ πόρτα καλῶς εἴ } ὀσμαὶ το ᾿ 

δὲ πολλαὶ χαὶ ἡδῈ! συμπαρομδοτοῖεν ἀΐς. 

τὐξεπα τῶσι᾽ χαὶ τα ϑουμαζων εἶπεν δυλ. ι 

ἐγώ τοι,ὦ Κύρε,πλωτα μϑὺ ἰ ζαύτω Ἑ ϑαυμιά- 

᾿ 

τῷ κα]α μεϑν σεεντῦς σϑι. χαὶ Διο τάξαντος ἕ- Οὐ ὯΔ 

καςα τύέτων. ἀχούσαινζῳ, δὲ ταῦτα 1’ Κίον. νὴ ἢ 

ἠαϑέωαιτε, χαὶ εἰπάν" ταῦτα ὐγώωι Ἐ ὦλυ- ; 

σα δε, ἐγὼ πόρτα νὼ δεεμκεζησει χαὶ διέταξαι ᾿: τ 

ἐς! δ᾽ αὐτο, φάναι, ὦ καὶ ἐφύτάυσα αὑτὸ. 

χαὶ ὁ Λύσεινδρος ἔφη, συδλένψας εἰς αὐτὸν, 

χαὶ ἰδὼν τὴν τε ἑκατίων Ὁ καλλος ὧν εἶχε, νῶν 

ταὶ τῆς ὀσμῆς Ἱ αἰαϑόνδύος, καὶ ΤΥ ςρεπαἶ, ἀέμνα 
χα τυ Μωλίων δ΄ κάλλος, χοὶ ἀλλοὺ κόσμου ἥ 

᾿ ΔΑ “ » ΝΥ , -: ἃ 

ἌΣ. σὺ τοὺς σοὴς νερσι “ϑτων τὶ ἐφύτϑυσας; 

χαὶ τὸν Κύρον Ὀτοκρίνα αϑα" θαυμάζεις τότ 

τὸ, ἔφη, ὦ Λυσάνδρε : φμψυμὶ σϑι τι μ ϑρέω, 

ον 



ΓΙ ΔΕΡΕΟ ΑἿΣ 

ἌἜ δόχεῖς [ ἐφ» Ἔ, ὦ Κύρε φὐδαίκιον ἐῇ. ἀγα- 

Ν μιι ουκκοὶ, καὶ 
Κειτζουλε, ἐγὼ διηγούαι »Ἐφηὸ Σωχρᾳ- 

τῆς, 91 τὴς γεωργίας οὐσὶ οἱ πόϑυ μακα- 

᾿φκοι δχοαινται απέχεοϑεμ. ἔοιχε ὙΡ᾿ Ἐχι- 

“μέλεια αὑτῆς ε1) ἅμα πὲ ἡδυπαϑφά τις, χαὶ 
τοίχου αὐξησις,, καὶ σωμάτων ἄσκησις εἰς Ὁ 

Οἰδγώαεϑαι, ὅσα αὐδρὶ ἐλάυϑέρῳ ααϑϑευκά. 

τκσοῴτον κῶρ ὙΣΣ ἀφ᾽ ὧν ζασιν οἱ αὐ,ϑρφποι, 

(τα ἡ γὴ Φέρᾳ ἐργαζονϑίοις" καὶ ἀφ᾿ ὧν 

μιπι- τομῶν ἡδὺ παϑούσι, Ἷ πυ9ςἔτι φέρ4. ἔπείζᾳ 

᾿δὲδσα κοσμοῦσι βωμοιὶ χαὶ ἀγάλμαΐζαᾳ,, καὶ 
᾿ οἷς ἀὐύζι χοσχκοιεται ν καὶ ζαῦτα κα ἡδεςτων 

᾿ ὀσμδμ κα ϑεα κ(φτῶν παρέχά. ἐπειζᾳ δὲ ὁ- 

δ πον, λοι ὠνὴ 
ἡ πσφοξαΊάυτικὴ τέχρὴ στενή ῶ]αι τῇ γεωρ- 

γία. ὧςτε ἔχήν χαὶ ὅκοῖς ἀξα ρέσκεαϑει θύον- 

“Ὅς, χαὶ αὐδις χε ϑοϑαι. παρέχουσαι δ᾽ ἀ- 

φθονωζοα τ᾽ ἀγαϑο, Οὔκ ἐὰ ζῳῦτα μτ μα- 

ἡλάκίας δλαμξανειν, δυλιὰ ψύχν τὸ χήρδίοος, 

᾿ς καὶ ϑυλπη ϑε69"ς ἐτς κεύρτερεν. καὶ τὰς 

᾿ “δὰ αἰδθυργϑις ΟΥ̓ τυ χάρων γυμγαζυ- 

σε, ἰοὺ δὶς τς ϑυσι" τς δὲ τῇ ὄχτ- 

τι ἡ "μελεία ἴ γε ὡργοιώζας, αὐδρίζεαϑεω, “-ροὶ 

Ὁ ἐγείρρυσοι, χαὶ ποράεοϑει στροδρως αἰαγ- 

3, Β. «ὦ ε5 ͵ ς ! 

᾿ς ἀςηαεὶ οὐ ὥρα αἱ ἐχιχαισιώταται ποραξεις 

᾿ πῦλα βούληται, τὸν ἵππον ἱκαψωτατη ἡ γέωρ- 

Ἵ 3, "ἢ . ΓΝ, ᾿ -“ 

εἰσίν. ἐπείζα, ζω τε σε ἵγασω Ὡρηγήν τίς τὴ 
, 
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᾿δεϊξιωσκοϑαὶ τε αὐτὸν αὶ εἰπεῖν' διχαως μοι Ἀὶ τλαπιιπι (α Ογεῖ σοι ρτο ποθ ρ, ας ἀἰχ 
(ς: Τὰτὰ μλἰ θδατιις οἵδ νι ἤοιὶς, Ογις. Νᾶ 
ἢ πλ1] δὲ νὶγ Ἔρτορία5, ὃς ξουτιιηδζιις 65. ΕἸςο 
τ δὶ ορὸ σοπηπιοπιογο, (ὐίτοθι!ς, ἰη αι 
ϑοογαῖοβ, ντίοϊαβ, ΠΟ ἔα} ΟΠ ΠΠπλὸς αι οι 
Πιοηλίηο5 αὖ ἀστίου]τιτα ΡοΙΪρ αθιξΐποιον 

Νίδῃχ νἰάστυς οἷς Πιάϊιιηνγ αγι}] ὃζ ν οἱτι- 
Ρτατοπὶ απαπηάληλ αΐδετς, ὃζ τοὶ ἔτ] αγὶς 
ΔΙΠΡΠοΔτίοπ οι, ὃς οχογοϊταιτ πο ΠῚ οΥ- 

Ροτιπι, ντ δά ξα ρογβοϊοπάα τόθ πα οᾶτ, 
4ις ἰπ σα πα 5 που θιι5 σοηποηληηι, Ὀτὶ- 
ΛΠ ΘηΪπα ἔστ τοῦτα (ς σοθ πεῖ 5 οα, ]ι1ᾶς 

Β πουλί ηϊθιις δα νἱξξιιπι πεοο![αγία (πητ : ἂῦ- 
αας οτίαηι ΠΠ|ὰ ἔστε, ἐς ααΐθιις νοἰρτατοπι 
οαρίαητ, [εἶπάς {πρροάϊτας οπληΐα {π4- 
ἘΠ ἷς συ οὐ οΥθιι5, ὃς στα! ΠῚ πα ίρε- 
οἷς, αδ οι ΠΊ4 116 ἈΟΠΊΪΠ65 δή γᾶς, δζ {(ρῃᾶ 

ἀξοτγιιπι., ἄτας οτίδιη δά (εἰρίος ογηδη- 
ἄος δπιίθεης. Ργατεγεα πλΐτα οδίοηϊα 
Ραττίπι ργοάιιοῖς.. ραιτὶπι παγίς, Ετο ΠΙᾺ 
ὯΓ5 ΡΕοιατα σα πὶ ἀστγίουτατα σοι Πέτα 
εἴς. Ὅυο Βτιντ πιαϊτα Ππρροτδητ, ας (ἃ-- 
σΠΠσαη 15 ταη} ρασατο ἀθο5, τιτη ἰρήπιος 
ντί ροΠιπλις. Οὐππ]ας σορίοΓΠΠπης ὈῸ- 
Πα {ππηπλίηϊ τος, Ποη Πηῖς δα σπτη ηγ0]- 

Ομεία οσαρὶ ,{(ξὰ κα ἰαἰθυλ]ς ἔγίσογα, ὃς ἃ {ξατῖς 
οαἰογες τοϊογαηάος σοπίςίλοϊτ, Ἐκάτ πὶ 
1105. χυΐ πγαηῖθς (οἷς Ια δογαης, ἐχοισοης- 
ἀο τηδρὶβ του ατο5 ΟΠ εἰσ: αἰϊος νόγο, χυΐ 
οὐγα {πα σοϊιητ ἀρτιιπι., Πτεηιο5 γε εἴτ, 
ἄϊτιπιὶ πηαπε ἱρίος ἐχεῖταϊ, δοτίγονηις βοῦς 
σετε σορίτ, Ετοηΐπι δὲ γαγὶ, δέ ἐπ ντς (( ΠΊ- 

ἧπ καζουσα. καὶ ὙΣΡ -ν τω γώρῳ, καὶ οὐ τῳ Ῥεῖ υοιίς απηὶ τόπηροτε αι δπι ἀξ ίο- 
Πο5 {ππτ Ορροτγταπίἤιπηα. [λεῖπάα ἤτι6 
4υΐς ἐαιιο5 Οραπι Οἰτατὶ (μα ἔδγγο νο]τ, ἃ- 
στίσυ]ταγα πλαχί της αἰεημάο ἐπι (ὩΗΠοῖι: 
{πο ρεάος5, αοτς σογριι5 το άϊτ, Ετίδηι τοῦτ 

Ε 7 , γ ." “Ὁ . . - “ἴ.- . 

για σεουέφειν ζω τε πεζη,, σφοδρὸν Ὁ σῶ- Τ᾽) τὰ νεπατίοηϊς αἀ Πιιάϊιπι ποπηί }}} δά α- 

σεονετσα!ρά Ττῇ γῆ» καὶ κισὶν ἀὐπέτᾳαν5- 

φῆς παρέχουσα » χα θηρία συμ δα εφου- 

ο΄ σα. ὠφελούμδμαι δὲ καὶ αἱ ἵπαοι χαὶ αἱ κύνες 
᾿ ἅν Ἔσο ἢ γεωργίας, αὐτωφελούσι Τ χῶρον, ὁ μδὺ 

ἵπαος, ποϑοΐἴτε κομίζων Γ κηδόμϑρον εἰς τίω 

Ιλ Ὀχιμέλφαν, χαὶ ἐϊξοισίαν παρέχων ἡ ὁ ὁ ἐ- 

Π πιέναι" αἱ δὲ κύνες » τά τε ϑηξλα, ἀπερύχου- 

ἝὟ σα! πὸ λύμης καυρττῶν καὶ πσοοθάτων, καὶ 

: ΝΣ τὴ ε ἐρημία. τί ἀσφάλᾳαν συμπαρέηθυσοι. 

Γ μα παρέχή. ϑηήραις τὲ ὄχιφιλοπονείαϑαι 

᾿ς χώρα χα ἡ γὴ τὸς γεωργϑιὸ, οὖν τοῦ μέσῳ τὸς 
Ἄρνης κα ποὶς ζέγεσα τω κρῳτοιοῦτί λαμᾷξοφν. 

ἘΔ] “ ἵ ν » ἐφ 

χαὶ «ἴροι μμεῖν δὲ, χαὶ βαλεῖν, χαὶ πηδ σαι τίς ἧς 

τἰ παρορμά δὲτι εἰς ὦ Ἔἐρηγάν σε ὅπλιοις τῇ 

τιοητί ρτα τας, φαοά δέ ρογ ἐαπὶ ἔδο!]ε σᾶ- 
Π65 Δ]1 ροῆπηι, ὃ ἔεσα: πυισγιγὶ. Ετ θα οᾶ- 
Πο5. ΠΖΠΟΠι6 οἰπὶ οατι 5. ΟΧ. ἀρτίοιϊτατα 
ςοπμποάιιπι δα οά ρεγοϊρίαης., νἱοῖς 
{πὰ ὃς ἱΡῇ τατγὶ ρεοίπης: ἐπ 15, ἀτιτη Π1Δ- 
πὸ Γοττας τοὶ τα σας σπγατογειη,, 80 (6- 
τὸ τεάοιηαί ροτείδτοπη ἔλοῖτ : σα Πο5 δ11- 
τε. ἄτη ογας αοίριατς, πα ἔγαέείδις ρε- 
᾿οαάιδαίις ποσδαης, ἂς (ΟΠ τ Ἰηὶ {(οιι- 
τιτάῖεπλ ργα ἴδῃς. ]ηοίτας. οὐδ. τοιτὰ 
ΠΟΠΠΙΠ]] ἀστίοο ας αα ἀοίςπαοπάιιπι ἂΓ- 

Εἴς ΔΘΤΠῚ. 11 ΠῚ ἐταέζις ἴῃ πε άϊο ΡΙο- 

Ροῆτος εάπςοος,, αὶ νἱξξοτί σοάαητ. Ἐξ 
415 ταπη ἐπὶ 5 ΠΟΠΊΪΠ65 Πηαρὶς δα σιιτ- 
τοπάπτι, αἀ ἰασι!αηάιπη, αὐ (αἰταπάιιηι 
Ἰάοποος γο ἀἴτ 4 4πὴ αρτί σα ΪτιΓαὺ 11 τς 
(6 ἐχεγοθιτίθι5 νίσα νοτία ρ᾽αγα Ἰαγσίτοτὸ 

᾿ ͵ ͵ ͵ ῸΡ .ς. τὴ , , ͵ ᾽ 42 

ὁ γᾶς χανωτεέρους τέγνη γεωργίας παρεχέτω 5 Τίς ὁ τοι ἐργαζοιῦμοις πλείω τε »Ὴ ἀντίοι “τοι 

ΔΑ Σ 

ων 



μ τρῆ ο 

γιάτοίπς 

κίρεια. 
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υαηδίη (αἱ ἐπα! οἴτιπι {πιδυίιις εχοϊρίς, Α τίς δὲ ἥδιον Τ- δχιμελόμϑρον δέγεπο, οἰἰὰ 

Ροετίροπς σοφά οπτὶ φιοάίαπιατ εχ δηϊπηὶ 

ατδίτγαταὺ “ααΠαπιτηδίοσὶ σατα Γογαπε σο- 

Ρἰαἰνοίρίτος ἐχοῖρ τὸ γθίηδαι ἕδος σο- 

Ρἰοίο ἴσης, σα Δ ας ΙΔ δουῖα βῸγ Πιιεπηεῆι 

νε]σοτ, πα ΓΤ Ν᾽ ὈΪ φαὶς Δ|υαγαπη,,α- 

τα, νταδγατιπηχας σασπΑ ἱπσαῃάἴπ5 τγα- 

ἄἀποοτς ροῆπε αἰξατεπι, φυλπη γι ὃ 2- 

ὨΔΠῚ αἵϑ αἰΐα ρυϊπλϊτίας (πρροάίτας ἀΠ5 το- 

ξξίες ςοπυοπίφητες, νεῖ ἐείϊος ἐϊες ἀραη- 

ἀχητίοτὶ σπι σορίατογαπηοχ ἢ θετὸ 4ι56- 

τᾶπὶ ἀοπγοίε οἷς στατίοῦ εξ, νχοῦὶ ᾿πσπῃ- 

ἄϊον, ΠΡ οεὶς ορτατίογ, ογρᾷ ΔΠΊΪσΟ5 Ὀςεηϊ- 

σηϊοτὸ ΜΙΠῚ φυίάοηι αλί τη νἰ ἀδατιγ,ροί 

ίς Βοπλίποπι ἱπσόπιπιπι νε] ροοῆηιομοπι 

ΣΦ᾽ χα απὴ ἀσσορυ ΟΥ ΠῚ μασάποετςο, νοὶ! τπ- 

ἀϊααι αἰ ̓ χιοα πος τα πὶ ἱπουπάϊες, τπὶ δε 

νἰταπιντί τς γοροτίτο Ῥγατογεα το 1} 5,415: 

αἰάςτηι "ἀοά ο(ξ, ἰαΠ]οίαπι φασι ἀοοετ᾽ 

{Π| 5, αΐ απἰ πιδάπιοττογα ΡοΙυπτ. Ν απ τξιι- 

ἀϊοπῆπιπςε [ς οοἰοητίθιις πιαχίπγατῃ θοπο- 

ταιπι σορίαπη ν οΠΠπι]αγρίταγ. Ὁ αι ἃ ἢ 4}}- 

αυδηάο ἰ), 4αΐ ἰῃ δρτίσα!ταγα ν ουίδητατ, δ 

(πὶ δά αἰασείτατοιη, ταπι ξοτεϊ τ ἀϊπεπιοῦ- 

ἀοςοίμειι ἤιητ,α πηασηὶς σορ 5 Ποεαπιαῦ : τυ μα 
τ Γ Ο δοίνομδιοι, οὗτοι 4 παρεσκά ασμένοι καὶ ὡς 

“Οροτίσ (ιἰ5 ἀΓσοδΏταΥ : ρΡοῆαμπε σεῖς, πὶ 

Τεας ργοόμίθοας, Ρταίοττίπι αυττὴ δέ 4η1- 

Ῥηῖς ὅζ σογροτγίθες ορτερία ἱπίξγαξει πατ, 

ἡπυαῆς οογαμι Ἀπίθιις5,4 Πα δ 5πηρεάϊαη- 
τα, 40 πλΐητ5 οροίᾶδ {π|ᾶ5 ἔλοαητ, ἰπάϊ- 
ἀσηνοαροῖο, νης (Ε αἰδητ. Ἀςίαρε ῃ δ6}1Ὸ 
“εἰίδην. ταῖ!5. εἰἘ ἀγπιὶς νἱθαπι ΄συστετζο, 

αληι ἐπ γα πηθητίδ γι Ἐ]οἱ5. {ἴτας ετίδηι 

ἴῃ05 ἀρτίοιτατα, ντ παπταο ποίου ὑπ 6ς 
τις. Νὴ αὐποτίας οίξες σα πὶ μοπιίπηι 
τορ ἰδ ρετρεπάμππι οἴς, δὲ Ποπλ ι1Π1 ΟΡΟΓᾺ 
τοῦτγα οἱἐ οοίοημ 44. [τάς περείϊς οἰἘ εαπῚ, 

αὶ γοξξς ἀστίσα!ταγαπι ὀχογοεῦο νε]ς, ο- Ὁ 4) γεωργήσᾳν δ τὰς ἐργαφῆξοις χαὶ ποοεϑύ- 
ῬοτΓαϑ {τᾶς {ἸςἸη πτιιοῖς γε (της αἰδοτγος, ὅς 
4 ρατοπά πηι ρἐοπητα. Ελάοπη πο] ατατος 
Ῥοττος, φαΐ οορίας αἀιιότίας ᾿μοίξο5 ἀπέξι- 
ταις ἤτ, νὶ οΌς5, 4αϊ ἔλοίαπε, φαοά νίγος ἔου- 
τος ἀεςεῖ, πιπου σις οὐπεῖ; ἃς ΠῸΠ τΓοέϊς 
ατηὰς οτάϊης πατπὰς ἔπαπν οοιταβ ρ᾽- 
ὅξατ. Ετίαπι πεςοῖς οἰ ἀρ σο 1) ΠΟΙ Γη]-- 
Πὰς ἰπτοτάπι πη Ορογᾶϑ ἔτια5 ΠΟ ποιταηο δχ- 
οἴτατο, ἀπλη πη ρογατούοτη τ] τες. ΝῸ- 
απο (δτιιῖ5 μ]ητς ρα θοηα, 4 απὶ] Προ ΠῸ:5 
Πιοτηϊηῖθιι5 οριβ ΕἰἘ : ᾿π1Ὸ ΨΟΙῸ τηδρίβ, 
νε πάποτα νο]ητ. Ετίδηι ἰς τούς ἀϊχίς, Ἑ χῴνος εἶπεν, ὃς ἔφη τι γεωργίαν τὴμ ἀλλων 

αὶ ἀρτὶσα τα γαπι Αἰ γι ἀὐτ Πἢ ΠΊαΓΓΕ Πα 
δ πατγίσειη οἵϊε ρογμίδεῖτ, ΝΠ πη} - 
Θτισαίτατα ρτοίρετα {πσσοράϊτ, ετίαῃν ἄγος 

σεῖεγα οἵηης5 νίσοηζ : ἀν δὲ τεῖγα ποσεῆϊ- 
ταῦθ ΔΙΙ4ιια ἰΠοαἶΪτα πγαποῖ, ετίαμη ατῖος σα- 

τοτὰς ἔρυτο τοῦτα πχατίψις οχιησιπητα, 

Β4) γϑριφοτέροι : ἐμοὶ »ϑὺ ϑουυμασὸν δοκή εἰ], ἸΝ, 

ἘΜ Ο ΚΙΆΒΙΈΕ: 

τείνουσαι «απο οςιόντί λα ἦν ὁ, τι χεηξᾷ: τίς δὲ 

ξένοις ἀφϑονώτερον δέχεται ; χήμάσει ἢ πυ- 

δὰ ἀφϑο ῳ, χαὶ ϑερμοὶς λοιΐξοις, ποῦ [τὸ ἣν 

πλείων ἡ ἀὐμαίρ4α «ἦν χώρῳ τῷ ; ποῦ ὃ υδγ9)" 
θερίσει ὕϑασι πε, χαὶ πνϑύμασι, ὼ σκιώς, ἢ 

κατ᾿ ἀγρὸν; τίς δὲ ἀλλη κοῖς ἀπαρχαὶ πρό: ἂν 

πωδεζέροις παρέχά , ἢ ἑορζᾳς πληρέφερᾳς, 

ποδιφφυά; τίς ὃ οἰκέταις ππξοσφιλεφερα, ἢ ἹῈ 
γαυναχὶ ἡδίων," τέκνοις ποϑήνοτεροε, ἢ Φίλρις Ὁ 

εἴης ἐλάζθερος αὐ ϑοφ πος ἢ κτῆμα τί τόσος 

ἡδγον κέκτηται." ἐχεμέλφαν ἡδίω τινὰ ζῳτης 

ἀὕρνκεν, ἢ ὠφελιμιοτέροιν εἰς Τ᾿ βίον. ἔτι δὲ ὦ 

γ Ἴϑελουσοι πῶς δχυνα υϑρους καταμια)θεύ- δ ΐ 

γᾷν χα διχαιοστεύζωυ δὲδοισκᾳ. τὸς γὰ Ῥζια 

ϑεραστά ονζῷς αὐτί πλάςα ἀγαϑοὶ αὐτί ποιᾷ. ̓Ν 

ἐα σὴ Φβα χαὶ αὗσσο πλήθοις ποτὲ ςραΐ4υ- 

ὦν αὔΜ' ἔργων φερηθῶσιν οἱ οὖν τῇ γεωργία ὠ- 
ναφρεφόμδροι; χαὶ σφοδρώς αὶ αὐδρικῶς “παι- 

ει 

ψυχας χὐ τὰ σώματα, ζιὼ μὰ )αὸς Ῥπτκωλύῃ, ᾿ 

δχίώανται ἰόντες εἰς ζας ΟΜ Σἰποκωλυόντων 

λαμξαϊφν ἀφ᾿ ὧν, ϑρέψονται. πολλάκις δὲ, ὧν 
τῶ πολέμω χαὶ ἀσφαλέςερον [7] στεὼ τοῖς ὅ- " 

σήλοις τίω φοφξὼ μαςεύᾳν ἢ σοοὼ τοῖς γέωβο ἢ 

γίχοις ὀργθοις. συμπωδαῦ 4 δὲ ὁ εἰς Ω ἐπαρ- ἧς 

κήν δνλύλοιςἡ γεωργία. δχτ τε δ᾽ τὸς ἵ πο: τοίωὶ 
λεμίοις στε ἀγθρωποις δά έναι, “ὃ τε γῆς σοὺ 

αν,ϑεύποις δὴν ἡ ἐργασία. τὸν δέιυ μέλλοιζᾳ, 

μμοῖς τἰρασκέυάξζῳν, ὼ πείπ ῖ ϑελοιζαρ᾽ τὸν τῇ 

τεῦχι πολεμίως ἀφ») τα δ4 ̓κηγχομῶ- Γ 

ΑΚ, δωρούμϑυον τεΐοις ποιϑσιν ἃ δ ποιῷ τὸς, 

εἰγαϑουὶ, αὶ χολοιζοντα τὸς ἀτακτιιώζας. χαὶ 

πὐβακελάσεοϑαι δὲ πολλάκις σεεὲν ἡ πον 4ς 
τοῖς ἐργείτεις τὸν γεωροϑν» ἢ τὸν φρατη.9ν το 
ςρατωτωο. κα ἐλπιδὼν δὲ ἀγαθῶν οὐθὲν ἣτ- »ν ὺ } 

τον οἱ δούλοι “Ομ ἐλάνϑέρων δέονται, δνλώχα! ὦ ὃ 

μᾶλλον ᾿ ὅπως μϑμῳ θέλωσι. κα λῶς δὲ κά» [ 

τεχνῶν μητέρι χαὶ φοφον Ἐ1). 47 μδὺ γὸ φν Η 
, “", ͵ 23)}7}ς Ὕυ; ὥ 

Θϑλθμης τῆς γεωργίας, ἐρβωνται χϑ) ο ἀλλα! 
͵ « ε͵ 5 ν.ὶ ᾽ ΓΙ 

τεχνο ἀπασοη" οτσ δὲ, ἂν αὐαΐκα δ) ἡ γὴ 

ψερσάζειν, οἰπεσξέννείντοι καὶ αἱ ἀλλα! πάι 
᾿ δὸγν τι κεὶ χα γῴ καὶ χτ' ϑωλάτανς. αι ἀγεδὸν τί καὶ χ᾽ γόων καὶ ΧΕ, )ευλαπίαν.,, 

αιχ9." 



(ῦτα μϑὺ ἔμοιγε ὦ Σωκρῳτες καλαῖς δὸ- 

χᾷς λέγφν.Ἷ ὅτι δὲ ὁ γεωργικῆς τὰ πλᾷκα δεὴν 

αὐ ϑεύπω ἀδυυΐατα “σδϑνοῆσοι. χαὶ ΣΡ χα- 

λαζαι. καὶ παχναι οὐνίοτε, χαὶ αὐχμοὶ, καὶ 

ὀμᾷρϑι ἀξ σιοι Η αὶ ἐρεσίξαι ̓  χαὶ ἄλλα πολ- 

λάκις πὰ καλαῖς ἐγγωσχκέ νοι χαὶ πεποιηυϑύα 

":ἀφαιοϑιῶται. χαὶ τσοῤξαζᾳ σ᾽ «“ὐίοτε καλ- 
“λιζα πειρϑραμυϑμα νόσος ἐλϑούσαι κάκιςα ἐ- 

,ς «πωλεδεν. ἀἰχούσοις δὲ ζιῦτα ὁ Σωχρ της εἰ- 

στεν᾽ ἢ 
᾿; " ε ᾿ ὦ ἐπ διν 3 ἢ ᾿ 

ὍΣ δέναι, ὅτι οἶϑεοὶ σα εἰὲν ἡπηον εἰσι κύφιοι Τὴν ον 
"ὰ “"ἭἬ Ζ ») » Ἵ ᾿ δὲ "ΞΣ ᾿ τῇ γεωργίοι ἐρῶν 9" “τυ .- τω πολέμω. χα 
Ὶ 9 εν φ- Ν 

τὸς μδὺ οὖ τῳ πολέμω ορϑεφ, οἰ μια), 69 5 

πολεμικῶν ποράξεων ἢ ὄξαρεσκάυονδμους 

υς τοῖς ὅκοῖς, χαὶ ἐπξρωτωνίᾷς θυσίαις χαὶ οἰωνοῖς 
Π  ε ᾿ ᾿ “ νὼ τ δ ἃ ἢ 

Ι Ὁ, τί τὲ γὙΘη ΠΌΙΕΙΝ ) χα! ὁ, τί μή ϑν δὲ τυ 
ἿΝ ἥ ο "7 πὰς ἘΝῚ δε 

“τωργικῶνατρ ζέων ἡ Ἴον οἱ 4 δειν τός ποὺς ἱ- 
πα δὶς 2 ε ς 

λοίσκεαϑαιι 3 47 γὸ ἴαϑι, ἔφη " ὁΤί οἱ σωφρονες 

χαὶ ' ὑγραΐνχαὶ ξηρῶν κευρπῶν, κ᾿ βοὼν, 

χαὶ ἵγχζσων, χα τσ 96 α,των, χαὶ “ἰπὸρ πϑύτων Ὁ 

γεδὴ τὐυκτημάτων τὸς θεοὺς δεροιτι δ οεσιν. 

δλλα ζῶτα μϑὺ, ἔφη, ὦ Σὠκρῳτες, χαλῶς 

τ΄ μοὶ δοκᾷς λέγην,κελά ων ταφοόεοϑαι στοῦ ζοις 

ϑτοῖς ̓  όχεοϑαι πϑυτὸς: ἔργϑυ » ὡς Τὴν κῶν 
τον ἈΠ ΙΖ ἄδν ΠΡΡΝΤΕΙ 

χυδάων ὀνττὸν Οδεἰὲν ἡ Ἴον “δὰ εἰρξυικῶν," τὴν" 

πολεμικῶν ἔργων. ζαῦτα υϑὺ δίίυ ταφοοισό- 
« Ν  Ἐ' 730 ρων, Ἁ 

Αἴθα οὕτω ποιῴν. σὺ δὲ ἡμῖν ἔγϑεν λέγων «ὐξὰ 

“ οἰκονομίας ἀπέλιπες » πτφρῶ τὰ σὅτων ἐχὸ- 

μϑνα διεκ-αϑραινάν" ὡς χαὶ νει μοι δοκῶ, ἀκη- 

᾿ ΓΙ ΥΥ̓́, ΑΡΊΕ ΑἸ ΜῚ ΝῚ ΦιΟΥΜ.Ε»5 Τ΄ 
᾿ ἐἰχούσαις δὲ ζωῶτα ὁ Κοιτόδελος εἴπεν᾿ δλλαὰ ἃ Οὐήθιις αὐάϊεὶς (τἰτο θα ις: Επίπλπετο, 

ἔγωγέ σε, ὦ Κριατόξζουλε, εἰ- Β 

.839 

- 

ααΐτ, αεο μα αὶ ἀϊσογο ργάοϊαγο νἱἀογῖσ, πὶ 
δόογαῖοβ. 566 Ρ]αγ πιὰ ΠΠητ ἢ ἀρτίου ]ταγα, 
4: ργου  ογἹ αὐ πομηΐπο ΠΟ ροίπιηι. 
Αυΐρρο ΠοῃΠι ΠΑ 1 σταπαίηςβ, ΡΠι1- 
ἡ: [Ἐπι5,ἱ πη σ 05 ἱπυ Π] ΘΏ 1, Γα Οἱ σίπ 65, αἰΐα, 
Ρυ]ςῆτς οορίτατα ὃς οἰασογατα το τς. Ετ- 
ἴδπ οὐ 5 ἱπτουτπὶ οἀπσαῖας οστορίο ηοῦ- 
θιι5 Αἰ Ἰιι15 ᾿ππαἀοῃ5. ΤΠ γγ πὸ ρογί πη. 

τ ]αιπι δ ΠΟ δοοζατος : ἔσονοιο 
ταὶ Οσίτοθα]ς, αἷτ, (οἶγο τὸ αγἰτγαίσαγ, ρο- 
ΠΕ65 δος ΠΙΠ110 πλίπιι5 ροτοίξατοπη χαπ{}- 
οἷ ἰπ ορετίθιις {ππηηλατὴ ες, Π|1ΔΠῚ Ϊῃ 
θοΠ]Ποἶ5. γΊΔο5 Δυτοπὶ θοὸς, ορίποι, ψαΐ το 
ΤΆΠΠταγὶ οσσιρδητα . αητς ὈΟ]]Πσας αὐξῖο- 
Π65 1) 605 ρίασαγα . ἃς τι ροΓ (μου Ηςία, 
τι Δα ραΓγία ΠΖαΐγογς, 4] ἐφοι απ τ, 
4υϊα οπιϊττοπάπιτη πτ, Ἐτ ἴῃ δϑξοηῖθις 
ΤΟΙ τα σα; Ὠλΐηι5 εἰ δ᾽ Ια δογδη ἄτι ριιτα5, 
νῖ ἀδοϑ ργορίτίος γεάας ὁ Οπηπίπο (οἶγα 
ἄςθος, ποιηίπεβ, αὶ φυϊ επηίαρίαητ, Πιι- 
τ] ἀοτγιιπὶ ὃ Πσσοτγιιπι ἔτιιέξιπιπη, Βοιιπ], 
ΘΑ ΓΙ, ΟἹ Π1Π}.. ΟΠ] ΠΠὶ ἀςηΐηας ἔοτ- 
τ ΠΤ {πάτα πη σαι {ἃ ἄςος οοΐογο, 1)1- 
Οἷδ τὰ ργαοϊατο Πλ] ϑοςγαῖοβ, αἷς, Π| Πι6 
ἰπθοας ορεγαπι ἄαία, ντΟρ 5 οσηπα πο ἢ- 
ΠΟ αἰ5 ογάϊαῦ : απίρρο ἡπογιπι ἴῃ ροτε- 
{ἴατο πητταπὶ οα, τα ρᾶσε, ιΐλτη αὐδο Βε]- 
Ἰο {υ(οἰρίππταν. [ταχὰς Πππάς σι πλις μας 
ἴτα ἔλοοτο. Τὰ νέγο ποίσὶς οηΐτοσς ἱπς 
τοάευημάο, νὈὶ ἀε δα ηλπηγατίοης ἀοτηε- 
{τῖοα ἀΐσεγς ἀθί 1, αιας ροσγο ἰςαιπητας 
αὐίοϊαποετςο. γ1άδου ΕΠ] τ ΤΆ], ρο ξοφαπαῖα 
Δα οι αἷς τα ἀϊέξα, πηαρὶς ρετίρίοοις αϊά, 
ντοοιηπηοίο νἰπδηι, ἔδοϊππάιιπ πτ, ἃ 
Ἰσίτατὸ αἷς ϑοοίαζοβ, ρίασοτης νεγθἀθδηλις 
αὐ 1114, συποιππησας τς ρεγοισγγιπημς,, νὲ 

ὃς ὅσοι εἶ: ζλλὸν τι ἤδ δ] οϑὶν.ἢ ασθ9- ΤῸ) ἂς ἰἰς ἴπτεῖ ἢ95 σοπιιθηΐγες : πο, ἢ βοτὶ χϑῶς οσοι Εἰ πες, ἀκϑυ λον ΤΙ ἡ δ δ 9.6 9ιν.η «ζ29 : ηιο, 

εδεν ὃ, τι γοὴ ποιοιωῶτα βιό] 4 4ν. τί ὄζζωυ ; ἔφη 

ΠΝ Σωχρατης,α εἰ ποοῶτον δὰ ἐπθρέλϑοι- 

μϑυῦσω μϑὺ ὁμολοχϑιοῦτες διεληλύθα νϑυ, ἵν᾿ 

πως δενὼ θα, τοφοαθώνϑυ οὕτω καὶ τὰ 

λοιπαὶ διεξιέναι στευομιολοοριοῦτες ; ἡδὺ γ, 

δχυ [ὅπν μή ἔφη ὁ Κριτύξαλος, ὡς» δ γξη- 

μουτων κοινωνήσοιγζᾷς αὐαμφιλόγως διελθῴν, 

β οὕτω χαὶ λόγων χοινωνϑνζα, αἷδὲ ὧν αὐ Δ] ᾳ- 

᾿ λεγωᾷθα, σεευομιολοχϑενζας διεξιέναι. οόκ- 

οἰ, ἔφη ὁ Σωχρώτης, δχιφήμς υνϑὺ τίνος ἔ- 

δοξεν ἡ μῶν ὄνομα, 1) ἡ οἰκονομία. ἡ δὲ ὄχιςή- 

Μη αὑτὴ ἐφαίνετο, ἡ οἴκους δυυύανται αὐξήν αὔ- 

«ϑόφποι. οἶχος ἡ ἡμῶν ἐφαίνετο, διπἴρ κτῆσις ἡ 

σύμπασαι πτῆσιν ἢ. στο ἔφα νϑυ 41) ὃ, τί ἐκοαί- 

Ροῆπε, ἴτὰ ἀοίπάς το! αὰ ρεγοαγγοῖς σο- 
ΠΟΙΌΣ. ν᾿ ΏΤΟΥ ΠῸ5 σοηπεηϊαῖ ὁ Ππσιη- 
ἄτη ίᾳπο οἰ, ᾿πχαῖς (ὐγτοθ 5, αιοια- 
δάμηοάππι το] 6ητς 1). αῖθιι5 ρασιηϊα σοηχ- 
πλππο5 (πητ, 25 {πὸ σοπτγοιογῇαᾳ ρογοςη- 
{ετο, {τσ οτἰδῃ ΠΟ 5, 411 ΓΘ ΓΠΊΟΠ 65 ἰΠτου ΠΟ 5 
ΠΟΙ  ΠΠΙ ΟΔΙΠ115., ΟὨγΠΐΪα ΡοΓοιστοτο,, ἐδ 

αυΐδιις σοΠ]Ποήτπλαγ,νε σοῃίοηείαηλιιδ.  1- 
(πὰ οἵα ἰσίταγ ποῦ 15. Πα δοογαῖος, δά- 
ταϊηγατίο ἀοπιοῆςσα ποπηορη εἷϊε (οἰςη- 
τία : αἴψις πᾶς ἰρία (ςἰοπτῖα ἐς πεβδζιν 
Ἐπ εἴϊε, φιὰ ἀοπιος Δπιρ σατο Ποπιίπος 
ροίπηι. [όοιπῖιβ δυγοπη οὔ ἀοπηίεθαζαγ 
άπ, Ζαοά ἔλουτατος νῃϊποιίς. Εασυίτατας 
δὐτοτη οἵα ἀἰςεαιμας 4, Ζαοα συΐηας 
νἱτᾶ ἢτ ντ]ς, Οπιηΐα νοτο νι] εἤε γορο- 
το θαπιις, φαϊδαίσιπγη; ντί 4|16 1115 (οἴτοτ, 

ΕἸ 3 Ξ ἡ ͵7 ᾽ ͵ 7] α.»" ͵ ε ͵ δ. ὦ ͵ .“ 

[ΟΣ ὠφέλιμον εἴη Εἰς τ: βιογ: ὠφελιίίο δέογτα ἀδίσκετο πθρτα , ὁπόσοις Τίς ὄχι σαί τὸ γχελαῖ. 
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αἴζοὶ νἱἀεθαταγ ποῦὶς., ὃς ττίάθπι νῖ ποη- 

ΔΟΠΠς οἰαίτατίθεις, ἀτῖος ἱπηργοραπάας οῇς, 

αια (οτά 4α: Δάρο!!επταγ; 4ιοά δὲ σοῖρο- 

τὰ ἰχσάδτο νἰἀεαδητιγ, ὃς δηϊπιος ἔγαπρδηῖ. 

Εἰιις γεὶ ἀγσαστηεηταπη ἔοτο οἰαυ Ππλὰπὶ ἀϊ- 

οἶπγιι5, ἢ πο θα ς ἀσταπιἰπιιφάςητίρε5, - 

στίσοἱδ5 δἰ 5 ὃς ορίῇςες ἀϊμευς5 Ἰοςὶς 

φοπἥίτατος, (ξογίπτη ντγοίηαε ἱπτουγορεζ, 

νττιπὶ εἤξ ἀεξεπάςηάατορίο νἰἀδαταγ, Δἢ 

στο οεἀεπάμπι, ἂς ἀεὶπάς εὐϊοάϊεπάα 
τα πίδ. Ναπὶ δα ταϊίοπο δπσαγι ΠῚ γ᾿ ίτγα- 

τλαγ, νὰ 4] ἐχούοοπάο {ο]ο οσσεραπταγ, 

ἀεξεπάεπάμηι εἴϊς ἀσταπι ἀεσοτηδητιορί- 

ἤςες αὐτεπιὶ, ἀϊπιϊςαπάππι ποη εἰΐϊς, (εἀ 

Ρτουτίρη ἰηΠἰταπηταγ, ἀεπ ἀεπάππι; πὰ]- 
Ἰοπεφ ἴαθοῦς, πες ρεγίου]ο δαῖτο. (οπι- 
Ρτοθαιΐπγις οἰ Πη, ΔρτΙΟαΪ τ πῇ Ψ ΓΟ Ρο- 

Πο ὃς ποπείξο ἐἜχογοιτατίοπεπι ὃζ (οἰςῃ- 
τίδτι οἵϊε Ιοπσε ργα ξδητιππιαπι, ιὰ Βο- 
πλίπος πεσείατγίογιπι πὶ οθρίαπη ραξεηζ. 
Ατφ ν᾽ ἀεθαταγ φάει ἀἰοἱ ξΑο ἢ ἔπλα ΡοΙ 
4ε, ἃς {ππηπ|ὰ οὐ νοϊαρταῖε Ἐχογοογὶ, δ 
φοτρογαίοηρο ρα ]οπογγίπγα το ἘΠΊ πλὰ- 
4ις εἤΐσεγε, αηἱπηὶς ἐσηῖ]ας ποροτῖ! ἢἰϊ- 
ἯΙ] ἐχῃίδεῦς, 4πὸ πλΐπα5 σαγα {πᾶ τὴ ἀ- 
Πλίσος , [πὶ ταίρι] ςα5 σοπιρ!εέξαηταγ. 
ψιάόδατοτ ετίαπα ἀστίσαϊταγα ΠΟ 5 οχοϊτα- 
τς απίπηος δά ἐοσιιτἀϊηοι., σαοά οχῖγα 
τη τοπΠ 5 44 νἰϑτιπι πεςοατία ργοάα- 
φαῖ, {πα αἶα Ποπηῖηος ἔς ἐχογοςητθβ. [τὰ- 

46 τατίοπεπι δῆς νἱτα δῦ νι ίθει5 40 6 
ΤΊΔΧΙΓΏΔΙΠ ΓΊΟΓΟΥΙ ρτζἀϊοαδτίοποπι, ααΐρρο 

αἰ οἷος ργα! δητ πος, πιαχί πισητα 
τοὶρα δ ἴοι Πππἀϊοίος ἱπρρεάϊταγα νἱἀθα- 
ἀὰγ. Τ πὶ (στο ]ας : ῬαΪοΠογγί πλιιπὶ οἵ-- 
ίς, γηὶ ϑοογατος, ἰπαΐς, ὃζ ορτίπχπη, ἴπ- 

ΧΕΝΟΡΗ. ΜΕΜΟΚΆΑΒΊΙ. ' 
ἂς (οἱεητίας ΄υΐάεπι νηἰποτίας ποη ροίϊο Α τασεις μδὺ δξζυ (ας ὀχεςήμας οὔτε καθ φῶ 

“. 

πεὴ μὲν ἐδοχά, στευαποδὸοκι οἰ ζν τὲ ταὶς πύ- 

λεσι ζς βαναυσιχας κοιλουυδρας τέχνας δ 

χαὶ τὰ σωκκαιΐσ. καταλυμαίνέοϑει ϑυχούσι,χαλ ὦ 

Ως ψυχας καταγφύοεσι. τεκμήθλον δὲ σαφέ- ᾿ 

ςξατον “δ ϑέοϑαι αὐ Ἷ τύῴτῳ ἔφαμδιυ, εἰ πολε- ἐπὶ 

μίων εἰς τί χώφοιν ἰόντων, Δα καϑίσας ἧς ᾿ 

τὸς γεωρχοιὶ καὶ τὰς τεχνίζῳς, χωεὶς ἑκα τέ- ὦ 
69ις ἐπῆρωτζη, πότεροι δυκή δου γὰν τῇ χῶ- , 
69,5 ὑφερϑύους “ὃ γῆς τὰ τείχη δζκφυλάτ- 

Βτῳ. οὕτω 7.5} αὐ τὰς «ϑὺ ἀμφὶ γάῦ ἔχονς ὟΝ 

Ἷ ὡὐ ᾿ αὐ ψυφίζεαϑαι ρηγάν, ὃς δὲ πε- εἰν. 

χίζᾳς, μῇ κάχεακ, δον, ὁπ ἵ πεπαιδοῦν- παιδύ. 

ται, καιϑῆοϑει μήτε πονοιιῦζς, μπτεχυδὸ- 

γάϑονῷε. ἐδυχι κάσαμδυ δὲ, αὐδρὶ καλῷ τὰ ῥ , 

κἀγαθῷ ἐργασίαν Ε1), καὶ σχτφήμιζευ κρατίτ ὦ 
φην γεωργίαν, ἐφ ἧς τὰ δχττήδήα αὐϑοῦπο 

πυρίζοντω,. αὕτη γὸ ̓ ἐργασία. ἀιϑιϑεῖν τε ῥάφι 

ἐδῦκ4 ἐῃ) » καὶ ἡδιςη ἐργαζξοϑει, Ὁ τὰ σώμῳ- 

ζᾳ καλλὶςαά τε χαὶ δὐρωςυταΐζᾳ παρέχεοϑαι 

Ο χαὶ ταῖς ψυχαῖς ἥκιςα αἀδολίαν παρέχάν φί- 

λῶν ΤῈ χαὶ πόλεων στενεπιμελήαϑαι. συμ- 

παροξιω ἀν δὲ τι ἐδύκᾳ ἡμῖν καὶ εἰς ὦ ἀλχίμες 

Ἐ|) ἡ γεωργία, ἔξω ΚΝ} ἐρυμίχ τὰ ὄχιτηδεια 

Φυουσαάτε, χαὶ ζέφουσα πὺς ἐργαζομϑύοις. ν 

αὶ ζῦτα δὲ καὶ ἐνδυξοτάτη 6) πσοὺς Μ᾽ 
“λέων αὕτη ἡ βιοτεία,, ὅτί χαὶ πολίζᾳς τρ!- 

φοῖς. χρὴ φύνεςα τς παρέχεοϑαι δοκῇ πω χοιὶ- 

"ὦ καλὸ Καιτόθαδος" ὅτι μϑὺ, ὦ Σ ὡκραᾳΤεῤ» 

ὙΠ "λίξον τε, χα “ϑέϊιφον, καὶ ἡδὲςον, Στὸ γεωρ- " 
" ὡ 3 ᾿ βεν ἀν Δ ἢ ὶ , “ “" 

σαηά!Πηιταιπηχας,, νἱ ἔξ πα ΠὈΪ οχ ἀστίσιι- ΤῸ - τος Δ΄ βίον ποιφαϑιι., πόρυ μοι δοκῶ πεπεῖτ Ὁ Κ᾿ 
ταγα Ραάγατο, (ατίς εἢξα πλ11 ρατγίααίιπηι αὐ- 
δίττοῦ. (Οστογιπη ἡποά αἰερας δηϊπιδά- 
τεττης τς, φιια σαι ἤπτ, Φαλπιο τοπι 
411} ἢ ἀρτίου!τυγατι οχογοσδηγ. νὶ ΟΧ δᾶ 
Ρειοϊρίδης ἀδιιηάς οπχηΐα,, αυίδθιι Ε{Ὲ ἰ- 
Ρί15 οριιβ, 411] πς 'π οα Ιαδοόγεησ, ντ πα ]10 
Τρῇ5 νίπι! ἤτ: ες ἐ]α ἀοπι α θοητογ απ άϊτα- 
ταις οχτα νἱάθοσ νεγαίχας, τ ας θοπα ίπης 
ἔλοίατπιι5, Πα ΠΠς 115, ιια οἰιπὶ ἀοτγμηθητο 
ἴμητ ςοπίπηέξα. Οὐ] ἰρίτατ, αἷς ϑοογαταϑ, 
τὴΐ (στο α]6, {1 το] ἃ ρεϊπορίο ΠΑΓΓΟΠῚ, 
0 ΡῬαέξζο οδιποπογὶπ Ϊ Ϊ . ἈΞ οδ Δ δ. 5. τὶν Ω (ων , - τρίς ἢ Βοπηίποπι α! πΆΠ-Ὲ αὐδρι, ὃς ἐμοὶ ἐδύκᾳ ἢ ζ ὅγτὶ αὅτων Τὴν α- 

ἦο ηιιοπχάλιη, ]αΐ γοαδές παΠὶ ἀς ἸΠοσιιπι 
αἴοενο βε, ΟΠς πυιηετο νἱἀοθαταγ, Τ᾿ υΐίδιις παοτίτο 
τς ὑΜ68 ὨΟΠΊΘἢ {ΠΠπ|6 τε! δυταν, πο 415 νὴ ΒΟΠῚ5 
οὐἱ αρμὶ 82 Π ΟΠ ο δι5 Δα ρο]]ατιγὸ [4 ςαιξ,αἱς Οτῖ- 
ποεβοοπο. ΓΟ ]115, γ ΟΠ ποητεῦ αἶγα γο] τὰ, 4αῖρ- 

Ρό αυὶ ὃς ἰρίξ ἀΐσηι5 μαϊδετὶ ἐὺ ποηγης 
γε αἱ. 

ΔΉ ΜΙΗΓ, Σ Ν ῳ 

Παρίαμ, 1λίοαπλ ἰρίταγ, ἰηχαῖς δοογατοϑ, 

ΟΣ, ἱκαναῖς. ὅτι δὲ ἔφηεϑα, κατα αϑεῖν τὰ 
" . ! «“ »Ἃ Α} 

εαπτία τ τε οὑτῶ γεωρορμυτῶν, ὡςΤΈ ΦΙ͂ΤΟ ̓  ΔΙ! 
͵ 3 , », τ ͵ ι 4 

γεωργέας α Φονως ἐχν ὧν δέονται, καὶ 5} : 
“ » ͵ ς Ὶ ..) ᾿ 

εὗτως ἐργαζονδρων, ὡς μι! λεσιτΈλειν αὖ- 
“ ͵ “ ». ἐν 

τοῖς τίω γεωργίαν, καὶ ζεῦτα μοι δοκῶ ἡδέως Ὁ 

ἐχατερφ ἢ ἀχούφνσου, ὅπως ἃ »ἂν ἀγαϑα ἐωίσι ᾿ 

ὅ81 ποιαίνϑυ, ἃ δὲ βλαξεροὶ μὴ ποιαΐυϑυ. ΠΣ Ὗ 
δέζυ, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὦ Καιτύξελε, ζω σοὶ 
ὠξαρχῆς διηγήσωμαι, ὡς στευελμομιάων ποτὲ 

δρων, ἐφ᾽ οἷς πῷτο Ὁ δνοί(ᾳι δικαίως δὴν, δκᾳ- 

λάπι καλόςτε κάγαϑος αὐήρ; πϑρὺ αὐ, ἔφη δ΄ κα 

Κριατοξελος, βουλοίμιζων αἢ οὕτως ἀκούψ, ἢ 

ὡς καὶ ἔγωγε ἐρωῖ σάτα τῷ ὀνόματος αἴξις 

νέοϑαι. λέξῳ ζίεω σοι, ἔφη ὁ Σωκραᾳ της, 

ὡς ἢ 



᾿ φοὺς ἀγαϑους, Τ αὐδριαντοποιοις, χαὶ τὰ ἀλλα 

ἕ τὰ πιαῦτα ἢ πόρυ ὀλίγος μοι χξόνος ἐϑρετο 

ς ὁ χῳωνώς αὐθελϑεῖν τε, χαὶ ϑεασειαϑα; τὰ δὲ- 

 δυχιμασμένα κα λα ἔργα ἰὐθὶς τῇ. δητῶς δὲ 

- δὴ χαὶ τὸς ἐγρνζᾳς Ὁ σεμνὸν ὄνομα Ἵ τῷτο, Ὁ, 
ΑἹ καλόν τε κώγαϑὸν» δχισκεψαίμάου τί ποτ᾽ 
᾿. ἐρραζϑυδιοι πῷτ' αἰιοῖντο καλάοϑει., πὸρυ 

᾿ μωυὴ ψυχὴ ἐπεϑύμά αὐτὴν τινι συλυέαϑαι. 
ἔνι 
ν,. 

͵ 
! 

ἀγαθῷ, Τ ὅντινα ἴδοιμι κὀνὸν, τότῳ πσϑϑοηφν; 

χαὶ ἐπέρωμῶν κατα μα, δοίνν , εἰ ἰδδιμα 

᾿ πσροφηρτηυϑύον τοϊκόλῷ Ὁ ἀγαθόν, δλ Οζα 

᾿ Ξξα εἶχεν οὕτως" ὄλλ οϑίοις ἐδύχοιω κατα- 

τ μα)ϑονᾳν τ κολωῖν (ας μορφαὶ πόϑυ μερϑη- 
᾿ μἧς ἐν ψυχας ἔδοξεν δζευ μοι, ἀφέμϑυον 

Ἢ Φκόλῆς ὄψεως , ἐπ᾿ αὐτῦυτινα ἐλθῴν κόλεέ- 

ῥϑμων κϑααὺν ν τε καγαβῶν. ἐπεὶ δξευ τ΄ ] οὐδιμοι- 

' “κνῆχουον πρὸς πϑλύτων χαὶ αὐδρῶὼν τε, κὶ ἦμε 

γακῶν, καὶ ξένων, χαὶ ἀφῶν, κὀλόν τε κάγαϑον ς 

ἐποιοκαζονϑμον, ἔδοξέ μοι τύτῳ τι φρο: ϑίεϑαι 

᾿ γυϊδυέοϑαι ἰδὼν δΐζυ ποτε αὑτὸν οὖν τῇ ᾧ Διὸς 
ἵ "ὐἐλά θείου ςοὰ; καϑήρϑιον, ἐπεί μωι ἔδοξε 

ἦν Δολαίΐῳ, πσϑϑοῆλϑον αὐτῶ, χαὶ τ ραχαϑιζο- 

τς κϑρυος εἶπον" τί ὦ Ἰούμαχε , δὺ μαίλοι εἰωθὼς 

᾿ «ολαζην,,αϑησαι ἐπεὶ τὰ γὲ πλέςα ἡ Ὡρατ- 

" πντὰ τιδρῶ σε, ἢ ἀπόμυ ορλαζοντα ο τῇ ἀ- 
τὴ ᾿ », “ς ς ΄ κὴ 
γμ ο»δό;. σστῖς αν γε γε, ἔφη ὁ Ἰοοιιαχος,ὦ Σω- 

Ἰ Π “ ͵ 

Ει ΤΥ ΟΕΟΚΛΟΜΙΝΕΙΣ Ὸ  ΈΕῚς Ὑ. 

Ἡ 'ὸς ὁ ἦλθον Ὀλὶ τἰω σκέψιν αὐτοὶ πῶς κμϑὸ Ὁ ἃ ιοπιοάο κα Ἰηυϊςπάιηλ ποιη δἢι ΠΠ|Π| 

᾿ς χαὶ πρῶτο μϑὲ ὅτι πυδοφέκάτο Ὁ κόὺς τῶ 

δῖ 

φοςοιδτιηι. ἸΝαη δα Βοποτιπ ἔἈθτγιμ; 
Ὀοηοτιπη ται ογ, μι  οτΠ Ὀοποτιηι; 
᾿τοπηηιις {ξατιιατί σι πη, ἂς ̓χαἱα πιο α 8110-- 
ΤΌΤ ΟΡΟΓᾺ ; τά’ ργατοίαγα ᾿ἀἸςοπταγ, οὔ- 
εὐπάαίροξξαμήδφ, ΡΕΓ ΠΗ τε ροτίς ἐχο 
ἰσασπῃ σα  ἀ8 (πῆτοϊεἰσαῖ: Ν᾿ ὁγιιπὶ νὰ σοπ- 
Ππάοτγαγομγ, αι! 4 η Δ Πὶ ἀσοηήο 11, αὶ πος 
τῇθη Ποὺ Βοὴἱ ἃς ποθ ει νίτὶ πὸ ΡΙδηυτα 
στγααίτατὶς οὈτίπεγοηι, πος ρίο ἀἰσητ τα - 
σατδταγ: ν ΠΟ ΠΟ ΏΓΕΥ Δ  Πη115 ΠΊδτις αἰϊαιιξ 
ἸΡίογιιπι δοηιθηΐγο σπρίεθατ. Ας Ρτίπιὸ 
αυϊάεπι, σιοά ΠοπεΙὶ Ποπιεπ α Βοπιιπι 
Δα σοτοτιγ: σποπιοιπηχας Ποπεῖξα ἔμοιε 
ΘΟΥΠΕΓΕΠΊ, οἰιπ| Δα δᾶ, ας ἀλθΠη ορογάπι; 
ντ ητο Πρ οτο πη; 4 Πηο νἰἄετα ΡοΙ πη αἱ σι" 
δ᾽ θομι τι σαπν Ποηεο σοπιιπέξιπι, Υ ὁ- 
τα τη ΔΙ ΙτοΥ (δ τος ΠΑΡ Ρατ, Ζιο 4 Ποη πιο ς 
νἱάσοθαγ απ πγφάτπιδγτγογε, ογπηα αυϊάςηλ1}-: 
ἴοβ ρογαιαπ ποπείξα ρα τος, (δ ἀπ Πα 9 
ΡΓαυΐς. τας; νἱίππη ἔτ, ον ἐΠ νυἱτας μος 
ῃοίζα ἐρεοίς, φιιθιηάλτη σοσιηι δοσοάογε, 
4{| Ποη 6 δὲ Βοη δά ρο!]αγεητιιτ. Ουμπ 
ἰρτταγ αι γε, ΠΟ Πποσ δ πὶ οπληιθιις; 
ν]ΓΙ5, Ὁ] Ετι δ τ15, σχγοῦῖς, οἰ αἴ δας, Ποηο 
ἂς θοπαπΠι νίγι πὶ ΠΟΙ Πατί : νἱπιπὶ οἴ ος- 
Ρόταιη ΠΥ 1 ἀδη άλιη, ντ εἰ! σΟΠΙΙΕΠΪ ΓΟ ΠῚ: 
Ετρὸ νθὶ αἰϊψιιαηο ςοπίροχ ]δηη εἰ}, ἴῃ 
Ἰσευῖς [δ εγδ}}5 ροττῖςι (εἀεητοπι: αιιοἀ ο- 
τίοία πη τ ρυιζάγοπη, οσς Π, ας ργορτοσ ς 
Ρίυπι δά! άφης: Ὁ υἱά τὰ ΠΟ ἢ Οπηας ἢ ς, ΑἸΧΙ, ἡεῤδηρο: 
ἀοί4ε5 πεῖς, χαΐ ποη δἀπηοάιιπι οτίατί οῦ- εν οβ 5οὺ 
(ἀδυμει  ΝΝΑπὴ πιαχίπια οχ ραττο ναὶ ἀσοτὸ ἥκω 
τὸ δ υϊὰ ντάθο,ν οἱ] (Δ τἰπι οτἱοίπ πῃ ἔογο 
πο νοτίατὶ, Νὰ πιπο ηυϊάςπι,δίξοιτ 1- 
(οἸνό πηαΌτ15,ηηε σοπίρίςοτες, ϑοογατες,η]- ε, ᾽ ᾿ ! λ 7 πὶ . Ἂ χρατες, ἑώροις᾽ εἰ μὴ ζένους τίνας σε εὐεμμών ῃ εχ οδιιεῆῖο χυοίάαπι Ὠεῖὶς Ποίρίτος ρίας 

Ὁ οὐτον, τοὺς τὴν ϑεῶν ἔφξω ἐγὼ, ποῦ 2} 4ᾳ.- 

᾿ ̓ ἡείρᾳς, χαὶ τί ποιᾷς; ἐγὼ Ὑ τοι πόρυ βού- 

αὐαιυϑμήν «γθαδε. ὅτὸω δὲ μὴ ποραἤης τι [Ἐοϊαγοτ. Αταμπη ΠΕ] οἰαίπποα! ἀρὶς, ἰπ- 
Ζιυδηι ὁβο,υςίο το ρεγ ἄξος, ν δ᾽ ΠΔΠγ το ΠῚ: 
Ρ 5 τοτὶδ, ὃς 4016 ἔαοῖςσὶ 'ΝΑτη ]ιατογο 46 τό 
αι ἀΔπι Ομ ΠΙΠΟ οπρίο, ἡ ἀρὰς {0115 

᾿ς Ἅρμα! σὺ πυϑέαϑαι, τί ποτε ποραίήων κθηὴς ς εἴ, φιισά νίγ Βόπιις ὃς Ποποίξιις αἄρο]]ε- 
᾽ ἂν 8, , “ Β - 

καάγαϑὸς χέκλασαι, ἐπεὶ σέκ εἰ δὸν Ὡ|στεῖ- τὶϑ: αυλπάο ἀοιηὶ ΤΕ ΠΊρΙ5 ΠΟῚ ἔογῖς, ΠΟ] 
Ὅς. συσὲ ζιαύτη σ ἡ ἕξις τῷ σώκκα τος κατα- ΦὈτροτίβ ταὶ Ἰιαδίτιις τα]15 αάρατοῖ, ΤῸπΠι 

) 
«ς ᾽ ,ὔ 

δ᾿ Φαίνεται. ὼ ο Ιοομαχος γελαίσας ἐχι τῶ, τί 
᾿ » ὙΠ Ὰ ῇ ἀ Ὁ ΛΚ ἐλ 
᾿ ποιῶνκόλὸς κάγαϑος χκέχλήσαι,κ) ἡδεῖς, ως γ6 

Ι , μ “- ᾽ ϑ..}» « 

ο΄ εμοϊέδοξεν, εἶπεν" δλλὰ εἰνϑὺ στὸν σοι Δ 4- 
͵ ᾽ " - 7, 

λεγώγτοι «ἰξὶ ἐμού τινὲς, κληξσι με σύτο ο- 
᾽ ι ν « ᾽ δχ ἢ 

γομζᾳ, Οὐκ οἶδα. ὃ δὴ, τυ γέ με εἰς αντί 
" , γλ ὔ Ε ᾿ 

᾿ δόσιν κδλώντοι ταχηδφιρχιας," χρρήγιορ, δεῖς; 
- Γ ῃ ͵ τς ὲ ᾽ Α Ἂ 

᾿ς ἔφη, ζυτήτο καλον τεκάγαῦον, δλλά σὰ 

ΟΡ Φῶς, ἔφη,ὀγο , οντές με] κα χον πα ὅ9)εν 
ὃ ΔΩ » ᾽ ἣν ΄ 

πᾶσιν τὐξοεκα λοεύται. ἐγὼ ωδὸ ζοίνεω,ἐφη, ὦ εὐλημ 

ὟΝ χρατές, μὲ ἐπήρου, ἐπόρυ ἔγδὸν δζα ίξω: 

᾿ 

[Ἢ ΠῚ 

Ϊ 

ΠΟΠοι δος δά δα νεῖθα, ϑηλάαρας, γαοά 
«ἱν ῥοεερ ζ" ῥοποίλωσ ααρείϊογ κε, αὐτὶ ἀ θη ; οἰ (5 
4πε;ντ τ ῖῃι ν!4οθατιν, ἀεἸεέξατίις : ΕΖαΙΞ- 
ἄσεπι, αἷς, ΔΠ ππε πος ποπηίης Δρο!]οητα- 
ἸΙφαΐ, αι τοσιπι ἄς πλ6 ΠΟ] ΠΟ ΠΠτ; 

Ε ποίοϊο. ΪΝΝοπ Ἵπί πὶ σδγῖς, 41π|ΠῚ ΠΊς νος 
σαῃτ δὰ σοπηρεπίαδτίοηοπι νοὶ] ργαξεξξιι- 
τα τυ! γε πα τ1ΠῚ, ν 6] Δ ΠΟΥ 5 σπογησὶ, υ 
πΔΠὶ νί γάτα {ΠΠππὶ δοπιιπι “ὅς ποηείξαπα 

ηματίς : (ὦ ροτίρίςας πο ΠΟ οπιδο λιιΠῚ, 
ποιηΐηε ρδτγί5, δά ρα!]αταπη ἀγοειητ, ΤΣ 
ἡυίάοπι, Πγ] δοογαῖος, 4οἐ ἀε της αιατο- 
045, ἀοπιὶ ἐσοτοπιρις πΠῦ δἀπηοάυτη τοῖο, 

ΛΔ 4 



836 ΧΕΈΝῸΟΡΙΗ͂ΣΙΜ 

ΝΙαπιδά τος ἀοπλεῆ]οας αἀπιιηϊπταπἄδϑ ν- 

πες; Χοείρία (μεῖς οἵ ἰάοποα. Οαΐη πος 4πος;; 
σετονπίρε- Π 418 Π| Οσο, πὶ ΠΟ ομπδοίιο, ρου] θοητεῦ 
Κλοτον ἐς τὸ απ ΓΟΓΟΠη, Π1ΠῚ ὙΧΟΓΟΠῚ ἱρίς ταῖεηὶ 
ρῥοπιει!-. ἸηΠεἰτας πο οἴοσοτίς, πα οπη οἤς οροστοῖ, 
δ γτιπην ἀλ αν Ῥαῖγο πλΔῖΓΘα; Δοσορότί5 ρουίταπὶ ἐα- 
ῥγεωρα κ᾿ Χο Ε . 

ραν, ἄφος ΤΠ ΓΟΓΙΠῚ Δ ΠῚ ΠΙΠ γα η ἀαγιπι, 4αΣ δάϊ- 
ῥηκερια. μᾷιις οἰ οἴττα ροττίποητ, Ετ 41 πιϊ 50- 
τάς οτατος μαῖτ,(οῖγα ροτογατ,]ιαπι οαπὴ ἀα- 
94 ἀοπιὶ σατθηι, ]τιᾶΣ ΠΟσά πτὴ ἀππος ἤλΐα Χ ν δά πη 
περ τῶν νεποσγίτ, ας {Πρϑγίογο το ροτο Πλασα ΟΓᾺ 
καἶ, ἀαίογαατά νἸ χοῦς, ντ ΠΑ ΠΙΠ] Ι ΠΛ} σα -- 

ποτοῦ, Ζιιαι ΠΝ πα ταπἢ  αἾτοῦ, ΖΕ ΠΑ Τ]-- 
πἰπηιπὴ (οἰ (οἰταγοταγὶ Απ ποη δατοπι Βοηὶ 
σοὨίπ]οηἀτιπὶ ἰδ νιάσταν, χα οα (αἰτία νο- 
ποεῖς ρογίτα σοηβοίοπάΐ δοσορτα ἰδπα νο- 
{τὸπ, ας αηϊπγαάαοτγίᾳ γατίοης ροηίι Δης1}- 
1ἰς ἀλπαὶ ἡ ἸΝαπι αιοά συϊαπιλάτίποτ, μὰς 
ἴῃ Ρατῖο πὶ ϑοοσγατοβ, γοέξε αἀπηοάιτιη ]η- 
{τἰτατα νομῖτ: Πα υϊάοπι παι ας ]ρ] Π 4 
ται ἰπ ν το ΤΠ δ πηὶπα νἱάοταγοῇε πγὰ- 
χίπγα. (οἴείαπο, Πα πατ ορο, πα ΠΟ Πο- 
τας ῆς, Υ Χογοπυτααπι π Ἰτυσηάο ρίς 4ο- 
Οὐ, νε οταπ ἰς 115, 4ιια Δ ΤΠ 15 ἱρίπις 

Ροττείποηι, (απ οἷας ἡ ΪΝοη ρείπς ρτοξοέϊο, 
᾿παυῖς ΠΟΠουηδομι5, α14πὶ τα πὰ ἔδογατα 

ἐξο ΐςοιτι, ὃζ ργθοαῖας οἰΐδην, ντ᾿ αι νττῖ-- 
4ις ποϊειμη οἤξης ορτίπηα, τἰϊπη Τρίς ἀο- 
ΟΟΓΘΠΊ, τ ΟΧ Π16 111 ἀϊίςετες. Ετρο, η- 
“υᾶπισο, οὐδ} νΧοΥ γε πὶ (Δογά Πα ΤΕ ΟΙΠΠ} 

. Τλοίοθαϊ, ὃς νῆα τοουπὶ Παῖς ργεσαθατιιτ 
Οὐηΐπο . αἷς ΠοΠποπλδοίπι5., ὃς ἐπὶ 
Πλ]τα ἢ αἰ τε Εἴ διι5 ργοπηττθη5.. ἔργο (8 
ταῖοπα , αια θη οἤτξ οροΐτεγες : πες οὁὉ- 
{ξατιιπη ὄγασ, ἤν ἰ πιο ἴῃ 1155, ὰᾷ ἀοςοτε- 

ον [- ἴαγ, Ποσ] σεητοῖι Γπταγατη, 7 Οὐκΐο τε 
Ουά τοὶ. ΡΕΙ ἄςξ05 . ἰΠ΄Π115 ΠῚ ερο, ατὶ ΠΟΠοσηδοῇο, 

το ρ ἈΑΣΤΆ ΤΆΙΗΙ, φαϊ ἃ Θαηι ργίπιιπ ἄοςογε σα- 
γηογεαί ῆ, ῬΟΣΙ5.. ΙΝαῖι ἐππσιΠἴπ|5 14 πὶ ξποσῖς οχ 
κά χρὴ τα παιγαητο ἀπάτα, απ ἢ να] σγτηηϊ- 
δα, μέρ. ΟἾΠα ἡ ναὶ Θαμποίξγο τ] σογσασηθῃ ἰΙοῆσα 

ΡαΪο πδευπτπν Ππατγοβ, Εσ ΠΟ δο ι5 
τοίροπάςῃς : Οὐ νετο,, Ἰηχαΐς, πηὶ 50- 
οτατῖες ὃ Ῥοίξόλαμαη) πγαπίπδτα ἴα ΠῚ, δζ οἱ-- 
οὐγ ἤογοτ, ἴτα ντ ΟΠ] Οαοεσπηαγ: πος 4πὸ- 
ἄλπη, ἰπααῖτ, πλσάο ἱρίλην ἱπέοίσοραθαπι: 
1) πλϊῃΐ, πιεα νχοῦ. ἰδίηπδ δηϊπηδά- 
ὉΘΓΓΠΕΙ, αι ταπηάοπι ἀξ σαι τη ἐσὸ 
το ἀιπιχευίηυ, τα πῇ τα ραγοητος Π1Π1ϊ τα τγα- 
αἀἰάοτίης ὃ Νοη ηΐπὶ σορίαην ΠΟ ἱ5 αἰτα- 
ΤΙ Ὲ5 ΠῈΠ]Δ ΠῚ ΕΠ, α] σἰιπη σα δαγομηιιβ, τα 
ἀρίαπι ροτίρίςοτς ἔσιο, Ὁ αππὶ ἀυτοπη ἐσῸ 
αυάοπι ἐς ἢλς,, ραγθῆτζαβ. νογο τὰΐ ἐς τὸ 
ΟΠ] τατΘλη5., ΠΠοτ πάτα ςοηίοττοπη ο- 
Ρτπλιιηι ἀοτηιι5 ὃς ΠΠδογῦπισαρογαπιας : 6: 
80 τὸ ἀο]ορὶ, ὃς ράγεπτος ταΐ πι6., πο πι- 
Δαπηοάτιτη νἱ θεῖα, ΕΧ ἰἰ5, 4πο5 Ροτγογδῃῖ. 

ον 

ἐς κεἰ 

Α 
ΕΟ ΒΒ τῇ ᾿ 

χρὴ ΣΡ δὴν ἔφη,, τῶγε οὐ τῇ οἰκία μὸυ πόμυ ἢ 

χαὶ αὐτὴ ἡ γοωυὴ ἱχανή ὅ61 δγοικάν. δρλιὰ καὶ ᾿ 

ταὖτο, ἐφζωω ἔγωγε, ὠΙοόμαχε, πόρυ αὐἡ- 
δέως σου πυϑοίμζωυ, πύτερᾳ αὐτὸς σὺ ἔπ α!- ἡ Ἢ 

δοΐυσοις τίιῦ γωωνἴκα, ὧςτε ἐὴ οἵαν δά," όχτ-ς 

ςαυϑύζω ἔλαξες χοροὶ τῷ ἡπαίοὸς κὺ Γ᾿ μὲς | 

δ)οικήν τὰ πσδϑοήχοντα αὐτῇ. κ τί αὐ, ἔφη Η ἃ : 

Σώκρατες, ἔχιςανϑοζω αὐτίο παρέλαζξον, δ 

ἡ ἔτη μϑὺ οὐπτω σπιεντεχαδεχα, γερ»νῇα ἦλθε 
δ ΔΑ Ἂ 3.7, ͵ "ὕ -ς Α ᾿ 

φΈμμε, τ΄ σὲ εμισθ9εϑεν γθονον ἐζηλίπσο “9 

Β πολλῆς ὄχεμελείας, ὅππως ὡςελοίχιςαι μϑὺυ- ' 

{οι ἥ ἐλαχιςα δὲ ὠχούσοιτο, ἐλά σαι δὲ, ἐ- Ἂ 

θϑιτο; οὐ ὙΣΡ ἀγαττητὸν σοι δοκᾷ ἐ{), εἰ μόνον Ὁ ' 
ἤλϑεν ὄχισα νϑύη, ἔσκα τ΄ ϑοιλαξούσα, ΤΙ. 

“ον ὀἰποδάξαι . χαὶ ἑωροικῦα ὡς ἔργα ταλά- ͵ 

σια. ϑειρφιπταίγωις διδότω ; ἐπεὶ τοί γε ἀμφὶ 

γαςξερφ Ε ἔφη πὸρυκαλώς, ὥ, Σώκρατες, 

ἤλϑε πετσα δαί μϑύη. δεῖ μέγιςον ἔμοιγε δὸ- 
κέτα δα κα 4) χαὶ αὐδρὶ αὶ γουναηκί. τὰ δὲ, 

ἄλλα, ἐφζω ἐγὼ, ὦ Ἰοϑμαχε » αὐτὸς ἔσα!-" 

(δυῦσας πίω γωναῖκα, » ὥστε ἰχθιυζωὼ εἶναι) ὧν 

“ὐδϑφηκᾳ ἔχη μελῴαϑαι : οὐ μα δὶ, ἔφ 

μαλχος , οὐ φρίν γε χαὶ ἔυσοι,, χαὶ ἀὐξάμέώω 

ἐμέ τε τυγχόμειν διδοισχοίζᾳ,, χαὶ οὐχείνζω 

μα ϑδοώνουσαν τὰ βέλτιςα ἀμφοτέρφις ἡμῶν. Ὁ 

Οὐκοιῦ, ἔφζω ἐγώ, χαὶ ἡ γεωυή σοι στενέϑυεξ Ι 

χαὶ στευἀ γετοῖ απ ζᾳῦτα, καὶ μαλαγ» αἰᾷ ὃ- 

ἔφη ὁἸοθμαχος, πολλὰ κἰποοορνδύη Ἔ ΑΝ ἢ 
ὃς τὸς ϑεους ρεοϑαι οἵαν δ: χαὶ 4ύδη- βοὴ 

δος ζῶ, ὅτι Οὐκ ἀμελήσᾳ “αν διδασχανϑυὼν. 

Ὁ ποδὸς ϑεῶν, ἔφζω ἐγὼ, Το μαχε; τί ποεῷτ 
τον διδεώσκν ἤρχου αὐπίωυ, δεήχου μοι" ὡς ἐπ 
»ὦ (τ: αὐ ἥδιον σου διυγϑυνϑρου ἀκούοιμι, 

ἢ εἰΐμοι γυμνιχκϑν . ἢ ἵσαικϑν αὐγῶγα. τὸν καλ- 

λιξςὸν δι᾽ 910. καὶ ὁ Ιούμαχος ἀπεκρίνατο" ή 

δ),ἐφη,ὦ Σ᾽ ὠχρ τες; ἐπεὶ ἤδη μοι χφορνϑης. 
ὦ, χὴ ἐτιθϑαοσάσετο, ὥςτε Δι αλέγεα, ἡρθ- 

μῶν αὐτίω,ἔφη,ὦ δέ-πως. εἰπέ μοι ὦ γωύαμν 

Ὅρα ἤδη Καυτεγοήσοις, Τίνος ποτὲ ἕνεκα. ἐγὼ τέ 

σεέλαῷον, καὶ οἷ σοὶ φΡνΕὶς ἔδωχον σε ἐμοί ξ ἌΝ 

Ε αϑὸ γὸ οὐκ εἰποεία ἐῶ θ᾽ ὅτιοννε ὀκαϑεύ- 
δὸμϑυ αὖ, οἶδὶ, ὅτ καὶ σοὶ κατα Φανὲς ὅτ ἐ 

ηδ]οο- 

-" 

τοτ ἐς].. Σ 

Τβουλευόμᾶνος δὶ ἔγωγε αἰτοῦ ἐμοΐ, οἱ σοὶ βυλευίε. 

φρνᾷς απ σοΐ, τίν᾽ αὐ κοινωνὸν βέλτιςον οἴκα ΚΤ 

τε ὼ πέχγων λαξοιυϑυ,ἐγώ τεσε ὀξβεξαμων, 

τὺ οἱ σοὶ οργᾷς, ὡς ἐοίχαισιν,ἐκ ἢ δεουα τι ἐμέ, 
τεχῦα 

᾿}). 



με βουλάυσομεϑα. αἰϑδὸ αὐτῦν', ὅπως ὁτι- 

᾿ βέλτιςα “παιδυωϑυ αὐτα. χοὶνὸν Ὑμῖν 

᾿ χαὶ τῦτο τάγαϑον, συ μμαίχων χαὶ γηρφξοσχαν 
ὁτιξελτίςων τυίχϑώφ᾽. γιοῦ δὲ δὴ οἶχος ἡμῶν ὅ- 

δὲ χοινὸς ὄξιν.ἐγω τε ΣΡ ὅσαι μοι ᾿εὶνὰ πὸρ- 

(ᾳ, εἰς Ὁ χοινὸν διποφωνω" σύ τε ὅσοι ζω έίκω, 

ϑϑτα εἰς Ὁ κοινὸν κα τεϑηχᾷς. χαὶ οὐ αϑτοδᾷ 

᾿ς δογίζεαϑά, πότερος ῥα ὡ-ριθμῶ πλείω 

συμξέδλητω, ἡμδμ, δλλ᾿ ἐκ φο δά 47 εἰδένω, 

ὅτι ὁπότερος αὐ ἡμδδυ βελτίων κοινωνὸς ἢ, ΩΕΒ 

τὰ πλείονος αἴξια συμξαλλεται. ἐἰπεκχρίνατὸ 

᾿. δέμοι, ὦ Σωχρατες, ασϑὸς ζῶτα ἡ γιωυή" 

᾿ ηἰ δὴ αὐ ἐγὼ σοι, ἔφη, δχου αι μιζωυ συμ α- 

᾿ς ἕω; τίς δὲ ἡ ἐμὴ δεωύαμις , δι᾿ οὖν σοὶ πϑύ-- 

(ᾳ ἔξει. ἐμὸν δὶ, ἔρχϑν ἔφησεν ἡ μήτηρ 61) σω- 

΄ φρϑιῷν. γαὶ κα ἦγ ἔζξω ἐγὼ, ὦ γωώαι. ὼ γὸ 

χαὶ ἐμιοὶ ὁ παι τήρ. δι ὦ σωφρόνων τοι 66] ὁ α»- 

δρὺς, καὶ γευναιχὸς, ὅτω ποιῴν, ὅπως τὰ τεο)- 

ν ΓΟ ὡσφέλτιςα ἐξ : Ὁ ἄλλα ὁτιπλάςα κα 

ὁρᾷς ̓ ἔφη ἡγωυλ, ὃ, τ αὐ ἐγὼ ποιούσοι σζωυ- 

αὐξοιμι Τ' εἶχον; ναὶ μοὶ δὲ, ἔφζω ἐγὼ, ὦ τε οἱ 

' δεοιἔφυσαν σε διωυααζ, ὦ ὃ γόμος σζεσέπαι- 

δ" ,ψ ζῶῦτα πφραῖ ὡσ(έλτιςαι ποιξν. ὼ “ἢ δα 

ὐπίδοιν; ἔφη ἐκείνη. οἵκαι υϑὺ ἔγωγε, ἐ- 

τ φίω,θ τὰ ἐλαχίςου ἀἴξια, εἰ μή πῷὸ γε ἡ ον 

Ἶ τω σμέως ἡγεμὼν μέλια ἐπ᾽ ἐλαχίφου ὡ- 

Ἧ ξίοις ἔρορις ἐφέφηκεν. ἐμοὶ Ὑ» τοι, ἔφη Φαϑα!, 

ὃ δ οἱϑεοὶ, ὦ γωώύαι, δυκῶσι πολὺ διεσκεμιυϑυως 

, Ὥ ται δῆῦλυ χαὶ ἀρῥεν,7 ὅητως τί ὠφελιμώτατον 
2 ᾿ς . “ ᾿ 

᾿ ᾿βαύτω εἰς πίω χοινωνίαν. τσοῦτον υϑὺ γὸ τω 

μὰ οἰλιπᾷν ζωων λύη, αϑτο ζὸ ζάδοος κά 
πο τευ ͵ » τ 
μετ δλλήλων πεκϑψοποιούμϑιον. πάτα Ὁ γη- 

Ὶ λ “ ε κυ ν ω “ , 

᾿ φρξοσχοις χεκτήαϑαι ἑαυΐρις οκ τότον ζάυ- 

'ποις πορίζεται. ἔπφτα 3 

ο΄ χα ἡδίαιτα τοῖς αὐ, ϑέσποις οὐχ ὡς πὸρ τοῖς 

πηγὴ κτίωεσιν δεὴν εἰν κἰσα ϑεῷ, δλὰ Ὑφεγναῖν 
᾿ “ ͵ ᾽ ͵ 

᾿ Ὁ δότω δηλονότι. δ μδώτοι ζῖς μέλλεσιν αἰθρώ- 
λ 

Σ τοῖς γιοῦ αν 

Νν 

(6 
᾿ 

οὕπω ὅρια ζῳῦτα πϑύτα ἔργα ὅπ. ἐκ τότων 

δ τὸ ὕχττήδήα γίνε). δ᾽ αὖ, ἐπφδον αὖ. 

᾿ δὲν 

κἢ . 11]85 ὙΠ. ΡΜ ἘΝ. ὦ ΜΚ Καὶ ἘΞ Υ. 
᾿ς πήχγὰ μδὲὺ ὀἶζυ ζιῦ ϑεὸς ποτὸ διδῶ ἡ οἷν ϑυέαχ, Α Ουοά ΠΠΙδονὸς οἷς αἰ ]ιιαπο ποδὶς ἀς- 

δ17. 

ἀετῖτ, ταν ἐς Π|1ς σοι Π]ταδίμνις, 410 ρα: 
ἔϊο θοὸς ἡτπδορτίμης ροῆηπλις ἰΠ ἘΕἰτιιούο Νά 
δὲ ΠΠπ|4 Ῥοπαπα νεγίιις ΠΟ ἔγυ!πὶ οὐ ξ σοπη- 
πλυηο, ντ δέ (οοίος, ἃς εος, αιΐ ἢ ς ἰπ ίςας- 
ἕζατε αἰαπτ, ἰσπσο ορτίπιος σοπί απ) ΕΓ, 
Νίαῃς ἀουλις πο ΠΟ ὶς σοπιπλιηὶς εἰ: 
Νὰ ὅζερο σὐμπέξα, 418 πχέα {{|ητ, ἴῃ 1115: 

ἀϊαπι Ἔχ δ ο : δέ τὰ αιισοιΠ14; αάτα Π{Π|; 
ΟΠληΪΔ ἴῃ σοιηπλιιης ἀθρο({{Ὸ|: ἸΝ οα; ἰατα 
εἰτις μαθοπάα 6 τατῖο, ντοῦ ποίζειιπι πὶ 
ΤΊΘτΟ ΡΙαγα σΟητα]οτίτ : [δ {οἰοάπὶςο!, 
Εἰπ| τας πγαίοΥ ς βτοτὶ σοπέετγς, αι (ς μας 
ἰῃ οαίετατς ἐθέξίπς σοήετίτ, Αἀ θα, πη] 50-- 
ὈΓάτοσ, ΥΧΟΓ ΠΗ] το ροηἀο θαι: [ἢ αο Πα πὶ 
Ἔσοτθὶ εὐἷε δάϊυτήσητο ροΠΠ μη ὁ ητια: πιεα 
ξλου τας ο[Π9 1 τὸ οὐλπία ἤτα ππητ. Μεὶ πλπ- 
Πειῖς εἴθ ππατεγ αἰ ατ,ντ ταρὶ Ππι, Ρέοξε- 
ἕϊο, ἰῃ4ιπὶ ἐρῸ, τςα νχού,, Ετίαπι πος 
πιουμη ες ἀϊσεθατ ρατογο  ὁσατη ἔτασὶ πο 
ταϊηῖ τητπι5 οἴΈ, πιο ηα]5 νἱγ πτ, πὰς τη - 
Ἰίετ, ἰτα ίε σογετα ἐ ντ δ ξισα]ταῖες, {πα ἀ4- 
{μπτ, ορτίπηο ππτ]οσο, δέ ἅΠ1α 4 ΠΊρίατὶ- 
τὴς: ΠΟΠείεΙ5 [α{ΠΠ{π| γατ οπίδιις ἀσσοάδητ: 
Εταυϊάπαιη τὰ ν 65,1 ιν Χον, 4 1ο ο[ἢ- οὐ ͵ Ἵ ἃ 

᾿καλοό τε χαὶ διχσίου πολ: λμήσεται. χαὶ τί δὲ Ος ἤ 40 ΡΟΠΠην ἐσοταοιιπι ἀοσλι πὶ ΠΟ γα τι 
δασεῖς ὁ Επίτοις ργοίςέζο, ἱπαπλη), νέ 111 
αααπιορτίπηε εἢ]οΐδς, το ἃ Ὡδταγα Εἰ] 41) 
τε διογαης, νῖ ροίϊες, ὃζ απ Ἰεχ σοτηρῖο- 
θαι. Εδνετο ψιϊἀίαπτ αἱτ 114. Μοο αιι!-- 
ἀσηλἱἀιοίο, 'πιατη Ἔσο, ΠΟ ΠΥΪΠΙ Πα] Πγο-- 
πιρητί, ΠΠΠ 1 ετίατη ἀριιπὶ 1112 ἀτχ ἐπ ΔΙ Θατὶ 
ΤΆΪΌΪΠῚΪ πιο Πηδτὶ ΟροΥ 15 ρτςοε Ἰ0ΠᾺ ο[, 
Ναμα πη ιὶ, ἀϊχιῆε { αἱοθαι, νίἀοῆπτατ 41}, 
ῃγοανχού, Πλαχί ηἼΔ οΟΠΠογαίίσης ρα πος 
ςοπίπηχ δ, ιιοά π185 δέ ἔα πλἰ παν οςαταγ, 
"νῖ δά (οοίεϊάτεην πταταδπη ρΙ τί πιιπι δὶ 

ν ΄“ ᾽ , ΠῚ “ - . Ὁ 

᾿ς μάλιςα Ὁ ζ40)95- τῦτο σεεωτεθήκέναι,ὃ κλγφ- Γ) «δάιισεγεῖ. Ῥείπταπι οπίπι,ης απ πα πτιπι 
σοποῖία ἀδβοοτγθητ, ρα ποῦ σοπίππέξιμ 1ἰ- 
Βεΐοϑ ῥγοοίεας, Γλεῖπ4ε ἔοι] ἔα5 ΠΟπιΠἰΞ 
διις ςοποράήϊτας, νὰ εχ παο σοππιποπὸ 
δἀσυΐίγείε δ] ροίΠητ ἐος, 46 πὸς Δἰῃτ, 
ΡῬτγατεγεα ποῦ {τὸ ἀἄϊο πιπτεπεόσγιπιπίξατ 
Πποπλῖπος νίαπης (δ ὦ ἐς ἐξῖς (ΟΠ σεττρ ἀἸσξέ, 
Οὐὐαπιοὕτεια Πεςεηε ο(Ὲ 11. 48 οοπίς αἱ 
γοίππτ, φαοά {Ὁ τοέξιπὶ ἱπη ροτῖοητ; Πα- 
Βεᾶτα!4ιος, χαΐ ὁρογας οδειμη ας [0 ἀἷο 
(ἰοϊρίαητ. ΝΝδιπὶ ὅς αυυσγιιην το ποσαίο, 
ὃζ (Ἔταϊμαπι ἔραγῆό, ὃς σομίτίο, ἃς βαίοο 
ἀϊ ορεγὰ εἰαίπιοαϊ της, αι: οἰπηῖα (00 
ἀϊο σαγεηζαγ : δζ ΟΧ εἶδ ποςεῆανίά ςοπιρα- 
τλυῖαγ, Κααυίγίταν αὐτο ηλ,, ροίξδη2Πὶ 
μας πιγα τοέξαπη {ΠΠππτὰ ππεγιῆς, οἰτις οτία τα 
σρετα, απ παοίσγαοι; δέ ηαἱ φα σοηβοϊλξ 
οροζγα,ηις πο δἰ Π (ἃ το ξε!5 ἤοτὶ ροΙαπτ, 

Τὴ , ἘΝ ες Ὰ “'» ͵ "Ὁ" “ον ͵ ἊΣ 

ἀπ τὰ εἰφενθ 9 εἰς ω ξεγνον,ὼ ᾧ σωσογτος ζωτα, ᾿ ὅσ ἐργασορϑυτ ταῦ αεγγῶν ἐβγγει δεόμδνα 
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τατη οάἀποατίο ρα ογ "15, δέ οἰδὲ οχ {Π|ᾶτὰ (-- 

σεῖο οοηξοξεῖο τοξξα γεχαϊγίτ: Ἂς {πλΠ τοῦ 

οτίαπιν οἰτῖς οχ ἰΔῃὶς εἰαδογατῖο, Ετ αοηϊᾶ 

μας νεγαφ; τπυϊητεγίογα, τιπὶ Ἔχίογηα, ἰὰ- 

Βοτος ὃζ οἰγατα γα αίγαησ: ἰἀοἶτοο οτῖδπὶ 

Τεις, ἀἰχ οί ρεγμίθεθασ, {ξαεῖπα παταγᾶ 
ΡΓαραγαιῖῖς ἔπλησα αυίάεπι, Δ4 ορεγα δΖ 

οἰγατίοπες ἰητουογθδιν γι δατετα, δά ορετα 

ὃς συγατίοποϑ Ἔχγογηδβ. Νά νἹγὶ σοτριι5 δΖ 

δηϊμλαπι το σοπάϊιτ, γε πηασὶς ὃὲ ἔτίσοτα, 

8Ζ οαϊοτοβ, ὃς τίποτα, ἃς Οχρεάϊτίοπε5 πλ1}1-- 

τατες τοΐοτατο ροῆϊδοτ. αι ἔαξξιπα, ντορέγα 

11 εχιογηα!ἰπηρεγος, ΜΠ οτὶ νοΐο υΐα 

πιπας δα μα τταππι σοτρι5 ἃ Παταγα ἰατ- 

ἴτὰς εἴϊες, ἰἀοῖτοο {ΠῚ Ορογα ἱπγουίογα, 41- 

ΧΙ (δ αἴεθας, πιαη ας πΉ1Πι 1 εις νἱάς- 

ταῦ. Ετχαίᾳ (οἰεθατ, χαοά δέ ἃ παταγα ἱπα - 
ἀϊςε. ὃς τυαπἀαῇοι ἔοπλίθα, ντ εὰ Γθσς ἢ 5 

παῖος ἰἰθεγος ςξάἀμποαγοῦ: [ἀοἰτοο Πηαϊογθ 

οτίαπη ἁπηοτοπι οῦρα Πιοάο Παῖος ΠΟ ΓΟ5 

εἷ, φιαπὶνῖγο τε δαῖτ. ( υἱὰ ἰτϑιη 1Π|Ατὰ οιι- 

{οάϊοηπαϊ οαγαπὶ απ ἠδαίτ ἔς πγῖπα;, 4 οἱτ- 

οο Ώ εις, 48] (οἶτες αηϊπιιιη τἰπηϊ ἀπ δά 

εὐϊποάϊαπι πιίηίπις ἀοστογίογεπ εἴς, πη4- 
ἴοτοπι ετίδπα Πλοῖα5 ραγῖο πὶ οπηΐ πα, ΖΔ 1Ὲ 
νίτο ἱπιρογτίαίς. οί (οίτες οριις οἤς 
ἀεέεπποης, ἢ 415 ορετα ἔογίς δοϊοητοτα 
Ιχάλτ, τυτγίτις. παὶς διά δοία Ρ]ιις τγΊ σας. 
Οὐοά νττοίαιιο τὰ πὶ Οχροπάογο, τιπη γοοἰ- 
Ροτὸ βοσοῖϊς {πτ; Ἰάοἶτοο πιοπιογίδπι ἃς ἐἰ- 
ἸΙσεπτίαπι ντγίίαας ἰη πηράϊιπι ροίαϊε. [τὰ- 
ας ποὴ ἔλοι!ς ροίϊις ἀἠςογπογο, εγατῃ ἔο- 
ταϊπϑιπι. Δῃ ἐγ] σοπι5 Παςίῃ ρατῖς οχ- 

οεἸ]ατ. Ετίαπι [εις ἰῃ πχεάϊο ροίαϊτ ἀπι- 
θοδιι5 αοίππεπείδηι ἃ τεθιις 115). αΐθας, 
ΔὈ( πε πάμσπι εἰς: ὃς ροτείξατειῃ εἰς ἔξοϊτ, 

᾿ - Ε Β : Ἂν Ἰσιὶ 
ντοτ ογοιτλθ]ίοσ, πὰς γὶτ, πε τυ ]οτ, νὰ λυ," Ὁ 
ἰχυΐις ΒΟΠῚ ρατῖριη τηαϊογοπι σοπίςαετε- 
ταν. Οὐία νότο πάταγα νεγπίιια ποη οἵδτ 
αἀ ας οπληΐα γεέξε σοπιράτατα, ἢ Ιάοἰτοο 
οτῖδπη Αἰτοῦ δἰτοῦῖι5 Ὠγαρὶς πάσας, ἤτηια 

Φἰερνο: Τὰ 

εἰτοο ἀἶτει 

γῊῊΣ αἰτε. 

τιμεηράῖς ῬᾺΤ πος ΠῸΪ ἰρῇ νεί]τιι5., αι αἰτοσίπβ ἰπ 
Τλι ῶ Ροτοίξαις ἤης βα, φαίδιις αἰτογιιπὶ ἀο [τας 
οἰάηνοα ταγ. Ησς, ἀϊςεθαπι δή εαπὶ. αι (οἰά- 
ἰιετὶ ἐσ. γηγγγς Τῇ ΥΧΟΥ͂, ΠΙΠΆΪΓ ΠῚ ιυα ντείαις πο- 
εξ, ργαβο : - 
δεν, [ἔσαπὶ ἃ [)οο πὶ ἱπηρογάᾶτα : ΘὨΪΧΘ ορο- 
ἕξ αἰρετι; τατα ἄλις ἠδθοπλις, νὰ ντογαις ποίξ γι πὶ 

ε, πα {| ΟΠἾΟἰ) τατῖο ροίξας., αιιαην- 
τοξεμπιης ρεαίξομηις, Ετίαπι ἰεχ., αἰχ 
(ε(ε αἰεῦας, πατο φάρτοθας, πιᾶτοηι ἃς ἕο- 
Τυϊηαιῃ σΟρυΪΔη5. ἀἴαας, ντὶ ΤΠ) ςας |δ6- 
τὶ (οοἰοτατὶς ἰητοι ἱρίος φαξξου εἰς. τα 

Ιεχ ἀοίηις (οοἰοταῖοπι οἷς ἰπΠίταῖς. Ρτα- 
τοτοα ἰοχ εὰ ρυίςῆτγα οἷς ἀςπιοηίξγας, 

ΧΕΝ ΘΟ ΡΉ.Μ ΜΈ ΜΟΘΙΕΙ ΑΥ ΒΤ ἝΝ 

Ἀοααϊτίς νοτο τοι Πδογαπιγοσοης πᾶτο- ἃ ςεγναΐν δὲ δεῖται ἡ ἡ “ γεογναΐν πέκγων πτά΄ὦ 

ς ἐνεηθενΐᾳ τῇ γιωυοηκὶ πσϑϑφόταξε, γιγνώσκων 

δέδοφία ̓  φεγνών δὲ χαὶ αἱ ὧν πξ καυρποόσι- ἤ. 

τοποιΐωι διίέοντοι" ὡσαύτως δὲ χαὶ ἡ πῆς ἐα)ῆ-- Ὺ 

τος οκ τ ἐδίω" ἐργασία. ἐπεὶ δ), αμφότε- 

δα ζᾳῶτα καὶ ἔργων καὶ δχεμελείας δεῖται, 
» δι δ ) ) ! Ἵ 

τά τε ἐνδὸν χαὶ τὰ ἔξω, καὶ τίω φύσιν, φάώ-. 
9. ͵ ε λ ΦοΤΆ ᾿ 

γα. 4ύϑυς παρεσκά ασεν ὁ εὸς, ὡς ἐμοὶ δοκ4,, 

πίω μϑὸ τὴς γαψωχκὸς , ἘΧῚ τὰ ἐνδὸν ἔργακαὶ 

Ἐχιμελήμαζᾳ, πίω δὲ τῷ αὐδρὸς; δχὶ τὰ ἔξω 
" ᾿- ε . εἴ 
ἔργα καὶ δχημελήμαιτα. βίγη κϑρ γὸ, ἡ ϑυιλ- 

τὴς ͵ὕ λ ᾿ᾳ φ ἊΣ 

Β΄: καὶ οδοιπορλας, καὶ φραπείας , τῷ αὐδρὺς 
Ν "» ι Α λ “μ ͵ 

Ὁ σῶμα. καὶ τίω ψυχζω Ἀπ ϑὶ διαοϑαι 
- ͵ « 2, . Ὗ ν 

καρτερᾷν Ἵ παρέσκδύασεν. ὥςτε τὰ ἔξω ἐπὲ καπο᾿ 
᾽ Ρν “οὶ οι ΤΩ ᾿Φ 

σαξεν αὐτῷ ἔργα. τῇ δὲ γωναικὶ ἥοσον Ὁ σώμιοι, φαύααν 

δχωυατὸν τσϑὸς ζᾳῦτα φύσας, τὰ ἐνδὸν ἔργα. 
᾽ “ ͵ 3} « ἕξ 

αὐτῇ, φαϑαι ἔφη, ασξοςάξαι μοι δυκᾷ ὁ ϑεός, 
εἰδὼς δὲ, ὅτι τῇ γειναικὶ ἡ ογέφυσε αὶ τσδοφέτ ὦ 

ταξε τίω “ν᾽ νεογγαῖν πέκγων ξοφζωὼ, καὶ τῷ ) 

φέργά τὰ νεογνὰ βρέφη πλόον αὐτῇ ἐδαίσα- ΟῚ 

πο ἢ τοί αὐδρί. ἐπεὶ δὲ Ἂ ὧ Φφυλοίηῳ τὰ Ἷ εἰς- εἰσαχιίς 
[“ 

ὁϑεὸς, ὅτι πος ὦ φυλόσσειν οὐ καιχιόν 661 Ἶ 

φοζερφὶν δὴ τίω ψυχώω, πῆλφον μέρφς καὶ 

τῷ Φοζου ἐδώσατο τὴ γεωναμκὶ ἢ τοὐωδδι. εἰ- τὰ 

οεδὰ. δη ὸ τύρήργαι οὐ λοόδη, ῥα ες ΩΣ 
Υ τὰ ἔξω ἔργα ἔχοντα Ξ τότῳ αὖ πλῴον μέρος, 

τῷ ϑράσους ἐδοίσατο. ὅτι δ᾽ ἀμφοτέροις δῴὴ ᾿᾿ 

δὲδύναι ἡ Δοιμανάν, τω μνῆμζω ἢ τίω ἔχις ᾿ 

μέλαν εἰς ὃ μέσον ἀμφοτέρϑις κα τειϑηχεν. Ὁ 
ὥςτε ἔκ αὐ ἔγρις διελάν, πότερ Ὁ ἔϑνος " 

ἄρρεν τύτων πλεονεκᾳ. ἡ Ὁ ἐἴκρα. Ὁ 
τς δὲ 1) ὧν δ, εἰς Ὁ μέσον αμφοτερϑις κασι πὰς 

τέθηκε, καὶ ἐξουσίαν ἐποίησεν ὁ θεὸς, ὁποτερθ, Υ ' ̓  

αὐ ἢ βελτίων, εἴθ᾽ ὁ ανὴρ, εἴθ᾽ ἡ γωιυὴ, τἄτον καὶ ἣ τ 

πάν φίρροχ αὐσυ αῷ ἀγαϑοῖ, οἱ δ το 
φύσιν μιὴ πσξϑς πόρτα ζχῶτα ἀμφοτέρων 47 -- 

πεφυχέγαι, δζο, το τον δέον.) μόνδον ὀλήλῶν, ἌΝ 

᾿ Θ ζόδ)»ς ὠφελιμώτερον ἑαυτῳΐ γεν), ὦ ἀ, " 
΄σὸὺ τ] ᾽ 

Ὁ ἐτέρον ἐκλείπεται, Ὁ ἕτερον δευνώμδιο. 
ον ν, Δ ΤΣ ς ἅ “ Ὁ » [ 

Φύτα 3, ἔφξωυ, δέημας, ὠ γευύα,», εἰδωζᾳ ὦ, 

Ἑ κα τέρῳ ἡμδιυ ασδϑςέτακ.) ὑπὸ 5, δῶ Ὑπῷ τνταα 
ράαχ ὅπως ὡσβέλτιςα τὰ «ρορήχα ἑκάτεν οι 

ρϑν ἡλυ: ὀχ ωραηεαζ. συνεέπτει "4: διεφη φασι 
ἀ ι »" ΖΞ ἐγϑἐὴ νΝ 

γα «κω ϑνόμος τα, συζάυγνις αὐόδα, και 
“ ε ς ν 

γωυαῖϊκᾳ. ἢ κοινωνοῖς ὡς τὴν Τὴ πεκγωνόϑεος τς 

»"- 

" 

᾽ ὔ , ν. ε ἐν Σι 5 ε Ἃ ᾽ πος "ἢ 

ποίησεν, ἅτω Καὶ ὁ γόμος [τὰ οἴχου Ἔ κϑινωνὰς καϑίφησι. ἡ καλοὶ ὃ ἐΠ) ο νόμος} τἰποδείκνεσι, ἱς ᾿ 
ι- μ 

καὶ 9 ἃὸ 



εϑα). τῇ μϑὺ Ὁ γεουεηκὶ κάλλιον, αϑύφν ἐγ- 

δὸν, ἠϑυρᾳαυλεῖν" τῶ δὲ αὐδιρὶ αἴοκον, ἐνδὸν 

εϑυάν ἢ ἔξω Ἐχιμελζοϑαι. εἰ δὲ τὶς παῤ , 

δ θοὸς ἔφυσε ποιᾷ, ἴσως ἢ χαὶ ἀτακτ τὼς 

ϑεους οὐ λήθῳᾳ, χαὶ δίκδευ δίδωσιν ἀμελεῖν τ" 

ἔργων Τῇ ἑαυτύ, ἢγαδ φοσῶν τὰ τῆς γεωνα!- 

χὺς ἔργα δοκέ δὲ μοι, ἐφζωυ, χα! ἡ μ μελισι- 

δῶν ὑγεκίθν τοιαῦτα ἔργα ὑπὸ Κὶ δκού ἀσθ9ς-" 

πετογμκένα Ὡ[α πονφαϑαι. χαὶ ποῖα, δ), ἔφη, 

ἐξομοιοόύται τοῖς ἔρορις » οἷς ἐμὲ δ, “ρας ̓  

. ὅπῃ, ἔφζωυ ἐγὼ, ὀκείνη τὲ οὐ τω σμζύφ μδρ- 

σὰ ΟΥκ ἐᾷ ἘΣ Ως μελίοσας ἐ0) δ᾽ 

αἱ νϑὸ δέ ἔξω ἐργαζξοϑαι, ὄχπεμπᾷχὶ Ὁ 

ἔργον, γαὶ ὦ αὐ αὐτὴν" ἐκοίτη εἰσφέρῃ, οἶδέ τε 
χα ϑέγεται, χαὶ σωΐ τα. ἔςτ' αὐ δὲη χε: 

ε3α) ἐπάδο δὲὴ ὧερι τὸς γοῆαϑα ἥκη,θχμ-" 

γέμᾳ ὦ δίκαιον ἑχάτη. χαὶ ὄηχὴ τοῖς ενδὸν ὃ ἐϊξυ- 

᾿ φαινονδμοις κηρλοις ἐφέξηχεν,, ὡς κα λαΐς χαὺ 

Αελάτοι , ὡς οχ δέφηται. ἐπειδδὺ δὲ ἐκίδα:- 

φῆ, χαὶ ουἰξιοερηρὶ οἱνεοοσοι Ἄρωνται, ποι χὶς 

μνε ζιὐδθι σεωὼ τ ὑχτοόνων τινὶ ἡγειμόνι. ἢ 
ἱ .» ᾿ “-" ΕΣ ε λ ͵ »“νν σο- 

αὐ με σίχυ,, ΕΦἢ ἡ γεωῦν,, δεὴσ 4 ζψυτοι ποιεῖν" 

δεήσᾳ υϑύτει σε, ἐφέωυ ἐγώ, ἔγϑὸν τε υϑύάν, καὶ 
"“ "οἷς εν αἢ ἔξω ΩΝ ἔργ: ἡτν οἰκετὴμ, τότος 

᾿ σξυεκπεμππήν" οἷς δὲ, οὖν ἐργϑν ενδὸν ἐργαιξεον, 

πότων σοι ἔχτεατητεον, Ἴ χαὶ τά τε εἰστῷ τε "-- 

8 εὗμα Ὁ υτοδεκτεον. αὶ ἃ υΔὺ αὐ αὐτῶν δέν δὰ- 

ᾧ δεη, πσϑϑ'οητέον ὦ Φυ λακτέον, ὕπω- μϑῦ εἰς 

᾿ ᾿ “Τ Ὡϑιαυτὸν κφυϑίη δωπόρμη εἰς Τ- μάϑα δὲ- 

Ἴ ᾿αϑράται.ὦ ὅτὸν ἔρια εἰξενεηθη σοι ὄχι μελη- 

᾿ πξονόπως οἷν δ ἡμιαίτια γίγνητει. ἡ ὅγε ξνοὺς 

ὦτος πὼς καλώως ἐδώδιμος γίγνηται, ἔλτμε- 

, ᾿λητεον. ἕν μϑύτοι τῶν σοὶ πσξοοηχϑυτων, φζω 

Ν᾿ - ἐγὼ, Ἐχιμελυμῶς ἴσως Ταγδριςότερον δὸξζ4 

ὲ ) τῇ » ὅτ! ὃς αὖ καμνὴ τυ οἰχετῖμ᾽, πότων σοι 

 Ἐχγμελητέον πλύτων, ὅπτως ϑεφοιστέύνται. νὴ 

᾿ς μέλλωσι γέ οἱ καλώς δε ἐᾳστάϑεντες ἌΣ Ριν 
ἀπ νι ἢ Ε ͵ » ᾿ 

Ἷ ᾿εσιαϑαι, καὶ ἀὐνέςεοϑι" πσϑόοϑεν ἔσιαϑαι. καὶ 

ἣ ἐγώ, ἐφηὁ] δόμανχος, ἀγαεϑεὶς ἄτης τίω ὡ-" 
Ύ 

“- υ ».- 

ΠῸὶ ρισιν εἶ πον" “δα, γε ὦ γωύαι, Δ ζιαν- 

΄ 

118. .Υθε ΑΚ ΥΝ. Ὁ ΟΜ Εἰ ςΥ, πἰβϑὸν ἔφυσεν ἑκα τερὸν μάλλον εὖ δυωΐα.: Α χυχ πατίγα Ὀςις ἱπάϊά τ, γε ργαίξατερ 

κείνη ἔργα ἔχουσαι ἡὶ τυ μελιοσῶ. ἡγεκκῶν, Β 

ζμχίως ὑφαίνηται, αὶ ᾧ γυγνουδύου τύκε χε ΓΟ 

διῳ" 

οἱΞ: 
{πντεγχας τοις. Εἰ εηΐτ ἐρηγίη ας Ρ1}- 
«ἤτίας, πτα σα ιάος απ (ὃ σὈΠτίποτς, αιϊαηλ 
ἔοτὶς ἌΡΟΓΕ : ΨΙΓῸ ἀπ [6 ΠῚ τυΓΡ 115, ̓ ἤτας πηὰ- 
ΠΕΓΟ, ἡυᾷ τὸς Οχιογας σιγά. Οὐιοά ἢ αυὶς 
αἰτι ασὶτ, ΖΔπν οί ἱρέιις Πατιίγα [εις 
ἱπά τἀ ϊτ: οτταΠης οσσυ]τιπὶ εἤς Γῦοο πδ Ρο- 
το[Ἐ, ογάϊποπι Δ ἱρίο ροτταγβατί, ἀἀέοημς 
Ράπας δίας ας Ορογα Πἰ σοπιιςηϊςπ- 
τία Πορ] στ, πὰς πλυ]Π] Ὀτῖα ἕλοις. Αι Ηὶ 
αυΐϊάειῃ ν᾿ ἀοτιγ, ἸΠπ4Πη, οἴίαιτν Δρὶς 14, 
5 σετογαγατῃ ἀκ εἴπ, ΠΟ ἀϊϊηἴτις ρια- 
(οτῖρτα ςοπίξδητόν εἰαδογαγε. Οὐαηαπι 
νότΟ, αἰτ παῖς, ἀριιπὶ 12 Διχ ορετατταδεαι, 
1115 αξεοπ  Ρι15 ΘοΠ τη]. ἡτια: τ]Π ςοπ- 
πίῃς: Οὐ 111, παι, ἴῃ ΔΙ αθα εἰ τη α- 
πξης οτἱοίαϑ ες ρος ποὴ ῥατίτιιτ: δ ἢ τας 
ἔοτίς Ιαδόγαῦο ορβοιτεῖ, οα5 δά σριὶς Θηλἰττίτ, 
ἃς αυΐάησ!α Δἀτιοτίπε Πηρι]α", ποις ἃς 
ὈΠΙρ τ, τα πιά; ἀ{ (εγιατ, ἀσπξς οὸ Πενιθη- 
ἄπιπι.1ἃ νετο τοιπρὶϊς ν δὲ τ δάς (Σ ἰΠαπὶ 
οἴ ας ραγζεπη τιθεῖς. τας Ἐ οτίδτη ἔλαϊς, 
41 1πτὰ5 τΟΧυητατγ, ντὶ γοξξς σοἸογίτεγα το- 
ΧΑΏτιγ : δὲ ἔκτιις, 4 ἠαοιτατ, οὐ πσαπάϊ 
σἰιγαπα Παθότ. ἰς ρο[ξοαιαπι ἐἀποάτας οἷν, 
ἰλύν» ορετῖ αοίσ πο άοπος (πΠταρί ζιες 
ΠΟΙοηἰᾶ οΧ οἷς ἀφάτιοῖξ, αἀταπεξα ἰριι5 Ζια- 
ἄδιι 414) Ποροῖιπη ἄτιος. Ν τη ἰρίταγ πιῶ 
4υοάϊιο, αἷς νχοῦ, ἤαο ἤλσετο πεζοῖς ἐγ 
Ἐπτιηαυλη Ἔσο, Ποοοῖῖς ἀοπηὶ νε πηληδᾶς, 
Ὁ δπηϊττοῦα ἕαπηος, Ζαΐδας ξοτίς ΟΕ]. ο- 
ταυάππ : αϊθι5 φάτο ἱπίτις ἐλοϊαπάτιπα 
οριις, εἰς ργαεης ἀεθες; ὅς χὰς ἱπξοταδπταν, 
τεοίρετε Ργςτογε ἀπ υιρασπάαχη θεῖς δι, 
4υϊάα! ἃ δογιη ἐχροπάεπάαπι οἰξ: χια-᾿ 
4ς {προύατγὸ ἀξθεδαής, ἐς ἰἰς ργιἀδητοῦ 
ΡΓοίριοεπάππη εἰ δὶ οτίτ, ὃς σα πεπάπιπι, ἢΘ 

᾿ πϑρμᾶν, σοὶ Δα "εμτέον' ἃ σὺ αὐ αἰδεῆθύψν Π υητας ἐπ αὐιπαῖπι γοςοπάϊξης νῆο ἐπςμίο οαραρ 
ΔὈΓαπιάταγ. (Οὐ! πὶ ἰαηκ ἰῃ ἀοπηιη {Παταὲ 
ἐαετίης, ἀπ θοπάα οὐγᾶ. νενοίξες {Π|5 ρα- 
τοηταγ, φαΐ δας σοπΕςὶ ἀοδοπε (γαπάππι, 
ἰτεπγ, ντ ἐγ ποητι πὶ αὐ άαπι ἰἀοποιπι δ ἡ 
νϑ(ξεήσαμ δι. Ν ἢΔ, πη πῇ, τάς! ΟΧ 115, ἢ 
4ὰς τυ! ἀπττη ποτ, ἔουια ΠΙς ἱπστατίοτῦ εἰ - 
(ὃ ν᾽ ἀεδίταγ; ἥποά ἐπλα]οτιιπὴ οπληίαπι ἢ 
σαγα τἰ δ᾽ Τα οἰ ρί πα οτίτ,ντ ἢ 1115 οχ [5 α- ὦ 
σγοτοτ, σατόξαγ. ΠΠ86 Ργοξεέξο, αἴτνχοσ,- 
δὲ φιδεηπὰπι βίογίτ, Π᾿ 4! 4εἴ} οἰιγατὶ 
ϑτατια ΑΙ ταὶ πηι, απ πτοπις εὐρα Πα π᾿ ὴτ- ; : Ἧς Ψ τὴ: τ Βα ΡΝ: 

“ΤΙ ἡ, ΠΣ ἰἡτώτατον νϑυνελυν Ε πιλδὶς δαποί!δ᾽ο ἔτι, ἡ ρυ 5. Ὁ Δηὶ 
με ἮΝ ἰρίμις γείροῃποπεηι, αἰαὶ ΠΟ οπλα μας, 

δατηίγατας ἐφα!ἀεἴη : Αἢ πὸ, ΤΙ ἠτπαπή, τη δα 
νΧογ, ργορτογοα 4ιοα δρίιπι 1114 αἰχ ἰπ 4]- 
τς αΓί ΠῸ δαγίπη σοπΊ ΠΊΟε 5 ργοίρι οἰ ξ, οΑ οἱξ 
νἱ ἢ ΠΠΠῚ Αἰ τι! ἀρατη οἴρα μᾶς λα δεῖο; 

τί, ας πσρϑνοίας καὶ τὺ τῳ σχεζωυη ἡγεμόνος αἱ μέλιοστα οὕτω 2: τίροται πσξ39 αἱ τίμυ» Ι 

ν-- 
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νταϊαοιπι ἢ ἀείετας, π0}1α (ς ασοῖςο ρυτος ἃ ὥςτεῦτου ἐκείνη οκλίπη, Θσοῖ μία, οἰςτοὴ ὦ 
ΔΌ1Πα ἀεθογε,ίε οπιπεςίειδηταγὸ Τ πὰ 
ΠΑ αὐ! τοίροπμςπο: ΜΙμί νογο παίγαπιν!- 

ἀεατυτ,αἶτ, ποη ροτίας δά το ἀμςῖ5 οἰποίαπι 

Ροττίποτς, ιαπὶ αα πῆς. ΝΑπὶ πιρα ΓογαΠΊ, 

4υκ ἰπτις ίαπτ, οαεοαία ὃς ἀἰἘγιθατίο, γὶ- 

ἀϊςυϊαηνρεοίεπιιαδαοτῖς; ἡ τὰ σιγᾷ αἀ- 
Βίθοας, νε ἐχιτιηίςσιις αἰ ἱπέογατιιτ. 

Μεαφυοαὰς, πΠααπιςρο. τ ἀἰσυα νϊάο- 
Βίτατ ΠΠατῖο, ὨΠΠ ἢς, αὶ Πάτα ίσγαςι. Νοπ 

νἱάςες, ἰΠαδπι, 4ιιο ραέξο ἱΠ]οτιιη μουηὶ- 
Πο5 ταϊογαγί σοπίπειοτγίητ, αὶ Ρεττα πὶ 

ἐπ ἀοἸ τη αἰ ἰφυ! πδυγίγο ἀϊσαητατ, ἰάηις 

Ρίορτετθα, φιοά ἰαρογατο Ἐταῖτα ρυτεη- 

τὐτὸ γΊάοο ςεττε,αἰτ νχογ, αοίππιίδῃς πη- 

4δτῖ, μος ἔαςίπης. διιης δέ Αἰ Τα ἱπαυλτη 6- 
σο,σαγατίοπος ργοριῖο τας, Πλθα νχοτ,ΐατιι-. 

τα που ἰπἰπουπάα:ν  Ζαπη ἱπιρου τ) ΠῈ Ια- 

ΠΙΠοΙ) παπέξα., ῬΡογίταμα ΕΠ οἷος, ατα; οδ τρί 

ἀεϊπάςάυρ!ίο ρΡ τὶς ουι τε] ΠῈ1Πιρογῖτα πη 

φοπάοῃαϊ ργοιηοηάίηαε,, ὃς πι! ΠἰἘγαη αὶ 
ΠΔηΥΔ, τα] ςπὶ ΟΠ οἶος, αια δέ ποτιτη ροτί- 
τα, ὃΖ Η4α,δζ ἴῃ πίη γδηάο ργοπλγα, Δ Π-, 
τἰ αἷς τἰ ΟΣ {πΡτοτί) : υιπὶ τ] πιοάοίζος, ἃς 
ἀοπηαὶ τα ντ]ος λάῆσοτο θεπεῆοίο Ἰίσς τα ρον ᾿ τ ΣΟ ΣΝ 

δῖε, δοῖ ας πιργοῦιι οἵ νι ἀθαταγ, ριι- "ποτὸὰμ τος υδὺ σωφοονας τε,γαὶ ὠφελίμους ὃ 

πίες. Οοὐ ἀςηίσιις οπχηϊατα ᾿πσππα πΠ- 
ταπὶ εἰξ, φυππὶ πη ες πλοῖτοῦ ν!ἀο θοτ!5, 
ταες [λιμο!ηι τὰ ΠΠὶ ςβοςοτῖς, πε νετᾶ-, 
ἀπ τ δι τ, νης αἴατα ργοσοάρφῃτο υλϊπι5 
ἱπ ἄσπλο τἰδὶ ποποσὶς οχίδθατατ: (τ ρετ- 
{πδίαπι μαδετίς, τς ἄτατε ργοιιςέεοτί τὰπ.- 
το πγαίούς ξαταγαπγυίη ποπούο, Ζ ΔΠτο τ Πὶ 
ΤΩΙ σοηίοτς., ταὶ [ἰδ ετὶς οιπξος ἀοπιας 
“πιο! ίοῦ εχ τους. Ν απ ποποϊξογαπηοστος-, 
σιογαπα αἸσ Πἰτας πόρτγορτογ οΙεσαητίαπη 
Σουπιῶ᾽, Ἰρ ργόρτου νίγταζοϑ ἰῃ νίτα πηοστα-. 
1ϊαπὶπογογηξιᾳ (ἀτλπης. ΕΠ αἰ πλοῦ! 4αα- 

ἄλλῃ πης, ΠῚ ϑοοταῖος, ρει σα πιἰρία σο]-. 
Ἰοσυυτιπ εἱς, πχεπλῖ αΠῈ νίάςον. ΓΤ ὰπ|ς- 
ρο: Απ οείαπι πτο]ἘΧ Πι, ̓ πιιαι, οῃῃΪ- 
ἘΠ] εχ Πἰς εαπι ςοπιηιοταιι δά ἀΠΠσεητίδηνγὸ 
Ἰητο]]εχὶ ργοίςέξο, ᾿πχαῖς ΠςΠοηγαςίι5, 
414; ετίδπι πιο αὶ, χα νας πγογάστε-. 
τὰς ὃζ ετῃ δοίρογες ργοριογεα,, Πα πι6; 
αυϊάάλπι ξογιπ ροίςεπις, 41α: ἃ της 1114-- 
τὰ ἔπεγαῦτ, ἀαγεϊ ἀποη ροΐϊες,,Οὐοάρο 
4ιαπὶ οαπὶ φτασίτες δ πούς τ] νἱ ἀ!- 
ἔεπι ΝΕ πε πος,Παιιαπη πὶ πγοῖα τη ἷθ- 
{{ππ},πγεα τα ]τεγ]οα ἀατο ποη Ροταςίά, 
αυοά οσοπαης ἔοττς ὃς το ροίςο, Νᾷ ςετ- 
τὰ ραπροττας αἴξ, ιυιιπ1,. αἰ ἰΟϊι5 ἰπάϊσεας, 

ντὶ οο ποπροῆς. Νογαπλιηίης οἱδ ἴῃ Πᾶς 
Ῥοπαγῖα πιοῖο πἸα:, τ φυϊή ἐπα οηἱτὶ σμα-. 
τοηο ποῦ Ροτοίξ, χιατη {1:40 ἱπίτίο Ποῃ 
Πααγαβ; ΠΟΠ 'σπογαης (ΟΠ σου, Ππ4 Δ 6 Π7α. 
Ἑπίμπλιδίο μας δά τὸ οὐρα πὸ ροτζιίῃοι, ρα 

ΕΓ Ὁ Κ'ὶ ΑΙ ΤΙ. 

μμελιασῶν δἰπολφπηέων Ἐῇ), ΣᾺ ἔποιται πᾶ- 
στα! » χαὶ ἡ γοωυὴ μοὶ ἀπεχρίνατο" θαυ μκαζοιμ᾽, 

αὐ, ἔφη, εἰμὴ ασϑϑς σε κάλλον τείνᾷ τὰ τῷ ἧς. 
᾽ Υ᾽ ᾽ σὰν ἃ - δ 

γέμόνος ἔργα »ἤ πσϑϑς ἐμέ. ἡ )γὺ ἐμὴ Φυλφ-. 

κἡ ΤῊ ἐνδὸν καὶ ὯΔ  ϑινομυῦ γελοία τις αὐ, οἷ- ὦ 

κι» Φαίνοιτο, εἰ μυὴ σύ γε Ἐλχεμελοῖο, ὁπτωβὶ 
ἔξωϑαν τι εἰσφέρφιτο. γελοία σ᾽ αὖ, ἔφζω ἐγὼ, 
Ἐ 3... δὴν ᾿ ͵ 2. γὴ , δ ρον ΝΣ 
ἡέμ εἰστοορφ Φα νοίτ' αὖ», Εἰ μιῆ Εἰ ος]ς τῶι, 

; ᾿ ὲ “Ὡ 
εἰξενεηϑενται σωζοι. οὐ ὁρόες,εφξευ ἐγώ, οἱ εἰς: 

ΒΤ' τεδηνϑίον πιϑον αὐτλάν λεγρμδμοι, ὡς οἷ- 

κτείρφνται, ὅτ| μοί τίωυ πονήν δὸχούσι; νὴ δὲ, 5. 
ε πω δᾺ ͵ ..» ,ὧὐ ) ““" 

Φηη γωνγ.χ, )ὃ τλημονγες εἰσίν, εἰ 1 τὸ ὙὉ τοι (- 

δῖν. ἄλλαι δέποι, ἐφζευ ἐγὼ, ἴϑιω δχημέλφω, ὦ 

ὦ γιίωαι ἡδῴαι σοι γίγγογται, ὁπύτὸὰν ὐεπὶ- 

φήμονα τοιλασίας λοιοὗσοι, Ἐχιφήμονα. ποιή 
Χ ͵ α᾽ ΄ ͵ 

σης, χα δισηλασίου σοι ἀἸξία τβρηται. χαὶ ὁπὸ-- 

τὸν αὐεπιφήμονα, τα μιείας καὶ ίας πα: μονα, ταμιείας κ', Σ᾿ οι κονίας πα- 
Δ (Ω, ΤΥ ͵ Ν ὌΝ ὃς 

δολαθόσο, ὁπιφήμονα, χαὶ πτιφῆν,κ) ΞΔ 9. Χ9- 
᾿Ὶ λ » 

γικζὼ ποιυσο ϑμη,πθωτὸς κἰξίαν ἔχης" «αὶ ὁ- 

, σ οἴκῳ ὄξη σοι 47 ποιῆσαι, ἐαὶ δέ τις ποινρϑφ, 

Φαίνντῶι, ἀξῃ σοι χε λάσαι. Ὁ δὲ πϑυτωνἡδιὲ-: 
φον, ἐαὺ βελτίων ἐμοϊ φανῇς, καὶ ἐμὲ σὸνλι- 
δάαποίζᾳ ποιήσῃς, χαὶ μὴ δέη σε φοξῴοϑει, εὐ: ἀν 

“ὐξοϊάσης “ὁ ἡλικίας ατιμοτέροι ον τω οἴκω. : 

“θη ,ὡιρλὰ πιφεύης, ὅτι ὡρεσξ ὑτέρα γενομϑμη,, " ἣ 

ὅσω αὖ χαὶ ἐμοὶ χοινωνὸς χαὶ πταισὶν Ἶ οἴχοι φυνμάωι τ 

λαξομϑμων γένῃ » ζσώτῳ καὶ ἱιμιωτέφᾳ οὖ τωνότς 
τῇ οἴλκῳ ἔσῃ. τὰ γὸ κα λα τεκαγαϑοὶ, ἐγώ ἔφην, ", 

Ὁ φζα (ας ὡραιότηΐᾷς, φιλὰ ὀχ Ὡῆρε [ἐς Ι 
“τ βίον Ὧϊ:; α᾽, 865 ποις Ἔ ἐπαύξεται » ζιαῦτα, ᾿ 

κϑδὺ,ὦ Σωκρᾳΐες, δυκῶ ἀμεμϑπαϑαι αὐτῇ τας, 

τοϑότα φρελεηϑείς ἢ ὁ ἐπέγνως τῇ ὠἸούμα- 
χϑ ἐφζω ἐγὼ, οἰκ τότων κεχειηυϑυζω αὐτί 

μᾶλλον σοϑς Ἐχιμέλφαν;αὶ μὰ δὲ͵, ἔφη 

Ἰοόμκϑχος » Ὁ δυρϑεῖσείν γε αὑτίω εἶδα, ἡ ἐ- 

ρυ,ϑριάσασοιν σφόδρα,, ὅτι ἢ" εἰξονεγϑέντων τὶ τὰν 

εἰτήσαντος ἐμῷ, Ἐκ εἴχέμοι διβναιὺ ἐγώ μἣμ 

ζ ἰδὼν αἰ ϑεοϑεῖς, αὐτίω, εἶ πον μηδὲν πρέφην, Ρ 

Ἑαϑυμύσῃς ὦ γέυύαι, ὅτί ἐκ ἔχης δοιώύα ὃ,τί σε, 

αὐτὴν τυζγόμω. ἔς! μϑὺ "ὃ πενία αὕτη σαφὴς, 

Ὁ δεομδυόν τινος μιῦ ἔχήν γεϑαχ' ἀλυπυτέρθ. 

5. αὕτη ἡ ἔνδιῴα,, ὃ μὴ δυιυα οϑε ὥποιυῦτα τί 

λαξῳν.)Ὲ ΕΣ ̓χἀι μηδὲ δήψν, εἰδότα ὅτι ΟΥκ" 

ἔφτν. δυλὰ γὸ, ἔφζω ἐγὼ, τότων οὐ σὺ αἰτίᾳ; ; 
ΡΩΝ 
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'χαςὰ κέῴαϑαι, δπὼς εἰδῆς ὃπϑ 2 δ τίϑεναι ὌΝ 

ὁπῦλεν λα μξανᾷν. ἔς; δὺ σεν ἅτως, ὦ γεωύαι, 
τ᾿ " γςῸν ὅτε καϑν αὐ, ϑοῷ ποὶς, ὡς ἡ τά- 

ξις ᾿ρ δξ αὐθρωπων συϊκείυϑρμὸς ὅφηγ. 
δλλ ὁτὸμ μδὺ ποιωΐσινδ, τὶ αὐ τύχη ἕκαςος, 

ὶ 7 ͵ ἈΝ Δ ἐν ᾽ , 
παροι  τίς Φα νεται. ἦ ἡ γεαοϑτα ἀτερπες. 

ὑπτὸν ὃ τεταγιμένως ποιαίσι ὼ φϑκγίωνται, ὦ- 

μα οἱ αὐὐοὶ ἅτοι ὦ οἰἰξιοθξατοι δοχϑύσιν εἰ »χαὶ 

αἰξιάχουςοι.ἡ ςξραπίὰ γέ, ἔφέω ἐγὼ, ὦ γουύαι, 

ἀὐχήοότατον μ 

᾿χλεέςατον ὀφϑεν, ἡ α᾿γγδηςύτοιτον, ὄνος ὁμιοὗ, ὁ- 

δ πο νν μκάν ἁμάξα. 

γυϑεί- πῶς "ὃ αὐ Ἵ πορδυϑαίησοιν ἔχοντες τως ὄχε- 

ἐαὴ χωλὲσιν δλλήλοις Ν ὁ ϑὺ βαδίζων μ δέχον- 

ζῳ; ὁδὲ Φέχων,Τ' ἐφηχϑτα᾽ υδὲμαξα,τ' ἐπ- 

λύσω πεα᾿ ὁ δὲ θγος, πίω ἁμαξαν ὁ δὲ σκάνοφοξος, 

ᾷ “Τ ὀπλίπίω; εἰ δὲ ταὶ χιϑύχεοϑευ δέοι, 'πῶς αὐ 
: « 2 ͵ ἘΣ ι ᾽ Ω 

φυτῶς ἐχῦντες ᾿ἰ(ϑιγέσοηντο γοὶς γὸ νοι κὴ αὐ- 

ποῦ 

φάλοοντες κα ταπαπήσοι πῶς ὅπλα ἐγρνᾷς. 

τεταγμένη δὲ ρατία καλλιςον υδϑὺ ἰδεὶν.τοῖς 

φίλοις, δυδερέξατον δῈ τοῖς πολεμίοις. ηἰς 

αϑὺ Οἶκ αὖ φίλος ἡδέως θεάσαιτο ὁσλί- 

Ὅς πολλοὺς εν (αξ4 ποράουϑύους ; τίς σ᾽ 

Οὔκ. αὐ ϑαυμιάσάεν ἱπῶτας χτ' Τ ταξιν ἐλαύ- 

γονζᾷς; τίς δὲ σέκ αὐ πολέμιος φοξζηϑείη, ἰ- 

δὼν διδυκρινηνϑμοὺς ὁπλιζᾷς, ἱπαεας,πελτα- 

φὰς, τξοζᾷς,σφενδονυ4»ὺ τοῖς ῤχοισι πε- 

; 

ἡ 
πζας 

ος οὐ ταξ4, κἂν πολλαὶ μυειάδες ὦσιν, ὁμοίως 

᾿ς ὡραἰν εἷς ἕκαςος καθ᾿ ἡσυχίαν πόύτες πο- 

ὑφῇ, ρϑυον.). εἰς "ὃ Ὁ κενοί ϑυοντ αεἰ σπιαϑεν ἐκ : 

τ ὅϑθύτω. χαὶ τδιϑρης δετοι ἡ σεσοιγμκἔνη αὐ, 3. 655- 

ς πῶν, ΟΥ̓ΡΣ τί ἀλλο Φοζερον ὅ51 πολεμίοις, ἢ 

Ἢ φίλοις αἸξιοϑέα πον," 91: ταχὺ πλϑ. «οὶ ἢ 

ϑηλο ὀλυποι ὀηλῆλοις εἰσὶν οἱ ἐμιπρλλέονγες,". δστι 

οὐ ταξά μδὺ καίθην.), οὖν παξζα ἢ Ἴρορνά εσιν;Ἑ 

οὖ τάξζά σὺ α)απίπηεσιν, εἶν τξζᾳ σγ ἐμιξαινασι 

χαὶ οκξαινασιν 3 ἡ δ᾽, ἀταξία ὁ μοιον τί μοι δοκό 

τῇ, οἷον “«ᾧ εἰ γέωρ)ϑς ὁμοῦ ἐμξαλοι χριϑοὺ, 

χαὶ πύρους, χαὶ ὑςωρια" καπείζῳ, ὁπότε δέοι ἢ 

μαζως," Ῥῤτα, ἢ ὄψ. υ; ΔΙ ῳλέγῳν δέοι αὐτῶ, 

ΕΣ 
πένενε- 
ὡμ 

Ὑ πὸς ὑχιοόνᾷς φάύγῳ, οὗτοι ἰχϑμοι εἰσι ( 

ΤΙΝ. ΠΥ ΟῚ ΜῈ: ΦΤ. 841 
πο νων.» ἢ , ω β ἐ ΣΟΦΈΡΑΝ ς ἢ ἐδλλυν ἐγὼ αὶ τάξας σοὶ παρέδωκα, οπτϑ γι ἕ- Α αἄ πιο: αὶ ποὴ οπληϊδτίθδὶ ἐγαάϊ ἀογῖπὶάς- 

ἤρηαῖο {Πρ 5] οοΟ, 410 ὁ ΘΟ] οσατί ἀς- 
ογρητς νττι (οἰγαβ, νυ ἱ θὰ τοροηθηάα, ἃς 

νη άογαγίας οθης ργοπιοη ἀ4. ΝΙ 1] οἱ  αα- 
οη, πλεὰ γχοῦ, ἴῃ το σιι5 Πυιπηδηϊς νοὶ ντὶ- 
Ἰνις, γε] ρος τίας ογάϊης. Νατη ἃς σποσιις 
ΕΧ Ὠρῃλϊηΐδιις οοπίξας. Ὑ ογιπὶ νθὶ 4υ-- 
416 4ερέ τοττοῖς νἱΐαη οἱ, ἔλοίτ; ταῦθα 
οὐ !ἀἀτὰ (ροοῖος (ς χῃϊθοῖ, ἂς (ρεέζατα 
αυϊάάδηι ἱπεῃςιπάππμ. Ατ αιπιηχ ΟΠΊΠΙΔ 
τοΐξο ΔΓ 116 ΟΥ ἀπορτγοίογιηι ὃς ἀραητ, 64-- 
ἀξηλοροζα ἔς πτκ, γε ὃς (ροξξατιι, ὃς απάϊτιι 
αἰρηὶ εἤτς νἱάεαπτιι. [τἀ θη ΘΧοτοίτις,1η- 

4.4Π1, Πηρα ν χοῦ, ἀππιηδοά μη ίῃ οτάϊπες 
αἰσοίξας ε[Ἐ, ἸΙοηρσο αυϊάδατῃ ἢ ταγθ θη. 
ἘΠ; ἂς ποίει τὰ Ζαυϊάθῃ νἱέξοτία πχὰς 
ΧΙΠΊΟ ἜΧΡΟΠΓΙΙΠΊ, {πἰς ἀπταη. (ρεξξατι ἔα:- 
ΑἰΠπηλιιηι, ὃζ δα ν(α πη τ ΠἰΓςαςςοΠΊΠγος 
ἄαταπα : ν δὶ ἤπια] της, ΔΙΤΠ115 , ταις “ἵ- 
πγαῖατα ροάος, ᾿ἰχὰ, νεϊες, Εαιος, Ρίδιι- 
{γα ἐν απὶ ]αο ρᾳέζο ργορστοαὶ Ροιτπηῖ, 
ἢ χυϊάεηιίη Πᾶς ρετταγατίοης πλιῖτιι {8.- 
(εἰπηρεαίςῃς, σγαᾶδατίτη ποθ άεξης, σμτιθῃ.. 
ἴσπι; οἰ ΈΠ59 {αητοτῃ; ρἰυπέγιπλ, εαυῖς 
ἴ0Π1; ΑΙΠΠιι5.. Ρ] Δι ἔτπιπη: [ἴχλ, σταιιὶς ἀΓΓη δ. 
τιιγοῦ ροά τοι ὃ Οοά ἢ οτίαια αἰπηϊοδη- 
ἄπ τ. φιοπιοάο τΑ]] οπγηίτιπι Ροτταγς 
θατίοης, ἀϊπιίοατε ροίπης ὃ Νατη ηαΐ π6- 
οοατγίο ἱπυιαάθητίθι5 τεῦρα ἄατο σοραη- 
ταγ. 111 ἀππὶ ἐπ σίπης, Ργοτογογο ΠΆΜΠΠτος εἴς 
ἰδῦ ἀγπγαῖοβ ροίϊπιης. Ατἰηγιέξα τεῖς 4- 
οἷος φυϊάἀίδη Ὁ (15 ἐρεέζξατι ριΠοΠποστίσ 
πλάτη, ἀο δ] θι15 γνοτο σαι Πηπλιπι, ΝΠ 
σαὶ {ὰοτιμ ΠΟΠ γο]ρα {τ πλαΐτος νἱ 46. 
ΓΟ στάαι!5 ἀΥΠλατιγας ρεαἴτος ᾿πΠγαἐξὶς οἵ- 
ἀἰπιίρι ἱπσεάσπτες ὃ 415 Ποη ἀἀπλίγοτι, 
Θαυίτος., αιΐ ογάϊπες ἰπτοῦ δα αϊταη ἀ{1Π| 

Ἄ » Θ . 

ἃ παγιμένως ἐπονϑροὺς ; δυυνὰ χαὶ πορδομϑύων) οθίςτιςητ ἡ αῖς Ποίξίμπι πιο! ποη ροῖ- 
ΠΟΙ Ϊαταν 7 {1 τοζῖο ἀπ ροίϊτοϑ ργδιις ἀγπιδ- 
ταγας ροάϊτ65, ἐπ ἴτε5, σείγαζως, ἰασ τταγίοβ, 
ἐαπαίτοτοϑ νἱἄστῖτ., δοίβειηηαςο {05 ἰπγ- 
βοτγάτογες σοιροῆτε ἐς θητος ὁ [πΠ|Ὸ 
εὐἰαπλίι πγαϊτα τ 1111 τ, ταπηοῃ αδπιάία 
(ς ἱπσοάϊηϊ, νε ογάϊπες ἰσγιςηγ, ρεγραης 
οἴηπος ρΡἰφοίάς πο αἰϊτεσῦ, αἴηπς πηρα- 
1ῖ ργορτοάϊπητατ,, ἱπσσεάεητίθιις (τ ροῦ 
νδοίμιηι ἰπ Ιοςσιιπὶ 11}15. αὶ ἃ ἕεγσο {πῆτ, 

Επίδιῃ τε γαπιὶς Πποηλπιθιις οπαΐξα ααδπι, 
αἰΐατη οὗ οαιδλιη νοὶ πο ίτῖθιις οἰ τογζοσὶ, 
να] ατηϊοῖς ἰπσαη 44 ἐροέζατιι, ΠΠ ΟΡ μδιΐ- 
σατίοποπι σα] ούθη] ὃ Οτιαη1 4] 14π| οὐ σδαίς 
(πα ππο οι αὶ γατιο πο {ππ|νοέξοτος, 
ΠΗ χαοα ογάϊης ξάςφαης, ογάϊης ργορεη- 
ἀειλάοίη γοηιος ἱπσαπηθᾶς, ογάϊης (8 γοιτο 

βεύξλην, οὐάϊπο τιπι ἱπστοάίαπτιγ, τατα ἐστοάίαπταγὶ Ογα 5 αιτο ΠῚ ρογτασθατίο αυϊά-- 
ἄτη τὐΐ τὶ στ:1ε νἱἄστατ οἴ, ας ἢ ἀστίςο]α εοοπιίοςσο οοηϊϊ εἴας πογῴθιμη, (ἰτίσαηι, [6-- 
βυπιίπα. Γλεϊπάς ἢ νοὶ οἄα,νοὶ ρλης, νοὶ οὐίοηίο ἤτ ορΡαΚ,ΠΘοοΙο ἤτοι παρα δ ίο]ροτα 

Ρ 

! 

ΒΒ 
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ἀεθοθας. ᾿ταπιςτα ετίδιη, πιρα ὐχούντ ἔθος 

ταοάοτε σοπιατβατὶ πεσεῖῆς ποὴ ἤτ, δὲ γε 

ορηάοαξς (οἰτο δἀταϊηἰ{ταπάι ἐλσυϊτατος πο- 

ἢτας γατοηοπι, ας ἥπο ἀϊθησαϊταϊο {πᾶς 

“Δά4,αο ντοπάπι πτ, αὐ πὶς ἢ ἀυϊᾷ ροροίοσ 

τὸ ποτγαάδς, να σγαταᾶπι ΠΆΪΗΪ Γαι ἔλο 5: ἢ π 

ἄαίγαππιις ἴλης ἸοΟα ΠῚ Πηρι]}ς σοηυσπιοπ- 

τοπὶ, Π04; Ροΐϊτα γα ιαι 5 ΠΟ ΠΟΙΠῚΠ5 ἅΠ- 

εἰΠδτπα,νεῖπάςε ἀπματ ας ασιδίἀεπη ςο]- 

Ιόσετ. [τὰ αἰπυίγα δα (οἰοητυ», 4 ΠΟ 5 (- 

βοτήπε,ας Ππταιη ΝΆ Ιοσας Ἰρίς αυοά 
Αὐς το αϊγεῖ: θα συτα οτίτ, δά- 

{ρεξξας ἴρίε ἀὐριοί: ἀσηϊῷ 64 (οἰαπλας, 

νθϊ ]σασας; πι Ῥίαπι ἤπσιυα ποδία ἐχἢ - 

δεθῖς, νταά νι αἰ] ἀπ γάτα! {{π|||5. 

Ἄτα Ἔχαυϊᾳονί, Πηὶ ϑροζαζος; ΡΠ Πὀγγί 

ἃ! απο, 5ΠΡ 6; Δοσαγαυ ΠΠπλ ΠῚ ἱπίξγα- 

ταοπτόγιθα ὁταϊπεηι ᾿πἰρίσοια τ}Π] ν 5 

{ππΊ, αἰ δὴ (ρεξζδηϊ σαα ἐπσοπεεπλ!}- 

1π| πααϊῶν ΡΌΗἸάτα ἰηστο ας εἴδει. Αὖ- 

τασπίεητα παπᾶς ΡΙ Πα ΓΟ ραγδ Ἢ 00}1ο- 

λαοὶ οχί σά τη τε σοριδου]οιἐοἤτεπὴ ΡΙάθαν. 

Ἐζοπἰ πὶ παιῖς πλα]τ|5 ΠΠσ πο] 5 ὃς ἰῃτούτ5 η- 

{γαπὶ οητίς ἔῃ ροττιπι ἀφ 6 ἐπ᾿ ἃς ν ἢ: 

παι (οΠαἴτ: πχατοζατη αἀϊανξτο, 18 ρεη-: Ὁ 

{Π1ὰ νοσαης, ἱπηρο Πτοτ : ΠλΎ1π|5 πιδο ῖπα- 

τηδητὶς αἀὐποτίας ΠΟΙ 65 Πδιίὸς αὐππδτοτ: 
ταἶτα ταν ἢ ον Πττ ἀΥπτα ν δ τ: ΟΠ Π]ὰ 
ναία, αϊθιι5 ἰη ἀοτῖο γταηταγ ΠΟΠΊΪΏ65, 
ὕτο χυο δος νπα νἱδείταητίπὶ σοπταθοῖ- 
Ἠϊονοῆϊτ : ἀςηῖ φργατοῦ πα δι Ἰλύθξες 
τοῖς σπειῖθις, ἥτια: παι ουλτοῦ σα [Ἐ15 

δαυ (ἐσ πγνομιτ, Ατα μᾶς οπηηῖλ, 405: 
«ἴσο, Ποἢ πγυΐτο ἀταρ]  οτὶ ἰοοο Πἴα ἐγδησ, 
4πατὰ ἤτ οδοίαιῖς ἀσοειι ςέξΠοτῖι πηςάϊος 
ὈΓΙτοΓ οαραχ. Απἰπιαάποτγε αὐτῷ ῃς οὐ πΙὰ 
ἔα Πς σοη ἀϊτα., ντ Ὡ1Π}] αἰτου  οεττπηρεαί- 
πηοπῖο,ηςᾷ; νοβίσατοτε ἐσεγότ πος ἱπηρα- 
ταῦ! οὔτε, πος (ΟἸατα «1 ΗΟ Ϊς, χιο ππούατη 

δάἀΐογγοῖ, νι Γδῖτο οοτ αἰτχαο νίδη ἀιτῆι. 
ἹΜΙπηγαπιδιτοπι σι ούπαίογίς, ἀύξ ργο- 

ΤοῖδῚ ἰΠ ΠΔΕΠῚ νοσαπῦ, [τὰ οὐ; Ιοοὶ 914- 

Τα ΓΟΡΟΓῖ: ννο] αδίοης ἀϊσεγο ΡΟ οτ,ν δὲ 
Πηραΐα τὰ οἤξητ, ὃ πᾶ ΕΠ ΠΊΠΪτα; Ποπ 
Ταϊπις ἀτῸ; 15,481 {ττεγα 5 ποῦῖτ, Φυ ἢ 80- 

ΟΓατΙς ΠΟΠΊΪΠΕ Πἰττεγα ππτ, ἀϊσεῖέ ροῇῆς, ὃ 
ν δὶ πῆσαϊα ἔπη σο]]}οσατα. Εππιάριη εἴς 
ἴατη ν᾽], αἰτ ΠΟ Οσα Πτι5; ΡΥ Οὐ Ὁτηηΐα 
Ταγαητοτη, Ζαῖθας ντοπ ἀπτη 1Π ἢ ΔῈ] οἵοτ. 
ΟΟὐππηγα; Παης οἷτις ἰηραξξοπξ Δατλ γάτα 
ΘΠ ον, πα το α πῇ συ] ἀσογεῖὸ Ἀεἰροπάα. 
θαυ η]ς : [ηἰρίςοϊο, ποῖ ποίρας, ἢ ἔοττε ἡ 
ἀςοίάατ, ατὸ ραξξο τα Ππτοιπ ἢ] [ἢ ΠΕ], 
ἃς πῖϊ υϊα στ, νοὶ ἱποοποϊῆδε σο]οοατῆ 

τ. Νίδο οηΐπι νδὶ τοι ρει ατέπι Ε εις ἴῃ 
τ ΔΓῚ ΟΧΟϊΙζατ, ἔρατί! υϊ Πα ΓΟ Πα λαπὴ οἱξ 

ΧΕΝΟΡΗ. ΜΕ ΜΡ ΚΑ ΒΥ 1" 

Ροοο, “πο ἴδῃ (δοτοτα ππτοτε δά νίαπι Ὁ αὐ λαξόγτα λάυχφυνηρδέδις γὀπαθα ηα ̓ 

σήδδευ ὦ γωύαι Ἴ τὸ μὺ ταιραῖχου πύταμὴ τα ἣᾷ 
»ἕοιο; Δφοιο σἹ ἀκριξῶς 

δ)οικῴ»τὰ ἸραοΝς 

να), ἢ δι ὄντων ἀὐ πόρως λέεμιξανασα ὕτω αὐ ὦ 
ΧΟ ἘΌΜΡΟΝ 
δύγαι ̓ χώροιν πὲ δόχιμοέσω δθα ' ἀτοοφήχου- 

στὶν ἐχζοίξοὶς ἔχᾷ γ, "ὦ οὐ Φ τὴ ϑέγτες, δι δείξω 

υϑυ τί Ὁ  φ,κονονλδι μεβανᾷν τε οὐΠάζϑεν, καὶ 

κατα τίϑένοι πάλιν εἰς ζω τίου" ᾧὶ οὕτως εἰςό-- 

νιον νίοξνοθρον, ἀρὰ μυῤης φϑνρυυννμδα 
ἊΝ » “ “ὦ βοὴ δ αργήσψ ἐρηϑεὀρδιωνθερβεπι ΕΝ 
το τφὴ σψις, ὁ Ὁ εἰδὲγαι ὅπου ἕκᾳ ςὸν ὅπ. τα- ᾿ 

χὺ ἐξγᾳ οι4, ὡς τέ μχὴ Ὄστρῴν ̓χοπαϑα), καλλί- 

φην δὲ ποτε ἀκριξέςατίω ἔδοξα σκάυῶντώ- 

ξινίδῴν ὦ Σωχρα πες, εἰσξας ἔχε ϑζαν εἰς ὃ 

μέρα πλοῖον ὦ φοὶνιχόν; σιλιέςα "ὃ σκά η 

μμικροτοί τῷ αἰγείῳ “ϑ ακεχωρισμκένα. ἐθκασά- 

μῶω. δαὶ πολλῶν ἀϑὲ γὸ δηπϑ, ἔφυ,ξολί. 

γὼν σκάυῶν κ᾽ πλεχηῖν, ὁρμίζ!}) ναὺς αὶ α)ά- 

“έτω, οἰ πολλῶν δυτὴν χρεμαςῶν καλου» 

ϑύων πλῷ, πολλοῖς δὲ μι" χϑρήμιαισιν αἰθώ- 

πλιςαι ἄσϑὸς τὰ πολέμια σλοῖα τ πολλὰ δὲ 

ϑρλα Αἱ αἰϑραδε ρυμοαβθι λές  ἀϑμθιοϑὶ 
χάση ὅσοις πῷρ οὐ οἰκία χρῶνται αὐ. ϑεῳτοῖ, 

τῇ συδσιτία ἑκαιφη χομίζ(. γέμα 5 φοήδαὰ παν- 
᾿ ὑ “ ΝΑ ἱ Ι πη ς  Νν 

΄ὰ Φορτίων γ ὁστοναυχλῆρος χεορδδὺς ἕνεκα, ὥ- 

Ὑέται. χαὶ ὅσοι λέσω, ἔφυ, πλύτα σήχ οὐ πολ- 
φ δὰ Τὴ ἢ δ ἢ Κα δές 3... » Α΄ ἈΝ 

λῷ πη κεείζονι χω δαὶ ἔχ ά4το," ον δεκαχλίνῳ φὲ-, 

“"συμμεέδῳ ἡ ὅτω κατακείιϑυα ἕζαςα κα- 

“πνόησαι, ὡς ὅτε ἀγχηλᾷ ἐμιποδιζέ,οὐτε μας 

Ῥφευβ᾽ δότω, ὅτε ἀσυσκάϑαςα ὅ61, ὅτε δεζλύς- 

τωςέγῴ, ὡξ)ε δα φιξὐ παρέχφνοτον τῶτα- 

χὺ δέη ) Θπαϑαὶ. : δῈ ὁ κυξερνήτα Δ βοίκονον, 

ὃς Ὡρωράίς “ντὼς κδλόται ὅτως ἄδρον ἔγπιςά- 
- 8- Τὲ ͵ λυ, χ) τ ΟΣ ΩΝ 

ἄϑῦον ἐχαφην 1 χῶ θοὲν ; ὡς χὺ αὐὐζῶν αν Εἶ τοὶ; ἑχατωι 
ἡ 4. [ ᾿ ᾽ - 

ὅπ ἕκα α κίται, ζϑὴ ὃ ποσὰ δεὶν, συ ϑὲν ἡ ον, 
δ ᾽ ᾿ 3 , 
ἥ δγφαμματα ὄχιξάυϑυος εἴποι αὐ Σωχρώ- 

τὸς καὶ ὁπόσα “οὐ μμάτα,, χαὶ ὅπῷ ἑκα σὸν τέ- 
ΓΝ ᾿ γ ς Γ λ9 ! 

τακταὶ. εἰδὸν δὲ, εν Θ]οο (αη94, χαὶ ὀξετά- 

ὥοζᾳ πζτον αὐτὸν ὥρπϑ δὰ λῇ πόύτα Ὁ ὁπόσοις 
»' ᾽ ,» ον 

ΕἼξα δέω τοῦ πλοία) »ρϑοϑαι δου μάσας ἢ, 
». δ᾽ θη). κυ: : ε 
ἐφ».Τ' ὄχίσκεψψιν εἰστω; »ρϑμμΐωυ τ ποόϑῆοι. 

δὲ εἶπεν δχεσχοπῶ,ἐφη,ὦ ξέν, εἴη συμᾷαγνοι 
Π -“ φ, δὰ, “Ν᾿ 

γι) »εαΚ, πῶς κῴχαι, ἐφὴ, τὰ Ὁ» πῇ γηϊ, Ἢ ΕἸΤΙ ἀπ 
ν Ι , πον 

πος} εἰ δες ὅα πέλὼς τὶ συϊκάται.Ἑ γὸ, ἐφη, 
3 «“ ͵ δ χνέν ἄγφαρε ΓΩΛΣ 

ἐξωρᾷ, στὸν χάκκα ζη ὁ δεὸς οὐ τῇ )ειλᾳοσὶ», 
ουτὲ 
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τ 'χον δκ)δὸόγαι. ἀπφλφγὸ ὁϑεὺς, χαὶ χολοιζᾳ τὸς 
πο λνλυὸμἐνορβὶ οὐρνλώνν σὸς μϑαν 
“«Φοτόμοιᾷς, πόρυ ἀγαπητόν. ἐαὺ δὲ Ἢ πόϑυ 

᾿αδλαῖς ὑπηρετοιζας σωζν, πολλὴ γϑρις, ἔφη, 
τοῖς θεοῖς. ἐγὼ ὃν κατιδὼν ζοιυτίω ἀχρίξψαν 
-Ῥχατασκάσης 3 ἔλευϑν τῇ γον αἰκί" ὑτί πλύυ 

ΤΣ αὐγήν εἴη βιλακικὸν, εἰ οἱ νϑὺ οὖν Οἷς πλοί- 
τ΄ τρις μικροῖς σι χώρας ἀδείσκϑσι, ὶ σειλεύον- 

- τες ἰσχυραῖς δι(φς σωζϑυσι δ ταξιν,ὺ αρφο- 

(υϑυοι διειθς ἀδοίσκασι Ὁ δέον λαμίανᾳ" ἡ- Β 

τ ἀμ: δι,.ὁ διηρηκϑύων ἑκαίςοις ϑηκῶν οὐ τῇ οἰκία 
ο΄ "μεγάλων, ἡ βεθηκήας Ὁ οἰκίας ον δαπέδω,εἰ 
ἐῴνην μὴ ἀὐρησουδυ κϑλδὼ ὁ Τ ἀὐδύροτον χώφαν ξ- 

; χα ςοὶς αὐ πῶς εκ αὐ πολλὴ ἡ ὧδ ἀσειωεοία 

᾿εἰρν ὡς «ϑὺ δὴ αγαιὸντετοῖαι σκφυεἱ καΊα.- 

τσχάυκὼΝ, ὡς ρ οὐ ὡς βαίϑγον γώρων εκαιςδις αὐ εὐρᾷν, 

"ὦὖ οἰχία θῴ:ι ὡς ἑκαίςοις συμφέρᾳ,εἴρνται. ὡς 

3 κόλὸν ᾧαινέται, ἐπέδον ὑποδύματα ἐφεξῆς 

ἔχέηται, κἀν ὁ ποία, ἥ, κόλόν δὲ ἱκατια χεχώξλ - 
“ 

18. ν. ΒΕ ΑΡ μῖΐν δΟΜΈῈΣΤ. 
« ΓΒ. 3 9 2. » , ᾽ Β ᾿ οὔτεμαςευψν ὅτι αὐ δέῃ, τε δυςραπέλως ΗΝ νΟ] ἰπαυϊγοπάϊ, αιιοξιτηη; τῆ ἄς πη βὰς 

8.4) 

{τ γε τγαἀοπαϊ, χαρά ἱποοηαίτο ςο]Π ξατῆ 
ἤτ. ἸΝᾶπη πη ηἰς τοῦγοτο Π οιις ὃς ρας {ξο-- 
405 Βοπυ πες (οἱ οῖ, ας ἢ αιάοπὶ 11ος, φυὶ 
Π1] ρεγρεγαπη ἀσίιησ, (ΔἸ την ποῃ Ροτγαΐε, 
'δξηε οιπΠὶ οἷς ἀσίτιιν. Οἱιοά ἢ ετἰαπ τε 
{πὶς ογηηΐᾳ απ ΗΠ γαητος (οὐπαξ, πηασηὰ 
Τὴς Παδεπάςοῇ διατί Ὁ πη οιη χυῦ 
Πο]]οσατίοποῖη Ἔἐσοταῖη ἀσου τἀ πη ἰπίρε- 
'ΧΙΠΈπ., ἀΙσς θαι νχοσὶ, δάτηοάιχα ἴῃ πορὶς 
[το]! ἀπ ἔοτς, ἢ ΠῚ τη ΠΑΙ 5, υα οχίρια 
{πητ, Ιοςα ταπηδη ἱπιιεπίγοησ; ΓΘ ΉΪ5 [6 Π1- 
Ρείζατιθιις ἰφέξατὶ,, πἰ ΠΙ]οπΐπιις ογα πο ὴλ 
(δγαάγοης " ̓ηΠσ πτὶ πχδίι ρογοι 1, αι 16-- 
ταΐηι5 εα, ΖιαΣ {ππγόγα ποσοῖς πὲ γΓοροτ- 
τεητ: Πο05 4 πππ|1π| 6} 45 Πα δ δηγες ἴῃ ΦάΙθΡις 
ἈΙΏ ρας, ἐς Π Πρ Π]Ατίπη ἀπ ἢ δες; ἃς ἰη α:- 
ἀἴαπιραιπηθῆτο τας, Ποἢ {πρῚ] 15 ἀρτιιηι 
"δ ποτα ΓΑΙ ]οοιιην γορεγίγο ; 400- 
Πὰπι πιοάο ποὴ πῆᾶσηα ἢτ τας Ἰη(ΟἸτιὰὉ 
Τιέξιπι Παξξεηε, υαπι νεῖϊς ἢτ ογάϊπο 
ςο]]οσαίαυη εξ ναίουιηι (ρος Π]ςπ, 
αιαπγα; Πτ ο!]8 Ππσιὶς ἱππ ΘΠ] ΓΕ ἸΟ οι ΠῚ, 
΄τιο ἴῃ αἰ δ ι5 Γεροηαπίιγ, Οὐ νογὸ ρυ]- 
σΒγαίρεοίες οἰς, αἰ ϑαπηξτα, Ζυλ] ας πα; ͵ ᾽ ἌΡ. ΠΑ ’ ἢ Ἂ 

σμκένα. ἰδῴν, καὶ ὁ ποια ἢ πόνον Ὁ φρώ κα [α,,κϑ- Ο ἤει, ογάϊπο ςο]] οςατα εἤε: ΡΕΪΓ γι η, νέ- 
μον λὸν5) γαλχία,κθλὸν ἢ τὰ α μτι απέζας, καί- 

"λὸν 3 ζαὶ ὃ πϑώτων χα τοῦς λοίσήεν αὐ μώλιςα 

φεειν ὧνχ ὃ σέβας, δὶ ὁ κομϑος, ὅτι αὶ χυϑας 1 φη- 

“σὶν δύρυθμον φα! νει ζ, ἀὐκχριναΐς κψυϑμας. τὰ 5 

"δα ἤδυ πὸ πὸ πότε ἄπϑωτα κόηλίω Φα!- 

γεται χτ' κόσμον κειυϑυα. χορϑς γὸ σκάχω ἕ- 
κασα φαινε.. ὁ Ὁ μέσον 5 πὅτων κδιὸν Φα!- 

γε). ἐκ ποδῶν ἐχοίςου κφυδύπ᾽ ὡς αἰ κύκλιιος 

υχρρὸς Θ' μόνον αὑτὸς κόλὸν ϑαι (οὶ ὅθ1ν, δλλὰ 

{Ἰπηρητα (φοτίυ πη σοη εἶτα νίάςογο,, 40Α}14-- 
αἰΠπ|; ππτ: ρας ἤγαπι, Ἐπ Τὴ [Ἐγασε δ, ἴῃ 
γαί!5 αὐο]5,1η 115,4 1188 Δ ΠΙΟΠ 2Π| ροττίηξις: 
ΡαΪς σιπι ετίαπῃ, ᾿ἰσεῖ πιαχ ηης εἰ Ιου] ἢ} 
Πτπῦ Ποπηίηϊ στα, (εἀ ἔισετο, αι οΠ]ᾶς 
4ιυοηις ςοΠοΙΠηΪ ταις αιιαπγάαη Πα ροῦς 
(ρεςίοδαι, ἢ ἀΠπἰπέξε σο!]οσατα ἤης, αἰιιητζ, 
ἸΔτπ ςετογα Πποηῖς ἀείποερς ρι]οΠτίογθπι 
(ρεοίςπι Ἔχ δοπτ, ἀθοςητεγγοροίτα Ν,Αήι 
Πηροα αυϊάαπι Δ] σἤοτιις ναίογα πη δ 
γί αδταγ. (1 οτίαπη Φιοα τηξαϊοϊοςο ε{Ὲ 

Ὁ μέσον αὐτοί κϑιόν ἡ καϑα δὸν φαίνεται. εἰ δ Γυϊπτετιςζαπι, ΡυΪςΠ τᾶ εἰς, γεπιοσίς 'πάδ ςε- 
Ἃ 

᾿οὐληϑὴ ζῶτα λέγω, ἔξες;ν, ἐφζω, ὦ γεωύαι, Χ) 

πήσαν λομβαρέν αὐπϑίυ", οὔ τέ τι Φημιωδῳν- 

φ, οὐ τε τί πολλὰ πογήσοιιζᾷε. δλὰ μδὺ 

συ πδτο δ. αϑυμῆσαι, Ἢ γαύαι, ἐφξοέγω, 

ὡς χαλεπὸν ἀὑρῷν Ὁ μα.ϑυσονϑυὸν τε ἀ;,ώ- 
ξας,, χαὶ μεμψησονϑμον καταγωφίζν ἕκα ςα. 

ἴσμεν "ὃ δύπε, ὅτι μευριοπλάσια νμδ ἀπϑω- 

οί ἡ πᾶσα πῦλις᾿ δὶ, ΠΣ ὅὁπόιον ἢ 

εἰκετυ κελ ἀύσης “ριαμϑυόν τὶ σοὶ ἀξ ἀ5»- 

δῷς οϑείκῴ, : σοοϊὶς Ὄπορησά Ἧ δυλὰ πᾶς εἰ- Ε 

δὼς Φαιόται ξ ὅποι 725 ἐλθόντα λαῖν ἔκαιε. 

πότε αϑρτοι, ἔφυ ἐγ. συθὲν ἀλλο ἐγτιόν ἐε 
ον, ἢ ὅτι τὸ χώρα κάτα, τΈτει γένη. α᾽ 36: 

Ἶ ͵ Φῳ ᾿ “ ΄ 3 “ 

τ΄ πον δῈ γε τ ἃ ζωδτα οὐίντεαντιζιτο, τα, 

ἴοοο ας, Ατ ἢ Ποπχίποῦι Πυσῖας, σαὶ (Ἴ! ἀεΙ 

τεγῖς : ιοτηαἀπτοάτπη σΠΟΓΙς οἰγου τὶς 
πο ῖρίς πιοάο ριΠοΠγιπιίρεἐξδοι] οἰ (πὰ 
ετίαπη 4, 4ιο ἴῃ εἶτ εἰ πγεἴο, ρι ] τῇ 
Ρατγαχης; σογηϊταγ, Αἢ τα ἤα ἃ ΠῚ νέα 
“ἀἸσαπτιιν, ΠΠσοῖ πηεα νυ Χοσ, Πα, ροτγῖς αἰτιΠ 

ξασϊαμλυ!5 Π11]10 συ ΠοίΈγο πες; ἀετγί πιᾶ- 
το ΠΟ 4ι6 ΙΆθογε πιᾶρπο. ΝΝο μος 4υϊς ΠῚ, 
1πΠ41|4π|,Π10 ]εἰἘ ἀπιπιο ποίξτο εἰς ἐςθεῖ, 
νχοῦ, αοα Πι αἰ Ηϊοἰΐς γοροτίτς δἰ ἰχιιδ, αὶ 
Ἰοςα ςορποίςετε αΠοατ, ὃς τηεηλϊπογίς Πἢ- 
συϊαίπο!οοο Γεροπογῷ. δ Πηι15 6 ΠῚΠ|, ας 
οἰαίτατα ἀδοίεα Π}]ΠΠ| 65 ἈΓΊ ΡΠ 5 σοπτὶ ποεῖν 
ἀπιαΠ} ἀρι ΠοΚ : ὅς ΠΙ ΒΙ]οπλΐπιι5, πε πη- 
(υπ|4; ἔα πιο γμ ἢ ἰυΠΠ}οτῖς ς ἔογο πη πὶ 
ΔΙ Ζυ!ἃ δἀξοεγο, ΠοπΊῸ ἀυδίταδιτ; (ςἀ φυς- 
τιῖς ἰοίτο αὐρατερίταο ἴγο ἀς δελῦογς νης 
ἄς ἤησεία ρεζοῦς. (ὐπας τοῖ πα] ο{Ὲ 2]18 
εὐ, πα δ ην ἐθο, ὅπ τι Ζυοα σοῖο ἢτ8 
ἢ ΠΟΠπιμ ἡ] ἀν 10 111:Π} ὅς ἰπίοτε χη γαῖ; 

ΒΒΡ5 2 



844 ΧΕΝΟΡΗ. ΜΕ Μοβ ἃ δι}: 
{κροπυπίοτο οἰτίι5 το ἀςίροτατα ἀείηςδ, ἃ πολλαχις αὐ τὶς αὐξότερϑν, πορὶν ἀρ ὠ

ὰ 

αυδιι ἰρίππι ἱπςηἶα5. Ατφ οἷα οτϊδηι ΕἸ ΠῚ 

πι114 σαι εἰξ, αύσπι αοα σοῃίἘἰτατιιτα 

ποῦ πτο νοὶ ααοπὴφ οχίρεξξαγο οροσῖοαῖ. 

᾿Αςάεοτάϊης φυϊάεπι ναίοτῖι, ας νέα, οι πὶ 

εα τας δαϊαίηιοάϊ σιαάδλπι σο! ]οαπατισι 

εἴϊε πιοπα ες νἱάεοτ, Ὁ 16 αὐτοπνὶ παι πὰ 

νχουἰηάαδηλορσο, πλὶ ΠΟοσλδο ΠΕ, νἱίδεϊ- 

ΒιεΠ δἀτεηάοτς 115. 4παετα ἀοςσοτα οπρίε- 

δας) Οιἰά αἰϊμά, απιᾶπη αιοά ροἰςοτοταγ, 

ἀμ σοητίαπι [α ἀπ! δ τιιταπη, Ὁ ΡΓα (ε ἕετ- 

τεῦ; αιαί! πιαχίπηατα ν οἰ ρτατοπη σαροΓεῦ, 

ντὶ φιῖς πάσῃ α εχ πορίἰπῇσηςηι σΟρΑ πὶ 

τογαπα ἱπαοηίϊεῦ: Ετίαπι πιὸ τοσαῦαῖ, ντὶ 

πιδπιρτίπηαπιοο, 418 ΧΡ ΑΘ, τηοάο 

ἀησια οτάϊης ἀϊΠροηπδγοπλι. Ετηυϊταπιάξ 

χα ΠΟΠοπιδοῆς, ἰπαδπῃ εσο, ἀϊροίαΕ} 

᾿ΟὐἱαἹίτον, αιιδπὶ φιοά ἱπίτιο ἐρ οἰξεπάξ- 

᾿ἀππὶ ατοίετατοῦ, αι ἀοχηις οἵδε ποίξνε 

“ροτηπιοάίτας ἡ Νεο δηΐπι ναγὶῖ5 Θα ρἰ ὅτατὶς 

εἰξ ογτπαῖα, ταὶ ϑοογαῖοβ, ί ομλπα5 οοἸ]ς τὰ- 

1 ςοπΠπάοτατίοης ἰσπτοχ γαέξα,ντ φαδηι- 

φοππηοά Πππγὰ Ππτ ἰΐς τεςδριασιία, ας ἴῃ 

εἰς ΘΟ] οςαηάα πατ τας ταπς ἰρίαπηγοτ δὲ 

ςοπιιοπίεπτία νεϊατ αγος εθαης. Νδηγρε- 

ῃοιτ!αἸοσο ἤτα πιιηΐτο, νείξος [γάρ] 
ναίλφ πιαχί πὶ ρτετ} Π] ἀοροίςεθᾶτ: αι 
γοῖο ρᾶττος φ ας!) σοα (πητ, ἐγαπηδταπῃ; 
ηυα τρί ἀκ;, νἱπιϊαν; θα ρΙ ἐπ ιοἰ5,ορο- 

τὰ δὲ να(αταιλχί πιο πῃ γοααϊγεητία θς- 

τοτεᾶ ἀεπχοη ταδί εἰ ἰϑοα ποπλίπιπιν- 

{υἱ ὃς μαδίτατίοιϊ ἀοπίπατα, θαααδ ρογρα]- 
εἴτα ογπατα, νι ρογ αἴξατοπι εἴης ἐστ άα, 
Ρεγἰοπηοπιςα 44. ἀάσος ἀουπμαπ νηΐς- 
ποτίαπι οἱ οὐπηοηγαθαπι, "που  ἀΐσπινοῦ- 
{ας ἀροτταπη: ἐς 4πὸ οδίσιγιπι εἰς πῦ ροί- 
{ετ, ἰςηλο Π] τη (αι παεῖς (0115, σα ἴξατα νπλ- 

: Ἂἢ ΣΝ ν᾽ Ἢ ᾽ ᾽ ν᾽ 

ποι. χαὶ τάτα αὐ σσεϊὲν λλο αἸτιὸν ὅθίν, π᾿ Ὁ 
δίς, « ε : 3 ἴω 
ἀὴέῃ τετα μενον » ὅσαι ἕκαςον δᾷ α)αμέ- 

γάν. πὖδὲ κϑὺ δὴ τάξεως σκϑυαΐν, καὶ χρή εὶ 

σεως, τοιαῦτα; αὐτῇ ΔΙαλεϑεὶς δοκῶ μιε- 

μϑϑοϑαι. χρὴ τὶ δ}; ἡ γωωυὶ ἐδόκᾳ σοι, ἐεφζωξ- 
ον μον " ͵ 3 κΥ ᾽ 

γῶ, ὠ]οΐμοχε, πως τὶ ἐπαχούφν, ὧν σὺ ἐ- 

«ούδαζες διδωώσκων ; τί δὲ, εἰ μὴ απ αν [τὸ 

νεϊβομμλάαιβιλ εὐ βκάρλα, ἀ ΝΟς 
ἰοωραῖς » ὡςαῷ» ἐξ ἀμηχὸμίας ἀπορίαν πα, 

Βϑυρηκᾷα ; χαὶ ἐδάτο μου ὡς ταχιζα ̓ ἊΣ ἔ- 

«λέρονν Δ[ τάξαι. χαὶ πώς δὴ, ἐφέω ἐγὼ, ὦ 
Ἰοό(κοχε δηέταξας αὐπὴ; αἱ δὲ νεἰ μοῦ τῆς οἰ-᾿ 

χίας τἰωὺ διεύα μὶν ἔδοξέ μοι πότον ἐχεδεῖ- 
ξαι αὐτῇ; οὐ ὙΝ ποιχίλμασικεχόσμηται ᾿ ὥ 

Σωώκρῳτες. δλλὰ πα οἰκύμαΐζᾳ, ὠχοδόμηται 

πσοϑς αὐτὸ πατο ἐσκεμιυϑμα,, ὑπ: αἴγεῖὰα ὡς 
συμφορωταΐα, ἢ τοῖς μέλλοισιν ἐν αὐὐξὶς ἐσε- 

ϑα,. ὡςτε αὑτὰ ὁκάλᾳ τὰ τρέπονζα 61) ἐ- 

καάφω. ὁ δὲ ϑούλαμωος ον ἐχυρῷ ὧν; τὰ 
( πλείςου αἴξια χαὶ ςρωματᾶ καὶ σκάη παρε- 

καλά᾽ τὰ δὲ ξηρφὶ τυ Τςεγῶν,Τ' δϊτον᾽ τὰ δὲ 
Α Ὧν τον Ν 'ωλ λω ͵ ͵ 

ψυχάνὰ »Τ' οἰγον᾽ τὰ δὲ Φφαγα,, ἐστι Φαδς δὲο- 

μᾶνα ἔργα. πε χαὶ σκϑν ἘΩ1.χαὶ διαγτηπήδια 

᾿ποῖς αὐ,ϑ ποις ἐπεδείκγυον αὐτῇ χοχαᾳλλω- 

πισχκένα τῷ μϑν ϑεῤφυς ἔχάν ψυχφὰ, τοϑ χή: 
ᾶΪ » ͵ ᾿ ͵ ᾿ . ᾽ 

νος αλεᾷνα. χα! σύμπασαν δὲ τίω οἰκίαν εν 

πεδιήξα αὐτὴ ὅτι τσοϑς μεσημᾷξειαν αϑαπέ- 

“πὶ χ.) ὥςτε ἀὔϑηλον ἐὴ) ὅττί χήρδμος μδὺ εὐή- 

λιός 621, ὅὶ δὶ ϑερείς ἀΐὔσκιος. (δ ιέξα δὲ χαὶ τίω 

διάγιην. Ετργπαςεὶ ἔοτες ροῖ δαϊποιιπι Γ) γεωναικωνίτιν αὐτῇ ϑύραν βαλανείῳ ὡφισμέ- 
αὶ νἱτοτῖ σοπτιθογηῖο ἰβογεῖαβ οἱ οἰξεπάς- 
Ὅδαι, πς νεΐ ἔογας αἰ᾿ηιϊά εἰξεγγετατ, ααιοά 
ποη ἄοδοτεῖ; νεὶ ἔλθ}! αδίᾳ; εδίδηία πο- 
ἢτο δ οτῖς ορεγαὰπι ἀαγεητ πὶ αΐ ργοῦὶ 
{υπτ, ροϊοαααδτα Προτοβ ργοογοαγαζ, ρας 
ταις» ἔπητ θα ποπο]δτίογαβ: Ρογαε τῇ ναὸ 
τητογίς σορυ]ατί, δά πλαϊεξδοϊεπμάπτα πητ 
ἱπθτιέίοτος. Ροίξοασαατη παῖς ρεύσαγγς 
{σπλας,1Π 4 81τ|ἴτὰ ἀεὶ πάϊς (πα ρος}! ἔτ} 6 πὶ ρεῦ 
οἰαίϊες ἀππηχίπιις. τά εασλαγδιτξ ρτί- 
τηῖ! ἃ ΠΟ] σα ῃ ας [15,4υ θι5 δα τοπι (ασγαπι 
ντίπγαγ. ϑοσαπάαπι Ἰά πλαπάϊπι τμ}1Ὲ- 
Ὀγεπη, αὶ ἔοτῖς σοππεηΐτγος, αἰ Ππἰπσιςθα- 
τλῈ5: ΕΠ 48Ε6 γνοίξο5 ν γ1}65 τὰ} ἔς ἘΘ ΓΙ ΠῚ, 
ααᾷ ΒΕ}: Πτασοϊα ῃ σγηφοοο, Ἐγαρίι!ανι- 
τογαηλῖη σοηταοτηίΐο : σα φαηγοῆτα Π1- 
ΠΙς Ὀυῖα, σαἰςσαιηςφητα νἐτΠ|4.. (415 αἰτὰ ἂτ- 
Τότ πη, 114 της ητογιιπι Δ] Ες!}, 4] ᾳ 
ὨρρΟΙτίογιιηι δα πιοϊεμάμι ἐγιππξτιμη, 

νζεν Ὥστ Ὁ αὐδρωνίτιδὸς, ἵνα. μήτε οἰχφέρνται 

ἔνδόϑαν δ, τί μὰ δ ὰ μήτε τεκγοποιαίνται οἱ οἰ-᾿ 

χἔται ανά. “ ἡμιετεξϑις γνωμης. οἱκϑὺ Ρ 

χιε"σοΐ πα δὸποιησείνϑμοι οἀλιξςεροι ὡς ὅπε- 
Ἢ ͵ «- ᾿ , ἢ » ΤῊΣ 

“οπολυ᾽ οἱ Ὁ ΠΟΙ 691 συζυγωτες, ἀὐπὸρωτε: 
᾿ Ἀ ͵ 2 ΔΥκΔῚ »- 

Ε9ι: “δός κακϑργν γίγνονται. επτει ὃ ζω τ 

διήλθουϑυ, ἔφη. οὕτω δὴ Υδὴη καὶ φυλδὶ διέ- 

χρίνουδυ τὰ ἔπιπλα. ἤρχθκῖβθα δὲ ποέξτον, ἔ- 

Φη, αἰ ϑροίζοντες οἷς ἀμφὶ ϑυσίας ̓ χρώμεϑῳ, 

Ε μ᾽ ζῦτα κόσμον γωναιχὸς Τ' εἰς ἑορζᾳᾳ διη- 

εϑόμϑυ , ἐεϑῆτο αὐόγρος τίω εἰς ἑορζας χαὶ πὸ- 
» ͵ 

λερων, χαὶ φρωμᾶτα ο γωωυαμκωνίτιδιὲ »φρῶ- 

ματὰ «ὦ ωὐδρωγίτιδι, ὑποδυκκατα γευυαγκῆα, 
« ͵ 2 ε 3, ΕΥ̓ 

αἰ πουδηματαΐ αὐδράα. ὅπλων ἀλλή Φυλ 
" τυ, " ἐς ΣΟ 

ἡ τα λοισιθρ κῶν ὀργόμων, θλλὴ σιτυττοί κῶν Φηλἢ τα ρισιδρ)ι γοργθμων, Φὴν ἀκὴν 

αλλὴ 

; τ ᾿ ̓ 

ΡῚ 

᾿ ὡγάι, ̓ 



“ἀμφὶ μακξας, αλλη ἀμφὶ βαπεζας. ἡ ζῦ- 

'τὰ πόρτα διεγωφίσοι μδν οἷς πε ἀεὶ δά γοῦαχ, 

. 'χαὶ σαὶ ϑοινατικά. χωεὶς δὲ χαὶ τὰ χτ' μάδϑα 

το ϑομδυὰ ὠφοξτολλυ; γα ϑτ τὰ ἧι 
νίαστον σπολεέλογισμένα κα τέϑελλυ. οὐτω 

δ δ ἡ ον λανθαὺνᾳ δητως ἀσθὲς ὦ τέλος ακθή- 
"θέται. ̓ ἐπεὶ δὲ ἐχωξισαυϑῳ ἀθυτα χτ' Φυλοῖς 

ἐπ πλα; εἰς; χώρας “ἀδϑεηχϑυσᾶς 

᾿ἕκχᾷξα διωυέϊκα δύ. μδὲ πῦτο ὅσοις ῥϑὺ 

σχ γῶν καϑημέδφν ̓χεώῶνται οἱ οἰκέται, δή σι- Β 

τοποίίχοῖς, ὁ ψοποιϊχῖς, τα λασιμργέχθίς, ὼ εἴτ 

᾿ἀλλοζιϑτο δ᾿ ζαῦτα κϑὺ ἀὐζις τοῖς γρωλϑύοις 

: ̓ δείξαντες ὅπε δᾷτιϑεναι, παρεδωχά μϑυ, γαὶ 

ο΄ ἐπεταξαμϑὺ σῶα παρέχφν' ὅσοις στ εἰς ἑορζις 

ΕἼ) ξενοδοχίας χρώμεθα, ἢ εἰς ας “ἰδ χθόνου 

; ὑῥαξάς, ζαῦτα δὲ τὴ τα μία παρέδωκαυϑυ, 

᾿ς χρῇ δείξαντες ζαὶ χώροις αὐτῶν", καὶ ἀπαειθ- 
ἑμήσανπες χαὶ »βαψάνδιοι ἕκαςα,, εἴπουϑυ 

Ἱ ἴν» τ ΤᾺ ͵ « ΣΟ ᾿ 

᾿ αὐτὴ διδῦναι πότων ὅτ δέοι ἔκαιον, χαὶ μιὲ- 

εν ῥμινῆαϑαι ὅτῳ αὔτὶ διδῶ, καὶ ὀἰπολαμβαλου- Ὁ 
σαὶ κα τα ϑέναι πείλιν ὅθεν πῇρ αὐ ἕκαςα λαμ- 

ΓΙᾺ τίω δὲ ταριίαν ἐποινσοίίκεϑει, ἔχεσκε- 

ψάμδυοι ὅτις ἡμῶν ἐδῦκᾳ δὴ ἐϊκρ ατεςάτη χαὶ 

ἱγάφρυς, χϑὴ οἴνου, αὶ ὕπγου, χαὶ αὐδρών σζωω- 

δ σίας. πὐϑϑς πότοις δὲ, ἢ Ὁ μνημονικὸν κώ- 
'λιξα ἐδύκᾳ ἔχφν, καὶ 2 ἀσδϑνοῦν ἢ μήτι κοαχϑν 

'λάξη παρ ἡμδι ἀμελούσα,, ἢ σχοτσῴν, ὅττως 

ἐν στ ἢ νμδν᾽ ὧν ἐμὰν" οὐτιή δήδέτωι. 
᾿ Ἑ δὰ σχουϑυ 3 αὐτίω κὸ ἀὐνοϊκῶς ἐχήν ασξὸς 

Γ΄ Μετασδιδόντες.,  εἶτι λυπηρὸν εἴη, εἰς ζῶτα 

.ἣ φὐβακα λοιῶτες. καὶ ὦ πσοοϑυμείαϑει δὲ 

στον αὐξάν πὸν οἶκον ἐππωηδοζουϑυ αὐτίω, ἔχε- 

᾿ γιγνωσκᾷν αὐτίω ποιϑντές, ἡ Ὁ ἀὐυρᾳγίας 

αὐτῇ μεταδιδόντες. καὶ διχᾳιοσεούζευ δὴ αὐτῇ 

ννῶπς δγεποιξυϑιυ, τιμιωτερξις  τιλένες τὸς δικα δ 

ἡ άδικων, καὶ ἐχεδιφκνύοντες πλοισιωτε- 

Ά ὀϑ ἐλά δεολωτερον βιοτάονζᾷς ρα δ- 

᾿ς Κῶν, καὶ αὐτζω 5 εὖν αὐτῇ τῇ “ὥξᾳ ΚΑΊΕΤΑΥΞ 

ποιϑύ. ἘΧῚ δὲ πότοις πᾶσιν εἶπον, ἔφη, ὦ Σ ὡ- 

| χξαες, ἐγὼ τῇ γωναικὶ,δτί πϑύτων τότων οὐ- 

| δὲν ὑφέλος, εἰκῇ αὑτὴ ἐχημμελήσεται » ὅπως 

Κ ὩιΙα ὐϑύη ἑκάςω ἡ τάξις. ἐδι δα σχον ἢ αὐτίω, 

τὰ δὶ ἢ οὐ ἢ ἀὐνομαυϑύαις πόλεσιν Οἕκ τὐρχῷν 

δυχῷ: τοῖς πολίταις, ὦ γόμιϑε κόλὃς γράψω ἤ ἡ 

ἵ 

᾿. .18. ἡ ΘῈ Αἰ Ὁ ΜΊΝ ὃὸ Ἐξ τ 
᾿ἀλλὴ ὁψοποὴϊ κῶν, διλη ἢ ἀμφὶ λοξὸν, ἄλλη Α αἰϊὰ δά ςοπῆσίεπάα οδίοηίϊα, αἰϊα δὰ Ἰαυα-. 

ΕΣ 

ΠοῆΘηῚ, ΑἸΐα ν δίς Ρ ἘοΥς, "1 αὐ πλεη(ᾷς. 
Ατάϊις πᾶς οἠλη ΑΙ οοῖς αἰ ΠἸ πχίπας, ΓΌ ιὰ 
αιιΐθιις (δαιροῦ ντεηάιιπὶ οἱἘ, τατη μα; δά 
Θραυ]λτίοηος ξείξας ροττίπεητ, ϑοουίτ δι 
Ἀ ΑἰΠἰς αιιξοτο θαπλιις, ας πχοηίεγιιο ἐρατίο 
ΔΡΓαπχοτοητατ; ὃ (ςογΠ πη, ]ιῖς γατοηΐδιις 
(δ πιξξῖ5 πῃ ἀππῦ εἴξας ἀοἰπϊπαῖα, ς0}1ο-- 
ΑθΆτηι5. δὶς Θηΐπη Πλΐπι5 οὐδ οι εξ, αφυϊ 
ξαταχιις Πτ οΧχ ἔς. Ροξολυάίη {Πρ 6]]ο 118 
νηἱογίατη ἴῃ ο]ΑΠ]ος (ςογευϊμηας, ἃ ςοῆς 
πιο  οητ Δ] σα Ππρι]α ἐοτυ! της, Γλοίη 8 
ναίᾳ οὐληϊά,, ἀυϊδυίουτηᾷᾳ; σοτεϊἀϊς ξλιΒἢ 
νταπιιγ,ν οὐ δ᾽ σγαγία, αι σις οἰ δ᾽ οοπβοϊᾷ-. 
ταγ,αΐδιις οδίοηία,  ιια: Δα ΙΔ Π] Η οἱ ροτείς. 
πξτ, δὲ ἢ υαίητ οἰ πλοα , γα ἀϊ πιο ἐς, 
ααΐ νεῖ Ηἰς ἀςδεύφης, σοπηπιοπίξγατο ἰοῦ, 
δὶ ἐα τοροηθίθης: πη. ἱπρδύα Πλιῖς, γῈ 
ἕξ ΠΟΡὶς ἱπῖοστα ρεαίξαγέσ, Ὁ αἵδε Δατοπὶ 
Δα ἔοἴτος ἀἰός, νο[ Δα Ποίρίτςς οχοίρίεπάος, 
νε] δά πεσοιία ἡτιςἀἅ τατα ντίπγιγ, οα ὑγδάϊ- 
ἀϊπτας ρτοτηᾶ, σοἰίᾳ; πουῦ ἱηἀ!ςδτῖς, 8 αά- 
Ὠμπιογατῖβ Πρ ῃατίίςς ΠΟ] ς ̓ ἸαΠΠΠηι5, 
νεφυϊά ας Ποτῖι οἱ ἀατοι οι ἀδηάαπ εἴτι, 
δὲ οαἱηαη 404 ἀᾶτος, πιεπιοιία οὔὄρίςϑο- 
τοταγ; ὃ νδὶ 414 τεσίροῖει, εὐγίις νη 8 
Ππησιΐα οἰππῆδι »ἕερομπογοῖ, Μιπας δατῶ 
ῬτοηηαΣ Πλλη ἀΔυτηας αἰϊσιΐ, Ροϊξεδαιαῆι 
φοηῇαὀγαῆεπιας, αι ΠΟ ίς νἱ οτοταγ΄ ὃς 
σα] ́ ιοα δάτίπει, πηαχίπλς τοπηρείδῃς, 
ἰπ νίπο, ὅζ (ογῆηο, δὃζ νἱγογπι σοπίιοι - 
Πς. Ῥτάτεγεα αἀΠὶ πη πλοτία ρΙ γι ππῇ ν4- 
Ιετο ἱπάϊσαγεμηιις, ὃζ ργοίρίοἰεπάο, ης οδ 
περ! σεητίαηι ΠΡ ὶς5 ρι[ΠιΓστιγ, ὅζ φοηῇ- 
ἀετᾶάο, αι γατίοης σγαάτιιπι ΑἸ] αἱ ποθ 9 
ἔλςετετ, Δ νἱ οἰ ΠῚ πὴ ἰρίᾳ Ποπούε ἃ ποδίς α4- 
βοοτοταῦ, Εαπλάοπι νε δεηειοὶο εἤδξεοῦρα 

ἡμαξ, ὅτ δὐφραμοίμεϑαι., “ΟΜ ἀὐφροσευνεἶν Τλπὸς αμΐππο σοη[ιοξαοἰεδαπιις, σοτα πιιηΐς 
οδηάο οὐτη εΑ [τίς ποίξγαμη, ]οτίε 5 ἰςεὶ 
εἰδιηλις : δον οἰ ΠΠπὰ, ἢ 4α1 4 ἀφο {τε τε" 
6, δά πος {Π|1π|ηύος φἀποςσαπάο. [πῆ|- 
τὰς Ράπηι5 [τ 4επΊ, ντ σα ρι 44 δ αἰαοτς εἴτε 
δά δυρσοηάΔπιγοπὶ ΠΟΙ Γᾶ ἐΑ Πα] τε πλ, πὶ 
414: 1114 εἴδει, ηδ οα!άγεπηιις, ποία ἔοτ- 
τάπα ργοίβετς ρατείο!ρᾶ ἔμοογαπιις, Ετίαα 
τα εἰοία (ππά1 Ἔχοίτα σαπητ ἐπ δα, {ἢ ἢγα- 
ἸούΤΠΠπος Ποποτο, αᾶ τ Ππία!ξος ρεσίε 46 - 
τεπιαγ : Θοίᾳ; νἱταπι ἀσετῶ [πὶ Ορ ΘΠ τος 
τετὴ, ἴατη πηδσὶς ΠΠ θεγα απ, ἡττ41π|Ππία{{05, 

Ἑ ἀεοϊαίάτεγαιις. Αὐφ παῖς ταὶ! Ισσιπι ἤπησ 
αἄτεδυιεάτατς. (ὐσέογαιη ρύατες Πα ὁ- 
ταλΑ Πιΐ ϑοογάτες, ἀίτ, ν χοῦ πηεα αἰχὶ, πα1- 
Ιαπὶεῆξ πογαπὶ οἵππιῇ νίαπι, πἰἢ Πα ἀϊοίδ 
ἀατετ ὁροζαπιἐρία, νέ Πἰς οὐάσ ἰΠ Ππρα] ς 
τπάποῖεῖ, Οὐἰποιίαπι ἀοοςδᾷ {Π|4Πν,π ντ- 
δίρας ργξοίαγε σοι πεῖς ποι νἹἀς ΕἸ οἰαΐ- 
Ῥιι5 μτίς εἴς, ἢ Ιεσες ἐρτεσία (οτὶ Βαηζιτ: 

' ΒΌΒ5 72 



846 ἱ Ἰεᾷ ἀοἰ οὶ ́ ισαὰς ουϊοάες οαταπι, υΐο- ἃ ϑιλλα χαὶ νομοφυ λοιχαῖς ασοϑεαιδφεῶται, εἴ. 

ταπες ἰπίρὶοίεπάο, Ιερίρα5 ΟὈτεπλρογδῆτοβ 

1λαάεῆς. ὃΖ λάμπιοτίις ε25 46 πααξητοβ ρὰ- 

πίλῃτ, Οὐλιποῦτομι εἶπ 4υῖε, Ποτταὰγ νὲ 

εχιΠίπιαύοτ, υχογόπι ἄοπιο ρτς ςδξαπ εἴς 

υσῇ Ιόσὰπι συ οάοπι: ἂο νδι νιαπι τρί 

πε, Ιαγατε ναί ἀοθοτο, αὐσπιδάπιοάιπι 

Ῥείη) πιαρίετς νι ρί τη το ρίλ5 Ἰαϊεται: 

οἰάεπι οχρίογαπ πὶ ες, παπὶ ἐεέξε Πα- 

Ῥελης οπιηΐα, Πιοπηδά ποτ πὶ πάτα ἐ- 

ἥμος δε εηυίτος ἐχρίοτατ: οτίαηι ἰΔιιἀατί ας 
“οτγπατγί Δ Ἰρία ἀεθεγε ἀϊρηος τἄσιιαιη τσ 
ἔξ πορῖο ελαυϊάξ οορίλ, ας Δα ίϊτ, δέ ρτο- 

τς ἰποςοΠ Ἂς Ραηίγὶ οο5., 4105 ραΓ εἴξρι, 

Ῥτγάτογεα ἀοςερᾶ, πααίτ,οαπι,ποη εἰ οι 

ταοτῖτο πιο οἴξε ἔεστοτ, ἢ ἔοσταπας φιοά πο- 
ἤτὰς δάτίπογος, ρ 5 εἰ ἸΑδουῖς ἱπυροπογεπῃ, 
ἄμαμ ἔλπιμ]5. Οἰξεπάςθαπι ἐἢ π᾿, (ετιιος 

ῬοΥΠαπὶ ἐμου]τατιηι φατοηι5 ραττίοίροϑ οἵ- 
Ὑξ,ηπατοπιι ἐϑ σείξεητ δας οαγοητ,αιςςα- 
{ξοαίαητ: Ζιαπι πεπλίηϊ σοπςείϊις {ΠΔτιῖπὶ 

{τνίας, πὴ οαϊτγίθαας πος ὶς ,οαΐας τ Π 

Ροτείξατς. Ηοεὶ φατε οπηία (αμτ,ας εἰς 

ἀεί εἰξ, ντὶ πσυ 5 ργο ΠΒίτα πο. Οἱ οσ- 
φοοχ ςοπίοτιατίς Πϊίος ἔοι τατίθιις σοπι- .«“ φρο Ν ͵ , μ »Ἶ λι ϊ ΕἾ Ὁ ΤΣ 5 ἢ ᾿ ἡται. 
τη οάτΠΠὴ ΠΊΑΧΙ 11 ρειοίροΐοι, δεπιαχί πᾶ ς οϑῦσα!. οττω δἶξυ Χ,) σωζουϑρὼν μεγεφη ομλριθγλαι μ᾽ 

ΟΧ αἸΠΠρατὶς ἀειγιπηθηταπλ: οἱ οαγᾶ πὶ ΠΟ: 
ἐξ Πὶς πηαχὶ Δ ΠΊ σοπιιδηῖγα ἀςξοϊατγααπλ. 

Ὁ υἱά φὐτεῖι, ΠΟΠουμδοῇς " πιάτα ορο, 
ἥυαπι δ] ες πᾶς νχογίμπα,αο ραέξο τί- 
δὲ οὈτοτηροταρατὸὺ Οὐ] ά αἰτιά, ἱπααῖς, πιῇ 
᾿συοά γείροπαιτ πα ὶ, πλὶ δοογατεβ,Ποὴ γὸ- 
ἕϊε πῆς ἀς ἰρίαἸπἀΐσατε,π ἀαπη φάτ ἀοςετθ 
ξοτταπαγαηι πο Ἐγατατ σιιγάτα Πα οπἄλπὶ 
εἴϊε, πιο ἐξα πε Ἰρῇ πᾶτε ρυτατέ. 'Νλαν 
στδοΐαϑ ἰοηρε δπτατίι, αἰ χ Πς ΠΠ|απὶ αἰεθαξ, 
11 ργαοίρεγεπι, ἔπάγαπι ντ γογιτῃ Ἔστι πε- 
δ ισοηβ ροτῖι5, 4υαπη ντ ο πα ργορτία ξα- 
αἱοίς οσγάτγετ. δῖς δηηγ ἃ πᾶῖυτα σραγατά 
«εἴϊς νἱάετυτ, πα υΐτντ φαξαάπιοάα ραάϊςα: 
τιοάοίαᾳ, πηι ]]οτὶ (ποτ ΠΡ ετειαι σιγά 
Πιάδοῖς ἔμοΙ ας οἰἘ, Πα λτη εο5 περ] ρεγειτα 
ετἰᾷ ξουΐπα πιοάείες συτγάπι {πἰςίρεῖς ἔου- 
τὐπαγιπι (πὰτῦ, Ζα φαΐα ργορτία (πῆτ,οχ- 
ἩΠΑγαητ πος, συ πάϊς εἴς τ  τγοτ, αι) πὶ 
ελίαε περ] σετο. Ὁ μα ἡππππὶ ν Χους πὴ οἱ γα- 
(ροπάϊῆς, αἷς ϑοογατοβ, δ αἰ ΠῈ πὶ : τὰ τὰς 
απο ἀπιοῖ, ἰη 4 π4π|, πὶ [ΟΠ οπηδοῖε, νἱτὶ- 
Ἰεπὶ νχοσῖς τα διαϊππατῃ οςξ ἀεμηοηίεγάς, 
Ἐτίδηι αἰϊα δίς ςοῖ ΠΟ Ποιασῆις, σοτπη6- 
τηόγάγο τὶ ἀς εα νοΐο, πιᾶρῃο δὉ δηΐηο 
ἰὐλϑδ 4αδτη πη ϊ σο] εσίτευ,διιά τὶς χαΐ- 
αἱ οχ πης, ραγιιοσίτ. Ὁ 5 Π4Π} ἰπαιι)πι 

ἐρο,ἄϊς ιιαίο ΝΑ πα] Ιοπρο ποῦ 9 ΟἹ 
νἰτιας πη Ὁ] 1οτῚς νστυτζοπν σοσποίσετε, ἢ 
ταὶ! Ζ εὐχὶς ἐογπιοίλπι ἔς πηᾶ ριξξαγαεχ- 
ΡιοΠληιοίξάας. ϑοσαμ ππλ 1} ς λοχηᾶς 

χεν υ Μο ευῚ 

. Ἄξιον  ἰπο “ὃ παρούσης δεωυάμεως, τὸ ἅσι- ; 

Ε ϑέλω σοὶ πόυ μεγαλοῷο9᾽ α αὑτὴς δγεογήσοι- 

᾿νε 

τίνες ὑγχχισκοποιῶτες τ’ κἂν ποιοιεῶτα τὰ γδμιι- 
05“ ν᾽ κ' Ὰ ᾿ ὴ 

μα ἐπαινούσιν,ζεὼ δὲ τίς παρα, τὸς γνόμξς ποιη, 

- ἣν ᾽ Ρ ᾿ , Ψ ᾿ς: " "Ἢ 

γκωαϊκα  αἰντίι νομιοφύλουκα, Τῆι οὖν τῇ οἷ- ἢ 
χίᾳ ἐὮ,, καὶ ὀξετάζῳ δὲ, ὁτὸμ δυξη αὑτὴ, τὰ ὦ 
σκάύνη, ὡς τὸν ὁ φρφύφαρχος ΤΣ φυλαχαξ 
ἀξετα ξί, καὶ δυκιμοίζῳν εἰ κα λεὺς ἕκα φον ἔχά, Ὁ 
τ δὸν ξς 10 γῶν" ὑγρϑρνν 
ὡς πὰρ Π βουλη ἵσους ται ἵπισεας δὲ κι 9 

καὶ ἐπιαινᾷν δέχαι ἀμᾶν, ὥφαῖρ βασίλιοσθμ, 

Φηρμοῦσι. νομμέστι. ὀΐευ ἀκέλάυον, ἔῷη, πίω 

δὸρῷν καὶ κολοίζήν ὁ τότων δεόνϑρον. ασϑὸς δὲ 

τότοις ἐδίδαισχον αὐτίωω, ἐφ», ὡς οὐκ αὐ ἁ- ἯΙ 

ἄϑοιτο δικαίως, εἰ πλείω αὐτῇ πεδαχμαζο 

κυοϑετοίτω, ἢ τοῖς οἰκέταις τ τὰ κτήματα" 

Ἐχιδκγύων, ὅτι τοῖς «δὼ οἰκέταις μέτεοι τς 
δεασοσεξώων "ΟΣ τοσούτον, ὅσον φέρᾳ, ἢ 

ϑερφιπάᾳν, ἢ φυλοίῆφν, γγοῆοϑει δὲ σύνειλ . 
αὐτῶ ἔξεσιν, ὅτῳ αἹ με δ οκύφμος. δεασό- 
τί δὲ ἀπόμτα ὅφν, Ἷ ᾧ αἰ βέλη ἕκαφα 65: ὁςαὶ 

- 
, ’ 7 ἢ σῷ χῇν 

φϑηοονδνων μεγίφη βλαξη,, τότῳ χαὶ τίω ἐ- ἊΝ 
“πμέλέαν μάλιςα πυροοήχϑυσαιν «πεφαμοι : 

“ “- 3) ἀαν λνθο ες , " ἘΠ 
τι οἶχυ; εφζωυ ἐγώ, ὦ ἰοομαχε; ζαύτε αχου- , 

σαστιὴ γιωυῆ πτῶς σοι ὑπήκουε; ΤΙ δὲ, ἔφη, εἰ 
5 - , οὐ λὦ 

μδεῖπεγέ μοι, ὦ Σωκρᾳῖες, ὅτι Οἕκορθως 
ΜΠ με ὁ ' " ΩΝ 

γιγγωσχοιμε ; εἰ οἰοιμμζωυ γαλεπα ὀχιτα 4». ' 

διδεύσκων ὁτι ἔχη μελῴοϑει δά Τὴν. τῶν. χᾶ:- 
Δ οἷ» ͵ ͵ ΤΡ Ἐ 

λεπώτερον γὃ αὐ ἔφη Φαναι,εἰ αὐτῇ ἐπέταττον 

ἀμελᾷν τὴν ἑαυτῆς, ἢ εἰ ἐχημελῴαϑει δεήσᾷ 

Ὁ“ οἰκείων ἀγαθῶν. πεφυκέναι οὦ δοχά, ἔφη, 

ὡς αἣρ χαὶ πεχγωνρῶϑν ὁ Ἐχιμελῴοϑει τῇ σώ- 

φρονι Τὴ ἑαυτῆς, ἢἀμελᾷν οὕτω χαὶ ἢ κτή- 

μ(ἷ, ὅσαι [Ὡ 9. ὄντα ἀὐφρα,ν4 2 δον Ὁ ἔχι- ̓  ̓  ̓ ᾿ 

μμελφαϑει νομἰζἣν ἔφυ ἐὴ τῇ σωφφϑνι τῶε-  ὰ 

αὐτὴςἢ ἀμελᾷν. χαὶ ἐγὼ ἀχούσας, ἔφη ὁ Σω- 

χρτης ὲ ᾿Ἀποκρίνα ϑει τί γαυαϊκα ἢ ἢ 
ζωτα, εἶπον" γὴ τῖω ἥραν, ἔφζω, ὦ Ιοόμα- 

χε, αἰδρικέω γε δχεδῳκνύᾳς τίω 2. αν δ΄ 
γωναήχϑε. χαὶ ἀλλα ἴοιεν, ἔφη Ἰλόμιαι θέ, 

«ϑαι, ὥμου ἀπαξ ἀκούσεισει ταχὺ ἐπείδα- 

το. τὰ ποία; ἐφζωω ἐγὼ, λέγε; ὡς ἐμοὶ πουλὺ δε 

ὅ)ον ζώσης τ ρετίω για χὸς κα αμια,ϑανψν», ; 

ἢ εἰ Ζάὑξις μοι κόηζὼ εἰκοισαῖς γρατῇ γωυαῖα Ε 

κα ἐπεδεικϑυεν. οὐτφῦϑεν δὴ λέγ ὁ] οὐμφι- 



ἡ ᾿ "ἢ 

ἡ 

ΕΒ, ᾿γὺ ὉῈ: ΑΙ ΜῚ Νὶ Ὁ Ὁ ΜΈΣ Τ᾿ 8,7 
δῶν ἐγὼ ζίνεων, ἔφη ἰδὼν ποτε αὐτίω, ὦ Σ ὠ- ἃ σας: Ὁ υμπὶ Ἰρίταγ, ἐπ υίτ, αάβεο ξαΐὶ δι νὶ. ἔξει χριμιυϑμζω πελλῷ χἰδὸ ψιμμυ- οσίρεχη]οπη,τηὶ ϑοογατος, πυυ τῆ ρος 

᾿ “ ͵ » ΄ ᾽ πὰ ΠΣ τος ; [αὶ Ϊ ιῴΔε ῃ 

Ν τ λὐ νίοὰ ϑονδοι Σ Ἀχρῆ, ας, γε σαρἀϊἀΐοσ εείατη νἱ ἀεγοιαΓ, 
ΝΑΊ ρος ἡ ωςὰ ᾿ : ἀυαπι οἵδε; πλυ]τιῖπι ἰγοπη γι δ είοα; ψε υᾶ ἄγη πολλὴ δῈ 1 εἰηθύσῃ 5 ὁπτως ἐρυ,ὥροτερφι Φα- οὐετ τεαδίδ, ταδί ηἀϊοῦ αἀρατογοῖ; αζηιις Ἵ τὰ ᾿ « δ , 5. ἊΝ . γοιτο τὴς εὐλη)είας , αἰ πσδημαιτα δ) ἐχουσᾶν δτίλτηι σφ! σοος μαρεγοϊ αἴτος, νὲ Ρτσσοτῖοί, αὶ 

τ λ “ ͵ ’ » ΝΥ Η . ὙΠ 

ὑψηλοὶ, ὅπὼς μείζων δοκοίη ἐὴ) πέπεφύκφ 41ιπὶεἴῖει ἃ παῖυγα, νἱάφογοτοτ: Ὀὶς ΠΉΗῚ 
4 » ΤᾺ μὰν 11). }.«..,. Δ] " , {ΤηδΑνΧΟΙῚ : - ᾿πέγενοι ἐρξρ, ὥἰρλω αι ὁ ποτέρως αὐ μεχρί. οὐ αυαΠη, ν τέο τηράο πιὸ ζοπίοι- 

εδωφίαι δ πολδω ἢ δὲ τὸ πὶ ἐλου[ταἴι! πχογὲ αἸἰρηϊογοιη ᾿ς 4-- ΜΗ ἐδώ ΒΡ ΕΥΨΕΝΜΕΝ ἀφο Γαδ ὨλιΠῚ {Π τὰς ἰρίἃ5 εἰ δ᾽ ἀςπηοηγαγο πη, ας 
ἴον.» εἰ σοι αὐταὶ τὰ οὐζο. Ἔστοδ φκγυοιμκί. ἡ μι - ΠΟῸΡ Θ] ΟΣ ἌΓΟΓ ΠῚ Ρ] ΟΓὸ5 πα Ηὶ ἘΠ, αἰϊδπὶ 

ΔΆ »- « , ὟΥ ᾽ ᾿ Ϊ Ζ2ΩῚ πεχορπᾶζοιμι, ὡς πλείω Μ᾽ ὄντων ὅφί μοι, οἰεητ,ποη; φυϊ4αταπι σα ]αγοην: ἀπ γεγο ἢ 
͵ . , ν φρβ» Ὧν 4 ἮΣ Τ ὙΝ τ᾿ υθέκε ᾿λμρχριυοίμδω τὴ ΕΊΤΕ μηδὲν, Ἐ ἔΔΠΠογε τε σοπάγεγ, παγγᾶσο ρίατα τη ϊῃὶ δο- 

πῆς τὺ Σ ᾿ς, νι εἰ πδεῆεσιυαπιοῆξηϊ, δὸ δά τ τ ΠῈΣ ὃ- ἢ εἰ ἐπἐρωμέω σε ἐξαπατᾶν, λέγων πὲ ὡς δ ᾿ ΠΝ ΕΣ τα πη 7 οἰτοπάοπαο δὲ πιο ]τα, αὶ διις πτα- {αὐρ τοι. ΄ ἔλοα, “΄- 3) ᾿ ! 3 Ξ ΠΑ Ἢ Ἵ πῆειω Τἶν ὀντων ἐς] μα} ὀχιδῴαυς τε Φρ- τοῖα (δ εῆδι Ἰίσποα, νοξείηυς ΡΟΓΡαΡοαΣ δ ἊΝ 
»» ͵ ω ΟΣ - Ἰ ἐπ ε0 ῥΐ- 

ες νόμον χίζδηλον [δυλείζω σε 9] καὶ ὀρμους σοίοζος ουδηϊάϊ, γοίας ες ΡΙΟἸσα ΓΕ ΠΡ ἰμάετοην 
γι ὃ ͵ Π ͵ ᾽ ͵ Ἷ Ϊ Φ ΨΥ. δὶ, κε αἰϑποξέλοις οἰ καὶ πορφυεάδαις Ἵ δξιτήλοις, Τ αὰπι}}1α σοιμείπτιο (οὐ πλοπ δ πιδισα οχοῖς "δὶ δε 

τυἱάείεν : : Στ , ἰςῆς : Βοπα νουθα 61 Ἴ Ὡς τω φαίξω ἀληϑιναὶ 41); χαὶ “ἰ:ολαζούσα Υ 4υαίο, πααϊε, πὸ τὰ πηὶ δηλοΐηνσὲ, 
ταὶς πς. Νοη οπίαγτς, ἢ τα] ς ΟΠ Ἐς, οχ δηΐ- οὐ 

ΟΡΡΜΈΜΑΝ ΡΟΥΒῊΝ ταΐ πος δίπιητ, ἰΠ ας, Ὑ το ἰρίταισ πιοάσ,ίη- 
ΝΡ πὰρ λτούῦζον ΚΑ ΜΑΟΙ ἐρο, τᾶ φογροτίς βαγτίσερο νἱἀογοῦ 

: ἐν Ὁ : ΠΝ θυ φῆ» ᾿λτῃοτο αἸρηΐοῦ, πιὰ ἢ σοτρας πιεῖ σομα- 
οἱ αὔιϑεῷ ποι. πτοτερως αὖ οἰίυ; εῷζου ἐγώ, τὸ τοῦ εἰδὶ “πα ϊοίξ ουγαηάο (μπῇ ας ν! άπ. 
σωμιάτος αὦ δυκοίζωυ 61) αἰξιοφίλητος κὰλ- οχμίθεγςο, ἂς τεῖρία δόπο τ δ᾽ οοίοτς ργξ 4]- 

“λον χϑινωνὸς, εἰ σοι Ὁ σώμιαι τοφρωμέωυ παρέ- 5 εἴεπι: ἀη νογο ἢ δ] τις πιϊηίο, ἃς ο- 
λον ; ἘΣ τὰ ΕΝ ὦ Θα]ῖς ρατρατγο {0 ]1πἰ|5 ἘΡῚ τὰς οἰξεπιας 

χήν ὁ εμσυν ἔχημελονῶνος οπτως ὑυγεαινον τε τς γη » ἅ[4 τς ἴτα τεσ πὶ νεγίατοτ, ντ τα ἀδοὶ- Ὡς 32 53ὲε ͵ ΕΣ ολ λ -“ ἕν ΕΥ 

ἡφερρωνϑρον ἐςαί, 9 Δα Φυταὼ ἐντὶ 6Ὁ-- ΡεΓΟΠῚ, οὐ 4; Ἰοῦο πιϊῃίασῃ ἰδὲ (ρεξζδη: 

χξώφσοι ἔσομαι, ἢ εἰ σοι μίλτῳ ἀλάφονϑυος, ἄαπι δὲ λἀτγεὀξαπάπην ρεαθογεπιὶ ΕΦυ]- 

χαὶ τὰς ὑφϑένλμους αἰ πα’αλάφόρϑυος αὐδρᾳ- ἄςπι, τοίροπαϊτ 114, πόας πλϊπίμπα {|Ξ 
π- Π  ,, ν» . ι ῇ Βεητίας δλάτγεξξαγειῃ,. αυλτα το ; πεηπθ 

χρλῳ, δηγχηδιάχγυοιμι πε ἐμαυτὸν σζουείζωυ ε ξ : 
λῳ, δῆ διφκψυοιμὶ π ἀπ εκυκειμοτο ΡυΓραΣΗ σο]ούε τα Πα δοητίς, 4αατη [ΠῚ 35 “ὺ. ᾿ ᾿ς ΑΝ Ν “ΩΣ 9. ἢ ἃ 

ὄξαπα 2 Ἀωη ἘΡΡΑΡΡΟΘΗΝ χαια ἘΝ φαίρίσεγεπι ; ἤςαῆ πε τος σσε]ο5 {0 ]Ἰτος 
, 3. Ω ͵ σὰν ἢ ᾿,, 3, 32 » ΐ ο 

μιλτῷ αντί δεμϑυδ γξωτος 5 ἔγω νβϑν, εῷφηε- Τλἰηταεγεῦ δε πτίτς »γ 4114Π| ίλπος. 'γασιὸ 

χείνη, ὥ; αὐ μίλτῳ ἀπηοί μων ἡδγον ἢ σοῦ, ἄτ᾽ πιλε οιίάπη ραζατο, ἀϊχιπε (8 παγγαθατ Ποο- 
ΠΊΔΟΛΙΙ5, πε χοῦ, ΠΕη6 ἐεγα Πα, πὸ- ὍΝ , Ρ Ἐν « σὰ 

δ βηνμνολοῦ γξώμα ἐμμίαι πῆθνη Ὁ τὴν ἤπςε γυδγίςας σοΙοτα ἡγᾶσίς, 4πΑτπ το ἀ6- 
το τ λα ὀφϑουλμους χὑαταληλιμιόμοις Ἰεξατὶ : {4 ψφιεπηδαπηοάτιτη ἐ1) ἐδ σεγιίπτ, 

᾿ς ἢδγονὁρῳζου τς σους, ἢ υγιάμνονζαις. καὶ ἐμέ νι ἐαιυίς οαυΐ, Βοθιις δούς, οτος οὐ δι 
ξένω, ὑεῖ ἐφὴ ὁΙοῤμκαΊθ9, ὦγωύαι, σταυιπγα {{ητ; ἴτα οτίαιτι ἢ οιτιίηας ΡυΓα ΠῚ 

; δν ἴτε ψι : ΕἾΝ... εἰ ἐβῤρουλορβμὀεὀενορ ιν ΒΟ ΠΪ5 σοτρι5 εἤς ἱπουπα πα τἢ ρα 
πως Ἴ- Νὰ Ξ Χ ; δ“: Νὰ .» ταῆῖ; Ατά4πε Πα: ἐγαϊιἀθ5 βοῆπης ΠΠ|ς αι15 
δὲοϑαι μάλλον ἢ τωϊσῶ. δλ ὡς οἱ ϑεοί ε- ἄςπὶ αἰΐψιιο πιοάο ἐχίγαποος ἢς ἔα]!είς, 

ξος ὦ Χ Ὁ δὲ ὧδ ) ; ᾿ 

ποιησὰν [γχῶοις μ»ϑυ ἱγτωσὶς 5 βοισι δὲ βους ηδι-- στ ποι σοπυποδπταγ: νΕΓΕΠῚ ΘΟ 5,41] (δ πὰ- 
- Ἷ Εὐ.52 ᾿ ἊΝ ͵ Ὶ 

φῦν, πσοοθάτοις δὲ πσοόζξατα, οὕτω καὶ οἷαν- ῥεγγηᾶ ὑρλρμον τῆι τώρ Ὁ τωρ οὶ ἧς 
: ! ὃ: χα ἐν μι Γ, ἀεργεῃεδαι πος ῆς εἴτ, ΪΝαπὶνὸ εϑόνποι α᾽,ϑεφπϑ σώμα κοιϑαιρϑν οἴονται η- ἘΠΞΒΓΌΓ, ΟΕΡ ΡΠ. ιν νὰ 4παπὶ ἀς]ςέξο {πγραπε, ἀςργοποηάιιπταγ 

δον ἐῃ) αἱ ἐηλάσροται ΚΡ ΡΝΟ Ξ μϑὸ ἔξω τώρ. λῃῖο, Πάτα ογποητιῦ γΕὶ σολγριτταγ ἃ {τι- 
δεοθωντ' αὐ ανεζελείκτως όζαπαταν, σζοσον- ἧστο, ναὶ βεῖ ἰδόγαϊηδὲ χρογδητιιγ, νεῖ 

Φ,δὲ ἀεὶ αναίκη ὠλίσκεοϑιι, αὐ ἐχεχφραϊσιν ΡΕΓΙΔυιατί πο νον ΤΟΙ] 5 ργο ἀπ ΠτΓ. 
3 Ὗ ᾿ κὰ «Ὁ Ν ᾽ γ.“ ὅτ 2 Ἵ λ ͵ 3 ς Υ 

ἐξαπατῶν δλλήοις. ΠΣ δξ ἀύνῆς αλίσχονται ἐϊξανιςάνϑνοι ωρὶν πο δασκάασα τ "κι τπῶῦ 

ἱ ἌΓ ἜΠΞΕΣ [ Ζ δἰ ποὺ λούξβοὁ ἀληθινώ; κα τωτῇ 47. 3ηᾷ ἱδραῖτος ἐλέξχονται, ἢ αὑτῶν δακρύων βασοινίζονται, ἡ “ἢ : ως δύϑυ.. 

ΒΒΡ 4 

ἃ 

ἘΠ τ πΠ  ν 

λ Σ ᾿ 3, ἂ ! ᾿ ᾽ ᾿Ὶ 

εὖ "υς ἀφνμά,ἐφν, μὴ “δροιο συ τοίούτος. οὐ γὸ πιο σοιπρί εεξί Ροίοια. Εγσοης, παιᾶ δρο, πρυβα 
Ε 2 Ε τς » ἐγ, Ὁ 

νωΐ ἔγωγε σε δεουαιμζωυ » εἰ τοιούτος εἴης, ἀ- πιθᾶ νΧΟΙ, ΠΟ σΟΠ ΘΠ  ΠΊΙ18, ντ τοῦ πὸξ οἰ- Η περ 
͵ ἢ ,ὔ Ϊ “" ᾽ - . Η Ο - . Ε ν᾽ Ξ ω 

μαν ασοταοϑαί σεοκ ἣ ψυχῆς. Τζκοιων, ἐφίωἐ- 1Δῃ ΟΟΓΡΟΤΌ ΠῚ εἰΐοτ οδιηπηϊοαῖίο ἡ 510 ἢ - τιον 

{ ἐ χες 
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ἐρο,υϊά φά ἢςο τοίροπαϊτ υ ἃ αἰϊπὰ ἀϊ- 

οαπχὸ αἷς, ΠῚ αποά εχ εοτειηροῦε 11} 6- 
Ἰαίπιοαϊ ντηύαμα ἐμ α[εἰεαδεῖτ,ίς ρυγαπχας 
ἀςοςπῖοτ ογπαῖαπὶ σοηατα παΐλι {τ Τα πτοῖ 

4 οχίίθοτε ὃ Οὐατεδατοιίαπιεχ πι6 . Πτα 
4υϊά οἱ φατο σοη[Π}} ροίοπν, ντ οἴει τοαθίς 
ΡυΪοίιτα ἰρεοῖς, ποχας ταηταμη οἦϊ νἱάστο- 
τα τ ταητς πὶ ϑοογαζαϑ, Πα ΐτ, ἤος οἱ σοῦ- 

611] ἀςἀϊ, πε ρεγρειιο στο τογίβάοτετ,ςα 
οὐπὶ ρα Θιπὶ επίτεγεσιγ που] πῃ πιο- 
ἀππὶ δῆτα τοίατη δάἀξαπάο, χυϊάαυϊά 4}115 

τεύξείας (οἰγοτ,ἄσσεγε: ααοα ἀὐτοπὶ ΠλΠ 5,5 
τἀάϊίςοτο : ργατεγεα ριτοτεπι ἰηίρίςοτο: 
Ριοπια αἰἰαυά ἐπηοτίςητι δα[ξοτο : οἰτ- 
ουπηεαητοπιίροξξαγο,πιη αο αυςξαας]ο- 
ἐο τα ππτ. Ηεας επί ταἱμὶ νἀ οὔδατις- 
τοῦ! ἃς ἀΠσεητία φυσάδπη εἰΐς, ὃς οἱραπι- 
Βυ]ατῖο, Αἰοθαπι φιοσας δοηιμῃ ες χ- 
Θτοϊτίιι τ, πηδαογαγα ἂς {δ ίρεγα ξαγπαῦη, 
νοΐξες δὲ Πτασαϊλεχουτεγο ἀτηὰς σοπηρο- 
πὸτς. Ατφ που πποάο οχεγοίτδῃι ποι αἰτι5 
{πηταγαπι οἷος ἀϊσεῦαπι, ὃς ναἰετιάϊπα 
φοιῃπιοάϊίοτςὶ νίαγαπι, ὃζ γοιοα σι οοἷο- 
τανεηυῖο δάραγίταγαι. Ετίαπι ἔλοὶθϑ ἱρία 
Πρατζῖος ἥτις ἀςφοςητίιβ απ ξξα ,ἴη σοτεη- 
τίοηο σὰπὶ ἀπο], 1 8}} ἱποϊτατί ἢ 5 ἢ δ- 
θεῖ; ργαίοσειμι {1 πα] τοα ίροπτς στα ῆσα- 
τί, φυδι σολέξα οδίς αι. Οὐκ νΟΓῸ Πγ0]16: 
το Ροτροῖιο συδάδπι οἰιπὶ σγαυίταϊς ἀ6{:-- 
ἄςητ,οα ξοίμπι, ντποη αἰίτεγ ἐς ἱρῇ5 ἰπ41- 
σοτατιατα; ἐς {ΠΠ|5 ογματίβ, ἂς ἔγαιμάς ντοπτί- 
Βιι5, Ασπηοαπα αι! ἀσπινχογοτη τὶ δοσγα- 
65, 4ἷτ, ἰοῖτς ἀςθες τα ππης ἱπΠξγιέζαπι νὶ- 
τοῦς, Ζοππδἀπηοάπιπιὶρίᾳπι εσο ἀοςαί,ας 

φτἰρνῖν τηΟἦο δὶ οοπηπιεπλοτγο, { Ταυπχοσο: 9) 6 
αἰρετοης, ψχοτς αἰ ἄειῃ τᾶς Ορογίθι5, ᾿Π 4 πη, Τὶ 
Οεςομο : Ε ᾿ Σαρα 
πος ε ᾿(ΟΠοσηΔοΠΟ, ρυϊπιοίοοο τίς δας τ 
Χεπορύδιε ν] ἀΘΟΥ, ἂς νττίαις γείξγιπι γ]ἀε ΙΔ ἀδθῖ- 
" ῥα μεν 1ἴΔ. ἸΝυποταὶ πλιιποτίς αϑξίοπος πα ἐχρο- 
γι4» «τὶς Ὠϊτο, Πα πη, ντ δζ τὰ σου] ΠῚ ογ ἢ 40 68, 
ΕΝ ἀ6 φαΐδιι5 πα ηδπη ἐ5 σ]οσίδιη σοηίς 4111}- 
ἐμν, μα [57 ) ΟΙ Πρτατοπὶ ἃ] τιατα σαρί 5: δ ἐροῦο- 

να ἀξετε ῃ] ὃζ ΠοΏ ΙΕ νῖγὶ αξεϊοηίθιις διιάϊτίοης ςο- 
ἐδεαῖ. νι δ ᾿ - Η Ε 

ϑεμι,, ΒὨϊτ5 δέ ἀη! ΓΔ ποτῇδ, ἢ φυϊάθηι] ροτςο- 
ΓΟ. Πα ΔΠῈ αἰ] στατίαπυ Παθοαπι. Ερο 
ψΟΓΟ Π1Ϊ ϑοογαταβ, Παῖς, ρει! αδθηζοῦ Ρτο- 

ἐςξζο {πὶ τἰδὶ σοπιπιοπιογαζαγις., αι: 
πυμη]αατη ΠΟΙ ἀσὸ., ν᾿ Π16 σογγίσοηο 
σοποϊπηϊογοιη οἢϊοίας, ἢ αϊά τἰδὶ ποῦ τγα- 
ξϊε ἀσοτο νϊάεροι. Δταπηίπι φαὶ ραγῆτι, ἰπ- 
Ππδηλ, πΊς 1Ππ|πὶ σογτγίσεπαο σΟΠΟΙΠΠΙΟ- 

τοὶ τεάάετς, 4υἱ ἴὰπη νὶγ θοηιι5 ἃς Ποπο- 
{ξιι5 αθίο! το {τ οἰαθοσατις., ργαίογείπη 
άπ ορὸ {ππ| 15. αἱ ποιαϊπαπι ορίῃίο- 
ὯΘ πυρατοτιιθ σαγγίας,, ἃς ἀθγὰ τηρτχίατιγ; 

ΧΕΈΝΟΡΗ,. ΜΕΜΟΆΛΒΈΊΙΠΙ. 

Οὐκ τς ρεῖ θοὸς ἱπυπλούτα!οβ ἱθαμαπι ᾿ τ ἥὼ ασοϑεϑεών, ἐφίω ἐγὼ, σοὺς ζωῦτα ἀ- 

᾿ΟΣεὲν πτώπαοῖε [τὶ ε ἐποραγμαϊφύσατο, κα, 

«ϑρι δὲν 3 ὦ φρεποντως ἔγουζ, ἐπάροιτο ἑαζ)ὴν ἡ 

( καὶ ὅψες δεοπότομ αὐταγωνίζυται Δἰακόνῳ, 

Γϑεύϑεν δὲ ἐγὼ εἴπον' ὦ Ιοϑμαυχε,τὰ μϑρδῆπε- 

-: ͵ ἂν ὦν " »εῳ λ 
Ἐδιηγησοίία!, ὦ ἐγὼ ποιῶν Δα τελω, ἵνα καὶ 

“Δ. ᾽ λ - δι 

πεχρίνατο; τί ὃ, ἔφη εἰ μυὴ Ὁ λοιπὸ ζιϑτον »ϑὺ 

Ἰἐχιδαχγιούως ἢ ἐμὲ «ϑύτοιηρωτα, εἴτι ἔχοιμι 
συμζελεύσαι, ὡς αὐ ᾧ 1} κὸλὴ φα! νοΐϊο, διὰ 

μὴ μόνον δοχϑίη ὦ ἐγὼ αϑυτοι,ὦ Σωκραΐες, ἔ- 

Φ», σεουεξεέλάοον αὐτὴ μὴ δουλικῶς ἀεὶ χα:- 

λα, δι ὰ σεοὺ ζριςϑεοῖς πφρῶ δ δεασοτικῶς 
πρὸς υϑὲ Τ- ἱςὸν ασροξᾶσαιν, δ, τί μδϑὺ βέλτιον 
διδε ἐχίςαιτο, χεδιδαΐξαι,0..: 8 χόρον, ὅχι-" 

μαθᾷν᾿ ὀχισκένψα αἱ 5 ὺ σιτοποιὸν, φῆ 

ὃ ὃ Ξἰπομεβεέσῃ τῇ τα μία, αὐξ ελθῴν δ) ἔλα- 
σχοτεξ  ϑμίω αὶ εἰ χτ' γώραν ἔχη Ἴ ὦ δᾷ ἔκα- (κα 
ςα. ὥωτα γὃ ἐδόκᾷ μοι ἅμα δχημέλάφα 61), τοὶ 

ἡ αἰξέπατος. ὠγαϑὸν δὲ ἔφυ ἢ γυμνάσιον. 

ταὶ Ὁ δυιῦσοι, καὶ κάξαι, ἱμάτια καὶ φρώ- αἱ χὶ, 
ματα αὐασᾷσαι αὶ σεευθῴναι-γυμγαζοκϑιζωδ " 

ἔφζωυ ὅτως αὐ ἡ ἐοϑιήν δ)ον, ὁ ὑγεαίνήν κἀλ- ὦ 
λον, γ᾽ 4,,ροωτέραν Φαίνεαϑαι τῇ ἀλυϑείᾳ. 

Ἷ 

Ι 

Ἷ 

καϑαρωτέξοε. οὖσα, πρεπόντως πὲ μᾶλλον 

ἡμφιεσμκένν, Χενη τίχϑν 17 ̓ἀλλῶὼς τὲ καὶ ὁπὸ- 

αὐαϊκαιζουϑυξωυ αὐσηρετῷν. αἱ σὲ ἀεὶ κα 8η- 

μᾶναι σεμγαΐς,, πσοϑς ας κεχοσμηυδῥας καὶ 

ἀξαπατωσες κρίνεαϑει παρέχοισιν ἑαυΐζας. ἡ. 

νεῶ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὕτως͵ 47 ἴαϑι, ἡ .ν: 

νή μου καυτεσκἀυασγκένη βιδ]4. 4, ὡς πὲ ἐγὼ 
ἐδὶ δοισκον αὐτίω ,χαὶ ὡςαῖ» γιοῦ σοι λέγω. οὖς 

σὰ ΠΟ  γωναιχὸς ἔργων ἱχαναΐς μοι δοκῶ ἀ- 
κηχϑέναι τίου ποφα τίου, χαὶ αἰξιά γε πϑμυέ- 

“σαϊνου ἀμφοτέρων ὑμδν: πὰ δὶ αὖ σα ἔργα, 

ἐφάω ἐγώ, ἤδη μοι λέγε, ἵα σύτε ἐφ᾿ οἷς 
ἀὐδυχι μεῖς διηγησαυϑμος ἡαϑης ̓ κἀγὼ τὰ τῷ 

καλού καἀγαϑού αὐδρὸς ἔργα τελέως Δ] ᾳ- 

χούσοις καὶ καταμαθὼν, ζὼ δουύωμᾳ! , πολ- 

λζῳῷ σοι χϑριν εἰδῶ. δλλὰ νὴ δι΄, ἔφη ὁ 1οὉ- 

μαχὸς » καὶ πόύυ ἡδέως σοῖ ὦ Σὠχρατες 

(εταρῥυθμίσῃς με, ἐαύτι σοὶ δοκῶ μυὴ κα- 

λῶς ποιεῖν. δολ. ἐγὼ "ϑὺ δὴ, ἔφξυ, πῶς 

εὖ δικαίως μμεταβῥυθμέσαιμει αἰδρα. ἀπειρ- 

γαισμεένον καιλον τῈ κείγαϑον, καὶ ζιῦτα ὧν 
ἂν δὰ 19 “ » ΣΝ 

αὐήρ. ὃς αδολεέο,ειν τέ δόκώ,, καὶ ἀκ ς 

δί 



ἢ 
4 ᾿ 

ὶ " 

΄ 

ἡ 
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ον 
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᾿ ὶ (ὁ πϑώτων δὴ α)οητότοιτον δὸκοιοῦ ἐὴ ΕΓ Α δὲ., ποιά οπγηΐππι ἱπορυ ΠΠἸ τυ πη ν ἄοταξ 

»᾿ 

᾿ κλῆμα) πένης καλοῦμαι. ἡ παθών ὡδϑυτ' αν, 

Φιοόμαχε; ζῶ ον πολλὴ αϑυμία. τα ἔχι- 

χλήματι πότῳ, εἰ μὴ τορϑζω ἀπϑρτήσας ῷ 

ΝΗ χίν τῷ ἐπηλυπῳ ἵχωω, εἶϑὸν πολλοις ἀκο- 

λθυθοιζας αὐτωϑεαΐας, πολιω δὲ λθο»ν ὁ- 

᾿ χόντων τιναΐν αἷξὲ αὐτώ ἠχϑυον" χαὶ δῆτα ἠρ9- 
Σ ΔΎ Ν ἢ ͵ » δον 

μά «πξρεελθὼν Τ' ἵππανκϑμον, εἰ πολλα εἴτ 

᾿χοήκοατα τω ἵπωω ὁ δὲ, πσορεολέψας με, 
ἐ 50) “ὡς σσοδν ὑγιαίνοντα τῳ ερωτή ματι, εἶπε πῶς 

αρώαμ 
ψέκυψα, ἀκούσας ὅτι δεν Ῥζα ϑεμμετον ὸ πέ- 

« 3 νν ! ᾽ ι Ν ͵ 
ψητιἱστσω ἀγαθῳ “Δυέαχ, εἰ τίω ψυχά φυσά 

. εἰ Ὡϑ ὙΠῸ “ 
 ἀγαϑάυ ἔχοι. ὡς ὀζχυ 9ᾳ μεετὸν χαὶ ἐμοὶ α;γαθῷ 

ἡ 

Ὁ ἈΝ 

᾿ 

Ἷ 

͵ ε , ι ἈΝ Ὁ 

ἐν τυΐγόρῳν, χαὶ ῥώμης σωμκουτος , 19. τίς 210 

Π οὐδρὶ δυέοϑει, δεν» τελέως τὰ σὰ ἔργα «ἵ- 

γα ὃ, τί αὐ δευύω (5) ἀχούων και τα καιθῴν, ὡς- 
ΜΓ. ᾽ ἃ ᾿, ε ͵ ᾽ 

͵ ραΐκαι χφ ἐγώ σε Ὥστ αὐξιον ἡμέθφες ὃρ- 

ξαινϑυος μιμεΐοϑει. καὶ ὙὉ ἀγα ὅφήν, ἔ. 
; « ͵ ς Ε) " ᾽ Ἁ 

Φζω ἐγὼ »ἤμέρϑι ὡς Ἔρετης ύόχεοϑα,. συ 

αϑυπωζίς, ἐφηὸ Ιοϑικθηος ᾿ς ὦ Σωώχραᾳτες. 

; ἐγὼ δὲ δ((θος σϑι διηγήσοι(οι, ο ἐγω. ὅσον δύ. Γ( 
ι 

τὸν τ γαμαι »τοφρῶμαι! Ἐχττηδόύων Ὡ᾿ κα. τϑρῶν 
βιον. ἐπεὶ ὙὉ κατα κε μκοι ϑύχέναι δοκῶ, ὃτί 

οἱ ϑεοὶ τοῖς αν, 369 τοῖς αὐϑυ υϑρ τῷ γιγνώσκάν 

πε ὰ δ ποιᾷν ὁ χαὶ ἔχημελάαϑα, ὅπως ζῦτα 

᾿ γαξραϊνηται, οὐ ὃε μετὸν ἐποίησαν 47 αραῆφ, 

φρονίμοις σ᾽ οὖσι χαὶ δχιμελέσι τοῖς μϑρ διὲ- 

 δόασιν 4 δια μονάν, τοῖς σ᾽ οὔ. οὕτω δὺ ἐγὼ 

᾿ἰξέχομιι μδὺ τὸς ϑεους )εροιπτέ ν, πφρῶ και 
᾿ δὲ ποιῴν ὡς αὔϑεμμις ἢ μοι ἀχονϑρῳ ἡ ὑγιείας 

᾿πῦλῴ, χαὶ ἀὐνοίας οὖν φίλοις, χαὶ οὖν πολέμίω 

καλῆς σωτηξίας, αὶ πλουτύκαλῶς αὐξο. 
Ὁ ῥδίου. «χρὴ ἐγὼ ἀχούσας (αὗται μέλ ὙΣΡ δὴ 

᾿ ᾿ 

“ 

τνΝ 

τς μοὶ δοκᾷ, ὦ Σώκρατες, χαὶ ϑεοῖς μεγαλείως Ξ 

σοι ὦ Ιοϑκαχε , ὅπως πλουτῆς , χαὴ πολλὰ 

᾿ξήματα ἔχων, πολλὰ ἔχης πράγματα ηὉ- 

“σῶν ὄχημελοιδμος ; καὶ πόϑυ γε, ἔφη ὁ [οὁ- 
᾿ , ! ἐς -“ «αἂλ , 
μαηος, μελά μοι τότων, ὧν ἐρωτᾶς. ἡδὺ ὙΣΡ 

: τικᾶν, χρὴ φίλοις : ζω τίνος δέωντοι,, ἔπωφέ- 

λῴν, χαὶ τω πόλιν μηδὲν κατ᾽ ἐμὲ γρήμα 

᾿ σιν ἀκϑσμιητον ἐἢ), χαὶ ὙΣΡ κα λα, ἐφξυ ἐ- 

᾽γώ, ὦ Ιαόμκαχε, ὅ8ιν ἃ σὺ λέγᾳς, χαὶ δέωνα- 
ὡ ᾽ “ ᾽ , -" 7) «“ 

τῷ γείουρως δος. πεῶς γρου ο Τότε πολ- 

χϑῆκατα γἥροιτο; ὅτω δὴ ἐγὼ «- Β 

εἴἴε οὐϊμηθη, αι ροτ ἀρο ταῦ, Ατα; Θααῖ-: 
ἀοπὶ, πὶ ΠΟ Ποσ  ῃ ς, Δα ρο]]ατίσποῖπ πὰπο 

ν΄ ΤΟ] ΟΙἘΠΠΠ ΠΟ ἔσγγεπη, ΠΠΠ παρὸν οαιο Νὶ- 
οἷας {Π|πις αἀπεηα ἔλέξις Οδυα., ππετος 
ἱρίπηι ρεξξατοτοϑ ίς υ] ν ἀπ πὰ, Οτιπ.- 
4ς αἰ σοπηρίτγοβ ἐς ἰρίο ἀἰχίξης, αι- 
ἀἰπαΠοηλ: ἀσοφάοης αι) οιγαϊοταηι, Πιιπι 
ΔΆ ΔΚ ἰ5 Εα115 ἔλου]τατος πα δογοῖ, αἰ1α:- 
το θαμη.Π|ς πὶς [Πτυΐτιιδ,ντ αὶ τὰ] ε αι το- 
σαῃϑ (ατὶς (Δ Πι15 Ποη ΟἸἘ πὶ : Οὐ ἐποιτα- 
το5. αἷτ, στα χα σατο ΡΟ τ ὃ Ἰτὰ τ] πὴ ἐρὸ 
Πϊς αὐτά τὶς σοι! ος Δἀτο!ϊογο ἔστη ἁππῆις Ρῖο- 
Ρτογοα, Ζιιοά ἔὰς {τ οείαπι ραιρεγ φηιπα 
θοπιπὴ οἵς, ἢ φαϊάοηη ἀηϊ πλυτη ἃ Πατυ γᾷ 
δόοπιιπὴ πα σογος. Ὁ πφπηοῦτοπι Ἀγ], συ ἃς 
ἔα {τ οὔτ νίτο θοηο, βεπίξιϊς οχροῃΐτο ἃ-- 
ἑτοποδ τας : ντ φαΐ ἀπ! ςηὁ δηϊπγαε- 
αἰδττογα ΡΟ Π., ἃς ἰρίε α ἀϊς ογαιηο ἱποίς- 
Ρ᾽ΘῺΚ ἱπλϊταγῖ τὸ σοηοῦ, ΕτθΏ ΠῚ ἰς ἐς 5 Ρεῖ- 
σοπηπλοάπι οἰξ, ἰπηπαπι., αα οτάϊεη πὶ 
νἰγτιταπλ. Πα 5 ται φυϊά θη. πνὶ ϑοογατος, 
αἷϊ ΠΟΙ οπλδο ιι5. σεγαπὶοσοὸ ΠΙΒ ]Ο ταίπιις 
τι παῦγατα σοπαθοῦ, 4 δι15 ἐπ{ξἰτιιεῖς δα 
{πιά 1Π|ς εηίταῦ ἐρὸ νίταπι Πᾶς τγαπῆτε. Ν  Πλ 
ἄπϊα ν᾽ ἠφογ δα! πηδάιτο γι {Ὁ εος Ποηλ  ἢΪ-- 
5 αὐίαιις γογιιπι σαγ ΠῚ σοσηϊ ΟΠ, αι 
{υ(ςἱρίεπαα (πητ,ὃς ρογῆ οἰοπ αἱ οδ5 {πππάϊο, 
πο [58 ας νος, νὰ ργοίρετίτατε ἔτιε: 
τεπταγ, ἂς ργιἀοητίδι5 ὃ {π᾿ ΠἸοἱς5 ραττ 
σσηῃςοίΠ||ς ξο]Τοἰταταπη, ραιτί πη πη : Τά οἰτε 
οο οααίάοπι ογάϊοῦ ἃ οὐἶτι αἰ, ἁιας δΕ- 
ἤζετε σοποτ, νὰ ΠΉΠΠΕϊ ργοσαητί [5 ἢτ ὃς γα: 
Ἰετυ ἀἰποπὶ θοπαηι σοῃτίηρευς, ὃζ σογροτίς 
τού, δζ ΠοΠογῈ πὶ ἰπ Γορι ] σα, δὲ Βεηδ- 
πο]ςητίαπι ἂὖ ἁπλοῖς, δζ Ποποί δπιἑποο]ι-- 
πυϊτατοπη τη 610, ὅζ ποτε πιοητατη ἀ πἰτ14-- 
τα Ποποίξιπι. (αἱ ιι5 ἐρὸ αἰια τίς: ΤΊ: 
πὸ Βοοσῦαγα εἰ, 1ηΠπαπη, ΠΟ Πποσλάςῆς, νὰ 
ΟΡαΪοητας ἥδ, 0 πηάρηαϑ ἔχοι τατα5 ΠαΠΣ 
ὅτις, [ῃ Θαγιπη ΟΠΓατίο Πα τ Ὁ]τΠΠῚ Ποροι!) 
ναδεας ὁ Οπλήϊπο,αἷς ΠΟ πο ας ις, Θὰ πιί- 
νἱ σαγα (πητ, (6 φαίθιις τόσας. απ τπἰΠὶ 
{οι πάχη 6Π- ντάσταν, πὶ 8 οογαῖος, ἐθος 
τηασῃϊῆςε ςοΐεγο, δζ απηϊοἰς ἱπά σε πείθει 
Ρτοαεῆς, δὲ ντθεπι απο, πο ηϊιοά φάτ: 
Ποῖ ΟρΡα ΠῚ Οογπαῖηοηῖο ΠΟ σαύεγο, δπητε}- 
ΙΔίλῃο ργβο!αγα, πηι, {Ὁ]χου πος ΄υᾷ 
ΠΟΠλΓ ΘΟ ΠΟΓᾺ5. ΠΟΠλΠἰ]ας να] δ ροτεη- 
τί5. υ ἃ πὶ εηἱπα ὃ χυτὴ πα αἰ Πητ, ἡ} Π.-- 
Ὡ Δ] σγιηι ορο Πα νποτο αυϊήειη ροῆ]ηι; 
τπλα]τὶ θΟηΪ σοηίμ!ητ,, ἢ ράγαγο ροῆπηξ, 
αιιαητιηι ἱρη15 (αΠΠοἴατ. Ατ νετοὸ χα ἤοα 
το ἀοηηῖ {άπ Δα πιίπηξταγο ροῆπιης, 

᾿ Δδοὶ υϑῇ εἰσιν αὐ, ϑφφ ποι. οἵ οὐ δευύανται ζῆν αὔθ. τῷ ἄλλων δῴοϑαι,, πολλοὶ δ᾽ ἀγαπῶσιν, ὦ 
δίαύωνται τὰ ἑαυΐρις Ξοχριῶτα ποριζεοϑαι» οἱ δὲ διοοναίϑροι μιὴ μόγον " ἑαυτὴν οἶκον δγοικῴν, 



ὅτο 

τε ρα] οι ογμαιηφηταπι ἀσοςάαζ, δΖ ἀπλὶ- 
οἱ (μδ]ςασητατ; σὰς 111 πο δέ φΟρίΟΥΙ, δέ 
Ροτεητος εχι[εἰπλαγὶ ἀςθοδητὶ Ἐπιπλμεγο, 
1Π4πᾶπη, ΡΙοτίσας ργαάϊσατα νίτος παϊΐα- 
πιοάὶ ροῆαπλιιβ : νεγαπι τὰ ΠΊΠΗὶ ἀἰοἶτο, 
ΠΟΠοπλδοιις, νπάς ςορ Π’,αο ρβέζο ναἱο- 
τυάἀίποιη οἰγα5: 70 ραέζο σογροσγὶβ γοιὸ 

4το ραέϊο Ἰΐσες τἰδὶ ποποῖξε ετίαπις 6 }1Ὸ 
ἱποο]απλὶ οσδάσγε Ν4η1 ἠδ γατίοπε τοὶ ὰ- 
οἰαπάα: πα] 1 (τὶς ογίτ, ἰπαυαπι, ν εἰ ἀείη- 
(ΠΕρ5 Πα] διάϊγο. Ησο οὐπηΐα, αΡ16- 
οἷς ΠΟΒομιαοδιις. (ππεεὶρία οοπίεαααη- 
τατ, πὶ ϑοογαῖος. 'Νατη 4ὶ 40 γείσατας 
{λεῖς αθοῖ, 5 Ιασογαμήο οἰρθος σοπῆοίεπϑ, 
αοΐξῖς τῊ]Πὶ ναϊοτἀ! ποπι (απ ρΟΗ οοπ- 
ίσταατο ν᾽ άστιτ, ὃς πηαῖπ5 τοι δά απῖγε- 
τα; ας τος ΒΕ σας ἐχούσοδε, Ποηοἤια51η- 
σοἰαπλῖ5 σα άετο: ἀδηίας σοί πιά απ 
εἰἙ, τοῦ λυ Πατεαν υῖτι5 πλαρίς φιισείοε- 
τε, φυϊάειη τοΐξς {πα σιιγοτ,ας ΠΟῚ γα πη: 
Ποτισησαίογαις ας. Ἡδέξεηιις ἐροτα δά- 
(ςαοτ, Πιι4πι, Ποἰλοπηδοίις, οα Ποπλὶ- 
ποπὰ ἰαθοταπάο εἰθος σοηβοϊςητοτῃ., δζ 
συγατ δά! δοητει,, ἃς Ἐχογσεησαπηίς, πηᾶ- 
σὶς θομὰ σοπίεααὶ ἀἰςῖς. Αταο ἰαδοτς ν- Ὁόχϑώστα αϑ,ϑ6 5 πον μάλλον τυϊγόμᾳ ταν α- 
ταῦΐβ, νὰ δέ ναϊοτιἄο σοπηπτοίάδ, ὃς γοθυΓ 
ΠοΓΡΟοΥΙ5 τ] σοπείηρας,, αθοῆας Ραξζο 
τε δε] οἰ ἰπ τοις οχογοβδβ.. 410 {πη ϊο 
οἤϊοίας, ντ σορὶϊς αδιιπμ ὃς, χυΐθιις τι ἀ- 
τηϊοῖς ργοάςῆς, τιπὰ νίτες Δ 1445 πο οἱ- 
εἰτατὶ ροἤ!]ς «ἀάοτε: μας, ἱπατιληι, ρους 
Ιαθεητοῦ νοὶ πὶ χισγοηάο ρογοίρεγο. Ε- 
σὸ νοῖο ΠΊΪ δοοζοῖος, αἷς ΠΟ Ποιηδο ιι5, 
(γσοῖο ἐς Ιεξξο σοηίμοι!, πο τοπηρο- 
το αἄμπιιο ἀοπιὶ γορεγίαγῃ5 ἤπι [1416 Π1, 
Ππεπη ἔοττς πια νίάοτε ποσοῖς πτ. Αο ἢ 
αυϊά ία νεθο πτασοπάμπι, [4 ἢ ππησ πλο- Γ) τῳ, (ὑτα παραγματϑσουϑιος αὐθέπατῷ 
ἄτππὶ οΡαπιδι]δης ΕΠ οἷο. δ1η τοὶ ηςοςῆα- πῴχω 
τί: ΔΙ ΒΠΠ τ, φαοά ἰῃ νεθε σογατιιγ, ἘΖΌμΠι 
Ραοῦ δῆτ πο τις ἀδάμοίς, εσὸ νογο [τοῦ 
ἴιος, πο ταῖς ΘΟ οςο ἀπιθυατίοηίς ἕοσταῆς 

πζῳα τρέξε π5 ντου, 11 5 οογατοβ, δὴ {1 ἸηΧΥΙΈΟ 
νιν. ἀοαπηθα]άγοπ). ΡοΙξοδητλπι τις νεπίο,ἤ- 
τἤτωτ, καῇ, 116 ΖῸ ΤΠ] (ογαητ, ἔσα ποιαὶος ἰπτπηζ, 
ἢ καίβω {πιο (ςπιϊπαητ, σα Πππιέξιις ἱπηρογταησ, 'π- 
τὰν, ἑαφιᾳ [ρΟξ Ἐς ΟΠ ΠΙθιις, 40 ραέξο ἤδη ππρι]α, 
ἀρὰ ςοτγίσοηο σοποίπηΐι5 ἕαοίο, ἢ χα ορο- 
εἰίας (ε ΤῸ Ρταίθητί τη6] 15 τοπθο. ϑεσιηάήιιτη δα 

ἐχσοεηι, Ρ] στ σοηίοοηίο ἐ4πὸ ααηηῇτη1}}1- 
ΠγΔ5 115, ιια: ἴῃ ΒΟΠ]ο ποσοήατγία ἔμπης, 6- 
“αϊτατίοηος [Ὠ{πἰτιιο, πο πε τγαηποτίᾳ,Πε- 
4116 ἀοο]ἴὰ, ποις ἔοδς, ποῦ; Δ] πατιμτν 
ἀπέξας νίτο. Ατα ἰπτογεα οαγαην δά δ θο, 
ποίαοϊοπταπι ἢςς Θαιύιιτη οἰδυ 4 οἨ]ςοίαηι. 

ΧΈΝΟΡΙἪΗΣ ΜΙ. ΔΜ Ο ΚΑΡΒΥΙῚ 

(ξἀ ἐτίαπν πομηὶῃ!]} ἔλοετς ἰποτὶ, ἄς χαο δζ  δλλὼ χαὶ τὐϑ ἐποιήν, ὧξε καὶ Ὁ πόλή χοσμινᾳ 
χαὶ τὰς φίλους δχικουφίζαν, πῶς πότος οὐχὶ 
βαβθᾷς τε καὶ ἐρρωμϑίες αἰδρας 2} νομίσαι, 
δλκὼ οὗ ἐπωνῷν μϑ, ἐφ ἐγὼ ἣ τὸς ζιούπῳς 

πολλοὶ δχενὰ ἄβα. σὺ δὲ μαι λέξον, ὦ Ιοόμα- 

χε: ἀφ᾽ ὥνπ» ἤρξω , πώς ὑγιείας ὀχεμελῆ; 
πῶς ὃ τῷ σώματος ῥώμης; πῶς ἢ ϑέμιις εἶναι ϑίμκ ἢ; 
σοι χαὶ οἰ πολέμου καλαῖς σωζεεϑει; τῆς δὲ φάήαιᾷ 

Ἴχουκατίσεως αὶ κ(  ῦτα, ἔφξευ ἐγὼ ξὴρς χομεή 
κέσφ αχούψν. Ἀλλ᾽ ἐσ! μϑὺ, ἔφη ὁ Τα μαηος, “ 
Βῶς γεέμοι δοκῷ ὦ Σωκχρατες, ἀχόλεϑα ζ(ῶ- 

ζῳ πϑύτα δλλήλων.. ἐπεί γδ» ἐοϑίν τἰς τὰ ἷ- 
χαρὰ ἔχοι, οὐ πονοιοῖ τί ὑϑὺ ὀρβαΐς μάλλον δὰ- 

κᾷ μοι ἡ ὑγιέα, ρα δέν, εἰκ πογῶντι ὃ. κἀλ- 

λον ἡβώμη αοδϑςγίγνεοϑαι, ἀσχοιεῶπι δὲ πὰ 
τῷ πολέμου, καίλλιον σωξζεοϑαι,ὀρθαΐς Ἀ ὅχε- 

μιελουρδμῳ, καὶ μὴ καταικα λαχιζημῦνῳ, 
μάλλον εἰχϑς Τ- οἶχον αὐζεαϑαι. δλλὰ μέχρι 

μϑὺ πότῳ ἕπομαι, ἐφξω ἐγώ, ὧι! φομαιγέ, ὁ 
Οὐκ πονοιοῦται φής, καὶ χιμελούμϑμον, χαὶ ἀ- 

"“ " 

͵ὕ 

γαθών. ὁποίῳ δὲ πονῳ γοὴ ασδὸς πίω 40ε. κἴ τοὶ ἢ 
ξίαν καὶ βῶ ξ χαὶ ὁπτως ἀσκᾷς τὰ τῷ πολέ- 

μόν, αὶ ὅπως θπημελῆ τῷ αἰθεοισίαν ποι, 
ὡς χαὶ φίλοις ἐπωφελᾷν, χαὶ πύλιν Ὡποώφ, 
(ιβινιαὶ δι νουθριον δ) ἀνδυθιμΣ 
ζίνων, ἔφη, ὦ Σωώχρᾳτες : ὁ]οδίανχος, αἰΐ- 
ξαεϑαι μδρ Φ ἀὐγῆς εἴθισμκαι, ζεύίκα, ἔτι ἔν- 
δὸν κατα λαμᾷανοιμί,, εἴτινα, δεόμϑιος ἰδεῖν 

τυΐγόροιμιι. κἀν μϑώ τι χτ' πολὶ »δέῃ Ὡρατ- 

γραίαν. μά θὲ μευ αν μα ΟΣ 
͵ ἢ νῷ ς “" ͵ ᾽ »' λ 

πολιν, τ᾿ κϑρ ἵστωον ὁπτας τσδ9αγή εἰς αὐγρὸν, 
ἐγὼ δὲ αἰδεπάτῳ χοωώμϑι τῇ εἰς ἀγρὸν ἐδῶ - 

σως ἀμάνον, ὦ Σώχρῳτες., ἢ εἰ ἐν τῳ ξυςῶ 

“ἰϑεπατοίζω. ἐπᾷδυὶ δὲ ἔλθω εἰς ἀγρὸν, τω 

τε μοι φυφύοντες τυ[γόμωσιν, ζω τενφοποιθν» 

τες, ζῶ τε απσεϊφο ες Η ζώτε κα ρπὸν (ξσχοσ 

μίζοίϊες, ζωῶτα Ἐχισκεψάμϑιος ὁπως ἕχαςα 
͵ 3ς ͵ Γ; λ ͵ 

γγϑετα, μεταρρυθμίζω » ἐῶ ἐγώ τὶ βελτίον 

πϑπαροντος. κί δὲ (αὗτα ὡς τὰ πολλὰ ἀ- 

ναξας ὅλ τὸν ἵπωον, ἱκπαισείμιζων ἱππασίαν 

ὡς αὖ ἐγὼ διεύω (α! ὁμοιοτο τιν τας οὐ τῷ 

πολέμῳ αϑαγχαίεις ἱπσπασίαις ὶ οὔὐτεπλα- 
, » ͵ ΕἾ ͵ " ΡΝ 

γέου, ουτε κα τορτός, οὐτε ταῷρου, στεογεέ- 

ν 
ΕΟ Ἷ 

τσ 9 ͵ ς ͵ «“ “ -“ ἣ ε ᾿ - τὸ ἀπεχουϑνος ὡς υϑρτοι δερυατὸν ζω πα ποιομώτα ἔχημέλομαι μὴ δἰποχωλθῦσοαι Τοἵπαον. δδημιλῖ- 

ἐπήδα 



ὃν οἵα δὲ ἀπαγ4, ἅκα φέρων στὸ 5 χῶρε 
᾽ “ δὰ». 3» δι. νυ ων ᾿ ͵ ὅτι δεωκίθα, εἰς συ. ἐγὼ ὃ τὰ μϑὺ βαδάωυ, 

σὰ ἢ Ὀἰποδρα μὼν οἴχα δὲ, ἀπτε φ'λεγσο μέζω. 
ι εἶτα ἢ ριςώ, ῶ Σωκρατες; ὅσω μήτε χεγὸς 

μήπεαν ν πλήρης δενκεερδύφν. νὴ ραν, ἐ- 
ΗΕ του. Ὧν ον) ͵ - φην ἐγὼ ὦ Τοδιχα γε, ὴδεσχόντω: γέμοι υ- 

τὰ ΑἾΨ τα δι) Η͂ 

: ποιής. Ὁ γὸ Ὁ ζ ἄο ἱγοόνῳ σζευεσκεῦου- 
Ν . “ ὧς Δ, δ Ὁ 

μένοις οποος Οἷς τε ασξϑς Ὁ ὑγίφαν ὁ πυδὸς 
εὖ , ἀκ ϑδδονο ἐν ἥν ἢ ρωμίζιυ ἀρ δασκφ ασμιασι, τοῖς εἰς Τ' πο- 

᾿δπι πόρτα ἀγαςα μοι δοκύ εἴ). χα; ΥΝ 

᾿ ὀρθαῖς ἐκάξου πὕτων ὀχιμελῇ, ἱχθυα, πέκμαή- 

᾿ δια ταρξ χη ὑγιοηνοντα τε γδρὸ ἐῤῥωϑύον ὡς 

' πολὺ σξεὼ τοῖς ϑεοῖς σεθρώυϑυ, ὃ οὺ ζς 

πο νυ νπέτος τε χαὶ γσι)ιοισιωτάτοις λεγϑμε- 

εδγον δ εχ ἄρα. ζωρην ΟἸγεὶο ἐγὼ ποιών, ἔ- 

δ Σανλτε, αὐτὸ πολλαῖν πϑλόυ συ 
᾿ χϑφαντᾷ αι. σὺ σ) ἴσως τυ με ἐρᾷν, ὡς “ἰταῦὸ 

Ἷ πολλαν κα δὸς κάγχαϑος χέχλιν (α). δλλὰ χαὶ 

ἔκελχον δὲ ἐγώ, ἐφζῳ, ὦ [Ιοόμκαγε, τϑτο ἐρή- 

᾿ ἐπεϑὰ,, εἴτνα καὶ τότῳ χαμέλφαν ποιῇ ὁπτως 

Ε ᾿δυώη Ἄρδοῦ διδὸ αἱ χὴ Δαμξανην τινι ποτὲ 

! δέῃ: ὁὺ ὃ δυκῷ σοί, ἔφη, ὦ Σώκρατες, αὐτὰ 

᾿ Οὗτα ὩΔ  φ τελεῖν μελετῖυ", πὐπολογείοϑαι 
᾿ἀδὺ, ὅτι σγεῖξνα ἀδικῶ, 4 δὲ ποιω πολλοις ὅ- 

Π δον αὐ δοώω αι. κα τη 9 ρ4, δὲ δοκῶ σοι με- 

᾿λεπῆ αἰθρώπων, ἀδυχοιεῦζοις «δ αὶ ἰδίᾳ πολ- 
᾿ δοιδὴ ταῦ πόλιν καταμια)δούνωγ τίνας, ἀ478ὲ 

᾿ἰρηξννα ξυϑξνα, Σλλ᾽ εἰ ὁ ἑρμωζυυ 4 4νΟιαῦτα 
ἊΨ 

ΗΝ κδὴ δεδυ ῶ Σ᾽ ὠκρᾳΐες, παώο- 

Ἀἀορέφν,λέρφν μελέα ἢ ,ὃ κατηλγορϑιοῦπος 
ἫΝ ἶ ἢ γον ΘΝ 
ἾΣ προς ΤΟ οἰχετ, ΠῚ Ἐαπθλογϑυ θυ ἀκούσαις, 

᾿ ἐλέϊγᾳν πάφραΐμο) 5. | αὖ «ψεύδηται, ἢ μέμφο: 

Μὰ τίνα ἡσδϑς τῆς φίλοις, ἢ ἐπαρναΐ, ἢ ἐκ λ- 

᾿ λάῆω τίνας Τ ὀχεπηδείων ὲ πάρωμϑυος δὶ-- 

᾿ἢ δασκφν, ὡς συμφέρᾳ «ὐζις φίλοις εἰ μϑηλο᾽, 

" λπ χεμέεο, χιτιμῶ υϑο τινι φρατηγῶ συμ- 

᾿παῤόντες, ἢ δπόλοχϑυ θα αἰ πὺρ τῷ εἴτις ἁ- 
Εν » 3 2 ᾿ΝΝ ᾿ ω ͵ 

᾿ δίκως αἰτίαν ἔχ." κα τηγοῤϑωϑυ ααδοολλη Ἑ 
δα γεν ἐν 9 ) τ ; ' λοις, εἴτις ἰδίκως τι κά ται. πδλλαἴχις ἢ Ἂ βε- 

λάυόρϑροι, ὦ υϑὸ οὐ Ὠκπιϑυμῶρδυ σρῆψ, 
ΠΣ ἐπαρξωθρ" ἃ δ) αἱ μμὴ βουλῶ μεθα 
ρθῆ, ὑταμεμφέ θα. ηδὴ σ᾽, Εἰ 

Σωχραῖες, ἢ φιφλημδυως πολλάκις ἐχρίϑηγ 

Ὶ 

ΕΊΙΒΟΥΒΕ ΑΓ ΜΙΝ. ΤΠ ΦΊΆΚΕ ς Τὶ 
ὡ δὲ ζυῶτα δύντω), ὁ παῖς δξαλίσας“Σ ἃ Ηἰς Ροταξεῖς δα την ριιεῦ γο  αϊα τ τὶ 

" Ας ἄν, Ὁ 5 } 

λεμον ἀϑκήμιασι, ΝΣ: σλϑπῳ ἔχιμελείαις, Β 

ὃ ΓΩΣ Ὡς ἢ ΛΆΜ 3." Ἰλλοῇ ὯΝ ’ 

Ἀξέλετας, τὸ τὸ μιοι, εφζευ ἐγὼ, τὶ ὦ ἰοοκαγεν Γ) 
ν [4] 

σ᾽), εῷν, ὦ 

δε" 

ἐδ: 
πγαῃν ἀἀτιοῖτ, γι} σατο (δα πα ἐόντος 1ὴ 
ν θ πη, χαο ΠΌ δὶς Οριις ΟΕ Εσο νοτο πῆς 
ΡῬΟἀοτοητῖπη πος ης, πο ογτοῆς ἀοπιΐ 
ψενοηὶ, {τὶ ρα ντοῦ. Το ϊηάς τα ἢ τ ΠῚ, Πγΐ 
ϑδογατες "1 ργαπαϊο {ππιο, νὰ οι ἀϊοπὴ 
ΠΘΟΣ γ συ, 64; νας τορί εὗτς ΟΧΙΡΑΠ1; 
[τὰ πιο [πὸ Δηλοτ, Πα Δ}, χοῖς [Π:ς ἰτὰ τι; 
ΠΟΠουπαοίς., νὰ σπληΐπο ταὶ μὶ ΡΙαξοδητ, 
ΝᾺ ΠῚ Θοά στη τοπΊροτζο ντὶ αάραγασι, αὶ ἃς 
ψαϊοτι ἐΤηὶ ὃς νἱτίθιις ὈΟΠ ισατ, το πη; οχ- 
δγοϊτατίοη θι15 ντὶ αὶ το ΠῚ τ Πἰταγο Πη Ροτι- 
ποητίδιις, ἃς σαγατίοπο ΟΡῈΠῚ : ΘΟΓΙ ΠῚ. νοΙ 
ΠΠ1] εἰξ, χιο ποη δἀπιίγαθμάιπι παι νς 
ἄδαταγ. Ετεπίπιτς τεέϊς μας (πσ αι] (υ{τἰ- 
Ρέτζο, (τὶς πγασηα ἤετο ἰπ Ἰοῖα Ργαδες. Νᾷ 
ὃς σοπΊπγοάα να]δτι {πο ντοητοιὰ τὸ ΡΙο- 
ΓᾺΠΊ ΓΟ ΠΕ Πγ; Γλειτη Βοποῆςῖο νίά- 
1115; ὃζ ἰΠτοῦ ρεΥ ΓΠΠΠΠγὸς αττὶς Φ αι τὶς ας 
ΟΡῸΪΟ ΠΕ ΠΙ πος γοσοηίοεὶ τὸ (πἰπλς. Η ας 
1 ίτα τ: ηγ] ϑοογαζρϑ, αἶτ, Ζυστη ἀσαίη, νοτς- 
ΠΊΘΏΓΟΥ ΠΕ] ΓΟ σα] ΠΏ] ς Οχασίτου, Τὰ 
νογο ἔοτταῖϊο ἀϊξξιγιιπι ηγε ραταθαξ, Ζιυοά 
ΔΙΆ τα νὴγ θοπιῖς ὃς ποθ ίξιις Δάρο οτ Αὲ 
πος ηιοα,, ἰπαιίαπη, ΠῸ ἢ ΟΠ ΟΠ ἡ πατογό 

Οὐνοϊεθαπη, ἐσ υί4 οροτα {πιά ϊτη; ροπας ἴα 
Θο,ντ {1 φιιαπάο {πὸοριι5,Γαεοηοιη ἐδ άογα 
τιιατιιτη αὐξίο Πα πη, ἃς ν] οἱ ΠΠτα αὖ Δ]Πἰς οχὶ- 
σεῖς Ροίῇς. Τα νετζο, πηὶ δοοίατες, ΤΏ 4Ε10, 
πο ἰαἰρ(πη1 πῖς βογροτιιο Πηρα τατὶ ριϊτα οὶ 
ἀεξεπάθηαὶ αυαάθγηςοὶ γατίοηοηι, ἀππ πο- 
ΠΆΪΉΪ {πππὶ [Π τυ 15, τς οτἱᾶ ργονίγί δας πγοὶς 
Ὀόης ἐς πγυ]εῖς πογθοτῦ. Ασςτίοηος νογῦ 
ααοτατη ἀτή νὰ ἰΠ{Ἐἰτια τη, ἢ ὅ πο ταγὶ εἰ δὲ 
νἱἀθου, Ζιμιηι ρυ τῖΠ} Πγυ]τος ἰηἸα ος εἰς 
{ς αῃϊτδ πετγαιη, ὅζ ΠΟ ΠΠ1}1Ὸ 5 οὐ ἃ Πι ρα 
ΓΟΠΊρΡΕ] σα, ΠΟΠηΪπο ᾿πγοσ τα Βοπὲ στον 
τοῦ νο]οηῖς ὃ Απ απτοπῃ πη τοτῖς μκς ετ- 
ἴλτα οὐατοη δ ΟΧΡΌΠοΓΟ, νΟ] πὶ τα Β1Πρηἰ- 
Πος5,{{ὈΠποπιαςοῆς. Ἐπ αἱ  ἀοπη,αἴτ, Πλ] ϑοογα- 
τος, ἢ ἀϊσοπάο πὴς ὄχοίσογε πο ἀεῆπος: 
ΝΝαπι πὰς ἀοσαίδητοπη Αἰ ΓΦ ΟΠ} ἴῃ ΞαΠΊΠ1Δ; 
ει! ἀςξοπαάξητειη (δ διάϊογο,, αυϊααυϊα 
πξτίαταν, γόἀαγρποο σοποῦ: νῈ] ἀφ] 0 
8 ΔΙηΪ 95 ΦΌΟΓΟΓ, ν ἘΠ απ. απο, νο} 
περοίϊατίος 4 οί γεσοποιο, ἀπ οἴξοη- 
ἄετε βρῆ 5 δηϊτοῦ, ρουίε5 οἷς σοηἀπσοίο, νῦ 
ΔΠλΪοἱ πητ, φᾶ ᾿νοίἔς5. Οὐτπι1ΠῚ τ Π τα: Ῥτα-: 
τοτῖ δά {ΠΠγ115,Πογοραπλι8 ΑΙ, ν οἱ σαι 
(χπι αἰ Ἰσυτις ἀεί πα πηι, Π᾿ ργατοῦ πιδιίτῇ 
σα]ρᾳ ἴῃ εἴ σοπέσγτειγ; ν ΕἸ ἰΠτοῦ ΠΝ πλπτιο 

ασσαίδτϊ οΠ 65 1Π|Πἰτια πηι, ἢ σαὶ Ποπὸς 1ΠπῈ: 
τπογίτο ἐςξογγαγι ροπηΠΊογο οὐ σοθ(}- 
ταῃτα5, 1185 ἀσοῖῸ ΟΠΡΊ ΠΊι15, Δ! πλι5, τς 
ΠΟΙΌΠΊι5 ΑΘ ΟΓΟ,ΥἸΓΠρΡΕΓΆΠΊ115. [απ ὑ ΘγΟ, ΠΙΐ 
δοογαῖας, εὐἰαπὶ ερεηττηοτο ἀἰἰπέβο ἔλ- 
δζατη ο[Ἐ ἐς πο ἀἸοίατη, αι πλὸ ρογροτὶ, 



8.2 ΧΕΝΟΡΗ. Μ 
χαΐάυις πιπῖτα ποπλίπο ορογτετγος εχίοϊας- ἃ 

τα. ἃ φιοπαπηὶπημαπιοσο, πὶ ΠΟμοτπᾶ- 
οἢς. ΝΝαπι ]αίήομη πος δητεπασϊρῃογας 

Ῥαπι. Αδ νχοτο, πααῖίτ, Ετ φαοπαιη ραξξο, 

ἰηήααίῃ οσο, Δι 2Π| ἀσὶϑὲ πὶ νοτα ἀϊ- 

ςοταοοπάποϊτ, σστοσίο αἀτηοάθητ: ΖαπΠπὶ 
ΕΔ. σαυαπ ἀοτογίογεηι, τηἱ ϑούγαῖεβ, 

ποπ Ροήϊπιπι ργοξοέξο πιοίίογεπι ἔδοοτο: 
Ἐοττιαθ ἤθη ροῖοϑ, ἱπηπάτη ἐρο, πο ξΑ]- 
{ππὶ εἰξ. νεταπ ἔάςοτς. Υ ογιιπὶ ΠΤ τῶ, 

Τοποιπδςοις, ἀετίποο ἀποςάοτς ν οἰεητοπγὲ 

ΝΝοη ργοξοέζο, παὶ ϑοογαζθϑβ, αἷς. Ετθη ηῃ 

Ρτῖας., 4 14Π| ΡΟΠίτιις Άπὶς οοποίοπὶς ἔπο- 

τίς, ἀπ ρεθιατγις ποη απ, Ν᾽ εμοπιοητεῦο- 

πίπι ριοξοέξο οδιιθς, ἱπαιδίη, Π6 σορῃος- 

τηεηταπι ΠΠπ4,, 4 νὴ θομι15 δέ Πποπείξις 

Δάρο!ατίς, ἀπλίττας. ΝΑ πὶ ταῃγοτῇ ἴαπὰ ου- 

ταῖϊα πλαϊτα τἰ δὲ πεςοαγίο ουταηήα ἤητ, 

αυία τατηςῃ ἴτὰ σομασοηΐζ ἰητοῦ νοβ, ποίρί- 

τες ἰὸς ορειίγῖς,, ἢς πιρητίατί5, Ατααὶ πὶ 

δοοζατοβ, αἷς ΠΟ οποία, Ὡς 14 φυϊᾷοπι 

πορ]σαητατ,άα φαϊθις τα Ιοπτιοτῖς. Δ αἱρ- 
ΡΟΝ ΠΠσος ἰῃ ργαα 5 παῦεο. Νεζαπινοίο, 

Ἰη4ααπι, ΠΟ μοπλδοῖς, τπὶ ν 1 ΠΠςο δι οί 

ΟΡ ,»ΟΧρίοτας δῇ αἰϊσιδὶ {πὸ φυρίαην αἁ 

μαποργοοιγατίοποπη ἀοηςι5, οαπις; 445 
ΟροΓᾶπι νὰ 6 πΊ85 ; νοἰττὶ ἡ αὶ Ελῦτο τἰδὶ 

ΕἰἙ οριις, ίατ (οἷο Ποιθὶ ρεγίειιπη ἕατίσας 

πΟΙΘΥΙς., οπτο ορεγαπι ἄλτο ντί σοτηρα- 
τας : Δἢ νοῦο ἰρίς ν]]ΠΠσο 5. το 5 ΠΕ Πττ5 ιὲ 

Ἡφεια ὁ Εροὶρίς ρτοξοξξο, τη δοοζατας, αἰτίη πος 
ἪδδΣ ἰπουμήθο,ντςος ἰμ{πἸτιδπη. ΝΠ. ἢ 4815 τας 

Τὶς εἴϊεε ἀάεθεας, νὰ πὸ αὐίφητο τοπὶ ΠΊΟΑΠὶ ὑετο ἰρ(ε 

φθδει (τὶς ἰάοπες συτοῖ,, αϊά οἰππὶ ἐοίτγα δἰ ἱαα, 
φωϊνιεαῦ ΟἸΙΔΠῚ πιοὶρίππι οροττθατ Οπΐρρε ἢ {πὶ 
βερ τ ττὰ (ατις αὐ ποοϊάοπειι5, νι ρα τι ΟροΓ5 
τα μώς {ΠΠ|5 οτίαπι ἁ]ίυπι (ΟΠ σοῦ ἀοσοτα ρο πη}, 
ιινίξων, (μας ἱρίς τοηοο. Ῥυίπαιιηι ἰρίτατ, Πα 41 ὃ- 

συμα σο, ποςοῖς οἰἙ Βοποιοίο [τ οτρα τε ἂς τος 
ἀιϊρεηιίς ΔὨΪπγο, ἢ αἰ ἄςπα οἰτ5 ργαίςητία το ἰοοο 
ἀυάμβι - {Πςετὸ ἄεῦςαι. αι πε δεποιιοίεητία 
κοι ἔνε αϊπαπιίοἰςπτὶς ργοσαγατογία ἔιοτίτν ἴι5, 
δε. οαϊςσαϊπηοάϊ ταπχάεπι 11 πτὸ ΝΠ] 5 ρτο- 

ἔεξτο, ἱπηαῖς Ποποπιαοῆι5. Ν᾽ οταπὶ ἜρῸ 
Ρτίπηιπὶ ς εο5 οοποῦ ἰπΠπτιοτο, ντ ογσὰ 
τὴς τηροίχις δΒεπειοίο πηταηΐπτο. τοῦς 
ἴξοτο το ρεγ ἄξοϑ ἱπηπιοσταίοβ, πη θᾶ. 410 
ΡΔέϊο φιοιπησππίηας νἱ5, ἄοσς5; ντ θοπο- 
ποϊοητία το, ταοίχψαο σοπιρΙεξζατας ὃ Βο- 
ποίλοϊεπάο, αἷς, οτος θη] αἰ σῖπ5 σο- 
Ρίαπι ἐϊ] πορῖς Ἰατσίπηταγ. Ετρο τὰ ἐ- 
σοῖς νὶδ. ἰπηιδπι, [Π εἰ, 401] ΟΠ Ϊ5 ται 
{ταδήταγ, Ὀεπειο  οπτὶ ΠῚ οτρα ἴα οχοίτα- 

τί, αταας 1ΠΠ05 θοης τίδὶ ἔλοοις νε]ΐς. ΕΠς 
Θη1Π}. πη] δοσζαῖς5, ἱπ γα ηχοητισι πος δ6- 

ποαοϊθητία ορτίπγιηι νίάςο. Ατῇ παῖς θ6- 
ΠοιοΙοητίδῃ οῦσα τὸ οοποὶρίας, ἰΠ 14}, 

Οὐ Ιοϑκαχε . ὑτὸμ δεηδὴς Ὠχέδοπα, κατα- 

ἘΜΟΆΞΔΓΒΥῚ. Ἧ 

ὅ,τι γοὺ παθᾷ, " εἰποτίσοι. (ποὺ 5, ἐφζω ἐγὼ,. 
ὦ Ιοοικα χε: ἐμὲ γὸ δὴ τϑτο ἐλοίνθοινεν. ἰαῦδὦ 

γυναικὸς, ἔφη. Ἂ πῶς δὴ, ἔφζω ἐγὼ, ἀγω- 

νίζη; ὁτὸμ μϑὺ ἀληϑὴ λέγᾷν συμφέρη, πα-᾿ 

γυ ἐχιφκὼς" ὁτὸμ δὲ “ψευδὴ » τὸν ἡοσῶ θ᾽ϑν», 

ὦ Σώκεατες οὐ μὰ τὸν δῖα, οὐ δχα μαι 

κρείῆω ποιόν." χαὶ ἐγὼ εἶπον᾽ ἴσως Ὁ» ὧ1- 

φόμαχε, ὦ ψεύδος οὐ δουύασοι ἀληϑὲς ποιᾷγ: 

δυλὼ Ὑ»Ὀ» ἐφζωω ἐγὼ, μή σε κατακωλύω 

δὶ Ιορκαχε ἀπιέναι ἤδη βουλόνϑρον »κα δι, ; 

Β ἔφη ὦ Σώχεῳτες. ἐπεὶ σἕκ αὐ αἰπέλϑοιμι 
“Ὡρὶν πὲμτώπασιν ἡ ἀγϑεοὲ λυϑῆ. νὴ φὩ 

φέυ ἐγώ, φυλοίΠη ὙΣ ἰοχυρεύς, μὴ ἀἰποδά-, 
λης τίωυ ἐπωνυμίαν, Ὁ αὐὴρ κόγὸς κάγαϑος 

χεκλήοϑαι. Ἢ" ὙΣΡ̓ πολλων σοι ἴσως ὀντῶν 

Ἐχιμελείας δεουϑθων, ἐπεὶ στευέθου τοῖς ξέ- 

νοις, Ἷ αἰαρδράν ἀύδυς, ἵγα μὴ ψεύσῃ. ἀλ- αἰαμὶ- 

λαοί τοι, ἔφη Ἰοομουχὸς, ὦ Σώχρᾳατεξ, οὐσί ες 

ὥκῴνα μοι ἀμελ Τοι!. ἃ σὺ λέγ. ἔχω ΝΥ 
(πες ν» » 

οὐ Ος ἀγροῖς. πύτεραι δὲ, ἐγὼ ἔφζω, 

μαθὼν ζὠ πο ἢ ἔχίξοπάυτικϑς αὐὴρ, πϑτον 

πάρα ὠνῴαϑαι, ὧς τούτω πέκτονος δεηϑὴς, 

καταμαθὼν 47 οἷδη, ὅτι τα ἴδης τεχτονι- 
χϑν, τῦτον πέος κταοϑαν" ἢ αὐτὸς πα; δαῦύεις 

τὸς ἐχίδῥπους. αὐτὸς νὴ δι΄, ἔφη, ὦ Σώ- 

χρφτες,, τσφραΐμαι πταιδαί,ειν. χαὶ ὙΡΣΡ ὀφτς 
μέλὰφ φχέσῳ, ὑτὸν ἐγὼ ἀπῶ, αὐτ' ἐμοῦ 

ὄχεμελονϑυος, ηἰ αὐτὸν χαὶ δά ἀλλο ὅχίςα-. 

οϑαι, ἤα. ἐγώ, εἴϊαϑ» γὸ ἵχαϑὸς εἰμ ζ1ἢ 

19) ἔργων πυροςατάσᾳν,κἀν άλλον δήπε δυωυαϊ- 

μάωυ διδειξαι ἀξ αὑτὸς ἐχίςα μα!. Οὐχοιῦ 

ἀὐνοιαν πορῶτον, ἔφζυ ἐγὼ »δεήσᾳ αὐτὸν ν 

σοὶ νὼ τοῖς σοῖς, εἰ μέλλοι ὐρχέσφν αὐτὶ σῷ πα- 

ρω ν.αὐδυ γὃ ἀύγοιας τίσ φελος ὼ ὁ ποιαφΊνοσῶν 

Ἐχίζοπο ἐχιςήμης γίγνεται; συ σὲν μὰ ϑὲ᾽,6- 
Φηὸ Ιοϑικουχος' δλλά τοι ὃ ἀὐνοῷν ἐμοὶ τοῖς 

ἐμοῖς ἐγὼ τοεξ τον πφρῶ μαι πται δα φν.ἡ πῶς, ᾿ 

ἐγωέφξω, πσοος Ἢ ϑεῶν φύνοιαν ἔχῳ σοὶ καὶ 

τοῖς σοῖς δὲδείσκᾳς, ὁγτίγα, αὖ βούλῃ; ἀφ) εργε 

Εν δὲ᾿, ἔφη ὁ Ιαόμαχος , ὅτομ τινὸς ἀγαϑοδοί 

ϑοοἱ ἀφϑονίαν διδῶσιν ἡμῖν. τῶτο δξώυ λέγφ, 

ἔφζω ἐγώ, σπι οἱ ἀπολαύοντες Ἵ σῶν ἀγαθῶν 

47, οἱ σοι γίγνοντοι , χαὶ ἀγαϑόν τί σὲ βόλονται! 

Ὡρα ἢ 4ν. τὸ "ὃ ὀργόνον, ὦ Σωκχεα,ες,εὐνοίας 

ῥίον ὁρῶ ὁγ. ζω ὃ δὴ ἀὐγεςσοι δρηλεέφιω, 
ὠ Ϊο6- 



" υπά φν»οὐχ ὁφᾷςς, τὶ (4) ἑαυτοῖς ἀ7γοὶ πϑώ- 

τες ὄντες, ὡς εἰπεῖν, αὐ ϑρῳ ποι, πολλοὶ αὐ 

εἰσιν, οἱ σῴκ ἐϑελοῖσιν Ὀχτμελῴαϑαι, ὅπως αὖ- 

᾿ ηοῖς ἔςαι (ῦτα, ὦ βούλονται ἐῃ σφίσι τὰ ἀ- 

γαϑοί; δλλὰ γα κα δι᾽, ἔφη ὁ Ια μοχοο, [ἐ- 

γὼ Ἀκζ οὐτους ὅτὸμ Ἐχίξόποις βούλο (αὶ κα- 

δι καναι.χαὶ ἐχημελῴοϑαι διδώσκω. πῶς,ἔφην 

ΤΎΞΕ ΣΕ ΌΤΡΤΕΝΜΝ 
χάπασιν οὐ διδακτὸν ῳμζω τῇ, Ὁ ἔχιμελὴῆ 

ἐφεξῆς γὲ οὕτως οἷον 1ε πόύζς διδωώξωι ἔχε- 

ἀελᾷ, ἐῇ. ποίοις κδὲ δὴ, ἐγὼ ἐφξωυ, οἷον τε, 

᾿ πόώτως μοι σαφεῖς ζρύτοις Διο σημιζωυον. 

ποόῷτον κδὺ,ἔφη,ὦ Σωώχρῴτες, πῷς δου ὡς 

χραῖα: Οἶκ αὐ ϑυωώαιο ᾿ξχιμελάς ποιῆστι. ὦ 

γὸ μεθύφν ληϑζωυ ἐμποιᾷ πλύτων ἢ πραῆψ 

δεοκίνων. οἱ δξίω ζύτου ἀκρ αἾ(ς μόνον, ἐγὼ δὰ 

ι φώωυ,αδεοιύατοί εἰσιν δγημκελᾷς ἔσεαι, ἢ ὦ ἀλ- 

λοι τινέο:ναὶ με δι᾿, ἔφη ὁ Ιοσμαχὸς, ὃ οἵγε φ 

, ὕπνου τε γὸ αὐ αὐτὸς δχωύαιτο καθδύδων τὰ 

δέοντα ποιήν, οὔτε ἀλλϑς παρέχεαϑτω. τί δίωυ, 

ἐγὼ ἔφζωυ,ἕἅτοι αὦ μόνοι ἀδιιύατοι ἡ μὴν ἔσονται 

ζτην τίω ἐχεμέλφαν δεδοι ηϑένσ αι.ἢ Ὁ ἀλὲ 

: λοιδινὲς τος τότοις;Εμιοιγέ τοι δοχϑόσιν, ἔφη 

; ὁ]οο κα χος οἷτω ἀφρφϑισίων δεφέρωτες, 

ἀδιωυαΐοι {) διδα ,ϑέυσαι ἄλλου τίνος κῶλ- 

λον χιμελάοϑαι, ποσὰ οὔτε “ὃ ἐλπίδα, 

οὐτ' ἐχιμέλᾳοαν ἡδίογα ῥαδῆον ἀρᾷ, τῆς τ] 

πωϑικῶν ἐχιμελείας" σοὶ μιζοὺ στὸν πα- 

ἢ "τ ΄ ὍΣ ω ͵ ͵ 
ὀρ ἀὐπετέος ὅε!, τῷ οἰπο τ ἐρωνϑύων κωλύε- 

πον τς « 5“-Ὁ ὄν » 

ἐ ὅς, οϑαι ὑφίομαι δξχυ, καὶ οὐδ αὖ ζριούτους »ὠ ογ- 
ΣΥ ἘΦ »σὸ 2 λ Ἷ ἴω, μηδ σχιχάρην ἐχτμεληζας ζύτων τι- 

“ΝΣ καϑισαναι.τί δὲ, ἔφξυ ἐγὼ, οἵγινες αὦ ἐρω- 

᾿ [ιχῶς ἔχουσι τῷ κερδαινᾷν, ἡ ταὶ οὗτοι ἀδέωα.- 
σις 7 Ἔ ΨΥ ν ν 

᾿ Ὁ{πἰ|σὺ εἰς ἔχτμελφαν τ καὶ ἀγρϑν ἐργών 

᾿ παιδαεοϑαι, οὐ μιοὶ δὶ", ἔφη Ἰομιοιχοφ, οὐ - 
ν᾿: ΝΞ ἁοΐ ᾽ Ὑς ῃ ΓΑΥ; Ι» 5.5. Δ] 

᾿ δαμῶς γέ, δλλὰ ἡ πῦρυ ἀφ αγωγϑ9ι εἰσιν εἰς τ' 
Ὡῳᾧ, 2 »5Κ Μ Ἢ οἵ -“᾿ 

᾿ς Οὐτωνχιμέλφαν. σύσὲν 75} ἀλλο δά," δὲῖ- 

ἀξ ξαι μόνο ΕΘΗ 
τὰ λα. τὸς 3 ἀλλύς,φξυ 6) εἰ εἰκρ (ᾳς τεει- 

᾿ς οἰῶν σὺ κελά 4ς, χαὶ δϑς τω φιδοχερ- 
ΦΩ͂ , Σ ς 3 4 

᾿ δες 60) μετθίως ἔχοεσιν, ὁπτὼς οκδιδαισκάς, 
ι ε 

ὡς σὺ βούλᾳ, Ἐχτμελά; γίγνεοϑαι; ὁπλαῖς, 

; ΓΕ ΜΙΝ ΜΕΥ 
ὦ ἴαδμαχε, ἢ ζύτου ἕνεκα ἰχόμὸς ἔςαι Ἰχὶ ΑἸ ΟΠοπιάοιο, δῃ Ρτορτογοα (τς ἀά ρύοςι: 

ποιήσοι. σε τὲ Ὑ δθὶν, ἔφ», ὦ Σὠκρῴτες, Β 

τὰ ( 4 πος ροίϊοι ππρε]]ογο. 

8) 

ΓΑτ ΟΠ ΘΠ} οὐ ἀοηριιὲ Αἢ πη νίάοϑ, Πιοά 
αιπι Ποπλίηςξ, ντίτῃ ἀἰσαπι, να] γὶ δ 6- 
Ὡς {Πδὲ νο!ητ; πλα]τὶ ταπγξη πε, 40} οὐ Γἀπὶ 
ΔάΠΊθοτα Πο]ίπε, νὲ οα Βοπα σοπίδηϊαη- 
ταγ,αίτα ΠΟὶ σαβιαης ΘποΠίγο Ερο νετο,1Π- 
4 αἰ Πςποπιδοθιι5, ἡ αιιπὴ ταῖος ν]]Π]Πσος οὖν 
{πἰταδγα νοὶο, ἐτίαπι θεὸς ἀοοοο οἰἰγαῖη ἀά- " 
Βίδοτο. Οἱ] Ποολάϊςίο ρὲτ Π όος, 4 ι4πὴ. 
Ἐτεηὶπὶ [ἃ ἐρὸ ρίφης (ὰρ ἀοϑ τίπδι ποι 
οαάστε ρει ΡΑΠΊ, γῇ αιἰς ἀρ οῆς οΗΤοΐα- 
τιιγ, ϑλης Ποτί ποη ροίοίξ, πιὶ δοοίαϊζες, αἰτ, 
νι ας (ογὶο ιιαἀάπι οπὴπο5 αἰ] ἰροπτος εἱς 
(Ὁ ἀοσοατ.  αἰπάπα ἰρίταγ, πη ἤλπὶ ορο,4ο- 
σοὶ ρο Ππητὸν εἰ ἐπὶ οπλπίπο πη! ἢἰ πος ρεύ- 
(ρίσιις ἱπάϊςας. Ρεπιιπι δος, αἰἷτ, Πλὶ ϑοογα- 
τὲς, 4 ἃ νίπο {δὶ τοτηρόγατα πεηπθιηζ, 
Πρ ητας εοοτε ποη ροῖος. ΝΝαπι ἐδ τίθ- 
τὰς ΟὈἰ ΟΠ ΠῚ ΟΠΊΠ ΠῚ, 18 ἀσὶ Οροεῖοτ, 

ἰμάτιοῖτ. ἸΝατη ἰρίτατ, ἰπαιιαπη ἐρο, αι αθ 
Ποςίς σοητίποτε ποη ροῆιιητ,ίο]ι ἀΠ]Πσεη- 
τος εἴ πεαείιηξ, δ ὃζ 10) συ! ἀΔηι} Ρτο- 
[εξζο, Αῖτ Ποἰχλοπηδοίιι5, εὐ] 1], αὶ ἴοπιηο 
τηοάεγαγὶ ποη ροῆτπης. Οὐΐρρς πες ἰρίδ 
ἀοττηίθης ἔλοοτο, φια ἀςθεθας, πες αἸος 

αἱά ἰρίειγὸ ἰπ- 
αυδηγορο, (ΟΠ (την ι,αῖίθιις μας 4" ροη- 
τία τεα δ ποι ροτοῖξ,αη ργάτοτεα ἡ ἀπ ἃ- 
11} ϑαπο πῃ] ν ἀοητίιγ, αἷς ΠΟ οπγαο5, 
οτίαπι Π]|, αἱ ρογά τα το θι15 να πεγοῖς ἀδαϊ- 
τὶ (ας, νταἰτευίας ἔοὶ πα ογ  ΠΊ σαγαι ἢ α- 
Ὀδαητ, 41} {ΠΠπ5,οσετὶ πο ρου, Νὰπι 
ΠΟΠας (ρας. ΠΕ σιγὰ το βοτιτὶ 4114 ἐπσαπ- 
ἀϊοτἔλοι!ς ροτείξ, φιιατη ἢτ ἀπιογίς σσσιβα- 
τίο : ΠΟΟΊΠΙΙΘΠΙΓΕ  ΠρΡΡ] οἷα σγδι 5 'Π ργος 
οἸτα! ο[Ἑ, φασι {1 τοτιιηι οχροάππάατιπι 
οαγα {πἰ5 αὖ ἀπιοτίδιις. Αἰ 15. αἰϊοσοτα: 

πω- ρείν δ πσρακτεον, μαρία» Τ χαλεπωτέροιν Ὁ Ουκηποῦτοιη αϊιοίοιιπιη; ταῖος οἦο αηΐπι- 
ἀάπεττο, ἐς [15 ἐ πη ἤπις σοι, ντπο ἀπ! 4οπὶ 
ςοπεγὶρίος ῥγοςσιτίοτεβ σοι πταοῦο Οὐ 4 
ἀαταπΊ, ἰπη] πὶ ορο, { Ζυθς ἰποἘ ἁπλοῦ 
[ποτὶ λοι αηϊ, πατῃ ὃ 11 αὐ Δἀτοπτϊσποπί 
ἴῃ τεδὰι5 τα οἰς ἱπ{πῖταὶ ποχιεαητ Νοα 
Ρτοίξεέϊο, αἰτ ΠΟ ΠΠοπιδοθιι5, πε] διιητ, ᾿πι-: 
πιο ἔλοΠΠ]Ππλο κα πος ἄτι ἐσ άεοὶ ροί- 
(ἀητ Ουΐρρα πα]]1 πεϊ οριις ο[Ἐ αἰΐα το, ΠΠΠ 
ντεῖς ἀπτηταχαξ οξεηάδς, ἐγ οίαπι ἢ 
ἀΠρεητίδηι. (Ποεγος δτεπη, πα Δ πΠ|ορὸ; 
ἢ ὃζ 115 ἴῃ γοδις ππτοοηεπεπέεϑ, [ἢ 4 δ ι15 

-ο ε ͵ ᾽ ἐ) τ Ἢ ᾽ ἐγ Ἷ ᾿ "2 ΕΙΣ ΠῚ κερδὰ λέον [ΠΣ ; ἐχίμε .Ὲ ἢος ΔὈΙΡί5 ΓΕΖΌΙΓΙ5,δζ υίεις πλεάϊοοτϊ 

ἴοῦ οιρια 1 ἤητ, {το τατη ἀεπι ραξξο ἀσεοϑ, 
νέρτο αὐ διτείοτασ Ππὲ αΠΠ σε οϑ ΡοΓ απο 
Πηρ] οἰ τού, αἱτ, τὶ ϑοούαῖος, ΪΝΝΑΠῚ ]ΠΠΠῚ 
εος ἀΠΠρσοητοῦ ππα σὐζαζο ν᾽ άεο, πῦ (Ο] τὰ 
ΤοἸ]]αυἀο ἰβίος, (ς  οεἴατη ντ οὐπατη ΠοποΓΘ 

Θοῶς 

᾿ Ν ͵ ε ᾿ σοῖς πὰ ολυῦ 9. ν 2 ᾿ “ 
᾿ ἔφη, πόρυ, ὦ Σώχρῳτες. τὸν μϑυ ΣΡ (χιμελο δοὺς ἴδω, χα; ἐφ᾿ αγναΐ καὶ τιμᾷν πάρα 



854. 

δοίοδο ἀοοτε σοποιῖῖά, σιοά ἐο5ποτάς- 

ατ σε νοτο, ἰπααδίη, ΠΟ Ποπιλο Ομ ηΪς- 

811 Ὁ μας ογατίομς ἀετῖς, φαΐ αα ἀπ ρεη- 

τίαπα ἰα Ἐἰσαπηταν, ἀοῇ εξξεηβ, οτίαμα {Ππ4 

ταἱπὶ ἀς ̓ πΠιτα αὶ γατοπδ ἀθοίαγατο : πα ΠῚ 

βοιὶ ροίπε,ντ αυῖς ἱρίς πορ σης αἰ ΠΟ 5 εἴ- 

ςεῖς ἀΠίρεητος ροῆϊε: Νοαπαηυδπι, ας [- 

(ς ποιραςίνις, Πα] ]οη; πη ὁ παρα, 4ἀπὶ 

ἢ. φαῖς ἱρίς ἡχαίοα: ἱπηροτίτας,αἰΐοβ ἐΠσοτα 

τουῆςος νο]τ. ΕΠ ἐπίπὶ αἰ Βοος, ἀοέζοτς 

ποὴ τρέξε πιοπίξγαπτο ἀἰσογο, νὶ Ὀεπεδ,1-- 

αι οΠτοία5: τ ἀο πὶ πὶ ἘΧοΊρ  απτπο- 

Εἰϊροητία ἀμ 115 (υρρεάιταῖ, ἀϊπεις εἰ 

(ογπαπη αἰ] Πσεητοπὶ Ηοτί. Ατφὰς Ὀγουῖτοῦ 

νταίσαιι, ἔατ1|5 ἀουαίηἱ ἔστιιοβ Πα πΠια τᾶ πὴ 

ξαϊΠς ἔγασὶ απἰπιδάἀ ποτε νἱάοον. Ετυρὶ 

δυτοῖὰ ἀου πὶ ίογιιος φαΐ ἄξει Πα]ΠΠ5 πιὸ 

πιοητὶ φιοίάαπη ν] αἱ, πο τάτηςπ ταῖς, υιϊΐ 

ἴωηϊς δοεῖς ἀσεγίσαοητο ποῆ οὐΐξητ. Αὐ 4υ] 

τοάάοτς φαοίάαπι να] τε δὰ αἀτοπτιίοποπι 

ἰφοιφοβ, εἶϊ ὃ ἰηἰρίσοτο ορογα ποςοῖϊς εἴ, 

δίῃ οαϊπχαίγοῦο, ὃζ ποη Πα θξῆτοῦ αὐαᾶο- 

τὶ θογαπ, τα θο πο Ροτίςδ {(τατ, στατῖαπν 

τοίοτγγθ, ὃζ ποη νογοῦὶ πχογῖτο ΠπΠ0 {πρρὶ!- 

οἷο αἀῆοοτς, υὶ περ! σοῆς 6τ. Ετίαπι ἰά 

ταινπὶ οπιίηῖς Βαυθατὶ τοίρομίαππι ρύαοία- 

σασα νἰἀστας, φασηντοχ σαι παπέξας ρὸ- 

τὰπλ, ΠΟ ΠῚ ΟαΡροΓοῖ 4 ΠΊρ ΠΛ.) (ασίΠα- 

τὶ, Ζιιοπηἀα:λ 1 ρΓΓΠ.15 Ἑαπ οί 5 τοὶ ροτί- 

ται ητογγοσαγεῖ: φαϊάπαιη οαπαιπ} σοἰοτ- 

τς ΡΙΠσ ΟΕ ι ΟΠ ςογοῖ. Εδγταγ ΦΉΤΓῚ 15 τὸ- 

(ροηάπΠς, Οὐ υ]α5 ἀουιίη!. δῖος ταὶ] ντάς- 

τας, ϑοογατος, οί πλ ΠΑ ἀοπλ!ηΐ οου]α5 αι 

χτααχίπις ρυ]οῃ γα δὃζ οστορία οθςοετς. ετο- 

τασα ν Οἱ, 41 4πὶοσο, ΄4ΠῈ Αἰ στ] νος πο 

τοῦ ἱποι!οαποτῖς, αἢ]Π Πρ ΏτΟΓ εἴς οσὐγαπήα, 

αύα τα νο 5; Πα πὶ 5] ΔοΟΠ ΘῈ 5 δα ρτοσιιγατί- Ὦ ϑαι. ὁτὸμ 

Θηοπι δείτλη ὃζ αἰμἀ φυ!άριαπι ργατογξα 

ἀτίοξάμιπι οτῖς εἰ, ἢ φυίάοτα νἱΠιςὰς οἵτε (ἃ- 

τίς ἄρτας νο τ} Ετὶτ ργοξςέξο, ἱπαυῖς Πσπο- 

τ λοι. ΪΝαπ τοίζατ, ντ ὃς αιὰ, ὃς σιᾶάο, 

δέ ιο ραῦϊο Πταρσοπάμπα, ἸΠτ ΕΠ] ρατ. Νίδιι 

αὐίχας πος τ, φαΐς νΠΠςὶ νέας ροτίογ βιο- 

τίτ, φυφπι πιο οῖ, αὶ Πα του Πς αυ!άοπι 

αοτοταητῖβ Αἰ οὐ ι5 σα γάπλ, τα πὶ πλλη (τα πὶ 

νοίροι εὐπὶ ςοπιιοπίςπάο;ν ἐγαπι 401 ἃ α- 
στοτας ἔλοοτς ρΡοῆπι,υο οἱ ςοπάμποαῖ,Π6- 

(οἴαι ὃ Οὐ {πα !ἀϊςοτῖς, παιιὰπη ΘρῸ, 410 
λέξο λοιπή ππτ ορογαν πατη δάθας 4}1- 

αυϊᾷ ἀο Πἀογαδίταυγ, 8} 1.1} 1415 ψ Π]Πσα5 τί- 

δ᾽ ἀδίο τις οὐἰτὸ Επυΐάοπι ἀγ ίτγοτ, αίτ, - 

(ςεπάδηι οἱ οὔτε γατορ ἐπι πηρογαηαὶ ορε- 
χαυῖῖς. ΙΝ τὰ ἰρίτατ,ιηυᾷ οσοιτα ἡ π04; νη] - 

Ἰΐσος ἱπίπἰτυῖς, ντ αὐ ἱπηρογαα Πητ  ἀοποῖς 

εὐϑεὺ ΤῊ. ἐργαζομϑμων.ἢ ξώυ,ἔφίω ἐγὼ, χαὶ σὺ ΦΡχν ἱχόμους Εἰ 

ΧΕΝΟΡΗ ΜΕΜΟΒΆΑΒΙΠ, 
“« 

αἰΐχιο,ἤο ὀρογατα: πη Πορ᾿! σϑητες εἴς, 41- Ἃ ΜᾺ ἀὐζιυς «τὸν ὃ ἀλέλωτως λέγᾳν πὲ πεῖ- 

ραΐμαι ταὶ ποιήν, ὁποῖα, δύήζεται αὐθις. ἴθι, ἐγὼ 

ἔφζυ.ὦ Ἰορμαχε χα τὸδὲ μοι, “ὐδαϑαπο- 

μῶμος τῷ λογϑυ «δὶ αὖν παι δοίορϑμων εἰς 

τίω (χημέλ4αν, δνλωσον αὐξὰ τῷ τσαιδσε- 
«ϑαι,εἰ οἷον τε δεν αμμελῆ αὐτὸν οντα, ὠλλοὺς 

ποιήν ὀχιμελᾷ. ; οὐ μῳ δ ἔφη ὁ Ἰοὰ 4). νολνϑο, ως, »κ" “» 9 » 

Θσοδ, γε μκαλλον, ἢ ἀμουσοῦ ον Το «τὸν αὐλός 
Π ᾿ “ ἶἾ 

μμοισιχοὺς ποιᾷν. γα λ ἐπὸι ὙΣ τῷ δι δὰ σκαλοῦ 

-αογνραῖς τὶ “ἰ ασοδεικγύοντος, καλώς τούτο ; 

Β ποιῴ, μαϑεῖν, χαὺ ἀμμελήν γε “ι πυοδεικγύοντος 

τῷ δεασάτυ, χα» ἐπὸν Ὀχιμελῆ ε ροίπτοντοὶ 

“λμέοϑαι. ὡς δὲ σειυπύμως εἰπεῖν, Ἴσοννρ9 

“δὸ δεασοτου οἰχεἴζᾷς οὐ δύχώ γρηςοῦς καΐζᾳ- 

μεμα ϑυχέναι : “χε τοῦ μϑμτοι πυνηρφὲς ἤδη 

εἰδὸν,ου αϑὺ τοι αζημίοις γε. τὸν δὲ Ὀγημελη- 

ἄκοις βουλόνϑι ον ποιήσει ΞΘ τίνᾶς, χαὶ ἐῷο- 
ν κφρτά "Ὁ Υ 5 Ἢ 

ΘφΤΙΧϑν ὁ 4 ἢ) τὴν ἔργων, ΧαῚ ὠζετοιςῖκϑν, χαὶ 

χαϑιν θέλοντα ΤῊ καλαῖς τελουμϑμων Ὄσο- 

δὲ δόναι τω αἰ τίῳ, χαὺ δϑικἕωω μὴ ὀκγοιῶτα τίω 

ἀξίαν ἔχιδνα τῶ ἀμελοιωῶτι. καλώς δὲ 

μοι δοκέῃ ἔφη ὁ [χϑικα 9: χα ̓  πῇβα»- 

ζαρου λε}9 "ϑύὴ διποκρίσις, ὉΤῈ βασιλόϊς ἀ- 

ἔφ ἵππῳ ὄχιτυχω; ἀγαθῷ, πο χίωαι αὖ- 

πον ὡς ταχιτα βεουλόυδνος, ἤρετο Τὴν δεινών 
ὌΠ 6) Α Ι 5 ’ ͵ 

τιν ἀμρῷ ἵπποις ὀυχϑιυ γῶν ε{) 5 τί ταχί- 

; 
[ὦ 2] 
ω 

{ 

ςα παχιωῚ ἵπωον. τὸν δ᾽, εἰσεῖν. λέγεται, δτί 

δεασοτου ὀφ)λμωὲ, οὕτω σὴ, ἔφη ὦ Σω- 

χξαΐ ἐς,χαὶ ζφ λα μοι δὸκεῖ δεασοτου ὀφῦπιλ- 

μὸ: ἴῳ καλά τέ κάγαϑεὼ μάλιςα ἐργαξζέ- 
δι, 

τὸ καὶ πόρυ ἰσχυραῖς »ῦτι δὲὶ δχτμελῴοϑαι ὧν 
31, Ἢ Ι Ὑὺξ Ἀ. 9} 3 ᾿ δὰ 

αὐ συ βιυλη, ἡ ἰκϑμὸς ἡδὴ ἔςται ὁ ζιούτος ὁ 

ἔχίξοπίν, ἢ τί χαὶ ἀλλο “σόϑεμα ϑ' τεὸν 

αὐτῶ ἔς αι, εἰ μέλλά Ἐχίξοωος ἰχϑυὸς ἔσε- 

ϑαι; ναὶ μιὰ δὲ᾿, ἔφη ὁ Ιοϑικαχος. ἔτι νϑυ- 

Ό, λοιπὸν αὑτῷ 651 γνωδναι ὅ,τι πεισοιητέον, 

χαὶ ὁπότε,χαὶ «πῶς. εἰ δὲ μῦ,τί μάλλον ἔχι- 

ζῴου αδ. ζὐτωνύφελος, ἢ ἰαϊξ96, ὃς ἔχε- 
-“" ἵ ͵ ͵ ᾿ 

μμελοιπο μδν καγοντὸς Τίνος, “-εοΐτείων,καὶ ᾿ 
Ἑ Ε γΑϑος ἡ λ ! ͵ ᾿ 

ἐψᾳ ο, Τὶ δὲ συμφέρον τω καμμοντι οιειν 

εἴη, τστο μὴ εἰδείη; Τ ἐαὺ δὲ μιὰ ὁ ἔργα μά- 
ΓΕ, Ε) ͵ ), ᾽͵ 3 ν Ν 

θη ὡς ἐςν εβγάςεα ἔτι τινος, ἐφἴου ἐγώ, σθ96- 
τ ͵ εἰ γχαΐ,: ΄ Ι 2 ἐξὸν ΣΝ 

ἤσεται, Ἢ ποτε εσμένος δὴ (ότι. σοι ἐςαι 
᾽ ᾽ » μὰ ἀνα" Ἢ νὐνη. 

ῥχιΐξοπος; οργάν γε,εφζω, οἶμαι δὲῖν αὑτὸν 
Ὶ ε Υ 

παιδαᾳς πᾷς (γίζόποις; 

πφραΐ. 

τῦδαςφησῃς ἰυὶ, ἔφζω ἐγὼ, τῷ «Ὁ 

ἐαδ ἢ ὁ 
πὸ 



᾿δχυχφραδσι,κολαίζεοϑαι, ἡ οκ Θ, ὅτό 

““ "Ξ 

πφραΐις γε μ "ἔφυ ὁ ἰχθκαιος. κα χ) πῶς δ, 

ἔφάω ἔγω, τας δ᾽ δεν, 6 Ξηρχίχϑες τῇ ω- 

τα ον οτίν ἀμ, Φαύλως, ἔφη; πϑὸμυ,ὡΣ ὡ- 

χρα]εε᾽ ὦ, ὡ ξ)εἴσως οὖ ὼ καΐζο. γνάσαις « ἀκούων. 

Ὁ μϑὸ δὴ ἀξιόν ἡ), ἔφην ἐγὼ Ὁ ὡδάγμα κὰ- 

Οὐλοῦ ὦ Ιρόμαχεδ δςτίς δε. Ὁ, ξρχι χϑις 
ΠΗ 

αὐϑρωπὼν δ)ιύάται ποιάν, δ᾽ ἢ λον ὃ τί ον: κὔντ ὦ δὲ- 

«υοϊιχοὶς ανθρωτπτων δειώα!) διδουσκήν᾽ δφίις ἢ 

δεασοίιχους, δευ μὰ τοι ποιάν ὦ βασιλιχϑις. ὦ 4}ε 

8 καζο λωτὸ ς μοι δοκή αἰξιὸς ἐ{) δλλ ἐπαϊνῳ 

μεγάλῃ, ὁ τῦτο διιυαιμδιος ποιῴν. οὐρκδν, ἔφη, 

ὧδ ὠχρ αΐες,τὰ μϑὸ ὀηλα, ζῶα ε ἐκ δυοῖν πτϑτοιν 

Φ πείθει μια ϑοίνασιν,ἐκΊς π, ὁτὸρ ἀπιφθᾷν 

ΤῊΣ ΟΝ 

ϑύμος ὑπηρετῶσιν,4Ὁ ἘΣ ΚΗ͂ΡΕ [οι πῶλοι 

κα α μαγϑοίνασιν ὑπακέᾳν τοῖς πωλοδαίμνγαις 

' πῶδ' τὸν αδὺ πείθω), τ δήδέων Ὁ ταν γι- 

γργέοϑαι ,ὅτὸμ Ὁ ἀπάθωσιν, πο 

ἔςτ' αὐ ὑπηρετήσωσι κα τὶ γνωμέωυ πῳἱ πεὐον 

δώμνη.κὶ ἡ τὰ κυνίφε ἢ, πολὺ ἢ: Ἔ αἰβρώπων καὶ 

τῇ γνώμῃ κὺ τῇ ἡ γλώσσῃ ἐφ νι, ὄντα ,ὃ- 

ἀϑφυ ἡ αἴθ έχαν, καὶ κυξιςαν, χαὶ ὀνγα πολλὰ, 

μα ϑοίνᾳ τω αὐτῳ τώτῳ όπῳ. ὕτὸρ δὲ γὸ 
πείϑηται, λά μίαν ᾳ τὶ ὧν δέται" ὅτὸν ὃ αμὲ- 
λῆ, κολαίξετα. αν, ϑοφ ποῖς δ᾽, 65) πιθανωτέ- 

δις ποιᾷν νὼ λόγω, ἐχεδφκλύοντα ὡς συμφέ- 

ῥά αὐδις τείλεεϑαὶ. τοῖς ὃ δου λοις καὶ χἡ ἢ ἡ δυχού- 

σαὶ ϑηξιώδης παιδεία ἐΐ), πόρὺ δεὴν ἐ ἐπ γος 

ἡὃς τσϑϑὸς Ὁ πείθκαϑαι διδείσκᾳν. τῇ 7 γὼ ἀμ 

αὐτἣν ὕλι τῶς Ὀχεδυμίαις ασξος »οαϑθαζμε- 

γὸς εὐ πολλὰ αϑύτοις παρ ᾿ αὐτλυ! α]- 2 ̓ φιλότί. Ὁ 

μοι ὙΠ] Φύσεων Ὄ ̓ ἀεναῥᾷ παφοξιωώο. 

“πάφναΐσι γὸ τῷ ἐπα)νϑ οὐχ, ἥτηον ἔγιω τυ φύ- 
Κ δὶ οΣ 

σεῶ),} αὐλλὰι τ Μοίτων τε δ! ἡ ποτ". φῶτα 

. τε δξζυ, ὁσαι τὴν αὐτὸ; ποιαΐν εἴα! πιλανωτε- 

δϑις ὧν, ϑοδ᾽ποις λϑοϑαι, δι δαίσκων οὐ; αὐ ἐ- 

γπζρ ὁ ποῖς ΕΝ μΆ αΐα εἴσαι, Ὄ χαδὲ 

συλλαμξανω αὐζις. ἑάτια τε Ὁ }»ῦ ὅσαι δὲ! 

παυνρέχῳν ἐμέ τοῖς ἐργαφῆρσι,χαι ̓ἰ πσοδυμμα- 

(οὐχ οἰβδια πλύτα τοια δυλὰ τὰ μϑδὸ χεί- 

ῥῶ; κἃ δὲ βελτίω ἵ, ἵγὰ ῆ πὸν χρείοσων τοῖς βελ- 

“ἰοσὶ τιμᾶν, τῶ δὲ χείδϑιι τὰ δἼω διδόναι: 

πούὺ ΣΡ μοι, ἔφη, δῦχεῖ, ὦ Σωκρατεῤ, αϑυ- 

μία εἰγίγνεαϑαι τοῖς ἀγαθοῖς, στρ ὁραΐσιζ 

αϑὺε ἔργα δὲ αὐτὴν καΐζοπτξ αοσύνδμα,, τὰν 

ΒΑΕ ΑΌΜΙΝ. ΡΟ ΜῈ 53. 
Αϑαπο ἰά δπίτου ἔβοοσέ, αἷε ΠΟ πμοπιᾶομαϑ. 

᾿πῷ 

δὲ 

(Δυπίο το ρου Π Θο5, ἱπαμᾷ, ἀιιὸ ραέζο 605 
10 ΠΕἸτυιῖς ἱπ πος, νὰ ταϊοημοιὴ γοροπαί ΑἸῖος 
το πθαητὺϑαπ νυϊρατίτοι, αἷτ, τὶ ϑοῦγαῖοϑ. 
αῖο ἤτ,ντ οιταῆϊς οἰίαπι μας αὐ ἀΐοης, ΓΠ- 
ΓΕ [15. Οδετο παιιδιη ερο, πη ηΐτης γα αἱ- 
δηὰ το ο[Ἐ| Πο]ιοπηάς ἢ, ΝΝΑπὶ 41 ΘΠ τοΓα 
υοίάαπῃ ῥοϊοίξ ἰάοῆοος αὐ ἱπυρογαηάιιπι 
Πιοπλη δ ι15,Θιι πὶ ράτοῖ οτἰ ἃ [6 1] 8 πὴ 4ΔΠ|- 
ἀάλιὴ ἀϊίοἰριἐπαῆι ΡοΠοτίδάεγο; ααίη αὶ 
τοηφαζ, ροηητίτοπιτίφάεγο γορίδηγ. Ἰταηὶιο 
ΠΟη {ἰΠ Ποηςπι, (δὰ ΠΊΑσΠΔΠῚ]Διϊ 46 πὶ τη6- 

Β τεῦ νἱ ἄεγίς, 4] Ἰος εἴἥοογε Ροῆϊς. (ετοτα 

ἰσίταῦ ΔΙ ΠΊ4 114. πὶ δοογαῖθϑ, αἷγ, ἀιιαδιις 
[π|ςς τοῦιις ράγογε αἰ σαῶτ : Ραττίτη ιοά, 
νδΙ ποίη οδτοπηρεύαγα, ρα πα πτΓ; ρατς 
τπ ]ιοά,, νὍ] αἰδογίτοσ οὐίε ψυιηγιγ, δ6- 
ΠΙΘΏΘ ΟἰΠΠ1 οἷς ἀσατατ. [τὰ ρῈ}}} Θαιιουιπὶ 

οδαταϊτο ἀουηίτοτγίθις {π|5 δα τὸ αἀϊίσιπε, 
χαρά! αίπιπη ραγεηζ, ἱπλπῈ φυϊά ξοηίδαμ: 
ΤᾺΓ : ΟΠ ΓΙΠΊΔΟΩ5 αὐτο τῆ,, ΤΠ] ε[Ἐἰὰ5 αιαίς- 
ἄλιη ἐχροϊαηζαγ, ΘΙ νοΪεητατὶ ἀοιλ]-- 
τοῦς ΟδίΘαᾶταγ. Ετίαπη σαςς}}1, αὶ ἢ οπὶ - 
Πΐριι5 ὃς ἰΠτ6]]ΠΠροητία ὃς ΠΠπσας]οησα (ἰπῖ 
ἰπέοιογος., Ὠἰ ΒΟ ΠγΪ Πιὶς ὃς οἰγοαμπασιγῇτζα- 
ΓΕ, ὃζ ᾿ἰταπἀό δίῃ σαριτ ἀθιιο μετα, ὃς Ἁ]1ὰ 
ΤΠ; ἐοάςξιῃ ποοιποῦο ἀϊ(ζιῆε, ΝΑ νδὶ 
Ραγθηῖ, αἰϊχυϊά οογατη,α Ἐχρεζαητ,ἐοῆ- 
(εαππηταγ:ν δ΄ νεγο περ] θητογ (ε σογιηξ, 
ἀδητροθηαβ. ΗομλΠε5 Δυζεπα οἰϊαι οτα- 
τόπο το αἱ οδα αἸεπείογος ροίϊπιην, { χα ὶς 
ἀεπιοηίετοι ἱρίϊς εχροίτο,ντ ραγδαπτ, εξ 
τς Θὰ Ζυοαιις ἀἰοΙρ ηα Γαῖα: δε] πὰ νἱ- 
ἀετιν δῆς, να] 4ε σοηάιοῖτ )α πος, νερατο- 
Τα ἘΡΤΈΡΣ ΝΝπὰ {1 σγαυ οοιῖς Ορι αἸταῖῖ-- 
Ῥας συ] ἰρίοσιιπι, πααἰσι τη ἀρ δος οἤο- 
σεῖς. Ναταγα ἀστοῖη δηλ. οἵα: δτίαίη Ϊαιι- 

ἀς εχαςαμπητζιν Νάπι!η ὩΟΠΠΌΠΠς Πρ ΠΙ5 

πο πλίηοσ εἰ ἔπε [αἰ ϊς,, αιιαπα ἴῃ αἱ τς 
οἰ ασ ροτιιβ. Ὁ ἰσίταγεος ἀοοδηξ, 8 
ΨΠΠΠοο5 νοΐο οομίείειιογα, ἰρίς 11ὰ ρυαίϊο, 
ἀαίδιις εἰεέζαγιμη ἴπδ ρυῖο, ντ ποπηῖπαϑ 
1ηΔ 015 οδίδαιθητος μαδδδηι: διαί μας 1- 
Ῥίοο! ἱπ ραζτοίαιιο. ἸΝδῖι δέ νοίτες, δέ οα]- 
οοηγοῆτα, αιια σα ΠΠ 41 ΗΠ αξημα {ππὶ 5 
Ρείδ 5, Ποῃ οπιηΐα ποεῖ α αἰ 1411 οἰγο, ἰοἃ 

υσάαπὶ ἀοίειίοτα, αι άδην πιδ]ίοτα: νὲ 
τοέξίς (6 σεγεηγοπι Π16] ΠΟΥ 15 Οὐ Πδτη,; ὃς 
Ρεΐουῦῖ ἀοῖη ἀετογίογα. Ὗ Ιἀθιαν δ Ὠ ἢ Ἄν 8: 

Ἐπαϊ ϑοογαῖοβ, ᾿π ας, οπλ πο 1η θοἢΪδ πηα- 
ΘΠ Π1 ἡπεπιάδηη ΔΏΙΠῚΙ ΓΦ ΓΟΓΘΙ ΟΥΙΓῚΙ; 

ααστη σρεγα ρογίς πογὶ νἱάςης, ἂς Π1Π110- 
Τηΐπιις ἀ ἡ 14} 1 {εοἰιπι ρτα μα σοηίε 

δο5; 4] ἁαπ Οβιι5 οἵδ, Πεαας ἰαδόζαγο, 
ἤξηνα δάϊτγα ρογίσαϊα νοϊπητς. αὐθάδης 

δὲ ὁμοίων τυγχόμονζας ἑαυτοῖς τὸς μιῆ ΤῈ πονᾷν» μᾶτε χινδχου θύφν ἐδέλοντας, ὃ σαν δέῃ. αὐτις 

ΘΙ ΘΟ 



! 

βι6 
τείη ποφιύδαϊιαπ ΤΠ ΟΠ ΠΟ ΓΕ5 οὐ Πὶ ἀετοτγίου- Ατε δζυ 

Βα ῥγαηγίῖς θα δι ἀΐρ ποι, 4 ν]]]ΠσῸ5 

τῆεος Ιαο, Ζυιπὶ Ἐ65 Ὀρτηὰ ἀϊπειδυς 

γί άεο ἴῃ τπαχίπηο ἀΐσποβ: ΠπΠ 6 πΠὶν Ε] ΡῈΓ 

Δαυ]ατίομος, ν ΕἸ αἱἵα ἡ πὰ ρίδπι ἐπα} σγατί-- 

βοατίόης νἱάςο ροτότεπι ποπογοπι σοη- 

(ςησπταιη; 14 οφαίάσπιποη πορίρο, (δά 
οδίατρο νἹ Πα π,δαπηψας ἀοςοτο, πιῖ 50- 

οτγατὸς, σοποσ, βοτὶ εὰ πὸ σαπρία φαϊάξ 

ςομηπιοάο. (Οὐπιπὶ αὐτο, ἰΠ]ΌΔπγ ΕσῸ, 
ΨΠΠ σας εἰ (τὶς, πουπδομδ, Δ ἱπυρεγαη- 
ἄτι ἀ|1|ς Ιάοπειις ἔλέξα5 οἰξ, ντ ἰδπὶ 05 

Ὁδίςαϊιδτοβ τεάάοτα ροῆητ; ΠπαπαΠ]Π]αγη 14Π| 
Ῥοτέεἐσαπιτδὶ ρυτας, δῃ δάθαις Αἰϊχυϊά ἴῃ 

οο ἀοΠάεγάζιγ, {αὶ παῖς, 4υα τὰ Παυγα ει, 

Βιαθου λεΠαοτγατις ργοξεέζο, παῖς ΠΟ Πο- 

ταδοθαις, αἰ πλίγαπι μου 5 τοῦθ ντ αὐ ίς- 
τίποατ, σας υϊάαασπι ἔπετο {πτγαίηασ. 

ΝΝδπι ἢ ἰ8, 4υϊ ἔγιέξις παδοῖ πὶ πηδηίθιι5, 
δαπτεος Πσϊητογασίζογο, ντ 4πὶ το] πη αῖι- 
ταῦ, Οροτῖθα5 τα εἸοῖὶς Ποπ ργοπητιου! 4ι5- 
{ο διοτῖς νίμ! σαγατίο πα ΐα5 ἰπ ἀστίουϊταγαῦ 
ΝΝ ΠῚ Ἰρίταγ, ἱπ4υ πὶ ἐρῸ. μάῆσ συ οηι6 

Τα ΠΙςίαπετα ἀοσςπάδτῃ (οἰ ρ᾽δὸ Ὁ πη] Πο, 
αἰτ ΠΟ Ποσηδοθιι5. ΙΝεηιε ταπηξῃ οπηπο5 δά 
Ρατοηάσπι Πιιΐς ἀοέξείηα (Δτίς ρΓοπλτοϑ ἴῃ 
πεηῖο. Ὁ ππιοῦτε ραττίπι εχ ἰσριθι5 [γὰ- 
ποηίδ, ραττίηι δοΪοηΐ5 πα ἀπ αἠίαπιογο 

σοποῦ,, φαΐθιις εβϊοίαιη , ντ ἴῃ ᾿αΠἘἰοῖα ἔὰ- 
ΤΎ]1 της Ργοβοίδης. ν᾽ Ἰάφηταγ ἐπίτη μΙΠὶ 
οτίδπι δὶ νἱτὶ πηυ]τας ἰόσος ἀς ΤΠ Ἰςῖα 4ο- 
ξεγίηα ᾿πἰτ5 σοπάϊα!ς. ἸΝαπι ρετίοτιρίε- 

ταης, πηταπάος εἴς, αὶ ἕαττατα ἔδοίδητ, 
“ἃς ἀορτοῃδίος εξ νἱποιεπάος, πτογζοηιιο 
᾿ἀβοϊοηάος, αὶ Δἀστγοάίαηταγ. Ὁ πὰ οὉ- 
τοτη ροτίρίσαππι εἰς, θοὸς Πὰ5ἰορσοβ Πσ ροῖ- 
{τὶ (18, ντ αὶ ταγρόπι {Ππ|π| πα Ἐπ πῇ 

ΧΈΝΟῬΗ. ΜΕΜΟΒΆΑΒΊΙΙ. 
7 

οὐδ᾽ ὁπωςΤιοιωῦ “ἴσων ἀξιώ τὸς ὦ- 

μμείνους τοῖς και κίοσι τυΐγόμᾳν, τὸς τεξχίο- 

ποὺς ὅταν μδὲὺ εἰδῶ Δ[α«δ' εδωχοζᾷς τοῖς πλεί- τ 

ςου ἀξίοις ζᾳ χρ φτίσαι, ἐπωγνώ" ζῶ δὲ ἴθὼ ἢ 

χολακάύμασι νὰ ασϑοτίμιονϑρον, ἢ ἢ ἀλλῃ τ 

τι ὐωφελξχαοιι ὙΦ ῸΣ ἀμελῶ, δυλ ὄχε- ᾽ ; ᾿ 

πληηω,ὼ πάραΐμαι διδοισκάν, ὦ Σωκρᾳῖες, 

ὅτι οὐδ, αὐττυ σύμφοροι ζαῦτα ποιή, ὁταν ἢ 
πὐβοΣ ἡ ᾿ ἀκ ΝΣ ἢ ν 
ὦ ἰΙχόμαχε, ἐφξω ἐγώ, ὃ Ὄρχῳν ηδὴ ἰχϑος, ᾿ 

σοι "βρηται,ὡ ς1ετεφϑονϑῥοις παρέχεοϑαι, ἢ - 
Β ποϊετελεσβμιένονηδὴ τῷτον ) Ἐχίδοπον,ἢ ἔτι 

ἀγὸς πξρεδήται ὁ ἴζζς ἔχων, ἃ σὺ εἴρηκας; 

γα! (κφ. δὶ ,εφηο Ἰοροιίθιη99, τότε ἀπέχεα, ἶ 

ΤῊ δεασοσεώψων, καὶ μὴ κέ}. εἰ »ὃ ὁ τὸς 

καρποῖς μετα γφοιζομϑυος Ὁλμωώη ἀφανίζῳ, 

ὡς]ε μὴ λείπάν λεσί)ελοιώζας ζοϊς ἔρχϑις. τί 

αὐ οφελος εἴη ὦ ΟΥ̓ τῆς ζὐτου ἐχιμελείας 
γεωργεινὉὉ χαὶ Φυτίω δξιυ, εχ ἴων ἐγὼ “τίω δὲ- 

χαμοσεεώζευ σὺ “ἰσσδύη διδα σκάν; χαὶ πόρυ,. 

ἔφη ὁ Ιογόμαιη5ς. οὐ κϑμτοι γε πϑρίᾷς ἐξ ἕτοι- 

μου φἡφίσκω κἰ παχουονζας “Ὁ διδασκαλίας 

ὥωτης. χα! τοι ἴα, «δὺ χαὶ ἐλ τὴν Διράκον- 
ὡς νόμον, τὰ δὲ χαὶ ἐκ Τὴν Σόλωνος περώ- 

μα! ἔφη, λαμᾷανων, ἐμξιξαζψν εἰς πίω διὲ- 

χα οσζεω ζω πῶς οἰκεζᾷς. δυχούσι ὙΣΣ με, ἐφη, 

χαὶ οὗτοι οἱ αἱδρες ϑεῖναι τωολλοις τὴν γόον : 

ἔχι διχᾳιοσζεύῃ τῆς ζιαύτης διδασκαλίας... 

γέγφα αι ὙΣΡ ζημιούαϑαι Ἐλὶ τοῖς κλιέμι- 

μασι, χαὶ δεδέαϑαι ζώ τις ἀλῷ ποιαῖν, χαὶ 

θρινα τούαϑαι τὸς ἐϊχφορεῦζας. δῆλον δέω, ἔτ 

Ὗ 

ἌΛΥ Α ΕΣ . ὙἿΕ ᾿ ΒΑ): ᾽ 

ψο ]οητἰπἰ αΠὶς ἐπατ!]οπιτοάάοτο. ᾿ε μἰς ἐ- Π) φη, τι ἔγραφον αὐτὰ βουλονδυοι ἀλισιτε- 
σίταγ χασ4πι ργοάποθης, ταις 414 ἀς ἰς- 
βΊΡιις τερίϊς, ἔλπιυος οἴποοτς πος ἴῃ ἰἰς 
τγαζγδηϊς οηϊτοτ, σα ἰῃ πγφηϊδιι5 Παρ οης. 
ἸΝδηλ "Πα χυ!ἀ πη ]ερεβ, απτατῃ ραπᾶ5 46- 
Ἰηφαςητίθεις σοπ[Ἐἰτιπαητ;αῖ γοσίας ΠΟΙ ἰη- 
τυ το5 ταπτιπν ραπίπης, (εἀ [Ἐς οτίαπι 6- 
το] πτοητατη δάξεγιης. πο τ, ντρίετῖ- 
αιις ἐπ αι Ἐϊ. ἀπ τὴ ᾿Π ο5 Ιοοπρίοτίοτεβ οἱθ 
ἔχδτος νἱἀεητ, ργς(οττίπα 14 ̓ ποτὶ ἔπητ οιι- 
Ρἰ 41, ἐστορίς ἰδ σοπείποαητ, πο αι] ἀἰπῖ- 
4ϊς ξλείαητ. Οἱο5 αυτοπὶ απἰπηφάμποττο δ6- 
πεῆοῖς αἀξοέξος, ΠΟ πλίπας ἰπἰα{ξα πλο- 
Τἰγὶ; 1Π|5. να ἱΠίΠ Δ 115 διιγίοῖας Πουλη]- 
δι, ντὶ ἀείποορς ἀξςξῆπο. Καγίαπι 405 
δηἰτηαάποτγιετο πῦ ταητῦ οἰ δεῖς εἰς δ Πηΐς, 
Παποα οὗ ᾿υ{Ἐἰοία πα πο] οτὶ σδα!οίοηθ {1ητ, 

λὴ ποιῆστω τοῖς ἀἰδίχοις πίω ὦ αἰα,φοκερδίαν; αἰκκιχίρ, 

ἐγὼ δζωυ ̓ ἔφυ : χαὶ ζύτων “αξοφέρων ἔνια, δω; 

χαὶ ἀλλα “μ᾽ βασιλικῶν νόμον πσϑόφε- 

φϑιϑρος, πειραΐμαι διχᾳιοὺς θὰ ᾳᾷ δ[4- 

χήειζουδυα απῇργαζεαϑαι τὸς οἰκεζῷς. ἐκᾷο ὦ 

νοι αϑὺ »» οἱ γόμωοι ὥ μίαι μόνον εἰσὶ τοῖα 

αἱ μδοτόμοισιν, οἱ δὲ βασιλιχοὶ νόμοι οὐ μό- 

νον ζωημιούσι πὸς ἀδιχοιωζας, δυλὰ χαὶ ὡς 

φελούσι τὸς δικαίοις. ὦ ς]ε ὁρώντες πλου- 

Ἑ σιωπεοοις γιγνο ϑύους τὸς δικαίοις μ᾽ ἀδὶ- 

κων “σολλεὶ, χαὶ φιλοκερδεὶς ο᾽τες, 47) μά- 
3, ͵ ᾽ - ε' ψὴ ἢ .] 

λαοὶ δχικϑρυοισι τω μὴ ἀδικεῖν, οἷς δ᾽ αὐ αἰ- 

οϑείνω (φι » ἔφη, ὅμως χαὶ ἀὐπαορντας. ἔτι 
᾿ -“Ἥ 4’ ͵ « ᾽ ͵ Ι ᾽ », “-“ ᾽ 

ἀἰδιχεῖν πειρωμϑμοις, ζούτοις ὡς αὐηκέςους πλιεονέχζαις ονζᾷς "δ χαὶ τῆς χρήσεως δἰ πεπαώω. οἱ 

ἢ, αὖ «ὦ καΐζα καθω μὴ τῳ πλέον ἔχήν μόνον δζροα τίω διχαιοσοευ ζω ἐπ᾿ αἰοϑϑμοις δικαίας εἰ), ς ; 

ἈΝ 
{ 



118. ἡ. ΠΕ ΑΌΜΙΝΙΞΤ, ΠΟΜΈΞΤ. ὃ.7 
δλλὰ γαὶ τὸ ἐπὰγνίαϑαι ἐχιϑυμοιωώζας κ᾽ Ἀ((ά οτίληι ἰαϊἀλτὶ ἃ πῆς σαροῖδ: Πος νοῖας 
ἐμοῦ, ούτοις ὡς αϑο ἐλάυϑέσοις ἤδη χραΐωαὶ, ἱπροηπαοσ τγφέξο, πδητ8 ἀϊαἶτος ταπϊα!η ἔα- 
Ἐμόνον πλουηΐζων, δἰ βλοὶ μὰ φιδ ὡς ας δῖον (ς ἃ ετίαπὶ ποποῖς ρεοίδημοόζ, νι νίζος 
ξυδος "ΤΩ: ἐμ φλε Ὀοπος ἃ ποηοῖξδος. ΝΝατῃ ἴῃ πος τὶ, 580: 
λους Ιεκαγαλοις. υἱῷ ὙᾺΣΡ μοι δυκᾷ, ἔφη, ὦ οτάτος ; αἰ τγό γὶτ Ποποτῖς οιιρίάιις ΑἸ οτὶ πὸ) Κὰ ᾿. , πς Ε : «ὐ ἧς - Σωκέώτες, Δία Φέρᾳν ἀνὴρ Φιλοτίμος οὦ- σαρίάο νἱἀεῖιτ, φιοά Ια ας Ποποτίσαις 
δὸς φιλοχερδοις τῶ ἐϑελάν ἐπαίνου αὶ ἀμῆς οϑες πεν τρροζηνν οεν ἢ - 
μὴ λ εἰ ὶ χινδγευ ἀν. αὶ αἰι- δοίτῦ δὲ δαῖτα ρογίσυ]α, ὃ ατύγριδας [ποτὶς 
δ, τὺ ᾿ Ἧ γὸλθα αριξίηογο ΑΝ βσἸβοβ δ τη ἢ ος 415 - Ρ -" ’ - ᾽ 3 « . « τὰ 

δ ονχέρθω προ πρην Ἄρα μϑδύτοι ἐπεί τ δμϊες ἀΠΙ Πτο ἱπαΠ 4 {{π|, γε ργοίρονα εἰδί ο- 
 δδυγεεμποιήσῃς τινὶ Ὁ βόλεοϑαι σοι ἐ() τ- τηῃίᾳ ςράεῖς νο] τ, ἀτη 1 οἴῖδηη νὰ οἰ ΓΑ ΠῚ 

ο΄ 5αϑοὺ, ἐμ ποιήσης ἢ πο. αὐπτωΐ πότῳ ἔχιμελᾷ- Δα δεαταά Ρεγβοϊξαϊχη μας ἰδὲ, ἀς ρεώ- 
ὃ “ 3 "“" ΦΞ ἣ ᾿ ᾿ κι. 3 . αϑεὶ ὅπως ζαῦτά σοι ἔχττελῆται, ἔτ ὃ πσϑὸς Β τογρα ράγατα {0 εἰ (οἱεπεῖα, νΕ ΟρΕΓΑ πρὶ] 
δ πιο αὐ καν δὴ αὐΣὩΡ ἰνρον πριεῦς ΠΑΊΕΙ ΟΕ ΜΕ ΑΓΕ ΠΑ Πρ ΘΠ αἰ Δα ἐῈΣ 
π᾿: σεπάλπιπη ἔλέξιις ρογτο ἰάοποι!5, ἀεη] η; τπά- : ΡΊΒΕς ΤῸ ἥ ΟΣ γτὸ ΘΘΔΙΣ "ΠΟ πες, 

ἀδυα ἕκάςα ΣΈ ὠφδιμώτεροι γέγνοί- ΧΙΠγα σορί εἰ δ᾽ τοῦτα Πατὰ οχ ἢ σοαε 46 ΠΊ, 
Ὁ, ατόϑς ὃ ζυτις, ὌΡχαν ἰχθον αὐτὸν ποὶη " νι τα ἰρίς εἰ δὲ Σ ποη ἰΔΠΊ ΔΊ] ἰπ5 ἐς πος ἰπΞ 

3 κα γέ δὸς ἢ ᾿ - ν᾿ δ ᾿ .: 

τ σὴς, ὅγὰ 5 τότοις πᾶσιν, ηδιὴ πὲ σοὶ τὰ εἰν Τῆς Ἐὐπ ΡΩΝ ̓ Ὑκὴ ΠΝ 1Πη Υ ὑπ δι π᾿ Σ , ; πα ΟΥΤᾺ 101 νΙἀδταγ ποὺ ππτοάο ν]]Πἰσις οἶδ ἣ σοδιάκγύων ὁτιπᾺ ὡσρ σὼ ἘΠ βωοΣ τη δεν τ ῖΝ ΤΡ ΙΣ ἐφ Κ ΑΝ νκὸ Ὁ τὴν ὥριο εκ 4ιυϊαῃτ 15 ρτοτ}, 1 4 ἀφ πὴ τα] ]ς τ, Υ ὃΞ 
"τ ου Π Ἐρηβον(α) ᾿ ΤΥΒΜΆΡΤΙ ᾿ς ΓᾺΠῚ Πος, ἱπΠαδιῃ, ΠΟ οπηδοῆς, πα ΟΠ, 8: Ἂ 5 ᾿ Ἴ 5 ΠΕΡῚ ξᾷ Ἶ τ γὸς ὁ ζριούτος τσοοςδάτα;. πλύν μοι δόκει τὶς σῃοάαποβὶς ἀἰοδάο ]οε ΠΠ πιὸ δγσιτξ 

͵ γ ΠΩ τ γ - 
,ἤϑηῃ πολλοῦ δ ἀξιος ἐπ) ἔχεξοπος, ὠνιοῦύ- (τι εῇ. Ουἱά πος οἵ» ΠΡΣΜΉΝΗΝ ἔτ" ΠΟΥ ΣῈ ὴ ΣΡ ΣΣΣ ΡΌΝΝ πὰ πος. ἐχεῖνο νϑύτοι, ἔφξω ἐγὼ, ὦ [οϑμιαι γε, μὴ ΤΑ ΜΙ ἜΥΝΣ Εν φημ μα εῇς 

᾿πολίπης, δ ἡ μἶν τὐροόταζο, ἐχεδεδοώμηται Ο 41: 4Ατη αἸίςοτο, Ζαο ραξξο Ππτοϊαθογδη- 
ρ νομάδας ἃ ἸᾺ ΠΣ ὩΣ μι ἀδοιηπία. Ὁ ο« ΠΠῚ ἤατ, πο {π|41} αυ ἀότη 

Ἰϑ λθλθυ. Ὁ τοιον; Εφη ο [χοικαχος. ἔλεξας δὲ δατα αἰοθας νίππι ν]] πὶ οἴ; ΠΠ ἡ αἷς 
ἡπου,ἔφίευ ἐγὼ, ὅτι μέγεφον εἴρη καιϑεῖν, ὅττως νἱ 4] σες ητοΠΠ σοτος, ια:, ὅς αι τατίοῃα 
«2 “ 2.ὧΝ ν᾿ ᾽ ἰκχ ΐΪ ὶ . ΐ δὲ ἐξεργάζεοϑαι ἕκαςα᾽ εἰδὲ μὴ, σὐεϊξ τῆς ξλοϊς Δ ἤπε. Ταιπι ΠΟΒοπιδολις : Ταπο 
ν "Σὰν " "ἣν ο΄. γε πῖδ, ἰηααίτ, ἀττεπὶ ἰρίλπι αστίςσαϊταγα ἰαπὶ Ἰγημελείας ἐφηοϑα ὄφελος συϑὲν γίγνε- 
ὙΟΡΗ ΧΘΡΤΝ ἀϑεὴ ῥαβοθεορη ἀοσογείαθος ϑοογαζαβὴ ΝΙ ΠλϊΓπΠῚ,1 Π] παπὶ 

αϑαι εἰ μι τις ὕχηςαιτο ἃ δεῖ, κα! ὡς δεῖ ποιῷ. Ἔρος ῃαο οα οἸἘ,ια; ροτῖτος ἰρῆπ5 Ιοσιρ]ς:. 
ΣΝ ἊΣ Ξ ᾿ .η « ᾿ ΠΣ ᾿ - γὰ τ ϑξις ὴ 
ὠϑίᾳυ)α δὰ εἶπεν ὁ Ιοὐμαχος τίω τεχνῶ το 5 ΕΒ οτ; ἱππρογῖτος αὐτῷ, [4 ΠῚ ΘΙ ᾿πλρηο- 

μὲ ἤδη, ὦ Σώκρατες, χελάϊ4ς αὐτίω δὲ- Ρετε]αδοίσηζ, οϑεα τϑ ἴῃ ἜΝ ἰηο- 
ἱ οἱ ᾿ ᾽ν δ λ ἰᾳ γιταπη ἄσετε πηϊτ. Εὐσο ΙΔΠ|.. Π|ΐ ϑοοίά- π΄ δασκάν τῆς γεωργίας; αὕτη Ἵ γδρίσως, ἔ- Ρίᾶν ἩΓΉΤΝ οὐδέ ἡ τὸ τ: ὅλα οὐκ ρ. τε5, σια αττῖς παΐς αὔσα ποιηὶπος ἤτ δοηῖΞ τ’ ῥίυ ἐγώ, ἤδη ὅπ] ἡ πσοιούσοι τὸς υϑὺ Ὧπι- "Ἢ : 5 ον ΟΣ ΤΠ σῃηίταβ, δ! ἴο5. ΙΝ δη πο ραέζο ποη σοπὲ-: , ͵ ᾽ ω Ἵ π : «4. Ἶ ᾿ς καρθυοὶς αὑτίωυ πλοισιες, τὰς δὲ μη) ὄχτςα- Ὁ τοίαπι ἢὶ ΔΙΊ], οατπ ἃς ν}} ΠῚ Πγατὴ εἰς, 

ο΄ μδύοις, πολλοὶ πσονοιυζας, Ἔἰσπτύρως βιόϊφφν. ὃ: εχοτοοπάο ὀρ φεεμο ἐς ΠΣ 
ΠΝ πω πννὔσδα ὌΠ Πΐ ἰπὶ αἰ 5, τίιτὴ ΠΟ γὼ ἴριγιωυ, ἐφη, ὦ Σωκρωτες, καὶ τί φι- τίππατη, δ Δοςερτὶ προ δ ἀτ το ἀπ θνς 

1πἸηἰδιῖς., ἀσ ρτατογ ας οὐ ἐπ  ΠΠἸπιᾶῖα 
Ἧ ᾿Νὰ τ μέ: ἔκῆεν 1 δα ρεγαἀπΠοοηάτπι ΝΝΙΠηΐγιι ΠῚ ὅζ ἀπ Πα ἃ 
ἯἫΝΣ Ὑ ὠφελικιφτωτίοωυ οὖσαν, καὶ ἠδέ χηἕε ἐρ- σεπεγοία νοσάπηις, αι ἀροἰΠπη 8; ΖΕ 1 ρὲι]- ΠΚΑΝΝ ; ; ἢ ἜΞΕ ΕΙΣ : ᾿ γαζεοϑαὶ, χαὶ καλλίς ζω, χα πσοϑεφιλεςά- ξῆγα {{π||ὃζ ρτόσοῖα, δὲ ὁ ἀρ ἐνο εϑὲ 
ΟἿ “ ᾽ ᾽ λ 7 Ἵ χ 1{8 : 4. ΕΣ ο΄ αἰω ϑκοῖς πὲ καὶ αν, ϑρόποις , ἔτί ασϑϑς ζύ- ετρα ποίη! Π65. Αι ὁπ Πα ΠἘὰ, ἰῃυᾶ, (ς ο 
π΄ .:, ξῇ θεῖν, ««ῳὧς οὐγὶ δηδναῆδν τηδοῆς, 4ἰο ραέζο αρϑτοίπητ ἐχροῖτα, αἐϊς 
ἕ;. ᾿αὐερε σΩ ἥν ́- οἴ ΡΩΝ ἡδι σῷ ἰπτο ΠΟ Χ ΉΤΟ ν] θοῦ, φιιοιη σα (0! εε ν1}}1-- 

᾿ς ὄρη; δυναῖα δὲ δήπου κουλούρδι χα! τ ᾧω- οἷς ἱπΠΙτα ας ἢτ. ΝΝΔπὶ ἀ! ἀἸοΠΠὸ τὴς ἀτΞ 
Ἂ Ψ ΐ ι 3 ! . . - . - «,ἷ “- ᾿ ὧν ὁπύσα κα λὲξ, χαὶ (μεγαίλο » χα ὠφέλι- ᾿ διτγοῦ, Φα Γατίοης ἀἸΧ ογῖς εἨ οἰ ἀ ΠῚ, νῦ 
":. ψιϑι ὑντα, πραέα 6) ποοὸς ἴρις ων, ϑούποις: Ἐ θεπειιοῖο πεετρά το ΔὨΪπΊο, ὃζ ἀΠ] βρης, δὲ 

ΞΟ ΡΣ δ τι « Δάτοσοπάιϊπϊαἀοηειι5, ὃζ “απ πς.Οἱο ἡ δι1: ὄλλα ζῶτα μδὺ ἐγὼ, ἐφἕω ὦ Ἰόδμανα, ἷ- δ ; Ἄ ταν ἐτονς πη 
[} τ ᾿" ἐς Δ᾽ τρηγαϊεβδας,ἀΠ σοηἀζ 6ΠῈ ΠῚ αἱ τεξξς ἔθη 
᾿θυαῖς δυκῶ καζοιμεβια,ϑνκέγαι ἡ εἰπξὰς, καὶ- Γα ΕἸ απ σγατο νος, ις ἔλοϊπη 44 Ππξέ, 

ἣν Ὄκ.“ νι ς Μ : ΤΙ " : 

ν θοῦ δὲῖ διδοισκᾷν τὸν Ὅ7τ1 ὁοτσον. χρὴ Ὁ ἡ ε- ᾿ ἈΓΡΥ: ὦ 
᾿ , ᾿ ε εὺ αι ἁ ὸδΝ ΕἾΡΜΝ ᾽ ε 
ς΄ ᾧηρϑα ἀ4)γοιώ σοι ππροιν αὑτὸν μαϑειν δόκω, ζᾳ! ἡ δχημελη, αὶ ΡΟ ΊΧΘν, Καὶ διχθησνι ὃ δὲ 

5 "γ- ἧς 3 ἢ -“ ᾿ δ ἕω ᾽ “"Ἡ δὰ τ ἜΤ , 
αὖ, ἔπας, ὡς δὲι μκαῆειν τὸν μέλλογταά ὀρθαὶς ἡτωργίιάς Ἔ ἐχημελείαθαι,, χαὶ ὦ δεῖ ἔσοιᾷν; 

ἶ ΕῸὈς 2 

, ͵ “ ͵ ᾽ ͵ ΝΥ 

λαν,ϑοοφπίαν ζυτης τὴς τεῆς ἀὐχϑύση. Ὁ 

Ὶ 
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ν᾽ οπταγ, ἰπ φαδπα, [ΘἾπ|5 ΟΠ] ογατίο- 

ποποίγα ροτουτγγιῆς, Ροιίπάς ς ἢ άιοδϑ, 

εἴτε ποςοιαυια, νε τττογαϑ (οἰατ 5; αὶ (οσί- 

Βοτς, 8: ἀϊξζαπτατ, ὃς (ογίρτα γοίοσογε νο- 

τς. ΝΆτ Πΐς πα ἰτῖς, ἐφαϊἀἐπὶ μεῖς Πττογὰβ 

ΟΠ ποιᾶς οροστοῖς, ιἀϊπογίπι: 14 νεζοῦ 

ζοίαλπν, ΠΙ ΠΟ πτασὶς, πιρα αυϊἀοπηφητοη- 

τἰα, Πττεγας (οίπογο. δῖσ πῆς απο ας ροτῖ- 

ται εἴα ἀοθεγε πὶ στὶσαϊταζα,, ]α] οι-- 

τατίοπειη εἶα τοέξε (πἰοίρεις νο]ῖτ, ἔλεος 

Ρετίπδίτς (τ: (ο ἃ 4υαπὶ τά (οἱο, ΙΒ 110 πᾶ 

δὶς τεηθο, 410 ρφέϊο ἀρτίουτατα Πτέχοτς- 
φεπάα. Αἀοοί; {1|πάτιιογο πλοχ ἀρταπιοο- 

]οτε, ππλ}}Π1ς ἢ παὶ πὶ νεροῦ πιεάϊοο, αὶ 

αἰγοιπηδας 1Πς χυϊάεπη, ὃζ στοϊδητοβ η- 

ἴριοίατ; νδύιπι πη 11} (οἴατ, χιιοά εἰς ἔτ νία!. 

Ὁπάρτορτογ ποτ] 15 Ππι, Πα μ4Π},ἱρία πς 

Δρτισαίτιγα ορετα ἀσοοῖο. Επί ΠΛ ΕΓΟ Πλὶ 

ϑροταζος, αἰτ, πὸ ς Δα ἀΠοοη πηι ἀρτῖοι}- 

ταγα αἰ! ΠΟΙ] ς εἴς, ντ αἰτος σοτογας, 4αΐθιι5 

αἰ σεπ 5 ργορο σοπίππ! ποσοῖς οἰ ρτῖ5, 

8 αἰ ΟΙρυ 5 ΟΧεγσεῖς ΟΡῈ5 ροῆπει, φορά 

Ἰρῇ αἰξάο (δεῖς τ: ἐς ἃ ραγτίηι ὁρεγαυῖοβ ῃ- 

{ρἰοίε πο, ραγείπι Διά! εμἄο ταπτΠῈ ΠΊΟΧ 

σορποιιοῦς,ντ οτίαπη αἰΐα πα, ἢ νο 15, ἀοσοτς 
ΡοΙ5. Ουἱηοτίᾶ ἀγὈΙ ΓΟΓ, παῖς, πε ἰρίπιπι 
αυϊάσπιτο (οἶτα , φιοά πιαρηδτη οἰμ5 ραγ- 

τοπι ᾿απη τα πος. ΝΔπὴ σοτοῦὶ αα! Ἔτη δε! Η-- 
(δ5 αἰίψαο πλοάο ςαΐδητοα, ]8 {πητ ]ὴ ατ- 

τε ουὐϊυπὶς Ορροτταπι πα: νογ ΟΣ ἀστί- 

φρο] 5 πὶ Ἔρταρὶς σοηίογίτ, πηαχί πγᾶτὴ νο- 
Ἰαρτατοπῃ οαρίτ, ἢ εἰιπι 4}}5 αἀραέξζοτ: [τἰ|- 

ἄστη ριταθὶς ἀς ἐο, αὶ (ΘπλῖηΔ το ληΠπτης 
ἔραγρίς. Ουοα ἢ ετἰᾶ τοσος ἐς 115, φια: ρι]- 
ΤΠοτγείπιείππτοαδογατα, Π1Π]] τα σα! αδῖτ, 
το ραέζο Ππρια ἔςοοτῖτ.  ἀοο,Π11 δοοτγα. 

ὶ 

τος, αἰτ,οτίαπι πιοῦος ιοα δἀτίποτ,αστίοι!- Ὁ σα δὲ ἀσείρων,ὠστιώτως. δ, τί ὃ ἔρφιο ἡὔθ κατ 
ἴαγα σοπογοιΠηπιος εἤτοοτο νἹἀσταγη!]ο5, 
4αΐ ἴῃ εὰ νοτίδηταγ. Επίπηπογο, ἰπΠα 12Π|6- 
ρορτοασεηΐαπι ἰρίμμη ρα] ο ταπι εἰ, π6α; 
Δι ἰτογοτη ἂὖ ἱπτετγοραπάο ἀπεγεοτ. Τὰ 
νογο ριορζογεα, οὐ ἀσοοιιπιῆτ ἀΠοτε, 
τηΌἶτο πιαρὶϑ εαπὶ ΠΊΪΠΪ ὁπάγγατο. ΝΔπη εἰ- 
Ὀὶταγροποη οἵδ, φυα [ΔοΠἸαίαητ, ἀοσεγο: 
(ςἀ ται οπρο ταγρία5, σα ποίοϊτγς, ργαίεσγ- 

Φἰρν4. {πὶ απ {πτ νι]. 1 Ῥυίπγατα ἰσίεαγ, αἱτ, 
Ὅκοηο- ῃγὶ ϑοσγαῖοβ, ἀεπιοηίξεγαγς ἰδὲ νοὶο, ποῃ 
γπίοου Οἷς ἢς ἀπῇ οΙ]ς, αοα ἴῃ ἀρτίσα]τιιτα πηαχίπηα 
ΓΙ ΠΣ 2 

Χονορθοης Ν ΑΓΙΠΠῚ εἴς ργαάϊσαης, 4] ἐς 1Π4 ρίατι- 
ναι ὐηον τλππὶ γογ 5 ἀπ] γαπτ, ααπι δαπὶ Ἔχοῦ- 
ἡσε, δος ΓΘ Π4Ὸ ΠΟἢ φἀτίηραπητε. ΑἸππτ οπ πλ 11. φυὶ 

κω, στα Γεέϊο σοί οτε να]1τ, ργίπλαπὶ (Ο]} Π4-- 
ταγαπη οἵ ἀεθογε οοσηίταιη. Ας γθέξε 4α1- 

τῆς γεωργίας δ᾽ οἱ λόγῳ μϑὺ ἀκεκξέςαζᾳ αὐτίω διεξιόντες, ὕχιξα δὲ ἐργαζόνδιοι. φασὶ) 
ν ͵ 5 ͵ ᾿ ! - “ » “ 3 

τὸν μέλλοντα ορθως γεωργήσειν, τίωυ φυσι γρζῶῦαι πρφϑτον τῆς γῆς εἰδέναι . ὀρθαΐς γε» Ἶ 

ΧΕ ΘΕΡΊΉΉΗ  ἘΜΕΟΙΚΙΛΙΒΏΣΕ: 

ὃζ φαοιποάο, δζ φιαπάο Ππηρσιυΐα: σΑ τ: Α χαὶ ὡς δ, ταὶ ὁποτεἕκαςα, ζμώτα μόὶ Νοῶς: 

Ελὺ αἴϑκον, μιὴ δχιςαοϑει,ἀλλωςε εἰ ἡ- 

μϑν,ἐφξἕω ἐγώ͵ ξἐρούτερϑ': πω; Ὀχιδεδρα μυ]- 

χέ:α! τῷ λόγω. ὡςαῇ εἰ εἴποις, ὅτι δ4γραμ- 

ἀοΐᾳ δλίςαοϑαι Τ' μέλλοντα δυωυήσεαϑαι ταὶ 

«ὑπσσαγθράυὀμῶνα γοαφῳν,ὸ τὸ γεγφαμιμέ- 

γὰ ὀμαγινωσκφνιζμῦτα ὙΣΡ̓ ἐγὼ ἀκούσας, δπὶ 

ὑδὺ δ4γ)ραμμαΐζᾳ Ἐχίςαοϑαι, ἡκηχϑήν αὐ 9 

τὸ ὃ εἰδῶς, συ εν ΤΙ, οἴκοι, μάλλον ἂὐ ὁχεςαίΞ 

μάωυ γραμμαζα. οὕτω 5. ὁ νει δὶ μΔὺ δέ ἐ-: τ 

πίξααϊ γεωργίαν τὸν μέλχοντα ὀρθωΐς Τ χε- ὅϑρμωὶ 
Β μελῴοϑει αὐτῆς, ῥαϑίως πέπεισμαι πϑτοῦ 

μϑυτοι εἰδὼς, σ;εὲν τί μάλλον ἔχιςα καὶ, ὅ- 

“πως δὸ γεωργέιν. ΣᾺ. εἰ" μοι αὐτίκα μολα 

δόξζήε γεωργεῖν, ϑμιοίος αὖ μοι δοκῶ [ ἐ κπω" ᾿ 

πὐξλογτὶ ἰαδῷ οχαὶ ἡ ὀχισχοποιῶτι τὸς δὰ δισ 

μνονζᾷς, εἰδότι ὃ σΣεϊὲν δ, τι συμιφέρᾳ τοῖς χα- 

μένουσιν. ἵν δἶχυ μιὴ ζοιούτος ὦ, ἐφέω ἐγώ, δ- 
ϑασκχέ μὲ αὐτὰ ἴω ἔργα τῆς γεωργίας. διλιὰ 
μέω, ἔφυ, ὦ Σωχρατες, οὐχ ὡςαῇ “εὐ τ 

ἀλλάς τέχνας καζατεοίβέῦαι δ μα γϑαίνον-. 

ςί ριν ἀξια ἡ ῥοφῆς ἐργαζεοϑαιρ τὸν διδὲι- 

σχφύϑμον, οὐχ οὕτω ἡ ἡ γεωργία δεζχολός 661 

μαϑειν δυλὰ ζῳ μϑὺ ἰδὼν αὖ ἐργαζορϑύοις, τὰ ! 

δὲ ἀχϑύσας, ἀὐθιὶ αὐ Ἐχίςαιο,ὡς]ε χαὶ ἄλλον, 

εἰ βούλοιο, δι δα σκάν. οἴομαι σ᾽, ἐφη,πόμυ χαὶ 

λεληϑέναι πολλὰ σεαυτὸν ὅχτςαμϑωον αὐτῆς. 
χαὶ γὸ δὴ οἱ κϑὺ ἄλλοι τεχνῖται Ὡιπυχρύπηον-: 

ται πως ζᾷ ἐλιχαισιωταΐᾳ ἧς ἔχα ςος ἔχᾳ πέ- 

δυρς τὴν γεωργῶν ὁ καλὰ ιξαι υδὺ φυΐάυων, 3 Ἂ 

κιϑλις" αὖ ἡδὸιτο, εἴτις αὐτὸν ϑεῷτο, ὁ καλλι- ᾽ 

εἴπῆρος, γος σος 

ἘΣ 

λωῖΐς πεποιηυδιὼν, σε σὲν δ, τὶ αἱ σε δισοχρύς- 

ψαγτο, ὅπως ἐποίησεν.οὕτω χαὶ τὰ ἤδη, ὦ Σ ὡ- 
" “ 

χρατες, ἔφη," λυνεηοτοτοις τὰς αὐτῇ στώυον- 
ε , ΣΥ ͵ ᾽ ν “ἃ 

ὥς  γεώργία, ἔοικε τπαρελέοϑαι. ἸΩὰ νά ΩΣ 

αϑῳ πσδϑοίμιιον, ἐφ ζεω ἐγγω, κα λϑν, χαὶ οὐχ δῇ 
᾽ ͵ - -“ὝἭ»")} 

ἀχουσανίῳ, ποβέπεοϑαι τῷ ἐρωτημαῶς. 
δι ικῖ ᾽ μν«- “ γ ΠΑΝ 

σὺ δὲ, δτί ἀὐωρεπες ὅ51 μιαϑεῖν, Ὡ,α τῆ 
΄ . ͵ Ἢ Γᾶ 

πολύ μοι μᾶλλον διέξιϑι αὐντίω. οὐ σοι 
᾽ ᾿ ε ΡΞ ,» ν»ν 

αἰο,φῦν, τοὶ βοιθζοα διδασκάν δὴν, δλλ ἐμοὶ πο- 

σιμκα ὄντα τυηχὸνᾳ. χοδφότον αϑὼ ζμνεω, ἐφή, 
Ἂν , ΡΟ ΡΝ ᾿ 
ὠ Σωχκρᾳτες, τῦτο δπιδειζαι βούλομαι σᾶ! 
[] ΕῚ ΤΣ Ὶ ὔ ͵ 

ὡς οὐ χαλεπὸν δείν,ὃ λεχοεσὶ ποιχιλωτατον 

ἐφᾶν 



ὃ, τί δγεύα ται καὶ γῇ φέρην, σξ εἰ ὃ, τί απέίράν,οἶο- 

(8, Θυϑὲ ὅ,τι φυτάσαν δεῖ, εἰδείη αὖ. σῴκ- 

τιμῶ ἐΦη ὃ [δόμαηος, χαὶ δλλοχθίας γῆς τῷ- 

τὸ 661 γνωναι ὅ,τι πὲ διιύαται Φέρᾳν, χαὶ ὁ, τὶ 

μὴ διεύαται, ὁραΐντα τὰς καρποιὶ χαὶ τὰ δὲν- 

ὅρα. ἐπειδδν μϑύτοι γνῷ πἰς, Οὐκέτι συμφέ- 

3 ν δκοκα χεῖγ.οὐ ὙΣ αὐ ὅτου δέοιτο αὐτὸς, τῷ - 

᾿ τὸ ασείρων χαὶ φυτάϊων, μᾶλλον αἢ ἔχοι ζῷ 

ὕχιτήδεια, ἢ ὃ,τὶ ἡ γῆ ἥδοιτο φύουσα χα Φέ- 
ῷουσει. κὼ σ᾽ ἄφᾳ δὲ ξργιαν Εν ἐχόντων 

. μὠτίω μὴ ἔχη τί ἑαυτῆς δχωύα μιν ἔχιδει- 

χγιοαι 5 ἔς] χαὶ Ὡϑὰ γείτονος τόπου πολλά- 

χις ἀληϑέςεδοι πὐξὲ αὑτῆς γνῶναι, ἢ ποῦ δὰ 
᾿Ὶ "γείτονος αἱ, ϑοοῦπου πύϑέοϑαι. χαὶ χερσθύου- 

᾿ σαι δὲ υε(ῳς ἔχτδείκγεσι πίω αὐτῆς φύσιν. ἡ : 
τ ἀγοιακαλᾷ φύφσα,δευιύαται δε ροισγάυο- 

μϑύη χαὶ τὰ ἡμερφι κα λὰ ἐκ Φέράν. φύσιν μδὺ 

δὴ γῆς οὕτω χαὶ οἱ μὴ πόρυ ἔμπειροι γεωρ- 

γίας δκῷς δείώανται Δι σ γιγνώσκψν. δλλὰ ὅ- 

τὸ μϑὺ,ἐφξυ ἐγὼ, ὦ Ἰοόικα χει ϊχθυαΐς ἤδῃ μι 

δοκῶ Ὁ ποτεθτιρῥηκέναι ὡς οὐ διίφο(ούνϑρυον, 

μὴ οὐ »»ὡὦ τῆς γῆς φύσιν, ὠπεέχεαϑαι γεωρ- 

τ ἐτοσϑονν, ἔφα; ἀϑρλυναθίχοϑβ ὃν 
τ΄ Διέων, ὅτ δα λφαοσουροοὶ ογτες, οὶ οὔτε καζᾳ- 

᾿χήσαντες ἔχι για», οὐθ᾽ ἡσυχῆ βαδιζοντες, 

ἢν λύρα δου τῳ 
δ ὁραΐσι τῦς καρποῖς οὖν τῇ γῇ, ὁ κ(9ς Οὔκ ὀκγοῦ- 

᾿ς σιν δσοφα)εοϑαι αἶϑὶ τὴς γῆς, ὁποία. πὲ ἀἁ- 

Ἶὴ γαϑαί ὅ51,ὺ ὁποία κακή" δ ἃ ἘωϑὺΜώυ- 

ν ͵ « ᾽ λ 

πείρρις γεωργίας ὁραΐ αὐζοις ζᾳπλέτα χτ' 
ὰ (υτὰ δπεφωνουϑρε: πὐδὶ  αἴαϑη: γῆς. πὸ- 

βὰν δδέυ βέλέ,ἔφν, ὦ Σωχε ᾳἼες, ζωμαί σε 

᾿ γεωργίας χἰ πισομμψήσκν; οἶδα, γὸ, ὅτι ὅχη- 

ξαλδέῳ σοι πῦρ πολλὰ φράσω ὡς δφγεωρ- 

᾿ γῴγιἐχφό μοι δοκῶ, ἐς ἴω ἐγώ, ὥ [ορθμκα γέ, 
ἵν " ἢ ε,1 , ΄ λ 

Σ  σδρτον αν ἡδέως μιϑμθουνήν (φιλοσόφου ὟΡ 
τι δ μαξς ΝΝ κα λλω 5 Διο ν ΄, μάλιςα ὅθδΊν αὐδρος) πως αὐ ἐγώ, εἰ βουλοί- 
᾿ μᾶυ, γἀῶ ἐργαζρωϑρος, πλείςας κριθαξ, χαὶ 
ο΄ πλείςοις πυροὶ λαμᾷανοιμι. Οζκοιοῦ στὸ 

εδὸ οἴεθα τί τῳ σύρῳ νεὸν δήλυεβγάξε- 

ὅϑαι; οἰδῶ Ὁ». ἐφζωυ εγω. εἰ δξυ ρχοίμε- 

θα, ἐφη,ἀροεῶ τίω γάδ χάμθνος, δλλὰ πή- 
Δὸς αὐ εἴη, ἐγὼ ἐφ ἴευ διλιὰ τῷ )έσφυς σοὶ δοχᾷ; 

ΗΜ ΘΗΝ ΟΣ ΤΟΥ ΤῊ, 

ας  Σ 

τς ΤΙΒΆΡΕΣ ἃ ΡΟ ΓΒ  ΟἾΒΕ 5 1 
ἔφζο ἐγὼ Φῦτα λέφοντες. δ μὴ εἰδὼς ἃ ἄςπη,ΪΠ] 14 ΠῚ εφο, ἀ!ρίμμἠι αἰπηε ΝΔη 

8γᾷ 

σοπηροττατη ποη Παδος, 401 ἔοττς (ΟἹ πὶ 
ΡΟΠΙτεῖς οτίαπη, πηθα ίλης (δ πτοητία, σα (6: 
τπλΐηα ἰρατσεηήα, φαϊα ἐδηίογδαιιηι {π||{0ἱΞ 
ΤΕ Ποη Ροτοτῖς. [ἄ νοτο, {πδίςεῖς ΠΟ οπγα- 
σἤιις., νΕ] αἰϊθπο ἰπ (ο]ο [ἰσετ οοσποίςετο; 
ααϊά ἔοττο νο] ροῆϊε, νο] ποπ ροῆϊυ, ἢ παϊς 
δὲ ἔγαέξαις ὃς αὐρότοϑ ἰηίριοῖατ. Ροίξοαηιᾶ 
νετο ας πος σΟρ ΠΟΙ, ΠΟῚ ἀΠΊΡ 5 οἰ πὰ 

θεὸ ΒΕΠ]απὶ ἐχρεάϊτ σαγεσς ΝΟΣ οη πη 14, 
απο ἱπάϊρετ,, (Ἔπλίπα πο ὃς σοπίοτεπηάο, 
πχαίοτοτη νἱέζιι5 ΠΟρΡΙ σοπίςποταγ: απ 
Ζαδητάᾶτη (ΟΠ τ Τα Θης ργοξογεῖ ας εἀτισας 
Ὀττ. Ατῇ ὁ ἱρῃπαιίαπι ροΠΕΠΟγιη νίγος 
{πᾶς ἀξοίαγατε πεαίιθας, πρεπιιπιοῦο εχ 
ἵοςο νἱοῖπο νευῖογα ἐς εἶπις Παῖαγα σοσηῃο- 

{οἰ Ροῆπητς, 44 ἢ νἱ οἰ Πι1ΠῈ ΔΙ] πὰ 1Π- 

τεῦγοσο5. ΟὐἹποτίδηη ἱπΟυ] τι Π} {1 {1τ, Π1}}1- 
Ἰοπλίπιις πατιιγαπὶ ἤπατα ἱπάϊσας. Εταηϊπὶ 
ααοα ργοάιιοῖς οτίαπη ἀσγείξες ἔγπέξιις ρὰ]- 
σἤτος, ἢ σοίαταγ, Πλίτε5 φασί; Πιιξξας ρὰ]- 
οἤγος ργοΐογγε ροτεγῖτ. Ας(ο]] πατιγᾷ πος 
τῆοάο δείδτῃ ἢ), αἱ ἀστίοαϊτατς Ποη αάπιος 
ἄϊιπ ρεγτ (ππτ, ἀΠ!σεγπεῦε ροῆπιης. ἘΠῚ παΞ 

ἢ ποτο Πᾶς ἰΠ ρατῖς, ἰπΠα άπ, ΠΟΙ ΟΠγαο[Ὶο; 
Ὁ (εἰς ἰαπὶ τα ῃὶ σοπῆοτο νἰάξογ; γε πτεῖα 

ἐηάτπτη Ποη {πτ, πὸ απο (Ο]1 παταγαπῃ σὸς 
σπίταπη ποη Παρεδπι, ΔὈΠΕΙ Ποπππὶ πα! Πὶ 
Πτ4 ἀστίςατιιγα. Ν4πιτεσογάοσ, χα ΡΞ 
(σατοτας ἔλοίδητ, 41] “αι ἴῃ ἡγατὶ σοι: 
Ρεπταγ, Π64; σοη{ξδης δά ἰηἰρεξξειοησιη, 
πεσαςο]εῆτε ργοστεάίαπταγ, [δ γιιγὰ σαγίὶ 
ῥγατογεδηζ : πἰ ΠΠοπλίπας5 νδί ἐγαέξιις (Οἱ 
νἱάεητ, απ ἀυαηαδιῃ ρυσπαηείατο ἐς (05 
Ιο, φιοάπαπι θοπιι, Ζισάπε πα] πὶ τ, 
απ δίταητ: (ς ἰτος νἱτιροτγᾶτ, Π] 4 ]Ἰαι4Δητ: 
Αάεοσαε νἱάθο {ΠΠ05 εοάεπι πιοάὸ 4ς Βο- 

Β 

᾽ ! “Σ Β . 
σι,τίω σῇ ἐπαινοῦσι. χαὶ πϑϑυ ζρίνεω τοῖς ἐμ Τὸ ποίο᾽ο ργοπιυπτείατο, ]ιο (ΟἹ σας αστίοαϊτιι- 

τα Ρεγίτι. Ν πές νἱς ἰρίταγ Π ἡ 1τ,ΠῚ] ϑοσγάς 
τε5 5 νζ ἱποὶρίδπ) ἐς ἀστίοαίταγα τδὲ 4114: 
ἄλπυ!η πηοητοπη γοποσαγο ὃ ΝΑΠῚ Ετα ΓΙ Πὶ 
(οἴοινταο ραέζο σοϊεπάιις πτασοτγ,ἰπάϊςα- 
ταγαβ ππι τὶ, αΐ Πουύτι ΠΊΑΧΊ ΠΊΔΙΠ ρΑΓΞ 
τεπι (οἷδῖ. ὙΙάεοτ, Π] τ 1, ΓΙ ΠΎΔ ΠῚ Πος 5 

δεητογίοίγε σαρέγα, πὶ ΠΟ Ποπιαοίε, χυᾷξ 
ἀοφαίάεπι ποπηϊηὶς οἰ πιαχίπλε (ἀρὶ εητίαὲ 
Πυαίοῇ,αο ραέζο, 1 τα Πρ ϑατ,τεγγατη οχΞ 
ἐΐσέπάο πιαχίπιαπὶ πογάοὶ, πηαχί Πατη γί ΄ 
τοὶ ςορίδπι ςοπίδαι! ροῆτπι. Εγροης πος 

Ἑ Πὶ, πουιλίεπι ργα ραγαγὶ ὁροστοῦς δά (βτίοϑ 
παι ΝΟΥ, ἱπαπαια, Ὁ αἱ] ἃ Ἰστταγ, αἴτ, ἢ 05 
Ἰατη Πα Πηΐ5 τοπη ροτε ἱποὶρίαμητις αγαγεὺ Ατ 

ψέτο , ᾿Π4π4πὶ ΟσῸ , [Π1Π} ΠΟῊ ΠΙΠ [ππιιπὶ 
πεῖς, Ναπι ἰρίταγ αἴξατο {δὶ ξλοίαη.- 
ἄππι ἰὰ νἰάετας ὃ Ῥαγοῦ , ἰπήπάπι, οτίξ 
τοῖγα, 4ιιᾶπὶ γτ πιουετὶ ἃ ἰαπηεπεὶς ροίπε: 

ξῶς 4 
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Ἑοτταῆης ᾿σίταν, παῖς, νεγη ΓΟ ΡΟΓΕ ἔα: Α χιγδριυά..}4 ἔαρος, ἔφη, ἐῇ Ούτου πὸ ἐργρυ 

ετίτ πος ορὰβ ἱπομποαπάμπηι. ᾿ΝΙπλίγαπιοῦ- 

(δηταπειπ εἰς, ἰπη πὶ, τα πι (Ο] απὴ πιαχί- 

τις ΠΊΟΙΓΕΙΠῚ ὙΗΝΗΙ Ἰτρπο εἰ πευθαια 

ἸΡίδῃγδγαϊγο ἱπιιουίδπι πὶ ϑοογαγαβ, αἰτ, τᾶς 

αν φυίάοπι αἰ α! ἀ (Ο]ο ἐπρροάϊτατο; (εἀ 

ποπάμπιίδπιοπ ἀε(ε ἰραγσοτγο,άς ἡτιο ροί- 

Πταϊ πα οπαίοι ΙΝ πὶ πιο ίλῃς ξπτοπεί, 

Ρυτοία χαοαας ἱπεο Πρ! ροήϊς, τι Ῥοπα ξι- 

τατα πτ ποι }15., ΠοσοίΑτῖο ραγαπη ἃ πγατο- 

τία εἴτ ἀεθεσς, ας δα (οἱ πηαχίμς τοίξ8πη. 

Οἰηπίπο,πηααπι, οχ Ἐἴπλο ἀςθογο δά ῦς 

τιοάμπι μας είς μαδεγα. Ταηο νεῖο ρὰ- Β 

ταϑ ἰπαίτ, αἰτοῦ Ηοτὶ σα ρος ροτίπς, τι) πὶ 
{ι χυὶς (πριΠππ|ὸ ρογῦ αἰξατοπὶ τοιγᾷ ἰπιιεῦΞ 

Τοίοιτο - τατὸ 1 ΕΔυΠΔ01η ἀσοιιγαῖο (ςῖο, ἰη ας, ΠᾺ}1Ὸ 

ἈΝ τποάο πιασὶϑ Ποτί,ντ πιατοτία (τηπλιο ἴῃ (ο- 

προίο μι. 'ο αάραγοατ, δέ αὐ αίδιι ἐχίπσσετατγ, (οἰ απ 

ἘΠ νεῖο δἰ τογγθαταγ; αἸΔΠ} { 4115 τοΥΓΔΠ1 

μεβαένενι ΞΕ ἴτατο πηεάϊα, ἀτηας οτίαπα ἰπ που αἱς τ- 

δια ἀγείτος τη οὨτί5 ταοιςαῖ. Ο υοἀ ἢ Πορηϊηος ἐοαίςη- 

τβ, κω ἄο ΠουΑ]οηι ἔαοίαπτ, αἶτ, Δ πὸ ροτίρισαμπὶ 
φιειετᾶ Οἴξ, ἐο5 ΠΟ 406 (ΟΠ πὶ πηατογία (ἐράγαγο 

βροῦν ἄσδογε ο πιο. ΠῈ υϊάοπι, ἰηαιδπῃ ε- 

σο, Ρτοϊΐσογς, ν τ] ΔΡΤΙ (Ὠρετῆοίε ἀτείςατ: 

τοΥγαπῚ Διο πη ἱπποττογο, ν τ ρα 5 6115 στα ἄα 

τογγεαταγ. [)ς Ποῖ}, ἰη αυτ, ν᾽ 465 πὶ 50- 

οτατος,ντγίχας ποίξγιιη οαάςηι ν] ἀοτ. 1- 

ἀετυτίαης, ἰΠ]πδπὰ ἐρο. 91) (Ὀπηοητίς αῖ- 

τοπι τοιηροτο, πππὶ Αἰ] αἱ αἰτα ΠΤατα15, 

αἴτ ταὶ ϑοογατος, Ζιι2Π| 1 εἴτις ες ΤΟΠΏΡΙ5, 

ἡμποά οπιήοο {προγίογιιηι ὅτατῇ. ΠΟΙΆ ΠΟ5 

ΟΧΡοττ, ἰΔοπηαὰς ἀπ παπο νης, ΈΧρα- 

τίαπάο ορτίπηιπι οἰἴς απ πα ιοττογαητὸ 
ΝΥαπι ἡιπι δυταπλαϊ τοπριις φἀποηοτίτ, 

Ὑριροωα, Ἔ ΠΟτΪΠ65 Οπιπος αὐ [λομπὶ τείριοίπης, 
ἐκ τϑνς γ5. Ξὴς δὸ ᾿ ν 
Χ κορίου ΦΔΠ 40 τοῦγα ἰγγίρατα (ξυμ ἀϊ ροτείξα- 

ο 

ὥρχτέον. εἶχος »}» ἔφζωυ ἐγὼ, δ) μάλιςα 

είοϑα αἰι γώ πἰωυικαῦτα χινοὺ ὑϑρέωυ. χαὶ 

τίω πύον γὲ αἰαςρεφομδμζωυ,ἔφν,ὦ Σώχρᾳ- 

πες, τίυικαῦτο χϑησοϑν δ τῇ γῇ ἤδη παρέ- 

χῷν; καρπὸν δὴ οὐπὼ καΐζοξαλν, ὡς}ε φΦύε- 

δϑαι. οἴκϑι "ὃ δὴ ὁ τῶτο 661 γιγγωσκᾷν, δτί εἰ 

μέλλᾳ ἀγα.3Ὁ ἡ νεὸς ἔσεοϑει, ὕλης πὲ δέχκαᾳ.- 

ϑαραὺ αὐτίω Φ0),καὶ ὀπηωὼ ὁτιμάλιςα πρὸς 

πὸν ἥλιον. πϑϑυ γε, ἐφξυ ἐγω,ὼ ζαῦτα οὕτως 

πδρόμαι γοζεσαι ε γιᾳοτ δξίυ, ἐφ», σὺ ἀλ- 

λως πτως νομίζᾳς μιᾶλλον αὖ γίγνεαϑαι ἢ εἰ ον 
πῶ ϑερ ὁτιπλήςακις μεταξαλοι τὶς Ἔ γάῦ, 
οἶδα, υϑὺ δξίυ, ἐφξυ,ἀκριξώς, ὁτ! οὐδαμῶς 

αὐ μᾶλλον ἡ μδὺ ὕλη ὀχιπολαίζοι Ὁ αἰναλνοιτο 
« Ν," ἂν ͵ Ψ΄ εν αὖ -“ Μὴ χ -ος 

τ πυὺ τὸ καῦμα φς:" Ὁ γῆ ὁπήωτο νι πασὸ τϑητ 
2. 5 ᾽ δ συ 3 " 

λίᾳ, ἡ εἴτις αὐυτίοὺ ον μέσῳ πῳ γερά ὸ οὐ μέσῃ, 

τῇ μέρα κινοίν τῳ ζάγ4. εἰ ὃ αἰθρωποι σκα- 
“πῆοντες Ὁ νεὸν ποιοῖεν, ἔφη, Οὐκ ἀὔϑηλον,(τὶ κὴ 

Ούγτοις δ᾽ γα. δ ποιάν τίω γγἀῦ  τίω ὕλλωυ. χαὶ 
τ να ων, ᾿ “οὶ ϑπίῳ μα ζδνααι 
τω μδν γευλζωυ, ἐφάο ἐγώ, καζαθαλλῴν,ως 

αὐαίνητωι ἐχτπολῆς, πίω ὃ γάν φςρέφῳν, ὡςἡ 
5. ἮΝ ὑον ΡΟΣ » γα δι 
ὡμὴ αὐτῆς ὀπηῷτο. αὐθὶ μϑὺ ἢ νεού ὁρᾷς, ἔφη, 
μκν ὙΡΣ ἐν - 3 ͵ ἐν" ἕ λ 

ὦ Σωκῥῴτες, ὡς αμιφοτεροιςμινζφωτα δὸ- 
“. -“κ ΕΤ “"“ 3 2) , 

κει. δόχει γὸ ΤΓ ῥὰχυ, ἔφῴωω ἐγώ. “«ἰξά γεέλϑυ τι 

τῷ «σύοου ὧφοις ἄλλο τι, ἔφη, ὦ Σωκρᾳτες, 
, γ᾿ ν ὦ Ὁ ͵ ὶ 

γιγγωσκᾷς," τίου ὦ φφιν ἀσειράν, ὃς πϑώτες δῷ 
ε ͵ 3 ἐν ͵ ͵ 

οἱ σόϑοϑεν αν, ϑό ποι πεῖραν λαθοντες,πθυ- 

τες ὃ οἱ νεωῦ λαμξαδοντες, ἐγγώκασι Χρ αιτίφῆν 
ἐπ) ἐπειδδ ΣῈ ὁ μεῖ;πωδανὸς χρόνος ἔλθη, 

ποπ ἀπὲς τΕ ΠῚ οἷς ἐλέξιγας πτ. Ετ ππτσεεῖο, πη αδπι πρὶ τες τῷ οἱ αϑϑοῳποι ἄσθὸς 1’ ϑεὸν Ἔσο- 
ΣΟ Εο: ἔ 
«ἱ βακ.] “8:0 ΠᾺ] ΠΟΠοσιαο Πα, οπλη65 ἴῃ δα εητεη- 
4 Ὅε τία πο ΠλΠο5,ντίαα Πα] 46π| σι νοὶ ππταῖς 
ΟΝ ποσυλαιατη ἀτίἄο ἴῃ (οἷο (σπηοη ἰαοίδητ: 
Ἧς: οἶκε. ΠἰθλἰΓαπὶ πο ἃ πλυτ|5 οἰιτ ἀδηλη]β σοηῆϊ- 
ΥΜΡῚ ἐλ εἴης, αὶ ρυίας (επγεητειη ἔεσεγαησ, 
αὶ ἰαεε ΠΟΔΏΣ ΠῚ ἃ [)6Ὸ Γαϊοης. Ετρο η Πι5..ἱπ- 

Ῥηέαίῳ, παῖς ΠΟ ΠΟ πλαοἤιι5., Ὁπαη] ἢ Ποπιίπατη 64- 

᾿ ἀςπὶ εἰ (ςπτοιία. ΝΙ Πίστη χιια [λει 4ο- 
ςεῖ, ἱπι4τπ ορῸ, 1Π 115 φοοίάϊε, γε σοηίξη- 

τἰαπιιις. Ν ογΌϊ στατία, νά φτιι οπηπῖδιις πιο- 
115 εἱς ντ πίοπις νοἴτες σγαἤτογας, {1 4α]-- 
ἀεπιροίπης, πΠοηλίπες σοίξοπι. Εταπλτα Ε 
{Ἰλτυιης οππηος ἰσηοπι ασσξάεηάαπι εἴς, 
{|1|σ πα πρρόταητ. ν ὁσιιπι η μος, αἴτ ΠΟ ἰχο- 
τηασῆιις, ναϊάς αἰΠπάθης πλα|τὶ. πὶ ϑούογα- 

τ65., ΠΠΠῚ Ορτίπηὰ {π| (Ἐπ Θητί5 ργοοχ, 4Π 
τηραϊα, αἢ (ετοτί πα. [λει ὶρίς, ᾿η 41 6- 

σον, Ποῃ Θοὐρςηὶ οτάϊης Δηηο5 νοεῖς, (ςἀ 

(λέποισιν, ὅποτε βρέξας τίω γἀ αφήσῴ αὕ- 

τὸς ασεἰρήν.ἐγγωκαισι δὲ γ᾽ ἔφζω ἐγὼ, ὦ166- 

βαλε; χαὶ ὦ μὴ οὐ Ἵ ξηρῷ ἀσέίρᾳν ἐκόντες ἐ!) ξηρώς 

πόρτες αὐ ϑϑώποι, ἢ δῆλον τί πολλαὶς ζ»: δον 

μίαις παλαισαϊῆες οἱ ωρὶν κελάυοϑέωδαι ὑπὸ 

“ῷ ϑεού ασείρογ]ες. Οὐκοιοῦ (τα μϑὺ,, ἔΦηὸ 

] οθαϑχος, ὁμογνωμιονξμϑῳ πότε ς οἱ αὐθρω- 

ποι ἃ γὸ ὁ ϑεὸς διδευσκᾳ,Εφην ἐγώ, ὅτω γίγνε. 

ὁμμονοίν. δ ἀκα πάσι δοκᾷ βέλτιον ἐῆ, ον» πω 
-" δὼ Ὗ 2 ΕΣ ἢ ι 

χήμωνι παχέα ἱμιαίτια, φοράν, ζω διιυυων" γ᾽ χα! 
"»" " [1 ᾿ “" δοκάφ ἦν ζύ2 .Ὑ 9ΌΨῈ 

πῦρ καήνα μα πᾶσι δὸκα, νυ λα ἐχώσιγ. δ. 

οὖ τωϑε,ἐφηὁ Ιο μα 159» πολλοὶ ἡδὴ φχαφέ- 
ἢ δυὸ ἌΤΑΣ : ὲ 

ε9)),ὦ Σωκχρᾳίες,πύδ τὸ «ὐϑοφυ;πότεῤϑν ὃ 

Ὡρωϊνως χρατιςος, "ὁ μέζος, "δ ὀψιμφταῖος. 

᾿ ὁϑεος, ἔφην ἐγώ, Ἰετα[υϑύως Θἔπεατγ 4- 

λαὸ 

Σ 



ο σῳ, δ 5 τω ον μφτάτῳ. σὼ δίζυ, ἔφη; ὦ Σ ὡ- 
ὶ ἕ Ἶ ς.» 4“ «ιν 

ἢ χρῴώτες, πότερον Ἠ.ἢ κρῴῆον ἐ1), ἐη! ζύτων 
᾿ ͵ “ ᾽ ὃ ͵Ἵ βιν 4 

᾿ “αν ἀσθρων ξλοϑου ἀκλεξάμϑυον, ἐαὶ τε 

᾿ πολὺ, ἐα) ΤῈ ολίχϑν ἀσέρμα ἀσείρη τὶς," ἐρ- 

᾿ ξάνϑυον εἰπὸ τὸ ποροὶμιφτάτου μέτρα τῷ ο- 
δἰ πυρουνίυς ὦ ν᾿ Ψ 

᾿ ψιμφτάτου ἀσείρᾳι; χαὶ ἐγὼ εἰ πον᾿ ἐμωὶ μϑὺ,ὦ 

Ἰοόμαχε, ϑυκεῖχρψτιςον ἐ1) πϑυτὸς μετεχήν 

δ τῷ ασύρου. πολὺ ὙΣΡ̓ νομίζω χκρφῆον ἘΠ), εἰ 
ἐ “ “" " ΠῚ ᾿ ᾿ ͵ 
᾿ς Φχϑιωτα σιτον λαμᾷξανάν, ἢ ποτε νϑὺ πόνυ 

«ες 

"" ΕΘ ΘΑ ΜΙ ΝΒ ΟΕ ΨΤ 
 ἀλὸ (Δὲ τῷ -τϑοΐαω καλλιςὰ, Ὁ ὃ τω μέ- ἃ [ἰς ργαςοοὶ (απχοπτὶ σοπληηο {{Π]Πγ11ς ο{Ὲ; 

πολιιωὼ, πυτὲ 8. μησὶ ἰχϑυον. ὼ τῶτο ζω σύ Β 

ὃδξ 

116 πυρά άς, αἰτεῖς (ογοτ δ, Ταοῖρο, τηΐ 50- 
ογαῖος, αἷτ, ντγιι} ἀτπιοῖδ ν ΠᾺΠῚ οχ ἢ]ς (ογ8- 
τρις οἰ σεη ήδη οἵς, ἔτι ιιῖ5 πγμ ται, [15 
ὉῸ ρΑΓ ΠῚ (ὉΠ ἰ Πἰς Ἰασίαῖ : Δη ἔλέζο ἃ πηαχὶ- 

ῃῖο ργώςοςς ἰηϊτίο, ἰο πη απ ήτιπν νίηις αἡ 
τηαχίπιε ἰςγοτίπαπιὺὶ Τ πὶ εσο: ΜΙ νογα 
ν]ἀοταγ, ἰΠ4τιαπ. ΠΟ ἢΠ Οπηαοῇ 6, Ορτί Πλιπὶ 
εἴϊςἘ, ντ ουηηΐβ (ς πηθητὶς ραγτὶ οὶ ρο5 {ΠΠ|115, 
ΝΝδπὶ Ιοπρε πηο]ῖι5 οἵϊς ἀγθίτγον, (ξηροῦ 
τληταπι ἐγ πη ἐπεί ἀσοΊρογθ, ἡιιαπτιπηη ἔατὶς 
{τιύαιτι αἰ απο δάπιοάιιπι πιυτιιπι, 
ΑἸ Ζυδπάο πο ταπτιτη αι ἄς Π1, αιιαητιιπὶ 
(ιβτοίας. Ετρὸ τι, αἷτ, γᾶς εἰ ἴῃ ρατίε πηο- », " ͵ ε 3 δυοῦ Ἶ ὰ 

γενεφηνὼ Σωκραΐες, ὁμογνωμονής ἐμοιγ) δ ρῃχῃῃραάοπι ο5 ἰῃ ἰςητοπτία, πιὶ δοογατος; 
μανϑανων τῶ διδασχοντι, χα! υτα (ὐϑ9- ἀϊίοίρα]ι (ΟΠ δῖ οι ἀοέζοις, ἃς ́υϊάεπι 
Πρ ἐυωδ ἰὼ γνώμην ἰποφαινόμϑμος. τί ὙΣΥ; Δῇτο της, 4} τα! ἘΠ εἰ ]ς), ργοη τδη8; 

ἡ ἔτος ὲ Υ ; Ξ μ ; ΩΣ δ -  ΉΒΗΝᾺ ῥηῆψ ὦ απέρμωα ποικίλη Ουϊά νοτῸ ὃ παι ΠῈ ἐρο,, Πιιη ἴῃ (βίης 
ΜΝ ἘΡΕΙ͂Ν ΘᾺ Ἰαοϊεῃάο νδγία αι ἀλη} δύο ἰμε τ ὃ Ο πΊη 5 

᾿ πεγνη ἐνες1; πλυτως, ἐφ, ὦ Σ ωχρᾳ ἐς,6χι- 
ἐπ δον γᾷ ὰ ΠΟ, τη] δοογαῖς5, αἰτ, πος οτία σοη!ἄοτος 

μ αγάδες ον τ ᾿ - ς ᾷ σζοψω θα αὶ τῆτο. ὅτι «δϑὺ γὸ κα Ὁ χήφος πο τ πη απίἄςπι (πο εἰς 
Ν εοϑαι ἃ απέρμμα,, χα σύ που οἴοϑα, ἐφηὺ ΡΟΝ ΑΕΗ  μειρμ μ ΠΟΥ δ ρον: 

οι πρυμν ἐν μηρυεμεενν.2}0 εἰ ἀται δ 1 κεν ὙΠ ταν τ: 
᾿ς αϑὺ ὁμαλαῖς ϑειώανται, οἱ δὲ “Ὁ ΡΘΕ ἀρρς Ἔα τὶ ἐε γϑαι Ἔρο, ἈΠ Αὐλομμτ δὰ 

᾿ς μδὺ,ἔφζωυ ἐγὼ, "δὴ μελέτης δάται, ὡς πὸ τοῖς ς ροτίηάς 46 Οἰτῃμαγοοοτιιι Πλαπιις., ΗΕ 
χιϑαριςαϊς ἡ ἡ» ὅπως δύνηται ἰ ποίηρετειν (δταίτο νοϊιπτατί αἰ Πυὶ Ροῆϊε. Οπιηΐδο, Ν προ υμηνπόδυ εδὺ ἄζυ, ἔφυ. δέγεῆ, ἔφυ, ἰηπααῖς, Ατῇ ἐποτίτ,αίτ,ο πὶ αἰ 1 τοπυαῖς, 

ἡγην εδυλεηθοτέρα ἡ δ παχυτέρα. αἰτῶ. δ να τα μας γοῖες φασί οτος οὐδ  ῊΝ ἐοαϑήνν ΝΗ ἀιιοε οξ ἱπηθςο Πὰς; 
“ πρέγὼ ἐφάυ, λεγο; τς αν μεν ἢ ἀξίας φιιτοῖη, πο τοι ε 5  Ηος ἰρίϊμμη, 
ἽΨ πέραν δἰ ἀαϑενέξεϑεν, τίω δὲ παχύτεθραν ἰῃαυῖτ, ἀϊςο. Ατχιιθδάςο τ Ἰητογγορο, Πι!Πὶ 
- δα ἰχυρφτέραιν; τῦτ᾽, ἔφη, λέγω" χαὶ ἐρωτῶ ἰςυλίηΐς ταπτιπλάοηι νττίσιις (Ό]ο πιαπ δ: 
Ἶ νι, ὐτεονν ἴσον αἢ ἑκατέρα τῇ γῇ ασῴ- κλπ μοΝ ἐδδενε, Σαϑιρταν ΠΗΗΆΒΗ 
Ἐ ΨΕΥΝ πύρδα αὐ πλῴν. τω δὲ οἴῳ, Υἶδο ἑοττίοτί ρίεις αχιια; λάβιῃ Ἰοτς (οἱ ςο: 

| ἐξ ἿΣ Σ Ἢ "δὲ Ποιμίηϊ Γοθι ϊοτεὶ ῥ᾽ τι5 οπεεῖς, ἢ 4υϊᾷ 
᾿ς ἔφᾶυ ἔγωγε, νομίζω τῷ ἰσωφοτέρῳ πλῴον Ροτγταη πη {τῷ ἸΠῚρΡΟΠΟΓΟ : ἃς ἢ 4] Πηξ ας εἰ Ἰαχεῖν ὕϑωρ᾽ καὶ αὐ, ϑοφῳ τῳ ἰχυρφτέρῳ Ὁ Ἰοπαὶ » Ππιδπάκδταζγις ἤτη, ντ ρίπιγος Αἰαμτὶ, 
Πυλίων βάρος, ἐαὺ δέῃ ν φέρᾳν, ἔχετιϑέναν" Ζαΐδιις ἔαουιίτατος ΠΡΕΒΟΑ ρει Ατίι (ο] αὶ 
.», ἜΥΨΆΣΝΝ ΦΉΣ ἘΓΉΒΡΕΜΓΕΝ ἱπη δες πὶ το δα εις ἅτ, ἰθαταπι, Πυηὶ 
ΠΡ ΗΝ Ν ; νι ες ΡΝ πΠοἰοπά απ πε ἔταριι, ροτίυ ἐς ας τα 

Ι ζέφῳν αὐ τὸς πλείοις ασεϑεταζαι μι. εἰ δὲν ἰμπηεητα, ἄσσοτο πι6, Ἴ ατὴ (]ατὸ εἰ ἴα 
᾿ἀοϑενὴς γῆ ἰουρφτέφοι, ἔφξωυ ἐγὼ, γίγνεται, (ςΠοπηαοίνας: [υάϊο τα 4υϊάςη), ϑοοίατος; 

κι ,ὔ πππν ͵ “ ᾿ 3 ) ᾿ ἶ ΝΣ 

τις σιλείονα, καρπὸν αὐτῇ ἐμβάλῃ, ὡςαὖρ τὰ αἷτ. Ν Ἔγιιπὰ πος (Οἷά5 νε]1π|, {1 ἰαέϊο ] θὺ 
δον; τὑπεο με ἀΐδασκε καὶ ὁ Ἰορό- ἴῃ τογγαπῃ (Ἔπλίηθ., ἀεἰ Ποξρο ν οὶ πλα] 1 Π| ἃ 

ΞΡ ἶ 
᾿ μαχος γελάσας ἔφη᾽ δλλὼ παίζᾷς μϑὺ σὺ 
᾿γεέφν, ὦ Σ ὠκρᾳΐες. 42 γευνϑότοι ἴοϑι, ἔφη, 

, οἱἷο παυτγίπηθπει (οι. Παδιιογις, μεῖξ 
δὰ ἀξ (δπηίης βδηλῖα τυγίπις (Ὁ]ιΠ1 ἀγα 
τγο ἱπιιδγγαγίβ : ἔαταγαπι 4 (Ὁ]0 ρα θι}]1 ἰο5 

οὐ ρὺἐμέαλὼν Τασέρμκα ὦ τῇ γῇ, ἔπειτα το,ἂς τα ιδιη 4ε (ξεγοογο τοῦτ εἰ ἀδεος 
ΟΕ ὍΤΙ ἼΣ ἘΠῚ τῷ οὐρανοῦ, Ἑ ες. Οτοα {ι αὐιτοπλ 0111 Π| ἄς (δπυΐῃς ΡἕοτΞ μὰ χ ρθη: ᾿ς ([ἃ5 ἔτιρες ρτοάμοοτς Πἢᾶς,, αἰΠΠςιὶς εἰ 
δ ἤλθης ἡλυοιδύης στὸ Ἔ πολ ὑκτα 4 τ ἴλΟ, ]ο ἐπιθεοι!ο πιαϊταπη ἔταρσιπη τατηάο πὶ 
ὃν ξρέψης ἀύξ' πάλιν, Ἷ τῶτο γίγνεται σίτος τῇ Ρτοάποοζο : σας ὃς ̓π ΒΕ "Πα {πὶ ἀπ οἰ-- ω πο 0 οφυ ἰογὺς αὐτὴ ἐἶγί. ἰΙς οἱξ πιυῖτος ΡΟτΟΟΙ]ος ππαἰαἰοίη]ος αἰοτγο: Ἷ τ ν (γι πὸ ἈΝ ͵ὕ ᾽ λ ἘΝ ἐν ᾿ς γροται δε κὗρτοι ἐκ ξέφῳν ἐώς τἰωὺ γάῦ φχρὶ τέλους Ὁ ἀσέρικα εἰς καρπόν, γαλεπὸν τῇ ἀοϑενῇ “ἊΣ ᾽ν» ᾿ δι ’ Ν ΤΑῚ ἢ ϊ ) ξ ) ᾿ ν᾽ ; ο΄ γὲς τέλος παλιοὺ καρπὸν οκ φέρφν»ὁ συὶ ὃ ἀοϑενᾷ χαλεπὸν πολλές αδρεὶς χείρφες ὀχ ῥέφῳ; ἢ... δὰ 
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Απτα δος ἀϊοὶς, πάδπι, ΠΟ Π οπηδοίιο, (.- λέγᾳς σὺ, ἐφζω ἐγώ, ὦ Ιοόμανε,τῇ ἀοϑείε- 

1ο μα σθο Ποῦ πλπας (ς πλϊηἷ5 πιδἀαημἀαπι φέρα, γῇ μεῖον δὲὶν πὰ «σέρμα ἐμξαλήνε αι 

ΕΠ Ιταὰ ργοξεέζο ταὶ δοοΐατοβ, πα ατ, τα 6; ἸνΝΝ, ἐφ ἢ Σεδωρ τοι κῦρ ἥν. 

δάςὸ ἔατογίς πος, αὶ ἀϊοῖ5, Το] ογὸ τα οηληῖ- ΝΣ ὁ αν 2 ἀξ, Σβνκῃ Ὃ 

Βὰς ἱπηρθο! Πτοτθιι5. πλίητς Ποσοι σα πη Κρ Φ. Εἰ ο Ε ΘΝ ναι νομδιζᾷς τοῖς ἀοϑενέξε-, 
δ ἦν Ξ Ἢ ΄ ΗΝ ! ν 

ἱπιροποτςο, Αἴ (αϊου]ὰ,Π]αδῖη ερο, ἡ14π|- (9|9 πᾶσι μείω “ξοότατ ἀν “ραγμαΐα. τὸς ᾿ 

οὔτοι ἔγαρίδιις ἱπηπλϊτεῖτίς ΠΟΠΠοπηαομαΣ 5. δὴ σκθνέας, ἐφζωυ ἐγώ,ὦ Ια μα χε,τίνος ἕ- 

Απίςῖς. παῖς, [!οπιὶς τοΠΊρΡΟΙΟ ΠΑΡ ΠΑΠῚ ἡ κα ἐμξάλλετε πωϊσίτῳ ; οἴοϑα δήπου, φῆ, 

εἦτε αηπιαγίιπι σορίαπι ἡ (πΓ ΠΗ ὁ ἱΠα14Π| ΕΕ [4 "ἢ ΧΝΟΣ ἜΝ  - 
. . 

υ ΄ὰ ὅν 2 ᾿ 

εσο. Ῥοπαπλια οΓρῸ ἔτισε ΔΙ τὰς Δ ΠΙς ας ΠΝ ἰμβόψη ἡ τ τ γῆς ὙΠ ΕΕΙ ἣ 
ὟΣ σέκ; ἐφίω ἐγω. σέκοιώ θωμῶν αὖ δὶ- Ὁ ὃ 

τοσὶ, πΠι {πο δο τα ἰσος αυλίάαπι Πιι- : 
Ω Ω ᾿ς ὙΠ ε 30, ἐβἴνλα 

ἀλτια Βυχίοπο. Νοπηιπιημαιη ὃζ πηατογία τοὺ χαὶ καΐζοιχρυφϑζευοι τίνα, αἰῶ’ αὐπυ; 
ὃ ἢ ΡΨ Ὶ πο Ι! ᾿ “Ἵ“ ἐμὲ. Ϊ 

Ρετ Δ] πᾶ5 νη ΟΌ πη ἔταρθιις ογαπηρίς, οἀ(- Β ἰλύος Ὀχτχυθείσως, καὶ ψιλωϑέζαι τίνας ῥί- ᾽ 

υς {υξοςατ. Ηαο, ἰπΠ4η1, οἵη] βετὶ ἘΣ Το ἤνυον πο δι ; 
ζω ὗασο ρβυμαῖος. χα υλὴ δὲ “σολλαχὶς 

ςοπίθῃταποιπὴ εἰξ, ἀπ ποῇ ἰσίταγ, αἷτ, Ποῖσ 5.6. ἀρύϑῳ ΝΣ Αἰδα κυ .. 

εἰδὲ Ετίσο5 ορὲ ἀπαάδπι οροτς ν] ἀθηξιτ ἐγήκεὼ υδατων δηποὺ σεευεξορμᾷ, τω σι- 

Οπιπίπο, ἰπηπαπι. Οὐ] Δυτεπὶ ἀσοηο τῷ, χα! τουρέχφ πνίγίλον αὐτῶ πϑρτα,ἐφέω εἰ 

ν᾽ ἄξει τ᾽ ορρτοΠ!ς ̓ ϊπιο (ἀσσυγγοτο ροί- ἐγὼ, εἰκὸς ζὗτα »νδξβδιαν οὐνμθυδιθο νεῖν ΤΩΣ 

{τ} 5] (ΟἹ πὴ, Πα πΔΠ|,[Θυπτις ξοςεγίης. Οὐ 4 ἐφηζαδϑα ἤδη θλβῆουξλουκύείνον δῴϑα δον 

{ΠΠ1Ξ-, φυΐθιις γαάίοες παάατα Πππτὶ Τ οτγαπὶ - ὃς. ς, ὅσ μος ' 

γι Ππὶ αὐ σοτοπάο, πα παιη. (Δ 4 {1 πλὰ- σιτος πτλμυ δι ὀζίυ, εφέωυ εν τ κοξ χοοα 

τοτία στη ἐτσ δὲς ἐπατὰ σα πόσοι, Ὠϊ- 

τι πηθητιιπιαις {15 Ἔτι ριιοῦῖς, ηυοπιδά- χουρήσοη ; Ὀχιχουφίσαντες, ἐφζωυ ἐγὼ, τί 

ΤαοάΠ0 ἔπ ΟἹ ΡΓογίας ἰπυ τος αἀἰγίριπης θα, γάῦ. τί δὲ, ἔφη, τῷ ἐψιλωνϑμῳ Κι ῥίζαρ;αν- 
τις ρος ρῦὸ πυτγίπιοητο [6] ΟΕ] θόγατα γα. ῇ, "δυο ΤΣ) αν ω  Ν 

Ῥοίπεγαητὸ Οροτῖοῖ, πα πὰπὶ Ἔσο, ρτορτεν ὙΡΕΘΡΕΕΗΒΈΤ ΝΟΣ γάυ αν, εφζω εγώ. ἃ γεῦ, 
ΡΥ δοὺ ἀ 

ΤυΓΓΙ ΠΟ ΠτιΓη ἔΓΠΡῚ ΠῚ ΘΧΟΙΙ τηδίθγίατη ]- 

Ἵ ΕῚ Ἂν 3 ᾽ Ἴ 

λυϑεντι τί αν ποιοῖουτες δοχούσιν αὖ σοι ὅγτι- 

, Ὦ ΑΝ ᾿ τ. ᾿ " 

τι 5}, ἐφή, ζω ὕλη “ιν στευεξορ (ῶσα τω ἕω 
: ᾿ ͵ ἐς ἀσοϑι ἢ ὴ 

11πι. Πα οπιδ πησάμ μι ἔπσοϑ ὃΧ Αἰ πραγ 15 σιτὼ, χαὶ Ὡιαῥπαζου(ᾳ τῷ σίτου πἰω “09- 
ΤΡ ἘΣ ᾿ Ἄν, ἃ ν χ ᾿ » ᾿ : 

οἰ! ποροίς οἱ. Ετροης τδ᾽, ᾿παιαπη, τὰς Φζωυ,ως ἐἣρ οἱ κηφζεσες δζοερπα ζούσιν, α γρή- 
τἰόης ἠτπιλάαπι σσῃίδηζαηοα ν᾽ ΠῚ} (αγ- ΡΨ], οτος, 

Ερμα : : : . ν΄ φϑίοντες. μεέλιοσῶν, ὦ ἂν ἐκάνὰι ἐργᾶσα- ὦ 
ΟὟ] ἔταρίθιις ἱπτολίττοτο ὃ Οὐπηῖπο. Ν᾿ ογῖ ζ, Ἷ Ὧῳ Ι ἀπ. 

δαυϊάοπη οἷ! ἀΠ  ΠΊΟ πη60 σορΊτΟ, 1Π 6 1ΔΠ], μϑυὰι 9: Ὁ καλαθώντοι φκχλπν ὧν νὴ ὀκκοηῖν 
ἘΞ ν - Ω ὅ Β νῳ ἐν ͵ 

ἩοΠποπίδος, ταὶς ἡυϊἀ ἀλη Πταριε Πηλῖ- Δια τίω (ξοφώὼὺ, ἐφὴν εγώ, δὲοι τίω ὕλην, ὦτ- ς 

σοι φ Ὥρ τη, ὑρυθ νος ΤΕ εν κἶν ζουὶ κηφέῦας ἐκ, ΤΥ μυῶν ἀφαιρᾷν» 

[η τας Πλατοῦίαπη σσηλοι {ΠῚ 5 σὰν Ν᾽ Ἂν ΗΝ ΑΥ̓͂ ὁ 
1τατη αὐ δι ι5 Πλατο δ σΟ ΠΟΙ ΤΙ, ΡῸ Οζκοιωῶ, ἔφη, εἰχότως σοι ϑοχουμδυ ἐμξαλῴ (δ 

ἐδασατα ἔθοιι πσογιπη πιξι! ΟΠ 6 ΠῚ. πλ1}}-- ᾿ ͵ Ἰλτ ἢ: ", ὟΣ 
το σοῖο πηασὶ5. 4ι14Π1| 4Ζπὶ ἐς ἱρία πλατε-- ζει σκαλέας;π τ θβ τ κὰν τὐθουμούμμαι ἔφην 
τα ἀϊςοτγος. δε ἀθηῖΠγ, Πα Δπη, αὉ ΠΟ ἴα πὰ εγώ, Ιοὐμαχε,δῇ 651 ὁ ἀὐζῳ εἰκθιας ἐπά- 
τουηροτο ἔτισε ογπης ἀςπιοτεπας. Οτ4π|- γεαζ. πόρυ »ὺ σύ με ὀξωργισας εϑὸς πίω 
ΟΒτεπΠ αι Βαίσος Πὰς οἰ ἰπ ραττε, ἀο-᾿ ὕλδο, ζους κηφάῦδας εἰπὼν πολὺ μάλλον," 6- 
ξετο πῆς. ΝΠ χυϊάεπι, αἰτ, αάραγεαῖ πεῖς ΠΡ πο ΠΝ Ἴρα ΠΝΣΝ ὡ Ὶ 

οτίαιη εαάςπι τα ἔοῖγα, πα ΠΉ1Πὶ σορῃϊτα ἰϑῆς φὰς μ᾽ ὁ Ἵ βῆ: ἜΜ ΠΝ 
{πητ. ταρος χα! ἐπὶ γείςοδη 4ας εξ ποῖ. 575» οὰ ζύτου ἀρα ϑεοιζιν εἰκός. διδασκα 
ἃ ἢἱ πο Ποιη ὃ πα ταπη. ᾿Νιιπὰ σίτατ οας δζίυ εἴτι ἔχφό με χαὶ εἰς σϑτο. ζω μή ) 6 φωνῆς; 

Ἰτα τείςοας, ντ [ξο5 ν δὶ νοητας ἰρίγατ, ἱπαα|τ, ἔφη, καὶ εἰς τῶ το ζαωτὰ ἐμοὶ δχιξαμϑωος. ὅτι 
ΔΠ φοπτγα νΘητιπη ὃ ΝΟ σοῖο ΟΟτΓΆ μαης, ἡϑὸ ἔχου πέμνν τὸν ἐπηνεμοαΘωνε δ οὐ 
ἱπα απ. ΝᾺ Πι ἃζ οσι 15 ὃζ πγαηϊ ας πιοὶα- ᾿ », εν λαυ ΔΔ ΩΣ ΡΝ 

{π| αυα ἀφιπ εχ! ροταγ, {1 ας Δα ποτές ᾿ἀιμωνας δύσιν ἐγώ. Αὐμα Στ ὕπ: τεμινᾳ, ἐφ: : 
Ραϊοας ἃζ αὐ 25 πγοταῖ. ἽΝ ΠῚ ἴτα πῃ πα} 15 σᾶς ἔγϑοι πνᾷ ανεμωος;» δύτίος; Οὖρο ἀντίος ,Εφὴν 
{ὰπηπτος ΟΠ] πδ5 ργαοίάεγε, ΔΠ ρόβοτεῦ Ἑ ἔγωγε. χαλεπὸν Ὁ» οἶα, χα! τοῖς ομβασι " 
ΤΆΛΑΣ 5] Ὀτου5, Πα παπη, ἢτ σα] πγι5, Ἔα 4 χαλ ταὶς γερσὶ γίγνεται εὐτίον ἀχύρων χαὶ ἀ- 
᾿πέογιας αὈιοιη ἀοτξ,ντ ρα! σα γα τη ΠγαίογΕ ΠῚ ας, ψ: ων ", “προ αν θεν ἀν 
ζορίᾷ σοπίςατογογιαξ ἢ ρτοσετζιις, γοέξο πὲ δρῶν ϑεειζῳν. Ὄ ἀ ΗΝ ρκῴαν, νων. 
ξαδτασαπι αγθίτγοσ, ἢ οὔ τη πηράϊο τοίδοοπι; “οθοι γάω περάγοις 5 ἕω μὴ βδαχυς ἢ ο Χο 

. λα μὸς τὸ σίτευ, ἔγωγ «ἐφίω, κα τωθων αὐ τες 
«“ ε 3 “, ᾽ ΠΤ τ: μιν ͵ ᾽ - ἀλμ 

βιϑοιμι, ἰνγω ἱχϑμὰ ζᾳ ἄχυρφι μϑηλον γίγνηται. ἐα) ὃ ὑψηλὸς ἤ; νομίζω ὀρθως ἂὺ ποιάν μεσοΐς δω; λ 
ὧὄ ! 

. ἢ), μι" τὲ 



! ̓ Ῥαμήτευί ἀλϑαϊες μιςϑῶ 

ἀκ; ̓βετρεἰλικμιῶντεὸς ὧν συοὴν απονοδέο, πὸ, 

πεὸ τῇ Ὁ ἢ λέφλ) ἡχθύμαι! χαὶ καζακαυδιν 

σιενωφελᾷν αὐ τίωυ γἀ, χαὶ εἰς κόιασοὸν ἐμι- 
λυϑαεν τίω χϑισδν συμπἈηθιφν. ὁρᾷ»: 

φη,ὦ Σωκχρ «ες, ὡς ἁλίσκη ἐπ᾿ ἀνοφωρῳ χαὶ. 

«ἰξὶ χεισμοῦ εἰδὼς ἀαν ἐ ἐγὼ; κι κωδοιυφύῳ, 

ἐφίω ἐγὼ, χϑὶ βούλομαι γε σκέψαοϑαι, εἰ χαὶ 

ὡλράν Ἐχίςαμαι. σἐκοιῶ, ἔφη, τϑτο αϑμοἷ- 

εϑα, τὶ Τουαρζύγια αἰλοαδσι τὸν δίτον. ἵ τί σὶ 

“ἰ (ῳ καλούρϑυα ὁ ὁμοίως, βοις ἡ ἡμκεόγους, ἵπώῶοις. 

Ἵ ἦν οἰκοζεῶ, ἔφη ζαῦτα μϑὺ ἡ 

" «δὲν ναῃ, παιτῦν τ τὸν σῖτον ἐλώων ἩΝΝ ΕΝ ; τί 

ἄλλο, ἔφέω ἐγώ, ἡ αἰ ασοξύγεα εἰδείη; οπτως ἢ δ 

᾿ς» δεομῆρον νοι, χαὶ ὁμιαιλιήται ὁ Τὠλοητὸρ, 

τίνι Ἀσώτῳ,ὦ Σωκχρατερξφη δῆλον εξ ἔφην 

ἐγὼ ζοῖςέ ἐπαλωςαις. φρὲε ἔφοντες » χαὶ “αν 

σὸς πόδεις «᾿-ασϑαλλοίϊες τὰ ἀἰτοιτῆα «εἰ, 

δηλονότι μάλιςα ὁμαλιζ (εν οὖν "1 διάγον, χαὶ 

γῇ Ὧσοδτο μόνον εἰ- 
δὲ ὯΔ 
ὡ» 

ΤῸΝ γιγνώσκων. φὐκοιω, ἐφᾷυ ἐγώ, ὠ 

Ἰοῥμαχε, ἐκ ζύτου δὴ καϑαιορύωϑῳ τὸ τὸν σῖτον 

λικμιῶτες ξιχαὶ λέξον γέ μοι ῶ Ὁ Σωχρ «Ἴες, ἔφη 

ἣ ὁϊοομαχος, Εἰ οἴεϑα, ὅτι ἐεὐ αν τῷ απ: ζιωέ- 

᾿ μουμέερις ἅλω ῬΦΧΉ. δὲ ὅλης τῆς ἅλω 

᾿ εἴσεται. σϑι τὰ ἄχυφοι; : αϑαϊκη γΣιέφο) ἐγώ. 

ἀ  ΨΕΡΕ ἐἰκϑς χαὶ Ὀλεπίαῆ»», ἔφν, αὐταὶ ἔχὶ 

᾿ πνσιτον: πολὺ ὙΣΡ̓ ἔφν, ἐφίω εγώ, ῶ αἰαῦρε: 

ἃ νεδέζαι τὰ χω εα τ τὸ τὸν σίτον εἰς Ὁ κενὸν 

ΝΙΝ ὦ δὲ ις,ἔφη,λικμιᾶ, ἐκ τῷ ὑΘ 

᾿γέμου τρχόνδιος, δῆλον, ἐφῴω ἐγὼ, ὅτι 

᾿φριουεξερρονδικη ρει ὄχρρα. ἐπειδὴ 

Ε ππτὐμίφοῦ, σῖτον γε ἐτρὶ τ ἡμίσεως 

᾿ Μεδμω, πότερον. ἐμῷ οὗτω χε χυιδύου “ῷ 

ΗΝ τὸν σϑκοὸ ἴρσονε τὸν πόλον ὡς εἰς 

; ως, -σεενωσ ἀξνὴ δὲ. »ἔφδωυ ἐγὼ, τὸ τὸν κφ.-. 

οθὰρ δν σῖτον ἵν λὐαβφέρηταί μοιζῷ ἀχυφα εἰς 

ϑχεὸν τῇἬ πῆς ἄνχῳ.». χϑὶ μὴ δὶς Ὁ ζυτὰ αἴχυέφε 

᾿δηλικμῷν. σὺ κδὺ δὴ ρα, ἔφη, ὦ ἡ Σώκρα- 

᾿ ἄνχνο ἄλλον δευύαιο. διδοίσκῳν. ζτα ίνεωυ, ἔφίω 

᾿ λαμιοργοαῦ ἀφαεἰλέλεϑα, χᾳ. ἡ χρυσυχοῦ χα 

ἴω ὠλῇν, » ἴα! ζω »ραφῷν Ἐχιςάμϑρος. ἐδὶ δοξε 

ΙΒ ΌῈ ἈΌΜΙΝΙ δ Τ. ῬΟΜΕΞ5Τ. 
οἱ ΕΝ πόνον, Αντποα; τεἰταγαηείθιις Ιαλδος (ἀροτυαοαποιὸ 

οὔκ; ἐφἄο ἔγω. ιοἷοῦτο Γ δ αὐ ποοζύγια τε πϑϑ-Β 

,. Ὁ 

γῇ Ξ δι, κὼ ὡς αὖ τοίχιςα καϑὰ ο9ς Ἴμοιτο, κὰν 

᾿ ᾿ ἐγώ, ἐλεληθᾷν. ἐμιϑυτὸν ὕβεισαιδιος Ὁ πά-: 

ἃς}. 

δά άλιιγ, πα τς νοητΠ] πε ι15. Οὐοά ττοπὶ 
ἰπ|0]0 γε ἕξιν εἰς. ατοίτγοῦ Ἔχι Π πὶ αἱ π 
4ιΔῃ} [0 ]0 Μπ ανἐα αὐἀξογύο: ὅζ ἴη Ἡπλαπὶ 
ςοπίοὐξιιῆν, δἰιπι ρίατα αἰτέξιιγίιηγ. ν 405; 
Παῖς, πὶ ϑοογατος, 4 Ραξξοταβιαιιαπὶ 
ἴῃ Τρίο ἐλοίποτο ἀδριεμέαδης, υΐρρο αὐἱ 
ετίατη 46 πος (οἷὰς φάθ πη, αια εροῦ γι- 
ἄφοτ ἴλης, ἰπητιαπη, ἃΣ οομΠ δ ὐδνά Ιαῦεις, 
τι π ΘΟ ΠῈ τγτα γα] τας πο ΠῚ ΓΟ ΠΟΑΠῚ; 
5.015 Ἰσίτατ, αἷς, ̓ πτηθῆτα 44 τυϊτιγαπι αἀἢΠ|- 
δευ. Οὐ] ὨἰΣΙπα οἴη. ΝΝΟΙῈ δεἰδπὶ οπλη ἃ 
Ρατίτου δάρε!]αὶ ἰἀπχοητα,, θοιες, πλυ] 5; 
ὁ4υος. τα μας ἐχηξίηας δἰ ἀπ (Οἰτς, 
ΠΙΠΊΩΓΕΥ ἃ ἀρόπάαπι ἤιιπτότα οαἱοατοἰ υἱά 
εηὶἰπὶ Αἰ ἐπ. ᾿π τα} ορο,, (οἷτο ροῆτϊης ἴπ- 
πλξταῦνε ΘΕ ΞΗ ΝΕ ἀνα ἰὰ, φιυσά σοπη- 
τλϊπυί ἄςθετῖ ἡ αι τουτὶ Βαῖ ἀ 8 15, 
ουἱηᾷ,ἢλὶ ὌΕΙΘΕΝ “Βοοτε εἴ αἷς. ΗΠ πά- 
ΑΝ οἰΠ πα ΠΩ; ἘΡΜΡΤΕΝ Ναί δὲ ἰῃ- 

πεττοπάο, ὃς δ] οἱξη ροαιθιις ὁᾶ, ἡι1α8 

πεδοάαπι εἰ τα (απὶ ἰοπιροτ (ΟΠ Ἰοοτ φυσᾷ 
ΟΧαααγί Οροτιδῖ, ἐρτορὶς χα αυδιιου Τητ, 

τοίη αι: ΠΊΆΤαΣ τπλς οοηΐοσσδείησ, ἴ ἢὶς ουξ 
δοιαῖς, ἈΠ οἰ αιιοά ται μΐπιις, ἢ “ΠῚ ΟΡῸ, 

(χι ζὰ ανύτοιεν. ζῦτα μδὲρ ποίνεωυ, ἔφη, συπῆν ΟἿ ἰοιλ5. δ οι η ἀπ ἢ ο ἀπ ΜΕ ΗΝ ἴῃ- 
ἀπβις [πχο νοηε απο ἐξα δητι τη Ρυγρα- 
Ὧι 5. τε "ὙΠ. αἰοϊέο ταὶ 5 ϑογατος, αἱξ 
ἐὐνοθ  βν Ὠ1η1 (οἷδ5 ξπτε Γ]Π1, ἬΕΙ 
ΠΗ Ρατῖς ἀτοα πο ρίας, 118 ν ὀτας λα αθίτιινς, 

ῥαϊοα μοῦ αὔθαπι νηϊμπογία πη ΓΡαυρηταγ: ἢ 
ΝΗΙπλιῖέι πὶ 1τὰ ΗΓ ποροῆς εἰ ἰπαι φῆ ὁβο, 
Εἴρο οἰἰαια ο[ ςοπίςἠταΠο ΠῚ. αἰΐ, ξὰς πὶ 

Γ ἘΠῚΘΠΓΠῚ ΠΣ σἴάοτο Κ Μαϊταπ ΟΠ στ ἔι- 
ὀτίτ, ἰῃα Δ Πη, Ραΐθας [ἀργὰ ἔγαπυξηταπη πὶ 
Ρατγίδη, τοῦ ναςιιληγ ἀςίοτε! Οὐ] ἢ 4υΐ5, 

αἷΐ, νεητΠ]αηἀϊ ξαςϊατ τη πὶ ἴθ οο 4] α- 
Ὁ ποτίας {τὰ νετὸ ὁ Ρογίρισιαπις οἰ Παιϊλη), 

ἀ.»- ΡΑΙοας πολ! τῇ {τὸ ἘΡ ΡΝ ΠΟ ἘΠΕ νετά 
ψὈ1 1. πὰ ΡυΓραμεΥ Ιϑ 311 {τ 6 ἢ {ΠῚ νίαιια 

ἀὐατες ἀπιπί4ίμιη, ΠιΠτῚ ρογρος τα το]! ιιας 
ῬΑ ας εἰιξε!ατο ἐγα πγεῆτο αἰ Ὁ. 4η ρας 
ἴε ραγρατα γείγο αὐαπιαίτΠἸηιο ἰο ἴοζο οοπ 
δεῖμα: (οηροίτο, ἱῃιδη1, ἔτι πη οθτο Ριγ- 
φάτο, νῖραϊος ν]τγα ᾿ρίπιηι ἰ ρατγίο πὶ ἀτοαΐ 
ψάραδπηἐεγδηϊε ας ποη δὶς δας πὴ εἰϊοη- 
τι] Δτὶ ΡΑἰξας ΘΒ πι. Ργοξεξξο τί μηὶ δος: 
ογαΐος, αἰΐ πο Ραἕϊο ἐτυππεῆ ει Ὁ Ραγβατῖ 
υπιρτί πιῇ Ροής, γε] «ἰἸὰ ἀοςετς ἤϊίδας: 

Ε Ατεφυ άςπι, Ἰῃιυίδτι ερο, ᾿ρ ΠΟγαθαπὶ τὴς 
᾿(ῖτο, δ αυϊάξηι ἰΔπγά τά]. Ουαπῖοῦ- 

τότη ἰῇ το τΕ ΠῚ τ1Π| νεηϊτ, αὐ δἰ πὶ 'σπο- 
τόμ ἰρίς, πο δ αὐτὶ ἘΙΠΉΡΗΙΙ δὲ ἑαποπαΐ 
δία, ὃς ρίηξεξη ἀἱ ρετίἐπ πη ἀπὲ ΝΙαμῴέδε: 
τλοτης ἀοοῦίε, ντὶ Πὸς παν ἰδ στη 

ΣΡ Τούτω ὥρται “με ̓ξεθεὶς, οὔτε ἀρήθιρον 
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ἐτἰᾷ αττος δ! ̓25 ἐεχούςεῖς. [Ιἀοῖγοο, ας Πομο- 

ταδοθιῖ5, ἰαπιάιά τη ἀϊςεθαπ εἰ δὶ, μὰς ετ- 

ἴδηι 1Π ρατῖς ἀστὶ σοε Πα] ἀγεπὶ ἰοηρε ρε- 

πεγοιΠππιᾶπι δ, αιοα δα ἀϊεπάιϊιπι [τ 

Ἐλο  Ππλα. ἄρσονοῖο, ἰπχαᾶ,ποιι, πα] ΠΟ πο - 

τλᾷοῃς. Νδάπι ]αστῃ τηῃὶ ἀς ἔλοϊπάαίο- 

τήρητς ςδίξαγετ,σπογαῦαπι ἰρίς σορηίταπι 

Ἰάπαιῃὶ ας. Ν πὶ Ἰρίτατ, πα ΔΠ1,4 6 ἀττε ΠῚ 
Δρτιουϊταγα Ροττίηοτ τί) πὶ τογαπι σοη- 

4τῖο ἡ Ῥοτγτποτίαης, αἰτ ΠΟ ουηάςῃι5. Οἱ 
ετρο, ηηπαιη ερο, Ζια Δα (πηόῃτο ΠΊ ἔαειῖ- 

ΧΕΝΟΡΗ͂ ΜΕΜΟΆΚΆΑΒΙΙΣ: 

Ὑιάεο υζεῖα Βοπηπεβῖτα, νγαθτος οοᾶς ἃ ὁρῶ ὃ,ὡςαἰν γέωρορζᾳς, ὦ δὲ ὀηγας τέχνας 

ἐργαζουϑυός ὐθρωπῦς. Οὔκϑν,ἔφη ὁ Ιοόμα- 
2 ΑΘ ͵ γνε ͵ "“ 

259» ἐλελϑν ἐγώ σϑι παιλὰη,οτί ὦ ζαύτη εἴη )ω- 

γα οτοίτη ἡ γεωργίκὴ τελψη, ὅτι ἡ βώφη ὅθὶ μια- 
βῴν.ἀγε δὴ, ἔφξω ἐγὼ, οἶδοι,!όμάνε. πὰ μϑ 
δὴ ἀμφὶ ἀσύρϑν ἔχιςαιυδιος, ἀρᾳὶ ἐλέληθᾳν 

ἐμαυτὸν ἔχιςα ὦ ἔςιν δίζυ,ἐφίω ἐγὼ, ἢ γέωρ- 
“" τ 3 λς 

γικῆς τέχνης κὴ γ δενδραν φυλεία; ἐς! ὦ οἴμυ, 
2 ς Ἵ -“ »" ,ὼ ΕΣ 2 Ὰ ι 

ἐῷηο Ἰαοιμοιηθς. πως αν οίξυ, εῷζω εγώ, τὰ 
-- 

μϑρὺ ἀμφὶτ' ἀσύρον δχιςαίμζυυ,τὰ δ᾽ ἀμφὶ δὶ 
ΛΠ, ε 

ἐηάλπι ρετίηοητ (οἷο, Ζιαπι σοητοΠ5Β “ἢ φυγείαν σι ἐχίςα μαι: ἀγὸ συ εφη ὁ Ι96- 
ν 

ἱπυροτίτιις Ππιὸ Τα νετο, ἰπΠ ας ΠΟΙ οτηδ- 
σΠας, ΠΟ εἷς ροτγίτιις εδὴὸ Οο ραέξζολίη- 
αύάπι, φαΐ ποαιςίη οὐ 4] (οἱο σοηῇ- 
τίο οτὶ ἀεθεας, ποι; ἡςηπς 4π4πη Δα αἰτὶ- 
τα ἀίποαπι Ἰη Οἀἱ Ἰ4,η πο σοπίετγίταγ:πεηις 
δά ητιλπι ἰατίτ ἀπο πη, ποαιις Ππαηταοη- 
οἰταάίηε ἴῃ τοῦγαπὶ ἀςπλἰτε, πους αὅο Ρο- 
{{ΠΠηλαπῇ ρα ξζο σοΠ]οσατγί, ντ ἔλοΠΠτης ἔτο- 

᾿μαχος, χίςασαι; πῶς; ἐγὼ ἔφην ὅςτις μήτ᾽ οὐ 

ὁποία. τῇ γ᾽ δᾷ φυϊφύᾳν οἶδα,, μήτε ὁπόσον 

βαϑος ὀρυῆφν Ὁ φυτὸν, μυΐτε ὁπύσον πλάτος, 

μήτε ὁποσον μῆκος Φ φυτὸν ἐμ(ϑληᾧ,, μήτε 
“ Δ᾽ Ὁ 

οπτως αὐ ο» τῇ γὴ χείυϑυον ὦ φυτὸν μάλις" αἢ 

βλαςανοι.)}ι δὴ, ἔφη ὁ]ομανχος, μόϑϑανε 
« γ᾽ ’ ͵ λ 

αείσατ. ἄρενετο, ἱπαυῖτ ΠΟ Ποπηδοίιι5, αἰ- δι τι μὴ χιςασει β.2υνες μϑὼ γὸ, οἵας ορύεσι 
{οἴτο φιο ἃ ποίς 5. γ τα δυτᾶ (οίο τε ίσσος ὥς φυΐοὶς οἷσ), ὅτί ἑωραχᾳς, ἔφη.» πολλάκις, 
δ65, αυᾶς ρίαητίς ἐράϊαητ. ϑάρο αι! άεπη, ἔρωίε ἔφην. ἠδ τινα δῆζυ αὐ εἶδες βαϑύτερον 
ἴπημαπι. ἹΝΈην ἰρίταγ νἹΠΠῈ] ν πη] τιλπη Α]- Ὁ «ἸἸφνωνεϑονο δ! γδνατῖ ᾿ 
τίογοπι δι ρει θα 5» ΙΝ οα αἰείογοτη νἹαϊ, ᾽5δὲ μα δὲ γεγωτ' Ἐφην, πενγημειποῖε: 
ἰπηυαπῃ ἐσο, ρεάϊθιι5 ἀποῦδιις ἂς (ἐπι! : 
αἱ ἃ ἀπτοηλ πα. 4ιιδηὴ ν Δ Εἰ Αἰ 40, 

σαϊας ἰατίτιιάο τες ρος ἐχοςάογειηιηο 
δοπίαρτγα ρεάο5 ἀϊος, π4παηγ. Ασς νοζο, 
ἰπααίς, ετίδτῃ πος τα ἰ εἰ γεροπάετο, Πιιπῇ 
ἄσαιη νἹἀΠ||ογοῦοτα, φαα  ρεάδιη νπππη 
ΡΓοξαηά ποη οἴου ὶ! πλιὸ πο ρς 415 αιἊξ 
νΠίι5 δ (δ Πλ1ΠΠ1|ς. πα] 1.0) ἐσ. ΝᾺ πὶ ρίδηῖς 
ἰῆτογ ρα πάη εοἀεγεητατ, ἢ αὐ! δπα 
νίαις φάςο ῃ ππληγ (01 (προτῇσις οοη- 
(οτῖα εσης, Ετρὸ τὰ πος, τη δοοίαζος, ἢ - 

3.ϑ.ἵ λ ,953 2 ᾽ λ ͵ 2, ᾽, 

ὅδὲ μὰ δὲ (ἔφην ἐγώ͵ δὲποδε ἴθ, δὺ,ἐφηρὺ πὸ- 
Ἂς. ᾽ φ» Ἀ ᾿ μ᾿, 

δὲ Ὡστόχριναι μοι, ἤδὴ γιὰ εἶδες Ὁ βαϑοςέ- 

, ᾿ Ε ͵ ΕῚ ᾽ 

ημεποδια. ὸ γὸ ἀξορυοιτο αὖ σκαπησμᾶνα, ἔ- 
ΕῚ Μ ε, ΟΝ -“ 

φηνἐγω, τὰ φυτὰ, εἰ λίαν γε οὕτως ἐχιπολὴς 
4 ͵ Ἔ » ὦν) 74 ᾽ ὰ 

πεφυϊδυμϑμω εἴν ὁκὸν στο υϑὺ, ἔφη, ὦ Σωκρὰ 

υὐὴτ ς Ε ᾿ βὲ Ε δ} Ἁ »" ᾿ "ὦ «“ μ“ 

΄αῖτ, (τὶς πο: ποπ εἴ αἹ ἰσγοθες ρεάιδις δεν. αναϊκο γὸ, ἔφην ἐγὼ, στο ὀρφια, ὅτω καὶ κίδυ., 
ἀποῦδιις ἃς (Ἔα {Ὁ ργοξιπάϊογες, πὲς τηϊ- (ᾳφανγὲς ἐν. τί ὃ, ἔφη, ξνροτέραων δύ γρϑτεραν 
Παῖς ρτοξιηἊλς ροάα νηο οπηλ το τας. ΝΙ- γἀῦ γιγνωσκᾷς ὁραδι; ξηρᾷ υϑο γῶν μοιδοκῷ ἐς 
παΐ τα πὶ ὦ, Πγαιιαπὴ ἐρο, οι] 15 σομρ οἱ π6- φην ἐγὼ Φἢ ἡ τὶ ὃ λυκαυνῆδν, καὶ ἡ ζω τη 
Το εἴτ, φυππι αἄςφο πιτδη!ο ἔπ. ᾿ς ,΄ «σι εν ζ. ον 
νοτολαῖτ, ἤτπὶ ἰπτιο πάο τοτγαπὶ Ποοίοτοπὶ ὀρ ία ὑγξα ον ὦ φϑαηρίκῳ ελῴ, Ὁ" ζω τῇ 
ὃς ᾿νπη ἀἰογεηι δάσποίςῖς ὃ δἰ σοι ταὶ ὁμιϑία. πότερος δΐχυ, ἔφη, οὗ τῇ ξηρὰ αὐ βαϑὸν 
νἱ ἀεταγ, ἴΠ ιιαπι, οΠς (ΟΠ πὶ ργοριογ Γγσα- ὀρύοσοις βόθρον τωΐφυ τῷ. ἡ ον τῆ ὑγρᾷ; ονπῆ. 

,.»}] ς 2 (ἢ δειτῦ, δέ ἢ ψιοα α]1π4 Παῖς οἹΕ πμλ}]|ς. Ηα- 
τηϊάππι νοτο, ηοά ἐ[ἘῚΠ ρας ΡΒ αΙετι- ι ἢ πὐπδ μ πότ 

οὰ ὃς ΠΠ 04 111 π}}}6 ο[Ἐ. Ν᾽ τ ΠῚ ἰσίτατ ἴῃ ἐρακάκ τ ἠμορὶνον ἀ φισχθιφνχου αν: 
ἀτίἄο (ο]υ ΡΓοξαπἀ4πὶ ῥίδητα (σγοῦεπιίο- γά9Ε7Ι Ὁ» ὕδατι φυτόυφ. καλαΐς μοι δοκεῖς) 
Ἂ : ἵ Ἵ Ὶ ᾿ ἕν τυ ͵ 3 "ΑΝ, ἃ δ ᾿ Ὁ ( τ 

ογ 65,4 1 Πιιπ}] 40 Ριοἐςέξο τη αιάο, η- Ε ἔφη, λέγφν. εἰκϑν ἐπε, δδιω ὁρωρυγμκένοι ὦσιν οἷ; 
αύφαι. Νατη ἢ ἔ ἀἴαὰς ἴῃ πυπηάο (σγοθοῖη βόθροι, ὁπηνίκα, δ τιθέναι ἐκοί τεροὲ τὰ φυτὰ, 
Αἰταμλ, ἀλη} ΤΠ ς ἢ 65, ΠΕ ας Ροτογὶ5 ἀπι- τὰ πο ς ζακα ἔφξο ἐπώ, σὸ Ὡς ἷ 

ΜΕΝ Ἑ ) ηεἰδὲς. ῥιοιλίςα,εΦίωυ ἐγώ. σὺ οἰ [Ῥουλ9-» 
ΡΙΪας ἐπ ἀηι ρΙαπῖαπι σοπηίοτοτο. Ἀόᾶς ἐρβ γψίνο».. ἐαφει ἤ 
ται ῃὶ αἴσοῖς νἀ 6γ]5, αἷς, Ετσο τα, “απ ΘΕ ἀδυὸς ὠεταχιςα Φιώυαι αὑτὰ, πότερον α Ν 
- - ῳ ΐ ᾿Ὶ ΟὝἼΝ ἈΙ͂ΣΗΝ Ὁ , “ἡ ἃ ᾿ 

ἔοΠ (οτοῦς5 Πιογίητ, υᾶπάο νιταις (αλὼν ἂν ὃ γῆς Ὁ εἰρχασκένης οἷφ τὸν βλαςον, 
ῬΙαητα ΟΠ οσαηἄα Ππτς ἴα ν]ΠΠΠ|. Μαχίτης., ἸΏ Ζιια πῇ ὁροῦς: Ομ Ἰρτταγιθας Ζιιὰπὶ 
φΕἸοΓτίπης νἱ5 ομαίοὶ,, Ὠλπι σοτγηιρῃ {πγοιΐ, {πρὶ ςξξιμα ἰοϊο συΐτο,, οἰτία5 Ἔχ 05, 

."᾿ ͵ 

τό μας 

.. Ν, ͵ ΕΣ ε Ἦν 

τ ὃ: πλάτος ἡδὴ τινα, δι ποδί πλέον εἶδες; 

λοίῆογαί δὲ ποδια ο; 4δὲ κα δ ̓ἔφην ἔγωϊε, {ι- συδ)αίν; 

1ερ ἰκθυῶς οἶοϑα, ὅτι ὅτε βαϑύτερον᾽ πειθημέν σεῦ: 
ποδὶα ορυσσιν ὅτε βεαχώτερον τϑυμίπο- ποδου 

- 2 Ε) “"ἪΆ “ “:,Ι . 

ξηρᾷ νὴ δὶ «ἔφην ἐγω: ἐπεὶ ἐν τῇ ὑγρὰ ὀρυτ- 



ΤΡ 9. Ἑ Ὁ ΑΌ ΜΗ ΝΒ ΜΒ 5. Τ. ϑός 

αὖ κλήμαΐζος ϑυσῆον χωρῷν ΟΥ̓͂Ν τῆς μαλᾳ- Ἀ ΡοΥΠιΟ ] πη τοῦγαπι ροπεῖγαγο, δῇ βού ἄϊι- 

κῆς, ἢ ΟΥ̓Ο τῆς Ἔρχϑ. εἰς τῷ σκληρόν; δον, 

ἔφζω ἐγὼ, ὅτι «ἰὼ πῆς εἰργασμκένης ϑὼτ- 

τὸν αὖ," ἱ ὦ τὴς δρο»ὗ βλαςανοι. Οὐκοιῶ 

αἰσσοξλητέα, αὐ εἴν τῷ φυτῶ γῆ. τί δὲ, οὐ 

μέλλῳ: ἔφζωυ ἐγώ. πότερᾳ δὲ ὅλον Ὁ κλῆ- 

μα ὀρθὸν τι)εὶς κσθ9ς τὸν οὐρανὸν βλέπον ἡγῇ 

μάλλον αὐ ῥιζούοϑαι εἰὐξ' ΤῊ καὶ πλα γιὸν τί 

αἰσου τῇ “ἰτωνξεθλημϑύη "»" ϑείης αὐ, ὧςτε 

χείοϑει ὡς τῆρ γαάμιμα, ὕπή)ον; οὕτω νὴ δία" 

πλείονες ΣΡ αὐ οἱ ὀφθαλμοὶ χτ' γῆς εἶεν. 

ἐκ δὲ ΤΥ οφθαλιδχαὶ αὔω ὁραῖ βλαςανον- 

(ᾳ τὰ φυζῷ. χαὶ τὸς χτ' τὴς γῆς δΐευ ὀφθαλ- 

μοιὲ ἠγούμοι Ὁ ἀὐῷ᾽ πτῶτο τποιίν. πολλαΐν 
9) 

αν ὙΣΡ φυορϑύων βλαςῶν τῆς γῆς» ζαχὺ 
ν» λ Ἂν λυ, ἐξ ρ , λ 

χα! ἰογυξθν Ὁ φυτὸν ησρύμαι βλαςανήνικαζῳ 

(υτὰ ζίμω, ἔφη, χαὶ “ἰὸς ούτων γιγγὼ- 

σχὼν ἐμοὶ τυγγχόμᾷς. ἐπα μιήσαιο σ᾽ αὐ μό- 

γον, ἔφη, τἰωὺ γώ, ἢ χαν σείζαις αὐ 4) μ«- 

λα «ἰξὶ Ὁ φυτὸν: σοί Ἥοιμι αὐ, ἔφώω. νὴ Πἢ 

ἐγώ. εἰ »ϑὺ ὙῈΡ μὴ σεσοιγμκένον εἴδη, «ἰπῦ 

μδὺ τῷ ὕδευτος 40 οἷ), ὅτι πηλὸς αὖ γίγνοι-- 

ζ ἡ ἀσακτος γῆ, αποῦ δὲ τῷ ἡλίου ζηρᾳ 

μέ;δι βυϑοΐ, ὥςτε ζα φυτὰ χινδχουος «ἰ πσὸ 

ΝΒ τν ὐλυλν οὐποιθαγιμλδον ὀοοϑήξε; 
αὐανέαϑαι δὲ “ἰῷ ξυηροτηζᾳ ἤχϑεω δ" 

γύτηζο, τῆς γῆς ϑερμοηνουδύων ΤῊ ριζώνι 

᾿ 
᾿ ἃ 
ἘΝ 
ἊΣ 
ᾷ ἰ 

γ 
χαὶ τϑὶ ἀμπέλων ἀφᾳ συ γέ, ἔφη » Φυ- 

Ψ' πτ ͵ ξεν ᾿ 5 ᾿ ͵ 

᾿ς χείας,ὠ Σωκρῳτες, ζο» αὑτα ἐμκοι πλωτὰ γι" 
᾽ ͵ ͵ τε ᾿ 97} 

γγνωσκων τυγχὸμάς . ἥ γα) συκζωυ, εφίω ε- 

δι. 
᾿αχος, χαὶ τῶλλα ἀκρόδρυα, πόρτα. ΡΣ 

ο τῇ τὴς ἀμπέλου φυτεία καλαῖς ἐχὸν- 

τῶν,τί αὐ Ἔἰποδόχι κοίσοις εἰς ξΣ ἄλλας φυ- 

πείας; ἐλα!αν δὲ πῶς, ἐφξυ ἐγώ, φυτ υσο- 

ἑδυ, ὦ Ιοομαιχε,Στοπτει  ᾷς μϑ σϑτο,ἔφη, 

μάλιςα πϑύτων Ἐχεςαάϑιος. ὁρᾷς »ϑὺ » 

δὰ, δ7| βαϑύτερος ὀρύοσΈται τῇ ἐλαία. βο- 

εὗρος. χαὶ ΣΡ -Ὡῷὰ (ᾷς ὁδὸυς μάλιςα ὀρύσ- 

σεται. ὀξϑις Σ ὅ7| Ὡρέμνα πᾶσι ποῖς φυτάυ-: 

Β {π|εηαίοϊ νίάδο. 

ΤΊ ΟΙοπα Ππ ταῦ ὃ Ράτοῖ, ἰπαιαπιαρο, οἰτίας 
ἰά ρογουϊταιη, ἡυαπη ρογ που] τατη (Ο] απὶ᾿ 
ΡΠ} αΙατγς, Ετὶτ ρίζα, η4αϊε, ΡΙαητα τοῦτα 

τι διςἰο πα. Ὁ υἱἀ ηἰδ ἰπηππη: ν γα νο- 
το, ἔ! τοτιιπ {πγοι πὸ το έξιιτη [τὰτυας, νταά 
οαἸιιηγρεέζες, πλαρὶς οαπὶ ταάϊοος δέζαγίι 
ΔΙθιτγαγὶς. ἢ γοτο ἢ ΟὈ]φασπὶ ΠΟ Ώ 1} 
(αδ τεῦγα {πδι θέϊα ἀδροίερὶς, νε πί αν Π- 
τογα (παπηπλα {πρίπα ἰαοθατὸ δὶς οἰἘ ργοίο- 
ἔϊο, ᾿παταπλ. Ῥ]αγοβ δπίτα πος πιοάο ἴιὉ 
τοῦτα ἐπογίπτ σα], ἀφ φαΐθις ρληταϑ (ατ- 

δι οθτεπι οχιί [Π10 
οτίατι οου]0 5,401 {π0 τεγγα ππτ, Ἂς πὶἕαςο- 

- τοι δ α!ρρὸ “αι πλμἶτα σογπ πὰ ἐπαίοδῃ- 
ταγ ἀἜ τοῦγα, ρίιτο σο] γον ρΙ ΔηγαπῚ ραΠ1ιι- 
Ιατθ. Ὁ παργορτεγτα ἀε Ηὶς οείδπη, αἰτ, Ἰάοτα 
4ιιοα ἐρὸ ἱπτ6]]}1ρ 15. ΝΊγα πη νοτο τογγά τι 
ἀμπτηταχαῖ δα σοῇοτγίς, Δῃ οτίᾷ θη ς οἰγοιιπι 
Ρ᾽αηταπη σοταρτοοτγις ἡ Ῥγοξοέξο σοτηρτί- 
πιοτοπη, ἰηααῖτ. Ετοηΐτη ΠΠῚ σοπιρτγοηλ Πτ, 
(τ (οἱο το! ποῖ σοπιργείϊιην ργορτοῦα- 
Φαδπιἐπίξαν [|| ξαταγιιπι, δ ρογ ἰο] θα δά 
ἱππιπῃ νίχιε Πσοιιηγ, τατος ρογ σα πηι εἰς 
(ςτ,ης ρίητα ἂρ ἀαιια ργορτοῦ Πα πτοτγίς σο- 
Ρίαπι ρυτγοίσογεπες ργόρτοῦ Ποοίτατοιῃ νὸ- 
το, πο Ἰαχίτατουατετις γα ἀεί ας σα! εξ ἐξ ς 
εἐχαγοίοογθησ, [τα4; 46 νἱτίιτη απο ας, πιὶ 
ϑοοζαζοσ, σοΠ το Π 6 181] ποη, {πο ἃ τη ]ΐ 
φορπίτιπι {ττ. ἐπτο "Πρ 5. ΝῸΠὶ δέ ἤσιις, ἰπ- 
τπᾶπ|,Πς οτιτ σοπίδγοηἠα} δὶς αγδίτγου, αἷς 

ΠΟΠοπηδοιις, ἄγη οτίαπν ἀγθογος ἔγιρ!- 
ξογὰς οπηπ65 1τα σοηίογθ 445 οἱ. ΪΝΔΠῚ αι 
1Π νἱταπὶ σοπίτοπο τεέξς οὐπιοηΐϊπης, σὰς 

1πι 4111 σομαπτοηἴθεις πα ργο δοϑὸ το θαῖη, 
ἰπαυαπ εσο, πὸ ρβέζο σοπίργθηλας ὁ Ηαο 
ετίδπη ἰῃ ραττο της τρῆτας, αἷς, Ζυπτη γος {{-- 

δὲῖ φυτόν; οἶμαι δῇ, ἐφη ὁ Ιοὸ “Ῥῆπης γδπι ἰητο Πρ ας. Νατη νίάος ίαπε ργος- 
ξαηάϊίοτγειη οἷα ἰογοθείη ἐοάϊ, το πγᾶ- 
ΧΙΠΊΔ ΟΧ ραῖτα δα νἱας ἐοαϊδπτιγ, γΊάος ἃς 
ἴῃ πη ῖθιι5 (ΕὨ} ΠΑ τΙ]5 εἴ{ε {ρίτος. Ὑ Ίάς5 
ΡΙἄτατασαι οπηηϊθι1ι5 σαρ τ δι15 σοθπτιπ1 ἰτη-- 
Ροπί, ὃζ ραστοβ π πη Π θ115 ρ] απ τὶς {πληγὰς 
εἴτε τεέζα5. Ηαο οπιηϊα νιάθο, ἰπ ιαιι. Ας 
Πα) ν᾽ άεαϑ, αἷτ, φαΐ φογαγῃ δ] σορηϊ- 

ταῖη ΠΟΙ εἰδὸ Ντιπιρηογαβ, Πγὶ δοογαζαϑ, 
αἷτ, 40 ραέξο ἔπρτγα σσσπππι τε οΘ!]οςε- 
ταισὸ ΝΠ ΠΈοσαπι ργοξοέζο, ἱπ αι, ΠςΠο- 
ΤΊ ΔΟἶ6, 418: ΠΟ ΠΟΤ ΟΥΔΙΕΙ, ἰρηοτο. 564 

τηθίοις πσδςεςν. ὁφοὸς δ᾽, ἔφη, μ φυηδιυ Ἔ, ταμίας πηθοῦπὰ ἰρίε σορῖτο,, φιιλποῦγοπ 

πήλοϑν ταῖς κεφωλοῆς πάσοωις ἐχικείωδϑρον, καὶ 

πότων τὰ φυτὰ ἐςεγασγμένον Ὁ αϑω.ὃρ 4 

4πΠ| τὰ της {{11) πτάτι τη ἱΠτοΥΓΟσια "5, ΔΠ 

ςοηίεγεπα! γατίοποηυ το ΠοΓο ΠῚ,  Παρᾶμο- 

ΕἾ) δ᾽... "“ ε ν ν) Δ, δὰ Ἷς 3) σὺ »} Ε 2 Ὁ» ͵7 

ἐφζῶω ἐγὼ, αῦτα πϑλύτα.χαὶ ὁροῖν δὺ,ἐφη, τί αὐδῇ οὐ γεγνωσκᾷς;} Ὁ οφραχϑν ὠγγοίς, ἐφη,ὦ Σώ- 
ἂν ΔΆ... Ν “ 91» -“ », τ δ ᾿ ͵ 

χραΐες, πῶς αὐ δχὶ τὸ πηλοδανω Καταϑείηε: κα Τ' δι᾿, ἐφζω ἐγώ, σδεῖὲν ὧν εἰπτος ὦ ἰοομμουγε, 
᾿ς θῆδα ᾽ » ε ᾽ ᾿ δι ἢ ἵ ᾽ 

᾽ ἀγνοαΐ δρλὰ πάλιν οὐνοωῖ, τί ποῖε, ὅτε πάλιν ἤρου με συλληθδίω, εἰ ὄχιφα και φυτόν, Οῴκ 

50 ἀ 



866 ΕΝ ΟΡ Η ΜΕΜΌΟΚΑΒΙΤΙΈΕ,; 

ται. Νοπ ηΐτα νἱάεδαγ ἀΐσετε ρος, ὰσ ἃ ἐφίωυ. οὐ Ὑ» ἐδυχοιωω ἔχήν αὐ εἰπεῖν ςοϑὲν ἢ 

ἂο οοπῇτιο ἔλε. Νεγαπιίάοπι ροίξοα- 

401πὶ ΠΡ] Π] τί το γγο ΓΟ Τλ6 Τεριῇι, 

6 τείροπάσοτοί, παειπαάηηο άπ αἱ5, 

αυα τα ἐρίς (οἷς, 4] φαΐ οι ἰΠρηϊτοῦ - 

φυϊοαϊτεγαν ροτγίτιια εἱς ρου θετῖς. ΪΝαπῃ, 

᾿ππαπι, ΠΟ μοπλδο ο, ἱπτογγοθατιο 4118:- 

ἄλῃι οἱξ ἀοϑειείπα ΝΝαπὶ πιοήο δῃἰπηδά- 

ποῖτο, {πο ραόζο ἀς ππρι 5 ἐχ πο θα 1- 
τιοτῖ5. Ετεηϊτ ἄπιτη πο ρετ ποῖὰ ἀπςῖ5, τς 

αι ΐ5. σοη 1114. σοι] ΟὨ ἘΓΑ5.. 4188 

τὴ Ραταθαπι Ἰσπογαγε Ρεγίαάςς, ντ ορὶ- 

ποτ, οτίαμα {14 π|ς (οτος, Ἀπ ρίταγ αι Πο- Β 

τηδοῆας, ἢ οτἴαπὶ ἐς ἀγρθῆτο τὸ ἱπιοεγο- 

σοῦλ, θΟΠιμπη {1τ, ΠΟ ΟΠ: ρογίπδάογοτε ροίς- 

ἀιη. ποῖϊε τὸ γατ ποτ ἘΧρ]ουαΠ 4] ΒΟ ΠΟ 5 

ὅς αἀα! τοτίπος πα πγπηοσὺ ᾿τιάσην ἀς τ ΊςΙ- 

πίδιις Πτετορσοπι,πιπὴ ρογίααάοτο ΡΟΙΠΠ1, 

(οἷτε τὸ τατιομθαν σαπεπαὶ εἰ 115} το 4816 

ἐς Ρ᾽ζοτίθιιο δ 4115 Βυϊα πο ΠΕ οὐταῇ!ς, 

ἐπ 4 18Π| ἐσο, Πα ΠΟ τα τη6 Ρεγ πα ΠῚ, ρα- 

εἰτη πὶ πὶς ἀστὶ οοἰο πα! οὐς., απ) πὶ 

{ςἴαπι απο ἀτοπῃ Πι}Ππην ν ὨΔΖῈ141ΠῈ ΠῚ 

ἀοοιῆς. ΝΙΒΗΠοσιιπι οἰ, Ἰηαΐτ, τη 50- 

οσταῖος. [πλπιο ἰαπιργίάεπι αἰοςθαμη τίδὶ, 

ταηταῖῃ οΠ δ οΥρὰ ΠΟΠλΠ65 στ σα!ταγα θο- 

πἰσηϊτατοπι., απ] 116 Πλίζο πη ἤδη ἀΓτΟ ΠῚ 

εἤπ; νι ἃς νἱάεητος, ἃς ααΐςητος [ξοτίπι ρο- 

τίτος {πο Εϊςοῖατ. Μΐτα ετίτῃ ρία ἀοσοτ, 

απο Ῥαξζο 45 θα ριυΠο]χογγίηγο ντὶ ροπε, 

Ῥειπιιτη νἱτὶς π υίσογοβ ; {1 αι] 6πὶ Αἱ - 

Ππαπὶ ἀγθογοτη ν]ἹΟἰ Πα ΠῚ μαῦςας, δἀίοοη- 

εἶοης ἀἄοςοῖ, η04 γατίοης εἰἥοογο ἀεῦςας, 

νιν τἰ5 σοηΠΠ|ξατ. Γλεἰπάς ραπιρίπο5 ΟΧρῖ- 

εαη5; αλιπ αι (πτοιι5 ν᾽ δαὐπιςτεπο- 

τα, ἄοοετῖοα, {αα την τοι ρου [ΟΠ οχρο- 
{τὰ ίμητ, νπιδγὰ ηποάλιῃ ες τεροηάα, 

δεῖ φυτά φν. ἐπεὶ δὲ με καθ᾿ ἐν ἔκαιον ἐπε- 

“είρησας ἐρωτᾶν; Φιποκϑανομφ σοι, ὡς σὺ 

Φης, ἀρ σὺ γιγγνωσκής, ὁ δεινὸς λέχϑώϑμος 

γεώργϑο. ἀρᾳ, ἔφξω, ὦ Ιοόμα γεν ὴ ἐρώτη- 

σις διδεισκαλίὰ ξην; Ὅρτι ὙῈ δὴ, ἔφζωο εν 

“ὦ, καζα μαγδονω ἡ με ἐπηρωτησας ἕκαςα. 

ἐἈα ΜΕΛΗ ΜΝ, 
ζυτοις ἔχιδῴωις, ἃ σέκ όμιζιν ἔχίςα- 

ΕΙ 2 ΠΕ τς Γ- " ᾿ 

ἄϑδῳ, Ταὐαι πτειοϑεὶς οἰμ(9 ὡς χαὶ (ῶτα ἔπ - αὐαπί- 
θεςοἶμα 

σα μαη.ἶρ᾽ ὀΐχυ, ἔφη ὁ Ιφᾳομάσχος, ἡ τὖϑα ρ 

γυδλου ἐρωτσ᾽ αὐ σε, ποτερθν καλὸν ἡ οὐ, 

διω αἰ μιζωυ αὖ σε πεῖσωι ὡς δπχίςαδαι Ἅ[«- 

δυχιιαζῳ (ᾷ κα λὰ (αἱ ζᾳ χιξδηλα τῤργύ- 

δια: χα “«ξὶ αὐλή!  ἐρωτ Ἐ μὴ δυωα!-- 

μέω ὀναπεῖσαι, ὡς ὅχΊςασοι αὐλῷ; χα! «ἰξὶ 

ζωγράφων ὁ Τ᾿ ἀλλων ζιούτων͵ ἴσως αὐ,εφζω 

ἐγώ. πὸ γεωργεῖν αὐέπεισαξ με, ὡς ἔχτ-᾿ 

ξήμων εἰἴων καὶ πἶρ εἰδότα, ὅτι συ σεις πώπο- 

πε με ἐδίδαξε ζω πίω πίω πέχνξευ. Οὔκ ΕςΙ 
ἕν 8 Ὁ τ ΈΑ ἀν νς ὅτ 

Ο φὐτ᾽, ἔφη, ὦ Σ ὠκρατες" δὰ ἐγὼ χα πα- 
λαι σοι ἔλεγϑν 5, ὅτί ἡ γεωργία οὕτω Φιλαν- 
ϑοφπος δ: χα Ὡραφα τεχνη, ὡς]ς 

ὡς χαὶ ακουονᾷς ἐπχιφήμονας θύθυς ἑαυτη, 

ποιζν. πολλὰ σΓ, ἔφη, χα! αὐτὴ διδὰ σκᾷ: ὡς ὡ 

κϑιλλίςα Τί: αὐτ᾿ γεῷτο. αὐτίκα. ἀ μπελος ὡ- 

ναξαίνουσα μϑὺ ὄχι τὰ δειδδα, ὑτὸρ ἔχη τὶ 

πλυσίοι δειδξον, δι δοίσκᾳ ἱξαναι » 

σετϑυνύουσαι δὲ ἴα, οἴγα φοι. «τὸν ἔτι αὐτὴ ὡ- 
͵ 

« ν ͵ Ύ . 
παλο! οἱ βοξυες ὦσι, διδοίσκᾳ σκιαζῳ ζῷ ἡ- 

δε. 

απιπὶ αὐτε 1 [Δ 11 το Πρ 15 εἴδινενια ἃ ίοϊς λιούμδυνα ζι ὑτίω πίω ὧξοιν" ὕτὸμ δὲ χαιροςἢ 

ἀα!οοίοσαητ, τατα [ΟΠ ἰς ἀοοϊεπείθιις ἀοσοθι 
ἱρῷ, ἐδ διατὶ ἀςθετο, ἃς ἐταόξιτη οο πτα- 
ταυζαπάσπι. ΟἿ ἐσουπάϊτατεπινετο, απο 
ΑἰἴΔ5 νιὰ5 Πγατιγας οἰτοηήατς, 145 αὐπας 
τα ίοτας ἔογατ; ἀεοογρεπάπηλίςιηρετγείϊα 
ἄοοσεῖ, Παοά τυῦροας, αιοπιαάιπμοά πὴ ὃς 
βους ἰερὶ (οΙεπτ. Τιιπχορο: Οἱ τ ρίτιν, 
ἰπηιαην, ΠΟ Ποπλδοῆς, {ι χυϊάσιηῃ δα. 4188 
ἀαρτισαϊταγαηι ροτιίποητ, απ δα ἀΠοοπ- 
ἀυῖι ἔλοια αης., ἀηὰς οπηπΠ65 οχ 00 
(εἴπῃς, σα α ἴῃ δὰ ποία ἄστη ἤτ,ντ πο οτ- 

ε ι 

σῶν τῷ ἡλίου ἡδὴ γλυκωνεοϑαι ζς ςαφυ- 

λας φυλλοβῥοούσεαι διδα σκᾷ ἑαυτίω ψιλοιῶ, 

ἡ πεπταίνᾳν πίω ὀπώραν. ΟΥ̓ πολυφοξίαν ὃ 

τὸς μϑρ πέπονας δάκγύουσοι βοΐες, τὸς ὃ ἔτι, 

ὠμοτέροις φέρϑυσαι, διδὰ σκά Φυγάᾶν ἑαυτίω, 

ὡς εἰ» τὰ σῦκα. συχαζρισι, Ω ὀργῶν «εἰ. ἐ)- 

ζῦϑα δὴ ἐγὼ εἴγτον" “τῶς δξίυ,ὦ Ἰοομαχε»εἰ 

οὔτονγε ῥα χρλθὰ μολοη δὰ αβὐ τα. ΟΣ 
γίαν,ὸ πόρτες ὁμοίως ἴσαισιν, ἃ ὃ {ποιῴν,ουχὶ 

ἀλῃν ὈμπΠος ρατὶ Γατοπ6 11} : ἘῺὼ ) ! ΡΨ ἈΝ 
Ρ ΟΠΟἽΠ4πὶ ΟΧοτος δε: Ε καὶ πλύτες πορο ηοισιν ὁμοίως, δὰ οἱ μδὺ αὐτο 

(ςἃ 411} πιασηδ γοειιπὶ ἰῃ ἀδιιπάαητία οο- 
Ρίοίς νιδῃτ, αἰ" πε φαάεπι ποοοατγια ρα- 
ταῖς ροῆιητ; δια οτίαπι τα [16 η0 {1ηξ 
οδτυτὶ  1ὰ εαυϊάςσηυ Ἐχροηαπῃ τἰδὶ, 50- 
οταῖος, αἷζ "Ὁ πουπασῃι5. ΝΝες οηἱπι νοὶ 
ἀαρτιοοίατιμα ἀςιςητία, νοὶ ἱηίοἰοητία ἔλοϊτ, ἡ ὀμεσιιφημοσεουη 

υ ἀφϑόνως ἢ ζώπ,ὼ αὐϑμοσοὶ ἔγρέσιν, οἱ σ᾽ 

δοσὶὲ τὰ ὀμαϊιαα δυωύανται ποείζεαζ, λὼ 

Ἂ “ποοεοφείλρισιν; ἔγω δὴ σοι λέξω, ὦὥΣω- 

χραίες,ἔφη ὁ Ἰαόμαχος. ὅ γὸ ἡ ἐχτφήμη στῆ 
Τὴν γεωργῶν ὄφιν ἡ πριᾶσα, 

τς 

ὧν ἐγὼ Ἐχίςαμαι, Ἔ ὅμοια, θἶμι 
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τὸς μδὺ ἀὐπορῷν, τὸς δὲ ἰπύροις ἐὴ . οὐδ᾿ ἃ 

αἱ ἀκούσεις, ἔφη, λόορυ οὕτω Ὡ δέοντος, 

ὅτι δὲιέφφϑτερται ὁ οἶκος, ὁ5τί οὐχ ὁμαλαῖς ὁ 

ἀσορόϊς ἔασφρεν, σοσὶὲ ὅτι οίκ ὀρθαῖς τὸς ὁρ- 

χϑὶς ἐφύτάυσσεν, σοὶ ὅτι ἀγνοήσας ηἰς τίω 

γώ φέρουσαν ἀμπέλοις ὧν ἀφόρῳ ἐφυ- 

Ἴ4υσιν, φο᾽οὲ οτὶ ἠγνόησε τίς, ὅτι ἀγαϑὸν 91 τω 

ἐ- πσύρῷ γεὸν Τ πξοςεργαάζεοϑαι » οὐσὶ, ὁτί ἡ- 

Πς γνόησε τις ὡς ἀγαϑόν 661 τῇ Ὑ}} χϑισθϑν μι- 

ο΄ γριωώαι. δλλὼ πολὺ μκαλλόν ὅξ]ν ἀχϑύσοι"ἁ- 

᾿ γὴρ οὐ λαμζαφ διτὸν ν πῷ αἰχϑού. οὐ ΡΒ 

ὑχεμελόται, ὡς αὐτο ἀσείρνται, ἢ ὼς χϑῶρῥος 

γίγνητει. οὐ, οἶνον ἔχφ ἄληρ. οὐ ὟΝ ἔχεμε- 

λῴταὶ. ὡς φυὶ δύσῃ αμπέλοϊς, Θεοὶ αἱ οὗ- 

σοὶ ὁπτὼς φέρωσιν αὐτῶ σε ἔλαιον σεσὲ 

σῦκα, ἔχ αὐήρ. οὐ ΣΡ Ἐχεμελάται, συσὲ 

χὰ ἔχη. Οιαῦτ,, ἔφη ̓ δεὴν, 

ὦ Σωχρωτες, ὰ ΔιΙφ φέροντες δλλήλων οἱ 

γεέωρορ!, Δα φεροντως χαὶ πο ᾳοσοισίσο- 

λὺ μάλλον, ἢ οἱ δοχοιοῶτες σοφὸν τὶ ἀύρηχέ - 

γῶι εἰς πὰ ἔργα. χαὶ οἱ ςβαπηλοὶ ἔτιν ἐν οὐ Ὁ 

ςρατηγικῶν ἔργων οὐ γνω μι Δία Φέροντες 

 λλήλων, οἱ νϑὺ βελτίονες, οἱ δὲ χείρ ονές εἰ- 

᾿ σιν, »λὰ σαφεῖς Ἐχιμελείαι. ἁ ΣΡ χαὶ οἱ 

φρατηλγ9) γιγγωσχϑεσι πόρτες, καὶ ΤῊ ἰδιω-- 

τῶν οἱ πλλέςοι, τα οἱ μδὺ ποιούσι τῶ φρ- 

᾿: χόντων,οἱ σὲ οὔ. διὸ τῦδὲ γιγγωσχοίσιν ὡππλω- 

᾿ς πες, ὅτι “αἱ ᾧ πολεμίας ποράνουδῴοις βέλτιόν 
Ὧι τεταγμένους πορβ εοϑαι οὕτως ὡς αὐ ἀ- 

τ ρμξὰ μάχοιντο, εἰ δέοι. ττο τοίγεου γιγγωσχον- 

4 

ἘΦ ΟΣ 
“πὸιφ. οπως 

ὧῇ ἣ 
δὰ Ἰ ε ε, ε 2 (δ 

ᾧ πες, οἱ μϑὺ -πσοιούσιν οὕτως, οἱ δὲ οὐ «ποιούσι. ΤᾺ) 

ἥ φυλαχος ἁποόρμίες ἴσασιν ὅτι βέλτιςόν 661 και- 

 δισαναι ἡ ἡμεξιναξ αὶ γυκίεξινας “9 9 ςρα- Ξ- τας 

᾿ ἢ ὕπεδου. δ λὰ χαὶ ζύτου οἷ υϑὺ Ἐχιμελοιωῶῦ- 

τς ταιὡς ἔχη οὕτως, οἱ δ᾽ σῴκ ἐχιμελοιῶῦται- 

ἸᾺ τὸν πε αὖ ΔΙ φενοπόρωνίωσιν, πϑρυ γαλε- 

, πὸν ἀὐρῳ δςτίς οὐ γιγγωσκά , ὅτι «σδροκαΐζῳ- 

Ἶ ̓ς λαμξαῳ (ᾳ, Ἐχίχαιεφι κρέοσον ἢ μή -Φιλὼ 

ο΄, χαὶ ζυύτου οἱ κυ Ὀχιμελοιῶπαι οὕτω -πσοιᾷν, 

Ἂν «οὐ δ), οὐ. διλλὰ καὶ χϑασοον λέχϑεσι νϑὺ πὸῤ- 
τ τες ὅτι σάςον εἰς γεωργίαν Κ5], ὁ ὁραΐσι ὃ αὐ- 
᾿ τορι πίω γιγγομϑμζω. δος δῈ χαὶ ἀκριξοιῶ- 

πὲς ὡς γίγνεται, χαὶ βαδῆον ὃν τοολλζς ποιεῖν, 

οἱ κϑὺ χαὶ ζούτου ἐχεμελοιῶται ὅπως ἐ- 

εϑρϑίζητωι,οἱ δῈ τ αμμελούσι. χα, τοι ὕδωρ 

μαΐᾳ γίγνεται ἡ γῆ δὲυλξο πϑρτοίαν Ὡρέχή, 

Ε 

1 Ὲ 
οαϑ ὼ 
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ντ Δ ]115 οορία αι 48 (πρρεταῦ, 411} ργοπηαη-. 
ταῦ Πορίὰ, Νϑᾶπο τα ἔδοιϊο αὐ ϊποτῖς αὶ 
(ουπιοθηὴ αἱ αἰ πιο ΐ ἡ αθηνάαπι : Κὶ 65 ἔΔ- 
ΠΆΠΑ τς ροΠπτὴ ἱπΐτ, αἰοά (ς πιϊηατοῦ πο 
δ ΠΑ ὈΠΠτοΓ ΘΠ. ἢ ἴῃ ἀσταπι ρατί, ηοά- 
4ας τοέξο ρ᾽αηταιαπι ογά᾽ πες ΠΟ ἰπἘϊτυῖτ:, 
πος αποα αι πείοίγοι, 4 (ΟἹ ττη αἰ οά 
νἱτος ἔογγοῦ, ἴῃ {ἘΠ γΠΠ} ας ἰο!ο σοηίδείτ; πδς 
αιοά ἰσῃογαυί αἰ ἐπιιῖς, ετίαπι δοπιπ οἵς 
(ςπλοπτὶ, ποι] ἐπὶ εχευοοσγί;πος αιοά ἰρηο 
ταῦτ, θοηίϊπὶ εἴς, τοῦγα ἡ πλατη απ τοῖς: 
(ςἀ πλαἶτο πιαρὶς ἀπά ϊγὸ εἰς, ΠῚς ξειϊπὶ δειὶπα 
Ἐχ ποσπιπ4ο πι]Πἴπ ἀφορις. Νόη εηΐπι 
σαΐδην άπ εε, γε οι ξ τῇ δἰπὶ [ραγϑάτιτ, 
ΝΟ] ντβτηλιπὶ παρᾶς, Τ Υ ἰπιιπὶ ἰς ΠΟ Πμα- μοιρνοα. 
θοτ.οῆ δῃίπι σταίη αἰ οτίη ςοηίδγθη- ῥμά Μάρτο 
αἱδ5 νἱτίθιῖς, ὃς σο] ἐπ ἰς, ιίας Παθεῖ, νε ππτ Ἦνν πῃ 
ξουτ ος ΝΝ ες οδίιπ πες Ποὶις μαδεε ἤθη ὃ- ὑμῖν τς 
πὰ εΠΠοτουγα Ππἀίοαας ἴμπο,. ντ παθεαὶ, ΠΣ Σ 
Ηαϊαίοα! {ππ|,Π11 ϑοῦγατοξ, ἰῃ αα θὶις ἃ- δξὴν οἴει 
στιοοΐα,, {αι ἰητοτ ἔς αἰ ογδητ, δείτη εἰ- οἴεωπι, β- 
ποτίδπι ἔουτιιπδπη ΟΧρογ πα πτιιτ Δ; πλι]το ον ἔμ, 
παῖς, 4 ΠΔτὴ 41 {ἀρίθητοῦ δ ορογὰ 4|4- 
ἄτα ᾿ππ θα Πς Ἔχ! γαητιῖγ. Ετίατη ἰπῈ ΡεΞ: 
τάτογος ἱπτογάππι αϊδυίάαηι ἴα ἀϑ]οηί- 
διι5 ἱπηροΙατου 5, ααττη ᾿ητο Πρ εητίᾳ ΠΟΠ 

ἀϊῆονᾶς, αἰ ΠΠΠΟπλ Πιι5 411} πο] οῦςς5, 8} ἀς- 
τογίογος (ππτ πα ἀπ διε Ῥρτοῦ ἀ Πρ ϊα τη, 
ΝΝᾷ αις ἀπσεβ οηηας Πογιητ, ὃς ρεπατογῇ 
Ρατβ πηαχί πη; δὰ ἀπ 68 411} ἔχσισας, 1} ΠοΠ 
Γαοίπιητ. Ν ογθἱ στγατία, ποῦ τ οπληθ5 ροτίμς 
ες, νὲ φαὶροῦαρταπι ΠΟΙ Ἐπὶ τγαπίδιιησ, 
ἰη(γαιξεῖς ογα μι θιι ἰτον ξλοίδηι, σα ἴτα 
αἰϊπιϊσαταγὶ σοπιπη ΠΠπλ6 Πητ, ἢ νἤις ἔε- 
ταῦ: πος 4ταπη (οιαπτ, ἰΠ τ14π1,4}1} ργα (ξᾶτ, 
411} ποη. ἸΝογαπε οπληε5 ορτίπγιιπη οἵϊς, αἱ- 
ὉΓΠΔ45 ὃς ποΐξξατηας ΟΧΘΙΙα5 δῆτα σα τὰ 
σοππξίταϊ : νούμππὶ 4 ἥποήις γι ἥδε, Δ] 1ἰς 
οἰἘ στα, Αἰ 15 Ποα εἰξ, 1) 1Ππρ1]ς Πτ αἰ] οπὶ 
ΤΟΡΟΥΙΓΘ, ΖΕΙ ἡ απ|ΠῈ ΠΊΘΑΓΕΙΚ ΔΠΘΙΕΙ ἐγαηί- 

ὉΠ ππτ, ποι 1Π τε Π ρας ροσίας οἵ, ρτα- 
οσσμρβατῖὶ ΟΡΡβοττμῃδίοοα, “Δ Πὶ ποη:ηἶι- 

Ἰουηίηιια πο 486 411} ἔλοίπης, 411} Ποη, 
Ετίατη ππησαηλ δἴιπὶ ὁπληοβ Δα ἀστίσαϊτα- 
τατὰ ορτίπιαπι αι 4 4πὴ οεἤς,ας ῥγοιοηῖτα 
Βαποίμα ίροητε νι άςητ: ταπχοῆ νέττ ἀοοι- 
ταῖς (οἰαητ,αο ρᾳξξο σοηῇοίαίιι, αὐ ἔλοΙ] 6 
σΟρί ΔΙ οἷς Παρ ουὶ ροίς, γα Δι θεπὲ 
Αἰ]],ντ σΟΠ Πρ ατίττ, 411} Ποσ! σῦτ. ΑἸ: ἀηιιᾶ 
Ιθειις, αὶ ρτα πὸς εἰς, (πρροάϊξαι: ἃς ο- 
πγηΐα σαιια, ρα αἰ Ἐεία Πιιητε δὲ ναν!ᾷ πιαΐεγὶξ 
(οἸτπα ἰρίστα ργεθοῦ, φασά αυάςπι αἰ οὰ 
Ρυγσατε ἀεσεῖ,} (Ἔπιθπερίῃ οἱ ξλέξαγας, 

ἤω δεὸςσωρέχη, (ὰ δὲ κοῖλα πϑύτα,τέλ- 
καθαιρῳν δὲ δά τίω γἀῦ τὸν μέλλοντα ἀσέίρᾳν. 

᾿ΒΈΒΧΟ 2 
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οοπιςξξις τοπιρὰς ἱρίαπι εξεςετίς αἰϊαυϊα 

τεῖγα σταταήν, Ν τη ἀτια τηατευῖος, τις τεσ - 

τα πὸ! παηπα οοηΠίξοητα Ηπλτ5 τ ὃ  ληῃ 

ττοπὶ ουγατίοποπι Ἰο απ τοχαΐγατ, τας Ππι- 

πηάῖας απὸ αὐ [ὈΠπιοητει, (ει Δἀ οοηῇ- 

τίοηοπι ἰδ! τι5, πογαης οπηΠΕ5: [6 πὰ Ὡ 10 

Ραξζο ξοΠ]ς5 ἀ]πα φάπισατας, δ τοῦτα (ἃ 

Θουγσαταγ, ταϊεπάο οαπὰ σαὶ [115 Ποἢ 

(ΠΠς, ὅς παμηϊ ἀϊς, ὅς Ποοίϑενογαην ῃςο 4πο- 

4τις ποππα}}} αΠΠἰσοητίὰ μα οδρ!ςέϊαπτατ, 

411) ποη ἱτξ. Το α ἢ φαῖδ οπιηϊηο ἰροζοῦ, 

ἀυϊά ἔουτε (οἸαπι ροῆιτ, ἃς πο: ἔτιιξξυτα τς οφῖς, δρλνὼ χαὶ ζούτων ᾿ἐχιμμελοιῶται οἱ μϑὲ, 
Ρίτι5 αἰ Φπ6πι,η 64; ΡΙαπταπὶ ἱπίρ οἰ ξ 1 σο- 

ἴαταὰ μασεαῖ, ποήμς {πτ, οχ α1ο νότατη ἀπ- 

αἰτε ἄς δο ροῆϊτ: βηποῦ πχαΐτο ἔδοι 5 οἵα 

εαἰαῖς Ποπυηὶ ἔάσεγε (οἱ ρεγισαίατη, υᾷ 

νΕ] ἐαα!, ν 6] ποπλ ΠΙ5 ΝΥες οπίηι φυϊά- 

4ι14πὸ εἰξ, χαοά ΕΔΠο πα σαι οἰϊτότοι: (ςἀ 

Πιιρ ἰοίτοῦ αι! 4 νο] Ροῆπε, νοὶ ποθὴ ροίπε, 

ἀσείλγαι οἴ [4 Ἰςατίοπα νεγίτατίς: τ ετατ 

δτίαπι τα ϊῃϊ ταῦτα ἰσπαιῖοϑ δῖ ἰηΔαξτῖος ἐ- 

στορὶς οχρίογαζοὰς ὁπηηία αὐ οορσποίοξ- 

ἀπ ἃς αἰ σεμάππι ἔδο]4 εχ ϊδεατς. ΝΟ 

δηπη να ἴῃ ατείδες σεζοτῖς ντὶ ἐχουίατίοης 

ἐηίοἰτία ᾿ἰσθττ8, 481 Θα5 ΠΟῚ ΟΧΟΓΟΘΠΓ, 1τὰ 

οτίαπι ποὶς αὖ: δ τϑγγσον Πού Ὡς ὉΠ. Π 68 

4πππὶ δοη ΘΗ οί αἐη οοίρίτ, δεποβοϊπηιτγε- 

Ρξάεγα. 1: Διτε πὶ ρεῖ ἀστίσαϊτα απ ἜΧΞ 

ἐγσοταγ, ξα!ηΠσηΐς εἰσ ηδπι ΔὨϊΠαΣ ἀσσα- 

(τυῖχ Ν πὶ μοι: Ποπηίπειι αδίηας ΠΈΟΘΕ 

(τϊουϊέξα νίαετς,, ποίητο Πἰοίγηει ἱρίι ροτ- 

(υδάετ. Ατ αὶ αεζέπι δἰ ἴατα μι]. 4 πὰ το πὶ 

ἔλοῖατ, πουῖτὶ πεάπο ἀστιῖπν σοΐοτο ν]υ: 15 

Ρτα (ε ἔστε, απο να] ξαταπάο, νοὶ] ργα  ἀδη- 

ἄο,νοῖ πιοπἀϊσαπαο νἱξξαπισιςτογε σοσί- 

. πρῦ ας οππῖπο τατοπῖς οπη]ς εἰς Ἔχροῦϑ: 

Αἰεδαςοείαπι πη]ταπα αι ποσ,ντασιϊοθϊτη- ΤΠ) λων, Φανερϑν ὅτι κλιέληων, 

τὰ, νοὶ ἐγαέξαοία {{πτν νΕὶ σαπὶ ἀδιτίπιοπτο 

οὔίππέζα, ἤτατη ες" Πα απ ορογανῇ ἔα πε, 

δὲ συ πη σοΠΊΡ ΠΓ65 5. Δ[1π|5 σα τΑτη Δάἢϊ- 

Ὀδατ π πος, ντ ορογαγὶ! ίαο τεπιρογε ορο- 

τὸ ξλοίαπάο σσσιρεηταγ, αἰπιβ ἰά πΟ σπγοῦ. 

Νήαπιμοι!ο νὶγ πὰς ἄθοςπι δ δ ργαίξας, ἢ 

(πο τοπίροτε ὀρ ἔλοϊαι: Αἰ Τπ15 [ἢ μοσρτα- 

{Ἰατςοῖοῖῖ5, αι ἀπτατεπιραϑ πὸ ἀἰςεα!τ. 

Ῥογηντίοε αὐτο ποπλϊπίθιις, νττοῖο ἀϊδ 

(Ὡρῃϊτογ ορα5 ἔλοί2πε, ἰάνοτγο ἔδοι]ε τοῖς 

ὁροτῖς ἀἰ πη 4 ραγτᾶ ἀἰβοττ ὃς οχιγαίτο- 
αὐ ὅζ τῇ ἐτποτῖσας αὐ ἀποεπά δάϊα, ποπ- 

πυτηυᾷ Ποιηῖηε5 (οί πα! οε {{4 4115 οὔτι πη 
ἀϊπᾶτοῦ οοἰοτίτατξ, παπληαᾷ δέ αγθὸ ἤπτ 
ἵπποπο5,8ζ ναϊοτιϊης ἱπτορ γα ντᾶταγ: α0}1 

(ΟΠΠἰσος νηιι5 14 σῖτ, οαΐι5 οαα {ἃ ρτοποὶ- 
(οΘ αὶ ἔδοογαι πιτ, αἰ Τὰς απῖπηο ΕἰἘ [ΟἹ] τιτο, 

9. 08} , Π) Ἄν 6 ͵ η « ς ν ͵ὕ 

γΈοΙ ογτες χ)υ για νόν!ες γοτοὶν ὁ μὰν “ὡοχοση εῷ ὁ 
, 

ἀπ νόέο Γόρλουσηταγ, (ς [15 ἴῃ ἀαταπὶ ἃ 

( καγαϑους, τω ἀἠγνωςα χα 4 μαϑὴ πέτα 

Ε 

ΕΘ. Δ ΒΈῚΣ 

ἃ δὶ εκ ποδῶν ἀνα! ρβὅται, ζωῶτα εἴτις ἐλ 

λοι εἰς Ὁ ὕδωρ, ὃ ὅγος ἡδ αὑτὸς αὐ ποιοίη 

) ἥδεται. ποία μϑὺ ΩΣ ὕλη, ποία. δὲ 

γὴ ὧὖ ὕδατι ςασίμω οὐ χόσθος γίγνετω; 

Ἴχα) ὁπύσα. δὲ ϑερᾳπείας δεῖται ἡ γῆ, ὑγ09: ᾧ ὑπίας 

πεξο. πὲ οὖσα “δὸς τὸν πκσόρον, ἢ ἐλ ιθδὲ- 

φέξφε κσϑϑς φυτείαν, καὶ ζαῶτα γιγνωσχοισι 

μϑὺ πόρτες, χαὶ ὡς Θ ὕδωρ ἐξάγεται χά- 

Φροις; ζαὶ ὡς ἡ ἅλμη κολοζεται μιγγυμϑμὴ 
πᾶσι τοῖς αϑὐάώλμμοις πὲ : χαὶ ὑπ ρϑὶς ΩΣ χαὶ ἕγ- 

πὰ 

οἱς ἢ 

οἱ σὶ οὐ. εἰ δὲ τις πϑυτάπασιν αγγὼς εἴν, τί 

διυύαται Φέρᾳν ἡ γῆ,χαὶ μήτε ἰδεῖν ἔχοι καρ- 

πῦν, μηδὲ φυτὸν αὑτῆς, μυτΈ δὁτὸυ ἀκϑύστῃ 

τἰω ὠληήθῴαν θὲ αὐτῆς ἔχοι, οὐ πολὺ μϑὺ 

βάον γῆς πεῖρφιν λα μίξανήν πὸρτὶ αὐ, ϑοώπῳ, 

ἡ ἵππου, πολὺ δὲ βάον, ἢ αὐ,ϑεξπου οὐ γῇ 

δεν δ.τι ἔχὶ αἰ πατὴ δείκνεσιν, ὄλλ, πλαΐς 

ἅτε δευώατω χαὶ ὦ μὴ ̓ σαφζωϊῃ πὲ χαὶ ἁ- 

ληθά4. δοχεὶ δὲ μοι ἡ γῆ χαὶ τὸς καχϑὲς τέ 

“σωρέχῳν, Ῥξισα ὀϊξεταζάν. οὐ ὟΣ ὡς 

: ἄλλας τέχνας τοῖς μὴ ἐργαζομδροις Ἐθὴ 
σσηφαισίσαοϑαι, ὅτι Οὐκ ἐχίςανται,)γἀῦ δὲ 

πϑύτες οἴδωσιν ὅτι φῇ παορυ(ᾳ 4 ποιᾷ δον: 

ἡ οὐ γεωργία, Τ1 σαφὴς ψυχῆς κατήφορο 

κακῆς. ὡς υδϑὺ ὙΡ̓ αὖ δοώαμψτο αὐ, ϑθ.πὸς 

ζαεῦ αἰά. «ν᾽ ξχητηδείων . σσεϊεὶς τῷ το αὖ- 

τὸς αὑτὸν πείθᾳ. ὁ δὲ μήτε ἀλλξωυ πέχ! ἰωυ χεη- 

μαΐζοποιὸν ἔχιςαάμϑμος, μιήτε γεωργεῖν ἐδέ- 

ἢ φέπαζων, ἢ 

πσϑόςα τὴν ἊΙ φινοάται βιοϊφ4ν,ἢ" πϑρτάπε- 

σιν ἀλογιςος ὅ61. μέγα ὃ Δία φέρῳ εἰς ὃ χυ- 

σἤελᾷν γεωργία» ἐφη,χαὶ μὴ λεσιτελῷν, στὸν 

ὀγτῶν Τέργαφηείων κ πλεόνων, ὁ υϑὺ ἔχη 11 ἐχιρίς 

νὰ δχιμέλφαν, ὡς τί ὧραν αὐτο Ὠν τοῦ ἐρίῳ μῶν 

οἱἐργαίτει ὥσιν,ὁ ἢ μυὴ δχημελῆται τότου ῥᾳ- 

δίως ὙΣΡ αὐὴρ εἷς οὐδ τὸς δέκα Δα φέᾷ Ὁ 
τῳ τ ὧρα ἐργαίζεοϑαι, ὃ ἄλλος γε αὐὴρ δξε- 
Φέρᾳ Ἴτω κυο9 τῆς ὥροις ἀπιέναι. Ὁ δὲ δὴ πὐμὴ 

ἐάνβα [9 υργέιν δὶ ὅλης “ἡμέροις πὺς αὐθρώ- “ἢ 

ποις, ῥαδίως ὥπαισυ φζκ φέρ αῷ ἐρίᾳ πὸρ- 

τὸς. ὥςπερ χαὶ οὖν Ἐ ὀδοιποῤίαις τοῦθ φορά 
δζακόσια, ἔςην ἅτε τοῖς ἑκατὸν ςαδῖοις διήγνείχψ 

δρλλήλων αἰϑρωττοι ταίταχά ̓  ἀμφότεροι χαὶ 

ὥρμκητοι βαδίζων, ὁ 3 ῥᾳφωνάση τῇ. ΡΟ 

οἷν 



! 

Ἷ 
ἢ Ε΄.’ ΤΊ ΘῈ ἈΦ ΜΙΝΒὉ ἢ ΟΎΕΙΝ 
Ὺ ὁ ὐϑαὶ χρήναις, νὰ “πὸ σκιαῖς αὐαπιαιυόμε- ἃ ἀρ ρτορτοῦ ἔσητος, ὅδ νπιδτίς αυϊείςοη- 

νός ἐὺ ϑεωμδυος, ὼ αὔρας ϑηράϑων μόλαχας: 

ὅτω ὃ νὰ οὖν τοῖς ἐρο»ιςτσολὺ Δα Φέροεσιν εἰς 
3.55. τὰ 

Ω αὐτήν οἱ ποτ «(Ἥοντες ἐφ ᾧὡ τεταγμένοι 
3 πα λ , » 2 δ 

εἰσι, χα! οἱ ἡ) προῆοντες, δνλ ἀ δάσχοντες 
ΤΣ Ω ᾽ ε 

πσξοφασᾳς ὃ μὴ ἐργωζεοϑαι, αὶ ἐωνϑυοιρα- 
δἰουργᾷν. Ὁ 5. δὴ ἡ Ὁ καλαΐς ἐργαζεαζ, ἢ κα- 
κως ὀχιμελφαζ,στο δὴ ζσῦτον δζα φέρ, ὅσον 

ἤδλως ἐργώζξοϑαι, ἢ ὅλως Ἔβροῦν 82) δου 
! ἐξ τὴ τ) ἣν 

σκατῆον)ων, ἵνα. ὕλης καιθτραι αἱ ἀμπτελοι γέ- 
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ἀοίξ γεογοαδῖ, οἤηηϊααιείρεξιαϊ, δέ αὐτὰς 
τοΠοΓὰ5 σάρταῖ, δ1ς οτίλπι ἰπ ἱρῇ5 οροῦίριις 
Ρογβοϊοπαἰς πα τα πῚ ἰητοσ (δ ἀϊβογιης ἢ; 
ααΐ ἀραηταιοά οἰξἰρί5 πιδῃ ἀατιπι, ὃζ αὶ 
ἤοο ποπ ἀσαηζ, (εἀ πὸ Θρι5 λοίαης, ργα- 
τοχεις Ζιοίαπιὶπιδηϊιηξ, οὔςσοῆα οτίαπὶ 
οὐδ! ἐδουίταῖς; Ἀ εξξο αὐτειῃ οριις ἔασε- 
τον] Πορ] σθητεγ οτιγαπὶ ἔλοίπάο Δ4ἢϊ- 
Ὀετς, ταηταση ᾿ητοῦ (8 ἀπ οτ πιιηὶς παδοηΐ 
αυδητιιπη ἰητοτ ίς αἰ τοτῦιτ ργογίις οριις ἔὰ-: 
σοῖς, νοΪ ργογίμς ουἱοίμπ ες. γὲ ἡ πιιπὶ 

ψ , “ , αἰτιᾷ ἱ ἱ ἴᾶ γο- γωΐ), ὅτω σκάπηωσιν, Νς πλοίου ἀκλλίω Β Ραἰεπᾶτος, αι ραγραγα γίγας ἃ Πιαζεγίὰ νὸ 

Ὑὕλίω γίγνεαζ, πῶς ὅτως Οὔκ αβλϑν αὐ φή- 

σαὶς ἐὴ) τὰ ὀΐζυ σεευτοίζογτα πὡς οἴκοις πολὺ 

μόνον ζαῦτα ὅ91ν, ἢ αἱ λίαν αὐεττιφημωοσεεώαι. 

Φγ ζς »ϑὺ δευπόρας χωρὰν εὐτίς ἐν τυ 
οἴκων,τὸ ὃ ἔργα μὴ τελφαζ λεσιτελοιύτως 

πρὸς Ὁ δαπιλύξωυ, τα ἐχέτι δά θαυμά- 
ἕῳ ἐαν αὐτὶ ὁ πὐθχοισίας ἐνδ'4αν παρέχηται. 

ζς γε νϑύτοι δχημελίαϑοι δεοναυϑύοις χαὶ 

πτα - Τσεωυϊεταγμμένοις γεωρορύσιν αὐυτικωτοίτζου 
ἰγως 

"Ὁ 

τὰ 

͵ 

' “.-» ͵ 5" ᾿ ͵ ὶ 
ΠΥ δ τοι, ἐφη, ὦ Σ ωχρᾳΐες, φυσ4,ὼς ἐμοὶ, 

ἐξ η 3 ͵ ΕἸ, γἵἱ " 
δυκά, φιλοίξωροσταΐος αὐγηνα]ων ὁ ἐμιος πατήρ. 

λιευμάτισιν Σἰπο εωργίας, ἢ αὑτὸς ἐπετήδου- 

σε,χαὶ ἐμὲ ἐδιϑειξεν ὁ πατήρ. σσοξποῖε »ὃ εἴα, 

χῶρον ἐξᾳργασμένον ὠνφαῖ,, δὰ ὅςτις ἢ δὲ ἐ- 
μέλφαν, ἢ δὶ ἀδευνα μίαν ϑυ χεκτηϑμων χαὶ 

τ ργ9ς ὁ ἀφύτάυζς εἴτ, τῶτον ὠὐφχ πα ρήνᾳ. 
τὰς μδὺ γὸ ὠξφργασμένες ἔφη ὁ πολλῷ φ- 

είς γίγνεο, ἡ ὅχτδὸσὶν οἴκ ἔχην' τὸς 5, μὴ 

ἔγρίϊας ἔχιδὸσιν, σδεἰξ ἡδόγας ὁμοίας ογομεζε 

παρέχην δλλὼ πϑρκίημαὶ εϑρέμιμα, Ὁ Ἐχὶ 

Ὁ βέλτιον ἰὸν, το το ὁ ἀὐφραινᾷν κάλιςα ῴετο, 

ΡΓΡασηπςο ἀεθοεησ, {ἰς ρα(εήδητ, νι ὃζ οο- 
Ρίοίιοι, δὲ ρυ ]οῃ τίου πιαγοτία {ποογοίσαι; 
400 Ραξΐο ποη εἴς ἀϊχογὶς ἢ ος οτίοὐπ πη 
Ουμα ̓ σίταγ ἐλ Πὰς ἀοτείπιοητο δἀοίαητ, 
ΠλαΪτο πλασὶς μας πητ, απ 11 ἱπηροτί- 
τία; Πἰπλἴα:, ΪΝᾺΠ ἡ τπ1Π}Ὲ {πΠλῖι15 ἱπτοστὶ οΧ 
το ἔλΠ]Πτατὶ Ρτοσράιϊιηπτ,ορεγὰ νοῖο ΠΟ ροῖ- 
Ποϊαηταγίτα,ν τ οχ (ατητι αἰ πα τε άθαῖνεί- 
{πτ5: πλῖτα πη νἹ ἀθεῖ πο ἄσθει, ἐσοίξατοπὴ 
᾿ηἰπο Ρίὸ δϑιιπάδηγίαγογιπι οὐίτὶ. ΕΠ γο- 
τὸ ι ΠΠππ| ΟΧ ἀρ συ ταγα, αἱ 4ΠΠ1ρ ἔτι αππὶ 
Δα ΊΡοτο ναϊοητίθας, ὃς Πθη ἤπς ροητοη- 
ΤΠ 6 νΙΓΙΌ 1 στ σα]τγαπι ΘΧΘγσ πτίδι5 
Δα ραταπάδιη γε π οΗ οδοἰ ΠΠππι5 οἱς, ραῖοι 
τηει5 δζ ἐρίς ἔσοῖτ, δέ τὴς ἀοοιίς. Νυτηαᾶ 
ΟΠΪ ΠῚ Ρογηλἰττοίσατ, νταστιιπι ἐπιεγοπὶ σα ]- 
ται: ἰδ Ποιταβαταγ, ντ οαπι, χαὶνο! ρον 
πορ]σδτίαπι, νε ρος ἤΠόγιπὶ ἱπορίδπι ἰη- 
ΟὔΪτι5., ΠΗ ΠΙ ΠΊΘΩ 6 ΠΟΙ Πα 5 οἴσει, πιογοα- 

Τοῦ. ΪΝᾶ ἀστοβ Ἔχουίτος πᾶρῃο βαγαγὶ ργο- 
το ἀΐςεραι, ὃς ἱπογεπιθηζααι Πα ]]Π πὰ α- 
Ὀοτα. ΟἿ αὐτοῖ ἱπογοππδγαπι ΠΕ. ]Π] πὶ πᾶ- 
δεγοητ,εος ποαπι6 νοϊπρίατες ραγοϑίαρρο- 
ἄϊτατο ἀπσοθας. ΝΙπαΐγιιπα 4αϊ αι νοὶ 

᾽ » 7 ᾿ »᾽ ἣν 3 . σοεὲν δίζω ἐγ πλείογα ὄχτδὸσιν, ἢ χῶρος ἐξ ̓ροπάογετιιγ, νεὶ εἀπσαγεταν, θα ἴπππο- 

ρ)ϑὐ πάμῷορος γιγγόυδιυος. 4) »ὸ ἴαϑι, ἐ- 

φη,ὦ Σ ωχρ αἾες, ὅτι Ὁ Ὄὔῤχαιας τιρῆςσολ- 

λοῖς πολλαπλασίε χώφοις ἀξίοις ἡμιεῖς ἤδὴ 

ἐποιήσοι υϑιν.χαὶ τῷτο, ὦ Σ ὠχρατες, ἔφη, οὗ- 

τῶ υϑὺ πολλοί ἀξιον Ὁ οὐθύμημκῳ, οὕτω δὲ 

χαὶ μαιϑεῖν ῥα δῖον, ὡς]εγεουϊ ἀκούσας σὺ τῦτο, 

ἐμοὶ ὁμοίως ἔχτςάμνϑρμος ἄπει, καὶ ἄλλον δὲ- 

᾿ δαξάς, ἐαὺ βούλη.χαὶ ὁ ἐμὸς δὲ πατὴρ οὔτε - 

μαὰ παρ ἀλλου πὸ πο τ οὔτε μεριμνῶν ΜΣ 

μέν δυλὰ δ: τί φιλογεωργίαν χαὶ Φιλοπο- 

γἱαν ζγηϑυμιῆστι ἔφη Οιούτου γωρίου,δητως ἔ- 

λϑὶ δ,τί ποιοῖ ἀμοι. καὶ ὠφελούμδυος ἥδδιτο, 

Ἰἰὰς ργοβοογει, 14 ετίαπι ρΙαγίπγαπη ἀο]ς- 
ἑϊδιίοηῖς αἄὐξογίς ραταῦατ, ΝΙΠῚ] αὐτῷ πτα- 
ἴπ5 ᾿πογοπιοηταην παδοῖ, ἡαπα {ἰ παπάς 
ξογΠ Ππλις Ἔχ ἱπουΐτο ἤδι. ( οεῖα, πὶ 50- 
οἴαῖο5, (οἶγο ἄθθες, ΠῸ5 σοΠΊρ εἶτα 5 ἔπος 
εἰεοις τα]ο5,ν τ ἰαπα τι α]τρ]1οἴτοῖ ἀπε 
Ρτετίαπιἀραγεης. Αταας ἰος ἱπιιοπιιΠ1, 

δοοζάαζας,ταπτὶ οἱἘ ργει],ταπλη 6 δα ἀπ: 
ἄτιπι ἔαοι]ς : νὲ Ζυπηὶ πο άο ῬΥΪΠλιπα 11- 
1πἃ Δα άϊεγίβ, παι τἀ ΠΊ6 ἢ οἰ 15 ρογίτιϑ, αὔ- 
αυςορο, ἀοο ας: ροΠΞαιιο, ἤ νο]15, ΑἸ πὶ 

Ε ετίαιῃ ἄοςοῦο. Μεὰς φαοηποραζοῦ Πα π8 
ἀϊάϊοις 114 26 αἰϊο, ποαας (ΟΠ ]ΠἸοἴτο πχεα!-- 
ταῦ άο γοροτῖς : (ες ρεορτεῦ ἘΔ  απταρτῖ- 
οαϊταγα ἀοἸαδουπη, αι ἤαργαῦδι, τα] ἐπὶ 
(ς απ σοηςιρία!Πδ πατγγασατ,ντίπιηλη]} δζ 
φαροτοῖ, ὃς ἀς πὸ νΕΠτατα ρεύοορτα 4616: 
ἐζαγεταγ, παίσετοι. Ετγατ ο Πα ΠαταΓα ρατΟΥ 

τη ειι5,Πη] ϑοοΓατος, οπαπ 1 ΑἸ μοηἰοηΠῦ ἀστιοαϊταγα,πλεα αυ ἀξ  οπτοητία, πάτο πη. 
94 Ὁ) 
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Οὐἠβδυς αὐάϊεῖδ, ἐαυΐάςπι εχ 'ρίο αυστο- ἃ 

Βάχα:  εαπα ἀυτοπι, πα πατα, ο]λοσηαοῃς, 

Ῥατοῦ ταις ἕαπάος οσληο5, 4105 ἐχοοϊατ: 

Ροηἀϊεῖρίο:αη ετίδιτι γοηάεθατεος, ι πα: 

σφοστῃ αἰϊχυοά φγετία τα γορεγίγοις γεηάε- 

Βατοογις, αἷς ΠΟ οπηδοίλι5, νεγα πὶ ΠΊΟΧ νἱς- 

εἰΠππα νδάϊα ἰοοο δἰτατα ες σαι! ΠΟῸΪτ1Π1, 

άσας ρτγορτοῦ {πυάιαπι ἔλοϊι πα ϊ ορετ5, 

αι ἀ τῇ ἱρίο ογας. [)1οἷ5 τα, Πα] πᾶ ΟΡ, :- 

Ὁ ποπασῃς., ρατγοηῖ ταὰπὴ τειοτα πῖδ}]Ὸ 

παίηιις α παταγα “τἀ οί πι ἀστιοαταγα δα- 

Ης, υᾶπν πλογοδίοτγος ἔγαπηοητ ππτοαρί- 
ἀϊ. ΝΝαπὶ χαία Πεαἀίοἤ ἤιντηΐ ἔπητ ἔτιιπλοῃε, Β 

νοι Π165 πιαχί πηδΠῈ εἰτις5 ες ὈΟΡΙ πὶ κ- 

ἀϊοτίητ, οοίε παι ῖριϊς οοηξοτιης, τγαϊοξξο 

«Ἔσοο, Εὐχίπο, δίοαϊο πηγατί. Ροίζεαηπαπι 

ταπταπὶ οἷπς πδηδλι ἔππε σορίαπη, αι ῃταπα 

οἴπης πιαχίτιμδπι: ΡΟ τηαγα δας, δέ 

αἰάοπι ΠΠΠὰτπὰ πὶ δι πη σο]]οσατιπλ, 118 1- 

Ρίπιετ νοπυιητιαγ. Ὑ ] ρεσιηίδ ἰρί15 Ορι5 

εἴς, ποπτειπετς Ππ4 που! ἰοσο Δ ϊοἰατ: 

{ἐἀ νδὶ πναχίπτισα εἰμ οΠ{Ὁ ργοτίιπη δι 16- 

τίητ, ὃς νδὶ πῆς πουηΐπο5, 4] ἔγιιπλθητιπα 

4ααητεῖα5 αἰξίπιθητ, 115 αἀξετιπτ, αο νεη- 

ἀἄϊτιπι τεαάπης. Εοάςσην πηοάο ρᾶταῦ 5 

Ευϊῆς {υπ4!οίτις ἀστίισαίταγα νάεταγ. Αἀ 

μα: ΠΟΙ ποπλδοπιι5: Ιοσατίδ τα αυτάεπι, αἷς, 

ϑοογατῖοδ,  ὁγαπιοσο ΠΙΠΠ|0 πηΐηι15 ἐχῆτσιι- 

ὁπάαγιπι ασάϊαπι (ππἀϊοίο5 αὐοίτγογ εἴς, 

αἱ π᾿ ἀϊ οἰ 5 αὐίο τς εα νεπάπητς, ἂς αἰτὰ 

ἀειπάς αἀϊῆσαης. [ππτπὸ ρου]οιιοπι, ἰη-- 

“ιαπλ, ἰαγάτας ἀἰσο τἰ δὶ, ΠῚ] ΤΠ. οπιαςῆς,ο- 

πιηΐπο πιε τὶ σγεάοτγε; 41] οχιἤίπιεβ, ο- 

πληο5 οα αἰ ϊίσετς, ἀἐ 4α]θιις ΔἸ ΙαυΠα (ς ροτ- 

ΟΟρταγοϑς ντ] ταγι5 Ραταητ. γοταπι σορίτο, 

παπδηι, ΠοΠοιηλοςε, αυᾶ Ἔρτορὶς τοτα πὴ 

Ὀτγατίοποπι Πἰξίτατο ἀγσαίηρητο οριτιΔπ- 

το] ἐχῃ διεγίς. δας ας οηίῃν χος ἀγσα- 

τπιθηταπι, ἀτῖοπη στ οαϊταγα δα αἰοξάτιπὶ 

ἱΠτεῦ ομηη65 αἰϊας οἷς ἔμ ο"ΠΠ]πγαπγ. [τὰ νο- 

το Δεοπιηίδι,]ας ἀἰχτι, ἴτας πος παρ ο- 
τὸ ργογίαβ αδϑβ τε ρεγίπδίῃς ἔππλ. δὶς ΟΕ, αἷς 
Το ποπηδοΐμι5.1)ς πος διτθηγ, 1} ϑοογαζεβ, 

αιος οπχηίδιις εἴς ΔΘ οπίδιις σοπηπλιπο, 

τὰ ἀρ τίσ τα ας, [11 δάιη ηἰγατί οηΐς οἱ- 

ὉΠ|Π15 τατίοηὶ, τὰπὶἀοπηοίξοα;, τὰ πὰ θ σα 

τοῖ, αἰπλίγαμη νῖ 4815 γοσ 4] ρασίτας ἢ; αὐ- 
(επτίοῦ ει! εἰδὶ, ΑἸ Τοσ 4115 ἰειάτοἰο πιὰ}- 
ται ργαίξαγα. δίσαςίη τυ Γ ΠῚ], αι πη 1 Αἱ- 

τὸ ἀϊιιτηα: (ππτ παι σατίοης5 σοπβοίϊεἢάς, Ε 
411} ὁχ θούαπι πα πγεγό, Ζαΐ πογῖάπάο Πδιι- 
τὰς ἐχοίταηε, οἰεπιοάϊ σιιαἀπὶ ργοίογγε 
ἂς ἔχσοτο ροίπητ,νε ποπηίπιιπη ἈΠἰπλοὸ οΧ- 
ἀσααητ δ ἐροητε Δ ογάαιιπη: 411} τατὴ {πΠξ 
ἱπιροτγίτῖ, ντ ἀπ ρ]ο ρ᾽α5 τε πη ρουβ ἰῃ σα οπη 
παυισατίοης σοπβοϊπηςα οοίππηαητ. Κπιγ- 
{511 ςα πὶ οτος ἃς πλατιὰ ργαἸσαιίομς 

ΧΈΝΟΡΗ ΜΕΜΟΆᾺΑΒΙΊΙ: 

χαὶ ἐγὼ μϑϑτοι αχούσας πῷτο, ἠρθμέω αὑτὸν" 

πότεροι ὃ, ὦ ΤΙοόμίαχε » ὁπόσους ὀἰξάργασα 
χώρφις ὃ πατὴρ, πϑιυζας ἐχέκτηΐζο," χαὶ απεϑὶ-- 

δοτο εἰ πολὺ Ξργύξιον 4) οἰσχοι; » ἀπεδὶδὸ- 

τὸ γὴ δὶ ,(ΕΦὴ ο]οοκ(φχος" δλὰ ὀηνον ζι ἀὐκὰ 

αὐτεωιϊήτο Ἔἐρρῦν,Ξ οἱ τίω φιλεργίανιλέγήο» 

ἐφίω ἐγὼ, ὦ ἰρόμαγε, τῷ ὅτι φύσᾳ ἢ πα- 
τέροι φιλογεωροϑν ἐὴ σσεν ἥοσον,ἢ οἱ ἔμυπο- 

69ι φιλόσιτοι εἰσι. "ὃ οἱ ἔμ πόροι ΚΣ Ζ σφο- 

δδα φιλάν Τ᾽ σῖτον, ὅπου αὐ ἀκούσωσι σελλέτον 

ἐϊ),οκάσε πλέοισιν ἐπ᾿ αὐτὶν, Ἢ αἰγοίγον, χαὶ 

ἀὐξάᾳνον, ὁ σικελιχὸν πόντον «ἴραγτες ἔπι4τα 3 

δλαξόντες ὁπόσον δει αντοι σλάτον, ἀγϑέσιν 

αὐτὸν ὄζος Ὁ θυ λοίήης, ὁ ζωῶτα εἰς Ὁ πλοῖον 

οὐϑενδνοι, οὖν ᾧ εν ὐζοιὶ πλέουσι. κ᾿ ὁτὸμ δὲη - 

βαΐίσιν εὐόργνεμου, Οὐκ εἰκῆ αὐτὸν, ὁ που αἰ τύ- 

δλλ ὁπξ αὖ ἄἀχούσωσι τιμά- 

οϑοι τεμιάλιςα “᾿ σῖτον, χαὶ «ἷξι πλείςου αὖ-- 

τ- ποιαΐντωι οἱ δυ.369 ποι, τϑτοις. αὐτὸν ἀλϑιῖες 

“ἰραϑιδόασι. καὶ ὁ σὸς ἢ πατὴρ οὕτω πως ἔοιχε 

χωσιν,απτεξ αι λον" 

ς φιλογεωρλϑς ἐς). τσδὸς ωτα ὃ εἶπεν ὃ [- 

ὁόμαχος᾿ σὺ μῶν πα ΐο, ἔφη, ὦ Σώκρατες" 

ἐγώ δὲ χαὴ Φιλοικοδόμωυς νομίζω δοθὲν ον, 

οἵτινες εὐ δἰποδιδώντει δξοικοδομοιοῦτες Ως 

οἰκίας, εἶπ ἁ 
2 2 

ἴτ ἄλλας οἰχοδὸμιούσι. νὴ δία, ἐγὼ δέ 

γε σοι, ἐφ ἴω, ὦ Ιοόμανχε »ἐπομιόσας λέγω, ἢ 

μέυπις 4.4 σοι, Φύσα νομήν φιλῷ ζωῶ- 

σα πϑυίᾷε,αφ᾽ ὧν αὐ ὠφελῴοϑαι νομμέζωσιν. 

ἀτὰρ -ὠνοαῖ γε, ἔφξω, ὦ Ιοοα γε, ὡς 47 τῇ 

αἰ πσοϑεσάολον “ν Δλθγϑν βοηγοιώτα παρέογη- 

σαι αἰ πο έϑου γὸ,τίω γεωργικζεὼ τεχνζωυ πα- 

δ, ΤῸ Δ αν, τάνδ οὶ γωῦ ἀγα ας 
των, ὧν εἰρυχας, τῶ το οὕτως ἔχφν πϑυτάπασιν 

ἰπῦῦ σού αὐαπεπείσμεαι. νὴ δὲ, ἔφη ὁ [Ὁ - 

(4139. δρλὰ τόδε τοι, ὦ Σώκρατες, ὦ πάτ᾿ 

στιις χϑίνὸν ταῖς πραξεσι,ὶ γεωργικῆ, χαὶ πο- 
λίβικη, καὶ οἰχονομευκῇ, χαὶ πολεμικῇ, ὃ χι- 

κὸν 0) ,αϑτο δὴ σεεσομιολογῶ σφι ἐγὼ πὸ 

Διο φέρᾳν γνώμῃ τὸς ἐτερϑις ΤῊ ετέρων. δ 

ἡ) ον τορὶρ4,ἔφη, ὅταν πελαγίζωσι, ἢ δέη πε- 

ἐϑιν ἡμεθζοις πλοῖς ἐλαύνοιζᾷς, οἱ μϑὺ 

χελδυςῶν διιύαντω ζοιαῦτα λέγᾳν χαὶ ποιόν, 

ὡς}ε ἀχϑνᾶν ἜΣ ψυχὰς τὴν αὐ, ϑοξπωνλι Ὁ 
Ἔα εἶν τῷ 3 , ΤΟ ᾽ ᾿ 
Γἐθελοιζᾷς ποιφν,οἱ ὃ οὕτως ἀγνωνϑιές εἰσιν; ἐϑελον- 

» δ λὴι 
, 

αὐτ' ὡυ «5 τρα ὡς]ε ἄλφον ἢ οὐ δὲ πλασίῳ γρόνῳ Ὁ 

τύσι πλιϑνοὺ οἱ μδὺ δρῶντες τ ἐπταρ ϑϑῖες θὰ- 
Ὰ 

δληλϑιῷ 



γοισιν,οἱ ὃ ) αὐ, δδω τὴ πἰκοῖσι, μμισοιοῦτες 1 ὄχι- 

ξαάτην ἢ μεσούνδροι. χαὶ Τὴν ςρατηγῶν ζουτη 

ϑικφέφϑισιν,ἐφη,οἱ ἕτερϑι ΤΟ ἑτέρων. οἱ μδὺ 

)ὸ ὅτε πογῷν ἐθελονζᾷς, ὅτε Χινδηρυ αν πὰρέ- 

δϑυτα, »πείλεοϑαι, τεσύκ αξιουῦζας οὐδ, ἐθέ- 

ο΄ λοιζᾳ ὅσον αὐ μὴ αϑαϊκη ἢ ἡ, δλλὰ ὁ μεγαλυ- 

᾿ς γορδυυς (ΧῚ τοῦ ἐναντιούοϑαιὶ τῷ ξχοντι. οἱ 

Ὺ ὃ  ἰὐζ, ὅτοι ἐσὶ αἰεγευεα ἔχιςαυϑύος παρ- 

ἐχοίσιν, ἄν ἡ τ ΤῊΝ αἰα φοὖν συμθαιιη. οἱ σαι αὦ 

ἩΝ ἢ ἀγαλε, χαὶ ὄχιξήμονες Ξῤχοντες, τὸ 

ΐ δθις ς (οὐτους, πολλαχις ἢ ὀϑλθν ἀδρλαι. 

Κλὰ (αγονῇες 4, αἰδευνονϑύους τε ἔχοισιν ἄϑοᾳον τί 

ξ. ποιάν, καὶ πείδι αὶ οἰ οϑύοις βέλτιον εἴ), κα ὕα- 

ὺ γαλλομῦοις πείθεοϑαι ἕνα ἐχαςον, ὑ σύμ 

πϑυΐᾷς, πονᾷν ὅταν δεήσῃ, Οέκ ἀϑύμς πογν- 

ον ζκ.δολ᾽ ὡς ἰδιώταις ἐς!» οἷς ἐϊγγνε )φι- 
᾿ 

 Ψἷρ. 

᾿ « ΠΩ.» ῇ ὙῸ 
λοπονία, πὶς, ὅτω ὺ ὅλῳ ὦ " φραϊ ματι “ “σὸ 

τὴ) ἀγαθών Ξέρχόντων ΠΣ ὦ Ὁ φιδο- 
ὑνίνπ ποιᾷν,χ αὶ Ὁ Φιλοτικείαϑαι ὀφιϑζεδαι ἵ καλον 

ἧς 

ἱ πνὰς 

[αὐαῇ - να σῇ αὐ ὉΡ}» τα Ὡ; α()εθαύτιν ὅτως οἱ ἐπόμε- 
“Ὁ 

κρ γοι, 1 ὅτω δὴ ἐῤῥωκδύοι γε ρχονες γίγνονται, 

μ: ὁ μιὰ δι᾽ ἐχ οἷ αὖ ̓ ὐτὴῖν' ἀειςα ὃ σῶμα ̓ 

, φρατιωτὴν ἔ ἔχωσι, ἀκοντίζωσι, Χ) ὁ Ὀζδύωσιν 

ἄριςα, Ὁ ἵπτον ἔχο; Ζις ἄξιςον, ὡς ἱπασικωτα - 

ζᾳ,") πελταςικωταῖα : φροχενδεουθλύωσιν' ΕΝ 

Σ. 

“ 

δ᾿ οἵ αὐ δουύωντα ἐ ἐμ ποιῦσοι τοῖς φρατιώταις, ω- 

χϑλεϑητέον δῇ καὶ χὴ 2. πυρὸς Ἢ ΡΎΣ πϑωτὸς 

᾿χρδχω. τϑάτοις δὴ δισίως αὖ τίς καλοίη μι6- 

' γαλογνωμονας ἽΕΙ ῳ ἂν 
Ν λῳ } 

᾿ πολλοί ἕπωϊ). χα μεγαίλη χάσὰ εἰχϑτως οὔτε 

λέγθιτο ποράζεοϑαι, αὶ αὐ τῇ γγνωμῇ πολλαὶ 

ἡ χέρες ὑπηρέϊᾳνἐ ἐλελωσι" κα γας τῳ ὅτι Ζξ 

τς ̓ αἰϑρ, ὃς ὁὼ μεγάλα διωύνται γγὼμν 2.α- 

Ὲ ππραξαοὶ μάλλον, ῥώμι (ηὅτω ὃ καὶ οὐ ον ζίς 
Ε΄ ..: ἐργϑι0, οὔτε Ὀί ῥοπος ἢ Πδεφεινν "αν 

ΠῚ 

᾿ ΟΡ πρϑαι εἰς ΘῈ ἔρον, ὶ σεευεχεισ, 

᾿ς ῥπι δὴ οἰ λύυτοντες εἰσιν Ἐλεταγαϑεὺ, ὃ πολ- 

π τ; ἐχιφωνέντος, ὦ ὁ Σώκρατες, ἔφη, ἴλι 

᾿πΗΝ χρ; 8629)» ὅςτις δειύαται χαὶ μέγισαι βλαγαιτὶ τὸν 

κακὸν Τὴν ἐργα μ᾽, καὶ μόγιςαι τιμῆσαι 
τὸν πσϑϑϑύμον, εἰ ἰ μηδὲν βχιδηλὸν «Ποιήσου - 

ΦΆ, Π Ξ » »᾽ » ͵ 

σιν οἱ ἐργώται, ἐγὼ μϑὼ αὐτὸν οὐκ δὰ αὐγοη την" 

118. ἡ ἀλεν ΚΘ ΜΈ ΝΥ ΤΟ Ὸ ΜΕ 5. 
λήλοις. ὁ,τε κελάψων χαὶ οἱ ἡ πφρονδυοὶ ὄκθαί - Αταπι εἴτις, αὶ σο Ἰοττατατ, ] πὶ Ζα] οὗτοπὴ 

τί ποιοιοῦζαις “ἰ πσὸ τὸ Φιργοντοσ. Ἂ σρϑςοντι- Ὁ 

ἐγὶ 

Ρογαητ,ἄθ παλ] ἐρτοαϊαηταγὶ πη ἀοτῷ 
νοηϊητ, ἂο Ὁ (ΟΠ πὰρ ργαἐοξξιτ) οὐ ο- 
το, (εἀ οτίαπη ρια οέξας ἐρίοϑβ ν]ο  ΠΠ πη. Εο- 
ἀεπὶ πιο δε} ἱπηρογατοῦοϑ 411] ΔΒ Α[1ς 
αἰβογαητ. ἸΝτα 411] τα "τος ἐχ αϊ δοητοὶας 
πο αὶ, 4! θα Ια σογουη ν ]Πν {οἰ ροτο; 
πεῆις Ρεγίσυλαπη αἄϊτο, πεαῖο ἀϊέξο αιι-- 
αἰςητος οἵϊο, ἢ φαδητιηη Ποροἤίτας ντρο- 
αὐ, νοΠητ; ατῷς οτίαπι πιαρηϊῆος (ς οἤογαπε 
Ῥτορτεγοα, Ζιοά ἀπο} 0 φἀπιοτγίςηταν. 11- 

ἀοιι Χ θοῆς πο ΠΟΠΠΒΠ]]ο5,. αὶ, ἢ 
ἯΠῸ αυίᾷ ἀσοίάαττοῖ ταγρὶδ, δά οὶ ριιάοτε πο- 

(οἴφητ, (σητζα ἀΠ1η], ὃς θοηὶ, ὃς ρον ῖτί τος 
ἑζοῦοσ, ααπιπι ν Εἰ πος ἰρίοβ, νο] Ἀ]Π1Ὸ5 οτίαπι 
(πα ρεπιπιοτο δσοίρίμπητ, τα ΠΠθι15 Γρ615 ντιη- 
τα; γεταγρο στ! 44Π} ρατγαῦς νοτοειπαία 
ΡιΓαροαϊτί πο πε, ἂς τοξείας οἢς ἀγίττοπς 
τα Ράγογθ. ἀγα ο οτία τι ΠησῸ]] ὁ Ἰςἢ- 
τία ἀοοξξοπτιν, ὃς νπππογίι, φαιῃ αροτοβ 
{πἰτἰρὶ πεςοις εἰδ, πο {ΠῸ Ροητοῦ ἐὸς {0 
οἱρίαας. ΝΙπιΐτατη ντ ρα πεῖ πο ἢ ὕ ιια πὶ 
Ποπηϊαῖθι5 Ιαθοτις (τά τ πὶ ἱππδίοίτι, πὸ 
ετίατιη ἰπ σχογοίτῃ τοῖο ἃ θοηΪς [ΠῚ ΡΟγαζοτῖ- 

θιις Πιιάϊατα αιοά απ οχοίται ἰοϊ ει, ντ ο- 
πηη 65 δζ ἰλίδογαγς, ὃς ἀπιἰτίοίς οὐ βοΐ οἰι- 
Ρίδητατοέξους ίμο, ἀατη ργα ο]αγῇ αἰσποά 

ξχοΐϊηας οάϊιης. ΠΡ Εἴθ “οί Οιμ ας 
τεξζοτες πος πλοῦ μΠλΠ]ΠΠτο5, 4] οος τ αιῦ- 
ταγ, αὐ ξε ἐπὶ ἔπητ, ἢϊ νετο ροζόητος τοέζοτος 
εὐδφάϊητ; πο 1}}1 αυ θη, 40 γο δι Ἐοτὸ 
[μπτοοτροῖο ργα αἴτει, φιιαπα ΤΡ ΠλΠΠτος ; ὃς 
ἰασυ!δη αἱ (ἀρ Ἰττα πα! τς ἀυτεπὶ ορτίπηοτο- 
Πεῆτ, ας ΘΡτιπλιπῚ συ δαθδητ, νεϊαπ1- 
πηι Ρταἐτδη τ ̓πτηι ἐαἶτος ἃζ σοτγατὶ Δ Σ 
τῷ ΔΙ1ο5 «Π οτἰπλθη δάοδτ: (αἱ 4α] Πος ἴῃ Πγΐ- 
Πτσην Δη τὶς οΠΊσοτο βοίπιηε, ντ ροῦ ἰρηῦ, 

αὐ ζῦτα γεγνώσχοντες ἃς αποάἷς ρονῖοι Π, (ς ιιο πάτιπ} ᾿ατιιαητ; 
ἔΤὸς σοτῖς πλουο αἰπ]5 τη ρ ΠΔΠ]Π1ο5 ἀἶχο- 
τἰτιαος (θαινααταν Πλατὶ, σφ οη] οἰΠΠ}1ρί18 

ΠΩΣ ᾿τ ἄς πὰ ραν Πι τίς ἀίδοῦς, παν πὰ 
ὈΠΠῚ ΠΊΔΠΙΙ οἰ! ΠΊ ρΓΟΠΟΙΟΙ, οἰτίτι5 νο Ππτατὶ 
ΠλυΠτας πα ΠιΙ5 οθιο αι νοϊμπητς: ΔΟΊΤΏΔρΡΠΙς 

Ἰάσπι γεαῦίς νγ εἰἘς 41 γος πηλϑηᾶς ΠΟΠΠ1-- 
1ο βοέίτις, φιιαπι τοροτγε ρογῆςογο ροίς δ 
δῖς ἐπ ορετίθιις σαί αὲαας {{|5, πο νἹ] Πἴοιις 

ἢτ, 4α ρας, (δι πλαριξετ ορο Αγ οὶ 1, 
αυϊοαπηαας ρεφίξαζς [π᾿ 05 αἰδοιος, ὃζ σοη- 

τοητῖς νίγίθιις [Δ δογαηζες, ἃζ ἀἀΠάήϊτιος ρο- 
λζωὼ πίω ΤΟ ΡΑΣΚΗΝ ποιοιεῦτες “ἢ ὃ δεανό. Εἰο 3 ΠΠνᾶτο (πης αι ργοβοι ἀπ ϊη δοηΐσ, 

δέ θυ Π ἀπ Π αἰαϊιἀ αι τετιῖτῃ ἱπροη-- 
τοίη σοΐηραΐαητ, [λοπηίηο σετῖς, Πλΐ δόογα- 
ἴο5. ἰρίοπ οροτε ςοπίρεέξιο, 41 δε ἰσπα- 
ππππὺ Ορεγαγιπι πηαχίηηο αὐ εγα τηα] 
Ροΐπε, ἃζ αἰάσγοίη ποῆογα ππαχίπιο Ὀἴπα- 
το φυιϊάοηι ὨΠΠ1 αὖ ορόταιϊς ἰη΄ σης Η- 

ἃ, Ποἢ ροίμπι ἐπί ἀθτ δι ΠῚ φαπιίγατί, 
θΡά 4 
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ἀαίη ἰπιροτιι ορογαγίοϑ ἰπιαίοσιτ, τοπιαας 

ἐοηπτοητίο πλάτια, ὃζ αι δ το, 4 1ὰΣ ΠΟ ΠΆΪΠΙ 

ποπ οἱξ ορτίπια : ἢτπο σαπϊο πὶ τερίαπα 

ἠιοά ἀλη ἱπρσοηΐαπη παθεγο ἀϊχοείτη. Ατ- 
ἤπια μος, πιεα φυϊάοηι ςητοητία,ντ 415 

1π ΟΡΕΓΕ ΠΊΩΧΙΠΊΠΙΠῚ Εἰς ν᾽ ρευ πουηῖπο5 ἃ- 

Ἰἰχαϊα ΘΗ Τοἰτιιγ, 'τα οι ἰπ ἀρτισυτιτα ΝΟ 

τατήθῃ 14 ρτοξεέζο αἰίοὶ ροῆς ἀἰςο γε] ἰπ- 
ταςπάο, να] απ άϊοηάο (τ πΊο}: (6 ἐααϊ ἐπὶ 

αἷο οἱᾷ ἱπ{πἸτατίοης {ΠΠ]| οραι5 οἵ, φαΐ ρτα- 
ἔϊατς Ἰά νε]τ, ατιο ντ πο] 65 πο θοπὰ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ5Θ 

Οὐονεῖο σοπίροξξο πιοτὶ ξιοτγίητ, ὃζ χυῖ- ἃ δὶ ὃν αὐ ἰδόγηες κινηθαΐσιρὼ μϑιυος ἑκάφω ἐμ- 

“πεσῇ “ἂν ἐργατν. οὸ Φιλόνάκία κυϑϑς διλή- 

λοις," φιλοτιμία χρᾳτίςη ὅσα ἐκοίφῳ, τῷτον 

ἐγὼ φαϊίω αὐ ἔχήν τὶ γους βασιλιχοό. καὶ ἐς! ὅ- 
τὸ μέγιςον, ὡς ἐμοὶ δοκΆ, ον πτλυτὶ ἔργω, ὅπου 

αἱ δὲ αὐ, ϑοφπτων «οαηε), ὼ οὐ γεωργία. δὲ, 

ἄδύτοι μὰ δία, τῶτο [ε΄ ὅ,τί ἐγὼ λέγω ἰδὸντὰ 

μαβῷν εἢ), συοὲ ἁπαξ ἀκουσανζο, ,διλλὰ χαὶ 

“παιδείας δῷ φημι ᾧ (αῦτα μέλλοντι δχωή- 

οὐχρὺ φύνερρτναϑο, τ ξαιυν τΣ 
τ: σιοά ἀεπίσια πιαχίμηιπι οἘ, ἀἰπἰπιις Β Ἔν τῆ μν ἢ 

πτῇοτηο πεοοῆς οἵδ. Ὁ ρρο ποη οπηπῖηο 
τὰϊη1 νάἄοταγ τοῖα πος δοηῖ ΠΕ ΠΊΔΠιΠ 
εἴϊο, ντ αἰ! αῖ5 ΠΟ ἐπυ{|5 πηρατος, (εα ἐἰ- 
αἰπατη: σαοά αϊάξ [15 σεγτο ἄδταγ, φαΐ το- 
“ποτα ργπάθητία (Δ ογὶς ἰπἰτατί πητ. Ατίπαῖ- 
ἴος τγγαηηϊάς υδάδτη Ρτεπιεγθ, πλδα 8|- 

ἄξει ςπιεητία ἄατι 115. 405 ἀΐρποϑ ΕΠ Ἑ 
41} {τατιιαπς, ντς νίταπι ἄεσαητ, φποτηαά- 
τασάτιπι αρι ̓ πξοτος ἄρετο 1 ὅτα] πῃ ροῖ- 

ζυὴ ὦ ἀγαϑὸν αν, ϑοφπνον τῇ, δλὰ θῴν. ὦ 

ἐθελόντων ΘΡχήν σαφώς. φείδονται Οϊς ὀλη- 

θινεῖς σωφροσεεύη τεϊελεσμένοις. ὦ ἢ ἀχόντων 
“» 

ἴπ ἐρ' 

Χχ 
Ἷ 

Ἧ 

ἐπλινὴι 
αῤχήν(. 
φῶς ἢ δ[- 

τυραννν διδόασιν, ὡς ἐμοὶ δοκῴ, ὃς αὖ ἡγώνται Με 

ἀξίες ἢ βιόϊφυφν, ὡςαἷο ὁ Ἵ αὐταλος οὐ ἁ- 
δΝυλέ ἀνα , ᾿ 

γόται Τ' ἀεί γόνον Δα τϑίθ4ν φορού 
μδνος, μιῇ δὲς Ὄστο ουγῇ. 

διδεπείη οστης ππὶπιοῖπεητειη, ΠΟ Οἷς ΠλΟΓΙ ΓΙ, 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ ΣΥΜ- 
ΤΟ ΣΤῸΟΥΝ: 

ΧΕΝΟΡΠΟΝΈΤΊΙ ΟὟ: 
νΥΙΝΝ: 

» [Ηἰς γετο τησπιογατα ἀϊ- ΓΟ εν ΑΒ 
Ϊ σῃα εῆς ν᾽ δοπτιγ, πα Ξενίας ἐμοῖ δόκει! ΤῊ ΟΣ 

Ἦν» ΔΌ Ποπο ἢ ς ὃ ργα ξαητί- ἣσ λών καγαθωῖ ὠὐδρωΐ ἐρ- 
(9 Ὀὰς νἱτῖς που ταηταπηι(8- Ψ»Ἄι γα οὐ μόνον ζῷ μϑασα- 

το. [ς« οεἴαπι ᾿ητογ ο- 
. σαηάαπι ἀσπηταγ, Οα1- 
δὲς αἰττε πὶ ἱΠτογ γί πα, 

ϑηάοῆς Πατιαπι; ἐηυ! ἄεηι ᾿Π ἀϊφατα νοΪὸ. 
Ῥαπαιβεπαῖς πιασῃὶς σαποίετος [πα] σε]6- 
δγαδαητιν, ὃς (4 }]1ὰ5, ΗΙρΡροηὶοὶ ΗΠ ς5,α- 
τοϊγουτ αάπιις ριογιιηγ, Ζα πὶαπλοῖς οῦ- 
ΡΙοέτεθδζαν, ἔοστο απο ααίη ποτ νἱέξο- 
τοὶ δά ᾿πἀογαπὶ ἰρεέξδου!α ἀεάμποεβαϊ. 
Ῥοβοασαβ 41] ἐφυείξγος ρογαξει πῆξης, 
(Δ]1145 νπὰ οιπι Αὐτοίγοο, οἰ πιο ραῖγε, 
αἄαάες [α5,4 1145 παρ είρας η Ρίταοο, ρεῦ- 
σερφιιοτίδη σοηλίταπιο 'ΝΊςογατο.  τππι- 

416 ϑοοζαίοπγ, δζ (είσο θα τη, ὃς ΗΠ ετπο- 
σεποῃ,, ὃς ΑμυΠΈΠποηοθηι, ὃς ΟΠαστηϊάοτα 
σοηστοῖθος εφοάεηλίοςο σοηίροχηῖοι; ᾿Π0 
υοαάαῃῃ εος ἀεάμποογο, αὶ ογὰπε πὶ Ατὰ- 
τοῖγοο, αοςοῆπιά πο5, φαΐ ογαηταρπά 580- 
οσἵατοτη, δὲ : Ῥογορϑοσταπα, ἰῃ 4α|τ, Ἰη νῸ5 

Ἰποῖ 4]. Ν πὶ Αὐτοὶγ οι πη, οἴ πιο βάτο πη, 
σοπιτιιίο {πὶ Ἐχοορτασιιδ. Οὐ ΠΟΘΙ. 

δὴ μυνμόνάυζᾳ ἐξ) δυλὰ χαὶ 
ζᾳ ο» ταὶς “παι διαῆς. οἷς 

δὲ δα λυόμδυος τα γίγγωσκω »δυλαΐ- 

στη βούλομαι. ζῶ μδὺ ΣΡ πϑρμαϑζεναιων 

“Ὁ μεγάλων ὑπαωοδρομία,, Καλλίας δὲ ὁ 

ἹἹπαονίχου ἐραΐν ἐτύγγϑρεέν Αὐτολύχου,παι- 
8) πο λ ͵ αι ΝᾺ ͵ 

δὸς οντος. χα] γένικηχοτα αὐτὸν πτιγχρῳ - 
ΤΗ 2 ι λ , ς  : 

τίον ἧκεν ἀγὼν ὄχι τίω ὅκαν. ὡς δὲ ἡ ἵτ- 
7 ᾽) Ε) ͵ 5 Ἵ 

ποόρομία ἔληξεν, ἐγὼν τὸν τΈ Αὐτολυχθ)» 
ἬΔΝ ν» ᾽ ΔΝ, » Δ π ᾿ 

χαὶ τὸν πατέρ: εἰὐστῷ, ατη4 εἰς πίω ον πει-᾿ 
ΤΣ ᾿ς λ ᾽ λ Γ. 

ραμεῖ οἰκίαν, σεευεἴπετο δὲ αὐ χαὶ ΝΝικῶ- 
᾽ ΧΕ Ρ.5Υ ͵ δ 

δαΐος. ἰδὼν δὲ ὁμιοΐ οντας Σωκρ ουτζε πεν 

χαὶ Κριτοξουδον, χαὶ Ἕρμων μάυ, καὶ Αντι- ᾿ 
“ δ ᾽ ; 

εδ)ενζευ,χαὴ Χαρμίδζω, ποῖς »ὃὺ αμῷ Αυ- 
ἘΠ τ ͵ »᾽ δ» ΠΌΣΩΝ 

πολυχον ἡγειδσι πα, ἔταξεν, αὐτὸς ὃ “α36- 
“μ ὯΔ Ὁ ͵ Ὁ δ ἢν 

ἤλϑε τοῖς αμτὶ Σ ωχρῳτίωυ., χα! εἶπεν ᾿ Εἰς 

κοιλὸν γε ὑμῶν σοοωτετύχηκος. ἐσίαν ὙΣΡμόλλω Αὐτόλυκον, κχὶ τὸν πατερφι ἐὐτῷ. οἰ μ(91 ὑπ 
πουλὺ 



ς. -“- 
᾿ 

Ἂ “- σονΝννενεην Μ: ὃ 7) 
Πολὺ αὐ τω καζα σκιδ δώ μοι λαμασοοτερανα ξαταγαπη οχτ πιο, γε ααΐτις αὐραγατις {13 

" ὙΠ ΑΝ τ ΕΠ Ὁ ͵ ν᾿ Πτῖογ Πείρεοϊος, ἢ νἱτὶς, φαΐ θιις αἰ ΠγΪ ΡῈ ΓΞ τ ᾧανέζαι, εἰ αὐδρασιν Ἷ ἐγκεκαιϑοιρεϑύοις ὡς ΠΡ ΡΟΘΊΘΙΝ 4 ΠΡ μἱχώ" Εν; ἜΤ ΑΝ ἢ ᾿ σϑτι ΠΠτ 410 1 ΠιΙΠ ΓΟ νὸς οἰ ἰς, ογ Πάτα πὰ 
δ" ψυχάς, αὐνν ὑμ}) ἘΕΡΕΝ Ἐθούβοη δον {τ σοποίδιο ν]γοσα πὶ ροτίιις, Ζιιδτ ἰπηρε- 

᾿ εἴη μάλλον," εἰ ςφρατῆχϑις,χο ἵτσπαργὰ,ς.Χ9η τατοτίδιις, ἃς ΘΖιυθτηπι ΠΑΡ [ἘΓ] 5, δὲ πηδσί-- 
ἀπουδοίρχα)ς.ὺ ὁ Σ᾽ ωχρῳτης εἶπεν' ἀεὶ σὺ ἐ- {{τατυῖ ροτίτοτίδιι5. Αἀ ἐὰ ϑοοζατος: 56 Πι- 

Ι 
- . 5 αν Επην, δ. “σὴ ΔΚ Ροτα πθ5 σοητοπηπαησο ᾿σγί ἄ6ς; αἷς, σποά “πισκωτῆφς ἡμιας καζαφρονών, οτὶ σὺ μδ ἘΠΉΥΕΝΤΝ Ὁ ΘΗ ΜΡΙΝΙ ᾿ ας ΡΝ ὙΠ ΕΝ {Δρ᾽ ητίςς ἀϊίσεη « ποπιίης ἰησδτοιη Ρτο- 

ΤἸ ω τα νρδ. τε ἘΠῚ τ ΤΟΧΩΣ ὅλ τάρογα ροςπίαπῃ ἀφ άοτὶς, ὃς (Θογρία:, δ 
δοφια ἃ Γοργία; Ὁ {Πρφδέκῳ, καὶ ὀλγοις πολ Ῥγράϊςο, ἂς δἰ Πἰς πλατεῖς ἢ πος νοτο νἱάθας 
λοῖς ἡμαῖ ὃ ὁρᾷς αὐδυρχϑις τινας “ φιλοσο- ποβταιηοτ οροτὰ (αρίοπτία: Ππάϊππι οοη- 

͵ ὌΘ Ων ἘΥΘ Ν , οἕξατι. Ταπι ((Α]Π185: ΕΠυΪ ἄς πη αητοας; φίας ὀγζᾷς. ὁ Καλλίας" χα! ποθ ϑοϑεν μϑὺ γε, (φξξατι Τυμς 4υ]ἀς πη) ὁΠδς; 
ἩΡΜΉΘΗ τς Ὁ ΠΘϑὶ ἘΡΛΑΤΩΣ αἰἶτ, σου τα σαπη πλμ]τα, οαάς (πρὶ ςπτία ρ] 6: κἄν γῶν πὸ : ; τι ον ἠροβείι ΠΟΙ πο Το Ὁ Δ» παιηυχρτοξοτιο ροτογαδίῃ. Ν᾽ Ἔγα πη ἢ ἰατη ἃ- 
φα λεγήν. νυ Ὁ, ἐαν πάρ ἔμ! ἡτε, το Ραάτης Πιοτιτῖς, ἀδσηγοηςἔγαρθο νοῦς, ἐᾷ Αἱ “ “Ἂν » οἰτλῖν : Ἂν 
διὶν ἐμαυτὸν πόϑυ πολλὴς ατουδὴς ἀξιον ογ- Τὰς Φαδητ τς ΠΟΥ Ποτὴ ργετ]. ϑόογατος ! ἱ ᾽ ὍΝ ἣ ὧς Ἶ ᾿ -ς ] ΚΣ ΚΗ τὸ Ἔντοὴι (ᾳ. οἱ δξίυ ἀμφὶ ΤΣ ωχρ την σορῷτον δῦ, Δυτοπα, δὲ απ] φάογδητσ οἱ ἔα Πα γος ἰμ το 
τ ΕἸ ἀν τυ" δον Δ γχῖσιν ὧν, ἧς ΘΟ] αάατα σοι ρᾷγεγαῖ, Ιρήπις ᾿παἰτατίοης; ἰζὸς κυ, ἐπτνοιίστες Τ' Κλησιν, “Ὑυ- ὗ ΩΣ 
δ τ τε ζω, επὰι ὅχ σαμάταγος [6 σΠν οῸ ποπ ΡΟ] ἰσοαητατ: - ΠΡ ΟΣ ΕΣ ΠΕΡ ΝΣ τ᾿ : 
πιλφοιεῦτο στευδ 4 πνησάν᾽ὡς ὃ πόρυ ἡ Ὁ Ομ δατεπι ργαῖς ἔογτος, σταασίτετ ίς [ὰ- Ὰ ΝΥ ωὉ - - - Ἢ : ᾿ γος Φανερφς ἕευ,εἰ μὴ ἐψοίντο, σζευηχολϑιϑηδ. ταγαπΊ, Π᾿ ΠΟ (εαπούξηταγ, σοπλτατὶ της 
} Ὁ Ἐ5. γὼ ς λ Ξ Ἷ Ν ᾿ Ξ ἘᾺΝ . τὸ - 

ἔπάτα ὃ αἰτῶ οἱ μϑυ γυμνασοιυϑροι Ὁ 28.- απ). ΗΝ Ῥαττί πὶ ἢ κὰν ΡΥ πο: 
τ , “ " ἴχπι ἰοτὶ σα εἤςητ; ἱηστοίῃ (ππτ: δαυϑυοι, οἱ ὃ. ὁ λθσειμϑροι παρηλῆον. Αὐπολυ- ῬΆΓΕΠῚ ΘΓ μ᾿ Δ στοΙ πῃ 

νὴ, δ οἷ ἐπετίος ἑαλύφε να Ἀποινεαμαραἀρεαεαι αλλ αμαῖν ὦ 
; διλοι, ὡς πὴ εἶχθς, καϊεκλ νῷ, ἀθες »δὺ δε Πρ εμῖ » ΟῚ {ςἀτιῃ} 4] 1115 δἰ πη  τοι Π τ, 

ὑείτας ἡ ογγνοήσας τὰ γιγνόυϑυα ἡγήσατ εὖ φυσᾳ 4υϊά ΔΘΘΤΟτΟΣ: οἰ οραητίαπαἐονπλα ἃ Ὠατηγὰ 

βασιλικόν καΐλλος Ε1) »δηδωφῇενὴ ἐεὸ μετ΄ α]- υϊδάδπι οἴ γαρίτπι Ἔχ {Εἰ πα οτ, ργαίοτ- 
ὙΝ ͵ ΕΝ ΣΩ τίπη ἢ ας παπο., νὰ τιιπὰ ΑΙ ὉτΟΪν ΟἵΙς., ΟΠ 

; στὲν «"» υτολυ ὶ ᾿ ες 
ὅδυς χαι σωςφροσεέψης , καιδαὶ Ἂν νεγεσιπάϊα πισάἀοξίλααπε σοπί απέξαμ μα- ΕΣ ΕΠ ΟΥΣ Β γ΄ “ δ, ἴον τῇ : , ; 

τότε, χέκτη,) τίς αὐὖϑ.. πσϑφτον νδὺ γὸ, ὡς θεῦος. Ρυίσναπι ἐπί πὶ, ν εἰπεῖ ἡ ατη ποέξιὰ 
" τε , - -. ᾿ Ν "Ν 

᾿ ὅτὸδυ φέγίος τὶ οὖν νυκτὶ φανῇ, πθώττων ασδϑ9- ἰαθατ Αἰ] οὐ Ἔχοσίταγ, ὈΠΊΠΙ ΠῚ σοαΐος 
᾿ " 7) ͵ - ᾿ ͵ . ΓΙ τ ΠΑΝῚ 

ἄγ) τὰ ομμαΐᾳ, ὅτω ὼ τῦτε τὸἙ Αὐτολυχου ἹΠπά ἰῃ ίς ΘΟΠΠΟττίτἴτα τα πὰ Διο εὶς Αὐτο- 

ἔννο ͵ τ γϑϊ δ ρος Ἱγοὶ νεπαίξας σσι]ος5 ΟΠτηΐιπ δα (6 τγαμες Ὁ χαλλος πάντων εἷλχε (αὶ 4. τ9ς αὖ 
π΄, πᾷ λο, δαῖ, Βοίπας Π]σγαπι, αΐ οτιπὶ δα ίρίοἰεᾶτ, 
εὖ, ἦγ, ἔπειτα ΤῊ ὁρωντῶν Ἴ σοε εις ΠΑΤΕΙ͂ ΤΡ ΠΕΠλΟ Εγαῦ. οἶτις αηϊτηι5 Ππης ἱπιποπσ ᾿ λ ΔΑ ὕλι, ὰ « Ἁ ΕΝ Υ - ἕ ᾿ς πτίω ψυχζὼὸ αὑσ᾽ εχείνου. οἱ κδὺ γε σιωπῆς πο αἀῆροτγοτιν. ΑΙ) ΡῈ 5 (ΟἹ το ΠΙδσαης, π π΄, ΟΕ ΠΥ περ» , ΐ Ὑ2Π|ς 1 Δ᾽ 1715 Ποῖπι5 σούποθα- ᾿ς ρϑτερρι ἐγίγνοντο, οἱ ἢ χα ἐονημκαιτἠζοντὸ “πώς. 1) Αἰ1ἰ5 σοίξιις ετίλπι 8116 ο γπεθα 

ἢ ἱὸ ᾿ . Ἀσνιἀεπταγ αὐ] ἀοπὶοπηπε5 ἐροίξαει ᾿ ἄαντες υδὲ ὀζζυ οἱ εχ, ϑεαΐν του κατεχονϑροι, ΤῸ 4 Ρ 
ΠΝ γτ τὍὦ ΑΝ, τ λιν ς δ τ τς ΑΠΙΣ ὦ, ἀϊσῃὶ, ] αὐ αἰΐησπο διιπὶ λα ἔστε ἀδτίηεη- ᾽ ἀξιοθζατοι δυχούσιν ἐ1)᾽ δινν οἱ νδὺ ὅΖ ἀλλων ΒΡ 1 

ταῦ : σογιΠ ΙΠΌτι5 ἀ1]5 σατο υῖς τ ἀσοί Πτ; 
ΟΝ 

εἶν ,ὔ Ι Εἰ κε ἸδΣ ᾿ ͵ὔ ἢ Ξ 

ἵσὸς ὃ γϑρϑτερϑνῖε οδθκα θαι, ὑ φοδερω- Ρτοτοταπαπὶ 0 ἃ δ ρεύϊι (ἀπε τεισα]οτ- 
ὑπ γέρον φϑεγίεοϑαι, χαὶ σφοδρότερϑι 1) Ἴφεέ- τίοτες, ὃζ ἰῃ ]οηυοπάοτογι δ] οτος: ὁτίατα 
3 ῥϑνται. οἱ ἢ «(πὸ τῷ σώφρονος ἔρωτος ἔγϑεοι, νεμοπηγοητίοτος οἵς γἱάδητιγ. Αὐνοτο χα 

δ νὸν, νῶν. ξηθνμσίτ αν Ὁ ἀδιστιο ΡαάΙοὶ πυπαίης Δ ἢατὶ πῆς, ἢ τῇ 
9 . .4. - .«Ἕ 

δ ὐμὉ τ πω ἰωῚ ας 4αοά σοι]ο5 δάτίπες, ἀμ ]]Πἰογος ἐπῶτ; τῇ; Ἐ Δ κ , (- ἘΩ͂; : ' 

᾿ ἡΐω Φωνίωο Ὡρασοτεραν ποιοίουτο; Χα] το λας νοσοτη Πηϊτίοτο πὶ βηριηῖ, ὃ ροΙξας χα δε: Γ᾿ Ἶ »" 5 ᾿ Α ᾿ Ι 
ος μαΐᾳ εἰς ὃ ἐλφυϑεειωταΐον αἰ χϑύσιν. ὦ δῪ χα οἱετὴ φααπγάαπι πιαχίπιο ΠΠΡογΑ ΙΕ σοπς: 

ἢ ͵ὕ ΡΥ Ἄ Ϊ Ϊ ὌΝ ΚῸ 
Πα ἐπε δ  ὰ τὸ ἔρωτα ποράῆων,ἀ- ξογῃηδητσ: Θυς αύπτα [4 το πηροείς ργᾶ ἃ 
ξ 96 ΤΟΣ πε πελευβιένοις ζυζώϊπ εἰ Εἰπιούς ΟΔ]ΠΠ185 ἔασογει., σομίρ᾽ους ΠΣ 65 “ἰοϑξατος ζω ὦ Ὁ σῷ πε". ΟΝ "ἀράς “ ὦ τς, 4] οἤεῃς πο ἀφο [Πἰτἰδεῖ, Ἄτχας Ηἰ 
δεῷ. Οχεῖνοι ψϑὺ δΐζυ σιωπη εδει πγοιου,ως τὸ 4ιϊάεπι σα σπαθδηε τδοῖτί, ασῇ πταπ4α- ἜῚ 5 τον « λ “7 ! . - . - ΩΣ κ 

ξτο χιτεζει γμένον αἰὐΐοῖς κἰ ταῦ κρείτἤονος 71. ταπυποοίρί5 0 ΑΙ] πο ροτίοσε ἔπ ξι, ΡΗὶ 
γος. Φίλιπτσς δὲ ὁ γελωΐζοποιὸς, κρούσας «ἰὼ ΠΡρὰς Ὁ. ἡρηνάμθνθν δ: Ζ1ΠῚ ἔογος ρι}- 

᾿ ἜΡΝΗ ὙΡΉΞ ΡΣ ἰαἤττντὶς, αὶ νεπδγαῖ δα ἶτιι ἢ ϑύραν, εἶπε πῶ αἰ ποιαχούσαντι εἰςατίείλω, (λ{]ετ,ἰαῆττντ 5,4 αἴτιγη, φαϊα 
ϊ ὨτΙαΓατ το, συ Παπ εἴδει. ἃζ ψ Δ νυ οἱ ͵ . ΨΕΊ]οτ, τεπαι ϊ : βπον δφτις τε Εἴη, χαὶ ὅ19τι κοιτοιγέοϑτι (βου λοιτο ἀιυσπηοδτξπι δὰ ἰρίος ἀϊιοσιεῦς γεῖϊοτ, 
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Ρὰς τοθας πεςο δεῖς, αὐ {ππιοπάππιςῶ- 

πᾶ αἰοπαπῇ. Ετίατη ραοτᾶ αἴερας αάππο- 

ἀππι ρίοπιί, τιπὶ αιιοὰ Π1}1] ξογγότ,τῦ φαοά 

εἴτε ἱπιρταπίας. Οαΐθιις αὐ ττῖς (8}1145: 

Ταυτροποτίτ, αἷτ, ο νἹτί, τοξξαπῈ Εἰ ἄΔεπερα- 

Γο. Οὐαπλοῦτοια ἰηστοάίδτιιν ίλῃς. διπλαϊ 

ναΐτα αὐ Αὐπτοϊγοιπα σοππετίο, σα αίπιο- 
αὶ {(οἰΠσεεῖς ἰοςας {Π1 νἱις ἤει, οηἀογα- 

δας. ΡΒΠΠρριις δατοπι φααπὶ δά νι 16 σοη- 

τα δογηΐατη σοπίει δε, ν ἱ τὰ σοοπαθα- 

τας: Νίς, αἷς, οπγπο5, εἴα πιο Ἰοσυ]ατοτῷ. 

Τα 6ης αὐτοην νεηὶ, Ζιοα πιασὶς εἢο τι αἰ- 

οαϊαπιὶοχὶ Πἰπιαγοπι, αὐ σοο πᾷ ᾿πποσαζιη 

δσοδάοτςο, χαᾷ ἢ ἰπατατιις οἤςηλ. Ασσαπι- 

δῖτο ἰσίτατ,αῖς ( 4}1Π125.Ν πὶ φιοϊαιοτ μεῖς 
δαίαητ, τοι γοσις αδιιπήδητίοτγίϊσ,ντ ν 465, 

ἂς τίία ἔουταῖῃς ἱπάρεητ. ητοῦ σασπαπ άπ πὶ 

ῬΠΠΙρριις ΠΑείπα τ ἀἰσυ]! φυϊαατη ἀϊσετο 

σοπαθατζαγ, ντ ΠΙΠλ γα ρογασογετοα, ]πο- 

τιιπὶ σαὰ{ νοσατὶ ρἰοταπιαιο αὐ σοσηδς 

σοπίπεπογας. Ν᾽ οταπη ν θὲ τππὶ ἤθη Π10- 
αἰΠοτ, πιο] εἰϊς [ἃ (ς ἔοεγο ποη οδίσυτγςε ἱΠα]- 
σαθατ: πος πλεῖτο ροίξ, γατίππια! 4 φυϊά- 
ἄδην τοὶ τ ἀἰσυ]α ργοΐεγγε νοϊς δας. Ὁ απ 
δὐτοπι πα τὰπλ Ζυίἄσπι δή [4 αγγΠεησ, ἃ 
οἰδὶς αϑίπ παῖς; ας ἱπτογῖπι οαπδητίθας ἀ- 
1|ϊς,σαρατ οοπαθοης,ἴτα ἰασεθατ. τ (Δ }1125: 

αἱά πος τοὶ εἰς, ΡΠΠΠρρεϑαϊτ Ν πὶ τε ἠο- 
Ἰογ αἰ χαῖς ἐππαπτὺ Τ᾿ τη 1Πς (αἰρίταης : [π- 
σεηδριοξεέζο χυϊάλην, ᾿παυΐς, Πὰ] ( 4118. 
ὐρρο “υιτη εις ὁχ πουαίπιπινῖτα ρα- 

τὶ ἐστ, αόξαιη εἰς ἐδ τε θα πιεῖς. Ναπὶδητο- 
Βασργορίογοα νοοαδαγά σοθπᾶδ, ντ “ιοῦ- 
4υοῖ δἀείϊοητ,Ἔχοίτατο ΕΓ Θ τῖίαι Ἔχ ἢ 11-- 

τατεπῖατγ. Νὰ πο νεῖο οατπ5 πο γεὶ σα 
4α ριᾷ ᾿παϊτοῖ ὃ Ετοηῖπι {ετία ργοίθγγε πῦ 

Β 

Ο λοτι γελοῖον ἐξούλετο λέγν. ὡς δὲ σδεῖξ πὸ- 

͵ 
ΧΕΝΟΡΉΟΝΤΙ 59 

Δάδεδαι, ( ἰππεπδιπι αδθεῆς αὉ οπιτηΐ- Α σεευεσκ ασμμένος πὲ -αρῴιαι ἔφη πϑώτα 
᾽͵ «“ 2 Ρ 

ζᾳ ἔχιτήδᾳα, ὡξ)εδι4πγήν ταλλότδια. χαὶ τὸν 
“ Ά. 2 ͵ ͵ δ) 

παδα, δὲ ἔφη πόϑυ πιέζεοϑαι . τε 
λ Ὁ ἢ 2 Ε) 

Φέρᾳν μιηδὲν, χαὶ Ὡς. Ὁ ἀνα φιςον ἐ{).ὁ δῖχυ 

Καλλίας ἀχοῦσας ζῶτα, εἶπεν" ὅλ μϑω- 
ἘΝ 3 ᾿ Ἷ [ΟῚ ΓΝ, 

τοι, ὦ αὐδρς, αδιὸν φεγής γὲ Φλονησαι. εἰσι- 
5ο ὦ ματι ΤΩΝ ΞιὰΣ 

τῶ οἱ. Χο) αὐζῳ ἀπεθλεψεν εἰς πὸν Δυτολυ- 
ΠΟ ΣΝ “" ᾽ ͵ὕ ’ ἊΝ 

χον, δηλονότι δγχισχοττῶν, τί Θ κείνῳ δόζάε ὦ 
Ω ΓΥΝΡΙ ᾽ λ { } 2, 

σκαΐωμα ζῇ. 65), κὰς ὕχὶ τῷ δ δρωνι, ἔνθα ̓ 
ΝᾺ ρ ὍΣ λ » 
Ὁ δέπνον ζω, εἴστεν᾽ ὅτι μδὰ γελωτοποιὸς εἰμι, 
"7 Ι͵ «“ λ ͵ 

ἰσεηπλύτες. ἥκω δὲ ἀσδοθύμιος, νομίσας γε- 
! 2 στο 5] 5. σὺν ᾽ 

λοιοτερον ἐὴ),Ὁ ἀκλητον,ἢ Ὁ κεκλυρϑυον ἐὰ- 
τὸ ὶ τ “ Ἶ ᾿ 

οειν ὄχι Ὁ δεῖπνον. καί ακλιίνου ζίωω, ἔφη 
«ς 72 λ δος » 

ο Καλλίας. χα ὙῸ οἱ παρόντες «σουδῆὴς »ϑὺ, 
ε ς ΓΩΣ Εν 3 ͵ 

ὡδοϑαθι μεέςοὶ, γέλωτος δὲ ἰσως ο“δεέςεροι. 
Ἂ ᾽ ε οι 

δι4πνομύτων δὲ αὐτὴν ὁ Φίλιστος γελοιον τί 
Δ Χ 5 7.1 , ε » ὌΝ 

ἀυθις ἐπεχειρᾷ λέγν, ἴα δὲ ὀχττεδοιη ὧν- 
“ ᾽ ς ον λ Ρ 

πῇρ ἕνεκα ἐκαιλήτο ἐκαςοε ὅπχει τὸ δέπγα. ὡς 
μ 2 ΓΕ ῃ 2 

σοὺ σῶκ κίνησε γέλωτα τε μϑν α Θεαϑεὶς 
᾿ 3 ͵ “" ϑιι.5 ΄ «, ᾽ 

Φανέρος ἔλμετο. αὔϑις σὴ, ολίοον ὑφερον ἀλ- 
! 

τε ἐγέλασαν ἐπ αὐτῶ! ον τω μεταξὺ παυ- 
͵ ΕΝ ᾿ ἢ ἢ 

σαλᾶμος πῷ δείπνου, συγκαλυμψάμϑιος κα- 
͵ ἤν: , “νυ ΜΈΣ ( 

πεέκειτο. χαὶ ὁ Καλλίας" τί τὸτ', ἔφη, ὦ Φι- 
᾿ς ΞὴΝ5 ͵ 5 Ω 

λίσῶε; δὶ ἢ οδγεμὴ σε εἴληφε; χαὶ ὃς αὐα.- 
ἡ πο τον ἐδ ΩΣ 5 τσ 7 

ςξεναιζας εἰπτεῖγαι κα δὲ, ἐφη ὦ Καλλία, με- 
ἡ ᾽ λ 3 

γώλη γε. ἐπεὶ ὙΣΡ γέλως ἐἶξ αὐ, ϑεϑπτων ἀ- 
͵ 225) ς νῶ ᾿ ͵ , 

πολωλεν ,ἐρρῴ τὰ ἔμκω σραγμαΐζῳ. ασῶ9- 
λ λ ͵ ἢ ᾽ ᾽ 

οϑεν κἂν ΣΡ ζυτου ἕνεκα. οκαλούμωυ ἔχι 
] ᾿ “ ς 2 ͵ « ͵ 

(ᾳ δείπγα, ἵνα ἀὐφραίνοιντο οἱ σεενόντες; δὲ 
- ὁ - ὃ ,ι ΙΝ ΙΑ ἢ ] ͵ 

ΤηΔΟῚς ἐπι 46Π} ΡΟ) 3 ΄υδηι πη πλογῖα- [)ΈμΕ γελωΐτες ζω ἢ. τίνος ἕνεκα, χαὶ καλά μέ 

115 ποτὶ: ποις νοοδῖς π16 απ (ς1]1-- 
αδῖ,ντα πιὸ ν] οἱ Πα ἸΠ αἱτογαγ, ιιο Ποῦ 
ΟΠΊΠ65, ΡΓΟΓΙΙ5 'ῃ ὥλοτε ποη Εἴ, νεσσσηᾶ 
τηραβὶΠ σ᾽ 65 Ἰη ογαταγ. Ατας ἱπτουίπν ππ| 
[2 ἀϊσογεῖ,παῦοβ ομππσαθατ, ὃ νοος ἔο- 
τιιπὶ Ἔστοσίε Ἔχριϊπιερασ. Ὁ διποθτεπιο- 
Τῆπο5 ΠΟΙ ΠΕΠῚ σΟΙΟ] ΤΙ, “ιιδΠ] πιοχ γπιτὶ 
αἤξητ;ατα: ντὶ σσσπαγαῖ, πογταγὶ; (ὐτοθαΐο 
1 Πᾶς οοέηπογατίοπς σοί πη πὶ το] ]ςἢ- 
τε. δὲ ΡΒ Πρριι5, ααὶ γ!απὶ δι 1ΠΠ|ετ| ἀστε- 
ἑτα ἕο (ππππὶ Ἰρήππι5 ἀπ ΠλΠ1ΠῚ σΟ Πογζαζιιδ. 

τις, ἄτε γὸ ἔγωγε «που δούσειι αὖ δχουα!μιΐων. 

μάλλον," αρ αϑοίγατος “μυίαῖ ὃ ὅτεμζω ὡς 

αντίκληϑνσο ὑῇυος καλό μέ τις, ἐστε πλώτες "Ἔ 

σείσιν, ὅττί φοχίὼ οϑοδ νομώζεται εἰς τέ ὦ 

οἰκίαν δᾷπνον εἰςφέρεοχζ. ὁ ἁμα λέγων ὦ- 
τὰ ἀπεμιυετὸ ΤΕ, τ τὴ Φωνῇ σειφαῖς κλαιἠν 

ἐφαίνετο. πτλώτες κϑι δξζυ τορεμιυθοιωῶτο τὲ 
5 ἃ 5. ! ΟΣ 

αὐτὸν, ὡς Ἴαὔϑις γελαισονῶνοι » χαὶ δὲ να ἐ- εὐ 

χέλάυον " Κοιτοξουλος δὲ χαὶ ὀξεκώγχα- 
Εἰ 57. ντὶ σοηπἀοτοτηοη ἀσξιταγα ΠΡῚ σοπαίια, Ε σεν ἔχε πω οἰκτισμῷ ἀὐτοῖ, ὁ δὲ ὡς ἤσϑετο τῷ 

ψατς5 σσοπαθας. επί ταυπάοιη Δ] ατίς, 
Δο ᾿ἰδατοπίδιις ρααπθαιιε δ ] τὶς : ὅγγα- 
οὐΐλπυ5 αυίάατα αὐ σοπηείατοΠοπὶ ἀσοο- 
ἄἰϊε, 4υὶ (ςστπὶ ἃς τ᾽ οἰ πα ῃλ ορστοσίδμηη, ὃζ 

(αἸτατείσςην οχ οατῖι πιιπηοτο Παθογοῖ, μα 

γέλωτος, αϑεχοιλυνατο τΈ, χαὶ τῇ ψυχῆπα- 

δφκχελάυσαιῶνος δαιῤῥῷν, ὅτί ἔσοιται συμθο- 

λαὶ, παλιν ἐδείπγᾳ. ὡς σ᾽ ἀφηρέϑησαν αἱ 

Φαπεζαι 5 χα ἐαπείσανῷ ᾿ χαὶ ἐπσαιμαψισα)» 
"ὕ Ι ᾽ ἀν Ὁ) ; »“»"ἭΝ ͵ Υ " ἀρῆς ’ 3 ΝΣ 

ἐρέται τίς οὐύϑις ὄχι κώμον συφοιχϑύσιος δν,ιϑοθτσος, ἐχὼν πεαυλητδίδω αἰγο ϑέευ,χαὶ ΟΡ 
φρίδων 

- ἘΘΘΕΣ 
“ 



ὁ Σωκράτης" 

μύρᾳ 
ιὸ νύμ Τα ώ ὁτθν νύμφαι τύγωσιν οὖσο!,, ὡςἷρ 

ἢ Νικηξαίτου, καὶ Κειτοβούλου, μιύφφυν μδῥ 
σθς 

τί σ᾽ αϑεϑεδίοιται. αὗται ΡΙ Ούτου ὑζυ-Ο 

ὈΌΝΥΙνΥνΙνΝΜ. 

φρίδα. ΝᾺ} τὰ δούμαζᾳ διωυαρϑέων «σοιᾷν, 

χαὶ -σαὶ δὲν πόύυ γε ὡραῖον, χροὶ πόρυ κα- 

λαΐς κιϑαι φίζϑται,; χαὶ ὀρρθύμδιον. Ὅυτα δὲ 

χαὶ δχιδεικνες ὡς ο» δοιώμαιτι, Ξργύειον Εὰ 

λάμέξανεν. ἐπεὶ δὲ ἀὐζις ἡ αὐληπεὶς »ϑὸ 

ηὐλησεν, ὁ δὲ “ταὶς οκιθαίδλσε, χαὴ ἐδόκοιου 

μαλᾳ ἀμφότερϑι ἱκθραΐς ἀὐφραϊνᾷν, εἶπεν 

γὴ δ᾿ ὦ Καλλία πελέως ἡ- 

μαξ ἐςιᾶς. οὐ γχὰ μόνον δέιπνον ἀἰμεμιτόον 

ταρέϑνχάς, λα χη Ἰλαάμαΐα, σὴ ἀκροώ- 

μαΐᾳ ̓ ὑδῆα ταρέχήρ- καὶ ὃς ἔφη" τί σΐευ; 

εἰ χαὶ μύφον 1|ς ἡμὶν οϑέγχαι, ἴα χαὶ ἀύω- 

δία ἐξ!ωμεθα ; μηδαμῶς» ἔφη ὁ Σωχρώ- 

τῆς. ὥρων ΣΡ τοι ἐδ)ὴς ἀλη μδὸ γωνδμς 

χὶ, ἄλλη δὲ ὁ αἰδρὶ καλή, οὕτω τ ὀσμὴ ἀλ- 

η μδὺ αὐόδροὶ, ἄλλη δὲ γοωναικὶ “ὡρέπει. χαὶ 

Ὗ»» αὐδιρὸς μδν δήπου ἕνεκα. αϑὴρ συοδὶς 

ῳ φρίεται, αἱ αδύτοι γειυαῖχες, ἄλλως τε 

σιν.ἐλώου δὲ τῷ ον γυμνασιοις ὀσχκὴ χαὶ πα- 

οφύσαι ἡδιον ἢ μίύφου γαναιξι, χαὶ ἀπούτω πο- 

φνοτέξᾳ. Ὁ ΣΡ δὴ μιύρῳ υϑὺ δάλφψαωε: 

γος χαὶ δούλος χαὶ ἐλά προς, 4.θυς ἁπας ὃ- 
μϑιον οὗ αἱ δὲ τὐπὸ ΤῊ ἐλάυγεοίων μόγϑων 

ὀσμαὶ, ζθττηδαῦυ μοίτων τὸ πρῶτον, καὶ γεό- 

᾿ γου πολλεύ δέογται, εἰ μόλλοισιν ἡδεῖαι τεχαὶ 

ἐλδυϑεομοι ἔσεοϑαι. χαὶ ὁ Λύκων εἶπεν Οὐ" 

οἰοῶ γέοις υϑὺ αὐ εἴη αῦτα. ἡμας δὲ Ὲ πῶς μη" 
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Α αὶ τηἶτα αυα 4 ΕΒ οἰππέ, ἰτεπια; ἔσυπηοξ 

{τππὶ ἀπο άιτιπν ριθγιη,, θ 61}. αἀπηοα οαΞ 
Πρητεπὶ οἰταγα, δ (τα τεπλ, Ατα; μας 16 

τα γα σα] Π]σοο ἐχ ἰθοη ἄο; ρΡΕςιπίδπὶ ἀσοῖ- 
Ρίεθας. Ροίξοααίαιη εἰ δοιὰ δὲ ραοῦ σςοῖ- 
ΒΥ ΠΘητ, Πα εἰ δῖα, Ηἰς οἴτηαγα, ν᾽ ἀουοητανά, 
(χτῖς ποπιῖπες οχ μι] αταῖο: Ργοξοίξο ταὶ (δ] 
1ϊα ποτ δοογατθϑ, οπ αἰ αἴο πσὴ αἰδίο! το 
τεθιι5 πη 5 ἜΧΟΙ ρὶς. ΝΟΥ οπίση ταητιπὶ 
εαῦπαπι Πλ Πἰη16 σοι πη  ἤδηι πο ἱ5 αὐ- 
ΡΟΝ. (ς  οτίᾷ ἐρεξξασιια ὃς δογοαπηαῖα 
ἱποι πα! ΠΠηλα Ἔχ ῃῖρ 65. ἘῸ 16: Ὁ] 4 ὀγσοὺ 
Ἰηαϊτ,(ι 4 αἷ5 νπσαθηταπι πο δὶς φἀ τα! οτίς, 
νῖ οιἱὰ ἔτὰρ γαητία οὐοτῖς ΟΧοΙΡίαπλατὶ Νε- 
υληυαπῃ, αἷς ϑοσγατοβ, ΝΔΠ) ντὶ νς [Ἐς αἰτα 

νίγο, Πα πλαΠΠοτὶ ρα ἢ γα οἴ: ς αἴτις οὗν 
ψ Γι Π1, αἰττι5 πγα]Ιοτοπι ἄςςοῖ, ἸΝφηλο ζετο 
νίτοῦαηι νπραρητο νἰγὶ σαιη]ὰ {εἰς ντιρῖς, 
Μιμίογες νοότο, ΡΓγαίοττίηι {|(ρϑηία {τητ, 
αυιεαιὰ ἀηγοάμημοι ἴα ος 111 ΝΝΙςοτατὶ, ἃς 
(ὐτοθα!!, πὸς 114 φαϊάσπι νπριιδτοίπαις 
ἘΥΕΙΤΥΝ Ναιὰ ἐρίσιπιου νηριιοητιπη 
τοάοϊοης. Ατοάοτ οἱοί, πο ἴῃ ΒΥ ΠηΠΑΠς ΥΞ 
τἰπητ, ἢ χα ίἀεπι αι, σγάτίοτ οἰ «4πᾶ νη- 
δαοπεί ποτ θιι5 δε πιασὶς {πα Πτεεχροτῖ- 

τας. Ετοηίι ἢ «ας νῃσπρξῆτο πε ο]διτις, 
πὰς (όσα, (δι ἐμ ρ Πα π|5.5 τποχ {ΠΠστιπι 

αὐταῖς εοάδίη τποάὸ γεδοίει. Ἂν 481 {πηΐ 
ΟΧ ἰαδοιῖθας ὈΧογοιτογιιπι ΠΟ γαϊασα ὁ- 
ἄοτος ῬΕΙπλιιαὴ ὃς ἐχοτγοί τατίοπ ες ὅσ Ἰσσιιαὶ 
τειηρας ἀδί!ογαπε, ἢ απ στη ἃς [πχςς ἃ 
1Τιθογαῖςς ἐπ ἀόθεαης. Τα νοὸς: Εἰποῖς 
βίταγ αἀ πα  Πο5 ΡΟττιπδτ, αἰτ, ΝΥος ἀθτοῃι, 
4ϊ Ἔχ ΘΓΟἰτΠ151}15 πῦ ΔΙΎΡ 15 ν ΓΙ Ὠ.ῈΓ ᾿ηυἱά 
τράοίογο ἀσθοπλα ὲ Υ ἰττατοπι ργοξείξο δ 

᾿οποιξατοιη, αἷς δοογατος. ται νηὸ 4819 
{Ππα νπρἜτιμηι (παίο εἰ ἸΝ οιιλα αατη ὉΙ͂Ξ 

κέτιγυμναζουδύοις τίνος ἐδᾷν δεῆσᾳ; καλο-19 τε, αἴτια νηριεητάτίο. ἐΠΌΘ ἢ τὸς αυαίοὲ 

κάγαϑίας νὴ δι΄, ἔφη ὁ Σωκρῴώτης. τὴ πῦον 

αὐ τις τῷ το ὦ χρίσμα λεΐθοι; οὐ μὰ δ᾽ ̓ἔφη, 

οὐ πρίϑοὶ ΤΡ ̓μυρφττωλαΐν. δυννὰ πόθεν δ; ὁ 

ν μδὺ Θεόγνις ἔφη, 

Ἑϑλων »ϑὸ γῈ ἀπ᾽ 
δὲ και χοίσι 

Τ Συμιμιγῇς, Ἐἰπολεῖς σὴ πὸν ἐόγταὰ 

γόον. 

χαὶ ὁ Λύκων εἶπεν" ἀκούᾳς Φῦτα ὦ “, ναὶ 
3 56 

μαὶ δ » ἔφη 

λνέοϑαι, σεεὼ σοὶ νρεμι αὖ, ὃς αὖ δὸ- 

ἐοῦλα διδοωξεωι " ζῶ 

Σωκρ τῆς, 9) χῶται γε. ἐπεὶ ΕἸ 

: “9 νικηφόρος Ἴ ἐξούλετο τῷ παιγχρατίου 

ὙΠοορηΙϑ αἰχίτ, 
Τταάρηι ἡ ξρρρὲ δομέ ῥοηα, 247} υὐλεοὐῥεΐρτον 

ἔγαρος, Αγ" 4μοά μὐεηαεητς πα οτ. 

Ταπ τ γοο: Αἰαϊς μας, ᾿ημῖτ; ΗΠ1} ΑἸ ϊὲ 
Ρτοέςξέζο, αἷς δοογαῖος, ὃς 461 δα νΠΠ1Πὲ 
ςοηΐοτι. Αὐλρτορτοῦ ΥΟὶ τα} 15 απ ποτε} 
νἱέξογ βουίνοίεῖ, τα ἴῃ σομῇ] τὰ δά θ 65: 
δὲς, νεεῖις ψεὶ φοπίπο αι ἀπε Ροῆττ, χαὶ δά 
ἐχογοοπάπμι πος {ππ|41] σοπιις 1111 ππαχί πη 
ςοπάμπξειγις νἀ οΒίταγ. Αταες Ποῖος γατὶ} 
Τα ΪτοσιιΠὴ (Ὁ ΓΠΊΟΠΕ58 ογαπτ: Υ Πις ἰΠτοῦ δ-: 
ο5 αἰερατ: ν᾽ Βίηαπι πος πιὰσὶἔγιιπὶ το 5 
οτίοτῦ ΑἸΪῸ 5 πε ἡοςειι ἀυΐᾷετη Ἰά ροῆς, 

ἀϊοεθας. Ἰλαγίας ἀ}1|5 υ ρίαπῃ; ἢ συϊά εἰ 
(ςτ αἰ πἀ4, απο «οὶ Ροῆςτ, Ποοοειτε ροῆξ: 

ζη ἢ αὐτο ἰχθυωταΐος 10 1 εἰς ζωῶτα Ὀχιτηδ σαι, Ούτῳ σοευές-α!. οὐζαῦϑα δὴ ΦΌΔΞ 

2οὶ ἐφθέγξαντο. χαὶ ὁ αϑώ τις αὐτὴν" εἶπε: «οὖ δῖε ἀὐρησᾷ Οὐτου διδασκαλον: ὁ δὲ 

1|ς.) ὡς ςυσὶ διδιος κτὸν Ἴ ζντου εἰ; 5. ἕτέρος δὲ Τίς, ὡς εἴπέρ τὶ χρὶ ἀλλο, χαὶ στ Ἀια β τέον, 

ϑοίτάδε 

ἀε υπειξι 

αὐ ἐὺς 
ΤῊ. 
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Ταπι ϑοογαιεσ: Οσαηἄο οὐιτοπογίαπι πος 

εἴπ πααυῖτ, ἴῃ Αἰ πα τρια γα Οἱ αΠλι5. Νίαης 

αἰια ργοροίταίαπτ,α (ΟΠ τιλπλι5.Νᾶ νίἄεο 

(Ιτατείσεπι ἤαης δἀίξατο, ὅζουθεβ Ζαοιη- 

ἄλιτ οἰ αἀξογγς. ϑοσαπάπιπι ας τα σαῃο- 

θαι ἃ αἰτογα, ὃς δά ξδης (αἰταττῖοἱ αι! απ, 

τοταΐας εἰ τγαάεδατ δά ἀποάεςοίπι. (αἶδις 

δοσερείς 11α,, ΠπλῈ} ὅς (αἰταῦας, ὃς νἱ γατας 

Ἰαξιαθατίατίαπι, ἔΔοΙ 6 σοη ἸςῖςΠ 5, απ πη- 
ἀαπιίη αἰτταάίποτη σοπιοϊεη 4α οἤσητ, να 
65 σοποίηηδ Ροῆει οχοίρογο Τ πη} ϑοοῖα- 

το5 : Οὐπππη ΕΧ αἱ] τς γοθιι5, Παῖς, απλίοὶ, τῇ 
εχ ἰς, ας ρα ο απο ργαίϊας, ροτίρίσιματη 

Εἰ : (Οχὰς πλΠ]εὐ τὶς πο] πν ἢ] 110 ἄετο- 

τίοτεπι ες νιγ]}, ΠΠΠ ααοά ὅς σοπΠ] τη, 

δέτορογ σαοάάαιῃ οἰ ἀςβοίατ. Οπάρτο- 

Ρτοτῇ σα νοίξετιπι νΧοΥ οἱ Ἐ, Πάσητοῦ οαπῃ 

ἀοσδαῖ, φυϊ αι ταπχάφηι τ, ἰη {πο {Π|4π| 
Ρετίτατη μαθοτς σαρίτ, εὶς Απεῃςηος: 

(γΊρίταγ, αἷτ, αὶ εα [15 1π|ςητετία, δοοτγα- 
τας. ποπτα ἥΠποαας Χαπιμίρραπι η ἴτας, 
Πιαπινχογοπι Παας ΟΠ Πίτπη, α6α: μη, 
δὲ [πούαπς, νταιδίτγου, ὃζ ἀοίποορϑ αὐπιητ, 

5 ΔΟοΙΒΙΠΙ πιαπιὶ Οο ἢ αατ,ςο5 Θεία ν]- 
ἩΣΕΕ ΕΒ ἄἀςο; φαΐ ἐααοίετια τοὶ ρα ΠΠηλ] ποτ νο- 
Ραπεάηχε. [πτ. ΠΟῚ 1105 110] Θητο5 σοτηράγαγο, 4] 

ἐξ 1αδεπεητης ραγοδητ; (εὰ να] δηϊπιοίος, 
Εχιιπιᾶτοηίηνίο, "1 ταῖος σοίθετγε ροῆπτησ, 
ἔλοι!ς αἰΐος ετίατι ἐααοϑ τγαζξατιγοϑβ. [τὰᾳ; 

ὃζ ἰρίδ χίιιπι ντὶ πολ Πην σοη(οτι απ 6 
σαρογειηι, Βαποη] απαίτα! ; ιιοα ἔιτα- 
ταπι (οἰγοηυ, τ ἢ Θαπιτοίογαγα ροίδν, αεὶ- 
Ἰεσυτα νπίποτῇς ποπηηϊθ15 σετοτίς νογίᾳ- 
τοῦ. Ατααοίισο ογατίο τς τα πὶ ργοξοστεὶ ντᾷ 
εἴς, νεπιϊηϊ πο αἴσορο αρεγίαγοῖ. δοσαη- 
ἄττα μα ἸΠ]ατιῖς οἱ οἰγοα]α5 απ, ο]4- 
αἰ ογοξεῖς νπά!48ε ρίθηπς. ταις ἴῃ μος 

Φωαηπ}}- 

Θ᾽αάϊοϑ 14 {Ἀ]τατεῖχ ἴα ργουπείσας, ντίαργα 
605 Εποέξα, τα] ἀθπα ἴῃ σάριι ργοπο αοΓο- 
τσ Πταχαο πιοτας δαητ(ρεξξατοτγος,ηα χυϊά 
φοοϊάογεῖ εἰ; ύμτη Π14 σοηῇ ἀςητέγ αοτατο 
πιαοξαοετγει. Γππὶ ϑοογαῖες Δάρε!λτο Αἢ- 
{ΠΠ Π ἢ :ΪΝ ΟῚ ἀπιρ] τας σοητγαα!έξαΓος γηΐ- 
δι ρϑέξατογαβ ἀὐθιγου, αἰτ, φαϊῆ ξοσείτο 
4υοα; (π᾿ ἀοέξτείπαμη σαάατ: Ζηαπαο Πα 
ταγποτῇ πηυ] τεσ πε, ταῆὶ απ δέϊεγιη αὐτοῖς 
{ος σἰλάϊος ρεγρίτ ἀπ ςξο ΑπυΠοΠο5: Ετ5 
σο Πιαγὶς παϊο δυγασαίδηο, αἰδ. ΟρεΠγΠ1; 
ντίᾳἰταῖγίος {πὰ οἱαἱτατὶ οἰξεπίᾳ ἀϊσατ δ. ἢ 
ῬΕσαηΙΑΠὶ οἱ Ιατσίδηταν Ατποηϊοηίες, εἴα. 
ἐταγαπ),νταιάδαητϊ οπιηος Δι ηϊ (ας [πὶ 
Πιαίξας δ ποτίας ρούρογοῦ Τπι ΡΠ ρριι5: 
Ῥτγοξεέϊζο,ἰπαυίτ,  αθοητοῦ ἐχαίάςπι ΡΙᾺπ- 
ἄτυπι σοποϊο δῖοι ΠῚ [ρεέϊαγς νο] πὶ ἐἴ- 
(ςοητοηι Πᾶς τατοποπυ ργοπο! πη τς ἰη- 
τοῦ] αἴος ἰῃ σαριι : 4υΐ πὰς Ρτορτογοα, 

ΧΕΝΟΗΘΙΝ 15 

ΠῚ 

Αδ5 Σωκρώτης ἔφη" τῶτο μδὺ 22) ἀμφίλω- 
(10 1: νυ ᾽ ! Ἂ ΕΑ ΕΣ ὃ 

ον ὅσίν' εἰςαυ}ις ̓ ἀποθωρῖθα, νεών! ἢ τὰ 3" 

χείυϑυα  ὀἰπύπώυϑι. ὁρῶ. γὸ ἐγώϊε τίω δὲ τίω 

ὀρχηςρίδει ἐφεφηκῆαν, χαὶ ϑρὰ τινὰ αὐτῇ 

καρδϑεφέροντα. οὐκ πϑτου δὺ ηυλᾷ μδιὺ αὐτὴ ἡ 
« Ἕ ᾿Ὶ ͵ ΄“ ΄ 3 ͵ 

ἐτεροι.παρέφηκως δὲ τὶς τῇ ορχης ἰδὲ ανεδιδὶῳ 

οι φχοις μέχρι δώδεκαι. ἡ δ,λοιμίξανουσα Ὕ 

κα. πὲ ὠρχεῖτο,ὶ αϑερρίτηᾳ Τφινευϑύως, συν- δυνμί. 

Τεκμαιοουϑύη ὅσον ἐδ) ριπήδν ὕψος, ὡς οὐρυ- νοις. 

θμῷ δέχεοϑαι αἰὐζις. ἡ ὁ Σωχρ τὴς εἴπεν ον 

Β πολλοῖς μδιὺ, ὦ αὐόρες,  ὀνλοις δηλον, ὶ ον οἷς 
ὃ. ἡ πταῖς ποιή, ὅτι καὶ γεν αμχεία Φύσις δεν γεί- 

“" ᾿ Δ ν [ { οὐ νὰ ΝᾺ 

ρὼν ὃ τῷ ὠδρὸς ὅσα τυϊγὸμς, γγωμῃς ἢ ἡ ἰ- 

δζύος δέτωι. ὦ ἐς εἴτις ὑμῖν: γεωμάγκαι ἔχφ ; ϑαρ - 

ρῶν διδοισκέτω ὁ, τί βούλοιτ' ὦ αὐτὴ ἔχιςα- 

μϑύη γολαοὺ ὃ Αντιοϑειης᾽ πῶς δΐευ, ἔφη, Ἢ 

Σωκρᾳΐες, ὅτω γιγνώσκων, οὐ ἢ σὺ πται δαί ἐς 

. Ὁ] 

Ξιανλίτο πην,δονὰ χρὴ αὐχέν ἀσῶν,εἷ- ͵ 

δι 5 "ἡ “δγοβυνυϑίων, χαὶ Τῶν ἐσουϑϑων, 

γχαλεπωτατη : τί, ἔφη, ὁρώ χα! αἷς ἑσπασιζοις 

( βουλοιῦμας υέαϑει, αὶ τὰς δύπειϑιςατοις, ψ, 

δρλὼ ΩΣ Θυμοςδῴς ἵσαο:ς κω μϑιμεννομι ὅ- 

σι Ὑῥυξὼ σὰς ζριείτοις δοιμων. κριτεχόν, ρα- 

δίως ζῖς γε ὀνλοὶς ἵγτωοις γρησεοϑεικώγω δὴ 

βελόιϑυος αὐθρω ποις χενακ ὺ ὁμαλῷ, ύ: 

} ζπην «“ πσοί- 

σῳ, βαιδίως ὗ!ς γε ἄλλοις ἅπασιν αὐ, ϑοϑίποις 

σειυέσομο1. ὁ «ὅτ! εδϑὺ δὴ ὁ λόγος οὐκ Ξἰπὸ ἅ΄ 
σχο πού ἔδοξεν εἰρηαϑει. Τ᾽ ὃ τῶτο κύκλος εἰς- 

ζυέρϑη α΄ξέμεςος ξιφών ὀρθῶν. εἰς διυ ὰω- 

Τπε ἡ ὀρχηςφρία Θικυξίςα τὲ χαὶ ἐϊεκυξίςα 

«ὥρ. αὐτὰ: ὡφῖς οἱ μδιὺϑεώμϑιοι ἐφοζ(οιῶς, 

ὦ μήτι πείθῃ, ἡ ὃ ϑειρῥοιεύτως τὲ χα! ἀσφα- 

λως ζιῶτα διε Ἥξτο. χα ὃ Σωκχῥῴτης ᾿ 

καλέσας τὸν Αντίοϑει ζω, εἴπεν' οὔτοι τς 54 

δεορῆύοις Ἰδὲ αὐπίλέξᾷν ἔτι οἴομαι ; ὡς οὐχὶ ̓  

καὶ ἡ αὐδρεία, δεδεινκτὸν, ὁπότε αὕτη, και πὸ 

γωρνὴ οὖσαι, οὕπω Ὁλμωρως εἰς ζῳ ξίφη ἴε- 

τῶν χαῚ ὁ Αντιοϑένης εἴπεν᾽ ἂρ ὅξευ χαὶ τωϑϑε 

“τω συξφικοσίῳ χρ ουτίςον, ὅχεδείξαντι τὴ πὸ- 

Ελφτίω ὀρχηςρίϑα. εἰπεῖν, ἐα) διδῶσιν αὐτῶ 
αϑίωαγοι γρήμαζᾳ,, Ἴ ποιησᾳ πϑιᾷς ἀϑὴη ΠΩΣ 

ναοῖς Ολμάν ὁμόσε χαῖς λόγγους ἴδιαι χα! ὁ 

Φίλιστος" νὴ δὲ΄, ἔφη, χαὶ μίὸ ἔγωγε ἡδεῶς,. 
αὐϑεωμζωυ Πείσανδρον 7" δυμηχϑοον μκαω- 

ϑούγογτα χυξιςᾶν εἰς ᾷ; μι χα Γ δεν φζᾳ 

͵ ἣ Αλ 2 

τὴν κέκτημαι. 40 εἰδὼς, ὅτι εἰ 

εΥ̓ 
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Ὁ μη δειυαοϑαι λογγαις αντιφλέπειν, σύθξ αὶ αιοά Παίξας αἀπιογίας ἱπειιοτὶ πο]ιιθαΐ, πὸ 
͵ »,, ᾿ Ι ε "“-᾽ . .“. «ἢ. . 

συςραϊ 4 εοϑαὶ ἐθελφ. οἱ ζύτου ὁ “ταῖς ὡρ- Πυϊάςπι οταπι Αἰ Ἰς πὶ] Πτατιιπα το νας, Γ)6- 
᾿ γα ἈΠ “" ᾿ ΟΣ ἘΠ᾿ τς Ω ἘΠ ΝΣ ἐὰν 
“χήσοιΐο. χαὶ ὃ Σωκό ᾳ της εἶπεν εἰδὲτ', ἔφη, ὡς ἰηάε ριιογίαιταθαῖ,ας ϑοοίατες: ν ἰἀ εἰς, ἰπ- 

χ ΓΑ Ρ ιψο ͵ τὰ 
καλος παίξ ὧν» ομ(φξς σζώὼ Οἷς οὐδ ζασιν ἐτὶ 

έ ») ἃ ε » ε 

καλλίων φαϊνεῖει,ἢ ὁτὸν ἡσυχίαν ἔχη. χαὶ ὃ 

Χαρμίδης εἶπεν ἐπαινοιίωτι ξοιχοις τὸν ὀρχή- 

ςοδὲδούσκα λον. ναὶ με τὸν δὶ΄, ἐφὴ ὁ Σωχεξώ- 
Ὁ εν) ͵ . ὅλο 29 

τής. χὰ] γὼ οὐλλο ΤΙ τσ ὁφένοησοι, οτὶ Τὺ εἰὲν 6 - 

οϑν τῷ σωμαΐος οὐ τῇ ὀρχησῴ ζῶ δὶ ἁμώ 

χαὶ ῥαχηλος χαὶ σκέλη ἢ χέίρες ἐγυῤίνα ζῶν: 

ααῖτ; 4 αΠὶεἸεραης Πἰς ριίου Πξ, νογαπι ἢ 
φοίζας «ἀπ θξας, δἰίαπι οἱ οσαπτίοῦ ν᾽ 6 4-- 
τυῦ,, 4ιίαπι ἢ ἀϊοίοαϊῖ. Τ ιπι (ναϊπηϊ 65: 
ὙΙάετίξ, αἷς, πλῖὶ παρ! Ἔγιιπι (αἸταξ οι ς 
᾿ναῖαις Ἰαιιάατο ν Π]16. 516 οἱὲ ργοξξέϊο, ἰη- 
ἀις δούγατεξ. 'Νάτη ργατοῖθα αι! ἀαπῇ ἀ- 
14 απ! παάιοτιῖ, αισά νἱἀο]ϊοεῖ ἰπ ἰρίᾳ 
[αἰτατίοις ἢ} 14 ρατὸ σογβοτίς οεϊοίᾳ δῆοι: 
(ξἃ {ππ}}}} ὃς σο Πα τη, ὃ οτιϊτα, ὃς ππαπίὶϊς ὃχτ 

πὸ, ὡς τὸ “οᾺ ὀρχειαϑείι τὸν μέλλοντα ἀὐφο- Β ἐγοογοηταγ, φιεπγδάπηοάιπι ἰατάτο ὅοη- 

ρωτεβὸν δ σώ μ(ο. ἐξᾳν. χαὶ ἐγὼ μ»ϑὺ, ἔφη, πόρὺ 

ἂν ἡδέως,ὦ συφοιχόσιε, μαϑοιμι ζῳ οήκαΐζᾳ, 

το σού. καὶ ὃς] δε γρήσῃ ἀὐζις δ ἔφη. ὁῤ- 

χήσομιαι γὴ δία. ἐγζαυϑα, δὴ ἐγέλασαν ὡ- 

πϑυτες.χαὶ ὁ Σωχρατης μάώδᾳ ἐκσουδὲικ9- 

τί ᾧ πσϑοσώπῳ᾽ γελᾶτε, ἔφη,ἐπ᾽ ἐμοί, πῦτε- 

ον ὕχὶ ζύτῳ, εἰ βούλομαι γυμὐαζονϑμος 

μᾶλλον ὑγεαϊνάν, ἢ εἰ ἡδῇον ἐοϑίάν χαὶ καϑεύ- 
δά," εἰ ζιούτων γυμφασίων ἐχιϑυμῶ, μῆὼὡς- 

ὉΘΠΙΓΘιΠῚ, 111 σοΓΡιις ἀρ! 5 Πα οῖο γα] τ. 
Αὐδεηπίεπι, αἷτ, ρου θοητει, Πιὶ δνγασὶ- 
ίαπε, σοίξιις πος αἰοὲ τὸ αἰ σεγέπι. Ετ 1116: 

(υϊπαῆη ἰρίταγ,αἰτ, νέα! τ] Πιουῖητ  δαἰτα- 
Βὸ {(ΠΠἸἰςεῖ. Τπι νοίο δ]αίες αὖ οπηπὶς- 
θι15 τ5. Ετ ϑοογαῖδο ναἶτα πηαχί πιο δή {δ- 
Τὶ πὶ απ αι ἐρεοϊοπιοοιηροίτο: Μεᾶ- 
Πα σαιη]α γι ἀοτίς ἐπ χαΐε. Νπμα ἰά ργορτοῖς 
εα,φιοάεχεγοξάοτης οἥςετε ουρίο, νετέ- 
ἐξίας γαεαπι, ν 6] χα πηγαί οσὶ σιιπὶ ν οἱ" 
Ρῖατα οἱδὶ5 νοίοιὶ ἃς ἀογγηίγς νδ πὶ, νεὶ 

δ᾿ οἱ δυλυχοδρόμοι ΠΣ χλυλν δυο μεν υοά Πασεχογοίτια ἀεπᾷετγο, ντ πη πὶ ποῦ, 

τοὶ, τὸς δὲ ὠμους λεύγεεύονται, μηδὲ ὡς ἣν οἱ 

πύκτωι πὥς μϑὼ ὠμῶους πα χεώύονται, τὰ ἢ σκέ- 

ληλεπημύοντω, δλλὼ πουτὶ ΡΥ ͵ 

σωκκὰτί, πὸ ἰσορβοπὸν ποιζν;" ἐπὶ κείνῳ γε- 

λάτειδτι αὶ δεησᾷ με συτυμιγαφὴν ζωυτεῖν,οὐσ 

ο, ὀχλῳ,ωρεσζύτην οντὰ, ἰποδυεαϑοι, δὶ, 

τ ρέσκᾳ μοι οἶκος ἐπ]άκλινος, ὡςἷρ χαὶ γε 

᾿ς πῶϑε τῳ παιδὶ ἤρχεσε τόδε Ὁ οἴκημα, ονι- 

᾿ δρώσαι. χρὴ “χῳμῶγος αϑὸ ον φέγη γυμνά- 
φω (οἢ , “ ἡ 9 “ 34) 5 

στ ι(91 ταν δὲ α΄γν καύμια ἡ, ον σκιαὶ. ἡ πὸ- 
“ ᾽ ͵ -" λ ͵ 

δὲ γεέλοιτε» εἰ μείζω τὸ χαιοφὁ πζωὼ γαςε- 

ἔφ. ἔχων, μετϑιωπέραν βούλομαι ταοιῆσοι 
᾿ ΔΙ ν᾿} «“ 2, “ Ξι 

αὐτίω 35 Οὐκ ἵἴφε, ὁτι ἐγογχος ἐω)εν Καρ- 
͵ εἰπῶ ͵ ͵ ᾽ , ἢ 

μίφης οὑποσι κα τελαθε μὲ ορχούμϑιον ; γαι 
ΣΧ Ὁ, ῃ τ εὸ 

μὰ τὸν δι΄, ἔφη ὁ Χαρμίδης" χα Ὁ μϑὺ γε 

ποοῦτον ὠζεπλαγώω, χαὶ ἐδ'άσαι μιῇ μαήνοιο, 

ἐπεὶ δὲ σου ἤχϑυσα διμοια οἷς νεοῦ λέγης, χαὶ 
-» “, 2 λ ᾿ ᾽ 

αὐτὸς ἐλθὼν οἰκαδὲ ὠρηῃρυμῶω μϑυ οὐ, (οὐ 

γορπώποτε 81 ἔμιαϑον) ἐχήδονόμοιω δὲ" 

ὐταν» ἡπιςα οὐὴ δι᾿, ἔφη ὁ Φίλια- 

πος. χαὶ ὟΝ δξίω οὕτω ζῳ σκέλη τοῖς ὠμωοις 
͵ ᾿ ͵ 2 « “ ᾽ λ »5᾽ 

Φανη ἰσυφοξοι ἐχήν, ὥςτε δόχεις ἐμοί, κῶν 
ἢ ἢ) ἂν Ε ͵ὔ 2 ͵ “ ", 

“Εἰ τοῖς ἀορξφινοίμοις α Φις ὡς ὡς Ὁ Ῥρτοις 

τὸ κώτω αυξϑς τὰ αὔω, ἀζζμιος ἂὺ “)υέοϑα. 

ιοπηδάπιοάμπι ἰη {4410 ουϊγοηζίθιις ν- 
{πποηϊτ, ογαγα σοτηραξείογα Πδηΐ, Παπτετὶ 
τοηπιίογοβ; ΠΕΟ ρα  ᾿πίξαν ΠυιπΊ ΟῚ ογαί-. 

ποναΐν πω [εἴταῃτ, στιγα αἀτεπιιοηταῦ: (δά τοῖο οοῦ- 

Ρογε]αθογαπάο, νῃϊπογίιμη οτίατη οοάοπὶ 
νττοῦογο ρο Ιοατ, οβποἰατ" Απ Ροτα5 δα 

ἀε σαι τι ἀοτὶς, ιιο ἃ πιϊπίπις ξαταγιίη πε 
περεηατγίαπγ,ντ αισταπ) ἐχεγοϊτατίοηὶς ίο- 
οἴτιπι, ποαας ντῖητιγθα της ργοιθέξα νἱΐ 
«ἴατὶς Ἔχιιαπη: (εἀ (πῇ εέξαγα τ Πὶ πτ ἀο- 
πλιδ(ερῖοπ Ιεξξ ] οὐ πὶ σαβάχ,, ποιπδά- 
πιοάιιπὶ Πιιὶς στίφη ριεγο (Ἀτῖς ος σοῖς 
οἷάια Γαϊτ, ᾿π υ [πάἀαγοτὺ Τ᾿ πὶ φιοά μοῦ 
Βίεπηοπιία ἐεέζο πὶς πὶ Ἐχουοίταγιδ, νὶ- 
οἰ ΠΠ πὶ ν δ᾽ ππάρπιις αίξιις ἔιογὶτ, [ἢ ν πιστά. ᾿ 
Απίάροτίας τ ἀδτὶς. φαοα “αι ΔΙΠρ]ο- 
Τα ΠῚ, 41 ρὰΓ {τ, νΘπτγοπι Παρ οαπη, τε ἀ- 
ἄεγε ππης ΑἸ ιαηΐο πιϊπούοπ γε] πὶ ΑΠὶ 
ποίοϊτίς ΟΠ ατγηλίἄοῖι μιῆς ππροῖ αἄἠπτο-. 
ἄτιπὶ Π16 (ΑἸταπτθηι πΊδης ἀθριοπεπ{ΠῸ} 
Ρτγοίεέξζο ἔς εἰ, αἷς ΟΠαγιηίά ες. Ετίμιο 
΄υίάοπι οὔ τπρα!, σης ἱπίηΐγες, γε ϊτα5 
{ππ|. ἐγαπιν δὲ τε δά 1] σοπ 114 ἀϊςο- 
το [5,4 παῖηῸ ἀἰοΙ5 : ετίατη ἱρίς ἀοηλυ πη 

Ε νδϊ νεηϊεπι, πῦ (Αἰταθαπι υϊάειη, “παπ- 
ἀοτά πανη απ αἰ ΑἸ οἱ: α ππδηϊδὲ5 σοι! - 

ουϊαδάτ, αποά ἔισεγα πογαπι. ΕΠ Ἰτα ργοίο- 
ἔϊο, ᾿πφαῖς ΡΗΠΙρρα5. ΝΝδπη ὄγαγα νἀ οτὶς 
ταῦ ἀ᾽ ἡ111}15 πα θοῦο οὑπὶ Παιπ]ετῖβ ροπά6- 
γ5.. ντ Παρ Δηποῦς ργαξεξεος ἰπίοεῖσ- 

ταπι ρὅάιις ΟΧΔΠλ ΠαΓος δα {προτίοσα, προς η ραπίβιι5 Ηοτὶ (οἱ οε,ηοπ πτυΐξατιια οιιδάο γος, 
ΕῈς 
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Τιυπὶ( Αἰ1145: Μς- νοῖο αἴοείς, αἴτ, τΐϑο- ἃ ὁ ὃ Καλλίας ΤΡ ἘΡΩΣ ὠπρῴτες, ἐμὲ μδὺ σὰ 

οἴατος, Ζ11111} (ΑΙτἄ ἀϊ τατίοποηι νοὶ ἀἸσο- 

το νεα δὶ πιὸ ορροπαπι, ὃ να ἀϊίσαπν. Αρὸ 

γεγο, πη Ζαΐτ Ρ.ΠΙρρα5, οτία ΠῚ μα] εἰ ἰδῆ 

ἰηθοι, ντᾶς ἰρίε (αἰτοτη. ας; (τγοχις 

(ει, Ηἰποϊπ οἰ ποράοθαγας ριιοτῖ ρας !]ό; 

(Αἰτατίοποιι ἐπιτασαζαν, Ρυπ νογο]υοά 

Ργα σα Ποπτριιογαπι, αὶ οχ σοί θμις οτἱᾷ 

ΡυΙοΒτῖου Ἔχ ἘΠΡτ : ἰρίξ σοηγγα, σαδηι- 

οὐ 76 σογβουῖς ραττοτὴ που] ετιντ γα- 

δὶς ΠΠ1ς πηοῖα5, α 11 Π| εἤοιγοδθίς, εἰαϊου 5 

νίἀοτοταν, οβτοῖς. Οὐοά ἀατοτη ρας] ἤο- 

χοτότγοςτοτροιῷ γοτὰς ἱπηίταγοτιγ, 1ά ἱρίς 

Ποςχδιρδεθαι; νεῖη αητευίογομη ρατγίοπα ίοίο 

ἀεηλίτι 8. ΓΟτας [Π]τΑΥ] σΟΠΔΓΟΓΌΓ. ἼΔη1- 

ἄδην ηαία ρυοσιππ Δ ἀαθδητ, ττοτίᾳ - 

ταπάτιπι σογρας πἰποτγίαμπη οχούσοτγεῖ: ἰπ-- 

{χΕαϊοῖπα οοἰδγίοτοηι ἀἰΤηιοῖη πιππθι 

τοίοτγς, ογαγα, ΠγαΠα15, σαρατ, ΟΠ ΏΪα {1- 

τ] ἰαέζαθας. Ροϊοαημαπι ἀςξατίρατῃ ο(ς 

(τ: Ηος ἀτριιπιοητο οἱ, ἱπααίς ἴῃ Ἰοξτα- 

Ἰαπι ργοσαμιθοηϑ, ξτίδηὶ τας (ἰτατίοηος 

ὀσταρίς ΘΟΓΡΙΙ5 οἜχοςοῖς, φοα Πείατη, [η- 

ξαηάαττη αἱ ρου πηῶρ ΠΔη} Πα πὶ ρατογα ἢ], 

Ἑτποθὶς χαοφιε,αίςοῖς ( }Π15. Διρρο 

πος οτίδαι Πείηλας, ἀπηγτς γἰἄσηλιδ. Ατϑο- 

οἴατος: ΕἙπίπγιεγο, αἴτιον ἐγ, στη} Πγ}ὶ ν ο] 

τααχίτηο ν᾽ ἀοειςοΠε δἰθοπάμππη)ι. ᾿Νατητο- 
ποτὰ νἱπαηγ, ἀπ} ἀπ  Π]ος Γίσαῦ, ΠΊΓΟΓΟς 

αυϊάοπη ρου μά 6,αο πηδαταροτας ΠΟΠΊΪΠ 65, 
(ορίτ; ὃζ ἈΠΠατίτατος ρου! ηἄονας ΟΙουην ἢ απλ- 
τάατα, οχοίται. 1 στοῦ αατοπι τη] πολ - 

πὰπὶ πο 4116 σοΐροτίθα5 ἰάθη ἀοοίάοτς, 

ηποάτοεγα παίσοητίθιις. δὴν απ ἤαῖς ἃ 
9εο τραπταγ μη ς πἰηνο, θη ροίμητςο- 

τρί, ΘΟ αδ ΔυιΓ]5 ρογῆαγι. Ατὸν δ᾽ ταλτη πη 
Ὠιδυιγίαητ, ΖιιαΠτιμηη οἷ στα 1) οἵ: φάπιο- 

ἀτιπι ογοέξα ἱπογοπυθητιτῃ Πτπλπης, ας θ0- Ὁ 

τοπτα σοπίοαιμπιηταγ, ντ ἔτει ἔσγαητ. [τὰ 
Πο5 ΠΟ 46,41 ροταη) ἱπηπιθαϊοιτῃ ἰηἔπη- 
ἀαηλιις,τλοχ ὃζ σογρογα ΠΟ οἷς, ὃς δηϊηγΐ να- 
οἸΠασαητ; ας πὸ συϊάσιῃ το(ρίγαγο, πς ἀππὶ 

Τοίοιῖα, ΡΓΟΓΟΙΙΟ αυτά αιπι ροτου!ηγ5.Τ Ατ ραο- 
τορος αὶ τα ἰΠ 5 ΡΟΟΟΪ 15. οὐο ΡΓῸ ΠῸ5 ΠΌΔΙ ΤΌΓΘ 
Ὀεϊοέϊαηε αασάαπη δα ρογίογίητ, ντ δέ ἰρίς νου δὶς οΥ 
ας σίδηϊς ντατς τατη (ΟΠἰσο πο σολέξα νίηο 
Ἰβιηροῖο το Πλ]Ὠτὶ ἤοπλΠ5, (ςα ρογίπιαῇ Δα Ια Ἰογα 
Ἡ εις ἀείςοπάοπγις. Ατααϑ ἰνα το τιιπηο οπλη θιι5 
ἔπ νοταν, τὰ ΡΙασπογιητ, ΡΠ ρριι5 ἀυτοπὶ δά! οςίτ, 
ἐΐα. 

σαδίη οο, ν ροσα [ἃ σοἰογαίοα!ε οἰγοιηγα- 

σογοητ: οὐ αι ἃ ΡΟΟΙΠ]ατογιδιις οἱ ἔα- 
ἔξτιιπ. ϑοοίιάτιπη [γα ἰγτα ραεγ δα εἰδ] ἀο- 
οὐδπηοάατςα, ἃς οἰτῆατα ντοσαταν, ὃζ οαπεθαῖ. 

ἄοθοτγα ρου] ατοῦα5 [Πλ ΓΩ] {τεηπιος ααγὶ- 

ἘΠ Ν Ἐ71: 

δακαλᾳ, στὸν κέλλης μανϑαΐᾳν ὀργεῖαϑαι»; 

ἴα, σοι αντίσοιγῶ τε χαὶ συμμμια)ϑαίιω. ἀγε δὺς 

ἔφη ὁ Φίλιστος, ὼ ἐμοὶ αἰνλησείτω, ἵγα. κὶ ἐγώ 

ὀρχῆσωμϑ. ἤγκ σ α)έςη, δῆλος μιμένϑμος 

τἰω τὲ πὸ “παιδὸς χαὶ τίω τῆς “παιδὸς ὄρχη- 

σίν. καὶ τοσότον νϑὺ, τί ἐπήνεσαν; ὡς ὁ “ταῖς 

σεεὺ ζῖς φήμασιν ἔτι καλλίων ἐφιωνετο,α ποτ 

πέδειζεν ὕ, τί κινοίη τὰ σωμιαΐος,, ἀπὸ τῆς 
φύσεως γελοιότερον. ὅτι δὲ ἡ πταὶφ εἰς ζούπι- 

Β εϑεν καμτγομϑιη ἔξοχοις ἐμμιμκεῖπο,, ἐκεῖνος 

(τα εἰς Ὁ ἐμασοϑοϑεν Ὀχικώσηων, μεῖς 

οϑαι ῥ9)ρες ἐπάρφτο. τέλος ἢ, ὅτι τὸν πα]. 

ἐπνοιωυ,ωὡς ο» τῇ ὀρχήσᾳ ἅπϑ Ὁ σώμα γυ- 

μναάζι,κελδύσα: τίω «υληποίδο ϑοίἤονα 

ῥυθμὸν ἐπαγάν, 4 ἅμα πόώτα, χαὶ ΠΤ ΡΕΕ ΕῚ 

γεῖοοις, χα κεφαλζω. ἔηῆ: δὲ ἀπειρήκά, καὶ 

ζᾳχχιόμϑρος εἶπε" τεκρίϑιον, ὦ αὐόϑρες, ὅτί 

κα λας γυμναᾷ χαὶ ζᾳ ἐμὰ 3 ρχήμα δῇ. ἔγατ' 

δΐευ δε ω, χαὶ ὀπαῖς ἐϊγεώτω μοι τίω μεγᾶ: 

Ολζω φιαλξωὼ.νὴ δι᾿. ἔφη ὃ , ἐν μι Φιωλζωυ.γη δὶ, ἐφη ο Καλλίας, χα νειν 

γ,6,ἐστεῖ χαὶ ἡμεῖς δυψώνϑιυ ἘΧῚ σοὶ γελαΐντεε: 

ὁ 5) αὖ Σωχρ της εἶπεν" διὰ πίνφν μϑρ, ὦ 

᾿αὐόρες, ὼ ἐμιοὶ πλωυ δοχεῖ. πο δ ὄντι ὃ οἶνος 

ύϑων Ως ψυγας, (ς μϑὺ λύπας, ὡςεῷῦ 

μιαγδραηόρφις τῶς αὐ, ϑρφποις, κοιμιξ, ας ̓ 

Φιλοφροσζεώας, ὦς“τἶρ ἔλαιον φλόγα, ἐγείρᾳ. 

δὸκφ υδετοι μοι χα τὰ τὴν Τωσρων σωμαΐζᾳ ἐῶ 

ζωτα παοῳ. ἀν χα τὰ τυ -» ἡ φυομέ- συμπίσια 

νων. νὴ Ὑ» ἐχεῖνα, στὶν κὰὸ ἡ θοὸς αὐτὰ ἀγϑῳ δὴ 

ἀ,ϑοϑως ποτίζῃ, οὐ δγεύαται ὀρδούοϑαι ΠΝ 

ταὺς αὔρας Δ|οπγήοϑαι. ὅτὸμ σὲ, ὅσῳ ἡδέται 

Ὁσούτο πίνη, χαὶ μαλα ὀρϑον τε αὐξεται , χαὶ 

δλλοντα ἀφικηήται εἰς τω κα βπεφρνίαν, οὗ- 

τω δὲ χαὶ ἡμεῖς, ζὼ υϑὺ α,3ρ90ν Ὁ ποτὸν ἐγ- 

χεωμεϑα, ζαχὺ ἡμῖν χα! τὰ σωμκοΐζᾳ χαὶ αἱ 
γγαΐκαι στφφαλοιοωῦτοι (σὲ αἰαπιῷν. μὴ ὅτι 

λέγήν τὶ δυωυγσόμεϑαι. κὦ δὲ ἡμῖν οἱ πτάδες 

μευκρεὴ ς κύλιξι πυκνὰ ὄχι ψικαζωσιν οἵα ἢ 

ἐγὼ οὐ Γοργεέίοις βήμιασιν εἴπω, οὕτως εἰ βιω- 

ζνϑιοιἰ ποὸ πῷ οἴνου μεϑύφν, δλλ αὐαπει- 

ϑόυϑυοι σοὺς Ὁ Ἵ παιγριωδέφερον ἀφιξομε- παμθα: 
θα. ἐδόκ4 Διὺ δὴ ζαῶτα πάσι. “«προςέϑηκε δὲ δέσεροι 

ὁ Φίλισαος, ὡς χοὺ Όις οἰνοχόους μι μμεἴοϑο 
ἣ Ὁ Ν ε “ ς 

Οις ἀγαϑους τρματηλαΐζας, δοσῆον “«ἰϑξιελαυνονζας Τὰς κύλιχας. οἱ κμδὺ δὴ οἰνοχόοι οὕτως ἐ- 
ἂν ᾽ αὐ ! ““,“.“ ᾿ ἷ ΛΝ Κ. , ς “ 3 

ποίοιιυ, οχ, δὲ ἴουτου σευυηρμοσχιένη τῇ λύρᾳ “ζυ99 τὸν αὐλὸν πο ούθασεν ο στα!) ΧΘΊ σεν. 
ἔνθα, 



ΟΥΟΥΝΟΥ να ΚΝ. δ) 
ἔνδαι δὴ ἐπήνεσ αν ὑδὺ ὡπϑυῖές, ὁ 5 Χαρμἰέ- ΔΟιοά αιαπὶ ἰδ Δαῆξης νηίπευῃ, ΟΠ αΐ- 
δὴς ἢ εἶπεν δλλ ἐμοὶ νϑὺ δὸοκῴ, ὦ αὐδρες ΠΕ 

- Σωκρῳτὴς ἔφη τὸν οἶνον, οὕτω χαὶ αὑτὴ ἡ 

κρῳσις τατε πωδὼν Φ ὥρας κὴ τὴν φϑοήων 

(ἐς »ϑὺ λύπας κφιμίίζν, τίω δὶ ἀφοςϑδιτίω 

ἐγείρφν. εἰν ζύτου ὃ πάλιν εἴπενὸ Σ ὠὡκχρᾳ της᾽ 

ὅτοι αδὺ δὴ, ὦ αὐόδρες, ἰχϑιμοὶ τέρπειν ἡμας 

Φαινονται" ἡμεῖς ὃ ζούτων οἷσ) ὅτι πολὺ βελ- 

πίονες οἰοᾶῶθα ἐῃ ὅπ αἸα,ξὸν δΐζυ, εἰ μησγ ὄχ - 

χήρησουδυ σζεύοντες ὠφελῴν τί, ἢ ἀὐφρα 

διλλήδοις; οὐ]άρλο εἶπον πολλεί σὺ ζίνιω ἡ- 

ἂν ἐξηχού, ποίων λϑγῶὼν τῆσυϑρμοὶ καλὶς᾽ 

αὐ ζαῶτα ποιόηυϑυ. ἐγὼ ζέων, ἔφη, ἡδὶς- αἱ 
ΝΡ ͵ ον ΔΝ ς ͵ 3) 
Ὡσολάροιμι ϑᾳ Κάλλιο τ' αἰυδῖσιν.ἐφη 

ἵ ᾽ Ἐπὰν Ὁ ᾽ ΄ 
ἡὸ δήπϑ, εἰ σευ δάηγοιψϑυ,όχεδείξᾳν πίω αὖ- 

τῷ σοφίαν καὶ ὀχιδείξω γε, ἐφὴ, ἐαὺ καὶ ὑμεῖς 
ΓΙ ᾽ ͵ “ « ΠῚ ΓΤΥΝ 

ἀπόρτες εἰς μέσον φερῆτεο, τὶ ἐχαιςὸς δγτιςἃ - 
2 , ᾽ ᾽ , 3, ΔΩ Ὰ 

οε αγαϑον. ΣᾺ σσεϊείς σοι, ἐφὴ, ἀἡτιλέγ4, Ὁ 
πε ͵ « « ᾿ Εἰ εν ἡ ΓᾺ » 

μη 8 λεξαν 9. 1| ἐκοαιςῦς ἡγειταὶ πΆειςου α.- 

ξιον ἔχίςααϑαι. ἐγὼ εδὺ ζήεω, ἔφυ, λέγω ὑ- 
ως 4 λυ " 3 ᾿ ἵ Ὁ 

μᾶν,ἐφ᾽ ὦ μέγιςον φρονὼδ αν, ϑοφπόις γὺ οἰκί] 

ἱχθωος 90) βελτίους ποιήν.κὶ ὁ Αντιοϑενὴς εἶπε, 
ΙΝ. ͵ ᾽ Ἃ δι 9 

ἥστερον πτεχνζωω τίνα βανγαυσικζωυ, ἡ κα λοκαὶ- 

γαλιαῦ δὲδοίσκων; κὶ καιλοκαγαϑια, ὅθὴν καὶ δὲ- 
"5. ε αν ὦ 3 

χα οσζείη. νὴ δὲ΄. ἔφη ὁ Αντιοϑένης, ἥγέ ωὐὰμ:- 
ϑ λυῇ ἈΠ ΕῊΣ ᾽ , τς . 
Φιλογωτατή. ἐπέ! τοι ἀνδρεία, δ ἡ σοφίὰ ε 

ε : “ἾᾺ 
εν τε βλαξερὰὶ ὦ φίλοις ὦ πόλᾳ δοκί ει)» 
ἘΜ ἌΝ ΜΓ ΧΟΙ , -» 
ἢ ἢ διχαιοσεούη Οοεὰ κὰἀθ ἕν συμμίγνυται τῇ 

ἐ, ἀδικία. ἐπάδοὺ οίνω καὶ ἡμδμ κα τος εἴπη ὃ, 
υ δ, οι, ἐῈ 2 , ἈἘ 1) λ ᾽ ͵ ᾽ 

τί ὠφέλιμον ἐχή, τοτε κα γὼ οὐ φ)ονήσω εἰπᾷν 

'ί, 

τη 1665 αἰτ: ΜΙΒὶ νοτο νἱἀοιῦτ,ο νἰΓὶ, 4ιίο τ: 
φἀπηοάιπιπι ἐς νίπο αἰχίτ δοογατζδς, ἰξὰ Ριο- 
ΤΠΠς Παῖο νοημ[ξὰς σοπγπλ τα (Οπὶς 1Π}ς ἰηφ- 
ΤΌΤΟΒ (ΟρΡΙγο, ἂο νεποῖοπλ Ἔχοίτατδ, Ἱὸὺαυπὶ 
δοογαῖος γαγιπγ: γΊΔοητας ΠῚ αυϊάοἰη,αίτ; 
ο νἱ τί, (ατὶ5 ἐς] οέξατο πος ροῦε: νογὰπὴ τ 
(ςἴο πος ΕΧῚ ΕἸ πιάτο, φο {115 ΠῚ α]το Πηχυὶ 
τηε]Π!ογο5. πη ἰρίταγ οἰἘτιῖγρε ΠΟ5,4 π΄ 
ν Δ {ΠΠ}115, ΠΟΙ ΟὨΪτὶ, ντ ΠΟΊΠΙΠΙ ᾿Πε!ς πὰ 
ὃζς σοπιπιοάϊ ποῦς. ὅς ἰ]ατιτατὶς ἔθ ἔά- 
πλπ5ὲ Τ ΙΠΙ νοΓῸ σοι ρ] Γαδ: Ετροτα ποδὶς 

Β΄Χρσηΐτο, ἰμαυϊατ, χιιος Δἀτίησ εἴς (ογῆτο- 
Πα οροττοαῖ, ντ ἢ πηαχίπιο σοπίςαιϊαιηιί, 
Ἐφυίάςπ1,αἴτ, Πα ΡΘμτ ΠΠπης ἔγι! Δ}Π|ς ΡΙο- 
ΤΑΠΠῸ νοἹἰπι. Γσεδασ ἐπι Πη,Π συπα ἰρίο οαὲ 
Πιατοΐημι5., οἰ οπταταγιπι (6 ΠοΟὶς (ἀρίεη- 
τίαπι απ. ἘοπΔηι ἐπι! οτη,Αἰὲ,  ααὶ- 
ἄεπινοϑ αιοα το νη ποτ, αι! ἀαιυ! Βοπὶ 
ΠΟΙ Πρ ]], τη πιο άπ πη σοῃ ει] ες. ΑἙ 
πεπῖο Ε[Ἐ; 41] Δαποτγίοταγ, αἰτ, 110 ἵηΪΠιδ 
1παἸσάζαγιιβ {τ, φα ἀπάτη α ας πγαχίπηὶ 
ξασί απ} (οἶτο (ς αγθίτγεειγ. Εσὸ ἰρίτας 
νος ἀϊςο, 4ιῖο πιο βου Π]ππτιπη οΠ ἘΠΊ. 

ΟΝ πὶ τ ιίγου ρος ἴης ΠσΠλῖΠε5 ΠιδΙ ἰογος 
οἴποοτςο. Τιιπὶ ΑΠτ  Π Π Πο5:  τγπι,ἰπάαίτ, 
ἀτῖο πὶ ΔΙ] τ4Ππ|(Οταϊ αι ἀοοςηάο,Δἢ πο- 
Ποίξαζεπα ὃ [ΠΕ οἷα οἱδ Ποπείξας5. Εἰ ργοΐο: 
ἔϊσ, παῖς πε θποξ, ὃ φαίάοτη εα, ἀδ 
ὅτι πλἰ πίῃς ἀυίτάεῖ ἀεθθασ. Ναμὰ ἐοετί- 
το δέ (ριεῆτία ΠοΠΠιτη ιΔΠ δὲ Δηγϊ οἷς, 
δζ τεῖρι δ] οι νἀξητυγ εἴς ποχία : νοτιϊπὶ 
{{ΠπἸ|οῖὰ πε ράττα 4ι 46 πὶ ΠγἸ ΠΙΠγα οιπῚ ἰπ- 
{{ΠΈΠΟἰα πη ςεταγ. ΡοΙ ρα ιιαῆι ἰρι τ πα 
ἄμ αι ποίέγαπι ἄχ εγῖσ, χα αὶ Παδδέδι γεὶ 
ντῆϊτ5, τα πὶ δζ ἐρὸ ἀϊςοΓὸ ΠΟ σταιαδον, Ζια- 
ΠΑΠΥ 1] ἀτὶς ἐπ οἰαπι. ΤΊ νεῖο, Νίσογα- 

᾽ τεχνίω, δὲ ἧς τϑτο αἀτῆργαζομαι. δυλὰ σὺ το, ἀἰοῖο ποδίς, συίας (οἰ οπεία σαι οἴ ατσ 
7» δ ΝΟΣ ἥ ᾿ ’ ἩΜ 

αὐ,ἐφη,λέγέ ὦ Νικήροιτε, ὅΧι ποία, ἔχίςη- 
Ἶ δ πελ ππι)... 6 δεν - 

μ᾿ μέγα φρονάς. ὃς εἶπεν ὁ πατὴρ ὃ ἐχιμέ- 
᾿ “ ΠΑΨΑΜΕ λ ,ἷ 3 ἴρ 

λεόυδυος, οττὼς αννραγα)ὸς “ἡυοίμιην,ἠνακα-- 

σέμε πϑώτα τὰ Ομήρε ἔπη κκαθῴνοἡ νεῶ δυ-. 

γα μζωυ αὐ ἰλιαίδα, δλζω νὸ ὁδυοσειαν Ὥστ φῦ: 

μιοῶς εἰπῷ,.ἐκάνο σ᾽, ἔφη ὁ Αντιοϑενής,λέλη- 
΄ ε ἀπ Ὁ ἢ Ρ ΄“ Ὁ 

ο( σε ὅτι ἡ οἱ ῥαψῳδοὶ πϑύτες ἔχιςαν.) φυτὰ 
᾽ “ 5. 9. ᾽ ! 

“τὰ ἐπη;ὺ πῶς αὐ, ἔφη, λελύήϑοι ακροώμϑιον ) ὁ 

εὐὐοὸμ ὀλίρου αὖ ἐκοίφην ἡμέραν ; οἴαϑαί τί δξζυ 

{τς φῃηΐπγο. ῬάτοΓ τηοιι5, αἰ ΝΊ σογατις, σαῇ 
{πυάϊοίς ἄαγεῖ ορεγαπι, νὰ ἰῃ νίτιπὶ Ποπο- 
{ταπιο ὈοπαπῚ δια εγοπι, σοσσίτ οπηπος 
Ηοπιοεὶ πιὸ νοτίας ἀΠ σοῖς. Ιαπηήϊις (4οο 
ΡοΙΠετῖ τοτατῃ ΠΙδἀοἤι ὃς Υ γΠ|04Π0 ἀςτηο- 
τ ΟΥα ΡΓΟΠΊζαΠη γοοίταγα, Ὗ' ογιΠῚ ἸρΠοΓάϑ5, 

᾿π4ἀἰτ πε Ποπ ἐς. οτιᾶ ὁπηηας γογία πὶ 
τεοϊτατοῦας ἐσίαξ νογίας ταποῖο ΟἿ ροί- 
{ππ|]σἢ ογαγελαϊ ἔν απ πὶ ργορεπισά πη [1Π- 
ΘΠ] 15 θοὸς ἀϊεδιις αἰιἀϊαπι. ΑΠ ἰρίτα ν]] πὶ 
ταῖοπαπὶ Ποηηη αὶ {ππἸτίσότοῖη ΠΟΙ͂, 

70. «ὁ. ς δα ΔΝ ΜΕΤ 11 τεοϊτατογοςν ρτοξεέϊζο, ἰῃ- ἔϑνος, ἔφη, ἡλιϑυώτερον ῥαψῳδῶν - οὐ κκὰ τὸν Ἐ 41ὯΠ| ΠΉΕΠΠ τ Ρ ΐ 

δι ,ἐφηὸ Νικηραζος, ὄχοιω ἔμοιγέ δοχεῖ. δὴ- 

λον οδ,ἐφηὸ ἿΣ; ὠχρῴτη ς,ῦτι ας «ἰ πσονοίας ἐκ 

Ἐχίςαν. σὰ 5 ΣΊησιμιξοφτουε ὦ Αναξιμὸμ- 

δώ, ναὶ ὀϑλοις πολλοῖς πολὺ δέδωχας ὥργυ- 

δμον,ὦ Ὡς συεῖξν σε τυ πολλοῦ αξίων λέληϑς. 

ΧΟΙΕΙΝΙςογαῖίι5, ποῃ ἰϊα τα πὶ νιάοταγ εις: 
{ρἰσιμαπὴ εἰ οἰ ΠΊ, αἷς ϑοογατος, 1105 ν δγίι- 
{0 (ἐπτθητίας πο ἱπεεΠ!ρέγς. Τιι δυτεπὶ 
ξτεπίηρτοτῖο, ὃζ ΑΠαχίπιαπάτγο, ὃς πια εἰς 
ΠΠς πο ραγίιπὶ ρεσπηΐα ἀεα ΠῚ: 4 τινε 
ὨΪΏ1 οοτα, ας παραὶ ἔπητ ἐλοϊεπ Δ, ,ρ πος 

ἘΕῈ 2 
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τος. Οὐ ἔα νετο Οηϊόθυῖς, ἰπαΐτ,μαθε5. Α τί γὸ σὺ, ἔφη, ὦ Καιπρελέ, ΤΧῚ τίνι μέγεςον 

τοὶ, Ζιο το ρατίπιιπα ο ογο Ὁ ἔογπης εἷς- 

σαῃτίατι, αἰτ. ΝΝαπι ἰρίτατ δὲ ται, Πα 01 80- 

ἕγατος, ίσετε ροτογὶς, τα ρα] ἢ εἰσι άϊπε τα 

Ροῆ πος πποογος γοάάετοῦ ΝΙ ροπιπι!ά, 

Ρετίριοιαμη οἰ, πλε μᾺΠΠπ5 ποπυῖπεῖη ρτο- 

τῇ νΠτ [Π|, Ουἱὰ τὰ φατοπὶ ΔΗ Πεποδ5ὲ 

αἷτ, Ζυδπι οὗ τον το οἴ ογοὶ ΟὉ ἀταϊτίας, 'π- 

τ. Οοπὶ ταγίας ΗΠ ογμποσ θη 65 τοῦτος 

σαῦατ, ἀπτησίταπι Βαδοτεῖ ἀγσεπτὶ. Αἴ ἰδ 

φαπαἱπτείαγαπάο, πὸ οθο πὶ απ άεπη .Δ- 

Βετείξ αἷς. 564 πἰαίτα πη ἀστὶ ροΠτ 65 ἴη- 

3 ᾿ 2 35.2 Ν ᾽ : 
Φρφνφς:ὅχὶ καλά, ἐφ᾽. ἡ δξευ Τὰ σὼ ὦ Σ ὡ, κκαὶ τς 

χραἼες, ἔφη, ἕξάς λέγήν,δτι ἘΠΠΣΣΣ κα
ίλλφ ἡ Σωκρά- 

͵ Ι τὴς ἴφη, 

γὸς εἰ βελτίας ἡμας ποιάν: εἰ ἢ μὴ, δῆλον γε, 

δ] φαῦλος Φφανξιμα!. 1 γΟῤσὺ εἶπεν, ὅγε τίνι 

μέγα φοϑιἐς,ὦ Αντίοϑενεο! ἐχὶ πλιότῳ, ἔφη. 

ὁ 5. Ἑρμογίυης αὐήρετο,εἰ πολὺ εἴν αὐτῶ δ ρ Ξ 

γύδλον.ο ὃ αἀἰπώμιοσε μηδὲ ὁξολόν. δυλὰ γάω 

πολλὰ ζω, ἐφη,κέκτησοι ἴσως αὐ ,ἐφη,Αὐτολύ- 

κῳ ζύτῳ ἱχθρμὴ ἄροιτο εἰχονίσαιοϑαι. οἰχούφεον 

αἷτο Βοτεα τ ταπτιπι,τοίροπαά τ, απδηταπι 5. ον ρος, ᾧ ν᾿ 5 ὶ 
π: ΡΝ Ἢ Β αὐ εἴν ἡ σού τ γὸ συ,εφν, ὦ Χαρμιδυ χε τί- 
παῖς Αὐτοίγοο (λτὶς πτ, ἀθ απο (ο ραϊσοτο 

εοπίροτσας. 5664 ὃζ τὰ ἀπά !οηάας 65. (Δ τα- 

παῖα το, Οδαγηάο5, ταπιοῖ οἤους ἡ Εις 

πιο παῖε, Ὁ ραπρογταζοπι εἴοτο. Ρεοΐο- 

ὅλο αἵ ϑοογατασ, πο ἀαπι Πα! πὴ ἃ0 στα- 

τασι Οὗ τε: 4085 π] ΠῖιῈ οὐ ποχία οἰΕἰη- 

εἱάϊα;, πὐϊ πη Ραρηδ5 ἀε ς σοηοιτασ, {πὸ 

οαἰξοάϊα (ογπατὶ ροτοίξ, περ!ςέξα ἀςηΐαχις 

νῖτος αὐσαίγις, Αττα δοογατοβ, Π 4 (αἰ- 

Ἰἴα5,αα το ἔγοτας ἄοτο τᾶσηίῆος (φητ15:}}- 

]ς ναἱτιῖ πα χ  πλ4Π} δά στγαιτατεηλ σοιηρο- 

το: ᾿οποοϊπίο, ἐεἰροπάϊε. Οιπηγαι τἰ- 

ΔΠςητοπηπες : Ὗ οϑ φυϊάθτη τοις, 4 τ, 

αἴοσο (οἴο πιδ Ὠγασ Πα ΠῚ ΔΟΟΙΡΕΓΕ Ροῆς ρΡε- 

οὐπία σορίᾶ, ἢ Πλ8ς ἀττο νο] πὰ ντί. ΕΓ Τγοο 

ῬΒΠρραπιϊπάϊσδης : Τὰ χυίάοπι, αἷτ, ἰά- 

εἴτοοτε εἴτοτο, σαοά γήΐατη ὁχοίταγο ροτοδὲ 

τ ξἰας, Ἰη αΐτ,πιοα ααϊ θη} (οπτοητία, αιᾶ 

ΚΙ ῬΒΠΙρρί ας ΕΠΠἘγῖο, ]αΐ πλΠἸῆςς ργοριογοα 

{πρεεθιῖς, 4ιοά πγαϊεἰδ ἰλογιιπλᾶ5 ΘΧΟΌτΕΓΟ 

οἵπιε. Απ ποπτα απαοαας, πλῖ Εγοο,αδι6- 

οἷτ, με Πεπος, πη ἀϊοαδῖς, αὰπὶ Ὁ σας 
{τα εἴατο [5 απιπιο Απ θῇ νοὶ οΠγη- 

Βὰς ποτιπι εἰς, αἰτ, ἰἀ οὐ αἰπππὶ πῆς πιθιιη 

γι μέγα. Φο9.4ς: ἐγὼ αὖ, ἔφη, ἔχὶ πειίὰ μέγα 

φοονώ. νὴ δὲ ̓ἜφΦη ὃ Σωκράτης, ἐπ᾿ 4.) γᾳ61- εὐχαφάτ 
͵ “΄' δ ἘΔ γλ ᾽ 

φςῳ γε πσράγιματι.ὅπὸ γὸ δὴ κιςα μϑρ ὅπ- 
.“ τι 4 ᾿, Ν 13 ͵ ᾿ 

φϑονον,γκιςα ἢ τὐξιμκοχηζον,ὼ ἀφύλακτον ὃν 
,φ΄ζΖ Ἂν Ἃ νὰ » ! ͵ ΝΣ 

σω ε)»ὺ ἀμήζόνϑιον ύξθτεξλι γίγνε). σὺϑ 

ν 2 ς ͵ γι , ἊΝ 

δὴ,εφη ὁ Καλλίας, 611 τίνι μέγα φρφφιφς ὡ 
’ δ ͵ Π , 

Σ ωχρ χἽες:»ὺ ὃς5 (θέλοι σεμναῖς αὐα πείσαις Ὁ 
͵ ᾽ ν᾿ ΄ ἴδω 2 Ἐκ 

“ἀὐξόσω πον ὅχ: κα ςροπεία, εἶπεν. ἐπεὶ ὃ ἐγέ- 
Ὁ ἐπ᾿ αὐτὶ ὑμ4: η τα Ε) 3 Δι Δ Ρ 

λαξ ἐπ αὐτὶ υμς κϑὸ γλατε, ἔφη" ἔγω ἢ οἱδ 

ε ὅ7| πόρυ αὐ πολλὰ γχευμαΐᾳ λαμξαίοιμ, 

εἰ βελοίμζωυ γεδαζ τῇ πέχνηισύ [ μάὼ, δη- 

λαΐν ἔφη ὁ Λύκων 1: Φίλιπαον, δὲ τω γω- 

ὥ ποιῷ μέγα Φοφι4ς; διχουότερεν γ᾿ ἔφη, οἴομαι 

᾿ Κοννπτσιδης δα ασοχριτής, ὃς ὑπδεσεμγύνέ) 

ὅτι δεωκ. πολλᾶς κλιοοίϊας κα ϑιζάν. σἐκοῦν 

τὸ σὺ ἔφη ὁ Αντίοϑειης, λεξᾷς ὦ Λύκων, ἔχὶ 

τίνι μέγα. φρονάος ὃς ἐφ) ὁ "ὃ ἀπόμῖες ἴω 

ἔφυν ὅτι ἔχη τύτῳ τῷ 4, ὅθ γε μά, ἔφη 
“ἰς, δ λον ὅτι ὅγτη ᾧι "Κη Φορος ἐϊ).ὺ ὁ Αὐπτλὺυ 

Ποτὶ Αὐχας ἰ5 ἱρίς, Τὰ δ᾽ οοΙτ 4114 1115, Παιι- Ὁ) χος θμερυθοκασαις εἶπειμὰ δὶ ̓θκ ἔγωγς. ἐπεὶ 
ἀμθίε ργορτογοα, σαοα νἱξξογιαπι τ ἀς- 
ρταϑ. Ετ Αὐτο νου Φ ατἢ οταδυ ες; Μι- 
τίπης ρτοίέζο, παῖς. [δ] οσὶς ξεῖδ ἵπ οι τα 
Ὁ] 5 οπππίπην, αὶ αι !άθ πὶ ἀοἰςζζατι! οἰ- 

(ξπτ, σιοα Ιοαιδτοπι αυάιιπἤςητς, φυϊάλτη 
ἐρίμῃι ἱπτεσγούατι θ0 ἱρίταγτς ἰλξξα5, ὰ- 
τοϊγοςὺ ΡΑῖτο, η4α]τ: πρυ αι δὰ ρᾶγγοπὰ 
{εἴς δοοϊπαρατ. Οὐοά νθι σοῃίροχη]ος 
( Ἀ}1Π{ἀ5: 5οἰς, ᾿παϊτ, τὴ Πγ το, τὸ ΟΠ η1Πὰ 
Ππιοπλίπατη οὐο ορα  Θυ ΠἸτιπ}}} ἃ ἐρὸ ρτὸ 
ἔξέγο, αἷτ, ἴσποτο. Απίριταγιρίττς,υοά 

ὃ ἄπϑθωϊες ἡαϑειῖες ὅτι ἡκεξ αὐτεφωνησανγίος, 

«ὐσδοςέξλεναν, ἤρετὸ τίς αὐτο, δλλ ἔχε τῷ 

μάωὼ ὦ Αὐτλυχκε,ὁ σγ εἶπεν, θχ τῷ παΐί. ἃ 

ἀμα, τϑεέκλιίϑη αὐτῶ καὶ ὁ Καλλίας ἰδὼν ἀρ οἷ- 

εξ, ἔφη, ὦ Λύκων, ὅγι πλοισιωταΐος εἰ αὐ τ 

θρωπωι; μοὶ δὲ ἢ ἔφη,βτο μϑυτοι ἐγὼ οὑκ οἶδα, 

διυλὼ λανθανᾷσε,δτι σέκ αἱ δέξαιο τὰ βασι- 

λέως γρήμαΐζᾳ αὐτὶ τῷ 5, ἐπ᾿ ϊφφώρῳ εἴς 

λημμω ἔφη, πλιοισιωταΐος ὡς ξοικεν,α θρώ- 
ποτοσὶς αἰ ἀδπῇ Ορ65 οἵἹΠῈ {10 σοπηπλεῖς τ ͵ ϑι ! 8156 Ὁ 4 Επὼν ὠγισὺ 5, ἔφη οΝικηήρφιζρς, ὦ Ἑρμογυες, 
τοϑὸ Ιρίο τη ἔλοίπογε ἀθρις πθηία5 (α πη, ἰη- 
4αῖτ, οπληΐαπι, ντὶ αι! άςπη ν ἀοταγ,, Πο- 
χαϊπαιη. ΡΟ] Πα ΠΊπλις. Τὰ νετὸ Ηετ- 
ΠιΟρΘΠ65, 411 ΝΝΙσδγατιις., 4118 τὸ Ροτ- 

ται} {δὶ ραςας ὃ Ο ἁπιϊσογιπη. ἰΠ ας, 
ψΊΓΓστΕ ΠῚ ὃζ ΡΟτΟτΙ ΠΏ, ὃς ιοά τα] ες 40 ΠῚ 

ἔλι τίνι μάλιςα ἀγάλλη; χαὶ ὃς " δπὴ φί- 
3) ᾿ - ͵ 

λων,ΕΦη, Ἔρετὴ χαὶ δοιυάμᾳ, χαὶ 1: ζριοῦ- 
», 3 Η » "Ὁ" 

τοὶ οντες ἐμοΐ χη μέλονται : οὐἴᾳυϑα, “οἷ- 
» ᾿ ) 

γι πλύτες ποςεθλεψαν αὐτο χαὶ πολλοὶ 

- Ω Ἃ ξ ᾿ - ὲ ὠ ὡὩἌΩ 

(της, μι Β]]ομλί με ἔπα τὰς οἰμτὰ οοπιρ σέξαητι. ΤΠ οπλαοϑ οὐ ἰῃταοτί, αὖ ρΙὀγῖσας ήΞ 
᾿ . 

ὦμοι 

᾿ 

Ἁ πῇ 
ὟΝ 

᾿ 



᾿ σΟΟΝΥ α ΧΟ Ν; 481 
᾽ν Ἁ 7 ͵ ᾿ ! Ξ : Δ .ν 1. 4) μὲ ὥμᾳ ἤροντο, εἰ χαὶ σφίσι δηλωσά αὐδις. ἡ θον τ πτωχόν ϑομνννν ὦ 

Βιν νὼ 4): ἐρ ζεδολ, Ὁ] « Ἰλείροπαξδατδαζετη; ποῃ νο]]ς (ς πος ἰρίι 
ἐπ εἶπεν. ὅτ οὐ Φϑονησά4. οὐ Ουτοῦ ἐλεξενὸ “δ ΠΟ; γΟ ι 
“ Ἀ λα τΙ εἶ: Ὧν ; ἐ ὙΠ τε, δον ἃ ἰπυάογοι δεσιηάιπὶῃαο ϑοογαῖος: Κείξας 
τη ηοϑῶ Λοιπὸν αν ΕἰπἩμέν; α' ἐ" ΠΟ ἰρ τιν, αἷς, νὲ ἀοπτοηπεγοῖ φα !δεῖ δά, 4υα 
καςοςυπεάετο τσοδιοχλεώύαι, ὡς πολλ ἀξια ΡΟΙΙοἰτας Ε{Ἐ,πλαχί ταὶ ἐπ᾿ ἐλοϊ πἢ 44. Αἰάϊο- 

ΕῚ ͵ » "»ὸΟ-ν δ, 6 , » : ἴω] ἀκ Ἔν Ν » ἐν εχ δ γεν γον ὦ 2.5...) Ἂ 

ΡΥ ΙΝ ἀκϑύοιτ αὐ, ἐφὴ ὁ Καλλίας, ἐμοῦ τε ῷ- ἣΝ ΣΕ πὰ τς ΠΟ ΡΠ ῊΝ Νάτῇ οδρνεις 
5. ἸΥ εν ὴς κι ὦ ἡ ϑοΡγούω πο: ἀπαιανοβ διιάϊο, 414 ἰις δὲ 4 αἱπ| ἢΠὲ, ἀπι- 

“πν.ε τὸ σώ: οἰώνῷυ ἵν) ακϑύὼ πο : τὸς μα τραλε ἐν: τ ΤΕ ΕΣ ηἰξροτο στε την 
γ0γὺ ἐχθ» εδ δίρεπιαβ; ποπγίηςς ΟΠ] ςο ἰαἰξίοτεβ. Οἱ 

Πος, νἱΓ Ὀρτ ποὺ αἰξ δόδγαῖος: ᾿ατπ βεςσις Ἴ, ἃ ͵ ν ἐ ͵ “ ᾽ πῶς τ Ρ : τὸ δ ατξα δὴν ἐΣ Ῥ : 

ζις αν,ϑ69 ποὺς ποιώ. Ὁ 9 Σ ωχξ ατῆς. πώς, ὦ Ὠϊατῃ Ιαγσίοῦ: Ετιτβ οὴς ἈΠΕ πος, αά- 
" Ἢ ΠῚ ΕῚ ͵ ΝΕ " . ᾿ τ ““ νὐ δαὶ 

λωΐςε; ἔφη. δὲδὸιξ νὴ δὶ Φγύθλον. χϑὴ Ἐς πος ἌΡ ἐι1Π1 σΟΠΡιζαταγι ἰῆτοῦς 
Ν ͵ ᾽ γν ἦν» Ὁ» Ά . ν 17’ ΜΡ 

ϑϑρνἐπμασν μάλα λεκδιῦιαυδ τς τοράδας Ποιήδει νειοισαϊίο σεαμν ἐνῆν ἐν " 7 ͵ 2. ΔᾺΝ 9 1ΠῚ: . ΦΊΠΠΙΟΙᾺ 
“ρεζ" ἴα», πότερον ο» ἐδίλ τὰ ἦν ἐν ΟΥΤῊς Στῆς ΤΡ ΓΡΝΤΙΣ ρεζ “Ὁ ἘλΘ Σιδοι ως ΚῸΛᾺ ἀρ τ χω ᾿ μαρεγς ὁ ΤΠ δηϊπηῖς, ἰπαμῖτ. Εττα “αιίη τῇ 
ψυχαῖς," ἐν τω βαλαντίῳ ΒΑ ΌΙΝ σοὶ 60" ἘΓΙΠΊΟΠΑΠῚ ἈΓΡΘΏΓΙΠῚ [ὩΓΡΊΓΙ5., ἀΠΙ ΠλοΚ ἰμ- 
χούσιν ἔχφν; οὖν ταῖς «{υχαῖῆς, ἔφη, κατεήτα ἂν {πἰοτοβ ἔαςοἰ5 ὁ Μαχίμης. Οιο ρα το Οοά 

δ “ἢ ! 2 ! λ τις τὸ γπνς Ξ 

ἘΣ βαλαίονον διδυυὶ ργύειον, (αὶ ψυχας ααπιπὶ (οἰᾶτ παρεῖς ίς, νῃάς Ὡςος ἀγα Ρα- 
, ἬΠΡΑΤΙ ᾿ς: ὑπ δ Ὁ ἼλΕξ {01 ἐπλθ πο ροῆπηι, πα] ἰοξῖς (10 

τ λρτδε μδλικαν τὼς ᾿ δαπΠὶ ροτίοι]ο ποϊίπτ, Ν μα εἰδὶ τεβάπηϊ; 
ἜΡῚ ΄ ς " 5 «“ ἢ Ὑ ΄“- Ἢ ᾿ Υ ᾿ Ν ἷ 4 7 εἰδέναι, ὡς ἔςίν ὅτου ὡριάυϑυοι τὰ ὄχιτηδ4α ἀισα ἀσσοροζπητὴ Νοῇ ῥγοίοέξο. ᾿“Ουϊά 
πεσε ς ὅν, δογη ας, ΤῊΣ τ τις ; ΠΝ . ἢ ἔ 
εζοίσιν, Οὐκ ἐ)ελϑεσι χαχϑυρχϑέου τες χυδὺ- δατοπὴ ΡΟ βεοιίηϊα " πἰϊπὶ σάτα ἡ Νο τά 

᾿ Ἄν ᾽ ΄ “ γ᾽ “ : τς ν . ἐς ὡς ξιι 

γά 4ν.ἡ ὃ σοὶ, ἔφη, ἰστοδιδόασιν ὃ, τὶ αὐ λάθω - υ!άεπὶ ΞΟ δὴ ΠΗ ἢ ̓ὐλλον εἴς: 
ΘΠ ΥΥ νῆας, οὐ Δ ΔΗ πῇ αἰ ω͵ π 96-ὀ ἰΔπὶ πγασὶ5 ΠΟΙΤΠτὸτ δα θει ὄγσα λα Πἰηζ; 
αι; ἀκα τὸν δὲ ἐφὴ, «ὶ »ϑρ δὴ. τί ἢ ἀντί τὸ ΘΡ ᾿ τῆι Ἐαρς Ὡς : Ἢ : 4: 
τς ἀυφρυῤ, αν τἰϑηιφϑε  ηὗὸν ἄυαπι ἰά ἐςτηρβοτίς, ἡ αιπὶ πες ιίπι αι] - 
γνειπ:χαειζαριου μαι τον ΠΡ λν ον’͵ Οαμαπὶ ἀςοςρ ἴδητε, Μιτὰ αίάσπι, αἷτ ἃ πεῖ- 
ΔΝ ἐνιοὶ χά! εἸξιογὼς ἐχθέσιν, ἢ ΤρΙν λαβεῖν. {Ἐπςης5, Ππ18} εἰἰπτ πταδο αἰτΑ{] φοάγρι- 

᾿ " « ! ῳ ᾽ μ - Ε ν᾿ ᾿ 

δοκοὶ γ᾽ ,ἔφη ὁ Αντιοϑενης, ἀμ εἰς "π ἢ 5) ρος τε Π]ος5 το άετγε ἰξος ἐγρα ςεΐο- 
ΓΟ ΛΓ Ὰ 7 Χ Ν ΤῊΣ Ϊ πρῶ ῥρ Ϊ - πων, ὡς ἐλέξγων αὐτὸν, εἰ »ϑὺ πσοὺς τόςαλ- το 5, ΠΟΠαὐζοτη ἔγρα (εἰ ρίμπη, Ἐτζαγπος 

᾿ ; ἢ κοὶ ὐξὲ ν᾿, ππϊγη οἰξῥαϊξ (Δ! ας. ἀπ ποη δὲ ἔαυτος, ἃζ 

β λοι δγωὺ ασαι διχαίοις α] ἐν θον ἐροξ ἡ Πεαέξογες αι ἀϊ πα Π1 σοΠΊρ γος σοἕηϊς, αἱ ἀ- 
ὃ σαυτὸν οὐ. χα τί τότ᾽, ἐφ) 0 δλλνάνρ ̓ -- 1ιῖς φα!ἀδπὶ πη] τὶς ἀοπλι5 ΔΙ σδητ, δ] ς- 

» ͵ ! ΑΝ. . ὭΣ 

μαξον, οὐ νὼ τέκτονας τῈ ἢ οἰχοδὸόμιους πολλους ἀϊξοαγε πο ροἤιιης, ξ  τηογοςάς ςοπαιί- 
᾿ “ὃ Π ᾽ “ν .“" 4, Ν Ω “, ᾿ ) δὲ τρὶς 5 ἐλὲ μι ὁρίς οἱ νῥοις μϑὺ πολλοῖς ποιῶσιν οἰκίας, ἑαυ- τὰ ἀμετοο κοι τ νη οΥν 
ΠΝ τς, . “ ὙΈΕΣ ν΄ Ρίπτία. Ῥτοίςέζο, παῖς ϑσογάζες, ρα ά- ὅς ῖς Ὁ οὔ δυωἀνγτοι “ποιήσοι,  δνλ οὐ μιοτῷ ; Ξ ἜΤΟΣ ΤΚ ΟΝ 

ἰθββοι “Ψ ἜΤΙ Ξ: ων τος “ον τυγίλης. ΝΝΔΠὶ ὃς ναῖες ξοτιιητιῖτ δοτῖς αἰ 9 
οὐρα νῇ τὴ αὐθβωρ ὴς " σφισι ὁ- αιϊάεπι βιταγιπι χαοί ἤτ, ἀςπαπιίατο: ἢ- 

ν Σ Ἄν Ξ . . . ᾿ : Ἷ 

λείγο υϑρὸς. γη δὶ ΣΕφη ὁ Σωχρ τῆς ,»ἀνέχέ- Ὀϊγοτο ἥϊιοά ἱπιπιίπεαξ, πο ρτοίρίςοΓα, 
ΠΡΟΣ ΣΣ Δ Εν ΠΣ ποὺ Ὁ [εἰς εἴτις (γπτ  ηϊς Πηϊς Εμὶ ἰ- εϑω αϑύτοι. ἐπεὶ  ὁἱμιόμτᾷς "λελθντᾶι ὑα ἘΠΕΕ Ὁ Ἷ πο τὸ ξϊτ. δεριπ 

πο αγϑρά 4 Ὁ μέλλον, ἑαυτοῖς ἄἀμπὶ ὯΝ ἰξόγατας : Αὐιάϊτς, ἱπαυΐξ, πθ 
“Φ'. ως γα) ΟΣ (δὲ δὴ ἔλόορς |οαας, ΟἾ15) 4α: νο5 πε] οῦος ἐοέξατά 

ἀρ μαλ ΗΝ ἀν ὀπὶ κὸν 2 255. (μην, ἢ πιοσαπὶ νοτδ  πιίηί, ΝΟ Εἰ επί πὶ 
| εὐζοῖῦ ἔληξεν. εκ ζούτου ὃ ὁ ΝΝικηρφίος,α- ζεττθ; ΗΠ τη ΠΠΠππὶ (ἀρ  Ετ ΠΠ πίη [6 

ΕΠ α , ἀν κω ΡΝ Ε ὁ. ας Η ὙἈΚΕΘΗΝ ἐμού, ἐσεοῦε βελτίονες, τε ὡΟρίἐχίϊπι εἴτε ροσπιατίς {5 ΟΠ ΠΕΚ ΘΑ υϑης 
" ο ») Π φ Ε ε ΕΣ Ρ . . ἢ 

ἢ ἐμοὶ σεευῆτε. ἴξε γὸ δήτιν, ὅτι ὁ Ο μέρος ὁ διαπιαῆδϑ, Οἰϊαπιοῦτεπι αι (4 αἷς νι ἘΓιΠῚ 
μοι σέων : ΠΡΟ ΡΝ ἘΡΗΝ Ε ἘΣ 
πο ς λ δρω Ὑνεὶ δατηι γα ἰϊοπὶς ἀοπης τ ςαὶ, νε] δγαῆ- 

σοφωταΐος πέποιῆχε ἀνεδὸν τε πόμτων ἃ: «ὐ Βαϊ οἷ: ψεὶ ἐδ ΠΝ ΡζαιΘεῖ 5 
π΄. μον Ἵαςς αἵ το ἐιδιῥβύλεταιδ εἰ. ἰλὰ ρορα]ιπι; νεῖ τοὶ ἱπιρογατοτία ρετὶ: 

ἐὐ,ϑοφπινων. ὃς ἀκ δῳ ὑμδι] ̓δλητα, ἢ οἱσς της βοτί να], να] ΑΟΠΠΠ:, Αἰαξὶ, Νοίξοε, ἡ - 
χονομιιχϑς,ἢ δημο! » ΑΧ99.} φβατηγεχϑς γνέ- Ιγ ΠῚ Ππλ]|ς : πλς σοἰαΐ, 4ϊ παῖ οπλπία οο- 

Υ 3) ΕΣ 3 4τ] ᾽ Β , ΠΤ. ὁ ᾽ . 

δ΄ μων: Αλιν 3 Αἴαρο, ἢ Νέπρι, ας Ἑαϊαιαροο. ΝΩΣΙ ἀεβραδα τ απ 
ἌΡΝΑ { ἐτῶ. ἐπὼ ΣῈ  ζῦτα {Ππεῆ6ς, (οἱδπτίαηι Πα 652 ΝΟΥ Π1ΠῚ|ΑιὶΞ 

ἐτώ.ς Ὁ τὰ " ᾿ 
Π Ὁ»; “ῶ ὙΕῚῚ ΤΟΣ ἀαέϊιπα ἐδ αν ἰρίο Ασαϊπηεπιποδέπι, σιιοά 
πϑυτα ἐχίςα κα. ὃ βασιλάύφν,ἐφη ὁ Αντί- 

εοιώτων, τί ὃ δίκαιον, ἐν ζούτῳ διχαιοτέρφις 

πη τν κλὴς ΤΡ χοχοῆεελοηιις, ὃς ΒοΠΑτοῦ ξοτέϊς, Ετίδπὶ 

εϑενης, ἐχίςασοι 207] οἰοϑτὰ ἐπαγνέσαντ
α στ ἢος Ριοξεέϊο (εἶο, ἰηαίε, 4ιοά 

Ρέοβεςοὶ 

τὸν Αγα μέμψονα ὡς βασιλόϊς τε εἴη ἀγαθὸς, ᾿ππιπαῇὶ φαΐ οπὶδατγίσα ςοπιιεζίεξε ίς 46: 

ἜΣ. Ἧτο". ἢ ἵ 

χρῳῴτερος Τ' αἰχιμμητής. ἡ ναὶ μα δὶ ,ἐφη,6 -, Ὀεατ: πὴ 

; Ἔ 
ν ᾽ ᾿Ὶ λ »-" ᾽ 

γωγε,δτι Φρρϑτήλφτοιο τὰ δά ἐπις μν 
τῆς φζηλῆς κα μι ψαν» ἘΝ 

6 



ΧΙ ΝΜ ΟΥΡ: 

71 [ξεἸηϊοϊ λοι ἰπνεαὴν [ὃ εν μη ἐρ 
Ὀρυγηςξς ἐφ ,4772 Δ ΕΑ ΕΣ Ργορείίαι ὐοσο,»Ά16-- 

3756 ΜΌΝ ᾿ 

ζρλαι, ρίφηε [φρο (4. 4ε ρον ΤΉ 141 Ῥαφεμ κα. 

Ῥτιατοτεᾷ αι 4λπια! πα ποι, ν 054: δάσο 

Ῥετίοαϊ μη) ΟΞ ΤΩΛΟΧ ἔλοοτο ροζοσίτίϑ. 1 ιχις 

᾿ρηίπι Ἡοπλόταβ., σορᾶπι οἵϊε ροτιῖς οοπάϊ- 

-πχοπταια. Ὁ παπιοῦτοιη {1 σοραΠλ Ὁ ]5 χαἀ- 

ἔστατ,υηοχ Πᾶς νυ] τατοπη Ροτγοιρι ες, ιοά 
εἴτις πιαϊου σαπι γοίαρτατς δ᾽ ἱτατί. Ταιπι 

ΟΠαγηγίάςς: (ρίτ, παυίτ, ο νἱγῖ, ᾿Νίσεγα- 

τι ἰτὰ τς αἶγα ἀομλιιπι, Ζπ0 οοραϑ γοάοίςαῖ; 

ντ γΧΟΓ Τρίλιις οτοάλτ, ὨμΠ|πὶ πς οορίταῆς 

αιπαοπα!ρίαπι οἰσα]αν!. Νοα ργοξεέϊο, ἰη- 

᾿φαϊτ ϑοογάτος, (βἀ αἰϊαπὶ ]ποαίο ξοτγταῆις 

τορίπίομομι τἰ ἀϊσυ!απι ΡΟ πμηι5 δαάοτα. 

“ΝΊΔοταγ οηίπι σερα το οἵα σοπ αἰ πηοπτιηι, 

᾿νε πδοϊθαπιτηοάο, (ς ροῖαπιαιιοα; {π2-- 

μἱογοπιο!ηςίατ, Ὁ ποι {ι μᾶς ετίαπι ἃ οσσπᾶ 
᾿γοίοατλμτ, γεγθηάτπι, πο ας Πο5 δα ((αἱ- 

Ἰλτν πς αςςςΠῆτ ἀΐσατ, νι νοϊαρτατίδιη νἱ- 

᾿τατα ἀσογοπλιῖ5. Νεαιαηματη, αἷς, ο ϑοογα- 

τ65. 'Ναπιὶπ ρασηᾶπι ροροτ σερατζαπιν- 

“ως σοπαεηῖς, “αεμαδάπηοάιιπι 41 44π|8]- 

ΠΟ σα!]ος ραίσιιης., ἂς ἀςίηάς σοΠλπλΐτ- 

88. 

Α Αὐτὸ κλινϑζῶαι ἐὐξέςου (χὶ διῷρου “, 

ΗΓ ΟΣ Ὁ ΎΤΌΙ 5 

Ηκ᾽ ἐπ᾿ ἀξιςεροὶ ζδν͵, ἀτὰρτ' δεξιὸν ἵστασο, 

Κι ἐνσοι ὀμιοκλοίσᾳντ' εἶ ζω! τε οἱ ἡνία χερσί, 

κἡ) σε 396 Ουτοις γεάλλο δίδει, ἡ ὑμῖν αὐτίκα, 

μὰ δὲ᾿ ἔξες; πφρόοϑαι. εἶπὲ πε μα: 

6965 ἐχὶ ὃ κρόμιυον ποτωδοον. ἐαὺ δξευ «ἡ εἶκη 

τὶς χρόμιυον,, αἰντίκα μάλα πϑτό γε ὠφελυ- 

μϑἔύοι ἔσεοϑνε. δ γον “ὃ πιξοϑε. καὶ ὁ Χαρμίδης 

εἶπεν" ὦ ὐϑρες, ὁ ΙΝ ικήφοιΐος χρεμεύων ὄζων 

Ἐχιϑυμά οἴκαδε ἐλθάν ἵν κα γευυν. εἰντο ππιφεύῃ, 

Β,μ" Δ  οινονϑζεῶ οι μηδένα αὖ φιλῆσειι ὡῆνν 

νὴ δι᾽, ἔφη ὁ Σωχρατης δον θιῤίωυ πῷ δόξαν ὦ 
γελοίαν χίνδχευος ἡμῖν πσδϑςδοι ἐν. σψον δὺ 
γὺ δὴ ὅτως ἔοικεν ἐῃ) "ὡς χρόμιυον εὐ μόν 

σῖτον, δλλιοὺ τὸ ποτὸν ἡ δε 4. εἰ ὃ. δὴ τῦτο ὶκ κ' 

διίῴηγον «ωξοίθα , ὅπως μῆ φήσῃ τὶς ἡμαξ 

αρξὸς Καλλίαν ἐλϑογζας ἡδωπαβθῴ,. μηδω- 

μῶς, ἐφ», ὦ Σώχρᾳτες. εἰς δ 2.2 μουν 

ὁρακφύδέῳ καλαΐς ἐχφ αρνολν χ. 
ὡς ἔνιοι τὰς ἀλ ἐκϑυονας σχόροδὲι, σιτίσαιν- 

τις. ΝΟ ὶ5 αστοηι ἤος σΟΏΓΠΠ) ροτίι5 εἰς, Ο τες συμιίξαλλοισι ἡμεῖς δὲίσως βουλάφψομεθω 

νϊ οἰουατατ Πα πείτ5 Ππηι5, 4 παπὶ ΡΟ] 

-φοηρτοῖατι, Ηἰς οἷτι5 οτατίοηῖς Π 15 ξαϊτ, 

-Τ πὶ (ττοθ 5: Ετρο δεὶρίς ἄϊσαιτ, αἷτ, 

Ζαῖθιις ἐς οαιΠ|5 οὐ ἔοτπὴς οἰ ρητίαπη ΠΟ 

οεγαση. [1ς, αἴ τ Ασχα ἐοσγηιοίπις5 ΠΟ ἢ 

το, συεπλαάπιοάϊ ρατο, ὨΊΘΥΙΓΟ γῸ5 ἔγαα- 

ἀϊς ρασπαπι (π{πἰηιοττίς. Ν ἂπὶ (απιροσ ἴπ- 

τοίατάπο ςοηβ πηατίς, ογπλ πὰ εἴϊε πης, 

πουλΐης ἰ4 α νοῦὶβ οχίροητα. ἃς βάειαηνο- 

“δὶς οχυίάςπι παρθο, πο 5 εἤςξ θοπος ὃζ πο 

πείτος νίζος αὐθίτγοσ. Ατίι τεογα ἔοσπιο- 

“ ͵ ͵ “ 3} ͵ 

ὁπῶς Φιλησομδυ ἕνα μαλλον. ἡ μφχουμε- 
νος ᾿ λε ε ᾽ 

δ οὐ οὔτ αδὼ δὴ ὁ λόγος οὕτω πτως ἐπαώσοι-- 
«ς Ἁ , ᾽ " “ἃ 

Ό. ὁ δὲ Κοιτοξουλος" σῴκοιῶ αὖ ἐγὼ λέξω, 
2 3 ΚΉΕΙ λ “ 

ἐφη,εξ ὧν ἔχι τω καλλᾷ μέγα φρονά. λέγε, 
2 3 ᾿ ΄ Χ » πα 
ἐφασα».εἰ μϑῳ (ίνμω μή καλός εἰκμι, ὡς οἷο- 

ς 9) ͵ ᾽ ς 

Αᾳ): ὑμς αὐ διχαίως ἀπάτης δίκζω ὑπέλοι- 
» Ν ᾿ λυ μὲ» Ὸ: Ἷ, { 

πε. σστῖνος “5 ορχιζοντος αεἰ ὀμνύοντες, Χου- 
! ν "») 7 3 

λον με ῷαστε ἐΠ) κἀγώλυδύτοι πιςεύω. κα λοιᾷ 

)ὺ ὁ ὠγαϑοις ὑμιοῖς αἰδδας νομίζω. εἰ δὴ εἰμ 
» - Ὁ Ὑγ .1: ᾽ ε ᾽ 

Ἰαςίμπι,ας νοθὶς ἰἀξ οῦρα της ἀοοί ἀϊτ, απο [) τε τῶ οντι καλὸς, ἡ ὑμῷ; τὰ αὐζῳ ασοϑς ἐμὲ 
χα δὶ οὐρα ἢ] πὶ, φαδηη Γογπιοίϊιπ εἰς ριι- 

τοῦ θοὸς οὔληο5 τοίτοτ, ΠΟΙ] ΠγῈ το ρ 5 ἐπι- 
Ροτίαπη ροτῖιις, ιι.πὴ βου πα: ρα Ἐαπείδπη. 

Ουΐρρο ΟἸ᾿ηΐατα πτοάο ἐρεέζο [πθοητίι5, 

“ματι σοῖοτα νηἰπογίᾳ, απ ρα]οιγα ἰππτ 

ἵπτοδας μαιπηαηὶϑ : ὃζ ΑΠ1ὰ σποά δατίποτο- 

πληΐα, σα οι] οἵα πλα !π|, 4114 Π| Οἴ15 λαίρε- 
ἕζα (οἷτας τοαετα σαζοῖς. Νούει στίατῃ, (ο- 

ΤΊΠΟΙΕΟ (μσοεπίδο,ιοά οσαπὶποη νἱάςο: 
ἀϊεὶ νεῦο,, ἂς (01 στατίᾷ ἰμαθθο ΠΊΑΧΙ ΠΛΔΠῚ, 
4ιοά ΟἸπἴατ πρὶ ἐρεξζαπάαπι οχμῖδο- 
δττ. ἄαασπι Εἰ οτίλπη, τ πο 5 ἔουπηοί! ργο- 
Ρτογςο πόσις ἤπλι5 ἀΠΙΠ115 εἰ ἰῖ5, πα 
απ, αὶ νἰγῖδιις ρο ́ οατ, Ια οτᾶάο δάφαὶ- 
τοτε δοπα πεςεῖῆς ἢτ; ὃς ἔοτίοαι, ρεσῖσυΐα 

(θδειηάο, δζίαριεητοη, ἀϊσεηάο: ἀτ ηΐ 

ἐογηηοίτς οἵδ, οὐία πη ηυϊοίσατ, οπγηΐα τα- 

πιοη Ρογῆςοτις ροτοίς, Εφυίΐάσηι ταπλοῖίι 

Ε 

παάσετε Ἶ οἷα εἶν» ἐγὼ (σξϑς τὸν ἐμοὶ δὸχοιοῶπτε 

καλὸν ἐῇ), ὄμνυμι πόμίᾷς ϑεοις μὴ ἐλέαϑαι 

αὐ τίω βασιλέως “᾿ς γζωὺ αὐτὶ τῷ καλὸς ξἢ). 

γωῦ γὸ ἐγὼ Κ λφιίαν ἥδίον νϑὺ ϑεαΐαοι, ἢ τάλ- Ὁ Ὶ 
λα πϑώτα ζῳ οὐ αἹ,ϑεύποις καλαί. τυφλὸς 
δὲ τὴν ἄλλων ἀπὸρτωνμκῶλλον αὐ δυξω μῶν 

ἐ0),12 χείνου ἑγὸς οντος. αἴτια ΤῈ χαὶ νυκτὶ ὑόν ἐ- 

χαὶ ὕπνῳ, ὅτὶ ὄὐκῴνον οὐχ ὁρω ἡμέρα δὲ χαὶ , τ ὴκ 

ἡλίῳ τἰωὺ μεγίφ ἕω χάξιν οἶδει, ὅτί μοι Κλ4- 

νίαν αὐαφαινοισιν ᾽ ἀξιόν γι ; ἐρῶν τοῖς 

καλοῖς χα! ὅχὶ ἴρι-δὲ μέγα Φρφιᾷν, ὅτι τὸν 

μᾶυ ἰρωρὸν “πονοιοῦτο δὲι κταάοϑοι 7α.γώ- 

θοὶ, χα τὸν αὐδρεέῖον, κινδγωυ ἀζογτα,, πὖν δὲ 
γῈ σοφὸν, λέγοντα" ὁ δὲ καλὸς χα! ἡσυχίαν 

ἔχων πϑύτ᾽ αὐ Δ. πὐράξαιτο. ἔγωγ᾽ δ, 6 
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καΐζο, ἡδὺ κτῆμα. ἥ- ἃ πογίπιορες εε ΡοΠΟ Πρ δὴν οταξα: [ἰ- κα! τῶν εἰδὼς » ὅτ! Χδή 

δον “δὺ αὖ τὰ ὀντὰ Κλφίᾳ διδοίζωυ, ἢ ἕτε- 

ξο. πὰρ ἄλλου λαμ(ανοιμιι ᾿ δὅγον δ᾽ αὐ 

'δουλδύοιμι, ἢ ἐλόσκρος εἴζωυ, ἐϊ μου ΚΑφ: 

᾿γίας ορχῴν ἐθέλοι. χαὶ Ὁ πσογοιΐου αὐ ῥ ῥάδν 

᾿ἐχεί, ἡ αὐα πιεινοίμιζων, χαὶ κινδγου 4 οιμ᾽ ἂν 

ασρϑς ἐκείνου γδον, ἡ ἀχίνδδουος ζω. ὦ ὡς- 

πε εἰσὺ ὦ Καλλία, μέγα ᾧρονᾷς δ: δικα!ὁ- 

᾿ἠεροὺς δοιϑα στὴ “σοιᾷν, ἐγὼ “δὸς πᾶσάν 

Ἵ ΓΗ ϑιχαιὁτερὸς σου εἰμὶ ἀγῷ αὐϑεό- 

ἐς, δ ΣΡ. Ὁ ἐμαγῷν τὶ ἡμας τὸς κᾳ Β 
ἌΡ 

“λοις ἣτῳ ἐρωτκοῖς, ἐλάυλεοιωτέρφις κῶρ 

"πῶς ας “λιοὺ ἰυδυ εἰς γουμαΐζαᾳ, φιλοπονωτέροὶς 

ἜΝ τ φλοκὰα Χωπεροῖς οὐ τοῖς χυνδοιύοις, 

μά ἀιδυημιϑνέξερρες πὲ χαὶ ἐγκρατεεί- 

“ερὶς οἵγε χαὶ ὧν δέονται βιάλιςα, τ᾽ αἰρώ- 

᾿γόγτοι. ,Αιθήνονται δὲ καὶ οἱ μιῆ τὸς κα λους τς: 

τηλϑῖς : αἰεφύμδροι. ἐγὼ δ μζ ̓Κλφίου κἂν 

ΟΥ̓ πυρὸς ἰοίωω. οἶδα, δὲ, ὅτι χαὶ ὑμεῖς 

μετ ἐμοῦ. ὡφεμιυκέτι πο ὦ Σώκρατες, 

ῥαλμὸν Ἵ εἴτ Οὐμὸν χαλλος αὐ, 3.9» τοῦς ὠφελησᾷ, (' 

πνν συ εῖὲ μϑ τοι ζαύτη ἰδ ἀτίκκαιςέον ὦ καλ- 

ΚΖ :; ὡς ( χὺ αἰδακιιάζυ. ἐ ἐπεὶ ὦτα γ8 

“ταὶς γίγγεται καλϑς, οὕτω καὶ μιειφϑίκίον, χαὶ 

“ν ταῦ Ὡρεσξύτης. τεκμμήθι διον δὲ, [κλλο- 

᾿φόροις δὲ δὲ τῇ ἡ Αϑέυᾷ τὰς κάλοις γέρον 

᾿Ὀκλέρριται, ὡς συμπαφορῦν τος πασῃ 

ἡλιχία τῷ κώλλοις: εἰ ἰδεήδὺ παρ ἐχόντων 

ϑιφτράδε ξαϑα, ὧν τὶς δέοιτο, 4 εἶσ) ΟΤΙ 

χαὶ νιουὶ ὶ λευῆον αὐ ἐ ἐγὼ καὶ σιωπτῶν πείσαιμι 

' ἢ συώ } Σωκρᾳτες εἰ καὶ πόμυ «σολλαὶ χαὶ σο- 

φαὰ λέγης. τί τῷτο; ἔφη ὁ Σωκράτης. ὡς ΣΡ 

χαὶ ἐμοῦ καλλίων ὧν ζαῦτα χομπαζές. νὴ δι΄, 

: ἔφηο Κοιτόξουλες, ἢ πϑώτων σφλξυαν, τὰ 

ῳ ὑἷς σατυθαχοῖ εὐ εηθφος αὐ εἴ. ὁ δὲ Σω- 

χρατης χαὶ ἐτύγχονε “«αξϑφεμφερῆς Ούτοις 

᾿ς ὧν. ἀγενιῶ, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὅπως μεμής 

᾿ σὴ Δἰακοιϑίεῦαι παἰξϑὶ τῷ καλλοιῖς, ἐπέι- 

δὲν οἱ “αδοκείνϑροι Ἅθγϑι «ἰϑιέλθωσι. και- 

᾿ γάτω δὲ γμίας μὴ Αλέξανδρος ὃ Πειά-Ἐ 

' μῆς ΔΑΝ. ἀϊοὶ δύ τοι΄ συν σὼ οἰς Ἐχιθυ- 

Ι] " μεῖν σε φιλῆσου. Κλφίᾳ σὺ, ἔφν, ὠ ἡ Σώκρα- 

Ι " Τεό, Οὐ αὖ , ᾿αϑέψαι, χῴ ὃς εἰπέν᾽ οὐ ΕΥ̓ 
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ϑεμτίι ταϊπμεῇ Θὰ, ια πτρὰ (ππτ, (]"ηἸαὲ 
ἀοηατομη, 4 πάπὴ 4]}18 αὐ αἴτει ἃσο ρογοπις 
Τυ σϑητίτϑ (οσιαι15, Ζυια ΠΠ δ εῦ στη, ἢ (Π1- 
τΐα Π  ἱ ν ΟΠ 1 ἐπηρούαγς ΝΑῖη Εἰοιπτς οΠῸς 
τ πὶ (Ἰηἴα: Ια θογαύ, ]αδη ἥτοτοῖη ἀπ 
Ρότοτας ρογίσα! πη οἰπ5 ποιηΐης ΘΠ τας 

δάϊτοπι, “Π4Π| ΟΧροτδ Ρογί οι νἱπογοη. δὲ 

τι ἀεηίαιις, (8111. πιάσποροῖο τὸ ἐἤξεῖς, 
αποα ΠΟιηΠ1ε5 ΡΟ! 5 ̓α[Ἐἰοτος ἔισογε; ππα}- 
τὸ ἀ 4 αἷ115 ΕἰἘ πῖς αἰ Οπτποπὶ νἱττατοπ πὸ - 

ΠῚ 5 Ρεγάεσοτγα. Ναπι Ζαῖϊα πος ἕουπηοί 

αι ἀΔπ| πλοῦ! ἀξ αϊτῖς ἐπίρίγαπιας, ἰά οΕ- 
Πεῖήγας,ντ αιοί ῥεσπηϊάηι ἀάτίπος, πότ ἢ - 
ΒΕΗϑμες. "]Π ΡΟΓΙΟῚΠ15] Δ ΒΟ τη ὃζ Ποηο [τ 
{τπατοίϊοτοϑ: νογο ΠαΙόγας ετίδτι, ο Πη0- 
ἀεἰξίοτος: αἄθὸ αι ἀοιλ, ντ στίαπι 1, 1- 
διι5 ἤγαχῖσηα ἰηαίρεηῦ, οἴοχαί νοτεαηταῦς 

Ιπίδηι {ππταῦτοπι, 1} Ποὴ ἐογηγοίος ἐπι- 
Ρετγάτοτοβ οἰισπητ. Εαυτάεην στην (ἸΤηΐα 
γΕ] ρεγσποιῃ ἱποεάογεία,, ἠδ ας ἀπ δΙτ 
γος ᾿ἀδπιτηδοιη) ἔπέξατος. Οὐδλητοθτοηλ 
Πποη εἰξ, φιοί ἀπ δῖτες διΉ ρ 5, Πτὶ δοοτα- 
τὸς. δῇ ἐοτηλα νοπηΐξας τη τὴς δοηὸ Αἰ Ἰοιὶὶ 

εἴς Πποηγπῖδ 5. Να ἤλο συ ἀεπὴ ἴῃ βαγτς ἔο Ὁ 

τα νπρεύαπ ἀᾳ νοῆιτ, ὁ οἴτο ἤτς Οἰτξ 
Ρτάτογοαῖ. ΝΝατη ντρθοῦ, τὰ ὃζ δ είσςη- 
τα] πς Γογπηοίῃς Ἔξ, ὅς ν!τ, ἃς ίδηεχ. Εἰας τοὶ 

ἀτσατηςφηταπη ΟΕ. συοα Μίπετγια { ΓΠα]- 
Ἰορμοτὶ ἀεἸ σλητον οχ (οππιπ ΠΟΥ ἔοτ- 
πιοί ΠΙπαΐ α14;, Πααῇ ἔογμλα πτ οτηηὶ αἴα- 
ὉῸΟοπιος. Οὐοα {Ἰπουηάιπι οἴ 4 νοϊςπτί- 
δαιδίπηρεῖγαγς, αυΐδιις Πα ]5 ἱπάϊσοτ: (ας 
(οἷο, πιΐ δϑοσγάτοβ, πὶ ΠΕ ΠῸ ΖΘ Οἰτίτ5 
ΝΕ] τἀσεητοπι μὴν Ῥίστο Ραο!]}α ας ροῖ- 
(παϊιγιτη, νὰ πιὸ οὐσα!θηταγ, 4αατη ται ροίς 
{Ἰς: τἀ πη οτί! πλα]τὰ (αρί οπτοῦ ργοξετας 1 

πὸ πώ δαι τοιδὲ χαὶ τίω παϊϑο φιλῆσαι, μεν δος οἴλθαῖτ δοογατος. ᾿δέξίταο πατοτα, χιαῆ 
οτίτη πε ἢ ἔογπηοῆοτ. Ρχοξοέξο οἶπ ας 
Οτοδυ 5, σοτοτῸ 4αΐΠ ΟΠΊΠ ΠῚ φἰδηθς 
ΓΕΠῚ (Ἀτγτίοουιπὶ οἤοτα ταγριΠππιὶς. Εταξ 

ΔΓΕ ΠῚ) δοόγατος ἢ 5 ρεγιδῃι Π||]15. Αρ6 
γεγο,  οοῖς ϑοςγαζαβ, Πς ΠῚ ΠΟΙΙ5 ΝΑΒ ΩΣ 
ἄστη δ ̓ πάτοίππὶ ἀς ἔογηλα., ν δὶ (υπγοξ 
Πος5 ϊ. ιος ἰΠ{ἘἸτυπηπι5, οἰγοπιϊοτίητ. ΕΣ 
ταῖαύτεηι Ποία ἄς ποῦὶς ποη Αἰοχαη- 
ἄγ !Πς Ρτίαπαι ΠἸΤ5, {8 4 ΗΙ Τρ ἀπος τι ο- 
(ςυ]απαϊ τα σι ρ᾽ 495 εἴ ρατα5. Αἵ (]Πηϊα;, 
ϑοογατος, ΠΟ ΠΟ ρου Υ 5 ἘῸ1]ΠΕ: 
ΝΝοα τι ΟἸἸηἰπ πιοιηΐπηΠς ἠεπηςς Ατῇ 
ΘΠ ΠΟῺ ΠΟΠΊΪΠΟΠῚ. ἅΠ ρΓΟρτογοα τηϊ Πα 
τὴς βαταβ ρῆτις πιο πα ΠΝ πη ἱσποῦαβ, 
τάτα ΠΠΠἰτς πὶ πα] Δοσιπι ἱρῇτις πα δτς 
ἰπ απἰπῖο, ντῇ νεῖ Πέζου εἰ ρίξξοτ οἴϊοπι, 

" .- ὡ παύση σὺ Κλφιίου μεμνηυδιρόε: 2 δὲ μὴ ὀνοικίζω, ὑεῆόν τί μὲ οἷς με μν αϑὰν ἀσεφ; Οὔ 

υἷοθα, ὁ ὅτι οὕτω σαφώς ἔχω εἴδωλον τῷ ον τῇ ψυχῇ, ὦ ὡς εἰ πλας;χὸς ἢ ᾿ ζω ῥα φικὸς «ὦ, 

᾿Ξ ΠΩ σι 

Ἰ Ομαϊ 
ἀϊτασ,γὰς 

γιῖψε τῆς 



884 

δἰ 10 πλίπας εἰ ἀπλῖ!επὰ Ἔχ ρυ ΠΊΈγεπι ; 

Ππιυϊαοταπι,ας ἢ ἰρίατπα ἱπτιιογεγ. Εἰπς (οτ- 

πιοποῖ ΟΧΟΙρΙ 5 δοογαῖοσ: Ὁ απο το πὶ 

ἰρίτατ ας, απ πὶ Πταυ]δοταπὶ οἱ τη {1Π11}6 

μΒαδέας, πὶ περοτίμηπι ἔλοοιδ,οοήπς ἀἰι- 

εἰς, ν δὲ εὐπα νίάςα5 Ργορτοτγαα, πλῖϊ δοῦγα- 

το, αἰτ, χιιοά ντιϊτιιδ Εἰτι5 εἴ]ε πὶ νοϊαρτα- 

τὶ ροτο τ Ππλ] Δ ΥἹ νεΓῸ (ρεοίος,ντ ἀε]ςξζα- 

τἰοποπι Πα} ]απὶδάξοτγε, τὰ ἀοπάδστγιαμι οχ- 

οἶταῖ. Τ απ Η εὐπιοσεποβσ: σον οΓΟ,Π1} 50 τ᾽ 

ογαῖοβ. 461. Ὠετδὲ συϊάοῖι σομε 6 

ατοίττοῦ,, νὲ Οὐτοδυ πιο ργα ἀΠΊοτΘ 

οὐἤΠυροξαέζυϊη σοπιε πη Π85. Απταοχηι- 

Πιᾶ5 οὐ, ᾿παυῖτ ϑοογαῖοβ, ΕΧ 4010 ΠΊΕ ΟῚ 

νετγίαταγ, πος ραξζο νη απ Πὶ πῆς δάξε- 

ἔχυπιὶ Οὐδηάοταιπάςπι Νοη νἱάες δυο 

πιά οπι απ ρί πο ρΓΌρτοῦ Δαγοϑ  ογρογο, 

ΕἸ νογο ἰαπνγειγογία τη (Ἰγσετγο} ΝΊΓη]- 

τατη Πἰς ἰἀτεπυροτίς, πο «α ςοίἀςπὶ οἰπὶ 

ἐΠ0 πιάση το 5 ἱταδατ, τα νε πευηθητζοῦ ἐχαῦσ 

(τ. Οὐῖδιις Δαν ἀπο [15 ράτοῦ ΟΠ ταὶ 

τγαάταϊτ, ἃ σατο ργοάςῃς Ἰρῇ ροῆςπι. Ετ 

Παδοῖ πο ἰαπὶ πλαΐτο πο] 15. Ναπὶαητο- 

μιὰς συσί! φαΐ ΘΟ ρΟΏΟ5 (ρους, [Ἀχοτπὶ 

ἴῃ πιογέπι (Ππίαπι ἱπίροξζαθας, δὲ ιαίῖ 

(χες εἴἴτε, πα πδηι αὖ ἰρίο ἀΠοοάςθατ. 

Ὑ Ιαϊ οτίλαν, απ σοη ΠΟ Οτ. ΙΠγΠΊο ΡῸΓ 

ἄεος ἱπυπλούταί ες ντάσταν αὐ ΐ,ο ν πο 

αἰάοι ἰητεύ πος ἀϊέξιμη εἴτο, ετἰαπὶ ἀθο- 

(ταΐαταις εἴς ΟΠπἰατα:ηο ἔπ 6 Π1}] εἴς αά 

ἁτλογοιη ἀσοδάεοηάιτη δογίις. Οὔρρε (ἃ- 

τίατί πε ααῖτ, ἃς (ρο5 απαίάδην ἰποῖ 485 ρτα;- 

θεῖ. Ἑογιαπης οτίαμα, ααΐα νηϊςα πος Οριι5;, 

{ηυοάϊν σοΥρουθα5 7 αὐτίηροις ίς, φάρε!]ατοποηι 

ο[ομίο βε. “ςοσαπιιποην πα δεῖ σππιοο, πο δη τη {εἰς 

Ἑ ααϊοά ΤΠ ριηῖ, μοήε τίιις οἴξ. Ὁ υλπιοδτςοπὶ αἷο 

“ἀΠρηῖβ οηι!ο πὰ ΔοΠιποπάσπι οἵϊς ξογπιϑίογιιπι 

Ὁ οου]ς ΠῚ. αὶ ραάῖος νε νίποτο ροίπι, 

φιλᾶοδω! ΟΧ βοῦς. Αἀ οὰ ΟΠαγπνάοϑ : Τ νετο, τηὶ 

δἰμεηίαα., Θρογατῖοϑ, ᾿Ππ τ, ΦαΙΠΟ ΓΟ ΠῚ ΠΟ 5 ΔΠΊΪΓΟΚ 

τπο5 ἀφο ηιηυ(άλπι Ζυαῇ! ριογογαπιτοτ- 

τὶς] απο ητὶς ἃ ἔογπλοί!5 ἄορ ο 15. ααπηο- 

σοτοὶρίαιη νἱ ἀοτίπη, ἴτὰ πιὸ ἃ ρο]]ο ἀπλοζ, 

πο τοπροτο δριιά Πττογάτογοπι οοάςηλἱη 
1ηστο ντοῦᾳ; αἰἰυ!α Φυαγοθατῖς, σαρατοα- 
Ρἰτ πιοτασηάας πάϊιπὶ π4ο (τίτοῦιι- 

1 παπηοῖο δάσους ἡ Ετϑοογατος : Ργοἢ, 
ἰπαυίτ, μας ἰρία, φαυππὶνο τα 6} 14 4πα- 
ἄστη ἱπογίας εἤτηι, ἀἰετπ5 αἰ 4165 ]αΐη- 
ἀπὲ ΕἸσπογας χὐπποτίιπι, ὃ ἴῃ οοτγάς αιαίϊ 
Ρταπταμη ααςηγάαπι Παδογο νἀςθατ. Ν ἐ- 
τα πη παποτδί, Οτιτόθας, σογαιη τοῦτο ι- 
Ῥυς ἀςπιητίο, πο της ῥεῖα φατίησαϑ, αι πὶ 
πλοπταπη τ δ᾽ ροτιης ἀτήτις σαριιτ, ΡΙΠδ νο- 
(τα πὶ βιοτῖς. ἄταις δ] φαϊάςηι πη πο 
ταράμμι (οταἰοςοϑαπε πος θφης Ετ 4]- 

ΧΕ ΝΦΨΡΈΉΠΟΙΝ ΤΊ 5. 

ἢ Α συν αὐ ἢ ον εἰκ τῷ εἰδωλοὺ, ἢ πσεὸς αὐ ό- 

ραν, δ μίοιον αὐ τω ἀπάργασοί ζω, καὶ ὁ Σω" 

χρ φιτὴς ὑπέλαξε τίδητα ὅτως δμίοίον εἴδωλον 

ἔχων,  άγιλα τά μοὶ παρέχήο; ἀγήςπε αὐτ' 

ὅπ ὑψ4; τι, ὦ Σ ὠχρᾳῇες, ἡ μιν ἀὐτοῖ οψις 
δυφρα νήν δωιύα!), ἡ 5 1 εἰδωλᾷ τέρψιν μ»ϑῶἕ 

παρέχά, πόλον ἢ εμιποιᾷ, ὃ ὁ Ἐρμούμης εἶπεν" 

δλλ ἐγὼ, ὦ Σώκρατες, σύσὲ ἄσοὺς σὰ ποιαῖ 
ὃ ϑαδῷ Κειτόξελον ὅτως αἰ πσοῦ, ἔρωτος 

ὀχπλαίύτα. δοκς γὸ, ἔφη ὁ Σωχρ της, ἐξ 
“ΠΡ λ Ἵ “ » ᾽ γ. 

Βὃ ἐμοὶ σεωέςιν, τω φκἸεϑΖεῦαι αὐτὸν; δυνιὰ 

πῦτε μέζω; οὐχ ὁρᾷς, ὃτί πότῳ αϑὺ “οὐ δοὲ τὰ 

ὦτα Ορτιΐσλος καϑερπά, Κλφιία ἢ ασοϑς ὃ 

δπιεϑεν ἤδη αϑαξαιν4;7 ἅτως ΠΝ συμφοι τσ ὧν 

εἰς ζωτὰ διδασκαλέα ἐκείνῳ, τοτὲ ἰοωραὶς 

πσδοςεκαύ ϑη. ἃ δὴ αἰαϑονδνος ὁ πατὴρ παρέ- 

δωχέ μοι αὐτ', εἴτι δεωυαι μιάεν ὠφελήσει. χαὶ 

μϑδυτοι πολὺ βέλτιον ἠδὴ ἔχή. “σϑ9οὃεν μϑὼ 

οὐ, ὡςαξ» οἷς φρβοϑνας ϑεώμϑρυοι, λιϑίνως 

ῴλεπε χυσϑϑς αὐτ',χαὶ λιϑίνως οὐδὰι μού ἀπηΐ 

(ἀπ᾿ αὐτὶ νιῶ 5 εἶδον αὐ ὁ σκαρδα μύξαν- ὃ ἴδ ὲ 
5 » δὰ 

Ἴαιχαι ποινὴ τὰς ϑεθς, ὦ αἰδρες,δοκᾷ μοιΐε, ἔφη, ἢ 

ὡς ον Ἄυμὶν αἰἷζις εἰρῆαϑαι. 1 ὅτω ἡ πεφιλη. 

χέναι “- Κλφιίαν ὁ ἐρωῶς σσοδὲν 651 δινότερον 

αἰ πέκκαυ κα. γὸ ἀπληςον, ἡ ἐλτπίδους τί- 
γαξ γλυκείας παρέχᾳ ἴσως ὃ τῳ; Διὰ  μό- 

γον πδύτων ἐργών Ὁ τοῖς σώμασι συμηψαύνν 

ὁμόνυμον ἐὴ τὠταῖ: ψυχαῖς φιλῴαϑαι, οὐτί- 

μότερϑν ̓δοηγ.οὗ ἐνεκα ἀφεκτεον ἐγώ φυμι εἰ 

φιλυμῖχ ὡραίων τω σωφοονῷν δγινησονδμῳ. 

ὁ Χαρμίδης εἶπεν, διλὰ τί δὴ ποῖε, ὦ Σω- 

χρᾳίες, ἡμας »ϑὺ οὕτω τς φίλοις μορμό- 
λύῃη Ὄσϑ τὴν καλών, αὐτὸν δὲ σε; ἔφη, ἐγὼ 

εἶδὸν ναὶ μὰ τὸν δπόλλω, ὅτε Ὡ΄ δὰ τῷ γραμ- 

μαΐίιςῃ ον τω αντῶ βιξλίῳ ἀμφότεροι ἐμ- 

(αΊ4.}ετε τι,τίωω χεφαλδὺ “«ὐδϑὲ τῇ κεφαλῇ, 

ὦ τ' ὦμον γυμνὸν τσϑ9ς γυμνῷ ῷ Κεμτοξε- 

δλου ὦμω ἐχόνϊα. χαὶ ὃ Σ ωκρ «Τῆς, φ4, ἔφη" 

ζῦτ' ἄρα, ἔφη, ἐγὼ ὡς τὖρ αἰ ασὸ ϑη6Ὲ τινὸς 
δεδηγμένος, ἄὐνΊς ὦμον πλφον ἢ πενῖε ἡμέρας 

ὠδαιξον, καὶ οὖ τῇ καρδῖα ὡς πῆρ κγησμια τὶ 

ἐδόχοιυ ἔχφ. δλλα νεωῦ τί σοὶ, ἔφη. ὦ Κοιτό- 

(ουλε, ἐγαντίον ζσούτων μϑοτύρων τσδ9ω}»- 

ρθύω μὴ ἁτῆτοϑαι μου; ωρὶν αὐ ὦ “δύφον τῇ 

χεφαλῇ ὁμοίως χομιῆσης. κὺ ὅτοι μδὲ δὴ ἕτως 

αἰαμὶξ ἔσκω ψαν τε ἢ ἐαυυυδα ζ. ὁ ὃ Καλ- 

λίαρ" 

" 

ἡμῶν 
φος δα 



ΘΟΝΨΙΥΙΨΜ. μὲν 
ἰαρ' σὸν μέρ, ἔφν, λέγην, ὦ Χαρμίβεη, ογ6. Α 125: Τ απ βιοηῖς ἰπααιὶ, ἀϊδαῦε μοὶ ΟΠ δες ΠΝ ἐον δελῆ "ἢ τ ἀ65, πα] τ πα οὗ Ραπροττάτοπη οἷατο Ἵ πενία μέγα ᾧρονᾷς. 9 ᾽ ἤ σας ἐκ Ἀφοδε {᾿ς απίππο. Εἰ ἴῃ σοηξοῖτο, αἵτ, βοτίογοτη εἴς 
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ἐφη,ομο θυ Εἰ ΤΩΙ »χρφῆον ἐΐ) ϑαῤῥάν πφοσο ει ΔΠΙΠῚΪ, αἰ14Π} Πλοτῇ : ροτίογε πη - 3) Ἶ ᾿ 
τ ὦ : ᾿ 

ϑα)» χαὶ ἐλάζϑερον ἐ4) κἄᾶλλον ἢ δουλάσῳν, ἸΠδοττατοπη, ιιδιη (Θγαἰτατοιη : ροτίιι5 ὁΠῈ ΩΝ 3) ! λ . ΕΣ Ε Β , 
χα ϑεραπάεοϑαι καλλονῇ δηρρισά ἀν, χαὶ ΘοΙ , “τᾶ τὴ σοΐοις: βάδην ρα μα θοτὶ 5 ὶ πα ἘΈΡΥΝΝ "» Τίσι! Ζααπ ποη Παθοεῖ. Ἰτατς απ. ππιςευ ἐοϑτι! ἰ ποῦ πατοὶ ς αι λλογνὴ οὐπι- πε πῦν ΣΟ ον νος πῆ, Τὸ ν᾿ Πιασοϊπίτατο ΟΡαΪ δας ἐαυ 46 πη οἤξηι, ΡΞ "φειαϑαν. ἐγὼ ζίνειυ εἰν ἐπ ἯΠ τὰν Οὗ Ε κϑυ ΠΛΠ ΠῚ νΟΓΟΡαΓ, Πς 415 ρατγίοεί δες σά πππὶ 

οὰ ὃν Ἐυ 

τ 

. , 
πλούσιος ξιῶ, χοδῷτον μδὺ ἐφο(ουμίωυ, Δ] φλθαταπη ροτέο 5 ὃζ ἔλου τατος δαϊπηδρο πὶ ͵ ἡ τσὶ " ἐν ἃ Ξ Ἢ ὅις μου τἰωὺ οἰκίαν δίορύξας χαὶ ὁ χενματα μὰν ϑν μνν ΠΑΝ Νπη, εβωξηλεν Ἔν υσ τς ἢ τ νὴ 81 ΘΠ ΠῚ ΠΙάτοτο5, αιοα (οἰ γθὸπὴ τα ρους λαίξοι,και αὐτὸν τί με καχϑν ἐργάσει" ἔπει : ἜΜΟΣ γος ἔν ἘΣ ΑΡΠΟΣ Ἔκ ἘΟΡΟΝ, ᾿ς Β Ρετεη πη} ΑἸ] υ] πᾺ]} πιασὶς εἤςη)ς οὔ- τὰ Ὁ ἴα! ζις συκοφανίᾳς ἐλεέαᾳ ᾿ ἼΣ τ Ἵ» ῬΑΓΑΓΙΠῚ, ΠΠ14Π| γε ρ[15 Ἔρὸ εἰοτγίπηθητο οἰ ὅτι παθεῖν μᾶλλον κἀικῶς ἱχόρος εἰΐωυ, ἢ ποιῆ- (ει. Νὰ (οπἸρογ δ Ζαϊα ΤΠ] {πρτιπιτη; ᾿ ͵ ᾿ Β 

᾿ 5 
σα ἐχείνοις. χαὶ γὸ δὴ χαὶ πσροςεταάηετο μδὺ 4υΓΕΧροηογθητζιγ,α ΓΟΡΌΒΠ σα ΠΏ ροιαθα- 7 ἌΣΩΝΝ ᾿ Ἶ ; ᾿ ΠΈΣΗ: ΠΕΡ ἜΗΝ Ε- 
ἀεί τί μοὶ ϑαιπειᾶν ἰπασὺ ὃ πόλεως, οἰποδη- ὕιτ,δζ αὈῖτε Ρογορτο Ἰἰσοθαι πυίαιᾷ. Νὰ πο ᾿ ΥΩ ἐρῶ δ ΘΟ ΡοΙξοαη τ. ΠῚ ξοσυτιιηΐς, τ: 5 Οχῖγὰ ἤηδς Ππο- ὔσαι δὲ οὐδαι μοί ἐξξῶ. νι δὲ ὅπᾳ ἀμ δῖνν τ νὴ . Ἶ {ἔτος παρε θδη), (ρο]ϊατεῖς Πα π; ἐς [Ἰ5,]ὰς αἰ χοῤυείων ξερομ(θη, χα τὰ ἔγ[αια ἐν πα πούτο ἀπ 5 6 τοσίοης {πὰ (ππε, ἐγιιέξιιπν πα ]ΠΠ πὶ εὐ τὶ ἢ -ἡ ΧΩ ΤΡ ΜΝ ἘΝ 119), καὶ ζῳ ἐκ Ὁ οἰκίας πέπρακται, ἡδέως ΡΟΙΟΙΡίο; δὲ τος ἕλμΠ ατὶς οἰξ νοπα τά: ρους ἃ ͵ {λό ἐν ἐν : - τ ΤΑ Μ 

 παϑέύδο ὀυτεζο ϑέος: ταξὸς δὲ τῇ πολῴ τοξξας (ΟἸ] σοῖς ἱποιπάς ἀογηγῖο, Πάοπὶ ΔῈ μὴ ἐκ ἔτι ἢ ἀπειλοίμαι, δλλ ἤδη (ἘΟΓΙτΑτΟ ΠΥ; ἀρ γι ρα]Ισὰπι παηέξεις γε λύν μαι, ; Ἢ , Δ λΥΩΝΝ ξ , ν΄ {πΠ],4]] ὙΠ} ταίηαξ ΠΟῚ ΕΧρογίου, Α] ἢἰς ἰρίδ ὠπειλαί ἄλλοις, ὡς ἐλάσϑέρῳ τὲ ἐ το ς παϊπίτον; γε ποι ἤδεὲ Αθειιπαϊ ρογορτς; Ὁἰποδημεῖν χαὶ ἔχιδημειν , αὑανίςαντωι, δὲ ἀοπλίας πιά πο ΠΑ] ἔοι τατο πὴ ἢαῦθο, ἐ6- ςονν 2 ε , . . Ν μοι ἢδ χαὶ ϑοίκων χαὶ ὁδῶν ἐἰξίξανται οἱ πλιϑ- ἐλ νοι ἀλωξ ἰλτη δὲ διώνλϑας Ιοςο ; δ Πα αη τον ΣΡ πδ ον 1 δα πτριητ, ἃς να σοάπητι. Νπης γορὶ ὅποι. χαὶ εἰμὶ γιοῦ κϑὺ τύξφννῳ ἐοικως, ττε δῈ ΠῚ τ Σύ ; ἘΕΣΝ. ἘΝ ν τὰ ΔΤ είν ΠΠΉΗ]15 νἱάεοσ, χαίτας Πα ἀπθίο ίδυιας σαφωῖς δούλος ζω. χαὶ τοτε μϑυ εγὼ ᾧορφον ΐ ἌΡ αν νυ, ἐγάτλ. ᾿Γ ἼΠΠΟ το Προτίς ροραΐο τγίδιυιζιπι δε ἀπέφερον τῷ δήμω, μοῦ δὲ ἡ πόλις τέλος 980 ρεῃάοΡαπι, πὰ γοίρι δ] σα νοξερα! ἥ “) «{ ἼΣ. ᾿ς 3 Ξ ΣΙ φέρουσα δεφ4 με. δυλὰ καὶ Σωκρατά,στε ΤΆ] ρθη εἴτ, ἀτιπὴ τὴς ΑἸϊτ, Ετίπν σοπα ς ς 
υϑὺ πλούσιος ζεῦ, ἐλοιδόρφιωυ μὲ ὅτι συνῶ τας προ δ ραητ, χα ΙΟςΊρΙος οἤδξπη,, αιιοά 2 

-" ΕΣ χρμον Ἷ ἌΡ ΤΕΒ ΣΕ ἘΠ ΠῚ ΠΟὨΙ ποτα η6 δοογατῖς ντογογ: πη ρο(- νἱωῦ δὴ ἐστεὶ πένης γ6  ρημ(4), Οὐκέτι σοϊσδὲ μέ 
ΝΠ ν δ εδον ἀεί “λα πλπν Δα ραπροτταῖοπι γοάδέξες [ππῃ, ΘᾺ λᾷ σσοδγι χα μιζωυ ὁΤΈ μϑὺ γε πολλα, ἘΠ ΕΣ. ΕΘθ ΠΝ ΠῚ ΔΙΊΡΠΙΙΚ οἰ ουτα. Ῥεατοῦθα αὐ ΤΥ τὴς Ἔν ΩΝ ! ) τς ὶ - Ε Ὰ ἡ ἀἰπεέξαλλον " «ἰπτσῦ τὴς πόλεως, ἢ “ αῦὸ"Ὁ τλυΐτα ροΠΠ τς σπ,, (Ἐπυροῖ αἰ ψαία ΣΕ 

τύχης" μι δὲ δὀπόξαλλω μδὺ σεν, (οὐ - ΤΟρΡαΡΙ σα, εὶ ἔοστιιπα αφίπηθβδε. ΝΝαπς εἰ ; ὅπ." : ͵ ΠΤΗΝΆ, Ϊ αἱ Ὡ1 1} ΠΑ Βοδη, ἃς (6 ΠῈ ΘΓ Ϊ 1: 
ὴ .Σ ἐ ) ἀεὶ δέ Ἢ λήψεσθαι ἐλπίζω. ἉΙΏΙΙΟ; 4 : 2 Ρ ' ν “Α5).. ΩΝ ᾿ υ! ἀοσορταγιιηι π1 ίρεγο, Ετρο, ἸΠε Ὀγλοιώυ, ἐφη 9 Ἐθλλυ μεναι ." ἐς ( Δ] Π145, τία την ορταβ τα] ΠῚ ] ΙΔ ΠῚ, νὰ ορα ᾿ “ρν Σὺν Ρ 3 ΨΌ, π᾿ ἃ . ἄε πλουτεῖν, χαὶ εαν Τί οἵου Ὁ αγα)ον ἰδης, Ἰεπτας Πᾶς, ἂς ἢ ΠΖαοα (Ὁ ΠΊΏ 1 ἑαυ πὰ Ὑ Οἷς  ἰχύξοπαύοις ϑύοις; μοὶ δία, τῷτο »ϑύ-- νἱάετγος, πουγηποὶς ΓΟ ΠῚ (λοτγάτη ἔλεος ΤΑΟΝ » δ ανης αν - εαυάεπὶ ργοίςέζο ποη ἔβοῖο αδἱζ (θὰ να] άὲ ἧι, ἔφη, ἐγὼ οὐ ποιωὶ,͵ δνλὰ μάδᾳ φιλοχιν- ἐ4 Ρ "τ μῆς τοῦ ορρεγίογ,ποιηέθ ψαϊά ἃς- 

ἶ Ὁ ᾿ ἘΜΉΝ χα Ἐαρα ΕἸ ΕΟ, ΡΡ ᾿ 6 4αὶ διως ἰ πσολᾶμω, ἰ ἀρ τι γί, ἢ ν΄ Θορταταπῃ πο ίρετο. ἄρε νογο, πη τ 50-: 
' 9 ΝΡ; ω ς 

- ἜΣ Ξ ΜΝῪ Ἅ{ωοϑαν. δλλ, ἀγε δὴ, ἔφη ὁ Σωκρῴτης, σὺ Ογάτο5 5 τιι ΠοΙ 5 Ἀπ ποηςς ἀϊοῖτο, 410 
2 Ὁ , ᾿ 1} 1 Ἵ ὶ - αὖ λέγε μῶν ὦ Αντιεϑένης, πῶς οὕτω βεα- Ραέϊζο ταπὴ οἴατο {15 ΟΡ ἀἰτίας Δηΐπιο, φυῖ 

Ὶ ᾽ λ δ - ͵ . ΞΟ ΑΝ Ὧν ι ᾿ ίαέ " μέγα ᾧρονές ἔχει πλουττ. ὁτὶ νομί - τΑτη ἐχίρια ΠΠΓ ἐλουίτατος τι15. Θυσὰ ἅτ  χαδ 
ΕΟ, πο ορς ἐκ εὖ τω οἴκῳ Ε Ὀἰττοτ,αἴτ,ο νιγί, Πῦ ἴῃ ἀἀἰδιις ἤτας ΕΠῸ εὐνῶν ζω ὦ αὐόνρες, τός αν, 965 ποὺς Οὶ τ» τῶ οἴκῷ πε: ἀπ ἐνὶ 

ΤΥ νυ μα νεο Ορδ5, τα Π| ΡΔιροττάτζοιη Που  ἰ θὲς, (δα ἴῃ ἐπε ας 
ἰω Ἵ : ἴω - ᾿ . : . - 5 (ας 

 πλούτον χαὶ πίω πενίαν ἔχήν, δὰ ΤΣ ΔὨϊΠἰς. ΜΏ]τσς δ ΠῚ ρυϊτιατος Ποηγΐηος οἱ “κα ΠΥ Δ ἘΌΝ ' : ' χῶς. ὁραΐ Ὁ πολλοῖς υϑὺ ἰδιωζᾷς οἱ πθϑῦ ας γί άςο, 4υ] αυτπη ἀνόπιοι ἈΓῚΡΙ] ΠΠΠγας : ; ΛΑ ΣΝ γεαϑξ) ἢ - ἅτ, λάφο {8 τ πο οἢδ ραιρογος ΓΞ 
Ἰολλα, ἔγρντες χρήμοΐα; οὐυπττυ πενελϑξα ἢ Ροῆιάς ἢ ΜῊΝ ΡΔῸΡ : ᾿τ δ... 1 υϑὺ πόνον, πόύτα 5. χίν- Ὀἰττἄτατ: ντ ααξιις 12 ΟΓΟΠ., ΦΙοες ρεεῖ- 055:  ἀάΩμρ , σα]ὰ {ὰΡ απε, αι Ρίατα οὔρατγατο ροἤῆηι; δέωον αἰ ασοδυον), ἐφ᾽ ᾧ πλείονα, κτήσωνται. 

ἵ 
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Ετσατίος δείατα που, 4 δ ἀααπι ἔλουϊτα- ἃ 

τος σ“παῖος οδτίρεγίης, ταπγξῃ ἀἰτότ οουιπα 

4υα αθυπάς {ιῆτοίλπε, ὃ {ππτιιπη οτίαπι 

(ὰρετθητ, μαθοτ: αἰτογὶ πΙ Β1}] ποη ἀεεῖς. ἂ- 

πἰπιαάτοττο ὃς τορος ααοίάατῃ εἴς, ἤυ τᾶ- 

ταοραπιξαπις ἰαδογαητ: ντ]οηρο σγαυίογα 

δοιπλἰτταῆτ, Ζιπα ΟΠ πο 5 πα χίπια ῃο- 

Ρο5. ΝΝᾷπι ρτορτοτ ερείξατοπι ποπηα}} πι- 

ταῦτα, 41} ράτίοτοβ ρετέοάϊιητ, 411} σοπη- 

ταϊττιιης ρίασίαμα, Αἴ γέρο5 αυϊάαπιίμητ, 

4υΐ ρεδιιπίατγιιπι σαι μη ἔα π1}125 τοτὰϑ ΕΟ Γ 

τιητῖ, οσοιάππητ ηγυΐτος, (προ πιιπίεγο τοῦαϑ 

δἰίαπινεθος ἀἰγὶ ρίας. Ηος ἰσίταγ ε]αϊάετη ͵ ΞΕ ῪΣ ΔΤ, ΚΣ τὶ 
Ρ δ 4 Β ζύτοις »ϑὺ δξζυ ἔγωγε ἢὶ πόρη οἰκτείρω “ αἴαν 

Ὠδ ροίϊιπι πῦ να πε πιοητοῦ Πλ γα, ιυοά 

ἰᾶπὶ στασὶ τηοτθο ἰαρογοης. Ναὶ {πη 

υϊα Ἰρις φοοίάφοτο τα μ] νἱἀοταγ, ἄτας 
ἡῖ5 τλαϊτα ροΙ]ΠπΠοατ, πλπ ταις σοπηεάαζ, 

πυῃαααπιταηιθῃ (αταγοταγ. Ερο νεῖο τη 

ἄναΐτα (οἰ]ΠἸσοῖ αθεο, νἱχ ντ θα ροῆππι!ρίο 

ἱπιιςηίγο. ἸΝΙΜΙοπαίπιις ἰαρεγας ταὶ 4]1- 

414, ἀιιπὶσοηηεάο, ἄοπές 60 ροΓ ΘΠ ἰ Δ ΠῚ, 

νίποη οἰμτίαιη: ὃς διθο,άοπες Ποὴ {πα πι: 

δέ ἴτὰ νο{ξίτιις (τππ|., ντ ἔοτί5 ΠῚ Π110 Παρ, 

Πύαπὴ ἀ τ Ππλιις ἢϊς (ΟΔ1}185 ρει Ουυτα 

ἀοπαὶ ἔμπα, αἀηγοάιηι πα] οα! ἄς να εη- 

ται εἴτε τα πίοα ρατίθτος ἱρί!, ὃς τοέϊα ςταἤο- 

ται ρα! 4 πιοῃτογιιη ἰῃ(ξαγ. διγασοϊανο- 

{ξενίας «ἀεο ἀδιιπάο, ντ οτίατῃ Ἔχ οἰταγί 

αἰ πουϊτοῦ ροῆπι. Οὐοά { αἰἰηπαπάο γα 

νδπεγεα οογραϑ ἱπήϊσοας, δάθο τ ΠΕ] (ἀτ5- 
ξλοῖτ, αἰιοά φἀο[Ἐ : ντ1}Πα;, α ψαας ασςοήο, 

τλϊτίῆςς πο οδρΙςἔξζαητοῦ ριορτογοα, αποά 
645 4}}} σοῃπιιςηϊτὸ πο] ητ, Αὐτῷ μας οπηηΐᾶ 

ταῦνἸσιηα παϊἱ ἀσοϊάητ, νε άππη τα ἔὰ- 

οἷο πῆρα, Ποπ οαυάφιη πηαϊοτΐ, ἔς ἃ πιὶ- 

ποῖϊ ροτίιι5 ἀε]ςξζατίοης ρεγέτα! ορτοπι: 
ἡιιοα ρΙογαηιιε μα ΠΕ] ποιη ἀΐοτα εἴς νἹάς- 

3 ᾿ «ς Ε οω “ 

δηταγ, πατ ΟΧροαίατ. ΒΚ οπὴ δυτεηλ οηρσο τῶν μοι δὺκά ἔνια, αὐτὸν ἡδίω (ἢ) τῷ συμφέ- Π" 

Πλαχίτηὶ ργοτὶ) πιοὶς ἴῃ ορίδιις {15 εῆς εχί- 
{πιο, ηιιοά οτίατῃ {1 4υ15 Θὰ ΠΆΠΠΕ] Δ Ἰπγαῖ» 
ἥπα: παης φα πητ; πα] πὶ 6 τα ν1]ς ο-- 
Ρι5 νἱἀδαπι, αι πλ ἢ] ΠΟη (15 αἰἱπηςητὶ 
{πρρεάϊτοι. Ετοηΐπιν δὲ νοϊαρτατίαπη σοῖς 
νίταῃ ν οἱ ΓΟ, ΠΟ πλασηὶ ρου) υσΔιγι 
ΟΧ ἔἴοτο οοεῖηο, ἡοα δᾷ ΠΙΠῚϊ5 Πηασ ΠΟ 
1πλτὰ γοηςδης, ἰς ἐχ δηΐπηο ρζοιηο. Αἀ- 
οοαιις πλα|τὸ ρ]ιι5 σοηΐοτ δα νο ρτατα ΠῚ, 
αυοά εχίρεέζατο τε ροσγα , ατιο 414 το- 
ααυίτατα, ἴτὰ ἀοιης (τη : “ιιαπα {| πηᾶσῃο 
Ῥτοτίο γος πγτῖς ντατ Οοτηα πο πῃ Ε ρώ (4, ἢ δπὸμ τινὶ δ τιμίων γραΐἷμοι. ὡς 
αυοσας,αὐπη τη ἤος ντπιῖπιὶ Τ Παππ1Π- 
αἰάοτίαι, Ὀιθο {Π 4 Π1πὸ Πτὶ|. ΕπΙηλιιοἐο ραγ 
εἰὲ οτοάοτο, πγαϊτο δὐϊδλαν τα οτος ες, ]αϊ 
νπ τατεπι νἱέζας ροτίας., 1ηΠὶ σαΓίζαϊο ΠῚ 

ἐρεΐδηι, ἴΝπι υϊδιι5 τηαχίπης ργαίθητία 

ἰμεϊοξαοίμητ, 1) πἰαἰπχὸ Αἰ ίθ πα οὔοιριοιτηϊ, 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΚ5 ΟἿ 

Ομ λεφνοὶ χιτῶνες οἱ τοῖηϑι μίοι δοχούσιν ἐἢ) ,πϑύυ 

ΜΔ τα ἀν Υ ΑπΝ νον , ' 
οἶδὰὼ ὃ ἡ αδελφοιο, οἵ τὰ ἴσα λαχϑήες, ὁ »Δὸ 

αὐτὸν ταρχοιῶτα ἐγ ἡ “ὐθ οσ 4, λοντοι τὰ τὸς 
4 κι νν ἰφτ ᾽ τ ) δ 

δωαπόίης, ὁ ὃ τῷ πόυτὸς οὐδειται. ἡ οϑαγομ 

ἢ χαὶ τύραϑνδς πίναξ, οἵ ὅτως αὐ πφρναΐσι)η- 

μἶλ,ώξιε ποιῶσι πολὺ δάνοτεροι ΤΩ Ἔσορω- 
᾿ »2 Ὰ »" Ὁ; Ι΄. ἢ 

πώτων.διὲ ἔνδιφαν υϑὺ γὺ δηπα οἱ ὑϑὺ κλεπα- 
"ζ Ρ ἌΝ ͵ ἐλ 

σιν οἱ ἢ (οιγωρυ:χούσιν, οἱ ὃ αὐδία ποδὶ ζο..) πυ- 

δφννοι δὴ, εἰσί τινες, οἱ ὅλους »ϑὺ οἴ κοὲς σα) 9- 
» ͵ ΠΝ ͵ ἈΠΟ Ὁ) 

σιν», δ ροὅς δ᾽ στοκ Εἰνοῖσιν, πολλαχίς ἢ Ὁ. 6-- 

λας πόλάς γουμῶν ἔνεχα ἐξα! δραποδιζον.). 

-» ͵ .« ͵ γ 

χαλεπῆς νοσου. ὁμίοια, ὙΣΥ μοι δοχούσι παδάν, 
«“ “΄ Ἶ Δ ͵ ἐπ 

ὡς εἴτις πολλὰ ἐγών; κ᾿; πολλαὶ ἔοϑίων, μκη1- 
͵ ᾽ ΤΌ Ή Υ 2 

δέποϊε ἐμιπιπλαιΐο. ἐγὼ ὃ ὅτω μδν πολλὰ ἐ- 
ς τ ΧΑ ΧΥΡΥΓΑΝΝ ᾿ς 7... ΠΥ, ἐ 

χώ,ως μολις αὑτὰ ἡ ἐγώ αὖ αὐτὸς ἀ δίσκω, ὃ: 
ἕνας; ΤΟΝ δ 1αὴ »" κα ΟΝ 

Αἴ αὐξαεση μοι Ὁ Εφθίοντι αλρα τῷ μή πιά: 
“᾿ 7 ν , ͵ “Ἢ Α " 

γὴν ἀφικέσθαι. Ὁ πίνοντί κε 5.6, τῷ μι διψῆν, 
ἀπ 19 7] 7} 3), ἐΐ λ -“ 

ἡ ὠμφιέννυοϑαι ὡς,]εεζω μϑὺ μκηδὲν κοιλλον 
! ͵ Ὁ" ͵] ᾿᾽ 

Καλλίε Ούτου τῷ π᾿οισιοτοίτου βιγϑεεὦ. ἔπει- 

δύ γε μδὼ Ὁ τῇ οἰκία. μωμαι, πϑωυ κϑὺ 
“--2 

δὲ πα γεῖαι ἐφεςρίδες οἱ ὀρφῷοι. ςρωμγζω γέ 

μῶω οὕτως τὐρχρόσαι ἔχω,ὡς τ᾽ ἔρηϑν Ἷ μέτ- ἐμέγ 

ἐς] Ἷ ἀνεγεῖραι. ζεὼ δὲ παῖε ὦ ἀφροδισια σοι Ω 

σώμιοί μου δεηθή, οὕτω μοι δ παν τρχεῖ, 

ὧ εἶε αἧς αὐ “«δοςέλθω,κ πῆρα ασάζονταί μέν 

Δα ὃ μηδένα ἄλλον αὑταῖς ἐθελάν αὐθϑειέ- 

ναι οὐ πϑώτα ζ νι ζιῦτα οὕτως ἡδέα μοι δὸ- 

κεῖ Ε1) «ὡς μάλλον «δὲ ἡδὲαϑει ποιών ἕκα- 

ξα αὐτὴ οὐκ αὖ ἀὐξαιμώωυ, Ἴ ὅῆον δὲ ζύ- ἴῆν δ 

οονῶς. πλειςου δὶ ἀξιον κτῆμει ὦ τῷ ἐμῶ 

πλούτῳ λογίζομοῃ {ὴ ὄκῴνο, ὅ7| εἴμου ἧς 

χαὶ τὰ νει οντὰ παρέλοιτο, συ οὲν οὕτως ὁραῖ 

φαῦλον ἔρον, ὅποιον Οὔκ ἰρχούσαν αἱ 

φζὼ ἐμοὶ παρέχοι. χα! ΣΡ ὑτὸν ὑἡδυπαϑῆσαι 

βελυθω, ςἕκ ἐκ ὃ ἀορραῖ τοὶ τίμια, ὠνοϊα ας 

(πολυτελῆ "ὃ δῆς ) δλλ ου ἢ ψυχῆς ζᾳμι- 

ἀὐομκα! οὐ πολὺ πλφον Δί αφΦέρ ασϑὸς ἡδὸ- 

νζωω, ὅτ ὀμα μείνας Ὁ δεηθζεσαι “αὐξοεφέ- 

ὼ γε πτοδὲ τω ϑασίῳ οἴνῳ οὐπυχῶν, οὐ δυψῶν 

“πίνω αὐτὸν. δολὰ μώὼ χαὶ “πολὺ διχαιοτέ- 
δὲ “3. ῃ 5.1} “ ΡΞ κ 

69ῖς γε εἰΧ9ς 64) τὸς ἀὐτελάφων μάλλον, 
"πὸ: 

-»» δὸ ᾿ ι 

λυγρυματίαν σχοποιευζᾷς. οἷς »ὺ μαάλιςαΐζῳ 
͵ » ς ΕΣ ͵ ΦΥ͂ 

καρϑιτὰ εκφ κίςα αἰ διροτοίων ὀρέγϑ..). 
»} 

ἄξιον 



νυ ρος 
πλοῦτος παρέχεται. Σωκρφτης Ἴε ζῦντ» 

παρ ὃ ἐγὼ Τοκχ)ησαμάυ 8 τ᾽ φριθβμιῶ, οὔτε 

ξαθυῶ ἐπήρκᾳ μδι, διλλ᾽ ὁπόσον ἐδιωυά μῶν 

φέρεαϑει, ζοϑτιν μοι παρεδίδου. ἔγω τε νεουὶ 

Πς φΣϑε φϑονώ, δλλὰ πᾶσὶ τοῖς φίλοις χαὶ Ὀγε- 

τ  Σϑανύω δ ἀφθονίαν, οὶ μετα δίδωμι πω βου- 
᾿ λολδίῳ τῷ ὃ» τῇ εἰκῇ ψυχὴ πλούτου ἡ μζὼ 

χαὶ δ αἵ δοτατον γεκτμα 'πίω οὐλζωὼ ἀεἰὁ- 

ξτέ μοι πα δϑῦσαν, ὡς)ε ὸ ϑεάσκοϑα; τὰ ἀ-- 

᾿πλείςου ἐγὼ τρῶμα! Σωχρ «14 οὁλαΐζων 

σξευδιη μέρ 4 φν. χα ΟΞ 5 αὶ τὸς πλέτον δὶ ν 

᾿ βθμοιῦζας 5. οἴστὸν θαυμα 4, Δλλ᾽ οἱ αὐ αὐτῶ 
Ε ἜΡέσκωσι, ζύτοις σξωνὼν Ια τελά. ΟΕ υϑὸ 

᾿ δέχ οὕτως εἶπεν. ὁ δὲ Καλλίας" γὴ τίκω ἥίροιν, 

ἔφυ,τα πὸ Ολς ζὥυλάδσε τῷ πλούτου, χαὶ ὅτί 

οὐτεὴ 

ται, ἅτε οἱ αὐ. ϑ6φ ποι ζὼ μὴ δυείσης ὀργίζον- 

πα δλλὼ κα ὅν ἢ ἔφη ἢ Νικηροεΐος μὴ ὅ'- 
ἡνς 

ἡλ ς δοι δγ ταΠουσα ὡς δούλῳ γοῆ- 

μηδενὸς πσδρεδειοϑει. οὕτω πεπαιδοῦ ὦ 

Αἰ σοῦ Ομήροὺ τ φιθμῷν, ; ; 

ἘπΊ ἀπύφϑις τείποδας, δέκα ὃ χρυσοῖο 

χάλαζα, 

“ Αἴθωνας δὲ λέξηζᾳς ἐείκοσι, δωδεχα σ᾽ 

Γ᾿ ὐ ἵπαους, , 

᾿ς καθιῶ ὺ τριθωῶ ὡςπλείςου πλετυ Ἐχεθὺ- 

᾿ς μδμε παύομαι ἐξ ὧν ἴσως ἢ φιλογρηματώ- 

ῃ τερός τίσι δοκῶ Ε{). ἔνθα δὴ αὐεγέλασαν ἅ- 

' πϑυτες, νομί ζονες τὰ ὃγτα εἰρηκέναι αὐτὸν. εἶκ 

ὕύτου εἶπέ τις σὸν ἔργον ὦ Ἑρμόδυες, λέγφν 
ος πετθο φίλοις, οἵ τιγές εἰσι, χαὶ δλπιδεικγιώαι, 
Ἱ ὡς μέγα. πε δειμαντω, χαὶ σοΐ Ὀχιμέλονται; 

να δοκῆς διχαίως ἐπ᾿ αὖθις μέγα ᾧΦροιφν.οὐκ- 

τοιοῦ ὡς υϑὺ χαὶ ἕλλζωυες κὺ βαρξαροι σύοϑεους 

᾿ἡοριωῶται πτλτα εἰδέναι τώτε ογτα ἢ τὰ μέλ- 
᾿. λοντα, ἀὑδηλον. πᾶσαι ορεῶ αἱ πολάς,ὼ πϑύ- 

5" (ἃ ἔϑνη “ἃ μαντικῆς ἐπερωτῶσι τῷ 

᾿ ϑέοις, τί ΤΈ χ65, καὶ τί οὐ χᾺ ποι». χαὶ μιζωιὺ 

᾿ς ὅῃ γοικίζουϑῳ γε δυουα οϑει αὐζοις χαὶ 47 χα Ε 

δὶ κακῶς πσοιᾷν, χαΐ αϑτο σωφές. πϑύτες ,ϑιῶ 

᾿ ἀἰτοιῶται τὸς ὅκοις ζῷ εϑὺ φαῦλαι Ξἰσο- 
“ἢ Φέπειν, ζα, ,αϑεὼ δὲ διδόναι. οὗτοι ζοίγεω οἱ 

ὩΣ πλυτὰ μϑὺ εἰδῦτες, πϑλότα δὲ δοευαλϑροι 

δ. 

“π΄: σαΟΝ  ν ινινΜ 
Α ἀξιὸν δὺ τὐννοῦ σὰ!;ὡς ἡ ἐλδυλεοίας ὃ ζιούτος Α ΕΠ διιτοῦι ΘρΟΓΡ ΟΕ ΠῚ οδη ἢ ἀοτάέο, υᾶ 

ἐπλε- δ, οϑζαζα,, καὶ ἀχούήν τὰ ἀξιαχουςα. ἢ χαὶ 8 Β 

Ὅου. ἐγὼ γὸ ἥζω παρ αὐτῷ δου υήσαυϑυος ὃ Ὁ 
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1ΠΙΒοία]!ος οἰ οίαπι πουλίηος υϊα ππ αι ἀϊ- 
αἰ τα’. Ν Δ ΠῚ δοογαῖο ἢΐς, 410 ἢδς ἤΠπ οὅ- 
(Θαύατιις, ποητι6 ΠΕ ΓΠΟἴο, ΠΟαις Ροηήεγθ. 
ΤῊ] οἀ5 (πρροαϊταίρατ: (δ ἀαθας πλ αὶ ταπ- 
[Π|; Δ Πτιπὶ ἔθγγο ροογαπη, Ατῆμς οαιϊ: 
ἄδι πο Ποπυ ἢΪ πλρὰ Ὠπης ἱπυ!]ςο, (4 
ΔὈυ ἀαητίαπη ατηϊοὶς οπιπίθιις ΟἰἔοΠτο ὃς 
Ῥαττοίροπι ἔδοῖο αιιοπηιιίς, οὶ αυΐή δ γο!ῖτ, 
ΘΑΓΠΠῚ ἀἰαϊεἰατιιπη, ἡ ιια5 ἈΠΙΠΊΟ Πη60 ΡΟΠ]-- 
ἄθο. (αἱποτίαπη ΓῈ ΠῚ ΟΠ τιτὴ «6 1 δ 1 ΠΠ. 
ΠγΔΙῊ, ν Τ 6 ΠΠσετ οὐ τη, (οπηροῖ ας πὲ ταἱῃὶ 
ν]αςτίσ: αι ρα ξξοπη, χυς ἀΐσπα ἔππτ οοπ- 
το πηρίΆγα; ὃ Δι αΠ|, ἤπια; δια ἴτα ἀϊσπλ: ὃς, 
Ζαρα ἐπ! ςπη πιαχίπιὶ ἔμοίο, φάθ 50.: 
ογατί τοῖο ἀϊος ἰη οτίο ροΠπι. Ατάιις ἰς εις 
ἴλτι ρίς ἤθη δὸς Δα ΠΥ γάτα, 1 ΡΙ νυ ΠγπῈ 
δατγὶ ΠυΠγεύδητ: (ς ρεγρότγιο συ ἰἰς νοῦς 
αταιτ, αἱ ἰρίι ρίασεησ. Ατῆας πος ποάο 
ΖΕ ΠῚ ἸΟ τις 5 οἴου: ον ΤΙ ποπ οι; ΔΙ 
(ΟΑ]Π1|45.4 ἢ} 4}185 οὐ σα Πᾶς ῃἰϊς δι! Πὰ ΟΡΙΞ 
θυ ἀἀπιϊγατίοπὶ πλ]Πιὶ δ: πὶ 4αρα πεηϊὸ 
τε (Οστ]οςο οἰ εἰτας Παθθατ, ΑἸ χα τ (ΟΠ σοῖς 
ἱπηρΟγα 5: ΠΟ6; ΠΟΠγΪΠες εἰ δὶ {πσσοηίδηης, 
{{ππ 1} ες πυσταο. Τα νοζο ἢμης πλϊτατὶ 
ἄοῆης, αἰτ ΙΝ ςογαζῖις. ΝᾺπὶ Ἔρὸ θυ μη ςοη- 
ὉΘΠΪΔΠ. ΖᾺΪ φυϊά8 (τπγαπι οὐ ἂ ἐὸ πηι" 
το, Π6 418 ΠῚ δ] ΓῸ {τ Ορα5 ΔΠΊρ] μς, Ετο- 
ΠΙπγ ἢ Ε]Τοτηοιο οὐοέϊις; νψαΙτα ΠΕ ΠΥΘΟΙ͂; 

δΟΡΙΦΗοΣ ΤΥ ρσαίασ. αἰ Φησὶ αἰεῖρα μαίξη 14, 
δ [δπο: ᾿ς ὁγοΣ φὶς ἀφηος 4196 ἰδ ει 4ὲ, 

ποῦ ἀδῆμο ροπάογε ἂς πιιπῆογο ἐἀεἰτίας 
ἀυατΡ] γί ῃγα5 Ἔχ ρότογα. Ουο (οτταῆς Ηι, 
νταυ! δα, ἀπ αὐ ϊοτ οἵΨ Ροσαπηὶς νἱ θαυ, 
[δ᾽ νεῖο ἰῃ τἰίατῃ ΟἸΠΗΠ {ππτοπηπὸς » 4ϊ οὔ 
αυοά γος εἰΐξε, ἀἸχ πὶ δι δι τγαγθηγης, 56- 
ζαπάμπι Πᾶς ητιάαση : ΤΊ Π. Δ ΠῚ] ἘΠΕ; 
ἐς ἁπτιοὶς ἀϊσοῖο Ἀ Ηογπιοροπος, ΠΕ Π ΠῚ 
111 Ππτ; ας ἀςπιοπίξγατς, ΤΠ ΘΟ Ή 21 {ΠΟΤ 
οἢϊς ροτοητίαπη το ας 1Π|ς οἰ σαγο,ν τ πτὸς 
τῖτο πιαρποϑ ἰρί τίτιις σοίοτε ΡΓορτεγθος ΝΞ 
ἀςατίς. Ροτίρι συ ᾿ρίταγ ἃς Πποτίπὶ εἰὲ, 
τλπὶ ἀγάσοϑ αιιδπὶ βατθατος ΟΧΙΠἴπτοτο, 
ἄςος νηϊπογία τη ργα ξητία, ταπὶ ιταγα 
(οἰΐς. Οπληος σοῦτὸ [πη οἰ πἰτατος 7 {ΠΠ| ἢ4- 
[ΟΠ65. ΡΕεΓ αἰ Πατίοῃ ΠῚ σοΟΠΙα]ης ἄςος, 
ἀυ ἃ ξλοίαπάππι., αι Ομ τε πἀττη ἢς. 
Ἐτίαπ πος 114 ρατοῖ εῆς ἰη (δητοπεία, συοά 
Ἅἰ] ποθὶς τὰπι σοπηπιοάαγδ, τπὰ ἐπδοπτς 
πιοάατο ΡΟ Πητ, ΝΑτη ἄθὸς ργοσδηταγν πὶ- 

᾿ποΓΙς ντ πα ἰδ πὴ αἰιογίαπε, θοΠανο- 
ΤΟ ἰαγρίαητατ. ΗῚ ογρὸ αἱ], ιΐ οπηηίαᾳ πο- 
ταπτι,, ὃ Ῥοῆιιης ΟΠΊηΪ4., τὰπη πὶ Πὶ {πε 
ΔΠΊΪΟΪ : νὰ ααἴὰ {πὶ ἱρῇς οἵιγας, Πιπὶ- 
ΠιιΑ τη ΤΠ 8: ΓΟ5 605 διρίλης, πδαας ποέξι, 

“ γεν ν σὰ » ἢ ’ ψ ͵ Λυδοῦ, Ε' δεοι, οὕτω μοι φίλοι εἰσιν» ὠότε |σ Φ ὄχημελειοϑαι μόυ, ουπότεληθω αἰὔθις οὔτε γυκτὸς, 
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πεᾶας ἱπτογάϊι, πους πο Ρεῖσαπι, πε ἃ 

υϊά (μδορταγιῖς ππι. Εταϊα Ρτοίριοίαπε, 

υΐπαπι οὐϊαίαίις ταὶ ξαΐαγις πτ οάφητας: 

τῆς παπεὶίς, σπυϊηίθι5, ἰοπλη 115, δα ρατ- 

ἰς, φυϊα ξλοίαπάπι, χαϊα οπαϊττοπάμιμα {τ 

ταΐῃι Πραϊῆςσαης. Εἰς απ οὈτομηρβογο,ῃῦ 

{Πρ νπη]αδπι τς ρα ηϊτετ; ὃς 18 ΠΛΟΓΟΠῚ 

ΔἰΙχυδηάο ποπροῆϊ, ρα Πα5 ἀεάϊ. Τὐπι8ο- 

οταῖοβ: ΝΊΜΙ] ποῦ, παῖς, εἘ ̓πμογά [δ 1- 

1ε: νεται μος ὁηυίάεπι (οἰ(οἰτατί ἰδ οης 

νεἰϊπὶ,, αιὰ τατίοης οοἶΔ5 Θ05, νεται ἁπλὶ- 

ζος παθθδς. Υ 11 ργοξεέζο, παῖς Ηεγπιο- 

βεπο5. Οὐΐρρε πα] πὶ {ππταπὶ ἔοι η5, 

ἐοςἰαιάο, ὃς ἀς ἰΐς, ας ἀφάσγαῃσ, ν]ΟΠΠππη 

ΡΓα ΕΟ; αιιδητιπΊαις Ροῆμπι,ρὶς Ισααου: 

δὲ ιίθιις ἱπ τοῦιι5 οο5 το [Ἐ65 οἷτο, ἰη "5 νος 

Ἰοῃ5 οηαίἀοπὰ πυπιιιαπι πιρητίοτ. Ρτγοία- 

ἕϊο;, αἷς ϑοογατεβ, ἢ 4υι1πὶ τα] 5 [15 5 ΔΙΊ ΙΓΟΚ5 

(05 οχρογί τίς : οτίατη [2605 ρδγ εἰξοτεάετιςο, 

νίτταυτο αο Βοπείϊατο ἀοἰςέξατί. Ατα; παέτο- 
τὰ ἰη πππο πιοάπιπη (το σου ]οααεᾶτγιγ, 

Ψετγιπι νδὶ δὰ ΡὨΠΙρριιπι νοπτιπὶ εἴος; 

αυατοθαητοχ θο, Πα ἀπαπῃροτίροχ Ποτὶῃ 

τατίοης πιοιιοπαὶ εἰϊις, σα ργορτογοαίο- 

(ς εἴξοττοι. ἀπηοθη ὁρογωρτοτίαπι οἵξ, αἱτ, 

ἤμοά ἡσιπῚ οπηη65 ΠοιίηΓ, ΠΊΕ ἰοσιΐατο- 

τοι εἴς, ἢ ἡ! παπέδὶ της θοηὶ, ροτίδξ- 

ἴοι δά ἰά πιο ἰπυίταητι πη φαΐ σοί αἴτ ΠηΔ]], 

ξισίαητ ἴτα, νι πα απ! ἀο πὰ τοίρἰ σίφητ; νογιτὶ 

(οΠΐςετ,πς νο  ἰπαΐτι το ἀθἄτο!αγο τα, αἰ τ Ν - 

σοατζιιβ, τε εἴξοιο. Ετθηπη ΔΙ] Οἱ ΠΊΟ 1. 4111- 

διὶς Γ65 ἔπης ργοίρεγα;, ἰοῆσα πο Πιρίιητ: 

τ χυΐσι5 δά πού αυ!α φοςιάϊτ, οοσπατίο- 

ἡ πὶ τεοςῃἐπάο εηππηείᾶτ,ποσ νπτηϊαῃλ 
τὴ πα Πιπιἕλοϊιηςν. δε 4 εἰοίαης. Το να- 
το, ἰπαυῖς Οπατυλίἄος, δγγασυίλης, ΖΔ ΓΟ 

τὸ εἴϊοτς ἡ δὴ ροτίρίοιιαμη Ε[Έ, οευγί τα δηϊ- 

10 Ργοόρτοῦ ππης ραοταπλὺ Νεηυδημαπι, Ὁ τω μέγα. Φοϑνῆς 2" δῆλον, ὅτι 6Χ] τω πω δι.. 

αἰτο ᾿Πλη10 ΡΙΓΟρΡτΟΥ ἰρίαμα πιάρηιο {π|π} 1 

ποῖα Ν απ ααοίάζατη δηϊπιαάιϊιοττο οἱ ἰπ{1- 

αἰαῖ, ντ στ ρεγάληι. [ἃ δοστγαῖοβ ]απ1Πὶ 
δάιυ οι: Ῥτοῖ Ηογοαίςς, ᾿ηΠ4αΐτ, αιια τα 
ταπῖοροτο ἔς αἷς το ρίιοτο [ἰο5 αυδιτγαη- 
ταγιντοαχη ἰητογῆςεοτα νο] ητὸ Ατ οπῖπ, αἷτ, 

πεαυδηαδηι ἐπὶ ἰῃτοτήσοτο νοϊμπησ, (ςά 
Ροιλάογο,ντ σαι ρίι5 ἀογηγίατ. Γι νοΓο, 
παοπηδάπιοάιιπι νι ἀοτατ, ἰ4 ἢ ἤλτ, Ἔχ [Ε]- 
τας απ. ρογα τὰιπὶ 1γ1 5 Οὐπηῖπο (ΟΠ σοῖ, 
αἷτ. Ετσο πεῖρίς ]υϊάοπι σιπὰ ΘΟ σα α5 
Ὑ ετο ἰη ας, δὲ 4! ἀςΠὶτοῖαβ, ΟΠ Πόδηϊς Ε αὐτὸς 

ποΐῦζος. ἴτὰ πλὲ [ἰπὸ απ]εῖ, αἷς δοοΐαταβ. 
τηαρσηα ἰ[{Ἐας [ΟΠ Ἰοἰτας τ οἵα, Πιοα ἃ Πατιι- 

Τὰ τὰ]ς σούρα5 πα θδ5, ντ [ΟἿ 115 ΤΟ ΠΠῚ Οἵ- 

θαυτος ΠΟῺ ΘΟΥΓΙΠῚρα5. ποῆς, ντῇ 
ΠΟΙ αἰΐλαι Οὐ τεῖῃ, (αἰτεῖ ΠῚ ργορτεῦ πος 

οὐτρις απ αύμι τ, πιασποροτο τὸ οἸογτί, 

ε} ͵ γα «“ Ἵ Ἵ 

(ὐποτέγεπόρυτες εἰδότες,0τιὶ γλωτὸ ποιὸς εἰμεν, 
“ 

Ι 

ἩΧΟΣΝΕΙ 94. 

οὐθ᾽ ἡμμέρας,οὐθ᾽ ὅποι αὐ ἑρμῶμϑι »οὐθ᾽ δ, τὶ αἢ Ἷ 

μέλλω ποραῆφν. οἱ αὶ Ὁ ασεοφδέναι καὶ ὅ, 
τὶ ΦἿ ἐκάίςου Ὁιπρήσε )» σημδήνουσι δι; πέμ- 

πούες αἱ) γέλοις, φημιαιφ,ὼ ογυηγια, ὼ δἰωνᾶς, 

ἅτε δά, ἡ ἁ Χο" “τοιᾷν. οἷς ἐγὼ ὅταν ὑϑὺ πεί- Ἂ 

θωμοι, Οο εϊξ ποτέ μοι μετα μέλᾳ" ηδὴ δὲ ποῖὲ 

ἡ ωὠχιρήφαρέκολφοθήμο, ὁ ὁ Σακδ της Σ 
᾿ 

πεν δὰ πότων μδὺ οὐθὲν ἄπιςον.ἐκάνο μδῥ- 

τοι ἔγωγε ἡδεως αὐ πυϑοίμίωυ, “πῶς ἀὐθὶς 9ς- 

εαπάζων ὅτω φίλοις ἐχής.ναὶ κα τ διά, ἔφη 

Β ὁ Ερμολύης, ὁ μαλα ἀὐτελωΐς. ἐπανω Ἴεγὸ 

ἀὐδυς ςὐϑὲν δϑωιπομών, ὧν 7ς διδόασιν ἀεὶ αὖ 

παρέχομαι. θυφνκιῷ τε ὅσοι αὐ διυύω (9) ,χαὶ 

ἐφ᾽ οἷς αὖ ἀὐζις εἴδτυρας ποιήσομα!, ἑκῶν οὐ- 

δὲν “ψευδὸ α!.νὴ δ᾽, ἔφ ὁ Σωχρατης, εἰ αρο. 

ζιὅτος ὧν φίλοις αὐζουὶ ἔχφς, ὁ οἱ ϑεοὶ, ὡς ἔοι- 
χερκολοκαγαϑία ἡδὸν.). τε μδρ δὴ ὁ λόχος 

ὅτως ἐασουδοιολογήϑη. ΠΣ Ὁ ὃ εἰς Ὑ Φίλιης- 

πον ἦχον, ἡρώτων αὐτὸν, τί ὁρῶν οὖν τῇ γμωζ- 
τ 7 » 7 7 ὙΠ αν 

πὸ ’α μέγα ἐπὶ αὐτῇ Φρογοιὴ ἐγὸα (ον, Εη. 

ὅταν υϑὺ τὶ ἀγαϑὸν ἔχωσι, ποκα λῶσι μεῦχι 

ζῶτα πυροθύμος" ὅταν δὲ Τί καχϑν λαξωσι, 

φάη ϑυσιν αμεταςρετῆι, φοξέυϑυοι μὴ ὁ α- 

χον]ες γήασωσι; ἣ ὃ Νικήρφιζος εἰστεὶ νὴ δια σὺ 

ζίνιω δηκομως μέγα, φρονής ἐμοὶ γὸ αὖ  φί- 

λῶν οἱ υϑὺ 42 ωράΠοιϊε: ἐἰκποδὼν ἀπῆρχον- 

σα! σὲ αὐ καὶχόν τ λαζωσι, “ἥνεα λογϑέύσι τ 

συΓλυφαν, καὶ σε ξ ποτέ μα ϑσπολεί πον ). εἶεν. 
ν Σ ς 

σὺ ἢ δὴ, ἔφη ὁ Χαρμίδης, ᾧ Συρᾳχόσιε, Δ 

κατ δὲ ἔφη, αὶ αϑὺ δὴ, δλλὼ ἡ δέδοικα τῦξ 

αὐτῷ ἰχυρώ:. αοϑοίνομ4:) ὙΣ τινας ἐχιξου- 

λδυοίιας δζᾳ φθῴραι αὐτον. αὶ ὁ Σωχρᾳτηςά- 

χέσαξ Ἡ ΡΟΝ; ΘΝ ζσῶτον Ἵ νομιίζροίῆες νυμίζηισι!. 

ἡδικη ον τν πσὸ τῷ σούπαι δὸς, ὦ 1ε Ἔιποκί ναι, 

αὐτ' βέλεοαϑαι;δννν. ὅτοι, ἔφυ, ἰ ποκίφναι βε- 

λ9.) ὡρλὰ ππάσοι αὐτ' συϊιαϑεύδαν εὐζζις. σὺ 

5, ὡς ἔοιχας, εἰ ὅτο “δυο, νομίζης αὐ δζεφϑα- 

ρξζω αὐτόν: ναὶ μὰ δι ̓ ,ἔφη πϑυτάπασι [ δ᾽ 

ἀρ,ἐἔφη,συίΐκαϑεύδς αὐτῶ; νὴ δ δ λοὶδ 

[εὺ παᾶσας (ὰ νύκζ κ.νὴ τίω γραν, ἐφηὸ Σω- 

χρατης, τύχνμα γέ σϑ μέγα» Ω ΤΣ χρούτα 

Οι ξτον φάδωι ἔχοντα ὡς] μόνον μὴ ὀχ φϑκί- 

ρῳΨ τὸς συϊκαϑευδοιζαε. ὙΠ: σοί γέ, εἰμ] ἐπ’ 

ἄλλῳ, δὶ ὄχι τῳ γεωὴ ἄξιον μέγα φροιόν. 
ὥλώ 



δα ὑλὶ ᾧ μδω;θχὴ νὴ δία τοῖς ἄφρροι. οὗ- 
“οὶ γὃ τὰ ἐμῷ νϑυρόασαςα ϑεωμϑύοι Φεφεσί 
μειζᾳῶτα ὃ, ἔφη ὁΦίλιστωος, κἡ τοδϑζω ἐγώ 

σϑ χουον ἀὐχουϑρα τσϑϑς τὰς ϑτοις » ὅπ αὐ 
ἧς, διδῦναι καρπῷ μϑὺ ἀφϑονίαν, φρενωΐν ὃ «- 
φοείαν. εἶεν, ἔφη ὃ Καλλίας. σὺ δὲ δὴ ἜΣΗΝ 

χρᾷτες, τί ἔχης εἰπιᾷν, ὡς ̓ εἰξιόν σοι δβὶ μέγα 
Φρονᾷν ἐφ᾿ ἡ εἶπας ὕτως ἀδόξῳ θσῃ τέχνη; χαὶ 

ὃς εἶπεν" ὁμολογησω θα πρῶτον, ποῖα ὅν 

μαφρ. χυφτε ἀσποχρίνεα ζ, ἵνα εἰδώμϑυ, ὅσοι αἢ σεευο-- 

μολογώϑυ. χαὶ ὑμῶν οὕτω δυκᾷ; ἔφη. πόὸῥυ 
αδρ δίχτυ, ἐφασαινιὼς δὲ ἅπαξ εἶπον, ΠΙαΐυ μΔὺ 

δΐευ, πϑτὸ πϑωτες οχ, τῷ λοιπῷ ἀπεχρίναντο. 

Οζκοι ἀγαϑοΐ, αϑὺ, ἐφη,ὑ μι γδοκᾷ, μαςροπᾷ 

ἔρον Ε1) "δὼ αὐ," ὃν αὐ μαςβοπζη,ἰρέσχον- 

ταὶ τῷτον δἰποδιακγύγαι οἷς αἱ σεουῆ;πϑμυ υϑὺ 

“ δέχυ, ἐφα σαν. Οζκοι ἕν νϑρ τι δεὴν εἰς ὦ τὐρέ- 
σκᾷν, οκ Ὁ Ὡρέπεσειν ἔχήν δέσιν ὦ τοεχὼν 

ν᾿ .ᾳ 
πνὴ 
᾿ἐ 

:τῦδε ὄχτοα ἄθα,, ὅτι 6:1 αὐ, ϑρφπτω τοῖς ἀὐζις 

ὄμμασι) φιλικῶς ἡ ἐηϑραΐς Ὡρὸς τίνας βλέ- 
πφ:πϑρυ υϑὺ δξζυ.τί δὲ, τῇ αὑτῇ φωνὴ 691 χαὶ 
αἰδημόνως δ ϑρασεως Φϑεγίεαϑαι: πλυ »ϑὺ 

ἕν. τί διλϑορι σέκ εἰσὶ ϑὺ τίνες ἀπεηϑανόμε- 

γοὶ, εἰσὶ δὲ τίνες, οἱ πσϑϑς φιλίαν αγϑεσιν; πϑρὺ 
μδὺ ὄξω. σέκϑν πάτων ὁ ἀγαϑὸς κιαιφροπὸς τὰ 
συμφέρονϊα εἰς Ὁ ξἰρέσκῳν διδασχοι αὐνπόὸύυ 

ο΄ κδὺ ὀΐω. ἀμείνων δ᾽ αὐ εἴη, ἔφη, ὁ ἑγὶ δυουαί- 

τα δύ ἐσάεϑησοιν, χαὶ οἱ νϑὺ εἶπον, δη- 

ΕΣ "9. ὅτι ὅς!ς πλείςοις" οἱ δὲ,πδλϑυ μϑὺ ὄζωυ. ὁσὶ͵ 

ἵ εἰπτῶν., ὅτι γαὶ τῷ τὸ ὁμολογάται » ἔφη εἰ δὲ 

᾿ πρὶ ὅλῃ τῇ πολᾳ “Σἰρέσχονζᾷς δουύαιτο Ξἰπο- 
Ἶ πα ΩΝ . 3)» ᾽ 

δεικγώσαι, οὔ ζῦτ' πὸυτελώς ἂν δὴ ἀγα- 

ΕΥ ὃδς χιαφροπὸς εἴη; σαφεῖς ὃς νὴ δία., πλώτες 
Ἂ ᾽ ἊΝ 3, - 

τ΄ εἶπον. Οὔχοιοῦ εἶτις τοιούτος δούύα τὸ ὀξερ- 
- ἐν Α ἘΣ ΜΕΤ. ͵ 4 εὖ 
γαζξοϑαι ὧν τοδοςατοίη , διχῴμως αὐ μέγα 
᾿ και ἣν } ι ͵ ν᾽ ᾿ Φεϑιοιη δ τῇ πε 5 9 διχαίως αὐ πολιω 

ἃ 

ὰ 
4 

Ρ 

οὐ ΣΝ Ἦν αὐνὰ Ν. 
δλλὰ κιὰ δὲ, ἔφη, οὐκ ἐχὶ πύτῳ μέϊᾳ φροναῖ. ἈΈρονοτο ποὴ πάπα ΡΒ ὁαα μη πὸ οἰξοτο, 

; Τει »» τας ὅδ, 3) 3 ν Ν᾿ ἀχὶ- ὶ ἐργο πὸ κα ςφροπϑ χἡ ὁστὶ αὐ ἐρωτῶ, μι ο- Β 

5." ἡ ͵ υἢ “ " “ 

ξαλῆτος " πλύυ μδὺ ὀζευ, ἔφασαν. Οὐκοιοῦ χαὶ ΚΕ 
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ἰπααῖτ, Ῥγορτοῦ ἃ ἰρίτατὸ Ρέοξεϑο Ρίο- 
Ριογ ποπιῖηος {π]έοξ,αἰτο Ν Δ’ {ΠῚ Ρτορῖου- 
ἐδ, ιοί (ροξξοηζ ἱπηαρίπποι!]ας πηοαδ, αι 
Βα ου] 5 τοηῖς πχουιοητοτ, πὶς αἰ πητ Ν ροὶ 
δείαπι, (δἰ θοὶς ΡΠΠΙρριι5, [4 ἃ ἀἰΐς ΡιΘοδεὶ 

«- 
Π τε Δα ἀϊοθατη,ντν δἰσιιηγς οτος, πόζα 

υϊάεηι Παρ ατη ΟΟρί. πὴ [αγρ γρηξιῖγ ἫΣ 
Ρεατία νοῖο {που Ἰτατῷ, διτιτα ίδης, ἴῃ 6 1ΠῈ 
(Δ]]Πὰ5. Τ  νοῖο, ϑοογαῖοβ, ἀαϊ ριοίοντς 
Ροτες, Φυδιμοθγοπη ἤλπτη σοπίρας, οἷατο 
τὸ εξ Δῃΐπτο ργόρτοῖ ἀὐτθ ἢ, “ααῖη ΑἰΧ ΠῚ; 
δάςο ἱρῃοιῃ!ηϊοίλα ἡ Ἐξ δοογαῖοβ: Ρεϊπηῦ, 
ἱπαυΐτ,ν 6] 1Π ΠΟΥ ΠῸ 5 ζοπιιρηϊαῖ, ΠΟ 16- 
ποηΐϑ {τ οἤϊοίππ). Τ ιπι 4 ἰητογγορα- 
πότον 14 ἐοίρομάετο ργοιητοιντ (οίαπηιις, 
ἄς φαΐδιι5 ἰῆτοῦ πος σσπθηϊατ. ΙΝ  τ ἴταὰ νο- 
δὶς ετίαπιν ἄδειν: Μαχίπὶς γοΓΟ, Πα] ἱ πηζ, 
Ατῳ νεϊςπλεὶ ἀἰσορδης, Μαχίηγο γείο : [τὰ 
᾿ος ἰρίππα τη τοίροπάοπάο ἀςίπεέρς τοτῖ- 
ὨοΡδπί. Εγσο νοδὶς δοπὶ Ιεποηὶς ἐς νἱ46- 
ταις, ἱπ ας, τ ααεηλ, ἄπαπλας ρογάτιχογίς, 
δι ἐπι σγαῖος [ἴ5 οἴποῖας, 4! ιοιπὶ 
Τοπίμείοιητ ἱΜαχίπιο νοτο,αἰμηξ, Αἢ ποῖ 
ἰσίτα γνπυπα 4: 148 Εἰ Ἐν, αο νι ρΙαςεαπέ, 
[αςὶξ ; ΠΙηλίΓαΓα ἢ ὅζ σα ρη ]ογῖι, ὃς γε ΠῚς τα-: 
ἴΐο ἀεοοῦι !εσοπὶ ἐὀτιιοτὸ Μαχίτης νόγο. Ετ- 
Ἰαπχίοἴτηιι5, ΡΟ ποπιῖποπὶ πίει οςι]]ς 
ἔυτπὶ ἀΠΊ 66. ἕπτ ποι ΠΠΠτεὺ αἰ ̓χιιος ἱητα οι 
Μαχίπης. Οὐ νοτο καὶ αὔτ πο ξαάθιη νος 
1ἰσςξταπη νογθουπας, αὶ αἰ σόξοΥῦ Ιοχι 
ΜΜαχίπις, Οὐ 4} ποηπὸ ἡτἰἀατὴ (οὐ πο Π ας 
οὐϊοι {{πὲ,8}}} Δα ἀπ᾿ οἰ Εἰ ἃ προ. Πητὸ Μὰ- 
Χίπης. ΕΧ ΠΙ5 Ἰσίταΐ αἰια σα πΊ4; Δα ρΙΔοο πη 
οοπαιοιηΐ, 4 δοπι5] 6 πο {πὸς ἄοροτε ἀ6- 
θοτὸ Μαχίπιθ. Ν πη αἰιξεί ροτίου 6 ποσίν, 
αυϊνηϊ ἐράἀετὲ ργαῖσϑ ροτοίξ, ἀπ νέτο αὶ 

πώ 5, ἢ 5, ἐ ι »" 3 εἰ τα ΤΣ ᾽ : ῬΆΣ 3 
Ἂ μϑρος τ ρίςους ποιᾷν, ἢ οος καὶ πολλοῖς ; Ο7- Γ) ΡΙατΙ δι» εἰς ἰπ ἀπὰς ράττος ἀ 15 οητηῖ- 

διι5,411}} πλφηϊξο εἰς ἀἰσε απ, ροιίογεπι 
εἴα, 4 αἱ ρΙ συ Πλ|5 εἤίζεῖς σζατος ροίοτ:41}) 
{δ 1οτοραπε, Μαχίπιθ, δοοίατεξ, “ππΠὶ 
[ιᾶς οἰ πῃ ράττο οοπαξῃΐγε ἀϊςεγοῖ: Οὐ 
{| 4αΐ5. ᾿Π 10, νέτοιι οἰ αἰτάτί αι! αίη ρ]4- 
σοδητ, οἤίοογα ροῆπτ, ἀη ποη ομππίίις 6 
παπηογὶς Βοηις ἰσηο ἔποτῖς ὃ 14 υϊάεπὶ 
πγαηϊξε τιῖπὰ οἵς, ἀἰαπε οηηο5, Εἴρο ἢ ἃ 19 
805, φαίθιις ᾿ρίς ργαπε, τα ας οἤἥζοτε {16 
ἔιο ροῖπε; ἀῃ ποη ὀρτίπιο ἱπσθ οὐ Πάπα ατγ- 
τα πὶ δ] Δίο {1 φῃϊπγο., ἀαδ δα Ορτίτηο 

᾿ ᾿ς μιοϑὸν λαμᾷανοι: ἐπεὶ δὲ χαὶ ζαῶτα πϑύπες Ἐ ἴατο πιοτοοήεπι ἀεθαϊ ΔῃρΙαπι ἀζοίβετοὶ 

στουωμολῥορέω ποιούΐ τὸς μϑυτι, ἐφη, μοὶ δὸ- 

- 'χ4 Αντίαϑένης ἐὴ ΖΞ. χα ὁ Αντιαϑένης: ἐμοὶ, 

᾿ς ἔφη, αλβαδίδως ὦ Σ᾿ ὠχρ Τες τω τεχνζω; 
Ϊ ναὶ κα δὶ, ἔφη. ὁρῶ ΣΡ σε καὶ πίω ἀκϑλοὺ- 

Ξ' νυ της πόμυ ὀξ4ργασμεένον. τίν υτίω; 

᾿ Μέ 

αὐτὴ Πἰ5 οὐ να! οτῇ ἀἀ(Θ πῇ οξηι: 1 ὰ- 
Τὶς (οἰ δεῖ, παῖς, εἢ πλςα Φυ! ἀςηνςητη- 
τα ἰς ΑηΠ ΠΠ πες. 1 ΠΏ}: ΜΙΠΙῆς ἐγὶ- 
Ρυι5, ἱπφαΐε, ἀτγοτη πῆς ϑοογαῖοοὺ Ρτοίο- 
το, αἴ. ἔήατη το νἹάςο εἰ [ἢ Πιι1|5 ροα ίς- 
ααυάργοῦθε οχοζοῖτα οἶς, κα ἘΤὴ 114 οἰὶ 

ΕῈ 



ο 

δ0ὸ 

στααίτον ἰά ἔσγοης Απεομοβ : Ἑοσφαϊά, 

Δἴτ, ταῖς πὶς σοπηπλ! δ} οἷς δσογατοδὲ ϑοῖσ 

ἐαυΐάσπι, Παίς, τὸ Οαἰατα απο δὐ ἐο- 

ἐζαπι Πα Ῥυοάϊςαπιρογάιχηῖς : αππι 

ἩΠατα αγβεητοηι ἀπιούο ρῃ]]οίορῖα οοτ- 

ποῖος, δαθο νοῖο ρεσιιπία ἱπα!ρ ἤτοι. 

δοῖο ἔτοπι τα ρογάαχηϊς οἰηγάθπι δά Ηι:ρ- 

Ῥίαπι ΕἸσιπι,α αὐο οτίαπη ἀττοιπὶ πιο πλοῦίας 

αἰάϊςοὶς. Ετ εχ θο υϊᾷοπιτοιΆροτα πλαρὶς ἃς 

τροτῖθας εἴς ἀςάϊτις σερίτ, φιοά ρα] στί 

ηυϊάαα!ά νι ἀέτίτ, οἰὰς Πα πιά απ ΟδΙμα- 

4τατοτ. Ναρεγδάεο ααοάϊιοίρίτεπι Ζπ 065 

Ἠειδο!οπίοτη ἀριιά πιο ργα ἀίσαπάο εἴο- 

οὐ, ὑτΊρίας ἐροὸ ουρίἀτ5 εἴεπι, σοη ΟΠ 14- 

4 οαπὶ τα δὶ - πο ἀθάθην ΠοηλΪπ6 τ δὶ 

φτατίαιῃ Πασεο. ΪΝα ΠῚ βυϊμυρετ ες Βοπαις 

Ποποίξαία; νἱάεταγ. Απ πο ἴσθι ἐξ ομγ- 

Τα πὰ ΠΠαπν ΡΗ]Παπτπὶ ἀραιὰ ἴλς ργααϊσδα- 

ἰο,πιεαις ἀριι Γρττπ, εαπὶ ἴῃ πο Ι5 δὐο- 

ΟἸΟΠοπῚ δηϊτηΐ οχοίτα ει ; νεποίηγες πλδτῃ-- . 

τεϑ πησταο, ἀυ γ λ 5 οσὐτβιαπάο, ΕΠ - 

ἄεαταας σἀποστοϊςητ ὃ Πας ἄσυπ ἐροτο 

Ἕλζοτε ρος ν᾽ ἀδαπι, ΟΠ τη οἤε]εποποθῖι 

ατθίτγογ. Ναπι 4 αἀσποίςζετε ροτοίξο5, 

αὶ α δὲ βαραγὶ πμτν εἶ] 65; ἃς Ροτοῖν εβϊοετς, 

ψυΠ1{8 πγαταὸ Ἔχροιδητ: ἰδ ΤΆ] νἐάοτιγ ὃς 

γίθος αιηϊοίτία σοπίπησετς ροῆς,, δ πὰ- 

Ῥείας σοπιπιοάας σοηο ΠἸαγῈ  ντα 6 τηδρ Πὶ 

νἱγρυοτὶ τς τατη ἀριι  Οἱαΐτατε5, τιιπι Δηηΐ-- 

τος ταπιίοοἱος, εἴποτε. Ετταγηϊῃὶ, αι 

4 ποὴ (ατίβ γοέτο αὐ άϊοτῖς, ἀϊχιίεηγε, ἰῸ- 

Ὠοηοτα οΠ τὰ θοηι,, (ποςοπίαίπι. Ερσο 

νεγο, δι ἐςῖτ 6, π θα ἴαπι ΔπΊρ ἴα5. Ν απ 
Βιας ΠΟΙ πη, αἱ Πα τι μἪ Δ Πγιι8 πλα5 αἰα1- 
εἰϊς σομ πράτ ετῖτ. ταύ πος ραξξο Ὁο]- 
Ἰοφαυίογαση οἰγαπίτιις αἰίοἰ ατὰς ας, ((Δ]- 
ἴϊας αὐτεπν: δοάτα (ὐγίτοθα!ς, αἷς, ἰη σοττα- 
ΤΊ6Π δάιογίις ϑϑογατοιι ἐς ρα] ΟΠ ττα αἰ π6 
πο ἀείςοη ϊ5 ὃ Νόη Ῥγοίοέζο, αἷς ϑοοζα- 
το5. ἵνδηι ξοττάίε ἰοποποῖῃ δραα πα σας 
τάδάσπα εἰς ἰπ οχὶἰπγατίοης νἱάστ. ΝΝΊΙ- 
Ἰοηλίηιι5 ἐρο, (πρίεοις Οὐιτοῦι 5, ΠΟη γὸ- 
ουίο. ΤΠοςεῖο αὐτεηι πῆς, ἢ χυϊά παῦος ἀο- 
ξείπα, τς ρα ]οτίογεπη εἴα αιαπιορὸ ἤτηι. 

Ἰλπτιιηι, αἴτ, σογηδπη δἰ Ἰατι|5 ρΥΟρ 5 αά- 

ἔετατ. Ρε πυυϊη δά σαι τα ἱπα αἰ ππΌ πε πὶ 
Ῥίουοςο. ΤῸ πλιἱ τείρομάοτο. Αττα ἰη- 
τεύγοσατο. ψτγαπι ἰρίταγ ρα] ογἰτα αἰ πο πὶ 
ἴῃ Ποιμίης ταητιηγ ΕΧῚ ΕἸ ὰς ΕἸ; ἀἢ τα τη ἘΞ δ κι ΤΣ ΣΟΥ δὰ ὶ , 

χοῦ Ὁῷ αὔλλω Ἴνι ; εγὼ μϑυ 
ἴπ4]14 1 [δ αἰαὶ θγοξοξξο,αῖτ, πλδα υ! ἀθηΣ 
{ςητϑτία Οἱ Ὲ οτία ιν ἢ 40, ὃζ δος, ὃς Πγ8]- 

τὶς ΓΟ Οτ15 ᾿Πα Π}15. Ν Διὴ ὀζίσατίιιπι οα16 ρα]- 
Οἰσιίθηι στο, ὃς ο]λάμι ΠῈ ὃί Παίξαπι. Ετ αὶ 
Βοτὶ ροτοίς,αἰτ, χα: ᾿παϊσο ΠῚ ἢι] 14 (της 
ΤΟ (114,6 ΠῸ Οπχηΐὰ ρυ]ς ἢ γα ἡ δ᾽ Δα ορδία, 
Παογιπν οαιη]α πὸ ἐὰ ἐπα] ρβαταιηις, 

ΧΡΝΌΡΗΟΝΤΙ "5 
" 

Αὖς ἰεπόπαπι ἄπο ρεγάιδοταπι. αἷτ, Ἐπ Α χίρὺ ασδϑαγώϊει αν, ἔφη: ὶ ἐς μώλᾷ ἃ ϑε ϑεὴ 

ἐπήρετο" ὼ τί μοι σύνοιεϑὰ, ὦ Σώκρατες ζιῷ- 

τὸν εἰργαισγκένῳ ᾿ οἶδα, μὃν ̓ ἔφη ̓ σὲ Καλλίαν 

τοτονὶ πσοϑωγωγεύσαιντα ποῦ συφῷ [Πρ968ὲ- 

κώ ὅτε ἑωρφις αϑτον μϑὺ φιλοσοφίας ἐραΐιτα, 

κῴνον χενμῶνχ δεόμϑυον. οἴδὲω δὲ σε Ιπαίαᾳ 

τωδπηλείῳ ᾿ παρ οὗ ΖΞ Ὁ ὦ μνημονικὸν ἔμια-- 

θεν αφ᾿ ᾧ δὴ ὼ ἐρωτικώτερος γελυητα;, Ὁ 

δ ὁ,τί αὐ Ἶ καιχϑν ἰδ μηδέποτε ἐχελανϑοε- 

596). ἔναχος 5, δηπῦ χαὶ πσαϑς ἐμὲ ἔπαμναΐν 

Β΄ ἐἡρακλεωτίω ξένον, ἐπεί κε ἐποίησεις δγπ- 

θυ μιᾷν αὐλῷ στεωἐςφησξίς μοὶ αὐτὸν. γϑῥιν »ϑω- 

ποὶ σοὶ ἔχω πόύυ γὸ καλὸς κάγαϑος δυκᾷ μοι 

ἐϊ). Αἰοώλονὃ Τ' Φλιάσιον τσοϑς ἐμὲ ἔπὶη- 

γων, ἡ ἐμιε ασοϑς οἰκήνον, οὐχ οὕτω διέδνχας, 
ὧςτε «ἰὰ τὸς σοῖς λόηρυς ἐρῶντες ὄἰκεώο- 

Φρομοίυϑδυ δυονήλους ὥντθντες; ζφτα ὀξὺ ὁ- 

ραΐν δχυυα υϑυόν σε ποιάν, α γαϑοννομίζω πσῶ9- 

αγώγϑν ἐῇ). ὁ γὸ οἷς ΤῈ ὧν γιγγωσκάν τε Τὲς 

ὠφελί μοςὶ αὐτῶ ἡ Ἰάτος δρουάμϑρος κοιᾷν 

Ὁ Ἐλεϑυμν δρλήλων, οὗν αἴμοι δοκᾷ ἡ πολῴς 
δουύαοϑαι φίλοις ποιᾷν, αὶ γάμεις δχετηδείες 
σειυά γάν, ἢ πολλῷ αὐ αἴξιος ἐξ) ὧ πόλεσι, ὃ 
φίλοις, συμμμαχοις χεκίηαϑαι. σὺ δὲ μιοι, ὡς 

κακῶς αἰοόσεις, τί ἀγαϑὸν σεξφζου “δ 9αγω- 

οὖν δὲ » ὠργίαϑης. ὥλαὰ μιὰ δὲ, ἔφη, οὐ γεωῶν 

ἐαὺ γὸ (τα διιύωμα,, σεσαγγλένος δὴ πὸρ- 

τάπασι πλϑτοτ ψυχίω ἐσομ(θ1. ὴ αὑτὴ μδὺ 

δὴ ἡ «αἰξώοδὸς δα λόγων ὠπετελέωϑη. ὁ δὲ 

Καλλίας εἶπε; σὺ δὲ δὴ ὦ Κριποξουλε εἰς ̓  

Ὁ τόδε νῷ κάλλος ἀγῶνα πσεὸς Σ ωκῥᾳ τίω Οἵρο 

αὐδίςα σαι: νὴ δὲ, ἔφη ὁ Σωκράτης. ἴσως ὙδΡ 
ἀὐδοκιμοιῶτα τὸν μαςξροπὸν πρὰ πῖς χρὶΞ 

ταῖς ὁρᾷς. ΣᾺ δάκος, ἐφηὺ Κοιτοξουλος, ΟΕ 

αϑαδύομα). δλλὰ δίδεισκε, εἴτι ἐγχής σοφϑν, 

ὡς καλλίων εἶ ἐμού. Μμῦνον ἢ ἐφη, τὸν λαμο 

Γυ 

αὐτιὰ 

ΓΝ Ἢ ἐΐγὼς «προεενείκοατω. εἰς αἰακρίσιὺ ἐϊγόςπε 

ζίνιω σε, ἔφη, πσεῶτον τὴς δικὴς κοι λϑύμίαν. 
δὶ Ὡισποχρίνου. σὺ δὲ γε ἐρώτα. πότερον ὀΐω 
οὖν αν,ϑο9,πώ μόνον νομέζς Ὁ καλὸν εὖ), 

ναὶ μκφὶ δὲ, ἔφη, χαὶ 

οὖ ἵγγωω, χα β ἱρὸν ἀψύχοις πολλοῖς. εἶδὸυ 

οι οὔσαιν καὶ ἀ εσιίδὰ καλλίω, χαὶ ξίζος, αἱ 

δόρυ. χα; πῶς, ἔφην, οἷον τε ζωῶτα μηδὲν ὁμοία 

ἘΚΟΣ δλληλοις ᾿ ΄“πϑύτα κα λὰ 6) ̓ ζὼ νὴ διὰ 

ἘΙ ἘΤΈΩΝ ξῳ «“ 
εφη σῷ 2ς τὰ ἐργοῖ; ὧν ἐγέκϑς ἐκα σαὶ κτωᾷᾶθα, 

6. εἰρ- 



ἌΈϑις, δὲ ν᾽ Ἴ 
λᾷους ἐμοὶ ὁμοιοτερφῖς τίκπίσιν ν" ἢ) σοί; χϑὰ ὁ 

ΟΕΟΥΝΙ Ν ἢ ΨΟΊΓΑ “ἡ. 8οῖ 

6 εἰργασμένα ἢ, ἢ 6ὖ πεφυκότα “ποϑς ἃ αὐ ἃ θεῆς Κιοτίητ οαδογατα, νο] αρτὰ (μεῖς ἃ ηα- 
“ΜΖ»»»" 

δεω θα, χαὶ ζῳὗτ᾽, ἔφηο Κριτύξουλος, κα- 

οί. οἷαϑα δξίυ, ἔφη, ὀφϑαιλιδμ τίνος ἕνεκα, 

δεόίθα ; δῆλον, ἔφη, ὅτι αῷ ὀφϑν, οὕτω μδὺ 

ζίγεου ἤδη ἐμοὶ ὀφϑαιλμωὶ καλλίονες αὐ ἢ σὼν 

εἴησαν. “τὼς δὴ, τι οἱ υδὺ σοὶ ὃ κα] 4 "ὺ μό- 

γον ὁραΐσιν, οἱ δὲ ἐμοὶ χαὶ ὃ κ πλαγίου, ὲ 

δ χιπόλαιοι ἢ. λέγε σὺ, ἔφη, καρκίνον 
ἀὐοφθαιλμότατον 56) Τὴν ζώων, πόυτως δὴ- 

μ μ λων δ -ἰτϑ 
πϑ.) ἐφη" ἔστε χῳ δος ἱ ἰαεωὺ τὸς ὀφθαλ- 

Ν 3 ͵ μ ν, Ὁ 5.3} λ 
ριςα πεφὺ ἐγή. εἶεν, ἐφη. νυ δὲ Β ; : 

ἘΠΕ ΘΈΤΡ οἵας εχῴ. εἶεν, ἔφη “ποιιδης, πη αι15, Εἰ ρα ]οτίοσ ἡ Εσα ἄς), 
ταἷτν τησαπι οἵς ρα] Πτίογεην διδιιίοῦ : ἢ 

39 ε» ͵ ᾽ ᾿Ὶ Λ ΒΕ. Δ 

βιυναΐν ποτεθοι Κα λλίων, ἢ σὴ » ΕΔΗ; ἔγῶῷ 

ΝῊ αὐϑιδλον διε νεῖν ἐκέριμι. 
νέοϑαι ἕνεκεν ἐποίησαν ἡμῶν βίνας οἰ ϑροί, οἱ μϑὺ 

5.5} σοὶ μυκτῆρες εἰς γάῶ ὁραΐσιν, οἱ δὲ ἐμοὶ ἁ- 

να πιετῇ αὐτου ὥςτε ζας πόρτοϑεν ὀσμαὶ πσο9ς- 

δέχεοϑοι. Ὁ δὲ δὴ σιμὸν “Ὁ βινὸς πῶς τῷ ορλού 

καλλίον; στ, ἔφη, Οέκ αὐτιφ οι 4, ὄλλ 40- 

θὺς ἐὰ ζ;ο φόρϑεν, ἃ αἰ βούλωνται" ἢ δὲ 
ς γεν «“ 2 ΡΣ 

ὑψηλὴ ρί4» ὠς ἐπηρεέαζουσεε, τετεῖ-- 

χίχε τὰ δμμαΐ. τό γε μέ ςύματος, ἔφη ς 

ὁ Καοιτύδουλος, ὑφίειαι. εἰ ὙΡΡ τῷ ϑσοδα- 

κράᾷν ἕνεχᾳ πεποίηται, πολὺ αὐ σὺ μάζον, Ἠἐ- 

ὦ, Ὄἰποδεῦχοις. Διὰ δὲ παγέα ἐχφνζᾷ 
"ἢ 

χείλη, Οὔκ οἷᾳ καὶ μαλακώτερον σου ἐχν 
“ι΄, » " 3. ΡΟΝ ον ψ{η 
Ὁ Φιληήμα ; ἐοικᾳ . ἐφη; ἐγώ, χΊ τὸν σὸν 9 - 

λ ", 3, κ“ΞᾺἃ, ᾽) ᾽ ν 
4.9} 9 χα Τρ ογων ἕϑάον Ὁ φῦμα ἐχήν. Οκέινγο 

δὲ σσοὲν τεκριήθμον λογίζῃ, ὡς ἐγὼ σουκχλ- 

; λίων εἰμὶ ̓ ὅτι χαὶ ΝΝαΐϑες διαὶ οὖσαι τὸς σει- 
ἣ"ε 

τιιγα 11Π|5 νας, αΐθιις (ογυΐαητ: ὃς ᾿ρία 
Ρυ]ςο γα ίπητ, παῖς (τσοθι]ας. ΝΟ Ε οὐ- 
σο,οαϊ ΠΟ ῚΚ5 ν (αι! που] 15 ὃ ΕἸ (ΟἸ Π ςοτ,αἴτ, 
ντ νἱάοδπλιβ. Ηος ἰρίταυῦ ραξῖο τυῖς ρὰ}]- 
οΠτίογαβ οου ἐ τπεὶ βιογίητ, Ὁ αἱ {πο ὃ Ναμὴ 
ται ταηταπὶ αἀἰγεέξο δἀρίοίαητ, πλοὶ οτίααα 
τγαηίαογῇπι ργορτεγθα, “ο οχιουῖς ρτο- 
ταϊποαης. ΕτρῸ τὰ σΔΠΟΓΙΙΠῚ ἃἷ5 ἰΏΤΟΥ ΔῃΪ- 
τη α]ἶα οὐπέξα ργαάϊτιπι εἴς Θοα}}ς ορτῖ- 
τηῖβ ἡ Μαχίπης νεγο,ηηυΐς, ΝΑ παρεῖο- 
οὐ]ος5 ἃ παάτιιγα ὀστοσὶς δὰ ΤΟ εἰἰδπὶ 
σοπιρατδῖοβ. ΕΠ απο, αἰτ. Δ νιον παῇις,, 

αυ!άεπὶ οάοτεβ Ρογοϊρίς παι! σα 4) πσ- 
Βὶς παῖος οομάϊάεγιπτ. ΝΝδῆι πγοστος πδ- 
αἰ ατα ταϊ τογγαιη γεγίας ἰρεΐξξαηε, τη οἱ γοτο 
{υγίτιπι ἐχραπίι (της : πὸ ἤτν ντ ΑΡ οπιπὶ 
Ρατῖα οάοτοβ ἐεοίροτο ροίπης, ἸΝαίας δὰ- 
το ΠῚ {Ππγτ|ς5 ασπιοάο τγοξζο ροτείξ ος ρα]- 
οἰτίοῦ ὸ Οὐδ: 1 }}]} οἰἢ,αἰτ,αοα οδίςρίοτ, 
(τ ροτγηλίτείτ, νῈ Ὁοα]] ποΧ, αι: να] πηι, 
νἰάσαητ, Αἰ Παίς {Ὀ] πλίου, ᾳιδῇ {1 ἔὰ- 
οἷατ 4 ρεῖ ᾿Ἰῃ!αγίαπι, ἰςρίπηφητο “πο ἀπ 
ΟΟΌ]ος ἀπ αησῖτ. Οὐοα ο5 δυτοηι δάτίποτ, 
αἰτ Οὐτοδ 5, εαυϊάςηιν τὶ οςίο. δια 
{ι πιοτάεηί σαι] ξέϊαπι εἰς, ἰσησο τὰ 
πλαΐα5 ΑΙ αἱ ἃ πηογία Δ ]]οτο ΡΟ Πς, πἀΠὶ 
ἐσσι Αε νέτγο αιία εἰ] ἰαῦτα ἔπητ ογαῆα, 
ΠΟΙ Το. Ρατα5. Οἰσα τπὶ εἴΠ6 ΠγΟΠΠ5 ὁ 
γὶάςογ, ἰηααΐς, ντὶ τὰ α!ἀφην ργααἴσας, 
οὐϊαπλ δ ηἷ5 ο5 μαθεγοταγρίας. 564 οΠ πὶ 
ΟΠ ΟΧΙ Ππἰπλα5 ἀγσιπηεπταπι ΠΠπ|ῶ οἢτ (- 
τίβ ΠηΔσ Πα ΠΊ, πι6 ρα] γἰτιιἀηε το (προτα- 
το, ιοή ὃς Ναί άε5, χια ἀἰπα ίπητ, 5116- 
Πο5 Ραγίαητ; πὶ, αιιαπη ἰδ] {Ποτὲ 

Κειτξαλος" Οὐκέτι, ἔφη, ἔχω πυοός σεαὐτι- ΤΊΝΙ ροῆπιπι, ᾿π 41 (Ογτοθυ 5, ἀΠΊρ τι 

λέγῳν. δλλὰ Δι ᾳ φερόντων, ἔφυ, Σ ψηφες, 

ἕνα ὡς τάχιςα εἰδῶ δ,τί με 2 παθᾷν ἢ ἰπο- 

τίσαι. μόνον, ἔφη,χρυφὴ φερθντῶν. δέδοικα, "ὃ 

Τ' σὸν κὺ Αντίοϑέιος πλούτον, μή με καταόδὺ- 

ναφεύσῃ. ἡ νϑι δὴ “πα] 6. ὼ ὁ΄παὶς κρύφα αὐέ- 

φερον.ὁ ἢ Σ ωκρ της οὐ πότῳ διένα «“Ἴε τὸν 

τε λύχνον αὐτί 9ςἐνεῖκάν ᾧ Κοιπξόλῳ, ὡς 

μὴ ἀξ πατηϑείησοιν οἱ κριταὶ ̓ ὦ τῶ! νκήσοαιντί 

μὴ ταινίας, δολὰ φιλη κο]α,α)αδ' ἡκαῖα πα- 

δὰ ἥἰ χριβ υεο. ἐπεὶ δὲ ἐξέπεσον αἱ ψῆφοι, 

αὸ ἔγροντο πάσαι στεὺ Κα ριτοξόλῳ᾽ παπαὶ, ἔφη 

ὁ Σωκράτης, οὐχ δμμοίον ἔοικε Ὁ σὸν “ξ᾿ογύ- 

διον, ὦ Κοιτόξαλε, ᾧ Καλλίᾳ ἐῃ. Ὁ ,δὺ γὸ 

τόπο διχαιοτέρες ποιΐ Ὁ 5 σὸν, ὡς τῷ δαλᾷ 

ον, ἀχοα φλκίρῴν ἱχανὸν ὅ51 ἢ δικοι φὰς ἡ κριῷ, 

σοπιγαάϊςοίο. [ταχαὰς ἀ{ΠΠπ|διδητιι, (Δη6 
οαἰσα]1, στ Φααπιργίπλαπη (οἰαπι, 4 πγ6 
νοὶ ρεγρετὶ,, νοὶ πλαϊτας ποπηΐηα ἐχίο[ε- 
το οροττοαῖ, Ηοο ταπταπ ν οἰ ̓πὶ, ἀἴτ., νὲ 
οἰαπουΐαη 695 ἔεγαητ, ᾿ΝΑΠῚτιια5 ὃς Δ πεὶ- 
ΠΠεπῖς ορεβ τλεῖπο, ἢς πο σορία ἔπ ορ- 
Ρτπηδητ, ΡῈ Ο]1α ἰσίταγ ὃς ριογ οΙαποι πη] 
ξογεῦαδης. Τπτογίη) δοογατος ρευποίεθας, νὲ 
Τυςεσπα Οὐτοθυ!ο «ἀπηοπεγοταῦ, ἢς ἀφοῖ- 

Ροίοηταγί πάσας : ατῶρ οτίαπιντ νἱξξου! Ποπ 
Ελίοϊα, (εἀ οίοιϊα σοτγο!]}αγατι ἰοςο ἃ ἰπ1- 

Ἐσοϊδθας ἀεοεγπογοηταγ. Ροίοασαςπι οἰςεϊ 
εἤϊεπι σα σα ]1, ατητα οπηπο5 ρτο Οὐίτοθα]ο 
ξλοετοπτ: Ραρςε, ας ϑοοζατοσ,αγροητῇ ΓΈ 

ποῦ νἱάοτατ εἴς ἀγροητο (ὐα]}Π1 ΠΠΠ}]ς, ταὶ 
Οἰἴτοδι!ς. Νά πο 1}|6 παῦοι, οτος 
τοάάϊτ Ποιλῖπαϑ : τιππὶ νοῖο, ΦΠἘπηα πηο- 
ἀῦ αἰίοααὶ ἀγσοητᾶ πιαχίπηα οχ ραττο, ταπὶ 
ἰμάϊςο5, τ ἀϊςορτάιογος σογγίρετγςο ροιςοῖ. 

ΕΕΩ͂ 2 
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ςεεαπάσηι μας αἱἢ ΟΠτοδαΐανα μοτταδᾶ- ἃ 

τατ,ντ οὐσαϊα, ας νἱ ἑξοτὶ σσίξίτατα εὐ ρης 

ΡΓα ΤΩΙ] Ιοςο,ασοίροζος τ αἰ], ντ Ροτγ(ιλάστοι 

Ρτίας οαππ, σαῖς οἤςητίῃ Ροτείξατε: αἱ") α]1- 

τοῦτοοαδαηζατγ. [πτογίπι ποθι Ἡογηιοσο- 

πὸς, Οπο ποπιϊπατίπι ϑούγαγος σομρο}14- 

το: Ροῆππο ἀΐςσεγε ποῦ ς,αἰς, Ηογμλοσοῃθ5, 

ἐρασε 6υϊά ἢτ παροινία) ΕΤῚΠς: 51 απ ΓᾺ5 αυϊά {τ,ἴπ- 

ἐπ ρα ἀαίτ, ΙΒ] πα! οσίξας: αι! αὐτοπὶ εἴς νἱ- 

κάμο, ἀοατις, ἀϊσετείοττς ροῆτπι. 14 ρίασει, αἱ 

οἰξ,, ἀρνιά ςργατοβ. Ερο σίταγ εἴς ᾿πάἴςο παροινίαν» 1. 
Το ίοηεην Ξ ΘΕ Σ Ἔ 

οὐββνην. ὙΊΠΟ π3Ο] Ἐππὶ οἵο τὲς, φυϊδαίσιιπ νοτίο- 

τίσ. ΕΓρὸῸ ἴοίγο ἄεῦες, αἰς ϑοογαῖοβ, τα 400-8 

4ας π]εηάο ΒΟΡὶ5 [Δ πιοϊείληι εχ ῖθ6- 

το. Ναπι  τεπιροείς οτίατη ΠΙοηἀο, 4 α πὶ 

νοςἰοηυϊπιίη!" Νοη, (ςἀ χασπῃ εχ ἱητοῦ- 

τπδίϊο ἀεππίπιις. Τα νογο ξασίς, ΠΕ ρ]πὶ 

φαϊάσην, πράττῃ (στο ῃ δ αἰ αι πὶ ἱπτοῖ- 

ἐδ, ἀϊτιτα νοσ Ιοαἰ ΠΉΠὶ, 1ητατ οἱ ἃ Παοηια 

ΡοΙοΣ Τ μη δοοίατοϑ: Ροιπίῃε αἰτεῖ (αἹ- 

1ια,ἱη χαΐτ, Φα σοατραίταγ, πσσαγγογοὺ Ροί- 

᾿Ππιοαυίάξ, ας. Ντη ιαπλ τα (οπαπιε- 

αἰϊτ,ρτογίως Π]οτηι5. Ετ Ηετγπιορεπες: γ]- 

εἰίηε Ἰσίτον, αἷτ, νῦ παςπιαάτηοάιιπα Νίοο- 

ἤτατας εἰπείο δά εἰδίδπη τοτγαιησεγα γεοῖτα- 

δα, ἴτα ἃ ἰρίβ, ἀμ εἰ δα ίοπας, νοδἰίσιιπι 
ςο]οαιιατὸ δίς ἔλοῖτο φυαίο, παὶ Ηετπιορο- 

πος, Πα υτ ϑοογαζαβ. Ατδίσγου δαῖπὶ ροτίη- 

ἀειντοαῦτας δά εἰδίατα δα: δἰτας πο ἀἰοΥ 

εἴ; ἴτα οὐΐαπν ατοταπι, νυ πλοποϑ ταὶ α (0- 

τὶς ΠΠἰ|ς Ποπα ΕΠ Ππδυΐοτος γεἀἀφηταγιρτς- 
(δττί πα ἢ σοίξαπι ΔΙ πο πὶ 45 Δα 64, 418: 

ἀϊσαπτας αδϑτε, 4 φαοα μας Πάϊοἰπα ἔα σῖς. 
Ετ (α]]ας - Ετροὸ Ζυσπι ἈΠΕ η 65 Εἰς, 

αἷτ, “ασπγάδιη ἱπ σοπαίαϊο σοαγραοτγίτ, 415 

τίς σοποφητιϑ εἰ δίαγαπι Ὁ ΕἸ, 4αὶ σοαύριδ- 
τας, αἷς πε πεηος, σσαοηίγο αι διτσοῦεχ- 
ἀΡΙατίοποια. ΗΠ αἰαίμο ἀἱ σο!]οααία αασπ) 
Βιαδεζοητασ, ας νἱάογος εο5 δυγασιία πα 1]- 
χὰ χυϊάεπι ποοϊσεγο, αι ἱρίς ἐχῃ! οτος, 
πλατ5 αὐτοῖν (δγπχοηίδιις ἔς οὈ]ςζξαγο, 
ϑοοτγατὶ ἱπαϊάεης : Τῆς, αἷς, ϑοογαῖος, 16 
ἰρίδ ες, ιθηη πηεαϊτατογεπιν οοαητὸ ἀπ ηῦ 
ΡΕΙοΒεῖας πος εἰς, ἰπααῖς, απαπὶ ἢ γοσάγοῦ 
ἱποορσίταηῃϑ ΪΝῚΠ (Β] ηλίαπα της ἀΐτατον εἰς 
(ς νἱἀοτογῖς. Να πὶ οτρο συϊάυατη ποῖ, 
αἷτ ϑοοζαῖος, ψιιοα ἀἰϊς ἢτ {πὈ] 1 πλῖτς ὁ Μ]- 
πα γοῖο τὸ {{π|5 ὁσοιρατὶ αἰτππτ, (ξ γὸ- 
Ὀιις πηαχίπια ἱπαε  Πτ15.. Εὐσὸ Πο εἰ. Π1, 

φφοζαι, ἰπ σαῖς», ἀϊ) παῖ αὶ σατω ἔπητ, 'Νδπι 11 ἀς 
Αἰἰμάε ᾿(αὈ]Τηγῖ αὐϊπαπηδητο (πα ητ, ὃζ ἄς (0 ] 1 γ1]1ι- 
πτρρ σεπὶ (ἀρρεάϊταπε, Ουο { ἔτ δἰάα Ρτοΐεγο, 
δγγαω ἴὰ ἀπόξοῦ 65, 4πὶ ποσοσῖαπι πλἰὶ ἕλος ΠΠς, 
Μωνευ- ΤῸ νοτο, ᾿π4α τ αἰτοῦ, τηϊτες {{π4..46 ἀἰςίτο 
}α [μεταὶ πὰ Ξ 

αὐϊπϊ, Ζιοῦ ρεάος αὐ ἃ πὶ ρα Ϊοχ. ΪΝαπὶ 
ας πλετίσὶ τα αἰαας Ταμπι Απε ς 65; 

ἀ σγαςο, 
" 

ἀνωϑεν 

Ε 

αὐὼ φε- 

; 
λεσακ. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙϑ 

Ο δὸν ὑμῖν 

δ 

ἐκ δὲ σώτῳ οἱ μδϑὺ τὰ γικυτήδλα, Φιλήμαίζο, 
τἰπολαμ(αφν τ Κοχτύξουλον ἐκέλάυον, οἱ 

δὲ ΤΣ χύσιον πείθην, οἱ δὲ καὶ ἀλλα ἔσκωτῆον. ὁ 

δὲ Ἐρμορης κανοῦ ἐσιώπα. χαὶ ὁ Σωχρ «-- 

τς ὀνομκοίσαις αὐτὸν" ἔχοις αὐ ὦ Ἐρμόγρες εἰ- 
πῷ ἡμῖν, τί 651 πα φφινία;; χα) ὃς ἀπεκρίνειτο᾽ ΐ 

εἰλδλδ, κὐδβλνὀμούξες κορολοῖω, ἀνθ μββεα ΤΩΣ 
μοι δοκϑιεωῦ, εἴποιμ. αὖ. δυνιὰ δοκᾷ τῷτ᾽, ἔφυ. Μ9! 

Ὁ Οίνιεωυ πα Ρ οἶνον λυπτᾷν τῶς στενόγζᾷς , τῦτ' 

ἐγὼ κρίγω παρφϑινίων. οἷαθ, δξζυ, ἔφη, ὅτί χοὶ σὺ 

γε ἡμιαξ λυπᾷς σιωπῶν. ἢ χαὶ ὅτὸμ λέγητ᾽; 
ἔφ». Ἷ οὐ, δλλ ὅτομ Δι φῳλίπωρϑρ. ἢ δξευ λέ- 

ληϑεσε ̓  ὅτι μεταξὺ πὸ ὑμας λέγην ἢ οὐδ αὐ 

πείγα, μὴ ὅτι λϑλϑν αὑτίς παρείρ4ε, χαὶ δ 

Σωκρίώτης, ὦ Καλλία, ἔχοις αὐ τι, ἔφα, αὑ- 

δρὶ ἐλείχονϑύῳ βου ϑῆσοι ; ἔγωγ᾽, ἔφη. ὅτὸῳ 

γὸ ὁ αὐλὸς φθέχται, πϑωτώπασι σιωπώμϑυ. 

χαὶ ὁ Ερμο ρης' ἢ δξζω βούλεοϑε, ἔφη, ὡς 

ΝΥιχόφρατος ὁ αἱ πυσχριτὴς τεβα μεθα αυρὸς 

τὸν αὐλὸν κα τελεω, οὕτω χαὶ “ἰστσὸ τὸν αὕ- 

ΔΙ αλέγωμϑι ; καὶ ὁ Σωκρῳτης" 

“θοὸς τών, ἔφη, Ἐρμορες, οὕτω ποίᾳ. 

οἶα! Ὑ5}» ὡςφαϑρἡ ῳδιὴ ἡδίων πσϑὸς τὸν αὦ- 

λον, οὕτω καὶ τὸς σοὺς λθορις ἡδγιύεοϑαι αὖ 

σι κίπαῦο Τὴν φϑύγίων᾽ ἀλλωςε καὶ εἰ μορφά- 

ᾧρις, ὡραἷρ ἡ αὐλητέὶς, καὶ σὺ πορ9ς τὰ λέ- 

ϑηϑμα. καὶ 5 Καλλίας ἔφη: ὅτὸμ ὀζευ Αντί- 

«ϑενης ὁδὶ ἐλέΓχη τίνα οὖ τῳΐ συμποσίῳ 5 τί 
ἔςαι ὦ αὐληκίοι ἡ ὁ Αντιαϑένης εἶπε" τοί δὲ 

ἐλείχουϑμῳ οἶκαι αὐ, ἔφη, ρέττν συριγμὸν. 

ζιάτων δὲ λογωνοντων, ὡς ἑωξο: ὁ Ἷ συφ9.- Συρακύ- 

χύσιος ΤῊ υϑὺ αὐ δχιδ4γμάτωνα μελοιῶ- “ἢ 

Ω,, δλλήλοις δεήδομᾶμοις, φϑογαΐν τω Σω- 

κεατᾳ εἴπεν' τα σὺ ὦ Σώκρατες «ὁ ᾧρον- 

τιςὴς ὅχτκα λούμϑυος: Οζκοιώῶ κοαίλλιον, ἔφη, 

ἢ εἰἀφρῤντίςος ἐκαλούμζω.. εἰ μή γε ἐδόκᾷς 
“μετεώρων φροντιςὴς ἐῇ). οἷαϑα, ὀξέυ, ἔφη 

ὡ Σωκράτης, έαξωρύπεεραι Τα θνα δυο 

οὐ μια δϊ, ἔφη, ἃ τότων σὲ λέγϑεσιν ἐχημελᾷ- 

εϑτι. δυλὰ ὙΜ αὐωφελεςξάτων. Οἰκοιῦ καὶ 

οὕτως αἰ, ἔφη, ϑεωῖν δχεμεροίμιζωυ. αἴωϑεν μϑὺ 
γεέοντες ὠφελούσιν,αγωϑεν ὃ φώς παρέηρεσιν, 

εἰ ψυγρὰ λέγω, σὺ ἡ τίος, ἐφ᾽, (γ,. «ράγμα- 
“ ᾽ ᾽ ᾽ , 

τὰ μοι παρέχων. ζξιωτα “έν, ἔφη,ξα. Διὰ εἰσί 

μοι, ποσῶς ψύλλα πόδαςέμϑ ἀπέχ. Φυϊὰα 

Ὑϑέσεφασῖγε μεν. καὶ ὁ Αὐτίοϑέι ἧς εἰπτε᾿ 
σὺ εδι' 



Ι] 

αὐτὸν 

- 

οι σ ΝΎ Ὁ γ ἡ. 893 
φὺ ὑϑύτοι διφνὸς εἶ, ὦ Φίλιπαε, εἰκαζίν. οὐ δὸ- ἃ ἙΒΙπλοτο ἐφο λον θην ἡὐῤμο τ ρθῆ ἀγινβν νυν αῦψι . ΎΉΤῸ ΒΑΡ, δύλων δωλδ Ἧτ: λοιδορῴαϑα; βουλονϑμῳ ἐοϊ-ὀ Δ υτας 65: ἀπ Π0ἢ νἱἀατιν Εἰς Ποπιο ἰδ ἢ 

» Ἱ τ μὴ ἜτΝι δ τὴ Ἂ ΤΠ] {Π1 ἤϊε, φαΐ σοπυϊοίατη ἔαοοῖε γε] τ εὐἀρμρω ὰ »ἘΦη, χαὶ ἄλλοις γεπολ- Ριορεϑονίδεοταν, ἰπ ας, ΠΟ Πα] Πϊ τάπητα; 
Ἄϑιφι ὍΛᾺ οἰκὸς, ἐφ ὁ Σ ωχρᾳ τῆς, σὺ αὐτὸν (ἐᾳ αἰϊὶς δτίδηι πγατἰς. ΤΙ ταπλςη, αἷς δοοΓα: 
μηεἰκαξξ » ἵνα μιὴ καὶ σὺ λοιδορφυνϑύῳ ἐοί- τὸ, Π.]}1 ΘἸΙΠὰ ΠιμΠ]οτὴ ἔλεϊτο ν Ὡς ὃς ἰρίε 
ἀπ δι δλχ᾿ εἴαβι »ἕ τοὶ τοῖς πᾶσι χα λοῖς χαὶ τοῖς “ΟὈυ οἰ πὶ λοϊξητὶ {πη !ς νἱάφανο. γε- 
ἰϑμὸς δἰμρυνϑν; ὀπωροωδην χοῦ πμὰ { ΠΟ ΘΠΙ5 ὃς ορτίπιῖς υ!δυίαις ἔς 
: ἐν οχγτραμε δράμε ; ἡ πΠ]ςῖ οὔτ ἔξοογο, πιογίτο 415. πη ἴαιι- 
ἡ λοιδὸρου ϑρῳ διίχαιως αὖ εἰκαιζοι μέ τίς. χα) ἀλητὶ Ροτία5., {Ζιαπὶ σοπυϊοϊαπεὶ Πα] πὴ 
γιοῦ σύ γε λοϊδορθυϑύῳ ἔοιχας, εἰπόμτ' Ἵ αὐ- ἀϊχεεῖτ. Διααϊ τι σοι οἱ αητὶ 65 Ππη111ς, ἢ 
τῷ βελτίονα φὴς ἐῇ. δυλὼβούλᾳ πονηροτέ- ἐἄπι ργ ἙΑγθ οἰς ἰῇ οπηηΐϊδθιις. γὶς ἰρίταῦ 

ἘΠ ΑΥΜΈΜΨΙῚ κοφις. δλλὰ Β τπιαρὶς ΡΕΓαοΓΙς Θτππὶ σοΙηραγοπι Νς- {Π|- 
ἐ""- εἰκαζω ΠΥ Τρ ρο 2 5, υΐάςπν. ΝΠ οτρὸ ὃ ΝΌΠΙ ἢς ποσί χαῖ- μηδὲν!» μηδὲν! μηδὲ τϑτων εἰ καξ: Ὅλλ οὐ ἄρηγ οαπι Πιηίοηι ἀἰχοτίς. Ατααὶ ποίοϊὸ 
ἀϑύτοι γε σιωτεῶν οἶδα, ὅπως αἰξια τῷ δείπνε αποραΐξο, ἢ τασθαπΊ, ἀίσηα πο σοπαίιο 

ι ἐργοίσοιᾳ!. χαὶ ῥαϑίως γα),ἃ μὴ δ λέγη, ταδτυῦι5. ππι. ἘδΔΟΙΠΤΠ5 ἔα εἰ τᾶσοῖς,, αἱξ, 
" τ νρδς “Ὁ δπὶ Ποη αἰσεηάα ργοΐοεγο, Αἴσιο πᾶς ἐΦη; Δ ἀϑδυ δὴ ἔν χὰ Πον ἀἀϊθοία ἰπ νίπο Ἡχο τε οχιηδζα ἘΝ Ροξ 
χκατεσφειϑη. κα τώτο δὲ ὅ' ἀλλων οἱ μδὺ ἐκέ- μὰς 41} ρευσογα ἐδ εράῃτ πῃ σοπιραγδη- 
λάυον εἰκαιζν, οἱ δὲ ἐκώλυον. ϑορύζου δὲ ογ- (0,311) νέταθαης. απ ας ταγα τς δ 
τος, ὁ Σωκρ της αὐ παλιν εἶπεν" Ξῦα ΠΡ {ει ΘΧΌΓΙΙΣΝ, ΓΟΓΙ ΠΤ Ἰοφὰ δοογᾶζος ἰποῖρίε- 
πϑίτες Ἐλιϑυμωῦμϑῳ λέγην, νωῦ αὐ μάλιξα Βατ: Ναπι αυΐα θοῦ Ιοψαι ΟὨΡ Πγιις. Εἴς 
ΕΝ νου, ον 5, ἰαπινπαρεοϊπογίπλις ὁ Ἐτ απ ρυϊπηαπὶ 

γον ποθι δι: τ 4.) 9 ΤΈΤ' εἰτωνρ- Ὦἀ ἀἸχτοι, σαπε!ὁηάμη ὁγάϊεδασαγ. δι θδς 
εν ὠδὴς. ἐπεί δὲ, ἡσεν, οἰςεφέρετο τῇ οργηφρί- Ο( 5 ε΄, ΠΙΑτα οἰ (ΑἸ ἑαυ οὶ τοῖα εχ δαβατα 
δ'ξοχὸ τυ χερῳ μάκῶν, ἐφ᾽ οὗ ἐμελλεϑαυ- σέποτῖο, αἰ δι5 νταπτυ ΓΗ] »ἴη αι ἴ1- 
Ἡασιουργήσᾳν. ἔνϑοι δὴ εἶπεν ὁ Σωχρ ατης᾽ ἃ ταρἀδλ  α 4ΔΠὶ ΕΧΒΙδίταΓὰ δέατ, ΤΠ 50- 

; δ μὰ τον ἡ χν νὰ ἢ οταῖες: Βεγ συ] ΠῈ δεῖν ταὶ υγοπίαπθ. ἢ Σ 
συφαίχησιε, κἐνδεευ ἐς σω ἐγὼ. ὡς αν σὺ Ἁεγῆς Ζαϊτ, πὸ φαειπφάπιοι ἢ Ὁ ἃϊς, πὶ ἐξαο-. 

γα πιοα!τάτογ. ΝΝαπς εἰϊπι σα Πάςτο απὸ 
αὐ ὁ νδ΄ παὶς δὲ ὁ σὸς χαὶ ἡ παὶςἥδε ὡς ῥᾶτα Ραξισρυεξο μυϊοσταο ἃς δυὸ ρὰις 12: ογρτῖ- 
ΔΙ δοριεν Φ ἡ μας σἹ Τ αὐ μάλιςα ἀὐφραινοῖ- Πς ῥοῆϊε ες »Ά0 ΠῸ5 οοϑίρεέξδη 4ο νόϊας: 
«εϑὰ ϑεώμδυοι ἀὐζιζ δια» 45. οἴϑα ὅτι ὶ σὺ Ρτατῖ ΡἢαΓΙ πὰ πὶ ΘΑΡίΑπηα5: ἀιοά σι άξῆν 

ππουδν ᾿αὐον αὐτο δ»; , ες ἀατ(οἱοτὸ ηποααςσνο δ. νΊΔεξογ εῦρο μαῖα βούλᾳ. δοκῇ δζέυ μοι Ὁ υϑὺ εἰς χ  Υ ΘΗ, τς, ρέσυόατίοποηχίη οάραξ, θα ἣν (ἀῤεΐ 
(ιςἂν χινδυούου ὀχίδάγμα δὴ » ὃ συβιποσίῳ οἸάϊος, ΧΕΙ διείοποτη εΠ δ ροείοι !!, ασοη- 
δλνοοξήκᾳ. ἡ μώω Τπι,τεόχι Ὁ Φ χοῦ Τὸ) υἱαΐο αἰΤε πᾷ. Ὁ 04 νεῖο οτίαπι ἢ τοῖα οἱτς 

ἐ " λ ἊΝ οι δυ “ 

τῶ οντι φοοντιφὴς 1). νεὼ συ σχοττω, οπτως 

ς ὅκα πἰξεδινουνϑύου γράφῳ τὲ αὶ αἰαγιγνώ- Οαπυ ΟΠ ατα (οτ! δίτ ας δ ειταῦ, δἰ Ε ΠΠι64 ιιῖ- 
ἴῃ τὰ ἜΡΟΝΩΣ ὙΨΌΣ ἀεπὶ ἐεγία πηϊγασυ απ πο 4 ΔΠ| : νΟΓΠΠῚ 

ΓΤ ὐχο δυσθ θεν αδογάῦδε 1Πτε]Πἰσ ἐτέ πο ρο απ, ται οἰἴλπ Π 6 
(τα δοιύα μα! γνωναἹ τί αἢ ὐϑαίδοι. σὐϑὲ ψοΙαρτατθηιπρρεάίτεης. ΝΝος Ἰτοπη Ππσι πὶ 
μάὼ τῦγε ΔΙαςρέφονᾷς τὰ σωμαΐῳᾳ ἡ “39-. αἴπις εξ ἐογπιοίος δ εἰοραητος ἰρεέξαγς, 

᾿ ΡΣ μιμουμϑϑους “δ7ον ἢ ἡσυχίαν ἔχονᾷς πὸς 4πππὶ σοτροΐατοϊαάσῃσ, ὃζ γοῖα5 ἱΠηταΠς 
ΡΘΕ τ ϑραίοε δ τῇ καὶ) δ δὴ τὐλοναῖς τοῦ, αυλπα ν Ὁ] φυϊείουηε, Ετεήϊτὴ ποὴ δας 

; ὃς χα ὡραοῦς ζεωρήν. σσοϊὲ πὰ- 
ΠΡ ΗΣ ΜἈκ τ τηθάτπη ΓΆΓπη ΟΕ, Ἰη Πα δά πηίγατίοης 41- 

γυ τί ἀπϑυιον τὸ γέ οιυκκασιοις ὠτυχῷ, ΕἰΠ5 ϑηδίπείάεγο, ἢ ἡ ἷ5 πος ἀεπάεστγοει : {64}: 
πϑότο δόται᾽ δλλ ἔζεοιν αὐτίκα κάλᾷ τὰ πα- οὐς Πλιπα κα ΝᾺ ξᾶ, τῷ Δαίαπτ: 
δ (ζν, τ ὁ μδὺ λύνη ἐδ αιούϊἠηι ἵποᾶο ᾿πςέτῆά, ΄συοά ἨΑπηηδπὶ 
μρμώφφος ὐρτφαμμαμει, ῬΟΛΣ Εἰμμ διάσει Βαδοαι. ΠΝ {ρρεαϊτει; 
τρια εχ ̓ οπαρέχ ς, (οὗ ἘΤῊΝ αδεπιπῃ,, δέ ᾿ρίαπι Ἰρεμάεης, [- 
χὰ λκῴον λαμ παξϑνὸν, φαΐς μδὺ ὁ ποι, τὺ κ᾿ ρέτὰ ἰἃ αὐ θτη πο ἐπιίγας, (64 ἴῃ {6 τὰ- 
τῷδ ὀλα ἐμφωινόνϑια παρέχεται. ἢ πῶφδ᾽ τρεῃ Πα Δάραγεητῖα ἐχμϊρξατ, Οὐ ρᾶ- 
χδὺ ἔλαιον ὑγρὸν ὃν, αὔξ4 Ὁ φλό»α "ὃ ἢ ὕδωρ, ἔϊο᾽ οἰεὐπι » 4υστη οὐφνομδζῃ ἀρὴν το 

ὅτι δ οὐν 681 ῆ κατασθέγνεσι ὃ πῦρ. δινὰ γὸ ἢ ΤΠ. ΠῚ 06 6 Ὁ: αΠΙ ἀκ ἢ δ 1ρία Ὥζο 
βοῦς χὰν΄. Ὁ)... ᾿ ω ΟΣ 4 ἀα, ἰφῃςιπν οχεῆρματ, ΟΥ̓ οειιπὶ ἢς͵ 
ὥωυτα μὃν Οὐκ εἰς ζωωτον ᾧ οἴγῳ ϑήιασε ηυΐάεμι οαάοπι οΠΠοἰπμηγ., αι νἰμαπι. 
ΨΔΧᾺ,} " 

ἘΕΕΣ 



ΣΧ: 

τασὶ Οτατία, ται αππὶ το ρογα, Νγαρίιας- 

απο Ρἰπραητυγ: πα ϊτο 1 ἐρί5 ἔλα Πὰς ἔατιαι- 

τ άπηι ἀγρίτγαγογ, δ ἰοησο σοπυϊμίμπτη μος 

ξοτε Κη] αυῖτς δο στγατίτς5. Ετ ϑγγαουήδῃι5 1- 

1ε: Ργοίεδο, ἱπφαίς, πὶ ϑοογατοβ, γεέῃς αι- 

εἷς, ὃζ ἱπιτοάπσατπι ἐσοὸ δρεάζδοια, αι 

ἀεϊεδεδιίοηεπι νοδὶς πητδάϊατυτα. Ο14- 

Ρτοριογ στο τις δγταοιλπις (ἡ ἀρεπάα (ε 

φοπηροποβᾶς, ὃς δοσίατος ποῖπὶ ογάτίο- 

ηἰς ἐεχογάϊαπ πΠίταςδας : Ρτγοξεέζο, ν τ, 

Ρα΄ εἰξ ποβ., 41Π} ΠΊΔΡΏΙΙ5 αυϊάδπι ἄξειις 

αι, φαΐ σταῖς ἀςος ατοίηος παμᾶτ,ογπια 

τιρχίπις ἰαπεηίς εἰς, ἀπιρ τα ίπείαα οη- 

δ οἰξιποτ,απίπιο μοπιίηίθιις κα 15 οἹξ, 
πἰπλίγασα Απιοῦ,, εἶπ5 τηἰηίπις ΟὈΠ Πα Οἱ: 
Ῥταίοττίηι Ζαμηι ΟΠΊΠΕ5 πὶ Εἰτ5 ἀοἱ (Δ ογῖ5 

ἴοᾷα!ο5 ππλι5. ΙΝΑπι ἐαυϊάετη τοτηριι αἰ - 

αυοά φουπηπηοιηογαῦς Ποῆ Ροίπιπι .. 0 

ΠΟῺ αἴϊηαο (ξηηροῦ ἀπῖογο ἔπεγί οὐσι- 

Ῥάταβ : δὲ (Ἰαγηνίάεπι μαπςο ἔσο ἤγαΐτος 

δὰ (υἱ ἀπιοζοπι οχοίγαα, ἂς πομηιος 

ἰρίιπι ψαοᾳ; οχρειίμς. (Οττοθα]ας σοῖ- 
το, φαμηγαἀαπηρτα, ἰάτη δ ἱρίς αἰ ἰο5 ἀπιο- 

τα σοιῃρ!ςξείτατ,, Ὁ αὐποτίαπη ᾿ΝΙσογατας, 

ντοαυϊήοπι ἀοσερί, νΧογοπ ἈΠλΔΠ5 

ἤπγδῦ εα αἰ σίτατ, Ὁ αἷς αὐτοπι ποίζγιιπι 
ποίοίϊς Ἡογπιοσεπθτῃ Ποηοίξατί5 διΉογο, 

αι ἀηυ! ταπηάοπι σὰ ἢτ, σοπταδοίςεγεὺ 

ΝΝοη νἱἀοιὶς , φιιᾶπι σποτα ππτ (προγοὶ- 
112,οου} ἐπυπηοτί, ογατῖο πισάογατα, νοχ ἰ6- 
Ὠἰἷς, πιοῖος ΠΙ]ατοοὺ φασηηις Ώςος, 4 
τααλχίπις ποῦς νοποαηάϊ ἰὰπτ, ἈΠΊσΟΚ 
μιαθεαῖ: πος ταπηςη, 4υΐ Ποπγῖπεϑ ἔπι, 
Ποη σοητοπληῖτ. ΤῸ νοῖο, ἀμποῃοηδς, 

{0115 ἁπγχοτγὶβ εχρεῖβ 65 ὃ [τππῖο τὸ νεπο- 
τηρητογᾶπιο ρσοξεέξο. Τ απιἰοσαμ4ο 50- 

νἱοι Ο ἀλλὼν 

ΧΕΝΟΡΒΗΟΝΤΙ 5 ' 
Ατπαάεϊδίαπη ἐογηλὶς ἐἰς (ϑἰταγοης, αυΐδας Α εἰ δὲ ὁρχοῖντο τσ ὃς Τ αὐλὸν δγημαΐᾳ, , ὦ ἧς 

γδβιπές τε, χαὶ ὧραι, χαὶ νύμφαι γράφονται, 
πολὺ αὐ οἶα) ἀὐδις γε βῶον Δα γήν, χαὶ Φ 

συμπύσιον πολὺ δχτγδριτώτερϑν τη. ὁ δξιω 

συροικϑσιος᾽ διλὰ ναὶ μα δὶ, ἔφη, ὦ Σ ὡς 

κρατες, καλαῖς πε λέγης, καὶ ἐγὼ εἰσάξω 

ϑεάμαΐᾳ ἐφ οἷς ὑμᾷς ἀὐφοφινζοῦν. ὁ λϑὴ δὴ 

συφφᾳχόσιος ἐξελθὼν στενέκροτήτο δὲ Σω- 

κρ οὑτὴς παλιν αὖ χαινού λϑορυ κατηρχεν᾽ ἄρ, 

ἔφη, ὦ αὐδρες, εἰκὸς ἡμαῖ παρόντος δαίμωνος 

Βιμμεγαΐλου, καὶ τω  μδὺ χρόνῳ ἰσήλιχος τοῖς αἀ- 
“δυέσι θεοῖς, τῇ δὲ μορφῇ γεωτώτῳ, καὶ μεγέϑᾳ 

“πόρτα ἐπέχοντος 5 ψυχῆ δὲ αὐ, ϑοσίπου ἰσου- 

αϑμου,ἔρωτος, μὴ ἂἢ ἀμνγημονῆσοη νἄλλωςτε μὴ ἀμεία 
᾿ ) ῇ ᾽ - μεῖς ε 

χαὶ ὅπ 7, πλύτες ἐσμὲν τϑϑεού τότε ϑιασῶ κ᾿“ 

ται. ἐγώ τε» Οζα ἔχω γόνον εἰτσᾷν , ὐᾧ 

οἵκ ἐραΐν τιγὸς ὩιΙατελάῖ Χαρμίϑώω ὃ τὸν- 

δὲ οἶδα, πολλουὶὲ μϑὰ ἐρφιςὰς κτησείμϑρον, ἔσὶ 

δὲ ὧν χαὶ αὐτὸν ἐχιϑυμήσειζο.. Κι φατοξουλός 

γεμζω, [ἐπὶ μῶν χαὶ ἐρώμϑδμος ὧν 3 δὴ 

ἄλλων ἐχιϑυμᾷ. δρλλὰ μάὼ χρὴ ὁ 'Νικήρφι- 

πος, ὡς ἐγὼ ἀκούω ᾽ ἐρῶν τῆς γοιαιχϑς ὠὐτε- 

ἔδεται. Ερμουϑυη γεμζὼ τίς ἡμδμ" οὐκ οἶδεν 

ὡς, τί ποτ᾿ δδὴν καὶ καιλοχαγαϑία, τῳ ζουύτης 
ἔρωτι κατατήχεται ; οὐχ ὀδϑιτε, ὡς ἀσου- 

δοῆαι γϑὺ αἰστῷ αἱ ὀφρύες, α δεμεὲς δὲ ὄμμα, 

μέτομοι ὃ οἱ λόγοι, τραῆα θ ἡ φωνὴ, ἱλαρὸν 

5. Ὁ ἦθος, ζοῖς 5. σεμινοτάτοις ϑεοῖς φίδοις χεώ- ' 

ἄϑωος, Οὐ ϑὲν ἡμας τὸς αὐ, ϑουπϑς αἰχβορϑὶ; 
« ᾿ ͵ ᾽  -" 4 

σὺ 3 μόνος ω Αντίοϑενες, συ ϑενὸς ἐρις;ναὶ μα 
ἣ 

οὐᾶτος ἡπαί! δαμϊςης : ΝΝα ἰπ ργαίφητία [) τὸς ϑεους εἶστεν εὐχζνος, ἡ στούορα. γέ σῷ. καὶ ὁ 

μα ὶ, αἷς, πχοϊοἴτυς ἢ5. 'Νηι, νεῖ νίάς5, 
αἰϊμὰ ἀσο. Ετ Απεμοπος: Οὐάπλτα, ἰη- 
ααίε,, ἰθπο ταὶ σπιροῦ παϊαίποάϊ ρίδης 
ηυσάφπι ἔλοϊς., ἂς ΠΟππιπηαιατ πηο- 
ΟΠ ΠΟ ΟΟἸ] ΟΠ ΠΟΥ 5, ΠΠΠ]ἢ15 ντς ἢ 5 ργας- 
ταχτιι, Ποππιπηηιδηι αἰϊι ἃ αυϊαρίαπι οα- 
Ρίφῃς. Τπι ϑοογαῖος : Οξίοτε ρεγ ἄςο5, 
ταὶ Απεῇοπος.. αἷς, ταηταπλ ἢς ςοποὶῖ- 
Ὧ45 πε: Ζαΐ πιο] οἰξίαπη 4 πηι 4|14Ππ| 4Ὸς 
τα τα ἔσο, τὰπι ἰατιγι5 ἔππὶ δηλῖσε. Ε- 
πἰπλιογο ἁπλοῦς η ταππὶ Θ΄ ἀεπι οςοι}- 
ἴο, Ζαππη πο ΔηϊΠγΐ ἤς, (δα ρα ΟΠ γτάϊ- 
᾿ῖς πχεας. ΟἸοα Δυτοηι ται, ( 41114.. Αὐτο- 
Ἰγοιμη ἈΠΊ65 5 οἰαίτας νῃϊπετία πους ;, 40, 

νταγθίτοτ, εὐδία Ἐχιογὶ ΡΙδείφας, Εἰ γεὶ 

σαυία εἰς, ααοά ντογηῖις νοἔγα πη ραγφῆτας 
Ἰιαοαῖ οἰλγοϑς, ὃ ἰρίι[ φαοχας ἐΠ]Πιμξτες {τὶς 

Σωχρᾳτας ἐχτσκωνζας,ὡς δὴ εϑρυΐηουδνος, 

εἶπε᾽ μυὴ νειοῦ μοι ον τω πὰ ρϑιτι ὑχΆον παρέ- 
ε νς ἰω ᾽ ᾿ ι" 

δε: ὡς σὺ γο ὁδᾷς, ἀλλα “φάτω. χαὶ ὁ Α.» ᾿ 

τιεϑένης ἔλεξεν" ὡς σαφῶς μϑῥτοι σὺ μα- 

φροπε σαυτῷ ἀεὶ ζιαῦτα ποιᾷς. τοτὲ μϑὺ Ὁ 

δαιμόνιον τοσδοφασιζομϑρος., οὐ Ὡι|ᾳλέγῃ 

μοι, τοτὲ σ᾽ ἄλλου ταεφιέμδωος. χαὶ ὁ Σω- 

χρῴτης ἔφη “ες θεῶν, ὦ Αντίοϑενες» 

μόνον μιὴ συΐκόψης με τἰω σ᾽ ἀλλξυ χαλε- 

Ε πύτητα ἐγώ σοὺ χᾳὶ φέρω χαὶ οἰσω Φιλικώφι 

δρλά γὸ, ἔφη, “ὁ μϑὺ σὸν ἐρωζῳ κρύπϊω «δὺν 
Ἰ)φ χα ἔων οὐψυχῆς δον ἀὐμορφίας ἡ ἐ- 
μῆς. δὴ γεμιζεὺ σὺ ὦ Κοιλία ἐρὰς ̓ Αὐτολύ- 

κα, πᾶσα κϑρὴ πόλις οἶδε, πολλὲς δ᾽ οἶα! ὼ 
ὉρΡρ.-"ὕ᾽ ͵ ΟΝ Ὰ ᾽ ' "»,»ἦ ς ὯΣΣῚ ᾽ ᾽ 

ΤῊ ζένων. τότϑ δὲ, ἐἡτίον Ὁ πατέρων τε ὀγομυοιςῶγ αμφοτέροις ὑμας ἫΝ χαὶ ἀν φχιφανᾷς. 
; : ὺ » την ᾿ ᾿ ᾽ 

αι 

«ἰὼ 



; ΟΥΟΝΥ, ὁ νΙν Μ. 897. 
ἀεὶ υδὺ ὅζιυ ἔγωγε ἡγάμιξωυ πίω σἑω φύσιν, αὶ Αταυς σφυΐάεπι ἱπάοϊ ἐἣν τιϊαὶ ἐεπηρεγα- 
γι δὲ χαὶ πολὺ μάλλον » ἐπεὶ ὁραΐ σε ἐραΐζᾳ τηδαὶ, (δά πλαϊτο πα πο τ αρ]5, 1 τὸ 1]: 
οὐχ «ξρότητι χλιδα νομϑύου, σϑεδ καλα- ἰυπλατλατο νἹάεο, αϊ που 4 ΕΠ1οἰῖς αἸ ΠΤ αἷς; 

ἥ ᾿ τ τ 0 ΠΟαῸς ργα ΠλΟ]Π τἰς ̓ λησποίοιτ : {64 Ὁπη ἢ: 
ἰα, «ρυπηονᾶθου ἃ πασιν ἔχιδεικγυ- Ὁ΄ πη τρί τ. 

κία, ϑρυσήομδνου,, ΔλᾺ θιις9 δὲ γοθι, δὲ τοϊογαπτίδμι, ὃ Γογειτ1- , εὐ λυ ἢ ἃ , δύνα, οὐν 
μϑρου ρωμζωυ πε νη λλυμνη χαὶ αὐδρειάν ἡγε γὴ . δέ το Πηρεγαητίαπι πὶ ε πο ἐξγατ: 

λ ͵ Ξ᾽ ἣν ὁ εὐ Ρ ᾿ 

καὶ σωφροσζευζευ. Ὁ δὲ τοιούτων ὄχηθυβειν Ἐυἱϊιπιοάϊ νεῖο ἐχρεϊοῖο, αὐσα ἡγέμτπὶ 
ὁ ἃ τεχμύφιον ὅ81 τῆς τῷ ἐρῶμϑμου φύσεως. εἰ το λρε ἀ οι τ δεν ΝΕ ἜΝ γϑα ἀμ. 

τϑ ἐν εἰ νώνον ὙΜΉΓΙΝΣ ἀδτη ΠιιΠ ν ὯΔ {1 ν᾽ ΘΠ115. ΔΠ αι ἸΕΠΙῸ Ῥίον: 
᾿ς χδὲὺ δῆ μία δθὴν Αφοοδίτη, ἡ δὲ αἹ, οὐρξι- Ἶ εὐ πφ τ ιβν 

ΠΪτΑΙ γα πῇ ὃς Ὗ ἱσαγὶδ, [γι (το. ΝΝίῃ ὃς ἡ ι λ ͵ ᾽ Ὡν λ ᾿ ᾿ 8 ᾿ ) ν ᾿ ἃἀ 

γία τε αὶ πλώδημος, Οὔκ οἰδὰ. χαὶ ὙΣΡ Ζόϊς Ἰαρίτεγ, αὶ νΠὰι5 676 ντάετιιν, σοσποπηῖηα 
ὁ αὐτὸς δοκῶν εἰ), πολλαξ ἐπωνυμίας ἔχ. ὅτι τι τα μάθει. ΓΙ Εἰ πέξας απίάοπι νιγίηϊιέ 
γελϑμτοι χωρὶς ἑχατέφο. βωμιί τε εἰσι, καὶ. Υ ἐποτὶ ΟἹ αγας, ίλπα, (Δο πο ὰ; ὃς Ν αἱρ αὶ 
ει, ὐθωφο ἐμ πϑρδήμωῳ ῥαϑ)ουρού- Τῇ ἀὐ! ἐπὶ πορ!οξξίοτα, Τα ]ς ΠῚ ρατίοτγα, 

ὍΝ ͵ ἀν πὰ ἡμὐερ εὐνμ γῆς. εἰ (οϊο. Ετοοηίίσετγο Πὐςοῖ, Θά π| αἴπογες, τς 
τέρα! » τῇ δῈ οὐρϑινία αἰ γνοτεραι , οἰ ό δ. Εἰχϑὸ- Ρογαπι απ ἃ Υ υἱρατί 111 ἐπΊ ΠΙτεῖ: απὶς 

9.ϑ ὦ ν᾽ δὼ. ! 

ο΄ δας δ) αὐ καὶ τὸς ἐρωΐζᾷς τίωυ »ϑυπϑώδημον τη γεγο, ὃς ἀὐνοίτία ὃ ἀϑξίοηιπη ποποίξα: ΠΝ ΚΠ ΎΎΓΝ ἣν, αϑὶ αν οὐφοινίαν, “ὃ ταπὶ, ἃ χε. Αὐτὰ φαυϊάεπ), πὶ ( 4]}1α, 
ψυχῆς πρωὶ δ φιλίας, δὶ εϑλβκολχοῖν ἔρ- μος ἱρίο αἴηηοτε τ ]ῃὶ νἱ ες ΟΠ σαρτιιδ, 

Τπ τΕ α ἀὐυνάν, νὰ, 19; ; Ατραπιδῆτο γα π| Εἰ Ἐἰα5, 4 υἐπὶ ἀπὰς, πο - 
Καλλία κα τεγεάϑει ἀχα ς απο δῶ ἐπ ν τ ἄν γόν:"υῷ οὗ δηχαισυ ὦ ΠῚ ποίξας; φαοάη μὲ το νἱάξο Ῥαιγεῖη ὅπις δά γ , πὸ δ ὠδον ν ἕ 

μοὶ δοκής ἐρώτος, ΤΈΧ (α.6 9.8] δὲ τῇ τῷ ἘΣ ὄρ οῇτπις οἰπὶ πος ταοβ δά πηρογει ΟπἱρΞ 
͵ νῷ »ε ἦὩὰ «1 - ἷ ᾿ Ὰ 

γϑύου κα λοκοιγαϑῖα.» χρὴ ὁτί σὲ ὁρὼ τ πατε- ρεπίῃ}] πογιιπὶ θοῆι ὃς ποποίξιις διπατοὺ 

ἐσ αὐτο οἰ Βοιλαριξανοίζῳ, εἰς ζας πος τᾶ- ΑΡΘνΝΣ Ραττὶ οἤτε γαῖε. " Ηετπιοῤοῦος: 
, τ μον νυ “αν Ὁ ΕΓ ΠΟΠ ΟΠ, ᾿Π 6110, [1 δ ΟΟΓΑΓΘΘ ; Π.ΠΠΠῚ 

στουοισίας. Θυοῖεν γὸ τύτων δεῖν Οστοκρυ ν ἢ ε Εν 
οἶα ἀξ ζωῦ ᾿ γὸ θῶ; "δ δ Οὐ 4114 τ πταϊτα Δ πλῖΓοῦ, ἔπ πὶ Δα πιοά 

φονπαδὸς του ἸΝΝΝ αὐνρ ὐΐ μην ῳ ἜΞΩ: 19. Ολ]Π11ὰ: ππλι] το σέατατη ἔαοῖς, ὅς πα] ετη 
ἐν.» Διο ᾿Ξ ἊΥ - ς ᾿ ὲ : ἮΝ . - 

Ἐρμοδρης εἰπτε νὴ τίωω ἡ 9φιν, ἐφη, ὦ Σ ὠχρῳ- ἰἱρίαπι οἵἷε ὁρογίςατ, ἸηΠἸταῖς. Ργοξδέϊο πὸ 

τες, ἄλλα τέσου πολλὼ ἀγα ίφη » καὶ δτι γνῶ Εἰξ, αἷς. Αταιιεντ πηδρὶς δτίαπι ἐς ςἔζοτιιγ, 
ε, ͵ ᾿ ͵Ἱ ᾽ 1Π| ΙΝ Ϊ ΐ ἅμα γδριζοωδμος Καλλία, καὶ ταιδϑύης ἜΝ σΟΠΗγπλαγς ]} νοἷο, πυμῖϊτο ΡΓα πλητίοσο πὶ 

τ ΕΑΝ νον " ὑῶὰς ὑοο τὶ ἢ δηϊτηὶ, {πὶ οΟΓροτὶς ἀππογεήμ. ΝΝος 
ναὸ «γε ἐΏ. ἡμῷ κἰρς πῶς ἜΧΩ  γτηϊὶς ἐπἰ πΊ οπληο5, δίς ἀηλίοἰτία σοη-: 

ΕΤῚ ἀίφλλον φύφραιννται, βουλομϑη αὐτῷ μἷν- (πετ 4! πεπὶ Πα Π]Ὧπὶ σαἰυ!πὰτῃ εἴτε ῥτε- 
Ἰϑμα σοη ὡς χαὶ πολὺ κρείων ̓ δεὴνο Ὁ ψυχῆς, τ. Αἴπγαΐε δυϊοιὴ Ἐο 5, ΦΖΌΌΓΙΙ ΠΊΟΓΕ5 Δ6᾽ 

οἷ 5 Ξ Ν ᾽ ᾿ - ἡ ) ΓΝ ἡ νέμω; ἔρως. ὅτι μϑὲ γὸ δὴ αὐδυ φι- ἰηἀο επι δάπϊγαπλαν,, πεοεῆιεάο πα: 
ἡ ΠΕ να 5. μκλ} ; ἀλιὴ ργορτῖα δέ νοϊπτάγια νσσδεὶγ: ἂς ἐθ- 

χς σζέυοϊσια, Οὐ οὲ (ὃ πόρτε , ὑεὶ ΣΤῚΣ: Ξίας σεευοιδία, Φϑ εἶ μιϊα, αἰξιολογος, πϑώτες ταπι; ααὶ δοῦρα δάροταητς, ἡγυ]τί πῆογες Μ' Ά Ν Φ᾿ ᾽ 

το ὕλιξα ἄθα. φιλῷν γεμιἀὺ ΤῊ υδὸ Ὁ ηλοςα.- Πνιτυρότάηξ, δέ ρος ἀπιογεὶ οάόγό: Ομοά 
ο΄ γαυδύων αὐαΐν ἰδία, χαὶ ἐδελοισία καιλήται" [{ τλαχίπιθ ἀπνεπὲ ἱπυϊθεπη ντεῦαας ἴδ, 
ν᾽ δὲ τῷ σώματος Ἐχεϑυμοιώτων πολλοὶ ἴοτηῖα ταπιεὴ ἢσς ΠΟΙ οτίτες αταῖς απ: 

. ἸἈΥΟΜΉΜΜΩΝ ἀὐμβαία οὐὰ ἢ πιάτοεις : 4.0 ἀεβοίοπες, ποςοῆς οἱῈ 
δ᾿, οὐρα οα ΝΜ χΝ να ; ᾿ νῆα εἰίαπηι ηλὶ οἰτίαπὶ τητος δέδ ἈηὶΞ 

ΓΝ βωύϑιον' ζω δὲ καὶ αμῴφοτέροι φέρξωσι; ὃ ΤῸΝ ἀυτοῖη απαπὶ ἀπ ρυπἀεητίὰ ρτοῆς 

μὲνπῆς ὥεαις αἴϑος ταχὺ δήπου ποδαπός εἶτ; φείδτη Εν ἀπά! οτ, Οὐππ δὲ ἰπ νὰ 
ᾧ ,Οἰπολείποντος δὲ τά ΤῈ αὐάϊκη χαὶ τίου φι- ἔογπλᾶὶ ἐβνδε ΩΣ 1πε!ξ, δννε ἔτι, νὲ 

ν μ ΔΝ ΟῚ ΜΕ, Τρ τν πᾷ ἴῃ ΟΙἸθογαπΠ νὰ ΡΎσρτΟΓ ἸατΟταῖο η; 

ἫΝ τ πιράτρι κερρινξαθαιι ᾿ δὲ ΧΡ αὐλῷ ὰ ἴῃ δίποῦθας ἐν Τὸ ΙἸΘΕΪΡΩΙΘ δοοῖί-! 

᾿λιὴ χῇρ αὖ γϑόνον ἡ ὅλι Ὁ ΦεϑηθτΈξον» ΚΑΙ ἄλῃς, Αἴ ἀπίπιὶ ἁπτοῦ ργόρτογοα,, ψιοά 
αἸξιερᾳςοτέροι γίγνεταὶ. καὴ μώυ οὖν μὲν τῇ δαίεας πὲ Σ δειάηι ἱπΠ|Δι ΔΒΓ ἘΠ; πες 14: 

ἢ; μορφῆς “δήσᾳ ἔγες! Τὶς καὶ κϑθ9ς., ὧςτΈ ἀ- Ε εἰτοο., οειὰ 45 βνθοϑθο ἐλευ θι Τηΐπι8 

' «καὶ αὐξὸς τὰ συήα δζᾳ πλουσμονδὼ, ζῶ: εἰ νεπυίξαδ ς ἱπσαπάα:} Ῥίης νοτιπι 
ΝΣ ΔΤ σι Δ κο κῷ Μά ρεγβοίκταξ, 40 Ρεείπηις, νὲ ἄθα τίη 

᾿ ταάβαΐκη καὶ ασέ96 τὰ παιδϊκα, ποῖόν. πδὲ ετθα, τοὐπὶ ἀϑιίομες γεπυξας Ἰαγρίδειγ, 
᾿ τῆλ ψυχῆς φιλίᾳ, “ἰδ ἄγ» ει) 5 ὅα] α΄ τε, ' Ὁ : 

Ἰύ πον. ἐκευτ Τὴν δὺ μέ δ αν αὔϊαις οἰθϑείη αἱ ὶ τότ καὶ ἐπαφροδιτωτέρο" διλὰ σα- 
λη, ἦξον Ῥρέοθτεξα, “ μα ἈΟδθὲ 3 ἡκάλ ἸΤΗ ἡ ᾧ ᾿ ᾿ ,' Ψ “ ιν Δ, , 

νῷ Φῶς χοὶ ἀἰποτελέται ἡ ὀὐχὴ, ονῇ αἰ τύμιεθοι πω )εὸν ἐπαφᾳοδιζοι χαὶ ἐὸν "Ων ἔργα. διδόναι. 



δοό 

Οὐιοὰ επί πη] δογα!! ἔοσπια, ὃς ἱπάοἱε νοτο- Δ 

ουπάα σοποτοίλαιιο ἤοτοπϑ ἀπίπλι5 , 4 α]- 

ὅς {πατίπλίητεῦ αατια1ε5 ρεϊποῖρε ἰοςο ἀἰ- 

φῃιιδ, δζ σοπηΐ5 οἵδ, τα ΠῈ (υἰρίοῖας, ταπι 41]}1- 

φατηλοῦοβ (ι05; ἰάγεγο νεγθὶς οἰξεπάϊ,ηῦ 

εἰ οριι5. ΕΠτ δυτοπὶ σοῃίςηταπειιτη, δηγὰ- 

τογοπὶ μυϊαίπιοαϊ γογατῃ οτἰδη1 {|5 ἀπιο- 

τί δας στάταπι ἔοτε νἱ οἰ Πππ, Δ αυοαας 4ο- 
σεδο. Ργίπιιιπι ἐπί πῇ 4115 οἀ ΠΠς ροῆΠε1}- 
Ἰππὶ,α αι ἐς θοημπὴ ὃς Ποπείξιιπι μαδογὶ 
(οἰατ ὺ ἀεἰπάς ηιιοπη σογπαῖ αππατὶ ἀθοούᾷ 
τηαρίβ , 4 14Π| ΟἸμιρτατοβ (ππα5 οιιγαγα ὁ οτος 

ἄκαι ργαῖογοα, πὰς αϊά ἀοΠΠαυδτιτ, {τς 

ταογθας ντγαπηαμπε σογγίρίας,, ἀπ! Οἰτἰπὶ 

ἀεταϊπυτατη πο {τ ΟἿ θι15 αὐτο σοπι- 

ταυπίς ἀπιοτ οἰἙ, 40 ρᾳέξο ποη, μος πὲ- 
ςοὔδε ἐδ εητεγ ίς ἱπτιοῦὶ, θαποιοίὶς σο]- 

ἸΙοχαυὶ, ἤάοπι παογο Πδίπηατιο, ργοίρίςος- 

το πὲ ᾿παϊςσοτ , ν οἰπρτατζοπὶ {πιὰ} σαρῶ- 

τε ἐχ Ββοποίες δϑϊοηίθας ; σοπάοϊετγς, ἢ 

αυϊά λάιιοτῇ δοςίάαι ; ρογρεῖαο σδσάοτζςο, 
ἄσπα θοηδ σππὶναἰετπάϊης ἔσται! σοπίπετιι- 

ἀϊπε πλιτια ροπητ; πη αἰτογιτογαστοτοῖ, 
τααϊτο ἐγ αοητίῃς σοπιιεηῖγο ; ἐς δίςπεί- 

δι ἀςηΐα;, Πσπάπι ργαίςητίθιις, ΠγαρῚ5 ες 
(οΠΠ]οϊτα πιὸ απ ποη ἢςο ομηηΐἃ {τ ἀπ ου 5 
Ρίεπα ὃ (θεῖο οὉ [αἱ πλοάϊ ΟΠ οἰδίϊηλι]} 
ὃζ δῃηνὶ οἰκίας (πἀϊο τοπθητατ, δ θα ροῦρα- 
τιο δά (ςποέξιτοην νίᾳ» ἔγαπητγαγ, Ατ σιπὶ, 
υϊ ΔοοΙροῖο Ροπάσι, φααπιοῦτεπι ἀΠΠραῖ 

4][{ ας πλαταοῦ ντγαμῃ ἰάοἶγοο, φαοά {δὲ 
τι αΐτοα,Ζὰς σοπουρ οἰτ,ααπηδῖο πλαχί- 
τας ργοῦτοία ὃ Δη θα 40 1ἰ5, πα: ἔλοετα 
{πἀϊοίε οὐρὶτ ργατοῖ ἀπιούς5, ππαχίπης πΠ6- 
ςοἴατίος ἀτσοτὺ Αὐααὶ πηαρὶϑ οτίδῃι οὐ ο 
ἀἄϊρπιις εἴπ, πο ποη νἱπὶ δάξεγατ,ίς ροῦ- 

{υλάοατ. πιὰ] νἰπλδάξεττ, ἱππργοθιπι 
εἴς Ποπηίποπι (ςίς ἀφοίαταῖ: ααΐ νοτο ροῖ- Ὁ “ἃ πϑτὸ μα λλογΐ μισητέον. ὁ μδὺ γὸ βια: μιοπίη 
(υλάεε, ἰ5 {Π|π|5, 4αΐ ρογίαδάοτιν, απϊπλιπι 
ΠΟΓΓΕΙΊΡΙΣ. Ἰαῦλνοτο ὅζ 15, αὶ Ροσυηα ογ- 

τηστη νοηάϊτ, 4 πηδρὶς ἀπ] Προς ἐπηςητοπι 
(εἰς, πὶ αὶ νεπαάϊείη ἔογο, ὃς δα ἀἰοϊτίς- 
46: ΪΝοη επίπῃ σοττο, φιοά ξογπιοίῃς συπι 
ἀοίοτγπιὶ, ρα ςμεγραπι πο ρα ΐο το, ποπ. 
ΔΙΠΊΔΠ5 ΟΠ αἴηδῃτο νϑτίδεις, ἰἀοίγοο δἰιπὰ 
ἍΠΙρσου Ν ΟῚ Θηΐπὶ Πγδϑ τα, ντὶ Πα ] τ, ν οἱ α- 
Ριατπὶ ΓΟῚ νοηογοας σα ὙἹΓΟ, ΡΑγτίςερς, 

οἰ: (Οθτίπμις ἱρίς το] ῃτατη οχ νθῆςγα 
{ρεξξατ. πᾶς ποη πλίγαπ οἱ  σοητεπητας 
«πηατοτίς ἴῃ ἱρίο οΧ Εἶτ, Ὁ πο ά. ἢ, ααΐ5. τομὴ Ἑ φων μεϑύοντα «ἰ πσὸ “' ἀφροδιτης ϑεάται. δὲ 
σοη[άοτος; ἱπποηῖος ὨΪΠ1] τοὶ σταὶς εχ |]-- 
Ἰογιιηι ἁύηοτο, 4] οὐ πιοσοβ απ δῃταΓ, ἃς: 
οἰἀϊΠε : υπατη τηλἶτα, απο ποξαγὶα, ἄς 14 
ἱπηραἀδθητὶ σοπίποτιάίπα οπσποῦίης. ᾿δηὰ 

" 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙϑ ΟΝ 

Β 

͵ ᾿, Ἄχ ἐδ “2 “ ν᾿ ͵ 

(σιαν εχήν, ἡ ἀπόντων ἐτί μαλλον ἢ πα ρϑντῶν 

Ρυ δκ αϑρ ὅ' δχὲὶ τὸς ξόπες φιλουμδύων συϑὲν 
ὃς {ΠΡ οταϊοπι οἶδ᾽ οομίμοταα ηοῆν ΠΠ15, - “αλεπὸ νγελυνυϑύον, οχ, δὲ Ὁ αϑα δούς ὁμει- 

, ν"ὕ Ν ᾽ ἢ ΜΒ Ι - ͵ ᾽ ε ὶ -“, " φν 
λίας πολλὰ ἡδ νὰ ἀϑόσια; πειρᾷ γμμένα. ὡς ἡ ἀγελ ϑερος ἡ σειυοισίᾳ ᾧ ὦ σῶα ἄλλον, 

ὡς »ϑὺ γὸ ἀΐατω τεὺ φιλί ἐρωρδιυονϑεύλ- ᾽ 

λουσοι μορφῇ τε ἐλευθερία, ὼ Ἠθ4 αἰδήμονίϊ τε 
Σ Τύνιαία ψυχῆ, ἀυϑθὺς ῳ ζις ἥλιξιν ἡγεμο- “υναίῳ ͵  

γική τε ἄμιαι ἢ φιλόφρων ὅσοι, δὲν ἐχιδόται ὑνχν 

λόγϑυ. ὅτι ὃ εἰκὸς κὰ απο παιδικῶν ἴοια- 
3 “ἜΝ ᾽ ν ὧν ͵ 

τῶν ἐφφιφὴν αὐτιφιλάαχ, ὺ ἡ τὸ διδαίξω.ὡρως 
νι ἃ ͵ ᾽ς. χοῦν με λο πύον 

τον υϑὺ γὸ τίς μισῷ δοώωτ αὐ, ὑφ᾽ οὗ εἰδείη τ τ 

κόλός τε ὁ ἀγαθὸς νομειζόυϑινος , ἔπφτα ὃ ὁρῴη 
»Ν Δ Ρ ᾿ λ “ 33. οὶ αοῖς 

αὐτὸν τὰ Ὁ πτα δὸς κόλα μιοιλλον; ἢ τα εαλλῴ δ 

δέα ασουδαι ζούϊα; πρὸς ὃ πὅτοις πιςεύη, μήτ᾽ 
Ταὺὶ ρα τί ποιήση, μτ᾽ αὐ καμῶν ἀμϑορφο: αἱ αἶα. 

περοςλυυται, μάφωϑζωωι αὐ Ὁ φιλίαν; οἷς γ, ποιήσηπ, 
᾿ ᾿ Ἂ -“ ΤῊ 3., ! 

μι κοινὸν ὃ φιλφαχ, πῶς οὐκ αναίκη τότυς 
ἡδέως αϑὺ “δ ϑφορϑν δλλήλοις Ε ἀὐνοικῶς δὲ 

Δι α.,λέγεοϑαι, πιφεύφν δὲ καὶ πιφεύεαϑαι, χα 
πσρϑνοήν μδὺ δλλήλων, σεενήδεαϑαι ὁ, δὶ ΕῚ 

καλαὴς ποξάξεσι,σεενα θεοῖς, 3 ζω τι σφὸκ» 

μὰ «ὐδϑασιπῆη, τότε δ᾽, ἀὐφραινονϑύους φζι- 

τελάν Ὰ δτὸν ὑγιαίνοντες σεωυαὖσιν, κὸ δ καμη 

ὁποτεροσοιοῦ, πολὺ σεευεχεςέφφιντ" σεένους 

Ἐχεμελάοϑαι ; οὐ ζῦτα πϑμταέπα φρϑϑιτὸ; 

ΡΥ γέτοι τὰ ζιαϑτα ἔργα, ἅμα ἐρωντες ὃ 

φιλίας ὼ χοωώυϑιοι αὐτῇ εἰς γῆξφις 1 “τὸ» 

λούσι. Τ᾽ 5 εκ τῷ σώματος κρεκαίυϑρυον ΡΥ 
τί αὐτιφιλήσάεν αὐ ἡ πταὶς;, πότερον τι ἑαυτῳῖ 
κϑὺνέμᾳ ὧν ἐχιϑυμή, τω “πα, δὲ τὰ ἐπονάϑὲ- 

σὐταΐαᾳ, ; ἢ δ[οτι ἃ ασεύδᾷ ποραἼφν «ρα ῦΜ᾽ 
“πωδικῶν, εἰργ μάλιςα πὸς οἰκείους πὸ θ- 

των; ὼ μιζωύδτι γε οὐ βιαζξται, διαλὰ πείρᾳ, 

ὥνϑυος, ἑαυτὸν πονηρὸν δἰποδιφκγύφ᾽ ὁ δὲ πεῖ: 
 17...Δ9 ΄ Ἃ ; Κκ , 

Ἐπ πη μήσαθο ὅτ υτονόν ΠῚ 
δρλα μέωυ χα) ὁ γρημῶν γε ὠπεμπολον τί 
ὦσφιν, τί κάλλον φερξῴ Τ' ἀξριαμϑυον, ἢ δὼ 

ἀρροῷ πωλών καὶ ἐἰποδιδουδυος: μιζυὺ ὅτι γὰ 
ὡραϊος ἀώρῳ , Ογ εὲ ὅτι γὲ κόλὸς οὐκέτι κομχῷ, 
Ν ᾽ ὯΝ “. τ Ἰ ρ 4 ͵ ἐν ς ϑὲ 
Ῥερώγτι Οὐκ ἐρωγομιλ, φιλησᾷ αὐτὸν. 

“ὃ ὁ σοὺς τῷ οὐδρὶ ὡς πῶρ γωωυὴ κρίνων Τἶα᾽ «ἴδον 

εὐ τοῖς ἀφρφδιεσιοις 4 ὑφ οσεεσῶν, ὥλλα νή- 

ὧν σὴν ϑαυμαιξὸν,εἰ ὃ ὃ αἰ χύροσαν ἐἰγίγε- 

τῶ αὐτο. ἐραιςού. χαὶ σχοπτῶν σ᾽ αὖ τίς, ἀΐροι ᾿ 

ἥτῳ 



Ὁ ταῦ τίωὐ ψυχὴ 
λωώσω. ὁ νδὺ ὙΣ παιδαύων λέγάν πὶ ἃ ἃ δεῖ, 

ΤΟ] ἡ πραήειν, διχαίως αἢ ὥρα Χείρων καὶ 

Φοίνιξ αἰχσ' ̓ Αχιλλέωρ ὶ τιμῶτο. ὁ δὲ τῷ σω- 

“ματος ὀρεγόμδρος εἰχϑτως αὐ ὡς αἷρ πὔω;χὸ 
τ΄ πύβεέποιτο, αεὶ γδγέ το τξ9:α ΝΟ κα Ὄσεο- 
δεόμδυορ ἢ ἠ φιλήματος, ἢ ἄλλου τινὸς ψηλῷ- 

τς Φημᾶπς, Ὡὐραχοδουβά εἰ δὲ λαμυρώτε- 

ὑμά- "δον λέγω, μὴ Ἷ ϑαυμοίζετε. ὃ, τέ ὑλὰ οἷ- 

ἢος σεευέπεαίρᾳ , χαὶ ὃ α εἰ σεεύοιχος ἐμοὶ ἔρως 

χεντοζζι εἰς τὸν αὐτίπει λονἔρωζο, αὐτῷ παῤ Β 

ῥησιαζεοϑαι υχαὶ ὙΣΡ δὴ δοκάριοι ὁ υϑὺ τῷ εἰ"- 

διῳ τὸν νοιεῦ προϑςέγων, μεμιαϑῶ δίῳ χῶρον 
ἐοικέναι. οὐ ὙΣΣ ὅπως πλείονος αἴξίος “υη- 

πὸ ἐχεμελέήται » ὅλλ ὅπως αὐτὸς ὁτίπλεῖςα 

ὡραα ἢ κουρπῶώσηται. ὁ δὲ τῆς Φιλίας ἐφιέ- 

ἰλϑυος, μᾶλλον ἔοικε τῶ τὸν οἰκῴον ἀπδὸνχες 

κτημδύῳ. πόρτοθαν φ ρει φέρων, τί αὐ δχεϑη- 

αι! πλείονος αἴξιον ποιεῖ τὸν ἐρώυϑρον. καὶ 
τ κὰ ᾿] λ ᾿ δὰ Ὁ ᾽, 

χαὶ Τὴ “παιδικῶν σαὶ αὐ μδὺ εἰδῇ, ὃ 
»»ασ 

, - 

νι: συτονταλλα ῥαδηουργήν. ὁ ὃς δ), αὐ ̓ γεγνωσκὴ, 

᾿ς δὴ αἱ μὴ καλὸς κἀγαϑος ἢ, οὐ καϑεξῴ τίω 
φιλίαν, ἀδτον ασϑϑοῦκά μαλλὸν ρετὴς ἐϊ 

"πιμελείοϑει. μέγιςον δὲ ἀγαϑὸν τῷ ὁρε)9- 

οὐ χϑύῳ οὐκ ται δικῶν φίλον αἰγαιϑὸν ποιὴ πααζ, 
τ παϑαϊκη τ᾿ αὐτὸν ἀσκεῖν Ξηρετίω. οὐ ἊΣ 

οἷ οἷον τε πογηδοὲ αὐτὸν ποιοιώτα., αγανον τὸν 

᾿ σεερόνζαι ἰποδεῖξαι, σαοϊὲ γε αγαιογειυτίαν 
- 

πὶ ἀκρασίαν παρεχόμδμον, εἶχ ῳτὴ χαὶ ἀ]- 

᾿ ἅ σοι, ἔφη, ὦ Καλλία, χαὶ 1 μιυλολογῆσοι, ὡς 

" οὐ μόνον αὐ,ϑοφποι, λα σὰ δεοὶ, χαὶ Ἴρώες 

πίω τῆς ψυχῆς. φιλίαν πὐξδὶ πλείονος, ἢ τίω 

αὐ σύματος. οἷσι ποιοιωῖται, Ζάςτεγο δ: 

: 'σὼν μδὺ νη ΤῚΝ" οὐσῶν μορφῆς γρφια)ὴ, συ 

τὰν λυόμδρος εἴα αὐζῷς ϑνηζας ε1)" ὕσων δ᾿ ψυχας 

Ψ ἀγαοϑείη, ἀλανά τας τότος ἐποίᾳ. ὧν ΤΈΡΑΣ 

Γ' κλδο δ, χα) 1 Διοσχρέροι εἰσὶ, λέροντωι δὲ οἱ 

ἄλλοι. ὁ ἐγὼ δέφημι καὶ κ Γανυμηδέω οὐ σώ- 

«ὐν τὰ 

τες μον πο 

ἡ ὁ ἀλλοϑὶ ποῦ, 

εἰ ΝΗ ν ἘΠ ἢ) ὦ Ὑγ8 ΜῈ 
»γζρὼ ἀγαπτῶντι, γυυῦ αῷτο δη- ἃ Πα σοΓριις πγαρίς, 4 14π| Δηἰ πλτ Πὰ ἀ ΠΠσ τὶ 

. ὁ πῷ εἰδδες ἐπαρκῶν ἐτὰ τὸ  ἐφαοῦ, εἰκὸς 

τς, δολὰ ψυχῆς ἕγεχα αἰ πὸ Διὸς εἰς 6.8 
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ταοάο ἰηάίσαθο. Νδπι {αὶ ΔΙ μετα ἰμ  }: 
ταῖτ, ντ ὃς ἀΐσοτο; φαᾶ πος ἢὶ »ἀσογοτό 
ΡοΙῆι: ἴς πλογῖτο ρεείπάε, ας Ομίτο ὅζ Ῥῃα:ς 
ΙΧ Αῦ ΑςΒΙΠς, ἀπο ποποῖε ἄθεοι. Ατααΐ 
σοΓριι5 ΟΠ ΟΡ (οἴ τ, πο το τ ἡ ἀ101 οαϊα 
ἄλυλ ὨΠξαγ  ευλτιιτ. ΘΟΠΊρΟΥ ΘΠ1ΠῚ σοΠγΐ- 
τατον οἱ ἐπηεη ἀϊσαῃς, νε] το α ΓΘ ἢδ οίσιις: 
1ππ|, ἀπ 4] 1411} Πα ταξεοπουὴ. Οὐ οά 
ἘΣ ΝΜΤΉΝ αὐ ρεοέδγο, νο] πη τ γα νος 
ὈΙ5 Ποὴ νἀδαίαν. Ναί ἃς νἰπιΐην ἤχὸ ἐπα: 
ΡΕΊΠτ, δὲ απλοῦ 116 πγεῖις ἀοτηοίξίοιις, να] 
Ὀογίας αὐπιοτίες ἀπηοσο {Ππ|τὴ Ἰοψιάν, 4 
ἀνθ! αγ Ππαδοῖ, πα ραπρις, ὟΝ ἰΦεταγ εηϊ τὰ 
5 πὶ, 4] ἔστ πο ἀἠἸΠχ τ ἁα Πςῖτ, Π τας 
11] ἘΠ, ἅπ| πιμάμιπι ἠχέξοδάςο σοπάποῖτ, 
ΝΝατη Ϊς νῇ πιο τοῦ γο  ἀ δεν, ΠΙΠ1] Ρεπὰ 
Παθοτεά νΕ Τρία απηρ! ατίυμιιπη ΟΠ αρταᾶς 
τίς ΕΧ ὁο βογοιρίατ. Οὐ νοτο ἀπιϊοἰτίατη ὁχ- 
Ρετίτ, τη Δ ΚΠ] Πτπ 1115 οἴ Ἐν αὶ Βιπ ἤτιπ) ργος 
ΡΠ ρα άες. Ετοηὶπὶ νη ἀθοίπιαις, ἢ 
4υϊα ροτιςοΐξ, σοΠ ΠΠσοηϑ ; αὐἀαπηδίαπη πο οΣ 
το πῇ ΗΠ οἴτ. αἰ Ποτίαπι ἐρίος ἀπίοτος, αι 
(οἰδαὶ, εἰεσαπεί ἔογπιᾶ ργα τος απλατουῖ- 
Βιις πηροτᾶρς, σοι (ξπγαμηοιιπι Εἰ Ὡς α το Ε 
ἴῃ ἀπιαπτετη (ς σείξατος. Αἵ αὶ ἀπ! πηδ - 
πετιοτίτ πο ἔπταγιην, νη Βοπις ἃζ ἢ ο53 
πείϊας Πτ|, αι! οἰτίαπα γοεϊ παῖ: οὐἴην ρᾶγ οἱ, 
τααίοτὶ πάτο νἱττατοιι σοΐοτγε. Μίαχίπιη πὶ 
δαϊξ Βοηιπι}}}} σοπτιηρσίτ, 41 οχ αἀαηγατο 
ἀταϊοῦ ἐστγερτῖ οἤποεζε νυϊτ, το α δε! ρ ππὶ 
σψἰγτατοπὶ σοΐογο ποοοῆς ΠτῸ Νες οπῖτη Βοτὶ 
Ροτοίξ, ντ  Ἰρίς πεααίτεγ (8 σογαῖ, ἰδοι πὶ 
νοτίητεπι Βοπιῃ ΘΠ οἷαῦ: πού; ἢ ἰητοπι- 
Ρετγαήτειη ὅζ ἱπιριιάσπτοπι {ΠΠΠ| Οχ μ ΙΒ αῖ, 
δάἀλιηνατιτη ἐεπηρογάμτειη ἂο νογσ Πά ΠῚ 
δῆ οούς ροτεί!. " 1 δοταιτοιη δὶ, πὶ (4115, 

᾿δουκῦμον τὶ τον ν ἐρώρϑυον ποιῆσει!. Ἐχιϑυμώ δ. ἀς δυϊάγιπι εἰἰαπὶ ἀΠΑΡ Ια δἰ ΠΕ ΘΆτΘ, 
ΠΟη (ΟΠ απ οηπηίης5, (ἃ εεἴδπη ἄθος ἃς δι. 
Τοῖς ΠΠΟΓΟ ἢ Δ ΠῚ] Ρἰυτίς, ύσατη σοΓρΡΟΓΙ5 

νίμπι ἔλεγε. Παρίτοῦ οι ΐτη οἰιπη ΟΠ 1115; 
1115 πτογίαϊες αἰ οχῖτ, σοπρτεῆιιξ, πιοιτας- 
]ες πηαπ γα ραΠιὶς 6: 4Ζαοτ πὶ γΟΓῸ ΔΠ1- 

ἴπος αἀπηίγαίαις οἴΐεξ,, ςο5 ἱπιηγόσγαϊος ἔλ- 
εἴςθατ. Εογιτὰ ἰῃ πάπιοτο πῆς Ποίςσαϊος, 
(αἴϊοσ, Ρο αχ ; ἀπο οτίααν 411} ἃ ἀἀπὴ 
ΠοπΎ ΠΟ ΠΊογΔΠτίγι) αἱ ΠετΙᾶ Γηρα ὀπτιοητία, 
(ἀδηγπιοάος ΠΟΠ σοτροτῖς, (εἰ ΔΠΪτη σαι ἦ ΡΟΝ 
(4 ἴῃ οἰγπιραπι ἃ Ιου τγαπ δεῖς ο[Ἐ : αὶ ἐν ἢ εἶ)το εξ 

ἀμί ςπνίδπἰοπτίς πΠΟπΊεη διίαπι {πῆ τασα- τοι χέ- 

ι ο΄ τ ΕΠ επιτὰ δ οαδί ἀρὰ Ηοιπογιη; νυάϑειι: 
αν ΔΝ εἷδτυρᾷ δι καὶ πὸ μι αὐξβέζεμε (ναμελον ἀπά. ὑτῊΣ 

οἰ ἐὺ γὸ Τ δηπε Ὄ Ομμήρῳ, Τυιρίταὔτεηι, ἀο]ςξξδτιπ Πα}Π δι ἰδῆ 0. μι με 

τ  γόύυται δὲτ' ἀκχθύων. Εταϊϊοίη]οςο οἢ: “νει τ. 
, ἢ ΕΝ ἢ ἰ ἐροἕᾷ 4: {44 Θ΄πν» 

ο΄ ἥὔτὸ δὲ Φοαζ,ζ ζτι ἥδεται δέτ᾽ ἀκούων. ἐς] ἢ ερ[{|4 ϑεομ 4: 4 εἱ ῥεύζογε πραίίαις αν ον 
7 ’ οἤι 

5-.- πυχιιὰ φρεσὶ μἥδεα, εἰδὼς, ὀωΝ 
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ἰςητία: ρίεπα ποιῖίτ. [)ς υΐθας ἀποθιις 

ψογδὶς ἐλέξαμᾶ ποιηοη οἱ ΔηγΠΊΘα15,Π0η 

1Π|π5 φαίάοπι, 4υὶ σογρογο παι δ, (εἀ αηἱϊ- 

πιο, ἃ ἀϊϊ5 δοποτῖο αἀβοίταγ, ΑΠΠΠς χαος»» 

ταὶ Νίςογατε, ἔξοις Ηομησγις Ῥαζγοοί Π}, 

ποηπντιαπιογαϑ μος, ίς ἃ νείοαἰ θη, σ]οτῖο- 

Πήππις ν]οϊ(σεπτοηι, ροξεα τῆι ΠλοΥτα 15 

εἴτι. Εν Οτείδες ας Ργίαάε5, ΤΠαίςσιις ἃς 

Ῥεγτμοῦς. αἰπφας σοπιρίατοβ ἐχ (ἐπ ἀ εἰς 

τα Ἐητὶ Πιπιὶ, πο ργορτογοα, φαοα νη 
οαθδατίηι, ἴεὰ χαοά ἱπυίσοπα (ς (α(ρί οἰφη- 

ἐἶο, τες ππαχίπλας ὃζ ρα ΟΠ ου τ πη 45 ΡΟΡΙΪος 

Ρεγέδθσογιητ, οοΙ Ὀγδητατ. Ουϊά αὐτοηλὸ Δἢ 

ποη ἥια ἰδπὰ ργαοίαγα ρατγαητατ ἔΔΟἰ ΠΟΙ, 

τερετῖος Δ] 1415 Ιαυι15 στατία ροῦία5 Ὁ 1ἰς 

Ποτῖ, οὶ δὲ Ια θοιοϑ, δ ζ Ροτίοαϊα νοϊταάϊτο, 

Πααπὰ Δ 4115. αὶ νοϊπρτατεπι ρίο σίογία 

εἰίσοτγα σοπίποιεγιητὶ πα ιδῖῃ ροοῖς 

Αραιποηῖβ δαγᾶτογ Ραμα ΪΔ5, ἄϊιπη ραγρα- 

,τεῖθος, αἱ ρου ἰΠτοΠΊρογαπ Δ ΠῚ ν Πα νοϊα- 

ταηταῖ, οτίαπη Ἔχούοίταμη οχ δἀδηλατὶβ ὃ ἂ- 

πλατοτίρας ἔουε Πηπλαπι βογὶ ρος ἀἰχίτ, 

ἾΝΔπὶ οχί{ίηχασς (ς αἰορας, 5 1π ρυὶπηῖς 

Ριάοις ΡΓα ΡΟ » {00 ΠΊΪΏ 15 (6 πιο 

ἀοίοταητ πο  αυίάοιη ἂν ὁο ἀϊξειιπη πλῖ- 
ταῦὶ (αίτ,οος (οπΠ]!σοτ, Ζα γοργθ ΠΟ Π ΠῚ 
περ]ίσοτο, σα; που γοπογαῦῖ σοη[πειΠ]οητ 

τησταο, πηαχίῃχο νου ταγὸς ταγρα συ! ἡ ηὶ 
ἀημτίοῦς Ργοάποςθαι ὃς το Πἰπχοηϊα  Πο- 
Ῥαποτίιπι ας ΕἸοοτγιην, αἱ ταὶς υϊά ἄξοτε- 
αἰ ΠΘητ. Ὁ δπιαταπιοηιπ νὰ σα οητ, ηἱ- 
ΒΙΠοπλίμιις ἀπλοῦο5 ἴῃ ρτο 5 σα Ίη ἀςὶο 

φοἰϊοσατί. Οοα αυΐάειη δισιιπηδι 1 Πηϊ- 

πίπιο ςὄστιοης δΔάξεγεθ ας, Νατη ἀρὰ 1105 
μας οδίξπταπεα ἔπη ἰοσίθιι5, ρα Πο5 διι- 
τοπὶ ρτοθτο ἀποῦταγ. ΑστηΠ! ίλης, αὶ οα- 

ἄεπι ἰῃ δος σο!]οσδητας, ἀφ θἀοτς πρὶ νὶ- ᾿ϑταηομϑμοι ἀπειςούσιν ἐοικέναι μιὴ χωεὶς “δυο- 

ἄξηταγ: παν] ἀοἰϊςος, ἰςοσγίαμι εἴδης ας 
Ροίτὶ αὖ ἰρῇ5 αάδδτπιατί, ἔογτίτιπη νἱγοτῇ πλι- 
ποτὶ ποητρίροηέεογοης, ᾿δοεάαπηοηϊ νε- 
Το, Ζαϊ ΟΧΙ ΓΙ πγαπῖ, ΠΟΥ Ρ 15 φἀρετθητοπ) ηϊ- 

ΠΠῚ Πρ] 5 οὶ δὲ ργα οἰαγὶ οομίδααὶ, τα πὰ 
Ρετίεέξε θοποβς ἔοετοβ νἱγο5 οχ δάδιηδεὶβ 
εΠϊοιτ; γε ῖπτοῦ σχιογορ οτί,οχ εἴπ οἰαἶτα- 

τίς [π|πῖταζο οἵ φηγατοτυίθιις ἰῃ δοὶς πῇ οΟΪ. 
ἰοσατί, ὨΙ ΠΙΠ]ΠΟπλΐηι5 11105, αὶ φάἀίμπητ, ἀοίε- 
τεῦ νογοδηζαγ. ΝΟ ΘΠ] ἱππριἀφητίδπη, 

(ςἀ νετοοιιηά! οἢ τ ἄθαι ιιατηἠᾶ νοϊαης. 
Ετ νἱἀοηλιι (απς ΟΠ η65.1η 115. ἐς αΐθιις 
Ἰοαιυϊπιαγ, σοπίςητίτο; ἢ ος πιοάο γέ ςοη- 
Πάοτοσλας : ττο (οἰ]οεῖ πγοάο φάἀαπηαῖο 
ας ροτίτ νο] ξοσταῃ 5 ({π8ς ἃζ Πετος ογας 
αἰαοτίτ,νο] Βοπεβοίμην ρτα [Ἰτογῖτ. Αὐφ 6- 
ααιάφηι δητῖο θεία πγ 1]π1πι, αἱ ἀπγατὶ ἔοτ- 
τα ντίτατ, ᾿αδεπτῆις ἤας νηϊποτίᾳ σγεά!-- 

ἐ τα Γαι Οἱ, ασ: Δηπιο απο {τ ἀπ 115. 

ΚΕΝΟΡΉΟΝΝΟΤΊΙ5 

Ππτε]Πρίτ νοτο ΠΠππὶ,αι δηΐπιο σοπῇ] 18 ( Α αὗτοσ᾽ αὖ λέγ, σοφὰ φρεσὶ βελάύματα 
εἶ 

Β Θ᾽ άγαοϑαι δλλήλους, τὰ μέγιςαι χαὶ Ἀλλλίςα, 

ς 

δως. ἀξ ἂν στεναι μφοτέρων σὕτων ἐχ ἡδυσω- “ΑΝ 

ματος ὀνομφεϑεὶς ὁ Γαγυμύδης, δλ ἡδὺ 

γνώμκφν,τὺ ϑεοῖς τετίμηται. ὀνὰ μώὼ ὦνι- 

κήφοτε, ἢ Αχιλλόίς Ομήρῳ πεττοίν.) ὄχὡς 

Ἴ παι δικῶς Παΐζόκλῳ , δλλ ὡς ἑτέρῳ Ὥσο- σαϊδγωῖ 

ϑανό;τι οκιωρεπέςατα τί ιφρῆσοι. χαὶ Ορέφης ὦ 

δὲ, χαὶ Πυλαδης, χαὶ Θησόϊς, καὶ ΓΠ4οάϑοες, 
χαὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ “ ἡμίϑέων οἱ Ῥέισοι ὑ- Ἁ 

μνοιωῶται 5 ΡΥ ὧ συϊκαϑευδάν, δν»λὰ ἰῷ 
"ὕ 

χϑινῆ Ὡ|οπεο αι. αἰδέ; τὰ γεῶ καλῷ 

ἔργα ὁ πόρτ' αὐ ἀὕροι τὶς ἕνεκα ἔπα να αἰ ποὺ 

Ων πογᾷν καὶ κινδχου θ ἠν ἐθελόντων ποραιός- 

μϑυα μᾶλλον, ἤτί πὸ Τὴν ἐθιζουδύων ἡδονζωὼ 

οὐτ' δυκλείας αἰρέοϑεῳ; χα! τοὶ Παυσανίας: γε 

ὁ Αγαθωνος ὅ ποιηϑ ἐρφιᾳὴς 3 Ὡπολουϑύμϑνος 

“ἷρ τυ. ἀκρῳσία συϊουλινδουνδμων, εἴρη- 

κεν,ως χαὶ ξρώτευ κ(ϑ. ἀλκιμιθτατον αὐ ϑλροιτο 

οἰ πω δικῶν πε ὼ ἐρφιφῶν. πότος γὸ αὖ ἐφη ὲ 

εἴξας μαίλιςα αἰδιῴα διλλήλοις ἀὀἰπολείσσψν,, 

θαυμα ςὰ λέγων, εἴγε οἱ Τψῦγου πῈ ἡ ἀφρον: ψόγου τ 

τἰφεῖν καὶ αὐαι ει ᾧνταπεϑς δολοίλους ἔθιζο με: πος 
γο! . οὗτοι μάλιςα ολδειονται! αἰδεφὸν τί ποιᾷν. 

χαὶ μϑοτύεκα ἢ ἐπήγετο,ως πα ἐγγωχϑτες 

εἶεν χαὶ ϑν(αῆοι χαὶ ἡλῴοι. Ἷ συΐκαθ 4 δὸντεφ σωνκα- 

οριῶ αἰΐζις, δίς ὐραταπεαῖ ἔφη τὰ πται- εύδιν- 

δικὰ εἰς “Τ᾿ ἀγῶνα" σουὲν τῶτο σημόον λέγων τ ἠρῇ 
ὅμοιον. εἰκείγοις “δὺγὸ Φὐτανομμιμο» ἐμὰν ϑιόδυνᾳ 

δὲ ἐπονείδιςα. δοχούσι δ), ἔμοιγε οἱ μὃν φῖϑα- 

βϑουοι οἱ ἐρώμϑροι οὐκ δὀἰποπελαῖσι τὰ Τὴ  ἀτ 

γαθῶν αἰδρῶν ἔργα. λακεδαμμόνιοι δὲ οἱ νος 

μίζοντες, ἐαὺ χαὶ ὁρε,ϑὴ τίς σώμμιοιτος μῆδα- 
γὸς αὐ ἔτι χα λού καγαϑοῦ τϑτον τυχὴν , οὕτω 

πελέως πῶς ἐρωμϑιξς ἀγαϑοις ατῷ»γαζονται» 

ὡς ὸ κι ξένων,κἀν μὴ οὖν τῇ αὐτῇ. πολφἧτα- ταχϑάι 

ἐϑῶσι τῷ ἐφοιςὴ, ὁμοίως αἰδοιεῦται τὸς πα- σὺ τῷ 

οφ.ς ξἐἰπολείπτην. ϑεων »ὺ οὐ ποῦ αὐα δίῴωνς 

ΠΟ Ὲ αἰδὼ νομίζοισι. δοκῶ νϑῳ δὶ αἴ μοι πϑρ- 

Ἐτες ὁμολοῖοι υέαϊ «ἴθι ὧν λέγω,εἰ ὦδε ὅχε- 

σχοπώυδυ, ποτέρως “παιδὶ φιληϑειτι μαλ- 

λον αὐ τίς πιφεύσᾳεν ᾿γοήμαίϊα," πέκνα," γά-: 

οἰζας πὐομκακαθε, Κι ἐγὼ μϑμ δ ΤΣ 
αἰνὰ αὶ ᾧ εἰς ς  ἐρωμδύς γοώδρον, μθνδον αἢ 
(ὗτα πόρτα ΦΣ ψυχίωυ ἐρασμμίῳ πιφεύσα, 

σοὶ γέ 



ϑεοῖς γέϑριν εἰδέγαι » ὅτι δοι Αὐτολύχου ἔρωΐζῳ. 

τς οὐέξαλον. ὡς μϑὺ ὙῈΡ φιλότιμός ὅφην 4.78 - 

ΠῚ λω, ὃς τῷ κυρυ θέαι ἕνεκα γικῶν παΐκρῳ- 

τίον,, πολλοὺς υϑρ πόνους πολλὰ δ᾽ ἀλγὴ ανέ- 

ἅπι γέται. εἰδὲ ἡ οἴθιτο μι μιῦτον ἑαυτὸν χαὶ Τ' πα- 

᾿ς πέρᾳ χοσμήσᾳν, δ ἰχϑρὸς γινησεοϑει δὲ αὐ- 

δραγαϑίαν χαὶ φίλους 4.) ποιεῖν χαὶ τίω πα- 

ων τριάδα αὐξῴν, ζφ πα Ομ ἢ πύλεων ἱςάμε- 

γος, χαὶ [οὶ τα πἰϑιξλει]ος τε χαὶ ὄνγο- 
γα Ἢ 

μια φὺς ἔσεαϑαι χαὶ οὐ ἕλλησι χαὶ ὦ βαβξώ. Β 

69,5, πτῶς Οὐκ οἷφ αὐτὸν, ὄντιν᾿ ἡρρίτο εἰς ζετὰ 
Σ -“ -“ ͵ Ε)) 

στεψέρο νι εἰ κρ ατίςον, τῷ τον τὰς μεγίςαις αν 
“ ἃ Π » 4" Πν Ὁ, ἡ 

σίμιοὴς ἐὐξ κέ πὴν : εἰ ὄξω βϑλῴ τστῳ ρέσκῳν, 

σκετῆεον μϑρ σοὶ, ποῖοι ὅγαςάυϑυος Θεμεςὸ- 
ν ς 2 , ἔνε ͵ 2 -“ 

Χλῆς ἱχανὸς ἔλυετο τίωυ ἐλλάϑὰ, ἐλδυ)λ φοιῶ. 
Φ Ω͂ εὖ ἂν ἢ » ι Ὁ ͵7 

σκετῇξεον ὃ, ποία, ποτε εἰδὼς ΓΙερΑκλῦς κρφῦτι- 

ξὺς ἐδυκά τῇ πα-τοίϑὶ συμίουδος ἘΠ) ἀ,3ρη- 
᾿. μὴ τς ἐν , Ξ ͵ “ 
β “τεον ὃ , πως ποτε Σολῶν Φιλοσοφησοις,νο-- 

μϑεκῤῳτίςους τῇ πολᾷ κα τέϑηχεν' ἐρδγητέον 
οἷ 

κὶ δοχοόσιν ἡ γεμιόνΕς ἐξ) πσεϑξενοι ὃ ἡ καταγϑν- 

Ν- σὰ; ἀεἰ οὐρα σοὶ, οἱ χρατιςοι αὐτὴν. ὡς νδϑὸ 

ο΄ φῆ σοι καὶ πόλις ταχὺ αὐ ὄχι δέ ψήεν αὐτίωυ, εἰ 
! 5.0) ᾿ ͵ Η ͵ 

βελ4, δ) ἴοϑι. τὰ μέγισαι ΣΡ σοι αὑσαι ἀρχή. 
᾿ς ἀἐὑπατεκδηςεἷ, ἱερέίς ϑεωῖν 7 απ᾿ Ερφϑεως; 
“ Ἄν» κι, Δὲ ΓΟ λ ᾽ 

οἱ χα ὅτι Τ' ϑαροίρον στὸ ἰᾳ κχω ἐςφρατάυ- 

᾿ σάν. "ἡ νεοῦ τῷ τῇ ἑορτῇ ἱερ»ὡρέπεςαιτος δυκᾷς 

ἐδ) ὐξογολυννδύων, καὶ σῶμα, αἰξιοωρε: 
πέςατον μὃν ἰδᾷν πόλεως ἔχάς, ἱχοψὸν ὃ. μό- 

Ἧ 

ἢ 
Υ͂Ν ' 
ἊΣ ἡρτιϑαυμαζίε. ἀγαθών γὸ Φύσᾳ ὦ Ἐ Ἔῆρε- 

τ΄ πῆς φιλοτίμκκος ἐφιελϑυων «εἰ ποτε τῇ πολᾷ 

Ἷ. ̓  σχευερφιεὴς ὧν ὀζχελῶ. οἱ μδὲ δὴ ἄλλοι δα 

; ᾿ τ ρυνϑώτων διελέχϑντο, ὁ οἷ, Αὐτολυχος Κα: 

οὐδ πεκάτο τ᾿ Καλλίαν. ὼ ὁ Καλλίάς 3. πὸ ἐϑρῶν 

πὰ ὄχϑνον, εἰπεν᾽ ἐκῶν σύμεὼδξ ὡκρ αἝες “α- 
πᾶ; ἦ ᾿Ἐ.Ὁ] , “ ͵ 5 ᾿Ὶ 

ρος δάᾷς χσοϑς τ΄ πολιν, οπτὼς “πεαηωτα 

᾿ς πρλιτικα ἡ ἀεἰ Σρεςος ὦ αὐτῇ. νεὶ γκὰ δὲ, 
 ς »ν ͵ “, νὴ »} Ε 

Φη, ζω ὁρῶσι γέ σε μι ῷ δυκήν,νλαὰ ταί δντὶ «- 
Ν »δν} ς Ἦν ς " φ 

ΞΕ ρέτης ἐχειμελούνδμον. καὶ υδὺ γὼ ψευδὴς δοξα, 

᾿ γαχὺ ἐλέξχεται «ἰασο Φ πειρὰς ᾿ ἡ σὲ, ἀλυϑὴς 

αὐδρα γαϑία., ζεὺ μυὴ ϑεὸς βλάτῆη, ἀεἰ «ὦ ταῖς 
, ποραξεσι λαμσοϑτεραν τω ἀδκλφων συμι- 

ἵ πάρεχέ!). τσ μϑὺ δηὸ λῥ.99 ὠς ἔληξεν. 

τ τ 

- 

: ΟΠ Ο ΝΟΥΥ ΦΎ σχὲν ἀκ Γ 

γοίγε μζο ὦ Καλλία, δοκ μωί αἴξιον ἐΐ) χαὶ ΑΙ ΤῈ ςεῖῖο ταὶ ( δ}, Τ) τς δτατίας σοῖο αἱ 

Ν “ ͵ ᾽ "»" “0 “ 
διὸ ποία, λοιχε δου μόνίοι ὠσχοίευ τες, χε ἐντίσοι Ὁ 

ὅς. 

ἀιπη ο[ς πγοα (αης (δπτεητῖα, αὶ Αττο]ν- 
ὈΣΔΠΛΟΓΟΠῚ ΓΙ] ἱπα Ἰἀοτίητ, Ναπν της πον 
ΠΟΤΙς οἷς οὐρίάιιπι γοὶρία ρᾶτος, φυΐρρς 
1 ντ μοῦ ριασοποιη αἰ] ΈΘ τ } νἱόζοῦ 
ΡΓΟπυπτοσασ, ᾿ἀθοτος πλαΐζος, τπα]τοίια 
ἀοίοτος τοϊοτατ, Οο  Πἰ ρατας, (δ Πθη τ0- 
Ἰὰπὶ {101 Δσ Ραττὶ ουπαίθοητο οἢς Ροῆς, (ςἀ 
ΟΠ) βγορτοῦ νἸγταζοπη διηΐσος σε πεῆοιῖς 
φαβροτο, ἃς ραγγίαπη ἀρ] Πἴσαγο, τορα ἃ 
εἰς {πρετατῖς ΠΟΙ θιις Πατιιεητόπι, ϑδαιις 
ἀε αὶ σοπίρίσιιτηι ὃζ σο!ςθτετη ταπὶ ἂ- 
ρα αἴάοοβ, τἰτ θαγθαζος : οιγ Πομ οχί- 
{Ἐἰπιες ἰρίτιπη. πγαχί Πλῖς Δ] 6 ΠῚ Ρτοίεαι-- 
ταταπη Ποπογίθι5., ιιοπὶ ἀποειοῖ ἰπ μος 
φαἀϊατογεηγ (ε ργα ἐδητ ΠΠπλιπὶ Ππαδίτιι- 
ταση ὃ (πάγοι εἴς ΡΙάσογε νίς, σοηἤ 469 
ταπατὴ οτῖτ τὶ, 4 ραΐξο ΤΠποπιξος 
οἷες ἰἀοποιὶς αά ταςοίδηι ΠΠΠογα δι ἔ- 
ὅτις {τ : ἱτεπηάπο σοηΠἀοταπάϊιπι, αας᾿ 
1ὶ Ρεσγίοϊες πα! γι έξες (οἰσητία ντς ἢτ Ρα3 
τί αὲ σΟΏΠΠἰτίτι5. ἔτ ορτίμγις : ροτίρί- 
οἰεπάπτὴ, 4ιο ραέξο ρῃΠοίορματιις δοίοη; 
Ρᾶτγία ἴαρος Ὀρεπλαϑ τ] τίσ: ροσιο Πρ η9 
ἀππὶ, ἀπΆ 5115 Ἔχ ογοί τὶς ντοπέθς 1 ἀςθα- 
ΠΊΟΠΙ] , βτε τ τ  ΠΠ ταὶ ἄτισες εῆς ν]ἤεοη- 
τας, Ετ αἰποττιηταά το Ἐπηρεῦ ργα ἔῃ 
πιο αΐπιε Ποὐρίτος οχ ἰρέ15 ΡῈ ΒΠΙΟῚ οἰπτί-- 
τατὶ5 0115. [τα τ ἴοῖτα ἄς δ 65, Γοπριιθ}15 
(ἀπ οἷἶτο (επλος τίδὶ τγαδιτιγαπ , {1 νε]]ς: 
ΝΥαπὶ δαϊππιςῆτα τη χὶ μια δὰ δαπητοιη Δ: 
Βε5. Ῥατχιίοϊι5 Ἐς, ἰβοοτάος ὃς ᾿ θυ οχ 
Ἰἰς. 4α] (ππτ αὖ Ετεσμιποο, υϊ σαυτῇ [Δο- 
οἢσ Ἀἀπετγίας τεσοιη. θαιθαγιιπι ΠΆΠΙγ4: 
γαητ. Ετίαπι ἴῃ [οἰξο πιιπο δυιρα ἘΠΊ Πγι18 
εἴτ νϊἀοτῖς ΟΠ ἢ] 1 ὨΊΔΙΟΓΙΙΠΊ. ἃς ΘΟΓΡῸ5 

[πα δὲς Ἰῆτοῦ Πυΐ5. νυ ὶ5 114 ἐρεέζατα απ 

δ» Ἀἱσαοφέρφν.. εἰ δὲ ὑμῶν δυκῶ πσουδὰο Γ σοἰἤππλαπη, το  ἐγαπα ας ἰαροτίθις Ἰ4ο- 

᾿ δλογῆσαι μάλλον, ἢωρὰ πότονιπρέπά, μηδὲ ΠευΠΊ. 6 {1 νοῦ! ν᾽ ἀτοῦ τηλσίςίοτῖο 
Ἰοφαΐ, Ζιαπη ἴῃ πὸ σοππδηΐαῦ: πγίσιιη ἰάᾷ 

᾿ ΝΌΡΙ5 πε ν᾽ ἀδατιι. 'ΝΑτη (ςπροῦορο νπὰ 
σα ΠΥγ ΡΌΠ σα ἀΠ]οχὶ ἐος,  υ οπα ριᾶ ἡ τὶ 
εἰἴεητ ἱπάοϊο. ἂς γἱγτατῖς απιδίτιοίς σπρί αὶ 
εἤτης. Ασα θἢ 5 ψυϊ 46πὶ, τὰ ἀϊξ 5, ςετεγὶ 
αἰ Ποτέ θαπε. ἈΌτΟΙγ τις δυτο πὶ (ΟΠ τ δά: 
(ριοίεθδγ, ἴῃ χαδῖι νη πῈ (Δ }}ξ{ὰς σο πο 3 
δξιδ ΘοιΠς : Ετσοτα; πλὶ ϑοογαταβ; ΘΠ ΟΟΙβ 
Πῖο το π16 οἰ αἱτατὶ σΟ ΠΟΙ] αὐίβ . ἀϊτς νὰ τες 
αἰυηϊος τγδέξεπι ; δ ἰσπηρεῖ εἰ μ᾽ πὶ. 
Ρτοξεέξο ἤεσ ποῦ: πααῖτ, {1 τὰ ποὺ ὁρί πίο- 
η6. (ξα τοἰρία νἱττατῖς εἢς {πα Ἰοίτπι ντάο-- 
τίπτ: Νὴ [Ἀ]Π{ἃ αἱουία ΘΕ] οτῖτεῦ αὐ οχροτῖς- 
εὐτία τεάδγρυίτιγ, αὐ νεγα Πσοπαῖίταβ, ἰῇ 
Τρεῖς ἱπηρεαάίπηδητο ἤτ, (Ἐπηροτίη δέξιοηὶ- 
Ριις5 (ρ]επάϊάιογοπι σ᾽ογίαπη Πιρρεάιτατ, 
Ατᾳ; μυίας φυίάεπι ΟΠ] οη τ) Π 15 ἷο βιῖτο 



δοο 

λὰ ἀοαπιδυ]διίοποπι!αγσοατ ας Γγοο ρᾶ- 

τεῦ νη οι ἰρίο οχίθατ, ὃς σοπαετία5: ΡοΓ 

Τυποπδ, ἱπ4αΐτ, πὶ δόογατοβ, θΌΠι15 δέ ο- 

ποίξας πλιμὶ γί δῆς νἱ ἀετῖς. δεοάάπηι πα 

(εἰ1 φυχάαπι ἱπειις οἰΕ ΟΠ]! οσατα ργί πα ΠΊ, 

ἀεϊπἀοϑγτγὰςυίαπις ἱπρ εις: Ατίδάηα, 'η- 

ααΐτ,ο ΥἹΣὶ, ἔα πη ὃς Βαδομε τα πη ἱπστο- 

ἄϊτατ. Ῥοίξοα Βαςοϊιις αἀποηίες, Ιαγρις 

ουἱεροτας ἀριιἀ ἀοὸς, ας ηρστοαίοτις αα 11- 
1λπ|: ἀεϊπἀς]ιἀςητίητετίς. Ητπο απ Ατί- 

αἀηὰ ταπιημᾶ ἔροπία οχογπατα ἱη στο οἴ, 

ἃς ἴῃ τῆτοηο οοπίοαϊτ. [τὰ οτίατη Βασοίιο 

Ῥτοάεῦτο, εἰδ᾽α ΠΙΠΊΟΓΕ5 Ὀδοοἢίςσα5 σαπε- 

βατιιγ. ΤΌτϊη οππος παρ τα οποσοα ργα- 

ἄϊοατο. Ναπι Αὐίλά πα {ξατίπι, χαῦ Πα διι- 

ἀἰηἴες, ταῖς φαΐ ἐδοίερασ, ντ ι115 αη]τη- 

αὐποτγογοι, ᾿α οητεῦ Ἰᾳ οαην δας. ἂς 

οδυίαπι χαίτην] ποι ργοροίπτ,πες αἄ- 

{πττοχίτ: βρύα (ς ἔογεθας ταπθῃ, αποά νὶχ 

ον ησαϊείςεγετ. ΡοΪΓοα] παπινοῖο Βαςςῖιιις 

Θαμα ν  ἀΠετ, ματιὰ αἰΐτον (αἰ ταῃς, ἂς Ποτί ἃ- 

τὶ ΠΠπὶς ροῖΐος, ἴῃ φοη θιι5 σοηπάεθατ. 

Οὐπππαας σοπρίοχας Π]λτὰ βαΠΠ τ, ετίαπὶ 
οἰφα]ατις οἴξ, Εα νεγο ταπηοῖ ριάοτς 4πο- 

ἄλιῃ αὐξι ὅπ Ππλ}]Π1ς εἴΐοι, απιῖος ταπιςῇ 1]- 

Ταηι νἱοἡΠΠπ ἀπιρ  οξξοθαταγ. Ὁ πο Ἃ 4 αἰ1πὶ 
ςοπυΐπα σετπούσης, ραγείγη ρἰδυίαπη οΧοῖ- 
ταῦαπτ, ραττ ἢ Γατίι5 Οχοπγααητ Ὁ π1πὶ 
αὐζοπι Βαςο5 [πγροηδ5 Ατίδάπάιη (φσιιπ 
Ἔτοχ σε, οἰουδητιιην 4 ΠῈ ὃς σοπιρ]ἔξοη- 
τίσι (εἴς σεις ογατ ρεέζατε. 1} φασπιτο- 
τἰοτα Βδοςμιη ἐογπιοίιτπ εἰς σογπογοηζ, 
ὃὲ Ατιαάπαῇ ἐοτποίληι, οοί ας; Ποη ρογΊο- 
οαπι, (δ γοῖς ἔς δα ηχοτὶς οὐριις οἰσα]ασὶ, 
ὉΠΊΠ65 Οὐ ἐἘ15 ΔἸ ηγ15 (ρο ἐξαραπι. Απάϊε- 
Ῥαητοπίμν Βαςοίγαπι πτοσγοσάιθηι ἱρίαΠη, 

Φ ΧΕΝΌΡΗ. ΟΟΝΥΙΥΙΥ͂Μ. 
Ετ Αὐτοΐγοιις, ααοά ἵτὰ τορι ροίσογοτ, Α Αὐτόλυκος δὲ (ὕδν Ἄγ ν ὡτῳὶῈ} ΓΝ 

ξατο εἰς πὐξάπατον ; αὶ ὁ Λύκων ὁ πατὴρ “τῷ 

σεευεξιὼν, Ἐλπφραφεὶς εἶπε" νὴ τίωυ ὕραιν, ὦ ἷ 

Σωχεατες, καλός τεκάγαϑος δυκᾷς μοι εὖ- 
εϑόφπος τι} ἐκ ὃ πότο οῷτον νϑὺ εἌρϑνος 

τίς ἐνδὸν κα ετειϑη οἐπάτα ἢ ὁ συφφιχόσιος εἰςε 

ελβθὼν εἶπεν" ὦ αὐδρες, Αφκαδιη εἰσάσιν εἰς Τ- 

ἑαυτῆς τε ὁ Διονύσε ϑείλαμωον. (5 ποθ γξ4 

Διόνυσος κ᾿ πσοπεπτωκὼς παρὰ ϑεοις, ὦ εἰσάσι 

κσδϑς αὐτώ, ἐπάτα ππαιζῶντει ασδος δυλή- 

Β λοιςἐκ τότόυεφτο μϑι ἡ Αριαδγη ὠὡςφιύμ- 

Φη χεχοσχη ϑμη παρῆλθε ἈΝ ὁκαϑεζετο Ἐχὶ 

5. ,3ρ9:Ὁ ὅτω ὃ φαμουδυξ Κ΄ Διονύσῳ, "ὐλῴτο 

ὁ βακιχόος ῥυθμός. ἐνϑαι δὴ "γα οϑηξ δν ὀρχης- 

φυδὲδοισκόλον ἀυθὺς υϑὲ γὸ ἡ Δριάδι» ἀχού- 

σεισοι, Ο ὅτὸ ΤΙ ἐποίησεν ) ὡς πᾶς αὖ ἔγνω 3 ὅτ! 

ἐσχκένη γχϑυστ' ἡ αἰ τ ζύτησε μδὺ ϑ, σατο ἀ- , 

γέςη,δηλη δ᾽ ζῶ μώλις ἡρεμῶσαι.ἐπεί γε μά ͵ 

καί 4δεν αὐτίωὶ ὁ Διόνυσος, ἐ᾿τγορεύσας ὡς» 

αὖ εἴτις φιλικωτείϊα., ἐκαθέζετο Ὄχι ργαῖ- 

Ο των. αἰξελαξων ἐφίλησεν αὑτίω ἡ δ᾽ αἰδὸυ- 

ῥϑύη μὃρ ἐωκᾷ, δίκος δὲ φιλικῶς αὐτιαίξεε- 

λάμξανεν. οἱ δὲ συμιπότωι ἑραΐντες ἅμα μδὺ Ὶ 

οχρϑτον,ά κα 5, ἐξοων αὖϑις. ὡς ὃ ὁ Διόνυσος 

αὐιςτίυϑιος σεευανέφησε ἴθ᾽ ἑαυ ἘΑ μιάδυην, 

οκ τότϑ δὺ φιλενΐων τὲ ὃ ἀασαζι υϑίων δὴ- 

λήλες φήμαῖα, πα ρζω δκασακῖ οἷ ὁροΐντες 

ὀγίως κόλόν υϑὺ δ Διόνυσον, ὡραίαν 5 Τ Αριά- 

δυζωυ, ἃ σκωπηηονζε δὲ, δλλ ἀληθινῶς Οἷς ζο- 

μασι φιλϑνζᾳ πόρτες αἰεπηερωμϑύοι ἐγεῶν» 
Ὠλπὴ (6 ἀπηάτοῖ, ἄτας ΠΠ|ηὶῃοο ἴτα σοπβτ- Ὀπ.ὺ δ ήκθον ᾧ Διοιύσυ »δϑὺ ἐκξρωτώι)ος ες 
ΤαΔΏτο πῇ ἰατοϊατάησο: ντ ποη πποάο Βαο- 
οἶλι5, ἴο σπγηος οτίαη], ΦιΠ αἀογαητ, ἰπγαίς- 
{εητ; γειιοτα πυυταιπῇ εἴτε ἸΠτεῦ ριτεγα ἢ} δ 
Ρ.ΕΙ]Δ πὶ απηογοῃ. Εγαπτ θη ϊπη {1116 5115, 
4υΐ σοί πος ποη ἀοεδ! οἴφης, (εὰ ἕλσετς 
συρογοπε ἰά, σιοά ἰαπχάϊάιτιη ΟΧροτ ΙΓ: 
ίεπι. πη θπ) υπΠι σοηιτα: 1105 (ε(δ 
Θομρίοχοὶ σογποΐοησ, πα! ηις δά οι] 6 

τοπάθδητες ᾿ποίσιοι νχογος ποσάμτῃ ἀ- 

τἰω, εἰ φιλξ αὐτὸν, Ὁ ὃ ὅτως ἐπομγυύσης, ὡεῖε 
λ ᾿ ͵ Ψ᾽ γὴν Ὰ ͵] « 

μη μόνον τ' Διόνυσον, ὀλα ὦ τὸς πα ρϑιζαξ ἀ- 

πϑυζ εἶ ἐπομιόστη αὐ, ἢ μδὺτ' “παῖδα, ὶ πίων διυῤμῥν 

“πῶ δὰ τ πσ' δρλήλων φιλᾷαζ. ἐῴκεσαιν "ἃ ἼΩΝ 

δὶδὲ δαγμένοις τὰ ἡήμκατα δ, ἐφιευϑροις 

ποραῆφ, Ξ πάλαι ἐπεϑυύμοιωυ. πέλος δὲ οἱ ι 
, Ν, - «ξ,( Φ ͵ ιν} ͵ 

συμπόται ἰδὸντες ξερληχϑίᾷς τε δλλησ- 

Χογαπῖ, ἀπιξξιγος (δ ἐπιγασαηῦ: παῦε νογο Ε λϑες,ὶ, ὡς εἰς ἀὐνξὼ ἀπιόνζῷς,, οἱ μδρ ἀγαμι. 
ΤΟΠίςσΘηΠς οη ἰς α νΧοταβ {π|ᾶ5 απο Θ θ4Π- 
τισιν 115 ρου ΓΘ ἢ τα Θοσγαῖοβ ΟΙ1Π1 115 ἢ 

τουησπίδγαητ, αὐ ΓγσοποπΊ, οἰπ{4; ΕΠ ΠΏ], 
γηᾷ οι (811 ἀσαπιθα]αταγὶ αἰσςάς- 
θδητ, Ατητς πἰς εἴτις φοπα 1) ἔαϊτ οχίταϑ. 

γαμᾷν ἐπωμγυᾷ, οἱ 5 γέγαμηκχθτες, αὐαξαὐ- 
ἀξ τ ἦν 2}. ἢ ΠΡ ἐγ 

πες όχι τα εΐπαοις, αστήλαυνον ρὸς (9 ἑαὺτ 
᾿- “ ἊΣ ͵] εἢ 

γευυαηχ ας οήτως πὅτων τύγβιεν, Σ ὠχρουτῆς ἢν 
᾿ “4 δὼ ; ᾿ ἃ 4 ͵ 

χα ΤῊ ἀλλὼν οἱ ἰ πσομείναντες, ἄσδος Δύ- 
ΠΑ ΊΊΨΞΕΝ δ λ ͵ ͵ » ».ο» “ Ἱ 

κωγα χῦ Τ' 4οὐ σὺν Κόνχια φξεπατήσογες ἀπ λϑογιασ τη ΤῸ τότε συμπυσισ καταλεσιφ  θετο, 

ΞΈΝΟ- 
". 



ΠΥ ΒΦΆῸΝ 

ὙΈΕΣ ΒΕ 

γον. φολῆς δὲ “ἄμονϑμης. 

δ ἀμφοῖν, εἶπεν ὁ ΣμΦ- 

ἜΣ - γ᾽ ἀρ αὐ μοι ἐϑελή- 

σοι!ς ὦ Ἱέρων διηγήσεεαϑαι » ἃ εἰχὸς εἰδέναι σε 

ἢ "βέλτιον ἐμωού ; χαὶ ποια ζαῶπ: δεῖν, ἔφη δ1ς- 

ρῶν, ὁποῖα. δὴ ἐγὼ βέλτιον αὐ εἰδείζωυ σού οὕ- 

'τῶς ὄντος σοφοῦ αὐδρος.; οἴδὲύ σε, ἐφὴ, ἐγὼ ὦ 

59οΙ 

ΟΠ ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ ΙΙΕΡΩΝ. Η 
ΤΙ ΕΘ: 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ5 ΗΙΕΆΒΟ. 51- 
᾿ΕΝ ΟΣ 

ἘΝΊΕΒΑΤ αἰϊφυσηήο 
ά τεσοπ ΗΙογοη Ροο- 

ἡ τὰ δ᾽ πγοπί 465,4 ΠΊ7 6 
οτίπιπι οὔτ Πττ νιγῖς, 
διποπίἤςς πος πιοήο 

τον Ζυα σοπίδηταπαιη εἰ γοέξιτιο το (οἰτο, 
ἀυδηλπιε Ετ σα μτηοαἱ (πητ 1114, ἱπααῖς 

Ηΐοτο, πα γτεάτίας ἐσὸ (οἰ]Πἰσεῦ ποπογίπη, 
4υάπητιι, Ζυ νἱγ ἐς ταπι ἀρίεης ὁ ΕΖυ 4 6Π), 
αἷτ, (οἷο τα ργίπατα ἔοστιιηα νίμπτῃ ἔα Π6.. ας 

π΄ ς, , τ ἢ " ἡ ᾿ς Ν᾽ ἐγώτίω γελνονϑίον, χαὶ νεωῦ τύφφιννον ὄγζᾳι. Βππης εξ τερεπι Οὐρτορτεῦ ςοηίξηζα, 

) ᾽ τὶ , δι 5 
εἰκὸς ὀΐζω, ὠμφοτεέρων πεπάφφ δύον, χα εἰ- 

δέγαι σε μᾶλλον ἐμιοδ πὴ 2.9. Φέρᾳ ὁ τυραν- 
᾿ , ν εν.» λ ! ᾿ 4. ἵ 
γικὸς πε χα ὁ ἰδιωτίχϑς [βίος εἰς ἀφ ροσεενας 

᾿ , 5 2, « 

πὲ χοὶ λύπας αὐ, ϑο5)ποις. τί δξζυ, ἐΦη ὁ Ιέρων, 
] ᾿ ΩΝ λ ᾽ λ “ 7) ) ͵ ἔτ ε ͵ 

«πμν- οὐχέ χἡ σὺ » ἐπτεί νεοω γε Ετ! ἰδὲω της εἰ Ταύσε- 
ὁ ἢ» ᾿ Ε 2 -“ Ἵ αὴ 

πόμα μιγησοίς με τὰ ον τῷ ἰδιωτικῶ βίῳ; οὕτω ὙῈΡ 
αὐ σοι οἷαι καλιςα ἐγὼ διεώαοϑεῳ διηλοιῶ 

τ 6 Υ ε 

ΐ᾿ὰ Δἰφφέρονζᾳ οὐ ἑκατέρῳ. οὕτω δὴ ὁ Σ:- 

- ἊῈ 

ἥπ ’ Ὁ: λν γα αν 2 ζ 

ΟΠ κισνίδης εἶπε τὸς μδρ δὴ ἰδιωζῷς ἔγωγε, ὦ 

᾿ : ̓Ἔέρων, δοκῶ μοι κατα μεμα ϑηχέναι Ὁ οὶ εδὺ ς 
τὰ “Ουοφθαλρμδυοραικασινήδο μους τέ χα! ὦ- 

᾿ Δϑουϑύας: [4 δότω, ὦτων,ἀκουσμκασι; ΓΝ 

δὲ τὴν ρινῶν, οσλκαὴς" Δί δὲ τῷ ςυματὸς,, 

'σίτοις τὲ χαὶ ποτοῖξ᾽ τὰ δὲ ἀφροδίσια, δὶ ὧν 

᾿ Ἰὼ δ πόρτες ἔχιςα μεϑου. τὰ δὲ ψύχη χαὶ ϑουλ- 

᾿ πη, καὶ σκληφϑὲ χαὶ μα λοικὼ » χαὶ κρύφα χαὶ 
ὶ Ν᾽ βαρέα, ὅλῳ τῷ σωμιαιτί μοι δοχούυϑυ, ἐ- 

᾿ς Φη, κρίνοντες ἡδεοϑεύ τε χαὶ λυσήῴοϑει ἐπ᾽ 
ἰδῆς, ἀγαϑοῖς δὲ χαὶ αχϑὶς ἐς! »ϑὲ στε δὲ 

᾿ 

Βυν- 3 ε “ ͵ 

δ αὐ λυπάαϑαι ; ἔς] δὲ στε Χϑιγῆ χα) Ἅἰφτε 
ιν “Ἢ ᾿Ὶ ι ἐκεῖ λ Ψ, 

-τῆς ψυχῆς χαὶ Ὡ οὐ τῷ σώματος. ταί δὲ ὑ- 
ταφῳ ὅτι μδὺ ἡδόμμεϑεο,, δοκῶ μοι αἰοϑανεαϑαι" 
᾿ Φ5 Ἃ ν πε τ { ““- "Ἢ 

 ὁπτῶως δὲ, χα) ᾧ Τίνι χφ) ποτε, ζᾳυτὰ μαλ- 
Ἂ") " 2, - " 3 9, 

᾿λόνπως, ἔφη, δυκὼ μοι ἀἰγνοΐν. καὶ σξεῖὲ, 1". 
᾿ -Ὁ“ λ 9“. ε2 ᾽ ϊ 7 

τ σῶς αὉτὸ θα μαςον., εἰ τὰ -9 τῶ ἐγονηδιρέναι 
ΠῚ ͵" εν» ἈΝ ".3 Ι Ἵ Ἵ ! ! ον ΟΝ 

᾿ σαφεφεοφις ἡ κκὶν ας αἰοϑησ ἐς παρέγγεταὶ ἡ τὰ 
δν ε) κ 

τῷ ᾧ ὕπγῳ.σρ9 
ἧ : 

" ΔᾺ ͵ὕ ᾽ ͵ὔ ὅ 

ζφυτα δ οἹέρων ὠπεχρίγα τὸ 

ποαπὶ οἰΐ το, χα] νῖγαα; {15 ΕΧραχτι5, γα ἐξ τις 

πὰς (εἶτα, πο ραξξο νἴτα τιιπὴ γορσίδ,τιπὴ ρτὶ- 
ιλῖα, ιιοα νο]τρταταϑ ας πιο] ο[Ἐ]α5 μι πηά-- 
πὰς δάτίπει, ἐμξογαητι Ὁ α] 4 ἰρίτιιτϑ αἷς ΗΙς- 
το, ΠΟ τ ΖαΟσιΟ6, Ζαθτα πος τα ΠροΓο ἢς 
ά τς γοπιο ρυϊᾶζιιδ, Γοποσαγα ΠᾺΪΗὶ ροίς- 
ἔς ἢ ΠΠΟΙΠΠΟΓΙ Δ ΠῚ ΘΔ,4 155 {πητὶπ νἱτα ῬτΠΙΔ- 

ταῦ 'ΝΑτᾺ τὰ ἐ4υ 4επὶ πγαχίπης [πταγαπν ας 
᾿Βίτγοῦ, γί Ζια ἰπ ντγαα; αΠΟΥἸ Πλ1115 ἐπητ, ἰη-- 
ἀἴσατε ροῆιπτη. υαπιοθγοι ἴῃ πηποτηο- 
ἄϊτιπη δἰ πχοηΐ ἀξ ἄϊσετε σορίτ: Απϊτηαάποι- 
τς ταὶ ῃὶ νι 4θου, Ηἰοτο, ρείπιατος πουηΐπας 

“1ἰς τεθας, φυσίαθ «φὐίρεξξιπι ςαάτιητ, ναὶ] 
ουτα γοϊπρταῖο, νο] οιιπὶ πο εἰ ρεγοςιι- 
Ἰοςαβοῖ: ΡΕΓΔΠΓΟΒ 115, αι ΔΕ ΓΙ τις ρογοὶ- 
ΡἰπηειΓ: ΡΟ  ΠΑΓΘ5, ΟΔοΎΊθ 5: ΡοΓο5, εἶθ ὃζ 
Ροτιι: τοις γε πογὶβ ραῦ θα, Πα ΟΠΊΠΙΒΙΙ5 
ποτα ίπιητ. ΕἸΊβογα γεγο, ὃ σαίογοσ, δζ αἴι-- 
ΤΑ, δ τ ΟΠ Πἴα, ὃς Ἰεταῖα, ὃς στααΐα τοῖο σοῦρο- 
το ἀμ ίσαγα ΠΉΠῚ νυ ἀθιγαγ, ἀται6 τα ἀ46- 
᾿πθ νοὶ] ἀοϊεἐξαιίοπθπ,, να] πιο  οΠ 4 π εχ 

᾿Εἰδ ρογοίρεγο. Βοηῖς διιτε πὶ, αΟ Π1Δ15 Ποη- 
Πιμηιδπι ρεγ Δηϊπλιπὶ γε] ἀεἰεέξατί, νεῖ 
ἀεπίάεμι δήβοὶ πο  οἴτία νἹἀειλαγ: ποῆ- 

᾿. των “᾿ “ «“ “ - ὃ . 
᾿ αὐτῆς τὴς ψυχῆς μοι δυχούυϑυ ἥδεοϑαι, ὅτε Γ)πιπιηπᾶπὶ οὔπιιηίτου ροῖ ἀπίπλιτη δέ σοῦ- 

Ρα5. ϑόπλπο ἀοἸςέξαγὶ πος. ἱρίς πης (ςηίτις 
ἀοςογο νἱάστατ: το αὐτῷ ραέξο,δς 4υο (ο-- 

“πη, ζηθ840,ΕΑ νεῖο τηδσὶς, Πα αΐτ σηο- 
τατα τ] νἱάςοτ. ᾿Νες ἔοιταῆε πιτῦ ρατγανΐ 
ἀςθεῖ, ιαὶ νὶρ! ἄτι αι5 ποθ ς ἀοοί ἀφττ,οεῖ- 
ἀξεϊοτος ΠΟ θ15 (Εὐτυς (αἱ ρεσθετε, φιιᾶ χιῖας 
Ρεγίοηιηΐ- λά ξὰ τοίροπάςθαι ΗἸογο: ρο 
ἴλης, πιὶ διπχοήϊάος, Παια ροΠΠπι ἀΐσοιο, 
ἐχδιι τεγῶν, ὦ Ξ; ΄ »" ͵ 
ἐμ ῳ μῶν Οίνωυ; ἔφη ὦ Σ᾿ μιϑρνίδον, ἔξω πότων, 

ααρ 
) Π1} 



δὸΣ 
υοραϑοτοχ αἰϊαὰ αὐ! εητίτ 

γα Πα, Ζυια τα σοι πγεπλουδίει. το βι,ντ 

διαΐξοπις Ζυίάεπι παι (οίαπλ, 8Π αἰϊχιοά 

Ἰητοττορσίαπη ὃζ ρυίαταιτῖ γΊτα Πα ἀϊίοτίπλεπ 

64τ. ΤΌ δ᾽ πιοηϊάος : Ατίη Πἰ51ρίι5, ἴτ, τον 

οἰανίτα ἀἰ(οτίπιοὴ εἴς. ἸΝατα πλα]τὶς ρατ- 

τίθιις πταίοτοπη εχ Πἰ5 Ππσα]5 νοϊπργαγοπι 

Ῥετοῖρῖς, δὲ τποϊοβίαγαπα πιμιὶς μαῦες. 

ἘΓΗΪοιο: Νοη τα ίς τὸς ἤλθες, αἷτ, πὶ δῖ-. 

πιοηϊάος, (δ (οἰτο ἄορ ε5, γερσεϑ πγαΐτο τα ῖ- 

πὰς ἀοἰεξατίοηῖς σάροτε, 48πΠὶ ργδῖος 

Ἠοπλίης5, 41| φυΐάοιι νἕταπη πηεάϊοοτεπι 

ι 

τὰ ΕΓ ΟΡΗΘΝ ΤΙΝ 
ἐροῖπτ; εκ- ἃ ὧν εἰρυκαἷ; σύγε " 

Φ ΟΕ, ᾽} 

οὐδ Ὁπρὸς δὰ 
»" - Ἂν 
ἄλλου οτύυθαννὸς, 

ἄξιγε πάτα οὐρο οἷ Ἵ εἴτινι Ἅ[9. φέρᾳ ὁ τυ- "ἄφ 

δφιννιχϑε βίος πὸ ἰδιωτικού βίου: χα) ὁ Σμω- 

γίδιης εἶπεν: Δλλι ὦ ποῖς δὲ ̓  ἔφη ε Δἰαφερᾷ 

πολλαπλάσια, μδν δὶ ἐκαςου πὕτων ἀἦφρα;- 
᾿ς Ἔ ι ΄ λ ΧΑ» λε ͵ 

νέττ., πολὺ δὲ μείω τὰ λυπήροι ἐχΆ. χῳοἷε- 

ρων εἶπεν" οὐχ ἅὅτως ἔχ, ὦ Σιἀϑνίδη, ζῳῦτα" 

δλ 47 ἴθϑι, στ πολὺ μείω ἀὐφραίνονται οἱ 

τύραννοι Τὴν" μετείως Δ  α όντων ἰδω δ, 
ἀραηζ,ᾶς πιαΐτο ΡΙ αΓῸ5 τδιϊογείαιε πλο]ο- Βανλο  ἐλείω ταὶ μείζω λυποιῶται. ἀπιφα 

(ἴλς (ἐπείτε. Π᾿ςὶς τὰ αίάοπι ἱπογεά!δὶ- 

4, ἰπημῖς διπηοῆίάς5. Ναπι μας εἤεε 

Πιαταπι Γογυτη τατίο, σασ Πλα]τὶ τορπαπαὶ 

εἴξηι οιρίάϊ, δὲ υ!άςπι 1}, αι] ποπλίπο5 

νἰάεπτυῦ εἴτε γογαην πλαχίπης ροτῖτῖ ὁ Οαΐ 

ἤετος, νε νηϊπο ῇ τορος Δα πηαγεηταγ 

Ουἱα ρτοξεέζο νίταπι, ἱπαυῖς Ηΐετο, ν- 

ττατηηις ποπ ἐχροιτί, ἀς τοσία σοπῇάο- 

τατίομοπι ἱπ{πίταιητ, Εφο γεγο εηΐταγ τὸ 
ἄοςοτο, πὶς νεγιηι ἀϊςετς, ἔλέξο ἃ νἱία ἰἢ- 

ἰτῖο. Ναπι πιο παι ητῆς νἸάςοτ, ἢ 4ε τε πο- 

ἥας οχοτίαπι εἰς. Ῥυϊηλαπα ΘὨΪ ΠῚ. 4ΕΠ1ΠῚ, 

τασοιπὶ ἰρίς γατοοίπαπο γοτίογ ἴπ 115 

ἤσα: ΘΟΙ] 15. ΠΟΓΠ ΠΟΤ 5 ἀεςτεγίογεπι εῆς 

τοσαπι σοηῃαϊςίοηοηι τερογῖο. δπητ 1115 

ατασς [115 ἴῃ τοσ] οαΙδιι5. Α]18 (ρεέζατα ἀἰ- 

σῇ, δα απα πησοΐα ρυαδτὶ Πιοπιῖπες δο- Ὁ 

φεάϊιητ, τὰπὶ ἴῃ ντθοβ, 4845 νοϊπητ, ίρε- 

ἑξαςυϊοαπι σδαῇᾳ ; 4ι14Π| δά σοπαοητιια 

ς 

λέγᾳς »ἔφη, ὁ Σιμιφνίδης. εἰ Ὁ οὕπω τ 

ἔχ , πῶς αὐ πολλοὶ "δὲ ἐπεϑύμοιω πυρφν-. 

γεῖν, χαὶ ζωτα “λ δυκοιώ των ἱχοανωτάτων 

ὐδρών τ) , πῶς δὲ πόρτες ἐξελοιου αὐ τὸς 
Ι» ν᾽ «ς μὴ 

πυρφίινους: δτιναὶ μιὰ τὸν δὲ, Εφη 0 Ἰέρων» ω- 

“ὔ4θοι ὄντες ἀμφοχέρων ΤῊ ἔργων σχοποιιῶ- ; 

ταὶ πὐϑὶ ἀὐτν. ἐγὼ δῈ πέρασε! σε δι δ ες 
ε ᾽ “" ͵ 7 ῃ 5, Ὁ 

σκᾷν, ὁ Ἢ αἀλ᾽ ϑὴ λέγω, τρξανϑρος Ὅσο τὴς 

ὄψεως. οὐτάῦιν ὙΣΡ καὶ σε δεκῶ μεμνῆ- 

οϑεὴ ϑρξα δον λέγάν. “ποδτον μδβ Ὑρῳ; 
π. Ὰ "“Ξ“», ᾿ 

τοῖς Ὡ|“. τῆς ὑψεὼς ϑεα μασι λογεζορδιμοῦ, 

ἀδδίσκω μειονεκποιυζᾷς τὰς τυφονοις. αλ- 

λα μδυ γε ἀλλὴ χῶροι εῚι αἰξιοϑφαζᾳ ἐχὶ 
Ψ ΜῊ ὙΝ ζ ρον, 3) ᾿ 

δὲ τότων ἐχόιξα οἱ μδὺ ἰδιται ἔρχου τοῦ καὶ 
᾽ ͵ ὡ 3 Ἵ ! .- 

εἰς πόλεις ας ἂν βούλωνται, ἤκα μάτων εγέ- 

αϑοιτο τὶνθό ἐξ ἡ 
" »ἤ αι, Ρ «. ͵ ἢ ἀδ, 

εχθιμ αν εἰν. ὠξτε (μὲς “' δϊωϑὲ 

ῬΟδΙΙοοΟς, ἱπ φυΐδιις σΟΠ Πσαπταγ, σῦς ἀϊ- κα, χαὶ εἰς ζῷΣ κοινας αϑυνγύρᾷς 7 πῆ 
ς " ν, ᾿ ᾽ ͵ ᾽ » ͵ τ 0' 

᾿ ξη εἴςἘ ἰροξζατα τιοττα θιις ν᾽ ἀοπτυτ. ἐυξιοθζαζᾳ δικά τῇ ΕΟ ς 

ἐσε5. νοῖο (ρεΐζασα! 5. ΠΟῚ Δθποσ τιν Ὁ: ας τς (ας δ οἰ ὐαηχν, στ ᾿ 
βέάϑα;. οἱ δὲ τυδφεννοι οὐ μαλᾳ αμφι ϑεω- γίρεται 

᾿φοζυραπταγ, ΙΝαπη πραιο ταταπὶ οἵδ Ιρίϊς 
ςο ΡεΙσογο, ν ὈΪ Ποη {προτίοτος "1: ἔατα- 

τὶ (απτ, αὶ {τὶς αἄἀίαητς : ςαὰς Γαδ ἰρίο- 
ταμι ἀοχαὶ τΔπὶ τατο {της ]οσο, ντ 115 4[1ο- 

ταῦι ΗΠ 4οἱ ογοάίτὶς, ρεγορτς ΡΓοποἰοἱ ροί- 

ἤπτ. ΝΝαπιηιοτποηάστῃ εἰξ,ης Ππγ] δὲ 1Π1- 

Ῥοτο ἐρο]οηταγ, ὃς ν]ο! το σο5, 4 481- 

δὲς ἰπητ σα ουτατοπι απλίτταης, Ἑοτταίϊα 

τι ἀἰχοτῖς:.Αὕτ φηϊηλ ἐρεξξδοι]α πἰ ΒΙ]οπαὶ- 

σις οἷς νοπίπητ, οτίαπηῃ ἀοτηΐ πλαπσαῃτ. 

58ηδ υάπη ραιςα, πὶ δ᾽ πιο πί 465, ἄςται]- 

τσ: α 7016 δτίαΠῈ 4.1 ΠῚ ̓ναϊπί πη οάϊ πῆς, τά π- 

τὶ νγςπἀπηταγ γοσίδιις; νῖ αὶ Αἰ αι! ἐχῃὶ- 

θεῆς, σαὶ ψα!α ταπιάςιῃ 14 ἔαοτῖς, πλαϊτο 
τπαϊο τ ιι5 ρτΩΣ Π 115 ἀσοςρι5 ἃ τὸρς ἀἰςο- 
ἄοτο νοϊτης, φασι ρα οπιηςΠ1 νἰταπὶ ἃ ςο- 
τους πουλί πίθιις νη) ποτ ςΟΠΊράγοητ. Ἐξ 

τὰ ἐν: ᾿ ᾿ εἰ ἀ χιεα Ἧ 

δίπηοηίάςο: ΓΟ ὐοκ ἢ πηαχίαγς αιιοά ἀατι- 
ποιίρεζζας]α, «οτοτίοῦ εἰξ γοΐετα οοαῖ- 

“οἷος: (αἸτἰπι Ρ᾽ 15 νΟἸμρτατῖς ΌΤΙ 5 ρετο!ρὶ- 
τὶς. Ναυη σιοί νπππν οἰΕἸα σα ἀΠΠΠππιῖπα 
φοτοαμλα, Βα απ] άο5 νος ἀείμητ, 

ὁἰας ἐηϑέσιν. οὔτε ὙΣΡ ἰέναι ἐὐδις ἀσφαλὲς, 

᾿δπδυ μὴ χρεϊ ἤονες δ᾽ παρόντων μέλλοιδιν 

ἔσεαϑα!, οὔτε τοὶ οἴχοι χεχ τίωωτοι ἐχυοα; ὧς πε 

ὠλλοις πἰϑρακαταϑεϑίες δἰποδημῷν. φούε- 

δὸν ὃ, μὴ ὡιμὼ τὲ φερνθαίσι ὃ περ χῦο, υσλα- 
δγευώτοι “δρωνήο “ἰριϑοίσαοϑα; πος δι ἡδγ. 

δπινζας. εἴ ποῖ δξζυ ἂὲ ̓ σώς συ" δον᾽ -ρα ἐρχέ 

εἰὐξις τὸ ιαῦτα οἴκοι αϑέοισι,ναϊχκο δια, ὦ 

Σ μκονίδυ,ὀλία τῇ ἢ πυλλών'  ψῦτα ζιαῦ- 

στὲοντα ὅτω τίμια πῶλφγω ες τυράννοις, ὧὡφς- 

ἀε οἱ ἐχιδιακγυρνϑυοῖλο ὁ»τίϑν, αἰξιδσι πολλά 

Επλάσια λαξόήες ἐν ολύξῳ φόνῳ ἀπιέναι πα- 

οὐδαδ τυρννερὴδδαιονθντή πο θέῳ το 
πότων Ὦ ἀἰλκωνενιϑούπων κΤῶνται:κ; ὁ 5ι- 

υἰχιφϑίδης εἶπεν" ὥλλλὶ εἰ (οῖς ϑεώμασι μφονεκτ4- 

τε, δζοκ γέ τοι ὸ αἰ χϑὴς πλεὸνεκί4τε. ἐπεὶ ϑὸ 

ἡδίφου ἀκροα μιοιτος, ἐττα!. Ὁ ὥπυῖε ἀσϑυίζ
ετε, 

πόρτες 
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«ἢ λ "» ) Ε “ἢ: ᾿ . Ν πϑύτες 7 οἷ παρόντες ὑμῶν πλύτα καὶ ὅσα ̓᾿ Οἴππος. οπὶπιὶ ΕἈπΜ]Πατγος νοίξει οπτηία, 

ἐαὺ λέγητε, χαὶ ὅστε ἐαὺ ποιῆτε; ἐπωνούσι. τῷ 

δ), αὐ ̓ γαλεπωτα τα ἀκροα ματος » λοιδόρίας, 

αὐήχϑοι ἐςε. σσεἰξις »» ἐϑελά τυρφίννου Κατ’ 

ὀφθελμους και τηορρήν. καὶ ὁ]έρων εἶπε" καὶ 
πο Ὁ δὴ ᾿ νὰ ΠῚ - » ͵ 

τἱ οἷφ, ἔφη, τὸς μή λέρονζαις κακῶς φύφραι!- 

γήν, ὅτ εἰδὴ τις σαφαΐς, ὅτι οἱ σιωπῶντες οὗ- 
͵ μ λ ͵ 9) , 

τοὶ Ἴπλυτες καχᾷ, νοούσι τῶ τυρφίννῳ; ἡ πος 

ἐποηνοιῶίᾷς πἰ δοκεῖς ἀύφραινάν, ὅτῳ ὕπο- 

“οι ὥσιν ἕνεκα, πῷ κολακάσειν πῶς ἐπαίνους 
κν νος "ἡ ὌΝ ζρκὶ λ 

“ποιείοϑτα " κω ὁ Σ᾽ ικ(φγίδης εἰπε" πῦτο μδυ Β 

δὴ νὼ μαὶ Τ᾿ δία ἔγωγέ σοι Ἰέρων πόμυ συβω- 

ραῖ, τὸς ἐπαίνοῖς τρῖδοὶ τυ ἐλάυϑερωτάτων 

ἡδίους ἐὴ κε δάνο ὀξϑὶς, οκόάνο γε σέκ αὐ ἔτι 

"πείσαις αὐ,ϑοφπων σσυξνα,, ὡς οὐ δὶ ὧν 5ε- 

φόζθα οἱ αν, ϑοφποι,πολὺ σϑλείω ὑμς εὖ αὖ- 

᾿ ποῖς φύφραίνεοϑε. καὶ οἰδού γ᾽, ἔφη, ὦ Σικκο- 

γίδη., ὅτι τότῳ κρίνουσιν οἱ πλήςοι γδηον ἡμας 

καὶ παιάν, καὶ ἐαϑιάν τὴν ἰδιω λυ", οτι δοχοό- 

σικαὶ αὐΐόι δόγον αὐ δειπνῆσαι Ὁ ἡμῶν ποῦϑοι- 
ΕῚ ς ΟῚ Ἀπ ὦ, ΧΑ 

τίϑερδυον διέπγον, ἢ Ὁ ἑαυτοῖς. Ὁ γὺ τα εἰωδο- Ὁ 

(αἰ Ὡρξάλλον, τὅτο παρέχᾳ (ξηδὸνας. 819 

καὶ πϑιτες αὐ. ϑφϑοποι ἡδέως ασξ9ςδέγονται 
ς ἀπ ἢ 3 ἝΝ δ 

Ως εορζαᾳςπλῶυ οἱ τύφοεννοι. ἔκ πλέῳ γὸ αυ- 
ἘΝ 4. ἡ ͵ ᾽ ᾿ 3 - 

ποις αὶ παρεσκά ,ασικένωι . σδοἰὲ μίαν οὖν ταις 

ἑορταῖς ἔχοισιν αἱ Φαπεζαι αὐτὴν ἐχίδὸσιν. 

ὥστε ζᾳωτη τοῦτον τῇ 4. φροσοώνη  ἐλπί- 

δὸς μφονεκτῶσι τὴν ἰδιωτῖν. πάτα σ᾽, ἔφη, 
ἘΠ Ρ  Φ,᾽ Ὁ τὸν Με ἡ ΘΚ Ὁ »᾽ 

Οχφνο 6. οἰδὶ οτι καὶ σὺ ἐμπάῴρος εἰ, οτί οσῳ αὐ 
ι "» Ἴλιο ςὲ 

πλείω τὶς ρα ϑῆται τὰ αὐξῆα, Ἢ ἱχαγων, 

ααατσιμη 1 γο] ἀἸοἰ τς, να] ἕλοϊτῖς, ργααἰ- 
οαπτ Ομ οα νογο οηρο ΠγΟ]ο ἘΠ ταιιπα ἀιι- 
αἴτια φυϊά απ οἴ, σομϊοία ΠῸΠΖΙΙ41) αἰι-- 
ἀϊτῖς. ΝΝδπιο ἐπὶ πὰ τοροηι [ἢ ο5 ἀσοιίατα 
νατ, Αἀοα Ηίΐοτο : Ουἱά νετγὸ ρίζας, ἰη-- 
4αἶτ, νο] αρτατὶς 10 ς αάξοτγς, 70} Ποῆ πᾶ- 
Ἰεάϊσιπε, ιιαπι Ποτιη Ἀ]ἰσαΐ οἰἘ οπηπίπο, 
Ἰο5 ὉπηΠ 65, 4 τάσοπε, πγαΐα ἐς τγγαῃποὸ 
φορσίταγο ὃ Υ Ε] αιιϊά αἄξοττο ἀο]οξ ατίοηὶξ 
Ρυτας ΠΠο5 ἰδ! ἀάτοτοσ, ψαιπὶ Προ ξε ἔπησ, 
ποίοττις ἰδ ἀδιίοπος {ΠΠ5 αὐ ητδηάϊ οδαΐ- 
( ἱπΠπἰταιδητὺ Α ἃ οα διπηοηΐάος : Εηι ἀο πὶ 
ποορτοίεέζο,πααῖς, ἰδ] σοποεο, πὶ ΗΙ- 
το; ἰαιάος, ας αὖ Ποιηίθες πηαχίπηο [ἰ- 
Ῥετὶς ριοποιϊίςαηταγ., ἱποιλ  ΠΠ πηγὰς εἢ, 
δεᾷ νίἄδς5 πιηαηδπι τ ρα Πα πγαπη ν]]} 
Πιοπλίπιιη, ΠΟΠ ΠΊΕΪτο ρ] 115 ἂχ [5 νος 4ο]ο- 
ὁζατοῃ δ σαραγα, ροῦ Ζιια ΟΠ ΐΠο5 αἰ ΠΠΠΓν 
Νόουϊ ἐφαίάοιῃ, αἷς Ηΐοτο, ἐς πος [ξλτιος: 
ΤΟ τηαχίπλαπὶ Ἀοιηίπιπη ράγγθπι,, [παυίτις 
Πο5 ὃς δίθετο, δζ νείοϊ., ιαπι ΡΙΠαῖοϑὲ 
4ιοα ὃς ἰρίις ν᾿ ἀξατιγ οὔο ποι ἀ τ5 ολ πὶ 
σοῦηδ [ππΠ]εγΟ. πα ΠΟΌΪς Δάροπίτην, 
Πυατη 06 Ιρ{15. Ἐτοηίτη σιϊοεὶ νέήϊτατα οχες 
ςοάϊε, ἰάνοϊαρταζος ἱπρρούάίταῖ, Ουτα: χαίς. 
ἄεπι 61} οαυήα, φαδηιοῦγεπι νπϊποτῇ ἢος- 
ΤΑ Ϊη 65 τηᾶσ πα οτπὶ γοΐιρτατς ἄἴος ἔεῆος 
ΟρΡΡοτγίδηταγ, οχιγα ίοϊος γερὸς, ΝΑῚ ]1ο- 
τα πι πλοηία: ἰοιηροῦ Ἰη ετιιέζας τηασηα τος 
τα! σορίᾳ, ᾿πΠογο παρ ηταπι ἔο Εἰς ἤϊε θτις 
πΌΠ] πὶ Βασθηι. διὸ τ, νε ργιπυῖπιίροί 
γο]ιρίαῖο ἃ Ῥτατῖς Πομηϊἰ σις (πΠρογοη-- 
ταῦ, Γοϊπας (οἴοτε ἀποαιις ὀχρογίιπη εἰς 
ἰς, ποτί, νὲ ιδῆτο ρ]μγα ας δά ρο[ιοτίῦ, 
48 τηοάτιπὶ ὈΧοςάδητ {Πογιπι, πα ας 
τὶς ἔα Ποης., ταῆῖο Οἰτίτις ἰλείθεας οἰδὶ πος ͵ “» » “.“ {“ὴη -:ς: ν ἐδ ἘΣ Ἵ ἢ Ὀσούτῳ 9 σον κόρος ἐμιπίπῆ4 ἐδωδης. ὡς ΕἸ )οαρίαι. Ἰτα΄ιὶς ἱρίο οτίαπη ΤΟΙ ΡΟΙῸΟ ΠΛΪΠι]8 

ἡδνῆς ᾿ τω γοόνῳ ΔΊ ἐδωδης μφονεκ) ᾳς πἰϑδατιδέ. 

μααπὶ ϑυος πολλὰ τὴν μετϑίως διαιτῶ νδύων. θα 
ον ε , Υ Π ε 

γαὴ μιὰ δὲ, ἔφη ὁ Σ μιφνίδης, ὅσον αὐ γϑονονὴ 

ψυχὴ πσδϑείηται, πῦτον πολὺ μάλλον ἥδονται 
ων» “ὦ ! “ Ὡ- ͵ 

οἱ τοῖς πολυπτελέξεραις πο ρασκάυ ἧς ρεφο- 
ΓΡῚ ω ͵ 3 

υϑρνοι ἢ τὰ δ. τελέςερφι «ὐἰρατιϑευϑύων. οὐκ- 
-“Ὕ Ὕ" ἐγ Ὧν ͵7 νὰ δῖν, ἢ .,ἡ 

οἴω, εφη Ἰέρων, ὦ δ ἐμιθνίδη, Τ' εκάφζω ἡδὸ- 
-“ 3 3 27 Ξ 

ϑυον μάλιςα, πῦτον οἷ κὶ ἐρωτικωταΐζο, ἐχφνῈ 
᾽ Ξ- ᾽ Ὁ, μεν: ἦν 

ὅ' ἔρχου πάτα; πόρϑυ μϑὺ ὄξω, ΕΦη. ἡ ὅν οϑοις 

τ τὸς τυ ῤούνες γ67ον ὅχὶ τίω ἑαυ τῆν τοῦδα.- 
᾽ ν' 7 ΄ ᾽ Ἵ ε “9 λ 

σκευζωὺ ἰονζαις ἢ τὸς ἰδιωζας ὅΧι Τ' ἑαυ. μὰ 

δ ᾿ ἔφη," οϑὺ δίζυ, δυννιὰ ἡ αἰλυχέςερον,ως 
" “κ΄ Ἐπ Οτυ ἐτ΄ ᾿ 

πολλοῖς αὖ δόξ4ε, τί γὸ; ἔφη ὁ Ἱέρων,τὰ πολλὰ 
"» ἕξ ͵ 

ζωυτα μηχϑυημαῖα κα]ανενόηχας ἃ παρατί- 
“ἦν ͵ ᾽ Ἵ ι 

δ.) τοῖς τυραύνοις ὀξέα, ὼ δριμέα, ὼ φρυφγνώ, 

ψοἰρίατῖ5 ρουοῖρίς ἰ5, αὶ φἀροηίς πχαΐτα; 
Δ: αι Πι14Πὶ ΘΟΓΙΠῚ, 41 πποάϊοα νἱ-- 
ἀτίταητ. Αἱ ργοίςξζο,, ᾿πηιυῖς διμποηϊάςς, 
ἀπᾶπα αἶα δαἀπαίτεις οἰθαπι ἀηίπιις., τατὰ 
ἴα πλαϊογοπη νοϊπρτάῖοπι σαρίπης., ααὶ 
(ἀταταοίο δά ραγατα πατγαηταγ, φαδπι χαΐ 
ΜΠ] ογα συλ ἤλπη ἀἀροπαηῖ. Απ πο ἰρὶ- 
τα. ΓῊὶ δ᾽ πη 465, αἷς Ηοτο, ριιζας ἘΠΊ, 
ααίτο Αἰ 4 ἀε]εξξαζαγ, να Πα πηςΠεϊ ΠΊτηΟ 
ΔΟ ΠΊΑΧΙΠΊΟ Οἰτ|5 ΓΕῚ ἀπηοῦςο τό ποτι" Οὐ Πηη1- 

πο, παῖς. ἀπ εῦρο ν᾽ ες Πηαίουὶ τεδος 
οαπηνοίαρίατε δα οἰθυιη ἱρῇς δἀραζαταπη 
οοσάοτο., Ππαπὶ ρτίπδίος Ποπγίηος δά 
απππὶ ὃ Νοσαασιαπῃ σοῖς, αἰτ: ἰπγπγο εἰς: 
ἰδτν Ἰηἰπσ πάις, νῖ Ρἰοτίαις νιήοτὶ ροί- 
πε. Οὐἱά9 αἷτ Ηίοτγο, ΠαΠ πλυΐτα ἃ. πλὰς 
σηδα; αἴτο οἰαογατα σοη Πάογαίιὶ, ας τὸ - 
οίρας δἀροηὔτατ,αοτγία, ποτά δοία, αοογθᾶ; 

ἀαας 2 



954 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ 
᾿ γῴλα ὦ 9 - . ΟΣ δυκο εκ ! ͵ λ φύ 3. λὰ 

ὃὲ αυα μἰς σέγγηαπαίαρτ. Μαχίπιο,αῖς 51- ἃ χαὶ τὰ τότων ἀδελφαὶ; πόρυ μδρ δέζυ,, ἐφὴ ὃ 

γλοπίάος, ὃς 4υϊάςσπι τΆΪΠΙ ρίαπς νἰάςη- 

ταῦ εἴτε ργάτογ Βοηλίπαπι παζαγαηλ. Εγρο- 

περιττὰς, παῖς Ηίεγο,, μαῖο εἀυ]α υϊά- 

ἄστη εἴτε αἰϊιά, αιιαπὶ πο }}15 ἃζ ἰλησιοη- 

τὶς ρτα ἀε] !ο5 Δη ΠΩ] σαρίἴτατες ὃ ΪΝδην 

εοττο ἴσο, πόας τα ξοσταῆηϑ ἱσποῦαβ, Ε05, 

ἀυ πσαπάς νο(σαπταγ, ΠΠΠ|5 αττιβοϊοῆς ἰη- 

τπςητῖς ποἢ ἱπάϊρετγο. Ατνεγο, αἷς δίπιθ- 

πἰάἄος. οτίδπι τητος 1Π|5 οἀοτίδιις, 4α1- 

Ῥιις νηριπλίηΐ,, πλασὶς ἀΓΡΙΓΓΟΣ ἐλυλ] ταύτας 

νοίετος ἔγαϊ, φασι νος ἰρίοϑ : ἀπεπηδάπιο- 

ἄππη οάοτος ἱπρταῖος Ζαοαας ποη (οπτίτ 
5, 41 φάοτίς ; (6 111 ροτίτις, φαΐ σαπὶ εῸ 
νοτγίαητιτ. δ1ο ἰσίταν, αἰτ ΠΙογο, φαΐ ναγῖος 

ζεταρογοῖθος παοτ, ΠΌ]Π]ος σα τη φάρετίτίο- 

πείατηϊς: αὐ οσαΐ τατο συ οι εηΐτ, ἰ5 νὸ- 
το εἰξ, φαΐ σαπι Ιαεἰτία ἑλτίαταγ, 4αὰ πὶ αι 
εἰ οδιϊοίτατ. ν᾽ άεητατ,αῖς δἰπχοηϊάςς, [Δ η-- 
τασμι γεὶ γοηόγεα ἐγαϊτίοπος ἴῃ νοῦίς τὰ - 
σαδηάϊ ουρί ἀϊτατες ἐχοίταγς. 'Ναπὶ Πᾶς ἱπ 
Ῥαττε ᾿ἰσοτνοῦὶς, τ ααοάσιπα; ρα !οΠοτ- 

τίπυτ ν᾽ ἀοεῖτίς, σαπὶςοὸ σοπίμςίςατίς.  1- 
ΧΙΠΕῚ τὰ πηοάο φυϊάλιῃ, αἷς Ηθγο, ἢ 4αο 
ἰοῖτς ἄοδες, πος ἃ Ῥγιπδεὶς ἰλοπυϊ πὶ θι5 {τ- 
Ῥοτγατζι. Ρειπλα τη ΘΏΪ ΠῚ σΟΠΙ ΠΡ ΠΏ], ἀυοά 

οὔτι πιαϊοτίθιις οοπτγαδιταγ, Πἰ Π.ΪΓα ΠῚ ὃς 
Ρτορίοῦ οροϑ δὲ ροτεπείατα Ιοησε ρυοπεύ- 
τἰ πηι οἵα νϊάοτατ; δ εἰ, αὶ] ἀποῖς νχο- 
τοπι,, σαπὶ νο]ρταῖς σιατημάδπι ἀϊσηῖτα- 
τοπῦ {πρραάϊτατα. ΑἸἰτετο ἰοοὸ οἰ ἰά, φιοά 
ἀπτοῦ σι ιαΐος σοπιιαμίταγ. Ὁ αοά Δυτε 
ἐχ ν]Π]τοτίδιις οοηίξας,, ρίαπο Ἱρῃοηηϊηϊος- 
ἴαπι δὲ ἰπατιϊς ραζαταγ. εχ ετρο, ἢ οχτο- 
ταῖῃ ΠΟ ἀπχογίς, εχ ᾿πἴογίοσίθας νχογοπὶ 
«ποεῖ πεςδῆς εξ. Ὅποβι, ν που δάπιο- 
ἄπ 14 σοηίοηιπαῖαγ, φιο ὁοητθῃτιϑ ἤτ. 

Σμιϑγιδιης, χαὶ πϑρὺυ γέ μοι δοκφιῦτα “Ὡἰρὸὶ 

φύσιν ἘΠ) (τα ὧν, ϑοῴποις. ἀὐλλο τί δξζυ οἷᾳ, ᾿ 

ἔφη ὁ Ἰέρων, (τα τὰ ἐδεσμαΐᾳ. ἘΠ), μαι 

λακῆς καὶ ἀαϑενούσης ὅυφῆ ψυχῆς ὄχιϑυ- 
μήμαΐᾳ: ἐπεὶ 4 οἷσ᾽᾽ ἔγωγε, ὅτι οἷηδεως ἐ- 

οἴϑοντες, χαὶ συ ποὺ οοαϑα,, δτι συ ϑὲν “ὧδ: 

δέονται “των “δῦ σοφισμώτων. δ λὰ μϑώ- 

ποι, ἔφη ὁ Σ μιφνίδης, Τὴν τε πολυτελῶν ὁ 

σμδν πότων, αἷς 2 δάεοϑε , πῶς πλησιαζον- 

ΒΩ οἷαι μάλλον δἰπολαύφν, ἢ ἀὐζυς ὑμαΐξ' 

ὥςπερ γε καὶ τὴν 1 ἀγδρίςων ἐσ μδίσία αὑ- ἐλρίενν 
τὸς ὁ βεξρωκὼς αἰοϑώνεται ὐλὰ μάλλονοΐ. 

πλησιαζοντες. οὕτω νδύτοι» ἐφησϊέρων, χὰ τ᾿ 

Τὰ σίτων ὃ »ϑὺ ἔχων πϑυτοδαπα ἀεὶ, σοοὲν 

δἰ πόδου αὐτὴ λαμξανφ' ὁ δὲ ασϑυΐσεις τί- 

γὸς, ἅτὸς ὅπ] ὁ μα) ρας ἐμπιμπλάρϑιος, πιμπλάι 

ὅτὸν αὐτο ροφανὴ τὶ. χίνδέω ἀσοισιν, ἔφη ὁ κκ 

Σ μκϑονίδης, αἱ ΤῊ ἀφροδισίων μόνον ὑμῖν ὡ- 

πυλαύσᾳς τῷ τυφφυνν ζὰς ειϑυμίας παρέ- 

οὐ ὐπβαῤτῳ δεν ορα ἐτΉοΙ ΝΣ 
φον ἴδητε, τότω στευφνα!. νει δὴ, ἔφη ὁ Ἰέρων» 

εἴρηχας ο ᾧ , σαί ἴαϑι, μφονεκτϑυϑυ Τὴν - 

διω δία. ποεῶτον αϑὺ γὸ γαμος ὁ μϑὺ ἰκ μεῖς 
νων δηπα χαὶ πλούτῳ χαὺ δχουαμ καλλι- 

ζος δοκα ἐὴ) ̓ Χαὶ ἽὙπαρέχν “νὰ τῳ γήμαντι παρέ! 5 

φιλοτιμίαν κἴθ᾽ ἡδὸγης᾽ δαίζτερον δὲ, ὁ ὃ Τὴν 7. 
ὁμοίων. ὁ σ), ον Τὴ φαυδλοτέρων, πόρυἀπ|- 

μὸς τε ὺ ἀὕγθηρος γομίζεται. ᾧ᾿ ζω τυρφίν- 

γῳ, Ἵ αὐ μὴ ξένζωυ γήμῃ » αϑά [κῃ οὐκ, χκάθνων αἱ μὴ ὦ 

ἍἌτνοτο Το] ἃ ἐθιλί πῖς, Ζια: Τηαχίπηοϑ (ρί- Ῥγαμῴν. ὡς]ε Ὁ εὐγαι)τη τὸν ἐπὸρὴ ἀυτα ϑα- ζύ. 

Τίτας σοῦαῦτ, παχίηαΣ νοἰ ρτατὶ ε[Ἑ: 4 ἐξ 
δὐτοῖῃ, Ζαα ἴσταα ποίζτα ἰπητ, ἢ σο] ἀτλττ, 
ΤΠ οη δαπιοάιτπῃ {τὶς Πτ δηΐπλο; τ Δι ΠΊ, 
σταπεϑ Θὰ ΓΕΣ ἰΓᾷ5 ἃς ΠΊΟΪ οἰ Ἰὰς ἰῃ ΠΟ 5 εχ - 
αἴτατ. ἴατῃ αἰτὶς ἴῃ πλοῦς. ὁτίατα Π1Ὲ}- 
το ΠῚΪΠι15 νΟἰρταῖι! πὶ ΓΟχ Ρογοῖρίς, Πα Ππὶ 
1η [ἰ5. φαίΐδιις προ] 65 ργοογθαταγ. ϑ6ῖ- 
Τ115 ΘΠ ΠῚ ΟΠΊΠ6ς σοΠρτο 5 νοΠΟΓΘΟΚ, 
ΠῚ ἁπλοῦς σοηἰπέζος., Εχἰ πηίαπα νοἱ- 

Ῥτατεπὶ δάξεγγα. Νοταπι πιο ἰῃ πιι}|ο- 
ΤΠ ΔΉ] Πγῖ5 ΠλΐΠι15 ΘΧΟΙΓάταΣ . 4αδπὶ γὸ- 

ἢ ς ᾿ εἴς ἢ 

Ὑγῦ. πολὺ δὲ καὶ αἱ ϑεξαῖπϑαι αἱ εἰπὸ ΤῊ μεέγεν 
κὸν Φρονϑσων γυναικῶν δ ὐφραίνοισι μριλιςα" . 
Ἐπ τς ᾿ δΑΤ Ρ Ἐν 

αἱ δύ σπσο τὴν δούλων, παρούσοι μὸν Οδεὲν ΤΙ. 

αἰ γα πῶνται ,ἐα) δὲ ι ἐλλείσεωσι, διάνας ὀργαὶ 

Ὁ λύπας ἐμποιϑσιν. εἰν δὲ τοῖς ττα! δικοὺς ἀφρο-: 

δισίοις ἔτι αὖ πολὺ χιάλλον, ἢ εν τοῖς τεκνοΣ 

ποιοῖς μιήονεκ 4 Τὴν; ἀὐφορσεινων δτύφφιννος. 
Π δ ἣ ».»} ᾽ , ι 
ὅτι γὸ τὰ μετ’ ἐρωτὸς ἀφοφ9δισια πολὺ Ἅ[9.- 

φερόντως ἀὐφραϊνᾷ, πλύτες δὴ τις δχεςοίμα- 
Ϊ Ϊ ἡ ΐ ἘΝΑΛ 7 1) ͵ σὶς. ΝΝοῃ δηΐηι ἀπιογὶ ἱπσαηάαπι οἰξ Π|ΔῈ ϑρς, ὁ δὲ ἔρως πολὺ αὖ ἐδελά ἥχιςα τω τυραν- 

ἐχροΐογο,, πα ἴῃ ργούλει ἔπης,, (δ αι: 
ἐρογαηταγ, ἰταῆις ρογπάς ἀτῆμε ἰς,, αὶ 
{ιπ|πὶ ΟΧΡοστα5 ποῦ ΟἹἘ, ροῖα ἔγαίτιγ : ἢς 
Ετίδῃη ἰ5., ατ| ἀπλογο πὶ πο οἷξ οχροζίας, 
Ἰοῆρο {παι ΠἸη1α: νοηοτὶς οἱΕ οχροῖο. Ηὰ- 
ἰαπιοάϊ ογαητ, φια αὐ Ηίοτοης ἀϊςεγδτατ, 

᾽ »ὦκἡ ς ε ᾽ 

γῳ ἐϊγίγνεαϑαι. οὐ γὺ Τὴν ἑτοίυον ἡδεται ἔρως 

ἐφιένϑυος, δυλα “ν᾽ ἐλπιζονϑύων. ὡς 
ΙΣ ᾽ ᾽ “π᾿ ᾽ 

Τὸν εἴτις ἀπάρος ὧν δίψους Ὁ πιᾷν ὡπολαύοι, οὖ αὖ πῇ 
“ ν᾿ τα ". ἡ » ἦρα είν ἄπεμε 

οὕτω ὦ ὁ ὠπτάρος ὠνέρωτος, ἀὐττάρος 691 

ἡδίων ἀφροδισίων. μϑὺ ἂν Τέρων ὅτως εἰπεν' 
«.λ 

' οδὲ 



ΗἩΤΕΒΩΣ 5,ΓΥΕΙ Κ ἃ "ἢ ἘΠΕ Ν Ο. 9Όζ, 
δδὲ Σ᾿) μονίδης Ὀχιγελάσας “τὼς λέγης; ἐ- Αἰ λά αια εἴτι διπιοηϊάος Πιδίατο: Οὐ αἷς, 

νυ, ὦ Τέρων. τυρφγνῳ οὐ φὴς πτα δικῶν ἔρω- 

(ςἐμφυεοϑα»πῶς μιδὺ σὺ, ἔφη, ἐδᾷς Δαὶ- 
λόχου τῷ καλλίςου ἔχτχα λουρϑμου ; ὅτὶ μὼ 
Τ' δι, ἔφη, ὦ Σικιονίδη, οὐ Τῷ ἐτοίμιου παρ 

εἰντῷ δοχοιοῦτος ἐὴ τυχᾷν . τότ μάλιςα ἐ- 

πιθυμῷ,, δυλὰ τῷ ἥχιςα τυρούνῳ τασο9ςή- 

κόντος κα τεργάσααϑοι. ἐγὼ ὙΣΡ δὴ ἐρεῖ μϑὺ 

Δαϊλογου, ὧναϑ» ἴσως αϑαϊκα ἡ Φύσις α»- 

εϑοφπου δείοϑαι Ὡ, θὰ ταν καλῶν σϑτων ὃ, 

ὡνἐρῶ τυχὸν, μα ϑὺ φιλίας χαὶ Ὡρὰ βου Β 

δλουϑυου πϑρυ ἰγωρῶς ὄχιϑυμῷ τυγχϑρειν: 

βία δὲ λαμξανάν παρ εἰυτῷ ἧσσον αὖ μοι δὸ- 

κῶ δπχιθυμήν, ἢ ἐμαυτὸν κα χϑν τί ποιάν. φρο οὲ 
τϑὺ ΟΡ πολεμίων ἀχόντων λοιμξανν, πϑώ- 

᾿ τῶν πδιζον ἔγωγε νομίζω ἘΏ ̓ ρα δὲτσαι- 

δικῶν βουλουϑύων ἡδιςαι, οἶμ(θι, αἱ γδιτες 

εἰσίν. ἀὐθὺς ὟΝ ἰδ τῷ ὐτιφιλοιοῦτος ἡ- 

δίαι αϑὺ αἱ αὐτιολένψᾳς Ε ἡδίαι δῈ αἱ ἐρωτή- 

σάς, ἡδίω δῈ αἱ ποκχρίσᾳς,ἡδὲςαι δὲ χα! ἐπα- 

᾿φροδυτώταται αἱ μαίχαν πὲ χαὶ ἔδαδες. Ὁ δὲ 

ἀχόντων παιδικῶν Σἰσιολαύήν, λεηλασία “εν 

Φυ,, ἔμοιγε δὸκᾷ ἐοικέναι μάλλον, ἢ ἀφρο9δὲ- 

'σίοις. χαγτοὶ τοῦ μὲν ληφὴ παρέχᾳ τινας ομίϑς 
ἰε. 1 κὰ ᾿ ᾿ Νὴ ΝΑ 9,» ὃ κ᾽ , Ν 

ἡδὸνας τὸ, τεχέρδὸς » χα! Ὁ ἀνίαν Τ' ΕἼ9)Ρον" Ὁ 

δὲ, οὗ αὐ ἐσᾷ τίς. τὅότῳ ἡδξαϑαι αϑιωμκένῳ, χαὶ 
᾿᾿ ΔΕ ἡ 2 ͵ 

φιλοκῶτα μισῴαϑαι » χα ἀύγεοϑαι αϑϑομε- 
“ δ λτ ἐσὰ ἃ 8) νι Ἂ , Ν 

γ5, πῶς οὐχε πστουδὴ δυογερες Ὁ παιϑη κα ὃ 
Γ ᾿ λ εν ᾿ ͵ ᾽ 

᾿. ᾿οἰκον ; χαὶ γὸ δὴ ᾧ αν ἰδὶ τὴ ἀὐθὺς πεκμμή- 
, ἦ ᾽ ε ᾽ ε - 

τ΄ φιθνθθην στὸ ὁ ἐρωνϑιυὸς τι “ἐ ποσυργὴ, ὅτι ὡς 

εὐ τὶς γ0 7 ἀὐθις 

φιλῶν γδρίζεται 3 Δίῳ Φ εἰδέναι 

μιας αὐαΐκης ὅσης αἰ ποηρετῇ. τωΐδὲ πυραννῳ 
οὔποτ᾽ ὅς] πιξεύσει,, ὡς φιλέται. ἔχιςα μεθα, 

ὁ φοῦον αἰπηρετοιζᾷς, ὡξὴ 

"μάλις: αὐ δεγωύωνται ὀξάκαζρισιν αὐτο ταῖς 

᾿φιλοιούτων “ἰτωνϑυργίαις. χαὶ ζούνεω αἱ ἐ- 

'πιξουλαὶ δΖ σσεϊένων πλέονος τοῖς τυφφίγνοις 

«εἰσὶν, ἢ δἰπὸ τὴν μάλιςα φιλῴν ὐὐυς ασο9ς- 

ποιησαμένων. πσοὺς ζαῦτα εἶπεν ὁ Σ μιϑ- 

ίδης" δλλὰ ζώτα μϑυ πϑῴυ ἔμωοι γε μι- 
ζω ΣῚ ε' 

χρῷ δόκει! εἰ), ἃ σὺ λέ" 4. πολλοὺς 5.6: Ε ρῳ » 
'φη ( ἔγωγε ὁρῶ ΤῊ δυκοιύτων αὐδρῶν εἰναι 
«ς ΄- ͵ αἴ 

ἐχϑνζας μιειονεκτοιζᾷς καὶ σίτων, καὶ πο- 

τ Ὁ ἄν, καὶ ὄψων, καὶ ἀφε9δισίων γε ὠπτειχομεέ- 
ἐ τὰ : ̓ 3 5 5 Ε λ 

γοὺς. δλλ ον οἰκείνοις γε πολὺ κα 

ς 

παῖς, Ηετο αὶ ΝΥερας τ ΓΟΡΊ ΤΠ} [ἢ ΔΒ ἰΠηΪδ 

ΦΧΟΙτασὶ ἀπΊοτο 5 ριιο 65} ΟἿ πτ, (θα τὶ 
1) α]οομιιηι . αίισην ἔουιηο ΠΙπᾶν γὸ- 
σης; ῃχαϑὴ (Δ 18,}}1 δ᾽ πη οη ἄς, αἰτιρτοίο- 
ὅξο ποῃ ἰᾺ ΡροιιΠιπλιπ σοποιρίίοο, χιδα 
αὐ ἰρίο ἱπχρογγαταγιις ἔλοιϊς νἱάςου : [εὰ 
αιδά εἰῆςεις, τοσὶς οἘ ἃ οοπαάιεοῆς 4116 - 
Πὰπλ. Ἐτοπίηι [ΠΟ ΟΠ πι οα τι Ἐπὶ πιὸ 
ΡΓορτοῦ θα, αι ξοτιαῆς σοσὶς ποπαἰπὶς πᾶς 
ταγα ροτοῦο ἃ ἐογ ποῖ: σα νοίο, ας: σοηΐο- 
φαυϊςιρίο, {ποὰῖ ἃ νοϊςητο, ας τας συπὶ 

δηλ οἰτία πα  ἱ οοηῖτο νοποπηοητοτ ἀςΠ4ς- 
τοῦτα νἱ αὐ οοἵππποῖς πλῖητις Πὶ ν 6 γὶ- 
ἄδοτ, φαατη πιο ρίππ σά ογο. ΝΝπι Ποῖ: 
Ῥαις ἰΠυ1|5 ΑΙ μα οτίροτο, σι πἀ Ππγα τὴ 
Ἑαυίάςπι οἵο αι δίτγογ : δ σγατι ρατίοης5, 
{τις Ὁ ἀπιογίδιις νἰτγο σοηείηραπτ, πάμ- 
{πη {πητ, πῖοα αυϊάενη (ξητοητία, διδεῖπὶ 
ἐπί πὰ γα διμ δ Πτς α!ρεξξιις πλυτίμ5. στὰς 
τὰ οἰτι στατα ἰηϊογγοσαιίοηος, σγατα τοίρο- 
{Ἰοηο5, στη Πήγὰ ΔΟΊΏ ΡΓΙΠῚ15 πσαπᾶς ρα- 
σηα δὲ σοητοητίοποδ. Αταπλουθεις ΠΠπΠπ|2 
{τα!, φυιάδηνργα ἀδιοηὶ ἤΠτλ] τις ἐἤτδ νὶ- 
ἀσταγ,φαλτη τοὶ γοπογοα;. [πππτο ργαἀοηὶ 
γοΙπρτατοβ αιιδί2πὰ ἰποτιιηι τρίτη ἤπρρο- 
ἀἴτας, ὃς. φιιοά τηοἱ οἰττα ἰλοίξο τι φἀποϊαΐ: 
4υαπὶ γοΪαργαῖοη οΧ οο, αιιο Δ]10 1115 - 
Ῥηοῖ, ΠΊΟ οἰΕἸ8πλ (φητίοπτο ροτοίροις, ἴα 
ΔΙΠΔΏΓΟΙῚ εἴςίη Οἄ ο, ΓΑ τογῸ; Γούοπῖοπ 
φΔαἀτίηρογο, πο ρᾳέζο ηὉ πο] οἰξιτ ἀερίο- 
τη ἀτιπλα; ΠΠ4]11π| {τὸ ΪΝ πὶ Ποιπίπὶ Ὀσίπα- 
ἴο ΠΊΟΧ Δισαρήςητο οἰϊ, “ππιπ 4011 ἀγπατιιγ, 
οδίςααδιρηχίε ργαδει; βου ποσταπη ταὶ 
Ὁ ἀιηδητῖς σγατιῆσαπαϊ [π4ϊο. δος ξη τα 
Μ]Πατὰ 1 πα}] ποσοίπτατο σοσῦτο ρα !ξαγοι 
Ν᾽ ἐγαμη τγταηπι5 ΠυΙΠΙ  τ.πὶ αἰ] στ (ς, οὐΘ- 

.“ 5 ᾿ . ᾿ . οτί δ οἰδ- Γγλάοτο ροτοίξ. ἸΝοιίπηι5 οπὶπα 1105, 4! πλὸ- 
τις σαι οί αιπτυτ, 14πΠ| ροίπιπε πλᾶ- 
Χίπγο (ς ἴτὰ δοτογθ, ντ δηδητπὶ οδίςημία 
τορι! οητοητ, [τας τγγληΠῖς ἱπΠ Δα: Ὁ 4118 
Πα]Π]ς ταπχυίαπτέγειεηξεβ, Ζιαίη δ ἰἰς, αὶ 
τηαχίτης ίς ἀπηᾶτο πιηπ]απτ. Α δα δ᾽ Πτοηϊ- 
(65: γ᾽ ἀφητατ, παῖς, μας τα τὰ ργοίε 5, 
Δαπαοάτιη οχίρῃα οἴο. ΝΔπη πλυ]το5 ο1- 
ἄεπι νἱάοο νίγοβ. ποπηίππτη ορίπίοης 6- 
στερσίος, αὶ {πα ἔροητο ἔππτ 1115 Ἰπξογῖο- 
το5.. ιοα οἷδο5 δάτίπος, ιιοά βοειιπη, 
ιοά οδίοῃία: ἄτη εἰ πὶ επογοὶς ανο- 
Ἰπρτατῖθιις αδἰτίηεητ, Ὑ᾽ Ἔγιιπα ἰΠ 1115 πγα]- 
τα ΠῚ ἸΏτΟΙ ῬΓΙΠΑτΟ5. ΠΟΠΛΙΠΕ5 ἂς νῸ5 Ἰῃτοῖ- 
ε(Ἐ, φιοα ὃς πγαρπαϑ Γ65 ἀΠΙ ΠΟ σοΠοΙρ τἰ5, 
ὃζ σεἰςεῖτοῦ σοηῇοῖτῖ5. ΗΒ οτῖς ἃζ ἀρ η48-- 
το ΠῚ ΓΟΓΙΠῚ σορί πη, ΕΠ τ105 [ ΠΗ] νΊΓτατς, 

φέρετε ΤῊ ἰδιωΜ, ὅτι μεγάλα μὲν Ἐχενούτε, ζα χὺ δὲ 

κατεργαζεοϑε' πλότα δὲ τὰ αἱξιοσὰ ἔχετε; κέκτηοϑε δὲ ιἰαφέρονς μὲντ  ρετῇ ἵτωδυςῳ 

ααρ 39 
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ατπλα ρας ττυάίης Ἔχίηνα, πιιπάθπι ρτο Ἀ 2] σφε 

νχογίδυς Ἔστορίαπι, σ΄ἀο5 πλάση! σοητς- 

ἢἤπιας., οαίηιο πιαχίπιὶ ργότ) γερὰ 1π- 

ἢιιᾶλο. διης ἰτεία νος ἔα Πλ}}} ρ  ὑτί5 

ταὶ, δὲ αὐτίαπι σοσπίτίοπο ῥγα Ἐπ Ππλ!. 

Ῥοτείϊας νοῦ!ς εἰἙ πλαχὶπηδ τιΠὶ Ιχσἀεηάϊ 

ποίξες, τα πὶ σοτηπλοάαπα! ἀπηϊοῖς. Αα θα 

Ἡϊοτῖο : 564 επίπὶ νυΐσο ἡλοῖτα! πΊ, Πλΐ 

ςιηοηϊάο5, ἀτοσηο ρεγτίηρὶ οσαΐος, 6- 

4ιυίάςεπι ποη πηΐγοσ. πὶ νυΐσιις Ποπλῖ- 

πππὶ ναϊάε ταὶ νίάστυς ὅς ἔε] τες φαοίς 

ἄλτη, ἃς αταπιποίος ορίπαγί, ἀπ εο5 Ἰῃ- 

τοτι τ. Ατγορηππὴ 045 Γ65. ΖΦ ΤΏΑΧΙΤΩΙ 

δῆς ρτετί) νἱἀφητον, Ἔχρ ἑσατας ραϊδηγίρο- 
απάλς οπιηίΐδιις Ἔχ ίθες : ας νεῖο πῖο- 

Ἰεἴξαίιης, εὰ τεσαπὶ [ἢ ΔΏ πη 5 οσουΐτα ἴο- 

ποῖ, πη υΐδιις δὲ ξ]ΠΠοἶτας δέ ἱπέο ΠἸοἶταϑ Πο- 

ταϊπαπι ἤτα εἴς, Οὐληιοῦτειη πᾶς π1}}- 

εἰτι ἀπόπι Ιάτοτο ποπ πηΐγοῦ, ντ αἰχὶ : (δά 

νοδὶβ φιοσαε ἰσποῖα εἴς, ἀ] ΔΠΙΠῚὶ ἰα41- 

οἷο πιαχίπια οχ ρᾶττα τὰ ρα] ἢ γία5 σοη- 

τεπηρ τί ν ἀσπιίηΐ, φαᾶπη οσα]]ς, ΠΉΙΠΐ ααΐ- 

ἄετη πυίγαπα οἰξς ἔσο νοΐ Ὁ Ἔχροτπάο ρ]α- 

πὸ σοσῃουί, πη δ᾽ πηοη 465, ἃς ἰδὲ ἀϊςο, 

τορο5 ΠηΑχ  ΠΊΟΓΙΠΊ ΟΠ ΟΓΙΠῚ ΓΙ Πἱ πὸ ράτ- 

εἰςίρος Βοτί, δζ σγαθ! ΠΠπτοτιπὶ τ δ οσ πὶ 

ἰπῆσποιῃ Βάθεγς σοβ απ. ΝΝοπ]οηρεαῦ- 

ἰφείπλιις. δ. ρὰχ πιάση τὴ ΠΟΠΊ]Π δι15 σε 5 

Ὁόδυτα νἀ όταγ, φαληη ΠῚ ΠΙ ΠλΠ1ΠῈ ΕἾ115 ΡαΓ-- 
εἰοῖρος πιας ἔασες : ἢ ὈΕΙ πη ἱηροη5 51 

ταδί πὶ. Π]ΑΧΊΠγὰ ΟἰΠ15 ρα 5 αἁ τοσοϑρεττι- 

πεῖ. Ρείπλαμι ποπλίπίριι5 ῥυιματὶβ, 1 Πα 

ἱρίογιιπι οἰαίτας ΒΟ πὰ ΡαδΠουχη {ὑ{- 

Ῥίατ, φαοσιπιαας δεῖ, αἰ τε σοι; π1Π|} 

ποτ τ 5.. ΠΟ 4015. Εἰς νι ζαῖτι ἀαϊπηαῖ. 

Ἀσρος νοτο νηϊ ποτ ν δία. ταπηαιιαπὶ ΡΟ 

Βοιτίππι ἤηος ργοβοίίοπητατ, ἰταηὰς π6- 
φοἰαείαπι ραταης, νὰ ὃς Τρ! ἀγπιατὶ {πτ, 
δὃζ ἀγγλαῖοβ (᾿πηρογ (Ἔσο οἰγοιπγάπσαῃτ, 

Τεϊης ρείπατὶ Πποπλίπες, [σοῦ ΒοΙ επὶ 

ἴῃ ἄστατη Πλἢ]ΠἸτατιιι ασφαης, ΠΙΒΠ]ΠΟΠυα 5 
ν δὶ ἀοιπιπιὶ γεάϊογαπε, εἰς τατος (είς δἵ- 
Οἰτγαπῖατ. Αὐ τγγαπηὶ ροϊξεαηπαπι δά οἰ- 
αἰτάτεπη {ππὶ ρεγιοπογίης,, Ἰητοῦ Ποίξε5 
{8 ῥ᾽ ατἰπλοσ ας (οἰππι. Οὐροα ἢ φαΐ ρο- 
τεητίογες ἀάπογίιις νγρεπι αἰϊψαδπη ἐχ- 
Ρεαϊείοποηλ {οἰ ρίδης., ἂς Ὠλΐπι5 ροῖοη- 
τες ἔογις ὄχίγὰ πποαπία Πιογίης : εἱς χυῖ- 
ἀοηλ 11} ν ἀφηταγΙη ΡεΓΙσ]ο, νογαπη ροίΈ- 
Θδαθδηὶ ἰητγα πγαηἰτομεη {εἰς τέσερε- 
τίη, οπλῆςς ἴῃ τατο (δ οὔτ σγεάππι, Τγ- 
τα ΠΠὉ5 Δυϊοπι ποτα πὶ υϊάσπι, απ πὶ 4ο- 
τασηι ἰο στο Πις ξιμοτίς, Ἔχρετδ ΕἰἘ ροτίσα!}!}; 

ΙΓ Ὄ: ἘΞ " ον ἡ ΔῈ 2 2.» Δ οὗ ἫΝ ζ τ ͵ 

(ἰζ ἐσιχαλεφα, α]. ὁ δὲ τάρφενγος οὐυσῆ, ἐτσ 4 δόλυ εἰσῳ τῆς οἰκίας παρελιϑη» 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ 
͵ οοφνζᾳ δὲ κοίλλφόπλα, αὐ ἐρέχοἤᾳ,. 

δὲ χέσμονγωναιξὴ μεγα λοωρεπεφαζας δὶ, οἰ-- 
κιὰς, ὁ υᾷς κατε σα διυνώσμ ένα, πολ σελιδίνα 

του αἰξίοις" ἔτι δὲ πληϑὰ χα Ὀχιφήμοις )ι- 

ῥα πονᾷς ττὐρίςους χέκτηοϑε᾽ ἰχϑμώτατοι δὲ 

ἐξὲ κακῶσαι μϑὺ ἔϑροις ἣ ὀνῆσται δὲ Φίλους: 

πος ζῶτα δὲ ὁ Ἰερων εἶπεν δυλὰ κἂν 

“πλῦῆϑος τυ αὐ ϑούίτων, ὦ Σ ἰμφνίδη , ὅξα. 

πατἄαϑευ “ἰπσὸ Ὁ τυραννίδος, συν τί ϑαυ- 
μάζω. μάλᾳ ΣΡ ὃ δ Ἅος μοι δοκή δυξά-- 

Β ᾧῳ ὁραΐν το θυ δοιμονας τίνας ξ1). χα αθλίως. 

ἡ δὲ πυροιννὶς τὰ μδὺ δυκοιῶτα πολλοί αἴξια 

κτήκκαζο, ἐ1) Ἶ αὐετ]υγμένα ϑεάαϑαι ) Φα-- 

νερᾳὶ πᾶσι παρέχεται" τὰ δὲ χαλεπὰ οὖν ταῖς 

ψυχαῖς μΜ τυραννων κέκτηται διτοκέχρυμι- 

αϑύα, ἔνθα, τ» χαὶ Ὁ ἀυδαιμωνεῖν χαὶ ὃ ἴκα- καιδὰμ 

χοδ δ μονειν τοῖς οὖν, ϑιοϑοττοις “δυτυκάται. Φ εκ Ὁ 

δζώυ Ὁ “τλῆϑος ΓΕ τοπε λελυϑέναι 4 ὡς 

εἶπον, οὐ ϑαυμαζω. Ὁ δὲ χαὶ ὑμας ζῶ «- 

“γνοψν,ο δὰ δ γνώμης δοκέτεϑεάοϑαι καίλ- 

ὅλων, ἢ ὡ]ὰ τ ὀφθαλμδμ τὰ πλεῖςα Μ᾽ 

ποραγλάτων, τοῦτο μοι δοκᾷ ϑαυμαςὸν δῇ. 

ἐγὼ δὲ πεπῴρφι ϑμος σειφαΐς οἶδα, ὦ Σ μφ- 

γίδη, καὶ λέγω σοι, ὅτι οἱ τύφφιννοι νυ “ιεγίφὼν 

ἀγαθων ἐλάχιςα μετέχουσι, "μ δὲ μεγίφων 
κακῶν σλέςα κέκτίωται. αὐτίκα δ εἰ ωϑὺ εἰ- 

ρζωυη δοκῇ μέγα αἀγαϑὸν τοῖς αὐ, ϑιϑτῶις ἐῃ)» 

(της ἐλοΐχιφον τοῖς τυρφίννοις μέτεςν' εἰ δὲ 
πόλεμος μέγα κακόν, τότ πλάζον μέῤος οἱ 

τύξφϑωνοι μετέχουσιν. ἀὐλυεγὸ τοῖς δὲ ἰδιὼ- 
) Ἄν Ε ΄ ᾽ λ Ἵ 

τως, αν μιἤη πόλις αὐ κοινὸν πολεμον πῶ" 

λεαῦ , ἔξεςιν ὅποι αὐ βούλωντω πορϑεοϑεώ» 

μηδὲν φοξερδύσς, μα τις ἐὐζις ποκπείνη: οἱ 
Δ ͵ “ Ρ̓ “ 

δὲ τύραννοι ττλώτες πτλυ το ἢ ὡς 25 πολέσ ον 
͵ 

Αἰας πορϑύονται. ἀὐδί πε γε ὡςπλισχκένοι 

οἴονται αἰαϊκέω ἐἢ 2 γῳ, κ᾿ ἀλλξς ὅσηλο- 

φόροις ἀεὶ συμξεα γεοϑαι. ἔπ φε δὲ οἷ μδὺ 

ἰδιωώτω, ἐαὺ ̓  φρα]φ ωνταί πὸ εἰς πολεμίων, 

δὶ δζέυ ἐπάδϑμ γε ἔλθωσιν οἴκαι δον, ἀσφώ- 

λῴα» σφίσιν ῥγϑεῶται τῇ. οἱ δὲ τύφρυνοι ἐπ4- 
Υν; ε ͵ ε ἢ " Ψ 

Ε δδν εἰς τίω ἑαυ πολιν ἀφίκώγται, Ὥτεον 
, , 3 ΤΥ ΝΣ Ά 

πλείςοις πολεμίοις ἴσεισιν οντες. ἐαν δὲ δ χαῃ.. 
Ψ δι “΄ 

ἄλλοὶ ςρατἀύωσιν εἰς ἀζω πόλιν χρειἤονε) 
ἈΠ. 9) -“ ! ᾽ ΕἾ ἀξ 

εαν ἐζω τὰ τοίχοὺς ἦὰ νος ογτὲς οἱ ἡοσονεῷ, ἌΛΟΤῪ 
5 , ᾿ ΑΝ, ἢ ᾽ Ἂ" ͵ " δ) 9 ᾽ 2... ἢ ξ » 

ὧν χενδγωϑω δοκούσιν ε1}" δνᾺ εὐ 4δϑυ γε εἰσω πὸ ἐρύμκοίτος ἔλθωσιν, ον» ασφαλεία πϑωτεςνο; 

οὐ ἀκινδυεύῳ ὅθ}, 

ΡΝ 

φνῆς 

͵ 



τὰ εἴγω. ἐπείζῳ τοῖς νϑυ ἰδιώτας καὶ ΟΥ̓ 

«ὐὐνδῶν χαὶ δὲ εἰρζεύης γίγνεται πολέμου α)α:- 
λ 

παοὸς τὸς τυξφιννθυουϑίους γίγνεται, οὔτε 
"»" ᾽ ͵ ε ᾽ 

ἀσονδαὴς αὐ ποτε πιφεύσεις ὁ τύρϑιννος ϑαιρξ. 

ῥήσᾳε. χαὶ πόλεμοι μϑὺὺ δὴ εἰσιν, οὐδ τε αἱ πὸ- 

λᾷς πολεμοόσι, χαὶ οὐδ οἱ τύφϑιννοι τσϑς τὰς 

. βεζιασμένοις. τὕτων δὴ Τὴν) πολέμιον ὅσα 
οὐδ, υϑὺ ἔχφ ἐπα Ἷ στεὼ ταὶς πόλεσι, ζω τὰ 

τῇ χαὶ ὁ τύραννος ἔχῴ. τον οὺ ὅπλοις δα 6 Β 

ἀμφοτέροις, καὶ Φυλαήεοϑαι, καὶ κενδὺ- 
γάυψν, χαὶ,, αὐ τί πάθωσι κα κονἡήνθεντες, λυ- 

᾿πομῶται ὅχὶ πϑτοις ἑκατεθοι. μέρα μδὺ δὴ 

τίλο σῴτῳ ἴσοι ἡ οἱ πολέμιοι, ἃ δὲ ξγθέσιν ἡδέα οἱ 

,, Ἂ σχουόντες πόλεσι ασξὸς αὶ πολάς, τα 

ἔτί- οὐκέτι ἔχουσιν οἱ τύφϑεννοι. αἱ κϑὺ 7) πολᾷς 

ϑδήππϑ, τὸν χροτήσωσι μάχη ΤῊ εἐγαντίων; 

οὐβαδ]ον εἰπῆν,ὁσζωω μϑὸ ἡ δογζωὼ ἔθεσιν οὐ τῶ 
͵ 

μμίοικ" ὡς δὲ γαυρϑιοῦται ὅχὶ τω έργω, ὡς 

δὲ δόξαν λαμαοξαν αὐα λαιμᾷα)οισιν , ὡς ΓῊ 

ἐὐφραγνονται πίω πόλιν νομίζοντες ηυξζηχέναι. 

ἕκαςος δέτις πο φπτοιται χαὶ “ βουλῆς με- 

πεο κέναι » χαὶ πλείςοις ἀπεκτονέναι. γαλέ- 
᾿ πὸν δὲ ὀρῴν πε οὐχὶ ἡ ὅχεψευδονται,πλέο- 

γος Φασχοντες ἀπεκτονέναι ᾿ ἢ ὅσα! - , ὀντὶ 

Ὀιποθοίνωσιν. οὕτω καλὸν τί οἰὐζις δοκεῖ εἰνου 

Ἴ πολὺ νικᾶν. ὁ δὲ τύφφννος, ὁτὸμ κ᾿ ασο- 

πορϑρουξ τίνας Φποκτείνὴ , οἶδεν ὅτι οὐκ Ἷ ἀ- 

᾿ς ξφδλζυ τίω πόλιν, ἔχίςαται τε ὅτι μειονων 

ἄν ρξῴ, φαιδρὸς τε οὐ διωύαται ἢ) " Οὐδὲ με- 

᾿γαλιώεται ὅχὶ τω ἔργω" δλλὰ καὶ μειοῖ καθ᾽ 

τς ὅσον αὐ δυεύητω Ὁ γέλρηνδμον, χαὶ Ἔπολο- 

“εἶπα ἅμα “φαήων, ὡς Οὐκ ἀδικῶν πε- 

"ποίηχεν. οὕτως οὐδὲ, αὐτῷ δόχεῖ καλὲ τὰ “ποι- 

ἴϑη, συεἰὲν τί κιάλλον πότῳ ϑαιρρ4, δλλὰ φυ- 

λάῆοτω ἔτι μᾶλλον, ἢ Ὁ ασόϑεϑεν. καὶ πὸ 
δα, λεμον μϑὺ δὴ τοιούτον ἔχων Ια τελᾷὸ τύφριν- 

ὃν ἐγὼ δηλώ. φιλίας δὲ αὖ καταϑέασοι 

ΟΜ Τὰς χοιγωνούσιν οἱ τύφφιννοι. ποοφ τὸν »ϑι, εἰ 
ἢ τ τ μέγα ἀγαϑὸν αὐ, ϑιοόποις ἡ φιλία Ε πῦτο ὄχτ- 

τ. 

ΗἩΙΕΚΌΙ ΙΝ ΕΠ Ὁ Ε ἈΕῸΝ Ο. 
δ δὴ χαὶ μάλιςα φυλάκτεον οἶδ. ἃ Ὀτηπίποηαε {Πὶς πλαχίπυς Πδὶ συμ αάυπὶ 

δε ὩΔα ͵ " ͵ 
παώσις" ποις δὲ τυφϑίννοις οὔτε Εἰρζουὴ ποτε. 

Φέψασϑου τὰς πολεμίους, ὅσίωυ δὶ, ον τῶ 

διωκάν, ὃσζωυ σὶ, -ῳΨ τῳ ξποκτείνήν πτἕςπολε 

ούνδυα ἐ]. χαὶ ὅτ δἰποϑοίγωσιν οὐδ ἐφοξή- Ε 
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τ ίτγαταγ, Ῥγατογοα ρυϊπδτὶ ΠοηλποΣ βοῦ 
ἔτεάοτα ὃς ραθοπι ΒΕ} πιοϊοίτία Πρ εγαπ- 
τατνγορίθιι5 νοῦ ΠΕ 116 ΡᾺΧ αὐὸ τἰ5, χα  ρτς- 
τασπταῦ δούατα προτὶ, σοποςρήϊτις; πο- 
4ὰς φαυϊᾳιδηι σοηβάδηζοῦ ἱρίογιμ ἔα - 
ἀετίθιις αθογο βἀθῆναατι διιητίτγειι δε]-, 
ἴα, χιια: ἃ οἰ αἰτατίθιις, ἃς αἰτα, απο α τορίθις 
Δαποτίας 105, χος νἱ ὁρργοογαης, σς- 
ταμταγ. Ατ εχ Πῖ5 ῬοΠΠ15 ατιατουπχιο στα 
αἱὰ Ὠισ]οἰξλχας τοάσιπητ ἡ εὐτη; ἡαἱ Οἰτ1-- 
τατυ Ῥαττας (6 υίειιγ: ο σαάτιης οὐίδηι ἐπι 
τγγαπηιπγ. ΪΝαπὶ νττοίια ποςοῆς εἶδ ἴῃ 
δττλὶβ εἴα, σατο πὶ, φάτο ρουϊου], ὃ ἢ 
4υ ἃ σα] απιϊτατίς ντξεἰς σοί ας, σεται ἀο- 
Ιεητ. ἄτας παέξεηας ρατία ππενιταα 
ΒεΠ14. Ὁ πα: νογοἹΠΠἰς ἱπσαπάα δοοίάπηι, χιὶ 
οἰπαἰτατιπι {ἔχης ἃ ραττῖθις; ἀρια οἰαίτατες; 
ἃ τγγάηπὶ ποη παῦεητ. Ετοηΐπ ντρε5, 
ααππι αὐιϊοτίατίοα ραρπανίπομητν, ἀἰοὶ ἔλ- 
Οἷς ποη ροτείς, φιαητιπι ν οἰ ρτατῖς οχ ἐῸ 
Ροτοϊρίαητ, ψιοα ἴῃ ἔισαπη Ποίξο5 ἐσογίηῖ; 
αυδητιπὴ ἰπ ρετίθ απο, ΖιΔηταπι ἢ οο- 
εἰἀεπα!ς μοί θιι5 : 4ιδπὶ οὗ ἰρίμιη ἔλοϊ-- 

᾿ ΠῈ5 αχίμπτεης, 4π4πὶ Πρ ηειη σοτίδιῃ {1- 

δὲ ν᾽ πάϊσεης, πὶ ργορτεγθα σαιάφαητῖ; 
404 τοπηρι] σαπι ἀρ] ΠΕ σαῆς (ς χη -: 
τλδπτ. Ατγορατ αιπχας πὶ, ιιοά δέ σοη- 
{Π|1} ράγτισερϑ ἔπογίτ, ὃς ρ] ασίπηοϑ ἱπτοτέθος ὁ 
τίς. Α΄ αἰ που τοῦ ᾿ππηΐας. ν Οἱ πο οἰἰαπὶ 
ἔλ!ο συασ ἀλπὶ δά ἀδητ; 4ιΠὶρ] τος (Ε 1Π3 
τογαπης ργαάϊοαητ, ]παῖη γεὶρία ςοοίἀ6- 
τπτ. Αἴδθο τεσ ρής ες ργαοίδγα νἱ θὰ; 
οἰαίτατεπι νιέξοτία ρουῖγί. Τγτγαῆπι5 αι- 
τόπι, αυπππὶ γΕ] ργορτοῦ {πἰρὶοἰσης5 {{48; 
νε] χαρά ἐειιεγὰ φιοίήδπῃ δαπιοείις (8 ποῖ 
Ιἰγὶ χα ἀἐβγεπεηάογῖς, ποηπα]]05 ἱπιοτὲ 

«ὔδυσν,ὃ αἰοϑωνόμϑδμος το ογτί αὐ τί οχθ τ’ ΤῸ Βοῖτ ; τσταῦὰ (ς νεθοπι ΠῸΠ ἀρ] ΠΕ σατιις 
ταμη πουῖτ, ὃς (οἰτ ετίάπι ραιοίογί δι {Ὁ {π- 
Ραγάταγατη, ΠΘη 16 ροτοίς εἱο Ὠἰ]αγῖδ, πο Ξ 
4αςίς πιαρηίῆςε οὉ ἐλοίπιις ἰρίπιη εἴοΐτ; 
Ἰπιπῆῖο 4μδηταπιροτοίξ, ἐχίθηιαῦ ἴα προ: 
ἤζατα; δς ἱπτοῦ ἀροηάιπη ραγρατ (εἰς, 44- 
Ππποπρεγἰπίατγίδην ἰ ἔεςογίς. γί] δάεο 
πε ἰρή φυίάεϊη Πποηοίξα, αἰια ἔλοϊτ, ΕΠῸ γὶς 
ἄεπτυγ. 06 {1 ετίατα πχοχίδηγατ ]), αοῦ 
ποτα τ, 110 πγασὶς πἀθητὶ οἢ δπίπιο : (εἀ 
ΡΙα5 ετίαπι 1, Φια πη ρυς,σαιίου; .Αταϊις 
ἰος πλοάο τγγαπηι5. ΒΕ 110 ρεγροιιδινεχα- 
ταγ,ν πα ἰσαι!. ᾿απὶ τὶ ν ἢ πη ετίαπὶ ἀΞ 
τ] οἰτία 5, πατίιπι τγγαηηἱ ρατγες  ροβίμπητ; 
ἱπίριςοα5. ΒΗ πλαΠῚ ἀπ πηαρπαπι δι οἰτία 
Βσπυπὶ πε ποπληῖθιιφ, σοπογεπλι8. 
ΝΝατὴ ἢ ηις ἀρ Αἰ α διι5 Πρ αταγ, εὐτα 
φάος ΠὈ1Παθεητεγνίἄθης!), αὶ ἀ Πρ ιητὶ 

᾿ ε δ 5 “" ε «κα ΤΣ « » ζ: ς 

σχέψω θα. ὃς )γὺ αὐ φιλῆται δήπει συ τίνων, ἡδέως νϑρ τϑτον οἱ Φ λϑέου τες παρ ογτα ὁραΐσιν, 
ααρς 4 



θοὃ 

Ἰαδεητοῦ οἰδεπα Βεπεξαοίας, αίοπτοτα 

Πάετδμς, τεάσαπτγοια ἱποπηάιπηηο Ἔχοὶ- 

Ρίαπτ, νοϊπρεατοπι ΟΧ το ρήτι5 Ρτοίρο- 

τὶς σοι 1 ΠῸ ΠῚ ρΡογοϊρίαης, οροῖὰ νῃᾶ [ς- 

ταπς, ἢ υϊά αἀπετί ργατοῦ δηΐπαὶ (επτοῃ- 

εἴτα ασοίάοτε νάσαητ, Νεςἱσπογᾶς νεθό5; 

ἁπλϊοιδαν ππαχίηλαπι {παἰΠπππτηα5 θὸ- 

παπιμοπιϊπίθιις 6118. Ἰταφ; ρίοσίίας ἰη ντὶ- 

Ριις οαἱοχ ναϊοτ, ντίοϊος δά τέγος οοσςίἄοτα 

᾿σθαῦ ΠΡΌ ΠΟ: ΠἰπλΓα πη Ρεορτοῖδα, αυοά 

δος νΚογιηηι ογρὰ πηδτῖτοβ ἁπλ Οἵ τας ΠΟΓΓα- 

Ρτοτας οοοχὶ {ποτ Νασπὶ ααπι πη} ]16- 

τας σαί ἀιιοάδπῃ σοηστοῖα νοπεγοο {ππε 

νί,, πιμοπιίπας 14 σαοα αἀείπος, ἀρυά 

πιατίτος πῃ ποπογείμμπε,Π χαϊάθην ἀπ! οἰτῖᾷ 

ἱπεουῖρίος παϊοϊαταςδίξάτε ρΡατοτυΓ. Τδη- 

ἐππὶ απτὸτι Βοηῖ εἰπε ᾿α ἀϊοσαπηαγί, ντ ΟΧί-' 

{εἰπχοῦη οἱ, αὶ ἢ σ᾽ τατρτιτα ἃ ἀϊὶς,ταπγ πο-: 

τϊπῖδας νἱττο οπα αμην οοητίπροτο. 

Αταίῤνθασται! ροβοἤϊοης ἀεστεσγίοσ ἱπρτίς 

πιὶς οἰξ τεσίι, ]ια πὶ ΠΟΥ ςοπάιοϊο. οί 

. πὶὶ διπιοπιάες; (σῖτα ν]5  Παπν ν ΟΓᾺ Ιο- 

αλτ,ογοπι οοηίάθγατο. ΕἸ ΤΠ πα νὴ 

ἄξηταγ εἰἴε αυ!οίτία: ρατοηῖαηπι ΟΓρἃ [ἰὸς- 

τος, Ἡδεγαμπι οἴσα ρασεῆτοϑ, ἔγαγγιτη οτρα 
. - - Ἶ Ῥ ν Ὰ ὸ ἘΔ ΘῈ ἣ; 

ξταττες, υχοταπιοῦσα ππατίτοσ, ΓΟ τἰ αἰ ἸαπὶοΥ: Ὁ πάιδὰς,, χα πτοισιίζσθος ο»νῆὴς »χααδελφοις 

σα ίοααϊος, Οὐοάίουσοεπι ΔὨϊπιαάποῖ- 

τετενοϊές, ἱπο πος ούμτατοβ ΠΟΠπΕς αὉ 

Εἰς τηαχίηχο ἀπ σ!: αυτιτι Ἰητοτίπν σοτΏρ - 

τος γγλη πη  Πσογος (05 οσοϊάοείηηξ, οὐρία- 

τὸς (εἷς αΠδετῖς ἱπτογξρξι πη, οἶτὶ ἔγαῖξος 

ἰῃ νίτραϊίοπο τυγαπηίάτπιν πιυζαὶς ἐς σας 

ἀϊδας ζοηξεςοτγίητ, παυἶτὶ ἀςηϊα ὑγγαπηὶ τῇ 

αὐ υχου θὰ {|5,101Πὰ (ἀλη θας αὶ απλίοι. 

Πυλὶ νι ἀεγξητατγ, ἰὩτογοθητέττ. ΟἿ οτσῸ 

ἀρᾷ ἡΠος; πος ντ ΠΊΑΧ ΗΟ ἀΠίσαπτας,, ἃ 

παταΐα σοπιραάγαϊαση οἴξ, πηι] Ἰεριθα5 οεξ 

ἴασαι ἀὰ ποο πο5: σοπηρα! ΠοΠτίδιι5 : το Π 14, 

{ππτὶπ οἄϊο: χαο ραέξο εχεπἰπιαπάπτῃ οἱδ, 

εος αϑ Δ]16 ασπορίαιη ἐἰπστΣ θγατογοα σαὶ 

Φυαπηπλ Π ΠΛ ΠῚ πάςι παθθτιν, σαϊ πὸ πλα- 

σηο ἴῃ Βοπο οετοτίβ ἱπξογίου οἱ} Ναπχ ας 

ταάθτα ἔλθ ατίτας αθίη; Πάς παπταδῖ- 

σαττάα ἔαόγιτὸ Ζας ΤΠτοΥ ν᾿ Γατη ἃῸ Γοταϊ πατῇ 

Δ06η; Ηάς οσοπίποτιιάο ἐοἰ σέξατίομεπι [ιὰ- 

θεῖε ροχοίε ὃ 4115 πα] ΙΓ σι γατιις ἔποτῖς, ἢ 

βάἀςς εἰ πο Ππαθεατογ ὃ [ταῦ πος οτίαπΊ,η1- 
παίγατη ντ ἤάοπι αὶ 5 α]115 Παροδε, ράταπι 
αὐἀπηοάιιπι δα τγγαηιι μουεῖπεῖ : αυδη- 

ἐτοῖμο ἀο πο νἱαΐτ, ντ Τ Πεαι8 Ρτα παι ΠῚ Πλΐ5 οἷ: 
νηανχίαμ. ᾿]ς, ποαὰς ροταὶ βοπι παροῦς ροῆιτ: (εὰ 

ΡΓίπλατα ἔλπιμ]ο5 ἀθσιξατο πος ποῖ ἀπ- 
τε, “ιιαπὶ ἀἰϊ5 ρτἰπχίτίας οἴ ογδηταγ.. 16- 
αι ργόρτοῦ ἀΠΠΠἀοπείλτης πὸ ἔουτὸ νε] Ἰῃ 
[ιἰς τηα}} ΑΙ χα ίατιτ σοπγεάάτ, Δὰτ δίδας. 

τον χελάύοισιν δἰπογεύεοϑαι, Ὡἰὰ Ὁ ὠπιςεῖν 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ.Τ1ῚΙ 
3. “ “" ,Δ.4.5 ἐ 9.8, 

ἀς-α ἡδέως σὴ, εὐ ποιδσι,ποθϑσι ὃ αὐ πὸ ὠπίη, "διςα; 

ἡ παλινασοϑειόγία δέχου) , σεουήδδν) δὶ ὄχὲ: 

τοῖς αμλγαίαϑοις, συνεπτικδβ ὥσι ἢ »Εαν τί σφϑλ-: 

δλόυϑυον ὁρῶσιν. μδὲ δὴ λέληθεν σσσὲζας πό- 

λές, ὅτιὴ φιλία μιέγέςον αἰ γαϑὸν χαὶ ἡ διςον αὐ- 

ϑεφποις δε, μάνους ὅν τὸς μοιηθες γομμί ζσι 

πολλαὶ ' πόλεων νη ποϊνὰ Φποκί εἰ! ἐν, διηλον νηπονὴ, 

ὁτι ὄχ ζαῦτα, ὅτί λύμιαντηξφις εἰώζζις νοἑαν νιπιρῇ 

ζωσι δῆ γωνεηκῶν φιλίας θ8ς πὸς αἰδρας 

ἐ0). ἐπεὶ ὁπὴν )ὲ αὐΦροδισια οϑ7 χτ' συῤιφορίαν δ᾽ 

ΒΤίνα γωυὴ, Οὐθὲν ἡ ον ἀότα ἕνεκεν τἰβίϑσιν αὉ- 

ἀὲ οἱ αἴδρες,ἐαὐ “«ἧ» ἡ Φιλία δυκὴ ὐδις ἀκή- 

Φφωτος ὅζκύϑυφν. ζσϑων δὲτι ἀγαιϊϑὸν κρίνω ἔ- 

γὼγὲ δ φιλέαζ ἐϊ)»ὡφ]ε νομίζω Ὁ ον! αὐτὸν 

ματα ἀγαϑεὶ ὦ φιλερδύῳ γίγνεαχ, ἡ αἰ δὰ 
θεῶν Ἂ ρα αὐ, ϑοξ πων. τόταζρινω ζκιή- 

ΝΣ - , 
μ(ατος ποιουτ οντος (μείονεχ τσιν οἱ τυξφοῦνοι Ὁ 

πόρτων κάλιςα. εἰ βόλᾳ ὦ Σιμιδνίδ, εἶδες. 

γα] δὶ ὀληϑη λέγω, δὲ Ἐχίσκονψαι βεξω ότι) 

αὃρ γὃὸ δήπ δουχούσι φιλίαι ἐῃ ϑνεύοι ὡρὺξ 

σοὺς ἀδελφοιξ, ἢ γωναιξὶ ασδος αὐδξας, ὼ, 
ἑταίαοις πσϑὸς ἑταίροις. εἰ ζοίνεωυ ἐθελάᾷς κατ 

πὸρμοόν, ἀύρησάῥ μὲν πᾷς ἰδιωζας αἰ πωῦ πατῶν 

μάλιςα φιλου μένους ᾷ πὺς δὲ πυφφίννους πολ- 

λοις »ϑυ πα͵δας ἑαυτὴν Τ ἀπεκτονιχοζας; ἀπιχπνῇ 

πολλοις δὲ «ἰασὸπταϊδὼν Σ΄πολωλοζας, πολ- ῷ 

λοις δὲ ἀδελφοιυς οὖ τυρᾳνίσιν δλληλοφοιοῖς 

»εὐωημένοις, πολλους δὲ χαὶ “κ᾿ αῦὸ γώναις 

κῶν Τὴ ἑαυτὴν τυρᾳννους διεφθαρμένους, ο΄ 

ἡ ἰασὸ ἑταίρων γε “αν μάλιςα ϑυχοιώτων 

φίλων ἐξ). οἵτινες ὀξευ αἰ παῦῦ αν φύσφπε- 

φυκότων μάλιςα φιλῴᾷοϑαν χαὶ νόμω σζέυὴ- 

να χασχχέγων οὕτω μμισοιεῶ ται ,πτὼς ατν ἀλ- 

δου γέ τίνος οἴξαϑαι χρίωο ἀὐζις φιλείρϑαι; 

χροὶ μὐιὸ υὐδξοιῦ διύθην ΟΝ 
“πῶς οὐχὶ μεγάλου ἀγαϑοΐ μειονεκτᾷν ποία 

αϑυ γὺ Ζμωοισία ἡδέα, αὐ. πίςεως Ὁ πσξὸς 

δλλήλους 5 ποία δ), αὖ αὐδριὶ χαὶ γεουαιμὶ τερ- 

πνὴ αἴδ. “πίςεως ὁμιλία ; ποῖος: δὲ ϑεδαπῶν 
Ἀπ νιν» ͵ ᾿ ΐ ΄ 3ὲ 

Ε ἡδὲς ἀπιςουνδνος: καὶ τότο τοίνεω,, τὸ π΄ 
, 

ςῶς ασοϑς τίνας ἔχφν : ἐλρέχισον Ἴ μέτεςϊ τυ 
“μέρες 

δοίνῳ" ὁπότεγε οὔτε ἕ σιτίοις κρᾳ,τίτοὶς π" τὰς 

«΄ἀύων ΟΥΕΥΣ ᾿ δολὼ καὶ τότων πρὶν ἐς 

πάργεαϑαι τοῖς ϑεοῖς, τὸς Δ θυκδνους φεῦ. 

μὴ καὶ εἶν πότοις καχϑν τί φάγωσιν ἢ πίῴσιν 

ώ 

κραῦβοις 
δ ΕἾ 
δτὶ πιπις 

ΕΙΣ 



εϑεσποις πλείφου αἴξια!. πολῖται γὸ δὸρυφο- 
εοὖσι »ϑὺ δλλήλοις αἴάυ μιοϑού ἐχὶ τὸς δού- 
οθις, δορυφορᾶσι σὶ Ἐχὶ τὸς καχϑύρίας,  ὩΡ 

τὸ μηϑένα Τα πολι βιαίῳ θανάτῳ Ὥστο-- 

ϑνήσκφν, ὅτω ὃ πύβῥω πσδϑεληλύϑασι φυλα- 

κῆσ,ῶφ}ε πε ποίζουται πολλοὶ νόμον ῷ αἰωφό- 
γῳ μηδὲ Τ' στευόντα καϑαράοφν. ὡς]ε ὅζκ ας 

πα τείϑας ἀστφϑλαίς ἕκᾳ τος βιο14..4 τ πο- 
ὑρα- ΟΣ τοῖς δὲ τυροίννοις τὺ τότο ἔμπαλιν ἀ- 

μεγάλως τικίόσι 1’ δστοκτείναγτα τύφρφινγογ' 
χαὶ αὐτί γε τῷ εἰργήν ἐκ “Π ἱερων, ὡς τῷ τὸς 

ὙἹ ἰδιωδ φονέας, αὐτὶ τότῷ χαὶ εἰχόνας ἐν 

οἰ πρῖς ἱεροῖς ἱςάσιν αἱ πόλάς Ὡ  ιζτο ποιησαν- 

των. εἰ δὲ σὺ οἶ4, ὡς πλείω ἔχων ἷν ἰδιωυ 

κτήματα ὁ τύραννος δ Ὡἰὰ τϑτο χαὶ πλείω 

ὑπ᾿ εαὐτδυ" ἀὐφραίνεται » σσοϊ πῷτο οὕτως ἔ- 

“4 ΩΣ μκφιέδη, δον ὡςααἣ οἱ ἀθληταὶ οὐχ 

ὁτὸμ ἰδιωτὴν “μύωνται χρείῆονες, αὕτὸ ἀὐθις 

πϑτ' ἀὐθις αλια" οὕτω χαὶ ὁ τύρᾳννος, οὐχ ὃ- 
“ὰρ Ὑ ἰδιω λυ πλείω φαίνηται ἔχων, τὸν 4.0- 
φραίνεται δλλ ὅτὸμ ἑτέρων τυρφίννων ἐδαΐτ- 
τῶ ἔχη 5 σϑτῳ λυπάπει. πϑἕτος ὝΡ αὐταγω- 

γιςοὶς ἡγάτωι αὐτο τῷ πλούτῳ ἐῇ. σε εῖξ' γς 
Ἴ 9.Ἴον γίγνεται τῳ τυροίνγῳ, ἢ τῶ ἰδιώτη, 

᾿ς ὧν Ὠπϑυμή. ὁ μϑὺ Ὑ ἰδιώτης οἰκίας, ἢ ἀ.- 
ἢ ; 2.6, οἰκέτῳ ϑχιϑυμῷ, ὁ δὲ τύρανγγος ἢ πο- 
᾿ς λέων, ἢ χώροις πολλῆς, ἤλιλϑύων, ἤἀκχρο- 
᾿ς αὐλεων ἰουραδν' ἃ ὅ51 πολὺ γαλεπώτεξϑι χοὶ 

᾿ Ἐχικινδιιυώτεραι κα τεργοίσσοϑαιι τ ἰδιωτί-- 

κῶν ὅχιθυμημ» δρλὰ νϑύτοι καὶ πέννζῷ, ὅ- 

Μ οὐχ οὕτως ὀλίγος 5 ἰδιωτυ", ὡς πολ- 

λοις Τἰν τυρφοίννων. οὐ ὟΝ τῳ Σριθμῷ οὔτε 
τὰ πολλὰ κρίνεται, ὅτε τὰ ἰχϑμάὰ, δλλὰ “ὐδ3ἐ 

δου ιν τὰ ρϑὲι αβξώλοζῳ τὸ 
᾿ἰχαγὰ, πολλα ὅ51, τὰ δὲ αὐ ἱχανων ἐλλείπον- 
τα, ὀλίγα. τῷ. δίευ τυφοίννῳ τὰ πολλαπλασιᾶ, 

: ἤσουν ἱχὸμά ὅν εἰς τὰ αὐαϊκαια. δαιπὸρήμα- 

πᾳ, ἢ τῶ ἰδιώτη. τοῖς »ϑυ ΣΡ ἰδιώταις ἔξες: 

ΕἾ 

Ὁ 

ΤΑ͂Ν 

ὅπη βέλονται" τοῖς δὲ τυρφφίννοις Οἶκ φὡ»δέγε- 

᾿ς Τῶι). αἱ ὙΣΡ μέγιςαι ἀὐζοις δωπόμαι χαὶ αὐαῖ- 

ι χα ότωται εἰς ἐς τῆς ψυχῆς φυλαχας εἰσι. ὃ 

μ δὲ Ἴ τύτων στουπέμγειν, ὀλέιϑρρς δόχεῖ ἐῇ). 

“ ΗΕ ΒΟ ΘΕ ΘῈ ἈΠῸ Ὁ Ν᾽ Ὁ, 
᾿ ὀνλὼ μά αὶ αἱ παείδες τοῖς μδὲ ἄλλοις α)- Α Οὐυἱποτίαπη ρδιγία πα οὐϊαιὸ το] οτιιηι 

γέςραϊῆα;. αὐτὶ γὸ τῷ τικιθρᾷν αἱ πόλᾳς ἀὐζῖς Β 

ἀύφραιν4, δ ὅτου αὐταγωνιςῶν ἡ"ήους, ΓΟ 

Φξϑαπὸόμας σεευτεμνῳν εἰς τὰ καθ᾿ ἡμέραν, Ε 
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Ποιπίπιιπι πγαχίηιο οἰ π Ρτοτίο. ἤναι οἱΞ- 
1165 Πηττι0 {Ὁ 441 [το ΠἸτῖο ΄ιοάδηγ πο 
{Πρεη ἀἴο αάιιοτίτις (σσιιος ταθητιγ, ἰτει; 
Δάιπεγίις ἐαοϊπογοίος, γε ἢς 4115. οἰ 
ποτγίς νἱοΐθητα αὶ πιθάϊο το] ]ἀταγ. Αἰχαθ 
ἤδο ἰῇ ουπεοα τα πλαζια οἴτιος δὸ {πη ΡοΞ 
ΘτΕΠΙ, ντ ἃ Πλμ]τἰς ἰατα εχ ἢτ; 41: ποίτοτ; 
ντ ΠΕ ἰ5 φυϊάο πὶ βάσις Πα βεατιγ, ΠᾺΪ οἰπὶ 
Βοπιίοϊάα νογίεεασγ. ο ἤτ, νι Βεπεῆείο 
Ραττῖα: (5: φατε οἰπΐ τι πὶ ταζο νίπατ, τ 
1 τγγαη 5 Εοητγαγία γαῖῖο εἰς. Τ δητυγη ο- 
ὨΪΠ. ΑΒ ΕΓἘ, ντ Πογιιπη ΠΊογίο πη οἰαίταζος ν]- 
οἠοᾶτασ : ντ τίη πιασ ηἰς ΠΟπουίθις δι πὶ 
δαἀβοίδητ, 4] τγγαπ τ τη ἱπτογέδοογίς, Τλη- 
τὰ ΠῚ ἰτα ἢ ας, νῖα ἔδοτὶς ἐὺς ἀΥσΘΔΏΙ, 
4ασιηδάπμηοάπιη [Ὁ] δῆτ ἱπτογίξέξογος Ρτί- 
τΔτΟΥ ΠῚ ΠΟΤ Π1ΠΠη: ν επί 3 ΠῚ ἱπηασῖηος τὰ- 
Ις φυϊά ἀείπσηδητίιπι ἴῃ [6 ΠῚρΡ]1ς5 ἐξατιιαητς: 
Οοά ἢ τα τγγάππιιηὴ Ἔχ {Ἐϊηλὰς ρτὸ Ρίετρα, 
ἡποά ἐογτιιηας., 4 4ΠῈ ρυίμτατὶ Πιοπηίπος, 
ΔΠΊΡΙοΓο5 Πάρε, οτίαηι Ὠγαϊογετη ἐΧ εἰς 
νοϊαρτατζοπη ροζοίρούς ἐἢς Ἰὰ Ταϊάσιη τα [6 
Βιαθεγα ραζατο, πὶ δἰπηοηΐάες, (δὰ 4ιιοπ1- 
αὐπγοάππι Διἢ]οῖα: ΠΟῺ ΔΈ ΠῚ ἐπ ρογίτος 
Δοτιἤος (προγαησ, Ιατδηταν; (εξ νδί αρ αά- 
ποτίδεις {προγαητασ,, ειιπὰ (οἰ σοι ἰπισοητί 
τ Ο[Π14 Δα ἢσἰμπτι : ἢ ὃς ΤΥ ΓΆΠπτια ΠΟῚ 
ἄσυμη ρίαγα ρομ στο νἰάεζαγ, 4ττΔΠ| ρτῖ- 
τἰατὶ Πομπλπ65, σαϊήοῖ; (4 τα σΉ ΠῚ ΟΧ εῸ 
ἀο]ούοπι ροτοίρίς, ἢ πιίπεῖς, πα τγγαη- 
ΠΙΘειεε, παθαῖ. πη μος ἰἢ ΟρΊΡιις αα- 
πεγίατο5 ἔπος οἵϊε {ξατιυυτ Ν οαιις οἰκίας τγ- 
τΆηΠο, ιιο σΟΠοιιρ (οΙξ, οδτίηρίτ; Πιια πὶ 
Βιοπλίηΐ ρείαατο. ΠοπΊο οηΐπη ρϊμιατιις νοὶ 
ἀοπλπη, γε Πιπάτπ, νῸ] (ται πὰ άρετίτ: 
ΤγΓΆΠΠῈ5 ΔΌτΟΙη γε] ορρίά4α, νο] γοσίοποπι 

ΓΑπιρίατα , ν 6] ρουτι5., νῈ] Πγιπἰας ἀγοθδ: 
ἄτα υϊάδιι πγχαίοσὶ σαπῃ ἀΠουταῖο ας 
Ρογίοι!ο φἀφαίγιηταγ, 4ιια πη “τ ρει δτῖ 
Βοπλίπος οοπουρήοιπι. Οὐποτίαπι ΠῸΠ 
τ ΠῚ ΡΑΙΙΟΟ5 [ΏτΟΓ ΠΟΠΊΪΠος Ρτίπατος Ρᾶιρο- 
ἐαα νι 46 15, 4 Δ ΠΊΠΪτΟς ἰπτοῦ ἵγγαῆῃο 5: 
Ουΐρρα πυῆγοο πες δά, τα: πλαϊτα ἔπῃτ, 
Πεσ μα {πΠΠοἴαητ, αἰ πγαπταγ; (δ οχ νῇι, 
Ουοἤτ,νε ας {προγαπε ν]εια ἰ4, το (τὶς 
οἰΕ, Πγα]ὰ Πητ: τα: γοτο (πητἰπέτα 4, χιιοά 
{ππΠ οἴτ,ραιοα. Γ Ύγαπηο ἰρίτιιν πα τὶς Ρατ- 
τί 15 ΡΙαγα Πχίητις δά ποοοῆαγίος (πτῆρτας 
(ὈβΠοἰτπτ, απιαπη ΠΟ πλἰ πὶ ρεϊπιατο, Ν8πι ρεὶ- 
τατὶ5 Πσοῖ ργχοί ἄοτο {πηγαῖς σοττἀίαπος, 
ΕΧ ΔΠΙΓΙ ἀγίτγατι : ΠΖαοα ἴῃ τγγάπηὸ ἰο- 
σαπα ΠΟη Πάθσοῖ. ΕτΘΠ ΠῚ ΠΊΑΧΊ ΠΟ 5 {πππεας, 
ἐοίᾳ; (πτπτης Πασοήδλγίος ἰπ οχοι θέας γίτας 
ἐλοϊατ, ἄς φυΐθας ἢ φυϊά ἀςοϊάατιιτ, ἰ οιαπα 
ἸΡίογμπι οχίτο σοηπέξιπι εἤς νίάδεατ, 



ΦΙΟ ΧΕΈΝΟΘΕΘΥΝ Το ᾿ 

Πεῖπάς χαϊςυπιαις μαδετο ἰαίτα γατίοῃς Α ἔπφτα δὲ ὅσοι μδὺ δουύαγτωι ἔχάν Σιπὸ τῷ δγ» 

Ροήπης, φαδητιπυτουίγαης, σα ΓΟ 5 ας 

πα δγοταγ νῖ ἱποροϑὸ αἵ αὶ οὐ ἐροίζατεπι 

τηαίτπι ἃς τὰγρο αϊ4 οχοορίταγα, ἄςαυο 

νἱπδητ, σΟσ ΠΟΙ: σα ΠΟΠΊΠος ὃζ τα] ΙοΓΟ 5, 

ὃζ ραιροτγος ες, πλοτγῖτο 4115 εχι πιεῖ 

Αἵ επὶπι τγγάΠη] Ρ] ΓΙ ΠῚ] 5 τοῦτ ρογ ἰηϊπ- 

τἴατα ταπι ἔλπα, ται πουηΐος ρο αγο σο- 

σαπτι ργορτοῖοα,, αιοὰ ἰρης δά {ππλτιῖς 

ποςοήϊλείος ἰσπιρεῦ ΑἰΠ15 ρθη 115 ΟΡῚΙ5 {τ. 

Ἑτεπίπι ροτίπάς ἂς {1 θοΠ πὶ σογαζιγ, νοὶ 

φορίαβ ἰεπηροῦ αἰδητ, ΝΕ] Ἰητεγοδησ, ῃεοεί- 

χαίου,, ὅσων δέονται , τί τὸ τῷς οἰκτειρά τίς ὡς 

πεγηζᾶς ; ὁσοι σὴ αὐαϊκαζονται δὶ ἐνδιάαν κα-- 
᾿ ; δὴ ! Ν »" »᾿ 

Χϑν τί καὶ αἰδ,θὸν μηχϑνωμῦμοι ὧν, “πως οὐ 
᾽ ͵ » 

πότος ἀθλίους αὐ τίς, χαὶ πεννζᾷς διχαίως νο-. 
͵ ἈΟΗΝ ἢ 5 ͵ 

αἰζϑι; οἱ τύφᾳννοι ζίγιωυ αὐαϊκοιζονται πλή- 
ἐν ΣῊ Σ Αἢ λε Ν Δ εῦ» 

τὰ συλδῖν ἀδικως χα) ἷερφι, κοὴ αὐ, ϑιοσττξ,. 
νὰ» 3 ἣ ΕῚ 

ὁ εἰς ζὰὶ αὐαίκαιας δουπόμας ἀεὶ πρθ9ς- 

δείοϑαι θη καίτων. ὡςφαὖρ ὙῈΡ πολέμου ογ- 
ΟΝ ἡ 23 » 

τὸς, ἀεἰ αὐαϊκαζονται ςρώτευμια ζέφειν, ἢ 

ἴς εἰς. Ἐχροπαπανοτο ἰδ, πιὶ δηποηϊἀθ5, Β.ο ολωλέγαι γαλεπὸν σὴ ἐραΐ σοι καὶ ἀν . ἀλλο. 
ετίαπι αἰΐαπι συαπη πὶ ΓΟΡῚ ΠῚ ίδῃς στα- 

τποπι οαἰαπιίγατεπη. Ετο πη ΠΟῚ ΠλΪΠ5 πΠο- 

σαητ, 4114 Π| ΡΓΠατὶ Ποηιῖπος, ] ηΔῃ} ερτο- 

οἱ! νἱτὶ ἴπτ, ὃς (αρίοητοσ, δὲ ταίξι ἐς φαππι 

ἐὸς {πἰρίςοτο ἀοθογοησ, πλθταιπε " ἔοστε 

χυίάεπη,πς αὶ ἃ Πρ ογτατίς σα αυιάξδητ; 
(Δρίςῃτες, ΠῈ αυά αττποϊοίς πιο] πτα; 

ἴαἴος.. πα ρίεδς οος πρὶ ρεσοῖῆς οτρίδτ. 

Οὐμπ νοῦ Ευϊαίπιοάϊ πομληςε5 ο πε ο 

Ρτοόρτοῦ πτοῖαπη {{{ππ]Θγίητ, α Παμα 41) 

{πηι ρίας το 4], ποτ ΠῚ (οΠ]ΠἸοοτντὶ ορογα 

οὔπης, 4υαπὶ ἰΠ ΟΠ, ἱπτοπιρογδητοβ, ἔοτ- 

{116 ς ὁ π᾿ {{ἰ,η πο ἰς Π ες παἰσοατιγποη 

αἰΐτετ. ντσο5᾽ ποῖ ἘΠΕ] 0155 ΔΙ] ΠΟ ΤΥΓΑΠΏΪ 

τασῖυμπτ, πα αὐ ΠΙΒογτατοπὶ δαίρίγεησ, ας 

Ἰρίοϑς ἐσδπλ]ῃ ροτοίζατουη τοάϊσαητ: ἰητοπι- 

Ροτδῆῖοβ, οὗ ργαίεξητεπη ροτοίξατοι : {ετ- 

ὉΠ]|Ος, ρα πο ἰρῇ χυίάςπι Πἰδοτὶ οὔτ ου- 
᾿Ρίαητ. Οὐλρτορτοῦ οαθίάσπι ἁγθίτγοῦ, 
μιᾶς οτἰδτι οαἰαπγίτατοτη σγάποπη ας, συοά 

Αἰϊος ψαϊήάοπι νος θοποσ οἵ ἀποδης, α- 

1115 νέο ντὶ σοσάπτιγ. Βύατεγθα ποροῇς οἵ 
ετἰδῃν τγγαπηππὴ Οἰαἰτατῖς {πα Πυάϊοίαπι 

εἴϊε, χιρρς φυϊ δίας οἰπίτατο πο 486 (8]- 

παϑημαν ὦ Σιμιφνίδη, Ὑν" πυρρίννων. γι- 

γνωσχοισι μϑὺ ὙΡ̓ σὐσὲν ἡ ον αν ἰδιωτϑιμ; 

τὥς χοσχίους γὲ καὶ σοῷους Γ διχαίοις, τ- 

πῶς σι[, αὐπὶ πῷ ἀγαοϑαι ,. φοξοιοῦται" τὸς 

δδιαλβχείηα, ἡμὴ οὐ τυλμιησωὸ ΤΣ 
δίας ἕγεχεν᾽ τὸς δῈ σοφοις ἱ μήτι μηγχὸρμήσων- 

γε τὸς δὲ διχαθς, μὴ ἐχιϑθυμήσῃ Ὁ πλῇῆ- 

δος αἰ το’ αὐτὴν ασδοςατῴοϑαι. ὕτὸμ δὲ τὸς 
τοιού τς Ὧι. τὸν Φόβον ἑτσεξαίρωιται , τί- 

γες ἀλλοι οἰξις καταλείποντα γ 6  οϑα)γδλλ, 

"οἱ ἀδικοί πε, καὶ ἀκρο τής, καὶ αἰδραποδώ- 

δεις; οἱ μδν ἀδέχκοι πις΄ θυόμδνοι,, δ79τι φο- 

(οιεῦται, ὡς αἷν οἱ τύραννοι. ἴα πόλῴς, μή- 

ποτε ἐλάύϑεραι Ἄνομϑιαι . ἐκ ατής αὐτὰ 

“δλδύωντα)" οἱ σ᾽ ἀκρωτῆς., τῆς εἰς Ὁ παρὸν 
ἐϊξοισίας ἕνεκα" οἱ σὶ αἰδραπεδώδεις » ὅ]οτι 

οὐδ᾽, ἐὐξὶ αἰξιούσιν ἐλ ὕϑεροι ἐῇ. γαλεπὸν 

δξζυ καὶ πϑτο ὦ παϑημίᾳ ἔμοιγε δικά ἐῇ ὦ 

ἄλλους κὺρ ἡγ4οϑαι ἀγαϑους αὐδδας »ἄλλοις 

1115 ΟἿἹ- ροίπτ, πε ας θθαῖα5. Ατοορίτοα- δὲ γοῦοϑαι οὐαγκαζξοϑαι. ἔτι δὲ φιλόπο- 
ἄεπι τγγα ΠΏ 5 αποίάδῃι, ντ ρατείδπι ηπο- 

ατς ἔμπα οα]ραᾳ σγάποητ,, νος οηΐπι οἱ- 
τος ἔπος ἔογτες οἴπορυς, ποῦ δι ηλΐβ ἰπἔτγιο- 
τὸ σαπάξης : (ςα πιαρὶβ ἰρίς νοϊαρο οἱ, 
Εχτογογαπη Ροτθητίαιη αρτα οἷπος. 4π0- 

ΡΙἰβοατα. ἀἴηαο Πς (το Πτι πὶ Ιοσο νταη- 
τις. Ουἱηοτίαπα 4ππὶ ρΓΟΠΘΉτι5 ΔΠΠΟ- 
πα δοηισηΐοῦ οπημίππ θοποιιπι νθοῦ- 
ταῖοπὶ δάξογι, 6 τΠῈ Πυϊάοπι τγγα ΠΏ} 5 
σοι ΠΛ ΠΟΤῚ οἰ} σοτοτῖβ νορτατέπι ροῦ- 
οἱρίτ. Εχιίηιας ομΐηι.,, {πο5 ἴῃ τοι τη ἰΠ- 
ορίᾳ ἀεϊςέξιοείθιις δηϊπλῖ5 ἕαταγος. δο- 
ἴο δυϊοπι οἰ], τὶ δἰ πηοηϊάοβ., οἐίαμι 11- 
125 νοϊπρταῖος σχροόπογο., Ζαρε σα 6 
ἄνιην ρυϊαδγις αάϊις οἰΐστη, ντε θα: (ρο- 

Ἰίατιις οἶδ. ντί σα! ἄοπι απἰππαάπεττο,, ροίε- 
οασύαηι τοσητπὶ αὐορτις {ππη. Ν ογίαθαγ 

λιν υϑὺ α)αγκη καὶ τὸν πύφφιννον εἶναι. αὖ 

δ τῆς πόλεως οὔτ᾽ αὐ σωζέοϑει δούύαιτο, 

οὐτ᾿ ἀὐδαιμογῴν. ἡ δὲ τυρφιννὶς αὐαϊκα ἃ χαὶ 
“ ε ͵ ᾽ - " Δ ἡ 

ταὶς ἑαυτῶν παποίσιν ἐϊκαλεῖν. οὔτε γὸ ἀλ- 
͵ ἜΤΟΣ γ, 7 ν ͵ὔ 

χίμους, οὐτ' ἀοπλους χα όϑισι “τῷς πολι- 

(, οἰδασκάυαζοντες, δλλὰ τὸς ξένους δὺ- 
γαττυτέρφυς ΤΜ πολιτλμ ποιοιεῶτες ἥδονται 
μάλλον, καὶ τϑτοις ̓ χοαῦται δορυφόροις. ἀλ- 

λᾷ μάὼ οὐδ᾽, αὐ ἀὐετηφιαῖν “Ἀυονϑύων ά - 

Ε φϑονία α,γαθων γίγνηται, σ πὐτεῖ συ. αβαίν 

χωρφο τύρφιννος. οὐδεεςέρφις ὙΟΡ οὖσι τασπᾷ- 

νοτέρϑις ἀῤζις Τ οἴνντωι χοδοϑαι. βούλομαι 

δέσοι, ἔφη, ὦ Σ᾿ μιφνίϑη " κακείνας ζῳ 4.- 

φροσεεύας δηλαΐσαι, ὅσοις ἐγὼ ὠνδυος ὅτ᾽ 
ζὦ ἰδιώτης. νεῶ, Τὼ τύξφφογνος ἐγμομέωυ Ἷ αἰ οϑοίνο μα! φερϑνϑυος αὐτὴν. ἐγὼ ὙΣ ξιωξῶ 

μδὺ 

οἴεταὴ 



ζὸ δὲ ἐμαυτωδ, ὁποτεῆσυχιας Ἐπχιϑυμιήσαι- 
ο΄ μι. διήοον δ᾽, ἐν συμιποσίφις πολλάκις μϑι 

μιέτρι τῷ ἔχιλαθεοϑαι πόώτων, εἶτι χαλε- 

πὸν οὖ αὐ, ϑοφπίνῳ βίῳ ζῶ, πολλάκις δὲ μέ- 

26. τὸ φδοῆς τε, ταὶ ϑαλίαις, καὶ χοροῖς πίω 
ψυχώὼ συΐκοι τα μειγνεούαη » πολλάχις δὲ μέ- 

ἀφε κοινῆς ἐππϑυμίας ἐμῆς τε χαὶ τὴν ἰῶω 

φόντῶν. γίου δὲ αὐπεφέρη 8] κϑὺὸ τὴν ἡδονϑμων 

ἐμοὶ, ΡΥ ὦ δούλους αὐτὶ φίλων ἔχν τὰς 

σέρη-, ἑταιοϑυξ᾽ Ἷ ἀπτεςερημίϑ δὴ αὐτὸς πῷ ἡδέως ἐ- Β 

1 κείνοις ὁρωυλᾷν, 219 Φ μηδεμίαν οὐγορϑεν 4Ὁ- 

γοιαῦ ἐμοὶ παρ᾽ αὐτὴν. κιέϑέωυ δὲ αὶ ὕπνον ὃ. 

μείως ονέδρα. φυλα]ομά!- Ὁ δὲ φοξειοϑαι 

κϑὺ σχλὸν, φοζείαϑαι ἐῇ, ἐρημίαν ̓, φοξει- 

οϑαι δεαφυλαξίαν, φοζειαϑαι δὲ χαὶ ἀῤδις 

πος φυλαουοιζας ὸ χαὶ μήτ αϑὸ πΆουις ἐϑελάν 

ἔχφν αὐδὲ αὐτὲν,μκηθ᾽ ὡπλισμένες ἡδεωεϑεῶ- 

ΤΊ δϑο,, πῶς Οἵκ φιρχαλέον 66 “ραγμα; ἐ- 

Ἢ δὲ ξένοις μάλλον μδὺ ἢ πολίταις πις 4,ειν, 

βαρξαροις πὲ καλλονῇ ἕλλησιν, Ἐχιϑυμεῖν ς 

δὲ τὸς κᾶν ἐλόυϑερφις δου λους ἔχῳν, τᾶς δὲ 

δούλους αὐαϊκαιζξοϑει ποιᾷν ἐλάυϑερους » οὐ 

πϑυτα σοὶ ζαῦτα δοκᾷ ψυχῆς “ἴσο Φοξων 

καταπεπληγικένης τεκμήθλα {ὴ) ; ὁ γέ τοί 

φόξος οὐ μόνον αὐτὸς οὐγὼν ταὶς ψυχαῖς: λὺυ- 

; «σπτηθ9: ὅ:4..δυλὰ χαὶ πότων τ ηδεωγσυμ- 

“ἰδακολουθών λυμκεὼν γίγνεται. εἰ δὲ χαὶ σὺ 

πολεμικῶν ἔμτπάρος εἶ ὦ Σ ιμιφνίδη,, χαὶ ἢ 
Υ 

δὴ ποτὲ πολεμία φαλαγίι “ἀλυσίον αὐτετά- 

κείνῳ δ χξόνῳ, ποῖον δὲ τίια ὕπνον ὁκοι μῷ. 

τ΄ εἷα υϑύτοι σοὶ τότ᾿ κὸ τὰ λυπηξοὶ οἱριαῦτ᾽ δοὴ 

ποῖ τυξοίννων, ἔτι δφνότεφφι. ὁ γὸ ἀξ ογα»- 

᾿πίας μόνον δλλὼ χαὶ πϑύτυϑεν πολεμίδς ὁξφϑιν 

«ψομίζασιν οἱ τύραννοι. ζφιυ ται δὲ ἀκέσας ὁ δ ι- 

»μιϑυίδης,ξ πασο λα ων εἶεν ὑτεῖοόυ μοι δοκῴς 

ὑναν οἡ ἐνια λέγήν. ὁ γὸ πόλεμος Φοξερον μϑυ" ὄνον, 

ϑίκως, ὦ Ἱέρων, ἡ μῆς τεῦτου ὥνϑῳ οὖν φρατιᾷ, 

-φυλαχας πσροκαϑιςάνδιοι, ϑαρραλέως δεί. 

ἩΙΕΑΘ; ΘΙΥΕΡΕΙ  ΚΕΟΝΟ. 
; ἰιλοηλικιώταις ἡδύμνϑιος ἡδομϑροις ἐμιοὶ, σεεω- Ἃ σαπὶ φ ΘΔ] σι15, ΠΟΥ ΠῚ οσῸ ςοηπιοίμαϊ- 

31} 

πὸ ἀε]οέζαθαγ, σοῖς ἃς {Π| πῆρα ἐ νογίαθ αι 
δ πχσουμη (ο]ο, {1 απο αιίοτοι ὄχρο- 
τοτοιη. Αἀεγαπη προ πιηιοτο σοῃι 5 

ἐο νίαχιιο,ἄτιπὶ Ομ ἑτιη ΟΠ] ΠΟ ογοτ, αι 
Ποηλίπιιην ἴπ νίτα πχοίοίξα δποπίαπης: {- 
Ρεπυηλοῦο ἄτιπὶ ὁδητ] ηὶς, ἢΠ]αγίτατίδις; 
οἰνογοῖς αηϊπλιιττι σου.  σογοηλ: ἰχροσιι- 
ΤΊΟΓΟ Πιι4Πὰ «ἴπι τιιπὰ πλ 118], τι {ἰ5., αΐ 
δἄάογαητ, σο] αίτιι αι ἔα οι, Ναης νετὼ 
(ρο!ϊατε5 ἢ πὶ, ας τα] πο η4α ὁ- 

γαῆῖ ; Ιἄσις ριορτοῖοα,, αποά πη ςοτι πὰ 
Ιοςο, (οτιιούιπι Το ΑἸ ἰτίο νταῦ : {πὰ ἰτο πὰ 
(ρο!ΐατιις ἀτ]οἱ οοτιτη σοηἰποτιάϊπο ρτο- 
Ρτογοα,, αι Πι}]1πὶ ἴῃ εἰς ἀπιρ τας οὐρᾷ 
πλο οποιοϊοητίαπι ροτγίριςίαπην. ἘΡυίοτα-: 
τεπὶ ας (οπηπιπη ΠΟΙ Αἰ ἴτε, ἀήτας ἰΠ Πα 5; 
νίτο. [.πὶ φιοά Πποιπίμιπι τγθ αι τπς- 
τιο, Ζυοα ὁ οοπτγαγίο (οἰ τ ἰπ πὶ ; 40 
οὐἠτοάιχιπι αἰἰδητίαηι,, ααοά ἱρίος οτίαη 
ουϊοάες; σιθά ποῆπε ἱπογπλος Θος5 οἰγὰ 
οαπὶ πε βαύετο νοΐο, ποητιε αγπλαῖος [11 
Βοπτεγαάίρίοῖο; πὸ ραέξο πο το εἰξα- 
γτυτηποίᾳ ὃ Ῥτατογεα ρ]ις ἐχτοτις Παθεγῶ 
βάοϊ, χα δπὶ οἰ πἰθιι5; σαν θατγίβ, αιαπι ατα- 
οἶδ᾽ σαρεγε ἰπαοηιῖς5 οι] τσ. ντ (ογα 8 
ντὶ. σοητγαδιις οορὶ αὐ σοποοάομήσῃι (εἴ 
ας Πρ εσγτατζοιη; μαο οηλπία ποπ τὶ ες νὶς 
ἄξητος ἱπάϊοῖα ρογοα 1 ἃ τουτουί ιι5 ἀηῖ2 
11} ΪΝοα; ἰοἴαπι πλοτις ᾿ρίς ἴῃ Δῃ] Πλῖς ΠΊΟΣ 

Ἰεπίατι ἀοίογοηας οτοαῖ, (δε οίαπη οχί- 
{πἰτ νοὶ ρταάταπι οπιηίπι φιοάάαμ οχὶ- 
τίαπη άπ πὴ πλς σοπηίτατιγ, (Λτιο  Π τι ηπο- 
4.6 διπηοἤ τ 6 5,γ65 θΟἢ]ΠἸσὰ5 ὀχ ροτταϑ 65,ατ- 
ας αἰϊαιαηο φἀμοτγίες Ποἰ ἘΠ ο τη ρα! αη- 
δὰ ἴῃ δοῖς σοΠ [ἘΠ ΠῚ: απαμτι} [ἃ τ ΠῚ: 

οΥἷρ οὐδ (που τ ἀπο ἢ (οΞ 
» ͵ “ ἢ Ν ΄ 5 " τ ἀπ ΚΈΣ δε 

ζω ν αγαμαγηϑη τ ποιὸν μδυ τίνα διτον ἡροὦ Φν Τό πηηο {15 νίιι5. ΪΝΙ τα τιπὶ “ιιΑ [65 εἴπη πο] ώ- 
{Ἐἰασιοχρογίςαγὶβ, ἴα ος ΠΣ ἐχρογίππ- 
ταῦτ οτίαπι σγαι!ογεδ. ΝΟ οπῖπὶ ποτε 
(οἰτιπὶ εχ δἀπιοτίο, (δ οὐμηὶ εχ ρατῖς ν᾽ 46- 
τε ίς ρυταῦτ. (1 απ δ᾽ πο Π] (εξ ἀπ άϊ- 
ὈΠῸΣ: ΝΊάετί5. "Πα ας, Πλ1 1 χυα λῃ) ΠῚ: 
γαΐαπι 4π4πὶ θεῆς ἀΐςοτς, ΒΟ Πα πὰ ἐπὶ πὶ 
τογγ 1}. φαϊάσπν ΠΠπ|Η4| εἴς, ἰο τὰπιοπ πὸς 
υππὶ Π}ΠΙτΆ πλι15; ΕΠ Ι το, ΟΧ σα δ 115 ἀΠτς ρας 
{τὰ σο]]οσδιίς., ςοαγο τ Πλ σα ἡ 4 ἥτις, τ ΠῚ 
ἀοτηλίπιις. Ετ ΠΊογο :ἶτα εἰς ργοίοεξο, της 
ααυΐτ: ΝΝΙπαίγιιπι ἰερο5 αητς ἰὸς ἰρίος χ- 

ἀρα,. πγὸ πὸ χαὶ ὑπγϑ Ἷ τυϊγόμομδι. χαὶ ὁ Ἰέρων ξ. Εςαθαητς. ]αὸ τ, ντ ὃς το, ὃς νοῖτο ποίηϊ- 

οὐ "Φη γαὶ μ(ὶ δία, ὦ Σ ιμιφνίδη, αὐτῶν 
μδὲ Σὲ 

ἦς ππροφυλοηοισιν οἱ νόμοι, ὡφ)ε αἷδὰ ἑαυΐξ φο- 

ΕΠ Ἐξ), ὑμδυ οἱὃ τύραννοι μιαϑοῦ φύ- 

πος βᾳχας ἐχοισιν,ὡςτὗρ ϑεριςάς᾽ Ἂ δῴ ,ϑὺ δυπὸ 
“ἡ 

Ὡς ἴῃ πτεῖα ἤπτ. Αἴ τγίδπηὶ οὐξοεῖος Πα- 
Ῥεης, {ἰρεηάῖο ςοπαάιϊξξος., ρουτπάς ἃς 
πιεοτςς. Ετ γεαυϊτίγαγ λῆς ΡΟΥ ΠῚ πλιιτὰ 

ΔΌ ΜΠ ς οαποάϊδιις Πείς5. νεγι Βἀεἰ οί ν- 
παπι οἰἠοάς τλαϊτο ἀΙ ἘΠ ςΠΠ ι5 ᾿ππς Πετί5, 

ἣ δ ᾿ «ϑ, « ὟΣ ,- νἀ τς ͵ ε 

νον τὸς Φύλαχας μηδὲν ὕτω ποιόν δγουα οϑαι ὡς πιφοιὶ Ὁ 'πισον ἢ ἕγα πολὺ χαλεπώτερον φυρῷν, 
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{πε πιαΐτος δἀπιοάτιπι ορογαιῖος, σας 

οαϊπποαὶ ταπιάεπι οριις ΟΧογσθδῃτ: ρισίευ- 

εἶπα ἢ οὐϊεοάες, 45 ἀἰχίπημ5., ΡεσΠΪαΣ 

σοαυΠλ αἀπητ,ατημο ]ἰσεατ εἰς, πτογέοξξο τγ- 

τδῦπο, ΠΊΠΪτο πηαίοτεπ ροση 8 νἱπὰ Εχὶ- 

σαοτεπίροτς σοπίοαιι, Πααπὴ αἶα Ρτὸ τγ- 

ταηπο χοιραπίοβ, αὖ εὸ ἀοοίρίαης. [πὶ 

πιο [οΠ σας ηο5 ργα ἀἸσαει, ν Ζα! ἀπιῖσος 

τππαχίτας θοποβοιῖς δά ποοίο ροίπηλις, ὃζ 

Βοίξες (ς Πἶπε ποίεγᾶ ἱπ ροτοίξατοπιγοά- 

ἰσοτγε : ἣς [4 αι !άοπιέτα σοπηραγατιτα ο[Ὲ, 
ΝΝδπι 41 ρᾳέϊο οχιίπιαγο ρος νη] 

ἂς ἁπλοῖς θοης το ργοπλογίασιιπι, ἢ ρΙλης 

ποτίς οπι, 48] φοοίρίς αὐϑ το Ρ᾽ ατίπλα, [ὰ- 

ΒοπιειΠιπιο το οχ σοπίροέξα ἀδίγο απδπι- 
ΡΠιαῖ σαρογοὺ αἱ 4414 οπΐτη ἀθ5 τγγδη- 

πο 4υἰς ἀροίρῖτ, οἰτι5 Ὠ18}] οἵ (αἴ Αγ ίτγα- 

ταιγ ρεί ας, φιαπη οΧ ΠΠΠ1πς Ροτοίξατς δαδίοσις. 

ἙἘταμο ραέϊο ἀΐςοτα ροῆϊς, τγταπηῖς ἔλοι]- 
τΑτοηι ἸΠΡΓΙΠγ15 ΠΟῚ ἀεοῖῆδε, τοαϊρσοπαϊ Πο- 

1{ε5 ἰῃ ροτοίξατθπι πηι, αιθαπὶ σεῖο (οἴᾶι, 

οτηπος {Π|᾿ ς ς ποίϊες μαύοτῦς, αὶ εουπὶ 

Ἰταρουίο δι θέμε ππτὸ ΑὙἼΠος οπιηες,πο- 

απὸ οσοίάεγο, Πεας νἱΠοι] ἰς σοῃίεηρσε- 

τε ροῆπης. ᾿Ναια απ ῆοτγος, ἰπ “πος τπη- 
ἄσπν τγύαηηο ἱπηρογίαπη οὔδτ ὃ ἸΝΙ ΠΆ ΓΙ ΠῚ 
πεςεῆς εἰ διπὶ ποπ ἱσῃογδηζεπι, ἔς 1105 
Ποίξες μαθεῖς., ππλα] ὃς σαιογο ΠΟῚ δῷ εἰς, 
ὃς ορογαταπιοῃ ἰρίοσγιτη νεῖ. Ηος πόσας 
{οἷτε ἀεθεβ, ἢ] διποη 465, ἃ τυ γα 5 οἴ- 
1Δ ΠῚ {ΠΠ05 οἰ πο5,] πος πποῖθδητ, Πα σηα ΟΠ 
το] οἰξία νίτοβ δα ίρίοἱ, ποατῖιο σι ΠλΪΠο- 
τε οσοίάϊ. Ῥοτιηάδαζαιε ἐψιπι, φαὶο- 
πῖι5 Πυ! ἀοπὶ 1Π|ς Πτ. πποταδειγ δυτοπι, πὸ 
αιοα ἱπυπις ἀϊσαθ}]ς ἐδ πα την, παμα ἔα- 
οἷο χυῖς οὐδ νἱττιζοηι ἱπτογῆοίς, σγαπα- 

το ταῖηθπ εὸ νίπο ψεταγ; ἄππι σαπεῖ, ἠδ 

ΧΕΝΟΡΗΌΟΝΤΙ “5 

Α ἢ πϑρυ πολλοις ἐργάζᾳς ὁποίου βούλᾳ ἔρορυ, Ἢ 

ἀλλως}ε ὁπύτομ χρη μδὺ ἕνεκα. παρῶ- 

σιν οἱ φυλοίοσοντες., ὄξῃ δ᾽ εἰδζις εὖ ὀλίγῳ 

δ δῦνῳ πολὺ πλείω λαζεῖν πποκπείγασι τὸν 

τύραννον, ἢ ὅσω πολιοὺ χξόνον φυλαογτες 

τδοὶ τῷ τυφφγνου λφιμξαλοισιν. ὃ δ᾽ ἐξ'- 
λωσοις ἡμας ἣ ὡς πὩς μδυ φίλοις κάώλιςα 4 

ποιήν δγευα, ἄθα,, τς σὴ, ἐηϑρους πόὸυτων μά- 

λιςα χφρούθα,, οὐδὲ ῶθ᾽ οὕτως ἐχά. φί- 

δοὺς »ϑὺ Ὑ» πῶς αὐ γομείσεες ποτὲ ἀὐ ποιῷ, 

Β στὸν 4 εἰδῇς, ὁ τὶ ὁ τὰ πλέα λαμξαγων πα- 

δορὶ σού, ἡδὲς αὐ ὡςτάχιςα, ἐξ ὀφθαλμδμι σου 

γλθοιτο; δ, τί ΝΣ αὖ Τίς λαζη Ὡρὰ τῷ τυ- 

ὀϑέννου., σεῖξις Οὐ εἰὲν αὐ νομί, ωρὶν αὐ ἐ- 
ξω τῆς τῴτυ ὄχικε τείας “λύηται. ἐηϑροις δὲ 

αὖ΄πῶς αὐ φαίης μῴλιςαι τοῖς τυροίνγοις ὅξ4- 

γα! χφορύεϑαι. στὸ 47 εἰδῶσιν, ὅτι ἐϑροὶ 

αὐὙΓ Δ εἰσι πόρτες οἱ τυφφωνγουδροι; πότος 

δὲ μήτε κατακτ είνειν ἁπὸυζᾷς ε μῆτε δὲ- 

σμκένην εἷον τε. ἥτίνων ὙΣ ἔτι τόξῳ : ΔΛ εἰ- 

(δὅτα , ὅτι ἐπθροί εἰσι » τϑτες ἅμα αὖρ φυ- 

λοαηέοθαι τε δέῃ, καὶ χε ποθ δὶ, ἰὐθῆς ἁ- 

γαϊκαίζξοϑαι. 4 ὴ ἴοϑι χα πϑτο ὦ Σιμονί- 

δὴ, 97] χαὶ οἷς ΤΥ" πολι δεδίασι, χαλε- 

πῶς μϑὺ ἀὐζυς ζῶνᾷς ὁρῶσι, χαλεπῶς σὶ 

πσπυχτείγοισιν. ὦ ςαἷρ ὙΣΡ καὶ ἵπταυς, εἰἀγὰ- 

δος μϑὲ εἰν, φοίξερϑς δὲ μὴ αἰήκεςον τί ποιής: 

σῃ, χαλεπῶς μϑὺ αὖ τίς αὐτὸν ῬστοκτΕίνα!, 

ΔΙ] αὶ τίω -ϑρετίω, χαλεπῶς δὲ ζῶντι χεώ- 
το, ἀὐλαξούρμϑιος μή τι αϑήκεςον οἷν τοῖς χιν- 

ἴῃ ρογίσι!ς. πα] πη. ἰπί Πα 116 ΠΟΙ σγθοτ. Ὁ δχωοίς ἐργάσηται. χαὶ ταλλα γὲ κτήμαοϊζαι ἈΡ 

Ἰεάςπὶ τος αἰϊα, συσουμηις πιο πα πὶ 
ἡϊιαπηάδπ στην γε ταῖς σοηἰππέξαπι [α- 
Ῥεπτ, τὰπι ροἢι ἀφητίθις . ται ἁδιοῖθη- 
τρις εας ἀοίογεπι δάξογιητ. ΗΝ εχ ρίο 
διαἰτὶς διπιοιϊάος : Μαρπιιηι, παῖ, εἰς 
ἧς φυϊἀάδμπι οπος νἱάστας, Ηίετο, φαεπι 
41| αἄροῖαης, ἰαθογοπι ὁπιηδηι {πδειητ, 
οὔπης Ρογίοαϊιπι {π|πῖποητ. ος 4πο- 
4ας, σοὺ ν]ἀοτατ, ντας ταπτιιπὶ πο] 6 ΠΠ14- 
ται τυ Πηὶς παθας, φιαπῖαη} σοπῖπλα- 
Τποῦαβ : ΠΙΠΙΠΟΠλλ"ς ΡΓαΟΙρΙτ δά οαὴλ 
ἴπαροῖα ξουιπλίπὶ, νὲ ηἰπαίτιιπη Ποποτθηὶ Ε ρέοϑε εἰς αἰστίωω,, ὁπτώς τί κοιεϑέ, χαὶ ἱ αύη. σε 
Δαἀϊρι(οαμλῖπὶ, αἴας νὰ νοδὶ5 οππιπος ἴπ ὁ- 
τ ηῖρα5., Πα πηαηατίς, ν] 14 ππς τοσαί- 
τίοη ἱπίδειίδης, νῃϊπότῆ νος τοίρ᾽ οἰλητ, 
ἂς {61Π]|5 «ἀίιγσαητ, ἀς να σεάαπτ; ΟΠ 65 
ἀεπίαιιο ἔλι ]Π]ατο5. ν οί Ἰ προσ νοὶς 
ταπὰ νου δὶς τιιηχ ἔαζεῖς ποποσγοῦλ ἠοίοεδῃξ, 

σα χαλεπα μϑὺ, χοήσιμα. δὲ δὴν, ὁμοίως ἀ- 
πϑρζᾳ λυωΐ μδὺ τὸς κεκτημᾶμοις, λυσσᾷ δὲ 

ἀπαλλαοσομδύοις. ἐπεὶ δὲ ζυῦτα ἀστο ἤχου- 

σεν ὁ Σιμωνίδης, εἴπεν' ἔοικεν, ἔφη, ὠ]έρων, 

μέγα τί ἐὴ ἡ τιμὴ , ἧς ὀρεσύμϑιυοι οἱ αὐ,369:- 
᾿ 

ποι πόρτα μδὸ πόνον τ πσοδίύοντοι, σϑώτα δὲ 
! ε ΄. Κα ὦ εν 

χινδχονον κι πσουδιυόεσι. καὶ ὑμεῖς, ὡς ΕοΙΧέν 

πσαῶτα “ράγμαζα ἐχούσης , ὅποσα λέ- 
ὃν ς “" “ 

γῆς, τὴς τυρᾳννῖδὸς» δι(ος σσδϑπετῶς Φε- 

[05 εν» τῶσι 

ρέτοσι μῷὼ υμέν πόϑτες πλύτα ζᾳᾷ (ὐτξ29- 
Ε] ͵ 

παῆορϑυα ἀπυρδοφασίτως, Ἴ «ἰξεξλέπου- αἰοιϊλέν 
᾿ ͵ ς ω 5. τὰ “ν᾽ σχῶσι 

σιδὲ πϑύτες, αἰ πο'ανιςῶνται δ᾽, Ἔἰστὸ ΤῊ )τὸ- : 
ΩΣ ͵ ὉΝ 

κωγ,ὁδῶντε ῖ τὐρδαχωρϑίσι, γέραιορισι δῈ Ὁ ἰρρμ 
3, ε » χε τς: ΒΨ..Σ 

Ἄθηϑις ὼ ἔρορις πϑρτες οἱ παρϑγϊες αευμᾶς. ραΐρωσι 

Τώστα 



Ψ γι 

τ όλνέδξες 

ἷ δ! ς 
5. ͵ 

[46 χόροισι. 

᾿ 

ι 

, 

. 

Ἐπ τον ΤῸ ἃ 

ὠΐω..5.2 

ΕΗ ΈΡΕ Ὁ; 

ΒΝ 
χύυδυοι, Ἴ χαὶ ἄλλον, ὅντινα ἀεὶ τίυϑζυτες τυ: 

ΞΡ μοι δοκ, ὦ Ἱέρων, τύτῳ ὅζα- 

φέρ αὐὴρ τὰν ἄλλων ζώων, τῷ τιμῆς ὁρέ- 

γέοϑαι. ἐπεὶ σιτίοις τὲ, χαὴ ποτοῖς, χαὶ ὕπνοις, 

χαὶ αφοοίισιοις ποτα ὁμοίως ἡδεοϑτι ἔοικε 

τὰ ζία: ἡ δὲ φιλοτίμμία, οὐτ’ οὐ τοῖς αἰλθ.9ι4 

ζώοις ἐμφύεται, οὔτ᾽ ἐν ἅπασιν αὐ, ϑρῷ ποις. 

οἷς δὲ α᾽ ἐμφυὴ τιμῆς τε χαὶ ἐπα νου ἐρως.οὗ-- 

τοὶ εἰσὶν δὴ οἱ πλάςον υϑὺ βοσκημῶλ 2 1.- 

φέροντες, αὐσρες δὲ, χαὶ σξκέτι αὐ, ϑοφποι Β 

μόνον νομεζουϑροι. ὧςτε ἐμοὶ μδὺ εἰκότως δὸ- 

κάτε ζωῦτα πλρτα πυουϑυφν, ἃ φέρετε ῳ 

τυφᾳυνίδι, ἐπεί. εἷρ τικιάοϑε ΔΙ οι φερόντως 

τ άλλων αὐ, ϑοφπων. καὶ ὙΣΡ Οδοὲ μία, αν- 

«ϑιοφπινη ἡδονὴ τῷ θείου ἐγίυτέρω ϑυκᾷ ἐ1) . ἢ 

ἡ αὐξὶ Σ τίμας ἀὐφροοσειώη. ασοὸς ζαυτα 

δὴ εἶπεν ὁ [έρων" δλλ,, ὩΣ κμκφνίδεη, χαὶ αἱ τί- 

ΑΑϑὴ τὴν τυρφφίννων ὅμοιαι ἐμοὶ δοχϑύσιν ἐῃ) 

οἷα, εἶ ἐγώ σοι τὰ ἀφροδίσια, ὄντα αὐτὴ «- 

πεδάξα. οὔτε Ὗ» αὶ μὴ δξ αντιφιλοιώτων Κ᾿ 

αἰ πσουργίαι Ὑδιτες ἡμῖν ἐδύκοιω 61) , οὐτε 

τὰ ἀφροδίσια. τὰ βίαια, ἡδέα ἐφαίνετο. ὡσαώ- 

τως ζει σε εἰὶ αἰλι πσουργίαι ἰπῦὸ τὰ φο- 

ζουμϑοὼν τιμία εἰσι. πώς αὐ φαιηυϑυ ἢ 

“ὡς βία ἀξαγιςα μδᾶμοις ϑώκων, ἡ ὦ τις 

μᾶν τὸς ἀδιχοιῶζας δξανίςααϑαι, ἢ τὸς ὁ- 

δῶν “ὐϑαχωροιώζᾳς τοῖς χρείοσι, “ἰο ὃ 

τίμκῶν τὸς ἀδιχοιοζᾷς χωρᾷν; χαὶ δῶρα 

γε διδδασιν οἱ πολλοὶ πότοις οἱἷξ μισούσι, καὶ 

5.1. δ δὶ ὦ ἃ νἈσΕχα Ν Ὁ. 

δ δὴ ποιούσι τοῖς τυφφώνοις οἱ φρ- ΑΙΝδην υϊυ(ῃχοάϊ- ἀαϊάοπι σοτῖς φιὰ ἀατα 
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(δα τὶ το ρ θιις οχ αι σοητ, σης αἰ ΐς οτίαηι 
ἴῃ τοθιις φοίάοην ποίου (οιροῦ αἀῇοοτό 
ποη ἀοίημμς, Ετοηΐμη γιά οειτ, Ηΐδγο; σο- 

τοῦς ἂρ απἰ πχαπείθιις ποπιο ἰῃ πος πα, 
ἀἰετες, αιιοα πομοτὶβ ἢν οιρίάιι5. Ναηι 
ἀς οἰδίβ,ροτα, ἰοτιπο, τὸ νεποῦοα, σοηίοης 
ταῆθαπὶ οἰἘ, ρατὶ σοφίη τη οάο Δ γα], 
οπηξξα νοΪαρτατοτα ρογοίροῖο Ν ογαπὶ ατη- 
Ὀἰείο ἤς αι αηϊμμδητίθιι5 Γαι 5 ΟΧ Ροττῖ- 
θιι5. αὶ παῖασα ἱππεῖς, πΠσ ας οἶς ΟΠ Πἷν 
Ομ Ϊ τις ἀατοῖι Ποποτὶβ δο Δ ἀἰς ἰππαῖα ο[ς 
οσπρίαἴταα, {ΠῚ γοτο (πῆς, αὶ Ρ] ΓΙ  Πγιιπη ἃ 
Ροσαάππι παῖαγα ἀἰογιητ, ἀο νἱτὶ ρίδῃς, 
ΠΟ Ποπιΐπο5 ἀπηγιαχατοχιξἰπγάπτατ. Οἱο 
Βιυ,ιντοαπίάθηη Αγ Γογ, πηογίτο νος οηχηΐα 
ἴῃ τορηο, 4 ξοττῖς,, ἔσσγο : Ζααπάο ρτὰ 
ΠλΟΥΐΑ 65. σοιόγος νοδῖβ, ποπος ἐπ ἔδγτζιῦι 

Ν]]Α επίτι γοϊπρῖης ἰλαπλαπα νἱάδταγ δὰ 
ἀϊαίηδπι αοσοήοτε Ρτορίμς 5 4 8Π| 6ἢ 7 ατιαξ 

ΟΧ ποπουῖδιις ρογοιρίτασ, ἀοϊοΐξατο. Αὐ 
μας Ηίετο: Ν ἀγα, δ Πγοη ες, αἰτ, οἴ- 
ἴλτη τγγαπηουιῖσα μοηοσγος {ΠΠ|5 μαἰἱ σοηῇ- 
ΤΆ] 65 νοπογεῖς σΟησιο ΠΡ εἴς ν ἀσπταγ, 
4αα]ίθιις εο5 ντὶ ἀθπ)οηγαθαπι. Ναπὶηα- 
απο οδίεααία ργοξςξξα δ 115, αὶ που γο 45 
Δηγαύθητ. ρτο σταιποφιίοηίθιις παθεμήα 
ποθ ίς εἴς νἱἀς δφῃτι; Πποαιε σοπρεοιῆις 
νΘΠοΓοὶ νἱ Οχίοσίὶ, σ οἱ] αρτατιϑ ν]]ατη μα θοτὰ 
(ρεοίοπ. Εοάσπι (ΟΠ Ἰςοττποάο πες οδίς- 
αυίϊαργα εῖτα αἰ 1115. 4 πος ὑποταπητ, γα 
πιοηοτίθιι μαεγὶ ἀεδοητ ΪΝ πη αὐ ἀἴσογα 
Ροίππλι θος, ιὶ νἱ σοδέξι ἀε {ς}]15 ααατ- 
σαητ, ἰἀοἰΓσοίαγροῦο, σα Πομαϊηες ηἰα- 
ἴϊος ποποτζὸ σπρίαπε δαῆςοῖς ὁ Υ εἰ ἐο5; 
αυ (προτοῦ ἐς νἱα σε της ἄοῖτοο (ο- 
οοάετα, νὰ ἱηϊαξος. ποπλίηςς σηοτῖε δά η- 

(τα στὸν μάλιςα φοζ(εΐγτωι ο ματι καχὸν Ποἰαμτὺὶ ΡΙοτίαας οοιτο ετίαπι ἐδ, αιος οὐς- 

“ἰτ αὐτου παθωσιν. δυλὰ ζωῦτα νϑιυ,, οἷ- 

μ(8!. δουλείας ἔργα εἰκότως αὐνομέζροιτο, αἱ 

᾿ δὲ τιμαὶ ἔμοιγε δοχούσιν οὐ Τὴ αγαντίων τό- 

τοῖς γίγνεοϑαι. στὸν ὙΣΡ οὗ αν. 69. ποι αὐόδρω 

ἡγησείμνϑροι ἀσδεργετάν ἱκανὸν 61) » αὶ Ὥστο- 

λαύφν ἀντ αγαϑεὶ γομἰσειντες Ν ἔπειζο. πῷ- 

τον αὶ φύμκα τὲ ἔχωσιν ἐπταινοιεῶτες,, ϑεαΐν- 
ται τ΄ αὐτὸν ὡς οἰκεῖον ἕκαςος ἀγαθὸν, ἐχϑυ- 

“Ὁ: πε φἰδαχωραίσι τότῳ ὁδῶν, καὶ δ ρύκων 

τσ αγιςώνται, φιλοιῶπες τΈ καὶ μὴ φο- 
-“ δ᾿ “" ᾿ 

ξούκϑυοι, καὶ ςεφαναΐσι κοινῆς ἔρετης καὶ Ἐ 
᾽ ᾿ - ΕΡ 

ἀυεργεσίας ἕνεκα, καὶ δωρειοϑτι εὐελωσιν; 

οἱ αὐτοὶ οὗτοι ἔμοιγε δοχοὖσιν τιμᾶν τῈ τῷ- 
Ἵ 3 ε »᾿ " ͵ 

τῶν ἀληθως,, οἵ αὐ τοιαῦτα «ἰπυουργήσωσι, 

καὶ ὁ σύτων αἰξιούγϑωος τμάδϑαι τῷ ΟΥΠ. 

το, πιιποῦα ἰαγρίπηταγ; ἰάαῃς τας πηαχίς- 
τας, απ πποῖαπητ. ΠΕ αι αἰ ἰρή1ς5 Πγ4}1 4 Ὁ 
εἰ5 αροί αἴ. Ὑ ὁαπι πασοταρα συϊάοιη (ςη- 
τρητία (θυ ριιτατὶ πιοεῖτο ἠε θη, αι 

ΠοποΓας ΟΧ [15 οὐίαητιγ, ]ια [εἰς (ππτοοπς 
τγατίδ. Νάτη αιππτη. ποιηϊ πῇ δὰ εἰ ορίπίο, 
γι εχ ἰπλαπέ αἰ φαθιη, δά θεπς ἐς ἰρῆ8 
Ρτοπηεγεηάππι (εἰς οἵϊο ἰἀοποιη,εἰ Ὁ 
ίς θοηΐς {ταϊτιγος αιτγαηζαῦ; τὰ πὶ ν ΤῸ 
ἢ οιπὴ ὃς ρτα ἀϊσάπαο ἴῃ οἵα παθεδις, δ 
τατηιαπηι θοπιτη ργοργίαπι, Πηρα]}} (ρας 
ἄζευτ, ἂς ἰδ περι. Δη Πλ15 Οἱ ἐς νίᾳ ς6- 
ἄφητ, ἀς {ς]]1ς φἀΠιτραπε, οατη δομοποίςη- 
τίᾳ. Βοη :ΠΊοτα-ς ν γα τ5 ἂς θο ΠΟ ΠΟΙ ΟΥ πὶ 
ἴῃ τετηρα δ] σάτα σαι σοῦοηϊς ογηςηΐ; 
ΤλΠοΓΑ ἰαγρίδητις : ν  ἀδηταγ μη ῃὶ ὃς 1], 
ἥποῖζαοι πο οδίεαυία ργααης, τοπογα, 
ἰρίαπυ μοπούς ργοίφααί ; ρασγίτοῦαις 15. 
ἀπε Πἰς5 ἀϊσπαπτεγειογα Ποηοῖς ἀἀΠοὶ, 

ΗΗ Δ 
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ξεϊισοπὶ ργα ἀϊοο. Ν λην δῃϊπιλάμεγτο, 1η{1- 

ἀϊας οἱ πα]1ς Εοτὶ, (4 41π|- εἴ οὐζας, πὸ 

αυϊα ἰρί: αροϊάατ:αἄφοσας Βιιπο Ππθτι5,1Π- 

αἰ ἀϊας, ρογίσα!! χρογεθηι, σα πὶ δοᾶτιιπα 

ασετο. ΤὙΓΔΉΠΙ15 ΔΕ τΟΠΊ, (τ (οἰτο, μα δίηγο- 

πίάες, ποαιο ποέξδιι, πεας ἱπτογά αν ας 

ΑἸϊτεγάταας ἢ ρτορτὸν ἰΠΠ ΠΟ δ πὶ ἀαλϊηπα- 

ταις αὐ τποόγζοῖη αὐ Ποπλπίθας νηϊποτγῇς εἰ- 

(ει. Ῥοίξεαηιαπὶ πᾶς οἰηπίἃ δἰπχοηίάος 

αὐἀ τα ἶος - Οὐἱ νοτο ας, ἰηχαίς, Ηΐετο, 
ἡποά 4αστη τατ ἀπ Ποία τας πτ ΓΕΡῸ 
Ῥοτίτ, ἰἄαας τὰ απ πα πογτοῦῖβ, ταῆτο τηᾶ- 

Ἰοτευηθέποη ἢ ετδϑὴ ΝΠ γα ΠῚ ΘΟ τα, ΠΟ 

αυπυιᾷ ΑἸτ5 ν πι]ιαπιίροητε [84 ΓορΉτιπη 
τοι φαῖς, ροίεαημαπα (Ἔπις } 14 Παπέξας εἴ- 

{ετ. Οὐἱα οηΐπι,Αἴτ, πνὶ δι πτοη! ἄς, μας ἰρία 
ἱπ ρατγτο πα! ογγίπηηι συ ἀαπὶ οἵδ τγγϑη- 
πίροΝΝες εἰϊπὶεὰ 415 ΠΠδογαγὶ ροῖοίξ. ΜΝ τ, 
4ἱ τλπγάοπι τυγαηπας ἡαΠρίδην ταητατη 
Θραπ παροατ, ααπτι πη ἐμτῖ5 Πταα ροτίο!- 
τἰοη διιπ 115, δ Δ ΕΠ] τ πα ὁ φαΐ σοτη- 
Ρέπίατο ροίῃε 115 νἱπσυ]α,, πος ν]Πσ 15 
οδῇειηχίτ αυϊτοτδῃτηηας σοῖς 115 γο - 
τιδῦ, τος ἐΠἔπΠπ1ὸ ἸΝΙ πίστι ἢ ν} 1 411}, Πὶ 
διπιοη ἐς, ἰλαιθο νἱτᾷ ντ Ηηϊας, ἐχρεαῖε: 

ἐσυίάδηιν τορετίο παχίπγε τγγαπηϊ ασε οἷα 
{8 νεῖ ἔλοίασ. ἸΝΔΠ ἹΠΠ ΟἹ θα γετῖπο- 
γῶν Βα ]ις ἀεροποῖς αι πηαἰλίπητ, εχρε- 
αἴ. Ἐπ διπλοηΐάος δός ἰρίπας (σγπιοης ἐχ- 
φορίοῖ Τὸ νεΐο, ἰπ ας, πο αυο οὐε δύ: 
σὰ τγγαππίάογη ἀπίπιο Πποη πλίγοῦ, Ε]Π18- 

τὸ. Οτήρρε ἄυπιὶ Δηγατί αὐ ποίη πίβιις οἰ: 
Ῥί5. Ββαῆς εἤς ἘΠῚ ᾿πιρεάίπχοητο ἀγθίτέα: 
τί. Ατἐρὸ ροῆξτης ἀσφοτγε διδιίγογ, ἱπη- 
ῬογΠιπ πη πῖπηδ ργο μι θατα., “ΙΟΠΉΪΠΙς 
ας ἀρ ατατ : ᾿πητῆο οτίατι ἴῃ Ποὺ ν τα πὶ 

ΧΕΝΟῬΗ ΟΝ ΤΟ 5 

Οιἠποτίαπα ΠΠΠ πο αἱ τα!!ς ΠΟ πο5 ἀεξοττατ, ἃ καὶ ἔγωγε τὸν »ϑὺ οὕτω σίκόμϑρον μα «οἷ: 

ζω. αἰοϑϑαινο (αι ΣΡ αὑτὸν οέκ Ἐχτεξζουλά. ὁ- 

ἐϑυον, Φολὼ φροντίζουϑμον, μή γι] παι ϑη, 

χαὶ ἀφόζξως ᾿ καὶ αγεπιφϑύνως Ἢ καὶ ἀχινδὺ- 

γως,, καὶ 4 δοι μόνως τὸν (βίον Ὡμο ον. ὃ 

δὲ τύφφινγος , ὡς αἰπσὸ πϑύτων αὐ, ϑο5»πτων 
κατακεχριμϑυος δὲ ἀδικίαν δὀἰποϑνήσκάν, οὗ- 

τως, ὦ Σιμιονίδῳ, 47 ἴαϑι, καὶ νύκζᾳ, καὶ 

ἡμέραν Δ |[ἱγ4.ἐπεὶ δὲ ζωῦτα πϑώται διήχου- 

σεν ὁ Σ μκφνίδης" χαὶ πῶς, ἔφη : ὦ Ἰέρων, εἰ 

Βοὕτω πονηρόν 651 Ὁ τυρφιννέν, χαὶ τῶτο σὺ ἔ- 

γγωχᾳς, Οἦκ ἀπαλλαϊἤη οὕτω μεγάλου κα- 

χοί; οὔτεσὺ, οὔπε ἄλλος μδὰ δὴ σοοϊεὶς πτώ- 
γ᾽ ἡ Ει ἣν 65 , » “ὁ 

ποτε κῶν εἰ) τυξφιννιδὸς ἀφῴτο, ὃς τὸρ οὐ ὡ- 
͵ οὐ  Σῆρ, ἘῈ ! 

παξ κτήσεουτο. ὅτι, ἔφη, ὦ Σ μιφνίδ, ζωιύ- κτήριτωι 

τη αθλιωτατὸν 66 1ν ἡ τυφφωννίς. Ουιδὲ ὙῈΡ ἀ- 

παλλαγάσωι δχιυατὸν εὐτὴς 651. “πῶς ΣΡ 

αὖ! τις ποτὲ ὀϊξαωρκέσήε τύξφιννος ἢ χεμοΐζᾳ 

ἐκτίνων, ὅσοις ἀφείλετο, ἢ δεσμοις αὐτιπα- 
Ἵ ω ΔΑ] »᾽ ὦ 

ὅφι6!, ὑστῖς δὴ ἐδεσμόσεν. ἢ «στὲς χατέ- 
Οκτόρε, πῶς αὐ ἱκόνας Μυχας αὐτί “Ὀρίοροῖς 

τὸ διστοϑανουμϑίας; δνλ εἰαῖρ τῶ ἄλλῳ, ὦ 

Σ μιϑνίδη ολεσιτελήαπαγξαςσαι, ἴαϑι, ἐ- 

Φν; ὅτι τυξδαννῳ ἔγωγε ἀ δίσκο" κάλιςα “ὃ- 

πὸ λεσιτελϑεοῦ πκοιῆσοι. μόνῳ ".5.} συτῷ οὐτὲ 
ἔγην, οὔτε καιταϑάίοϑει τὰ κε κὰ λεσιτελᾷ, χαὶ 

ὁ Σιμωνίδης «ἰπσολαζὼν εἰστεν' Σολαὰ Ὁ μϑὺ 

νιεῦ, ὦ Ἱέρων, αἀϑύκι»ς ἔχάν σε πσοϑς τίω τὺ- 

δαιννίϑου οὐ θαυμάζω, ἐπεί Τχιθυμβᾶφι- 

λῴαϑαι «ἰπν' αὐ, ϑοσπων, ἐμποδὼν σοι τῷ- 
.] ἢ “ ᾿ . - ͵ » ᾿ Ὁ ἂν ΝΝ ͵ »᾿ 

ῬυδτΑηα [πρέγατο: Υ Ἔνι Τὰ ας σοπί!:- τυ νομίζεις αὐ τίου ἐ{). ἔγω νϑμτοι ἐχήν μμο! 

 αἰογαείοπο ποη σὰ Πὺς τοίριοἰοπάππι εξ, 
ΠῚ ἰ5. 4] στὰ προῦῖο εἰξ, ργορίεγοα 
Πιοά Ῥοτεηῃσίαηη πγαίογθην Παῦοατ, θεὲπό- 
ποῖά ῥυσίξαγς πηδίοτγα ροῆπε: (δα ἢ ράτία ἔὰ- 
οἴατῖ, ἤοῦτο ρυϊιατι5 ὃς ΓΕΧ, σΟσ τος ν ΟῚ ΠΠ|, 

νέου. βαγίθιυς δεηθῇ 5 Ρ]α 5. {τ ᾿ΠΙ τα Γι 
σήατς. Οὐάϊαγ τα πΠῚ ̓ Π] 1 Πη15 αὐ Ἔχεη- 
ΡΓ 5. Ῥτίτηπη αἰ ’φιο πη ν πη ἀπλδλητοῦ τα πὶ 
ΡΓΠσορΡς., ταπι ῥείπιαται5. Αἰ αἷς, (Δ]πτοτ: 
ψυγῖα5 σοΙ ΡΟ ἢ] ΔτΙ ΟΠ ΠῚ πηασὶϑ ΠΠ], αν ιι- 
ἄϊατ, σγαῖαπῃ ἔογς αγοίτγατὶς ἡ Ασα νέζο, 
πιάταθο αἰϊαιιοπη ἰαάςης, νεγίις ργα:ἀϊσα- 
τοΠεῖα ΟΧ Εἰ πηᾶς οῸ Πλασὶς ρογτίησοτς, νῖ 
γΟΙρτατὶ πτὴ Ἑαέξα τὸ (Δογα, ποῆοτα δἱϊ- 
απετῆ ντογα πὸ Δ βοίατ; ἀθ νῖγο ρατασ ἐχἢΐς- 
θἱτα πη Ποποιῶ, ππμαϊογοπ πποζογὶ σταταπη 

" ἢ ες » » ΕΝ 5 

δοκῶ διδάξω σε, ὡς Ὁ -οῷχήν σὐεὲν δσυκω- 

λύφ τῷ φιλῴαϑεῳ, δλὰ χαὶ Ἷ πἈεογεκτάνγὲ πλευρεὶ 
» Ἵ χτεν ζ. 5 ͵ 2 "  Σ 

τὸς ἰδιωτείως, Ὡτησχοποιουτες δὲ αὐτὸ, εἰ οὐ. 
4 : , ᾽ Ὡ Ν ᾽ 2] 

τως εχᾷ, μήτι ὥκόένο σχοπτωδἔυ, εἰ 56 
΄“ ἢ ς 3) λ ! 

ἰζον δηεύαοϑα! ὁ Ὥργων καὶ γδρι ἵν" 
΄π: ῷ ͵ Ω κε ᾽ Ὅχ' τὶ λα ζ β 
πλείω διωυαιτ᾽ αὐ, ΦλᾺ αὖ τὸ ὁμώιω ποιώ- 

.“ 2 ͵ κς ἢ 4 ͵ὔ “ 

σιν ὁ. ΤῈ ἰδὲ τς κα! 9 “ὐδφιννος . οὐνὸφ ποτε- 
, »Δ αρρυ ᾿ν Σ οὶ " 

δες μείζω πὸ ΤῊ ἴσων κτᾶται γδριν. ϑϑ- 

ξομα) δὲ σοὶ Ἔἰστο ΤΡ μικροτάτων φύβαϑει- 
; " , ν᾿ 

Ε γμάτων. ἰδὼν) «οςόστὸν πα οςφπατω Ἤνώ 

φιλικῶς διτῈ ἔχων καὶ ὁ ἰδιώτης, ὧν πότῳ 
“ “ ᾽ ͵ ΠῚ 

πίω πυτέρου “έξϑερησιν μμαῦλλον ἀὐφραμνήν τὰ 
᾿ Ὰ ᾽ ᾿ὐ' 

ἀκούσαντα νομίζεις ; ἴι δὴ, ἐπαμεσαντων 
3 ͵ ᾿ χ ὅν λ ’ Μ Ξ ᾿ Η 

ἀμιῴοτερων τὸν αὐτὸν, πὸν πυτεῤου δόκᾷς ἔπαινον ὄξικγφαϑαι κάλλον εἰς ἀὐφοοσειίω; ϑύσαις 
᾿ ᾿᾽ ͵ . ͵ »ς ) 5 τῷ ͵ 

δὲ τιμκἤσατω ἐκατέρος , τί παρ ὁποτέρου τιμόζων μιείζονος ο χδῤιτος δόχεις τυγ όνειν; 
καμψον- 
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κα μινονταϑερα πάσαάτωσαν ὁμοίως, Οζκοιῶ ἃ Αἀποτίᾳ ναϊετιάίης Ἰαοταπείς ντούαιις ἢ-. 

αϑτο σαφές, ὅτι αἱ Ὀἰπὸ ΤΟ διυυατωταάτων 
ϑεῥουτζαι χάὶ ρδραὶ ἐμποιούσι μεγίφην » δὸ- 
τῶσᾶν δὴ τὰ ἴσαι, οὐ χαὶ ἐν πτύτῳ σαιφὲς, ὅτι 

αἱ στὸ ΤῊ διωατωτάτων ἡμίσφαι γδρίιτες 

“πλέον, ἢ ὅλον Ὁ «θὰ τῷ ἰδιωτῷ δωρνκζοι 

διυύανται ; δον ἔμοιγε δοκεῖ χαὶ οκ ϑεον τι- 

ΜΗ τῆς χαὶ ϑρις συμπαρέπεοϑαι αὐδρὶ τό- 

ὅϑντι. ΜΑΣ ὅτι καλλίονα ποιᾷ, αὐδρα,, ἀλ- 

ὐδδὰ “οὶ ζαὶ τὸν αὑτὸν τῶ τον Τ ϑεωμεθεώ τε. .... ὃ- 

ὨΜΠΙΓΟῚ σαγαπι παθεαῖ., δῇ ποῦ οἰλυ ἢ πλὰ 
Δάραγοθῖτ, ργοξαξξδμ δῷ 115,41} ΡΠ αν] πυ1η1 
ΡΟΙΪαμς, σαζαιπ ὃς οἴ οἷα πχαχίπιαπὶ 4ιὸ- 
τις Ἰατοίαην αάξοτγς ὁ Το οπθητιιν α αλια}], 
αὐποη ἰποϊς οείδτη ρογίρίοσυιπη ογίς, Ῥγοξος 
ἐοέζα δ {5,4 τ] ρ!ασίπηαν ροῆιιητι, ἀἰηλ ἀϊὰ 
δεηοῆσία ρΙμς ΡοΙς, αιῖαπιττοΐδῃι οι ηἰς 
ῬΥΓα ΔΕ ]γρὶτἰοποπι ὁ Επαϊάοπι ρυτο οτἰαπὶ 
ἀϊυϊηΐεις ποτὶ, ντ ποπιίπόπι, ἡ αἱ οι ἐππι- 
Ρογῖο ὃζ ροτοίξατο πτ, ποποῦ ἂς σγατία αιια-- 
ἀδπι σοτηϊτοτιι. ΝΟ ταρτῆν οὨΐην ποι - 

ἦων, ἀὐον κε, δόλον, Τ᾿ “Ὡς , δῖ ρα Ϊοτοτα πὰ δἤποῖς ἱπηροτίιμμι., ἔς -» ἴϑρ Ἔῥχη, ἡστὸμ ἰδ) 4 η ΔΙφλεγθμε: Β Ρ [ἴον ΡΟ οά 

γοΐ πε ἀγαλλόμεθε, τοῖς πσϑϑτετικηϑίοις 
᾿μᾶλλον ἣ ἢ τοῖς εκ πὸ ἴσου ἡμῶν οὖσι. χα μιζω 

“πραϊδηκα γὲ , οὖν οἷς δὴ χα σὺ κώλιςα κατε- 

μέμψω Ὁ τυραννίδα, ἥκιςα υϑὺ γῆδοις ορ- 
οἱ δα χοντος δυνογερα να ,ἥκιζα δὲ αὐ αἴδ,ος  πσδὸς 
"ὃν αὐ τυΐχόῥοι ὁμιλών, τῶτο ἰσσολογίζεται. 

αὐτὸ Ὁ ὦ τεημἤαϑαι μάλιςα στευεήειχϑ- 

ο΄ σμᾷ ὡςτετὰ μϑρ δυδεβὴ ὠφανίζῳν, τὰ δὲχω- 

λὲ λαμιωρότερϑι αὐα φαήνάν. ὁπότε γεμιδὼ 

ΘΠ οπὶ ΟΠτΕΠΊΡ ΔῈ πηαρῖβ., ΝΒ] πὰ 
Ὡδηξξιιδ οἰΕἸπιρογίανῃ, Ζι)πὰ 4 ΠῚ ΡΥ ά-- 
τιις εἴτι: ἀτῆϊια δἰϊδι πλδϑ 5 Δι Πλι15 ΟΠ 
115 σο!]οαα!. χαϊ Ἔχ πο Τρ ὰ οθτοῖος ἰῃ 
Βοηοτε ππε, απ ομΠὶ αἰ ἰἰς, αὶ ποδὶβ 
(πτ ραγόβ. Αιπλογοβ τ 49 πὶ, 4 ἰη ράγῖα τὶ 
ΠΛαΧΙ 16 τΥΓαΠΠΙ ἀοτα ν τ ρε γα θα 5: ἰδ 
(ἐπεξξατοπι οἰ πι5; αἱ Ομ Πὰ ἱπιρετῖο οἰξ,ηο- 
ἰοίτς ἔσγαμς τ ἤθάαο ν]]α Γατίοπα 14 τὰγρα 
αιιοίϊτττσατη σαοοάτηα; τἀπιάοια |ς σθης 

ποτγίετιν αι οὐπαιπηθπῖο οἱ εἰς πιαχὶ πο, 
“4αοα ἀριι ΠΠ πιΐη ἤσηοτα απε : ἰταη; ἤτ, 

εχ Τῦμ' ἴσων ὑπουργημάτων μειζόνων χὰ ΟὐτᾺ ἡυ14 οἤοηάαι, μος ἰρίο τεράτατ; ρυ]- 
᾿δάτων ὑμς τυΐχϑόνετε, "πῶς σῴκ, ἐπειδϑῳ γὲ 

ὑμεῖς πολχαπλάσια, μδὺ Ὡ|ϑ παρα ῆοντες 

δι, ὠφελῷν Ἴ δυωυήσεοϑε, πολλαπλάσια δὲ δω- 

μΆ.ϑα) ἔχητε ὑμᾶς (οἱ πολὺ μᾶλλον φιλεῖς 

εϑα; ἢ ἰδιωτὴν πσοϑοήκᾳ: χαὶ ὁ Ἱέρων ἀ θὺς 

αἰ πσολαζ(ων" ὅτι γὴ δ᾽α,, ἔφη, δ Σ μιφνίδιη, 

χαὶ ἐξ ὧν ἀπελϑαίνονται οἱ αὐ. 8.695ποῖ ἡμαᾷ, 

πολὺ πλείω ἢ ἰδιω ΤῊ αϑαίκη 68] ὡραγμια- 

ν ὃ τά εαχιπυρᾳκτέον μδο γέ χρήματα, εἰ μέλ- 

οἰτταἀο νοσο ἰρ!οπά τίς οεἰποείσαι, Εα 
ΠΙΠΉΙΘΙΟ ΦαπΠλ ΟΧ ραγίθιι5 οὔτ οἱ ̓ς πιαίογοβ 
γο5 ἱπεαιῖς στατίὰς ; ὃζ πλυΐτο ρί αὐα, Ζιιαπα 
ποσ, ργα ἔδηάο Ἰααίο ροίΠτὶβ ]ῖος, ται. 
ετίδπι ΓλΕἶτΟ ρίτιγα ἰαγρ γὶ  οὐαΓ ΠΟΙ τηαρ β 
νο5 διατὶ σοῃ(δητδηδιιπι ἔπ ατῖτ, 1 ρτῖς- 
τᾶξο5 Ποπλὶπεϑὲ Εἰ Ἄχοθρῖο ἰρίπις ἰδυηοὴ 
Ηἴοτο : Οπ4,Πηῖ 5 ποηἰ ἀδ5,1παυΐτ,ποςοίς 
(δ πος εἰξ πλυῖΐτο οτίδπη ρίατα εἰπίπιοάϊ ἀρο- 
τα, Ζι)Πὶ ρείπδῖοσ, οὐ ηαὰς ἰοπγίπιιηη ἴῃ ο- 
ἀϊοταπιις. Εχίρεπάα ρεοὶϊηία, ἢ αυἀξ λά 

᾿ς ᾿λοιμϑυεέζ δαπόμων εἰς τὼ δέοντα" αὐαΐα.- Γ) τας ποοοίϊαγίας {ἀπυτὰς μαδογα νο ππλμ8} 

ο΄ “δέον δὲ φυδλοίοσν, σα δέτω φυλακῆς κολά- 

ἜΣ ζέον δὲ τὸς ἀδίχοις, κωλυπέον δὲ τὸς ὑσριζήν 

᾿βουλονϑυδε.χαὶ ὅτὸμ γε τάχους χα δὸς ποϑα- 

ἢ, ἢ πεζη,"χτ' ϑαάλαοσὸλυ ὀξορμιάοϑαι, ον 
᾿ ἤχιϑεπηξον τοῖς ῥα δ ουρορόσιν. ἔτι ὃ μιοϑοφό- 

γὐημα 69} } Φορη μία Οσ᾽εἰὲν 651 τοῖς πολίταις. Ὁ γὃ τὸ- 

ΜΡ δάγγοις κ ἰσοτίμτς,, δυλὰ πλεονεξίας ἕνεκα, 

ὑπράν- Ἰομίζοισι τύτος δέφεο ζ. ρὸς ζυῦτα δὴ πά- 
᾿ τῶν 7 20) Δι. ᾽ν, ἕ 

Βγὲ λινεῖπεν ὁ Σ ἐμ ιφνίδοηφ᾽ δινν ὁπτως νϑυ ὃ πὸρ. Ε 
ἅλ- 

, ἴτῶν πότων ἔχε μελυτέον,ὦ Ἰέρων, λείω ἐχι- 

“μέλφαι μϑύτοι μῶι ϑοχούσιν αἱ «ϑὺ πϑῤύ κρρὺς 
ὁ 2 Ἐπ ᾿ ΣΝ δ 

ἔϑραν ἀγάν, αἱ ἢ πϑύυ Ὁ [9 χορίτων εἰ). 6 

ἀδὺ ΣΡ δεδοίσκάν ἀι ὅ:1 βέλτιςα, ὦ Τ΄ Κοῦλλ!- 
ν - Ὧ 2 -᾿" 3 ΄“ Ἁ Ιω 

᾿ ΠΝ τὰ τα ἐργαζονᾶνον επταινᾷιν χα ὑμῶν, 
Ἐγ9} 

ςορσοηαϊ φιάλη λά οἰἠεοάίξάμπι εα, αι18 
οὐ οαάϊαὶπάϊσεης: ρι!Εἢ αἱ ἰΠ ΠῚ, 8Ζ ςο- 
οτος παϊ, 0: ρει ]λητας εἴα νοϊαης. Οἱοά 
ἢ φεἰοτίτατεπι οσοαῆο τἔροτείς ροίξι]οῖ, ά 
“ἀοιρίσηάφηγνοὶ τεγγα να] πλαγὶ ἐχρεάιηο- 
ΠΟΙῚ.; ΠΟ ἸσΏΔΕΪ5 γος σοι πη ττεπάα ο[Έ, 
Ῥτγαΐεγοα γπθγοθπαγῖο μ1Π1τὰ ορὶι5 εἰ τορὶ; 
1η 410 οἰατίοπεῦι Δῃ Π}] ΟἴΠΕ5 στα 15 ἔς- 
ταῦ, Ζιαῖα αυϊἀπιιάτη αἰϊ ἃ. Αὐἰδἰτγδητα δ 
επίπη; 5 ἃ τγγαππίς ΑἸ], πο νὰ εἰς Ποποτὶ 
πηι δά νεν γι στς ἱρῇ Ππεροιίοτος ἀ φὰς 
τΓΓἤις δ:πποπιάο5 : Ερο νοῖο ς ταὶ Ηΐείο, 
οη πόσο ΠΑΓΙΠῚ ΟΠ] ΠΙΠ1) ΓΟ ΠῚ ΟἸΓΓΑΙῚ 
(αἰοϊρίεπ αι οἤςτ:(ς τατηᾶ νἱἀδηζαγ μλΗΐ. 

δατγατίοηεϑ αἰαῖ άπ αἀἀιοότε,αἰ τα πιᾶ-- 
σπᾷ οὗ ατατία σοῃϊηξϊα οἵς, ᾽πὶ ἀοσεγα, 
4υα ὀρτίπαίαητ, ὃς ρυ ΠΟ ποεγίμις {14 ρτρο- 
4ξδητοπι ρυσάϊσαγο ἀτός ἢ ποπογο παθεῦο, 

ΕΗ. 2 



θὶό 

4αϊποητοέζε Αἰϊχυ ἃ ἀσίτ, σΟΠαμ 115 ἰπςεοί- 

{ετε, σορογο. πλαίγατο, ραπῖγα : Βαονεῖο 

εὐπὶοάτο ψιοάλπῃ ετί πεςοῆς οἵ. Ουᾶ- 

οθτοπ αἷο οφυίάεπι ἃ, σαοά πασοίπτας το- 

αυϊπτ, ἀοθεγα {Ππτὰ Ζαϊ οἰπὶ ἐπῆρε 0 εἴ, 

ΑἰΠ15 Ραπίεπάαπη τπαπάατο : ρυσηηία σοῖο 

Ῥοτ (οἱρίαπι ἰΔγο τι. Οὐιοά (αποτείϊς βε- 

τί, τασαση οιιθητα τοξαπταγ, ἸΝδτ αυσπα 

εβοτος ἀδοοζζατο νοϊαπλις, ργδπγα 4α]- 

ἄςπιὶ ργαξεξεις ἱρίς ργοροηΐς, οοηστέρδῃς- 

ἠϊ δυτοπὴ ἰρίοϑβ ΠΊ Πι15 ΟΠογασίβ ἀδταῦ, ἐ- 

τεπη 486 4115 ἀοςεηάι, ὃς σοροπαὶ εο5,5 48] 

ποη (δι τοῖτε αἰ χα! ργαίξοησ. [τὰ (λεῖπα 

μεῖς σι οαπρτατία σοπ! πῃ ξξαπι εἰ ξ, ΡΟΣ 

τρεαξελιπη ἰρίαπι σαγαταγ : ας ΨΕΓῸ ἀυ- 

ταίαητ, ροτ αἰϊος. Ὁ εἱά ἰρίτατ πηρεάίπιεης 

το τ, 480 πλίηι5 οτίαπι τος οἰ] 65 σοτεγα 

σορ ΠΝ] τγατίοπς ρεγαρδηταῦ ἢ Πιαϊε 

(μητ δπΐπι γέρος νηϊαεγίας ραγτίτα ἴῃ. ττῖσ- 

ρυς., Ράττ τη ἴῃ οἰαίϊες., ρΑΓΓ ΠῚ σΘΏτΟΓΙΆ 5, 

ας ἤῃσα 5 ραττίδυς ργα οι αυϊάδτη (πη. 

Οὐλιποῦτοπι ἢ αῖβ [εἷς 4804; τατλ] πὰ 

οἰπουὶς ργχηλία ρτορόποῖοῖ οὉ ἰηπρσησπὶ 

ΔΥΠιδτασατα,, ΟὉ ογαϊηῖς οὈἰεγαατ 6 ΠῚ. 

οὔτοπι ἐχυείτγουι, ΟὉ ἐουτϊτἀΐηοπα πλ1]1- 

τατοπυ, οὐ ἰαΠἘἰοίαπι ᾿Π σου πΊογο 5 : ΠΟ 

(ςοταηεαπι εἴτι, ἔπζασαπιντετίατα ἤσοο- 

πγηΐὰ ρεῦ σοῃτθητίοηοπ δογίτοῦ χεγοῦς- 

- γεηταῦ, Αςρτσοξοέϊο δά 14. ιο ΟΡ εἴτι, 

φεἰογίας ἐπιρε!!εγοηταγ, ἢ αυϊάςπι ποηο- 

τὶς σαρίἀϊτατε ἀποογεητατ : ἰτοπ 4Ὲ16 Οἰτί 5 

Ρεσμπηΐαπι οοπίογγεπε, 4υαηάο ἤς νίϊς5 

Ροίειυήατει : ὃς, αιοά αυϊάοπὶ (δοίης 

ἀηλαπι εξ, αιαπη]ἀπὶ ρΓ σοητοητίος- 

ποι ἀσὶ πιίπίπης σοπίπειογίς, ἱρία ἀρτίς- 

οαϊταγα τηᾶσηπ πὶ ἱπογοτηςηταπι ἐατηδ- 

ΧΈΝΟΡΉΟΝΤΙ 5 5 

φοαςσυγατῖο φαγῇ στατία ἀπαάλπι τ. Ατεῦπι, αὶ αὕτη μϑρ ὅλ ἑὐλῶΝ 
ΕΥ̓ ̓ 

Ὁ δὲ τὸν εὐ δεοίς τὶ ποιοιῶτα λοιδορήν τε » αὶ 

αὐαϊνοἰζίν, καὶ ζημιοιώ, καὶ χολαζήν . .ὦ- 

σοὶ δὲ αὐάϊκη δὶ ἀπ ϑείας μᾶλλον γιγεαϑείῳ 

ἐγὼ δζίυ, φημὶ ̓ ωὐδρὶ -έχοιτι Ὁ αϑὸ ἃϑα. 3 

κης δεόμδρον ἄλλοις πσροςακτεον ζῇ κολφ- 

ᾧν, ὃ δὲ τὰ ἄβλα ἰπυδιδόναι, δὲ σον ποινῆς: 

πέον. ὡς δὲ τα καλῶς ἔχφ, αδοτυρή τὰ ἯΞ 

νἀμβμκιλορθνολοδοιξ ἐμδρωλωνν 
πᾳ ἀγωνίζεοϑαι ἄθλα μϑὼ ὁ χων καρ ότί- 

Β ϑησιν,ἀ, ρον δὲ ἀὐξις “αὐδϑξεταχτα χορὴ" ἴα 

“»Ιξ, ἄλλοις διδοίσκᾷν, χφὺ αναΐκζωυ ποθ 9ε- 

αἰϑέναι τοῖς ε)δεῶς τι πειοῦσιν. σζκοιοῦ δ ὼς 

οὖ τάτις ὦ μδιὺ ἐχίχϑρι ΡΥ Ψ ϑϑίὄχοντος ξΞ 

“Δύετο, τὰ σ᾽ αὐτέτυπα, δὲ ἄλλων. τί δϊωυ κωλύᾳ 
ἡ τάλλα τὰ πολιτίχοὶ οὕ τῶ πῇραινεοϑα ς διή- 

ρώτα μδὺ ὙῈΡ ἁπασαι αἱ πόλφο αἱ μϑὺ χλὦ 
φυλάς, αἱ δὲ χτὶ μοίφοις, αἱ δὲ κ᾿ Ἀόδηϑυφ' χαὶ 

» λ..3 ε Ε) ͵ ἘὉ 

έχοντες ἐῷ ἑκαφω μερᾳ ἐφεφήκασιν. Ογρ- 

οἰοῦ εἴτις καὶ πϑτοις ; ὡς τ τοῖς χϑρϑὶς ,αθλᾳ 

Γσαυξοτιείη χαὶ ἀφοαπλίας, καὶ φὐταξίας, καὶ 
ε .“- 2 -" ᾽ 

ἱστικῆς, και οὐλκῆς Φ ον πολέμω, χαὶ διχαιο- 
͵ -»" ΕἸ ᾿ ἡ λ - 

στέώης τῆς τῷ συμβολοοις, εἰκὸς καὶ ἴξωυτα 

πϑύτα ΟΥ̓ φιλονάκίων ἀὐτόνως ἀσκείοϑαι... 

ἰχαὶ ναὶ μ(φὶ δὲα. ὁρμιῶντο αὐ ϑά“ῆον ὅποι δῖοι, τί- 

μῆς ὁρέχϑύϑινοι , αὶ φύματα ϑγχοσον εἰσφέ- 

δϑιεν, ὁπότε τα τ χαιοϑς εἴη, χαὶ (ὃ πϑώτων 

γε χοησιμώτατον, ἥχιςα δὲ εἰθισμένον φζρ, Φι- 

Δονειχίας ποραοσεοϑα,) ἡ γεωργία: αὐτὴ αἵ 

πολὺ ἐχεδοία, εἴτις ἄθλα «αξοτβϑείη κατ᾽ ὧν 

τοι, ἢ “ας ΡεΓ ἀρσίοβ, γε] ροῦ νίϑοβ, ορτί- Ὀγοϑιὶ, ἢχτ' κωμας τοῖς κοιλλιςα τ γάῦ ἄξερ- : 

πλδ τοτγαπὶ ἜἘχοο επείθιι5 ρταπαΐα σοη]- 
τιοτοτ, αάσοφας οἰαίδιι5, αἱ τοτὶς νἱγίδες 
ἴῃ ἰὰ ἱποαηδογεης, πλαϊτα θοπα σοπῆςε- 
τεηταγ, ΝΔΠὶ δζ ργοπεητα5 αἰ! ΟΥΘΉΓΕΓ, δ 

ταοάοἶξία τππϊτο ππαρὶς οσσιρατοπατη σο- 
τὴς εἴτι : ἢς ἀϊσαηι, οτδπὶ ἔλοίπογα τηϊ- 
Ὧ5 1 ἰἰ5, 4] ΟΡ ἔαοϊπητ,εχίξοτς, Ουρά 
{1 οτἰαπι πιεγσαταγα τορι] σα: οοτατηο- 
ἄτη «Π Παοά ἤξοττ, πχαῖοτ πιογοδτογηπη 
ΠΕΠΊΕΓΙΙ5 ἜΧΟΙ τα ἰταγ: ἢ 15. 48] ΡΙαγίπιυ πη 
περοτίατατ, δά ξεέξις ποπογοξιοτγῖς, Οοά 

γαζονϑιοις » ἢ τοῖς εἰς αὗτο ΤΥ. πολιν. ερ- 

ῥωμϑύως ζρπορυδίοις πολλὰ αἴ αγαϑαὶ «ἶραι- 
; ἯΙ: , »" » ν᾽ ν᾿. 

γοίτο. χα ὙΣΡ αἱ “σοόσοδὸι αὐξζοιτ' αὐ, και ἢ 
“ “ἋΣ ! 

σωφοφσείών πολὺ λίϑλλον στεὼ τῇ αφϑλιῷ 

Α πὸ Ξὴν ᾿ ͵ τ 
συμιτα ρου δτοῖ. χαὶ μέω κακουργίαι γε ἦσο 

σον τοις Ὀϑέρορίς ἐμφύοντει. εἰ δὲ καὶ ἐμπὸ- 

εἰα ὠφελεῖ τί πολιν, τρθρδρος αὐ ὁ σίλεϊ- 
ς ἊΣ λ» ͵ ν᾽ ’ὔ 3 

ςα τότο ποίων κὼὶ ἐμίπορους αὐ πΆειους τ᾿ 
, Η ᾿Ὶ ’ 

γείρρι. εἰ δὲ φανερϑνἌμοιτο, ὅτί καὶ ὁ πῦϑ96- 
᾿ ἔ ἢ ᾿ ᾿ σὰ. , 

Ἢ (αταγιιπι ραῖεαῦ, ντ αἱ πὸ ἈΠΟΓ ΠῚ Ε ὁδὸν τίνα, ἀλυπον ἀξάυείσκων τὴ πολᾷ Ὑ(η)5 
τη οἴτα ργοιιθητιπι. αἰ αιιθην γοῖρα]:- 
σα οχοορίτας, ὃς ἱρίε ογπεῦιγ : 6114 4α]-- 
ἄεπὶ σοηίἀεγατῖο. το! παιοῖαγ. [επί- 
46 {ππηπηαι πὶ νὲ ἀϊσαπι., ἢ ἰπ οτηΠίθιι5 
Ῥεγίρίσαπηι οὔτε, πση σαγίτασιπη Ποπο- 
το, ἢ ηιἰς Βοηὶ αἰϊοαίες διιδξον οχίείτοσιο: 

»"ῷὶ « γ ἐ Γ Ε - « 

σεται, συ᾿εἰὲ αὕτη αὐ ἡ σκέψις τ ρ᾽ϑιτο. ὡς δ 
᾽ ᾽ Ἀδος αὐ » 

στεσελοιτί εἰπῴν, εἰκαὶ κατὰ πότων ἐμ φα-. 
λ 9 ς » ͵ ᾿ ᾽ 

γὲς εἴη, 51 ὁ ἀγαϑὸν τι εἰφηορύνϑμος Οὔ ἐν 
͵ . ἍΝ ἐν, ΠΛῊΝ γος ὸξ 

τίμητος ἐςαι., πολλοὺς αὐ καὶ τῦτο ὀξοβιτ 

“4εν ἔργϑν ποιείαϑει Ἷ τῷ σκοπεῖν τί ἀγαϑὸν. εἰτῃ 
τ΄ ὦ 

πιο 

δ. ρἰτωνγέγϑατας, 



λη. αϑαγΎκη ἀὐεἰσκεοϑαι τε μᾶλλον καὶ 

-- ᾿ Ὀχιμελείοθαι. εἰ δὲ φο(ζῇ Ἰέρων, μὴ 

εὖ πολλοῖς ἄθλων “ΟΣ τΩΝ “δύων, πολλαὶ 

δοπόύαι γίγνωνται, -ἀνδησον τὶ Οὐκ ξεῖν 

ἐμπορά μαΐα λισιτελέφεξοι, ἢ ὅσει αὐ ϑς 

ποι αθλων ὠνοιοῦται. ὁφδὶς οὖν ἱσχασιχϑις Ν καὶ 

γυμνιχοῖς » καὶ χορηγιχϑὶς αἰγῶσιν ὡς μιίχροὺ 
ἄθλα μεγάλας δαπόύας, καὶ πολλους πό- 

ο΄ μους, καὶ πολλας ὄχιμελείας ἐϊξαγέτεω αὐ- 

ἐϑέσπὼν: χαὶ ὁ Ἰέρων εἰπεν' δλλὰ ζοῦτα υδὰ Β 

ὦ Σ μιϑνίδη καλώς μοι δυχεῖς λέγφ. «'ξ: δὲ 

Τα αἱοϑοφόρων ἐχήότι εἰπεῖν, ὦτα, μέσει- 

ο΄ ϑαι δὲ αὖθις; ἢ λέγης, ὡς φιλίαν κτησοίμε- 
γος Ῥύχων . σχοὶν ἐτὶ δεήσεται δὲρυφόρων; γαὶ 

ὰ αιὰ δία, εἶπεν ὁ Σ ἐμιϑριίδης, δεήσεται μδν ὀΐζω. 
Ἶ οἶδα, 5.5, οτί ὡς εἴν οἵοις, ὅτω χαὶ ον αὐ- 

Ν εϑούτοις τισὶν ἐρίγνεται, ὃ ᾿ ὅσω αὐ ἔκπλεω τὰ 

᾿ς δεοζᾳε. ἐχώσι, τοσούτου ὑξοισοτέρριε τ ἐ4), τὸς 

μδὺ ὀξευ τοιούτος μάλλον αὖ ) σωφρρνίξοι ὁ ὁ Οἰπὸ 

Ἶ 

ἩΓῈ νος ἢ ΕΣ Ὁ ἘΠῊΝ ΞΕ ΟΝ Ὁ, 
, καὶ ὅτῳ γε πολλοῖς «δὲ τὐνΓὠφελίωσν μέ. Α πλυΐτος πος οείαην ἱπλρο! οτος, νὴ ποία 

91.) 

Ὀοπὶ αἰϊψαϊά ἰλαο Πἰσατοὴς ΕΣ {ι τλ τὶς 
σοηιπηοήα τορι δίς: οὐγτα πῆς, πόςοῆα 
ΕἹἘ πηασὶς δἰ ἱπιιο πλεῖ, ὃς πουγίπιιπ 
ΠΑ τις ἣν Οὐιο ἢ πιοτυῖς, ΗἸ το, 
Ρτοροῇιίς αἰ πλΪτὰ ΡΓαΊΆΙς, τη ΔῊ] ἝΩΣ 

τσ αητς: ςορίτατο, ΠΌ]1ς ἴα ταοτοοὶ νεῖξ 
Ἰίοτοβ., απ απιας ργὰ ΠλΪ 5 το πλιὩΓΤ 
γος ία οαοίξιίθας, ὃς σγηγηϊςῖς, δὲ (το- 
ὨΪΟΙ5. Ποτταπι Πίθιις., ΙΔ ΠῚ οχίρσεϊς. ρτα- 
ΤΑΙ ἱπσοῆτος ΓΈΝΗ . δι ταις Ιαΐσοτγος, 
ἃς {πάτα ᾿χοπλ  Πτ1Πὶ ΒΕ Ει ἘΠ 
το : λέξεται συ! ἀοπ1. παῖς, 11 γι] ἀ1-- 
ςετενίάοτῖς, διπιοιϊάος. (οτοσιηλάς Π1- 
Ρομάϊατίο, τ το πππὶ ργοίοιγο αὐ Ρο- 
τας, νὰ νάς ΟΠ ΟΟΓΡΓΟΡτοῦ ἰρίος πίη ἢ ος: 
δη Πηλι15 ὃ Δ αἷδ ρεποίροπι ν Γῇ δπλΐ-- 
αἰτία ἰγοπλίπατη σούς! ατα (το ἢ ΠΠτ πὰ ορε- 
ἘΡΠΊΩΝ ΠΡ πε ομετοΣ Ἰῃγπῖο οἰ ααίε δ1-- 

πιοηος5, ἐσοῦῖς σοτῖο, Ναιῃ [ὩΣ Ροτίη- 
ἀςντεχαίς, ἰτα ὃς Πουμιηῖθιις υδυάαπι 
ἀσοίάοτο,, νὰ υδηῖο πιασὶς ἰρί5 πεφοῖα- 
τία (ἀρροταις 7. ἴαητο Ππξ ροι]απτίογος. 
τὶ ἰσίταν πλασὶς πιοάςίτος τε άςξ ογίιις 
(το Ππ  ιι5 πλθτις : ΟΏΙΣ ἀΠΓΟΠῚ ἐρτα- 

: αἰἰυδορυφόρων φόζος. τοῖς δὲ καλοῖς κάγα: ἜΝ γὴΓῖς ΠῸΠ]1ὰ τα τάπτι πὶ πη εἰ ροΙδ 
ϑοῖς ἀπ ΦΣοϊεγὸς αμοι δόχεῖς τυσου τὸ ὠφέ- 

᾿ λήκαΐζᾳ θα εν, ὃ οσσι ὉΠ ΣΤῊ μιοϑοφο; 

ἧ ᾿ ων. ζέφᾳς μϑὺ ὙΡ δηπε τα, συ ) ὐζις σειυ- 

πρῖφυλαχαρ' ἤδη δὲ πολλοὶ χα! ' δεασόται βίᾳ 

εσσὸ τ' ΤΥ δούλων αι πέλανον. εἰόζωυ ἕν Ὡο5- 

πον τὸτ ̓ εἰη τυ. (ϑερϑ εταγιμένωντοῖς μιαϑο- 
 ζύρρις, ὡς πὸυτων δας δορυφόροις τ  πο- 

ιτβΠβονθῇ τάσιν αὔτι ζ, ὅτον αἰοϑαζνωνται" 

γίγύοντοι δὲ; ὡς πϑῦτες ὁλιφάμελει, χα- 

εἶεν τεταγμένοι, χαὶ αὔτ᾽ αὖ  εἰδάεν χὑαν". αὦ- 

τὰ ̓ὠφελούμϑμοι, τεὸς δὲ τότοις, σὲ τοῖς ον 

τῇ χωφο! ἐργάταις καὶ δ κτίωώεσιν ὅτοι αὐ εὐρτως 

σιρῶν αὶ ἀσφαλέαν δ,ίμαιντο ἀἰαλιςα 

Ζαρε ἐχένο ὁμοίως αϑὸ τοῖς σοῖς ἰδιοις, χρρεὰ 

ποῖς ἀνὰ ὁ χἱιὺ χώραν. ἡ ἱκανοί γεμωὺ εἰ εἰσικ 

λζὼ παρέχᾳντοῖς πολίταις ταὶ ἰδίων τῇ 

ἐμελείαθαι, τὰ Ὠχίχουεα φυλάσσοντες. “ποῦς 

δ αϑτοις, χα πολεμίων ἐφόδους χρυφαϊας χαὶ 

δ ππν τίνες ἑτοιμότεξοι ἢ Ὁ αξϑαιοϑέο 

ἢ χωλύσαι Σ Δ ὠὶς -, σπλοις τε οι τῶν, καὶ 

σεευτεταγρμμέναν; δυλὰ μδώ χαὶ ον τῇ 04: 
“τί ὅσην ὠφελιμῴτερονπ πολίταις μεοϑοφό- 

᾿ ὦ ρῶν; αύτος ρα πονεῖν, καὶ ἡ ασροχινδὺ- 

᾿ μένῳ... τοὶ πσοοφυλοιηην εἰκὸς ἑτοιμοτα τς τῇ. ΤΟ αβρατέρμωναι πολής οὔκ αἰα ΟὙΧΉ δὰ 

Ριραεοι νἱ ἀετὶς, «ιυδη τι πη Π 5 ἰρ(ι5 {ἰρεη- 

αἴατς πλιἰείδα. Ναπα ται! φογροσὶς οἷς 
ἤοάο5 Δ115.. ὃ ἀταἶεὶ ἰαπιάι πὶ ομηί πὶ νΣ 
{υἱς « (οτας, τὰ ̓πτουοιπεὶ, Οὐσά { ρεῖ- 
τππι πος ΠΉ ΠΣ ΤΔΕΓΟΟΠΔΓΙΟ ἱπιροΓοΓα 
νύ {πος υὐγαπί, οπτηιδιιϑ. » Τα 14Π| Π ε(- 
ἔφης (λές Πτὸς οὐππίπ πὰ οἰαίτιττι, ἢ ἀμ} α- 
ηἰπιἀυιοττουί πε: ἀιπιπῆσις ΤΕ τα 
πιηΐδα5, Ποϊαπι, οχιἔοτο ΕΠ  βοΝ, 
Ἠὸ5 1ἢ ΠΝ ἰνος αύοσιε ἢ οδίου- 
ταῖς Ἰαδοαητας: : ΡΕΣ οἰτος, ἤσῆς {δ ν- 

χούρρρι τ πολεσιν' εἰ δ ὃ αϑτας φυλοίηφ) ΤΠ ταῖοιι ΟΧ εἰς ρετοίρεγο, Ποῖπας τὰ- 
᾿τὶ οριις ξιοϊςηξίθδιις.,, ας ̓ απηςητὶς αι 6 
ὉΟὨ  ΠτΑΠΟΙΙΠῚ Εἰ πος ἃς Παιιοίαπη, ὃς {6- 
σαι τατο τη Ριαίξατο ροῆς: ἰάψις ροτίπάδ 
ΡΙΓαατΙπὶ ταϊδ. ἄτας 4115 4] ΡαΠιπι τη το- 
σίοηο ἀόραπε. Ροῆτιης εείαπι οἰδεῖ ρτα- 
ἴδις οὐ, ΡοΓ 0 ἀ Πσςαῖ ἱρῇ5 Γας (8 
ςΤΌΓΑΥΟ, ΕΙοζα ορροιίαμα εὐοάϊετίης, Α4 

Πιοίεπιιπι. Ργαιογεα γεροητίπας ἃζ οσοιυἶτας 
ἸΏ Π41ας γε] ῥγαϊοητίοηας, νε] προ άϊεη- 
ἄλς, 40 ΠΡΡΤῊΝ Ραγατίοτος ξπεείης, 4ιι δ} 11-- 
Ι, 4Ὁὶ (ζῆλροῦ αὐηταῖὶ ἔπη, ὃζ ν 80 “υαῇ 

Ε οοτροῖο σοπτππεϊτ: ἘΡΕΝῚ 'π Ἰρίο "6 ]1Ὸ 
'αυϊα εἰαϊθιις, οΠὉ πα το [ρεμαϊάτῖο ντί- 
1ιι5 Νἥατα 005 δ: Δ Ιαδοταπάηι ῥτῸ 1115, 
ὃς λάξιιλἀππι ροτίοια,, ὃς ἐχοιβαπάαπα 
ΕΠ ΠΣ εἴς. σοπίςπταπδύμι οἰξ. Εἰ- 
ὨΪΕ ΠΊβ5 Π 104; οἰαίτατος ΠΟ Ρ' ρίογςος, 

Ι οἱ 

ἘΠΕ ΠῚ; 



οἱϑ ΧΈΝΘΡΈΟΝΟΓΓΒ 

41 (οππρογαγήγατὶ (αι, ποςοῖδ οἱξ οτίαπλ ἃ χῷς ἀεἰ Τ ὦ ὅπλοῖς ογζαξ, ἢ εἰρζωυὴς μάλιξᾷ νάρμ 
Ἶ γῇ ΐ 2 Ϊ - « ᾿ τε Ρδεῖς πγαχίπιο σα ρ 445 εἴς: ΝΝαπιχαυΐ της Ρυμδν ΡΤ σευ τε αα γοιὸ ἐξ τὰν 

τεηάϊς Πρενμ αι δοπίοτίρτὶ ἔμπης πΉ]Π[το5, 

πιαλχίπις τα πὶ απϊσοτῇ ἔογληδς [ποτὶ τα πὶ 

μοξίμμῃ ρεαπάατε ρΡοίαης. [δη {Π οἴτι65 

ἐπτο Π σαητ, μος 11} 1π’π{τῸ αρξειις Παιά 

ποςοτγο; (δ ΠΠος ἱπιροάίτςο, αἱ αἸτος 'σάοτς 

νοΐπητ; ἱπίαγίαπι ρΠΠ5 πισσαγγοῦο, ΡΤ οἱ- 

εἰδας ὃς [ΟΠ ΠἸοῖτος εἴς, ὃς ρογίςα!α οδίγε: 

4 πο οο5 πεοοῖϊο οἵα [Παρ εηυΠΠπιό (ππν- 
ται τη πος σοπίογγες ΑΙπητςςοτγτῖς ρυ!πατΠ1 

εἰϊοάες ἐἑδγιΐη οὔατα πλἰποτῦὶς πιο πιο τὶ. 

ΝΝεςςῆξ οἱξ οτίαια, αὶ Ηἴεγο,νγε θοπί ρα δ]1- 

οἱ σαι ἀς ταῖς σαοα; ἔαοαἸτατί 115 {α Πλτιις 

ἔλςετο πο τοςυίς5. πὶ φάμ! ἀςπὶ ΓΙ ἴγοῦ 
6,71 οἰ αἱτατίὶ ᾿πυροηάἀδηταγ,ν {115 εχρᾶ- 

ἀϊ: αλπι Φυα ΓΕΧ ρυίπατ ἰμ!ὰπητι Οοηῇ- 

ἀοτεηλις ἴλης το πὰ πο! Π] τί πγ. Ὑ τγαπα οχί- 

{ειπλα5 ἀοπλπι πιπγοηίο (απιτα οἰ εσαητς 

ἢπιο εχ γα ογπαπχεῆτο τἰδὲ πιαϊοσὶ οτα, 

4αδηι ἢ ντθοπιν πἰοτίατα τη δθι5,τ6 πὶ: 

Ρ 15, σοἸ απηηίς, ἔτ ς, ροσταθιις ἱπ{ γα Να 

ἢ ἀγηγΐ5 ἰρίς ρίδης ξουπλ 4 ]Πθ.5 οΥΠατιῖ5 

ἧς. πιαίοτὶ ποξίδας τεύγουὶ ἔπος ; απ τ 

εἰαίτας να! πεγίᾳ θοπο τἰδὲ ἢν ἀγπλῖδβ ἱπήξγιι- ἷ ΤΗΝ ᾿ 
Οχατακεχόσχιή ϑμος δάνοτερος αὐ Φαγνοιο τοι ἐξα ὃ γτγαπι τε Ργοιοηζι5 ρ᾽ πΓεϑ ρυταβ Πὰ- 

δἰταγαση, ἢ ταπτιιηι τι ρεϊπατίπη δά το ίρο- 

ἕχδητ, δα ἔπιέζυτη σοι ραγατατιθὶ ππτ; δ ἢ 
γίάτη 4ο γαῖ οἢ ἘΠΊ Χορ Γι ΙΟ ΓΙ 5, 4114 ΟἸΠΠΕ5 

γηϊπογῇ ψασίξα ἰῃ Δ πγία ἔμα ἔαοίϊδητ ὁ [Δτὶ 
ποά οπιῃίαπι ρα οἰ τ! ΠΙπΠΠν ὃς παρ ηί- 

ποξειπταιη Ππτάϊιπι εἰς ἀποίταγ, ντέππὶ 
τε ριιτας ππαϊουὶ στ ἀθοούς οαγγας ἱητα- 
ἐϊαγαγη, αν ΠῸ5 ᾿Πτοῦ οπγηο5 τῶςζος πηαχί- 
ΤΆΔ ΟἸΓΓΙΠ1ΠῚ ΘΟΡ ΙΔ [ηΠπἰτιιδς, ὃζ δά ος- 

Ἰεθτγες ΠΠ|ος ταάςία σοπιρητζας πλϊτῖαξ : Δἢ 
ΨΕΓΟ ἢ ΠιαΧΊΠγΑ Οἰ 11ΠῚ Ρατβ 64πος αἷαζ, δὲ 

Οἱ ατίπιὶ ἀσσοτγίςης ὁ Ὑ τγιπὶ ρατας ΟΠ ρα]- Γ) ράς, 
ΟΠ τις, σα ΓΓα5 ρτς ἀπε νἱπσεγα; ΔΠ νΓθ 5, 
Οὐϊας 65 ργαίος, ἐε]οἴταῖς ὁ Εσαίάοιη ἢς 
ςοπιϊοηϊγο Πα 46 πη αἴο,ν τ ΓΕΧ ΟἸΠΠῚ ΡΤ Πα 
Ἰοπ ΠΡ 15 σοτταπαῖπα σοπστςάϊλειγ. ΝΑΠὶ 
ἢ νοις, ΠΟ ΘΤΙ5 ἰη αὐπηϊτατίοπξ, (ςἃ ᾿ππἰ- 
ἍἴΔ. γεἰατὶ αὶ [Πλτι5 Εχ τς ἔπ 1Π14τῚ η18}- 
τοῦα τ ἔμοϊας : ἂἵ ἢ νἱΠποδΓὶς.. πηαχ  Π16 Ὁ- 

ΤΏΠΙΌΠὰ ἰγΓΙΠΟΠὶ εἰς ἐχροῦτας. Εσαίάεπι 
Ὁ|61, τι] ΗΠ οτο, ργοροίταηι οἦϊς σειταηεη 
δαπιογίις Δἰίαγιην νγδίατι ρίας αἷο, ἰη- 
τοῦ ἤτ05 {1 τὰ Οἱ Ἰτατο ΠῚ, Ο111|5 65 ρει ερϑ, 
ἕο! οἰ Πα τὰ γεάας: (ςἰτο τς ΡΟ]ΟΠοῦσίπ,ο, 
δ τπλσ ΠἸ Πος τ Π πιο ἰητοῦ ΠΟυηΪΠ65 σοτ- 
ἴαπηϊηῖ5 σοπόγο νἱέζοτοπι ξαταγίι. τὶς 
Ῥατιτ Οἤοσοτγις, νὰ α {δ αϊτῖς ταὶς ἀρ ατῖς, 
πυρά τὰ δ οχροτίς : ἀοίηας ν᾽ ἐξου4Π] 
τ ΠῚ} ΠΟῚ γΠ1|5 ριφσοηΐο {0 ρα] ςατετῖ, 

Ε γα Ἐ1), 

φίλων κάλιςα Ὦ χα σφαλχᾷν τὰ ἂν πολε- 
Ν ᾽ .“ ΤᾺΣ - 

αἷων δευύαντ᾽ αἵ. ὁτὸμ γεμέζιυ γναΐσιν οἱ πο- 
΄“- ε “ λ ΙῚ ᾽ -“ 

λῖται, ὅτι ὅτοι κρίκον μὰ συ εθὲν ποιῶσι Ἱ μηδὲν 

ἀδικοιῶτα, τὰς δὲ κοι χϑυργ δ» βϑλορδίας κῶ- " 

λύοιδι, βοηθοῦσι ὃ τοῖς αδικείϑμοις, τασδονοῦσε 

δὲ ὁ πσδοκινδεωυἀ  οισι Ἢ πολιτῖν, πῶς σύκα 

αϑαϊκη χὸ δευπτλυᾶν εἰς πάτῳς ὑδιςα, ἀἐφοισὲ 

χϑεῶ νὰ ἰδία ἐχὶ μείοσι πότων φύλαχας. “οὶ 

Β δὲ, ὦ Ἱέρων, οὐσὶ, "το ΟΜ ἰδίων κτημῶν ὀκνφν 
ἜΤ ΡΟΝ » δ 

δαπϑραν εἰς Ὁ χοινὸν ἀγαθὸν. ἡ γὸ ἔμοιγε δὸ- 
κ'( τὰ εἰς πίω πόλιν αὐαλούμϑυα καλλον εἰς Ὁ 

δέον τελέοϑεῃ, ἢ τὰ εἰς ὃ ἰδγον αἰδδὶ τυδᾳν- 
» ὁ ν᾿ » 41 δ ͵ 

γῳ. καθ᾽ ἕν δὲ ἔκαιον σχοπτωϑυ. οἰκίαν πότε-- 

δον  προαλλέσῃ δαπϑρη χεκαιλλωπισμέ: 
“ Ὅ ἐῶ τῇ »"΄ ͵ δι δὲ 

γζευ μκῶλλον ἡγὴ χϑσμκον αν σοι παιρέχήν, ἡ παΞ 
σαν τζων πολιν τείχεσι τερὸ ναοῖς, δος ςάσι, 
ἈΝ )13 “ ᾿ ͵ ͵ «“ 
χ) ἀορρα)ς, χαὶ λιμέσι κοντεσκάασχκένζω; 0" 

πλοις δὲ πότερον τοῖς ἀχπαίλοτατοις αὐτο 

ω "" ͵ “ » " 

πολέμοις, ἢ “Ὁ πολεωςϑλης εὐοτλϑ σοι ὅσηε; 
δ ͵ λ ͵ γ᾽ -“ 7 ͵ 

πσξοφοδὸοὲς δὲ ποτερὼς αὖ δόκης πλείονας γὶΣ 

τ" 

« 

Ἷ 

γνέοϑαι. εἰ τὰ σαὶ Ἴ ἰδίαι μόνον ογεργὰ ἔγρις, ἢ ἰδ 

εἰτὰ πϑλύτων τὴν' ἀὐλιδμ, μεμηχόνημδρος 

εἴης ἐνεργὰ 1) : Φ δὲ αϑώτων χαλλιςον τὸ ἐμὲξ 

γαλοφρεπέςατον γομμιζουϑμον ἐὴ Ὀχιυτήδοῦ- 

μα, όματόξοφίαν ποτέρως αὐ ϑυκῆςὶ μα- “μῶν 

λιζα κοσχαᾷν εἰ αὐτὸς πλέα δ ἑλλζώων τ - 

μαίᾳ δέφοις πε, ἡ περήιοις εἰς ζὰΣ πϑρυγύ- 

ἢ εἰ ἐκ “ὁπόλέως σίλέοοι μϑὺ ὑπαΐξοφει 
Ὧ" 3 Ι με, Ἵ ἬΕΙ 
Εἰ Εν, σῖλέτοι ξὴ ἀγών ζοιντο; νικᾷν ἢ [πότερὰ ἜΠΡΕ 
, Ἱ δὴ « . Κ ν ον “τς ᾿ κεῖς 

δόκας ΚΔ ον δὴ ἀρῥιουτὸς ῥετη, ἢ πολέωδο ἀλλιοὶ 

ἧς ασδοςα  φς, ἀ δαιμονία: ἐγὼ μδὺ »ὃ εδὲ Τῇ; 

πσδϑοῦκαν φημὶ αἰδὶ τυφοξννὼ ὡρὺς ἰδιωζᾷς 

ἀγωνίζεάζ. νικὼν υϑὺ γὸ οὐκ αὐ ϑαυμαζοιο, 

λα φϑονοῖο , ὡς -ἰὐπὸ πολλαῖν οἴκων δὰ- 

πομὰς ποιέμδωος" γικώνϑμος δ᾽ ἂν, πϑώτων 

μάλιζα καταγελῷο. δλλ᾽ ἐγῶ σϑι φημὶ, ὦ 1έ- 

ρῶν, “δὸς ἀλλες πυροταΐᾷς πυλέων ἀγῶ- 

ὧν ἐαὺ σὺ ἀὐδαιμωνεφάτίων τίω πολι, 

ἧς ασροςα δ ᾳς, παρέροις, 1 47 ἔσγνικῶν πα εἶγϑι 

καλλίξω αὶ μεγαλοιωρεπεςάτῳ ὧν αὐθρωποὶς 
ΕΣ ͵ Πρ “΄ . »»λ ᾿ ἦ 

αἰ γωνισλλα τί. χαὶ ϑεῴτον αϑὺ ἀὔϑυς κα φργ)α- 

σμένος οὖν εἴης Ὁ φιλέοϑαι αἰ πρὸ ΤῊ δ ιοχό- 
Ι ἘΦ τν ἡ, 2 κϑὴ “ "᾽ ρον κα ς 

μόνων, Ὁ δησὺ ὀλτθυμδμ τυΐχόμᾳς, εἴτήτα δὲ τίρ σζεὺ νίκζωυ σία αἷ εἰς εἴη ὁ αὐακυρύπηων, 

Σ»λὰ 



᾿ 

Ἂ ϑλὰ πϑρὴες 

ἩΙΕῈ ΚΘ. ΓΕ ΒΈ-ΟΝ Ο. 19 
», ε ἱ τὰ 5" λ ᾿ . » . αν. ϑ 69. ποι ὑμγοιὲν αὐ πίω σζεῦ Ἀ (ξἃ νἱττυζοπι τιιὰπὶ ργαἀἰσαγθῆς Πουλΐπος 

πξρετδω. τὐξέξλεπῆος ̓  ὠν,ὀἰχὶ αἰσασο ἰδιω ναϊπογίι, δα(ρίσογοτὶς ἰτἰἀοῆν, ας ἀϊίρσοτγο- 

μόνον, δι χὰ αἰτῶν πολλαΐν πόλεων ἀγαπῶο 

αὖ, κὰ ϑουμαςος Οὔκ ἰδία μόνον, διλλὼ χαὶ δη- 
μεσία, αὐ ροὶ πᾶσιν αὐ εἴῆς. καὶ ἐϊξείη μδὺ αὔ σοι 
ἕνεχεν ἀσφαλείας εἴπου βούλοιο, ϑεωρήσοντὶ 

ποράσεοϑαι, ἐξείη σ᾽ αὐ στῶ μϑμοντι πῷτο 

“«ράηφ. ἀεὶ γὸ αἱ τὰ σοὶ πὸρμηγυθας εἴη 
ΤᾺ] βελουϑύων Ἐχιδιάκγιώαι, εἴτις τὶ σοῷον, 

ἡ καλὸν, ἢ ἀγαϑὸν ἔχοι, 5. ἡ ἐχηθυμοιώτων 

αἰ υρέφ.. σπάς 5 ὁ μϑὸ παρὼν σύμικηθς αὐ Β 

εἴη σοὶ, ὁ δὲ ἀπὼν Ἐχιϑυμοίῃ αὐ ἰδιᾷνσε. ὥςτε 

Ὁἰ μόνον φιλοῖο αὖ, δλὰ ἡ ἐρῷο ἰπ’ αὐ,ϑ6φ- 

“πων᾽ χαὶ πξς καλοῖς σὺ αέράν, δλλὰ πφρω- 

ἀϑυον αἰ τ᾿ αὐτὸν ἀνέγεοϑαι αὖ σε δέοι. Φο- 

(ον σέκ αὐ ἔχοις, δλλ ἀλλοὶς παρέτοις, μη] 
παϑης. ἐχϑνζας δὲ τὰς τιϑουθρες ἔχοις αὖ, ἢ 
ἐθελοίσιως σῷ πυφονοοιζας ϑεῷο αὖ. εἰ δὲ τις 

χίγδχωυος εἴγ;, οὐ συμ καχους μόνον, διλλὼ χαὶ 

πυδημοΐχοις, χαὶ αὐφοθύμιοις ὁρῴης αἴ" πολ- 
“λαΐν μῶρ δωρεαίν κἰξιούμϑυος, οὔκ Ἔπορον δὲ Ὁ “(ετ, δεης {δὶ νο]εητὶ νἹοϊ πη 1114 ἱπηυροτγτί-: 
ὅτῳ πότων δ υδυΐ μεταδώσᾳς" πλρίᾳς οδὺ 
συϊγαϊοονζας ἔχων 6 τοῖς σοῖς αγαϑοῖς, πϑρ- 

Ὁ 5 αὐ σῶ; [ἰδίων] ὡς εὖ» ΤΊ ἰδίων κώ- 

ἊὋ υδύας, ϑησσίυς ις ̓ «μές ἔχρις πϑρζα, τὸς 

οϑο τοις Φίλοις πλου τς. ϑῳλα ϑαρρων, ὦ 

Ἰέρων, πλούτιζε υδὺ πῶς φίλοις. στεωτὸν ΣΡ 

πλουτιής.  αὐξά δὲ τίωὼὺ πολιν. σαυτῳ 

δεώαμιν «ὐἰξιάν 4 ς. κτῷ ὃ αὐτῇ συμμάχοις. 

νόμιζε δὲ τίω κϑὺ πατείδα, οἶκον, πῷς δὲ πὸ- 
ε ) 

λίζας, ἐταίρως τὸς δὲ φΦίλες, τέκνα, σεαιλι" τὸς |9) 

δὲ πο,ϑας, ,τί φ» πίω σζωὼ ψυχέω. ἡ στο: 

πὸρᾷς πάρω γικιαῶν 42 ποιῶν. ἐαν "ἃ τὸς Φί- 

λϑς χρα τῆς 47 ποιῶν, οὐ μή σϑι δηύωνται α)- 

τεέχφν οἱ πολέμιοι. κἀν ζῶτα πϑρτα ποιῆς,εὖ 

ἴοϑι πόύτων Τὴν ον αὐ, ϑοφποις καίλλίςον χαὶ 
τοημέ-- μια; κα. δι ὠτείτον κτῆμα ἵ κεκτῆοϑαι. 408 α,- 

μονῶν »ὐ, ὅ φϑονηϑησῃ: 

τ15. ΠΟ. (Ο]11ΠῈ ἃ ΡυΠπατὶς ποπλαΐθιις "(ἐ44 
ΠλαΪτίς οτίατη ν τρί θιισ: πος ρεϊπατίπη ΟΠ ος πῃ 
αἀπγϊγατίοπο., (4 ΡΟΛΙΠος ἀρ οπηπος. 
1 Ἰσοτοτ τὶ, Π νοΠΠος, χιοά (ςουτίτατοπι δά- 
τποῖ, ἐραξξατιιπι αἰ ἴα ο ργοβοίίοι; ὃς Ποῖς 
πλδηοητὶ ΠΙσοτγοῖ πος ἰρίαπι ἔφσοτο. δειροῦ 
ἐπίῃ οι ἀριιὰ τὰ σασταῖς [το ιιοῃβ φογθτη; 
αυϊοάετε ρεοϊπηίηα νο] βῆ, ἢ συ ῃαδε- 
τεῆξ νο] (ἀρ θητίας, νοὶ ρα !οῆγα, νο!οστο- 
θα: τεῖ; ατχας ΠΠΟτιπὶ οτίατη, 1 Εἰ] σαρα- 
το πτ Ορεγαπη ἱπίογις Π4Ὁ πδιάγα, Οὐ 
415 αἄεῆοε εἰδὶ. (οοίπς ες εἰδὶ νο]]ετ; ἃς 
ἀυϊαρεΠεῖ,νιάεγε τε σαρογες. Αάςος ποπ 
τάτιιπι Ὁ Ποπλϊπίδιις Πρ τους, [4 οτίαπα 
ΔΠΊΆΓΟΓΙ5. ἘΟγπΊα ρυτείξαπτος που ἰρίε τεπ- 
ταῖο5,(ς ἃ το πταγὶ τὰ ΔΌ εἰς ρατογογὶς. ΝΟ εἰς 
ίςτ, αιοά δὲ πηδτιοτος; (δ ροτίις α]}}, πα 
416 δοοίδογεσεῖδί, πηοταούοητ, Ρατγεγαπς 
τι δὶ {ι ϊεὶ, εοία; νίάογος {πὰ ίρομτς ἀε τα 
(ο]]ΠἸοἶτος εῆς. 51 φυϊά οἤοτ ροτίςα]!, π διι- 
ΧΙ Ια το ταητιπι,, (εξ οτίαπι ργορισπαῖο- 
ΓΕ5, ΕΟ ἃ; ἈΙΔοτ 5 σεγΠογοβ. ΜῈΪτὶς πιπποτί- 
Βα ἀἴρηις ᾿Πἀἰ σατο. πε ας σορία ἀςοί- 

ἐπα]. Οπηπες ΟΡ σοπλπηοάδ τι τθοῖι σαιι- 
ἀείθης, οπηη65 ργο θοηΐς ΓΙ τίπι τι115) 

τα] 14Π| ΡΓΟΡΓΙΙ 5 αἀϊπγίσατοπτ. Οπηπες 

αι ρα δηηΐοος εἥςζης ορὲς, τ είδασιί ταὶ 
ἔογθης. ΤῸ νεγο, τηἱ Ηοτο, αππιῖσος σο]]ο- 
σαρ]ετατο ἢς ἀπ δῖτοσ, αὶ τοποτρία τη πος 
πιοάο αἰτατιτις {15, (Ια ξατίδ ἀυ σοῖο σοηγ: 
πλοάδ', τἰδίπιος ἱρήι ροτεπείην δά ϊπηξξιι: 
τας. (ὐοπηραίατο γε ρα] α Ὀ61Π] (Οοῖος: 
Ῥαιγίδην εχ πἸ᾿πιάτο, ἀοιηιπι ται ες: οἱΞ 
τος. (οσίος : ἀπγίσος, ἰθεγος τος "ΠΡ οτος; 
ΠΙΠ1] 4114, ιλπι τι ἐρέπιις ΔἸ Πλι1Π1. Ατὸ 
416 πος οὔῦπες δεπεῇοιίς ΠΠρεγαγα σοπΣ 
τεπαΐτο. Ναίῃ ἢ απλίσος δεπείλοίεπάσ νἱ- 
ςοτίς., το ογα τἰδὶ πποίξος πυϊπίπης ροῖος 
ταης. [λεη!4; ἢ πξο οαππία ργα Ἰτοτγὶς, (ςτὸ 
πας ρίαπα 4υϊάάατη τα Ιοῆσε Πυιπηδηῖ5 1π 
το τις ργξο γι ΠΊτι πὶ ἔς ΤΟΠΠΠ Πλιπηα; σοτ- 
(εαπταγίιπη ; ντ ταπιοτί! θοδτιις {15, ᾿παῖ5 
ἀἴδπι ταηλχεα Πασ Ἔχρογίδγιβι 

ΕΗ 
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ΟΣ ΘΝ: 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῊΦ ΚΑΙ ΓΙΟΝ. 
ΒΕΡΙΤΝΥΜ, ΘΕΈ  ΡΕ ΡΕΟΝΕΝΤΙΒΥό. 

ΨΙΡΕΜ ἴπ Ππασοίεη- ΑΞ Ἵν ΓΩ, τῦτὸ μἣὺ ἀείποτε Τιοησε ῥΥῖ- 

οτὶ ργα[ξτε τοητία ππὶ ρείρεῖαο, να Ξ ͵ εὐ έν 

Ῥας υετο. ΒΡῈΡ ; ε- νομίζω » ὁποιοὶ τίγες οὗ 
“πα ο5 ππτ ρτώπάος, τὰ- 
ες δευςίρα δ] σας οἢϊ (14- 
τααπλ. Οὐΐα νετο ΠΟπαΠ]Σ 
εχ ᾿ϊς.. 41 παέξεπιις Α- 
τΠ θη οπίταπα γε ρα] σας 

ρταίμπας, (οἶτο φυ!άσαι ΠΠ|, αὶ ταίξατα Πτ, 

ΠΟῸΠ Πα Π115. Π14Π} Ὠοπλίηος ΠΟΙΟΥ͂ Ροτῃῖ- 

θεώτατγ, ατργορτοῦ πορίατη ΡΙοδὶς σορσί, ,ντ ἐάτος : ι ἘΠ ΕΥΚΟ 
. “- . - - . . μ ᾿ 2 » 

Ράμ]]ο (ς σογᾶτεσρα οἰ ατατο5 (5 Ἰηἰ ααίιιϑ: ζαχ ἐφυς᾽ ἀϑικώτεροι 61) σὐθὶ ας πολάς, ἐκ ΐ 
5 οΕ δ Ἐπ πΙΩΣ Ἧ Ω 7 "“ὔ ͵ 

ὈάΣ ΗΕ ες ἀν μ ΝᾺ ἐπ πῖΣ ες ἀρμδὰ τοτα ἐπυχείρυσαι ΠΕ ΕΑ Στ τς. 

ΑἸ αα τατίομα οἴτιος (9 οχ Πηἰδ 15 Αἰ] ροί- “ ͵ οὐ ἐπηον ἀηνη ΤΡ: 
Σ ; Ὶ ΞαὸπυντΝ . Β πολιταὶ εἶχ βεφε οκ “ ἑαυῖ ὁ, - 
ππτιὰς ααϊάςηι τατῖο οὔτ εἰ ΠῚ πιὰ. Εχὶ. Β ΣΝ δε αἴ ,ολαν «ὖρ ὁ δ 

{εἰπιαίσαπι πίη πτασιιηη,ντίι ἃ ασοϊάδτεζ, ᾿ 
Ξ “ ᾿ ᾿ ὥ - εν, "δὴν "» οἵ ΑἹ Ε) 

οαάοπι οροτα σοπίαϊτιπι ἰηορία: ἰρίοτίι οἰ- πενία αὐτ' ὀχιχεκθρηαϑα; αν, Ὁ αὐωποπήοις 
᾿ Οὐ ΞΓαΣ - ἢ Ξ καλλυς “7 -" εὖ 

ΕΙ ἌΤΗΝ ρον ὴ Υ νὰ ἃ- τοῖς Ἑλλησιν ἐἢ). σχοπῶντί δὲ μοὶ ἃ ἐπενόησαι, 

ἰοσαην ἐπ ηαίοῦ οΠετ οριηϊο. ομἀογαητὶ Ὄ κε στ εὐυνι εις οὗ ; 
ἸΠΟῚ ἰ : ; τότο κυ ἀὐθὺς ανεφωηνετο 7 Τ᾽ ἡ χωρὰ πεφυ- 

νοῖο ΠΜ]Πϊ Θὰ, Ππας σοσίταταῖη, ρυ πλαπὶ ν τα Ἰν ᾿ Ὁ Ἢ 

εἰ ἰρία τεσίο οἰἴὸ τα] 5 ἃ πάτατα, αιια πχαχὶ- μέλεα πλεῖρτὶς ασξλεοϑοις παρέχεοϑαι. ὁ- 
Ἀ' τ τ ω ε 2 μ "“" ͵ Ξ- ἢ 

ττᾶπὶ ργοποηταμπιν πὶ πρροάϊτατο ροῆπτ, πῶς δῈ γγω)η, οτί α,ληες Ἴσπϑτο προςτονλέ- ἡπλέην) 
φεῦπν 
διηγήσ. 

τριςάται ὡσι,ζοιαύζας ᾽ν 

ὅπ Ως πολιτείας γίγνεαζ. 
᾽ ΑΓ τ Κ  Ὡ 

ὨᾺ Ἷ ἔπει δὲ π᾿ αϑηιησι ασδ9ε- 
. Αι ͵ 2 ͵ 

φηχϑτων ἐλέϊογ]ο τίνες, ὡς 
! σὺ ἢ - φδχ 3) 

γιδ ὡσχοισι υδὺ Ὁ δίχαιον θδενὸς ἥοσον ϑῆλῶν 
᾽ ͵ ΣΡ ΑΛ αν ͵ ), , 

αὐθρωπων, δζᾳ 5 Ὁ 5 πλυθες πενίαν αϑαΐχα- 

᾿ς ὲ γος ἃν εν ͵ υ] τ 

χα οτα τον νομιίζων, εἰ τα τὸ ἕἌυοιτο, αὐ τῇ πε 

ἐξ - 5 ᾿ ᾿ - Ἧ , ᾿ " ᾽ ᾿ 

Ατάαιις πε σῶν »ΒοσνοῈ πλς ἀΐςσεγο; γώ, διηγήσομαι τί Φύσιν “ἢ α“Πικῦς. σφκοιῶ 

τἰηγῇ, σαα Ατείςα παῖαγα τ, οσομαπηοο-. αὐ ϑλ δ »α.7) “Γ΄,2 ι 
Ρ Ἢ τς ΡΠ ΕΔ ὁ μϑὺ ζᾷς ὡφοις οὐϑαδὲ πηρᾳοταίας ε{}» χαὶ 
τα. Απηὶ οὐσοτοηλροτα Παῖς αἀπποάμπι 8, κ Ἂ ΤῈ . Τ Δι τ 

- ἘΝ ἀϑ ἣκ - Ὁ αὐτὰ ἢ - 

εὔϊο αὐἰτῖα, γα εις ΡΠ], φαΐ ργοποπίαητ, το- ὑζᾳ ΧΟ, “ ΓΕ β' λϑόμ ΠΌΡΕ 

{αητατ. Ετοηΐηγ πχαΐτα, τα: 4116] πς ρυμα- χοδονοὶ βλαςανᾷν δωμαιτ' αὐ, ονϑοδὲ καρ" 
Ἵ - ᾿ σ- ἡ ἘΣ 

Ἰατς αυϊάςφηι Ῥοῆρατ, εὶς ἔταέξας ἔπος Ργο- ποφορή. ὡς δὲὴ γῆ» οὕτω χαὶ ἡ αἷϑὶ τί 
ἴ, ΠΡΟΣ (0 πη ᾿ ᾿ “Ὥ Ψ . 7 ͵ " λ ΝῚ 

ξεγαητῖ Ἀνὰ; ντ(Οἰππὶ ἱριαην, τα οτίδην Πγὰ χώροινϑοίλαα πα μφορωτάτη 61. χὰ μά 

το, οἰ τορίοπομ ἀπλδῖτ, οπγηΐαπν Γογαπλ τὰ αν οἱ θεοὶ οὖν τοῖς αἰ ΑΈΡΡΟΙ. 
- . ΔἹΣ ει Ἔ [] 0 ) φ πὶ 

ξοταοι βίπλιηι εἴς Ὁ υἱποτίαην ας σα ΠΊα 16 ΠΝ 3 ΤῊ νι γι: ὐς μι. 

Ῥοπὰ ἐ{) ΠΠησα]ς ἀπηὶ τοιηρογίδιιδ ίπρρο- ἐσ οχαὶ ἴλυτα πότοι οεζαυ τρλϊαιταζα, 
ζ ν ζ Ψ »", » ͵ λ ͵ ω ΐ 

αἀἴταητ, ἐα θοηα οἰ ηΐα πεῖς ὃζ το ροῖεῖας μϑν Ὄθχετα, ὀψιαίτατα δῈ ληγή. οὐ μόνον δὲ 
Σ ἐλνεν τς τς » . 5 -ς- κα δ ΦΙΝΝ ᾿ Ι ᾽ὔ ᾿ 

δάἀπχοάά ἱποϊρίπητ, δώ τατἀμΠππις ἀς Ποίπητ. χρατᾷ τοῖς ἐπ᾿ ογιαυτὸν ϑειλλοισί τε χαὶ γη- 

ΝΝε4: ταπεῖ ροτίοσ οἱὲ Πἰ5, αι πῃ ἀπ πὸ5 Πη- ἘΡΟΝ  Ύ 6, - 
- ",4 Ἶ . 

σα]ος ὃς ἤοτοητ, ὃ (οτιοίσαητ: ἰο Παθεῖεῖ- Ξ: πῇ ῷ δ Ὁ Ἢ ΝΣ κε Σ 
ἴδηι ἢςο τοσῖο ρογροῖπα σα ἀᾷ Βοπα Ν Πὶ ἤεξυχε αδι λιζος ΘΑ ΦΟαΝ αφδονοξ, ἀξοὐ. 

: ΤΊ ΟΣ ᾿ » Ε ᾿ 3] 

ἐΜάνριον ἰαχὶ Ὁ Πατῖα] ρουδηῖς οἱ ἴῃ δὰ σορία, ἄς ααο λλίσοι ψϑῳναοἱ, κόρλιςοι ἢ ββωμοι γεγφονται, 
Ἡ γηιει Κ᾿ τὴν ἧς ἀπνον » ͵ Ν “ , σήν 

ἔλα ΡΟ υτῖπγα, ρας πευγίπια αὐ, σα) ἀ πρεπεέςατα δὲϑεοις αγαλιίατα. πολλοι δ, , 
πιο 9)}}- 

εἰμι, αςοτῦ πιαχίπις ἀξοοτα Βα: αιιοά αὐάοπλ ἐντὶ ὅ ΡΒ Ἵ ἢ ἔς! 
(χχαπι σοιηρί τος ὃς αταοὶ, ἢ ὙΠ ἀςε- εἰοὉ ἐπ μή ὉΚΚΡΝΝ “ἘΠ Ἢ ἽΝ 
{πἀοταης. Ῥτςτοῦθα ἰο πὶ πο 448 οἴἘ πο Ὁ ἀπὴς αυγερκῦρν ἀΦερᾷ καρ ορυεσάθον" 
ἀταταηγ πο ἢ ἔογγοτ ἔγαξξατα : ατ ἢ ἔσάιατας, 0 πολλαπλασιδς Φεφ 4," εἰσῖτον φέρε. χ᾽ μήν 
θλ]το Ρἰατος ἀΠ1τ. Ζααην ἢ ἔτ πηθητὶ ΓογαΧ ὑπαρίυρύς ἔξ: σαφαΐς ϑεία μοίρα. πολλαΐν γῦν 
οὔοτ, Ετοῦίτη ἀΐϊπιπο σαοάᾶτπαποῖο Παπά πόλεων παροικασῶν καὶ πὐο δῦ ἿΣ πλϑοίλαῖ- 
ἀπθῖο (δ οο οἴ ἀτσοηταπι, Οὐαπια; πγ8]- ΤΆΞΗ ἤΩ Δ, τς λὲψ 
τὰ πητντδ 65 τι τοῦγα, ΠῚ ὨγαΓΙ Πἰἰ γᾶ», Ζ νὰ ἐ ᾿ τΡλβ: "“ ἐμλεκας ὄ 

πο συ! άθηγτη ν} } πὰ φαταιπὶ νοὶ οχίσια τοῦ- πρίυειτιδὸς διηκῷ, ὃχ αν ὉΠ δὲ τ 7 
τὰ ἀὐρορτίξοτο νο πὰ ροτιίηοι, ΝΝοᾳ; νοτο δίας γατίοης ξεςοτῖς, ἢ αα 5 ἐΑΙΘΙΕ ΣῊ. τὰ 

ἐλ- 

“ ἃ 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ ΠΟΡΟΙ: Η ΡῈ: 



β ἈΛΤΙΟΝῈ 9 

Δ ᾽ν λ ΠΝ «“ δου 
{τῶ χκέσα ὥκηοϑαν τίω πολιν. ὁσω σὺ ληλμννδεμνον φύνι ᾿ 

τίνες π΄Ἄειον ὠπέχώσιν αὐτῆς. Ὀσούτῳ χάλε- 
, 5) ! ») ͵ ᾿ 

"πωτεροις ἡ ψύχεσιν ἢ ϑαλπεσιν οντυϊχόμασιν. 
8. 9 ΝΣ ϑΠ.5 ἃ “ 

ὁπύσοιτ' αὖ δΐξυ βουλυθαΐαιν ἀπ᾿ ἐ ῶτων τὴς 
« ͵ 3, 2. 9Ὰ » ῃ ) ἢ - 
ἑλλαδὸς ἐπ ἐογοῦται ἀφικεοϑὰι!., πϑύτες οὐ- 

,ὔ ᾽ Υ͂ ᾽ 

τοὶ ὡς αἷρ κύκλου τόρνον ζας αὐϑζεύας ἢ. " 
͵ »λ , ᾿ ,» 

πλεοισιν, ἢ παρέρχονται. χαὶ μῶν οὐ αἰξερ- 
[ ἢ ἊΝ - , "» " ᾽ 

ῥυτὸς γε οὐσοι , διχφς ὡς εὖ νῆσος πᾶσιν ανέ- 
͵ ͵ ν ἌΕ, 9 ͵ 

' μοις παοοαγέτω πε ὧν δέται, χαὶ Ἔἰποπεμ- 

πεταὶ ὦ βούλετω. ἀμφιϑώλαους ΣΡ δή. Β 

χαὶ χτ' γἀῶ δὲ πολλὰ δέχεται ἐμιπόδλα. ἤπτο4- 

899 ὙῬ ὅς1. ἔτι δὲ ταῖς μϑρ πλείςαις πολεσὶ 

βαῤθαροι πυξϑςοικοεῦτες πῦρ φγμάτα παρ- 

: ἐγρεσιν,αϑέωναγοις δὲ γψτνάσουσιν οὗ καὶ αὐταὶ 

πλεῖςον ὠπέχοισι τν βαρξωρων. πότων 
μϑὺ ὀξίυ ἀπόμτων, ὡς εἶ» εἶπον, νομεζω αὖ- 

ἰοδὲγες πίω τίω χώραν αἰτίαν ἐῇ. Ἴ εἰδὲ πσϑὸς τοῖς 

ἐόν, ἀδοφυέσιν αἀγαϑοῖς ποοῴτον »μδϑὺ τὴν μετοί- 

κων ὁχιμέλφα, “Ἄμοιτο. αὕτη ἡ πσϑϑςος 

᾿ αὐτὸς ζέφοντες , χαὶ πολλὰ ὠφελοιώῶ τες ζὰὶ 

πύλεις Ξ οὐ λαμᾷανοισι μιοϑὸν ἕ δλλὰ Μετοι- 

᾿ς χιονασροσφέροισιν. ἐχημελεια γε μΖωὼ ἡσὶ, 

᾿ς αὐ ξίρχεῖν μοι δόχει, εἰ ἀφέλοινϑυ μδυ ὅσα 

τοῖς μετοίκοις παρέχ: ς ὠφέλοιμϑυ δὲ χαὶ δ 

τὰ συςραϊ 4 εοϑαι ὁπλίζᾷς μετοίκους τοῖς ἀςοῖς. 

γυ Ἷ μέγας μδϑὺ ὁ χίνδγρυος απτῶν, μέγα δὲ 

ΤΟΝ αὶ ὃ ἐἰπὸ ΤῊΝ τέκνων καὶ “δ οἰκιαἷν ἀπέ. 

} εἰ οἱ πολῖται μετ΄ δνλυύλων φραΊἀύοιντομαλ- 

τς δον, εἰ σγωωτάτοιντο ἀϑζις, ὡς εἷονιῶ, λυ- 

ε δοὶ, χρὴ Φρύγες ἢ χαὶ σύροι » χαὶ ὠλλοι πελυτο- 

δα ποὶ βαρξαροι. πολλοὶ γὸ τοιοῦτοι ἣβ μετοί - 

᾿ς κων. “ρος δὲ ᾧ ἀγαθῷ τω τότες ἐκ ϑ σεω- 
ΟΜΝ ΠΣ ΉΜΉΑΥ ΨῊΝ ΜΚ 

εἰδόχοιεν αϑηναῖοι εἰς ζᾷς μάχας αὐτοῖς καλ- 

δον πιςεύν, ἢ δρλοδα ποις. χα; μεταδὶ δὸντες 

δ αὐ μοι δοχούμϑυ ζῖς μετοίκοις “ϑμ ἄλλων, 

᾿ὥνχαλϑν μεταδιδόναι, ἡ τῷ ἱπαικῷ, δύνεξέ- 
ΡῈ αὐ ποιζαχ, οὐ μα ἰουρϑτεροιν αἱ ἢ μεΐ 

ζο πόλιν ἐχιδιάκνεωώαι. ἐΐηαυ; στα ἡ πολ: 

, λο οἰκιαΐν ἔρηκκοὶ ην εὐτὸς Ἃ τφών, ἡ οἰχό- 

ἐδ πὶ πέδῳ. Τ κ᾿ ἡ πέλις διδὲίη οἰχοδομκησο ϑροις 

π ἐπεκτῆαχ, οἱ αὐ αἰτύμδυοι ἴδιοι ϑυκρέσιν ἢ, 

δὸς Τὴν καλλίςων ἔμοι γε δόκεῖ 61), ἐπεί ΞΦῷὉ 

μηδὲν ὠφελοιωῶτα τίω πολιν ἀτιμίας δοκεῖ 

Ε 

ΒΕΡΊΙΤΥΥΜ. οὐἷὲ 
: Ἷ' ξ Υ͂ Ν ͵ ον ΟΕ ϑ τι - Β ' ᾿ ΑΝ 
πῆς ἐλλαδϑὸς χαὶ πιισὴς δὲ τῆς οἰχουμδυης αμ.- ἃ πδπς αταοία,, ἱπιηχὸ νετὸ τοτίας τὸ ζαυ μὰ; 

οτθὶβ πη πχρήϊο ἤταηιν εἤς. Ὁ δητο (οἰ οοτ 
Ἰοπρίις αίμππε αἰϊαιυνΐ Δ οα., ταῆτο ἔπο]ος: 
{ποτὰ ναὶ] ἔγσούα νοὶ ας ΟΧΡΟΥ απ ἰλ γε 
Ὁ τοτηποτ ἰτοπὶ 4 Ἔχίγοηγῖς ποῖα πὶβ 
δι αά αἰϊος ἰτϊ ἐς πὶ οχιγοπιοβ ροῦσοτε νῸ: 
[πογίητ, ὉΠῚΠΟ5 τἀ ΠΥ Δ ΠῚ ΟἰΓΟᾺΪ νἹῊ 115 
οτιπὶ Ατιθηας νο] ργατογπαιίραησ, νο] ρζα- 
ταγοιητ. ΑΟταπλοτίϊ εχ ὁπιηΐ ραττο ἂθ αὶ 
πο Δα] υΐτιιγ, πἰ ΜΙ οπλίπιις αιουλίς νοπτο,. 
μα περοίατία ἔπος, αἀξειτ, ὃς ϊια να]τν 
ἐΧρογταῦ; υρρα 411: ἃ Πγατὶ ντγι πιῆ; αἢ- 

ν» δίαταγ. Ετίαπη τοῦτα πλουσατγι5. ΠΊαΪτὸς δά 
φηϊτεῖτ, ΖΟα τοῦγα {π σοῃτίποης. Ργαῖετ- 

δὰ {απ θΑγΡαγὶ ῥ᾽] αὐ] πηἰς ντίδιις ντοϊηὶ 
περοτία ἔασεῆαπι, Ατῃοπίοηίς5 νἱοἰπας 11 
115 παΐθησ οἰπίτατοβ, 41 ΠΊΑΧΙΠΊΟ α ρατ: 
Ῥαγὶς τῃτογια}]}ο ἀμξαητ. Ηοσιιπι σίταῦ ος 
ταηίπτη σαι απ, να ἀἸΧῚ, ροίτατη ἱπἸρίο εἰς 
(ε ίοἱο αὐίτγοσ. Θὰ {1 δά πατία ἤοπα, 
Ρτπηαπη ασσεήδτ Δα πο ηαγπὶεῖγα ὁ Ναπὲ 
Πῖο τα ἱ ργοιθπτιις ἐχ ορτίπηδ εἴϊε νἱ4ς- 
ταγι Οὐήρρε φαστα }1 {δἰρίοϑ δ] δῆτ, ὃς πλοξ 
εἰς σοπαπηοαἷ5 οἰπίτατος δα βοϊαὮτὶ ΠΌὴ τα- 
πλθῃ ν]]Δτὴ πχογος ἄπ ἀςοίρίπητ, [δ ρο- 
τίτι5 οτίαπι ροηΠοη πὶ Δ ΠΟ Π15 ἱπηροίταπὶ 
οἴδετγαμπε, ΕΧΙ πιο διιγε πὶ σα γαπη απ {π- 
ξεξτυτατη ; {1 διἐἐπιαπηα5 [114, φαατοιῃη ὁ 
τε ΡΟ] Τοας ΜΠ} {ππτ νέα! ἂο ροτίιι5 δἀ- 
ἘΘΗΙ5 ἱπέατηϊας ποῖδῃι ἱπιγεγα νάθησγι 
ἴτας {ι Πρεγοπιαβ ἰοὺ δῸ5 οπεῖε,, πὸ 
ΤΩΙ] Ιτατα πὶ ἴσα οατη οἰαΐθιι5 ἀὐπτατὶ ρεάϊ-- 
τὲ5 ήδη σοράαπτιγ, Ετεηὶπιὶ πιλσῃιπὶ 
αυϊάάαηι εἰ, ἢ ρετισα!απι δ οἷ απ; 
πηασπιη., ἃ ΠΙ δ ογίς δὲ ἄοπιο 4 πεπηηιο (πα 
ἀιίοοάστα. Ὁ υἱποτίαπι ντῖ]ο οἰτατὶ ἔπε τῳ 
{1 ροτίι5 οἴπο5. νΠΔ ΠῚ] τατιηλ σαητ; 4Π4ΠῚ 

᾿ γα. δυνιὰ μιζωὺ χαὶ ἡ πόλις γ᾽ αὐ ὠφεληϑεί», ὨΙ, 4ιοά τηοάο ἢτ, δοτιμη ογάηΐθιι5 δα: 
ἰπησαπταγ! γάϊ, ΡΏγγρος, ϑγτί, Πα ἀ1-- 
ποτ! σεποτίβ δαγθασὶ, οἱ τη αἹ] ρΙετί χα 
{ππτ δάπεπα. ΡῬγατοῦ ἤσς νοῦὸ δοπιιπι; 
απο α Πἰς οὐ πτατηι ΠΠ ταγί τη (οοἰθτατο [15 
Βοταιὶς εχ ογοε ; στα ΠῚ οτηαπῆδητο εἰε 
οἰυϊτατί, ἢ νιἀογεηταγ ΑἸμοαίεπίος ἰπ ρα" 
118 ΠΡίπηες ἱρῆς ροτίτις Πάεγε, Φαατη οχτος 
τί5. Οὐοά {1 σα πὶ δή π6 15 σοπηππιηΐσ 6 
ΤῸ5 ΡΓΖΤΟΓ αἰϊα ; 4υ 5 οατη ἰρί15 ὁΟΠῚ- 
ται πὶ σαγὶ σοπι 6 Πῖτ, στα πη ΓΕΙ͂ ΘΠ ΕΓ 5 γε 
(τὰ : ατϑίτγουῦ Π05 14 εἤεξειγοβ,, ντ Πγ2-3 
σὶς Βεπευοίο ργα ἀϊτὶ ἐγρὰ ΠῸ5 ἀπίιπο ; οἷ 
αἰτατοτη ἰρίδπα νί γι θι5 δυέξαμ πιαίογοπη- 
χες τε α τι! {πε. 1) εἰηἐς αἰμιτα πηασπά 
ΡᾶΓ5 ὙγΡὶ5 1ΏτΓὰ ΠΆΠΓΟΚ ὃ ἀγραΣ ἀοπηοι πε 
νδοιας. ἢ ἀεσίοίο οἰεαἰταῖὶς σοποεάεγεί δ; 
ντ ἀοτηος εχίξγπέξας ροΠΠ ἀεγοηί, φιυςεῆλ- 
4ις μος ρείθητος ἀἰρηὶ ες νἱἀεγοιχιι 
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Πᾶς ἐδ ηδς ατοἰτγογ οχροτίξασοβ νί ΑτΠα- 

πἰῖς Ββαδίτεπε. Οὐοά ἔ οτίαπι πιδρ ΠἘγδτιιπὶ 

ἐπ|ἰταθεθπιβ, 4αΐ νι ρα ρ  ἤογιην ἐμῆς οα- 

[ξοίςς, τα δέ τρίς πο  ποτγιιπὰ συΐξος αἰ- 

φετγεταῦ, ατα; 1} ρει πηῖαπη φιοάἀάλπιρτος- 

Ροπετγοῖατ, α ΠΟΤΕ ΠῚ ΟΡΟΓΑ Ρίατος ᾿πααηπηΐ 

οχ ετοητιῆσς ΠΖποηᾳα πηαίογεπι γα ΠῸ5 

ἴῃ απϊποὶς ἱπα Πποτιπὶ δεπουοϊεπείᾶ εχ- 

οἴτατος,, ἃζ οπιπες,, ντὶ φυίάεπι ςοπίςητα- 

πεαπηοἵξ, ιοτηποτδ δὶ οἰμπε5 πο οἤςητ, 

Ατἰςηῖς σοπίςαα ἐπ5 Πα! πογαπισιρο- 

τεητ, δε ργοιοπειις διρογοητ. Υ τρόπιν ογ 

Βαπο ποίξγαπι κα ἐχεγοοπάδπι ππογσατι- 

τᾶτιν τα πῇ ὄρτατ Ππιᾶπὴ οἵδ, ταπη πλαχί πιο 

ἀυχίξυοίαπι,ης ΘΧΡΟΠΔΠΊ. Ρεϊπιαπι 6- 

πἰπὶ πασῖς φα οι Παῖο ρα] ομογγίπιος ἃς 

ται πλὸς τοςόρτιιβ μαθες,, νδὶ ᾿ἰσος δά- 

Ριμ ας τοπηρείιατίς σαυ {ἃ (ἀλυΐτεῦ αυϊείοο- 

τε. Ῥτγατογεα τηογσδζογοβ Ρ] ΓΙ [151 Οἷα- 

τατί δὲς τοπιπιύταῖε οπεγί ας οηογὰ πεσεῖν 

{ς εθ-, αυοά παπητηῖς {1 ἕο τὶ 5 ἐπα θὰ ν- 

ἔλητατ. Ατμοηὶς νογο πἸαχίπγα τογαπῃ Εἴ δά 

ἐχρογγαηάτιπη σορία,, Παΐθι5 Ποπηίηος 6- 

σεῦ: ἤπ οποτγαγο πηογοίδιις παι πῃ ΡΟΓ- 

ταυτατὶς πο ίηϊ, ἐσέερ!αβ Διο ΠΠτ ΠΊΕΓΟΟ5, 

4υϊσαπηαας ἀΥσεπτιη ΔΘ ππτ ΝΑΠΊνθι: 

σαι χαοταπγάογι πὰ νοπά!δονίητον δὶς 

Ρἰας τοσὶ ρίτ,τιλπὶ ρτίας παρε ραπτ ΘΟ υοα 
{ 4υϊς ἠτοτοαταγα ργα ἔοξζο ρτςπλΐα ρτορο- 

τδῖ, εἰ οἰ] σοῦ, α] ἀ'α ΠπὶῸ σο!ογτίπιςα; 

ἀπΠπυάίςετεα, ἐς χαίθιις σοπτγοιιογείτατ, ν τ 
ἱπιρεάϊτι ποη πθοοῆς πιο ς, 4! Πα ρ 5 
ἀϊίςεάετε νοᾶτ: ετίαττι μας οὐδ σφας Ιοη- 

σερίπγος, ἃς φυϊάοιι Προητίις Πείσ περο- 
τἰατεητατ. Εἴϊοῖ οὐαπιταπα γε ς, τα Ποπο- 

ἤαπι, πιογοδζοτοϑ ἃς παι ο ογοβίοσο πηδσὶς 

ΧΕΝΟΡῬΕΟΝΥ 5 
Β : 2. », ι 4 »" ΙᾺ 

ταυΐτο ρίαγες ἂς ργαίξαπείογος οτίαπι οὗ ΑΙ πολὺ αὐ οἴομαι χαὶ 214. ζωτα πλεῖες πε, χαὶ 

βελτίες ὀρέγεαϑειι Ῥ αὐϑέεύησιν οἰκήσεως. κα, εἰ 

μετοικοφύλοχ ας γε,ὡςαῷρ ὀρφωνοφύλαχαξ» 

τ ρχζω καϑιςαίμδυ, ὦ σϑτοις τί τίς ἐπείη, ᾿ 

οἵτινες πλλείες μετοίκεις πἰποδείξάαν, καὶ τῶτο 

ἐύνεςερας αὐ τὸς μετοίκες ποιοίη, (ὡς Ὁ εἰ- 

χϑο) πϑώτες αὐ οἱ δσολιδὲς Ὁ ἀὐϑζεύνϑεν μκε5 

τοικίαις ὀρέρριντο, ὼ (κ πυφοςόδους αὐ αὐξοιεν. 

ὡς γεμζωὼ ἐμιπορφύεοϑαι ἡδίςη τὲ ὦ χερός" 
͵ ς ᾿ .“ .“ ͵Ἱ " 

λεωτατη ἡ πόλις, νμῦ ζᾳῦτα λέξω. Ζοδφοτον 
ὶ “" Ε 

Βϑὺ γὸ δήπεναῦς καλλίςας χαὶ ἀσῷφα λεςά- 

ὡς ἰσνοδῦχας ἔχφ οδπΎ δβὶν εἰςορμίαϑεν- 

(κυδέως ἕνεκα χήμδμος αὐαπειύεοϑει. δυλὰ 

μι τοῖς ἐμπόροις οὖν μδὺ ταῖς πλείςσαις δ 
πόλεων αὐτιφορτίζεοϑαι τί αναΐκη. νομίσμασι 

"ὃ οὐ  χενσίμοις ἔξω ̓χρώνται. οὖ δὲ πῆς α,8η--. 

ναις πλέςα »ϑὺ δεν αὐπεξαγήν, ὧν αὐ δέωνται 

αὐ, 3.9» ποι" ζωῶ δὲ μὴ βούλωνται αὐτιφορτίζε- 

αϑαι » (αὶ οἱ ϑὴργύδμον ὀξαγϑντες καλζωὼ ἐμ- 

πυρίαι ὀξαορεσιν. πα ὙΡ αὐ πωλεῦσιν αὐτὸ, 

(πόυτειχοὺ σλῴον τῷ Φρχαρου λαμβαροισιν. 

εἰ δὲ “4, τῇ τῷ ἐμπεδίου Ὄρχη ἄθλαᾳ “θοτί- 

θείη τις οὔς]ς διχαρόταζᾳ καὶ τάχιςα Ὡ[ φ!Ιοοίη 
τὰ ἀμφίλογα , ὡς μὴ ἰποκωλύεφοϑαι ὌἜσο- 

σπλφν“ βουλόμϑμον, πολὺ αὐ ταὶ ΟΥ̓͂Σ Φῦτα 

πλείες πὲ χαὶ γόον ἐμιπορ δύοιντο. ἀγαθὸν δὲ ὃ 

καλὸν χαὶ «αρϑεδδίαις τιμᾶαϑαι ἐμιπόρϑυς χαὶ 
»}} 

ναυκλ ρες ἯΙ ἢ ἔχι ξενία γ ἐςῖν 

ρβύμασιν ὠφελῷ Ὁ πόλι. ζῦτα ὙΣΣ σηαφ- 

Βοποζατο ἰῃ σοπίοπδιις ογπασί: το {ΠΠ05Ὁ μϑιοι, Ὁ μᾶνον τῷ κέρδους, δλλὰ ὁ Ὁ τιμῆς ἕνε- 

οτίδτη δα ποίριε|}) πεςεῆιτι ἀπο ἐπ αϊτατί, 

αυὶ παὰΐδιις ἂς τη θγοῖθιις ἐστοσ δ Οἰαϊτατί 

Ρτοάοης νι ἀεγεητιγ, Ηος οηϊπὶ Βοπούς 

ααὐξεδιί, ποπταῖι συσίξις, σαδιῃ ποπογίο 
οαὐΠ]ατεάϊγο αὐ ἀπχίοος ργορογαγδι Ἐπ᾿ πλ- 
ποτο πὸ Ρίατος ἰῃ νγθοπὶ δατηϊττογθητα, 

Ατποπαίχας νϑηίγοησ, οο ρἷτ5 πλεγοίαπα 
ἱπηρογταγοῖατ, ἘΧρογζαγογιγ, πλἰτγόγοιαγ, 
νεηάοτγετις, πιογοςα!ς δα τ θατὶ ἀσοίροεξο- 
τατ. ΝΝος δα πῶς ργοπθηταθτη ἰησγεπηθη- 

τὰ {ἀπλτιῖς ν}}1 γα αϊγογοησαν,, ργατοῦ ἀθ- 

2) ε" ι 
αν. οσῶ ὙΚ χεν σὸς φίλες ἐχτασεύδοιεν 

’ ᾽ ͵ νι» “ 

“πλείονες εἰσοικίζθιντοτε; χαὶ ἀφικγοῖντο, Ἷ διη- δῆλονδα 

λονότι Ὡσούτῳ αὐ πλφον αὶ εἰςαΐχϑιτο, χαὶ ὅξα- 
ἄν ͵ " πὰς Ἀ 

“ϑιτο,χὺ Ολστε μα πϑιτῦ, Κη πτολοι το. Χ) μιοϑοφο- 

οοῖτο, ἡ Ἵ τελεστορφίν. εἰς μδιρ ὅδ ζᾷς Οιαύ- πλέσρο- 

ὥς αὐξύσής τῦν πυοϑφόδων σεϑϊ πως δαπα: δ 

γῆσοιι δ, σον, δολαὰ ψηφίσματά τε φιλαᾶν- 

,ϑοφπαι χαὶ ἐχτμελείας. ὅσοι σὲ αὐάλλαι δὸ- 

χούσί μοι πσοϑφοδὸι γίγνέοϑαι » γιγνώσκω ὅτί 

ογοτα Πυιπιαηϊτατίς ρίοηΔ, δέ ̓ρίλπι ἀΠ σε π- Ὲ ἀφορμῆς δεήσᾳ εἰς αὐζαιξ. οὐ υϑώτοι δεξελπίς 

τίατη. Οιοϊαιιοῖ αὐτα πη ρΓΟΈΘΠτΙΙΝ [05 
ποδὶς ασσοάστο ροῆςριιτο; αἄ εος πηροῃ- 
{5 Οριι5 ἔογο απἰπγαάτοτιτο: ἸΝοηις τάιπεπ 

ἀείρετο 9 4υῖπ οἷπος ρου αδεπτοῦ δ Πὰς 
ΠοἸϊατασὶ της, πὶ ππσσα ΠῚ ἱρίξ σοσίτο, 

οἰ αἴτατοπι ἰναπο πλιἶτα ἰά τοπηροῦϊς σοπ- 

εἰμι, ὃ μὴ ἐχὶ πσοϑϑύμος αὐ τῷς πολίζᾳς εἰς 

σὰ ζιαῦτα εἰσφέρᾳν, εὐθυμούμϑυος ὡς πολλὼ 

αϑὲ εἰοζωώεῖκεν ἡ πόλις, ὅτε αῤκαίσιν ἐξοηθ ὅ] 1 

Δισιςρώτο ἡαιϑύα,πολλὼ ὃ Ἐχὶ Ηγησίλεω, 

τας, χαπην Γγ(ίξγατο ἄπος οροηι Ατοδάϊ δα ἔδσσος : πλα τα ἱτοΠΊ, ἄμπος ΗερεπΠίλο. 

ὄχίςα- 

ὁτεκαλήαχ, Οὐδέ. 
οἷ αὐ δοκῶσιν αἰξιολόο»ις χαὶ πλλοίοἰς ὦ ἐμποο 



ἈΑΤΊΦΟΙΝ διὸ ἡ ἥἦν ΜΝ. δ13 
ἴγηςὰ μι) ἢ χαὶ τὸ δἱρᾷς πολλάκις ἐχπεμπο-  δεῖο ἴτοηλ ἔςροπαπιοτο (τίγοπίος Πηασῃῦ 
αϑίας στοὺ πολλὴ δειπό μη ὁ υᾷς “Ἀνομέ- ἰαπητα ὉΠῚΠΠ|Δς οὔς, αι υϊάοπι 1Π}5 ΕΞ 

Ἶ τ ΘΝ Ἐγεσητ. ΠΛΆ τ, “ κκῶϊς εἴτε οδίσυτγιη, ντγίιαν (ὦ ῥγοΐατα γὰρ, τό τῷ μϑρ αδήλου οντος, εἴτε βελτίον εἴτε 
ΤΠ. ροτίπς5, αι. πὶ Γαι τὰ οὐδεν πυΐηΐΞ , », Ε ᾿ ! δὲ δ 'Δ0 “ ᾽» κα" ἷ Σ ι 

καχίον ἐςαι" κείνου ηλϑυ,, οτὶ Οὐ πο- χγγὸ χυτοπι ΘΙ δἰτΆΓΟΤΟΣ ν Πα ἀτ11Π} ΓΟσοΞ 
᾽ , τς ͵ λ ΡΡ-: ἾΝ ῬᾺ σε ῬπΟλΉΜο ται ἃ αἢ εἰςενείκωσιν, “ εἰ μεϑέ- Ρζαθ5 αι1α5 σοη τ} ΠΠπτ,ηδο ραγείςίρο5 ἔα: 

ΔΊΝΟΥΝ ͵ “ ἘΣ ρα, πὶ ΠΗ ξ,ἐσιν ὧν αὐ εἰςενέ[κωσινο«τῆσιν δὲ ἀπ σε σἐνὸς ἴατοϑ ΠΟΤῚ, “τα: τμρμάεων. Ϊνεαιιὸ 
ἘΝ : ἢ "ὦ ΨΘΓΟ τα σστοσται ΑἸ ππἀς ᾿Πσγ πὶ γα: παρ τ, ὦ οὕτω κα λίεὺ κτήστιτὸ ὡς εἰ εἰρ ἀφ οὗ ς ϑνν τ τ ον σὰς ἐἡραν ἃς πα τς τῳ εὐηθιτο Ἷ πὸ οὐ τον ἦ ᾿ τ Ἀν ι ὈΟΙΠΣ, 44Π| ΕΧ {|| ΙρΗ1ς, τὰ ἤα᾽ Γαξξαὶ 

δεν ϑεσ ἃ τελεθωσιν Εἰς τίω αφορμιέωυ. ᾧ μδὺ ΡΓῸΚ πηροηία Βιογίητ. Ετοηΐπι ἡ ἀςοθ πὴ λκ}, 5 ᾿ “ “ ο. . «1. εή ἣν τ - “ὦ αὖ δέκα, μϑαι εἰστῷ δε ὅλύνται, ὡς ὩΡ θ᾽ Πληδς σοητγ δίιογοε, ἰς ππσυΐος ἰῃ ἀϊος (ες Ξ ὑξο ἢ ἢ γε, ττραο ὶ 3 τιχϑν ο,εδὸν ἐχίπεμπῆον ἀυτωΐ γίγνεται τείω. υϊπιϊπεῖ νου ττϊοο]πηῚ τ βρνεεν 
τ τ) , μι χς ἡ τὰν οἱρογεῦ: συ νόγο σα 46 [ Πᾶς. ἈΠΊΡΙΠτ 5 ζολον ἡμέρας λαμθαγογτί" ᾧ δὲ γ αὐ πέντε Β ΠΡ 4 ΤῊ ὙΠᾺΡ Ἢ ἀντ τ πῆρα ΣΕ ΧΕ {ε(χυϊτοτιῖο. Ρ] απ διισοιη ΑἸμποπίθηίες 

μηάϊ, σλήον ἢ Ὀπτίτθιτον. οἱ δὲ γε σλήτοια.- αυοταηπίς ρίαγα γεσορτατί οἤσπτ, πῇ σοη- , ΄ τς ἢ ΓΙ ᾿Ν Η] ) ᾽ ἕ ᾿ 
αἱ ξενα ων πλείονα, ληκίονται κα τ ογιώυτὸν, [ἢ τι δαεγοης. ΝΝΑηι 1 Πλί π απ Ῥτίας ρος ΥΤΉΤΩΣ : : : Ῥ 
ὅσω αὖ εἰςενέξκωσιν. οἱ ΣΡ μγαν ππϑοτελε- ἄετίησ, υρε των ΠΉ Πατιτη ργοῦδη- 

’ ΕΡΡΑΣ - ᾿ ͵ ΚΣ ταὶ {πη τ, ὃζ οὐπτι αι! ἄθηι ν οΣ σαντες, ἐϊγὺς δύοιν μγοὴν πσδϑςοδὸν Ἔζοισι, τη} Πα ἰτατὶ πτητ, ὅς οα Ἢ Ζυϊάςφει ἴῃ ντὸς: 
ον ϑρὼ ἢ απσα Πιιπταηὶς ἴῃ τεδιις τας ΠἸπλὰπὶ οτος, 

χα ἴαυτα «ὦ, πολφ' ὃ δὸκ τρουβο Γι ταλχίπλ6 4; ἀπγαθ}}ς νιάτα, Δίας ἀγδί- ᾽ ͵ ᾿ ) ͵ Ω τὰ ἢ Ἶ ἜΡῸΣ 

ἀσφαλέζατον ΤῈ καὶ πολυ" θογιωτατον τῇ. τγοῦ σαι! ςπι, ἢ ΠΠπτοτῖς πιά πάλι ἤτητς ἊΝ ν ἈΩ , Ἶ ; ᾿ ξ 5 ϑ 3 οἶκι9 δὲ ἔγωγε, ταν λλοιεν ἀγα γξαιφησεαϑῶῃ δὐνε δυν τ ες ΠΑ το ρα δ]1-- 
ΕῚ Ἵ » Ν « ͵ Ν , γ» ᾿ Σά τι Ἢ τ᾿ ἡ. τ δ εργέται εἰς τὸν ἀττλυζῳ, γρόνον, χαὶ ξένους ΚΟ ΡΥςΓ{π|π|1τῆτ αἱ ΟΠΊ ΠΟ ΠῚ ρο δ ϊζαταπι: 

, πο οι σκοως ις οτίαπι πλυ]τοσ ποίρίτος σοπεδαζαγος,, ἃς πολλοῖς ξἰςενε)κξιν., ἐς] ὁ ς αὐ δ Ε 5 ἦᾳ “ων Ἀπ ΟΣ ἀμ ών αν αυϊάοπιντθο5 ΠιοαΣ» ΠΟη Πα] ας ἰά Ἔχροτίς- ᾿-" ᾽ πολ νοῦ τ ! 3 “φρο. , ᾿ Ξ ; " Τῆς αγαγφαφης ορεχϑυϑυας. ἐλπιζὺ δὲ καὶ Ογῃτας ΕΟ Π πο ητῖς ΠΠττο γα ΓΙ 11 ἰΠΙΈ ΓΑ ἢ 3 ͵ " Ἷ λ , Σ Β » βασιλέας αν τίνας, χαὶ το φοίννους, γα! σαΐξώ- τυτ. αἱποτίαμη γορος Ζαοίάαιῃ, δέ γγαη- 
πο ιουρῆσοι μετασεῦ ρόξης τῆς γδῤι- ἴιο5,δζ (γα ρας ἔοτε ἔροτγο, Ζυ} ἐς ογαγατῖ 
Νπ  ς Ἰεκαῤῥο τς ἃ ῥνοῖα ἤππτὺντ [μα τι5 ΒΟ ΘΗ ςΙ] ραντίοιρος ἤλητ, (ὁ Ξ . τ Ἂ- Ἔ 1. ὄ -..., ἫΝ Ν Ρ πὴ 11 τεγαπι ν Οἱ ἴα πἰ Π ἀϊπ πὴ σοπηραγατιίι ΟΣ 
ἂν αϑυχαι Ὁ ἐπρὸ αρλύυρς οἰκϑο μῶν ΧΑ τῆς Βοπαπι τὰς νῆϊς Ειοτῖς, ἀδιο]οτῖς 41: 

Ὗ ἐγ . ᾿ . ᾿ ᾽ ἊΝ ταγώγια αἴξ λιυῦνας ποδ9ς τοῖς ὑππιρχθεσῖι, ποτγίοτία ἡπσσάλπ ργαῖοτ Πα. αῇσ ἰδίῃ ἔὰ- 
ἶ καλὸν δὲ χαὶ ἐμι πόροις ὄχι παδοφῆχοιῶς τό- ϑιαίμηε, ΧΙ ΓΙ ργορτοτ ἰρίος ρότίας : δὸ- 

πες ὠνὴ τε χοὸὺ “πράσα χαὶ τοῖς εἰρα φιγγου- Παπὶ ἴτε πὶ πιογοαζογίθις, αα]Ιοσα ἐπητίοης 
ἔν 0 γ Σ δὴ ἀλοτς πότ; ἃς γεπάϊτίοηΐ ὁρροσίμηα: ἀςηϊᾳ ΡΟΒΙ ά 
ὑδνοις ἐκ μόσια, Κα τοϊγώγεα. Εἰ ΦῈ χ τὶς πιετίοτία νεπίεμτίδιις Αἰμεπᾶς Δα Πρ Π Δί: 
ἄλρραμοις οἰκησᾷς τε, χα! πωλητηθλα κατὰ- Οὐοά ἢ εεἰαπι πιιπ αἰ πατουδιι5 Ππαδίτατίο- 
5 , ϑ᾽ ἀν μεν, κε ς - - : ἔ : σκδυα οϑείη, ἐν πέρα; καὶ ο» τω ας «μὰ Γηδς ἂς τἈΡεγπα νεηάςῃαὶς τλογοῖδας ἰᾷοὰ τ αὐ κόσμος εἴη τῇ πόλᾳ,Σ πολλαὶ αὐ ἰποτῴ. Ὠθαταπηίη Ρίγαθο. τα πη Τὰ ντδο ραγο πε: 

ἡ Ἐπ ΘαΝ : ᾿ δὲ, να ᾿ἢ {Ππλι] [ἃ δέ οἰπίτατί ογπαιπσητο ἔοτοσ, δέ 
᾿Ξ, “7 . - ἢ . .“»; " ᾿ Ρ" τὐτιής ἀφ ὐμβη ΠΣ Ἐδ Ὁ χες Ἵ ἡλαΪτὶ ῥτοι όπτις ἰπάς ρεγοιβογοηταν. ΝΞ 

τ ρα ϑέωαι, εἰ χαὶ ὡς εἧρ τοι ηρφς δημοσιὰς ἄργῃν οείαπι πΐμὶ σοπάμςογε,, ντ ροτίςσι: «  Ὦ ͵ ᾿ ; ἡ πόλις χέκτηται, οὕτω χα ὁλκάδας δνρῶ- Ἰὰπὶ καῖ, ΠιΙΠῚ “υεπιδάπιοάμπι {{ἰγοπιοβ 
͵ νυ ͵ ᾿ , - ἐν ἬΛΜΑ7. Β! ΔΙΕΡΗ. ΕΙ ᾿ σίας ὄγευα τὸν αὖ “δροιτο"-τήσοιοϑει,, χαὶ ὦ - ΡΠ αν νῷ οποίατίας Πα 

Σ-.. αὐ» πο φρο ἀπὸ 1165 ΡΒ] σας ράγατε ροίπε, νῇ τὰς ἀτζο ' οκ ἕω ἐπ ἐγ υϑ1., ὡς ὩΣ 14} τὰλ- ΒΑ ΠΑ Μὴ ; Ἶ, Ὡς δι ΤΈΝΝ ᾿ ἷς Δ, τ» τ! ,» Ρτ5 ΠαοΙαΠοιίδιις Ἰσσοῖ, νου ἅΠππ τος 
᾿ Δαδυμόσια. εἰ ὙΣΡ χοὶ τάτο οἷον τεῦν Φανείη, ἀὐς ρου δΠςά. ΝΝάτη {1 μος Ποτὶ ρος νἀ 8- ᾿᾿ ; Ἰ ΑἿ - δὶ ’ ͵ ᾿ " ΝΜ ᾿ 3 ᾿ Πολλὴ αὐ καὶ Ὅσο τότων “ὐδϑςοδὸς γάγτοῖτο. ΓΕτΕΓ Θ᾽ Π115 ΟΓΠ1Π| Πίπὸ ΡΓΟα ΏτΓΕ5 ἀσοοΞ - τ 5 τε ΡΥ περ τυ γπι Ὁ ἢ. Δ ΕΣ 

τάγε μδὺ ξογυρήα εἰ κατασκά)α «ϑείη ὡς ἄετεῖ. τοῦ ον ἀν βάν νον 
: , ΠΝ ΚΤ ΓΟ ἢ, α Ἀ25:ν) : γοηΐοΣγ τὰ. νῖ ἀερεῦαηε, οΧη πη ΓΘ Πλ οΣ δᾷπαμπολλα αἱ νομίζω γρημοίία ἐξ αὐτο Ετεπτασ ττὰ, ᾿ 

ῳψ Ἂν" ρ» ΄ “τς. Εἴς ἱππρηεῖῃ ρεοιπία νίπη ρτάῖογ {τόξας 
ἦν ϑαἸά, δι ἀλλῶὼν ασδϑφοδων πρρϑειἐνοη: βα- ἀέτογος ργΟ ΘΠ τιΓΔΠῚ. 1 αδοταστοπτὶρσηα- ὧν τΔὶ τον τ χ τ ἴνν ΡΞ: ἢ ᾿ Ἂ ᾿ . : λομά δὲ ὁ τοῖς μή εἰδόσι τίου τότων δδουα μεν τὶς, ας βοτί ΠΠ Πλιτη ν 5 ἀγα σοι πιο [τὰ9 

δυλαίσευ, ζύτίω ΣΡ γνόντες, καὶ δτὼς ξάταπι τ, ἐχρόποζςο; αιίὰ σορἡἶτα, τρέξει 
χεραχ δίαύζις ἀϊμφνον αὐ βαλάσοιεϑε ἔξει οτίατη ἐπί τὶ α νοδὶς γατῖο Ροτογιῦ, πο ραέϊο 

ω 2 : ἤκω των ἀδειυϊ ἀν ο τον "ἢ {τοῖδ νεοηάαπης Ἰσποτιιπὶ τ Ποηλ πὶ ΘΠ; 
φυοη] μἣρ παλαιαν οὐ εργαι ἔφ] πασισαφες. ὃς γεῖοτοϑ 1125 εἴς, ὃς ὁροῖας ἰπ εἰς Ποτί; 
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ααποτοηηροῖο σέρις (πτ. ττπι αὐτῇ πος 

πλοάο ἰατη αὐ ἀρτπ0 αὐσοητξογατοῦγα ίο- 

ἀϊατατ,, ὃς ἐσογαταγ ; ν οἰ πὶ ἐοηῃπάογοτί 5, 

αδητα]α ρατ5 ἰτηῖ εἰςῶι μαΐξζεπιις ἀσεγαϊ 

ΟΠ ]ἰαπα ἔρουτε παίσοητίιμι, 414; αὐρθη- 

ταῖι οσοαίταης. ΝΘ ας Ιοσιιπα {ΠΠπὶάτρθῆτο 

ρυμάλητοπι ἀςπιίπι σοπίξας., (ςα ἁτα- 

Ρ ἰδ (απηρεῦ οχιοπάϊ. Οὐ οτἰαπιτεπιρο- 

το πηαχίπαα ποηλίπαηι ]η οἷς σορία ξαϊτ,πο- 

πυϊηὶ νπυαδηι ἀοίποῖτ πιο ἀροτοῖ : (ςἀ 

(εταρεῦςα, απ: ἀσοπάα δας, ΟροΥΆΓΙΠῚ 

πιιπιογαπι ἀρεταῦαητ. Ετηιιης απ ας :- 

ἴογιπι, 4αΐ ἰπ ποτα] 15 μαθοητς τπαηο ρα, 

πρηνο ἀσπιίπποια παπλογπηι τηδπορίο- 

ται σαρί τ: (δ ρ᾽αγὰ ροτα5, 4ιδηταηῖ ρο- 

τοῖς, αἀ χαίτις. Ετομὶπι 4αππι ΡᾶμΟὶ [ο- 

ἄϊαης ὃς σπσγαῃσ, ΘτΙΔ Τὴ Ραϊσας, νῖ 64ι1- 

ἀεπιαγθδίτγον, οροβ γορογίπηταγ: ΠῚ πλα]τὶ, 

παι εἰς ρατιῖριις σορίοίμοῦ ἀγρεπτὶ πηατο- 

τίς ργοάϊγ, πὸ ἤτ,νῖ Ποςσίοϊο ἱπ ορεῖο, 

υοά αυίάοπιίοἴατη, πεπιο (λθτῖςας ποι 5 

τηΠιτιοπείθας ἱπαάσφατ. Ῥγατογοα 48] ἂ- 

στοϑ ροΙΠ ἀθητ, Πουιιηῖ ΟΠ Π 65 ἀϊςογο,αοῖ 

Τππλοητοτγι πὶ ἱασα, αιοῖ ΟροΙΆ 11) αἀ ἔπη- 

ἄᾳππι οςοΙζάμπι (ατὶς ππτ: ας ἢ ρ᾽ ατος5, Δ πὶ 

(υπποίαπτ, αἀ δι σοαπτατγ, πος ἰρίππι ἴῃ ἐα- 

ΠΊΠΟ ΡΟΠΙΠΗΓ. Ατιηἢεὶς οὐ πα ϊ ἀύσοπτὶ ο- 

Ρογίδιις οὔχηο5 ΟρΟΓΆΓ 5 Οσοτς ἀϊςις. Νες 

ἐπίπι πεῖς ἰάθη σοί τ, πο α ἴῃ ἀγεβοῖ! ς- 

ταγίογιπι σορία, ν δὲ αι ἐαέξα εχ αὐτὸ ορο- 

τα νη] νοπάπητιγ, δποτεὶ ἔογτι πα πογιῖπὰ 

(οἱοητ, ὃς ξογγαγίογαηι Ππλ ] τοῦ: ἱσοσηςς ν δὲ 
πλάσῃ (τα Πγ6τὶ ψἱΠ]α; ΟΟρία ρΓΟ ΘΏΙΙ, {τι- 

δεῖ θιι5 ν}}Π ναπεπητίθιις, ασγογιπη ΟΪ τη ΓαΣ 

{ιπείπατῖϊος; αάςο σα! ἀεπὶ, τ πα τἰ γο ξξα 
(011 σα]τίομα δά πιογολτιταπι, δα σαπροπαᾶ- 

, ᾿ - . 2 λ “2 ͵ ᾽ Ὶ 

τίαπι,αἀ νίμγας (δ σὔποτιταης. ἸΝΙ πλίτατη ατ- Γ) τίω γώ ἐργαζξοϑαι ,ἐπ᾿ ἐμπορίας, χαὶ κα- 
σοπεί πιατογίο5 Ζιᾶτο σορίοίμογ Ἔχείτουίτ, ὃς 
αὐσοητὶ ρία5 ἔποτίτ, ταῆτο ρ΄ ΓΟ δα ΠΙμ ο- 
Ρυ5 (δ οοπέοεγο ο]ςης. Ετοπίσν {πρ6}]ς ξἘ 11} 
ξΑπλ Πα ποοοίϊατία σοπηραγαῖα,ῃ πα] τιπῆ 
ν]τογίας σοο ΠΑ (οἱ οτ: ἂῦ ατρδεὶ παπτο δάϊιις 
τατη πα τιπι ἰνασαιῖτ., γτ ἈΠ] διπιρίϊπς το- 
ααϊγογοι δ ἢ χαϊ ρου] πα ῃ ἐξ! πιοτίησ, 
υοάτοάαπάατι, ἀοἰοάϊπηριο 4 ποι 
ταΐϊπας ἀο]ςξξαπτιγ, φιδπὶ {1 6 ντογεηταγ. 
Οὐὐἱποτίαπι Ππππ ΟἸ τατος (ςουμα νται- 

ται [ογταπα, τὰπὶ οἰ ἰι15 πηαχίτης σθητο 

οἴ οριις. ΜΙ επίτα ἴῃ ἀγπηα οἰοσαπιία, ὅΧ Ε 
σοπογοίος εαποϑ, η ςἀος5 ὃς {ειξξιιγαϑβ πλὰ- 
σῃίϊῇοαϑ ρασιῃίατη ἱπιροπάογο νοἰάτ: πλὰ- 
Ἰϊοτας νεῖο αὐ ουταπη{ππλτούμηι, γι ἢ- 
ἄτιη) Διιγοιιπὶ ἀπίπιος αὐ οίμητ. Ἀπγίις 
αίπι οἰπίτατος οαζίγατο Δ ΠοῃΩ]αθογδηζ, 

ΧΕ ΝΕΟΡΊΉΟΝ Ἐ1)5 

ἀςποοοπαταῦ Ζυϊάςηνπάϊσατο αυ Πα 8τ, ἃ οὐθεὶς γοιῶ φεοὶ τ 4 οσῖται λέγην, εἰπὸ ποίου“. 

χξϑνου ἐπεχάρη ὃ». οὕτω δὲ πάλω ὀρυοσο- 

κϑμης τε χαὶ οἰκφορουμδμης τῆς ΣΦογυξάτι- 
δὸς. κατόμούσοιτε τί μέρος οἱ ἐκξεξλημϑυοι 

σωροὶ τὴν ὐῥφυών πεκχαὶ «ἰπαργύρων 29- 

φων. σγτἰὲ μιζυὺ ὁπ ργυρωδης τόπος εἰς μον τὶ 

συςελλόνϑυος, δὶ «εἰ ἔχι πλόον ὐκτφιό- 

ἀϑωος Φωνερος ὅ61ν. οὖν ᾧ γε μά χρόνῳ οἱ 

πλάτοι αν, ϑοφῴποι ἐξροντο ὧν αὔθις, σε εις 

“πωποτεέρῃρυ ἡπύρήσεν, δλλ αεἰ τὰ ἔργα ΓΝ 

Β ἐργαζολϑύων «ἰξεζως. καὶ νει δὲ οἱ χεκτη δμοι 

εὖ Οἷς μετάλλοις αὐφραΐποδα,, ΟΣ εἰεὶς ̓  πλή- 

θοις ἀφωρᾷ, δλὰ εἰ πυοοσκτᾶται, ὁπόσα αὐ 

πλέςα δειύνται. χαὶ γὸ δὴ στὸ μϑὺ ὀλίγϑι ὁ- 

ρύοσωσι ὸ ζυτῶσιν, ὀλίγα, οἴμαι, χαὶ τὰ γρ» 
ματα ἀοισκετει" ὅτὸν δὲ πολλοὶ » πολλα- 

πλασία, ἡ Ἔργυοιτις αὐαφαήνεται!. ὡςτε ὧν 
“»ν» νκ“ ͵ , δ 

μόνω σύτω ᾧ ἐγώ οἱ 

χεκτηλδυοι πόμτες ἔχοιεν αὖ εἰπν, ὁποίᾳ ζυύ- 

ΓΟ γὴη τρκό εἰς Ὁ γωριον, ὁ ὁπόσοι ἐργάται" ἑὼ δὲ 

ἔχὶ πλέον Ὁ ἰχϑμών ἐμξαλλη τίς, ζημίαν λο- 

γίζονται. «ὦ» δὲ τοῖς Ξἐργυρείοις ἔρχοις πλυύζᾳς 

δὴ Φασιν ον δέοϑαι ἐργατῆν. χαὶ οὃ συϑὲ ὡς- 

πο στὴν [οἱ] πολλοὶ χαλκοτύποι “δύωνται, 

αἰξίων “μονϑύων ἢ γαλκϑυτικῶν ἔργων; κα- 

ταλύοντοι οἱ χαλκοτύποι, ὼ οἷσιδιυρᾷς γέ ὡς- 

αὐτως" χαὶ ὅτὸμ γέπολις σιτοξ (αἱ εἶνγος “λιυ- 

τω. ἀξίων ὀγτῶν τὰν. καρττῶν : ἀλιεσιτελᾷς αἱ 

γεωργίαι γίγνονται" ὡςῖε πολλοὶ ἀφιένϑιοι τῷ 

͵ ᾿ ΤΙ ΕΣ ͵ 

πηλείας, χα Ὀκχισμους ζέπονται. Φέγυειτις 

δὲ ὁσώ αὐ πλείων Φαίνηται! Ἂ χαὶ ππιογύξμον 

σλῴον γίγνηται ̓ ὥσώτῳ πλείονες ὄχι ὁ ἔρηϑν 
19 λ ᾽ ᾽ 

“το ἔρχονται. χαὶ )γὺ δῆέπιπλα μϑὺ ἐπάδομ 

ἵχᾳγα τις κτήσηται τὴ οἰκία, ξ᾿ μόναι Ετὶ προς 
ὠνοιεύπο" τρργώσμον δὲ σενξίς πω ἅτω πολὺ 

ὀχ τήσοτο, ὦ ξ]ς μὴ ἔτ] ροςδιῴο ζ ἜΣΔΛ ἣν τίσι 
Ἵ Ἃ ᾽ν ᾧ ͵ 

05) παμπλυηῦες, ῶ ΓΕ ἄγον καπορύτον- 

τες, σοϊὲν ἡ“Πονὴ δόνται ἢγρώμνϑροι ἀυτῳῖ, χαὺ 

μὴν ὁτὸμ γε 42 ποραἴῆωσιν αἱ πύλς, ἰογυραΐᾳ 
ε κα 3 ͵ ͵ ἐ τ 

οὐ αν, φπτοι ξργυθλα δέον ).οἱ μϑνυ γὸ ωὐδρές 
᾿ γα ᾿ δ κα ϑ' μ - 
ἀμφὶ δοῖλα τὲ κα λοὶ, ὁ ἵπταοις αγα)οῦς ΤΕ,» 

οἰκίας, χαὶ χατασκάυαὶς μεγὰλοωρεπᾷς βού- 
δλοντοι δαπόνών, αἱ δὲ γωναϊκες εἰς ἐξϑητα: 

“" ; δ. κατ ! «“ Ω ν΄» ͵ 
πολυτέλη, χα γρυσοίο χόσᾷκον δεέπονται. οτπὴμ τε αὐ γοσήσωσι πολάς ἢ ἀφοφμαις και τῶν 

Γ ἁ τὴ ᾿ ἡ πολε- 

δὰ, ἔργων σὐϑὶὲ φϑονᾳ οὐ ὧν 
δὴ ΩΣ Ἐχ: 4. τ ͵ αῦν ἫΝ ἃ ΑΥ..} Ἁ δὰ 

δεῖς Οἷς ἐχισκδυαζομϑινοις. τι ἢ οἱ νὃυ αγρξς 

"ἢ 

ΡΝ] 

ἐγβὸ 



τ 

γιγνορδμης»ὼ εἰς ὀχετηδάα, καὶ νὴ εἰς ὑχευκύρρις 

γομίσμεαΐος δέονται. εἰ δὲ τίς φήσάε καὶ ὦ χεισιο 

μηδὲν ἢ γάσον γθησιμοον ἐπ ὴ ἢ Ξὴἠργύφιον,ετο «δ 

Οὐδ αὐτιλέγω" ὠκῴο αϑώτοι οἶδα, ὕπο γε υϑ 

σίον ὑπ πολὺ φἴδαφαί, αὖθ ἐδ ἀτιμ- 

᾿ς πέδον γίγνε), 8 ἢ Θήδγύθιον τμιώπερον ποιή: 

ν  ὗτα μδρ᾿ δῦ ἐδήλωσα πϑτου ἕγεκα,, ὅπωξ 

ϑαρσοίῦτες οϑὺ ὁτιπλείςοις αὐ, ϑοοποις ὁλὲ 
τὰ αὐτγυρᾷο. ἀΐωῤϑυ,ϑοιρσθντες 5 ̓οζασκευα.- 

ζωδϑβα αἰδξίς, ὡς οὔπε ἔλελῳν ̓οὐσης ποτὲ 

τ᾿ ογυείτιδος, 8 ὅτεπϑ Ξῤργώεα ϑίου ἀτίμου ποτὲ 

Ἐσορδρο. δυκαῖδὲ μϑικὶ ἡ ἡ πόλις αϑοτέξοι ἐμϑ 
; Οὐτα ἐγνωκέναι παρέ ἐχ4 75 εὦ δητὶ ἰσοπτελεία 

ἤβυλο- χα γῶν ξ ξένων Ὑτ μβουλοιδύων ἐργάξεοδωὴ 

“΄ οἰνποΐο μιετάλχοιο: ἵνα 3. χαὶ σαφέξεξον αθννῷ 

φϑο εἰ εἴτ, νι Ὁ δεν) ἴσοι ς ὡς ἀορλο κῆρ πὸ 
ὁ ἐϑειτα: ῷ Ἔργυρψα ὠφελιμούτατ᾽ αὐ εἴ; τὴ 

ἱ πόλφὰ αὖτε ̓αὐπι μδ δὲ σίου ἔγωγε ἀφ᾽ ὧν μέλ- 

ΐ ᾿ λω: λέγ, συν τι ἀξιω χιὺ κα ξεοῦζ, ὦ ὡς ΠΑ 

. . γὼ ἔτι πόυτὲς ὁ ραΐωϑυ, χα δὲ παροιχόμδμα 

᾿ὥξε ᾿Ἰπεαίμῷ ώλ φίλοι θούομάν Δ μϑύτοι 

πόλεως πθλύυ ἄξιον δειλά σὴ Ὁ Θ ὁ αἰαϑαινομεύ- 

᾿ς γηνπολλὸς πλϑτιζονδθδο ἐξ αὐ ἰδιωζας, μὴ 

ἧς ̓ μιμήακ τότοι. πάλαι ουϑὺ γὸ δηπε οἷς μεμιέ- 

᾿ ληχέν ἀκηχϑαιμδυ ὗτι Νικίας ποτὲο ἸΝικηρώ-: 

᾿ς ᾧρνέἐκτησαίο οὖν τοῖς αβγυρείοις χιλίας αὐθρώ- 
᾿ ποις ὥς κήνος Σωσία: ᾧ θραχὶ ἐξεμί ἀϑοέδς 

ΡΨ 

ἐφ φϑβολὸν δα ἀτίη ἐχκαύσου ἡμέρας Σἰπο: ' 

γείρ: δ καὶ Ἱπαονίκῳ ἐξα χϑσια αὐδρώποδε τ χτ 

"- αὐ’ 09 πον Δλολνθλ μόνβι ἐεἰοουεφοι 

Ε μνω ατῦ Ὁ ἡμέρας Φιλημρι!δηδ 5 δια χόσια 

᾿ χοίςοις οὐπήρχεν. ἀτὰρ αἰ τὰ πόλαα, ἡ δφλέπψν 

γὦ γειῦ πολλοί εἰσιν οὐ» ζοϊς αρίωρείοις αὐθρωποὶ 

ὰ ὅπως ὀχ δεδοκεένοι. αδϑαμνομένων [ὲ μὴν ὧν λέ- 

Σὲ ̓  γὲν ̓ αὐ μόνον χαινὸνλύοιτ᾽ εἰώραῖ οἰ δώ 

Ὑδημοσία. αὐδραποδαι, ἕως »(ἤοῆο δία ὀκβίφῶ 

ἀϑηναιων. εἰ 5 δεωυατὰ λέ" ΠΝ ὃν ἕκαϑον 

αὐδ' σχοπτῶν ὁ βεο!ὦ κρινέτω. ΟΣ νομοῦ, πμὴν 

᾿μὲνανθρώπων ἀὔϑηλον ὅτι μᾶλλον αὖ ̓ Ὁ δη- 

᾿μύσιον δευύαι το, ἢ οἱ ἰδιωῖται πο δι σκευάσοιοζ,. 

ἈΛΤΤΟΝΕΒΙ ΒΕΡΙΤΥ͂ΥΜ 
πολέμῳ, ἔτη χοὺ πολὺ μὕζλλον τὐργοδ τῇ Ὅδῃ γῆς Ααατ Βο ΠΟ ἰπσταςητς ουϊατογγὰ Πα ΪΠΠῸ σα] 

ἀὐροτὸν τὶ ἀξάυρηκώς. τὰ κὐρ "ὃ ὧν λέξω, χα! Ὁ 

Τλμιμναζα,θίβρις δὲς, ὦ ": οἴοίϑ δουύαμεις ε- 

ν.. “ταὶ "δησείεϑδιοι αὐδραποδα, φρότοδὸν ἰξένναῦν 

ΈΨΩΜΗΝ εἰσὶν, οὗ τω καὶ ἡ πόλις κτζτο Ε 

ΕΟ 

Δαμιθίτο ἐροζν οἵΕ. τὰπι δὰ σοιμητηθατιηχ 
σοσραταπ 11}. τιιτη δα διιχ ΠΠ8γ 5 σορίΔ5 
ΠαθΎπιο5 το συ ΐτσητ. τος ἢ 4115 ἀἸ χοῦ; 

αὐσσιῃι Πἰ 110. ΕΠ] 8 πλιπ15 ντῖ]ς. ΓΖ π8 1 αΥτὶ 
σεπτπηι; πα ηῦ πιλσ ΠΟροΓ  Υρυρηαθο: 
ἸΙαὰ ταπηςῇ {οἷο » 4ποά οτίαπλ απ τπνν 
πλᾶσηδ Εἶπ]5 Εἤς φορία νἱἀφαιος, ΤΏ] ΠΟΥ 8 
εἴα (οἱ αι αἰ Ἐἰπγατιοηΐδ, ὃς ἀγσοηγαιη γο- 
ἀατ ργοτίοί5. ἄτας παῖς ατηο ϊάοίτςο οχ- 
ΡΠ ίσατα (πῆς, νυ β ἄθητοῦ ἀ παρ] πγίμιος πὸ 
Πλϊ ΟΡ σ᾿ ΘΏτΙ 0 α11145 ΠΛ ΓΔ ΓΉ 115 ἄτα 86 
1Π|Ο δ (ἔτααπλιις χα ἀπ ἰταητοῖν αἰπιπα 
ΒΕ ατραητίξονα τοῦτα ἀοἰςἔξαγα, ἤοηΐϊιο 
Γαστατα ΠῈ τὴ νυ σ οηταΠὶ ν]]ὺ νπηηπδην 

[ΟΠΠΡΟΓΟ νἱ]είραι. γ]ἄετασ ἀθτΟ τη; ὨΔ]Π1 οἰ 

{τὰς ἱρία ας αῇτς Πα βεμρεχηῖς ἾΝΝ δον 

Ροτερστί ἰδ οτίλη, 41 αὶ γεἰ τς, σχσοϊοηὶ 
τηφτα] ]α Ῥοτοίζατοπι ζαοῖτ,α αι} ροποπο: 

γε αὐζθηι θείδιτι ἀρογείτβ (6 αὐ α]αίτοηο 
νιξζα ]οα.αγ, ΠΠΠΟ ΟΧΡΟΠΔΠ, 4 ΓατίοπΘ 

ἰπἰϊαῦτατα αὐ δτὶ Γοαἰπας οἱ αἴταῦ ροΠτητ Εἰ: 
(ς γε! Πτπγα ἶνες οχ 115,4τια ἀϊξξα σας ἔτιπη; 
γ]]Δηλ Πα ΓΟ ΠηΟΪ ΔαἀπγϊγατίοποΠῚ,α, σῇ 2}}-: 

414 ἀν οΙ]ατθρόστι ἰπαοηοῖίηι, ΝΆ “0125 
ἀϊιξατας πὰ, Ραττίπα ετίαπι ΠΠΠΟ ΟΠ. 5 
ΘΟΓΠΙΠΊΙ5.. Ῥαττίῃη νετο σδήθηι γατίοης 16 
μιαθεῖο ρτατοτῖτα, ᾿ΐσοῦ δι ϊοπο σορπος 
ίσετο. Πα Δἀπηοάμππι δάμπηϊγαζίοπο ἐἰ-: 
Θασμη οἱ πο α Ζαθηι (δητίας οἰαἴτας πγι1- 

το 5 ργίιατος ΟΧ ίς Ἰοσιρίετατος οὔτε. ταῖςβ 
ΠΟ ἱΠηΪτοτα. ᾿αΙ ΤΙ ΒΗδι ΘὨΪ ΠῚ ἦε 115,41: 
θιι5 ἐὰ γος ουσα ἕπτ, αὐ παϊηλαε; ΝΙΟΙα τι 
ΝΝιςεγασὶ α] τῆλ} ἘΣ ΕΥ 61}}} ἘΠΕ 
ταΐη 05 γα ΠΠς, αιτῸ 5 εϑρῆς Ὑ Πγαοι οσατίτ, 
4αὶϊ νἱτγα Ἰπυροπίας οΡυαπὶ ρτο ἢ Πησ] 18 

οοτείἀϊε ρϑείοϊπεγει, ΠΕΊΘΟΥ Πχατις Πλατ: 

. διδόναι τ’ Υ σὺ ̓ἀδαθμον σωςα εἰ ̓ Ὑ παρύχεν: ἐγε- Τὸ οἱρίοσατη παιπσ (Θππρεν ἱπτοσται αὖ ΡΔΞ 
τοι ΧὨ ρασοι, Εσου της ὃζ ἐν ἐδὰ πρὶ (χ- 

ςθητα τηδπορίᾳ οοάσπι το τποῦο εἰορα-Ἤ 
τὰ. Πα σοιτι εἴς πυϊ δύ ἔογορα π ν τγὰ ἱτη- 
Ραπίδϑ : ὅς ῬἢΒΠ πιο! αἱ πιδη οὶ ρία τοῦ οπε: 
τὰ ΠΥΪΠ 4: {Ἐπ {6 ΠῈ;ζ 4115, ντ σα στ; ἘΡΡΕῚ 
ταῖοβ (πρρετεθδητγιϑο α ἀμϊὰ πεὐεῆδιίῃ ἔγος 
τοία σου πηοιπογαγοῦ] πη ὃς ΠΟστεπῆρο- 
τ ΠΛ Ὁ]τ| {ππ|τ ΠΟΤ. 165 ἴῃ ἀΓραπτὶ ἔῸ ἄτη 151: 

{ξατατίοπε Ισσατι Ετπαο χυΐάθη; τα ἃ 
πὶς ἀϊσπητατ, ἢ ΡΟτασαητατ;: ΠΠπά ταπειηι 
ποι ἤδτ, νῖ συϊοπυα πιοάμηὶ ΡΓΙΑτΙ σΟπ]- 
ΡΑτατὶδ πγαποΙβι15 ργοπθητιπι {δὲ Ροοη- 
ΠΕΠῚ Δἀαα εν ἀπὲ: Ἱεα'σοοπιαζ ὃς ἱρὰ εἷ- 

αἱτᾶς Πα ΠοΙρία ΡΉΡΠΙΘα, ἀοποο νησία 
Αὐπεπιθηπιπι ἰτα σοπτιίσοζίης. ΔηταῸ 

δατῷ, τα; ἀϊοίηνα5, ΠΟΙ ροΠηι: (ςςῖ (ες ἤπ 
σα ]!ς σορίτᾶ5 αι  ΝΌΪ]οτ,  ἀἸσοε. Εος φυϊά 
Ρἰἀπερετγίρίραιμι ἴδ, ρος Εἰς Εγο τας: 
ΠΌΔΠῈ ρτλιατοσ, ρΓοτία πηαποίρίογῃ σοδοίο, 

}1: 
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φοπεπὶ εἀΐςοτς, νι νοῖος, ἀ ἀπσατίαα 

πλαποίὶρίδ: ἃτ4: τα πα Οὐἶατα Γποῦιποργο- 

τἰοτεάϊπηεζο. ΡΟ εαημδπι αἰιζοῖῃ εοοιηζα 
Ειοτίπε, ιϊ σαι {πτ, σα Αἰ 415 παῖ πα5 
γε τ ἃ τορι! δ] σα σοπμάποοτο,, απλπὶ ἃ ρτῖς- 

υαῖο, Ζαιπι ἢ 4 ἐπὶ σοπάϊοϊοηῖδιις οὈτεη- 

ταὶς πτὸ Οσπάμςοιπτε οἰ τη τ ρα] σα 1α- 

οο5, ίαογα, ἀοπιοϑ; δ αὖ ἐεδάεπιν εξ 4114 

τοάιπιῦτ. ἡ ταστεπιγεάοπηζα γα [Δ] πα: πη, 

ἸἰςειΗίοο βἀεἰιοτες ἃ σοπαά έξοτιθιι Δ0- 

οἱρεγε, “ιπειη  ἀπΊΟ 11Π| ετίατη αὖ 115. 48] 

νεξείσα!α τοάίγηιιας, [πγπλοὸ νογο ἔλοΠ ἴα5 Β 

εἰξ εὐτοτὶ νοξεῖρα! 5 ἐτασάατς, απἀπὶοοῦ- 

ἀυιέζοτί πιδοϊρίοταπι. ΝΑ απο ραξξο ἀε- 

Ρτομεπαὶ αὖ αἰΐχιο ρΡοῆπε ἂτρταπι ρα ]1- 

οὐτὰ ποτὶ, αῦ πτ Παῖς {Π}}}Ὸ ρυ πάτα πη 
Μαποίρίανετο ἤρσπο ριθ]σο ποτατα, ἢ ρα 
παςσοηῇἤίτγιτα πτδὲ νοη οητὶ ὃ ἐχροτταῃτί, 

αυοπιοάο (δ άτιοϊ ἔιττο ροῆπητὶ Ατα; Πα- 
ἔξεπας οἰαίτατεπι ὃς σοπηραγαῖο παϊπίπιο- 

ἀϊ Ποπιίπες, ὃς οοπίδιιατο ροῆς ραγαίτ. δὲ τὸν Τφανζδω τῇ πολφῈ 1) 1ε αἰθρώπους χαὶ ἐφαύα 
᾿ Ω ᾿ 

4υ δ ταγίας σορίτοῖ, οΧΙ δητίθις πα τὶς ο- 

Ροτγατγι 5, Ἔχίξίτιιγος ουῖα πη Πλα]τΟ 5,611 τηδῃ- 

οἷρία ργο πιογσεάς σοπάπςοτς νο]ίπτ: 15 1Π 
᾿νὰς σοσίτατίοης ξατατιπι σοηβάατ,ντ Πλ}- 

τὶ ἰατη ἃ πιαποίρίϊς ἐπ τε], 4]185 μα ρεγο- 

ΡεΙᾶ5 ΡΒ] σας σοηἀπσαητ. Ἡαοης ἐπὶ πὶ 
ΤλασΠα5 Ορδ5 Αὐσρηταγίας, ὃ [ 1Ρ15 οροτῖ- 

διι5 πα τὶ (ἐπείσιιης, δὲ πλα]τὶ σαοαας 411} 
ταπὶ ΑἸ Πεηϊ μίας, τὰ πὶ ρογορτηὶ, σούροτα 
αϊάσιι {Π| πες νο!πτ,πες ροίΠπτοριι ἔα- 
οετο; (ἃ φηϊηχί τάπης η δἰ ἱτα σιγά, δ 6η- 
τοῦ ποοοίατια Πδὶ δα υπαοτίπς. [τας ἢ 
Ρτίπυαιπι σορητιι ΠῚ} ἀπορητα πηδποὶ- 
ΡίΔ, σοῃϊϊού οτος, ἰητγὰ απ 4; Δ Πο5,ἀὰς 

(εχ, ἀς πος ἰρίο ρύοποπτα οἰαίταῖοπλ ΠΟ 

ΧΕΝΟΡΗΌΟΝΤΙϑἍ9 

ϑοπαῖο χαϊάοπι σοττο ἔλοἱ]ς ΕΠ. ρεγ ργας Ἀ πῆγε μέὼ βουλὴ ῥάδίον χαὶ κηρυξ ξ
 γένὲ 

βουλόμϑμον αὐδράποδαι, χά! τὰ ἥσθϑεα ἅϑεν- 

(ᾳ ὡρίαοϑαι.ἐπειδδὺ ὃ ὠνηθῇ, τί αὐ ἡ“Ἴον μμι- 

οϑοῖτο τὶς Ὥρα τῷ δημοσίου, ἢ δὰ τῷ ἰ- 

διώτου, ὅχι τοῖς ἀὐζις μέλλων ξξν; μιιοϑοιοωῦ - 

αι οριῶ ἡ τεῤϑυηγὼ ἱερφι,ὼ οἰκί ἐς, πελή ὡ- 

γ8ν) Ὥρα “Φ πόλεως. δητὼς γεμδὼ τὰ ὠνη- 

θέντα σωΐζν. τῷ δημοσίῳ Ὅ41 λαμξανφν 1 Γ ὁ νὰ 
αν 

γύες αὐ ῬαῪ μιοϑουμϑμων, ὡς αν ἡ ὐρα 
ὀγνϑμων τὰ τέλη. λα μά ἡ ἀδικῆσαι γε 

βῶον τῶ τέλος Ὡριακϑύῳ, ἢ τῷ αὐδραπιδα, 

μιοϑουμϑιίῳ. τ ργύδμον μϑὼ ὃ πῶς ̓  φωρώ- 

σήεν αἡ τίς Ὁ δ μώσιον ὀϊξα χϑυϑιωον, ὁμοίου τῷ 

ἰδέ οντος αὐτῳδ ὐδρδάπεδα, ὃ σεσημασμένα 

ᾧ δημοσίῳ σημόμῥῳ,ὶ παδϑοκάνϑυης ζημίας 

τωΐτε “πωλοιοῦπι χα τῳ  ξαγοντι, πὼς αἢ τίς 

(τα κλένψηεν,ἐκὃν μέδα μϑὺ τῴτου δγενα 

! το ΠΣ. 

κτήσεια ζ φυλάξαι. εἰ δὴ, αὖ τις τότ᾽ οὐϑυ- 

Ἰεσκθασμένων ποϑεμιιοϑώσον!) ζιες δυμοσί- 

5φι πολλὰ, ει τὰ ὑπαρηθτα,πολλοὶ ξὴ εἰς- 

σι ὺ αὐτὴυ ἢ: οὖν Οἷς ἔργϑις γηφοισχοντῶων,πολι- 
λοὶ 5 ὦ ὀῆνοι α-ϑζευα) οἵ τε κ ξένοι, οἱ ὦ δωα!ὰ 

τι υϑὺ ὅτε βέλοιντ᾽ αὐ ὅτε δούωιντ᾽ αὐέργά- 

ζβξοϑαι, τῇ ὃ γνωμιη ἔχιμέκϑρυοι ἡδέως οὐ τὰ 

Ἐχιτήδάα πορίζ ιντο ζῶ γε λϑυτοι Ὁ ξῴτον 

συφὴ χα χϑσια καὶ χί λια ὠδρα ποόδὰι, εἰχϑς δὴ 
, τ ΥΥ1" . ϑι ον “ 2. 3, γὴς 

Ῥαποίογα (εχ τ ]ΠΠδιι5 μα τιιγαιη. [Δπὶ οχ Γγωτε αὐτῆς παδϑεόδου οὖν ἔτεσι στεῖ εὐ ξξ μιὰ 
Ποοσπαιηοίο, ἢ οδο πὶ ν μι! πΠ!ἀ 6 ἀϊε- 
δ ιι5 Πη σα 5 ̓ πηπηιπεπῃ αὐέεγας, ἰοχασίητα 
τα]εητοῦῖ ργοσοητιις Ἀπ πιιας οτίς. Ἐχ 115 δὰ- 
ἴοπα ἢ νἱρίητὶ ταϊοητα [ἢ 11 πιαποίὶρία ἰπι- 
Ρομάδητζαν, το πα φαιφάτγαρίητα, ργοῦτ τος 
οἰτα αδίτ, πη δἰ ἰπιπ1 Αἰ αυίοηι νία πὶ σοηίετ-. 

τὰ οἰαἰτατὶ Ποο τ. Ὁ απ ππιπλογαϑ δά 
ἄεοεπι πλ}}Π1ὰ Ἐχογοπογῖς, Ια τ σοητΠη}τα- 

Ἰεητοτγιιπη ργοιιθητις ΟΧΙΈοτΟ  ογπη οησα 
Ρίαις ἀσξερταγατη Γοπηρι 5] !σαππη, τοί ο5 πλὶ- 
Πὶ οἵϊε ροίϊπητ, (1 χαϊ ππτ αάπιιο, 4αϊ πλε- 
Ὠλϊποῖς . 4 Δ Πτι ΠῚ νεξεραὶ ΟΧ ΠΊΔΠ ΟΡ] 5 

οἰαἶταβ ἀητα σαρταῖη αὖ Ποίξε Γ) σα] απ 
Ρεῖοεροτίῖτ. ΠΠπα αιοαιε το[ξἱπλοηῖο οἱ Ὲ, 
4ιοά αππὶ ᾿η τι πλ γα 1165. ΟμΠὶ τε πγ- 
Ροΐδ ἴῃ ἀγροητὶ ἐοἸηἰ5 οριις ἔοσογίησ, πἰ- 
11} Πα; ταπιςθη αὖ {|| πος τειηροτα ἀπ 6- 
γαπτ, ιδγαπὶ πηοητοπεπι πιαίοσοβ ΠΟΙ Ἐτὶ 

μεῖον αὐτῇ ἑξακιοαλίων “δυέοϑαι ἀπὸ γε μὴν 

Οὐύτου πῷ ριθμού, ἀὺ ο(ολὸν ἕκαςος ἀτελῆ. 

τῆς ἡμέφφις Φέρη ," μϑὲ τσϑεοδὸς ἐξήχοντα 
“ἀλαντα τῷ οϑιαυτῷ. Ἔπ᾽ δὲ ζύτων ζὼ εἰς 

ἄλλα αὐδραποδὰι τίθεται εἴξχοσι, ζοῖς πεοσα- 

ὀφίχοντα ἥδ ὄξεςαι τῇ πολ χελαῖ εἰς ἀν 

δ,τίὶ αὐ δέη. ὅτὸμ δὲ γε μύφια αὐαπληρωθη, 

ἑκατὸν τοιλανζα, ἡ ποδϑφοδὸς ἔςαι.ὅτι δὲ δίξε. 

ταὶ πολλαπλάσια ἵςύτων ᾽ αἷϑοτυρύσειεν α, 
"] μ 51 νὴ ͵ « Ὰ 

Ε μι εἴτινες ετι εἰσι ΤῊ μεμνηυϑύων, ὅσον Ὁ πε - 

λος ἀὕφισκε Τὰν αὐδραποόδων πα οὖ δὲ- 

κελεία. αδϑ]υρῷ ὃ κακάνο, ὅτὶ εἰργασμένων α)- 

θρωπων οὖν τοῖς ξἰργυρείοις οΨ τω πϑυτὶ γρό- 

γῳ αὐαφαθμήτοων,νεοῦ σο᾿εὲν δα Φέρᾳ ζᾳ ὃρ- 

γυρία, ἢ ὦ οἱ πσξθχϑνοι ἡμδμ' οντα ἐμννμό- 
γευ οῦ 

κι] 

"-" τὰ 9 ἢ λ χ᾽ , αἰϑθρών 

(κεῖται , ὡς ἔπ δδυ πολλοί ἐργαται γλνωνται, ποις 
λ “"» Ν ς - χφι 

Ο πολλοὶ Φαγοιώυτοι 1) οἱ μιοϑωσόμϑροι, Οκεινο 
͵ 35 εΓ ἢ δὸ Ἵ 

κατὰμοησάς ϑαιρρείτω, ὁ πολλοὶ μδὺ Ὧ κα- 

ἱ 



ε ᾽ 3, ᾽ ͵ ᾽ 

τυρῷ δι σέκ οὖ πόῖε χελκείω αὐδδαποδα, κα. 
ὑ (γ ») ὦ) ᾽ν -“ » ᾿ ͵ 
φλροιπο, ἡ ὅσων οὐ τὰ ἐργαι δειτοι. οὐ ΤῈ γὸ βά- 

͵ », «- ε Ἄν} 

- ὅγις πέροις, οὔτε ἢ "ἰ πσόνομωον οἱ ορυοσοντες 
͵ λ λ »" Ξ » καὶ 

Ὥ ἐλ δισχοεσι. χρὴ μέζω χαινοτοίμεῖν γε Ἔ σσοὲν 
ἡπὸν “ ν ,ὕ 2 σ᾽) Δ πὰ δ 

ἔξες νει, ἢ τα ΘτΤΈρον.ου Οίνειυ οὐ), εἰστεῖν αν 
πῖνε » λ , » »"Ἥ 

ἔχοι εἰδὼς Θοτίεις, ποτέρον οὖν τοῖς καΐζοιτετ'- 
΄ ΕἸ »" γ᾽ δ. “ 2 

, πα μη μϑύοις σιλείων ὍὌργνεμηις, Ὁ ζις ατ- 
᾽ ͵ ͵ " ͵ 2, » λ “Ν᾿ 

μήτοις ὅς1. τὶ δῆτα, Φαὴ ον τίς, οὐ χα! νεω, 

ΕΝ ὡς ἐμζσθοοϑεν; πολλοὶ χαινοζομιούσιν. τί 

Ν ᾿ 

ὟΣ παλιν καΐζοισκά αζονται. χίνδγουος δὲ 
Ἂν “" ς λ ς ᾽ 

μέγας ῷ χαηνοζομμοιεῶπι.ὁ »Δὺ γὺ ἀἡρῶν ἀγοι- 

ϑζεὼ ἐργασίαν, πλούσιος γίγνεται) ὁ δὲ μὴ δ» 

ρών,πόύτα ἰσπόλλεσιν, ὅσα αὐ δα πιιρήσῃ. εἰς 

τϑτον δζχυ τὸν κινδδουον οὐ μοί λᾷ “τως ἐϑελου - 
᾿ ἈΑ ἡ Ἄν ͵ " "» ᾿ 

σῖν οὗνεωυ ἰένα!. ἐγώ μδρτοι ἐγήν μωοι δὸκω χα) 

πἶξιζούπτου συμξουλάζστω 3 ὡς αὐ ἀσφαλέ- 

᾿ς ρσαζο χαννοτομοῖτο. εἰσὶ "ϑὺ ὙΡ δήπου ἀ,9η- 
,ὔ ͵ ͵7 ΣΝ .Ἃ ͵ ΤΑ: ͵ 

νάων δέκα Φυλα!. εἰ δῈ ἡ πόλις δοίη ἐκαιφὴ 

Ὡτρ» 

“αἰ τύχζω καινοΐομυοιέν, οὕτως αὖ, εἰ μεία. 4ὑ- 

δ9ι«πάσοης αὐ λεσιτελὲς Σ΄ποδείξάεν.εἰ5, δύο, 

ἤλυνϑη ἢ φ4:,} πτεῆαρες, ἢ οἱ ἡμίσφω ἀὕρφιεν, Γ δὴ- 

τ΄ Δριότι λεσιτελέςερφι αὐ ζῳ ἔργα Φῦτα γί- 

γνοιζο, τὸ γε μζω πάσας Ὀποτυγεῖν σξνενὶ 

ΤῊ παρεληλυϑύτων ἐοικός, οἷονεἼ δὴ οὕτως 

οὶ ἰδιωΐζᾷς σεουιςα νϑῴους χαὶ χκοινου ϑύους πίω 

Ἂ τύγέω ἀσφϑηέςερον κινδχωυ 4 ὕφν. μυιδὲν »ϑῥ- 

δι, τοι τῦτο ἱ φοξείαϑαι, ὡς ἢ Ὁ δυμόσιον οὕτω 

ῪΝ 

Ξ 

ξτ, 

(ἢ οἱ ἰδιώται ὃ δημόσιον δλλ ὡς πῆ» σύμ.- 

, μαώχρι ὅσῳ εὐ πλείους σεουιαἶσιν ἰουροτέφοις 

διλλήδοις «ποιοῦσιν, οὕτω χα! ο» ὗς Φ γυ- 

Ἕ ρβξίοις ὅσῳ -» αἱ πλείους ἐργάζωνται, τὸ- 

σω πλφον ταγαϑοὶ ἀρήσοισι Ὲ χαλ Φορήσου Ξ 

τ΄ σι. χα ἐμοὶ μδὺ δὴ εἴρηται, ὡς αὐ ἡγρύμα κα- 
᾿ (ᾳσκά, α ϑείσης τῆς πόλεως ἰχθ ζωὼ αὐ πάσιν 

ἀϑέεναιοις ᾿δοφζωὼ σὺ χοινού “"“υέοϑαι. εἰ δὲ 

Υ τίνες λοξίζονϑμοι παμπολλὴς αὐ δῷ ἀφορμῆς 

ς 

Ἵ -“ λυ ὦ ᾽ ὔ 

ῳ μα εἰσενεηϑλέουαι, μηδὲ οὕτως αϑυμεν- 
ἄ, ἢ ᾽ χ Ὁ) Ε) ς 2. «“ ! 

τ τῶγ.ου ουτῶς ἐν, ὡς αὐ [κη ἀμφ ππλυτα 
ΩΝ ! δ νὴ » γς 

᾿ ἄαυτα γιγγεαϑαι," μιηδὲν ὀφελος αὐδῇ 
᾿ - Ἔνθ ιν. 7 3.5} » Ὁ» “Υ̓ 2 

ὥνὰ ὁπύσει οὐ ἢ οἰκοδὸμιηθη,ἢ ναύτη νθη,» ασ- 
ὑπο “ 5, ἘᾺ 7 δ ἢ 

δρώποδὲ, ὠνηθη, εὖὐθυς ζαῦτα ον ὀφύείᾳ, ἐςα!. 

ΒΑ ΤΊΡΟΙΝ 8 ΒΘ ΤΥ ΟΜ, 

γξυον αὐταὶ ἡ νειῦ δὲ γιγνόκϑυα πϑώτα μα - Α ἔδοογιητ, Ετορα χυϊάοη, αὕα πυιῆς ἤμπηῖ; 

πος ἔς ͵ ᾿ 
“πενέφεροι μδὺ εἰσιν οἱ πῖδὰ τὸ μέταλλα, νεωςτὶ .Β 

αὐτὸν ἴσα αὐδράποδα,. αἱ ὃ χοινωσαμϑυώ 
“ἢ 

τς εἰρζαῦτω πόωτα, οὐχ ἡχϑεώται ἰχκθμ αὶ αὐ πος Ε 

527. 

οὐ τοίξδηταγ; ΠΟΠΊΦΙΔΠῚ μ᾽ τ τὰ Ὠιαηοὶ- 

Ρία ΠΟ οἵς ροῆς , αἰιατη ἰρίᾳ Γοχυίγαητος- 
Ροτα ΝΟ ΘΠ μὰ ΠΠ1, 1 ξοάϊιατ, νεῖ ργοέαπ 
αἰτατίβ,ν οἱ σα σα] σι ΗΠ. Π| ἱπι  Ώτζε; 
Ατχαὶ Πσοῖ πος τοπιρούο ΠῚ Π110 πγίηιι5 πος 
Π} ΟΡ 5 ἔλσοτα, 8410 Ρεῖ5. ΝΝοᾳ αι 

αυσπισοῖτο {6 (οἰτο ρος ἀϊρογθ, πα ἐπ 
Ἰοοὶς ᾿παΐξζοπιις οχοὶ[ς Ρἰὰ8. ἀτροητεα πγᾶ-- 

τοῦίοὶ Πτ,π ποσάμιπιροττίς, Οὐ ἰρίταν, 41-- 
φατ Αἰ 415. ΠΟῚ ΠπιπῸ οτίαην, Πουταηταᾶ, 
ταθΪτὶ ΠΟ ΟΡ 15 ἔλοϊπητ ἴα ραπρο- 
τίοτος ππτ, 4υ ΓΟ 5 ΠιοταΠ Πρα5 ἔποίππς, ποτα 
τὰ ρυάθπη ἰ ταπγασγὶ σορῖα5. Οροτῖ5 θεία 
ποι! Δάρτοίπο ροτοαϊοία (ἘΝ Δηὴ αὶ! ἔπιε 
δεποίππη οριι Οχοοϊοηάτιηι πο πίτ, ςορὶ-- 
οἵτις ὃζ ἀἰτι65 οΗτοίτηγ : “υϊ νοτο Ποη ἵππιοΞ 
Ηἶτ, εἰ (αταταις ἱπα ρα πῇ Ρογειιητ. ᾿τβαῦο ρος 

τισαϊππι ΠΠπα πο δἀπιοάμην αἥϊτε παῖ 
ατατὶς ποπλίποβ νοΐπητ. ΜΙ ταπιθη μα θο- 
γα νίάοοῦ φρο ἄπ οσΠ]ίαπι 'ῃ πος η110-- 
4 ποροιίο, φιοσῆοάο πουὶ ΟΡατῚς [η{}|-- 

το Πα] γατῖο τυ ΠΠπιὰ ΘΠ ροῆτε. Ατἢοπ]8 
οπἰπὶ ἄςοςπι!ητ τῆ θ 85,4 Πγιαπα σα] ]πε {ἢ 
Εἰαἶτας ράγοπὶ ΠΑ ΠΟΙ ρίογιιτη ΠιΙΠγο τα σο 5 
σοράοτγοτ, ἰρίβε γεσο ἔοστιιπαπι σοπιΠλΠΠ 6 
οΧρου πη, Πομιπὶ ορὶ5 φἀσγοάογοπταςς, 
ἰτα ποτετ,ντἰπαθητῇ αὖ νπα υ ἀρίαμι, ν 1: 
πογί!ς γε τατοτὰ ὀχ θοσοτ. 510 ἀπια:, 4πξ 
{Γ65. 41 ΠΙΙΔΙΠΟΓ, 4010 ΟτίΆ τ αἰ πὶ 412 ραΥ5: 
τὶ δαιατα ἱπιιοηίγοι, αι ἀαὴς πἸαϊογος εκ 
οἰπίπη οἱ ορογίθιι5. νε!έγατας σαρογεηζαγ. 
Οπληἐ8 επἰπιίρο {πα ἔγυεγατὶ., ρτατοσγῖρος 
ΓΤ ἜΧΟΠΊρΙΟ σαγοῖ: ῬοΙΐδης οτίδηι ΡΓΠιατὶ 

ἐδ επὶ γατίοπε (6 σοπίπηρσοηάο ὃ σοπίο-: 
οἰδηἄο,, ξογτιπαπὶ τυτίι5 ρα ΟἹ τατὶ. Τ᾽ οα: 
γεγο πιοτιοπ πη οἴξ, Πα νοὶ] βίσιις ρεῖπα- 

Ἣ καζοσκάναζουϑιον “ὠς Ραιλυπήσῃ πὸς ἰδιω. Γγ τος ἢιΐς {γα ξξυτ!ς Ισατ, νε] ρείπδεὶ Πίοιιτη: 
(ἀντ ἀγπιουιη ας 8611: (Οοἱ], πο ρίατες 
σοηϊ απ εϊ] ππογίπε, ποςίς ἤγετο Πτπηίογος 
τράάπητ; ἢς ἰπ ἀγα πεὶ ο ηἰς το ρΙατας 
εγπητ, αὶ ἔλοίδης σρι5. ΕῸ Ρίτις θοπούιπα 
δέ τερετίοης ὃς τερογτάθαης. ἘΧροπτισα, 
4τι4 τατίοπο οοηςείταγα γερο δ᾽ τοα, ν ὩἰτιοΥτ 

{5 Ατμεπ πες ἀε ρα θ]οο δ υἱέζαση πες 
ςοἤατία (ἀρρεαϊτατὶ ροῆς αὐρίτιον, οί 
Π αϊ πηι, ]ι! εχ  Π]πεης, αα πο εοπῃῇ οἱ- 
ἐη4ἃ Ρεγπηαρηΐ5 ἱπῚρ 6 ΠΙ15 ορ5 εἴ, ποῦ 
νη] αΠὴ {τς πηαση πὶ ρεο απ σοΠΞ 
ἔοστὶ ροίϊε ; πὸ ἔς αϊάθιη δηϊ πηι ἀς- 
(ροπάεγε ἀεθεησ. ΝΌη εἢϊπι ἱτα σοΙηραβ 
τᾶτα τα 5 οἱἘ, νὰ δἰ π18] οπηηΐ ἤοτὶ, δας 
ΕΧ εἰ ντ]εατοη Πα }]ΔΠὶ σαρὶ Πεσεῆς ἤτ: 

(ἀν ϊ φυσι ρει πηι α ἀΙΗ σατα ἔπουίης; 
νοὶ ἀοιηις, νος] παῖς, ν 6] διητὰ πιογίηξ πιᾷ- 
εἰρία, [ζατπὶ ἢα:ε γε] εατε τη δά ]αταγα {πῆ 

ἘΣ 



ο:8 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙϑ8 ᾿ 
᾿ “" .]} 

μιν Αρασε νος απο πα τὰ χὐκμν: ο- Αδλλὰ μζωὺ καὶ τῇ γε συμφορώπερον ὃ «τὶ μέ- 

τίτ τς ραιτιοἰΠ]λείπη., “ιαπὶ ΠΠΠ] οπληα. ρος ἢ ἃ ͵ γῆ, ἔν ΤΣ ν᾿ 

βεε ΝΝ πὶ ΠΙαδίτο αἀϊποδηηας πλα τὶ, πηὰ- πων ἄθατα λα δηεοθα Αἰκολνδνα ἫΝ 
τεςΊε γὸ ἀ, ϑρϑοι,πολυϊελέξερον αν ἢ ἱκαλ- ὑ αν 

Ἰοτί σατα ἕαππτιι; ὃ ρείιις ἀθίο! πο πλα5, σαᾶ μήν ΐ ΘΗ Ἢ : 

ἢ τες ραγτσυ]δτῖπὶ αι. Μαποίρίοσγιηι δα- λιίιον, ἢ ΧῸ βεθος Ἔσο] ελοίεν. ἀυδῥαποδὰ, δὲ 

τῷ ς ἀντ τ 3 Ἀ᾿.: 

τοὶ ρεγπιδρπαπι αἰ] γρητος ΠΙΠΊΟΓΠη,δς παμπλ" ζυτϑιλες «Ἱαϊκαζοίθ᾽ αὐ τὺ χείρω 

ἱ 1115 ΕἹ Ϊ ᾿ ! 3 ͵ ν σὰ ὸ 
ἀετετίογα, δζ σατίτιδ Ἐπιογο σΟβΌΠΊΙΓ. δἴπ κα πιμιατεροι νέα. κατά γε μιδεὼ Ὁ δεωα.- 

γεῖο ρῖὸ γατίοπο ξαδαϊτατιιπι γοπ σοηβοῖ-. ἃ τρήσει αν ς ἢ ; ᾿ 
τὸν πὥραινὸν ἐς,τα δ χαλως γεφῳοϑεντα χα 

οπλι5, τς ἀγα μα ξξς ἱπίἘἴτατα, γιγίας ἐπλ]- τ ον πρῶ οἰὐβλαν εἰ δὲ Ἷ 

τατί [τος δῖτ: πη ἀστεπιῖη 4] ὸ ρεσοδτιπι «ὐ7ις ὧν ἡμῖν οιοκιϑα, " Εἰ τι εἱ μἱϑοτηϑεύη, μιμίμε 
ὩΡ ΡΦ" ϊ Ὡ - 3 2 ΄ Ὅλ, 4 2 Ἅ ει 

διοτῖς, ἃ δο αἰ πἰπεδίπιας. Ῥγατογοαί ο- Ταπερϑοίαθα αὖ αἰυτύϊ ἔτι ὃ, πλώτων ἅμα γι- 

πχηΐα ἤπηα] ἤστοητ, ραγαπάα αιιοα; πος γγουϑμων,᾿ἡ μιαΐ αὐ πόρτα δέοι ἐμπυείξεεχ' Ἧ 

Πετοιηπίατη ςορίΔ. 51Π αἰΐα ρου οἰ ταΓ, Ὁ κΡῈν,λ ,ΔΔ ' ΝΗ, ΦΩΝ 
ΕΠθτο ζΟρΡΙᾺ ΔΡ »Β εἰ5 τὰ μδυ πξραϊνοιτο, τὰ ὃ μέλλοι, ἡ ὑπαρξα- 
4114 ἀϊ ογδηταγ; Δ 4 Ὼπτις Ι.Π0 ἀητα ρτο- ᾿ ἧι ; Ἶ 

τδῆτας Ποοε τα ἀρρεάϊταῦίε. ΠΙμπά ἔου- (α ππεόροδος ὦ ὄχετηδ4ον συϊκῥτασκθ αζοι 
. . “-- γ Ὶ τὸ δ 

ταῖϊε νἱἀοτὶ ροητίπτηπηορογα ταοτυξάμπη, ὡ».0 Ὁ ἐσως φοξερωταΐον δὸκᾷ πάσιν ἐε). μὴ, εἰ 

πξ, ἢ οἰαίτας να] ἄς πιιῖτα ππαποῖρία σοπὰ- ἀγὸμ πολλὰ κτήσαιζ ἡ πόλις αὐδρώποδα, ὑ- 
αὐατῖτ, δια πὶ ρα ΠΙΠῚ15 ΠΊΔσ Δ ΠΟρΙ4 ο- προ εν ΟΝ Ῥαγατγιῖ, Ρ ΒΘΘΡ πδργεμιογη αὐ τὰ ἐργαι. ὦ τότου τῷ Φοζου «-- 

Πεγαπτιτ, Ὗ Ἔγιιπὶ Ποὺ φαοηποιηετα]θο- ΠΝ ΣΡ ἢ δ τἂν 
πηλλαγμκένοι εἴημδιυ, εἰ μι σιλχιείονας αν,869-- 

τατὶ δύ πιι5,{1 ΠΟη Ρ]πΓ65,ιαη ἰρία γοηιιῖ-- 
: ΚΟΤΕ ἕ 3) ἡ ὅν Ν ν᾿, ΄ Μ 

ταηξ ΟΡοζα, ΠΏ ρα] 5 ΔΏΠΙ5 1 ΠηΪ το πλ15.1ὰ ποῦς,η οσοὺς αὐτοὶ ζᾳ ἐργα σξϑέω τοίη, Ἀρτ' 

ταὶηὶ χαίάσηι ν᾿ άετιγ ἴῃ [15 τε ιι5 οαπη (6- οὐναυτὸν ἐμξαλοιμδυ. οὕτως ἔμοιγε δοκφ ἡ τ 

4] γατοπ πὴ ορτἰπημπ] ες, αυα; πείας}}- ῥώσον, ζω τηὶ ἜΠῸν τῇ το τμι πυραουῷ,. 

1ἰπηα. Οοα ἢ τιιγίις Ἔχ {Εἰ πιατὶς ο τεῖθαι- εἰ δε ΥΝ δ Σ ΤΗΣ δ νο 

τα, ἤος ὈοΙ ΠΟ ἐχαέξα, πο ταπεαλιπι Ζι  ἀ ὉΠ δ αὐ σ: ΘΕ ΤῊ ἸΕΡΕΝ πλδρμαι γεδνν- 

ΡοΙ͂ς ρστεῖθι : ίλης ααδητιηδητα Βαανα Ο αϑϑας εἰς φοραὶς νομίζετ᾽ αὖ μησὶ, ὁτιοιεῶ δύ- 
Ρᾶσοπι γεξει σα! το αθδητ, τἄτιιπη η αἀ- γασϑαρ εἰφενείκεϊν, ὑμεῖς δὲ ὅσαι υδϑὸ «σε τῆς 
ταὶ ηἰγατίοης το ρα ] σα ἍΠΠΟ ΡΓΟΧΙΠΙΟ εἰρξεύης γρήμαΐζᾳ, Τ Δ οἰσκέϊε τὰ τέλη, Οἰστὸ 'ζεισιε 

ἱπηρεηάϊτο: Ζα: ν ΕΟ ἀΠΊρ]15 1118 τεάάςπε ἜΡΓ ΕΕΙ σεν μα ἐρινῖξε ἐλ 

ταπι ργορίογοα, ἡυἴα ραΧ ο[Ἐ, τατη φαΐ ίη- ᾿ς 5» αὉ ᾿ ς, πριν ΩΣ 

4αΠΠΠογιιπι ὃζ ππεγοδτογατῃ γατίο μα εδί- εσὐξδϊν αἱ ἐφδυεἰσκη ΠῚ Ὁ εἰρζουξωυ τε τὴ) 

τιῖγ, ἀο ΡΙατίθιις ππις φοπΗπεπείδιις ὃς ἱπι- Ὁ ψϑ. Ὁ ϑεροισδλεοϑαι μετοίκους ἡ ἐμπό- 
Ῥοτταδιηταγ, ὃς Ἐχρουταθιιηταγ ρ] αγίπγα, ρφυς, 2[α Ὁ πλφόγων στενα γήοϑϑύων ω»- 

δε αὰ Ρογταμη ΠΟ δα 5 οὕς ἐτεχαεπείῖο- εϑεφπων πλείω εἰφαγεοϑαι αὶ ὠξαίγεοϑα; ᾿ 

το5; Πατο ἰΠΠτιατὴ γεοί ρίαπτεβ, νῖ Πα πηπηά-- «[ὰ δονλιϑίι αὶ “Ως οτος 
᾽ 

ΧΙπαὶ Πητργοσπαητι, εσοτο ἀοΡετῖς. Ατῇ Ξ ᾿ , ἘΌΝ 
4υϊς εἴτ, αΐ νεγεαταγῃε {1 δΟ] Πα ἰπστιαῦ, (τα λαμθανοίϊες Ἷ καΐασκά αἴαϑαι, ὡς αὐ ὑπ; 

ἐναστ" 

Πος Πτίηδηο ἱπ{πἰτυιτιιηη: 5 σορίτατα ἀοθο- Ὁ πλόάτοι ασοϑφοδὲὸι γίγνοιν. εἰ δὲ τινες αὖ φο- με 
διῖ {] ἼΟΙ ἮΝ " ι ἩΣΧαΥῚ ἸΔῊΝ ΨΩ » [ᾳ τἰάοιη Παῖς ΘΠ οἰδητιιτν ὈΘΠΙαηλ οτος (ξνται, μιὴ ματαία. αὐ “δύοιτο αὕτη κἡ καΐα- 
ἐξουπη ἀο]οίπις Ποία ἱρίι5, αὶ ἰηξοτεησ, ἀλδχ οι ΣΟἴο. ἡ τῖτ "ν Μος πε’. ὠνοήσυς σκϑυη,εἰ πολέμιος ἐγολεύη, οὐνοησαίτω οτί τὸ - "Ὁ 
4ιδπὶ οἰ αἰ τατὶ ποίξγα. Οἱ ἐπὶ πὶ δα ΒΕ ΠῚ Γ ᾽ ᾿ς ͵ ΕἾΝ τι γαίε, 
νίαπι Ποπιίπιπι πλα ἰτ Πΐπς ντίϊπις Ὁ Ν- τῶν ἐγνουδύων πολὺ φοξερώτερος ὁ πόλεμος 

Ε ᾿ Ε 5 ᾿ ᾿ ἘΣ τς ἤ ν᾽ ὧν ὶ ᾽ 

ΤΎΪΓΙΠῚΊ ἢ] ΠΊᾺΪτ15 ΓΕ ρα] σα Παιίθις εχ- Οις ὀχιφερϑεσιν," τὴ πυλά. τί γὼ δὴ εἰς πόλε- 
τ ἰάοποὶ διοτίης, πλα]τί τοῦτα σγάιος. μὸν κίημα, γρυσιμιώτερον αὐθρώπων; πολλαὶ 
οἴτίδιι εἴ ργοσεραθὶὶ Ὑπτν ες Ἂν ΕΣ Ὁ 5 

: Ρ Ρθ σαροήπητ, πιοάο μϑυ »ὺ ναυς πλησφίωυ ἰχϑμοὶ αὐ Τεῖεν ὧν δὴ ὅδ 
Πιιῖ5 Εοτιπι σαΓαπη {τ ]ρίατ. Μεα αοηιις , Ὑρρν τις ρριωρίᾳ δε Κα 
{ογτγατίο, δ 6111 οτίαπι τεπηροῦα βου ρος, ἐπσαο πολλῶι φια ὑπεζι ἐονὼ τ εὴ 
νταγροηεξοαίηα πΠοη ἀείεγαηταγ: ργαίεσ- “' βαρ ἐὴ τοῖς πολεμίοις, εἴτις αι 3ε- 
τίν ΠῚ ΠΟ ΡΓΌΟΙΙ] ἃ Πηοτ8 115 Πτὶς δά πηα- φαπτάυοι. λογίζομαι δ᾽ ἔγωγε ὃ πολέμου γι- 
ΓΟ. 61 ὝΒ[ ΣΕ ͵ Ὁ ᾽ς ᾽ ᾿ δ. 4 πηου! ἀεὶ νογίις ἐχίςη αἴτιιγ, νη Ε γγουϑύου οἷοντ' Ὁ μὴ ὀκλείπεαζ τὰ Ἔῤργυ- 

ΤΑμαρ)γ ἢ τ χη Ἰτο ἴῃ 7 ΑΠΔΡἢ ἱ ' δαΐτο, αἰτογα γεγο ῃ " Ὁ ΟΝ δὴ ὃ 
᾿ ᾿ ᾿ ρφα.ἐς! «ϑὺ γὸ δήπου αὖξὲ τὰ μέταλλα ον τῇ ““οτεξβε, : ἔξ 

ἽΠοτίσοο,ν δίας πλατο Δ]ΌΠ]ΟΠΑΙΘ: ΠΟΥ ΠῚ ἵ ἤ ͵ δ᾽ ΠΕ τ , 
Ἰοσογιιτ αἰτοῦ ΔΒ αἰτοτο Πδ4]ἰς οἰτοογιχ “ϑεϑομεσημθθίαν 3ελο;ἢη τέγος οὐ Τλύα- αἰκφνύ- 
αἰπτατ. δ᾽ ἰρίταγ πτοτῆςο ἄπο τοιτί δ] ψιοά Φαύς ῳ, ἔς] δ᾽ οὖν τῇ σξϑς αρκτονζχος Φὡ»20- "Ὁ 
οαἰτο Πα ἴῃ φα τ ΠΠυηο (8]τιις Ιοσο ἐχοίτοσισ, εἰκῷ,α πέχᾳ ὃ τα ἀπ᾿ ὁυλων ἀμφὶ (ῷ 
«Ι ! » φρἢὩν τι 3 ! , ᾽ : "ς ἢ ᾿, 

ἐξήχοντα κα όχρα. εἰ δζωυ χα; οὐ μέσῳ Ούτων ἔμοιτο ἔχ: πω ὑψηλοτάτῳ βηοσης τοέτον ἔρνμ(α» 

᾿ σεευήχοιτ᾽ 

1" 



ἈῸΔΟΓ α ΟΥΝΡΕΥΘ 

στευήχοιτ᾽ αὐ τὰ ἔργα εἰς ἕν ἐξ ἀπόωτων τὴν 

σφῶν, αὶ εἴτι ἀοϑϑοίνοιτο πολεμμέχϑν, βεσαχὺ 

αὐ εἴη ἐκαίς-ῳ εἰς Ὁ ἀσφαλὲς Ὀτογωρῆσοι!: εἰ 
δὲ χαὶ ἔλθοιεν πλείοις πολέμιοι, δηλονότι εἰ 

δὰ σῖτον ἢ οἶνον ἢ πσοόθατα ἔξω ἀδφοιεν, ἐ- 
φέλοιντ: αὐ ζῦτα. ὐργυεάτιδὸς δὲ κρατή- 
σαϑες.τί αὐ μᾶλλον, ἡ λίθοις ἔγριεν γρῆοϑα); 

πῶὼςἢ χαὶ ὁρμή σφαν ποῖε πολέμιοι σρϑς τὰ 

μιέταλλα;απέχά »ϑὺ ὙΣΡ̓ δήπου τ Ξγυ- 

ρείων ἐϊγύταζῳ, πόλις μέγαρφι “πολὺ σλῴον 

τὰ πλήσιαι ταΐο, ϑῆξαι πολὺ πλῴον τὸν ἐξα. 
χόσίων. ἔκὼ δξζυ πορδύωνται οὐτάῦϑεν ποϑεν 
ὄχι (ᾷ ἔργυρέα »παξιένω αἰΐθις δεήσᾳ τί 
πολιγ'κὰν μδὺ ὦσιν ὀλίορι, εἰκὸς ἀὐζις ἐἰπολ- 
λυοϑαὶ χαὶ “ἰ πὸ ἱπισέων ὁ πων 1 αὐξεπό- 
δῶν. πολλῇ γέ μιζω δριυα μά ποράεαϑαι ἐξ- 
ερημοιζᾷς τὰ ἑαυτὴν) χαλεπὸν. πολὺ γὸ ἐὟ ν 

γύτερον αὐ εἴη ταὶς πύλεσιν αὐτλν᾽ Οη «- 

ϑζευα ων ἐς υ,ὴ αὐοὶ οὗ τσϑϑς τοῖς μετάλλοις 
ὄντες. εἰ ἢ ἡ ἔλθοιεν, πῶς αὐ ἡ δγεύαιντο μϑμήν, 
μη ἔχονϊες τὰ ὀχητήδᾳα., ἐχεσιτίζεαϑαι γε 
μέω μέρ αϑὺ χίνδγευος χαὶ “πἰϑὶ ΤῊ μετιον- 
τῶν κα «ἰϑὶ ὧν ἀγὼ ζον)), πόύτες ὃ «εἰ μετί - 
ὄντες πολιορχοῖντ' αὐ μάλλον, ἢ πολιορχϑιέν. ἃ 
ζΐνιωω μόνον ἢ πὸ τὴν α)δραπύϑων εἰςφοροὶ 
τίω ὄζκζ9 φζὼ τῇ πὸλᾳ αὐξζοι αὐ, διλλὰ πολυ- 
ον,ϑοοπίας πὐθὰ τὰ μέταλλα ἀ,ϑροιζουϑιης, 

ἐκ ὑ- αὶ απ αὐοροις Ἵ τῆς κείνου αὖ, χαὶ ἀπ᾿ εἰ- 
χιων πῦϑὶ ταργυρῆα, δημοσίων, χαὶ οἰπὸ καμί- 

͵ 
- 

ΕΙ 

πολλαὶ γίγνοιντο. ἰσυρως »ὺ ὁ αὕτη πολυαῦ- 

εϑέφπος ἥμοιτο πολις, εἰ οὕτω καζᾳσκάυα- 
«ϑείη. ὦ οἵγε χῶρφι σδοθὲν οὐ εἶεν μείογος ἄξιοι 

᾿ς Οἷς χεκτη νϑύοις οὐδ, ,ἢ τοῖς πὐϑὶ Ὁ ἀςυ. 
“ραρϑεέντων γεμδὼ ὧν εἴρηκα, ξύμφημι ἐ- 

“ὦ ϑ μόνον αὐ γρύμκασιν ὀὐπορωτέρα» Ἔπόλιν 

Ἐη),δυλὰ ὼὸ θυ πάθεςεραν,ὸ ἀὐτακτοτεραν, ὦ 
ἀὐπολεμιοτέραν ““μέοϑαι. οἵτε "ὃ ταλϑέντες 

«εὖτ- γυμγαζξοϑαι πολὺ αἢ ὑλιμελέξερον οράτ- 
ΩΣ ὗιο οὖν τοῖς γυμνασίοις, 1 φοφξὸὼ Ἔσολαρμι: 

(ανογ]ες σλείω, ἢ ΟΣ δλαμπασι γύμνασιαρ- 
χούμϑιυοι" οἵτε φρερῴν τὸν τοῖς φρφυρίοις, οἵεε 
πελταζήν,ὼ αἰξωπολῴν ,χώραν, πόρτα (ιῶ- 
τὰ μάλλον αὐ “πραοσοιεν, ἐφ᾽ ἐχοίςοις τὸν ἐρ- 

γων ὃ δοφῆς Σἰποδιδὸνϑρης. εἰ σαφὲς δυχκεῖ ! 

πενταχϑσιων ςαδιωγ' απεχά 5 ἡ μα; φῦ-8Β 

γων, ὦ στο ΤῊ ἀλλων ὡπόμτων πσρϑεοδὸι αὐ 

ἘΙΒΟΙ  ν Μ. 929 

ΑἼἸη νπιιπι ΟΠ οΧ οπππὶ 5 ἷς σα Ἐ }}1ς ὁ- 
Ρότας δδηιϊδηϊγο ᾿ξ οῖτ; ἂς ἢ] φυίά ΠΟΙΈ]ς 
(ςπίοτιητ, ὅσες ἐράτιαπὶ Πὲς δα τατιιπὰ 
Γοσορτιπῃ Παρ ΡΒ το] παίοζεβ ΠΟΙ - 
1ιΠ1 σορία ἰγγιθγητ,ας ἐγατα ἤτα πῃ, αἰϊ νὶ- 

Παπ|, ατῖς ρθοιιά6ς5 ἱπιοπογίπε οχῦγα Πλ1η1- 
τἰοτο5;6α Πἰ αἰ Γἰ1π| (δ 1Πὶ αἰιξογοης. 5ὶ [ἃ- 
Χἰπῖο αγρδητὶ ποῖα! ς ροτίτὶ ἐπογίης, χά 
ἰτ Παδιτατ! αητ, απο νγαῃτιμ, ΠῚ (ᾳχαὺ 
Εταιο τᾶδπὶ πιοάο ἰῃ Πηοτ8}1α Ποίϊος ἰγ- 

τιϊρίϊοπε ἔλοογο ροπητὺ αρος πίστη ἃ πῖο- 
τ4}}15 εχ ἱπτουῖια!]!ο ργοχίτλο νεὸς Μεβϑαΐα 
ΠλΠΪτο Ιοπρίτ5 Φαϊηροητὶς {λας ; αδίπης 
ἀεῖπας ργοχίπιο ἐχ ἰωτογθα!ο Τοὺς πχαὶ 
το ΔΠ)ρ] 15 (Ἐχοθητῖς, [ταὰς {1 4 ἀτροητὶ 
ἐοαϊπας {ΠΠππς δἰ οιμ 6 νεπογίησ, ντ ἰρίαπὶ 
ντθεπη ργατογοδησ, πεσοῖε ε[Ὲ : ἂς {Π ραιιοὶ 
ἔπεγίησ, αὐ Ἐαριι5. δ 1115. αὶ ργα 14} 
οΑυ τορσίοποιη οἰγοιπΊθαης,, 605 Ἰητοῖ- 
Θπλτιη {τἰ σοηίςηταποῖιπ οἙ. γενοτο ἠἐθ- 
(εττατορίοης πα σι πὶ πιὰ Πὶς σορ 5 6 Πηί- 
Ῥιι5 (αἷς ἐχοδησ, ποῇ ἔοι !ς ἔαοτίτ ργορτοίπ 
εφ;:Ζαδά ντθς Ατποπίθηῆς τὰ Ιοπσο ργορὶ- 
οτοσοιιταγα οἰπίτατίθ 5 ἐουΠ1, 1 4π1}}} 
ἱρία, αὶ φα πλοτα]]α (6 οοπέογγοης. δι ταπλεῃ 
χοσοάᾶτ, Πο ΠΔπΠὶ πιο 60 {ΠΠ|σ πλαποῖς Ροί- 
(τητ,α σοπηπιθατι ἀ6[Ἐἰτιιτῖ} Ὁ 04 {1 ςορία- 
ταιτη ΔΙ Ι ια οἰπὶ ραττε ραδιυϊληάο ποσεῆα- 
τίᾳ ραγαῦα νο] μι, θγιητίη ρογίοα!ο τη ρα- 
Βυατογος, ταπη γος ᾿ρία, ἀς φαΐθις σοητοη- 
ἀεπάϊιπη: ἢ ὀχεδῃσ (πηροῦ οπηΠο5, ΠΟΙὶ 
ταῦ Ορραρσηδῦθιηζ αἰος, θάμα ἰρή! ορριι- 
σηαθιηταγ ΝΘ ἰρίταγ 4 ταῆτιμ ἀς πα π 
οἱρ᾽ϊς ροηῆο οἰϊτατὶ αὐ αἰδηἄος πος ἱπογο- 
πιξτιπι φάξοτοι, νογιπχογίαιμ ν᾽ πγάρπιις 
Ποπιίπιιπι λα ποτα] ]α σοπ στα ς τς, ρ κι 
τες ὃζ εχέογο, ψιιοα Πἰς ἱπιξἰταθταγ, ὃ εχ 
ΡΕΡΙΙοῖς δά ἀτρεητί ἔοἀἸΠΔ5 αἰ ςἰ15, δ εχ 
ξοτηδοῖδιις; δέ οπηπίθι5 115, ργοιέτιις αο- 
ςςάξε. Εἰοτ επἰπὶ ὃς ΠΠ|ς οὐπίτας Δἀ πηοάεπι 
Ρορυϊοία, ἢ Δα Πιιπο πιοάπιῃ ἱπΠγαέξα ἢι-- 
οαίτὲ πος ἔπη αἱ τη Ποῖ γι πτ ]ς ἀοΠΊ ΠΝ 
{ἱ5, φιίατα [εὶς δά νγθοῖῃ πιηάος ροτ ἐπ 
τίθ5. [τα]ας {ι τα ἐἰϊχὶ, ἔλέϊᾳ ξἰογίητ,ποπὶ 
(ο] πὶ ρεειη1ς σοροἰΠοτογη, νογαπηοίϊην 
τηλρὶς ράγαῖαπι δα ἔχοι πΠ| ἱπηρογαῖα, 
τηαρίσηαςε {ππἀϊοίαπι ογάϊηις5, δέ "ς}]ΠἸοοίι- 
οὔεῖη ἔοτο οἰ ἰτατοπὶ ποίξγαπι σοπῆτγιηο. 
ΙΝαπὶ φαΐ (ς 1{Π1| ἐποτίης οχογοῦγα, Πγὰ]- 

Ε ἴο ἀΠΙροπιῖας οδιραης πὶ Χο  Εἰῖς ρογα- 
σεπάδ, {τ νἱέξιϊς οἷς ΠορίοίοΥ {πρῥοτεῖ, 
ἥτιαπη 411 οΥπιπδίατο πα ραγεητίη ἀδοιτ- 
ἔτοης οἰιπὶ ἔλοϊδ5 : ἰἀοηηυς φοπίϊίτι- 
τί αά ρτα πα ϊα σατο] οσυια, ὃς σείξατε ρατ- 
πᾶς. δὲ τορίοΠοπΊ ΟὔΙΓς [ΠΠ|| Παῖς ομτηϊα 
τοαΐοτε πυδφιοξαςοϊςης, ἢ νιέξες σους ρτὸ 

Ιασοσῖθιις {15 τεϊουατας, Οὐ οά ἢ οὐϊάςῃς 
Ι ἰὶ 2 

ς 
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οἵ νίδοταν, ρασέαάῃος οριι οτς, ἢ ρτο- ἃ δ᾽ ὡς εἰ μέλεσι πᾶσει αἱ πσοότοδὸι ἐκ πὸ- 
ἀοπεῖ θα ᾿υἱος ΡΟτΙΓΙ οἰπῖτας νος: Δ ΠΟ 

Ρατιοεῖτ, οτία πη Ρᾶς5 ουεοάος Ζιοί πὶ 

φοίτα! ὃ 'Νδηι ἀοἸ ἔξιι5 εἷς πη αν! Ἐγατας 

οἠῆοίοε, νεοῆγπος πιοιτα οϑ ὃς [Πα θοητῖι5 ὃς 

Ἐςαποητία5 παηονεθοιη δάοᾶς. δ᾽ ααῖνος- 

τοϊάϊζαητ, οἄἀο πὶ οἰπίτασθιἸη ρος ροῖ- 

Ῥθῖμα ὨλΪΠῸ5 ΡΟιΘη τίς, σ]οσίας, οοἰ γίγας 

Ἠαθιτιγαπιῖη ταοίβ: πιίδῃο τοι ορίηἰο- 

πδπιοα πο τίτο σομπἀογδητς. Νὴ θα ς 

Ππῖα ἀϊσαητατοίρι δ] σα, πα ᾿οπσ  Ππλο 

το ροῦΟ ἢ ρᾶςοΟ Ρεγπηδηΐουίης. Εἰ Ατῇο- 

πατιπι θα Γατὶο εἰξ, νείη ῥάσα ἔπρτα οἰτῖτα- 

τὸς αἰΐας οπηηοθ5 ἱΠογοπιοηγαπῃ {π|ᾶτ. (115 

οἰ δηϊπυοήχηίμππι, αὶ ππϊπ5 ντθῖ5.11 υτο- 

τὰ Πτ, δἀϊατηοητο ποὴ τη άίσοει Αταιοντα 

δυο δεῖς δζ ππογοατοῦῖθι5 οὐ ατηῸΓ, δἢ 

πο 48] ἔτιιπηοητο, νἱΠ0, 604: (παι, ο]οο, 

Ρεοιάϊδας αδυ πα αητνίτομη 41} δέ σΟΠΠΠ10, 

δέτο, πα Ἰἴξαπὶξασοτο ΡοΠαητὶ ΗΠ αἀ ἀλῃ- 

τυγοριῆςος, ἰρί ατία: ργοξοἤοτος, ΡΒ οίο- 
Ῥθ ρόοτα, χαΐαας {{ξονιπ οροτα τγαζξαῃῖ, 

ὃ 4] τϑεϊι ροέξατι, αὶ ἀνά τα ΟἹ ΠΗ ὨῚ, 

'αὶ ἰχογαυατη ὃ τοΠρ᾽Ἱοίαγα τα Π᾿παϊοτοπο- 

τον. Ῥεατοσοα Πα πλα]τὰ οἴτο νοηάοτο νοὶ] 

οτηογα νος, νοὶ πιο ας φυοά σαρηιεαα- 

{δαποηταγ, Ζυατ ΑἸ ηϊοὲ (εϊο {1 ΠοῖηῸ 
Ἡὶς ςοὐτεαά!οῖς, ςὰ πα} }1 ἀπ οἰ πτατὶ, 
ΡυΠοΙρᾶλθαμι ες ρογατο σαρίθτ, θεἸ]ο τμὰ- 

οἷς, σαληγραςς, [ὰ ΟΠ ρος ἃν δἰτγαηταῦ: 
4) νο]ηγ ρείμχῦ ΜΞ ἀῖσα πλ1Π| τοπηρότα οοη- 
πάοφγεητ, ντγιτη νὶ ροτίτι5, ἀἢ ΠΟΙ ἔγ5 οῦσὰ 
 αοος θοποβοΙ ς᾽ ὃζ ΠΊΑΓΙ5 ΡΓΙ ΠΟΙ ρατιιπι, 
δὲ Θταςία φυαίξαγαηι δά θρτὶ Πτηι5. Ρεω- 
τεῦοα Ζύπιπι ἰδιαϊα5 ντὶ πὰς ρεα ἐς ξξιγα νη 
οἰαίτας, ἱπηρεγίαστη αὐπ ΠΠ τ; Δἢ ΠΟΙ τ} 
Πυοααθ Ὁ ἸΏ αΓΙΠς5 αὐ ΓΕ] πο ητοβ., σαγίτα Ὁ 

λέως καφϑςιένοωι, 5Ι εἰρζευζωυ δᾷ ὑσσ αρχάν; 

ἀρ οἕχ ἀξιον χαὶ εἰρξωωοφύλαχας καιϑιςξάναι, 
ἀπε ΨΥ] « “ ὑγᾷν, Ν 

πόλυ γὸ αὐ ἢ αὑτὴ ὠρρέλεισα ἡ ΡΧῚ τς 29- 
΄ ͵ Ν ᾽ ρ "Ὗ 

Φιλεςερὰν και πτυκγοτερο εἰςαι φικ)φαϑτιι πα- 

σιν αὐ, ϑεῴποις ποιήσ4ετίω πολιν. εἰ δὲ τίνες ἅ- 

τῷ γιγγωσχοίσιν, ὡς ἐαν ἡ πόλις εἰρξοωΐευ ἀΐα- 

σαι Δα τελη ἀἰδεουατωτέροι τε, χαὶ ὠδόξο- 

πέρο, ἡ ον ὀνοκία φὴ -Ψ τῇ ἐλλα δὲ ἔςξαι,᾿ ὅ- 

τοί γε ὡς ἐμῇ δόζη Ἴπαρ αἰγέλῳ σχο πυύσιν. 

Β δ δια μονέςαται μδν γὺ δῆτα πολής λέλϑν)), 
Ω Ἔνι}. 5) ! 2 ᾽ Ἵ 

αἱ αὖ πλιέφον γγρόνον οἷν εἰρζωύη Διο τελώσι. ΔΕ ἫΝ ΡΣ ' 
πασων ἢ πολέων αϑζνωι μιώλιςα πεφύκασιν 

ἌΣ ΝᾺ ἢ »)6 , Ἐν ς ͵ ᾽ 
[Υ εἰρζευη αὐξζεοϑει. τίνες γϑεησοχεαν αορύ- 

σης πόλεως, οὐ πσϑϑεδέοιντ αἱ αὐτῆς: Ὡο- 
͵ φὴς “ἡ ͵ δ Δ ͵ 

ξαμδυοι πο ναύκλορων χα; ἐμυπόρων, οὐχ οἱ 
ῳ 

πολύσιτοι; οὐχ οἱ πολύοινοι, οὐχ, οἱ ἡδὺ οἰνοι; 
τί δὲ οἱ πολυέλαγοι; τί δὲ οἱ πολυκσοϑξατοι; 
ὁΐ δὲ γνώμῃ αὶ ὐεγυέλῳ δρωυαινῦνοι γρη- 

ματίζεοϑει; χαὶ μά χφορτέχναι γέ,χα σὸ- 
λ . ͵ ΠῚ ἘΝ ᾿ 

Ο φιςαι, καὶ Φιλοσοῷοι, οἱ δὲ πτοιηται, οἱ δὲ ζῳ, 

ζύτων μεταχάειζονϑυοι, οἱ δῈ αξιοϑεάτων, 
ἡ αἀξιαχούζων, ἱερών, [ἢ ὁσίων Ἐχη)ϑυμοιῶτες: 

ὡυλὰ μὦὺ χοὶ οἱ δεόυϑμοι “πολλὰ ζαχὺ Ὡσο-- 
διεδδαϑτι ἢ τρία αϑαι, ἢ οὐ ζούτων κκαλλον αἢ 
τύχοιεν αἰϑζεύησιν εἰ δὲ “σὸς ζχῶτα μὲ οὐ- 

δεὶς αὐτιλέγα , τίω δὲ ἡγεμονίαν βουλομϑδμιοῖ 
τίνες αὐα λα, τῇ πολᾷ, ζωύτίω Ἅ αὶ πολέ- 

ραν. 
γῶς σχο- 
πούσιν, 

ἢ δημθ- 
σίων 

ν γ᾿ 4. ς “" γ᾽ 
μου μαλλον,η δὲ εἰρζεύης ἡ ϑίουτο ἂν Καΐοι-- ᾿ 

“7 ον ΕΣ Ι »"Ὗ λ λ 
Ὡς ει λευαι  νουσοιτώσαν το τον μϑυτα 

᾿η(ο]απὶς αὐ Ποςίροητε ἔπ ρογιηογὶς ἢδιιὰ- 1) μηδικα, πότερον βιαζονϑυοι ἢ δυὐεργεϊριῶπες 
Ἰοπη ργα ἔξέξαγαμη οοίς αι ({ππγι15 δ υ1ὴ 
ἀπ πο Τ᾽ Ποραπὶ συοηαο ργοιοοετὶ δόπο- 
Ποἱῖς ἱπυ ρου} Πππληγαπν ΑἸ ΠΟ πΙ επί 5 οῦ- 
σοΠοτιηπτὸ Ουΐη δὲ [ ἀσοάππιοη!) ποθὴ νὶ 
σοαδιὶ ποῦς, ες Βεποηοιῖς αὐ ξοῶι!, Ατμο- 
πἰοηίθιις γε φιοά νε]]οης ἀς ρτιποίρατα 
φοπίετασγοης., ρευπηογπητ. Νππο νοτο 
ΡτΓορτοῦ μαπο τοῦτ ἴῃ τα οία ροττανθα- 
τίοη ΠῚ σαξ5 συ ϊάατη πος δά τι {Π{ πο αἱτα- 
τὶ ποίξγα νἀ δτιγιντ πα] ποσοτίο, πο ρο- 
τίοσαϊο, ππείμπιιι, τα σος ΠῚ] ταγίας αὐ- 

ὶ « ς ω ρ ς 

τς ελλζωυας ἡγεμονίας πε τῷ ναυϊιχού χαὶ ἐλ- 
ω 2 ͵ Ἂ" 2 2.2 Ε δ 3, 

Αύθεπόια ἐτυχο ἐδνξῆι δὲ, ἐπεὶ ὠμίθς ἀγὸῳ 

δόξα σοι σξοςατ ἐ φι καὶ πόλις ἐφερηη Ἔ Φ»- 

χης, ου ζαὶ τιτ᾿, ἐπεὶ πῷ ἀδικεῖν ἀπεχόκβα, 

παλιν πῦὸ ΤῊ γησιων ἐχϑντων αὐϑοςά- 

τῶ τῷ ναυτικοῦ ἐγγυόμεϑα; σζκοιῶ χαὶ 3η- 

ζαῦοι δυεργεφυρϑροι ἡγεμονάσάν αὐτὴν ἐ- 
δώχϑυ αἰϑζειαηοιὶς ᾿ δλλὰ μάω χαὶ λακεθιοςν 

ἔάκλομη 
Υ ͵ ᾽ ΄ ἀνα.) τὰ 

μβόνιοι Ὁ βια θέντες ὑφ ἡμδμν δὰ εὖ 
πηροτο ροῖπτ, (ΟΟἰαίτατος ὉΠΙΠῚ, “πα ἰΠπτοΓῈ 7ες ἐπεϑεψαν αἰϑέευαιοις ἰϑὲ τῆς ἡγεμονίας ἷ Οζευα!οις: 
(ς ὈΦ]1α σογαητ, Πἰτὶ ᾿οοῖ ντ Γοσο πο Ι ἰΘτηι15: 
Ἰἰσετοτίαπι, πα] 1 1}}}5 ΑΙ Ππά φησ, ἰη στα- 
ται νετοάφαπει, Ἔἤσογο. δὶ ἀθοϊαγοεὶς νο- 
Ὀἰβ ΕΠ σαγα. νττοηιρὶο ΠΕ! ρῃϊςο δ οιτὰς 

ϑέαϑαι ὅπως ( είλοιντοινκῶ δὲ [6 ὄζος πίω οὐ τῇ 
᾿χδὶ (ᾳφαχίὺ το δυπεπηωχέναι μοι δυκᾷ τῇ 
πολά “δ 

»ῶς|Ὲ χὺ ἀνά τόνων, κἡ αὐά. χενδγρύων, ἡ 
») 4 ͵ » τν δ » Ν “ 
ἀνά. δωπὸμης ανακτα αὶ τῶς ξλλζευας. ἔς! υϑὲ γὸ πφοφια Κϑραλλα την (ᾷ; πολεμούσας τος 36 

»] ͵ “ὃν «ἢ , -7 5 τὸ ͵ ἔον ἜΝ ΤΩΣ ἔτ τ ᾿ ὀιλή λοις πολήφγες! Ὁ σέρο ὀννατν εἴτινες ον αὐτὶ ςασιώζρισιν εἰ ὁπτυς Ὁ οὐ δελφοὶς ἱερὸν αὐ- 
70) ΟῚ 



πΑτὰ ΟΝ Ε( ἈΕΊ ν᾿ Μ. 5}1 
ΤΥ ΤΣ κρξϑοϑὸν,  ύοιτο, φανεξοὶ εἴη  ῥηΠιηα Γε[Ιέπαταγ, Δα ς οἰδποιδιῖς ποὴ 

ἦπὶ ἐχημελούνδροι, ιὴ συμππολεμωιῶτες, ὃδ- 

᾿ ᾿λὰ ῤισό λύοντες αἰὰ τίω ἕλλάδω, ΓΝ μϑὺὸ 

συν αὖ οἶμιθῳ θεω μιαφὸν τῇ), εἰ χαὶ πούς 

τὸ: ἕλλξυάς ὁμογνώμονας ἘΝ τὰ σεαυορχοῦς, 

χαὶ συ ἀμετζγρις λδιθυιτεν ἐγ ἐχείνοις, οἵ τινὲς 

ὄχλιποντῶν Φωκέων δὲ ἱερον καζαλαμθα- 

φ ἐπειρεντο. εἰ ὃ Ὧ, ὅπως αὐὰὼ πᾶσαν γὰν 

χα) ϑωλαῆαν εἰρξύην ἔς“ αἱ φανεροὶ εἴητε ὅχτ- 

μεθ ῦροι, ἐγὼ »ϑὺ οἰκίαι πὸρῷ ζᾷς αν "δὔχεοϑαι 

ΠΧΟΣ αὐτὸν πατεῖδαις, ἃ ἀ,ϑέιυας μαλιςά 

δωζξαϑαι. εἰ δὲ τίς αὐ ὁ εἰς χεύμαΐζᾳ Ἔκ 

λεώτερον νομει ζῇ ἐρ τὴ πολᾷ πολέμων, ἢ εἰ- 

ρϑζω, ἐγὼ μὃὺ σῷς ἦϑω, πῶς αὐ ἄμεινον 

τα κριθείη, ἢ εἴτις ζᾳ «ὐξογελμηνδία ἐ ετί - 

δύασχοποιη τὴ Ἰ πολ “πῶς Ἐἰποξέξηχεν. ἀὑρη- 

σά γὰ τὸ ]ε ἐ παλαιὸν οὐ» εἰρη μι πόρυ ποὰλ- 

λέ χοιμαζᾳ ε εἰς τίωω πολιν α)ένεϑϑει στὰ, ον 

πολεμῳ ἢ 2 ζιτα πόρτα καταϑα πθρηδώται 

᾿γρωσέται 5. ἀὼ σκοπῇ, (! Εν τῷδ νιωῦ γόνῳ 

Ι οἱ αδιὸ: πόλεμον χαὶ ΤῊ πὐδΆεόδων πολ- 

᾿ λᾶς ἘΡ τας (κ εἰφελϑουσ ας εἰς πϑρ- 

τιδο πα πολλά! καταδαιπορνϑείσας. ἐπεὶ δ 

᾿εἰρζωύη ΧΙ τ’ πύλαι ῆαν γε δλύνταινὐξνεδύας τὶ 

ασρλούδοις ̓ χαὶ ζαωταις ὀΐξον τοῖς πολίταις 

Παθα ὅτι βέλοιντο. εἰ δὲ τις με ἐαϑωτῴν, 

᾿ εἰ δα! τίς ἀδικοίη τίου πόλιν, λέγάς ὡς ̓ γϑὴ 

χαὶ (35 πϑτον ΕΠ ἀγήν; σέκ αὉ ἐφαιίω, 

λα μάλλον λέγω, ὅτι πολὺ δον αὐ τί- 

αϑεϑιᾶϑα αὐζις, εἰ ἐμηδὲ, ᾶ παρέγριμν ἀδι- 

ῬΟ ΠῚ οιαπὶ 4}1|5 ἰοοίθτατς, {δ ἃ 1 Ἰττο ἢ ἀϊς ρόΐ 
(τα οἰαπὶ Ἰορατί 5: ἐπι ἐτΐ ταϊτι ἡ, {1 τα 5 
ξος ΟΠ 65 ΝΟ] σαν πη πος, σοποΞ 
ἀογαῖος,, ἰσοῖος Πα. ἰτῖς αἀιπογίιις 1105. 
4αϊ του β] πὶ 1λο!ρμίσατα « ῬΙΠοσοπῇρθιις 
ἀοίοτειπι οσσιραγο σοπατὶ ἔππί. Ὁ οα ἢ 
ΕἸ Δ ΠῚ ΡΓα ονατίσ, ἄλγε νος ὁροζαίη,νῖ τογτὰ 
πλαγίαις ΘΠ Πα ράσατα Πητ: ΘΙ 6 ΠῚ ΟτίΠ-- 
ἔζος οχ [εἰπηῸ νοτὶβ ἐσ ροῦτατος, νὰ Ατἰχθ- 
πα, ἰδοπη ἄτη) ρατγίαπι οἱ 1 {πὰι, 
παχίτας (απο Πητ. 51 Γαγίις ἀνία άατη Εἰ, 

Β ΠῚ οχὶ {πῆρὲ ὈοΠ]τἢ » 41|ᾶπ| ΡασοΠ,, εἴ 

τΕΙρΡα δ οι ποία Πα 5 {τυ ποίμην δά 

ρεοπαίαπι ςοπβοί πῃ 420: πο νΙἤθο "48 

τατίοπο ας πλοῖπις ἀπ ἀ ἸσαΓὶ ρο Πητ, ιυᾷὲ 

Πρ η5 το ἀητὸ σοίϊας σομπάοτοτς, δ οατιτη 
αα Πιθείησ οἰισῃ τη 5 ΟἸαἰτασὶ ΒΟ γα, ἰςοιιηλ 

τόρατος. Ἀτρε τίου οηἰπι, 4 η ἤληι] ἴῃ Ραᾷος 
Ρογητα τὴ τα Ῥϑομηΐα ας ἴῃ ντοιη ἱπιιοέξ 1, 
αι Ομ ἢἷ5 ρθοιη]α Ὁς6110 Δ ἐπ πητὰ ἀπ: 
ἐπτρν β ιν μη τοι ποτε νοῖξτι ἢος 
αύοσας το ρόΓΘ τ] ΓΟ 5 ΡΓΟΙΙ ΘΠ Ὀε1- 
Ιο ἀείςοιῆς; ἃς θοὸς 48] Ρογσορεὶ πη, ἰῃ ο- 
ΠῚ 15 ΘΟ ΠΟΤῚ ν ΠΠ15 Ἐχ Παυξος οἵς, ΙΔηὶνε- 
ΤῸ ραραζο τηαΓ]. ξοί Ἐπὶ δζ ατόξος οἢξ, ἃς 
1ϊς ντι ᾿σοτο οσἰαιθις αὐίτγασα (πὸ. 5ὲ αιϊς 

ατοῆλ Ππι6 τόροϊ, Δῃ ΕἰἸΔΠη αἰΐαιιο τη ματα 
ἐἰβη θι Ἔ πὰ Δαποίοηζα,, σφ πη Οὐ 
ἐο ρασοπι οοἰεπήλπι: ἘΠ ΤΠ5ΕῚ ἰὰ αἰρογὸ 
ποίμπ, (οα πὸς ροιίπς λάβεπγο, πὸς Ποῖ ἐς 
ἔλοιῖτας ν] οἵ οἱ ρος, Παθ!ἀέπη ἃ πο 5 αι- Ὁ 
Ὡ πε ἡ τον ει: Οπΐρρεΐς αα- 
ποτ τῇ ὈΌΠος παροδαπε ἀτηλούτπι μΕΠ]1- 
ες [οοἴοσ. 504 εἰίπι {| Π1Π1} Ὁ ξοτῖι πη, 
4ιια ατὶς ἀἸ Ε Πιῖτ, αθοι βεγποῦ ροῆτι,, 
δέ 4υϊάςιη ἔχοις: αοτξας ἀροπέο τι ατα- 

χοιῶτα. σξενα, γὃ αὐ ἔχοιεν σύβιμίανρν. ΩΝ Π οἷς ΔΙΡΑΙΟΙ το 5 ὃζ σγατοτος οὐ] ἄγεις. νὶ δ. Π 

εἰγεμδωὺ Τὴ εἰρ ηυϑίων ἀδέωία τον υϑὺ ἴάι 

ἴδεν 661, εἰνδὲ χαλεπὸν, ποραπουδμων: ϑαὖ 

“σδ 99 Φιλέσεεοι μδὸὺ ζοῖς ἕλλησι ϑυνήδις 

«σφλνΐ τεξν ἢ οὐο σοκϑμ, εὐκλεέςερφι ὃ, ἐσό- 

Αἴθα,χαὶ ὁ μδὲ δῆμον δοφῆς ἀὐπορύσᾷ, οἱ δὲ 

᾿πλέσιοι “ὃ εἰς Τ᾿ πόλεμον δουπϑης ἀπαλλα- 

γήτο" ). ὐξκοισιας ὃ πολλῆς “.ο, δοῦν μεχα- 

δλοζρέπεκερον μδν ἔτι ἡ Ἴ  ξορζαν ἀξορδυ ἷε- 
ΦΟΥΥ 

6) ὀχισκάνασονδν, τείχη ὁ νέώξια αἰορ-. 

τα 15 ΤΩ σΟἰ Θηλιίς, ]οτία ἰπαῖοῦς Ὥ ΠΟΠΉΕΓ, 
ΡΙεὃς ἕοδας, οπλπῖθι αὐ ντέξα ἨΩ͂ 3 
ταῖς αδππάαδῖτ. Ἰοοιρ] οτος μη ροη 5 ̓ς }11-- 

ἐν λΝΝ αυππῖηας Γαχγα πἰΠι4- 

ἰοῦ οὐ ΠΙ ΠΠῚ ΓΕ Γῇ σορία, Παρ ΠΟΘ ΏΓΙΙ5 
εἴἴαπι 4πλπὶ Ππῖπο ἀΐες ἔοίξος οοἸ θια 13 
Γ115. δὲ ουρ]Α ἱπίξυιγα δίπηι5.. ᾿τοπτιὼ 
πε ΕΤΕ [οογἀοιίδιεις, 
(οπατα!, πο Ἐγατιθ 15, Θα αι Ρ 5 Ποῖος Ρα- 
το Ργαθοτι (ΟΠ τὰ γε ἰτα πιῇ: αἰιο Ρρᾳέζο 

ΠΩ ἔπεϊ ΟροΓα Ργοτίιπι, ΠΟ 5 Πὰς ααπὴ 

 ν. ἱεράῦσι 5 ὁ βελῇ ὁ Θῤχως υδΐπ: Ε ῬΙΠλαΠῚ 8 λαἀστοάϊ,ντ οτΔ ΠῚ ποδὶ άμιῖο [- 
στ᾿ ) 5) 

ὶ ἀδυσιτὰ πατεια Θπυδωσοιδμ" πῶς ἀΒ Σ 

ΩΝ ὠφίαχεσα πϑτοις εἴχρψν, τ᾿ ἔπι ἐφ᾿ ἡμδιν, 

ὶ τἰὐχῶΐς πόλιν μετ᾿ ἀσφὸ λείας, ἀὐδοιμω- 

γούσω»; εἴγε μζω Ὅὗτα δοῖφε ὑμῖν αὐδάτ- 

ῬουΠ τις ἜΤ Υ 1 τῦτο ΦΟ]]οςαΞ 
τι ἐεποετηηις ν᾿ ἀδαιηῖις Ὁ Οὐος ἢ νοθις 

Πᾶς ἀσοῃάα ρἰοιπογίς, ἑαυ ς πη [4 το: 
{ΠῚ ἀοάοστίαν., νέ αἱϊααϊδιὶς ᾿λο οπδμ 
ΤοΙροσαιῖς τ ΠΠς ἼΣ ΠΙῸΣ σοηία] τίσ; ς 

Ἰφ,συμδουλάήσαψμ αὐ ἔγωγε πιμϑανᾷς αὶ εἰφιδωωδωωγέευ κυ εἰς δελῷς ι2 ἐπέρεαϑαι πύς δεοις, 

11 ὦαὰ 
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δῇ (τῖας, πιεῖ ίασνε Πτ παὶς οἰαϊτατί; ταπλ ΠΑ εἰ λῷον χαὶ αμήνον εἶ εἴη αἢ " τῇ πόλᾳ οὕτω καζο.: 

ριαίδπεία, 4ιάπὶ ἰπ Ροίζογαπι, Ππῃς οἴτι5 

ξούπιαγα ἱπίξίτα!. 51 δἀπιιοτίητ, σεπίογοπι 

τατγίας ἱπτετγοσαπάοκ, αι σπαπὶ ἄςοϑ πο- 

Ὀἰς σοπο απ άο, 4ιιαπὶ γοξε ΠΠππιράταμο ο- 
τἶπις ἤπλις μας οεέξαγι. ΟἸοίςυμησηαα 

ψοτο ἀθος {ΠῚ (οἱορετίπε, 1ἰ5 Πταπάο ρίασα- 
τί, γαπὶ ογα τί ραγ οτίτ ΝΔπὴ ἡτια γος Ππιιπλῖ- 
πα ρτορίτίο {ποἰρίμιπτατ, ἐᾶς (ἐπιρετ γεὶ- 
ΡαδΙΐος πιοῖίας ξε!οἰα5ά; φοἤπιγας,οοηίξη- 

ταησαπῃι οἰξ. 

σκόυαζορδύη, ἢ »Ὦ αὐτίκα. δ εἰς: τ " ἔπιέτα χρόνον, 

εἰ ὃ ζῦτα σεωυω γνοῖεν, τοῦτ᾿ αὐ αὐ ὁ φαιῖων γοῦ- 

γώ ἐαῇρωϊάν, τίνας ϑεων χυοϑεποιέυϑυοι ζῶ 

τα κώλιςα χαὶ ἀφαςα τρλῆοιυϑρ αὐ.οἱἷ δ᾽ 
αὐ ἕλοιεν ϑεοις, ζυτοις εἰκὸς καὐλιερήσανίας 

Ὄχεοϑαι τῷ ἔργου. σειὺ γὺ ϑεῷ αγρα:ῆομέ- 
γων εἰχὸς χαὶ " πράξέ κοοϑϊέναι δχὶ τῳ 
λῷον ὁ ἀμάνον ἀεὶ τῇ πόλ; 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ ΠΕΡΙ 
ΓΕ ΠΙ ΚΟΕΓΟΣ: 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΕΙΙ5.Ὲ 
ἘΠΕ αν ῆ, 

ΞῸ οἰκιώπης ἡ ΠΗ ἐπ οἶς 
ΔῈ τος ἰηἀς ἀκιοϊπχις, απο 

ᾧ ἐαυίταπάο ίαης ἰοηρο 
τΕΠροΥς ΠῸ5 ΟΟΟῈΡ εΓἰ 
οὐτίροτίτ: ἀπ οἰ οτίαπι 
πιπιογίδας ᾿πΠἀϊςαγε νο- 

Ἰππγι5, 44 Γατίοπο πιταγιιπῇ ΧΙ ΕΪ ΠλΟ πη 15, 
ντεσαος το Πτπὶς τγαξγοητ. δογίρίις χαϊ- 
ἄςεπι ὃζ δίπηο [ἰδ τιιπὶ ἄς τε ἐχιείει, αι Α- 
τ οπἰς ἐαυιπιαῃοηειπη ἴῃ ΕἸευΠπίο ἀϊοα- 
ταπι ροίαϊτ, ὃς αὖ (ε ργα τῖτα ἰῃ θα] σα] δατ. 
ΝΥΝος5 διιγεπη 1Π Ϊ5., πα; ἔοττς ποῦς οδίδτα ( α 
(τ ᾿χἶπις5. ἢ 01 στπΠΔ γατιοηῖθιι5 ΠΟΙ τὶς 
ἐοπαοπίαης,, ἐα ἄς ποῆεῖς παι οχραηρι- 

ταὶς : (δ ἀ πγητο [ΘΠ τί ε15 δἰ ς5 Πα ς 4ιο- 
4αδνεὶ 114 4ε σαι τγαήεπλιις, θα ἂγ- 
δἰτγαπγαν, ἄστη πος ἰΠἀς πγδίογοτη ἱππ6η- 
τιγοςβ, Ζυῖα νἱγ Ἔα αο [τίς γεὶ ρεγίτις ἰῃ οαάς 
ποδί (οιιπν (οπτοητία πποτῖς. Οποιιπηηϊα 
νεΓο ΡγςτογΠλΠΠτ, πος ἰΠἀΐσατε σοπαρ ΠγμιΓ. 
Ῥυπγπ διζοτη (οσὶ θΘΠ1115., ΠΟ Π4ΠῈ ΠΊΟ- 
ἀο πιϊηίτης δἰ τς ἴπ ἘΠ ΟΓιΠῚ Ἔπλτ ΟΠ 
οἰγοιπηποηίδταγ, [τὰ τι6 ρῺ}]}} πεσάϊιτη αά- 
πὰς ἀοπλϊτὶ σοτριι5 Ἐχρὶ ογαηάιπῃ εἤς σοη- 
{τατ. Ναπὶ 4αΐ ποηάτιπι σοπίσεπάϊτιι, αἢϊ- 
πὶ (τὶς οἰαγα Ποη ργαθετ Ἰπάϊοϊα. Ιῃ οοΐς 
Ρογε γεῖο ρεά65 ργίπλιπι ρεέξαηάος αἰςο-- 
Τλι15. δῖ σις ηἾπὶ ἀοπλιις ν (1 Ὡ1}1 πιο τίς, ἢ 
ΡΟΪςοτς {γιέξα Πητραττοϑ οἷπ5 (Πρεγιογοβ, 
Πιπάδηηοπτὶς ἱπέουϊις μαι Ἰοςσατὶς,, ντ ο- 
Ροττοθατεῖτα ἢες 6] τους 61 ἔποτίτν ας 
ν]]ὰς. Π] σοτογα ὈΟητ5 οπηπΐα, ρα ες ΠΊΔ]ο5 
Παροας. Νε αι ἐηπὶ ἀοεῖθιι5 1115 4}115 ντὶ, 
Ῥεάες ἤς δ] ̓ υῖς οχρίογαγο σαραζ, ἢ νηρι- 
ἰδ ρυϊμαιηι ἱροζζος. Ργαίζδητ οηίτη ροάος 

ΨΟΝΙΑΜ ΓΕὶ πος 6-  Β « ΠΕΙΔΗ, χὰ ὃ συμ- 
"δῷ ζώῶδαι ἡμῖν πολεωὺ γφονον 

ἐς, μὴ γιὲ  ΟΠΈΡΔΝ οἰόκίθα ἐκπ4- 

69ι ἱππικῆς γεδύδεϑαι, 

βελοίῖῶβα καὶ κἡ ζις νεωϊέροις 

δφ' λων δηλαύΐσοι, ἢ αὐ ἢ 

νομιίζωμδυ ἀδθις ὀρθοταΐᾳ ἵ' ἵσασις πφοοφὲ 

ρέοϑευ. στευέγραψε μἂν ὅϊζω χαὶ Σίν αἷξὶ 

ἱπαικῆς, ὃς χαὶ “- χα ὦ ἐλάυ σίνιον αϑζευησιν 

ἵπτον χαλκοεωῦ ἀὐέϑηκε, χαὶ οὖ τῷ βαθρῳ ῷ 

ἕακλῳ, ἐργα ὀξετύπωσεν. ἡμᾶς γε υϑύτοι ἴσοις 

σεενετύχορϑυ ζρωυτὰ γγον]ες ἐ ἐχείνῳ, ζκ ὄξα- 
μέ, 

λείφομυϑυ οχ Ὁ ἡμετέρων ,δλλὰ πολὺ ἡδῆον 

“οὐ ραδώσουδυ αὐτὰ τοῖς φίδοις,νομίζούϊες ὦ ἐξεπιίν 
ξιοπιςότεροι 11) ὅτι κακάνος κῃ ζιωτὰ ἡμῶν 

νυ 

ἔγνω, ἵπτασιχὸς ὧν᾽ χαὶ ὅσαι δὴ ἡ παρέλιπεν, ἡμής 

πέεασοιθα δηλαῖσαι. φεῦτον ὃ ̓γράνψομδυ, 

ὡς αὐ τις ἥχιςα ἐξαπατῷτο ο ἱπισωνεία. τῷ 

μδὺ Οίνιω ἔτι ἀδὰ μοςου πωλεῖ δηλονό Ὁ δῆλονδα 

σῶα δήδυκιμάζῳ. Ὁ γὰ ψυχῆφα πϑρυ στι- 

φῆ τεχμήσκα παρέχει.) ὁ ὁ μήπω αὐαξαινόμῷ. 

5 ΚἹεμάὺ σωμαΐος «ρεϑτιν φαμδὺ γε ἢγαι ζις 

πύδαις σχοπεήν, ὡς» γὸ οἰχίας ὅδὲν (ρθε, 

εἴη εἰ τὰ αἴω πόρυ κλλὰ ἔχοι, μη ὑσασοκήμέ- 

νων οἵων δάλμδίων, ὅτω τὸ ἵπωου πολεμκίφην 

δία οὐθὲν αὐ φῇς εἴλ, ἐδ εἰ τόλα πόρτα ὡΡ 

γαϑεὶ ἔχοι,χοιχϑτοῖς δ᾽ εἴδη. ἐδ. ΤῸΝ " δυγαο 

Τ ἀγαθωνγο "κχ, πέδες δ), αὖ τί: δοκικαζοι, 

ἀα ἐλ π᾿ σχϑττῶν. οἱ ἐγὸ παγει ψ 
πολὺ 



Υ̓ πολὺ Τὴν, λεγηων ϑζᾳ 

ἔπάτα σοτξ α8το δίλανθαγᾳν, πότερον αἱ ὁ- 

πλαι ΠΝ ὑψηλαὶ ἠζαπφια), ἐμιασοϑοϑεν,ὼ 

) ὅπίοϑεν, ἥ ̓ χαμλαί. αὶ ἱαϑὺ γὸ ὑψηλαὶ πύῤῥω 

ὐπὸ τῷ δευπέδου ξ' ἔχόεσι τ Ἐ χελιδόνα καλεμέ- 

γξεο,αἢ: ὃ , ταττήναὶ ὁ ὁμοίως βαινοῖσι τωπεὶ ἰ 

δοτάτῳ, ὁ τωῖμα λακωτάτῳ ἢ ' χαδδοι δία 

οἱ βλαισοὶ ἣ' αἰθρωπων. χὰ τῷ ψόφῳ δὲ φυσι 

Σίωον δήλους ἐὴ ζὶ ἀποδας, καλαως λέ- 

γῶν. ὡραν γὸ κύμβαλον ̓ψοφήασρὸς τω δα- 

πέδῳ ἡ χρίλη ὁπλή. ἐπεὶ ὃ ηρξα θα ἐπάῦλιν,Β 

(αὐτὴ ὼ αἰαξησὸ θα, “δὸς Ὁ ΠΩ δώμα. δά 

ἔς Χ) τὰ α)ωτέρω εδιτ Τ' ὁπλαὐν,κατωτέρῳ 

Ὁ. ἢ κυνηπόδων ὁςᾶ, μήτε ἀγὸ ὀρϑεὺ ἐ ἐγ, ὦ ως- 

πὖρ αἰ.5ς᾽ (ωὐτιτυπώτερα »γὸ ὅγτα κότῆφ τὸ ἐτ' 
αὐαξατην. χαὶ πίμνραται μάλλον. τὰ 

Οιαῦτα σκέλη) σε εὲ μιδωὺ ἀγὸω ζῳπφιὰ τὰ ὁ- 

ςα 194 ἢ. «ψμιλοῖντο γὸ α ἘΝ ταὶ ἔλχοιντο οἱ κυγή - 

ποδες, εἶτ᾽ οὖ βώλοις, εἴτ ὦ λίδοιεέ ἐλαύνοιτο 

ὁ ἵπαος. τὴν γεμάὸ κφημδμ τὰ ὁ ὁφά παχέα 

22" ἐζ. (τα » 6651 φήφιτίες τῷ σώμα- 

ὥς οὐ νϑύτοι φλεψί γε σσοὲ ξὶ παχείας. 

εἰ δὲ μῆ,πτὸν -ψ σκληρφις ἐλαύνηται Η αϑάγκη 

μέσοις» αἱ καΐος ζῦτα πληρούοϑαι χα ἢ γείρφυς 

ΝΣ υ 5... τλο θυ δὴ πὲ σόλη, ἐ- 
εν φίςααϑαι δὲ Ὁ δέρμα. χαλώντος δὲ τούτου, 

πολλάκις χαὶ ἡ περ9)Ὲ Ἔποςάσοι γωλὸν ἀπέ- 

δειξε τὸν ἵππον. τώ γε μά γϑνατα ὡὼ βαδὶ- 

ζωνὸ πῶλος ὑγραῖς καιμιτήη, εἰκαίζοις αὐ χαὶ 

ἱωπάοντα ὑγρὰ ἕῳ τὰ σκέλη, πόρτες Ὗ 

ΠΕ ΚΕ ΕΟΥΕΞΤΚΙ, 
δα φέροισιν εἰς ἀὐ ποίαν. ἃ Βοπίξαζο, ἐριΠππ βοέίιις νήραϊς Πητ,αἰϊαπὶ 
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ἢ τοπαιδδ. Ποίπᾶς ἢςοἸ Πα πορΠροπάαπα, 
δη τά ᾶ Πηΐ,ἀῃ Βαμα ]εὶ νηρσαϊα;, τάτὴ Δῃ- 
τοῦ 5, ΖΔ Ροίξεπιῖ5, ΝΑπὶγάμα γεπιο- 
ἴατη αίοἱο τοξπἀϊξπι, ἥπατα νοσδητ; μα- 
Ὀεητ:ἀξργοῖᾷᾳ νογο, πὴ βυπαϊπιπα, ματι 
πηαχίπης τεηδία ραζῖο ρεάϊ5 ραγτεγίηρτος- 
αἰπηταγ,νἐἰητοῦ Ποπλίηο5 4υ] γα]ρὶ ἀϊσιῆ- 
ταγ; Ετίαπι (οηΐτα γοέξο πισπιόγαῖ δίπιο ρὲ- 
ἅπιπὶ Βοπίτατεπῃ ργοα!: πὶ νπρυ]δοοα- 
δαιᾶ (ο]ο ἱπηραξξαᾳ ναΐις ογπιθαϊατη ζοίο- 
παῖ. Οὐυανογο πίῃς ΟΓΙ͂ {ππλὶι5, ἰπ 4’ ἀςπὶ " 

Β λ4Δ]145 ραγτες οογροζὶς δά ἘΡΒΕΠΕΝΝΙ Ιρὶ- 
ταῦ οἵα, χυα (αρτα νπριας ἢς οπηϊποηζ, να 
ἱπέταταίμθη 7 Ογὐπεροίδς ππτ, πες δάππιο- ξἐῥεάίδιω 
ἄμπὶ οἵα γεξξα ἄθθεησ, ντ ἰπ σαρείς ; αἰυϊα «ἰρέη 
4υππε ἀπιγίογα Ππς ΘΕ το {ποσι[τίπητ, ὃς ἄρον 

Βυϊπηοαϊ οτιιγα ἔδοι τς ετίαπι ἰῃ ΗΠ 4 πηδῃ- Τίσι ἐπ ες 
ταῦ: πος ἐδάεπιοῖλ ἄερεηὶ εἴς γα]άς ἠεΞ πρθα 
Ρτεῆ. Ν πὶ σετεγοαα! ράγτοβ 11 ΟΥ̓ ΠΟΡΟ- ἐσ ον. 
ἄππη οα]]οία ἀερ]α γαγεητιγ, ὃς χα ]σογα- 
τἔτατγ, πα μοῦ σίεδας, (ει ρεγίαχα πὲ ἐαίις 
ἀρξάας, Οἱδλ εἰδίαγαίη οροττοει οἵϊε ογαα. 
Ετεπίπι θα σογροσίς ἐα]ογαίαης. Νεαιοτα- 
πῆξῃ δῖ νεπαδ Δἴ σαῦπο5 ογαας, παδοεῖς 
ἀςδδι Ν πὶ ΑΙ οααίη ἐχιο ρει αίρεγαρτα- 
ἄϊεητο ποσεῖς {τ 645 ραῖτας (λησυίης το- 
ΡΙογῖ, δὲ ταπηούοϑ σἉ]οίος ἐχιξογα, ογαῆλά; 
ποτὶ ογαγα, οιπὶ Αθ (ΘΗ οὐτῖς ἐ φασι [Αχ]- 
οὔ βατ, δτίαπι γα ρίις αρίσεαιτ, δ ἐαο 
τη ιοποὶ οαὐλτη ργάθεῖ. [Ια νοοῖ 
σοπιια ρα] 15 ἰητοῦ ᾿ποεάεπάμτη τπλ0]1ῆἔς- 
χαπιουδαῦ, ΠοοΙρίο σοηἰςέξιγαια ἐςοοτίς, 
εἴπῃ Θτίαπη Πα ταγιιπ ΔρῚ]Π14 ογα γα, Ια ση 
δα δαυϊταιοῃϊς νέα πη ἀοΠοιις οὐἰτι μρρο 
(ο]θπε οπηπαβ σεπητα ριοστγείπι το πηροτίς 
εἰἴαπὶ πλΟ]Π1π|5 δέ ἀσ!] 15 ἱπβ ἕζετο. Νοα 

ὴ ασελιόντος τῷ χξόνου ὑγοϑτέρως κα μαό)ου- Γγαττοπι ὃς το ΠΊΟ ΠΣ πα οὶ τὰς ργαοῖρα- 
σιν οὖν τοῖς ϑνασι. τὸ ἢ ὑγρὰ διχσίως ἀὐδιι- 

μεῖ ἀτή σισότερον»ΘΡ,χϑὶ ἃ ἀκρπωτερον Ὁ ἵπ- 

πον ΤΜ σκληρών σκελων παρέχᾷ. μηφρίγε 

εδι ὧι οἱ ἕπου ἢ ὠμοπλαταμ ἐὼ παχεῖς ὡ- 

σιν, ἰχυφόπεροί ΤΈ χα, " ἀλαρεπέφερφι, ὡφαῖρ 
αὐδρὸ, φαίνονται. ὑ μέ σερναι πλατύτερα 

ὄντα, χρὴ τσ9ς καλλος, καὶ “σεὸς ἰαεωὺ, χαὶ 

“ϑὸς ὁ μὴ ἐπαλλάξ, ὡλλὼ ; πολλοῦ τὸ 

σκέλη φέρᾳν, ἀὐφυέςεεφι. Ἔἰπο γε μζωὼ τῷ 
φέρνου " ὁ μδὸ αὐχζω πον ν᾿ ὡς αν κα -Ὲ 

τξου πσοδοπετὴς πεφύχοι, ὥλλ Ε "ὥρα ἀ ου- 

λεκθυόνος, ὀρθὸς πσδ3ς τίω κορυφξὼ ἤχόι, 

λαγαρλοδὲ εἴη τὰ χκ τίω συίκα μπάωώ. ̓  δῈ 

ἁηἸαἀξ Παευ Ναῖα παϊπας δέ οοπα τ ὃς 
ξατίσατιιγ Ἔατπις [4}15, Ζ ΟἿ] τσ 4 σγαγα 
πητ. Εαπιογα {Ὁ ἀγπλίβ ἢ ογαίϊπι, τοῦιι- 
{ποτα ραγίτεγ, δε νεπυπίογα, ἤσας ετἰδπι [ἢ 
σογρούθν τ], νἀ Ἔταγ Ρεέξογα 4ιο ἰδείογα 
ἤπτ, δοίπης εεραπτίογος ὅζ ἀρτίογες εαα], 
{πιο ἔογηλαγη ἐρεέξες, σα γοδατ,ὃζ ντ ἐς 
ΠΟοῆ ναγίατο πιοιιι, εξ εοάδπι ἀ{π σοητί- 
πιαῖο ογατίθιι5 ντάταγ. ἃ ρεέζογο σθγαΙχ 6- 
ἰτ15 Θπαῖᾶ ἤε,πῦ ρίοπα, σις π νεγγε:ίς  γο- 
ἐζα νε]αε τη σά]]ο το δὲ δά νεγεοθ πη, δὲ [4- 
χαῖτ, 4ιά σοπιγαίτιγ ὅς ἱπσαγααταγ, 4- 
Ρὰς Ων οἤξιαπη οἷά τηδπά θυ ]διπι ράτγιιαπα 
Πιαθεαδσ.ϑῖς εη| σοΙ ἢ πές θἤογεπι ογίτ, ὃς 
ΟΟΕ] ας ἀπῖα Ρεάες (ρεξιδθίε. Ἐοτηης νεῖο 
ταῖς αι ΓΑΙ ΠῚ νἱ φοβοῖτο (εἤοτέ Ροτο- 

κεφαλὴ ὀξώδης οὖσαι μεκρᾷν σιαγϑια, ἔγρι. οὕτως 1  αϑὺ ῥάχηδλος (σε τῷ αὐαξάτου δὼ 

εἴη, μι ασ29 Τὴν “σοδῶν ὁ ὁρῴη. χσὶ ̓ βιάζεοϑαι δὲ ἢ ἥκις΄ αἢ διωαγτ᾽ ὁ ζιούτον αὔμα ἔχων, 
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εἴτι οὐαί να άς πὲ απὶπιόίας. Ουἱρ- αὶ 
ΡΕαύππι ἐαυῖ ν πὴ πιοϊπηταῦ Π ΟΠ ΟΟΙ 1Π|: 

δ ςαρυτἱπηῤέξαητ, ς οχτοπ πη. Μαχι!- 

Ιχα χιοαις σοπήἀεταπάα (πηῦ, ἀπιθθηςα 

τοπεγα ππε, νεῖ αἀτιτίσγος., ἂἢ αἰτογαςγα. 

ΝΝαπι ἀυἱ πλαΧῊ 145 αἰ ΠΠπ]]65 πα οητ, αὐ ο- 
115 αἰτεγὰ ρᾶγτε σοπίππγασος ἤπης. 1 ἀἸοῖα 

νίρι!απτία ροιίοτα {τ ἴῃ: ὉΟΕΠ15. ρτουηῖ- 

πεητθι15, Φιια ΠῚ Πα σοποααίτατομη Αθ41- 
τί5; ἃζ ἐ]ατι5 οΟα]15 οἰαίπιοα! ργα αἴτια, οὐ- 
ἦλπι Ἰοποίας ργοίρεχεγ. Ναγοβ ραταΐα 

ἡ σοπΊρτοΠης αα το(ρίγαπάππι σοπηπιοαίο- 
τος ἔπητ, δέ Θ4α1 ἐροοίθηι πιαρὶβ τογτ! ὈΊ]ο πὶ Β ΤῊ 
εἴπείππτ. Νατη δὲ ααππιθααι 00 γα- 
ἀοῖταν, ἃς τη Ἰητοῦ Θαυταῃ πη ξεγοοὶ- 
ὉΓΘ Δα, πηαρὶς ἀιἀποῖτ Πᾶγοβ. Ὗ οσῖοχ ε- 
4ἱ Πηλίου, ΔυιΓ65 Πα ΠΠτΙΟΥΟ5, αἱ Πα οα- 
Ῥατ οἰεσαητίας γοάάππε. 51 ργοπι πΘητία Πα 
ΔΥΠΊΟΓΕ ΠῚ ΘΧΙΓΟΠΊΙΓΑΒ [τ ΔἰτίοΥ, ὃζ σα τ (6- 
ἄδθπι ΤηΔΘῚ5 [τά ρΓΣ θεῖ, ὅζ νῖ αγπηϊ ΠυΠι]- 

τις σοτρογί δά ματγεδης, ἕλος. Εδάθηιῇ ἀτι- 
Ῥίεχ {τ,Δ ἱπτἀεηάπιπη πο] ἰου ογίτ, πα πη 
ΠιΏΡΙοΧ, ἃς αἀίρεξει στατίοτ. [Γἀτεγαργο- 
Ἑαπαάϊοτα, ὃς δά ΑΙ αππὶ ταγσ  ἀτα σα] (τπ1]} 
εἰποίπης,, νὰ ἐπαι5 δά ἱηπάεπαϊηι ρ[6- 
ται σομηπηοάϊοτ τ, δὲ του ἰοῦ, ὃς 
ῬάθαΠο πλο] τπι5 ἔγιαγαγ. ΓΌΤΙ απο ἰατίο- 
τες δὲ Ὀτουίογεϑ πηι, δὸ ἔδοι πι5 φάτο "τ 
Ῥαττοβ σα υτς Δατογίογος, δὲ ροιξοσίογοβ ἔα- 
ὈΠΙῸς αἀτγαῖτ : εοάοιηπας τηοάο ἔτ, νὲ 
νοητοῦ “Δ ΠῚ ΠΆΪΏΠΠῚ115 δάραγεδζ, σαὶ ναίει- 

ὉΓ Ραγεπι ἀςξογιηας Θατπι, ραγτίπ 46 - 

ἴτας, ὃς αά σοίξαπάπιπι τηΐπιις ἄρτι τε - 
ἅττ. (οχας ὁροιτοῦ εἢξ ἰατὰβ ὃζ σα ποίμϑ, 
ντ Ἰατοτί δι ὃς ρεἕξοτιὶ τοίροπδαητ Οποὰ 
ἢ οἹ Τά πητ πας ομηπίᾳ, ἰειίοτγα ἤπ1}]} δά 
σαγίτα Ἔγιητ, ὃζ ΘΟ] πη πλασὶς ΔοΓο πὶ οχ- 

ἸΧΕΝῸΘ ῬΗΞΟΝΤΙ ΚΞ. 
χαὶ εἰ πόώυ ϑυμοφδὴς εἴν. οὐ γ ἐϊκοίμπβον- 
τες δὰ οχείνοντες τὸν Φαχηδον χαὶ τίω κε- 
φαλζὼ βιαζεοϑαι οἱ ἵπτωοι Ἐχεχάοούσι.σχο- 

πεῖν δὲ χοῦ χαὶ εἰ ἀμφότεραι μαλαχαὶ αἱ 

γναῖοι, ἢ σκληραὶ, ἢ ἕτεραι. ἑτερθγνοιϑοι ὙΣΡ 

ὡς τὰ πολλὼ οἱ μὴ ὁμοίας ζὰς γναϑους ἔγον- 

τες γίγγογται. καὶ μώὼθ ὀϊφοφθαλμον ἘΠ) ἐ- 

γ᾽) 9699 “χᾷλλον Φανέταν αῷ χοιλοφϑοίλ- 

μου, χαὶ ἔχι πλόον σ᾽, αὐ ὁ ζ οὗτος ὁρῴη. καὶ 

μυκτῆρές γε οἱ αἸαπετῆα νϑμοι ΤῊ συμπε- 

κότων δ πγοώτεροί τεά κα εἰσὶ, χαὶ “9ρ᾽ 

οϑτερθν τὸν ἵσγαον ᾿ἰποδεικγύοισι. χαὶ ὙΣΡ̓ ὃ- 

τὸν ὀργίζωται ἵχαος ἵτσπτῳ, ἢ τ ἑππασίαϑω- 

μῶται, ἀὐριωώᾳ μιᾶλλον τὸς μυκτῆφοις. χαὶ 

μώὼ κϑρυφὴ κδὺ μείζων, ὦτα δὲ μικροϑτθ- 

ἔφ. ἱπεσωδεςξέφφιν τίω κεφαλζὼ Ἔποφαν4. 

ἡ δ᾽ αὖ ὑψηλὴ ἀκρωμία τῶτε αὐαξατη ὡ- 

σφαλεςέρφιν τω ἐδραν, χαὶ ζρις ὦμοις χαὶ 

τῷ σωμαΐι ἰουρφτέρϑιν τί πσοϑθεφεσιν πα- 

ρέχεται . ἡ δισιλιὴ τὴς ὠσιλῆς χαὶ ἐγκα, δῆ- 

ς οὕτω μα λακωτέρϑοε, αὶ ἰδὲὶν ἡδίων. ἡ πλάυ- 

ἐφ ὃ ἡ βαϑυτέφοι, χαὶ πσδϑς τί γαιφέρφι 6{- 
κωδεςεροι, ἃ μαι ἀ εδρότερϑνε,χαὶ ἰοχυρϑτε- 

ΑΞ ᾽ ! εἰ ς - 

69»,Χ15: [ ἀὐχιλέτερον ὡς δχὶ πολὺ τον ἵγτσον εὐχυλόπια 

παρέχεται ὀσφύς γέ μῶδὼ ὅσῳ α᾽ πλατυτέ- ἣν 

δι χα! βεαχυτέρα ἥ, ὥσούτῳ βώον μϑδὺ ὁἵπ- 

πὸς ἴᾳ πὐσδϑόοϑεν αἴρεται, βάον δὲ ζῳ ὅπι:-- 

εϑεν πσϑϑόςωγετα ̓  χαὶ ὁ κενεῶν δὲ οὕτω μι- 

κρϑταΐος Φαίνεται, ὡςαἷρ μέγας ὧν μέρος 

αϑἕὺ τι χαὶ αἰονουᾳ, μέρος δὲ τί χαὶ ὠοϑενέφε- 
, 

μιδοδιης. δὲ ἔξιπογα ἐχαὶ {δ᾽ σάπια ἀϊ- Γλφον χαὶ δεςφορωτερον αὐτὸν τὸν ἵσαον σορε- 
4ἰπέγα πιοίίης ᾿ποα ἰατίοτὶ . οτατη οὔατα 
φοβοτείογα ἐρατοίπις (πα οἶος: Ια νοτὸ ἢ 
Γαοϊατ, πγ8] ὃς ρεγηϊοίτς (αξ ἐ]αϊτο, 4 ατιπὶ 
ἀσίταδίτον., ὅζ- Π τη ας ἱποοάοτ; ὃζ ΟΠγηΪΔ, 
σαάπη δἰ τεῦ, δύπης πο] ογα. {σε ρίτοχ ἰ- 

{ἰς ποπηϊηΐδιις πος σοη]οίας. Οπΐρρα 
στὴ Αἰ ψυϊ Δάτο!]ογα ἄς τοῦγὰ νοϊτητ, 
παρα ΟΠΊΠ 65 14 ογάγα ἀἰπαγσαηο, αΔΠὶ 
Πίάοπι σοπ ἢ ἐξ 15. ἔασοτα πἰταηταγ. (ο- 
Ἰδος ἐχαὰς σταπάες Βαροτα ποη ἄεθεῖ, 
΄ιοά ἴῃ ρα}}ο ἀεργε θη άϊ πεηαίτ. [)ε τα- 
115 ροιξου!οεῖθαι5, ἀθαε τ 15, ὃς σα ]]ος 
ΟΤΕΓΠΠῚ ῬΑ τ δι15. 48] οὐ ΠΕΡΟα 65 {πητ, δὲ 
ἄς νηρθα 5, απ αἰοίπηας, αιιαΣ ἐδ αητο- 

χέται ζᾳ γεμάωυ σία πλατέα ἐ1) μδὺ χρὴ 

χαὶ ἀΐθρκα, ἵνα ἀκόλουθα ἢ ταῖς πλάυ- 
βαϊς χαὶ τοῖς φέρ ὀις. ζιὼ δὲ πϑτα φερξαὶ ἦ, 

χουφότερφι αὐ τὰ πσρϑς τὸν δόμον εἴτ, χαὶ ὁ- 

ξύτερον κάλλον αὖ τὸν ἵπτσον παρέηριτο. (1: 

69ις γε μι τὸς ὑπο τῇ ϑρῷ ζὼ ἅμα πλα- 
πέα τῇ γραμμῇ διωρισχκένοις ἔχη, οὕτω χαὶ 

ζῳύπιοϑεν σκέλη Δ ὡ πολλοῦ αἰ πουϑήσᾳ. ὅ- 

τὸ ἢ ποιών ἅμα “ϑργϑτέραν τὲ ̓ ἰουροτέφαιν 

ἐξ τίω «ἰ πυξασίν 1ε ὦ ἧππασίαν, ὁ ὡπὸω- 

(ᾳ βελτίω ἔςαι ἑαυτὴν. τεκμιήραιο δ᾽ αὐ χαὶ 
᾿ 

ὠπ᾿ αὐ, ϑοφπων. τον ΣΡ τι πὸ τῆς γῆς ὡ- 

δφιοϑαι βούλωνται,“  ομξαίγοντες πόρτες μᾶλλον," συμξεξηχότες Ὀχυχφοοὗσιν αἰρεαϑαιεὗοις 

) μῶν ὀργῆς δφιαὴ μεγαιλους τογἵαον ἐχήν,) Οὐκ ἔς! πωλϑ χα τιδ(ν. σὺθ γε 

τῶδεν ἀςρα γάλων," νη μδ μὰ κερυηπόδων, χα! ὀσηλώδν, τὰ αὑτὰ λέχονϑι, ἀὴρ αἰξετσεω- 
“ϑοῦεν. 

μάὼ  Τκά- ὄπιν; 



ΟΕ ππν ἘΠ Εἰσὶ ΟΞ Ὁ ἢ: Ἐ - 5 
κσο9.ϑεν. γράψαι δὲ βούλομαι χαὶ ἐἷξ ὧν αὐ ἃ τἱοτίδιις. ΝαΠΟ δὰ {ογίδεγανοῖο, δ αυϊ- 

«αὐϑὲ μεγέθους ἥχιζα Ὁσποτυγ χόμοι τς. ἕπου Ὁ εαυὶ πιαρῃπίτι ἀϊποπὶ σοπίϊοίςης, τηΐ- 
ΚΙ ΡΝ ΑΝ ΟΝ πϊηλς 4 Πρίαπι αδοεγαιογίς, (αἰπ|5 ΠῚ Πὶ 

77) Ἐρύβοναν τι ὙἸωλ τα ΡΠῚ τί θτα Πξατίτη αὖ οὐτὰι Ππογιηξ αἰτίούοσ, ͵ ΩΣ 1 ͵ , τ ἢ 

ψυηλοταταὶ, ζύα΄ μέγιφος γίγνεται. “απξϑιοόν- ἧς γγαχίπιις ΗοεῚ (οΙος. ΝΠ οπιπίϊιπι 4.6- 
λ ΕΝ ͵ ͵ , 1." . 

ζς 55} τῷ “ϑόνου πόρτων τῶν πτεξαπόδων ἀτιροάαπι τἰδίᾳ ργορτοῖπι τειηβοσίς πλα- 

αἱ μϑὺ κρῆριαι εἰς μέγεθος οὐ μάλα αὐξον- δαϊτιάϊπο ποπ εἰρη τὸν οτοίοαηξ, (ξά 
ΤΟ ἀἀ ΕΟ ΄«, ἢ Ρτοροτγιίοπε υλάδιῃ ἀρτὰ σοριι5 οτἰ πὶ 

(σξος δὲ αὐ συμμέζως ξ- Ῥ[ῸΡ τὰ ὩΣ 
ἩΩ͂ ἦ τ ΠΤ ἐδως ̓ ς Τα απ ρίο τατίοπο τὶ δίατατη {ππῖς ἰΠ-: 
χΡοσειυαύξεται χα Ὁ πὸ σα τι εἰδὸς αϑὼ ογεπιεηταμ). Οἱ ἔογηλδηι ρα}}1 αὐ Ππς 

λ Ν 3 3 ε 

δὴ πώλου οὕτω δοχιμαίζοντες, μολιφ΄ αὐ πιοάιιπι ἐΧρίοσγαης, ἕδος οοῃίδουτιιτὶ πο- 
ἡμῖν ϑοχούσι τυγχόμήν ἀὔποδὸς χαὶ ἰουρφ δίς ΤΡ ὉΠ Ε ἼΠΗΝ ὈΡΟΒΥΒΕΡΕ δο- 

᾿ “ ᾽ ᾽ Ἵ » ἐπ: ἮΡ “ἢ ἀλοήμονος τὴ ἀ μεγήϑοις: ὯΟΚ, ὅξ τὸ αἰξιις 1τ, δέ ΘοΓριὶ ΘὨζι5, δέ οἷὁ- 
Ἔη τ Ὴν ς Σ δῇς, δεϊατα πιασηἰτι 4] Π]5.. 81 πηαχὶ πιὰ 

εἰ δὲ ἐγ καυνα αγοιδιοι μεζαιφαλλοίσιν ». 5 ᾳυϊάληηίητοῖ ογοίσοπ άπ πχπζαπίατ, πος 
μιθς οὕτω ϑαιρῥοιωῶτες δοχιμκαζοιυδυ. τσολ-᾿ τατηθπχο φοημβάρητοι ἱπ ΟΧΡΙ οὐδ 40 {6- 

“ 3 Ϊ᾽ Ε] ᾿ ᾿ - ἊΝ ἴ 

λῷ Ν σιλείονες ἀὐχούατοι ὧξ αἰογρων ,. ἢ Διυροῆαηαις Ναγα]οησς ρ]μο5 εχ ἀςἔους 

οἰ ζριουτων αἰαγφοὶ γίγνονται. ὅπως γε μιζωὺ ταΐθαις ρα Ιοἢ τί, ιιαπὶ ἐκ ρα] ἢ τὶς ἀθέους 
Εν ρ πτο “ἢ ὙΠ ὅλες ἄσπητ. δου θαπάιπὶ αἰἰαπι Ποδὶς νἱ- 

πω. [) . Ξ- . Ὁ - : πες ὲ 
Ἐλο ΘΜΣ Ἕ ἀετυγ,]αοπιοάο ρα} {πτ Ππξἰτα θη 4 . Βος ! ΔΝ ἐν - ͵ ε Ἵ Ἐν ΄ 

Ὦντω μϑὺ ὙΣ δὴ ὧν τοῖς πόλεσιν ἱτσεάυᾷν ἐααοίξεῖς ἰη ντσίθιις πιαπήδτι (ο] οἱ 115, 15 
ΟΣ ἢ ͵ 3 ͵ ΜΝ ͵ Ἑ τ ΠΡ Ε 

οἱ τοῖς γγρημαισι ΤῈ ἰχϑνωταΐοι . 1) τῆς πὸ- δι Ορεβ ἱπρυίτηϊδ ἰάοποα {πηΐ, ὃς τοϊρι- 
οὐ ἐφ ' δ αἰ χρίμ- δ] ρα ρΡαΐβ πο πηίηῖπια οὐεάϊτις, Γοπσὰ 
σερ ΕΚ, λυ ὅτ αν ψΘΓΟ εἰν: εἰ, ντπποηἰς φυ!ἀο πη τι πὴ νὰ 

ν ῷὁ πωλοδαιψζω ε{) ψϑῳ νέῳ 40ε- ἐΟῊ ὃ ἀΠΟ ἐπ τΗ 
ΝΗ παρα αῶ, ε ἰτις ὍΝ Ιετ ἀϊηῖς (πα, τὰ πῇ ἐααείξγιβ γεὶ Ποίας 

ξίας με ὑχεμελῴοϑαι τῆς ἐαυτα,, χα) ἱστι- δα ἢν λας { ἰαπν ἐααίτατα ΠοΥΐτ, γε ἐχὀγορατιιγ, 
κῆφ, ἡ δπιςαιϑμῳ ἡδὴ ἵππαζε λε- σασία ντρυ] γαῖ ἢτ ἀοπίτοτ; βγοιφέξίου 

͵ 4 Ρ ͵ 
ΥΝ ͵ ςο Ἔ λ . ὁ " τῶν τωΐτε Ὡρεσξζυτέρῳ τῷ ΤῈ οἴχϑυ, Καὶ ζι 0} ΠΩΣ νι ἄοιλις, ΔΙ σογπῇ, ΟἸΕΠΠ ΠῚ» 
7) -" τ - φίλων, καὶ ΤΌ πολιτικῶν, χαὶ αὐ πσολεμα- ΟΠ σαταπηαις τοταπι σιγαπε Ροτίιις ρς 
ὩΣ μὰς ἀμ ΠΑ ΤΡ ΠΙΜΗ ἩκΝ, , γαῖ, 4υπ Ρ1]Π}ς ΤΠ{ἘἸτ ΘΠ ἀἰς Οσσιιροζατ. 

κῶν κάλλον, ἢ ἀμφὶ πλάσιν Ὡλ{ φυτοίᾳν. ς; 4υῖΐς αὐτοπη ἐς ρα]]Π1ς ἰά σαι πιοσαπλίξη- 
« ᾿ ΑἿ «“ » λ ͵ ᾿ 

ὁ μϑρ δὴ, ὡςτῶρ ἐγὼ, γιγνώσκων ἰδὲ πω- τἱ; ΡΌΠ πα ἱπ|πἰταοη πη Ιοσαδίς,, ὃζ τὰ 
ἣν ὅπ λείας, 7 δηλονότι οὐκιδώσᾳ Τ' πῶλον. χρη μϑϑ-ὀ υίάεπι; νὲ Ποη αἰϊτοῦ,ας ἢ ριιοσιιπὶ ἀττίς ἂς 

Ν᾿ τ νὰν Ὡς πέχίω ἐκ- ἘΣ ἀπ δῆρ αὐ με ΑὙὙ} δὲ ὑ δον 
ΠΡ Ή ΚΕ ὑπ ν το Πρ οἶμον ὁ τινε ρου 

ἀπ ΤΠ 1 τ, βρε τιῦ ἀϊνεῖ!τ. 1 οηίπα οἰξεπάοι ἀοπηίτοτί, χυϊά 
ἡ Ἐοϑυμυαιρουτῶως οκδγδῦναι. τα γὸ Ἀσῦ. οἴσεις {πιά ο ἔο ἀεθεας, ἢ πιοῖοςάς ρο- 

δείγμαζο. ἐς αἱ τω πωλοδαμνη ὧν δᾷ ὄχι -1) εἰνὶ νε! τ. Ορογὰ νετο ἀδηάα, νι ρα]]πι 4ο- 
μελννϑάεῦαι; εἰ μέλλ 4 τὸν μιοϑὺν ιπολήνε- με ἐ δι Π ἘΡ ΒῚ ἢ αλλ ν μὴ ας 

: , ΟἹ ' " ΑΠΊΔΠΙΟΙ ἀςοΙριαῖ. ΓΠοΓιπι με ἴλης ασ- εϑα,. ὅπως μϑύτοι σῶος τὲ χαὶ χήοϑι- 
ἢ ᾿ ͵ τ σας ΠΠξέκαμν ταὶ εἰποίιης δαιπίοπος, ἢ ποτίης, ετίαιη ἢ- 

᾿λεῦται ϑης, χα! Φιλαν,ϑοφπος ὁ πῶλος Ἶ οκδὶ τ πείαδοῖε βπιθηι, Πτίπη, εἰταιοπειη ἰῃ ρα] - 
δῦ τοι τῶ πωλοδαίμνη Ἐχεμεληπέον. ἈΦ ὙΣΡ Ἰις εχ εγοι δε εοίδετ ἡοπ ηἰῇ ΡεΙ [χοπιΐς 

Οιούτον οἴκοι πε ζο πλέςα, χαὶ ΟΥ̓ τῷ ἱπτ- πὲ5 δὲ ρᾷθιυ]σ, ὃς Ροτιι ροτίτί, δζ ἴεθιις πιο- 
ποχόμου Ξἰποτελέται, ζῶ ἐχίφηται ὃ αϑὺ Ἰε [5 1 δεγαγὶ Ροῆς. Νάπυ μας γαϊϊοηθ ποπ 

ΝΠ  πιν, νεῖν προς ταητιιπ ἃ ΡᾺ}}}}5 ἰνοπγίπες Πρ, (4 ΕΧρεΞ: 
Ν ο Ὁ “τῇ Γ" τς τἰ|αοααέ ποςοῆς εἴς, Ετίάπι 11 ἰληροη- 

σκφυαζάν, μετ᾽ ἠρεμίας γιγνέοϑτω τῳπώ- δ (ππε, φιοτγαπῖ σοπέγεξζατίσης (ΟἸδέ 6- 
λῳ; Ὁ δὲ φαγεῖν, καὶ πιᾷν, χα! τὴν λυποιώ- ἄαιδἱπρτείπιὶς 4εἸςξξατί, διιμξ δίιζοπὶ ΠΟ, 
τῶν ἀπαλλώδεοϑαι, δ᾽ αἱ, ϑεύπων. ζύτων Ε 41 (ρΗΠπτιυαίπο ρΙ]οτιπι αδαπάάης, ὅζ 

᾿ εἶν Δι ἢ ἰδ φιδὰς {πιο ] οἴξα αἰ υ ἃ ἀσοί ας, οροπα 
Ὁ διρφομόνων τε ία ἀκ Μόρς Αὐτὸν ἦ Ιρίοξεεγε παῖς. ΕΖ! οηἱ αποαας ργαοί- 
δλλά ἃ πολειοϑιῦ αἰ τωῦ πώλων ΘΗΟΣ ποτ Ρίαταγ, σε ρα Πα ροτταγδατα ἀπισατ, ὅς αὐ γαά- 
ᾧὶ ἁπτεαϑαι 8. χοὴ ὧν ψηλαφωρδρων ὁ ἵσ'- 

͵ 

πος μάλιςα ἥδεται ζοιῦτα σ᾽ 65Ὶ τ τε λασιωταΐζᾳ,, ἢ οἷς αὐτὸς ὕκιξα δγωίαται ὁ ἵπατος, ζω τί 
; Ἢ, ! ᾿ ἐ ͵ ἡ Ὁ αν ͵ ᾿ 

λυπῇ αὐτὸν, ἐχεκουρῴν. αὐξοςτεζοφλθω δὲ τῶ ἱπωυχθμῳ χφ Ὁ δὲ οχ λου “ΔΓ ,9.γ(νγ)χαὶ πϑὸρμ- 



936. 
τὴας Ὦ 

Ρτορίας αὐράφαφαι, ΕἸΟΡΩΒΝ απ γοίου- 

ταϊάδε ρας, Ποῖ ἃ (κύϊοδες, (ς ἀεἰο- 

πίεηις ἀσοοι ἄοθοι, ΕΠ Πα θδιηΐπις τοῦ- 

Εἰ ΒΗΠΑς ΤῈ ῬΌΠΕς ἸπΠπἰσας μα 5 'μρες πλΐηιι5 

Ρουϊτο ρραϊουρις, πιο φυϊάοπι ορί Πίος 

πο (λεία οἱδ., ἴαὰν ν δι 415 Θομια πη σοιηρα- 

ταγο ψυΐϊο, οὶ ἀσίταυὶ οὐροτίτ. αὐπηοηίτίο- 

ποοαθυαίάαμι αα ξρ σοαχαβ:. αυ15 (οἷτο ἀε- 

Βοῖ,, αὶ πο! απο μην ἢ ὁμπλθοης οἷτ- 

οαπιπεηάτει. ΠΡ εσασπι πο ἰσηθτοῦ,, 8 

δεάνασοῳῦι, ΝᾺ πὴ 48 ἀοφητοςυ ποβ, τ 

ἰ5. ἱπάις πε; ποῆπε ρε ἀο!οξξας , ἸΝο ΤΑ ΚΣΝ ; ἡ 5.5 
ταῖῖδ ἱπάιοες , ἀπαϊατ; ΠΘΠ8Ε ἐΡ6 Β ΨΚ ΟΠ δ} ΠΝ 0. ἐκ ἀρείμν ΕΓ ον 

προ, Ροεῖμάς τοι πα 18: ο[Ἐ: ΕΥ̓ ὉΙ πιπος 

ποπὶ οἷδο ςρηθίτοτίτς: σορσαοίσομπηλ οἰ, 

αποίποάο ἐταμαιην οῖο: ψοεεοῖς. παθοπας 

“ἀ λύτος δά πηττγατ.- ἑᾷ γεξα ποααῖέ οθίοι- 

σαπιοῖς, ἢ ττα παπιίῃ οοηίροίξι ΕΠστοῦῖ 5 

ὃς ἰμϊϊοίαταν;, ἃς ἐχίπγατατ. ΕΠ ΠΟ ἀπ᾿ πναί- 

τιοστοηάθην, σποπᾶην ποιὸ οτο τ ἄοτ- 

ἰο Τα(ςἰρίατ. Εχ Θαυ5 ΘὨϊηῚ Ρίογ]ας ἀπῃ- 

ουἶτεν αὐ πυίττι τ. “πῶ Ια τα ταητο 1ητο ἢ Ππ- 

απὸ 4 πλ}Π8 Ιαδοταιάϊ ποσοβήτατεμι ἢ] 

δάΐατασα, Εἶος αποαας φοπ! ἀφεαπ άπ, 

δῇ οομίδοῃξις αὖ ς 415 Δ11|5.αἰρ σαὶ νο] τ, 

νοϊαῃ οαυοϑβ δἀίξαητοϑβ ἰη!ροξξαῃδ., δὰ ςο5 

{Ποτουυδυξογαι. δ: ταπη., 48] ΡΓΟΡΓΟΥ 

ὀδιισατίοπομι πιαΐατη οἐχ ᾿ρ615. ἀσίτατίοηι- 

θυς (ο ἔπσα ἀοπηαπι τροῖρίπητ, ἘΧ οεῖδ αἱ- 

τοῦα Ραττο ἀπτίονος Ρτοάιϊε αααίτατίο., ΑἸ 

ἡμοάϊ». Τρααῖσα ΠΟΙ ΠΆΓΟΙ; ἃς πχαΐτο γαδρὶϑ οἱρίὰ 
ξα τσ γῆν Ἐν εἴῤορς : ἘΣΎ ΤΑ ἘΠ ἘΠ, 
τάων εημὶ ΘΗ αἰ τΑΠΟὨ 5 πγαγατίο, ΝΥδηι ρἰοτίαις 46 - 

 ἀ κεττῖν ΜΟΥ δα ξοῦτο πο σοπαηταγ, ΤΠ ππλῈ] δ 

ἐμεπάκάι ἢ) πηρτοίοτε πλαχῖ!]α ἱποητατ,, ὃς ἴτας 

κει οί, “ῬΘτα ἐρίς ἀοπλαπν τοπ άατ, Ετίατα (οἶτι ο- 

πῆταν Ῥοτῖξε, ἢ ἀϊμχηἶιις δά σαγίππι σοἰ ουτου δὶ 

Ῥαι]ο πλοσηθητο ἱπ σατο, δὲ ἀπ τοῦδε- 

{85 Ὲ ΝΞΟΥΡΘΗΙ ΟΊ ΝΕ 5 ς 

(ρόεϊεός νατῖοϑ ΠΥαρίταΝ ἄτα 010 (ὅπος ἃ ζδωπαὶς υϑὺ δάεσι; πϑρυτοδεωποῖς δὲ ψἀό- Ἧ 
ΕΣ: ᾿ ὁ ὯἊ 

φοις πλησιάζίν. ζύτων ὌΣῸ 

δος φοξῆτω,, ὁ γαλεπανονῖα. δ φ, δλλὼοραῦς ἷ 

γογταὰ διδούσκάν, ὁπί οὐ δεινοι ὅς1- χα; αὐθὰ μῆν Ἷ 

πωλείας τεἐρχεῖν μι. δὸόχεῖ “τοῦ ἰδιωώτη εἶπεν 

ὥσοιῶτα πσραφνιοτὸν )Ξ μές ἱπσπαΐομε- 

γὺν ὠνῆτω! τίς, ἰ πσομνημοιζα, γφανοιϑυ, ὦ 

δὲ καζα μιανθούᾳν πὸν μέλλοντοι μὴ ὄξαπα.- 

ζφαϑει οὐ ἱπιωνέϊα. πότον κϑρ οί μὴ 
! ᾽ λ ͵] ς ͵ ε ἣ Ἷ 2 

Δοι)είω αὐτὸν, τίς ἡλικία. ΟΡ ΛἤΧΕΤΙ ἐγὼν 

ἜΠι 2 ! ͵ ς ͵] 

μμοίως ὀυαπαλλάκτος γίγνέτει. οποτε δὲ ἡγεὸ- 
λ τὰ ἐν ἡ": “ -“ » 

πηςσαφὺς, δὲῖ αὐ μιὴ λαῦεῖν, πῶς δ εἰς Ὁ 
! ! λ λ -“ Ν ᾿ λ 5 

σῦκα δεγέτεη τον γα λίνον, πτως δὲ τξὶ τὰ ὦτα 
λ ] ἣν. τ 3 3, 

τίου χορυφαιαν. ἴφωυτα δὲ ἡχιᾳ' αν λανθω- 
Σ (ἃ τ ΨΦΩΑ ἃ ᾽ 

γο!, Εἰ ὁρῶντος μϑυ πὸ ὠνουμδμου ἐμ(αλλοι- ᾿ 
«ς ἥ « ἢ 3. )»ἤ τ Ε ἢ 

τὸ ὁ γαλινος, ὁρωντὸς εἴ οἰ φοιφοιτο, ἐπείτα δὲ 
͵ ““Ὄλ " ρα λα λ 

“ξοςἐχήν δὲῖ πον γοιοῶ πῶς ὅπηι τὸν ναΐτον δὲ- 
λ 2 Ὧ ! λ Δ ΕΛΥΝ 

χέται τὸν αγα αὐπίου. παολλοι ΣΡ ἵσπῶοι γαῖ: 
»οἜΡ 7] εἰ ͵ 5 ἐλχ τ ς 

λεπῶς πσφδοείεντοι, ὦ «ϑόδηλο ἐὐζις δεν, 
“ ͵ ( ΐ 

Οδῃ πσδοςέμϑμοι τσοιεῖν αὐα γος ϑήσονταισκε- 

πῆέον δὲ: χαὶ τύδὲ, εἰ Ἵ αἰααϑεὶς ἐθελ4αφ᾽ αἰαζα- 
«, ΄ » ΄Ὡα ὦ ᾿ 

ἵτζσων Φστοχώρειν 5 ἢ Εἰ “παρεφηχότας »Κ ἑκσε δὲς 
υὐπιτεύων, 

σιάων μὴ ὀκφέροι “σϑὸς Οὐτοις: εἰσι δὲ ὦ 

Δἰοὶ κακξὺ ἀγωγάὼ χαὶ ποδὸς (δς εἴκαϑε “ον 
ἀφοδὸις φάγϑ9εσιν ἐκ τῶν ἱκσπασιών. πῴς 

γε μζωὼ ἐτερφγναϑοις μέώυυς μϑὸ χαὶ ἡ πέ- 

δὴ χα λουρϑρη ὑππασια,, πολὺ δὲ μᾶλλον χαὶ 

Ὁ μεζᾳζαλλεοϑαι τοὺ ἱαπασίαν. πολλοὶ γὸ 

Οἕκ ἐγχάοϑόσιν ἐκ φέρᾳν, ἀὦ μὴ ἅμα συμ" 

τὶ νεἰτ. Ηος φιοσας ποῃ ἱρπούατί σρῆ- Τυξοἡτεαδιχος γγαϑος, χοὶ ἡ σϑὸς οἶκον ἐχ- 

ἀιςοῖίτ, ἀπ ἐχοίτατιις έζα ρους, ἃ ῬΓΙΠ5, 

Ραάτεσο νοις. υρρα Πα] Πἰπς νέας εἰ ὃς ξα- 

τλαἶας, ὃς ἜΧογοιας σοηταπιαχ. Εσατ5 νο- 

τὸ σορταπλαχ ΠΟῚ τα τιν {ΠῸΠ|]15 εἰς, (εἀ 

οτίδη  ροπαηλοῖο ρογροίγαῖ θα, θα Ργο- 

ἀϊτου (οἱες. Ετ χυῖα ποῦς ἐφασπι θο}1ὰ- 

τογοπὶ σοπηραταπ άπ [αἰ ορίηλι5., Ρετῖ- 

ου]απν εἰτις ἐδοϊ απ ἄτα [ἢ οπλπῖθι15, Πα: 

ἴῃ δε ]ο τραταγὶ σοπίμποπογαης. Εαὰ νοῦο 

ππς, τη] τς ΓΟ ας, Ππρούαγο πλαγος, ἴπ 

τα πλ]ος ἐπα άοτα οὐππῚ ἱπηρεῖα, ἀδ ταπλιι- 

115 ἀοίἶτο. Ἑδοϊιηάμπι ΦθΟηῈ6 ρογσα- 

1πιπὶ ὃς (ἀτίτιην ἀσίταμο ΡΟ ἀσο] 4, δὲ 

Ρεῖ ἀφο! τα, ἃς ρογτγαη πετία. ΝΑπὶ Ηΐ5 ο- 
ῬΩΠΙΌ. ὃζ ἈΠ 1115 ΟΧΡΙογάτιιγ, ἢ το] ἐγ 5: δ 

2 γ, ΕΙ ͵] Ε 

ανορουειν, τ ὁ 

͵ὕ ἐπε Δ... τὰς ἘΞ 
Φόφφ. δὲι γε μάν εἰδέναι χαὶ εἰ ἀφεϑεὶς εἰς 

͵ 3 ͵ » ἐν .,ἃ 

("5 ςαὐαλᾳμᾷανεται εἰ βεαχεῖ, καὶ εἰ ἰποΣ 

ςρεφέοϑτι ε)ελή. ἀγαϑὸν δὲ μὴ ἀπειρον εἷ- 
᾽ λ δ ΔΉ ΡΑ ὐττι! « ͵ 7 

γα! εἰ χα! πολυ γη ἐγέρ)εις ἐ)ελᾷ ομοίως πεῖ- 

ϑε θα. ἀχρηςον μδϑὺ ὙΡ δήπου χαὶ οἰχέτης, 
᾿ ῃ χ8 μδὰ ΕΣ; ἀηζ, κμε:.-- 

χα! σρώτϑυ κοι: ἀπει,ε6. ἵπαος δὲ αὐστει δης οὐ 

μόνον ἀἴγουφος, δλλὼ πολλῴχις χαὶ ὅσει 
πὐδοδὸότης Διο πὐξαήεται. ἐπεὶ δὲ πωολέ- 

μμιφήδιον ἵπαον “ἰπν εϑείεθοι ὠνείαϑαι, λη- 
! -»Ἥ ς ͵ Ἵ λ 

Ἑ πῆΐον πεῖραν ἀπάτων, ὅσων πἣρ Χαὶ ὃ πολε- 

μὺς πεῖραν λαμᾷα,4. ἔς! δὲ ζᾷῦτα, τάφρφες 

Δα πηδᾶν, τόχία αἰ τρθαινάν, ἐπ δτϑοὺς 

χων καϑοαίλλέαϑοι 5 χαὶ χασϑος ἄναντες δὲ ̓ χαὶ χτ' πορανοῖς, χαὶ πλά- 

για, ἐλαύνοντα πειρφιν λρεμθανφν. πόὐτα Ὗ» (ῦτα χαὶ τίω ψυγδὼ, εἰ κουρτε ἐφ, χα! δ 
α. 

᾿ 

Ἅπ| ὁ- 
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ποόσχαν ὁ πτώ- ἡ 'Ν 



ἡ 
᾿ 

Ϊ 

λαΐς πόρυ τα ποιοιοῦ τα δσοδοχί μία ξεον. 

πολλοὶ Ὑ» οὐ Δ αὶ ὃ μὴ δυέύααϑεῳ ; δννιὼ 

ΡΥ͂ΟΣ ὦ ἀπειῤϑι τῇ Ούτων ἐλλείπονται. μα- 

᾿ θόντες δὲ, χαὶ ἐθιαϑέντες, χαὶ μελετήσαντες; 

γ δῇως καλαΐς αὐ ῦτα πϑώτα ποιοῖεν, Ἔ εἰ σὲ ἜΣ 

λως ὑγιᾳς χαὶ μὴ καχϑὶ εἶεν. πῷς 7 μϑυτοὶ 

τἰςἴα- εἰ υυῆας Φυλακτεον. οἱ ὙΣΡ ὑκσφοζοὶ 

“: βλατπήφῳ μϑὺ Οις πολεμίοις ἀφ᾿ ἑαυτὰ ςέκ 

πο. ἐῶσι, Τ' ὃ αἰαξ αἰτίων ἐσφηλαν τε πολλάκις, ὦ 

“-- εἰς ζῳ, γχαλεπωταζᾳ οὐγέξαλον. δ 5. χαὶ εἴτινα Β 

᾿ χαλεπώτηζα ἔγριὁ ὕπαος κατα μια νγοίνᾳν, εἴς 

πεσρὸς ἵσταοις, εἴτε κασδς αν, ϑοϑποῖς, χαὶ εἰ 

"".. Τδιςγοῤγαλίς γε εἴη. πόρτα ὙΣΡ Φὕταλα- 

νος ἔη. λεπα τοῖς χεκτη ϑμοις γίγνεται. ς δὲ “Ξ τυ 

χα 
δινεύ- τἄλλα Ἴδινδομαΐζῳ, πολὺ αὐ ἐτί ἄλλον κά- 

ματα , 

; ᾽ ! ᾽ ͵ὔ 

χαλινώσεων χαὶ αὐαξάσεων Σποκωλυύσάς; 

! 3 ͵ 2 οι ο 
ζᾳ μαβοι τις, εἰ πεπονηχϑτος ἡδὴ τὸ ἵστωου πα- 

"" -»"ὝὟ ᾽) ἣ 32) 

λιν πειρῷτο ποιάν (τα, ὅσοι πῷρ Φριν ζα- 
᾿ μ »} « » ν᾽ ͵ 25 

οϑαι ἑπτσπτάυ εν. οσοι δ), ὧν στε πογηχϑτες εὐθλω- 
« ͵ ε λ ! 

σι πάλιν πόνοις κ᾿ πσοδύεαϑαι, ἱχόυα, τεκρί-- 
͵ “ -“ "“, « 

σϑαρᾷς δια παρέχοιτο ζφωυται ψυχῆς Ἴκαρερος. ως 
᾿ ᾿ » ε ΕΣ λ "7, 

δὲ σεωυελθντι εἰπεῖν, ὁςτίς ἀὕτσους »ϑὺ εἴν, 
- οἱ ͵ ͵ 3κ..} λ 

πο ᾷος 8, ξρχϑεώτως δὲ τοδῶκης, εϑελοι δὲ 
Ἵ « ͵ “ αι ᾽ 

χαὶ δυιύα!το Ἰτόνοὺς κ᾿ πσοφεράν, πείϑοιτο ἢ μιοι- 
λ : γσ  ρλω τ ͵ Ἷ 5» ἡ 

᾿ λιςα, ςαιτ' αὖ εἰκότως ἀλυπότατος τ΄ ΕἸ χρὴ 

Ἔ-- 
3 ͵ ΕΣ “ ἱ 

' σωτηριὠώταΐος τῶ αμξατὴ Ο» τοῖς πολέῤιε- 
᾿ -“ τ νὴ ΝΣ ͵ -“ 

κοῖς, οἱ ἢ ἢ “οὶ βλαχείαν ελασεὼς πολλῆς 
3. νι σὰ - Ἷ, 5 -“ 

δεύμθμοι,, ἡ, ὯΔ] οὐ Ὁ υπόρθυμοὶ εἰ). πολλῆς 
7 λ ὟΝ Δ Ω ! λ 

᾿ θωπείας τε χα; δα γμαίείας ; α δολίαν μδρ 
χῪ δὴ 

ὡ 1α]ς γέρσι ᾿ Ἔ : 
Ἢ ». 5) ΝΩ ͵ ε 

ἰ δὶ, οὐ τοῖς χινδγούοις. στὸν γε μέζων αγὰοϑεις 
] ΔΕ ΑΝ ᾿᾽ τὴ ἈΝ ὶ 

ἱ ἵχίτσον ὥοριν τωι Τίς 9 χα οἰκο δὲ ὐγώγηται; Χοὺς 
τ Ὶ δ΄ ῳ[Ἱ :. τὺ εν, ἢ ᾿ β Ρ 

λὸν γϑυ οὦ ζριουτῳ τὴς οἰκίας τὸν ςαθμον ε{)» 
« ᾿ ! ε ᾿ 3, δ πελ 

ὁποι λέςακις ὃ δεασοτὴς ὄψεται τὸν ἵσταον, 
Χ ἐλύ “) Ἱ χ π"ὦ -“" 

ἀγαιϑον δὲ οὕτω καπεσκάϑααϑαι τὸν ἱστσσωνά 
297} 45. ᾿ “" 

ἐ1) Τ' Κὶ ἱπαοὺ σίτον 

ἱ 

ν: 
“" Ο 

ὡξῖε μονδὲν μζλλον ΟΙΟΥ Τ' 
“ ᾽ “» 3... δὰ ἌΝ 7 

κλαπιζοσα! Οὐ πῆς φατινῆς ἡ τὸν “ὁ δεασο- 

τὺ ἐκ πῷ ζαμκείου. ὁ δὲ ζύτου ἀμελών, ἐ- 
ε - τς, ΟΝ νι 

ἅμοι υϑὰ ἑαυτῷ δόκει ἀμελῷν. δῆλον 25 507Ι 

, Γρρδ. 9 ΑΝ, “ΣῈ 

Ι δεασύτης -ρακαΐα τίθεται. ες! ἢ οὐ μυονοὺ τό 
᾿ ε ν.»κ" » Αἰ ἐν». 

᾿ μἰὰ κλιἐπη έοϑαι ἕνεκα, τὸν σῖτον ἀγα)ος ὁ ἐχυ τ 
ΕΣ Α ν᾿ 9 Δ τος ᾿ς Ἢ ͵ 

δὺς ἱππσὼν, δὰ οτί χαὶ οτὸμ μι Ολκχομέ- 
1. ὦ. κεν Ἐς ῃ 

μα, ζη τὸν δῖτον ὁ ἵγαῦς Φανερϑν 
πραίο, δ , 

ΞΙΚῈ ΕΟΨΟ ΒΥ ΔΙ. 
᾽ ͵ὔ .Ψἢ Ἢ ᾿ ἣ ὰ ὐὐως ν Ἄ 

σὼ κα εἰ ὑγιὲς, βασανιζ4.ὦ μδυτοι τὸν μὴ κά- δὶ φορεῖς; δῇ ἴλην ἢ. Νοπ ἕαπιθα ἰς, αὶ 

᾽ “ ͵ δ. ἘΠ ον “ εὖ ἑἐ 

εὐ τοῖς κινδεώοις Ὁ αὐτῷ σῶκκῳ πῶ ἵωπῳὸξ 
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Ππαοπόη δἀπιοάιίτη θοῆς ργα ας, ἐθ οἱ- 
πάις εἴξ: Ετοηΐπὶ ρΙοτίψας, ποη “αΐα ποι 
Ροῆϊπης, (ς 4 αια γαάςς ἤπτ, ἰη ἰς ἀςβοῖ- 
υπΐ. Αἴ νεῖο ἢ ἀϊάισογϊητ, ὃς αἀ(ἰοξιδ 
ἤπητ, ἃς ὀχογοίτατὶ μας οπγηίὰ τοέξε ργά:- 
{{ἰτοτίητ: πιο ἐηὶ Πηΐ, ὃς ποη ἰσηδεὶ, 
Τδυίρίσάοο ταϊηθῃ σαιιοη αἱ. Ν άπ να ]- Τπηρίκα: 
ἐς ἔογπη φο]οί ἔππει, νὰ ποίξεπὶ ἀε ἵς σαὶ Ἰειηνὶ 
ΠΟΠ ππητ; ἰτὰ ἰροηιϊιηόγο οἰ ΑΠὶ ἰῃ σας διοηε ρὲ 
Οἱ ΠΠπλὰ ρεγίοι!α οοηίςίζο (οΠοτὶ ἄξει: "κο 
πηοηταπη Δα τα] ογτιτ Οορηοίοοηάιιπ 46- 
46. παπὶ ἈΠ] πὰ (δαί τος ἰηπτ διὸ, νεῖ 
αὐπεγίας ἐ]ιὸς, ν 6] Δάπιογίις ποτα πος5; ἃΖ 
Δ {6 τἰ{ΠΠ|ατὶ πο ρατίατιγ. Ετεηΐϊπ μας ο- 
τηπία Ποη ροῆπης ποὴ ἰἰ5 οἵα σγδιυίά, αὶ 
ἐαιπηλταὶςπὶ ροπιάεησ, Αἢ διιτοιη ίς ἔγα- 
Πατὶ, ὃς σοπίσοπά!, Δο ν 6} ἰῃ ργγιῖπη, ν εἶ ἃ: 
1τογ ρίταγὶ γεσιίετ, τλατο ἔδοι Ἰπς ςορπο- 
ἀπετῖτ ΑἸ] αι85 π ροίς οχιδιτος αὃ εηΐιο [Δ- 
Ῥοτοϑ, γαίας οα ἔλοογε, πα ργίς αητε ἂς 
σἰτατίοποηι, δἀρτοάίατιιγ, Ουΐρρε ἢ αι 
Ἰα οί θιις Ἔχ μαι ]ς, τόσα πη Ια ογός Πα δὶτὸ 
νοϊαητ; ἰηάἸοία ἰλεἰς ἰάσποα ἤτγπιί ἂς ἴοἱ 6: 
ταητὶς πὶ πιὶ ργώθοης. ΑΔ (ππτπηαῖη ; ἰδ ὅΞ 
405, αἱ Βοηὶ (πητ βεάες, ἡ πηαπΠἰετιῖς 
εἰξ, ἡ Ἀεἴ5 νεϊοχ, αὶ {πη οῖς Ιασούος δὲ 
γε τ δὲ ροῆϊπτ, Δο πιαχίηης ἡ| ραγοατ; ἰΠ ἃ- 
δοπίθιις. 6 }}1015 ἐααϊτὶ παι θὲς ἤδσ 
ΠΝ γαῖ σγαι]5, ὃ (Δ] τὶς ααέζου ἰηβείμηἰς 

οχιος. υΐ νεῦο νο] ργορίεγ ἱρῃδίιπ απ 
τ ΌΪ τα τῇ Προ] πα! πη, νοὶ ργορίοι δηἰς- 
τηοίταῖοπι ηἰΠλίαιτι Ππιάρηο σα Πὶ ἰαθοτὰ 
ἀεπλμ!σθπά!; ραγίτον ὃς Ποσου 11 Πα ϊ- 
διι5 ἐηυ!τὶς Ἔχ μίδοητ, δέ ἰῃ βεγίςι!!ς ἐχὰς 
Ἠϊπγαῆτ. ἰαπὶ νὶ υὶς δαιιπὶ ἢ] ρος 
ται σοπιραγάπογις,, ἃο ἀοηγίιη απ Χο τὶ 

“" ες Β ϊ - 

πῷ αὐαξατου παρέχόέσιν, αἀϑυμιαν) ςοπιϊηοάιιπι εὶς, δα ραῖτε ἀοίμιις οἵϊπε [τὰς 
Ῥυΐαπι, ν δὲ ἀοπγίπιις ΘΠ ἢ} οὐ Βευγ πτέ 
ὁσηίρίοἱοῖ; σοπηπηοάυΐ, ἢς δ 16 σοις 
ἤσυ, ντ ποη ππάρὶβ σα αὶ ρα λυ] ἃ ρυτίδς 
Ρὶ; ψιίαιτι ἀοπηίαὶ οιδιι5 6 ρεπὶι {πδιγαῃὶ 
ξατίο ροῆτε. Οὐλα αι! άοῖη ἰῃ γα 4] ΠΕρ]]Ξ- 
βεηϑ εἰς; ἰςἰρίμην ΠΟΘ] σε α ΠΔΙΠΙ ν] ἀθειτν 
ΝΝδηι ρεγίρι ον εἴξ, ἀοπλίπαμι ἴῃ ροτί- 
οὐ] 1 40 ΘοΓριδ ἐστι ογθάεγο, Νεοϊαδῆς 

ται παῃς σοπηπηοαίτατοιαι παῦεΐ οαϊης 
ταππίταπη, πο ρα τη ἐἱτέσ {δ γδ δτατ: 
{ξἀ εἰίατη ντ σοπίξος; δῆ 40 βα εΠεππ6Ξ 
ἅἄδιίς ἐ ργαίερίὶ ποη ἐρογαῖ, [ἄ νοτο {Π ἢ 15 
(επείας, ἱπιε}Πἰσατ]ῖσςς, ν 6] ος εἰλις δα παὶϊΞ 

(ξαπὰ νίηας πυμηογῖβ απ άδη8, γος (1) 
ΔΙ ουϊ5 ἱπαίρετθ, γ 6} Δ ΠῸ πη σοτριις αμ1ςΞ 
τὲ τοβοϊοσάίηι, νοὶ πογάςϊ απ αίαπι, νεῖ 

3) 5. “»ΡῬ Δ 1 « 5) ᾿ ᾿ 

γίγνεται. ζούτου δὲ, αὖ τίς αἰοϑεινούϑυος γεγγῶσχφι, ὁτί ἢ Ὁ ἡ ςο- 
ἐς γι “" “ ΔΕ ᾽ν, ͵ ΓΝ, Ὁ τ ’.- δ ἢ .- δ' 2) ἸπΧα 

ΚΚΚκ 



ἜΡος {8} 
ὑτα, ἔτε. 
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ςπηγδατοῖα οἰππί ΠΟ αἰϊτοῖ, Δ0 1 Πποιιΐ- 

δς, πηᾶρὶς αὐ ἰπἰτίο οτίαπι ἴπ φ4 0 σπγας 

ΒΠΠα; αάπὶ νοι νοὶ ἱπμαίοτγε πιοῦθὸ ἥτ- 

ταΐαϑ., ν 6] 1ἢ εἰ8 ρῬεοσαταηλ αεῦς. ποιι- 

Δἀταοάαπινοῖο ὃζ ρα], ὃς Ἔχογοιτιογατα 

εἐααυϊτατίο μαθετὶ ἀοθεῖ., ντ σοτριδτοθα- 

ἤπμι οἰποίατατ ; τὰ ροάος αιόσας πλπη]- 

ἐπάϊ ἴππι. Ηυμ α] ιίδηας αδυα δο- 

πᾶς οἐίατι ἃ παταγα σογγαπηραης νη Ϊ45. 

Πάπας πς [παθι]α της Βυμϊάα,. ἀοβοχαπι 

μαδεῖς ἄοθεπε; πο ἰχαία, ἰαρί 465 σοπίπη- 

διῖπι ἀοξοῖος, αὶ πιασπίτιιἀ πε ράΓος {τπτ 

νησα] 5. Νὰπὶ δαϊαΐποάϊὶ Πάθι|α ρεάς5 

ἐπα ξςητίατη ἰαρί ἀδι15 ΘΕ ΟΓΕΠΣ (ΟΠ ϊο- 

τος οποία. δοσαπάπην μας πη] οσαπο- 

«ας εὐἀποοηάας σατγατοτί, πο ἀοἰττίησα- 

εξ; ἃς ροΪἘ ργαη αι) ραδα]ατῃ (οΙατῖς ᾿οτὶς 

τεπιοποηάμ5 ἃ ργαίςρί, 4ιοϊπουηάϊις δά 

ράβδαϊιπι νοίροετίπαπι ἀσσράατ. Ντ αυτοπι 

ἂς Ππαϊυϊαπι εχεθγίας ορτίπιαπη πτ, ὃζ ΕΠ] 

φοίος οοιτοθοτοῖ : ἰαρίἀαην τοτα πάτα 

Ῥαϊππηαγίπιην, 7 πηϊηα Ροπάα5 Παδοητίαπῃ, 

ῬΙαιῖτα φυαταοσ δα 4υίη ας ραΠΠπὶ (υὉ- 

(Ποπαῖ, ὃς ἔδσγγεο [αδτο ἱποίϊπιάασ, πς 41Ε 

ξαπάαλπταγ. Οὐΐρρε ἄμππι Βἰς ἱπΠίτοσῖς, 

πυπηααπι ΠΟῚ αἷοἱ ράγτοτα αἰ χαδτη νο]- 

αὐίη να ἰαρΙ θα ̓Ἰηρτοάϊεπαάο οχίρει. Νε- 

τεῆς εἰ ετίαπυ, νυ νησι!ς Ρεπηάς γιατ, 

ἄττα ἃς ἀεί πσίτατ, δέ ραπρίτατιαταας η- 

τοτἱποεάοηάμηι. Ρεάμπι φιοαιις το τυ 1- 

πος 4 ἰαρίἀϊδιις ποὺ πιοάο (αν γατὶς (011- 

ἀαπτυτ. δίσαζ δυτεπη νπρυΐαγιπι, απὸ ἢ τ- 

ἐπα ἤπτ; τὰ οτίδπὶ οὐδ. ν τ πτ το ΠΟ γα. Οἷ- 

τα σετὶ ἄοθοι. Ἑδάοτῃ νεζο δζ Ποῃλ 15 οατ- 

ΠοΠῚ, δ ος Θ4αἰ τοπογίπ5 οἤποίπητ. Ὗ τά6- 

ταῦ δείαπη ποῦὶϑ νἱ τὶ ποῦ τις ες, ντ οχαϊ- 

(οπειπ εἀοΐζατη παροατ, ποπιοάο οὐ} 6:  πωδιάξζοϑει, 

ἄπο ἢς ἀσοπάππι. Α΄ ρτίπαιπι (οἰτα πυῃς 
οροττεῖ , ΠΕΠΊ 4. ΔΠῚ ΡΓαίςρία 5 σαρΠ τὶ 

ποάπιπι δὰ βατῖο σαρίτι5., Δα υ πσοπάμτη, 

οὐ γογτίοὶς παδεπα δαὶ εν (οἷδτ.  απιπὰ 

επὶπὶοάαιι5 δά ργαίερο ἔγοαςηζοῦ οαριῖ 

τοις σοη[ιδιογῖς, πμΠ σαρΠἜγιιην δυτὶ- 

διις τα πτ αἀρ!!σατιιπη, ντθοη Ποσροτ: ἜΞΕ 

ΡΕπιιπιοτο ράττοϑ {Π|ὰ5 ἐχυίσογατ. (Ὁ ἐὰς 
Δυτοπὶ Οχυ]οςγατίοηοβ ἤογὶ ποςσοῆς εἰξ, γε 

οααιις ὃς δά ἔταπαπάιπι, δ χὰ ἀρ τίησεη-: 
ἐπιπνίς ἀ ἘΠ οἰ]ΠἸοτοπη ργαρθατ, Ἐποτίσπος 

ΧΕΝΌΨΗΉΗΌΝΕΙ Ι 

αἴϊαπι ιευγἀλτὴ ἱδλησαοτοπὶ οὈσορεζο. ἃ ληΐις ἀῤῥωςία"ἐπαοδύεται.
 ξι;.3. ὥραν οὔ 

Β πλησίοις ὁπλα)ς Ὁ μέγεθος. τὰ »» Οιαῦτα " 

͵ ε λ Ἵ ἂν ὅκα ϑω ᾽» 

( Ούτων ἑφηκὼς, ὡς κόρ οὖ ὁδῷ λιθωδ ἀεὶ μεέ- 

θρώπῳ ὅτω ἡ ἵππῳ τέρχόυϑια πϑύτα δια. 
, 2 Ν ᾽ ᾽ς -“ .»9 

τώτερᾳ," ἐπιφδλο «σκιρρωθη τε κ᾿ Φξα δὸ- 

τηθὴ τὰ νοσήμκοιζο, ὡς,αἷρ ὃ τῶ ἵωπῳ σίτου πὲ 

κ᾿ γυμνασιων ἐχημελητέον, ὅπως αὐ Ὁ σῶμα 

ἰού, οὕτω κ᾿ τὸς πόδας ἀσκητέον. τὰ μδὲ ((- 

γέώυ ὑγρά 1.2 1 λῴα ΤῊ ςαθιυδι λυμαίνεται ὼ 

“τῆς ἀὐφυέσιν ὁπλαῖς, Ἔ τὰ ἢ, ὡς μδὺ μὴ ὑ- δὰ διὼς" 
5 5 )ξε ΕἾ ἡ ῃ ρ , “ «ΣΝ 

ὰ ζῇ σε υΐζο: ᾿ δ μὴ 
γα εἰ ῥῥυΐζα᾿ ὡς ὃ μωὴ λέει, λίδους ἔχοι κα ἢ 

τὰ καΐορωρυ μένους πσξὸς δολήλοις, Ὡρα - ἀυρῥυᾳ! 

θ ὍΝ Ἴς 2 ͵ : «“ πῷ ᾿ ͵ ἡ 12 

ςαθ μοι κ) ἵ ὠφεφηκότοων οὑμίϑι “ερέοι (οὐς “πὸ΄ ἐφεξηχώ-, 

μέ τῳ ἱπιοχέμῳ ἐΐξακτεον τὸν δας. ἔπειτα γὲ 

μδιὸ τ" ἵπαον ὅπου ψηξῴ, μεταδετεονδ μ(τ' Ω 

Ἔριςον δπὸ ὁ φάτιης, ἵν γδ)ον ὅχι Ὁ δεῖπρον 

᾿αἢ αὐοὸέξω ςαθμὼς βέλτιςος εἴν χα 

ζες ποόδοις Τκατάσριώοι, [ε]} λίθων φροίγυ- ἕκατα- 

(ον αὐ ῬΑ αὐες ΚΩΝΝ 
ζᾳρας ἿΣ πέντε χυδάν καταξαλλοι Ταξ: - ΔΝ 

λῶσας σιδιηρῳ, ὡς αὐ μὴ σκεδολυνύω!) χε "ὃ Ταδι- 
λωσὰς 

“(ἡ 

Ὁ. 

“7 ς 

Τ“. ὡς 

λων ᾿αμφιτὸ γι ζ μφιτοβζθν οσοὸν μγοι αηῶν αἰκζϑιξιας 

, 

699 ἡμιέραις πορδύοιτο. αδαΐκη ὃ ψυχόμε- 

γον κα μιυωπαζοκϑμον χε ΘπΟΘ αι χαὶς ὁπλαὶς 

κα θυ τ ὁτὸμ βαδιζῃ. καῃ ὧς χελιδόνας ἢ 

τυ ποδῶν οἱ οὕτω χεχύϑυοι λίθοι φερεούσιν. 

ὡς δὲ αἰδι ὁπλῶν, ὅπως καρτεραὶ ἔσον- 

τωι οὕτως αὶ πϑι ΤῊ φομῶν", ὅπως μαλακὰ 
ἔςαι,χεμελῴαοϑαι δῴ, τὰ σ᾽ αὐτὰ αὐ, 6. ποῦ 

πὲ σάρκα ᾿ἵπαου φῦμα ὡπαλεούᾳ. ἱπταικϑι ἢ 

αὐδρὸς ἡμὰν δοχεῖ ἐ1), καὶ τὸν ἱσταοχεμον στε- 

ἃ δ αἷἴξὶ Τὶ ἵσσον Ὡραῆψ. 

χοσῷτον μϑρ Οίνυ τῆς Ἐχιφαϊνιδιας φορξι ας 

Ὀχιςααῖ αὐτὸν δέ μη ποόϊε ἃ ἅμμα ποι(οϑαὶ 

ἔνα, “ὧρ ἡ χορυῷαια “ἰξετίϑοται.. πολλοαιχὶς 

Ὁ χιναὶν ὁ ἵπωος ὅ7α τῇ φάτιν τω χεφα» 

λζὺ,͵ εἰ μὴ ἀσινὴς ἡ φορξιω ὐξεζᾳ ὦτα ἔξαι" 

πολλάκις αὐ ἕλκη ποιοίη. ἐλκπρϑύων γι μάω 

Ούτων αὐαϊγκη τὸν ἵπτέσον «ἰξὶ Φ' γαλινοῦς 

«ϑαι χαὶ «ἰδ ὧ ψηγεα δεςχολώτερϑν ἐξ). 

ἀγαϑὸν δὲ χαϊ ὰ τετα θαι τῶ ἡπαοκόμω καθ᾽ 

ἥποαις δοηϊμῃ, στοαί πιαῃἀάζαπα οΕ- Ε ἡ μέρφιν τίω χοασθον χαὶ (δ «ἰπωσςρώμα- 

ξετοπάϊ σοτιάϊς Ππλὶ, ὃς {γαπιθητοσιπι 6- 
ἥυϊ,ν ΠῸ ΠῚ Δ]! ]αοπιἱπ]οσαπη, παροατ. [4 6- 
πὶπα ἢ ἔλοϊατ, Ππλὰ] οο]αθοσγα ΠΏ ]Π] πορο- 

το ἀεξιπροῖαγ, ὅς αχυο ρτοάογῖτ. Ετίαπη μὰ 

(εἰαῖ δα υ]ίο ςαπηῖ ἐαπο αἀπιουποηάῇ, πὰς 
λα ἀοἰπεϊξεοης, ἔφα δα νοϊμτατῖι ςἀμιοατ. 

ἰὴχς νά ᾽ ͵ 43 "ἢ Ἵ Ὁ" Κ 

ζᾳ τοΐϊπαου Οκ Φερν "εἰς ἕν χώξκον. πϑτο Ὑ» 
δ. τ ΕΓ τ) δ δι 3 ͵ 

ποιωῖν αὐτὸς τ΄ αὐ βάφὰ ἀπαλλατῆοι, χα! ὧς- 
ἣν Το Ε ᾿ κα . τε 

τὸν ἵστασον ὠφελοίη. εἰδὲνοα δὲ χϑὴ τ΄ ἵπῶν- 
͵ τὰν λ , ε 

κόμον χα τὸν κυ μὸν αἰξάτίϑεναι στῶ ἵππῳ, 
ὙΠ: 
.] 

στὸν ὁχὶ ψπξιν χὺ ὕπο χε χυλίφραν ἐξαγϑα 
"αῇ χ)αεὶ 



Ἰ ᾿ν 

χα τ 
«.« 

ος ὁ 
, 

Ἢ 

“» 

« ῥὶλὶῳ 

ὃ ὙΣΡ κημὸς αὐαπγήν μϑὺ οὐ κωλύᾳ, δούκγᾳν ὃ 

Ὀζκ εὰ, χαὶ Ὁ ἐχιζουλάυᾳν 5. 1 αὐξαχείαϑρος 

μμδλλον ἐξα ρ4 τὴν ἵπαων. ὼ μάὺ δεσχκάσῳν 

τὸνἵπαο; αὐωϑεν τὴς κεφαλῆς δὲι. πλύτα Ὁ, 

ὁπῦσοι αὐ δεςχολῇ «ὐξὰ Ὁ πυφόσωπονὸ ἵγταῦς, 

οκνά,4ν πέφυκεν αγω. οχνδύων γεμάὼ οὗ- 

τῷ δεδευϑρος χαλᾷ μᾶλλον, ἢ Δἰαασὰ ζῳ 

δεσμά. ἐπειδδνὺ ὃ ψηχη;  όχεοϑαι μδι στὸ 

τῆς χοφαλῆς χαὴ τῆς χοήτης. μὴ γὸ καϑαρῶν 

» 

Τὴ αἸωόντων, μιοίταιον ζᾳ χάτω καθαρφν.Ε- Β 

στειτε δὲ χτ' "ὃν Ὁ ἀλλο σῶμα πᾶσὶ τοῖς τῆς 

κα ϑούρσεως ὀργόμοις αὐνιςείντα δ΄ “ζω τείγα 

συξῳν τίω κϑνιν ΧΎ, Φύσιν Φ τοῦς; τ σὶ - 

παρ ϑδομὰ νομεῖς ἀνε σ τ 
ἀτήεοϑαι, ταῖς δὲ χερσὶ ποίαν χαὶ ὡπαλιώᾳν 

ἡαἴρ φυσά χεζλινται. ἥχιςα ὟΝ αὖ βλάπηοι 

τίω ξδραν τϑΐπαου. ὕδατι ὃ καζουπλειύν 

τίω κεφαλέιο γρη.ὀφτώδης} ὸ οὖσαι, Εἰ σιδήρῳ 
ἸᾺ 5 ὍΔ, ͵ 
αὐ πον [σχῶῦον. 

λ 

ἢ ξύλῳ καθαοοιί, λυποι χφῃο 

“σδοχϑιμίον δεν βρέχήν. χα: “ὦ αὗτω 4. μή-Ὁ 
λ 

χεις οὐστα αἱ τξάχες ὁφϑν μδὸ οὐ κωλυοισι τὸν 

ἵπαον, ἰποσοξούσι δὲ ὡἰπὸ Τὴν ὀφθαλμὸν τὰ 

τεϑεὶς λυποιωῦτα. οὶ Ἵ τὸν εὸν δὲ οἴλοϑαι γεὴ δεδω- 

“ἢ 

«οὐ- 

ΠΝ 

κέναι ζτας ἄς τείχας ἵωσπω αὐτὶ τὸν μὲ 5 

γάλων ὠτῶν,ἃ ὁνοις πὲ χαὶ ἡμιόνοις ἐδῦσαν ἀ- 
ξ ΐ ᾿ τυο ͵ Α 2 Ν δὲ 

λεζητηθχα 9 ομμκώτων. χφ ουξφιν δὲ, 

χαὶ χαιτίτ πλιώφν χοὴ, ἐπεί αὐξᾷν δᾷ 

ΕΣ πείχας, Ἂς μδὺ ον τῇ οὐφϑι»οητως ὅχι- 

πλέον ἀξικγούνϑμος δἰ ποσοθῦται ὁ ἵπτωὺς ζῷ 
λυποιοωῶτα᾽ ζᾷς δὲ οὖν τῷ φαχύήλῳ ὅπως τω 

ἀμᾷατη ὡς ἀφϑονωτάτη αὐτίληψις ἧ. δεδὸ- 

πῶ δὲ πρίϑα γεοΐν χαὶ ἀγλαΐας ἕνεκα ἵππῳ 

δ τ. ἐσενλνμιλαιῥήαλεπεαμα, 
Θμὸν δὲ. αἱ ὙΣΡ ἀγελαϊοι Μ ἵπαων οὐχ ο- 

μοίως ““πσονϑρουσι πὸς ογοις ὅγε τῇ ὀχεία, 

ἕως αὐ χομιδσιν.οὗ ἕνεκα. ἡ ξἰποχείροισι “σὸς 

τίω ὀχείαν Ὡ ςἵπωοις ὥπϑμτες οἱ ὀγοξατοιωῦ - 

τες. τίω γε μιά “δ σκελών κατασΓλέσιν ά- 

φαιοφόμϑυ. ὠφελεῖ υϑὺ ΡΡ̓ οὐθὲν, βλατπῆ4 5 Ε 
«ς ᾽ς ς 

(ὁπλαὶ ἡ καθ᾽ ἑκαις ζω ἡμέραν βρέξις. χαὶ 

πίω κί ποὺ γαφεδϑε δὲ γὰρ καϑοιρσιν μοι 
- ὦ λ ᾿ ͵ ὑπ “ 

χθλ αυτὴ γὸ λυπᾷ μϑὺ κκάλιςαι τὸν ἵστασον.οσῳ 
ΕῚ Υ -" ͵ ͵ 

δ᾽ αὐ καϑιιρωτεξοι ζᾳυτα “λθηται, Ὡοσούτῳ 
᾿ Ρ ᾽ «- 'Ξ Δ) 
“Ἀείονα. τὰ λυποιεῶποι ἀ, ϑρφι ἢ ὑασο τ γα- 

ΒῈΕΙΓ ΑῚ ΘΕΟῚ ἘΡΕ ΤΠ ᾺΣ 1. 
πο τ; τ ἣν ΝΡ ΌΣΝ ρι τῇ ἤεγετας 

Ἀ) δε! Ὁ οποί ἂν ἀχαλίγωζον αὐγῇ. κημόν δεῖ. ἃ Αάεοσις (ἐροῦ, ΦΙοου Πγάϊιδ ἀϊπιχοτίτο- 

9 

Ζαμππὶ ππὸ ἔγάῃο., σαπλαπι δα νἰδοΐς ἀ6- 
Ὀοτ. Οὐυΐρρὸ σαπλις νι σοίρί γατίοποιῃ ΠῸΠ 
ἰταροάϊς, ᾿τὰ πηογάοζο ποη Πηίτ: ἰΔοπιηιὸ 
(ι ἐαιιὶς Δ ἰδ ίτιις τ, πηασὶς ἂρ Πα 115 πο - 
τλϊηὶ {πιο πα ς αποσατ. διρτγα ξαραταα!- 
φατὶ ἀς θοτοασιι5. ΝΝαπη ομηπία, αι οἰτ- 
ΟΠ 65 ο4πο τη οἷοξα σοητίπριης, {τί πὶ 
εἶδτο σαρίτε ἀςο!πατα (οἱοτ. ἰταχπς ἢς αἀ- 
Ἰΐρατας {1 φα! ἀξο! ποτ, ἰαχαῖ ροτίας ν᾽ ἢ- 
οὐ, φύαπι Γαι πηρίτ. δ .Ὶ 1 νίπτιις α σαρὶ- 
τὸ φοϊιθα ἱποῖρίατ, 'Νάπα ἔγα γα πε, ἰπξδΞ 
τίοτα ραγραγα; ἢ προτίοτά ποοάτιπ Πηππ- 
ἀᾳ ἢπι. 1) εἴης τε! τὸ σογροτο σης 18 
δά ὀχρυτραηάος εαίο5 ἔμέξ 5 Ἰπγιπηοη- 
τίς ἐγισοτο ρ|]05, ὅς Ρα παῦε Ἔχτογρεγα 

ΡΓσ παῖαγα ρΠ]Πογαπι ἀς θοτ:ατίριμα ρ]ὸ5 4- 
Ἰΐο πῈ]1οὸ τἄσοι ἐπ πγατη πίο,ηἱΠ αιοά π14- 
πῖθιι5 οος5 ἔτσι, ὃς (δουπάπιπη Πατιγ- 
οι δοτγιιπη {τππὶ οπι Ποῖ. Οαΐρρς ἢςἢ]- 
Ιλπλ πη Ἔαιιο (6]Π]1.πὶ αιιαπ Ππυϊ ἰ Πγὰ πὴ ἰαε(6-. 
τίς. Αχια σαριτ εἰπεπάιτη εἰξ. Οὐὐταπὶ ς- 
Πἰπ οἡδατα τς, ἀο]ογομη ητίες ἐααῖς, ἢ 
ἔοττο νε] ἰΐσπο ραγροιαγ. [αθὰ σαοαιε 4η-: 
τογίοῦ πυπηοέξαπ 4. Οπτιπ ηΐπΠῚ ρτο  χὶ 
(ας Πὶ σα ρῚΠ]}, ἀσατ υιπη ἱπ αἀίριοίοπάο 
ποη ἱπιρεάϊαπητ: τὰ ἀθρε! !ππταῦ οσι 5, ἢ 
αι πιο] εἴτα 15 ἀοοίάαητ. 1) 6ος5 φιοαπα 
Ῥαταη άπ), πος Θ4 10 σΑρΡΙΠΠο5 ΔυιγίιΠη πλα-- 
Πάταπι Ιοσο ἀςαΠῖἴς, ἤι145 Αἰ ΠΠ]5 δέ πλ 115 

δα ἀερε!]οη ας οουΠογιιη π᾿ πτα5 σοπσοίς 
(εγαητ. ΕἸπΘ πὰ Ζιοπαε σδιιάᾳ οαπλίαθα, 
4 σφρῚ 1 οτοίοαπτ; σαπάα ααΐάεπη, ντ 
ΘσΑΙΏ ΟΠ σΙ Πητας ροτγίσοης στ α5, αδίσογα 
πιο] οἴξα ροῆϊτ ; ο0}}} γοτο., νὲ δά ίςιι- 
πὶ, σιοά δΔάρτεπεπάατ ςσοπίςεπίοι, ςο- 
Ρἰοίππι μαροας. Ἐτίαπι νοηυξατῖβ σαι {ἃ 
αϊα! ἴτας σαιιο τα, σα ΡῚΠΠ5 Δητογίογ,σαι- 

ἀαοσοπείρίτ. Εἰτια ἀγσαπηθητιπι πος Εποίτ, 
ἡμποά οἐηια στοραγίας Ποη ρογίπάθ Δ ποβ 
δὰ οοἴταπι δα πηίταπτ, ἀππι αθατα {πητ, 
Ῥτορτογοα τοηάθης δα σοίτιπΠι ο41145 ο- 
ΠγΠ65 1Π]. αἱ νοϊπης, νὰ δ αίτηῖς ᾿πελη- 
ταῦ. Οσαγα σοτογὶς ποθ τὶς αὐ] πο ΠἸ5 οχῖ- 
Πλΐπλι5. Ν᾽ τοηΙπι νυ] ταις 181} Πα οι, ἵτὰ 
ετίαπι ποχίᾳ οἱὲ νησαΐαγιτῃ Πιιϊπηοέξατίο 
οοτ ἀϊδηα. Ν᾽ πα σαοαπο γερατγσαῖο ςο- 

τα πλ, Ζαα: (αὐ αἰτπιο (πητ, τη οἀογαηάα. Ναπι 
οηπο πηαχίπηδῃλ 111 πιο] οἰ ἐΐδπ ΧΙ θοτ, ὅς 
410 ρατῖες ρα τ πάϊογος ἔπουίηῖ, σῸ ΡΙαγα 

{Ὁ αἰιο ἀοίογοι αι σοποίταητία ςο]1- 
σαπτει Ο06Π πιαχίπλς ἰλθογοιη ἴῃ ἢ ἰδ ροῦ- 
Ροταατη Αἰ 5 ἱπιροηάοτῖτ, πθῇ ταπὴ οἷτο 
᾿δεγαταγ αὖ εἰ5 ἐαιι5, ααίη {πατὶ πὶ {1Π}}}}15 

λώ ὰ 

φερϑα. ζω ὃ ὡπόμυ ζῶο πονήσετοιι ὡς φὗτα,ε φϑαν τε ἐξα όυϑιος ὁἵπαυς, ἡ 4υύθε ὁμοιος 691 

ΚΑΚΌΣ 



π᾿ ΧΕΝΟΡ 
ἢεἰπιπιπῃ 415. Ομάργόρτος πα οπλίτιοπ- κα ζῖς ἀκαθευῤτοις ρα ΠΉΝ ἐᾷν χε 

᾿ ΡΥ. 

4α ἔπι. Οτάγαπι φαοαιο ἀοτογίιο, αι 

ἀιυισηταχατῆτ ρήι5 πη ΔΏ 10 115; (υἱοῖς. [παᾶϊ- 

φαδίπηις μος ετίαπι, φαοσπηφάπιοάπιπι αἰϊ- 

υϊς ἔπ οὐπὶάάηηπο τηἰηΐπιο, δέ 40] ςῦ- 

πιοδοτπαχίπιο ἀεἐτσατίοπε νταζαγ. Τ᾿ δηλ 

ἴτα ἢ ἀδτεγρσας Ογάο5, νῖ ἴῃ ἐαπιάεξῃι σὰ 

οααο ἰρεξξοτρϑιτοπι; ροτίοιππὶ ἐστ, τς 1ῃ 

Ἑχοίοπι αν ἐπ ταπι σοπα » τὰπὶ νη ΡᾺ]2 

Ῥοτοαείατατ. 51ὴ δάἀπιεγίι5 ἐαυστη ᾿ΠΓΌ ΟΠ 5, 

ὃς οχῖγα οὐ β. ρίαπι [Πτοῦ ἀετογσεπάππι 

αὐ (ραρυΐαπι σοὨ Ἐἰτατιις ἀεξησιοτε: πος 

ἰρίς ἀαπνηὶ μοο πιοάο ηυϊάψαδπι ἀσοο- 

Ῥεσῖς, ἃς ροῆϊπτ ἡτίάοπι ἔα γηρυϊληγαρα- 

τἰοηόο το[ευάίπι τοπιοά!ῃ πη δαΐοττς. 8:1- 

ταλπτοῦ ὃζ οταγα ροϊξοτίοτα ρατσοῖ. 54]- 

τἰπι ἰὰ οδίογασι, φαΐ νογίαταγαρια ΘΠ; 

ὅζ μας, ὃς αἰΐα ίλης οπτηΐδ., αι» ΠΟΙ Οροτ- 

τος, πηπίπης ἤς ἐλοϊα 44; ντ οτὸ τοῖο ὃζ 

Δα σαπάληι φοσεάκδτιιτ. Οπ!ρρο (1 ντγζασιις 

Ρατῖς Πόσεγα Βοπυηΐ ἐαυὰς δάρτιεαϊα- 

τας, νἱτίθα5 Βοπιίπο Ππροτίου εἰζ. Αὐ τ αιιῖ5 

ἃ ἴδτεῖς δάϊογίτ, 15. ΠΗ ΠΙΠΔΟ ΟἸΠῚ ἄαμηηο 

{πος πλαΐτα οαπὰ ἐαπο ροζεγίς ἀσογα. ἰδτὰ 

νδ᾽ ἀμποοπάας εἰν ἐαύις, ντ 414 015 ἃ τεῦς 

50 (ξαιοπ5 ΕἸ1ΠῚ ἄποατ, ρτορίογθα ποῇ 

ΡΓΟθάπηι5., Ζαία ἀμξζοῦ μος ῃγοίο πηΐ- 

πίπηε Πδὶ σατοῖς ροτείξ, ὃς ἐ4πὸ ἔλσετα 

μα] ἡσρόοτίο ᾿Ιοοτ οπληΐα, απ νας. ἰλ πτ-- 

{ις ντ 414 ]5 δητεοθήθηβ ἃ ἔτοητα ἰΙοηρσο 

οαπι ἰογο ἀυΐζονῖο ἀοοςας ἐαιιπι ἐπ {6- 

4υΐ, ργόρτοῦ ἢ85 οδυμϊας το ρτς με πα πηι; 

αὐοά εηϊὸ ποροῖο Ἰίσθας, νιγοουπηηιο 

ψε] τ α ἰαΐογο, ἀταὰς οτίαῃι ίς σοπιοίζογα 

Ροῆπε, δέ 1ῃ ἀπέξοτεπι δἀπετγίαπι ἱγταε- 

1α. Οιοά { ρίατος οαὰ] {το ἀπισαπταγ, Ζαὶ 

παηχῆςτ, νῖ αἰειπαΐσοπι δ ]πηραητὶ Ομ] 

ψοῖο αἴατζοῦο ἀποὶ οί ει 115,15 πληἱ- Γ) οϑα; τω ἀγοντι ι ϑρόοι ἢ δὴ ποι 
ἣ εὐ κα τ’, 

τὶς ποὺ 6405 πος Βοηλίηςο ἄοτς ροῆϊτ, 

ἃς ἐαυϊτὶ σοπηπλο Πππς ράτατιις Δα πλᾶ- 

πὰπλ πιοτῖς, ἢ φιαηάα ΘΕ] ογῖτοῦ 1. ΘἸΠ1ΠῚ 

{τ δἀίςεπάοπάιϊπι. γι αατεσα οσυγαῖον ο- 

400 ἔα πυπὶ οὐ Γη τεᾶς ᾿πηςίας, αὰ ἰα- 

ταπαὶ ἰατας Θ4αὶ ργίπιιπῃ ἀσοοάατ; ἀοίηάς 
οἰγοστι σαρας Παρο μα ἸΠΠΟἰΕη 5, Π {(υπὰ-᾿ 

τηΐς αγηχλὶα οα5 ἀεροπαῖ, νετιοίσσας ἰο- 

τατα ἀσχιγα το ]αῖ, Ιπὰ ἰπρὸ5 δάιηοιοαῖ. 

Ἡοσῇ δάπλίττατ, τοῖσι ἔγαηὶ τοι]  1Π1 αἱ 

(Ποῖ ἱπάαοπάπηιν οεῖτ. ϑ1Π ο5 ραπάστο 
ποῖῖτ, ἔταπαπι ἐααὶ ἀοητίριις δα θοπάο 

αἰρίτης πη ΠἘγας᾿ ΠλαΧΊ πη 15 Ρυσςα ἱπίεγα- 

ταῦ. Ναπὴ ρίοτχις, ἢ μος ἤατ, οβ᾽άχδητ. 

ΠΟ Ν ΤῸ 

τ ρχεὶ δὲ χαὶ ἡ τὴν σκελών ψηξις αὐταὶς πῶς 

ρσὶ γιγγονδυη. δηλωσομϑυ δὲ γα πῷτο, ὡξ 

εὖ ἀξλαξέςαζο, οϑῴ τις ἑαυτεῖ, τω δὲ ἵω-. 
πῳ ὠφελιμφταΐᾳ, ψήχοι. ζῶ δὲ εἰς ὃ 

ἀὐΐθ' βλέπων τῷ ἵπτσῳ χαθαίρη, κίνδοευος 

χαὶ τω ούνατι αὶ τῇ ὁπλη ἐς Ὁ κσξϑσωπον 

πλυγάδϑαι. Ζὸ δὲ αὐτία, τω ΐἵωπῳ ὁρών κα 
:"“ 

εζω τῷ σκέλους, ὕτθῳ καθαίρῃ ὰ χτ' τίω ὦμο- 

“πλατίω καιϑίζων ̓ ἰποτθάξη, οὕτω παϑδι “δὺ 

Β αὐ σοφθὲν, δυοσαγτο δὴ οὖ 4 ζω χελιδόνα τῷ 

ἵπαου δεροι πε ἀν αἰαπόυοσων πίω ὁσπιλξῦ. 

ὡς δὲ αὕτως χαὶ χὰ δπίαϑεν σκέλη καθαιρέ- 

τῶ. εἰδέναι δὲ 2" Ἡννδ ἐν ταν ΉΡΧΘΙ 

ζωώτα χα τάλλα πϑύπα σὰ πηρῳῆφν δεῖ, 

ὡς ἥχιςα γ6ὴ χτ' ὦ χυξῥέσωπον τε χαὶ οὐραν 

Ὑποιύσανζᾳ. παδοειέγαι. ΠΑ, γ}» Ὀχεχήνη «- 

δικεῖν κατ᾿ ἀμφότεροι τα, κρείων δΠβρ: 

πος εν, ϑοφπου. εἶκ “πλαγίου σὴ α" τις “ῶϑ9ς- 

ιὼν, αἰ λαξέςαΐᾳ μδὺ ἑαυτῳ, πλάκα σὴ α᾽ 

Οἵτπῳ δηωύωγτο γ,6ὁῆοϑαι. ἐπειδλυ γε ἀγῳν δῇ 

πὸν ἵγσασον: τἱωὼ κυ ὑπιοϑεν ἀγωγάὼ ΟΡ χ- 

δὲ σύκ ἐπωμνούνϑυ, ὅτι τῶ μϑὼ ἄγ9:τ| οὕτως 

ἥκιςα 651 φυλαξζαοϑαι, τω δὲ ἵστσῳ οὕτω 

μμαίλιςτι ἐξες; τσοιύστα δ. τί αἱ βούληται. πω ἃ σ᾽ αὖ 

δι αὐ ἔμεσδοοϑεν μακρῷ τῳ ἀγωγεῖ ατϑει- 
οντὰ διδεώσκᾳν ὑφηγείαϑαι τὸν ἵστῶον, ἰὼ 

γαδε αὖ «ἰέλορδυ. ἔξεε; μϑὺ γ τῶ πο ΝᾺ 
καθ᾿ ὁπυτέροιν βούλητω τῳ πλαγιώ, Ἐν 

χουργειν, ἔζες! 5 αγαφρέφοιϑιον αὐτίον γίγνε- 

πῶς αὖ 
ποῖε δλλήλων δειαιντὸ ἀπεχεοϑι οὕτως ὡ- 

χϑέϑυοι; ἐκ, πλαγίου ὃ ἵπασς ἐδιαϑεὶς φδα- 

γέαϑεω, ὑκιςα μδϑὲὺ αὐ χαὶ ἵσαοις χαὶ αὐ, ϑοφ- δν 

“πς δοώωτ' αὐ κφιχϑυργειν , Καίλλιςα σ᾽ αὐ 

πα ρεσκἀυασχκένος τω αϑαίξατη εἴτ; χαὶ εἰποῖε 

τ τοῦ αὐαζξζδωι δεήσᾳεν ἵνα. 5 ὁ ἱπαοχέμος 

χαὶ τὸν χαλινὸν ὀρθαΐς ἐμξαάλη, πορῶτον μδὺ 

“ὐδϑείτω κτ' ζᾳ ξέριξεροι τῷ ἵπαου. ἔπειτα 

(ς μϑὸ κίας «ἰξωξαλὼν αἷξὲ πἰωὼ χεφα.- 

Ε λζὼὺ,καταϑέτω ἐΧὶ τῇ ἀκρωμία ̓  πἰω δὲ χο- 
͵ “ »“"ὝἪ 2 ΉΧι. «ν 

ρυφαι)αν τὴ δαξιᾷ αἰρέτω, Ὁ δῈ φομίίον πὴ ὡ- 

ξαςφερᾷὶ ποθ: φερέτω χϑ υϑὺ δέχηται, Ἶ δηλονότι πὐθετίθέναι δ τὸν χεχρύφαλον" ἐαὺ δὲ μὴ δίλονϊα 
ε ͵ Ε) λ -“φζΣ ἣ -“ 

νι πογασκήγεχοντα δά σεϑς τοῖς ὀδούσι τὸν χαλινὸν τὸν μέγϑυ δούντυδλον τῆς ξιςερᾷς γή- 

699 εἴσω τὴς γγαῦου τωϊωπῳ «ποιῆσαι. οἱ ὙΣΡ “πολλοὶ ζούτου γιγνουϑύου χαλαίσι Ὁ φύμαι. 

εὐ 
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δος πὐϑὶ τῷ κιωυόδὸντι . χαὶ πόρυ “νὲς ολί- 

9, οὐ δέχονται ατ τὸ παρόντες ὶ δεδὶ δοίη 

δὲ χαὶ ταδὲ ὁ ὑπαῦχόμος. χοδῶτον μϑὺ, μἤ- 

πότε ἀγήν τὴς ζωϑΐας τὸν ἵσταὺν. τῷ τὸ γορὲ- 

πεῤογγαϑοις «σοιή. ἔπειτα δὲ ὅσον δεῖ, ἐπέ- 

γάϑων, χν τὸν γαλινὸν αν γνάθων. ὁ μδὺ ὟΝ α- 

᾿ς. γλυ ασϑϑς αὐταῖς τυλοῖ Ὁ φύμα., ὥςτε μὴ 

πῇ ).ὁ ανα]ϑητοὺ ξῇ). ὃ δὴ ἀγϑῳ εἰς ἀκρϑν Ὁ ζύ- 

ἔδὰ- μα καϑιέμδυος, ἐϊξοϊσίαν «αρέχᾷ σζευδαι- 
με τος ΩΝ ἐμὴ ι 
αὐτο τυ. ΧΚονΤ Ὁ ςόμιιον μιἢ πεί)κοϑαι. Ἔ 7.65 

τθμα. ὁ ρχϑμον χαὶ ζὼ τοιάδὲ παροξιώθαι, εἰτὶ 

ΠΝ δὲῖ “πονεῖν. οὕτω Ὁ Ρ̓ δὴ μέγα δὴ, χὰ λα (- 

ἡπτῦν μὴ (γὴν ἐθέλάν τὸν ἵγταον τὸν χάλινον, ὡς ὁ μὴ 
ἡ πίαδε ὃ, δι " Ἷ δὶ ἢ 
πριξύ- δεχουδιυος πϑυταπασιν α,γρηξος. ἕω δὲ μή 

νῶν, μόνον τὸν τοονεῖν μέλλῃ γαλινώτω, δλλὼ 

χαὶ στὸν ἘΧῚ τὸν σῖτον, χα ὁτὸρ ἐΐξ ἱωσπα- 

σίας εἰς οἶχον ἀπάγηται, σξεϊὲν αὐ εἴν ϑαω- 

μαςὸν, εἰ Ἴ Ορπαζᾷ τὸν χαλινὸν αὐτόκ(9.- αὐπαζοι Ἷ 

ὡς πυροτάνομϑιυον. ἀγαϑὸν δὲ τὸν ἱπῶοχό- 

ἀὸ δὲ μηδὲ οὕτω δέχητα), πιεσαίτω Ὁ χεῖ- Ἀ δέ ποῖτα φαίάςπιαάπηίεταῖ, ἰαδυι μὴ Αἀ ἀοῆ- 
τα 1,41 σα Πὰς ἀἰοἰταγιργοηναι, Ράιο1Π1- 
ταὶ φυϊάδηι, ἢ ποῦ εἰς ἀσοίἀαὶ, γα πιιπὶ Ποἢ 
ταοίρίμης, τίη ἴῃ ̓ ἷδ [ΠἘγαξξας πὶ οιἰγὰ- 
ἴου. Ρπλῖιπη,Π6 ἀϊπιοατ ἐαυιπη μασθηϊβ. 
ἘΠΪπὶ βαΓ5 ΟΥ5 αἰτοῦα τ ἀπτίοῦ. [)οῖηδς; νῇ 
ΔΙΛΆΧΊΠς ᾿πτόγια]]ο σοπιϊεπιςηῖς γα πὶ 
ποαθῆε, νε(είας οἰτίς ἐαατα Ποῦ Πιρίατ: 
ΝΝαῖα ἢ να] ς πλαχι] τς ποι πηθᾶς,, ΟΥἹ δ 4|-- 
1 οδάϊιοϊς. Αἱ ἢ ηἰπὶϊς ἀά ος ἐχιγειηππ 
ἀεϊπίτταζαγ, ροϊζείξατε ρία θεῖ εάϊο (ες ςοηΞ 
ταπηφοίτοῦ σεγεπαϊ, { τα ιιτι ΠΠΠλὰ] ἤγοῖΞ 

ΝΒ ἄσαῖ. Εἰπεηαααιαὶμ ξῆϊιις Πϊυ Πηοα! τὸ- 
Ὀιι5 ἜΧασογραπαα5 δ᾿, πὶ] οΓεπιίμΒ- 
ἴτε ἀε θεν Ὁ πἱρρδταπεὶιπι!πίιος πποπιδῆ-. 
τὶ Πταπι δίτ,ντ 45 δά παϊττετο ἔγοηα ν Πτὺ 
να ἢ “5 ΠΟ δαἀπηϊτίατ, οπληῖπο {πὶ }}15 Πτὶ 
Οἰιοά ει πῦ τληταπὶ ἔγαποιαγ, ν ὉΠ]Παδογαη- 
ἄππηι εξ ἐχιο., νεγιπηθείδπῃ αιυίμπη Δα ρΔ-Ξ 
ὈΌΪα πα ἀπιοίτιιτ, δ αα1πι εχ ἀριτατίοης 4ο- 
ἅγασα γα ἀπιοίτατ; πιγῇ ποῇ ἤτ, τα πιπῃ οδΞ 
Ιδτιπι αὐ εοίροηπτοταρί; Βοηὶϊπι ποῦ αἰι0Ξ 
4πε,(οἶγε σαγατογείη, 0 βαξξο εἤου πος 
τα Ρεγίοο ἴῃ εἥαίιπη {ΠἘ0]]ξ ἀι|5 Πί: ντ δὲ - 
Ρία ἀοπηίηι5. πτηοῦθρο φησι οτίγ, αἰἱτ ργο-: λ » Ι ᾽ , λ λ 

μὸν χα! ὀμαξαλλᾷν ἐχίςαοϑαι τὸν «ὗξσιχϑν ( ῃφϑξίον ἤατ, μαδοατ Βοπηίποιι, α το ἔδοί!ο 
ὦ αὐ ἢ ς ᾿ ᾿ 

ᾧϑασον, ὅπως αὑτὸς τε ὁ δεασοτής, ζω “ὧο- 
2, 
ς- 

5,5. 6 ͵ 

τε ἀρρωφήσῃ, ἢ πρεσξύπερος γίγνηται» 

ἌΘΑΙ τὸν ἀὑπετῶς ὀμαξιξαζντα, χαὶ ἄλλῳ, 

ζὼ τινι βούληται » τὸν αϑαξαλοιῶτα ἔχιχα- 

εἰσηται. Ὁ δὲ μή «σόῖε σοιὼ ὀργὴ τῶ ἵω- 
πῳ παδοοφέρεοϑαι, ἕν πῶτο χαὶ δίδαγμα 

χαὶ ἔισμα, πσδὸς ἵπαον Ὄριςον. εἰπσδονοη- 

Ό, ΣΡ ἡ ὀργή ὥςτε “σολλάχις ὠξεργαζε- 

ταὶ ὧν μεζα μελεῖν αὐαγκη . καὶ στὸν δὲ ὑ- 

᾿πηροπαταγ ἰη ΘΠ]. πη; δ 411} οαἱ ν τ, Πο- 
τλϊπα σοποέάεπαο στα βσατὶ αοαΐ,ἃ 0 
{το ]άτυτ. Ν πυιῆι δἰϊτοπι πος αἀ οηπος δὲ 
Ριίοαρταπι, ὃ ἰπΠπἸταειιπη ΕἰἘ Ορτιπγιτη: 
πυμη]ιᾶπη νὰ ἰγασιη ἦς Οἰλ δ 10 ἀρ ΑΓ: 
ΝΝαγα ἵγα υϊάάατγα 6[Ἐ ἱποσι! ἀδγατιπ1. [τὰ- 
υείπρεπαχμοτγο ἔλοίτ εα, πού πὶ ρα πίτο- 
το πεοοῖϊς πτ. Ὁ απ δτίαπι {ρα έξιιπΊ 4115 
4υϊα παθεης εαιιι5, (4 αἀϊτα πσοη ναΐτ; ἀο- 
σοΠαι5 οἴ, 1Π εο Π1}}1] εἴς τογγίδ1}ς, ργα ίο- 
τίπα εηπο δαϊπιοίο : πὶ 1 ΠΟΥ πεήπααϊ, ε- 

ποι] φύσας τί ὁ ἵπτος μιῦ θέλῃ “δὸς πϑ τ Ὁ ααϊτειι ρίμππ δαἀτίησοίςε οροσῖοι ἰ4, 4υοά 

ποδοςιέναι. δὲ δοίσκν δ, ὅτι οὐ δειναὶ 651, μα:- 

λιςα υϑὺ δξίυ ἵωπω ἀὐκαρδίῳ «εἰ δὲ μὴ, οἷ- 

“ἤουϑιον Ταυτον τῷ δεινοί δοκοιοῦπος Φἢ),καὶ 

πὸν ἵππωον Ὡράως παδοφαγϑνζοι. οἱ δὲ πλη- 

γαῖς αϑαγκοίζοντες ἔτι πλείω φόζον τα- 

]. ρέχοεσιν. οἴονται ΣΡ οἱ ἵπωοι» στὸ τὶ χα- 

λεπὸν παιογωσίν ον τῶ Ὀιούτῳ, καὶ ζούτου 

(ᾷ αἰ ποοτ]δυόμδνα αἰτία δ᾽ . ἐπειδδώ ν 

μάωὼ ὁ ἵσπσοκόμος τὸν ἵπταον «ὐἰθδαδιδῶ τω 

οςς εϑω τὸν ἵπαον, ὥςτε ἀὐπετες φῇ «ϑαξζῶαι, 

ἣς ̓ οὐ μεμιφφϑόμίεϑεκ, τὸν γε μϑύτοι ἱπαία, νομίζο- 
΄“ “ , « 

πτον μὃν θίωαι μελεταν χαὶ μὴ παρέχοντος ἵω- ΤΣ ἵππον 

του 116 ν᾽ ἀθτατ, ει τ [επί ἕογ Δα ἀπσοη- 
ἀο. Οἱ νεέτο νεγρεγίθις εο5 οορ τ, δια πὶ 
τηστυτῃ πγαίογαιη ἱπουτίαης. Ρατγαης ΘΠ πὰ 
ἐαπΐ, απ ᾿Ππτεγίπη 4] 8 Ἴμῃ ἐεΐιησ, 
οτίατη 14. 40110, φιοάία!ρεύξιπι Παδέηΐ, 
Ρτοδοίίοι, Οπιηι (ΠΟ εἰ οἰιγαξου δα {πὰ 
τά τ, ΠΟ Πρ ΟΡ Πγς ἔδης,Π1 ΠΟΥ ΘΠ 
{ἰς εἰ{πδίϊοετο, 4ιο ἔβοΙΠἰς αἀίςοης πε. 1- 
Ρίμπι ταπιοη Ἔαιίτεμα πη πος οχείζοζο (Ὁ 
ἄφρεζε ἀποίπλμ5, ντ Θεία ο4πο (ε ΠΟ ρτα- 
Ρεπῖε οπίςεπάήεσγε ροίπε. ΝΑ πη Αἰ] παπ 40 

αἰαξάτῃ, ὦ »ϑὺ λίςααϑαι «ἰτωρξι άξζε- Ε ἈΠπς αἴηιις Δ]1π|5 ΘΖ π15 ΟἴΤογίαγ, ὅς Ιάετη δ- 
ἸΙαυῖς 4115 411} ἱπίογις, 1Δπὶ αιατη δαιτὸς 
ΔΙ Ε15 ἀσσεροῦ ΠΠ1Π|. τα Πα 18 1Π εἰπππὶ 
σοὨίσΘπΠιγιισ: (ο] θοπάτίτη πηοάο, τα: ἔᾳ- 

μάτι που δρρύα οϑα αὐαίξαινᾷν.ἄνλοτε υϑὸ » δλλοῖος ἵσαος τοῦρᾳ πίω 4, ἄλλοτε δὲ ἀλλ ὁ αὖ- 
“-“ 

τὸς αὐτυΎρετα. ὅταν γὲ μάὺ πὐραδέξητα [Τ' ἱπαία ὡς αὐαξησόμϑμον, νυν αὖ “ ὠψορϑιυ,0- 

ΚΚΚ'2 
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ες ἀςδεαϊ εάπιος; ντῖη τα οαθπο Ἐγὶ τὰπὶ ἢ- Ασα ποιωῖν ὁ ἱππεῖς χαὶ ἑαυτοῦ χα πῷ ἵω- 
δῖ, φιλπὶ ἐατιο, Ρἢμτίπηαπν οοπέογατ, Ρτ- 
ἴπο Ιογιπι ἀιπέξοτίαπι. αὐ ἱπέογϊογοπι 
ἐταηὶ ράττοπη, νο] δὰ τς Π1] σατο παπλτο- 

Πρσαῖιπι, οοπηπιοάς πλαπιι ΠΗ Έγα {ππγδῖ, 
δὲ ἴτὰ ἰαχιαπγ, νὰ πος ἴῃ φάϊςεπάεπάϊ οο- 
πάτα (π]οιαπάϊ {πὶ σια, τὰς ἐπα - 
πὰς αὐ Δατος ργοπεηάθης, πες 40 Παίτα τῃ- 
Π|Ιςης, οάπα τι σοηιο τ. [δ αχεγα {ππ|αᾶῖ 
παδοπας ἰαχτᾷ {ΠῚ ΠΊΟ5 ΔΓΠΊΟΚΝ . ΝΠ ΟΠΠΠῚ 
ἴαθα; παν} ο πιοάο ἱπτοῖ δάϊοεπηήςσπαμπι 

Ὁ5 ἐπὶ ἔταπο τογάπθατ. Ῥοίξρασιαιῃ δά 
τοπίσοηίαχα {ε]Ἰεαϊοτοιη τεαάάτάοιῖς, πηϊ- 
ἔξγα σοτρα (δ᾽ οαου; Ππλ1}} ἀοχεγαπη οΧ - 
τεπάςης, ἰς {{ξο ας. ἾΝδιν ἴτα σοῃίςοη- 
ἄδες, ἢς συίάοπη ατεῦρο ἀδίοτγηης Ἰροΐγα- 
οσαΐϊαι οχθεῦις. Ἔτι θης ας ἰηῆσχο 
οτγαγο, ἢς σοπα αι θη ἴῃ σαι ἀοτγίμητη 
᾿πηροηοηάο; ἴςά τη ἰάτιις ἀοχιγιιτα τἰρῖα 
τα! οἴαταγ. ΚΝ δ᾽ ροάοπι οἰγοιιπγαξξιη ἴῃ 
Δἰτογα τι ραττοπι {γα ηίτα!ς εἴτ,ταπ ετιδπι ο- 
40 οἴτπο5 ππροηδῦ. δοηθτη σΖυοααε πο- 
δὶς ες νιάοταγ, νι εἰσ ηγα ἀεχίγο ἰΙάτεσο ἴῃ 
ἐαύμηι ἱπΠ]16 Πα] νίτιηι ΔἸ Ίητι15 {101 ραΐοτ; 
{1 ἔοττε σοητίησας, ντ Ὁπο5 Πηϊξγα ἄϊιοας 
Ὁααιη. μα λπ| ἀοχιγατοηρατ, ΝΝος αἸ Πα 
δεῖς ἀϊςεπάιτιπι, απ 4π) γτ αηΠ{Ἐτῖς. ραττῖ- 
θιι5 σογροσῖς εα ροίάσοτ, πα ΠΠς ἀεχ- 
τὶς ἔλοίο ας; 4ιι8: {πηϊξξτῖ5 {Π|  , ἸΔΠν ἀςχ- 
ττις εὶς ἀρατ. Ετ ]ατιάδπηις ἰναης δάίςσεη- 
ἰἰοηοπα ρεορτεῦεα, ααοα πος ἡγοόο {Ππ|μ]} 
ἀταϊις σοηίσεηάοτῖς συ Πη. ράτατας Πτ δά 
Οὐδ. Π ἔοττο {πθῖτο ριισῃαπάι πτ δά- 
τιοτίιις Ποίξε5. Υ Οἱ ταην Το ἄοτις νοΐ ο4ὰο 

τιιάο, νοὶ ὀρ ρρίο, ποη Ἰαιιάαπλμδ, (ο, 
ἤοπεπη, 4ιΑ 5 ΟΙΕΤΩ (ς|1ας [Θα οα πα; 4αα; 

ογασιθιι5 ἀναγ σαι. ΘΟ] αἿτοηλ νοὶς, ογί- 

ἴτ. 510 ΘΠ ΠῚ δύ ἔεπνουῖδιις ἐαιιὸ Πτηχις 
δάθατεδίς. ἃς ἐγοέξιις ταῆν Ἰςιΐαᾳ νίθτα- 
ἴ, ιάμι ἔουίγς νἰ 5 εχ ἐαπο,, {1 ἔο- 
τῶι νίιις, ροτετγῖτ. Τι ρίαν σηοαιιο σΠὶ 
ρεάς ἢϊιχαμη ας [ἰδ ογαπν ᾿πας νίχις ἃ σο- 
πὰ ἀσηλίττογο οροττετ. ἸΝΔην {1 αι]5 οτιι- 
τα τἰρίάο π᾿ 4Π 4016} πη ρορογὶτ, εἰ ἸΔ τ ΘΓ 5 
Ἑοτταῖῖς ἔγορογίς. Αε εἰθια Βιιχα, Ἰοςς α] - 
αυϊά ἴῃ ολπν ἱπηρίηρας, ὃς σοάστε ροῆπτ, 
ὃς ἔπ πλαγ 'Ιοσο πο πὺη πχοπογῖς. ὑλεθεε 
δτῖδη} ἘΠ το 5 ἰτὰ σοΓρου 5 {αἱ Ρατῖοβ., ψφια; 

{υρτὰ ςοχαβίπητ,, Ἔχογοετα σοπίποίδοιοι- 
ἄο, νι Ζυιατηπηαχίπης Πητ ἈρΊ]65. 510 ΘΏΪ ΠῚ 

δὲ ἸΑθοΥθιι5 ππαρὶϑ {τε σογίς, ας {1 4 ας 
οἴιπὶ νο] τγαματ, νο] τα άθηαο ἱηρε] ας, 

Β χαϑτῃ, ὁπώς μηδὲ καθ 

᾿ πον, (οὐ 

᾽ , ζ γ᾽ » -"ς “» γ “" πῳ ὠφελιμϑταίς αν ον πῇ ἱ7τζσικῇ ΕἰῊ ζορφ- 
λ Δ λ ε ᾿ ᾿ » ΠῚ τον μδὺ ζίνων τὸν ρυζῳ γωγέα 2:3) οκ τὴς 

ξ ! ΞΔ “ ͵ ᾽ 
αἰ σσογαλινιδ᾽ας ἡ Οκ, “5 Μψαλίου ἡρτημέ- 
γον 4. Ῥεπὴ εἰς τίωὐ ἐριςεραν χεῖϑοι λαξεῖν, 

ΝΡ " « δ. Ἵ ) χα! ουτῶ χαλαξ9".ὡς μήτ᾽ αὐ αὐ λυ υ; 
- λ 2» δ ᾿ τεύχων τὐδοὲ ζω, ὥΤοι λαξομῆνος μέλλη α.- 

᾿ ͵ »" Ὑ ! ῷ “Ἄς γαξησεαϑαι, Μῆτε ἂν Ὥστο δοροιὯος αναπῇ- 

ὅδ, ἀστῶν τὸν ἵπατον. τῇ δυξιᾷ δὲ ζῶ ζδιας 
σ οτος ὡς Υ Ἷ ς "»" Ὡῶκ τίω αχρωμίαν λαμξαιεέτω ἑμιοί πὴ 

») ἢ ) ᾿ 

ἔνα ζῴαον αϑαξα!- 
͵ ΠΑ Ὁ “ κ( ᾽ νων σώσῃ πτω γαλιιῷ Ὁ φῦμα πῷ ἵπωου. ἐ- 

λ ἣ ᾽ 7 ε Φ πειδδω δὲ ἀνακουφίσῃ ἑαυτὸν εἰς κί α)α;- 
"-" ᾿Ὶ » ΄- 2 , Ἂ "“ βασι, τῇ ὧν Ἔγιφερῇ αμιμκουτω Ὁ σώμᾳ; 

πίω δὲ δυξιων εἰκ τείνων στευετσ αιρέττω ἑαυ- 
"] ᾿ 3 ͵ 4 ΠΑΩΞ, ᾽ τω ὟΡ αναξωνων ξφοϑὲ ὀπιοϑεν αι: 

ΛΓ... ! 
43 ὅεαν Φαρέξ4) συγχεκαμ ϑίω δὲ πε 

͵ λ ͵ ἊΝ ͵ ᾽ ᾿ λ ἐ ΄ -“" σκέλά, χαὶ μιγ ΤῈ Ὁ οὐγυ ἔχ: πίω βάχιν πᾷ 
ἵπαου ἀϑετω,δλλ αἰ χυρξησοίτω Τχὲ (ς δε- 
ἕ αἰ πλάυρᾳις πίω χλημμίω. στὸν δὲ χῦϑ6- 

, ᾿ ’ , 

( ενεγκη τὸν ποόδι. τῦτΈ χα τῶ ψλουτὼ κα- 
ζᾳϑετω ὄχι τὸν ἵπαον. ζεὼ δὲ τύχη ὁ ἱπαοῖς 
τὸ κϑὺ Ὄρισερς ἀγῶν τὸν ΙΝ τῇ δὲ δὲ- 
ξιὰ Ὁ δῦρυ ἔχων, ἀγαθὸν μϑὺ ἡμῶν δόχεῖ εἰς 
γδ. Φ χαλ οκ τυ δυξι ὡ, μμελετῆστι αὐαπή- 

δάν. κκαϑεῖν σὲ Θαεὶὲν δὲ! ἀλλο ν ἁδὺ τὸ- 

ΤῈ τοῖς δεξιοῖς τῷ σωμκαΐος ἐποίᾳ, τοῖς Φ:: 
ζερφῖς τσοιεἶν᾽ ἃ δὲ τότε ζοες Φἐριξεροῖς, τοῖς 
δυξιοῖς . ζύπου δὲ ἕνεκα χαὶ Φυτίω ἔπα!- 

νοΐμϑιυ πίω ὀϑαζασιν, ὅτι ἅμα τε αἰαζε- 
ἢ δ εττο ᾿ 

Τλζηκώς αὐ εἴν [2 κατεσκάσα σχκένος πόρτα, 

εἶτι. δέοι ἐϊαιφ:ης ασεὺς “πολεμίοις αγωνΐ- 
ζεοϑα;. ἐπειδὸμ γε ; καϑιζηται ἐαΐτε 
Ἔχ: ψιλοῦ, ἐμ τε ἔχι τῷ ἐφίσατου, οὐ πἰωὶ 

ὡςπτῶρ Ἐχὶ τῷ δίφρου ἕδραν ἐκσαροίνδυ, 
δλλὰ τίω ὡς πῆρ ἡ ὀρθαῖς αὖ Φιἰᾳθεξηκὼς ὀρϑῶταν ι “»" . 

"᾽ν “" “ εἰ ᾿ ϑκῦ "55 ᾿Ξ 
ων ἐχοῖτο καλλον τ παοῦ; χα; ορῆος ων, ἐρ- σχέλο!ν» 

ς , 3) ν  ἐ- Ἵ ᾿ 
ρωμδιεφέρως οὖν δγευατο χαὶ αἰκϑντίσοι χαὶ 
παΐζαξω πὸ πὸ ἵπαου, εἰ δέοι. χρὴ δὲ χα ο Ε ., 2:55 δὲ χα 

Ἐγαλαρὰν Ἐσὸ το σόνατος ἀφείαϑει πίω κρή- 

μάων σεωὼὺ πω τοδί. σκληρὸν μϑὺ γ ἔ- 

χὼν Ὁ σκέλος, εἰ πσοδθοχόνάἐέ τῷ .σδϑεχε- 
͵ δον, τε ἐπ γι τς « ͵ 3» ι , ἈΝ ε 7 "ἢ Ἀν ἐν 

Χλασλλενος αὖ εἰγ. ὑγρα δὲ οὖσαι Ἢ χρυ μα, εἴτι χαὶ τσ 9ς πί τοι αὐτῇ (Ἂν ΧΟ ΈΙΧΘΙ ἂν, χα πον απ - 
᾿ » ἡ ͵ κι λς , - ᾿υσῦλ » γε Ὁ" ΤΗΣ “Ἡ Ἵ 

ρὸν ΦΣεϊὲν μιεΐᾳ κινοίη. δὲὶ δὲ πον ἵπίσεα. χαᾳ Ὁ ανωϑ)ὲεν τὴν ἑαυτῇ ἰφάων σώκίϑι ὡς ὑγρότα- κυ 
5." 

τὸν ἐπῆν 
“Ά -« δὲ, Ὁ) “ “" ͵ Δ ΡΟ , ΔΕ, κ᾿ 
ἐδ. οὐτῶ ὙΣΡ αὖ Ἴ ποιεῖν ἔτι μᾶλλον δχουαιτο, χαι, εἰ ἔλικοι τίς αὐτὸν, ἢ ὠϑοίν;, πενᾶν 

ἡ ον 

ἐν ᾿ς ῷ δ δᾳξεξη-: 

εἴη τοῖν σκεᾶφιν... τοῖν ΤῈ ὙΣΡ μ(ηόϑιν, οὐτοὺς ζτιν τῶν 



ἧ 

αὐὐ- ὥτω ἣ τοϑρῷτον μδὺ ἠρεμεῖν δὲῖ διδουσκήν τὸν 
« ιν 3) λ ε ἢ " Ἷ 

ὕπασον, ὡς αὐ χα] “ἰ πασασοσητω ζευ τί δὲὴ - 

χά- ταὶ χα κύϊας ἰσώσνται 5 χαὶ Ἔ δόρυ λαξῷ ἕως 

“." αὖ ἀὐφορωτατον εἴμ. ἐπείζᾳ, δὲ ἐχότω πὸν ἐπ 
λ ,ὕ λ " “Ἢ .“ 

ξἰςερον βοφίχίονα, κσϑ3ς ταῖς πλάσραϊς. οὐ- 
2 ς 3 δες 

τῶ ΣΡ ἀὐςαλέςατὸς τε ὁ ἱπποῖς ἐςα!, χαὶ ἡ 
᾽ . ΑΥΤΕ 

χεὶρ ἐγχρῳτεςατη. ζωίϊαρὺγε μώυ ἐπωνού- 
ς ὁ τ ᾿ ν᾿ τὺ 

μϑυ, ὁ ποία! ἴσοι πε εἰσι, χα) Μή αοϑενει4., (1 - 
3 -“ ε Ν 

δὲ ὀλιοϑηραὶ» μηδὲ παῆεῖαι "ἵνα χα ὦ δὸ- 

ὍΦΕΙ ἌΠΡ ΟΕ ΕῸ Τ Ὁ 1. 

ο΄ Κῆρν αὐ σφαλλοιτο. ἐπειδλὺ γε μέζων καϑι- Α γηίπας δαςε ροῆπε. ΝΌΙ ἰαπιϊα πάει ήτο, 
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Ρτίπλιπι ἀσσεῖα ἀεθεῖ δαὶ, νὰ ρα 6 
αυϊείσαι, ἄοπες {πἰδάπιχοτεῖτρίς, ἢ χα! ο- 
Ροτῖρας, ἃζ μαροηαβ ηπα]65 το ἠ! ἀογίτ, 
ἃ Παιτδπὶ τα (απιίογίς, ντο ταὶ ἔλο Π πη 
ΡοΙ τ. Ποϊηάς δεασίμην πη ἢ τιμαὶ ]ατουὶ 
Δάπμηοτιμη τοπεατ. Ηΐς οπίηι σοί 64 1- 
το πλαχίπις ἄδσεῖ, ἀστηδηαὶ γοθαΓ Πρτὶς 

υνῖ5 αἀάϊτ. Ηαθεπαϑ ἰδιιάαπηιιδ. πα ]65, 
ποῇ ἔγασι]ο5, προ] γσας, ποὺ ογαπ ας ε νῈ 
᾿α ΠΔΠ115, ΠΟΙ 65 οριβ οἵδ, Παταπὶ ατιο5- 
απο ργοποπάοτγο ροῖπτ. δρηοάατο, ντο- 

« , πρΡ ΟΝ , τ τοστεαίαταγ ; ρεαστοητίτη ΠατΊηἶτ- ρυ ὅτὸμ δίη, δέγεοϑαι ἡ χεὶρ δηωύηται. ὕτὸμ Β “11115 ργορτεάίατιγ ; ρεἀοτοητίμη Πατ πἰεὶ 

δὲ πσοϑγχωρν σημιδιύη τῷ ἵωσπῳ, βαϑδῶάν 

μδὺ τρχέοϑω. τῶτο Ὑ ἀταρακπὐταζον. ἡ- 

ὐϑα)φ- γιογείτω δὲ. ζὼ αϑῳ ἽΡ ̓Θυφαγωγότερος 0 

β τ . ἵπαος, αὐωτέρω ταις “έρσιν" δὼ τε τες ω- 

γακεκυφώς, κατωτέρω. οὕτω ὙΣΡ αν μῶῴλι- 

τα κοσμμοίη ὦ οἤμα. μα δὲ ζῶτα τὸν ἀύο- 

Φυὴ δἰσϑοχαζων ς Δ[σχαλῳντ᾽ αὐ ἀλυ- 

πυταΐο. ὦ σώμα, καὶ εἰς Ὁ Ἐχιρφδοφορεῖν 

ἐπιδὴ γὺ ἡδὺς δὺ ἀφικροῖτο. Ἴ ἐπειδὴ τἶρ χαὶ δσπὸ 

τυ τριςερῶών Ῥρχεοϑαι 4 δοχιμωώτερϑν, 

ὧὡσ) οὖ μάλιςα Ὥστ Ούτων Φρχοιτο, εἰ Φζκ- 

(),χαζοντος ϑὺ ὁπῦτε ὀμαζαινοι τῷ δεξιῷ, 

τότε σημαίνοι τῷ ἵππῳ τῷ ἐχιεοδὸφο- 

μ..8.}»} Θριςεοὸν μέλλων αἱράν, ὀκ ζύπυ 

δὼ Φρχοιτοχαι ὁπότε ἔλι τὰ δώνυ μκῳ, ὁὀνα-- 

φρέφοι,τοτε καὶ ὁ Ὀχικλίσεως δὦ ῤχοιτο. χὴ 

ΝΣ πέφυκεν ὁ ἵπαος εἰς μϑὺ ζᾳ δυξιὰ ςρε- 

φόνδρος ζοῖς δυξιοῖς ἀφηγείαϑαι" εἰς 4  ωνυ- 

μα δὲ, ζοῖς “Σιριφερϑίσ. ἱωπασίαν δ), ἐπιαμνοΐ. 

ἐφις ὙΣΡ ζὰς γναθοις φρέφεοϑει ἐϑιζά. καὶ Ὁ 
μεΐζριδαλλεοϑαι δὲ τίω ἱππασί-ω ἀγαϑον, ἵ: 

γω ἀμφότεραι αἱ γναϑοι καθ᾽ ἐκατερϑν τὴς 

ἑππασίας ἰσοέζωνται. ἐπαμνοδυϑῳ Ἀ καὶ τίω ἐ- 

τεροιυήκη πεδίου μάλλον τὴς κυκχλιοπεροίς. 

ἡδ7ον αϑὺ ΣΡ οὕτως δὐαφρέφοιτο ὁ ἵσ - 

πος, δὴ πλήρης ὧν τῷ φύϑέος, χαὶ τὸ, ΤῈ ὁρ- 

ϑυδρομεῖν χα Ὁ ̓ δσοκχ μων ἅμα μελε- 

τῶν Πν δεν δὲιχοὶ; αἰ σα μξόμην οὐ ταῖς 

“" ᾿ λ Ε ͵ ᾽, » 

τι σῴωλες ον τῷ ταχή ὄντα κα μτ)ᾳν οὖ μι- 
ἢ“ Με 2} »᾽ ΡΝ 5) » Ἂ 

οἰ πν, ρων λλωςτε καν Ἴ Ὡἰπύκροτον ἢ ολιοῦηξον πο 

2960 "Ὁ 

τπ|. Νδην ἴῃ Ποὺ πιἰἰ πλαπι εἰξ ρευταγθα- 
τἰοηΐς. Ηδῦεπας, ἢ Τ οοτηιις ἱποθάατε- Ε1εῆὼ 
4απι5, πηαῃ θι15 {Πρ οΟΥ ΘΟ  ἐαΓΕΠΊ ράγτα [6 Ξ ηναγρίννι; 
πραῖῦ: πῃ ογοέξιοτί σαρίτς, ἰη οτία 5. Ηος δ- κ᾽ Ροϊινεῖ 
πίηλ ἔογμηαπι ο4ὶ πιαχίπιο ἀςσουαιδείτ, 
δεοοιπάμπ) μα {1 Πατογαὶὶ οτγἤτος ποεῖ 
(αᾳ.. τεάαετύτγ σούριι5 εἰπι5 ἀδίημς το] ΘΕᾺ 
Ιαχίιις, ὃζ ΠΠ 6 η τ Πτπλς δα νίτρα ἱποίτατίο- 
πεπὶ ἀσοοάοτ. (πὶ ηΐ πὶ πχασὶς ρτοθα- 
ταῦ, ντ ἃ ΠΉΠ τς τ ἴηι Πατ; ἴτὰ Πα ΧΊ ΠΠδ 
ίης ἰηοἱρίοτ, Π Ἐπ ροίΕ σοπ σε ΠΟ Π δ πὶ 
δα ἀεχιγδην σιγγοητα, Πσηιτη οἱ νῖγρα 46- 

Ὁ ἀοτῖγ. Οὐπρρς ἀπππη ΠΠἔγιιπι πλοῖο ν α]τ, 
Πῖπο ἱποῖρίετ; ὃς νθὶ δὰ πηι ἔγδηι (ς σοπ- 
ποστῖτ τα πο ὃζ ᾿ηΠοχΊ σἢ 5 1 ταὶ ἔχοι ετ 

δοῖθι θηΐϊπὶ ὁαιι5, ἢ σοηποτίατατ αὐ ἦς χ9 
τύλῃι, εἰοχιτὶς ἐπί ἕογο; ἢ δα ἰαιιληι, Π ἢ 5 
{τὶς Ἐλπὶ νοΐο ἰδιάδηγις σα] ΠΟΓα τη αρὶς 

τατοποην, Ζα ρςάϊοα ποηγοὴ αθοῖ Ν ὰπὶ 
δἀξιοξαοῖς ἐαιος,, ντ αὐ νεγάαις πλΑχ1}}45 
ΓᾺΠῚ ράγτξ σοπμογεαπτιιγ. Ετ τ Πτα 6 Π1ῸΞ 
ται Θ401 σΟΠπαι ΠῚ ΟἿ , νῖ ντέφάτο ασίτατίος 

Πὶ5 Γατίοῃξ {ΠΠ}1}6 5 ΠῸ1] πλάχΊ! ας ἤλητς Δη- 

Ὀα. 1 αιιάαπηιις ὃς ροάϊσαπι αἰτογα ραιτᾷ 
, ͵ ϑ;Ρ 3. ἐεῷ ͵ 2 . . 

μϑω τίω πεδζωυ καλου νδρζεω. ἐπ ἀμιίφοτε [)]οπσίογεπι ροιίις, ]ααπὶ τοτα πάλη). δὶς ἐν 
πἰπα Πα ητ1π5 σΟΠ  ΟυτοῖΓ ἤτ15., άπ γος 
ἐλὶ συτίπις απ; ὃς πηλὰ] δά συγία η γα 9 
ἄζυμ, ὅς δα ἱπῃεχίοποπι οχογςςοθίτατ, Ετα 
ἴαπα ἱπμἰ θο πὶ (ππεὶπ γεβοχι οί θας οχαί, 
ΝΝΥες εηἰπι νοὶ ἔβοί!ς,, νεὶ τιῖῖο ποτὶ ροτεί: 
νι οάιπ5 1 οσαγίπ οἰταϊίογε ρα] ποι δ 

τὸ {6 τεῆςέζατ, ρταίδγτιην {{Ἰοοὰς ραιτα 4 

{πτ, Δατ τίσι. Ἰητοῦ ΠΠ  θοη ἀτιπὶ ἡ 4π1- 
τηἰηί της ἔγαμο ἤςέξεη τις ἰη ΘΟ] ΦαΠ ε- 

απ|5, πος [Π Αἰτογ πὴ ἰάται8 ἰρή (Ἐ Ποτὶ ρτο- 
οαμλθεπάιϊιπι. (ὐστοῖο 4α]η εἰ ἰοἰοπάιιπι; 

" ᾽ ε « 3. 2 ΒΕ " Ὶ φροφαῖς. οὐ »» ῥαδ]ον τω ἵσπῳ, οὐ 2) ἀ- Ἑ Ἰεπεπι (πῇ εξξιιγαπι οσσα!οη6η1 δα πος, γε 
ταπιϊρίς, ηπ Θατιι15, Πυιπλ} ἰασοᾶτ. ν᾽ Βὶ ἰαηὰ 
ΡΟΙῈ ᾿αθοχίοηξ ἀϊγεέξε ΡτΟΙριοῖςς δ αι115, 

δ - ς ῳ τ αὐ » ἢ 
γώδκον. ὁτὸν γε μϑς κ πολαμθλῥη, ὠςηκάςτὶ αϑμ γον τὸν ἵσπτον πιλα γίοιωυ τῳ χαλινῷ, 
κά ΕΣ " τὰ γ.κν" « λ ΕῚ “τ ὩΣ 

" ὡς ἥχιςα σΓ, αὐτὸν πλαγιαΐαϑει. εἰ δὲ μὴ, 47... εἰδέναι, ὅτι μμικρῳ σδόφασις Ξοχὲσᾳ χει: 
ον - Ω ͵ λ ᾽ "Ὕ ΄ γ᾿ ᾿ Η ͵ εἰς 

οὔτε ζο αὐτὸν χαὶ τὸν ἵγτωνν. ἐπειδλω γε μιζωυ οκ τῆς φροφης εἰς Ὁ 4.20 βλέπῃ ὁ ἵστωυς, 

ΚΚΕ 4 
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τὰπὶ γοῖο δά ςοϊουγατουὴ ᾿ποιτα ἀπ|5. ΕΓῖτ; 

Νιηαίέαπι οομίξας, ἰπ ΒΕ. } 15 φαοα; βοτί γα- 

βοχίοπες, νοὶ Βοιξοπιυϊηίειθηάι, νοὶ] το- 

ςερτας σαι. Οἰαρτορῖοι ντῖε εἰξ πος 

Ἔχογοεῖς, νετςῆθχὶ σαγίι σεοτίοτγο ἔογαη- 

τας. Ροίεεάηιιαπι Ἔχοτοί τ} (ατίς μα θέτο ἰατὴ 

νἱ ἀερίταῦ ο4αι5., Ὀοπιπη οτῖς εἰ} Πὶ ῥοί 

΄υίετοπι οἵ {ίτο δὰ συγίμπα σοΙ αγ Πλαπὰ 
ἱποίτατο, τά δῦ ἐαῖς 4]115,4α αι 1 ΕΠ 605; 

τατίαπιά; αὖ μᾶς σοἸοτίτατο ργοχίπηο 4πο- 
ἀλτὰ ἴῃ ἴοςο χιυϊοίςεγς, Ἂς νὈ] {ξετοτῖτ ἱ!- 

πιυλπιάϊι,σπιο γεῆδχιπι ποίτατο Δ αρ- 

ΡΕ πιδηϊξείξιπι οἱἘ,, νθητατγιιηὰ Αἰ’ πο 

τεπιρίι5, 460 ἀμ θογιιπι ν {115 οἱ ξατασιις {τ 

πεοοῆδγιας. Ὗ δὲ ἴ)πὶ ἀςίος πε ηαἹ ται ρι5 

ετἶτ, οη μος ἤαζ ἰητοῦ ΘΠ ΌΟ5,Π6ΟΤΧτα σο5 

τα πη ΔΙ Ιφαοπα Πποπλϊπῖ!., ἢες οΧτγα ἔρατίιπι 

φρίτατοὨ 5: (πα 40 Ιοσο Ιαθοτεπ Ἔ 4115 

Ροτέοτις σορίταν, ᾿δ] (ἐπὶ δέ τοφαίοτε ρο- 

τίατα τ. Ετααοηΐαπη απὸ ΠΟΙ ΠΕΠα 4ΠῈ 

ουτταπάμπι ογὶτ μοῦ ἀεοϊ ῖα., πηοητιιοία, 

τταπίποτγίᾷ : ΠΟΠ ἢ ΠῚ ΖῈ4Π| ΓΓΑ ἢ ΠΠἸΘ ἢ 11Π|, 

δ] οχἤ]ϊοπάτιμη, ὃζ ἀε Πα πάτιπη; 4 {πὴ ο- 

ταπϊα ργογίμς ὃζ ἰη[Ἐἰτιιοτο δ ἘΧΘΥσΟ ΓΟ ΓΔ Πἢ 
(εἰρίππι, χαδπιθαιπὶάοθος. Ηος ἐπἰπὶ 

ταοῦο ἂς (φ] ταὶς αἰτεγ αἰτοῦ ἔπογῖς, δὲ ντὶ- 

115. 51. ας λατο πη ΠῸ5 οαάειη Οἷς Γερεῖογο 

Ρυτας, φυΐ ἀε {Πα 6} δὲ ρει ὃς ηὔς Ιοαιά- 

ταῦγ: ίδης πο μος ΕἰἘ, Οἷ5 ἀΐσεγς. ΝΝαηλη 

ἐπιτίοης ρεγίσα! απ Ποτί ἰασῈ ΡΔΠ1115, Δη 6- 

απι5 μαορταίξαγο ροοτ:πιης νηί σις 
{᾿Η οηπαπι ἔπιιπὶ ἀοσοηατιπη ἀἸοἴπηι15., ὅζ 
ἀοοξάϊ τατίοποπι [{ττοτῖ5 ργοάειηις. Ν πὶ 
481 τγδη]]θπϊ τιιάοτη ργογίις ἀσςερίτο- 

Παππη, ἰ5 ππιπα! ἀεπλ ΠΟ ]οτο ἀπέξοτίο, ρτί- 
οτἱρίς τγαπῇτγο ἔοατῃ ἀςδοτῖ : ἀοἰη ἄς] οτο 
ἀυδοτίο ἤς ντρεπάπ5 Ε4υ1|5, νττγαη ]ατ. 
δ: ποῖ, ἤλρσο!]υπη ΑΙ [4115 δι νἱτραπ) του 5 Ὁ) ΣΡ πϑρυτάπασιν ἀπειρϑν τῷ ΔΙαπηδᾶν 
νἰγίθας δά δ 6ατ, [τὰ ΠΟ (Ο] ΠῚ 14 ἐρατίμπη, 
(ἃ πιαίτις οτίδπη, Ζιδην οροττςθίτ, τγαπῇ- 
Ἰίει;ας ἀείποαρα πο ρα αὐ τνογθογίδιι5, 
(ςἀνδὶ ἀπιπηταχαῖ ασσεαξίο πὶ ἃ ταγροὸ συ- 
ἄατα σοηίρεχοτεῖς, (αἸἰταῖς. ΡΟ μάπὰ ἴτα 
ἐγδηΠΠ το δαἀ!ποιιοτίτ, οὐἱᾷ σοπίσεηίιπὶ ρεῖ- 
τὴ ἀσάποατι δα πη οτδ5,Ππ46 πγαίοτας ἔοί- 
(15. Οὐπιπι νοτο ἴδηι (ἰταταγιια εἰς ,οαϊςατῖ- 
θὰ ει ριησας. 8:ΠΠΠΠτεῖ ὃ α Π τὴ ΕἸ1ΠῈ 

Ἐχῇ] το, ὃς απτη ἀφ ἰτς ἀοσες, σα] σατῖθιι5 
ἐχηιίτλθΐοῖ. 'Ναπι ἢ μας οπγηΐα τοῖο ἤπλι} 
φοίροις ἔλοϊας ἐαῖις, τὰπὶ ΠΡ πγοῖ ἱρῇ., 
4ύδπα (ποτὶ πλίηογα οαπὶ Ρουίοι]ο ρτα- 
{τὰ ἱτ; ιιατ Π νε] ἴῃ τγαπ] πο, νο] (πτ- 

»" ͵ Ι 

πήδαν διδὰ σκων,πται σα τῶ πω αύωπι. α,ὃ 

ΧῈΝΙΟΡ ΜΌΝΤΙ 5 

λῷ Οὐυτῳ ἀσεϑς Ὁ ϑυσῆον αὐτὸν ὁρμοίτῳ. δὴ- 

ΓΟ οϑει, χαὶ ζαῶτα πϑώτα διδοωισκήν τὲ δὲῖ χαὶ 

ἡῳ ὃ τω σωματι ζεῶτα πϑύται ποιώΐν, ἡ ἑαυτωῦ 
«.«ἷῇ 3 ἥ Ε] ͵ ͵ “" 2 ΕἸ γΝ ιν ᾿ ᾿- “ ν᾿ Π 

οτος ὦ τῳ αγαξατη ἀστφαλέφερον ποιησ 4 μαιλλὸ),ἢ Ταὶξνα Εἰ717) τὰ ὀπιίεϑεν ἢ χα πηδῶν» α’ Ὁλατ 

ον ὙΣ» ὅτι χαὶ οὖ τοῖς ἱ πολεμίοις αἱ ςξρο. τολέμρις, 

φαί εἰσιν, Ἔ ἢ τῷ διώκειν, ἢ τῷ Ὀπδγώβάν ἕνε- 
κα ανγαϑὸν δζευ Ὁ φραφένται ζα χευύήν μελε- 

τᾶν. ὅταν δὲ ἱχθμαΐς ἡδὺ δυχεῖ Ὁ γυμνάσιον ὡ 

ερρ  αντὸν ἀχάν, εὐγαϑὲν κοὐννλ!οθθναιθης τς 
(ᾳὐρμῆσει ὠϊξαιφνης εἰς Ὁ ζάχεςον, καὶ αφ᾽ 

ἵστσων Ἴ »ϑώτοι μὴ αὐδϑς ἵπατ"ς" χαὶ εκ, τῷ μίνπι, ἃ 

ζαγέος αὖ ὡς ἐτϊυτάτω ἠρεμίξῃν,καὶ ἐκ τῷ ον δ 
ἐςαναι δὲ Ἐςρέψανζᾳ δὲῖ παλιν ὁρμᾶν. κῦθ9- Ἐφ ρέγαν 

Β δηλον ὙΡ, ὅτι ἔφα! -σοτειῦτε ἑκα τέῤου τῷ. τα πάλιν 

τῶν δεησά. ὅταν γε μιζωῦ καΐζαᾳ (αἱνήν ἤδη χα- ὦ 

69ς ῇ, μῆτε οὖ ἵπωοις “σοτε καζοιζαίνάν, 

ρει τ 
τὴς ἱκσπασίας, δι ὅπου τὸρ χα! πονεῖν α)αγ - 

καίζεται ὁ ἵπασος , οὐ ῦϑα, χαὶ τῆς ῥατώ- 
γῆς τυγχϑρμέτω. ἐπειδὴ πἣρ ὅ61ν ὅπου ἐχήν 

δεήσά τὸν ἵπαον χαὶ πρανῆ, χα δρήα. χαὶ 

πλάγια, ἔς! δὲ ὅπου ὩΙαπηδᾶν, ἔς! λοοες 

ποὺ χαὶ ὄκπηδαν, ἔνθα, δὲ χὶ καϑολλε- 

μελετᾶν χαὶ αὐτὸν καϑόλου, χαὶ τὸν ἵγταον. 
οὕτω ὙΣΡ αὐ σωτήφμοί τῈ εἶεν δλλήλοις, χαν 
 ιοησιμῴτεροι αὖ δὺχοῖεν 0). εἰ δὲ τὶς δὲλο- 

γεν ἡμας εἴεται, ὅτι πόϑὰ τὸν αὐτὴν λέ,9- 

κᾶν νιῶ τε χα πσέϑοϑεν, οὐ δὲ λογία ζχῶ- 

τα ὄφιν. ὅτε αϑὺ ὙΣΡ ἐωνεῖτο, πειρφίοϑαι 

οκελάσομϑω, εἰ διύατο ὁ ἵπαος ζεῦτα ποι- 

4ν" γε δὲ διδα σκάᾷν φαρδὺ γ,εξῦαι τὸν ἑαυ- 

τοί, χαὶ γοάνουϑυ » ὡς δεῖ δὲδούσκήν. τὸν δὲ 

λαξοντα δὲὶ τῷ ἀγωγέως Ἷ καζαξεδλνμέ- καπζε- 
-“ ἀΑΘΩΝ ν» » ξλημένου 

γον πυδοδζκθ ζῶα αὐτὸν τίου ταῷρον. ἐπτάτα 
3. οἷς Π 7 “γ᾿ ͵ ᾿ 

σὴ, οὐ]είνᾳν δή τω ἀγωγεῖ, ὡς ὯΔ  φλλυται. ὦ 
᾿ ἢ »ΑΥ 7) ͵ ΓΕΥΝΝ; ᾽ 

δὲ μη ἐολη,ἔγων τις μοιςγαι ἢ ραδὸν ἐμξα." 
λέτω ὡς ἰουρϑταΐζᾳ: χαὶ ὅτως αἰ τύραληται ου 

Ὁ μέζον, δλλὰ πολὺ πλόον τῷ και οού. χαὶ Ω 

λοίπον σαοὲν δεησᾳ “παι 4ν, ΣΟῚ ζῶ μόνον ἴδη 

ὁπίαϑεν τίνα. ἐπελϑύντοα,λήται.ἐπειδοὺ Ἀ οὐ- 

τῶ εχ στη διῶν ἐθι θη, χοὺ αὐαζεζηκὼς ἐπαγέ - 

Ετὼ ὦ μδὸ Ἴπυρζτον μικραὶ, ἔπφτα ὃ χαι μεί- ποῆην 

ζω ὕτὸμ ὃ μίδλῃ πηδιᾶν,παισείτω αὑτὸν ταν μα σφιοτομ ἢ μέλλῃ πηδιαν, το σοίττω αὐτὸν “τ Μῆ: 
« τ ᾽ ἀν ΚΑ γ 

μιὐωπι.ὡσαύτως ὃ αὶ Ὁ αναπηδᾶν ὁ Ὁ καΐα- 

πηταὰ πο 
ἀν- 



κούτόωτες περτν χε » μαλακῷ ἘΣ 

δάῳ διϑεοίσκᾳν. χαὶ πελέυτν᾽, ἐπειδοὺ αϑ- 

τὸ ἐθιδθὴ, “«Φολὺ δον ὦ πορανὲς τῷ ὁρ- 

θίου δραμεῖται. ἃ δὲ φο(οιοῶται τίνες, μὴ ὅ- 

ὦ πορῥηγνύωνται τὸς ὠμοῖς κο (ᾳ πρανῖ ἐς 

Λαογόμδμνοι, δαιβῥομύτων᾽" ΜΉΘ Ε: ἴχι πέρ- 

κνπι σὰ! χη ἡ οδρύσοωι ἢ ἅπϑωτες (᾿ς, κατόρμτη ἀ- 

ἐπὶ κι λλώρϑροι, συ εὲν γον ΤὴΜ ἑλλξώων ὑγιεῖς 

τὸς ἵχαοις ἔγεσι. πάρύσονδω δὲ : δὲ ουτῆ ὕπως 

ΠΕ ΒΚῈ ΕΟΝΕΞΤΑΙ. 

αὐορϑύων, ἢ ἢ καϑαλλόνδυος. εἴς γε μέωυ ὃ ΦᾺ (πὶ ρΡτούποηάο, νοὶ ἀοΠπΙεπάο, ἃ ἴέτσο 

θα ζ 

Ρο[ξοείοτα ἀςποίδης. Αἀ ἀφο! αϊὰ ̓ρεϊηνυμμὴ 
ἱπΠΙταοηάας οἷ ἴῃ (Ό]0 πλ0}1. Ταπχάοπὰ 
νοο, Ζυμπηι Δἀϊισαογίς, ἡγα]το 1 ΡῈ πεία9 

ΡοΓὰ Ἰοϊτα!α, 4 ΔΠῚ Ροῦ ἐἀΠ δια Ουγγοῖι δὲ 

41] νογο ποτα πητ, ἢ6 ἀ{π|π| ἀστιπτὶ σαὶ 
μοὶ ἀδοίπαϊα, (δαρυϊᾶς ἃς δἰηδα τυ ραπτὶ 

δΌπο ἐἤξ δηϊηγὸ ροτογιηζ, νθὶ ςοσπούν 
της, Ῥογίας ὃς Ὁ ἀτγίας νηϊπεγίος »Ῥετἦ- 
ὉΙἶὰ οα τα σεγταῆζος, ξάϊος τυτας τας 
σοτγιῖῃ ο115 ΠΟῚ Πγΐπι5 [ΆΠοϑ5. ΝΟ οπλίτ: 
τοπῖι5, αο ραξὶο (οΠῸΥ Δ4 ἢαο οἰπηϊα δ 

πὸν: αϑοαιξα τίου χὐτνρετεῦ δ χσϑϑς ἕκᾳςα Β ἀέϊοξαὶ ἜΝ ἜΤ ΉΠΝ ΝΠ αὐ ἰπηροταπὶ 

Οὐτων. γοὶ Ὑδρὸ ὁριμθνγτος μϑὺ ἐξαίφνης ἵω- 

εἶς που σον 4 ἀν" (ἡτῆον ̓ Ξ: αὖ χαὶ “ἰπσοδύοι 

ἵσαο:, και οὐαίξαλλοι τὸν α)αξατίω) τῷ αἰ-- 

χρῷ δὲ αϑὰ λοὶμίβανουϑμου , ὐάπίπόάν. ἡδ- 

π΄ σον Ὑ α᾽ αὐτὸς κϑαήοιτο. ζάφρονδὲ ΔΙ φλ- 

ἐμμένν οὐ Ἃρ υδύου, χαὶ τσθϑς ὁ δρϑτον Ἴ ἰευϑύου, κακὸν 
χαχὸν 6 δος «ἡ πὰ} 

λα τὴς ἔχιλαμ αὐεοϑαι, ὡς μιῇ ὁ ὕσζος “ἴὰ 
[ " ! 

τε χωδίῳ ΕΣ χαὶ τῷ χαλινῷ βαριωητωι. 
" τὰ Δ κὰ ἢ ΚΝ νι 

εἰς γε μυΐωυ Ὁ «πρανὲς ,χαὶ ἑαυτὸν ὑπ κα - 

ξέον, χαὶ πὸ ἵσταου αὐτιληκό]έον τῷ χαλινῷ, 

ὡς μὴ ποροπετῶς εἰς Ὁ κατόρμτες μήτε αὺ- 
. , - ὦ ͵ ᾽ θεί, »ν, Ἴὰ 

τὸς μμῆτε ο ποῦς Φερηται. ορθως δι, ε κ᾽ Ὁ 

ἄλλοτε μϑὺ οὐ ἄλλοις τόποις, αλλοτε δὲμα- 

κελε,ἀνλ δῖε; ᾿ ̓βεκχείαρβε ἱ ἑπιπασίας ποιεῖς 

οϑαι. αἰμισέφεξαι ὙΣ ὭΣ ̓ Φῦτα πω ἵωπῷῳ 

τῷ ἀεὶ ον τοῖς 'ς αἰὐἷις τὸ τῶν χαὶ ὁμοίως Ὧὰς ἱ ἐὰν 

1 πασίας ποιείαϑεη, ἐπεὶ δ δά πϑυτοίοις τε 

η χρείεις τὸν ἵστωον αὐὰ κρ τος ἐλαύνοντα ἔπὸ- 

'. χον εἰ ν(ὶ δἰπὸ ταϊπαου ζῖς ὅπλόις καλαῖς 

Ε δειύαεϑαι γ8 

᾿ τηήδειω τα ἕαμα ἀμεμπῆος ἡ οὐ ϑηραιςμμε- 

ο΄ λέτη τῆς ἱπαικῆς ὅπου ὃ ζαῦτα μὴ κί πο ἀρ- 

1 χιώγαϑ᾽ ἀσκήσις χαὴ ζεῦ δψο ἱστυύται σεευτί- 

[ἢ ϑορβυω, ὁ μϑὺ φάυ»» ἐλὶ τῷ ἵπαου πϑυΐοια 

χώξία, χαὶ ὦ δόρυ εἰς ζυυπιοϑεν μεζοιξαλλό- 
ε “ ς Φον ͵ 

μδνος τι πασυγωρῃ ̓ δ δὲ διωκη »ἐσφαιρωμδυα 

τε έγων αχϑντίαι, χαὶ δὸρυ ὠστιυτως πεῖσδα- 

γμαΐδυνϑρον. χαὶ ὅπου υϑὺ ὁν εἰς ἀκϑντίον ὡ- 

Φικνῆται ὲ ἀκλντίζ᾽ τὸν ἡγύρι. τοῖς σφξα)- 

τὸν ἀλισχόνδυον. ἀ;γαϑον δὲ, κῶν ν ποῖ: συμπέ- 
2 ιν 

πὰ - σωσιν,Ἷ ἑλκύσαντες εΦ ἑωυτὸν πὸν πολέμιον, 

᾿ ἀξαιφνος απώστι. πτπὸ ΣΡ κ καζᾳ Ολητιχόν: 

[ἀπ ὀρθεΐς δὲ ἔχη: χα] ̓ τω ἑλχολϑνῳ Ἂ ἐπελαύνάν 

Ἢ 

ἤοϑα), σποὺ υϑὺ ἔβιχωεία ἴὴ ὄχι. Ὁ 

Ἔα δίτζι πη, δητου 5 οἱ ργορο μἀοη ππὴ; 
ἀυδᾷ [τος πιοίίο πλΐπιι5 ἀσργίπιοταν ὃ- 
ἀιας. ὃς τηΐπιι5 τα υἴτοπι {πύίτηι ἰφέξα δ τὶ 
ΡΠ αις ροίς, αὐτὰ ἱππότην ὀἥτπς, (ὃ 
ΓΕτΓΟΓΠ πὶ εὐῖσαῦ, 510 Ὁ ΠῚ γα Ππ 15 1ρ( (46 - 
οὐτίοταν. τη το Πὰ ἐγ η ΠΠΙ͂τασ, ὃζ ἴῃ δος 
οἸταϊα ρογσίτατ, Ποῖ τηαίττι οἵξ, τα σαπὶ ἀἀ- 
Ριςδολόοις ; Ὧ ἔπ} ὁσυ ὃς ἀ ΠΗ] ]τα:- 
τε ἰοοὶ,, ὁ ῶπο βτάμοταγ. Ιῃ δοϊτατοπὸ 
γοτο ΘΘΟἾ 1} ἰοἸρίπὴ τοϊρίπει, ἃ ἐπαυιὴ 

ξςπο οοητίηραι: Πα ργάσοερϑ τα ϊῃ Ἰρίς τα πὶ 
“ Οδαησας, ἀεοιίθμι ἔογάταγ, Κ οξξαπι οἰ εἰς 

ἰδία, ΠΟΙ Πιυ 44 ΠῈ [ἢ 4}{15 ἀτηιῖδ {115 10 Ξ 

ς!5, ἀξ ἱπεογάαπι οασαξ, Ἰῃτογαττι δγόπες 
ςααϊταῦίοπες δα Ἰγασα ὃ 111 πχῖ- 

ἢῖδ σα ἵμητ οαἱοίᾳ, φααπὶ ἢ ἴξεηρς γπὶ 
ΠΗ Ἰοςοΐς,, ἃ ἐϑάέμη πῖοάο ἀσίτοταγ. 
Ουϊανοῖο πόσου ε(ξ, νῖ οππηιροηὶς 
1 ]οοἷς ἐφυαπιασεης, δία ἐπὶ Ἀγηλίτου 615 

ἄσαϊ, δὲ ἀτηπαὶς οΧ δ Ὁ τεέξε νεἰροῇϊε; 5 
οἴτοο τοὶ ἀπο Γῖς ΟΧ ϑγοι πὶ 1ή νδηδεῖο- 
ὨΪΡασ,ν δὲ τα  ἀοηφα]δοὰ, πὶ ἔογᾷ {πητ, 

τορτο μοι ἢ (δῖςε: γΌΪ νοῦο ΠΕ118 δὲξ 
Ἰογάτη σορία, ἔθει παῖς ἡ ποαιῖο ΠΟ πὸ 

Ὁ1]]1ς ἐχογοϊγάτιο, ἢ ἄπο ἐσ υἶτες ἢ ἰητεν (ἃ 

ταπι σοϊῃροηδῆξζ, νὲ Αἰτοῦ η θη ρογ οἱ 
τηπίσοπα ἰοσᾺ υσίάς, ὃ α(ξαι (1 η- 
ἂς τεῖτο τγαπείογοης ἀδίσοαατ; αἰτογιηίες 
ἄπιατα οὐ"π ἰφευϊῖς τη ουρί ἐπὶ Ριϊατοπὰ 
ἀεππεπτείθις, ὃς οἰ πὶ οἰ ας πὶ ἔογ πὰς ἢ ας 
4. Οὐἱιπὶ ᾿πἴγᾳ ἰαζξιττα το] ρογιίοπο- 
τιϊ οἶΠὰ ἰάσα]α οἰ ρ ἀΐς ΡΙΠατῖς ἴῃ Πρ ξῆτοπά 
σοηϊϊοίατ: ἥτιιπη δά ᾿πτου} 1, το Πα- 
[τὰ ξογίγς Πσδι, σαρίεηἀππὶἕοτίαι, ΒΌΠυτα 

πος αοάις, νὰ ΠΙ5 ἸΏτοῦ ίς σοηρτοΠις, αἷς 

τοῦ Βοΐειι δά (ὃ ἰξαξειπὶ ἐδ! ὦ ΡΓο- 

βωτοῖς' ὅπου δὶ αὐ εἰς δυφαΐος πληγάύγπαίη τι ἀὲ. Ηας επΐπὶ ο[Ὲ ΠοΙΕὶς ἀοϊϊοίςηα!, 
τατῖο. Μ᾽ ο πηι ἰδ, 4 αἱ τὐλμϊταν, ες Εὰ- 
οἷοι; Π᾿ ἐαιπιπὶ ἀθδίφοτο πἰτατιῖγ, Οΐρρα 
{ἰ πος ἔμοίατ ἰ5.. 4αΐ τγα τὰ; οἰτας τγὰ- 
Βο;τοπι ἀοίοζοης » ἥπαπι ἰρίδ ὁφοϊάἀογίέ: 

“- τὸν ἵπαον. ττο Ρῥω “ποιαΐν ὁ ἑλχκόμδυος καΐζφθάλοι αὐ μᾶλλον τὸν ἕλχοντα ἢ καΐζο. πέσοι. 



[λπὶ ἢ αἰϊηυαπάο, ἄτπι σαίεγα σα(Ἐτὶς ορ- 

Ροπαπτιγ οαυῖτο9 φοητγα (ς ργουομαηταν, 

ὃς δὰ ποΙ]επι νίηιις ρμαϊδησοηι ἁάπου- 

(Ἀτὶος η εαπαλττ, δα (πατὴ νετο νἱο Πππὰ 

τοξαρσίδητ : Ποῖος ετῖδπὶ (οἶῖτε θοπαπι οἰ, 

408ηι ἀμ ποη ρτΟΘᾺ] Δ] 5 ἃ (ιἱ5 Δρείς, 

τοοτυτοηας ἔδέξαταπι, ἢ ο4αο ἴῃ Βοίτα5 

ἄλλο, τοιῖς νἱτίθιι5 τεῦ ργπλος ντροαῖ: 

θὲ νεῖο ργορίου ποίει διις ἔιογῖς, οαῖπι 

ἴῃ ροτείϊατο γθείποατ. Νοη ομἱπὶ αϑ το ίσ 

πιαχίηχο ἀαπηπιηι ποίει θι5 ἱπέσγοῃ5, ἱρίς 

Βα ]απα δὃ εἰς ἀσσαρετίτ, (Οστογατη πλοῦς 

τα] θιις πος ἀδίαην αἰ πἴτα5., νῖ αἰϊος ογας- 

τίοης ἀοσοτὶ ροῆττ ποπῖο , απ λοιπάς 

ἤπιε. Ἐσαμπὶ γεγο στ Π18}] οτατίοης ργο- 

ἔξοδο ἀσοιιογίς., ἴτὰ ἢ ρτο νοϊπηταῖα τα 

αυίἀἀαπι ἀρεητὶ νἱο ΠΠπὶ σγατιπΠ} ΔΙ αἱ 

ξροτῖς, ὃς σοητιπηαςσοπι σα  ἰσαιιειῖ5: πος 

ἱπρείπηίς πιοάο ἀἰἀϊςοτῖς, νοι πιαιις ἀ4ε- 

δεῖ, οδίθαμι. Ραδιιοῖς πος χυίάοιῃ ἀϊςοὶ- 

ταῦ, (εἀ ᾿π οι τι το τοσα Ιοοιπὶ παρεῖν- 

δίχις. αι ὃς ἔα πιπι ἔλοϊϊτις αἀῃλῖτ- 

τεῦ, πχυίάοπι οο δάμη ο Βοπὶ ΔΙ υ!α εἰ 

σοητίηρατ: ἐπα πγαιις τιιπιτγαη Π]1οτ, τὰ πὰ 

ἐχἤίϊες, ας ίῃ αἱ 5 οπιπίθις οδίεααετειτ, Π 

Ροίἔχιαπι ἱπιροίατα ἔοςοτῖς, δ αιαπ το- 

ἥυίΐοτοπι οχίρεέξοτ. Ετ παξξοπιις αυϊάεη] 

μας οχροίτα απ, φαοπιοάο δηλ  η]- 

τὴς Οἰγο ΠΟΙ ΔΤῸΓ 5... 78] ΡΠ] ΠῚ δέ 6- 

ἥαυμα ἐπλῖς ; Πποπιοάο ΔιιληΠλϊ πίπια 
ΤΟΙ ρΑΓΑΓΙΠῚ νίαᾳ σογγισηραῖ, ρυαίογτί μη 

ἢ ἐπσιις οιπὶ οἰξοπτατίοης {τ ΟΧ! δοηάμ5, 

ἡπὶ παθεαῖςα, αι ΕΠ αἰτὶ αὐ ὈοΙΙατὰ ἢ 

ΟΡι15. 1 ΟΠΊρι15 Δα ΓΟ ΠῚ ξοτιαῖϊς (ποσί, ντοῦ- 

1ᾶτὰ (οτ θατλι5., ἢ Ζαδη4ο σοητίηραϊς, νῇ 
νοὶ φηἰπιοίογο 4115 εηπο , ναὶ Ἰρηαιίο- 

τα. “ιαπῃ ρᾶγ Πτ, ντατιι; ΖαΟΠΔΠῚ πο Ὁ 
τοίχππιο νττοηιις ροῆϊπε ντὶ. Ῥυίπιιηι ἴ- 
σίτασ πος (οἰσηάππι,, ἰπ 6410 1ἃ δῃϊλι 1} 
εἴς, φιοά ἴῃ Ππομλίπο τ ἰγασιπαάϊα. [τὰ- 
ας πους Ποηῃλίπεπι πα πη 6 415 δα [ΓΑ ΠῚ 
Ῥτοιὶοσοῖ, 411 πο] οἴξιηη οἱ φιἀ4ιαπὶπο- 

αις ἀἰϊςοῖτ, ποις ἔλοίτ: τὰ πος δηἰπλοίιο- 

τεπὶ ΘΠ Πὶ δα ἰΓὰΠῈ Δ]1Π 1115 σομηποιοαῦ, 

4αϊ το Πα] οαπη οἴη τ. δτατίπη ἸρίταΓ ἴῃ 
αὐίοεηία Δ πδοη 4 41] σεητία, πὸ χαϊά- 
Πιάπὶ πο] εἴτι οχιο ἤδτ, ἀππ σοπίοςη- 
αἴταγ. Ὑ Βἱ οοπίοοηογ τ ηι165, δέ ἀτπτίις 

Ζυϊοποτῖς, ἡ π4η1 4] 1 ἔογτο ἔοι Τετ: ἵτα 
ἀοἰπάς Πσῃ!5 οπὶ ρ] οΙ ΑἸ ΠῚ π15 Ιοσο π1ο- 
ἀδαῖ. Ηἰης ταγα ππλο ἱποὶρίςῃς, πς εἰιτὴ 
δά νε]οοίογοπη πιοῖιπὶ ἀςάιϊισατ; νῖ ἱρίς- 
τηλοῦ δάτς (ς πιϊηΐπης (δ πτίὰτ δά ργοστοίς- 
(ὰ πὶ σοἸετογοτη δοςο πο. (Οὐ 416 Διι-- 
τοῖα γθροηις ΠΗΤΟτῖς εηιιος, 14 ἘΠ απ} ΔηΪ- 

τηοίπ) ΠΟΠ Αἰ τοτράταιια ἢ οΠλῖ Πα πα ἰρίτΠη, 

Ροιταγθαῖ : πς (αδῖτο σοηίρίοίαι αἰ, 

ΗΟΝΤΙ 5 

ἃ δὼ δέ ποτε χα] ςράτοπέδου αὐτικκϑημϑδύου 

αἰϑθιω πάϊωσιν δλλήλοις, χαὶ διωκωσί μϑὼ 

μέξεα τῆς πολεμίας φΦάλατίος τὸς οὐγα»- 

τίοις, φάύγωσι δὲ μέρα τῆς Φιλία;". ἀγά- 

θὺν χαὶ ὐ ᾳῦϑα ἐχίςααϑάι, ὅτι ἕως μϑὺ αὐ 
Ὥρα τὸς φίλους τὶς Τῇ νκαιλὸν χαὶ ἀσφα- μὰ, 

λὲς ὦ ον πορῴτοις ἔχιςρεέψουτα «να χρφίτος ᾿ 

ἔχικείοϑα, ᾿ ὅπ δ), ἐτίυς τὴν ογαντίων γί- 

γνηται ἰπσοχείδαον πὸν ἵσπῶον ἔχφν. οὕτω ὙῈΡ 

αὐ, ὡς Ὁ εἰκὸς, μιώλιςα, δουυαγῖο βλοπύγων 

Β πες ογαντίους μὴ βλαπήεαϑαι κἰπο’ αὐτὴν. 

αὐ, ϑοῴποις μδὸ δξωυ αὐ,ϑοσπον ϑεοὶ ἐδόσαν 

λόγω διδοισκάν, ᾿ δε ρῖνν: ἵπαον ἐὲ ἈΚ: ὀπλθι 

λονότί λόγω μϑὺ σδοϊὲν. αὖ διδαξαις, ὦ δὲ 

ΠΝ μϑὺ ποιήσῃ ὡς αὐ βούλῃ » τι (σῃ 

αὑτῷ, ὅτὶν δὲ ἀπείη, ἼΞ χόλαζῃης, οὕπω λάρμ,, 

μαεζλιςα μκφαϑοι Ὁ δέον αὑρετειν. χα 

μϑὺ τῦτο οὐ. βεϑιχεὶ εἰπεῖν, δὲ ὅλης δὲ τῆς 

ἱπισικὴς ὐδαχολουϑεῖς χαὶ γὸ χαλινὸν μᾶλ- 

λον αὐ λαμᾷανοι εἰ, ὁπότε δέξοιτο, αἰγαϑον τι 

«ὐτῳ Ξἰποβαήμη" καὶ Ιου πηδῴη σὺ ἀν, χαὶ 

ἐξαλλοιτο, χαὶ ζῴλλα πόρτα αἰ τυηρετοίη 

ἀν, εἰ ασφ9ςδοχοίη, ὁπότε ζῷ σημφηνόνδνα, 

πραξά, ῥβαςωνζωω τινα. χα (ὰ μϑὺ δὴ εἰρη- 

μϑύα ζαῦτα δεῖν, ὡς ἀν ἥχιςα μἣν ὠξαπα- 

τῶτο χαὴ πῶλον χαὶ ἵπασον ὠνούμϑιος, ἥχιξα 

δὲ ἀν Ὡιοαφλίραι χρωκϑμος οἵ μάλιςα σὴ μένεα 

ἀν ἵπαον εἰ δἰποδεικγύήν δέοι ἔχοντα ὧν ἱα- 4.9: « 
͵ ἡππὸν 

σάυς δεῖται εἰς πόλεμον, χα 699 δὲ ἴσως γα: ἔξνδε- 

αι χαὶ» εἴποτε συμία]νοι ϑυμιοφδεφέρῳ ἵχ- “ον, 

τῳ τῷ χαιο9 γ,οὔοϑαι ἢ βλακωδέςερῳ, ὡς 

ἀν ὀρθοταΐζᾳ, ἑκατέρῳ χεώπ. χοοῶτον ζοίνιω 

ΚΕΧΟΝ 

ε 

“-- 

ΩΝ «“ »σὺλ Ἃ ἢ «“ 

χ᾽ τότ γρωναι, ὅτι δε) θυμὸς ἵππῳ, σα 
Σ ΝΣ ͵ « ο. σ- ι᾿ι ἊΣ “ 

οργῆ ανιϑοφπτῳ. ὠς οἴκου χὰ αν 9 πον ἢ- 
δα 0 Ὁ) ᾿ ε , ͵ ᾿ 

χιφ'΄ ἂν ὀργίζοι τίς ο μήτε λέγών γαλεέπον 
λ ͵ «“ ΝῊ »ς 

μηδὲν μιῦπτε ποιων, οὕτω χαὶ ἵπαον ϑυμο4δὴ ὁ 

μὴ ανιωΐνἥκις΄ ἀν ὀϊοργίζοιτο. 4. )ὺς »δὺ δὰ 

χοῦ οὖν τῇ αναξασά φηπμελῴαζ, ὡς ἀν ὕχιᾳ᾽ 
Ἴ ͵ Σ᾿ “2 τὰ 5 »"Ἕ 7 ͵ 

ἀναξαίνων λυποὶ.ἐπτά δι ὃ ανα(ῆ,ηρεμμίσων- 

χα πλείω γρόγον, [ἢ τ ὅλι τύχοντα,ὅτω Ὡρο- ἢ π- 

χινᾷν αὐτ' ὡςωρασταΐοις σημείοις. ἔπάτα δ᾽ ἐκ 
« ᾽ γ' ᾽ "Ὁ" 

Ε κα ββεαχυτατου ἀρχόιϑιον ὅτως ἀν εἰς ὁ θατ- 

τον σο9άγήν, ὡς ἀν μ(άλιςα λανϑαίνοι αὐτὸν ὦ 

ὁ ὕπαος εἰς Ὁ ζοχὺ ἀφικγούμϑμωος. δ, τὶ. δ), ἂν 
5 ᾿ς ε " 

ἐϊξαιφνης σημιζωνη,ϑυμοφδὺ ἵγγατον ὡφιαῖρ ἀνγ- 
ὴ Ν 

«ϑεφπονζᾳ 69. τὰ ἐξαπίναια ἢ ὁδοιμκοίᾳ., 
᾽ ͵ 

χα) χὸυ - 



ΠΕ ἈΈ ἘΌΝ ΕΣ ΤᾺ! δ42, 
νὰ ὦ ὧν ἣν ἑκὶ ἀκῤύσμαζᾳ, χὰ πα ϑήμαζα. εἰδέναι νὴ Ασα αὐ! ϊατ, ἔδα ρατίατατ. δοἰοΒ ἀιϊπὶ ξερὸ; 

» 

᾿ χι ΟΤΙ Ὁ» ὠΐσπῳίὰ ὀξαπίναια ζούξ9ιη5 γέξ- 

ἣν ἐῤγα ζεται. ἐῶ δὲ χαὶ εἰς θαυ ῆδἐράϑμ: 

μα τ γον χαὶ Τῷ ᾧ ῥού ἱὐσωολαμρανῳ βουλά τον θὺ- 

᾿μοάδῆ, οὐ δὲῖ ἐξαπιναίως σῶν, δλλ, ἡρέ- 

μἰϑίως ασδοςάγεοϑαι τε γάλινῷ, «οραῦνογ- 

ζῳ, οὐ βιαξζουϑιον ἠρεμεῖν. χα; αἱ τῈ μακραὶ 

ἐλοῖσφς μᾶλλον, ἢ αἱ πυκναὶ Ἔτοςροφαὶ 

κοξαύνοισι τὸς ἵπαοις, χαὶ αἱ ἡσυχαῖαι μϑὺ 

ὑ- οὐήνῃ ὁ χϑόνον ἡ καϑενφούσι , χαὶ ̓ αγραὕνου- 

οἴεται, ὦ χα ΄πολλα, ἐλαύγηται͵ ἰπεις 

; πεῖν τοιῖσας τὸν ἵσαον “πραύνν, τόραν- 

ο΄ ηἰα γιγγωσκς τῷ γεγγονϑύου. οἷν ὙΣΡ τοῖς τοι" 

οὐτοῖς ὁ ϑυμοδη χα ἀ) ν βία μώλιςα ὅλι- 

ΡΩΝ ἀπὶ σεῦ (1. 7 ὀργῇ, ὦ ὡς πὸ ὍΣ Ὺ αλϑεν που ὁρ- 

γίλος, πολλαΐκις χϑὰ ἑαυτὸ χα τὸν αἰαξα. 

πίω πολλὰ αἰήκεςα. ἐποίησεν. ὄχτλαμξανν 

δὲ γε ἵπαον ϑυμοςδὴ χαὶ τῷ εἰς ὃ ζάχιτα 

ὁρμιάν, τῷ δὲ δὴ τἰδαθαλλῳ ἵτιπῳ καὶ χα; πὸρ- 

ἤᾳ τοι χαὶ ϑυμοάφδέςατοι Τὴν ἵσχασων γίγνογται. 

χα; ἡ χαλινοὶ δὲ οἱ λῴοι ἐχετηδειότεροι τυ Φα- 

χέων. ἐαὺ δὲ χαὶ Ῥαχὺς ἐμρληθῆ, τῆςχαλα- 

ὀφτητι Ὑλίν ἀντο «φΦομοιοιῦ. ἀγαϑὸν 

τος ἐλ ζν αὐτὸν καὶ ον "ρθμεεῖν μάλιςα Ἐλὶ 

ἡ δυμο4δοις ἕπου, χα 1 ὡς ἥχιςὰ ἄλλῳ τὶ: 

ἡ κ ζεῆεεϑαι ἢ οἷ; τῷ κα ϑηαϑωρ ἀσφαλώς 
ἢ ἔἕνεκῳ οἰ πῆομεϑοι. ἐἶδεναι δὲ γρὴ, ὅτι δίδει - 

"μὰ Ἐξ] καὶ τῶ ποωπυσμῷ “ϑὺ ποραῦνε: 

"} ν᾿ ἰρχὺς Ἐχὶ εϑὺ Ἰχωσμῷ ζᾺ ποδία, ἔχε 

ἢ δ ποσπυσμῷ (αὶ λαλεπα αὐδοεφέροι, με- 

" 90, αἢ ὁ ἵπαος ποτυπυσμῷ εδὺ ἐγείρξαϑὰ!; 

γχωσμῷ δὲ “ξαῦ, ̓εάϑαι. οὕτως δξωυ δα 

ἰϑὰ κραυγάὼ χαὶ ̓ «δὰ σελπιἠὰ μῆτ' 

αὐτὸν φαϊνεοϑαν καεϑειέναι τελορυξηυδύον τα 

ἵππῳ, μήτε μζωὺ ἐχείνῳ ϑορυξαἶδες μὸδὲν 

παδοςφέράν, δλλ εἰς Ὁ δχωματον χοϊ εὐά- 

"παϑάν οὐ ἡ ποιούτω χαὶ τ ριςὰ χα δέῖπνα, 

Θυύλά μα δά ἄγω δυμοάδὴ ἵπεον μὴ ἡ κτὰ- 

᾿ ἐϑαι εἰς πολέζωις βλαχί γεμέάτωπῷ Ξ- 

ἣ ΕΡ" δοκεῖ γράψαι πϑλύτα τὸ μαν τα ποιεῖν, 

οὐρὰ Θυμοςδὲῖ χέλοθαι συμξουλάζομϑμ. Ἰώ 

οχαὶ Οὔ ανεγείφφεσι τὸν λυ μοά δῇ. εἰ δὲ τίς Β 

ἘΔ συγχωφφίη, ατοροφέρῳν. χαλλιςὸν ὃ συμι- Ε 

Γαρϑητίπα ρει Γι οπὶς. σαι ΠῚ ἐδ δ 
Ρταθογο. (Οοά {1 φεἴα πῇ ὀαυ πὴ ἀΠίπλοὶ 
{{π| σοΙγοἰτατίις Ρτογιξητοπι, 11 Ραΐ 
{τι ἱπΠίθετγε νοῆς ἢ ἤδη εἰῆι σοπιῖο!!ογῷ 
(δἰτὸ ἄεθος, (64 Ρ]αοίάδ ἔγαησ δάτγαμο: 
ἔα; νὰ εἰπΠ| πἰηραθάοὶ Ποἢ νἱ οσσσεπδο; 
Δα 4υϊςίςεη ἀπ ΡΟΓπιοιιθᾶς. Ἀρίτπτοηξς 
Ζιος; ΡΓΟ] χίοτοα πα δ ς Πηϊἰσαηΐξ σα π0 5, 

ΠυΑπὶ στε στα: ἰΠΗ ΌΧΙ 65: 1 πεπηαιῖς τΕΙΊ ΠΣ: 
ἔογες ἀτπ ἀεπηα!σεηζ, δὲ ρΙασάητ, ὃς ΠῚ 
ὨΐΠγ8 σΟΠοίταπτ ΘΠ .Π1ΠῚ ΔΠΙ ΠΠ ΟΠ ΟΓο τη: δὲ 
45 φατοπὶ ΟΧ παῖ, αι {Ὁ ἀσττατοξ 
τὰ σεῖοῦῖ δὲ ἀϊανιμηὰ ξαίραταπο, τῆδῇ - 
{πρτίοτοην εξ γα πη : 15 δοπίγα Παζατ; 
αιιαπὶ Βετὶ (οἱες. Ναπλ ἐααι5. αηίϊπος 
(ὑς η΄ Βαϊ] ΟἽ] ἀρίτατίο θὲς ἱπρυϊπγὶς 
Νἱ πἰτίταν νεῖ, ὃς ἴῃ [τὰ ρευηάξ, ἀτηϊο πος: 
πιδ νει ηγ δεν: [Ὡροπιιπιοτο τὰπὶ (αἰ ρί11)) 
ΠΌΑ ΠῚ (εἤοεοια; ΠῚ Π]τὶς ΔἀΗςογα τηΔ] ]ὸ 
συδα! ΠΠ 115 ἀδή αεθ᾽ ΦΉΜΗΙ δοπιϊηδπς 
(ας εξ ἐαιι5 αἰ πηοί5, 110 Π]Π115 ΠΕ] τ: - 
τίη 6 ργογαατ; ὃζ αὖ εὸ ῥγοτγίας αδιξίπεηςξ 
ἀυπι. πὸ σαπὶ ΑΠ10 ΠΟ 15 ΕΠ 1 ΠΟΥΓΑ ΠΉΪ 5 
ΟΕ πο δμπελμον. ΝΜΣῊΙ Ἔ4αὶ ρΙογίτηα; 

᾿ τώπασιν ἀπεχεοϑαι. οαδὸν ὙΡ οἱ φιλονκό- Οδοητοητίο  Π ηλ] οείαπι Ἔχ ποτε Το] δηταηὶς 
τπο[ παι. Εταπα φαοαμε Ὠΐς ἀρτίοσα 123 
υ͵α, α4πὶ αίρετα. 51 ταπχθῃ ὃς δίρογαπι ἐπ 8 
ἰθέζαπι {ιοεῖς, Ἰαχίτατς ἰά οἰποϊοπμΠ|, 
γα Ισαἱ Ππλ}1}6 πε. Βοητπν νεγὸ εἰ, γε δ- 

ἤπιος ίξ οδίποίδοϊας δὰ [ΘΠ οπὸτα Ζυϊΐοταπα 
ἴῃ ἐαο δῃϊηιοίο, δέ ντ ει πὶ 414 {{] Ραττα 
ΟΠ ταηρατ, απ πὶ ᾿φαΐβαις ΡΑττῖδιις απ 
{ἘΠΠΟΠ]ς τυτίοτῖς. σαι {4 τ πο  Πηῖϑ. 016 ῃ- 
ἄππν αὐτοηλ. (οἱ ες Ρυαοῖρὶ, γε Ἔχαὶ Ρορ- 
ΡΥ Πα ΠΌΠΟ πλίτίρ. ἐπτιη Οοσηιο Ὀχοίτοη- 
{πΓ. "Οὐοά {1 ας 1π|τῖο ἸοηΪας Θαα πὶ 

9.0), Τχλωσμῷ δὲ ἐγείρεοθαι. χαὶ εἴτις δξ- Τλεύλέϊοι δαπι ΟΙοσπιο, ἀαγς δα ὴ Ρορ- 
ΡΥ ΠΟ : πιμαϊγα πὶ δα βορρυίπιπι ᾿ποϊζαγὶ 
Δαϊἀεἰ!εεῖς, κα ΕἸ σσυπιιπὶ ταϊεῖσαγὶ. Εο-: 
ἀεηγ οάο πος αὐ ἀρινονεῖη ἐπ δΟ Δ ἘΠ 
Βάπι, νΕΓΙρΙ νίάετι ἀεθες δ σαθαμπι σὸς 
δεάογξ ροττυτβατίις, ναὶ εἰ ἐξ οὐ δ πὶ 
ΔΙ δ τΠ ἰρεξίεδι ΘΧΠιρεσγε ; (δα Ἰὴ δὰ: 
{πιά σαία ἐἀπμπα (ςἄαγε, Φασπέιπ 
εἰξιδ' ΣΕ ροτείξ, δέ εἰάσπα τυρὶ ΡΠαΙς 
τα π᾿ τα πα ραθυΐα, ἢ 4υϊάεπὶ τὰ ποτὶ ἢ: 
ἐξαῖ, οἴξιτε. Ἀςα Ππγαπὶ νδγδ᾽ ὉΟΠΠΠΣ 
ἘΠῚ ἤθϑο Γοτῖξ, νὰ εαὰς Δα πη πὶ ἐδ τοΣ 
δὰ νι 6] πόη ἐπηαταγι" Γγδ ἱπόττ εἰ 
ἅο {μΠ ςόζε πλμὶ νἰάοταῦ Ιὰ ἰηρηης, 
δήτηία Παίς ἔλοϊμη 48 115 οσΟπεγαγία, αὐϊξ 
Βὲς νέο πάτπι1ῃ σηἱ Πτοίο Θορ πῆς; δὲ 
φαυῖς αὔτεπὶ απο 86 ΒΕΠ]τὰ Ἰάοηςο ἢς νεῖ 

ὦ δέ τὶς ποχὲ; Ῥβουληθῆ πρηαϑαὶ τ} ὦ γρησί: 
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νοϊπεγίς, νὰ οτίδτη ἰπτοῦ σαιταπ άπ πλᾶ- ᾶ “ὼ εἰς πόλεμων ἵτσπῷ μεγαλοφρεπεςέρῳ πὲ 

σηϊβοςητίογ ὃς (ρφέμδοι!οσ (1τ:15 ντὶ πες ο5 

Ἔαυὶ ἔγα πο τοΐαμοας, ΠΟῸ ΟἸ1Πὴ ρα] ςαΓΡας 

δὲ Παρτὶς νύροατ, δοίη οτα (ς ἀεθοτ: χυα 

Ῥἰετίψιιο ἀππὶ δοίπητ, ρ!ἐπάογοην αιιοπι- 

ἀατὰ ργαίςξογαης. (ὐοπιγαγία Πθπιρς 115 ἅ- 

σαητουπηία,υα σαρίπης, Ετοηΐπν ἀππὶ ον 

απογηι ογα (γί πη τγαποπάο τογηϊεησ, 

ςἀςοςτοαάιητεος,υΐ Δητε ἔς ἰροέξατο ἀς- 
Βεδαῦτ: ἀππὶ σαἰσαγι δι ντρεης, δέ Παρτίϑβ 

οαἀπητ, τα τεγγίτος οοιξαροξαοϊ πε; ντρετ- 

τανθατὶ, ἐδ ρουίου]ς σχροπδητ, Εα νοτο ἤο- 

τὶ αὐ ἐυῖδβ οἴσφητ, φαΐ πγοτιπι Ἔα τατ! ΠῚ 5 

το ο ἘΠῚ πης ἔεγαητ;ας σε, ποη ἐρτοσὶς 

“(δ ροτῶτ. 51 4υῖς αὐτοὶ τς οαιιαπὰ ἐμ ΜΕιτιι- 
δῖ, νττποτιιδ ἐπ ΠἜγε5 ἔγαπο ἰαχίους ρογᾶν 

σατ, ὃς σεταϊοοηλ (τέμπη Δάτο ]Ατ, δέ ἃ ςαρί- 

τεσίὶ δ ρεγὶσ {Ἐὰν ποῦτιος : ἷτὰ (τος τ1]}- 

Τυην πη ρο ]]τ 4 ργα!ξαηάτιη Θα, αι ο- 
ἥυι5 Ἰρίς σαιάςτ αὐ οχίμτατ. Ετ ΠΣ οὐπὶ 
σαυάοτο,νο] Ποσ ἀγσιπηξητο σοηίϊας. 'Νὰπι 

Πποτῖαος ἱρίς δά αἰϊος δοςοάϊτ ἐμ ο5. ἔσῃ- 

ΠΕ Ρτα  οττῖη (Ἔχις ; της ὃ σοτυΐοοπὶ δά 

{παηλυτη πάτο τ, ὃζ σαρατς ἀσ}}} πιαχίπης 

πλοῖα γεσιγαατ;ας αἸτα αι] ἀο πη 1011 στ ς 

γδτο τ, ςαιάαπινοτγο ἐγ πὶτοηαἶτ. [τὰ- 
΄ας ἢ αιυιΐς οππὶ αὐ Πξὰ ἀςάποατ, αι: ἱρίς- 
τετ ἜΠτησίς, ἤστην ρας ΠτΙταἀϊηοιη {πὰ πὶ 
1πρτίπιῖδ οἰξοῃγατεταπι ναγο τ]ὸ πὶ Οχ ἢ! θο- 
Οἱταααθνα, 40] ὃς νοἱτρτατοπὶ εχ ἀσίτατίο- 
Ὡς σαρίαϊ, δὲ πιασῃίξοιι {τ, δ ρεγηΐχ, δ 
ἐρεϑαθη5.. ο ὐτεπὶ πο ρατεμλις 
1ιχς ρος ρεγῆςὶ., πιπο ἐπάγγαγε σοηδθ- 
τλατ. ΟΡυηλι ἰρίταγ παρετα τα ηᾳ πθῃ 
Ραιιοίοτα ἀπο οροττοτ. Ηογιπλίαιις ἢς 
νΠΠΠΊ, δ οὐδ ο5 παῦροι παι αίου]ος ; αἶτα- 
ταπι στδιο5 ἀορτοῖΐος οὐνο 5, ὃζ Θοπος 

χαὶ «ἰξεΘλεπήοτερῳ ἱπσπαζεοϑαι, τῷ μϑ ἕλ- 

χεῖν τὲ Ὁ ξύμα τῳ χαλινῷ, χαὶ μυωπιζήν πε, 

χαὶ μιοις1γγ» εῶ τὸν ἵσον, ἃ οἱ πολλοὶ ποιοιιῶ- 

τες λοιμιωριώφᾳν οἴονται, ἀπέχεοϑαι δ πὸϑω- 

τα ΣΡ τὸμαντία οὗτοι γὲ ποιούσιν ὧν βούδλον- 
, . ͵ , ᾽ ""-. 

τωι. Ἵτάτε ὙὉ» δῆμοιτα ἔλχοντες αγω, αὐτὶ τὸπ 
“-“ ΝΙΝ ᾽ γδε 

τὸ παϑϑορᾷν, οκτυφλούσι τὸς ἵπώοις, χαὶ 
͵ ᾿ ἢ » ! “ 

μυωπίζοντες χα πα ονίες οὐκισιλ τοῖσιν, ὼς-- 

1 τεζᾳ ἐφ ϑαι χαι χινδέου δ 4νιζαῦτα σὴ, δεὴν 

Βἵπαων Ἴεργα τ" μάλιςα αηϑουδίων ἱωσ ἴχ ὲ 
λ ᾽ ι λ ᾽ ,ὔ 

παᾶσια χρη ἀμογθα Χο οὐ κα λᾷ ποιοιούτων. ἐαὺ 

δὲ τις δϑιδοίξη τὸν ἵπτσον ον γαλαρῷ μϑὺ πω 

χαλινῷ ἱκυτεάφν, αἴω δὲ τὸν αὐχένα διαΐρᾳν, 

Ὄπ δὲ τὴς κεφαλῆς κυρτεύαϑιι, οὕτως αὐ ἃ 

αὐργαίζοιτο ποι, Τ' ἵππωον οἵοις εν τὰ αὐτὸς 

ἨδΈΤοΩ ΤΈ Χ) ἀγαλλέ!. πεκιιήθλον δὲ, στί ζύ- 
«“ «“ ΕΥ̓ », »ς ῃ 

τοῖς ἥδεται. στὴν ὙΣΡ ὶ αὐλις ἔλθη παρ ἵτσ αὐτὰ Ὁ 
" ξυϑυς ( Ἀν ᾿ , 

πους, μαλιςα ὃ οτὰν ρα ϑϑηλείας, τί ΤῈ α]- 

ρ41: Ταυχένα α!ωτα τῶ, κυβίοἱ μοίλιςα τίω 
λ ͵ Ν ν λ Ξ 

χεφαλζω ϑρορυλίιυος. ἡ τὰ υϑὺ σκέλη ὑγρὰ 
͵ ᾿ ᾿ Η Ε 2 ἢ ς, 

μμετεωφαζά, τω δὲ οὐραν αἴω ανατείνᾳ. στὸ 
΄“΄ω ἈΗΝῚ ᾽ -» ᾿ « » 
ὀζζυ τίς «αὐτὸν εἰς ἴχωτα ἀσόϑα Ὑ", ατεὴρ αὐτὸς 

« " , 

οργμαΐοποιᾷται οὔτὸμ μἰαλιςα καλλωπίζι), 
«“ ελ' «᾿ς ͵ 

οὕτως ἡδόμδιον τε τὴ ἑώπασια, χα μεγαο- 

-΄2 

νά τον ἵπαον. ὡς δξιυ κορυ θα ζυτ 

γαοϑίωωαι . νὼ αὐ πειρφισ κῖθα, δὲν γεῖοϑαι. 
΄-ν Ἁ ͵ὔ Ἁ ᾽ ΄-ν ΄ο-ν 

ποόζτον κδρ ζοι χρὴ οὐ μμξίον δύοιν χαλι- 

γοῖν χεκ τη αϑεί!. ζύτων δὲ ἐφῷ ολϑὺ λῴος, ἄῶς 

-“ Υ ᾿ 9 » ὶ ͵ 
ΤΡ ΕΥΤΊ χα γ9ρην»χαὶ αὐξίολεπῆον ΤὭποφαι- ἀύχοφα)νῃ 

εν: 

ανα ῶ 

ἀοπτοσ:νον δὶ ἔγαηιαπι χυ]π!πλοάϊ ργοῃςη- Βῴρρις ἀλμεγεθής ἔχων Β ὁ δὲ ἕτερος τὸς μϑὺ 
ἀετῖγ, οὐ δίρεγιτατοπιαστο ἔογεη, ἀἰπϊτ- 
ταῦ; ν δὲ Ιεὰσ συπὶ {πο σοπηπλιιταιιογίτ. οἷτις 

Ἰουίταῖς ἀεἸἰςέζατας, σα ἕλσογε ρεγ ἢ] 4-- 
ρογιπ εἀοέξιις ἔπογαῦ, οτίδηη ἰδραΐ ν τ ἢ 5 
εἰἤοῖας. δίῃ {{πΔ Ἰσυΐτατε σοηγοπητᾳ.. ἔτε- 
Πυςπητεγ ας ἰηΠσαμηθογα γα τ: μαὰς ἰρίλπι 
οὗ σφιλπι ἰδ ὉΠ ππαίογεβ οὐθος δά άϊμλιις, 
νῖ ος ραηάογο ροῦ πος σοραῖιιτ, ἅτῆις τᾶ 
προσ δά πχίτγατ. Γἰσς ὡς αἰρογίογοτη νὰ- 
τίατο τυ} ᾿πηρ Ιοαηο, ἴα ἐχτοπάθηθο, 
Οὐ οϊομηλαιο νοτο ἔμπα ἔπεγίησ, Π1ο]] ἃ 

Φοχοις χαὶ βαυρής χαὶ ζο  πεινοῖς τὸς δ, ἐχί- 
γὸῖς ἐξ, ἕνα ὁποτὰμ υϑὺ στον λαζῃ, ἀφώλ- 

λῶν τῇ ῥα χύτητι, Ἅ οἱ τῶτο ἀφείη, πὸ Κ. τὴν 

λῴον μεζᾳ λαζη, τῇ μϑὺ λέοτηζι αὐτῷ ἡ γη, ὦ 

ἐντὶ φαλῥοιποῤν θῦήωστα τα 
λείῳ ποιῇ. ἑωὼ σὶ αὖ καϊα φορνήσας “Ὁ λφότητος 

θαμινὰ Τα πξοειδηται ο» αὐτο, Ὧυύτου ἕιεκὰ ἐαρεδἢ 

τος ξϑχοις μεγάλους τω λείῳ παξ9ετίλε μῦν, 
ἵγα γασκὴν αἰαίκα ζουϑμος ἰπυ’ αἰὐτμ 1 «- ἐφοίᾳ 

Πητουηηΐα, ἵΝΔην ματι} ηπδοιηηηιις ρατ- Ε Φείη Ὁ ςόμμον. οἷονϊε ὃ ὦ Τ' δα) ἡ πϑρτοδὰ, : Ὄ γέ : 
τε ργε πο πα οτίς θα αιι5.. τοταπὶ Δα τηλχι]- 
125 τοῆοῖ ; ἰτουῖ ὅς νοτι αυδοιπηιια ραΐ- 
το φυϊίρίδηι ργο πςηάοτῖς, τοταπὶ {1} {τ 

᾿ ἢ “Ἥ Ὶ 

πὸνποιᾷν, ἡ κα φλοιωῦτα,, χα! καΐζο τείνοντα" 
δ Π ἢ ΤῊ ΑΝ Ἢ ς ν» 
οπῦσοι σ[, αν ὡσι γαλινοι, πνοστες ὑγ0 9. ἐφω- 

Υ̓ το" ὃ ᾿Ν να Ὑν ἐὰν 7 

σαν. τὸν μδν ὙΣΡ σκληρὸν (πῇ αὖ ὁ ἵητῶυφ 
͵ .“ 3) Ἰς ᾿ » “ἢ, ε, 5 ΓΝ }- 3 » « ᾽ 

λαξη, ὅλον ἔχ πσδὸς ταῖς γνᾳθοις. ὡς πῆρ καὶ ὀθέλισχον ὁπολεν αὐ τις λαΐθη, ὅλον αἰρή: 
“νι ὦ 

οὉ ετέ- 

φ. 

ἀ δὲ 

ἷ 



; τ ΌΡΕ ἌΡ ΕΘ ΈΠΟΙ 9 ἘΛΟΘΥΧΕ Σ 849 
68 ἕτερος ὡςπξρή ἄλεσις ποιᾷ ὃ ΣΡ ἐὰ ἔχ" Α ΑἸτογαπη νεῖο ἢ δοπγραΓατιίῆι δ[Ἐ, νὲ οὰ- 
Εἶν ἀπο κὗτ μανονἰκώμειον ἐϑέᾳ, 5 ὥλ- αὐπντνεν αἰ ὮΝ ΓΕ ΒΤ ἐς 

ΠῚ ἜΣ δὶ ΕΣ ΔΙῸ , Ποῖ, δα ΟἹ ἤθη ἤοχα πηδῆοτ; το [ει5 ρο πα 
ΑΝ μι θην φάτο ἮΝ τῷ εύμα ἀα]15, Ηας ἀππὶ Πιρίδητος ἰῃ οἵὸ ἰοπηρεύ 

τς σαὶ ϑνράσων, ἀφίησιν εἰπο τῆμ᾽ γναθῶν Ὁ σ΄. ψρπαπαο οάρταῖ οηζπ18,Πρ65 ἃ ΠΊΑΧΙΠ] 5 ἃ [5 
ἐ ε - ᾽ ᾿ ΡΤ ἢ ͵ ᾿ ἢ μον. ζρύτου ἐνεζᾳι χα) οἱ χτ' μέσον οὑ τὴν ἀ- ἢίτεῖς. Εάτὰ 5 σα ΠἈϊη Ρομάςεης ὃς μα] 

ξόγων δακτύλιοι χρεμμλμνέζυται , ὑπῶὼς ζρυ- ἂς αχίθὶις ἱπ τηράϊο , νὲ Ποϑ ἕαΐῃ Πηριια; 
4ιαηι ἀοητίθιις ᾿η!δα πη άο ρτοπίᾳπὸο, ἔτα- 

Ἔσο ἜΡΆΞΜΩΝ ἸΟΒ ὙΛΔΟΝ ὨΛΠῚ ἃ ΠΊΔΧΙ]]145 σουτίρεῖα πορ]σατ, δὶ 
μέλη ον ρον ὧν αγῷν τοϑ “ὥς γᾶλις τον ααΐς αἰιζοπὶ ἱσποῖαῖ, 0 ἔγα Πα ΠῚ πιο ἢ] 6, 
άλινον. εἰ δὲ τίς ἀγνοή, τί Ὁ υγδϑν ταν αηῇ χυοά ἀσγατη πε; ἴοο 4ιοαμΕ Πτίοτς ςοπί- 
γοΐ, χαὶ 1 Ὁ σκληρϑν, γρανψουδυ χα! πότο. υ- ὉΡῚ τα αν ε τὸ θ Η Ὑμτν δον 

β ᾿ ᾿ ᾽ Η « 3 ᾿ “77ὔ ᾿ Ρ ἀ. ἥρλνμϑῃ Αἰ νήδν δερὰρ οννξαγες ἀὐρείας αἱ Β ἀροτεκῦν πὶ ΘΟΠΊΠΆ ΜΠ ΓαΣ. ἀδεηέ, νί 
Ψ Ἂμ ΠΨΡΙ ΜΕ ΤΌ, σι ἔλο!]ς Πεξζαπτὰγ, 1τ|άοπὶ οτηπί, αἶα οἰγ- 
ἷΣ Ὁ ἱ β' 2 ἰ ᾿ ᾿ Ν᾿ τ ἰαρεῶνι 6; ρὲ να ᾿ ὡραῶν βασῶς ξιμηαχος αἀμιδεπειίγ, ἢ Ιάγρα ἤηϊ, δο πιϊ- 

χα μι τὐ]εοϑαι. καὶ πτλύτα ὃ, ὁπόσα αἰξ,α- πὰς ἀεπίδ, πλαρὶϑ οτίαπῃ {τ ητ Π1ΟΠ]1Δ. 81 γε: 
ΝΟΥ ΛΉΩ ἘΣ 5 ᾿ ; ὲ ΕΝ ΑΝ ἡ ν᾽ : ΡΥ ΝΝ: 

τοὶ πὶ τς αξογας, ζω θύρύφομα ἡ, χαὶ μὴ το ἔγαηὶ ἀὐμ τρῶς ἐὐθν μη ἐἸγόιμ, 
Ἣ Δάν ἘΣ ΩΣ οὐδ ͵» ΤΣ » ε ᾿ σύμπυκνά, ὑγ  τεροί ὅ81. δ αὶ χαλεπῶεἕ- ταῦτ, δ φοματοδητ; μος (ΟΠ σαι οἰξ, ἀπίγιπι 

ὲ δερϑιηού ἐλ ορ φένη ὺ σαρ ῃ ξεσαὶ εἴς δοτίρίἀιπη. ΟΟὐα] ξουη πη γεῖο ἔτας 
τ ον ὐρδλΝ “8 "Χῇ Ὦ σου 1 απμποήμας παδοάτιθο Ρογάσετ ἢξο ΟΠΊΏΪΔ; 
ες σάληρϑν Εἰ). ὅποιος στ, αὖ τις ἡ ὥουτῳ, Τε- πιοάο ὀπιιος ταί οπλ ἢ] πὶ ςεζς νο]ποτίζ, 

) πύτῳ δὲ γεπόμτα ἢ (τα ποιητέον, ζω αξργεβού- αιια! εῖη ἀο(ογρίππλὶις. Ὁ ς ψι ἀθηι 4 {τ 
λητωι Ἔἰποδείξα οϑαι τὸν ἵστωὸν, οἷον κἣ εἰρη- {ἀπὶ ἱπρε]] απ άτιπι πΠοἢ Δά6ο σταιῖτον, νὲ 

Ὁ ΎΑΝᾺ κ “ Ρ Ν ἕν Ἂν ΕῚ 

ποὶς διώκων τῇ ΤῈ γλωὴ χα, τοῖς ὀδοῦσιν, ἐἰ- 

ἀρ απ ξοϑείον μϑὸν δ εὐριο πθν  ξοδϑς εἤιιρέγε ἀϊποετεπο ν δ]; ἤςο άοο ρ] Δοἰ- 
.-- ἀν τ ἄς, ντ ποῃδπεαΐ. Υ δὲ {ἀτίέη σΔΡῸ ἰΠῚ: 5, “"Ἢ ε » ͵ 3, , 

τε ἀγὸμ Ὁ Ἐπ ῸΞ ᾿ ὧφίε τ᾿ ἐφ, οὔτε - Ὁ ρεϊϊεπάο οὐταίςεπι δ τ0}}1, ΠΠΟΧ εἰ ἔγα- 
᾿ς γϑμὴήσύχως, ὡς μὴ αἰοϑαίνεοϑει. ἐπειδδὺ δὲ Ἠὰπι σοποράοπάϊιπι οτίτ. Οὑϊηδείατη ἴῃ 

ὀυακρφυόμϑυος αἰρη τὸν αὐγένα., δότεον ἀ4.- “ (4ιο; οἰ ἀαίει, πἢ ΠΠΕΙ πος 
ἜΜΕΝ ἧς ἐλ ανη οὐ χος ἐν νε 2 ΟΙΠΟΙῈῸΠῚ ΓΕΟϊο ΓΔΟΙΘΏΓΙ Ψ1Ο11111π Πα πἰσο η- 

ΥῸΣ το τ τ᾿ οὐ ἦ ἢ τῶ. ἄϊιπ|. Ουμπημς (ξηίοις ἐαπ65, δέ ΠΣ 
με) ὌΝ ΤΩ καλώς Ὑα ρετη,», ρῃς ξογαϊοίς οψεῖπι ; ὅς Πα σα παγίιτη ἰαχί- 
οαρίζοοϑαι τω ἵωπῳ. χα οπτὸμ σ᾽, αὐ τ. τις ἀεἸεξξατί: τπὶ νεῖο ὨΪΠ] οἱ μοί οἰξίιπα 
ἡδόνϑιυον τὸν ἵπτσον τῇ ΤῈ ὑψηλαυχενία χαὶ τῇ δάΐειτο ἄοθοι, 4ιαῇ] αὐ Ιαδογεῖη ςορότο; 
χαλοαοότηι, ἊΝ Ούτῳ ἐξ δῷ γαλεπὸν (εἀ ΒΙΑμα τί, 44] ΡΟτΙα5 οἰπὰ ἅιι! οἰ σογῷ 

ψΟΠΙτ, 510 ΘΠ Ὶ ΠῚ ΔΠΙΠΊΟ Πηαχί πη ργοπηῖο δά 
ἡγαν : 3 σίταϊοποῖτι σα] Υ!ΙΟΓο ΠῚ ργοσδάςε. Νοῦ 

θωπάνψν ὡς παύσασθαι βουλόνϑμον. οὕτω Διραμπη δ πτίιπ ΠΟ ἷς5 ἀφο εξ, πο σοπίξεὶ, ὃ- τ γς ᾽ λ . ο ἐν τι Φ τῶν ᾿ Ὑ μάλιςα ϑαῤῥών ασοϑάσιν εἰς πίω ζα- Ὁ αππι οαγία γεϊοοίοτε ἀε]οξξαῦ!. Οὐρρὲ 
ἴαν ἱππασίαν. ὡς δὲ χαὶ τῷ ταχὺ δεῖν ἵω- ΠΌΠ1Ὲ5 ΟἸΠΠΙΠΟ Θά 1115; νΒΙ δ ροεῖτ; στα- 

ψ , : ιςι ρον, ἄαχίαι ἱποδάϊτ; (ςἀ σαγίι ἔδγεαγ, Ηοο δ- ἑ πῶς ἡδεται τεκρίθκον. Οὐκ φυγων γδρ δσείξις “" ἘΠ ἽΝ - ' 
᾿ Ψ ν ΊΩΝ; νοῦ, Πἰίπιαπαῖηγα ἀο] οέξαι ἰοῖςεε, ἢ 4115 Εἰ1Π 
᾿ ̓ς βαδέίω ποράύεπιι, δυλὰ δεῖ. ζύτῳ γδρπέ- 
Ἧ 

͵ « Ὧν, Ε ͵ ΑΑΡ ΡΛ 

αὐξϑοφερήν, ὡς πονέειν αγωγκαζοντα,, δλλα 

τ 99 ἘΝ ῸᾺ Ὑ]τουῖπ5., 4ααπη τοι ρα Ἐἴπιπη ἢτ, δα οαγ- 
ᾧυχεν ἡδεαϑαι, δὼ μήτις πλείω πῷ καιοφ (μη σορατ. Οὐάαυ! γεγο τε ρο ϊ ν- 

ἐδ δι! δεῖν ανα καίζη.ἰ πύρθάλλον 5. τὸν χα οϑν Ἵ οὐ- {ιὲ πλοάτιην {προγατ, Ἰ4 οπηπίθιις [πη τοθιις 
ΒΡ ἢ ἃ ρόῤτων ἔχον οὐξε Ἰοσω οὔξιε 5. Βεδίβα πουόιθο Πιουλ ἢ] σγάτιτη εξ. γρί 

ἰέναι ΟΝ ᾿ἀξαθοῆ ἴδηι δα ἀρ! τα ΟΠ πὶ “υαπηάαπι Βἰοτγιοίαπι 
Ν ϑερσῷ οὐδ ὅγε {ως ἧς ᾿ Ἧς ᾿ς Ρατθπεπεῦῖ, Δα ποίδέξιις (Ποῖ ἃ Ποδὶς 6- 
ΗΝ μ τὰ κυδρού ἀφιγμένος ἢ, εἰθισμένος μϑρ τί τἴῃ ἀσίϊτατίοπς ρεϊοσί, νι ρο ἢοχίοπος 
νἀγυ, δήπου ἡμῶν, δεῦ ἐν πῇ πὐοϑῖ τη ἱασπασίᾳ οὐ, δά πιοῖιπὶ οο]ουστοπιτοπάατ, 51 δ ἀιι- 

ΤῊ ςροφών εἰς ὦ θυ ῆον ὁρεἰὰ οϑαι.ζωὼ δὲ τι“ Ὲ το πὰ δαίπηι ἰαπὶ Πο [ΕἸ Γατα  ἤππι] δὲ 
τὸ ἣ ἢ τ, πλμδὴ ᾽ ἔτατιο τετίηοαῖ, δέ ἰτσπο ἄδτο Δ ̓ πη)βοτίιπι ἢ “μα λαβ- ἔ Ὅτ νεε ὴδ [ : τϑτο μδρ μεμα ϑηχϑτος αὐτό ἀμίαι ἀὐτίλαιμ Θχοίτεϊ : τὐῆι νογο ρτοῖίας Π}ς αἰ ἀςΐῃ ἃ 

᾿ ! ᾿ΕΝ ὑλα Ν ΝΑ - . ΞΟ 

(αὐητα ΤῈ τῷ γχαλιῷ ὸ σημνσῆ τὰ ὁρ4. ἔγχῃο οχοασπάξίοϊξ, (φᾷ σοποιίτατιδ πὶς ἢ- 
ε ἐσ ΡΝ :; οἰ χα 

κϑος πηρίων τί τότῳ, “ἰπεῦὸ υὍὺ τῷ χαλινοῦ Ἐπιφ- δσηοδοοδάιτιγ, αο βεξξαϑ ργοτοηαϊίτ, ὃς ἐγᾶς 
Ι "᾿ « ΓΑ ΟῚΣ “" ᾿ν " ΑἸτίτης “ Ϊ Ϊ ᾿ δ: 2. .Ἃ πσὸ ὃ 5. ὁρμῶν σημικινϑέεζαι ἰ(ΘῺ5 Αἰτίμ5 ΟΓΕΓᾺ ΤΟ] τ, ΠΟΠ Π10]]14 ταπηοΠ: 

᾿ 

ν “2 Ν Ἵ δὶ 3 ὦ ᾽, Ὧ.:Ξ “ λ Ζ ᾽ 2! Ἡϑσῖδο ς ΕΝ Σ 

1 ἐγείρν.}" ὁ σσξοθάλλεται μδὺ ζῷ φέρνα, α!ρ4 2 ἀγνωΐτερω τὸ σκόλη αν παρ δ ἀν: 



9:0. 

δὸ οταγίθις ντὶ πιο! Πογῖθι5 ἰοίςπε. ἀτῇ 

εἰς ἐ4ι {τ ὁΧχοίτατο ἔγα πα τη ςοπςοίο- 

τιτιδί ρὲς σαπάϊο,ιιοά οὉ Ιαχίτατοπιίς [α- 

Ρἰ5Πδεγάζαπη ἐλ ξίπιοες, σ]ογίοίο αιιοάατα 

βοῖτι, στα  θι5 4 Ὲ πο  ρπ5 αχίαἰταδαι- 

ἄὰς ἔεγταγ, δέ ἐπ οπη πὶ 115 Ἔχ ρυίτῖτ οἰοραπ- 

τίατη {Π4πι, οαπὶ Ζαα (οἱ οτςαιιος αἰϊοϑαάἰ- 

τε. Αὖ ταϊειη 4] ἐρεέξαησ οααιιπ, δέ 11- 

Βεγα!οηλ αἀρεοίίαπε, ὃς ἱροπταηθαμι,, δέ 6- 

φαρίξτοπι, δ δηϊπιοίαθπι, ὃς ξαὰούμππι, (ι- 

βῖσ]αας ἱποασῃάιτιπι ὃς τεγγ δ !ο πη αάίρο- 

ὅτι. Ουκ αυΐάειη ἢ 45 οἵξ,, φαὶ αἀξοξζατ, ἈΝ, ὃν ΡΥ Ἂν ἐν ἀνα ον οι 

μαΐζεπυς ἐχροῖϊτα ποτίτ. Αὐ ἢ ας 80 

δάἀροπιραβίάοποο, δέ οτίροητς ίς, ὃς (ρὶοη- 

ἀϊάο ντὶ νοϊπογῖς : (πο ποὴ υοα!δ αὖ ε- 

΄αυοΐιας εχίρεδεε, (ξὰ οχηξεγο ρυῖμβ η1- 

τπ πῃ οο πηαρημ 1. ὃζ ΓΟ υ τ πὶσοΓΡῈ 5 

οροιτοῖ. Οὐοά αατοπιρίεγίαις Ἔχ ΕἸ ππαπς 

Εαπ11Π0. ΟΕ] οταγα πλο ϊ᾽α ππτ, στίλπι σούς 

Ροτὶ5. φάτο! !επαϊ ἐλουίτατοτα [ιαἰσἰταιγα τ, 

ΒΟῊ ἵτα σοιηραγατιπη οἰ: (δ ροτίι5 μος - 

ἴτας οὐῖτς οὐ Πππλ δ᾽ πο ]]ο5 ητ, ὃς Ὀγομ 05, 

δετοδαῆι. Νες ἰαπὶ ἀε]υπιθὶ5 αὐ σαιιάατα 

Ἰοχαϊπγαγ,ίε ἀε 115,41 36 αἰσθητοῦ ]α ᾿ 

τοτὰ ὅζ οοχαβ οχιίζαητ, Τ αἰϊς σαια5 {0 11- 

σεῖς ογαγα ροϊξοτίοτα Ρτοτιδιις Παια εχὶ- 

βαμπιδά ἐρατίιπι ροτεσῖτ. [τάς {1 αι5 ε0 

πο {δηοίϊεητό, ἔγαπαχα {πτήπιπα δά άιοαι; 
Ροίετίουῖθας ἀυϊάςπι ραγεῖ δ 1151Π ταῖοϑ ἴῃ- 

σαπλθῖτ, ἀπτοῦῖι5 νΟΓΟ σΟΓΡ 5 φάτο! τ, 

νῖ δῦ δάπετῇς δ νεπτεῖ, δέ νογεηάᾳ σοη- 

{ρίοἴαπτις. Ηας νέο υμπὶ ἔλοϊς, ἔτα- 

ΠῈΠῚ οἱ γε πη ττοπάατη οἰἘ; νταυα ρα] ΟΠ οτ- 
τίπια ργα ξἀπταγα ο410, ὃς ἔαοϊαι Ιαθεηϑ, 

δὲ ἴτὰ ἔλοετς ἱπάϊοϊο "ρεξζατοτιπι ΧΙ |-- 
σπετυτγ. Ετ παῖς φυϊάσηι (ππτ αι ἀοσοητο- 
πος, ἄτιπι εο5 41) νίγσα (τότ τα! οϑ Ρ]- 
4λητ. 41} χυσπι πὶ ργορτοῦ δα 11} σγ- 

τοητοπὶ θασαΐο σασάετα {ποιοέξας ἐεσποσί- 
Ριι5 Ρατῖοβ ἰθθοπε. Νοῦς θα ἀοοοπαὶτα- 

τίο ἱπάϊσαταῦ ορείπγα.. “ιοπηα μού τιπι 

{φπηροῖ ἀἸοἴπλι5, {1 σοπηϊτοταν πος ἱπ ΟπΊηὶ 
δας, νῖ σαατι5. νοἰτιητατὶ ἀρίτάτου 8. ΟΌ- 
ςᾳυεης,, νἱ οἱ Πτπὶ αὖ ἐο αυίΐοτοπη ἱπΠ1ρε- 
ττοῖ. 'Ναπὶ ἐησα5 Δα πα ρεαϊταπα σοσὶ- 

,. ταῦ, ντ δίπηο Ζιοσας πηοῆσε, Θὰ ἢες Ἰη- 

το Πἰσὶς ρίας, πε πιασίς ρα ]οθγα ἔππει, 
4τλπι ἢ 45 ΕΠ τίοπεπι βαστὶς ὃς {εἰ πγιι- 
1ὶς δ ἀσοπάμτῃ προ] ]ος. Οαΐρρα πλ]- 
τὸ ρίιιγα ἔσάς,, 4ιαπὶ 6116 ρεγεροσίς, 
41 ἢο ἐχοϊρίαταγ,, ὃς ἐψαι5., ὃζς ποπιο. 

Ὦ ! 3 " γς ΖΝ "»Ἅ ἢ 15. 3 ᾿ “ἢ Ν 
Τιςατα!» οὔτε καλοὶ ὁοίν, ΟΣ σὲν μμοιλλον, " εἰ τίς ορχ ηᾳφ'ζεν Τμαςγγῶν χα) κεν 
) δ τ5 7 2 ΩΝ Χ ὔδὴς -" ͵ ω Ὦ ἘΞ 

λυ Ὑ αν πλείω ανφγημωονοιη ἢ κριοὶ “σοιοίη ὁ ζ αῦτα πασῶν χα ἱστῶῦς χα αἱ 

Πεϑαι τί γαςέρᾳ χα ζᾳ αἰδὸϊα. δὲῖ δὲ 

ΚΕ ΝΟ ΡΉΟΙΝ Γ15 ἱ 

Ουϊρρεήμαπι οεπάμητιν εαπ!, πο ἰάὰ- α οὐ δ κκῶλλον ὅτὸν λυήητῶντει, ὑγραῖς ἘΝ, 

σκέλεσιν ἵσταοι χεῶνται. κὼ δέ τις οὕτως ἀ- 

νεζωπυρηνϑέῳ αὐτῶ δῷ τὸν χαλινὸν, ς-»- 

(δθ᾽ ὑφ᾽ ἡδονὴς τ αὶ τίω γα λαρότηζο. 
ἐὖ ςομίίου λελύοϑεμ νομίζν, κυδδῷ μδν το 

οδγματι» ὑγ9ιν δὲ τοῖν σκεῖϑιν γασελῶμε- 

γος φέρεται , πϑωτάπασιν οκιμημούμδυος πὸν 

κἴσθὺς ἵππους καλλωπισμόν. καὶ οἱ ϑεώμϑιοι 

τὸν ἵπαον Οιούτον, Ἔἰπτοκοι λούσιν ἐλδ. ϑεδιόν 
ΤΠ 9 νἧς 
τεγχϑα ἐθελουργϑν, χρη ἱωπαςίω, χαὺ ϑυμιοῴ- 

ἄγ 

μα 9619» ἰδειν. χαὶ ζωτα αϑὺ δὴ, ζω ζυ- 

τῶν τὶς ὄχιθυμήση, μέδρι ζυτων ἡμῶν γε- 

“ξαφθω. ζὼ δὲ τις ἀφφᾳ βουλυϑὴ χαὶ πομ- 
" Ἁ ͵ ᾿ς 

πικῳ, χφ μέτε ὥρῳ, χαὶ λαμῶώρω ἵωπῳχρὴ- 
2 Ι λ τ᾿ ᾽ 

σποϑα,, ον μαλᾳ μδρ τὰ φιαῦτα ἐκ πϑρωτὸς 
« Τ 3 ὡς ΡῚ ᾿ 

ἵπτσου γὰγνέται δυλὼ δὲὶ αὑσαῤξαι αὐτῶ 
χ ᾿ ᾿ ͵ ΠΝ 

χα! τίω ψυχίω μεγαλοῴρονα, χαὶ Ὁ σῶμα 
"“ἷ » Ι͵ ς 2, 

ἀύγμωςον. οὐ μνδωτοι ὁγ4 οἴογταί τίνες, τὸν ζῳ 
ΝΥ « ν τ Ὁ ΄“ ΕΣ ͵ 

σχελη υτγρα, ἐχοντδι Ἀφ) Φ σωμκοαι αἰρᾷν δχευη- 

σεοϑα, οὐχ οὕτως ἔχφ, δλλὰ μάδλον ὃς αὖ 
λ» »Ἕε “ 

τίν σφι ὑγρῶν τε, χαὶ βεαχείαν, χαὶ ἰφω- 
Σ 55) δ» ᾿ ὉΠ ἡ ὁ ῃ Ὲ 

δφιν ἐΧῊ . (καὶ οὐ πίω κατ' ουραν λεχολίδυ, 
«9 2 ἡ ! ᾿ α 

ὅλ ἡ πέφυχε μεζαξυ τυ τε πλάυρών χα 

ΤῊ ἰοκων χτὶ πὸν χένε γα.) οὖν! διμυήσεται 
Ὑ νξ ε { Ἧ, 4. ! « Ὰ 

πόρρω ᾿᾿ πσοτι)εναι ζᾳ, ὁπιοϑια σκέλη “πὸ 
2 ͵ Ὁ ὮἪἣο « ᾿ 

(ᾳ ἐμασόδοϑια. ζεὼ δίιυ τίς “ἰ πασοτίθαντος αὕ- 
Ω , Ν » ͵ 

τω αἰακροιη τῳ χαλινῷ, Τὀκλάζῳ “δὰ τὰ 

᾽ν τοις ἀφραγαίϑϑις, Τ αἰρν δὲ ὦ 
, "» «“ Ἄνας 

πα οο)εν σωμα; ὡςε τιῖς ἀξεναντίας Φαμνε- 

ΕἾ 
ἢ -. "» ͵ ᾽ Ἃ Α 

τὸν ἄντα Ὡοιη » δὲ δὸνωι! αὐ τὸν χαλινὸν, 
« ἢ τὴ ς “ 
ὅπως ζᾳ καλλιςα ἵπαου ἕκων ΤῈ ποιῇ, καὶ 

δυκὴ τοις ὁραΐσιν. εἰσὶ »ϑύώτοι οἱ χαὶ ζῶτα δι- 
Ἶ ς « ᾽ 

δῶωσχοισιν, οἱ δὼ βαῦδῳ ἰαυὸ πὸς ἀφρα- 

᾽ 

οπιοϑια 

ἦ ! « λ 

. γαλους κρούοντες, οἱ δὲ χαὶ βακτηρία, πα- 

δα ϑέγριταά τίνα. χελάζοντες «ἔποὺ ΤΣ μη- 

βρλα!ας παρ. ἡμεῖς ὃς μϑύτοι Φ χρτιςῦν 

τὰ διδαισκαλιαίν νοκιζοιδιυ, ὡς πὖρ ἀεὶ τι 
5. 5 λ Ἵ 5) 

αϑλϑυ, ἐὺ ον πϑρτὶ ποουρεπτοι δι, ὦ ᾧ αὐ 

Ε ποιήσῃ τω! αὐαξατη χτ' γνώμζωυ, τυγχϑμάν 

βαφώνης παρ αὐτν ἃ ἡ γδρὸ ἵσταυς α)αγ- 

καζοιϑρος ποιῷ, ὡςὰν» χαὶ Σ μον λέγ, οὔτ᾽ 

λα 

«είζων. ὩΌ- μα, 

(δ ρανασος, (κωτείσ 
ιν {θα 

"ἢ 
᾿ ἤ ] 
ὑκλαΐ 

Ταϊῃ 

ἴ 



λιξὰ χαὶ λαμησοόταίᾳ, ξχιδείκγυοϑαι. δὼ 

δὲ αὐ ὅτὸμ μυϑὺ ἑω παΐζγπαι, μέῃδα “πολλοῦ 

ἱδρωτος ἐλαύγηται, ὁστὸρ δὲ καλώς ετεω- 

εὐ ἑαυτὸν, ζουχύ τε καΐζαξαμννται χαὶ Ὄστο- 

; χαλιναΐται, 45) οἡ εἰδέναι, ὅ:1 ἑκὼν εἶσιν εἰς Ὁ 

ἑων. μετεωείζην Τ ἑαυτὸν ὅχὶ ΤῊΜ τοιούτων. "δ ἡ 
τ οι- δὲ ἱτπαζρυϑύων ἵγσασων χαὶ ϑεοὶ χαὶ ἡρῶες 
ὅτων Ὁ ͵ λυ μ.3 ὃ “ 
ἴδ ἱπ- γα φονται , καὶ αὐδρες, οἱ καλῶς λεξώμϑμοιὶ 

ταζμε. ἰὐζῖς, μεγαλοτρέπεις φαίνονται. οὕτω ὅν 
ψο ν ν᾽ ΟΝ ἈΝῈ Ντὸ ς δ Ἐκ ι , 

χαὶ ἔφ]ν ὁ μἱετεωδάζων ἑαυτὸν ἵσταος στφοῦρα 

ἀρὴν, ἡ καλὸν, ἢ ϑαυμαξὸν, ἢ Ἴἀγαϑὸν ; ὡς πολύ- 

ὦ ᾿ ἥτων “Ἣ ὁρωντὼν χαὶ νέων χαὶ γεραιτέρων ζῳ, 

᾿ ὀμμάΐᾳ κατεχά. συτεϊεὶς γϑιὦὼ οὐτε δ πολεί- 

πει αὐτὸν, οὗτε ἀπαχϑρθ.4 ϑεωμϑυος, ἐς: αὖ 

“ἦν ἐχιδεικγύηται πίω λα μασοθτήζᾳ. ζω γε 
ς μάυσοϊιε συμξῆ τίνι ΤΥ) (ιούτον ἵπαον κε- 

) 2 ᾿ “»Ὕ δ τῈ -" 

ὶ κτηυϑϑων ἢ φυλαρχῆσοι, ἢ ἱχσπα χῆσοι, 
᾿ “Ὁ “ἢ “Ὕ ͵ «“ ὍΝ )ὔ 

οὐ δὲῖ αὐτὸν στο σου δειζήν, ὅττως αὐτὸς μι6- 

γος λδιμιῖσϑὸς ἔς αι, δλλα πολὺ μᾶλλον ὁ- 

“-.τ»»ἜἉ « ᾽ λ 

κϑὺ οἰμυ ἡγήτωμγως μαλιςὰ ἐπαινούσι τος ζι- 

αὐ αὐωτείτω αἰοόνϑρμος χαὶ 
Ν “ 

πυκγόταζᾳ Ὁ σώμα, βεφχύταζον ἀσόθζα!- 

τ χη, δηλονότι χαὶ βαδέω ἕ κοιντ' αὐ οἱ ἄλλοι ἵπ- 
1 " ᾽ἅ Ὰ ΕΑ ’ “τ 32 , 

ο΄ ποιαυτωϊ ἐκ 5 ζύτης τῆς δλίφως τὶ αὖ χαὶ 
“-“". τὴ ἥν ἴα ΝΣ ͵, ᾿ 

λοὶμσδϑν γλυοιπ᾽ αὐ, ἀὼ δὲ ὀξεγείρας τὸν 

ἵππαὸν ἡγῆται μτε πω αγϑω τάχά, μἤτε τω 

ἀγὰμ βφάδει, ὡς σὶ͵ 4. ϑυμοταΐοι ἵπαοι,, καὶ 

λϑροότατ!; καὶ πονᾷν ἀὐορἠνωνέςαΐζοι γέγγον- 
1 5 Δ τ ζῶν γὰ Ω ͵ Δ ἐπε Δ 
τα, αν ἡ γῆ αὐζις, ουτῶς ἀ,ϑρ8ος 

3 ͵ Ἀ ᾿ 
πὸς, ἐἰϑρόον δὲ Ὁ φρύαγμα χαὶ Ὁ Φυση- 

Ὁ Γς- ἡ « ΓΉΡΟ ὁ 

μὰ τὸν ἵπαων συμτωρέσοιζ. ὡςτε οὐ μὸ- 
ΕΥΞΑῪ 7 λ λ ͵ εἰ .- ἄς 

γον αὐτὸς ὀλλα, χα πόρτες ὁσοι συμταρέ- 

[δ πουϑυὸὶ, ἀξιοθζώτοι αὐ φαινοιντὸ. ζὼ γὲϑύ- 
᾿ ᾽ Ἐ-τ- οἷν δι Ὲ δ, 4.6 

ο΄ Οι ἡεκαλῶς ἑπτωϊωνη σή »Ῥέφη δῈ ὡς πονοῖξ 

ἤ ̓ς δεώαοϑαὶ ἰποὸ ὀφέρᾳν, ὀρθὼς δὲ γφῆται χαὶ 

; ὺ Οϊς πσδὸς πόλεμον ἱελετήμιαάσι , χα! οὐ 

ο΄ παῖ: ἰσϑὸς ὀχίδειξιν ἱωπᾶσιαϊ ἐ, ζϑὴ Οὐ τοῖς 

Ἢ πὶ ἐπα ἐν ἐμαὶ Φ Τα ΨΕ 3 
Ιἤ τῶ, μὴ) ὅχὶ πλείονος 1ε ἄξιος ἱστοῖς ποίᾷν, ΠῚ 

ἣ δὲξ αὖ Ὡοαλαμβωή, ὼ ἀὐδυχιμοὶς υϑὺ ἵω- 

δὶ ὡὼ 
ἧὰ μή τὶ δια) μώόνιον κωλύῃ; γξαψαὶ δὲ βουλομε- 

᾿ ΝΝ δε ἡ ὡς δίωπλιαϑαι τὸν μέλλοντα ἐφ ἵα- 

., «“ ΩῚ 

οὑτοὶς ἵπταοις 5 ος 

τ ἐν. ..ὉὉ) “ ὦ 3 “Ὁ εκτςν ον. 

ποῖςε ν, δ δοχι μάν ὃ αὑτὸν οὖν τῇ ἱπεσικῆ, 

Γ: ὮΣΕ ἰβιι Θ ὅ Ὁ δ τ. 
δλλαὰ δὲῖ Ὄπ σημείων ἔχονται πᾶρτα τὰ χα λ- Α ΝΙηλίγατα εχ Πρἢϊς ἔχις βόϊοιρί εἴς 

“πὼς δ λον Φ ἐπομᾶυον ἀξιοθέατον φανίται. ὠς 

941 
ὃ3 

τληἷὰ ρα ΟΠ ογείπηα ρατίτου ὃζ ἰρο Πα] 41{Π5 
μὰ ἀεοϊ οχῃϊθέγε, Οἱοα ἢ οἰἰαπὶ, αἰἱό- 
τίς οαιηται!οαἷς πλοτιὶ Χχογοογαν δα δ, 
Δα δορί οἴπτη νέο; παοτδπι αρίτεΐιτ; 4ι0- 
165 αὐτο πη ρα] οἢτε ἰδπιοῖ οὐ σίς, οἶτο ἀθ- 
(ςεηάατξήϊοξ, ὃς γα ηἰιπὶ αὐἀτηγαΐ : ΟπΊΠ - 
Ὡσ ἔοτς ἰσ]οῃ Ὁ Π|, ντ αὐ εἰσοηάαπιίς σὴ 
ἰἸῃαίτιις φοσξάατ. Αταας Πυτπὶοά! (απὸ 
ἴῃ 6415 ταΐη αἰ], αιιάπι Ποτούς, ο]αἰταϊος 
Ρίηρ! (ο]θῆς; ἃς ποίμϊπος, ἠαὶ οχαῖς ἔσιτέ 
Ποχιηῖ ντί ; τηαρηἨοεπιίλπι αἰϊαπλ πὶ 

Β ρτιαίεξογαηι: δἰ αας ἴαπ γο ΠΟ Πποπτοῖ Ρ1- 
σἤτιιπ] αἰ ἀ44π| οαυὶ5 (εἴποῖ οὐ ς, ταπὶ 
Δαταϊγληἀππιὶ,, ἀἴαιο {ροπάϊιπι; νὶ ὃ- 
ΤΑΠΐΠ0 ἰρεξεδηξίαπη, ταΐ {Ππι θη πὶ, 4 Πὶ 
(ςπὰπι, οὐυΐος ἀδιίπδάτ: ΝΝεῖπο σοεῖς νοὶ 
Ὁ δο ἀϊοεαάϊε, νε] ἐροέξαγ ἀςπηϊς, ἀαπὶ 
[ρΙεπάογεμι {Π| (ατππὶ Ὁ ητατ: Οἱἱοά Ἢ 
σοητίηραῖ δἰ Του; τα] πὴ δα ἢ παπέϊζο,ν εἰ 
τε δυϊπδτιῖσ,ν Ε] εἰχαίτιιπι Πγαρ  ογ πτη; ποὴ 
᾿ος ἀαπηζαχαῖ οηϊτ ἀεθεῖ; νῦ [Ὁ] 15 ἰρίς πε 
(ρ]ε πα! ἀα5 : (δα πίο!το ππάρσὶς, νυ σοπηϊτα- 
ται νηἰ πο γί ἐρεξξατιΐ ἀἰρπιίπι Ἔχ 156: 
ατ, [τᾺ 4116 {1 εχ 115 εη 15, σα! απ ἀ] πηαχί- 
τὴς ΙΔ! Δ τὶ (ο]θης, ργαέσςήαι 4{Π|ριατη, ἡ] 
(τη πγαπη δά Δἰτί 1 Δ! Πἢ., δέ γα δ γΕἰτη ἃ 
ὈΟΥΡιΙΚ ατίσϑῃς, ραυΠ]ατίπι αἀιποάιϊπ ργοξ 
δτοάϊάτας; [Ἐ εηταῦ πιης 64] (ΟἹ ποτ ἃ- 
11} σταάατίπι. Ετ 414 ἴῃ πος ἐρεέξασι!ο 
(ρΙεπάϊάππὶ ππεσῖε Ατ γοίο ἢ ἀπέϊοτ οἐ 
απ ΟΧΟΙταΥῖς., ἀο δα 16 ΠΙΠηϊὰ Οιπὶ 
σε]οτίτατα, πεαιὸ ἑαγαϊταῖς πίηιία, (ες ἀ οἀ 
ταῖϊϊοπο ργαοεάδε, 4.14 πιιηΐ 6111 ὃς ἀηϊ- 
πού ΠΊ τὶ, ὃζ ἱΠ ρυ πλῖ5 τγ σθ5., ὃς ἰρεοῖο χὰ 
Ιαδοῦεβ οθει πος ππαχίῖπης ἀθοοἤτ: 0 ηἷ- 
τα Γι πὴ τη 040 ὃ [ἔτθριτιῖς αι άδιη Γθροη- 

ὃ πῦ- 1) τίηιις το τερεπείπας Πἰμη τας δῖηας ἢάτιῖς᾽ 

ἐσαυογαπι Δ 6γῖτ. [τα π16 ἤθη ἱρίς ταηταπΊ; 
(εά τοτιις οτίαπ σοπγίτατις ἰροέξατα ἀἰρΠὶις 
νι ολίτατ. 51 ἀεηΐ τς ἔς] Ἰοἴτοῦ οα11ΠῚ 4]1- 
41 ἐπχοτῖτ, ἀ Ἰα δουπηι το  ἐγαητίαπι δα ]- 
σαγίτ, ξοάε πηι το τα Π1Ὶ ἴῃ ἜΧΟΙ Ε5 Δα ἀ- 
ἑλίοπες Ὁ 6} 110α5, ταπι πὶ ἀρίτατ ΟΠ Ριις αι 
ὉΠ ΕοΠτάτοΠοιη σοπραζαῖιδ. ὃ ἴῃ ργοθ!ος 
ΤΠ] σοτταπλίηιι5 νταῖαγ: σα ᾿αἰς οὐ- 
ἤιε Ροῖπι ΔΠΊΡ 15,4 110 ΠλῚΠῸ15 πο ργοϑ 

{1) πγαίογὶς ΘΠ οἴατ, Φι141Πι ἐὺ 5 ἀσσεβοι; αὐ 
πολεμέιχϑις δ γωγίσμιάσι, ἤ ἔτι ἐϊιποδὼν ζύ.- Ἑ τιίπι ργοθαῖος μαΐσεας, τπη ἰρίδ γαῖ διι6: 

{τὶς ρ]ογία ἤοζεας, πἰΠ ἀτπίτας ἱΠη ρα 14: 
ἕπτ ὃ Ηἰς αἀϊππρσετγο νο] απ(15 δὲ Π| τῆ ἀ46- 
(οτὶρείοποπι, ᾧποηάπη πιο ο ἀγπγατίιπη εἰς 
{ε οροτίεατ οιιπ|, 4] ρογ οι] Π|]Π ἐπ [Ὁ 
δάϊτατιις. ΒΥ ΠῚ ΠΊ ὀΥρῸ αἰ ΟΙ Πγ115., στ σα πα 
ἢπε τ οταςσεπὶ αἀ σογριιὸ ξλέξαπι εἤξ ἀ6- 

ἤἄου χινγδυυ δύ φν. χδῴτον μϑὺ ζίγωυ φαρδὺ γοζεῦαι τὸν θωρϑικϑι ἔσοδος ὦ σῶκιᾳ “πεποιηδϑκί, 

ΒΕ] 2 
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Ῥεῖς. ϑίτοϑε οὔστγάατ, Θοτριις ᾿ρίατη Βυποῖλ. τὸν »ϑὺ καλαῖς πρϑμοδοντεὶ ἐκῴνον φέβά ὃ σῶ- 

σοίζατ: ἰαχιιπι ΠΙΠῚΪ5 Παπιοῦῖ (011 ροττδηῦ. 

᾿Αἀιηοάππι απσαίξα5, νἱπουϊαπη οἵδ, ποη 

ἀγηγαταγα Δ αἵα νΈτΟ ἸΠτοΥ ἐχροίισα να]ηο- 

τίθας [οτα θαις ὃς σοταῖχ εξ, Ποτὶ ἀςθοτα 

ἀϊοίπιις ἀρίσην σου! οἱ αθοααςτοραπιοης 

ταν ορογοτπογασατίο. ΪΝδηΣ ος ἃ οτπᾶ- 

ταρηταπὶ αὐἀέοτγετ, ὃς ἢ απο ποάο ἔαυτίοα- 

τιιηι ἔπος, ααα τίς ἐαοϊοηγ νίαιις δὰ Πατο5, 
ψὈΪ ΠΟΉΠς νοϊπογῖς μετα (ε τοοιρίο αἰοᾶ 

ἀιιοίπαις ορείμηδῃν, αυα; Βα οί Πε οροεῖδ. 

Ἐτοηΐπ οα τοσὶς οχεγὰ τποσγάσοιῃ μη ςα- 

τία ργοτίας οπχηία, πες ργοίροξειπι πιρὸ- 

ἀϊτ. Τποτὰχ ποῦ ἢ οἰαδοτγατιι ἔτινε πος 

ἴῃ (ἤτοης, πες ᾿πο!Ππατίοπο ργοηδ ἔογαῖ 

οδίϊασαίαπι. (ἰγοῦπι ραττοα ητοῦ ν πα 1}1- 

οὐιπὰ ὄζφιθοπι, οπὶ ρα ςη ας, δ 4}1151} 

Βογαπιαηθίτα, τα] ο5 τοῖχας ρυίτηα Ια πεο; 

τ Πα πιετη γα τοσαηταγ. Ετ σαοηίαδηι Πηϊ- 

ἤτα φαοηας πηᾶπὰ5 ἢ] (8 τ, ΕΖ α1 ρεγηῖ- 
οἰεπιδάξογι; ἱπαςητασα ἃς μυς πππηϊοπ ας: 

Ἰλυιάδπλις αγ πγατ γα, ΟαΪ ΠΟΠΊΘ ἢ ΠΊΔΠ115 

ἱπάϊταπη. 'Ναηι ὃς πιπιογαηι Π]Αταρσίε, ὃζ 

Βιαςσίιπγ, ὃζ ουδθίτιιπι, ὃζ ραττος Παθεπα- 

ΤΌ ὉΟΏΓΙΙΙΔ5. {ηλα] 65 τὰ τη ΟΧτΕ ΠΕ, [{1Π| 

σοπτγα ἢ ροτείς. Ῥγατογοα βάστα πὶ (Ὁ 4] 15 ἃ 

τῆογαςς ἀεἰξταταηι οδτοσίτ. [λοχεγαπὶ αὐἰ- 

τοῦ"! ποςοῆς εξ, ἀπο δου] απ ομπο5 νδτας- 

το, ἔσα ρογουτετς Ποίξοπα ν οἱ μεσῖς. Ωυϊά- 

αυϊα ἰρίταγ Ποῖς ἃ τΠόγάςε ἐπι ρθα πλοῖα 

φαξοττς ροτοίξ, γεπηοπεπά πη): ὃζ μυῖα ἰο- 

οο Ρίππας ψοΪαῖ Ιη 4υϊθιμάδπι σαγάηϊδιις 

οὐῖιτ αἀρ]σατα, να σαιηι ἀοχείγα ἀ] ἀποίτιΓ, 

δὲ ρίας Ραγίτοῦ ΘΧΡΙ᾿Ισοητατ: 4Ό1Π) τεάιιςῖ- 

τας, νἰοἱ ΠΠ πὶ οἰαιάαπταγ. πο ἰηἰξαττο- 

ΘαθΊδεΙ ΓΙ ΔΓ δάπιθοεαν Ὀγασῃϊο,οηλ- 

ταοάϊτις ποῦς οἢ νίἀοταν δἃ ἐπὶ ραττο ΠῈ 

μα δὴ ἐρονγαλαῶν ὦ με μικιφίρν: « ; " λ Ἔ Ἵὕἷ με 

σιν. δ γε μυζω λίαν φενὸς, δεσμὸς, οὐχ ὁσλονε-. 

ἤε]ν.ἐπεὶ δὲ χαὶ ὁ αὐ χω ὅ41 π᾿ χαιοίων,φα- 

αϑρ γοίεδαι χαὶ Ούτῳ ἂξ εἰυτο πὰ θώξφιχος 

δμιόιον τῷ αὐχένι ςεγασμα, πεποιῆεϑει. τϑτο 

ΣΡ ἄκου χϑσμκον πὲ παρέξζα, χα ζῷ δή δῷ εἰρ- 

γασμκένον ἢ “δέξεται ὑπὸ βούληται , πω ανα-- 

(ατη Ὁ πσϑΥσωπον μέτρα τὴς ῥινός. χρφώνος : 

μζὼ κρατιςον 1) νομίζονϑν Φ βοιωτιεργές. 

Β τῦτο γὼ αὖ φεγαΐζᾷ μάλιςα ποτα τὰ αἰῦρέ- 

χοντὰ το θωφοιχος, ὁῥφιν δὲ οὐ κωλύς. ὃ σὲ αὦ 

θωραξ οὕτως εἰργοίοϑω,, ὡς μιὴ κωλύη μήτε 

καϑιζῶν μήτ᾽ ἐχικύῳ. 1 Ὁ 5 τόξα Ὁ ἥΐον, 

χαὶ ζῳ, αἰδοῖα, 5 χαὶ ταὶ κύκλῳ, αἱ “ΔἸ έρυγες ζι- 

αὗται χαὶ Ὡῳσοιῶται ἐςωσ αν, ες ςεγήν τὰ μέ- 

λη.ἐπεὶ δὲ χαὶ Ξἐρίζερο. χεῖρ ζὼ τί παθη, και- 

ζω λύς τὸν ἵπατα, ζαὶ ζυτῃ ἐπωγννούίδυ Ὁ 4.- 

ρηυϑρον ὅπλον, τζωῦ γεῖοφε χαλουλϑδιίωυ. πονΊς 

ὙΡ ὦ μὸν σκεπαζ ᾿ χαὶ τὸν βεδφιχίονα, καὶ τὸν 

ς πῆχιω, καὶ [ὴ ἐχόνδυον ΤῊΝ ζωϑιων, αὶ ὀχτεί- 

ΕΣ 
ἴϑ 

Ἂν 

γέται δὲ καὶ συΐκαιμιώγοται. ασθϑς δὲ ζουποις,ὰ. 
ω οἰλάπον τῷ θωρφιχος “ἱτωὺ τῇ μα χάλη 

καλύπ] 4. τω γεμάὺὼ δυξι αὐ ἐπαιρᾷν δεῖ, ζω 

τε ἀχοντίσει ,ζεῦ τε πα τοίζαι βαλυβη.} τῷ »ϑὺ 

θωραᾳκος ικώλυον ύτη ἀφαιρετέον, αὐτὶ 2 

μι. 
1 ὃν 

͵ 3 ἜΣ ὙΡΩ 
τότου π]έρυγες ὠσιν Ὁ» ποις γελύμοις Γ Ὡρος- ξοε80- 

ἘΠ ἢ « ᾽ , 

ι τῶ πον μδὺ δια ρή.) ὁμοίως ἀνα ἀ]υοσων- Μκ ἢ ὴ 

σαὶ ὅταν ἢ καθαιρῆται, δχτκλιείων) τω [ὲ μον 

βεαχίονι Ὁ ὡς αἷρ κγημὶς οὐ δατιδε νδυον,αῤ- 

τιισηἤατλ, αυατη ἢ φα ἰσαταπη {τ αγπιαγηις. ΒΦ, βελτίον ἡμῖν δυχᾷ ἐϊ)," συνδεθὰν ὕπλῳ.τὸ 
Ουοά πιυάατὶ ἰο]οτ,άϊπι ἀοχίγα (ι{Ἐ0}}:- 
τα, χη! ξ ἄτιηι ᾿χτα τῆ τα σα πυτοσαπιεη- 
τον ! ΟΡοΙ]ς νίτα] πα, γε! ατς ἕαζτο. Νδη, 
Αἰοααΐ Ιοοιι5 πηαχίπης ἰΕι4}15 ἱπουίξοά τας 
δεῖς. Οποπίδτη γεγο ἢ υϊά σατο δοοίαατ, 
οἰἰᾶ (ςΠογίη ροτίσιϊο [ἀπλπιο νϑγίλταγ: ἂῦ- 
τηφη αι ὃζ α4 115 ἱρίδ τ πὶ Γγοητί5,τι πὶ ρο- 
ἑτοσγίς, αὔχιις ἰατογιμη τοσῃπηοπεῖς. Η ες 6- 
ἩΐΠῚ δὲ ΕΠ 15 ἔα ποτα ΠληΣπ τ. Ὁ πη Τα τ 
ΨψΟΙῸ ΠΙΑΧΙ ΠΟ ργοτοσθηάιις Θ 481 νεητοῦ. 15 

οηΐπι ὃς ἰοτα σις οχροίτιι5 οΟἱὉ πιαχίτης 

» μὴν ψιλεδρον αἰοουδύης Ῥ ϑεϊξιαξ, «εγα- 

ςἕον ἐγίες  θωφοιχος ἢ μοοείῳ ἈΤγαλ 

5. μή,» τῷ Ἐχιχαιοοτάτῳ ἀφυλακῶο ἐςαι. 

Τἐπειεἷ» ἣν τί παοδι ὕπατος, ον» πϑλρτὶ χνδύ- 
Ν δεῖ 
ὁ) Τ' ἱστῶον 

»Β.9 

γῳ χγ 0 αὐαξατης γἱγνη!),ὁσελίζῳν 5 

πυδομεέτωπιδίῳ χαὶ παδϑοςερνι δίῳ χα) 

πλάυειδίοις. ζεῦτα γὸ ἁ κα ὁ πω αὐαξατη 
Ὡὐϑαμηείδζᾳ γίγνέ!). πόρτων ὃ μάλιςα τῷ 

ἵπαου τ᾿ κειεωῖνα δῴσκεπαζῳν χοιοιωταΐον γὸ 
νυ] πο Υίθιι5, ὃς ἀς δ ΠΠΠπηλι5. Ῥοτς Ἐ λιτε πὶ Εν, καὶ ἀφαυρότατὸν 651. διωυατὸν ἢ σεεὺ τῳ ἐ- 
ἐρΠΙρρίο ρτοτοσί. Πεθοῖ ΠΠπα οτίατη ἰο- 
τι Π., ΠΟ Ἔρρρίπτη σοη Ευησίε ὃς σοη- 

τίποτ, {ἰς οἤς οοηίπταπι; νὰ ὅζ τατίοῦ ἐ αὶ 
{τίς Πο., ὃ: ἐχαΐ (611 ποη ἰαάαταγ, Ετ 4115 
4υϊά θην ραστι 5 δος πλοάο δζ Ἔηϊι5 δ 6- 

αι105 ἀὐαχατί (της, ΠΤ ιθίας ἀυτοπι σι ρα - 

͵ "ἢ ͵ ὍΣΑ λ Δ 3) 

φιπσείῳ αὑτὸν σκέπει σοι. γΘη Ὁ χα Ὁ ἐποχὸν 
»“" ΑΚ, ἘΠ Β ͵ ε 

Ο ὅτον ἐρραφθα; ὡς ἀσφόλέφερϑν7ε Τ πατα 

καϑηακ» ἢ Ὑ ἕδραν πῷ ἵσταου μιὴ σινεαϑει. χαὶ 

χα πο- 

δὲς 

ε ἄγγος ͵ ἀὐο «ἡ 

ἵπασίς ὠπλισχκένοι αὖ εἶεν. κρη κα ὃ 

᾿ ΔΑ, 
ἐπε Ὁ ἡ» 4 

“ὮΣ 
Ν 

ἐδ 
ἦν 
᾿ 

ἮΝ 

ΠῚ 

ι λ δ 5) ὙὙΓΕΓ “ ᾿ ε γ᾿ Ν᾿ "Ὁ" 

πὸ υϑὸ ἢ δὴ δὴ α[ὅ ἵπαου [ὅτω καὶ ὁ ἵππος ̓ ὸ δῶν’ 
“μ , ὑντῷ 

Ν 

χίῳ. εἰ λαλαίῳ: ] 
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δίων, ὁπλιοϑείη δῈ χαὶ ζαῶτα, εἰ ἐμξαταωι γε- 

͵ ᾿» ε ς -“ ; “" 

γοιντο σκύτοις ἐΐ οἵου αἰ αἱ κρηπῖδες ποιοιῶ- 
« δ» Ψ τ ΑΙ, ι 

πα; οὕτω γὸ αν μια, οπλον τε Χϑη 94 9515) πὸ - 
ΓΥΡ διὰ 9 8 δ λ ᾿ , 

σιν  πϑοδ κατ᾿ αὖ εἴη. ὡς μϑὺ δὴ μῇ βλα- 
ει ν᾿ ΑΝ "“"ὝὟ [] ε 

“ὔ]εοϑαι ϑεαῖν ἵλεων ογτουν, αυτα οπλα. ὡς 

μῶλον, ἢ ξίφος ἐπαμιοΐυϑν. ἐφ᾽ ὑψηλοί» 

τ΄ ὄνπ τῶ ἱπωεὶ κοπίδὸς κάλλον ἡ πληγὴ," ξί- 

ᾧοις Ξρχέσφ, αὐτί γε μζωὺ δόρφιτος κα κοιχί- 

ΐ χρὰ- γόυ, ὯΣ χαὶ ἀεϑενὲς χαὶ διφφορον ἜςΊ, τὰ 

" “ χρᾳναῖνα ἀὐπαλτα μάλλον ἔπαινούυϑωυ. χαὴ 

ἐξαφιέ- γ 1 οἰζα φάναι ὦ ἕτερον δεευατον τῶ ἔχιςα- 
ἀϑίύῳ, χαὶ τωΐλάπομϑύῳ οἷον εγ,.ὁῆοϑαι καὶ εἰς 

Οὑπιεϑεν, Ὁ αὐτίον, χαὶ εἰς τοὶ πλάγια, χαὴ εἰς  υμ- 

σϑοϑεν, χαὶ ἀκα ἰοωρότεροι τεπῷ δόδοιτος 

ξ χαὶ ἀὐφορώτεςοι ὄξιν. ἀχϑντισικα γεμδὼ Φ 

ο΄ μακρότατον ἐπαινούνϑρυ. χαὶ )ὰ Ὡιποςρέψα,, 
' ᾿ χαὶ μετα λαῖξᾷν παλτὸν οὕτω μάλλον ὁ χρόνος 

᾿΄ ἐγχωρ. γρανμοιδυ 5. τ᾿» βεαχεῖ χαγ ὡς αν τίς 

κρᾳτίιςα ἀκχοντίζρι. Ὁ ὟΝ «ϑρξαλὰ ὀμδυος 

μϑὺ ζᾳ Ξριςερῳ, ἐπθυάγων δὲ τὰ διὰ, ὅΖ- 

" ανιςτίκϑιος σὲ, εἶχ ΤῊ μηρῶν μικρὸν ἐπόρμα- 
Ἧ κύπδουσων τίω λόγχζω ἀφὴ, οὕτω σφοδρό- 

τς ζμτὸ τὲ αὶ μμακρότοϊζον οἴσεται Ὁ ἀχϑντίον, 

ἐ ; ἀὐςοχωτοεῖον υὑϑύτοι, ἐαὺ χτ' τὸν σχοπὸν ἀφιε- 

᾿ μϑδρν αεἰ εφ ἡ λϑγ χη. κ ζαῦτα κἂὲ δὴ ἰδιω- 

τῇ τοὶ πσομνν καΐᾳ αὶ μαϑημαΐζαᾳ, ὁ μελε- 
τήματα [ερράφθω ἡμῖν. ἃ 5 ἱππάρχῳ Φρος- 

ἧκεν εἰδέναι τε χαὶ πσραοσάν, ὧν ἑτέρῳ λόγω 

διδηλών). 

ΣΕ ΊΚΕ ΕΟ ΕόΤΑΕΙ 
δὲς αὐ ὠβέχοιεν κδὲὺ αὐ εἰκότως τἰδαμέι «ἃ Βας εχίξαγο δοπίδηζαποιηη οἰ Ἔχέγα ἔοπιος 

δὲ τὸς ογαντίοις βλάπιφ, μαίχαχδϑιν αϑὺ. 

Ὁ}3 

ΓᾺΠῚ τοριπηρητα , ᾿ηὨϊ τα τι Π]ογίης ἰγαὲ 
Ῥατταβ,, ἢ δαγιπη ᾿πἀπιπθητα ἐς ΠΠ|Ὸ σοτίο 
Πλητ, εχ {πο ογορίάα σοπῆοὶ (οἰθης. Ετὸ- 
Φίηη ἢ τποάο {ππ1}}} ἃς αὐηπαζα τι ία, ἃς 
σφ]σδατί ροο5 ἐγιησ. Ετ ας απ]! ἀοπὴ δά 
ἢοο οοἰπρβαγαάῖα ἔὰπε ἀγπια, ἣς ἰχσἠϊ αυῖς 
Ροῖττ, τηοάο 41} ργοριτ} Πιοσίπς. ΗΠ οἤ διις 
φατοπι τσ Π 415 οὨΠ ργα οτοηάὰ τος. 
τὰ ἔπις Τρ] 5 ἱποιιγαιις. ΝΔπι δ ἐφυίτο, ἢ ξίφος, 
“αϊΐ ΟἹ τ {ΠὈ]Ιτηΐ , να πευπθητίου εξ τέξεις ἢ ἘΠ 

ΡΤ ὃ . πές. 5ὲ6 
σΟρΙαΙ5 δὰτποά, απλτη οηίς, ΗΠ αίξα ξιίοί- παινεης 

Β πατα 'οθο, ιιθῃίαμῃ 14 ἔλα  Πς εἰς, ὃς ἴπ- ὐείμο μίο. 
ΑΥΙΗΡῚ ἔλα σοιηπιοα σοίξατιι ροτίιι5 σου Πὰς τγάσιι- δῆμε. τάδ 

[χ5 45 ργοθαπιις. Ετϑηὶμη ἰἸαγιιπη ἈἸΓΕα οορώγμε 
σΟΠΙΪΟΙΪ ροτοίξ ἃ ρογῖτο, αἰτογα γοίθνπαγί δ ̓τη να 
ψίϊιπη νε] ἰη δάπιοτγίος, νοὶ α]ατούξ, νο ἃ τοῦς ἀμ, 
σο φοπΕίτιτοϑ : Πτη1]6; βγπηίογος [πᾷ {πηΐ, 
απιαπη Παίξα;, αὸ σείξατιι σοπημησαϊίοτες, [2-- 
ΟΥΠῚ ν στατίθποπι,, ἀαβὲ ἰοΠ ΘΙ ΠΙπηθ πὶ δά 
(ρατίπι πη ας, Ἰδιάαπυιις. ΙΝαμν μος πηοήο 
Ρίαι5 τεπιροσγῖς σοποράϊτην, γε ς απ ρίαπι 
διιοτταῖ, δέ τγασ ]ηνἄξπιο (Ππηδτ, δ γῖθε- 
ΠΎ15 οἴ. Ραιοὶς. πα ἰδουϊα πα! γατῖο ἤς 
ορτίπηα. Οἰρρε {1 4υ5 ραγτς5 {{π|{ πὰς δἢ- 
ΓΕΥΪΠ15 ργοτο πάθῃ. δὲ ἀςχιίας γεάῃσοῃϑ. 
ἄσαας ξεπιοτγίθιις ἱπίαγσοης, {γίαπιὶ οτος 
ΐαπη ΠΟΉ ΜΙ] οαρίάετα Ομ! ογῖτ: ἴσα αἰ- 
πλίγιιπι ὃς νοι ο πιο Πεί ἤΠ πιὸ οπὶ ἱπιροτα, 
δ ΙοσἹ Πιτη 6 ξεγοσαγ ἰδο]ιΠ, ἴα 116 οτίηχ 
«ἀοχτογείπιθ, Παυΐάεπι Ομ οὐπρὶς (δ πι- 
ΡεΓ δά ςοριτη ἐρεέξζατ. Ετίνα φαίάοπιαά- 
πιοηπίτἰοπος., ὃς ἀοοππιεηία, ὃς Ἔχογοίτία 
τι άϊ λα ΐγτιο ἐαυῖτὶ ἃ πο ἷ5 ρταίοτίρτα ἱπη- 
το. τα νογο τπι(οἶτο, ταπῇ Ἔχε 1 σοπς 
παηίας ἐ4αίτιιπι Πρ ἔτι Π1: αἰϊο ᾿ἰσγο ἐθα 
οἰαγαιιίπλι. 

ΤΡΙΕΡΗΣ 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙς ΠΕ ΜΑ- 

914 

ΕἘΝΟΦ »- 
γεν 

αὐ ΕΟ 

ἐδ τορι ΕΊΜΥΜ τέπὶ (λογδπὶ 
Ἑ ς ἰδέα ! ᾿ 

Χυπτορίνον ἔλεϊεῃς, ἄδοβ ργεσαθο- 

" ἀπθμ τίς, ντ Ἔα τι] σοησεάδης 
ΣΊΓῚΣ - Β 

«πολ δὲ ᾿ῃτε!]!σεγο., δὲ ργο- 

δικωπι ῖη- ἔεττς, δ ἀσοτε; ἐς ηυϊ- 

ἘΠ ΚΑΙ, Βιι5 ὃς ἀϊ|5 στατιΠηπλα πα 
ἐσ ἀἰοω- {π ἱπηραγῖι ΠῚ τΠΠ1ΠῚ. ὃ 

ταδ. Ὁ Ρ], πεῖς, τοῖα ριιθ]ος στὴ ρ εἰ πη 5 Δο- 

σορταη1, δέ σ] οτοίι, δ ὅσα να! ΠΠ τ 11. 

ΤΟιΐς Ρ᾽ασατῖβ, Θααίτος ἱπίειςπάϊ εἰδι (αι ητ, 

ταπι νι παπΊοτις ἱερὸ ργα ογίρτιβ σοπιρίε- 

Δτατγ,τα τ πο ἰδ πΠν ἀητα ΟΠ ςἕξα σορία: πη1- 

πυλητας, Οὐἱρρο ἢ ποὴ δοςςἀδητοαμἶτος 

δά ργίογοβ 8}, ραιιοῖοι ὁ5 (οροΥ ουδάρφηι. 

Νδηιαϊϊος οὐ (πποξξιτοιι αδάϊοαῖς ία πο- 

ςεοῆς εἰξ. αἷτος 4115 ἐς σας ἀεβοοτα. 

Ῥοίξαιαπι δ αίτγατιιπι σοπαρ  ΘιΟΥ 5, Δα ηῖ- 

Βεπάδοιυγα,οντς συ αἰαηταγ]αο ρογέοτυ- 

το Ἰαίσοτεβ ροῆπητ. Ο αἱρρε {ΠΑ ουῖθ5 'πι- 

τος πη, ποσ  άτο!] οτος Ίο,πες σαδάετε πι- 

σαφροίπας. [ὦ σποαιε οὐταπάμτπῃ, νεαά ν- 

{τ Ἰἀοπεὶ ππτ. Ν απ. σΟὨΓ ΠΛ ΟΟ5 ΡΟΥΠΙ5 

μοίϊοσ, Πλπι (πο5 [ἢ ρτα ἸΠ5Ἰ απδητ. Ετίληλ 

1Π| τεσπουςπάϊ μας, αὶ σα! οἴτγαπς,, ροίὲ- 

απ οαυϊτοιῃ (αἱσερετιης. οἱ οὨΐπη τα- 

]ες (πῆτ,ροπιτοτο ρὲτ15 πλαὶ!, 14 Πὶ 

{ες,πξογαητ, Εἰαθοτὶ ἀςθετ ἃς ρεάπηι γὰ- 

εἰὸ, ντ οτίαπι π αἰροτα γοσίοης ἀρίτα τ] Ροί- 

6πτ; φαιπη οἵϊε σοι του τ {5 Το ο 5 ΤΠ ΌτΙ]6 5, 

νΟἱ ἀο!ογςηι ἴῃ ασϊτατίοης (δ πτίατ. Ὁ πὰ 

σα] ταῖο5 εχ ττητ, ια 5 εἴ ἀεῦεπι,οχ- 

εγοεπαὶ ὃζ ἐααίτοβ;ας ρεϊηγαη, ν τ 405 
ἱπ6]|Πτο ροῆπης. ἸΝαηι ρ]ογίβααο ἰδία ᾺΑ 5 
εἴας ραγτα. ΑΙτογιπη οἴξο,ντη Ἰοςῖ5 οπληϊ- 

σοηΐδ οαυίταγο Πουίησ, σιπάοσαίάεπι δὲ 

Ποῖος δἱϊας ἰπ αἰτἰς Ιοςὶς οχιξαητ. Ὗ ΌῚ ἰαπὶ 

Βτυλίτει Ἔα α]5 1 (δ οτίης, εἴτις οτῖτ Παδοη- 

ἀλτατῖίο, ντοχ οηα15 ἰαου]α 4ιιαπι ΟΠ ρ!Π]- 

τὴς νίδγεηξ, δζ αἰτα ἔασοτο ροίπησ, ια ἔΔ- 
ςετα νίτοβ σηπείξγες ορογῖοτ. ϑοσιπάμηηι 

ας ἀυπηαη αἰ ταηι θη: τα Π ΘΠ αἾτο5: ντῖς- 
ΡΙ! πυϊηίηλε να] γοηταγ, δέ ΠΟΙ ξε5 ἀἄληηηῖς 
άβοεῖς πγαχί μη! ροῆπητ. Ηΐης εἰποϊεη- 
ἀπε, ντοαυῖτος πηοτίσοτί της. ΝΠ αῦ5- 

4ς πος πὸς οαμοτγιπη θοποῦαπι, πος ο- 
ααίτιμαν ἢΪς γοξξο ᾿Παἀςητίαπι, πος ἀΓηηο- 
ται οἰ οσ ἀητίηι νίι5 ν] 5 ἔπ οτῖτ. Αταας 

ε ͵ λ ») Δ» εὐ ᾽ », ϑ " “]ἤ 

“ὦ Ἴτατων 80 ἵπωωι ἀγαθαΐν τε ἵπώεων ἐπόχων;, ὅτε οὺπλων καλῶ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ 9 

᾿ ͵ “3 

Πο- Ο δὼν ποιντεοίι. οἱ 

ς τ 

ΩΝΤΟΣ 

ἘΌΝ ΩΝ; 

ΡΩΤΟΝ μκϑὺ ϑυοίϊα 
ὙΠ νὰ “ 

“ολ τόοϑω κκᾶς (υ- 

τὰ διδὺγαι ὐ νοῴν, χαὶ λέ- 
Ν ͵ὔ 

γάν,Ὁ “οροήῳ, 
ϑεοῖς κυ χκεησρισμενω- 
Ὁ 

; γα ἀρ φως αὐ, σουνῷ σπᾷ 
Ν ἊΝ ἀγ 8 ἫΝ ) ᾿ 
ἡ Φιλοις ἡ τῇ πολφ ωροςφιλέςαϊα, ὁ 4 κλεέ- «ο΄ 
1 ν λ Ί ΡΒ τῆς ᾿ 

ςαϊα,, χα πολυωφηεςαία. γεων ὃ ἵλεῶν ὀγίτων, 

αναζιξαςεον υδϑι σοι ὑπώεας,ὼ ὅπως αἰαπλη- 

ραΐται ἢ χτ' τ γόμμον ἀραθμὸς, χὺ ὅπως 
᾿ ͵ Σ᾽. 

Β΄ πικϑν μή μφώται. εἰ ὃ μιὴ πσξϑεανγαξήσονται 

ἱπίσεις, μείονες ἀεὶ ἔσον ).αναϊκη ὙΣΡ τὰς μδὺ 
͵ ἢ 44 »κ ζ ἢ Ἧ 5} ᾽ ἥ τὰ 

γῆρα ἀπαρρρθοᾳν," (ες χα! ὀνλως Οὐ λειπτάν. τὸς Ὁ 

πλυρεμδρθγε μώω τὸ ἱπαικϑ,θχημεληπεον 
ὦ ͵ «τ ς ΞῚ Ἵ 

κυ ὅπως δέφων) οἷ ἵασοι, ὡς αὐ δχεύων) πὸ- 
ς « λε δὴ 3, - ᾿ 

δ ς αἰ σοφερᾳν.οἱ γὸ ἡἼσς ἢ πόνων ὅτε αἰρῴν, αἴρειν 
» ᾽ ͵ 2, ) ͵ 

ὅτε Σποῷ δ γάν δεωοηντο αν. ἐγαιμελητέον ὃ 
“ 3 τῇ ΕΠ ΜΆ “" . 
ὁγτως 4 γουςοι ὦσιν. οἱ γὸ αὖ απτήϑεῖς, ζοῖς πο- 

λεμίοις μαλλον, ποις φίλοις συμμκαυχοῦσι. ὁ 

οἱ λακτίζοντες 5, αὐαζεζα μϑυοιἵσγωοι οχσο- 

ὌΩ Οιοὗτοι πολλαχις πλείω 

καχανὴ οἱ πολέμιοι ποιῶσιν. δ 45 ̓  τῷ κιδῶν 
3 « 3 
ἐχιμελῴοϑαι, ὑπως δοιύωνται χαὶ οὐ ζαχείᾳ 

͵ ε ’ γοή Ν᾿ ε 2). 2 " » 
χῶρα ἱωπά εν, εἰδύζας ὁτιοπου οὐ ὠλγωσιν ἐ- 

λαογδβδιο, αἱ Ξ γρησιμιοί εἰσιν: γ6 μάὼ 

ἵσχων ὑπαρχόντων οἵων δᾷ, ζιες ἵπαεας αὖ α. 

».»νν 

αῷ ων εἶν 

ΠῚ 
τ 

ΝΥ 

Ὁ ὃν ἱκα"- 

᾿ 

αὐα- 
͵ " Ἀν, ᾿ ι 

σκηγτέον᾽πορῶτον υϑν, πτως ὅῚ ζοις ἵπτοις ἐ- 
-" ͵ἅ [γ᾿ ΄“᾿ λ ᾽ 

νασηδαν δεωυ ων). πολλοῖς γὸ ἡδὴ ἡ σωτηρία, 
Φξς ως 2 ! Υ ἘΠ ΕΛ ΕἸ 

το οὶ τατο ἔγρετο. δότερον ἢ όπως οὖ πϑω- 
ἢ ͵ ὲ ͵ ͵ τ ᾿ 

ζιοις γωρίοις ἡππαΐζξεϑαῃ διευησων.). κ᾿ "ὦ οἱ 
" » ΕΣ 

ΤΠ) πολέμιοι ὀνλοῖε οὖν ὀνλοις τόποις γίγνον").ὅτομ Ι 
ΚΑΊ " " ρα ΠΣ 2 
δ ηδὴ επῦχοι ὦσιν, δέαὸ σχοτιφαζ, ὁητὼς  : ἐμ δα 

““ ες ὠ » λοωσ ν᾽ 

χοντίᾶσι τε ὡς σύλόςον Ὅτ " ἵστάσων, ὦ ταλλα, 
ζ [3 δ» .»“Ὕ 

"δγωυήσον!) ποιᾷν, ἃ δ πῶς ἱπαιχοις. μι υ- δ δμυή- 
ε Χπ « ͵ ᾽ ι 

τα ὁπλιςΈον χ ἵπαοῖς ἡ ἐγώτοις 9 ὡς αἀὐξι δὼ ἀμ τ 
.« ᾿ 3. 57 ! ἘΠ λ 

ἥκιςα τί δωσχοιτ' αν, βλακ)ν ἢ πός πολε- 
, ͵ ᾽ 2 ᾽ ͵ 

μμιδς μαλιςα δχηουωιντ' αν. ΟΧ τότου Ὡϑα- 
ΕΣ 

αν σκά αςεον, ὅπτως ἀπερῴ; οἱ ανόρες σαν 
ρ 
] » ὀφέλος Οαονὲν. πσιδοςα- τούτον 

Ἰάύφν 



ῬΕΥΜΝΜΑ ΕΙΣ 

ἀφ Δὸὺ ὅζζυ ξύτων πλύτων, ὅπως καλαῖς 

γίγνηται, τὸν ἡ ἵππαρχον εἰκός ἢ ὅςΊ. ἐπεὶ ὃ χαὶ Νὴ 

πόλις, γαλέ πὸν ἡγησοι υϑύη ζῶτα πϑυτὰ τὸν 

ἵωπαρ ν μόνον ὄγτοι οἰπῥργαζεοϑε, ἴε5:- 
δι ρέῖται »ϑὺ αὐτῷ σεευτργϑιὶ φυλαῦχοις, 

«σδοςέταξε 5 ̓ τῇ βουλῇ σευ επιμελήοϑαι τῷ 

ἱπαικοί, αἰγαϑὸν μοι δόχεῖ ἐῇ), τὸς μδὺ φυ- 

λευρχοῖς ὐϑδασκάυα ιν σωρεπιδυμεῖν σϑι 

τὰν καλό τῶ ἱπαικῷ. ὃ» 5 ̓ τῇ βουλῇ ἔχφν 

ῥντορας ὕλιτηδείοις, ὅ σπτως ̓ λέροντες Φο(εἱσί 

τε τὸς ἱππέας, (βδιτίονες γ εἶεν Φοξούιδιο 8 

Ὁ καΐα τρ αὐνοισί τεπὸς αἰ βουλζω ὦ ζὺ τὶ 

ΕῸς -Ὡρὰ χαιδϑν γαλεπαιν. ζοῦτα «δ δ ὀΐω ὑπὸ- 

ἡ βυλῆς, μνηκαΐᾳ, ὧν δᾷσι χημελέφαϑαι. ὡς δ᾽ ὦὖ ἐ- 

καςα ἴουτων βέλτιςα «πξραίνοιτο, το το δὴ πιφ. 

Ἰδαν ὀφίσομια! λέγ. Οις κϑὸ ζίμω ἱππέας 7 δη- 

δα Δλογότι καϑιςανει δάχ τ νόμον, τὸς δοιυαω-. 

σχάτοις τὰ γρίμασι χα; σώμκαισιν, ἢ εἰραγϑντα 

εἰς διχα φήθιον, ἢ πτείθογται. ἐ ἐγὼ ἢ οἴκαι εἰς μδὺ 

ἃ Ἢ Φ διχασηξιον ζύτοις εἰφατεον τι), μὴ εἰσ- 

ἀγὼν 319 οἱ. ἐ κέρδος αἱ αὖ τίς δυχοίη τῷῶτο ποιῴν. χαὶ 

ΠΕ ΣΡ τοῖς γῆο δχωνα μῆνοις ἀὐθες αὐ εἴη} ἰπο- 

ςροφὴ,εἰ τὸς διωιυατωτατοις ζοδατοῖς αἸαγ- 

ἐπὶ καζϑις. ἔτι δῈ Ἴ χαὶ οἱξ αὖ μοι δοκᾷ "τις γέους 
"" ὐδὺ ΓΟ ἑπαικῇ λαμπσρα λέγων, εἰς ἐχί- 

᾿ ου μίαν καϑιςαάναι τῷ ἐπιπεάψν,τὸς Ὁ κυρίοις 

τς αὐδῇ ον αὐτιτείνογζας ἔ ἔχήν, ταδὲ διδασκων, 

:. ως Ἵ ̓αϑαίκαεϑησο ται δὲ ὑπωύξοφῴ,, 2ὦ μὴ 

- κί σποῦ σού, κ᾿ χο᾿ ἄλλου, ἢ πὶ γοήμαζα. 

ν) ̓Σ αὐ9} ᾿αζξαΐσιν, ὡς πποςρένψης αϑὼ 

ΓΣ ν 

ἊὭ ζω ἢ ἘΧῚ σοί αν 

νικῶν ὑπτατωνφον, Ὀχεμελη σῇ] δὲ ὡς δῦ (οχὺ 

ἱππασιχοὶ γίγνοιντο, λέορντα δὲ οὕτου, χαὶ “ΌιΕιν 

ζῦτατ πειρφυτεον. τύς γὲ μιζεὺ ονζᾷς Ἴ ἵπαοις 

᾿ἡβουληω μοι δοκεῖ “πσοοηπούσα, ὡς Ὁ ΓΟ 

Ἐν πὸν δεήσᾳ διπλάσια, ἱτσπαζεοϑαι, Ἔ ὡς τὸν 

“μὴ δγουαυϑυον ἵπαον ἀχολουϑεῖν σποδοχι- 

μεσ, ἐχίφιαι αὐ δέφῳν τε ἀμείνον, χαὶ ὄχι- 

μελῴοϑαι μάλλον ΤῊ ἵσασων. αὶ τὸς βιαιους 

δὕπαοις αγαϑον μοι δοκεῖ ΓΕ) (9 ηϑζεῦαι» 

ὅτι Ἐποδυχι μια ϑήσοί). αὕτη γὸ κἡἀπφλὴ πω- 
λῷν αὐ , τὸς ὑοιάτοις μιθηλον παροριμήσφεν,ὶ ὁ πτ- 

᾿ πων, σωφοϑνέςερφν. ἀν, αϑὸν 5 2 Ὁ κἡ τὸς Οὐ Ἵ ἦπ- 

πασίαι!ς λακτίζον αἵ Ἱπαοὶς πο ρη ϑέεζαι τί 

Ἔστοδὸχι μαι ἀϑήσονται. ΟΣ εἰ ὃ σεευταῳ τὸς 

ζιούτοις δχουατὸν, δρνκ αὐαγκη, καν “οι ἐχὶ 

ἘΕ  Ἐ δὲ 
ΑΒς φυϊάσαι οπιηίδιις, ντορτορίς ἢ ἰαῦτ,ρτῷ- 
ΕΠ συπὶ ἱπυροτίο πλαρ Πτμηι ΘΠ. ΐταπη μαι 
6. Εἰ αυΐα αἰαῖτας τατὰ αἰ πο} Δυϊ απ 
οἵδε, ρετβοὶ Πῶς ἃ (010 πιαρ ἶτο ς αϊτιπὶ 
οτηηΐα; τυ διιποϑ οἱ ἀο! δὶς αὐ τπΐοτος,, ὃς 
ἜΑ ΝΣ Δάϊππρίς, σιπι πιάπάατο, ντ 6- ἑωωνδ 
αιυϊταταῖδ οζαπι νὰ στιπα ἰρίο σογαῦξ τε ξξς μαρίρεπμς 
τηῖ οὶ βαέξατας νἱἀουῖς, ἢ τείδαπος ἢς ἢ ἰη- ἐπ ρη τ 
{ἔγιας, νετεσάπιδα ἘΠ ΠΉΤῸ: ἄπ Δα δαυἶτα- νοις σαὶ: 
τις ϑοιώνιράα Ῥοτιϊποδηΐ; δέ ογαϊούοϑ(ο- "π᾿ 
Ππεὸς5 παῦϑαᾶς ἰπ σοπῇ]ο,, αὶ ἃς ἀϊσεπάο 
τεγγοτοπι οἰ τσιις ἱποιείδης, το ]οσῖ θιις 

μἷδ ππστιι ξπτανῖς, ὅζεος ἰη σομ 10 πυίτροητ, 
4| ἔοττο ρ[ τις αι αἰ ΠτοΙ]ες (ς ργαδἰτζασὶ 
{τητ. Ας {πὰ φυίάθι Δατηοη!οηοϑ αὐ οἱ 
(ρεέζαηξ, αι ἀΠσαπείαπι ταάτη γοα- 
ταητι πο ἀιιτθηι πιοήο Πρ ]α γα ξ  ! Πππλὲ 
ΡΟΓαρ Δ ητΓ, ΠΟ ἀϊςσεῖς λαἀφτοαϊΐον. Εαϊι- 

τι!Π| 1 ΠιΠ ΠΟΥ ΠῚ ΟΧ [ρα ργαοειρίο γοίο- 
τα 5 605; ἡ δὲ ἐδ υτατί δὲι5. ὃζ ν τ δὲς οού- 
Ροτὶδ ρυαίξεης; [4486 γε] ἰπ ἰπς νοσαπ6ο, 
γε] ρετπαάεηο. διιπὶ δυζεπιη ας οσὸ 
(ξητοητία, νος ἴῃ ἰπ5 νοσαπέος εχ ξϊ-- 
“ποίη ; Ππ05 ΠΪ ας νοσεῖ, ἰά Πυα τις 
σαυῆ ἔλοοτς ν᾿ ἀφάτιγ. Τ᾿ ΝΔΠι πλίπιεις ρο- ξαί, Ναπὸ 

ι 

χα] (ὐτοηεῖδες {ξατίπη πος σοττεοηΐς Ισσο ἔιιο- "πύρα ρος 
τεπῖες }4- 

τῖτ, Π ρυίπιοβ σορᾶ5, αὶ ρ] τ πλ1Πὶ ΡΟ ΠΥ, ενπ αγεο 
ΒΡ ιδεδα ν᾽ ἀδτοῦ πος πιοάο τηϊῃϊ ἠχ{{- {ννήο 
Ρίαπι ἃς ἱπποπος Δ οηαϊτατοπὶς {πιά τπὶ τπούον 
αἀάιέζαγιις, Π| Πρ]ομἀοτοπη ἐααο τίς γοὶ 
Ριααίςεῖ; ὃς {Π᾿ος , “αοτιῖηι ἢ Ροταείξατα 
{πητ, ΠλΐπΠι5 ΠΡΜΥ ἡκλῦ [να ίταγιβ, {1 ρ]4-- 
Ὡς βαταγαπι οἰξοπᾶας »γρτγορτογορες Α[ε- 
ΓΕ ΟσΑΠΓΕ 6105. {1 ΠῸΠ δὃς τὸ, (αἰτίη αΡ 
ΑἸἰο φιορίαηι. 06 {1 τιιῖς ἀρ οἰ τοὶ (8 
ἄεης ἐχυείτί, τα ΠἸϊος δουμπὶ ἃ {ππτ οἱ 5 
δὲ ἱπίδῃϊβ Θ]ιογιπι οὐπεοη δι διοσατιι- 

τὸ παῖδε οὐτῶν δἰήπολυτελών γεὺὴμα- Π. τὰ} » δὲ οροταπι ἀλταγαπι, γ σι τὶς τοὶ 
ῥευϊείαιι. αΠ απ ργηλ ΠῚ σοηίςἠπδητιΓ. 
Ηδονετῖο 4ππππὶ αἰςο5, οἰίαπι ργαξαγοο- 
παῦοτὶς. Ἐσαῖτος, αποῖιοῦ οροζαιη ηΔ-: 
τπᾷτὶ ργαίεπτία, πο ἐχοιταῖιηγ 1 αὐ δ τοῦ, 
ν ΠΟ] 1π|5 ὃζ αἰαῃτ ὃ οτος 805 ; Π σοη- 
{ΠΙϊα πὰ εἰς ξπτασαπι ἀεπππεῖςξ, νὰ οαυίταν 
τίομος ἴῃ βοϊξεγα τι ἀηρΙἸσδηιαν, δέ ἐἡ 1 
τοἸ οἰαηταῦ, , 4111 ΡάΓΟβ 1Π {π|ΠοΓῸ 8115 εἰς 
Ποη ρΡοτεγιιητ, Ετίαπι πος νεῖ]α ξπτισιιπε 
ατοίτγοῦ,, νὰ ἀοπαπτιίογαγ, γε έξαμη {1 6- 

4αος νἰο] οπτοϑ. ΝΝαια Πα δὸς ἱπυρα] ες 
Ε Θοιπηηϊπατῖο τα] ο5 ντσατοϑ ἀγα ῃδῆς, ὃ 

αἰϊος ῥτιδοηείυ οηϊαηῖ. ΒΟΏΠΙΙΠΠῚ αιοασιὸ 

ἀεπιιητίασι. πτασαηι, νὰ σα] οἰ ἔγδητος ἴῃ ἀ-- 
σἰταυοηί δι: σα] γα οἱ αηταγ, ἸΝεσαειῆς 

ΘΠΙΠῚ τὰ} 65 ἴπ Δοὶς σο]]οςατγὶ,, (ς νθὶ ἀπ- 
ςοπάιπιπιίη ποίξομι, το5 ν]τίπγος {εαὶ πε - 

νι; ͵] ͵ Ε 

“«ολεμμοῖς δῈη ἐλαώνήν, ὑξάτοις ἂν "αύθις ἐπε- 

ΕΕῚ 4 



916 

αι, πες Θαα τῆς νίπ5 ΔΙ [ατ|5 εἰς. Ν᾿ ταιισο πὶ 

ἃ ρεάος εαιοτῖ {τητορτιτηΐ, ἢ πο! ΟγῸ πη 
Αἰϊχυῖς, ἔλο Ἰογοπηηιις γατοπεπλτεηοζ, 64 

ίλης ντατιγ: Ππτηΐπι5, σαυίάσιαν (αι ςἀο5 
δας αἷο, Ργοϊοίοπάοσ ραίΠπι] ἀρ 465 ς νἱΆ 
(ὑπατος, 4α} 7 παῖδ ρομάτ5 παοδης, Ρ᾿ 5 
παίπιονο ἀταας ἴῃ δῖ5 σομ{πἰτιοπ άπ ὃ- 
4υαπὶ δα ἀομἐγιϑεοηοπι, αι ἃ ρΡιβίςρι 

τοπιοιογαγ, ἴα {15 εηϊπὶ Ἰδρι ἀϊριι5 πατ- 

ἥσαιη ἐαιας Πστοάϊ ἀεῆπος, πὰς ἀεΠλίη- 
σαταν, ἰσραηράταγ. Ὁ ΡοΠοα]υη [χτι1π|5 

τοί ἔδοδεῖς, τὰ πὶ 8115, πα ργοΐεγο, πάσηι 
μαδοδίσταμα ροος σφαίτεγοτος οἤποὶ οοη- 

ἐρίοἷετ. ν θὲ ἴαπι εαί ἐπουίητ, πα ]ο5 οἵς ο- 

φοιτεῖ: Ζυοπδπι Βηοάο σα μῖτα5 ἰρίι ἔατατ 

{ππτ Ορτί Πλϊ,Π ΠΟ σομ) πε πλογαῦο. ποτ - 

διις 4ιυτς 1} ἱπτοῦ βοὸς διιξξογοϑ [1Π}815, ν τ 1 

οαϊιος ἱπΠ]||γὸ ἀσαητ. Γναιιάομη ν ογο ἴπτῷ 
πιογοθοτίς, ἢ απο πη οἷς ἃ εἰ αοτῖ5, αὶ ἀο- 
σρατ. ᾿“Ἔτατα ργουεϑτουθε5 μαι ρατιπὶ 
τοῖιετῖς, ἢ οδίπεξοςετῖς εοςιντιηοῖς θεῖ- 

{ιςο αὖ 115 'π οπος (πδ]οαςηταν. ἀἀ μος 
δὐτεπι, νὰ ἘΠ ΈΠΓΟ5 ΟΠ ΘΏΪ5 1 Ιοςῖ5 πτ- 

τηΐτοῦ ας π πάθετε ροιτητ, γοαξητεγο- 

ἄπςεῖς, αααπη ΒΟ πηι ποῦ σοτίταγ, ἔοτταίς. 
{ς πγοϊείξασα ἔπεγίς. ταὰς σοπαοοατβ ε- 
αυϊτιθα5 σοπίσϊετε ἄςρες., ντ Οχογο 5 ν- 
τασταῦ, ἤπιο ταις [ἢ ὁσ 15 ριοσς Παπταν, (6 
Δἰτο ρογσαητ;ς ν115 ἀεο! απο. δὲ ομληῖρε- 

Πἰ5 1 Ἰοςῖ5 ἐ]ιος σε οτίτοῦ σσοηάο. ᾿Να ΠῚ 
τος ὃζ ραγθπὶ σπην ἐἀπσοοηθο πα οἵ ντ]!ι- 
τοῖο τ, πος πτοΪ εἰξα τά τιιπὶ οχ ῃίδες. (οπι- 

τηοάττη} [ἃ τί ΠΊ εἰς ἢ Ὡς Πτοσ ΠῚ Γεο- 

ἀατταιο ΠΩΣ, ΠΟ Οἰαἶτῶ5 1} Θαυτοτοτν δα Ἴ ΧΙ τὰς 

κρν, Ἰεπτα ργοροπιοάϊιπι φιοτηηη 5 ροηάο- 
τα σοράταγ: ντ ἢ Ὀο]Πεπὶ εχ ίζας, οσιπτοτοϑ 

μοῦ ε 

ἐιδγα, [τε 

᾿ Ὦ «“ ΓΎΕΙ- ἡ « 2} δ ς 

οἱ φιατοηάα5 Ποὴ ἔτ, ἐς ἰπ ργοηλτι ἰγαρο- Τότ τὸ ἡ πόλές ἀνέχεται δαπὲὰρμεΐσα εἰς Ὁ ἱτ ς 
δἴ,ιο ᾿μΠπγιέζο ροίπςντί. Ν πὶ νοτο σου- 
(ςῃταῃοιη οἰἙ, ἐαυῖτες Πα Ο οὐΠὶ 4 ηΪ τη Ϊς 
{αἷς εχρξάεητες, ταὶ οχιείξγξ ἐσ ητίτις 
Θχογοίταγοσι νὰ ὈῸΠ]αππ ἢ πτοιισατατγ, ΠΟ ἴΠ- 
εἘΧογοίϊτατὶς ἐς ρατγία, ἀε Ποποτα δο ρίοσία, 
ἄς νίτα πε ἀϊπιϊσαηα. Βοπῦ σποα; ἀδμεη- 
τίατι Ἔα α τ 115, τα ΠΟΠΠ ΠῚ] Ατη Θ05 σά ι- 
ἑζυταη),Ο ρογ πη σοπαίοσα ρα τΓ τη. 

{τ|(ὄννα. Ἰ ΘΧΕΓΟΙΓΠ5 τα ΠῚ 7 ΠΟ ΓΑΙ ΑΓ ΠῚ Ρίουῦο- 

ἤδη ν δεΙοΠαΠι ἴῃ αἰΐὰ αῖχαε }14 Ιοσα πομπιη- 
Ζιυ, σασπηοάποοτε ργοά εἰς, Εος οπἰπ| δ ἐααΐ- 
4, 

οὐ]ατὶ θα συ ορί πίοῃς ἢς Ρ] ατ πὶ σοῃ 
(πείοεπε, ἢ τε δα ηῖς Γατασα πὶ ἀδηππητίαιιο- 
τίς, ντΊρῇ ἄπισε5 σοσαπταγ σα 486 τε 115 
Ἰφουϊατοῦεβ δα Θχογοί τα δου Δ αἱ δά ΐσεγε, ππον.χ) 
ϑ Ι ὃ 3... « γπν 9 »᾿ - ἀν ΤΥ τὸ 

χοντίζαν γ9 μζω εἰπὸν ἵπαων ὠδ), αὐ πλέτοι μοι δοκούσι μέλεταν, εἰ τότ αὐ παϑοείποις 
- - ͵ “ , λ Ἵ « ͵ ᾿ “᾿ ἀν μι: [3 ᾽ 

τοῖς Φυλαιρηθιςγοτι αὐθυς διυσφ ἠγϑυνϑμοις τὸς τῆς φυλῆς αχοιΐιςας ἐλαύνᾷν  ὅχὶ ἀκϑντίον, “ἴ 

ἘΕΝΌΡΤΗΡΟΥΝ ΖΤὙ 5 

ςοἴΐε εῇς, [ταητῖς ρίόρτοῦ ᾿ππργοθίτατοτη 6- ἃ αϑαν. ὥςτε οἰ ὰ «ἰὼ πὖ ἵσαου κα Χουβγίαν ἐ- 

͵Ἵ ᾽ » 

στε ὠφέεληστις αν». ὅπως γεμδὼ ο» πϑρτο- 

τἰθιις ὃς Θ64115 νας. ΕΧ ἐα4μ15 Δατεπ, ἴὰ- Ε ὩΣ ὼὶ σὺ ἀϑζις ἣΝ ϑχν πϑυτοίων χωρίων ἡγήσῃ 
2. ον 

δὲ Ἐς ᾿ ͵ ς «ς 3. ἊΝ λςε 

2, "ες χα ο ἱπωσίς καϑιςατα). ὡς δ), αὖν κα οἱ 
ω μι αν οοΓε ᾽ ! 2 

πῦδες εἶεν ΤῊ ὕπασων χρ οἰτίςοι, εἰ νϑμ τις ε 
τὰν ᾿ ᾽ ᾽ ῃ ΟΣ, ᾿ 
ρβάώω χα ἀὐπελεςεσοιν ἀσκησιν, Οὐ ΕἰνῊ ἐςτω" 
ΠῚ Νιο Ὑ -" “" 3) ͵ 

εἰ ἢ μιῇ, ἐγὼ Φημεγεζυαι »Πειρφιν ἐχών, χύτ 
͵ " ᾽ -»"Ἥ ς 

δῶν καΐᾳξα λοιτα λίϑοις πω ον» τῆς ὁδοῦ, 
«“ ͵ λ Ἁ τ Ε ͵ 

οσθν μένοι αἡ οὖς χφ πλέον χαὶ Αειον, ον Ουτοις. 
δ ἐἡἢ Ν 3 ͵ ε ᾽ ᾿ν 
Τ ὕπατον ἡ ψηχήν οὐγιςξάναι ὁπτλω Ὥστ τας φάα- 

᾽ ΝᾺ ! ΝΞ ὩΣ Ἱ », 
τιης Ὁποζῃ, βα δὲ ζων γὸ οὖ τοῖς λίθοις οὐ πόϊε ͵ 

«“ ,,,3 ἡ ͵ “ 21, ε᾿ ἫΝ ΣΝ 

ἡγτῶσον παύσε) οὐθ ὁτὸν ψηχη ),οῦ! οτὸ  ἵωπιθ, 
, τὰς ἢ ᾿ ὧν ἢ ἧἶ 

Β μυωπίζυται.ὁ 5. πειρφιϑεὶς, τοί τεάλλα ἃ λέ- ᾿ 
͵ ᾿ " ! οΥ » 

)ω πις΄ ἀ σφ, κ, φροϊγύλους α'ς ποόδις 5 ἵω - ὮΝ 
2 δγ να δ κι »λ Ὗ 

“που ὄψεται. ὁπότε γεμάυ οἱ Τῶι εἰσιν οἵους ᾿ Η 
ΦῈϊ, ε ἜΡΙΟΝ ΕΝ - »" ἢ τ᾿ διε ὸ 

ἐγῶὼφ ὧὖν οὐϑέ οἱ ἱστσεις ριςοι γίγνοιντο, ο΄ 
“ πο ; 2 β 

τὸ διηγήσομαι. Ὁ μϑὺ ζφίνιω πὰς νέοις αὐτὴν 
ΕἸ Ἄν τ ἐν) ἷ ς ἥ 5 ᾽ 

αναγτηδαν ἔπι τὰς ἵσταους, πείθουϑῳ αὖ αὖ- Ἢ 
Ὰ ͵ ᾿ - δ τ ΤῊΝ 

τὸς μιαψ)ουνάν. τοῦ Ἴδιδαξαιτα 5 Ὡἰβαδλὼν, ἀδάξαξ, 
πα ΤΝς ͵ γ᾿ Ι ᾽ ᾿ 
ἐπτζηνου δίχαιως αν τυγχϑροις. τᾶς γε μῶν 

! ᾿Ὶ ᾿ ,“, 

“ρεσξυπεροις τὸν «δρσιχὲν ζῳπον α)αζαλλε- 

θαι απο’ δλληλων ξεθίσας χαὶ ζύ- ἐὐν 
“2 2 υασι διηον 

ω 

ἢ 

ἔ 

δὰ ποῖς χωρίοις ἔποχοι οἱ ἱπτσεις δχυυήσωντοι 

δὴ Φ μδὺ πυκνὰ ὀξαγάν μὴ πολέμου δντες, 

ἴσως ὀχλυρϑν" συϊκοιλέσωτα δ χε πὸς ἱτ- 

πέας συμξζουλάῦσαι αὐζις μελεταν, Ἂ ὁτὸμ 

εἰς χώραν ἐλαύνωσι. χα «τὸν ἄλλοσε ποι,ο;- ἶ 

ξις(αζιζε «δὲν ὁδῶν, χω ζο χὺ ἐλαύνοιζᾷς ὦ ἧ Ὶ 

τόποις χλυτιδοι τοῖς. τα τὸ "ὦ ὠφελεῖ μδρ πα- ὟΝ 

ἐκ πλησίως τῷ ὠξαγῴῳν, ὁ 2ϑν δὲ, οὐχ Ἴὸ ὅμοιον. ἢ 

μοίως παρέχά. ἐλττήδειον δὲ κ᾽ πσομιμιψησκῳν, Ἷ 

πιχϑν ἐγίεὸ τεθα οαχοντα τάλανζᾳ, τῷ ολιαύ- 
φαιφίθις 5») -“ , 

τύ, ὡς, ει ππέλεμιος γίγνηται » μὴ ζντεῖν δὲῃ 
ς 3 ϑιι ς ,7ὔ ΕΣ 

ἵστσιχϑν, ὄρ ὡξ ἑτοίμου ἔχη παρέσκέυα- 
͵ “" “ ιν ταν ᾽ 

σμκένῳ γϑυοϑτῃ. ζᾳυτα γὸ εὐθυμουμϑύες εἰ- 
᾿ ΜΠ)" “» ᾽ ᾿ 

χος κὺ τὸς ἵπσεας μάλλον ἀσκόν τίω ἱστασικζευ, 
«“ ᾽ 7 ᾽ 

οπτς, ζῶ πόλεμος ἐγείρηται μὴ ἀμμελητοῖς 

ὀγζᾷς αἀγωνίζεαζ δέη αὐξθίτε πολεως,ὼ πε- ᾿ 
νι Ω ,ὔ Ἀ λ “" Ω "Ὁ. ᾿ 

δὰ φὐκλείας Χ) πἶξι Ὁ ψυχῆς. ἀγαϑὸν Τϑ καὶ ἡδὺ ὅπ 

τῦτο κυροφπῷ, τοῖς ἱασσπτάδσιν,οτι ὀξαξᾳς πο- 

Γ 

μ -- ! ΜἘ. ὮΝ Ἴἢ ᾿ “-" ᾽ ᾿ Ἰ ἂν 
τ᾽ τοῖς μελέται ς ὃ τοῖς ἱ ποδὸς τὴς αὐ)ια" οὐδ 

“ἢ 

λ ΠΑ, “ 3 Θὲ ! Ι 

γὸ τοῖς ἱπυστδῦσι νὰ, τοῖς ἵσταοις βελτίον: “- 

Ν 

Ὁ 
͵ λ ΡΝ 2, η ᾽ ᾽ ἘΝ 

πασιας καλὸν ὠζωγήν ἀλλοῖὲ εἰς Ὅλλοιον 
Ἶ 

ἥκει 
ὄπ ἢ ἀ- 
ΚΟΡΊΟΥ, 

Φιῦοτ- 



ΘΕ ΟΥΑΙ ἜΦΥ 17. 8:7 ͵ ὰ - τὰς Τὰ τ δὴ ΠΑ δς Δὰν ς Λ) ως ᾿ : ΡΣ, ἢ Φιλότιμοιντο “αὖ, ἡ εἶχος, ὡςττἈεἰςοὺς ὅ- Α Νλπὶ δχοϊταβδιιπταν ἀπ δί το δὸ αἰνλζατα, 
καςὸς ἀποδεῖξαι ακχοντίςεὶς τῇ πολά. δυνλὰ ’ 

μάὺ πὸ καλώς γε͵ ὁπλιοϑέωῶαι τὸς ἱω- 

πεας οἱ φύλωρχοι αὐ μοι δυχούσι μέγιςον 

συλλαμᾷαμάν, εἰ πειοϑείησαν, ὅτ! πολύ 651 
Χ -" ͵ . ΕΣ ͵ “΄7) “ 

γσ29 τὴς πόλεως ἀὐδοζότερον τῇ τῆς Φυ- 

λῆς λαμησ ϑτηίι κεκοσμῆσθαι , ἢ μόνον τῇ 
«ς νν 3. ἃ Α ᾿ ͵ Ω ᾽ 

ἑαυτοῦ φολῇ. Εἰχϑς δὲ μὴ δεςπίςοιυς εἰ) αὖ- 

τὸς τὰ ζριαῦτα, οἵγε φυλαρχεῖν ἐπεθύμη-᾿ 

σαν δόξης χαὶ τιμῆς ὀρεχθίϑυοι. δχουατοὶ δὶ 

Τεἰσὶ χα) ζᾷ οὖ τω νόμῳ ὁπλίσαι, καὶ εἰ ,Β 

ἦϑ αὐθὶ δωπϑμᾶν τω μιϑῷ ἐπθραγκαζον- 

τες χτ' τὸν νόμον ὁπλίζεοϑαι. εἴς γε μῶωϑ 

ἀὐπειϑεὶς δὴ πῶς ξέρηρυϑύοις, μέγα κϑὺ χαὶ 

τῶ λόγω διδοασκάν, ὅσει ἀγα εὼ ἔνι οὖ τῶ 

πειϑειρχέιν, μέγα δέχαι τῶ ἔργω καὶ τὸν νό- 

μον “πἌἈεονεκτειῖν μϑὺ “ποιεῖν πὃς ἀὐτάκτοις, 

μειονέκτεῖν δὲ αν πᾶσι τὸς ἀτακίριωτας. ἰ- 

χϑερτάτη δέ μοι ϑυκεῖ 1) πα φόρικήσις τὰ 

φυλώρχῶν εἰς Ὁ φιλοτιμείαζ αἀὐθις καλαῖς 

᾿παρεσκά ασχμκένοις ἕκαςον τῆς φυλῆς ἡγαι 

ϑαν, εἰ τὸς ἀμιφί σε προδρόμους χοσμκήσεις 

μϑὺ ὅπλοις ὡς κϑίλλιςα , ἀχϑντίζην δὲ μελε- 

τὰν ἐϊξαγαγκοίσοις ὡς μάλιςα, εἰφηϑιο δὲ 
τς δὲ ἀὐζις ἐχὶ ὃ ἀχϑντίον, Ἷ αὐτὸς δὲ 4 μάλα 

μεμελετήκως. εἰ δὲ χαὶ ἀθλᾳ τὶς δευύα)το 

αὐδοτίϑενα! χαὶς φυλαῖς πϑρτων, ὁπόσω ὡ- 

γαϑαὰ γομέζοισιν ἀσκάῴοϑαι εἰν ταῖς ϑεαὶς “πὸ 

αῷ ἱπεικοῦ, ἢ τῶτο πόρτας οἴ μαι ἀϑίεωυαίους 

»ὲ μάλιςα πσδοδέπειν εἰς φιλονφχίαν. δὴ- 

λον δὲ τῷτο χαὶ “ὦ τοῖς χοροῖς ὡς μικρῶν ἀ-Ὁ 

ἢ θλων ἕνεκα. “σολλοὶ μϑὺ πόνοι, μεγάλαι δὲ 

δωπόμαι τελοιοῦτα!. τὸς μϑυτοι κοιίζᾷς ζις- 
Ἷ ποὶς δεῖ 4) οἰσκάν,πὰρ οἷς νικῶντες μάλις’ εἰ 

᾿ς ἀγάλλοιντο. ζὼ δὲ δή σοι ζχῦτα πόρτα ἐΐξ- 

Ὄ- ησκη ϑώοι ὦσιν οἱ ἱπωεῖς, δᾷ δήπου χαὶ τα- 

ἕξιν τινὰ ὄχίςαοϑαι αὐθις, ἐξ ἧς χαλλίςας 

ἐ υϑὺ θεοῖς πομισσας πέμψοισι, καὶ καλλιςα 

ὰ δὲ ἑωπάσονται, Ὄρισα δὲ μιαχοιεῦται » δ 

δέη, βάςα δὲ καὶ ἀταροαικτοταΐᾳ, ὁδὸις το- 

᾿ ρδύσονται, χα ὩΔΙφθασεις περασοισιν, ἣ ΟΊ: 

γιω χεώνδιοι ζᾳξᾳ δυκοίσιν αὐ μοι τα 

καλλιςα Διο ποραηεοϑα,, φυτίω γιοῦ ἡδ᾽ὴ 

πειροέσομοι δ᾽ηλοιοῦ. σζκοιῦ αἵποῦ μδρ τῆς 
πόλεως “σα ρχοισι διηρηνϑμαὶ φυλα,.τό- 

σοὰ νἰ ἀδτατιντ φυ ας ἱαου]ατογος οἰεἶταξ 
τί φιιαιπ ρ] ατί πιο ἱπίἔγιιασ, Αα 4 χαοηιιδ 
τισι ιπὶ ρ] αὐ πυιιξὴ πῊ1Πὶ νοητοῖς πχοιηοη- 
εἰ Δα ]ατατὶ,, νῦ ἐπ ἶτες ἐστορὶς ΠΠτ αν πγδτῖ; 
[᾿ ρογπδίπιπη εἰς Πτουίτ,πηα]τὸ δ  οἰπίτατοπι 
ε{{8 σ]ουίοπυς, (ρ]επμάοτο εἰ θιὶς ογηασί, 
υαπιίαο ἀπ πηταχαῖὶ πάππχεητο. Νε α{Έ- 
Πουΐτον Ποὺ ἰρί15 ρογίπάοιί ρος ογεαϊ- 
ἄστυ, Ζαππὶ Ποηοτὶς δέ σίογια {πᾶ ἴο εγῖ-- 
δα Πατα ἢ ἀπ δ᾿ ΠΟΥ ΠτΟ Ροϊογαιητ απτξ τὴ ἢ1-- 
5 ἀΥπλα (δου Π ἀπππ ἰΘσ πὶ ἸΠΊρογαγος ἤπ6- 
4116 {π|15 ἱπηρε πῇ ἐυαίτος αὐΐσοτο ἀθ ργα- 
(οτῖρτο [6 σὶβ, νταγπτα πὲ ἐς ΠΠρεπ ἴοι 
σοπηραΐοης. δ τ γοῖο αἱ γεσιητιαϑ το, 
ΠΡΘητογ ρατοαπε: Ποη]ετε συ! ἀλπη, νοῦς 
δὶς οἰξεηογο, αααῆι πηι] σοτητηοάα οῦ- 
τίηοατ οὐ: ἀϊοπτια:ίς ἃ τηασηια Αἰ ἴπ 
πος 4πο4υ6,. ἢ (δοιπάπτῃ ἰορεια γραία 
Ροτίον εβϊοίαταγ πλοῦ σογογασι σοπάϊοῖο, 
σοητγασαο Δοταγίοτίὶ Ιοσο ἴῃ οπχηΐ δεῖς ΠΠξ 
σοητατηδοος. Ὗ ἴ5 ἀπτοπα ἴῃ ΠΟ ΤᾺ] πηαχὶ- 
την στιν εἴς δὰ ᾿πηρο!]!θηάος τε δυο, 
νταπιθίτοίς ἐεπε ορεγαπ), 0 (Ὁ Δπ| 40 1-- 

“ Ο 4868 τεδαπὶ ἐστερὶς ᾿ηΠταξε! ἀποδης; ἢ 
4005 οἰ Γοιπι τα ργασιγίογες πα εθῖς, ροῦΞ 
ΕἸ σΆΠΙΟΓ ἀΥΠῚ15 ΟΥΠ αι 5, τ ΑΧΙ ΠΠΟιιδ 

Ἰχου!ατοηιιπι δά Ἔχογοιτα σσεροτίς, ὃζ ἀπ- 
ἕξον αὐ ̓δου]απἋππὶ δοτίδ, ἐρίοπηοτη Ποὺ 
σαποίο μ᾽ ατπηῇ ἐχογοίτατιβ. το Ἃ {Π αυΐδ 
οτίατην τε] δα 15. ἐογιιπι ΟἸΠΙΠΠ} ργα Πτΐά 
Ριόροποῖο ροίπε, σαφοσμησαε ἴῃ (ρθέξα" 
Οὔ] 15 ἐχούοοῦ! αὖ ἐααπίταγα ρισο]αγς (ο] οπτ: 
ἐαπιερὸ ἔδο Π πιὸ σαπέξος ΑἸ οηϊ είς βά 
{ξπαϊαὰ σὐπτοητίοπαιι οχοίτζατυνα αὐ δίτγοτ, 

Ἰπ]ἀογαπιτϊά φαϊάεπι αἀραάζατι ρογίρις!- 
ταῦ, π4πη πιο άϊσογατο ρσα πόση ὁ 
πγαἰτὶ Ια θοῦ ο5., πιο Ὁ {πη τς προ ης 
ἄδητατ. Τα ἰξος εἰπίμποα ! γρούίς ἡ αι {πητ, 
Δριιὰ αύος ἢ νἱξξοτίά ροτίδητας, ἱπργί πὶ 

εΕχία]τεης. ΝΙ ἴπι  χιίτος ἴῃ Πὶς οὐτπἰ δι 
ΟΧΟΙΟΙτδα ἔπουίής, δείαπι οὐ π|ς εἰ1Ὲ ΡΕ Ξ 
τοβ οροττατ:ουΐας οοίεγιαείοπε ποῖ στ ρῸ}Ξ 
ΟΠουγίπιας αἰϊς ροιπρας ασᾶτ, πη οαυΠζατίος 
πῖθιι5 οι ]αιτάς (α σαγδητ, στ ΠΠπῖὲ Πδ γ- ' 
{ὰ ροίςεητε ἀϊπηίδεης., Ἐχρεα ΠΠ πὸ αό 
ΤΑΙ ΠΙ πλὰ οαπ ρετταγατίοης ἱτίπογα Θ0ΠΗΞ 
οἶλης, τύαπτιι565 ἀ ΠΟ Ι]65 (πὰ ρότοητ. Ουδ 

Ε χαζϊείη ογάϊπε ντοπάο μας πηι το ἢ ππὸ 
ογξοεαγὶ ν ἀοαπειτγ,ειηῖ ἀςοίαγαῖε παης 

ἀάστοδίατ. ΓὨΠΕΙηεξα (της ἴπ οἰϊπξαύξ τ] 
Βυ5.1π ῃϊς ἰπ ιίαπι ἐρὸ ἀςθογὲ ρε πιῆ ΠΟ 
Πηοτεδαπογῖι Πησοϊογῖ ᾿παἸ οἷο ὃς [δπεὸπὶ 
εἰὰ ἀδουτίοπες εχ ΠΠΟγ παπιείο ἐσ ίτα!; 

| ᾿ ̓ τῶν δὲ ἐγώ φημι γοξζαι φεῦτον μδρ δεκοιδοίρχοις σεοὺ τῇ ΤΡ φυλουβχω: ἐκαφου γϑωμεη 
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πιὰ αλάδτη ἰῃ Ποο ογαμτιιγ, ντ αἰϊ]αϊά ἐ- 

στορίιπί ὃς ρεγασαῦτ, δὲ αάίαης. ΗΙ ρτίπ- 
οἶβες ἴῃ οταίης φο]]οσαηζοῦ. δθοιπ 

εὐδτοιίάειη παπιεγὸ ἐς ρτοιφέξοσίθιι δὲ 

ἱῃρτίπγῖς ργιαΘ τ ὶις ἀς!σοπάϊ, αὶ ν]τὶ- 

ταὶ πητὶῃ μιίοε ἀεουτγιῖς. ἸΝατη ἢ σοτηραγα- 

τοῖς γο5 ἐχρ!σαηάα, ἔσγγατη φιοαΐις ἢ 
ξευζυϊη πγάχίπης (οἰ πάϊς, 4αιιπε Οἰλ15 δ Δη- 

τοιοῦ ὃς πηράϊα ραγϑ να! άα., Ποη ἀςείειτται- 

τάγαρ ξο,ιοα νίγοσ δά ἰπηρο!]ςπάιϊιπη Ἰ4ο- 
ἢοας ἤαδοατ. Οοα πης!ο5 ἸΏτογ ΡΥ ΠΊΟΚ 
δὲ ν]τίπιο5 αἀτίπος, ροίξαιδιη ἀξουγίοπ 65 

{|᾽ ργοχίπιος ἀθ!ερογιητ δα Ἐἴτες, 15 ιος 

(ἐφυιοπείθιιο;ῖτα ρᾶγ ογθα τ {οΠ]!σοτ, πο πι- 
πες πδι ΠἀεΠΠ{Πππιᾶ δά είτον παρίταγιμη. 

Τλῦσεπι ίλης πιοάϊς οπιηΐϊδιις ἰἀοπειπὶ 

φοπίξίει! οροτῖοι. ᾿Ναπὶ {1 γί γ 116 ξοττὶς {τ, 

(ας ροτροπάιπι Δ] παη4ο ἰπ Ποί 65 ετῖτ, 
ςοϊογιδιίοπο {πα τοῦτ δητογίογθι5 ἴπ- 

ἀει;ίει τεοϊρί πάϊς τοτηριι αἀπτρειάςῃ- 
τοῦ αδάποεμπάο τεϊρι!ςος5 μαι αὖϑ τα πη6]1- 
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4] ἃς αταῖς νἱρεαηΐ, ὃς αἰπιδίτίοπς πιαχί- ἃ χαζα ζῆσαι ον ΤΜ ἀκμαζόντων πὲ, ἃ φιλο- 

φμμοτάτων καλὸν τί ποιάν κὸ ἀχϑύάν. χαὶ ζούτους 

εδὸ Τασοοςάζας δή Ἐἴ). μ(᾿ ὃ. Ουύτους ἴσους τε» 
χε Οὐτοις Ἔπῤριθμὸν ἐκ τῆν ωρεσξυτάτων Ἐ ᾿ 

ἀν Ἵ ε- μὰ « 
τε χα Φρονιμφταστον ἐλέου, οἰτίνες πελέυ- 

ν Ξ -ἀτἢ ᾿ 
ποῖοι ΤΟ δεκαίδων ἔσονται. εἰ γὸ δέ χαὶ ἀπει- 
τα « δ, ͵ ͵ 

ζϑυσαι!, οὐ Τῷ χα! σιδηρος (λιςα [9 τεμνφ 

". 

ἢ 

μῷ 

« ς -- ᾿ 

σίδηρον, ὅπ τῦ.}ς γορύμϑυον, ἵ τῶτο ὃ, μέσως "ἦτ μὲ- 

ἐρβωμϑμον ἡ,χαὶ ὦ ἐπελαονόμδυον ἱκόμον. πύς Ἢ. 

5): μά οὖ μέσῳ τ᾽ πρατων ὦ Τὴ πελέυ- 

Β ταων, ἐπεὶ οἱ δέκα δδιρχοι ἔχιςαζᾷς ἕλοιντο, 

ἣ οἱ ἀλλοι ἐφέποιντο, οὕτως εἰκὸς ἑκαςξῳ πί- 

φὐταΐον τὸν ὅχιςα τίιυ 61).τὸν μϑύτοι ἀφην»ύ- 

μϑυον ἐκ πϑυτὸς ὕσπου δ ἰχϑιὸν αὐδρα κα- 

δ, ςαναι. αγαϑὸς γὸ ὧν, εἴτέ ποῖε δέοι δχὶ πο- 
λεμίους ἐλαύνᾳν, ἐγχελάζων ῥώμζωυ αὐ ἐμ- 

(αλλοι τοῖς ἐμεσσο9οϑεν᾽ εἶτ᾽ αὐ χα Ὡποχώρεῖν 

χαιοθς συμᾷαίνοι, φρονίκ(ος ἀφηνχϑύμϑιυος 
. Αἱ Ξ - - " Ξ ἜΝΙ “ ΠΝ ΤΣ Δ νοκν ͵ λ Ι 

Ὡς οοπίδγααδταγις νιάδεατγ. [απ (α ἀσσαγίο μᾶλλον αἰ, ὡς Ὁ εἰκὸς, σώζοι ἀν φιλο σ᾽ 

ἢδδ πιπλοτο ρᾶγας Γπογίπτ, ρίαγος ραγῖοϑ5 8:- 
ἀιαῖος οποίοης ἀϊα!ἀεηάο, πιάτη {1 ἔπο- 
τἰπτίπιραγος. Ηἰς ογάο πὶ ἐς σα 5 

͵ Ι 3, 2, ᾿, 

Μϑυτοι δεκάδα ργϑι ΦΡτίοι ὄντες, πλείω ἴσα 
ΤῊ Ο μέρη παρέηθιεν αὐ διαιράν," εἰ αὖθ “ἢοὶ εἶεν. αὗ-- 

τ ᾿ . , ς ͵ ΕΙ λ “" 

Πορτσθατιτ, “πο ἰτα ΡΥ Πλι1ΠῚ ΟΠ ΠΟΘ ρεη. τῇ δῈ μοί ἢ τάξις -ρέσκᾳ ὄχ ταδὲ, ὁ7| τδφ- 

Εἰρὶ σοπίπίτατ Ιοσο οἵ ᾿πηροτίο ξατατγι (πητ. 
ΠΙάοπινογο, 411 οὐ ἱπιροῦῖο {πητ, Παρ 5 
Δα (ς φποάδιη πποάο ρογιπογαραταης, ντ 
δρστοσίαπη Δ] 4 14 σογαπτ., Πα ΠῚ {1 ρ Πα Ατὶ 

ἤπιε. ᾿λεἰηπς {απ 4}14ι ἀσεπάτι ο[Ε, 
ταυτὸ οἰ οδοίμις ο[Ἐ, φιοά ρει θοὸς ἀεπιη- 
τἰατα, 4 στη ἱπηροτίο ἔπη, Ζααπν Ζιοά 
οροῖα ριίπατοτῇ. Ηἰ5 πος ογάϊης σο]]οσα- 
τἰς, Ζιιο πη πηοατιπὶ αὐ οααίτιιηι πλασ Ἐγο 
ΡῬύξαϊοὶ εγριπῖς (ο]οτ, απο ργοιςῃὶ ΙοοῸ 

Ὧν «ϑὺ οἱ ποο»ζοςαται πόρτες 3ρχοίῖες »(- 

γρογται οἱ δὲ ἀὐθι αἰδρες ὅτομ φῴχωσι, μᾶλ- 

δλὸν πως οἴονται ἑαυτοῖς ασοϑεήκειν τί Καλὸν 

ποιήν," ὁτὸμ ἰδιώται ὦσιν. ἔπειτα 5, χαὶ στὸν 

“ρδακτέον τί ἡ,ὃ Ὡἰραϊγέλλν μὴ ἰδιώταις, 

δλλὰ ὌΡῬισι,πολὺ αὐυτικώπερον. τεζοι[μέ-- 

νων γε μιά οὕτως." θὴ ὡςκῷρ χαὶ τοῖς φυλάρ- 

χϑίς «ὐδϑαγϑρθύσεται ἡ χωφϑι ἰασὸ τῷ ἱτσ- 

ἀυϊίζᾳσις ἀεθοαῖ : ΠΟ δὲ ἀδοιτίοπίθιις ἀς- ἢ παρηρυ,οὐ ἢ ἑκας ῳ ἐλᾳτέον, οὕτω ἡ τοῖς δὲ- 

παπτίδγιπι ἃ τε θιηϊς5 οἢς οροττοῖ, αι ἰο- 
60 προ] 5 ρεγσοπάιπιπι. ἴΝαμι Πα {1 ρτίτις 
ἰηάίσατα ἔπογίητ, Ιρα πλο]ουὶ οτάϊης βεηῖ 
οἰηηΐα; {ΖΔ} 1] ρεγίπάε, ο ἐς τἤξατῖτο, τα- 
τπογο οτσταίτοσιο ἀπ σεάξητος, πλαζιο (6-- 
τηεῖ οοηάοτίησ, Ετίαπι ραγατίογας Δ Π}}5 

δά ριρπδηι πητ ἀπτογίο ο5, {1 οχ ἁδιιογίο 
4014 ἰγγαατ,ν ΒΓ Ιοσιτα Ππιης απ εἤς πο- 
ΤΓαΠτ:ΠοΟ ΠΪΠι15 ν τἰπλὶ, ἢ ἃ τεύσο βατίπ θοὸς 
ἱπηροτζιι . Ζιπηίοἰαης εἴς ταγρε, Ισσαπιιπ 
ἀοϊοίπππι ἀείογεσγο. δ᾽π ογάο ΠΌ]]105 ἔσγιιο- 
ἐπτ; (εἰρίος δὲ φησι ες ἰπ απ πδυίθιι5, ὃς [ο- 
οἷς ἀἰΒηο"Πἶστις Ππρογαηαϊς ρετταγθδης: πος 
Ζιαμᾳααπ οἵδ, αϊ ἔροητς πα (ε δά ρυσηδη- 
ἄτιπὰ στα Ποίξε σοπηροηδῖ. Ετίῃ ἢϊ5 α1- 
«ἀοπὶοιππίηο οήττος νη που ἢ ργογῇις οἵα 
ἄεθςης ἐχογοίταιὶ, πιοάο ἀπιοὶ ορογαπῃ ἢ- 
οὶ Θομίλτίοηςο παιατατὶ (μη; Ατιρῇ σα: 

καδαιρχοις πτιρηΐγέλθαι «τῶν δ φυλαρ- 
.«“ ς λ 

χῶν»οπως ποράυπέον ἐκαίςῳ. οὕτω γὸ πσθ94- 
͵ Ε 3.» Φ᾽᾽. 5 

ρηυϑύων, πολὺ ἀὐτακτοτέρως αὐ ἔχοι, εἰ, ὡς- 
᾽ ͵ ς ΓῚ 3 

ὡἶὖ ἐκ ϑκα ὅου, ὡς αἱ τύχωσιν ἀπιόντες λυ- 
γον. 3 ὶ -“ ᾽ 

“ππωσῖν δλληλϑυς.ἡ μάχεοϑαι δὲ μᾶλλον ἐθς- 
«“ " 2, » ὧὦὦ ͵ 

λϑεσιν οἵτε “ΖΦ τοι, ζεω τί οὐν Ὁ Ὡροοϑεν ὥρος- 
"7 εἴ .5}. »'ἷ;Ὁν « ε » 

ἀιπηη, οἱ αὐ εἰδῶσιν, τί αὑτη ἡ χώρᾳ αὐδῶ" κα 
« "“ 2 32 Η Φ ὩᾺ 

οἱ τελάυταῖοι, ζω τὶ οτιοεν ὀχιφέρηται, 6- φαινηται» 
ἢ « 2 λ Ψ ᾿Ὶ ͵ μ, 

πιςανϑυοι οτί «μογρὸν λιπεῖν πίω τάξιν: ἀτα- 

Ε κτοὶ δγ ὁντες διλήλους μυϑὺ ζα οοίῆοισι χαὶ οὐ 

ξενᾶης ὁδὸις, ὼ ον φζκξασεσι, τοῖς 5 πολεμίοις 

σϑ εὶς ἐκὼν αὐτὸν τς κἀχέοϑαι. χα! (ὦ- 

Ζχαὰ υϑὺ δήπόυτα ὑπαρχήν διε οκπεπονηυϑύὼ 
-“ 2 ..- “ ᾽ , ΕΣ . ἢ 

πᾶσι τοις ἱτα τζῦσιν, εἰ μέλλοισιν ἀποξοφασι- 
ζ : ἯΙ 

ςοι ἐσεοϑαίι σεενεροοὶ πῳδηλ9 υμδμῳ. χη δὲ γέ 
ἐδ 



τ [ ΤΟΝ ς ψὴ τς 
μάὺ ἄυπτι γδὴ μελᾷν δ τω ἱα παΡχῶ. 

Ἵ ἊΣ “ν « 
Ὡραΐτον μδιὺ, ὅππως καλλιερήσῃ Οἷς ϑτοῖς “ὩΡ 

τῷ ἱπασιχοί" ἔπειτα, ὁπτὼς ζοιὶ τομιπας οὖν ταὶς 
ε τ ὡΣ ἡ 3 Ἰ ἡ 7) λ λ "ὕ 
ξορταῆς ξιοθεατοις “τοι ση " ΕΤΙ δῈ χά) τᾶλλα, 
«“ Φ “ »“ « “Ὁ 

ὅσοι δχιδεικγιούαι δὲῖ τὴ πολά, ὅπως ἡ δὺ- 
᾽ ἷ  διδλον, 3 ᾿ 

νατὸν καίλλιςα ὀχηδείξη, τὰτ' -Ψ οἰκαδημία, 
λ ΡΕῚ ΩΝ, λ Ν “ λ ᾿ 

χῳ ἴα οὐ λυχείῳ, κα τὰ Φα λοθϑι, χὰ) ζῷ 
οὐ τῶ ὑτωοδρόμῳ καὶ ζξιῶτα μϑὺ ἀλλα “ἑτωο- 

͵Ἵ ς Ὗ ͵ «“ ἢ 2) 
μρημοΐζα. ὡς δὲ ζούτων ἔχαςα καλλίιςα αὐ 

“ρα "Ποιτο, γε αὐτὰ λέξω. Τὲς »Δὲ δξζυ πορι- 
2 ᾿ Ἀν »Ἥἤ “2μ" 

πᾶς οἴτ μα) αὖ χαὶ τοῖς θεοῖς χε χαρασχκενωταί- 

ἃς καὶ τοῖς θεαταὶ: ἐὴ), εἰ ὅσων ἱεροὶ χαὶ ἀ- 

γἀλκαΐᾳ ον τῇ ἀσροξ δι, ζῦτα οἴ ρξα- 

ζϑυοι στο ὙΠ ἑρωδι, κύχλιῳ αὖθὲ πἰωὼ ἀγ5- 
εν τὰν ͵ “ ι 

ἐφν χο ζἴῳ, ἱεροὶ αἰθεελαύνοιεν ἀμιῶντες τὸς 

ϑεους, γαὶ ον τοῖς δ]ϑνεσίοις δὲ οὗ χοροὶ πυϑ9ςε- 

πιοσράζονται, ἄλλοὶς πὲ ϑεοῖς, χοὶ τοῖς δωδὲ - 
τή ͵ ᾽ -“ 

κα χοράσψοντες. ἐπειδὴ δὲ παλιν τσθϑς τοῖς 
ς -“ ! 3 ἐπὶ 

ἐρικῖς ἄρωντωι πὐξεεληλαχότες, οὐτάζϑεν 
͵ το στπς κτλ λῶς ͵ » 

καλου μοι δόκει ει) χ᾽ Φυλας εἰς ταχος αν!- 

ἔνα! πὸς ἵσχσους μέτρα τῷ ἐλάυσινίου. σε 
᾿ ἢ ἢ »Ἰ 9 

δὸραζᾳ μῶν ἰ ϑαλείψω, ὡς ἤχιςα αὐ ἀλ- 
͵ 3 ͵ “μ δ ἡ 

λήλοις ἐπαλλαήοιντο. δὲ! γὸ μεταξὺ τοῖν ὠτοιν 

ὩΝ ἵπαου ἕκαςον «αν, εἰ μέλλοι φοξεροί τε 

χαὶ δ κοανὴ ἔσεοϑαι!, αὶ ἅμα πυλλὰ φανεῖ- 

ι εϑαι.ἐπειδοὺ δὲ τῆς εἰς ζούχος διελοίσεως λύ- 

" ἕωσι, πίε ἀἰλλΐου ἡδη καιλϑν οἐδῶω εἰς ζο, ἱε- 

ὁδοὶ. ἡπτὲρ δὲ δυο ϑἰθενδθελαύνν: χαὶ οὕτως 

“- ὅγα ὅ61, δὴ οἡ ἵωπῳΐ ὡαξεξαμϑίῳ πϑώ- 

ᾧᾳ δχιδεδ4γμένα ἔςτιι χαὴ τοῖς ὅφοῖς χοὶ τοῖς 

ποιᾷν οἱ ἱπισεῖς εἰσιν, οἶδα," γιγνώσκω δὲ, ὅτι α.-- 

' γαϑεὺ, χαὶ κα λᾶ, χαὶ τοῖς θεαταῖς ἡδέα, ἐςαι. 

ἢ αἰοϑϑαίγομαι δῈ χα) ἀλλα ἀγωγίσμαΐζᾳ. πὸς ἐπ- 

' τς πέας κεχαινουργηχότας, {2 ΞῸ οἱ ἵωπαρ- 

᾿ν οι ἰχϑροὶ ἐροντο πεῖσωι ὦ ἠξουληϑησαν. ὃ- 

ἢ πὸμ γε μζωὺ σε 9 τῷ ἀχοντισμκοῦ διελαύνω- 

᾿ σὶν οὐ λυκείῳ, καλὸν ἑκατέρας ἜΣ πέν)ε φυ- 

᾿: Ὁ εἠρρυρδύου τί ἑκσπται ῥχοὺ καὶ ΤῊ φυ- 

 λάργων ον ζιαύτη ταζάᾷ, αφ ἧς πληρωσε- 

ῃ ταὶ τῷ δρόμου Ὁ πλάτος, ἐπειδδὺ δὲ Αἱ ὩΡ 

"Ἢ ξαλλωσι Φ κεφάλειον τῷ αὐτιασοϑςώτου 

ο διαζου, ́
 

δ ΙΓ Έ ͵ ͵ ) ΄Ἶ 

᾿ς δον θ᾽ ἑπύσοις μέτειον εἰς ὁ 

Ὀ5ΕῚ ἍΓΆΓΒΗ ΦἸὮ2 ἘΦ Ύ ΤᾺ 

’ 8 Ἃ “" ΔΨ] 
ζευα, χφ εἰ 

ΓΝ 0.7: τὰς, ἀρίκ , ὙΑΔΟΝ ταν 
κατλμτες δηουα δέους ζαχυ ἐλαύνᾷν ἐχιδείξαις τὸς ἱπαέαξι 

᾿ ΥΑ ᾷ δ ᾿ δ “ Ἧ 3, τκαἡ ᾽ Ι΄ ν 

οὐ κυ τοι ἀγνοαί, ὅτι ὦ μϑὸ πεῖς’ θύωσι δουνήσεοθαι ζαυχο ἐλαυνήν,πὸρυ αὐ ἡδέως ὑπτιδειζαιντο. 

, {8 
Αἰ ταμὴ πη! ἔγο Παῖς δας σαγα; δος, Ὀγὶ- 

ΤΆΘΠῚ. τ ΡΓῸ δα ΕΠ γάτα ΠΟ] πλίτατο αἰ 
τῖτε Πἴτοτ, [οἴη νεογ5 ροπιρας ἰροξξα- 
τι ἀἴσηας ΟΧαΪΒεαζ. Ῥίτοταα δὲ αἶϊα, ἡαὲ 
οἰαἰτατί ΧΡ πάδίπης, νὲ Φαπρι]ο Πο- 
τίς Ρίο ν ἐγ Ἔχ θοαῦ; τὰπι ἴῃ ςαής- 
ῃλῖᾶ. τιιτῃ ἔγοοο, ἃς ΡΙναίατο, ὃς ἴῃ Ππίρρο- 
ἄτοπιο. “πᾶ: ΠΖυϊάομη αὐπιοηίτοπ ες αἰ ἰα: 
{ππτ. (τὸ ἀπτεπη πη άο πα Ππρα]α ρα - 
σΠογγίηγα ρογασὶ ροῆϊητ, παπο ἀϊσαπι: 
Ῥουηρᾶς ὃς 4Π|5 δὲ (ρεέγζατοσίδις ἔοτο στα- 
εἰ ΠῚ λας δι διτγοῦ, ἢ φιοζαοῖ ἀθούιπηταπι 
ἔλπα, αύδτῃ ἤσηὰ ἔμπης ἰπ ἔοτο, Μοτγουτία- 
ΠΠ|ΡῸ5 « Πξατυῖς οχουῇ, νη ιιο η Ποπογοηι 

ἀςξογατῃ οὐιπ ἰρίο ἔοτο ἂς ἔληϊβ οἰγοιπια- 
ααΐτοητ. ΕἸ Ογα θιι5 δυτεπη σΠοτὶ ρύάτοτ- 
οἱ σγατβαγ! ἴο  οητ τι] Π1 }115. τὰπὶ ἀπο οΞ 
οἷπι εἰΐς τ ρυ ἀἸαη 40. Ν Βὶ ἴάπη οἰγοπιπο- 
δὶ ταγίας αὐ Πρηα Μετοινία!ία ροτιιθηαξ 
εἴης, τὰπι ἀοἰπάς ρα ]σσιιπι πα Πὶ ἔοτο νἱξ 
ἄστοτ, {1 ΡΟ τείας οἱ σο!οτῖας νίχις αὐ 
Εἰειππίππν ποίτοηταν. ΝΝες ἄς Παίξὶς ο- 
τηϊτια πη, πολ 0 {|| ΠΕιτΓΆ ΠῚ ραττεπ 
τ ἴσας {δ᾽ πααταο {ΠῚ ἀπταγ, ΠΟ πῆς ο- 
ΠΙΓῚ {ΠΡῸΠ] {π5 μα ΠΠἀ5 ἰΠτΟΥ ἀιΓος ἘΠ |τ6- 

πεῖς, ἢ χυϊάοπι ἃζ ταυτὶ Ὁ1165, ὃζ ἀϊπππέξι 
ἔλΟ 1165 ἔσται ΠΠητ,, ὃς (ροοίοπη πλα τἰ τα 1-- 
ὩΪ5 Ἔχ ιδύταγα;. Ῥοίξαιαπη σο]οτῖοσ ἴτας 
ἀρίτατίο Ηης πὶ παρ οσῖτ, ρα ]Ογα 1 γαγίι 5 
05 Πγιζατα γατίοπε ριοσθάςσπάϊ, ἐάσῃ 
νἷᾶ. 4 ρτῖτ5, δά ἔλπα ρβαοτεητγίπη γοιιθ5 
Εἷ: πο φυτάθπι πλοάο ἔστ, νε αυ! ἀαυ ἃ εἰῈ 
π᾿ ὁ]πο, ΟΕ ο4ιο5 πη Πάει, ὃς ας ὃς ΠΟ Π11- 
πῖθας ἐμ! δίταπι (τ. Νες ἐπι! ἀθηλίρπο- 
ΤΟ, ΠἸἰἢς αὐ {4 ἔαοίο πη ἃ εααῖίτες αἀίπο- 
τοϑ εἴα : (54 πιο πλίπαις πα ὃς ἐστοσία,, 
ὅς ριυ]ογα, δ ἐροξξατουιθις πο πάα τογα 
ἰπάϊοο. Ουΐη ὃς αἰϊὰ αυα ἄτῃ ΑΡ οααίτί- 
Ῥὰ5 1η(Ἐἴτατα σογταθληα. ποῖα ἰητο ] ἶσο, 
ΡοΙ υαπι παρ! [Ετ1 6 ιυτιπι οἰβ ρου πα 6- 
τα ΡῬοϊιογαπε, 48 νΟΪαΠΠ]ΠΘητ. Ὁ ποτίες 
φαίάεπη ἴῃ Γγεεο ἅπτὸ ἰου]δτίοποιῃ ἀρὶ- 
τατος ἱπ{πτα τ ἐαίτος,ίλ πα ριΠοἤτιην 
αυϊάάαπι ξιετῖς, ντγαίαιο τε θι5 φι παι 
ται ταπι δἀ ργα πηι ἃ ἔγοητο ργοιο ἢ, 
ἀποςητο πηασ το οαυἱτ δ εὐ θιηἰς γε -- 
Ποταὶΐ, 4αο ἐρατὶ) ἸΑτίειάο Ἔχρ!οάταγ, Υ' δὲ 
νοῖο σαγαϊη ἀπο ἢ τ δδεγὶ {ρογα θυ Ὡγ, 
να νίαν ἐγὶ αγδίτγοτ, τοῦ Ππλι} ς ἡ τἶτε 5. 
αιοττπηοάϊος ἐαεῖς οεῖτ, ῥον ἀςο]ίαία ρτοιιο- 

Ε πϊ ροήϊ ςεϊογίογς ουγίι οἰξοπάογίς. Ν αι 
τας αρῖτ, Πρ πιοῦν ες πως οχἢῃ ίτατοβ, ἢ 
φοποίτατίι5 4105 ἄσοτο [8 ρος εοηβαᾶτ, 



οόο 

Δενείο ἢ ππαηθαπῖ ἱπεχοτοίτατι : νἱάςη- 

ἄσπι, ης μοίξες μά οο5 αἰ]υσηάο ἔλεεῖς 

σοσδητ. [)᾿έτιιπν ἀδ οτάϊπε τη [αἰ γατοηΐ- 

Ρας, ἦτο ρΡυ!οΠογγίπηα ἰηππίται! εφυϊταΐίο 

Ροῆπε. δίνογο Δυδξοσν, ἀνα! ϊάο {π|ἰγαέϊας 

εἥπο; ἴῃ οχιογίογο (ξηλροΐ (δσῖς οἰτοιμι- 

τπεδειτ; ἰτα ἤει, νοπηροτ ἰρίς σε! θεῖα 5 ο- 

4αᾷπιίηοῖζει, ὃς 41 ΟΧΤΟΓΙΙ5 οἵΠῈ ΘὉ (μητ, 

ςοποίξζατίας [τἀ 6πὶ ξεγάπταγ: [ταηὰς σοη- 

ΠΠΪ απ ἐσπιρογ αἰΐαιος γεϊοοίι5 ἀρ τΔητΕ5 

ἱπίριοίοτ, ὃς νιγῖθας φαΐ πὸ ἀεποεῖςητ, ἀπ 

νἱ οἰ πὶ υῖο5 εἰς σοποσάοσταγ. τπὶ ἀι- 

τεπι ἰπ ΗΙρροάγοτηο ἐρεξζδουϊιπι εἄςη- 

ἄπιπι οτῖς, ρα] γππι ίαπο [τσ 605 ρυ]Πλ1Πη 

ἱπῆτσαϊ, ντα γοητο σοι] οαταγ 645 μὶρ- 

Ροάτοιηι5; ὃζ α πιεάϊο, Ζαΐ ογαητΉ!ς Πὸ- 

ταΐηος, εχίσάτατ. Ρα]ΟΒ ται δὲ πος, ἄμππὶ 

ττῖδας 'η δἀποτίᾳ ργοπδέξίοης ἔς ηστιο [ὰ 

φίπης, ἃζ σοἰοτίτου ᾿π ςαπηταγ, πο (ἘγῚ5 

οααίταπα τγίθιι5 απ] π 6 ἀπςοητίθι5. (εἰ 

ταυταοτγίθις ντγάχις ρεγοχαίζθητ. [η ἢος 

επἰπλίροέξζασι!ο του 1} ς χι!48 οἴ, αοά 

δάποτῇς ἐγοηείθιις σοητγα (6 ργοιοδητατ; 
δ ρίεπυπι ἐρ]οπάοείς, αιοα ΠΙρροάτοπῖο 
Ρετεααίτατο, Γατίας αἀαοτῇ σοητγαίς οοῦ- 

πῇλητ. [τά ειι ρα] Ομ γιιπι,4 4 αἰτογαπιταας 

ἤσπατη σοἸοτῖτ5 Εο5 σοΠΕΓὰ (ς ἔεσγι. πὶ 

νοτο ἰαπῃ οὐ(είτεγίητ,ταντῖα νος γαγτα5 ροΙὲ 

ταῦθα: οἰδησοτοπὶ ΘΟ] ΕΓ ΓΠ}6 Ργους ἢ σοη- 

τταίε παιταο ἀςροης ; ὃς νὈὶ ρογευταπο- 

τίητ,ἤης ἰαπι Ἰ ἀἰς ἰπῃροποῆάο; ἰῃ ρἢαἰδη- 

σε οὐπξει! σοῃπτἰτατί, α] γοῦὶς πτο5 δίς, αά 

φοηΠ] πὶ ο4πἰς5 αἀτπο παηταν. ΗΠ οταπι ἴρε- 

οἰεπι πηασὶς ΧΙ εῖπιο δε] Ποοίλμ,, πὰρ δά; 

πόιᾶτῃ νταπι 1τὶ. ΜΙίΐτη νετο αἱρηὶη. 

τασπετα πηασιετί οχαίταμπι, νὰ ἰρίς ζαγα 5 

τὶ δαιαὶς ᾿ππς παῖασ, ὃς ςοάεπι τποάό οι 
Ἰρίις δφαίτος. ΟΠ δυτοπὶ ἰπ Ασδάεπηα, 
Ἰοσο ραϊῖτο, ἱπιπιταςήήα ογαης ἐαυίτατῖος- 
πες; ἢαο αἰιὰ πιόπθαπα, Πάθεο. ΝΕ Ίρί ἀς- 
τἰοϊδηταγ α ]αδηο οΧ οααῖς, οί ρίπατο (δ 
ἴπῖοῦ ἀσίταπάτιπι ἀεθοητ: ντ 4] Ποη οα- 
ἄλλης. ἴῃ τεβοχίοπίδιις ᾿μΠ]θεηάϊ δ τγετὶ- 
ποπάϊ ἔπη. [π ουτία γεέζο σα] οσίτεγθος ἃ- 
σὶ οροστοῦ. [τὰ σοῃΠ] πη ὅζ ταταπη δζ ρα1]- 
οἤγατη ἀσίτατ ποτ πίρίοίοι. Ιῃ {τ ποσὶ δὲς 
γεγο ῥτοίρίςεγε ἐδπιροῦ ἀοθοῖ οαα1τι1πὶ 
ταασιξοτιντ ἃς σφαοτιπι (ΠΡ 115 ἰη ἀοτίο 
απίετα σοηίαϊας,, ἃς ἐααῖτες ρα θι5 ἰπ- 
φράςητος τοβοία : Ζαρα ἐαιπτατίοης Πλο- 
ἀϊοοτὶ, ὃς ρεάεει ᾿πςοῆπι πηςαϊοοτὶ ἤεῖ. 

τοά ἢ αὐτά ἰδὲ πηξάϊοογίτας ογῖτς Ππασά 
αὐ οΥγαῖ5. Ν πὶ συ Ὲἢ πὲ ΠδῚ πγοτίι {ξατατ, 
πὸ ΠΠρΓαἄξητεϑ πἰπιῖο Ιαθοῦα ΘΙΥΔΌΘΠΓΙΕΙΓ., χύώωτα, με 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΚ5 
μαμὰ » ἤν ἰρρς ἢ - “. ἢ : , Ν Αι δὲ ἀμελέτητοι ὠσίν, σφῶν ἡ ΘΉ 5 οτος ἐκ 

ς ἢ ἦ᾿ δὸς ΟΝ (δὲ ἊΝ) ͵ ὲ 

οἱ πολείμοι ἀὐζιυς τοτὸ δραὺ ἱ ἀναγ πκούσου - ἀϊαῇ 
᾿ " Δ -Ν : ἡ ἠ Ἷ ΑΗ͂ΡΝ, Α , 
σιν. ἐν γε μιζωυ ταῖς δοχιμιὰσια)ς ἡ αϑὺ τάξις “σιν 
, 2, - » “ἡ 3) ͵ ς .- ᾿Σ 3 

εἴρηται, μι} ἧς αὐ χαυλλίιςαι ἡπτπαζοιντδ. ζω δὲο 

ϑπγδύζϑυος, ζω πῷρ ἔχ Ὺ δχουα τονἵτωὸν, ὦ) πω ἢ 

ἔξωθεν ἀεὶ οἴ χω κὐειιφέρηται Ἵ π αὐτὸς ὑτωξ, 

ἀϑῳ «εἰ (αχὺ ἐλῷ, καὶ οἱ σεεὼ αὐτῷ ἐ ὥ - 

θεν γιγγοίϑιυοι πάλιν αὖ ζαχὺ ἐλώσιν. ὥςτε 

ἡ μδὺ βουλὴ ἀεὶ ῶ (αχὺ ἐλαονόνδυον ϑεάσε- 

ται; οἱ δὲ ἵγγαοι σἶκ ἀπεῤοῦσιν, ἐν μιερᾷ ανα-- 

Β παυόρϑροι. “τὸμ γε μιζωὺ ο» τῶ! ἱιυδρομω 

ἡ ὄχιδειξις ἤνκαλϑν μϑῷ οὕτω τοόφτον πτᾶξα- 

οϑαι,ὡς οὐ δχὶ μετώ που ἐμπλήσαντες ἵτ- 

πων τὸν ἡπσοδρομον ὀξελαάσάαν πῶς ἐχ τῷ 

μέσου αὐ, ϑρφποιῖς. καλον δὶ ἐπεὶ αἱ Φυλαὶ 

ὧν τῇ ὐὐτπασια. φά ο»εσι τὰ δλλύλοις, 

χαὶ διωχοισι ἴαχεως, στὸν οἱ ἵσπαρρι ἡ- 

“γῶνται ταὶς πέντε φυλαῖς, ἑκα τερϑις διελαυ- 

γάνζᾷς φυλαὶ δὲ διλλήλων. της ΣῈ τὴς 

θέας τὸ, ΤῈ αὐτιμετώποις “σεϑεελαύνᾷν ἀλ- 

(λήλοις, ρον" τὸ,τε διελάσανζς τὸν ἱπαῦ- 

δόμον αὐτίοις πάλιν ς΄ ἕεῦωι διλύλϑις,, σε- 

μόν. χα! Ὁ αἰσίὸ σείλπιῖζος αὐ ὦ δόΐτερον 

Θχζῆον ἐπελάυνήν, καλόν. ξαντας δὲ πδὴ Ὁ 

πϑίτον αὖ Ἔσὸ ῆς σολλπετίος χε ὥλχιςα 

δλλήλοις ἐπελαύνᾳν, χα! διελάσωτας εἰς 

καταλεσιν ἤδη, πὶ φαλαγίος ὡπθς κα- 

ζᾳςανζας, ὡςῷρ εἰώθατε, τς πίω βου- 

λζὼ ἀσοοςελαύνᾷν. τά μοι δόχεῖ τὐολεμμι- τ, 

κωώτερφι τε Φαϊνεοϑει αὐ,χάϊ χαηνύτεξοι. δὲ 

Π βεφιδύτερον μϑυ μ᾽ φυλαρχῶν ἐλαύνᾳν, 

τὸν δ᾽ αὐτὸν ζξότσοι εἰκείνοις ἱπεπά άφν,οέκ ἀ- 

ξιον ἱππαρχίας. τυ γεμζὼ ο τῷ Ἵ ἔλὶ - ψποκρύ- 

κρότῳ οὐ ἀκαδημία ἑπτά ᾳν δέη, ἔγω Ἰείδε ὯΝ 

παραινέσει. εἰς μδὼ Ὁ μὴ σποκρούεοϑαι πόῖε ἣν 

δ5ηἢ ἵσεσων, τ π᾿ Τίους αὐαστετήωχϑότας ἐλαύ- 

γφν'εἰς ὃ Ὁ μὴ πιπῆφν τὸς ἵπαους, ἰ αὐολαμ- 

(ξανάν οὖ ταῖς αἰαςροφα)ς ζῳ νϑύτοι ὀρϑοὺ ζ- 

χὺ ἐλαύνφν γοὔ. οὕτω Ὑ Φ ἀσφαλὲς χαὶ 

Ὁ καλὸν ϑεάσεται ἡὶ βουλή. ἔν δὲ μῶὼ ταὶς 

Ε πορείαις ἀεὶ δὲὶ πὸν ἵππερην σρϑνοάν, ὑπτως 

αὐα πη μδ τ ἵπαων Ως ἕδρας,αἰα ποιϑή 

δὲ τὸς ἵπατας πὸ βαδιζῳ, μέπομον μϑὺ ὁ- 
"“ , 

τϑίον ἢ πε οποροιῶτα. πῷ δὲ μὲ: 
" ͵ ᾽ ») ε ᾽ ᾿ ͵ « ζρπ « τὸ “ ἰν 

πϑίου Ἴ αὐφϑνοοΐν σῴκ αὐ αἱ μδοτόμοις αὐτὸς γὸ μέ 9. ἕκα τος, τῷ μιὴ λοῖϑον Ἀ πὺξ τονοιου τ ἄξι οὐλῶὶ 
[ἢ 
οἵαν 
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Ὁ Ἐς ΜΙλοΦ “ΠῚ α ἰῷ νὴ Τ. φόϊ 
' ᾿ ἊΜ ὃ . ᾿Ξ ' Ἃ ΠΕ : ἡ " ὰ "ἢ τὐδοο ὅτον αϑύτοι ἀδήλου ὄντος, εἰ πολεμίοις ε- ἃ Ὁ υὐππὶ ἴτοῦ ἔλοὶς, ἃς ὀδίξαιγιην οἵδ, ἢ μος 

ἈἈΒΉΜΤΝ Η ν. ν σι ᾿ς {πδιι5 {5 οσσυτγἤιγις. : μοῦ νίςος ηαίοῖε τάξη, πορδύνπο,χτ “χρη φυλᾶς “' : ἐββοῖ ᾿ἀιμος : ξ ΠΣ ἐγῖθιις τποϊοπ 5. Ρεγὶσι]οίμπι οαϊπι ΕΞ 
τς, της φἀιιόπιάγα ργορίας Ποίξος, ν δὲ ͵ « , λ 3) , λ " “ ᾿ Η ἀνε - “πλησιᾶσφαν οἱ πολέμιοι. χαὶ ζεὺ αϑῳ γε ὯΔ] εχ Θαυῖς σπηπος ἀςίςοηάοτίητ, Οὐοά ἢ Ἅ ε, ὦ» " ᾿ ᾽ . τ ΝΑ ςεναίν ὁδῶν ἐλαύνης, πὸ πο αἰ γέλσεως εἰς ῬῈΓ δηρυίξας νἱᾶς. τἰ δὶ τγαπίδι πάη Πῖ, 

φιααξ γε τϑον ζω δὲ πλατείαις ἐχιτυίγθης ἴϊὰ ἄἀπιδες, ντ ἀοίοπη ἴῃ σοῦπα ργοτεη αι: 
: Ἐὰν γα , ΗΝ ; Ὀδᾶς : Ππ ἰατᾶς ἴῃ νἱας ἱποίάας. Γαγίιπι [1- ψ" πὸ ρα, λσεως αὖ σλλατειυτεον Ὁ ΐ , Ϊ : μ ᾿ ; οδοις, ΜΠ ἘΝ δεδίς τγίθιις νηϊυίοιϊαίαιις ἐγοῆτεπι ἀ1- "᾽ν δ ῖς Ν ἱε ἌΣ δ τα Ε τ , ἘΠΕ Φυλης ἐχαφης Ὁ μέτωπον τὴ γε μῶω εἰς Ἰατατὶ : νθὶ ἀσφηίσιις ρογισποτιεἰς ἰῃ ρία- ἃ , 2 -"Ἤ ᾽ ΟΝ: 4: . - Ἧ . ἀ- πεδῖον ἀφικνῆεϑε, 1 θχὶ φαλαγίος.... πά- πἰιοῖθπι, τεῖθιις ΟΠ 65 πὶ ΡἢΠαἰδηροπὶ ςοη- 

δι ΕΣ λ «, - τ φιἀ ον ἡ μλ σας (ς φυλάς. ἀγαϑὸν γὸ ὁ μελέτης ἕνεκα. πρῤα μμειῃ Ηες ἘΝ ὃς Θχογοί τ! δας 
Βω- 5... κι δι ον ὦ , ͵ ἃ ΤΑ ΟΟΥΘ ὈΟΠΙΠΠῚ Οἱ Ὁ, αἴαιι οἰ "ποι ἢ-- - ἄᾳυτα ποίδν, κὺ ΤῸ τὸ ἡδἼον Ἐα ἥρωα, Β : ἊΣ Ἷ : ρὴδα Ε ᾧ, Ὄ δ τ ΣΝ ἣ ἀἴμς, {πο ἰτίποτα σοπβρογο; νῖ ργοξεδο- 
ἍΝ ὁδους,, ποιχίλλογζξις ἱπτωικαὶς τείξεσι ζῷις πο- ὁ ας ταϊπαπι ἐπαίειν ναυιεΐατς δοη- ᾿ ν᾽ ’ὔ “ υδυ ἐξ τῶν ἐδῶ ἡ δὺ τ ἀὶ τ ὃ ] ΕΣ Ε πὸ βείαρ. οτὸμ το ἐζω ἶ γνϑ[α χ  ἀϊληταγ. Ουμπὶ ὈΧγὰ νἱᾶς βοῦ Ισοα ἀξ: 

δι, διαὖν ἐλαύνητε; καλαι γούσιμονχαὶ οὐ πολε- Ποιὰ ργοιθ πὶ. Ρογάυδῃι νι] ς ἔπ8- 
᾽ν ᾧ ͵ ᾿ ΡΟ ΥΔΡΗΝ ΠῚ ΐ ΜΠ Ἷ σὶ μία, αὶ ἐν φιλία πασεϑελούνφν “ὁ φυλῆς ἑκώ- τί τάπι ἷπ ΠΟΙΈΠΙ,. ἀιαπι ραζατα γορίο- 

ες Ὦ ον , πο, αυσίάαπι οχ δἀρατίτοτίθιις συ 
φης δ᾿ Λε Ύρ ΥἿΟ οἵτινες, εὐ εἰπέροις ναπταις τίσις. ἀπτοσδάετε ; ἅὶ ἢ ἔοτε ἴῃ (αἰ τιιβ Β , ͵ συλ ν 45 ἘΑ͂Ν ΤΣ, : Ἶ 
οὐ τυϊγϑμωσιν,παιόντες δχὶ τὰ 4) πορῳ δὴ- ἴγιΐος ἱποίάοπίηι » 86 ροτγυία ἐξλπίειιῆ.- “-ς ὃν Ἀ] ᾽ ͵] εἰ ὁ το - . - ΟΕ ΑΞΡῈ λωσοὶσὶ τοῖς ἱπασεύσιν, ἡ γοὴ Ὁ ἐλάσιαν ποι4- τος οαυτίθι5 ἱπάϊσοπὲ, α04 Θαι] ἀσεη- 

« ͵ 2. .αλ ἢ Ἷ Ϊ ᾿ ᾿ ϑαι, ὡς μὴ ὅλαι αἱ τάξης συλανώνται. δὲ αἱ ππε,ης τοτὶ ογάϊμες οδογγοητ, 81 ρεγίβ 
Ἷ ΟΣ Κις, 3) ἼΑς οα]οίαπι Ιου δὲ Πὲ ἰτοῦ, ρει εηεῖς δεῖς ἐ- 
ἐλικινδεούως τ ΠΈΡΩΝ ΤΡ ΡΝ ἀιίτατ πηαρ ΠἘγὶ σαγαγα, νῈ ἀητὸ ργώ πη 
παάρχου Ὁ ἵ' ἀσδϑόδων αλλοῖς κσξϑόδους διε. Ο(ος εείαπιη ργαιη!Π παίάαπι ἃ]ἢ Ρῖαςο- 

, . ΄ ἵ . - - πέπλε- ρδυνωμδρους αοοϑηγ τας ὑπολεμίων. 22). ἀπέ, 4α] τες ποίσῃ ρβεγηαπίγεπάο οχ- 
ᾧ σιμῶν ἢ πσδος ὃ ἐχιεαῖ,, ἡ ασοὸς ὃ φυλαά- Ρίοτεητ, ΕτίδπΊ ντ]ς τὰπι δά ἰπυλάοη- 

᾽ τ (ὦ, 

αὐαπτεεύφν.γὰ λεπὸν γὸ, εἰ πᾶσι καταξεξηχόσι 

κρϑὺ, 

᾿ ͵ 
Ὶ χρῆσις Ἐπ Ὁ μηδ οῖνν κα , ἀπῆν, 414Π| Δα σαιοπάππι, νὲ νδὶ ἀΠΗΕ[ῖ- ἢ ἀοϑα, ὦ Ὁ Ἵ ανα νδεόχι ς Δσῦά- ἐς 5. τῆ δ Ν γ6 ς “"- Τανα δ ἐμ: ΟἸ]ος ἔαπτ τγαηἤτιῖς, αἰτοῦὶ ἀΐτοτος εχίρεθς 

ἕζεηι : πε ροίγεπηιὶ, ἀν πὶ {{|Π τὶς ἀπισε πὶ ᾿Ξ ". - ͵ ͵ η “27 Ν φὸὶ ζω. : ; - - ταλοι,Τ' ἡγεμόνα δὲ κογ ες. ἴσοισι ὑϑρ δζεν ζοωυ- ἱπίςαιπητι, νογθ γί θας εαπος σοποὶ- 
τα ο,ἐδὸν πόρτες, ιρτερόν δ), ὄχιμελουϑυοιώ ἄλληι. Α΄ πογιπεὲ αιίάειη Ὑλο μα ἣν τα 

κι Ε , δ Ἷ ᾿ ᾽ ἷ Ϊ “΄ ὦ  λνιἐθύλῥεστι τεσῤδοίνᾳ δὲ ἱαυπάρχω ἔτι ἐν ᾿α οὐηπας, (ς ραιιοὶ σιγὰ Ια ουοπι τοῖς 
- .. (Φ ε ΤαγῈ νοϊαητ. ροττεῖ ἰτοπὶ εαυα ΠῚ Πγᾶ- ΗΝ 9 ͵ ᾽͵ “ ἥ οἱ 

δ ͵ - γμδια- Εἰρίευη Τ ὀλιμεμεληαῖ,, ὅπως ἐμπείρως ἕξ σηξγαπι φἀμιιοτεπιροῦο ραοὶς ἰη πος ἰηοἴι- ἢ ᾿ 7 ! ν ᾿Ξ “Ὅτε πυλεμμίας χα) Ῥ φιλίας γώφφς. ζεῦ δὲ͵ «- Ὁετςο, νεροσίτις ἤτ τ πὴ ΠΟΙ ΠΙς, σαστν {πὸ- Ὶ ᾿ 2 ͵ ΕΥ) Ὁ " ᾿ " . Σ Ξ “ Ὑς ΔΙ δα αὐτὸς ἀπειρως ἔχη» ΤῊ ἀλλων γε δὴ [δ ταπὶ Γεσίοῃΐ 5:40 {| ΠΕΠΪατπ ἐαγίιπι ποι οἰα πὶ 
ἡὐς ϑχιξημοεξάτως ἑκα ξὼν τόπων Ὡϑᾳ- ἱρίς Ββαῦξασ, εχ δἰ τς πδὶ πησα]ογιιῆγ ]οςο- 
ΠῚ ἜΗΝ ᾿ς, ΤΠ ΠηαΧίπιο σπατγος δάϊιησατ, Μαρηιμι 

λα πόὸρυ »᾿ οἰ Φέρᾳ οἡ ὑμϑυὸς εἰ ν᾿ ον, τὰ : ἢ μθαγᾷν γὴ Φέρᾳ 9η.9 ᾿ οηΐπι αἰ οτπιοη εἰς ἰητεῦ ἀπισοπη ροτγίξιιπι 
δὼς (ᾷς ὁδοιὶ τῷ μὴ εἰδότος, καὶ δχπξουλάζων νἱ γα ΠῚ, δ ἱπηροτίταπῇ ἐν ετίαπι 5, 41 πὸ» 
δὲ πολεμίοις ὁ εἰδὼς τῷς τύπος τῷ μὴ εἰδότος (ΙΒ Πάϊας Παῖς Ιοςογατη Ρεγίτ5,πα-- 
με ὸ Δ᾽ «Φέρᾳ. καὶ κατασχοπων δὲ, ὡὩρὶν ταπὶ ἂρ πη ρα ΓΟ αἰβεεί, (υτα {πε δέ χε 
αύλεμον Ὦ οὐ αυμελεονκόνα ψδδηκες ἐὐφις. Ρἰογατογςϑ δῆῖο δ ππὶ (υ(σερταπι, ντ Πᾶς 

ἢ πὸ Εν ᾿ , ͵ ν᾿ δοτὶ ροῆπηε δέ εχ οἰ αἱταείδιιϑ νεγ!π6 αἰαὶ- 
᾿ τῶι χα ὧκ πολέων αἰφοτερφις ΥΡΑΝ, κα εἰς, ὃς εχ πποτοατουίθας, Οἴηηες ἐΠἰΠῚ οἷς 

᾿ς ἀξεμπόρων. πάσαι Ὑ αἱ πύλεις πῶς εἰςαϊ- τατος ἀπηίττοῖο (ςπηρεζεοβ, νεθεποιιο- 
ἢ “ϑ'έτι ἀεὶ ὡς ἀλυϑυεῖς δέχονται. καὶ ψάυ- Ιος. (ο!εηῖ; 4] ναὸ τ γλεταης ΤΡ 
' δον κυλόκο ἔρον ὅτε χρήσιμον. οὐ υϑύτοι Εὶ (ὑπεποπηιιπιητι4Π| δέ ἢ ξεΓτγαποέηρα ΝΟ 

: " Ἵ ᾿ ΠΥ: [ατπδῇ {1 ς ἐχρ]ογαίογί δας πἀεπάμπι, ντος- 
π πον δι ἐρθνῃ ἔχ, ἘΛΨΗΣ Ταϊτίδεαγ σδιεῖο ; {6 ἰτᾳ ραζάτιιπη (ετρεύ 
λακῆς ἀμελεῖν, ὄν, ἀεἰ οὕτως κατεσκάάς ἐς οβοτῖςξ, δῇ { ἰαπη πιιπείδί τη ἢτν 

ἴωπς οϑαι γ6ὴ, ὡς τῷ» ἀὐ Ὁ ἥξοντες εἰρηγξελκόνοι Ποίξες αἀιεπέαζς, 1ἰςεῖ επἰπι να]άς Εάο- 
᾿ς Ὄρινοὶ πολέμιοι. χαὶ γὸ ἐὺ πόμυ πιςοὶ ὦσιν οἱ ες {πε ΟΧΡΙογαίογος, ἰῃ 0 ταῖπε ἢ ἀιΠΠ- 

͵ ᾿ νον γαιρῷ ὠπαϊ,ἐλλάν. Φυἶτας οἵδ, ντ αἰ α ἀ ἰῃ τοπηροῦς πιιποίοηΐ, 
χατα σχοποί ,) γαῦλεπον Θ᾽ χοηρβῳ πα) γολλά ἈΠ 

τς σεσιν,ὼς μὴ κοιαχότήωσι πῶς ἵπωοις οἱ τελέυ- 

ΐ 
ἥ 

Η 
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χπεηταίοϊοαητ. ἙἘάιιδείοπεϑ σχυίΐτατεις πηϊ- 

τῖῖς Βοῖτες (οπτίεητ, {1 ροτίας εα ἀσπαπτί- 
εὔτυγ, ἡ παπὶ 1 ργασοηΐς νοῦς, να] ρεγο- 

εἰδεαπιϊπηρογοηταγ. Αὐ πος ἡρίταν, ντο- 

ἀυδιίοπος ἀσπαπτίαμάο ἤδπτ. θοησπι ὃ- 

τἰτ οοπἤίταετς ἀσσυτίοπες, ὃς σαπὶ ἀθοα- 

τἰοηῖρας φαίπίοηαπι χιοαας ἀποέϑ : ταπὰ 

νῦ ραιοιππϊς νπυαυϊίο; ἀσπαητίοτ, τιιπι 
αἰτίαι νὰ ἀποος αἰ φαϊπίοπιιτη {πο τοπα- 

ρος ργοσβάφητος , ἀδίαις Ῥοτταγθδτίο- 

Ὡς ἔτοπτοπι αοἰοὶ ἐχρογγίσδητ. Ὁ δὶ ργῶ- 

φαποηάαπι εἱς, οαθίάεπι οσσιιτας (οπι- 

ΡοΙ δέ ἰρεσυατίομο5 δζ ἐχεοιθίας ἰδιάο. 

δὶς επίπι ὃζ Ἔχοιθία ἔπτα] ρΓο ἁπιοῖβ ἰχὰ- 

Ῥεπεαγ, ἃς ποιείθιις ἤπια] ἱπΠάϊα “γαπη- 

τας. Μίηας οεἰδηγέροου!ατοτας ἱρήια υλπὶ 

ἘΪΠ1 ἐς εἰς σοηίξας, ᾿πΠᾶ!||5 Ποίείαπι οχ- 

Ῥοῆεὶ πῆς; δὲ μοίίθις πος τπιοάο {πῆς 

Ἐοτγην φαδίμοτεβ. ΝΝαια ἔσῖγς, φααίάαπι 

εἴα ςοἸοσαῖας αἰϊσιδι ἐχοιθίας ; (εἀ νδὶ 

ἤητ, ὃζ Παο πυπηογο, ποίοϊγε : [ἃ νοτο ἢ- 

ἀςητίθυς ποίτες αηἰπιὶβ εἰς ργομίθεσ., δὲ 

Βαθογα Πιίρεξξα σορίς οητηία Ιοσα. Μδ- 

αἴ, βυνὶ- πἰξείξα: νετο Ἔχοιθῖα ταπλΤ Ροτ σα] ΠῚ, 

ἐμο, αυδῖῃ Πάποϊα σαι ας ἀροτῖας ἤάβεηῖ. 

Ῥγατοῦοα Πἰσθῦῖς οσουΐτας μαρεπητὶ ἐχςι- 

δίας. νῖ ον Ραιοὶβ πηδη ἔς 5 δητς {1105 

οὐσαΐτος ἐχοιθδης, μοίξεβίη ηΠά ΑϑῬεγ- 

τταοτα οοποῖαῦ : Πασ ἰἀοΠΕΙΠῚ ΠΊΪΠῈ5 

ψεπαπάϊς μοίρας, ετίαπι ΡΟ οσσυτος 

αὐχὴν ΑἰΠἰς ΠηαΠ  οἢἸς ΠοΠ Πα ΠΊΖαάπ ἐχ- 

σαθατο. ΝΝᾷπὶ μαο συοαις γατίοηθ ΠΟ 
αἰίτετ οἰγοιπηποηϊπηταγ Ποίζοβ , ΔΓ ΡΥ115 
Ἰηάίοατα, Ργιάεπείς ετίατῃ ἀτιςὶς εἰξ, ̓π Ρ6- 

τίσα!ασπα νὶτίο (δ πο σοηϊΐσογο; πἰ ἢ Ζαππι 
τδηϊοίξαπι οἵδ, ροτίογοπι ἰρίπας., 4 ι4Πὶ 
Βοί πηι. σοπάϊοσίοποιη ἔμπταγαπι. Ατ 
{ιδὰς πρροάϊταγο οαιλπιν οἰ ρτατὶς πγὰ- 
χίπηας, πλαΐτο ἰαΠπἰὰς5 εἴτε ργοάϊεῖο (οοίο- 
ταιπι, Ζαατη ἔοττίτα ο, ἱμἀἸ σα ίταγ. Ρτγα- 
ἐεης 4 χιοσας ἔλοίπιις,, ΠΠπὸ ργορταάϊ, 
ν δὶ νίτες ποίξίαπι ἀςεθ 1165 ίππε, [ἰςος η- 
τετια}!}ο πλᾶσπο ἀϊίξοης. 'Νδπι πλῖπα οἱξ 
ἴπι νεποπιθητὶ ἰαογα ρογίοιϊ., αιαπὶ ἢ 
φγαο ουπὶ Ροτίοτίδιις ἀεσετταπάμιπι τ, 
Οὐ04 {ἰ πηεάϊας5 ἰπτοῦ πηι ΓΟ Π 65 δ σα- 
{{611ὰ ταούππι ροποιγαιογίης Ποίξος, [ἴσος 
Ἰοπσο νἱτῖρυις ἱπρογίογες πη; ρα] οἢγιπι 
ταις οος5 πἴπο φάστεάί, Παασιιπη4; τὰπι- 
ἄεπλα ραττε οἰαπι Ποίξῖδιι5 δας ; Πὲς τηϊ- 
πὰς οποίξιπι, 4 ἤτπα] αν νεγαας ραττς ἤο- 
τὶ, Οὐπιηγ Θηΐ ΠῚ αἰ) [δ τοοϊρίεητ, ἀσααίταη- 
το5 αὖ αἰτογαζγο ἰατοτε ταὶ, τὰσπι ροιταγθα- 

διυιης μοίξος, ταγὴ (αἰ τ ποτισῃ σοπίι!ςητ. 
εἰα μα, ᾿ ͵ ᾽ ͵ ͵ ᾽ 5 χαὶ 

σιν,οἱ εκ ᾧ ὁλὶ δοώ τερφι ἐλαύνοντες ταρουήοιον νϑρ αὐ τὸς πολεμκίας,σώζοιεν δ), αὐ τὸς φιλίϑο, 
᾿ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙϑ 
πασπὰ πλαῖτὰ ἱπ δ 6119 ἀοοίάοτο πηροάϊ- ἃ πολλά δον πολέμω τὰ ἐμιπὸ Δ)|ὰ συμηΐ: 

Βο- τὴ πολεμίων ὁμοίως τω ππϑϑοϑεν εἰρημέ- 

“πῆ4. ἃς γε μώω ὀΐξαγωγας τῷ ἱπταικοῦ ἧτο 

τὸν αὐ οἱ πολέμμειοι οι οϑεώνοιντο » εἰ στο δαὶ: 

γέλσεως γίγνοιντο μάλλον ἢ εἰ ἰσὶδ κήρυ- 

χοὸς ἢ ὐπὸ τσ οἴϑοι φῆς. ἀγαϑὸν δΐευ καὶ [6] 

“σὸς ΩΣ “μὰ “οἰ δαγγέλσεως ἐξα γήν ̓ 

δεκαδιωρχους καϑιςάναι» ἵ καὶ τοῖς τε δὲ: ὑτῆ 
καδαρχοις ἈΚ πεμπαδαρλχους εἶ ὡξέλα. δα, ΠΗ 

χίςοις ἔχϑφιςος τ δαϊγέλλη ̓  καὶ Φ μέτωπον ν᾽ 

δὲ ὅπως μηκεώώοιεν αἢ τῆς ζῴξεως ἀτωρω- Χ"» 

Βκτως, οἱ ἡ πεμιπείδιωρχοι πρθαίγθντες » δ: πμ ἫΝ 

πότε πότῳ χαιοὺς εἴη. στὸν γεμάω “ϑ9- “ἼΧῚ Ἷ 

φυλάῆειν δέη, ἐγὼ μδὺ ἀεὶ ἐσανώ ἀς κρυ- ". 

“«ἭἹαὶ σχοπιαΐ τε καὶ φυλαχαξ. οὕτω γ»ρά- 

ὑπ ν ν νδϑν λον τον. 
μια: δὲ τοῖς πολεμίοις «γέδραι κατασκδ ἀ- 

ζονται. καὶ ἀΐζὶ υϑὺ δεζεπιξουλφυπότεροί εἰ- 

σιν ἀφανεῖς ὁντὲς, τοῖς δὲ πολεμίοις φοξε- 

ρώτεροι. Θ᾽.» εἰδέναι αϑὺ, ὅτι εἰσί που φυ- 

λαχαὶ, ὕπου δ). εἰσι, χαὶ ὁπῦσοι " μὴ εἰδὲ- 

Οναι » πᾷτο ϑαρρεῖν υϑὺ κωλύᾳ πῶς πολεμείοιε, ] 

αἰ ποτ δύειν δὲ αὐαγκοιζει πϑλύτα (ᾷ ω- ΓΝ 

Ε(α. αἱ δὲ φανεραὶ φυλαχαὶ δῆλα ἔχοεσι χαὶ 

Ἴ Ὁ δεινὰ καὶ (α ἀὐθωρσῆ. ἔτι δὲ τῶ μδὺ 

κρυσόγας ἔχοντι φυλαχας ἐϊξέςαι μϑὺ Φωνε- 

οφῖς ὀλίγοις ἔμιτσοθοϑεν “Μ κρυτ]ών φυ-. 
λα Πονζα,, τσφοίοϑοι τὸς πολεμίους εἰς τρ- 

ἐδρας «ἰπ'ἀγήν᾽ ἀγοάυτικὸν δὲ, καὶ ὅπι-΄ Ὁ 

«ὅεν Υ χρυ]ὼν ἄλλοις ἡ φωνερεῖς ἔφην ὁ- φανερῖθ ὦ 

τε φυλαήειν. καὶ τότο γδΡ ὄξαπατητιχὸν ὦ 

καὶ 
ἔς. 

νῳ. δλλὰ μζιὺ φρονίμου γετοὄχοντος χαὶ Ὁ 
μἤποτε χινδυευάύειν ἐχέγζο,, σπλεξεὺ σπου αὐ 

ααδόϑηλον ἥ, τι πλεῖον ἕξ τὴν πολεμιίων. 

ὃ δὲ αἰσσηρετεῖν ᾳ ἡϑιςα τοῖς πολεμίοις ̓  

πορόδόσία ΤῊ ξυμμάχων διχαίως αὐ μάλ- 

λον, ἢ αὐδρεία κρίνοιτο. σώφοον δὲ καὶ ὦ ἐ- 

χεῖσε ὁρμ(αν , ὅπου αὐ ἀοϑενῇ ζῷ τ᾿ πολε- 

μἰωνῆ, κἀν πυθόσω ὀνῆος τυΐχόμη. δ “ὦ σφό- 

ρα, πονῆσοι ἀκχινδγουωώπερον, ἢ πσξὸς τὰς 

Ἐχρείῆοις ἀγωιίξεοϑαι. κὺ δὲ ποι εἰς μέσον φι- 
λίων τῴχεων εἰςίωσιν οἱ πολέμιοι, κἂν πολὺ 

κρείοις ὄντες, κα λον μῶν οὐ φῦϑεν φχυχάρδι, 

ὁποτερωϑὶ αὐ λεληϑὴς παρων' κα λδν ὃ καὶ ΡΞ 

μα αἰμφοϊέρωϑεν. ὅτὸν "δ οἱ ἕτεροι τὐποχωραῖ- 

καὶ 
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χα Ὁ κϑὸ Δα κατασχόπων τίφάοϑει εἰ. Ἀ Τ δεππιαπυρτί θην, δοπιπὶ εἴδ, ἀατὶ ο- χὰ, Ὁ, ' 
, ᾿ 52 , ᾿ 327 τς ΕῚ 

δε τεὶ ΤῊ πολεμίων, πάλω εἴρηται ὡς ἁ- 
͵ "0 3 λ λ ͵ : ΕΣ ͵ ἣν 

.»»α)ὸ νεῖν. εγὼ δεπόυτων Ὁ ριςον νομίζω εἰ- 
ἊΝ Ἃ., “ὦ "» ὶ Ὁ ΑΑΜΜΡῚ ᾽ 

γῶν, Ὁ αὐτὸν τ΄ δοι οϑθη, ων ποῦεν ἀξ ἀσφα- 

Ρογαπι, ττος πδίξίτπι ροῦ οχρὶ ογατοῖοϑ δο- 
σῃηοίοαητιτ. Ερὸνοτο οἢτο ὁπιηΐτπὶ ορεῖς 
Ὡγαῖη Οχί{τἰπιὸ νὰ 4] 1Ππἰς ἱρίς., ἢ ἐς ττὸ 
αορίαπι στο ᾿σςαῖ ποίξος αἰϊσαπάς ςοῆ- 

λοις γώ κϑυον τὸς πολεικίοις αἰ, δρᾷν, διῶ τί ἐ- τεπιρίατί, παπιίη αἰΐχιιο ροοςεηξ, ἰηίρί- Ὰ ἀρμη τεο ᾿ ΡΝ : ΜΗ 1. πῇ ὑκρτθμωσι. καὶ ὃ μδὺ κκαπέιζαι δυιναπὸν ΘδΥΘ' σοπέταν, ἂς Παυίάδηι ΔἸ εἰς 
ἮΝ ὙΦ ΞΕΙ ͵ , οὐ κὰ Ῥατείπη δα ϊπηὶ ροτογίς, δα μος Ειττίπι ρογα- 
αρήρμ συλῦ ΠΡ ἩΜΙ͂Ν δεῖδυς κλέψονας ̓ Ὁ φοηάιπι ἰἀοποὶ αι! ἀἀπὶ πλἰττο πα! : φαοὰ ὃ [τ᾿ - Β Ἷ- - δὲ τ παοϑέςαι ἐἰγωρ ες, ἐφιέναι τὸς 2 ᾿ἀυτεπιΓαρίπα οχροήτιπι, πη ττοπἀ 4 γὰ- ἜΡΜ ν Ἅ 1 “ οο ἡτί Σ Ἷ - ᾿ Ὶ “πασοιζῃς. ὡὸ δὲ πορέσονδέων ποῖ ΤῊ πολε- “Ρίαπι. 51 ποίξίθιις Αἰ,ο ργοβοϊςεητί- 

, 2 “»“ ᾿ ᾽ ͵ “"Ὕ γ ς, ἦ ᾿ ΔἬ εις μίων ὦπα ρτάπαί τί ἀαϑενέξεοον τῆς ἐντύ δυ- Ὁι5., ρατ5 πα Δπὶ φορίάτιιπι ΒΟ] Πα Πὶ 
! ἡ » - ἡνικως : ͵ . δὶ 

γώμεως, ἢ ϑαρροίε Ἑποσκεδορνύηται » Οὐδὲ Β 

τα λοὺ λανθοίιψν" ἀεὶ μϑύτοι ἰουροτέρῳ 
᾽ λ 

Φ ἀεϑενέφερον ἡ ϑηρων. δεευατον δὲ ασδοεέ- 
ι “, -“ , Ε ᾿ Α 

δλϑντί τὸν γοιυ ὥαυτα κατα μια, ϑουνάν, ἔπτεί χα) 
, ᾽ ͵ α. ͵ ψ 

᾿βοφνυγνωμονέςεοφ αὐ που ϑηρμα,, οἵ πε Ῥεκα ΜΡ Τελϑηθέν ταν ΣΣΗΣΕΝΣ 
κχτίνοι δχουαντοι ο αν αϑόυλφᾳκτον ἢ, αφορ- 

“πασωντες εἰς Ὁ ἀσφαλὲς Συτδγωράν, τρὶν λη- 

φϑέεδαν χαὶ οἱ λύχοι ὃ τά τε ἐρημούνϑυα φυ- 

δας ἀ;φφύοισι , χαὶ τὰ τ τοῖς δεφορφίτοις 
͵ 3) , ! ᾽ ͵ 

"κχέπηοιοι. κῶν μεταῦτων γε τὶς δχιγι)γηται 
λΩ 

χύων, δῶ κϑὺ "ων ἦ, πότῳ ἐχιτίεται" Ἄν ὩΣ 
᾿ ͵ » ͵ ὠ ΕΣ ᾽ 

δὲ κρείων, δἰποσφάξας 0, 1| αν εχὴ Ἔστογώ- 
ε ͵ “» ' ͵ 

Μ΄. ὁτὰμ δὲ γέ φυλάκης Κα Τὠφιρονησωσὶ λυ- 
ἤ ε ᾿ λ Σ ᾿ ͵ : 

χοι τάξαντες ἑαυτὸν σύς κϑὺ ἀπελαυνάν πίνω 
᾿ Ἁ ᾿ ᾿ ς ,ὕ «“ ν2 

ὅν Φύλεακζω, τὸς δὲ ορταζᾷν, ουτῶ τὰ ὃπί- ᾧ : : : ᾿ 
τηδζα ποραζρο"ταὶ. ϑυδιὼν γα μώω δχυνα με- 

᾿ ζ΄ τ" ᾿ Ὁ, ΖΣ, ᾿ ᾿Ὁ 3 

γων τὰ (οἱαυτὰ Φ ον (ος ληϊζρασα πξως ΘΚ 
κα 3) ΠΥΡΑῚ ͵ ͵ 

ἀν, ϑροὺπὸν “2 οντοὶ εἰχὸς σοφωτεδον. τότων 
΄ Ξ εἰ διὰ 4... φ « ἝΝ τ΄ “ 

Φαμέδθαι, ΠΣ ἘΡΡΕ ἘΠῚ ἀϑερπῶ 

εὐλίσκετοι: κοθνο γεμάν εἰδέναι ἱπαϊχοό αὐ- 

ἀοΡΠοΓ ἃ ἑεῦρο πηαηθαῖ, χαᾶηι ἰρίς ἤτ, 
ἀυτ ππητὰ Πάιτιοία ρα]αγὶ ἀὐῇτ: πο πος 41|- 
ἄεηῃ ἰρηοΐαγο ἄοδεῖ, ἤς ταπηεδῆ,, γε τπα- 
παι να] ἀίοτε νεποῖαγ ἰά, χαρά εἰ ἀεδῖ- 
1πι5. Ῥοξείξ αἰζοπὶ ἤάτο απἱπιαάπεττογδ, 
41 πιο ήἡτοπγεῖς Ποῖ; ἡπληδοδυίάεπι 
ὃς Ὀοίτἴα;, αυϊθιῖς. Πτο Πρ οητία τηϊποσ εξ, 
4ιαπΊ Πογηϊηΐ ς Ῥιιτά τλ]] 1), ἢ χα ἱπδὶι- 
{τοάϊταυὴ πε, γαρεύς πογαῆς, ἃς ρτίτις ἰῃ τ΄ 
ἐλ ίς τοοίρεγε, Δ] ΠῚ σαριΔπταΓ : ὃς ἰπρὶ, 
αυα δι σαί ἀε εἰ ταππέαγ, γθηδεὶ (οἰ εησ, 
ὃζ ἰπ οδίζαγις ἀθάϊτα ξιγαῆταγ. [ἀείῃ [ι|-- 
Ρ5. {τι σαηίς ἸηἸδαπεης {προτιδηϊδὲ, νἱγίς 
δὲι5 ἱηξοεϊόγειτι αἀστοάϊτιγ : ἤη Π|ς {- 
Ροετίοῦ τὶ παρα] τίς 115, ἅπα: Ππαπέξιις οἵ, 
αἰ ςοα τε -ΝΙ νεγο ἰπρὶ συ οάίληι οόη-- 
τοπηηοδ αὐ βιοτίης,, ογάἰ πατὶς {5 ρας 
αἰπι δά αὐίρεμάος οὐϊοίες,, ραγιίπι δά 
Ταρίοπάθπηι., [τὰ πεοείϊαγία δὶ δά αι 
ταητ. Οὐ ππη ἰσίταγ Βοίξία ργιἀςητεγίῃ 45 
δοπαάϊς Πίσας ργαάϊς (ε σείαπε, ΠαοπΊο- 
ἀο πο ραὰζ ἔμπογις οαπι, ααΐ πόπηο ἔτ, (- 
Ρἰοπείοτοια (6 ἀφοίαγαγα δος, πα ρὲ 
σΔρὶ ἅτῖς αὖ ποπηπείοίοπε ΗΟ υοπαὸ 
(οἶτο νὶγ ἐαθίεγῖς ἀεσεῖ, ΦιοηΔΠῚ οΧ πε 

οἱρὺς, οὐ πόσου αὐ ἵπτωος πεζον ἕλοι, καὶ δξ ὁ- Τ)τοτια!ο ροαίτεπι σεροτῖς εαιοβ, ὃς αααπε 
, Ἁ 3 τ Ξ 5. ͵ 

πόσου βεαδεῖς αὐ ἵπτοι τα χς διποφύγϑιεν. 
δ ν δ ΜΡ τΝ “ἢ ἐπ » ἫΝ 
ἐτϑ' πα βγῖχϑν δὲ γα; χωθλα γιγγωσκήν,ἐνθοι πε: 

᾿ ͵ Ε , ν ἐβ ἡ 
ὧι κρείήους ἱππέων, χαὶ ἔνθα πεζι ν χρεῖτ'- 

Ἷ ἊΞ ᾿ λῆν λα ΑΝ 
πῶς ἵσαεις. γεὴ δὲ μηχόμητικὸν ἐὴ χῷ τῷ 

ν ᾿ 9. ἢ ἐ ! 

πολλοῖς μδν φα νεαϑαι τὸς ολιλϑὺς ἱππτσεάς, 
7.2 ῃ ͵ ΠΣ “ 

παλιν δ᾽ ὀλίχϑες πὰς πολλοιξ᾽ χαὶ ΤῈ δόχεῖν 
2 3 ͵] λ ω ν “Ὁ 

παρόντω μδὺ ατὐϑναι,αποντα δὲ παρῷ αμ"ὼ τῷ 
, ͵ ᾽ Ὶ ͵ 

μὴ τὰ τὸν πολεμίων μόνον κλεπηάν ὀπιςασζι 
᾿ ε ᾿ς “ ων» Ὡ 

Σλλὰ χᾷὶ τὸς ἑαυ ἵπαεας αἰκὰ χχεέπ]ογῆαὶ ἀξ 

τὰπ| δά ἰπτου Δ] πὶ σαι ταγαϊ σε ίογας οἐ- 
ξαροτίπε. [τἰἀοπὶ δά εααίτιιπι πγαρ τὶ πλιι- 
Πὰς Ροετποῖ (οἰγ Ιοσα; δι 1 ]ΟΟἰς ρος 
αἰξες ἐαϊτίθυς (πρετίογος ππε, ἂς νἹΟΠΠΠΠὶ 
Ρεαιτίθιις οααῖτος. Ετίαπι (Ο]]6ετί ἀυτίῆοῖσ 
το] τὶ ἀεδεῖ, γε ραποΐ ἐἀ τος, πα τὶ οἢα 
νἱ ἀόαπτιτγ ; δὲ πλ τὶ νἱοΠΠ πὶ, ραϊιοοσιιπῃ 
(ρεοίεπι παδοδηι: ἱξεπηᾳ; ἢ ργαίξης ἤτ, νέ 
θεῖ ν᾽ ἀδάταγ; Π δθπι, δά ςῆε: ποαιὶς ἐαη- 
ἴαπῃ νέπουῖς Ποξεῖθιις {4 Αἰττίπι ργατγίρε- 
ΤΕ  νΟΓ ΠῚ δ πΙτο5. οἰ ΔΠὶ {π᾿ 05 ξαγειπη οἱτς 

᾽ ῃ “ ἐπ ἷν "4 Ποῖ Ϊ {ΓῚ [ΓΟ Π1- ὠποροεδυκήπῳ τοῖς πολεμίοις Πλττίϑεαϑευςεὶ ἘΟἰιπιμεπίεπάο, Δἀοεῖτὶ μοίξος ἀςπιρτγουὶ 

᾿ γαιϑον δὲ μηχϑυημα χαὶ Φ δυωααχζ τὸν κδὸ 

τ πὰ ἑαυ α εϑεναῖΐς ἔχη, φόζον πὐρασκϑυαξήν 

τοῖς πολεμίοις, ὡς μὴ δλαθεῖ,ται. στὸν δὲ ερ- 

βώμδυα , ϑείρσο. εἰϑις ἐμποιήν ̓ ὡς ἐϊχφρώ- 

σιν. τῷ γὼ αὐτὸς μδν αὐήκιςα κακῶς παδοιφ, 

ίο. Ἐδτερί πὶ ὃ Πος αὐτί βοίτπι, ἢ ροίπι, 
ἀασπὶ ἱρίς ν τίθει ἱπέογιοσ εἰξ, πιεαπη Πο- 
{εδιις ἱποιξεγα, πα (δ δάἀογίδητιις : αιπὶ 
Ροτίου ἰρίς νἱγίδεις, ξογιιπιάοπη Δηίτηὶς Π- 
ἄεῖς Πἀιιοίαπη, νταἀρτεἀίαῃειί. δὶς οπὶπὶ 
δὲ Ἰρίς ταϊηϊπηπα ἀοτί πιθῃτὶ Δοςοροτζίς; 

ΜΜιπι 2 



οὐδ 4 

το Ροῖ!ς. Νήξ νεῖο, φυᾶ βετὶ ποαιοδηῖ, 
φιαοίρετο νἱάςαῦ : ργοάδπι ίδης {πττοτί5, 

αποπιοίο ὅζ {{| βαῖς, ας ἴῃ Πΐ5 ἀϊβις!}}- 
1ϊπγὰ ν᾽ ἀδηταγ, [ταπ6 πὸ 4υἰξ ἴῃ σοηϑει 

νε!η(δαιιοπάϊ, νοἱ αθίοθάεπάι, οἴοηάδε; 
ἐχ ἐο οοδίοσιρτειγ, ἢ γίζος Θαποσαπιρεῦς- 

(ρεϑα5αδεαι, Ὁ ποηδιῃ νοτο πιοάσροε- 

(ρεξιλβ βαθοτε ροῖε ὃ ἢ απίπιατη, δάτοη- 
᾿ και ἴῃ Δάποτῇς ργοπεξειοηῖθι5, τα σα πὶ 
“επεποϊοητία αππτ, 4165 δε ε ρογίςαυςη- 

ἀο, ἃ Γλσίεημάο ἀϊοοάαπτ. μη νετο 

νοϊμοτίβ. Εααΐτας. πλατύ. μαδετε {ρε- Ξε 
Ἢ οϑ Ζγ 

οἴεται, ναι πὰ ἤος ρει αλμπη εἴτο, ἢ ̓ ἰσςαῖ, Π6 

Ρίορο μοῖζος ἔγαιιάοπι δ αυδηι το τατῖς. 

“υτίας οὐΐπν, συ ς Ιοῃσίπημο ἢτ, δὲ αἀἁ 

ἐταιάἀσπιαρτίι5. Π) εἰηἀε (οἰαπάμπι, ἐ] 05 
“σατοταστίην ἱποοάςητος ἰρθοίεοι. πχαΐτο- 

ταιηλ Βαθογα, ρτορτεῦ ἱρῆας ΔΏΪΠΊΔΙ15 Πγα-- 

φσαϊτιἀϊποιι : αι ἀἰροτῆ, ἔλοιϊς παπης- 

Τατὶ ροήπητ. Ρειατογεατδι οορίοίϊοτ εαα!- 

τάτας αἀςῆς νἀ ἀεθίταν, αυλπι ἤτγοαδίς, ἢ 

οατατοῦοβ. ΘΠ πούμπι ἰπτοῦ ἘΖαίτο5 ΘΟ Π- 

ταλ5. Ρυείοετπι μα|τ5,. ἀὰτ Πα [τὶς αἰϊχυϊά 

Πρ 6 τοαρῆζοβ; πὰς σοηπξεητειη αἰϊσα- 

ὈΓεαυϊταῦα θυ χ δ φας, δα τγαάπισαϑ. ΪΝδιι 

Βοσπιοάο περοίϊς εἰξ ἀοίδι λο ετῃ ὃς πλὰ- 
ἰούθηι, ὃς (ρι{Π}Π]οτοπὶ ν ἀοτὶ. δίῃ Πγαϊτος 
νεῖ ς παρετὶ ρίο ραμοίδ. παυίάοπη οἰαίτλο- 
αἱ ἰοσα εἶδ πηε λα τηαπιᾶν, τη, Ζαϊθαι5 οο- 

φυΐταῖο Πσοα ; πἰπιίγαπν ἴῃ ἀρεῖτο υοί- 
ἀλη οχμι ρθη, πη οδίσατο φαοίάδαιῃ 4Ὁ- 
ἄεης., πας {πδτγαδξίοηςα πππλεγ πὶ 6411- 
ταπγ ἀδηγίητο8 : ἢ νογο οοις ἱρίδ τοτιι5 ο- 
σΠΠς ἐχροίταϑ (τ, ογάϊματας ἴῃ νῆδπη {6- 
αἰθηλ ἀδουτζίας Ἔχ ἰπτοσι4}1οῸ τγαάϊισες; ὃς 
εαϊτες συίάθαι οαϊπί]ας ἀδοιγίας,, ααὶ 
Βοπιίθυς ἀπῖο οουΐος ίπησ, Παίς ἑεποῖς Γ) φὴς δεκο, δὸς ὀρθοὶ τὰ δοφοίζο. ἔχφν᾽ τϑεσὶ ἀλ- 4 ἡ ̓ ἱ 
τοΐζας ἀοδεης; σετεγὶ ἀεριοῆας, δὲ πηϊηὶ- 
τὰς {προγοτϊ πεῆτο5. ἔἰσοτ οὐδ τουγογε 

Πποηίρθας πσύτογς, τα πὶ Πέξας ἱπ ἢ 145, τα τῇ 
ΔυΧ ]Π πέτα, Βέξοίσις ταπηούες Ἔχοορὶ- 
ταηάο. πὶ γεγο σοπῇ ἀδητὶ ἤτταϊ (πε ῃο- 
{τὸς, Ζαιτη δά ποσί! πλαϊτα πεσοτία, πλ1]- 
τὰ5 οσοπρατίοποϑ ἐχῃἰ θογὶ δπαίπης. Η!ς τα 
«ἰε(οτίρεῖς, ἐρίπις ἰφτηι ἀποἰς ἔπ τις Ἰά πγοἐτὶ, 
νῦρτο γὰ ργαίθατι (δ προγ Δ] απὶ {414-- 
οἴατα {ἔγιιατ, Ναὶ γοιιθία η1Π|} αάςο ἔτα- 
ἑϊαοίαπη η ὈοΠ]ο,ατᾳ; ἔα Ποῖα ιατα νεῦο 
αἰτίαν ριογὶ, φαοτίες ᾿ἀπητ, ργάτοχτι ἔα - Ε δὲς, ὅτὸν π’αἰζωσι, Ἔ ποσὶ δὲ ἃ 

ΥΦ 
Ἰρηαϊ ξιοϊαπτ, ]υσουστηηις ροήπητ,νε ρδμ- 

6ο5 Βαδξητος,, πλαΐτος Ππαίσεγο ν᾽ ἀθαητατ; 
δὲ πγαϊτος ἤαθετγε (ἃ ρΡΓα ογθητοϑ Ὁ (ρϑοίειαι 

Ῥαισοοτιπι οἰ σθαηῦ: σα νοοῖ, {πο 
ΤΆΪΠΕς ΟτίαΠ νἱγί, ἢ ται τθιι5 φῃΪ]Πγ πὶ 
ααἰϊοίαῃτ, ᾿χαϊα(πγο 4] ἀὐτί ἢ οἱἱς ντὶ ροΠιητὺ 

Χ ΒΟΝῈΘ Ρ Η ΟΥΝΑΤῊ ὃ 

δεϊμρυιπιης Βοίξες Ἰώ οτγοτα ἀερτομοηάς- Α τὰς δὲ πολὲριίους μιά λιγ᾽ αἱ ἀρδοτλ μονάς 

δαμᾷανοις. ὅπτως δὲ μὴ «ὐδοςαάπν δυκῶ ἀ- 

διωαΐζᾳ , ἵ χαὶ γοώνψω ὡς αὐ γίγνοιτο ταὶ δὸ- 
τΞ ; ͵ ιν, Ὶ 

χοίοῦτοι αὖ ᾿,αλεπκώταΐζο, 61).Ὁ μϑρ Οἰνιου. δ ' 

Ἶ μησφαάλλεοϑαι ἐξχγφοοιοῦτα διωώκάν ἢ Ἔσται 

χωράν, ἐμπῴολα, ποιᾷ ἵπισων δχονά μεως. πεῶςὉ 
δ), αὐ ἐμπείρως ἔχϑι ; εἰ «ϊδϑφέχοι τὸν νοι 

ἐν ταὶς μ φιλίας αὐθετσπασίαις, ἴ οἷα «- 

ποξαίνοισιν εκ τὸν διωξεων τε χαὶ φυγῶν. 
ὁτὸρ μϑύτοι βούλῃ τὸς ἱπαέας πολλοις Φα!- 

ἕν μδὺ ποϑότον αἱ ρχέτω, ζω αἷ» 

ἐξωρῆ, μὴ ἐἴγυς “μ᾽ πολεμίων ἐἴχφρφν ὄξα- 

πατᾶν. χαὶ γ.ασφάλέςερον ὃ πσϑόσω, καὶ 

ἀπαπητικώπερ9). ἐπτείζα, δὲ 

«ἀ. ϑ869οι μδὺ ἵπποι πολλοὶ φαίνονται, Ὡἰοῷ : 
͵ ΄“Ὁ ΕΣ: 

μέγε)ος Τῷ ζωου" ΔΙ σι ασήουϑυοι δὶ, (υα.- 

εἰθμητοι γίνονται. τί δὲ, αὐ σελιφον σοὶ Ὁ ἱκ- 

πιχὸν ΤᾺ ὄντος φαίνοιτο, εἰ τὸς ἱπταοκόμους εἰς 
ἈΝ ὦ ͵ » , " ν αἡ ΄“ ᾽ 

τος ὑπαεάὰς Ὀνιςπίης, κ(ἀλιςα υϑὺ δὲροίζᾳ,, εἰ 
Ν λ « , ᾽ » ε 

δὲ μὴ, ὅμοια. δόρφισιν ἐχονζξις ζω πε ἔφηχϑ 

ΕἾ χιδῴώνης ζω ἱσπεσιχὸν, ζπε “οὐδοίγῃς. ώ- 

να Ϊκη ὟΣ τὸν οἴχον τῆς ταζεως οὕτω μείζω τε 

χαὶ πυκϑόπερον φαμνέαϑοι. ζω ὁ, αὦ τὅς πολ- 

λοις ὀλίορυς δοκῷν 61) , ζῶ μϑὺ σοι χρεία ὑ- 

πάρχη οἷα, συϊκρυκώγᾳν ΟἿ δηλονότι τὸς αϑ
ὺ δηλον δα 

εὖν το φανέρῷ ἔχων, τὸς δὶ εἰς Ὁ ἀδηλονά- 

ποχρυπήων, κλέτδ)οις αὐ τὸς ἑπαέας" ὡὸ δὲ 

πὸὸ καταφανές ἢ Ὁ γωδλον, δέκα δας). ὴ ςοι-- 

αχούσεις ποιήσεινζα,, Δ[ουλφπουσεις πὐ ρα γᾷ Ὡς 
" Ν,} 

χαὶ πὺς μδὲ ασο9 τ πολεμίων ἱπωτας ἐκώτ 

λους, ταυτ φνὰ χαὶ μὴ αἰ Ὡρφώ. φοξεῖν ᾿ 

γεμίυ ἘΝ 
᾿ ΨΥ, λ 

πεν Καὶ “«ἀυδοξζοηθείας, καὶ ψάυδα γίελίας 
" Ρ ᾿ ͵ ͵ ω 

“ποιοιουῖε;, δος ρσοῦσι δὲ (κϑυλίςσα πολέμιοι ,.6- 

στὸ ποῖς ἰγα)τίοις πσφαγμαΐο. «αὶ Ταορλίας 

πυνϑοίνωνται. αὅτοων δὲ γείδφιμιϑθων, μα ἡ 
Ὁ ΤῸ Δ᾽ Νὴ νυ σὰ Ν ,. ἀπ 

ϑναοϑιι αὐτὸν χρη 99 Ὁ παρϑν ἀεὶ ὡ- 

πατᾶν. ὀγτὼς ὙΣΡ Οὐθὲν κερδαλεωώτερϑν 
ων" πολέμω ἢ ἀπάτης ὁπῦτε ν καὶ οἱ -σοῆ- 

νὰ Ν Ἷ 

᾽ν 

Ὕ ἐπ “ιν 

." 
πὸ 

ἀπατᾶν κσϑοΐοοντες » ὡςτΈ ὀλίγϑυς 
ἢ “ πρρλβρον ἥἭ 

χονᾷς., ποῤλοὺς δόχειν ἔχφν᾽" καὶ πολλοὺς 

“ὐξϑέχοντες, ὀλίφσυς φαϊνέοϑαι ἔχάν' πὼς 
᾽ ᾽" ᾿ ΤΣ ἣ ὡΣ 

Οὔκ αγόρες γε τω ὠξαπα (αν “ξοοεχουτὲς 
λ - 2 »' - ὌΝ ! 

τὸν νοι δυρύαιντ᾽ αἢ τοιαῦζῳ, μη γχόμάοϑαι; 

- 

χε" εἰδέναι, ὅτι 

Ὁ“ 
" πῶς πολεμίους Χαὶ 4 δενέδρας οἷον ""Σ 

δῶ ἥ 

ΠΝ 

δ παν". 

, σιν δα Ὁ 
δωύα, Ὁ 

Ἵ 

ἡ 

᾿ 
" 

Ν 

δὴ 

Ἀν 

᾿ 

ἕν 
1] 

ι 
ον ον 
ς 

πλῷ 

πιδ 

᾿ 
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πλεονεκτημκοαΐζο,,, δδφοοι ὧν τὶς ζῳ πλεῖςα 
ἀῶ νγ5. ͵ “ῳ 

χα) μεγίςα σζόω απ τῇ γέλυνμϑυα. ὧν ἐνέκϑ3. 
ΠΝ ὦ.» Ἵ Ἔν ᾿ «ἂν λ΄ “ὙἍὙ 

ἤσέκ εἰχάρητέον ιδχήν, ἡ στο σζο τῇ ἀλλὴ 
: τ ϑασκδυὴ χαὶ τοϑοι θε εἶν αγτήτέον δειωα- 

ος λαᾳῆα αὐδόεεςιν, ἀπατὴτιχϑν χαὶ ὦ πλοῖα 

πιῆπ οἱ δασκάυαζομϑιον πεζῇ τε “σφάξαι καὶ 

ὃ πεζῇ πϑϑςποιούμϑμον ἐχιξζουλφύφν,καζᾷ 

οώλα αν ὀχυχήρῆσαι. ἱπσπαρχίχϑν δὲ χα Ὁ 

διδοίσκν τίει πόλιν, ὡς ἀοϑενὲς Ὁ πεζωνε Β 

ἕ, βῆμον ἡπασικϑν, “σοὸς ὃ ἂμ ἵπαοις πε οι ἐ- 

χῴν. ἱπσπαρχεχϑν δὲκαὶ Ὁ λαζοιζῳᾳ πεζρις, 

εἰύξις γ,οῆοϑαι. ἐς! δὲ πεζὰ οὐ μόνον οὐ τό- 

τοῖς, διυλιὰ χαὶ ὀγτιαϑεν ἵπτσων δποχρύψααϑει. 

᾿ πολὺ γδ μείζων ὁ ἱπαοῖς τῷ πεζρὸ. (τα 

δέπλύτα ἐγὼ, χαὶ ὅσοι κσδϑς πότοις τὶς μ- 

᾿χϑυήσεται ἢ βία ἢ τέχφη αἱρεῖν τὰς οναντίες 
βουλόμϑιος, σεοὺ πω κῷ ραν συμξου- 

λάω, ἵγα. χαὶ πίω τύχζωυ σφεωεπταινῇ θεῶν - 

λέων ὄντων. ἔς) δὲ ὅτεπύμυ ὠπατητίχϑν καὶ 

λίαν Φφυδλακτικὸν πϑϑοποιήσαοὶζ ἐ1) 5 χαὶ 

μηδα κῶς φιλοκίνδχῶνον. πῷτο ὙΡΡ τὸς πο- 

λέμίους πολλάχις πος λάγεται ἀφυλακτᾷν- 

ὥς μᾶλλον ἀμωρτόμειν. Κὼ δὲ ἁπαξ δύξη 

ἧς φιλοχίνδοευος 61), ἔξες! χαὴ ἡσυχίαν ἔχον- 

ᾧᾳ, παροςποιούμϑρον δὲ πσράξειντί, “Ὡά- 

γκαΐᾳ τοῖς πολεμίοις παρέχφ. δλλὼ γὸ οὐ- 

δὲν αὖ τις δευύαγτο πλάσαι, δι΄ βούλεται, εἰ 

μὴ ἐξ ὧν γε πλαήοιτο, παρεσκάυασμένα 

: Ἢ "" σσεῖὶ αν ἐξ αὐδρῶὼν Υ εἰ μιῇ στε τῶ, 

νικῶς [ οὕτω παρεσκάα σμκένοι ἔσονται : ὡς ΦιλιΞ: 

ἐμὴ κῶς τεἔχήν “δὸς πὸν φῤχονζῳ ,» Ἔ καὶ Φο9- 

ἰγήων ἡμέτερον σφῶν αὐτὸν ἡγήσονται Ὡς ΤΜ 

' ςτὸς πολεμίους οὐγώνων. ἀὐνοικῶς υϑὼ 

ὅζω ἔχην χαὶ ἐκ αἴσϑε εἰκὸς τ΄ς τρχουθυες, 

“" ὁτὸμ Ἵ φιλοφρόνως πὶ ἔχῃ ατεὴς ἀύθιὶ ̓ οἱ 

Ο ἤζδόνοων Φονηται!, οπτως πε σετὸν ἐζοῖσι 5 Χϑὴ 

τρὴ ὕπως ἀστφφόλώς »ϑὺ ποχωρησοισι, πεφυ λεὺ- 

ἣν ἢ σμιέγως δὲ αϑα πείσονται. εὐ ἢ ταῖς φρουραῖς 

Ὥ χρὴ ταὶ χελοΐ,ὶ σκηνῶν, χαὶ ὑδάτων, χαὶ φυ- 

" λακχῶν, δὴν ἄλλων δχετηδείων φαρερϑν ἐὴ 

πιμελούνϑρον, ἢ τατοϑνοοεοῦχαι γε, χαὶ ἀγρυ- 

πγᾶντα ἕνεκαι τόρχουϑίων. ὶ Υ )ς πλέον 

᾿-- ἔχη τί Ὁ μεταδ᾿ὅναι κερδ᾽ὀλέον ᾧῷ ροεφηκϑτι. 

ἘΡΑ, 

ΘΕΥΜΑ ἃ ΦΟΠ ΦΥ͂ ΧΊΎ. 
καὶ εὐθυμούμϑυος δ᾽, αὐ τὰ «ἶν τοῖς πολέμοις Δ ΝΔΠῚ {ἰ οἰμπν ἀπίτλο ἔϊεο πλο]ίοτος ἴῃ δ. 110 

οός 

σοηαϊοίοηος Αἰ τις ΟΧροπ(ατ, ς τπαἰοτε πῃ, 
Αγ ΠῚ ραγῖοηχ, σα α! ἀοπὶ}η Πσπίογος ἔγαι- 
ἀε σαρταζας δζ ραγταβ πλπθηϊοτ. δ πσρτορτοῦ 

ΝΟ] πο σδρο!οπάμηιν ἱπηρουΐπι,, νο] νας 
ποοσσαοαηιε ργαίξατο ροῦϊτ ἀἰτϊατας Ρτο- 
τεῦ 4118 Ρετθμ πὶ, ὃς ἱρππιοῦίη πος αἀη]- 
τοπάπιπι. (Λἰ πλατο νἱοἰππτα παροητ, 5 αα 
ἐταάετη πος ΠΠ04; σοπηπιοάιι, νὰ ἀππὰ 
παϊιος ἰη[ἔσιιαης, αἰ] τοῦτα σογαπξ: ἂς 
γ οἰ ΠΠπὶ, ἄϊιπὶ ἴογγα ἰπ ἢ ἤϊας (6 τοὶ τὶ ἢ- 
τησ]ᾶτ, Πγαγὶ γα πὶ σα στοά φητιγ. Ετίαίη πος 
ὀαιίταση πλάσι τὶ οἱξ, ἀοσοτο οἰαἰτατο πῇ, 
αιαπι 4616 φαϊἀάληη {τ ααιυίταξιις ἃ ρᾶ- 
αἴτατιι ἀοἰΕἰταταδ ᾿νε ν Πα οτιτὴ δα ας, ὃζ ρος 
αἴτες παρθαῖ. ΪΝεο πιίπις αὐ ΟΠ οἰτπι τας 
σι τὶ ἐααίταπι ρογτίπος,, ντ ρα άθιι5 ΔοΞ- 
σορείδ ντὶ ροῆϊτ. Ας ]ἰσες ροαϊτες ποῃ ταη-- 
ται σο τὶς Ιοοί5, (εἀ δτίδι ρος ἐηιιος οὐ 
οσαΐτατο, 'Νδπὶ]οπρα σέαπέήϊοῦ εἰξ ὅαιοβ 
Πποπιίης ρεάεξει!, Ησονεγο εαυίάοιῃ νἢΪ- 
ποτία, ὃς {1 τα πη Ο] τὶ ΑἸ αἷς ργατοΐοαγο- 
Ἰος ἰῃ οοπαῖι ΠΟΙ Εἰς αατ νἱ, ἀπ ἅτίς {πρεΞ 
ταπά!,, ἀϊπϊη8 οὔπα ὀρ {πἰοϊρίοπα σοης 
{πο : ντ μπνηε δ] ρΙδοατο 40 ργορίτιο, 
ἔογτηαπι πόσας Ρεοίροξζαπι ρέα αἰ σαΓὼ 
οὔτις. Νοππππισπαπι ὃς ΠΠΠπ|ἃ ἀρ Πη πλίττὶ 

αὐα (τασάεπὶ, ἢ Πίσης (ς σασταη αυ ρ᾽ απ 
{Πππγάϊεε. αἰ 6 Β611: τεηταιλάσΣ πε μα: 
ἀιλπισυρίάμπι. Εἶος φηϊῶν ποίξος οο (8:Ξ 
Ρίας αἀϊρσιτ, γε οπλ 0 σατο ῃ αἱ ἃς ἐσσι θδηΞ 
αἱ Πιυ4ϊο., τηασὶς ἀο!παιαπτ, 81 ἀπὶς (6 Ξ 
τῇε] νἱΠς ποῦς λάδι πα! ρουισα] σα ρ 8 
εἴς, ροτείς ΠΟΙ ΡΣ. οτίαι αηϊοίςοπάο, 
ἄμιπι αἰϊαί {6 ἐλέξαγιιηι ἐτπλυϊαῖ, ποσο- 
4 ἔλοεῆδσις. δεάςπιίπι οΧ δη ΠῚ {πὶ ἀτθὶ- 
το ΠΙΠ1] ἔογγπάγα. αα!ρίαπι ροῖπτ, ἢ ποῖ 

3 Κρ ΟΝ ἈΝ δ Β ᾿ Ε 

γὐ- εἴη, ὡς πείδκαϑαι τῇ τῷ χφοοτεέχνου Τ γνω: Ῥεα, ἐς ααῖθιι αἰ αϊ πη ροπάιιπ), ἱτα σοπχ- 
Ραζαῖα {ππ|. νῦ ἀττίΠοῖς νο! αηζατὶ σοι δητὶ 
ΠΕ6Ο [τ6Π0 οΧχ ποπιηίθις αθίαις πιιηχίἱβ 
ὁρο ἤπο αἰϊψαϊ νπισιαιη ἱπΠἘγιΈεϊ ογιητ; 
νταπιοσο Ργοίςηπαπτατ 1 πι, 4] οἷδ σα πῇ 
ἱπηροτίο ργαοίξ ; ΠΠῚ εἴπη (ς ργμάσητίο- 
τοί ᾿πἀϊσαιοτίης ἴῃ 115, χα δα σοτταηλῖ- 
παούτῃ ποίει που ροττίποητς. Ηης 
4104; ΘοποΙΠαγὶ θοποιϑ ητίδηη {ΠΠΟτπη; 

αἰ τοσαητα, σοπίεπίαποιπι οἴ Ε; {1 σοπηῖ- 
τοῦ αἰ] ἷ5 ἐο5 σοπιρίςξξατατ. ας ρτοίρὶΞ- 
οοτε ίς ἀδοίαλγεσ., νὰ ὃ νἱέξαπι πα ρεαμὲ, δέ 
ταῖο (ς τεοίρίαπε, ὃ ἰάοποα πλιηϊεὶ σαίξο- 
ἀϊα χυ!οίσδητ: [ἢ ρύΠ αἰ]|5 τη ΟΠ ἀο- 
Βετεῖις οἵ οὔτα ἀε ρασ]ο, δὲ το πτοῦὶϊ5, 
δὲ ἀ΄τιῖς, ὃς ΕΧοΙ 115, δζ 4115 τοις πε ςοί- 
(λτὶὶς; ἰτοπΊ4πε ργουἀφητία ἱρῆα5, ὃς γἱ- 
σιδητία ρτὸ 1ἴ5.; πος ἕερίτ: ΥΡΙ δορία 
πυδάληι Γοὶ ΔἸ σαΐτι5 αὐτιη αξ ἴδ; ΖΕ] 4115 
ρῥισεῖε; Ἰασγοίμπηι δία, ἰὰ {5 πη ροτείγὶ: 

ΜΜῃ 3 
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ἱταροτῖο εξ; ἢ φυασσαργηιςα, ντ ραποὶς γα πὰ 

σοιπρί οέζαγ, πος ξλςετεϊυἜοτείς, οα το τ 5 

ἱρῆς ἔδοοτςε νἱτις δποτίτ. Φυμάρτορτοῦ ἐχ- 
οτάϊοῃς δῷ ᾿πίσοπάθῃ 5 ἐαι5. οχογσο- 
τὸ οἵππία ἄςδεῖ δα τοπὶ σαιοίγεπι Ροττὶ- 

ποητία : πὸ ριαεεξξαπι ἐπππὶ ρος γἱ- 
ἄδδητ ἰπ απο δζ ἕο 5 τατο τγαϊίσογα, δ 
Τοῦτος προγαγος ὃς ἐδ τα πια] 5 (6 ἀέποίτ- 
τοῖς, ὃζ ἰάοπες ἰασιατί. ΙΝ4πι παῖς ΟΠΠΠΙΔ 
ΠΟΠΏΪ 1 αὐ πος σοπξογαπι αάϊ ππιθητὶ, Π6 
ΘΟΠτΕΠΊΓΕΣ ἔτ. 110 {1 ΓΟΓῸΠΠῚ φοτοῃάατιπι 

Ρεγίγαιι εἰς ποτίησ, ὃς ΙΔοποιπα δὰ εἢϊ- 
οἰσπάμπι., νῖ ὙΥΕΨΝ ἰρῇ ροτίοτο ἴοοο 
ἢπητ; δὲ φῃϊηγῖς ρτςτογοα ἱπιργοοσίητ, οαπὶ 
Ὡοοτοπλοῦς , Π6Ο αὐίαις ΠΙΆ ΠῚ ΟΡα . ΠΘῸ 

οχτὶς δἀιιοτίδητί θιις ἐπ ποίξες ἀπιέξζαταπΠ): 
ἢας (οἰϊίοςε εἰαπιοάϊ {ππτ οπληΐᾳ,, πηᾶ- 
Βἰδνῖ πιουίσογος ρυσέεδο τοάἀάσητ 111ος, 
4αϊ εἰὰι5 ἱπηρεγίο σοπιίποηταγ, ἂς Ρτα- 
ἄφητοηι πο ιιοπλείς ας σοηπεηίτ, {αΐ 
αιιῃ} ἱπηροτίο τ : δὲ ρορυ] Ατεηίοπ- 

{ἰς χαίτην πιὰ σ Ἔτι πὶ Ιοηρο Α[1|5 ργαίξα- 
τὸ τα σαΪτι! δ, Ὁ τεδ το ϑεδρν {1} 
νίι τοὶ πλ ταὶς ορούτεῦ; Ζαμπη οἱ ἜΡΟΝ 

ταὶ πητ δὐτιογίαγι!., ταῦ σατο 5. ΠΕ ΠΊΘΙΟ 
Ρατε5, αιπὶ ροάίτος ίαπο πα ]τὶ. 51 ἀστατη 
᾿ιοειίση ἤπε γα] ας Οἰττατία δι Χ 115 1- 

τιαάογο σοπεῖαγ, αὐποτγίας Π1ος δηθος οἱ 
οἷο οἴτπὶ οαιήζατα. ρογίοταπάατ. ετῖτ. 

δ᾽. Βοίξος ἰῇ Ατπεπίοηπαπι γεσίοπετη γ- 
ταπηραπτ, Ρτίπηιπὶ ΑἸ τ Γ ΠΟῚ γεηίςηζ, 
Ππλπ| 4}1|5 αὐ ἔπος οαιπτίθα5 δάϊιηξ!ς, 
δζ στα ΠΠ|ς ργατετεα ρεαϊταπι σορΙ 5, 4υ1- 

θιι5 Ατποηϊοηίςς νηϊποτίος ἱπηρατες δά 
Ῥαρσπαπι ἔπταγος ἐχιπἱπλεπῖ. [τάηπε {1 
ςοητγὰ ταπΐατι ποίξίαπιν πχαἰτἰτα ἀϊπ πὶ οἱ-- 

. . - . ΕΣ ε 2: " ; 

τας τοτὰ ργοα τε νε]τ ν ντ ορεπὴ τορίο- Τ) οἴωνται πϑλζᾷς ἀἰϑέωνα ες μὴ ἱχοψὰς ἐΠ) κὠτ 
Πὶ ἔογατ ; ἔρεπι θοπαιῃ σοποίροτα Π᾿ἰσε ίτ. 
ΝΝδηὶ δὲ Θααίτος ἄθο ἰππδητς πηο] γος, 

ἢ αυΐς εοτα πὶ οὐγαπ σσπαοῃίςητεπι σα- 
ταῦ δὲ ΡΘάϊτος ΠΕΙΠΊΟΓΟ ΠΟῺ ἱπέογίογος 6- 

τη : ΖαογιπῚ αυίάοπη ἄθο σοῦροτᾳ 46- 
τοτίογα ἤπητ, ὃ αῃί πη! Ιοησε ΙΔ ϊς διάϊο- 
Τα5, {ι ἐθο ργορίτίο γεΐξξς πιεγίπε ἐχογοῖ- 
11. Μδίογες ίληε ιιοά αὐτίηςι, ΠΟΙ ΠηΐΠας 
Ατῃςηϊοηίος οοσιτη ποιπίης, 4π.π Βασο- 
τὶ. (πιεῖ εἴξοσιιητ, δὲ νεγο οἰμῖτας δά γε ΠῚ 

Ἄν τος (Ε σοππογζογις, ὃς πλαοηΐα τὰδ- 
τὶ (τὶς ΠΡῚ ἀπχοεῖς, νείταισι Ζαος; Γλέξαμῃ, Ε 
αύυππι 1 οςαπηοη!) ταοὶς νη πογῆς (δὲ 
Δαϊαη ξΕ5 Ατιϊσαπυἰπιιδίθγαητ; ἐααίτεία; {- 
τἰς Ἔχίγα πλιγος εἶδ (ἢ ἴο νοϊιογίς., ἂο 
(οἷος σοητγα σορίδ5 ἀπ ογί εἰ ΟΓΉ ἢ ΟΠΊΠ65 
ῬοτοΠ τατί : τα πη νογο ρείπχαπι, πλθα ίΔΠ 
ἐρατοητία, ἀἰαίηο Εὐῖς Οραις Δ Χ ΠΟ ἤτπιο, 

ΧῈΝῸ ΡΟΝ 9 

Μιμτηλο νοτο σοητοητησοης ΕΠ »4ὶ οὐπὴ  ἥχισα δ αὖ καταφρϑνοῖο Ὥξχοντος ̓ ὡς αδι, 

Β ταφρφνῴοϑαι. ζῶ δὲ δῆ καὶ ἡ ποραηειν γνῶσιν 

σεαπένφ, τῳ πολεμυρὸ τῇ). ᾧ ὡ κῶμο.. 

σεενελόντι εἰπσᾷν, εἰ ὁπόσα σκείνοις φθαι- 

γνοίη, αὑπὸς ζετα βέλτιον ἐκείνων φαινοι- 

φρξαυδιον ὀΐω δὲ! στὸ τ α)α.-- 

(α νεῖν ἔχε τὸς ἵππους, τπλύτοι ἴο ο᾽ ἵπαπ- 

κἢ μελετᾶν, ὅπως ὁρῶσι, τὸν Ῥόχοιζα δὺυ-" 

γα μῆνον ἔχι τῷ ἵππου καὶ τάφους ἀσῷα- 

λῶς «ἶράν, καὶ τείχη ἰπυραχρίζειν, καὶ 

τ δηϑων καιταίρειν, τσὶ ἀκοντίζειν ἱ ἱχανώφι 

ποτα Ὑ» τα σσροχϑ τς εἰς Ὁ μὴ κα- 

τὸ ποιῶν. 

Ἰλιρα διυόντε, δηωυάμϑρον φἴϑασκά ά- 
ᾧζν, ὡς αὐ πλέον ἔχοιεν τὴν πολεμίων “δὲς 

δὲ ττοις κἂν Οκῴνο λαζωσιν εἰς Ὁ ̓γνώμέωυ, 
ταν υδος ΔῊ τ τ, » » ον 
τ οὐτ' αὖ εἰκῇ : ἮΝ αὐ4.. ϑεῶν, οὔτε ΚΟ ἢ 

στὰ ἱεροὶ ἡγήσοι τ᾽ αὐ ὀχὶ πολεμίους" μι, 

(αὐταὶ πιϑανωτέρους το οξχοτι πῶς ΞΡ’ 
᾿ μ᾿ ( 

ἡθηϑύους ποιᾷ. πὸμτὶ αδὺ δἷι ὅυ “οξϑοήκ φρο. τὰ : 

Ἀθμ φρφνίμῳ ἢ, πολὺ νϑύτοι Ἑἀϑαναήων τίν ̓ 

ἵωπαρχον Δα φέρῳ διᾷχαὶ τω τὸς ϑεοις Ἴἢ 

δδίσι υϑὸ ἕμοροι αὐτίπα λοι ἱωπῆς τε 

πλήσιοι Ὁ πλῆϑος, χὰ! ὀσλίται πολλοί. κῶν 

μϑὸ εἰς τἰωὼ πολεμίαν ἐμραλλῷ Ἐλεχάβη ἀ- 

γάυ τῆς ἄλλης πόλεως, ασδϑὲς ἀμφοτέρφυς 

τότος μόνοις αὐ ἴοις ἱωπεέῦσι δζκχοδέω 6.0... 
δὼ δὲ οἱ πολέμιοι εἰς πίω αϑίεναίων γωριν Ὁ 

ἐμξαλλωσι, πορῷτον μϑὺ σύκ αὐ ἀλλως ἔλ- 
ὅγιεν. εἰ μὴ σεεὼ ἀλλοις πε ἱπαεύσι σθ9ς τοῖς 

ἑαυ, χαὶ πσοϑς πότοις, ὁ πλιίταις ὁπέσοις αὖ 

χέοϑαι. «σῦς ὅδ ὥούτυ; πολεμίας ὦ κϑὺ 

ἡ πόλις πᾶσο; ἐπεξίη Ξήρήξουσα τῇ γώφοιοἶλν ̓  

πιδὲς καιλα!. ἱππῆς τε ἊΝ στε ϑεῷ ἀκείνερ, 

ζώτις αὐτὴν Τλεμελῆται ὦ ὡς δῷ, ὀπτλίταί τε 

βω ἔχοντες, ταὶ Τὰς ψυχαὶ Φιλοδιμὀεϑεϑιω ὐΝ 

ὀρθώς ἀσκηθῶσι, σοὺ τῷ. τοὺ δι Ὀλι γε ζοις 

σσξϑλϑνοις οὐ μφον ἀϑέωαῖοι Ἴτ ἡ βοιωτοὶ Φο9- 

νϑσιν, δὼ δεὲή χω πόλις ῥέπηται Ὄχι τὰ ναυτί- 

καὶ “σ᾿ ἘΣ αὐτῇ τὰ τείχη ἀζεσως ν,ὡὼς 

ἡ ὁποτε λακεδαρμώνο στἐὼ ἅπασι τοῖς ἕλλην 

σιν οὐέξὀμον᾽ τῶς ̓ ἡ ἑπώίας ἀξιωσάετα τὰ τεῖ .Ὲ 

το δ᾽ τείηρις φχασωζῳν, καὶ Ὁ αἰδθις μό, Γ φῴεαιν ἢ 

δυνεύφν τρὸς πϑρζᾷς τὸς οϑαντίες. οὐοῦν δὴ 

ϑεὼν υνϑυ,οἶ αι, τρῶτον συμμάχων ἰραυρῶν ον δῷ, 

, ἔπειζᾳ 



᾿ ΕΑ ΘΟ Δ ΟΝΈΣΤ. οδ7 
Ε΄ ἔπεα δὲ χορὸ τὸν ἵππαρχον πσοϑοῆκᾷ ϑπο- Δ Ἄτησς ἰρίαπι ἀεί πα ς πλαρ γι οααίτειπι Ἶ οὐνωος ἀν τοῚ καὶ ὙΣΡ φρονήσεως ες νἱγα πὶ ΡΓοσίμς αἰίο! ατιιαι σοπιιοηίοτ, 

᾿ “ νον ι ἢ νλνος ἾΝαπὰ ὃς ρυπάἀοητία πῆαρῃα σοπτῖα Ιοπσο 
“δ 9ς πολυ πλειοῖς, πολ- ἢ ο΄ ἕ 

δι πολλὴς «πϑςι πολὺ τὸ, 19] » Ρίτςς, δὲ αὐδαοία γουϊγίταν, Ζαιιπὶ οοοα- : ΟΥΑΙ Σ ἡ όμεΣ: δὲῖ δὲ ἕξ ων ὃ : ἣ ἐπ)6, ὁπότε χαιθ9ς ζρ᾿ούπεσοι. δῈ! δῈ 7) ὡφε- ῃρῃϊςίς ΟΡΡοτταΠΙτα5 Οτα !οὐῖτ. ἰἀοτὴ ατ- 
ἯΝ ᾽ ῃ Ὁ9Η͂Σ λ . . ἧς δ ἢ δ τνν ἢ 

μοὶ δοκῷ, χαὶ πογεῖν αὐτὸν ἱχαψὸν εἰ ). ὐδϑς Ὀϊτγοῦ εὐ Ἰαουῖθιις ρουίουξ ας ἰΦοποιιπὶ 
ος κδὸ γὰ} ὃ παρὸν ςράτϑυμῳω ΔΙακχιδυ- εἴς ἀοθοῖς: δ1 επΐπι ὀχογοίτα τ]} ρταίση- 
4 Εν ὅλα ἀμύνειν ϑὐ λον τὴν ἀνὺ το, σαΐ ης τοῖα συ θη} οἰ αἴτας (δ ματος ο- 

ΕΠ Ή99 ἀπΡ  κ τ ΤΠ Σν ᾿ϊοϊομἄαπι, ρου ταὶ νο τ : πἰμγίγα τι ἔς: 
᾿ς φαοϑαι, δλονοτί παι αὖ ο, τί οἱ κρειήους το, Ζα ἀααῖ 11 ν τε] 15 Πιροτίογος βιοίίη- μ΄. ͵ “ΚἊΝ 2 "᾽ς λ “7 ᾽ αἵ ὃ ᾿ς βούλοιντο, ποιεῖν δὲ δσσὲν αν χάρος εἴη. εἰ δὲ ἄμ {ατιιοτίητ, ΠῸΠΔΠὶ αὐ τοΠ ρογάροης 
ἰμλάδοι ἐφυλαῆᾳ «ϑὺ τὰ ἔξω τείχους τοσούτοις, ὁ- ἀἀλῃλίλτϊς ἰρίς ἰἀοπμ εις. ἀτνογο ἢ οχεγὰ πγτι- 

ΩΝ ἀχκ ΟΣ ΣΕ, γ) τῸ5 ἔτα τοῦ σααῖῖθιις οιτοάϊατ, αιιος πο: ποῖ σχοσί ἐν τὲ τς πολέ ἐοὺς [χαψο! ἐσοντου! : ὴ ἔα “3 
σχοπτέυ ἐᾷ Β {ται τες ἐρεου] Δ αἸς {ΗΠ οίοης, ὃς 118 ΙΓ ᾿ ΕΣ Ἐν Ὁ Ν» λ Χ ͵ 

ὰ) ω » ὃ . . ᾿ -ὐι Τ αϑαχωρεῖν εἰς Ὁ εὐλιδαλίω τὰ δεοιδιαι πμαϊοτί εχ Ραττς 1π ταταπι (δ Διισςη ἐϊς, 
ΙΝ « “Ὁ 3 ὃ τ, Ἐπ ὡς Οκ, πλείφου, ἰχανοι δὲ καὶ τσϑϑοθϑιν οὐ- ᾳαΐίδιι πος ορα οἵδ; ἤχιις ποῃ ὨλΐπιιςἸάο- 

'ᾳ Ὁ «ἶπΠι , : ΤΥ ΠΟΙ ᾿ ἐῳ δὲν ἡ ηον οἱ ὁλίχϑι τ. πολλαῖν᾽ χαὶ φυλάτ- ποὶ (τητ δὰ ρτοίριοἰοπάμπι ραμςὶ,, ασηι 
΄, 2 ’ δ ! ᾽ 9 {. ΐ Ν᾿ τ ζίνω, κα Τ ναλόν, τὰ Ρίατες : ἔᾷπο τιιπὴ [ οὐΠοάιεμάιπι, τ] 

᾿ : δα Πιδάἀμπςοεπάμππηι ἴῃ ἰσσα ρασαῖα ΠΟῺ Πιϊ- χύχα 
ἈΝΕ τ ε ! Υ “ ͵ “Ἄ εἴ 

ιςἵ - Δ ΕΥΡΕΝ : 
ΕΝ “στῶν, οὐμμητεαοτος, μη τ ποις τσ. ας ὁπιησ ὁρροιταηΐ, ]αΐ πεο (εἰρῇς, πες 
"οἱ πεὶς πιφάσοντες. ΟὟ φοῦος δεινὸς δόχεῖ ὁααῖς {ἰς (μτ15 Πάτιπτ. ίδηι πλοτιιδ ἰπ οἷι- 

᾽ ͵ Ν᾿ : - . 

πο συμφυλαξ ἐξ. Ἴ τὸς μδὺ φύλαχοςοκ τό-. ποάϊοπάο (οείτς ἀφοῦ ἐδ νίφεται. Ιτααπό 
ὯΝ Μ τ ἘΠ ὃς “4. Ν , ὟΝ . - 

λν. ἧτν αὐ τίς ποιαν , ἴσως ὀρθαΐς βουλά,)οιτο, πἧς τοξξιιπι σοι Πἰΐπτι σαρίοτ, αὶ ἀς Πϊς οι ο- 
ι ᾿ς ον ΕἾ υ ἐεβασρια Πα ατίος οἤποῖοτ, Εοσ νογο,, αὶ 
αἰϑα οἱς τ' Φυλφκῆς εἰ μῦν τις ςρατίω εἐ- : δ . Σ 

δὲ «ἰξεῆοις τ φυλακης εἰ κυ τις ον σομίξίτατα ἴ᾿πὶ οἰ πο α {προγβιοτῖπε, ἢ 
᾿ χήν ἡγήσεται »ὀλίγη αὐτῷ ανόται. τὸ πλωτὸς ς μι νῖ Ἔχεγοίταπι παδοῖα ς ἀπχογίς; ίᾷπὸ 

ἐ γὸ οὐδεηήσεται,, ὥςτε οα, τῷ ἐμφαιοις ]- Ρετοχίριιις πἰς οἱ νιάἀοθίτυτ, Νῦν [ἢ νηϊ- 

χινδχωυ ἄ ἀν. ζω δὲ ὡς ληςαῖς αὐδθις γγρῦται, Ὁογίαπι οτῖς ἱπέογίου δὰ ρισης ροτίου]πι 
ὲ Ἵ Δροτῖο Πηαστα (ρθεπηάππ. 510 εἰς ντρτα- πόμυ αἱ, ὡς Ὁ εἰχὸς, ἱχαγζωυ αττο πο πειν α᾽. ὦ ἢ ; Ὰ Ἄ 

μι δ " φασιν κ ἐν Ὁ Ὧ ἀοηίθιις ντατας, (ατῖβ ἱπροῦπα πιασῃϑς αὐ 
προ ίαμα βερδες ἀβ ϑεν Ἧς: παρέ, γηὸς ἱπ[ιἠτυτίπη σορίας παδοδίς, ντί 4ιϊ- 
σκά.,α σμένους « εἰ εχθιτα,ως ποιᾷ τί μὴ κατα. ἄρῃ δήραγεῖ, [θροεῖ διῖοην, ππλξο 1π61- 

Ἶ “»" ͵ " « χα’ κἢ - ᾿ ἢ ἡ δ οςς Φωνῆοντα, Φυλοιφ ὦ τι ομδδτομη Ῥω εἰο, τὐ μοι Βαθεῖς τε , ὃζ θς3 
᾿ ; ͵ ͵ ! ῃ ὶ ΠΠ]} , πολεμίων ςράτά. μα. φιδούσι δέπως ςρα- οὐ]ταμο 1185 ἀξείοπος ἃζ σοηΏ] 4, Παπὶ 
͵ πο Ὀιτ|ὺὐὙὴὼ τα κἰπ αἰἰ 4 τα ἀεἰπαιας ΠΟΙ Π}ς Ἔχ ογοῖτι, 

δηδὰ ὑἀρίς ΠΤ ΙΘμΑ Ὁ σι γεν στρ γι ὁ ίογμα το. Θοεπη νεῖ μι εγαπζειο πα μι 
ἐδ, ἀμορτὸμῳν. ἡ ἡ γὸ ὄχι τὰ ὄλττηδφα ἔχημε- τες, απδητο ρίας {ππητ, ταῆτο πιαρὶϑ ροα- 

ἱ τὰ Ω )ὔ 2 ΄ ὶ - 

λείᾳ σκεδομνιουται, ἢ πορθυορϑμων ἀταξίᾳ ἢ οσᾶτς ἃς ἰα0]. Νίαπῃ νοὶ] οὐ σιγαπ ραγαη- 
: ἐῶν ἢ , ΡΣ ; τ : ἘῸΝ ΤΑΝΕ νλί- οἱ μῦν πσοϑέρχοιται, οἱ δὲ Τ αἰ πυσλείποντι αἰ τες ποροίϊατίας » ἢίῃς ἱπάς ἀΠροτραη 

ταγ ; νοὶ ἴτοῦ δδίχας ογάϊης ἔλοϊοητος, 4: 
᾿ς ἜΤΕΙ ΠΡ ΓΕ ΠΟ τ γεν Ἧε 11) ργασεάμιπε , 8}1}} Ιοπσ  α5., 41 ΠῚ ΡὰΓ δὲ 
3 ἴφου γρὴ παριένω αχϑλοίσα,, Εἰ δῈ (ΓΗ γ ολῃ Ἢ ΟΡΡουτιπαπΠὶ{πτ, ἃ τοῦσο πηάπεηῖ. Εἰσί 

- “ , " ᾽ : εὐ κεν Ἵ Ξ 
φρόνοεν-- χώφοι φρατυπεδὸν ἔςαι᾽ οχ4)ο καλαΐς  αὐθ9- πλοῦ! εγοταβ δὲ ΡΟσσατα ΠΙΠΙΠΊΟ ΓΕ ἢ - 
οὐ δδι ἘΣ, ἢ ͵ ἢ ͵ Ἴ Ϊ 14. Πὶ 5 ἵοστοας ΠΡ νοροιῦται ζῶ ποισαινῆσί τί φϑαΐσοιι ᾿Ἐσποχώρή- αυεηάᾳ (ππτ ἱπραηῖτα ; Ὡἱ’ ααῖς τερίο 
Ν Ὡ. ων πολὲ βοηϑυιεῦ, Ἐχ ἐ υἐεδ Ποτὴ τοῖαπὶ σίγα ἦρε  Π Πλ]Πτ|5 ες νο- 
ον : 1|τ: δὲ ποοτοξξε τοι οπάμχ,ντ ἐοθοὺς (δ 

τικῷ ἀετῷ τσ (ρίας, ἐλοίπογε ηποάαπη οαΐτο, ρυῖπ5 δίς δ- 
»-: ὁδὸυς ἐργέτοι,, οὐ αἷς σστὲν πλιφον οἱ πολδεῖο: ἄοτο; απατη πηαίογος Ποίτίππη σορίδ ἔεγοη- 

ἐγ ᾽ 7 ͵ »,οὶ (ὁ. . πἢ Ἐ- ν . ᾿ : 

} ο΄ ὀλίγων δευύαιτει. χαὶ ον ΔΙ φᾳΟασισι γεδοί ὦ ἀδὶ Διιχ}}}} δίς {προγυεηΐαπε. νε ὅν εἴ- 
ἸΕ .9 ͵ ΛΓ δ “ , Ϊ {τεῦ ἔδοῖτ Ἐχογοιῖας, δα 85 ν]ς 
πῳδι «αξοεέχοντι Τ' νῶν ἀσφαλῶς εφεπουϑιω τα- Εἴδπι, ἀἰιη1 ἰτς ᾽ ν]Δ8 
ἘΣ ΔΗ ἤ τ; Ἀ2," Ρεγαφηϊτ, π᾿ ΖΕ Ρι15. πλα τὶ ρ] τς ἐβίσοτς, 
Ἢ μιδυσαοχ, ὦὼ ς,ς οποσοις οὐ [ϑουλητου ΤῊ πὸ 4ι4πὶ ρδιοὶ, ΓΆΠ]ΠῚ6 ΡοΙΙηκ. εἰ άςπιαἀ]ο- Π 9 ἢ 27. «ΛΔ λ λ 4 ΡΥ ΤΕΣ ᾿ ' ο΄ λεμίυν ἐχητίλκοϑαι. ἐ51 ἢ ὁτέκαλϑν χα φρώ-. ραιταπῆια 4 ΗΠ 14 ]1ος δ᾽τ απίπλιγη φάτοη- 

᾿ Ρ -- ᾿ δ - . 

ο΄ πυπεδυίουϑροις, Ἂ τὸριςῶσι,νυ διεηγοποισμε-. ἀεητὶ, ἂο ταῖσ {δ οαποητὶ, ἢς ἀὐ ίγατις 
ο ἐλ ον τε μὰ ᾽ Ἷ {υο τοπη σογεῦς ; νὲ 441 πλπ]εος οχ Πο- ο΄ ψοις ἤἔχι ὕ οὐκ κοίτης γέ ανίςτι υδροις, ξ σιν 
μ: χέρ᾽ τῆμι μὲ {δι νεἸ τ ηπφάλτ. Νοπ πα 14Π| σοπι- 
τ πποάμπη ὅζ οαἰἶτα πἸοιαἠ ες, ὃς ργαμάοητοβ, ὃς σα τηφῆτςϑ, ὃζ ὃ συ δ] τ ὐίυν Δάρστεαϊ. 
π.: ΜΜμΜπ 4 

ΨΨ" 

δι πλέον πὸ καρ 96. χὰ δδίυ ζριαῦτα ε μϑν τήμκα- 

᾿ς πυλλάχις δὲ πορδ. ονῆμον φράτά μα » χαὶ εἰς 

πὶ 2 
γ 

ε΄ 



οὐὸ 

. πλο5,ας Ὀγου ΟΖ! ἀοετη τοπιροῦο ρεαϊτες, 
σααίτος αἀἰττίαι5. ϑροσα]δτογίδιις ὅζοχοιθιις 
πυπγπαῇ ἰῃ Πατεῖ ἀςῆ πεῖ. ἀπ ρδαοὶ (οτ- 
Ρεγδα μος σφηίεἰταμηταγ, ὃς ἰητογάπι αὐ 
ΘΧογοῖτασ το οτα ργοςσα] αδίπητ. Ν δὶ νοῖο 
{χτὶς ᾿ποΐξες ἴῃ Πϊς πὲ] σαιοητ, τοέξς ἔαοίοι, α 
ορε ἀϊαϊπα ἔγοτιις πη ποξίσυπι οὁσσιτο οῦ- 
τοηάσε ; ν᾽ ρυῖας οἱ σαγας ἔπ οτῖτ, σα οτη Δ ΠῚ 
Πηρ]ς ἱπΠ]οοὶς, ὃς χα ρατῖτα γορ!οπὶς οχ- 
σαθίας ἀσαητ. Οὐ αἰρρα πα}}4 ταν ρα στα 

ἾΧΕΝ ΟΡ ΟΜ ΈΤ- 

δῆτ οπὶπι γα τος ἴῃ εἰς οπιπίδιις ἱποῦ- ἃ ον πᾶσιγὸ πότος ἀν πλοι φρατιαῖται γίγνονε. 

ται. (μείονα μϑὺ χοῦ γον οἱ ὀπλήται , πλείονα, 

δὲοἱ ἵπσεῖς. σχοποῖς ῥιϑώτοι χαὶ αφοφυλα-ο 

χαὺς σϑοἷξ ποτε δὲ παύεοϑαι ἐχτἝουλάσοζᾳ. 

οὗτοι 7.5} αὖ ὀλίγϑι μδ α εἰ χα ϑίξανται, πυλὺ 

δὲ τῷ ἰσγυροὁ ονίοτε Ἔἰποςατῶσιν. ὕτὰρ δὲ τὰ 

τοιαῦτα ἡδὴ χαλαΐς φυλαήωνται οἱ πολέ- 

μίοι, κα λὸν 651 σεεὼ θεῷ λαλοντα ἐλβῳν εἰς “ 

πολεμέαν, Τ᾽ μεμελετηκότως οἵ οἵ τε ἑκα ςα- μῦν 

Ρτα 4 εἰξ,ντ σαρταγιπη ἐχοιδίδγιτα. Ετ ἀε- 
οἰρί ἔβοι!ς ροίϊαπε οχοιδίτογος. Ναιη απ 6-Β 
4 οχίσιιο παπηδγο νἱ ἀογίητ ροτίοααππ- 
τα: 144; ΠῚ πηαπ ἀδτιπιοχ ΠΕΙπγαητ. [ἢ γο- 

σορτα σοη!πἀογαπάϊιπη, 6 ΠαῖῚη ΘΔ. ρατ- 
τε 5, 4118 {]5 ΟροπΠῚ ἰατατγὶ ἰνοίξες οσσαγ- 

ταῦτ. Οὐἱ νοτὸ ἔπουϊτατοηι παδιταγὶ πῆς 
δάποϊοπαι ἀοτγπγθητο. ςορίας Ιοησείςρο- 
τίοτες αρίχιο ἀϊογίπηΐης πο, εος παιά 
ἀαδὶς πεσοῆς εἰξ δάθο ργαίατο σδτεσῖς; 
ντἰρῇ αυ!ἀ ἐπὶ ἴῃ ἐπαείξεϊς τοὶ ὈςΠΠἰςῖς ο- 
Ρετίθας ἐχοτγοίτὶ δι! οτας, Ποίξες νέτο γα- 
ἀος οἵἷς ν᾿ ἀφασταγ. Ροῆτς φυτοτα Ποσρτὶ- 
Ταιτ ἴτὰ Ποτῖ, ἢ δ ριαάδηι εἐχίτασί, ἼΒΕΊΕΣ 
ααίτατίοηι Νὴρ όχαπὰ δα(πεπογίης, νττο- 

Ἰεγατς Ἰαῦογος τη ]]Π]τατος αιοθάῃτ. αἱ 6- 
Πίπὰ αὐ ἰαο δὲ 6αιι ὃς ἐηαῖτος βυαϊοίεα 
ποὴ αἀίποπαητς, μαι ἄϊδίς πο αἰτοῦ ας 
ἐοπιπα σοῆττα γίγος [ἢ σοτταηξη ἀείσοη- 
ἄδην. Εάἀοέϊξι νετο ἃς δάίαςέμειι τγαηπῇ]!- 
τε ἔοίϊδς, Πιρογαγο τππγοβ, ἰῇ τα ηγα]ο5 {4]-- 
τι εὐλιελτῦ ἂς Ἰοεὶς ρι γ ιι5 τιτο ἀ6- 
(ςεπάςτο, π γμς ΔΟοΙ Πα σα] εγίτοῦ 4-' 
σετῶ ; Πὶ (οΠ]Πσοῖ ᾿ἡοχογοίγατίς δά Πα ταη- 

τα πὶ ρα Ἰτογίητ. ασητητη ρεαοἤτίδι5 α- 
1ἰτ65 : ἂς ταγίις 1Π|, φαογατη ρεάοςἰαρο- 
τας οοάταιεγε., ταῃτιτη [ἰ5., 411 νῖδϑ ἃ- 

ρεγὰβ ποῦ τεέίποσγε, φυδατιπ (πὶ οἶδι- 
αἷξ : σηλε ἀοάϊαιις ΠΣ τ καὶ ἰῃ ρτοσαυς- 
ἘΣ μος . δζ τοοςριθας, ταῃτ Ἰφῃατίς 
Ρταἰεἰτογίητ, ιιαητιιτη γίάφητος οςοῖ5. Ε]ος 
υσαιε (οἰσηπΠ| ΟΖπο5 τούς φοπηραγα- 
τος, ποθὴ ςοβοῆς, αὶ λάθο (δρίπαιὶ (ητ,ντ 
πῃ Ἰαδεῖ τὶ ἘΠ ΠΡΗΤΎΡ (ςἀ αὶ Ἰπδα να 
αϊτατίοῃ 5 Ιασοτοιι Ἰοπεὶ. Ετχιυΐα ἔγαηὶς 
86 ΘρὨρρὶϊς νε σας, ν Ὀ᾽ Ιου ἰ5 σοποίηηδῖα 

ὗ, καὶ ἡ ποΐ πὴ Ἢ χθέθς “ξεφυλαΐ ὭἭρεσιν. πὰ 

σξεϊξμία ὦ ὃ οὐ, οὐτε χολῇ λεία, ὡς αἱ φυλάς Ἰϑὰ 

χαὶ, ἑεωῦ κρ αιτηθαΐσι. χαὶ του δὴ εἰσὶν λα, 

οἱ φύλακες. διώχοεσι 5 ρυ, τὶ αὐ ὀλίγον ϑῳ- ΕΝ 

σι, νοι οντες σφισι τῶτο πσϑόςετὸ πηϑα. ΟΣ ταῦπ 

μϑύτοι ἀποχωρήσας σχοττᾷν δή, ὅττως μυὴ οὐον- 

πία. τοῖς βονϑούσιν ἔσονται. πῶς υϑύτοι μέλλον- 

ς δεουυήσιοϑαι ἀσφαλεῖς ὃ πολὺ » κρεϊδν 

Ἰμθδ μὴ ὑ ἣν ρθε Ὀαπαλορα 

φέρᾳν, ὦ ὡς]ε τς κϑὺ, ἀσκηΐαᾳ Φανεαχ πὸ- 
γν "7 

λεμικῶὼν ω ἱππσικη τ ἐργῶν, τὸςἢ πολεμίως, ἽΞ "" 

Π δωζ. οθὐτου τα δῆς ἡμον Ὁ Ὁ ι 

μέλλοντες φπ»υπεπονηνῆοι εἰεν τὴ ἡ ἐλάσᾳ, ὡξε “' ̓  

δμιύαοϑαι φρατιωτίχοιξ᾽ πόνας ὑτυφέρφ. οἱ Ι 

γὺ κὐϑὸς ζαῦτα ἀμελῶς ἔχοντες κα ἵπαοι (δὲ 

αὐδρες, εἰκότως αὐ ὡς αἷῷ γωυαἶκες πσεθεαῦ- 

δρας ἀὐγωνίζοιντο. οἷ δέ γε δεδιδαγμένοι πὴ ΤΣ 
εἰϑισμεένοιἵ τάφρας τὲ πηδῶ, δ τ (α ὑπεῖρα!: πῖφρο 

βὰν, ἡ ἐπ᾽ ̓ὄλθοιςι αὐαλλεοϑα;, χαὶ . ὑψιλῶν εν Ε 

ἀσφαλῶς κατιέναι, Τὺ τὰ κατὸρτη ταχὺ ἐ- καὶ ι- 

Δλαύνεα, οὗτοι δ), αὐ ἴοσῶτο Δ σφ φεοριεναὐῆϑαὶ ι 

[)ἀμελετήτων (ὗτα, ὅσον «ἶρ τηζεωοὶ πεζῶν᾽ οἱ 

δὲγε αὖ τὸς πῦδαις οἰκπεπονηκᾶμοι ἢ ξάτεις- ἷ 

Θάςων πρὸς ᾧ ῥαχία, ὅσον αὖ ὑγεής χωλῶν (σὴ 

οἵγε Τὴν τόπων ἐμπάροι “τὸς τὸς ἀπείροις 

ζσϑτον οὖν οὐ ταῖς «περελάσεσι χαὶ Ὀὐπογωρήσεσι δ 

Δἰθι φέροιεν αἱ αὐ, ὅσον «ἷν οἱ ὁρῶντες ΤΡ πὺ- ἩΨ»: 

φλῶν. χαὶ πϑτο δὲ γοὴ εἰδέναι, ὅτι Ἴ οἷά ο- δὴ 

Δδύμδυοι ἵπποι, Ἔ με οἰπεπονημδυοι δὲ, ὡς- κ΄ μέν, 

(ὰπτ ἃς το ἐξα; πππη τιδπι Εἰς σατογο πηαρὶ- τε ππνίγεαῖ οὐ τοῖς πογοις, 4} παρέσκθυα πεπῖα 
{τον οααίτατη ἀεῦετ. ΝΝὰπι οχίσιιο (μπατὰ σμένοι εἰσί. χολδὲ, ἐπεί εἴ γαλινοὶ κα ἐφίπε- κὸν ἷ 
«ἰοἰειτατοῖὶ δ λῖς νεῆϊος τευ ἅπεῖς τς: δὶ φυῖΐς Εὶ πια ἐξ ἱμαντωνΐ ἠρτημῦμα ὭΣ γρήσιμα μή ἡρπσμίς 
ἀὐτϊοια Οχὶ Ίπιοῖ, ΤΛΟ]τς (Ὁ περοτίς πμ  ΒΥΝ ὉΤΝ τῇ. δ ἢ τα ἵγ, {ι τος ἐαθοίξιις οἱ π᾿ Ἔχεγσοη δ. μξ μον ΘΕ ΣΤΝ οΝ 
Πτ: 15 ἼΑΤΝ δηίπιο {πὸ σοσίτος ]ο5. αὶ δά δαπόμη τὸς ἘΣ ανξυ ΑἴΑ, γεησιὴθς αὐ παρέ- ᾿ 
Ἰμἀς σγπιηΐςοβ ΟΧΘΓΟΘΏΓΕΓ ἬΡΥΤΩΣ Ρίας. χρίτο. εἰ δὲ τις νομίζοι πολλα ἔχφν ποράγμα- 
Ἰαθοτίβ αο το] οί ξϊος πῆ Ὶ ἀμάπνξοθῃ παρε ̓ ὅτω δεῖσᾳ οὐσλέν. Ἵν, ἱσχεσικζεδ: οὐϑθυμιηϑήσ: 
τῶ, ὅτι οἱ εἰς τὸς γυμψικες ὙΕυ, ἀσκῶντες πολὺ πλείω ὡραΐγμμαῖα καὶ χαλεπώτεςς. ἔγρέσιν, 

ἢ οἱ 



ΣΡ Τὴν κϑὺ γυμνικῶνα ἀσκημιίτων τὰ πολλὰ 

στεὺ ἱδραΐτι οὐκ πονοιεῦτωι,, τῆς δὲ ὑπταικὴς (ᾷ 

πλέα μ᾽ ἡδονῆς. ὑκὸῳ ὁ ἀύξαγτ᾽ αὖ τις 
᾿ δοὺς “μρέοϑαι, Οἐκ ἕςιν ὃ, τί μᾶλλον ΤῊ 

᾿ αὐξϑερπίνων ἔργων ἔ ἔοικεν αὐτῶν καὶ ἡμδὺ τὸ 

γε ο, πολέμῳ γικῶν πολλῷ ἀὐπξότερον, ἢ ΤὉῚ 

᾿ πυγμῇ. μετεχᾷ μδὺγδῇ τί χαὶ ἡ πόλις ζύ- 

ΪΠΠπης δόξης. ὡς δὲ τὰ πολλὰ ἘΧῚ τῇ τῷ πολέ- 

μου νίκῇ χα ) ἀοδαιμωνία οἱ ϑεοὶ ζὰςΣ πόλᾳς ςε- 

κφαλλ απα, μάλλον ἀσκϑαθαι, ἢ τοὶ πολεμίί- 
κα. οὐνοῴν δὲ δὲ χρὴ , ὁπ χαὶ οἷχτ' ϑοίλο αν λη- 

καὶ, οἰϑϑ πονεῖν ἡσκηχένοι ᾿ διωύανται ὧν 

χαὶ Ὡσο τ πολὺ χρεοιων. σξονκέ "Ὁ 

μάω καὶ Τ κα γάῦ ΠΣ καρτνκύμοις τὰ 

ἑαυτὴν, δλὰ τοῖς φεξισχο δροις τῆς ζοφης 

λεΐζϑει. ἣ ἽΝ ἐ ἐργάφεον, ἢ εἰρ- 

[ γασμένων οϑρε εωῆεον. ἄλλως σ᾽ οὐ ῥεῤδῆον οὐ- 

νἣ τεβιοϊφύφν, οἱ οὔτε εἰράεωης τυχύν. μεμγῆοϑει 

δ κώκεϊνο χ᾽ »μμήποτε ὄχι τς κρείτους ἐ- 

ΕἈκύνεῦ σπτιᾶϑεν ἵστωοις ϑυσξατο ποιου ρον. 

ΤῊΣ ΩΣ φά χοντι καὶ διώκοντι αφα 

λξώαι. ἔτι δὲ βούλοικ9: "ἰ πασοιλνῆσοι χαὶ τὸ δῈ 

φυλοιἤεοϑαι. εἰσὶ ἐγόῤτυεο, οἵ τὸν υϑυίω- 

σιν ὄχι σύ τος » ὧν αὐ οἰονται χρείηϊους τῇ, 

πϑρτάπασιν αοϑενή δεινά ἢ ἔρχονται ; ὡςτε 

πολλάκις ἔπαϑον, ἃ ὠοντο ποιή σάν δτὸρ σ᾽, 

") ἴα τότες ̓ ὧν α» ἜΠΩΣ ΤῸ ἐχιτῶντωι γπηους 
, 3.}..5} Ι Ε) 

᾿ ὄντες, πᾶσαν ὁσζωυ αὐ ἐθιι παρ γὶ 

τὰ ̓ ὅτ μδὰ κρᾳτησὴν οἰονϑρος αἱ ἀν, μιῇ φείδεξ 

᾿ς οϑαι ὑδχωωάμεως, ὑσζω αὐ ἔχη. ζω ὙΣΡ πο: 

λὺ νικᾷν σοϑὲγὶ πώποτε μεταμέλῴαν παρέ- 

Χ9- ὅτῳ δὲ ποῖ πολὺ ὝΑΌΝῸΝ Ἐλυχέρῆ, 

χαὶ (ὐοϑγινώσκη, ὅτι ποιήσαι) ἴω, δ, τ αὐ δωωυη- 

ἡ Ἷ “ται: φάυκτεον ὅδὶν, εἰς πὸσρινυμα φημι πο- 

ἃ λύχρέῆον ἢ ὁ ὀλίγοις, ᾿ ̓πϑιίᾳ, παξϑφαγήν' 

τὸς υδύτοι ὠπειλεγικένους χαὶ ἵπανις ς σ' αὐ 

τ ὅρας τὸς κε ᾳτίςους. τοιούτοι ὙΣΡ ον τς κὰ ποιῆ- 

᾿ δαὶ αἢ τί » χαὶ “αἰ ποοχωρῆσοη ἀστφαλέςερον ἂν 

᾿δάσαιντο. ὕτϑῳ δὲ ασθς τὸς κρείους πϑ,- 

᾿ ̓ ᾿ χηηὰς μϑδὸ Ἐχὶ τ δ βραδυτπέτων ἵπισωναλί- 

᾿ Ἢ προϑεὶ,, αῷς δὲ χαὶ δὲ αἀΦιπαεία» πίπτειν, 

το μ δυλκυρίας Φασλαιμξανεοϑα. 

[: Ὁ δ ΑΘ 4011 ΓΕ ΟΑΨΑΙ . 
ΤΕΞᾺ ἱπτώικζοὼ πὰ κάλιςοι μελετῆτες. ὁ αὶ τὸπι σαποϊτείπ {ππάϊὸ τλαχίτῆο τας 

ἮΝ ο΄ 5 ἀὐϑᾺ , ͵ 
φανοῦσιν. ὡφτ ᾿ἸΘελοδίῃ ἐγωγέ, ἀρ θμμ, τμμῇ Β 

(περ αγαγὼνἰποχωρῇ βούλνυται, α)α Ὁ 

964 

ἔξαπι. Ετεηϊμ Ἔχογοίτία ΡΙογασις σγιηηί: 
εαἃ σππὶ {πάοτα {πο  ρίπιηταῦ » 4σππὴ πλας 
ἰοτ ἐααοίξτί5 τοί ραῦς σαπὶ νοΐ ρτατε σοπΣ 
ἱππέϊα ἤει. Οιήρρο ασά ορταγὸ ἀυ ρί δαὶ 
ἐογταῖς βοῖϊε, να αἰϊτὶς ἐπ τὰν ψο]οῦ: οἱ τοῖς 
δι] ἴῃ τορι Πυιπηδηὶς σααυτατί ἢ 6 ΠἸηηϊ5 
15 εἴς. Οεὐἰποείαπη ἰπ θ6}1ο νἱἑξοτγιατῇ 
ἀρ (οἱ. πλαΐτο ο]Ἱουι οί ας εἴ » 4θλπὶ 1}. 
ὅϊα. Ναῃὶ ΠΝ ΤΡΙΔ:] Ζυσαις  ΠΡΡΗΝ 
ὉΪῸ5 σ]ουίαΣ βαγ5 Δ]]πὰ πιαηαῖ, ΑὉ 
ταπηάιιο 41) ρβὲγ νἱέξοσγίααι., εν 
{ποςεῆτπις ἰῃ δ. }1ο.. σστοπαζα οἰπίτατος (ρα 
Ιςητ. [ταπτς (Οἰτο ἐαυϊδοπιποίιοο, 45- 
Παῖη 4115 τος βοιίι5 οχεγοογὶ, παπὶ δ. ]- 

]ϊσα;, ἀς θα δητ. Ηος φιοαιις οορίταηάιιπι, 
Ργξάοπος ΠΊΔΓ ΓΙ ΠΊΟς ριορτοῖοα, υοά αἁ 
Ἰαθοτος δάἀϊιέμεει ἴμτ, νίέξατη οἷ ἐς {1- 
ΒΙ ΡΑγατα ΡΟΙ. φαΐ νἱτίις ἰοπσο [πε|- 
Ῥῇ5 ροτίογεβ. Εσπυιδηΐς ἃς τοῦτα ργατάας 
ἌΘΟΙΟ; ΠΟΙ σος5., Ζὶ ἔτιπέξεις 6 τοδις (Ως 
Ρογοϊρίαης:; ΠῚ ́αϊνὶέξα σατεητ: Ναπὶ 
ΔῸΣ ΟΡΙΙ5 ἐδοππάππι, δι ν ξεϊτα ππΠὶ ες 
115, αι: ΙΔ ΒοΓ αἰ ἴσηαβ ἜΧΟΙ αΙτ. ΑΙ τοῦ ποὰ 
ΠΕ, πες Ῥᾶσο Ροτίτί, ἕλος. Ἀπςοσδης 

ΓΠάιμπι ὃς πος ἴπ πιοπιογίατη, ἢδ 481: Ἰῃ {πὸ 
Ρετίογαϑ (8 ν τίθει βεΠπμιδἤ δε μ8: ντ ατόΓ- 
50 τεοορταπη δι ῖ5 ΠΟ οὶ Ὁ Ἰδοὺ: 
ταπι αἰρεγίτατου ᾿ασόστ. Θυΐρῥε Ποῖ 
Ρᾶγ ἰῃ ἔισα,, ἃζ ἴῃ βου ιοπαο 1 ἱπυρίης 
διεητί, ρογίοα απ) ρεοροίπτιη) εἴς. Μοδο- 
το ᾿ἰρθοι., Ἰώ οο φιοῆιις σαυτοπειῇ Δ δῖ: 
μαρϑοξοι Ετοηΐτη υιϊάλιη ἴη οσ5 ρεσὸπ- 
τα5. Ζια δῈ5 {Ὲ (ἀρεγίογος ες ραταης, ἐδηῖ 
ἐδ μῦν ΟΠλΏΪΠΟ ΟΡ Σ (ἔσαπὶ {ππλπητ; 
γε {ρεηιπηθγο βαιίδηταῦ ἐα, 4αα Δ]1|5 (ὦ 
{Πλτατος ἐχιἰπηαθαῆτ: αἵ ιΠὸς ἱπιπέδη- 

ἐγὼ δέ φημι γεδῦαι ταναντία τότων ἢ ποιᾷν. Γῦτες., Ζαίδιις (6 σοῖο (οἴαπε ἰπέογίογοβ εἰς 
ίς, νίγος οΠη 65, 4845 Παρ πτ, «4 ἀποιητ: 
Ερο νεῖο ἢϊξ5 αὐϊθνο: 'σοπιγαιία ρ᾽αῆς 15 
φὐδλμνι ντ Φααπη ἰπ ορ᾿ Πίσης ἃς {ρ6 γἱ- 
ὁϊουαΣ οΟρίας Αἰ] εἰ5 δὐϊιοῖς , οΧχογοίταὶ 

ίᾳο πο βάγοδς, Ζυλπευίςσαπη ]αὸ ἴδ ἴπς- 
τῖτ. ΝΝαπηαιαπι δπῖπὶ ππᾶσης νἱξξουαΐ 

ἀυεπηιαπι ραπίταϊτ. Οαιπι διέ (δ 
πααΐτο {πρεγίογες δάστεαιειτ, αὸ υτυ τυ 
ΡΓΟίρίοἰτ,ντταπιετῇ ρτὸ νἰ τρις ὁπηπία σοῖς 
(ετῖτ, ἔμπσεγα ταπηιθ σοραίαγ τατη ἰόης 
6ς βίας ἘΠείμιο » Ρᾶϊτιδος βοτίτις,,, αὶ 
πλαΐτος δά άμποὶϊ; (οἀ ομληΐηο ἐξ οέξος ε- 
4105. δὲ νίγος ρεϑ ξδητΠηπηος. 1 αἰεὶ ἐ- 
πιπὶ ὃ εἰῆςετο Αἰ! 014, ὃζ τατέτις (6 τοοὶς- 
Ρέζγε ροτεσαπτ. Ατίι σοητγα ίς ροτίοτος α4- 
αι ἕξις (ἰ5 οπηῃ τις »ΓεοΙρέτε (ς νε!ττ: πὸ- 
ςεῆε εἰ ἈΕΤ ΤΒΗ, ἐαιὶς ντοῆτας σαρὶ, 
αἰϊος ον γσεὶ “θαιοί τίς. ἱπιρευίττδπη, ἸΔ δὲ, 
Αἰΐος οὐ Ἰοςογαπι ἀπ ου!τατος ἰμτουςο ρὶ, 

Ἐ 
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ΝΝοὴ βηἰπι ἔοι! εἴς, δὰ πιασητπὶ αἰ ααοὰ ἃ καὶ ὙΡ πολεωὺ τόπον χαλεπὸν ἐρεῖν δῇ αὖ 
(ρατίιπι ταὶ οὶ ἰηπςξαϊγε σοιπγ, 4ιια]οπγα- 
Ἰἰαῖς ορῖοτ. Ουἰποϑείαῃ ἔστ, ντ οὐ ἐαιο- 
ταιαὰ πα ἰτἰτἀϊ ποι ἰη (εἰρίος σογγιαησ, δῷ 
πλθταο (6 ΠΟῊ ρατπΠ} ἱππραάίςητος, “απ. 15 
δἀποίϊαῃτ. Ἑ ἀϊποτίο ὃ απ], δ ἐαιτες θῸὸ- 
αἱ, οτηαη ας ποίείππ ἀϊξιροτε ροῆιιητ; 
Ρταίογεῖπι ἢ ας αὐτο αὐα ἀκ] ΡΟΥΘ αΉτ65, 
Ππο5 (προ εἶτος μαῦσοτ, ουπι! ἀϊπεπι ροτίο- 

ποητθιις ᾿πουτίατ. δῆς φατοῖη δά ποον- 
τες ᾿πΠπἀ ἴα ἔα. ΝΝος ηγππ5 που Πυοαιο 
ςοπηπιοάπιτ, Ππφηΐτο νηὶ] 4πδην, νη- 

ἀς (ς ποίτεὶ τατο οδίρίοἰα πος ποίεθας εχ- 
πἰοητοβ. ἐπιροταπι ρεγίς φαοπτίαχη γορτεὶς 
ταδῆῖ. Μαριξίξαμι ὃς {Ππ||2 πλῸ τὸ οἰ τίτις 
Ῥαϊσος ρ]υγίθιις (προυίογος οδήογο τΠ1, 
Ἰαδογᾷάο, τι) δοσο!ογαπάο, Ζυάτη ΠλΪτος 
Ραποῖς. 'ΝΝεαις ταπιθῃ ποσοαχυίάομ ἄϊςο, 
Ροῖϊς αἰΐχιιος ργορτογεα ρα ραμοὶ Ππητ,δζ 
Ἰαδουΐθιι5 πλασίὶς (αβσοία., ὃς σοἰογίταις 
νίποογςο: (οἀ ΟἿ ἔλο τ ἰππθ τς ρδιιςΟ5, 
4ιαπὶ ΠλΜΪτΟ 5,4] ὃς σα γαπὶ ο ι|5 ἀοΒ τα 
φἀβίθοαησ, ὃς ἰρῇ τε ἐχιοίεγεπι ργμάθη- 
τογοχογορδης. Ὁ ποά {ἰ αἰϊψαδηάο νίμιιο- 
ηἷατ, γε σοττατηθη δ πογίι5 ἘΕἶτ65 ρΡᾶΓῈ5 
᾿ἱπεαπάμπι τ: πο ίαπο (ξητεητία Ποη πηᾶ- 
Ἰς φυῖβ ἐρογῖτ, σοϊποτῖεβ εχ νῃδτγίδι ἀπᾶ5 
ξεοοτῖς, φααγαι νηὶ τε θαπι5 ἱρίε ριαῆτ, 
Αἰτογαπῃ ἄἀτισαῖ Δ]171115 Ποπλ Πα ΠῚ ΟΡΙ Π ΟΠ Θ 

ρΡταἰξδητιΠηπλιι5. ΗΟ νογο τγί διηὶ σοπμοτ- 
το. Αἰ] αηταπὶ ἃ τοῦσο  Ἐααδτιτ,αῖαιθν- 
ὈΙ ἰατα ρτορίμς δὰ Ποίξες νθηγιμὴ ἔπογίς, γ 
(υἱ5 ἀφπιητίατα, ἰπ φἀποτγίατϊοσ ουγία ρτα- 
τογιο ματα, 810 δηΐτα [ἀταγατῃ ορίπογ,νς 
τηαϊογὶ μο(είθιις τοσγουῦῖ της, δ ραρπα ἤι- 
Ρεταγὶ ἀ ἘΠ ΙΠττις ροῆτης. δῖπ νεγίφας ρεά!- 
τος Παδοαητσ, οτίαπη Πὶ ροί! εηαῖίτοβ οσσαϊτα- 

τις ἀὐξωτο. “κ᾿ ασό γε μέ πᾷ πλήλους καὶ 

συμπίπῆοιεν αὐ , καὶ ἐμποδίζοντες πολλὰ 

αὐ δλλήλους καχϑυρορίεν. οἱ δ΄, ἀγαϑοὶ ἵω- 

ποι καὶ ἱππῆς δοουατοὶ χαὶ δξ αὐτῶν" 2|«- 

φάυγν 3 ἄλλως πε αὐκαὶ μηγϑνᾶται τὶς τοῖς 

διώκουσι φόξον πὸ τὴν «ἰξεῆών ἱπαίων. 

σύμφορον δ᾽ εἰς αῷτο καὶ αἱ ψευδενέδραι. 

ἥσιμον δὲ κα κεῖνο, Ὁ ἀείσκειν, πόθεν αὐ 
οἱ φίλοι ἐξ ἀσφαλοις ἐγχιφαινόμϑροι βοφ-- 

Βδυτέρους τὸς διωχονζᾷς παρέχοιεν. δλλὰ 

μάὼ καὶ τῦγε δῆλον, ὡς πόνοις καὶ τα γέ οἱ 

ὀλίγϑι τῶν πολλῶν. πολὺ μάλλον, ἢ οἱ πολ- 

λοὶ τὴν ὀλίγων αὺξεγίγνοιντ᾽ α". καὶ οὐ λέ- 

"ω; ὡς Ὡἰ Ὁ ὀλίγϑι ἐῇ ̓ χαὶ πονεῖν μαλ- 

λον δγουήσονται, καὶ ϑοσῆους ἔσονται" διὰ ὅτι 

βάον ἀὐρεῖν ὀλίροις, ἢ πολλοῖς τὸς καὶ Τὰ ἢ 

ἵπιαων Ὀχιμελησονϑρους ὡς δεῖ, καὶ ἀἰζες 

φρονίμ(ος μελετήσονζας τω ἱσταικζω. ὦ 

δέποτε συμθανη αγωνίζεοϑαι ασοϑς Ὡρᾳ- 

(πλυσίους ἵπώεας, ἐγὼ κϑὺ οἶμαι Οἕκ εὖ χ(- 

69ν ἐ1) » εἴτις δυὸ τάξεις εκ τὴς φυλῆς ποιή- 
ν» διε ͵ ς “" - ἃ 

σείεν, χα τῆς δὺο φυλαρχος ἡορίτο, τὴς δὲ 
2 « " ΨΩ “Ὃν δῇ 

ἄλλης ὁς!ς Σφιςος δοκοίη ει). ότι δὲ τεὼφ 
ὦ ἜΑ “ -“ 

μϑυ ἕποιτο κατ᾿ οὐροὶν τῆς μι ῷ φυλορχου 
! 3 δ; ὩΣ. 8 σι» " ΠΝ τ᾿ 

πάξεως, ἐπεὶ σὶ εἴγὺς ἤδη εἶεν οἱ αὐτίπα λοι, 
δεῖ » δ 

Ὥστ πο αϊγέλσεως παρελαύνοι ὄχι τὸς πο- 
͵ «“ ρὰ ᾿ 

λεμιίους. οὐτῶὼ Ὑ οἶμαι χαὶ ὐκπληκτικώ- 
͵ -» -“ "1 Ὁ ν. ͵ 

τερϑὲς τοῖς Εϑροις αὐ ἘΠ) » καὶ δερμιαχοτε- 
Π ᾽ ς - ὁοὲς. εἰ δὲ πεζοις ἔχοιεν ἑκαύτερϑι, καὶ οὗτοι 

τί, αδίτοσας ργοάξιητες, ὃς Ποίξεπι σοη- Π ἰποκεχρυμυϑυοι ὀπιοϑεν Τὴν ἵπαέων, ὄξα- 
ταΐμαις ἱπαάδητοδ, Πγαῖτι5 ΠΔΔὶ πη οΠγ δία Πα 

«ἡ νἱξξοτίλῃι δά ]αταγὶ νάδηταγ, ΝΔΠ} [Π- 
ορίματα ρΙεγαααθ, ἢ Βοπα ἢπε, πγαϊογοπα 
Πιοπιίηῖθις ᾿ατἰτίλην αἄἀξοττς νι άδεο: ἢ ἀϊ- 
τὰ, Ρία5 τοσγογίϑ πσιατοῦο. Γἰσοῖ πος ἱηρτί- 
τηΐδ ἰΠς σορσποίσοτα, 1 115 δου σχρεη- 
ἄλτ. φιδητοροζο τουγοβηταχ 1), 0] ἀ6]4- 
δαητας ἰπ ἢ {1 6125.. ταυτησί! πα πετο ΙΘΏσΘ 
Ρἴαγος Πητ; ὃς αππι οίξο5 Ποἤίδιις αἀ- 
ποῦ εοππάδητς, σΖαδηι ἱΠσαΠ5 ρυΙΠηΐ5 ἀϊς- 
διι5 ἀριιά νττοίψιια. πγαζιις πτ. ϑεάςη!πι 
'ας οτάϊπδεὶ., αθίαιις τηάσηα αἰ οιτα-- 
το. ρος : αἴ δο5 ἱππιθβῖγο, Ζυὶ δζ ρτὰ- 
ἀἄςεητοι, ὃς Π4εἰ τοῦ, ὃς αἰδογίτοι, ὃς Δηϊτηο- 
{ς ρτογιδηγιη Ποίξος, [4 ̓ απι Βοηὶ εἰ  οααϊ- 
ται πηαρί τὶ, ἸΝαηλ ὃς αἰσοηαϊ ἔλσαϊτατα 
Ρτααίτιιπι διης οἤς οροττοῖ, ὃς φα ἔχοϊςη- 
αἱ, ἄς φαΐθι 11, τος ἱτηροσίο πο οδτίποτ, 

Ε μέραις φοξερωταΐο. ἔχοισιν. ὡνλὰ Ὁ μδὺ 

πίνης δὲ πο ρα φαιγόμϑμοι καὶ ὁμόσε ἰόντες» 

δυχούσιν αὐ μοι τίκὼ γίκην πολὺ μᾶλλον κατερ- 

οὐξειθο εδραῖ δι πὸ τω ζοώλνξα ΝΣ 
ἀγαϑὰ ἦ , μᾶλλον ἀὐφραϊνονζᾳ πὸς αὐ, ϑοφ- 

“παςφ' ζω δὲ διφνὰ, κἄλλον ὀκπληήηοντα. (ῦ- 

σα δὲ γγοίη αὐ τίς κάλιςα, «ἡθυμούμϑμος, ὡς 

οἵπε ογέδραις ἐμ-πίπήοντες ἐκπληῆον.) 7 ὼ 

ἐαὺ πολὺ πλείες ὦσι: κὴ στὸν πολέμμοι δνλιή- 
«ε 

λοις] αὐτίκαθωνται, 

ΔιΙφτάξαι Φῦτα, ε χαλεπον' δὲ ἀδρῷ τὸς 

φοϑνίμκφς, ὼ πιφῶς, αὶ πσοοϑύκιος, 4 ύ-᾿ 
γως παρελώνας ἔλι τὸς πολεμίες, πϑτο "δὴ 

«γαϑού ἱωπαρχου. δέγὸ Ἂ λέγν αὐτὸν ἑκα 

γὸν ἐὴ ξ χαὶ ποιφνριαῦτα, ἀφ᾽ ὧν οἱ ξἰοχόνϑιοι 
͵ 

γϑωσον" 
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φὲ πεοϑα» καὶ Ὁ ὁμόσε ἐλουγάν τοῖς πολε- 

᾿» χα) ἡ ὑχεϑυμιήσοισι «ϑκαλόντι ἀχούψν, 

Ὄ χαὶ δευυήσονται ἃ αὐ γναῖσιν ἐϊκαρτερᾷν. ἐ ἐαὺ δὲ 

᾿ “ποτε αὐ ἡ ἢ φαλαγίων αὐτιτετα γμκένων ̓ ἤχω- 

εἰωνέκωτεροις αἰπσρχοντων ον ταὶ μέσω, 

“ῖς ἑπατύσιν αϑαφροῷαι τε, αὶ διώξᾳο, καὶ «- 

πογωρησᾳς γίγνωνται, εἰώλεισι υϑὸ ὡς τὰ ποὰ- 

εἰς. οὶ Ἷ ἐκ τω τοιούτων ὁ ὁρμᾶν μδὺοκ ὖν 

} δ αἰαφροφον βραδέως ἀμφότεξοι, Ω δὲ, οὖ 

μέσω τάχιζα ἐλοευνήν. ζωὺ δὲ τις οὕτω πσφοδεί. 

[ ξας 5 ἔπφτα σὺ οκχ τῆν αναφροφω ταχέως τε 

ο΄ διωκη χαὶ ταχέως Ὀποχωρῇ, βλααῆῳ τ' αὐ 

μάλιςα, τὰς πολεμίοις δχούαιτο, χαὶ, ὡς δ 

εἶχος, ἀσφαλέςατ' αν ᾿ [455 ι" παχὺ υϑὺ 

ο΄ διωώχων, οὉ ᾧ α"εγὺ-ἢ ἡ τὰ ἐαωνῳ Ψ ἰρυρφὸ, (ᾳ- 

ε Ν᾿ πππὐ|ς σαν τυὸν ἰρω- 

ἶ ραν. εἰ δὲ ὁ λαβὴν δεύ "αμτὸ δἰστὸ ὑ ταξεως ὁ ἐ- 

ἷ κάφη καταλιπῶν Ἢ ἡ πέῆαρας ἢ πε τε Ὥχρῳ- 

ἔχιν γί τἰφωνἵπαων τε αἰδραΐν, πολὺ αὐ Τασεϑεέ Ξ 
! 

Ὁ ΕΜ Α ΟΦ Σ ἘΟΥΤΧΤΤ. 

ἰξηυύγονναι ρα τῷ τ τὸ; τῈ πείθεοϑαι, καὶ Δ τὰπι θοπιιπι οἵδε ςορποίςδι ὃ ραξογό διεὶς, 
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ὃξ ἀποςητεοῆι (ἐχαὶ, δὲ σοπιπλπι5 ἰοίξος 
ἱπυιαάσγο; τὰπη οτίδπη ΘΕ αὶ {την ἰαυἀ15 ἃς 
ΠοἸεΡτατίοπίϑ . δος ἴῃ ἰδπτοπτία σου δητοΐ 
Ροτίξαεγαγο ἀοίϊ Ἰλπ0 {1 ΑΙ] ηο νο} 
ἀσιοδις οχ δα ποτίο ᾿π{ἔγ δεῖς, ν εἰ Ιοοἷς απλ- 
Ὀόγιιηι σορ 5 ἰητου ΟΕ 15. ἔλοϊπάα (τὴς 6- 
ἀαπίθιις σοπιουποηο5, ὃς ἱπΙς ιτίο πο 5, 
δέ τοοορταϑ: (ο]επι ἀαϊ θήν ντρ τί πλυπα 
ἴῃ [ιὶς νεγίαῃς ᾿επεῖιις Ροΐ σοπαοιποης 8 
Ρτοιοὶί, πηθαϊ πηι ἐραγίπιμη σς ]ογγί πο 
ΟαΠῚ Πρ οτα σοπῆςσεγθ. 581 αε|5 ἀπτο πὴ 15 

ἴτα ρτίας οἰξοηῇς, ἀοῖης ἔλεξα σοπιογῆο- 
ΠΟ σε]όγιτοῦ ἰπίευατατ, δέ σεϊοτίτογίς τος 

οἱρίδυ: ΡΠ] ατί πυλτη πο ἀαπηηὶ Ποίξιθιις πος 
τοάο ἱπέεγγο ροτουῖτ, ὃς ἱπργ Πλῖς (που γῖτας 
τὶ {πα ργοσυϊάιδῖο σοηίϊοτ; ἀππὶςεῖου!ς 
τεγΙπἰςαοταγ, το ουὶ (πόγιμπι νἸοῖ Πι15; ὃς 
νἱο  ΠΠπὶ σο! οτίτογ αὐ ποίει γοῦοτε (δ γος 

αἱρίος. 51 χαΐβ νογο ἀο σοπογεθιις ἤπρ] 15 
οσσιτο νοὶ φαυδτιοτ, να} φαίπαιιε ριαίτδη": 
τ ΠΠπλος ἐπ 05, δέ νίγος, Γο πιο ῖς ροήοτ: 
Ἰοησα Πὶ ροτίοτι εἤξης σοπαιοίοηῃς δὰ ἰτΞ 
τασηάππιίη ποίξος (ας σοπιογζθηγος. Ηαὸ 
νε νιοίθιις πο Πγαΐτῖς Ἰςρις {πῆ οῖς, τα 

χριεν εἰς Ὁ  ἐπϑυαφρεφοιδοις τοῖς ἘΡΛΟΣΘΝΞ Οὐυοά ρίοταπηηιις ἔς οἴξοιτ, ἐχί ]ιιοπάιιπι; 
ἐμπιώφῳ. ζῦτα δὲ αὐχγιγγωσκν κϑὺ χαὶ ὁ- 

᾿ λιγάκις εἰρκή, ποιῷ δε ὡἰϑατυΐγθβον αὖ- 

πῳΐαεἰ δῷ, ὁ τεὸς ζ τελιεὐστ ϑροὶ σχοπῶν- 
ἤ Ὁ ὦ συμφέρον εκ ποιζν. γξάνα) δε πϑύτα, 

ἶ ὁπόσα δ ποιάν, οὐθῆν κάλλο: οἷον τε δεν, ἢ 

πὸ μέλλον. πόρτα εἰδένα!. πϑύτων δὲ ΤῊ 
τἰχσομγημαάτων ἔμοιγε δοκᾷ χε ατίςον ἐ ἐῃ Ο, 

ὅσει αὐ γνῷ ἀγαϑαὶ Ἐ ε1), ὄχεμε λείαϑαι ὡς αὐ 

, θη Φολ ΟΝ. Τ ὀρθαῖς δὲ γεγνωσχϑυδνα οὐ φέ- 

᾿: εἰα., οὔτε» »Θρχῇ, ζὼ μητίς Ἐἐχιμελήται, 

ὡς ανζαῦτα «ἴραϑνηται φημὶ Τ δγ ἐγὼ [ζωῦς- 
τα] στο τοῖς ϑεοῖς χα ὦ πὶ ἱστασιχϑν ὡσὶ αὐ 

τς πολὺ ὅπίοσον ολυπληρω ϑέεσαι ἐς εἰ. πᾷς χελί- 

αι, οὐς ἱπαίας, καὶ πολὺ ρ ραον τοῖς πολίταις 

ἶρι εἰς 3  σλοσίοις ἵπώεις ξενους κα ταςηήστοωντῦ. 

ἡ. ὃς Ν᾿ Ἐλικοίοι ὙΣΡ αὖ ἐμι οὗτοι “7.952 δυόεδιοι, 

δ καὶ ἡ ἀὐπισοτέξον οὖ πὸρ δ ἑπασιχὸν ποιῆ-: 

, σι, χαὶ φιλοτιμότερον χσρὺς δλλήλους πε 

δαρμωγίοις ἱπτσιζὸν ρξαρϑιον ἀδυκιμεῖν Η 

Ἷ ᾿ς ἐπεὶ ὶ ξένους ἱπισέας σοοεέλαῦον. χαὶ τ᾿ ἡ, Ταῖς 

ἄλλαις δὲ πόλεσι πὸρμί αχού ζῳ, ξενικᾷ ὁρώ 

ΟἸΝΗΝΗΝ ἢ ἡ γὸ 6 εἰα Ἷ μεγάλξωυ ΕΝ 

. 

' ὙΝ αὐδραγαΐῦιας. εἶδα, σ᾽ ἔγωγε χαὶ λῶχε Ε 

δὲ εἰτι5 μαίτα γατίοπα, φιοα Δα ο(Ἐ. φιϊά5 
4υϊά ἐχρεάϊε εἰλδογαπάμϊπι. (Ὁ πιηΐὰ νοΞ 
το, ιᾳ Ποτὶ ὁροῖτοατ. ΠΟ [ΠΔΡῚ5 ΡΓΟά 
εὐρεῖς Ροήπητ: ααυδαν οπηηία ἔαγιγα (οἰ τί; 
Ηος διτοηι ἰπτδῖ ὈΠηΠο5 Πα5 αἀπηοηϊτίο: 
Π65 δὲ ρίάοερτα ὨΔ1ΠΙ υϊάθπὶ ΟΡτπληλ 

εξ νίάδταν, νὲ αι 4] 145 θοπ πὶ 
οἴΤε σοσποιιοτῖτ; [ἃ ντί Βατ, ἀΠΠσεπτοῦ ἢ 5 
τατΓ. ᾿Νίαϊοι 4 τείϊς ἱπτο!]Πσαητηγ,, εΔ 
πρῆις ἴῃ ἀστίοαϊτιγα, ΠΕ τς ἀνα εἰμ ποὺ 
112: πραας ἹΠἸρογαηα τπὰηςτο τ πὶ ἃ-- 

᾿ “ΚΜ καρπὸν οἱ οὔτε γεωργία, οὔτε τ ναυκλο- Γ) Ἰἰχιιθ πὶ ραγίιιητ ; Πἰ ἢ ας Ππιἀϊιπι Δ Πϊ- 
θελτ, νερεγβοίδτιιτ. Ἐροὶ ψοτο Πιζαγαπι δ - 
Βύπιο,ντ αἰϊς ΠΕΡ ΤΠ πὰς πος πιοάσ 
τοτιις ἐ]αίταῖι5 δά τΆ}]Π}ς σοπΊρΙ αι ΙΟΠΞ 
σε οἰτίπ5, ὃζ παϊποτο σα οἰ αἶπ1π| ητο ]ς {Ἐἰαὺ 

ἀιαπὶ ( ἀπισςφῆτος ΘΟ εἰἶτος Ἔχίογηος ΠἸρεπ- 
ἄϊο οομάπασεγοῆτ ν τάσηταγταηγῶ ὃς ἣϊ πγ15 
Βὶ, Πφυϊάσπι δοςοογίητσ, τιιπὴ ἀϊέξο πταρ 8 
κε τ αδεΝ Θαυϊταταιη ἐἤοδιυτί. τἴμτι ν1τ- 

τυτ5 ἰπ σεγταῖης πιαῖῃο Ἰανιᾶϊς. δὲ ποῦος- 
τἰ8 διά! οτο πη. ΙΝ ῶ πης ἰάτοῖ, ἐυίτατιΠη ἃ- 
Ραα 1. ἀςεάατηοηϊος ἰῃ ΟΧ Εἰ πη ατ ὁπ τεὸς 
εἰς σερηῆς., ἀστιπι ςα τὸ 5 {5 ἐχτογηος 
ἀἀίιηκίίεηι. Πίάοῖν γΡίχας ργοθατὶ νἱ- 
ἄξο δκ ἴῃ αἰ ̓ ς οἰαἰγαυὶ δὲς ἐαυτες ἐχτογποξ, 
ΝΥαπη νἤϊι5 αἰχίις πεοςῆητας αὐ αἰδογίτατεπι 
πῶ ΡΑΓΠΠῚ, Τοπέοτι. Αα εηδο πὴ νε ο ργο- 
τὰ ΠΕΕΉ ΠΤ Άδι Βαδίτίγος αγθίζγουῦ ὃς δ τϊξ, 

᾿ μίαν ορϑσς εἰς δὲ τιμζωυ Τὴν ἵπαων νομίζω αἢ αὐτοῖς χρή μαΐζῳ Ἔλύα αρζαι 
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αι να μεπιθητοῦ 40 ἐαυϊταπάο αρπογγεηζ, 

αυαπάοφαάοηι 1} ρεσιη απ Ρξάογε πιὰ- 

λυπτ,α 4.05 ΠλΆ 115 ἐααοίξτι5 τοὶ ροττῖποῦ, 

ντ οααίτατο Ποἢ ΠΟΘ ΆΠΕΠΓ; ὃζ σοι τοῦ 

ἃ Ἰοσαρί οτῖθιι5, πα τοῦσοτα σούρογιμηι ἀς- 

{ξἰτατῖς ᾿πὸς πλίπας ἃ ΡῈ ΡΙΠΠ15, πηρα φυϊάθηι 

ορίηίοπθ, αῖθι5 ορίπλα ἄἀοπιὶ γος ἔαπλὶ-- 

Ἰἰαγῖς εἴς. Αὐἀπεπαγαπι οτίαμτη ρἰ ογοίας ἢ τος 

ξοταπτοτ Ώτοῦ οαΐτοβ, Πρ γα τοῦ (ς σείξτα- 

το αεθιτγοῦ. Ν δηγ Τα αἰΠΠ5 Πα ΘαιΟ ταπηδγῖ- 

θὰ Ποης 5, φαοτγατη (οσἰοζατο πὰ οἰ" 

Βα» αὐἀπχίτταταγ, πη δἰ τοίε ποθ α}1Ὸς ᾿Πγ- 

Ρογατα ἕλςοτο νος νἱάςο, Ῥοαϊτατιιδ ἰδ 

αὐἀιαηέξιις σααίταταϊ ρ᾽ αὐ! πλΠ] τα εἰ νά ς- 

τοῦ οἴίζαγας, ἢ τα] θιις 6 νἱ τὶς Τ{Εἰταταῖς 

ξμετίς, αὶ ποίείδις πιαχίπις {πτ σοπεγας 

τί. Ῥοτογαητδυτοηι ας οπληία βΒοτὶ, { ἀἰ- 

υαἱπαμι (υτασίαπιοσοίοείτ, Οὐ οα{ ηλὶ- 

ταταγ αἰ! ας, ἴα πος (Οτῖρτο τοί 85 ἃ πὶς Γῶ- 

Ρότὶ, (αἰςιρίοπάας οπι ορὸ παπλίηἰς αξεῖο- 

Πς5 οπλθο: 5 ΤΪΏ115 (Ὁ τα γατασιπι ΠΟΙ, 

ἢρουίςαϊα (ςρίας φάσατ,ςοιπησις σορίτοτς, 

δὐαποτγίανίος ἰπ 6110 {01 πχαταο ᾿μ Πα αὶ; 

{ςάτατο ποῖϊς, σθοπιοάο τγα5 ΠΠογιιτα οοπι- 

Ῥάτατα Πητ, 4αϊδο5 ἰμ Πάτα γα ηταΓ, Ιη 

[υϊς ̓ σίτατ πο Ζυϊάστη ἱπυιθηῖτὶ ροτο!ξ, ΘΠ 

ἱπ οοπἤϊ απ ἀμί ας αἰ πῖς., Ἔχίγα ἄθο5. 

Ηἰ νογο πογθηγ οπηηία, ἕαταγασις ἀοηυη- 

εἰδητ,οαΐ νοϊαητ, ἴῃ ΟΧτῖδ, Δ σ ΓΙ5.. ΟΠΆΠΠΪ- 

Βὰς, νἱῆς (οπππίοτγιμλ. Ετ σοηοΠταΏ ΠῚ 

(λης νετο εἰξ, ροτίας ἰιοϑ5 ἀσοΠοτΠῈ δι1- 

ἔζοτος {ΠΠ|15 εἰς νο]]ς, α] ποη (ΟἹ 605, 

νὶ γοβ τα ροίξυϊαι, ἀς ἀσοπα!ς σοπία] μητ: 

νψογιπιοιίαιη γοδας αἀπας ςοα πα 5, ΡτῸ νἱ- 

Χ}1 ἀςοσ οοἰππτ. 

ΞΞΈΝΟΦΟΝΤΟΣ ΚΥΝΗ:-: 
ΓΈ ΚΟΥ Σ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ5 ΠῈ 
ΝΕΝΆΑΤΙΓΟ ΝΒ 

ὕαέονδγδο 

ἕστο ρῥτὶϑ- 

γὶ ἰὄγε 4.- 

ομρεάειον, Ὁ Αρο]]ηὶς ας ίαπα: αὶ 

͵ (Πίτοπομι, εο ἀοπατῇ, 
Ὁ οὗ 1 ἰοίαπι ΟΥΠαΓΙΏτ. 

Ις πος πλπογο ἀσοορῖο 
Ἰαίατιις, νεςδαταγ: ἂς αἰ- 

(οἴρεϊος τὰπιὶ ἴῃ νοπαῖίοη!θιι5., τ 1 Αἰ τὶς 

οἰκο ῬΓΘοΙατῖβ τοδιις παδοθας, (ορ παϊπιπι, Ξι- 

ἀἰξειρωϊ. ου]αρίαπα, Μεοϊδηϊοηθτα, Νείζοτςπι, ἀαν- 

ΡὨίαταιπη, Ῥείειπι,, ΤοἸαπλοημθηι, Με- 

ἰοάστιμπι, ΤΠοίδαπι, ΗΙρροίγταπι, ΡαΪ4- 

ΕΟΝΙ ΙΕ Σ- 

Α χαὶ -Ὡραὰ ἢ σφόδρα ἀπεχορϑέων Ἴ μὴ ἱκ- ἐς 

πάν, ὅ7| χαὶ οἷς Ἔ καϑίφησι Ὁ ἱσισσιζϑν, εϑε. μ᾿ 

λοισι πελόν τὐργύδμον,ως μὴ ἱωπά 4ν.πα 

ἐφ πλησίων γε, ἀδχωυάτων δὲ τοῖς σωμά σιν, πρνσία ἱ 

οἴομαι δῈ καὶ παρ ὀρφανωνν αὖον διοιυαπτὰς οἴ. ῥά 

χοῖς ἐχόντων. νομίζω δὲ χαὶ μετοίκων φιλο- τὴν ' 

σιμῴοϑιι αὐ τίνας εἰς ἱπασικζωὼ καϑιςα υϑύους, 

ὁρώ ΣΡ τὴ Τϑ ἄλλων, ὁπόσων α᾽ καλῶν 

ὄντων μεταιδὲδῶσιν ὐὐΐζις οἱ πολίται,, φιλοτί- 

μος οὐΐους ἐδέλονᾷς Ὁ “ρϑςαρϑὲν Ὡ|«- 
Βωραήῆεοϑαι. δυκά δὶ αν μοι καὶ πτεζον σεοὼ 

Οις ἵπαοις «ὐγεροότατον 1) “εἰσυςαϑκίη ἐξ αἹ- 

δρωών τὴν εγαντίωτάτων τοῖς πολεμίοις. ζωωῶ- 

ζᾳ δὲ πϑύτα ϑεοδν σεευ θελόντων ροιτ᾽ αὖ. 

εἰ δὲ τις τᾷ το θαυμα ζῇ , ὅτι πολλαΐχις γέγρα- 

“ῆα, ὦ Σιὼ ϑεῷ πραῆφν, ἀδίςω, ὅτι ζῶ 

πολλάκις κινδρευθύη,, ἡον τῦτο θουμκάσε- 
τα᾿ χοὶ ζω γε κατ μοῇ » δτὶ στὸμ πόλεμος ἢ, 

Ὀχιξουλάσοισι νδὺ διυλήλοις οἱ ογαντίοι, τι 

λιγάκις δὲ ἴσασι, “τῶς ἔχφ τὰ ἐχιξουλβ6- 

( μβϑνα. τὸ δξζωυ Ὅιαῦτα ἵ οὐδ) οὕτω συμίᾷου- (ἐπα 

λάζσαι αἷς οἷονπε 4 ρῷν Ἶ σπλιρῳ οι ἐν. οὗτοι δὲ “ 

πόρτα ἴσασι, χαὶ “ὐδοσημίαλνοῦσιν ᾧ αὐ ἐλε: ὃ ῇ 

λῶωσι, χαὶ εὖ ἱεροις, χφὶ οὐ οἰωνοῖς, χαὶ οὐ φή- , 

μ(φ4ς χαὶ τὸν ὀνείφισιν. εἰχϑς δὲ μᾶλλον ἐϑελᾷν 

αὐζιυὶς συμξζουλάυᾳ4ν πύτως, οἱ αὐ μὴ μόνον, ὃὅ- 

τὸν δέωνται, ἐπξρωτῶσι τί γοὺ ποιᾷν, δνλὰ ᾿ 

καὶ οὖ ταὶς ὀὐτυχίαις δε ρφιηγόψωσιν 9, τι αὐ 

δχύύωνται τῷς τοῖς. ᾿ Ἶ] 

Ὁ μϑὺ ἀἕρημα ϑεωίν Α- 

χε πολλωνος χαὶ Αρτεμιδὸς, 

ἀγα! ἢ κύγες" ἐδῦσαιν ὃ ὦ 

ἐτίμησαν ὅτῳ Χείρωνα, 

δ διχαιότηϊα.ὁ Ἀ, λαξὼν 

ἐγδόν ᾧ δώρῳ, ἐγεῦτο' 6 
Ὁ ἔοντο αὐτο μαιϑ»ταοὶ Ἴκο!") εσιων τερὸ ἐ- χυαῦ 

πέρων καλών, Κέφαλος, Ασκληπιὸς, Μελᾳ- “νη ἣ 

γίων, Νέςωρ . Αμφιάροος, Πηλάς, Τελφ- ἐν 

μιν, Μἤἑαγρ9ς,Θησόις, ἱπύλυτος, Πα λας 

μ" ΕΣ 

Ὶ 



Καάςωρ, Πολυδυύκὴς, Μαχάων, ΙΠοδα-- 

λείριος, Αντίλοχος, Αἰνείας, Αχωλάίς' ὧν 

᾿ ΧΤ' φόνον ἕκαςος “ἰσεῦ ϑεῶν ἐτίμι5,.3η. ϑαυ- 

μαζότω δὲ μηδεὶς, ὅτι οἱ πολλοὶ αὐτῆ" τρέ- 
“ἷ  ΄ᾧ 2 ͵ “- 8. 

σχόντες τοις ομ(φς ἐτελάύτησαν, (το ΠῚ 

ὙΣ ἡ φύσις, διὰ οἱ ἔπαινοι αὐτὴν μεγάλοι 
Ε] ͵ τ ᾽ λ ἐς Δ 6 ! ς 

ἐδυοντο) μηδὲ Τί οὐ χα) αἱ αὐτῶι Ἰλίκίαι. ο 

ὌΝ ΣΧεΐρωνος βίος πᾶσιν ὄξηρκᾳ. Ζά: γὸ καὶ 

ὑζείρων ἀδελφοὶ, παΐδϑς «ϑὺ τῷ ἀυτεῖ μιΐξος 

τ κηϑ)4 μϑν τσόϑτερος αὐτῶν, ἐτελέζπησε δὲ 

ὑπμη,ός, ὕξερον, ἢ ὡς Αγχιλλέα ἐπα δαῦσεν. εκ δὲ Ὁ 

Ἂν Ὀχεμελείας ὃ ἐἰκ τὴν κυνών, γαὶ κυννγεσιῶν, 
αχ «χα “Δ ἀλλης παιδείας πολὺ διενείκωντες, Ἷ χτ' 

«τίω τρετζὼ ἐθοιυμοίεϑησαιν. Κέφαλος «δὺ, 

«χαὶ κι πσὸ ϑεαξ ἡρπαεϑη" Ασκληπιὸς δὲ μειζο- 

γῶν ἔτυχεν, αϑιςαάγωι »ϑὺ τεϑγεωζᾷς, νοσοιεῦ- 

(δὲ ἰάοϑαι, Ὁ οὶ δὲ ζωὗτα δκὸς ὧν, παρ᾿ 
ταῦ, ϑοφποις ἀέίμλγηςον κλιέος ἔχφ. Μελανίων 5 

᾿ς «πῷ αὐτεραιςα  ἔλίυοντο οἱ πύτετοριςοι Τὴ τὸ- 
᾿ς τε μεγίςων γαίμιον, μιόνος ἔτυχεν Αταλάν- 

“πῆς. Νέςουρος δὲ ασδοδιελήλυϑεν ἡ πἰρετὴ ΤΟΝ 

ἢ ἀμἠσινία. ἐλλζύων ζὰΣ ἀκοὰς, ὥςτε εἰδόσιν αὖ λέο»ι- 

, μι Αμφιούραος δὲιτεῤχὶ ϑηξας ἐςρώτάυ- 

“σε, τύλάςον κτησοίυϑρος ἔπταγνον, ἔτυχε Ὡϑρὰ 

ο΄ ϑεῶν αεἰ ζῶν ἀμάοϑαι. Πηλάς σ᾽ ἐχιθυμίαν 
; ὰ ᾿παρέογε χαὶ ϑεοῖς, δοιέῦ οι! τὰ Θ ἐτίν ἀυτεῖ, καὶ 

Ος Τράμο δὰ Χείρωνι ὑμνήσοη. Ὑ ελοικιθν 

υὐες, μεγίςης δὼ αὐτὸς ἵ ἐξούλετο, γῆμαι Περί- 

᾿ς (οιαρτίο Αλκαάϑου" ὅτε δὲ ὁ πρόῷτος ἑλλή- 

᾿ς γῶν ἐδίδου τὰ Ὡηρίφεία Ἡ οφικλῆς ὁ Διὸς, ὁ: 
π λων δοίαν, Ησιόνζωυ αὐτωίεδωκεν. Μελέαγρος 

ὶ ε ὙῊ ς μϑὸ μας αξέλαξε Φαινεραὶ, παΐδοςδ᾽ 

ἔ οὐ γήξοι Ἐχιλανθανονβίου “Οϑεού, οὐνγ δι 

ΓΝ ᾿αἸτίαις, ἐδὺς ὑχησε. Θησάςς δὲ τὸς μδὺ τῆς 

δ ̓ ἐλλαδὸς 

δὲ αὖ πατοίδα, πολλῷ μείζω ποιήσας , Ετί 

͵ 3 ͵ 

οἱξ πασης μόγος αὐπώλεσε, πίω 

τῆς Αρτεμιδὸς ἐτιμκῶτο , καὶ ολ λθορις ἢ ζῶ, 

σωφροσεεύη δῈ χαὶ ὁσιθ Τὴ] μακαφιοϑεὶς ἐτέ- 

᾿ λάύτησε. Παλαμήδυς3 ἕως δὲ ζω, πολὺ ἢ: 

ὑπ ἐφ᾽ ἑαυζ ὑαϑρέοε σοφία" Σποϑανῶν ὃ ἀδίκως, 

ΠΕ ὙΕΤΓΌΝΈῈ. 

μήδης , Οδυοσάςξ, Μενεεϑάξ, Διομήδης, Απιοάσπι, ΥἹγἤδπι, ΜεηοΠοιπι, Γίομιο- 

Ὧν δι 
λυπονία τοσθύτον κὐωρέσε φιλοπονίας, ὡςφ)ε ὧν αὐ- Ὁ 

χαὶ νεοῦ σου κοζξται. [παύλυτος δὲ «'ασῦλϑὺ Ε 

ο νἱχίτ ἰοπσς (Δ ρίοπτία ποι] (πὶ πιοτταῖος οχσο ]αἰτ: φασσηαας Ἰαια!τς ἔα Πος ἱπτογοπητας, 
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ἄςπι, (λίξοτοηι, ΡΟΠοοπ), ΜΔομαοηθ,, 
Ῥοάα! τίπτν, πε] ος τη}, δῃφαην, 9 }}}}- 
Ιαπὶ : φυογιηι απίίηις ἔτο τοηλ μοι α αἰϊς 
οὐπᾶτιις ἔπτ. ἸΝοαιο νοτο τηίγεταν ας 
Ρίδπι, Θογαπιρ]ογοίαιις, ταπιοτῇ ἐς αοος- 
Ρτὶ εἴης, πα] ομλτι5 νποηἀϊ πο πὶ [ο- 
οἷς. Εἶος δἰῖτι πατιγα τε σποπάιιπι, Μα- 
σπα αυϊάθηι σετῖς ἰαιος ἰρίοσιαι οχίῖ- 
τοῦθ Νος ἰτό πη τοἰ απ την, πο οατἄοπι 
ΟἸγηἰ απ ἀγαῖος ΠΟ ἔπογίης. ΝΔην νἱτα 
ΟΠ γοηΐς, ποσὰ ΟΠ γίτα Ραγ Πιτ. 

, Ἢ ἢ “ Ἰυρίτοῦ εἰ ὃς (ἶγο ἔγαεγος Εἰ ἱ “δὲ κυ, Ρέας" ὁ δὲ γαϊϑος γύμφης. ὥςτε ἐμ, ΡΠΕΒΕ ΔΕΡΟΣ ἔπογο, Πατὶ 
αυϊάθην 111} εοάσγη ραῖγο : υ θυ ἰς Πχατγδ 
ἈΠοδ, Εἰς Νγπῖρδα ας. Οὐοϑιην, 
ντιος οπηπος (ΘΠΐτο αίαῖο ργροσάοτγοῖ; ας 
Ρο[ζοφσιατη Αοἰμ σα ᾿Ππἰτα δε, ν εἴπγις 
Βογαπι τούτη 41τ. Επογτῦ Δατο μα ἢΐ ρτονσ 
Ρτού νἱγγασοη τηασηα ποπγίπασε ἴῃ Δα π|}- 
Γατίοης; αι «Πἰσοπεία, απ} ἴῃ σαηϊ- 
δες, νοπατοη θα, Αἰ Παῖς ἀπ Οἱ ρ! της δά- ' 
Βίθοραης, Ιοησο οοτογῖς ργαίξαγεητ, (ε- σρβαίω; 
Ρμαἰας σοῖο σαρτας ἃ ἄϊπα ξαΐτ, ΖἘ(Ου]α- κε. 
Ρίιι5 πιαίοτα σοπίς υτις ἰδ, να πηογίος δι’: 
(υἰοίτατεῖ., ας ππουτὶβ Ια θούδητος ἰὰῃαγοῖ. 
Ατάιὰς Πᾶ9 ΟΡ το ὃζ ἄδις οἵΕ, ὅζαριυ Πομλΐ- 
65 σ᾽ Οὐ Ὡ ΠῚ ΠΟΠΊΪἰς το ΠΑΠῚ οθτίποτ, 
Μεϊδηϊο ταπειμῃ ἱπάἀπξεία ρυα εῖτῖς, γε οἱ μεφοῖν; 
(οἱ αὐιρὶΠιτπιστη 1ά4 τατηροτῖς ἀταίδητα 
σοηϊπσία θα οὐ σ τίς: [. Οαπῖπ|5. Ροτίείοης 
ΡταΠ δμειππηος της στἰμαίε5 παθυίτ. ΝΝ6- Νυθο. 
{ποτὶ νίγτις ἰάπι δῆτα (ται σοτι ΠῚ Διγες. 
Ρογααραῖα οί, ἰταχαο (οἰθητίθιις θα πὶ σοπ,- 
πλοιπογαιγις οἤδη. Απηρῃίδγαιις, ἐχρο- Ατρνί: 
ἀϊείοης αἀποτίης Τεσας {ΐξερτα, πιαχί- "δ 

οτλδτῃ ἰαλάθτη δάερτις, ατεγηϊταγοτῃ ὃς νἱ- 
τὰ ὃς Ποποσῖϑ ἃ αἰϊς οἵα σομίοαιμιτι5, θ6- Ρείραν, 

δὲ τοσούτος ἐλ ετο, ὥστε ον μϑὺ πόλεως τῆς) [6ἰ15 1ΠῚρΗς οτἴδπι ἐς 4 { Πιἀίμπι οχςί- 
ταῦτ, Ποιίάοιῃ οἱ οοηίασοπι ἀλίθησ, ασ 
παρτίας ἱρίπ5 δραά ΟΠίγοποιη ος]εΡγαγξι, 
Ἰδητας ν γέμα Γοἴαπιο, νὰ Ρου Βα δι ΑΪ- Τείφπφο Ὁ 
οατποὶ ΠΠίατα, φαᾶ εχρείςεθαζ, εχ ντρε ππᾶ- 
Χχίπτα νχογοι ἀποεγεῦ: Παππηηις αγασο- 
τα Ρεποορ5 ΗΠ οέσα]6ς, [οἱ Η]ἰπς, Τ τοῖα 
οάρτῖα νίγτατὶ5 αιια ἄπι ργςπηία ἰαγρί Γοτατ, 
Ηεποηρη εἰ ἀςάϊτ, Οτπο5 Μείρασον ποπο- Με. 
τῈ5 δάθρτιι πτ,ποίιπε εξ: πο νοο πῃ οα- 
Ἰαπλίτατεπα ἱποι ἀοτῖτ,ἰἀ ποι ἱρὰ σα]ρα ἔἃ- 
ἔξιπι, (8 ρατγίς; 4] ἀπο τη ἰοποξξα ππιθύας 
ΟδΙ τας. Τ πείρας τςοὶς τοτίτι5 Ποίξος (οἱ ας Τροίιῶς 

ἀεἰευτ, ραττία 5 μα Ποη ραγῇ Δι ρ!Πσδια, 
οτίδπι ἤτιης ἴΠ ΠΟΠ Ϊ ΠΠ1 οἰξ αἀπλίτατίοης. 

ΗἰἸρροίγειιο ἰῃ ποπούς ἀρια Γ απ ογδῖ, ὃς Ηρροῦ: 
οὑπὶ ἃ ἔπ] ατίτοῦ σο]] οι εραταν: ταπλ- 
ἄεπι ΟΡ ριιἀϊοίτίδπι ρίοτατοπισις ἔο]χ μα- 
Βίτιις, νας πα  ἤπεπὶ ξεοίτ Ραϊατηεςς ἀπ πὶ ΜΕΝΕ 

ΓΠ 

ΝΝῃη 
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τοῦ μοηνῖπες ποπλίηῖς. Οοἰίας εἰ δυτοπι 

πόδ ἢΠ|ς, Ζιο5 Πσπ ἀγδίτγαητατ: φαοά 

σεοτοτοάιΐ ΠΟΠ ΟΧ {πο πούσμι αἰτεῦ ρο- 

ΡεΡυς Ἐλητ τελεῖς, αἰτοῦ νοτο ρὰγ ἐστερ!!5: 

(ρἀ Ποπλίηεϑ ἱπιργοῦδὶ ξαοίπαβ πος ρεῦρο- 

ττάταης. Μεποίξους οχ νεπατίσπαπιξϊο 

ταητα πάπα τῖα Ἰαδογαπηᾳ τοϊογαητία ργα- 

(εεῖτ, νε ατασοτιπι ρείπι ἕατογοηταγ, ἐο (ς 

ἰπίοτίοτος ἐξ Βα !Πςῖς ἴῃ γε α5, εχιγα νη 

ΝΝείοτοιη : 4] φυίάςπι Ποη οΧοο υΠΠς 

ἩΜοποβ δυτ ἀϊοίτατ, 4 σατη εο σετταῖϊ, 

γε: κοὐ ἸγΠ 5, Αο ]οτηςος, (᾿πσα] 5 ἴῃ αξτιοηὶ- 

Το οπιράεν. ξγ1ης {1Π|Ἐγος Ἔχ {Εἰ τεγα πηι; ὃς δά {τη πιατη,ντ 

᾿σαβοτο: Τ τοῖα οαρεγετατγ, εσογαπτι αίξοῦ ὅΡοὶ- 

Ροϊίνα. Ἰῃχ ργορτογ οχ εἰ πιατίοη ο ΠῚ ΟΧ [15 σοπηρα- 

ταῖαπι, αυα α ΟΠ τοηο ρεγοερῖα, ραἤηπιὶπ 

(ταςϊδεχμιδαδγῦς, ἱμηπλογζαῖος ἔλέξι ἔπης. 

Μαιράο Μαςπδαοη ὃς Ροάαηείος ἱΠ οστα  τεΡ 5 ο- 

«σϑοάα. γηηῖδας πΠ τατὶ, Ποπλίποϑ ὃς [π ἀγίῖθι15, ὃς 

Μεηε- 

νει ᾿ 

ρηῖω. ε ὲ ἃ ᾿ μ᾿ , 
ἴῃ ἀϊσοπάσ, ὃς ἰῃ Ὁο] ἢ ἐστεσὴ εχιἘϊτεγαπε, 

ΔΙΝΝΟ- ΑΔΕ δας ρτὸ ραῖγο πιοτγεὶ {εἰς οἰ οϊξης, 
(ἢιφ, 

“ τΑΏΓΙΠ, σ] τα σΟΠ ΟΖ ΠΣ εἰ :ντίοϊας ἃ- 

Ρια Οὐἰαῦος ἀΠ1Δ 5 ράτΓῚ5 Δάρεϊατιις ἔπο- 

τίς. ΖἜπδας ρατοιηὶς πιατογηϊαιιο ἀ115 νΠᾶ 

συ ραῖγα σομίοτηλτία, ρ᾽ ετατὶβ σ]ουίδηλτα. 

1|τ: εοῷ ἐπέξαπι, ντ οτίατη Βοίξος {ΠΠ|01}1π- 

τογοπηηος, αυίδιι Τ τοία σαρτα βοτίτί ἔμιο- 

ταῦτ, πος σοποοιοτείπε, νὰ (5 γεῦτι5 ποῦ 

Αὔἶνμον. (ροΠαγετατ, ΑΟΒηΠ16ς ἰπ μας σάμπσδτας 1Π- 

{Ἰταείοης, ταπὶ ρει  οἷατά Πηασῆδα; ΠΊΟΠΙ- 

τύθητα (υἱ ἐχοϊγσαυίτ; ντ πος ἀϊσεπάο, πος 

αὐάίεπάο ἐς ᾿ρίο υϊαπατηίατίοταγ. Ατῷῷ 
{ϊεχ εο  ἐπιάϊο,ιο ἃ ΟΠίγοπε ἔπογαητεχ- 

ΓΟ τ, ἴ2165 ἐπ νίἕος οπαίογαπί: Ζεΐ αυϊάοπι 

ετίαπὶ ἤθης ἃ ορτίπιο Ζπος; ἀἸΠρ αῃταῦ, 

ἔρηδυ δ ἐπτεγίπν ρογ Πα] αἴ τη Εἰ5 οδιτςέτᾶ- 
' - 

ἔξηεα, 

ΧΕΝΟΡΗ͂ΟΝΤΙ 5. 
ἃς οἷας πιοτίότα νἴτὶ (ας ἀπ, νταϊτοτίας ἴπ- Α ζσσκύτης ἐτυχέ ἀμφολας ἰ πασὸ δε εν, ὅσης ἀπ᾿ 

δεὶς αἰλλος αν, ϑρφπων. ἐτελδύπησε δὲ ἀχ ὑφ᾽ 
πυταΝ Ἷ δ. ἘΥ Π Ἰο᾽ ἐπ ταῖν “ " 
ὧν οἴονται τι:ες. οὐ γὼ αὐ ζω ὁ αϑὺ «εδὸν τι ὧς 

δαςος, ὁ δε σμωιος αἰ γαϑοις καχϑιὶ δὲ ἔσφαξαν 

Ὁ ἔρχϑν. Μενεοϑάίς δὲ ον ὃ ὀχιμελείας τῆς 
ὧκ Τὴν κυνηγεσιών Ὀσοΐδτν αἰωῳρέξζαλε Φι- 

Ἅρπονια, ὦ 1ε ὁμολογήν τὸς Ὑ ἑδλξύων πορϑ- 
ΩΝ ἢ λιν δα, 19} οι ΤῊΝ 

τς, υφερφοῦς ἐὴ τοὶ εἰς τ' πολέμον , κείνου, 

πλξὸὼ Νέςορος. χαὶ ζξξ οὐ «σρϑέχᾳν λέγε: 
᾽ ἢ ἰ᾽ ων 

ται, ὄϑλα ἐδλζν. Οδυασόϊς δὲ ἢ Διομήδιᾳς 

Βλαμιφοὶ μϑὺ ὸ καθ᾽ ἕν ἕκα φον, Ὁ δὲ ὅλον αἰ- 

ποι δοίαν ἁλαῖνα, Κάςφωρ δὲ Πολυδυύκεε, 
, Ε ͵ . “Ὁ“Ὕ,Ὕ ᾿ ΐ 

ὅσοι ἐπεδείξαντο οὖ τῇ ἐλλα δὲ ἢ ΤΥ Χεί- 
Δ Σ 7 » ᾽ 

Ρώνος, Ὡἰϑ Ὁ αἰξίωμα Ὁ ἐκ πὕτων ἀϑανα-- 

τοί εἰσι. Μαγάων δὲ χαὶ Πυδαλείδμος πται- 

δοΐίνϑεντες τὰ αὑτὰ πόώτα., ἔλυοντο χαὶ πε- 

ας, ὼ λόγϑὲς » ὁ πολέμους αγαϑοί. Αγτίλο- 

χθϑ δὲ τῷ παΐδος “ἰαύῦβα πυϑα νῶν, ζοσσεώτης ἐ- 
ς ᾽ , ΟΣ ͵ “, ᾿ 

τύχεν ἀὐκλείας, ὡςε μόνος φιλοπατωρ Ὡρὰ 

Οἷς ἕλλησιν αὐαγϑρδ.. ϑέεϑαι, Αἰνείας ὃ σώσοις 

( ϑὸ τὸς πα δωύς κὶ μη ϑῳςϑεός, σωσας δὲ κὰν 
ἂν" Ἵ ᾽ ͵ ᾽ 

αὐτὸν τ΄ πατέρα, δόξαν ἀὐσιξείας δξκυείκαζ,, 
.“ ὁ ΄ ᾿ πε 
ὡζῇε τὺ οἱ πολέμιοι μώνῳ οκ είνῳ͵ ὧν χ δοι της; 

εν ὅοία, ἔδυσαν μὴ συληϑάεῦαι. Α χιλλάς δῇ 
᾽ 7 “"Ἤ ΄ " ἈΝ 

ων (αὐτὴ τῇ "πω δεια. ζαφεὶς, ὅτω κὸλὼ ἡ μμθ- Ὁ 

γάλα μνημζα παρέδωκεν , ὥςτε οὔτε λέγων, 

οὔτε ἀκούων αἷξὰ ἐκείνου ΘΣεεὶς ἀπαγϑοράυ 4. 

οὗτοι ζοιῶτοι ἐώοντο ἐκ Τ᾿ σχημελείας Ὁ πα- 
᾿ “ὰ Χείρωνος. Τ ὧν οἱ κϑὺ ἀγαϑοὶ ἔτι χαὶ νικῶ 

ἐρῶσιν , οἱ δε καχοὶ φϑονούσιν. ὧςτ᾽ ον μδν τὴ 
- - . . « , " ᾿ς ΤᾺ ν᾿ »᾽ 

εἴας. [η Οταοία φαϊάεηι σοτίς ἢ σαὶν Εἰ οἰ- [) ἐλλασῦ;, εἴ τῷ συμφοραι ἐγίγνοντο, ἡ πολᾷ, ἢ 

αἰτατί, νο] γασὶ σαἰαιηίτας σοι ἀΠΠςτ, Δ σὰ 
ΡοῦΒο5 Πἰρογααδτινη νηϊπεγία αγαοία 
ψοϊςσοπτιεητίο, νοὶ δ6ΠΠ δἀποτίας θαῦθαγος 
γηϊβετγίος οοε, ροῦ πος ἱρίος αγαοὶ νἱέζο- 
τία ροτίεἰσάτατειο ξαέξα,ντ μοῦ θοὸς ατξοία 
τοι άϊτα ατ πε ξξα. Ὁ παρτορτοῦίατιοπα5 6- 
4υϊάοπι πιόποο, νπο4; νδπατίοπαβ, ΠΟ6; 
αἰ οἰ ρ!Ιη αὶ Α]145 σοπτοπληδης. Ν τη οχ [15 6- 
στορσίς αὐ δοΙΠ αἰτίας το5 αρεὶ ἤππτιάς φαϊ- 
θιις Πος σοπίσ αὶ Ποπγίπειη πεςεῆς οἰδ; νε 

βασιλῴ, ἐλύοντοϊ αἰΐφες" εἰ δὲ πρὸς τὸς βαρ- «ἰπΐ, 
͵ ῃ Π “,οἰἃυ , -“ » ͵ 

ζωρους πϑυΐᾷς πὰ ση τὴ ἐλλαδινειχος ἡ πο- 
λ ! «ὦ ᾽ ! «, 

δλέμος, ὄζον, τατος οἱ ελλζωυες Οκ δφίτοιώ, ὦ ἐς 
», ΛΔ Ἑ ͵ ͵ ᾽ Ν 

αϑίκητον τί ἐλλάδα, παρε χήν. ἐγὼ μϑὲ δἶχυ 
»͵ »-»Ἥ ͵ὕ ἣ “" 

ἰδαινώ Οϊς νεοις μῇ χαταὰ Φρονᾷὶ κολνγέσιτωνν 
᾿ ΩΣ 7 ᾽ “ δ 

μ"δὲ ὁ ἀλλης παιδείας. ἰκ, τύτων γὸ γίγγον- 
δε τ έυχα ͵ Ω λ 9 »" 

ται τὰ εἰς “" πόλεμον αγαϑοὶ, εἰς τε τὰ ἀλλά 
3 τὴ ἜΡῚΙ -»"Ἥ Ν ͵ Ν ,- 

ἐξ ὧν αγαϊκη καλως γοῴν, ἡ λέγήν,». π-ϑατπ 

οΡταοίατο τα πὶ δηϊ πιο οὔ άσγοῖ οπηηΐα,ταιπι τάν. ποσξτον μἂρ ὅἶζυ γε ἐλθῴν ἤχει Ὁ ὁχειτή- 
Ὁ ν4 γά- ἢ ᾿ "π ᾿ Ν ᾿ " ῃ 
δ να αἴσατ, τα πὶ ροτατ, Ας ρτἰπγῦ ἀυ]46πὶ αἀῆα- Ε διῦμα Ὁ ἢ κονηγεσιῶν Τ᾿ δὴ ἐκ παιδὸς ἀλ- 

πρναῖον Πἰ πος νεπατίοηῖ ἀσσςάοτο ἀεδει ἰ5, αὶ Ἀὐέῆωτα δἰ ἡλιαίαν χεῖρα δέκα ὩΣ ΒΟ 
ἘΣ Ξ Ἶ ᾿ ͵ αι 

βριδς Ἰᾶ ς Ῥαοτῖς οχοςαϊς, ἀοῖπάς αὐ σοτογας ηυο- : δά 
4ς αἰ οἸρ] πα5 Ποπογατας ίς σοπέογατς: {σ 
τασπθῃς νὰ ἔπουϊτατα πὴ γαεῖο πα θεδγασ, πὶ 
415 αα νήπια (τὶς ππαρπας μαῦοατ. 511 
διιτοτη, (αἰεὶ αἱ αστίτατοπι αἰϊπιὶ δά ογαῖ, δ 
πὶ οταϊτταῖ Θογιη, 4: ργαίξατε Ροτοίξ. 

3, ἘΔ 

Ἱπαιδοίκαγα: ὁ κϑὺ ἔχοιζα, σκεψαίνδεον δ πολ 
᾽ - ᾽ γ55 7 ᾽ » μὰ 
ὅσιαν, ᾧ υϑὺ 54 Ἵν ἱχωνὴ ἀξίως ὃ αὐΐ ὠφήγείαρ" μμ ἴ- 

ᾧ 5 μη ὅθν, δου ἂν τίω [ὲ πσδοϑυμίαν παρε ΧὯν 
͵ δ ᾽ ΄ “εἑ ΤῊΝ ͵ σκε 

χέοϑθω, (κηδὲν ἐλλείστων τῆς ἐάσῳ τών μανιν 

οστι 



αὔτὸ φραίσω χαὶ αὑτὰ, χαὶ τίωῦ ἐχεφήμζωυ ἐ- 
καςου, ἥα ασοϑ4δὼς εἴχάρη τω ἔργω. ἡ μκη- 
ον «ἁ »"Ὕ ͵ ᾿ ἊΝ " ΜῚ λ 

δὲις αὐτῶ Φαυλᾷ νομίσαι τω τῇ. αὐά. γ δὴ 

ἡδαῤ- αὐτῶν, Τέκ αὐ εἴη πορδᾷξις. 
 χυωρῦν» 

ν 
ἐργρυγ 
ἼΩ τί φωνζὸ ἕλλζσω, τίω ἢ ἡλικίαν πύδὰ ἐτὴ 

ῤ εἴκοσι" ὦ δὲ εἶδος, ἐλαῷρϑν, ἰοωρϑν" ψυχζὼ 

Ἀϊχωνὸν, ἵνα “πόνων πότοις χε ΤῊ χαίρη 
τῷ ἐργω. (15 Ῥύχυς φασιανοδ ἢ καρ γ- 

ΟΝ μέγεθος πεντὰ ασίϑειμοι , διπάλαιςοι δὲ 

Τάς βρόχοις. ὑφείεϑωσαν ἢ πῶς αὐξεδρομους 
δή τσ ψ " ᾿ δπν κυ) 

ἀνα μιμαιπῷς, ἵνα ἀὔξοχοι ὦσι. τὰ ἢ ον: ον 

δι Τδωδεκάλινα, Ὁ 5. μέγεϑος,, τὰ μδὺ εἰνόσζε; 
πν͵ ᾿ δ χα 

Ἴλόρ- Ἐδιωρυγαι, τεδώρυγα,, πεντώρυγα, τα" δὲ- 

ὑρετε κτύα, Ἷ δεκώρυγα, εἰχοσώρυγα; ποιαχοντῶ - 
ὑρίηα, Σ ὐδιλιιιϑι ͵ δὺ ᾽ » 

,- ρῦγα. ἐαν δεή μείζω, σχμιεταγειδαςα ἕς]ν. 
2 ͵ ΚΑῚ ͵ Ν ͵ 

ἀμφότερᾳ 5. πειαχοιϑοίμμαζᾳ, ὁ τῆν" β69. 

ίῃα, ἀχρωλενίοις τὰ μδϑὺ οὐούζν, ἐχέτω μιαςοῖς - τὰ 

ἐκ Ἀ' ἔχτυα, δακτυλίους" τῶς δὲ πὐθέςροφους, 
ἴα. ». , οοϊ Δ "2 [ 

ο΄, δ αοφροφείων. αἱ ὃ χαλίδες μδὺ ταν τρκύων 
ἢ ε » “,» τ ΠῚ ͵ 

᾿ Ὁ μῆκος δέκα παλαιςῶν" ἔςωσαιν ἢ ὁ ἐλάτ- 
ΝΥ «ς ὑἈτις »᾽ Ε Ὕ «0... ͵ 

πύς. αἱ υϑὺ αλισοι αὐτο εἰν τοῖς ἐτεροκχλινέσι 

νὸν Τρ χωοίων Τ ἴσα τὰ ὕψη δξαιρωσιν, οὖν ὃ τοῖς 
φὴς 1 ΓΝ “ »,» ἍΠῚ 

ὁμαλέσιν αἱ ἴστι. αὗτωι δ᾽ 40 ξάασαςοι, τὰ 
3 “ ον { ͵ Ἶ 
ἄχρᾳ χαὶ αὗται λέα!" [5 ονοδίων,δὲπηλιάσιαὴ 

αἱ δὲ ἢ δικτύων, ὦ μδρ μέγεϑος πενταασι3α- 

ο΄ μήβαδεα. ἀὐπαγός ὃ πάσοι, χαὶ μὴ ἀσύμ- 
μέξοι τὰ παχν πσϑϑς τὰ μήκη. τῶωὸ πλυοφ 

Εν Τὴν Ἴ λαλίδων οἷόν τέ 51:γ,ἤσϑαι πσδῆς τὰ 

"ἀμ δίκτυα πολλών, καὶ ὀλί γῶγ' ἐλαῆονι »ϑὺ,αἢ 

σῷ δρα τείνηται ἐν τῇ ςασφ᾽ πλέονι σῇ, αὐ υ- 

συχῇ. ἐςα ἢ κὸ οὐν ὅτῳ ἔσοντει αἱ ἜΡκυς χαὶ τὰ 
δύστυα οὐέκατεροις, κυνοὖχος μόδήος, καὶ τοὶ 

δρέπδμα" ὕα "Ὁ ὕλης τεμνοτα φρο τὰ 

' δεοιδια. τὰ ̓  δυη Ἃ χυνών ἔς] διασοί" αἱ “δι; 

ἥ 41» ῃ , τ ͵ ε τ. 

φύϑιαὶ τ΄ ἐπώ! υμίαν ζχυτην,οτί Καςωρποϑεὶς 
.Αν , ῳ ΝΥΝ ͵ ὙΤΑ ΡῈ ς 

ᾧ ἐργώ, μλλισα «ὐζᾷς διεφύλαξεν" αἱ δ ὀκω- 
ἵ ͵ » Ν » ͵ ΠΥ 

πεχιδὲς, δ[9τ| σκ κυγωνήε Ὡ δλωπσεκων ἔλμον- 

"Ἢ ᾿ ! Ἐπ: » ὦ Ὁ , τοῦ πολλῷ 5. γρόνῳ συΐκεκρᾳ, ) αὐδ ἡ Φύσις. 

Έ ΝΕΝΙΈΡΟΝΝΕ 
᾿π οϑυὰ διᾷπαρεσκάυασμένον ἐλθῴν ἐω Ἃ Οὐοταυτεῖη, φαϊδυίηϊο γος ἱπΠ πέλει, 

μδϑὺ Θρχύων Ἐχιϑυμοιῶτα πὸ Ἔ ἔρχου , καὶ 

δονίου λεχηοδλίγου, κ᾽ τὰ ΟΡ » χαὶ τὸ δὺς 
" ἘΠΕ ἌΣ ἌΡ ΟῚ ΝΣ ΠΥ 

κτύα. ἐφώσαν δὲ αἱ μδὸ “δόχυες οὐνεώλίνοι, 

Ἵ χων δ] αἴτημα ἴον ταῖς -όκυσιν. τ» ὃ τὸς 

Δ, 

αὐ ἤας ἀοθατ ἄσοθάους, ἀἰσαΠ}} δ ργςῖους 
οἁ Οὐ α(αι16 ἀρ παην, ντ ἷς Ρταςοσηὶ- 
τίς, τὰ ἀπὲ Ορβ ἐρίππν αὐριοάίατιν. Ν ο-᾿ 
ας νοῦο νυ] δ αὐία Φυ5 πτς, ὀχίσαἱα; πτὸ- 

“οὶ δὲ Τ ΟΝ πίδητὶ ἀπποᾶτ: Χασπι ἀθίσιις ἰς τος ἱρία ροῦ: 
ἀρὶ ποατοας. ἸΝόςοε οἰἘ οἰιπι., αὶ γοτία πὶ 
{πππάϊο τε ϑατεῖγ, στα ὁΠδ αὐ οι, τας 
τα ΔΠΠΌΓΙΙΠῚ Ρ]115 ὨΔΠ 15 νἹρίητὶ, ἔστ γὰ οο - 
ΡΟ τσ ἀσΊ]ο πὶ δὲ ΓΟ ἔτι πι. ἀπ πο (εὶς ρα-- 
τάτοιντ ρεῦ Παῖς {προγατὶς Ια σου σις, ἱρίο εχ 
ορεῖο ἀοἸεξξατίοποιη σαρίατ.  οεῖα ἀ6 ΡΠ Α- 

βἴ3πο, νεἱ Κἀτιπδσί πο ηΠ [πὸ τόπαὶ, Δ 
σέ ἀεροητ; ἰτοπ]ας δα αὐ νίας ἐσ] ος 
ζλτα;, ἀο ῥ᾽ σα ῃγαϊοτος.  (ΟΟπίξοπὲ δυῖεπν 
Γέτα 46 ΠΠ15 ποις ΠΊ, δὲ πα σῃἰτιιἀἸμ πη Πα-- 
δέδητ ριΠάηπάτιην συίησις, λαοὶ ρα]- 
Πὶός ἀπος αᾳύδητς, ΜίΑυσίηος πε οἰγοιίτο- 
τος βΙσαγαπι ἐποᾶες το Ἰπαπδητατ, γε πηο- 
τ δ Ὶ ἔχ ο1]6 ροηπής. (αῇος δα ἰτἰπϑσα σο]]ο- 
οαΐα ΠΙογαπυΠης ἀποάεοίπι, πα: αυϊάςπὶ 
Δα Τ ν]πάγῇ ἀπατιγ, νῈ] “πατιιοῦ, να] 4αϊη- ἐ ὀκργα 
4 ἐραείιιπ Οχτεπἀδηταγ: τηαϊογος νοτο τμενκὰ 
Ρίαρα; Δ ν]πας ἀῤφοθηι, νἱσίπεὶ, τγίσίητα. ἐεραν- 
ὑφ {ἰ ἡναίοτα βιδείητ, γα ξατὶ πο ἢ ἔα οΙ]ς γῦ ὐειηιο 

Ροτογιης. Ὑιταψ, ποδὸς Βαδοδῖ τσίητα,]α ἐρῶν 
αυςογ 16; ραῦ ΠΟΙπτου τα ἢ; νοὶ τϑτιδεις. πιφηιρμνῆο 

1η {πηλιη15 ΠΠπ} 515 εα' σα ο5, 4 Τὴ ν]ῖς οο]- 
Ἰοσαητιι, Πγ Δ ΠΎ 145, 1185 νοσαης, πα ποαητς 
τλδιοτο5 ρίασας, ΠΪος : οἰγοιγαζξοτος ἐς 
Ἐαηϊοι 5 τουτῖβ σοπβοίαητιγ, Επι γος ποτ 
Ἰοηρίτἀϊπς βα! πτος ἀθοοπη α τεῆς, θοη- 
Ἠ0Π| πιηοτοβ ππτ. Ἡδγιιη) υα πα αιιαίος 

(απτι, ἰΠ Ἰος 5 Ἔχ αἰτέγα ράγτο ἀφο! πδιις α- 
αυά]ες δα αἰτί τι ἀπ 5 γετία το !αητ: ἃ 4ηαΐες 
Δατοηι, ἱΠ Ιοοἱδ Ρ]αηὶς ἢ εαπεαγ Αἰ ῃς 
αι επη ἰῃ {πη Π|ὸ [ατπ65 [1ητ ὃς οἰγοῦῃς ἐξὶ 

μοι, δὺκρ κα ἔχουσαι μικξ ὼ, τὰ τιμή κοίζοι Ὁ λοις ἀεβεῆτ. Ἑυγοι]α; φαΠΠιπν δα νίας οοἱ: 
Ἰοσαταγιμη ἀπρ|ο ἀπε πηαίογοϑ. Ρ]ασατῇ ἠ6- 
πὶφ ἔιγου]α, δι ἔεγα σγαηἀἴοτες σαρί- 
τπητὰτ, τηασπίτπἀϊης απ α; [ρ Πα ητας α:- 
ααοῃτ, ὃς ραῦτος 1115 ΙΗ 445 ραγιιὰς Παϊρεᾶι, 
πὲφ ρτοξιπας ἱποϊία5. Ο πηηος ταϊ τ πταΐ 
πητ,άτχας ἰτα ἔμέϊς, νερΠπτο]οηρίταϊ- 
ΠΙ τείροηάεας. ΕἸ γοι 15 δά γετία ναὶ πγ] ες, 
ψο! ραποῖς ντὶ Ποῖ; ρᾶιιοί5, πὶ νοΠοηνξ-: 
τοῦ, ἄστη σοηίξιης, οχεθηάιαταγ : Ρατίς 
Βα 5, αι ΠῚ Γο Π. ΠΊῸ5. Αἀπηξ οτία πη, το ἰΠ-: 
οἰ ἀδηταγτατη τοῖα αίιατη ρίαρα;, σα] Ποῖ 6 

͵ Ἐρυ νὴ “ΣΝ, »ς οι - σότίο ντΠ πο, το σις ἔα] σε: νι τα τ τηλ- καφύρΙο ,οὴ διϑλωπεκχίδες. ἐγοῖσι δ' ἀὶ υϑυ κ«- Ε » 5! 
τεεῖα, ἀπ ἄδπι οὐδ ἰξτγιν, ρου νίι5 ροί α]ατ, 
ΡΟΠΙηΐ. (απιπη σοπογα ἀπο της. Α [ἰδ σα- σαν κε 
(Ἰούτα,αἱΐς να!ρίπα. (αἰ ξοτίῖς ἐπ τιν ου "ΠΆ ἀμ: 
ὁοσποπιοπτιηι, Ζοα (ΔτοΣ εχ νοηαπαΐ 
Ἰαδοτενο  ρτάτοιη σαρδ5, οα5 ρΟΓΠ λτιῆλ 
αριά {ε εοτιημιότιτ  ψυ!ρίπίς, φαοά εχ οαηΐ- 

δὰ δέ νυ]ροου]ς παῖα Πητ,εατ παταγα τοητροσιβ ἀἰπταχηίταςς τα άθπι ρίλπο σοι} {{4, 
ΝΝῆη 2 



νίαν. Ηα ἃς ἀδτετίοτες, δ ρίανες ἔπης, οχίρισ, ἃ χείρφυς 5, χαὶ σγλιείους αἱ τοια! δὲ, εἰιχῷ αἱ γγοῦ ᾧ 
λ ᾽ ραν ΑΥὶ.5 αἀαΠοἱ5, ΟΟΌ15 ΕΠ α]ς,]ἱοἱοία, ἀε- 

{4}}.47]. 

976 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙϑΒ 

λ ν᾿ λ ᾿Ὶ 

ΞΟ ; "ΩΡ ἈΜΉΝ πῶ ὙΣροποὶ ἐὐωποι, αἰδ'΄ρα,. σκλυρομ 

ξουπιες., εἰσίάα», ἀφ Ό 1165, ΡΠ 5 ταγιογίθιιβ, "ς ὡρῶν ϑοζόνς. 

ρτοςογῶ, ργοροττίοῃο ΠΟΥΡΟΓΙ5 ΟῚ σοη- -- 

τυτα;, νἱτοίς ρεάϊδα5. Ας οχίρια υϊάεπι, πολλάκες οκ, ΤῊΜ κιωυνγεσιων" Σ᾽ ποφερφιεῦται 
᾿ Η ἢ Ὶ.- “- ᾽ ͵ ᾿ Υ ΠΡΟ. λ 

Οὗ ραγιίτατο πη, ( ρο πα τη ΕΟ ἰπ ν ΟΠ ΔΓ ΟΩΙ πῆς ἐργασίας, ! οὶ ὃ μικρόν' αἱ δὲ γρυσαὶ, 
: “Δ .9 πάχαεν . 

θὰ5 ορείαμῃ Ρογάϊιηι: 4αϊδις πδίας δάμπη-- ἐς 

οἷς οἱ, οἷς Ἰάοπεο ἀοιξἰταπιητατ, ἂς ργο- δυο αὶ τ Α  ς, ΉΡΥ, 

Ῥτογοαςρογεπὶ τοτίηετο ποχαφαηταίοίο- μβυωποι ὁὲ) καὶ γ ροποι χειρὼ τὰ ομμαΐζᾳ 

{π ξαϊυϊίαχιας ρτα ἴτας οου 15, θτογίοτος μα- ἔχουσιν, αἰμορῷοι δὲ, χαὶ αἱ. φαὴ ὁρῴοϑαι, αἱ. 

Βεητ οοιίοσ : ἀοίογμγος,, δἀίρεξεα ταῦροβ, δὲ σκ ληραὶ ταείθῃ, χα λεπῶς Ξἰαο κεν 

ἐσσὶ ἰ το νεπατὶοπίθας ἀϊ- ᾽ ͵ ᾿ ἐν ; 
ἔπη  τίρίάα, αἰ ἤῖσαῖες τῇ Β γεσιων ἀπαλλαῆοισι πονεῖν δὲ α δγεύατοι αἱ 
φτεάίαμτοτ: ἀς 1165, Ἃς ρί]ο5 Βαῦεητας τα- ὶ » : ἀχϑ ἊΝ Ἔ ᾿ ν᾿ ΡΝ 

γίογοβ, τοΪἜγαγε ἰαθογος πεααδαηῦ: αΐθις αἰεϑενής, Ὧ9Ι ὑμλαί ἌΩ ὑψιλαὶ, χα ἀσυμ- 

αἰτίοτα, πθο ριοροιτίοης (ατίς (πητ σοῃοίτ- μέζοι, ἀσεεύτακίᾳ. εχϑύστη τα σωμφίζῳ,, θα» 

προῖροτα, σγάσατο αἰ σιγίταητ ᾿Ποη Δηΐ- ρέως Δ; οι Φοιτῶσιν' αἱ ἀψυχοι δὲ λείποισι τὰ 
ΕΣ ἱ ἐν Ὁ ΣΑΙ ΠῚ εἰ ΣΠΑΖΩΝ ταοία ἰλθογαβ γοϊ παύσης, εχ (ο] αι ντῃ ἔργα » χαὶ αἰφίςαγται Τ' ἡλίον αἰ σζοῦ ζο!ς σκιαξ, 

τας (δ τεοϊρίπητ, ματαὶ ργοοαπιριηῦ: 4. ἢ Κρὴς Δ ΤΣ ἐὰῶμε. 

βάτος θοπᾶς ποη Παῦοηζ, νἱκδοταγοῖερο- ἴδ ἸΤα ΧΆ ΟΝ ταν" αἱ 68 Ὁ ΧΙΡΟΙ , μόλις χα 

τοηι(δητίπης: φαΐθιις ρς 65 νἱἰτοὔ (πητ,ου- ολιγάκις αἰοϑανοντα τὸ λδγω" αἱ δὲ ἀπο- 
᾿ 3 ΦΥΝ ΔῸΣ 

Ἰληχῇ Πητ δαϊπιοίς, αἰρογοβ ταπλθη ραγίεσις δὲς, οὐσὶ ἐαν ὥσιν ἀὐάυχοι , τὸς πόνους δύ- 
ποααοαης, άεοσας ργορτεῦ ρεάιϊιῃ ἀοϊο- γαγχαι αἰδιερθ ιν  λ᾽ ἐπα δά ΝΣ 

ἴπητ. Υ εἰ ατίοηι ἠφοθρ, ἐρρρονν Ἡἰλνων τοῖι ἀεβοίμπητ. Υ εἰ ρδιίοηϊς ρὲ εοἰάετα εν δρος γβαρυλόνον φουπο ἰἈἤγθ. 
ΟΔΠ 65 π]οάΪ σοπηρ τες πης. Ετεπίτα ποπ- Με κ τς εν ἱ ἀξ εὐ 

πα Πα 4απτη ν οἰτί σία ἀδργεμξάογαησ, π]- (πολλοὶ ὅόποι ὧν τῆν αὐτὴν κυνών. αἱ μδὺ γὸ 

ἴο ἐς (ς ἰηάιοῖο ἄατο ρεγραπτενῖ ΠΟ ΔηΪΠΊ- ἐπάδοὺ λάζωσι τὰ ἴχνη, πορθύονται ἀσήμιθς, 
φὐἀποτταῖαγ, ἱπποἰσατίοηϊ εἰδ ᾿πτδηζδβ. ὥςτε μῦ γιγγνωσκεοῦῖϑαν, ὅ1| ἰχνάζοισιν. αἱ ὃ τὰ 
ΑἸ πιοιιθητίο ας αὐτὸς, σαμάα Ποῃ τοῖα. “ 
ΔἸες αὐγος πη πγοτα πη θητ, ΟΧΊΓ  Πγα [Δ ῃ- 
τιτη οαάα ΠΟΠΠΙΉΙ αιιφατα, ΑἸϊα οοη- ἜΠΙΘ ΕΒυΟΣ ΡΟ ῊΦ Ἄρθας 
τλαμαπταῦγο5, 6 σαϊτα τε πὶ ρογ νοίἰσίαπη κχρῳ Ὁ τῇ οὐ δὶ σείοεὄιν. ἀλλ αὶ Ὁ στουοι θέσι το 
ἀεῆχο, σαπάαηιο ἀεγλί Δ. ὃς ἰητοῦ οτατα. ὦτα, ἡ ὅχεσκυ, 9 ὁφ»πασασαι 2.9 τῷ ἴλνουφ, 
φοπάϊτα, ἀΠςασγαητ  Μυἶτς μ1 81] πογαπιία- διάσασαι οὐρὰν, ὶ φράξαστω δἰ οϑέρυ- 
οἴπητ, (εἀ ᾿ηίαπο τοῖς νε[ἰσία οἰγοι πη, }4- ΠΡῚΝ υὐξῦς 

: ΕΝ σι. πολλ ὡϑο συ ϑιὲν ποιούσι μωψι- 
τγάπτας οθοιης, απ πὶ1} ο4 ἱποίἀεγίητ, ας Ἄδα ΤΈΩΣ νθ Ὑ ΟΡ ΤΉ ͵ ς τν πν 

ἀπά! οίατοίηογε σοποιίσαητ ϑαπτ αι πλι}}- ἤώσο «ἰξεφερϑυδμαι ὑβακπεα «ἰδὲ τὰ Ὴ, 
᾿ : εἰ τὰν ἡ ΑΝ ΟΝ 

τὶς αι θασίθα5 ὃς δγγογίιι5 ντοῆτεϑ, ἀυπι) ὅτε εἰασιπΊοισιν εἰς αὑτὰ, αφρϑνως καιταπα- 
"ΩΣ - ἑνὶ μην Ἂν 3 ’ ΣΆ ΒΩ Τὰ Ἵ -" {α(ρἰσαπταῦ ἀπιγογίαπι τοπάοτς νοίείρία, τῷσει ζὰς αἰεϑήσ φᾷ. εἰσι ἢ, οὖ κύκλοις πολλοῖς 

Ἰεροοπι το! ηαυπης: δ Ζαοτίες δά νοίεὶ- ͵ χ ͵ « , »Ν 
Α ε : ὠϑδυ σπλανοισοῖς πσολα ζαύεσαι ον, 

σία ασοιαγγαητ, οηϊοξτυταηι ἔδοίππε: (ςὰ ν- χξ “Ὁ ᾿ ἤκπς κ 

ῶ ͵7 ὁ ἸΩΥ Ὁ} 

τὰ μιόγον Φἰδχινούσι, τίω ὃ οὐρθνήσυχὴ ἐ- 

ε ͵ 3) ͵ ταν ΨΥ. 

διΠ]ςρογοια νἱἀοπε γορί ἄδηι; Πες ρτγίμϑ ἰη- τό τσ 3Ἃὲν Τὰ [χνῈ.. (Ὁ δαλείπεσι ὃ λαγώ 
: ΡΝ, "κα! Υ.) δ ΑΥΝ ᾿ 

τπαάπητ, αιιατα ΠΠΠππηγίς 'οσο τηουεγε σοη- σοι οἷ, ὀχτρεηθισι τα νη, εἰκαζουσι “ϑ9- 
; Πα ηΡΩ ͵ ὍΝ 4! 5: Οὐδ ΟΝ 

Τρεχεσίησ. Φυ νΟΙΟ ἰηήαρμάο ὃς τγαῃίς ορώμϑναι ὃ τ' λα γὼ Φέμοισι, αὶ Ούκ ἐαῆῥχον- 
ν ἜΝ Ἵ ν. "ἡ ε " «“ ἈΠῸ β φαγγοηάο ἃ ἰογα! ΠῚ σά Πα} ἱπιιςητα ρταροῖτ, τ χρρὶν Ἰδωσινε πσοκινοιῦτα. ὅσοι, ὃ τὰ ν 
Ρίμητ, μα ἐγοααδητοῦ γοίρἰ οἰσητος, Π 1 ἱρίς 
ποποιοάμπης. Εογοσοβ νοτο (Ὁ τ, 4ια ροΓ- 

. . . Ἶ ἐν ἐπε! ͵ ᾿ ἴπτ Ἧ [ 

115 νοπατίοηΐβ ίος 45 ργοσγοάί ποὴ ἤπαηζ, ταδδοια!ς “αϑ9)εουσοαι, )ειμμινα, σχοπούστη 6- 
- ς ᾿  " αν Ὁ δ) ΕΣ τ. 

1ξ4 στπὶ Πτορίτα βὰς γορο απτ. ΑἸτα νεῖτι-ὀ ἀὐτῶς ἀπιφὼς ἰχθύσι. εϑρασᾷαι ἢ,αἱ Ούκ ἐὼν 

ἄλλων κεωον ἀρήμαΐζαι εν ἢ ἰχνείαις ἀὰ μιὲς- 

φ!ῖς ΕΑ [5 ἱπῆατεης, δέ φυϊά ιϊα ται {τ, Ε σι ΥΥ σειυεργῶν ζὰς σοφας εἰς Ὁ Ἷ πσοέοϑεν «εἰὸα 
«αὖ » ναι» ἴῃ σιοκ πο οτίης, πἰπλΐα συ τη οἰξεητατο- : τατροϊέναι ,δϑνν αὐείρορεσι ϑορυζὥστω. αἱ 3, ἀ- 

ΤῈ ργοσυγγαης, πᾶ: πὲ ἔταιιἀϊς σοὨίς 5: ἂν ταρζι νεέσοις, 
Ουκάσδπι πος ἀξ ἔλοίππε ἱπίοϊα, ΝΙΠ]τς αὐαζόυϑυαι τὰ ψάδ, ὁ αἰ πυρλαμωριουῦ- 

ἈΦ ΕΕΙ "Ξ εν τὰς 7» »ὼ πβεφ “ 
Ρτοτ τπητ, απᾳ Πα 140 ΓΓίτἰ5 ἃ τγαπλιτῖ- μϑυαὶ εῷ οὁτῷ αν τυχωσιῳροαχϑέσι, σευ 4δὴα! 
διις ἀφο!ίπαηι, νοίεὶρία τεξξα ἱσπογαηῖοθ, εχυταὶς, τί ὄξαπα τῶσιν. αἱ δ), Οὐκ εἰδιῦαι. Ὁ 
προ “ἢ ͵ “Ὕ «ἢ « 3 ΕἸ ͵ Φ ΚϑΡΩ Ρ Ὁ. ΤΣ ͵ Ἶ 

αὐτὸ ποιδσι Ιαὐτᾶις. φαυλαι ἢ γα, ψκ ἀπαλλαῆουϑυαι, εκ Τ Φιμρδ,τα ορδοι κὶ γεγγωσκχϑυσαι! 

᾿ ὅσαι 

μα νην ρει θο 
β Ἶ 5 ᾿ μβ Ξ " - οἱ δὺ ἘΠ 

οἰπηα,ῃοη ἀπίπηοίας, ματι ἀοηοὶς ἀοεϊ-. χοι» ΘΕῖνες., Οὐ ἀὔποδες. αἱ νϑο ὀξίω μικρὰ" 

ἀσύμιοι, χαὶ ΟΥΚΣ τετο οὐ κοι τεχούσι τὸν λοιγώ.. : 

Ἐς κα Ή λα Δ τ) 7) ε΄ 
ἐσιν. αἱ ὃ τὰ ὦπα υδὺ ἀκίννζο ἔχοισιν, Ἷ ἀ- ἄκρανῇ φύσιν. αἱ ὃ λϑεσῳ ἘΜ 

Ψ ΕΞ “α 

"ἢ 

-τ 
ἣν. 



ὃ 
᾿ 

ὃ μεγίϑι 

ἴϑῆίριανα" 
νῆ, 

ΟΕ ΜΈΝΗ ΤΟ ὃ ΝῈ. 
ὅσαι δὲ Τῦν" κυνωΐν τὰ ἴχνη τὰ μϑὺ ὀσναῖα ἀ- αὶ Ατ αιυσουηαιιδ απο νοίεῖρια οδὴ] 
γγοούσι, τὰ δὲ δδομαια ταιχὺ ΟΥ̓́ οι βέηθισιν, ὡκ 

γλὰ ͵7 δὶ Ψ' δὲ « κϑὺ τε ϑ ᾿υϑυ 

εἰσί υὠκήμν ΐ πάρι Χἷς : ΦὌχρι [7 

σφοσρα, Ἃ] ὃ δὲ μα λάχιαν αγιᾷσιν, αἱ Ά ὑπο- 

ϑέοισιν, εἶτα αοϑοτόμοισιν. ἕτερωι δὲ αὐοήτως 

ἐμπιώ]ουσαι εἰς (ας ὁδὸιὶ ἀμδδοτόμοισι, Θάι 
ἢ ΑὕὔἹ ΑΥ̓ΒΑῪ ᾿ ͵ 

γῆχουςον πολὺ ἐχούστηπολλεὴ δὲ τοὶ διωγιλα- 

(ᾳ ἀφιάσαι ἐπιλυέρχονται Ὡ|α ζὼ μισόϑυρϑν, 

πολλαὶ δὲ ΟΥ̓͂Σ ὦ φιλοίν,ϑοφπον. αἱ δὶ εκ 
ὙΡΕΡΑ ΟΝ  Τκουναί ναι ἀξατατανεκέρα), 
ἀληϑὴ τὰ ψάν δ ποιούμϑυω. εἰσὶ δὲ, αἱ τῷ- 

᾿τρ μδὸ οὐ ποιούσι, μεταξὺ δὲ ϑεουσει,, αὖ πὸ- 
ε 

θεν ἀχούσωσι χρᾳυγῆς ᾿ καταλείπεσαι τὰ αὐ- 
“ὰ ε ἈΞ ͵ λ-Ὁ- 8 

ἐργῶ, σξονοητῶως 67 τότο Φερφντοι, 

μιεταϑεοισι Ἷ ὙΣΡ αἱ μδὺ ἀσαφῶς, αἱ δὲ πο- 

λὺ αἰπυλαμζαϑουσαι, ἡ δυξαζοισι δὲ ἔτε- 

ρα!» αἱ δὲ πεπλασμένως, φϑονέρῶς δὲ ἀλλαι 

οἰκχιούσι τοῖοοὶ Ὁ ἴχνος, ΔΙ τέλους συμ- 
“ὐἰραφερόνδυαι. τὰ μδὺ δϊίυ πλεῖςα πάτων 

Φψ4α» αὐ τὸς ἐχτθυμοιζας κυνηϊεσίων. οἵας 

δὲ δ4 Ὁ τῷ αὐτῷ ϑυοις τά τι εἴδη χαὶ τὰ ἀλ- 

λα, φράσω. προῷτον μϑὺ ὅδ χθν ἐ|) μὲ- 
γάλας, εἶτα ἐχούσαις (ᾷς κεφαλᾶς ἐλαφραξ, 

σιμαξ, Φριϑεφδής, ἰνωδὴ τὰ καάτω)εν τὖμ᾽ 

μετωπτων"ομιμκαΐζᾳ, μετέωρα, μέλανα, λαμ- 

πρρα μέτωπα μεγαλα ὃ πλατέα, ζαιὶ φζε- 
χρίσάς βαϑείας" ὦτα μιχξ ἃ, λεπῇβὰ, ψιλὰ ὄ. 

πιοϑεν᾽ φαύλους μάκροις : ὑγφϑις »τὐξκφε- 

ΠΩ φήϑη πλάτεα,, μὴ ἀΐζρκα »ἀσπὸ " 

θυ ς ὡμοπλαΐίᾷς διεςώσοις μικρογ' σκέλη 

τὰ ἀπξϑοϑια 9 μικρὰ, ὀρθοὺ, φροζγύλᾳ,, «ἱ- 
φρώ" τὸς ἀϊκῶνας,ὀρϑοιξ' πλάυρᾳς μὴ Ἐχ1- 

πὸὺρ βαϑείας, δλλ εἰς Ὁ πλάγιον παρηκού- 

σας ὀσφύν (ὁρκωδυ, [τὰ μεγέϑη μεταξὺ μα- 
χρῶν,βρα γέων' μήτε ὑγρας λίαν, μήτε σκλη" 

ξϑὶς λαγόνας, μεταξὺ μεγάλων, μικρῶν ἰογύὰ 

φροϊγύλαᾳ,, ὕπιοϑεν (Ὡρκώδη,αἴωθαν ὃ μιὴ συν- 
δεδευϑοα, ἔνδοθεν δὲ πσδόξεξαλυδμα. τὰ καί,- 
τωϑον Τυ χενεώγων λαγδρά, χαὶ ἀὐζις τ 4 Ε 

ἼΣ χενεώγαξ᾽ ρας μαχξ φὰς, ὀρθαξ,λιγυφας᾿μη- 
« , 

ἔιαίας, μὴ σκληφοίς" “«ἰΖσοχώλια, μαὶχρ ὡ» 

κὐξιφερὴ, 4 πα χϑ᾽ σκέλη πολὺ μείζω τὰ δπί- 

972 
τὴ 

Ἰσιογαπτ,, οαγία γεγο πππρτο ἃ σοΙοτίτοῦ 
Ροτουτγγαης, πο {ππτὶπάοἱὶς θοηα. Ἀατ- 
ἔπ ρατς αὖὸ ἰαἰτίο γε πολ ητος ἴῃ Ρογίο- 
απεπάο,, ῥα πιο] τὶς ἀοίης γοπνϊτιιπτ' 
Ῥατβ Ἰη συγ (δ αυδτιτ ] 145, ας ἀοϊη ἐς 40- 
γγαητιΟὐς ἀλη τη νῖας (τατος ἱποίάτης Ὁ- 
Ὀγγαηταις,, δ τε Ποσαπῖος Πα} Δα Ἰατὴ 
ἔλο!]ς Ἵχαιάϊμπι. ΜΜυϊτα ἔαγάγαμι οὐϊο, 
ΡΙεγααιῖο ποιηίπιιῃ ἀεάροιϊο, Ροτίθχυι- 
τίοῆς οἸη1Π{ἃ. Γοσαγγαητς. ΝΟΠΠΌΠ οΧ γος 
{τς Ιτγάτιι αάπισεγο τοπταῆς, ρτο νουῖς 
ἘΔ} Πππλυ]Δῆτο5. διιηῖ πα ποσποὴ εἰπε, 
(ςἃ ἴητοῦ σιγγεπάϊη, Ποιπάς οἸαϊηογοῖι 
δυάϊοτίης, αὐ πῆς το!έξο Ἰαογο ἔπο το- 
πιοτὸ ἔεγπητγαγ, Ετ ἀΠα αι ἀοἴπ οΧ Ἀ114 
οοττα σοπίδξειγα οἰγίππι πηπίδῃς,, ρίοτα- 
416 πλα]ταπι ἢ δὲ ργοπλϊττξηζοβ, ἀἰίας απ 
ἀλη οχ ορί πίοπς, ΠΟ Πι]]κ ροῦ Ππηιτίο- 
ΠΟΠῚ, 4] 1 ρεγ πα ἀαπα Πς ἃ νοϊἰρίο τὲρο- 
ἀπητ,ντίς πιροτ δ] ας (ςέξοητα , Ἠσονετο 
νἰτία Ρἰούαλαυδ ζαηῖδις ἱπίππτ ἃ ὨδίμΓᾶ, 
αι άδπι εἴσῃ αιοα οσἀποδηζιΐ ᾿ηίοιτς, 

ῃ Ε) ι , 3, ) δ 5 . .. 

σιν αὐ Φυσά γὴ ἐχθίσι,, Τὰ δὲ ἡγμέναι ανεπιφημόνως, Ράττιπὴ ντ]65 οαλάπητ. Ετ λυ Π Γπτοἀϊ χα: 
ΤΎΑ δ “ ΡΞ 

ἰὴ δύσ, ονξοί εἰσιν. αἱ ζοιαῦται νδϑιὺ δίζυ κώνες δἰπο- Θ᾿ ἀοτησαπες, ἐπ ἀϊοίος δὐατ νοπαιοηΐς πο - 
Ὠλΐπος ἀποτίονα ροίπητ. Οὐα]ες αὐτοπὶς- 
ἰυίάοπι σεποτὶς εἴτε ἀςβολης, πο ἔογτηδς 
φἀτίπετ, ὃξ αἰϊὰ εἰ πιοάϊ, ἀϊσαπι. Ῥείπλιτα 
Ἰσίταν πλάσῃλς εἷς οροτίοσ, ἀοίηας Ἰοὐϊ4 
πάθετε σαρῖτα, Πτηα, πογαοίᾳ, ἱπξογιοσὶ ἔγῦ- 
τίς ρασῖε βτοίἃ; σοιος (δ᾽ πλοϑ, αἰστος, 
οΟἰάγοσ; τσ ῆδϑ ἔγοητος,ας ἰαῖασ, ἀ οΥ πίῃ 
ΡΓοίαπάα; ραγιιᾶς αὐτο δοτοπιος, ροίξο- 
τίογο ράγῖς σίαδγαβ ; σογα 65 Ιοπσας, Π10]- 
ες, ἐς ἤοχ ες; ρεξξοτα δία, ποῖ τρδο ]!εη- 
τὰ; (σαρυ]25, δ ᾿ναπηογὶς ραγαπι αἘδητος; 
Δητοτογ ογαγα, ραγαδ, γα ξξα, τογθτῖα, ἤτηγὰ; 

ὡ-ΤῸ εχιας σγαγιη, γείξος ; ἰάτογα Πσπ δάπιο- 
ἄτπι ργσβιηάαά, (δ ἰη ΟΡ] τπιτεηάεη- 
εἶα; ᾿ππλθ 5 σαγποίο 5, τηδοηἰτιἀ1ης πηράᾶ 
ἰηῖεῦ σα, αα ἰοηρα δέ δγευία ίμης; ΠἸὰ πες 
να] άς πιο ]}1α, πες τἰρί 4. ἱπίοτ ἤλάρηλ δὲ 
Ρᾶτια ; σοχας τογεῖες, ροίξογί 5 σαΓποίλ5, 
{πρετῖπ5 ΠΟ σοπποχας, Ἰπτοτῖα5 οοητγαέξας; 
ἱπξεγίογα νεηγῖς, σὰπι ἱρίο νεηιγθ, ἰΑΧὰ; 
οσαιήας Ισηρσας, τεξας, ἤσχιες ; ἔσιποσα, 
Ποη ἄπιγα; ρατῖος ξεππ τίς (δ᾽ οξξας ἰοη- 
θας, τογοῖςβ., (χεῖ5 (ρ1Π{25; ροίξογίογα ογιι- 
ταρυϊογίθιις ἤγαΐτο σταπάϊοια, δ {προτίο- 
τὶ ράττε ἱπσιγα; ρεάςς, τοταπάος. Οποά 
ἢ σαπες δι {πιοάϊ ξισγίηξ, γοδυίϊο; ἐ- 
ταητ, ἔρεοίε ἀσί!ε5, αρτα ργοροτγιίοηὶς, ΕἸ 6 ας 

τα5,8ζ εἰεσαητος ααροξζα, οὔσαις ἱάοΠεο. 
; ᾿ ε ΠΤ: τὸς Ἡς ῬΦΩΥΝ Τάμὴ, ΕΠ ᾿ 

δεν τ" ἔμεσσόϑιϑεν, καὶ ἵ αἰβεννά" πόδας πόβ φερς. καὶ ἐαὴ ὦσιν ζοιαῦται αἱ κύνες, ἔσονται '- 
τ», ᾽ ͵ , πν κ ΕΝ 

οὠραὶ, τὰ εἴϑη ἐλαφραὶ, σύμμέξοι, ποδωκᾷς, χαὶ πὸ Τὴν τοσδϑεώττων Φαι δαὶ κα! ἀύφομωι, 
ΝΝη 2 



ἔτ, ΧΙΕΝΦΟΡΗΝ ΤΡΩ 

δοάίτα νοίἠσφοτ,ντ τες Ποπλίηαπα τγαρλῖ- ἃ ἐμεθλετωσέν. δὶ οκ Ἐπξιμὰς “ν τὰχὺ ὠπαλξ 

εἰθιις σο]ογ τοῦ Χο οάλρε, ςαρίτα τεσ ὁδ]}- λαήοιθι ἀἰ τ ἀβέσω ὩΣ κφαλώς Ἐχὶ γάδλέ: 

αυααάιποιῶτος αἰ νο Πρ] (θυ ἀεδητιαα- “ρίας, ὀμμεϊδιαῖσαι δ «αεὸε τὰ ἔῳ " Ὡ 

τοίᾳ; ἀδπλἰ τι ρ, σσαΐος, ἼΩΝ Ἰηάς οστεῦτο 

ταοισαῃς, ὃζ σαι ὶς δἰαπ ἀϊσητοβ, Πγα]τἰ5 1} 

ν τταπλΖας ἰατιις Δ} ασ 15 ΡΟΥ νοίρίαῃς- πυχγα, ὁ Δ σικενοιυύτων, τοὺς ἢ ϑραὶς Ὡ] φ' σε τ᾽ 
Θ 

ΤῸ] οπλῃ 5 ργορ γοἀϊδτατ. ςρἀ πρίφάϊερος γευστη χύκλιους πελλοῖς αὔθϑς ας πλιδυροὶς 
τεῖη Τρί ΠῚ δοροί[ογίησ, τ νΟΓῸ Ιά νοῃδ- «σρφοΐτωσαν ὁμοῦ Ὁ οἱ πϑίλνες ἅπασι ὑπὸ 

τοῦῖ πσηϊῃςοτ πα τὼ σε] οττς τα Ἰάσπη ἰὰ 

πὐάηροτίμες ἰρίο τηοτα ΦΏΣΠΪ, σαρίτο, ΟΟΠ}15, 

αἵ. υατῖα- Τηλυτατίοῃς ας πούαπΑ, ΠΌΡΟΝ οἰοτγαπγ; αοῖα ἡ 
είομε κε. χῃροίο {πτίπν, πηοο ἴῃ Ἰοροιῖς ἰωΠποη ἐπὶ ἐλζβεταιοὐσοτεϑομοι, Φσὸ Ὁ χεφαλῆς, ὐπὸ ὦ 
βιμηνη; ἀϊτεέξα ; γοιγουία τη ἰπ τεαμίποτγί; ἀϊποτίο Β τ ΜομμῦΣ οιὐσὸ ἢ μεταλλαίξεως " σημῶν, Ἶ ἔσωμβςς 

ἱπηροτα ἴῃ δητογίοσα, ὃς γοαίς ἰδ αὐτιροη- Στ με ΒΝ» μῶν ; δ Ἐ ἔμολεμμξ ῬΟΘΝ ᾿ 

-ἀοδηϊηχα!λ, ας σο[οηάο, αιοςὶ ἃ ἸΙοροῦα 

πὸ ριόσαὶ ΑὈΠπυΤ οεῖς αὐτῷ νἱτίθιι5 Ρετίο- τίη ζακαϑεόρας τῷ λαγῶ, χα ΠΝ ̓ 
ὕ ἊΝ ͵ Ὁ...) , 

«4ηαητιενπος ΓΟΡΛἰτταητ, Βαπά ἀθία» ησοη- εἰς ὁ ἄσὸ9 «εν»: ἔῃ ἐπίξϑεν, (αι εἰς ὃ πλά- 

τὶ οἸαπτοτς, ασίλεγασα ἱρίο ουτα ]οβοτς ἅμα- γίον Δ] φρριμμῖν ̓ς χαὶ πἰσὸ πὸ ὅ ἀληθεῖς πῃ μὰ 

Π:δετειαάφωεος; ο νοἰοοί (ρΙεπάϊάοᾳ οἰτ- αἰωρέι αι ἐς ψυχῶ, τὰ ἈΞ νὴ ὑπ ̓  

{π οὐ ρεεμιδηςῦ, ἰἀσητἀο πη ΡΓοσπθηάο, 
πὸ 2 Ἐς εἰσ ὙΠ :- ᾿" 

Ἰαίξαςρ ἀα οαυηϊᾺ Ἰαττατιι ἃ αἰειογὶ νιοπάο;πος τ αγώ. Ῥω Ά ἯΣ διωκέτων σαν δὲ ἐῤῥωμές ' 

ταῃχᾶ δά νεηαζούοηι, ΟΠ 115, γε ες 5, τοά- ως, ὁ μὴ ἐπὶ 4 σα ρὰ στοῦ πολλ. ἢ "λαίγᾷ χὰ 

ΘδΉτ. Ῥυχιεεαης (ρεοίοπι, ἐπι ἕαὶ χὰ γςῃδη- ὑλαγμῷ : σπευεκ πῆρώστη κζῷ τῷ λαγῶ πθμ- 
"ἡ 

αἰ νατίοηοπι, το αϊγίταγ; νεαηϊ ποίᾳ Ππητ,δζ τῇ. Ἵμετς ππββέτωσου δὲ ταχὰ, χαὶ λαμ, ἈῊ 

Ὁ ποῖ ροάίθιι5, ὅς Παεῖθιις, δὲ ΤΙ Βομῖς ἰπίτγα- τῶσαν 
ἔξει πυρὰ ἐταῷς μϑὺ ἐπθμαχλαβιάμου-. 

μα θνῖν κ, Αὐἰπιοίᾳ Ἔσαητ, ἢ νεπατίοηςιι αίτα ς βἀσαῷ ϑ ται» ἐπτὴμακλα]γὸμ ' 

ἀπουτηθοηῖς ποη ἀςίογδητ: παγίατη θο πᾶς σαὶ δικαίως, τξϑς δὲ ὃ κυγηγέτίωυ μη ἐπὸρῖ- 

τιατη, {1 Ἰορόγοηι 5 ἴῃ ἰος 5, τι ἀϊσ, ἀρυῖ- τώσαν λιπούσοι τὰ τὰ ἴχνη. Λῷ 'δὲ 7 μείδοις, χρὴ 

εἷς, ἅζίαδ ἀσοοίπηιν Πάοτίς οάοτατα ἄςρτο- ταέρχου πα πῦ, ὄψυρ εἔσωσειν, σὲ ἡ δύποδὲο, ἶ 
πεπαης: σοηΐς ρυσσά τ ροά!δι15, ἢ οοάοια 1 τὺ ̓άδουε. Ογαρια δας ἔσονται ἐαν αὐ ώμς 

[τ » - 1 ΔΏΠΙ τοπιρογο,, ἀπππὶ τητος ροΓΟΌΓΓΗΣ, ἌΝ 
᾿ Ὡς ΐ : μηλίπω τὰ κυνηγέσια, ὑπὸ" Ἵ 

Ροάος οοτά ποῦ Ππάδητιν: ΡΗ δοηϊ τ αὶ- Καστυκ ηγὲ ᾿ ας γη" {ει: - αὐσριχιε 
εἰοπι ἰ5 ὃς (πε1}15 τ, ὃς (ρη{π|5,δζ πλ0}}15. ἂς γῈὲ δὲ, ἐαν τῷ λαγῶ ὀσφραῤνωνται οὖν τόποις 
φοΐοτο σαηες οἴ οροστες τἱΐΠ}6 ταξο,ῃ- ἀπ ς ξηροῖς, πσδοφηλίοις, τὰ ἄφρου Ὡγπόνς- 

“πο ῃῖρστο, ΠΟ» σαπἀορτγογίι5, Ουΐρρο μ᾽ ἀὔποδες δὲ, ἐαν πῇ αὐτῇ ὥρο: δοι μιὴ χαταρ- 
ΠΟΙ ΠΔοχ πἰς ᾿πΠάο]15 σεπεγοίς, (δ νυΐσα- ῥὀυθδλη γεδῖζο με ω μ" οἱ ὐν τ γι] 

δ Ὰ δ ἊΣ τὰ : Ε Σ αο ς ΟΡΥ τὸν - 
ΕἸΠΒΡΘΙ ΣΕ μκς οι ἐμῇ βιραιθειροι ΘΗ αθεΙηε, ον ῥ᾽» τς} ᾽ς ἕ- 
νἱδος σαπ έτος ; ἢ σαηατἀ1, Γαξος παρ εδησ, Πτείχες δια, ἔχωσι λε πἰκὸ, ἡ σον ϑζΟ ΜΕ ς 

5 ἀπ κω ϑ Α 

οἰγουσ ἐχζοίτετῃ Πἰτῦτοσ. [ἢ {πη1π}ῖ5 τα. ᾿Δλάκζὼ αἴρω τξίχα. τὰ ἐδ χεώμαζα ὅ ἍΝ, εἰ 
τα πη ραττθιΐ5 ΡΊ]ος5 παθοδης γοέξος δέ ἰοη- ἡδ κεωυῶν οὐτε τῶ οὔτε μιέλοινα. , οὔτε 
σὸς. το ]6; 1 πη 15 ὃς αἱ :ία- π ΡΠ κὶ ΝΣ 805, Ἰτοπλα [Π πη ]5 ὃς οαυία ἰπβπ,α; λάμο τε πουτελῶς ἔοι ̓  Νὴ μοι ρα ες 
Ροτία5 ἀατοιη.. πιράϊοοτοςβ. δαγία5 αὐτοπι τ ἜΣῸΝ 
Ἐποτίτ ροῦ πποητὸς ίσρο, ροῦγαγα ἀθοοῦς οἂ- ὡπλοιῶ καὶ ϑηνξαώδες. αἱ ' ν ὀξζυ ἐδ. τὰ 
ΤῸ 5 Γαυτι5.. απ τηοητοϑ ρογιο[ἰσατὶ ροίς Ἀθυσθὴ ἔξωσαν λάυκζὼ πεὶ γᾶ ἐπουθούσαν. Ὁ 
(απτ, ὃς αθίᾳ ἱπηρεα τδτὶς πίη πο Ἰ:4ι1- “-ἰϑὶ ἐ τὰ Τ πὐρέσωπει. χαὶ οἡ μέλαιναι" αἱ δὲ κίηντο, 

ἄο Ρογουγτι : αππητεαπλίτιηι σαι πε α- Αὐυχαὶ, πυῤῥα: ΩΣ χὲ ταῖς κεηοιαήαις ἐς 
τι π σα εἰς τη Ἰοοἷς ποτὶ ροῆϊε. Ὁ αἱποτίατα ὙᾺ β ΝΜ ΡῈ 

{| πηαχίπης ἰσριις ΔΠἰχα 5 αι! ἱπιιθηίδταγ, χρα!ς τρίχας: β Ἔν φυλαί φίθιν, ἐκ ταῖς - 

τ λ ἢ ροΓαἰρογαοοα ἀποοῖς σαπος ρτοά- σφυσι κα οὐραῖς κατω, αἴωϑε δὲ εεπείας. 
ἜΝ 

εἰ: {αστη Ροάος πίῃς θοποϑ σοηίειδη- Ἐάγῳ δὲ ̓ἀμήνον ας κυ! αςτα ὕρη πολλάχις, τὰ ἱ 
τιΓ, δὲ σογρογα ἴῃ Πα ΠΠ]ο αἱ Ιοοῖς Οχοῦ- 5 ἔργα ἡ“Πον.τὰ υϑὺ γϑ δ ὅρη οἷον τε "(ἡ ὰ ἰχνεύφν ΜΠ 
οτος, πιο] οτος οσαφήσπτ, Γ[λσαπταΓ διι- " τεθῇ κΣθὰ ὡς ΑΔ ὀρ ο Ν ΤΣ ἰ ἢ 
τοι αἴξατο, νίχις ὦ πχογίἀἰοπι : Ποπης, [ μ» ἔργα τὴς 

αὶ τὸς ἔπ μμοῖς. ἔς! δὲ ἴαῷ ᾿αἴδο πῇ ἀὑο.- 
δ Ἂ 

σκῷ τ΄ λόγῳ α) γαϑὸν ἀγάνζα κύγας ψ' βιγῥαλα )γὸ ἀἤπιδεευι λέγνονται, χαὶ τὰ σώματα ἌΣ “ 

πογϑσαι εν τόποις ιότοις ὠφελῶνται.αὐγέοθωσοιν ἢ 366 δφις δι, μές “οι μεσημξφίος υχϑιδμες 5» 

δὶ ἡμέ- 

ΤῸΝ 

καπαράλλουσαι δὲ δὲ τὰ ὦτα, σα κὖρ ομ ιοίζᾳ, 

ἀπ ΟΝ  ὙΟ Υ Ν ὡΝ ἡ ἢ 
δὲ αὐξιε αὐτὸν ὠσι τ' λφαγω 5 διηλον ποιει τῶστν 
μ ρ τ ͵ - “ “, 

πο κυνηγέτη ϑτυῆον φοιτώσοι μ(όλλον,, γφω- 

Ὡ 



΄λν 

οὐτὸς δὲ ἑασέρᾳς, ζ) ἔα. ζαῦτα ὁ μιέποια. 

πο δὲ ἴχνη τῷ λαγῶ τῷ μϑρ χάρος μαχρᾳ 

οὐδ], Ὡς Ὁ μῆκεςτ' ἌλιυκΡ τῷ δέϑέδοις, 
βεσχία, 3α' Ὁ εὐνανηίον. χϑιδίνος μδι δὲ δἷχυ 

, πέρι Οὔκ οζί αὦ τίμοτὸμ παχρη ἡ, ἢ πὰ 

᾿σύς. ἡ μϑο ) γὸ παχρη τῇ αὐτὴς ἰονοὶ αὐτί σεσούτοι- 

σαϑ ϑερμμὸν ἔχφ -Ὁ Υ 

ἡπίξας. τὸ αἰκόνες μαι λοικίαἶϑεα Φὲρ αφοῦ 
δγώύαιται ἀ!οϑτῶν ξαϑεῳ, ὑτορ ἢ ἢ Φιαῶτα, ωρὶν 

») «ὦ 

αὐτῇ, ὁ δεπαγετὸς, ἔχι- 

ἐ9:. τῦτε δὲ νὰ χ αἱ Χύ ἐς ὀσφρανοιται; δ αὐτὰ 

ἜΝ α οζῴ. ἀφανζιδὲ χαὶ ἡ πολλὴ 

δρόσος καπταῷεο ἔφουσα αὐταί. Ὁ οἱδμίροι οὗ 

γιγνόμϑμοι: ϑ[οἰ χοῦν, ὁ ὀσμμας ἀλδντες “Ὁ γὴ. δὲ 

πριούσι δύσοσχαον, ἕ ἕως αὖ Μυρϑῆ χείρω δὲ οἱ 

σὰ νοτίὰ, ποιή. ὁ ὑγφαίνοίζα ἊΝ φ, ΧΆ. σὰ δὲ 

ἣ ζ.: οἱ δὲ 

ὑετοὶ κατακλυζθισι , χαὶ [] ἡ οχοΐϑδες' χαὶ ἡ σε-" 

Ἀζώη αμϑυρϑί πο δερμῶ; μάλιςα δὲ, ὁτὸμ 

βορία ἐ ἐα) ̓  ἀλύπα, σειυίςη τυχαὶ σὼ 

"ὃ ῷ φέίγᾳ, ἐπθιναῤῥιτήοιεσ τες κσιχρ αὶ δια! - 

Εἰ πορίξωπες. ταιροιχώδη δὲ ὅτου ἀ- 

λωώπεκες αὐσδοϑιεζέλθωσι, γίγνεται. δ δέ “ 

χεκραϑρον τῇ ὥρᾳ καλαῖς παρέχέ τα ἰχρὴ 

λαμαρᾷ, πλίω εἶτι ἡ γῆ ἡ ὀξανλουσα βδα- 

δι. γῆς κύνας, εἰς Ὁαυτὸ συμιμιγνύδσσε τὴν 

δ, που οι ὀσζκαξ᾽ λεπῆα δὲ, χαὶ αστιφὴ τῷ ὃς- 

“δ ψοίπυεος γὺ οὖσα ἡ γῇ ἀφανίξι δ λα- 

μῶν, δέγρεσυ. ἐ61γ0 λεπῆον, χαὶ αἱ Κώ: ἐς ἡΤ- 

Ῥ ούτφῥαινθνκειμούτε; Ὡι Ὁ ἐκλελύαζ τὰ 

σώμαΐᾳ. τί δε μετοπώρου καϑοκ ρᾳι. ὅσα γὸ 

ἡγὴ Ἰφερᾷ, τὸ διὸ ἥμεξοι συϊκεκέμιςαι, τὰ δὲ 

, “ὌΝ ἀγεοια γήξα Δολέλυται. ὧςτε ὁ πραλυ- 

᾿ς πὸ ἀσυτΜ κα ρπῶν αἱ αι ὀσμαὶ εἰς ζῶτα φερό- 

μϑναι. 36] δὲ αὐ χφιδίος, χα, ὁ τῷ δεροιο,κ ἡ τῷ 
μιετυπώρου τὰ ἔχη ὁ οι ὄχι Ὁ πολὺ; πῷ δ), 

ἥφος συμπεπλεγμκένα. Φ ΣΡ ϑηδιῖον Ὅ ἢ 

δυαζται οδὸ ἀεὶ, μϑ «λίςα οἰ Φιδπίω πίω ὡ- 

ἔαν. ὥςτε ΟΥ̓͂Σ πϑτο ὁξ 5 αἰαϊκης μετ᾽ δλλή- 

πὶ οὐ εὐνάα ; 
εἰν νὴ πλείω χόνο; Ταϑιλά γαίων, ἢ ἢ ΕΜ 

μαῆωνοπτι ὁ δρομαύων. τὰ μδὺ ἀὐιοῖα ἢ λαγως: ΩΝ τ ῷ 

“Ἵ ἐφιςάυϑρος, τὰ δ δὲ ρομ(οήα ταῦ. ἡ γὴ ὅδ 

; ἐμ αϑρ πυκγούται, «ἰμ δὲ οὐ ; πίμιστλάται. οὖ δῈ 

“πεῖς ὑλώδεσι μάλλον, ἢ τ τοῖς εψιλοῖοζζι Ὁ 

ΕΓ ΥΕΝ ΑΓ ΓΟΥ͂Ν Εἰ 

ὁ ἡμέφρ' μμετοπτωύρ ου δ, ἔξω μεσημιθοίας' Δ Ῥογτόζαηι ἀϊςηι: Αὐτι ΠῚ Ὁ ὁ Κττὰ Του αιξ: 

εἰν 9 πλιὸ ΔΙ ἰφελύσῃ αὐτὰ ,ἢ ̓αροϊοδρα ἡμέ Β 

ἡππλωσέλινος, χαὶ μεανόταζᾳ τότε. γαήθφντες Ὁ ταν [Ὁ ςοΠΠυὰ 

2, ἢ 

λων ν πλαιώρϑοοι ζ αὥτοι ποιῶσιν. ὁ οἷς δῈ εἰ 

59 

νότο ἰῃτγα νεἰρογαηλ πος φὨϊτ ἰνῖς γῶς 
ἀϊοοτῖτας. (οτογιηι ἰσρουῖς γε στα ῥιοου 
᾿υΐαπις (ς ρογιραι, χαΐα ἰδηρτ: (πὲ πὸ 
ἐγος:ρασαπη αὐτο ηγὰ εἴξαίθ, οὐ τατοποήνἠηοῦ 
ἐξὶς σοπεγαγί αι. Ἀήρε ϑερο μονα οἰοβεδι: 
Ι͂φ]Ὸ αυλι ΡΓαΐρα θυ οίλαι: ΘΠ ΠΡ 9 
πα ΘΉ]η νὶ {πὰ σα Οτοπὶ ἴῃ γ6 ΘΟ ΘΕ ς; 
ἰῃττά (ὁ γοτίποτ: σοἰ νὰ το Ἀἤ  Π 5 Ὅτ ἐς 
4υππναφοί φουίμι, οἷὐ ἐδη φ ὐέ τοι ἘΝ 
ζαπῈδ ρυΐτις (ςητς ΠΟ ΡΘΉΠ σε, τὲ ἡπη1 [Ὁ ̓ 
ἰδία ρεοςς της, οα (ΟΠ τ. Τ τῆς δ ξαπ 
οἰξαοίπης, δὲ ἱρὰ μεσ λιθεηη οΌ Δ δ λΟΙΣ 
τοάο]θης. Ῥοἰδὲ εὐ πὶ οαὰ Θ᾽ εις τος ἐΠ 01} 
τας ἐπ δέος το, ΠΕ ϑπρτογί τις ἐπτ  Π ΔΗ [ς 
ἐὀαάιαητ, ἐβαθις τέρέα σε σεις ἐεηξ, νὰ 
ἀὐβπιρα τόν οἰθαης νοΠίσιλ ἀσηος το! Πἰς δὰ: 
{Ἰσοοειιτ, Ετίαπὶ τοηροίξας δυθεη ἈΠ: ἀἐόἐ}9 
ογὰ [πειτ ἀπ Πιιηγς πη ΗΒ γε τ: ορις αι! 
τι οΠα] ς νογο, τοῖς ἔς πα Ποῖ ἢς ἀπε. 
Ππατόδαάιτ, ὃς [δ παῖ. ΓΔ ΠῚ Ρἰυυα γι τολ εξ 
ἀΠπητ, ὅς ἰμτπἀαπτ. Τα]: ἘΠῚ ΦΆΪΟΥ ἐλ: 
οἷτ, ντθυσποίςᾶτν εἰ σία, ΡΓ ἐδ πὶ αὐΐιην 
Ρίομα εἴτ: Ετνοιρία τὰς ἀὐἀϊάοιτ ΤΑ ΗΤηλα, 
(πῶ|ΐ "αυούρα δα ὁπτοϑ Ἔἴτς Ιπςο]ς Ρούξς 1ἡ- 

ἘΝ ἐδ. ῥύδου!ς ᾿ξ σηΠ πτὰ Ὁ 
σηὶς ἸΤΏτοτ αὶ ἡ νοψξν ἴα οἱ {ἰπησιίαητ, Εαα δ 
ταγητατ, αυΠ} ΠῚ νυΐρες ἈΠΙΟΩ βου Π9 
τἰητ. γεΐ Ρτορτοῖ 4ΠῸ} ΤΟΙ βου πῆς (τίς 
εἴατα ρα ου νοἰεισία: ΤΠ: ἀπά ρα ται: 
δὲ Βοίές. σαπίθιις οἵ οί, ἀτπι τη νὰ πεν 
ἘΜ ΚΈΗ Ποτιτν ας νοῖεὶ ἰδῖο οὐαὶ σούς 
«ἴξατε νέτο οχ ΐα (πτ, ὁ τη Δ λα 
τοῦτα ἔσταξης δροϊοι: ;4ύ ἐυ ἃ Βαῖτις ἃς 
«ΑἹ οΥῖ5 ασξηϊ, ΕΓ ΦΤΗΥ ὸ τος δ δῆος 
της ΠηΐΠπ5 Οἰζαοίπης , ατιος! σον ΠῚ οὐτ 
ΡΌΓΑ τείο!τα ] Ἰλοριοαμτ, Αὐταπληὶ τ 1:3: 

τὰ [) ρον σία ράγα Πιητ. ΝΠ ἀπασυμη αι 
τοῦ τὰ Ρτοαποίς, (ππις ἀοπιοίξίςα, ἰαπὶ σοη- 
θεία (πητ: ἔς ἀρτοίεία, (ΈΠἴο σσηταβιις Ξ 
τὐδο [τατος Εαϑε οὲ οὐοτος δἰ νεἢίπια 
ΠΟΙ ἶσα Γουιε, ντ χυ ἀαπαήγ δίς. {τ|- 

ἀξπίοπιο, ἐν ΔΉ ΠΑ δὲ αὐταθηπο γοέξα πη 
ντρ] ἰγπλα πὶ νῈ Π σ᾽α, νετα ἀστοη  ἸητοΓ (ἃ 
ΡεΓΡΙΈΧ. ΝΝαηι οοὶζ ἜΗΙ ἕετα απ 1148 

(εηγρευ, απ μος ο ΠΙΡΟΓΘ ΡΓΠΠΙ δ: γε ά ἢ: 
ΠῚ] οεΥγαπε δὰ ταπὸ θαι Ὁ ΠΤ Ν 
ΙΔ πεζείϊατιο ετὶ οροι τέκτ, ΟἹ οι ἐἰααέθ ἢ 
νο Εἰ ρίὰ σα 585 Ἱπὴρ τ Πα αἰ εείτιςς αὐαπὶ 

ἱπὶ σγία:" Ναάία 114 σι Πὰν ἐπ ξοπδο; 
οὐγῇις νοΠΙσ τα σαντο πο ΤΙ ριῖς ἸΠῚ ΡΥ ΤΠ ἶτο 
ταις τεγγα μοῦ 11 ἀεπίδειι, Β]ς ἢ ἢ [πγ-᾿ 

ΡΙοτατ. Ιῃ ΠΙιοίις νοι ΠΕ ΑΙ ΠΕΈΡΙ 
σίβ, απαπι Πιιάϊς. δ᾽ Ζυ ὁ πὶ πὸ Ὀάο ρεζοαγ- 
τξβ ερ, πιοάο (ςΠιτα 5, πο ϊτο οὶ Ὠυ πρὶ, 

(. ΔΙ αν. "ὃ »Χαὶ οϑακ αι ἤτον ἅτ: 700] πολλῶν, : 

ΝΝΩ Α 



οϑο 

γε! ἀροτῆςσὶϊς ἔπι σοητίηοτ, δ αυϊάςπιία 

τε αιδιυ δ, ἔα ροΥ το λας, ἴη τοπι Πα ΔΠλι15; 

ἰτοιλα; ργορίας, οπρία5; ἀπ, ραγῖι, τηςάϊο- 

οτίτου; ὃ ἰῇ ταγο ΠοππαπΊ αι δά 14,4ποά 

ροτοίξ, ΧΙ ἢ; δ ἰη αααᾷᾶ,Π 44 οχίξλης, 
ἱππαταπηις Πταπαα. [ρα σαθαης οἰ ἃ, αἱ 

σαδ 1ς Πδὲ σοῖς, ἄα» ντρ! αγίπλαπι, αι 
ξηρσοτγαίαητ, τορί ἀἰς ἰῃ ἰοςὶς ; υπὶ αἴτας, 

ἴῃ ορδοῖβ; 4 πὶ ν οΥ δζ ΔΕΓΙΙΠ.Π115, ἰη Δρτὶ- 

οἷς : 4114 οσυτἠταπείαπι οἱα γατῖο ργοόρτεγθα, 

4ιοά εἰς τοῖτος δοαπιθαπουτίαταγ, 510 

δυτοην ργοο ΓΑ τινε ραγτοϑ ἱΠξοΓΙΟΓΕ 5 (υὉ 

τοῦ 1Π1ὰ σοϊΐοςει; ογυγῖθας απτογίογίθασνε 

Ρἰ ατίπγαπι σουηρ οὔ τίς δε οχροιτοδτίς, πιέ- 

το οχιγογηίβ. ροαιθιις ἱπηροίϊτο,, ὐτίρας 
{πρτα (σαριι]ας Ἐχραηΐῇϑς. [εἰηάς ράγτος 

εἰἴληι τη οτος τορίτ, Ηδθοεῖ δέ ρί]ος αά 

τεροπάμπι αρτοβ, αυίρρο αἱ ἀσηῇ πτας 
σλ0}165. Οὐαμπὶ νἱρίϊας,, ΠομηἰΒ}]} σοπηί- 

τες ρα ροῦτίς : αμπὶ ἀοτπλίς, ρα! ροῦτας 
Πα] οἰιπὶ πλοτα ἀροτταβ παθοῖ, ΘΟ ς πλα- 

πορητίθιις. ἱπιημοιῖς. ΪΝατο5. ροῦ ἰοπλμπλ 

ἔτεχαςητοῦ ποιοῖ, οχῖγὰ ΤΟ πη πα τ γασία5. 

Οὐυπι τοῖα ΡΆΠΟΪατ, σα τα παρ 5. απ 

τασητος οαπὶ τοτίποης. γθίαας (ΠΗ τ, 
ἄυιπὶ ἱπαοίξείρσαταν 5. αἰ ἢ ποΐξα ἰηρέῃς 

ΘΠ τηοτας ἱπαδίοτιτ. [ἃ οἱ φασπι ἀοςί- 
αϊτ Ἰοοοίξ ποιοῖ. Τ δ ἐοιυπάιππι εἰ - 

ΠΡ], ντ ραγτῖπι γεοοῆς ρορογοῦῖς,, ραῦσ 

τι ρατίατ, ραυτίην ντογιπὶ σογατ. Ῥάταο- 
ταην Ἰςρυ!συϊοτιιπν νο Εἰσία πηαρῖς οἰεπσ, 

αιιάτη ἀἀΟΪτοτιΙΠΊ, ΝΥΝδηι Ζαππη πλοηλῦτα 
δογαπι δάδμις τπ0]}ὰ ππτ, τοῖα υδῇ τγὰ- 
ἄτην τεύταπὶ Πτίηραης. (Οαἱσαπηαας Γο- 
ςεῃς εὐϊτὶ (πὶ αἀπτοάαπι, τος νεπαιίο- 
παπὶ πάϊοί δῆς ἀϊπιίταητς. Απηπίςα- 
ἸῚ σιυιγίαπι ρυϊποιηι σο]οττίσης σοηβοίαπε, 
το! αος πο ἰτοπγ. διητ πίῃ ἀρῖ]ος αυΐ- 
ἀεταη!, ἐς ἃ ἐπι θθ 65. Κ' εΠ σία Ἱερογῖς 
σαριῖαπάὰ {πητίτα, ντ ΕΧ ἀγιόγαιη ραττς (α- 
Ρεγίουϊ απο ἀπσλβ., ργαίουτί (Ἰεροτας 

ξαστίητ, 1 Δ ]οσα σαΐτα πο νοηίΐμπησ, ἱπ 
Ρτᾶτα, ἰπ (αΐτις, ἤπιοητα, ίαχα, ἰοῦσα Πἰτιο- 
(,. Οὐοά {Ἰοοο (δ τηοιιογῖς, οαπλα ΠἀΠῚ 
ποη τς ; ἢς σαηο5 δἀτοηΐτα;, νεειρία ἀ1Ὲ- 
βσυϊτος δαἀσηοίσαητ. Οὐπιπὶ ἱπιιοπίπη- 
ταῦ ἃ σπίθες, Π|ἀςπν ἱπίε φιοητίθιις ποη- 
ΠυΠΊΖΙΙΔη} Πιιπλίπα τγάπαητ, ὃς σαγίαπι ς- 
ἄλιπτ., ὅζ ἰῃ σοπιλ]!ος (δ αθάπης δο ἰη- 
ποίπαητ. ΝΟ οηὶπὶ σλῆες ταπτ ΠῚ ΠῚ6- 
τασπτ,, (ς ετίλῃν ἀη 1115 ; ἃ 4 δι15Ἰητοῦ 
{προτγαπάμιη ἰΙοσα ἀειιδχᾳ Πἰυ]πς πιά, 
ἄττα αὐπτιο Δ ΠίοαΠ} (ας, γὰρ  ππταΓ: Πγὰ- 
ἰογος ἃ σαηῖθι5 ἱπηρθῖα ἐλέξζο διιξεγαηγαγ. 

᾿ ᾽ ! .“ » " ᾿ ᾿Ὶ 

λοι, αϑουρπαζονται ἕως αν ὦσιν ἐτειοι" πός δὲ μεὶ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΈΙ "5 

Ῥχγοσαπιοίῖς αὐτεπιδὰ εα, απ τεστα σισπῖτ, ἃ κοιταιᾺ ἰνοντοῦ δὲ εἰς ὡὴ γἢ φύφῃ ἔ 
γ2. γ»4 

ἐφ εαυ- 

τῆς," ασὸ πϑρμτὶ, ἐω᾿ αὐτὴν, ον αὐθις, παρ 

αὐτὰ, ἀποῦεν, πολὺ, μικρὸν » μεταξὺ πότων" 

ὅτε δὲ χαὶ οὖν τῇ τι λοΠη Δι αρριτηών ἔχ 

δυιυατον, χοὶ ον ὕδειτι, ἐα τί ἢ χἰπυρέχον ᾿ 
μ λ ᾽ , « νι δο »»»ν 

ἐμπεφυκὸς οὐ πότῳ. ὁ νϑυ σὰ γ δογαῖος εὐνῶκς, ὁ 

ποιούμϑμος ἀὐνωὼ, ἔχι ὃ πολὺ, τὸν αϑϑῇ 

ψύχη,οὺ Δ διήνοῖς" ὅτὸω δὲ καύματα, ον πο- 

λυσκίοις" ὃ δὲ ἔσυρ χαὶ 2 φϑινοπώρϑν ᾿ - 

παοφοφηλίοις" οἱ δὲ δρομα]οι οὐχ, οὕτω. ΟΡ 

Ὁ αἰ σὺ Τὴν κυνῶν ἐκπληκτοι γίνεοϑαι. Χϑι- 

σακλίνεται δὲ «ἰ αυοϑεὶς τὰ “ πσοκώλιία, κ᾿ πόδ 

(ς λάγϑνας, τὰ δὲ ποθεν σκέλη τὰ πλᾷκα 

στευϑεὶς καὶ ορωτείνας, ἐπ᾿ ἄκρους δὲ τὸς πο- 

δὰς τίω Ἄϑμω καταϑεὶς, τὰ δὲ ὦτα ἔχτπετά- 

σας ὄχι ᾷ: ὡὠμοπλιαΐᾶς. εἶτα δὲ αὑὐσοςεγά 

τὰ ὑγρα. ἐχᾷ δῈ κα) τίω τϑῖγα φεγδυ ζω. πυ- 

χϑὴ ὙΣΡ̓ χαὶ μια λοική. χαὶ σπὰμ μϑρ ἐγρ᾽ βῆ», 

καταμιυᾳ τὰ βλέφωρα" ὅτ δὲ καθά δη, 

τὰ »ϑὺ βλέφωρα αγαπετόήαται ἀκίνηζαᾳ, οἱ 

(δὲ ὀφθαλμοὶ αδεμας ἔχοεσι. τὸς δὲ μυκτὴ- 

δοις, ὅτὸμ ἀ4ὕδη , χρᾷ πυκγά" ὑτὸμ δὲ μὴ, 

ἡ ον. ὅτομ δὲ καὶ γὴ βρη , μᾶλλον τὰ ἔργα» ἢ 

Σ ὁρη ἔχοεσιν. ἰπσουϑδ4 ὃ πϑρταηοΐ ὀψάυό- 

Β 

τι οΡΥ 

αϑυος, ἐαὺ μήτι εἰδέφοξος “ὃ νυκτὸς ἕύνται. 
παθὼν δὲ τὕτο- πυοχινά, πολύφρνον δὲ δεν ἅ- 

τως, ὥςτε τὰ νδὺ τέτοχε, τὰ δὲ τίκτά, τὰ δὲ 

ποιόμανος᾿ 
Ἵ 

κυ. Τὰ δὲ μικρῶν λοαιγίων Ζ: μάλλον," {1} 

μεγάλων. ἔτι Δ ὑχοϑωελὴ ὀγζᾳ, δχισύρε- 

ταὶ ὅλοι ἔχὶ "ὃ γῆς. τὰ «ϑὲ δξίω λίαννεογγά οἱ 

Ὁ Φιλοκχυνηγέτοι ἀφιάσι τῇ ϑεῷ. οἱ δεηδη Ετφοὶ 

ταχιςα θέουσι Τ' τοδῷτον δρόμον Σ τὸς δὶ ἀλ- 

λους Οὐκέτι. εἰσι» ῥἐλφφροὶ , ἀδυγεύατοι δὲ, 

Ἴλαμξασᾳν δὲ τῷ λαγὼ τὰ ἰχρὴ ἰσσαφοιτα 

ζιζκύγας οκ αν ἔργων αὐωϑαν, Ἂ ὅσοι δὲ μὴ 

ἔρχονται αὐὙὸὃΣά εἰς τὰ ἐργάσιμιαι, τὰς λφρδίαε, 

ξναπας, τὰ ρέϑρα , τας λίθοις, τὰ ὑλωδη) 

χαὶ ἐα) «ἰποχινῆ Σ μὴ αἰαξοών, ἥα μὴ αἱ κύ- 

νὲς ἔκφρονές γιγνόνδυαι χαλεπῶς τὰ ἴχρῊ 

γγωράζωσιν. ἀ:δισχόυϑιοι ἢ κι πο’ αὐτῶν καὶ 

Εϑιωχόμνϑιοι ἔςιν ὅτε ΔΙ (αίνοισι τὰ ῥάὐμα- 

ᾧᾳ, χαὶ «ἰ πυοκαμτοισι, καὶ κατα δύονται 

λαμᾷά- 

νειν ὃ δῇ 

"ὅσοι δὴ 

εἰς φάραγγας, καὶ εἰς λούσι, πεφοξώυτα 

»» οὐ μόνον ζᾷΣ κιώας, δυλὰ καὶ τὰς αἐ- 

τῶς. Τ᾿ αἱαβθαλόντες 75} τὰ σιμκᾷ καὶ ψι- 
Ἵ] ᾽ σ' ἐ Ι ᾽ “ 

ᾧους ὄχι ῥέχϑυσαι αἱ κιώσες αἰ αι οιουταη. 

ποδὼ- 

υὐβίών 
λονπᾷ 



νι δῆον, βεαϑύτατοι ὃ οἱ ἕλφοι. οἱ δ) ἐχὶ πϑώ- 

Ὡς τὸς τόπος πλανῆται, λαλεποι πσϑὸς τὰς 

ἣ δρόμοις. τὰ γὺ σζού τοβκοι ἴσασι. θεοῖσι δ κα: 

λιςα χϑδὺ τὰ αὐαντὴ ὗ ἢ τὰ ὁμ(αι λοί" χὰ δὲ α)ο: 

μῴιω, αϑομοίως" χὰ δὲ κατόμτη ἥχιςα. διω. 

Τ᾿ χόμϑιυοι δὲ εἰσὶ καταδη λοι μάλιφα οδὸ ὮΝ οὶ 

γγὴςκχεχινηρϑμης » ἐαν ἔγωσιν ἔγιοι ἐρύ ϑημια., ἢ 

Ὡι[ὲ καλάμης, Ὡ[οὶ Ἔ αὐἰζαύγφαν" κατά- 
δῆλοι δὲ χαὶ οἷν τοῖς πιδιμμοῖς, χαὶ οὖν ταῖς ὁ- 

᾿ς δὸϊς, ἐαὺ ὦσιν ἰσόπεδοι. Ὁ 

πῦχ' αὐζις νὸν αὐτιλιοίμπά. ἀδηλοι 3, 7 ὅτου τὸς 

ἡ λῆνις λίϑοις, τὰ θρη » τὰ Φέλλια, τὰ δὲυσέα σοχώ- 

ρώῶσι, ΟΥΣῚ δ ὁμόγφοιαν. «σδόλαμζανοντες ἢ 

ξΣ κύνας ἐφίςανται, χαὶ αακαϑιζοντες ἔπα!- 

Θοέσιν αὐτὸς ̓  χαὶ ἐπακχούοισιν εἴπ σγλησίον 

κλαϊγὴ ἢ φοφος “λυ κωυώνν, καὶ δλκν οὐ ἀκού- 

ἐπδ' σωσιν, το ἐπονται ἢ ὅτε ὃ χαὶ Οἕκ αχούσοειν- 

πες, δλλιὼ δόξανηες ἢ πὐ4οϑεέντες “ἰ «οσ' αὐτὴν; 

πούδὰ τὰ αὑτὰ, Ὡ οἱ Τὰν" αὐδῶ, ἐπαλλάτ- 

«ὐν 

τ ἃ ὶ , δνως 
'ποχωροίδσι. χα εἰσὶ μαι αιδροιμϑτατοι μδᾶυ οἱ 

οκ τὴν ψιλών ἀ σισχόυϑυοι : ΡΥ ὦ κατα- 

Φανές" βοοχυδρομώτατοι ἢ » οἱ οκ τ δὰ- 
ἢ ᾽ γ δ. ͵ ΔΥΩΔΟΝ ΠΝ Ὲ Ὰ 

σέων, ἐμιποδὼν γὸ Ὁ σχφοτάνον. δύο ὃ ἡ τὰ γέ- 
- » ὴ νῷ Π "Ὁ 

δο: γη ὅθν αὐτὴν, οἱ μδὺ γὸ μεγοΐλοι, Ἷ ἔχτ εδ»- 
"Ἢ Ν ᾿ ΕῚ Ι ΕΣ 

χϑι, ὁ Ὁ λάυκον Ὁ οὐ τω μετώπω μέγα ἔ- 
χϑεσιν᾿ οἷ δὲ, ἐλαηαο, ἐχίξανλοι, μικρὸν Θ λευ- 

; » ἕ δ ͵ 
χϑν ἔχοντες. δ δὲ ρον οἷ υϑὺ κύκλῳ πὐϑζποι- 

Π Χρλον, οἱ ἢ “οὐ ραίσηρον. Ὁ τὰ ομιμκοίγα, οἱμϑυύ- 

' πὸ τῦξὶ τὰ ὦτα ἀχρᾳ οἱ νμϑὺ ἐχι πολὺ,οἱ δ᾽ ; 
͵ 3 ἢ» ςε λω 1} : 

᾿ς μέαρον. ἐχθέσι Ὁ αὐτὸν αἱ πόλλαι Τ᾿ γυσων τς 

ἮΝ ἐλαῆες, τ᾽ ἔρημοι » οἰκϑύνϑμαι. Ὁ 5 πλῆ- 

ὦ ὃς πλείως ον αὑταῖς, ἢ οὐ ΕΣ ἠπείροις. ΘΎΣΡ̓ 

εἰσιν οὐγ’ ἀλώπεκες ον ταὶς πολλεῖς αὐτῦν; 

ἀἥτίνες καὶ οἰὐθυς χαὶ τὰ τέχνα, ατούσοι αὐα,- 

ϑεῶται Α ὄτε ἀετοί. τὰ μεγάλα γὺ δρη ἔχοεσι 

μάλλον » ἢ τὰ μίέκρ ῴ. ἐλοω σὺ ἐχὶ Φ πολὺ 
Ψ ᾿»" Ἵ ͵ ἜΣ: 3 Α 

πὸ οὖν ταῖς νήσοις. κιουηγέται ἢ εἰς μδ (ς ἐρη- 
οοἷ 3 ᾽ “ ᾽ ΤΩΝ “ἢ ͵ " 

ῥους ὀλιγάκις αφικγοιῶται,"» ὃ ταῖς οἰκείμέ Ἑ' ἄππὶ {υ!οῇ, 
Ε ᾽ ! ε δι 2 

γᾶιςὁλίδροι ὀντέφ, ἡ 8 Φιλϑϑηφϑι οἱ πολλοί. εἰς 
᾿ Ἵ “Ι 

ὃ (ἃς ἱεροὺς ἥ' νήσων ΟΣ εὲ Διαξιςαζιν οἷοντε 
Ἵ ε ΡῚ ε ΨΩ ΑΕ 

τ΄ χύγας. ὅτομ δξζω ἢ; πε αὐ αῤχόντων ολίφρυς 
{ ἜΑΣ ͵ ἌΦΥ 

οὐδὲ ̓ δὀχϑηραΐνται ΟἿ χαὶ 7 ἐχιγιγνουϑύων, αϑαϊκη 
. - ὰ ΠῚ ͵ » 3 Χ Ι 

: ἀφϑύνους ἐξῇ). βλεως δὲ οὐρς ὀξὺ ΕΣ πολλά. 

Ὁ Κ' ΠΥ ΕἸΝΟ  ΠΟΟΈ ΔΗ Ἐὶ 
πις ᾿ δὰ κ λη  88) ᾿ ΤΥΝ ᾿ : ἜΜ ΥΥ ΓΤ ΟΣ ΉΡε ᾿ς ᾿πρδευχέςα τοι μδὺ σζχω εἰσιν οἱ ὁρῴοι, οἱ πεδινο! 3. ΑΑΟΥ ΕἸ] οοἱ ΠΠιηὶ (ππτ πιοπίάῃὶ, ΠΥ βε γος 

ὙΡ φανὸν Ὁ οὐ Β 

“ἢ 2 “ “7 "7, 3 Ξ 

. πογτες αὐλικαΐζᾳ » ἐμιποιοίουτες ἴχνέσιν ἔχη α- 

81 

ΠλΪΞ 
15. ρα γος Δατοπ. σπρ ἑαγα ΠΠϊ; Ατ 
αὶ οοἰς οπιδίδιις οδούγαπι, ἱπο]ο {πε 
ἴῃ συγία; Νογηϊ ΘὨἰ ΠῚ {ΠΟ τὰ οοιηροη- 
ἀϊατία, ὃς πηαχίπης οασγιης ῥβΈΓΑοοΙ Ια, ν οἱ 
ΡΙδηα: {1 ατια (πητ Ιοοὰ ἰώ αι}, ὃ Πα ο 
ἡπο Πα] τοῦ ρογουγγιηῖ; ΡΟ ἀφοιίαῖα Πλ1-- 
πίτης ἔσγαπτζγαιν, [ἢ Ρουςιςῆο, πιαχίπης 
σοΠίρί οἰτητα., αὶ ρογ ἀσταπὶ {ἀπ α- 
ὅξυιαν σασγαης,, ἢ χαϊάςπι τιιδοῦ υ4ἀπὶ 
οἷς δ Πτηϊτοιη 4; ρογ [Πρυιλς ΡΓΟρΡτου ρΙςη- 
ἀοτίς γοοχίοπεμ. διητ δείαπι ἴῃ γα πατεῖς 
θιι5 Δς ν]]5 Ὀοπίρί οἰ, Παυΐο τα Πα: Ρίαμα 
βιοτίητ, ἸΝᾺπὶ 404 ἰῃ εἷς πἰτί τη εἰς, ἕο- 
(ρ!ομάοι. πίρίοἱ ποφαοίιης, αι αα (8- 
ΧΑ, ΠΙΟΏτΟς, Ιοσα “πδογοίᾳ, 6Ππ!πς ἀοπίᾳ 
(δσεάπητ, ἴά 4; οἱ σο]οτῖς ΠΠ. τ Ἰ ποίη. 
δίῃ 65 απτοπογίδης, δ Πιξπῆι; ίξχας Πιι- 
Τὶ σΟ]] Οὐ ἀτοϑ οτίσιης, δά πυτη αἰ οι δὶ [Δ-᾿ 
τγάτιις [γα ρίτυπίο σαπαπι π ρτορίπημο ἢι; 
αὐτίθιις σαρταητ: ὃ νη οοίιπηα; ἢτης ροῖ-" 
οἱριαπτιιπάς δ δαογιιης [ητεγάππιταύποῖ-: 
ἢ ὨΪΠ1] δι ἀϊετίησ, ορὶπίοπο ταπιθῆ, ἃς Ρετ- 
(πφήτοηε (, ργορτοῦ δδλάεπι, ὃς Ρεγδδάοιπ 
Ἰοσα νατί τίς (!τἰ δ εῖ5, ὅς ἴῃ νοσσία ν Πρ 5 
ΔΠ115 ᾿τη ῥγο ] 5. τὰ ἀοἰπς ἀποεάμπητς. (τῆι 
Ἰοηρσιηπηα ἰρατία σοπῆοϊπῆὶ, 4 πιά 151Ππ 
Ἰοςῖς γεραγίαπειγ, ἡποὰ εὰ ἴατὶ5 [οἷς ΠὰΞ 
δδεδῆτ; ὈγουἐΠΠτηα, αἱ ἴῃ ΠΟ: πο τα 
ποτα ἤπτ οἷς ἱπιροάίπηεητο. πὸ {ππε διι- 
το ΠῚ ΘΌΓΌΤΩ σοΠογα. ΝΑΠὴ 811] πιασηὶ {πητν 
Πποεῖϑ πἰρ τὶς γατὶς ἀπ ξει, αὶ ὃὲ αἱ δε 1- 
Ππεπι Ϊῃ ἔγοητς ἰπῃσηδηη Παθοητ: 41] πη 
τα5,( 06 απ], ἐχίριια σαπὴ ΑΙ δεάϊπο. Οφιάα 
1115 νπάϊᾳ; ναγία οἱ Έ, ἢϊς αἰ Βεάϊπε ἰπΠρηΐς 
Ἰοσίοτῦε ἤρατο, Οὐ σα 1} Π15 παι, κὶς δ-. 
οϑε(1). (Οτᾶπὰ οἴτοα {πππ᾿πηαᾶ5 αἰ πίρτο 93 δ ς εὐ ες ΄ δ λ ! ΟΥΥΗΣ ΙΗ 7. ὰ ὸ πογϑροποι, οἱ δι, αἰ σοοίλαυχοι" καὶ τὰ μέλανα Γ) ποι Βαθοητ, θα πλάση οἰ Ἐ ἐπ {115,1} Ηἰς οχο 
ἴσια. Μίησεαβ Πηαχίπης [Π ἰΠ{{|115, ἴππ| (6: 
(εττίς, ταπι [πα τατίς δέ Ἔχοι]εἰς τερεεϊαπ-: 
τὰγ: ἀγαας Δά60 ρ] το (ππτ πῃ ᾿ς, ἢ ιΆΓὴ 
τοῦτα σοπείπθητο. ΘΟ πἰρρε πες ἰη ρου ὸ 
νυ]ρεδίπῆε, ια; ται ἰδρόγος, [ΠῚ ἔσεται 9 
ΘΟΓαΠα ἱΠτοΓΠ οἰ πηι: ΘΟ 4 11, τα ΠΑΡ 8 
ἰπ πηοπτίδιις γαίε 5 ἀδριιητ, ιιαΠη ΟΧΊραδ: 
Ετίπητ ἰῃ ἱπίι]15 ΡΙ αγιπ]4; πιοπτξς πλίπο- 
ΤΕ 5.  σαπδῖογεϑβ ἐτία πη γαγο ἰῃ ἀοἰδεταβ ἰηἢ1: 
1λ5 νεπίπησ, δζ [ῃ 115, αα ἱπροΪ ππέαξ, ραι15 
οἰ μητ Ποπλπε5, πδῆτο νοπατσῃίξ δά ποῖ 

Ομ νεῖὸ ἴλογα {{πητῸἰπῆι: 
[π,ἰτι ο45 μα α ἔὰς οἰ σαποβ τγαηίπο μι Ὁ 
τ, ντ ἀπιπὶ ῥάιιοὶ εἰς ἰΪ5, αι ἰαπι!Πς ἔχ- 
{παπτ; γοπαηάο εαρίαπταγ, ὃς ρ]Γὸς (δ πι- 
ΡΥ σίσιπαηζαγ; Περοῆδγίο τπαρπα ἢτ εο5 
τατη οορία. Μαϊτα {ππτ ιιτοπλ σδμ 8, 
ἀυατλοῦτεπι ἰόρογες ἀσπτιπὶ ΠΟ ςογΠδῃσ, 

ἂν 



. 

9οὅὃ: 

Βτας συττας, πᾷς (Δτῖς οουΐος οὔτοσογο 

πεαιοαπτι: Παἰθιι5 (απὸ γοθας νἀεπάϊν!5 

μεῦος τεάάιταγ, φαίρρα ια αἰΠΠΠροτατ. 

Ῥγατοσεα αππὰ ετίαπι ἰοσηπο Ρἰοταπγαιις 

ἐταίτατ πος απίπηαὶ, ραγατη ἱπάς ταπιοη δά 

νἰΐαμη αἀϊαπηεητὶ πάθοι. [ρία ρθάππι νοΐο- 

εἶτας δά οδταποποια ἐλουτατίς σευ πε τὶς 

ποηρατγιπῃ σοῃξοττ. ΝΔπι σο]ογίτοῦ αὉ οὔ- 

1εξζο φαουδ οσι]ος Ραῖτ5 αιιογεῖς,, πάτα 
αυϊά πε, απἰπχαάποττας. Ετίλπη σαπιιπ ροῖ- 

(εαιοητίμη σοπηίτεβ, ἱρέας ἔογπ! ἀἸπο5,1π- 

- τεῦ αἱΐα ργουϊἀϑείαπι οπιπειη εἰ5 δ πλητ. 

Οὐκ σαυηα ίππε, νι ἱπαρυαάθῃϑ ΓΓα 5 1Π 

ταυϊτα, οτίατη ἴῃ τοτία ἱποίάατ. Ὁ αοἀ ἢ γοξξα 

νἱὰ ἔιροίες, πο ἔτεχαρητζεῦ πα 1ΠΠ] φοοὶ- 

ἄοτγοπι Ναης 41 σοιηρί οἐλίταΓ τα; αηγας 

εὰ ἰοσα, ]αῖθιι5 ἴῃ Ἰοοίς ὃς ογτιι5 ὃς εὐ πισα- 
τις οἱἘ, οαρίτατ: απ σοτογοηαίῃ Οὗ ος]6- 
τἰτατεηι . ἰπ σαπαπῃ ροτοίξατομι, Ἰη τοι- 
τίη ἰρῆπις νοίεἰρ ας, γατο ρεγισπίατι Θοά 
ἢ χαϊ οαρίαμτιαγ,ἰ οαίπι ροτίας φιοάαιῃ τ, 
40 .4Π0 Παῖαγα σΟΓΡΟΙ5 ἰορογίη!. αρρα 
ΒΌ]]Π πὶ αηΐηπα! οἱἙ, φαοά Ιερουῖ παρ πίται 

Ο»μία ἀϊπο ραιιθαπη σαί σηπες. Εἰαίπηοαι (ςΠ]]- 
ἐπα οοῖ ΟΧ ραγείθιις σοῦριι5. οἶπι5 σοτηροταπι 
οἰἰότιαιέ αἴξ. (ὐδραγίοας παίει, ἰἀςπηιια ραγι ΠῚ, 

“Πὲ ον. ἀφουίαῃ ἐροξξαης,απτογίουί ραττς {τι ξεῖας: 
γοαάρ φο Παπὶ Ἔχ Ϊς, τοτα πάτιπι, ΠΟ τιστάππ1,1- 

{πΑ]οπρίτυάϊης : (ραριιλ5 γοξξας, αππηπιο 
ΠΟΙ ΠΟΠΠΘΧΩΒ : Οὐπγα {Π ἱρ65 ἰουα, ρατγεῖ- 
Ρὰς τεξϊς ᾿πηξεῖς : ρεέζας Παπἀπφαδαιιαπι 
δασιπξαπα: Ιατογα Ιου, ρΓορογτοηῖδ ἀρτα: 
Ἰμπιροκταγετῖοβ, σα 5, σατηοίοϑ : {{14 Π10]- 
114, (ατιίχας Ιαχα: σοχᾶ5 γοτιιπίαβ, ν πάις 
Ῥίεπας, ρατῖς (πρατγίοσί α οἰηυίσςην ἀοῖτο 
6Χ ἱπτογια!]ο αἰ αητεϑ: ἔεπιογα οὐϊοηρα, 
{ατὶς (ρη., ἐχιγι πίδοιβ τοπία, π΄ οὐἶτι5 ΠῚ Ὁ τεταγμένους ἔνδοθεν δὲ ογκ οἴκωδ'4ς" αὑῶν- δὴ 

ταϊσίἦα : ραΐτες Π 5 {᾽ς ὅξ45, ραγααβ, ἢ τ- 
τῦᾶ5 : ρεάδβ δητοσίοτοβ {ππηπΊορογο πΊο]- 
Ἰς5. αηρσιηζος, τεέξος; ρο[ξοτίογος ΗγπΊοβ, 
Ἰλτοσ; οπηπος ΠΕ], χαοά αἰρεγαπιῇς, σα- 
ταητα5 : οτιτὰ ροίτετίογα ρειοσῖθας Ιοῆσα 
πλαίογα, ΟΠ 1} Θχτγογίαπι ποαγιατζα: ρὶ- 
1ος Ὀγοιιος,ας Ιεθ5. Ὁ αρίόρτοῦ Ποιεῖ ποη 
Ροτοίξ, φιυΐη φιοά εχ πα! αίπηοα! ρατιῖθις 
φοπηροάταπη οἰξ, ἤγπγαπι τ, πο] ]ς, νομς- 
τπρητοῦ σας : σαπ|5 Πα  4ο πὶ θυ τατὶβ 2115 
ἸηἸοίππη εἴς, χθοά αυππη οτίαπι το ΠΠΠι|5 
ΔΙΙχαο ροισίς, ἰαίταγο (οἱεε; (στα ἀιεπτοπυ Ὲ ζᾳ συσεὶς ἑώρακεν, ἐσὶ ὄψεται) τϑεὶς εἰς 
πος νί ἄιϊτ συ !αλιη,πος νἰ ἀε δι) ήεο αι- 
ἄξηγ, ντ νὶτγα ὀχίγα ας Ῥτίογος ρθε σο]- 
Ἰοσετ ροίξετογος, τα ιια σασγας. Μ απ] Γοιο 
Ῥάτγου πος ἰῃ ποσοῆιταις. ὐδιτίαπη πα θεῖ δά 
σατγίιηπι πιίππ 5 σοτηπγχοάασγη. ΪΝοη ὉΠ ΠῚ 
Ρτορταῦ δυουίτατεπι δα αἰτιρεηάιτιπι σοῦ- 

Ριι5 ἰφοπεαοίξ, ἰς ποονεζασιις ἔβοίς δαγς. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ 5 

Νδηι ἃζ οου]ος λαρεητοχίζαητεβ,δζ ραΐρο- Αἰ γα τεγὸ ὄμματα ἔχᾳ ἔξω; χαὶ τὰ; βλέφωβα, 

Βῴῶτα πυδοασιπήων Δοινθοίνᾳ πσδὸς πολλὰ, 

ΙῚ »“" ᾿ 

ς γὸχεφαλζὺ χφυφζυ, μικρὼν, κα Τωφερη, καταφιῦ 

ἐλλείποντα, ὼ Οζκ ἔχοντα -πτδοξολζω ταῖς αὐ-" 

γαῖ: ἡ δες ὀϊίω Διὶ (ῦτα ἀμαυροὶ, ἐσκε-᾿ 

δωσμένη. ἃ μα ἢ πότοις, ον ὕπνῳ ὃν τὰ πολ-" 

λοὶ Ὁ ϑυδίον οέκ ὠφελέται πασο9ς Ὁ ὁρᾷν. ὼ. 

ἡ ποδωχία τσδ9ς 2 ἀμᾷβλυωπιᾷν αὐτο πολὺ 

συμ ἀλλεταιταχὺ γὸ ἑκαίξου αἷδαφέρᾳ τί Ὁ 
σιν, μρὶν νοῦσοι ὃ,τι 661. ἊΣ οἱ φόζοι τσ κυ 

γαΐν, στὸν διώκωντωι, ἐπόμϑροι μα; τϑτων» 

στενεξαιοφιῦται Ὁ ̓παϑονοοϑαι. ὡςτε «ἰὼ 

ἦι 

ἡ εἰς (ἀξ ῴκχυς ἐμπιίπήων. εἰ δ΄ Ἴ ἔφυν δρ- ἔφε ν᾽ ̓ 

θ1ον, ὀλιγάκις αὐ ἔπαοε Ὁ Οιξτον. νιοῦ ὃ πε 

ὀαξάλλων ὁ ἀγαπῶν τὸς τύπς, ον» εἷς ἐξϑυε- 

τὸ χα) ἐζαφη , ἁλίσκεται" χτ' πόδας ἢ πολ ν᾿ 

λοίχις αἱ πυὸ Τὴν κυνών, Τα αὶ ἄχος, κρ α" δὲ ἐπ 
σάτα ὅσοι δὲ ὡλίσχονται, -ἰϑὰ φύσιν πᾷ σω ΧΡ 

ματος, τύχη δ, χρωώμϑροι. οὐσὶὲν γὸ ᾿ 
τῶν ἰσομέγεδες τότῳ δμιοιὸν 651 1 πσϑὺς δρό- πελεδξος 

μον. συΐκήται ἔφ 

" ΝΕ ' 
0). ΜΝ  Ὴν 

Αν 9 , Δ.» 

ὙΣΣ οἱ τοιουτῶν Ὁ σώμα. ε 

φενζωῦ οχ, πῷ παδϑοϑεν" φαχηλον λειον, 9» Ἷ 

«ἰξεφερη, οὐ σκλνρϑν; μῆκος ἱκανόν" ὠμο-: ᾿ 

πλαΐᾷς ορϑεὶς, στευδέτος εὐωϑεν" σκέλη τῷ ᾿- 

ἐὼω' αὐτὴ ἐλα φεᾷ, σύΐκω λα᾿ φῆϑος οὐ βα- 

ρύτοιον 3 πλάυρᾳὶς ἐλαφρὸς » συμμέξους" 

ὀστρωὼ αἰξαφερη, χοίλζω, (ἀρκωδη; Ἄσορνας 

ὑγρας ̓ λαγϑδρας ἱχϑμαΐς" ἰορία ςροϊγύλᾳ; 

πλῦρη χύκλῳ, αὐωνεν ὃ ὡς γρὴ διεφώτα᾽ μη-' ᾿ 

οϑιξ μαχροις, ἀὐπαχᾺς » ἔξωϑεν ἡ μϑὺ ἔχτ- δ δῆπι 

κώλια μικρῷ, ςΦρφ, πύδοις πὼς πσοόοϑεν αὐ 

ἄκρως ὑγφοις : φενους,ορϑουξ᾽ τὸς ὃ ὄπιοϑεν ςε- ὯΝ : 

ρέδο,πλα 7: πους 5,Οὐοδενὸς Φαχέος Φρον- 
ΙΟΧΟ σκέλν τὰ ὀπτιαϑεν μείζω πολὺ ἔμ- 

πσφϑοϑεν, ἡ εἰκεκλινϑυα μικρὸν ἐξω" τείχω- 

μα βεουχὺ,κοφον.ἔςην δξευ ἀδεούατον μὴ οζκ 

ἐὴ οα ζιξτων σεουνρμοσχμένον,ἰο,υρὸν,..63)» 

αἰ ωρέλαφρον. τεκμήριον Ἀ,ὡς ἐλαῷρον ὅ6Ἴν, 

ὁτὸρ αδέμα δζρα πορθύηται,πηδὰ (βαδίζον: 

. 

ἐπέκάνα τὸν ἐμσδθεϑεν ποδῶν τὸς ὑπιοϑέν» Ὁ 

χαὶ ἔξω, χαὶ ϑειοὕτως. δῆλον δὲ ἡ τότο δὼ διῶ 

χοοῖ οὐρὰν ὃ οὐκ θθετηδείαν ἔχ πσοϑεδρό- ἈΠΌ} 
μον. ἐπε ϑύνᾳν γὸ ΘΎ ἱχουὺ Ὁ σῶμα, Χ: 

βεαχύτητα, δλλὼ ᾧ ὡτὶ ἐχωτέρῳ το πο: 
᾿: 

σις 



ΓΕ ἸΥΡΕ Ν 

Ρ ᾿πιξαλλων 5} χα ὐραξαλλων Ὁ ἕτερϑν οἱ 

᾿ πλάγιον, ὁπυτέραι ὁ αὐ λυπῆται Ἔ ἀκπόξειδὸ- 

ἐδοτ ρϑρος. ΟῚ δὴ εἰς τῷτο κἱ πσοςρέφετωι ἀχ, 
ΝΥ οὐ μικρῷ ἡ πολὺ καταλιητὼν Ὁ ὑλαφερόμθρον. 

σον: οὕτω δὲ ὑχίχορί [621 Ὁ δηδίον, ὥςτε σϑ θεὶς 

δὲς οἕκ αὐ ἰδὼν ἰχνθυόμδρον , ἀδεοισχοιδιον, 

μεταδκόρδμον, ἁλισχόνϑυον, ὄχιλαϑοιτ᾽ αἱ 

ἂὴ εἰταέρῳν. ὧν Σ οὖ δὲ τοῖς ἔργϑις κυνργετουεῦτες ἀ- 

᾿πέχεοϑαι ὧν ὧραι Φέροιδι, χαὶ τὰ νάμαΐζᾳ 

᾿ ὃν χαὶ καχϑν, σὐδα μὴ τῳνόμῳ οὐγαντίοι 

ΡῈ ἵν τ οἱ ἰδόντες. καὶ δου ἀϑαγζία ἐγυπιληη, 

ΜᾺ ἡ τὰ ἐ αἴξ κιωυνγέσιον πθύτα. χυ- 

πλᾶμο- " δὲ χόσχμιος δέρανα, ἑμκατες, Ἷ σελμονίαι: 

Ὁ ζω δὲ τὰ «δὺ δέραιαι, μαλαίᾷὰ, πλαάπεα, 

τς να μὴ εϑραδη ζῷς τρίχας ΤῊ κιωαίΐν" οἱ δὲ 

ἱμαῤτες ἔχοντες οὐπώῆον τῇ χήεὰ, ἀλλο δὲ 

Ι μνδὲν. οὐ ΣΡ καλαῖς τηροῦσι ὥς κύγας, οἱ 

. ἐξ αὐτὴ εἰργασμένοι τὰ δέραια. αἱ δὲ Τςελ- 

' 

αὐαλύειν 

' ᾷς λαγϑνας αὐτὸν: ἐϊκατερῥαμυδίαι δὲ εἴ- 

χεντοάδες, ἵνα τὰ ον Φυλοίήωσι. ὀξάγῳν 

δὲ αὐ οὐ χρὴ χττὰ κυννγέσια,, ὅπ μὴ 

τὸ σξοσφιί ἐεϑυδυα δέχωνται ἡδέως, {τεκιμ- 

διον δὲ πῷτο, ὅτι Οὐκ ἐρῥωνται) μηδὲ ὁτθμ α- 

γέμος πνέῃ μέγας. Δ(αρπαξι γϑ τα ἴχνη, ὸ 

"οὐ " δευύανται ὀσφραήνεοϑαι, σδοὶ αἱ φρχυς ἐ- 

] φάναι, σε εὲ τὰ δίκτυα. ὑτὸμ δὲ τάτων μηδέ- 

πίϑον κωλύῃ, ἀγάν Δ τρίτης δὴ ἡμέρφις. 

δια φλοοὶγὸ μιεγίφη» χαὶ 1 ον τῷ δέοντι οἱ οὐ- 

“ποτε παράσιν. εἰς δὲ τὰ κιιυηγέσια μεταβάλ- 

λοιτα ἀγήν, ἵνα ὦσιν: ἐμπέροι τυ κυν νηγεσίων, 

ΕΣ Τα οὶ δὲ ὃ γω ας. ὀξιέναι δὲ πο αὶ , ἥα Ῥί- 

χιϑύπως μὴ ἐἰποεραῖται, ὡς οἱ ὀψιζεκῦμοι 

«Φαιοριεῦται (ᾷς νδὺ κύνας τῷ ἀρεῖν Τ' λα- 

γ, αὐτὸς δὲ ὠφελείας. ου ἜΝ ὕχιθις τῷ 

ἴλνοις ἡ 1 φύσις, λετῦτη οὖσα, πᾶσαι ὥ αν. πίω 

ΝΑ δὲ σολζω ὁ ξρχύω θοςὉ ὀζιτω ἔχων Ἐχὶ ϑη- 

τὰς ξαν, μὴ ἔχουσαιν βειρος. ζ δὲ τθέκυςὶ ἱςά- 

τοὶ τῷ Ἰ ἀμφιδρόμους, ζαγέίας, σιμιας , λα 

ὦ εἰς, σχοτφαὶ, ῥοῦς, γδράδρας ; ἡ λδήμαι 
δῶν. ἀφιναοις. εἰρζαῦτα γεῤιάλισα φά .γγ.Ὁ σοὶ 

ποιείτω δὲ 

πηρῤέν,, “οϑοῖ. ὕα ἐαν ἢ πλησίον! Ὁ τὐρκυφείσιον τὸ ἢ 

το τὰ ῥῥϑρα ε ἐἄν. ὃγὸ ἀιῆεοϑτι πότων αἱ Β 

μονία πλατῴς τὸς ἱμαϊᾷς οἵνα μὴ τειίξωσια 

ἈΤΙΟ ΝΕ. 9) 
υ ἁλίσκυτω «ἰπῦὸ δ δ χυνών εἾκα- Α Ουμσπὶῳ ἰπ εὸ εῇ οντοαρίατατα δαηίδις, 41- 

τογὰπη αὐγοῖη ἀςπλἰττῖς, ἃς ἀειογάμεῖ Οὐἱ Ξ 
“υΔπη; ὃὲ ντγαταπχάξ ραντε ΠΣ ίτον ἴῃ Βαπὸ 

Ἰηπίτξης,, ἤος πιοάό ςεἰετίτου ἰοίς βού! ῖτ, 
εχίδαο τἐπιρουῖς [ρατίο Ἰοῆρο σδηῖθιις ἰγΞ 
τα ητίδιιδ ροΙῖ (δ τε! ξξῖ5. Αὐθο Ἰορί ἄτην 
ψΟΓῸ ΔΠΪΠ18] οἴτοντ ποηλο τ» α], οὐ νὶ- 
ἀςατ,άϊιπη νεἰτραιατ, ἀϊιπι ἱπιιοπίτιτ, ἀπ πὶ 
σατία ρετίταν, ἀπ σαρίτιτ, σα Πα 5 τεὶ σαταὲ 
πὸ οὈ] αἰ σαταγ. Ατίπτοῦ νοπαπάππ τη [ο-- 

εἶδ συ]τίς, ἃ ἔτ ξείθιις νεπατοῦ αιιοτίεις 4-: 
Πἰτεπηρουα πὶ Ὀ  πδατ, Ἰατῖσος ὃς ἢ ππηϊηα 
το! υατ  πταξξ}. Ν Δηὶνῖ εαταηροῖς Κα Δῇ 
δ ἱπιργοθῦ ο[ἢ; τα Ιοσοπι νοπατογίαπι νίο-- 
δῆτ, μα πος ἔλοϊπης. Ουοά {ι πα Παίς ἔδτά 
οδτυ]οτῖτ, αὐ νοπατίοηξ ρογεπουτίαᾳ γοῆνσ ἔ- 
ἄἀα ὰπτοὐπἰα. (ἀπιιπὶ ογπατῖι πη ςο ]8-- 

τίὰ, Ιοἵα, οἰπέξας. (Οο]] τὶ αυ! δ πη πη. ] 1 
ἤει, ὅς Ἰατὰ, πε ριΐοβ σαπιιι αὐἀτογαηῖ. [.0-ὶ 
Τὰ ῬΡΓῸ πιαηίδιι5 ἀπία5 Παδοδησ, ργατογοα 
πΠ1]. Νες γε ξξο σαπος Γοτί ποῦς (ογιδϊ, 

4υϊ οοἸ]]ατία ἐς Ιου σοηποίπητ. (Οἰτιέξας 
Παθεαητ]οτγα ἰλτίογα., ἢς σα ΠῚ {Ππτογδηϊ: 
Μαηϊτί της δτίατη [Ὁ (τὶς ἀου ςἷς,, γτ σοδιξ 
{ἀπ|π| σοπίσειο τ. Νὶ ἐπατιι σαπὸ5 ΠΟΠ 6- 
ἀπςαητοτ, ἢ εἶδος, Ζυ] οἴου ητιγ, ΠΌΠ {|-: 
Ὀεητεῦ ἀσοϊρίδης, φιο ἴῃ εἰς ΠΥ Π 115 ΠΟ .- 
ταοάκ ναἱοτι αϊηἰς ἰη ἀἰοίτιση εἴτ; πος {1 45 
τι νεητί πα σπαϑ {{τ.]ς οπίτη αἰΠραῖνς ἢ 5 
σίλ,ῃες σαπο5 της Οἠοται πος ίασοπα ΓΟ Ξ 
τίαε [ἀγα ροπηι. αὐ (ι πούτιην πουιγᾶ 
Πηρεάϊΐατ, αα τοιτι ποι αἰ ΠῚ δἀιπςοιη.- 
του. Νοονυρα5 Ρετίς αὶ αὐίμείςαητ απ 65: 

ἰά οπἰ πὶ 5 ὨγαΧ 8 σογΓΙΠιρίτ, ντ υΠΠῈ 
οροττετ, πα πη]πδηῃ ργαίξο ητ.]η εἀποςη- 
ἀοτταηάδ]οςα γεπατίοητηι, νῖ ὅζ ζάπος 
νοηλπαϊ, δὲ νοΠδῖου ρίε γερίοη δ ρεγίτα ε-- 

-ζρ δὲ ἀλώπεχᾷς μὴ ἐδίξῳν ας κύ' ας διώκῳ. Γδυσάαι. Εχοπη πὰ εἰ αὐτοπὶ ἀπ πσαΐο, δ 
νοιεἰρατίο Εγυἔγα Π δῖ. Ουΐρρε αυὶ νεπατῦ 

(οτῖτι5 οὐποιητ, σαπ5 ἱππδητίοπα ἰορὸ: 
τὶβ. (εἰρίος ξειέξας ρεγοεριίοης ἐγϑιιδηῦς 
Ἑτοπίπι νείτἰρ ἢ} πάταγα, ασην {{| 115. Πτ) 
4αοις ἀπ πἰ τεπΊροτγο ἀϊι ποῦ ἄπγατ, Ν οὐ 
{ἰς οὐἥξοϑ γειίαγίια πὶ ηἰπλα ροηάοτοίᾳ Π-Φ 
ἄττις, νεπαἴμυτη ἐχοαῖ. Βοιία οοϊΐοςες αὐ 
νίας Πεπιογίπι αίρεγας,, ἀφο! ο5., [ΔΧα5; 
ςαἸϊσἰ Ποία5 ; Δά τίμιος, σοθια! !ος,, Δα τ 8 
Ρεγοῆπδσ, Αα μας Δ ΑΝ Ιοσα ργα τορι 
ἱεραϑ (ες ἔισα σοηξοτε. Ππ|ηπἰτιι πὴ αἰϊυϊά; 

ΕἘπ]ὰ ἀνθευεν ἀυαοιπηαιε πο ροτεηςηῖ: 
Αἀϊτιις, τγληήτας, πῃ Ὁ ΠῚ, ( στ] ς, νοῦς 

{ις ἀπυεάίομι.; ποΐ δῇτε [τἰσεῖη ἔα ἢ 
ἄἀϊ: πε ἢ τοιία ρτορο βογα πα υτομαρτεης 

ἄαπτοι, αἰάϊεῃϑ5 {γε ρί τ πὰ ἕογα τοσγφαιετ, 

»»ὐτῶν. δ τῶλα εἰς ἀπὲρ εἰπέν. σύτων δὲ παρόδδις, ὅἴοδοις, καταφανής, λεηβεὶ, εἰοἢ οροδ ἐπτὸ χ μὴ 

ὧντησιμιον» μὴ ᾧοίηται ἀχεύων ὁμοῦ τῳ ψόφον. 
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Ἰυφοια 4} 4115 γα ΡτΓομίδοτατ, ντίοσα τεῖι- ἤ 5. δϑὲς ποισρϑυας Ως τἰρκυςασίαϑ. ἵγα δὺνδ! δὴ 
δ ὩΣ Ἷ 

Βαστοπάεπάϊς χρυσοῖ, ΝΝς αμ!ἃ δυτοπὰ 

εἰς ορίξες, ἔατουϊα ᾿πῆσοπάα {πητίπρίηα; 

γερίασα πχλρσὶα το ῃτα ππτ,ασπιφάάμσιη- 

ταῖ. ϑαπληιϑ ἔαγοι 5 τοι ἀοπι Δ] οο51- 

ἄατ, ρατίᾳρ πιοάο βιϊοίατ, φάτο ϊ]οης ἴῃ πλο- 

ἄϊο ςοποαυίτατοηι ρίασα. Αἀ πιατρίποπι 

Ρίασα Ιαρίάςπι ΟΡ! οηριπι Παρ ΕΠ αἀ- 

πεέξας, πο τοῖο, ἄυθπι ἰθρόγομι τοηπ τίς, 

ἐπ ςοπτγαγίατῃ ρατιοηνταπάατ. Γοηρα νοτο 

ἃς αἰτα ἰπἀασίης οἰπρατ,ης ἔοττς ἰθριι5 τγῃ- 

{Π14τ.1π1ρί1ς ἱπτας ἰρατοη δι 0 ]14 ἰητεύ- 

Ροηξάαπιοια. υΐρρο νεπαζοτγίς εἴς, ὃς ἰῃ- 

ἀπῆτη συίάσηι, σοἸοτίεον οὕ ΠΏ (τᾷ ςα- 

Ρετε. Ἀοτῖα πιαίογα ἰῃ ρ᾽αηϊεὶς τολάδτ, οαί- 

(ος ααῖϑια ἴῃ νἱας οοπιϊοίας, ὃς ορρουταη 5 

οΧχέγα ἰρίοϑ τγαγαῖτος Ἰοςὶς, σαὔπασιν πλαγσὶ- 

πες δα μυιπηππι το] ση5. [ἰπη 05 {πππληλὸ 5 

οὔιγαμοης, ἰπτεγ νας γοῖς {ὨΠἘΟ]Π]ΠΘῆτος ἔτ- 

οὐας ἄσοῃς., Γπῃϊσα]ος (ππληλῖ5 Γαγσα] 15 

τοηΠ]ος ἰπτροματ, δὲ ἰμτο γα Δ 1 τοῦ πη, 41ι1- 

Ὀυ5 εὐαάοτο ἔογα ροίϊεε, οδίξγσας, [φησ 

εἰτοιπηνίςης νπάϊᾳ; οΒίδειοτ. δὲ νο} ηἄλρο, 

νοίτεις πο παπποῦς, αείσας. Γαρούθηχνο- 

το,ἄππὶ αἀ ίασοηα5 ασίταγ,αῃτεογίαιη γθέξα 

οὐττοῖς ππαῖ, ἱρίς σασῃ οί τα Ροί ἐπὶ 

οὐγταᾶτ: ἀτα ν δ᾽ ἰαπαη σῆς ἱποίἀοεῖς, οὰ- 

παπιίγατι, ΠΟ οοὁ5 αὐτίησοπάο, οἱ νοὶ 

ταἰσαπάο οομπηροίοαι: δ νΟΠΆΙΟΙΙ οἶατηο- 

το ὕσηίβσετ, ν6] σαρτιπὰ εἴς, ν δ! Πὰς 1||4ς- 

ποτεαπίουτεο, εἰ ηΌ δ (ς ν τς ν οἱ ἰδ - 

οομίρίοὶ. Ὑ οπαῖοῦ αὐτοπὶ ἢορ!οξζο ἰεας; 

νεῆιτα απλίδξι5, ἰἀοιηηιας οαἰσοάτιδ, νο- 

πατιαπιόχοαῖ, πιαπι οἰαθπατη σοί! 5: οἰππ- 

ἀαοτοτίαπι οἰΠἘο5 (φατατιτ. Αἀνεηδάιϊπι 

νοῖο ταοῖτὶ δοσεάδητ, ΠΟΙ Θρα5, Ποττς αἢ]- 

οὐδὲ πτίη ργοχίπιο,ν οοσπι 6 ἢ ]οῦο 

ταοσῦοαῖ. (ὐαπίθας δά ΠΙπαπι, ἰςογίαπι Ππη- 

ρΌ] 5, ἴτα τε] ρατῖβ., ντ ἔλο!]ς (ο αἱ ρΟΠ ΠΩ; 
σας ὃζ τοτία πιαίογα, σοι ἀϊξξιπλ,οτίσαη- 

το ηἀς τοτίιπιοαίτος ἐχοιῖαβ ἀσατ,ν οηα- 

τοτίρίς σαῃίθιις ἰδοιπ {πλτ5 δά Ῥταάδπὶ 

ἴπ ςαῆος φἀάἀποςπάαπιαίοατν οτἱς πίῃς ἃ- 

ΡΟ] ηΙ ὃς Πἱαπα;, αα γατὶ σο] ται, ἄςτη- 

Ροτιϊςη ἡ ἰς ΡΓΏΛΠ 5 ριφάς ΠπαΠουραῖ δ, ὰ- 

ποιηυπαπιίοϊ παῖ, ας γοίεσαηα! ρεγῖτ{Π1- 

ταδῆς, Ἰ4 ας Πτοπηριις ας μἰθοσηῦ, ρίο οσηλ 

{ο]15 οἵἵαα ; ἢ αἴας, αῃτε ἀϊξ; αἰ 115 ἀπηὶ το λ- 
Ροτίδιις,ααοάδηι ίπτοῦ παστόροια πιοάϊο. 
Ῥοιαιιαηι σαηϊς {{4 τεξξα ἔθγω νο σία πη 
ΕΧ [15 νατίατὶς ὃς ἱπῃρ]1οἱτίς ἀγαθοῖς, αἰτογᾶᾷ 

αποαφιοίοί ας. Γλαπη νοῦ νο ΕἸ ρ})} πη ἰδ Ὁ 
[χἱ5 φαφτίταγ, ᾿ητουσὶοέϊο τροτο δ πάρῃ, 

παρα ϊατίπι ἃξ αἰ Ἰὰς ἀϊμαίττας, ἰρίεᾳ; ἰςᾳπα- 

ἕλν τξαινονϑρα δὲ τα ἴχνους, Δἰφ λιπόντα μὴ πολὺ χρὴ Ως ἀλλας ἀφιέναι χτ᾿ μίαν »τ έσπε- 

Β μὴ αἰ πϑρεμξαλλεαζ, ἔς] γὼ 
͵ λ Ν 5 . ἼΠΙ ε ͵ ᾿αλλ 

φιλόπονον δὲ, Ὁ οκ πόρτος ο9π ἐλῴν ταχὺ. 
δ... κἵ ͵ 4ὐὸ Σ 2} 2 ΥΣ 

τὰ ὃ δύατυα τάνέτω οὐ ἀπέεδὸις, ἐμξαλλέ- ἐν ζητεῖν 

εἰς (Σ ὁδὸυς, «αὶ ἐκ τ δος 

ΧΡ ΡΟΝ 50 

ἢ ἀπ᾿ ὀιλήλων πολὺ ἡ ΠογἿ κωλυφωρωὶ 

αὐτῶν μηδὲν αὐτέχη )»πηγεύφν δφ(: λαλί- 
- η7 « 3).2 ὰ Ε) τκΝΣ δ 

δας ὑπηϊας, ὅπτως οὐ ἐπα ϑινϑνο ἐχώσι Ὁ σὺν- 

τονον ὁχὶ σ᾽ ἀκροιεἰσως τὰς βοόχους δηπθαλ- 

λέτω, ὁμοίως αὐτερφδέτω, ἐπταήρων εἰς μιέσον 

Υ κεκρύφα λον εἰς 5.1. αὐϑάδρομον ογαπόγετω 

λίϑογ μιικρὸνὶ μέγ ἵγα ἡ φῤκωυς, ὁτὸμ ἔχη 
λ » " δι ς 

ἃ λαγῶ, μὴ αὐτιπείνη.ςοιγιζέτω ἢ μιαχρ ἀγὺ- 
) γ}) Δ ἢ ν ΦΌΩΣ 

Μηλᾷ ὅπως αὐ μι πύρπηδᾶ,. ον ἡ. ἔχίίαις 
Ἂν 

τω δὲ τὰ οὐ) 

τειμμδιμ εἰς τὰ συμφέροντα» καϑοίπηων τὸς 
«ἰβιδρόμους ἐΧῚ Ὁ γάῦ,τὰ ἀκρωλέμα σεονώ- 
γων, πηγνύων ας, αὐλίϑας μεταξὺ ΤῊ (ρ: 

δογίων, ὁχὶ ἄκρῳς δχιδάλλων τὸς ὄχιδρο- 

Μοῖς; χαὶ Ὡἰραύρομα συμφες: Ἴων. Φυλοιτ- 

πέτω ὃ ἐχαὐδόων. ἐαὺ δὲ ἐκκλίνη σοῦχος, ἢ 
Οϑξκυς , αἰϊςείτω. διωχόμϑωον δὲ τ’ λαγῶ εἰς 

Ὁ Ξέκχυς, εἰς ὃ πσόδοϑεν πσδοϊέοϑω, κϑὴ 

Ἐχιϑίων μϑὲ ὀκί(ρατω" ἐμπετθώκχϑτος ἢ τί 

ὀργώυ ΤῊ κυγῶν παωρέτω, μὴ γηόμδυος,δν- 

δοὶ τρα μυϑούμϑυος: χαὶ δ ἡλούτω τῷ: κυνγη- 
͵ὕ εἰν. 1 3 ͵ γ. ὦ 

γέτη, ὅτι ἑάλωκεν αγοιξοήσεις 5 ἢ ὅτι πύρϑαδε- 
! ᾽ γ' ᾿ 

ὅδομάνε ρα τάδε} τάδὲ ἀ δὃτι οὐχ ἑωξφι- 
»ὴ » ω Ε 2 ! 

κεν, ἢ Ὁ καίᾳ4δε. Τ' δὲ κογηγετίω ἔχοντα ὅξιέ. 

γα ἡμελημδμξεωυ ἐλοιφοθὶν ἐϑϑῆτα χὶ λυ Ὁ 
͵ ΑΕ ὙμΔ 5" -“ « 

γηγέσιον, κἡ "κι σασο δῈσιν 5 Εν τε τῇ χφοὶ βόπα λον" 

ἴς ὨῪ δὲ Σρχύωρον, ἕπεοϑει" ασϑϑς δὲ ὃ κυγη- 
, ἴω ἐν « τ ᾿ ϑι 

γέσιον σιγὴ πο ϑειενει » ιν ΜΗ ὁ λᾳᾷγως, εαὐ 
ΛΑ : ͵ ι --ἷ» ͵ 9 “ ͵ 

πε ὴ πλησιον, πϑοχοὴ ἀχούων Ὁ Φωνης.δὴ- 

σαντα σ᾽ ἐκ ὁ ὕλης Ως; κύγας ἑκαίφην χωξὰφ, 
«“ ») ,ω07 κ᾿ ͵] λ "} ἣν 

ὅπως αὖ θύλυτοι ὦσι, στεσιςείναι ζας φκυς Ὁ. 

χὰ δίκτυα, ὡς εἴρηται. μ δὲ τῷ το τ’ ὑ δος 

κύωρον 61) οὐ φυλακῇ» αὐτὸν δὲ ζι κύνας 

λαξόντα ἰέναι προς πο αγωγάν ἥ' κυνην 

“έσιϑ. χαὶ ἀὐξαμϑυον τῷ Ἀπόλλωνι ὼ πῇ Αρ- 

πεμμιδὲ τῇ ἀγοότέροι μεταδϑναὶ τ᾿ ϑήρας,λύ- 

Ἑ σα μίαν κύγα, ὅτις αὐ ἢ σοφωτάτη ἰχνά ἀν ἐαὺ 

μϑὺ ἤχφμθν, ἀμ ἡλίῳ αὐ ἔχοντί" ἐω δ δέροσ, 

ΠΕΣ ἡμέρᾳις" ἜΣ δὶ ὀηναῖς ὥρας, μεταξὺ σύ- 

πῷ. ἐπάδοὺὺ δὲ ἡ κύων λαΐξη Φ ἴχνος ὄρθιον οκχ 

Ὁ Τἀπηλλαγα ἔγνων αὐ ραλόσαι αὶ 
͵ 

δνξοιτικὸν μδὺ, μὲ ᾿ ἢ 

ΤΕ 
ι 

- 

Χ 

εὍνῖ 

ἐ 

» 

" 

δυ Ν 
Ἡο0τ Κα“ 

εὐν ἃ ΐ ἐτε- Ὡο 

ἐνῶνϑ 

- 



γρρδ ονζα" μὴ πολλὼ, ἵνα μὴ παοοξιωώων- 
.} « δ οἷς λ “Ἂς ͵ 

ται “τσϑ9 τῷ χα!οο9υ. αἵ δὲ ἱπισὸ γδρας ἔημε- 

λάν- γοῖς αὐοοϊάσιν, Ἷ ὠξειλούσοι τὰ ἔχη » ὡς πέ- 
καὶ ω ͵ “ .-“ "κ ͵ 

ΜΙ Φυχε, διπλα,, τοίπλα, «αὐδοφορουμῦναι 

"εϑιρο- τὐ θα τὰ αὐτὰ, Ὡ οἱ Τὴ αὐτῶν, ἐπηλλα.- 
γέμεναι μένα, αἰξεφερὴ, Τ ὀρϑια,καμπύλα, πυκνὰ, 
ἔόρϑα, Ἷ , " ε ᾿ 

μαννα, γνωξακκϑ γ ἄγήωςσαὰ, ἑαυΐζᾷς Ὡβα- 
Η , ν᾿» 3. γὰν ͵ ᾿ 

" γ[.σαί- ϑέουστι!, ταχὺ ταῦς ουροης Ἔ Δ [ο.σείου σοι, χρα 

γυσ.» ᾽ζχι κα ἰγουσαι τὰ ὦτα χαὶ ἁ ατὔ]ουσαι τοῖς εἰ ροιίηα ᾧῷ χὐτα ὙΠ ᾿ ( ΤῊ ταν μ᾿ 

ταὶ ὑραὶς ομμκφισιν. ἐπτάδολυ δὲ αὐξς τὸν λούγώ ὦσι, δὴ- 
Ἴ ἥασείου- 

" ε 
“. ,. σωμαΐᾳ, ὅλα σεενεπικρ δα νουσοι , πο- 

τ λεμικῶς Ὀχιφερφυϑναι, φιλονείκως τἴδα- 

ϑέουσαι : στον δέχουσοι φιλοπόνως ᾽ σεευ!ςοί- 

αδναι ζαχὺ, διίςαι δυαι, παλιν ἔχιφερϑιιε- 
ναι" πελά,τώσοιη δὲ ἀφίξονται πσο9ς τίω 4.- 

γζρῦ πῷ λαγῶ, χαὶ ὄχιρα μοιωται ἐπ’ αὐτὸν. 

ὁ δ᾽ ὅξαίφνης α᾽ώξας, ἐφ᾽ αὐτὸν ὑλαγμὸν 

ποιήσά “Θυ κιωών χαὶ κλαϊγἀὼ φάγων. ἐμ.- 

! ρ , λ “ δΑν χρῷ 

“λον ποιν σοῖσι τω κι γῇ 5» σζέ ταις ουρος 

καχαξ, σαφαῖς γε ὦ κύνες, καλαῖς γέ ὦ κύνες. 

χαὶ κιωυοδρομήν «ὐξιελίξωνζᾳ ὃ ἀμπέχεται 

αὐθὲ τί χέρα, χαὶ Ὁ ῥόπαλον αὐαλᾳξογζοι, 

᾿ ἄπρον κτ' τὸν λαγὼ, χαὶ μιῇ αἰ πσ'αντᾶν. Ἴ ἄπορον 

ἡ. »»- ὁ δὲ ἰασοχωρών, ζαχὺ ἀκλείγτων πίω 

σιν, παλιν ὐξϑεξαλλά,  κν ἀ οίσκεται, ἔχε 

ς Ν πολύ. αὐαζοῶν ἵ δὲ χοινὸν μδιὺ" αὐτῷ “ταῖς, 

ἀυτωΐ ταὶς, παὶ δὴ, ποῦ δὴ" ὁ ὃ ἐα) τε ἑαλω- 

κῶς ἦ, ἐαν τε μὴ, δηλούτω" ὼ ἐαὺ μϑὺ ἑαλω- 

Ε ΘΝ ὧδ Ἁ 

γος ζας κύγας ὥιτῷ ἀλλον" ἐαν δὲ μη, κυνοόρο- 
έ 1 Ἁ ΝΆ “ ᾽ Φ΄ 52 

μήν ὡς ταλίςτι , χαὶ μι} ἀφιέναι, δλλ οὐπε- 
, ᾽ »" ͵ 

ἿΣ φιλοπόνως. ὸ ἐαὺ πάλιν ὠπλυτῶσι,διω 5 
Ἴ ᾿ ᾽ ΜΈ ΟΠ ἘΡΜΠῚ 

χρύστοῃ αὐτὸν, α)αξοῶν" 4} γε.4γε,ὦ κύνες, 6- 
Ἂν 26 ΝΟ Ὸ ᾿ “᾿ νον κΧ 

πέαϑε ὦ κύνες. ἐαν ὃ, πολὺ ποδϑ4ληφιυ αι ὠσι,νὰ 
ἂν ΕΙΣ ͵] ᾽ "“ Ε 

μ" οἷος τ ἢ κιωυοδρομδμ δχηγίνεο, αὐταῖς, δι- 
4 ᾿ Σ ΤᾺ Ἵ ΒΕ ᾿Ὶ ͵ 

᾿λὰ διν μϑοτηκὼς ἢ Τὴν δρόμον, ἢ χορὸ πλησίον 
᾿ 2) ͵ »ἵἱ » ͵ 

που φοιτώσας, "ὶ ὄλιξοωσας,, ἢ ἐχόυϑυαώ 
-“᾿ 2κ. ͵ὔ 

Ὁ ἰχνὼν μὴ δγίώνται ἰδεῖν, πσεωθυίνεοϑει 

᾿γαξοῶνζαᾳ" ἢ κατεῖδὲς ὠῇ Ως κιωας : ἔπει- 

δοὺδὲ πύϑητω ἤδυι, ἐαὺ οϑὺ οὐ τω ἴχνᾳ ὦσι, 

"ῈΕ ΕΝ ΑΙ ΦῸΟ ΝῈ. 

αι μὴ ἐἰκείωϑυον , ὀνομκαςὶ ἐκφφην σϑοςα- ἢ τατ,ποη ντρεηϑ [πη ἂς ν Παπη ἡ πληγ Πο- 

πὶ (οωώντων δὲ ἡ αὐτῷ διωχούϑύῳ , ἰαΐ κύνες, ἰώς 

“ἰδαϑιοζα ἅμα,, ὅτῳ αὐ πσϑϑοπελαζῃ ἀ-Ἑ 

98) 

παἰπατίτη Δ ρο Ποῖ; ποο ἡ χα (πρίιπ5, πὸ 
ΔΏΓΟ το ΠΊριΙ5 ἱΓτοηταγ, Η]α νογο ρὲς σα ΐο 
δὲ αῃϊπλΐ ἀγάογα ργοσθάπητς, νοἐξῖρία σαϊες: 
ταοαϊ {τπητ, ἀτιρ] 4, τε ρ᾽ α,ο πο! θητος, μδς 11-- 
Ιασ,ργοτιτος δή αάξ, ρογ οδήοπι, νατίατα, 
ἴῃ οτδξ δέζα, γςέξα, συυσιια, ἀθηίμ, γάτα, ποτὰ, 
ἰσποῖα; ργατογοπγγοητζαβ (ς σε, σαι4Δ 5 

ΘΟἸοτίαα Πδεί τες, Δι ΓῸ5 ἱπο πᾶτες, Ομ] ]ς 
σοτΓιίςαητο5, δ᾽ νοτο ργορο!ερογέ ογπηζ, 
Ποσὶρίϊππι νεπατοτὶ προ! σα θῖιε, νᾶ οιπὶ 
δια !5 σούροτα τοῖα σοποιιτίοητος, δα] Πἶσὸ 

Β΄ιοῖς ἱγγιθητος, σοττατίιη ργοοιτγτεος, Ἐπ- 
ἀϊοίς σοποιγθητας, οἶζο 8 σοπί πη σθητοβ, 
νἱ οἰ ΠΠπὶ ἃ ἔς απ! ςοιάδτος, ἂς γαγίις ἰγει τος, 
Ἰαπηάοιῃ Δ ]εροτίς οαδι1ε ρεγαθηίοθπτι, ὃς 
ἴῃ Ἰρίμπιίποαγγθης. ΠΠ6 τερεπτε (Π]ΊΙεης, 
σαπιιτη [Ἶἢ (ς ἰατγατῇ ἃς οἰαπῆογετῃ ιρίοπήο 
σδιιοττεῖ. Πρ νοτο ἰητο ρεγεισηα ο]2- 
ταξτ,[ο σαης5,10 ἰδρπεςβ,οετῖο σαηθς5,ὶ εέϊα 
οολπο5,  οΠδῖοΓ οραοίμτο ππαπαΐ, ηπο- 
οαπης; οἰγοιτηάδτῃγ, οἴδαδα; {πτητα, ππλι] 
ἱποίτατο οατία πλοῖο σαπῇ ἔδγαγαγ, ὃς Ἰερο- 

τὶ5 αι 4επὶατογρο,ῃδ νι οἱ οσσιγγας, Αια 
ψεπαϊοσγίς χος πη ροτίτῖ, ΓΔ ριι5 αὐτξ ίς Πι8- 
ἀιισεπς5,δζ ος] οί του εχ σους ἔς ρτοτίρίςης, 
ταγίις δα ρ]οτῖιας Ιοσα σἰγουϊο, ΖΒ ας 'π|ο- 
οἶδ ᾿παεηϊο θαι, ΕΧοΙαπηοῖ δυτέ γοπδῖογ, 
ἴῃ οὐπὶ ραοῦ, Ϊῃ εἰιπὶ Ρυογ, Ριιοῦ 1Π64ΠΆΙΉ, 

Ῥαετῖ Βοιι5. 16 νετο Πρηϊῆςσος, σαρτας ἢ, 
πέσης, ΘΟ αΠ ρεῖπιο οὐγίτι σαρτις πιοσῖτ, 
τοιοοατία σαπίθιι5 Αἰ ιιαέγαῖ : ΠῚ Πλΐητις, 
4αδτα σε] θυ τί πῚ6 ΡοιΘ ΙΕ σα! πλοῖο συγγαῖ, 
πος ἀεΠξατ, (ες {ππ|ά!οίδ ομηπία ροτιιαάατ, 
Οὐοὐ { τυγίμπη ρεγίθιεητες ἱερογοπι οα- 
ΠΕ5 Οσσιγγογηῖ, ἐχοίαπηει: ὶ ςἕξο, τοῖο,ο 
σΔΠο5,(ς τη] ηἰ σαῃ 65. 51 σαΠα5 εἰπη Ἰῦρο 

κῶς ἢ τῷ τω πρότῳ δρόμῳ, αὐακαιλεσοίμε- Γ) ἀπτοιοττονίης , 40 ἰαπι οἰζατο σΔΠιιπὶ Ππιοτα 
οατίι Δα 645 ρετιεπίγε πεηιεατ,ς δ ἰρίο 
σατία ασογγαπογίτ, αι ας ἰη ρεορίπηιμιο ναᾶ- 
σαητος, τ Δα ἰαέγαητεβ, δας νο εἰ ρ 5 ἰΠΠ6:- 
τεηταϑ νἱ ἀεί ποη ροῆϊτ: ἰῃ τγαπίοιιγίι, αὐ 
Πα ΠΟΙ Φ ργορίμς νεποείς, Χο απγᾶς ἰπ- 
τεγσγοόρει: σις τὰν Δ ΠΠπἰπ 6 σαποϑὺν δ᾽ ἸΔπὶ 
σοσποπεγίς, τῇ γογο, ἢ ἱπ νο[ἰρίο ξμογίητσ,᾿ 
Δοοοάξς Ποττοτατ, τοτίες5 σα! 6; σαηἰς πΠο- 
ταξ νἱοΠπ| εξ οτς, φιοιίες ροϊεγίτ; ὃς νο- 
οἰβἰητεητίοηξ ἔογπιεῖ η (οπππ| ἀουτῦ, σ τας 
πΕπι, ραγ ἢ, τηασπατη, βίου 4]145 νογο ῃ- 
οἰτατίοπο5. ἢ. σαγία Ιερογαβ Ιη πιοῦτε ρετᾶ- 
τα, τσ ετίατη ποιτεταγ: ΒΒ. 116 σαπος,θε] 6 Ὸ 
σαΠα65. 51Π Δυταπὶ γε Ἐἰρ 115 ΠΟ ἱπματοδηῖ, 

2 εἢ ον . “Ἴ 393 νὰ { ͵ 

πυξοςανζᾳ ἐϊκελφύήν, ποιομα μεταξάλλοντα ὁχοιφης ὁ κιωὺς ὁποσοιγη οἷον τ' αὐ ἡ, Τός τονᾷς 
2 ͵ ι νι φνυ. 2ᾳ ͵ β..Ἃ τῆς ᾽ 

ῥ φωνῆς ποιούμϑρυον, ὀξὺ Β βαρὺ, μικρὸν, μέγα. σδ99 δὲ Οῖς ἀλλοις κελδύσχκασιν, ἐὰν σιν Ωὺ 
᾿ κα ΥΝ) 3. δεν ννς ν υῷζυ 5 “7 

δρ αἱ μεταδρομαὶ,ἐπεκελθύφ τίδε, 47 κύγες, 40 ὦ κύνες. ἐαν ὃ μι πσϑ9ς ἀὐζις ὦσι ζις ἴχνεσι 

ΟΟο 



οϑὅ 

χτυοάιμπι: Κοιγουίαπγ, γογγογίι πῃ, ο σά 65. 

ϑοάροιαυᾷ να Εἰσ 5 ἘΜ ΟΛΗΝ οἰγοσπη- 

ἀποατῖθας, οὐ ο5 ἘΌΝ στο τοί, ἔλοί ΠΕ: 

ἃ νὈϊσαβτα; οδέσαγα !ρι ἢς νε[ιριαπιογίησ, 

φσπιιπὶ Βιἐξατααῦ ἰρίαπι ᾿πἀαστηοηλης 

εδ5 ἀζοχῃοσγγαηαο δ δαπάϊεμίο σολ]ρσαῖ, 

ἄἀοπος πδηϊξοίτο νο[τἰσὶδ σοσποποτίηι. "-- 

1χ νετο,ππλα] ἃς οἰαλα ἐσαητς νοίειοία, (Ἔπιοῖ 

ἴῃ εα σοῃϊἰϊοίεητος, δά {Π]ςΏτεϑ, επαξεβήαρε: 

τος οἰυἱρίοαπτος, ποῖάπτος, πος δ᾽ Ποῖος 

Ζϊαταςητας, οἶτο Ἰεροτομι ἐμξία ἰδ αυξτιγ. 

ϑεά ἀππηι ΠΠ|πα ἢ ρογτρίπηι νοι σίαπι ἔτο- 

ὩΠΟΠΙΟΓ πὰς ἢ ΟΦ Ρτο Ππας, νοβαζογίς 

τεργμτις σαι ὉΠ. 5 ΛΠ τὴς σαγΓδῦ; ΠΕ 

φοϊτοητίομο σααάατῃνο σία ργατογεδῃζ. 

᾿Αταασηιίιχτα ἰορογοπὶ ογαης, 46; νεπα- 

του οἰαγο οἤοπάσηι: οδίοταςῦ, πε ποῖα οΔ- 

πατα]οσοίς πιοιςῃ 5, ητοῦίς ρύογαατ, Π]αΣ 

ψοτο οὐ σαϊμίς αἴης πὰς ἐς Ταξξαμτοϑ,. ᾿η 

ἧς ἰρίας ταθητος, (αἰτὰ [ς δατο!θμτος (ατρί5, 

Δα !ρεγαητος, σαρίτα πρτα Πγο ΠῚ οτίβγα, 

ν ΘΠΔΣΟΙΕ ΠῚ Ἰπίροϑιαπτος, παο νοτγαίαηιςοίία 

νψεϊειρία ρον οἱρίας αἀσηοίσεητες, τὰ ἀσηγῇ 
Ἰοροτοιη οχοϊταθιιης, ὃζ σιμπγ ατγατα ἱπιιᾶ- 

ἄοηι. Οὐυοά! Π Ποραοὶ ἰῃ σαος ᾿ποϊάοτῖς, δας 
ΟΧτοΥΪας, αὔτ ᾿Πτουτ5 δπαίοτγις, δὰ νπτπ- 

αιοάᾳ Πουτπι στ 05 ΓατΙΠἢ ἘΝΜΗΨΕΣ τοί- 
1αι: δέ, ἢ σαΡτιι5 ἔποτῖς, ΠῈΣ] ̓ αϊτατοΓ; ῃη 

τϊπας, ἡ ά πὶ ντ δῆτε σσοϊται οι θι5 ντεα- 

ἀοιρουδησεηδας οταῖτ. δ. ν᾽] 1.1} {Ἔγι πὴ 
αἰεὶ πιογίς, σα ας Ῥγοροιηοαῦ ᾿πΠ6αλθι- 

4ο ἀείατίσατιϊς τα πὶ νεῦο [ρογε θη ν θη ατοΥῦ 
δὲ ᾿Ἰρίαπι οαγίῃ ἀοξοἤτιηι ἰπααίγατ, 11} εο- 

τα το Παιξς ᾿Ποχοιμΐαμ, πᾶ τεῦγα ρτο- 
ἀπιοῖς, δπτ ἰυρτα (ε σοπείποι; ἐς ἃ σγεῦτο {8 
μι, ἢ] σοπιίετταῖ, ἢς ρεστογεαταγ, θτο- 

συμ δτεπΐτν ραι]}ο πχοιηθητο ἰθριι5, ὩΘΟ) τῷ. ρθε ΣΩ εἰπονται μιηδὲν ὦ ὡν ἢ γῆ αὐίησιν,ἢ 
ἴαγρίς ρτὸς αἰπξυμδίης: ΔΟπλετη. ΠΕΊΣΕΙ αὐτῷ 
ἀποατη σΠΠ σῇ 65, ὃς ̓ ποίταιι5 ας, ὃς νεῖ- 
δὲς απίπεοβ αἰθωνον ἀια Ποπλίηΐς οἰξίϊα- 
«Ἰϊοία, ρΙαΥῖθδας : ἢ σοπτιμαχ, ρϑ ας: 1 ηὰς 
ἱητογηχς ἀΐα, πιράϊοοτγίτεγ: ἀοποοίορογοπι 
γα] ἃ νείξίοίο ροσίεηπεης ἱπτογξοσσείς, νοὶ 
ἐπι τοτία οοτηρυΐοεῖς. ΡοΙῈ πατοδιυξ ασοπίς 
του υΐα; (] τίς, σαποβ αοσετ, δ ἃ νοπα- 
τίοης ἀπ σοάατ; αἰτσιθιὶ {οί ἔςξης, {1 πχοτγὶ- 
αἰο5 αἰξίαπς τ, πΘ σα πα πη] π ἰτἰποτα ρεάδς 
ντδηταγ, ΕΠ σης {ΠὈ]οιατας ἰασοτίθιι5. δ 
ξτυσαπι δά πηϊτγατ: να θεσαν Πα ξξς, νοΓ- 
ποτοπιροῦς (ιΡο] 8 σεπεγοίμηι ῬΓοάμισαητ. 
ἸΝδι πος ἀπΠηϊτόριις αὐ σαΠ ΠῚ} ἸΠοτοπηδτα 
τ αΧίηλο σοπιοηἶτ. δι ηταῦτῷ 4165 Ζαδτιοῦ- 
ἀςςίπι ; αι ἶθας Πας ἈρΟΟΠ τατος ΣΤΡ ηταγν 
ρῦσαι τίωω ἡσεχία» (τος δέ ἐαρ ἐπα γωώντοι τοὺ φύσιν γλυνααν. ἡ ἢ ὼ ἰὸν ἡ ποϑὸς Ὧς χὐξησάς 
τὴν κιών κρ κτίφη αὕτης εἰσὶ δὲ τεηουρεσκαι δέος ἡμέραι αὗται, οὐ 

ΧΕῈΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ 

(ἃ εχοεβειίης, ταῆς δᾶς γοποςσοτίπ πῆς Α δλλ, αὐωβδώλλωσι, κα λάν ἀυζοιςΣ  Ἶ οὐ παῖς οἶνια 

λιν, οὐ παλιν ὦ κώνες. ἐσῴδλυ δὲ πρλφῶσις μὴν ᾿ ἰ 

τοῖς ἴχνεσι, » αὐϑια) μ᾿ «ὐζᾷξ, κυκλχοῦς πολλουξ᾽ " νΝ 

ἐμέν: ; ποιούμϑιον ὅπ οἷ, ο)ἢ αὐταῖς "μας Εν 

δον ἔγνος, σημξον θέα Κ φοῖ: φθιτχον ἑσυτῳ, ὺ Ὡσπὸς 

τοῦτα συνείρᾳν, μέθας οὖ ) σαιφαῖς γ»ὰ δίσωσιν,, 

ἐκελά λοιζᾳ, ΧΘΩ ἡ θωσεάοιζᾳ. αἱ δὲ με δὸη ΙΝ ᾿νδ 

λαμ ὰ ἦ τὰ ἴχνη ̓χερριπδ)ούσοω ᾿ δες 

πηδῶσοι, χοιγωγούσοι ἰρρλεμύναν Ξ 

Ἴ ὐσυμάες ἐϑυαι δρῶς τϑενϑναι ἑαυταῖς γω ον Ἶ 

Β είμωις, ταχὺ μεταθδύσονται. ὅτὸμ ὃ ὅ ΣΝ 
τὸ ἴχνοις πυκραἷς Ὡιατωσι Ἶ πρλμι μὴ ᾿ 
κονοδρομᾷν,ἵ' ἵνα μι ἡ ὑπυνῚ φιλοτιμίας Αἰ φιλο 

(αλλωσι τὰ ἴ' ἔχψης ἐπάδοὼ δὲ δὲ σἰξι τὸν εν ᾽ 

σι ̓ κ᾿ πῶτο Ὀχιδιάκγύωντοι σειφως τωΐκυνή- 

γέτη, “αϑοςέχήν ὅπτως αὖ μὴ αἰπρυχρῇ εἰς ὃ 

πσδϑοϑεν, πεφοδηκόχος εκύνας αἱ δ Δ αρ- 

ῥιπήουσει τ ταὶς οὐραῖς, χϑι ἑαυταῖς ἐμπιπηδσει, 

χαῚ πολλαὶ χύρπτηδώσοι, καὶ ἐπτ δυακλαῖγα- 

νασοῃ. ἐπ μα! ρθσοι ὯΩ: χεφαλάς, [λϑπη- 

(ϑῶσαι. 7: ἰσξλεπϑσοι εἰς  κυνηγότην ῆεω--ς 

οἰζσωι ἀληϑὴ ἐΠ) ἤδη ζῶτα ὑφ᾽ αὐτὴν, ἃ: ἀ- 

ναφησοῖσι Τ' λαγωρὸ δχτάσικεκλαϊγῆη αι ἐᾳὺ 
ἐν εἰς Ὡς φόχος ἐμπίπηη," ἔξω," αὑτὸς παρε- 

γΕ,Θ οκαθ ἐν ἕκα ξον πὅτων ὁ ϑοκύωρϑε γ6- 

γωνείτω. Ὁ ἐαὺ αϑὺ ἢ ἑαλωκὼς, ἕτερον ἔδτζι- 

τάν. ἐαν δὲ μὴ, αἰδτάθὼ ἀξώκδιον τοῖς 'ς ἰὐζις 
εἰκελόυμαοσιν. ἐπεφδλυ 5 τ ἀμ θνν αἱ κύνὲς ̓ 

ἡδὺ αἰ ασόχο ποι ὥσι, χα ἦο δὴ Ῥημέρᾳον 

τῦτε ὁ ΜΝ κωνπγέτέωυ δ λαγῶ ἀτήβθα ᾧ- 

ἔχφἐ ἐφ, ᾿ἑαυτῆς (ας αὐαφμοφοις ποιόνδυον πτν- 

χγας, ὕπτως αὐ μη φἴϑαλέφος ( πορύς) 

ὃ οὐ με χρῷ ϑρθιον, ᾧ Οὔκ αν φάτο “ὑπο 
χοτπιδ καὶ Φ οξ) 8 ας κύναξέ Ταρόρϑμον, εἶκε- 

ἰχάψοντα, ὭῬᾳ, μιυθευϑμον Ὁ φιλαὶ, ϑοῳ πο, 

πολλαι Τ αὐθάδη, ὀλίξα: ἢ μέσξω, αἰτεια" 

ἕως αὐ δἰ ποκτεί ἥ πρόμοᾷ, δ πόδευς, ἢ εἰς: Ω 

Ῥρκος ἐμζόνη κῷ τὴ ζῶτα αλελοιϊα ζᾷς αἤ- 

κως ἡ τὰ Σ δίκτυα, μη αὐατείψαν ζᾳ ἀὲ χῦναρ, ΕῚ 

Ἑ ἀπιέναι εἶκ τῷ κωνηγεσίου᾽ Ὠρμέβ πολι »ἐαὺ 

ἢ ἡ λδμν μέσης θέε, ὅπτὺς αὐ οὐ Ὁ κονῶν οἱ ποδὲς 

μὴ χα ωντοα εὖ τῇ πορέία. σευλακάυᾳν 5 αὐ- 

ἀξ; ἐπϑριέϊο. ΤΙ πων τ χορδῆς, ἥα ἐ- 

τ ", 

αὐτῇ ἐγ: ἧς ἡ «ψαϊκη ' 

ν 
" 

α 



γίνωνται, «ασο9ς κύνας ἀγαϑοις. ἐπάδον5 ὦσιν 

“Ἐλίφορρι, μὴ ᾿ ἀξάγήν ἴχι κυνηγέσιον ονδελε- 

Γ. φλείρωσι. κύοισιν ἀξηκονθ᾽ ἡ ἡμέροις. ἐπέδυὺ δὲ δὲ 6 

φϑαρώοι. 95) τὰ πα σκυδοίχια, ὑπὸ τῇ πεκϑση ἐάν, κὰ ὼ μὴ 

Ἶ αὐσασξονφν ὑφ᾽ δ ἀρρυμαι αἱ ἰγϑϑοραπίαι 

αἱ δλλότριαι σἕκ εἰσὶν αὐξιμωοι. Ὦ δ μητέρων 

. αὶ Ὁ γώλαᾳ ἀγαϑὸν 5 ἡ ὦ αγϑῦμα Ν ἡ αἱ «ὖθι- 

ἐς ῥολαῦ φίλαι. ἐπτφδοὺ 5 ἤδη πλλανγάται τὰ σκυ- 

λαίκια,, διδόναι γαλᾳ μέϑει οὐμαιζο, σὴ «ἷ 

μώλφ τ ἅπελυτα γρόγον βιώσεοϑαι Ὲ ἀἄλλοδὲ 

μηδὲν.αἹ γὸ βαρζαι πλησμοναὶ δ σκυλακίων 

. Ἀἰαφρέφοισι σκέλη, σώμασι νόσυς ἐμιποιξσι, 

νὸ τὰ εὐτὸς ἀδικᾳ, ἀκ τὰ δὶ ὁ ὀνόμιαιτ᾽ αὐταῖς 

᾿αἰλοωζ βεαιχέα ἵνα. ἀ αγακλητα ἢ ἡ. ἐη8 δ χοὺ 

ιώδε ψυχή, θυμὸς, πόρπαξ,ς ὑφαξ, λόῖχη, 
λθχος,φευξοι φύλαξ, τάξις, ξίφων, φογεζ, 

φλέγων, ὀδκὴ τεύχων, ὑλάς, μυήδαις, πόρθων, 

᾿απέργων, ὀργὴν βρέμων, ὕΐξεις, Θρύλλων, ῥώμῃ; 

αὐθείς, 1 ἡζα ογυθόϊς, γαρά,λάσσων,αἰνγὼ,πο 

λιξ, βία, εἰχων,ασουδὴ, βρύας, οἱ οἰνα, σεῤῥὸς, 

χραυγὴ, ταίνων, τύρξας,αϑένων, αἰ ϑὴρ, ἀκτὶς, 

αἰχμὴ, νόμφρ γνώμη, ςίξὼν, ὁρμή. ἀγήν ὃ ὡς 

σκύλαιχας ἔχ κυγηγέσιον ας μϑὺ ϑυλείαρ, 

; ἀκταμεήνες: τὸς ὃ ̓άβρενας, δεκα μήνεερ. πυϑὸς 

ὃ τα ἴχνη τὰ τα εὐγαῖα ι μιῇ ἡ λύφν,δλλ ἔ' ἔχοντοι ὑφά- 

μϑίας μφικροῖς ἑμῶσιν, ἀχολουθᾷν ταῖς κισὶν ἰ- 

χίδυέσαις, ἐωντα εὐ; Δα Ῥέχᾳ ̓ ταΐλρη. ὼ 

ἐπέδορὸ λαγὼς ἀ εἰσ) ἐαὴ δὲ κόλαὴ ὦσι 

«σοϑς Τ' δρόμον τὰ ἢ εἴθ μὴ αϑιέναι ἀύυςἐ ἐ- 

πέδον: ὃ ̓ππξολοίοι ὁ ο λαγῶς ῷ δρόμῳ, ὦ αὶ 

μὴ ἐφορᾶν ἔτι αὖτ' ἃ; σκύλαχας ἰένω.ἐ 

ὁμιόϑεν κόλας τὰ εἰδὴ ὥσαις κὴ ἀψύχοις “δ 3ς 

τ δρόμον ἐχελύη, ὁραΐσαι ́  λοιγῶ, οἰ] φνόμκε- 

γα! βλγνυν.) ὅπω ξγρυσαι συνεςῶτα τὰ σωμα- 

τα. δρφυλάηψ ἂν δά τ τὸ Τ' κυγηγέτην. ἐα 

᾿αἰράος ὦσι Ὡρὸς τ' ᾿ δρόμον, Οὐ οἷν κωλύᾳ ἐ ἰέναι 

᾿ εὐλὺς γὐδὴ αἰέλπιροι ὅσοι ὅ ἐλάν, πείσονται 

᾿ πὸ δρο- το. Ὑπὸ δ Ὥ δρομίαῆαι, ἕως τὰ "ἔλθωσι ῷ γ με- 

᾿ 
' ὑμἕω 
᾿ ἊΝ αὐαῤῥηηγνύνα!, ἐπ4δδρ 5 μηκέτι ϑελωσι Ὡρος- 

[πται μϑυφν Ἔ αρκεσιν, δυνν τἰὀποσκεδδιυγύων ),αϑα- 

: η)ἀώ- λαιμίξαϊᾳν ἕως αὐ ἐλιαϑῶσιν εὐρίσκῳν Ὡρουϑέα- 

δ ἐὰ σα τὰ λαίω Ἵ μὴ ἐν κόσμῳ ἀεὶ τῦτι υντῶσοι, 

ες Ἱευτῶσαι γί γίγνων. ἔκκυνγοι, πογηρὸν μιοίϑη κα. 

ἥξη 

9.Ε ΕΝ ἃ 4 ὁ ΝΈ. 
ἀγφνῇ ἣ ἡ καιταπαυοιδύα;,ἵ ἕα θυ ῆον ἐκύμονες αι Λά Θρτορίοβ γοτῸ σαηος,ἀππὶ οἷο ὃς αυίο- 

Ὧι ,ταθῷν ἐᾷ εαν. ἀλισχομδε δὲν 5 λαγὼ εἰ λὐνῶ, αὐ 
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τ ἔγαππτιΓ, Θὰ ς ἈρΠ ἐρσῃ: ντος]ογιας οὔοἱ- 
Ρίαῃι. ΤΙΝ ντογα ἢ σοί ηητιαὐπάμπενο- 
Βιατατη Θα5 ΠΟῚ δάπσαζ, ἰρά ἉΠΊφιο ἱπτοῦρο- 
Πτοίρατϊο; πο πη ἰδέτε: πὶ ρογπίοίοπι 

" φαἀξεγδης. Ὗ τούππὶ σοίζδης ἐϊοθιις (ὀχαρίη- 
τὰ. (ὐλτυ]ο 5, πππὴ Πα (πους, δ οα το Π]ἢ- 
{αατ, τα ραγτῖ οἰ ἀἴτ; πο Αἰξεσὶ σαὶ (ι0- 
1ἰοίατ. Νδαλ αἰϊοηα ογαϊίοπος δα ἱπογοπγᾶ- 
τα ραγιη σοηξοτιιητ. Μίατγιιπι νογο ὅζ ἰας, 
ὃς ἰναϊ τις θομτς οἵδ, ὃς ΞΟΠΊΡΙΟΧας στατὶ, 
Οὐὐππὶ απ Οθογγαης σατιη]!,1Δς εἰς αὐ απ η 

ἘΒ νίῳς ργωθβοασταν, οὔ {Π| 5 οἰοῖς, ψαϊσιις ομηπᾶ 
ἀετατοῃι νἱζξἰτατατι πΠε, ἀο ργατογθα Ὠ]Π1], 
(διε οπἰη Γορ] οτίοπ δ σατμ] σι") ΟΓΠΓᾺ 
ἀΠξογααῦτ,πλογθος σογροιίθιις ἱπροηετᾶτς, 
ἱπτογίογα δλΐηπ5 ρόδα τοάάπητς. Βεθυία νο- 
Τὸ Πουηΐπα εἰς ἱπάαπταγοντ οορατὶ λοις 

Ροῆπης. Ετοῆς ᾿αϊα(πλοα! ἀςθοπτ: Ρίγείης, 
ὙΒγηλας, Ρογραχ,ϑιγγαχ, Εὅοῃς, Γι ο πος, 

Ῥμτγαγα, ΡΉγίαχ, Τ αχὶς, Χίρμοη, Ροηςχ, 
ΡΒΙερσοη, ΑἸος, Τοπσ που, Π γ] οι, Με ήδ5, 
Ῥογτίοη, δροίοπου, Οεσς, Βτοπηοη  γ- 
Ὀτῖ5, ΠΝ ποτα μ τ παρ, ἜΝ ἐν ἰ ἤνα 
(ειμοι5, Οαγα, οὲοη, Δαρο, οι  Βἢ, 

- Οφεομοη ᾿δρυάς, Βτγαβ, ΟΕ ας, ὅτεγίος, 
Οὕάσρε, Οαποῦ Ἴγεθας, δι ποηση, ΔΕ τποι, 
Αξῖς, ϊομτις, Νοος, ἀποσης, δεῖ, Ηου- 
πιθ. Αα νεπατίοηθιη νοῖο σατυΐος εήτισατ, 
ἔςπλπΠα5 πποη τη οἕζο; πηατο5, ἀοορη). Αἀ 
γοίτιρία σι ΟΠ] Θο5 ΠΟ (οἰπατ, (4 ]αχατος 
Ἰοπρὶς ΤΟΙ ἢ5]Οτῖς., σαηοο να Πισᾶτος (00-. 

(ϑᾳματοτ, δ σατιι]ος ροσ νοίεἰσία ουσγοῖς ἢ- 
παῖ. Ν ὈΪ ἰᾳπλ ]6ρας τορογίτα, ̓ἰαυαίάοαι (ἂ- 
τ] ΟΥι ΠῚ (ρεοὶες δά ουγίμπι εστοσὶς ςῦρα- 
τατα {τη [τί πῇ ΘῸ 5 ἀϊυυίττας: ἴς εἶ νδί ον - 
(Ὡ]οβιι ΔΙϊαοα ἐρατίπτη δητίοἰραιοιῖε, νὲ 

Τ᾿αηγ ΠΟ ἀτΉρΡ τ οἰππι τι ατατ, δ᾽ τι} σά- 
τι} Ιαχαπάϊ οταησ, Ναπ ἢ ἰροοὶς Ῥγα ἀϊτος 
ἐστορίᾳ, ὃ δά σατίατη ἈΠ] Πιοίο5., οὔ Ππς 
ἜΝ ἱπταρητος Βι]ερογό, ργα σοητξιίοης 
τα ρατα, Ζασπι ποσάζ Παροδης σουροτῖα 
οΠἀΘοδραέϊα. (ὐμαρτορτοι ᾿ιος νεηδιοιί 
οαπεη ἀῶ, 51Π| ροοῖο5 ταγρὶς δά συγ ΠΤ Ρα- 
ται ἰοηδας ατριιαῖ, 11} πιροαϊτ,αιιο Πιΐ- 
815 αροαης, ΝΝΟη οαΐπη πιαΐ πηι ος {Π]|-ς Δο- 
οἰάςσι, φαατ δθ ἰῃἰτίο ράτγιιηι (ροὶ {ἴτ; ἔστιι- 
Γαπα , να ΙΘρογοπι σαρίαητ. ΟΠ ρα νεῖο, 
φαχουτίαϊςριις Ἰῃηργοῇις, σαταηος ἰηίοααὶ 
{τπατ. ἄοποο σα πὶ ΠΟ Πογίητ, Ὑ ὈΠΟριιβ αῦ 
εἰς σαρίτιι, ἀΠσεγροπάιπιπ ᾿ς 6 πὶ τεαάατ, 
ἀπ Δα γοτία πᾶ ποῦς ΠοΙῆε, ἐθ ρα!απτος 

[πο ίπάς ἀΠροτρ τι; σοισοοτ οοβ,άοπορ 
αἀσιτγγῶτοβ ἱππθπίγο Ιορόγοιι αἀίποίσδητ: 
Ὡς (πυροῦ οαπα αθίᾳας οταΐπο σααγοητος, 
ταπλάοτῃ οαπατη ἢ (οοίογατο (Ὁ τοπιοιοδῃζ, 
4υοά ἴῃ εἰ5 ἀοσιιπηρητιτπι Ποἢ ΗΝ 

ΘΟ. 2 

Β Ηεϑᾳ,: 



ΓῈΣ ΧΕΝΟΡΗΌΝΤΙ ς 
- : . τυ ΘΟ Ω. ᾿ γ » ὦ Ἄ 

παφ ἀαιπιίπθοπες (πε, δὰ σας εἰς εἰσὰς Αι ον 69ς 5 Ὑ αρκέσι δὲδῦναὶ τὰ σιτία. αὖτ, ἕως αὖ 
δ οίας, νΒῚ 4υϊα ἱπποπουύίαεεντ {ργορτοῦ 

ἐπιροτγίτίαπι ἢ ν οηδτα δοοτγαιθγίης, αὐ ὁ- 

(τς τοάευατος ποη ἀπιϊτγαηζατγ. ον οΓΟ 

ποι τΉρ τς ἐχο τ πάπιπι, φιιαπη ἐπ οἰ 6- 

γὙπηγίῃ ἔεγασι απ  ηλῖδ. ὃς παποταλσίς αάρα- 

τεῆς, Ζατῦ εἰσας. Ῥ]ογαπγαΣ νεὼ οαπὶθα51- 

Ῥίε νεπατού οἵδος οδί!οίετ, ἸΝπ 4αππὶ οἰ5 

ποηἰπάϊροητ, ραίοςητοην ΠΟ δἀσποίσαῃητς: 

αὐ αμπη δυάς οἰδῖι αἀροτεητες, οἱ πΠτ, 

ἀπ σις θιην, αὶ οἴξοττ, Γερογας ἱπας- 

φαπαϊίαητ, ασαπη ΙΧ ἴτὰ σεοϊάοτίτ,νε τογγᾷ 

Ὁροτίας. Οὐΐρρε πίυϊΐοοα αυσάαμι ίο- 

τὴς ηἰστίσαστία ἅττ ἱπτογίςέξα, ας "Πς οτῖς 

ἱηποίείσατι ερασ Οὕμη πἰπρίτβαητε Βο- 

τεα,ν εἰξῖστία ἀϊῃ πηδηιξοιτ ἐχίξαδε. Νοπε- 

Ὠϊιη οἶτο Πχαείσαπτ. δία δὲ δυξετίρίγοτ,ας 

γ]1ς ἰρΙεπάον αοοςάατ; ραιχ Πὰπὶ ἀαγαηζ, 

οἶτο ἀ!β) ποητία. Ὁ ἀυπινογο πχ σοπείηαο 

ολάϊτ, νεξεισατίομς Π6}12 ντοηάα. ΝῚΧΣ ἐπῚ πὰ 

ψεῆιρίατεσι Νος το πὶ (υμοϊρίεπ ἀ4,η απ 

τολρσηὶ νεητοσί! ἥστας ἔπητ, ΟαρΡΟ Ὠἰπ δὶ 

Θοπροῖοηϑ σεπτιις, ν εἰ τἰ σία ἀεϊετ, γε οδίρι- 

οἰ πεααοᾶτ, Οὐαρτόρτοῦ δά πυϊαπιοάϊνε- 

πιατίοποιη σατη σσηΐ 5 χοιηάαμη ηὉ οἰξ,, 

΄υδηδοσαίάοπι πὶχ δὲ οὐπᾶ ΠαΓα5 δάαγίτ, Ὁ 

ὃς ρεάος, ζἸεροτίς οὐ ογοπὶ σΘ α ΠΙπΉΟ 0Ο- 
φἰτοπαποίσοτοτίς ἃ (ππιτίς γοτίδιι5 σ ΠάτΟΣ, 

«ἰΐο πΠδἱ αἀϊπηέξζο, ουἰτῖς Δ᾽ σοῖς δά πτοῦτοϑ 

τιαπίδατ, ὃς α αι νει ἰσίὰ ἀσργοποπάετγί, 
{ουπάεαρτοργοάίαταν, 51 νατίατα ἐϊητ,οχ 
ἡ} 6πὶ} οδάστη γοαϊδς, πχυϊτὶς αὐ θαρίθιις 
οἰτοιπιεαῖ, δ αχιτα τη οοταπι Ζασγαῦ. ΝΟΣ 

Ῥατγαπυνεγο ἰθρας οδογγατ, δίας νδί ρτο- 
Ὀαπῖθας. δίηναΐ ἴῃ ᾿ρίο Ἱποοίπι,ιιοάδπι τὶ 
δάϊασαϊς αὐτιῆςίο, χαοά Πἰπο ῥετὶ ρετίο- 
απεπάο (οἶδας. Υ δὶ νο σίαπι δἀραγαοσις, 

, Ύ ) Ω Εν τὐλῦ, Ὁ Ν τὸ ἐ Ὧ" 

γε δ! ὦσιν, ᾿ ὁπὸὰν αὐαιρεΐν"} ἵν εάν πλανηϑθεῖσιν ὅτανεὔτ 

ρωσίπ' ἢ ο ὃ χυγηγεσίῳ δὲ αἰπτάοι αν, “ας αϑτοέπα- 

γιῶστι σωζων). ἀφεϑήσον) ἢ σατῦ, δτομ ηδὴ 

ᾧϑυοίῳ ἔχωσι πολεμίως, ὄχεμέλᾳαν 8 ποιή- 

σον) τότο μϑλλον,ῃ ὠκείνε φεϑντίζιν. χρὴ ὃ 

ἡ ἵ εἰς τὰ πολλῶν διδόναι τὰ ἐχετηδ4ὰ τ κεσὶν ὡς τὰς 
͵ ε δνν “ 9 Σ 

αὐτὸν. στὸ υϑῳ )ὸ εὐδεῖς ὦσι, τά τ εἰτιον εν ἢ 

ὡκ ἴσασιν στὸν Ἐχιϑυμϑσοι λαίζωσι, Τ᾽ διδὸν. μὲ ἀδὲα 
ἸΙΝ ἢ ΑἹ ν Δ δ δέι ιν αι ΝΣ 

τα ξερ)ϑίσιν. ἰχνϑϑεαχ ὃ τὸς λφγώς, ὅτὸμ νἱ- 

Β Φη ὁϑεὸς, ὡφἰεηφανίοϑαι Ὑ γώ. εἰ δ᾽ ογέςαι 

μελοίχφκα, δεφζύτητος ἔσαι. ἔς1 δ, ὅτοὸμ οϑῷ 
Ἐχινίφη, αὶ ἢ βορῤῥέον, τὰ ἴχνη ἔξω πολεὺ γρό- 

γον δῆλοι. Ὁ γὺ τοχὺ στευπήκεται. ἐαὺ ἢ. νοτιός 

τε ἢ, ὼ ἥλιος Ἐχιλαμπη, ὀλίγϑν γόνον. ταχὺ 

"ὃ χε χήται. στὸν δὶ ἐχενίφη στευεγῶς, δὲν 

ἜΚ ΉΜΔΝΟ βώτυνον 
γαι: συμιφορϑεῶ »ὺ τίκο γεονα,ἀφανίζ. κύναὶς 

μὐῥῥδεν εὐοίνϑν ὀγοΊξίρ ἐξιόν ον ναρ ΤΣ 
αν ζαὐτίω. ἡ γὸχεῶν χα Τὴν κυνωῖν ες ρ!- 

νας, τὸς πόδας, Ὁ ὀσμιζω Φ λαγῶ ἀφανίζβ, 

ΟΥ̓Ρ Φ αἰ χύρπαγέσ. λαζοντα δὲ τὰ δίκτυα, 

μετ᾽ ἄλλου ἐλθόντα πσϑὸς τὰ δρή πειδλέναι 

πὸ Τὴν ἔργων, χαὺ ἐπάδοὺ λον τὰ ἔχνηγπο- 
ρβύεοϑαι χτ' τα. ἐαὺ δὲ ἐπηλλαγμένα ἥ, 

» » ἐς ρΑ μν. Ὑ τὴ ΩΝ 
ὀχ αὐ παλιν εἰς ἡ Ὁ αὐτὸ ἥχοντα,κυ πὲ αὐπὶ 

χλ8ς ποιέωϑμον, νῦξ ἀέναι τὰ ζναῦτα, ὧι- 

πϑιτὰ ὅποια εξ 4σι. πολλὰ ὃ πλανώτω ὁ λο:- 

ὡς, παορόνϑυος δπϑ καιταῦλι δη. μα ὼ χαὶ 

εἴθιςαι τεχνα ζῳν τῇ βαδίσᾳ, ΡΥ ὦ διωκεας, 
" - ϑν Δ ῶ ͵ λ Ὁ} “΄.υ 

ἀΠιτουτπι ργοσνεδίατας. Γ᾿γεάασεταταῦτ ἀεὶ ἰσο  Οιούτων. ἐπεὶ Φ) αὐ φανῦ Ὁ ἴλνγος Ἰποσοθα 
ᾳά]οσιπιγοῖ ὁρασαπι, γε} αδταρτᾶ; χαρά 
νεητὶ αἰ τες οἰ πιο! Ιοοα ἔογὰπῖ. ἱταας 
ἰςροτίηἰς σα ΟΠ Πὰς ΠΠ|ς τἄσηεα  οσὰ ταιτα 
τοὶ πφαπηταγ, τς ας ερας Τρίε ἡ πα τὶ- 
ταῦ. Οὐ νεγὸ νοίρία νεπάτογέ δα ναί ας 
τησαϊ]οσα ἀποοητ,ηοη ἀσσεάατ ργορί τς, 6 
Ἰορὰς ἔς ἴσο πιοιιθαῖ; (ς ρογαπθασες οἱτ- 
οἴοας. ΙΝ αι ρ65 εἰς, εἶΐε ἰθρούεπ: [πά- 
τἰτη ας Ρατοδισ πος, φαῖ πο νε ἰδία ΠΌ]Π] 
ἴῃ αἰτατη (ς Ιου ΠῚ ν]τεγίι5 βούγίσεητς. Ὗ δὶ 
οσπίτοτίς ρόσγαιι ΠΠς ΕΠ ; τ πάπας εἰιπὶ 

“- -ὸ ΡῚ 

“αξοϊέναι εἰς ὃ πσοϑοϑεν. (ἰξῳ δὲ ἢ ασε9: σύ- 
͵ ᾽) . ὶ ᾿ 

σκίον ΤΌΤτον. Ἢ «δὸς Ὄἰπύχρυμανον. τὰ γὸ “ν»άυ- 
ΤΟ ταὶ νἀ τΣ οὐ φ; 

μαῖα αἰπρφορά Τ᾽ χιόνα πῦρ δ ζιώτων. 
τ ᾽ ͵ Ἁ 

λείπεται δξιυ δυνώσιμια πολλά. ὧνπᾷες 
“ ᾽ ᾿ ὟΣ ᾿ τῶν ͵ 

αῦτο. ἐπάδορ δὲ τὰ ἴχνη παϑὸς ζριαῦτα φέρη, 
᾿ ͵ το “ ΝΡ ΤΩΣ ἘΦ Ὁ 

μὴ πσδϑειέναι εἴ γὺς, ἵνα μὴ αἰ τυκειῆ, δυϑνῶ 
͵ ᾽ ΤΕΥ 3“. Ἂχ ΡΥ Στ τῸ » 

κύκλῳ Οκιαἷθἀέναι. ἐλτὶς γὼ, αὐτῷ ἐ}). δὰς- 
»») απ 

λον δὶ ἐςαι. τὰ ἴχνη τἰποῷ Οιϑίων ὁδαμὸ 

“ἴρασ4. ἐπάδο 5 ἢ σαφὲς, ὅτ: ἐστε δεῖν, ἐᾶι. 
1θιάοτη, νεἰυτὶ πιαπίατι!; ὃζ αἰ ἵπππη 4 αα ΓΑ υδι {7.5} ἕτερον ὃ ζϑῖ 4, “ρὶν τὸ γνη ἄδηλα, : δυ, Ἂ 
αῆτα, αι ἐπα οίσαπε νοι σίᾳ »ΓΟΠΊΡΟΤΙς 

ἀρια Δηϊ πΊι τὴ γατίομεη πάδεης, ντ 4110 5 
Παοσαοτοραγίατ, τ] 1 αἰςὶ Ιεροτίθις 

᾿ηάασίης οἰπσοηϊς {πΠςΐατ. (πὶ (είς 
τεπηροτίς οὐίτ, γοῦια ΠΠ ΡῈ} 18 οδτοπάατ θεὸ- 

ἄσιη πῖούο, 40 1Π οςἰ5 Πρ σαητίθας; ἱτὰ 
« συίάς πη, εν δράσας ἔογὶῦ, πο] μι ἀάτιγ. 

50 ΔΤ ὙὟ 
“»έαχ “δώρᾳς οὐϑυμθυδϑωον,ὅττως, αὐ κυ) ετε- 

βὅς ἀὑρίσκη,ἔξαι ἡ λφπουδμη ἱχφυὴ πέξες(ᾳ- 

δϑεὼ ἥκοντος ἣ πότ, ὐἰθ τείνάν αὐτο ἑκαφω 

σοὶ δίκτυα “" αὐτὶ ὅ9 πον, ὅγτῶρ εἰν ζῖς μελα!- 
λν »ἡ ͵ ἴα: ΘΟ ΨΩ ΣΆ Ν - 

“χείδιοις τς λα Αι τ θγ α, εν τὸ τ ρ 95 ΟἽζω αν ἡ. 
ν "» 

ΝΣ 
δ "ἢ 

Ἁ 
ὑϑϑιν 

ὃ δὲ κ- 

ἥδε} 
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ὼ ἐπήδο ἐφηκότα ἢ, παδοσελθοῖτα χενφν ἐαν 8 ᾶ μϑά μιν πεν μος ἐπε διδιἀςεεθεῆς ἰερο- 
: ἘΣ ΤΟΛΣΣ νυ τοῖι οχοῖτοῖ. (Οοά {| Πιοεῖς οἰαρίας ς γοτὶξ ἐκκυλιαϑῆ εἰκ ἢ" δικτύων, μεταθᾷν τὸ τὰ ἰχΡῊ. Οὺς ΠΡΕΙΕΘΙΒΒ : ' τ , ἦΦς Βαβ,Ρογνοίερία ἰδαπαταγ: αΠοπίαπι ἡ αἰτὰ αἰ ὦ ἐν (ξ λυνελ Φιαῦτα δία. ἐαὺ : ἷ χ ὝΕΣ ἣ 

0) αφιζέτευ σξ ὃς ἘΕΞΕ : χ᾽ ὙγῚ Ἰερας οἰυπηοαὶ οσα ρογιθηΐου, ΠΠ ἔογτς ἴῃ "7 οὐ ἀν ὦ ον ς Ἔ » ΩΝ ἡ αρα ον αὐτὴ τὴ γιόνι πιέση ἑαυτὸν. σκεψά- Ιρίαηῃ πίποπι (δ ἀσριςἤετσίτ, ἴτας; νοπαζοῦ, ὐξῃ ἃ ᾿χ: » ΠΕ ΑΥ ΙΝ Ρ . : Ρ Ε Ἵ Ἶ τ ῥϑιον δέευ δά σπῷ αγῆ, αἰθςαοζ. ἐαὺ δὲ μὴ νὈὶ ἐβηβησόρεῆις “πο Ϊοοο {τ, τοτίθιις οἵ 
ἥ } ͵ Η - Η͂ Ξ δι φῖ Ἂ ἵ . - ᾿ Ἶ ΤΎΨΨΙ ἐδλῖτ ἢ αὶ αἰδῶ δι: οἴηρεῖ δ΄ ποὴ ἀδ ας, οὐσία ἰη ςαπιοταΓ 

: ΤΑ ΕΝ ΤΡ ᾿ ἃ δ ράορεβ ΝΝπιῇης τεείθιις οί, σαρίοταγ, Ουἱρρα 
κτύων. ταχὺ γὸ ὦπας»ρά. 4, ΔΓ οἱ Ὁ βαδὸς ᾿ τσ ΤΠ ρς 'ξεϊοεῖτοῦ αηϊπλιπ ἀοίροπάοτ, ται Ὠἰ 15 

Ν . - 5 Χίόνος,κὸ “(9 ὁ, κατῶλεν Τὶ ποδὼν λφασιωνον- αἸττιἀϊποπι, ται οὐ απ Ρτορτογεα, οά 
των, σοοςέχεα ας αὐτοῦ οἶκον πολιω Ῥχ1ὴ τὰς αατϊι ἰπξογα5 εἰ ροάος Πιτίιτ Ππτ, ΤΡ ΠΑ 
νεξοφιὲ χαὶ ζαὰὶ ἐλάφος κύνας Ἐ1) ἰνδηκᾳξ. εἰσι -Πἰαϊς ΠΛΟΪο5 οἷς αἀ ἢ φθάσ, ΗΪππι]}ς ΠΟΥ (5 Ηἰομνίρς 

ΝΟ ΝᾺ ͵ ͵ », νοπαη ας [πάϊςα: σαπος δά ίθεπήα ἔμπης. τα νὲ- 
"ὃ ἰφγύβα. μεγάλαι, ποδωκής, Οὔκ ἀψυχοι.Β 

, . Ὁ Ναπηρατοθια, πάρης, νεοςος πε πες τ 
) λ "» : . ῷ ὡὐ : 

εἐχουσαι δὲ ζᾳυτα, χανε) γιγνοντοι πονην. τὸς Αἰ Στ να γαμόναδι βοε, εὐ όμαβ βγήρυὰν 

αδὲ δζζω νεογνοις ὙὟν" νεξρων τῷ ὅρος ϑυκᾶν. ἀιοφ (μβϊοίμητ. Αστοποτα ἡμίάοπη ατατίς, 
ἢ ᾿ ͵ Ξ - τ ΠῈΣ 

Φὐτίω γὸ Ὁ ὥραν γίγνονται. καιτασκέψαι ἰπηι]ος νεγπὸ τέρογο νοποταγιζαπο Θη τὴ 
ὩΣ ͵ αϑὰ ἘΝ, Παίοιητιγ. δ6( ργΙπλιπῚ Ππσος ἱΠστοῖπις, πῃ τῆς ὁ φῳοότερον τ οελ)ονταὰ εἰς οργοιθὰς, 

ἀπρμντΊρἢ τ ὙΠ δ ν αυΐδις σογαΐ ρ᾽ ασίτηὶ ἐπητ, οπιμΐδ σοημτοῖης 
οὗ εἰσὶν ἔλαφοι στλλάροι, ὅπ δ αὐ σιν, χρυτα ΟΡ δτιιτ; ὃς Δα Ιοσιιπῃ, ἴῃ 40 Ειογίης, Δ Πα ΠῚ ᾿ ΑΥαΣ ἌΣ 9Ε ΟΝ δὲ ἐξ ; ἕ 5 5 δὺ κυναγώνγον ζᾷις κωναφ Ὁ οὐΧΘΥΤία, 9 2 μιΕ-ὀ γαδοιξετ οἵιπὶ σΔΠΙθι15 ὃς ἰΔ σι] 15 δῆτα ᾿ποῦ 
ξ5ις ἐλθόντα εἰς Τ' τόπον σὗτον, ζὰις μϑὺὸ κιώώας νοῃίοηβ, οαηο5 ἃ Π]πὰ ργοςι] το]ρεῖ; πε, ἢ 

αὐ ιν δ δ. ΟἿ “ νος 9) ἰἀογὶ τ, ύγατιις ΟΙΠΙ εἸΡίς ἦς πε ρβυ  ὕχο; ὅπως μὴ, αἢ ἴδωσι ἀσοηταν ἴητ, 1 80 ΜΑΕΠΗΘΘ ΒΗ ἀὰ 
ἐ τ ΗΝ ς ὌΠ ὙΝΊΘΡΝ {ρεσα]α ργοίρι οἷδε. Ν Ἰ4ε ᾽ς αιιτο πὶ Ππλι].ας 

δ: το ῤηθς ρα Ναδανε , ΠΩ Π]υχοτίς, οοτιιας {Ππς ἀποσητες Βίππι]ος, 
εϑα!. ἀμ δὲ τῇ γμίεξϑι ὄψεται αηϑύσαις τς γ} (ῇ 4αα] θεῖ 1 σαι} εἰ σΟ]] σσατιγαι ͵ ἘΠῚ εἰ. κ ἡ ᾿ Σ ἵ - μ 
νεξροις τσδϑς Τ' τοῖτον, οὗ αὐ μέλλῃ ἐκοιςφη Τ' Ροίαιδμὴ ν Πιοῖς τρο]πατῖτ Βατηὶ, ὃζ [4 
ἑαυτὴς δύνάσᾳν. καιτακλιίνασοι δὲ, χαὶ γάλα ἐζαγιητ, δὲ εἴης πἀς σοηΠ  ογαπιπέ,ῃς οῦ- 
ὝΞΕ ἐψαίνδιι μὴ ὁραίντδ ταῦ (ρἰοἰαηταγα σΖαοααδηητῖτα ἀεὶ πές πος πὶ 

5617 πΥ τεῦχε ὑρι γυτῳ ΚΟΥΙ͂ΝΙ δἀπεγίαπι ἀἠοεάεητες, (π Ππρι]α οἰητο- 
τίνος, Φυλοου4 Τ' αὐτὴς ἐχϑι 4» ἀπελλθύσεε ἀϊαπι, Ηαο νὶ νι άοσῖς, σαῃο5 (ο] ταῦ: ἰρία 

2 σα ο» "»"» ΑΘ ᾿ » ᾿ ᾿ν 

εἰς Ὁ αντιαὗρας. ἰδόντα ὃ ζᾳῦτα τὰς νϑῳ κύνας (γπλτίς ἰαςυ}15.. 4 Ρτίπγαμα πἰπη αι ργορστο- 
Ε “- “ Ἐν ᾿ς, 3 νη “ - - Ἀ λύσει, αὐτὸν ἢ λοιξόγτα ἀκϑντία κα 9ϊέγαι ἐ- ἀἰτοτ, 34 φῃίπλιπη γοιοοᾶβ, νδὶ Ἰοσογατη 

ΤῊ ΑΙ ΕΜ ἈΠ ΕΥ ΘΕ ἘΡΗΝ τ δδε ΘΟ} γθο πάτα πὶ σοηίροχεγίτ,ης ἔοτες 4Ρ- 
“Ἱ ἢ Θ ᾿ τα ἀν : δγγοῖ. ΝΝαπα ρΙεγας Ιοοα νἱ ὅτι ααίρεόευϊ 
 ππων οὐθυμουμδιον, οττῶς (ΜΠ αδ- ἶ ; Γ ρτορίτ5 ἀοσεάοητίβ Α]α, αιιᾶ ου τη οὐἱ ἀἃ ͵ ᾽ αὐ τ ΓΝ) ᾽ ἢ 

“ήσετο!. πολλοὶ γὺ δλλοιοέουτου Τῇ ὁ ἐῃ 759 ἰοηρίπαμο ραγιεγαης. (δ τη} διταπῃ ΠπΠῸ 

εἰ πίβ!. ποοειόντι," Ἴ οἷ πορῥωϑεν ἔδοξαν ἐὴ) ἐπ4δλὺ Ὁ νἱ ἀεείτ, οσθάαϊ ργορίι5.}}}ς ἱπητηοειις πὰς ) τ αϑΝ ΐ ΗΕ βὰς ΓΝ Ἢ ποθίς, ππτῦ νεγίμ (ς ἀερτγίπηεη5,8ς ἔς το ,παθ9 : 
; ἄπ ἘΣ ΠΡΟ "Ἂν ἢποῖ, ΠΠῚ ἤΠε ἰπιδτε πηδαϊάιϊις. ὃς να]άς οἷα-. 

πιέσσις ὡς ὕΧ1 γώω, καὶ ἐασᾷ αγελέοϑααι  εαὴ τοι. [ἃ εηϊπιή Πατιηοη της δίς Ν η μα- ᾽ Ἂν , ͵ ἘΠῚ , ε ν Ἶ 

μὴ ἐφυσμένος ἥ, βοων μέγα. τότοῦ Ὑμομε- τποτ ἢΠ|ς, πο πη ἰητγα ίς σοητίπεῖ, τα ἔτσο- 

ὅτε 

᾿ εν7, » « ε 2 γε Ξ: . - 

3 νου οὐ υϑυά. ταχὺ γὼ ῶ υγ63ν. ὃ ἐχή ον» ἑαυτω, τε οςοπογείδεης, νε φοϊεγίτον ἰηάς (ὃ Ρτοτῖα 
ν ΄"“-“ ͵ 3 - Ἂ Ἶ Γ 

εὑ πσὺ πὸ ψυχοοῦ σεενιςάνϑιον, ποιζ Ἔποχω- Ρίατ, εΗΠοἰτι (ἀρίξειιγ Διο ΠῚ ἃ ΟΦ Π 1115 οὐπἢ 
ἔν ν ὩΣ ΕΒΕ ΚΕ ἘΎ  ΤΕΘ᾽ ἰδθοτε ἱπίςφαθηείθιια, (ἀρειπὶ σα οα] το- 

ΠῚ αὐτὸν. αὐλώσεττι δῈ “κ σῦ κυνων στῶ 7. Ἶ ; ἐχῖς ἘΜ ΣΣ γε τίιπη τγαάδτ. Τ Ο]]Ο 1116 οἰαπιογεπη, δ σεῦ 
ς΄ πονῳ διωχόμδιυος. λαθονζᾳ ὃ δοιώαι τω ρ- Ραγιίτη σομίρο ξΕ]5 ἰδ, ραττίπη δια τῖ5, σα τς 
ΕΠ χυώρῳ. ὁ δὲ βοήσεται. ἡ δ᾽ ἔλαφος τὰ μδὺ ἰ- (ῃ τεπεητεπὶ ἱπυδάος, ὃζ οτἰρίεπάϊ νἱδπὶ 
ο΄ δοέσα, τὰ σγ ἀχούσασα,, ἔχεδρα μάται τω ἐ- 4πάτοτ. Ιητογθα ψΈΓῸ οαῃος ἱποίτος νεπα- 

χοντί αὐτὸν, ζυτῷσαι ἀφελέοϑαι. ἐγδὲ “ότω ἘΠῚ ἘΟΙΡΕΩΙΝ οὐ ὰ εν ὅθι τρβεξοτῆς 
τς ΑἸ θραῳ χρρή νι ν Ἰς “ Ἱπροτοίτεπι, 44 αἰϊοβ τοπάαῖ; ἰῃ πος ἐῸ 

τω χαιρῷ ἐϊκελόᾳν ταῖς κυσὶ, Ὀλχϑλοθε τοῖς ἄξτη σεπεγα νεπαιίσπίς ντοῖαγ, ΕΕΙαΠ!ΕΠ 69 
ὉΠ ἀχοντίοις. χρ ατήσαα. δὲ πότῳ ποράζεοϑαι ὼ αυίάσπη μίμημ}, πος πιο σαρίςητατ: δὲ τ" Δ τς ἄλλοις, χαὶ ταῦ αυτῳ εἴδη πσοὺς τὸς νετοίατη Βτδῃ ἀϊμίσα]!, αἰ οἤ τας. Οὐΐρρο 
ὶ ἀὐζουὶ γολ ας ὁ ϑήφοις. ὼ ἢ μδὼ Ἰξοι τ νεξρῶν, ΕΠΣῚ δ φνον ἢ ἘΕΤΗΣ ΒΑΙΟΌΠΉΘΝ, 

᾿ οὕτως ἀλίσκονται" οἷδ ἤδη Δ γοῦϑι, χαλεπῶς. γεμκοντθη γ9 μῷ τ πτερῶν κ) πτερῶν ἐλοιφων' 

ΟθΘο. 4 



3998 

ἐξααεπείθιις σαγίαι Ροταπταγεϊητογάμπι ΔΠη.- 

τε Πος Ῥγοόθτγγιητ,α τοΓρῸ ΓΑΓΙᾺ5 εἴείοϊξε. 

(ετας δάτεμ, πος Ῥγοραρσηδαὶ! [τ ἴο, σά- 

πες ργοισγαῃς ἃς ργοσα!ςσδητ. ταφὰς σάρτὰ 

ἀπποπεςίαης, ΠΠΠ ααῖς Ππατίην ἰγγαμοῦίε, ὃς 

ξετας α (εἰπυίοοπι ἴτα αἰ ΠΠραπετίτ; ντ (Ο]15 

Εἰππυογαπα 4175 ροῦν πὶ ἀείσγια πιᾶ- 

ποαῖ. ο νοίο σαγγοτο, σα η65 ἃἴοΓρὸ ΟὈΓΣΙΕ 

Ῥτίπλο γα! παιταπταγ. ΙΝ ΔΠ| δ ναϊάς ἔογτηΐ- 

ἀο!οίπῃ γε ἀϊτ αδίς:τγία σεγααγιηη, ζ ῃ1Π- 

πυ]οτγαπι [ἀ ατατὶς οἰ ογίτας Δ᾽ 14 ΠῈ}} σα ΠῚ 

σεϊεγίτατς σοπιρατδιῖ ροτείς. ϑεσιιπάο διι- 

τῷ τοτείους σαγία., οἶτο σαρίπηταγ, αρρα 
φοτρογα !]ογαῖν, 4υτπὶδάμαο γεσξτια πης 

ρῆγοδῃ ἀστεποῖα, ἰασοτοπι(πίηοτε πεφαοῦς, 50- 
δ ὠρίῷ. ἴΟῊτ οτία πὶ ςοΙ]οοδεὶ τεπάϊσυθα σογα]5. ἰπ 
ὈρΡ σαγρὶ, τ τί Ρι15,Οἴγοα ρ γαῖα, ΓΙ 5,40 βΕυτηῖηα, (41- 

τὰς ς γα }}]6ς, δά νἱατῦ δάϊταϑ λτα; τγαῃῆτιιϑ, 

ἀπ στὶς, ισσαΡΊ 4.6 Δαϊοτγίητ. Τεπάϊςυ]ας 

αὐτο πι ορογτοῖεῖαχο σοητεχταβ εἴς, ἀε}:- 

Ὀταταβ, ης Ρυτγείσδητ; δ μαῦεγε σογοπᾶς 

Ρίδης ογδιςαΐατες, εἶααϊς αἰτεγη γί πη ἔουγεὶβ 

αἷς ᾿’σηεῖς [γος ἀςεῆχις ας πποχίς: τοῦ 

Πτιος πιαίοτες πως ἔογγεί, ντ ΡΘαΙ σρά4πε]:- 

σποὶ, ὃς οὐπγάςσπι ἔογγοὶ ργομηδητ. [απ θοιι5 

δατεῖὰ [Π]σ Ὁ} σογοης ἱπηροπεπάϊ, οἰ ᾿- 

Ρίο (ππίς]ο, βεχις ςίραιτο πτ. Οαΐρρο 

Ῥυτγοάίηϊ πος πιηΐτης οὈΠοχίαπι οἵ, Ιρίς 

ἰαχαεας ὃς βιηΐσι]ας5 ἤγπηΐ ἤπτ, ΓἸρΠαπα, 

4αοά διπίςσαϊο Δ Πρ ίταγ, 4 ΙογΠΌπι, ἀπ 
ἙΠσπαπὶ εἰζο:οηρίτααίης ττία τα (ρ τ γΑπλὰ- 
ταπΊ, σγαπτιτἀϊης νἰπ5 ρα πη, σογε 6 ΠΊ4; 
«πππὶδάδας παθεας. Τ᾽ επμἀϊουαϊας νετὸ ςο]-᾿ 
ἴοςεῖ ἀρεῖῖα ἔογοῦε δ σαίπαιιο ραϊπιος πὶ 
οεθεπη, πρεῦηο σογοη δα το ἀἸσα] ἀγα τη 56- 
ΠτΆ  6πὶ, ἰηἔστιας Πδίμ Ἂς Δη σοι γε, {1- 

ΧΕΝΌΘΟΡΗΌΝΤΙς“ 

δεὶῃ οος πιςάϊος [δ τεορίπητ, φαοτίος δ ἴη- ἃ ὼ ̓ἰποχωρ ϑ σιν ὅτὸρ δέω κωϊ, εν μέσαις, δτῷ 

ὃ πσεϑαϑεν,οὺ ὃ τῳ σπιοϑεν,ὀλιγαῖχις- αἱ ὃ ἔν 
λαφοι ας χύναε," χρ αὐτὴν αμειυόμδυει, 

ΐ -“ ἡ Στ. 9.) δῶν 5} Α 

καταπεησσιν ὡς Ἐκ ἀὐαλωτοὶ εἰσιν, ξαῦ ΜΙ 

ασοϑεμίξας τὶς ἀθὺς δα σκεδασῃ αὐζω «π᾿ 
᾿ ͵ .“ “ ᾽ ἘῚ 

δλλύλων, ὡς] ΕἾ μόνω ϑζεζαι τινὰ αὐτν. βια- μινωϑδ,ς 
Δ» ᾿ ᾿ -" ͵ ε 

οϑῆσαι ἢ πύτο, τ' μῶν ποδφ τον ὄρϑμον αἢ κύνες να! πονὰ 
"Ἢ ΄ « ἀμαον ΠΥ αὐ βιᾷν. 

ἡἡἰπολείπο ἢ. ἥτε Ὁ ἜΆΡΕΡΙΝ Ἢ ἐλοΐφων ποιΐς, τὴ 

αὐτ' αὐξίφοξον, τὸ, τε τάηος συ ϑενὶ Ἐεἶχος 691 τότε 
ΕἾ ͵ 

εὐἰἰκδέ - 

ἢ: τηλικότων νεξραΐν. δυίτέρῳ 3 ὁ τεάτῳ δδὸ Ὧι 
Βμωταχὺ ἀλίσχκοντοι. ͵ “ὰ ὟΣ σωματα αὐτῷ, 

δὰ ὁπ νεαρὰ ἢ, τῶ πόνῳ ξ διωύαν) α- 
, «“ ΔῸΣ , “» η 

τεχήν. ἵσανται δὲ ὁ ποδὸς ράθαι ταῖς ἐλάφοις 

οὗ τοῖς ὀρέσι, πἰϑὲ τὸς λφρδμίας,καὶ τὰ ῥέιϑρα, 
Ν Δα ᾿᾽ - ἢ ΩΣ 1... 
κα ἄάξναπας, οὖν ταῖς δ 9δοις χα) τοῖς ἐρ,ϑις 

πυϑὸς Ὁ, τί αὐ πο ϑσίη. χρὴ δὲ ἢ (ὲ ποδὸ-᾿ 
Ἵ 

ςραξας σμάλᾳκχος πεπλεγμένας ) μὴ «θι- 

φδλοίας ἵνα, μιὴ σήπτωνται, ζᾷὶ δὲ ζεφανας 4.-- 

κύκλπς ἐχούστεις, ἢ τὸς ἥλοις οφαλλαξ σιδὴ- 

οοιξ πε ὺ ξυλίνες ἐϊκαταπεπλεγμένες ῳ Υ 

Ππλοκαμω: μείζους δὲ τὸς σιδυρφίς, ὅππως αὐ 

οἱ μδὺ ξύλινοι αἱ πο-εἰκωσι τω ποδὶ , οἱδὲ πιέ- 

ζωσι, τ δ βρόχον “Ὁ σφοίδις . ἐχὶ Ἔ ςξεφαγῶωυ 

Ὀχττειϑησόμλϑρωον, πεπλεγμένον ασάρτέ, χαὶ 

αὐτί Ἢ σφοίδα, ἔς! γὸ ἀσηπήστατον τϑτο. ὁ 

δὲ βροῦχος Ἶ ἀντύ ἔξω φιφρὸς, ἡ ἡ σφείς. Ὁ 5 αὐτὶ πα 

ξύλον ὦ ἐϊξαγῆσμϑμον, ἔξω μϑὺ δῶυος ἢ ὡρί- 

γου, μέγεϑος τοιασίϑα μον, πὐϑίφλοιον, πά- 

χϑςπαλαφῆς. ξαναι δὲ (ᾷς ποδυςραξας διε- 

Ἅρντος Ὁ γῆς βαϑος πειταπαλαιςον τόρ εφερὲς 

τα τος ἐμ πίουϊο ὃς ἰΐρπο ἐογοθειη ἀρογίας, Ὁ δὲ τῦτο, ἡ αἴωϑεν ἴσον ταῖς ξεφαλα;ς τῆν" πο- ὁ, 
ἡυφηταἀοηηττεπαᾶο νεγίᾳς σοππςηΐατ. ας 
δὶ ἐεοογίυη ιπάππιὶίοτοδὶς ἰπξογίας τε η- 
ἀἰϊσυ! απ αι Δ 11 ἥτιῖ ἱπιροηατ; [Δ τιθιμσι 
νοτο Πιηῖςσα]} οἰτουπηροπαζοοζοης. Ες υῖ 
απ ςσαΐππι ατα; Πσπαπι ἴ.0 ντγιτης ἰΙοςο 
«ἰεπλογίτ, αου]θᾶτας δεγα εν  ἀϊς Γρ᾽πα5 1π|- 
Ῥοπαῖσογοπα, Ποἢ Πἰμηἰτπτι τπάξητας εχ- 
τι πίςοιι5, δ. (πὰ ρογ ἐς ἔο ἴ8 πλίπαζα ἔρατγραζ, 
΄υα της ΔΠηΪ τ πηρας παρε δϊτ: Ροίξεανε- 
ΤῸ τεῖγα εἷς {πραγ πη οἴαταγ ΡΠ ἃ - 

Ροτῆοὶς (ογορίππι ἐρείξαᾳ., δὃζ ἔπρεν Θαπὶ 

δὸςραξαν εἰς ἢ Ὁ κάτω ἀμέ(ξοιδϑοον φενότη- 

τί. διελάν 5, καὶ τῇ σφοίδιὲ χαὶ τω ξύλῳ Ὁ γῆς ὃ- 

σον ἵζεεϑαι ἀμφοῖν. ποιήσοντα δὲ ̓ ῦτα, γι 

κϑυὸ βαϑοςΐ ὁ ποδοςράξης (χτθήναι κατω- ἢ πῶ» 

τέρω ἰσόπεδον, πἶϑὲ δὲ τί ζεφαύτο ὁ βο9- 
ον σφφιδὸς" χαὶ αἰντίωυ χαὶ Ὁ ξύλον καϑεν- 

(ᾳ εἰς τίω γωραν τἰω ἑκατέρου, τῇ ξεφῷα!η 

Ἐχιθᾷναι Ἵ δοκίδως αὐακτυλίδος μῆ αὐτῦρ᾿ ἀκώδῳ 

τάνεσας εἰς ὃ ἔξω, ἔχι δὲ τότων πέταλα λε- 
1011 ἷ Ϊ ΡΟ " -“ “3 

ἀὰ τοῦγα ργοοι! ἱπάς {ᾳπητα, ντ σογαας Ε, Πα, ὧν αὐ ἡ ὡφρ ἢ. ΚΟΥ δὲ τῦτο ὃ γῆς ἔχεξα-. 
4ιιαπληγαχίαης οσσυΐτας {τ Ιοσιις : Πυσάα; 
τοῦτς {προτεγίς εγοδίθι5, ργοσα! τε αι- 
οὐ ἀσροττγείατγ, Ετεηΐηι {1 τηοῖα τοσεη- 
τοῦ Βαπιὶ οἤοτοπι σοτια ρογσοβοτίτ, συοά 
ἔλςοτο {αιίηι (οἷοι, πα πταδαπάδ σοἤιτζαῖ, 

λῷν ἐπ᾿ αὑτὰ ἀρὐδξπον μδιὺῈ ὀχιπολὴς ὄξαιρε- 
β4σαν ἐκ ὀρυ αΥ αὐωϑν τ 5 ζῶτα γῆς ςε- 143) 

ρέας ὁ άποϑεν, ἵνα ἥ τῇ ἐλάφῳ ὁτικάλιξα ἀν ἩΑῸΝ 

δηλοῖ ςξασις' τίωω πε «ἰϑιϑῷ Ὁ γῆς δποφέρην ἢ 
“γς δὼ ͵ γ.κ » ͵ ͵ ᾿ φο- 

πύρρω Ἔ πὸ ποδὸς ραθης, ἐα) γὼ ὀσῴραίν».} νεωςὶ χεχιγηάϑμης, δὼ σωττάται. ταχὺ ἢ πιιᾷ τῶτι. 

ἔχισχο-. 



ΠΕ  ΥΈΝΑΡΤ ΥΌΜΘΕΙ οΐ 
γμόχοάφ 3 ἔρντα (ὰ κύνας, ζᾷς μδὲ εἰν τοῖς ἃ ΟΡίδταεε δυτέ νοηαέοῦ οἰ ὁαπι δὺς Θετ5 εν 
ὀρέσιν ἑζῶσας μάλιςα μδὺ ἕωϑεν, “ον Ἀ χρὴ Ὁ 

ἄλλης ἡμέφοις᾽ οὐ ὃ τοῖς ἔργ»ις, ποθ 9. ον μϑὺ 

γὸ τοῖς δρέσιν ἕ' μόνον ἣ νυκτὸς ἀλίσχονται, ἀλ- 

λα θ᾿ ἡμέροιν, Δ αὶ τίω ἐρημίαν εν 5 Οἷς 
ἔρχϑις, δ νυκτὸς. ΟΥΡΣ ὦ ἀϑθ ἡμέραν ἰξεφο- 

(ζαϑαι τὸς αὐ, ϑοφποις. ἐπάδου δὲ ἀδρη α)ε- 

ἐραμιυδμέω Ἔ ποδοςραξξω, κεταβάν ἔχιλύ- 

σειντα ας κύνας, χαὶ ἱ δχικελδσσαντα, κτ' Ὁ 

δλχὸν τῷ ξύλου, σχοπτέμϑιυον ὅπ αὐ φέρντα). 
; ᾿ ᾽ ᾽ ξ ον 

ἔςαι δὲ οέχ ἀδηλον ὅΧῚ Ὁ πολύ. οἵ τε γὸ λί- Β 
γ᾿ 2 3 ͵ 

80, ἔσογται χεχίνη ϑροι, τά τ΄ ὄχεσυρματα τὸ 
Ὁ 7 “Ἂν ΓΜ 3) ͵ 

ξύλου κατα φανὴ ον τοῖς ἐβϑις. ἐαν 3 α γέας 

ἥδπὸς Ὡαατῖά, αἱ πε αἱ ἑξουσὶ 1’ φλϑιον 

τῷ ξύλου ἀφηρπασμεένον Ν κὴ χτ' πϑτο βάϑς αἱ 

μεταδρομᾳὶ ἔσονται. ἐα) “Δὺ δωυ τῷ πυϑ9οϑὶα 

ποδὸς ἁλῷ, ταχὺ ληφ, ϑήσεται. οὐ "ὃ ταΐ δρ6- 

ἘΣ λρ δίς ἐδεῆια διροδώννον ἐδ 
δὲ τῷ ὁπιαϑεν,  ἀφελχόνϑυον Ὁ ξύλον ἐμπο- 

δὼν ὅλῳ Θ6Ὶ] τω σωματι. οὐνοτε δὲ χαὶ εἰς δὲ- 
λ 

χρόας “ὕλης ἐμιπίπηᾳ φερόνϑυον, χαὶ ἐαν μὴ Ο 

Ὡἰπορῥηξη τίω σφοίδει, καταλα μξανεται αὖ- 

αὖ. χορ δ[,, ἐα) οὕτως ἕλη ἢ ὐξχλυονϑυος 

πῦνῳ οἐαν αϑὺ ἡ αἀρῥἕω ̓ μὴ παδϑειέγαι ἐἴγύς. 

τοῖς γὸ χέφφισι ται 4, τὸ τοῖς ποσίν, ἀνποϑεν δΐευ 
ὠχϑντίζιν. ἁλίσκονται δὲ χαὶ αὐάυ ποδὸςράζξης 

διωχϑύϑμαι ὅτὸν ἢν ὧξϑι ϑεξαιη. ὠπαορρεύε- 

σι γὸ σφόδρα, ὡςτε ἐξῶσαι ἀχϑντί νται. βι- 

“Πσσι ἢ), χαὶ εἰς Ἐ θαλαοσθμ, ἐὰν καιτεγώνται, 

χαὶ εἰς τὰ ὑδουτα δὀἰπορούνδυα" ὁτὲ ἢ δζᾳ δὲς- 

{85,4 τα: 1η πιὄτίθι5 ἀεσιιπε, πγατυτίηο ρύς- 
(οττί πη, Πδς πλίηιι5 Ἐτίαι γα! ἠο ἐϊεὶ τρο- 
το; αι ὉΠ] τὶς ἰη Ιοοἱ 5, Πῖ6 ΠΟ 611. Οιρρό 
ἠοπταητῦ ποίζι σαρι ηταγίη πηείθιις, (ἡ, 
οτίαπι ἱητογάϊα, ργορτοτγίο τι τπη8 : [πη ΙΟ οὶ ς 
δὐζοπι οἰἰτἰς,ποίξα; ἰἀΦ ΡτΓορτδίοα, αιοά 

Ποπγὶπος αἀὐπηοάϊ ᾿πτογάϊῃ σογαα πχοϊαᾶτ: 
Ὅυτπὴ αὐτῷ του ἀΐσι! οιογία πὶ γορεγεγίτ, 
ο] τὶς δὲ ἱποϊτατίς σαπῖδες ᾿π ς φιιατύγ, αια 
Ἰίσηαπα γε είς; δὲ σι οπᾷ ἰά τοηάατ, 95: 
ἔογαςς. Ρ]ογαπια; νεσο ποη Οδίσαγαπι ογίτ: 
'Ναπὶ ὅζ ἰαρίἀος5 ογῦτ σσο πιοτί, ὃς Πρ ηἰ τγα-- 
δὶ, ν εἰξιρία τη] τὰ Ἰῃ ἀγιῖς οχασαηϊ, δὲ 
ῥογαίρογάα οσα ἔσγαταγ, 46] ΠΡ γα! σηὶ σοῦ- 
τὸχ (αχὶς Δα Πα εἱς, δέ πος ΤρίΌ ἤρποὸ ἔμοὶ- 
Ἰίοτ στὶς ἰπ δοιτῖο, Ὁ υοα ἢ ἔεγα ρος σαρτά 
ξαοτιτ ἀπτογίοσὶ, οἶτο ἴπ ροτείξαζοιη νοεῖ: 
ἸΝΔη Πρ Πα ἸΠτΕΥ σαγγα ΠἀπΠὶ σοτῖραβῖο- 

τίη ὃς ο5 ρογοιτίς, 51Π ροϊξεγίογε, Πρ Πτ1Π}) 
ἀποα ἀρτο γα Πἰτασ ν ΠΙ που! πὶ σογρι5 ἰπ- 
ΡΞάϊετς. Νοππυπιηκᾶ δζίη ΒΗ 44 αυσάαπὶ 
Ρευ ΠΙυ δ τποίαϊτ ἄτιμα ἴτα τγα ίταγ: ὃζ πιῇ {ι- 
ΠϊουΠ ἀργιροσίς, "1 ἀεργοῃξαϊτατι Οοὰ 
ἢ ἔεγα νεῖ πος πιοάο, νοὶ ἰαΠιτἶπε νιζξα, 
ἴῃ Ροτοίξατξ νεποῦίς, δ πλα5 {πτ: ργορίας δας 
ἰγὶ πο ἀφθοι. Νατὴ δ σογπίθιι5 ἔεγιτ, δὰ ρό- 
ἀἰθιι5. τα; ἴα α}}5 Ἐπλίηα5 ντοπαῖι. (αρία- 
ταΓ στ Δπλίιπὸ τα πο υ}15. ιι ατι5 σοτιαϑ 
αἴϊατε ρεγτίεαιπταγ. Οτΐρρο ςατία τᾶ γεῃς- 
ΤΑΘΠτοΓ Ἐχαηὶ πηδπτισντεῦᾷ ἤ ληΐος ἰασα 18 
(ς οοβοϊοδ ἀλ5 οχθεδης. [π|4ξ ν᾽ τεπεη- 
τ, ΓΑ ΠῚ 1 ΠΊΑΓΟ, Ζ114Π| 4145 Δα ιΔ5 (ὃ σοη]]- 

Οἰπητ: Ποππι πᾷ ἀεβοίεῆτο [ρί γι, οοη- 
εοἰάπητ, Ατίῃ ἀρίππι αἰ πεἰἔγοτη σαῆος σοπῆ- 
Ρβαγου᾿πάϊςας, Ογετοπίες, σοζθηίες, [2 ς- 
Πδ5: δος, ἰδο, ν εηα θυ], ἐἐπάϊςουΐας. ἂς 

Ὡ ΕΣ . - - - Ρ 

γοιαν πιτηουσι. πδὸς δετ τ α΄όλον κε- Γ}ΡΡΙΙΠῚΙ αυϊάἀξ σαπεβ οχ μος βσοπογο οροτῖξε 

κτῆαζ κύνας ἰγδὲχας,κρυτιχαὶ, λοκρίδα,ς,λαι- 
χα! νας “όκυς, αἰκϑντία,, τσ φθόλια,, ποδὸς α΄- 

ξας.ὡραΐτον υδὲὺ δἶευ οὐ τὴ ζς κύνας ἐκ τό- 
ποτῷ ρος, μὴ (ᾳςἔχετυχούσας οἵγα ἕτοιμοι 

ὦσι πολεμῷν τω ϑνείῳ. εἰ δὲ ρκυς λίνων 

μδὺ δ αὐτϑδν, ὥνἷρ αἱ δ λαγωών Ἵπέν- 
πεχαὶ τε]α ραχονζα λύοι ὧκ “Πδιαΐν τόγων, ἕ- 

καξὸς δὲ τόνος ὃκ πέντέχα! δέκα, λίνων ἰπὸ 

δὲ τὸ χϑρυφαίου Ὁ μέγεθος δεχώμματοι Ὑ ἢ 

δὲ βαϑὸς Ὁ βρόχων πύφρνος' οἱ δὲ αὐἰϑίδρο- 
2 « ͵ ᾿" - ὃ ͵] Ὧν ΘΝ 

μοι, ἡμέολίοι τὰ Τ Ξξρχύωνπαχους. ἐπι α- 

εἴς πἱηῖπις ν αἱρσαγοβ, γε α ρυσηδάίη οἵ 
ἔεγα ραγαῖα {1Πτ,ὰ Ρτοίητας, δαβῈΠας οχ 
ἄεπι ΗΠ 15, αὐ ιι5 Δα Ἰεβοτζεπινεπατίοπ γ- 
τεηα αἀἰχίπιις, πο ἐξ σβοστοῦ ἢ]15 από; δέ 
πυσάτγασίηξα, Πιη δας εσίθιις; ὃζ γπα 
ἔπηὶς υπάοςίττι Πἰ1ς σοη τες, Γοῆσίτιάο 
ποάο5 Παδοκὶ αἰππῆτπο της ἀςςξ, ἸΔείτά 
Ιληιεογαπι {π σα δ τὶ Πυϊ που 5. ΕΠ ΟΕ] οἷτ- 
οαϊτογοϑ γοι ογα[Πππἰεῖπ Παδοδηξ (ς [{ι|4-: 
τογᾷ, δέ ἰπ ἔΔ [ἘΠ Ὶἰς ἀπαϊος [Δ ἡ τεἰς [πὰ ρῥοἢ- 
τος, Ἐχιγοτηδα; Πογῇ βεῦἀπι]ος οχοᾶι. 58Ὲ: 
βοίεητ γεῖο πίη ήςοϊπν. [αου]α γψατία Ππῦ; 
4ας (ρίου]4 αἰ ροᾶτ ίΑτ5 [αἵὰ δὲ ἀσιιτα ποιῖά- 
Οα]ς ᾿Πτὰγ, ΠΑ ἘΠ] 65 ἄγη ἐπαθὰϊα νεξῦ 

ἐᾷ 3. Ὧν υλοα στα ὦ χς - ς : - 
Χροις δὲ δακτυλίους ἐλετώσοιν , υφείοϑωσοιν ρτὶπχιτη μαοδείρί οἰ] αι πτιπὶ ρα! πιοτῖι; 

Ἱ δὲ ἰσσὺ τὸς βοόχους, Φ 5 ἄκρον «υτὸῶν ἐκαξράτω ἔξω “ τὴν δακτυλίων ἵ ἱκαναὶ ἢ σιξν- 

πεχαίδεχα. τὰ δὲ ἀχόντία ἔξω ποιυτοδευπὰ, ἐχόντοι ῴς λοίγας ἀχλαΐς Ὁ Ὑξυρήκᾷς, ῥα δοὺς 
ὀ ! “ ν᾽ ωΥ ᾽ ᾿ ἀΟ,Ω - ὲ - ἣ 

δὲ ξφ ρος. πὰ δὲ πσοοθόλια γ) τον ἐδ 29) ἔχονζᾳ Φ κδὺ ὙΠ ΤΉ Τα 

ΘΟ. 4 

δὲ ἀΡῦο 2 

ΤΗ δ ϑ 

πη τἰρηεὶ 
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ἃς νδὶ (ρίσυϊαπα Βα(ΕΠ δἀπεέξίταν, ΠΠ|ς τπ ἂ χτ' δὲ μέσον Τ' καυλὸν κρωδοιζῶᾳ Ὥσοχεχαλ- 

ταοάϊο ἀοηπταϊία νοὶ δυγος της γαῖα, ἤτιηα; 

ἱρίαᾳ; μαι Πὰ οογπεα ἤῃτ, ογαπεπάϊης Πα- 

5. επάϊου!α;, ια] 65 οοταοτα,ππτο.ϑεά 

νοπαιίοπὶς σομηῖτος αάπης. Οὐρρςο ἔογα!- 

Πανὶχ ἃ πτο τς ετιᾶ σαρίτιγ. ποπλοῦο δι- 

τῷ Ππρι]ς ἰηπγαιπηοητίς Πίίος {τ ντεπάπ δά 

νεπατοπῶ, οἰξεπάαπι. Ρτίηγασα ἰσίτατ, αι 

δά ]οσιπι νεπογίης, νἱ ἀρτιπῃ εἴς σοη!!- 
οἴππε, αἀάπςοετε ργασἀᾶ νεπατι σαρίοπΔηλ 
ἀεδοπε,νηα ἄς οδηίθιι 1, σα ηϊδ οἰ πταῖτο- 

1 ιας ἰοτῖς δα ἐγ ξξας τοπεητοϑ, ΟΠ (οἰ τα 

οἰτουπηεδητςὟ δὶ νέο σαηΐς μα ἀρτὶ νο[{1- 

σἱλἀςερτγεπεηάοιτ, ποσητεπιροῦ ἃ ςομηΐ- 

ταημάο ἐπα ἀοθεης. δεαὰ δ] ἱρί!5 νοπατοτί- 

θιι5 ἀγραπιεητα πλαΐτα Ργοάεπγαρτιπι, νος 

Τὰς ἰπ πιο Πρ ιις Ιοοἰς,ν οἰεἰρία:ίη {Ππιοί!5,Γᾶ- 

πιοτῦ ἐταστποηταιν δ ἀεροσας ἔιογίητ,οη- 

τἰ πα ξξτι5. (ὐδῃὶς δατομῃ γε ΡΙ αγίπγιπὶ δά 

Ἰοσιπι αἰΐφαοπα ΠΙαοίπιπι ἱπάλσαηάο ρετ- 

τοηίοτ, αι α ἴῃ εἰυπλο 1] οοἱβ ἔογα ρ᾽ ογῖις 

τεσυτηραῖ. ΪΝαπι πίδηις σα]! ἀϊ αἰ ου]α ητ, 

εεἴτατς Εἰσί ϊαίοι]4. (πὶ Δα ἀρτὶ οι δι]ς 

Ροιιεηογίς, ἰλῖγαῦ: {Π|ς νεῖο ΡΙεγασηᾳ; {ὰτγ- 

σογοῃοη (Ο]οτ. δαπηδης ρίτιγ σαηΕ, ὃς ἐὰπὶ 

ΘΕΠῚ ΑἸ ἐς ΟΠγΠἶπο ργοσαὶ 4 οἰ }]1 το] εηῖ, 

δοίᾳσοδας ἴῃ Δαίτιις Δα ἀρτί σα Ποτοπάςη- 

το5 1Π]]οἰδητ, δὲ Ιλ πςος ἰῃ οτεέξος Π] πὰ {-- 

Ρίτος ΙΗ 4ος ἱπιροηδησ. [ρίπιβ ατξ (ασοηα 
ἤπαπὶ Ιοησαμη ργοάιισεητος, ἱπιγ πίθοις 
(αἰπεητασυ]α λοίϊδητ, (πρροίτὶς νεγίπηα; γα- 
τις: 0 ΡαΓ]α ιθο5 (ρ᾽  ου ]οἰς ἰπ ΠΠππὶ 
ἤπιπὶ πιαχίπης τοι ἀαῖ, γε ΔσσαγΓ ΟΠ  ἀρΓῸ 

Ῥατβ ἰπτουίοῦ απ ΠΟ] Α{{Π|π|8 {π|. Επηϊοα- 
Ἰυπι οἰγουίτογοτα αὐ ἀγθογα ἤγπια γα! σθῆτ, 
ποη αἀίρίπαπι. Ουΐρρε πάϊς π]οςῖϑ5 (ρὶ- 
τᾶ ΠΟΏΏΪΠΙ] δά! πδητ. διιργα πηρι]λϑ ρ[Α- 

65 οτἰαπι δά τα αἰ ΠΟ 114 ]Ἰο σα γα πλ15 αὐ θογᾶ Ὁ) τὶ ὡς φανώτατον 
οδίτγάδητ,ν τη τρία γετία οαγία ἔογαταγ,πος 
νίημιλπι ἀεῆςέϊατ Ομπὶ τοτῖα τοτξαογιητ, 

αἀοαηος γοάσᾶτς, ομηποίᾳ; (ο] ᾶτ, ὃς Ἰασι}}15 
νη . Πα; Πππητῖς ργοσθάδητς. (Π65 νΠ115 
αἰἰχαῖς ἱποίτετ, αὶ εἶτ τοὶ ρεγι τ ΠΠ πλὰς {τ. 
Ἀεϊχαὶ ογάϊπε εαπδταν, πηασῃἷς ἰΠτοΓΙ81- 
Ἰὶς αἰτπις αὐ αἰϊο ἀπ τος, νττγδίιτιις ἔογα (εὶς 
Ιατο ρατοασ. ΝΑ ἢ τειγοσεάεης ἰῃ οδξεττος 
ἱποι θεῖς, ρου σα πὶ οἴςἃ, νεδαοϊεπτατ. Ετο- 
ΠΙΪΠῚ ἰγατὴ {πα πη] οὐ οππάετγοῖ, υξ δά- 
οτίτοταγ, (Δ Ὲ5 ΔυταΠ1, Π.11ΠῚ ἰ4Πη 4 σα δ1]1 

τορ ας ας, ροταπιίδοιςητ:] Ξ , ΡΣ ΚΕ ῬΓΟΡ 1Ρ οἰφητ: ΠΟ ροΓ Ελείϊπονζᾷς ἀπ΄ δλλήλων πολὺ, 
ταγθατιις Ἔχίαγσοι, ὃζ φασοιπηᾷ; σαηὶ5 δά 
Ο5 Εἴπ15 οὔ ἱπιρότα ἐουοτιι, Θαπὴ ἴῃ αἰτιιη 1Δ4-- 
ἐγδὈ τη  Πγ8} σστθης, ἴῃ ρΙασας ἱποί οι. 51Π 
ΠΛ ΠΕΙ5.. ΟἸΠΙΠΟ σατίι ρεγίειιεη 5 ογίς. 

ἐπάφδὸοὺ 
» 5») 

ΑἸ τ Ν ὟΝ, ᾽ ΨΥ ΤΥ, Στ ᾽ ͵ » 9 ς ΑΥ ν -" 

δ ἢ ὠι κυνες εἴγὺς ὦσι Ὁ φύνης,Κ ὀχτασι' ϑορυξεμϑυος σ᾽ ὀΐξανα φήσετε ἡτίς αὐ ἥ' κυνῶν κα 

κάυμδμες,ς!φο9ιξ, χαὶ ζὰς ραθδοις χε ανείας κρανόΐνα!, 
δοφφτοπαχός. αἱ ὃ πυδὸςραξ αὐ ὁμοία τῶς Ἶ 

ἐλάφων. συϊκωγηγέτει σὲ, ἔσωσαν. Ὁ “ὦ ϑηδίον 

μόλις κἡ αἰ ποῦ πολλανν ὡλίσκετοι. ὁπτως δὲ δᾷ 

τότων ἑκαζω χεδακ κσϑϑς ϑήρᾳν, διδαιξω. 

ποϑξτον δ δε γρὴ ἐλϑυγζᾷς - οὗ αὐ οἴωνται 

ἐὴ »ἰασαγήν Ὁ κυνηγέσιον , λύσοινζᾷς μίαν 

τὐλυκονών τυ λαχαινων ᾿ Ως σὶ ἀλλας ἔχον- 

ὡς δεδευϑμας συμαύξ κέναι τῇ κυνί. ἐπάδϑὰ 

Β ὃ λοίξη αὐτῷ τὰ ἴχνη, ἕπεοϑαι ἑξῆς τὴ ἰχνά- 
σά ἡχϑυμϑμή ἀχϑλουθία. ἔςαι δὲ χαὶ τοῖς κυγη- 

γέταις πολλὰ, δῆλα «τῳ, οὖν δ τοῖς μιφλϑοι- 

χϑὶς τ χωρίων τὰ ἴγνη" οὖν δὲ τοῖς λασίοις, “ὃ 

ὕλης κλασμαΐζᾳ" ὅπ σ᾽ αὖ δενῶρα ἣν πλη- 

γαὶ Τὴν οδόντων. ἡ δὲ κύων ἐχὶ Ὁ πολὺ ἀφί- 

ξεται τόπον ὑλώδη ἰχνφύουσαι. κατακλίνεται 

ΩΣ ϑηρίον ὡς ἔχ: Ὁ πολὺ εἰς ποιαῦτα. τῷ 

κδὺ δ» χήρδμος "δεῖν ἀλεάφνὰ , τῷ δὲ ϑέρους 

ψυχά να΄ ἐπ4δοὺ σὴ ἀφίκηται ὅχὶ τίω ἀὐνζω, 
[3 

[φ ὑδλακτς ὁ), σἕκ αὐΐςαται ὡς τὰ πολλά. λα- 

(ζονᾷς δέχ πίω κύνα, ) ἢ (υτίω μα ὕμΜαλ- 

λῶν δῆστη ἀποῦαν στὸ τῆς 4 ὐνὴς πολὺ, χαὶ εἰς 

πῶς ὁρμιοὺς ἐμξαλλεαϑε (ἃς ϑζκυς ἅ Τπχ:- ἤιδάλα 

ζαλλονζᾳ τὸς βεϑχους ἔχε Ὀποσαλιδω κα λα 

ᾧᾳ τῆς ὕλης δὲχρ κ᾽ τῆς δὲ όχύος αὐτῆς μα- 
κρον ἡ πὐδϑήχονζο, χϑλπον ποιεῖν αὐτηδάϑαις πραΐκεν: 

ἔνδοϑεν. ἑκα τέρωϑεν Ἂ ὑφιςα να κλῶνας, ϑπτως τὰς ΔΝ 

αὐ εἰς τ ὅλπον “ἰὼ τὴν βρόχων αἱ αὐγαὶ τὸ « 

φέγίους ὡς κάλιςα «ὐνέγωσιν, ἵνα “ἀσο9οϑεον- 

Ω ἔσω" «αὶ τὸν πυξ δρομον 

ὀϊξα εν πὸ δώδρου ἰχυροὅ, χαὶ μὴ ἐκ βώ- 
χου. ἣ στευέχοντει Ὑ οὖν τοῖς ψιλοῖς αἰβώ- «οἷῷ 
ὩΣ αἷαρ δὲ ἑκχοίφης ἐμφροίηφν τῇ ὕλῃ ἡ χὰ χνται 

δύσορα ἵνα εἰς ζοὶς Φόκυς ποιηται ἱ τ δ)ο- δ δέον, 

μον, χαὶ μὴ ὠξαλλαῆων. ἐπάδορ ὃ φῶσιν, θλ- μὴ εζὸμ, 

ϑυνζᾷς παοϑς ζἀς κύνας ) λύσει πασοις, καὶ 

λαζογίας τὰ ἀχοντία, χαὶ τὰ σοϑζολια (σ69- 

Ἰέναη. ἐϊκελάφν δὲ ταῖς κεσὶν ἕνα τὸν ἐμιασ 409-- 

τατον, τὸς σ᾽, ἀλλοὺς ἕπεοϑαι χεσμίως, πος 

ὅπως αὐ αὖ- 
τω χανὴ Ὧι α δρομή. ἐαὶ γὸ 
πέσῃ εἰς πυκνουὶ, χίνδχωυος συληγάδα). ᾧ 
αὐ ποξϑασέσῃ εἰς τῶτον ΣΤ ὀρρα κα έτος ἐργίωὶ αἢ 

χατ. 

“ὑυυχώρων ἐμ- 

ποφοσφέρν.) αὐτὠ τοῦς Ὁ φρόφωπογ,αναιρῥι 4. θείων δ᾽ ,ἐμιπτεσῴται. ἐα) ὃ μιὴ, μμέϊαθῴν αγαίκη. σίανν". 
ἈΠ ἃ 
Ὁ ἐῶν 



ΒΥ Ε ΝΟΑΤΕΙΓΟἿ ΝΊΕ: φοὴ 
κὸ ἐαὺ μδὺ ἢ δ ῥίον κἀταφερὲς, δ. ᾧ αὐέχν ἃ Θυοὰ {1 ἀφο εὶς ξιετῖς Ἰοσυὶς, ἰἢ 0 τοτί 

ς "ἢ ἢ ἣ ν᾿» τοὶ Ἔξ τὰ τίποτ, {ξατίπιν οχίθσεσδε : ἢ ΡΙα- Ἢ υν ἡ δύκὼς ταχὺ δἸξαναξήσετου; ἡ ἐαὺ δὲ Φἄρτας ἀετίποτινγ, { υτῦ Ρία 
ἣν, Στ σον ΤῈ Εν . ΠάΟΣ ἰητδτεαδ ἴῃ (οἰ ρίσπι ξαῖυ ΤῸ νοῦ 

“» ἀπεδὸν; θυ»ὺς αὐλόν «δὶ ΕΟ ΟΚ ποσϑεδὶ τέο μθρ ἰβημιν νὰ Ὁ τὸ Πδί 
τότῳ ἢ τω χφηρῶ οἡ μϑο κυνες πσϑϑσκεισονταη, λιιξῆτος τοῖα οσπιϊοίοης, ἃς ἰριάες ἐπ διτα π». ὠΐδξὰ δὲ γρὴ φυλοαπουϑυας ἀυτοία κοντίζίν, τογάήποθιητ,α τοῦ οἰτου Π ἘΔητος, ἃς Ιόσα 

᾿ χα λίθοις βάλλφν, αὐθάςα μϑμους ὁπιοϑεν, χαὶ αυϊάσηι εχ ἰπτογια}}ο; ἀοπὲς {δἰ ρίμπι ρτο- 
ΟΝ ΠΝ ἢ ͵ “ρ΄ ΡοΙΘηξ, οἰ πηουγγοητέ ρίασα ἐπ ςΠ]ΠπΠὶ 
᾿ πόλυ αὐποῦεν, ἕως αὐ ΧαιΤα Εν . παοϑφωθαΐν 

ἢ ΤΊΣ, ἰπτεπ άοτῖς. Τ της ἀἰ αἷς οοτ, ἡ αὐ ίμηι; 
ἀν Ὁ »"» " ΕΣ δι ω ὌΝ 5 - ἐ ΝΣ με 

ἡμἐπν αὐτὸν, τῆς όκυος τὸν τρξ όγρομκον. Εἰ το ος]ς ΡΘΥτΠΠπηγειὸ ἃς ἱπρυί Πηΐς ἀργὸ σἀρίζἄοἑίο- 
2. Ὁ Π 2 ῇ νυ , ἅ τ ᾿ 

᾿ αὐ ἡ τὴν παρόντων ἐμτεοτατος χαὶ εἰκρατέ- Πεὶ5,1π Εαπ ργορνο τις, ἃ ἔσηϊο να ὁ 

ἐλιὰ ατυρολλέ μα ον βιαξννθεν τ ιθεὸν ἔνα Του τροπῶν εὐωίρις σου ῖθρῃ, 
͵ » » ͵ 1Όπ5. τ Πα 1 πὰ ΟἸΤΓΟΊΠΓΟΥΟ το ἢ (ζολίῳ παϊφν. ἐαὺ δὲ μἢ βούληται ἀκοντιζο-- Β. τρία ἘΥ Νὴ Σ ΣΥΥΥ ΠοΙαετίτ, δ ἃ τῇ ἀσσεάοσπεςιη οσιιεγῆις το: 

ῥδωος χα! βαλλόμνϑμος κατατέναι Τ᾿ ἀὐξιδρο- αν, (εἰρίμηι οἰγοῦιασοη5: τάπι (οΠ τοι, ἴτα σὰ 
δ τ δ. ν᾿ ἂνἑ ' Ν , ἘΚ ΤΩ πὰς 

μον, δδλλ ἐπόριεις ἐΧ Ἢ “299 τ' πϑϑειογζο, οὔδράτατα, εσεῆς εἰ νεπατοῦοπῃ ἤπητο νο- 
αἰξωδρομζὺὼ ποιούμδιυος" αὐαΐκη, ὅτ οὕτως παδιΐο ἀσσοέάοτο, ἀμδα ον ἰὰ δητεγίας τα. 

Ν ͵ ἡ κὰν Ἀ] ἶ ἡ Γδ λὰς ἀΪτο δ. τ Πἢ}- ἔχη, λαβόντα ὃ Θὐλὶον αχδϑοιένει, ἔχε- ΠΩ ΠΈγα, βοίς ἐι ἀἸτογα ἸΝάτη το! [πη]: 
ἘΠΉΤῚ ἐᾷ - ἘΣ Νη . 75, {ιααϊτίσις, ἀ χε το ρα! τ ὃς νσροτ, Αῆτος 

οϑαι δὴ αὐτο τῇ υϑὺ χήφι τῇ “δηριφερϑὶ τῦθ9- τἰα5 φυτῷ ρος ΠΗ οΥ πάπα! οσσποιηίηι ἰζ 2 
εϑεν, τῇ ὃ ἑτέφοι ὁπὶοϑεν. κατορθοῖ γὸ ἡ μὃῥ ὦ- σαταγ,ἄοχτοσς ἀοχιγαὶ, Ασος ὃς γεγο, ναπα- 
ξαςφεροὶ ἀὐτύ, ἡ ὃ δεξιὰ ἐπεμιξαλλᾳ. ἔριπσθθ- δα Π ΟΡ ϊοίΑτ,οταγίθιις πῦ πλαῖτο ρίειὸ ἀἰμα- 

δέν ἐϑεν 5 ΕΗ ἢ περιφερὸς 1 ἀτηέεϑα τῇ χερὶ τ σατίς, αὶ [ἔξ α βοη] (οἰθτ,ας τοτὸ ἰλτοῖα 
. ἘΑΕΝ ἘΡῸ ΘΝ με τὴν ἘΠ Ιχσιιο ἀἀ τδητπι]α παπὶ σοπιρτγίο. Γλεϊπ ἀὰ 

τῇ ομκθονυμίω" ο ὃ δυϊιὸς, τῇ ἐτερϑι (τ 9ςιον]ὼ 
ὶ ! ᾿ 'ι κι) ἐειά οιτε ὅζ σου] ἰπίριοίδε, ἀρ εἰς [ἢ οά 
2 “«σοοθαλλεοῖ ὁ ροξολιίον, μὴ πόλλῳ μεί- ( ποτ οδίδγιδης ἐπα ΠῚ ἰηβίροηϑ σα Ι σ΄ γ}9, » ͵ λ ᾿ ᾿ ᾿ ον Ἶ 

βὰν πόΐν, ζ δεξαντα Τπέμπαλι, ὀχιςρεφονὶα ζᾷς ποατ, ηε ἰξξα ἀεο]!παιίοπο ΠΑΡ τς δαΐτοτο; 
᾿ῥοίνα. υπλϑυρος ς ἀὐωνύμως, ἐχὶ Ἐχέρατ δῶν πος εἰ ἀς αϑλτο εχξ μα Δ ΒΡΡΣ 

ον ον ρος ἡ », “Δ Ἔλδ, ἢ ἱ ΓΟΧΟΙΠοΪϊς ἱπηροῖα. ἢ δὰ ' γύμον » εἰτὰ εἰσδλέποιϊα εἰς Ὁ ὄμμα  ϑηδιθ, (ξ 1 (οἱεῖαρο Ρ τᾷ 
Ὀξκλος ἐς τ τ ἐν ἢ γάι ὀντλίϑην εν Ὁ γεν μῆι ον 
«ὐϑθυμόκϑμον Ὁ κίνησιν τ Ἔπο τ κεφαλῆς τῆς ἃν ιρ]ρεῖα ΠΡὲ πιλτο με  ά!να ται. αἰῇ 
ἐχείνα. παδοσφέρᾳν ἢ Ὁ «σξοῦόλιον φυλαῖ. ρεγὰ ἰπ ΔΙ οι τὰ σΟΠΊραζατυ τῇ γίνε, 

ὶ τύμϑιον, μιὴ οκκρϑση ἐκ  χφραδ τῇ χεφαλῇ (αθιΐξετο σοτροτὶ ἀξητος [πιο Εἰϊίς ρτο- 
᾿ ΠῚ "ἧ: ΑΝ ΚΒΕΣΘΕΣ »ὺ ῥύμη ϑ ἐκκρόσεως ἕπεται. ποηάοημά! συ, πεχαυίτιη εγεξξις τ, πο- 
πν";. ΠΡΌ ΣΟΙ͂Σ τὶ ἀν ΜΝ οεἴϊο ε[Ἐ εἰιπι(Δποίαγί. 55] θταγ φα αξ ἂἱ- 
ᾧ παϑον]α ἢ ττο πιπᾷν δᾷ χι σύμιαι ) ὃ ἔχεα ζ, ἄ. ᾿ τίς ΘἸ1ΠῚ Πἰ τίσ ν ογα πη [4 ἢ πεηαδάτ, Πἰπὲ 

ἢ τ ῳ δ οἷ ͵ σον ποτ . . ὥϑν ἃ ὡς τὰ . 

Φύλης κάτω. Ὁ γὸ ϑηδλον, ἕαν υϑυ οὕτως τ ἀεἰπίσεη πὶ ΡΓοσα σά. 1 ποῦ νοτὸ αἰ {- 
ἝΝ. » ) ,͵ .-«.«-.κ΄ Υ Ἂ » ᾿ - 

ἴων Τ ἔγοντι παδϑςπέσῃ, ΟΥ̓ΟῚ Ἔ σιμότηϊα Ἵ οδὺν. Ὁ οτίπηίης σοί ξἰειτας νΠαπὶ ἀππιίαχαι παπξ 
"ἢ ᾿ » ͵ ξ ΠΣ ΝΜ Σ41ΠΗ ΤΕΣ ᾽ εν Πυτε τῶν ὃ σῶμᾳ « δεώαται ““πσολαξήν ἐαὺ 5 με- ν Δ ΠΠδοτατίοηίς παῖ, νε γεπατίοηϊς ἰσοῖο- 

πα πηι Ἐὐ Λα ΝΕ ΙΝΝ ΡΜΣΎΩΝ τῷ υπριαπὶ οιπὶ γε πάρι] ασος ὅς, ν δ] αξ 
ὑ ρδνῃ .Ν μὴ τῷ ἐπ Πιος ἐπα τΠπγπ5,αργ ἱσίτες, Νοη δι ἑττεη:- 
μετεωρ ζῆν. ἐαν ὃ μὴ διιύν,)άμφι αὐ πα. ἀπ ίἀταπιέῃ,πεαρίπι ἔογίάτ, ΗἩσδ αβοῦν: 

᾽ ΝΠ ͵ ᾽ . ᾽ “Ὁ ᾿ τ ΚΣ, πιὸ τ Ἃ 
ἀπαλλαγὴ ὃ τότων μία 651 ριον ἡ οτὸμ ον τὴ δὶ οδίροχοτῖς, οὐ ο {Π0,αοιῃ {Ὁ (ς ρτε- 

. πα ΤΠ 5. ΕΒ : τὰς ἈΠΕ 
αὐάΐκη ζυτη ἔχ) οἀσδλεελθονία ἐϊγὺς “υ πε Ρτς ἶγὰ το οοη- 

- δ. ἢ η δ τ μ᾿ ὉΝΔΥΓΕΙΟΓ. 1 10 116 σξι στ ΧΙ 14, Πα πλοῦ συΐκυνηγε τὴν ἕνα ἐχονα παφοθολιον, ἐρεῖν τε ττο ᾽ 
Ἐν ἐν Ὁ τ τ ἡ 3: 1πτευῖπιντ οτπη νοπάθα]ο ἰπγραῖ. ΝΑ ΠῚ ΔΙᾺ 

τ: μῆς ὅγε ηπτυχη πε, νατίοης (Δ αὶ πομοίξς πο οὐχ, δῇ ἔοία 
“πἼωκχότις στὸρ ὃ ἰδὴὴ Ὑ το, τϑι ἰδλ ὑπτῶν ον ΠΕ Χἢ (ῃρετᾶτα: Κατίας εἴσὸ νοπαδα!πὶ ξοδεμὶ τὰς τς γὼ ἃ ἐρεθιζρήα ἐπ ὀργὴό κα ϑυμᾶ τηοάσ, φαυσρέϊις, ἰηΒ ρας; ἂὸ ἔογγαπι ιγα 

᾿ τ Ἀν “ «ὰ.-ὄ. “ ἶ ᾿νί ἱ Ἧ ἢ Τχιςρέψ4. ὁ ταχὺ αἰαπηδεῶν, Ὁ 8 τοϑθό-Ε (ζαρίι]ᾶς, νθὶ νΕΙΠογΑτίιΣ οἹ, λἀσπποιίξατ; ὃΖ 
Σ ε Δ ἢ νι . ἘΠῚ ἱεὺς ΟὔΠΙΧυις δογίτο νόπαθιο ἱποϊ δαϊ. 1|ς ρτα. 

ιονμιεμάνδαζ, τρκρεάρανρν,; ἘΑΛΗΣ ηϊπιὶ ἀγάοτε ργορτ αἰταγ, ὃς ΠΗΠ ἀυΓος (ρι- 
σωτηξίσο, ὀηχωσ.ἢ ἀρ «.τὴσειντ!. τ οσζρερᾷν δὲ ον} ρΡτγομ  δογοῆς, ρὲγ Πα ΙΕΠῈ (τ ργορε!]οῖς 

} ν Ν κα τ ΞΟΝΝ ΩΝ 
ω “πόλιν Τ' αὐ ϑπονρὸ ἡ ωροθύναι ἐντὸς  ωμμό- Δάεαπηροπείγαγοῦ, αἰ γε πα θυ πὶ τοποῖ, 

"7 2 ᾽ γ»᾽ν:ε «4. Δ ͵ δ, ἑω ἢ » 

σλάτης,Ἐ ἢ ἐσφαγη, ὦ αὐτερείσειγα ἔχήν ἐῤῥωμϑῥως.ὁ ἢ ὅπὸ 5. «διξς ὡρόησι,ὶ εἰ μὴ κωλύ- 
Ἵ ι ᾽ ». 510 ς “ν" νι ἡ τὰ »" 

οἰεν οἱ χψῳδογες “Ὁ [νης ἀφίχοί᾽ αὐ δρὲ τ ράςδῳ ὡροωθαΐν αὐτ' αρὸς Ὁ Ὁ Ὡροξύλιον εγδα. 
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Αἀεοαυτοπιπιασπανϑ οἷἰτις οἵξ, ντῖρα οτἱᾶ Δ οὕτω δὲ πολλὴ ἡ δια είς δεν αὐ, ὡςτέ χα: 

ἰμὔητ ἐλ ας πέπιο ραταγοε φαϊρροσζοςρῃτ δ ύχ αὐ οἰοιτό τιφγαστδϑεεςιν αὐτῶ, τεϑνεαίτος 
τοτοοο ἀφῆτε αἄςο ἔογιθηῖ, να οἰβ τσ. ὦ ἐρῶν ν᾽ ΔΝ ματος τοὶ 

Δ ΤῊΣ Η ᾿ οὐ ά οὺς, ἐαὐ τις όχι Τ᾿ ὀδόντα ἔχιϑ 
Ροίττὶ ΡΠ της σορτιαθδηταγ. νιθδητῖνο- ΘΟ ΕΘ Τοοδόντα τρίχας, ͵ - "Δ ῇ εν. 

το, χυληο ρΓοιιοσαζις ἰεϊτοταγ,ἰσηῃςοίοῦε. σεουϑέχοισιν. οὐτῶς εἰσι χερμοί. ζώντι δὲ ὀχο.-- 
τ " ὦὐψρ. - .“ » , 2 Ἂ 95} 

Ναπιαϊοαυίπ αροτιδης πίει α σαπῦ σοῖτ- πύδοι, στὸ ἐρεϑιζοται. οὐ Ὑδγ οὐ “ο κυγών, 
. Η Ἵ Η « ͵ ΩΝ Ὡ ν 2 ι 

νος μϑν να μονα ἢϊπο ἰηάς ΠΟΙ μϑοπτόμων τῇ πλυγὴ αῷ σῳμιαπαθ, ἰχόιρα μὰ 

δάπτογοι, ἃ σπλας ἀ! ἄσιπ τοῦ ποσου 5,Άτ6; , , ἐς λρ ἑ 
ς . ἘΠΊ Αν : ἐὲ ἐδ τι τα τύβζεπί νο μδν δξέυ ἀρῤζωω 

οτίαπι ρ]ατίθιις ἐχ αἰ δ εἰς, σαρίταν. Ατέςηλί- ζ χα ἐδ, ΨΩ ΔΝ ΡΡ̓ Ε 

πάτα, δα Ἰποιάουίτίη γοτία, νοδτοῦ ἀσοαγ- ἀρ: χα ΕΤί ΡΌΘΕΙ “ξαγμαΐα. τρα- ἡ 

τοηϑἕοτίαι; πῦ Πῃς οδυτίοης ταπιοη,ῃς ἵπι- ὅγῶν, ὡλίσκέται. ἐαν δὲ ϑηλ4α ἡ ἐμιπεσοίσει, 
Ι Ἶ 1 : Ἴ ᾽ ω ! ΝΕ δ ᾿ 

ΡαΠας σαατι χιο  { σομ τί οτίτργοτογαταῦ. ἔχγθζοτα παν, Φυλοιπόμϑμον μὴ ὠοϑεὶς 

πεςοῆς οἰξ ας πιογάφαταγ. ΝΝοι Ε[Ἐ ἰρίταγ ἢ ἐν ον τ πναῖρε 

ροπις οαἀθηάπηι. Ατίι {υϊς Βυςρόγαςπε- ᾽ν ἕξοι ς ἔα ῳ ἀπ τ Ἷ Ἷ ἢ 

τὶς ἱπαίτας,, οἱ ποη αἰΐτοῦ ἰἀγροαάαπι εἴ, “ 668 ΕΙΣ Νννις ονρρε το ὧν 

4υᾶ ᾳυΐἔιθ πιαίσι]ο οοςἰάετῖς. ΕΧί ρος εαν δὲ ακων ελὴν εἰς σότο, Δι οναςασάς γι: ᾿ 
Ε εἰν» Δ τῷ λ " 

γοῖο, νοπάθα]ο ρογοιτίας ἐλ δ »ἄοπος γρογται οἹ αὐταὶ, ὡς εἰ “ἰπσὸ Φ' ἀρρένος. ὄξαν 
: [τι Ξ 13 Ὡ,0- , χ ͵ , « " ἢ 6ΔΠ} οσοἰ ἀοτίτ δο]ςηγαιτε πὶ Ἰοσετίά πῖο- κα ζο, δὲ δά παίφν Νι οὐβολ δ ον οΣ ὶ 

ἄἀο οαρί. Τηάιηταν εἰς ρίαρα αὐ οΧίτιϑ οὔ. ΟΣ Α ρος το ΝΑΔΕΝΑ δὲ 
᾿ : . ὌΞΩ γῆ. ὐλέσχον: ᾿ ἜΣ 

ὉΠ πὰ ἱπΊοσα ποπιογοία, ὃζ εάϊτα πηοητ ΡΣ, ᾿νε ξλ ιν ξὀργν νον". 
" ᾿ ἘΣ ΑΕ ΚΣ ἢ Υ 

αίρογα, ν οἱ ρατεητδάϊτι5 δά ]πςο5 ὃς ραϊα- αὖθις αἱ τ ῶχος ὑπι (Ως Δα θασάς τ γα- 
ξ ᾿ ἦα} “Ὁ ῃ Δ Ἐς Δ 3) ἃ 

ἄο5,8ς ἀ4πα5 αἰϊλ5.15,ουἱ ἀατατα οἴ πος πο- πων εἰς τς δρυ μου; τὰ ἀΐκν τὰ Φαγέα τεἰφε Δ ζω πὶ 
τι ᾿ ᾿ δ- . 411] δ᾿ 1.5 ἵ ͵ “ιςὦ ἀν. σοτί], γοτία γοῃαθαο ἰηἘγιιξξιις (ογιταῖ : 411] ξολαὶ σὴ εἰς οἱ ἐργάϑας, ΩΝ τὰ ὅδερ. ἰαχίαρἑ 

οᾶπες φἀάποιηζ, ὃζ ἀρεΠτηὰ φαα αποίοςα ΟΣ ΣΟ εξ λείας. ἀρ υλν ΝΝ εἰσβολαι 
. - δ . Ξ - : . ᾿ .Ὁ ἕ , ἔ ἜΡ: ᾿ 

ΡεγΖαίσιμης. ΨΝΡΙ τα ἱππέητζα πιθεῖς, η6- ᾽ "ἐχῶνο τ βθθλαον ΤῸ αὐ 
. ἷ - ἦ ᾿ ΝΕ 1 “7 ξο " « ᾿ λ " ᾽ ͵ ᾿ 

4αοπάορετίτατ. Ὁ πος ἢ Ἰπῃ οαἤεςιποίάς- ὦ “Ἐξ 4 (ς Ῥέχυς. οἱ δὲ ζῳς κυνας ἐππιγϑεσί, τὰ 

“--ςς. 

ς δ - ͵ "» ᾿ Ι͂ ᾽ Χ 

τίτ, Γδείαπι οὐξος ἀοσοάας, απατο γεπαιι- τὸς τὸ ποῦς ζιτοιῶτες τος καλλίςοις. ἐππάδδυ . τ 

1ο ; δέ σιν ἔογα πσ ἀσὰς, αφηχαάηγοί α- δὲ ἀ ρεδ, διώκεται. ἐαὺ ὀχ εἰς πἰιὸ οκεν 
ΧΙπγ 5:1 πλϊηας, στ ἸὩτογοὶ ρίοπάι5 εἰ. ΡΣ ΝΠ τ 

Ὁ δρίτυς οείδσα, ἀπ αἴτια πη ἴο ργοπηίταῦ ῬΆΡ ἷ ΞῈ ἘΞ τ ἀδξντς ὍΝ 

δοαηϊθιις. ΝΠ. Ποῖ ας ς ἔοτα νι τίσι (παρὰ ρον πων ̓ Ὁ  λοϑάι δίων 
τποάμπη ργαίξει, μια: πἰπλῖο ταπηθῃ ΔηΠο] ς- δὲ ἐμπέσῃ, μεταθῴν. αλισκέτοη δῈ χα στὸν 

τιι ἐχαμίπιαταγ, Ῥοτγοιίης ναὸ πλυϊτα ἢ ο- ἢ πγίγη, διωχόψϑωος “ἰπσὸ Τὴν κυνωΐν. Ὁ ὙᾺΡ̓ 

Δα(πηοαϊὶ νοπαιίοπο σαπο5,άτῳ; οτίαπι ν οηᾶ- λον καί αϑ πύρθαλλον δου μ4,ἀπαγ9- τς 

τΟΓΟΣ ἱρά ρειὶοΠταηταγ. τη ἀατοπη ροῦτ ΑΛ ἐπί ͵ κα ΟΝ εἰ 
Β σε »; οὐϑωον. ὌΟΤΟ, , 

(ςποηάο ἐχαηϊ πιάτα ἀἀπηοιοτο ν πα 14 ἐν υ Θπϑῶμο ἐνόν “; ἘΝ ΤΥΣ ἕϑμιαζομαι " 
σοσπητατ, πο ἴῃ αι, ἔδα ἰη γαρὶς (ἐσεῖται δῈ κύνες πολλαὶ τ» τῇ (οιαύτη «θη 69... αν ἰὐδὶ 

Ἄν Ὁ ὩΣ 
Ρίαταρτα ἐποτίε, ει ἐς ἰοσο {15 ἀοηίο οἱ κυγηγέται κινδχου θύουσιν. ὅτὸμ δὶ, εν Ἐ με- ἣν 
ἘΕΌΜΙΝΕ πο μθθαθιβθϑηνιθεμὶ Ὠροατοιί, σαδροιοἧς ἐπ ρηχϑτι αϑαϊκαζωνται πὐοοειέ- 
ΠΘΟΆΙ Ια ΓΟ ΠΙΙΔΕΠ 5 Ὶ ΡΘΟΊΓΕΟ ΡΑτΓαΣ, Ζ80- ᾿ ͵ ἣν ὦ " " » - 

τηϊπας ἰῃ ΤΥ ΕΡΑ ἘΤονα θὰ τ "ε βκὴ ἐπ ἐὴ «προθόλια, ̓ δυό ΜῈ ἐν πρϑμων 

αθαϊναο δτοεῖτ, ὁπ πηι τη οαην, ἃς αἰ Πλΐ εὐώαν Ὄποχρημψῳ, ἢ Οκ, δα σεως μιῇ )ελοντί 
- - γ᾽ ΕΣ ΠΕΣ - ΝΟΣ ΤΊ ετοι ΤῊΝ δ »" » 

τπλασῃίτιιάος στίτι5 σαι σαριἀϊτατί πα οὔ ἐξιέναι (οὐ γὸ κωλυᾷ αὐτὸν οὔτε Ὄφχυς, ουτε 

ἰάβους (μεἰσεαοι πα {παταογαης, ἀοοίαγαη- ἄλλο σε εὲν, φέρεοϑαι ὁμόσε ᾧῷ πλησιαζοντὴ 
ἃ. Β Ἴ σ τὸ ͵ , « 3, “ λ ἀλιντοηάμμι οἰδ δατοπν νοπαθιίο, ὃς σείξα ὅἕωσς οδύτοι τασδοσιτέον, ὅτθμ ἔχη οὕτως, καὶ 

οδίεφξξιιᾳ σοτροιῖς, ντ ἀἰξϊῦ οἰξ. Ναα πος, Ἐν δ. ν᾽ : ; 
πιοάο Πηυ1ἃ οτίλη φἀτιογίι σοπείησατ, ΠΟἢ ὀπεδφατεοντ' ἀὐψυχίαι, δὶ εὖ εἵλονΐ ἐκπο- 6. 
- τὲνν αν» Ἷ ! “ ͵ ν (» 

τά ργορτοτοα, ᾳφαοά γοέξε ἀσαῖ νεπατοσ, οῦ- νὴν τ ὑχιϑυμίαν αυτίωυ. γοήςεον δὲ ῷ Ὡῶ5- 
. ᾿ μη... δ Ἂ 7 “ -“" “Ὁ εἰ Ἢ 

τίροτίς. Ροπαηταῦ νοῦο ἰρίι5 τη ἰσι]α θ΄. (ολίῳ, κἡ ταῖς ποδοζολαῖς τῷ σωκκα τος ὡς εἶς 
Ἢ Ϊ Ἷ ἰς - ῃ ΔΤ ) ᾽ »᾽ ὴ ΚΝ τ΄ Το πλ]οοἰς, ἔϊουτ ἃς σογιιδ : δέ ἰρρου]ατίοτ Ε ρυται.εἰ Ὑ5  τὶ ὁ παορι,σέκ αὐ δα γε ὀρθῶς τὸ ὀρϑῶς 
ποδοι:άοηλίαπε, δὲ ἰμ ευτίοπαβ, ὃς δάϊ- ΠΝ τὰ ὩΣΤΣ 

᾿ : ͵ ᾿ ποιᾷν παροι. ἵςανται δὲ αἱ ποδὸςρα, αἱ οἰΐζις 
τι15,δΖ νίιι5 νεηαθα]. (πηι ἔστι ότι Ὁ ΖΞ: το ἐνὶ 

τοσοῃς οα πὶ σαρί πρτατ, χοὸς ᾿ρίιπη στασίτοῦ ὡςαὸρ ἰφ ἐλάφοις ἐν ζοις ὐΐις τὸ ποις,ὺ ὅλι- 
Ξ ς εν Χ Ἢ ΟΝ 

ἔσγαητ, πΐρρο ποη (οοητθοϑ5 το! Ππ]ποῦς σκέψας “ἡ αὐταλ; τὼ μμετο δρομ(α1. αἱ ασϑφ- "“Φ 

ίο]οβ5, ἀϊται δά ηιισ τεσοητος ἀστοποι ἐιηῖ: οδὸϊ, κὺ αἱ γϑείαι τῷ πσοοθολίου. τὰ δὲ  γεο: ἵ νευλυῆ, 
““ κε. 

ν΄ εἰ νεῦγγα .“ ἢ ) « τ" (ἐν " »" ͵ ΕΣ -“, Ψ ΕΠ) Ἁ δ: 

γ)ὴ αὐτὴν ὑτὸρ ἀλίσκηται; γαλεττως Τὅτο παρά. οὔτε ὙΝΡμογοιοῦται » ἕως αν Ἂ μακρωῆ ὁ νεαρᾶμ" 
«“ . ἶ 
οτὸμ τε 



ὈΡΕΙ .-ὙΈῈΝ ΑΓ ΥΟΎΝΙΕ: 
ξ , οἷ Υν ἀπ Ξ ο 9 ἱ ' ᾿ . Ε ὑὸν τε ἀὶ χύνες ἄδρωσιν, ἢ ὡροΐϑο τι,ταχὺ εἰς Α δὲ απιπὶσαπες οοΚ5 ἱπποπογίηῖ, γο ἈΠ] 

δ ὕχωυ ἀφανίζεται ἕποιται τεχι Ὁ πολὺ ὧν 

εὐ ὦσιν ἄμφω , χαλεποί οντες αὖτε, ὼ μβιλλον 

μαιχθυδροι “ὩΡ ἐχείνων,ἢ αἰ αὐξ, λέον- 

τες 5, παρδείλάς, λύίκες, πλυϑνρες, ρκτοι,ὸ 
Ι » Ὁ »“»ν -“ ΄ « ΩᾺ » ͵7 

γισκετο ΤᾺ εἰ, στὰ ὅς 1 ζιαῦτα ϑυρία,, Τὀλίσκ!!) ἐνξέ- 
"σὰ ͵ », Ν ᾿ 

γαις γώραι 6, αἰεὶ Ὁ παγίαγον ὅρος, ὼ τ’ χεῆον 
ἡ ὑἦ» ἢ μακεδὸ ας, τὰ δ), τ ζὸ ὀλύμπτω : 

μεσιῳ,ρὸ οὖν πινδῶ, τὰ δ), εἰν τῇ νύσῃ τῇ ὑπερ ὃ 

συρίας, ὁ πσδϑς ζις ἄλλοις ὀρέσιν ͵ ὅσαι οἷα π᾿ 

ὅεγ δεφάν ζιχῦτα.θλίσκε!) δὲ τὰ κϑὺ οὖ τοῖς ὁ 

ρέσι φαρμάκῳ ΠΣ δυσγωρίαν ἀχϑειτικῷ. πα.- 

ἐαθϑιλοεσι Ἀ' πϑτο οἱ ϑηρωνδροι, συμιμεγνιώ- 

πες εἰς Ὁ αὐτὸ ὑπ αὐ ἕκα ον χαϊρη «ἰξὶ τὰ ὑ- 

δειταρὰὸ ἴσρ3ς ὁ,τί οὐ δι) 27 ασδ9σῆ. τὰ δὲ αὐ- 

τ] καταξαηνονα εἰς Ὁ 'πεδὲον Ὁ γυκπὸσ,Ὅπτος- 

χλάοϑεια μα ἵπαω, χαὶ ὕπλων «λίσκεν, εἰς 

χινδχευον καϑιςαί]α, τὸς αἱ οφεοῦζας. ἔς! δὲ οἷς 

ἐλ ὀρύγματα ποιά οι αἰξεϑερο, μεγά- 

δα, βαθέων τὺ μιέσω λεί κοντες κίονα, τῆς γη5. 

Ἐχὶ δὲ τϑ τι εἰς νυκία ἐπελεγαν δήσαντες αἿ- 

γα χϑὰ ἔφρᾳξα» κύκλώ Θ ὀρυγμκα ὑλή, ὥςτε 
ι ἘΥ ἢ δ τὴ Ὑ τ Υρ γα ΤᾺ 

ΠῚ) πὐξεοοὸν, εἰσοδὸν « λείποντες. τὰ δὲ, ακό- 

οντα Τ᾿ Φωνῆς Ὁ» τῇ τυκπὶ χύνω Ἐ φφογμὸν 

πϑόφοισι, χαὶ ἐπάδορ μὴ ἀὐείσκη διδὸν, 

ρπηδα, καὶ ἀλίσκεται. αἰϑὶ υϑὼ αὐτῇ 

πράξεων, ΤῊ οὐ τοῖς κυ ηγέσι τς, εἴρηται. ὠ- 

Φελήσονται δὲοὶ Ὀχιθυμήταντες τότ τὸ ἔρ- 

“90 πολλώ. ὑγίφαν τε "ὃ τοῖς σωμ(ασι Ὡϑοι- 

σκάυασουσι, αὶ ὁρᾶν αὶ ἀἰκου ἐν μῶνλον, γηρα- 

σκᾷν δὲ ἡ ον. τὰ δὲ 25: Τ' πολειμον κιϑ.λιςὰ 

“παι,δαῦ4. ποσῶν αϑὸ ταῦ πλιὰ ὑπὸ ἔχο “τες 

ποράσωνται ὁδιὲς γαλεπαξ, ἐκ αἱ πἰοϑσιν.οὐέ- 

ξο"}) ὃ τῷς ποιξ6, ΕΣ Ὁ εἴϑιαϑαι κί τάτων 

αἱρῷ τὰ ὅνοία. ἔπάτα ἀὐναζ οϑαι τεσκλυρῶς 

δυωνατοὶ ἔσονται, χαὶ Φύλακες ἐ{) ἀγαθοὶ τῷ 

ἐὄχιτα ἤσνϑρου. οὖν δὲ Ὁ πσξλεόδοις τοῖς πσϑὸς 

πὸς πολεμίες ἅμα οἷοί τε ἔσονται χε ἔνα, ἊΝ 

σὰ πιραγἠελλόμϑυα ποιόν, “λ [οἱ Ὁ ὅτω ἡ αδ᾽ 

“οὶ αὐρήν ἄς ἄγρας. τεταγμκένοι δ, οὖν (ἢ ὡρό- 

εϑεν, οὐ λείμουσι (ᾳς παξάς, 4 Θ καρτερᾷν 

διωύα οϑα). οὖ φυγὴ δὲ τὴν πολεμίων ὀρθῶς 
"ὼ ἀσφόλως δτωξονται τὰς ογαιτίες οἱ ποτὶ 

χώείῳ, ΟΥ̓ στ ἡ )4α» δὰ φτυγχύστιοτος δεοὶ- 

κείῳ φρατοπέδ ᾧ,-᾿ χώ δἴσις ὕχωώδεσι, χα" ἰστο. 
-“" ΘΝ ͵ ν᾽ » Ἢ 3, . 

Χρημγοις ) ἡάλλοις χαλέποις οἱοι Τ' ἐσθ᾽ Ἴτη ΤΩ 
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Ἰρίι ρταίεπίογίησ, ξατίην (ε αἰδάτιης ἢ Π]υας, 
ὃ αρῸὸ ἰςαυηταῦ οῸς νχ Ρ᾽αγπλαΠ), το -- 

ΤᾺ (ππῸ: ἰἀ τετη ροτδ (δι ογε5, ὃν ρτὸ {ΠῚ 
ΔΟΤΙῸ 5, ΤΑ ἢ ὈΓῸ {οἸρήις ραρηδητος. Ατ]θο- 
Π65, ραγαὶ, ᾿γπσες., ραητῃονας, νΕΠς ὃ ἃΠτα, 
αααοιπηα» ἐπῆν οἰ οὶ ἔσγα;, ραττηὴ ῥε- 
ΓΟΘΥ 5 ἴῃ ̓ Οοἱς σορίαητατγ, οἰτοα Ῥαησςαπη 
ποτε), δὲ Τ (ἴτταπα, 48| Πρτα δος φο- {νεο. 
εἰ οἰ: ραττίαυίη Οἰγρο Μγίϊο, ΡΙπο: ΣΝ 
ΔΙ τὰ ᾿π Νγίατπρτγα ϑγγίαμη, ὃς ἰὐχτα Ὠηοητος 4ιε Τάρας 
ΑἸϊος, φαοῖχιστ ἑάοποὶ (πητ ας παῖς Ππππς γος 

Β δεποιῖς ΕΠ] 5." δρίπαπταγ νοτο ῬΆΓΕΪΠῚ 1 Οονν δίς 
Βαηώ, ΝΠ τη Πτίθιι5 ἀσοη τίσ νοπθηο, ρΌρτοι αἵρο- 
Τηγτσ δ 

τἰτατοῦα γοσίοπαπι, Εἶος Δτο πὶ νεπαΐοτος Ἐπ, 
τοις 115 πη! σοπτος, φαΐ θιι5 αι 4; ἀοἰ εξ α- φρίεγο 
τοῦ βοτα ἴδοις Δ]πς "15 οἰ οἰ τ, ἃ ΠῚ φαΐ τ ΝΣ 
Αἰϊαὰ αἄϊΐτε σοπίπειοῦίης. Βαγεῖση δείδια ἢ1-- πίϑω οα- 
Ἰκ, πα: ποξξι τη ρίαηλ ἀςίσοπάμητ, ας ἤρα: 
δζ αὐταῖς ᾿ητογ ἢ αἱ ὃς οἰ γοιπυοπῖφ, πος ἢ-- γα. 
πὸ νοῃατογατη αἰ ογ Πυΐη 6, ἀρ ππτατιδαης 
Ἁαΐθσιι5 δέ ἔοιιθα5 411 ρ]45 οὐ οἱσυ]ατὶ (οτανὰ 
οοπβοίθητ, ργοξαπ 4 [ἢ τη άἴο τΟΙ πη] ΠΕ Ξ 
τος τεῦγα σο! απγη τ, σα (} ποέξϑηι σάρτᾷ 
το] σάτα ἱπιροηίιτ, ὃΖ νηαία; βοιϊσαπι ππα- 
τοτίαΣ ἈΠΟ τ] Οἰγοιτπυορίπης ἃς οὐἰξγιιαηξ, 
ΔΕ οἰτοιιηνίρι οε πα ἔσαΐτας Πτ,αάϊεα αὐ τα- 
στεάίεπαάπην αι} 0 γα έξο. Πα νοζεπι ποὶ 
ὅζα αὐάϊοητες, (ροῦν εἰγοιπησυγἤταηι; δὲ 
Ζαϊπι απ! πα ᾿π πηἑιτπῇ αὐ τα, τγαπ ἢ ς 
Ἰίαητ, δὲ σαρίπηταν. Παξξοητις ἐς ἰἰς πα; ἰὴ 
νεπατίομε πιο 44 της ἀἰθ απ. ας αὐτῷ 
Ἰασουῖ ας {πιάτο ἀφ άϊτι, πασᾶ ᾿ηἀς νε] τα- 
τῷ ζαρίςητ, ΝΝΔπ| δ σούρογίδιις ναϊοιάϊπξ 
Ὀοπᾶ σοπο]Π]αθᾶς, ὃ ν"Ὦ δα  ίτιτα; ἀλο]Ἰοτί 
ἔγαδατατ ὃς ἰογίας (ς πείσοητ. Α ἃ αἰ οἰ ρ!Πη γοάιο. 
γέγο πη] τάγῷ βου ΠΠ πη σὸς νοπατίο [Ώ{Π|5 ΡΝ Ι 
ταῖς, Ρυηχᾶ,ν δὶ σοίξαπεῖθι5 αγηηα ροτ ἀ{{Π- ἐν, 
οἵος νίας ΘΠ ἢ οτίτ,αῃ π1ὸ5 μαι ἀείροη- 
ἀςθῦτ. Οὐ ρρε]αθοτες (αἰἰποτς ργορεογεα 
Ροτουτητ, 0 ἃ {5 Δ ἔε τας σαρίξαας αὐ {ιτε- 
ταξειξαστίης. Γλεῖπάο ρότογιητ οὐἰᾷ οὐδατῷ 
ἀατίτον, δὲ ἐστεσιος ἐς ἀςοίατατο σα οὐ ος 
ἴπόο, 466 ΠΙδτΙς ἱπηρογατιηγ, Γπ ποι δες 
ἀφοῦ αἷς ΠΠ1}}] δὲ ργοστοάί αὐτιογίις δος, ὃς 
ξαςοτε Ῥοιθγιηι, αυ]α ἱπηρδγᾶτιγ; ᾿άφ ρτο- 
Ρτογοα, αιιοῦ ααξ Γατοης ἔόγας οτἱᾷ σαρονὰ. 
οὐἰπειιδγίητ ἢ ἕγὄτο δου] οσδεῖ, δ] αδοτοϑ 
τοΙόγαγα ποεϊητ, ἀοὶθ5 Παπα εἰοίοτξι, [ἢ Πὸξ 

Ε {εἰὰ ἔπιρα ργορτεῦ οοιπξειά ἢ 8 ὅν {τη} αἰ]- 
δαίείς ἴῃ Ιοοῖς αὐ πενγίαγίος γεέξε ραυίτον αὐ 
τατο ρίεαϊιεηταγ, 5] 61 ἐπ ΕΟ] ἴτε δχεγοῖς- 
τα (ὁ σοΠ τῖτ, πη ΠΙ ἢ, ΡΓαταριῖς, ἈΠῸ; 
αἸΠΙ ΟΠ σεις Ιοοἰς τ (εἰρίος, ατιᾷ αΠ1ο5 ἁθίῳ 
πάσα ὰ τα γρί Πα Πἰς σοηῃίογιαις Ροτεσγιμησ, 

αὐτὶ σωζξοϑαι μὴ αἰδιφῶς, τὲ ἐτέρρυς σωζγ. 
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Νατα ργαδεδίτ μος εἰς ̓ ρίξ τοὶ νέα, τ Ρίς 

Αἰϊίς ποτίπε. ΝΟΠΠαΠΕ αϊάξ τα]ο5 ααυδη- 

ἄο, πιασῃαί(οοίοτιπι ταγθα ἴῃ ἔπσατα οοπ- 

ἰςξξα, ἴαπιὶ νίδῖοτος μοίξο5, οὐ ἀπ Πουϊτατο5 

Ιοσοτγαπιίῃ εγγογοπὶ ἀθγορτοβ, πο ἰρίιτο- 

Ῥοῖς αἵφ διιάδοία ρα ἱπαιταηάο τοῦ- 

σαάατε σοεροτγαητ ϑοπηραεῖ οηἰπι 1}, α] τὰ 
Δοοτρουθι5, τ πὶ ΔΏΪ Πα ἐστορίε οὔδραγατὶ 

(απὸ, παι ρτοςι] αδίππταῦ εο,ντ τέμπη ρΓο- 

(ρεγο ρογᾶτ Ὁ αππὶ υτ πγαίοτος ααοῃο- 

{τὶ σοσποιμςης, πίπο ρτοίρεγος ἀποετίις 

μοίξες (πσςοίπις ἔπος πιαπαγο:απδτυτβ σὰ- 

τᾶ {01 {π(οὶρίεπάατη οξίπογαης. πὶ Ἰίσος 

αὐ ἰπίτῖο ἔγιισίι ἱπορία]αρογαγξτ, Ποἢ ταπιᾶ 

γοπατοσίθιι ἱπτεγάϊοεπάιιπι)ιν πατοη6 ἴα- 

ἀϊςαταπτ; αι ἰ) μ1 1} δοτγιιπη, αι: (ῃρτα 

τοτγᾶ παίσιιπταγινοπατὶ (ο]εᾶτ, Ρτςτογοανε- 

οταεγᾶς ἱπιγα τλυϊτα τά! [ργορτογ νοι] 
Ρετγηοέζατί, πε ἰνυΐ5 ἀγτὶς ροτῖτὶ ΠΟΙ ΠΕ 5 

{υἰς ἱρίος ργχάϊς ἃς νεπατίοης ἐγαιιάαγεητ, 

γιάεθαπτιοπίτ μᾶς νηᾶπὶ νοὶ] ρτατοπλ1- 

πίοτγίδες νυ] τατος δά ΐοτες ρ᾽ αγὶ πχ5: Π1111} 

δὲ ργιάεπιας εο5 γράάατ, δέ ἴαΠπος, Ζαρα ἴῃ 

νογίτατο ἰπΠπἰταδταγ. [τἀ τη γες ὉΠ Πἰοὰς ΡΕΥ 

παςοπδὶ οεάοτες ξο]οίτου ἰμτο Πρ εραης. Εδ- 

ἐξ νο!ιιρταβ ἃ σοτοτῖδ πιο ργςο]αὶβ ὅζῃο 

ποιεῖς τοις, αΐθιι (ς ἀατο νολτητ, ΠΙΙΠΙΠῚΘ 

1πππε πος ἀτοοι; 0 α αἱὶς νοἰπρταῖοβ πρτο- 

δα ἐλοίϊπητ, ]ια ἀϊσοηάα ποη ἰμητ. ἘΧ ᾿ς 

ἰσίτατ ὃς ΒΟΩῚ Πλ Π το 5,δζ ἱπυροτατογος Ὀοηὶ 

οὐδάππε Ο οτιιπὶ ἐπί τὴ Ιαοτες οχ Δ 1ΠῚ15 

δὲ σοτρουγιρ5ταγρί τι ἤϊηοΠὶ ἃς ᾿πὲο] ξτίαπα 

ΕΧροΙΠαπτ, Ἐπ νίγγατῖς οχοίταητ, ἢ ρτς- 
{τ ΠΠπὶὶ (πε : Ζαΐρρο 4 πες πἰαγῖδϑ5 ρᾶ- 

«εἴας, Πεο γερσίοη!ϑ ὃζ αστὶ νφίξατ! ΟΠ πα τητ 

πορ]εδτατι. ἱσιπενεῖο ποηπμ 1, ποῦ εἶξε 

{υάϊο νεπαιϊοηὶς ἱπἀσοπάϊι,ης τος ἔαγηϊ- 

ΠΑτὶς περ ρατας : Ζασπιηοη πογίητ,εοϑ ο- Π Οὔκ εἰδότες, 
ΠηΠίπο Ρδττοβ Δ ὨΔ}] 185 χἀτεητίοτες εἴς, αὶ 

ἀξ τεραδ]ῖσα ὃς φπιίοὶς ῬΘη 6 ΠΕΓΘΏΓΕΓ. 

Οὐυοά ἢ {ξυιάϊοι! νεπαιίοηίϑ ἴτὰ (ς σοπηρᾶ- 
ταῦτ, τ ρατγίαΣ ΠΧ 1151 τεδας νε]ες Πητ: 

πεσρσίπατα σοττο ΠΕΡΊ ητ ΝΑ τα γαϊαίσα- 

ἰαίχας ξοττιιηα {1 οἰιπὶ γορα δ] ρα σοπίπη- 
ἔα ίμητ, ντ σπι θα ρατγίτοι δὲ ἱποο  ΠλῈ5 

ἢπτ,ᾷὃς επδγγαηταγι ταις νἱτὶ τα] 5 ἤτηα] ὅς 

(παπι, δὃζ δἰϊογιιηι τοπι ρει παταπι σοηίοτ- 
τιαπτ. Μευτὶ ταπηθη εχ 115, 4 μας ἀϊξεῖ- 

ταητ, ρου ᾿πυϊἀἰ)πιἐπιρτιιάρφητος, μα ἱρίοτῇ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ 5 

Α καὶ γὸ σεευήϑηα 
“ γ} ͵ 

τὸ ἐρχϑὺ παρεξᾳ ἀὐύθις πλέον 

τὶ εἰδέναι. καὶ ἤδη τινὲς ΤῊ ζοιούτων, πολλοῦ 

ὄχλου συμμάχων βεφϑεντος 5 τῇ «ὑῶν 4.ε- 

ΘΕ ΤΌΣ 
πολεμίουξ γενικηχϑζᾷς «ϑαμαιχόνδϑιοι ἐδέ- 

“ψἀντο. ἀεὶ γ»Ὁ 651 τοῖς τὰ σώ κφιται ἢ ὲ ψυ- 

χας ἀ)έχοισιν ἐγγὺς ἐὴ) τῷ δύτυχησαι. εἰδὺ-. 

τες δὲ ἢ οἱ σόϑηρνοι ἡμδμ,δτι οὐ] άῦϑεν ἀὐτύ- 

χριὼ “σϑϑς τὸς πολεμίοις ἔχει μέλφαν γέων 

ἐποιήσαιντο. ασϑυίζοντες γὸ καρπῶν ὦ δξαρ- 

Βχῆς, οὐγόμμεισειν ὅμ(9.ς τὸς χυγηγέζᾷς μὴ κω- 

λύφν, ΡΥ ὁ μηδὲν ξχὶ τῇ γὴ φυομϑέων 

ἀγοϑύφ. πυρὸς δὲ ἵ πῦτο, μὴ γυκτερθ φν ο»- 

τὸς πολλαΐν ςα δίων" ἵνα μὴ ἀφαιοϑῖντο Ως ϑη-- 

δφς αὐτῦῦ οἱ ἔγντες ζαὐυτίω ̓  τέχνζω. ἑώ- 

βὼν δ ότι ἕ' νεωτέρων ἡ ἡδονὴ μιύγη αὕτη πλΆ- 

ςα ἀγαϑὼ «ἰϑασκάυάζί. σωφροναό τε ὙΡ 

ποιᾷ, χὰ διχαι«ς, ΔΙ φῳ τῇ αληϑεία σα- 

δυεοϑαι. τά τε τῷ πολέμου “ἰῷ ζ: ιούτων 

ἀὐτυγχοιῶτες ἠοϑαίνοντο. ἕξ τεάλλων εἴτι βό- 

(λοΐ) υχετηδεῦψν κὸρῶ,, σὐεῆιὸς εἰτοσερξ ὥο- 
πξρύτεραι καχαὶ ἡδὸγαὶ , αἷς οὐγρὺ μια ϑούνῳν. 

ἐκ ΤΟ ιάτων δξυ ςρατιῶτα γε αγαϑοὶ, ̓  ςρα- 

τηγϑὶ γίγνονται. ὧν ὃ οἱ πόνοιτὰ μὑϑὺ αἰσχρὰ ἢ 

ὑξριςικα ον Ὁ ψυχῆς ἡ τῷ σώματος αφαι- 

οϑιεῶται, δχεθυμίων δ᾽ ἰρετὴς εὐηύξησαν, ὅ- 

τοι! Φέιςοι. Π "ὃ αὐ αἰξεΐϑοιεν οὔτε τί πολιν 

τἰω ἑαυ μ᾽ ἀδικουμϑμέν, οὔτε τίω χώραν 

παορουσαιν κακῶς. λέοριεσι δὲ τίνες, ὡς οὐ γοὺ 

ἐρᾷν κυννηγέσιῶν, ἵνα μὴ οἰκείων ἀμελώσιν' 

ὅτι οἱ ας πόλῴς αὶ τὸς φίλοις 4 

ποιοιώτες,πλυτες ἢ οἰκείων ἐχιμελέςεροί εἰ- 

σιν. εἰ δξζω οἱ φιλοκυνηγέται πο ορισκθ ζῶσιν 
αὐτὸς τῇ πατοίδι “χρησίμοις τὴ εἰς τὰ μέγι- 

ζα,ἐ σὴ αἱ τὰ ἔχε ἀσόϑοιντο. στο γὃ τῇ πῦλά 

ὼ σωζέται κ οἰσθλλύτω τὰ οἰκία ἐκαςου" ὡς]ε 

“ρος τοῖς αὐτὴν" ὼ τὰ ΤῊ ἄλλων ἰδιωηδ οἱ 

Οιξτοι σωζοισι. πολλοὶ δὲ Ἔστὸ φϑονε ἀλόγιςοι 

Ὧν ζῶτα λεχϑυτῶν αἱ δφιοῦτχαι δ Ὁ αὐτῶ 

καχίω Σ'πολέαϑαι μῶλλον, ἢ ἑτέρων τρετῇ 

ἰσηδυία ρετγίγο πα αητ, 4 14π| αἰϊογαηπινῖτς- Εὶ σωζέοϑαι αἱ “ὃ ἡδοναὶ αἱ πολλὰ αἱ χαὶ καιχαὶ ὧν 
μω 3 

τατςε (ςγιιαυ! ΙΝ πὶ πλαΐες ν οἰ ρταζος ἂς ᾿Γά- 
πα ἔμπης, αυίδσιις (ογυίςπτοβ, νὶ ροίοτα ἀϊ- 
οδητδιιταοίλητ, πα πσπητατ. ΕΠ ης γαθὰ ὃζ 
ἱποοηπάοστγατα ογατίοης πὶ οὐἄϊα ρατίπητ, 
ἱπιρτοῦὶς νοτὸ λέξις πιογθος, ἀαπγηα, πο- 
σος,π {1 ] (οἰ πη, (ς ἃ οτίαπα δ ουῖς, ἃς αταῖ- 
οἷβ ατςςπης; οσπηὶ νἰτιογα (οηία ἀς[Ἐἰτατὶ, 

ἡΠώμϑροι ἢ λέγᾳν ἢ ποροίηᾷν ἔπαίφονται τὰ 

χείρω. εἶτα εκ «δὲ ἢ; ματέων λφγων ἔηϑρας 

αὐαιρϑνται, εἶν, Ὁ κα κῶν ἔργων νόσοις, χὺ ὧ»- 

μίας, καὶ ϑανώτως χαὶ αὐτὸν", χαὶ παι ϑὼν, 

χαὶ φίλων, αὐαμοϑήτως μϑι Ὁ κακῶν ἔχοντες, 
ΒΕ] 

Ὁ 



“δύ ἡδογων πλέον τλνόλλων αἰεϑανονδυοὶ, 

οἷς τίς αὐ γούσαι Ὁ εἰς πόλεως σωτηδίαν; ζού- 

σῶν μϑύτοι τυ κακῶν συ οϊεὶς ὅςτις δῴκ ἀφέ- 

ζεται ,ἐρᾳοϑεὶς ὧν ἐγὼ παρανναΐ. “πα δαῦσις 
“ 

»» καλὴ διδούσκᾳ γ,οὔοϑαι νόμοις χα λέγν 

ὉΤῈ ἸΥΡΕ Δ τ ΙΝ Ἐ' 567 
Α (ἃ εοάεμι αἀ νοϊπρταζὸς σοτετῖς ἀστοΓα 
ΡιΔαΠ; ποτ ορογα {εὶς ντὶ δά τορι 1- 
σα (αἰστεπι νοὶ} Αἰ ἰς ἀν τς ποίη πῇ 
ΔὈΓΙποδίς, χαὶ οχοίτατας ΠΠοτὰ Πππι 16 [πΞ 
εἰς, αι ἰρίε ρυαοῖρίο. τα ποη [ἔα [Π{{|- 
τατίο ἀοσοῖρατγεγο [ἐσίθιι5, ἄςας 115 δ [63 
ααΐ, δζ αάϊτς, ααα ᾿α1ὰ (τητ. Ὁ παρτορτοῦ 

Τλαπι επίπι ἰαδότεπι ξιρίιης, 4114}15 εΠ6. 

ποά ἢ νίτγει- 

Υ ͵ ἊΝ γ᾽ ͵] ε ν Ὁ , 

παρέχον- «ὐξὶ τὴν διχαίων, κα ἀκούφ. οἱ υδὺ ὄξω Ἵπὰ- ἢ). 4αΐ τς (ς σαγπητ,γ Ἐπιρογ ἀ!]!Ι] πο πὶ οδί- 
Ἷν φόντες ἀὐτός ὄχι Ὁ αεἰ τί μφίϑειν 1ξ χρὴ δὲ τ. τς ἸΔθότγεηι, ὃς ἀοσοτί ν της . Ππἀϊα αα]- 

δαίσκεαϑειι, αὐτοῖς υϑὺ μια. ϑήσς χαὶ μελέζς ἄσια 11 ὃς ἐχογοϊτατίομοθς Πδὶ ἰαθουοίας 
ἴζλεπόνοις ἔγοισι, σωτηξίαν δὲ ταῖς «ὐΤὴνΜ΄πό- (οδταμτατ, (ς ἃ οἰατατίδιις (αἷς (τατος: αὶ 
λεσιν οἷ δὲ μὴ οέλθντες “ὰ ΟΣ ολονδς γοτΟ ΪΔθΟΓΙ5 νἱτα πὶ σαι} ἀοςετί ΠοΙπητ, 

ἷ ΝΣ π ἘΝ "τ ἰρά νίταπι ροτίας 'π ν οἰ αρτατίθιις ἰπηπγο1- 
δὰ σκέοθαι, δλλά ον πδόναις ἀὐκβοΝ 29» « οχίσοπάσπι [πατυιπτ, ἰῃ σι η 115 ρυαα τὶ 
γήν, φύσᾳ οὗτοι καίκιςθι. οὐ ΤῈ ὙΣΡ νόμοις, οὐ- (ῃῃτ ἱππργοθ ΠΠπιῖς. Οὐΐρρε πεο!ερίδας, 
τὲ λθγ9|ς ἀγαϑοῖς πείϑονται.οὐ ὙῈ» ἀλείσκα- πες δἀπιοπιτοηίθιις γοξι!ς οτειηβροξαῃξ, 

 Ὃ λ ἘΣ ἐπε ΔΡΙΝ ᾽ ᾿ς 1) 

ΠῚ ἷ οὐχ ίθ τοτοι ἀγαϑὸν τῇ. νἱν ἔοττῖϑ ὃς οστορίις ἀευεάτ, ποῦ ἰηπςῆϊ- 

αὐ μας τῷ Υ ἀκ γ5ι ἐῷ, οὔτε σοῷοι. πῆς, Ιταηπε πος το] σἱοί! οὔτ ροϊπιηε, πος 
τω δὲ απο δοίτο γχεώκδροι, πολλαὶ ὄλττι- (αρίθητας: σαππηαις ς σογαητ,νὶ γοέξα ἰπ- 

μιϑὅσι τοῖς πεπαιδοῦ υϑοις. Ὁ οὶ αϑὸὺ δξζο υ- (ἰτυτιοηὶς ΟΧροῖῖες, θοη6 ἰὨΠἸτατος ρίε- 
τῶν συ᾽ϑὲν αὐ καλεῖς ἔχοι" «αὶ δὲ “δ άμει- ἘΡΟΣ ᾿ Ἢ τὴν εἴρο 48|4- 

| ͵ . ἘΥΎΝΝ τα ὍΝ τῷ ͵ “ Ὁ Π11 τα ΡΕΙ ΠΟ ΟἿ ρτοίροτο, Τα ππηὶ 

ἐρε βτα κλπ τι ὙΠ ΕῸΙ, ΜΠ: ἢ Ἡς Π ὈΡΟΙΑ Πγ ἢ αν δη ἢ 
' ᾿ βζωυται. αἰμείνοις ὀζχυ, οἱ )εΐλοντες πΌνΕΙν. χαλ Ιημο 44 σοποι Π οπτίαῦ. Ιάεξοσας {δαμὶ- 
' πὗτο Ὀχιδέδεικται μεγάλῳ ““Ρραδείγματι. Οτατ, εο9 ες πλε]ίογες, 41 ]αθοῦος Γαἰςἰρο- 
' τ. παλαιοτέρων οἱ Ὡρὰ Χείρωνι ὧν το ΏΟΠ Γοοιίδητ. Ἐχοπηρίο ἰά ἀςπιοηίεια- 

ἐπεμνήοϑέω,, νέοι ὄντες τρξάμϑροι ὐπὸ δ τυπυϊπῇρη!. Ναπὶνοότογος ΠΠαρυά ΟΠΐτο- 
Κ᾿ ἀϑι ἐν οϑη οὐ ὧν ΠΟΠῚ, ΠΟΥ ΠῚ ΠΟ ΠΕΙΟΠΟΠῚ ἔφοὶ,ἕαξξο ἃ γα- 

πραηΙ ἐστ. ΟΛΝαΧΤ] ἈΟΟΆΘΣ ἐριθγον τος ὩΣ λ σ Ἰθίις αταίε δ ίπια ἐπιεἴο, πα] λς ὅσος 
ἐμετο ἀὐζις μεγοιλη ἀρετὴ, δὲ Ζεὼ χα νι στορίαϑ αττος αἰ ἀἸσοίιητ : οχ υΐθιι5 πλα- 
φαιυμοίζονται ὃς ὅτι μδὺ ἐραΐσι πϑύτες 4 8η- σηιαπι ΥἰγΓ τς ἔταέξατη σοπίςιεὶ {{πε, 

λον, ὅτι δὲ ΩΣ τυχεῖν αὐτῆς, οἱ ΡῬΓΟρΡτΟΙ Δ ΠῚ ΠΠΠς 4ιοαας {πε 1ῃ Δάηγῖ- 
δ οὐδ: 9 '-- ᾿λιοῆς. Ατάις πῆς αυϊάεπι Δ ογηπίθιις 

ἀοῦ οὶ ἐπ τε: Ὄ {ὁ ὐ ς ν᾿ Απιαγί, πιδηϊξοίξαμη οἰἘ : (64 ἡ Ια θοτό 
. οϑιὺ αὐτίωυ, ἀδηλον' οἱ δὲ πόνοι οἱ ὦ» αὐτῇ ργηραγατιιγ, πη τὶ ιια το ΠΠαητ. Ετοηίπὶ 
οὐγόντες φανεροί. ἴσως μϑὺ δἶζυ εἰ κῶ Ὁ σῶ- δάϊρι(ςοηάϊ οἅ ἰρες ἀτδία εἰς, ἰη δα ρίίοοη- 
μα ὐθις δῆλον, ἡ ον αὐ ἡμέλϑεω οἱ αὐ,369.- Πα. Ἰαδοτοσ πηαηι οἰ πηι. ς 
ἜΦΕΠ ΟΝ ΤΕ, ΤΟ {ἰ5 φιιαί! ΘΟΥΡαΚ5 ιοάάαπι ΠΟΙ ΙΡ οἱ ροῆτι, 
: Υ τὲ ΕΣ ΘΗΝ ΡΩΝ ἐν πο τς πλοτγταῖες ξογταίίς πορ]Πσογοητ: 
πρῶ οδε ἍΠΑΣ Υ ΑΘ ΘΆΝΝ μα μΟ ματι η Εἰ Γοε Ἄ ΘᾺ ἐς ογΠ 1 3Ὲ: 
ὁρῶνται. στὸ ὑϑὺ ὙΣΡ̓ τις οφϑται ύσσο τῷ ας ἰρία ξογιτη οσα} 15 εΠετ ἐχροῖτα, Οὐ- 
ἐρωμϑϑου, “πᾶς ἑαυτῷ ὅς: βελτίων, καὶ οὔτε [δεῖ ΘὨΐπι,, Ἥπππ1πὶ Ὁ ἉτηᾶῖΟ ΠοΠίρίοἴταιτ, 
λέγᾳ εὐ ποι αἰοιοὼ, σοὶ καχὸὶ, ἵνα μὴ ὁ- (εἰρίο το] Τον ΟΧ ΕΪτ: ὃζ α αἹ ξΕς Δ0 ἔξ σταῦ- 

ΗΝ ἌΡ νος Ὁ ὮΝ να κιιν, «ὶ Ρίδας δ ἱπιργοῦὶς δοίείπος, πο αὖ {10 ἐα]1α 
ὑπ᾿ ἐ φθη Ἴκἰ κσ’ ἐκείνων. «ποῦ δὲ τῆς ρῥετὴς ςοσηίρίοἰδηταν. 
κεν Οὐκ οἰσυϑμοι ᾿δχισχοπείοαϑαι πολλὰ κακαὶ ὦ 

αἰα,ρὼ οἰγαντίογ ποιῶσιν; ὅπ αἰτοῦ δκήνοι οὐχ 

ὁρωϊσιν.ἡ 5 πϑμζανοὐ παρε! ̓  ΟΥ̓Κ ζ δὴ - 

δ ίγατος, χαὶ τιμᾷ, τὸς σόξὶ αὐτίοὺ ἀγαϑους, 

πῷς δὲ καιχοὶς ἀτιμαιζί. εἰ δίζυ εἰδεῖεν τϑτο, τί 

Θεάται ἀύξις, ἴεντο αὖ ἔχι τς πόνοις, καὶ Σ 

“παιδαῦσ ἐς, ἧς «ἁλίσκεται μόλις." κατεργα- 

ὥνὸ αὐ αὐτίω. θαυμάζω δὲ τὴν σοφιςτῶν 
͵ “ . ΓΕ ἍΜ ὙΡΕΝ, 

και λουνῦμων, ὅτί φασι υϑρ εττ πὸρετίωυ αγάν, 

Οὐπηι ἀπίομι ανϊἕταξς (6 
πο Ραζαητ(ρίοἱ,πλθῖτα ρα απ δζ ἱπιρτο- 
ρα δε κάλ ρεγρεεγαπε ; ἰάαπα ρεορτοῖαα, 
σαοάποῖρίι 4 ἀεππ| οαπὶ σεγηδηζ, Πα νο- 

Ε το, 4απτη ἱπηπλο στα 5 τ, ν δίας δάο: ἃς 
τοῦ (ς ἴῃ θαπῇ σοίθητοβ, ποπογο δ ῆςίτ; 
ἱταρτοθος ἱπξατηϊα ποῖαῖ [ταητς ἢ σοηίρίοἱ 
(ς αὐ εαἰοῖγξτ, δα Ἰασογες ὅζ ἀτ{Ὁ]ρ]1ηΔ5 δο- 
σεάετεητ, αθι5 σαρί τας, Πσοτ στα; [ταπι- 
4 τ ροτείξατεπι Π]4πὶ γεάίσεγευτ. Μιγα 
Ποσνεζο τη 1Πἰὶ ἀς 11 ποπαϊπίθιις νἀ θειγ, 

αυϊίαρίεητία ρεοίοοσος δέρε ἄταν, χαοᾷ 
ΡΡρΡ 



ὁοϑ ΧΈΕΝ ΟΡ ΉΠΟΝΥΙ [18 
1 ἊΣ αν σον ἐδέχετο ΦΆ ΨΗΝ οἵ - Δ σὰ ! ω 2, Κ ΟΝ 

ξοτιῆι μ᾽ οτίαας ἴς ἱαποῃ σις αὰ νἰττατεπι ἃ οἱ πολλοὶ τός νέους, α,χϑεσι δὲ ΣΙ  ιμαηὸν. 

ἀμιςος οἵα ἀἰσαπτ, πὶ ροιία5 οἷς Δα σοπ- οὔτε ὙΣ αὐ αὐσιρα που ἑωροίκαι κυ, ὅντιν οἱ 

ἴγαγία ίς ς ρα θοάηῖ. Οὐὔρρα ποιηι- ᾿ χὰ ἡ ΝΜ : ; 
ΤΡΆΤΙᾺ (ς ἄπιςος Ρ᾽αθοᾶητ Οὐ} ΩΝ γεοῦ σοῷιςα! α.γαἢον ἐποίνσαν, οὔτε “βαμ- 
Ὠςπὶ δάδιιο νἱάϊπλίς., αοπι 11 πχοάο {α- ῴ ; υ ΖΞ 

ὃ ὶ - : - σ΄ “- 

Ῥιεπεία; ῥτοξείοτες ἐρτερίαπι νίγυτη εβο- δ Θ᾽ παρέ ΟΣ τα! τῷ ὧν ΚΘ ἀγαλοις 5 Ὲ 
σοτίητ; πος; (ογῖρτα ργότογαητ, ααϊίδθις ο- οϑερ λα αἴξευϑὺ τὰν ματαίων πολλαὶ, αὖ - 

ἜΡῈς Ξ τὰ (π ρ ἜΣ , τ ͵ ς  ς ΕἸ τ ς Ὕ: ᾿ 
ἐπιηεὸς ἘΠ ΣΝ ΠΑΡῸ ΘΕ ρ οι τοῖς γέγρατήα),οΦ ὧν τοῖς νέοις αἡ δ ἡδὸόνα! 

- Ω͂ {{ 1-: - ᾿ » ἣν Ε ᾽ Ε) ὅ ἢ τοθιις ναί αὐ εἷς ροτίοτίρτα ἔιητ, ΟΧ ἃ Ἴχαιναὶ, οἰρετὴ δ᾽ οὐδ. ἔνι" Ὁ. ατοιβω 47 κινεὶ, 

Ῥιι5 νο]ρτατος απ! εὐ ᾿ΠΔΠ 65 Πα ΕΏΤΙΙ5, ΠΝ ἯΙ ΠΑΡ ΝΕ 
, τ Ὶ - τ δ ἸΈΦΞῸ παρε τὸ λΛπίσοι - 

Αἵ ἐταξξυτη νἱττατὶς πα] ρογοϊρίτ. Ἑδάσπη. "Ἅ ἘΡΧ ΤῊς ΘΟΕ ΘΟΡΤΝΘΩΘΕ ὧν 
δὃΖ τεϊηογαηταῖ ἂς ἀοτίποης 1ο5, Ὁ] ἔτα- “»σεοϑεω μαι των, χρη ἑτέρων κωλὺυς 2εϑγσι- 

᾿ ἢ ΙΝ “1 - ΤΣ ᾿ ͵ Ϊ ͵ , πξαξ “ τὰ 

ἢττα ἀοδτιπαπῃ οχ οἷ ΑΙ ]αατη ΠῚ ρο ΠἸοῦ- μφν,χαὶ δὲεῖδι σκά Κα οι. μέμφομαι δζευ αὐζις 
ΙΝ ὃς ς- ἐξ ξηη [κ᾿ δὴ ͵ ἡ ον ἀν τς ͵ τοτ:; δζ Ὁ ΔΠΠὶς νι Πῖδιις δαοσαῆτ, ΠΙΟΓα πῆ; ΒΟ »ϑὺ μεγάλα, μέζόνως αἰεὶ δὲ ὡνγοάφε- 

Ἰοςο νἱτοία τγαάπιητ. Ὁ παπηο το πυθος οὐδ τς σε Πα δ  μωήω δε, ὅς, ἐν 
Α ξ - . ἥ ΕΝ ΄ὰ 

111, αια: σταυίοτα ἔμπης, στα 5 τοργοποη- νι. ἐπ Θο ὑ ΘΠ ΠΡΟΣ 
ἄο τη (τί ρεῖς νοτο, χιοά νεῖδα σαϊάοτη τ ΠῚ 

τὸν Ἰ ξ ἐν ἀν ον ͵ 
Ἔχααυίπτα πητ, γοέζα νοτο ἐςητοητία, ααϊ-- (9, Ἐπτ πεηρετίου οὐδ μού, εγώ δὲ ἰδὲ της μῶν 

ΤῊΝ θὰ αἴ ΠΣ ΗΝ παρ σε ΛΝ ε εἶκε, οἶδα, δ δὴ τρανή θὰ ρους τς 

Ὶ ἴῃ δάραγοαι. ΕΖ] ᾿ξιθιἐν εὐ ΚΘ ἘΣ τησον ΞΡ δ αὐτῷ 
ἘΠῚ ΕΝ ἜΣ ΕΣ τε ΠΟΙ ΘΕΤΟ ΠΙΘΕ ΓΟΓΙΠῚ, ἀρ γῆ  ἡλεὸν᾿ἵ τοὶ ἀγαῦον δὲ δι σκεοϑαι" δῦ - τὸ ἀγαδὸν 
ἐπιροτγίταις, (οἱὸ τἄπη δ ορτίπιτη ος, αὐ τ- ὙΦ ΕἸ πι τον τ 

ἷ ἀπέκει πο ΠΥ μα Ἐν : ἔθ ον δῈ ἢ ἄ : 
Ῥία πατιίγα τά, ἀποά οηα ΟΣ, ἀοσοτί : ρτο- τεξον δὲ, Δογϑχ. ΤῊ ἀληθῶς αγαλὸν τι δχτ 
χἰηγῦ, αὖ [5 ροτίις, φαΐ νοῦς ΒΟΗΙ αἰ Ἰσαταῖ5 

τ Ε μὰ ἢ τα - - 3 χ . . “ γ 

Τοϊςητίαπι παηξεὶ ἔππτ, ααπὶ αὐ 4115, 4 ανζο ἐχόντων. ἴσως δξώωυ τοῖς κϑὺ ὀνόμασιν οὐ 
ἜΔ]ΠΡ : ΦΥΓΙΗΕῚ Ὶ ! , » “Ὁ γεν ἙΔΙ]ΟΠ αἱ αιτὶβοίθτη τόποητ, ἰτααας νοὶ Ὀς σεσοφισμένως λέγω" (σὐλθὲ γ ζυτῶ πῇτο) 
Ἑοτήταη ποὴ οἰοσδητογ ντουαοά ἔπ ΠΟΙ ν δ αΥΩΝ οἰ δ ὙΉΡῚ 

ᾧ ; - - στίου 0 ὃ - 

αὐξοΐξξοςς ἡ δα, αΐθις δα νἱγτατοπη ργςο]α- : πεν δ τ Στ ΠΝ 

τὸ Ἰη{Ἐπἰτυ τὶς Οραι5 ο[Ἐ, ἃ πιο γοξξο σορηϊτα ὑ μόνοι, ὀρθαῖς ἐγνωσμένα ζ"τῶ λέγήν. ὀγό- 
" Ξ ΞῈ ͵ ΠΣ λ ΧΆ ΩῚ Ἵ 

Ρτοίξιτο ουρίο Ν πα νοῦθα φαίάοπι ντ ρα- μοι μὃν γὴ5 Οῴκ αὐπαιδοσᾷαν, γναΐααι 
Φ ς ᾿ Ξ ἦ ἔρια: - ὭΣ ὡς 7) , δ {ὙΠ τα δα τ Εἰτυτ πον οοπηξογηησ, ἴτὰ ἰφῃ- δὲ, εἰ Και λαὶς ἔχοιενιψεορεσι δὲ χαὶ ἄλλοι πολ- 

τεητίας (πητ νος, ἢ ἀοέϊγίπαπι ὀρτασ τη “οὶ ἀονβοῦηφε φιοτὰς ἐν κϑ τως φασί 
Ρ ΕΝ ῃ Δοσοφο 

σοητίπεδητ. ὙΙταρεγαμταῦτεη1 δι ἃ}})} ρὶς- ᾿ τ 
τας Ῥγοίε Πόοτγο {τ 5 [ἀρ] ητία (ςοΌ 1 Πο- 
πη. ποη (ἀρ οητίαᾳ {πα ]οίοβ; πο ἴῃ νοῦ- 

ν᾿" 32 ὧν 2 ς δῈ ὀρθαΐς ἐχοέσι, αἷς αὐπαιδιάζοιντο οἱ νεώτε - 

͵ -»"» γ᾽ ᾿ φῳοΓγ ω ν᾿ 
σα δύων καλλον,ἢ ἰ πασὸ τ ὠξα πατῶν τέ- 

Ξ » τὰ ἤρ λ Ξ τ -“Ἢ 
- ΟΤ] Ὁ») τοῖς ογομίοισι σθφι(οντειι, χϑη Οὔ. Ὁ» τοῖς 

͵ 3 ͵ ᾿Ξ 

γονμκοῖσιν. οὐ λαγϑοαυνς δὲ Με, Ἢ Τκαλαίς χα; κολῶς 

ῬΙς,ΠΟΠ ἀΠἰ Πγογα πη (ςὩΠθιι5,(αρί Θπτία (π ἑξῆς γέχοαφθαι. ῥαίδγον ))5 ἽΒΙ ΟΣ ΤᾺ τάδε ἕξει, 
Ω ρ ὗ ἢ γε-- 

δοππλοὴ οἰξξτοητ Νος τπε ἰατε υοά ρτα- χὺ μὴ ὀρθαϊει χε ἐμικ  εβιονν δ τὶ γδρήϊα ΘΝ. 

ἵζαγοι, μας ἃ πιο (οτῖρτα πο οἱϊς, ΪΝατὴ ἔὰ- " ἠβεαωτν ΩΝ ἦν πὰ 

οἷα ἰρῇι5 ογῖς, αἰ ψυΐά εἴτο, Ποῖ ποι τοέξα ὐϑόροαρ νον μεν ΧΡ» μανόν Σ 

τεριεβεπάογο. ϑογίρτα ταπηθ ἴτὰ πῆτ, νι Ὁ ποιη, δλλα σοῷους, χα αγαϑοις. οὐ γὴὰ» δόχειν 
τούξοίς παθοδηῖ: πος οἰξοπταζογος Ὡρίοπ- αὐτὰ βούλομαι μάλλον, ἢ δ0) χοήσιμα, ἿΣ 
τίς, (εἀ τοαθίς (ρίοπτες αο θοπος οβἸοίδητ. ομεξέλεγκτα ἢ εἰς ἀεί. οἰ σθξνιοὶ δὴ μλλ αν 
Νίόοσας οὨϊπιαο νι ογὶ πλαΐο, σαι οἶδ. οκς πα ΝΣ ἣ 4 ἼΩΙ ὄζαπαταν λελϑίσι κα) ρώφοισιν, ἔχ: πω ἐ- 
νειὰ; ντ Πα πη] πὸ γοξατατί ροίπητ, ΑΤἸΗ πα τ ἀν ΩΣ τ Σ 
Ἱαρί πεῖς ΕΣ" ἢ ἃ δὰ ΕἸ τα μι δζρτο- αὐτδιϊκερὸ φῦ ὀδεῖεγα σγεὴν ὠφελούσιν. σὲ 
Ἐογαησ, δ (οεδιϊηείαα, [ποτὶ {αὶ σαι Πα, πος γὸ σοφὸς αὑτῶν ἐζμετο σσ᾿τεἰξὶς, ἐσ) ἐςιν, δολὼ 

αυϊάαιαπιν}! ποιμηϊπιπν ργοίπησ. Ὁ πἰρ- ἡ ξἰρκ ἐχαςτῳ σοφιφὴν κλνϑάέεθαι"ο ὅαἽν ογ4- 
ῬΕΠα]]ὰ5 Θογιιπη πος ἔπΐτ, πος οἰ Δρίοηθ; ἢ, αὐδέμ Αἰ φεριβοι τ μδὲ δὲν τ πὶ ὦ 
ἰς ἃ νῃϊουίσιιο {ΠἸοτ παοτε Ποπηθῃ ργο- "ἰ ΟΣ ΩΕ ἐψει Ἢ ΐ δυκῖ ἜΝ 
ἘῸ Που 5 Ἰαρί δτία;, ιιοά ἀρι γοέζε (οπείεη- 7 ἤματα ἘΠΠΡΙ Φυλατεαζ, Τα ' 
τε5 ἱπουηϊηϊοίμι οἵς. Ὁ παρτορτεῦ ποιῇ 91 φιλοσοφῶν οὐδυμηκαζο, μη ἀτικαζῳν. 
(λρί οπεία ργοίοΠοσιιπὶ ργάοερτα σαπθπήλ Ε οἱ μϑ γὸ σοφιςαὶ πλιοισίτς ἡ νέοις ϑηραΐται, 
τποῦρο, (Ἀρ  Οιία; νοτο Πιυαἰοίοτιτα ἱπιιοπ-- οὗ φιλόσοφοι πᾶσι χοινοὶ χα  φίδοι. τώ 
τὰ σοσίτάταύ; πε] πὶ ΓΟ οἰ ξ 4. απ. αι ἀλήνα ΕΝ πο θΑν ἐῶβ 

να Παρ ςὨτία: ργοξοοτεϑ δισαρᾶζηγ εο5, 9 Ἷ ᾿ ἡ, ἀνήρ, Δα, ατημαιζέσι. μὴ ζ- 

4αϊ ἀϊατας (τ, ὅς ΠπΠΠ ἢ Θ5:1τ ΘΟΠΤΏΠΠ 65 λδν ὃ μηδὲ ζις ἔχ Φς πλεονεξίας εἰκη ἰογ- 

Τα τ ἃς ἀηλϊοἱ οσμηῖδθιις, Ηἰ (ἀρ᾿εητῖς Π61ο- ζςε, ᾿ 
ΠΙΕοττηας ποτηϊ πίη Ἐπὶ ντίη ργοτῖο ποὴ Παῦοπς, τὰ Πδς ἱρποιηϊπίοίῃς ἀπσπητ Νοα ς 
{105 ἰτο τλοπθο ἐἰδὶ σπχαϊληάοξ, ἃ] δά σαρταη45 σοπαϊοίοηο5 τροϊίοτος ἐοπιοῖς ἔδε 



᾿ ΤῈΣ ΝΕ ὙΠ ΦΘΕΝ Ὲ 

ἣ ζῶ, μ᾽ φχὶ Ὅς ἰδίας, μπ ἔχὶ ζὰς δυμό. Νὶ ταηταΐ, πὰς ρτίπδείς ἴῃ γοβας, δι ρα ] εὶς: 

σίας ογθυμιηϑένται, ὅτι οἱ νϑὺ Ἵ ἀφαςθι αὐδῇ γὶ- 
γνωσχον.) μδὺ ἔχι τὰ β'πίω,ἐχίπονοί, τ εἰσὶν, 

φ.ι ᾿ ͵ ! -“ , ὃ 

οἱ 3 καχϑι παδοῖσι τε κάκως, ὼ γιγγωσχονταὶ 

ὄχι πὸ γείρωζαἐ τε γὸ ἢ ἰδγωτῶν πσίας ἀφα!- 
ρόυϑυοι,ὺ (ἐς ὅπολεως, εἰς ζὰς χοιναξ σωτή- 

͵ ᾽ Ι! “5 » “Ὁ ᾿ , 

Θιας αϑωφ᾽ έφεροι εἰσι τὴν ἰδιωτῶν. τοί τε σώ- 

μαΐζῳ πσϑὸς Τ' πόλεμον χακίςα ἢ αἴοαςα ε- 
᾿ ᾽ ἢ Ὶ ᾽ Ἂ 

θέσι, πονᾷν αὶ δουυά νϑιυοι. οἱ ἢ κυνηγέται εἰς Ὁ 
᾿ » ἥκ. Δ ν᾿ ! Ν Ν ͵ 

Χοίγον Όις πολιήτη ς ἡ τὰ σωμιαΐϊα Ὁ) Τὰ Κη κκα-- 

οἱ οἵ δηὶ Ὠγα τὰ ϑηρία, οἱ σ᾽ σχὶ ἴοι; φίλας... ἰον- 

“ Ἶ ὰ Ἴες, δεέκλ4αν ἔχοισι ἰδ πάσιν' οἱ ὃ κυνηγέ- 

3 τωι ἐλὶ τὰ ϑηρία ἰογῆες, ἀὔκλάαν. ἑλού]ες »ϑὺ 
ὡ ΠΝ »ὁ,πολέμια γυκῶσι" μὴ ἑλόν]ες ἢ ,ῤω: τὸν ὑϑὺ, 

ὅτι πάσης“ πόλεως ἐγϑροῖς Ἐγχαχήρϑσιν,ἔττα!- 

γον ἔορον᾽"ἔπάτα, τι ὅτ᾽ ἐπ᾿ αὐδρὸς βλαξη,ἄτε 

φιλοχερδεία. ἔρχον ).ἔτπττα ἀξ αὐτῷ ἔχι χη - 

ρἡμοαιζος βἡτίες γίγνον!) κσδὸς πολλὼ, χαὶ σὸ- 

φώτεροι, δὲ ἃ διδοιξουϑυ. ἐαὺ γὸ μὴ πόνοις ὦ 

ξζ νων), 8 κ αὖ ἕλοιεν ἀγρας.τὰ ὃ αὐτίπα λα 

αὐτῶν, χἰπῦρ δ᾿ ψυχῆς ἀγωνιζουϑνα,ὼὺ οὖν τῇ 
αὐτῷ οἰκήσᾳ,-:ν ἰούϊ πολλῇ ὅν. ὡς]ε τωύκυνη- 

᾿γέτη μα τῆν οἱ πόνοι γίγνονται, ἐαὺ μιὴ μείζονι 
φιλοπονία,» πολλὴ σεευέσᾳ κρατήσῃ αὐ. οἱ 

υϑὺ δέω χτ' πόλιν βελονϑροι πλλεονεκίάν, με-- 

λετῶσι νικῶν φίλας" οἱ ἢ κυνηγέται» Χϑίνους ἐ- 

ἐϑρέοοὺ Ους μϑὺ ἡ μ τη αὕτη ποιάασοὸς ζοις 

ὀννθς πολεμμίες ἀμείνας, ζους 5, πολὺ χείρας. 

τοῖς υδιρὴ α΄ 
' 4.23. ϑρασως. κα χϑηλείας ἢ αἰα,φοκερδείας οἱ 

μϑὺ δύνα.) κα αφροιν, οἱ ὃ εὶ δυύναν )εφωνὴν 

ὃ οἱ "ϑὺ ἀυεπὴ ἰάσιν, οἱ δὶ αἰ4,.9α». κσοϑς 5, τὰ 

θῴα ζ!ς υϑὺ εδὲν ἐμιποδὼν ἀσείάν,οἱ δ᾽, εὐσεξέ.-. 

ςαΐοι. λοίοι γὸ παλαμροὶ κα τεγϑέσιν, ὡς χαὶ θεοὶ 

τότῳ ᾧ ἐρίῳ γαίρεσι ἢ ρα Πονες, ὁ ὁραΐες 
ὧς ὑπαρχή ν ὐθυμαιϑύας πῴτων, ϑεοφιλάς 

ὐπτοῆς τ ἐΠ) ὦ Τδύσι(Ε εἰς ζυς νέως,(ους ποιῶντας αἱ 

τὸς νέας, ἐγὼ παραιναΐ, οἰονϑύες «ἰασὸ ϑεωνΊς ὁράαϑαι 

(τα. ὅτοι δ᾽ αὐ εἶεν κὺ δοχεύσιν ααϑοὶ πασῃ 

τῇ ἑαυΐ πολάφ,ὼ ἑν ἑκαφω “ πολιῆε φίλω γι 

μόνον ἢ ὅσοι αὔδρες κωνηϊέσιων ἡρα ϑηξ ΕἸένον]ο 

αἰαϑοὶ, ὀνλὰ κὸ αὐ [υγαῖκε ς, αὴς ἔδωκεν ἡϑεὸς (ὦ 

χα Αγῆεμις, ΑἸδλαντη,ὼ 3 ρόχρις, ὼ εἴτις δνλη. 

Π 

σα καλαῖς ἔχον παρέχουσιν. ἔρηθνται ἢ, ,οἷϑῳ Β 

οὐθυμ μασι, ταὶ δχεμείαις πολλαὶς ἰπρ- Ὁ 

999 

δὲ πΠας αι ίάοπὶ!Π οοπΠ ἀογαϊίοης, σασάο- 
Ρτίηὶ νίγὶ ποῖ Ππΐοχ Βἀ118 τόση θοπαᾶ- 
τιιπὴ, τἀ πΊ αι]α πὴ ἰΑἰσογι Οἱ ; Ζαππὶ ἱπιργοδὶ 
ταγρί το γῚη σεπηλπας πο άλητ, ὃς Παρίτίοί 9 
οταραϑ οἰατῖ πῖ. ΟΟὐΐρρο απ δέ ρεῖπια- 
τίς αυξοτάητ Βοηα (τα, ὃζ Γαι ρα] αἤι εχ - 
ΡίΙεας, Πυϊπιις δά (] το πὶ σσπλπηΠ 6 Πὶ ντί- 
{ἰτατὶς αἀξεγιιηῖ, 4παπὶ Ποπλΐηο5 ἐπυβοτίτι: 
δ παθεηΐϊ οοῦβογα θ6110 ἱπερειιτηᾶ ; ἔκ: 
ἀσάμς οοπήξίτιτα, 4αιπὶ Ια δου δίας ἔθγοη- 
αἀἰς5 ̓ πηράγος Ππτ. Ατναπαογοϑ ὃζ φογρογὰ 

; ἃς δθοηά {πὰ οἰαἴδιις δεῖς ςοπιράγαϊα ἱπ 
ταςάϊαπι εχ ἰδεπε. Ετ ἢ αι άοπὶίογας [ἢ- 
πδάτιητ, 11 ἀπηῖοος: Οἱ ἀπηίοος αἀστό- 
αἰαηταγ, ἀρ α ΟΠΊΠΕ5 ἱπέδπος Ππητ: νοῃΑ- 
ἴογε5,ππ| ἔεγας φἀογιείηταγ, αἰ οι 'ππο- 
πίῃς. ΝΑΠῚ 1 ἔδτᾶς σορογίητ νοηδζοῖος, οἱ 
[πὰς ΠΟΙ 65 νἱποιιητΉ1Π Πγϊηι5, αὐ] ἀδητίς 
ἴαπιθη: ΡΠ τῇ., τα οἰαταῖῖς τοί τς ἸΏ 1- 

πγίοοβ Δα στοαϊιητιγ: Φεῖπας, πο πος ν]- 
Πὰς Ποπηϊπὶς ἀαπληο, πος [ποτὶ σρίἰξατο 
14 ἐλοΐλης. Εχ Βοςἰρίο ἀεπίηϊις ἑοηαῖα αά 
Ρἰογάσας πιε!ίογες ὃς ροτίτίογος οπαάτιπε 
οα τατοης, Φ14π| οἰτοΠ ἐπι. Οἰπρρο ηἰ- 
ΠἸΑθοτρα5, δζ σοσίτατ ΟΠ τ ἰπιιοητί5, ὃζ 
πλάσῃ αΠΠ]σαπτία Ιοησο ργααγθηξ, ργαῖ- 
ἄλ5 πι}125 σαρογθηῖ : “ππ|π| Ποίξος ἐογαπί 
ΡΓο νίτα ἀἰπιίοαπιαϑ, δ ἰῃ (πο Ἰρίογαπι ἀ0- 
ΤΆΪΟΙ]ΠἸο, πιασπαπιτοῦαγ παθεαητ. [ται 
γεπαῖογ τ γα ασοτγαγεὲ, ηΠΠ ἔοτὰς τη π- 
{γα πηαίογὶ., ἂς ργιιἀθητία σορίοΑ ρεγά- 
τοῦ. Ετσὸ φαοτααοτίπ οἰτίτατο πιο] τὶ οἢς 

(ρτὰ σεῖετος σοπαϊςίοπε νοϊπξ, ἀπλίσος 
νίποοτε σοητοηάιππε : νεπάζογδα ἀυΓ6 ΠῚ, 
σοτηπλιη 65 ἰπίτησοβ. Ετ πος υϊήοϊη Παῖς 
εχογοίτατιο ργα αητίογοϑ ἔλοϊς δάιπιογίας ἃ- 

ἡάγρα κι Θφροσύνης, ζοῖς 5. μ α)- Ἰϑιιος μοίξες, ΠΠος λυῖτο ἀετοτγίογεσ: ὃ ἴπὰ ν- 
τας νεπατίο,, ἢἰ5 ΟΠ ΠῚ Ριπάἀοπεία . ΠΠΠς 

αππιταγρὶ ποῖα σοῃϊπέλα. Μα!Πἐΐαπη ὃζ 
αυσίξαιτι πἰ σοπτοπηποία ροῆπηι, 11 ποὴ 

οΡοῆπιπε : νοσετῃ Πἰ Βοπα ργοίογοηϊοπι 6- 
τηϊτταητ, {1 τὰ Γρέπα. Αἀπογίας ἰρίμπι πηι: 
Τλθη Π1Π1|1Π105 15 Πηρίετατὲ ἀστοτγοι, αὐ αὶ 
ΤΕ] ]ο ΠΠ ταὶ ἤπητ. Ρεγ μι δτιν εηϊίη ἀπεὶ- 
41ὸ Πλοστα πὶ (ογπιοῆς, ἄςος οἰίαπι πος 
ΟΡοτα τπ ἔλοΙη 60, τι ρεέξαηο νο]- 
Ρίατοπι ροτοίρογο, πο ἤτ, νε Πα πθ ὃς μαὸ 
δα Δῃΐηο5 Γοποσδηζος, 418 Ἰρίς ηοῆδο, Π 
Ἐδςαξοίδηζ, ΓΟ σ᾽ οί Πηϊ ἃς ρ᾽), απ τὰ πα 6 
ΑἸ] παπγίης ἐροέξατ! ἀίδια: 4 ἐπι- 
ας ἢ ραγοητδξ, 1Π ρατγίάηι νη γί ἢ, 1η 

νη] ΘΠ16; Οἱ ῖπ. ἴπ ὅτηΐοοῦ στοσίὸ 
ίς σεγθητ. Νεαας νΙτὶ ἀπ τηταλατ, ποτη ποὲ 
γοπατίοπαπι ἔπογο Πυα!οί!, ἰαιά θη ρΓα- 
οΟἰαταπι αἀερτὶ (πητ; (ς ἃ οτίατι ἔρμη πα, ας 

θιι5 μας [ἸΔπΑ ]Αγσίτα οἱ, γε Αταΐδητα, Ρτσοτίς, δζ {1 αἴτια ργατον Πὰς αἱ α ἔτ, 
2 ΡΡΡ 
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ἘΚΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΠΡῸΣ 
Αἰοάνξευ ξχπςολῆς. 

Ε ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ5 ΑΒ ἄ 56Η: 
ΝΕΜ ΕΟΡΙ 

ῬΡ ΒΑΟΥ ΑΜ πιοοοπαοηίῖον Ηοῖ- ἃ ἈΠ πο Ἑρμοϑύη: τά τεόννα δγε- εἿ 

πιοσοηθβ, 4611ΠῚ Α]1α αυαάλτη ΠαΙΓα- 

εἶτ, τιαπ πὴς ἦα τὸ ᾿πτοττοόσαῆζα, υοάπαπι 

ΡΕΠοίορμια Παάίαπη (εαμετοτί:!ἀοπλ,Γα- 

Τροπαϊτ ιοά δοογατοβ, ἔρονετο, οτίδτι 

αασπη ΑἸ δ ἢΙ5 ἀσόγεβ., ΡΙΌΡΙΟΥ πυποαδιὶ- 

ταῖπη το δα πλίγατασ απ. Ὁ ποτπΔἀπηο πη 

ἐσίταν δαπλίγαγὶ τὸ σορὶ, πο πὰπο αυ 686 

Ρτὰ 4ασας 4Πο ρ μοί ορ ἴα Πυάϊοίο δηϊ- 

τη τα σοι! δπτίαπι ἐςηγίγοτ. Μαχίπηιη ε- 

εἰμι, ντ ταὶ ν᾽ ἀοτατ,ατσυμηεητιιηι οἵα νὴγ- 

ταῖς ταις 5 νίττο σοροτίτ, {πηλοάο νἱ- 

ταπ ϑοσγαις πηογτγαῖς ἢ 416115 ἀϊςοπάαμα 

Ῥύταῖ. (ετοτγῇ ΠυΠπλΐπᾶ {πρτὰ ΠῸΚ5 εἴ, ςυϊ- 

εὶς ςοηίξατι. δατίς ας πὶ οἵξ, οα ΠταΙοΓΟ πὶ 

Οὗ ροτοίξατοι γεπογαγῖ. (δ π]ο5 ἀατοτὰ ὃς 

αὐῖπης ἐπ), πος παι ς ΠῚ ἕλοις ροτοίξ, μος 

Ἰμα τ ἔλα ος. Οὐΐρρο ἐδγαογιπι οτίαπη ηδ 

ἀπτοτοίξ, ἔοῖτα παταγαπι απ|ξλέϊζα ἀοπιίηο- 

τατα (ποτιιπη; να 615 ΠΙΠ}] ρτςτογοα σοη- 

τιοηίαζ, Πα απ. 1Π(ΟΓΕΪΓΟ, Οὐυοάσας πχαχὶ- 

τμλιιπῈ οἴξ, Ζυλητο πηαίογειη ἀἀπγγατίο πο ΠῚ 

πλούοηταγ, Πα ϊ γε5 Πα πδ Πᾶς τγαέζαητ: ἴδη- 

τὸ ρίυι5 πος 15 αἀξοττ Οῃογίβ ας το] οἤ τα, 

41 σ]ογίατι ἀσπίς ἱπεθιπ ρα ΠΠπ|5 ας νὰ 

τὶ τοῦιις αἀξοξϊδης. Νὰπιὶ Ζυληάο δα Ἰα 

αυϊίχιαπη, ο ΖΓ Πίπο5, Θοογατο τη ἄετο- 

δας οα]οξιθις ἀΠΠεγοητοπῃ, νοὶ] δὰ [πε ᾶς 

αοῆσαγας ἐπιοηἀαη ἄα νίτας σταιία ἀΠσοη- 

ας ποτιδῆτεπι ἡ ΜΠ σαπι Θ ἢ 1 (ΟἸ Πγ115 ἱ- 

Ῥίαιη τητος Ποχις πῃ ν]τγα τ το} ατι- 

αἰαηγ. Ὁ αἱπ (οτπ ΡΟ ἈΠΌ] Ορτορ (υἱς ἐϊ- 

σεγο ποι ἀσήποδας, φυϊὰ ἐῆτε ξοιτίτιιάο, 
πυϊα τυ πἰτία,, αϊα νίττιτο5 σοῖοτγα;. ν᾽ οσα- 
Ῥατγαιτοπιπας θοηα μπλαῃα. σετεγα νοῸ 

γε] ποηλῖποβ αἀίε αι που ροῆς, νεὶ ἔθ ς 
οἵϊο σορηατα ἀΐος ἌΣ ως {ὰροτοι οί (ἃ. 

Ρἰοητία ριοξονγος τ ἀἰσυ 4 εοπιπχοπιογα- 

τοῦτ. 'νόφας νοτο νογδί5 ἜΠας ἴτὰ τγα6- 

πνανχθαὺν γαῖ, ντ ἔλξεῖς οαά πὶ ηοη ργαίξαγοτ. Ν᾿ ογπὴ 

ΤΗες » 
Ῥίαιονενι 

εἰϊεινί τ, 

αὐτο Πα ποι ἱρπογαητοηι ρογίογιὶ, 41: ἃ 

ϑοοζατς σοίξα ππτ, ΠΑ ΠΊΖαΔΠῚ ἱΠρ Αι Πὶ 
ξατατσαιη πο {τ τα πη δέ ργο  χ απ ἔποτίς, 

ὃς αἰτ 1 α Ποθὶς οἵϊ ργα [πἰταπι. Γλοπαητ ρὶ- 
τας σοη αἱ λϊ, γε] δά ̓ 4 Δοσεάαπι,ιοα ρτο- 
θα 1]ς εἴς, φυίδθι5 δοογαζοβ ΠΟἢ Ρἰδουτ; 

Ζασπα αἱ νίτιο (ρί ζτία το ἘΠ πο ἴτιπι εις 
ςΧΒιδαοτῖς, ἱπτογέςἑξοτγες νοῦο οἷα ρα ἢϊ- 

Νἄρίαιο τρητία (πα ρυγρατίοηξ πο ἱπποηογίησ. ΠῚ 
«4 Ὁ οηγ 
Κρηιν 4- 

6} 1} δὲ 

εἰ ρτοίξ 

ἔξ μῆ. 

Τ νοτο ὀςτορ!) ἱτί, “Εργρτὶ ὃ ρτοάίριοί: Ργιμαρσοτγα (αρί εητία: αἵποῦς σαρτὶ ἔππτ, 0 - 
ταπὴ {προσ πΔολΠΘαπὶ ὃζ ἱποοηίξαῃ5 ογρα δοογάζοπι {Ἐπ τπὶ Ὁ τγταπηϊ 5 ἀιηοῦ γεάατς 
συΐτ, ὃς δίςαϊα νςῃτεῖς ἱπληχοἀογατί πιο ἔτι ΑἹ ἰτατὶ νἱέξιις απτοροίῖτα, 

Ὀ λοϑειπαυσαοϑως δὰ ἐλείχουϑυοι, ἡ" τασοϑς ΩΣ 

ΒΕ ΟἿ ΝΎΓ ΙΝ 

5ὖᾷὗἅ ΟΙ Α. 

ΠΝ ΝΑῚ ΡΟ) 2 ἀε άϊο, γῶν 
ξη4,ὺ θὰ σϑ ὃ πυϑουδίκ, ἣν τιια, ἔχοις Ευβμ 

7 " ͵ ΤῸΝ ᾿ ᾿ 

φιλοσοφίας ἔχιμέλάαν, ἀπεκρίνατο, Τ' αὐ Ὁ ΜΝ 
͵ 2 δ ΥΥΥΌΣΕΥ ἡ Ε ͵ ᾿. 

Σ ωχρατά, ἐγώ ἢ αὶ ἡνίκα αὐϑζεύησι διεέζιξες, ἢ 14:} 
͵ ) Τὰς ς 4" ᾿ ᾽ 45}. 

γνώμης σεηγααϑζου. ὡς αὖρ ὀζίυ πρξαμιίω σε 
͵ « λ -- 3 “ -“Ὸ᾿ 

ϑουμοίζων,ὅτω χα γιρω, παρ ὁντινῶν Τ᾿ σοφίαν 
2 ͵ ͵ὕ ἊΝ 7 

ἀασασεινϑυων, τι ϑοα κα, Ὁ αἰμετοίκλαςῦν 
τῷ ἢ ῃ δ υ κυ ν οἷν ͵ 

σῳ  γνωμκής. μέγιφον γὸ, ὡς ἐγ μα  εκμκη- 

διον ὐρεῦ, α λόγιος οἰ πασὸ τάιδρὸς ἐχείνε,εἰ τὸν 
λ " “Ἡ ε .-»ν 

ϑνητὸν κα λῴν 1 Σ ωκρ «τοῖς "πορεώῶτο βίον. τι ἡγεῖται Ὁ 
Β πο Σ θφ, ς οἱ - -» ἸῸΝ » σις [διον, ᾿ 
μϑν γὸ τα αἰ ὑπῆρ μας, πλυτί δὴ Ἅρν. Ἔ το ΘῊ ἯΝ 
. Ἵ κ π᾿. 
Ὁ Ἵπτωΐκρείβονι ὃ δχουάμεως ἀὐζξυς σεξἀν-οἷοι - κρῶτ ᾽ 

[6 : 3 ς Γ ᾽ Ρ 3 . Ν ἣ 

δὲ εἰσιν, ἅτε ἀὑρῴν ῥαδῆον, ὅτε δ αν ϑεμιτον. δὲ τπν ὁ δ 
᾿ ᾿ ᾿ ἢ ͵ οὶ 

. οξ ͵ ἊΣ νκαμκιῶς 

γὸ δεασο τι φύσι; ἢφράξιν ϑούλοις δε: αὐτὰ ἢ 

δὲνω,; οἷς σσεὲν πλέον ὑπηρέσιας πσϑϑοῆκ Ἴ δούλοις 
ὲ ͵ ἐπὶ Πα ν᾿ τ ΤΗΝ εἰ δέναι 
ῥέε ερθν; οῳ γ6ὴ ἀγααῦς παινορώχ ΜΈΡΟΣ ΣΝ 

πον υϑύων,Ἐ ἴοσῷδε “Φ δόξης οὐκ, πολλαίν αἱ ὑπ'». 
͵ Ν ρ ͵ "7. ͵ ,, Υίας 
ων κενὼν γὙλι οἷς ἃ Ἀϑος ΤΩΝ το κωραρ ένα, τὰν τοοντ. 

γδώ Αἰρανὴ τις κἰὰς ἀκηχ9ε τῆς οὐρφιίων 
" 7 ᾿ ᾽ 7 

πέξα λέχϑντος, ἢ γξαμμας εἰς ἐπθμόρθωσιν 
᾿ ΩΣ ΤΥ Ἂ" λ Ι Δ ΑΡ, 

Ο παρών! δ, ς μιαν)οίν ἀν; μιοισικὴν οϑιὺ γ ἰσχεῖν 
Ϊ΄' Ν ͵ » ΄ « 

αὐτὸν μεῦρι ὠτων σεευιέντα. διετελά 5 ἑκαςο- 
η 3 ἌἝ ’ ᾿ 5 ΄ὕ 

1ε αὖθις λέγωντί και λον, κ᾿ τί ανόγια, πε, Ὁ διὲ- 
, Ν "ὕ 2 ͵ ᾿ ᾿ - 

χα) οσζεσν Κ᾽ "4 ὀλλοα ὍὌξετω. αὐθρωτπτιια Ἶ γὸ ὅα 
εν ἤμουν ἘΝ ΝΣ ὑπ οΣ . 

αὐτὰ αγαῖο ἐκαλά τὰ σὲ, ὀνχα. ἈΠ αδοίύατον ἀδωατι, 
᾽ ͵ ς ᾽ - ; “σ᾽ 

αὐθρὼ ποις ἁλωῖ ὦ ἔφα σκέν," μιύθων ἐὴ συΐ- 
“ »» ’ »" ͵ , 

“Νυῦ, μετ ὀφρύος σοϑιςῶν παίγνια. διεξιον- : 
Ν »»Κ λ “" »ιχγχιαν “ΜΑΙ 

τῶν.» Οὐκ ἐλείε νϑδὺ Φὗτα, ἐχι 5 ἐωραῆξει ἐκ δα, 
͵ ἈῚ ᾿ ͵ ) " 

γραφάνὃ τὰ δαβθε τὰ εἰδότι σοὶ, χα! πῆρ κ “«εὐήψ. 
Σ Ἃ ΟΝ ͵ 7 ΕΣ ! ᾽ 

αν δὲς ἐσύ νϑιον, χρόνον ἔχφ, αὐέγγρα ψεΐ τε αλ- ΐ 

- 

εἰχὸς ἴτωσαν, οἷς ὁ Σ᾽ωχρῴτης Οὐκ Τηρεσεν, ᾧ ἤρεσκω, 

ζντι ϑὺ ὁϑεὸς σοφίαν ἐμζιοτύρησεν, οἱ 5 κΊεἰ- 

ναντες ἢ μετϑμοίας Ἔποκαίϑοιρσιν ἐχ ἀὗρον. 
δον ΝΟΥ͂ 2, ὅν δ “ἢ 
Ὁ 5 καλὸν ρα, αἰγύτηεηφοόϑησαν, χαὶ “ὃ αἰγύσν» 
ΠυϑαορρφιἼερατωώδοις σοφίας, ὧν ὃ «ἷξηὸν ήσαν. 

δ Ἀσλνς ἢ τὴ πὶ ͵ " " αϑησαι,. 
χρὴ μι μόνιμον ἔχτ Ὶ Σ ὡκρῳτηνήλεγξεν ἐρὼφ ΤΣω- 

τυραννίδος, χαὶ αὐτὴ δια! τὴς λιτὴς,σικελιώτις κράτα 

γαςρὸςαμεΐε ῥαπεζα. 

ΕΚ 



ἘΡΙΦ ΤΟΙ ΛΕ ΥΝ ἘΚΑΘΜΈΕΝΌΤ ἃ. τοῦῖ 

ἘΚ ΤῊΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΙ͂Σ 
ασϑς Κρίτωνα, ἐχιςολῆς. 

ἘΧ ΕΡΙΞΤΌΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΊΤΙβ 
ἈΠ) ' ΟΚΙΤΟΝΕΜ: 

᾿. Ε ἐξ γὸ ἴαϑι Σ ωχρ τὴν σϑϑς ἡμαῖ πολ- ἃ δ Αϑ Πεχαοητοι δά πος ἀἰχ ξ δοογὰς 
νφ ἡ ώμελρε ἘΝ Αγ τὴ ν τ6Π|, ΠΟ α 1], χα] δ εσὶς {πἰς {6 τ ατὶς λακις εἰπόντα, τί οἱ Τὴν ἱέων γνώ πολλὴν ἡδι "Ὁ μὲ χὶ πἰ μαυων, , άκτΝ νον σα τατθιις ργοίρίοἰπητῖ, νεδιτοῖη δοηὶ ας ὧῇ τὸς κϑυ ἐχώσιν ὅσῖαν φροντίζονϊες, ἵνα Ὁ παλϑιχας ὀρτορ!) οαάδητ, Πρ] ριητ; Πμηῖ]ε 414 ἃ- φατερᾷς Ἱ : δα τ. υἋ ͵ ΣΤ ΙΝ - ἕ τς γαϑοὶ “πυωντῶι αἰμελοιῶπες, ἴσον πεπόνθοισι θαῃτ 64 1105 ΔΙΕΠεΙθι15, αἱ ὈοΠ]Π ἴσος δά νίις 

ΠΝ Ὸ"»ἤ ἱπτοΐξοφϑσι,ὺ τὰ μϑὺ πολεμικὰ εἰ διδα- δο5 Ποη ἰη{πἰτιιιηῖ, ΤΡ ΕΝ ΡαρΡα]οχ- 
μὴν ἤ ἜΡΙ , ᾿ Ὑ Ἢ Ἧ Πιθεησ. δὶς δηϊτη 4003 ΔὈϊτατὶ (ππτρίπ- Γ΄ σχθῖσι, ϑοφί ἢ παμπόλλην παρεγθυϑυοις. ὅ΄- ἵ ἡ ας ᾿ δαΙοτα5, (ο οογῦ, πα: ρεςίξατο οροιτοθαῖ, 

τῷ γὸ πιοτέροις δὲ τοῖς ἵπ οι 6 ΕΟ σΌΡΤΟ οἱ ἱτηροτίτοβ. ΪΝδηι 6411 νἱγγατεπη ας ἰδ ἀθπὶ Ἅῃ ὌΞΩ ΣΝ "Ε : ΠΑΡ Σ ΘΑ ΘΩΝ ἔνε : ὦ πείροις 2 ὧν χρη Ἐ1) γὸπαου τρετίω, βδτίω ΠοΠΙποογριιδητία, ἰς ἡ αιιἤαοία ΡοΠτ αι 
ο΄ Δ ( κιίαν," Ὁ κτ πολέμων ἀὐτλμίαν ὁ ἐμ- δεΠΙοΐ νίτις, ἤτατα ἐἤδ. Εσάοπιτποίο ὅς 11-- 

7 ε » με, γὰ " νι ϑτδὶ 1 61] αστοὶ -: ᾧ ἌΝ δ: ὦ) τὰ ἢ ΣῈ ὅξαμδοτόμᾳν χαὶ πῶς Ἰος ρεσσαγε, αὶ ΗΠ1|5 πγαϊτος αστοῖ σορᾶ 
ἽΝ Ξ ᾿ ""Β ταῦτ, Ἰρίοίπιετ γεγο περ] σιητ. ΝΝΔΠῚ Ρτα- π᾿ ΐ “ δὴ ! ἢ γν. φο ᾿ Β ὙΑ 5 Ρ ᾿ τ ἈΞ . δὰ γάω πολλίωο κτωμδιους τοῖς υἱέσιν, τὰν αἷὰ πιασηὶ ργετ) αἰξἰπχατίοηοπη μαδεδιης, ν᾽ ͵ ἐλ ΔΝ ! ἢ 2 ᾿ ξ 

μη ϑχεμελοιδιεις. ἃ γὸ κεκτήσον. Ἰάρλοα τ ἰρῇ νι]ος εγιητ: ἡ ιπ1ΠῈ οροτύτοαῖ ς σοῃτγασίο ᾽ ΚΑΊ ΕΚ ἢ δ - ξ ᾿ --- Ζια νομιιαϑήσονται, αὐ. 5 ολίχϑυ. πσδϑοῆκ4 3. ουϊοάϊεητοπιτς ΡοΙΠ ΕΠ Ισσο τπαίοτίς δ ἀπὸ: ὶ τ ἢ πεν ΠΉΤ ΝΣ ἱ τανε αν Ὁ φυλαῆον τ κἝνθέντος ἀξιοτιμότερον ἢ. ἡ αἰξιηϊτατίς δ ΡΓΟΙΙ Ὁ τἀπιοθγοπι (πα αὶς ἢ 
ΠΣ τς ΤΑ Τη {πὶ (πππῇ τηα στη ΡΓοτΙ] Ποπιίπεθπι εθοε- “ψέου ὁ τ΄ ἐακλῳ πτα δὰ, πὸ Ζ Ὁ τ ἱ ἘΝβ ἄρρεν Ἔ Νὐ ῆιςο ᾿ς Τἰτ, ΠΑ ΠΊαΐ5 ραιοὰ5 ΟρΘ5 οἱ το παπατ, πλι] 

ὲ ξα: χὸῤ ὀλίγα καζαλιπη,πολλώε Ὑρ)ΡΩ ταταπηθῃ ἰλγρίτας οἰἘ. ΑΠίπλιις δὨΐπη ἔλοίτ, "" 2,5 ͵ ὩΣ ᾽ “ 2 ξ Ἔ : 

ᾧ. μη γὸ ἡ πλείωἢ ἐλοτίω ἐνῷ ὠγαθη αϑυ ἐμ- νιτε νοὶ πλα]τας, ν 6] ραος Δάραγοᾶε. 4π|ρ- 
[ ῥ » 5. 3) ΕΥ̓ ᾿ 4 ἔς - 'μεδα,ἐἰκμελᾷ ὃ ἡ ἀπαιδούτῳ, ὀλίγα. σὺ δὲ Ρὲ Δῃηΐπιο Ὀοηο, υϊἀ αι ροΙΠετ,πιοάς- 

ἔν ΚΥΑ τῳ ε᾽ ἡ ΑΘ ναῦς. τατύπι οἰξιγα αἱ αὐτεπῃ ὃς τοζα ποη ἰπ Εἶτα: 
' ΚῸΣ Π ε τι Ρ ἕ σον πλείω τυ αὐαΐναιων παρέχής, οὐ τοῖς ι 

κυύι σις ᾿ν νι νΐήν 7, το,οχίραμμηι. Τὰ νετο ΠΟ ρ τὰ, πα πὶ πο- 
ῥδ ὅζρα παι δοζσεως ἰξσιν α)αίκα αἱ 1ε  πλέ οοἤιταϑβ ροίζύ]ατ, (ας 1115 ταῖς; πα ἔπε το- 
σια νομιἐζέται. τοῖς δὲ, ἀμαϑέσι ὦ μδὺ ἀλγάονα ὅτα ἱπΠἸτατίοης νέρητος, ντ ποσοίζιγια, Πὺ 
“ὁ (ῷρκος ὀχλυ4,τίω ὃ αἰξὰ τῷ μέλλοντος δὲς-ὀ (χτίς εἴς θ᾿ οορίοία οχ ξἰπλδης :Ἰταρεσιτίς 
εἰ ναῆε νΘΓῸ ΡΓαέφητο μα 4υϊάοιη ςοτροτὶς τῃοἷς- 

{Ἐπἴαπα γοηλίτγιητ, ἂὐ ἔαταγὶ τεἸπροτίς ἐχίρο- 
ἑζατίομ πη πιοτι ρ σπάση Ποη ἱπιπλϊῃιπΏτ: 

μ᾿ Γαι νς ΕΚ ΤῊΣ ἘΕΈΝΟΦΩΝΤῸΝΣ 
᾿ς ' πσϑϑς Σ ωτάρων Ἐχιςολῆς. 

ἢ ι ἘΝ ἘΡΙτΘιλ ΧΕΝΌΟΨΗΘΝΜΤΙΝ 
Ἢ ἊΡ ϑ8ΟΤΙΆΚΑΜ. 

: εν... Υ ΜΟΙ κὶ δυκῴ ὦ Σώτφρᾳ, ὕτεο ϑοίγαζος ΓΗ νεΐο πιοῖς ἱρὰ Ὠφοταγρε αυ!4- 
᾿αὔΐκρισις ἸΑΝ {τε ΡΙΥ 1 Μ ἀαηγ,πες Πποποίξιπι ες νἱάδεατ: (οἀ 
ὡς ν ἀρτβον θσε τὶ καλὸν 6), ἀτ ς ὃ ζωῆς, οὐχ, ὦ γαπίυϊα οἷῥ νἱός ἐδεταϊμῆς . Ποη ἰάειῃ ο- 
δ᾽". εἷς [πόρτων, ανισσιξαθμιον ἐτῶν ὍΈΡΘΝ Ὁ Μη πληΐ απ, ἰΠ 5’ ΠΑ] ]τάτο πη ΔΠΠΟΓΙΙΠῚ ἔοιθῃς 

αὐησάρι δικοιον Ὁ γμέσεως, Ἔ τῇ ἰοχυὶ ἡ ἀρρωςα; τίω δὲ οχ αἰ ΠΠΠλΠΙτιαΐπο ἱρήτις οττιις, ὃς Ρῖο γὰ- 
μὸν ἐξ πσοόφασιν τοτὲ υϑὺ αὐ6,9α) ὅσα», ἐφέλκεο!ΚὨ τίοποτοθογίς δαῖτ ἰΠΗ πλϊτατί5: Οσο! ΟΠ πὶ 
φέρων τῷ ἌΣ τὰς: Ὰᾳ γεγο ΠΟόπιιπιηδτη ΓΠΓΡΘ ΠῚ, Πτογά τ Ρυ!- ι΄, ς “ Ἧς : Ἢ ᾿ μον ΠΡ ϑοίνατον, 1 ὅπου ὃ καιλζωο ᾧ Ὡρέπο ὉΠ γάπή ἂς ἀξοογαπη, ομλϊηἱ πηογίθη κα: 
ταΜῃ τγαῆοσς: . 
ΩΝ 
᾿ ἴα. ν 

ξ Ἔσιν ι δον ΡῬΡ'" 2 
Ψ 



τοοΣ ΧΕΈΝΟΡΗ. ΕΡΙΞ5 ΤΌ ΕΚΑ ΚΓ. 

Ἐκ εάν» Ἐρήοία. 

Ν6 ἀυϊάοιη πηοττίς οαιηα ταπταπὶ ᾿θ- ἃ Αλι οὔτε ἔλὶ δαινώτῳ ασῤοοήκ ζσοί- τοῦς. 
ἔζυπι ἐχοορίτατε σοπιιεηῖσ, απ {(ἰΔ5, 
ἰπἰτίαπι γα πιοιία πὶ Ἔχ πηαγὶ ἄςθο-. 

τὸ πατιυἱΐζατοπι; ποπινεῖο, πιοσζοῖη. ΕἸῈ 

Δυτο πη πόσαις. ΦΙΟα Οὐἶ|5 ετίαπη ᾿Ππῖτο 
εοπείηρίτ: ργαο]τα ψεΓῸ πλογτιαπη οο, 
Βοπιὶηῖ5 νο]αητατ), ὃς γε σοπιιθηῖς Π{πἰτα- 

ΜΙ Χοιο. τὶ, ΟΡῈ5 εἴ!. Βοδτις εἰ ἰρίταν ἡ Ουν]1ις5, ὃς 
Ρ!δεν βρὲ φαϊσαπλαις ΠΟ Ἰοῃρ ΠΠἸπιᾶπι., (δ ἃ στη 
ἸΔΈΣ νίττυτο οσίαπέξαπη νίταπι οἰ δίς: στ Βτοιις 
Ἰο κά Μάη ΤΕ ΠΊρι5 ατατς Γλοῖι5 οἱ σοποοί]οσίς. 
ἐϊποαηι, 

ἘΚΊΤΊΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤ 

ἐκ Ὃ αὑτῆς δχιςολὴς: 

τὸν πένθος ἀὐρέοϑαι " ἔχιςαδύξω, ὅτι ὁδὸδ 

αὐ, ϑεοπίνης γ,ρὴ γομιν Φρχζω μϑὼ ε- 
ΥῪΣ «ἡ ͵ ν 2 ᾿ Ἔν 3) ἂν κε 

σιν, τελὸς ὃ ϑουνατον. ἀπέθανε ὃ, οαὖρ αν χα ο 

μὴ ϑέλωνἔπαϑε᾽ ὦ ὃ καλαῖς, ἔχϑντος τὲ ἔρον, 
5) ἌΡ ! ἰὸν αὶ “3- Ἃ 

χαὶ ὦ γθὴ “σαιδοζϑαντος. μακαίθλος δξών δὴ 

Γρύλλος, χαὶ ὃςτίς οὐ ὦ μήκιςον ἑλόμϑυος τῷ 

βίου, Ὁ δὲ ξρετὴς, εἰ βροιχειὺ οἱ ἔδω- 

κεν αἰαΐνα ὁ ϑεός. 

ΟΣ ΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΘ- 
κλέα ἐχιςολὴς, ζω τ οἱ ἄλλοι τω Ξ ἐγοφανᾳ αὐατιϑέασι. 

ΕἘΧ ΕΡΙΦΤΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ5 ΑΒ 
.ΑΜΡΆΚΟΟΙΕΜ, ΟΥΑΜ ΑΣΙΙ 

Χοπορμαηὶ δαϊογίδιης. 

Ατιμνμ δϑοοίατίς δά πη γα]! επὶ ἀοᾶτί- Β 
Ῥι αι δάρτοθατο ἄερες, ααΐ ἀἰτα5 εχ 
νία πιοτῖγὶ πε ρας. ΪΝοη επίπὶ πη πιθηίας 
ΡοΠοΙΠοπες5, 4 πἰτῖας νοσαθατ; (δα τα τι}, 
Πυδηπειπι τε Ζυϊγίταγ δά νίαπι ἀδοςητοπι. 
ἸΜοπεθαῖδατζεη, πὸ ἴῃ ΠΙς ᾿πἀϊςοῖο ἔϑ!]ετς- 
τηαγ.ΠΠ05 ΘΠ, τος ἀἸχί Πγ15; Γαι γα ἀἰ111-- 
το5; γε ΤΙ] ΠΟ 5, ρα ρογες δά ρα]! αδατ: ὃς ̓ποιι- 
ΤΑΌΠῚ ραπρετταῖς ἰαθόγαγα ἀΐσερατ, φαοά 
ΔΏΪΓΑΙ ἜΠ ει ΕΟ ἴτας, πο α ΡοΙΠοΠΙοΠί5. 

Εαχ ΝΜ ὙΠ 8 

ἱ Ϊ ΠΩΤῸΝ γὸ αὐ δέξαιο Σωχρα τοις, τ, 
αἰ ωρφυὲς διδωγμκα , πλούτον μεΐῳν 

χολσῴ.ἐ ὃ ἔφη Σωχρᾳῳτης ἐὴ τύκρμέξον 

κτῆσιν σγλιῶτον, Ὁ 3. ὅσοις αξϑςηκ4)οβαϑαρ᾽ 

ἔπάτα Ἀ᾽, πὅτων μὴ 15. μϑοτανφν. τῷ γὸ ὀντί 

ὕπο! εὐκλν χΠ οόρς δι ἢ. Ὁ ἊΣ 
ᾧς ἀπεχαλ4, ᾿ αὐίωτον εἰΐις ἔφασκε πενίαν 

ἈΠΠΚΦυβς Ττο νς ἐλρεσει το 
στως. 

ΕΔ ΟΌΣ, 

ΑΡΕΝ.- 

᾿ 
(ἢ 

ἴω, ἢ 

φικα.. 

“ἶεὶ σω-" 
φροσύ-- 
νης. 



Μ Ἷ ἜΝΙ, δος 

ΑΌΡΕΝΟΌΙΧΝΟΝΑΙΕΥΝ: 
ΟΙΑΥΓΑΝ ΑΕ ΧΕΝΌΟΌΡΕΓΟΝΤΙΘΙ 

ΟΡΕΚΥ͂Μ ἘΒΙΤΙΘΝΙ5 ῬΟΘΤΥΚΕΜΆ. 

ἥ : - -ανἃ 
δ: ὕ................ὄ.ὄ ...-ΠρΡῤ θὃθ-ΦΦὉάὁἐὈὌὈΠ᾿οιὅὃ ι΄... ....-.-Ψ«.-Ἐ. ὕ΄ὦὖἷἝἷΟἝἷ.ς.-ὄ.-. --:Ὠ|ς τ ----.ι....0Ὀ0ττ--ρ΄ππ|τςᾺᾺ1οὲχΆ2ἄᾷἄ2ΆαὔΣΔὥὔὥὔὥὔυΣρ.εροἅτὔΣτ τ τ» τ τ τ... 

ΔΈΘΟΝΤΟΝΥ ΧΟΥ Ἁ ΘΈΛ Ν ΟἼΟΥ ΤῊ 

 ΧΡΟΝΟΛΌΓΙΑ ΟΗΚΟΝΟΙ Οστὰ 
ΣΥντομοσι ἅπασα. ΒΒΕΥΪ5, ΑΡ ῬΕΘΟΤΑΚΑΝΌ 
ΦΗΤΙΚΗ͂ ΤΩΝ ΧΕΝΟΦΩΝΤΟΣ͵ ΚΈΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΗΙΒΤΟΒΚΙᾺϑ8, 

ἱξοοκεΐν, χαὶ τῷ βίου. ὃς οἰὐΐάεπι ν]τΔηγ. 

ΥΡΟΣ Καμίύσου, 

Περσῶν βασιλέως, ἐς 

ἐγγετο. 

Ἧς ὌΝΩΝ 5 Οανὗγί, Ρεναγηθῃ 
ΣΦ Ύοσο, ἩΔΓΗΣ {μι. 

ὶ ' «ἽΠννίονπα γερο Ογ: 
᾿Αδσυόλων βασιλέα, γη5 1, [γυῖα ῥἱε ργωίϊο [π- 

μάχη Κόρος οὐ τῇ Ασ- Βα Ρεγαμεῖες. {ιιϑγο ἀ Ἰπ ἐἥτηε, (7 
συρφάδι, δὲς εἰγίκησε. Κύ- ΄ ΣΤ ΘΙ ἘΕΤῚ: 

ἐου“παιδείας ον τω γ᾽ καὶ δῇ. Οἰῆ οοάογι, ΟΥῶ [0 εορὶας αήκονας ἀμορῆ- 
τῷ αὐνῷ Κροίσου ςρατὴνριοῦτος Ὁ ποί- ἐδ, ΠΟΥ ΙΡῊ Ρῥγαίϊο σοησνε ες καὶ ΠΤ εριδνσίαηι 

ν μαχόμδυος αὐδὲ Ὁ Θιμῷ καίϊον, ἢ Θύμ- [μὲ Τ γνηδυίπροι, ἱρρτα (αἰϊοῖαηι, ἱξξογια δϑεὶ- 
(σιον,ασοϑς τῇ Κιλικία, νίκης ἐτυχε. Κύρου ἐπ εξ. [ἰὐτο ἐς ἐ{{||. Οὐνὲν τι. 

“παιδείας οὐ τῷ ζ΄. ΟΥα[μηι ζσ' δαγάος σερίέγυπα οπη ἴ,}) 14. 
Κ ρφῖσον,ὺ Σώρδεις εἷλε, μ(Τ Ὁ Λυδίας. Οανίαηι, (δ᾽ Ῥῥυγρίανι, σ᾽ ΟΥάοος, Ἄν 
Καρίαν, χαὶ Φρυγίαν, χα τὰς ον τῇ Ασῖα ἱπεοίρηϊες, σ' Οαρραάοοας,ς “Ζηαῤεοτη ροῖε: 

Ἕλλξωυας,ὺ Καππαδῦχᾳς, ἢ Αραίίοις χα- κίονι γϑάορ!. ' 

τεφρέψατο. ( κΞΒαῤγίοπερι οὐ [ο{ανρι οερίΣ,. “Πγυϊογηρενὸ- 
τί Βαξζυλαΐνα πολιορκήσας εἷλε,τῷ βα.- φεῦ ἄάμν υγὖι (ἀρ ΥΕ ΓΗ, ἐμροι ο[βατοηὶ γειαίζο, 

διλέως Αοσυδίων οὖ τῇ ἁλωσά τῆς πῦλεως (σ' τητογ[εέίο. Εοάον ἰϊΐῤγο ναι. 

χήρωλαντος ἢ σφατϑύτοι.: ἐ αὐταί ζ΄ βιξλίῳ. Αὐγῆς Κ εὐαγηρεγοκ [με] ἀηηὶ} Χ ΧΎΤΙΙΙ. 
Κύρος ἐξασιλάυσε [Γερσῶν «γιαυτθς κθ΄, δοίμες Α[(4 τοιῖμς ἐρηβον με, βοξἐ τάρτάηι 

« λ . : χ 

ὁ Ασίας ἁπασης, (τ τίω δ Βαξυλαΐγος Βαῤγίοπενι, οὐεῖρμῖδ ἀπηΐς ΝΊΤΙ. 
ὥλωσιν,ἐμοναρχησεν ἔτη ἢ- ἴ Οαριϑγ εν ςσ' Ταπαοχαγοηι, εἰ Ταπάοχαγ- 

Καμέύσην ὁ Ὑ αναοξαρζωυ," Τ᾽ αγαοξαρ- τΕΡῚ, {εομπάμηι ΟἸο[αν:, βίος γείϊφιτ, [6 ἐγ 
κίωυ, χτὶ Δ Κιτησίαν, οι κατέλιπε, Κύρου [πἠμείοπέ (νεῖ ̓ μϑγο ντῖι. 
παιδείας τῳ ἡ. 



1004 ΑΡΡΕΝΘΟΙΙΧ 

Οαριϑγ (ες [με Ογνὶ, μάτη γιαῖου, γερά ἢ Καμ(ύσης εὸς Κύρφυ,ὁ ωρεσξύτερος, ἐ- 

ΔΠΠΟΣΥΊΙ. 
γα βὶ (νκα,εκ ρα εϊοηηηι [οεἷο,(Οοὐγγά 

ρυιπειρὶς Δ [γγὴ βιϊανο υχογονι ἄρά. [ἰύγο ἄς 
ἐμ {{1Π:. γι ν 1π|. 

[λαγίης ΕΠ βα[βὲ βίϊμα, ρο (Οαριδγ (εν γο- 

5η0 Ρενίαγμι Ροτ ΓΗ, ΟρΉ ΔΜ ἀηπος ΧΧΧΝΤ. 

Χονχες [λαγὴ βέμες, γόσπο ργαξεῖς ἀπηῖς 
ΧῸΝ : 

ὐήνιακχοῦχος ΓΟρ πη 0η ̓ο :4ηΉ5,.Χ εγ- 

χὶς βίμασ, γερά ἀπο 5 ΧΕΙ. 

οὐ πποχ ΧΧΥῚΙ γορηὶ Ἄγιαχουχῖρ Γι οπσὶ- 

γιαηὶ ραῤμιι ἱπίεμι Ἰα δοίη πεν “εβοηίοη- 

(:σ' 1,«οεάαηιοηῖος, φμοί Γ᾿ οἰοροποίίἀσηρη ἀϊ- 

εἴταν, ΑἼ Ρμογάϊάε ἱμτουῖς ργοάζεμι. 

“πο ΡΥ πιο ῥεἰ εῖμς,. ΖΞ ποίας Ε Ῥῥονΐ δὲ : 

βκῖο δρανῖα [ριέζης βείενυε (ευῖρίιε Χεπορῥοη, 

41Π|0 ὈἸΉΜΗ5 ἐρβονὶ Θεγοητο ῥεἰϊανι σορ τις σ'. 27- 

εβϊάανιμε γοχ Γ, ἀοο μη ΟΠ ]ΟΥ 771 ΤΥ ΤΟΊ ΟΣ 

εορτἰς ἴπς τεἰςηῚ βεέϊα,ιοίαρι ἀορορπίαϊης οὗ. 

ΤΡ ηογάϊάες ἰδγο μη ογῖα α1. 

“ἄππο τι Βνυαβάα: Ερβονῖνεμμμς σεβις. 
τ πποτι ῥοϊ, Ὁ γορηὶ “νγταχουχίς ],οπρὶ- 

41 φηαάγαρείνηο , ]αποὺ ἔμ ἐρβογης , 450 

γη 4! γατη1 σΕΥΦΉΓῸ, “γεῤιάανηας ὀχρεάϊεϊοηδ 

μαεόρι «ἀπενίας ᾿ίαίαανι, ὅσ' ἐάρι οὐ(εάϊε. 

ὐππο ται τ, δο γατΔκς ἐρβογ: [μέϊως εξ, 

440 16, βογῈ ῥεϊϊανη ὁ 1.οεὖο φογεύαζηνγ. 

υππον, φμήηι ᾿ὶ χάγορης 61εἰ ἐρῥονης, εἰ6- 

ἐπα 1 «εοαφηιοπὶς Βίαϊκα, ἀο βιπααριομεῖς «ἀ 

Β ἕε ὑὸς, ἐξασίλάδυσεν ἔτη μοῇ. 

(ασίλάυσεν ἔτη ἕν 

Ὕταασῃ τω ξυςρατάυσα υδύῳ Κύρος 

᾿ Γωξρυξκ,τῷ Αοσυρία δεευάςου, ϑυγουτεξρϑι ᾿ 

ἐμγηςευσαζο. Κύρου παιδείας τ΄. 

Δωρῴφος Ὕςαασου ὸς, μ᾽ Καμᾷύσην 

βασιλόϊς Περσῶν [ενοί᾿, ἐξασίλευσεν ἔτη λς΄. 

Ξέρξης Δαρείου ἡὸς , ἐξασίλάυσεν ἐ- 

τῇ καὶ. 

᾿Αρταξέρξης ἐχικλυϑεὶς Μακροχάρ,Ξερ- 
! 

ονετά τω λζ' βασιλείας Αρταξέρξε τῷ 

κ(ϑικρόχάρος, ἤρξατο μεταξὺ ΤΑ ϑίωυαίων 

χαὶ Λακεδαιμονίων ὁ ΠΠελοπονησιαχὸς λερ»- 

μϑιος πόλεμος, ὃν Θουκυδίδης ξωωέγρα εν. 

ἐτᾷ τω ρφτῳ τῷ πολέμου, Αἰνησίας ἔ- 
Ὅς ! ἘΞ -- “Ὁ 

Φορος ζεὺ ον Σ παρτη, χτ' τὸν ΞΙενοφαΐντα, οὗ 

ἐφοράσοντος ἤρξατο ὃ πόλεμος τ χαὶ Αρχίδα- 

μος ὁ Λακεδοιμονίων βασιλάϊς ἐσξζαιλὼν ἐς 

αἰ Α΄ Πικζωὺ, πᾶσαν ἐδηωσαῶ. Θυχυδιδὴης 

σὼ τῷ β' δ ξυιζξοαφῆς. 
τω β' Βδαισιδας ἔφορος ἐδμετο. 

[γ 1: τὰς ͵ Χ ἐπεστα 

τω γ τῷ πολέμου, χαὶ μ' τῆς βασιλείας 
͵ “ 7 Ι δ" 

Αρταξέρξου τὸ Μακρόχάρος, Ισανωρ ζῶ ἐ- 

Φορος, ἐφ᾽ οὗ Αρχίδα μος ἐφρατϑυσεν ἔχ 

Πλάταιαν, ἐπολιόρκησεν αὐτίω. 

ἣ τῶ δ᾽ ἔφορος ἐΐμετο Σωςρατίϑας, ἐφ᾽ 

5 ζῷ ὁ πόλεμος πῦθὶ Λέσζα. 

τῷ ε΄ Ἔξαρηος (ὦ ἔφορφο, ἐφ᾿ οὗ τἷδα- 

δοθεῖσαι τοῖς Λακεδαιμονίοις ἡ ΠΠλοταια, χα- 

[οίμηι [πὸ [εὶς ὁμεγα. Τρπογαϊάος ἰόγοιι ι, Γθηρέϑη ἐς ἔδει φος εἰν Τὴν ϑεμελίων. Θεκω- 
υάππον τ ἐγάῖ ἐρβογης Αρε[γάεης. 

υϑηπον 1, . “Ζηροπϊάκερβῥογο, γοκ Ρεγ(- 
γερι «“4τάχούχος 1 οηρίηιάπης αἰϊόρι οὗ], γο- 
φη"Ἱ ἀηπο φηαάγαροίίνιο φηαγίο. Τ βμογάϊάος ἰἰ- 

ῥγοτιι. 
ες ΦΉΜΟΝ ΤΙ, ΗΠ: ἐρῥονὶ φεγεηῖο Οπο- 

»ῃαείε,γοσπάγο ΓΡρὶ [λαγίῃς, ςοσπομοηῖο ἢ γο- 

ἐβπμε,γοκ ΡΒ εν (αν. 
ὡπποι Χ.Ζ ἐμλχίρρης ἐρβογης. 

υἥπηπο χ. Ρήγας ἐρβουῖ γιηης σοβΙ. Ἑ 
εσληπο κι. Ρ  οίας ἐρβογη. 

μπηο χιὶ Οἰϊποριαςβις ἐρβογης, 40 »μ4- 

φ ναι σεγεπτε, ῥοἰϊ [οεἰεῖας ἐπτογ εβοπίοη- 

(σ' “γριπος 1π11α ΤΩΣ 

υσπποχαιι Πἰαγοίες ἐρογης. 

δίδης ἐν τωγ΄. 
τως" Αγησιςραΐος ζῶ ἔφορος. 

τω ζ' ΑΓ λυίδως ζῶ ἔφορος, ἐφ᾽ οὗ βασι- 
λδῖς Περσῶν ̓ Αρταξέρξης ἢ Μακρόχᾳρ ἐτε- 

λάϊζτησε, Ὁ βασιλείας τω μοὶ ἐτά. Θϑκυσὶ- 

δὴς ο, τῷ σ. δι 

τῶ", Ονομακλέοις ἐφορά)ογζος, "ρξατο 

βασιλεύᾳφν Δαρῴος οχικληθεις ΙΝ οϑος, Πε- 

σῶν βασιλόϊς. 

τῶ θ' ἔφορος ζὼ Ζά ξιπαος. 

τω! ( Πιτύας ἐφοράυε, 

τῶ ια' Πλέφόλας ἔφορος. 

τῷ ιζ' Κλφνόμαιχος ἔφορος, ἐφ᾽ οὗ ὦ 

Αϑευαίων χαὶ Αργείων ξυμμαχία ἔγρετο. 

ταῦ ιγ΄ Ίλαρχος ἔφορος. 

τῷ! δῇ, 

) 



ΧΕΝΟΘΡΉ ΘἾΝ ΤῈ Α. 

Α΄ ἩΠΟΧΊΙΙΙ Γι δοπ βροντῆς [πίη οὐ, τῶ ιδ΄ Λέων ἔφορος ἐλεῶ. 
τῶἱ ιε' Χαιείδως ἔφορος. 

τῶ ις" Τα τησία δὲς ἔφορος. 

᾿ τῶ ιζ' Κλάοϑειος ἐφοράγοντος, ὃ γαυτί-- 

κὸν Τὴν Αϑιυαων ἐς Σικελίανἐπέμφ,ϑν,"- 

ϑυνϑύων Αλκχιζιαδοις, Νικία, Λαμάχου, 

χαὶ συςρατηλγϑεεῶτος Σοφοκλέθς τῷ ποιη τῷ, 

ὃς ωρεσξύτατος ξεῶ. (Θεκυδίδης οὐ τοῖς". 
τῶ υἱ Δυκάφιος ἔφορος. 

τῶ ιθ΄ Ἐπήφατος ἔφορος, ἐφ᾽ οὗ Αὐεςὁ 

Ιοος 

“ἥππο Χ ν ΟΠ αγϊ κα: ΦρβοΥ "5. 

ππΟΧΎΥ τ Ρατε[αα: ἐρίογης. 

“πποχ ναι ΟἸ ΜΈ Ἤγοπε ρεμητις οροΥ! ἀαἰ»- 
πἰΠγαηῖο, εἰαβὶς “ιβοηοη ηι ἴῃ δ᾽ οἰ αηὶ γε}. 

[μῖε, ἀμοῖνησ, Αἰοιδιαάο, ΝΊΊοὶα, Γαριάελο, ες" 
βογηρι οοἰϊορα δορβοοίοροοία, φηὶπάτη φιακί- 

1245 ἱπίον ἐος οΥαΐ. ΤΡΗΟγάἸάος Πϑγο ν τ. 
πμποχ νατι Γ γοαγλης ἐρβογης. 
“πηο ΧαΧ Ἐρεγαίης ἐρἤογης, 0 γιαρί- 

Λακεδαιμονίων βασιλόϊς ἐτείχισε τίωὐ Διεκέ- Β βγαμνι φεγθητο,, γεκ Γι ας θα" ΜΟΥ ρὲ 
Ολφαν ἡ ΑἼμκῆς. ᾿ 

τῶ κ' Ονομιαλτίος ζῶ ἔφορος, ἐφ᾽ οὗ Λα- 

χεδαιμονίοις ἡ ξυμμαχία, πυοϑς “1 βασιλέα, 

ΤΠερσῶνοο στη ἔλυετο, βασιλδσοντος Δα- 
ρείπ ποῦ ιδ΄. Θεκουδέίδης οὖν τῷ ἡ. 

τοῖκα' ἔφορος ἐὠμάλεξισταῖδας, ἐφ᾽ 5Α- 
«ϑζωώησι μετέφη ἡ διημοχρ τία ἐς τεβακχοσίτς, 

ὧν αὖϑις μετ᾽ οὐ πολὺ καπελύϑη ἡ Φρχἤ. 

τῶ αὐτώ ἐτὰ Θρεᾳσύζουλος ἡ Θρασύ- 

δὺς Αϑζευαγοι ναυμαχία. Μίνδαρον τ Λά- 

κῶνα μεταξὺ Σι ςοὐ ἡ Α(ζύδε οὐίκησοι. Θε- 

κυδίδης οὖν τω! ἡ. 

Καὶ αὖλις Μίνδαρος ἀσοὸς τῇ Αζυδὼ 
ἘΜΑΒΟΤΕΝ που Ὑ ὌΝΙ 
μδνος ἀπεϑανε. Ξιενοφών ο᾽ τα Τὴν ξλλη- 

γικῶν ἱξοριώῖ. 

τω κβ' Μισηϑδαΐϑας ἀδέφορος., 

“ῳ κγ' ἔφορος ἐῶ Ισίας. 

τω κϑ' Αξοίκε ἐφοράοντος, ναύαρχος ἣν 

ροοίραρ, Ζεοα ταμη]μ11, 

“25»πὸ Χ Χ ὀρ ογηΣ ἐγαὶ ΟΟπον ΠΗ, Ω; 

πο ργῖρτα ῥεἶδι [οοτοῖ 4 ἴπ εν Γι ἀορα ο»ηοηῖος 90: 
γορδ [ ογ(αν!  τοἱ τ αππο [)αγ γορηαητίεχ αα τι 
ΤΡαογάϊάος ἰἰὄγο ἐῥογῖαν ατι. 

υὐηποχ Χαὶ Δἰοχίρρίάα ἐρῥογο, ρεμεαρης 
εὐ Διρομὶς βάλη ρορπίανιε αι ᾿ς ας αὐρηὶ- 

ναιίομονι, φεῖδης ποῖ τρμίο ροξΐ αὐγοραιηηὲ 
 μὶετιοιρευλπ. 

ς Εοάόνι αηηο οἴζονο Τργαίγῥηίμ ςσ" Ὑ Ργά- 
βίιμω “εἰομϊοηἝος παπαί ρβρηα ΔΜηυμάαγ ἵ,«- 

ζΟΠ672 ἱμιον δ [πὲ ζσ' “ῤγάν. Τρμεγάϊάρς 
γον ται. 

Επαῦ ΡΥΟΡ6 7 γάκηι Δηήϊπάάγης ἱξογηρε 

ουἱξίμε, φσ' τουείμης βαμά ργοςπί «Ὁ ὙΑ Ιοο β- 
σπάπε ἱπεεγῆξ. Χι ἐπορύοη ἰϊόγο τ ῥιἱογίαν με 
(Οὐγδεάγηηῖ. ὶ 

υὐἼπηοΧ Χτι ογάι ἐρονης Μηϊβοίαϊάα:. 
«“πηο Χ ΧΊΤῚ γαῖ ἐρῥουπς {{Ππ 4. 

ὁ Ἃ ᾿ ͵ Ε ͵ 

ΤΠασιπαῖδὸις, φυγῶν μετεπτήτα οὐ, Σπαρ- Ὁ. .ἄμποχ Χιῖῖι, Φεγ ΉΤΟ ῬΊΗΠΗ ΘΡθοΥΪ 21- 

τὴς, ὅτι οκ Θάσου ὀκπεσόγτων ΤΜ Λακω- 

γιςῶν, ἐδϑζε σεεὼ Τιοσαφέρνᾳ πότῳ ἀἸτίος γέ- 

γέοϑαι. 
τῶϑλε ταὐεέτ οἱ Μῆδοι πὸ Δωρείου τῷ 

Περσῶν βασιλέως ὡἰποςτίντες, πλιντσδ9ςε- 

ὶ χώρησαν αὐτῷ. 

τούΐκε' Εὐαρχιπωυς ἐφορ9ς ἐγύετο, Κ ᾳ.- 
τησιστασιδὰις Ὁ Λακεδαιμονίων γαύειρχος, ὅτε 
ζῶ ὀλυμπιας πρενηχϑςὴ πϑάτη. 

; ᾿Θρᾳσώλος ἡἼηται ασδὺς τῇ Ἐφέσω. 

τωΐκς’ ἔφορος ὦ Πωιτακλῆς, γαύα;»- 

ΤΟ; Λύσανδρος. 

Συλυΐξρίων εἷλεν Αλχιξιάδης, χαὶ Ὁ Βυ- 

: ζωντιον πολιορκη)ὰν Αϑηναίοις παρεδὸ)η αἰτοῦ 

᾿Αναξιλέου. 

γάςο,παμαγεἤη ἐγ 4ὲ Ῥαβρρ᾽ά ας, “πὶ δραγία ἀο- 
ἡποορς ἐχψαίαηε, ψηοά οεἰεζξιρ Τύρα, πη ["»ἀοο- 
πςάγ ΗΜ βαγελμη βεογαης,, Οἱ [εἴ εἰκς ἀπ- 
ἑξον τοὶ [6 ἐπι ΓΡΙΠαρένογηο. 

Πος ἀπηο 4ιμεηῖ ΔΊρα! « ᾿λαγίογερε Ῥογ- 
γῇ 4εζφρεϊΠεηὶ, ἄφηπο οἷμς ἐρηροΥῖο [ᾳἊ ᾿[αθ»μηογῆι, 

υππο Χ ΧΥ {μέλας εἑξ ορδογη: Εμαγοῤ!»- 
ΡΆΣ.. Οὐαοβρριι οἰαβις },αςοπίσα Ρῥιακέξω; 
ἩΠ71 6[}ο{ οἰγηηρι45 Χ ΟΤ11." 

ΕΒ Τρνα[γίμς ργορίον Ἐρῥοξάν υἱξίας μαι, 
εὐπησχ ΧΥῚ ὀγαΐ ἐρβογης Ραπίαείος, η4- 

μάγο βρης ἀπεορι 1, γ{4πάογ. 
᾿δείγῥνϊαν οορτὶ “οι φάος, Ὁ ΒΥ Δτείμοι 

οὔ εν, “Δεῤοηϊεηίδας αὖ “πη αχίίαυ ἀν άμεηηι 
βμ. 

ΟΟΑ -ς 



τοοῦ ᾿ 

Ογεκε ἐπ [δεϊουέρ “[ια μεαυλῖηιά ( ἀγάπς «ἃ 

ράῖγε [εξζμε, (σ' ἐἰΐς πεῖς [41 

εν Ἱοϊβικοτπαπῖσιο ἀονηειγεάλε, σα ργα- 

το « οἰμίφης ἰοέζε ἐ[{οτ. 

Δ βμάον εἰαβὲρναζεέδης, κα γυνο Γλαγὴ 

γος [ἰἱμνη ϑαγείες φαἰςοη αι. 
οὐάληο Χ Χ ναι βέιγάς εγαι ἐρῥογηδ, οἷα 

᾿[ερνα[εέϊηνανι σέγοητε Οαἰ ιογαιάα, φμῖ τις 

ἐπ [,γ{απάτὶ ἰοοῖρ, Μά οεἰγγηιηαηι Γι οἰυὶ ορί ἄμε 

οἱ κερίε. [οἰπάο βγορίον, Αγοίμα(αε( μία μαγ- 

ΑΡΕΝΏΌΣΙΧ 

Κύρο: Καῤανὸς  κώτῳ Ασίας, ΦἘΧὶ τῇ 

δα. λοι ἡ, Ὡὐρῷ “ἢ παΐζ)ς ἐπέμῷ 3. 

Αλχιζιάδης οἴκαδε καπεπθχάυσε »φρα- 

πηρὺς ἴδοι νι οἶκοι αἱρεϑείς. ; 

Λύσανδρος γαύουρχος ὧν, “ζοὸς Κύρον 
Δαρείᾳ ἐς Σαρδς αδέθη. 

Τῶκζ ἐτά Πιτύας ἀὐέφορος, γασειὉ--: 

“χριοῦτος Καλλικρ ατίδου, ὃς αὐγαὶ Λιυσαίνδρου 
πεμφϑεὶς, αἱρᾷ τίωω Μυϑυμναν Λέσζου κι 
κρᾷτος. ἔπάτα 299 Ὁ Α ἰγινέσοως (ν»σί! α, 

“4 {ππ|)ργεἰϊο παμαἰϊ ξου εἶεν αἀἰρεισαης, ΦΗΜΙ. Βζὐτα) δυναίως, μαχόνϑρος, καὶ “δ νεὼς αὐτο 

μαὶ ἀοίαρ(η 601 ἦι γιάγ, ΓΟ" [ῥιοὶ ἀο[ε. “εἢε- 

ἘΦ [εῦηι ὍΕΥΟ ΡΥ ΦἴοΥος, ἰἴςοῖ βας παραὶ! ρηρηά 

ἰϊοῖτεν γοη1 σο β1 ἐπε, ταγμθη Ρορμίο ἐανγαμαῖὶ 

(ηγγαριιε, ἐμ ΥΙ10 ΠΊΟΥΓΟ βιευπρε αἀξοεϊς (οἷο 

δοεγάτο τοη!ΥἀἸςοηῖο, 4: ΉΠ0 ΟΠ1Ή)0} γμάσι- 

εν εγαι. ΓΠΙι ἤον. Ογας ἰϊφγοι. σσ' Μίονιογαϑὶ- 

αν ἰδτοι. 

υνάππο Χ Χ ΨΥ Ὶ1Ὶ ἐγ ἐρέρογης “γοὐγιας, 

“γαεης παμαγοἶνμ; ομλμε ἰοοο 1, γ4πάεν,, υείμε 

πάμάνοθὶ ἰδσατποναα οἰα[ονε νεῖ [ῖε. 

Ογυηα «α ραΐγενι αάἀμεγα αἰοιμάιπε ἰαῥο- 

τἀ ΓοΡ, ἴηι 4{14}9 {ὩροΥἹου θη] αὖ, ἀαις αά υ- 

[ει ῥοϊΠὶ ΓΠ.γ(ἀπάγο ροοιρρης. 

Τγίαπάον. “ιἰορίθηίος ργαίϊο παμαίϊ γαμά 
ῥτοομὶ «αὐ “22 6ος: βοιαηεῖς {μρογακῖς. ΕΠ πεβεῤε- 

γι45 οὐρα, 7' οορὶτ, 5 Ῥεργος ὐις {εὐνηΐε. 

Ἴμης οεἵ1451 1)]οηγ {π6,, Ε]ονηιοογαεῖς βί μα, 

δγυδομίαμδ, γθσὶο (Ή01 ΠΏ ΡΕΥΪΟ ρΑΕΥ 1470: «ἀρμὶ- 

μὴ γάη. 

πεσὼν ἐς τίω θα λοι ἡφανί)η. οἱ δὲ φρα»- 

τηγϑ9] τὰ Αἰϑηναίων ἀὐτυχὼς γαυμφαχῆσαν- 

τες, “ἰασὸ ἦῷ δήμου κατανψηφιοϑέντες αὔαι- 

πίως ἀπέθανον, μόνου πῷ Σωχρ ῳτῶς ἀὐτιλέ- 
τηϑντος, ὃς πὖτε τῷ δήμου δχιςείτης αἰσοῦ»- 
χε: τοῖα! τὰν ἐλλξοικῶν, καὶ «ἍΜ Ἐπομψη- 

μον μώκ. Ἔ ᾿ 

Τῷ κη ἔφορος ἀῶ Αρχύζῷς , Ἄρᾳκος δὲ 
ναϑαρηθς" αὐθ' οὗ Λύσανδρος, ὡς πῷ : ρ.ς αἂνὸ οὐ διυσαγόρος, ὡς τ γαϑοῦρ- 

ΓΟ χου ἔχτςολάϊς, ἐπέμιῳ,ϑη χε Ὁ ναυτιχέν.. 
Κύρος ασϑὸς τ᾿ πατέρα ἀρρῥωςοιῶτα με- 

γαπεμτπῆος αἸέξη, δοιὶ ̓γενμαΐᾳ τω. Λυσδειν-- 
τἴρῳ εἰς πόλεμον. 

Λύσανδρος Αϑηνοίθς ναυζκοιγία, ἐΓγὺς ἢ 
Αἰγϑς ποῖα μδλμοὐγίκησε, μεετέτεφτα τὰς Αϑήνας 
ἐπολιορχῆσε, ὼ εἷλε, ὼ τὰ τείχ ἢ καυτέσκα {. 

Τότε καὶ Διονύσιος ὁ Ερμοχρῳτος Συ- 

ξακϑσιος ἐτὺ ξφιννήτε πὸ παποζδει. 

Δαρεῖος δἸΝ όϑος ἐτελάυτησε, βασιλά- 

Γλαγῖμ ΙΝ οιρης ἱπομάὶ περι ξεῖν, φμρὰ Τὸ σοῖς ἐτὴ ιβ΄, 

γρρπάξει ΔΠΠΟΣΧΙΧ. 

, εὐἌἝἔνίάχεγχες Δήποριου ἴο Μίεηιον, [)ανὴ 

δέ πατρηιαίου, γθρηὶ [μοτοββίοηδ (ρα πεμς ο[}, 
πηο ΧΧΙΧ (σ᾽ υἱπίνιο ῥ εἰ! Ροἰορβοποβατὶ, 

450 ογαϊ οἰγγηρῖα πομάφε[ῃαηαγέα, ερῥο- 

γης 616: Επάϊοης, Γ,γίαπάον ἀμείδς [ῥοϊϊα εαρὶα- 
γ5 μαράηι, σ Ζεροηϊθη [ἢ ΕΥ̓ 7165, (5 ΤΟΥ ΟΠ «45, 

αὐόίηρι ἀοηα, δ ανροηεὶ »ιαχίνιαηι ςορίαηι, (εὦ 
α[ἐαεἰς βπθρι, "4 μοΐΐ Οἱσ [1,470 οὐξαχιταγη 47.- 

"771, {6 χε  Τ701; ΡΘΗ [6], ῥειίο βηὶς ἡ βο[ττς βεῖὲ, 

25 βάΥ 1472 ΟΠΠ771 εἰα[ε γοα πε. 

ΠΟ ἀππης αρμά εὐ] οηϊοηίος Ἐς μάγεῤία 

“ὐοςαΓης βαρ γορ ον εἰο)ὈἸ πα Ιοπθ μη: ΡΜ ΟΟΥΉΙ 
ἠῃ Τ σι απίγαιη, ΖΚ όπορθοη ἄφγοιι ῥἠβονία- 

.» 

γῆ ΟΥ̓ΦΟΔΥ ΠΗ». 
Τ 4 δή, βφεω τεϊρεδἰϊοα πιαρ νι αλωεη εαἰρεῦές 

ὩΣ; ε ὔ ἜΝ, " ε 
Ἀρταξέρξης ο Μνηκν., Διευῤείου εἡὸς - 

᾿ ͵ "Ἢ ,ὔ ͵ ᾽ 

«ρεσξύτερος, τῆς βασιλείας Φ{ οἰδῦχος ἐ- 
ΝΝ ᾿ ἡ νετὸ. ' 

δῶν ΔΓ ΝΕ ἢ " -“ . ἡ οἷν 
Τῷ κθ' καὶ ὑξάτω ἔτφ τῷ Πέλοπονησίαχο 
,͵ ξ ΟΣ ἘΣ ἀν ΡΤ ΟΝ ν 3 τ 

πολέμϑ, ᾧ κἣρ ἣν ἡ ἐνενη θη ἡ τετειβτη ὀλυμὺ- 
ι » - ἤ 12] ΥἘ ι ̓ 

ππιας,ἐ εοό ἰογτος ᾧ Εὐδίκε, Αύσανδρος ἀπάξ 

“ὧν τοῦ δέχμαλῳτων νεαΐν ἀχρωϊήρια,ὶ αὶ 

Αϑναίῶὼν Φριρές, φεφα είς, δῶρῳι ῇ πόλεων, 

χ) γύρον πλλόςον ὅσον Ε τελέυτῶντος ᾿ ος.- 

Ἐφ ἐεδ μέωες ἕξ, ὦ ὀκτῶ καὶ εἴκοσιν ἔτη τῷ 

πολθμκῳ ἐτελόυτησουν, εἴα δὲ και τεστλιθύσεν. 
ΣΕ ον μσννμς τε γῆν ἀγὸς: 

Οὑτος οσϑώστος ον ργίαι “ρέθ οι τοῖς ἊΣ 
Ἵ ᾽ τὶ τ 92 

ϑζευαιοις ἐκληϑυ, λ[ου ̓  ολιγδοχίαν τὰ 
ἣ ΣΙ » ω ."  ε 

τειαχοίζᾳ. Ξειοφαΐν οὐ τω β ΤῊ ἐλλης 

μικῶν. 

Ἰυῤαν- 



ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΛ 
Α΄. Τγναηηὶς ΤΥϊρίμ ἀμνόν Δ ε οηΐ;. Τυρϑιννὶς ΔΑ λ' ἐν Αϑίωαις. 

Θηφφϑύης καταχριϑεὶς ἐπ Ὑ σεεναρ- 
χόντων ἐκ τῦν λ', χαὶ κωνάον πιὼν, ἀπέθανε. 

ἘΞ ῷ Ὑ Ὁ βασιλείας Αρ]αξέρξε 5 Μνή- 

μονος Θρασύξελος ἢ; λἼυραννίϑαι καΊέλυσεν. 
Ορχϑυς οἱ Αὐϑζυαοι αὐδὲ αμγηςίας ὁ- 

ὑοισι. 
Κύρος αὐέζηξιὼ ᾧῷ τραϊθύματι ἐλλζωι- 

. κῶ ἔχι τῶν ἀδελφὸν Α μταξεέρξζω βασιλέα, 

. ξυςραΊδυομϑμου ἡ τῷ Ξενοφωντος. οὐ τῶ: α΄ 

«8 β' ἥν «δὶ ὠαζξάσεως Κύρου. 

Κύρος ἐν τῇ μεὔχη ἐρμθνϑυος ἘχῚ Τ᾿ ἀ- 

-δελφὸν, χαὶ παλτωΐ φωϑεὶς χἰποῦ τ’ φϑαλ- 
μὸν, α'πέθανς. αἷξεναξάσεως τῳ α΄. 

Οἱ φραΊηίοὶ Ὑ ελλζώων μΟῈ μαχοην εἰπο- 

Ἶ κείνον:) δα Ως «σονδαις.)αξάσεως Φ΄. 

Ξενοφών φρατηλϑς αἱρεθεὶς μετ᾿ ἀλλὼν 

εἰπαγή τὸς ἕλλζωυας εἰκ ὃ πολεμίας ἐς Ὁ ἐλ- 

λάδα, κα ϑημέξφιν τοῖς βαρᾷαῤοις μαχόμε- 

νος. αὐαιξ σεως τω γ', ὁ τοῖς ἑξῆς. 

1007 

1 δεγαηλθμες « τοἰϊθρὶς ἰη Τυὶρίπεαμίγαιη οὃ- 
εἰονιπαιησ,ἰαν[4 οἰομα γηουτοτι Ορρε 

νἤηηο 111 γορηὶ εὐἝριαχογχῖς Δίογμογὶ 

Τὐνα(γῥκίκε ΤΥῖρίηιαμίγουπ τγγάπηὶ δ α[βμίι. 
Τα παγαπάνρι , 4 οηϊφη[ος δ ἱμϊμγίάγη οὐ - 

ἐϊείοηε ργα[Πτογμηὶ, 

(νη φηϑὶ τορ]ὴρ Οὐ κοῖς φἀοομαζε ἱη 24[4» 
αἀμενμα. γεαχου χει γόρεῖ [γατγοηι,ομμε [- 
554 “Χι Ἐπορβοη ποῆηε [ἐφηηῖη 651. {ἰὖγοι Ὁ 

Βιιάε(γνὶ ἐχρεάϊεϊοπε. 

(για ἵπ ῥγαῖϊο ἰγυηεης ἴῃ βαῖνον, σσ' τγά- 
μἰα(αδτου σομίμι υπίπεγάτης, οὗμε. 6 Ὁ Ὑ] 

ἐχροάϊείομε ἰὖγο τ. ᾿ 
λκοος Οὐφοου προ ΓΖΙ εοηῖγα βάν (4- 

471 οτοἰἀηπιηγ. ἰζγοι τά ἐχροάς ,γΥΐ. 
Ἴλς ἐποροη εἶπα εἰοέΐμε πα ομρι αἰϊίς, ΟΥώ- 

(05 ὁχ ἢ [[ἴοο Αὐφεῖϊαῦ Ὁδγ[η5 αὐάκεῖς, εοιεϊα 6 
τοπῖγά ναγύαγος ἀϊριίσαης. [)6 ον! ἐχρεάϊοηὸ 
ἀῤγοιτι, σσ' Κφπομεῖδη, 

Ξενοφεῖν μΤ Ὁ Κυρείων Σ 4.9» ᾧ Θρα- «Χεπορβοοῖ ( νἱαηὶρ νεῖν. δομεῤ Τρ να- 
χῶν βασιλάξυς ρα θύεται. α)αξασεως τῳ ζ. ἀκ γρρῖς [ρηα [6ἠ ταν, Εχρεαεϊοπῖς ἱῤγον ατ, 

Ετέτῳ δ΄ Α βἰ,αξέρξα Ὁ Μνήμονος Θίμ- 

'ὅρωνο Λακεδα, μιὀνιοςἼὡς Κυρείως παρὰ Ξε- 

γοφαΐντος , ἔχι πὸς Π ἔρσαις ςραϊδυσόμνϑμος, 

παρέλαξεν. αἰαξασεως δὸς ῷ πέλᾳ, 

Ετ4 τῷ ς΄ βασιλείας Κ᾿ Μγύμωονος, Δερ- 

κυλλίδοις ἐχικλνηϑεὶς Σίσυφος, ὡς ανὴρ μι5- 

χϑνιχὸς »Θιίμέρωνα ΔΙ φ δέχεται οὖ τῇ ςρα- 

πηγία. χτ' Περσῶν. Ελλζυικῶν τῷ! γ΄. 

εσάπποιιτι “νεαχεγχὶς ΔἸογμογ 7 ῥιριύγο 
1, 4εεάαηιοπῖμς Ογγίαρος πιϊϊος α Χ΄, Ἔμορβοη- 
[6 Ῥογ μι δοίη ἡ αλμγ πα, τυ ααϊτος «ςςερὶϊ. [}6 
(Ογνὶ ἐχρεάιειοπε {ἰδνὶ υἰτίρὶ βπο. 

«ππηο ν 1τγορηὶ Δοριουὶς [)εγογίάας, εο- 
φποπηῖηο δι (γρέγις, υείμε ἱπάμ ἐνὶ υἱν βίϊεγεῖ,. 
Τρ» γοηὶ {ποθ ίβὶε 1π βγατηγά σοηῖγά βου. 
1ἰδνο ῥηβογίαγηνι ΟΥ̓ ΦοΑΥ ΜΗ. 111. 

Ετάφς ̓ Δερκολλίδαις χήν ἐκελά.. 1ς Ἵππον τι Γλογονἰάας οείαρο ἰη ἀπμκρ[ο- 
“9η ὁ εἰς Τ' ὑχπόντα «“γιαυτὸν. 

Ετῴ Φν' Αρ]αξέρξε, ΑΙπσίλαος ὃ Σπαρ- 

πηςβασιλάςξ, ΔΙ α(αὶ ἐς Ὁ Ασίαν, Ἐχὶ τὸς 

Π έρσαις ἐςρα]φύσατο. 

Τιβραύφης Τ ιοσα φέρνεις θα δὸηος ν"Ἴλϑαα 
δέδωκε ζοῖς ποοϑεφηχόσι Τὶ ἑλλξωυίδων πόλεων, 
ἐφ᾽ ᾧ πόλεμον ἐκφέρᾳν τρὸς Λακεδοιμογίες. 

Λύσανδρος ας τω πείχά Δ Αλιαρ- 

πίων δὰ Θηζαίων ὠπέϑεινεν. 

τά ᾧθ' Αγησίλᾳος ῷϑὰ Τὰν οἴκοι εἶχ 

Ασίας μετεπέμφ,ϑη., τῇ πατοίδι βοη,ϑή- 

σων. ἑλλζωυικῶν τω δ'. 
Πείσεινδρος Λακεδευμόνιος ναύαρχος 

«ἶξὰ Κνίδον ὑπὸ Φαριαξζῷ καὶ Κόνωνος ἡτ- 

τηϑεὶς, ἐχὶ τῇ γηὶ μαυχομῆνος ἀἰπεϑανεν. ᾿ 

ΗΘΉΓΟΜΙ 616 ολα ἰηροΥῖο ἐμ: βεῖε. 
«Ἵππον ται “υιαχενχις, ροθίαης δ βάν! 4 

γεχ, φημι ἴηι, 4 [(ἀηὶ ἐγαί οί οι, ῥεί εν Ῥ εν 
ἑπεμίμ., 

Τιιξγαι ες, ΤΙ Παρ εγηὶς [μεοοίον, 1. ταίρηια 
ῥ᾽ [αϊφης οὐῖνηι (γαοάγηηι ἀφράϊε, τι ῥεί]ο 
1 αοοάαγιομῖος ααἰργοάργεμίην, 

ἐγιαπάον φἀ ΓΙ αἰϊαγείογη ἠγαηὶά σοί: βιῖι 
4 ΤΡρεύαη,. 

Ἐς Ἄμποιχ Λροίαδηςα {εἰς ἀονιοχ Ζ[4τγε- 
μοςάξης [ε11, οἱ οροῖ»! βαῖγία ντεῖ. Διϑγο ῥὶς 
ον. (γαοάγηθε 111, 

Ρηαηάον 1, ἀςεάφηιοηϊά οἰαβι ργαξρέζης, «4 
Οὐάμρι ᾿ῥανηαϑαζ ο ς᾽ Οὐποηε υἱέζως, ἰη 
πάμὶ δομάῃς ἸπΊΈΎΗε, 

904 2, 



ΑΌῬΕΝ τοοϑ 

ΜΑΥΤΡ βϑο ΜΉ γε] γοίδοῖ σ᾽ ΕΥ̓ΕΧΙΣ." 

εὐ Ἴπποχ ν πη{{ “Ἄνταχενχος ράεομ ΟΥΖεῖξ. 

ΕΥ̓ “πιαίοϊάαηι, ρας ςοπ τοηονυῖ ΟΥ̓ ες εἰμ1- 

ἑάῖες ἴῃ 214 γερῖς Ρεγίαγην ἐ[]οπὲ, γεϊ! γε ἰἴ- 

δογζάίονι γοϊίηογοπι. [ιὖγο ΔΠΑΙ νρδφαν (γα- 
ἙΑΥΗΡΑΥ. ; 

«“Ἴηπο Χ Χ οτομραμῖς Ρῥαῤιάαὲ ΠΣ κα 
φιομὶμς ἄγει 1 μοῤαγεν» Οαάγηθαν. 

εὐάππο Χ Χιτιι Δ ήογιουις, Οἰγπεβης υγύς 

τἀν νὰ 

οὐηο χα ἀριαχονχὶς Οομο ηλμγοΣ Διενο- Ἄ. Ἐπζ α αριαϑβυκδενδελσιοῦ 
ἢ αϑωρθωσει, τὐχϑδξ οὔ. μήνα μνϑνρ, Ὁ ΤΙ 

Ἐτά τω τε ̓ Αρταξέρξης εἰρέωνξω ἔπεμ- 

Νε τοῖς ἕλλησι δὲ Ανταλκίδου, ὥςτε φ ὦ 

τὴ ἢ Ασιὰ πόλεις ἑλλδυίδαις τῷ βασιλέως εἷ-. 

να]" Ὁ σὺ ἄλλας, ἐλδυϑεέραις. Ἑλλίωικῶν 

τῷ ἐ. μ᾿ 

ΕἸ το κ' Φοιξίδας ὁ ἢ Λακεδεημόγιος Τ᾽ 
Κανλμδίανῇἢ  Θηξώνα ἀκρόπολιν εἷλεν. : 

ἘΤῴ τῳἶκγ' Ἵ Μνήμονος Οὐλον)ούρθσας 

ὙΤῬγαεὶς 1.ἀορἀρηομς, σοΥ εἰς ἰεριύες, ἀοάπ4 8, κίας πόλις, τοῖς Λακεδαιμονίοις Ἰηχὴ σοευ ϑή- 

Μ. 

ΡΡγ]ιάας ἀγεονι Οφάριξαηι ΤΡοῤαπίεγος- 
ρεγαμῖι,εἰοξζις ], αοοάα»ῃοηῖῖς. 

Τιριοιίεμς (οποηῖς βίϊπεσ μα “εἰροπϊθη [ῃ, 
οἷν [οΥτῖς ἐσ' ἐσγοσίω βει. {ἰὐγὴν θη Πογίαγηνι 

Οὐαοαγηρ βη6. 
ἴα|ρ5 ῬΡογκις Το αἰουηηι ἄπο ΠΟ ΠΣ ατΗς 

μι ΕΠ νας. γον τ. 

υὐἼηηο ΧΧ ΧῚ γερίς Μομιουῖς, 1,.4εε42- 

χϑης οἰ ϑέθννορ 
Φυλλίδεωυς πίω Καδμείων ΚΘ τοῖς 

Θυέαιοις αὐεκτήσοιτο, τῶς ἀδηιδὴν περ 

ὄχξαλων. 

Τιμδλεος ὁ ὃ Κόνωνος, φρατνρὺς Αὐνναίων, 

κδλὸς καγαϑὺς αὐὴρ ωὖ: πρϑος τω τελῴ αϑε 

ΤῊ ἐλλζωικῶν. 

Ἰάσων ὁ φεραῖος Ὁ Θεβαλῶν ταχϑς κϑ:- 

δ, ςαται. ἐλλάοικῶν τῳῖς". 

γῃμοηῇ 41 ρούαηῖς ΡΤαίιο υἱέ εγπνηι, κά {ἐμ 0 Ἐπ4 τωΐλα' βασιλέως Μνήμονος Ἐ 

να εν. ἐἸ) ονίανμοι Οὐαοάγμρ ἤ- 
ύγονι. 

[α|οη ΡΡεγφη ἱπτον 1 ροδάηος {5 1,4 ἄκ- 

γπουεἶος ράσο ΓΟ ΡΟ ΓΗ. 
]α(ρη,ςσ' Ροϊγάογης, ὃ Ῥοϊγρῥνοη, φαμὶ ι4-᾿ 

ἔγος βμογμηῖ, ὅσ".  ἰρκαπάερν, Ρβογαὶ, πῆς 

Ρροἱΐ «ἰϊηρι μρρει α; πὶ. Γιδγον αι ονὶά- 
γηγ ΟΥξαΥμη1. 

Τροεϑαηὶ 1. ἀοοπίοαηι μη α[δυ μη ,αά υγΐορ: 

δραγ ΓΑ] Ὁ[756 ὑΥΟΘΥΘβῚ 1. 

ενἹιβοποη ιν ὦ Γ,ἀςδάαηιοπίογηι [0ε6- 
ἐά: «ἀμον[μ6 1 θούαπον. Γι ἰόγο ἡ βογίαγμη ΟΥε- 
(ΑΥΗΜΑῪ 1. 

Ρείορίἀ Τρεαπογπηι ἰοραῖηῖμ Μά χὰ 

: τορι Ῥεναγίρη φαξοόμαϊι. 
εὐ ήπο Χ Χ ΧΎΤΤΙΥΘΟΙς εὐήηαχονχὴς νιοῦ- 

τμπς οὐξ [)Ίοηγ μὲ ΡΥΪΟΥ δγγαοηίαηης ἐγγάμ- 

πη, Τ)Ιοηγ [0 εομπάο βίϊο κσ' {ἀεεοίογε γο- 

4πὶ γοἰϊείο,, φιὶ ἀοίπορρε ἀμμῖς Χαὶ εὐμωγὴ 

“1, Ἐ 

Ἐρανηϊπομάάς ἐτογἢ ἐπχὲξ ὀχεγο "ΜΙ ὅραγ- 
1.47)}, [εἰ ἸΥΥἾΓΟ οοη απ. 
οὐ Ἴπηοχ Χ ΧῚΧ Δήρημουις, μη σ αγΝηΣ ἴπ- 

107 ΤΡοδάμπος ςσ' 1ιαοράαηιοηίος «αὐ Μήίαπεί- 
πραρ)  υδὶ υἱΐζον Ερανεϊμορίας οὐ, 

Ὁ χοξλιέντες μέχ ον Σχαρτης.. 

; ᾿Αἰοὔνια ἡ Λακχεϑα μονίων ματα Ἷ 
͵. 

ἑῷ τ Θηζάίων, ὡλ οικῶντῳ ζ΄. 

᾿Θηξαίων εὐγικη, ϑήσαν οἱ ἡ Λακεδαιμόνιοι μ(ϑἷ- 

χῆ τῇ ὧν Λάῤκξοις. ἑλλδωυικῶν τς". 

Ἰάσων ὁ Φεραῖος μεταξὺ τν Θηζαίων 
Λακεδαιμονίων τασονδεὶς ἐποιήσοιτο. 

Τάσων Ὁ [Πολύδεωρ», χϑὶ Πολύφρων, ἐ- 

δὲλ φοὶ ̓  «ἧς καὶ Ἀλέξανδρος, οἱ ἱ Φερόηοι, εἷς 

ζμεὶ ζᾳ τὸν ἑτέρϑν μέγαν ψεὰ ἑλλλζωυικῶν 

σῷ ς΄. ὃ 

ΟὐΘυζαῖοι εὐδωλονῇ ἐς Ὁ νι ἀροηλιαῦὶ 
! 

Πελοπίδας φρέσξις ϑηξαιὼν αὐέξη ΕΝ 

᾿ ὍΤΩΙ βαειλέα. 

Ἐτ4 τω λϑ' Ἄρτα ξξρξα βαπλέω: Δι 

εγύσιος ὁ πσοότεοος Συραχϑσιος τύραννος ὦ- 

πέθαιε, Διονύσιον τὸν δαί Ῥερον ενν καὺ Ὡ βού: 
δόλον τῇ τῆς Ἔλοχῆς Ἰσπαλι πον ) βασιλόύσανε 

(ειβ. 
Ἐπαρμνωνδοις ἦγε Ὁ δεύτερον ἐχὶ τῶ 

“Λαχεδαιμονα, μιατίω δὲ. : 

Ἐτᾷ τω λθ΄ τῷ Μνν μόνος ΤΡΗΙ μιίχη 

Θυξαιος χα! ἡ Λαχεδορμωιίοις ἰδὲ τίω Μα»- 

᾿ ἥνείαν,, ον ἣ γικήσος 5 Ἐπαμινώνδας αἰπέ- 

Θχγέι ' 

Τῷ 

Ϊ-Ἐἰῷ με 

ὦ 



ΧΕΝ  ῬΉΒΟΠΤΕΛ. Προ ΝΡ, 
Ὁ υηΡ δ δη, ἐρ ἐρλά δον βαοιχάδΑ). ἃ οληηο [ἐφκεπεὶ βηϊὴ υἱξλδα τὸς ἀρ τα 
ἤὰξζέ μξης ὁ Μνήμων, βασιλά σὰς ογιαυτὸς “ἭἽΥἱΑΧΟΥΧΟΣ δή οτ μη ἀΉγ15 ΧΊ, γορηά[εῖ. 

ο΄ μ᾽ δ Ωχὸς διεδέξατο. ΠΩΣ Οεὗμρη αὐπῖε. 4“: τιρε οὐ τῇ 4 τωγ' τὸ βασιλέως Ὧγου, ἡ τετάρ- «Δ πποτιχγόςῖς Ῥόγαγηρι οὶ, Κ᾽ 714 μ 
ᾧ»" " ἀρ πὸ ̓άχξω, πορξτῳ δὲ ὃ ῥοδ ραρπαμι Ἡρίμτν αἰ νλ τρο ἀρ ἡ 

᾿με ὀλυμπιάδος, ἐτελδύτησεν ὁ Ξενοφων εν γ"4 4πίπτα ΡΥ ΡΟ, ῬΗΟΥΓΗΗΣ ΕΠ ΟΥηΙ Ἶ ῃ 6: 
Κυῤίνθῳ, βεξιωκὼς ἰχὸρ τὰ οὐγενήχϑνϊα ἔτη. πο} ὀπΣ ΜΗ ΑΏΜΙ αηΊρίμες Χ ΓᾺΡ ΔΓ ᾿- 
χὰ ἣν δἶχυ τὰ τελδυταῖα αὶ πολλῷ ασοϑ τὸ πε ρο γενιά ΠΟΠ ἰοηρο ἀπ16 οὐἑμεη ἐρε ϑφα 
ιϑανάτεγρόνῳ. «ΟΠ ΟΥῚΡ[. ; {αι οηϊβωπη σαεμήη 56ῖ, 

ΠΟ ΟΣ ὩΣ ἘΞΟΘΗ ἐδ ζαν: 
ϑ ΤΙΟΝ ΎΥΠΟῸ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ. 

(«ΠΙΟΝ,1 ὦ. 5 Ε. ΟΟΝ ΒΕ ΕΚ ΑΤ ΓΟ ἃ: 
ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕ ΒΥΖΑΝΤΙΟ. 

ΧΟ Ὁ ΝῸ, ΜΑΤ ΡΥΔΙ. ἜΘΗΙΟ. ΜΑΤΆΙΘΙ 
ὑγιαινν. δι δὶ 

Ο ΛΛῊΝ χϑρωοἶ:Β 

δὼ, τοῖς Ἐχιοούσιν ἡμας Ἢ 

ΖΞ αὐέμοις, καὶ Ὁ οὐ βυζω;- 
νι σα πίῳ θα ι( κὸ βιασε: μἐ- 

ΚΔ ΑΣΑ Ὁ. ἐδ. ὦ 
γοις. χα) τοὶ Ὁ ξρόφτον ἡ- 

ΟΝ : ΛΟΝΑΜ νοητς σταίη μας 
Ἴ ἢ θ6ο, φυΐπος ἀοεϊπιοιιητ, ἃς νἱ ΕΔ [δ 4υλάαπι ΒγΖαηεὶ ἐομηπχογαιῖ 

Ὧ σούβογηης Εαι! επὰ ἸὨϊτῖο ἔτος 
σοπίεθαπη εἰς, “αμπε να] ἄς ργο- 
Ρόγαγοπη: (ξ οὐ ΧΟΠορΠδτομι, ἶ ἐουαη τ  ν ϑοογαιῖὶς ΠΙΆ] Παγοη., ορουαρτο- “ : ἐξομώυ εἰΐϑις ἐωφ)9 τιτὴ ἐγὰτ πἰς οὐἴαπι αἰ πτηις ἤατογο. ΝΑΙ ἴς ΧοΞ 

᾽ 95 ΜΡ ἢ ἘΥ͂ 
οἷ, Ἢ δ νἐνς 

ἀελὼ γὸ ἀξία “τὐξόφασις χιχξοιῶτ ΟΠ ΠΟρΡΒΟΠ νη οΧ ἰϊς Οταοῖς εἰ παι ΟΧρΕα τσ Ώ 6 ἢ} πέρφις μονὴς ἐφανη Ξξενοφῶν, ὁ Σιωχρωτῶς δάιουζις Αττάχθῦχοη (υσεροτιιης, [οοἴοτατο δ 01} ͵ ΤΣ ὃ ὁ Ξενοφῶν εἷς τυ ἐπ᾿ Ἀρ- οὐπὶ ΟΥΤΟ ἱπίτα. Ἐτογαῖ ἐπίτῖο Φιιοπγάλτῃ ἀριὰ γνώδαμος, ζς γὸ ὁ Ξενοφῶν Ις β : ἌΣ ΤΕΣ ᾿ . Υ 
ὯΝ νὴ δ ὐελα σι αν κυ», ἀπσοπι, πες οατίοία αι! αιιαπιαροθαῖ, ΠἸῃ 4ιοα ταξέρζωυ ἀρατὸ σαρδύων οὐρα ἀωμμμε οὶ ἧῳ ἀδεςογετ ΠΊΠΊτοτη : δάξοαιις νΠι5 ογαῖ οχ ΘΟγπ 

Ι ᾽ 
“ 

5 ᾿ “ΞΕ 3 

δὲ συμ κοίχων ὅς1. χα; Ὁ νϑυ πρῶτον μετα τί ΟΝ τὸ » πος Οὐγτὰς Πασεθαῖ ἴῃ Ρίοό. γὲε- τ οἷ »Ν 
ἱ ἐ : πκάρν - 

ἼΝ ΤῊ ςρατηγῶν ζὼ, σσεῖεν πολεμαγρυιγριθν: τυ Ῥοϊξοά, ἁλς ΡῦΤλΟ ΡΓ]ο Ὁυγγιῖς οσοιις 
τὰ ΠΕΡ τ ΚΘ ἼΉΡῚ : τ τᾶς; γε ἔπε : ἩῊΣ 

ΠΝ κυ δὴ φρατιωτέου ἐγοζῶ, ὡς» εἷςὧν δαΐτ, ὃς Ὑ]οἠ]Ατίς ἱπαιπιῖς, (ἀγα οοσιπὶ ἱπηρογατο: ' εἰδῇ ίων. ὡς δὲ Κύρός τεαπεθα- τίδιις ἀρ" ἤϊογο σαρίτα : ασπιὶ οὐ ξοτμα,- 
᾿ ᾿ 

[2 
. - 

. ΝΡ Ξ. 

ἊΜ Κύρῳ ἀμ πιά ν δὰ Ἰιεπι, τα πη Δρί επείαῃ), υα ΘΕτοΓΟ αι γορας ἰτῇ- ψὲν οὐ τῇ Ζρδ 9» τῇ μ(ϑχ ἢ 5 χα] οἱ ςρωτηλϑι! Ρεγατοῦ οὐθαζιβ εἰξ; Ζοα ΟΧ ΙΝ πηαγοτον Ἐστεσὶς 
, 

͵ ΕῚ “ 
΄ 

᾿ 
, ͵ 

εὐλδώων Ὡὐ βοιασοϊδοηϑέντες ἐξειμιθησι {,1π|| γα σογατη ΠΟΠΙΪταγας, Αὐφ Βαςίρες οοί 
ἔ 

λ ᾽ 7 ᾿ Σ Ὦ ΤΑ ρον 5 ΕἾ 5 ἫΝ 

ΤῸΝ φαλὰ "δὴ μέ 3η φρατηοὺς αὐδρείας τε ἕ- Πιαι αιΙΔ Δ ΠῚ ἘΠ: ΝΠ) ΡοῚ Ἰλραΐος ποῦς ὍΝ λα Ὡ τξισα αὐ Ἐχίρσιιαδ, Πιᾶς ἀποςθαῖ, τορίας ἱΠΟΟ] απΠγδς {οτπα- ῬΕκβ.) ΚΣ τ οὐρα 3 “λυσιιἡἡ αἰ απ Ζαίάοτη ἀϊς δὲς πη Ρ 1115 ΟΔ γα ΠΟ᾿ ΡΙα. 
΄ 

ἣ 
ἢ ᾿' . Ρ . -» ἢ " 7 Α ᾿ 

δ ουαραξαοϑαι τ σωτηείαν βώφε τὰ “πὸ 8] ἃ ἀποίθιις γεσίϊς παδέγει. δυηῖ ας Ζυϊάςι 3, 3 ὙΥΟ ὦ Φ 
" . ὩΕ Ὶ ᾿ ν᾽ [ἀ 

᾿οὐἰκ ἔψάυσω αὐζιυὶ τῆς ἐλπίδος, ὀὐλά Κρϑ' Δαηγϊτατίοπε ἀἶσηά, [δ ἡΠ 4 τηαϊτο Δα γα θὶ- Μέσης πολεμίας γῆς, ὀλίγώο φρατιαν ἀγών) 15 ὅξ πγαίτης, σιαΐας ἰρίς ππῃς ἐροξξατοσῆμ, ΝΥασὰ Ὁ , ἑκοιςηφἡ μέξοις τοῖς βασιλέως (ἰταεὶ ἀϊαζαγπα ας αἰ ΠΟ Π]!ς ΤΑΙ] τα Ἰασου σις οὖ- αὐξεεσώσοιτο, ἕω τὲ Ὧν οΣ ἔξέτι. αστη πα] ΠΠΠπὶ ΡΓῸ δα!ς ῬΟΓΙ ἢ] ἶς ργα πχὶ- 
“7 Ὶ : ν υδυ θυ δ᾽ ἜΡΓ Ὶ Β ᾽ 

φραιηλχϑὶς φϑαφραῖοπε ἣ ἐὐεὀλῴη ; {{π|γετα ΠΘητ, ργατοῦ σογρουαπη ΠΟ] πλ ταῖς 1; Δι... λὺ δξζυ ὁ φῶτα: ΠΣ δὲ τῴτων θα μκοισίω ; δ; ἀήρ να (ἢ ῬδΗΤ σα ΓὙΥΑἤ ἜΜ) Ἡμ ΠΡ ι , π΄" ν φῶν δια» αὐτὸς ἐγώ νει ἐδτασάμέω: πεπονημϑύοι γὼ οἱ ἐλλζευες πολυχρονίῳ χφὶ γῶλε: 
Ψ πτεέρσντε χα) μ' ᾿ Ἰ 

Υ ΤΥ νὸν ͵ ἐκ Η ι 
νι. κα ς ’ 

τ ἔων σω , Ἀλλ αύφϑὸ 
πὴ φρατεία:; χαὶ μιυνδὲν ἀλλο θυ ρηρμῆροι ΤΊ χινδεύνων ἀθλον, πλδιὦ τῆς σωτηρίας, δδζα μῆνων οὐδ ὶ ͵ ῃ 

Ωθᾳ 



ΓΟ Ὑ1ΟΙΟ 

α ΒγΖαῃτίϊς ργας ξογηλϊ ἀΐμς δἀπιι, νγθοπὶ ροριι- ἃ 
[λτι (αταθγαητ; εοηὰς ἔλέζαπι, νττηασπα ΒγΖδη- 
τίϊσ ταγρθα (αδίτο σχογίγοπταγ Ὁ πὰς ἴδπὶ τα !- 
1ἴτος ἐχιογηὶ ἀῦπλὰ σαρογθητ, ασ τυ δίσεῃ οἱ αἰ ουπὶ 
οαποτοῖ: ἐσυϊάειῃ ἔσατο μαίξααιιο σογγόρτα σατ- 
τοθατα δά τπιγος, πο ἰοςσο ἐππθπαπι ας πλάδη, 
δ] οδιιπι σους νἱἀεἴραπα. Ν ἐγιτα πησεηία ρτς ἢ άϊο 
ταπηίγο ΠᾺΠ14πὶ δά τεπὶ ργοάεγατ, φιιοά ἴδῃ ντρε 
Βοίξες οσςυραεητ. ΝΙΒΙοπηίπις Ἔχ Ἐἰπιααπλις 
ἀείξξηποηςπι ποῦς ἔλοιογεῖι ἕογε. ἢ Ἰοςὶ ςοπ- 
ταοάϊταις {πρεγίογεϑ εἰεπιισ: δατία  τπι ρογίτα γος 
Πο5 Αἰ']ιιδῆτο ταγάϊιι5. Τητογὶλ απ πηάσηα ἴΠ- 
τοῦ αγαοος εἤδηγτυγῦα;, σογποῦδπλις ποπλ πε πὶ 
«ςαἰατὶς ρτο χα, ρα] οἶγο 4ς πλϊτὶ ἀίροξξα, ρετ πις- 
ἄϊος ἱποςάδητ ΠλΠ]Π1τες, ο πησυϊογῇ ἱπηροταβτο- 
Ῥτπιοητοπι: αἱ υ! επὶ οταῖ ἰ5, ἄς αιιο ἰΙοιοΓ, 
“Χεπορμοη. Οὐατα νοτο 11 εὐππὶ εχ δά πετίο σο- 
Βοτταγεητιγ, γτ ν Πι15 πα θ]τῖ5 ραγεγοῖ, ἂς ταπηάεπὶ 
ΔΙ Ζυδηάο σταπηηοίς ΔΙ ἘΠ οἸ τ; τεπηρε[τατὶ ἤποπι 
ἱταροηοσοῖ: Ρεάςηλ δ τις θξεστς, ας ἐς τς σοπία]- 
ταῖς. ΝΟ οπίπὶ πλοτιοηάατι εἰξ,πε γος π ροτοίξα- 
τε ποῆτα ἤτα,άἄπγη σσίιταδίπητς. πο 5 οἰαρατιγ. 
ΥγΡὶ, 4 πιίπες ἰῃ πος εἰ ρατοῖξης, νοτεσιπάϊα 
Ρταρεάίεβαπτι : Παης οοτιπὶ ἰῃ πηςάϊο Χοεπο- 
Ροπ, λἀπιίγαδί!ς πα ογατίομοτα παῖς, σιιοπιδά-. 
τηοάπτῃ ἢ η]ς ρίς ἀςφοϊαγδυίς. ΙΝαπη ἃ ποῦ ὶ5 οχαῖι- 
ἀϊτὶ εα οἶδα ποῃ ροτοζαζ. Ἑμῃίπηιεγο σογποθαπλις 

δος, Ζαΐ ρα.}]ο δῆτε νγθειη ἀἰγίρογς ἀσογοιεγαδητ, 
τηοάείο σοπτπγεξδίιπι ἰῃ ἔογο, πο δἰίτε στο] - 
Παοσγιιπι ΒΥ ΖΔΠτί σι Πὶ αυοπλ  θοτ,απιογο: Πεαις 
ΤΔΠγ ΑΠΊρΡ ἰπ5 ν114 Ἔχ ραττς ἰἰα Ε Π]Ππππ| ταραοοπι- 
΄ὰς Μαιτεπιίρίγατς. Ατῳ ποοίροξεδου]απι,αη]- 
τὴϊ Χεπορ ιοητίς ̓ πἀἸοίαπὶεγαῖ; φαφητί 1116 ται 
Ῥιπάεητία, τιπ ογατίοηΐς νἱ γαίογες. Εαυίάειῃ ἔετ- 
ΤΕ ΠΘἢ ροτογαπΊ, τ 15 νἱγΓ ΠΟ ΠΟΙ ΡΟ] ἤλτιια πὶς ργα- 
τοτίγετ; ργαίοτείπη ααππὶ εοάδπιπς, Ζιο ΒγΖαη- 
τος, δεποῆοίο δά ἐςο!ςετ. ΝΝᾺπὴ δὲ ρίαν ΠῈ5 ΕΧ 115 
Ἔτϑπι, πο πὶ νοητὶς ἰδὲ] ἀοτοητιγη ἰρο τὶ στρ! 
{εὐ Ιτὰᾳ: ςοσῃοίςεπάιιπι εἰ πις ργα θα. Τ απ 1Π|ς 
Δηιϊ οἰ τα, φια τἰ δ᾽ οιπΊ δοσγαῖο ξαΠΠοτ, Γο πλ  ΠΙ οἱ; 

ταος» Δ  ρμΠοίορμαπάτιπι ςοϊιοιτατί, ας ἄς τοθας 
ετῖαπ αἰ ἰἰς πὸ ργοξεέξο πα] ταγίτοσ, (ς ἡ Πππηαπίτεσ 
δὐπιοάσππιπιεοῦ ςο]] ΟΠ. Νιμς ςορίδ5 ἰπ Τ τα- 
οἴατη ἀπεῖτ. ΝΠ Τ Ὠγασυτη τεχ δοιτος,υ! ΒΕ] - 
1υπ|ὶἀαογίας Πηἰτίπηος σιοίάατη σοτῖς, γος πες 
εος; (ες Πίρεημάϊιμι τα οἷς δὲ δι ρ τη ὃς ἰπτε- 
σταπι Παπηογάταγιπι τεσορῖτ, Ῥαγοηζ ἴπ πος 1] 
πυρὰ ἀϊτλϊτεῖ πο ητ Πορο5, (δ Δ υῖθιιϑ (αἷς 411- 
παυϊά σοπηρατατς, ἀοπεοδάπας σοπίαπέζα (ππτὶ- 
Ρίοτγιιηι οορὶς. (οτεγῇ {οἷτο πις ἴάτη πα ]το αθεη- 
εἴτις ΑἸπο πὰς δά ρῃΠοίορ μαηάϊιπι πδιυραταγατη, 
ΝΝ πὶ πηομλί ΠΠ ΠῚ. αοιῖος πιε δά ΡΠ] οίορ 1 1πι- 
ΡΟΙΙεγος, ὃς δά πλῖγα 11 αι ἀδπὶ σοπητηειλοτα- 
τος ἄς 15, τὶ ν]Ιαπὶ ἴῃ εἰπ9 ραττοπλἰποιδυ Πδητ; τάυμιά εἰσιν, ἰοθὶ δεπολύ με ἐὴ πσϑοϑυ- με ἤδ 

2 ᾽ , « ω 

μότερον ἐς αϑίευας πλάυσφοϑαι φιλοσοφύήσονζᾳ. μέμνησο ΣΡ δήπιῷ, ὅτι ασδοδέπων μὲ σεονε» δ᾿ 

ΑΌΡΕΝΡ ΙΧ 
κτ' Φέζον ἕ βυζωντίων, ἐγνωξ ΔΙαρπάσω Ὁ 

πόλιν, χαὶ πολιὶ παφφιχος αὐ φνιδίως κατε 

τῷς βυζαντίας. ἐπεὶ ὃ ὡπλίζοντὸ τε οἱ ξένοι ὦ 

ὁ σειλπειίκτὴς ἐσημαηνέν, ἐγὼ »ϑὺ ἀασίδα, καὶ 

ἘΠ  όπασας, ἔδραμον ἔχὶ Ὁ τῷῴχος, οὗ 

ἐφηήζων τιναὶ σεουεςηχϑζας ἑώρων. ὩΣ ΝΣ 

φυλακλ τ τάων σσεδὲν ὠφέλιμος, πολε- 

μίων κατεχόνων δ᾿ πολινγιδυνν, ΕΣ βᾶον ἐγο- 

μίζονϑυ ἀμιμιυΐο πλεονεκπῶντες ᾧ τόπῳ, 

ἢ Οἰπολῴοθαι γε βραδύτερονικάν πότῳ ταρα.- 

Β πῆομϑύων  ἑλλζώων, ἑωροΐωδυ χομηπίω αἢ- 

δδα, καλὸν πϑρμὺ χαὶ “δον ἰδέα, διεξιόντα 

᾿ μϑδὺ δὲ αὐτν,ὺ πεωέοία “Φορμὴς ἕκαςον. (τ 

δὲ ἀῶ ὁ Ξενοφών. ὡς δὲ ἐκ ἕβ σγαντίων παρξ- 
κα λοζω αὐτὸν οἷςρα πιώται,, ἕνα δγζα, πολλοῖς 

πείϑεαζ, ἡ αὐατταῶσοι ποτὲ αὐζυς ὃ ταλαι- 

πώρε να; γαλεπῆς ζάλης" αϑαγετε ὃν ἔχὶ πὸ- 

δα,ἔφη, ὁ βολάύσαοϑε. ὁ γὸ δέος, μὴ Δ1|«- 

φυγὴ βαλδυουϑύας ὦ Ὡράγμα ἐφ ἡμῶν κεΐ- 

ψϑυον. ὡς ἢ τῦτο γε αὐτο απτφθᾷν ἡδεοῦνς » εἷς 

μέσον καταςὰς ὁ ΞΞενοφών θευμκαςοὺς λϑονις 

διέθετο, ὡς Ὁ τέλος ἀὐτψέδιλωσεν. γὸ ἡμῶν 

γε σαφῶς δζηχούοιτο. τὸς χϑιῶ τσ μικροῦ 
Ὡἰσρπαζ ἐγνωχόζᾷς Ὁ πόλιν, μεβίες χτ' Τ 

ἀσ»εϑοὶν ἑωρώνδυ ὠνυϑυες τὰ δχητήδα, ὡς 

ἢ ὁλων βυζαντίωνέκαιςος, μηδὲν ἔτι ἐκ εἰμ 

τῷ ἀδικε κὺ ότακτο Ὅ ξεως πγέοιζς. αὕτη 

3 ἡ ὅψις, Ἐχιδάξις ζῶ Ὁ Ξενοφῶντος ψυχῆς, 

ὅπως χαὶ φρονᾷν χαὶ λέγν ἡδγρίατο. οὐμζὼ 

ἔγωγε ἡσυχία. τὸν αἴδρα παρελθᾷν ὑπέμει- 
να, χαὶ ζαῦτα ὁμοίως βυζωντίοις 4.) πεπεν- 

θὼς αὐ αὐτῷ! ἐπεὶ [οἱ τὸς αὐέμους καὶ 
αὑτὸς εἷς ζὼ ν᾽ ΔΙ παοϑησομϑμων' ΡΥ 

ἐγνωώδασα αὐτο ἐμ φυτόν. ὁ δὲ χαὶ Ὁ σὴς «σοὺς 

Σωχρῴτη φιλίας αὐεμειμιγήσκετο, κὠμεὲ φι- 

λοσοφᾷν παρίςατο᾽ χαὶ ταλλα 8 ςρατιωτικῶς, 

μὰ δία, δυνιὰ ἡ πϑώυ φιλαν,ϑούπως διελέ- 
γετο. με δὲ εἰς, ϑράκξω ἀγ4Ὁ ςράτδυμα. 
Σά ϑυς γὸ ὁ ῷ' ϑρακῶν βασιλάς ασοός τί- 
νας ὁμόροις πολεμδμ, μετεπέμψατο, ἐὐτελῇ 

Ε μιοϑον ἀὐζις εἰ πσοοουϑιος. οἱ δὲ ἰπυήκουῷ. 
» (δ »» “ ᾽ 

ὶ γὸ ἄποροι Διἰσλυϑζυω βούλονται, δχὰ 
μ ᾿ » » 

χαὶ "»υτήσσιαϑτι Τί ζοῦν Ὑ" πόνων » ἕως ̓  ἔτι φρά- 

»ς Ἐχι φιλοσοφίαν, χαὶ Θουυμιοιςαὶ διεξιὼν αϑὰ τὴν καθ᾽ ὁτιοιωῦ ασου δὲ; σοιντων τῖϑ ὶ αὐτίω μέρφ9ς; 

͵ 
σχαλλα, 

ϑΝ 

' 

᾿ 

] 



ΧΕ ΝΟ ΡῬῊ ὈΓΝΜΤῈΕ Ἀ. 

τνχα μϑὸ εἶγές πήθουϑυον, ὐκάνο δὲ χαὶ πϑιύυ ἃ ἴῃ αἰΤἰ5 πλς ἕλος εἶδ αἀίδηίοτα ἕο ΠῸ, ταητῆ 

φοζούμϑιυον. ἐδὺκᾳ ὙΣῬμοι τοὶ μϑὺ λοιπα ογ-- 

τῶς ασουδοιοτέροις ποιεῖν ὅσων ἐφαιψαήντο. 

χαὶ ὙΣΡ ὦ σῶφρον χαὶ Ὁ δίχαιον οὐκ ἀλλοϑεν 

Ῥρύεοϑαι πὸς αὐ ϑρῳπῶς ἢ φιλοσοφίας ὡ- 

μάν, Ὁ δὲ πορᾳκτιχὸν καὶ στφοιβρὸν Δ] ᾳ- 

λύειν τὴς ψυχῆς, καὶ μαι λϑείοσάν ἔχε Θη- 

βου δ σ᾽ τ κοτίνη, δουλο διὸ ἐμ ρία 
στὰ θαυμαςα, ὡς μοι ἐλεγες νυ ἐξ κωμία φΦιλο- 

σύφων. δεινὸν ὀξζω μοι κοιτεφαίνετο, εἰ φι}ὸ- 

σοφησαςτἄλλα μϑὺ ἀμείνων ἔσομαι! ς ϑαῤρα- Β 
͵ 

Δέος δὲ οὔκ ἔτι ̓ οὔτε φρατιώτης ἐὴ διουνσο- 

κ(4)» οὔτε ρις.άξ, εἰ δέοι" διολὰ μιειϑήσω 

πόρτα τα, ὡςεῷ» ἔχιλήσχονι τινὶ ἔπω- 

δὴ πὸρτὸς ἔρχϑυ λαμησδοτέοου κηληϑεῖς τῇ 

Φιλοσοφία. ἡγφόοιου σὲ Ῥξα » 6 χαὶ “ἀπόδος 

εὐὐδρείαν εἰσὶν ἀἰμιείνους οἱ φιλοσοφήσαντεξ. 
χαὶ μῦλις ν. αὐτὸ δὰ Ξενοφῶντος ἔμαϑον, 

Οὔκ φη διφλέτϑη μοι αἰϑὲ ἐντῳ, δὶ ἐπεὶ 

“οιούτος ὧν ἐφαΐη, ὁποῖος 651. μαλιςα Ὁ 

δὴ μμιεταιδμὼν Ὁ Σωκράτως λόγων, ἘΣ 19 

ςραϊ δ  καΐζᾳ καὶ πύλεὶς σωζειν, καὶ Θεεὲν 

αὐτὸν ἐποίησε φιλοσοφία αὐτῷ τὲ χαὶ τοῖς φί- 

δλοις αἰγρειότεβον. ἡσυχία νϑὲ δξξυ ποιητικω- 

τέρα τάχα 4 δομμονίας " γδὴ μϑὺ τοι καὶ 

“«ράξᾳ καλὼςἕκαςα,, ὁ καλῶς ἡρεμάν δὺ- 

νάϑωος. ἐστεὶ χαὶ μείζων αὐ εἴη τῷ πολεμωοιωῦ- 

τος, ὁ πλεονεζίαν, χαὶ ὁχιϑυμίαν, χαὶ τὰλ- 

φᾷ πα3η χφοούνδυος » ὧν καὶ οἱ νικῶντες 

τὸς πολεμίους ἡ“Πώντα!. κἀγὼ δξζυ ἐλπίζω 

ΤΟΙΣ 

᾿ιοονοπθηχεητοῦ νοτίτατι οδ. Αὐθδιτγα δαὶ 
ΘΠΪΠῚ Δα σογιὶ ν σι πτοπη 4114 5 1ἢ ἰχοπλ  ἰ Ρ 15 ἃ 
ΡὨΙοΙορΐα, υσ οι Π16; ταπγάσηι {11 {ππ|01- 
ῥεγεητ αΐρρο πιο οἰἘϊαπὶ ἃς ἐπ Ἰς ἃ πο 
αἸϊαπάς, αι οχ ΡΠ ΟΡ ΐα, ἰναυτίτς πο- 
ΛΠ 65 ἘΧῚ ΠΕ] Πλασ ΠΣ: ΝΌΓΌ ΠῚ ἀρ φὴ 4] γἱπι,α 
ἱτη βοτίιτη ΔΠΙΠΗΪ, ΓΟ ΠΠΟΓο πὶ γο ἡ], ας αὦ 
τε 4 ΠΠἰτἀτοτὴ αι πηάατῃ εἰ ΠΠγί. απ 
ΡΠ] οΙΟρουῖϊ δά λίγα δ }65 Ἰαιιάος ἰπ τγλῃ- 
ΔΜ] ταῖς παῖ πὶ σοπἤ!τετο ἀϊος ας, 8ζ 'π θο, 
αισέ 115 πεισοτίῖς ἐπ1ρ]1οἰτὶ εδηι. τὰς 
στδαϊτοῦ πλΠ1εἱ ἔα γοη ἘΠῚ νἱ ἀεδατατ, ἢ Ῥδι- 
Ἰοίορῃΐα Ρογοορτζα, σοτογὶς ἰῃ γος ΠῚ ΘΠ ΟΡ 
ΘαΔΘ ΓΕ; ἀ  ΠΕΩ;Σ ΠΙΔΡΠΔΏ ΠΊ]5, ΠΕ τηΐ- 
165 δι Ρ τας εἴτ ρος πη, πες (Π γος ἰτα ροίτε- 
ΓΕ) ρα αγὶ αἰ σαῖς ἔλεε] διιέξου. ᾿πλπισ 
απο ναϊοἀϊςσοπάμι πΉΠ] οἵδε Πἰξ οπηηὶ- 
θυ, ἀοἸοηἶτο ἃ ΡΠ ΟΡ Ια; ἥτις ἰποαητα: 
τἰοηῖς ἱπίξαν ταὶ] οπγῃΐς ἰῃ Πρ 5 ἔλοϊποῦῖς 
ΟὈΙΙηξ ἰπάπσείει. ᾿Ν πιϊγῦ ἱσ πού θη 
Θος,αΐ Ἔχουτί οἴοηςα ρμΠοἰορηΐα, εείαπα 
Δα βοετίτι ἀἰ πὸ πλοίτες δ δοιηράταϊος. Ατ- 
4πςε ἤος νἱχ ἃ Χέπορμόδτο αἰ άϊοὶ, πῦ απο 
ξὰ ἀδτο ππθοιιπὶ Τεγπιοηετι παβαοτγίε: (4 
ααοά ἴα]ξ (ς ἀδοϊαγαιιουῖς, {πα }1ς εἴς. Ναπὶ 
αἰαπὴ δοοζαζοι ἀΠΠσεηειἤητης δι ἀϊογίτ, 
ταπίθῃ ὃξ Ἔχογοίτιις, δεν τθαβ ίσγιαγε ρους 
Π0]1 τὸ ἔλζξας ἃ Ῥ ΕΠ ΟΙΟΡΙ ἴα πλίητις Δα σοῦ 3 
πιοάαπάπην ΠῚ ὃς ἀπλϊ οἷς ἰάοπεις. Οαπι- 
οὔτοπὶ νἰτὰ αυΐοτα, Ε(Ἐ 112 υΐάο πη τηαρὶς 
δα ρατάηάδτὴ ἔα! Ἰοἰτάτοπη ΘΠ σαΧ ; ἴτὰ τα; 
νερέςοϊατε ξλοίατ!ς5 οπγηία, ]εὶ νἱταπι 0163 
το “αίοτδαι ροῆπε. Ετεηΐπὶ πγαϊογεπι ΠΠ πὶ 
εἴἴε πεοοίϊς εἰξ, αὶ δυαγίοίδπη δὲ σπρί ἀίτας 
τοὴγ, που δοίχιις σοτοῖος ν] ποτ, Ζπαπι ααΐ 
θ εἴς γεδιι5 οσσαραζαγ: 4απηι 115 οτίαπὶ 

φιλοσοφήσας, τῶτε ἀλλα χρείων ἐσεοϑα, ΤΊ ΠῚ {πσοιπῖθδπε, αὶ νἱέξξοτία ἐς ποίεδας 

χαὶ Ουνὲν ἡ Ὧον αὐστρᾷος, ΣᾺ. ἡτῆον εϑρασύς. 

στα μϑὺ δζζυ οὐ τῷ ἱχανοδ μόνον, δρχὰ καὶ 

πῷ πϑρὺ «ἔβα. γίγνωσκε δὲ με ἤδὴ τσδ8ς 

πλᾷν ογζᾳ. καὶ »ὸ δὴ γέχϑνε ὁ τὰ ΤῊΜ αγέμιον 

αἰσιωτΈρφε; 

Ροτίτιητατ. [τας ροτοδρτα ΡΠ] ορΠϊα, ίρο- 
τὸ τὴς φααπη δά Αἰά5 γος πιοίσγοπι ἔοτες 
τη. ΠῚ ΠΟ ππϊητις ἔογγειτι, νταιζ ΤᾺ] Π115 4113 
ἄαχ εἴο. Ν' ἐγαπα (τῖ5 μας ἐς το, πὰ ροτσ; 415 
ὅξαηγ. ϑοίτο αἰιταπι πλε ἰατη δά παι σατίος 
πεῆῚ ἀςοίηρὶ; Παο( ὃς γεπεὶ πιαρ ἐς πε αης 
εἰ ἢπε: . 

Ἂν 



ΤΟΙΣ 

ΨΕΡΈΘΡΙΙ 

ΑΡΕΝΔΡ ΙΧ 

ΕΡΜΟΓΈΝΟΥΣ, ΤΟΥ ΤΑΡΣΕΩΣ 
ΤΈΚΕ ΤΟΥ ΞΕ Ν' ὁ- 

φωδτος ἰδέας. 

ΗΕΑΜΟΟΘΕΈΝΙ5 ΤΑΙΘΕΝΘ515, 
ΕΘ Εν). 1 Ὁ Ἐ ΟΟΝ τ 

Χεπορμοητεα. 

Χεοβίον Ις (στίρεου ἀπαρίοχ ο ἱπ ἃ ΣΤ ὡς εἰρολὸὲ 

ἤξμες ἢ ρείῃιίσ5, δέ ε4 ἀϊοοπάϊ ἔου- ὐΘΝΜΜΩΣΑ ἘΣ 

: 9 γχὰ ργα σοτογίβ ξογηῖβο- ΟΝ υὐθῆ ἐρεῖ 

532) Ἐ τχηῖθιι5., ας ἔπητ ἰλὰ- ἀρ κλοι πλεοναζων τῷ εἰδ 4 

, ἀλτίομμπι, αδαηάατ : ἂσ “ρα τὰ ἀλλα εἰδη πὸῳ- 

δναηῖν, εὰ σώ νατίο ρεποτο ἐπλαϊγατῖδ,α ᾧ τῷ πϑρυγυειχού. ταῖς 

τῇ τ Πιπρ]ϊοίτατο Ρτοβοϊίοςη- «δὲ ον ὦ ΜῊ Ἀεἰνόνδ: 

εἰς, νείτατ; ἴτα ταπυθα, νὶ πηαπαμτοβ πο ἄθ- ὦ ς ΒΩΝΣ νον ς ΠΑΝ 

Ιεξεατίοπος,ν εἰατὶ χα (ἀπγσπτιγα ἔα ]15, τῆς ἡδόγαις πολλαῖς γρώμϑυος, γλυκύτησὶ δὲ 

δὲ αἰϊὶς εἰαίπλοάϊ, γαυῖις αἀίθοαῖ. ᾿Νδπὰ ὃς 

ὑπ ἰἰϑγο ἐς 1 Ὁ ἀς σαμί ει ρΙ τας; οὐ Ἰοξτοσῖς νο- 

ἀτηητν Ἰαρτατο σοσηπιθηλογαζ, ἰά ̓ ρίπην ρογητεῃ- 

Ποποηι ΠιηρΙ ἰοἰτατὶς ἔλοῖτ: πό αἰϊὰ αιδάδηῃ 

{Ποΐατα γατίοης ; Ζυα παταγα]ιτοῦ αὐ (ἀΔὰ]- 

τϑνο Δεῖν. τάτοτα ροττίποητ. Ἱ Ὅτὰ αυϊάςπι" ἀς(οτὶρτίο 

ΠΩΣ ππογιην ὃς φαβοέξασπι ΑΡγδάλες ἂς Ῥαη- 

τοῦ ὦ. τπεχιίδυϊοίς οὔβέϊα, ἀο]εξξατίοποϑ π18}- 

δὰ ΕΥὰΡ ξὰς ΒΑ ΘΌΏΘΟ ΠΆΪΠῈ5 ὃς ΠΠ λας ἀς Τ Τ ρία- 

ὯΝ ̓; ποιάσαας σοπίπροίρίας Αὐτηρηΐα Παυγδῃ- 

γη|ε. Ογ. τὰς. ΠΧ πα ς5 αὐτοηη, Γαῖα σα τη ντὶ πος 

Τα σοποῦο {παμϊτατίς; δέ ντίτα τ ταπῆρη, Δ ΠΊρ]]- 

τιάϊηἰς γοτο ἔογίπδην (δητθητί 5 ἐγοααςοη- 

τοῦ αἀείησίτ, ταταπηθη, γε Πληο οτίαπη Ἔχτο- 

παεῖ, αονὶ συδάσπιτοιοοες δα Πιηρ]Ἰοἶτα- 
το πὰ ΡΕΓ ἰρίαϑ τγαζξαῃ αὶ τατίοπος,, νεγθο- 

τ΄ χαπηαιο ἀοἸοξξιπι, ας ρεΓ4}14., αυασα ΠΑ α. 

Ἀπθμσ Ρτορτὶς δά νοῦθα ροττίησης, Ῥαγας αὐτοὶ 

εῖα, Εἰ ξ, φοάι]αοίάιϊις Χοπορμοῦ, Η αυἰϊαπὶ 
ΔΙτας; ἃζ αογίπηοτΐα ρατΙτο., σα ΠΏ 416 

σαυάοτῦ: 4 οσιπι Πατιγάῃη ἰῃ σαρίτο ἀείαα- 

εαἰτζαῖς ἀο Πιηλρ] οίτατο ὉΧ ΡοΐαϊΠηι5, ἂςοι- 

τατίοποια ἴῃ ἀϊςσοπάο, νι ῃ οτατίοης Ππ- 

ΡΙΙςὶ, ὃς πξεοηΐ5 οχροῦῖα, πλΒ]τδηὶ ΔάμιΡεῖ. 

Χεμονὅ- ἘΔ γοσο {παρ|]οἰτατοπι., πα ῬΙατο νι: 
εἰς ἀφελέα : ΣΥΝ 
νιοὶ. οἰ ἰοπρσο Χοηορμοιτίς ΠιρΡ Ιοἶτας προ- 

εαπηίμρε- χατ» Πππὸ ]ὈΪ ἄοπὰ ΠῸ τα 15 {ῚῚΡ [5 γασιιπη 

κ'.ς φτσυπποπτίβ, ΠΟῚ νει ἷ5 ἀππηζαχαῦ, δὲ 115, 
ϑγηῥοβα 
αὐ μμὴ τίοα; σουταϊα. Φράἢις δείαἰταιτ σι αλ]ητγο- 

δήνονι., ἀπξτϊομ θη, ὃς απαίάαπη (αἰτατίοπῦ ἔροοίς5, 
δὲ οίσυ, οἴιπα αἰ τἰς τα! σα15, {ττετὶς ργοάδγα 
πασάαπισαπινοἰτπρτατο η νογϑτατ: σα μπι, 
Ῥίατο,Ποιτὶρίςπιετ αἷτ, πια ΠἸοτί σις παῖς τος 
Πἰπατιδηβ, ΠηλρΡ] οἰτοτοπι γογατη αὐ σγαιίο- 
το πὶ ιαπιάδη ἱρεσίετῃ τγαάπσατ, Χοπο- 
Ῥζοι αὐκοσὰ ἴῃ Ὠ:ξουὶοῖς φαοααο τΆ}15 ΟΣ, 

πὸ πύτων, ἢ Ἐ ποτ μύθων, καὶ ἃ; ζιοι- 

τῶν, μιαγωώπτερϑν. ἐπεὶ χαὶ ὁτε αὐϑδὲ τω κυναῖν 
͵ ε 

διέξάσιν ἡδόνας ποιωΐν, τὶ τω Φ ἀφελείας αὐ»- 
ἘΣΘ ῃ “-“ ᾽» 

Βτῆς δχίτεσιν τῦτο τοι, οὐ κατ΄ ἀλλοτὶ τυ" 

φύσφ γλυκύτητος ἰδίων. ͵ Ὁ μϑυτοι πῦϑὶ τὸν 

Αὐρφιδουτίου καὶ τίου ΓΙαύθφα» πλῷ ἦϑος τε 

χαὶ παϑος πολλαξ ἔχ (Σ ἡδοναξ, μυϑικῶς 
πλαεϑέν' χαὶ τὰ πὐδε τ- Τιλρανξω δὲ ὡσαώ- 

τως, γαὶ Ὁ γωυεῦκαι ἰστο πίω Αρωδυίαν. ἔφα- 
μϑο δὲ, ὅτι ἱκαναῖς μϑὸ γοῆται τάς ζιιαύταις 
γλυκύτησι, γοῦῆται νϑύτοι χαὶ ζωύτως. μεγέ- 

θγις δὲ χτ' μϑὺ ἔννοιαν ἁπῆσται πολλαχοῦ »χρ- 

θα! δὲ χοὶ τῦτο, χαὶ βιαζξετωι τσοϑς ὃ ἀφε- 

Θ᾽ λὲς ταὶς μεϑοδὸις, χαὶ τῇ λέξς, καὶ τοῖς «ἜΣ Ὁ 

λέξιν ἅπασι. καιϑαοϑς δὲ, χαὶ ἀὐχριιὴς, εἴα» 

τις ἕτερος, ὁ ΞΞενοφαίν᾽ δριμιύτησι τε χαὶ ὀξώ- 

τῆσι γαήρων 3 ὧν τὼ φύσιν ον τῷ «ἰδὲ γλυ- 

κυτητὸς τε χαὶ ἀφελείας εἰρήκα μϑν. ὄχιμο- 

λεία ὃ, ὡς οὐ ἀφελεία τε ἀπλάςζω λόγω, 

λοῆται πολλῇ. Ὁ δὲ ΓΥΣ τω Πλάτωνι ἀφε- 

λείας πολλῷ ἡ Ὡὐρὰ τότῳ ἀφελεςέρφι 2, 

κατ' αὐζαὶ (ς ὑπιϑεέσφο ποραϊμῶν τοιαύ- 
τῇ γενουϑρηγθ μόνον χτ' Ἐλέξιν,ὶ τὰ ἑπέρϑυα 

αια γοῦθα σοπλίταπειτ, δογίρτα ας ἃ ν- Τ) τῇ λέξά. Συμπῦσια ,ϑιὦ αμφοτερ9ις δε) γε- 
ν ἱ 

»ραμρδμα δον ὁ μδὺ ὀρχυφρίδων εἰσοδὸις, 

χαὶ ὀρχημῶν" εἴδη τινὰ, τὸ φιλήμαιτα, ὦ πολ- 

δα Οιαῦτα λέγν ,1θ᾽ ἡδονῆς αὶ Ὡῦραι πάτα ὃ 

ἢ ζζιῦτα, ὡς αὐτὸς φησιν, ἀφεὶς ταῖς γοιυοηξὶν, 

πὶ ὦ σεμγότερον ἀγ4 ξαφέλφων ύκοξα- 

μῶν. ποιϑότος ὃ ὃ Ξροφών καὶν Ο;ς ἱξοφιχοῖς, 

οἷος 
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οἷος καν τοῖς ἀλλοις' "δ, ὅτι χυλὸν ἐφύψαντο, Α ἀυα]!ς ὃζ ἴῃ ΑἸ Πϊς "ἰδ υίβτν οατί ἀασπιτ ἀϊςῖτ, 

δπὰμ λέγᾷ καὶ ὃ τί τοῖς παιὶν ὡς οὐεοίς διελέ- 

φρντὸ,, ζαὶ δτὶ πίνᾷν Ὥπο Τῷ κρατῆρος δχεχύ- 
Μανᾷς ε ἐδ, καϑαε βοιω, τα οὸ, καὶ ἡ τὰ 

ζιαῦτα, καθ᾽ αὐβδαλλουσαν ἀφέλφαν γἐχᾷ 

ἡδονὴ Ἔχ ὁμοίως ὁ Πλάτων ν χθῆται. 

κανῈ μεμιήσεσι : δὲ ἢ ἡσξϑεώπων μᾶλλον 4)- 
ϑυκιμᾷ, τε ἀφελῆ, ὼ ὡς ὀντως ἀπλαςα, χαὶ 

ὡπαλά, κ ΩΝ ψλ μειβήται, ὡς Ὁ 

ὃ τῷ ἐν αν “ταιδὸφεηϊογτος, ᾿ σέ ζριαὗτα" 

αὐδδῷ δα Σ Πλατωνι ζοίῶτον σεν ὅδ, πλίω 

ὅσον εὐ ταῖς “δ μ4οακχίωνὴ ἡλίχίαις" δ΄, στε τα ΠΝ 

Θεαίτητον ὰ τὶ ποιούτον ασοϑέωπον εἰςα γή, 

πλύτως ἐ χτ' Θ “Ἕ Ὁ Κύρου δηπεθεν, ὃν λέγω, 

“παιδὸς ἔτὶ ὄνλος, Ἀχτ δ Αραδυίας γευα- 
χϑς, ἠόσει ιαῦτα. ἰδῇον δὲ Ξε᾽οφῶντος ς χρῷ ἡ 

χτ' πόσα ἐν. ᾳ φηάα, χϑαζ ποιητίχα!ς πῶς 

τ Ξῇ πολὺ χλυ ἀλλὼν τῇ φυσῴ διεφηκιαις 

λέξεων, ὥς ὁτὸμ λέγη πορσεούφν » Καὶ ὅσι χα) 9σξά 

ζιαὗτὰ. 

ΤΆ ἴτας στην εἷς σοτοΠὶς νίοϑ:ἰτοπὶ, ιοα 
Οἷα Γῇ Ριιοτῖς, τατη Π1ΔΠὶ (γα 15 ας τητιτίς,16- 
αι (τητ: ὃ σιοα ἐ ούδτετο δἰδομάμπι Εἷς 
τας σαρίτο ἀοπλο., Βοιίς ᾿πτὰγ. ἸΝΑπὶ 
μια, ἃς [εἰς Πυλ Πα οἀμαίαπι οχί πηΐα Ππηρ]1- 
οἴταῖς ἀοϊςξξδοτ ; ουΐας νίπ5. ἀραιὰ ῬΙατο- 
ἨΘπῚ ΠΟῚ ἰτί ἀἐτη τὲ ροῦν, Ετίαπλ τη ρετγίος- 
ὩδτιΠῚ ἰΠγἰ τα! ΟΠ  Ρυ5 ἠτασὶς ἜΧΩ ΟΠ τ Χο - 
Ἠπορἰιοῆ, 4α11ΠῈ {πῇ ΡΙἰςες, ἃς τοαδίς Ηϑϊο- 
ηἰς ἐΧροττος, ὃς ἴφηοτος, δ ἀσιηάο5, δηἰ- 
τποζυζη πλοτος ἐπιϊταῃ 9. ΕΧΡΓΙΣΉΓ; ΝΕ ἰῃ- 
ἀο]επὶ Ογηάπυς Ρυετὶ, ὃὲ ἀπαισάπλαις 
{ππτ μυϊὰς σοηότίς. Αἴ ἔρια Ῥ]ατο πο πὴ ἢϊ- 
Π1] εἰ ταῖς, ῥγατογαδγῃ ἴῃ Δι] εἰ σοὨτιιτα 
αταῖς: νοἰἰξ ἡσππὶ Τ Πεατεγαπὶ, να  ΑΠ Τα τα 
υαηγάαπι οἰ αἴ αἱ ρετίο πὰ ἱπιγοάιοίτ; 
ὉΠΊΠΙΠΟ ταήτθῃ τὰ γατίοης, 4 πάπι ιδΥ - 
ἔα 6 Χοπορἤοπτεεας, ἐς αἴιο οαιοτ,α- 
Ἰὰς ΡοΓΙπιγοάιοίτοτ: ΨῈ] νχοῦ ΤΊριαηὶς 
Αὐππεηἴδ,νε] αὰς α]14 (ἰπῖ αἰππιοα!. Εἰ ἃς 
"Πα ΣΧ οπορμοπεὶ ρεου ατε, φιοά ροτῖπ- 
τογιά 1 πρη ππιαιᾶπι ν οΥ ᾽ς πο  Πο- 
ἄο ροξιίϊ5 νεῖται, υᾶς πάτίττα {88 ρΙαγ1: 
ΤαιΠ1 4} 8115 ν οτθὶς αἰ τ σῖτ: νο τ χα πὶ 
ἡπορσεώψ (ἰἸοῖτ δ αιῖς ἤτηξ 1115 αι μοτῖ5 ]1ὰ ἢ 

ΘΙ ΘΟ ΑΕ ΙΝ ΧΕΝΟΡΗΟΝ: 
ΤΕΜ, ΟνΝΑ 58 Η. 5 ΓΕΡΗΑΝΥ 8 

ἰρόξίομος αὐάγάς ε[: βννηϊαμί, 

τίραπτε; πος Ε{ἢ οἐπείχονσιν; {π|- 
εαπτ. [ἢ αἰτογα οἀϊτϊοπογος: 

δ᾽ ἔοττ ἐπείχρσιν αἀ ἐφίῶσιν, νῖ 
ταγίπις ΟΕ σ] ΟἽ. 

ζ; Π: ἐξαγᾳ τίω ἡ μίσφαν τὴς 
φυλακῆς 5 ΑἸ] ἀατη εὐοαία 

ῖ Ράτγτοιι ἐἀαςίτ: ἢ, ο. τὰς ἡμὲς 
δσοίας φυλακάς καὶ ἐἴχλείπφ»ἀἸ ΠῚ Δα Π] εαἰξοάϊαίη, νε ἀϊ- 
τηϊάϊαιτι Ἔχοα ἰαγεμτ ἢ ῥαττοπι ἰπ οσαἵτατο το] παῖς. 

1014.Ε. ψυχὼ φηήγεῶχ, ΔΙ ΠπιαΠππ| ἀσα: ἢ. Ο, ϑοίλπεαϑαι; 

Α α. Ι, ἘΕ ΣΟ: εὐούνωδιν; ἀϊ- ἃ 

ἐηἠξαϊοίςείδ. 9ήγᾷ ψυχὼ, [πα ίατο Χοπορῃστὶ ἀξεει 
νε ̓ἰδγό ται Μοπιογαδηταγη; 3ηγ4ν τὰς ψυχοὶς τῶν ἱπΞ 
πέων, ΘΓ ΠῚ ἀΠΙΠΊΟ5 ἀσογὸ, Ωυοα: δαϊόῃι ργὰ- 
ξδεδα ἰϑρίταν Δα Ὀτίρτιτη ΠἸαγσ γηϑεδς ΡΓουίας ἃ 
(ξητορητῖα ἰυοὶ αἰϊοπιιπι οἵδ, ας πο ροδτί5 Πα! 4.1 νὉ 
Πτατιι ἰπ Πσηιβοατίοης σαιάεπαϊὶ: ἐς ἀ γήϑεν, ὃς 

γιϑῆσωι. 
6,Δ. βυληϑῶσι,ν οἰ ποτίητ; πεΐ ἐδελήσωσι,νοἷαἐς 

εἰηΐ: 
1,4. ἐπ᾿ ἄσαςον ἘΒΕΡΎ ΜΝ Ῥταπδϊαπιίηρσέσάι: τὶς ὃ; 

παρλέναι, ἀσςξάοτα. 

τα. Β. αὐήρτηΐν,ΕΧ (ς ροπάογο βεογατ: ς. αἰτατή- 
((πιζοποι αποτατὶ 

1διάςπὶ, Ε. ὄηηϑυυΐαν τὶς ἔχεν, ἐαρίαἰ αϊόπι μαδε- 
τοι Δ]! 5 : ἢ. 6. ἐπεϑύμ αν περοιρογοῖ ΑἸϊ ας: 

εἴ τ 6; Αι μικρὸ, ρατασ! ἢ. ο. λεηῆ!α, ΟΠ ἴα, ΠαοΓαὶ οχίς 
Ἰϊα: Βμτὰ ταίτεη λεηῖα τοχτιις οἵδ, μικρὰ (ςβο]ίοη Ἰατ3 
φμοίκα τοι, ἜΩΣ ἐνῷ 

2ο; (. ἡιρθροδήμονοδαπηῖειη: μι, δεχίο. 
μένον, τγα ξξδητεπι. 

ἼΒΙ δοίη. πανς δαπὰ . οπηηῖς σοποείς : ἢ. ο. πονϊὰ 
τααΐτα; γατία. "ἧς 

2.5}. πίω ἀῤχίω ἔλαξε, ἱπηροτίαπὶ ἀξεερίς: μιοιἢ 
βασιλείαν εἰ, τοσῃαπι ΟὈτίΠαΐτ. 

18. Εἰ εἰ πὰ δηημέλφαν ἐδ δαξι μα, ἘαΠ|ΔΠὶ ἀςοιι- 

ταϊτίοπεπι της ἀοοιΠξ: ἢ. 6. ὄ πνας τέχναι ἐδίδαξε, 
ΔῈ γῖο5 αἰϊπιιᾶς ἀσοι οζ, 

29. 10. ἀκεσα), Ἀτοϊπατογος: ἢ.ο. ἐπηταὶ θττοτος; 
διε ΐπ 810 Παριῖς ΡΙίςῖ5,κ ἠπύπϑια (οἰ ΠατΥΙΧ, δὲ καὶ ἡπητὴ 
ἴῃτοῦ ΓΡοΪατ. ΟΕ  Γ{ 70] οἰκέφρια (Ἀτοϊπαττγίχ. 

71; ΑΣ παρόρμμησιν,Ἰ ΠΟ ατίο μα πα: ἢ ς, αϑδακέλευσίν;, 
ΟΧΠΟΙΓΑ ΣΙ ΠΕ μι ὁ 

Τοιάςπὶ, (. πείϑεῶχ, ρατοτο; ᾿ ς. ἕπεο, (δα. γι- 
Ἂς αι! 4αΠ) παῖς ςοπτγαγία τη Ραρ.. 830, Βιη Οοςὲ 
ζοῃοπηίςοὺς . 

2.1: ἊΣ ἀποχωρεῖν, (εσφάεγε: Ἢ 6. ἴξαϑο, ἴτε. 
Ἰδέ πη, Ε, ἐιχὲς σὴ δηημέλφαν ζ᾽ φϑάναν ἵ λχφὸν τὰ σετ4- 

ἐπ Β εάν ΟἸΙΓΑΠΊΝ ἔδυϊδς ΓΑΒ ΟΠ ἀ το ΠΟΓτογοϑὲ 
Ο ΠΟ. ἡσκήκᾳς ὃ φϑοίν ἐν ἵλχων τὰ απ ευὰ. Θχογοϊιδτας το,νῖ 

τγαπεπάο γ Ϊ γα 5 ἀπτοιϊογτοτοϑ. 
᾿ς 2 7. ΟΣ . πολύευκὸν λρυσὸν, ̓ΔΌΓΕΠῚ τλητορετε ΟΧο᾿ 
Ρετίζαπι : ἢ, 6, πολύευκῦν πλξτον; ΟΡ 65 ταπτορόίο ἀς- 
Πάετγατας. 
39: Ο. ὁ μᾶον, ποη ΠΊΪΠα9: Ηἰ ουρκ ἰλάῆες; ΠΟΙᾺ 

Ῥαμοίοτρϑ, 

, 40,2. κκ αὐτὸν μόνον ἐγοϑὸν Τῇ, , ντ πο πηοέήονὶγ 
ἱρίς ξοτγτίς τ: ἢ, ος ὅχ ἑαυτὸν μόνον ἀγα ὸν παρεχὴν, νζ 

ΚκΚΑΣ͵ε 

{πϑτο 
111|46 
τὶ εχρεά, 

Ρά:. 232. 

333.) 

᾿ εἶδνο ἐἰε 
ἴω Ογτὸ 

πιο. 

ΤΩΡ ' 

ἅπτι ἀε ἔς 

“μ, ἀγεὶ, 
[΄ς. 98, Ὠ- 
«υς ὁρῶσε 

' πτρσεούον- 
Φ- πεὶ ἔπε 

σήδεια, “ἢ 

, 



1οῖ 4 

σα τλράο (Ὁ νἱτυπ ἔογστεπι σα μι εατ, 
41,8. ἢ εἰ ὑφ᾽ ἡμδμ" εἰς τὸ αὐτὸ τῶτο ἄγριντο, Πιιάπ ἢ ἃ 

ποδἰς οοάςοπι ρογάποδητα: ἢ. ς, ἢ εἰ ὑφ᾽ ἡμδῆι᾽ τὸ αὐτὸ 
ἧπ γνῶ, ἡθατη ἢ ἃ ποδίβάοια πος Πατ. 

43. Ε. δια τίω ὁμοσκίωίαν, ρτορτοτ ντιπα οἰ 61πὶ 
τα δογηασα!ῖ:  ς: δ Τέω συσκίευιαιι. ῬΕΟΡτοῦ ταΡοτ- 
τΉ Δ ΟᾺ}} (Ὀοίοτάτοπι. 

44, Β.ϑηρία ὁμοῦ τρεφόμενα. Ὀο ία στα νη ηῖ- 
τείπηταγ: ἢ. 6. τὸ σιωδεμόμενα, αιῖα’ Ππχλε] Αἰ πηταιγ.. 

41, Ο. ὦ ἑαυτῆς ἔχωσιν ἕκατοι, {ι Πησαϊ! πος ἴῃ {εἴ- 
δῇς Παρεδησ: Ἢ. ς. εἰ ἔκατοι δᾳνοώ ν᾽), ἢ. ἀραάίς Ππηριν- 

ἱσορίτοης. ' 
{8,0 τότου κε ἡμέλοω, ἰά πο περίοχι: ἢ. εἰ πδη 

οἶδ, πουίμος. ' 
ςον(. φεῤφασιν ως ἀσίϑανον; αὐ ΓΑ πο ἱπιρτο- 

ΡΔΒΙ τυ: ἢ... πρόφασιν νκ ἄπιτον, αι] πῦ πο ἰπογε- 
«ἸΡΠ ΘΠ), ποῦ δἰίεπαπγα ἤάς. 

δι, Α. τὰς ΚΖ) τύτοις τε χγμΐνυς, αἷ εα ςοἸϊοςατος: 
ἣν, ο. τὺ 2] τοῖς τύμεισιν, αὶ αὐ ρἰασοςίιητ. Ετ ρα] ]ο 
Δητε Χοπόρβοη ἰρίς τὲς δὲ τεῆς αὔχυσι ἀἰΧοΓαῖ. 

ἌΓ ΕΥΝΕΝΚΙΣΝ 

Α πιαῃ! θο ςογηίηγις, Ζαθμγοάο [ἰδεὰσὶ) εινάος ὃ 

Β 

ἱπιροῦῖει νογρα τηίηιις ΠΟΙΑ ΟἸΙΠῚ ποτίογθι5 σΟΠ1- 

τησταπογητ: Πα ἡ Οἤλειμη ἴοσο τάπτιῖπι Είογατς 
Δαίςτίρτα, οι 

8.4, ἐγυήσε οι, ἰπίετὶ - ἢ,ς, ἐνβαφήσεξα, ρετ οάιι- 
φατίοποηι ἰμἀϊ, Ῥτο πος αὐτοπ ροπεγίοτί ὀνβάφής 
σεοϑοι, 4] ἤΔτὴ ἐγίοοα φήσεοϑοι ρΓΟτίε5 νἸτίοίς ἐσειρίς- 
τυητ, φιοα ταπγάοπη 40 1115 οτίαπι 'π οοῃτοχειττα 
τεπιοες {ππἰτ δά πλ Π}Ππ|π. ἠδ 

86, Ἀ: αὐεχώροωυ, τεσεἀεαητ: ἢ. ο. ἐπεξῆγον, ἀπ- 
τεθαητ, ας τοηςθαπς. . 

ΤΌΙάοιη, (Ὁ. πολλός ἀπεέκτάναν,πλαἶἷτος οοςἰἀοταηῖ: 
Ἀ.6. κατίφρώννυσειν, ρτο ἐγαιοτιητ, ΑὙ τΓΟΥ δι τθαη 
ἴῃ τοχτα ροηἱ ἀθθογο Βοος κα πορωνυῷ, αποάἑη τηατο- 
δίποιῃ γείςσοσε ΠΠὈγαγ} 5 ιμι πῇ ροτίι5 ἡ] ἀπεατᾷς 
ναν,σ! ΟἹ {τ οδίςυτγίογίς κατεςφρώννυσαν. 

8 9.9 Β. οἱ φαυλότατοι, 1} 1 π] : ἢ. Ο. πονη γύφατοι, τη 8- 
Χίπτε ίορπες δζ ἱποῦγοϑ, 

οἵ. Β. ἔς τε γ᾽ αὖ ποιή, νίχιιε ἀι.πν ΟΠ Ποίατη : ἢ δ, 
ἕως αὔ γε ποιήσω, ἀοπες οἰ Πεοίφιη ἱμοίξογίας ίοςο Ρτίρ- 

ΙΡί4οπι. αὔπνος, ἱπίο πιηϊδ: ἢ. 6. ἄχουπνος, νἱσἰΐαη5, ΟΟ τίβ [Π τοχτιιτη ἰγγθρίδγασ, 
ΦΡιάθπι, Β, ζἀύτῃ ματαϑεὶς, ΠΠ]ας σαγίτα (Βα ιπτοσίβ : ἢ. 6. 
ουτῃ μεμαίϑηκας μετιέναι. {Π|Πς ᾿πίς αι ἀϊάτο πὶ. 

6 5.1) ἐμποδὼν γίγνε),ἱπηροάίιεητο ἢτ: ἢ,ο. ἐμπ 
ποσὰ)» κα ϑΙ σοί), ἱτηροαϊτηθητο Ἔχ ΠΕΙῸ. 

6 4: 8. δουχωϑεὶς, ἔα ξξις ἰοτιι5: ῃ.Ο. χαρωϑεὶς, σας 
Ὅτας αὐ Βοἤιθιις. ΝΊ θη δ, λῃ Πο χειρωϑεὶς Χα- 
πορβότθεπη {Πτραἰτοτγιιπι οἰ οἵα. Αριὰ τὰς φαίάεπη 
ὙἱΧ δἰ ιιού ἐς πος ἀιιδέιεν, δίσ!θτο ν τα παιδείας, 
Ῥαρ.10:,8. ἀς ΑΠγτεῖο γορο: τῆτον οἱ σωὺ Γοιδάτᾳ ὦ Γω- 

92,Ἐ.. λόγος δγεδόνς Ταπιοῦ 4] ἀΐτιις οἴΤετ: ἢ, δ.λόγος 
δγῆλϑεν, ΓΠΠΊΟΥ ἀΠρογίις ας Ρετιιαρατιις εἰΐοι. 

93. Α.. ἐκέλευσεν, ᾿ΠΠ1π: Π,6. ἐνετείλατο, πα πα ρέξ, 
Ἡξεῖς οὕίδηη ποι ἀπδῖτο ρ᾽ οααπη Παηςίη οδτεχτυτῃ 
ἄοθεγε γβοίρί: ἃς ἐκέλευσεν Πα οι ππὶ ΡΓο φ]οῆλ. 

Τί αοπὶ, (Ο, ὑςεύτεις πορεύεώϑαι, νἰτίπγιια ΡΓΟΗοἰίοὲ: 
ἢ.6, ἕπεῶς, (δ αυὶ, ' 

96, δ. καϊάκαινοισιν, τοι σίιης : ἢν. ποὶ τ εἴνοισιν, 
οςοίάπητ, Ν᾽ εγδα ἰπτοῦ (δ ρογπγιγατα, [ῖ5 {τητος 

ἱξρύᾳ πολλοὶ ἐχειροῦτο ἐῃ ροι εξ εν γ θά σεῦ πη: Ἐττατα Ὁ οἷς ἀτας το πίτεγα, ἸΝΑιη κα ᾳκούνεσι Χοπορμότοιπι 
Ἧἶδτο τατι ἑλλίωνκῶν, ρος τ 8, Ὁ). 4παπὶΐη Αρεῆίλο, 
,Ῥ. 660, Β. ἐξὸν ἀυτα (οτνπὶ ̓ πτευέξ!5) χειροϑαι τὺςῦ- 
«προϑεν, Ὁ 4747, εἰ ΠΟΟΥ εἰ οἰριπμον οάρϑνε, τοὶ σαλρ  έρεο: γι 
ψφέγει ΝΟ] δυλοιῦ, γι Ποῖος Ρεγ ρ] Τα πι χρομίτατο Υ τί- 
ταν ὃζ αἴτεσο Χοπορῆου, ς ςοιπροῆτο. νεἰατίῃ 
“Μ)εροποιηΐοο, 8:21, Ε. πολέμιοι ὅταν καϊξ ἰδυλώσων- 
τοὶ πνας. 

69. . σωφρονεξέρας, τιαρὶς ἱΠΕΟἰ Προητες ; ἢ. εὐ- 
᾿μαδεςέρα.,ΠΛαρὶς ἀΟς]16ς, ΠΙΑσὶς ρΟΙτᾺς, Πγαρὶς οἰαί- 
Ἰεβο Μαὶς {τεῖρτιπν Βαόξεηιις ξμΐς μα ϑεσέρας» ΡΓῸ 
ᾳύμαϑεξερως. 

70. }5. ἐϑεω μείων, ἀ[ρἰοἰοαπι: ἢ. 6. ἐϑεώροιω,ςοπ- 
πετηρίαθαγ, , 

71,8. φείδεξχ, ραῦοερο: ἢ. Ο. ἀπέχεθχ, οὈξίπδγα. 
γ76.. ϑηππλίξις, φυῦπι αὐτο] ες: ἢ. 6. οἶδα- 

φχευαίς, απ ἰ ἐγ αχ {δ τὶ 
1δ᾽4επι, [). ἕως ἐκ τῆς χώρας ἐξέπεμψαν, ἄοπος εἰπὶ 

ἘΧτγα γεσίοηοπὶ ἀδἀυχίοητ: ἢ. ἕως ἐκ τῆς χώρας οἰ-' 
πῇφ. ἀοηες Γερσίοῃθ Ἔχοθάσγοῦ. 

80. (Ο, δύαρηςον, οἰαῖπ15 ν [5 οἹἘ ἀΠ{Π ςΠΠ|15: ἢ. ς, δυσή- 
Ψισν, 0 ἀ ΔἸ ουΐτοῦ ἔγαπατί ροτοῖς, Ὡς ςορί δ 6- 
φιοιεγίδας οφηίταγ. 

82. Ὁ, τύτος τοιάδε ἔλεξεν, ἢϊς Πα αΠ οὐ ἀϊχίτ: 
Ἡ. ες, τόπις τοιάδε ἐνετέλλετο, Ϊ5 Πυϊ οἰ τπαπάλτα 
«ἰςαϊτ, 

. 83, Β. Νοῃ (τρίς Χοπορβοητειι Βεὶς 41- 
ΤΟ πώώτων ὧν κέκτηεϑε αγαϑων, ἤους ἰη οὐπηΐδι δά - 
τίβ ἰοσίτωγ : (Ὁ 4 πωύτων ὧν πέπαοϑε ἀγαϑιὸν. ΙΝ 41) πέπαιϑε 
ψατι5 οἱ  νευθιμηι, ὃς ἰη ΟἹ οητίπι5οἰάςοσῃς ἀφοίαγα- 

Ε 

Ε 

οἰἘ αἰτοσιτι σοι. Το [ξατίτη τδροτίταν τοτὰ Ὁ, 
κίχαινφ",Ππτογῆςεγο: ἢ, 6. ἰποντείνην, οσοίἀογς  α μι 
τά δι ΓΟ Ἐἰτυίτηιιϑ. Ποιτ ὅς ρὰρ, 99. Ὁ). ἸΔεΠϊ κας- 

ἢ καίνᾷν [π ΓΕΧΤΊΠῚῚ, ἀποκτεῖ αἱ 4 υπτατρίη 6 πὴ ΓΟ αι, 
103. ΓΟ, ϑὑτοϊίϑων) ὕπλα, ἀτπγᾶ ἀθροίπογίῃς: ἢ. ος 

δἰποφέρωσιν ἅπλαφατηνα ἀοτα] γί ης. 
Ἰθίάςπι, [).. ἔφα ,ἀϊχογαητ: Β. 6. ὑπσισχνῦντο, ρο]- 

Ἰοςθαπειιτ. ; , Ἶ 
Ἰδίάοιη, Ἐ. οἰκέραίαι, ἱπτοστα" : ἢ. 6. σῶα; (ΠΡ Ὁ 
τοϑ,Ο,, ὥωὲς δ᾽ ππεογώρων., Πα! 4Ὧπὶ οχ ΗΠ μἰτΙηνής : 

Βϊς. νέες πλήσιογωρων, αἰ απ ΟΧ ψΊο 15, ᾿ 

110, (. ἐξέλητε, οχίηγίτο: ἢ. ο. ἐκλέξαοϑε, [δ] ρῖτο, 
111. Β. σαὶ εἰδὴ βῇσίτοις, ἔογηια ργα ἀμ Ππηος: 

ἢ. 6. καλλίφοις» ρα] οΠογείπιοϑ. ᾿ 
12, Ὁ. κράποοι, ργα ΠἘλη εἰ ΠΙτα : Πὶ 6. βέλπροι, ἃ: 

τ, 
154,8. αὐπιϑιν, ἱμάς: Ἡ.6, ἐξ αὐτῆς, εχ ἰρί ΒαΡγ- 

Ἰοῃς. ᾿ ; 
130.).}}.Ε. πούτα τὰ δά ον ἰὀνζα, ΟΠ οἰτία5 σὰ η - 

τα : Ἀ.ς. πούτα τὰ ἐλώδονα, οηγηΐά ἰσιίοτγα, ν οἱ οχὶ ᾿ς 
τὰ. Ἡδέξεηι5 δυγοῖη βαογιης μας ἱπτοῦ ς ροῦπλ- 
τατα, {1111} ἐλάονα ΡΟΥΙ 5 δα ςΟτοχγαπῃ ρογτίηθαῖ, 
Αἰτοσιμη σἱοῆλ τ, 

134,0 ἔςπρνίχιο ἀπστ; ἢ, 6. ἕως, ἄοπος ΝΜ] 6 τας 
ΤΊΣἢ (ετὶρτῦ ἴῃ οἀϊτίοπς ϑτορῃδηϊ ογαὰτ ὡς, ΡΤῸ ἑώς.. 

Ἑᾳπάριῃ ρ]ολμν ὃς ἤῆργα τοροσταιη Ποταιῃ Πλιβι 
13.7.9}. ὁ κρατῶν οἶμκαι κομίυν)., ροτίογ οο] Προς, γε, 

τορίπογ: ἢ. Ε. ὁ ὄθηκρατῶν οἴκιαι κουρπώσετοι » ΡΟτόξιθοῦ 
ἐταξξας ΡΕΓερίοτ,ντ ορίπου, τι ν δὼ ἢςὶς ᾿σος 

ΖΏΥῊ ῬῸΓ κέκτηϑε ΘΓ ΡΊ1ΠῚ ΠΟτίπ5. ΧΟΠΟΡΠοητοαμη ἃ ΧΟηόΡἤρῃτοο {Ὸ δ θοσίάτηπι, ἤαα ας το σομ τα ο- 
ἀμξαπη οἵ {86 πέπαοϑε ἐρατοῖ οχ Ποοίοςο ρυϊτη  ἀο 
Οὐγεῖ ὀχροαϊτίους [ΠὈγ: καὶ ὦ πέπτυτο αὖ ποι ΡΟ - 
ἄογοῖ αἸΙα 15. τοῦ αϑψαφάσεως ἰἰῦτοΟ 11. ὅινες πέπανἢ) 

σφενδόνας, αἰ ἔϊ λας Παδοαητ. Αἰ σπγίπι5 αϑαξασεως 
1ϑτο ν τρποη ργοςα αὖ ἰηἴτίο τ πεπαμιζ τος ὀρχηορί δὲ, 
αὶ (]τατείριηαιτι αὐ αι! πταια μαρορατ Αταας Πίῆς: 

ταράπῃ ρατο. ἸΝδιν ἀπιδίτατὶ νίάθο. Χοηορξιοπὶ 
αιπδοιι αἰ δίνουθο καρπξαχ νίας οἵδ, νεῖη ΕΠ Ίρρηῖν 
«το, ρ..9 69. Β. κτ' γέοῦ καρπου μένοις πὶ ἑαυτῶν, Ἐξῖτι 
Αροίλο. Ρ.ὅ66:1τ. Α. αργείες πὸὶ κἷ οἴωι καρπευμιένοῖξι 
Τάτ δζ ἰπ ὙΤΤῚ ἑλλέωικῶν . Ρ. 5 21. Β. Ἰτοῖ πιρηλος 
καρ παπ Πρ το ρείηνο, 7 9,}9, οὔτε πὠ καλῶς ἀγοὺν φυ-᾿ 

πινζμεάνῳ 

τοῖς 
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᾿πευ(β μένῳ δῆλον. ὅσίς καρπώσε). Ν᾽ πάς ἰαπὶ ἀπ δίαπι1}- Α τταπίροπτα, ΝΝαπι εὐνούχων, ((Βο]οα εἴ; αἰτοτα 
Ἰυὰ ἀσοίίαιι νιάστυγ. 

13 8, Β. σοὶ ἄγον ὗτα, τ᾽ αἀξοτο μας: Ἰ1ὰ οἹΈ, σοὶ 47- 
Φωμι τα, τοι μας ἄοπο. 

139. Β. εἰς αὐέλη,ν ἰπτογίπηάτ: ἢ. 6. αἷς ἀπολέσῃ ον 
Ῥοτόῴας. Μαῖς (ςερτῦ ἴῃ Η. ϑιερμδηὶ δαϊτίοπο τ4Π| 
ἜΝ "ἀπιδῃι Ροϊοτίοσί, ἕως αὖ ἕλη, ντῖπ ἸΝοτ5 Πο- 

τίς ὀϊξεπίσιμ. 
1.41, Ε- κΡ' τίω κύρε σθπευλίω,, (φσπ Ογτὶ ργα 

ξορταμη : ἣν, δ. χτ' πίω Κύρυ ἐνηλίω,, (πουπιάτιπὶ Ογτὶ 

Ῥογείποτ δά τοχειπι. (οηία!ς 'Νοτας ποίξγαβ. 
τϑ 8,1). παμιπύλλοις, ρῬατΠλμΪτοϑ: ἢ. Ο. μόήα πολλοιὶ, 

γα] άς μαἶτοσ. 
194. Β. οὐδένα οἶδα,, ποτλϊποπὶ ποαΐ: ἢ. 6. οὐδένα 

ϑ γώσκω,ΠομλΐΠ 6 πὶ ςοσῃοίςο. 
197, Β. ὁπότε ἔῷ ῥᾳΐσφεν:, “υσηδοςσιπησιας ἱπτιις 

τέρεν ἢ. ς. ὁπότε ὅπη γώρδας εἴη, 4υκηάοςμπησιις 
ΠΠ|ο ἱπ οςο δάθῆος, Η. ϑιεθρμαπὶλς νεσθιπι Χεπο- 
ΡῬβότειιπι ῥαΐσφεν Ποο]οοο οχ τοχτιι αὐιις εἰς ὀχείας 

πιαιγϑατιπι, δὲς οὐίαπα στο αατι ἈἰΠΌτ. σγασα- Β ἀογο, ἄς ργογίιβ πο πατρίς ψι 46 πὰ ἀϊσπαγῖ; σ᾽ οίς 
τασι νέας εἰ νουθο δηησέλλν Χοπόρβοη ἴῃ Πρηϊῇ- 
σατίοπο ργαορίοπάϊν οἱ πχαπδα παῖ, υιηη δἷτ: ὅπ ἡ 
αὔλις Ζγπςέλλοι ἀυτωῦ βυοηϑεῖν ὡς τάξι τῇ πατοί δὲ. 

142. 8. ἤρενο ὦδε, ς ἰητογγοραυίτ: ἢ, ς, πεν ὧδε, 
ὥς ἀϊχίτ. 

[δ᾽ ἀςπὶ, [τ ανϑιαζοισί μοι. Θος ἀγγαητ 11: ἢ. ς. 
ἀπαντῶσι μωο!. ΟὈπίατῃ πΉ ΗΕ νειαἰπητ. 

1.4.3. Ε. ὡς ἐδαυάμέω,γτροτα : μι. ο. ὡς ἰώ δωυατὸν, 
ντεγας ροΙ Βα. 

(ἃ, ὁπότε ὅ)) χώρας εἴη. ἴῃ σοπτοχταπ αἀπηλ. Οοι- 
{υ]ς Νοτας πιοδς.. ᾿ ᾿ 
ἶ Ιδι4ςπι, Π). αἰξιοχρεώταζι. τηαχίπης Δοπεί: ἢ, δ. 
αἰξιολογοταΐει . αἰρΏ Π] πὶ, νε] πηαχίπης ἴῃ αἰΐχιιο ππ- 
πλεγο ΒΑΡ οπάὶ, 

199..90. περελόμῖθα,, ΕἸ Ἰσί Πγι5: ἢ. ς, περειέβθα,.- 
ΤΆΪ τε Πγ115, 6] Δι ρ] ςἐξίπιιγ. 
᾿ς 2179. δαΐαξαι, οταϊπαῖ: ἢ, , γα γεύσαι. οἰιπὶ 
Ππηροτγῖο ἱἀπηπιο τοπίείτι 6. Ἐδέξα ίη Ηἰς γεσθὶς 

146. Ὦ.. σεωὺ τῇ ἐμῇ διυάμᾷ, συ πιξα ροτότιαιῃ.ς, ( ΕἹἘ ρεγηχατατῖο. δαξαι (ςΠο]ΐοη εἰς, δα ταγεῦσα ἴα 
στιὺ τὴ ἐμὴ ῥώμη,οασπα τπθο γοδοσε ϊάετῃ ὃς ἱπέγα οο- 
σατγγίτ ρας. {69. Ο. 

148. ΟΟ. ἐν ὦ οαὐ ,'π 4πὸ ἱρίταγ τοπΊροτγε : ἢ. Ε, ἕως 
ϑωὺ, ἀππΠὶ ἰσίτατοάοπος ἰσίταιγ. 

1δί4οπι, ΕΟ τότῳ ἐγ αὐτὸς ποοςῆλθον, Πὰης σσοπες 
τοπαεπί: ἢ. 6. τότῳ αὐτὸς διελογομίω,, σαπὰ πος ρίς- 
τηοῦ [Ὁ ατι5 {πππ|. 

τ΄ 149. Ὁ). ὅπου γε, ΝΪ φαίά απ): ἢ. ς. ἐπείγε, φιαπάο 
αὐϊάσιη. 

11, δ. ἐν εἰρζωῃ βιοτεύσεϑε, ἴῃ ρᾷσε νἱ ποτα :ἢ.ς. ἐν Ὁ 
εἰρίωῃ ἔσεοϑε. ἴῃ ρᾶςο ΕὙ τίσ. 

12, Β. ὑσελώμξανεν, Πρ ςαθατατ: ἢ, ς. ἔλεγγυ» 
ἀϊςεθας οχ {πρὶ οίοπο. 

13, Β. αὐδὲ σμοουσίας, ἄς ςοίτιι: ἢ.6. αἰξδὶ σιυυηϑείας, 
ἀεςοπίποταάϊπο. Ῥατο δυζοτῃ μας τγαπίροῆτα, ὃς 
Ἰητογία ρεσπιαγατα; σιοά ροίξογίιι5 πιοά (τα: Χο- 
ΠΟΡΒΟΏ ΤΙΝ ἀν εγθοιιηάϊς ροτία5 οοηποηῖγο νἱάσα- 
ΓυΓ. 

177. Ο. ὡς δωυαπὸν, ιιατα εἴας Ροῆιθ!!ς : ἢ. ς. ὡς 
τὺ δεώωνται, 4ιιάπι!ρί! ροήξητ. 

τότ. Ὁ. μετόμαξις, ταμτατίο : ἢ. ε. ταϑδούλαξις; 
τοπιππιτατῖο, ὑσόμαξις, (απηπιυτατίο. 

τ6:, Ὁ). πελέκι ξυλοκόπον,(ασαγίπη Πρ ατίατη: ἢ. 6. 
ξυλοτόμωον, τ [ἰὰ πα (οἰπἀππταγ δατίεςδητγαγ. 
τότ, Ὦ. αὐτίος » αὐ ποτα : ἢ.6. ἐγανῦζοξ, οητγα- 
τιῦς. 

166, Β. μηδὲν μαίου, ΑΙ] ἱπηπιίπας: ἢ.Ο, μηδὲν ἐπ 
λάοτου, Ὠἰ 1] ἐχίοπιιᾶ. 

Τθ ἀδπΊ. μείζονα εὑράσκᾳν . πταίοτα ΓΕρΕΓΙγα : ἢ, 6, 
ἰοωρότεραι εὑρίσκᾳν, ΠΥΠΆΙΟΓΑ ἱΠΙΙΟΠΙΓΟ. Ῥοίϊεείοσι ε- 
εἰτίοπε δτερμαπαβ ἱπ πχίτ. 

Τθίάεπι. ὡς (᾿ φέσευϊζᾳ γ αὐ εἰδεϊϊωχν τ τετη φιαπιςεῦ- 
τἰΠπις σοσποίςογοπη : ἢ, ς. ὡς αὐ ἀσφαλέςοιζ εἰδεϊίω, 
ὁπόξν τὸ ςράτευμά ὅβιν. γτ πιαχίπης ΔΙ ]αςογγοσε οο- 
ΘῃοίςοΓεΠΊ, “ΔΉ τΓΙ5 εἴδει Ἔχεγοίτιβ. 

168, Β. ζῶ κυκλοδαϑει βούλώντεω, ἢ εἰγοιπλάατε νος 
Ππηττ ἢ. 6. ζω κυκλοδαϑοι ατφρώνται 5 ἢ εἰτοαπιάατε σὸς 
ΠοΏζαΓ, 
175,4. ἔμθδιε Οἷς πολεμίοις» ἴη Ποίξες ΠἘος ἱπηρο- 

τὰχῃ ἔδοϊδς : ἢ. α. ἔμξόμε Οἷς Αἰγυηηίοις, ὡς ἐναντίοις » ἴῃ 

“Ἐργρτίος,νττίρίορ Ροἢτοβοἰπιροτατη ἔοϊα5. πὶ 

{αρτα ἐϊξεαιη, Αὐγαάαζα; Ἰοςιιηλ δά πογίμς ἐξ αγ- 
Ρτίος οδείς Πα, 
177, Β. καϊξ πολὺ, αἀπηοάτιι: ἢ.Ο. ἰοωρώς, γαϊάς. 
186, Β. σκηπ)ούγων, (ςορττ σε γογιπη:}. 6. εὐνόχων» 

ελβτατογαγα, νοὶ οαπμαςβογαη. νοσο5 μαξζομας 

ςοητοχτιιπι τεροηΐτοσ, ΨΊΑς Νοτας πηθαβ αά Παης 
Ραρίπδηη. 

2ιβ, Ε. δ “ερξάτων ιν λελυκωμκένα. Ρεσιάςς ἃ 
Ἰαρί5 αἰ! πίατας: ἢ. ς. ὑσὺ λύκων λελυμασκεένα, ἀλτηπὸ 
φἀξεέξας ἃ ἰῃρίϑ. 

210. Α. οὐδένα αὖ ἴδοις, παταϊποτη γίάςας : ἢ. ς. ὅσ 
ψ4 οὐδένα, ΠΟΙ ΠΕ σόΓΠ 5. 

Ιθίάςπι, Ὁ. ὅπως βούλᾳ, ντνίς: ἢ.6. ὥασερ βού, 
4ιοπηδάπηοάπιπι νἱ8. 

221; Ε, ϑιμιωτέραν ἕδραν » τηλσὶς ΠΟΠΟΓαταπη (ε- 
ἄσπη: ἢ. 6. ζιμιωτέφαν χώραν 9 ἰΟτιιΠ παρα Ποηοσα- 
ται}. 

230,8. Μ᾽ ἐνθάδε ὑρῦϑ᾽, ({ἀαιαίτιι ὄντων) «ι ἐ 
νοὶ ς Πεϊςίπητ: ἢ. 6. ΤΠ ὀνδοίσε μενόντων ὑμὴν", υΐ ὃ 
νοδ5 πεῖς πάπηδης. Ραγεγαιτοπι, ἥος ροίξοτίμς οἱ 
{εἰς μο θη. γε πᾶς; φιοά ραιϊο ΡΟΙΈ, Πτογα ᾿ς 
εἰ Πρτϊςα πη ρογίογοπη ἐπ, ἱπτοστγαιῃ γος: 
σῖς, οἱ ἐνθαίδὲ ὄντες. 

237, Ὁ. μδλιςα, ταχίττιο: ἢ, 6. παν, αἀτηοά πη. 
238, Ο. εὐεργετέντες. θΕ ΠΟ ΠΟΙ σοἰοητος : Η.Ο. εὖ 

ποιουῶτες. Ὀεπεξοϊεητες. 
Ἶ 242,Ὁ. ἀδικωτέροις, ἰΠἰΠἘ] ΟΣ α5: ἢ. Ο. αὐομοοτέροις; 
1ηἰσαίογοϑ. 

241... ὡς εἶπον. ντ ἀϊχῖ: ἢ, ς. ἧς εἴρηκα, γτ τηθ- 
τιοζαι.. 

26ι, Α. αἱρήσει» ἀῃτεροήίταγοϑ οἵδε: ἢ. 6. ἑλέϑτ,, 
εἰεέξαγος ες. 

272, Ο. ζῦτα πιυϑενόμιενοὶ , ἴχαες σοτηρογίθητοο: 
ἢ, ς. ἀκούοντες, αι ἰοητο5. Ν᾽ οςο5 μΒαέξεπις ἱπτογα 

Ε ςοπηπημζαῖα: » ΠΈΠ1Π| πιυυϑανόμκενοι ΓΕΧΤΙΙ5 ἢτ , ἀκούον-- 
περ] οἵα. ς 

279. Ὁ. αὐαϊνεῖ,, εχατοίςεβαΐ: ἢ. ο. υἰξηραίνεῖο, ἐχ- 
{ἰοραθατιτ. Τταπίροπτα πηι μαονογρα, 4αοΐαπι 
Ρυΐτ5 δά τεχτιίπη ρογγίπεῖ, αἰτοσιπν (ΠΟ οη εἴς. 
Ῥοὔτίς!5 πἰπλίγιιπη νογδὶ5 ἱητογάτπι Χοπορῃῦ ἀο- 
Ἰεέξατιζ. Εταῦα ξύλα αἰχίτ οτίαπ ΗΠ ΟΠΊΟΓΚ,ΡΤΟ ξης 
εκ. δὶς δοίη ν Μεπιογαθι  ππι, 481 ἐς ἀπ} Πγα-- 
τίοπς ἀοπηείξςα ᾿π(ογιδίταγ - πος νεῦθο Χεπος- 
Ῥβοη αἰϊαιιοτίεβ νίας οἱἙ., ῥγαίεγτίπλ ρᾶρ. 860, 

68. ΠῚ Ἰπ 4. ἡὶ κὧ᾽ ὕλη δηιπολάζοι (ῷ αὐαϊνοίφ. ἃς 
ταγίππ 814. Ὁ. ὡς αὐάαίνηται δηῃηπολῆς. 

286. Α. «εὺς βασιλέα δ μέγιξεν ἔφεδρον, ἀϊωνιζοίμξϑα: 

δάποτγίτιια γεσοπλ, πηαχί μη νἱηἀἸ δίῃ, ἀσςογταθῖ- 
ττιι5: ἢ. 6. πεὺς βασιλέα, ἢ μέγιςον ἔφορον πολεμνήΐομιεν: 
δάποτγίαβ τορ ὁπ, πχαχίπγαπι ἱπίροέξογοια, θ ο τα 
δεγοιαυς. 

ἈΚΆε 2 



Αὐ α ΦΊΕ ΝΕ ἢ ἼΧ τοι τοιβ 

ὅοι, Ὁ) ἱκανὸς ἰὥς, (απ οίοης νεὶ ἰδοποιιβ οτᾶτ: Α,. 39.» Α. υαξάλλοισιν, (εττπὶ σπαάπιηι: ἢ. ο. ὑεῷ- 

8.6, διιυατὸς ἑῶ, ροτογᾶτ. ξαίνοισιν, τγαπίςεηάπιητς. 
5.03, ἢ). ἐνθυμούμενοι , ζορ τ ΠτΕ5: ἔν, Ο. ὠνούμενοι» 297. Β. σωυπάοσεταη αὐτοῖς, ΠΟ ΓΕἸΓΠΪτ στη οἰ5:ἢ.ς, 

δα πιοητεοι γοοσαηζαβ. στιυτίϑε ται «ὐ τοῖς, ΟΟΠΠΟΠΙ ΟἸΗῚ οἶδ. ῬαοιοἴτοΣ ΠῚ 

χοϑ, Ὁ). ὀνῆστι, ςοτηπησίο ςἢδ : ἢ. Ε. ὠφελῆστο, να Εἰ5. 

τἰϊτατὶ οΠ. 299.,.4. πάσῃ τέχνη , Οπτηΐ αὐτί βοίο : ἰά οἵδ, πάσῃ 

302, Ο᾿, ἐθέλωμεν, νΟἰ ποτ πηι : ἢ, ς. βουλώμθα, μηχανῆς ΟΠγΠὶ τη οἰ Πατίονο. 

πρὶ ποτίπηις. 403, Ὁ, ὑμῖν,ν ΟὈἷδ: ἢ. ο, Οἷς ςραπώτας, τ} θι19. 
303, Δ, ὦ, Π τ Βος ΟἹ, εἰ καῦ,, ταπγετίι. ἱ -Ἐχρ!!ρατατγι αὶ πε 1} ν ο5, 
204. Β. Ωὔ᾽ ἀσέφεϑεν. 115 4 ἐγαηταητε : ἢ. 6. δ 413, 8, ἐκ ἃ γῆς» Ἔχ τοῦγαι ἢ, 6. δκ δ᾽ χώρας, ἜΧτα- 

ἀρροτέρων, ρτίοτίθιι5. ΤΑῚ Ροΐτα νοςε5 Παξξοηιι8. Β σίοπο, ἵ 

Οιήρρε Οὔ" πεϑοϑεν δά τοχγατη ρεγιίπος. αἰτογιπε 423» Α΄ αἰδιυρᾶν, ΟΡ ροῦο; ἢν ο, αὐἰρίδῶν, Ποα 

ἜΝΙ εξ. Ναπιργαςθάοητὶ Οιὶ νωῦ, τεέείαπ τες. ἱπίρίςοιο, 
ἔρϑηάοτ εν σέϑωϑεν, 4ιιαπι ἣν πιεοτέρων. 424. Α., βούλῳ, νἱ5: ἢ. 6. διανοῦ, σορίταβ. 

οο,Ο. ἐπίκεινῷ οἱ βάρξαροι., ἱποιπιθοθαητΒαῖ- .441.8. «ἰδιτυγὼν δυοῖν πειήροιν. 4.81 ἱπει ἴδε 

Βατγί: ἢ. 6. ἐσίνονζ, Ισιἀοθαπτ. ἴῃ ἀπ185 γί γοιο5 : ἢ, 6, ταϊδκελιϑων αμΙΠῚ οἰγοιμπλιιο- 

τιν Ας,͵ Ὡνὺ αὐεπήδων, οἴτο το ΠΠΙοθαησ: ἢ. ες. ἀπετ'͵ Πἰστε, 

πόσων, ΑὈΠἰϊε θα πτ,νο } πάς ἰαἸτα (ε τεοιριεθδησ. 482. Α. χρήμαΐᾳ λαξοδᾷ, {ππττὶς (δοιπι ροςιιηϊ δ: 
425, ΟΟ. γυμινοὶ ἐφέρονο,, πιιαΐ ξετεαητασ: ῃ.6.γυ- ΒΟ, δαΐρὰ λαξούσα. {ππτητίς ἔδοιπι πιαπεγίραϑ, μια 

χροὶ ἐγίγνονξ Ἡυα] Ηοθαπτ, παφαραητιγ. Ρεσιηία (ΟΠ]Πςοῖ ογαπτ, ΡῬΠαγπαθαζο ἀοπαηάς.. 

320, Α΄ χρτοποιοὶ, ρα πὶ βο! : Ἤ. Ο. ἀῤτοκόποι, ρῥἔο- Ὁ Τοτν Δ, ὑμῖν, (ουτη ἑητεσιἐἘ9) ἡμαῦ ἐψεῶς, πος [6- 

τος, ν᾽άοαης ογααἰτίογοβ . πτης ΚΟΠορΒοητζαιιπη ΠΉΜΝΕΣ νος : ἢ. Ε. ὑμῶν ἡμαῖ συμμαχύσην, ΠῸΞΚ δ6 1} 
ἀρ τοκόποι . αἰτογι [ἢ αὐ τποιοὶ σί οἵα, ν εἰ ε σοπτγατίο 1Οοίος νοδὶς ἔπτιιγος. α] οἵα ἀμιγηγαχατ εἰξ,μοη ἀϊ- 

446, Ὁ. τύρσης ασολλαὶ, πναΐτα τσγας: ἢ. ο. πυκναὶ, ποτγίᾳ ἰβδέξίο, Υ οἱ σοι πος νίάδατ. ' 
ταγγοβ ἐγεηιθητος. Ετροίξ νπιιπὶ αὐ μος νογίιιη, 164,88, ἐδδώκρυσε, ἰλοτ απιὶς ἀερίογααίς: Π. 6. ἐπέν- 

ἠκἐδωύανῷ ἀπειλῶν, πο ροίξης αοίςεάεγε : ἢ. οὐκ, ϑησε, Ἰ᾿χίτ, 

ἐδαύανῷ ἐποτοέχνγανοι ρο  Θπτ αι αίσεάθγε, 60. Β, ηϑυναῖα, νΔ]148: ἢ. 6. βίαμα., νἱοΙεητα, 
247,ῈΕ, ἐφέροντο ἐφ, ξογεθδηγαγ ἰηταϑ : ἢ, Ὁ. ἤέντο ἸΡΙ ἀοπι, (.. Λακεδαιμονίων δεωύαμων', 1.ἀςοάπταον 

εἴσω, ἸὈφητίητιῖς, ὨΙΟσιιπὶ ν γα 5: νος, Αακεδαμμονίων ῥώμδωυ, 1 ἀςοάςπηο- 

34.8,.4. τὸς ἀχρείοις, ἱπατί]ος τ ἢ. 6. φορηία ἄγοντας, ΠίΙοτγιιη. ΓΟ δ, [ἄπ οτίαπι {πΠρτὰ ποζαάταπι δά Ρᾶξβ:- 
4 ἀτοίηη5 νομπησ, πἰπίγιιπι ςαοῃο5. Ετοηὶπὶ [) 14.6.8, 
φιαῖς [σείρταμι πη Η. ϑτορμαηὶ βἀϊείομε, φορῖία ἔ- 98,0, δ5) ξώια ἐδέξανζ,, γι Ποίρίτεπι ἐχοθρο- 
χοντας. Οπίρρε ἢ ταης (ἄτοπα Βαδεθδητ, οαγ αά σπητ: ἢ. ς, δῆτ᾽ ξένια ὀκάλεσεν, γε ιοίρίτοπι ἰπαϊτα- 
ταῦ άλπι Θττο σαητατ,ίατη ἀητὸ οποζατίρ Γυητ, : 

3.2. Ε. ἀφρον)ιςήσευτες, αὶ ΡΟ ἘΒαδαδγαητ: ἢν 6, 6:7. Ο. ὥρα ἰἕνα!. Ἀοζτὰ εἰπη 4 : ἢ, ς. χαιρὲρέναι, 
ἰμελήσωντες , Πα Περί οΧογαης. τοπΊρις 4], 

3{6, Ὁ. ἔξω ἀγρδοὶν ἔφερον, τα5 να ΠΑ] οξ ΕΧΈΓα ρου- ὅ45.Ας ὁρων δ χρίνον “Ξήκονᾷ, συν ί ἀογοττοηις 

ταθδητ: ἢ, 6. ἔξω ἔπεμπον, ΟΧτγα πγϊττοθαης. Ρα5 οἰαθὶ: ἢ, 6. πὸν χρόνον πιρρξαίνοντα,, Ζιιιη νίάογος 
27. (Ὁ. ὄφητήδηα διελέγοντο, σοτητηοήἠ πμρα το ΠΈΡΙ ργορτοά! ὃζ ργατουίγο, ἵγε 

ἀὐογοθαητ: ἢ. 6. φιλικὰ, ἀπγῖςα ἃ πὰ} Ρίεπα. 773. 1). ἀπηεοῦτω ὦ ἡ χώρας, αὐτί πρὶ Γος ἄρτι: ἢ,6, 
Ἰριάοπ), Π).. βέλπρο, ργα ἘΔ ῃ τ Π μα: ἢ. 6. κόηηισο, ἘΞ αὐπάζιοϑαι ὦ ἡ χώρας, ΓᾺΡΙ Γ68 ἀρτὶ. δὶς Θη μη. (τί - 

ΟΡτίπια. Βοημάμηι, πο (ἀκ ἃ χώρας. 

470. Ὁ. καὶ γώρα αἴϑειϑου ἐδόκᾳ, τοῦτα νἱ ἀοθαταγ ατ- 820, Β, ἕπωντε,, (δ μαητα: ἐγ  δίταγ δριιά ὅτο- 
οτς : ἢ, ς καίεύϑωι, ντὶ. Ηος ετίσπι ἰοςο γοπίταςπ- Ὀαιπη, γθέξο. 4 ἰίπς ροῖ πείϑω!ἢ Ράγεαηὶ, ΧΡ ΙηΪτ. 
ἄστυ τεχίπὶ ΧΕ ΟΡ οητίβ {0} αἰϑεῶς,, οαὐτϑ οἱξ 8217). ὀψὸ (δγο, ἘΧρο τα ἀρι δτοθαιιη,, τῆς 
δἰοδα κα εῶχ. : δείλης, νείρεγο, ΒΟ ]Ιοη πος εἰς χιιίς ἤοη νἱἀοτὸ 

381,0, ἐπεδύμοιυ, ορίεθαητ: Π:ς, ἐπόφοωυ, ἀςα- Ἡεητγ. γαυηθῃ δτορμαπιις οὔ ἀϊπογίαμη ἰοξξίοποπε 
ἀεγαθαητ. Ῥαταῦίτ. 

385,Ε. Εὰτίας οσσαγτγις ροτπγαζατίο γΟΥθΟΓΕΠΊ. 832,4, εὐμδρφα, [ας] ΠἸς σορί : ἢ, 6, εὐχαίρφα ἔς }}1- 
ΝᾺ πη κατέκτανον οἷξ σ] οἵα, κατέκανον αι τοχτιπι ροῦ-. τα. 
τίποτ, ας Ργορτεγοαίπο Ιοςο τεροίταπινί ες, Ε 8γ1ι,8. φιλοπονία, ει ἀ τη ἰαδογῖς: ἢ. 6. ἐθελοποίΐας, 

Ιδίάοιη λάσια, ἀεηία : ἢ. 6. δασέα, [ρ{Π8. φάἀασοηάμηη ργοροπῆο νο]πηταγία. Ν ἰάετίδπ ας 
391, Α. δᾶν βίαια πάράν, ἀεθατα νἱοἰθητα ρατί: ἐξοσ, {ιιδπὶ δα ἢν ποδὶ οδισιβοσίησ πο] α Ῥτο 

ἢ. 6. (αν χρίεδαι πείαήν, νἱτη ἐς ογο ρατί. Δίκογα, (οτ!- ὀναυὶῖς Θέ οπ θιις αυΐάαπι., ποίςίο σποπηοίο ςα- 
Ρταπ νἱτῖοίς ἰη οἀϊτίς αΡ Η. δῖθρῆδῃο, ργὸ δᾶν «υτιέτες ἰῃ ΠΪδ; Ζατιπὶ σοτεγο 1 δοιτίογοϑ (8 
βίαια. ἀφ φιο ρίαγα ποίεγιβ η Ν οτίβ. πορὶς Θεγπηαηΐς Ἔχξτηεησ, ἃς αἰ δὲ 

393» Β, τίω ἀυτεῖ ἀρχέω), οἷαις ἱπηροτίαηι: Β.ς. χύ- ΤΟΥ ὈγαΠῚ. 4ιατὴ ἴῃ ρίδη-- 
ξαν; εἷαις Γερί οΠο ΠΣ, τί σοίζατο. 

0, ΓΕΥΝ- 
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ΜΕΝΑ ΜΝ 

ΜΟΤΑΤ ΒΥ ΜΟΙ ΧΕΝΘΟΘ:-: 
ΡΗΟΝΤΕΜ ΚΕ 

ΦΑΝΡΟ Α ΜΕΝΡ 

ΒΕ ΒΒ ΕῸΡ 7 Κ. 

15 ΤΟΜΟ ΒΑΙΘ ΔΙ 5 
εἰρραμεια ὐαγς Ρῥίομη. 

Υ͂ ον τείξαθαν οἀϊτίοπε ρεῖ- 
τηῆα. ΠΕ Ώς Θτίαγτορετο: ΠῚ 

(πρίαϑἰη ςοποτίοης (δ ιι- 
τὰ ο΄ ᾿ς ἐπ ]ουτος ἐπαυρ η- 
Βιὶ5 Δα οτίρτας, “ποτίοβ οὰ5 
το] οτο5 εἰς ἐξ τβειν :- 
Ἰὶς, ιια ΧοΠοΡΒοητίβίποῦ- 
τεχτιι, τοῦ γα]ΐσο ἰοαϊηπλγ, 

Θυσαδι τερουγοηταγ. ΑἸτας αυισε πηι οΧ Εἰς αἱ πὶ ποίας νὶη- 

τ 
μα. ἄϊοο, ΠΠΠ ἀθαΓατη ἐχργοῆς τηδπείο τίη Εἰς Νο- 

τὶς ὑποῖς ; αι ἴπσοπας Πρ Ποαπάπηι ἀτπιχὶ, Ὡς 
δυϊδ της σοσίτεῖ ε ΑἾΜΑ αἰἸο 5 σἰοτίοίαια νο- 
ματί νος, Νίες οία; σαν ται ἂν Π|8. δ ἤρη. 
Ργαίεσγτιηι δτορίδηο, 48) ἃ ΤΟ Ραἤτηι οτηθη- 

δον κιων- ἄατα, δ εὶ πηαγσίίθιις αἀπποταη ἃ Ρατζαι. ϑοίεῖο- 

τοῖν. «ἀ- Πἷτπ ἱηστατα ἰεέξονίδιις οἤς ἱπτεγργεγατίο. οαες 5 

Σ (νίρια. Ὑατίο ἐπ εξξίουλε, φιιαηι Θαϊπιτιῖς πτ πτογργοθ,οο- 
τατῃ δαϊεζξα ποη ρεσίρίοἴτατ. Νερτατϊείοα ΝΝοτα 

ἴΟυγ ογεῖς ἢ ΠΎ 1} ΘΧΟΓΘίσογθητ, ΠΟΙ Εἰ ΠΙ ΑΠΊ ἱητογργοτατίο- 

4.5 ἐχά- Ἢ ΡΠ ΘΟΥΠΠῚ ἰΟΠΟΙΏ1.» πε τ ταρι Ἰητοῦρτε- 
φιεη ἐβίεῦ- 

δγοιωπι, 
τίδιι5. σοτγαρτα {αΠΠΠῸ νοἱ ᾿παἰσασαητ {1}, νοΠρίε 
ἀερτοθοηα!, ργοἰχίις δας ἀφοίαγαγο 9 δὰζ τα οτ]: 
4ποά νἱχ ἰἀ αἰΐτον Ηετὶ ροῆτ νίάογεπι,, ἡπαῖπ αἰ - 
41 σα {ΠΠοτιιπι 'σ που ηἶα., 4] ργὸ ΥἹγ ] πὰ δ6- 
πράςποῦδίς πτογεγὶ νοϊπεγαητγ. Μιθαπη τη οὐ ηΐθι15 
τούξετεάάοηά!5 Πάδεπινίγοβ Ὀοπο5, ὃζ ἃ σαἰ απ ἢ 5 
αἰίοποϑ, ἰροητοῦ δα σηίτιτος ὃς ργοράταγος οοηβ- 

ῬΙβίυ,μο. ἀο, ΓΙ ΕἸ πέ Το 65 οτίαμῃ αἰϊοσιτι ρ] ατιτηδϑ πη Χο- 
περ ἰά γηὸς ΠΘΡΠΟητο Οσάςο πγπταμὶ, ΖΙΟα δα" [πσει, ἢ θοὸ- 
ἄωῶτες. 

δ “ 

5... 

Ἠκ Πητ, πηαριματη {οτΊρτουῖθι5 ρεί[ςἰς δα ξογᾶτ: {ιδ- 

Α ἀοξερτοδαδιης, πσοτίς ἱπτειρεοται ον θταηάαν 
νυ]εραταγ: πάρη ΉΘΊΗ ἐγεδηε φ πε ηρ έν γε ζεδ- 
ψῆλι {{π7ρλγῦσα ρου, ΓοΥ ἐπ άτπε, οδαἀἰθη!α. 

Ὁ Ἡδέξεπις {πὰ ππούπης αὐ παῆο Ιοσιπ αἴης 
ποζαζῖα ρου θα Ἰτίο6, 4118 “πιατη ἂθ εῸ τοροσο 

νίάδαιῃ αὖ Η. ϑιςρῆδηο γοργομοπίᾳ; τοηΠάογαπης 
α ΠΟΘΙ 5 νει  Εἰμ5 Γατίοη δα, αιῖθιις σοητγα πη6 
πἰτίταγ, Αἰς, Πθτο ἀς ἐππτατίοης Ογτεὶ (δοιπάο, 
Ρᾶρ. 43» Ο, [οείρταπι το ει εὐπιούτα ται πεμιγῇοἶδες, 
το εὐπφϑέσαιται » οδιοαἰἐφητέβιντα, Ηὸς νεγὸ μι 81} 

Β ρτοθαῖ, ιυήη γα τ ἀΐςοῖς ΄σοατ, {|| ἰτοιτοςο 
ἰοτίρταγαῃι ες νἱτίαταπη,, ὃζ ἰῃ εὐπάσφτατου πππταῃ-- 
ἄατη. Τ οῖτ, εχ αδπιογίο γοροσί γί οτίαπι ἄπεςος ῬΓῸ σὔπήςδν, 
ἀπᾳϑὴς, ποδιωάϊεμ».ἸΝ οςἸά αυ!ά παι ργοθατ,αιιᾶ-- οαἰπέσθυ, 

ἀοϊτ ει, φἀβιίηαγε Ροῆπιη, Ροτίμς ἄπφον πος ἢ- ἐπφρεῖν » 
σηίβοατα (οτῖ δ᾽ ἀεδογοιασιη ρτογίις αἰϊα ἢτ πίον ἘΠΕ ΝΣ 

᾿ ᾿ Ἁ Ἂ - 45 μοι 
Ππροϊβςατίο. Αἀαἰτ, ἡ ατιιπιν οι νίμπι γατίοης πῆς 
ΠΟΙ σάγογος ΠΉΠ11} ν αγ τ }}ς {τῷ ἰρίδιι ν οοοτη πί- ἀπεςθ, ᾿ 
εἰς ἃ πείϑεν ἀεαπςῖ, Ηος νογ Πτηο ἢ ππαχίπηο αά- ἐπισεῖν, 
ΤΑΪττδΠη.. ται δ [1 εΠ{8 αἀἰζατη εὔπεςος ὃς ἔπερος, “την: 

(Ὁ δι δύασειςος,, δὲ νετιμηι ἀπφσᾶν: 40 Πητ εὐπατος, ἃς 
ἄπιςος, ὃζ δείσπφος, ὃς ἀσπςν. ἔῃ 1{Π15 εὐ ειςος ἤρηϊ- 

ἢοατ πιοτίσεγιμη, γο] οδίξαμποηζοσα; ἄπέους, ἰτῃ- 
ΦΠΟΓΙ ρ ΟΓΙΠῚ}: δύαπειςος ροτ τιαίτι αἰ Ε1ΟΙ] 2, ντ ρατθαῖ; 
δζ ἀπάτεν ΠΊΟΓΟΙῚ ΠΟῦ ροΓΈΓα,ν Εἰ ΠΟῺ οδίδαημί, ποτὶ 
οὐτεπιροζαγο: Δυπιπι ἰῃ Ηΐ5 εὔπιςος Δα Πάοιη., πο 
ὉΡαΞἀἰοπείατη, ρεγιίηθατ, τ ἀοπηα; ἄπιςος, ὃς δεέπι»- 
σὸς. δὲ ἀππςάν,οΟοπ| γοίογοπα πως. Ορ ὁ ἢ ρ[α- 
ὨΘΟΟΠΟΘάΔΠ, νΟΓΕΠῚ πίςῖς ἃ πείθων ΟΥῚ ΠΥ ΤΟΥ νὶ- 
ἀετῖ ἀδάιπιέξαιη, ὃς ἃ πίσις ἰτ ἄστη ἀδάιιέξιμηι εὔπιςο;:, 

Ἰλτῖς σθοάπο ποη ΠΟρΟ της ρατοπι πο ΠΡαι5,. 415 1) ὃζ ἄπιςος 5 δέ δύασιτος, ὃς ἀπιφεῖν: ΠΟ ρύορτοῦθα τᾶς 

᾿πηπηοάϊσας πὸ τή ϊοίο ΠΟ Π}1.. σοπτγα ΠΟ ΠῚ 
ὃς νη ΔητΙατατίς ογι ἀΐτα [ας εὐϊοοπίθας ἰη- 

{γιατ νϊήθαησ ἀθηΐαῃς ἰεέξοσος, 4 πῆγαν μας 

Ἰασαδγατίοπο νἱρ!]ἰς ρείογίθιι5 δοσειἰργῖτ : ντεη- 
«ἀτιπὶ αἰξετιίσο σομίϊ, 410 οταῖα ἤμης ΡΥΙ παι 
ἘΧΒΙΒΟΙΙ 10ἰδῃτι 

ἘΠ ΡΥ ΜΕΥ ΝΟ 
ΤΥΤΙΌΝΕ ΟΥ̓ΚῚ ΣΙΒΑΥΝ. 

Ὑ)λ6. 1. Ππἰτοζὰ Α. ΑΥΠΈΙΔ65 ἴῃ ᾿ἰδτο αἰἷὲ ἀφελοίς 
ΤῈ; εἴταις μας νοῦθας ΠΟ ἰοσὶτ, καῦ ὁποσονοιῦ 
χρόνον αβγοντες δία ρωντω: (εὰ ΟΠἸΠΠ γοςο χρόνον, πος 
ΠΟάο : κἂν ὁποσονοωῦ αργοντες δα ϑώνται. ΠΕ 4 (ας 
ΠΗ  ν Ὁ ΠΟ πΊθητ ΡΥ θΑΓΟΓ. ϑητ ετίαμ.» απ ρτο 
δία Ἄϑωντε. τόροπαητ διεγήθοντο. 

ἜΡαρ. 4, Ὁ). Νοη ἀαθῖτο ἴῃ μ15, τὴ δ᾿" πεπαιδευ- 
μένων εὐκοσχείᾳ, νἰτιοίς {τίρτιιπι οΠ{ε ΠΠ|4 πεπειδὲυ- 
μένων. Ὁ αἱρρε ποῃ ἀθ ἐμ ἘἸτατ]5. [64 [π{Ἐἰτιιο πα 5 
ἀσίτ: ἰάοοσιις γοόξῖα5 (ογ δ ογιγ, τῇ τῆ στα δευομκένων 
ἐὐκοσχκία. 

6. Ὁ. Ἰταϊοοιαπι γε 4], ντίπ οπηηθ5 οχοπα- 
Ῥἰατίθας (ογίρταπι Γοροτί. φράοῆενοςαϊδαίιῃ πος 
εὐππηούτα τοι ΠΟΓΓΠΡΤΙΠῊ αὐ ίτγου, ὃς ργο οοτοροηςη- 

ἀτΠὶ εὐπρύτατοι : Ποτ ὃς ἱπ οχίγοπιο ΧΟΠοροητί 
Αροίϊαο (οτιθίταν εὐωῆδα αεισότατος. 14 {| Ποπλΐπος 

ΠΊΘΠ οἰ ἢ 15 ὃς {|| σοι ἀαπη,εὔπηρος, ἄπερος, δεζ-: 
πότος. ὃς ἀπειςεῖν, 16: ἷο οτίρίης {1 υδίτατα, 
Ὠἰ τ γα ΠῚ ἃν ΕΥθ0 πείϑην αὐτο σοΠιγοιο ἃ Πππιπ 
1Π|ὼ4 εἰτετίπεητ, Ηος ἐρὸ ργοθδα! οὐϊτίομς Ρεΐμπα 
ΡΣ εὐωθϑαπαούτατος , νΟσα νυ πη Χοπορμοπτοιιην, σὔπειρας 
πο α ἰη οχεσοηῖο Χεπορποητίς Αρείίαο ἤοτορε- Ξετέτο, 
τἰταγ ογίρταπη ἴῃ Οπηπίδιι5 Θχοιηρίαγίθιις, ἃ Ποἢ 
περσαῖ δῖερμδηιθ, αι Ποραγο (αἰτια νογοςαπαΐα᾽ 
ποῃροτιτ: “ε ἀντ]! ταιηθη ἀΐσογο νἱἀθαγαγ, 

Ε αἰτ 1110 εὐαϑραπφούτατος ἢ ΑΘ ῇ]Δο., Ποσιιδητατη ἔς 
ΤΟΌΟΓ 5 ΑἸ.) αἰ Τα “τ Ἐἰπ15 γατίο, {ς ομ πα ἐοτίρῆυς 
Ατοὺτ αἰΐαπη εἰιι5 απο θπι ποη Οἰοη αἴ ὴ Ἐφαυ- 
ἄεπι φάβτγηιο, αὔριο ἀφάιοἱ ἃ νειΐο αϑδῳ πείθων, παρέπᾷ- 
48 ετίαπι ΗΠ ποι οἰἘ γῆι, δζργορτογοα γοέξε ς Θ΄ 
εἴππὶ ἀϊρδεθοηρο (οε δὶ, δὶς Αὐἠξοτςοῖ νὸχ εἰ εὐ- 
μεΐώπηους, υῖς ρίαπε {}}}|5,, ὃζ αχιεζωπείϑειϑαι ἀςάτι- δ μεζίπφ- 

ἐξα, 40 Ατηζοζεῖϊος εοάθεῃ νεῖτιγ Ἰοςο, Ζαιη αἷτ, 59. 
ὅταν μιεϊαπείϑονται. Ῥατοῖ ίοτη οχ Πρ  ἤσατι!, αι 
“ἰϑϑεάπφους ἢτ, 4] ἐλ Πα ρευπιδίτομο ἀθοίρίτατ; εὐμς- 

Ε ἄσφφος,“ιυΐ ἀε δητεητια ρευπδάθπάο τοῖς αἰπηο- 
ποταγ. Αἄφοσιις {{ ωὐρρέσεισος ΟΓασππι, ὃς αυίάοηι 
Χοπορβοητειιη εξ; εὐμιρτάπεους Οταοιιαι, ὡς 4- 
ἄδτη Ατξοταίδιμη : οείλπι αφοὺς ΟΥ̓ ουτα οὐῖτ, ἃς πέος 
ἱτατοέξο {τε θεταγ, ας (ἐσταραθίτον σις. Επκάδι 
εἰ τατίο ἰη οπληίθιι5 Δ}1|5, αὉ πος σεισὸς (ιιοκ ὑπή- 
κρον, σδιαάϊεη!οη2 ξ6 γοΥ σεν! Πσυϊῆσατ, ντ οσ 

ἘΡΙ τ 
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Πεπάσηνις ς 5144) ἀοτλιτατὶ5. τα ἀἰχίπηι!5; ΠΙΠγῖ- 

ταμη ἰἢ εὔπειςος, τπππὶ [Ἐπὶ Πρηίβοατ, απὸ εὐπει- 

ὁἧς: ἴῃ ἄπειθοςς» ῬΓΟ ἀπειϑης: ἢ δύασειςος, ῬΙῸ δυαποιδὴς: 

ἴῃ ἀπειςᾶν, ῥτο ἀπειϑεῖν. Μοχ τάπηθπ ϑτερβαπιις ἴῃ 

«πεισικώτερος Π ἰ ποτ ρίε ςοπίγααϊςῖς, αι Χοπο- 

ΡΒδείς ποίει ρ. χ8,Α.πιφοτέρος ἀρτο ΠΠΠΓΑΤΙ Ροῇςξα- 

τοτασ ἰῃ πεσικωτέρες. ΑΥ ΟἿ πέουτέρες, (4110 ἃ εἴτ μόῖ- 

λον ὑπηκόσς, ἴδοι Πάτιγη δ. 4ἀπ|) ἈΡΙμ ἴῳ Πρηίβοαῖο 
νοεῖς ποτέρως . ΠΟῚ (ττὶρῆτ σα ἑἀεπὶ ποι να θδὶς 
ἰη Εἴτε ποίετῖβ, {πα αὖ ϑδάςπι οτιρίης Ρτοβοί(οὶ 
οἰξεπαίπτας ὁ 564 δἀξεγαμηιι ὃζ δα Χοπορποητσὶς 
Ἰοςα., ἡιῖα: δεερθαπιιϑ ποι δατίρίτ : νὲ αἀραγθαῦ, 
φαᾶτατη [πο ασξεάατ οχ Πᾶς ἰρία τε[Ἐἰξατίοπς (οτῖ- 
Ῥταγα γογίοσίβ. ϑ10 ἤπερ τὶ τα αὐαξασεως, 292, 
ΑΥΒας νοῦθα ἰορππειτ : φοξῴμοενος μάλλον ἰώ φανερὸς, 
σὺ ἀπεχβανεὼχ τοῖς ορατρώτεας ἢ οἱ ςραϑιῶ τευ τὸ ἀπας ἐν ἐκεί-- 

νῷ. (Οὐ ῖ5 ποτα, ἀσπςεῖν Πρηἰ Πρατίοποτη Βα εγα 
πση ἐγεθῃαϊ,ν οἱ αἰ Φεηά!. Εα]οσιηι πεῖς ΒΡ ο- 
τεποσαίτ Αἷς ἐπὶ π., ΔἸ ΓΟ Ἐπὶ Εις, αοά Ρτο- 
ΧΘηιι5 ΠΊΑσῚς ΠχετΠΟΓετ.. ΠΟ τη ταπν οὐ τι ἰΠοιιτ-- 

τογοῦ: Ζυδηι ποτ θγθητ τ τεβ, ΠΕ Τρ (ατἰς οδί- 
ππεγεπειγαςραγοζοης, Ετρὸ ἢ [γῖθας τὸ ἀχφοεῖν ἐ-- 
κείνῳ, ἱξατῖ τα ΒΘ ο τίσι (6 νογῖοῦ οἴεγείοπιεπεία Ρογ- 
τίποτ ππο ζετο, πο εοάφογλίοςο, ρασ.299, Ὠ ἐς 

πύρέον, (ΟἹ αροῖχο ἀἰοίτειτ, ὡς πασέον ἔζη Κλεαῤχῳ : ΤΠ Ἰτυ τ ἃ- 
πἰπιὶς μος ἱπίογογε ροζογαῖ,υν Οἴφαγοθο ρΆγ 6 ηεῦ7 
ψέαιπογεπι ᾿ρτογίαβ να! δ᾽ ΧΟπορθοη.389, Ο.Ὀπά- 
φίον ὁ, πί αὖ κελεύωσιν : ἃς Βίατο ΠημΙ ΠτοΓ, οἷς ἀμφοτέροις 

«ἰφείον. Ἰη ἢϊ5 σοῦρίτ ἱποιτα 1115 πςοοἤιταϑ Η]. ὅτο- 
Ῥμαπυπι, ντ πέσεν (ζεϊδετοῦ: Πσος ἰπ σοτοίβ ροστί- 
παχ πιαπραῖ, πο 44 {ΕτπΕ] δῷ (ε (οσίρταση παπταγο 
νἱἀφατατ, [π 4}1|5 αάεο ποη σοηίξδης. Εδο αἰ οπὶ 

ἐἰπίσέον. Ραρ΄. 29.0.0. ΠΟΙ παρέον, ΡΟ ἀπεφέον. ΠΟ ἴῃ οαἸτο- 
πίθιις ςοτογίς ἰοσίτιγ, [ςα ἐρκ ὠπεσέον (οεἰδεπ άπ δή- 
{ετο. οτίατη ἱρίουπος μᾶς πεσατίοποιὴ δκ, ΓΊΪΪ οοη-- 
ξξάεξητο. ΟἿ ΑιτΕ ΠῚ πσησεον δά τηϊτείτ, ἴῃ ἀπύςίον (6 
ἀπ οἰ δηλ ργαθεῦὸ δο στὴ Ποῖς ποθ ὶ5 γατίοπομι 
οἴξεηάατ, ασαπηρατο πΈΠ| ἱππιεῆίες, 564 δά ρείο- 
τατοάφφηγας. Γἰδτο ν τ εἰσοπι αὐαξάσεως, Ρ.3 8.0. 
Β. ἰοσίτηι5,ὡς ἀπηφοιῦτας Λακεδαιμονίοις » Ὁ ἁϑόμιοις ὕν- 
σας. δ1{οτθος, ὡς αἰπεοωῦτας Λακεδαιμονίοις » ΤΊΟΧ [6 

τοΐξξας Ηἰς οἴξοττ (δητπ5: ἐαηαζηάης σοξιεησάσος αά- 
τιον τα 1 ασεοί ενπομῖος, 89 ἐαργούος, Ἐτίαιτ τηδηῖε.- 
{πἰοσ ἰοςιι οἵδ ἱπ δγπιροῆο ρΡ. 888, Α. νθίνεγθο 
ποείϑοικαι, ῬΑ͂γ 609 [ξατίττι Ὀρροπίτιιν ὠπφοήίας, “77,2 
γι; οὐ ατἐ6 7,2... 105 ραν ὁηε. ΟΟτιὶς Πεὶς ὠπιονᾷς 
ξεγατὸ ργαίογτίπἰπ ορροίτίοπς ἀποειπῃ Πξογιπι, 
σπείϑεαχ ὃς ἀπιςᾶν. ᾿αιγίτι5Ἰη ΗΠρραγομίςο, 9.7. Ὁ. 
δὺασείςοις αἰχῖτ ΧΕΠοΟρἤοα ἱπηπιοτίρογοβ, Ζαΐθιις 8-- 
Ἰφαα ἀἰησαϊτεῖ ρεγίπαάεταγ, ντ ἴπ οὸ Ρᾶγοδπτ. 
ἴγυυ9 Πεὶς δυαυΐςοις ἔοτατὸ ργφίογτίπι χαππὶ μος δὺ- 
απείτοις ἱ),τεἰρίοἷατ αὐ «4. 4 ργασεαάεητί ρουοάο 
Ἰεραπταγ, εἰ παρϑείηστεν, (᾿ ρον [ἡ α[Πεγης ΘΙ [πον τς, οἱ οδω- 
εἰταπι. Ἐτίατα ἴδτο ν ἑλλίωικῶν, ς ς τ. Π.. Ιοςιῖς αἰ π5 
Ἐχίζατ, ὡςε μυὴ δειώα ὡς ἀπάςεῖν. δοοίοπ,ἰΠαμήίτ,αναῖτα- 
το ἀδοτοπογιπτ,θοσις γοάϊρεγὸ: ντ ἀθίποερβ οη- 
τυιηδςος ἃζ ἱποδαςάϊοητοϑ οἷς πο Ροῆξηε. Ορει- 
Τὰς ΟΠ ΘΗΪΕ ἀπης ν, σο "1 ΕΡ5 672 {76 5 α ῚῚ αἰσπ-- 
«ἐν, άεγε, ρτοτίας αἰϊε πατῇ {τ, ἂς ης ἀξ οοπ- 
τα πταοία; ΠρηΠ ατίδη ει ν}}0 τποάο ἤάθοτς ροί- 
ἤπιε. Ηας ταπηοτῆ Ρἰ απ ἤπια ἤπε, ἃς γθξιτατι πο- 
πιοδηζ: ταπηοη φἀἀοηάιιπη, αἷρ 4}115 ΠΖιοηι6 ποῖα- 
τι ΠῚ» ΓΟΡΟΥΙΓΙ ἐπάσειν ἰη Πσηϊβοατίοης “ἢ ἀπειϑεῖν. 
δα! α τογῇ, ἃς ΕἸ οίγ ἐμι} (γί ρτιιγας νἱτίατας ορ- 
ΡΟ ΠΉΪΗΙ οἴττα Οχσορτ πο ΠΟῚ Ρατίας. Θιήρρα 

πεῖσις. Π δ᾽ ΠοΠ ςοηίξαητ, Ζιππι δι ἀας ἰἀο ΠῚ πεῖσιν ἐχρο- 
παϊ πεϑὼ : δέ πεισήξα ΠΟη (Ο] τ Ρτο πείϑην δεωαμιέ- 

ΝΟ αι Χ 1023 

Αἰνῳ ἀςεἰρίατ, (εὰ ετἰᾷ ἃ ὑσσήκοον ἱπτεγργοτετυτ, χαρά 
ποταηάτιπι. 5 γίρτιιπη ἘΠ ἰ ΠΏ σειςὴρ ρΟΙξεσίτ5 νττοσ 
ἔξ,ρτο σψεισὸς, χαρά Γοιιογα Προϊῇςατ ὑπήκοον, τογέ- 
σεγαηα,οὐοαἰτοπέθνα, Ὑτεάε (ΟΠ ]ςετ 111 τα] ἡπα ππτ, 
ἄπρυς, εὔπήςος, δύασειςος. Οτττο πειςικοιυὶ λόϊας Ῥ]ατο- πε ςικός, 

ὨΪ5.,,σεισμοίες ΕΠ ρἀἴ5. ΟΥἸρ πῖ5 εἰαίετη μας οὔτε πέρι, 
οὐηΐα, Πορατὶ πο αατ, [τἀ ἢ δύασειςον. εὔπάρον. ὃς "ἢ 
εὐμεΐάπειςον » (ττίῖρτα Ιοσίπι5 ἀρ Ἀτίοτεεπι [1- ἵ 
το νας ἀε πηογίθις δα ΝΝΙ σους μυτ, Ρεῖγο ν 1- Ἷ 
ἑτότσιο ἰςξείοπειηι μαπς ἐς {τὶς ν τα ε15 αἀίεγοη- 

Β τα: συΐτι5 νἱτὶ ἤάοτη Η. ϑτςρβαπαβ, ορίπογ, {ιΡε- 
ἐζαία ποι Βαδοῦίς. Τ᾿ ςαπγαδ Ἰρίτας ταπγάοίη ὅτο- 
Ῥβαπὸ. τεισέον τότις αϑαίκῃ." δ1᾽π σοητγδάϊοςς οὔπ- 

Πατο ποτα πιο ἔδοίου; ντρ τι5 8115 (οτς νἱάθατιιγ δὲ 
Βιαθεγς,αοά οπιπίδιις οβροπαῖ, Εοσταῇις δτίαπι ὅ 
Ροτίαδάετςε πορὶβ νοΐοτ, [ει δοηάτπὶ πίϑην δὲ πίϑετ ) 
«3.» ΠΟῺ πείϑην ὃζ πείϑεῶζ, ἅμιπὶ Μου που ὈΜ Π Χ11, ν 
780, Β. πίϑη) “πάτοῦ (ςγίθας εχ ϑιοῦο ἴῃ αὐποτας ἣν; 
τιοηίθιι5 {π|5 9 ᾿τογατα ρα ἰσατῖς. Ετ αἰ εαοπι, 
ΡΑρΙῃΔ 78. ἴῃ ἸΝοτί5 πλοῖϑ ἱμάἰσατιιπι ἐς. ππειϑεινύς.Ὁ 6 
Ερο φιάεπι τος γατίοπίθιι5. ὃζ ᾿ςξε!ομ τίη ἱποου- ᾿ 
τα ρταγαπι απέξοτίγατο ἔγοτας. ἰΐσος νδίας τοῖο Χ ς- 
πορἤοητα νοοαϑ υἱτίατας οχοί πάοσε τοχτα ροζυ!- ἣ 
«ἴξτα : ταύ θῃ αάδις ἐπέχειν Πγ4 1. ὉοΠτοΏταβ απο- 
τατίοης γο Ἐἰταγαγιμπι δά πηαγρίποσ, ἀΌπες ἐς αἰϊο- 
ταπὶ Δα ςηΠςοσηοῖιοτο. 

75»). ΡγῸ οἱ σ᾽ αὖ ὧν τοῖς ἐφήξοις, Ιεσὶτ ΡΆΙΠοΙρΒιις νὲ 
σ αὐ,αοά σαι η Ρέορο.Ν ἀλάει Ἰἔτα 4ιο- 

46 νἀ δθιτηι Θσσιγγοζο, Ῥαρ. γλ.Β. ' 
Ἶ 8, Α. ὀλίγῳ πλέον, δα (οτιρίοταπι πηαγρίηϊ σας ἱ 

Τὸ Βτατίοηϊς δοιιη 4α ὀλίγῳ πλειόνων. 1 
Ιρίάεπι, 9. Ογας! δ τὶ Βαροης δῶν. ροαθσ 

ῬΒΠΟΙρμιὶς δόν Ιερὶτ : ααΐρρε 4ἱ νογτοσίτ, φηκῖ ὲ 
ἐπε. 

ἐἸθΙ άπ. [πῃ οπιηϊ δ 511 τις Χ οπορβοητεῖς ἐσ ἧ 
πὶ ϑύραις ἱέσίταΓ, . ἀς ΠΙΙΠΟσπίηη ῃσοσοαάςης [.α- 
τς (λυ ποτά 5, ἐς σοπάγομε αἰχῖτ. Ἡοςνετο ἔα- 
ἔξαπι οχ 57: 3ήραις. Ατχαΐ Ογτιις μος τοπιροῦο πθος- 
ἄπιτη ν]]ὰ5 ἀριὰ Μεάος νεπαιίομοϑ νίάθγατ,, πο- 
ἄπιπι Βοπηίηο5 Ἰη νοματίοηϊ ας, Ετί(εααᾶτις ἀςῖπ- 

Ε ξερβ πδιγαιίοποβ ἐς ἰΐ5, ἡτια: Ογταβίῃ νεπατίοηί- 
δι δέ νἱἀοτίτ, δε ρίοεπος οσέγίτ. Αἰτογαπι μα ὅη)) ρον βμα 
ϑύραις, νο] τοἀἀοπάπιπη αὐ ροττα5, γ6] δά ρογζαπι ΩΝ 
Ροτίμι5. Ετ οπληῖπο βοσγτζαῖη ἀσοίρίο.» ΠΊΟΓΕ Ογίθη- 
τα Ἰ ἰτιτης ΡΓῸ Δ]: 4α: Ρετγί!5, Ταταῦῖβ, Ταγοῖβ, Οδ- Ὁωρὶ Γ 
Ρἱ ἀϊείτατ, πος οἵδ, ροστα: ἤσυτ ὃς Γδοῃίςιι5 ΟΠ α]- τάρμπινις 
ςοσδη 1165 Πὸς Οαρὶ (απο αιυἄεπη ὃς ν πρατγὶ μα- Θάρα. 
Βεητίη νέα, ἀρὰ ὉΠ] ος ργοπιιητίητεβ) γε θη ς 
ἴῃ ΒΗ οσία {πὰ Γαγοῖςα., οὐΐα5 Ἔχειηρίαγ στασιιπι 
Βαθεο. , ϑύρας βασιλέως αἀἰχίτ,, ἄπο (ὐαρὶ δ ἰταπιπ], ν᾿ 

Ε Ππερογίαπι Οἰππαποδιη τητο Πρ ῖτς ργογίιβ ντοῖ- 
ἴδπὶ ΧΟΠΟρΡμοα πομπαῖς ϑύρας Κυαξαροις, ᾿ἴδτο 
ἀεἰηΠιτατίοης Ογτί τι, Ρ. (6, ). ὡς ἀφίκοντο 55) ταὶ 
Κυαΐξαροις θύρας. τδὲ ρογεη:Η92 σά Ογαχαγῖς ρογ- 
1472: ἰτετὰ Πδγοι τι, Ρ.78. Ο. παρεῖναι ὅῃη ταὶ Κυα- 
ξαροις ϑύξας., 4εἰ ρον! 4: (γαχαγήςργαιίο εἤῥρας ραυ]- 
Ἰοροΐξ Πιηρ!τείτογ, παρῆστιν ὅ)ηη ταὶ ϑύφοις , 44 ρογτα,94 
φάεγάηῖ : ααϊδιι ἴῃ ἰοςἰς ἰρία γορία ροττα ποπῖοη 
Βιαθογε νἱἀδταγ. Οοητέάεγο ταϊηθη οἰπὶ ΠΙΟα 114Π} 
τίχοίο πο πὶ, 4 ρογταπῃ πεῖς, νοὶ ρογτας γεσία, 

Ὁ πο ἰρίδμη ἐερηαι ἰῃτο σι  γ εἰς : Ἔχοθρτίϑ αἰ! ῖ- 
δυϑβ]οςῖς, νι Π]Ο θεῖ τ ν ἡ ραρσοτος, ). 4 ἐϊςῖπ 
ται, 5) ϑύρας οὐδεὶς ἧκε » 4εε7 αἱ (γα Χ Αγ ρογίατς 
πεημο σθηγεῖ. Ἐταῖ ΘὨϊπι τὰς Γοχ ΟΥὙαχαγοϑ ἴῃ σας 
{γῖ59Ιοησα α τόσα Μϑάοσιμη: πος βοτὰ τα πε Ἰ- 
᾿Πππσαθογαῦ, μος Ε[Ἐ, διΐανεὶ σοπηίτατ᾽ γεριμ5. ΗΠ οἷς 
Ἰσίτιις αἰϊα ρογτα θαυ πες Πἰσὶ, ιιαπὶ Ρ Ἔγίασιμτι, 

Τυτόο- 

ΣΝ ϑεττος 



ΟΣ 4᾽ ΧΕ ΝΟΡΉῸΟ Ν ΤΕ ΔΆ. ἸΟΣΖΥ 

Τυτοογανη, ὃς ἀΠ ΟὐθηΥ οὐἹσ πα πτιμ; 1 οιιπὶ ρος Α τ ὁμοίως προπετῶς εἶχαν, Θχοορτα ἘΠ. ΘεορμπΏ ΓΙ οὐγ1ο- 
ἴομα ΡυΪηοΙρίς τὰ ἰοςσα αια 18.» οεῖδια 1 σα γα ηγ1- 

στατ, ΟΧτγα τεσ Πυπέξαγας, δι αοάάληι οχ- 

οὐὐρί αι νὲροτιτιδ' ἴῃ δῃς Ἰηρτὶ 4ς ἰη{ππτατίϑηο 

Ογτῖν, ραρ.147, Ὠ. ὃς Ἰῃῖτῖο ἰδ νῖ, νδὶ Ρουτὰ 

τα 5 1π σα ἐτὶ5. ᾿ς ροττα ἀοηίαιιο, του ἰα τ ογαι- 

πιατίατη Πσπίβοαητςο; ππης Ππασοϊηῖτίο ᾿σ τὶ ναττδο- 
εἱρίοπᾶα: ἔδοξε τὰς ἐντίμίοῖς ἀεὶ παρεῖναι ὅπῃ ϑύρας. 4- 

γε εηι [μεῖς ΟἹ τὶ δόμον τι [δῦ 67 ἀαρογίά»,. ἰὰ 

οἵξ, αἀτορίαηι, ργαίῖο εἤόπτ. 14 οπΐπι Ρα]]}ο ἀπτο 
ΟΠΒεγίβητας νεγθὶς ποτίογίθτι ἀΐχογας, παροῖμεν ἐπὶ 
πόδε τὸ υὐχᾶον. ργαβίο [την κα βάηο αι ἐγατηεηῖο- 
ψένεοιγέανας βιαο ργαιογίμναν., Ἱ ἱ , 

9. Ε,1η Οταεὶς ΘΧΟΙΠρΡ ΑΓ ἰορίτατ, ὅτι μου ὃ 
ἡκητέφα ἵιμαξ, αιιοα ΠΛΔΙΓΟΠῚ ΤΩ ΘΆΠῚ (οἱ 5: ΡΙο χὰο 
ῬΒΠεΙριας ἰεσίτ, ὅπιμα τίω πατέξο ἵζμμαξ, αι ρὰ- 
τε τα τθῖη ΠΟ] 5. ᾿ 

Ἔτο, Ο,, ΝΝοταγαπι δὰ ππαγοίπθη αςιδγατίοηθ 

4ξουηάα, συλ ΧΥ ΤΙ ἀΠΠ|5 ἘΠ. διορδδιις ἀοτις 

πιιτ, ῬτῸ αρύσοντες ἐστ᾽ αὐτὶ, Ἰεροηάαι ᾿ς: αυὰ, 

Ἠὸος οἀϊτίοπο {πὰ ροίξογίοτο ἴῃ τοχταμη πιο τοζος 
Ῥίτ. ΠΟΥ ὴ 

ἄμ, Ας ῬΙεῖς ἄς ρατγο ἔτο Ογγι5,, δ) ψῶν παύεται. 
14 (ὐαιπογαγίας γα το! άϊς, (ει ὁπ [Πτ: στο ος 

νυ αι θυ!ἀἀπὶ στατιπραγοτητ, ααϊ ποθ ὶ5 αἀαϊοίοςπς 

ἴθι 46 1110 {ἴιο, ϑείεος ἀοηεῖ, ρ ΟΠ ͵ Χ5 ογατίοπο5 

τοοίτατο (Ο]οθαπτ, Αται διψῶν παύεται 5 μ18}} εἰξα- 

{πιά ααπι, βιαγε δοβηει, ντὶ τοξξο πηοπαῖς Η η, 

δτερἤδμιιδ, ἃς αἰϊππάς ρατοτ. ἹΜομλογαθη πὶ τ: 

Ρ- 787.1).Δοδεῖς ἀἰςῖτ ἹΠΠ τὴ ϑοοζαῖος παυίδιϑαι Ξ 

ϑιονᾷᾳ. αὶ ἰαοιηάς νοίοι νο τ. Ἡεὶς «παυσείμενος ἐς 

ϑίων, ποη οἵ σαυϊςοιηδάςης ἀεἤηϊτ; [6 Ροτία5, αὶ 

ροπηδάοτο ἀοίπηῖτ. Κὶ οξατατ ς ἰρίτιπι (ΟλιΠοΓα ΓΙ, 

ἀυππὶ πο ππμῖτο ροΙ᾿, 13, Ὁ. 114 Χοπορδοητί5 

γογῦα, οὐδὲ κλαίων ποτὲ ἐπαύετο, τοίϊς τοις »α, 

ἐπογαπσάγι ὑρηρηάης σε μ1ῖ. δὶ ρυϊογθιη ἱπεογρτο- 

ταπάϊ πιοάιη [ς4αὶ νοὶ ἤει, ἀϊοοηάμῃ ογατ δύε- 

75 τε με ρα ηκάτε ον ἰφογηταῖσ, Ατα5 ἴτα ἰο- 
Ππογοταγὺ δῖς 41η} [η ΗΙρραγοβῖςο Ρ.916. Α. ἀι- 

οἷτ, βαδίζων οὔποτε ὁ ἵασπος παύσεται 5 ἡπργεάι ἐφπη5 Π0᾽ 

“εἴποι: μδυα ἔλοα αι! απ γοάάοτ, Εγαμομ 

εοαθην οενεἐμσνείε . δὲ ρτορὶα5 αὐ πος ἰοςο πέτα, 
ἸΙΌγΟ 1111 παιδείας ρᾶρ;. το 6΄. (.. ἐς (Ογαχατς Ογεαϑ 
παῖς, ατρόο τον μ᾽ παύσετοι φοξυύμμενος: πα ας, ορί- 

ποῖ, ἢ] Πρ πτογργοταγοῖηγ, δ εφ»ηΣ Θο {ϑε: ΟΠΗΖ 
τοι: (εα Ππιρ τςίτοῦ εχ (ογπηο 5 σγϑοὶ ργορτιο- 

ζᾶτε, υ η,47,2 γ ΓΕ είτε. ἸρλΟΣ δ 

Ἄς Ο,, ΡΒ οἰ ρας] ερὶτ τισαύτοις εὐϑυμέας, απ 

γι ΠἸοτίς βα τίς Παρ ατηι5 πιαύτας. 

Ἰδίάοια, Ε. Νίοι ἀπδίπτῃ οἵ, τοξείας ΡΒΠςΪ- 

ῬΠαπΊ ρτο ἐπεὶ πνώ, Ἰερίς ἔστᾳ παδενωῦ. Ναιῃ 

ἐπεὶ [πρῖτι5 ἐξα πηατ τι} ἀείηςορϑ οτίαπι οσσατ- 

τοῦ, Αοἴτγεφιρητος πητ οἰπίπιοα! πχαε!]ατίο 5 ἴπ 

ΨΊΔΏΙΙ ΘΟΧΑΤ ας, νδὶ ργαίογτί νἰτίπηᾶ νοςῖς ργα- 

ςεάοητίὶς (γ} αἰ οτΠὶ ρεῖπια (ἐπαοῃ τίς οδί οτη {πτ- 

τοτας βαθεῖ, νεϊη Ὁ γῖο ΠΊ60 διίωυεκέιϑεν ἰΘρΊΓΙΓ, 

ταυτ ]Ἁτα ἘΧ δγίμεκέ ἐκάϑεν. Ετίηξτα, ΠΌΤΟΥ ΧΙ 

ἑλκῶν. Ρ. 636. Β:. νὈ] αητοα ἰορόθᾶτην περφες 

κεχῶρήκεσαιν, οἱ πελλίευεις αὶ ΔΆ Λακεδαμμφνίων συμιμκαχίαν, 

εδάεπι σαπία τηοζας, οἱ πελλίωεϊς εἰς πίω Λακ. συμμια- 
“αν τεροί δτορβαάπο ἡπίάοπι Ποῖς Πα ἔσει ὦ- 
πεπορίασαΐγ, ντ ἃ της ΠΠΟΠΪΓΕ5 ἰά οτίατ πτοχτιιπη 

τροίροτο ποι Δα Ρίταγῖτ. [άπ ὃς αἰτοτο ἕρίω. Ιοςο. 

ἔζοῖς, ργατοχθηϑ ἸΠτΟΓΠΤΙ {δοπα Θαϊτίοης γνεοτο- 

ταμπ Ἐχοτηρ αγστη αι έξογίτατοπΊ; Ὡς 14 8 ΠΊΕ Βαρε- 

τενίἀόγοταγύ. ..... 5... εἰλκ ϑοανδν οτος 

14.4.1. ἐρίταγίη οπιηῖθιι5, τῷ πᾶσι πεϑαϑίπψν, σκε- 

ς 

|9) 

Ε 

᾿ 

σ 

Ἐς γαῖα ,ἰοςο προπετῶς Τοροποητο τξοπειέφι αὐΐηὲ 
ααϊάθη ὨᾺΠΠι5 εἰς πιοπιθητί. Ερο Ῥυϊπημπτ δος 
ΠΟ τεῖ πᾶσι σσξφασιπῆφν (οΥἹ ἀτιτ. {ςτὸ πᾶσι τωσφευί:- 
πῖφ, 4 1}}} τὸ σκυλακῶδες, γοξες το σοπάοτ; τὸ σκο- 
λακῶσὲες, οὐ πᾶσι πορρασιπῆψν. Ἐ)εϊ μος αἶςο “ξοαιτῶς ἷο- 
εοἰποτοηιοῖο πηοσα πῃ, οἰάοπι γοιιέι ἐοδετθῆος 
προ: τὸ πᾶσι πυεϑασίπῆφν πξϑπετῶς, ὑϑκέπ ὁμοίως ὄχεν. 
1τὰ [στιριἰς Χοπορῃοηζοηι πο ἀπδἰτὸ. Ετ Ρἷατα 
τΥα ΡΟ ΠΟ Πἢ οἰαπηοα! Οχοπιρ[ἃ ἀοίποορ5 {πἰς 
1 Ἰσατον Ἰοςἰς {πτη18. γα χὰ 

τ, (Δ, Ῥῖο οὔποτε υἱόίώενας ῥ᾽ δούαῖτ τα αἰ οχ σοηΐος 
ἐξαγα ΟἿ}. (ὐδητουὶ ποτε, τοι Πταςτς Ροτίμϑ ἐώμίε- 
γος. ΪΝΑΠ)Ὲ αἰτογαττα ΥΠΠι|4 οἰόμενός Παῖς σου Βαδοσὸ 
πόας, ας οἰηι Ποῖς ἃ πὶς ποτατα, σαι νοσῆου 
ὭΘ τα: Ονρο ἀπις ἐγαν εἴ ρΕΥ)ΡΑ }λεῦρα Ἀτερμ )εαλρε ζ,γ6:: 
γάξ. ε7.ε πρφοσαριοθάι τις αντοΙ τη γα, σήτα {πετερϑς 
“εἰ σογρνσάμμ ράγ μονα: δοα ἰαγῃ ἢ διὸ πη ταγι 
οἰόμενος 'πι ἐώ μενος ῬίαςΟΥ, ΠΟΘαΟΊη ἀϊσαξα σου πο; ἰοὰ 
11}ἃ Ριηξιηα, οὔποτε οἰύμενος. οὕτως ἐπεϑύμᾳ αὦ τοῖς ἐξοαλί: 
στέοχ,. (Οἷς ΘὨ ΠῚ ἀΠἘϊη ἐξα Ιασιιητιγ τη οἀϊτίοηο ὅτο- 
ῬΒαπιντγαηιιθ ) Βοσπιοίο [γι σε α ἀἴσο: οὕωυπ 
οἰδμανος οὕτως, ὡς ἐπεϑύμ(4, αὐ τεὶς υἰξοπλί(ᾳ ὡς. το ΠἰΞ 
ῬΑΙΓΌ ΠῚ ὡς Ροτίεγ!ς Οὐ {Π]ΠΠτ πὰ στη ν ἰτἱ τὰ 
{γ]]αδὰ ργασεάθητίβ οὕτως, ῥτονίας ντ Οἰξοπ(τυτὶ 
Ρᾶμ ΠΟ δητο ἴῃ ἔσει ζῴτε νω. Αταιο Ἠοτιιπι τοέξὰ 
τᾶπη ἰΘητοητία οἵδ, Ληομάίηερ ζογε Ῥ'άηνς σἹτῖεν μη 
φἰφ άσγιο μο, τπιάπεογειν, ΕΤοσν δτορηδηὶ σοπῖοίδιι- 
τς ροίξουίογος δοοίοςο Ηπιέξιαητ, ἃς {|ὰ πνυιτατία 
Ἰεξειοηὶς οὔποτε οἰόμενος. ἰῃ ὡς οὔ ἀσοτε ἡδόμενος, Δτ ὅ-- 

Ου ὄπυτε ἡδδίενος., ῬΓΟΓἤα5 ἱπθρτα εἰς δέ ̓ἱπρϑηΐο ἱπξ 
ἀἴρπα ται {011}, οὐ ἰη σογοῦτο,, ποι τη ζαἰοίς: 
Ῥὺς ἰΙοσαπα απ πασογοναῖς. 

19, ἃ, ΡΠ ΕΙρ εις ρτὸ ἱππέων τὲ καὶ αὐλοοῖν ἱερὶξ 
ἵππων τε κοὴ αὐδρων, τοξείας, γι ορίῃον, ἢ Εαυίάοιη 
Πς οτίατη νϑγτὶ, αἰτς νοῦ θα (τεῖρτιιγα ρυϊοτις ΟΧρΥῖε. 
τ ρητίθι15.. ΠΟΥ “ππο5 ὃς (ὐαπηογατίις οὐδ, ΕἸ ΑΞ 
Οἱ15 ἀιῖτο πὰ ϑτορμαπιις φ ποη ἄδην αἷς ρΉ1ο] Ρ οΞ 
ξεϊοποηι, ΪΝΝε ταιπθη θαιη ΟΧ ἱπἀϊςατίο δ πλοῦ τος 
σηοιμς νι ἀδατι, δα τ 1 αἰϊο δτίαπι, 4ααρα Ῥἢ 1: 
ἰεἰρμὶ, ἐχθηυρ ατὶ οαπυ ἐπιτθηΐτί, ξογγαῇης ὁσςαϊτὸ 
τλοαπ ᾿ἰθγατῃ ἰμτο ]Πσρης., ΡΟΙῈ φαἰεοἴμεια ρυῖξ 
τάττῃ ἱπίροέξιμη. ΝΝΑπῚ Ἰῃ τἰς ΟΧΟΙΡΙ γίδες, ἀ15 
Ὀιι δά οἀϊτίοπειῃ Ρείπλατα ντοαταν, Πἰδ1} ταῖς τη9 
πΘηογαῖ. ' 

79,8. Ηεἰς ετεχει ὃς πιαγσίης Πυλα ἢ 1Π πππο 
τλοάπιπῇ γοϊητεσταη ἰςέξίο, τί ἐἔΐη ὄφελος φρατηγία: 
τακϊικῶν, αὖεν 3: ὅρπτηδείων. Ἐπ᾿ τα δ, (ςγίρτωγαιῃ ἐρὸ 
ἴῃ φοπιογίοηε (Θ  πΠτ}5 {ΠΠ}. ' 

230. Β. Αὐποταιῖς πος ἰοσο Βγοάςιις [αι 16: 
δοποηι, ἔοστα 8 πο ἱποουπηηοάστη,ντ πα αἰ νὰ 
Ε[Ἐ: πλέει γὸ ἔϑεη ςραϊ, καὶ αἰα' ἐλαχίτων ὁρμεωμιίνης κοῖ" 
οἷς αὐ λάξῃ δα ψιλέσαίᾳ χρωμένη. 

κ 

51 ΕὩῬτΟ ἀνισιμώτερον παδοῖ ἰδ ὲ Βαάφοπῆς," 
41 Οὐ πη ογατ τ5 Υ]5 Εἰξ, αὐυϑοκώ τερὸν. ιμά ἢ Χο9: 
ΠΟΡΒΟΩ ἀϊχουίτ αὐυσικώτερον ; ιιο ἃ ο] οἰϊλτίο γοτουὶ 
ΘΧΡΟΠΙ τα, πιασὶς ΕβΊοαχ, δ 

Ὁ 22. Ὁ. ρεὸ καρτερώτερον γα  υῖς (ΟΥ δ᾽ ράτο κορξ᾽ 
περαχφῴτερου. Ἐπ᾿ καρτερλκὸς αἴ ΟΠ το γοτοτὶ ΟΠ 
οἵ τοὶεγδηβ. ϑῖο δτίανηι ΧἜπορμοηΐη ῥεο Νἴδ- 
πο ΓΑ Πα ΠῚ, Ρ.7 1. [). ἢος νίτι5 οἵα, ωὐϑς ταύτας πό- 
νυς καρτεξακωταῦς, ; ᾿ 

733,8. Ὁ ἀπ βαϊτϊοη! δ. ποὔξεῖς Ἰοσίτον πλεόϑ 
νεκτεῖν εἶμ᾽ πολεμίων; (ον Ἰ τι τ οἵδ ρᾶι}]0 Ἁ] του ἰπ δγο 
Βιυιάοηί, πιο ΟΔπιογαγί νη τ θη αἰχί γί, πος ἃ 
ΤΑΙ γα μη ΠΟ 40 : πλευνέκπέω {{π|]|τοτ {7),Γοροτοηάο Θχ' 
Τὰρογίοσι 5) ΦΝ᾽ πολεμώων, φιιοα Οαπιογασί ας ἰάοίη 
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νεγτῖς ἱπτοίσερτογεπὶ σοταπλθάογιπι ΒΟ ἰ τιπι, Α σερβὶη ποις δά ρᾶρ. 420, Ο, ΝΌΙ πελλεῖς τερετίτωγ 

Η. ϑτερμαπιβ Δυλίριιο (οτῖθιτ. πλεονέκτίω ἴῃ 4πο- 

ἄατα ἰδγο]ερὶ; ντ Ἔχ ειπίθης ππργαάθητϊοϑ, δρυά 

ἰρίμηι εἶξε φυοάάαιῃ Ἐχοιηρ ατ π΄ πο πο ]οράταγ, 

Οὐ παν αἰϊοαα! ἠδ ἀἰςεθδε, ἴῃ ἐΐτο (ὐαπιογατ)} 
24.Ἁ. Ηἰΐοε γεγθῖς, ὃς ἐδίδασκεν αβα τὲς πτώδας πίω 

πὸ δικαιοσωύϊω, ὥασερ Χαὶ σὺ κελεύές, “«“« «οτος μὴ ψιύ- 

δεᾶχ, καὶ ψεύδεοϑει , ποτας Ραπέξοτιπι ἱηίογαϊ. τας 
ποηηίῃ!! ἀφο ε ἀρπιβοῦυρητ. Ασθιῖγοσ αυτεπιίς 
Χεπορποητοπα [Ὀγῖρ ΠΏ : πίω τε δικαι"σωύΐω (Τιιπὶ 

ΕΧ πλεῖςοι ΓΟΥΓΕΙΡτΙΠΊ. 

ΑὉ. ΤΙΒΕΝΜΟΙ ΕΝ 
ΦΥΙΤΥΤΙΟΝῈ ΟΥ̓Ε 1. 

Ὑλ4-.:9 » Ὁ.Ἱ δρίταν π Ἐχέρ]ατίδιις «αἴτίς ρυῖι8. 
Ῥ. νοβίζις ΠΡσῶν 1), ργΟτίτ5 πα}}0 οὐ νεἴξι- 
σίονοςσαία πορσδητίϑ οὐκ, παῖ Ἑαϊτῖο Η, δτερἤδπὶ 
Δῃτς ὀλίγοις μάδεξ. Ἑαπιδοῖη ὃς ῬΆΙΙΕΙρ μας ἰητεγ- 

ἱπτουι οι 15) καὶ αἰδυκίαν καὶ μυὴ ψεύδεωϑοι, καὶ ψεύδεϑαι. Β ρτοτατίοηὶ ἴπα ἱπίεγαϊτς,, ηἱΠ ἔογτε τοτγαρτὶ "τὶ 
Ἂ Και. ϑιθρμδηιδ, ἰςά:ς 11] Πτ, σα Ποπ 
παργοθος, αποάσις ποη [ΟἿι5 ἰρίς ροτίροχις νἱ- 
ἀεατατ; αἷτ, ποὶϊς [Ε ῬοΙῈ ἀδυγκίαν Ῥοηΐ ν οσυίαπη καὶ 
ςοραϊλπτοηι. ΒΕ ]ε νογο, αὶ ποη ΔηΙ πη αιιογτοσίτ, 
1η (ςαιεητίδιις εὔίϑ τοῦ ΓοροτίταΠΊ, 4111} 1Ώ ΖῈΠῸ 
Χομορβοη, καὶ μὴ ἐξαπατᾶν, ἃ ἐξαπατᾶν " καὶ μὴ δίᾳ,- 
ξαλλήν, καὶ δίφξαλλφν " καὶ μυὴ πλεὸνεχσεῖν., καὶ πλεονεκτεῖν. 
Ουτγ ρίταν ὃς Πὰν καὶ μὴ ψύδιῶχ, καὶ ψεύδεάχ, ΟΠ ἴτὰ 
{τϊθεμᾶα γι4ε ςεπίογίς πο ει {δ τ!ταταπλ., 

ἤπτ, αρτο Δύομ., (ςεὶρίοεις ἰρίς δηέηκ  ηποά ααὶ- 
ἄσπι ΤῊ ἢ] ςοπ!οπταποιπι γογὸ νἱάσταγ. ΙΝαιη οὰ 
(ςπτεητία ρἰαῆα οἵξ. Μίγατυν σπίτι Ογαχάγες, Ογ- 
τιιπὶ δά Μοάοτγιπι Ατὴϊοπιοσυπηηας ςορίλ5» ποη 
ετίαπι Ρογίοδὸ χάπσοῦε, Ὁ πάργορτον {δι ςοἰτ ἰπ- 
τοτγοσαηάο: Ὁ υ]ά ετῆο Ογτγο} ταπε ἕδπὶ οχίσιιαβ 
ἀΓ ἰτγαγὶς ες σορία5 Ῥεγποδ5, 485 ἱρίς ἴς ἃϊοας 
«αὐάαςογειντα πο γασζαση πυπιοΐαϊη ΠΟἢ δάδι- 

σολητ} ἦΗρηγίςιϑβ απτοπη δτερῃαπιῖδ,, εἀϊτίοπε 
Ιδίάοια, Ο. Ηαδθης οπῖπος οαϊτοπ 5; ετίαπι ΕἸ, Ὁ ἱτογατα, πεσατίοποπι οτη τ; ἐχουίαηϑ νἱτπιὶ ρτίο- 

διεριαηί ργίοσ. ἐγήϑετο ουὦ ἐκ τέτου φρήσρα «ῬΤὸ 4ὰ 
νοςς υ]τίπια, γοπἰτιςη α οἱὲ α[14: αἰπιίγιιπη ῥήπρα. 

ῥήτρα ες, Ὁ υ] ἐα Πρηίβςετ, οἰξοπάος εἰθὶ Χοπορῆοη ἰρίς, 
κακίαν. Ῥᾳρ, 391, ὃ, ὃς Ρ]ατατοθιις ἰπ Γγσαγρί γίτα, ἢ Ηἰϑ 

τηδρτίογὶ οἀϊτίοπο ποτατίβ, ὃς νοςς ῥήσρα πηαγρ πὶ 
Δα(οΥρταςπαπι Η. ϑτορβααιϑοντ αἰ ξξιιπη, ρτίμ γος 
Ροπεπάδπι πὸ δηϊτηδάιϊεγγεγατ: ἀἴτατο ροίξοα ἐ1|-- 
Πηλμ]αῖο 15 ΠΟΠΉΪπΠο πιο. 411 48 Πὰς ΠΙΟΠΙΟΓΑΠῚ, 
αἰτεγα πα ςαἀϊτίοης ἀϊοῖτ, δ νοσοιη ῥήτραν, τι πγ- 

Τὶς, Πα ἰἀεὴ ὃς ῃ ΑἸ] ἀϊπα διογίτ. Αἀάϊτ, αὖ αἱς 
οΧΙ ἰπηγατῦ (6 ΠᾺΠΠΠς ΠΡ τὶ δυξξοτίγαξε μἰτί, αππι 
ταπηοῃ δά ἰτίοπ ει ΑἸάΙμαπα (οφαστιις Πεϊ φυῇ ΓΟ] 
Ἐγγαητίς ἀοἔδῃ ποηειι ΠΗ οἰαῖ, Ἐγγογίς παδεῖς ἐπ- 
(απ, Ν {π|5 δ Ίρίδ (απ ςαϊτίοης Α]άϊπ4, ᾿ἰσξτ παης 
Ἰσῃογαταπα!η σοι δηϊὰ ΠιΠ (στ ραϊ ἱπιριιάςητία 
{101 ἔῃ ]1ατῖ: (ο{ τὰ ατα ν Παϑ,ν τ 4 ποη ἱπηίταγοῦ, 
45: 1ἢ ξαὰ σοτγαρτὰ νΔεδάτῆς ΤΙ 

43. Β- Ουδα Πεὶς Ἰερίτατ νοςαβυ]πι πεμπὰς 
ἀαπι γετεέπηι Ἔχοπιρίαγίινηη ἢ ς πἰτεπτεπι, ἢ τοχ- Τὴ δαρχῶν, ὃς Ἰηξτα πεμιπείδος, τ δίττοσ Ἔα νἱτί οἵα ἸΝαπὶ 
ταση Πδιιά Δ δθίτάητοῦ γςοίρεγέ : φρήσρα Ὡς απ! ἀς πὶ 
1π πηαῦσίηοπι Γεςορῖα, ΠΘῈ θη αα οΧρ]οάδταγ. 

γί άε ναμίτατῷ ποηλίη5.ἱ αὖ Αἰ τ5 Ἰηάϊσατα, Πα πὶ 
ἰἰτογ τα! τιοία ἔγαάς πὶ νἱπάϊςατο ποθὴ ἀπέογοι, 
νοτα εὶς ἢ 110. (8 τορογὶο Βπρίτε ἴηι χαίθιις ταπηοπ 
11 ποι ἰπθισπογαῦ, απ ΘαἀἸτι ΟΠ οὶ ρΓίπιαπη ἔοτ- 
πιατεὶ. Ὁ παπάοαιμάειη νοτο 1η [15 πὰς δυίτι5 εξ 
ἕχςοτο, 4 ὰ: τητα ρα δ] ζατὰ ξάεγᾶητ: 414 οαπι ποῖ 

“Ἐοἰϊοαίπητ, νε Ηεἰγομίμ5 τοίξατιγ. ΡΠ χ νοτο 
πενταδὰς ὃζ πινξι δαῤχοις νοςαῖ. ΝΝος εἰένεγο ἤπη]ς, 
Χεπορβοητεπὶ αι! 4ιάπὶ ΖΕ οἰ συμ νατράγε νος 
Τὸ, ιυπιπη ργαογτίτη ἀϊχ οτ αητοα πενῆα ἐς , ρᾶ- 
φίπα ργαςεάςηιὶ 42... ἢ Ηκοξςάϊτίοπς ῥσϊοσί. 
ἸΝαποδαζεῖη ἴῃ δὰ ἰςηἠτεητία {πὶ , νε εἴς Χεπο- 
ῬΠοῆτρα Πξατυιλῖη περὶ “δὸς, ὃς πιμπ!αδαρχεὶς: δὶς ἐ- 
πἰπὰ {ςγῖρταπα 1Πτεχειι ΧόΠΟρ Ποητίς γορεῖι ἰΐδτο 

τοπτατατιαηι ΕΠ ἀἰσο πλτ5 πη Ποη ἐἀἰ5 ἃ Χεπο-. ν τα ΠΙογίαγπι στα σάταπη, ρα, 62. 1): ἀφ᾽ ἑκάς- 
γῆς ἜΒΑ ἃ ΩΞ Ἂ : ᾿ ΔΎ ΡΗ ὩΔῈ ἢν ἀλ. ἤρετο ἢ ἐπε Ε 

ΡΒοπτξ Ιαοιδγατί οηΐδιιϑ πποὶς {ὰρρεπιθπα 5, 4145. Ἑ φὴς ὃ  πεμηβαδος, ν 1 ̓ ο ζετο τα ΙΗ 5. πεμιβείδες, ταῖς 
νῖ ΡυδΙίξζαγος » ἃ Π16 σγατίβ ἀζοθβῖας ΔΠΠ05 τοῖος 

ΧΥΤΙΙ Γογπτ5 ΠΙΙΠΠ]114ΠῚ Ργοΐβέϊο τοάάϊτασιις, 

πἰπ Ργατοῦ Εγαπςοξατγιθη 9, αριια χιιεπα τας δεν 
ταιη ἄσπὶ τοροίςοθατιτ, ὃζ τηλι οσίς πλαϊτς πχοτιιβ, ὃς 
ἀπ οογα!ἢ γος65, πα πιὶᾷ νἱταη ἀὰ ἢ πΠοποητίττη; 
Δατο[Εἰτατίοιοια οἰιπὰ σοπηρα Π δ ης ; 

Ἂς, Βι Οὐοά πιο ἐλέξαπχίη ίομς (δῇϊο,1- 
Ὀγο δε οὐαὶ ἰὰ οπηδη δ Χ ΧΙΧΥ ΑΙ, Υτ ΡΓῸ εὐχάρότε- 
ρος (οερδπά ΟΠ ογθτη εὐχάρωπότερος : ἰάοτη Ποὶς 

ΒΙ α!Ἂξ ταπτί Ποα οἴξιντ οκ {οτίρειγα: τεχτιιβίητε- 
στίοσι ργα ογξ 4απὶ οΧΙΠτηαγε ἀςθοαπ.. ΡΟΙ]πςοπὶ 
νεσο, πενία δὰ (ςτὶ ρῆτ, ὃ πενίᾳ δδέρχοις, οδταθποπὶ 
Οταςογυμη ἀϊα! εξξιπι ἱπ Ποςίδαπαταπηραζο: 
Οοά ιζοιῃ {δ ϊοίτατ Ποῖον οςαδιυι ει δεχαῤς 

χοιζ, 1τἀδτ ςογεπρτατη ἀγ ίτγου: Εῖςοῖ θη τη δι δὲς 
καρχοι; δὲ δωδέκαρχοι» αριϊᾷ ΗΟ οΠἰατα ιοαιοτο- 
Ροτίαητατ: τἀπηοπ οαἸτιοηὶ Βαΐπ5 Πἀςι πὰ δεηαπὲ 
ΥἹΧ ΡιτΟ 9 ραγτί πη ψιοα νΒ 4; σοὐ εἰ ρεΉΠπης Πτ ὸχ- 

ξλοϊαπάαπι ἀϊςο,γ ἔργο εὐχέρωϊάτες, τα Ροπατα εὐ Ε ζαίτ5,., ραΓτἰπὶ αιιοα {4 6πὶ Ἰοζῖς ὃς δωδέκαρχοι,, ὅζ' 
χειρωτοτάτος : 4110 ἫΝ εἴν δία ἰΌτο ν αι παιδείας; 
196, Β. ἴῃ Πι5 ν οὐ δ᾽5 ΧΟΠΟΡΒΟη: ὑδα μοῦ ἀὔϑρωποι εὐ- 
χβρωτοπέροι; (λυ θιι5 1Δη ποτατί5, 8 ]ατὰ ΗΙ, δτορῃδηὶ 
Τφοαπ 4 οἀϊτὶὸ πλϊΠ| οἰξοηήϊτ; αδ ἰρίο φαοα;1ἄθηὶ 
πος οδίςγαλτιμη. Γ 
 δΙΡίάσπ, (.1η ἢϊς, διώξαι παριδὸντὲς ἑαυλὲς, το 

ἤζατυν Ολπιογατίιϑ αβθαδῦντες Βα Πσγαπα Βιι- 
ἀςηίοια, 1 γοτίποτό νἡπ|ἱπτογργοταηάο: 
Οἶγ7, 8.1 Πϊ5, πολλοὶ ἐἷ' γὰ ἤδη πολές ἔπεισαν » {πρε- 

δωδεχοἰ δάρχοι; ᾿τε τη 116 δεκαδωρλοι, ἃς δίχαρχοι : (3 

Ὀαπτιιγ. [τη πιοὸ οτίαιη δέλα χάρδας Ἐχβοηῖτ ΔΆ δεκάς 
δῶν ἡγεμόνας; ἀιιο ἘΧ δέκα δάρχοὶς ἡγαῖτο παρα σοῖς 
ταρτιτα εδ;, αι ΡΕΓι εἰς. ἢ οη ά; ἀΠοτίπιδπ. 
ἰητοῦ μας δἰυἰπηοά! ἔξατιιο; νὲ δεκάρχοις ἰΏτο Πρ -- 
πλι5 ες ΡΓΠοΙρ ἐς ἀθοθηγαῖγος ἡ ἃ ἰθιΔἀ Πο πὶ 
τείαῤχοι [απτ ὶοπὶ (ὐδῆϊο δὲ αἰ ἰδ ρεί ποῖροϑ εὐλυπτ 
αἱτὶ, ἐπάρχοι ΠΟΡ ΚΣ ρυηζῖρος ἐρεθπηαίτί ὁ φαΐδιϑι 
ἴλης ἀςοοηγ γα πἰ 81} Πειαάριά ΧΕπορδοητοιὶ 45 

ἔξα! πομημ1}}15 οἰ ΕΠ] πόλφς » ΡΓῸ 40 Ὠοταζιιπι ἴε; οἰταῦ; Δέκα δρχοις ἀπιτοϊῃ ας ρίοηχι5., ἤεις Ηοἰγ5 
ν 465 1Π|Παγσίηο πολλοιζ. Ετ Γοτί ποτὶ φι!άοίη ά ρο- 
τοί, τα] οι νοείτις απ δίγγον, (τ ρ ΠΠ Χοπορποπ- 
τοι πλείςοις. δοΙοπε αθτοπὶ Οταςοί ροῖ Ἀθεσυϊῆξιη-ν 
τὰ Βος ἰτα (ττίδογο , πλείξζ, ἐς πο 4π|πὶ β ΥΠ 
{υἽ1 4 Ὁ ἴῃ ἤπο, ἡποά τοἰ παι οὐαξπλένς ἰῃ πὸ- 
λεῖς τα πτάταπη ἔτ. Παρ 65 Οχοιηρ μὰ Πμλ6 ἀείη- 

΄ 

οδτας [Ιουίτιν, δλ δεκάδων ἡγεμόνας, ἀοςιΓί τιν ἀ 5. 
οὐδ; πος εἰἘ,ἀοςιγϊαζίιτη ρεϊποίρο5, πὰς ρζωίοξεος, 
ἅ| μπις ρεγείπθηγ: Εἰ μας ορίπῖο πρα ςοπῇγῶλα- 
τὰν το ΗἸΡΡαγςῃιοὶ Χο ποροητεὶ Ιδεο, Ρ: 962.: 
Α. 41ὸ δεκαδάρχοις, ὃζς δέκα δέρχόις, ὃζι πιμηϊαδάρ-: 
χϑις ἰοβΊὨγι5. ᾿ ὁ αὐ οἵ 

[ 
ΤΙ ΚΙ 

Ἰδιάςπι, 



τφΦ2 Ὁ ΧΙΈΝΟ ΜΗ Δ Ν Τὶ ΕΧλΑ, 1029 

ὙἸοίδειη, Ο. ρτο ἐαὴ φαίνωνται εὐπεούτα τοι. νἱάο5. Α ἀαδίτατεπ), ποῖαπῦ δ ροίιΐ,ροι ἀϊ ει. Ὁ] 4 ΟΕ 
δαἀϊοξευτη δὰ πλαγρί ποιη εὐπειφοτα το 5 46 σαι} 5 {ι- 
ΡοΓα5 Ἐχροίτίβ. Ἑάίτίοπς αυ!άοιη ΡΥίοτὶ εὐπειϑέ- 
φαταὶ Δα (ςτὶρίοταιτι, σας πο τηαϊτο Δητο Ιοχιμι- 
τισι νἱἀσπλι5 ΧΕΠΟρΠοητοηῖ;, ἑαυ δ' παρέχήν εὐπειῆ 
“οἷς δφχοισι: (ο τοιιοτα πὶ ΟΠ στ τος αὖ εὐπτεύα- 
σαιτοσοάοῖς νϊἄεταΓ, : ; : 

44, Β. 5:π|ρ|1οἰΠΠἸπτ πὶ ραγο νίαπι δα οπλοη 4α- 
᾿τἰοποιὴ Πα ἫΝ »ἤρτο ν]τίατο Φραάξας, ἰαραπλιῖ5 
«ρᾷξα). Νατὰ ος πηοάο πο οσ τ ρτατα γοροεϊτίος 

Β Ἰρίαπι σιοαας πος γοοίρογε ροήϊπιπι, πες Γοϊΐσογε; νροῖς Ὡράξεως, ἡἸΔ ΠῚ Η.δτερμαπι δεῖς τθροποη- 
ἄλγη σςη[ιῖτ, φιπάπι πη ἤπαις χυϊάάαπη Βασοας; ὃς 
ΠΊΠτΑΤῚ εἴ ἴι 1Π εἴζινος, ΠΟῚ ΘΓ ΓΟρη5. Ῥγατογςα πτδ- 
ταπι ἔβοογε ῬΆΠΠΟΙρ τσ ν!άστυτ, αὶ νοττῖτ : χἄσογα 
εἸη [1 Φ 164 ορογίεγεῖ. ἢ ἩΘΉτσα πὶ νετο δτορμα- 
πατῇ να] ἐδέξιιπι ἐς πηδρὶς Ὁσι] ται Ὀρόττεσ ἃ 
τεγῆροτο ρσϊοσὶς οἀ τ ΟὩ 5, 4} εξ! 5 ςορίτατιοηΐ- 
δι πιεῖς, Πξατίπι ν εἰ τιτ οςξάδητε οσ] 5 πουαίαςα, 
τορογογ τ] τα ΠῈ (ττῖρτίς αὐπο ποῖδτα ἡ θι5 ος 

το πάϊς ἀπτοὰ (6 τἀ πτορογο {{π|5 ἰπ Ποτί5 ὀχοτα- 
οἷαγᾶτ, πῖαπα [ΓΙ ρτοσιῖπη ΡῈ ΠῚ ΡΓα σαςίτατο ΠΟμ 
ΔΕΪπιδάπογτοῃϑ : να] σοτεί ἴα ἰοςιρί οτατὶ πεσεῆς 
εἰ που ἰδγόγιπεν οτοσιπιτποίδασο,ἤς πο ρτο- 
τιοτο ἤπο ἰαθοτε ροῆϊε, χυ! ατ|4 Α}1ς ἐπεννε 
{ε φαστοητίθιι5 ταπη θη} 86 ἀρ πη δος ἀϊτ. Χον 
πορβοηείς ιίάθπη Ἔχοτηρ αγία » αιηδιις «ὦ εαϊ- 
Ἐϊοποτῇ αἰτοτατη νέας εξ, σγοάο παηέξιπι ὶπ δα 
τεσὶς Ηεητὶςὶ 6 4}10- Ῥοϊουὶ. ἀπαπὴ Πἰς τοῖο Χν 
Ὀνοηπτη ἰρατῖο μαγογοῦ: συαηταμηας ἱπ οἰεσαη- 
Ὠδι8 1ΠΠ|5, ὅζ στο δυΠοὰ σοπηροίτίς5 Δα οαἸτίοΠειη 

ἂ 

ΘΠ ἰΠῚ δήκαιον αὐμα.» ΠΓΓΙΙ5 ἐιΠἘπ|5 ὃ αι5 πος πιοάο 
Ἰοσυυζιις οἰ νπιιαπη Ὁ τοάπαίη νογο νοραθι- 
απ ἀοῆε, {ξατιιογε ποσάιτιπι ρο πὴ. Ῥαζται 41-- 
ἐρετὸ φράτευμα ρος τείίταϊ, ααοπηαάτηοάπιπι 

18] ἀληϑινὸν φράτευμαι ἀἰχίτ ΧΕΠορΠοη;(ἐ «Πρ η- 
τοῦ πτυητὶ οςιιπΊ, ἤπλ1]}1α νά οητιζ Πεὶς (τία Ροπὲ 
ΑΙ ΧΟΠΌρΡΠΟητε : ῬΥΪΠΊΝΙΠῚ ἃ ΟΠΓΓῚΙ, ΔΙτΟΓ ΠῚ ἃ... ον 
410 « ἱσηΌ ΓΑΙ 15, ΓΟΓΓ 10} ἃ ἐλ πΉ]14. Ῥαταθας Οδη- 
τοῦιις ΠΟΙ ογτοροπὶ ροδο, ὄτε σιιυέδριον δέκαιον: Πα οά 

ΠιιαΠΙ 114 ΠῚ τΟΓ ΟΠΊΠΙΠΟ σιωεδρία νΟςΟο ΧΟΠΌΡΠΟΙ- 
τοι γί (οἰαπι. Ηαέξεηιις εἀϊτίοπε ἀϊέξα Ρ ϊοσί. 
"Ωιμιπὶ ὑεῖς εἰς ΔΗ Πα Πην Ιρ ΟΠ ΠΊι1ΠῈ 4α!πταηῖ 
δας «ἡ {{ππῈ τἀ οποπι [ςοιη 4πὶ γεςε ποθ πη, 
ἀοργςἤοη ϊ νογαῖῃ εἢτο σοι έξιιγαν ΠΊθαπῚ ἐς δ- 
πα Πίοης νοςῖ5 οράτευμα , ΦΙῸ ΤορΟηΪ ἤτο ἰοςο 46- 
θεῖ; ντίητο Πσατιιγ., ἐχεγοίτι μι πο ρου πὰ 
εἴτε, ἴῃ 4 οἰ1Π1 1115 ἱππέξ] πη ᾿πτμΠ| ὃς ἱργο- 
Ὀὶ. 51 4115 Δ τ 6 1 Ἔχ ΠῚ υςγαῖ, ΠΟΤ Χεπορθοπ 

οχογοίταμι ᾿Πξππὶ νόσου: γείροη θθο, δήκαμον ςρώ- 
πυμα Ρτογίας ΙΔ εἴς, ιυοάρτγαοθάςητι Ρᾶρ. {τετὰ 

Ὁ. αἰχεγαζ ἐνερχον καὶ πειϑύμαενον ςράτευμα . ἘΧΟΙΓΟΙ ΓΤ. 
πάιππὶ ὃς ρα ἀϊεητειη. Ηας ἐπὶ πὶ γεαδίο μ}]}1- 
ταῦτ ἱα{Ἐἰςῖα ο[Ὁ, Ετ οχ Βῖ5 1ρ15 νει ὶβ σοΠ Πρ Πγι15, 
φράτευμα ν ΟςἘπὶ {τὴ ΕΠ, χα Ποῖς ἃ ΠΡ γαγίϊς ο-- 
τα. Ἰοσιιπι πλατ πὶ το ά!άοτῖς. Ῥάα]]ο οτίαπα 
ΡΟΙ οδίογιδηήτγη , ἰη ξαυαη] τα αἰςὶ Α Χεπορβοησ 
τα οἰκέτας ἀδίκοις, ἀΟΠΊο ΠἸςῸ5 ππς (σγαος ἱπἰυΐξοσινς 
Βεῖς δχϑγοίτιιπι μαι Πη, ὃς τηἹ τὸς ἱπιξος. τ 414 

Τξοπη απ ῬτοΟΙθροπηεηῖς5 Ρ αΐθις ΠΗ οχ στοῖο- Ὦ φράπυμα δίκαιον, ἘἈΧΦΥ ΟἾ ΓΗ) ἐπε ἐσεγα, ἀἰςὶ τηϊτο πλατ 
ῬοταοΠί5 ρυοσίι5 ἀάἀ τρις, 164 αἰΐα ροτίιι5 οπγηΐα 
Ῥοτίεσαστας εἴξ,, ποῦ (οἰμπι τα]ε αυΐά Δα] σοταπὶ 
ποτγὰ αἰΠηπιύϊετ; (δ ετίατῃ τοτῖς 1}Π15 χ ν πιθπῆθιιβ 
δ (6 δος Χοπορβότοοϑ πὸ απ άοπια Ππλίπς (α]ὰ- 
τατοῦ ἀϊοατ, ὃς ποίςίο αι ἀς αιιδάαπι ηγογ [Ὁ ατα; 
ΣΧοπορμοητθπὶ Ππταΐτατε ορόγια Παγγεῖ, σα 5 τὰς 
ὑποῆ ὈῤεΓο ΠΊΟΧ ἃ γδάϊτα βἀϊτίοπε τογατα ὄχοιιά τ. 

Τ᾽ άοπι, Ὁ. 1 σοπτοχγυτι Βα νοῖδα, καὶ δεκά- 
«'α ὕλίὠ, αν ΑἸ ΠἸ5 πιὰ: τεςερὶ: ρογτί πὶ αιοά Παέξε- 
Ὠτις α Χοπορμοπτο Πἰς ογάο ἤτ Οδίογααγαβ ; ρας 
τίτη πο εα ΡΒ]]ΟΙρ μα ετίδηι, {π|5 1 ΠΡ τὶς Ότα- 
οἷς Γερόγτα, Πεἰπτογργοταγι5. ἢ Μίγιηι; Βέΐς πος 
ἀεἤςοτο δτορηδῆι ποίεε! σχοπηρίατία νοταίξα,ρτα- 
Τοττῖπὴ ἡπππη μας ἃ πη Πότατα γερέτασ, ἐς ἴπο ηἰ- 
1] δάϊοῖεηξ: πἰΠ αιιοά (δ γα πὶ αἰττο αν! ἀς 
τεροτγτῖϑ ΠΙΔοπα ἴῃ Πρ τὸ νοτου ιο; “ααπης Πἰς 
ταηταῖηι Π]Δ 1} ΟΧΑΓΑ ΓΙ ΠῚ σορίδι ΠΟ Βα οθάς. 
Οτ]α ταπιθη ὅπερ ΠαΠὶι5 {|8 Ἰη ἜΧΕΙ ρ γι διις Πας 
Ὠση παςπίς, πάπα {0 ἀϊσηδτιι οε[Ε Ποποῦς,νῖ οἐϊ- 
τίοποίςοιπάαίη ςοπτοχτῦ σοςρέγετ, ἴσοῖ 4] 15 4α1-- Ε 
διυιάαηη ποῖα Παπς στατίατη ἔοζοτίτ. ἶ 

«οὖ 49. Ὁ. Ρζὸ πιούτοις αὐϑρώπες, δῇ καὶ γωῦ ὃδὲ λέγᾳ, 

Διθίττοσ (τ δοπάτιπι., πιούτοις ὀύϑρώπες » οἷοις νωῦ 
ὅδε λέγφ. Οτταπι οχ Αργεπίατιγα ΠῚ ΘΠ ἀ ΠῚ. 

το, Β. Τὴ Π!5 νου ]5, ὅτε γὸ ἅρμα δήπε ὦ χὺ γένοιτ᾽ αὖ, 
βοᾷ γἰων ἵππων ὠνόντων.. οὔτε «...«-« δίκαιον, αἰδύκων σιυ- 

εζευγμένων. Ποτᾶς ριιηέξοτιη ἰη!Θγοη 45 ἀτιχί, αιιαΣ 
ἀοίεέξιιηι ᾿η ἀϊσαγθῆτ. ΟὐηΠο5 σπιτο ΠῚ ἱΠτογργοζες 
δίκαιον λὰ Ἔρμα τοίογιητ,ας νεῖτπητ: Δύο) η6 ΘΗΥΤῊΣ 

Ὲ 

ααπιη 1111 Μεπλογδθι ται, 804. Β. οτίατη θο- 
ἘΠῚ ὃς ἘΠῚ ἀἰςας Αἰ ιος ΡΟ] ετὶ (Ὁ δηκαίοις ποις 
ἤσεοϑει » αἴ το εἰξεξξιιγος : Πἰπηίγιιτη δ Ορεγαδ ἤπας 
ΙΔοηςοϑ. ᾿ 

Ἂς 0,Ε, [π ἰδ νογθίς., ποίῳ ποτέ σε ἔργῳ , αὐὴρ οὗτες 
αὐήρηταω 5 (οτ ΡῈ Πάτ1πὶ Ἀυιΐτ15 αὐήρητε Ιοςο ροτίαϑ ἀπ 
νήρτητα.. ἰἄνοτο νοῦθυτῃ ἐδ ΧΟοΠορΠοητζειπη, εχ 
1115 ραγετηϊτίο {0 τὶ πα δείας ρεὶπιὶ,, τὸς πατέρας οαὐ- 

ΔΙ ανηρτηΐ.. Ρασ. 13. 8. ν ΒΓ Ο]Οἢ δά ϊθέξιτη αἰ ήρτη 
ΕΧΡΟ τ αϑεκτήίαῦ, ιιοά ρτοὸ ναγία ἰςξξίοης ποις 
Η.. ϑεθρῇδπιι "]Π1ς οδιγαίτ, ντ οἰξεπίπμ. Ἡ εὶς 
ιήάετη ἀνήρτητοι ΠυΉ] Ποῦ ΟΧροποπάτιπὶ αὐεχτή. 
Οὐ διτοπι οἀϊτίοης ρο γί οσὶ 46 ἱπτογργοζατίο- 
Ὡς Βυΐας ἀήρηταί σε (εἰ ρίιτ ἀεὶ ϑτερῆαπιις, ΡΗΐ- 
Ἰε!ρβιιπη ΓΕρτεμεηἀεπο: τ ᾿πτεγργοταπάπιη)άος- 
Ὁοῖ ἀνήρη τοι σε, 16 σἰΦΉ 2 ΥΤΓΉ4 ΘΠ ξ,, αὐιτ 10 [3] αὐ φογεῦν δ 
αἰΐοχει,ν εἰ ρε χη, αατ 16 σερεῖ: παση χιδπι ἡ ἰς τς π- 
ίοτ ἱπτογρσοτῦ ργοτα!ηοι, ἢ ἀς μας νεγὰ ἰςξείοης 

τορι ταίϊοτ αι τη {π|ς ε γοτας ΠΡ τὶς ἱπιιεπί ἤει," 
{{. Α. ῥτὸ ὅ2η τὸ ἀριςερὸν, ντ Βαξξο παι ἰοσοθατογ, 

τοίτίται ὅγὲ τὸ ἄφαξί, (πη ηαηϊξεο. Ουΐρρε πὰ]- 
ἰὰ πε πεῖς ν} στα, νο] ἀοχεγα πηοπτίο ; Το ραμΐ]ο 
ΡΟΙΓ δειπνοῦ : ὃς πλογε ροξιαγιπη Πα νοοο5.. ἀφιοον ας 
δέπνον, (προ ίητογ ας σοπξιπάπηταῦ , ντοχ Ηε- 
ὉΒίο, Ατβεπαο, Εἰ παι ῃΐο ρους ἰπτε Πρ! , α αιος 
τε γεπηίττο. ΡῬγαῖεγεα ἀϊσεπ 4 πΠ| Ειοσαῖ ΠΟἢ ἐν 6:-- 
ἐαςερὸν, (ε ἐστ ἀσαςεφαὶ 5 (οἸ]ΠἸςοτ μέρη ; Πσοτς 55) δοϊξιεὶ, 

δ) ϑάτιδᾳ. , 
δι άεπῃ, Β. ΡΙασοττιμη Η. ϑιθρθαπο, ἔστι Βγο- 

τοίον εἰ, [1 ταν εἰτε τ ατηῖν δ7 15 πο) ηεάμίξεε, ((Π σεῖς Ὁ ἀπο, ρΓΟ ἰόντων ΓορΌποτο ἰέναι: ἃ αυ!άειη οτίαπι 
σαττι5) (ὴ ἐμ δὲ {ηι ἐπτ μι. ἸΝατὰ ἀαοά Οδηλεγας 
τίαις το άταῖς, Δήεψεργοθο μην μξίμς, ((οΠ]Ίςοῖ σατ- 
Τα) ἐπργοῤῆε: δα ξ Πάθος [πτἀϊτατεήγ, Ὁ προ 
Ῥὸ συσγαπῃ ργοδε 1η{Ἐγιιέξιπὴ νοστῖτ οχ ὥρμα 41: 
καιον, ὃς ΘΠΠ105 ἐπ ΓΟΡΟ5 [ας οχ ἀδικῶν σειυεζευγμέ- 
γῶν. Εσο Ζιαπὶ ἀς9Π{ς νοσαίσα αι δηζὲ μήχαιον Δοα 

τατίοἣ! Ε[Ὲ σοπίοπταῃειιπ, 566 Η, ϑτόρμαπις αὐς 
αἰτ, Ρ οἵα ἰνῶν Ιερξη άτπι, τέτων εἰς εν πσέῷ τον λόχον: 
ψτίοΠςος εχ ποῦ Ηἰς, ἰέναι τότων,ν ππιτα ἢ πώ ἰόν-- 
τῶν Πρ γάγίας ἔςοιῆς ν᾽ άδαταγ. Ὁ οἱ 4 ἢ πλαἶτο σοπι- 
τηοάϊιι5, δζ ΠΟῚ ΠΊΔΙ ΟΣ! τη τατίοης ἐαέϊα ἰσραηηι15, 
»»βραγίλας αὖ (14 ΘῃΪπὶ αὐ Ρτο δύο (ς γεροχηδ ἀἰςοῖς 

555 



πον ῬΑΩΠΣ Ὁ Ἕ 

Ἰσασπδιαγίας ἴῃ τὰ πα ὀχαγ 5) εἰς ἕνα ἰέναι, οὕτως εἰς - 

γε, ἐὔπτη σοτοτῖϑ.ἀς πὶ σογες νοι! ατη ἡβαπε δη- 
τεςούσαρτο ἰερὶ,ντογαας τείδεισ, Ῥμῃς ΡΒΙ οτίδιι 
“ψογτίοης ςοηίςητίεητε, ἰπ Εἰἷσ νους : οὗτοι δὴ οἱ πεμι-- 
πείδαργοι, ΓΟ ὅτω δὴ οἱ περι" «(ἐἴχοχοι. 

Ἐθιἄοτα, Γ). ρτὸ λοχαγῴν ΙΕσο λόχων, [Π 4110 πιὸ- 
φαπῃ οτίαττη ΡΒΠΟΙρμιις ἔλοῖτ. ἢ τη. δατοπι ὅτο- 
ῬΒαπὶς οτίαι λοχαγῶν 6 ζοβζεχτι γείθοιτ εσἀϊτίοπηα 

{δουπέα, ᾿δζ λόχων τεροίαϊτ,ποη απέξονς Πεσης[α-- 
χῆο, Τρ  αἀίεητίοητε α]ίαιο {{Π πὰς αἷς τρίς) νετεσὶ 
ὌΧΟΠΊΡ Αγ]; πὐπηγασγην συ ΠοπΠ]ς5 ΡΉΠΕΙΡΗΙ, ααπη 
᾿Ἐςαποϊδαΐαβ ρσίοσ αἰεσαπεγας, 

Ἄξδ,Ο. Φυμπιχ χ χ οι Ρογίαγιιπι ἢ Ἔχοτοῖ- 
ται Ογτί ἔπογίης, ὃς ὸ5 οπηπος ταης υὔγατος ἐπ- 
«Πταξεοίαας Πα. Ρδα}}0 ἀητε πιοπιογοταγ: η6- 
ττοῖϊο ετἰτ τοῖς ρτο ὅθη δγακοσίων., σαὶ ἀπεσοπίος,, (οτθὶ 
5 διακοσίων, φάτγδοομον: ἡ σφττῖες ἀποοητί. ἤπς 
αχ οὔ 9 ἀτπιηπηαχατιοξτίες νοῦο τγοσοητο Χ Χ ΚΟΙΌ, 
611 ΠΕΙΠΊοΓα ἱΠτορ ΘΓ Βαϊας οχογοίτιις ογατῖ. 

Ἔφο, Ε. Ἀοάαϊαάϊν ογθα ποῖα Ἰεξεϊοηῖς ἢ, 
πὶ πλῆϑος “ἢ πεζών καὶ δὲ ἱππέων ὥρμυησεν, ὡς ἐπιόντες (ἃ 

'φηρία ζξαριταῖεν. Γἰρτὶ γοσο Βιιάδπῇς μαης ἰεέξϊο- 
φιοιῃ (ὐαγηθγζατίας δάξεγε, καὶ τὸ πλῆϑος δύ πεζῶν χαὶ 
ἢ ἱππέων ὠγμιενον ἀυτωΐ, ὡς ἐπιόντες ἴ ϑηοια ὑξανιςαῖεν. 
«Ααάιιοίτας Εἰσ]οςις ἃ 5148. 4] ὥγμενον ἰπτοτρσο- 
τατον: ἐπυρεύονζ. Τ)ς ο ἐπι! άθπι οοἰ ἴσο, νογθιτα 
ΔΠΠ|6 ὥρμησεν, ιιοά ἰη ποιεῖς οαϊτίοῃ τσ γορετίῖς 
τατ, οὔτε ρου ἱπίο!επείοσὶβ {1115 ν εγΌῚ ὠγμενονς 
τα τασηξῃ, ντίςγι σατο ὥρμησαν. ΠΟΙ ὥρμησεν. Ηας 
σίοῆὰ Χεπορδβοητειηι ΠΠ8 4 νεγθυμι δητὶ απ πὶ 

Φίμενῳ ,Φ ἀἰγμιενον ῬοΥ ΠΡταγίογιτη Ἰη  οἰτίαιτι οσοάπο ἀεριτ, 
ψετδο ἴα- φζιπτοχταῖιἑαγο παἶΐο ἱγγερίετ. (ὐσππεγαγίαπα νὸς 

φρίεωιε, ΤΥ ΝὯν ΡΟ Υ ΠΕΣ ἘΠ ΉΡΗ 
το εαιτοηὶς παῖπ5. ἃς νοτα. ἰεηἰτὶς ἢϊς εἴς, ῥγοσε- 

ἐἰεὐκι οφηεέικερη ρδα τεῆς 5:6 Τηε ζετηοίο 4216 Οὐγγφεῦρς 
αἱ αἀργεαιομείο [ογας ἐχοίζάγεπι. Ἐτὔγμος ΤὨροοτί- 
το (Ἔγῖο5 οἱὲ ργοςοάοητίιπι ἢ ἀσιιὸ πο ΠΌΓι πη. 

ἅ σι, Ὁ. Ρτὸ ἔχων ἄπτῃς καὶ Ὁ δεεσχκύν, (ὃ τὸ οράδνυμοι, 

ἐσρίτωτ πῃ ἔυθα Βιιάοηῇι, ἔχω" οἴσης Σ᾿ δεσκιόν. δῖος ]π- 
ἄτα, ραρ. 64..Δ, ἰτογαπ οατίτας Χοηορμοη, δὰ- 
φμὸν υἷσῃ"- 

ἌΡ ΤἸΒΑΥΜ ΤΠ ΘΕ ΙΝ- 
ΦΕΥ͂ ΧΤΙΟΝῈ ΠΟΥ ΒΕ 

Αρ.66,Α. Οὐ ἰοσυπη ππτης, ὥξε σσοόοϑεν ἔφθα- 
6- ἐλιϑὺν, ἀἠ σοητεῦ πταεγοῦ: πο Ῥοτα ΠΟΙ 

ΔΆ Δ ἀΒογτοο,ν Οσειη ππζόοϑεν ΠΕΙς γνησίως ΠΟ Ρο- 
οἱ. Ναιῃ οἰοσαητεῦ Ότγαςο ἀἰοίτιιτ,, ἔφϑασας ἐλϑῶν, 
Ὡριν “τὴν ἢ δωυάμιν ἐἰϑροι(ᾳ ὡς. [ἀ νετο φρὶν, που ταπ- 

τυμπηάοπιναϊοῖ, Ἂς αϑθοϑεν : ΠΕ ς πσθόοϑεν ν ΕΓ ἢτη16 
οἰ, [έξαιτη εχ αριν. Ὁ παρτγορτοῖ ἱπίροέξα ΡΒΠ]ς]- 
Ῥθὶ γογῆοης, ἀερτομοπαὶ ἡλαἶτο το ύξπις Ρεγίου- 

Ῥτιτι ἴῃ {Πθ τς ᾿ρίπις ἔς, ὥςε πόρρωϑεν ἔφϑασεις ἐλ- 
τϑων, ἸΝοτη 15 νεστίτ, π΄ ἰοοο ἰοηρε οἰ απ Τ᾿ Ἰραῖτα πα 
δυροτ ΕΠ] σε!ογίτατοιη, που (γτῖς ὃς ργόοοι! αἰ- 
{π||5 ες ἰοςῖς, ἃς ΠγΑΘΤΪς ΟΠ] ΓΟρΙ 5 ΔΘ ΠΙΘΠΒ,ΡΎΙς 

Αὐιπθηΐα τ Τρρτο οι; 4ααπ {{ΠῈ ν 6] πὰς σορίας 
φΟορΊΠοτ, ν οἱ τὸς ἀμφ᾽ αὐδ', (Πς εαΐ) ροίξεα ἰοαιιί- 
ταῦ) ΠΟΙ ργοχίπιοϑ. 

Δ ΡΟ Ορτοὸ οἱφοωὦ πῇ (σπη Ἰητου οξἘ] 5) μοόήνον κα- 
ζα δουλοῦαϑαι αὐσι ώπος., το έξιας {οΥ 1] ἀΓ ΓΟ σ, οἷς οὐ 
ὅν, μόῆδον καΐᾳ δουλξ ὡς φύϑρώπυς. Ναϊῃ νεγθ κατα- 

σουλούοει ἢεἰς παϑηγικὸν ΟΕ Ῥτοςι ἀπο. 
68, Α. Ν οὐίογομν ᾿ἰθέξ! Ομ ΘΠ} δ παγρίποιη δά- 

ἴδςί, νος δηλονότι, γοἰατ αἰ δ᾽ φιοιο. Ἰπ ἀτιας, δῆς 
λον ὅτι, ἀϊιᾳ. Η. δτορμαηι τὰς ἸΏ φηϊα ταςορίς 
ῃ τοχγίι, 

ΝῊ ὩΣ 

Α 

Ὁ μηδὲν ἕνεκα αὐ φῇ! καα ϑεὶς. Ἑατεβίταν μος αἰΠρ οπτίης 

Ὁ ῥβίιηι (δηϊιατιῖβ» αυΐ Χ ΘΠΟΡ ΒΟητοπα (οτὶρ ΠΣ Ρι- 

Ἐ Πἴος τογῆτς Βυΐις νοςαδαὶὶ στυφρονεξέρας {ἰοΠΙ ΗΠ α- 

Ἑ ροτυξευγς, αἷς Αὐτηθηΐας ράτοῦ, ΠΠπ|πὶ ἢ} Βγαρὶ- 

Ο γωαιξὶ, ποη {πα ρ  Ποἰτοῦ ἱπτογργοσοῦ αἀϊτοτος,, ντ 

ἜΡΙΔΙ υρτὸ οὐκ ἠμϑίνσιν, ατὸ ἐ εἴ, Δύο περίεχη, 
(Π-ς  ηΐπη δῆτεα γοστὶ . ἰογίρταγαηι ἰοιστα8 νἱτίο-- 
ΤΠ) ΓΈρΟΠΟ οὐκ ἐυϑήλησεν » ΠΟΙ οσὐππέζατι5 » ΓΕ ΠΟΠ 
Εχιγαέξα. Ηἰς δἰτοπ πὶ δῆτο Ποῖαζιϑ. τη!ρεέϊο 
ϑιορΒαη το, {Ππ|πη}]16πὶ ποταῦς νἱἀϊ. 
᾿δὅ9, Β. Αμξο νοσοιη τύτων, Ριτον Εἰ υὑαῷ νοἱ αὐτὶ 

ἄεοῆς; ἤςατ ραιη]ο ροΙΈ, ᾿τεσγα ( αρτε αὐ! ἀςο(Ἐ 
ΡΓαροίτίο ὑωρ., οὐίαπι φαἀίςητίοητο τοὶ Ἡ.. ὅ1τε- 
Ῥβδπο. Ηκς βἀϊτίομε ρεῖπιλ. Νειης ἀιζεηι αγὶ- 
ΤΟΥ. Ροτίμς ντγο δ αὐτὶ ΓΟροποηάμμη, ΡΥΙοΓς 

Β ἰοζοὸ καὶ αὐτὶ τότων (γρεπάο,, Ροϊξογίοσε μηδὲν αὐτ᾽ 
αὐ δῆ! καΐα ϑείς. ἘΔΟΊ 5 απ τη τος αὐτὶ ρετγιτ τα {οτί-- 
Ῥζαπη αὐ δὲ τότων, 4 Δηγῇ [οείρταιπι Πα Πδτ, ὑφ τότων, 
νΕ] υὑπὲ αὖ δῇ: ας πηαρὶς ἰάθη ρεγίρίσαπῃ ροῖϊε- 
ΤἹΟΓΙ αὐτ᾿ αὐ δα! οὐ {ππΠΠτιτί τα ΠΠττογαγιι πη 1η αὐτ᾽ 
σατη ργοχίπης νοςἰ5 αὐ τ ρει ΠΗ {ἰτγε δ τγί σις, ]ιῖας 
Π1ΠΠ] οαπὶ υὑσὺρ ἡ ΠΙτιαἰς παρθησ., ντὶ πος τοῦς 
τί Γῇ ἕνεκα » φιοά Η, διορβαππϑ ργοίογς. πυδιῃ- 
4 4Π| 14 οτί αι αἰϊοαιυίη Αι κιλο Χοβορδου- 

τιδ Δα πατ {τ αι! πιτη ἡ πῚ, ορίποῦ, (ςτὶρῇῇει, 

Ν. 

ἘΧροπήθῃϑ νε] ἰρίς δτερῆδημβ. 
Ἰδίἀειι, Ε. Ἡπηρ οσιπὴ τὰ οἵδ ππροάίταμι ἔὰ- 

τοοῦ, νῖ τὴς ΠραΒΠΙΟΓ ΠῚ ΟΧτεοαΓο ἀὃ Ὠϊΐςο νοτ- 
Ὀὶς : ὡς σωφρονεςέρφες ποιοιιῦ τας τοις γωναΐκας. ΡΓαίογ- 
τίη 4ιυπιτῃ ἴῃ «ηαύρίης νἱάθγοπι δὰ {ΠΠπι σωφρονε- 
ξέρας Δα ςτίρτατη ἀἢαρη ἂὉ Η, δτερβαιο ἰοξεοηοπι 
εἰμια ϑεξέραις., ΟἾΪ νΟΟΐ ΠΩ. 118 ΟἿΣΊ στυφρονοσέρῳς ὉΓῈ αα- 
Βηϊταβ. διιπὶ ταί δῃ ἴῃ γε άρῃ εἴς Ηἰς, υη1πῈ ἀἴςο, 
ιτΟμοά πηαρι ἐρρηοἰτεαστεάάαη ϑχονες μέαι, ΡῊ1]6]- 

ταῦτ, ἀἰρφροιεσέξος (11 τάχη ἰά ροτίπες Ογασιπη 
εἴτι νει αἰ(φρφρόνιςος ) ποιομῖχας ταὶ γωυάγκας. πος επΐπι 
εἰΐς νἱάοταν, γρασί ἐρρηοίοίο, 

᾿ΉΙΚ δῆτε ηῃῸ5 Χ ΧΥ ριοροι πο ππἰῃ εχροὸς- 
ἤτανη ἰοπτοπτίαπη ποτατίθ,, ταπηάθπα ἴῃ μας τθοοη- 

τ οποπεῆς δά άο, νογαπι νόγθοόγαμπι ἤδης 6ΠῸ (οτί- 
Ῥταγαπη,ὺς σωφρονεξέροις ποῖοι τας τοις [ωυεἴκρις. ὃς σοτ- συρε 

ΤλληδΊ ἤδης {δ ητοη τί 1, μού γράψῃ ηηρίσου- ἸδΕ- 
Ζθεγϑαοίιτιι ϑχονρ [καα. Ῥτα ρος τἰῖπὶ πὸ, ταν ἂ- 

τιτη, Ζαρα Βεῖς πη οἰδ, ντ στα ρα Χοπορμοη- 
τοῖν αἰ], ρα! αἰτία, 6 ἰπτο Προ ητίο, ἤρατ ὃς σω- 
φροσευΐω ΡΙοτιπΉ σις αἰςῖτ ργαἀθητίαμν. Ἰήδοημο 
πο ἀπθιταητζοῦ αἷο στωφρονεςέρξας ἀσοΟἰαγατιπῃ (ςμὸ- ε 
Ἰῖο πλαγρ 5 εὐμα ϑεσέρας, παρ ῖς οὐ ο 5. παρ ]ς Ρο- εὐκοϑέ 
{ππᾶ5., παρα οἴ] ς ἡ π δι ΘΒ {ΠΠππὰ ἀμαϑε- 95’ 

ξέρας » φιοά ΕΗ. ϑτορἤαηιις ὃς (ὐαπηογαγίις αὐπο- 
ταῖσι ππατυ ηιθιι ἱππΠδθγαητ, ἰῃ εὐμα ϑεξέρας. Ατο 
ἀπε τα ππης [Βπ[τη Ρειριοιμιμὶ παδοιηις. ΝΟη 

ἄϊγατη,, (φ Ἰητογέθοϊ ; που αυἰα ΕΠ Ππτη ἀοἐογόην 
εἤΐοοτετ, [ςἡ φαΐα ραττὶ ἀεἰίτιπι ἀππογοηι, ἄπτα 
Ἡ]ΐατ οὐ ἰθηϑ 8] οδήογιαητοιη γοάάογοι, ἰὰ [δ 
τγαηβέογγου : 4ιδιηλα πη τι) τπαγίτὶ γίγος ἁ]ΐος 
στα {π|5 νΧογθῈ}5. ἔα  ασίτις οοπιιοσίησος πθα 
ΡΓορτεγοδοςοάπητ, ποὰ οχ ΠΠΠοσιτ σΟὨ οτι- ᾽ 
ἀΐπε ἐοηΐιισεβ ἔπιον οἰ] Πτάτοιη αἰίζαης, ὃς Ρο το - Ἢ 
τε Πδῃτς ς ηποα Πὰς ςὅπογίαιϊοης οἰμΠ]ίοτε τα - 
Τἰτὶ5 ἀτηοσ ἀθίτις ργεὶρίατατ. Ετ σεωόντοις δὶ ἑωω τ 

(ὐδιπογαγίι5; (οἀ σοπποτιιαΐπονι., ἤπιε ςοἸ]οηαία, 
ἤπὸ ςοηπογίαοποῖη Ἂς ἔτ] ατίτατοιη οἰ τὰ Γη11- 
ἐϊογίδιις μπαθοπτοϑ , 4118 οἰ ὨΠ]Πογος αυϊάσγῃ Πα το - 
ἀπηταγς (δ Περὶς 5 ππαγί τὶς, ἴῃ ΠΠ0ς5 οἰ αί τας ἰῸ- , 
Ολτὶ ἀρ οη τε 5, ΑΓΕ Ὶ ΟΠ ΠΟΤῚ τγαηϑίογαητιοπὶ 

(ΟὐλπτογΑγῖμ5 τη αγρίης ἰος ΘΟ ῃ ο ΠῚ 1|14π| σογγιρταιι 
«μῶ" ͵ ᾿ 



σι ῴρων 

4 αἰά Χε- 

πορ])ονὶ, 

ἀἰπαὰχ. 

ἐρίνεὰχ, 

1ΟΣΣ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕ ΑΛ 1033 

ἀμαϑεξέρας (οατις Π8, ΠΟ] οΓο 5 ὑς 44] ἀἰχίτ ᾿πἀοξεῖο- ἃ σογοὴι: τδρογί νοῦθα οἷάις, αθι15 ᾿πποπείιτα [οτί- 
τος, ἰοηίτι ργογίις αδίατάο. Ηΐης οχουγτεῖς ἴῃ δά- 
ἠοτατ ο θ.15 αὐ Ιου σαπη σοπιτΠτογατίο 6 πῚ ἐς 
Ραηἰβ ἀΔαἰτοτοσγιιηι ἀρὰ ΡυΪοος » υα ππις ποθὴ 
Ροττίποτ. Ῥοσοδης νογο ἴῃ πος νοζαθυ]ο σώφρων 
τοάάολάο [τρίϊτ5 ἰπτογρζοτοβ. ντίῃ ΗΠΡραγοῃῖςο 
Ρᾶρ; 977» Ε. αονεῖθα (ὐλπιογασί 5 . πωλέν ιέπις 
μθήδεν πᾶρωρμιύσαεν, Καὶ ἱτω πῶνέεϊν σευφρονέςερον» ΟΥ̓́Τ ΓΤ: 

Ζι 4 ει (7. 46 1αἰδη, δ ητεῦ) ΟΊ ΔΟΥ6 ρΥορεγ αληγής Π, 

δ5 καάπίζενεα,, οἱ {δὲ σογηραγεῖ ἡποσογαογεῦ:. ἹἵΝτ- 
πλίγια 1 (᾿ φρονέξερον » Δα] ΘΠ ΠῚ τοτγαϊτς, 4ιππ δη- 

τεα ἵπποις ζιούπες , ΓΑ δ: οήπος . ΠῸΠ ἵωπον ζιδτν . 6- 

φηπηεταίρηε,, ἀἰχοῦὶτ αιέξου , ὃς (ρφρονέςερον αάπποτ- 
δὲ} οςοροπαταγ. Αἀ1τ ετίατη ἴῃ ἀἀποτατίοηῖθιι5, 
ΠΟ ΕΥ̓ Η772, ΜΟΥ σΟΜ ἐπ 7ρ, ΑΘ. νίχπ|; ἄϊοιτ Χοηο- 
Βοητέ ρυ]οϊιογγίητο νἱγτατίς οι 15 ποηλίης, αι4- 

ἢ μαης {(ΠΠἰσοτ ἐαπο τείριιασ. ΑὈΠιγάα ργοίεέξο 
Πιπτίιας, ὃς ἱαπωνῶν (οφρονέφερον Πρ πίοατ Πηηρ|1οἰ- 
του, ἐΖηεος ἤ3ΕΥΘΑΥῚ ργσαοητέσα, ὃ τχαΐογε σιιπὶ ᾿πτο]- 
Ἰίσοητία. δίς ρας. 227. Β. παιδείας ἴδτο ν τι τος 
Ῥοτίπηις ἰάθη πος νδςαδυήιηηι ἴτὰ βόδεαμπι, ὧν 
πόλεσιν οἱ σώφρονες: ἕος οἵΈ, 7 ἡ ποιτοίαν τη υγῥίξηα α- 
{ἰφικαγς ῥαθεπί. ν οἱ ἐμεθίϊσεμισι, ν εἰ ρου (επὲ γό- 
σίοηηη2 1 υγδεῤηα. ἘΠ Ο τῖσο γεγο ὅῖθρμαηο π|8}] 
δεῖς τοίρομάθηάιπι ατίσγοῦ, {αα Πγα]τί5 ἴῃ π|ο- 
ἀϊαπι αὐ ἀιέξῖς σοηϊςἐξατίς., ἰδές οηῖθις ναγς.. α- 
Ἰϊογιτ ὃς {πἰς ̓ητοτργοτατοηίΐδιι5., ταπηάθηι νο]π- 
τί πλιῖς Πσγοης [Π Ρίσα, (εἰρίπιπη οΧρ]σαῦο πο τ, 
δες συ αύδην οπο τ. Μφαιη παης ἀφοϊαγατίο- 
ἡεπὶ ἰοςῖ Βαέξοπιϑ οὐ ίσυγὶ ροίξογίογοπι, πο Εἰ, 
ταγνογασι εἰϊς ἀπβίταζς ἀοόδπΠι. 
᾿ς ἄσν Ὁ, Οοεταρτα ππειαονεγδα, ἐπεὶ χαὶ ἧς 
μᾶς τ᾽ ἐλέγομαν. ταλλὰ ἔχομεν, ἔφας οἱ χαλδαῖοι. 5 οΥἱ-- 
Ῥταγαπι παρ Πὶς ἃ Βιιάοηῇ [ἰδτὸ {ππλῆτ σαιπο- 
τατῦίτιβ. {π|ᾶτ 1114 υ!άθηη πο 5 ΑΙ ]αδητα! πὶ, ἴςά 
ἴπτοστα ἰοσαπι ποη γοίξίτιτ. Γοοῦ δύτομα πος 
τποῦο ΓοΠίτγαϊ, νομίζετε ἀσφαλέςερον δεωύα ὅποι ζίω,, εἰρή-- 
γῆς γινομένης - ἢ πολεμοωῦτες ; ἐπεὶ καὶ ἡγμέις Οὐταλέγομεν, 

οἱ τ' ἄκρα ἔχομεν. ἔφασαν οἱ χαλδαῆοι. Ετ ας ἴῃ νοτίο- 
ὨΘγΟΓΡα ἘΧργο πηηι15. 

82,Ε. Ροτίογοιι ᾿αἀϊσο δά σγίρεαμη ἃ ἠλε Ἰςξξῖο- 
ΤΙΟ ΠῚ ΠΊΔΥσ 5 ἡγείαϑαι » 4112 ΠῚ Πα ἴῃ τοχτα ἡγεῖωϑε. 
Ῥίαςυ!τ οαάοιι (δι γασίο. 

83, Β. (ὐοπτοχταῖ νει θιιπι Χ οΠορΠοητςιΠῚ πέ- 
παος το πῖτα!, τοϊοέξο δα πηαγρίη ΠῚ κέκτηϑε, Πα 
ΟΠ 1ΠΠπ5 ο[Έ, ἱπηροσιτία ΤΡ γα Ιοσο πο ἀςδὶ- 
το Ροίτα. ϑοίοτ αιτοπὶ (πρεήππιογο νεγρ]8 ροῦς- 

τοῖς ντὶ Χοπόρβοη, ντ Ηογπιοροηδβ οτίαπητηο- 

παῖς; ἴῃ 4ΠΟΥΠῚ ΠΕΠΊΟΓΟ πίπαὼῶς Βαθεπάμππ), ο- 
{τε ἀΐπηιϑ (προτῖμ5 ἴῃ σαταίορο σ]οίαγιιπν., ἅπας 
ΡῬΓο ἰεξεϊοπίθιις νασιϊς ΗΙ. ϑτθρμαηι οα! ἀΐτ. 
8. (Ο. Ρτὸ ἐγίσαφήσεῶς Γαροθο ἴῃ Ἰρίο τεχτὰ 

ἐϊενήσεοϑωι. ἸΝατα Ῥά.}10 ΡοΙῈ αἰτιάεπὶ Χεπόρποι, 
ποίξευ, ἕωξ αὐ ἐγγἐνητώ ἀὐτοῖς. ἘΠ 115 ΔιΓο ΠῚ ἐ[γενήσε-- 
ἐδ [ποἸοη οἰ ΠΠι|4| ὀντοφφήσεοϑαι, ιοα ἐπ ἀοπι]ῃ 
τἧστοι πο τορογίταγ : ῥτο {πο ταιηάοηι ΠΡ γατ) τις 
ἄος ἐγίεαφήσεδχ (ςτῖρίοτα τ, ὃζ 1 ἰρίπιηλ ςοητοχ- 
ταπι γοτυ]!οσιιητῖ. 
κἸθι4.Ε ΙΝ όταν Η. διορ μας εἀϊτίοης ρτῖο- 

τὶ, Ρῦὸ οὕτω γῶ ὁϊῳτεθίώαι τὸς ἀϑέλοντας,ὅζς. (πτιδοα- 
ἄτπτη ῥ᾽ ομΐτι5. οὕτω γὸ δία τεϑῆνα) χροὶ τὸς μέλλοντας» ἰά- 
4ις Οὐαπηογαγίαϑ ᾿Ὡτογργοταπάο (ἐαιατιϑ οἵδ. Εσο 
{οτίρταγατη ογΙ οἱ] ΟΡ ΟΝ ΔΥΌΙΓΓΟΥ , οὕτω γὸ δὲ! 
δίατεϑηνα!, ῬΤΌΡΤτΟΙ ΠΠττο ΑΓ ΠῚ {ππΠἸτιιά στα; πα 
ξλςῖ]ς Ποτὶ ροταίς, νι] δᾶ α ΠΡ αε 5 λητο ὀζωτε- 
φῆναι ΟΠ ττογοταγ. ΗΠς ἀπτοιη Θχαγατίβ, {πππ| )ἀ- 

ἰαταιι αἱ μὶ οαϊτίοποπι ϑτορμδμὶ ἰεοαπάαπι ηίρὶ- 

Β 

Φ 

Ε 

Ε 

α 

δἱτίη φαοάαηινοτογὶ Πἶδγο ν ουθιιηὴ δά, ἀητὸ δΐμτε-- 
Φηναραιιοα πράτ σοπΙ σξξιγαπι τὰπι ἀἀροῆτε ςοη- 
Βτγηταῦς, πηίγααγ, Ετ είς της πα}1α ρογίηάς, ντ εἴ- 
ἴλπὶ ἰῃ τοτοσῖ5. ἴτας ντὶ; πους 5. οἱ οτα Ππηξ ο- 
ἐν ταν ὍΝ 

Ὁ 86, Α. Ν τοί (ππτΠας,οἱ χ ἀπὸ δ ἐρη μῖχ τσο9-- 
μαχοιῦτες, ἸΝατὰ 4αΐ ἀς σαϊγογασα πη ἰτοηΐθι]5 
ΡΓοραρπαγοητ, ἰῃ πος 4αϊάοπι ςοηἢϊέξιι, ΠᾺ}Π]|6- 
ταητ. Ιταστο (τ θοπάμσιη νἱάθτιι, οἱ κἀπὸ Ὁ Ἐέ ΕΣ 
πδομαχοιυτες : ψτΊΏτΟ ΠΡ ΔΏΤΓΙΓ, 4π| ἐς σαγγίθι5 ἴῃ 
αςίε ρτίτηα ριισηαθαηῖ, "ἢ τΟΡΙα5. ΠΟΙ Π]ος ουτ- 
Τα ΠπΟΓιῚ πὴ πη ρθτα αἰ Ππίσογεης. ΊΧ Ἔηϊηι αν ῖ-- 
τγοτ, ἐρήμαϊᾳ ἀἰχ}Πς ΧΕΠορΠοητοιη,Ζις πτης Πηπ- 
ΠἰτΙΌΠ 65 Ρ] οἴ γα ος [πῃ Γὸ ΠΎΠ ταῦ! νοσαηταγ. ΝΝαΠῚ 
ἴτα της αῥμαΐα ἀἰςὶ πο (ο]ερᾶτ. (ὐαηπογαγίι5 παῖς 
-ἄδτη Πογεάα!αἶτ, ντοιιπὶ αὐ μάτων τοροτ ς {π|ς Ἰῃ, 
Πθτῖς., ποη ἐρημῦα. ράγοατ: ὃς Ηἴπο λγθίτγοσ δτίαπὰ 
Η.. δτερῃαηιπι {παππὶ παπΠς Ἰοξξιοη θη, {υμπὶ 
αὐμχνοςοπὶ γθόξαπι οτ ποταῖ, αἀοπείοησο πον 
ἄατα νοεῖς στο, πἰπυγιστη Βαάοπῆ. 

Δ ἸΡΙάςπι, ΤΟ. Νοητείςϊό τοίηογε ες οποῆὶ 
Βιδῆς, πολλοιὶ ἀπέκτειναν; γγ,έϊηον οσοιογαη. ϑεὰ αιίᾳ 
τΕροττιη ξπΐτ ἴῃ ἡπατρίπε κατεορωννυξ,, ῥγο ἐγ άπ: 
γηηῇ : ΑΥΒΙΓΓΟΥ πος ροτίτ5 γερο Χεπορβοητοιη 
νΙΠ1, ντ ράι]]ο δῆτο, ἕῖς πρῶτος αὔδρα καϊᾳξαλᾶ, 2 
ΡΥ ηρητ45 ὙἹγ147922 ΔΘ οοΙ, ἀἸχογας στοπ5 οἰ οτη ἢ-- 
σηϊβοατίνεγθο. 14 διτοπι κατεςρώννυσαν (ΟΠ Ο] αἴ οὶ 
Αἰ υαῖς ρῈΓ ἀπέκτέναν, ν ογδιαπη ποτίῃ5 ὃς ν Πτάτίιις., 
ἐΧχρο ας ν]άςτιγ. Ετ γοιιογα σοησταῖτ Πυςἴοςο 

Ὁ Ρτοϊξογποηάϊ νογθιμη , ααιππι  ργο ξογηΐ ρ]ογιιηὴ- 
4116 τἤάσπο ΠιιπιοΓΟ [Ο]δαητ, αι ρτς ΠΟΙ Ἔπιτη πτο- 
τὰ {δἰρίος ἱπιροάίφητοϑ ; ΡοῚ δαϊτιιπη Δα τὴ ἱπ 
τ ἐδ Ἰοσιιπα να] ἰγγασηρογο ροτογαησ. Οὐςι-: 
Ῥὰ 

κοι ζχιξρων- 
νύφν ῥγο «ἰ- 

ποκϊείναι. 

Οὔ "»" 

ΘνΈΓΟ σ] ας 1ῃ Ἰρίο σοητοχτα ρογπηα ποῦ πη νενδὴν γον 
Χοεπορμοητίς νοι θογιιμλ]οσα, [περίπ5 ἃς ἰη πιρο- ἤΡΡ. 
ΤΊΣΙ 15 ἈΠ ΠῚ Δ Δ πΠΟγτ 115 ΟΧχ σ] οΠΆτιιπι σαζα!οσο, 
ὃ ἀείποερϑ οἰΈθηζατὶ {πἰπ|πι5. νογθὶ σγατία, ρα οι 
Α. Β. φιοι δἀϊοτίρειπη πηαυρ  }]οσοθατιιγ, ἔςε γαὐ 
ποιηϊῳ, ἃ σΟΏτΕχτιη ρογεί Ποῖ: υ115 Αἰτογίιηι 1} 14, 
ἕως αὖ γε ποιήσω, (ςΠο]ίοη ε[Ἐ, νοςυ!α γἤτατίοσο ἀς- 
οἰαγαηϑ {Π|41π πηίητι5 Ποταπι. δὶς οτίλπι ρᾶσ.. 93, Α. 
ἐνετειλαΐ ἰοσίτιιΓ, το ἰπ πηάγσίῃς ροήτιμπι, Γεορὲ 
ἄεθογα ἴῃ σοητγοχγιπη ἀΐος ἃς νἱ τὴ νογθατη ἐ- 
κίλευσεν, Πα Πτ|ΠῈ ρτὸ φ] οί, νεὶ σὰ σποσις ἀδ 
τασ8. φιιοπίαπη ΔΘ 48: ΒτοιΠΊ πιο νογθοσιπε 
ΔΙΊ τα, τΕΓ ὀκέλευσε ΓΟΡΟΓΙτΙΓ, ΠΟ  ἰμήπαις ἰθέξια 
τοτίες.. γεῦθο ὀνετείλαζ [6 π16] Ἰητογιςέξο, ποπηι 1} 
4υαῇ ςοηάϊταγ. Μαϊπογιης δτοπὶ Ποη ἰατίς Ἔγιῖ- 
᾿αἰτί σα ΠΠἰσταρῃΐ, χάα ΠΡὶ ποιίοτα νἱἀογοητιγ,, ἱπὶ 
ςοπτοχτιιπι δα πηίττεγο , ᾿σοτ οἤφητ γειιογα σας 
τοι ξτ5 δα ̓ Πγογιιη πιαγοίπος οὐ οατίογῖθι5. ΗΠ - 
ἱπίπποα! πχαϊτα ᾿ΐσος ἀρ (ὐλιπογαγ! α Πρτο Βὲ- 
ἀεπί οδίογιαγε, {πα {π|5 ρΙογαπας [οςῖς ποταθί-- 
πλιι5. ΕΧΟΠΊρΡ τ πὶ σα 4θτη Ποη ἰοιῖ5 ο[Ἐ πποιποητί, 
ὅζ παις ΡΓορτίς ΡόΓτποη5 » 4Ζποάος. Β. Ἰερίτιτ Ιῃ 

ΠΟΙ 5 οπληίθιι5, οὗτοι ἢ καμνόντων, ῬΤΟ ΘῸ ΓΟΡΟΓΙΓΙΓ χαίνέν, 
ἴῃ δτο Βιιάεηῇ ὑποκτεινόντων. [ἃ γεγο ὶη ςοητοχ- 
Γ{ΠΠ| 6 ΠΠΑΓΘΊΠΕ » 4ιπιπῇ Το Βο]οη εἤδε, ργονοσθο 
Χεπορδμοητζοο ἱγγορίεγας : Ἰάοοημο ἀἸςίτ οο ἰοςο 
(Δ ΠΠΟΓΆΓΙι15. Σποκτῴνόντων ΕΠ1ς {ΠΠ|π|5 Αἰ τεγῖμι5 χαινόν-- 
τῶν . ΤΛΪΠ115 ναρο ποτὶ νοσδὶ, ἸΠτογρυθγατο "6 Π1- 

Βλυγίτς ἰάσηι 15 Θσσιγγίτ ρασίπα ἰΘαιιοητὶ 96, Β. 
γὈΙ καΐακοίνεσιν τοχτι5 οἵΈ, ὅζ ΤΓάσο γε  Εἰτυισιιη ἃ πγ6 χρζοκωές 
Ἰοςοίμο : ϑὐτοκτείνασιν, ΤηΔΓσΙἶ5., νὰ (ΟΠο] ΟΠ: ἂς νῳν. 
1014. (ΟΟΡτὸ ἀἰποχτείναν, τοροία κατακαίναν, ἴῃ σοητοχ- 
ται; σ] οἤλια γεγο Βαΐμ5, ἀτοκτείναν, δά τα τ ΠΟ ΠᾺ 
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δεῖθαι 

ΦκιεἾτος 
λόχϑ', 

"ἢ; 
ΦΙΚΈΤΤΗ, 

Ἰο34. Ἁ Ὁ ΠΝ: ΒΒ Σ τἰἶχ τοῖς 
τοττα τ! απο Ῥετγτίμεθας. Εδέξιπι ἰάσιη Ρ. 99, [). ὃζ Α τίςιιϑ διιτοπι δτερβαπι5. ΠΟΤΕ {ιο, πεῖς πάθης 

ΑἸ] ἰδπαρεῦ ἤετ, φαοτίοβ μας ἴητεῦ (ς ρεγπγπζατα 

ἀείηςορϑο οςσαγγοσίηζ. Εχειπρίσια αἰ εἴπη οχ-- 

οπηρίατὶ Βα οί, ̓ ἴρτο ν παιδείας, ραρ.. 128, ΟὐνΒΙ 
τορογίταν πρϑςῆλϑε (στείρα ἰπ τη οο Πογηΐπᾶτο ὶ᾿- 

δύο Βιιάςηῇ, τοξείας δατοπιίη ΠΟΙ ΤΙΝ πεφοϑεῖν ααΐ-- 

εν δ: ςαΐας οδίοαγίοσίς αἰτοσ ΠΠπὰἃ Ὡροςῆλϑείςμο- 
ρη εἴς. Ετια τοχιαπισαμηξμποοποη γοέξογγορῆτ. 

ΔΑ. ΠΙΒΆΝΝ 11 Ε ΙΝ-, 
ΦΤΙΤΥΤΙΟΝΕ ὌὍὌχΑι. 

ἂρ.89, Ὁ. Ρτο ἐσον), ἥτιο γοϊεέξιπι δα ππατρὶ- 
Ῥ νἱ465,γορ οί ἐφ᾽ ἵππων νέον), Πσιιτἱπνετα- 
τς ςοαϊοἴδιις Ιορίτας, Αταας πος νοτθο ποιηζικωτε- 
φῶ νίμιῃ οὔτε Χοπορμοητεπι, πηγα ίγατ πο Π1ο; 41 
οἷτις ἰΙσέδίοηὶ πὶ ἐῆτρθα φαϊασιοτῖς, [ἢ ρσίμηΐ5 εἰ 
ἀτεηπθητία {πητ Ηουποτίςα, 48 οσιιπὶ ΠΕΙΠΊΘΓΟ 
εείαπι μος οἱξ, ΕΒ ορογίτιγ ἀρα Δ  οπλογηπὶ ηιππὶ 
ΑἸ 1δ᾽, ται Ν Ἰγ {8 θτο, φαΐ Ξ ἱπίοεϊδίταγ, ἐδὲ νέον 
δ: σφέτερα --οο. Ιτοῃγ {1215 1 τὸ 11. τ οἰκόνδὲγέ- 
ἐπι. ἐμ 
τ 919 Α0ργὸ δη,τοέξοτης ὅτε {0 {τις ἀγθίττοσ. 
Ἡξεπ: “ιίάοπι διερμαῆιι πις (δααιτες ας. 

Ἰθιἄςπι, Ὁ, Ρσὸ τοῖς Σκιράσεως. οὶ σοῃίξαπτοῦ 
λδεησ οἵῆπος σοάίοςς, αἰ ναὶ ππιοηϊτίη ἰδ σῖς 
{εἱς ΡΒΠοΙρΒας., νε] σοηβηχίς. Ἑαςὶτ επίπι δ εἱλώ-- 
σων γπρητίοη οι. Ατ Βί ργοσίτις ἔογι! ἐγδητ, ἔσες δὲ 
εἰς νι Ατμεπαὶ, ὃς ται ΡΟ] ]αςῖς., ἀεαμε Ρίατοπε, 
ὝΒμοΥ ἀἸἀο,σοτοτῖς ῥ᾽ αγ  ογῖς ἑητο ἴσεῖς ἤσοτ. Ηγυ- 
ὉΔΏΪΟΓΙΝῚ ν ΕΓ ΠΟΗ ἸΟΙΟ ΠΟ] Βαυ απ πααια πὶ ΟἼΗ 
φορά! Πα Πς, (μεῖς αάρατοτ, [τάσις οἰτη οἰ τῖτῖς ΠῸ 5 
Χομορποῦ σοηέξοτγε, οααΐτος ΡΓατοστίμ σαπῃ 6α111- 

εἰθιι5. Εος δείγιατη ἱποοίας, Αὐοαάτν σο] οΠί 4 ΠῚ, 
δρίτουηδ ϑιορῆδηι ΒυΖαητι) ργοάϊϊτ. Ἐπ φυϊαύππ- 
Ἡ]ατὶς ποτα νήτας ογαῖ. δά ίοιτὶ ἔσογιητ α ἡ ρος 

ἀφυποηϊὶο δά ΒΕ Π] οσιιην (οοἰοτατοιι, αάθοαῃς ἰδ πα- 
ΡΥ δὶ σκιράτέω λόγον. ΠΟ Πογτοπη δοϊγίτίσαπ Βάθ6- 
Ταητ, Σ προκινδωωεύον, ρτπιο ἴῃ οαίσα 5 σοππξίτιι- 

ταπυ]οςο, φιιε πα ἀμ οάατη ΗΕ Ἴς αἴτ, Δἀάςῃ5 
ἀΠΐοττο, λόχον Π]Πππὶ ξα {Ὁ ἀκα δικόν, Ε ΟΓιι πάθη ἰπ- 
ἔτα φιοαιι πηθητίσμεια Χεπόρβοι, ᾿δγοιν αγα- 
γατυμν ΔΗ ουϊαγιηη, [κοῖς. 

1 4θη,, 0). Ν Τα εἰ πὲο φυϊδοιη ᾿πά]οῖο, ποιηϑις 
χῴτερον ἤου ἰοζο νοεῖς οἰκέπω {ρηϊβιοατίοπο. ΪΝαπὶ 
Ροῦτα αποπηδαταοάιμῃ (ςτῖρίις ΡΟ  πχ Ποτί ταττα- 
Ρίτο νΤῚ ας ΠΑΡΙΙΗτ Θὰ ΠῚ δ τὶ “ἥν οἰκείων, ρίΟ ἀρηιο- 
Φεἰς,η ταρταπὶ ΓΟ ἴσοῦρτο ἐδγαῖς. Ἐς ΧΕ πορίοη 
1ρίς {δ 1]1οἶτ,πατίοπος ΑΙπατίσας ἰσοιπη ἐοτπς τος 
ἴῃ οΧροαϊτίοποπι [πττιοτο., (θ᾽ ὧν οἰκοῦσιν, πος οἰξέα- 
τα ἴλη. ἸΝΟΙ ἀατοιι (Ο] 1 (Ὁ ΓῊ] οἰκοῦσι. τϑ᾽ ἡμῦ. ἘΔ-- 
ἄεη: γοχῃοοιποάοίη 1111 αὐαξάσεως ἀύοαις δίς 
ἐπυεπίτοτ, ας ροΙξογίογείόςο ἰητοῦ οἰκέτας οτίαπα Η - 
ΤΠ ΞἔΑμ  ἴὰς σοι τιν. [το Πὰν 1 αὐαξασεως. ΠΏΤ]Ο 
παιδείας ἱρΠι51ηἰτίο, ρανρ. ̓., Β. νὉ] ἀϊείτει,, ἔχοντας ἃ 
πλείονας οἰκέτας. ΙΝ αι ἴῃ αὐ πη Ἐγατίοπα ἀοηγεῆ!- 
(ἃ, 46 414 1Π|ς ἰοαίτιι, πηαποίρία (οΪα ποη τερο- 
ΤΙΠΏΓΕΙΣ, ; 

96... Αἀποταζας Η]. δτορἤδηιις ῥἴο σιυζνωταΐα 
Ἰερίςε ΡΆΠΠΟΙρ τιμὴ δολαιόταία, 4αὶ νογα ες, Ζ θη 

ςοπίοέξαγίβ,γ: 645 Ππρρεϊπλατ: Γερογγιη, Π 401 ἐ- 
ἀϊτίοης ροϊξοτίοτι, φαϊδιάαπα ἴῃ ΠΠ εἰς ἔτ ἀσιωῦ- 
νώταΐζᾳ, ]οα ΘΑ ΠῚ 46 ΠῚ ΟἸ1ΠῚ ὁολαι ὑταΐο Πρ ΠΙβςατίο- 
πιεπι μαῦος. Οἱ] ξαοΐδς οτπὶ πουλίης, ποι ἀηΐ- 
ταὶ τοῦθ αἡ Πησοπάιϊμπῃ πα αι 4 στγϑιῖι5 ἀἰςαπι, 
Ῥερεῦιο ἱπιρ 6 τ ; 

Ιδιάςπι, Ο. Νοτανη μυῖς ἰοσο ριπέξογιπι δά- 
Ῥοίαί,υα Πρ α Πςαγοσαγ, Πα α ἐς ἀογατ:ιοηυ- 
ΔάπιοάπιηῚ σας αἰ Πσοητογ ας σοπ Πἀογαπτι σοῖς 
αηἰπιδάποττογο, Ἐπογίητ δατοπη {Π14, ]ιια ἀδἴπιητ, 
Βαϊα πιο  ἔογταε απ άδπι: οἱ κ᾽ οὖ ἱασπέϊς αἴξιύ- 
λαυνον τὸ ςρατόπεδον, ζὲς ὃ κοσι ας σατη σοτογίς. ος εἴ, 
Ἐφιτξερεηρο σα γα οδεφη αθάμε, δ στρα [γλζλ5 οο-- 
ριαϊδι,ξός. ἢ ϑρεέξαητ επὶπὶ μας δὰ ΠΠπ|ὰ Ογτὶ 
ἐπ ΣΡ Δ δῆτα νου ]5 Ὠἰς σοι πο γοτατ πὶ 
ΔΙ Χοπορδμοητε: τὲς παρ ἑαυ τα ἱωπέας αἰριελαύνῳν ἐκέτ- 
λευσε τὸ ορατόπεδον. ΕἸ ΘΗ ΓΙΟΙ15 ΘτοΡ μάηι5. ντποεπὶ 
1Π (ζῖγρο αασταῖ, ΡΥ ΓηΠΠῈ Αἰυϊά ἀεεῖε ὨΘΡΔΠ8) 

(ὐαπιογαγίμπη ἃς Οαδ το ππν Πλ1Π] Οὔ οϊτ,αοται 
Ο πευτοῦ αἰ υϊ ἀοῇ ἀογατὶ ααϊππαάπογτετῖς. Αἀ πος 

τοίρομάθαγ δτρμαπα ἱρίδ, γε 4 Ἰοοιπι ΠΠοεὶ σαν- 
δείας ργΙΠηΪ.Ρ.34..4.. ΝΟ ΠγΠΠἶτον αἰ ’σα!α ἀοοῆς πο- 
ταιογατη : 2, εμηοίσηιησ, πα] αἷς, 4 ΘΕ  Υ  ἐΏΠΈΤΡΥ 11: 
ῥησα δμεέσης, 58. αοητνα, φειάηῃ εἰ ὲ, Ῥοο ἐμ ἴοοο οογ-- 
πθη9, πο αἰαὶ οἱ εἰοιῖι, εν 4792 ἸρξἑἸομεη εὔ᾽εἶξ.ς 

γα πὴ ζαίον, δὲ ἐοη ἐφιίνε. Ἐτρο τ εἴτ, ιοά εὶς 
τὰ δὶ ααέξοτγίταγοηι Σ᾿ ΟΓΙΗῚ ορροηαζ, 4 18ΠῚ ἰρίε- 

τα θα 11 ς, πῦ ροΙε πιοί τις αι! ρετίριοἰθητὶ ρτα- 
τπάίοίαπ αὐξετγο, αταίτ, Γλοῖηἀς τοπηθάϊιπι ἐπτῖδ- 

Ὁ πίτ,ιο μαίς οςο ςδίτϊατ, ζς δὴ κοπίδας (στα πάο, 
δε6 αυρτῃ ἡ ας ἀσταρτα ογατίο " ἡπαπι ἐμ 14 ας 
δὴ κοπί δας πεεχέρος ἔχοντες ὃν τὰ ζει αὐἰειίςα αν. Νόοηὸ- 
πἰπυ απο δάποχα ἤππὶ φυαοθάσῃτθιις, ἰάφος: ροῖ- 
4παπῇηστατα οἰ ὃς Βἰα!σα νεγο Ὁ απιογαγί), ἀϊη 
γεῦθὶς πλατι ς ̓ημαγοῖ, Ζα τς δατεπι σαδτεϊίας 
νοςα5 αιαίαατῃ δαϊοίτ,ντ αια: ἀοἰπιητ,δχρίεγει ξ 
φυίπαπη ογαη τ Π Εὸς κοπίσδες ἔχοντες, ἀε αι θιι5 οἷς 
ταῦ Ἁ ἃ τη! αἰ πλιῖπι ἀο6 οἱ ἑππεῖς, Ἔα Εἴτεβ, 4αΐ ςο- 
ἰάες {ἐγ ἔξας ἰπ τπαηϊδις Βαθοθαυτ, Νδοταπηθη τὰ 

Ἐ αποα; ΠιβΠεἰεϊπτορταπάο οςο. γΊ4ερας μος ὅ5τὸ- 
ῬΒαρας, ἰἀδος; Γεραγγίς δα πλατατοηἷδ ρα} τη δ- 
Ἰοσο πα ΠΙσοη τί, ἀτ1ηι (ερ᾽ ροῦα αἰϊεῖτ, οἱ (ἄ οι πὲς 
κοσιεῖδες ἔχοντες, ΡΓΟ τοὺς ὃ κοπίδὰς , ΡΓΟΓἤΙΝ {10 ὧδ τεῖος 
ἔϊο δ οχρ]οίο. Αὐἀἀάϊτ ταν, ἱποοπηηοάμπιῃ πος δ- 

ΠΑΟΓΡοΓα ἄς Ἰεξέίοπε πγεδ θά ἀἰοιΓαΣ » αἰδιήλαυνον 
τὸ φρατόπεσον, ΟἿγ Π,,774 ΠΑ 7 ὐεἰρεθ Α,}ΗΥ ἐφείτος, αν 
(Θᾳιιαταγ σὐδεΐσεισειν, εἰ γον  διονπέηῖ, Ατνοτο ραγοσ 
Ὀαητ Ογεῖ παπάατο οαηλίτος, ὃς αὐρκελαύνειν ἐκέλευσε τὸ 
φραϊυπεδὸν, 77:1 {|| δφεσέτε εἴγε σαβγα σερὲ, σας 
ἰρίς Χθρορβοη Εἰς ἱρῆς νοῦθὶϑ ντίτατ; ας ἀοίπμάο ἐν 
πάξει αἰϑαϊςἰυσαν,ογάτπε τ γί οοη ἐέγεπι. ας 6.- 
ἰαίπποάϊ ἤπητ. ντ ργοίἘγατίς Η͂, ϑτορμδηὶ τι οεῖδι. 
ἰμΠΓΪ5 οιιθγι πα θαησ, Ὁ πχμΐπο δὲ νῖτι ταἰ ἐπὶ 
μιαθεῖ, νε αἰ ργαος πῆς, πεςοῆαγίο ξιτοπάππὶ 
Πι. (ὐορίτος ἱρίς ϑεορβαπιις ἐο οἴτατο Ρασίΐο αητὰ 
Ἰοςοραρ, 34,4. 1 τη Εἰς νου 5, τέω τε δυκαιοσεύίω, 
Φαδηλιις ΠΙΠΠΠ ΠΟ ιογοτας, χιιοά Πὶς τοίροπέοτγοῖ, 
τη! 272 [5 1η26η σοση 4792 ταν εἰϊσηεξ ἀκοῖι, ΟΣ εἰὰ 
εομ εξ πγα ἰοοηηγοἐμηφηόγει., οεσια σένα ἰεξβηομῖς 

“παγ»οοη79 μι οφαεύαί. Εσο αιια νἀ ον πὶ σιωτπονωταΐα Ὁ (ὀγήαη:; ἰά απ ρτὸ {πὰ το !ρίομς δ τηογο τγαξξαμαὶ 
φυίάθην ἰορὶ πὸ ρος, κρλαιόταΐᾳ νοτο, ιο ἃ οχ ςοη- 
Ἰοξξαγαϑτορμαηας οὔτις, σίτι5 ἀθ αἰτοῦα ἢ] νο- 
ὈΘΙΘοΘάοΓγα: ριισαυι 4.1 ΠῚ Πγἃ Ἐλέζα πχατατῖο- 

Ὠοτοροπὶ ροῆς ἀσυυςνωταΐζ. ἢ (ὐαπχογαγίας (6 ἴῃ 11- 
Ότο ἔτιο σευ νώταζᾳ Γορου ς ἀἰςοῖς, ἃς νοϊτίν τάξη, 
φφεμηο (ο{ἐ ἡράμτογ, ]αοα ρίας ΠΟ χαδάγας. εη- 

τἰδτὸς νεῖογεβ, πα τοπηογο αι πὶ ποιοῖ ατῖ οΧ- 
ἤπξις ΙΔοπιμεὶς ξλοίατ τη δὲ, αιια ἀ1 ΠΟ ΠΠΠῸ5 ἀο- 
ΡΝ τενίτερίτις αἰϊοσα γοἀιπηᾷλῃϑ. 

ἰΔ.Ε. Ἐφυΐάθπι Ἔχ [πἰπιο,οἵο πλθίτο το ξε 
ας, καὶ τοίνωυ ἴγγω, ὅπ τύτοις εἰκὸς ὃς ςετοτα, Ιεσὶ; ἢ 
ἀμπηταχας ἰῃ γπονςτῦο, δίῃ αἰ πἸπσυοηάο, ν 

χπππησταν 



ἼΧΕΝΟΡ 

ἐπαπλαζατίο ας, τα]! φαοάδηι πλοίο : καὶ τοίνωω γνὸς» 
ὃπι τάτοις εἰκὸς μιίλιτες παΐ τῶν ἐν τῷ ςρατοπέδῳ ναῦ κατφλῆ- 

Ν᾿ φϑαι αἱ ἰῶ,, δὶ τὸ ἀμφὶ συσκευασίαν ἐχήν, ἐκήρυῆε δὴ παρεῖ-- 

να! »ὃζς ςετ. Ὡποά ἢ “υς ΡΓῸ γὲς,ἰταϊοροτο πα] τ καὶ 

“ίνωυ εἷς ἔγγω, ἈΪΠλΙ Γι.) σα οι οὐῖτ γατο πο ροί 

χήν το! Πάτα τελεία σιγαὴ, ὃζ ν 6] οιιπὶ ζοπηηλατο. νοὶ 
φοἷο σουπηπλιζοταγ. ἢ ΟΔπιογαγ!) νογο μας ἱπτοῖς 
Ρτοτατίο, Ομοά αὶ σοηηες Τφ ΑΛ Μ16 ΟἸΡΖΜ ΠΡ ΣῊ ας: 
γι γολφείτετο ο[ὁ οομτθη ας : Ἰη ἀϊςῖο ο[Ἐ 4 οαπὶ ἤθη 
χατλῆφθαι,(ε ἡ καϊἀλελέφθαι [ο στο. Πὶ οεϊποτὶ ντγιην- 
416 Ροτείξ,ί  ἀἴτα ταπσοη, ντ Ραι}]0 δἰ τοῦ ας τού- 
ἀδηταγ, ποπῖρο ἢς: Οποά τ πα σεμης τφάλέηη ο- 
τ .124792 ἐπ σα ἐγ πήμο γελιξέμη εΠ6. σεγο [γι σὲ- 
ἀογοιτῦ. 

Ἂ 98, Γ.Ἴη ἢϊ5,οὐκ αὖ φρέποντα ἡ μιν δοκοίημεν ποιξῖν, 
τς πρέπονζι Ργοςι] ἀπδίο ῥοσιῖτ αἰΐα ἡ ςρατίο, 

“ἥπδιῃ ᾿θτασίτις ἱπηρεμάθπϑα οπηϊτγεμάδυῖ ραταιίς 
ΡΓΌρτοΥῦ πορατοποηη οὐκ αὖ Ρταςοάθητοπι: φἄθο- 
4ις Ποῖ] ἰογι θοπ δ. ἐκ αὐ μυὴ Ὡρέπονζᾳ ἡμῶν δυκοίημᾶν; 

«οιῶν, ἃζ ἔς ςοπταςη κα, οὐκ αὖ δοκοίημεν μὴ πρέποντα 
ἡμῶν ποιῶν. Τά γοτὸ πιαρὶς ρογίρί σαι πι δεῖς, ἢ προ- 
τῖοτα σιιπι ἢϊς ἰτα Το ηἰπσΉ τι: δεινὸν αὖ ἐΐη, εἰ οὐκ αἢ 
δοκοίη μεν μυὴ τρέπονται ἡμῶν ποιέν. “1717 πε [ΠΟΥ βμ6- 
Αἰἰρεμάο δἰτμ11 126 ἐπ! ΕΡΥΖ4., ἥσῊ ὉἹ σε ΑΊΩΗΥ μος 72 11- 
{76 ἀφορίᾳ βάσεγο. ἸΝατα αἰϊα ρτογίις εἰς (οπτοι- 
τἰλ. ἢ (ογῖθας δεινὸν αὖ εἴη, εἰ οὐκ αὐ δοκοίη μεν φορέπονζῳ ἡ-- 

εἶν ποιῶν: πος οἵἘ, γρεγλερ ἤσογες, [ἰ πεσίλσοησίο αἰπεῖ- 
τὴφε 21 ΘΡΥΑΣ, Π05 Ὁἱ ἀρ ΤΡΩΥ μο. αἰδοεμιτα ζάσογε. ἸΝῚ- 
ταΐγαπι μας Ηγ ΠἘαίρα: πιοητὶ σοπτγατγία ἴπης. 

Ἐ1ο2,Ε. Ῥαπέξοτγυτη ποτίς ἱπάϊοδυΐ, δἰ αυᾷ 

ἐεοῖδξ νοτῦ!ς Πϊ5. τὲς ἢ Ὡῆϑῳ δὲ δὸντας τ πρός, ΔῊΞ 

χμωλώτοις ἐλάξετε, Εποσίτ ἀατοιι πος, πλεα ας πὶ 
Ορίῃϊοπα, νοχ ὅπλα: ἢς ντ ἱπτοστατί ἰοςιις ΡΟ ἤιε, 
τὸς ὃ φὐδαι διδόντας πὸὶ ὅπλα. αἰχμαλώτες ἐλάξετε: Πος 
οἴξ, σ΄ ἀπε: 67,2 ΑΚ 24 ᾿γ ΑἸ θγηηΣ,, δος ορείηος [ξοΐ.- 

ᾧς. Ἑαλέξανοτο ἔπἰτ ἀὐιπόγιιπι τγαάϊτίο Ἔχ τηαη ἠδ- 
το Ογτσῖ, φαΐ, σατο ΠΕ] παττγατίοης {προγίοσὶ., τας 
τ: εἰ ἕινας σιωὺ ὅπλοις οἰξιόντοις ἴδδιεν, κατακοίνάν. {φ’οΣ 
ἀγα σείξαπι ες εχ ῖγε ντάργθηι,οος σοοίάεγεηι. λυ: 
τατίαϑ νογτῖς, Οὐ [δ ἐγαάδεάφγημε : ἃς {1 |Θσ! τ, τὺς 
ὃ αῇθᾳ δὲ δόντας ἑαυτές. Ῥατῦ ίλης σταζα ἔποτίτ ογατίο, 
δ δἰ ητο  ρὶ ος ἰρίαπι ἑαυτός ἀεθςας. Ηστη. 51τε- 
Ρβᾶπιις, οαΐπ5 Ποταβ ἢῖ5 ἐχαγατὶβ ἰπίροχί, Ρἢ1]ο]- 
Ριτι ΔΠςσατ, ἀΥΠΊ ΓΙ πιοῃ ΟΠ ΘΠ ξλοϊδητοηλ. 
Ἰτααιια ν]ἀοπγι5 γτΓ 116; ποδιησαπιη οαήοιη εἰ- 
{εἰδητεητία. 

τος, Β. ΡΓὸ ἐπεκϑϑᾳ Γοροπεη τ} ἀπεκόϑᾳ, 4η9-- 
ραθαν: ἤσατ ᾿πέτα νίἀοηλις [στίρταηυ ἴῃ 15, το 7.8. 
δἰποκόλοιῦτας τὸς ἱππέας: δέτιιγίι15 1 ] 4 οπι {ξατίπι,ν οῦ- 
ἔααϊτεγο ροΙ μιιης, ὁ χποκόηών οὗτος αὐτὸς. ΓἰὍτο αἰ1- 
ΓΕΠῚ Υ ΤΙ ἑλλίωυικών νεγθιιηι ΠῸς ἐἰποκϑλέν Πγασὶς οτ- 
ἴατη νἱτίοίς (ογίρτιπη γερογί βιηιις δἰποσόλεν, γ τι 14 ο- 
Φίππιις ἴῃ ποτατίς αά ραν. 6346, Ε. 

το8, 4. ἘᾺ οέξίας Ιεσουῆιβ5, φρὶν ἧς ἡμᾶς ἐλθεῖν» 
18 Π| ἡμιαῦ ἐλϑεῖν, Πστιτ ράα]}ο ἀητὸ ἐἰς ἐμέ. Ῥτορτοτ- 
ΕΔ πα ὡς ἡμαξ Δα τηατρίπεπι ροία. Η,, δτορῃδηιϑ 

δάρτοθαζ. . 
' παχ Ὁ, ρτὸ αὐϑδ' ἑαυτῷ δαθεε [ἴδεν Βιιάεηῇς, 

Εἰ αὐ. ἑαυ", εοά δια ντγαπιαας (επί. Ὀ ϊξεσαιι- 
, τεῖι Πεὶς οδίογιιδη της ρα} 1 ἀπῖς, νογῆι χιαΐ- 
Οὐ ψε- τὸ Βυιΐτι5 ρασίπα:, νοςατί α Χοπορἤοητο ψιλας μὰ- 
Ὶ κθπ χείρας, 415 κοπιδὰς ΑΙ Οαα ἀΐσοῦς [οἱςξι, ποιπίπε 
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ΡΠ" ἐλέϊο ἃ κοηῖψν, φιοά ςαθτι ΒΓ ο] δά ), Ποῆ ραηξεῖπα 
κα. ξοτίδητ, ρτορεπιοάστμηῃ νῖ Ποαπγαίδοαμάο ποῆτὶ 

ἀΐσαητ, Ηας ςορί ἀϊ5 νόος (Οὐαγτίμ5 οτίαπη ν [5 οἱ, 
ΡΓΟρΙἀϊο ταϊπαβίοηρο Ἰεαΐξεγ ἰποιγαο, ἃς ξ4}- 
οἷ ἔογπιαιτ οχ ρᾶττο τρίοσφητς,, ξαϊαίπηοα] ἔμο- 

ΠΟΝ,ΤῸΈ Α. 1037 

Α σιητ οἰίτη ρα) ρορυοσιιηι οὐ θηγα τισι, ἃς ἱπητ 
Βοάϊοσας Ῥεγίαγιτη, Ἵ ἀταγογαπι, Τουςοογάμ, ςο- 
τογοσιιηη ἴῃ 115 ἰοςἰ6. Αρια Αταδος ποπιθη οἱδ οἵ 
δος, ἀρὰ Τ τγοο ΚΙΠτΖ, Οὐαεῖβ κοσίδὲς απτ, νῈ 
ἰηάϊςσαταιη,, 1 ἀτὶ Π]5 ἤςας, ὨΙΠ ΓΆΠΟΣ, [ταὶς ἃς Ὁ δἱ- 
Ἰὶς οἰπυίταγία;, Οογπιδηῖς ἴθ 6 ]1, Πὰς ὃς ΒΟΒομηὶς 
[881], φαοά οἵ ἰπτογῆςεγε : Ρογῆς οἱ πη δείατα ἃ- 
οἴπαροβ. Οογογιι ψιλας μιαχαίσος Ποῖς,, Π ΟΠ πη, 
νι], οἰλάϊος πος Ἰῃτοσργοτοῦ, Τοά οἰλαϊος 
οχίϊες. (ὐδπιθγαγίις οτίαπι πιιάος γϑά αἰ ἀϊτ, ας τᾶ-- 
τίοποπι δὐΐοτς, τὰ παάος ρἸδάϊος ἀϊοΐ, αοπιδά-- 
ΤΩ ΟατηΠῈ ψιλοὶ ν ΟΟΘΏΓαΓ Πἰἀδι ἴῃ Θχϑγοῖτι, 4] ὃζ 
γυμαῆτες ΧΕΠΟΡΒΟΠτὶ ποίἔγο ἃζ γυμωοί, Ν' ἐγ πῃ ἐς 
δὶς φιοα; ἰΙοαιοπάο 5 ψιλοὶ Ππητ ἰητο Π ρον], ποιὰ 
πα, (ο φαϊδιις ἄστη πππτ οχ Δ. Τ γγατη πος; 
πάλη Δ Πατα ταὶς Δάρο]]ατὶ γώῦ ψιλίω,, αιιος 
ΥΌΓΙΙΠῚ » ΠῚ τΟΥΓΔ ΠῚ ἰΠΓο Πρ Πλ15 ἀτθογος ὃς Ππας 
1145 Βα θοητεπη. Ἰἥατη οἱοσαητοῦ ργατογϑα γῇ ψι - θ ψιλή. 
λὴ, ὃς χώρα ψιλὴ; ρΓΙΟὶα ῃ σ] ΟΠ γιῖς οχροηίτη ἃς γιὰ 
ὁολαζου(ᾳ ὃζ χώρα ορλάζυν(ᾳ,, ὅξ τοῦτα νας. Οὐορίάας: 
Δατοτη νΟὐΔΓὶ , 1185 Εἰς Πουηϊπαῖ ψιλαὶ μαχαίρας, 
Ράτοτ εχ εο, φιοα ἰδτο ν παιδείας, ραρ. 119,0. πὸ - 
τί οποιη Πογαππιετ 64 .Πτιιπὶ ἔαςίθης, ςορίάαβ σο- 
{πλ{ΠῸ (οεἰθιτ,αίθιι Ἔχί!ος σἸδάϊοϑβ δῆτα τε διιογατ. 
τι, ΟΟ, ϑοαιαζαϑ ἔστη ἰθέξίοπ πὶ Πρτόγιπ πο- 

ἢτγοσγασῃ μδης, αὖϑις τυχὼν χα τήργάσοζ ἢ χίονίᾳ., Τξ{η:' 
ἄεηπο ῥεί ποῖ ἱεοπέρς σοηἤοίεης. Βα δ ἢ Πς αὐτοηι 11-- 
τὶ (ςτῖρτασα πο ἐπεϊορδης, δυςυχώς τυχὼν καιτ4ργά-- 
(Ὁ Σλέονίᾳ, τξξης ἐηξείεολτον Κρἰ οῖ ἰεοηεῦα σοηβοίεης, 
Δα πιατρίπέδ Ὁ 15 Δα οτῖρτα, (ὐλπιογασῖο ρ σις. 

ὅἸδιάοπι, ), Α νερὸ νοτοῦ Χοπορἤοητεο κα- 
ταχαίνᾷν » τοτίξ5 Δητο μᾶς ΓΕροῦγο, ΠΟ κατακτανῶν, 
πποί ΠείοἸορίταν, ἴο κατακανῶν ἀεάποίτιτ. [4 πο- 
εἶ ἀυτηταχαῖ δαῖτ, αἰτασο ταιπιθη Ὠυΐπῖτης το 
ἰςέϊο. 

βεΐξ. 

Κι ζ. 

Οὐ ηίϊαγ, 

βαῥεί. 

Ακινακης. 

Β 

Θ᾽ 

Ὀ 

ΑὉ ΤΙΒΆΝΜΝν ὈΕΊΊΝ5ΤΙ- 
ΤΥΤΙΘΟΝΕ ΟΥ̓ΆῚ, 

Ι 

Ῥϑδ Ἔπβ8, Β. Ῥγοῦίας ἕος αὐαπόδοτον εξ, Π16- 
Ε Κ' σὰς, νε βαξξοηι, ἀλλ ἐγοὸ κ, ἔφη, ὦ βασιλεῦ, ΝῚ- 
1 οπἰηι!Ἔααΐτιγ, φαοά ν]]ο πτοάο διις Ροῆιτε δο- 
ἐοπηπλο ΑΓ}; Π.ΠΠῚ Αἰ ϊχαία τλοῖτ νἱἀφαηλς ἴῃ 4- 
[1|8 αὐαποδότοις ΓΕΡΟΥΪΓΙ, αιοα ρ Ιοσῖθιις Γείροη- 
ἄδατ. Ησοπηο σδυ 4 ποιοῖ, ντ ΟΠ Ὁ (τυίρεαμα 
Δ᾽ Χεποόρθοητο {π4!ς 61: ἀλλ᾽ ἐγ μἐέν φημὶ, ὦ βασι- 
λεῦ, Ὁ υἱρρο πος οριις Ε[ξ αἰϊοααίπ 10 ἔφη, ψαιιπι 
ΡΓαςοΙοεῖτ ἔλεξεν : ὃς Ποο πιοήο ρίδπα ογὰάτίο εἴ, 
ΠΕ]Π1ο ἰπάϊροηϑ δα αἰαπόδοτον γε Πιρίο. Υ ἰτίατα: (οτὶ- 
Ρίαγα οτῖρο ἐχ αρ γθυίαταγῖς, Ηροηγίσιις ϑτορῃα- 
ἣπ5 ροΐξ βασιλεῖ ρῃταῖ ἐχ ργωςοάεητίδες ἢ τ 
ἀἰςπάπτη τὸ ἐλιοὶ δοκοωῦ ἐρω. 564 ΠΙΠ1] τα τη ῬΓᾶςο- 
ἀρητίδιις εχῆτατ, δεηπι Ζι 46 πὶ οἰμ5 ἐγ φημὰ ἀάτίς 
οἰτ, φαοά ΕἰΕἸπ εὐποπάασγιοπα πΊδα, 1 ἰττογα ἀυτοῖα 
Ὁ. ῥτὸ ἐΐγίγνεται μαΐδεῖ [Π5ὲγ Βιιάσῃς συγίεγγόνται. 
ἀπο τπαγρίηὶ δα θόξιιην Πτοτη Πττοτα Β. ΡΟ ὁρῶμεν, 
ἴπ ἐράοπὶ οἹἘ ἑωρώμαν, φιοά ἴῃ νεγποὴς ἴθαι- 
ἐπι5 Πτηι. 

τἴ9, Ε. ῥΥῸ οἵ χνες αὐ ΔΙᾺ, Ἰεσοηάιιὴι ἀυταῖ, ντ αὐ 
ΤηαΓρίΠοπα ποῖαι, ἘΠ τ Ρτοθαης, ἴῃ 
ἐσχταπι Γεςορίτ. 

170, Α. Νοταῖῃ ἁΦροίαιί, ἀπὰ ᾿πήἸςάτοτιτ, ἴῃ ΠΙᾺ 
γε 5, φέροντος οἶνον, ἄλευροι. ὀλίες ὃ ἐλαωύοντας., α1-- 
ἀπ: ἀςοῇς, Ροτοῖς αὐτοπιἀρρ] τ Ιοσις πος ἀθο- 
ἄδλιη ἤοάο, παύτας ἐξῆν Σ ὀοις ΙΑ φέρονταις οἶνον, ἄλευ- 
εξ" διηοὶς ὃ ἐλαιωύογσαις, ὅζς, ἘΧΟΓΊΡΙαπι ΠγηΣ]ς ἀοἰπ-ς 
ζορβ164,1). 

Ε 

σ 

ΘΕῚΣ 



.- 

τον ἌΟΡ 

σα ΔΙ σίτων, Παξξεηι5 αὐαποόδοςν Παριιτηιι5 ᾿πίαπα- 

116: φιαις {ξατίππι (ξαϊπιητας, ἐσ οὐδενὶ γὸ βρώ- 

μαΐι, γίηιις φ( ϑηεκῶδες δοκῶ ζἴ), 4] 441π| παρενθέσᾳ 
Ἰοπρα ἱποαίθγιητ, αι τα ΠῚ ἢ ἘΠ] δα οχρ! ϊοαπ- 
ἄλιῃ ἰοοὶ ἀ{ΠΠουτατοπι ργοάείξ Εσο ἀππηταχαζ ατὶ- 
τε ἐπεὶ ὃ {ρίατο ριιπέξο, ἔπε τελοίᾳ σιγῇ,» ὃς ἡ πῖσο 
1110 ἐποὶ ὃ, σοπαπηστατο [ἢ ἐπάδηὴ,, 4ττα: [πρῖπ5 ἴητοῦ 
ἴς ρεγπιπγδηταγ, ἤς οπληϊα γο πταῖς γε Π1Π1] οδίςιι- 

εἰτατίβ ἀτὰρ 5 Πιρογίτ. Π)ε ἐπᾷδὴ εχ ἐπεὶ δὲ το - 
ζποηάο, Πα 65 χειρί ππα ἱπξέγιις, αὐ ρᾶρ.20 4. 
Β. δὲ αἰ δά ραν. 338, Ε, 
ἄγ. ΕΟΤ τρίτα ἢ οπηπίβι5, ἐκ πολλῶν χαὶ πονη- 

γωών χοημέξ, ὃς αρίογίίχας το ἀϊτιιγ, ΖΖημέρες ἔθ γτεα- 
ἐγεύι. Ἑφυϊάοῆι ἀπίῃ ν οσε ΠῚ λόγον, ἤπια; ργαςο- 
αἰτ, ὃς προσώπων, {αα: (ἐιίτιτ, σοηἤάετο : ἔας!]6 
᾿δηἰτηδάπογτο, χρήματα, 4 1α: ἴππτ πο Γο5, πιο ρο- 
ταηΐᾷ. ἰοσύπη πεῖς Πα] ]Π πὶ μαθεγο: αιαπι Ἂς τγῖ- 
Πίθιις ὃς δἀπεγῆο τεθας Ποὶς ἰογπιο τ, ας Οτα- 
εἰδ ἀἰσιιῆτιΓ προίγματαᾳ » ΠΟΙ χρήματα. ἹΝΙΠΙ] εγρο 
ζπασίὶς Ἰἀοποιιπι ργαοοάςητὶ (οαθητία; νοοῖ ἔπο- 
τἰτ, {ιᾶπι ἢ ὡρα μάτων. ΡΓῸ 10 χρημῦν, τοροπα- 
τατ. δῖος δηΐτη ἢα:ς ττῖα ΠὈ] σου πη ΠΠτπ|ς γείροη.- 
ἤεητ, λόγοι,» ΉΡΆΦΟΥ 6 γποροίγμ οί » γεν ἐρ (2 ἐγήϊξω ξ5. “αὶ. 
τιον (ἀ 5 αὐόόφωπει, ττἶιτεσ [ο7»η12277)) {γ 6 ρ 16. 4π εἰπεῖ: ἀε 
αΐδιι9 ὃς ςοΠ ἰρὶ,, ὃς απιρ γί τουΓῸΓ ἃς ξογπγίάο (ο- 
ἴες. δ1ς ἰρίταγ αρτς ν οοὶ νἱτίατα: γειά. 44]4- 
ταιηι. ΑἸ]ουΐη νἹ4οτί ροίϊοτ νοράθιο χρημῦν Πτηῖς 
Ἰΐμ οὔ ῥημῦν. 55 α λόγοιν φαοά ργαςοῆιτ, ἃς ῥήματα 
αἰΠίησα ποχιςιητ, Ὁ οα ΡΠ ΜΠΟΙΡΒΙ (ςγίρταγαπι 
«ἀτίποτ, χε μῦν Ιορ Θητί5, ΡτῸ χρημάτων, ν τ .Ὰ}} ρεῖ- Ὁ 
ταγρθατογιιπι οὔ]ογος ἰπτο Πσαπτιγ : ΡῈ τὴς 411- 
ἀομλ]ςοῖ Παης γοτίπεασ, αι νο]εσ. ἱψπ τ Εξ ΥἹΧ 
Ἠαδεγε]οςαπι νἱδταγ, 41ΠῚ 41 ζοογος ἰπτε] Πρὶ 

πο ΡΟΠ τ, Ζιιατα νεται, ὃς [πατίτη να] τιι5 πηδητίο 
{ιθ ἰοίατατ,., 4α1 αὐ 1}15 σο]οτίθιις ἰδςεγηὶ πεαυίς. 

ἸΣῷ Αι Γορὸ ῥτὸ αὐασρέψαι ροτίτι5 ἀγαϑρέψαι τὸ 
φρόνημα. ἔἰστάπηοπ,, ντ τ Ἰοἴτιπι, ν αἱσα πο ΠππΠῚ 
ΤΟ] ΠΖια ἢ. ἢ ( διπογαγίιις φαϊάθτη αη! τά πογτίζ, 

Ἐχοϊταηϊ νογῦθατη ἀος ο: ν οὐύιτῃ [ἃ ἰάτεγο ἴῃ ἀϑαφέ- 
ψα;. ἢ τοξξο (σε θογοταγ, ποη ἀοργοΠοηάϊτ. 

, ἤ χγϑ, Ο,, ϑοαάπτι ἔππὶ ἰςξξίοη ἐπη ν Πταῖαδπη, 
ᾧ ἡμετέρῳ φύχῳ,, Ἰΐσοτ πιο] οτοπα οὔτε 4] σο ΠῚ, τας 
ςἰξιη στο Βυάεπῇ; ὅδ ὑμαωτέρῳ φύλῳ, σὲ 65 παϊίοπὲ 
ΦΈΠγα, ΤΟΣ ἡμετέρῳ ὨΟΙ γα. 

ἅα50, ).πι. Ε. Πῖρο δεῖς ἰάεττη αοο! αΠΠς, σοῦ 
{προσίπς αἰ οτίος ποτάγιμη. πούτα ᾧ ἐλῆονα,, νΕ} 
ἐλάσσονα, ντ 411) Παδεητ, τόχτιι ΕἹῈ: πάντα ζὰ ϑάῆον ἰον-- 
σα, (ςΠ01}] Ππε σ]οῆτα νεγθαίπης. Ναπὶ ἐλώδονα,νο- 
τ νῃᾷ τεΐροπάες νοσαῦθα]ο ργαςεάσητί βαρυτά- 
που, (Οα ΔΕΠΪῈΙ5 Ρετριεῖε, Οὐλππογαγίας απ! ἄδηλα πο- 
Βἱ5 εἴξ, χασπη λυ ψέογα ροίαϊτ ἴῃ τοχτιι, φια τ(Π] τος 
ἐλώπονα αταςῖς Πιηξ. 

Ἔ121, Β. ργὸ ΠῈῚ5,, ἀφίκεῦ δὸς ἡμας,, 57} πότοις καὶ 
ἄγετε, ΡΙσμίοτ ἃς τοξείον Πδτὶ Βιι οπῆς οἵα Π84]ς6- 
ἐτϊο;αφικεῦ πρὸς ἡμᾶς. ὅ): ὃ τότοις Σάκαι ἀγέτωσων. ΙΝ ]-. 

ΤΑ ΪΓιιΠῚ ΡΥ ἡμας ἄξογαῖ ρίοπα ἀΠΠἸπέξίο, ὃς ν]τίπης 
Ἰίτεγα: νος τόποις, ΡΓΟΧΙΠια 9 ΠΙΠΆΪΓΙΙΠῚ σι, ΟἸΙΠῚ αν 
Ρετίεγατ :ν πάς λέξι, ντ 5ασας Βοὶς ρτουίιϑ ατηϊ- 
1δγίηγασ. [τοι νογία ρος μπης αἰτεγο, ργὸ σὺ δὲ ὁ 
Ἐἔγῳν ἀυτὲς 9 (τε! θοΠἀτπη ΡΙ ομΐι15, σὺ δὲ Αλκεύνα ὁ ἄγφν 
αὐτοιὶ, εχ εοάεγή [το. 
ὙΊΡΙάεπι, 0.1 οέξίο πλαγρί ηϊ5 ἐγίυΐα τῳ ἑπέοϑϑω, το 

πὰ ΠΟΙ τὶ Παϊρέτ, παρεγγυάτω ἕπεῶχ,, Παι4 ἱποΙοραπ5 
εἰ ας στο Βυάοηῇ 4οθοταγ. Ν τευμα; τἀπίςῃ 1οτῖ:- 
Ῥταγα (δ ἴπ5 Δ  Ἰάοτη γος ϊτ. Ὁ 

136. ΟὐΡτο κινῴμανος ΓΟ ΠἸτιο πιά ππ] ραζας Η.51ε- 
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πις, Α, ἴὴ Εἰς νου θῖ8, ἐπεὶ ὃ κατενόησε ὃ μιεσφιότη- Α' ΡΠ ἀΠιι5 κοινωνέμενος. Ἐσο ποτὶ στα τηυτατίοης 
κοινόμανος ΓΕρΡΟΠΟ. ΝᾺΠ| εο νετροίαρε Χεπόρῆους. 
τοῖηντὶ ἀρήαι Πομὲ ὃς αὐακοινξῶς, ραι ΠΟ ροίξ, τοπὶ ϑο δά, 
ῬΙάᾶτο αἰχίτ, κοινῥμαι ππεύς σε: ὃς Ἐπιτίρ 465 ; λέχους σσὶ 
κοιναμιέγζω. ΕἸ. ϑτορῇαπιις ἴῃ ἑοχτατη ἀςηϊά; γὸ θρίξ. 

ἦτ,8. Α(ΟΡτὸ τὼ δὲ ἴ' πολεμίων λείαν ἥχον (ογ΄ ὃ 
ἀππίπριο Πο, τίω δὲ δ᾽ πολεμίων, λείαν ἄγαν, ν]άοἸςεξ 
ἐκέλευσε. Υ᾽ Οσοπινοτο πειὸ δὲ, πο ςοηίπησό ὈΠΠῚ 
λείαν', (Θἀ {Π|4πτ ρταοοἀθητοπιτοροζο, τίω ὃ ὅηκρείῳ, 
τέαν ΔΠ πολεμίων ἐκέλευσε λείαν ἄγεν, 6 ο {1πε77: γραρόγὴο 

Β ργααίαῦ αδίσοηαἰαη: γγάοορει. ἸΝᾶ ΑἸΙοαυΐη Βοι υὴλ 
ΡΓαάατα αράπςεγε ΡαΓΠῚ ΓΟΠ δ ηΐθητοσ ἀϊοίταγνς 
δ αιπρίσιας. 

ἔι29. Β. Ρτὸ ἕως αὐ ἕλν (τε δεπάπτη εἴδε ἧς αὐέλες 
οὔίξατ οχ (ΟἰἸο]1ο ππαγσί ηἱ5,ὡς τπολέση, ΠΟ α ταπηοῖι 
Ἡ.. ϑτερῇαπιι ρτὸ ἀἰιογία ἰςξξίοης ἀςάϊτ. 1.π| 1τ8- 
τί πα [Ὁ υαίταΓ, τὰ κάντοι ἐχιὶ αὐιῶν, φαιοά τοξείας (οτῖδὲ 
ταῦ τῷ μέντοι. Ῥατεῖ Πος τα η] [ο ξπς,Π σαπὶ Ηἰ5 Ὡς 
ΘΆΠΙΕΙΓ [ἐφαφητία, τῷ μέντοι ἐμικ αὐιᾷν κρείων ἔςαι- 

ΟΙΡΙάςπ,, Ε. ΡΙῸ ἐν τοῖς ἀφϑονωΐξ τοις φραπύοιτο. [δ 

ΓΟ δίας εὔῖτ, ἐν τῖς ἀφϑθονωΐά τις ςρατοπεδευοιζ. αιοά τὰ 

νΈγποης [υπιτιι Πιπι,ντ οτηπίπο βοτί ἀθδαῖτ: 
ἦτο, Ο. Οποα]ορίτατ Βεὶς αὐφρχμένοις(οιπη ἰΠ5 

τογῆλο 115) σκενοφόροις, οστγαγίττη οἱ  ργοχίπις ρτα- 
ςοάεμτθας 115 αἱμοίξαις ὀκτεζέμεναις. γεριταγπας 
ἱπυΐίςοπὶ ΠΡ γεροπάοδητ, [ςγίδίτογ αὐεημῖνοις σκενος: 
φόροις ἴῃ 40 ]αχίτατῖς ἀρτα ἰοσα ἱποίξ Πσῃϊβοατίο.. 

144. Ὁ. Ααϊοοὶ Ἰεξξιοηθπι ἔπαϊτο πλο]ογοπὶδά 
{0 τὶ πηαγρίποπι, πἰ πλίγιι πη ργο Μήδοις τύτοις [τε θεπς 
ἀϊιπ, Μήδοις, τῦτε παύᾷς αὐτὲς αὐα[κείζειν- 

ἌΡ ὙΙΒΑΥΜΟΥΙ ΕΝ 
ΒΤΙΤΥΤΙΌΝΕ ΟΥ̓ΑῚ. ἢ 

Τ).1γ.118, Πιρτο ὧ' ὑσὺ βαξιλέὰ βαρζαρων ὥ' χαϊΞ 
τῶ Συρίας, ἰοαίταγ π Βμάοπῇ ἰρτο, ᾧ κάτω Δ’Ξ 

σίας : ΠΟΙ ΠγΑ4]6 αι! ο πα 11} δα ροίξοτίογε ἴῃ ἃ πὰπ- 
ἴατο, (δ ποη ἰΠ|4ετ ϑγτία ἰπ Αἤαπι. [τ επά πὰ 
ΘΠἰΠῚ, ἃ κάτω Συρίας. ἶ 

ἀτός, ΟΠ οπηηΐδι Ιορίτιτ, ἐξεταζετε τὸς ἐφ᾽ ὑπ 
Ἑ μἄν,ρτο 4ιιὸ ἔογταίτ Ἄς ςξιι5 τὲς ὑφ᾽ ὑμῶν, Ποῖ ὃς Δπ- 

τοὰν ογτογδη, ἤηθγγοσαῖε τος, στε ψ οὔ: ραγεη..- 
. 164. ).1η ἢϊίσε γουθὶ5. πποφεληλύϑοιέν ὃ. . τὰ ἐξ 

πὶ χιλὺν, οἱ ογ ὅπῃ ξύλα, ἀοταῖη ριιπέξοτί αὐϊοοῖ, ιοά 
μαι ἀπδίς ἀςῆτ, οἱ δ᾽ απτε 5) χιλὸν, τα] τοίροπάδξ 
οἱ σ᾽ 3) ξύλα : Πστις ὃς [ἀργὰ ᾿παἸσατιιπη, ρα τΖ6,4.. 
ἄς ἄλλες μδ' ἀγαῖΠῸ ἀπτο ἄλλες δὲ, Πποα ἸδΊάοπὶ (6 4ι1-- 
τιιγ. ΗΠοὉ ι!άεπλ]οςο πα] Π] Η, ϑτορῆαπιι αίεητῖς 
τί (δ ἀϊοϊτοχρτοῆς, ὃ 

ἄτ66, Οὐ ρτὸ ἀπέχοισιν ἀμφὶ πὸὶ τεῆα ξοἰκονῖα τούδγα,, 
ΡΙαπὲ ΓθροποηΈπ1ΠῚ ἐπέχοϊσιν : ντ ἐπέχήν μὲ φείδια. ἢτ 
Οσσιραζγε 40 {4 414: σιοιηδά ππιοάπι {ξατῖπι {11-- 
εἰτ κατεῖχον χωρίον, γεγο «ἀἢπ|. ὃς Πεῖς ἰάεπι Πρσπὶ- 
ἤραητς. ΑΠ Ππιρ] οῖτεγ ἔχοισιν 11] ἀπέχοισιν [α{πἴ- 
της. 

Ἰθ!άσπι, Γ.. ργὸ ἀλλ ὅτοι ἂν εἰδεῖεν, ἰοπσς ταϊ τας 
εἰλλ᾽ ἔτοι αὖ εἰδεῖεν : Λε τη Ά5922 [0176 ροιεγ Δ 

Κ167.Ε Οὑοάρτο κακωωομένοις αἷς (ΟΠ ΓΑΓΙτ5 χανεωεαα, 
ἴῃ νοτογί (Ὁ στο το τορος μαλακωυ μένοις, χοη. ἐκθιλακύν 
ἩΠΠ (Ὁ Βο] ἴοη οἵδ, πὰς οἱ οἵα, »" 

170. [). ΡΓῸ κατέχων σκοπεὶς ΓοροΥίτασ ἰπ ας 
ἄτη κἄϊ ἔχων σκοπεὶς,'ῃ 40 ἢ τγαπίροίτο στ, ἔχων 
σκοποὶς, ΓΟ ΟΕ Ππ5 ἰσσοταΓ. 

1014. Ε΄ ρτὸ σιωή ἥϊωῆ κατ᾽ αὐτῶν, ΓΕ ΕΠ 5 4] τι Π- 
το Ἰοσί ταῦ ρα αἰτος, σιωή ἢ ζωῖ) μετ᾽ αὐ τῶν: (οἀ φά μος 
Ἰῃτορείοσ εἰἘ Βυιάεηῇς ΠΡ γ Ὀγίρταγα τα] 15, σωυή πω 
ἀϑ᾽ ἑαυτῶν, αιαπῃ ἐααϊά απ !Θααζιϑ Πππ|. ἀν 

ἰο 
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ΑΘ ΜΟΙ ΙΕ 1ἷΝ- 
ΣΤΙΤΥΝΤΙΟΝΕ ΟΥΚΙ. 

᾿ ᾿ 
Ἀγγαρ.1γ6, Β. Ἑάϊείοπο ρείογί ποτα Πεὶς ἰηίον 
᾿ ἐββϑώ οότοχτεα!, φαΐθιιδ 1 ἀἸσατγδιι αἱ] ἙΝ 

ΔΌςς, Τὰ τεέξα αέζαιη σομιεόξαγα, πῆς οἰ ἴδτο 
Βιιάομῇ ςοηίξατ; αὶ ποθ ὶϑ οτίαυη, φαοα ἀφο, οχ- 
᾿ἰδοτ. Ἰ᾿Ναυι τα Ιοροπάιμ), ἐϊγύτερον ζῆ. (οαπι το - 
ααὶϑ ἱῃτογηηο 4115) ἤ πὲ ἐπανατάνόμενα κέφαζα. απο ο- 

(. αυίάουη ἰητογργοταηάο γοά α! αἱ. 
Ἀγ, ΟἸὰ γεγίοπο ἰοξειοποιην πτοτατι νογδὶ 

διαγωρὴ- δία χωρῆσω τοτὶπι!,ιοά Πρηϊῇσατο νἹάστιιγ, σράοτς 
σὴν 6 ἀονίαίδ ἀἰιάθηάο. Γι 6γ αὐτοιῃ Βιιάοη5 παροῖ 
"κλῦσες γογθυμη δι χάσαῶχ, 410 ἃ {ἰ ςοττίσαταν, Χεπορμδ- 

τοῖπι οἰἘ,πἰμίγιπη (οσϊθομάο δηχάσας. Ετπος 4ι|- 
ἤει τοροπεπάϊπῃ ἰξο ἰοςο ρτὸ δα χωρῆσαι. αιοί 
{0 Βο οι εἰ ἰμάϊςο. ἸΝΔπὴ ν οτίσο δὲ χοίσοιϑαι Κεπο- 
Ῥβοη ἃζ «ἰδὲ νίϊι οἱξ, ἴῃ ἤπιε Πδεί τατι αγαξάσιως, 
341. , ἰδὸντες αὐ τὲς δεχίζοντας., φαιπη Ποίξε5 (ς ἀϊια5 
ἐπ᾿ ραττοβ ἰοἰμάοτο οὔίρεχί επς. Ν᾽ ογθο διτοιη ὁΐα.- 
χωρέν,αἸϊο Ρτου μι (ξπῆτι οἰἘ νίι5 Χεπορμου (οαιέ- 
τὶ ραρίπα 342. Β. κάτω δεεγῶρᾳ αὐ τοῖς, θίςο τις ΡΟΣ 
ἱμέοογα ἤοθατ, 

Ἔ|γ8, Ο.Ο Υιοί πε}, εἰς τὸ περοϑεν πτοοσύδον, εἰ 

μὲ εἰς τὸ ὕπιοϑεν, ὃζ σοτιρτο 4αίθι5 γεροποπάτμῃ  [1-- 
ὕτο Βιιάθηί, εἰς τὸ ἀτόθαϑὲν πρφόδου, ἢ εἰ εἰς τὸ ὕστιοϑεν, ζῇ 
(εαπεηείδις. Ὁ ποὰ δατξ ΡαΆ ΠΟ ΡΟ Ε]ερίτιγ, 179. 
Α. εἴ πη καὶ ἄλλο τὶ μένοι δῆ" πολεμίων, καὶ μαίχοιτο, τατί- 
πογο νοἱε, ἰἰσεῖ μαι ᾿σπογαγε, 'π ΘΟ θη Βιυάςηῇ 

; Βαης οἵ [ςἸρτιγαμ, εἰ πη καὶ ἄλλοι μένοιεν ἢ; πολεμίων. 
4 τοέϊα { οἵδ ἐεδεασ, οτίαιη μώχοι᾽ τα υταπάπτη 
Ἡὶμαὰ γοιν9. 

κι 9 :. Β. ΝΝΟὴ τα (οὐδὲ ἀοδει Εἰς ἰοςιι5. μόνα ἐπ 
αὶ τοῖς ὅπλοις. παρήγίειλεν ἀραςο ποιῶ ὅτι. (ὦ τε ξι5 πος 

ὴ τποάο: μένειν 5:)ὴ τοῖς ὅπλοις παρήγγειλε, Καὶ ἀθλσοποι εἰ αϑα,. 

ἀππιπέξίοπο παπτατα,, ὃς σοραία καὶ αἀϊοέξα, σααπι 
Βιιάεηῆς ετἰαι Ποῦ μαθοι. 

10] 4. Ε. ῬΟΙ͂ ἥξοισι ριιπέξοτα ποτὰ ροίαϊ . 4ποά 
ἡδεῖ φέροντες ατοίτγοτ. ἮἯςς οαἰτίοπο ρτίπγα ΕἸ η- 
τίσις αὐτοιη δτερμδπα5 ροΙ᾿ πα ἀεἤςοτς αἰ ψαϊά, 

οφαίοτίρἤτ ππαγσίη᾽ Ποη ταιπηοπ, 414 ἀοῇε, οαχρτί- 
τλθῃ5 ἀϊίδετθ. [πταθπεὶ νογο ταῖμι ἰοσιτη πῆς ἐἰ- 
Ἰισοητίας ἰπσαδγατίοπο τοστία, πηατατίομο νογδῖν- 

᾿ Ἀΐπ5 αἱ ΡΟΙ͂ς σοη {1} γυΐπιπη εἰἘ ς αἰ τ γα πὶ ντ ρΓῸ οἷα 
ὅπ ἥξοισι παῖ,ῦ,τι δεὶν ἐνθάδε καλὸν, ΓΟ ἐἘΠς (οτ  θατΓ, οἷον, 
ὅπ ἀξοισι παν, ὃ... δξὲν ἐν)αίσὲ καλόν. δὶς 11] οσηπῖπῸ 
«ἀοβοῖς. 

182... Ρτο ἔγνω ἀϊςο (ογ δθη ἄτη ἔγνων, σοητγα 
Δδυόσγιιαν οαπηλιπ δα ξογίτατε πη, ἂς ἰρίπιις Θεία 

ῬΆΠΟΙρΑὶ. δεχαίτιν Ἔπιπη, πέμπω. ροξεαφηαης πα- 
ὭΘΗ1, γ21110. 
τ 8ς,Α, δοχαστζας (απ εἰεσαητ Πρσὶ Βυάθη- 

ἢ (ττργυγαμι ἤαης,, ἀποκέκοπῆο γὸ κοτ δὲ ὑπσύ τῳ αἰγυ- 
πίων, πα 1η 115 οἰ ὑπὸ δ᾽ α᾽γυπηίων. (δ ρόοτίας τὰ- 
ἐβρε ἐπιάηεβε πυ,ατάτη {Π{|4 ὑοῦ τῳ. ΝΟα τίη 
εἰσρδης εξ, φιοά ἴῃ σοάοηι ραιῖο ροίξ, ἰτοτα Β. 
ΡΟ Ὁ, τι ποιήσοιζ ᾿ς σίτιιν πείσοιΐο, ἰΘ [Πα υΐο ὃζ αρτο: 
Ἰτοιησας ᾿ἴτοτα (Οὐ. ΡΓῸ ἀξίως ἡ μδύ᾽, δχ ὐσπιταῖοπος 
υ͵γ4. ροτίιι5 ἀξίως ὑμδδ, ἐλ ἀησπέίαιε υεφέγα, (ο]ῖςοτ 

Αδγαδάατίς ὃς Ραῃτποα. 

διρέσοιῶς, 

Φιαχωρῆν 
αἰτᾳ Πφηῖ- 
βοαμίοη, 

ΧΕΝΝΟΡΗΘΝΤΈ,Α. ΙΟο41 

Α ποΡθὶς οἴξοττ κα πρείψων, Προ! βρατί νου δυπι ρΙοπῖο- 

Β 

Ο Ἰορτορείε φἀραγίζογεϑβ Πρηϊβοαπτο Ἰησια ],ατὶπᾶ 

τ» πο ρσο σοηίμποτα ναίζατε [Ὁ ἴον ΠΗ δτερμα- 

15 ἸπῸ ΠΠΠῸ φαράδιῃ ἴῃ οχομηρ[ατὶ, (ΟΠ ἰςος ( α- 
ΤΠΘΓΆΣΙαΠΟ, ΠΕ ΠΥ] ΠΑ. αἱ ον" : ὃς [Θφαιοητὶ ν οἱῖ- 
{|, Α᾽ δούσιον ὃ αὔϑρα Πέρσίω, αυἱ ρτο Οαάμπῆο, γοέξς 
αυϊάοπι φἀπαίτγδτιγ, οτίατην αὐίδιτίοητο Οδηχογα- 
το: Ζαπι ἤος νίγο Ροιίῳ ΡΓορτγίαμη Ποπιθῃ ἔπ6- 

τίς, {Πππ|α σοητί,, ᾿ | 
δ ἸΡιάοη. ργὸ εὐνέχων, ἰῃ σοπτεχτιτη γεσορὶ σκη- 

πίέχων, τοϊαέζο {10 εὐνέγων Δ π]αΓρίποιη, σου (0 Πο- 
Το; ιο Πρα  ςἀτιγ,σορτγίρετος ΧοΠ ΟΡ ΒΟητὶ οἱ- σκηπῆχοι 
(6 ουπαοπος, σι Οὐηπίηο νοῦππη οἰΈ, δ1ς οπῖπὶ 4" 
δ [τὰ Ἰαρί πηι, ἴδτο τα ἀϑψαξάσεως, χὅ 6. Β. πιού- 
παῦς ἀντ τ σκηνή χων ϑεραπων : ὃς Πρ τὸ παιδείας ὙΠ, 

Ῥὰρ. χοό, Α. συμπαρεκαλά 9 καὶ εἰς ζοωτίωυ πίω ϑήραν τὰς 

“ἶξὰ αὑτὸν σκηπήώχοις : 46] β4"ς ϑΦῊ το)»; (ξερενιρεγος 

εἴίάη [χοττπημταύαε. Ἐάενη γοσο δτο, ρ. Ζις, Ο. 
αἴτ, οἱ αἶοὶ αὐτὸν σκην  ἐχοι. ΒΟ οῦ Διτο ἢ] ἀἀραγίτΟΓο5 
ἰηγο  Πσογε Χοπορῆοη, Ζαμπὶ αἰςῖτ οἱ αὐδὲ ἃ κῦνον, οἱ αἴδὲ τὸν 
4105 αητοαίη θῈ]]ο ποιηϊπαγας ὑπσηρέτας, νοοαδιι- “ὅρον. 

᾿ πρ κι 

ἀααπι ΟΠ] σα ὃς [τα]ῖσα ἀϊσαητιγ ἴῃ οαἰξεῖς πος ἜΟΜΝΝ 
{ογροητί, Οεγπηαηΐσα ψν οΒ 611. ἸΝοταπάϊιην ὅζμος, δεγφερτὶς 
απο Ογγιιβ (ὐλάαζαιη σκηπήόχοις Πϊςς ργα αςοτῖτ, δύ εϑεί, 
εὐ μπιπὶ ((]ΠἸσοτ οιιπςΠῖο: ν τὶ Πρ τὸ σαι δείας Υ ΤΙ 
Ἰερίτι, ρας. 22, Ο. ν᾽άϊηλες δ ἰρίτ σοσα Οοη- 
Πιδῃτιποροὶ! δ ρογγαμ Οἰτπαηοπὶ ομιιοῃο5 ἰῃς Εμμμεί, 
ἡ] τὰς δα ται! ογαῖο, νογα σκησῆέχοις ἤτις (ζερτεῖρο- 4ἀϑως «- 
τοϑ εἴϊξ, πιοσε ἀθ Ρογίβ πος ἀπε ιίπιο α Τ αγοῖς ὑπ σας ᾿ τῷ ἊΣ Πα τ πα πο τὶ ΕΙΣ φῆι Τρηγ- νίαγρατο; 405 1η Ρογίἀο ἀΤι Πα, πο εἰς ῃ ρτο- ΕΣ 

Ὦ Ἰεροπηοηίς μἰοτῖα: Μιυμμπιαπα,άταις Δ[Πἱ,ρτο- βινά χες. 
Τἴχηις οἰξοπάϊπιις, Οοἰΐδης ΘΠ πὶ ἔζεριτα, αι αἰ- τρις 

Ο ρῃϊτατίς ὃς οἰ οίογαπι ἰπΠρηΐᾳ ἤπητν ντ ἀρ ο- 

Ε 

ΤΩΔΠΟ5 ἔα ο5,αρια ατσοος ἱπηρογάζογος (Βγ14-- 
ΠΟΘ Γοσθητίογο δ4οι] , ]11Ππρτα τα σογιι σκή- 
σῆρων ἀἀρο!]ατίοποιι Βαδθησ, σοι δ πηοάιπι [π 
Ῥαπάςέξϊςο ποῆτγο γογασι Τ᾽ ὐγοσαζαπη μας Ρἰατί- 
δι ἀξοίαγατα νἱογο Πἰσθε,σαρίτα τ 7.1..«ζ το, Ατ- 
4ας δὶ δ4ο]! ἀριὶ πος Πποατιο σοηίρίοἴππταν δά- 
δας Ποάϊο ἰη τπςπιδι5 τε διπόγαπι, ὃς αἰϊοσιιη 
οἰ Ποἰα απ πα! Πταγίτιπλ, Θτίαιτι ἀαραττογιιπι, ιος 
(ἐγσοητος Ὡπῆς νορατὶ ΑἸ ΧΙ Π.115. ΧοπορΒοη 4{|-- 

ἀέποίϊον ἔργο εἰ αὐαθάσεως, 270, Β. ΟἸξατομιπη, βακτη- 
ται ΠῚ ΡΥ ΓΟΓΘΙη, ν ο] τ διιητιπι τ ται. βα Θία,βαρμς 
κτηράαν ἴῃ τπᾶπι σοίξα!Πς ΠΑΓΓΑΤ. Π.18: σκῆπῆρον ΠΠΠπ4} ΠΡ ΘΜΠος 

σκηπήορ, 
ῥάωμ,, 

Ραηάείες 

Τνγοίρίφ, 

ε[Ἐ, ἀκ ρίαπε θαςαίις, ὅς ᾳ ἐς Ηϊς (ατίς Πεῖς, ὃζ Α[Π0] ΝΣ 
Ρίμιγα. Ρής. 179, 

ἦϊ86,Ε. Ἐσαϊάετη (σγίρεαγαμη μαης, εἰςήλατο εἰς 8. τα, 
ὦ πίχι, ρτίογὶ βαϊτίοης γουι πο, Ζιιιτῃ ΡΆΠΕΙρμαπα 
τε 1 νί4ογοιη, οαἐείμα τηφημι. Τρία νογοταπς 

Ε΄ Ἰπτογργογατιϑ ἔπτη, (ἀ ἐοίία ουεῦρ φημι τησγεζμε 
6[ἐ: ἀπ ΠἸταυ ατα ἰβέξίο πο, απ ἴῃ μος (δ αμπιτις οἴ. 
ίςηγ. ἔα γοσο ππης ἔλτο θοῦ, νἱάουὶ μλ μὶ σοιπ- 
τηοαϊογειη ἃς νογίογοπι [Πα ρυίοσο εἰσήλατο,, ΠἰΤηΪ- 
ΤΠ εἰφήλασε. ΙΝ ΔΤ ἱπᾷ Π|γ ἴῃ ἄγ πὰ οἰ πῇ ἜΧδεοῖτα, 
Αἰϊεπιιτη α ποίξτί Χοπορβοητίς ἀφελείᾳ: δέ ργαίογ- 
τίπι . σαππι Αἀπο Ογγυηλίη δηπίτατις ΡεγἤΠοὶ 
που Πα ςορία σοποο ἢΠΠΪ οομοστες σφισι), }- 
Ὀιι5 ντογοῖογ., νόγο Πτ σοη(δηταπθηηι; γογθο εἰς- 
ἐλάωυᾳν γίμς νἱάθτιις ΧΟΠΟρΒοη, αιοα σααίτατα 

186, Α. Νἰτοί ἰμπτ {ξ8, καὶ ναῦ τὸ μῆμα μέχρι ὦ Ε ρταοίριε ςοπιιεηίτ. Ατ εἰς ἀμ εαϑει εἰς τὰ τείχα , τος (6 
νωῦ ΔΙ εὐνόγων κεχώ ϑαι χεγῶ). ΙΝατα ροί᾽ μκέχει» τοηλο- 
το {|| τῷ νω-, τοροτῖτα ὁ {προτιοτῖθιις, ἱγγερίοτο. 
ϑεηίας εἰξ 19, “ποι γοάάςηάο ἘχργοΠτηγ5. μέχρι 

᾿ εὐνάχων ὨΪΠ]] εἰξ ΑἸ τι, 4υατα ἢ ἀἴςαϑ, τῷ, “4 ἰσοτεῦ, 
φποεηημοθι [ὁ ἱπρηίαγαπι. ΑὈΐπητ Πας ααϊάςπια 

Ἰίδγο Βιιάφηη, φαΐ ραιί!ο ροίξ, ἔτεα Ο,, ρτὸ ἐρείψων 

} 

(ΟΡΙΙΝ Ἔιιοίξγιθιι5 ἀΠς] ροτοίξ, πες ἐς Ρο ἀεί θ5; 
ΕΧίγα ΠΊΠΠΙΓΙΟ 11 ΟΧΡΕΡΠΑΓΙΟΠ 9, α018’ ἰοουτῃ 

Ὠοῖς πα] πὶ μαδότ, Αι ποΐῃ ἀτοος γίτίο αἀια!Π. 
(ὐοπῆτηιας γοο παης ἰοπτδτίατη τοῦ φα(ςτίρτατη 
ἀτὴς ΠΊΔΓΡΊΩΙ γογθ πὶ εἰσῆλθεν εἰς ἃ τείχῃ , Ἰηρυο [κῇ 

εὐξίη οαξοίία. ιοὰ ρατῖτος ὃς οααίτριις, ὃς ροά -, 
᾿ 
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εἰδαβ οπποηῖς. ΕΠ δατεῖι Βαάδεηίο μας Πδτι]}6- 

ἑξῖο, σαἰας {{1π|Ὰ εἰσεῖλϑεν, δ ῖο ρτόοςι οἱἘ ποίει 4|- 
τοτῖας εἰσήλασε (ςΠο]οα Ππο σα] οἵα. 

Ἀ 188, Β. ἸΝοη (Ἔχαστιι Πππ{ςτρτάγατι ἴδτο- 

ταπι δα τότ, ὅπως εἰδᾶεν ΦλΓ ὅτ προπων" ἐἶτε σῶα αὐ-- 

Οἷς ἐποϑδιδοῖεν, εἴτε μὴ: ξἸπτορτίογεπη Βαης Βαάοπ- 

ἔς, δύ σρίβδυπῶν οἵτε σῶα αὐτοῖς ἀπο δ) δοῖεν, οἷτε μή. ἽΝ ταν 

Αἰτογαπη 1 εἴτε οιιπὶ ὅηπα τρόπων νοζαθι]ο ποι οὔ- 
ποπίθῆτον ᾿απρίταγ ντ Βοσ ΡΟΙΈΟΥΙΙ15. 

Ὁ Ἰοἱάόπι. γιχ ρἰασεγε ροτοίξ, παύτα σσειρω μένοῖς 
ποιᾶν ὅ, τί ὠονῃ αὐταῦ ρι ὡς. ἸΝΑΠι Πα ὅ,π ποη γὲς 
ἰροπάεερίαςεάςητί πέτα, ΠΠΠ σοῦτο σιάδι Γὃς 
"ἘΠῚ ἰῆδαι πδξ Π 4, ΠΊ6ρας, ᾧ ζνι,, φαοὰ ταπηοὴ 
το ἐγ ι τ15. (Ατνοτο ἢ {(γιθαταγ εἴπι πός Ἰηοο, 
παῦτα ἡσειρω μένοις ποιῶν». εἰ ζι φονῷ ἀυτωΐ χδρι εις. Ἑασετιῖς 
Βοος ἀιιδίο ργοςι! ἱητεστίιϑ : πςας ὃς ἰμτα]οαα- 
τιιγ, ὡς εἴη ἕτοιμα . εἴ ἴι ποτὲ δέῃ χρηῶζ. 

ἄτοι, Ὁ. ΑἸ 4 οἴ, ἢ ἀϊςας; φεύγαν ( χὺ τὸς πὸ δ 
οἰκιών, 4ιοα εὶς ἰορίτατα 14. φεύγ Ε χὺ αὐτός ἀπὸ 
Δ οἰκιών. Ῥτίις ΗΠ νὶχ Ἰοξαπι Βαύοτε ροτοίξ, ᾿ΐςες 
ἴῃ εὐϊεῖς Ἀλέξ πα, ὉΠΊΛΙΡ ες Γαρογίάτασ : αἰτοσαπι 
ρυΠΊπλατα παῖς Ἔξ ]οςο., ποη εἰξ σι ἀπδίτομτ. 

ἈΊΡΙάο,Ε. Ηεὶς Αἰ υ!4 αδεῇδ, ἐς νογθὶ5 1 
τοις (Ἐφαπηταγ,οὐδὲν αὐ εἴη ϑαυμαοὺν, (ΟΠ Πρ 46: 
δαταγ πηῃϊ, σππὶ ΧἜΠΟρΠΟτεῃ τηοιπη ρτΙ- 
τηστη ἀάτοπ Ν ες 4[ τοῦ υ]ἀοπη Ἔχ [Ἐἰσηασὶ ἄς πος 
Ἰοςο Ῥοτείξ. 14επιὶ ὃς Η. δτερβαποίατοητς, Π]ς- 
ἐξίοποιῃ Παης, ὃς ἀπ] ξίοποῖι γοτ ΠΘατλι15: οὐτ 
δὲν αὐ εἴη ϑαυμαςὸν"  γὃ ἀἄκλφτοι αἱ πύλαι αἱ Ἵ βασιλείου. 

ἹΝΙπλίγαστι ρος ϑαυμα τον τερογί ταῦ ἴπ οὐ ηΙθὰ5 ἀϊ- 
Πιηέεῖο ρίςηα, ρουίοάπιπὶ οἰαάεης; ὃ. πο δτατγ 
ΑΠϊὰ Ππατι τῇ ρου! ύδτ5 [5 115,ὰς [Θαιητιιγ 58 ἃ τπ1- 
Βιπαῆονετδα Χεπορβοπτίς ἀσσαγάτίι5 Τἠτι ΏτΙ; 
νοοῖ (6 ὀέετε μάϊα πη οά! τότίας ἰοςὶ ᾿ς ξξῖο : οὐδὲν 
αὐ ἐπ ϑαυματὸν.. εἰ ἂν ἄκλψτοι αἱ πέλαι αἱ τῷ ῥαδιλείᾳ. οἰς 

ὧν κομῷ γὸ δὸχ ἃ ἡ πόλις πᾶσα Ὁ) Τὴ ἢ τῇ νυχτί. 510 ἰητορτα 
{ππὶ οὐλήϊα, Ρτο χϑὶ γὸ (προσ άφητςο εἰ καὶ “εν: ἃς ἀεἰπ- 
ἄερτο δοκὲϊ γὃ, Πα τγαηίροπτίοπς, γὸ δοκεῖ, ἔαέξα. 
δ1ς δτίατη Ποη Ὀρίι5 εἴς Π| νοςιπιίηρστγατα τορὸτί- 
τίοπο, αἱ πύλαι αἱ τὰ βασιλεῖ, ὡς ἐν κόμῳ. ἐν κόμῳ δοκέ! 

5 ἃς ςοτ. ]ιδπη ποδίς ΕΗ. ϑτορῆδπις οὔτ ἔτ. Τ απι- 
ἄειη ὃς (ὐαπηογασίατῃ σοπίαϊ πὶ, 411 16 4Π| οἴη οη- 

«ἰἀτίοπ τη Ιη ῥσί ογίσυς οοπ γιά η5;]Π ατὰ Ἔχ μῖσος 
ἴῃ 115, χα ἰΘφαπητιγ, μαης [Θφξίομετπ : κϑομοδοκεῖ 
γὃ ἡ πολις παίᾳ τῇ δὲ τῇ νυκπ" ἡπατῃ ἀοίοπάδτ, {πα νὸς 
Ἰεῖ, αὰπτ ροτογίτ. γογθαπι αυίάοιη κωμοδοκεῖν ΠΆΪΗῚ 
Ῥεῦ νι ἀοταγίσποτιτῃ, πες {{ΠΠ| πη}. κα σο: δοκεῖν ὃς 
δωροδοκεῖν 5 τα: τ 6 οἰ αι (αι πο γασῖα5 δά- 
ξοττ. ἸΝόταπι δη πλ} πα Βότγαπι οτῖσο ἧτο, 

ἤτο2,Ά.  οξεῖα5 ΠΠπ6,0ἱ ὃ ἔφευρον πόήιν εἴ, (οτῖ--. 
Ριαμὴ ἴπ νοτογὶ ΠΡτὸ πιο Γερογῖς (ὐδπογαγίπς, ἔφευ- 
205 αϑίιν ἐσπῳ. Ὁ ποά πτοία ν]τἰἤγο νοῦ ι ἴς 4 τι, 
ὑπειασιπῇοισῖν αὐτὸὶς πίνοισὶ ῳρὸς φώς πολὺ. (Δ ΠΊΘΓΑΙΙΙ5 

Πὶς νευθὶ5 το 4] τς; Εαοεηη! 1ῃ τος ροι αηες 4 ἐκ- 
ἤρθη ἐπ σοην τρδΙ πες. Ἐσο ; σου Ίτρηογάγε πὸπ ἀο- 
θεαπι, φῶς δῆς [πιο ; ἱπτογργοτζαγί τατηςη πεῖς 4- 
Πϊτοτ πα ἄς ἱπἀα ετῖα ν οἱεΐ, πος φισάαπι πιοάο: 
γμπηΓ τῇ δοὶ κα ἡσηθτ ἐφολείοητεηα ροίαπῖσ:: ἸΝαπὶ 
1ῃ ἰτίπεγε τη θο Τ ἀγοῖςο σαπὶ τς οῖς δά ἔοσυτη. ρτὸ 
δοητίς φοπ[ποτιάϊης (εάοηξ, ὃς ργαηάοῃς 1Π|Ὸ, 1τἰ- 

Ογαεούμη! ἀοΙΠ 416 Π]ΟΓῈ ΟΥ̓ Δ ΘΟ σὺμπίνων ἀπεὸς φεῖς πολὺ; 
συμπό- αοιπδαἀΠπηοάτιη Ποῖς Χοπορμοῦ οααίτεγ, Πρῃϊ- 
ἰχῖο Ποᾶγα φαΐ δτίατη ᾿ΡΠ 6 ΠῚ ἸΠτο]οχὶ, 41 ]σοτη ἐς (8 
Οαίςεν. ρτώθοτ. Αἰ ργίγαιμηι α46πὶ μος αίδπε Πποάαπη 
το ἣν Οταςο ΟΠαϊςξάσπξ ἰπ Αἤα; (ποη 114 νερὸ οχί- 
Οἰνγγίορο- {ξίπιατα, 4α: ρεςἰ5 (ΒΓ ΟρΟΙ 5 οἱξ, τοςοπτίοτῖ- 

ὕι5 δοιταγίαπι, Τ ατοὶς Γ᾿ ππἀατ ἴα γοτα) αἰ ἰςμς 

φῶς, ἱχηῖ 
ἴδισμα γε 

ο . “, 

φερρτἰότὶν 

(σ᾽ τυεἰετὶ, 

ἵπ. 

ΑΒ. ΠΟΥ 1043 

Α τεζογάογ: ργαίεπῖς Η]εγδῆγπιο Αγοοηατο, γῖγο 
ορτίπιο ἃζ απο! Ππτπο , πὰης Οαίατί ποίξτο ἃ (6- 
οτοτίς ΒΟ Ποῖα οαἰἔγεπίιθιιβ., αὶ ̓ παιιαπὶ σγαςο- 
τατὴ τεςοπτογοπιποτζαῖ, σιοά ἴῃ Ὅτετα ἤπιος Δη- 
᾿ἀἰα ρυλῖς τ ταῆτε. 1 νεγο γος Βυήτ5 πσηίῆςα- 
τὰμη τατος Ποάϊεῖποβ ἃ τηίουίθιις [αἰς ἀςςερ - 
ίς,, φιοιηδάηηοάπιπι ὃς Αἰ᾽α ν οοτπα Αἰ ατιγη ναΐσο 
ποδί ἰρῆοτα, ποη εἴξ συγ ἀμ δίτεπλι5. δ1ς ὃς Ιῃ (4- 
᾿οείϑ., Μαγοῖ Χαατι ςαρίτε ἰοροιπιι5 ἀς ῬΕῖΓΟ » 3ερ- θερρεαινόν 

, ὑμαρόμενος φρὸς τὸ φεῖς, (8 οα!ο] ποίεην σά ἐσηεῦσ. σῸ μᾶρος ποὺς 
Β ῃς Ισζο τοάαϊ ἤθαίῖς, δὲ ρα αοίϑης κά ἱπεπιεη, τ θα, 
Αὐχπηαςα χ Χα τ. ἰδοῦ, κὰϑήμενον πσσὸς τὸ φώς; 
᾿φηερς ασί ἐσπεῦ) [δ ἰδη:εὴ» σοη ῥΦχ 6:. δὶς Ἰτίἀοτπα 
Χεπορβοη ποίϊοῦ αἰ δὶ, ΠΡτὸ ἀϑαξασεως ν τ. Ραρ.. 
490,06, δα τὸ φῶς καταφανεϊς ἔεν΄, δοη ῥέον ἐ[Πὁηξ 
Ῥ ΟΡ ΟΡ ἕσπόρε, αὶ νἱἀοἰςες ἐς (ς ̓ ποεῖπ ἐραγσίτ. 
Ῥγχςςῆιτ πὶπι, ὅτι ὰ πυροὶ πσεοκεκαυ μένα εἴη τῷ σεύθην 
φηοά α ἀό οαπα δεηίβροιγοσος 59 ἡσπός ασοομά!εῖ. 

ἦγο:,Β. πῃ τοΐξαμῃ ἔτ, εἰς ὁπήκιςα αὐεπιφϑύνως, 
Ῥτο φικαρηαϑρβ νη ῦη1.4 σΠ7}2 ἐσείάταςς Πάοτοητ ογυα τὶς 

ς (Οοτηραγοπλιῖς δα 14 (ἐγίρταγαπι Παπ, ἐς ὁπήκισα 
δηιφϑένως, ὃς ἱπῆσης ἀἰοτίπιεη νἹἀοθίπηι5. ΜιΙδὶ 

αυ]άοι ροίξογ 5 πος ργοβαταζ. ἢ . 
τος, (Ὁ. Ἀεργομοηάϊτ ΡΕΠ]ΟΙρθαιη Ἡ. ϑτερμᾷς. 

Πι15. Ζα! ποη ἐεέξε νογθαπὶ ἐξιδγώί(ῳ νεττεγῖς. Εσο 
νόγὸ τλυΐτο γοξξίμς ἰορτ 6 ῬΈΕΙ ΟΙρ ματα ἀτοίτσοσν 
4ιαπὶνο] Βιϊάδιις, νο] Η. ϑέςρμαηνῖς ἐχ Εἰ πηάγίητ; 
ὨἰΠητιτη ἐδεϊξιω(ῷ ἡπαμη ργερεμά 1, απο νά ο- 

δυητ αςῖϊο, αὶ αἢΠΠσοητοτ Ιοοα τηρίεἴίεητ, ᾿ς η. 
αἱάο πὶ στερμαπιι5, πλιζαᾶτα (επτεητία, θαυ 5 

Π (φοπτιβ ἐπ ἀἸο τη, ἀεῖποερ5 ἐδοξιωίῳ ἴῃ ςοπτεχταπε, 
τεςερίτ: ἰσοῖ Ποπλθη ἱπ δα ποτατίοπ!θι5 Ππλειιπι 1- 
ἰεητίο ργατογοάξ. Ταγλάοχῃ ὃς δάίεπίμμι δ τὶ Βι- 
ἀεηῆς τεροτίήιις. ᾿; τι δον μα 0 
 ὅ197,Β. Νοοζαυῖτ δὰ ΠῈΔ, πότε ἔῳ ῥαΐσηεν, Η͂. 5τ6- ῥαΐζεμα 

Ῥἤδπασ ἴῃ πιατρὶπε ῥτίογίς εἀ τ οηΐα μας νεγθα, 
νεΐας ἀϊιοτίατη ἰςέμ! ΟΠ ο ὴ ὁπότε 57) γώρας εἴη: ιιτιῖτα 
ΠΙΒ1] ἀπ Παῖς ΔΙ Πα. αατη ἐς ΠΟ] οἷαι, ἀεεϊαταη- 
ἄονογθο ἱπαΠτατίοσ! ῥαΐσφεν. {Ἐπὶ [ιέξατη ὅζα (ας 
τΠοΓΆΓῖο, Ζ1 Δ ἀἹτ, ΠΟ ἢ ἱπα ΠῚ Εγῖτο (αῖρτυγαπι νεγ- 

Ο᾽ ῥαΐσσεῦ ἀγα α τὶς Πρ οέξαιη ες. ΜΙ ιν ογο ρυγιιπὴ 
Ῥαταμῃ Ποσνεγθιιπι Χοπορμοητςιιπ ἐξ, ςυ ἐς {- 
φηϊβοατίοῃς ῥαςτύνης αὐ απυηε{Π, απ Οἱσετσό 
τγα 4 ]ΠΠτάτοπη ἀἰχίτ. Αταϊς πίῃς νἹἀεγ Πσος, [4 Οἴογα ῥνϑς 
νογαπὶ οἵτῥ, φιοῦ αἰ! αιιοτίος οἰξε παι; σ᾽ οἵας ἀριιὰ φέαπαος 
πῆς (ςτίρτογοπι Ὁέσιραῆς τηυ]τίς ἴῃ Ἰοὐϊς ων 
ψεγθόγαπι σθηι ΠΟΓΠΙῚ ἃς νοτογιπὶ (οάο5 . 48: 
Ῥτορτοσ πο ἐπ 1 οδἱ Πρ γα ΡΠ 5 ἱπρέγιτ15 Πα] ρ]Δ- 
τεγεητ. Ατ εηΐτη (δι πθγαγίι5, ἢ πὸ ποι; ΠρΓῸ 
ἵπᾶπι Ἔχάγατο Πα Π ον οτ ῥαΐστεν (δ ἐς ἔπι πη τα; 

Ε 

ἴῃ 
Ε εἰαίαίοςο (ςΒο] 16 ἢ], 4ιιοα ̓ πἀἸ σα αίπτι5. τορὸ- 

ἤταπι: Νεχυς νογο δίτοτ, γοξξο ἤης Τπάϊςατε 48 
Βοος ὅς «15 (᾿Β ]Π10115; σου άογος πὰς Ἰρία ρασίπα; 
Ἰἰζτογα Γ). (ὉΠ ο]οὴ αἰπια, ]ιιον οσδ σα] πη αἰξιοχρεω- 
παῖ; ΕΧΡ ἸσΑτΕΓΡΟΓ αἰξιολοχοταῦι. Ὁ υιἷς5, πἰῇ ἀοτηηῖ- 
ταῃ 5, Δι σα οιδ. αἰ ροτίρί εἶτ, μας οἵϊε σοι» 
Αευτας ταϊξη 1|}ς θογιιπι ΒΥ ροσαυἸςόγιπι ἤδ- 
φο!]άτογ Η. δτδρμαπαϑ ργο ἰεέξίομε ἀἰπδγίᾳ ἀβαϊξ: 
δοάνο  ᾿πυταπι ἀρ ἀπσθη άπ ἀγ  ἶγοσ ἰπ αἰ χιοά 

, Πγροοαιπξιιηη ( ογπηδη απ. Πα σας ΓΗ τ ΟἹ ρΓαὶ 
Ὁ Εἰρογοργοσίιβ τογρδίςατ, Ὁ υὯπ| ἐπ πὶ πος ἔτηρ 

αἰ παα!ςῖ) ; 4 α Δα ῥαΐσφεν φαἰτίοηἱ ΡΥΙΟΥΙ ἀ ΓΑ ΠΊ 
11Π|αππ] εξ οππι, ιιατ Θ] οἤϊαίη δι οἰξεη αἰ πλιξ,, Μρώνω «ἃ 
δα οτίρίδγίε: δαϊτίοης νὅγο ροίξοὐϊοτι ρτοἤις ἴάοπῃ Μϑεράω, 
ῥαΐσφεν ο τοχιτ ρέ ἢ! σαῖς 9 ἂς τς πιαίσίης ἐκε τῶι μι. 
αἰρηαπι οπίπεγῖτ: 18. πὶ ἐχροίαὶ, σοί ἴῃ 
τοχζαπισοζορτα, ᾿ΝΙπιῖ5 πος το πλογασίιιη, Ἐ5ΠῸ 

«βο. 



ἴ04.4 ΧΞΕΥΝ Ὁ ΡΠ ΟΥΝ  ΈΠΞΑΙ Ἰοαῖ 
οδο, νθίπιας Πα τιτα ἴῃ τγαξεαηϊξ νοτογαπι πιο: Α ἀπο ντῆος οτίφπη φἀήλπι, κοσες ΕΤΟΙν ΟΠ ει τοῦ "οΐσοι, ἐ- 
πυιπηοητίς ΓΟ] σίο ὃ ν ΟῚ τ πιϊαἴταβ ὃ ϑαζ τι πε, Ατί- 
{ατομο ποιὸ, ἐομ πγαπὴ ἰπ Παίς ἱπτογργθτος 
ψΠιγραγο : οαΐας τα πηθη ἴδ δὴ τὶ, ΦαϊτοΡΓΟ αὐδι- 
το ἃζ ἰππάϊος ΠᾺ]1ὰ πὐαπίταπι ἀσποίςιης αέξοτϊ- 
ταῖς ἰδ ποι; Γἐπυρὸγ ἐοπος τ πῆς, δαπίάοπι ἐπι- 
Ὀῖτο, Αἀ πάρος (αἰτἰ πὴ 1105 ἀπε] αἰτατίβ νοπο- 
ταπάς (οπρτονος μ6 ῥτοσγοάϊτογ. ΪΝΝΟῚ τηΐγιτη 
Ῥιοίοξεο, 4ιια πγάαπὶ ἴῶτοῦ ΧΟΠΌΡοητοιη ὅζ το {- 
τπαἰτατοι Ὁθοτγταπη ς Ῥγορτοῦ ππαπὶ ἴῃ 1ΠΠ|5 τις 
θεΠ]Πς ἃς αὐλικωτάτοις αὐ οαἀϊτοπόπι (Θοπάλπιρτό- 
Ἰεροπιθη δ, οιιπι οο εἰσὶ γοἀο πὶ 1 στγατίατῃ [τὶς 
δῖ5. ΑἸ ἰΠς τ ἡ]. ποι ρτὸ ἔογασ, ἀδ5 τὸ ρεγ τὶς 
Ποηφθηι ἀϊςοῖ; ταποπἀπἴη οἱ, ἢς ἰγγ! ἀσαζαγ ἃ ποίας 
ῃοὺ τ 8} νἱγὸ,Π οι ΧΟΠορἤοητε σοῃξογατιτὺ 
ὥρῃ ρτοάϊτιιπι αδα τὸ πἀἸσηθταγ, ἀπϊπηαά ποῦς 
τοίη Χοήορδοητο, ια: ταὐϊ Πητ πάρη ἰοτίρτοτο, 
πἰπαίγιιτῃ 1110, σαΐπ5 οὐ Μία: Ιοχαστα: ρογμιθοη- 
ταν Νοη Αὐἰπαγολιη τὸ που ἐχραησοῖο ἐς 
ἱποῃιτηρητίς {πἰς πιο  οἵδο ἔογατ., αιια ρυ]ςιι5 Αὐῖ- 
ζξανομιις {Π|6 σθη πτὶς Ππἰ5 φἀτίηθοτο ΠΟἢ αἰα[ἰ5 οἱ- 
{ετὸ Εῖς ἢ τοοιϊτη ὀχροῆ 465, Ππαδογὸτο οααᾶς νὶ- 
ἀοθὶς , Οὗ 4ιιὰς ποθὴ βοΐ Ἰοςιπ) Ζιιοπλ 4Π| 48}1- 
δαπα, ἰδ ρίδης [δεῖ οατῃ ΧοΠΌρἤοητς ἴῃ ρΓατί πὴ 
τοάοας; ἃς σωφρονέςερον πως ἴῃ δο το σείᾶϑ αἰιέξοῖα, 
αὶ νἱρὶ ἰς σδτεσοαυιη ταῖς ται ἀθθετ, τὸς 
Ὁγῃδιμόητὶ ραγιιπι, νὰ ἰησταείτ!αἸη] οχ ᾿πΠ ἶτατὸ 
Ῥροτγίφγαπι ἰη είξας, ν]ςΠἤτπι ἰδ] ςο οἰ ἰαἰεῖτ. Ε ἀπ|-- 
ἀοπὶ ἴῃ Βυϊαίπγοάϊ αάαςία πϑην ποτὶ ἰπλϊτα θοῦ, 
(ξὰἀ ροτίεις δηίΐταγ, ντ στα πη ΧΟΠορμοητί οὰ ῥτο γἱ- 
ΤΙ! τοιεξααπὶ,, αιια το ροσιιπὴ ἱπ γ5., ἃς [η[ςἱ- 
τί ΠΠγατίογι πη αιπ  Πτιντι {15 ἰοοἰς ἀοίηοορ5 οἱ πὸ 
νἰπάϊσαγδ ραγοδίτ, ας ΟΡ ὀλυ]λς Πα ςατας, ὅζρτο- 
Ῥτογπ οθηγίαιη,, ἐς ΠΡ τὶς οἷτις Ἐχτάγθατα, ρογίο- 
ταηῖ,ας ροΙὉΠ] οηΐς Δῃτί τα τπγο ἱπηυπογοήτογ ἐχς 
οἱἀοτιιητ Πσοτ πα άπ 1 [οχίςῖς ποίεγογιπι, 1: πι- 
ἦπὸ π6 ἡ] ἀοπὶ Ἰή 110 πολυήμῳ Η; ϑτορμδηί τος 
ἔλυγο ἱπιοπιάπτζ. δον 
᾿ 197}: Ῥτὸ μηνύζωσι ἰερῖτ ῬΆΠΟΙρΡἢιΙ5 αὐύ(ρσι: 
Νδτη νοῦθο ρεγβοιθηάϊ νι οἴη νεσπομς Ν146- 
ταῦ 4 φαϊάθπι οἰπὶ ὁγατίοῃςα (δαιιδητὶ πο πιαὶς 
φζοπαοηΐγο; ᾿ (ρα ᾿ἰδεῖ (απιδγαγίαηι [θέε πλο]οῦ 
οἵξ, ἴῃ χιο ργὸ μηνύσωσι (ςτίρτιτη, ψμὴ ἀν ήσωσι , Π012 
2.267 2:1 61 ΦΧ ΥΩ] ΟΉ νι 

Αἢ ΠΙΒΆΝΜ ΝΠ ΡῈ ΙΝ- 
στ τιονε ΟΥ̓ΑῚ, 

Ἄλλο. 2δ4., Β. δις]ορίταγ τη [δ εἰς οαϊτίς οπγηῖ- 
Ὀιι5, ἐπεδείκνυεν ἑαυ ὀκπονοωῦτα ἐν τότῳ ᾧ χρόνῳ. ἐπεὶ 

ἢ εὐδαμμονέςερον ἰώ . Καὶ τότε πρώτ. εὶς ρείπλ τι Η, 
δτθρβαμις ἃς Βγοάσιις ἀ Πα το! παιιαηῖ, (οἰπτη εὐ- 
δαιμωνέςερον τηιιταηζ ἴῃ εὐδαϊμονέξερος. Κὶ ἐξξο [ἃ ἀπ|- 

ἀθηι. (64 οοραητίπς ἰςέξιιμη [τῚ Ἰοςυ τ αγοίτίογ, ἢ 
αἰ ηξεῖο ρίοπα ροίξ χρόνῳ το] άταῖτ, ὃς ἴῃ Εἰτι5 1ο- 
οατὰ {δ πἸτίαταγ σοιπηπιᾶ, πτίζατὸ ἐπεὶ δὲ [ῃ ἐπειδὴ 
νούε ἢ νηδιη 9 πο ἴῃ σοπαγο [τεαάεητοῦ ἰη [ἰδ τὶς 
δητίἠ 5 ρδοςατ! δἰ πηδάπεστι, ὃς ἘΧεοιπρ πα ίτρα- 
Τί δα βαρ. 12.2,Δ.. Ποτάτηπι τορογίταγ. Ης ἰρίτατ 

τγλτίθπς ἰσζις ἰητροῦ ἰσροταγ: Ὦ αἷδὰ τὲς ϑεοις μόδον 
ἐπεδείκνυεν ἑαυδ' ἐκ πονομῦτα ἐν Τότῳ τῷ χρόνῳ, ἐπ4δὲὴ εὐ- 

δαμμονέςερος ἰῶ. χαὶ τότε ΟἸ]ΠΊ ἐοτΕΓ 5. Η]. δτορμαπας 
Βος, ντἃ πιὸ ἔιιογάϊτ επηάαζιπι, ἰῇ τἜχεα τη γθοορῖτ. 

2145 8. Ῥτο χϑλέσας ὃ τοὺς ἐφ᾿ τ πείοϊς 9 ΓΟΙἘτιιΟ κα- 
(εϑ τόςδε τὲς ἐφιτπειδις. ἸΝατὴ δὰ νοΧ ρά ΜΠ] ροί  [6- 

4αίτατ, ὙΓΗξεησ. δϑτερμαηῃ5, ἃ τη ΠΊΟΠΙΓα5 ἢδς 

Ἰρίαᾳ ρο[ποτιοσῖς φαϊτιοηίς πατρί πὶ αϊςτρίϊτ, } Ατε 

Β 

Ό 

ἣ 

Ε 

ἕ 

σα 

ΡΓΟτατὶιγ ἀμ φιταπήτας καὶ πλωτὰ ; οα ἰάοἰτεο Δ611- 
οἷο, ἡ καίᾶς ΡΗΠΕΙρΡΗὶις ἰπτειρέογδξι ἀταϊἐξιδ. 
ἡ ως δαϊτίοπο ρἔϊογί. Νπας φάος ρο[πογιουῖ 
ΧΕΠορΠοπτὶβἰθςο, 10 τῶδὲ δύω κα αἰχίτ;, (ὰ- 
πλθγαγίι ἀηρρζα,, Τα] ίπατι Οἀστι οἸ τα τὰ Πιρ|1-- 
οἴτοῦ ψεΐζες ἰῃτουρ θγατιιη, Ερο το έξα Ηοίγς ἢ) 
απξξουίτατο,α [1] ΡΟΠΠποῖς [Θπτεπτίαπι πίπς ρο- 
τίτις ἀσοοάο; 4] καξ ΕΠ (οτὶρ [τ ἱπσεκὸν χιτῶνα, τα η]- 
τᾶ απο ἔγθι. [τ46; Χοπορπμοῇτὶ κάσας ΠρηΪΗ αΐςο 

ἴασα τα] ἔτι ΘαποἰἘτῖα, πο ἀπῖτο ; δα ή; ἐς σαι. 
[ἃ ἴατα {τς ἱπτογργογάτιις {ππ|. ϑαΐσα οτίαπι ἂν πος 
κάσαις ἀΟΓΙΠΑΓΙ ρα μοτάϑεσιν Πα Ἰ “Δ ΠῚ, ΟΧΙ ΠΕ Πλὰγς 
«5 ροῆττ, Οδίαςας (4}}1 ὃς ΗΠ ρἁπὶ νοσαητ, [τα] 
σαίας ἢ! ἔπη, ἃζ σαίΔο ηΐ, (ΑΔΙα ἃκζ σαί κῃ Ὁ 1- 
Ρί!5 ργοπιιητίητι) ροἰξοτίογο ὑπσοκοθκςικώς ἢ 0 
Πέξο : αι Ποτηίηα ν]ἀθηταῦ ἀὺῦ πΠοξαέκοο κεσας 
τηαηδ!ς. το ἀπτοπὶ ρυταπτ ἈΠ 1] αἰ Γογ πη οη ἰη- 
τΌΙ ἱππικὸν χἱτῶνα., ὃς ἐφιπίσειον ΟΠ; ταητὶιπὶ ζογτὸ 
πῇ οἹΕ, νὲ Βιις ποι (εἠτϑτία: 4 (ἀρὶς μα ταυίθιις 
σἤποεγα ρόῆτυ, Ετοηΐπι ἀςοἰρι πηι ἐασήτκὸν χιτῶνα 

ῥεῖες υἱὲ- 

ΟΣ, 

καίσοι!, 45 
ἰϊο ιρμῖβο 

εάῖο. 

ϑάφᾳ, 

(αζακά. 
(αἰνὰ 
[ΡΤ ΤῊ 
πὶ, 

ἑππικὸς 

ΡΓΟ ίαῤο {π|ρ|]οΐτος Θαιθίξγί , μοῦ οἰἙ, 0 611: γιτοὶν, οἷ: 
το55 πὸ ἴηοά0 ᾿ἰθέτ, νταπτιγ : ἐφίσπειον νοϊὸ, 
Ραϊμ|ο το γι ἐξέιιβ, 46 1110, συίτις ν [τς ἴῃ δα εξ, 

δ᾽ θπη, Γ). Α Ἢ δεμράῦτες ΟἸ1ΠῚ δγείροισι,Ἰ1Οα 16 4}11-- 
τα, δἰ! οι ἢτ ογιρίηθ,, αἰ ρ᾽οἰαπάιιπι ἃ ἰττοῦ, 
ἡ ΜΙΒὶ αιμάεπι! ιιοης πος ν δε διτη δγαίροισιν, οφ- 
ςαἰοηῦ ργά δαῖτ; ντ ΠΊΑΓρΊΠὶ δγειρκότες ΔΩ (ΟἹ Ἰ τοι. 

Ιδι4. Ε. Ἀφέξιον οἱξ πόῃ ἈΠ] 2 ππαγρίποπι ἃ 
τπὸ ποτάζα ἰθέξῖο , πολλῷ γὰ (οἰπτῃ ἐπ το τ γος) μόλ- 
εὐ τῷ αἰτεσα πολλοὶ μοίγου. ᾽ 56 ἀρτίου φάϊνας [δ1- 
ἀοηΉς μας Πἰδ τὶ, πολὺ τὰρ (σταπὶ ἰατογι οέεις ) μόδον. 
νηάς Η. ϑιερμαηῖις Θαῖπ ἴῃ σοπζοχχιπι οαϊτίοπδ. 
(ςςα πα τγαπίξα τ. Ὁ : ᾿ 

217, Ο, Ἡλέξεπας ἴῃ οπιηίδιις οαἰτίοπίδιις ἰ6- 
ϑεθατατ ῥαξδῳ τοῖς ἱμαποὶς καταπεπῆα μένοι, [ἢ οτίαπι 

ἴῃ Η. διερμαπὶ ργίογε 1 ἀπο ῥάξδῳ γοςο ἃ τοῖς ἱε- 
μαπίοις. Ν᾿ ὁγατῃ εχ ΡΒΠΪΕΙρΗΐ νογίοπρ ΠΟΙ] ἰρὶ ἀε- 
δαιογασ, ἰθροπάαπὶ ε18 ῥαςδωτῖς : απο Ιᾶπο αι 
{τ, Πἰσοταριά Ροϊποοπι, Ηοἰγο βίη, σοτοτος 
ἡ Αδ Ὁ ν ᾿ ΗΝ 

ἤχισί, Οὐ νεῖθα ποιείς ἰη οαϊτίοπίθιις ἔχ 
Π δῆτ ως ογ ὕςερον κληϑεὶς ἀυτεῖ, πόϑτερος ἀυτω" ἰ πτήκουσε, 
ἀχεοζήλασεν ὁ Κδρος, καὶ ἵππον, ὃζ ξεῖοτα; Ππς ἰπ ΠΡδτο 
{ὰο (6 τοροῦ ε (οτίρτα ποῦᾶς (ὐαπχογαγίιις, ὁ ὃ ὕςε- 
ρος κληϑεὶς ἀυτεῖ, πρότερος ἀυτω ροζήλασε. καὶ ἃ Κῦρος ἵπ-- 

πον ἀυτα ἔδωκες σὐι1η Τα] 5. Ῥγοδατ μα ΠοΊρίο (οτῖ- 
Ῥταγαια, ὃζ ἐρὸ ποι ἱππργοθαϊλιη Οχργο ΝΟ ὃ- 
ῃἶτα οἰἜ νογο Πτλης, Ογεατη δή Ππάτη οἰϊπι [10 οἰιτς 
τὰ ἀδαοόξαχῃ Γα]Π6: Ν ἐγ θιιτα ἃἰιτέ ὑπήκουσε, μι πὰ 
[0] θη οἴτδτ, δα τ ρεἰιπὴὶ γαγθο περεήλασεν, 410 
Πρῃϊβοαζοταγ, {Ππ|πὶ ἀοηκπίταπο ραΓας, ἴῃ το χ 
ται ἀρ πρόγῖτο σα Πρ ταρμὸ γοϊαταίῃ, τὴς 

ΠΑΡ ΔΑΙ ΡΓῸ χαν μύων, το ται ἢ γυν το πὶ 
τοῖο! δαῖτ, ἢ σοι] αἴ ΟΓ εἰῈ (σγίρταγα Πδγὶ Βα- 
ἀεηῆς ας, κἂν κἀμμιύων, ἴιιχτα (ΔΠΊΟΓΑΓΙ ΠῚ : ἔοτ- 
ἴλη δείαπι νογίὰ ροίξ παης αἰΐπτο ΡΓο καταμεύων, 
τοροποη πηι {τ καμεύων. 1κ αγίιπη χαρά (ςχυΐ- 
ΤΙΣ ὐὐοαγ[έλλων πὶ τεταγμένον ὡὐρὶ ἥ Κύρου "ἄοςει (ἀ- 

ΤπογΆγίιϑ ἴῃ ᾿ἰδγο ἤπο ἴτὰ [σγίρτατη., αὐδαγίελών πνὶ 
(Ροτίιις ἔοτας ϑδοιγγελών π|) τακτικὸν ἱασὺ Κύρου. Ε- 
σο νήταζα γοτίπα!, ὃς νεγεῖ, Αὐτοῦ αατόια πὰ 
τὶ τακτικὸν ὑποὺ Κύρου εἴτε Ρ] οἤδλτη ΑἸϊοιπιις τοσοητίος 
τὶς ἀθοϊαγαητίς αἰτδουαπη πὶ τεταγμένων. ϑοίοητ δΩΠ 

ο 

ἐφίσπειος, 

Οἴσοί βοϊξεγίογοβ ντὶ γόος ᾧκπικὰ ποὴ ἰο] πὶ ἀξ ζακτικοῖ, 
τε 5 ΠᾺΠΙ τα Β 15: δε τηθγίατη ἐδ ἡπδηατῖς πῃ δε- 
Ὠογο, πα αἰαιοπὶ 84 ογάϊποτη ρεέξδην. 3 

ΨΓΤῸ 



δο46 ΑἸὙἸΘΟΡ ἘΓΝ . 1... Χχι 1047 
ἀἸθίάσαι, Ὁ). ῥτὸ μὴ μεῖιμδέᾳν σοὶ Σ ἐμῆς δωρεαξ, Α δρα!. ὥασερ παῤ ἐμοὶ πτδοτετιμυήμάνοις. Ὦος εἰ, δ οἴ- 

6αοά Ροτίρίςιις νἰτοίπιπι εἰἙ, γαροπεη αν μὴ μιε-- 

(δία σοὶ τὴ «δὲ σὴς δωρεάς. ΙΝ ΟΙ ἐπ μα μος ῬΠΒογαΪ 5, 

4 ΠΠπ|π5 ὅθ, ΡΒ Ογαβ  ἀάτιιπι, αι] Π115 ογατ, ΠΕ ]Ε5 
ντ ϑάςαῖπι ΠῸΠ Ραπίτονςτ, ορταθας ῬΒογαα αβ. 

Ἄ2.7.Ε.10 τοχτα Παξξοηιι οταῖ δία ταξαι ᾿Π ΠΊαΓ - 
᾿φίῃο δίαταγεῦσαι. Ῥαταϊ λαμ Ἰηκίο. νεγδαπι πος δγω- 
παγεῦσα που, ὃς τα ςῖς γοςοπτίογίϑ ες. εγαπὶ 
ΧὈ] ἀοίηάς ςορίταγειη ἐς αιοάδιη ἰοςοἸ τίν τ ἐλ- 
'ἰωικών, {Ὁ ἐπΙτίτι πη εἶτ τὶ, Ἰη οτατίοης Ροὶγ ἀ4- 
τηδητὶς ἄς Ιαίοης ΡΒ οτοο: ρίαης ἀἸπογίαπα ἰη (θη- 
τοητίδιῃ νθῃ ον οὐ διπιιτε δα ταγεύάν σετπιαπς Χα- 
“ορΠοητοιπη εἴα ἀοργεῃοηα!, ἃς ἴῃ ἰρίπιη ςοη- 
τοχταπῃ παυά ἀαδὶς τοοἰρίε άπ, ιδητιπτις αἀ- 

ψιρτγίατατί οἤητ αἰαὶ ργορτογεα. ηποά ἴῃ πα}}}ς 
ἰοχιοὶς πο γογιτι γερογίατασ. Ναπληϊςατο Ιοςο, 
18:1, Α. νείτιγ τ Φιγεύφν Χεπόρἤοπ, πηι 

αἷζ, ὅτειν χγεύητω Θεήαλία: ὃς χασία5 ἐδιείο τι, Πττογα 
Ἑ. ὅταν γεύητοι ταὶ κτ' Θεϊαλίαν. Ιτοπῖ γαγίτις ς 89,0. 
ἐπεί γε μἐυ) ἐτάγευσε, διέταξεν ἱππικὸν τε καὶ ὁπλιτικὸν : ΝὈΪ 

νἱαο5 γγα πη; νου ατῃ,, αγεύψν ἃς δία ταῖν, τὰ σου- 
ἑαπρί, ντ αι θογιιπι αἀῇηο ἤσηϊΠοατιση, ὃς αἰοτί- 
τηθη,αυοΐ ἰρῖοῦ οα ες ποη αἀπηοάπ ΠΊΑΘΉΙΙΠ1 

ταριύζ. οἰἘιροτοῖρί ἔλςι!ς ροῆττ, δ ρα ποατ σαί αἰεύψ,μλιι- 
γερραύτοχ, Τι18 ΟΥ̓ Πα τΟΙΙ5 ΓΟΓΊΠΤ ΡΤ ΟΙραΪ σογοῦς;  γαγεύες 
το)ϑε. ὧι; τερ! δὲ φάνη! ΠΕγατΊ ροῦ ταλὸν, πος εἰς Ῥετίμα- 

ΡΟΓατοσοηνσοη(ἰτιεητεῦι οὐππία, τς αάρο!ϊατιι 
Ἀρυά Ὑ Βολ]ος . νοἰατ ογαϊματουει γογιιπι, σα 5 

ραν οχίαπι οἰποίμτη Χμ ορβομτί ταίκία ο[Ἐ αππι το 

φινύ. 

α τ ἑλλίωικῶν, Ρασ. ὅοι, Α. εἶτ, κατεσκευα(βῦ πίω τα- 

Β 

ῷ 

1452 ἀρμα σον [Ὠ{}}0πος, 9 “περφααίγηοοίτεῦη; ἀρηα τ:8 σὴς 
γῖς βομογαμογεότ, πΟΌ τηαΐα ἴῃς, Ἔχε νοςς οἱ 
'ἀφίςοι: 1111 τα ΠΟ {ἰ τοί οαηγις ΟΧ αἰ ΠῚ Εχοπιρία- 

τἰθιι5,(ΟΙ ΠΠῚ ἕδραι φοπλ τ πτα δ τη ἢ ἕδραις» ὃζ πο - 

Ἰμι5 ἄπαις ἴτὰ Ἰοροηχας : ἔστυσειν ὃ παῤ ὑμῶν καὶ ἕδραις; 
ὥασερ παρ ἐμωὶ, οἱ ἄραςοι σπδοτεα μένοι: {πὶ ἀρπιαί ζον οἸ4ῊῊΣ 

{δ{πιονεφιε, )εοηεαά ηοοίηε», ἀρηείο, οἱ ργαξαπτις 
Μρ»ὴ ργα οριογῖς βομογαιῖ, δὶς ᾿ἰτηϊ γῇ ὃς Ραμ ὶο ΡοΙ, 
2.327..Ἰοααίταγ Χεπορἤοα : παύτες 3 οἱ ἄρμοοι “δ᾽ 
παρόντων ἕδραις ππρφτεϊ ιζω). 115 6 ν οΥ 5 11 (ὰρε- 

τίογα σογείρογε ἰἰςετ. 
ἜἼΡΙΑοιΩ, Ε. ΝΟ φασί ἄνες ἀπιο το άϊταμι, [δά 

φασί ἕινας, απ ἀρτίιι5. δ6ιςητὶ ραν, 233. Δ. Ιτ- 
θοῦ Βυιάεη ς ρΓο Ἰαύνέω τοὺ ςρατείαν, ἐν ἡ λέγί), παδες 
(ὐτίω τίω ςραϊιαὶ ἔχων, ἐς δλίγῷ. ΜΙΠῚ ΡΙΐογα γοτηοῦα 

Τδιιῖτ. δε ψιοά αἰτογα ᾿ίποα [ο υίτιιτ, συρίαν εἰςθαὐ- 
τι, τοζείιο 'π εοάοι Βυάθη, Συρίαν ἐκξαντι. 

ἤχ 39. Ο(ρτὸ ἀκριξῇ καὶ ἀκόφαζν, να οτ θοῦ Βι.- 
ἀθηῆς χτοθὴ ὃ ἀγήραῦν, απ τοΔάϊτα ΟΧΡΤΟΙΙ ΠΊ15. 
Ατθιιτοῦ αὔσθ), ἤς Ροϊτουίοτα φγοσίι ες Χε- 
ΠΟΡΠοητθα, απ Πρτο τα τα Μοπιουδθίϊιπι οα- 
ἄσουι νοσῦλα {ἰς [ογίρτα γορογίαηγινρ.802,ἴ). ἀεὶ μὲν 
χρομένοις (τ κόσχιῳ ) ἀπρεξῇ τε καὶ ὑγιεῖ, καὶ ἀγήρφιτον πα-- 

ρέχών. εὶς αἷθδὲ πίξεως Ὑ ὅλων {πὰ ργόξοσο, {10 αὶ κό- 
σαν Ὗμ' ὅλων, τι: (πητ ἐδ άοτη (οἶος, δε απ θηεί 11- 
ΘΑ ΡΓΟ ὑπο καλλες, Βα οτ 461 ὑσσῦ τάχοις: οὐ νΊΧ 
αὐ ἀαδθοαν ἡ τον Οἴζογο αυοημο ππης Ἰοςσιιτ 

ἸπτογΓρτοταῃς ρα! Ἑπτιτα πο}, αἰ ηοίζατ α Χοπο- 
ῬΒοητΟ [οτίρταπι, πο ςοἰογίτατοηι, ϑοά νη δά - 

γείαν τυραννίαν μίαν. ἘΤΊῸς Ἰσίται οἴ υν σοιαροη- ΓΘ Βαοραθης ΘΒ] τι ογαιη. Ὁ ἡ ἴῃ ππαγσίης αητῷ ἐπ 
ϑίοτω- τι} δή τα γεῦσαι, 40 πρη  πσαταγ,. Αἰ αΪ ΘΧΙΠ.10 

ὉΠΠῚ ἱπηρογίο ἢ ταγοό,, νο] τ ροξατοτῖα. δας ρεσίο- 
δτὶ πιρτοιαὶ, σομ{ξίτιοτο ας οτδίηατο, Οτμπη1 απ- 
τΟ} πλΐ 5 ἤος ν Πτάγαπὶ οἸου, πτογργοζατιι5 6{}- 

Τιχιίς ΡοΙ αἰϊπα γευθ Ὁ} δία τεξαι οτἀπαγα: αποά 

418 (τυ!ρτοσίθιι5 ᾿Εἰυτατις ποις γαῖ, ἴῃ ςοητοχ- 
ταιηι, Ιοςο αἰτουίας ἰηέο]οῃτοτίς νογοὶ,, τοσορτιιπη 
Φυϊτ [Δαν] Π 4Π1|5 φαοῳ; ρ ασττηῖς ἔπόξπι, ἰατὴ (τς 
Ρίτ5 οἰοπαϊίημι5. 
Ἔχ), Α,ρτο τότῳ δῶς, τε έξίπ5 (οτρταπ ἴῃ ΠΡ το 

Βιυιάδη!!, τύτῳ δώσω. ΝΟ οπί πη θγαητίη ροτοίξατο 
Ηγ Πα! ς "Πα ροςυ!α, ἰδ σοθτγα:: σαϊι5 Βα οἰρία 
γεῦθα {πητ. 

ἜἸΡΙ4. Π). ρτὸ ἐπεὶ ἐκ αὖ φρίαιο [ε, (γι άτπὶ ἔπῳτα 
ὑχ αὐ «ρίαιὁ γε. ΓΟ Ζαδητοῦ 1 νοχ σογγαρτα τοροτί- 
τυ, αοα ἃ Οτςοῖς αὐ γδιπσι (οἱθατ, (γ {5 πὸ Πι- 
Ρετ ἐπεὶ ροϊτα,αας ἔοι ργορτογθα Π γατίος ἔιρῖς, 
Ηἰς (υτἰρεῖς, ἰάστη νἱ 4] οἰίογιατᾶ αὐ ΕΙ. στερπσπο. 

γ 220, Β. Τταπίροῖτα ἰῃ Ηϊς ἢ ραττίςι]α, [ὠὼ ἃς ἐ- 
πιορατεύητου ἢ χώσφε πϑσιδι 5 (πο ἰοσο {τς τορ οποπάα; 
ὠς ἡ δπχιορατεύητω χώρᾳ ππϑσίδΥ., ἢ ΤΊ ὃ σῶν νῦμοις δᾳ-- 

παν πσεισόίται. ἴατλ μΐπὶ 1 πο σε γιὸ ας τη τ πὶ 
γίάεπιας, Ὁ οὐ απτουνν οσίι Ὁ ἢος τοττίο (οα- 
τ Γ, ἢ ἀφίςοι ὡς τις ΟὟ ὑπογάοάων, [ςτὶ σοι γοέξι 5. 
νο] ἀφίςοοϑω ὅν δ  χασοχήολων,, απο ρευίοσι {π}}}}1- 
Ῥ Π1}, ν οἱ ἐφιφοιαϑα ἵινας «Ἴ] ὑπτοχήολων : ντ (πα γογθῸ 
ἀφίςουαγαι σοι του ΠρηἸΠοατίο. 
χγ1, Δ, [ἢ Π]5. ποϑᾶπε (οὔ ἰητου 6 115) Οις σαδά-- 

Ὡ στοις υὗσου δευνα ἢ ἑώρων ποιοῦ τα αὐ τ, παύτα μιμειαχ]οσος 

ΓΕΓ ἰῃτορτίις πσροςέιπε πῖς (α ῥάπαις ὡς δυγα οί, ἑώρων 

ποιδνίᾳ αὐδ' παῦτα μειιοχιντ ὡς δευαᾷ', σαν [Ὁ πητί 
μιμειῶς, (Ομ πα Πρατα, ὃς ὡς ρογΗΠς ρατοταγ οὔ ἢ- 
ΘΔ] Πἰτιιἀ]Π οτ σαι τ ν Ἰτἰ ἷς [ἢ σὰ τράπαις [ἰττοτῖς, 

δ᾽ ἀθη,, (. ρτὸ σογγαρτίς {{Π|15, ἔστω σειν ὃ πειρ ὑμῖν ᾧ 
ἕδραι, ὥασερ παρ᾿ ἐμοὶ οἱ αβιςοι πσοϑτετιμνη νοι. ἰδ ς Βιι- 

ἀςης5 πῆς οἴξεττ ἰοξξίομομι : ἔσων ὃ παρ ὑμῶν καὶ ἐ- 

Ἑ 

Ε 

α 

κριδη ἰσρίτας νου θυ συϊκρατοῦσιν ο ἰἴδτο Βυααομή, 
ΡΓῸ ποίξγογιιη σωυέχοισιν 5 Θαπά οι ἰο πο] οη οἵα 
φθἰτγον,ίάαιιθ ν 6] ἐο σο ἢ ἀθητζίιι5, ιῸ ἃ σι ἐχοισι 
ΧοΠοροητζοιιη ΕΠ ραγοαζοχ ἰμαἴσατο ππης Με- 
τ ΓΑΙ] πτα Πἰ συ αα τα ον ραρ Ργα σο οπτὶ 802, 
Ὁ. ἀὁ νεγθὶς ἢ 9, καὶ ὁ Ὁ Οδλ᾽ ὅλων κόσχμον σιιυΐᾳ ἥων πὲ καὶ 
σωυ χων :Πρατ Ποῖος, οἵ καὶ τέω “δ᾽ ὅλων τίω δὲ παίξιν σιωέ-- 

χεισιν, (τ εἰ δίτιιγ, [ἃ γογο φι ρίαιτι ρογ συϊκρατεῦσιν οἵ 
ἱπτογργογαζιιβ, ΝΝὸς αριὰ πχε Οαζα;, 411] συΐκρα τοῦσιν 
Ροίϊις, ριις να!ει διιξξογίτας; αυιαμν ᾿ρῆιι9 Χοπο- 
ΡῬοητίς Γπδοτεηΐπὶ μος αἰ άστο, αιοι Πἰς οχαγας 
τί5, Η. ϑτερῆδηί φἀμποταγίοηοϑ ἰπ ριοίσης, Οαζϑπν 
Ρτο δας ἰςξξίοης οἰτατιαπα Γοροτῖ, 

ἈΤΥΛΕΥΒΒΥΜ ΤΡΕ ΟΥ̓ 
ἘΠῚ ἘΧΡΕ ΤΥ ΓΤΟΝΕΙ 

Ῥ,.. Γ. Πόσο {ἰἼτς. ὡς αὐἰοιγγυόμενος αὐ Ν᾽ 
αὐτησεισιωτῶν , ἃ: ΟἰτΓοΥ τς Ἐς ΠΟ 5 {ςτΊρταγος, 

ὡς αἷδιγγυησόύμενος (οαπὶ ἰπτοΥςἐἘ]ς) ΑΓ αὐτιςεισιωτῶν, 
ται απ {προγίου δαπογίαυ ἰς ἕαζαγιις, ἢ ἃ Ογτὸ 
Ροτίτα ἱππροτγαῆοε: τος απἰτπδάπογτί, ἀσσῃλ} δτὸς 
Βοίος σαπὶ {Ππ 1 Βαγοπς Καγοίο Ζοσοιίπαϊα 
ταγία5 ροΓΟΠΓΓΟΓΟΙΠ, 

24.6.10. «λει δα χουσίῶ νογτὶ {Ἐτὶρ!] ον αὐιγοατη, 
ποτιι5 οὰ Γατίοῃο, 406 {ἔγῖρ}} δα τα! ἰτίατῃ ροττί- 
πρατ. ΑἸο αι νοσειη φελείγὶς ἃκ ςλείγὲς οτίατι οοπίϊας 
{ριῃ!ςαγς ἀσαϑιοῖὰ ἔλιις τις απ, τις ἐρατῃ σαι, 
νι πηραϊςοὶ Ἰοχιητιγ, 418 ἰῃ ΘΥΠΉΠΔΙΠΟ ῬΓουι ὁ- 

Ἰοαπὶ ο ἰοογτῆϊς αἰ ἰηυιπρξαα ςοτροσα (οἰοίνατ. ΕΗΙος 
1460 Ἰοσιιηι ν᾽ ἀοτὶ μοί ς ̓νασεγο, ααοα Ποίοργην- 
Δ) πχοητίο ἔστ. 

2475 Βύρτο οἴνῳ κεραίας αὐτὸν, (οΥ ο Π τη αὐτί, 
νυζοίογαζιι δά γοςο ΠῚ κρίωζωυ Ρεωςοάοητοην. 

ἢ χ,4.8,Ε, Ραπέξις ἰπα!ςατᾶ, αἰ ο Τὸ φυγόντες πο 
ἴῃ παης πποάμ φαϊοςέξξο, τἰω πόλιν ἐξέλιπον (πὶ ἰπ- 
τογὶο Ἐ5) εἰς χωσίον ὀχυρὸν φυχῤγτες 67} τὰ ὅρη, ἰοιι9 ]- 

τορος 

τεραασξονξ ες 



τῳ 48 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕῈ Α: 1ο49 
τοροῦ οἵ, οὐ] 5 ἐπλλυβοουν Ἐτ ν] ἀετ! βροτοί! }- Α εἰλαης σε γε. ἸΝΑ͂ ρτάξξεν ἀτίηὰ ΠΕ] ἐγάτ γαϊιπα 
Τ1ϊὰ φυγόντες ἰητοῦ {πξππ ἀϊιο, ὀχυρὸν ὃς ὅδε, ἔα Ι]ἴιι5 ρού- 
{ΠῸ; φιιοά σαπι ντεϊαίσιιο Πἰττογίς αἰ αιιάτη Ππ1}}}1- 
ταάχδπ) παρ οαῖ. 

Δ 2{9. 0 Ρτὸ μεζα μεμκέληταί σοι ἔφηοϑαςν οἱ (ογ]οη- 
ἄαπὶ ποοςατγιο με μεμελῆοθαί σοι ἔφηοϑει, ν 6] αἥϊο- 
ἐξα ὅπ, ἢς ἰοςις Ἐχρί πάϊς, ὅπ με με μέληται σοὶ ἐ- 
φηάχὲ. 

Ἔχδο, ΟΟΝ εεδατα Τῇ ΡοΠτιμη δῃϊς τὸς ἐϑέλογᾷς, 
τοροτί ρος ἐθέλοντας ἀοθογο νἱάσταγ; οτλ  Πτιπι 40 
ἱπιρεγί τίς σα Πρ τα ρ Ηΐ5 Ρτορτογθα, Ὁ ἃ ταπὶ οχίσιιο 
(ρατίο δὲς ἰδρογοταῦ. Ο πγηίηο αι άοπι μος γε ζξιιπι 
οΠἘ,τὸς ἐθέλοντας Σ) φίλυς, τότοις εὖ ποιεῖν. ΓΤ Πα] 11ΠῈ 
νετο Πιοῦῖτ, ΡΓῸ ἐθέλοντας, ΓΕΡΟΠΈΓΕ ν }]ς ἐϑελονταὶ. 
ἢ νογθο ζῇ {π|οριὶδ, 

χ61,Ἑ. Ηπης οσιμπὴ, Ὁ] Ἰοσίτογ ξσξότερον πυϑῦ- 
μανος, ΡΤ οΥ! οἀϊτίοπε ποη γθέξο ἱητούργογατιις {πτ. 
Οὐῇρρο νουτί πυθόμενος. ἸΠτοΥΓοράττις ; Ποατ ἃς καὶ ὁ- 
τλαΐπ15. Ν' Ἔγιιπη ἀοἴποορϑ ἱπτιθητὶ ἀΠΠσεῆτιις ΔἸ 4 
γιατ. ἸΝΑτα πσυϑανεοϑοι ΠΙ ΠΑ ΙΔ1Π παϑηπικῶς νπΓ- 
Ῥάτιιπι τπουηϊη!. Οαρτόρτοῦ Παῖς ἰοςο ἐχ ΠΠΠ|0|5 
ςοἸ]ατίοης, 4] ΟΕΡ. 379. Ε. Ορειῃ ἕεγο. ὅς Ιεσεη- 
ἄτιπη θυόμενος ΡΓΟ πυϑύμανος αἴο, Γι} Πα  Πο 41 {6 η- 
τοητία : Ο ποσί (γγὸ ἀπ ἀμῖδ ΕἸ αἰθης ημαἰφοίγμο, σο5-- 
[ίμα ργέμε οχτς, ἀἰκήει. ἢ Ἐτοηὶπι ἴτὰ δε: ηάίσατο 
Ἰοςο ᾿ἰδτὶ ν αὐαξάσεως Ἰο΄ αἰτιιΓ, θυόμενος κύρῳ . ὁχία 
Ογνεπονρίι οοηἡέρας, δέ αι 46 Ἰη οἰα! τη γοὶ πατ- 
τατίοπδ. ; , : 

Ἔ 2 63,0) .Νοταιῦ φυϊἀάαπι θοῆς, 1 ἢ οπτα- 
ἰυς Δα άϊτ, 71 ργίποίρηα; ααοά α Χοπορβοητίς νεῦ- 
Ὀἱς το άϊταπινὶχ ἀγδίγγοσ, ἰΘ ἐχ οοηϊθέξτα. κς Ὁ 
4 4δπὶνογὰ ἀςοῖϊς Δ]! 14 ἡοη ἀπδῖτο . ἈΙ ΠῚ ΓΙΙΠῚ 
ξπ1Πς Ογτιπι ἴῃ πιράϊο . Πιοα ἀθίτγοσ αἰϊςιθῖνεὶ 
4 Ρ]Ότατο ΠΟ, ν εἰ 4|1ἰ5 τγαϊτιπη: ντ ἀεῆτ, κτ' τὸ μεύν. 
Ἡος επίπιτεστίπτη γοίξας. αὰπη ἀοχιγα ἰσισηπε 
Ρατγεῖς δοῖοὶ πιοπιίοέξα ἢτ. 

ἜἸΡΙἄοπῚ, Ε. ΡΓο χρόνῳ δὲ συχνῳ (στ δ Πα 11Π| χρόνῳ 
«ἵ᾽ ἐσυχνῳ. τοιηρογα πο πιᾶσῃο. (τΐρρε ἰαπηνογ- 
ϑεητο δάνείρεγαιη ἀϊ 6, παρ ητπ τοιριι5 Παιιά ρο- 
τογατ Ιοσατῃ μαθεζα. 

Ογαοίσ, να ΧΘπορμοη ρίς ΡΒαϊίηο ἀΐχογατ, τὰ μόνα 
ἡμῶν αἰγα ϑοὶ ὄντει, 44 (οἷα πού ἐς γοἰ ἐγ πα [επε δόμα. Οτὰ 
ἴ5 αἷς Οτάοος δεία τη ἀε Ῥογίαγαμ δ οηὶδ ἀϊίηϊςᾶ-- 
ταγοβ, Ποῦ οἵα, ἀς ἰρίο Ῥοτγίασιπη ἱπηρόεῖο; χιιδά 
ῬαιΠ]Πο ἀητὸ Οταοος Ατίσο Ἰθρί πηι τα Π|ς, 1] ατ-- 
τὴ (δοιπιν ο]]οτ οοππῆροτγο, ἡ 

ἈΤΡΙάομι, Ὁ. Ρἴο φάλινος ἢ ὑσοῤῥέψας, Ῥραϊίμηε 
ἀπ} 602 γὙϑΉΘΥ [μες, νἸἀδτασ Ρ] απ τς (οτρ ΠΠ Χοπος. 
ῬΒοη, φαλῖνος ὃ μεα τεὸς καὶ ὑασοςρέψα ς! ῬΡΑΖέητες ΤΩ 
Μὲ ξϑ γοπενβας εἶτ τντιηίτα," 8, Ὁ. μεφαντες οἱ ἕλλῃ- 
νες ἐξυλεύονζ, Τὸ ε ἔν τε: Ογαοὲ σου βεἰμαπάλοαις. 51 
ταπηθη ἰτα Ποὴ ἰςτγίρῆσ, (αἰτίη ποςϊηοδο [πρρ]η- 
ἀαίπης εἶπ νοῦθα. φιοὰ οἀμ!άεγη ἔδοϊ, 

ἢ 277, Ε:ϑαπεηοη νἰ 466, 4υ 4 {Ππ|4 τ, ηιοά 
ἄς αἤπο ἴῃ ὀχογοίταμη ἐπα Πα {0 αἰςί τιν, Ηἰς νογθὶς: 
ὃς αὐ δ ἀφιέντα δ ὄνον εἰς τὰ ὅπλα καϊωμμίιυύσῃ, δ πτπάϊξα- 
γ1Γ γα 7ῖεο ΚΠ ΦΥΤΙ τη27,41 1215 1] δα ογ οε λέγ ἀἰηες ταχὰς 
ἢ εοπιθέξαγιο ν εἰ Ποῖ, ὶ φόξον Πα ΠπἸταατα ΡΓΟ δὶ ὄνον, 
ἀτατ ἱτα Ιεσα ΠῚ, ὃς αὐ δ ἀφιέντα τὶ φύδυν εἰς πὰ ὅπλα κα- 

Ο Ὁρμμδωύσῃ, τὲ αηεξογ 792 725, Ἔχ ΟΥ ΟΣΓΩ  ἐεΥ ΟΥ̓ ἡ τὴ 
δέραγ. Ἐτνοχ Ἡφὸ φόξος ποη [Ὁ] δ᾽5 ἃ ΧΕΠΟρΠοης 
το Δ τῇ δητεᾶ, νεγπὶ 40 πος αυϊητο ἃς (οχτο ροηΐ- 
τα, φόξος ἐμπίπῆᾳ, ὃς ταγίπιπι φύδῳ ἐμιπεσύντος :(6 6 ετ- 
ἰατα ροΙΕ Βα ,ν γί ταγτίο γεροιίτῃγ: ὅπι κενὸς ὁ φόβος 
ὄπ. το ἤτ,ρντηοὴ ἀπ το πη, πηοαπὶ ἤλης οηθπήα- 
τίοηοπὶ ρ[απο δατηϊττεπ δι; ὃζ ντΊ]]Πς πγδιι α οδ-- 
{γῖ5 αιέξογίτατε ἀπο πῆ ἜΧρα 5 Ἐπὶτ, ἢς ἀΠπημπὶ 

ὄν’, βνρ 
φόροι 

Βοοίοςο πιὸ ἀπιξξογε ἀε ΠΡ γἰ5 ΧΟπορῃοητεὶς δθὶ- 
Ῥοπ άπ οἤς. ἡ ὶ 
ἄγ, Β. 1η ἢϊς νεγρῖσ, καὶ ἐ ἴις αὐτῷ δυκοίη δ ποὶξὶ 

Ἰὔτο τεϊα γμένων βλακεύφν, ὠκλεχόμανος δ ὅηητήδειον, ἔπεισεν 
αὖθ, ν τ πγα 111α οἤς νττίατα, ἔπαισεν αὖ, πὖ εἴς ἀιιδίιμη. 
Ἑαϊτίομε ργϊογίνεγθο σαάεπαϊ νί5 Ππγὴ., πχα]τὰπ-- 
ΑἹ Ομ α 15, Πἰ ΠΥ γιατ γε θογίδες. Ν τσυπηαις ἐε- 
ςορίτ νοχ ργαοαξς βϑακτηοία  ιατη ᾿ὰ Ὀπηαΐας νὴτ- 
σ4πὶ το! ἴτ,ερο δασαΐαπη, δὲ [Ἐπ ]θης νεγδυιη ἔ- 
σα σεν; φια ΒΟ ]Ϊ τη δητῖο , οἰ παΐῆν τοηἰππέξα, 
νεγθεγα ποθ ὶς σχτογηιογες. 56 ἀἰςαπὶ Ραιςῖ5. πο 
ΤΑ 40 ππης γε Πίτγιαπη. Αἰο ργὸ ἔπεσεν αὖ. [οείθεη-- 

26ς. Ὁ. δἰςἸοςσια μαης ἀΠπίπριιο, ἐδὲ τοῖς ἀυτεῖ Ε ἀπηι ἔπαυσεν αὐτὸν. ν] Δο]Ιςοτ δ δυκοκῦτα βλακεύφν. δὶ 
πεϊαγαένοις ἔμιπσεφ:ϑεν, ἐπέκα μιηῆεν ὡς εἰς κύκλωσιν. ἔνϑα δὴ, 
ΟἸ1ΠῚ ΟΕ. 

Ἔχ γι, Α. δῃτο μαχούμενος σιυγ4, πος ἤατῖο οορα- 
Ἰλτη καὶ ροποπάδιπ ςογτιτη οἰἘ, ἢ αι! ἀοηηητοστα 
ἄεθει εἰἶἷε ογαγίο. 

1014. Β. Ηἰς τίδι πρηϊῆςατο σαρίπιας, μά νοῦς 
δὰ, ὅ5η) πέλτης, ἔτ ράγηφαςν ΕἹ σείγα, οἵ ς σογγιρτα, ΝᾺ 
ἘΧΙΠῖτηο ἐοθογε ἰςρὶ ὅ7) παλτοῦ, ἴῃ ἐγάσαῖαν εἰ ῥα}, 
δ ας: {δι πειιτ, Πἰ ΠΆΣΓΙΙΠῚ δ) ξύλα, τη ἐΐσησ, τασυ- 
αιάτη (ςποἱου οὔτε ἀο]οπάα,ν ο] ἴῃ πάτο  πῈΠῚ ΓοΙ!- 
οἰδηάα. ϑαρτγα απ! ἄστη ζετο, ΠΙτίο Πρ τὶ ν τα ἀοϊη- 
{τατίοπς Ογτεὶ, τ οἰπί46πι Π’ρηὶ πηοητίο : ν δὶ τα- 
τηοῇ πος ὅπ) πέλτης, πος 67} ξύλε ((εὶρτιη οἵ; [ς ἃ ἐ- 
"ἰ δδραΐος, ἐπ ῥα 4. ἃ οὶ παλτῷ ν οἰ τγασ]α ἔθος 
Ἰάφηγ ο[Ε. ς 

[δίάσπι, Ο. αὶ εἔξτας ἀγροῦ οσὶ πεφεληλακένα!» 
4 λπὶ πϑςεληλακένα;.[ἀ6 πὶ ὅς ΗΠ] .5τορἤδπιις τΑΓοΙ- 

τἰ ροίξοτίοτί5 οἀϊτίομῖς δά ροίαίς,, 4 της ποζάζαση 
Ριίογε. 

Αἰ ν ΜΙ ΘΕ ΟΥ: 
ὮΣ ἘΧΡΈῈΘΙ,ΙΤΙΌΟΝ  Ὲ». 

) λ8.27.4.3. Ῥσοχαὶ αδὲ “ΑΓ ἡμετέρων ἀγαϑῶν μα- 
"»" εἰ14 (ε ὀοηῖς πο ῖγῖς ραρηαύῤλγει, (οτὶ- 

δοηάιμῃ ρίαπα, καὶ αὐἰρὶ Φλδ ὑμετέρων ἀγεϑῶν 5. α6 ϑονηές 

4115 οἱ ν] Δ ΓοταΓ ΡΟ ΠαυΠ115 {8 σογογ , ΠΟΧ ΠΟ ΠΕΙΠῚ 
Εἰἰσεη5 9 ἹΠ]Π τη αἰ τογατη Γοπηοιοθαῦ, ἃ ς Πἄσο [- 
Ὀεθατ. [τὰ ΧΟΠΟροητὶ ν οσδιιμη {ππππ|, το ν τις ε- 
γαῖ, το [Ἐἰτατῦ ν! ἀογητι5: ὃζ γος ι10 βαχτηέίας ἔξ Π-- βωκτης: 
{πὶ Ἰτπιπ. ὩΠΌΓα {Πρ οΓΪ 5 φάτίο!: Πἰπλΐσι τη σποά 
60 ΟἸδαγοῆιϑ Πτνἤι5, νείσερτγο, σῇ γὰρ γατ᾽ 
Ρτατοτ, ψαὸ πιηρεβάταγοΝ αἱσοαίάοιη εἰστπο- 
αἰ Βασι ἴῃ τὸ τα γοηῇ ΓΟσ πη Πτα τ Δάρο τς 
(Ο]σπλι5, Τ Γοῖβ οἴαρα πε Βαροιητι5. [τα] 5 1] Π δ οςο 
αἰςοίτιγ, νοςδ οτὶρίποπη ογιηδηίςαιη γοάοίθητο, 
ἃς Ἰ46πὶ ργογίις ντγαηας ᾿πσαα Πρηϊῆσαητο, χιιοά 
βακτηεία. Ἡεητ. ϑτερβδπιιβ ἕος Ιθοο ὈΧΡ] σατο {8 
ΠΟΠΡοταα. ᾿ 

284... Πτασατὴ Ἰεξξιοπ δ πη, αὐτὸς τοῖς ἕλλησι, 
Γξαυαιτιις ΟΕ οσλια5. 481 γοδάϊαϊε, ῇ Ογαοῖ. 
Ἐφορρτίοσ! εἀϊτίοπε, αι ἀἰςοτῶ, Ζ ὴς εἰίαηα ΡΟ 12. 
ὅτως ἈΠ (ο χασιτιις ἤππὴ [ο ἸοΠο ΠῚ, αὐτοῖς τοῖς ἐχθροῖς. 
Ἑδποη εἴϊς γε οἰο πα τεπλοτο νἱβογασ. Ὁ Ὁ] οι 
ΟΡῈΙΣ ἐγατ ρῇ5 ὉγατοΙΚ ἱπροητος νἹἀογ σορίᾳς ὃ" Ε]ο- 

Ὁ {{| ΟἸφασοπιις αττὲ αι ΠΠρΟΓατοσια ΠΊΔΟ 15 ΟΧ- 
Βίδογς Ππιάεθας, Ιά ας (ΟΠ Ο ΙΠΙΓΙΙΠῚ ππαγταῖ τι 
ζοσ. ΑἸτογατη τά θη ΠῸῚ ΤΠ [τος ἀοίοηήοτζο, 

291. Ἀ.] εσὸ ἢ ἀφτροφασίςως ἰέναι, ἸἸΟΠ ἢ μυὴ ἀπαφ9-- 
φασίςως, 4 ΙοΤηΔάπηοάππι Παϊῶτ εἀττίο πος αἱτα; πος 

θέα. 

σκῆπῆρον.. 

Ἄρα. 

"ἰ βεετο. 

μὴ ἀπροφασίςως, ]ιο α οἴξ ἰη Η. δτορηδηὶ ὃς ΕἸοσθη-. 
τίπο ἘΧχεπΊρί γί. 

ὙΙΤΟΣ 



κυρῶοι. 

ΥΩ 
“᾿- , 

1οζο 

Αῇϑ ΕΓΙΒΆΑΝΜ ΠῚ ῬῈΕ Ογ- 
ΚΙ ΕἘΧΡΕΡΙΤΙΘΝΕ.- 

Αρ.293.}) Νοταςρυπέξοσα φἀροίι!, φιιο εχ- 

ἢ Ἰρπ βπότα ἴῃ ἢἰ ,ροὐο] αὐ ἕνα .« «9 κατακοήνοιεν. 

ἀςεῇτ φεύγοντα. ἸΝΑτ ἴτα Ἐς οπτα]ας οτίατη ν εγτίτ, ὃς 

Ἱππίας Ἰοςὶ ροίξιαϊατ. Ῥοτεγαησ Ἰτογῆςογς Ποίξος 

1ῃ αοῖς . νεγθτ ἀρισπα ργόρτοῦ ἐαυίτιπι ρεπι- 

τίτα ρογίθααὶ Ποπλίμετα ροτογαητ. ᾿ Ηδέξπιιβ 6- 

αἰτίοης ρῥτίογί ποῖαᾶζα, πος πλα]ς αι! ἀοπη. δὶς ΘΠ] Πὰ 

ὃς [ἀργὰ ἔργοιτ τι ἐς ̓ ηΠἸτατίοπο Ογτῖνρ. 99,10. 

»χοίοις ἀζευ ἵππων ὄντες δωυαίμκβα αὖ φεύγοντας ἢ λαδᾶν, ἢ 
κριτωκαίναν; ν 1465 φεύγοντας κα τακαίνᾳν αἸς]. Πποά νεγ- 

δαπι πο οητα5 μεῖς σποήιιο τορουίταγεντ οπληΐ- 

το φεύγοντα κατακφάνοιεν (ςΣ] Βα πάτιπ πτ. ΙΝ απ ἴ4π- 

τοϑ οντὶ ἀϊξξαπι, δὐἀποτγίατίος ἴῃ ἀςῖο αυη Ἐστορὶα 

Οταοὶ οςοίάογο ροΙ θη, μα] τη ογατ ἀπίππι; ἔπ- 
φίφητεβ ψοΓῸ ΠΟῚ Ἰάσπι. οὐ ρεπαπδῃι ἐπιίταταβ. 

292,4. Νοταθη ς μεῖς (ς Ιοςιις οἴϊεστ,άς 0 
Ῥοτίριοίτιις. 4ιαπὶ οχίσαα νοὶ νηΐ {γ]]αἰρα νατῖα- 
τίοις Ρ]αγίμπι γογθόσιιπι (ςῃ {5 νἱἸτίοτιγ. δἱς ἰορὶ- 
τοῦ παξζζεπαβ ἴῃ οαἀἰτὶς οὐπ ἢ] 615 9 εἰ οἱ Κύρμοι ππδόοϑεν 
σιὼ ἡ μὲν ταῆθ μενοι, νωῦ ἀφεσήκασιν. 14 εὐϊτίοηο ρειοσὶ 
ορο ἢ νοττὶ . ἐς]αμτιις (οτίρταγαπι σογγερταπη: 
“Θμοὰ φαεύτες ργοργίε οομμεηεεθαὶ ῥ40 πού! (πη ΤῊ 
αὐ ίίαγε, ἑα2 ἀοίφεογέμε. Τλαγαμι μος τεςςηίθητὶ 

ἀπης γΠαπ..1τά πὰς οἰγοιπηρίοἴεη5 ἀε νἱτῖο ἰατοη- 

τε,ς νηϊςφαπῇ νορα τη τη πταπάδιτι ἀεργεπεπάϊοενς 
Κυρθῖοι, ΡΓῸ κύεμοι, ἐστι θατιιγ. αι Πτ. ντροτίρίσια 

ἰδλιυ νεῦρα Πητζ, εἰ οἱ Κυρέϊοι ππρόοϑεν στῶ ἡμῶν ἵωβο μενοι, 

Ἁ ΕΝ κΚ τότε 

Α 3 5 ὀλίγον, (χωδίων Ἐἐχ {προ τ! σε! τις ΓΟρ εἰ) οὐο 

Β 

ο 

ναῦ ἀφεφήκασιν : φηεοσί (γαῖ, ρΥηΣ ἃ ραγίεθε πορέγι Ὁ) 
᾿βαπερο, κάρα ἀρίφοσγεμι, Κυρέῖοι λάνα, ΟὙΤΙΔΠὶ (πητν 
Βος εἰξ, Ογγίδηδγανη ραγειιῃ ἰδογία, Δίας, ἃς - 
1)» ποτ ὃς {πρτααἰχίτ θεὸ ργαοςοητί, Ρ. 269 Ε- 

αὐ Κυρέῖνον ςρατόπεδον»ςαἰἶτα Ογτίαη δ. τοπλ] δον 1 τ. 
98, Ε. αὐθὶ τὲ Κυρείκ ορατεύ μας, ἴτεχὰ ἰἰθτοι τὰ ἑλ- 
δίωυικών, 487. 8. ὁ Φλ! Κυρειων πηεφεσμκῶς. 

“203. Β.ρζο οὐκ ἂν ἔφζω ἔχ»γε. ἰου]απάπτη τος 
ὅτις, οὐκ αὐ φαιίω ἔγρργε. 

Ἔ29 2.4. Οἴπιπὶ ἀϊοο. κρατουμένων δδὶ πάντα τα ὁὴ-- 
λύσοια , ΠΟῚ ΑἰτπΠ εχ Ὠτοῖς Ὠϊίος ν οὐ δὶς ἰητο ΠΙσίτατι 
ΠΠΔ ΠῚ Γ65 Αἰ ΠΙΘηᾶς. οὐ 65 Πϊογατη ες, αὶ νἹ 
ΣΆΆ, Ηος ΠῸ ἀϊοὶ, ποιιο πη ρογίρίοῖτ. Εσρὸ {ογῖ- 
Ῥεπάϊιπι ογαῦ, κρατεαύτων πεύτα τὰ ὀμότεια, φδαίη,Η1 4- 
ἀπε οὐέξογιῥηα ογρησα. δεὰ ἰοσιι πα ῃςὶς πε- 

«υῖτ μάθετε, αασπι οἰξοπάατ ργμηλασι απ 5 
Χοπορμοη, αὶ" ἃ εἰς ν ἐε155 (Ὧ] ἐτμγτ κρατόμενοι) Πππ- 
ταγατῃ ἢτ: ἀοίηάο {ιϊςίας,, αι Γατωγιπη νἱέξο- 
τισι, αὶ αἰτ, ἰὼ κρατῶ μεν. Ετρο ἀο]οηἀτι5 ἀγτῖ- 
σα 15 τὰ ΡΟΙῈ παύτα, αι] οΧ ν ἰτἴτηα ἐγ 1αρα ἀΠ(ἘῚ παύτα 
ΘομλίΠΑτιιϑ γγορ τ, ὃς ἴτὰ (τι δεμάποι τοόεπις, κρα- 
σουμεένων εδ γὸ δὅήφοιοϑε ὅτι ποτα » οἰλλύπρια., [οἰ τ οτ ὄξίν. 
Ὠος εξ, Διοξί ον, 7 λέ ΟἹ ΠΟΏΓΑΥ. ἤογιεμά49- 
σραηος ΟΠ Αἰ οη 4: 14 ο[Ἐ, αα αἸτος τγαη γος. ΡΩΠΠ απ 
ἔιος φυίἀάαπη. αὐ τη οπηοητί ΠΟῊ ΘΧΊραΙ. 

Τριάοπ, (ΟΟ ρτὸ ἵν᾿ ἔργῳ αἰαίνητε, Γοξ ΕΠ α5 οΥΙς ἔρίῳ 
«ῥραίνηται. Ἰτουὰ Τοσαηἀο μοί πῃ ν ογία, κοινῆς σω- 
πηείας δεύμεθαι, ἐοὙ»ΕἸ»,74)115 (ἀἰϊετ15 φοράν, τς (Ἐλα5 [οτ- 
ῬοταΓ, κοινῇ σουτηφίας δεύμοθα., Π07727)»,4Π1187 {ἀἰπετ15 ὁσφ- 
γρσσ. δὶς ὃς ον] 5 ἰορις »ΦαΙ ρΑγειογ ἱπτεγργοτα- 

Ἑ 

Ἑ 

εἰ ταχὺς ἐν, σατπ σοτογῖς, γθέξε ἰατη σο Πα γρητίθ85. 

ξλτεοῦ Ἰσπούαγο: ΔΟργορτογοανοσοηι σταςαπυζες 

τίμα! Ης ποτα ρτί πηῖς. Δ 44 πλ5 815 αἰ υϊά. δα 
45 αἴτ, ἀγιπατιγα ςολάδα ]ιιο ἀ41η ροπι5 οΠο: πες 
φιαίοὐττ., Ἔχρ σατ. ΘΈΡΟΓΙΙΒ [ΠΥ Ι πτηδείας ἰοσΊΓΙΓ 

᾿ 
ἢ 
Ἵ 

1014.1}). Ὁ υἱά ργορτίο φολάδες πητ, ἱπσομς ΠῚ6 σολάδεες, 

“ιτῶν τολιδωτύς. Η]Δῃς οσῸ τ ΐσατη ρ4}15:. Ρ] [τ ᾶ5 Βα- χιτὰν τι 
θεητὶ, ΠπΎ]]οπὶ γα]. Εογτδῆ]ς Πίης ντγαση αι λιδωτές. 

ςοΠΠἰσὶ ροτοίξ, χυία φολάδες Ππτ; ργα ογεῖπη ἢ Πσοας 
(δι Πσεῦο ποῃηαμη ] πὶ ρατ0) Πγπγατίοποιη οχῖ- 
θαιαπι δάπιθογα. (σγιθοπο φολίδὲς : ΠἰΠλίγιμτι ντ τιι-- φολίδεεΣ 
πῖοα: ταροία: “γίατατις ἱπτο]σαηταν,, 4ια]ριι 6- 
αυίτιπι Βειπίπΐσθη Ππ1π| ἔχ} ριοτίαπε ψΏ ]Π1τᾶ- 
Το 5 Δριιά ΠΟ5 νΓΠΠτΙΓ, 51 σα! γ ΓΟ ΠΟἢ Ρίαςες μας 
(οτίρτιγα., ΡῸΓ τὴς ᾿ίςου διυίάαο πλοῦ σοπογαἑιγοῦ 
δοοιρίατ νους ΠῚ φολάδος, ΡΓῸ ἱπάππηθητο τ] ταγί: 
φαςιπηαάιποάμμπι ἰρίο ἀοιπςορ9 ἰδτο ἰΘιοητί, Ρ- 
218, Βιἔεεϊ. 

308, [). πλί3ος αὐλο το ἀϊτις Πρηϊποατίοπε ρογ- 
ἀπ] σατα, πΠαϊπαῖαπὶ ΠΟὴ ἱρπόγοιι αυ 4 [πῃ σοἰ- 
ΊΏ15 πλίνϑος {46 4ο Ὗ ἰξεγασμιιῃ) οΟ Π] τ 1111; 
4αϊνοίος. Ἷ 

309, Α. Κοτίπυ νΌςοπ) Ογαοδπι, ἰαρίἀς σοην 
«Βγ]ίατο,οοῦτα ἐς σα. κο[χυλίας αὐτο ΠΊ,λίϑος σκλη- τ νλέαφι, 
ρὺς, ἔχον ἐν ἑαυ πω κοϊχυλίᾳ τύποις: ἰαρὶϑβ εἰ ἀστιις, σοη- 

Γ1}}) Πσαγας ἴῃ (6 σοπτίη 6 Ώ 5.1) 4110 ρατοτ, ΤΆ 115 
τεέϊζε νϑετς Ιἀ οαλαΐἶπη, σαῖς μας νεγῦα {ππτὶ 
“αν ογεριάιπε πεὐαιην ἰαρτάεα, ἐκ ολβν ἐΜ ηγῆς 
αἼ457 φρροοίη ἰαριεἰεότω.  ανο Β σιιταϑ 1185 πατίπας οἢς 
ἰμτο !οχίηνιι5, ποῦ Ορεγο ἔξ ἤσσηαπο. ΡΟ] μχ 
ἴῃ νΤῚ κοίχυλίαν ΑΞ ΠΟ ρ Πα ηἰϑ., ὃ κοχυλιάτωυ Χοηο- 
ΡΒοητίς, σερὶης ργὸ οοάθῃι νίάοτιγ, δέ φάθι 
δὐᾷίτ, μας οὔ ἰδέαν λίθου. 

ΑὉ ΤΠΙΒΆΑΥΝΜΊἹΠ1Π ΡῈ ΟΥ̓- 
πα ΕΚ ΡΕ Στ α Ν εν 

͵ 

τὸ ἂρ.316.,8 Ὅγο ἐδόκ4 πὶς ςραπώτως., ἴστε ἢ.- 
ἄἀππὶ Οὐ ΠῸ ἐδόκᾳ τεῖς ςρατνγρὶς » ζοΠ  ατεχ 

Ρταςοάεητίς Πδεὶ ςοποαοπε. Υ ἐγίπι αατθιῃ ροίε 
᾿ιαποίοχτο, ΠΟ καὶ ἔτν οὕτω ςενὸν, ἰο οὶ ἀοθοι (δ καὶ: 
ἔσιν ὅπου ἕι σενόν, 5:1} δ ΠΓΕΙ]Π Πρ ΊτΕΓ ΔιΓΕῚ ἢ γωρίων, ντὶ Π- 
ἔτ 322, ὅπη εἴη φινὸν χωρίον, ΟΥΑτίοης ρΙοπα, Ἡοοτη6- 
115 1}}1ς9 Η. ϑτερμβδηὶ, χαὶ ἔσιν οὗ πὸ φενόν. ΙΝ πὰ 
τὸ φενὸν Πα τπ4 ἡ πΔάγατ, απ ἢτ δεικπκὸν, σοΓτας 41 -- 
ἄατῃ ἀοποτδηβ δηραία5, ἐς φυΐδιις πεῖς πα] ιν 
νογριπη. 

ἤγ19. ΠὨ. ΤΠ οσιι Πϊς σογγαρτιις οἴΈ, Ἰάεοαιιο ῃς 
διππὶ [Πτογρτοζατι!5 {ππ|. ντ πιθητθ αἰέξοτίβ Γο - 

{ρίςογομη. ΨΊΔοταν ἀιιτο ΠῚ ΡΓῸ αὐτοὶ ἢ συμιξουληϑεῖσιν 
ὀκξαινοντες » {τς Ἰερὶ ἀθθογε, αὐτοὶ ὃ συμθληϑεῖεν ὠκξαί-- 
νοντες ὡς αἱ δειύωνται ἵχχισοι. ΠΙΟΓΊΠῚ ἐοη τη Ἔχρτοίς- 
[πλι15.Ν πὶ αιιοα ΠΠΑΓΡΊΗΙ Ἰεριταγαἀποτάτιιμ ρσο 
Ἰςέξξίοπε ἀϊπογία, συμξολῆς (ποῇ συμξυλῆς, σα α ἴπ 

Η. ϑτερμαηὶ εαϊτίοῃο αἰτογα σογγαρτιΙΠ1) ἕνεκεν βαί-- 
νοντες, ΤςΠο]ίοη νἱτίατιτη εἰ αὐ δίτγου ἢ] ΠῚ συμι-- 
(ληϑεῖεν ὀκξαίνοντες. ἴτα ΤΟΙ Ἐἰειιο Πάτα), συμεζολῆς ἕνεκεν 

ἴοιεν βαίνοντες, πος οἵ, 44 οοπεεησεη τε [ὃ ρεγσέγεηξ 
ἀϊοοπάεποίο. Ὁ χαϊάσπι {ΠΠπππὶ ἰρίαπη γοάάπιης 

τασ: ἃς ἰ τα ΠιυλΜΠτοῦ [Οσιρτιιμν νἹ ἀθηλι5 Ρ.23 6,19. Ο Τεπίπιι αιιθῖη ἐρὸ ἱπαϊσααὶ. Ὁ τοά 6 αίταν, ταῦτα, 
κοινῇ ἐξουλεύονζο, (ο)»η7)2:4711167 οοπ εἰ! απ. 
ἄγ, Β. Τὴ Πὶς νου ἱς, ὀλίγον ὃ ἔνθα οὐσ εἰ ἴα χὺς εἴης 

αἰϊφυίά ΠΟ] Παγοτ. 51 Πγαγσ ΠῚ ἰεξξιοποιῃ τεοῖ- 

Ρΐαϑ . ὧν ὀλίγῳ ἢ ἔνϑει οὐσῆ εἰ ἴω χὺς ἐΐη. ν 46 ΠΊ115 ἔνϑει {- 
Ρεγῆπι. [ἃ Υ̓ΟΓΟ ΠΟ ΓΟ ΠΊΟΓΟ ΓΟΙΠΟΙΔΠ.5, τγαηίρο- 

1ππίομο ταμταηὶ ὰς γγαιηὰς αι ̓ ἰοέξιοης τοχτϑ: ἔν- 

στυϑέμμενρι»οἱ (ζ' ἐπορεύονζ, (οτίρτιιτι παξξοπιις 'π πλαῦ- 
βίης 5» Πρ5 ἴῃ τοχίμπη ΓΕσΟΡΙ Πη118, Ζαμη τοίροαυ- 

ἄφαῖ, ᾿ΠΠ15 ργδσε πείθει, καὶ σι πίϑεντοι ὃ ( νύχτας 
Οὐὐοά αὐτοί ἰῃ τοχτιι δεῖ, θῦτα συμβαίνοισιν., ν 8 - 
Ἰυς (Ὁ μο]οη ἢΠΠ τις ζωῦτα σκιυϑέμεενοι, τπλγρ ποίη το- 
ἰεοι Ναὶ σγαος πο ἱπιροσιτὶ νἱάρης, φαϊά ἴῃ μος 

τὰ 



τού ν 

ζωῦτα συμξαΐνοισιν δτίλτι νἸτ]} ἰατοὰτ, 
ἀμφοδες. 220. ΕΟ Ῥτο καταλιπόντες ἄμφοδὸν τοῖς πολεμέοιςν, 

ἐφοδῷ,. ((τιῦο κα πελιπόντες ἀφοσὸν τοῖς πολεμίοιςῃ, ΦΆ 2147), αὖς- 
[βεαρφάονα ν οσαδαμιπι δείῃ τα σοστῖςο, 2.46. Ὁ). 
Ρζὸ ἡ ἀειφοόος χαλεπὴ. [οεϊθοης. ἡ ἄφοδος γαλεπή, 4ἀὔ- 
βείίεα ἀν Ποία. Ῥαα!ϊο ρος διάοηι,348, Δ. τοξὶο 
{ςτίρτιιηι παρεσκευάζον δὶ ἀφοδὸν. Γι ΟΧΙ ΟΡ  4μ1- 
ἀοια 1, χαΐ ἀς Ἰοςῖς Εἷς Χοπορμοητοῖς πουμηι 
ἄμφοδος. νοσαϊδυίιι ἰδ τὶς [15 τ οσπογαητ αἰτία, 
ἀδι αὐ ςοίΠις Πρ ΙΒ ατίοπο; Πςετ 4 πιοάο ἐο- 

Ἰεδητ, ἰοοὶς ῃἰσς πππς οπιομάατίς., δαταϊππάς 
Ρτοδρηῖν 

2210 Α. Ἰορίτρτο αὖϑις Απιαίυϑ εὐθὺς, αι γοῦ- 
τρεῖς, βίας υἱαοκηξίέιομο. ' 

Ιδίάοιι Β. δοαιαταβ ἴασῃ {{{4π|]οξξίοποπῃ, ἐπ 
πὶ τῷ πυοὶ καταληφϑείσης φυλακῆς » 4116: ἴπ Πθγἰς οα τί5 
οἴ, φιιπὶ ἴῃ 4119 καταλειφϑείσης ἱπ πρῃϊΑτατ,, ράΓαΠν 
Ρτοθαηάα. 

Ὦ22.),0. Οὐοά πεῖς ἀἄϊςο, Ῥοάθη βηη βγη Αρ- 
ρέϊοαπεοις ποῦ οἱὲ νίϊτατα ἰεξξἰοῃ 5 ἱπτογργοζατίο, 

Χ ΕΝ Ο ΡῬΙΗΠΟῚΝ ΤΟΕΡΑ. 13 

Α {ἰκτοσίς ουίατη ἈΠ φυϊδιὶς αἰνέξ αγη νά ἐδ ἀτιτ, ὃς νί- 

Β 

ἄστυ αὐθας. ἰάοοάας πΟΠΏ 1] ναοὶ τὶς σορίτα- 
θλι ἐς ργορίοσί νου ἐΐγοντο, φο ἐρήμη ποις 
ντταπς ΠῊΒὶ ΠΟη (τίς ἔλοιθ ας, ἰτα το πΟἢ Ρτο- 
Βατιγ. ΝΟΣ δηΐπι ἔς 6 πυταπ ἀπ αἰ ἰφαϊά, ν 116: 
ἐξῖο νοτιια Γου ποτὶ ροτοίξ, Ετ νίάθο νοῦ θη ὄγουτο 
πο ταηταπι πος ἰοοο ΡΟἿΤδ, γογαιπγοτίαπη ἀεΐσπεια 
τοτίηοεῖ; πο άο ἀοχίγο ἀρορίάτιγ, δζίτα γοάάατον, 

ντὶρέτης Ιοοἰ τάτίο ροίξα!ατ. ΝΟΣ δηΐτη ἀππηταχατ 
οἴχεοϑεω ΠρηϊΠοατίομθιη ἀροπηάὶ ἃς αἰ σοάθη 1 μα- 
Ὀεῦ,νεοχ Η. ϑτερμαηὶ ορίπίοης ποςοῖδ Πτταπταπι 
οἴχε ϑαι εἰς τόπον ζενεὶςν ΕἸ οἴχεοϑειι εἰς τὰ ὀχυροὶ αἰ αἰστίοὐ οτ-- 
ἴχπι ἰπ ἰοςο αἰεί ἀφ Ἀ]Ιιο ροτοίς, ὥχετο, οπατ, δἷα- 
Ρία5 οἵδ, ιιαίιαιιο θιιαπιητ, ντὶ ἀο πποστιίς οὐ πος 
γεγο Οὐο νεοθδηταγ. δὶς ἀθ 1 ἀο ἀςπηοηΐίς ἱπὶ 
οτατίοης Τ᾽ Ἀγδίγ θα !, αα ἑλλιωικῶν,47 9, ΑΙ ὑμᾶς πα-: 
οἰ δόντες τῇ δήμῳ , οἴγουδ) οἰππόντες.  οδἷ5 Βα ρορα]ο 
τγαάἸτί5, ἰη46 ἀΠςοάφητος πυιατι αήραγθης. [τὰ 
{οἡ]ςος πεῖς ετίδπι γίμς εἰς Χοπόρῆοη, 4αμι αἰτ, 
ὦχοντο ἢ ἐν τοῖς ὀχυροῖς 5.1.4 “1; Ἡαμγα ΤΉ: ἰσοὺ οἶα: 

τῷ υρισερῷ ποδὶ ππονξαίνοντις » ἱπ φαΐθας πος ν]τίπλα πα Ο ῥεδαηίγ, Ἐπ οσὸυϊτα ιια ἀπ ἔλλφψιο τά ἐπ τοις 
υἱτιοίπια οἱ; (οα Πογαπι, ᾧ ἐριςεραῖ ποδὲ πεοσβόμοντας. 
δὲς οηΐπι (οεῖδι ἀορος. Οοα νεσίπ ρος ἤπης τοῦς 
τίο (ςχυίτας,, ἐχρῶντο ὃ αὐτοῖς ({ςΠ] σεῖς ἰαρ ττῖς (ατ- 
ἀπομογαπηὶ ἀϊτὸς ουδίτοβ ἰοπρίϑ ) οἱ ἕλλζωες ὄσηιλας- 
Θόμενοι εἰκονπίοις ἐναϊκυλῶγτες 5 [τς ν ΟΥΓα τ ἀητοας ἔτ: 
Ἐκ: αγάεὶ β οου(ὀχηεεῖ ἐπ: , ἀα ταρρ 4 γεσαϊα τ- 
τεφδαηίσνς, Ναης νοτο ρυίπλιμη ἀκοντίοις ἢ ρο ἔτ τιῖπα 
αἰςο, ἃς {1 {οτίρταπι ςΕἴδτ ὡς αἰκουσίοις, ἀοίπαάς ἄς Ἰὰς 
τογργοῖου: λίίας ([ἀρίττας ἀποῦθιι5 οαϑίτὶς ᾿οπρίο- 

σατγις, φιλί (οεἰρῆςι τι ῴχοντο ὃ, ἐν τοῖς ὀχυροῖς ὄντες. 

ΝΒ μος ἰᾷ ρΙαηίπ5,ηας Βα οθὶτ ϑιορθάπιαι, υοὰ 
ςοπτγαάϊςατ, αἱ σοητοηπτίοία ἐδ Ρέγρατ.  οτμς λας 
τοῦ Ποοίοςο πιθηαὶ ραπης ΟΡ] τις ογᾶ, 4ποα νοεῖς 
(ἃ αὉ μος ίδχτο {πρεγιις ἴῃ Πἰ5 Παγετ: κωὶ ἀποτέμνον: 
τες αὖ τοις κεφαλαῖς ἔχοντες ἐπορένοντο, ἘφτΓτὶ ΠΟΑΕΪτ αὐ ἐἰ-- 
Ἰμι,τοτίοβ η ΧοΠΟρότοῖς ΠΠ τὶς σοσγαρτιμη. Ρου- 
ΟἹ οἱ Ππηῖ]ο αὖ, (δ ΠΝ] Πὶ ταπιθη Ὁ τηαρὶς ΡΓοθάτογ, 
σα οχίρια τγαῃ!ρο τος (Θαποητίιπα, ἢος τπο- 

τ65}' αγαοῖ μαμεϊε εἰμι, αναθμ αὐ αηε5 5 δῖε ξα7)2- Ὦ 40: καὶ ὑποτέμωοντες καὶ ἔχοντες ταὶ χεφαλας ἐπορεύοντο, 
ἐγκάλι, φράκο ἱφοημς υἱεῤαηίσσ. ἸΝοταπινεγο αἰκώλίω εἰς 
σπηναίωχο, αῃΘηταυ Πα σίῃος ες, ἅμμα λύζχης,ν τ ν οτιῖς σ᾽ οἵ- 
φὐαίκυ- (αγίαπι ἰητογργοτατισ : Ἰἀοοα 6 ὀναίκυλῶντες το ἐο 
δοιωῦ. ΘΓ Απιθηζαη αἱ νου θαπὶ νοτιιβ., σι οὐ ἀπιρητο Δ6- 
“μι Αγ. το, ἤδη ματα αιποηζατα. : 

335,8. Πεοίξροῖ οἶνες τη αι δατα ΠΡ τσ νοχ 
᾿εἶνθ΄ «ρί- κρίϑινος, ὃζ ἀραά Αἰϊοσ κριϑινὸς (ογιἰτας  οσχαης αἡ- 

ϑινΘ. οἷς αἰάϊτ. ρίφη, πιὲ, (οἰϊῖςοῖ κρατῆρες: ια ἰφέξοις ἔτος 
πηι ὅον- : - : : Ἐπ τω ταβοίσπογο. (ὐοτεγῦ ἢος ποιΐπο Ροϊγθίπ αιο- 

ζθ. 4ις 
τὰς ἴθγο ρτίητο Αἰμοησι. 

332. 4..1ὴ Πα νοτθ 5. τύ ἐςε δ" ὁμοίων, 4ιαΐηᾶπη 
ὅμοιοι φαΐ ἸΏτΟ ΠΠσαητασ ροσ {Πα ὁμοίων ν οςα θα 11, [ἡ οἱ ἢ:- 
αι εάαποο γ}} [1017 ἅτις ρα γ ατπ ΡΟτίτ5, υἱοῦ ΟΧ τῦτο Χεπο- 

“" Ῥβοητία ποιεγὶ ἐς τορι τα Γασοἀςπτοπί γα Ἰπ - 
το! Πσ οτος: αἰπαίγιπη αὶ ἰο σι θις ἃς ᾿ ΜΕ ϊτατίς Γγςατ- 
οἱ α ρειπιὶς φηῃΐϑ νί], ἴτα ἀδἰηάο λα το ΡΟ] ςᾶ ἀς- 

ὁμότιμοι Τοάπιητ. Ρογίατιιπη ἡ] ἀοὴη ὁμιόπριοι; ὃζ ἔἀσεάαπιο- 
τρτίγιρηνν ὨΤΟΓΈΠΠ ὅμοιοι ἡ ροήμης ΪΏτοΥῦ [6 σου ραγαγι, ὁμοίοις 

δατειῃ ράγος ἢεις ἱΠτογργοτοσ. Ναμι Πς ὃς ἱπέτα, ἰι- 
Ὅγοι τι ἑλλίωικών, ραρ,. 498, Ε. 4πππὶ Χοπορἤοῃ 
αἷτ,, ὕντες παρόμοιοι δ᾽ ἀριθμὸν, ΑἸίτοῦ τοάάοτα πῃ ]1- 

(ζεῖ, 4061 ΠΊΕ Υ Ράγό. 

331, Β. ἘχΠ πιο ΡΓῸ κλέηγονπες τὰ ὄροις,, (στ θοη- 
ἄαπι, κλέπγοντές Ἧι τὰ ὅροις, ςτιτ ὃς ρα] αητε ἰΙοααα- 

τὰ οἵξ, ὃς ποητημῖτο ροίξ, λάξωμκέν ἧι τῷ ὅροις. 

Ιδίάςπι, Γ). 1.ορίτατ!η "δ τὶς ΠΟΙ τὶς οἰτοῆος , ἃ- 

αὐ ᾿ὶ σπλα!ατὴ Τεία5, φιοά Οταείς ε{ ὁ τήῖος. 

326, Ο. το γοξογαγαγ ξπότομος, [οἰτο ποήτιοο; 
εἶδ ἢ αἀ χωείων, αοά ργαςοῖπτ, τοσαγγοτο γο] 15. 

Ταπινοτγο ἰοσοηάτιπι εγῖτ χπότομον. ν 

338,0, ργὸ ὥχονζ ὃ ἐν τοῖς ὀχυροῖς ΕἸ Θη. 5τερἤδηιι5 

ΕΧ ησοηΐο Ραζαῖ τοροποπάμη ἐλογῶντο. 191εῖς ε- 

πῖπι. ἔξ ποη ἀμπθδίτατο, συ ]η αἰΐο γεγθο., 4.4Π| ὦ- 

χονῦ, Καποόρδοη Βεὶς νι πι. ἦ ΜΙΒΙ γεγο ρείοσὶ 

᾿ραϊτίοπε ἰοηρίας αὖ ὠχονῷ {Ππ4 ἐλοχῶνῷ τεοςάετε, 

ζύον Αἀρο!]αΠο, πα σογιίπαναθσο οἐξ, τοιϊα- Ε 

ἅ3.,8.10.1η Ἀϊβ,οκ Τωτης εἰ χώρας ὁ αρχων, {᾿ το [ [5 
τα ἐκ, σοι πηοάΐοῦ ογίς μας ἰοτίρταγα - ύτης ἃ γώ- 
ρακὸ αἤχων πῖς ἕσλησιν ἡγεμόνα πέμπα [δ᾽ άοη,, Ε. ἢ Ηϊσ, 
εἰ ὃ μιὰ τεϑνωναι ἐπηγγέλλετο καὶ ἡγούμενος, ἐπεὶ σἹ ἐνεθαλεν. 
ΟΠ ΤζοτοΥΪς , ΝΠΪρΟ ἐπεὶ ὃ ἰπ ἀρτίιις ἐπέδὴ πχηζατο, 
ποα τηρηάϊιπ περί ἴῃ ἰδ τῖς Χοπορμοητοῖς, ντ 

{προτίας αὐ πηι 7γΑς οἰξοηίπμ, οςουντίτ; ἃς αἱ- 
{πηέξίοπο πλοϊ οὶ Δ ἢ θίτα, Ἰοσιϑορτορὶς γοίξίτιι- 
ται εὐῖτι μος πού : εἰ ὃ μὴ, τεϑνανγαι ἐπηίγίν ετος χαὶ ἡ-- 
γρύμενος, ἐπφδὴ ὀνεδαῖλεν, δζο, δοτίρτιιγα αμΐάοιη ργῖοὺ 
Οσρα ΟΠ ΘΙ ΠΊΕ ρει θυτ,νεἰπορτο τεάάογθηιν: 4 
210} ργαξαγει,, ἡφογ 602 [8 ρεγρο γον, σέεθαι, “5 τὲ. 
ποτ ἀμοεμα. ΠΟ [6 [ὁ μετ 9 απ τπρνορα εἰ ε,ουται 
το 4 15..Ατ ΠᾺ ]πιϑῳργατοῦ ᾿ρίπγηφταης ἰτἰποτίς ἀτιχ 
εγατ. ταπας ΗΠ ροιζουίογα γα ἐξ ίτις αιχάγαητ: 4 51-- 
[ ργαίξαγοι,, νβογιοα (ὃ ρογροίαγναρη αἰϑύσι, διγαρεῖ 
εὐ: ργασοάφης, )η4πεῦη2 δοβξτίς [οἱ ηατησγεβα [2 ι, ἔδο, 

ἦ 55.9.4. Ατγτίςαϊας ἰη Β]5. καὶ οἱ ὅπεοϑεν ἐκ τ καιοιῦέ- 
νης χώρας, Ροτίις ἴτὰ ΠΟ] σα ίταΓ, καὶ ὄπτοϑεν ({Ο]Ἰοεὲ 
δηπϑιϑέμανοι) οἱ ἐκ ὦ και μένης χωρας, ἘΧΙΟ αι ήδιη, 
(ςἀ ποη ἀδίᾳας πηοθιθητο, 

δ ἸΡιάοπι, Β. ρτῸ ἔϑεον δρόμον, ΓΕΡΟΏ ΘΠ ἤτ1πὶ ἔϑεον 
δρόμῳ ἀἰΧΟΥΙ ΠῚ; ΠῚ ας γ 6 [ας ἀπικίῶν ργοίσᾶτε νος. 
δεάιηΐτα, Ρ.347. Β. (ςτίρίτ, ἔϑειν δρόμῳ οἱ ὁ πλίπω. ἀὰ 
4 1ᾶπα ρογίρίσαι, αἰτογαιῃ {Ππ4 Ατεϊσίιηῖ πο α 
γἱάοτί,εο ἀμ 4οπὶ Πρηϊῆςατο, φιο Βεὶς ροπίτιιτ. 

341,1). 51 ππαγσ!η]5 ἰΘξ ΘΠ θη ἐδ ααγίς, ἰς ογία 
(φπίτις : οι ον, 7 “τερον ρ (ὃ ογ ας ἔδγγε υτάογεηξ, 
Ραγεα σεν (ης ἀϑλ ΤΙΣ, ραν [πη ἐγ τ2 ἐφέμν ἀδον 7. 

Ο [κηι,αοίερεηθ γφθά 4795. Οὐ ΕἸ υίϑν 
342... ϑασίαξιιϑ ἔπι ἰΘξἘϊ ἢ ὁ πὶ υπατσίπἰς ἔτ 

Ρετίογιιπη σατο πι, ὃς φαΐ θη η ςστοχτιτη γος 
ἰαταπι; ααατη αἰτοῦ πηδης ἤτ,ας γοτὶ Οὐ οσιιπι, 
δῆτθα ςοποορτί» τη ΠτίοΠοιη ὌΧργοῆς πα! αιη ἔ- 
οἵας: σας ὃς ἱπίτία πη Πδτὶ ἰςφασπείς πιο πηίηίτ τη 
γογθίς ἃ πιο τοςερτίϑ ἰῃ τοχζμα, ΠΕΣ ἱρίᾳ αισαας 

ΤΌΣ 

εἴχεῶς, 



Καρυα. 

δὲ ΑΥ τ ἢν ΟΕ ΝΘ Σ ἜΘΟΥ 

ποηΐη Πδ τὶς οπαηῖδιις γορεγίαηταγ, Ν τ αυτεσι μας ἃ Ποηΐσις ΡΟ]Πχ ἴῃ ργῖπιο γοίριεἰδηβ δά ππης ἰο- 
αὖ 4115 ἀϊσποίςο! ροΠτητ,ν ἤτατίβ 1115 Ὁ 1 ποτίβ ἱποῖμ- 
ἢ. πλίον τατηοῃ ἐπ ἢΪ5 5 ἦλθον πλέον δὅες . ΠΙΠ τα 4111 1Π 
πλέονες αἷο, γ 6 1η πλέονα, τοίρί ἄσπαο ἃ ργα πα Πππν 
1Πυ4 ξένια τος πιοᾶο; ξένια ἦλθον πλέονα. βύες. σι οά 
4ι ΘΠ ΡΓΟΧΙ ΠῚ (οτίρεατα: Ρτῖστίς, ἐν 

343,4. Ηοἰςαοάαα πιαγρ 5111 ἰθέξ το; ιιαΐα 
Ἡ.«δτορῆαπο ἀοθοπι5, πάλζωυ ὃ. καὶ πυίμιζω, καὶ παῖ- 
πράτιον ἕτεροι, ( {0 ΠΠςοτ ἠγφνίζοντο , δχ {προτίουί 15 ) καὶ 
καλὴ ϑέα ἐγετ : ΡΙοηίοῦ ο[Ἐ,ας ροτίου αἰξοία. 

ἈΡ ΤΙΒΑΥΜ Νν ὉῈ ΟΥ.- 
ΚΙ ἘΧΡΕΒΙΤΊΟΝΕ, 

ἀρ.34.4.Ῥτο καὶ ἄλλος αῦτα, πιά] (ςτίθετςο καὶ 
Ρ». τς τηδρβΔοπεὸ. 

341. 8.ΡζΓοὸ βελεύεῶς, Ποη ἀπδίταητογ τεροηθη- 
ἄτη δάβγπηο βέλεαϑει. 

Ἰθιάςη, Ε- ῬτῸ οἰκιῶν 1Π Πΐ5, οἱ κὄλχοι ἅτε ἐκπετῆω- 

κότες ἐκ “δ οἰκιῶν. (ςτὶ ΒΕ Πἀτ1Πὶ ὀκ φῆ οἰκείων. ΙΝ ΟταΠῚ 

σα}: Καρυα, ἐπ ατῖτ, τα ἐκ ἔχον ὀγῳφυζώ. εἰν οὐ αὐ Ἰῳῦ-- 
τὰ τὰ λεοκαρυξε, ἢ μϑήδον ταὶ κα φανια ὀνομαζόμενα. φησὶ γὺ 
δὰ αὐ δ Ξενοφων. ποῖδδες σεσιτευμιένοις καρύοις ἐφϑοῖσ. 
Ὁ ΠΡὶι5 ἱπ νειθ!ς οῖτοῦ ποτα σοάίςιμτη ΡΟ] ςῖς 
τγοπάδιη η νος6 δφνζων, ΠιΑ1η ἴῃ δα φυζω ςΟπηπλιι-- 
ταῦ, φιὰ πῆγα ΠρσηΙβοαῖισ. Ιάθυη εηΐτῃ γαϊοῖ, 
41  αίσκα 9 ἸὨτενΠΕἰτίπ τ ν εἰ Εαγα. Ηος αἀάογα 
1ηδυῖτ, φατιπα ετίαπη τὰ ΟΠ μ]115 δαπὴ Αἰ τοῖς ἰῃτεγργες- 
τάταΓι 

Β ᾿Δάάδεηάιμη ὅζ πος, ΡΟΙῈ Αἰτογαμι πθαπὶ ποῦ 
τότω καὶ πλείςῳ σίτῳ ἐχρῶνο Ἰοσεπάμπι, [δα ζύτοις κοὶ 
σλέξΐ ὡς σίτῳ ἐχρώνζ ἕψοντες: ντ δή πότοις Πθαϊιάϊατις 
καρύοις.Ν [τ] οτίσιο ἵπ ἢος εχ δ υθαϊαταζα, ίη πλᾶςξζ 
“σίτῳ ΤΩΙ Π ΤῊ ὡς, ῬΓΟρτΕΓ Π ΜΙ τυ ιἀϊ ποτα σαι ν]- 
{ΠῊ 15 ὃς ρτίπη]5 Πἰτγοσὶβ ἰπ Ποῦαπῃ νεγοημπο. ΝΙπη]- 
ὙΠΠῚ τ, 605 (αἰ ξα πο ς σο Ἐ]5 σεὰ ραπο, ναὶ ΡᾶηΪς 
Ἰοζο. νερί ασίπημπν οἱοι (ο] το 5. δ] αιῖῖ5 Πηατα Πἰς 
᾿Ιεξοήθπι τοςρ πα πὰ ραζαῖ, ἔνψοντες καὶ ἄρτοις ὑ-- 
᾿ηἰῶντιξ, ἸΠΓΕΠ]ΠΠρ Ὁ Πη 115 ἘΧ εἰἴχὶς τα αποῖς Ῥᾶπεβ Ὁ 

ἀϊοεη αὶ σοπιι5., ὠκπιπῆψν ἐκ Δ οἰκείων. {π|5. τε θιι5 ἃς Ο εἰ5 ἔ{Π| τοίξοβ. ΨΊΔοταν πος τατπεῃ Ροτίι5 οἢς 
ἐχουϊτατίθιις Ἔχοίάφογς, [15 ἜΧΡΟΙΠ αὐ ετογοίπα. δ ε- 
4αατιϑ 6[Ἐ δαιη ἀθπὶ (οτὶρταγαην ὃς Αὐπλί 5. 

348, Ο. Περτγαιαταιη (εαυπτιῖς [φεοηοι ὸ- 
ταυῆς ,ἴτα γογγίτ : Οὐ ὲ φηίαίοῦ ἐο ἐγΥΦΡΕΥΉΉΣ ὡς σ᾽ 
αὐτιὶ σιιυέπιπῆον. ΜαΪτο τε έξίτι5 Η]. δεερἤβδπις γερο- 
{υ|τ, ὡς σὶ αὐτὴ {(ςἰ]’ςοτ οἰκία ) σιωέπισῆεν » (ΞΘ, 
4ποιη ὀχρτεῆι. 

51.0;, Β. δε σίμσηϑβ [απ ᾿ς ἘΠ ΠῚ, 4ιι4πὶ ἐπιο-- 
Βιι5 ἐπ ἐχὅρ[αγί δι ππιθηὶ, νἱ 46] !ςοτ οἰκειϑενί . ΠΟ", 

{Ὁ ΠΟ] Οἱ εἴτι ἀιοαάαηη, 410 σίτευ ΟΧ, αἰϊοχαὶ Ρᾶ- 
ΠΟΙ Χέμπορμοητὶ ΠρπΙβοδη5 ἴῃ πλ]τῖς Ιος 8: ΡεΣ 
ἀβπις ἀςο!αγεζαγ, ν πα στη ν 5 τποέο, μα! εχργείς 
΄ὰς ἐΠ πη ἐπηώντις. ; τπυμόζι 

3145 1). μετ᾽ ἀἤων ἰόντες ΓΕ ἘΪτ5 (οτ  Ο τ μετ᾽ δἤων 
ὄντες : Πρατ ΟΙ5 ρά 10 φητὸ αἰχίς, ἔν τ ἔχλῳὔῦντες, ὃὲ 
μόνοι τε ὄντες. ἸΝ Θχιις πλς αα! ἀαπαπι, οι Βὶ οπααὲ 
ςοὐοχήοντες ΠαΡιιο τ, ποιοῦ. ἶ ἐ “ἢ 

3{7.4.ϑεσαοτγίη σοππογποης [ε Ἰο ποι πηαγς 
1 4115 οἰκιοϑέντος, οττιρτα. ἢ ΕἸ. δτθρμαηιις δἀϊτίοης Π) δ Πι5. Νατα “πο ἰῃ ἰρίο τοχτα]ορ ταΓ, φίλον ποιέϊαϑοῳ 
φἰτογα ἐς πιοὶβ νίαγραμίς. Ἢ ὁπλα! απ τα ἰερ ς πῦ 
ἀιδίμππι εἶς. ΕἸογθηγίηα δεϊείο νἰεἰοίαχη 1{{π|ώ4 οἰκε-- 
«ϑέντος παδοῖ, Πα ΠΟΠΠ Πδαισηταγ, Τά ΤΉ ]ΕῚ ἀπ1- 
τις] απ ν  θειτ τα ογτίπι 40 ἡ ἰἤτοῦ καπικοιῦ- 
πος ἤδη ἐν Σκιλοιῦπι. ὃζ ἰῃτοῦ ὑχοῦ Λακεδαιμονίων οἰκιαϑέν: 

πος» Ποραΐα μ.}114 Πτ τοι ςέξα. : 
ἤΊΘΙάεπῃ. Ρτὸ ἐν ὃ τῷ Σκιλοιαῦπι χωρίῳ ,]ςσοηάτιπη 

ὧν ὃ τῷ ἐν Σκιλοωῦπι χωρίῳ. ΤΟΥ Ϊτ Αἰ το ΛΊΠ ἐν» ΡΓΌΡΤΟΥ 
ΘοΠ) Δ ΟΠ ΟΠ ἸΏ ΓΓΆ. {Ρατίιιπι ΧΙ στ εἰς πὶ 

νοσι] κα. Υ ᾿ 

Ἰδίάθη;,. Εὶ δτίπαὶ τοῖς σκίωοῦσιν, ἰεἐΕἰοποῖη νἱ- 
ἀοΠσοτν Πτάταμη. ΝΟ Πα}15 ρίαοοῦ ργο σκίωοῦσιν ο- 
ΦΟΓΕ σκιλοιωπίοις, ΠΟ ΠΟΤΕ σοΓΘ ἡ. ΠΘΟρτόθατγο [{- 
Ἔξ: Ζαατη ἴῃ Ἔχοιηρ[ατίδι5 ἢ ο ἀϊρεἷδ ποσάαπιὶ- 
τὰ (᾿γΊρτατη ἱΠ ΘΟ ΠῚ. 

2371, δ. ΡΓῸ πορεύονται, ΓΩΔΠ1ΠῚ πορεύζονται. 

. Ἰθίάσ,Ε. Ρυτο ἔμέξαμη 4ιατη Δ ΠῈν ΟΟΙΠΤ ΓΓα-- 

Ἰεξείοποιπ,ντ Βοςτποδο οραξιτ, ἔςη ς᾽ αὐὰ ἑκα μά- 
ιφοῦ, ὦ ασερ οἱ χοροί. Τζαττι το α Ε΄. ϑτορμδπι5 1 πηαγ- 
φίπο ποῖδα!ς, νἹχ Ρατο (6 ̓ ἰδτῖς Πάς ἀἴσηϊς ργοσπι- 
ταπα πα. ΝΑπι ας τὰ ἰσασαταπι Χο πο Ρβοη: 
τοῦ, οἰ εσδη ἢ Π πλυ πη ἐς ΓΙ ρτοσε πὶ , ογθάδτὴ ροί τίς 
ἀπιαθιις οοάοιη ἰΙοσο νοοῖθις5 Ἰάεπὶ ΠρηΙβοδητί- 
Οἷ15., ὥασερ ὃ δ᾽, ἕος πγοάο: ἔφησοιν ὥασερ αὐὰ ἑκα μεί- 
λίφου ὃ χοροί. 55:ἃ Πα αἸϊοτγιιπι ἱπ οἰ ϊς ρεγπγίττο. 

31.2, Ὁ. Ποη περιόντων. (οε ρΡΌΓΙ15 πεφειόντων 16: 
ϑοηάμχῃ, αἄραγοτ οτίαπη ἐς ὶ ολ}}} νογίιοπε . 4 
φοςοάφηάίνογθο νι οἵ. 

Ἴθι άεηι. [). Ῥτὸ ὧν τῇ φραπᾷ , (ΟἹ 6 Πα π1ΠῈ ὧν τῇ 
φρατεία ἑας!]ς αυαίας ρογίρι εἶτ, ἰδ 

- 273» Ε. Καρυώ πο ἱπτογριοτοῦ πεῖς Πσ] απ άοϑ, 
ντ] 1}, (6 οαίξαποας. ΕΠ οπτπ νοχ ἰατα Πσπίῆςα- 

Κάρυᾳ τἰοη]5. Ποσαιτοιὴ Ιοσο ἰῃτο Προ ἀὰ αἰρὶ καρύων Σι- 
Σινωπικοὶ, νωττιχθον » ἉΊΙΣ ὃζ Εὐξοϊκὰ νοοδηταγ, ὃζ ΠΠῊτ καςανία, 

Κορύλαν, καὶ τὸν Παφλαγόνα, μαι ἀμδίς ςογγαρταπα 
'6ΠΠ. Αττειοα 5 ἐπίτῃ πεῖς Ρτοξεέξο Ατεςογιιπη πο- 
τὸ ροίπτιις οἰἘ, ὃς ξογτιῖτη πειη απ ἱπάϊοατ: Νὰ - 
Μὰ ἀπέεπι, ρτατογ ὉΥγ ] ἴῃ, ἕπέξα εἰς δήσας 
τηδητίο, Δ ποτ τοίοε! ροῆϊτ. [ταις γεὶ τηατρ- 
Ἠϊ5 οἰ ΕΠογαπ 1 [οἔξῖο, ὃς Ἔχ Πἰπηδάτητι Κορύλαν ἴτ-- 
ΓΟρΠΠς ἴη σοπτοχτιπη, 4αππὶ οἴ δι [ὉΠ ο θ, 4ιο 
Πρ ΗΠ ςαΓο τυροῦ τὸν παφλαϊγόνα ἰη τε ΠΙσὶ (οὐ ]απ,, 
Ποιτ δε ρα ο ΡοΙΕ ῃ αἰτεγα Ἡςολτοηγτηὶ οσατίο- 

Ἑ πεινε!]οροη άπ), Κορύλαν τὲς Παφλαγόνας, γείι- 
ΡΓα. ϑεά ςοπηπηοάϊοτ εἰς τΠΔΓΟ ἢ] 5 Θέξῖο, ἢ 4ιαπὶ 
δ. 1. οαάοπ Παςραρ. Πττογα Ε. εἰς ἃ παφλαγόνα φί- 
λον ποιή(ρινῷ. ςο ΠΗ πίῃς. ' 

79. Α. Τιοσίταγ δ η Ηρ ησίςὶ, ἃς ἰη ΕἸογεητιπὰ, 
ὃζ Α]115 εαϊτίοΠΙ δ 115. οἱ ὦ αἴδρες εἰ ἥρζωτωι πορείαν ωὼ ὑ- 
μέϊς συμξουλεύετε. ΕσΟ ν ΕΓῸ 4 ΊΠ11} ΠῚ ΕΠ ΟΓΙΠῚ ὉΓΙα πὰ 
Π|δτος (Ἐπ επτία τη πη αΠὶ ΠΟΙΠΡΓΟΡΔΉτος, ΠῸΠ αἰ- 
Ὀῖτο Ραγτίσι]α πη εἰ τατη π18 1 {Πρ ΕΓΔ οαΉ Θαγη τοΪ-- 
Ἴεγες. (Ὁ ποά δηἰϊπὶ δτερμαπιβ]άθηννογτὶ ἀθθεγα 

Ἑ Πιαης]ὴ οἵδεν οἱ οὗτοι Ριιγαῖ,αρυ Πλὸ ρατιπι απιέξου 
τατ!β πλοῦ. 

ἄγ6ο, Α.1η Πϊς νευ δὶς, ὅτι εἰ μυὴ ὠκποφροῦσι τῇ φρα-: 

πᾷ μιοϑὸν, ὡςε ἔχάν τὰ ὄγητήδηα ὠκπλέοντας , ὅτι κι᾿ δωνεύσά 
μεναι σειύτη δεωύαμίς,, ποότιο πο νἱάες αδιιηάατε 
νοΠ ργίπιο, νΕ] αἰτεγο Ιοοο ραγεϊξιατη ὅπ, [δ ροί:- 
ταῦ. ΕρῸ Ρυίογὶ οχριπροπήαίη ογδα  ἀογίπι. πιῇ 
4115 ἀπικισκκὸν ΔΙ᾿ ΟῚ ἴηι ΠΙς εἀοζοατ. 

Ἰρίάςιμ, Β. πλοῖα ἡμῶν πάρεξ Ἰεσο, γε] οχεγίτα ρᾶῦς 
τίσι δὲ, νε] τὴ δὴ τχστατα. ἸΝ ες τά αἰ ΠΊ πηῖΐς . χαοὰ 

Ὁ ῬαυΠοΡΟΙ Ἡ. ὅπερ μᾶπιι ποταῖ, οπιἰτεθάατη ρᾶτ- 
τσ ππ| γῶ, [ῃ ὁμιοῦ μὗ γ ὄντες. Αταιις ἀάοὸ ἤερενι- 
πδηΐτιντ πώ νοςες αδπάεηε. δτθρπαηὶς οἀϊτίοπε 
ΡοΙξοττοτὶ Δ ογίρ Πτ πλοῖα γ ἡμῶν, Πιο οι ΡΓοθατὶ 
ποη ἀεθολξ. ἴητο Πρ τ τρίο. 

ὑη. Βονηο, 367. 5. 1 οὐ ῖταγ τὴ Θά τὶς, ΜΓ χαυλιδικών χουν μα τὸ ψαωυλῆιαᾳ 
μωνα. Οὐ πδηι ἤτς μεῖς δι ἰτίςα ροξμηία, (τς ἐ- χεήμοζε, 

πιπλ 

"ο.. φαοπηδατηοπΠὶ αἷς Μπείιτοιις Αὐμοῃ ἢ 5 ἐν τῳ, 
Καγούνια, αϑρὶ ἐδεσων. Ἰτομα ραι]ο ροιὲ οοέξατιπι ἢτ πιοπτίο. 



.ἀοζδ 

ὨΠῸ ἀπτο στο (ουῖρτιι ἢος τορουίταγ, δὲ τοάαϊ- 
ται, ἴῃ σομπογποῦς ΔΑτηαξεαμα) νὶχ ρότο ας 
“ασπιηιδιη ἱπαἸσάτατγιην, ἸΝἀην απτάαπι οἱὲ, ο- 
Ῥίμποτν, ἀΐςοτο: ποπῖοη πος χέξαηι ἃ ἰπΠεἶα γαῦ- 
δος Δα ρο!]ατίοπο, ααηι διθρἤδπις θγΖαρτιι ρσο- 

Εε Καντμασίποιη Πταυ οὐδ τγδῖτ, ἔσο ντ πιθαπὶ 
Θπτοητίϑιη ρᾷςο αἰϊοζιητι ἀρογία συ. ΧΙ ἘΊΠηΟ ΡτῸ 

γουλιχοὶ [χυλιικὼν Ιοσοη ἄτι [αὐλικῶν χουν, ἘΠῚ απτοηι σαῖς 
ὐνγκᾷ [πι5 νο] Εοίξο αὐόξονο, αὶ νοςοια παης ἰπ ΡΙλατο 
πάρα τορογογας, πϑαὶρ!) Γοτιιη δ! οΥ 5 σοΠ15., γΟΪ οτίαμη 

ΘΙ αγίο νοτογὶ, χιιοα ταπλοῃ εἰδὸς πλοίν ταηταπη οχ- 
Ῥοηΐτ, ὃς σαραπα, ΟΥεΠἰαπῖιπι Βα ἢ) Α πγογθας ἢ} 
1, οἰανΠι ταὶ ἀσοίατατγαυλὸν, ((ς οατπι (τ ίταγ ἢ} - 

5ἰχπμην ἰώ }}0) ποιμενικὸν αγίεϊον : ὃς ἰατίπς, πος φήμηι. ογοάο, 
{ω ἀρμά (Ὁ ]6ς, δά Ψ ρρ  ) δέσηρεα ἰαξῃο τοιρίςεη5 5 10 
ιν, οςο Πδρὶ ποίξτὶ, δισηαρ ἐαδξς, μαδεατ. Ετ μος υά δπότυρα. ἴοζο Πρεῖ πο τι, δέρνῃ ἐα δξμσγ!να στ. Ετ μος ΠΠϊυι 

ἐρύσαι οἰξιαοα σραὶη αἰτογο αἰοίτατ, ἐς φιο ἔου- 
το 1} σοξαπάϊου τητο ἰρίτατ. Ρατέτίαοπι ἤρη!ῇ- 
φατασῃ ἤρη (Οἰππι ε (α πα ἢ νογία, 

Κυτρόϑῳ Σιδονιός κι κατήχεγῃυν ὑϑα δὲ γαῦλος, 
διάσμτη πη6 8 Ογργοσαπέμστη θάς ἰσσα ΦΧ: 

ζεκ οτίαπη ἐς νογθὶς Η εἰν  }, αὶ γείρίοἰεης, ντ ο- 
Ρίμποτ, δα χεῦλον Σιδόνιον (4 ] τας ΠΗ]; γαῦλοι, αἰτο, τὰ φοι-- 
υικέχρι πλοῖα καλοωῦ ται. δὶς ΘΠῖτν ἰασο,, πλατάτα νοῦς 
φοίνικα ἰῃ φοινικικέ. [ἀφ η1 Ηε(γ οΠ 5 φάτ πος, οί 
δά ἰΙοζαπι ἄπο ποίξγιπι οπηοπἰαπάππι ργορτὶς 

Ολωΐος ροττίποτς, ἀἰςὶ γαυλικα χρήματα, τὰ ἀπὸ δ πλοίων, σατι- 

ἄν να. ᾿ Ρεσαηΐαϑ οὔθ, αια ἀδ παι ρ!ς5 τοάσαυτατ. 

Ῥγατεγοα νίμς εἰξ ὃς Ηοπιογασ σαι] νοος, Υ ἰγι-- 
(ρα  δτο τχ. 

γαῦλοι τε σκαφίδὲς τὸ “τ 
Οφπίίφηο ξ5 σηερεθα ---- } 

Ῥο συΐδας ἰαπν ποιηΐηὶ οδίσαγί ατίτγοῦ οἵδε, αο- 
τε ὃζ οπηθηἀδηάτι5, ὃς ἰητο Πρ δά π5 πεῖς π᾿ Χο- 

πορἤοῃ ; οὐπ|5 νογθα ει ἀϊέξατη, ασταπι πο Εἰς- 
{γεϊνιις ἱπτογργοτγαγὶ νἱάσταγ. ἸΝΙτηῖγαι ὃς ἀτοα 

ἀΐχεγατ, παυῖσα 5 ἔπ σαρταϑ., ὃς ΟΧ [15 σοσέξας 
Ρϑοιιηΐαϑ 546 αϊδυ5 αἰ χα! Τα τταξεα ἔπογατ. ἤος 
εηΐπὶ οἵδ χευμτ. Π]πὰ μόωμα. 

1δίάοιι, Β. φά γογθιιπη αὐἱρεϑεὶς Ποῖας ρα ΠέξΟΓΙΙΠῚ 
Ῥοίι) αι: Πρηϊῃραγοητ, Αἰ αά ἀςεῖ. Ι᾿πὶ ἢ φαϊς 
ΕΧ πιὸ πατεῖ, Ζ] ἀπ αὶ 1 πὰ εἴ ατοίτεοῦ: γομηῖτ- 

τΆ ΠΣ ἐ]Π στ δά δὰ γοσρα, πα: ραι]10 ἀητὸ Πα αΐΠγ15, 

ἀργοντοις αἱραμένων ὑμδδμ᾽ ἐγοὺ ἀνι ἐμπυδὼν ὅμε: Ἰ)ς α1- 

δὺς ράτεγε ατοίτγον, μος Θεία ἰός [ς ἰορΘηἀιΠ1» 
αξχων αἱρεϑείς. Νὴς αἴσαιν, ἰὰ ἀἸςο πα ροηι15.» αφχοντα 
αἱρειάχ,, ΘτΊΆΤα δριὰ Χοπορδοητῖοιη τοροτΙΓΊ  αιματη 

ἰδὲ, τῇ κύρι παιδείας ἰἴδτο ρτίπιο. ἢ Ετας συϊάσιι 

εἀϊτίοηε ρτϊοτί πὶ ἢος ἰοςο ποτατα. Νπης ἀπτοηι 

ῬΟΙΣ αἱρεϑοὶς αἰ απ! ἐς οἤξ,πες ταῦτα ργοοι, (6 αἰ1- 

αυδῆτο ργορίμ5 δῦ ἢϊς γετθίς, Σοφαίνέτς ὃ, ὅτι αἱρεϑεὶς 

δόκει νον κατημέλῳ ἰάτογο σαπλτῃ ατα τα, ορῃ- 

Ὠοῖο ἰγγοσατα, Δ ΠΊ Δ ΠΘΥΤΟΥΟ νἱἀδοτ:άςοσῃς Ιο- 

δπάαπη, Σοφαινεῦς δὲ, ὅτι αἱρεϑεὶς εἰς τὸ δὲ κατημέλ4. ΠΟ ς 

οἹα, ϑορ ῥα» είς ρρείταιτ εἰξ, φηοά [εξ πα δου, πὲ- 

Ῥφ1γ 25 εἰς φυλακίε δ γαυλικῶν χρη μῦν, φα ροομπῖα ἀ6 

ΜΑΡΊσΤΙΣ γεάαξία ομοα αν, 14 ῬρημδΥῖς ῥγεμιζει. 

Βλης ορο Ἰεδείοπθιι νογαιη ριτο, Ἰοςΐ φυϊάειη ἱ- 

Ρίτας ἀρτιτηαπι (δητοητία:. Νος ἀπθταηι οἵξ, εἰς α- 

ταϊγεὶ ἔδοῖ!ς Ροταῆς, ργορτοῦ (ον τα άϊ πεῖ σαπὶ 

υἱτίτνα ργαοθάρητίς αἱρεθεὶς : ντ πε ἀατατϊαχαῖ ἐχ- 

τϊπίδοιις αἀϊηπηεπάτπῃ ἤτι 

ἌΓ Β ΜΓ ΘΕ ΟΥ: 
ἈΙ ἘΧΡΕΙΤΙΟΘΟΘΝΕ:ι 

ἀσ.371. ΟΟ Γερο, ὅῆι δὲ πότῳ διύντες (απτομᾶς 
ἰερίπλιις ἐμπίνοντες) οἱ Μαωννείς, καὶ ἄλλοι “ινὲς δ 

ὅλ, 
ἡ{ἰα. 

ΧΕ ΝΟ ΗΤΟΥΝ ΈΛΑ. [ο17 
Ἁ ᾿Αρκασὼν αὐαςείντες » ἐξοπλισαμενοι εἰς ἡδωύανζ κοίλλισε. 

ΝΝδρν Π{|4 ἐμι πίνοντες Πα ετο ἰσοπι ἡ αΐτ. Ροἱ᾽ αῤ- 
καδαν ατια’ ἴῃ 41} οἵα αἰ ἰπέξιο. τοἰ οηάας ὃς ροΥς 
νΟςοη ΡΓΟΧΙ ΠῚ αν αφείντες ςΟἸ]οςαηα. δ51ς ἰ5 (δ 8 
ἰποίταγ,, 4υὶ τοζξας εἰξ, ὃς πῃ νου οπο πθα οχ- 
ΡτοΙ͂Πις. 

373... Νοῦ ὥκορ πεῖς Ιερθηάμπηι, αι αἰίο- 
ΠαΠῈ ἃ ρΓ ας θητίθιι5 ἃς ἰεαξείθις : [δα δια ὁ μαν- 
ὕις ϑο πέμπων οἱ τὸν ἔλεγμυ» ὅτι μέγας οἰωνὸς εἴ! : αιοα να- 
τοϑ αἰθθατ, οΠς ππασπιτη δπισαγία.. 

1745... Νοὴ ἀπθῖτο, ραγτσιαπι πορδητειη ο- 
τα Πᾶπ μος οἴο Ἰοσο, γελοῖον εἴη, εἰ ὅτως ἔ χά, ὡς ὀργιοωῦ- 
πὰ Λακεδαμμόνιοι. ἘΔι) {1 {πῸ Ιοςο γοροπα5. σοπίξα- 
Ὀἰτ(δπίτις νεγθογῖ ρογρα!οῆγς, εἰς ἐπι ὀργισαῦται Λα-' 
κεδαιμόνιοι. δὲ (0}} Γιαςο άπ πηοηἱ) Βαθογο ἐπυρογίιιπι 
ἀεῦρητ, γἰ σα! ἔς, ΘῺ τιης οτίατι ἱρίος ἰγαίοί,, 
απ ΠΟΠΠΕΠΠ 5, νῦν πᾶ ΡΓαπάρδῃτσ, σΟΠΕΘΠΙΟΏτΙ- 

θιβ; πηασ τοσίμτῃ οοη λα) ̓ ιασοάαιηοηίο ποι ἀο- 
ἔστγταγ. 

37.. Οὐ ρίο ἀμφοῖ γὸ οὔτα, Ῥοτίις ἕω. 
ἕ 377.). [ἡ ῖ5,, ἡ γήσειγδρος ἐσώϑη. καὶ ἄλλοι δὲ λοχα" 

“ρὶ σιωυῆλϑον, (ΟΥἹ ΘΠ α1ΠῚ οἱ ἄλλοι δ λοχα [οἱ το ξξο, ΡτῸ οἱ 
ΙΓ Γιιπὶ ἰγγερίττ καὶ ΑΙ ΙΘΠ 11. 

ὅἸδίάοια, Ε. Νοτας ἢϊς, {τε τοξοτέω εἶχον, «ν᾿. ον 
ὅτε ἱππέα, πίογαϊ; ααίδες [πα ἴσατοπι, αἰτααί αὶ ἀοοίς 
ίς. ἸΝδπι ρ] επέαϑ ἴτα ἰερίταγίη [ἰδ τὶς φαϊθυ δι, ὅτε 
τοξότίωυ εἶχον, ἔτε ἀἰωνίεςίω, ὅτε ἱππέα. ΕταΥ ΟΊ ΓΓΟΥ ἀκον:» 
“ιείω Ὁ Αὐπαίτο ἰητο!  ρι, ιπαπι ξογἔταγίαιπι αἰ οί τῷ 
Φιαπηιιαπι ΑΓ 10] ἢς γυμνήτας τοάάατ. [ἀοτπ ταπιοα 
ὅτείσπεα, πού [δα πἴταγ, οι τ, 

3795 8. ὕγὸ κα' τὰ μακρὰ, ἰοσο κτ' πὸ ἄκρα. ΙΝ απ 
Ρπα]]ο δῆτα Χοπορἤῆοη πόμαίος οχροάϊτοβ. 405 

μεῖς πελία εὶς νοσαῦ, εἰς τὰ ἄκρα ἀΠπλίττίτ, ΝΝο ἀΐσαπι, 
ητο]]Πσογα Βοπιίπς 8 ἀοέξος, φιαὶὶς {Π|4 ὅτ ὰ ον αἱὲ 
νεγίο, φαΐ μας νοῦθα, δφησαρλόντες οἱ πελΐως αὐ κΤ' πὸ 
μακραὶ, το ἀἴτ: Εϑε (δφ ἐηΠ6ς ρείαεὶ τη ἰοτρ π7Ὼ αἐε 
γεΐξ ογατπεόπ:. 

Ὧ282.), Οἱ ἀΠΠΠσοητοῦ μας ἰπίρί εἶτ, ὡς γἣ ἐγοὴ 
(ςπὶ [Πτευ! θέε 5) ἠκουίᾳ ἀνὶς, ὅπ Κλέανδρος μἀλλφήξεινῳ 
ἔχοις πλεονασχζὸν {{Π{π|5 ὅτ ἀοργοβοηάιτ δορά απιπιαά- 

Ε μεττὶ δὲ π Π1ἰς Ιοοὶς ἰτα ΧΟ ΠορΒοητοπι! αι ντῖ 
σύροις, 9.30, Δ. ὡς εἰ μειέλλοισι πᾶ στι αἱ πσρϑτοδὸοι ἐκ, πόλεως 

“πεϑσιένα!. ὅτι εἰρίωυίωυ δεῖ (1). Εταἰπι5 Ιοσας ἱπέτα ποτα- 
τιι5 αὐ βαρ. 4 ὃ 9, Β. τοι δα ραρ΄. ὅοι, Ὁ. [τὰ ξιιεσὶς 
ξοτγταῆις ᾿ἰς χιίάληη απ, μισκεὸς, πος ἀφο τΠῈ ὅτι, 

να] ἴῃ ἀγτι σα! τὴ ὁ πλυταπατιη); ας ΕἸ. στερῃαπις 
ἤπο ἀπδίο ἐδοιμμάμμι ραγαυῖς, τη 6 ταπΊθ δηλ ὶ- 
εητα. 
383. Α. Ῥο[ξ καΐζαλιποντες ποταπν ρυιπέξουτπ ρος 

[], πα Πρσηϊῆσαγο ν οἱ, νοσαδυ μι πεῖς απο 
Ρογηΐδ. ΝΟΠ πα ἃ ταηγθῃ νἱ αὶ ὀχοηιρίαγία, ἰὴ Ζαϊ- 
Ὀχι5 ρουίςγίρταπη οἰἶδες κοαλιποντες πὶ σκεύη, γοίπ ξξ ας 
Μἄγειπῖς. Οὐκ ίαπο νοχ ἰἄεο πόσα πὶ ν] ἀοταῦ 
τασίις ν οἰ αστπ ρο Πϊοποιη πλϊττοπήα,ν μήθ ἀοἰδ- 
ἐγ ξαϊτ» αιο δας ᾿ρία ραρίπα Χοπόρθοι οαάοπὶ 
νίῃβ πε. Νᾶ νι Ποίς αἱ, καΐαλιποντες τοὶ σκκύῃ : ἴτα {{π]ςῳ ἡ 
αὐαλαξέόντες τὰ σκεύη φΥδροτίς. ἢ ὕτοῦθας μας Η. ὅτο- 
ῬΒδηις, (δ ἡ (δ ροΥ ΔΙ] οἰξ, ααοε ἀσιιτίιις 
4115 ἱρίς ρουρί εἶτ» πη τουτοηάπηι αἰτοῆος ρο- 
{Πεγϊογοίοςο (ογίρειιπι αυφοιη αὐαλαξόντες τὰ σκεύη, 

Ο (ρἀργαῆχιμη τα δείδηη τὸ ὑπλα:ππογο,σγοίο, 
γοιδὶς Ηἰίςε γοΐθηβ. Ρογίμάς νεροίξουίας ας οοη- 

ἱπηέξα ππτ, ἴτα {προγίμς οτίατη 1ου θη ἄτι κααλι- 
πόντες τὰ ὕπλα καὴ τὰ σκεύη, δἰ ξ ἐς ἐμ ἰροῦ μη 55 47. 
ες, 55 {ἀγοῖπις. Αταο ρεγροηάιιπι ογατ, ἀγ της ὃζ 
(ἀτοϊη!ς γα ἐξε] οὐ φά ραψη αν τη ἐγ ργοσγεάνἐηταν, 
ἐμηηῖς Χέπορβοι. ΕἸ ςὶς Δα ϊξυς {Ἐς τοσίας Δ᾽ Δα ες 

Β 

Ό 

Ὀ 



τοζϑ ἈΠ ΕΝ Ὁ) Π ἘΝ, το 79 
ςετογίβ. 46 ρίογατησις ΠΟη ΟΠηΠΐΠΟ ΤΟΙ ΤΠ τατῖὶς αὶ ΑὉ Π͵|ΒΆΥΝΜ ΥΠ, Ὁ Ε ΕὟὙ" 
τιιάος ἔπη, Ἐχρ! οάοτγαγ: αι ἄγη 5 ἴπ τατο γα] - 

Εξὶς, πα Πἴτοι αἀπογίπις ΠΟΙ ο5 ἱποσπγεπη νο] τ δα π- 
ςοΓο. ι ; ; ᾿ 

1δίάειη, Π. Ποςιι5 Ηϊς, οἱ μέχρι πριάκονζᾳ ἐτῶν παν- 
ας, ἴτα Ἰορίτατίη Η. δτερμδηὶ φαϊτίοης. (οτοτῖςο - 
αἴςσος οπλη 65 Παθοητ πεντήκονζα, 4 δ ποῖα σοηίοη- 
τἰτ οὐίατῃ Ε Ὁπια! νοῦπο. Ατα πος Ἑαιήίάειη ργα- 
τα ]οτίπι. Ὁ πΐρρο ΠλΠ1το5 Ὀπηπ 65 ΧΕ ΠΟρμοητοπι 
{εαιατος ἰητο σις. οΧοορῖίς οπλογῖτῖ5: ΝΝεοναζα- 

ΙΒ γιξαῖς. τἰοηοπι ἃ ΠΊΠΙτί ἱπη ΡΟ ΓΑΥΙ ἃ τείρ οἤπιο απηὸ, [δά 
Ροτίι5 δ ασϊπαπᾶρε τητος οδήξατ: ἦ δτόρπαπιις ἰοῖς 
ἔς ροῦ ΑἸάϊπαπι (οτίρταγᾶ Ἔχουίατ οάϊτίοης ἔθοπη- 

ἡ ἀλ,ςυϊας ἱβποσατ οηο τ 1Π Ο ογπδηΐα, πιασηδπι ἢ- 
δὶ μος οτίαιπι ἰοςο Ἰμἰαγίατη ἕαςοτο πογίταγ. Ατορο 
{]ατῇ ποη ἱρπογαῦθαπι, [ἀπ ἰοξξοης γιοία 51τε- 
Βιαηὶ οἀϊτίοποπι, σοι ροίξοτίογειη, {Πα ρτίογς {- 
δεῖ ΡΓατοτίγα,, οἰτάη ἀπ ἃγ δΙτγααγ: ]ιο ἴῃ θὰ 
αἰτίαι ΑἸάϊπα το }}} ἀςδιιεσατ, διιτταμτ ποςο για 

(Αἰτίμν ]εξξιοηϊς ναγίθεγαϑ αὐ 110 ποταγὶ. {αὶ σ᾽ οἤας 
ἈΠ οηπὶ ρτὸ νεγθὶς σοήτοχειιϑ., ὃς Ρἰατίπηα ποη πε- 
ςοἤατία ῥά ΠῚ πὶ οΒαττῖς {ΠΠΘ Πότ. 

386, Ὁ. δ: πος πιοάοίορα5, καὶ ἅμα ὑφηγεῖτο φώ- 
λαγίος, (ὃ τὰς πελί ςοἰς ἑκα τέρωϑεν ποιησείμενοι , ἐπορεύονζρ " 

νἱ Δοτὶ ροτοῖ αἰ ιιά ἀεοῆς, ἸΝεφαδιιης οπίπη μας 
τρέξε σοπί πη ρὶ, ὑφηγεῖτο, ὃζ ποιησοίμενοι. ΝΟΥ ἴρίογο 
ταιηρη, Ποπηοάο ροῆτητς Πα οτίατη [πο ἀοΓοξξι, 
δ πα} }α υγπτατίοπο ξαέξα, του ποτ. 

Ἄγ809.Β. Ηατνογθα, ὡς ἀπιςοωῦτας Λακεδαιμονίοις, 
Ῥτῖιις ἱτα γοστί,ντ ἰεσόξίομ πὶ λῆς (φαμιογογ, ὡς ἐπο- 
«ανίας Λακύδαμονίων:, αι αἰςοετῷ, Ομ αηηε «1,4-- 

φεβαχομες ἀεξεοεογίηαε, ἘΔ Ἰςξεῖο ποι ἱποοιηππο- 

ἀανίάδταγ, ὃς ντ ἀπιςοωῶτας ποη ἁάιησάιϊπι Ἐ{ ΠῚ 
«ἰτοτὶ ὑποςαντεις αἰ ΠῚ πλ1}6 . ἢς οτίαπι Λαχεδαιμμονίων ξΔ-- 
ὉΠο τγαηῇγο ροζυ ἴῃ Δ ακεδαμωονίοις,, ΟΡ σοπξιο- 
Ποπὶ πογιπῃ οχ Δ τουίατζαγίς ν πτατι Πτπῖαιτ. Ν' ετ- 
Ὁίς φυίάοιη μας ΟἸςαπατί σοἠῆτγηηᾶτιν, φαα ἀείη- 
ζΕρ9,Ρ.392. Α. ἸΙοσπηταγ Πυϊιμ πιο α  : ὡς τὸ ςράτευμα 
ἄφιφετε ὑπὸ Λακεδαιμονίων, 7466] ἐχεγ έτη» 4« αἰεξεξίτο-: 
μϑη 4 1, αερααγαοητῖς μεν τον Ἰραρελατην. Θεά Ἠ181]} 
εἰξ οι, σὰ δῆς αἰτογί ργαξογαπιιδ; ἢ ἀπιπητα- 
χαῖ ἀπήοοίῶτας (τ θατλας Ιοςο {ΠΠπ|ς ἀπιςοιῦτας νἱτία- 
τί, φιοπηαάηγοάιτη {πρεγίτις ἰη ποτῖβ δά ρασ. 6, Β. 
ἑβοιιη άπ ὈΓ ἢ αἱ πηι15. ἶ 

390} (. 391,4. Ηοἰοίοαυΐ πος ἰδέξιοπεπὶ πιαύ- 
φί πίς ποοοῆς οἴξ,ντ]οραπηιϑ Ποη ὦ αὔδρες,ἵξα ὦ Κλέ- 
ανδφε. ΝΠ ἰδοπήο ἰοζο πο οἴει ἀϊσοηάιπὶ ογαῖ, 
(ρίατες ἀάρο!]αΠοι, (ο οἴεοϑε, Μοποτς ἀς Βοςἰο- 
«ἀογεπι ργόρτεγοα ν οἰ: φαοά μος ἰοςο ἐτί ο- 
ΤΉ .]115 Πτ ΔΙ υἰοϊ ματα. αΣ ν ογ θη. οἴει ργο ρεγίοπα.. 

Ε Ὧραι. Η. δτερμαπιϑ οαϊτίοπο δοιηάα ργοθατ. 
ἜἼΡΙ4επα, Π).. Ὁ 4 {τ ἐπήκοοι, ποτιτη οἰἘ νῸ] εχ ἐπήχφοι 

πος, φαοά ραι]ΐο δῆτε αἰοίταγ ρ. 413, Ε, ἐν ἐπηκδῷ εἷ- ἰἀσήκθοι, 

τεύτία ςοβίτο πος οἰξ,ρτο οἴψ). Υ ογτίτ θη; δ ΟἸε-. 
ἀηπαογ κε μέφεν τά τι αἰ 8 ρήεαι. Ἰὰ οξξα νογο ]ς- 
ἕἰίοηῖς μιδς ἰοητοητία οἱ: Ε ῖ, ΟἸεαμ εν, αϑάμείπης 
209 [πε ρκίάι, νοίκια τε ἶε ρογρ ιν ἀπεδρο. 
Ἑτροιϊοτίογι φαϊᾷςπι]οςο Η δτορθδηαϑ φαϊτίοπα 
αἰτοῦ δος η ςοητόχτιην δά τη τ. 
ὔ39ι; Αὐρτο νου δὶς Ηἰς, δκαμα πάσάν αὐτὸν , (οτΙ- 

ΡῬΠΙς ΧΟΠορΠοητοηι ἤθη ἀιπθίτο; δεν βίαια παράν 

αὐπὸν 5 ]ΙΠΟΓΙΙΠῚ ᾿Πτογργοζατίο Ππ|6 ἰσπο οι 6ΠἘ 184 
ἴῃ τηᾶγρ πο. βίαν χεζῶαι πάρήν αὐτὸν. ΙΝ ΟΠ ΘΠ τ Βαῆς 

ΧῚ ΠΕ ΧΡ ΒΟ ΟΝ ἘΣ 

45.» τ .Ρτο δ}: τὸ κέρας ἑκάτεροι αῇδα δεδραμιή- 
κευτω » ἰογῖθο κέρας ἑκάτερον. δ1ς ἃς αὶ οπμ] 5 τε - 

ἀϊάϊτ. 

398, ΑΟΡΓΟ εἰς χομας δ Θρακῶν τοροςελθόντες, [οτῖ- 
Ὅο «εοβϑόντες. ΙΝ 41 ππεοῦ ϑεῖν εἰς αἰγοδοὶν, εἰς κρόκας, τΟ- 
ἔξιπι ἘΠΕ: ΠΟ ππορρελϑεῖν εἰς ἀγρσαν. αυΐρρε περςελ- 
᾿ϑεῖν κώμαις αἰραῃτ,ν τ 1) ΟΠ] ΟΠ 65 τυρρςελθτὸν τοῖς λο- 

όοις ΒΟ 1465 πεῖς {ογίρτιμι Σηλυμξοίαν. ΕΟ 
φασι {τὶς οδιπ,πος ἃ Ταγοῖβ, πος Δ ἰρή!5 Ογαοῖς 
αἰἰτὸγ μος ΟΡ τη ΠοιαἰΠαγὶ διά τα]; 4 πῇ Σηλυ- 
ρίαν, δηγατίαη, ποη δε Ὑδείλῃ., ταΐπι5 δείγηι- 
τίη : 4αοα πο 4ιιιπὶ σογγαρτιπ οἱ] ἐπ ἸφοπῚ, 
τηαγρ Πιρι15 αἰτογϑῃλ ]]141 [ΓΙ ρτιγατη δα ποϊδαὶ. 

δι άοπι; Ἐ. Ρτο αϑδοὶ Μηδόκῳ, [ερίτιι οἵαπι παρ 
Αἰ μαδόκῳἰῃ [ἰδ τς ἑλλ ωικῶν, ᾿ 

421. ,Η.ϑτορμαπαβ ἰδαίμτις εἀϊτίοπειι Εἰο- 
τεητί πα πη, ἤπης ἰοςιπη τὰ ἰεριτ : οὐκοιῦ γότο (ὦ ἀγρῷ-- 

τὸν τὸ πηοτύεαϑω σε χαὶ ἢ (ῥασιλείαν ( κα τφργχεσμμένων τότων 
δ χε μτν ὑπὸ Οὗ πιράσκετω. ἀταις παῖς νοῦθα ἤς 
Ἰῃτογργογαταγὶ Ἔπιεὴ ἄατὰ νογποῆς Κὶ ὉΠ: Ῥ ἐς 
γφγε79 1! 42546 ἤάος 4 16 ες ἐρ δία: χσῖϑης γοξηηενα 
γαγα έτ ρεοηπιῖς ρηάτιν Ατϑειτῃος τορΏ ματι ρας 
ΤΟΓΩΉΠῚ ῬΘΟΙΠΪ 5 τρις ἀἰοὶ ποιαῖς. ἔτ οὐα: 
ἐαογίητ κα: ροομηία:, πίει τορηιιπὶ ραγαιιογιτὸ 
ΠποηπΟ ΧΕΠΌΡΠοη ραμ]ϊο δῆτα δοιτῇθη αἰτῚ ἢ Πη8“- 

, ΡΠΑΡΟΟμΠΠἰα ἱπορίά ταῃτιμη οἂ το ράγας γοσπιιπη, 
Ὦ ὧκ πη]ίτιπ δηϊπιος ΘΧοϊτα δ, αιιοα νεγαχ ἔοτο ογα- 

ἀογοτα ΕρῸ σιοά ραςς ὅτορῆδηὶ ἀἸχογίπι, οχ ἢ ὶ- 
ἸΏ ργορίμ δ ΧοπορΒοητίς πγεπτεῖμι Ἐ οἵη πι 
δοσοῆηηο; ἢ (οἱ αι ἱπεδέγορατίο ας Ποταίῃ το] 145, 
άπ α οὐηϊηας μάθει, ἸΝαΐη νι Ἔχρ ίσοιη;, υά 
ὑπ α, ἰεροπάμπι ΔΙΊ ΓοΥ δε δίτγου., αιδπιίῃ ΕἸο-- 
τοπτίηα, ὃς ̓ ρέτις οἀϊτίοπο ἰοράταγ, πιπΐγαϊη πος 
τηο 60 : οὐκοιμῶ “το (ὦ πρῴτον, τὸ πιφεύεοϑοι σε, τὸ χαὶ πίω 

βασιλείαν (ἱ κατειργωσχεένων, ούτων ΠΜ' χρημτν ὑτὸ ρὁ πε- 
«αράσκετε. ΟΠ εἰς {δ ηἤις εἴ: Εγσοργερση βο- 

Ε πιῆ βά6 ἐπα ἐχηξεφραῖο,, 25:4. )ηεαἰοηρ δια» γὲ- 
«παετόι ’ἀ7εηρι, αὐτὸ ὑπο ρεοφηία ( ἀαανα (οἷ- 
Ἰισος πλΠἸτιθ 5 ἀθίταπι δὶ (δγιιας) σεμάμαν. γι- 
«ὃς ορτίπιο οἵα {προγίογίθας5 μας σοί αῖογε. Νέ- 
ΕΝ Χοποόρμοη, ϑειτῆθη ᾿ηϊτίρ αι! 44 τιΆ τη πηϊ- 
τρια πυιπηογαῖς,, ἃς ΠΙΒΙ ΠΟ πυΠτ5 ΠΠ|ος ἰε ἰρῇ δά- 
ἱπηχη8 ἀϊςεραῖ. ιιγ Π] ἀρ αυῖα ἕοτο ὀγοαϊτατη οἰς- 
{ετ,ντ ιᾶ ργομα πῆεστ, τε ἰρία ρα ϊαγες. Ηαποῖ- 
φίταγ ἘΧ ΕἸ πηατίοποηι Βοπιίπιμη ἐς ἰβίο Ῥτίπλαπὶ 
αἱτ ἀΓΑ ΤΠ γίιπα, ἢ ρεοππίδπι ΠΛ ΠΠτὶ ργουαΠατη τοτί: 

ξήκ4, ΠΣ “πη ἰοοο,ἀεμοαμαην οπεμτα ρο δ!. Ὁ τι- 
Ρτορτογ εὶς ἐφυϊ ὑσεήκροι (οτρΠῈ ΚΌΠορβοη.- 
τοῦ ἀΥ ΙἴΓοΥ. ΝαίΩ δυο τείροπαεῖ, ἐὺ ὑσυὺ συὺ Σρχε- 
ἐδ, ιοα (ἐαίτιτ, ͵ 
ἦ4.23.Ο ΡΓῸ κακόνοιαν τινα ἀγιδὸντοις μιε πυρός σε, [ΟτΊ-- 

θεη κακόνοι ἀν ἕινα ἐνὶ δόντας μιοὶ πποός σε. Ης ΟΧαΓατΙα, 
νἱα] φηϊπηααπιογίμπι μος οτίαπι αὐ Η, ϑτερίαμο ίο- 

αἰπογίαιη εξ ᾿πάϊοο ᾿οξείοηοιη ; (οὶ σ]οἤλτη νογὰ Ὁ ταπάα βάϊτίοπε, 
Ἰεέεοηί5. Οττιις ογγοῦ ὃχ ἀρ δγοιυίαγιγα π ν οσθὸ 
δεῖν, ὃς ΠυεΠἸτιάϊης ἰἴττετα ῥ οἴ κ, Τηἰτίο νοοὶς βια αὶ 
ΝΝαιη 9 Οταοὶ [τὶ πλαπιι (ςτίρτι ἐς παρέτ ριξφειιπη, 
ἃς {ταῖς τι Γἀτίπιιπι οἰΠοτρν πο πὴ ραιιοὶ ππᾶπαῖα 
ΤΟρου ἄτα ογγουθδ ἰῃ πηαηιι Ἔχαγατίς. ΕτῚπ ποτίβ δά 

Ῥιίοπεπὶ Ολἤταμη πο[γὶς Ἰάοπὶ αἰϊοιὶ φαἀτίσίπλμϑ. 

ἕᾳες, 1). Βἰ5 πεῖς ἱγγερίτίπ Ιοςιπι πο δι δια, 
Ποπηξῃ Λυδίας ρτϊοτὶ το πη πλπταΠ ππὶ οἴτπὶ γοσα 
Αἰ σίας, “αὶ ΠΊαΓΘ τηΐ ΠΟΥ Ι5 ΑΙϊς ΧΕΈΠΟΡ ΒΟ  τπτο]- 
Ἰίρατ, δα] αθης οχρυοα Βοίο Ιοςα, ΗοΙοίρομτὸ ν!- 
οἰπα, Γοιηοτα ἰΙσηρα 1 γάϊα: ἰδοιηάππη, νοτα αὉ 
Δος τοττίο, ἰρ νοςαρ απ) Μυσίας πχιτἄάιμ). ΙΝ απὶ 

᾿ ἱγάϊα 



1οδῸ 

στη Τ τοβάϊ. 
"417. 0 0Ρτὸ ἢ ϑεὸν ἠασοί(α ὁ Ξένόφων, αἀπιίττο ρο- 

τίς ᾿δέξοποιη τη λγρίηἰϑ ἠθαία, (δ πη ἠαταμι: 
ντ(ογίθαζαγ, δ ϑεὸν οὐκ ἠἡπια(α ὁ Ξεναφωών, Γλοτερη ἐἐδεη 

ὴ μοῦ αρρρέϊς σείράδαι. Ἐτὶητο Π σίτυν Παρίτον ΜΗ]1- 
τΐμ5. 4ε ιο ἀϊχέγας μαυτο τις Ράϊ!]οαητς, φαοὰ 
ἱπιρεάίηγοητο Χοἠορμο τὶ οἤτε, 

ΑὉ ΡΕΚΙΜΥΜ ΗΙ5ΤΟΚιΙά- 
Ἀνμ σκέολᾷκανμ. 

μ Τίμα ἢ" ΤῚ Δρ.418,4. [πἰτίο τποποηάας [οἐξοτ, εἰτα[εἰϊτι 
Ῥλζυικῶν. ξ Ε ὰ ᾿ ἘΞ 
᾿ ᾿θτοσγατη (Θιιοητίτητι νεῖ ΧΟΠΟΡΠο τ 

εἰς φαΐ ποπηι 15 ἴῃ ἰδ τίς γορουίταῦ, ἑλλέωικων ἴο- 
β οχών βιβλίον πϑῶτιν. 'Νατη ἃ συϊδιιίάατη περ ἀα- 
Ἂν παρᾶς πῃ πο δἰ Ὀτίριίο ὐδαλῳπεμεένων ἡπᾶΠ ἃ Τ ον ἀἸάς 
λέπόμϑδμα Ἡ ΕΝ ἢ, χὰ ΝΕ ἘΝ ΤῊΝ 
μὼ μὰς Τοιξξα Χεβόρβοι ἰδ σὶς μ τς σοιπρ  ςέε ν οἰ τί, 
ἐεδεανι. ἹΝΙΒΙ εητῆλ πῃ ἢἰς τερογίταγ, υοα αὐ ΕΠ οτίατη 

ΤΟΥ ἀϊ]ς ροττίπᾶς, ὃς Α Τ Ππογ ἀϊ 46 περ] θξξειιπ, 
σα τὴ σα! (Οἱ πη 115 ἀἰςὶ ὃς ες ὐδαλῳπόμενα, Κεπο- 

᾿ ῬΒοιρρ διιογίτες πόσιατη (τι δὲτ ΗΠ οτίάϊη τος 
ταπι ὙΠ αἱ ἀἴ5 αἴατοπι {δίς φαπταγιιι, ὃς νία; 

Ἂ δὰ ΧΙΥΧῚ ΔΠΠΌΝ5 ἃ πὸ ΗΠ οτία ΤΕ ον ἀϊάο 
Ροττίπδτίαμη, Ηα5 τος ἹΠιογ ἀἸ 65 νοῦ πο ρο- 
ταῦτ, ἀπά τι αητα ΠΟγτι15: Χοπορίηοη ἄς ν τ, ὃς 
Πἰττοσὶς ργοαϊ ἀϊς, ντ ς ποιοὶ ὀρ α ΧΈΠορμοῦζεα, 
Ἰὴ Δαρδηαἶξα τομλὶ (δοιιη Δ] ΟΧ ποτα, Πα ο ρεῖ- 

Οὐγινδ. (βοΐ ροτοίξ. Ιη ξὰ νογο στη ποπῃ}}α τορεγιης 

φψε' 

ΧΕΝΟΡΗΟ ΝΤ ΕΑ. 

Τιγάϊα πο οἱ ορίάιπιὶ Ρογραῦταδ; (δα Μγ ἢ, νἱ- ἃ ροτείξατεπι γοπίγοητ, Ηῖς )ά ἀππαπὶ 61] Ρεῖο- 

ΙοΌι 

Υ Υ77] 

χ χιθεῖ- 
ἰὲ Ῥείοροα 

πο αοῖ. 

Ροποῆαδοὶ χα χτ ρεγτίηθης, απὸ σοίξα ρίογαη; Τμὰ- 
ογαἴάος γθοίτατ., Χο ΠΟρΠοπεὶ σοτογα ἀςθοιηιιβ. ΕΧ 
Βοος ετίαηι ςοπίξας, [το χ χα δε Π!αηπὸ Πα Πιη- 
ἔξυιπι ἐρ οτὶ ο Ἰοῖο ϑραγτα ΑἸοχιρρί αι, οεια νί- 
ἄετε ἀε Ὁβγοποϊορία πηθα ΠΙσοτ:οαῖις γατοπο 5.05 συγ Οὗτο 
Ἑρποζογιηη πςςο ΠΟ πόῖπι ΦΟΠτί πα πὶ, αιϊογιπη "οίορία, 
ἩΔο ΠΠἘγατὶις ἀπη]Οτ αἰ Ἔγαῖ, ἁὈίααο ἀυθο ἥτιπμα: αὐ ὑλ0 
{πητ- ᾿ 

δε συ Γ ἀπ Πτ5 ΒΟ] χχατ, ὉΡΠογατα Μιίρο- ΠΣ 
- Ω 

) 

Β. Ἰαί4π: πΌτΑ  ]15. Ηἰος αὐαυαρχίαν ἔπ} ἀριι4 1 ςε- χἴχατ, 

σ᾿ Απῆιϊβ ΒΟΙΪ χ ΧΙΙῚ Ἑρβούιπ: Βαβι] Παπι. 

τατ, ἃ σοι] ΠΠ] ΠὨγο ΠΟΙ ορόγαϊη Ορί ] λς 41Π1|-. 
ἀοηζία, ργαίεγτίπι Γαι ἴ5 Ομ γτγαῖ, 41 Ἡογούο: Ὁ 

Οὐκάαηι τί, Τ ΠΟΥ ἀ] 15. 
ἐπ οἴγοηο- , 

 ἰδρίονε φοη- 
ἥηνιασιαςσ. 
φογγεέξα. 

ΧΕΠΟΡ ΠΟ τί, ΞΠγοπο ρίας ((ΤΊΞ 
ἢτ: φαποτιπηάδήῃ τίδι πο πγογιτὴ γατίομοιη ἢ δὶς 

τοάάοῖς ἰδ ότ,, ορείπιο ἰδέξου . πς ἡμ14 ἃ πἰδ ἔὰ- 
ἐξιτπι τοπηεγο βέιτος, ΖῈ1 ἃ ρΙ ογ τς ἀΠΠ]οητίτο Πιπὶ 
Δα π5. δ᾽ πη8} ἃ ργοροίτο ποίξεο δὐἠγεπάδπα! ζότ- 
ταρτὰ ἤοῃ αἰςοάοιηὶι5. ΝΝΙπλΐγιιην ΒΓ Χεπορἤοπ-: 
τίβ Ἐχαπυρίαγία νττοία Ποὴ ργίμ5 σοτγίσοπαα ΠῚ 
ἀυχεογίης., (δ πη ΘΓος ἴῃ εἰς Ροῆτος .ντ ΠΊΕ ΠαϊΪς 
ςαγεητϊδϑ, (Ἔα! ΠηῚΡΙἸοῖτον τηαἰπεγιητ. ἘοΞ ρίταγ 

ἐλάεπι Ὀρεγα εἰ᾽ γερυγῥαζος ἀδίγημδ: 
Ῥυτήμπι 4 Οδίδγιιαηάαιι, ἀπο ππαγσίηι δαϊ- 

τίοη 5 Βυϊϊα5. [Πἰτὁ ρτίπηὶ ἑλλίωικων Δα οτίρταμι: τη- 
εἴρογο Χοπορποηΐδηι, νθὶ Τ πογ ἀ1 465 ἀδἤοτίτ. 
Ετγβορύρπα Μιπάδγι,α Τ᾽ Βυιογ ας ἀοίζτρτα, ποι 
τοροτίταν α Χοπορμότδ: (ς ΡοΪ᾽ Πἰαπὶ ποι ρύα:- 
Τὰ τλαγίτἰϊηα ἀοἰογι διῆταγ. Ηόσαμη ρει πυμὶη οἰ, 
αιο ταγίτιβ ΕἸοροίαἢ ἀγα: ἀππέξαι ν!έξο γος Ἐχἤ - 
τη16 1 ἀσεἀα πἸοπίοϑ., οχργοῖς γοοῖτατ Χοποόρμοη; 
πΠἸγατη ρΡοίὲ νἱέξατη ἃ ΓὨτγαίν θα]ο ὃς ΤὨγαίγ!!ο 
ἀαπςοίδιυις Ατείοῖς ἰητεῖ Αγ την δοξιπηηιδ Μί- 
ἄαγιιπι: Ραιιοῖ5 αἰ εθιι5 Ἰη τοῦ ΠΕ ἃ Βαπερα- 
σηαιη Ἰητεγί θέε 5. ν Ἰρίεπλοῖ Ὀδαίταγ, Ποϊηάς (6- 

Φυϊτα αἰτογα ΜΙΠάατὶ ριρηα., σορτα ρογ οσζαί!ο- 
| ΠΟΙ Ψ]ΦΕΙ ταης ἴῃ ΗΟ] εἰροητο οπὶ Χα ταὶ πδαΐ- 
] δυς Τοτί οἰ πα αἰ! ἀθτὴ ΑἸοπιο δος ἄεππο Μίπ- 

ἀδτυιη, ὃς ῬΒαγηαθαζιιπὴ ἀπ ΧΙ] ] αγίαιτι, ΑἸ δίας 
ΘΠ ΧΎΤΙΙ παυίθιδ {πρόγιοπίδητο, νἹσογιηῖ, 
ῬΕΘΊΙΟ ρυίοτ! ρογίογ ᾿ιαςθαπηοηιῖς Χ ΧῚ Παιο5, 
{ιτεξξε τπεηίηὶ., δὲ απαπε ΑἸοϊδίπάος πος ἐαρτᾶ: 

ΤΡωςγά - 
Ἅἰμ σ΄ Χε- 

 πορβίγοπεις 
ἐοὐατξιία. 

᾿ 

οΡρόστιης ν]ἐξουία πη Ατμοηϊόπεπι δάϊπιίτ. Τὲς 
τίο Ριισηπαταῖη α ΜΙηάατο δή ΟγζΖίσιιη, οοα; ργῶ- 
Πο Μιηάαγιιϑ ἔτ σα τις. ὃζ 1, Χ Πα 1 ἀςοάππιο- 
ΠΙϊδ γερτα"., τοῖα ο]4ΠΠ15 ΘογιπῚ [ΟΠ] ποτ, οχοορεῖς 

] ϑγγασαίλη!5 πα θιι5; “145 Ἰρ πλοῦ δ υγδοπία 1 οχ - 
ἀγοῦο τη πούιηζ., αααμ ΡοΥΠλϊζγογο, ντ ἴῃ Ποί 5 

ζ 

Ε 

ΧΧκχηλῖϊος, Αἰςϊ δίας ρξαίςητο, οα]π5 αἀπιοητί α 

ἀφ ΠΟ Ϊο5, δζ ππὸ ἔοσταῆις ετίαι (οπιδητί, πηϊ- ἀόαυαρο 
Γαδ νἸΠΟ ΕἸ Ππὸπ ἀεἰσευ; {αῖιπη ο]αΠς ἀδἴοτα, πο εἰς ' δ᾽ 
{δ στ παιιατομυΐ, Μιηήαγο ἐχεπέξο {ποςεῆο- 
Το πηττογοητ. ᾿πτοῦῖι ορε ῬΠαγπαθδαζὶ δά Αη- 
ταπάταμῃ σα οἰαΠς ἐχ ἢ τόξα. Εούταῆο ᾶγηθη α- 
ἸἸ αι ρατθτ, Ραϊπρρίάαπη Πατίπι ΜΙηάατο {πεςεῖς 
ΠΙΪῸ: Πσου 4 Χοπορἤβόη ἀροστὲ ποὴ Ῥτγοάαδτ. εγς 
ταπηδη ΠαπαγοΒὶ εἤξ Ποὴ Ῥόζαϊς, 4απιπὶ 5 δτίαῃι 
Ὡλαρ Πγδἕι ἀΠηο Ηπίγοζιῖ, 

Ἄμπηρ 
Ἰπτν ᾿ ἴ : ΧΧΙ Απηιαιδ ΡΟ] Χ ΧΤΤΤῚ ἙΡΠοσγιμπ ϑραγτα Βα θυζ ς, μ, 

Ατασιπη, οἰ αΠ15 γεγο 1 ἀσοπίςα ρα εξειη τδαρίς χχχιαι. 
ΡαΠρρ!ἀδηι, ουΐτι5 ΧοΠορβοι ὀχργοῖε ἰλτη πεδη- Ρωίρριάων 
τίοποπα ἔλοῖτ, αι  ο] Δ Π6 τη ἃ Το οἰ 5 ΠΟἸ]οσοτῖτ, Εἴα: “(απ ρτά- 
Ρταιιόγίτ; ὃς ἐχ ΠΠ1Ὸ λα]ταϊαϊη παῖξατ οὐ Τπᾶπο- 7 “ΜΚ: 
ταπη (6 το ΠῚ, οἰΠ15 γ ἢ ΟἸ1ΠῈ ΤΙΠόάρμογης ἀὰ- 
ἑξογ πε ἐγοάςδατοτ. ; 

Απποχχν οἷατε ΧΕΠΌρμόηξας 5 Πα] 46 Π|,6- 
Ρβόγαπι ας τγαάϊς Ἐπιαι ΕΙρριιπι, ἃς ἱπ εἰιπ- 
ἀεπα ἀηπαιμὴ ἰηοἰ ἀΠΠ  τεέοῖτ Οἰγπηρίλ θην Χ ΟΥΤΙ: 
παοά ποταη άιηπ ργορτεῦ ΟἹγΥ πιριφἀοὶη ΧΟῚΤΤΙ, 
4αᾶπι {π|0 ΓΘραείτι ΓΙ Ιοσο Ππϊηὶι5, Αια οἰ ΑἹ πὴ ἱ 
νοῦο Γιαςοηίσατη αΠῸ αἰοῖς Οτγατοπρρίἀαῖπι μα: Ονάμοιρρὲ 
ὈΔΙΌΒιΙΠῚ; 6 πὶ δεῖς νου ὶς ῬΑ Πρίαπος οι: 445 παρὰ 
ἴοτοπι πογηΐηας. δ. ροίξοα, πο οςο ςοπέϊαα!ϊ- εἶς 
ταῦ ΒΙςαπηι5,(ραρ.. 4.35.8.) πΠΠε ΒΕ} ΡεΙοροης- 
Πλεὶ νἱσείπιις ὃζ (δοιη ἀπ5 Ἰοσ τα. Ηεϊςτερὸ- 
ΠεΠάτ αἷο Πα ΠΟΥ ΠῚ ὙΘΓΙΌΤΕΠῚ ; ΔΠΠΙ (ΟΠ]Πςοῖ 
αν. ἢ χε ϑσαϑ! 

Ἀπποχχντογαῖ ἐρβοσις Ρᾳἥταςϊ ἐς ἃ ΓΤ ἀςο- Απνκα 
ῖςα: (][αΠΠς ρτα ες ἔξιις [γίαποτ. Μυτὰ μαι ἰρίτας ΧΧΎ 1: 
ΡδΡ.4.4.2: πη. 0 ΠΟ 5 ΔΠΠΙΧ Χ ΤΙ πεζοηατιο, αα 
ΙΏΧΧΥΙ. : , ἌΝ 

Αὔποχ χντιθε}}" Βαῖιι5,ἜρΠοτ ταπιπιῖς σεῆτ 

Αππηθ 

ΧΧΥι 

Νρ"ηεγὲ 

αἱ αιὶ τοῦ 

ΤΙσΗΤΓ. ἡ 

ΓΥΣΣΙΣ 

Ῥίτγας , παυάγοθιις Παῖς ( ΑἸ] ςγατί ας. Ετρο ρασ. χχντι. 
41.4.8. πιιροήτιις ΠιπηοΓιδ χ χ γον τοῖα (ςτιρτιιβ ΣΕ ΤΗ 
οἴΕ, ὃς σαπὶ χ ΧΎ 11 σοπηπλϊτατὶ ἐς δεῖ. ἘΣ 

Ἀπηο Χχναττ ἤΠητ Ἔἐρβοῖῃς Αὐοιγζας, οἰ Π]5 Αρηνοὺ. 
ἁυτει ργαίεξειις Ατάςιιβ. ὃζ οἰπβ Ιοςο Τγίαπάεγ, χχναιι. 
(απ Ἰσσατὶ ροτείξατε, ὁςι ργοπαπατο 5. ἀγιανάεν 

Ἰλείξδητ (εχ αἀ Βὲε}}} Ππὲπὶ ἔποπίδβ., ηαΐ δά ἐατα 
ΧΧῚ Χ ΠΗ ρεγτίμθης, αι ἐρβογαῖιπη σεῆϊτ ὌΝ 
Ετπιάϊοιι5; ντὶ ΧΕ ΠοΟρἤση {ςτιρήτ, ἐπ τίατὴ δ 611} Πα1Π χχαχ, 
ἴς, “πὶ ερβοσγις εἤτδε “ἘπεΙΤ45;Η ποίη, ππὶ Εἰι- 
ἄϊςι5.] ἀεπὶ τ, πος αππο ἔπ χ ΟἿ 111 ΟΪγτηρία- Οἰγνιρίαθ 
ἀεπὶ, χιαῖρίᾳ ποσί ςοπιριζάτίο το ξεα εἴς, ἃς 54: 
ζαϊῃ τατοπΐδιις μος ποΐξεῖς τοπαοηῖζ, [τὰ ἰὰπι 
Ρἰάμα ππτ οπιηῖα, {] τίς νίτίο 5 πυιϊποΓογιπι 
(τ ϊρτατίς ; φιιάς ἙΠγο πο οϑὶς Ποίξεῖς, γτ αἰχὶ, ποπ 
τἠεάϊοοτγίτοσ αἰ οί παη αὶ οζκαΠοποπη Ρἵαθαογαης. 
Α Οἤγιῖχο αἰϊάοπι ἔγάάϊτα δίοπηι) ἔογο ἰρατίο 
ΠΟΠΠΕΙΠΠΙΙΑΤΏ ἃ νοΥΙς τοῃρουῖΡι5 αρεγγαησ. 

δ 228,Βύρτο ὡς ἐώοιγε ωἷδι γο Ῥοίτφον, [τ ΕΠ άπ πη 
τ ίτγογ, ὡς οιξε. ΓΕ αι οπι μος νἱάοταγ, [ςά 
ΠΟΠ ΟΙΠΠΙΠῸ ΠορΠσοπάμη. 5]ς Ἰπέτα,ρασ. 441,0). 

αἰήχθησαν ὡς ἕκατος ἕωύοιξεν. Ν τοδίαιις τεξξατη ἐχν 
γγὰ 



ΤΟΟΣ 

φτοῆι (πῆι, ἄθηπο ΠῚ σον ταῃ5 ἀϊάδι, ςς- Α 

τοτοσαΐ σγασε ΡοΥ ΠΠΊπλιι5, ἀτάτις ΗΠ] δάςο σοητὶ 

᾿ἀβηϊς, (ἰροέταια πος ν εεθιη Βαθαίς, ἃς Ρῖο ΘὉ 

τοροπθηάιιπι ἤπ4γε σοηίαιτ, γα] 1 «υϊάςην τα τατῖο- 

ἀὐοίγειν, πι6. Νατὴ αὐοίγφν νοι δαπι παττίςαμη οἵδ. φιο Πσηὶ- 

υοδβηάς Πρ ταν οααῆο ἀς ἰοςοἰσ᾽ ατιϊόσιδη8. [ῃ ἐρατίοπιις ὃς 

μη} ἀνῇ Ἰδογαντη Ροΐαριιδ. [τα] !οἱ παῦτα Δἰαγσα τί, ἀἰσιμητ, ὃς 

Φττ λπάαγ αἰάτρο. Ιρίδυηοτ ἰπ|υἷ5 παρ αι ]ος 5. ας 

Βιις μας σοπτίσ το (οείδῖς Κοπόρμοη. Εχιτα Ηε]- 

ἰοίρδειιπι, πο 15 ΔΗ ΕΠ ΠΊ πλιὰ εἰς, μέτα σις πλῖπᾶ5 

Ὁ ἀν ήα!.--- ἀγρος, αυα: ἔγοτασα ΠΠπἀ τυθητατ., ὃς Τλαγάδῃ οι! ἃ 

τ ᾿ποιεεῖς νοσδηταγ, )αράδῃ -"]1,α Τ αγοῖ5, (ΟἹ πὶ αα- 

ἷ ἀδπιαγχ Ευγοραα δείξας ογαῖ, Αἰπατίσανοτο Αδγ- 

Ἀγάος, ἀὰς, ππης Ταγοῖς Αγάοϑβ, ντ τοις Μαυίατμά- 

Αὐγάνε. ἡ θγοτ ται οἰξοπάϊιηι5) ἀρογτιπι (ς πηατο {ξὰ- 

τίπι οἴξοττ, ἴῃ ουΐπς ἐτόγε ἰαιο ργοάειητίθιι  ἀϊ- 

«το ἔτοτο Ηεἰ]ειροτίςορεξξατιις ΡΗγγρία ΤΓοίλδ, 
τὸς [ἀατποη5,ολλνς σαγαρς δ 1 γοΐα βειι,(Θούνιἀττη 

Ροξῖδηι. Εἰ εἰς Ἰὰλ μβατεάπι ργουηοητοσίμιη Ἱτοΐα- 

5ἰζεωγν. ας, ὡς δίροιιῆη., ΠΙΟΠΕΙ ΘΠ τίς ΑΟΔΠΠς, ἃς Αἰᾳεὶς 

Ταρο [- ΠΟΌΙ]ς, σαοά παιτα; ποίεε αρο [οπίτζατί ποιηϊ- 

“ΠΣ μάδαμτ, σοαὰ Ρτοιποβτόσγιιηι ᾿οπἰΖατογιη, Ηος 

Ἰοοο ϑοείοιιβ, ἰααῖς μος Χεπορβοῆ., ὡς αἷδὲ τὶ 
ῥοίτφον ἰώοιξε, γερὴ οἶγρα ἌΡΟΙ ἐπ τη ϑφαγδ ἰαγ- 
σύμ ργοαεεθε., παπος δὰ τοτγατα πα δἀποοθατ, Νος 
Ἐ ματοιίηι α δίσοοιρεοσυ! αὐεῆς, ἐς ̓ΐδτο χατι 

Τϊοφ οί 5 σα! ρατοτ,ν δὶ παύταῃς οαάοΠ1, ἤδη Φ Δω- 

εαἰως,Ἰπγαυἶτ, ὄντος «δὰ τὲ Σίγῴφιν ὁ Τρωάδος, πη: Ο[[δὲ 

, Τρογίφισε ῬΥΟΡΙΦΥ δΙΘΦΉΤΗ Τηοσάςς. Νταυτοπιίοςο- 
ἄτα Ἰατογθα Δ. ἰοςι πάαπὶ ΠΟ ΘΓΏΔ5 φάρε]]ατίο- 

Α: ΒΡΕΙΝ Ὁ 1 1063 

4324.0. Ηδονοσθα, ἐγτεῦϑεν {{{Π τοῖς ἐκ ἃ Σηςοῦν 
αὖ ορίάο δε{}0) ἡ «ραἹιὰ δείξη εἰς Λάμψακον, Ῥγτοασιο- 
ταις αἰττοῦ (ογίρτα [οσης νἐάστιμ", ΠΗ έγιιτηι ἡ οραϑιὰ 
κατεῦη εἰς Λάμψακον, “Ὁ ορίείο δοίίο ἀο δάι1, ἀφρρ(-- 
οπῃ ὀχεγοίσ. ΜΝ οι ἢος δε σαπγῆπαάς Πργογαηι 
ΟΥ̓ Η111. ὃς οαΠπ τατιοηο Ρισῃ αἵ. ΝΟΣ σῆμ 86- 

{το 1 ἀιηρίδοιπι ἀεἰσοη ήταν, (οἀ φα(ςοιίάϊταν 4 
Ἴχχντι ΠΗ] ατία Οταῦσα οἰτοίτοῦ; ὃς 1τὰ ἡ! 4Θθν 
φἀςοπαίτηγ, νε ΗΟ ροητάμη τγαϊϊοὶ ποςεῆς πε: 
ἥυΐρραε αιμιη} 7 ἀπηρίαοιια πη Αργάοπο, ἰ εξ. Α- 

Β Πατίσο ἔτοῖο ἤτα Πτ,ίαργα δοίξητα ταποη, εσερίο- 
ΠΟ ΟλἸ]!Ιοροΐςος οντ ο Μυίηαηα ποίξγα: ῦτο 
ΧΙ γ᾽ άοτο ε[ξ, πο οσο Ταπιβίαοῦ᾽ α ΤΟΙ ΊαΠῚ 
Τ ερίεκε αἰοΓοἰξοπάϊνηι5: σποε ἑοο ργατοτῖγς ἢ- ἢ 
ἰφητίο πο]αΐ, φιοηΐαπι Εγαῃοί τες βη]ου θθοΠίι5, 
1π Θρίβο]4 ἐς τίπογς ἤπὸ δα ΟΠ γτεξιμη, ΠΟ ΠΊΘἢ ἃ- 
γιυα ργοαία τ. ΕΤος αἰιγοια 1 ορίοϊκ ο, Οταοῖς “ ἀρία- 
το πῃ Πἰτηἰ5 Αἰ οπαιμη ΟἹῈ α νοτογὶ αἀρο!είοπο; 
αυιατη ΡΥ  οἷδ Θτίφηη [ἢ ἐδ τῖς λάψειχος (ογἰρεαηχίημο- 
ΠῚ θη) ποτίτη. 

Ο 4537. 4. Ροιπδάογσηνί ποι ροίαμη, μας ]ε- 
ἐτίοπειι ἰπσοτίῃρταηι οἴ, καὶ αἢ Ἡγησανδρίδας ὥχεν 
δ) Θῥακας, δηηξάτως ὧν Μινεδέρυ, (το ομἱπι πιοο 
Ἡεροίαηάείάος Πμλμ} ὃς ὅηηξάτς εἴς Ροταῖς, ὃς 
ἀτιχ Νατὴ ἐηΠτῖο σογτθ ρυί πη [απ ΠΟ ΥῚ παγγατανς 
οἶς ἀπέξα Ατμδμίθηίος ξμΠς νἰέξος. Ὁ παρτορτοῦ 
ντ αα ἰρίς (ρητίλπι, δγοα τε πρηϊῇσοιη: Ἔχε πιο 
Ἰςροηάμμη, ὅθρατης ΔΆ ὁ ανλλνῳ Εἰ, αΜίμάατο 
ρισ εις ΟΡροΥῖς Πδροσίοῖς. Ν ἀπ δι Ομ τη Ἰε- 

ΒοΓο ΤΟ ΠΩ, ὅπηθάτας ΟΠ 111} Ροτο παι θας Ρτα- 

δος, ἰρέξογ ζοσποΐρατς: Βα οαἀαονο!σθοε, ΑΒ ἀγὸς ΤΌ) ξιπῆς, Ατνοτο νὸχ αἰτεγα ἴῃ {πὰ Πρηϊβοατίους [- 
ρας αμπεϊ όσα Α πατίο, αποη αι Α Ὀγάο, η Α- 
ἤπατίοο ἱϊτογο;ιιοά παυσαπτδιὶς εἴτοτο δ ἰασθαπη 

οἰῴίωε, οἷΐα αἰχίμις, ἢ ΟΒήππο τ] ατίο ασάςο νη. 

φόβου. Π|ΠΊοςο δίμνοὶς βπιαΐας ποθ ἐς άπ νιάοειμτ, σι 

Ἕ ἴὰς εὶς οἰ: ἃ Οεπις ΡοΕ Κίαην μη Πάτα αρα- 
ραίπητοέξο. ΡεΓΚία ἀπξατα ὕαρο Ἰοηϊτζατὶ, Πος 
οἰξα ϑῖροοι, αΜ]]ΠἸασίσαι5 ααρταοῦ. δ᾽ ηο ςοΠ Πρ! νὶ- 

Ἀδαιϊεω, ἀσταγ, ΡΟ Κίαιη οἤτς Ιὰ βαστοιπι, Α (ὐαρο Ιοϊτζα- 

ῖ τί αὐ Τοποάπην μὩΠατῖα Ππιητ χαῖ. Α Τεποάο δα 
Ττοῖα ταϊῃ 45,0] τα χ. Ἁ Ὑγοῖσ γαϊηῖβ δ Οαρὸ 

Φαρος. ϑλῆτα Ματῖα, αυο  Ιατραπιμην Α [τ ργοππδτογ απ 
οἵξ, στεσίρης ἰδία] α ΕΣ οἰοί μιῆς Μιτο πη, πλ]]Π1ὰ- 

Ῥυζια, 

Ἰανίᾳ. 

Ἰαγραφῶ, Τρ ΧΙ. 
«Ὁ λχν, ᾿ς Μαῦίδεας οἵδε ντάστιν Εἰς ἰοςιι5, δὲο-- 

μἰνωντοιί ποτὶ ἄσθοασ: ἐδενὸς δὲ ἐδὲν᾽ ἐπωμιω μένε. δὲο- 
μζιων,ἔμάνω». ἴτα αυίέουα ας ἐϊοὶ ν!ἀδταγ, ας ἢ [(γ]- 
ΡῥΠῆει Χοποόρδοη, ἐδενὸς οἹ ἐδὲν ἐποιμιω μένε, καὶ παΐ- 
τῶν δεομένων ς 41 5414774 211 1 δον οπίρα φ πη) άη σοπ-- 
ἔυοι, ξ5 ογαηος γοσάγεηί. δεα Ῥυτοαμιοίι8 αἰ ίλην 
(ττίρτιιγαπα [αἷς 1η “δ γῖα γθρογίτ, πη αι ρτο δεομένων, 
δχαγασιιι λεγομένων οἴττ, πος ηχοῦο : ἐδενὸς οὐ ἐπ 
δὲν ἐπε ζιω μένε ἢ“ λεγομένων. νΟΥΤΙΓ ΘΠ 1}, σ ἼΧ24792 ΟΥ,10ς 
ῥές, φῆα ἀἰοεύαμτην. αὐ δ γ ΦΉ ΓΗ“ ῬαῸ}]Ὸ τόδ 
{ιο πτογργοζασιγιϑ., “μη μδη)90 Φμ: 7,54 ΦΟΥΜΤΌΣ, 
514 σἰισεδαπιπ, σπίραγε!. Ἐφο Ῥυίμ5 {π᾿ δεομένων 

. ἀφ απτὶο ἔπη, [ἢ ποθὴ δίας (πρρίοιπθητο ]{{Ππ|5, 
404 ἀφο: ταπποτῇ ἰοὐδίομ οι αἰτογᾶ πο ἱποοπι- 
τηρίδῃη πιά ςοιη, αἄθοαις ΡγοΡαθΙΪςην. 

ο΄ 412,Α Ιη Πϊϑ,. Σελινοωῦτα ἃ Ἱμιέξδων, Γοτίηι ἰΘἐξῖος- 
δεν δοΣ Ίς πα ν ἤτάταπη. [πὶ αρίτουαις νογο ϑτορῆδηι ΒγΖαη- 
Βγχαμ ᾿ς, ΚΑΝΕ, κ ᾿ ἐὐζία ἐφν ἧ ᾿ 
κοί νη ία. τ] 11: οἰ! τατα τα που πο Πποατούοτη σοπτείηοτ, [ογί- 
τοῦ πρῶ, ὈΙΤΕΓ χείμεφοι, ὃς αὉ ΕἸ ππηογα., τα] 14Π} ορίο ἀΐ-- 

Ηἱπιοτα ὩΘτίΟ, ΑἸ πρττι, (ἴτας οτίᾶ πππης ᾿ρΙ απ. ] ΘΟ ιαΠη, 
σ Οβίηιε Ξενοφῶν, Πα ιμτ, ἑλλίωικών πρώτῳ" ἡ Σῥατεύοντες ὅ ) Σι-- 

ἰδξ ΞίσρΝ: κελίαν δέκα. μυριάσι φραΐμας. αἱρῦσιν ἐν σρισὶ μησὶ δύο πολᾷς ὅγε: 
φρίοτεῦ λα ; “,“᾿ι, 

πντες, λίωιϊδας, Σελινοωῦτα τε Καὶ Χείμεθ αν. 

6 ἴεγαΐ, Πρῃ!ῆςσαητοβα 

Ρίι5 ἃ Χοπορἤοητο ροίϊτα οἱἙ, σας ἃς ὅβετα τῶν 
αασμῃ 4110]. σιὴ} ἰὨΐτιΟ πο δείας ἰ ροἰΠ ςατ ρεαοῖτο. 
ΝοεϊΠιμε αοσας {πητ ἐργεπείκῇ), ἃς ἐργεπεφούτου. 
Χά, Ἃ ὙΡτῸ δ 5,λέγοντες ὑποὶ κὗ, ὡς κράτιοος εἴη 

πολιτῶν, ἀἰςο (οὐἹ απ, λέγοντες οἱ μἷ', ὅτι εἰς κρώτιςος 
εἴη δ’ πολιτῶν. τας αι ἀθπα (οτίρταγα γοέξα οἵδ, 

ἰδιάθιη, Ο Νοσιίτῃας τος ρι]οξξῖο,, αστῃ Εν 
δτορῃϑηὶ, ΕἸογεηεια, σοζοτα οὐ οηο5 ἰδαυπιῆς 
ταΓ, ἕρς ἔφα σειν ἐδ οἵων χὸρ «αὐτὸς ντων κα)υῶν δεῖῶκει Ὄξρι 

Ε [μάτων. 14 αιτατν πο μα}}} απ  πναἀιοττης, Ιέρο- 
το ΒΔ ποῦς, τὸς οἷσασερ αὐτὸς ὄντας. Ν οὐππὶ ποσίρη- 
δας ἈρΥ ΠΕ Ιηα: ἰοἐπιοαῖς Πστουῖβ τορος ον ΜαΪτο ἰρὶς- 
τι σοτηπηοίδι5 πος πού (ογ  βοτυγν τς ἔφαστω τὸν 
οἷσασερ αὐτὸς ὄντα, κομῶν δεϊοϑαινωρ τ. Ν απ εχ αὶ [ας 

ἔξυην αα ΠΡ ταγῖο δλ, ἀφίη ἐς τοϊηπα: γοσοϑ οἵων 
δ ὄντων λά Παης σοῃξογβιατιος ργα στα αστη δὲ 
Αἰτα (ς ιιο θη τα, κοινῶν ἃς ὡραῖα, του Πυ!ματίοπὸ 
πη}. ἐῬΡγοθασ χαίάοηι ΕἸ. διτορΒαπις, [δ {πὰπὶ 
Δα αἰτ οοπίοἐξιγατη ἀθ ἐδένα νους αν, πα τοίεῖ-: 

Ε τατζα (γι σθγογαν. ἴοι ἔφασει ὃ ἐσένα ὧδ οἵων αἷρ αὐτὸς ἔν- 
των, ὅζς. ἢ Ὁ ποι αὐτῷ ἰοαΐταν νου ἂρ μος αυίης 
το, ὕσερον ὃ δεενα «ϑεῖσιν,ρἰαπο ςογγαρτατη οἱξ, ὃς ἐς τὰ- 
πλρῃ ἃ πιὸ το ἀϊταιμ, ἃς {1 (ογίρτιμη οἵου, ὕςερον μ' 
δειυαοϑένσαις., ἀπολλιωύαι τὲς βἥγπτοις. ἡ» (σείρτατα τος 
Εἴ οἹἘ. ἸΝδπι τα σδδμυκοϑέντας τοροπάοτ οἱ, ἡιιο ἐδ: 
αΐτα", αὖ τὰς δ᾽ μόνας λάφϑευτας. ΗΠ πηο αἱ πποπάα: 
ἄς Οτγαςογιην δ γουίατιιτίϑ, αι νοοιης, οὐ π- 
τις 

ἡ ῴ4φα4τι, Β. Νοιαβριιμέξογιπη τοχγαΐ στο ἴῃς 

ἵππς γε ἀοἰθέξιπι η ἢϊον 
ἅ ὧρ ἀὐτὸς ἐποφ.. νον. παϑεὶς ἐσ Αἰ λκιζιάδου, δὶς 

φατοηι {πρρ] πάν, πο ἀθοίξ, αγδίτγου : ἄρ αὐ- 
τὸς ἐποί4, ποιεῖν πφοϑεὶς ἐπῦ᾿ Αλκιξιάσον, ᾿ΝΙπΐταμι εἶα 
ἄἀφπινοτδὶ γοροτίτίο σαν δι οα στάρι ργαθαΐε 
ΟΠ ττοη αἱ ροήξογίογίβ. (το ἰρίπιπη αἰοξαϊ σοητ8 
φατίποτ, ποιεῖν πιϑεὶς, Χοπορμοητοιμῃ οἱξ, ἃς Αττί-- 

ΟΠ; 

; 

Ὡ 

καρ ὦ 



ιοό4 ΧΕΝΟΡΗΉΗΟΝΙΤΕῈ Α: τούς 
σαπα: μαδεπιαίσαις Ἰοσιπὶ Πἠλ] 6 πὶ ἰῃ δγπηροῆο Α Ἡετπιοης Μορατεηῇ {ἔγπιο ἤτς 
ποίει ααζξοις,ρ.887, Β. ὥςε σωκράτφφολάζων συ διη-- 

ὃ 
μαρεύψν. ᾿ 

Δ 4.42, Ὁ. ρζο ἐλεήσοντες ἀφῆν,ςοἸα πιο ά 5 ἔτο- 
εἶτ ἀφῆκαν. . δῖορμαηιι ἀφῶς (ττίρ πὶ εαϊτίοης ρο- 
{ξετίοτί. . Ὁ ΜΗΝ 

443,8. Ὁ Ραπέξα Πρηϊβοαητς, αἰϊχυϊά ἀςοῆς η 
Πὶς, Κὶ γινωσκόντων . « « - ἀπείρας ϑοιλάδηςξι Ερο ἢ 
ΟΧρΙθο, ἡ γινωσκόντων, κϑιὴ ὅτι ἀπείρους ϑαιλαάης πέμποντες. 
1άοπι. Εἰς ρεῖρείο, ἀρὰ Η. ϑτερίιδπιιπὶ ποϊαζιιπι 
ΣΌΡΕΤΙ. ν : 

ἜΙδίάοπι, Ὁ. Η. ϑτερμαπεϑ μεῖς, αὐ ἐχρεάϊεη- 
ἀαπα οὐ πομπεῖα ἰπεγίσαταια, ΡΓΟ ξυμζελεύω πὸ, (ΟΕ δὲ 
γα ξυμξελεύετε πὸ ἄρκσω, ὃς ἀοἰπ6 ΡΓο ἐροωτας, τε- 
βοηὶ ἐροιῦτα, της ἴλπο Δἀϊοῃτίοητο. 564 αἰ ΠΙτπυ]ατς 
ποη ἄεθεο,ης νεγθαπη αι ἄστη αἰπαζετα ἴῃ 5, αὶ 
ἡ πὐλις ἡμὴ αἰπιαζῷ), ταᾶρπορεσο ὑΠ ἨοοΪοςο Ρῖο- 
Βαεὶ. δὲς φιήίάοιη το ἀϊαϊ, ἃς ἢ (ογίρταμη οτε, καὶ ἡ 
τἄλις ἡμὴ αἰτεῖται. αιοά οτίαπι τοξξιιτα τ  τΓοσ,, δὲ 
α]οααΐη νἤτατιπι Χο πορποητί. 

4.4.4... Ρτοὸ τὸ κείνε, πο Ἷῃ οπιπίδιι εἴεγίζει- 
Βο τὐκείνυ, Ποά Αττίςδ ν πτατιστη (σε ρτογίθιιδ. κεῖς 
νος ΥΕΓῸ 7 ΡΓῸ ἐκεῖνος, ΠΙΓῚ 15 ΕἰἘ ροςτίσιπι, δὲ Χοπο- 
ῬἈοητὶ Υἱχ τε! διιεηἀατη: Ποῖ ποπ ΠεΙςτδητιμη, [ο 4 
Ὁτίατη ππα]τοτῖο5 ἐείποερϑ ἴῃ βαϊτίοης δτερῃδῃ!ὶ ὃς 
Αἰϊογατη γορογίάτατ, πο ἀπ πογίδη τί οτίαπη Πᾶν 
τυ ογιρτίς αἰϊσιιδί. Γοοα ἀιίάςπη ἰρία ἀοζᾶτα πῆς ας 

Ἔ Ἵ ἑ Ἶ Ε ἐθ λει - 
τὴς δά τηλγσίποπι. πο ({| αι!άατη ᾿ἰς Ατείς Ππιι5 
ἘΠῚ, Ξἀοςοει νο τη, σα 116 ποθὴ οτίαπη ΑΠ16] Πιρογίο- 
τίθας τα δ Υ19 Πτ οδίογιαγις, δι οσφέας ρτοσφαξ, νῖ. 

ἜἼΡΙ4ςπι, Β. ρτοὺς μ καὶ τεδαῤαίκονξα ναυσὶ, τερο- 
πρηάτιπ| ἑπη]ὰ μἷ καὶ τεπαοίκονία. ἸΑτη ἰπέτα, Ρ. 411, 
Τὸ. ἵταβαιιο5 πιπηογαητασ, Γιςο5 ἐγάητ οέξο,ημο-- 
ταπ αιυίαιις πϊιο5 τγε5 το πάπερατ, Ης “αάτγιιοσ 
δ ν]ρί πε Πᾶῖ165 ἐγαης. 115 δά σεθαπταῦ χ πα- 
τ|65 ΓΙ ΡαΠοιιτη ρο ο[Ἐγὶ5 Γ᾿ Π τίσ, ἄς παίσας Χο- 
ΠοΡδοττί {ππτ ταξίαρχοι) ὃς κα δαζηίϊογαμη, ὅξττες 
πϑπαγοπογιπι. ἩΦ Πππὶ] Χαμ ν 1 παιεβςοηῇ- 
οἷπῆκ. ᾿ ι 

410. Ὁ, ρῖο καὶ τὸς ἀδικοωῦτας εἰ δόσεις κολάσεϑε, [Ὁ 
ἄτι πηο] οτος Πρ τος ἴθρο εἰδότες, Η, δῖερβαμις 
οὐϊτίομο αἰτοτα πηαύρί πὶ δα Ὀτὶρῇτ, , 
Δ ἸΡΙάςπι. Ὁ υἱς ΠῚς Καύΐωνος ἔπετῖτ. Ἰσπογαζιῖτ. 

ϑ0ητ 1 Καγώνε ΙοςΟ, Ρυτοητ Κανώξε Πογηθῃ γορο- 
ΠοπάππΊ. ΠΟΠηΪΠἰ5 δ Π]4 αιχις οδίσιτ!. Εοσταῆς 
Χαρώνδου πηοητῖο τοόξίιιδ Πας σοηρτιογῖς, αὶ Ἰερί- 
δὲς ἀρὰ Ατῇ επί εηίες ἰατῖς ἱποϊατιητ. ᾿ 

Τρί4οπι, Γ[). Ἑογαπηάεπι διιξεοτίταϊς Ργο αἰαρύν 
μοι ἔξὶν, Γεροίαὶ αἰαφόν γώρ μοι Δ πιαγσίπὲπι. Η, ὅτοςς 

Ο ρμδπιβ απάατ. ὑδτὰ : ΠΟ ΣΣ- 

ἸθΊ4οπὰ, ΕἸΡΓΟ δημρημιένης αὶ ἡμέφαις ποιῶν ἡμερῶν, ἰς.-ἰ 
δε η άπ Αἴο, δγηρη μιένων τ ἡμέφαις τριῶν μερῶν. ὃ αἴῃ- 
ἄεηγίτα ξαοιιἀπτη πεςεῆαγίο. ΟΦ ο εηϊπὶ πιοάο 
ἐρέτεο αι (ἐφυεπείδιις μας νοῦθα τριῶν ἡμερῶν τε- 
ροπάεδιητῦΝ οι οπίτη αἰςὶ ροτεσίτ, ἑνὸς ἐδ ἡμέας: 
1τδ. ἕτερον ὃ). ἐν ᾧ, οἴ σοτοτῖβ. Η. ϑτερῃαπις εάϊς 
τίοῃς 4ἰτοτα, πιο τιι πο, Πιατρίπὶ δα ςερῆτ. 

451,44. Αἀποσδι ςοπ ςἐξιγαπΊ ΠγΘΑΠῚ Δα Πγατ-- 
ἴποπι, διης οηΪπὶ ρα πα σοῃτγαγία, οἱ αϑαίπιοι ἐλευ- 

Ῥοδτίςιτῃ δἀρποίςο, ἰτα ΧεποβΠοητειηῃ ποη ριι- [) ϑερωϑῆσον), ὃς αιια: Ηἴ5 Πι οἰ απτατ, καὶ ἰρο ἀδυκοαῦτες 
το; Ζιοά ταιποῖ ἴπ ὅτερμαηὶ σιοάμε ρο[ εσίοσίς 
ξαϊτίοηβ οςο γερεγίτασ, α ραῦ. 492, Ο.Εἀϊτοη ἰδ 
Ὡοΐεγα ἰοσίτιιγ. ᾿ 

44:5 Α. Νιοίς (ογίρτα ἰπης 14. εἰς ἔφϑη ὑπὸ μ᾽ 
Φολιτῶν καϊακιλυϑεὶς . Ζιαη 40 4] ἀ6πὶ οἶπε5 Μίτυ]ς- 
ταῖαῦ Ατποπίεπῆθας Πάθδης. [ταις ἔς {|| πλι- 
τα ἄὰ Ροτίιι5,οἰς ἔφθη ὑοῦ ὅ' πολεμίων καϊακλφοϑεὶς ; 41 
Ῥοττί οἱἘ επιεπάατίο. 

1δ᾽άεπι, Ὁ. ρτο αὐδορῥύμαία αὐδαλαξὼν,'ορο πα- 
ἐαδαλών. τος ντ οἰ πΊ,πηοιοτ τις ἰοσι5 ραρ,.. 416; 
ΑΟν δὶ ποηπι]}15 ἰπ ἐχοπρ] ατῖδιις5 αὐραθλήμαία πα- 
ξφαλαξων, ἴοι ὃς Ποίς, νίτίοίςα Ἰθρίτιτ ἴῃ πο σθαι 
δυτεπι σοαἸοίθιι5 πὐραξαλῶν,ν οἱ αὐδα θάλλων. Η. ὅζε- 
ΡΒαπαϑ εὐϊτοποίςοάα τηαγρίηὶ δά ςτίρτιιπι ρτο- 
δοπόΝ ὃς φιοά!ςααίτατ. 

Ιθιάσπι. Ῥτο ὅτως αὖ ἦχον, ἰασο Ροτίτι5 ὅτως αὐέϊχον. 
δὶς δηϊπὶ Ὠιϊίπ5 ἰοοὶ (δ πτοητία ΡΟ τηας. "ἾΝεᾷαυς 
ἄσπιης χορ] α, ἰῃ φαΐθιι5 αὐέχήν ἰάοιη οἴξ, ααοά 
ἐπέχειν. ντ ραρίπα ςπεητί 446, Ὁ. ἐπεὶ δὲ αψέραν,[ςἱ- 
Ἰϊξου τὸ ὕδωρ καὶ αἱ βρονταὶ, ροῥοα)ηεάν οὐ Πατεῖ! ξ 6 σο- 
ηίϑρῖς ἐορρε[44. Ἐτίατα ΕἸ ΕΙγ οἰλίμις Ἐχροίυις αὐέ- 
χιν» Ῥογψεσιν ἔχψν. 

. ΤΙΡία. Ο.ρτο δὲ ἐφορμοωῦτες Ιαριιήτς φα!άἀΔτη οἱ ἐ- 
φορῶντις. ὅς γεγίπι αὉ Πος τοττῖο γαγ ρΓῸ ἐφορμέν- 
τῶν {πη Πτεῖ ἐφορώντων. Τ᾿ Ατη Αϊς ἰροου]απαϊ Πρηίῇ- 
ξατυτη [πο ΠἘ. 414 1π ἐφορμεῖν : Πουςνίάοτε σοῖ μος 
ἰρίο Ιοςο, ραυ]!ο ροίξ, ἴῃ ̓ ἰ5 νεγθ 5, ἐς τὸ πέλαγος ἐ- 
φορμήσα(ᾳνναῦν. Ιταἱορίς Ργτοαππογιι5. σιοπι θαι 
νοἱ οἱ. 51 ταπλεῃ ἐφορμοαῦτες ὃζ ἐφορμοιύτων τετ πο ἢ - 
ἀαίαητ, αἰτοῦ γε 41] ἀεθεητ: πίτπίγαπη ρτίογε ἰοσο; 
Ομεπρ ἢ], Ζτεὶ {Ἐ4τίοτεερις αθεθαπε: αἴτοτο (ἰς, Ταης 
ηέεγαηε τ [᾿ατίσηΦ. δὶς ὃς ραυ}}0 ροΙξ, 4.4.7. Ο. ταὶ 
μετ᾿ Ε᾽ τεονίκου τῇ Μιτυλίωῃ ἐφορμούίᾷς, 2"““4 σ“7)2 ΕἸΦοΠἐ- 
ἐσ αρηοὶ ),Ζἠγίεμ αν [ἐφτίοποης βαθεθαηξ,. 

Ἐ 447.4. Ιῃ ἢϊς. Ἕρμον δὲ καὶ Μεαρσίς » ἀρυη- 

ἀατ {Πα καὶ, ἀἴαας ἱηάαςὶ ἀοδοῖ ; φασι ἀς νπὸ 

Σπολουῦτοι. (τα ΠῚ ΟΌΓΕΠΊ Ῥιιζαιι σου μπΟΠΠπης 
ἀδικοαῦτες ΡοΙϊε ἴῃ ἀδύχφος τημτατί. φαοά {ι ἤας, ἕας!]- 
Ἰπλι5 εἰἘ]οςῖ (εηΐις. ΒΡ 4] ἀτ5 χυίάοηι τα Ιερ!Ὁ 
ΓΟΠΠρ τι, πὶ αὐ τ δεινωΝΣ ῥέγεσηζ;. 

. ἤΙἸδίάεπι, Β, οσιιϑ ΟἹ Ἱπιρεάίτιι5, ὃς εχρ] Ἰσατις 
«ΗΠ ΕΠΠς ἴῃ Εἰΐτε νεγθὶβ., αῤαμήοθητε ὡς ἀλγάνὸν καὶ ἀ- 
νωφελὲς ἡ δὴ δθὶ » ππϑὸς οἵ ἔτι Ὁ πἰξὶ ϑανάτου αὐθρώποις ἡμρ-- 
τηκότες. ἘΠ Δεπὶ τα γε 4141.4ς ἢ (ςτίρταμη εἴοε: αἰ 
να μινήαϑητε,ὡς αἀλγάνὸν, χαὶ αὐωφελὲς ἤδη τόσῃ ἔφα!" “τὸς σῇ 
μὲ ΟΦ δ ᾿" [ ,. ᾽ ξ 

Ε ἔπ, χαὶ ἂν τῇ αἰδὶ ϑανάτου εἰς αὐ βρώποις τόσοις ἡμιδοτηκότες 
ἔσεωϑε. [Ξη{{ τα], Κεμῖαι σούτς ἐπ ῬΆΘΜΟΉ2, φφιαγ: ἐαΐ 
ἐγέίτο ββεεεγηης [Ὁ 5 ἡπημδι 4ο ργάίέγθα, Ν᾽ οαρτεὲς 
πιοηιία τοί ἐῃ βογρίμα ἰαία.. γεξίο 4 ἐκάϊοξο αθέγγι 
μον τς. Ὗ' οτθα 4! ἀςπη 1118, τὴ αἴοὶ ϑανάτον, (τὶς νἢ-- 
τδῖλπιὶ παεητἔλλφψιν, ας ἢ ἀϊσεγετιιγ, τῇ ψήφῳ αἰρὶ ϑα- 
νάτου γῇ στ] ]Οαι: Οσταςὶ (οἸςπτ, ἀπάγάν ϑανάτου, 
{δι πτο]]Πρσοπάο δίκίω. Μοπετ διτεπὶ Ατμοπίεη- 
{ε5, νι σοπΠάογεητ, 4ι4πη ΓΙ Ἐς Εαταγιιπῃ ἤτ, ας ἰη.-- 
ἀπῚ| 6: ἢ γο] νμπτη (14 οπίπι ργαος τ) ἰἱπποςθητεπν 

Ε ᾿Ἰπτεγέεςογίητ : ἂς τηαϊτο πηαρί5. ἢ (ἀρ τς (ξητεη- 
τἰλπιῖη τοῦ ποιηποβ ούγοσγς ἀπόξι τα] οσίης. Ηἰς γεζα 
Βογαπηίζοριι ε[ξ, ἃ ]ιιο Ηφη. ϑταρβαπιβαθογαζ, 
ἄἀππὶ ες αι! 444π|. Ὠἰ Πγίγιιπι ὡς ἀνόσιον ἔςαι, ριι- 
ταῦ; αυοά ργαοεάςπείιι5,αὺς ἀλγάνὸν καὶ αὐωφελὲς, ΓΟ 
ροπάογε ἀεθεᾶσ. 

ἘἸΡΙάςπι, Ὁ). Π|υὰ καϑαὰ ἀϊ!4ο ἴῃ κα ϑ᾽ ἃ, (οΠ]Πςες 
“«οαἰγμαΐᾳ, πο ρταςεῆϊε. Οπιδη, Ἰχαῖτ, ἐπ γεύσς 
Ἅἔπεεον οί φεεγίπε. λοτι, Ζηο ρξῖο αοἰἠχηογέπι, χαρά 
ΡΓίμδ ἰἘιιτιι5 ογΆ τη. 

ΑῬΡ' ΓΙΒΆΝΜ ΠῚ ΗΙ5ΤΟ- 
ΚΙΑΆΚΆΥΝΜ ΟκΚκ οΑΚκνΜ. 

Ῥέξ, 414... ερο, ἐἱεις ὄντοις ὃ Δαρείου ἀδελφῆς, 
πῃ Δαρ4αίου. ἸΝτη 4||τοῦ ππππς ἀρρο]]ατί, χη 

Τοατίιιπι,. πα ααπι]εροῖς πιοπηῖη!. Μεπάμιῃ ἐς 

ΡΣ 
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«ἄοπα ραρ οαάετ δείδιη, Πτεγά, ςουτῖρο, ἔλεγον φπεὸς Ἀ αὐτο ὅζ (1 τεροπεὴ 4 ἴοςο, ἃς ἱπτεσγαηα πιητ: 
Α εἰ [δούλοντου αὐτὸν πέλει} αἱ χυὐδοὶ Λύσανδρον κἀ! Λακεδαιμο-: Δαρᾶον, ΠΟη Δαρφαῆον. Τητο Πρ ταν Ἐπῖιτι Τλατῖι, 

Ὄγεϊ τη οτῖς ρατεῦ, ̓  σορπογηεητο Νοτῖδας ποι 

“Χοιχίς, γε πεὶς (ει δίγατ,ιξα Αὐταχογχίβ Π]15; εἰτι5, 

αιὶ᾿ Μακρόχειρ Ππις ΤΟΠρ παῖς Εαϊτ ἀἀρεϊ αταϑ. 
᾿χμοσαμό μείς ὅς Ππ6 επτεπάἀφπάιμμηη., 
ἤει ἰμιβοιε. ἰῃ ἢἰς., οὐ διέίζσειν δὶ “ὦ κόρης ζὰς χεῖδρεν 

τοδέίας [τίδείαγ οὐ δγέζωσειν, ἐο (ἐπ, αιίετη οχ- 
; ρεδΠιιαβ. ΙΔ οἴπ ἃζ δΌ Α]115. Ῥοττο ργαίογτίπι ἀεἰη-- 

'χόρμ Ῥιγβ- ἃς πιοτάτιπι γερεγί. (όσον ογο αγδίτγοσ εἰαίπιο- 

Ἴ ᾿ἀἰ τηδηίςαμι ἐπ Ἰδβίδίδιο » 414} ππης ἰπ Ἐχτογίο- 

τίθυς ν [δι [ας ὃς Ὑ πρατὶ νταπτιγ, ὃς Τιιγεῖ; 
αἷς Ρεγίἀς ρεοξοεεί, νεϊας οἵξοηΐαπι ΠῚ ρτο 

'χί τσ, βάπά ἀπιθίο νοἤίτιιπι ετίαπι ΡογΠοιπι Ίῃ 4145 
ἄξοαπι τορσίοπες αἀτα!εγαητ. ΝΝος πλιταγο (ο]εητ 
“γοϊειάην ἔογηηᾶς μα’ πατίοπος., οτίίπἰς οἰαίο πη, 
"αααί δ, τα Μυίαληα ἀφο] αγαιπηις ορίπἰοηθ 
ἘΡΕΝΕῚ . δὃζ 20 αἰϊογιιη ἐπα οἶς ἀΠ!σγοραητς,, ἰςά 
νεῖ. Ῥγοροπάεητ μα Τατζοοταπι τηδηΐςα ρορο- 

᾿μφυλϑαι τη σάν] 14 τουγάπι., πιοητεὶς ταϊαγίδιυι (αι καν- 
ἐραίϑετ' δύαι Ῥετῆοο νοςαραΐο αταςίς { ἀϊζαμτιγ) ᾿δηρὶ- 
ὑδλκ: τιμὴ τααίπο ράτες. Οὐαπάγεγοτο Βογήςιις στ πιὰ- 
φαφάρ, Ὠϊοῖς νἱάοτατ, ἀπο Ῥτορτδγεα,αοά ΠρΡα]α πεέϊς- 
199ς. τέτιζ; νῖ 6 ρεϊίσοτιπι πιο παπιεητί Ποῦ οδίογαα- 
Ἄανδυς “τῃγη, ἴθτα παιδείας να 1. 21.4.44 τηαγρίηεπι ηοῖα- 
Ἔδρσυζα χὰ, Ὁ δια ἱρία ἀς φασί νοίξείη Πδης Ὠρείτας ΠᾺ}}}- 

τιάξέπι, ἃς φυϊάστη ξαποίεγεπι ἐς ςοηϊϊεῖο. δε 
δα ἰηπίταταιη. Αἀ 114. φαοά (ξααίειι, καὶ ὃ κόρη δὶ 
μιακρύτερον ἢ χρὸς,Ποτάταμη δαἰτίοπε ργίουὶ, (τ θεη- 
ἅιπὶ μακρότερόν ἕι χερὸς, Πεστηαϊε χιυ!άεην: [ξ πλε- 
ἽἼϊον Ῥοστὶ (σγίργαγα, μιωκρότερόν ὅς χφοίδὸς, ἰοησίης 
'φηά αι ἡαη1ο 4 : τὐναίγατη ντ ρίδης Τ ατοϊςα Ιοη- 
'σίογη ἃ ταδηϊσα., 4181} τποο ργορεπάρητοιπι δὰ 
τεγγατη ἀς ουρΠπιας, ἰη το Πσάτον. ; 

Ἀκ71. Ε. Ῥτο διῦχε ὃ ὁ ἑλλήασυνὸς ζύτης φαδίοις ὡς 
᾿πεντιχοήχεκα, Ποςςο [γῖο ἰογ σε μἀαιῺ., δνέϊχε ὃ ὁ ἐλλή- 

ἩΠΙΠΕ βονε, ἀπο Ἰχύτη «ειδίοις ὡς πεντικα! δεκα.1α οἵδ, Εγαι Βεῖσίη- 
τὶ ἰφείμο- τ ργ αμηη τη Εἰ διοῥοπῖο [[φάλονῆ γπἰμαφοίνε: ααοά 
"4044 Θαἰ- Τα γππι εἴ ταηταθιήοπι,, ας ἢ ἀιχ οι: δ λαφαι ἐς: 
ἀνὲν “ο Ἡεϊο ρον ἐρεῖς ὑπ, αὖ ἀδίονο Π4ἀ ἰδ χν, υἱ- 

ἀεἰϊσοτ ἀϊπι ἀϊο τα ατὶ τεγαγδηίςο, νοὶ 
τη ΠΠ]αγῖθιις Οταοὶς πιο ὰ οσιδηιῖς. Αἀ ΓΠιτάοςα- 

ΤΉΜΙ “Ἤσιιπὶ φιυϊάδιῃ,, ντ οἰξοπάίπλας Ὁ αἰ Ὁ] ἰατίτι5, ἀὰο 
“ς Τωτγρί-, Ἢ ἢ τ ΤΟΣ 1 

πῶ ΤΣ Ἰοζο ρίαπὲ Ἀπ ἘΠ] πτὰς οἱ ΗΙ]ο ροπτας, ἰατῖτιι- 
οὐαηεὶ αἰπὲ μα Οταουτη νπιιτῃ τ Πάτα τ Τπρδγάτ. ας 
ψοβονιμε ὉΠ νογα,, τοίείς ᾿ρίς ὁσυίατις δαῆγιπαγε ρο πηι. 
Φαρῳ  Π - οἰς δγέχε τοξες το ἀαἰτιγ. Ν Δ πι 11 τς ἀΐςατ, δεδηαν ὃ 
Ἔν ἑλλήασονίς ζαύτης ((ΟἸ]Πσοτ λαμψαιωυ) φα δέοις ὡς (εἰς ἰῃ- 

τεγργοταπᾶαμῃ, “40 ογάι Εἤειειῥομις α Παρερίάοο 
ἰαάλώ χα ν -ρτουίας ἔα] 6τιιγ, ντὶ ἰαρίτς οἵδ Πεὶς 
᾿διΡγτοατησγιβ,  απιπὶ ΘΝ ΠΑ Ια δ Ἰοςογαπα 
ἽΠοταμαηςο}1ς 1,ερίοοο,, πτ ε τερίοπο (Δ]]Πὸρο- 
Ἴεος δά ἰρίαπη ΗοἰΪοἰροητάμη {τα. Ἐτ αἰ τι οἵξ διῶ- 
λι» 4υλπὶ ἀπεῖχε. ἸΝοταπη οτἱᾶ, ούτη Πρ βοαγο,ρος 
ἴαοο. δὶς αἰ δ] οἱ ωωύτη ἕλλίωες,  κἱὶ (μπτήγου ἰοοο Ογαεὶ, 

417, Ὁ. ΡοΙ αϑρανομᾶν ἱπέογῆτ Βη Πθ] άπ Ργε- 
ζατποτας5 μας νεῦρα: 6,41 {6 ( Ῥῥιίοοίο;) “4 ο4- 
ἐαλη 4: 672 τα 26 αἰοτηλι 70:5, γ εἰ ῥοη αἱ ἶνο υἱξίον α- 
ἀέγ:, ὅεα υἱδέηεραβηγης [αἐτ. 1 οῖπά ἰοίμς, 46 
ῥίεμάιαα [ερηεα υεμέε άπ: αἰτοῦ, οἱ ἐσ αγοιηγ ργὸ- 
ΕΠ σλσό. οαν οτο Ρ] αταγοιιι5 ποη ὁ Χεπορμότε, 
ἴςα ὙΠεορητγαῖζο; ἰς ργοῆτοτιιν οχίςγιρπῆς, Ὁ υᾷ- 
τοίη παῖς ἨΠ|]}15 Ἰη ὀχοπηρίατῖθιι9 Χομορβοη- 
ταὶ πιιρητζα.» ν πη οἵδ᾽ ταπη ιλπη αἰΐοπα ΠΑΝ ἃς 
ὉΠΊΪτΕΓΕ. 

ἤ4τ9. Ὁ. Ησονειθὰ σότγιρτα ἔπηῖ, εἰϊδούλονητῳ 
πο πέροψαι αὐὐοκὶ Αὐσοωθρον, εἰ δως ἡξ4. Λακεδαιμονίες. ἴς 

ΓΟ 558 ὐπις,ῃοη διιζοπὶ ὅηπ ὃ Ούπις. 

νίοις, οἰ δῶ! ἡξᾳ » πότερον ὃζ οοτ, ()τοὐ [{ξατίπη (Θαυήταῦ 
αὐέχοισι αὐοὶ ΟἿ τειχών., ἐτίατηι αὐτέχοισι αὶ τειχῶν 

(αίρταπι τορβευγίσαγ ἴῃ Πρη! ΗΠ σατίοης γος 41. ἢ 
46 ,ΑΟρτο πὸ μένζι, (οὐ απ ἀτ1ΠῈ σι μένοι ἸΤαπὰ 

1Ππ4 ὅπ, εὐύνην νοῦθο ἡργουμάωυ (Σποητί; αἶτε- 
τιιπὶ τὸ Ποη γοίροηάστιπος τῷ Η δτορηαηΐ. δὶς τὶς 
ἰδογὴ ται πππ]τὰ πιιτατγὶ ποι Παςεῆς ον ἐδοιιπάππι 
εὐ ἀειἢ, 4αιπὶ Δα ας, ετία προ τὸ μιένζ σε Οἷς δ: 

ΒΒ ναμμῴνοις. ἔοτ!Ό! ροῆςε τῷ μενῶ, τῇ Οιὶ διωυα μίνοις. 
Ιθίάοηι, Ὁ, ὃς 476. Β. [π᾿ οπιηίθιι εἀϊτίς αητε- 

μας Πρ εῖ5, Ἐτίατη ὅτορμαηϊ, [δρίταν δρυφροίκτοις. 5.4 
εἐρσο ΡΟ] μςῖ5, Ης(γο]}. δα 4α:, ᾿πτουρτοετίς Ααπξο- 
ποῖ ἐμούηα {εαματιῖς ἀπέξοσίγατθηι, ἐς θεη- 
ἄϊπιπὶ δρυφάκτος ποη αιυΐῖτο. Ἡ. ϑῖορμδπα5 Θα!το- 

πε [ςζάπάα ἴῃ σοητοχίαπι Γοσερίτ, δρυφραάκτις τὰ 
ταδισΙ ΠΟ ΠῚ ΓΟ Θοἰτ. Ὁ 

47:,}).Ρτὸ ἐτάχθη μέντοι ἐπ αὐτὸς, (οτἶθο ἐσ αὐ- 
πἰς. δὶς ὅς ΒΙΠ ΑΙ άτι9 Ιορίτ, ἀκ ξατίττι μοῖς Πα Πςοΐταγ, 

473.}. δεφαίταν ᾿δξείοπειη ΕἸ ογθητίηὶ εράϊοῖς 
Ἡ. ϑτερμαηι5,οχτγααιιαπη “ΠΟ ΡΓῸ ὅτι ποτὲ (δῆι- 
τυῖτ ὅ,π ποτὲ, ν τρι] 1.ΠἸςοτἸὩτογροῆτα; 4ιδπη τα 
τησητῇ αἀποταιίοηίθιι το Πδπάδιη οἢδ σοηίδτ, ἃς 
τεξϊε αι δηλ. ( δτέγιπη ἰὴ ἈΠΠ|5 ΠΠ τὶς ἰοςιῖς Ηίς ἵτα 

. Ἱερίτατ: οἱ ϑεοὶ εἰ δότες, ὅτι ποτὲ συμ σοτοτίς: ΠΙΠΪ ΓΤ 
ἁὐάϊτα νὁζε εἰδότες, αι ἐπὶ Ἑἀϊοης ΕἸοτοητίπα 46- 
Ππάῤγατῦγ. ἢ Ηεὶς ἐχοαμάοίσοης δαϊτίαπο (δοαηάα 
πΟίξοΓ 118 δτερμαπις, Οητοφθη "6 τα μόετ,, ἰπι- 

Ὁ «ιίε λδε βιαε ἐμόγε, τὴ φητθκς εἰδότες ἐλ α:, [Ὀγ ρίηγαηα 
ΦΕΥ}6 Ὡ05 ἩΖΑΘΜΊ 220,22 6:11 ῥαθεηι: 772 ἰφοῆς ῥὶς 

0 ραγΙοῖρτο ἔπολΐε σάνε ΡΟ [{Π]ςῬαθιάγηα ΠΏ ΥΡΥ δΓ α110- 
πρη [ὁφηρη 6. ]τὰμι γετο, ϑτορβαηο, ΠΙσοὈἰτὶπ [ςεῖ- 
Ρτουῖρι ΒΟΠἰβ ἐπιιθηταβ νοοο5 ὅζν οὐθα ργογῇιβ ο- 

᾿ φμαΐττοτο, πιοάο τὰ ἤπροτο ροῆϊς ἱπτογργοτατίος 
ΠΕΠῚ, σις Π|ὰ ποπ σοπιϊποατὺ ΒοΙ]ε ρτοξοέξο. 51 
τι ποίξεϑ ἐπ Πρ γῖς οὐ Πππγὰ ΑΙ αἱ ἃ ταῖς τορογς 
(55, ποχιλαμπαπι ἰα ΠΙοπτίο ἰδὲ ἀπχ Ἐς ρσσγοῦς 
δὐπάαπῃ. ας ἃ ΠΟΌ 5 Ἰηδηταιπη, [εἰ ρταγα Γῇ τς 

ἀποῦδυς Ε ἱμάϊςειῃ ποῖ τηασηὶ τποιπθητί παδοῖ, Αὐρποίςα 
ψέτο ἱπυϊίαπιταδιη., ἱπορτο ἰμάοχ, αι τὸ γοέξα 
ὉΠΗΠῚ ἔλσετ ρεόρτογθα σορίτ, πο α αὐϑ τὸ ργοίδ- 
ἔξ πο ἴτητ, δε σοσίτα ν]οΠΠΠπῃ, {παι Ἡπλας ΕἾΣΙ 
τε τεπΊεγε {ΠΠΠ|π|5 οἀττίο Χεπὺπορῆοητοα σάγοτο ρο- 
το δτ., ἢ ̓ πάϊςίυτα τη ( ρτορ Πα ς ἰοξεϊοιίδιι γος 
τἰβα σάτα οχροπιομίδις δα δι δι 5, 
᾿ς Μάσα ἢρτὶ ποίει ποθὴ οὐχ οὕτως ἀδικοιῦτες ἢδ 
Ὀεητ, (4ιιοά ἰῃ Εἰοτοπείμο ὃς ΑἸαΐπο σοάϊοο τας 
Ρδεταπι Η. ϑτερῆδηιις ἰὴ τοχτα αυΐάοπι ἱρίο τοτῖς- 

Ε παΐτ, (δά ῃ αἀποτατίοπίθιις ἀααῇ ὀχ προμίο σοῦ- 
ΤΕΧΙΓ) {6 ρ] αι ΠΕ τη ο,οὐν ὅπως ἀδικοωῦτις. ΕἸ ος ας 
ἄσπῃ δάϊςετα ΡΙΟρτογξὰ νοΪαΐ, ντ οἰξεμάρφγοιῃ, ἃ: 

Ἰἰσαδὶ δεἴαπη (σευ πιαηίςας Ἑαϊτίοπες ποῦ ἤης ἔτα- 
ἔξα τας ἑοης 18. 

473... ἈΙάοτ μος ἴοςο Η. ϑτορβαπιις ΡεΓαμαπὶ 
ἴΠ{ς εὐϊιάατη αἰ αἱ πατίοιοπι ἀσιταγα,, ντίρίς δά - 
ΡΕΙΪας, ὃς ἱπρσεηίοίδηι; ᾿ὰ ΡΙῸ αἰξιξήμβα., αοά εἰξ 
Ἱππαϊτίοπο ΕΪογθπείπα., ᾿ερσεπαατη σοι ποεῖ, αἴιο- 
μαχεαύμθθα. ΝΟ πόρο γοόξιας ἔλέξαγιαπι πῆς, ἢ 

Ὸ {δηαατιῖς οἀϊτίοποπι ΑἸ] ἴπαπι, οἶξιξόμῦθα [οτ!ρ ΠΟ: 
(ς φαπιπ ἴῃ Οεγπιαπαπι ποι ποπῃ Ἰερίάδηι {Π|ν 
᾿ἀἰαϊπατίοπειη σοηξογτ, ποίςίο απ Βτ, νὰ ἱπίο!ςη- 
τίιι5 ΤΔ1ΗῚ ΔΙ ]ιαητο ἵπ παι οηἷς ποτα Πουηΐπα5 
ἱππις ἢ] νἱ ἀφατιπς, ιιο5 ἰρίο ταστη χαδιῃ εχ αἶτο ἐοἰρί- 
οἰδης, ἐἰκέφδρν ἐν πἰ »ἤξρνωις καϊᾳ πεπατημμάνον φορῶν, ος 

ὉΠ, οεγεύγχεν ἐπ ρίαμες οοηοηίράξεμ σοβαγε (οτῖδῖτ, 
ϑῦνοξ- 

χ 
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Ἀσνουονος ΒΥ ΡΟ σαι Ἐτ5 οοη ἤςοτγο, Ναπηησαμι Α εἰ ἰάθο ποι Ἐχο! εἴς, 
τπο]οΐξο το ]ϊ, νἱταρογασὶ ἂν ἱρίο ρἰογοίχιιο τγρο- 

δταρῆος Οογπιαηοϑ: αυοά τγοαδίς σοηίξοτ, ποῖ - 

ἄασπιποι αἱΐι {1 }ποτὶ τατίοης παδίτα, ἰδτοὸβ πο π- 

αἷς ρτοροιποάμηι ἰΠ ἢ ηἰτῖ5 ἔσε4ς ἀφξογπιατοϑ σα - 

ΔἸ 8. ἀστοσαά!Πο, Ν᾽ ἐγιαπα τγλῃ ἢ τὶ δά αἰΐοβ φιιοᾶ;, 

ποι (Ἀτῖς αιχίμπι οΠὉ αγθίτγογ. Οτο (8 ἰορίάτιπι 
ΠΙυνή αϊαϊ πατοτοπι ὀχασίτατο γοίοδατ, πῦ αὐ ΟοΥ- 
Θιδι πη αἰ τι πὶ ταητιιπα τείρίςετο ἀεοῦθατ ὅσης 
ΘΠΪΩῚ ΠΟ Πρ ττο5 αἰϊασατι φιοαιὸ πατίομτιπτ Πο- 
τχίπο5, αι γο[πἰταοπά!ς ἱοςῖβ αιιέξογιιαι ἀδργαιια- 

τὶς ἰαδογάγαμς, ΠΟ οπηηδ5 Ἔδάεηγεὶ ἱπα ἰτία, 
νο] οὶ ςίτατο ἱπρεηὶ). σεγτε μος ἰρίπιπι ἀξιομαχε- 
σόναϑα, αποά ἱπερτε αἰτοσὶ (δ {Πἰταϊταγ,ργοίς ἐξα 
τὸ Βομλπε Θαἶΐο δαῖτ, Βγοάσο πἰπιίγα ιν Ταγο- 
πρηΐς: ]αςπιταγηοῃ Ἔσο ταητιμη ἀρ 0 [Ἐ, ντΙπςςέξα- 
τὶ ργορτοῦθα νοἰϊτι τ οείδμυ νοτο Ἰαδεητογσιιο ἔα- 

ἔφατ, πταΐτα Βα {8 Δ 11 νίγο γοέϊε πο ἴῃ νηο αἱι- 
ἔζοτο γοϊίτατα. ἸΝΙμΐγατῃ αηθαπάο Βοπαϑ ἀοτ- 
ταϊτα Η οπιογιι5. Ηεητίςορῇ ποπησπτη ιιαῖῃ ςα- 
τοῦταμιίτα ἔτίροτ, γε Ὠγροξααίτο ἱπάϊροατ. Ρτο- Ὁ 
ξξέζο πταϊτῖς ἰῃ Ἰοοῖς οἀἰτό πεῖ Ἐ]οσεητίηαιη, ἴα 
Ὑπαϊτὶς ΑἸάϊ αι ταηταγῆ,, αἰ 5 ποῦ σοπΠιτίς. (6- 
αι οἵξ : ν Οἱ μο5 γέξίμις αἰΐοϑ Ἰθσ ς απἰπηδά- 
πογτπας, ἰ46; ρογίρίςοτα ἀς ποτίβ Πί5 ποίξγιβ ἰὉ- 
ὁϊοσίραγππιροτετίτ. Ν ες οἵἘ, αιιοά ΟΙ εἴας τα], 
ψις ἀθ ΑἸαΐπα οαϊοης, ἀρ (Θοτπιαποβῖρ πογᾶς- 
τᾶ. ποίζίο ααΐθιις ἰη αϊταπς., ποη νογε ργοΐογιν τὶ - 
πῖο ρᾶστι πο : σαμπὶ μας πη πὶ πὸ πὶ ἀοίποτίτ. ο- 
τίπτο νίγο, ὃζ ορτίπιε ἀε {ἰττεσὶς., ετίαπι ἱππσηὶ 

ραν ρα ουπῃ ξογγαπάγιτη Ἰδέξιιγα πγοσῖτο . Ιοαππε Οροτί- 
ώ, πο, ᾿ἰδεγαῖϊ Βοποιιο  ητία παϊῃϊ θα πὴ σαπὶ 4115 αι}- 

Ὀυίάαπι Ἔχει ρίατί ρει Ππρρεάϊταητε ; φιοὰ αἰϊπη- 
ἄδτιης ΑἸάϊη οοπηπηοάς μοι ποη ροήςῃ,. 
ἮΗ οχαγατίς , ἰππιεπὶ θἀϊτίοπς δτερῃαπθαίε- 

εὐπάδ πο5 ΟογπιΆποβ ΒΥ ροςδιἝξσαγιιπη 4 οι 
γογίϊοπαπη ογὶ πιίπο {(Β]οιιαγῖ; (ς 4 ἴῃ ρδητὶς οη- 
τα]οατί σογοῦτί σεϊξατίοπεπι γοροτί. ᾿ὰ ἰάογε δος 
Βοτητη!β᾽πορτίλ5, χα Π ἀοἱ ἰδέξιιγατα ἕβοοτε ἡ παπῃ 
εἰερᾶτες αάδεο ρτίμϑ νίπγράταπι πος ἰοσο ργοσετ- 
Ὀίμτῃ ρεγίγε ΠΟΙ τ δ! ποτίτ : ασπὶ ποη ἀθργεμθη- 
ἀατ,αδτη ἰρίπτποτ Αἰ] πάῃ ἀο πλίίογο ργοςαίςάταμι 
ἴῃ ρἰδητὶβ σεσοθγαπι πασθαζ, ντὶ τὰπὶ οχ 4[1ἰ5.9 τατα 
ε Ἰοθοημῆ σάταίορο, σους ΟΧἰ[πίτπατς [ἰςοτ, Τὰ- 
Ἴϊογ διζοτη αὐ οσηπες, αυῖθι5 μας ]αρογε σοητίη- 
τ, Βᾶς πιο σοιππποπηογατοποηι ἐς ἱγτίποπς πο- 

ἐεδητε Ρτοτίμϑ μας βἀϊτίοης (δοιιπάα ἤθη πηοίο 
πορίσας ἀο]οτς; (Εἀ οτίαπη ρίαης ἀο]οταπη {{ΠῈ }|1- 
ἵς, φιαπη πλειτῃ ἰςοιηία: ἰποιιθτατίοηΐς οχειῃρίαῦ 
Ῥάῶβ ἰαππι δὰ νπιθἐ σιν ρεταπέξιιπι εἴξι. δεά 
Πποπίδπηἐτοτε Ρογαϊςαςὶ Γαξξαπι (ΟΘγηγαηὶδ ἰπἰα- 
τῖατη οαϊτίοης πα ΧΕΠορ ΒΟ τίς αἰτοσα φυλῇ τοηο- 
Ὀδλτονο ας, Ποη ἰδπὶ ργίτ5 Ἔχάγατα γεπόοσαγο ροίς 

{απ ἀτηρ ἰυῖς » (εὰ ἀϊσο,, ναπιῖτι ποιηΐη ΠῚ ἰτογατα 
τηλ τα μοῦ σα απτηΐδηι τοσιση ἤος ογηηαηο ἱπι- 
πάεητόγ αὐάβησοτο ; ἥπατι (Οογπιαπιιπι ἐρές ηα]- 
πεν ποιπίπαγο σπθᾶς, απέξογῷ οσο σα ]ππι, Βτο- 
ἄκαπι Ταυγοηποηίοιη,, ργοά! ἀθσῖπη : 6 σαί ἰςέξίο- 
πΐθιι5 ΧοηρΒοητοῖβ Βγν Προ 5. τΥρόργαρῇιι5, 
4 (ς ρῃ δ] 1ςατί5, πος αἰξιομα χεσόμοθα {πτηῆτ. 

ἢ 476, Α. ΝΙΙμη5 Βος ροδτίσαμη οἱξ, ποη Ατεῖ- 
ἔπτη, 4 (α ζεύγεα ἰΘρίΠγι5 ἴῃ ΕἸ. ϑτοραηὶ ςαϊτίο- 
ἢς, ἤσυτ ἃς σφέας ρα]]ο ἀητὸ [πα ἰσδιππλιΣ : απ 
(οιηρος ᾧ ζεύγη, ὃζ σφαξ, Βαξξεπαι5 Χεπόρποη ἀΐχο- 
Τίτ, πες ΑἸ τοῦ Ιοχυ ἀεδαοεῖτ. ϑτορἤδηιπι 4απιπὶ 
ἀἴςο Ροίξεγίογεπι Χεπορμοησὶς οαἀϊτίοπεπι ροίξ 
ΕἸοξοπείπαπη,ὃς ΑἸάϊπαιτ, ὃς αἰϊας ἱπτε!]ίσο; σοτο- 

Β 

Ὀ 

Ε 

Ἑ 

Ε 

ἼΡΙάοπι, Ὁ. Ηἰς ἰοριις νῃιις οἴξ οχ ἐϊθ, ἦς χαΐ-- 
δὰ αάραρ, 6, Ο, ρυμηί παιδείας αἰ Ποτεΐ, ἸΝαμη ρτὸ 
βελομιένοις Ὁ ἢ ἀϑυηναίων χώραν οἰκείαν ᾧ παςζω ποιή ὡς, 
αἴςο {γι εηάτιπι οἰκείαν κοὺ πειςὴν ποιήσοιοϑο!,, ἃς ἀς 
δυΐάα (φῃτθητία πειφὴν ἰΠτοιργοτοῦ ὑσήκοον, 207 -- 
φέγάη ξ5 οὐ φπεητρ. 

ἤἸδίάειη. 477, Α. ργὸ ὅν ὑπὸ βοῆς ἕνεκεν, τορο- 
Ποπάπιπη δίον ἀρὰ βοῆς ἕνεκεν. Η], ϑτθρβαηιι τοπηοῖς 
Ρατατ ἘΧριμησοη αὐτό, ἐ 

ἄ 470, Α. Νἱἰοίᾳ ἔπη τ α., ὑσὺ δ" οὐδὲν τότων ἐ- 
χόντων «ἰδιεληλύϑατε. ΠΩΠῚ φἰὐθιεληλύθατε ποαυίς ἃςοῖρὲ 
παϑηδικῶς. Ιτα΄ιῖς Ῥοζγτιιη ςαοῦ, ἵτὰ (ογι σθητοτη; 
ὑσὺ ΔΆ" οὐδὲν ζύτων ἐχόντων εἰς το αἰδκεληλύϑατε. 56- 
αασηταγ ἃς {{{4 σοττιρτα . οἵγε ὥασερ τὸς δάκνοντας 
κλοιῳ δήστωτες 9 ς ἰητορτίις {ογ βεῃ 44, οἵγε ὥασερ οἱ 
τὸς δδίκνοντας καύας κλοιῷ δήστιντες, Ῥοττιι5 οΧ Ρ] ατατ-- 
«δὶ ϑοίοης ἰεροπὶ ἀα ςληΐθιις ρεοξοτι, ἂτ ἰοσαηα 
Βαποϊρίαπι πὸ εἰποηάατ, 

ΑὉ {ἸΒΆΥΜ.ΙΙΙ ΗΙςΤΌς 
ΚἈΙΑΚΥΜ σπεοςλκνν. 

Ν᾽ τ νιν βες ε{Ἐ1}}6 Ἰοςιις, τέ αἰ οι δύ Ρ]ὰ- 
τατοθιις Ηἰίσο νογθὶς δατίρίτ : Ξενόφων αὐτὸς ἑαυ- 

Ἧ γίγονενἱςορία,, γράψας ἃ ἐφρατήγησε καὶ κοι τώρϑωσε. καὶ 
Θεμεςογϑη λέγά αἷδὰ τότων σιιοτετάχϑαι ἢ Συφακούσιον, ἵνα 
πιςύτερος ἢ, δγηγούμιενος ἑαυτὴν, ὡς ἄλλον, ἑτέρῳ τίω) ΔΙ χό - 
γθν δόξαν χοριζόμανός : ἢρς οἴ, Χεπορμοῃ ἐρίς {θὲ 
ξαϊτ ΕΠΤογίᾳ,, ἀείσεϊρτίς ἰἰς, ααδὲ Δα π {Ἐγασῖς νε 
ἀυχ, ὃς ργαοίαγε οί, ΤΠΘΠΙξορσοηεπὶ γεγο ὅὁΥ- 
τασαίητιπη ἦς [γἰς (γὶρ ΠΙῸ ἐϊοῖτ, ντ ρίμς ἢ οἰ Παπ- 
οἰίζατιιγ, ἀμψπι ἀς (εἰρίο, ταπγα ὰ τη ἐξ Δ] [ο, Παγγαῖ: 
{οτῖρεϊοηἰς ρσ]οτίαπι αἷ1} ἰατρίθηϑ. [π Εἴθ δατοτῃ ροίς 
Θεμιςογθη Δ ΠΕ .Η1Ὶ ἃ τὴ6 λέγά, ιοά Τ ἰη οαἀϊτίς 
ἄἀεοίξ,, δζ ρεείϊς ργορτογ Πιμ τίποτα σα πὰ νη 
Ἁγ ]5 ν|τἰπτα νοεῖς ργοχίπηα:. 

1014.}. δοχιοςγ θέξίοπειῃ γεγθὶ ἐπείϑον., ργο 
ὕγίϑοντο ἃ τὴς Ποτῖδπη ἰη τηατρίης [ἰδτὶ. Ἐλπιάοπι 
ὃς ΒΙΠ αἰ τις [5 1 Εἰ τς τερεγεγατν τί ἐς οοπιιοῦ- 
Ποπαίρῆιπι ςοΠρὶ ροτοίξ, 81 ΕἸογοη τίη τηδις, 
αύδτ δ Η. ϑεδεββηες (φααμταϑ εἰξ, ως ετιεἰθα- 
τεπτία: Ογαμῶ φηλρ2 οὐδε πα τεξαπι, ρογηίμονς 1,4-- 
εοσαγἘοἼΣηα8 ΦΉ ΤΣ ἐγηρογίο ργάο 2. ἸΝοΙἔγαπι ὅ1τ6- 
Ῥβαημ5 Δα πηαγρίπεπι ποῖδμῖζ, 

482,0). [ἡ ἢϊς,, ὥσερ ἐν τυφοινν! δὲ ἀσοφεῆκεν. {ΠῚπ|ς 
γε] ππρροῆκεν ἰΙοςο Γεροηθπάϊτιτη δ γι ᾿υοϑεῆκονν 

486,0. Ττοσυχα πη ἤθη τγϑόξο ἱπιεγργθιδζιιβ 

εἰ ΒΙ ΠΡ ΑΙ άπ5,πος φυϊἀαπαπιὶη νογΐοια πηγαῖς 
εἀϊτῖο ρτῖογ Η. ϑτερβδηῖ. ν πῖιπὶ οἵδ, ιοα πιὸ- 
ἩΘΑΠῚ5 πλς (φαυατιιη οἵδε ἰοέξίοποπι, ἴῃ απ δαϊτί 
Π τὶ οπληες σοπίδητίπητ,ν πα ραττίοιι]α ἀσπητα, ἢἰ-- 
ΤΉΪ ΓΙ ΠῚ χαϑειργμκένοι ἐν τῷ σωυρωμαΐε, ὡς αὐδρομνήκᾳ ὄνας 

ΠΟΏ ὡς ἐν αὐδρομήκᾳυνθι. Ρίαπο αζοπιαῦ μας οέξιο- 
6 νετογὶβ ἰπτεγργετίς Ομ σο ἀποτγερατ.ϑης ἐ- 
πἰμα μας ἰρίμς νεῦθα: Το τη "1792 1 ΦΆΠ64 11: 
σαἱϊο ἀεργοῤθηζοὶ οἰγοηεημοίφηφγμηε, Ἰτααιις {αἰ σα-- 
Τὶ ᾿ἰσετ., ΘΠ] ἐν αὐδρομήκει πγαταῖ!δ ᾿ῃ μυανδρεί μαῖον 
4ιοα οαιοαπὶ γο αἰ άϊτ, αὐ σαυίλι, 14 οαυάοὴ 
ΡΓοθαγαποη ΡΟ π,}{Π{ΠὈτὶ τηαπα δχαγαῖι πάσηι 
εἰπι5 ΓΙ [αοίαης. Νοοίρπογο, Βγοάαιπι οτίδπὶ ΟΣ 
ἱπρεηίο πο ]οσαμη Βιιπς σογγεχης, ντνοἱ ἐν αὐδρως 
νι δ, ν 6] μκανδρεύμαϊι Ιερεπάϊαιη σοι ποτίς : (οἀ οἰιπὶ 
{αρίας αηἰτηφάπεγτὶ οοηἰφέζασαϑ (πᾶς αἀ ἱπτογργθ" 
ταμα νεῦθὰ ἀϊγεχηῆε, 

ἤδίάεπι. ἸΝου ρυτας τοϊεσαμάαγη 4 ὑσσεκτ 
χώροω Ἐ]. δτερβδηιις, δύ γθέξε αυϊάθπ). 566 ΄υπμπτὶ 
τριτοῖ ἢ αν οἰξεχώροαν, τ οἰττοτ 4[114 πλποτὶ ςαπὶ 

"2 
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ἀϊΠιγα τυάίης (δ Πίτοϊ ροῆς,, πἰπιίγαπι ὑσπσεχώ- Α πη ἀυδίτο. Ουαῖῖο . Ρασηδῦ ΟΠ ̓ ρήτι9 Αρ ΘΠ] αὶ 
φοων, ιϊοα πιαγρίηϊ δα ςτιρή. ᾿ 

488,6. ῥτγὸ Αἰ ταρνέα, ποταυιῇ δά πηδυσίπογ]ς- 

φεπάππι εἰς Αἰ τάρνα. δὶς οηΐπι δτορῆδπιι Βγζαη- 

τίτις Ποιηθποίατογε πόλεων. (ὐοσῖε Αἰ πιρνέα ἢ νογῖδ5, 
ἀϊςες Ατατπεηίεγῃ. [άοπὶ ἔπρτγα φιοαιιε ἴῃ ἐχῖγο- 
ΠΟΥ͂ 11 αὐαξάσεως ἰἰ ΤΟ Ποτατι!Π 4 πΊς ἔπήτ. 

489,4. Οτπὴ {{π|5 ᾿π νεγδίς, ἄλλωςε γὃ ὑπτεφϑόνοἰ 
πῇ ςραπᾷ τῷ Διοσαφέρνει» 1144 ν τι} ἰΙάτεατ, ἐσυ 4 πν 
ποη ἀϊδῖτο. Ρείπυι φϑονών οπτη ρατγίο δὲ ἠδηἀϊ 
ςαΠιςοπῆει ρίαης ςοπέξατ. ΡΙαταγοθιις Οσίαγε, 
ὦ κάτων, φϑονώ σοι  ϑανάτου. ἽΝ ΔΓη αι ΔἰἸου] οτίατη 
᾿δεςαίλη αἱ σαίμιη Δάτηϊττίτ., Α]Ί4πὶ Πρ βοατίοποπι 
Βαθετε νἱἀοταγ,ν!ἀε]σοτἀςοεπίεπα!. εἶπάς ρτο 
φραπᾷ (Ππἰταιξάιπη ν ἄδτιιγ ορατηγίας νος θα] τη. 
Ῥτγαςοιτοηῖπη, ΠΑΡ ογπ πη φρατηγὸν δ᾽ παύτων ἄς- 
Τρπαταπι πηΠς, Ὁ υᾶτο ἔμοτίς πασρρατος ρεγπιαηα 
Ἰεέξιο: ἐσκεφϑόνᾳ “ φρατηγίας τῷ Τιοσαφέρνᾳ. ἘΔ τα- 
ταρη 44 4ς πιαὴπ {ςγίρτίϑ ργοθαγε πο ροτι, πὶ - 
ἮΙ] ἱπαπιατάτο γο αἱ. Ε΄. ϑτερβαηι5 ἄς πλεὶβ Πιπὰ- 
τάτῃ ὀαϊτίοπε ίδοιπ44 πιδυσίηὶ ἀ οτῖρῆτ. 

ἜἸΡΙ4. Β: ϑυρογήπηπι Π]υ4 ὅπ νἹΔετὶ εὐ ἴῃ 
ἬΙδ γετθίς, ὡς ὅτι ὀκνοί, ας γε ξε ας ἰὰ απ δι ἀα τω, εἰς 
ὀχνοίη. 56 4 πηοπλϊπὶ βογαπη, σι προγῖι5 4 Ρ.182. 
Τὸ). ποτάτα, ὃς ἀοίποερβ δά ραρσιζορ, Β. γεροτοηταν, 
᾿49ι.Ο. ΠΟ ΒΟ ρτο ἐχόμενοι ὃ Πεϊκλιές (ςτὶρίο- 

᾿ τῖπι ἐχόμενοι οἹ ηπϊαλιέις, ΠῸ ὅτορῆδηι ΒγΥΖαητ ταῃ- 
ται διιέξοσίτατο ἔλέξα εἰξς (ξὰ τρίτα ετίαπι Χοπο- 
Ῥποη, αὶ ΡδαΠ1ο ροίξ 492. (. ορίάιιπι ΒΌς ὅῃ- 
ζάλιον χάρο! ἰατ. Ηθητ. ϑτορῆδπιι δα ἠπαγρίποπι πίῃς 
Δα!ςτιρίϊτ. 

1014. Ὁ). Ουΐπη ρτο ἐγύετ αὗτη κἡὶ ςραϊιὰ ὥασερ ὅ7:- 
διϊισκιὸς τῇ πελοπονήσφ, (ΟἹ ] ἀεἴθθαῖ κἡ φρατεία, πο οἱ 
εαγἀαδίτειη. Η. δτερμαπιιὸ μίης π σΟπτεχίιμη γο- 
ΠΘριτ: , ἐν 

ἜἸδδήειη, Ε. Γοςας Εἰς πηδῆσαι οἵδ, ας ρτορτε- 
ξαάυθδίμτη ποη οἶδ, φαΐπ απτο «ϑροὶ ἀείιτ τὸ αγτίςα- 
15, ὐτο με βήσαχ τὸ φϑϑ οὶ τῷ παΐος ἀργύοκον. Πιοα αι1- 
«εἴτε ργοιοῦθ!) ἔογπια ργοξογτασ, 564 αα ςαιιι- 
τιιγ, ΠΑ σ β τα τ] ]Πατα (ἀπτ, δ᾽ αὐτῶν πον ωρῆσαι τοῖς Λα- 
Ἀεδαυμμονίοις. Ἐσο ἢς το α!ἀΐ, ἃς {1 (Ὀείρτιπι εἴδει, καὶ 
δ᾽ αὐτῶν ({ολ]ϊςετ βυλόμιενο;, ἀε πρετιοτίθι15) σεφαω- 
ρῆστι ἠλείες τοῖς Λακεδομνθνίοις. ΙΝ οαμπς ἀαδίτο,ν ογαπι 

. Τςτίρταζαπι, σι οιπια: ταπὶ 46 πὶ1}} ἢτ, δΌ μας ἀἱ- 
Δοομ ε- ῃσγίατη πο εἴς. [Γοςὰς οτίατη (δπῆι γοίζο ἃ πιθ 

σηϊπάαιῳ 
ἀἠιοί. 

τεάάϊτιι5. ΝΑ φιοά χιπίτπας αυϊάαπα]]ανεγθα, 
“οὶ ἢ ξεβὸς ἀῤγύρμον, Ῥτοτίας οὔτ ἱπἀπσεπάα: Δς 
Ῥαταταΐῃ Βοσρετεῖτε ἰσάϊςατ, Πα τείηετε ἀϊσαπη. ἃς 
ταογοίιο: 'Νοη θαϊπιίαπιεσε ᾿ἰσεπτίαπι τα ἐπὶ πα 
Τπαπαίογιρτογαηι αιέξογίτατε,, γε] απ οηϊδιιβ πος 
ταετ ἀίαηα οἰατιγιθιι5, Πδὲ 4αἱ!ιαπὶ άεθεῖ. Β ἃ- 
Ρετοϊβξοηίς δἀπογίᾳς Βόπανο!οδᾶς Χοηΐα ςοπὶ- 
ΡΙΐσος, πῆς πηοάο Ας πιεπίαγα ὃς ἀείηας ἢϊ5 ράττίπι 
Ορργεῇῆς, ραγτί τη ἀε] ετὶ5, ΕἸςος Γἀσεάα τη ηὶἰς ἀά- 
ἀπηροῦο. γΊ4ε5 αρτς Ρτγοπεγδίππι φαδάγαγα. 
4935.“ Τεαπεητίθα5, Ὁ τ ποθὴ δηϊπηδάμιογ- 

εἴτ, ης ᾿δδιιπγ εἧς πιο η 15 ἀδξοσγπιγατι πὴ, [5 νος} {Ὁ- 
ἰαπι ἰπτεγργετίς σοπ που οπεπη οτππὶ ΧΕ ΠΟρΗ πεῖς 
νειδὶς σοπξεγατ. πο πίες πε ααξ [τίη ιιατ δ! 
σα γαςῖβ οόπιιδηϊγε; ὃς νάπας σογγοζειοη]β 6- 
θετο. ΙΝ πη ργίπιο γἰ ἀϊσα 1 εἰ »ὡς μάλα σοὶ ψιυδὸ- 
μιάνῳ κατεμιζαλυσεν, το Γρτοτασγὶ; το τε ααἰμίμεγέμ τεῦς 
ἐἤετμά!οαπει, Τλεῖη 48 ρσὸ ἐξελάίας σφσκιφῖ. αιιοά ὃς 
τυ ςτΙρτὶ ὃς εαϊτὶ μαρεητ, (δ [Εἰταίτατ Ὁ πτεῖ- 
ΡΓΕτο σησχεός. Ταττίος πση ἀπθίμτη εἰξ, σοητγα ίοτ-- 
τχοηΐς αταοὶ σοπίπετιαΐποτη Ποὶς ρομἱ ὁπότε οἵ αὖ, 
συοα ποπηίηες οἰσραπτὶ ἀοξετιηα ργαάϊτος υἱάογς 

γε θῖ5, αι οά ἰσρίταγ Πεὶς νο] ἔφησε, να] ἔφη σὲ, νεἰνς 
411} ςοάϊςε5 μπαδοητ, φυσειγοάάςητε Βοςίρίππι Ργτς 
σατλο ο ἢ 5 νεγρί5. δοῦέ οἰξέηετερο κἤσία!;5 ο2Ε7727726-- 
ἐγ6 σοησγε εν. Ἰζατὰ 40 ρϑέξο νεγς πόρτα ροτε- 
τας Αροῇίδιιδ. ΠΕ. εοιγομίάετη Αριαϊς ΕΠ ατη. ἢ 
φΟπρτοίιτη οὔτε σἰπὴ πιδῖτε ΞΟ ΗΝ πρὶ ἰρίς 8- 
τεθατιγὸ ᾿ς Η15 οπληίθι5 ἀ ἘΠ ουτατίθιι5 ντ ποὸϑ ἐχ- 
Ῥοάϊαποις, πάϊςαθο ἰεδξοσί γατίοῃςβ πηεᾶς, συθυς 
ρει ἔουτ ρος τη ἀεργαιαῖοοςο ΕΧΙΠΙποιὴς 

Β Ῥυϊπιᾶ τη Αροῆ]δο ῬΙαταγοβὶ ἰςρίπιας, Ασα ΠΙδατη 
ἴῃ Πὰς δάπιογίις Ἰ ςοτγομίάαπι ςοπτγοιιςτῇα Νε- 
Ρταπυμι πο; τείξοπη δα πἰτογιπογιιπι ΓΘοτγο!- 
ἀπ παταίϊτππι οἰτα δ, αὶ Ασίάθτῃ τεγγαύποζασαθι- 4 : 
εὐΐο εἰεοϊ ες. ἔφη ας Ῥ] αταγοῆιι5, καὶ Σ Ποσεδῶνα κατ΄ 
[αμδοτυρᾶν τῷ Λεωτυχίδου τίω νοϑείαν, ὀκξαλόντα σφσμιῷ ὯΣ 
ϑαλάμου δ ΑἼγιν. ος οἵξ, Ζέρεθαι ἐλαη ΔΙορι σέναν 
τοίξεῦνε [δ πο ἰσσετεραογ φεῦ Ζιδοϊγοῤίαα παιαἰζεηα, πὲ 
τεγγάγσοῖ οτραίανρο ἀφίάφης φιδοίει. Ἡαονοῖθα 
οὐπι Χοπορβοηζοίς σοηξετεπειηϊπιδάπογτοσε νῖ- 

Ὁ ἀεου, οἱς ἐς πος [ρίο Ιοζο ἀοίοείρτα: ἤςσιτ ὃς αἰτα 
πχπΐτα ἀα Βηΐος Πδ τὶς {απῖζα, ραγὰ ]ς 15 (5 Ρ] τατ- 
«Βα ἱπ(οτιης. [ταις Ρ]ατάγςῃ! ορε Χεπορῆοηζεα 
ΤΟΙ τἀ ΠΊ115, ἃς ΡτῸ ἀλλ᾿ ὁπότε ογ αὖ εἰς μάλα σοὶ ψιυδὸ- 
μένῳ κατεμίυϑυσεν, ἰΘσαΓηΙ15 ἀλλ᾽ ὁ ποσεδῶν. Το Ἰάς Ρίο 

ἐφ᾽ ὁ τὸρ ποιἔφησε, {ΠὈ]ἘἸτ Δ πλπ5 ἔφυγε. ΤΠ) επίχας αητα 
νογθιπὶ ἐφανύη, πα σατίια τ Γερσπεπάδ. Ηος πιοάο 
Βοτ, ντ]οουτη Ἰητεστιπι πο γοξὲς ᾿εέξαγί Πιη115 : ὅτε 
ὃν ἥινα καλῶς πατέρα, σκ ἔφη σὲ 1) ἑαυ τᾷ. ἀλλ καὶ πολὺ κάλ- 

λιον ἐκείνυ εἰδῆα μήτηρ καὶ νι ἔπι φηδίν. αἰλλ᾽ ὁ Ἰτοσέδων ὡς 

σησχκῷ ἐς τὸ φανερὸν ἢ σὸν πειτεδφι. σιιυἐλεδοτύρησε ταῦτ᾽ ἀυταῖ 

καὶ ὁ ἀληϑέςαΐζος λεγόμενος χρόνος 17). ἀφ᾿ ὅ τὲ τοι ἔφυγε, καὶ 
Ἰοι ἐφαϑη ἐν τῷ ϑαλάμῳ, δεκάτῷ κιζωὶ ἐγωε. ΝΊάεη χαος 
Ἄροπίδιιβ τοῖος δάπιογίῃς Γι ουγ ο! ἀΔπ|ργοάπςαιὸ 
Ρείπιαστη Αρίάςπα, ὶ ΒΕ] απ εΠἘ πεσδιογαῖ, 56- 
οιμηἄο, πηατγοπὶ ἱρίαπῃ ΓΘοτγοβίάα;, Ταεγτίο Νο- 
Ρταπιπι, 4αΐ τεγγαπηοῖα Αρίάετα 6 σαδίςαϊο εχ- 
αἰογῖτ. ΝΑ τεγγαπιοταβ δά ἀπέξογεπι Νορταηιπι 

το ογ  (Ο] τοσ, ν ΕἸ 4 ἐγοσίχϑονος (τε ΓΓα ΠῚ φιιατί ἢτΙ5) 
Ε δ ἐνοσιχαΐε ερ᾿τἰλετίς ἱπτο Πσίτατ, Οπαττο, τεπρις 

ἰρίαια. Ετοηίπι ρο δ απὶ ε σδίοα]ο ξαρόγατ Α- 
δίδπες ΔΠρ ας ἰπ ἐο οοηίρεέξα ξεγασ, τοτὸς 46- 
οοπη πηδίος δ πἰπτιογατ αρ νχογε,ατα; ἱπτεγεα Γξο- 
τοδί άς5 πατιιβ πιεγάς. Η]ὰ5 ερὸ γατίοπεβ [δ ααπιτυϑ, 
Ἰοςιιπὶ της τα ἔππα ἱπτογργεταταϑ, ντ Εἰξ 4 πε ορε 
ῬΙΘτάγοὶ ετηδοιίαταϑ. ΝΝῚΠ1] τατος ἰη τας! πι- 
πτπζαγα γοἱαΐ, Πης οαἴσιπὶ ἐπα πυογίρτοσγιιπῃ, ὃς 
Ἔγιἀϊτοσγιτη {αβτασίο. ἢ Ησης. στορβαπα εἀϊτίο- 
Ὠςφροίξοτίοτί πις αδῇ ρὸγ τγαπίςπηδπι ᾿παΐτι5 ἰπ- 

Ε πιρησ. ἀϊαγρί πὶ δα ίσγίρήτ : Ὁ υ]4ατη εχ Ρ]ατασοθο 
(οτίδιιητ ἀλλ᾽ ὁ Ιποσεδῶν ὡς μάλα. ὃς ρα.}}0 ροίξ, ἀφ᾽ ὅ 
τὸῤ τοὶ ἔφυγε. 56 πέρατίοηΐβ το νεγθιιπὶ ἐφαϑη ΠΟ 
τιον ηΐτ, Ζιια: άπηση ὃς ἰρία περοίϊαγίο γεχυίτγίταγ. 

δ 494.8. Μαυτηδίμιης Πα, [ὦ καὶ τὸ ἐἰδὸς νεανίσκος 
νον καὶ τίω ψυχίὼ ἐὔρωςος. ἸΝο τηΐπὶ οἰ Ἰπτερ τα 
ςοπιραγατίο . {ιιπι γοοὶ εἶδος τεξξς ορροπαζδιι- 
ὅζογ τί ψυχίω : ατνοτο χιοά αἰτεεὶ εὔρωςος τείροπ- 
ἄσατ, πυίαιαπι οχίξος. [τὰ 65 (ΟΥἰρτιγατη Ἰπτεσταπι 
Βιυϊυτηδ αὶ οϊτε ἰπάϊςο,, ἰώ καὶ τὸ δος νεανίσκος κϑηὸς, 

Ο καὶ τίω ψυχίω εὔρωςος. Ἑδς]6 γεζο κόρος ρετίγε ρὸσ- 
ταῖς, οὐ εἰτι5 πη Πἰταἀϊποπη σιπι [{τταγίβ ν [τ 15 τὶ 
ταςεάἀδῃτίνεανίσκος. 

ὅἸδιάοπι, Β. Οὐ Βαξξεπιι μεῖς δὰ πηλυσίπο πη 
Δάίοτίρεα Ιεροραητιγ, σε νοῦ Χοπορβοητζαα, ἰὰ 
σοητοχτιπι τοςορὶ, οχίραα ταπτιπι πγατατίοης ἔα- 
ἐϊ. Νατα ργο ἔνϑα μ ἕνα, ἔν)α δὲ «. . πολεμίοις, τα - 

Ὶ δῇ Ροίαυϊ 

ὩΣ 

Ἑ Ρίμεαγα, 
φοΥ̓ξ 

ἕξω Χεῆϑα 
Ῥῆνον. 

: παν ἐβέεχενς, 
Τὸ μάλα σοι ψιυδοένω κουτεμείωυσεν, ὡκ ἧὸ ϑαλαίμου ἐξελάσαιξ ᾿ς 



ΧΙΕΝ ὅν 

Ῥοίαἱ εἰ ϑὰ ὃ δύο πολεμίοις, διιοά οπιῃίθο Ποῦ ποροῖς 
{δ Ῥσόρτοῦ ἵνα νοσςηι ργαοοάσπτοπα, 

496, 8. ΡΓο ἐπαγζειλα μένῳ Τῇ Αἰ γησιλὰν τί ςραπαὶ, 

Ἰερο τέιὺ φρατείαν. ΝΟΣ Θαϊπὶ ΘΧΟΓΟΙτα τ, ΠΟ ΠῚ ρο- 
τἰτις α Πιὶς ἰρίς ροίξεθατῖ: [6 Θρογαπτίη ὀχροαϊτίο- 
πο προ  ςοδάταν, Η. ϑτορμαθας εἀϊτίοπο αἰτοτα 
ἴῃ τοχτα πο ττ] ἔτ. 

δι άθι,}). {πο ῆπιῆσοπηῖοῖς Εἰίος ποτίβ Ἴνοσι- 
τἄλτη ὅπ δτορΠδλι15. ΝΝοὴ οηΐμη δά δα, πα ἰαπῃ- 
τξαγ, ν ]ατατίοης αυδάγας. Ἐφο τὰπ ἢ ΠΟΥΓΠΡΓΩΠῚ 

οτίτις, “πὴ οὐἹοίδιη ἀΥδίτγοῦ. ἸΝΙπτα πη ρΓο τ 
εἰπσ ἰταταπιοῆς ὅπ ΟΝ ἀπυ αν ργζοοάατ, γένος δεό- 
τκενος ἥκοι γγοέξο (διϊοίταν, ἢ {ὴ ἴᾷς πόλφς αὐτονόμδὶς. 

497.}. Μίτου ποοϊοσο ααταπι ΟΠ Ἢ ὅτε- 
Ῥθδπσπη οἀϊτίοποιι Ε Ἰογοητίπαι), ἀξ ογπ ἄληῃ 

ΚΠ ούτην,, φιος ἈΠ γνὸ αἱ οἰξτῦῦι κὗ οαῦ ἔμφνε καὶ Σ Α΄ - 
γητίλαον εῦτα, ἐδήλωσεν ὕφεοον. ἸΝ πὶ σια ταπγάοηη οἵα 

εἰ ἕμῳεῦ Οὐιοά αὐτόθι οσὸ {π0{Πππτειΐ ν ουδατη ἐς 
δύπᾷ, ἰά οτίαπι ὁχοιπρίαγιιιη δαϊτογαμ σοηίςπα 

“πτοτιῖς ἔθ οἰ: πο αἴσαηι, ΓΘ ππὶ Τρία πη Πα 5 Ιοοὶ πε- 
σοἰϊαγίο ταῖς φαοά αι νογθπηη ροίζοτο. : 

ἔρος ἀἠ- "αδῚ ἀπῦοοι μας, φαϊτίοι!ς ρτίοτί ποτατα, πᾶς 
νηράῃ εἰϊξ. Δ χ χ να ἀπηὶο τοσοπίδο: νἱάετο νά ῸΓ Δ] δπὶτὰ- 
μείω νηρῆ᾽ εἰοποια ππῖτς Ἰοοὶ τοπιταοπάϊ. Ναμ ἐλύπ να! ἐς 

Πος Βττου 58 αἰπογίπηι αὐ ἔμεινε, Οτιαρτορτεγ σορίτα- 
τὸ ςορί, πος ἔμεινε ΠΟΥΓΕΡτΙΙΠῚ ΟΧ ποάδιῃ αἰτο νεῦ- 
θο Χοπορποητθο,ραγμτη ν Ἱτατο,ουίας οἵου σ]οί- 
Ὁ νογδαπι ἐλύπει . πο α αιιάθη) ἐλύπη ταπγάθηγ ἃ 
-αυϊδιααπι γθοθργαμι ΠτῚ ἢ σοητοχτιμη: νο]υσῖ το - 
ἐφ ῖα5. φαδτα ΠΠ 6 ἔμενε, Ρτα οἀοητίδι5 ἃοίανίο- 
αοπτίδιι οοηστγιοηβ. ΟἸΓΟΙ ΠΡ οἰ οητιὶ ν οΓΟ τη - 

μἀνιῶν, τ᾿ ᾿ϊ, ταυλάοπὶ οὈτα τ ς νογθιμῃ ἐμάσίᾳ,, νοτις ΠΠπ|4 
τλυχῶν, -Χ ΘΠΟΡΒΟΠτΟΙΙΠῚ, ρον ἐλύπα ΟΧρο ταιη. δι ρηιῆςατ 

"ρῃΐτ μείυιᾷν, γα; σασίατη ρτα δ τα, ν ο] δα ἴγασπ ργὸ- 
-ἀοσαγο; παρά ἰάθη (ΟΠ σοτ οἱ στ λυπεῖν, τηοῖο- 
-ξίδπι αἀξογτο, πιο] οὐξίατν οχΐίθογον Ὁ ππππ14; πο- 
τεῦ Εἰμτατίνα ἐχργοῖο, μἀυιῶν εἢ!α νογ αην Αττί- 
σα : γαίας ἰαπι ἀπ ίταγο ἀορθηγ115. ΟΟ ῬΓΟΥίτι5 
Βεῖς νίπιτα Χοπορποητειν, (τείρτζογεηι ἀπικώταῦν, 
.Ἦος ἐμώωίᾳ ἀοἰηάς ἴῃ ἔμεινε πγπτατιιηι ἤΠΠτ ὰ ράτιττι 
Ῥου τίς ρα στρ ἰ5. Ηἰς5 δατοηι ἰανη (τί ρτῖβ, σαὶ 
Ἦ.. διορβαηὶ σορίτατίομο5 ὃζ ποῖα αἰτογας. ἰηίρι- 
τρΘΓΘΠΊ; ΙΔ νογθιπὶ ἐλύπα Προέξατη εἰ ΠΠῸ,ηα- 
ἢ εχ αἰϊσυΐας σοπἰοέξαγα ργοξεέξαπι. Ηδς οαπὶ 
αιριοίοπε ᾿σεγο, αὶ πβο του! Πάς, απαην δτερμα- 
ὭσΑ,ςοπῆσναγο ρο πη, ὃς οἰξθη οτος; ἃ πης ΓῈ- 
Ῥαγταπηῖη Ἔχοιρ τ θιι5 ὁ ντ ἀἰϊχί. οτίαηι Θά τ : η6 
πα! ἐς ἀΠΠ1πΠΠἸτυ ἴῃς Πογιιπι, ἐλύπει ὃς ἔμεινε. αἰ τ 
τατῃ. ὃς ἔχοι! ο της ραγρσαητ, απ ἐς οτίσίπο πυιῖ5 

τροῦνᾷν, ὅν: ἐλύπατη οὐ σοΥτὶδ Πα 1ΟΠ5 ἜΧρ] ἰσαι Γαπηνογο ςῦ- 

« πύππίοως ἠοἰτ τα ταη άτιπη ἔμενε ροτία5 1Π ἔμηνε,]αο ταν οτ- 
“Ὥς ΒῸ μαϊνωτηϊη5 ποῖο., ΠΗ Ηΐ αυίάθηι ἴρποτῖο ῥοῦς 

{ἀ5. ὃς δρτί ΠἸπηαυν (Πς ραγαμα ργπάθητεσ αἰτ) παῖς 
Ἰοςο ΠρμϊΗςατίοπειι Βαδοατ:ἱπ ἐο πος ΓΜ [Ἀτ|5- 
ξαεῖτ, πος 411|5 (ατιϑξαοῖοτ. ΙΝτὴ οἰαίπγοάϊ Ιοσυτῖο 
Βγρογθο!ςα γος ἰρίς ξλτετιιγ, αἰοπα οἴ α Χεπο- 
Ῥῃοιτίς ἀφελείας ὃς ἰοηρε 4αϊάοι ἃ πιοσίθιια Αρε- 
Π|αὶ γοσίϑ ἃ] Ιεπίοσ 5. αατη ν τα οὶ Ροῆττ σαπιρτο- 
Ῥῖοσ διιζξοσίζατομῃ Γγίαπαάτ ρα αἰἵος, γεάαέξαπι 
ξα δ δα ἱπίαπίαπι, Μοἰείξα ααίάθηιν μας ΗΠ] αςοί- 
αἀἰῆς, ποπαιῖο πἰ 1} ἴγα ἰη 6ο Ἔχοίταιϊο ς ἀΐρηταν ο- 
τπηηΐπο ἢ άς, ἀτηις ἀρτίογὶ ἀεοίαγατιν νεῦθοὸ μη- 
νιᾷν Αττίςο; 4πᾶτῃ ΠᾺΪΠ 5 δαζξογίτατο ᾿ἀοηοα ἔγο-- 
ἴῸ μεαύνᾳν . ιια τι Πγ1115 ὠκμίανάν ΠΟΤ ἸΡΠΌΓΟΠῚ, 48] 
τατοξ ἢ] πλᾶσπο Η. ὅτορμαπὶ τποίλιισο ΠΕ Πα Πα 
νίτς ἔαϊ, ασ πο συίάοπι ἰΠ!ρεχιῆς, ργατοῦ τἰγαψατη, 
Δα! ἀπάτη ἴῃ οο ΠΊΟΙΏΪΠΙ. 1ιἰςεἰσῖτ αατοτη ὅτερμα- 

1072 ΠῚ ΟΝ ΔΕ Ἂς 
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Α΄ δο ἴδηι πο αὐγιυμὶ πίαπι Παὸ ἰγτὰ οἷα πλσα νογδὶ 
μωιᾶν Χοπδρλοητοὶ,, φιοα Παῤξοηι ᾿σποτγαῖς 
νἹφοτισ, από! ογο τοάους. ΝΟΪ ας οηΐην τποίαα - 
Ταῖς ταῦῃ Πγαση 5 φίΈ., ααΐῃ Αἰ ιιος ποτ Ὠοητιμ 
αὐηλίττατ. 

498. ΑΟΡΓῸ ἃ ἀξὲ αὖ δ᾽ χοήμαϊζξ, τὸροπὸο τἰξὶ αὐ- 
“ἐν. Ἐ]. Θτορἤδηιβ οἀϊτιοης ροξεγίοσι αἀηλ τ, 

1014... Εαϊτίομ οι ΕἸογοη τα, ἃς αΠ 15 ιαίς- 
αν, (ἢ ς ἃ πιο ἤθη δα! ςέξα πη, μάυνα δ αὔϑρα. 11-- 
σρατ οηΪΠΊ πα πιιης ΠΠ|0 νεοπαλαίῳ νΕΥθὸ νεῖ) {6- 

Β φαῦζας ΕΗ]. ϑτθρῆαηις Ἰερίτ,ώς πολλέω χάφαν ἀὐτα ἔχάν. 

Ἔσο ςοαΐοεϑ αἰτος ἱπλίγασι πβα] αἱ, δέ ρτὸ ἔχέν, Πα {{1-- 
τοῦς ΡΟ τ 5 ἔχοι. 

ὅἸδίάεμι, Π). ΠΙὰ 4 εὐθὺς ζένανπία ϑποςρέψας, νἱτῖο- 
πη εἴτι ρε ροϊποης ἀςποίομτς. αι εὐθὺς εἰς ὧν- 
ανἴια ὑποςρέψας (ττ] ομάππι. εις ααζοπα ἢος εἰς, 
ῬΣΟρτοῦ οἰπις {πα Π τα ἰη  ομππιν τίσιν (γ 1 αθα ρτα- 
σεάεπτίς εὐθύς, 

θ᾽ ἀεπι. δ ιιατιϑ ὃς ν ἐγ θόσιητι (πεδητίλη, ἃς 
ἸΏτογρ οτίβ ρΎΊ Οἱ αιιἐξοτίτατειπι, ἰορ ὁ ππεϑίόντες ἀὐτε 

Ὁ εν ἑππεῖς, ΠΟῊ προίόνος. Η. δτορίναπα5 δαἰτίοης (ς- 
οὐ Ποτππταθ!Γ. 

Ἐ ΝΉΝ εγίῃι ροί μυιποαίτεγο, το ζύμισροιϑεν τε ξἘ πς 
Οὔμισεροϑεν, ΠΟ ΕΧ τὸ ἔμισρρεϑεν χέει, 110  τοίρα- 
ἄἀοτ: δ τὸ ἔμήϑξοοϑεν εἴην ΠΔΠ} Τα ΐις σοιησποάο ]εραϑ, 
“(ἃ ἔμασεοθϑεν ἐΐη, Ποῖ αὐ παίττῦ ρο ἤτον, 

499. Ὁ. Ομληΐηο ἰοσας εἰσ μη οηέοιτοῦ ςαγοῖ, 
ΝΝαπι 4] τατηάοιῃ 4 δες ορυοπτίουιπι ἐχαΐ- 
τατιπὶ ἀαγο Ροτονατ τίη ὃς αἰποτία ἐπ βα εἰς [π-- 
Ὀτῖς οἱ  (στίρταγα. ἸΝαπι Ἱπσ ΟΠΊΠο5 Παθοδητ, ὅ- 
εἷς παρέχοιζο ἑωσππκὸν, ΕἸ], ϑτορἤδηας νου θιμτι πα ἴτα 
αἰϊαϊπτ, ντ {γι εγοσ περέχη τὸ ἱππικὸν: οσθο., 04 
ΧΙ πιαγοῖ, παρέχάν ΡΟτί5 ἢας ΠρηΙ ΗΠ ρατίοῃς αἰ, 
ἀιᾺΠ| παρέχευϑαι. Ατ΄ ΧΟΠΟΡΒΟα ποίξου πηι] εἰς πὶ 
]οοῖβ., ἱτευπαιεθ Ὁοτοτῖ (οτίρτογοβ στα οοάσπην- 
τγαπιαις Πσηϊ σάτα τα ατρα σι τὰ 
αὐτοτηοπάμππι πος τοϊ οπάπιπν σοπίπιογί τη, ἂρο- 

τίατο: Ρ]ατατομὶ Αϑε!άϊμαι, πλαχίπια ραττο εἰ [1-- 
Ὀτὶς Εἰίσε ἀε(ςτίρταμα »σαπὶ ΧΘΠΟΡἤοητα σομτη}, 
Εἰὰς νεγθα πητ: ᾧϊς εὐσύροις αεφῶπε, αὐδαοεῖν, ἕκας τ 
ἕωπον ἀν 8» ἑαυτξ - ἐσομρίειεδης ἀθη ΗΠ, , ὧἱ φῆ 
ῥδὲ 3 Ἐ 222 ργὸ Ερναύεγει-. Ἰταάιιο νὰ 4. τ] πᾶ 
πηατατίο Βογεῖῃ γετδῖϑ Χοπορμοητείς, ςἸοροπ- 
ἄπιπὶ Ἔχ! Ἰπγδ 1: ὅσις παρέχοιζο ἵππου καὶ ὅπλα, 7 10 2724: 
45:6 {πρρεάιτανοι ἐσ ηεθ οΚ ἄγησα. Οσϑάο τα, οδηήϊ- 
ἀε]εόϊοτ, τα δϑητος ῃ πος δά δηίαγιη. ὅ1- 
ἄστη οοσαντίς ἀοἰπςορείη Αρθῆϊλο,, τόμ αἰ Ρὰρ. 
6.4.ἙΕ. ] 
ἤΙδί4θηλ πο ποίοροίσαν ροβαταγ μδέξε- 

115, ᾿πιροϑύμος ζοητοίν.9 τοξζε αι ἄοιη Οτα᾿ οἷς ἀἸοίτετς 
(ξἀ ̓ πάϊσο ρτοσίας αΚεπορἤοητε (Ὀείρτιιπι ἔα 6 
πξοϑύμως μαςεύοι : “πο α νΘτη5 νογβιτηὶ αἰ αὶς ἴπ- 
τογργοζατιιβ ἤτροῖ ζιπίη, Ναὶ ἐπ ἈρΡΘΠ]Δο Χοπο- 
ΡΒοῦτις ἐχρτοῖίς [οδιτάγ ἢ Ἡξαγαπὶ τογαμη πᾶντα- 
τίοπο, πεοϑύμως μαςείφν. ΘΌΪΟΓΟ ν οΓΟ Χοπορβότοιι 
πποάαπιίοςο Ῥοίϊτα νοῦθα ποπιιτατιαιη Δ[ [δ᾽ τος 
Ρέϊοίε, [ποῖ ἐχ ποτατῖς δὰ Ραβ. 2.3.9. Ὁ. δζ δῇ ραρ' 
802. ΠηαπΙ οίο (ΟΠ Πρ ογε, έτσι Οτἱᾶ ΟΣ 15 χαὰ πος 
ΡΓοχίπης Παρ εοίπγι5,οιπὰ Χο ΠοΟρῃοητὶς Ασοῆϊαο 
ΤΟ]]ατα. Νουα ἀιιτοι μα φεύφν ἡτπιη ἰδ  τοροτῖ- 

Ε 

Ο τεῦ δριαά διέξογομη ποίει, τάχα ἰπ ν δτο Μο- 

τ ΟΥΔὈΠ τη. 41 Ο ςςοπομηΐςις ᾿(ογ ίτας, ρᾶρ.. 
832. Ὁ, τὰν φοφίω μαςεύφν, στ δἰ 47,2 7 “άγεγε. 

ἥ φοο, Β. ἴῃ ἢϊς, ρφῶπεν αὐτοῖς ὅτι ὡς εὐθὺς ἡγήσοιζο 

[ὰρογῆϊιιπι οἵα νἱάοτιγ ΠΠὰ ὅτε, Πσυτ οτίατι ΠΟ. 
τορογίταγίη Αροῇ]αο ΧοΠορμοητί5, νδὶ νεερα {8 
τερδταηζαγ, ΑἸΐτον γογο φαχαϊττίταγ, {1 σαπὰ εὐθὺς 

εἰαςφεύφ, 
τοειζητεῖν, 
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ςοπίπησαταγ, ΑἸ τοῦ ἢ εαπὶ εἷς. ΟοηοΥ αὐτεπὶ οαπὶ 

ἰδ ποτατα λά Ρ.3 8.2, 1) .ὃζ Ρ.4.ὃ 9.8. ἴτε όοι, Ὁ. 

ἈἸΡΙ 4. ΟΟ Ρτὸ αὐτέϑεν ὅτω ἰσρίταΣ ὃζ αὐτόϑεν ἀυταί. 

[τοπι νεγία Δ μος ηαίητον ΡΓΟ  ὀκθόλεῖν τοέξ 5 ἐμ.- 
ζαλῶν. : 

ἈΠρθίφεια, Ὁ. Ματα ίμητ ῆα, καὶ τῷ (δ ἀρ χονῖι δ 

σκενοφύρων ἔπε. ἸΝΟΙ ΘΠ ΠῚ ΟΧΡεΙ μαΐταγ, ας μος ἐἱϊ- 

χοτίτοσας ᾿μΠοτίς. ΕΧΠΙ πλαθ απ αἰ συ πάο, ἴητο ]]- 

βεπάϊπι ἐς Ασοῇίδο: (ςἀ ππιης ΧοΠΟΡ ΒΟ τα Α- 
φοἢ]διυιπι οιπὶ Πίος ςΟὨξογεπς, 4164 ἀ6Π1τ: ΓΟρΟΤΊ. 
δῖς βηϊμι "ΠΠς Ιασίπγαϑ γεγο ῖ5 ΠΠἀθτη ράρ δ. 6,Α.ὦ 
σῷ (δ αρχονῆι ΔῊ σκευοφόρων εἴπεν, [6 ἡ 4.41] ὁ ὑγεμῶν τ΄ 
ἀἰχὲ ἀκα. (οἸ]σος ἐσαίτατιις ΒΟ 15,τοέϊς. ἸΝΔπι 
δος Ιρ{ππὶ ε{Ἐ, ἀπο Κοὶς ἀεοῖ. ἣ 

ΚΊΡΚΗ. ΕΟ Ρτο καλὸν: τοξείας ἴῃ Αρεπ]δο Χοπο- 
ῬΒΟΙΓΙ Ι ρσίτυτ καιρὸν ἡγίατο. [τότ᾿ Ραυ]ο οί νεῖ- 
1 αὖ πος τοϊτίο", ΡΙο ὅγη τὸς πβϑατιῦ γμένες ἱω πέσε, 

τοξείας δ᾽ άς πηι αἰπτιζ γκένες ἑωπέας. Ετ η 04 {{ἀτη 
{εἰχυίτατ, ἐκ ὃ δ! ἑα πέων, ποταῖ Η δτέρμαπαϑ, ταπι- 
αιάτι {ραξξατη: φιΐα ἐξ οαυτίδιι5 ἐχρτγοῆς ἴδ- 
«ιαξαῦ . παρνγίείλε ὃ χαὶ πιῖς ἱα᾿ πεῦσι. ΟΧ 40 ςοηΐα, 
εἰς 4]1Π1|5 Πεῖς εὔπη Ιοπαΐ, φιιαπὶ ἀε Θααίτίθι5. γοέξε. 
ΝΝαῦι εχ Ασοίϊδο 1]]πιὰ ὡκ ὃ δ ἱασπέων τη αταπάτιπι 
ἴῃ ὧκ ὃ δ" ὁπλιτῶν, φιιοά ἴῃ Π το ἱπάΐζατο Γορεσίτωγ, 
Ιτοπυαο ἀ δ χαίταν. ϑεῖν ὁμόσε αὐτοῖς. ἴῃ ΑἸ Ο 120 ϑεῖν 
ὁμόσε ἀυτω Ἰεσϊτὰτ. Βαγ πὶ ρὰρ Ὁ οΙ,Α.. ἐπεὶ σ᾽ ἅμα, 
Ρίεπιις ΠΠς ἐπε δὴ ἢ ἅμα. 

τοι; Ὁ: Εἴάεητεγ μεῖς ἤοταβ ρα πέξογιη 1π- 
{εγαϊς ἉΠΙ δ τις Προ! βφάγοιτι, τα] ϊα αι ἄαπι, χελεύων 
αὐτὸν ἀοΠΠ γατι : ἀἀσοαιο ἔτέτγιις αὐέξοσίγατε Ρ]ι- 
τατοβὶ αεϊα πάτα πος ἀἰιχὶ. ΝΑ 15 τ] Δ ΧΡαΐ- 

το! γος μος. ντ αἰξξαμη, τα ἀϊίλλε πα ἢ] Ῥάγας: 
Ἰοζιπι Ορ 5 ἔππιπὶ τγαπίςγίρίιτ, Εἰπ5 ππτν ογθα: 
σκυΐϊάλίω δέχ) αὐλοὶ Φλδ οὔῶι πυλῶν, κελεύκστω αὐ δ' ἂρ γάν ὃ 
«ἀναυτοωδ. ἸΝοταΙ ΘΓ ΕΠ 6 αὐ ίτγοσ. 4] Ρ]θταγο ἢ 4-- 
ἰδ ἴῃ νος Ὠϊίςς αι ατεγα Χοπορῃοητεα πὸπ 
Δηϊπηαάπογταῖ. ΟἹ 1 

ἼἭΉκας οὐἀϊτίοης ρείογὶ μος οθο ἃ Πης πεῖς πο- 
ταῖα. Νπης αἀ4ο, τοέξε αι άεπι ε Ρ] πτατοῃὶ νου 5 
ςοἸ]οέξαια, παϊαϊπηοάϊ ἡ ἀαϊη αθεῖε; ἰοἀ ποὴς 
νἱάοτί, πρρ] θη άαπι ἢἰς ρἰαῆς νοεῖς. ἔρχτ) δπὸ ὅ' οἵτ 
κοὶ τελῶν, κελεύων αὐ νῷ αἀῤχῳ ἃ ιναυδικοῦ, Φύῖρρο ζςοη- 

Ἰοξξιγατη δΔάθιις αἰΐατι Βαθεο » σοητιΠότειμ αἰ υϊά 
Βεῖς ροίτίς ἢ πα 15; ντ ἐογίρτιπι (οΠ]]τοτ ἐχ [ἰππὸ- 
τλῖι5 ἃ Χεπορἤοητε ροζῖτ5 ἢ πηοάο, ἔχ () πὸ ὧα' 
οἴκδι τελῶν ὁ ὄππφέλλων ἀρ 4, και 5 ναυδικοὺ τοῦ αι ἀοηῚ 
ὄγιξενν αχροίιϊς ΒΓ αταγοίλας ρὲΓ κελεύφ: Ετ ρόγίγε 
Ροτιιίτ ὁ ὅθμςένιων ξὰς!]ς , Ῥγορτοῦ ΠτηΠ ϊτά τ τυ π 
νοςα ρα] 15 Ῥγοχί πιο ργαςθά οι θι15 οἴωϊ πλῶν. ΝΥ ε- 
οι τἄτυ Βεῖς τα νἱτίατιιπ) ΗῸς ἔπϊτ, (δα οτίατη ἰη- 
οτα5 ἢ Ασοῇ]αο, ραρ. 6 75 Οὐ Ί ρίαγα ια ἠἀπὶ 

δαίοτιρτὰ ἰςέξογ παςηίΐοτ. 

ΑΡ ΓΙΒΑΥΝΜ ΠΠ. ΗΙ5ΤΟ- 

ΒΙΑΆΥΜμΜ Οσκ ΘΑ ΆΚνΜ. 

ἢ σι ζο7, Ὁ. Ῥέο γος Οὐ τυςΓοροίαὶ Κότυς, 4ςπ|-: 
41 ἀείποορο νέαις ἔθοῖ, ΙΝ απ Ποσ ποιηδη ἰπ 

Αρειίδο Χεπορβοητίβ ποίξεὶ, ατα; οἴίατη ἰη Ρ]π- 
ταγομίαπο, ὃς αριὰ Ὠἱοποίη (ΑΠΙπὶ, πς ςοηΠξδπ- 
τοῦ (γιὲ απ πγαδιϊοιτίπιας. ἢ Η.δεοριδηιϑ εὐϊτῖο- 
ποίφοιπηᾷ πος 1 Ποὸς ἱπχϊτάτιις οἷς, 

Οετογιῃ ρα} ΡῸΓῈ αἰϊτοῦ πυπίοτος Ἔχργοῆος 
ἴῃ Ασοῇ]δο (οτίρτου!ς ποσί νἱάςο, ΝΑ ΠΣ 4υῦ Ποὶς 
Ἰοσανηι15, χιλίας Α ἱππέας, δυδελίες ἢ πελί τεὶς : }ἰς (οτὶ- 
Ῥτιιτη ΓΟ ΡΟΓ 1115. διοιλίος ἐδ ἡ πέαε, τεῥακιοαλίες ἢ πελ- 
φόρος ἔχων, 411] ΠΕΠΠΊΘΓῺ5 ἀἸΡΙΟ πχαίοτ οἱὲ μος ρο- 

ἘΝ ΙΧ ι 1ογς 
Α ἤτοι. Ρυτο ταπιεη Ἰάεῖγοο ἰΙοσαση ἤπης ζάγεγε νίτο, } 

αιοά στη Ρ]αταγοἰ ν ΕΓ Ὀ]5 ςοπίδητίαζ. , 
γιο, Οὐ ρτο ὑπιοή(ς, γοξεϊα5 (ςεί θετιις ὅπη ς, 

4ιοά πτεγργοταηήο γα αϊαϊ. : ᾿ 
δ᾽ ἀςπν, Π. Ρτὸ ἀπολήψιως., αι ΝΟΧΊΠ εἀϊτα ἐχ- 

εἰπρ  αγῖα ν πἰπετία ἱγγορίιτ, ’ςθο ἀπολείψιως. Ναὶ 
αἰτοῖα!!]α ἀςάιιξξα ὐροὶ τὸ ἐπολαμξαίφν, οητγατῖα ]ο-- 
εἰ Παίς ε{Ἐ (επτοπτία: : ααῖρρε 418: ροτίπδ τεῖςης 
τί ΟΠ 6 ΠῚ, ΓΟσΘΡ ΟΠ ΠΊς, ἀείετγιοηόπη ἢ φηϊῇ- 

τος. Ηεη. 5τερῆδπιις ςἸτίοης ἰεσιη 44 ἢς πῃ τοχ- 
Β τῷ πταταιτ. ᾿ 

ἀἸδίάεπι, Ε. [πΗἰς, ολίω πολλξ χρυσοῦ ἀξίαν, 64111- 

ἄςπι ἃδιιπήατε νοςο ΠῚ χρυσοῦ ΔΙ ΙΓΓΟΓ, ας αποάδπι 
{0 ΠΌ]1ο ρεοέςἐξαπι ΕἸ εἐρδητίαϑ ἐπὶ πὶ οἰξ, φολίω πολτ 
λξ ἀξίαν. Ῥέορτοτοα χρύσυδ Ποτίδν Πτατίς ἱποϊαῇ, 

ο ζ4)2, 8.1 Πίς, ἐαῤ (συ πὰ Ἰητογς {}15) πόϑοταῆνν 
ζιῦτίν “,, ὡς ἴοικε, φιλοζώμιας θὲ, ΡΙΔῃα ετῖτ ογατίο, ἢ 
Ροΐϊ πρισαῆν ευαγτ, ἐπεὶ ζιῦσιν ἕν, ἐἰς ἔοικε, φιλοῖι μία 

1ΡΙ ἀεπι, Γ). Οπιηΐηο ἤςἸερεπάϊηη ετίτ,ντ εξ ἃ ) 
Ο πιεποζαᾶτι!πὶ δὰ ΠιΑγρΊ ΠΕ η, ὅπως ἐἰκριϑείη εἰς πὸ φέδυον, 

Ποη ἵπως ἐϊκριϑείν τὸ είδτον. ἸΝ απ ἢς ὃς Πεϊποίμε- "ᾷ 
65, εἰς τίω γεροισίαν ἐκριθίεῦαι,, ὃς ΡἸ ατατοἤι15 1 γειιτς 
50, ἐϊκριϑεὶς εἰς τὺς τοιακοσιές. 

Ταζ ΑΘ ερο πρενεβν δὶ Πὰ πεδύκ, ΠΟῺ πρεϑοβείᾷν. 
Νδπι νεγθυιπ τἀ εἶ] ΠΊΟΧ γεροζίτιιγ: ἐπεὶ ἢ ἀπεϑιόντσες οἱ 
“Λακεδαιμόνιοι, ἶ 

116,.. ἈΠ ιΠ]οευπὶ δυιης τα, ντίςτίρταδ εἰ 
ἴῃ εἀϊτοηε ὅτε ρῃδηὶ, ποτα ριιηξξουαπητατηςῃ δά- 
Ἰεξξα, 4 α: ᾿ϑὰ ὑτα αιοδάαὶη ἀςοῆς Πρπίβοατετ. 

0 Οποα ι ΕἸογεπιίπαπη, ὃς αιαίαδη αἰ ̓α5 οἀἸτίο πες 
(Ἔ4ιιαπτιγ, ἰΠτε σοῦ ]Οςι5 εγίτ. 5 η ΠῚ ΗΠΠς Βαδοῆι:. 
οἱ δὲ ἀϑίωαϊοι, ἵνα μυὴ δῇρ, «πα οϑῶσιν, (ρΡτο 4ιιο δῖορμα- «ἃ 
Π115 δέᾳ «πα εϑείνίαν {0 Πἰταῖτ ) ἐπηκολύϑοωυ, κα τῷ, δύς. 
υ1 δύζϊοπι παης [ΟΠ ΠῚ νογαπῃ εἴς νίά4ε- 
ΤΠ, χρυ πηε πά8πὴ εἠϊτίοης ἰεσππα το πίὶ Ἐρτα- 
(οτιϊπ) φαοι πιοηΐτιι5 ἃ πο δι ρἤδπιιβ ἰάεπὶ ξεἰ- 
τίοιις ἔπ ροίΓεγίοσί ἔεςογίῖς, (δ ταςίτε, Ὡς Ρείμς ἠε- 
ΠΙ4ΠΠς νἱἀογοτιΓ, τα Πτ15 τίς ΠῚ ΔἸ]! Δ] τς σετ- 
τηφηο τρέξε πηοηξτὶ ἄεθετζε. δ]. Βουη  Πἰ5 πγος εἰ. 

δ᾽ άεηι, Π. ν ειθα, αυα 44 πηαγρίποῃι δάϊεεί, 
ἀπαιπσιᾷ αν Η. δτορμαπὸ ἤπτο τη 18: ΒΗ Πα] τις 
ταῖηοη ἘΧρτεῆμϊτ, ὃς τὰπι ἢ ΕἸοτοπτίι δ 9 τιιπι δἰ τἰς 
οςοάϊςοῖθιι5 Γορεγίαπτὰγ, ν : 

ἤΗαςοαιτίοπε ργ]ογί ποτατᾶ. 51]. δαϊξπη ἱπ ες 
ΦμΊρ]ατὶ Η. ϑτορμδῃ! ]οςι5 ἡ ετιης Ιδροδᾶτιιγ, ἐπε- 
λαξον ὃ καὶ Κερανϑίων αι α;χωρομύτων . «ὁ. τ. τ 
ΠΝ ΡΠ 1 ΝΣ 

416: Π: 46 πὶ ΐτα (οεῖ δ᾽ ἀςθίιογαητ, ἐπελείξοντο ὃ  Κο- 
δανϑίων αὐοιχωρούτων. ἔπι σ᾽ ἐπέτυχον οἱ Λακεδειἀεόνιοι χαὶ 

δ Θηξαίων ζισιν͵ αὐ αγωρβσιν ὡκ ὃ διώξεως, σατι ζετο 5. 

Τηί(δγυίτ αὐζοιη διθρ απ μας φαϊτοπ Ιου ας, 
Ὠοτίϑ πιεὶς δά πηοηίτιδ; (δ ἴτα ἰοσιη ΠΙδητίο να]- 
Ῥούμ]Α ρτοτογίίς ὅζ τη ποτίδ {π|5,δὲ ἴῃ τηαγσίης σοπΞ 
τοχτιῖδ ᾿ρήαϑ: ντ οἰιπη πο νοῖθι]ο αιίάοπιαησατ; 
Αἰιιτε νεῖο: ΙΝΟη πηι! ΠΠϊ, ιια πη Ἰαῖδο οἰδιηῖξ. Η. περ, 
τε5 ποι ΠΟ πλΠε5 Ο εὑ Πα πῸ5 τα ρ  οἐε ΠΟ ς ἴ Ὧ “ἢ 
οτο, Ζιΐ ποίςϊο ψιᾷ οπρίεγίης αἰ ϊοαδι; 4.0 Πεὶς ἢ» βπε ᾿ 
ο5 τῖδι οἰαίτπιτη {πτ; ἃς πηάτιιπι, φασί ποῃ δα οἰι]- ραν. 
Ρατοηοατις ὃ ΙΝ οα μαθ ες ἰρίταγ ; αιιοα ἀΠΊρ ἰδ Ποα 

Ὁ ἀϊκαπι ΠῊΠΙ, φαὶ ἸΙθεγαὶὶ ἕξ ποῦὶὶ ΔΏΪΠΊΟ ΠΟ 0- 
(5 ΡῈ Β]]ςῖ5 οροῦᾶϑ πηδαβ αὖ [115 παρ οτίβ [ἰδ ογ τγί- 
Βιο, νοίξγὶς ἃ ΓΥρορταρτἷ5 ΙοΠρ ΤΠ πιε ΓεπΊοτιιβς 
(εὰ τΥροργαρῃ!5 Οογπηδηίς5. τα: ρῥγδέοϊοηίϑ ἰῃ- 
4 ιαΠ Βοπηπιθὲι5 οδ᾽εξξεβ. υΐ ἴῃ ξοάεπι μα γθας 
1ρίς «τί πλίης, 51 απ] 4 1 φαἸτίοηο πιὰ ρυου αἰ τίπ 
Δα Πα ΠΤ τη ΠΟ ἃ π16. (ςἀ ΥΡΟρτΑρ ὮΙ ταὶς τεροτίς 

{ἐ5,4πος. 

Ε 

Ε 
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(5, 4ο5 πο Ἐρ τ 5 γι πυρ ΠΟ ὁ ας ΠΙ 110 ταπιεη Α αςοίαϊτ, ροΙτε ἱπ ἢ ἰ5, καὶ ΔῊ αϑδ χει ἢ! πελλᾶς,, “οπι- 
ΤΑΙ Πτ15 64:1 τ ων ΡΥ ἀπ ηϊα πὶ ΠΟ νοΓΟΓ 5, 
Φαασιιιαπα ἀπ Πρ οί ΠΠ]ΠΟγιι πη, αὶ οἱ ργα Γαθγιιηῖ, 

Ηϊενεπιῖαν ΡΤ Ιογτίπι Η]οσεσνία ΜΥ]1} νἱγὶ ορτίπηὶ ὃς ἀοίις 
Μία, ΠΑ Ιοαηπὶ Οροτίηο, ἄπιπι {προγίξος οἴσει, ἰη- 

Ὀτίπηῖβ σατῖ, ΡοΙῈ (ὐαἰατοα τηαϊο(ξατὶ ἀρ ορ᾿{Ἐ0]15., 
ἱπά πα γα: τὰ: ταογιπηαιιο πα}}10 πποάο ςοἤοτίς. 
Οοά δυτοπὶ οαϊτίοπο τι (θοιπ4α ροΟΙδ αὐαχωρέν- 

᾿ς ων] τοχτ ροπί 5 {ΠΠπ|| ἐκ αἰ διώξεως, ας ἀοίηάε ροίξ 
δ  αὐῤαχωρθσιν ἰάθη Γερετῖθ᾽ Πα]10 Πα !ςίο ἕαςῖ5. ΙΝ 

Ρτίογε ἰοςο ροτξ αὐαχγωροιύτων ἰά ἴῃ ποῖα ΕΧοΠΊρ]α- 
τίδιις πο γορογίτιγιια δοπὰ Ππητ: ΡΟΙΓ αναχωρξ- 
σιν γοΓΟ Ἰοςιππη {101 ἀοὈίτιπι οσσιρατ. Ετπυϊἀο!ἢ 
Βίπο απΠ Πα {ἀπτ 1114. πα τι ΠΣ αιοά ροίὲ 
αὐαχωροιύτων ΠῚ ΠλᾶσΠΟ ἰπταγι4}}0 αὐαχωρέσιτα- 
Ῥετογοτις, α  εξεῖς 1115 ἐκ ἃ διώξεως, ιια αά ῬΙΙα5 ἀ- 
ναχωροωύτων ΠΟη Ροττίποθαητς, (δ δ ροίϊοτίιι αὐα- 
χωρῦσιν. ΟἸεπάσιῃ ἰδὲ, παρ] σεητία Οογπιᾶπο- 
τατη ἀσοπίατοτί, Ππλ ΠΠ παι πα ρεςοατῆ τιπιπ τη ὨΪο- 
πε ποη ἴτα ἀπάτην αὖϑ τὸ παργοο." Γῖδτο σὰ χ. 
Ραξ.73 8. 4.]οσπηταγ ἴῃ ΟΧ ΟΠ ρ Ατίδιιδ ταις ας 
νοῦθα: καὶ πολλὲς ὦ καχέλα ἀδικηίβντας ἀπέσφαξε. Υ ἰάς 

4υά μεῖς οπηϊίοτί5, ποείς [7] ἱποἰ!π|. καὶ πολλὲς 
δ᾽ μεγάλα ἀδυκήσανζες [ οκ. ἐκόλασε, πολλᾶς ὃ χαὶ μηδὲν ἀδι-- 
κήστυΐας ἀπέσφαξε. (Δι Βογαπι οὐ ΠΌσιτη ἰη 1]-- 
Ἰϊα5 αδυκβσανίας Γοροτίτίοης Ιατοῖ, ρσοσίμϑβ ντ μεὶς ἰᾷ 
᾿ῃάἸσατιιπ ἀε αὐα χωρᾶσι. Μοπίξγαρο τἰδὶ ὃς αἰϊυά 
ἘΧοιηρ πὶ ἰςοογαϊα: τα τη οοάθηι ίοης. {1δτο 
ΨΙΙΙ1Ρᾶσ. 69 4.]οσπηταγίη εαϊτοπὶδ ν]τί πα: τας 
{ἰδ τὶς πα νεῦθα, ἐπ᾿ ουὖ τότοις ὁ Α- μανῷ πες. αἷ5 

Β 

πγΟα τ15 (ογῖ δὶ καὶ δῆ" αὔδαοα δ᾽ πλᾶϊςοι, Ρταϊογτίπα 
4ιπιΠῚ δὲ τῇ ες ἃς πὐ ἄς σι νηἷςο λ Ποῖς ἴῃ φαθα- 
ἄΔπὶ Γοροσίαηταγ. δ θπτ οηΐπ τα τοὶ νοςα ρα] πὶ 
πλέϊφοι ροΥ Δ τουατιγᾷ [τὰ (ογίδειο, γε {πρτὰ πλές: 
Ροηδηζ οἱ. 4104 ΠιπιΠῈ ἴῃ ΘΧΟΠΊρΪατὶ γεταῖο Ρετ- 
{{Ππ τ. το] υιλ πλεῖ ΕΠ ΠῸ πγτιτατιιπ ἃ ςαΠ]ρτα- 
Ρ ἰσ η σελές, ὃἃζ αὐ 4{1Π|5 1ῃ πελλᾶς, ἃζ α τογεῖϊ5 [ῃ πελ-- 
λίωξς, συῖτι5 ΕΗ. Θεορ Βαμα πο πη ηἶτ, πε γεγο οἱ 
ςοπίδητδῃοιη. Ἐφαίάςσαι ἰη γοάάοπάο ἰοςο (ςτὶ-- 
Ρταγαῖῃ Πᾶς (ΘΟ Ζαπτιις [ὰ1, ἃς γοέξαπι ἀγθίτγοσ. Εχ- 
Πρ τι {πη} }6 {προτῖμς ἴῃ ἔπος [δὶ παιδείας ΡΓὶ- 
ταὶ, αὐ ρας. 27, Β. Ἰεέξογίῃ ποτῖς ῃίίος τορογίς. 

ἽἼΡΙ4επι, Ὁ. Ηπονεῦθα, τί χώραν δυηνμένίω καὶ 
κνο νον, ἀποϑνήσκοντοις, ΘΧΡΙ ΕΥῚ ρος ἢς νά οηταγ, ὦ 
ὀὔδρας ὑποϑνηήσκονίας, νΟ] αὐϑρώποις ἐἰποϑνήσκοντας. ΕἸ. 
δτορ ΒΔ Π115 πολλοιὶ οἰποϑνήσκοντας ΤΠ ΔΊΠΙΪ τ. 

ἢ ς χον Αὐρτο μὴ ὅ3} τὰ μακρὰ τείχν δ᾽ Κορανϑίων, εἰ 
“δλήρηἷο, ἔλθοιεν ὅ5η σφαξ, ἀϊςο Ιεροηάιιηλ; μὴ ἐπεὶ ἃ μα-- 
κραὶ τείχη ΦᾺΡ Κορανϑίων δ)ήρητο» ἔλϑοιεν ὅψη σφαξ. Ἐτ ΡΓο- 

Ο ρτεγρα τη ΓσΊη] πη ς ἐππθη ἀατίοποιη Δα οοί, φιοά 
τρέξαπι ἀεθίτγεῦ. θγίοῦ ἰθέξιο Ιοσιπι παθεσε πὸ- 
4υϊτ,ηος οἱηεηήατίο ΗΠ. ϑτερΠαπί, ρτὸ ὅγη ἃ μακραὶ 
τείχη (οεδθητίς φᾷ μακρὰ τεῖχα, Νατη ἰοις φαϊἀαπὶ 
οἵα, 57) πχατατι ἴῃ ἐπεὶ: ιιιη ὅδ, τ᾿ Λα} {Ππ᾿}ΠΠτι-- 
ἀϊποιη ἴητεγ ίς μαθοδησ. Ετ 5 (οπἤις ἰἀοπειις εχ 
Ἀϊδ, μὴ κ᾿" πὸὶ μακρὰ τείχη ἔλϑοιεν ὅ7)) σφας, ΟἸΤοϊ ροΙΤι: 

ἤἸΡΙ ΟΠ, Β. σογγαρτααητ τας ν οτθα, ὑαρέθλων 
ἈΤ' τέγεαν ἐς Κύρανθον, ὃζ Πος τηοάο ἐς Χεπορποητίς 
Αρεπίλο, Ρ. 661, Α. ςοττίροπαα: υὑκρξθηων κι τὰ ςε- 

Βίης ςΟΠ Πρ ἐς ηίτ5 αιιεας αν εο, 4] ται μῆς οα1- Π) νὰ ἐς Κόρινθον. Ατα; Ποτιιπη ἐρο ἐοητοητία πη οχρτεῆϊ. 
τίοπεμα (6 αΐν οἰ ΡΝ παίτιτην ὃς Παῖς Ομ Π{Π], ιια: 
ποτίς ΥΠτατίϑ ἱποϊαία Πιδιϊοίατη, ἐσ ομὦ τύπις (ἸᾺ 
φυϊουίάαιη Γορογί αὐτοὶ) ὁ Αἰ γγίαπας δηπορατεύ(ις, 
ἔος ] μὲν ἦι καὶ ασεὸς» Ο]ΠῚ ΠοτΟ 15. 1 ΠΊΙΠΟ, ΝΙΝ πὰ 
ἐποιιγίαπη ὁ ἀπογίας αἰΐο5 ἀσεγρις οἵτο, περ! σοητία: 
πο Πλἱποσῖς ἰρίς γειιβ. 

θ᾽ άςπ),Ο. Ρ]αης ἴῃ Πἰ5 γεγθί5. καὶ τὸ μὲν πολιδικὸν 
οἴκαδε ἀπηίαγε » ΡῬαττίςα 8 ιὲν το ]ο Πα οεἴξ, πιά οχ-- 
τα ᾿ρτος Ὁ Η.. ὅτερβαπο βαἀΐτοβ Ἔχοπηρίαγία ργα- 
τογοα πα} Βαθοητς, Ετίάειη απ πχοηίτις, οτος: 
πείεςιπάα ργογίμι5 δαπη ἐχο τ. (δτοσιμαι ντ οδί- 
τοῦ ἤος ἀποαιο ἰη στγατίαμπη {πππ4]οἰογιπη δή 44π|, 
εἰ δάαγὶ ἀε πος ΧΕπορμοητὶβἰοςο Ρ]μταγοῆὶ νοῦ- ΡΙμεαγοῖνα τ17.}). ϑεφαστις ὃς ΒΗ ΠΡ 4141, ὃς ῬΒΠΟΙρΗΐ διι- 
δαίῃ Αρείλο ἀεθεης. δαμτδατοιη μας, 48: ἰη-- ἴσοι ἐπι: τξοτίτατοπι, 4 ΑΘοΠ]ατιπὶ ΧἜΠορΠοητίς οἰ π- ᾿ 

4’. τεγργοζατιι5, ΠΟη πλαγίοις ἔχοντες τὸς ἵασποις Ιαρο : (64 
Ὅιὶ ἱππεῖς » ῬΕΙ͂ 4105 Ασοίαὶ ΠἰΠγγιΠῇ εαμίτο5 'ῃ- 

το ]ΠἸσαπταγ, δῖος ἀιιτο πη ντγιιπη4; Πογιι ΠῚ {π|5 τη [ἰ- 
τίς γορουης, ἐς ητογργοτατίοης ςοΠΠροτγε ἰῖσος. 

(18. Α. Μαρπα [ττίρταγα Ποῖς ἀϊπογίτας εἰ, 
Νατῃ ΒΙΠ ΒΑ] τς ὅρια ἰοσίτ, μος ο[Ἐ,Η πο5. ΡΒ] οΙρῆιις 
ἴῃ Ασοῇ]αο πιοητζοϑ νογτίτ, αἱ ἔπητ αταςῖϑ ὕρη. Ετ- 
Ἰατπι ὄργια Γοροτί. Πεπία; ρα ΑγΠ πάσηι τὸ ἀφε- - 
λοῦ λόγου ἴῃ ΟΧΙΓΈ πο [ορ τις ὅρφα. Οἰταῖ Θηΐ πὰ μῆς 
Ἰοςη,. Εασιπάσιι ὅρκα τοτποπάπιπι ΟΧΠ ΕἸ ΠγΔα1, 
φιοηηδάπγοάμιπι ὃς Πεὶς ὃς ἰπ Αροίλο (οείρτιιηι 
ἱππ16η]. 

ἄξιο, Α. Ὁ ποά είς νίἀες αὐ  ηῇ ἐγύεῦ, ρτο πῇ 
δά (ογῖρεστη πῶς ἴῃ Ὑπαγοίης, αἰϊιιᾶτο 4αίάοτη π16- 

Τῖπ|5 οἱξ ες ἀ τοίξε οσυτη πη γοἤίγαίτ. Οπΐρρο (οτῖ- 
ΡἤτΧεπορἤοη, καὶ γὃ ἐγύες : ντ ΡΟΙ μαλέω ρίεπα 
ἀππηέξιο ροπαταγ, ὃς ας νεῦρα Ροτ άπ που 

{ητ. δοίη Ασοῆίδο. 
ζζ29,0.Ν αἷς πηι πηροέξιιπι οἵ Ποςίοςο πελ- 

λές, φιοά ΒΙ Πα] ἀτ5 ργο ποπυίης ργορσῖο νἱγὶ τα - 
Ρἰτ. Ευίάειην εἰ αἰτοῦ {(τειθεπάμπτῃ πος πουηξη,ἤ 

τε] Προ : αὐτὸς (ὦ, ἥρᾳ κΤ' γί ἃ μακρὰ τείχη. τίς δ ναυσὶν, 
Ἑ ὁ πελευτίας. α ἢ ο ΧοΠορποητεῖς ςοηίογας, (ὃς 46- 

ςτῖρτα οὔ ἐς ος ἰοςο παϊηίπηε ἀιιδίτο.) φηϊπηαά- 
ἀποττοϑ (ογ! σο πα ἴὰς δὲ ναῦς ({ςΠ]]ζοτ ἥγει, φιο  ρτα- 
ςοΠΠ1) ὁ πελευτίας δὶς Θηΐ πη ρα] }ο δῆτα Χοπορδοης: 
ὁ (ὦ καὶ γίῶ τὰ τείχη ἢ; πολεμίων 9 ὁ ὃ ΧΤ' ϑαλατῖαν ξςναῦς Θ 

πὸ νεώρκοι ἥρηκε. ἸΝΙΠλϊΓυΐτη ἀτιπι 4 ν πὰ ρᾶγτο ΠΠΠΓΟΚ 
Αρεπ]διις ἰπιδάσγος, ἱπτογίπι αὐ αἰτογα Τ οἰοιτίας 
ἔτατεγίπ ρογίατη οἰαἵϊο γοξξιις, (ΟΟΥἰ πιμίογιιπη πα- 
1165 Γορίτ. Ν ες 14 οππίττοπάππη, {τ ρηΠε δῖορμα- 
Παμπ ΒΥ ΖαητΙμ ΠῚ, ν ἰ(ντ πηαρὶς Ε[Ἐ ςοΠίςΠτδηοι ΠῚ, 

Ε διΧγ]αμάοτ ΡΓΟΡατ) Ηογπιοίαιιῃ ΒγΖϑητίιπη, 
ϑιορῃδη ἰδγάπη τη Ὀτθιιθπη θρίτοπιθη γεάορίς, "1- 
ταύτῃ Παῖς ἃ Χεπορἤόητε Ποι Ιλ τιΠ1,Ο {6 λιμένα 
δ Κορλνϑίας. Ι4οἶτοο ποη ἂδϑ τὸ ν]ά οὶ ροτοίξ, {οτί- 
Βεηάιιπη ραιη}]ο ροίξ,ρΡ.:27... αἷδὶ ἃ λιμιένα, ρτο πε- 
οὐ λίμωίω. 

ἀδΙάςπι. Νοη εχ Η. δϑτερμαπί (Ἐπτοηεία, αἰκού-- 
σαντες Ὁ ΔΑΓ φευγόντων, 'εσο; (ε ἀκόσαντες “Ἷ] φευγόντων 
Ππιρ] Ἰείτοτ. Ὁ το α δπταπὶ {Ἐατίπι (Ὁ υ ΕΓ, ὅτι ἐν τῇ 
πὸλ4, ΡΟτίτι5 (ογ! θα π άτιπη ὅπ οἱ ἐν τῇ πόλφ. Αττίςι]ς 6- 

ΡτΟρτπαση ἤτ,ν ΕἹ ἧ᾽ αϑρα το δ πολλοὶ Ιεσοη ἄτη αΓ δὶ Ὁ πίτῃ ἀςείξ. δίς νοτο ἰοροπάτιπι, οχ Ασοῇ]αὶ Χοπο- 
τγάγοῦ : ἰο ἀρίσας νοτιηξογιμη σοάϊςιιπι φαέξογί- 
τατο νἱχ αἰἸ μα] 4 δ πιῖττί ρος νἱάοταγ. Υ ἸοΙ πὰ εἰξ 
πολᾶς. 4πο ὃς Ηοτηοειι5 ὃ 411] ροοῖα: ΡΓΟ πολλοὶ ντὶ 
(ο]ητοΝ ἐγαπννίηιις αάφο ροδτίςε Ιοαααταπι Χο- 
ΠΟΡΒοΏτοπΊ, Δἀβγπηατο ΠῸΠ διίτη. 

ες κ Ησροραϊτίοης ρείπηα. ΙΝ αης τ] Δα απϊπλαπῃ 

Ποητεὶ γευί5 μϊίςς, τὸς Κορανϑίοις (ποτα, ποά 
Ε » οἱ ὧν τῇ πόλ4) παύτα (ὦ ἴὰ κτήνη ἐν ᾧ πειραίῳ (ῳζομμέ-- 

νοις, (ΟΠ Πσίταγ : πα: 4αίάοπι Ιοςο ἴαπ) οποπάατο 
ἰηίρεέξα, (επτοητίαπη πηθατη σοΠΗΓΠπαγιητ. 

ς28,0. ..Νειηίπειι ποηνιάογο δι διτγογ,άςος 

(ςὨοςοϊοςο νεσύμπι οἰόμενοι Ροίξ μηδένα » 4υοίητο- 

Χχ 
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βξα Πι (οὐ έδητία, μηδέν οἰόμενοι ἀν φημι γάρῆστιι σφίσ᾽ν.1-- ΑἸτά ἐπὶ ἢς εοττίσο, γε Ῥτὸ μυῶν, (οὐ τη μικυῶν, 

ἀοπὶ ὃς ΒΙΠ 4] 49 ἐχρτεῆιτε. Ἃ ῬογΠΪ ον ετο νῖ4ς- 

Ἑαγίπτοῦ μηδένα ὃ αὐ, ρτορτογ αἰ τιαπα Πττογαγίιπα 

“Πην τα ἀΐποπι 1 ν [τί 1.15 1Π μηδένα ὃς Οἰι αἵ. 

Ἄφρι, Πι ρέο αὖϑι δέπνον ὔξφισκεναζομκένου, το ἘΠ 
᾿ΑΥ ίτγοσ, τοὶ δπνο" αὐοασκευαζόμανον. Ὶ 

132, Τὰ σμληιθας [ἰδ τῖβ οα τἰ5 Ἰοσίτιι, ὑσσέφε- 
ρὸν τὸς μας Τὰ πΟΠΠαΠ:Ε πὸ ἰητοΓργοταηταγιγτ ατ- 

ἴξο μια! Πσὶ ἀἸςαπτ, αίδιῖα πιεηίι δι 9 ΠΟ ἕας - 

αἴτ, σορίαϑ οἀποδγδ, Ἡοσντ Ρτοῦθέητ, διέϊζοτγίταῖα 

411} αἷτὶ γμινωσκοντεῖ ὅσι ἢ ΔΤ κυχυῶν ἐστοφορα ὅὁδὲν ἔπι 

σφας ὠφελήση. 1ἀοη  ἕΔοῖο τη οἰ! ομι Πρ τὶ ραρ. (65, 
Ἔ, νεγθίς Βϊίςο : δὶ τὸ μηδὲν ἔτι ὠφελὸν αὐτὲς ἃ μωυῶν 
πίω ὑποφοράν. 4010 ᾿Ι οτος τ᾽ λενῶν ναὶϊρο ἰς-- 
τρίταγ, δείδτη ἴῃ ϑτθρῃδηι τῆς : απ ταπηθη Παῖς !η- 
᾿αἴςατα ΧΕΠΌΡΗΟΙτΙϑ ἃ της ἰοσα ἀδ νοῦς μιάνῶν Πλδτ- 
ῬΙΠΙ φαϊογίραν, δῴξεν δνὰ 

433. ΟὐΡτὸ ἐπήρεζ αὐτὸν Α᾽ πόλλω, (οεἰ απ πππὶ ἂγ- 
Βίτγον ἐπήρες αὖ Σ Α᾽ πόλλ, Δ ἀἰξξίοπο, πο πιδά- 

ὙΓΒαΟΥ ἀἸ οἱ (ΠΟΙ αἰξα νταπτιγ. Ἐσονέγο Χοπο- Β πιο α ἃ πγαγρί Ποιη Ποταῦ!, δὶς ὃς ἰπτοσργοσεπὶ 

ῬΒοηζοπι ποίξγιπηι νοςς νίιπι Ἡ Ομλογίοα Πιαΐςο, 
ποά οἱ ρογ οἵα ἔα] ίατε ἰαπλ 4 Δάραζιῖτ, (ετῖ- 

Φυϊᾷ εὐ ρπήξαμε αἄθο » τότε ὑπέφερον ὡς μύνας. Ε{ εηΐτη - 

γέ. “ρυά Ηοιποιαπὶ ἤσο νοχ ἰἶδτο Ὑ]γῆξα Χ χα, Υδὶ 
εἰσ πιο πν Ῥοῦτα Πο]οαὔθητέμι ἔδεῖε: 
ἀλλ᾽ ἄγε μυὴ μιωύησιπαρέλκετε. τ Ἶ 

. Ὑείηλιε  νῖς σαν Πν ργ αἰ φλτς πον ὙΕΉΖΟΥΑΥ.. Ὁ 
Ἑδνοιθα νι ἀόταν ἰητοτργοτατις ΕΗ εἰ ῃλι5, Ζαιμπι 

Ἰερι!ς, σΟΠΠρὶ ἀς νος οἷς ροτείξ. Ηεηγ. υίάοπι 
δτερῃαπὶι οὐϊτίοτε ἐξοπα πἰης ἴῃ τοχγατη τγδηΐ- 
τῦϊιτ. ἜΔΕΙ ΠΤ 

ΕἾ , ΦΥΝΝ κ΄ ἡ νι, , Η ] ες ΤΎ36, ΟΥ̓ΡΓΟ εἰ τῇ νάυμαλίᾳ ἐκράτήθημαν ,ἰτα ρὶε- 
ὨΪ115, ὅπ εἰ τῇ νάυμα χία ἐκρατήϑημαν, (οτἰ απ άπ. Οτ- 
'8,0 πηθη αἱ οχ {ΠΠῚ|}Π|τι] πο ΠΟ τ ΠῚ, εἰ τῇ ὃς ὅτι, ἸΏΓΕΓ 
16: χιια ἐλέξευτί, νεροῦ περ! ρ ἔτίαπη αἰτδγιιμη ομηΐτ- 

. τογότγαγ, Η, δτθρμάηιις ποζαῖ Αἰ χυίὰ ἀεεῖδε, πο 

ἱπαυίτ μωύμσι, αέῤφάσεσιν" ἐπείκειμιένου ἣν, ἐἰπὸ ἡ μύν, ἘΧρείπισηξ ταίποη, α! 4 Πα ἤτ. 
ἀμίαι 4 υμμαᾷ τὸς προφασιζο μενεῖς. Αἰτμωας Πρῃίβοαγο ς 

“» “Ρτατοχτας, ὃς τογρι πογίατιο πα; αόξαπηιις νοςεπὶ 
νοΐθο ώψ, φιοα 1) πἰέξεπτοςα]ῖς, υργατοχτιίς 
'υσταητς, ἔδαητ αὶ ΘΑ] τος Πηρια σορηατίοἢ ἐπὶ 
ἘΠῸ φυδιπάαπησαπι αγαοα Πδἰ ρετίααάοης. Ηος 

μαζί εὦ νοταπι οἵδ, ν᾽ ἀοτὶ φιιθαῦ, νΟζΘΙη γα78 (αἰ Πσαπὶ αὉ 
Ὁύάοα (πῃ. ἢὰς Οταοα μαϑη ρτοπήδηαιῖθ, χαπῆι ἀἰσαητ μγδ 
ἊΝ κξηδ χρη ας τε χιοητοΥ, ἤσίγο ὀοπθε φησ, ρτο ἐρτερὶς 
μὰς πιὶ- ῬΙΣτοΧοτὸ νο] Πυγαίατθ, 56 δ ποτᾶτα ργίοσί δα  - 
ὡ τίοπο τεάθατηας, Νὴ τπαΐτο αἰτοῦ ροόται μος 

Ψ αἰατα σοτταρτας, πῦς ἐπιθήάατε ποτ Ατη αααπα 
ἴῃ εαϊτὶς "ΠΟ τβ ἰοσατιτ, μωύησι) ποῤαφάσιε! «ς . - 
χυύσετα τὰ δμμαΐᾳ σμέπεωϑωι.) ( χρὴ δραἷ , τύτευ γὺ χοέφαν 
«ἰρρφασίζοντει, ἵνα ζδημείωσιν: ερο ἔς ςοπηπιοάς [Ὸ- 
τατα γοίξίταϊ ροῆτε ἀγθίτγοσ, μιμύησε) πτεοφ άσεσι. αϑδοὶ 
ἀπὸ μεώστω ταὶς ἵξ ὀμψμαΐᾳ σκέλη εοϑω, ὦ χρὴ δραῦτότε γὼ χίφαν 

ὃς στ. Ἰτοηρο τἀπιξ ππαρὶς Εὐτατ } ρίασες ἐπαγγα- 
ἐπιδαεείᾳ, τίο,, αὶ ν᾽ εοάοιῃ ν ἰγ {πα Πδτοὸ νοσαδυπι ὅηη- 

λφσίϊω ἸπτεΓργοζαταῦ ρόφασιν, Δα τ: ἐπεί αὖρ οἱ σο9- 
φασιζόμενοι ἐπεχοισιν, ὃ ὅδι μιένοισιν,, ἐννούμανοι Ὅ( αὖ ἐΐποιεν. 

ύϑῳν δγοὶ τὸ οὕτως ὅτγημιένᾳν, κοι) μιωίωυ, τί πιαύτίω ἔῆπος- 
σίαν μάτ᾽ ὀλίγα ἐρέ »ἐν τῷ ᾿ 

ἀλλ᾽ ἄγε, μὰ μιυϑησι παρέλκετε----- 
ΩΥ , 

ὕγρωυ ποροφάσεσδιν. ἵνα ἡ μιυη, οἷογῶ ες μονή. ἐκ γὸ τῷ μονὴν 
θυ, ἀίνεπ αἰολικώς μωμιώη, καΐᾷ τε σιωήϑη βαρὺ πένὸν καὶ ὅ9-- 

αἰ το, ὁμοίως ᾧ ὄνυμια,, καὶ οἰασύτεροι, εἰασύτεροι. μιονῆς ΣΡ 

ἄνος χοσία πῆς πιξοφασιζομμένοίς, ἃ δήηδουσιν, ἤτοι ἐπέχοισιν. 

ἸΝΙΠΉ γι πῇ ἴῃ ἢ ν ογ 5 νὰ τ ὅθποςσίίω ἀϊοὶ ΔὉ ἐπέχάν, 
ὃς Πρῃίῆοασο Ρτατοχειην χιοηγάδπι, ας: ργορτοῦ- 
ἐλ, ιοά αὶ τογριπογίδητατ,(οίς ςὄτίποδῆσ, ὃς ο- 
ἰταδιιπαὰϊ οχίροξξεης., ; Πτ ἀϊςοηάστη, μα 
ἐπα ὰ εἶτ, ἰδ υΐτ, φπαήγοῦθγοῖρ ροῦτά πο ὑαἠ ὃ ροῤέ 
ῥγο σοοε δητοεσίας, Αἰα ΔῈ τ᾽, τά εἰ δ μη, φᾷ 
γφογαν 72:4} “πάτα βσηιβοαι, βαξί «ΖΕ οἰλοοηρονδ 
ἀ μονὴ, αροση τη σγ η1 γε αἴ, ΡΥ 976 ὁ βάγηο.ς ἰβτ6- 
γά υ [ϑ{ξέέπια, φαοά “τΈ167» Πὲ τ ὄνομα » 89 11 ἀοσύτε- 
ρϑις ΡΥ "τι ΖΕ οἷδε ἀἰτοηηι ὄνυμα, ξ5 ἀατύτεροι. ΤΈ- 
17 2772 ΣΟΥ Α οἰ α7,8 1:5 οὐξ ρα, γα τεγρέμογἀπ- 

ἐπ, δ ααὀη ἀνα ἐμέριδεηε;. ἸταΊρίταγ Βοοΐοτο Χε- 

ὑποφίρῳ, ΠορἤΠοητίϑ ]ιιοα; ν οἴ να (πη ἰητο Πρ οπάα, τ ὑτο- 
τος μυ- φέρειν τοιὰ μιαϑας ἢτνε] ὀδτεηάενό σαι 5. πίστι 
ΤΣ ΒῈΠῚ ἀ! ογθη αἱ σταῖία: νοὶ ντίργατοχτα, νο! ππογα 

ἐλυΠ]ὰς πδέξογς; ἀπδιηδαἀ πη α πὶ ῬΌξτα Ἰοααίτυτ. 
μμώχ. ἘΛΙΑτΗΐας ςεγτὸ ΑἸσαταἱ οἴίατη νοῦθο μιωύξοϑαι.ν- 

(πὶ οΠ ἴῃ πη! βοατίσης τογοαονίλη απ] (οείρπε. Ες 
Ἰῖδτο Χοπορίποπτὶς (δυο ητοῖ 776, Α᾿ γοῖθα οἰμς 

Μάνα, μύς ἴοσο ἰῃτεγργείαταν ὃς Οἱ ἀν πιῖς,, ουΐας νογθα πηι- Ὁ 

36,0, ΟυσῬαέϊο φερας, ΟΡΡί αἱ ΠΟ πιεῖ, Γ]115 

Βεὶς ἔτ ππεητίο, γείείιις (ογίθατισ, πἰ πυί τη φηφοὶξ, 
ποῖαι δα πιαγρίπειη, ΕδῸΪ ἁυτοπὴ εχ ἘΛΙ Ατ]} δὰυ-, 
Ἑξοσίτᾶτο, 1 αά ΠΡτατῃ Ν Ἰγ "δα: τογείμιτη ἰπ ἐχεγο- 
τὴ τε ας, φεροὶς ρεγ Πἰτγεγδιη εορρίάιπι ος ὙΒοί- φερε. 
(411π; φηροὶς αιιτο ὴ Ἐπ ἡ,6 Π{ς 1 ἀοοηϊσα, ποη ΡΓΟ-- φηραό, 
οὐ] Μεοηξηὶὰ ἃς ΕἸίάο : χυοά χιίάεπι ετἰᾷ ἀς Ἠο- 
ῬΔΕΓΙ νο δ 9, τεῖπα; ἀς νεθίμππι ποπιεποίαγογε ὅτος 
ῬΒΔΏΙ ΒΥΖΑΠῚΙ), Πσος Ἐχ μοῦ οδίξιυγιαίςιδ, ἰπτς ]}-- 
Ῥίροζοίς, . : ἐν αλρ ει ὑὐς 

{37. Ὁ. Ετ είς, ὃ (πφαςητίδιις ραρίη!ς ν δἰ άτιξ 
{ττἰρῇ Ὑηείξαζος, ποη Τιεάξαζος, ραττίτη πο {πρτὰ 
Ῥεζροτιο ἢ δάρε] οτι, ραγείμι απο δατη δε (ςτῖ- 
Ῥταγαπι Ρ᾽ ατατο  αηϊ σοάϊοος Πα Δ ΠΥ, : 

838,8. Η. ϑτερβάπις μου ]οοό [γί ρεπγατη ΕἸο- 
Τεπτίηϊ ΘΧο Πρ ΔΓ15 εἰς (δἀπιετας.,, ν δ᾽ [ορίτιιτ, καὶ γὃ 
ἐδὲ βασιλέα ςρατεύεοϑαι διυατὸν ὅτε ἀθίωαίοις, ἔτε ἡμῶν. ἘΞ 

ἔο νούοῬγους δα βτιπο, ἢ ]οσας ἱτα,ἀοεῆε ργσρο- 
Ἰτίοποιη ὅρη, αητα βασιλέα, ίις γε (τ δαταγ, καὶ, γὃ εὐ, 
δὴ} βασιλέα ςρατεύεοϑει, ὅζς, Ηος διορ μηδ δάρτο- 

Ἑ Βατεαϊτίοπο θοιηά 3. ν : 

7385 ΟΟἿΝΝοξΑς ραμέξοζαπι δαϊοοὶ, ιυίδιις μα: 
σάτοῖα, νεγθατῃ δα πού ἀθοΠξ, νο] ἀπέϑανον, ν εἰ 4-- 
Ἰϊὰ ἃ Ππι}|6. ἢ δῖς δαϊτίοπς Ρεΐπγα, Νῦς αἷο (οτίδεη- 
ἄπ), καὶ πλέονες ἀπελεί πον, ὑμ4167 βάγ: 4 1εγρο πηαηδ- 
δι. ΟγλΠΠ ν ογδὶ ἀπελείπονζ ροΙἘ πλέονες Ὀτίρο τερε- 
τοπα νἱ ἀδτιγ ἃ Πα ΠἸτἀἴπ δ φααγιμτιάαπι πα ντγο- 
ἂπὲ Πττογαγᾶ. [τὰ νογο Ιοαμ Χοπορδο ἐγεσιεη- 

. τ] γε (οἹξε. νεῖ ΗἸρΡΡαγομῖοο, 967. Ὁ. οἱ (δ᾽ σεο- 
ἐρχο), οἱ ὃ ἐἰπολείπον) πλέον τῷ χαιρῦ 1 αὐ ργασεάηηι,αἰη 

Ε ἰρησεηαδ, “ Αγ, ΡΑ͂Γ Πα ἐεῆσο γβαπ 1. ἴτονα ἰδ το ἀς 
νεηῃατίοης, 9 90Ὸ.. ἢ αὐδῶ τον δρόμον αἱ κώύες δτολείπον) ὃ 

Ξ2ΑΜΘΗΙ οαπῶ ἡ ἐέγρο,ν οἱ γε ἐλ ἘΠ} ΦὙΦΥΡΟ ΠΝ 

εἰν. Ἐπ ἃἸϊσχαὶ νεγδαπι] 4, ἐπολείπεῶς Ποο]οο 
τεέξε τεροηὶ, ῥβαγετ Ἔ ργοχίπιο (6 αιιθη τίθει {Π|5) 
αι αἰτο Πο5 ἃ τοῦρο πιδηΠης, ααία (οἸίτις οι 
ΤΒίαΡτο, ποπλΐπο πα τιιπι πιοηΐτο; {18 σροπι]4- 
ΠῚ ΘΧΟΌΓΓΟΓΟ, : 
{410 ΆᾺ0ΡγΓὸ περ ὑσὺ τῇ Θοίκν ἀκούϊας πέλάς,Ιοροἢ- 
ἄπιπὶ ροτί5 οἰκού(ς. ἃπατιπάτη πῷ ἰρῃογεπι ΘΌΠΙ, 
4αϊ ΒΙΠΡ αἰ 4 νεγήοπεπι ἴῃ εἀϊτίομα ϑτορμαπὶ ς- 
τηοηάδιϊς, ἀκού(ας τεττα {Ὸ δὰ προςέχν δ νοῦ, ίλπς 
ἀπ ἀϊιείτετ, ὃς Ιόρο εχ ἰπτεγααῖ!ο. Θθπιις ἰρίπιηι 
ἀϊξεϊοπίς Πυΐις ἔγεσιοηξ, ἸΝαπι ράμ]]ο δηῖο νας 
εἰξεοάοτ Χεηόρβοῃ; ἅσιιπὶ αἷς, καὶ ἐν τῇ ἀσία, ἢ ἐξ 
ἀρχῆς βασιλέως ἐξ, καὶ τῆμος, (στα ἱπτοτὶθςἘ 5) Ὁ ὀμρὲ 
χωρία οἰκαν δωναί τος εἰς, γε ρηεδίίραηο {ἤρατε πά- 

ΤΣ 



εἴ "πὸ 

τοϑο ΧΨΕΙΝΊΘΓΡΗΗ Θ᾿. ΤΕ Α, τοϑι 

τηὐμ γάνος ρον. ες δ μος αἰΐσπαπι εἴς, απο ἃ ἀππὶ, πο ἃ (δ αυήτοτ,ἐς δὲ ΦΆ κιειζόνον ἐμιξαύνοντας [οτὶ-- 
ῬΊατο ἃς αἱ ἀϊσετς σοί αθαδγιητ, ὧν πόλεσι καλῶς, ὃς 
ὧν πόλεσι καχῷς οἰκούσαρς. ' 

{42, Ο. Οὐπίπο φοσγαρτα πῆς πφονοῦθα, παν 
᾿ ρεασῶτι ἥινας τῇ Φαρναξάξε, καὶ ὄγποραϊπεδεύί(ᾳς τοῆς πό- 

λεσιν, ὅ9}) Ὁ Αἰ Θυδὰν αὐτεπεςράτευε. ΙΝ πὶ 10 ΠεΓῚ ππο- 
ἀο ροτογαῖιντ  παχίθιιι5 ν]ο ΠΠπῦ ἃ Ὁ. ἀο ἄγη ἴπ- 
ἔοτγοτ, φαῦ Αγ άμηιἰρίε τοπογοῦ} ΝΊαΙτ πος ργίου 
ἰπτοῦρτοβ, ἴτας; ἰοσιιηῖ ρτὸ ἀδρίογαϊο γα παι] 6 5, 
ἀϊπον νὴ ἀυ! 4 ἀἀπὶ ΠΏ χιτ. Ναπα ργο νογθὶς ῃπος ο- 
τιπίθιι5, καὶ σθηςραθπεδεύσας ταῖς πόλεσιν, 571 ᾧ' Αἰ ξυδὸν 

αὐπιπεςράτευε, ταητῇ Πα Ὶη ςοηπεγήοης 1 ατίπα ρο- 
{πἰτ- Εὰ' 4 γάο ργοσοάεης. δεὰ Πος ἐδὲν ἀτξὸς ἔπος. 
Ναιη  Οτγάςο ἀϊςογοχιγ, ἐκ ἃ Αξύσου, ΠΟῺ δ: τίωὶ 
ΑἼυδὸν. (ΟΛτιοά ἢ ἐκ ὁ Αξύδου πηαχίτηο ἰοσα5. 4πο- 
πιοάο νογθιι αὐτεπερράτευεν αὐ {Π|ὰ ςοησταοτ Ντ 
Ἰρίταιγ τθοιτι, ἰεέξου, σου πη πίοι, φιαπι ρίς [6- 
ἐξοποπιίδαιαζαβ, ἰοσαῖι πη ς γε 44] ἀογὶπΊ; ραπ- 
οἶδ ΓΘ ΠῚ Οὐ Π 6 ΠῚ δοςίρο. ΝΟ πηαρῃα Πηττατο πο [.- 
ἐξα, πο] ερεπάϊιμν ριιτο: παρεάσεῦτο ἕινας τῇ φαρναξαζέ, 
αἰ δῃπορατεύσανζς { [ΟΠ] τος ἀυτεὶ ) σευ ταῖς πόλεσιν ὅ7})) τι 
Αἰ ξυδὸν, αὐτεπεςράτευεν. Εοτγαμῃ (εητο πείσῃ πα 65 ἢ 
ςοπιογίοης ποία, δαϊς ἰοςο πα ἀπο ςὄρτιιτ 
Θηζοπι. Ῥάσ. Δυτοιν τ 4. 1ν Α- ΡΓῸ τοῖς ἀδυσζωυοις Ὡχὸ- 
Ἰϊὰ5 γεςρίθγαν ᾧ Αξυδγενῆς. 

Ἰδιάσιη. θτὸ ὃ αὔω, οεῖδο ἐπα! ά οι τίω αὕω: 144; 
Ρτορτεγδα,αοί {ξατίπι ΓἘαΐτα, τίω ὅ7) Προικόνηίθ.. 

Ῥγαφομε ᾿ ἡ τη Ρτα:ςοπδίτις ἐπί] τείρεέξιι 56 ΟΕ αὔω, 
βικε. 

Μαγβοτα. 

μηβηες αἰναίγσατη ἴῃ Ῥγοροητίάο τα, λα δι γασία 
ῬεγΡγοροῃτίξ νογίις Η-ςΠ]ς ροπτὶ δηρσαξε ας πα- 
τραητίθι5 ἰρίιμη ΗΕ] εἰρουτι οἰξίιιπι εἰ ἱπρτο- 
ἀϊππάσπηι; ν οἱ δα Πη γι θγαςοηοί αι ργατοῦς 
Ἰεσεθάαιημδ, Μαγιπόγα ποπιοη πιῖῆς Βα θπτοπι, ἃ 
ΤΩΔΙΠΊΟΓΕ ριιτο, πο Παἰ πὰ Βοάϊεᾳ; ρα ξαητίῃς 

1ἱπποηΐτις,, ὃς 480 5. ϑορἤ τα: τοπηρίαπι ἃ {πΠΠπ|8-- 
πὸ Απριπξο ρας Βογγίπιο ἱπογιξαταπι ποάϊοαις 
ΟὐοπΙξδητίποροι! σσπίρίοἴτιγ, ρει δστίτη δα ραγτο 
(ληξεϊογί., {απ ναΐρσο ὁπογιη ἀϊςετγο (Ο] 6 Πλ115, 
Τεξξίοπομα τέ αὔω ρτοῦατ οαἰτίομς [ρα πάα Εοη, 
ϑτθρβαηι. 

ἌΝ ν ἘΠ ΡΙ  ῸἙΞ 

ἙΙΑΆΥΜΝ ΟΕ ΕΘΟΛΒΥ Μ' 

ἤΤγλρ. "46. Ὁ. Ποσυδ πλὰξ 5, ρυπξτ]5 Ποτατιδ, 
Ἢ τταἀρρ]οτγὶ ἀς Η. ϑτερβδη! ξηζεητια ροτοίξ, 

ὅτε γὺ τῷ Ε τευνίκω πειϑεὰκς ἤϑελον οἱναῦ ται. γετγία ἀφ η-' 

ἀετογτῖο ροίΕ Βυῃς, ΡΓὸ αὐ δὲ ἴαυτη ὠκπέμιποισιν δι 
ζὐὑτας ταὶ ναῦς, ρτίοτο {Π|0 ἄγ τεἰςέϊο. ἐγ! θη αι 
Υθιτγοῦ., αὐϑις ζωτη ἐκπέμποισιν ὅπ ἴαύτας ταὶ ναῖϊς. 

πασπηαίαηι ης {ΠΠι Ἰρίμτη αυΐάοπη Τύτῃ πλᾶρπο- 
Ρέτγε τα] Ργοθοτατ, δ] πἀπςεηάτπι ροτῆιϑ ν]άσα- 

ταῦ; γ οἰ ετὶ σαοά ἱγγορίεσις ἘΧ τεροτίτίοπς τοῖ γο- 
οὐπν {γ]]αδαταπηαης Πι ]Πππὶ, αὐϑις, δέ (αύτας, δ 
γαῦς. 
47. Η.διορῆσπης ΕἸογεητίπαη ὃς Α]ἀπαπὶ 

εὐϊτίοηξ (ς αττι15, πτευφκοιμεζόμενος ΓΘτΙ ΠΕ] τ. Ζιμα τ 
{τε δά [τ στρ κομιζόμενος. Εἀϊτίο πα νετο ἵδσιπ- 
ἄλπις (Θααπτας . ποξοςκομεζουμενος ἴῃ ΤΕΧΓΙΕΠΠῚ τοτατ. 

Ἃς 8... Οπγηος εὐἀϊτίοπος Παθοητ, καΐα δύειν γκ 

Β 

Ό 

9) 

ἰς 

ἐξ 

Ὀεπίο ἐς δέ ἵνα δ μειζόνων, νε] ἐς δέ ὅι Δ μειζόνων ἐμ-- 
ξαίνοντας. ἸΟτατ σαί θυ αἰτογαγγατα ρογις Πρτα- 

τί οΓ πὶ ΓΠστισία ΓΕ] νἹάσταγ, Ἐτ αἰ Ἐχοιηρ πα πὶ 
πιαδο5 αἀ ρ.6ὅ ς 4. 0. ἴῃ ποτὶς Πϊίςο. 

749, 8. Νιγοδίαιιο τοροποπάϊπῃ δὴ, Βἷς οχίριιο 
τουγαρτυμ ἱπτογια!ο : ρει πηαπη ἐπ Πἰ5. ὡς ἤδη ἐδύ-- 

ναΐοντ Ιοσατατῦ ὡς δὴ ἐδωύατο: ἀεὶ π 46 1 1{{|5,6 ὃ αὐταλ- 
κίδας εντ ορατιγ ὁ δὴ ΑἸνταλκίδας. ἸΝΑγα ἵτα ροίς Ιοη- 
Ῥαπὶ ραγεηϊιοῆτη οπὶ ργαςοαςηείθι5 Πας τγοέξα 
ςοβατεης. Σ 

ἤφζο,, Β.ρτο κλαζομαναὶ γδ ἐἘ]ὰ5 ῬοΠδταγ κλαζο- 
μανίας 5 {α δ᾽ ητο Π]ΠΙσοηάο νήΐοις. δ] ς α κλαζομκεναὲ ΠῸμ 
ὉΡ 5 εἰ δά αἱ κτ', ιοα Η. ὅτορβαπις ΠοεΪ νο]αίτ. 
Ἐτραα]ο ροίξ, [ἰτ. Τ, ρτὸ ἦτε νιώ;, ἐογήταη πες 
" 5 
“τε οαυ. 

πἸδίάεπις Ὁ. Αὐτροίξ δητασεύσοντοις ἐς ε{Ὲ αὐτὸς, 
ςεὰ Ρυγίοσὶ εἀϊτίοπς ἀϊέξαπι., νὶ ας ἰςπτοητία ἢτ; 

χε ὅθ: “αὶ ργοβξν ΔΗ σἰκιγὰ ὀχ άγθμες αὰτ Ροτῆις ηἰἷ- 
Β1| αἀάεπάιϊιπι αγοίτγεγ, (πὰ ἴτὰ ἐστι επάιιπη, ὧδ ἃ 
ἱασπέων καὶ τὸς «ὐδκοίκοις ϑητασεύσοντας, ΡΓῸ χτ' τὸς πξα- 
οἶκοι. Ὁ ι 

εἴ τ. Β.ΤῚ Εἰ νογδὶς, ὕτως ἡ μ᾽ Σ ὕςξερον πίλεμον τῆς 
χαϑαιρέσεως “δι ἀθεύμοι τφγῶν αὕτη πσρώτη εἰρζωη ἐετο, 

Δττί σα] 15 ἡ ῬΡΟΙῈ ὅτως ἐο]]οφατιιδ ἔοεγὶ πο Ροτεῖς. 
ΝΝαπὶ 415 ἴτὰ [οι ιογοιιΓ} ὅτως κἡὶ αὕτη πσοώτη εἰ ρίωη ἐπ 
ϑεῦ. Ὁ ἀλιποῦτειη ν εἰ αἰτο τγα δέξου πος πιοάο 
ἀεἶσες, ὅτως αὕτη ἡ τυδώτη εἰρίωτη ἐγίνετο, Ππο α ἀρτο αἰ 5 
εἴταν οἱ [οὐ] ἢ ἀτιΠὶ ἑτω σὶ Το ΠΕ η,ν [τ πΊα {1τ- 
τεγα πλιιζᾶτα 1 σΟΡ ΠΆΤΑ: ΠΟ ἸΠΟἶΓΟΟ τὴ ἀρὶς Χος- 

πορμότγουπι νἱφογί ροτοίς, φπηοαίαιη Ατείςπῃι οἵξ, 
Ηξεατ. ηυάςπ στερίιαπις Πίης δά τπαγρίποπη ςαϊ- 
τίοη5 ἔα; ρο ξογιουίβ τγαη τα] τ. ᾿ , 

{Ὁ 75 ΑὐΡτο ἰορυρῶς ΓΕΡΟία α ἃ ΠηΑΓσί ΠΟ ΠῚ ἰουεϑὲς» 
(εαυαιτας ἰη μος ποη πποάο κατ οηξ βητεπτίς νοῦς 
ότι}: (δ οτἱᾷ Πρ γογιιῃ φαοτιμηάδπα απέξουῖτας 
τοίη. Ηρηγι σαί άθπι ϑτερηδημ5 ἀρτίμ5 οἢς ατοτιγ. 

Ιθϊάςπ, Ε. ΡῬΓῸ φςραψιαὺ ποιεῖν, ΓΕΡῸ [] ςρατείαν. δὶς 

πίη Οτζοὶ ἰοφιπηταγ. ΠΟογατοβ δά ΡΒΠίρρυπι 
Μαςθάήομεμῃ: πῶς ὁ χρὴ ϑαρβεῖν ποιόμανον πξω ςρατιίαν 

Οὐτίω; Ιἅςπι ὃζ ραι}ο ρος σοσγαρταμι εἰηθπάδαΐ, 
ΥΌΙ τίω ςρατείαν ἐκλείπάν, ΠΟῊ οραψιαὶ, (τε δα πάππι. 

Ῥεαβίπτεχτᾶ δάμαλις ϑιορῆδῃιις, αἰτογιπη ἀρτίας 
ξἈτδτυγ. 

Ιδ᾽ ἄσπι. Γοόππι μας, ἴτα ἰσερταπι  η ̓ ἰδ τὶς Η 
ϑτερῃδηὶ, ἔδοξε πέμπᾳν τὸ ἐς τὲς χωοάες ξωύταγμα, εἰ] 

ἐοζογίς , ἰατὶς οδ σιγαπι, οαπὶ νοι ̓5 Γεασητίδιις 
ςοητα] ρασ.ς ς 9, Α( σας δέ ρίαπε οὰπὶ ἢϊ5 ςοπίξη- 
τίς, δέ ατί5 οα ρεγίρίςας ἀδοίαγαμτ. ϑαπτ απτοπὶ 
Βας: τίω σὺ ἐς τὸς μιυοίος ξωύταξιν αὐτοί τε ἅπαντες σιωεξ- 

ἔπεμπεν, Καὶ εἰς τοις συμικαχίδος πόλᾷς σκυΐάλας δυέπεμιπον, 
κελεύοντες ἀκολυϑεῖν. Αταιις ΠουΙοῦο (Πδι Ἰά οτίαπῃ 
ἀάϊ ποςεῖς Ἐ[6} ντ ἐθέξε αγείςαϊις πίω δὰ ξωώπιξιν 
αὐ οίτατ, πιο δεικϑικῶς Πρ πΙΠ σατο, σατὴ ξωύπαιξιν ἱπ5 
το] Πἰρὶ, σας εἴῖος δητοα ἔβέξα πχθητίο : ἴα σοπτγα, 
Ϊπ ΠΙ5 νεγθὶβ, ἔδοξε πέμιπαν τὸ ἐς τὲς μιυφίσς ξωύταγμα ἐς 
ἑκάςζω πόλιν, ἀττί σα ες τὸ ἔαγγί ΠΟ Ροσοίξ; “πο πη τὰς 
πεη ἩΊ, δτερῆδηιβ γοτίπαῖτ., αὐ 4}1|5 οαἸτοπίδιις 
ἀἰεητίςης. 
τ, Ὁ). Ν εἰ ἀείηςερϑ νὈΐχιιο Χεπορβοπτεῖς ἰπ 

ἔα ορογγύλων πλοίων τῬτο απτὸ ξογταῆς ρατοῖ 4] 15. Ὁ ΕΠ τὶς Λεονδιάδης Τοροτίτας, τα Ῥ]αταγο δὶ ροῦρςς 
τόροηΐ ρος ορογγύλον πλοῦν, ἸΝΟΙ τατηοη ἱρποῖο, 
ποπηοάο ρῥτίου ἰοξϊ το ἀς ἔβη ά ἘΝ εχ (εαιεητὶ- 

θασ,ντ οἰ ρῆς σα ἀλη ρατγιϊσαία ϑινὰ φἀπηττάταγ, 
νε! μας τρία ἤς βοτίι5 αἀ ἀατιιτ, καΐαδὺφ: σκ εἴα φρογγύ-- 
λῶν πλοίων ζινοῖ, σου πο ἀ{π5 ἢ Ος, 4141} ΠῚ ΓΑΤΙΠΠ Ἐκ 

ἴῃ ἐδὲν,ἀς Η]δτορμαμὶ ἰρητοητία. δὶς δὲ {Ππά4ίαηδη- 

το Λεονϑίδζω Παῦεητ. 
{175 Α.Ρτο καὶ τοίνωω μ᾽, (ττὶρ ΠΗ Χοπορμοπς 

τέτα Αι ΓΟ Υ,, καὶ τὸ ναῦ μέν. δοσαίτα οπἰπ}, αἰ 
[αταγιιπι, ἢ {ξατιῖς ΠπῸ σογα πη πγπταγοτογ. θη. 51τε- 
ῬΒαπαι Βίης δά πιαγσίηειι οἀϊτίομἷ5 Ροϊετίοσίς 
τεχδηΐξαϊις. ἷ 

ΧΧχ : 

“ἨΉ 



πρέβμῳ 
τρέφε 

οἰὐϑδωτον 
᾿ φπη τ 

“.ς ἰδέαν 

τοβΣ ἈΓΟΥΞΉΝΕΙΝ ἅτ  ΝΧ :οϑ 

τθίφοια, ΕΝ οιρτοῦο εἰργμμένον ἤοϑοντο οἱ ἐν τῇ Καδ- Α ῥῇβιοητοῖι αἴο, τότε τῆς Ο λωυϑιας εἰ δι ἐὺ αδηωῖν ἐδύου 

μεία [ςἀ οἷνοςς ἀοἸοτα, εἰργμένον ἐν τῇ Καδμεία. Ἰ πὶ 
ΜΠ ἐ ἤοϑοντο πο δα δος ρεγείποσ, 41] ὀγαπς ἸΏ ἀγζας 

{δ Δ4111ο5, ιο5 Ππατίτα (δ οἰταθ Αμάγοο! Δα Π- 
τηοηΐαα; ραγτίθιις “ποτ ς. ἢ δτορ απ ἡξι Βίης 
εἀϊτίοπε αἰτεγα ἴῃ σοητοχτπι γοσορίτ, Ρτίοσι Πιὰ 

παῖς (ογίρειιπε οἱ ὦ τῇ Καδμεία, ἴῃ τηᾶτσίηε ἔατεταν. 
τ. Ο ϑτγαδο, ϑτορῆδῃι ΒυΖαητίις, ΡΙατατ- 

«Βιι πιιῃὸ ἐλίμφον, παπς ἐλιμέαν νοσδηῖ, αα' Ρτοὶε- 
ταῶο ἀἰοίτας ἔλυμα. ΙΝ οπΊεἢ ορρίἐἰ οἰ ἰπέτα Αροὶ- 
Ἰομίᾳπι Πτί, 

{σι,Ο. Οπιηΐπο Βείςδητς τ χαιροῦ, γο] Ὄξω, νεὶ 
«βαχ νοὶ «αϊά αἰ ταῖς ἀεείξ, σιιοα ἐπάϊςξασεραη- 
ἐξοτσιπι ποτὶς δα βέξιον οι. : 
ἌΝαης ὐτέ ρίαης Πάτα, Ποπ ]1π4 οὔϊε, Ζυάτα 

ὥρα» αποά ἀοῇτ. ΟὉΐρρε ἔαο  ᾽ι5 μος ομαϊττὶ ρο- 
ταῖς Οὐ ΠπαΠἰτυάί ποῖα ααηάαιπ οαπὶ (δαιιέτις καὶ- 
βού ρυέπηῖς [ἰττογὶδ. 

ἴθι ἀοὴν, Ὁ, ρτοὸ τε δαγμκένοι τῇ φάλαγξ, ετῖθο πί- 
ξα[ιένῃ 9 (Ἐατας οτίαση ργίογίς ἰρτέγργοτίς ἰθέξϊο - 
ποία, α| ταγθάταπι ρμαϊδησοπι νοσεῖς. ᾽ Η. 5τε- 
ἤαπης δἰπο πα ρα[μένν σοπτοχτιις τππτο ἀοηδιαίτ, 

αἰτογαπι ἔα { πγαὶς (ςείρταηι ἴῃ εἀϊτίομο τι ρτῖο- 
τὶ, ἔβγοταγ. ᾿ Ι 

ἘΙδιάοιὴ, Ἐ. 1η Εἰς νευθῖ5, ἃς ἐχρ φηρὼ αὐϑρωποὶς 
“τιδεύεϑαι, μάλιςα κ᾽, ἰοζο πο ποτα ΠΠυ ὡς, ἱτα 
τεροῦι ἀεθου ἐγ φαμὶ αἰ ϑρώπους στα! δὲ εοϑει γοὺς μεόβι σευ 
(δ οὐογ αἰκέτοις χρὴ ὀργὴ χολάζν. Ὁ 
᾿ς 462,48. Ατθίτγοῦ ποῇ μετ᾽ ἀυτε ὃ,ὥασερ Α' γισιλάῳ, 
Ἰερεμπάμχῃ οἴϊο., (ξὰ ὥατερ ἀγησιλάου : ἔλει]ς 4αοιις 

ς 

ἀπιπιδάποσζεητο, τοροτοπάμππις ργαςςάοητίθι, θ 
Φασερ μετ᾽ ἀγεσυιάς. Η.. ϑτέρπαπις Βίης μὰ δἀηοξα- 
τίοποϑ ἔμδ5 εἀϊτίοπε ροί ογίοσί τγαη δα τε. 

Ιδίάοπι. Ὑτορμίπιος Χεπόρβου ατιο5 νοσεῖ 
Βοζίοςο, ποίσίστε τς ἕλτοοσ ἐσαΐάοπη, ᾿ἰσεητογ εχ 
Αἰ ὶς ἑορπϊέμγις, αυΐσεπι πλϑ τας ἸΏτο σᾶς, ἸΝΟΧ 
αἱ ἀδπὶρία Πατγιςίοσ ὃς αἰσπιποβ ἔσποτζας, Εοτ- 

τλΠς ἴτα ἔποτγε ἀϊέξὶ, χιιο Πσοτ Ἔχιγαποὶ οδητ, τὰ- 
ἄηθῃ ἃ ΓΔοοἀσηλοη!5 ἃ Ῥιιογίτία πατατι ρα δ το 8- 
Ἰεξεπεαγι; ὃ - οὐδὺ 

Ιδιάεην, Ο. Βατγίις ποῖς ποῦς Πα οσσαστίτ, 
ἀπο τοτίεβ ἀπτοας ἀσργαιατιη οἰ ξἀϊπηι5., χρή- 
μα ἐς τίω) ςρατιαὐ ἔδοστιν, ΡΓῸ εἰς τεῦ ςρατείαν. 4ιοά 

ἐαιίάοπι πιιταπ την πο ραταγαπι, πῇ ἰορ ες 
οτίδιη ἰπτοΓρΓος ςρατείαν. ΙΝ ου οηϊπι νοσεῖς, ῃη ΘΕ 7 
εἰρη, [εἃ ἸΏ. ὑξερ ῥοἰϊς ι 

ς ὅ3, Ὁ, Μαΐο οὐτη αἰ ἰορογο., ὀνέξθρ τε εἰς τω 
χώραν, καὶ αχὺ, δζςοτ. “πα πιοιγη ἘΠ. 5τορῇαπο δά τ, 
ετίατι καὶ Αἀπίςοτε. ἢ Οὐοά γεγο ροίξοτίοσι ϑάϊ- 
τῖοπο πλίγαγιῦ Ἰ 6 πὶ, πιο ἀΐςετα, χαὶ {πὰ 40 ἱρίο 
δαϊοόξαμα: ίλης δά ϊοέξιμε ἰητο ΠΠρατ, οχ Πδ τὶς 
Ἰοςονίτοῆς,ν 6] ΕἸσγοπείηϊς, νοὶ Α] αἰ πί5; φιιογιιπη 
ογίρταγας ἀορύδιιαταϑ ἱπηϊτατὶ ποη ἀθθιίτ. Ηος οἱ 
τείροπίτππι οἴξο οτίαπι δα α]ΐα,, χιια ἰπσυ]ςατα μὰ- 
ἐυίπιοα! (οἱ ες. 

ἘΊΘΙάοα,, Ὁ. Μεηάππι ας ἰατοτ, καὶ εἰς α ὅπη- 
ἡήδεια ἱκανὸν δὺδόναι. ὡμρρὲ ἄςοίξ αἰϊσυϊά. Νοητα- 

δ ἱκαγὸν Σρ γύφκον δηδῦναι ργοὗ ο. 4110 οὐ! ἀαπι Ρία- 
ζεῖ. Ῥοτῖις τα γο τα γοόξε πάτο, καὶ δύο εἰς ἴα ὅϑπ- 
τήδγα ἱκαγὸν διδόναι. ἸΝ τα {Ππώ δον αιιαί ἰατοτίη εἰς 

Ε 

Ἐ 

ἔλουτῖς οἱ πα ἀδήωτιν, ΟΥΛΗΠΌη Ροῦ Παρ] ἜητίΆ ΠῚ, 
Ρτορτοῖ Πιπ ΠἸταἀΐηοπα σιιηι ΓΘ αςητί ἐδήου. δὶς πῖΞ 
ταΐγιηνι ἃς ραι]]ο αητς Ἰ  ατιι εἰξ, γότ, Α. ὡς ἐπι 
δένδρον αἰζύλοιπεν, εἰ ἐς εἰργασχα ἕνον. φϑείροι. ΟΩυοᾶ ΠΠπού- 

πύλοιπον » Βοὶς οοάοιη (θη Πι ἀδύωτον ἀἰχῖτ : απο ἢΠ|Π1ς 
φϑείρᾳν, πεῖς δηοαῦ. Ἐτίαεη ἀδήωτον 5]1Οα1 ἔα ΠΝ] ἰατα 
Χεπορβοπτὶ οἴξ. νείιρτα, τοι αα ἑγλίωικών, 480, 
Β.. τίω χώραν ἀδήωτιν δριφυλάῆῳν. 

ζό4,.Α.(.Ρτο πρωνίω ὃ καὶ «οροβϑηοὶν ἔλε, (οἰ δ] ΡΟ 

(Ὁ αι δίτγου δ] σαητίι5, καὶ τερωνίω ὃ πυξγσβόλῶν ἔλε κα - 
πακράτς. 55: ρῖτι5 ἀπξοτη ἀπἰ πηδεϊπογτὶ Βαξξθηιι μιι- 
ἰμίπηοαϊ νοοιιπη τγαϊςξξί μος 'η δίας (ογιρτοτῖ- 
διι5,4 ᾿Ρταγίογιιπι οἰοιταηταρτοξςέξαϑ. 

ἥςσ.,Α. Ῥτο ασειίᾳ ἐχ φρεσβείαν εἰς Λακεδαίμονα ἰ5- 

σιγάϊοο (τε δοιϊάτιτι,, ασει( ὡχ τὴ πρεσβείᾳ εἰς Λακεδα- 
μονα έσῃ, ἰφιερτγορεεῦθα, σαοά ρα] ο ΡΟΙΈ αἱτ ἐ- 
απεί(ᾷ τὸ ὃ τὴ πρεόβεία. 

: ἜἸΡΙάςπ), Π), [πἘἰς νοὐθίο, καὶ ὁμόσεντες ζαῦτα ἐμι- 
μένφν;που παρὸ γοίξε αἰεὶ ροῆϊο, ὀμόσαντες αὗτα : (εἐ 
δάπιϊττξαιηη παρὸ ζαῦτα ἠμμένψ. [τὰα; πγιταηάτιπι 
ον! ῃ τύτος ἐμέναν, ντ (ἘτροΥ 4]: Χεπορμό, 
δέ αἰ} Ιοφυιηηγιγς να] ἴῃ Ούταις ἐμιμένεν, δά συυϑήκας 
τοίρίοἰεπάο, οι  ρΓασοῆίι, ὃς ΕἸ. διθρμαάπο ρον 
Ῥᾶζωτγ. 

ἀἸΡί ἄδην. ρτο Ηὶς, ἔπεμψαν οἵ ἱππέας οἱ κατεληλύϑό- 
σις 55) τὰς πτρϑς τοῖς ὁοίοις ἀϑηνείων, τὰς δύο Φδ φρατνγων: 
Ἰεροπάνιην ἜΧΗ Ἐἰπγο, ἔπεμψαν ὃ ἑσσπέας οἱ κα τέληλυ)ότες 
δ) τὰς πσρὸς τοῖς ὁρίοις ἀϑηναίων, καὶ τὲς δύο Φῇβ' φρατηχον: 
ντχαὶ ἀδῇτ δῆτα τὸς δύο, ΝΒ} Ἠλτεγ ςοτεγοβ ριατος 

τεϑίπις ἀτιοες Αὐπεηϊξἤμμη, ἔιΗ18 ἐποβ, μα ἽΠο-, 
'Ῥαπος οχίπι ες ἰπ τοορογαηᾳ ρατῖτία ἐπαου τ ΠαΓ- 
ταῦ Ῥδ.}}Ὸ ρος Χοπορβοπ, Δ ἀθῃ8 οτίατη ργορτοῦ- 
ςα πλμ]τᾶτος ΠΠΠδ, Ὁ π νοτο ἀοίπάς Θ πμπταγ, 
οἱ δ᾽ εἰδότες τὸ “Ὡοίίγμία, ἐφ᾽ ἃ ἀπεζοίλισων. ὁ γμιένῶι ὦ τῇ απ 

κροπύλᾳ, στη σοτογίσ ; οσμηΐ πο. πιατ!  αὐτεηῦ, ντί α1- 

οἷς αηϊπιαἀποττεγοροτοίε, ᾿Η. δτερμαηιις,8ὅζ 41}, 
«ιυ!α ἀσῇς, μαυὰ ἐδ πον Ἑσυΐάομι ατθίτγον, νῃῖς- 
(0 ἀτιτηταχαῖ ὥχοντο [Ἰρρ] τ! Ἰοσαπι μοςτηοο ΡΟΙ- 
{ς,οἱ σ᾽ εἰδότες τὸ τρᾷάγμα, ἐφ᾽ ὃ ἀπεςθλκσειν, ῳχοντοιιιοθ 
4υ!άοπὶ ξαυα] ἶατα Χεπορμοιτί νοῦ οἰ, δίμας 

δάροῆτε χιλάγατ, ὃς αἸϊαιιδ πη ΟΙΠῚ ὁ μέντει, αι ἐσ 
ααίτιιτ, {ἰετογαγιπι Βυψμνα Βαθοῖ. 

τόϑ, Ὁ. ΡΙο ἔα ομὖ αὐτὲς βαλεύεοῶτω δι βυυλεύοιν τὸ 

αἰεὶ τύτων, αἷο (οτ Βοη ἄτην, βουλεύεωχ ὁποῖόν ὧι βούλοινε 
π αξεὶ τύτων. Ετ ὁποῖόν π 4υϊάοπι,, ἐΧ 4115 ἀορτοιηΣ 
τι [δ σῖβ; βόλοιντο τοι οχ σοι δ ξαγαύνθα; οἰ 
48 σοπιιοηίγο ἃς Η. δτορβδηὶ οοπ!βέξαγαιη, οἰπ5 
Δ4 πὴ6 Δ6χτὰ οὐϊτίοπο ροϊξοτίοτε σορῃουί. 

ς69. Δ. Ηαδομγ δεῖ οσυπος α τὶ. τω δζῳ Κεα- 
σιος, Ζαιπι εσοπάϊιτη ἔτ Κρεύσιος Ἐτατ οηῖπι Οσοα- 
{ϊπξ ορρίἀππι βαξοτία:, νοτῇι5 Μεραγοη ας ἀϊτὸς 
ποῖ Ητεμη,αιέξογε διορῆαῃο ΒΥ Ζαητίο, οα5 οἴ τ 
ἰδπιίαργα Χοποόρβοη ΠΟίξοΓΊη ἑλληνικοῖς Ὠποο πες 
τλΐηἱτ, ὃς ραρίπα μπθρρ α Ργοχίμμβ. Η. ϑτθρμαπι5 
δίης εαἰτίοπε ροίξογίοσο πιαγρίπὶ ααίοτίρῇτ. 

{71 Ὀς ϑεαιμτις ἔμπι ἰοφἐϊοποπινἤταταιν. [- 
τΟΓΡΓΟ5 ΔΓ ΠΊ ΏΟῊ ὕφερον, [Πα γῇ ὑφεραίᾳ [ερ!ς ντάς- 
ταγιν γε τ πῆτ, ΡΟ ἐγ ἀξ. 

{7 2..Ὰ; ΡῬΓΟ Ὅὗτα ποιήίρχεεν ἀγησιλάῳ Ἔ {(τῖθο τπαυᾷ 

ἰεφιξα, Δ Ῥγορῖογ ἤλης Πιη τἀ πὶ ας ]ε ρογ- ΘΟ ἤρας ὃς ἰῃτογργοζετη ἰορΉς, γεῖδα ἱρίτις ἀθοίας- 
γος Ροτιῖτ, Αὐάδέξεσ δυτοιη νο] ἱπξογοίγε νοσεβ,ντ 
δεῖς ϑργώελον. νεἱ ἀεἸετς. ντ Ιἀθηγέαεϊτ ότι, Α. ἐ ὅς 
δὲ νδρον ΕΧριΙη σεηάτιπι σε 5. ΠἰΤ15 ἘἰἘ τοτηογα- 
Σἰι πη. 

ὑτό 458. Ματα αητ ἢ πο νοῦθα, τότε ἃ Ο᾽ λωυϑίας 
ἀμιῶς . ον... ἐδήον, Ἐρὸ ἧς Ἰοηρπῆς Χοπο- 

ταητ, Η. διορ ββηὰδ δαϊοης ἰδοῦ ἀαἰῃ τοχζαμη τος 
ὉρρΙς. 

Ἰθιάσμι, Ὁ). Ἡ. ϑτερθδηιιβ δἀϊτίοποιη Εϊογεμεῖς 
Ἡαμὴ (Θαιμτιις ᾿ςρὶτς ὅζι οὐδὲν αὖ, ὃ τῇ πέλε δοκοίη, αὐτεὶν 
πέν. 4ιΠ1Π} Α]1ς ἴῃ Πδεῖς Ιοράτα αὐ᾽ τείπφεν, ὃ, τεξξειις 
ἢς αὐτοίπρι, ἢ αἰοᾷ ςαἰτίοης ροίζετίοτί αἀρτοῦατ. 

ὶ Νοφαὶς 



τὐοπεαῖῳ 
χότες, 

' " 
ϑὸο τὼ το!έξις ΕΣ αὐ Η δτορμαηο, ὃς σοτοσῖς. Νά αϊά Ε 
πποιήσασ, 

'πείησοχ, 

Ἰπεοιμῶ- 
᾿ς τῶ. 

τοϑὰ 

ἀἐτειπῶν (γαοταν, ντ Ίάοα λοιπά τιπι ριῖτατ. 
173, Α΄. Ρζοὸ ἕως ςραπὰ ἐΐη , ποτα Διὶ ΠηαΓο ΠΟ ΠῚ, 

Ἰεροπάαπι οἵ ςρατεία. Ῥγοθατ μος δτορμαπιις, ὃς 
δίης οἀϊτίοης ἰοςᾶάα, πῃ στοχτιπ δοςορίτ, Ουοά 

δατειπ δαασίταν [πατίττι, οραΐκαξ ὅσης ᾿οξω., ΠΟΙ πιι- 
ταπάϊτιπν ἀιιχὶ, ᾿ΐςος ΒΙΠΡ ΑΙ ας {Πὴς οὐδ φρατείας 
τοάἀαϊάοτῖτ, 
πΙδιαξ, Ὁ Ὁ χοά Βεἰς Ιερίτατ,ἐωκος ὑτυπεηϊωκό- 

σι που ἐν μεσημθοίᾳ, (Δ  Θγαυτις 4 ΧΟΠΟΡΠοητίβ ἃ- 

φίοἸοοο οιπθηφαύάιιη δι ίτγατιγ, χα (Θ  1Θ τ] ἑλ- 

χίωιχῶν ἰδτὸ ἰορίτιιτ, ὧν ὃ τῇ μεσημίξράα ὑἀποσπνόντων. (ὃ 

ἣὰ οἶνον παροξωύαι ὃς αὐτὲς ἐλέγεζ., ,γἼ2ν2 τη γαογτάΐε θὲ- 
ῥεγεμι ἰαγρίην, υὐημεῦηε ΦΉΟΦΉΦ ἩΘΗΜΡΙ τος ἐγ 
φψεί εὐ ξέρα ἤέγιπν. ἸΝΊπνίγυτη νιῆτ εὶς αυοα; 
τὸ ὑχουπεηβωκόσι που, Ιασοηάμ1π| ὑσοπεπωκόσι που. Α΄ 
αἰ (λπς Ἰοσαπὶ αἰίανη ἁἀόσγο τηδρὶς Ιἀοπεῦ ἢος, 
ψ ὉΠ ΐοου ρία Χοπορμόὸη ἴπ παγγατίους ἀς ςοῦ- 
αἱπΐο ἀραιὰ δουτῆθη,, υἰτίπιο αὐαύάσεως, ρ. 40. Ἐ, 
ἐς (εἰρίο ςοτηπιοπιοζαζ, ἥδε γὃ ὑαυοπεπωκὼς ἐτύϊχοως, 
ἐατα ραηίϊο ρέμα ροι ας ἐγά!. ἸΝαη ἰδὲ αοα; νογθιπὶ 
ὑσυποηθωκὼς ΕΧΡΙΟἴπιτι 6 τοχτιι, ὃς δά πιατρίποπη Γο- 
ἐρόξαπινίάος, [ἀφ πὶ εὶς ἐοϊαπάπιπι ράτας (ὐαπλε- 
τατίτς,ντ ΓΟ ὑπεπεηθωκόσι (τ  θαταῦ ὑποπεπωκόσι,ποη- 
πιῤηἰ ρος, δεὰ ραςοταητὶ ἹΓί, ἤθη ριιτεπη ἢεἰς αἷο- 

Ἁεοπότεςερτα ἀϊςεάεηάιπι. Ὀ εϊς ἐπίπὶ Χεπο- 
ρθη, ΤὭεραπος ἐαυῖτες ἔδέζοϑ οἤς ραι]]ο ἰ.π- 
Ῥυϊάϊοτος., δέ αὐ σοάοπάιιπι ἱποϊᾶτοβ: απο π)Δ4- 
τηράππὶ ἰοἰοπτ, αὶ ροίξ, 4παπὶ ἰαογαγιιητ ἀἴι; 
ταπιάοιι ἀρροτοητα τησγί ἀϊα ξατίρατὶ ἰληριιεητ., ὃζ 
ἀξ οοπτοητομο γειηϊττότες ςεάετο [Ὡς ριπιητ. Ηος Ὁ) 
ταἰπὶ Πρηιβοατιιπὶ οἱ {ΠΠΠ|π|8 ὑπσοπεπμωκότες. Ατνοτο 
ιν ἰατρίις ἰη τπηοεϊάϊς διδοέπης, μος οἰ ὑσυπεπω- 
«τες ὧν μεσημξρίᾳ Ποη ἰδηριἀΐοτα5 ἤιιητ, ντ σθάεγο 
νεἰτπῷ (δα ΠοςΊρίο τραρὶβ5ἱποιδαηταγ, ντίῃ νεγδ 5 
{ρει (Ἐαιιοπτίβ ἐχργο δ ἀἰοίτι, ὃς εχ ν] την αὐαξά- 
σεως 'οσο 46 Χοπορμοητε ἰπτο] Πρίτατν ̓  αὶ ρΙαίςα- 
Ἀμπι ρΟτα5 , ΓΙ 4ΠῚ ΟἿ 1 56 θτῃε Ἰο΄ιμιτι εἱξ ἀπά α- 
οἷας ὃς σοπ ἀοητίιις. 

74. Β. Ποςιῖς ᾿ἰς ταπειιτη Ποἢ ῥτὸ ἀδρογατὸ 

ταηγάθπι Πσπίβοοτ σεὸς τίω ποιή ϑαι,νοςε αἰϊα πα - 
» κ᾿ Δ Ηἰς λἀάϊτα ἢ Εφο, πιιτατίομε ροσζοχίσια ἐλέτὰ, τε- 

“ Πἰταΐ εἰππι σοι πτοίς ροίς ραται, Π Ἔχ σὸς ἃ ες 
τοῦ ζοπϑὺ ποιή ϑω!. αιιοα ἴδῃ ἀϊσο πα! σοηας Τὰ- 
ογαϊεϊ, Ἠοτοάοτο, ΡΙστάγοβο, ἱρήι ΧἜπορποιτὶ εἰ 
νἤταταιμ. 516 οηΐ πηι τὸ ν τι ἑλλίωικῶν 6 ;Σὃ, Εἰ ἀϊχὶς 
Φοπίω ποιήσης. ΙΝ “4; ποι πὶ ραταςί ἄθθεῖ, π δζ τ ϊτ- 
τεγαβητος ς σοππλαζαῖαϑ εἰς : [τε 114; ΡΓῸ γᾶ ἂν 
Ἰίτγεγαϑ ἀτι5 σ τί γγορίο. ἸΝαπ η τα}! πττεγασῦ ἢ- 
πα τἀ ΐπς ΡΙασίηγαπι Πρ γαγίοβ ἐςτίρτογοβ ἱπηρο- 
φῇς, γεβ ἱρία ἐοςοεῖ, δ πογιητ!) 41] ̓ Ἰθτος πιαπὰ 
ΘΧχαγατοϑ ἔγοιιθητίι τγαζξαγαης. ἢ Ηοησίςιϑ 516. 
ΡΒαπαις Ποῖς οἀϊτίοης (Ξοππάα: Ὁ υἱάδπι, ᾿παλιίτ, 
τοξξερτο φεὸς τέυ) (τγθυητ πίω: τγέάο, 40 εἰ 
τοϊσίο τ, αἰΐψιιοπι ποπχίπαγε; 48] Ρἰατίτπ απ ἴῃ 

εοάσιη ἐττίρτογε ραγραπάο ργα [πε τοσῖς, αειπ (ΟῚ 
(δὶ ἀεθεγίνειτ. Ατ Ἔσο παης Βοπηηΐς ᾿πα]ἀἰάπι 
Ἰραῖτατὶ πε ἔς ατοίτγοτ, ἰάθος αὐ ἱρίο γοιξίτιτα πὸ- 
ταϊπατίπι δπέξοτι πο τίσ. 

ς75. Α. Καγίις αἰτος ςοάίςο5 ροτίμς, φιαπν ΕἸο- 

τοητίηος ἃς δτορμαηί ργίογες [ξηϊιοῦ, ὃς ἴαυ τὸ γιγνώ- 
σκὼν. ΠΟΙ ταῦτα (οτῖθο; Πποα ἰάδπη ϑτερμαηιι εα1- 
τίοπο {εοιπάα τοχτιὶ ἱπίθσαϊς. 

1014. (. Νογθιτη ὄηησιμώσας ἱπτεγρταβ ἱτα νοῦ - 

ας, ντ μαι ἀπε φαίάἀαπὶ Αἰ ἱμὰ ἰππιοη ς νἱἀδα- 

τα, ἸΝαι ὄημειμουῦ ρτο βρη ἀάγδ, πα ππὶ|οΞ 

ΧΕΝΟΡΉΟΝΤΕῈ Α.: 

Νεσαὶς φαἰπὶ ἀάθο ἕουλους 60]]1 ραγτίσα]α ὅτι, το Α 

τοὃς 

σοτο πιοιηϊηὶ. Ὁ πα’ σαὐ Πα ἔπέ, ἐὰτ πδμ}} {τὶ θ 
τὸς δῃησημδς, αι] ἃ οτίρίπό αὖ ὅϑηδυμν ἀιίξετο ἀὲ . 
θορατ, γεγθο {τ σοτ τπϊηἰπις σγαςο. Βγοάαι ἡ 
δγησημάσας σοτητηπταιτ, Ζαοα οΠΠδτ αν ὅϑμσημάζω, 
γοσθο ἢ {10 αιϊάοῖπ ῥγαςτο. Ναπι αὖ ὅϑησημαίνω 
ἀυϊάοπι σογῖο ἐθάποι μος ποθὴ ροτοῖξ. Εσονεθτο- 
παὐτοτ πη ἀϊςδ τ, αἱ  Τδητίλπη; ἀϊοο {τρί Χοηο- 
Ῥβοπιοιη, τὸς ἀκείνοις ὦ οὐκ ἡ οὐποσιμῶτας ὃ, παδὸς Σιτοσειεῶν», 

πίω πόλιν ἤ4,,ααἰηεον γρε ἠρ(ος γεείάἰορρ γιοῦ ἀἰποόδαξ, ς ἃ - 
πετίᾳ ἀεἨδέξεπάο εὶς, δά γερϑπὶ ΡΈγρεθας. ᾽Ατ- 

Β πε μος νεγθο υποσιμιοωῦ οτίλτη ΤΟΥ ἀϊά ες γἤις 
εἰἙ, δά πδιι65 τγαηῇατο, ὃς πσηΐβοαδητε ἀξἤεχιο- 
πΘΡγἴη ΘΒ] ππι, ὃζ Διο  Π ΟΠ ΠῚ τη αἰτατα,, ν αἴας 
ἘΧΊΌςΟ ἤπιο, ἰα εἰξ ἀεργεῆο,, ιοπιλάπχοάυτη εχ 
Ῥαυίαπὶα ποταιυὶς ΕἸξατῃϊις, Η οἰ οἶς μεαλμᾳν 
ἱπτογργογαταγ,ίἀοοσιο γο α]ά!: ονήηεεν ἃ ἀεβεξίε"-- 
Ἅἰο ποιε, 4οἰ υγ δε ρεγρ φύσι, ἴτὰ Πλνηΐ Γαι πν ἸΏ Πρ ῃ- 
ἄστη οἰ8 ἤπης Ἰοοιιπι, Χοπορθοη ἱρίδ πγοχ ἐς - 
οἶατατ, 'Νατα απο ἢείς αἰτ,, πἰποσιμόσας : Ἰά ρα}}}0 
ΡΟΙΣ αἰχίτ, ἀπογαχθὸν ἐπ ΔἿΜ᾽ πολεμίων, αδάνοεμς αὖ ῥο-- 

Ο Μϑησινῃάς ρετγίρίοἰταγ, ποι ὅπη Ιοσιτη μεῖς μαδε-- 
τε ρος, (ἡ ἀπὸ, 410 ὑποσιμωίᾷς τοίροηάθατς αἰτεσὶ 
ἀπαγαγν. Ε΄, Θτορ μα πὶ ΠΏ τίο τγαπῆτ. [Δ] ο! πὶ 
Ρέπεϑ ἐγααϊτίοτοβ οἴξο. 

:76,.. Νοτατη δάροίαί, ]ι18 ΠΡ ΠΙ βσαγοπι, [1 - 
αι|4 ἀεοῇς, Ναιῃ [ἐπι πεςοιτίο ἀςθεθατ αἱἱ- 
4ι!4, 90 ΡΑττίοι]α: τε ΠῸ ἢ ἱρποταπι ν π]πν ΠΠΠ ἥις 
ἔοττο ἴσας βαπὶ πος ἰός {προγιιασαποδιη, Ὦ δας 
πἰ τησταηάσητ,, ντίογιδατηγ σρόπαιόν τιν Η. αυΐάοην 
δτερ ἤδη] γε ρτο τεν ΠΟη Ρἰασεῖ, 

τ78, Α. ΝΟ δαυΐ πος Βοςίοςο πεοοῆς εἰ αἰατι 
ΤΌΤΩ ἙαἸτΙ ΟΠ. Ργάτοσ ΕἸογθητίμαμη ἃς Η, ὅτο- 
Ραηὶ, ἰθξπ!οποιη δα τπαγρίπαιη ἃ πε ποζαταπη: ν οἱ 
ἀείμάς ρτῸ οὐ διιυατὸν ἔρις, Ιερ μάτι ὶ δεωατὸν ἔσε 
δι. ἢ Η. δτορβαηιϑ οἀϊτίοηε (δοίη 44 πιλυρίηὶ δά- 
(ττῖρᾶτ,, ἔογγα πιο ὁπ εἰ Ἰερεπάμπν. φιλί πος ργοῇ- 
οἰίζατιιγ εχ ἰρίτιϑ σοηἰξέξιιγα, ποῃ ὀχρτοί δγο-, 
τατῃ δαἰτοτιιπι ἵσγίρταταν 

Ἰδίάοπι, Ο. Ηλι (το, ἀπ πο γοίας ἤτ, ἐν Αἰ τ 
λυζεία, ιιᾶ ΠῚ ἐν Αὐἰλυζείᾳ, δταρῆδη! ααίάοπῃ ΒΥ ΖΑητΙῇ 
ποιηεηοατοσγίς νγρίμπι Ἐἐρίτοπηε Α᾽λύζμαν Αςατηλϑ 
πἷᾳ ορρίάιιπι ἔξοῖτι 

Α ΓΙΒΑΥΜΝΙΉΗΙΘ5ΤὋΟ- 

ἈΙΑΆΥΜ σβ ΦΌΟΛΚνΥΜι 

ἜΤ Αρ, τ81,Α. δῖρτο ὥς γεμέω, (οτἰ δαταγ οὕτως γ. 
μἰω), χαιδπι τη] ηἱπιὰ πηατατίοης ἔδέξα Πυς]ο- 

σο ςοη αἰ οἰ πηι. 
ἥἢς 82, Ο, Ὑγαηδξεγεμάο Π]π ὡς δ (ξημπδητῖαν 

Ε ροί διώαμωιν, ἀητὸ μὴν πος ἀςοτῖτ δα, πες αἰϊὰ 
πλατδτίοῃ α ΟΡ ΟΓΙΓ, 5] ΓΑ ἢ ΡΓῸ δοκέν Αἰ ἱῖς δὸ: 
κοῦσὰν [τ ετα πα! τ. Ιοσο τποιοῦὶ ὡς ΠΟΙ Ἐγίτ π6- 
ςοἴδ,άταιις οπιηΐα γοέξο παροριης, ΜΙᾺ χυίάοην 
Ροίξογίεις πος ργοθάτιιγ, 

«87... Μα]]οπὶ ἐπεὶ σημήνειεν,, ΠΙΙΔ ΠῚ σημεύνηαν γε 
φαὰ ΓρΡΒϊογατοιη γεξοσατιγ. ἤθη, δτορπαπις πης αὐ 
γλλγσίποπι ΘΙ ΟΠ] 5 (πουπάᾳ τγδητξαίε. 

80, , ΝΝοταῖ ορίτοιῃς διθρῃαηὶ Βυζαητὶ) αά 
νόοοπι Θυρέα, Εἴς Θυεῖον Αςαγπδηΐα ορριἢ,ηποά 
οαπα ἐογίθατιιγ, ζ δὸ εὸ βετὶ ϑυριδίξ:ιια ἰδῆς ςαας 
(ατας ροσιποαίτ, ντ Βοὶς οτίαπη ϑυρκεῦσι ρΓῸ ϑυρεῦδι 
δὰ πιατρίποπῃ σο]]οςάγειῃ, ἢ Η. ἀὐτοπι δτθρμάηιις 
Βίῃοτἀπηταπὴ γοτγα τ τη ̓ ρία πη σοπτοχειιπὶ βαϊτῖο- 
ποίςοαηάα, ρείογίβ ϑυρεῦσι αὐ πηαϊσί ποι γοϊοόξο. 
1929). {ἢ πεχορρέχϑα) ποτατ Η. ϑτορβαπιιϑ ἐς - 

εἴϊε γεχθυτα βούλοιζ, αας βούλεται. αιοά (πε ἰτα ος 
ΧΧχ ; 
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(λταο, ὅκῃ τοάάθηάο (ςαυστζις ἔπη}. 
Ιδίάετα,Ε. Ρείπγαμπι μεῖς αραηάαγο τ Ϊῃὶ ν]άς- 

ται εἰ ραγτἰςαἰα ἰη Πὶς νογ 5., εὔδηλον ὅζι εἰ δι συμιμά-- 
ν Ζινὲς οὐκ δ εςτὸ φυροίήοισιν ἡ μῶν, ἢ ὑμῶν ἀρερτί. Γ)οἰης 

{πρς ἐξα ΠΉΠΠὶ οἰ ἢ ραγτίσια, πη (τὶς αρτς αητο ὑ- 
μῶν ςοἸ]]οςατα. Ὁ πο ἢ ΠΠστὶ σοτγθέγξίογοϑ δαίθητὶς- 
τοηταγ, τ ἰτχατοτ [γα ἐςγὶ δὲ ροδ: εὔδηλον, μ᾽ συμ.- 
μαχων “ινὲς οὐκ δῇ εστὸ κοξοίἭοισιν ἡμῶν , οὐδὲ ὑμῶν Ὁβεστί. 

ἔτ 92νΑΟΡτο δια κοινι πύλερκοι εἰεί ποτε γι γγον τοῦ! γιοιῇ 
ὃπι καϊαλύοντεω οἰςειδοπάϊητ ὀμα μέ ὅτι πόλεμοι, ἔς} 6 

Ρουίρί εἶτ, φαϊ οφιιςητία σοπίιάογας, χαὶ ὅτι καϊαλύον- Β 
ταῦ, ἴτοῖὴ τασίπ5, καὶ ὅτι ἡμέϊς Οὐ) σατο δ. 

τυ 4. 8.81 014 περατίο,, 'φιια ἀςοἘ, ἤος πιοάο 
Ροΐξ ἀπήρέγον ααἰϊοίατυῖς Ηἰίσο νεγρ 5, τὸς φρεροιῤ ἀ- 
σήχγαγον,οὐ Κλεόμέροζν δὲ, ̓Οστς ἱπτορεγ ογῖτ; πες ἰΠ41- 
φοδίπιιϑ Ἔχοιήατίοπε ναϊσατί. αι τ εὶς «ὐακό- 
λυϑὸν ἕς, σι (προ Πης σαι τεσαγγίταγ, νεγία ροίξ 
Βαης τογτίο Προλόν λοξανῶς., Ἰητορτίας Εγὶς Ττροϑόν δὲ 
λοξανῶς. Οτίρο {ςείρταγα την] τα (4 ΠιμΠἰτιἀϊης 
Πϊτύογα: Δ σαπ λ. ιδγαπι Αἰτογα Ε{Ε 1 δὲ; αἰτοταλέ- 
ξανοςἸποῃοατ, ; 

αἱ αἰδὶδ- ἧςοσ,Ε. Οὐἱήητ οἱ αὐδὲ δημοσίαν, ἔΔΟ1] 115 ν ογῚ5 
μθσιαν, Ἰῃά!ςατὶ ΡΟΙ͂ς νι άθταγ δἰ αΐδιιδ; φαδιη τοαδίς ο- 
Ἅ5τ: {πεπαϊ, πα νοχ {δ το Πσατισ ΙΝ απ Χοπορῆοπ 

1πΊΙθτο ἐς ἀφο ἀπ: πτοηίογιτη τορι] τα, πηδητίο- 
τοι Ποτιιτη ἔα Π5: διιητ, ἰΠ 4α1τ, {1 αὐδὲ δημοσίαν, 
4ιυϊςαπηαις σιπὶ ραγίθας, Θοἀοπὶ σοῃταθογηΐον- 
ταηταγς ντ Παγαίριςος, ὃζ πηραϊοὶ, δὲ τ] πο 5. ἃς 
ςορίαταμῃ ἀριια ππρΘαϊμηθητα ργα ς ἐΕ],δζ 401 [πὰ- 
Ρτε ρόητς μΠΠταης. Ηας τατηθη νοΐ ἡπατη 41}}-- 

σύσκανοι ΘΕΏτΕΓ ΠΟ ἄετο, γα ογτίτη ἡ αἵτ, ὅσοι συ σκίωο,1) 

ΓΦ ΡΙΕΣ ΝΌΟΣ Χ 

Α ρου, ΠΠ{Π| πλεονασχκὸς Ἡὶς το Ρ]Οςἰ5 οσσυγγοσεῖ, 
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6ο6,Ε. Νοπροτεῖ Ποςϊοςοτοέϊε Ἰορὶ σειυειδὲ-: 
ἀβενοι 5» 4ιΠα1τι ν οΓθιιτη 1} ης σταςιηι 4 ἄο] ἢτ. 
Οὐδητοῦδτό ἀγρίτγου ἐαθἀξ να] σκυηδόμενοι αυοά 
Ἰῃτογργοαπάο οχρτοίῃ, νοὶ αἰπτὰ Ππγὶς (πρΠιγιῶ- 
ἔπη. ΡΊΓοαι θτιιτ σογῖς τοῦ ]ορηο ν οἱ οχ ἐὸ Ρᾶ- 
τετ, 0 α ἐμερ:ογά) (εν εὐ ο 14, αοα []ς ἰῃ ςοα!- 
Εἰδιιδ γερογογας, ἐχρτοήογίτ, 

6οδ,(.. ρῖο εἰς με ολόγρυ, Ποη ἀπδίτο γείταςη- 
ἄτισν εἰς γααύχου. Οπίρρε ΝΝΕρταηῖ, ςοσῃομηοητο 
γριαύγου., τη ον εἶς Βα Δηας., ἢς 1 ἀςοπιμῃ )ο- 
τα γα: ἰΐπριτα αἰ ξἘ] 1] τομυ μη] οἱ γήοχος, τοῦ- 
ταῖν ΠΟ ΓΙ ΠΟ 5,06] 4111 τΈΓΓα ΠΤ ϊταγ. Ετ ποτιτὴ 
οἵδ ἰΙάςι ΝΝερτιπί ορίτμοτοη εχ Ἡόπιεσο, ΡΟδαΙ- 
ας ςοτοτγῖδ5. ΕΘ. δτορμδημϑ Βίης ςαἰτίοηε (δοιμν- 
(ἃ γπαγρτηἱ δά οτὶρῆτ. 
Ιδιάςμ, Ε. [ἢ ἢ 5 ν εγ δ 5, χαὶ τὸ (ἦ μυὴ πποὸς πίω πόλιν 

“προσβολεῖν αὖ ἔπ αὐτὰς, ἤδη τι ἐδοκᾳ ϑαῤῥαλεώτερον 17). Γ- 
Ὀίτγοῦ οχριπροπήδπι εἴτε μὴ Ραγτισ] αι, ΡΟΙῈ μὲν 
ςοἸ]οσαταπη;ντ θα (φητοητία Πτ, πᾶπ Ἔχργοῇ]. Υ ἰ- 

Ὁ ἀετυς τρίθομι μλψΡτορτοσ ΠηλΠΠτιἀ πο ΠῚ ΟΠ μὲν, 
[ πτερπΠίΐο. 

ό6το, Ἐ. ΜαΪε {οτίρτυπι πῃ οπηηῖθας Πἰ δ τ15, Ἔτῖα τα 
Η. ὅτορμαῃὶ, μαξξοηιϑ τ αἰτία ᾿ορ ται ἐαν ποτε δεευα τοὶ 
υϑύωνπου,αΐπα Ισσοηάιπι τ, ἐαν ποτ᾿ ἀδεύατοι. ΠΝ ατα, 
ΡῬΓΟρτογρα ΠΟΌ!5 αἰϊαυ ἃ ΟΠ ραγαΠγι15,, ντ ἀπλ {Π1ς 
αἰϊηααηο ν γι δι15, ΠοΠΠ 11] ΡΓαΠα1) Ποῦ !5 γοίζει, 
ἡ Ἡλδης οπποηδατίοηςιη Η. ϑτορμαηις Ηίης ταοίτς 
{πττϑρίατη βἀϊτίο πὸ ἤπα (δος ἴῃ ςὅτοχταμι τγδηΐς 
ταῦτ, ΠΛ όργαιετα ταπηθῃ ἴῃ ΡΤΙΟΓΙ ΓΟΡοσίαγ, 

ἡ διτν ΑνΤη Βιίος νογθ δ, ἐλπίζην ὃ χρὴ εἰς εὔδρας ἀ- 
5 ὁμοίων. “δ  ὁμίοίων, τι Ξατη ν ΘΠ] ΓΘ τεητίδτη, ντ οχ Ἐ ΠΟ ΠΣ ν γαϑοις μεθλλον, ἢ κακοις αὐ τοὺς γωήσεαϑει ΤΩ πο οξ ἀμ 

1π ΒΙδ, οἱ αἴοὶ δημοσίαν. Πα αιχ τὶ σκίωϊω: Ἰάσις άθο 
το Ὡς ΠΠΠΠη)ς Ῥοϊξθα Ῥάγας 8 ἀϊέει {ΠὈγῖ νου Ὁ15, 

διμοσία “πα Ἰοσπητοτ ἢ ἘΧΙΓΕΙΠΟ . ἩΠΠ1ΠῚ δημοσίαν σκίωυζιὺ 
ἐχρτεῆς ποίπιπαῖ,ντὶ ποχ νι ἀοίτηι5. [ἀ6πὶ αιιο- 
4 Ταγποθαμα [ἀγα Πς, νίγιιπι 1η Πἰττοτβ. οαιΠὰ 
Ῥαιιοῖ5 οπηπίπο φοπἔογοη μη. ᾿ποπαῖς πὶ Οτ- 
Θἰπγὰβ Ταητετας πιε5. Ὗ τ φἄάο, νἱάοτὶ πὶ 

σχηνὴ βα- δημοσίαν σκίω ἱω εἴς Ἰ14 πὶ αὐ εα.[π θα Γεχ σαπιρο- 
σιλικη. 

σκηνή. 

ἀο(παταπὶ 115, φιϊσπγα: δ 6}}} ρτατογείμη το πηρὸ- 
τ ρα ]ςο φισάσιη πππηογα ἐπηρεγθηζαγ, Ῥοτεῖς 
Ὦρο χ Πἰο, ιι πὴ ἀἶχι., Χορ βοητὶς Πἶδτο πες} }}- 
οἷ; ααστῃ γοίογτ, ποπ ἐοχηὶ, [864 ἔοτὶς ργαπάθητος 
να] ςοπαητῖος Γασος, δα σκίωϊω δημοσίαν ἔα γου 
(5. δὶς ομϊπιίη οχίγοθηο ἀπ {ἘΠΠ|δ τὶ, ρΡ. 6 90, (οτί- 

ἡ ἴστω σκη- ῬτΙΠῚ ΓΟΡΟΥΙ Ππι5: ὅπως ἢ καὶ οἱ βασιλέϊς ζω ({ςΠ]ἰσοῖ 
ἜΡΩΣ ἘΠΕ : ἝΞ ΤΎΠΟΝ το 

γή.ητξω ἃ σκίωης ασιλικὴς ) σχίωοιϊεν, σκίωϊω αὐτοῖς δημοσίαν ἀ-- 

ΧΗΝΩ πεόειξε. ψ 14 ς ροίὲ βασοιλικίω), (641: δημοσίαν σκίωϊω, 
«σιλέως. ΤῊ ξανὰ 

αα χορι δὰ ν τ Πογοῦ, οχεγα (οοἰετατοπὶίπαπι ἔο- 
τα Ρτδηθητθι5. ; : 

7 , Ῥτὸ οἱ μὖ ἵπποις ἰασο τη ΡΙγοάπγεγο ἱτπεῖς. 
ΝΝᾶπι νεεεῖτις που Θηπος, [πα σφαίτοβ. ΗΙ. ϑτερμα- 
τι (ας ἴῃ Πλατο ΠΏ οτι σα ΟὨ5 [δοαη Δα: τᾶ (τα] τ, 

ἦδοι,1). Ιῃ ἢἰς γοῦθὶς, ὡς ἐπεὶ παῖ ϑὲς ἀυταῖ οὐκ ἐγί- 
γνόντο ἐκ ταύ τως, ὅτι πέμπων ἐμυνήφευε, Οι1Π| ζετο γι 5, θα ἢ- 
ἄτα ταγίῃς αἰγουτασγα πη Ἐχ ἢϊ5. νεἰ ὡς, ν εἰ ὅπι, ἘΧῚΠῚ- 
ποτὶ ροΐϊδε ς ΠΙΠ πλεονασχεὸν,, 4πσπηάαιῃ, Αἴτείσιιπι 
Ῥυΐας τη Βυπατηοαϊ σοποῖς ἰοη]αοη αὶ Ὠοταί]οπὶ Ὁ. 
38.2.1). ὃς ςοο, Β. Ηεἰὶς φαϊάοηι ρτίὰς 1] ὡς ἵγγε- 
ΡΠ ν!ἀοτί σαρατ ἐς ργαςοάοητίς νοῦὶς ἀνὲςν Ἰτῖ- 
ΤῊ Ϊϑ ΠἸττογίδ ες ἡ ἡ ] τις ἴα ος ΠΠΜΠ το ας 4ΔΠ1. 
Ταὶς φυίάαπὶ ὃ ραυί!ο ῬοΙ [Ὁ ιήτατ, Ρ. 694. Ὁ. 
γόντες οἱ Μίανίινεις, ὡς εἰ μυὴ ἐἰποκρούσονται αὐτὲς ὅτι πολλοὶ 

σφῶν κατακοιτιοϑήσοντοι. ἸΝΙΠλίγιατι ὃς πος {πᾷ ὡς, ΟΧ 

ὙἰυΠηϊ5 εἰς ν οςσαίσ} 1 Μαντινεῖς ᾿ἰττοιὶβ δ ηαῇδ νἹάοτὶ 

διμμ, γαγία5 116 ὡς {ρον ἤπιιμι εἰς, 

ἈΠ ΤΙΒΑΝΜ ΥΙΙ ἨΙ5ΤΟ- 
5ΤΟΚΙΑΆΚΥΝ ΟΚΆΌΘΑΚΥΜ. 

ῬΡ Αρ. 616. Ηλι (το, υϊ πος ]οςο ΠΡ νος 
νοῦ ἐδᾷτο, πο 4118 γάτίομο ΠῚ σοτογίς Ομ - 

τοαῖ, Ἐογταῆ!ς ἔκφο Ιοσοηάϊτιπη ρτὸ ἐδέτο, πα (οτῖ- 
Ἰφηπατο ῖς γεγίαθαγας, αὐθοῦς ργοχί πη πὶ ἃ γορία, Ἑ Ῥταγα ΠΙἢ1] σοπη πιο 15. ἐκ δ ςΘάσων αὐίφανί,, ὅπον 

ἐχφζ ἕκατος, 6 (γαγπεηΣις (γρεύαη!, υὐὲ εῃ, οπεϑα- 
ὁκε. ἔς ἢ. ἄστοῖη ϑτορῆδπιισ, πε ἰεϑείοπεπι μαπς 
φάπλιϊττατ, νἱ 46 44π| πγυΐτα Γοτὶ πο αὶ ἐδεῖτο σαι μὰ 
ΤΡ πιο ]σοῦς πο νο]ίτῖντ (τ ςετ ὀκ δ’ δά δων αὐΐ- 
φανῶ, ὅπου ἐδεῖτο ἕκατος , τα τ Πγ 6 πη ἤτ, ας { (οτίρΠίς- 
(ες Χεπόρμβοπ., ἐκ τ“ σιξασων αὐΐςοιντο, καὶ αὐατούτες 
ἐπορεύοντο, ὅποὺ ἐδεῖτο ίκατος. Β6]]5 πὸ Πιδαιάϊοπαὶ 
πιοάϊι5. δ: {πγρξητεϑ αρίρφητ, αιο ἀδοιπμάιπη Ππ- 
Ῥα] 15 αγατ, ἃ Ἰγγθητίθιι5 ΤΠοθδηΐς ὈρΡτίμαὶ πο 

Ε΄ Ῥοτογαηζ, πο οἷ ἀγπτα σογγίροσε ᾿ἰοαΠδς. 1« αιι- 
τοπι [οί Πα] ςόρίαπι ποη Παρεῦδης ἐς Πταπιεπτὶς 
Ρτπιππι πσρθητεβ, νδ] φα αις ουδραθατ, να πος 
{γα ἰςέξίοης ςοΠ] Πρ ίταγ. ἔσο νογο “πῖιπιτα] α ἰοεὶ- 
δὲς ϑιερμδηιις, ἴλης ἀπδίτατο ίο]θο, φιοπαιῃ ]οςο 
Ὁεγοθγιαη σοίξοτ ἰδ γιγια (σοτιηδηῖς σογοθσαμα ἰῃ 
Ρἰδητίβ ςο]] ζᾶ. 

ἤδιο9.Ο. Τοσὰϑ ἢϊς, ἄάνανπα Θηξαίας . «ον. 
λακεδαμονίων ὃ. οἰιπὶ τοτοσγίς, ἤς ὃς ἐπ δηάιι5, ὃς 
{ἀρρ]επ τι τλ]ῃὶ νἀ δτι, ὡς χρεῶν εἴη αὐτὸς εἰς Θεῆα- 

Ὁ λίαν πίναντία Θηδαίοις πέμιπειν. Αακεδαηλιονίων ὶ [λεχον- 
των] ὡς ἐς τίω Λακωνικίω. ἴτὰ ΘΙ Τ ἸΏτΕΡΟΥ ΟΓΙτ, 

ζό6χΣο, Α. ΙΠἼΠ|5. δεῖ ὅδ) γωρίων ὅγηπεδον, ἔσθ ο-- 

ταῦ γθέειει5, οὐ αἷρ ὅδ) γωράίων ὅγηπεδον. ἸΝ 1. 1}}} ὅαΐρ το- 
ἰροπάεγμος, φιοά (Θαΐτυτ, ὠταῦϑα ὠκξας, 

- ἸδΙάεπ),Ο. ρῥγο ἢ τενίκης τὸ μέγεθος , ἰαριοπάτι 6- 
τίς τῆς δε. Ὠάτὴ αἰϊοσαὶΐ ἀςοῆοτ αἰ 4. Ἡος φισοπι 

τῖοτ 

ομίοχες, 

γομήοχος, 

ἁ 



“Ὁ 

ων» 

χο ἐς 

-- 

ΧΕΝΌΡΗΟ ΝΤ ΕΑ. ἰοβ 
πιοόο ποὰ οπτηςόοῆς γεὶ ἀπ πι τε, νοὶ καὶ (ξῆποπ- ἃ ρα ποι ]εσοπάμπὶ, ἑλεῖν αν τἶτο, πος θα [ἐπαρητς; 
τἰδας φαϊίοςτο, αιοα ϑτορμαπαϑ ξαοϊαπά πὶ ρατατ: 
6 χ5,... Μαΐο (δι αἰϊοτια Πέογιπι απέξοτι- 

τάτοιι,, 4] κατηγρροωύτων ἀυτῷ παδοητ, 4ιιαιῃ Εἰο- 
τοητίηα ἃς Η» ϑτορῃαπὶ δα ἢ 15. Ἰ τη αὐτέ τεξεῖ- 
τοῦ δὰ Εραπιϊποηάαπι. δῖορμαπιϑ αυ!ά θη οαϊτίο- 
ποϊδοσπαα ἢς τπ ςοπτοχτὴ ἰογίρῃτ. δὴν 

61: Ο. Ρτγὸ ὦ ὃ τέτῳ, ΓΕΡΟΠΟ ἐν δὴ τότῳ. Η. 5τε- 
Ῥβαμιοδίῃς δα τηαγρίποίη εἀϊτίοης (ξεσμάα τγαπ- 
ΕΙΣΊΠΕ ; 

Ιδίάθιι, Β. ΡΥὸ οἱ μὗ' ὅ9}) τὸ τϑιχοςἐρατο [ερξάτιτη δὶ 
᾿ τὸς 5) ἢ τείχοις, Πσατραι!]ο ρος ετίατα Ἰοααίτιγ, 
οἰ ὃ ὅτη Τ᾽ πιχῶν. Η]. φἐερῆδηυς ἰῃς Παπλταπι βάϊτὁ- 
πο (δουηάα πηατρίηἱ φαίοείρῆς. ᾿ 
 ἌΙΡΙΔ4. Ὁ, οἱ ἕξω ἀλόμενοι,ο εἰ φ πὲ χιγά Ὀγδεη 
ΘΙ ΦΥ ΟΡ [πεγαηῖ, ταϊπαὶ ὀείαττι πιιτὰ Πά ΠῚ 1 οἱ ἕ- 
᾿ξωο ἀλώμενοι, πο Ὁ Η. δτερβαπο ρχοίςέξαϊη : (ξὰ 
Ὑρυδέπαιαπι οἱ ἔξω δ λλόμεενοι, εἰ αἰ γγεηγῆς 85 ἐγ Υ δή 
χιγα υγϑερ ξ6 ἀγοθν (ἀἱαϑάι. δὶς αῆτοα πἰπϊσυ ἦγ 
ὙγουΠδιις αἰϊδιισέ ἀἴχογας ἐξήλλοντ,, ἀειἐεύαηε. 

“6:7.Ὁ, Ὀεεῇ ἴῃ ἢϊς πορατίο, ὥςε γὸ τίω στε τομὸν 
(σαπι ᾿πτογ ΘξΕ 15) ἀφικέοϑαι : ἀσοαις (ςἱδεπάιϊιπ, 
"ὧρε γὼ οὐ τω σιιύτομον ἀφικέαϑα). 

5.633.Ε, δείο αι ροίΠττατίοης ἃς επί, αἀοῦ 
Ἵερίταν Ποῖς, ὡς τρμένων : {84 1π᾿εὰ τάηχεη ορίπίο- 
Ἂρ {ππὶ, γτ ὈΧΗἘίπλθπα, γοζξίας (ον δ] ὡς ἐἰρμένης, νἱ- 
εΙςέτ εἰρίωης, αποά [ἰποὰ ργοχίπηα ργαςεῆιτ, Ετ 
Ῥτοβοιίς το οχ ἀρ γδυϊατασίβ Οσςοογιιπι Βαϊαίς 
τηροαϊ ποηάα, 

τὸς σὺ το πολιορκραῦτας : (εἀ ντγοηὰς ἤν. Νοη ε- 
ΠῚ Δα σαύρωμα τείογεπάτιπ, (οτ αα λύφόν, ἀξ νοΧ 
ΡΓαςοἤίτδητο σεώρωμα ροῆτα. Ὁ υπππὶ Πα ο απ ἱτα 
᾿Ποταιθ μι. ὃς αἰτοίί5 οἀϊτίοηΐς ΕἸΡητιοὶ ὅτορ παπὶ 
1δεγ Ῥτασα τα πλάἘ πὶ ΠΗ πλ Ππ|5 οἴετ; ᾿ππθηι πος 
ἄποαιιε αὖ ἐὸ τοἰατατη ἴῃ δαἀποϊατίοποϑ βαϊτοηΐα 
Χεπορποητεξίεοπηάα, ᾿ 
, ἦ 641,8. Οοτγαρτα [πὶ ΠΈας, καὶ ἕννες ἐπαριώνζ, 
καὶ ἔλεγον ἀπειγίέλλοντες, ΟΠ πο ῖς ἢς ἘΠ οπδη ἃ, 

Β χαὶ εἰἄνας ἐπυπῶνγ, ἔλεγον ἀπειγίενλοντες; ΟἰΠΠὶ Το] 4115, 
4αοσγιπι (ἢ [πὶ γεξαπι ἰητογργοια πο ὀχριο Π- 
Τηῖ5. ΗθητΙςὶ ϑτερμαπὶ Ἰεέξῖο ἀϊιογίι,, οἱ δέ ἕινες, 
ταιηεῖῆ Βοπὰ ἤθη ἤτ, δος ταπηεη δά οπηάέπι 
Ὀυτῃ Πὰς (ξηἰππὶ γδαἰρὶ ροτείξ, ἢ ἰσγίδατιιγ, εἰ δέ ἴ- 
ας ἐχηγιῶντό, ἔλεγον ἀπείγζελλοντες. ἸΝῺ χαὶ αι: το }- 
Ἰεπάϊιπι ἀητὸ γεγ. πὶ ἔλεγον. ὦ 
5642, Ἐ. Τίεπε απ! ἄδην εἴενίάεταν, ἰδάτεῶς 
οηΠΔεγδῆτι ἐπε ποι οἵς, Ζ]οα ἸΠἪϊ9᾽, οὐδὲν μοι δο- 

δϑοτρίιτ ἐπί Χεπόρμομ, οὐδέν μοι δοκεῖ ὁ αὐ ἀρ ἐλλεί- 
πψν. ἴῃ Ηἰς οἢίπα 6{Ὲ δεικτίκόν τι, αιιοά ἐειρι εἴτ 44 Ε- 
Ῥαπηποπάσηι, {ς 110 [οηηο εἴξ, ἸΝ ος ἐπ ΔἸ ΠΤ πὶ 
Ἴιος, ηΠΠ Παὐϊπὴ ραρὶπα ἐοττία 6.5.4, Ὁ. Π πο αυϊά 
ὉςΟαΓΓΠΤοσ ἴῃ Ηϊς, καΐᾳορατοπεδὲυσείμονοι ἐντὸς τείχους 
ἂν ταῖς οἰκίαις. ἸΝΩτη ὃς {πὰ ἢἰς ἱπτεσ τη, ἐντὸς τῇ τεί-- 
χοὺς ὧν ταῖς οἰκίαϊς. Ἰτετα Ῥαα ]ο ροἷὲ ΤΠ τί ΠΡ ῸΙ ἄς 
Ἀρεῇ]δο, ὅς 2,18. βουλευοχιένων τἰδὲ τότων Δακεδωιμμο-- 

᾿ γίων, {τ δοπάπιτη Ἔηπὶ, οὔ Λακεδαιμονίων, Πςσατ ετ- 
634, Ε. ΝΟ ὡς ὧν τῇ ἑαυ δὴν πόλε ἔχοντες, (δ συτ 7) ἰᾶπι [δ αίτιιγ χοὴ (δ συμμάχων, ποῃ ἀοὶ σύμμείχων, 

"ΔΙ 5 τθόξιας, εἰς ὧν τῷ ἐδὼ τδῦ πόλᾷ ὕντοις, ΟἸΠίπο ἰε- 
ΟΠ ΔΙΠΆ. 

Ἔφς, Ας ΤἸίοσο νοτΡῚ ποσκϑηουμένων ΓΕΡΟΠΟ Φῶο- 
“καλυμένων. Ὁ τρρὸ δύκας πηροκόλόίοϑωι τε το αἰ οἰτατ,ΐα 
“Δρηίβόκτίοης ργοποςαπαὶ. 

"636.Ὁ. Τὴ Βἰς, καὶ τῷ ἑαυ δὴ" πεντὶ δόμῳ. Ἰερεἢ- 
ἄυτῃ Βαια ἀμδίε αὐ, (ὉΠ Ποῖ αῤκάσων. ΑὈΠτά τὰ 
Ἰεπί πὶ ἀΐσοῦα ῬοΙ Ἐπεηΐες Ππόπιοῦ οαπη Ῥοραΐο δεὶ- 
Ψυπι ρεΠπῆς, ἐμ Εν ὑἀπΝι 

ἘἸΟΙάσπν, Ε. (οτγα ρει εἴς ἴη Ἡἰς᾽ νομέζοντες ὅ- 
τως εὐ μόλιςον ἡποβαλῶν τὸς Αἰ ρκαδὰς. νεγθαμπι 1Ππᾷ ἀ- 

ποδαλεῖν, [ατοηταΓ ετί δίῃ Ἔτσι ἀἰτἰ ΠῚ πλΐ, ἀπογιπη ν- 
απ ρΓῸ ἀποραλεῖν, ροτία5 καταξαλεῖν τεροπεπάτπιπα 
Ῥατατ, της ἐπτνος ἡεὴ δαϊοητίθῆτο. ΝΠ) σεγπιᾶν 

μη Ποῖς ΧΟΠορῃόητίϑ νεγθιίπη ἐποκόλεν το εἰταέ- 
ἄνμ ἀίτο, νἱτίοίς πγατάζιιτη ἴῃ οὐποξαλεῖν, ρΓορτοῦ ἢ - 
τη τά ποῖα τγογα κα σα τη Πἰττείαβ., ἰπῆρι 11 δτἱ- 
ἩΓΙΟγίρζα,, ἥλοτα νοσσία), ντίτιι ΔυιτΕ ΧΕΠΌΡΠΟΙ 
γοθο ἐπολϑμεῖν ργΠ1ο παιδείας ἴθ ΓΟ, Ρ.20,Ο. αππι 
ἶτ, καμύσης ὃ πατὴρ [ςτιπ| ἰητοτίο Ἐ 15.) Σ Κῦρον ἀπεκοί- 
»4, Οαηαόγίξε ράτεν Ογγήη γρασοαθα!. Ἰάετῃ ν εὐ θυ 
δζίαργα γεριϊραυπιι ΠΡ ΤῸ ΓΙ ΤῚ παιδείας» αα βάρ, 
Ὑος,Β. ν ῖρτο ἀπεκάλ (ογίρτιιπι [ἐσ θθαταγ ἐπεκάλά. 
Ἔχατατ!5 ΗΪ5 . ϑτθρῃαπιπι αιιοα; ἀσργεῃεηα! οοη- 
ἐς ΟΠ τε θεπάιιπι ὑποκαλεῖν. 

᾿ ἢ 657... Βὶ5 Ποῖος νμανοςεροςοάτζαπι, Οπρ- 

Ῥετίτς αὐτόμι δ πος οσο,, ργόρτεγν τ ηα πὴ {γ11-- 
Ῥαπιρτγαςεάεητίς τότων ΠῚ ΠΠ]Π1. 510 [ΠῚ 1 ἑλλζωι-- 
'κῶν» 0, 498, Β. ἱερίται, ἀπαγίῶλαι Τιοσαφέρνᾳ: φιοά 
ὉΠ ἀγτίσι]ο τεξξπις ἰῃ ΑροΠ]Δο Χοπορποητίς ἀ- 
παγ[εῖλαι ᾧ Τιοσαφέρνέ [Ὀτρτῦ τοροτγίτατγ. δῖς δζεοάοπα 
ἑλλζωικῶν ἴΌτο, Οὐ; Γ). αἰώϑύμενος ὃ ἀγησίλαος, ΡΓῸ 4ιο 
ἽΧεπορβοητίς ΑρεΠίδιις Ποῖ, αἰεϑόμενος ὃ ὁ ἀγησί-- 
ἵλαος. γοέξε, γεγία ναὸ νος [Θρί τα ἰῃ ἑλλυικοῖς ς οἷν 
Α.. παύτα ταὶ δεινὰ, α]ο 4 ἴῃ ΑρΟΠΙΔΟΡ. 6. 6,Ό. παίτα 

Ἑ δεινὰ παρζῶ. Θε Ἤπενποίοςο ποιαῆξ, ἰατίς οἵ. 
642,10. Ατριγοῦεξεπις Ἰερὶ μηδὲν πλέον μαλχεῖὰς 

ΔΆ ὀλίγον πολλοὶ ὄντες » ΠΙΆ ΤῊ μηδὲν πλείονες, ποα ογας 
ἴπ εὐἀϊτίοηε ῥγηγα ϑτερῃδηὶ, δεσιπάα γεγο, [εέξο-- 
ἈΕῚ ΠΊΘΔΠῚ ΤΠ ΑΓρίΠἰ Δα ο  ρῇς, ἶ 

646. Α. ἴῃ οπιηῖδας οδ τις μδέξεπας ΠΡ τὶς χ3τ- 
χαίρως ἱερίτιι,, φιοχηοάο ΒΙΠΡα] τις οτίατη γοστίτ, 
Ὠϊραϊγῦ ὀρροντπε. 56 (οΥ]ΠδΕατιτη ὅηη κέρως, «ΟΠ ἰρὶ- 
τὰ εχ (εις ητίθιίς 115 εἰς μέτωπον, οἴ (διε πτίθιι5. 

ἸΡΙἀεῖη, ΕΟ  εγθυτη ἘΞ πὐραρηβισν Βυις]ο- 
Ἐ ζΌποι ἜΜ ΠΝ. ΕΟ ΙπηυΙΆ ντα] απ εἤετίεη.- 

τεητία. ἰπ νεστὶ, ἐπε στιν τες (ΣΡ ΠΊεεΧε- 
πορβοη. Τ)εῖπαε ἰοςιπι ἀρ οπτίμς ἰπτιεης, ποὲ 
Ἰάξονοῦαπι εἴτε ἀέργεμεπαϊ; ἀια {πατίτη ἀς Π!ς8εἰπὶ 
Ῥεαϊτίθιι5 αὐΐαπποις ὃς ςετγαις ἐρίοις, ὡς κρατοιῦ- 
τες. Ηΐης εηίΐπῃ ἀμ ταὶ ἀς ρος φητὶ σιώνεν ως 
τὲς ποαιΐτ. ; ξ 

Ὁ κεῖ αὐὴρ᾽ ἐλλείπειν, ἀΥΓΙΟΙΪΕΝ ἃ ΠΡΎΔΥ 5 ὉΠ1]ΠΠπι5 ο{Ἐν Ατείοείς 
εἰε{εἐϊνεῖς 

αἱ, ἔλλεις 

σέ. 



ο9Φ ἈΠΌ ΡΝ  ΕΑΣ τοϑὲ 

τι ΕΝ. ΤΌ ΥΕΙ 

ΝΟΤΑΤΎΟΝΚΝΜΑΡ ΧΕΝΟ: 
ῬΗΟΝΤΕΜ Π͵ῚΒΕΚΒ 1, ΒΕΡνκ- 

ὉὈΆΛΑΝΘΡῸ ΑἽ ΜΕΝ 15 ΥὉο- 
Μο 

 σπιιπη ῥτίογοπι,, ἱπῆσῃί οἰιπη 
δοςείοπα ἰοσογπι οπιοπδ- 

σ᾽ ΤΟΓΙΠῚ  ὃζ ἀρ εητία ποίξγα, 
Ῥεγροπάμτῃ 8 αἰτογιπι, ὃς πὶ 
ξοτδητο πιᾶσί5 εἰαδογάάιιπι, 
αιιᾶτο πιίπιι5 αὖ Αἰ Π5 μεῖς ρτς- 
{εἰτᾶ. Ῥείον φυίάοπι πος ἀπ:- 

Ῥίο ἔεγς τηαΐοσ εἱἙ, (4 οδίεγιδτίοπος ἰῃ ροίξετο- 
τες Ποίςς Ότος Χεπορμοπτοος, Ὁ Η. ϑτερμᾶπο 
ξαϊτα;, ΙΧ φιιϊηταπα εογιτη ς 4 ι4Πτ ραγτο ΠῚ, {11 ἰπ 
Ῥηοσγοπι ςοηφσεῆιτ. ΠΠπσαγτιιπὶ οτία πη, ἤπια ἀετααῆα 

Ρἰεγασις ΐ δοβοα]αίπηατιιπῃ {ποσχιπὶ Θρεῇ πιάσῃ, 

᾿ὃζ τοι δ τε ἰαιάατο γείεγιατα, ποῦς μαέξοπις 
ἱπυίάεατ; ὃς σιάπάο ταπγάεπι {ΠΠπά1π|]πςεῖη ρτο- 
ἀϊταγιπι ἔς. ΡΊασίθιι5 φυ!άςιη ἀρ ἀπη!5 ἔγιεγα οχ- 
ρεέζαταγΝες ἀείαητ, αὶ οαπὶ πος αἰδιι ραταητὰ- 
Ἰΐος ἀοτούγογεν ες, ης φαϊά ἰη Τ πον ἀἴάς, Ηετο- 
ἄοτο, Χοπορποητς, ίοπο Οαῇτο, φαογαπα ΠΡ τῖς 
δάδχιυηι διις5 μογθα ρατίοταγία: 5. μοαϊαίπηατιπα 
Πποπῖςῃ δάματες, νε]ῖς ορογα σο]]οςοτ: σιᾶπάο 
Ρτὶπιὶ πομλ η15, ορίπίοης {{6. οΥ  τίστι5 ποίςιο ἀυ] 4 
Το με αίππιατιιπι ἴῃ 05 αὉ ἀπηϊϑ ἰἅ νἱρ πτὶ ρ]μ5 τηϊ- 
πάππε ργοπιίογίτ. [τὰ 4: 15 [εἰς ὃς ἰρ615 [τὶς Οτς- 
εἰς Εχρ οΠθη 15,8 ς οαπι ἀρχτγογῖτατε ᾿ατίπο (εὔπιο- 
πὶ τγαάθη 5. δά δεπάμττη τὶ {ππ|61}] ξαϊτ, ἂς ἰὰ- 
Ῥοτῖς οχπαυγιξάιμη. Τ δῆτα ίαπε νἱάει εεέξαπι 
᾿πά πα τία πιθα ἰοέξοῦ, γε πος απλε ποταῖα Πἰδγοΐη 
τοπηιπὶ ΧΟΠορδοπτίς ρο[ξογίογοπι, σι! ρᾶττε ἀϊ- 
σπϊδτα ρυοσι πιθοῦ εἰ ρτορεϊποάιιη τησηϊτια!- 
Ὡς {πῶ ργαοο θητίθις ῥᾶτία Ππητ. ΟἸΠον ογο Ιοπ- 
φίοσί ργούσπιίο , τα τοῦῆιδ ἰρία νἱτῖβ ἐγ τς τε - 
πλδηαι παΐα5 ορεγα ἐταξξαπὶ οἸογατπιιβ. 

Ἃ ἈσΘΕΘΙΓΙΓΑΥ͂Μ ΧῈ- 
ΝΟΡΗΟΝΤΙ 8. 

ἘΎλ)Αρς. δτο ΑΙΡτο δ τ ὃ μέιόνων αὖ τύΐχαύοι ἐπαι- 
ΡΩ . ἰοεϊδεπάμπηι δὶ τὸ οὐδὲ μειόνων αὖ τυΐχανοι 

ἐπαίνων. (Οαίατα πιο Πρ Ὶς εχ ρίο νοσδοσιιπι δ πῇι. 
Αὐϊατο στο Θςαη κα ὁτερῆδηὶ εἀϊτίοη!β, νἀ  ετ- 
ἴάτη {Π{ ἐς οὐδὲ ας δὲ ἀΠΠ]|Θτοτς, Δα ργο χε χυίάςτη. 

π6::,8.0 ἀρ Βείς]ορίτιτ, ἐαν δῶσιν αὐτοῦ πενλή- Ὁ 
τον δ᾽ Σπαρῖια δ το ξεῖα5 (ογ σατο διακονζι κ᾽ Σπαρ- 

Δα δῦ, ἸΝΑπι Χ Χ Χ νίγοβ δραγγαηὶ γορίθιι5 δάϊπη- 
σετα πιασηίς ἴῃ ἐχρεαϊτοπίδιι (Ο]οθδητ, ἰ54; ππ- 
τηογιῖς δαϊαπέξογαπη Ασοίίἶδο ἴῃ ἤας οτίαπη τη1}1- 
τία, πο {δπη6] ἴῃ ἑλλίωικῶν [ἰδ τς γεροτγίταγ. Υ ἐγία 
δτίαμα (Θιτθ τὶ πϑισαλίοις νεό δα κώδὲς ἰασίτπη115, 4] δ)- 

(λιοι (ἀπτ ἢ ἑλλίωικοῖς. 

1014... Τιορίπτις Βοὶς εἰρίωμίω προίσσειν, ηιοῖ οἘ 
Ῥάσερ οοηβσεγε:, ἡσιιπη ἴῃ ἑλλζωικοῖς Πτ εἰρίωίω ἔχάν, 
Ράσεηα βαθεγε. 5 εἃ Ἔχ  {Ἐἰπλεπι, μος ἔχήν Ὁ ἰρίο Χο- 
πορμοήτε ἢς σογγθέξιιπι; ντ δὐίαπι νεγίπι αν μος 
τεγτίο {ογί ριΠῚ ἐνέμνε τἄϊς απον δεῖς, ΙΓ ἴπ ἑλλέων- 

“- τὰν ».} 

κοῖς ᾿Π ΠΕ  ἸΑΓΕΓ ἐπέμενε. 
ἀδ.3,} Ρτὸ εὐθὺς αὐτιςρέψα ς, (οί ρτιιπη ἴῃ ἀρεή- 

ἴλο εὐθὺς ταναντία ϑοορέψας, Ιο τοΐξαιῃ οτίτ, Π δά - 
ἀαταγ ργαροίτίο , εὐθὺς εἰς ἱἀναντία ἀἰποορέψας. Ας 

ΕΣ ᾿ 

Ῥ ὃ ΦΥ Ὲ ἘΙΟᾺ κα 

Ἂ ἢ ᾿ ἢ : 

ΑΒῈΝ τ ἰδπι ἰεξξογες το- Α Ῥεγτείς, ργορτοῦ πη τι ϊηοπι εἶπας σῖτα νἰτἰπιὰ 
{γ}4 θα ργαςςθητί εὐθύς. Ξ 

ἼδΙΔει, ΕΟρτο ἔλαξε (σγίρτιμτι ἴῃ ἑλλζωικοῖς ἐλαΐμος 
ἔανε Ι τοξξο Πιρογίουί δι {ΠΠ|5, ἐπορεύες, ὃς ἤγε, ὃς 
κατεςρέφετο τείροπάει, 

ἔδς4., Ὁ. ἘχΠίπηοπι ργὸ {{π|5, χαὶ δ αὐαλώτων 
τόιχέων, (τε δ πάτιπι., καὶ ΔΓ αὐαλώτων τειχέων γινὰ τῷ 
φιλανθρωπίᾳ σοὺ χεῖρε ἐποιξῖτο, 41Π1Π0 ἀπτίοσ ἤτ ογα- 
το, ἢ ἀνὰ (ἀθίπτο Πἰσαταγ. Ελοῖς χυϊάειῃ Πεγῖ ρο- 
ταῖς, ντ ζινὰ ργόρτου {π}ΠΠτυἀ! Π ΘΠ σιΠὶ τῇ ἰῃμεας 

Β τὶ ἃ Πἰδγασίίβ οπηϊττούειγ. 564 ἐλλείψεων εἰαἰπποάϊ 
ΟΧΟΠΊΡΪα {ἸΡΌΓΙΙ5 οτία πη ποτα πηι5 ἃἀρ. {4.8 Δ: 

ἼΡΙ4.Ε. Πεϊεάίοης τηατρ ἰδ, παρέχοιζο ἵωπον, 

4114Π| νΌΘΟΠῚ ΡΓῸ ἱππικὸν, ασο {0 {Ἐἰτιι], ν!άς ίὰρε- 
στῖις Δ Ρ. 40 9.0. ποταῖα. 

ἮΡΙ ἀΘη,. Ρτὸ ἧς ἐξέτοιζ Ἰόρίτις ἴῃ ΕἰΠΠοσιῖς ας 
εἷκ ὡς ἐξέςκα!. Αἀάδπγας Ποῖς γπο ἰοςο ὧς αἰίας ]Ἂε- 
ἑλιοποβ ςο]]οζατας.Ρ. ὅς (9. ΟΟρτο καάκεῖνα ἰδων, ἰδ 1. 
καὶ ὀκεῖνο ἰδῶν. ὃς {ξατίτῃ ρΟΙἘ Ρτο σέξοιεν, 10] 46 ΠῚ σέ- 
ξοιντο. ὃζ [Ἰτετὰ ει ο πΠῈ ΠΟ᾿ πειϑαρχίαν, (δὰ πειθαρχεῖν 

το ξξτις Ἰδ᾽ἀοπι [Ὁ σίπηι5. [το πὶ Ἰίτογα Π). οἰ !4ο πὶ ρ. 
Ρτὸ ἐμξόνεῖ 1 ΙΔ επη ἐμζάλλφν. [το Ἰδ᾽άοτη, Ε. ργὸ 
αὐτόϑεν ἀὐτῳῦ το Ἰ 15 10 (απ ἀὐτόϑεν οὕτω. τοι νεται 
ΔὉ Βοσαπάγτο, ρτὸ ἐμξαλεῖν 1014.. ἐκβαλεῖν [ττιδἰται, 

6:1. Β. Ῥτοκναφεῖς πο ἀπδίτο Γοροπ αι γρα-- 
φεῖς, πους οτίατμη ἰῃ τηατρίης ποῖαι. ΙΝατη νι εὶς 

σςοπἰ τη σαπτιῖ σκυτεῖς παὶ γραφεῖς, τα {Πρ τα ἴῃ ἑλιίωι- 
κοῖς {τ ΥἸΡ τ οἱ σκυτοτόμοι καὶ οἱ ζωὐζάφοι, ηοή ροϊτος 
ταῦ συ κναφεῖς αὐ πηϊτατέ πι]αιὰ μαθει. ἢ Η.ὅ1το- 
ΡΒδηιι γραφεῖς οαἰτίοτς Τςοιπάα πιατσίπὶ δαίςτί- 
Ρἤτρεαμα ἔπι Πἔττογα ΠιΓμα τί5 μεθ μα 1115 ετ- Ἡ.. στον 
1δτ αα!ςέξα, απα: ἐδ Ποτίϑ πεῖς ργϊοσγίθε5 (ἀπαῆὲε, Ξε 
Ἰοϊαϊπαηάτπιπι νεῦο ποῦῖβ τε]π τ, πειασιιατα 
ΟΕ αἰρίς, φι!α ἴῃ 1110 Π εογετὶ ἰαῖεατ, 51 ΠΊςξεο- 
ποιὰ ἐογία!ς παλα αὐ, αηεφη72, ἀσποταῖ; ίᾷπε ἀε- 
ὮΠῸ ΠΣ ΘΠ115., Δη τα] ϊα ἐς [ΠΡ τὶδ εχ δι χορ. 
Ἡρησιοῖ α τα ἀοπηιπη Δα ]ατίς ἀθργογηίεσίς., 480 
τεπηροῦς Χοπορβοητεση ἀδργορογαταπι ςἰτίοπα 
αἰτεγα Ἔχτγαε, ἢ ΔὙης ΡΓς ΘΠ Γοτατ, ΟὐΠΐτ|5 ΓΑ ΠῚ ἢ 
Ιαθοσγεβ αἰίσηιῖοϑ ἰαπὶταης ἴῃ παφηΐδιις Παρεθατ: δὴ 
(οἸ τα ἔγατιάς, ὃς οσςαϊτα ἀπ ἀε πη, ἰπ ἀιογγθη αἷς ἃ- 
1ἰθηΐβ ντάτας, Ἑαἰτίοης αι οι ργίπηα ργοσα ες 
ας, ἢ φυϊά φογαπη μα αΠοτ: [Θοιπάα,Π ἀοτηας οχ 
Ὀσδηγογαγ), δ τῖς 1], Ποίξε!ς ᾿θογτῇ 5 μαιίξα,ςιπε 
δάτοσαπειθι5 115 ἐς η[πγὶς ἰπτεγργοζατη, που ηἷσ 
ἈΠ] φάτις; ντῖ ργασίρας ἀς Πος Χεπορῃδιςογιηε 
ΟΡοτγατη τόπο ροϊξογίοσί ρεγίρίςογε ᾿ςοτ. 

ὅτ6,Α. ϑαργα Ιῃ ἑλλίμωικοις ὕΤῸ εὐθὺς ἢ: Σαρδ)ανὸν 

σῦπον ἐπθ τα δῷ τοι [π5 εὐθὺς ἐς Σ Σαρδρανὸν. Πι1ας 
Ρταρόπεῖϊο πῖδὶ φαΐάδιη οὐμίτεὶ ποη ρος νὶάε- 
τα. ὅς βοῦς ργορτοῦ ἢγλΠἸ τι πὶ οἰπὶ ν τἰπα 
{γ}1α ἀϊξειοηἱ5 εὐθὺς ργςςεςητί5. ἮΙ. ϑτορἤμαπιις 
ταϊτίοπα αἰζογα ἐς Πποτίβ ΠΊεὶς [ἢ ΟΠ ΓΟΧτΙΠῚ τγαηΐς 
τας. ἰάστα ργοςα! ἀϊιθῖο ἔαέξασιιϑ ἴῃ εὐϑὺς εἰς ξίναν- 
“ἴα ὑποςρένψας, »«αιιο  ραι}}ο δῆτα ρο{[πΐπηι5, ἢ ταῖς 
ἀςΠοεϊοητοίςογοτο Πιθἴη {4 ποτῖβ {Ππῶ γερογ σε. 

Ἰδι! ἀφ. ΡΙο ἐπηρμλένοις κα αῤπαγίω Ἰεσί πηι 1π 

ἑλλίωικῶν ᾿ἰ τὶς ἐασαρμένοις. Η. ϑτερμαπιι ἢίης ἱπ 
τηδῖ- 



β 

ψῆχοι τε-- 
λῶν ζ΄ ὃ 

ἀπισέλλων, 

ἐφόρέϊον, 
φχ φορεῖ, 
κωτὶ4 ἐρ᾽ο 
ΨΟΥΗΠ,. 
Ἐρίνονὶ Υ, 

«ἰν)ρακέων 

ἦ|Θ. 

Ναρϑεέ- 
ἰίον ὀρ". 

1092 ΧΕΝΦΡΉΟΝΤΕ Ἢ: τοοβ 
τηατσίποῖη Γγα ἘΠ τ, πλοῦς (ὰο ̓ ςτίαπι Πδτὶ σας αὶ ἸΡΙάςπι,Β. Αὐ Ππ] ἀες τη θ6 110 ωρὰ ἀφελς λέγρυ,16- 
ἄτῃ νοτετὶδ δάση ατα νου ̓5 ργοξογοηβ, 40 ρεῖτι5 

καγαθγαῖ. ἵ ἐπ δ ς 
ἀτθιάςῖν, δ. Ρτο καιρὸν ἡγη σχῦ. ᾿αρί τα ἰῃ ἑλλίωι- 

κῶν ἈΠ ΈοτΙΪς καλὸν ἡγήσω (ς« Ἔαυ Ἐπὶ καιρὸν» {Ἐπ 
οἰ διθτο. τος, νιν" ΤΣ ΥΜΑΙ ἠ18 ᾿ 

Ἰδιἀον, (. Ἀ «ξξίας πεῖς ἰορ τα, ἐκ ὃ δ ὁπλιτῶν, 
χάδι ἰῃ Οὐ αοὶβ ἈΠΟ 5, ὃ Ὁ ἱππέων. παγίς μεῖς 
τπαἱθ, ἐκέλευσε ϑινας ἀφ᾽ ἥξης ϑεῖν : φιια γέ ξἘ [15 ΠΈ|ς, ἐκέ- 
λευσε τὸς δέκα ἀφ᾽ ἥδης ϑεῖν. ΕἸ. ϑτορἤδηιιβ ἰῃ πος πο. 
«ἀϊτίομε αἰτογὰ ἰοφυμτας εἰ... ; 

ἈΤΡίάςοπι. Ργο ἐμξαλᾶν τοξξίπς ἰη ἑλλίωικοῖς (οτῖ- 
δίτις ἐμξαάλλφν. : . ᾿ 
ὙἈαγίππι, δ] 4. Γ). ρσο ἐφ᾽ ἑρπαγζω ἐσρέπον, τε- 

Ῥοτῖγας ἴῃ ΗΠ οτὶϊς Οσα οἰϑ ἐς ὡρπειγζω) ἐτράπονζ. 
Ἂ δ:7.Ὁ. Νεπιὸ πο νἱἀοτίπ 5 αἰϊηαϊ αθ ο(ς- 

ἴς,, ἐπ4δὴ ἤλϑὲν ἀυτοιῖ ἐἰπὸ ΔΑ οἴκοι τελῶν - - Ν ΩΝ βουϑεῖν 

πῇ πατοίδ᾽. Ἐτοηΐπι ργατοῦ ΠΠ|4 ἀλϑεν,αἰτ 4 Πάτα ἀπι- 
δῖε ροποπ ἢ ογατ, αἰ Πλϊγιπγάγίελος,ν Ε] Αἰ υϊά α-- 
1 ταῖς. Ναηυἱά ἀπ! ἀε πὰ Παυα {π}Π οἶς. Ἐρο βαα- 
εἰς αἷο,ἤς ἃ Χεπόρδοῦτε (ςγιρταπα ας : ἐπεδὺὴ ἧλ- 
εν ἀρτω ὑπὸ Δ οἴκοι τελῶν ὁ δηχηξεέλλων βου ϑεὶν τῇ πα τοί δὲ. 

Οὐἱρρε ἐπΐτ οπα Πτιπὶ {Ππ|4 ὁ ὅημςένιων Κρτορτεγῇ- 
πα ἰτυιἀϊποτὰ οὐ νοι ΠΣ Ῥτε σά φητίθιιϑ οἴκοι τε-- 
λῶν. Ὁ ἀλήι πιᾶπιι Π16 ἀπχίτ αἀ ἰηπεπϊοπάἀαΐη Πα ΠῸ 
πιθπάατοὐοπὶ ἰὰ,, δά Πιροεϊες ἑλλίωϊκῶν ΠΡ το 
ααατνΡ. 13} Β. ορίταγ ἴῃ Βάγαμι Ἰρίαγι πη ἕεγιῖπι 
Ὡαγγατίοπο, δὶς [ηἷς Ὁ δή ἡ ἄσλις δ ηξελλοι αὐτῇ βοηϑεὶν 
εἰς τάχισα, τὴ πωτεί δι: ααΐδι15 ἱπε ε Ρ] ΕΔ 4: ν] οτος, 
Βεῖς ετίαπι ροῆτα. ) εοςάτισηι Πα ἶτοτ {πρεγίαϑ Π1- 

θ᾿ ἀεὐ. ΒΕ οέξπι5 οπιηΐπο ἰορ ς ἐοηϊίοῖο ἱπτεῖ- 
Ῥγοτε ΡΒ ΠΟΙ ρμιιηι ἐν τα ἐφορείῳ;, αι ἢ γεὶ φορέ (οτί- 
ἰῷ Η.δτορμαηι ἔθος ν οἱ φυρείῳ, νὲ 411}. ἸΝ απ 
Ἠοοσποίηϊηε Πρ Π ςἀτὶ στα τη ΘρΠογ τα πο 5 
Βέϊς ρεσ τὸς πέντε: ῬῈΓ ἀθίηαις νγοβ. πόταδυίτ Χο- 
πορμόμνοχ ΡΙαταύοθο, ὃς ἃ}1|5,βάγον. ̓ Ὴ. ϑτερμα- 
παῖς δἀϊτίοης (ρου 4 τοχτο τθαῦή Ππαὶς ἐπιοη4α- 
τίοπεπη πὸ ἱπο  ἐσαπτοπα ἰδίογαϊτ, ΡΕΠΕΙρ απ ἀὰ- 
ἐχογεπι ργατοχοηϑ "ἡ ἀριιά πιοπὴ 1 ῥΣΊΟΤΙ εαἀϊεοπε 

ποη Ὀδίεγααγας:, Γεοτ 44 οἰίεγιιαγε πο ροτοῦας 
οὐ ἐε[ἰπατίοποιμ. 584 ογαζ]η πιεὶβ ἰπποηγε ργο-" 
ἘΠ. ἃ ᾿ ᾿ 
,. ζ6:8,8Β.ρτο χαὶ ' αἷρὶ αὐτὸν, ἰορί τα Ίη τα οἷ5 
Ἡ Πότ 5 πλέω “Ρ αἷοὶ αὐτὸν, απο το έξιπη αὐθίτγοσ, 
ΝΝαπι 5 ἀράς Βαδοθατ, ἀείποερο τη! ἢ Πς Ιοσὶ- 
τατο Ὗ οὐ ρος Βυιπς τογῖίο, πρἔψαντες δ δζῶ ἀπεχώ- 
ρουὺ ἢ, πγατΔ Π ἀπ} [π φρέψαντες.» σας οτίαπλ τη μΠἴο- 
τῇς ταςῖβ ΓΕρογΙταΓ, 

Β 

ΘΑ. 

ἘΞ Ῥιι {π|5 (ςγιβίογας, [6 Ἰοσιιπὶ Ἐτϊεπάαζε ποη ροία,, 

δ Ἰδιάοπ, Ὁ. Ὁ ὑρά Βεῖς ἰερίτιιτ, φρὶν ἢ δ: τὠ ρει. 
Ὁ αὐβρακέων ἐβύοντο, ἀ,16714.4772 φαἱ σαν δον Αγ ἸΟΥ Π γποη-- Ε 
1671 ρΕγ ΘΜ ΠΏ: ς νἰτὶ οἴτιτι ἘΠῸ ςΟΠΠΠσίτασ εχ Β{ο-᾿ 
τιϊς Οτά εἶς: Ηαθεης ήϊηι 1}, ωρὶν ἐν τῷ δρέ Ναρϑα-. 
κίῳ ἔγγύοντο: Υ τ ἀυιτοπί [ἡ Ηἷδ Ναρϑακίῳ, γε] οτίᾶ Ναρ- 
ϑακιέων ρΓοσΔΠάτιπη,αϊά ΡτοΪ τη ἄιιοη; ποη- 
τοὶ Νασιβ οίμπη γοσααίς, ὃς ραὶ]]ο ροίς (Θαίτας 
Ναρϑηκίκ, πηιτα “τὴ ἰη Ναρϑάκίν, αποα δ πο η5,δζ 
ορρίάιιπι πουπξῃ Βαθαῖτ: τα πη πὶ ὃχ Ηἰ5 ἀϊςοτὲ," 
ὡρὶν ἡ ὅτι τῷ ὕρει Ὁ Ναρϑαλιέων, πΔῆχν τ Π]ς, ὧν τῷ ὄρει 

Ναρϑακίω: Ὁ υἱἀάϊη ἄτρακον διγαδοηΐσ5, ὃς ται ἄβα- 
κα, 1 τῇ ἀπρακίαν δτερη δαὶ ΒγΖαητ]} Πὰς τγά βητ. σ 

ἈἸΡΙάς. ῬοΙξ αθίωαίες ἱπίετι! ἀργείος, εχ ἢϊ-᾿ 
(οσι8 σγαςίς. Ας ράμ]]ο ροί Ποῖς αιιοη; πιεητῖο 

, τ Ατρίαογαπηίη ἀεἰογρτίοπς σοπῆ!έξι5, 
ὅς, Ἀ. δετίδο τότ᾽ ἄλλο φρώτευμα . ΠιΟῊ τὸ σὺ ἄλλο, 

4υοά οτίατη {πρϑυῖι5 ΠΟ ἱ5 Ὀςςαγτίτ. ΕΠ]. Θεορμδηὰς 
εὐϊοπεροίξετίοσι ργοθατ.. ".} 

διτ ἁπανῖᾳ (ὦ χαλκὸν, πανία ὃ φοίνικα", Οη φόινικᾷ : οἷα 
4πς ἀϊςέπα! ρἜπογῖς απο  πυϊπάῖζας, Ἡπης ϊςε- 
τὸ ϑῖθρΠαπι Ηεΐπιορ ποῖα ποτάμι τι (Ό]οτ.. ὁ 
ὦ δι 4 φῆγ, Γ). ρτὸ χε ὃ ὁ Αἰ γισίλαος μὲ πὸ δεξιὸν τῷ 
μ1θ᾽ ἑαυτῷ, οοἰτυῖν ἴῃ ΕΠ ΕΟ ϊς Οσαοῖς, ἀγισίλαος μ δὲ- 
ξιὸν τὸ μιετ᾽ ἀυτε, ἴῃ αι 115 χτρειηι ἀπ οίπιθη. ϑε4 
νἰτίπλα ᾿η6α (ςτιρτῇ Βεῖς ἀφικόμενοι ἐσρέψωνπο τὸ κα 3» 
ἑαυτὰς, Ῥτο ὅτιο πα] πα (σγίθογο οὐπὶ ἈΠΟ 5 Οτα- 
᾿εἰδ,ἔσρεψαν τὸ κα 9. ἑάυτός.. Ὸς ς ων νυ. 

ἢ 6ό6ο, Α΄. ῥΓό εἰσὶ, (οτὶρπτ Χεπορμοηίη εἰ ο5 
τιῖς αὐγαῖς ἐἴΐησαν : ΡΓΟ νίκη σεωὺ εἰγησιλοίῳ ἐήψετο. 1 1- 
᾿ἄςπι, Ὁ. οΠπνίκη ἀγησιλάίν ἐγεγυηῦ : ὃς (ΞΘ ητι Πἰπεᾶ,, 
Ἰοςο ὕεγθὶ πορεϊωέχθη", {οτρτιιτὴ 1Π|ς προς ενϊώεκζ. 
Ἀλαγίι5 πὰ ΡΟΙΕ Παης τεετια, Ῥγό ναῷ εἰσί, Ἰερίτας 
νεῶ εἰσι, ΠΟ παρ 5 εξ Αττίςίιπη, δ ργορτείδα ξενο- 
φωντφότερον. [το 1014.) ΡΤ σώμαΐι, τεροτίς Ρἢ1]ε]- 
Ῥδα5 σωμαδι,, σοπηπ δι αυίάδατη αὐ ετο, [τεπὶ 
εδάσιπ ΡΩΡ. ΕὐΡΙΟ Γύλον ΓΕ ογ  πλιῖς {Π|ς λιν πο 
τοέεια ατίτγογ. δι ηιὶς {0 [ΠΗ τπἰπὶ Ῥαρ.. 661, 

τὸ κατανοήσαντες ΟΥ̓ ΠΙΠΟ ΓΕΡΟ ΘΠ ΠῚ καταόή-- 
6-, νι τείρόπάρας [6 ιίεπτὶ φρατεύφ: ὃς ΤῸ Γ[5 α]- 
τεῦ δηυωᾷς., ἸΝατὴ αἰϊόψαϊπ αἀἀεπάμπι εζαῖ δά κατ 
Ἱτανοήίαντες αἰ] ἀυ!44Π|᾿, ν]ἀς ςοτ οἱ λακεδα μό- 

νιοι » Πα π5 Ὁδα {4 ἢ ἐπᾶχίπηὲ ὡρατεύᾳ Ταϊτος ἴῃ ςρὰν 
πεύοισιν᾽, ν τὶ ΠΟ απ ἃ Πλαγσίπθτα Ἰὴ αἰ δυΔπι; 
ταπίςῃ (οαϊεπτία ποῦ Ὁοπρεϊίεητς., ν]4ο]ΐσοτ πες 
δηω(ᾳ ς, γος ὑωρξαλων, Πες αἱρεῖ, οἰ πὴ σούο 5 ν]τοσίας 
υσιεδο, ὐς ' 

δσι,Α.Ο ὐοα Βοϊς]ορίτατ χτ' τὰ φενὰ, ΓΟ ΕΪας εἰ, 
ῬγοΟ ΤῚ ἑλλζω ιον, ΥὈΓ Δ Ρ. 7 Ὁ 1:1). Ποταξὰ αιιαΐτῖτο, [0 φαδιη ΠΠπ| 1η ἑλλίωυικοῖς {πρτα 5 Ὁ. ς 2 5 Β. κτ' τεγεαν» ὦ 

ΝΝό πταϊτο βοίξ; το ὑακίνθινα, ἰοῦ ὑακίνϑια. Η. ὅτοῦ 
Ῥβαπιὸ οαἰτίδης ἰοοη ἃ Βόςίη τεχεαμὰ Δα τη πε. 

Ἰριἀεὴν, Β.ΊΝΕβας Η. διοβμαπας εὐϊτίοης ρεὸ- 
τὶ {6 Ἰοο τῇ Βιῶτο, εὐπετῶς τος Κορανϑῖοις Ἐγίγνοντο 5 Ῥο-, 

τας οὐττίροτέ, Ὑ ἐγιηλ ἢ Οεγήϊδηϊοας οἀϊοῃες; 
Ὁοπία σι, {ττίρζιπι ἱπιιθ ἐς πὴ τοῖς Κύδανϑίοις 
ἐγίγνοντο, [ε4 τοῖς Κοράνϑιοις δἀυ ἐγ} γνὸντο. ἢ ῬΟἿΈ, ἴῃ εἀ1- 

τἰοπείεοιπάα; ταςίτο ἰοσιτη πυιὴς τὰ (ογίρειπα Ιὴ 
ςοπηζοχταπὶ τοσθρῖτ, ὃς αοά ΡΙῈ5 1η λάποτατίοῃϊ- 

Ῥτοτίας ἱπάπιέειιπι 4ο]θοαπηά; {αΠξα]1τ: πον εἰ Οοῦ- 
πϊδηῖς μος ἀςροτέ ἴα ἔατογὶ ροῤογογασ ᾿πὐϊτις " νεἷ 
Ἱξςογάϊα ργορτία γ Πρ αἰ αι ἃ ἀσοιίατογιπετ-. 
αἶα: ἐγ πα ΠΌζιπη τῸΠ πιο τδε, : 

Σ Ἰριφέσῃ. Ρζο ἐνδ) δολλένης τὸ σύλεως, ἐξ ἀρίςου μετε-: 

φραΐζεπεδεύετο, [ΕἸ τΙΣ Ἰη ΠΠΕΟΓΙΙ5 γα 15. τοδοδὺδο μένης 
τὲ πόλεως μίοτ᾽ ἄραςον μιετεξβαΐο ἀεδεύετο. Ὁ ιι5 Ἰο το σοΐλ- 
Πγπιατιιγ οτίατα πο, πο ροϊξεα {0 1]ςοἴτιιτ, δὲίσειν-- 
τὸς μιὴ προ διδοῖτο ἢ πόλις ὑαοῦ ἕινων, ος εἰἢ; σογήτέ,πε αὖ 

αἰἐφηξηι υγδε ργοάου την. ᾿ 
᾿ς ἌΙΡΙάεπι; Ό. Ηδονεῖθα. καὶ πὲ τείψι αὐατετείχιςο, 
ἧς εἰἠϊτίοπε πιο Ῥτίοζό γε]! ἃς [ι (σγίρτατη δίς: 
{ετ, καὶ τὰ τείχή, οἷς ἐτετείχιςο. ἢ Η εἴ. ἀατατα δτερῆαηιις, 
εὐϊτίοπο ἔα (ξοπη 4 ται ]ορεγα, αὶ πὲ τείχή, ἃ γε 
γετείχιτῦ. Ῥτοθάϊ Ποὺ ρογηξα εχ ἑλλίωικῶν Πρ τὶς νετ- 
Βα, Οἰνόζω τὸ ἐντετφχὶσχκένον τεῖχος αἱρεῖ. ἘΦῸ 1ΠΠπ|4 οἷς ἐτε-:- 

πείχιφο, ζοίς τ θ απ δά Ρίγαπιπι. δέ ρει ται γεέεγγα 
δά δία. ργάτογ ΡΙγαιμη » σαί Ἐς 114. 1πχαΐθιις ογαὶ ὃς 
Οεποῦ. Ταπὶάοιη αὖ Η. ϑτοβῆαπο γεσιρεγατῖᾶ [π1- 
οπθτάτίους γποὰ (δου π 4» Γορεγί ὃς μᾶς ςἐξίοηοπι 
τλδτσίηὶ δά (ογίρἔαιη , τὰ τείχη, ἃ αϑατετείχιφο 5 Ἐ1ΠῚ π-- 
τεξρτοτατοπὸ ᾿ὐϊαίπησα1: δε φείαρ σα οί, 7 πε 
ἐξ απγαι ἄομσο βα6Υ42Ε,. ' 

᾿ Ἰδίάεπι, Ὁ. Η. δτερβαπὶις Ἰερίς εὐἀϊτίοπε ρτίοσί, 
ἕως τὸς λακεδαιμονίσς φυγόντας Κοφανϑίων, ΟἸΠΠῚ ΠΕ τΟΓί5, 

πιδίάαπι οςἀϊτοποο δ ααιζαθ; φασι ]ερεπάμπηη ἤτ,. ἧι ΥΥγ ' 



ζορ δ. 
τρφάαῖῳ 
ἀγιμίᾳ. 

ας δὰ λακεδαι μονίας φνηόντας., Ῥοξετίουι νοις ἢϊ5. ἃ 

ἀαίοηπίς, [τὰ (τίρτίπ Ἧ τΈχτι.. ὶ 

663,.Α.  οφεῖας ἰὴ αἰ ἰδ Ἔχ οπιρ! γίδες Ἰορίτατ ἐν 
Αἴσῳ, ἀς 4 δτορῃαηὶ ΒγζΖαῃτι πΟΙΠΟΠΟἰατοσο μα 

ξοπία!ο, αι ἰῃ Η η.ϑτορβαηὶ εἀϊτίοπε ργίπηὰ ἐν 
Νάοσῳ. δοοίάανετο Πιπιταηι μῆς ὧν Αὐσῳ, τγαπίξα- 
πτίπ σοητοχγαῃ. 

ἈΙδίάσηι, Β. οη ςοτοπτ το, Μαύσωλος ἐπέ- 
ἄφμψῶν αὐτὸν οἴκοι δὲ, αὐδρπομπίω δόντες μεγωλοωρεπῆ. [τ4-- 

πε νἱἀομάιιπι, ἀπ (οΥἹδὶ ἀοθοατ, ἀπέπεμψεν αὐ τὸν οἵ- 
ἐάδε, οερπομυπίω δουὶ μαγαλοῶρεπἢ:ΠΊ}}4 πλαζατίο δόν- Β 
{εςίῃ δοιὶ. ἀἀταϊτεί αὖ ἀσθοατ, τη πα Πππ συ! ἀπ 
Βαποορίπίοης. Ἐγοσθθητεβ νΈΓῸ {πη νος τη δὲ 
γεγθούαμη τγαϊσέξίοπος ἰῃ Εἰΐςο ἢ τὶς Κοπορβοη- 
ἴοῖδ,α Παρ! σι ητία ΠΡ γαγίοσιιπι Ρτοίςέξα. Ὁ πᾶρτγο- 

Ρῖεν ἐχηξίνηο, [πατίπη ῬΟΙΣ Π|α., φυας νοσία αὐ μὸς 
τοττίο Ππροτῖ5 σαπτιιῦ, χεήμαίᾳ ἀμφότεροι ἔδοξ, το- 
Ρβοηϊἀοθογε πατὸνοῦθα, σοοπομπίω δόντες μπγαλοωρε- 
“ἢ. ἸΝαΐη αι Πα ἔογτε συμ Π,ὃς ἀδείας ἴῃ πηατ- 
φίπο οο ]οτατα οἤδητ: ρον ὉΠ ΠἸρτάρ] αἰτογίτις πές - 

ΝΣ ΠΥ 

ἜΙθίάοια, Ὁ. δυρεξξιιπν αὐ ΘΙΕΠΠ 4, πάσης ἃ 
φρατηγίας ςῥατηγὸς , ΠΟ δς 1η αἰ Πς, ὃς πη ντέδη; 516 - 
Ραμὶ οἀϊτίοπο τοροσῖσαῦ: Ἰἀθοα: (ο] οπἀππὶ α]1- 
τοῦ ἀγδίτγου, νἱ οἰ τσοῖ πάσης ὁ φράϑιαξ ορατηγὸς » 4ιοά 
ν το ἕάτος, ΟΕ ἀϊπλμ8 ογίατη {προγίπϑ, στὸ ποτ, 
τατογιτη ΡΓΙΟΓῸ . Βογιπὶ ἰῃτοΥ (6 Ῥογιηυτατο 

ΘΧχομΊρία. τ: 
66. Α.]1η Πἰὶς νόγδὶς, ἀσδώτον (δ ἑαυτὸν τα ων; 

ΡῬτογίμς αδιιηάασ πα μἄ", ας νοΓ οχραηρσοῆδαδη ο- 
τσ, ν ΟΠ 1Π ἀεὶ» ν 6] αἰ τα χυαρίαμπ οἱ ΠιλΉ]Πι5 πχυταλα 
ἀϊη. 

668, Δ. Ησονοῖθα, ὥασερ αὐ παρϑένος ἡ σωφρβονεςοῖ- 
τὰ» ΑὙἸΠϊά6ς5 ἐἰς ΓΟ]! σοαῇς ΧοΠορμοπτεπιτγααῖς;, 
ὥςασερ αὖ ἡ σωφρονεςεύτη παρϑένος, ΘΙ! 11 ΓΕ Γαι ΟΠο πα 
φαξογείη ΠΡ εἰ ]ο αἴρὰ ἀφελῶς λόγου. Αταις Βίης ρᾶΓεῖ, 

ΔΟη 405 Γ6 {|| 4 Ομ 1ΠΠ|5 ἀντίοι] ς ἀστῆς ράα!!ο αητς 
ἐπΠῈ αἰΐαιια «Πρ Ἑπτία ΕΠ ποτατα: αιππὶ ετίαπιὶ 
ἰῃτιαπίροΠτίοπε ἀγτίς αὶ νοτοῦοβ ΔΙ α  ππομηρη- 
τὶ ἤτιπι οἢτ ᾿παϊςατγίητ, ΠΟ Μ, 

ἢ 669, Α.Τ{ξὰ υϊηΐπης ἰητερτα, ἐγγὺς ὅν. ν νος 
τἰηὶ ἰοσιπ ἀοίησερο ἱπάἀΘθίτιιπι οσοιραγηης, Ηἰς Ο μύρμοι τεϑνάγεν»ἔ!ς εχ ΗΠ Εοτίϊς Οταςῖβ ἰπρρίςοο, ἐγγὺς 
ἰσίταν οὐ δαὶ (πο το Ἐἰτατίς,, Π1Π}] πγατᾶάιιτη γοΐξατ, 
ΡΙατοτ Πα ἀπέχεμψαν, ἴῃ ἀπέπεμψιω. ΕἸ. ϑτοραπιις 
{ξητοπτίαπι τηοαιῃ ρεϊογοι ρ οδαῦ, ορο ροπουϊοσὶ 
Ροτίι5 αα!δητίογ. Χορ απη Ππλ|ο τγαἰ βέξαγιισαι 
γοουτ βαιη]ο ροίἘἰπιιοηιο5,4 ραρ 677,Ἑ. 

ἢ δός, Ἰιοςας Ηἰς πτιλεῖ]ιι5., ὃς ριιη ἐξ αϊη- 
δ ποΐαζαβ πος πιοίο," ἡ ἑαυτῶν φιλίαν. 7... 

ἐκ ὥκνοων εἰς Ἰχυτὰν ἰέναι, ϊς ρτο ἀορίογατο, ἰδοιηί ας: 
αἰάσιη οαἀϊτίοἢ 5 τοπροτγθ,αρ Η, ϑτορμδηο το]!- 
ἂς οἵζ, Νὰ τάπχθη Π18}] παθεγο ἔσυπθα!) αἀ επιμι Ὁ) 

(πδηάιυιτὴ ὀχ εἰ πηοταγ, λ (ΟΣ! δτ ποὺς ἴπο, (8 πῸπ 
τῦοάο ἰφηΐαπι οογαιη νογθοὔιπῇ, τα ἀοπιητ: (δὰ 
δείαια 1 Ἰρία, σασήδπι ἤπτ, σοηϊεέξατα Πδὶ χα (ς- 

Ἡρρβα- φαθτιῆι ν] Δ οτ! {αἷς ἰὴ {115 5 Ὁ Ἡ ΕΌΤΑ 9 ΜΑΤΊ 8, 
τὧἱ βτοημ- 
Δ ἀνὰ 
δεώμ- , 

44! Ζ. 

1τα 05 Ὀροτῖβ οἰὰϑ ὀχίρεξξατίομο ἀϊατοτπα Πρ θη- 
(οϑτόπες, ἀζ]αθ λάθο ρα Πἰηιῖο {{|π|5 υἱΦοῃαἱ ἀος- 
ἢ ἀοΥὁ Ἰδηριιότοβ Ἔχόγοίατ. 5.64 πιεὸ ἱπάϊοῖο πιὰ: 
Ἰε Ειεῖτ, 4 τα ξξατίσπο (μα ποῦ ὶς Πγροζαιμξίοεἰς 
οὐξάποποηι σορίταηά! ἀξ ἰοζογιτη τα τ Θγθ- 
ἀἀτιόδέργαθες; ἂς πιοπῇθιις αἰ ἰπῖς, Ῥο[απαιη Ε 
δια δοηϊρηίοῦο ἐς ποίεεί5 {ΠΠ|- ΒΥ ροςαιῆις ρτο- 
ἀϊπλ5, παῖδ ἐς Γδογδεϊς 5 ΘΗ ΕΡΙΑΘΜΑΤΝΜ 
Τιούαπι ρατίταύ, ΝΥαηι ἡυ! ἀπ] 4 δα οΧρ ζατίοπεπι 
δούτη ἰ τοιῃ ρους ρέατου Πρδτη [δ ἐὐ μην οδταῇος 
εἷς αἰϊοσιη σοη!] ἔογτο ἔΟΥτιπα, ἔα] οίτς οβξεγς, ἰά 
ἴοτατη (ὉΠ δ Τα Πγατὶβ 5. ρα ἰ 85, τγ ά τ ἴῃ ἰασοπι 
ἐχεπητδι5, ἀθοεαίτ. 56 α ν] ἀθάπηι5, ο αἰ ἴῃ ἰρίο 
(ΟἹ Ππτῖο απο, ἱπηΠ|5 γαίοτε τη ρυίάθηι Βυροῦαιι- 
{τὶς ργοξεστς ἴῃ τηράϊππη δ ομποπἀλιοποπῃ ἰοςὶ 
δάθο τη μα ]ατί ροῆϊπι. αι ἤθη ἂν Βοπιίποργο- Ε 
ξεέξιιαι ΧΙ  πχοταν, χα σογε γι μὴ ἱΠ Ῥ] δῃτίς ἐοη- 
σα] σατιπη σοίξοτ, Πλῖοο Ἰρίταγ πασο νοῦθα, ροξνο- 
(ἘΠῚ φιλίαν , 4α: ρεγοάϊηπ ργαςεάδητξηι οἰαιτάϊτ, 

ενν οος κα ὠκνοω εἰς ζωυτὸν ἰέγὰ! : ἴὶς ἰητεσνῖτατί 
ΡΠ Ιπα γοΠ εὶ ἀοδ θές: καὶ τοῖς ἑαυ δὴ δ᾽ ὥκνοωω εἰς 
Ὅωτον ἰέναι : φιϊδίι5 ἰχὴϊ γερο θητ 1 (φμδητία, 
ἀγήσιλαΐῳ ὃ αὐτὲς ἐνεχείσκζον: ος εἴ, δὲ ἐρέηα [εἴ τεῖ- 
εἰεν»» βογαιμεῤης τΏ. ἐμϑλα 67)2 ἰοολεῦ σοι γοζογρρία: 
ὁδηὶ , ὲ “ἱροξίαο ἐπ ησαητσ ἐρβήτει [διγαάδεδαπε. Ὑι- 
τἴαταις ἀπτοιι ἰοςις ἰη 46 Εἰΐτ, αιιο οχίδιο ἐραξῖο 
(ἷδ {Ππ|Η4 ἑαυ δ᾽ Πὸς τησο τεροτογετωγ : ἴᾷς ὀκείνου 
εὐσον ἰδὲς πηφοτέρφες ὀγόμεζον »ἢ τίω ἑαυτῶν φιλίαν. ᾧ τοῖς ἑαὺῦ-- 

τῶν (ὦ ὠκνοιω εἰς ζχωτὸν ἰέναι ἀγησιλάὼῳ ὃ αὐτὸς ἐνεχείραζον. 

Ἐχίροδϊοιηὰ δ παποαηΐηλο πόη1}}} σααίοσς, χα 
διδρμληί πο !αίπηατα τοὶ (δογοιίουὶς ἐδ όοίθοω 

Ἐαπιάθηι αἰϊάπαῃ 4 λοδ5 ἤῃτ ῬΑτοξαόζαγαι 

ὯὯ σολεμέων “ιώελαι τεϑναῆεν. Π|04 αατοη αώρμοι ΠΟΠ 

ἀξοῖσϑ της, [6 4 ἱηπιιπιογοβ το 4141; ασαπα ἴῃ ἢ!» 
(τουῖϊς τς οἷς [οσάταγ, δ᾽ πολεμώων παμπληϑεῖς, θο ἡ Ὁ2 
ὩΜ2ΟΥ δ ἸΏ ησῚ τ Πτ ντγί πη 4116 ἀξ ἀοράτως, 

Ἀ 674,1 όεὰς Ηἰς αἰξογιοίς ποϊατας ἴῃ οαϊτίου 
αἴριις ϑτορῆδῃϊ, ἐκεῖνος γρωῦ κι ἀπεῖπε μιοχίλίω καὶ κα- 
λίω ἐφιέμανος . «ὁ... τὸ σώμα φέρᾳνἠδωμαΐ τὰν ἃ ψυ- 

λῆς αὐτά ῥωμέιυ, ἴτα οδιχετίας ἃ π16 ργῖτ5 ξαίτ, νεῖ νεῖ ς 
δὰ Οταζαίογε ίομαπι. ΝΝαης νερὸ, αι Πςίητο- 
σύαπν [ρ ΠΠ8 πα Πὶ ΡΠ] ΕἸ ΡΠ νἱἀοσα, ἐκεῖνος γραῶ 
νὰ ἀπεῖπε μεγέλίω (ἃ καλίω ἐφιέμενος [ἀρετέω, ἕως ] τὲ σῶ- 
μία φέρᾳν ἠδεωϊαΐς τίωὺ ἃ ψυχῆς ἀυτὰ ῥώμίω : ἐα νετδα [ς 
τοάάοτο ἰητεγργοίαηάο νου], δληρρμη απ εἰσ (46. 
1122 ἀἰε ῥοή1δἱ 11 ἀμ ΦΉΜΑΙΣ, 7 1:0 ρέμα τϑάσπα 46 ρα ολγὰ 
φιγεμί ἐμά ]ο ἀηοογ δ, Φ  ΑΤΣ αἱὴα σογρσ [δ᾽ εν - 
νην “μι ροίεγαθ. Ατο ἴῃ Βᾶς ἰδξείοπςε ποδίς. 6. 
πυείςοπάππη οΧ Εἰ πιατηι15, ἀοηες αἰϊαυΐς σΠ  ο-: 
(ἀατ,α τοῦ αἰ απάς, παι 8 ΡΒ ]ΟΙρμο, ἰσοιμτ το: 
ται ἀθθεγθ. Ὁ ἀδιηηιαπα αι ν 460, ἐὰν τὰ (οτί: 
{|Π8 Χοπορβοηγοπι,Πὴῇ οογτίοσα 4 Πδεῖβ τπαπαι- 

ἰπίρια ποῖα πιϑ]]οσὶς ργοπιδῖ, πεσαγα αυ ρίδι 
ψοὶ τ. 

ΛΟ. ΑΘΟΕΡΠΕΜΌΝΙΟΚΥΜ 
ἈΕΜΡΥΒΙΙΌΟΌΛΜ. 

ὙΥ Αῤ. ὅγγ, Α. Εχογα! ἔογηλα πο, ἀλλ᾽ ἔλϑ ἐντ Αν ὑδορ 
νοη(ᾷς ποτὲ, αι νι άἀθταγ αἰ αΐδι5 αδταρζα, δὶς Χονονος 

ποι ἸπΙΌ 6Π58 οἱὲ Χοπορβοιεῖ; 48] ἢς ὃς ϑγιηρο- βῥοιιμν ο 
ἔπαππι {πιππ ἱποερίτ, ἀλλ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ. Ἐτ ἘΧ Πος ἰρίΟ ρα- 
του ηἰτίο, (οσίρτιιτι μος δ Χοπορποηζριιπη;ςοῦ - 
τγα ᾿πἀἸοίαιαι Γλοι οτγ!] σα απὶ ΜΆρσποΠὶ, πο-. 
σαητίς ἱπερῖε, Χορ τὶ τ διθη 48,4 5 Ὠσπγὸ 
ΠΌΠ οχ γε 18 ἃς (Θητοη τίς ργο Χοπορῃοητείβ δά- 
θῃοίοιτ, 

- Ἰδίάρην, Ο. Ααϊατὰ πμ Εἰ που δγατίοῆε πθα ἰῃ 
ΧΕπορποητγοῖη [δοιη 8, Τ ΔΟΓΙΗΙ οἰαογαῖα, ἀππὶ 
ΜΠ στ αὐ] ρεϊποὶρίϑ {ΠΠππς ἀθρούθηι, {ηαπὶ 86 Η: 
ὅτερμαπο ἱπεῖτο νὶχ τα πιά θη τοςορὶ, {ξαξιιν ἴῃ ἐξ 

Ο ρίο {δι} ας αἰ τίο ποτάτᾶτη ργὸ ἢ ἰδ, οἴνου γε μιὰ 

τάτηθη ἱπιισηΐ (ςεἸ ρ πγάτῃ,, ἢ πάμπαν ἀπεχόμαναι, ἢ ὑ- 
δαρέ χρώμεναι δσίγνισιν. Ἐατη ἱπαϊΐςατε ν ΟἽ, ᾿ίςοῖ ας 
Ἰ)αια Ἰπτοτργεῖαπάο (δ ατιις. 
᾿ἀρδίάομν Ε- (στίρταμι ογὰτ τὸ σρῶτον τῷ χρών, γδὲ 

Υ̓ 

δοϊτη ἰεραητ τν Φάβον Ἔὲ λεύνῳς 

Ἧ Δὴ ᾿ ͵ ἄν τ ὰ". “ἢ ᾿ ἢ - 
ἡ πάμπαν ἀπεχομιάνας; ἢ ὑδαρέ χρωμάνας δία γουσιν, αἰ λιν, 

͵ 

Ὁ 6γδ, 

τ .] 

' 
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"σγό, Α. ὕῬτὸ εἴ ἵ- ἀλασεύοιεν » φιοάαριιά ὅτο- Α τίσι ποραῃϑ αητε βουλόμενοι ἀςε{Ἐ; αι το[ίτιτα, 
Ὀαυμη τοροτγίτατ, ἐπι Αἰ ππαρὶς νϊτίοίς Ἰσρίταγ, βλά- 
σἥοιεν. [ὦ ἀπτπι Οὐδι ΓΑ 15 1Π κλέπηοιεν., ν οἱ κλάποιεν, 
τπαταπάιιη ραγαῖ ἡ απο ἰοσιπι ἡοἢ ΠΠ Π115 σοΥτὶ- 
ρἕαο ἜΡΕΜΡΗΗΙ »Ζααιῃ ΡΒ ΠΟΙ ρμαπι ν οστοπάο ροῦ- 
ποτε {6 πχεηγογαῦ. ὨἸχί νογος εἰ δι βλαςεώοιεν, ΠᾺΙ ΠῈΣ 
εἰϊε νϊτἰοίαπι; ααία ἢς ἕο ΠΠἸπιο γοπίτα παῖς ρ οἵα 
Ἰαάϊςο,, ἐῤῥωκιονέξερῳι ὃ γίγνεαϑει εἰ ἕνα βλαςτανοιεν. ΝῊ 
οηΐτη ἴσποτο ς στη ἩΘηγΊσιια ετίαπι ϑτορπδηὰϑ ρᾶ- 
ταπτι {δ᾽ βλασεαν ρίαςοῦς ἀἴςατ, ἴῃ Βυιαίπηο αἱ ({1]1- 
ζοτ ΟΠ οςατίοῃς,, εἴ ἄ βλαςεοιεν, φα νογθιι πος 
ὠγηπικῶς ἀοοὶρὶ ποςοῖς οἵξ. δε( οπηοπιατίο πιοα 
ςαιΠἌτὰ μαης ἀρ] σο πα το τ, ντ νίπι5 τ πος Χε- 
ΠΟΡΠο, Ζιοπηδάπλοάτιπι ὃς ϑορμοοίο5, Ὁ αριείοιν 
δυοῖν βλαςῶν. Αταῖῖς πος πηοάο πεοίοπαε ροτίταπι 
εἰπίάεπι δτορῃδηὶ σοπίοξξαγαπι ἀς {δ ΠπἸτιθηάο 
διαιλείποιεν, “ΠΟ ΠΟΘ στ βλαφένοιεν», ΠΘΩῈΟ σι 
βλώπηοιεν. αἰϊοα 5 πχοιτιθητὶ Πτα ΠἸτ ἀπε παῦθοῖ, 

άπ Ἰττ 6 ΠΊ115. 
ἼΙΒΙάοτη, Β. ῥτὸ καὶ Τ το γόμεμον ἐποίηϑε, τε Ἐ 1115 εἷξ 

Ἰορὶ, καὶ τέτῳ νόμεμον ἐποίησε, ᾿ος εἰξ, φρίάηη ἔμετος ἐδ- 
ηερναεῦρ οΠΠ σοίμεε,ν ΕἸ ροτίιι5,οτίαπα ἐλαὶς Ιεσο ῥεῖ: 
τηϊῇτ. 

ἢ 677. Ἑ. Ῥζύο αὐ πᾶσαι τυροὺς πειῤ Οὐ ρϑίας κὀλὸν ϑεὶς, 
τείξε (ὐαπιοσαγίις (σε θοπάππι οἰξεη τ, αρπασαι 
συροὺς καλὸν ϑεὶς , παρ Ο ρϑίας ((δίπεε!]ρα βωμῳ)μα- 
σιγρωῦ ἐπέταξε. ἸΝΔὴλ οἴδοτγαπι ἔαγτο ἰορε ρεγπλ ο, 
ετίατ τεϊτίσαπι πος Ποπηίης σοτηργε ποηίπηι ἔ11- 
{ε, ἀπδίτατὶ ποη ἄξθοες: ργαίεττίπι αιπμπι τγί τις, 
ἔαγτο Ὁ εἰς ἀπξοστγὶ (ΟἹ τί, ΡΙ αταγοῆι5 σαοαιις πιο- 

Β 

ς 

ταϊ ποῦς, 46 ἴῃ τγίτίςο ργαοίριο ἤτ λιμοῦ δηπκουοία Ὀ 
ἐδ ,26Ὴ [φησιν τ ΧΟΠΟΡΠοη ἰοαιίγαγ, Ο τα: νογῸ 
Τξατίπι (δ χιθαπτιιτ, το ὃ δηλῶσαι, ΓΘ ξἘ]α5 Ἔχ [ΕἸ πε πὶ 
{τιδὶ, ὥτὸγε δηλῶσω : ἂς τατίας,, δηλοῦ το ὃ ὧν τέτῳ., δι 

καὶ ὅπου πάχοις δὲ! » ΤΛΔΙ τ ἴτα., δηλοῦτου καὶ ἐν τότῳ » ὅπῃ 
δπεΐάχοις δὲ. ἢ 

679: ἃ. Ωυμαπὶ ΡΒ ΟΡ ἢ νεγποποπι εοηῇάς- 
το, ἰοσί {6 ἰ5 τα ]Πὶ νἀετιζ, ΠΟῊ πλείςοις (ζ' πόνος αὐτοῖς 
ὐσ ἐθθης, (ξα αἰϊηπαηάο γοξξίιι5, πλείφοις κ᾽ πόνοις αὐ- 
τὸς ὑπέθόλε. ἸΝΟΙ ταπιθη Ποίοίτι5 ἔπτη, οτίατ αἰτό- 
ταπ {ΠΠυὰ ντοσπησιις ἀςξς πα! ρος, 

᾿ 68ο, Ὁ. Οὐυμπ ἀργευομάένων (Δ ΠΊΕΓΑΓΙα15 ἰῃ ἐς 
“γενομένων πχιζαῦ, τοέξο βαςῖτ; ἀππτη ρτο [Ἐαξτὶ αρ- 
γὴν »ΓΕΡΌΠΙτ αβτον, ἰπίοίτο, ἸΝΑπι βάγια ξαογίτ  ἀϊ- 
εἶτ ραπεπὶ σοὨ τ αἱ : τοῖάπινογο ργδάασγῃ νεπᾶ- 
τὰ σαρταπι, 41" ἄγγα ο(Ἐ, 'π ἐοπαπιιηε σοη ογτγίν 
τλδὶτις 4 Ια! 4. ὃς οπλίης ἰοσαρίοτο ἀϊσπαπι. 

Ἔραρ. 68ι, [ἰτεγα Β, ΝἸτίατα ίαπτ μας, ὄθημῇ δ!- 
ὅτι, ὡς μυή ποτε αὐτοὶ ἐλάῆοις ζ σιτίων γίγγεωϑαι-, Ρυπλιπι 

ςοῖτο φῇ σιτίων, Ἰοσιπι μαογα βοαίτι ΙΝ Δπὶ αυίά 
ταιηάσιη ο[Ἐ. γέϊνεχ ἐλώηες ΔΝ σιτίων. Πογὲ οεδῆσ ἐηϑ- 
γἱογο (οαέξας αἰ᾿αΐ5 ογαϊ (επήτις ροτοῖδ, ἀοπειι5 
ίλτις ποη ροζοίξ, ἴταα; ἀΐςο [οερίς Χοπορποη- 
τοι, ἐλώδους, ΔῊ συοσίτων .26 3451 1 γτογ ἐς 42: ἀε16- 
γίογει σογφεἠξίογενεα. ΤΠ) οἰηάς ν εἰ ηημελέ δε » οἷς μή 
σποτε αὐτοὶ ἐλήους “}}} συοτίτων γιίνωντο 9 (ς τ] ΕΠ Δ τ1π|; 
νεὶ ὅηημελάῶς ἢ μή τότε αὐτάς ἐλάδους ΟὟ συατίτων γι- 

γεόϑα!. ΠΙΟΓΠῚ ΔἰτοΓ τ 5 ορτίο ροσ τὴς αι! 4οπὶ 
αἰ τῖς ΓΟ π αίτιγ. Ἢ 

κ68.,0. [π ϊ5, δ Αὐτως ἃ αὐ δρίας αἰτίαν ὑφεκτέον, 
ΓΈΡΟΠΟ ᾧ αὐανδρείας : (τοις ὃς ρασίηα εαιεητὶ δὃν» 
Β. νἱτος δυϊιπποα] σα!ρα: οὈ ποχίοϑβ ἀναύδροις ψῸ- 
(ατ. ἃς 684. Π.ἴῃ Πίς., τέω κρίσιν τῆς γερουσίας “σεφοϑεὶς, 
φάποτατα ογαῖ [ας ρτατίοης πιο (ςοαπάα., ἰθξεο 
αἰΐα, πεοϑείς : Ὁ 
Ιθιάοι, Ε. Τ᾿ ᾿ς νου ί5. δύ, ὅπι οἱ βουλόμενοι ὅ7π- 

μὑειαχ ᾧΦᾧ ἀρετῆς ̓ οὐχ ἱκαγοί εἰσι ἴᾳς πατειδας αὐξᾳν. Ραῖ- 

ἙΕ 

ᾳ 

{φηπ5 οΠτοίτιιγ, Ζιοπλπτογργοτάπο ἐχρτοῇ!, το- 
ροηάδητειι νοῦ 5 ατατοὶβ ἢ] τη οἱ], ὅτι οἱ μυὴ βυ- 
λόμενοι ὅψημῇ εἶδα δ ἀρετῆς, στ ΓΟ ιεπτίδιιδ. 

{8.10 ργὸ ᾶς ςραπιαὶτοροπο ἕας φρατείας.ἴπ 410 
ῬΠΜΠοΙρσαι φαοαμα πχθοιπ ἔασοτο., νοτίδα οἷμι5 
ἱπάϊςαητ. Η. δτορῆδηιι εαϊτίοηο (δοη ἃ ἴῃ τοχ- 
ται φάτ, 

᾿ ὅ686, Δ. ῥτο πολεμικωτατίω “Ἱ ΤΏ, ῬΙ οηΐπς (οτί- 
θεπάιπιπὶ αἷο . πολεμικωτατην δὲ πίω) δ) : ὃς τοίρί οἷς 
μος τώδε, τὰ ἀαὐίδα, ν οσειπ ργαςοάσητοπι, ἤςας 
Ὅυτην λὰ ςολίω φοινικίδα. 

687,8. Ιη Ηϊδ. ἂς ὅσος ἃ ὅπλα εἰῷ βλεπού(ᾷε, 
αϑυπάατγε ὦ ΠΠΠ ἃ ντάστιγ, 
ΧΙΡΙάςπι, Ο. Πα αὐ οὔ ἄνες συμπαρόντες, νἸτὶ οὔτι πη, 

ὃς σόλοικον ΕἴἘ: ρΓῸ 410 {1 (οτῖθα5 αὐ μ᾽ φινων συμπαρόν- 
χων, (1 Ατιις 1116 (Οἱ σοοἰΠλι15 οτίτ, πιταίγιιτη [ἢ {{π|5 
γοθὶ5 νωῦ ογ ἤδη καὶ ἐσοὺ ξένων, Πιθαυάϊοπάο αοφυ - 
λάδοντω. Οτίρίπειη (οτίρταγα: σοῦγαρτα δά αρθτα- 
υἰάταγας Ογαας Γοέογο. (Οαγηθγαγιιβ ἰσαςητία 
ἀποαας τηοηάοία ρεταιήτ,[ε {πε ςαιηας ποτ π- 
τε ]ροῖ., αὶ οσέεγετ ἱρίτας ἱπτογρσοτατίοπεπι σα η1 
τηδᾶ. 

Ἔ ἸθΙάςπι Ε. ΡΓὸ οὔτε τἰδάπατον οὔτε δρόμον ἐλάσσω 
ποιέει ἃς, (οΥἹ ἐπ άτιπι ροτίιϑ εἴτε αἰρίπατον, εἴτε δρόμων ἐ-- 
λάοστο ποιεῖαῦε!. (ΟὐΔΙῺ ΟΓΑΤΙΠ15 Φαίά 6 πῃ ἰὴ ἢ18 τοἀάρη-- 
ἀἰς5,4τππὶ {ογίρτάγαπι νἰτίαταπὶ (δ αίταγ,ἰτηραρίς. 

ἜἼΡΙἀοπι. ρτο ἴα χὺ τὸν πϑόσκοπον τ ἀσολύεοϑαι » Αἷτ- 

αύδητο πιο] 5 (ΟὙἸ] νι άθειγ Σ πεόσκοπον ἀἰπολυεάχ. 
Οὐλγπογασ) πλστατα ΝΟΧΎ πσρόσκοπον [ῃ  πιδήτεέρον κό-- 

πον ΠΟΙ ΡΙαοεῖ; ΠΊΪΠῚ15 Ετ[2Π1 [ἢ ἢ περος κόπον. Γοααϊ 
ίβης νἱάστας Χοπορμοι 4ς ἰρεουίατοτο {ἀπ} ἰὴ 
Ἰοσιπη δ] εσἕάο, αιιὶ ῥαςίας οἨτοίμπιητέγθα, ἀσπα 
Ρτάπάσταγ. Νεονεγθιιπὶ ταπιοη ὡπολύεοθει ΠΣ ὁ-- 
τιηίηο ἐκτοδεϊς. τ Ἂν 

688. Β. ΝΝοταταπι ἰπουρδγατζίοης πιδα (οι α Ὁ » 

τερογί ργο ὅη: φρουρᾷ ἰεξε! ΟΠ Ἐπὶ 4141: 9 φρυυρᾷς. 
ἃ 689, Α. Αἀ Βαςνεῖρα, οἱ Τοραπδ΄.. .«΄. (. 

αβχοντες, πΠΟτᾶ5 ριιπέξοτγιιπι πίει, φιίθιι αἰ ἃ 
δεῖς Πρηϊῇςατεπι, 'Ναπι ἐς ρο] οπλαγο είς, 4αΐ 
οσυπα γερο ΓΕΊΟΓΑ τὰ φραἹ αφχοντες ΟΥΑΙ, [ἈΠῚ Πα 
ἀἰδζυπι; πες {ΠΠ|ργοξεέξο ροίξ μαγυίρίςοβ. πιςάϊ-- 
εο5, τἰδιοἰπεξ, γεοοπίο πα! ογαητ. Οαργορτογα- 
ΤἸίοϑ πυϊπογιτη ροπτίιιτη ἀπιςο5 ἀορτεἐβέξος πος ]ο- 
ςο Πμΐς ροίτοβ ἃ Χοπορἤοητο {{ἀτιιεπάπιπι εξ, 
φάσοσις Πιρρεπάτιπι ἴῃ 5 νευθίδ, ιοα ἀςφοίξ, 
εχ ραρίπα ργσοςάθηείο Πἔτοσὰ Γ).ν Ὁ] ]οραπταγ φρα- 
πὸ σκευοφορακοῦ ἀρχοντες, ΦΟΡ  ΑΥ̓Τ7,2 ἀρ η,α {ηηρ δα ἠηη6.- 
{4 ργαζεξ. 

Το άςπη, (.. Ργο ὡβχοντου,» ἰορὶς ΡΒ ΠΕ ριις ἔρχο, 
(ςἀ που (λει θεπο. 

ἤδοο,Ο. ρίοὸ ϑυφν ὦ βασιλέα α᾽89 «ἷ πόλεως, ΠΟΙ 

ἀιιδίτο (τε θεπάμπηι, ὑαρ ἡ πόλεως. δ΄. 6η1Πὶ ὃς ἐς 
Ῥεγῆεὶ γερίβ (δορί 15 αἷτ ᾿ἴρ το πτδείας ν ται χε- 
ἘΚΡΟΔΕΣ Ρ- 229. Ο. ἥτν ϑύψ πὸ ἱεροὶ ὑαῦ ὑμὴν": ὃς ἐς 
ἰρίο δραγτα τερε Αρο]δο, 111 ἑλλίωικῶν, 49): Ὁ. 
ϑύονζος αὐτὰ (οιιπα ἱητογίοἐ 15) ὑαὸ ἃ πύλεως. 

᾿ΑΌ ΑΤΗΕΝΙΕΝΒΙΝΜ 
ΚΕΜΡΥΝΒΙΙΟΘΑΜ.: 

Ασ. 691. Ὁ. ΝΊάοτας (αἰξδ]ο γερεγίε δητς 
ΡΣ Δ αὐϑρώπων νεγθιιη ἔνεαν, πος αοάαπ 
πιοάο (οτΊρτιτη καὶ ἡ ἀμαϑία δὶ ἔνδηαν χρη μτν ἔνεοῖν ἐπ 
νίοις “Ἷ] αὐϑρώπων.[ἀ τεέξαπι αγθίτγοσ, δείη γοάάςη- 
ἀο (ααιαστι {π|. 

Ἂ 693,8. ᾿ιοσμϑ Πὶς, «ὐάΐκη τοῖς αὐδραπόδοις δὸν- 
, ᾿ ΧΧΥΖ 

Το ες 

πιερά σὴ 

ἐἠ πιο. 
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χεύψ, ἴτὰ λαμβαγων κ᾽ αὐδέ τη ἃς ἐποφορὸςς, καὶ ἐλευϑέ- Αἰαπι. Οὐήρρς ἴῃ νογδὶς ἰἐ πλπε ]ς, οὗ κῦ αὐ κα κρεῤῆω 

Ῥους ἀφιέναι. α 560. Οαἰξἀϊίδης, (ὐαπιοτατῖο, Η. 5τὸ- ἔξεξιν ὑποξίώαι .. ον ἢ ταύτης γῆς δα “«"δἃ- 
Ῥίιαπο, τοἸπααΐτα ἰποιξάατιιδ; ὃς ῥτορτοσεα τᾶπα πλεῦσαι οἴδαι!ς Ρετίρίεϊ ΕΓ αἰ φαΐ ἀς Τά σασὶ »«υοι 

α Οαἤπίίοης, φαάηὶ Οἀπιογατῖο ποπτεέξε τοάάϊ- 111ς Ργασοάοπτίδθιις οὗ ὦ, ἀεἰπάς Σεροηάδατίῃ μος 
“ἀΓ Ερορτο ἵαὰ λαμθαύων Δ ει νας ὑποφοραὶς,ίοτ- πηοάτιπῚ, οὐ δέ. Ὁ παργορτεγίητορ τ ἐατὶ Ρυμμς (τς 

Βεμάτιπι ἀΐςο,, ἥα λαμῥαύωμεν ἂξ ὠξοίῆᾳ ({ςΠΠσοῖ πὸ δχατλτις Εἰς ἰσέτι γο ἰταθγαγ, 2 ὃ πλέον, οὗ μὲ αἰ ἢ 
αὐδράποδα ὑποφοφοαίς. ὈἸΧΙτ ἀπτοπη λαμξανωμαν» νας. κρείῆων «᾿οξεῶν υποβέναι, οὗ ὃ γῆων ταύτης ἃ γῆς ἄλα πα 

Ἰὰς οπιηίαπι Ατμοηϊςη πὶ ποιηίης, ἤςας ὅζραι!- ραπλεῦσαι. δὸ]οτ υτοπι Χοπορδῆοη μας ἄπο, κρεί::- 
Ἰόρο ς, ἰομρρσάαν ἐποιδίᾷ μεν. ΠΙΙΦἀαπΙηπε ἐλευϑέρες τῶν ὃς ἡδων, τα ΠῚ ὀρῥόπετγο. νεΐυτ, Ἐχοιηρῃ στὸ- 
ἀφιίίῶι, ποῇ οἰξ γφαροίβεα Πῤεγεαίοηι σοη 6411, (Σ- τία, πη ΗἸρραγο)ηῖοο ρασ. Ὃ 69, (. (ςτίρτατη ἰορέ- 
σαπάιϊιπι (αἰ ΑἸ ΟΠ οπι: πες ρρῃοηρία τ ΑἸ ηΡΉ1, ΒΒ, Τηυς σαφῶς ὅζησανται ἡ ἥοις ὄντες, 4ιοά υϊάςστῃ οΡ- 

{ἐοιιηάτηπι (ὐπιογαγίιπι: [04 αἰίο μία δοορίεα-. ροηΐταγ {Π᾿|ς ῥα φητ δἿ1ς5., οἴοντου, κρενῆους ὄντες. 
ἅπαν; φαεπὶ ἱπτεγργοταπάο οὀχρτγεῇϊ. ἦδ9σ,0. ργο ϑροϊῶχ, πο ἀπ ῖτο τεροποπάπμι 

᾿ ΤἸΒΙ στ, ).1η 5 νευθίς. τὸς ὃ γομ αζόμένσυς ἀὐ- ἠϑροίάϑη, ροίτα ρει ἴπτερτα ἀϊίπξείοπο ρος ὅῃε- 
3; χϑὶ πἰω μοισικίω, ὅηπτηδὲύονζας καταλέλύκεν ὁ δῆμος, μισίόμενοι εἰλλήλοις, ἸΝΆΠῚ ἰτὰ Ὑςέξε πασπηταγ Βας, 

ψημέζων ἄτο οὐ κϑηὸν (ἡ. ὉΟΠτ ΔΙ Πὶ αυϊάαηλ πες διιὼ Σικῇὰ ἡδὺ (ἐπι 1 ξόγ 15) ἢ ἐν Τηδοθονήσῳ, ἥ 

᾿ἰδητθητία: Χοπορμοητίς, 0] Ἔχεγοίτια σογρογιπὶ, ὀοϑί που, χειῶτα παύτα εἰς ἕν ἠδροίαϑη. 
ἃς αἸίποαπι, πα πυδ τα δ᾽ ατα ἀἸςῖτ δὸ Ατμεηίθηῇ- Ἔδο7,Ε. Ηκονετθα, ζὠ ὃ μὴ ἐμμένωσι ζ' σωωυϑὴ - Τούς ἘΣ 
δεῖς, βαρ. σοό, 1). αἴλαπι αἷς, ρορυλιπι (δὶ ρέςιι- καις, ἢ ὑφ᾽ ὅτου ἀδικεῖν ὀνόματα ἀπὸ ΟΝ ὀλίχφν οἱ σεωυίϑενίδ. πιενιἀ ἰῷ 
ΤἸίατίτον τῦϊτας ρα! ἀ ξτας, αρσάν ἐέτία, ἰπυλοτδ ἔγα- {ππτοπηπίπο σΟΣΓΙρ ΙΗ πγ4, Ῥτα γί πη 1114 ᾽πτηο- 
τοῦς. Ὁ πᾷρτορτοῦ νηΐςσὰ νοχ ποραῃβ ἰοςο {πο τα- Ὅ αἴο, δεῖν ὀνόμαζᾳ. Ῥγορτετοαΐοςο αἰξοσιοσ πα ἀ- 
Ροῖτα, ἈΠ ἰΓατη Δητο καταλέλυχεν, ἃς ἀΕ] τα ροῆτνο- οί ϑτορἤδπις. (δι γαγ5 ἐχρ] σαγα (6 ΠΟῊ 
μέζων τι, ἰοσατη μίαπο σοξίταῖς πος πο 0, τέ κου- βοτιίτ, Αἰπι5 φαϊάαπι ΠΟ] ο πάάτογε ορι εἱς ἐϊ- 
δικίῳ ὅθητηδεύνντας οὐ καταλέλυκεν ὁ δῆμος νομίζων ἔπκα- Χίτ, δζ ς᾽ 4! ἀοτη Παι ρτοσι ἃ Γλεἶο ἤματι. Ερο 
λὸν ζῇ). Ρυίπιὰ οεἰάπι εαἰτίο πε ἐδατθητίαπη ἜχρτοΠι εογπτη, 

τΙδιεπτιχαῦτι δ αἱ διΓγ,νομίξων τὸ καλὸν ἢ ,γνὲς ἀπα ἃ Χοπόρθοητο (οτγῖρτα ἔς τπαἸσαθαπι ; ἃς 
ὅπου δᾶνα τὰ ἴαυτα ὅξιν ἔληιτηδεύαν, ἴπτοτ 7) ὃ γυοιὶ ο-. πιΐπο ἀηϊτηδάπογτο , ἴπε 4 {τείρτατατοξξα ποσαα- 
Ῥιυα καὶ ἀξοίξ, οὐ! Πα ργόρτοτ Ππ}Ἰτπιαΐπεπὶ οἷιθ δαῖτ ἀρεγγαῖο, πἰτηίγιττι μυπιηῆτιο αἰτῆν ὃ μὴ ἐωμύ- 
ἼαΠῚ ν τί πιὰ {γ}1δὰ ἰῃ ὗ. Ἀππία πα ἱπτεῦ ας οὐ ϑο-ς.͵. νων! αὶ σωυϑήχαις, ὑφ᾽ ὅτου ἃ δύκεϊοϑαι νὸ μέρ ὶς, ἢ ὑ Στὸ Θἢ 

᾿μαΐζ;, ὃς Οὔ πί ὅξιν, ἀςο(ξ ργόποπιεῃ ἀυταῖ, αιοά ρο- ὀλίξων, οἵ σευ ϑεν ; αν ον φύτοιη μα σἀἀίςτιρ, νῖ 
Ῥῆγοῦ αὐ ηίτατοιπι ὃς ΠπιΠταἀίμειτι σαηι (δ ποη- Τ) ἱπτεγργεγατισηΐς γάτίο ἐθόξοτὶ σομίξατετ. [τὰ ποτ 
ἔνοος τς. δὲς ητοδ τοί οὐις τ δθτιγ, νομίζων ὅ-ὀ Δηλ αἰ θγΌ 1119 ΓΟ ττιις. 
τὸ καλὸν Τὴ ΚΑΙ γνοιὶ,, δπιοὐ δεωατὰ αὐτῷ ταῦ ζᾳ ὅειν ὅδητη- ΙΧ Ονς δ 8, Α΄. ρύο οῦξαι ζῇ ταῦτα, ἀϊςζοἴοεῖ- 
διύῳ. ἱ Βοηαιϊη δόξαιεν χαῦτα. 

“Ἰκοια Ἰδί ἀθπι. Νοτᾶς ραπέξοτιιπι πίστι, αι: 699. ῥτὸ δγανυρφιῶχ, φοα ἴῃ οὐ πίθες οχειην 
Ἰδᾶϊκατοητ ἴῃ Ηἰς, χαὶ .ος Ὁ. «Ὁ γυμνασιαρχοῦσιν οἱ ΡῬἰατίδιις οχίξατ ζοττιιρτιπι, γο[ίτιο δηχαρο ἥεϑδι 
Ἰχλσύσιοι, ΠΟΛῊΗΙ] ἀεΠάεγατγὶ, Ῥάτεῖ πος οχ {ξατὶπὶ Η. ϑτεριδπιις οἀϊτίοπο αἰτογατης ἰδ πατας, Π’ τος 
Ὡθίεέξίς, ὁ δίμος τούτρα ργεῖται καὶ γυμνασιαρχεῖτου. [- ΤΩΘΏ {|| {τη ἀπ ρίἢΧ τ. ἱ : 
ἼΔΟΙ ἢς ὅζ {|| πιαπιοα πρρί οτὶ ἀς δ οητ: καὶ τοκηράβ - τΊΡΙΔύἤη, ρέο καζικοδὲμῷ δι ὅν δυμόσιον, ἵσεῖθο κα- 
χοῦδι (δ γυμνὰσιαρχοῦσὶν οἱ πλούσιοι. Φιωδὸμ ἂς δημόσιον, αττίσα]ο Γοπιοτο. 

69... Οοσγαρτα ἐπῸτ 18, οἱ αὶ πολλοὶ ἐλαωύψν εὐθὺς ΕΞ ᾿ΙΆαγις ἰρίάοπι, Γ). ῥτὸ ταῦτα οἰ ἐᾷ ἔτι δλᾳ χούς- 
ἐὡς οἷόν τε εἰσβεντες εἰς ναῦε, ται τα ροτίας Τοτίδοηάα, νοῦ δ(ᾳ δυκαίσαι δ «ρα παὲ, ΓΘΡΟΠῸ ὁπ γαέξα ε{ειι}- 
τ πολλοὶ ἐλααὐοιὸιν εὐθὺς ὦ εἰσο ἀτες εἰςνα ἘπΊΩ πἰς ἐ-.͵ ἐξ οης, γαῦπε οωῦ δ ἔτη. “ὃ χρόνν δέᾳ δικάσαι δᾶ ςρὲ- 
λααύοισιν ΟΧ Αἰ ἰἰς ρατίται τη Πδυῖς,, ἐς αα το πὶ Ἔχριπϑί- πᾶς. ΩΝ 
ταγ, ἅπαῇ Ῥγοὴιαῆδης οχ νἰτιηλῖς Πττειᾶς Π]μς εὐ- δΙτόσα, δ 4. ἴῃ Ηἰς, δὴν ἀπευπε χεξῶαι δ δικάξιν, 
8ὺς, ἀπο ῥταςεάϊς, ν οἱ εχ ὁ] ἃ, ἀφοίαταπτερος 41] δες Πα χρίῶαι, ΡΟΙ͂ δᾶν, ἐεὰ {ρετῆππι; 
εἰς » ῬαγτΙ στη δ᾽ ἰξηποητέμη. ΤΠ ]ετατ ὃζ τευ ρτος ἱπάποι ἀεδοτο νἱάοτ, Παυ ἀοπν τη ποιὸ ὨἰΒΠ ππα’- 
ἐρέξιμτι αὐ ἱπηρουῖτία [Πσγαγῖ), αὶ ποη απίπηδάπιοτ- ὀ τούαΣ, (ξουπάα α!άοιη ασαθγατίοηε πιδὰ Ται- 
τίς αἰτια εὶς ΠρμΙΒοατιιπι {1115 ὅ᾽ εἴτ, φιατὰ ἃ ΣΙΠΘΙΠ ποτατάμη ἰπυιςηϊ (σγίρτιγάπι τα πῃ, εἰ αὐ ἃὖ 
{οεϊδασισ οἷόν τε. δοααίταῦ γογία αὉ πος τοστίο, οὕτω ὁμολογεῖν δῷ ἄχει χρίεῶαι δίῳ δικάζν. Ἐὰν εἴὸ τηο ἰοῦ 
καϑίοηκε. καὶ δ μιὰν πελεμίων, σα ΠΥ ΓΈ Πα ΐς. ΕἸ ας ἴτα Ὲ εἴς, δα ντγατη ας οοτη πχοᾶς γετίπϑῦ. [δ ἀετη ρτιοὶ 
του δεηα Πιῆς, οὕτω καϑέοσηκει “3 12 πολέμέων, ὅζεοτ. τεάοητία ἤς ογδηῖ {ττῖρτα, ᾿εἰπώτω τὸ ἥις, δι ἔχρη αὐ 
ἘἈσἀσμπάλτ οηϊπὶ χαὶ Ῥγορτοῦ Π ΜΠ τα ἀπ εῖπ οὐ] πέϑεν δ,ριδυκείζεῶς, ργοτίηιις ΕΠ σορποίζεπάνηη.  ε- 
ν]τἰ πὰ Ἰὴ κα ϑέφηκε ἀπ }Π]ςάττιπ., νοις δ! ησι Πιη}}}Δ τξε. Ππατὴ ἀς τοΏρογα ΠῚ ἀπ ίοοο ππιης ἀρίτ. [)ς 
ΓΠπΓ ατο ΠΠγασίογιιι ποτα (ο]εῖ. πῖφας 7οος Ἁ. σωυϑ)κασαι πολὺ ὅτῆον φκάίως, [ἰοὐπὰξ 

Ἔσοσ, Α. Ῥοιὶὰς Οαἰξα ὁ ηἰς ἰςϑ Ἰοη αι ΡΥ: ταῃαμῃι: σεῶ δὲ κασαι ἐς “ἡ πολὺ ἧνῆον δύχαίως δικοίζιν. 
Ὁο, ἡιιαπὶνο! πγπτατίοποιη (ὐαπηογαγί, νὰ] ἐπγχὲπ- 
ἀατίοποτη Η,, ϑτορμαηί. (ὐλπιογαγίαβ πῆς ΠΡ ]6- αὶ ὃ ΘΟ Ἐ ΑΥΤΟΝ 
ἑτϊούδθπι Πηχίτ, ὃς τὶς ὃς γὰ αα!Πςίο πο, ὃς ἀλλὰ ἄτα ἴῃ ῬΒΕΈΝΣΙΟΝΕ Ἢ: 
Οταςεῖς οχοιηρ[αγιδιίς ποη γερογίαηταγ: ἢ ὃ πλέον, τ ' 
οὗ (δ αὐ Ὁ 1ις} κρείἥων ,᾽οἴξεειν [γκ] ἡποξίῶαι, [ὠλὰ] α "Ἴ)λ5.70:,.. ΝΙΒΙ ΠῚ ΉΪ 5, δὺ γὴ νωῦ κὶ πεκριδα μοὶ, 
γαώτης “ὁ γῆς ὁλα ὐοα πλεῦσαι, φιόταπι Πφης  εητέη- Ἃ ἀυχίπηυταπα το; ταπηθυ ράης [στ σοπάτιι 
υἱα τὴ ἘΧρτοΠιτ: Δία αητει ὑεγο, Οὐδὲ  μέσγίμερε- αὐθίτεεν, ὦ γδναῦ κ᾽ κα τακριϑῶ: τίη ἰοσυτα {ΠΠΠπ|5 μοὶ; 
γον δ [ὃ ἐγ τἰατη ἔουγ θὲ ἐλ ῖγ ὁ ἡ ἐγο ὁ πον οὐ, [4 6: το το δ ἐδροπατιγ. Ἐτίη Τξ θητίδιις, ἀητὸ τῇ 
[αι ργαιογοβὲ ἐο Ὁ(74ε, οὐτατοτοιῖβ. Η,, ὅτορῃα: τελευτῆς ΓαΓΠι5 ρα πα ὴ φαγτίσια, διορτοῦξα ἠδ 
πὰς ΡοΙὲ ζύτις ἃ γῆς 1οτί δοπαιιπὶ Ῥγὸ θήα Ραταῦς 5 εἶς ν Πιπτίς ἃ πλε ποὶμί. Νες ἱσποίο, αὶ Ρυΐας 18 
ὀῆας αϑοκπλεῦσωι, αἰϊοα ἱυιἀοῖπ Ῥσοδατο πὸπ ρος ἰαά ἀεξοπαι Ροδι δά Ῥαγαπὶ τοιηιποάθ, Ιάοπι τᾶ 

τοροτῖ 

ἀιξοιε. 

ἱ 



Ἐχνίω 

τἴτὸο ΧῈΝ ΟΗ ΟΝ Τ Ὲ Αἱ Σοὶ 

τορετὶ σπϊοπ απ α ὑπο Τ αὐτία!, ασυθτάτίοης (ς- Α δτερῃαπὶ συΐάοπιτμέζστο, τοροίίαταγ: ΝΝόταπι 
ταπήα; ΡοΙ ααπη ἐπ] Πὶ ΠΛ} ξαΐτα Ὁ Η. ὅτορμα- 
“ΔΟβογ Πτο πὶ Ὄχτοσῖα. 

Δ Ἰδιάοιη. Ργὸ ὑγιὲς ὃ ἐὺ σῶ μὰ ἔχων, ἸΏτοσ 5 ἃς 
Ῥἰπηϊὰς Του δόταγ, ὑγιὲς δὲ γις τὸ σῶμδ, ἔγων (Ἑπτὰ ἰη.- 

᾿ξογίοίεις, πὐομδόαἠνῆ τὸ. 
πραδ.703,}1τ, Αὐ]η ΒΙ5, γϑένηα αὐ ἴφη εἰ τῶν, ἐπεὶ - 

8) κατηγόρησαν γ απ πάατ γεγθιπι εἰπεῖν ΨΌΪοτὶ φαοά 
οχ (ςαποητὶς ἐπειδὴ ὈΥΪΠ.15 ΠἰττοτῚς ἱγγορίιτ. ἰταῆπε 
ἀοϊσαύα, ας Ρυσ ογτίτη ργορτογεα, σοι νοσίι αὖὉ 
πος τοττίο, ἈΠΕῸ Ιόσο Ῥόπατασ, στη αἷς παρῇ φόν- 

παῖ πὶῖν. Ἷ 

ΧΙδίἀοπὶ, Β. Τὶ δεξτας ἴῃ Ηἰς, ὅπ ϑεοῦ μ᾽ φωνὴ φαίνη- 
ἦα, τοροπΌΠΔὉΠῚ ϑεού μοι φωνὴ φα νη). ΟἸρβε ἌΠᾺ1] 
ουπηΐπο ἰδ χαίξατ,, ἀπο {ΠῚ χῦ ἀθμγοερϑ τοίρου- 
ἄἶολι. ᾿ 

πιδίἀορὶ, Ο. Μαυα πιλτῖα, μαύτεις ἐνομαζοισι 

πὲς τοξοσημκαίνονταις «. . ἢ. 4ιτα; φαίάοπη ἧτα γοφε - 
Κις 45 οχρί ἐποσὶς . τὰς «ἀοοσημκαίνοντας ἃ δεῖ εἰνα!- 

Του τ οηϊ πὶ ἃ, ααππι δος ἴῃ νἱτίτια (γα δα νοῦσα- 
Ῥα]ρτιοςοἀοητίο; δ δεῖ, Ῥέσρτος αἰ Πηἰτατοιη οὐ 
ταὐτὸ (φάητὶς τῇ): ΝΊἀϊ ροίξοα σσηϊξέξαγαιη Η. 

τ τορ δὴι, (οὐ  δεμπάτπι οχ πα ήτίς, ἀπρυσημιαίνοντας 

πὸ μρλογίᾳ Τῇ. 5.4 νη Πα μέλλον αἰ Β ΟΠΠΠπ8 οτηϊτεὶ 
: δῇ ἃ πδτατῆς, νε αὐ πος ργαοεάθητί νοςὶ. πος 
ξα ϑητὶ Πιμ]]ο: ἢ οτίαπι αἰ ΠῚ ΟἹ] 5, ρτα 10 πὸ- 
Ἕτο, ταγίτι ααἀ πλίττο πη άττη νἱἀοτιιξι ἶ 

ἔγ)9 7, ῥτὸ εἰ δὲ δὶς δ᾽ Ἀρεδϑ᾽ ἐφιεμκένων, (τ ρτιντη 
ἴῃ τπθο ὙΌροτὶ ΘΧΟΠΊΡ ατὶ Πποιιδγατίοηὶς ἐδοη ἀδς 
Τκανποηίι5,. εἰ δὲ ἂς Δ ρ εἰ ἐφι ξένων. απα Ὁπλη]- 

Ὧρ εἰοσαῃτίοτ Ἰοξεῖο, 

ἈΡ ΜΕΜΟΒΚΑΒΙΠΙΆΥΜ ΕἸ 
ΒΆΝ ῬΒΙΝΝ Μιὶ 

ὙΓὙἹ Πδτὶ εἰζα [αὐτὰ υὐτολενὴμονευμείτων Ξωκρώτοις Πᾶ- 
ἶ θοητ, σαοά ΘροΟγατὶς ΠΟΥ δ: ας δ ποθ τατίο, 

ὉρΙ  1ἰ5.. σα αα ξαυ  Πατοῦ Τὰ ο5 ἀϊΠετοτε (ο]οτοτ, 

ἴῃ εἷς σχροπαηζαῦ, Εσιυϊίσηι μ05 Ὀονμνημιονευμ 
ἀϊχὶ ἀιοιπογα δι αμα Πδτος, συ Πς Ἰο αὶ Χοπο- 
ῬΒδὴ οοπίθθιτ: λύγος πὐπριιϑημοονξύεταλ", ῸΪ ἔργον ξῦτος 
"μημίονεύεττώ, ἀὐξειιηι ἐα ἐξα πλιὸ ΠΟΥ ΠΟΥ ΕΣ, 

ἤγ7ορ, Αὐρτο ὡς ἐνώμιζεν τοροποηάϊι εἰς ἐνόμιζον, 

ψιφοΠς ες οἱ ἡητήδηοι, απ ΝῸΧ ὑγσ ες τὶ Ετιπαςαῖς 
ᾧτπέ ἰοἐ ὁ υ τὰ {15 δε τὴ ΒΙτίο Οαγάϊπα!ςι 

Ἐγ1 7, Αι Ῥύο ἐπεσαν (δα τη ἱατουοξε!ς ) ἀγνοεῖς, 
οὐτϊς ρατότ ον δέῃ ἀῖτη ροτίαϑ, ἐζειδο αγνόές. 
Πβ )ο ΓΑ Ραξῆο Βιῤο νοσθα; ζῶν ἐκοοῦς ἑαυ ἢ ὃ παν- 

τὼν ῥ λιοὰ δ ΩΤ σφιαῦς ὅ,ζι αν ἀχοῦον, ξα ἢ φετοτίςι, 
πο εἰἴδτιλιέξα, νεμοςυποάο ἤπρα]α ο ]σξοτος 
Ὑδτοΐ ἀςθεσητιζῶν ἕχα τος Ἵ σώμαῦς ἑαυ, ὃ παν των μόλι- 

τὸς φιλί, ὅ, ἡ ἢ ἀνοῦον ἢ, διττη το ϊἰατῖ8. [τὰ δηΐτη ἐπ τ 
τεητία τεάαϊταςιάοηςβα., 4πα1 ἱητοεργογαηο Ἐχὲ 
Ῥἐοἢἠπιὰς: ' υ ᾽ Ν 

σ:2,Α. σοὶ οξο ἢ δή πολής γὲ καὶ οἰωοῖς εὖ οἰκοῦσι 
Ἰέῤεπάσπι εχ εἰ πηι, ἔφα Ροεἶτι οἴκοι εὖ οἰκοῦσι τ ἐς 
Ὁ ἰοάππο πα] σοΠΈγο ΓἀροΓλῖ5 ἢ ΠοτΊ5 Π [σῈ χιλ:- 
ἀἄλια ᾿π αἰ! δππηιι8:  Ο Ἰσποτὸ ταπτοῆ,, δέ δἰ 1] οἵ- 
ἕως Πα ἐἩΠΠ1, ντίηἰ 9 Πδσὶ ἐφ πε ητίδ; 
2 2, Ὁ: Εσυϊαξ νπϊ πῆγε ἀυδίτό, ΧΕΠΟρΡΠσπ-: 

ἴςπι Ποῖς ἰτα ποη (τ ρ ΠΗ, οὕτω δὴ καὶ ἀφροδιδιάζιν 
γι μὴ εἰσφόλῶς ἔχοιχεὶς πρὸς ἀφροδίσιὰ ὠξο χρίωξ : (ξὰ 
ἈΠτΕΥ. ΠΙ πη γι οὕτω δὺ καὶ ἀφοδκαζᾷν ( σα τα Ἰητογ 8: 
ξΈ:5) ᾧεῦ χείδαι Ἰ λτη 1ά γεν διῇ ἀφοόδιίζν, ἴῃ Παηΐ- 

ἤελτίοπε Γἐεθπαὶ, τείροπάετ ργςοθάεπτί ἀπενιαύ- 
πσαι, ἀππηι αι ἀϑε 8: ΝΜεα πείαἠξιησπες, σιοά 

πυΐαιαπὶ ἀφοδιαζιν τη ἸεΧὶοῖὸ ἠδ πεῖς, ἃς ἔογεαξ ἢς 

ο[Ἐ6 αὐ ἐφόδια, ιιοα ᾿ φῆι ο[Ἐ συτὴ, ἔφοσοι, ἔλέξατη ἐ- 
φοδυαζην., νοτιιπι παι ά Ἰβίρ!οης, ὃς α] οἴ αγιις ργῖ- 
(ςἷς ποτιιηλ. ὑξοδίαν ρτο ἐχροαίτίοης ἃς Ρτοίοέειο- 
πο αἴχίτ ῬοΪγ θῖι ἰη ΠΡ εῖ5, φαΐ ρογιουάτ: πε γοῖ- 
διιην 6. οἰξοδιάζιν., ἀϊιτοτγία ᾿σοῖ Πρηϊβολτιοπίς. δὶς 
ὃς εἰθδιαζᾳν τορογίτιιγ ἴῃ δια σ᾽ ΟΠατῖς. Εοάοτη 
τλρ Ὁ [45 ΟἹΈ Ἔχ [ΕἸ πιο πλι5, ἀφοδιάζιν ἀιιοαιις αἰςὶ, 
«οὶ τῆς ἀφοδῆας ὃς ἐφύδου., το Ροϊξογίοτς Χοπο- 
Ρίοα ἴῃ «θίςοΠϊοηΐς ΠρμϊΠοατίοπς νης οἵδ, ντὶ 

Β {προγίας ἴπ Ἀἰίσε ποτὶς δα ραρίπαμι 410, Ε. οξεη- 
ἀϊιι5, Ετ αἀϊπησατηγ ος ἀφοδ)άζιν ἴλης ςέτοτίς ἴπ- 
αἰίτα τίς, κενῶν, δίῳ τα γεύψν, ῥαΐζειν, ὀξωένᾳν, ῥήπρα, δὲ;χεί- 
(ἀν, ὀπλεύειν, ξυρήκᾳς, αἰ ΠΠιτε ρΙατίθιις, ἀπά: ἴῃ Ἰρίο 
τοχσα ΧΟΠορΠδτὶ το Ἐἰτιίπηιις. Ὁ το ἀατοῖη Ποὶς 
{τατί πιο αίτατ οἷα, ἰῃ {Ππ|ς ν οΥΒῚ5, οἷα μυὴ παϑυ μᾶ δεο- 
μένϑν {ἰ πγμτοτα ῃ ἵνα, ργοτγίις ἱπτορογ] οι ογίς. 

ἢ 72... φιατῃ αἸοίτιγ , κα μαϑῶν οὔτε ϑύονζξι τοῖς 
ϑεοῖς μηγχανῶ μενον, οὔτε μιὰνδικῇ χρωμενουάτεπτε ςοη- 
{Π|άφοταηιῆθις {Πππ| μυνχωνώμενον, (τὶς Δρραγοτεῖς νῖξ 

Ὁ τἰατιμπι. δ᾽ πη6 5 γοροῦ, οὔτ᾽ φὐγόμενον ΟΠ τείρου- 
: αν’ ἐαλτόρε τὴς μηχανώμενον {δ ΕἸτμτα ἐππουῖτι Ὁ υΐρ- 
Ρε πετατα Πα ὐππτρ]οπίογα, καϊωμαιϑων ὑτε ϑυονζ, πεῖς 
ϑεοῖς , οὔτε εὐχόμιενον » οὔτε μιαντικῇ χρώμενον: 

ἜἸδΙάσαι, Π). 1η Ηἰς, οὐ υνοκεϊ (οι κρὶ τὸδὲ ωυδονοίας ἔρ- 

γ᾽ ἐὀϊκέναι, ΓΕ Ε π5 [ΟΥ̓́ ΡΟ ΘΌΤΙΤ γωυθόνοίας ἔρίω ἐοικέναι, ΠΕ 
οὐτδς ν]τίπηο ραρίπα Ππις, ὃς ρείπιο {εᾳιεηείς 
γογίι ἰερ Πλι5 ἔοικε τεχνή μαῖεν 

7.12.6, Ο. 1ῃ ἐΐ5 δὴ ἀφροσεωύίω ψινὰ εἰς οἴ! εὐτάκτως ἔχιν; 
(οἹ]πτα Πα ὡς ταυταπ άπ ἀἴσο Ἰη οὕτως. 

ἦγ χγ, Α. νευθὶς ἢἰς, μάχει γήρως ταύτας παρέχήν 
δ νον ν Ὀσϊτίοῃς ρυοειὶ ριπέξογμπι ἢοτας αὐροΣ 
(πογαπι, ἀοἐδέξιη αἰ οι ἰη ἀΐςαητοϑ, Ἐτ πρρὶε- 
ΤΙ Πασο ροΠδριΐαθαπι οἰ νη, {1 {Ὁ ΓΙ βογοσαγ, μέχει γ9 
ρως αὐτας παρέχήν, ποῖόν ὅξιν ; νΟ] ΔΙ] 016 Αἰ ι τα]ς δά: 
ἀεπέήο; ιοα!π]θτο {π0 τερογ Που ΒεΠλγίο, πος 
ἐπ Ἐἀεἰ5 ἀεί! ἀογαγοπηβ. δ οα ἡππς Ἔχίριατο πη 5 
ἀετὶ της Ιοςο ροαε ρετρεχὶ πἰπυίγηπι ἱπιτῖο Ρετῖο- 
αἱ, νου ἃὉ ΠΌς τοιτῖο,, ΡΓῸ πὸ ὃ καὶ ταὶ δῇ" ἀφροδ)σίων 
ἡδοναΐ,, (οτ θα μ60 “Ὁ. ((ιναίτον 8}) χαὶ ὡς» οἰπὰ 
ΤΘΓΟΓΙ5. ' 

ἦγ32, Ὁ, Εχιβιάπι υ!ἀἰδῖη εἴς, (δ Ἰπ4!οαπ.- 
ἐτιπιταπηοι 9 1η Ὦϊ5, ἀπατεῶνα οἵ ἐκάλᾳ ν δ οὐ μικρὸν (ἦν 
Ροτίαβ {ΠΠπ6} ὐ, τταπροπεήηάαπὶ πος ὕηοίο; ἀπα- 
πεῶνα θὴ ὀκολ,υὺ δ μακρὸν (ἃ ({ς τος ὕνίᾳ ἀπατεῶνα) οὐογ 
εἴ ὡς αῤγύειον,, ἐιιπὶ το “αἷς, οἸΜαρῤ ς οΠΐπη ἰτὰ ΡεῦΞ 
{ρίσια ὅς οἰερδης εἱξ ογατίο, Ετασοιγαταμη ἴῃ ἀφεν 
λεία {ππ σοΠ]οςατϊοπῖς, παρ! τατίοἠξ ἐρίαμα Χο9 
πορποητδιῃ, εχ Αὐὰς ὀ(ξειλαΐμλιιβι: ᾿ΑῚ 

ΑὉ ΓΠΙΒΆΑΥΜΊ ΜῈ: 
ΜῸΟῸΒΑΒΙΤῚΥ Μὲ ἶ 

τ Ῥ᾿- 7337 ΑΟΥ̓ τοουἠπιοαϊογ οἰ οτατίο, ἢ ρτὸ 
ἀσκέιν ἐϊκράτφαν (οΥἸδατιγ ἀσκῶν καρτερίαν, απο 

Πιημ] ὃς δὰ πρὸς ὅβηιϑυῤίαν βρωτπ;, καὶ ποτιᾷ ; καὶ λα- 
γνείὰς, ὃζ λὰ νορεβ ςημοητοϑ, ὕπνου, ῥίγους, ϑείλπους; 
πόνα, 1 σὸς ὄμϑυ μίαν ΠΟη ἀαἀπἰτεὶ τ το ροπάοτ; 
ὑτα ΠΙ ΜΙ] οείατη ταστάπάο, δέξο ΠΠπ8 ἀσχῶν ἐπέράτμαῦ 
οὔ ὕπνου, δίγους, ϑάλπες, πόνου ψΟοα 511} 15 σομἰτπ τῖτ. 

 ΑἩ δαυτοτη ἐδοτοτίις αἰ γα μεῖς ποθίς ἀατίιτα πὰς 
ΘΟΗΈΡΙΑ ΜΑΤΑ δτερῆλδηὶ, ίλης νἰ ἀοΒίπιιςς 
Ὑδἱ ταυπ πὶ αἰ] πο ρτγοαϊοτίατ; 

73.4.7). ὈΓῸ μηοῦ ἂν τιποιη(( μάνοὺς δ᾽ ἀξ χάν; τορο- 
ΠῸ ἐν διποιηίο μένας, πειηφάπγοάιιπι ὃς τπἰτίο [τὶ 
Βαϊας (οτίρταπι {Ππώ||4 ὅπως μὴ αὐπἀποιήσεται αῤχῆς. ἴ- 

τοι ρα Π]Ὸ Ροίξ, ̓ ἰττοτα Ε; βίο αριν Ἐπ, τοξείμϑ ἀἰ5 
ΧΥΥ 

ἐφοδεοὶα 

ὯΝ 

ἐξοδια ζῇ; 

εἰσεδι-. 

ζειν. 

γεγνα οὖς 
ίεια Χέ- 
πορβοπιὶ 

τε εμτὰς 



γε Ἐ- 
φἰοϊνανπεὶ 
τεβηώει. 

11το2 

«ιοά [τί απαἢ}1 τέτῳ τοίρϑθιάοτ. 

ΑΙ Ε Ό ΡΥ Χ 

σοι5 ἀρκεῖν τάτῳ» πῆ (εἀυιατηγ απεοςαγα ϑέοϑε, Α 

731. ΟἰΡτὸ ἀλλ ἵνα ὅις μϑϑ θοκῇ μιέση τότων ὁδὸς. αἰο 
ἰπ βαϊείς ΠΡ τί5, ετίαπα ϑτορμαηὶ ἰεσίταγς ποη ἀιὶ- 
τοτεροπεῖς, ἀλλ εἶναί ἴκς μοὶ δοκεῖ μέσῃ, πότων ὁδός. 

"737. ΠΝ οτίτις Εἰς Ερίο πάγην ἐς μλγῖιι5. 
πωλοῦσιν ἡμὶν παῦτα αχεϑεὶ ϑεοὶ, 

ἀυιι ἰῃ ν]τίπια νοςὶς ἴγαϑα οἰαυάϊςοτ; ἤς τοίη- 
τοργαπάπ5 οΥῖτ, 

πωλοῦσιν ἡρῶν παϑάς ἴα, γε» οἱ ϑεοί. 

103 

δΙΡι4. Ὁ. Βείατίο ᾿ςρ ες νάετασ, τὲ ὃ, τὸ φφος-- 
ταῆειν ἑκα τοις ὅηητήδεια πρᾳ ἤφν) ατι ἴλης Ἰεξτῖο ςοτο- 
τὶς ἃ πλς ργαίατα ἔπ|τ εἀϊτίοης ρείπηα. 56 4 αιπιπη]ο-- 
εαπὶ ἔπηῆς Ταυτίηὶ ἀἢ]Πἰρ Ἔπτίτιβ ἱπίρί σογοτη, ἀερτγε- 
Βεπα!]ορδάιπι Ππηρ Ἰοίτοτ,ντ οἱ ἴῃ τοχτα;τὸ ἀπτα- 
ταχατ τη τῷ, πος αἰτία πιπτατίοης ἐλέξα: Ὁ ἢ, τῷ ὥροςο- 
τεῖν ἑκάτους ὅηιτηδείος πραῆειν, Πα Παιά ἀπδίετε- 
ἘΝΝ] ΡυτΟ, δ Ἐχριιπηθπάπιπ} 1 Πτεγργεταηάο ςεη- 
τ, 
767... Βεήατιο ρος χοῆϑαι ν]άετατ 1π Πἰ τὶς 

Οὐκ νετο (σφαππτιν δἰ οτη Ἐρ᾿ Ομ ατπι, ὦ πόνη- Β {π|5 τερον οσαθαίιητ αὐϑρώποις. φιιοά Δηἰπιδά- 
ρέ, μὴ τὰ μαλακοὶ μώτο, μὴ ἴᾷ σκλὴρ ἔχης» νείαζ οτα- 

τίοποπι ργοσγίδιμ μφέξεπιιβ αἰ} ροίπογε ; αιπὶτα- 
τθη ἃς 114 (επᾶτίο ἀϊτηϊάϊο ὅς ἴπτεργο σοῃίξεπε, 
Παιάεπγῖτα γο[ἰταδηταγ: νι εππεπἀαπάδηοηῃ ἀἱ- 
Ῥίῖτο, 

ρων ᾿ 
---ὦ πονηρεσυς 

͵ ᾿ ῃ ΓΕ ΠῚ εἶν ν' 
τς μημὲι τα βαλάκα, μωΐο, μη τὰ σκλὴρ ἐχῃς- 

ἴῃ μὴ φιυίάεπι; ἰατεῖ {πῶ μοὶ, φιοά νοΓ ἢ} σοσι- 
ραάρον ἀξεγαῖ, ὃς οὔ Πιμηπτα ἀπ πὶ αἰτοῦῖι5 4 11- 

τΕΥΓΕῺ 5 ταπτιτ ποῦ ποζοίαγιο τεαυτ!, ἀάτηαγ- 

οἰπεπη δας Πρ ; Ποτὶς δά εξεῖ5. ἐοητεχτι , ας 
ἀεεῆς αἸ᾿υ! ἀπά Ἰςατοης. Εχργίουίθι5 χά ἢτι- 
115 νος ΠΟΙ Ράγατη Ἰηργᾶζα εῇ τεροτίτίο. 

ἮἬΡΙ4οπῚ, Ὠ. ΡΙΟ σοῦ ςρατηγήστιντος 5 τεύξεις (οὐδὲ 

σοὺ ορατογήζντος. ρατεῖ εχ [δ ἰοξε!5 Ηἰίςε νοτθὶς, ἴσε- 
αι ὃζ κρατήσην. ᾿ 

ἜἸΡΙἄοπι, Ε. Ρτο Αἰ ϑηνῶν τεροτίτ Βοίϊαγίο Ὁαγάϊ- 
Π8]1ς5. Αἰ φηναίων πρηκμ » 4ποά ττίατῃ γεέξίαϑ 4111 

γαυ 5 αγας ΟΠΊ ΗΠ π|.Ε τι πόνηρε (ΓΙ ρή!, ΠΟΙ πονη- Ὃ Βριωϑ) βιαοεάοητιτείροπάετ, 
οὐοΓεαιιτίις τπἀϊοίττι ψυ]σὶ ὁταπημηατιςογιη, μας 
ἰητοῦ (ς αἰ πριιφητὶβ ἀσσοπτα ; πιοσς αϊάετη ἔπιο, 
Τξἀτατίοπε ποῃτηδσπὶ πιοπηεῃτί. 

Ἶγ48,8. ΡζῸ ὑκοποῦμιαι δὴ Ὑτο ,(Ποτδιιογατη ἰποι- 
Βτατίοης ἔδοιπάα Τ δυγ πο ΠΗ, γοροηθηϑιΠῚ σκο- 
“πῶμεν δὴ το, ἰά45 σατῃ ΒοΠαγίοης (ὐαγάϊπα!. Ν οὐ- 
1 ἀὐτεμν ροίῈ ππης ἔεχτο ἀιπιπη ἀἰοίτιγ, Σ ὃ πεὸ 
πειύτων χρημάτων καὶ πόνων ασοϑϑι μη σα μίω . Ρτίπιιιπη ἃς 
θοῆς {0 πεὴ ροτείξ, δὲ φάος : {εἀ αι) ρΓγὸ πό- 

ἤγ68.}).Ε.ΠΠ04 αν ερεϑιαθῆναι ᾽ Σῤχείας ἀρεῖ ρτο- 
θε ἀϊεὶ πεχυΐε,η! μος χιιοάλτη πιοάο, ἰητογιοξξα 
ὑσσὺ, [οἰ θάτιγ: ἀὐερεϑιοθῆναι ἐσὺ “ ἀρχαίας ἀρετῆς... 

ἤ7γ3,. Ὀἰπογία γερογίπησασ τη ΠΙ5, ὡσῆΐξοϑου τα 
ἐκ δ χώρας . ἴρήρταγα, Ναί ρτο ἀσηεθϑαι., νἱά στα 
Βεῆλγιο (ὐδγάϊ μα] !ς ἱππῆς, βλαπηεῶς: Ἡησίοιις 
ΔΓΘΠῚ ϑτΟρΠΔΠΙ15 δ  πείζεϑϑαι τιοταιιίς ᾿τί4ο πὶ ἐΧ ]1- 
Όγο νεξεσὶ, ἔτσι αἷς. Ερο νεγᾶ ος (ςτίρτιγαιι Χο- 
ΠΟΡΠοητὶς ἀηϊεὼς ᾿πάϊςο., το  Ιι145 ἄτιας οχ (00 ]1|5 

γῶν ΓΕροποΠαμΠὶ [τ πόρων, ἀδἰτατί ποι ἄς δες. ἢ ο- ΤῈ ργοπηδπαῆς Πτλ τοι δά τ πιο ΙΝ πὶ ἀπηεῶς τὰ ᾧ γώ- 
δίας εὐἰπιχοήμαίᾳ Οἰλπ| πόροις ΠΟ ἐπ Πρ ΠΏ ΓΙΓ, Δ ΠῚ 
ΟΓῊ πόνοις: ἃς Ργαίογτιπι ἁηηῖοου ἰἀθογίδιβ ρταξογ- 
τί, ρη (ατίβ αρτὸ ἀϊοίτις; Οριιπὶ το ετσυις , ρος 
ἤχγηο.. 

- 1ρίάοπι, Ὁ. Ηονεῖθα, καὶ εποδώτοι Ὁ εὐρόντος, 
πιοη οἰ ἀπ θέαι νἱτίοία (ογίρτα Ἰεσί πους Ἢ δτε- 
Ῥβδπας ποτααίτ Ὁ μππνδατοια ἢ} {01 ΡΙασοτο πὸ- 
δεῦνῦρτο [15 τεροπδῦασ δἰποσζώτει τῷ εὑρεϑενῖς,, αιοά 
δα Βε[αγίοηις πτογργεζατίοηξ αἰΐσιιο πποᾶο σους 
τποηϊρεῖ: σορίτατε ςερὶ, ΔΠ Ποη Ρτορίι Δα ἰδέξίο- 
μαι ῥτίογεπῃ ἀζοθάογει, ἐποδῶται Ὁ εὐρέθενος: απο ἀ 
υϊάειη δά Ῥχετίαπι νοὶ αἰ πηατίοποηι τοίογγον 
τας» υλί { (ςεὶρ τι Χοπορθοη, ὑπτοδώτωι τῷ εὑρε- 
ϑίνος ὑμήματς. ἴπ τοάἀεηἀὸ χυίάεπι πος ἴξασι- 
ταϑ ἔπιαν. Α1} τυχόντος ΡΓῸ εὑρόντος (στ! δεηάτιπι δατιὶ- 
ΣΔΉΓΣ ! : ἃ εἴ... 22 7 σα 

τς χε. Τασαθτγατίομο πιο Τ δυσί η ποτας 
ταπὴ δά πιαγριηεπὰ ρεο ας, αὐσὶ ὑφορωμένων ἑαυΐξς, 
ἡδέως ὀνδήλας ἑώρων» Α]ἰαπι ᾿ς Εἰ οΠοιπ γοροσί, αὐτὶ ὑφο- 
ρωμάνωνιεαυτός. ΤΠ τ ἢ“ Ω 

ἤεφν Ρτο καὶ πὲ δι αὔτα παύτα ἐπεμελξτο,ν Ε] ((τῖ- 
Βεη άπ, καὶ κτ' πὶ τοιαῦτα πωῦτα ,ΥΟ] χαὶ καΐᾷ πιαῦ-- 

παϊπεμξᾶον. Υ δὲ αυἀοπχαίσοῆς Χτ' ροτοίξ. -᾿ 

ΑΘ ΠΙΒΆΝΜΟΙΙῚ ΜῈ- οἱ 

ΜΟΚΑΒΙΓΙΝΜ. 

Ῥ Δρ.76ς,ΟΟΡτὸ ἃ τῶτο δγενέίκοιεν ἥ: ὀίων, (γί δοα- 
ἀμιπινοὶ χα Τ᾿ το δηενέίκοιεν, ἀυοᾷ (ρεκαΐα 

βοιὲ καὶ ροίτιμη ρους γἱάεαήλιις ον σοηέιπος Ὁ (δἰ μππρίς. 
ποπι οΧ ἀρ γουϊατιγίς,ντ ουίαη ἰοοο ργοχί πιο ρυς 
ςεἀεητῖςνο] καν τότῳ, αιοά Η. δτθρμαηο ρίαςεῖ. 

ἤγσό.Α. Ἡοοσοαϊίάειη ἰοοο φιλόνικος ΓΘ Ἐ 5 
(τί ρυτο, φιιδπὶ φιλόνφις. [τοι νἱίιπι ὃζ Η, ὅτος 
ΡΒαπο ἀεργοῆθηάί 9 αιιιπη 5 ποτατίδ, (οι ἰδηὶ 
φίτις ἑαἀἰτοη Ἐπ ρίςογεπι. )ς 

ε 

ξας ({τς επέπα (οτῖδὶ ργαίξατ,πο ἐκ ἃ χώρας) φαμτ 
{τ|, αὐ εησί γος γεσίοηῖσο ντειτο Χοπορποπιενοσθο 
ἀπηεϑω ἴῃ 480 οἹἘ ἀφέλεια, ΡΓῸ ςοἠ τι πεΐαα: 
νου ἤδης ἀφέλφαν αἰτι5 νεῦδο οἸΠσδςίοτι βλάσηε-- 
εϑεὶ!. ἀειγέροητο ααβοὶ, ἀεείατατς (ς ΠΟ ]1) υἱοσς: ΑἸ μι 
νοῦθο αῤπαξεῦχ, ιιοά ἀϊγορείοη!ς Πσηἰ βρατίοπεῖι 
Βαθεῖ. Νοη ρίταγ μας δα ἰδζξίοποϑ γατίαβ, ἰς 
φἱοἵϊας γεξεγειτήα, 

ἤγγ4νΑ.ρτο ἵνα μὴ τέ γεν τεροποη 4 ]εξεονε- 
Ἑ τῖοσ, ἵνὰ μυὴ τόπο γε. Οτρρε πομἱπησεηάα ἤπης 

Ε 

Ἀφοργοχίπηα ΠΡ, ἵνα μυὴ τὰν γε λάϑη σε, [ε τότι ἐνδεὴὶ 
οβρομένη, ι ν 

771. Ὁ. Τεδιοηοί εἀϊτίοηϊς ΕἸοτεπτίπα ἵθ- 
ἀαστα εἰ Η. ϑέερβδῃ (15 ἰΠ ΗΙ5,καὶ σέ γέ διδαξων, ἔφη, 
ὥρμημαι, οὔτε τὸς φρονιμφτάταος εἰ δούμενος, ὃζ σρίετα, 
ἀυππι ἴῃ 4115 Πα σοπη πΊΟἀἰοΥ ἱπαεηίδτι, καὶ σέχε 
διδαάξων, ἔφη, ὡρικήμεαι, δὲς ὅτε τὲς φρονιμῳτώτες,, οἰιπν 
οἶμαι Αοἰάοπι ἴλης ὅτερβαπυϑβ]οοὶ (δπτοπείαπι 
τη] ἰπης πὶ νἱάοτιι δά φααμτιι. ταηχετῇ Βεῖϊι- ᾿ 
τίοἠἰς Νογίοποπι σοστίροτο οπατυς ἧς. Νος Ρτο- 
βαγε ροῆϊπιπι εα,, ητα: δά πιης ἰοουτῃ σπιεηάδη- 
ἀπιπιργοειυήίτ. } ι ᾿ 
ἜΘΟΣ ΡΙΟ σοφόν τε καὶ σώφρονα ἔκρινεν, αἴοτερο- 

ΠΕΠάΠΓῊ σφφὸν τε καὶ σώφρον ἔχφανεν. 'Ναίη ας επιδῆς 
ἀλτῖο {πιρίοχ εἰξ, ὃς αοίχις ἤπασηα Πτ πηυζατίοπο: 
Θυϊάᾳιυ δατεηι ἐΐσας Η. δταρῆδηισ, ταπηθη ἰρίᾷ 
κοἰϊατιο ργαοο επείππι στη Π]5,πλξατῃ ζοηβτπηᾶς 
{εητοητίατ. Ετεηΐτη φίαν ΡΠ Ῥοίτιτ, σαὶ πῆς τὸ 
σοφὸν: ᾿τοτΉ 116 (ωφροσεωΐκω ρτίλι5., σαὶ Πιης τὸ σῶφρον 

πΙδιάςια, Ὁ.Ηἰδ ν γί, παί τας γὸ οἶκαι» (σατῃ ἰη.- 
τετῖς ἐ}}5) ταῦτα «ρον, ἀςες 4! ]4|4,6χ (εχαςηα- 
Β5 ρίαπιπι οἵδ. Αἱ ἰητεστγα οτίτ ογατίο, ἢ (ςγῖρα- 
ΤΉ 15 παύτεις γὸ δεῖν οἴκκαι ((ι110] 4115 ᾿Π τα ΠΊΕ (1115) ταῦτας 
“Ὡροίῆψν. Ἐτ αἰ ιια (ΑἸ εἰ εἰ ἘΠ ΠῚ Πτι4ο ἰητεγ δὲν ὃς 
αἰτίαι νεγθὶ ἰξαιεητί5 οἴκαι ν πὰς [λξξαπι αὐτὰ 

ΓΔ: 

" 

τς τω 

“--«ποοζλδς..,3.-: 

, 



ττος ΧΊΞΕΝ Ὁ Ῥ' 

Πδτατὶὶς τπτοῦ ἀο(ςτι δο άϊτιπι δὲν οπλττογθγαγ. 
δΙδί οι.  Ἰτϊοία (σγίρτιγα οἰ η 15, ἃ οἷον τε συμ-- 

φορωταΐᾳ αὐτὸς τῇ. Ναηι ((τδ]1 ἀξδθογὸ οςόττο οοη- 
ἴϊαι ) ἃ δίονται συμφορωτμίᾳ αὐπὶς τῇ. ιἱ 

“70. ἃ. Αὐδίτγου {{πὰ|τὸ ἀγνοῶν ἑαυξ;, καὶ μὴ ἃ οἷ: 
δὲ, δοξάζειν, ἢ ς (οτὶρ ΠΠς ΧΟΠοροητοπι, καὶ ἃ μὴ οἵ 
δὲς δοξάζειν: νε ποτα χα [δ] πατρί ποιῃ ἀἀθοηπα 
Βοιατῖο ἰάοιη (δ ιιιτιῖς ο[ξ, 

ἄγ 80, Β. Βὶς πος οςὸ (Ὀτίρτιιπη πιϑήτῶ 1η γτγά- 
αὺς δἴορμαηὶ οαϊτοὴς, Παπτᾶ αι ἰπ πείθητεω, Ποιὲ 
δος ππαγσ ηἱ ἃ πλς ἈΠ τα Π1. ΕΥ̓ΤΟΥ ΟΧ δτοθαὶ ]1- 

δεῖ ἀορταιιατίς οὔτις. ΝᾺ ΠῚ πίϑηται ἡ] 46 πὶ ροῦ- 
τἰσα Π4, ΗΠ οάοιιπη δά πιϑῆσας, 4 παἀγατῶ 
πόσις: ντ ποῖς νίτηι Χοπορμοητενοῦθο ροῦ- 
τίοο, ὃς ἱπί οἱ ομεἰ ργουίας, ἀἴςογε 45 ροῆττ. (οη- 
{πηλ}15 εἰῈ [οείρταξα νοι} πιϑανώτερος ἴῃ ΠΠὈγ]8 
δίερπαποῖς, ρας. 966, Β. αιῖο ἰούο ποι νου ην]- 
Ἰίργοιη, ἔς πιαρί5 ΘΙ το ητοπι αἰχὶς διιέξοῦ 5 
γογθὶς, πεθανωτερες τα ἀρ χόντι ποιξ. δ:. δηἑ τῇ Ὁ 115 

(τειδίζαν, [απὸ σ᾽ ατία νοταίξα πφθανὸν (οτϊδιαπὲ 
ἐτίατη ἰά, απο νοτπμλ}}ς τοάάπης, ὃς πο Ὦτ!5 οἵ 
ἀιβανόν. ἐς 4ιο ταϊηεη ἐρὸ σοητοηάεγο πο  ἴπ|, πιο- 
ἀο τίη ἔι5 Πτ οὈτίπογο, πηθανον (ου] δεηάππι, αατιηι 
ὁδίδασξτοιῃ Πρηϊβοατ, ντ πεβίωμν. Ετοηϊπηροη- 
ἀλνυϊδοπταγ ας οἴ ἢ οἴατίς ἃ Ι πα! δειας.Ρ.6,Β, 
"Ἀγ 8,,Β.1η ἢ 5,5 ῥυῆμον, ἔφη, ρα }10 ρ!επίοσ εξ 

ΒεΙ[ιϊοηίς ἰθέξίο, Σ ῥυθμὸν ογ, ἔφη. 

πϑαιύς. 
φῶ, 

γ 

ἦγ8,. 8. Οοεγαρτα ἔπη ἤο, αὶ γὸ δὴ ἀκουΐᾳ σί γε δ 
αὔγου ἀρέϊηόν ὅδ! καϊα μαϑεῖν,τοΥτ πὴ αἰἑατα ἰρίς ἰςέεϊο- 
ἢ θη οαϊτίοης ρΥιοσί (δα παιτιι5 ἔπιπη; ὃς ντί τιμὴ ἰορὶ, 

σασί γες εἰ “ὦ λύγον κρείήων, δὲὶ κα με ϑεῖν. ἸΝΙ ΙΓ ΠῚ 
κρείων σομἰ ΠΠρὶ οἰμπ ὅδ] πο η ἀεἴδοτ, ψιμπὴ Ἰη ἢ 15, εἰ 
“ἀλόγου κρείῆων, (αθίμις Πίσατασ εἴη, ΤᾺ τγίαις 1 δὶ κα-- 
ἀιμαϑεῖν, ταηζατῃ γαΐοτ ὅεὶ, ας ἢ ἀἰχ δι ἔξεςι κα μα- 
ϑεῖν. 
ἄγ γ8γ, Ὁ. Αἀ δας νοῦθα Χοπορμοητίβ, ἀχούμε- 

νος ἔφη ({0Π]ἰςετ δοογατο) τότου φαρμακον ὠχοϑὸν δ) δεώ- 
σχκην, ΠΟΙαΓαΙῚ ρυ!οΥ σα ϊ τ πος ἐξιιηγ ἃ ΒοΙ]ατίοπο, 
Βτιοάασο, δὐϊδιϊαῖ Αἰ Πἰς τοιπογο αςἴπερτο, 4 ποὸ- 
ΤΏ ΘΠ ΟΧ ἀκούμενος ργορτίθτη ἤηχί ςητ, Η, ὅτορμα- 
πὰς εἀϊτίοης {χὰ ἰφοαπάα., ποῦ ἀτιδίτατο [Ὁ αἰςίτ, 
4α1η 1 δαποίδαϊας (α}}} 1 ΕΠΪΤΌγις ἤτν αὐμάϊτίς {Π||ςν 
ας Ιρίε Ἰηἀίσαταγιις Ἔἴες. ϑιυπεὶ αι Ασα πεημ ΩΣ 
πιοάϊουπη ΠΠ]Ποσαμ τοιηροόγαιῃ παῖς ἀοζογσιος, Αἀ- 
αἰδοῖ δὲ αἱϊα., φαϊδὺς πὸ νμα Πτίη Βηζο ψεὶ δ᾽5 πῖαι 

; "ρος, τατίο. Ρῦτα » “απ ἡοἡ ἀκούμενος (ογ] Ὀ ΘΠ {1π| αἷτῳ 
Ἐς ἀπο ἐπ οἰμηίδεις Πδ τὶς Χοπορποτοίς τοροτιτῖ, πος 
Ἄτωηρῆο σατο ἤση ροτοίε (6 Δ᾽ κουμενός. Γοἰηάς ποιι5 αἰ- 
γρειίίςο, Πρ ϊοηεῖ δυο ά! οὐνάττ: Αἰ κουμανὸς, ἔφη, ούπυ 

φαβιιαιον ἀχεϑὸν δ) δδέσκᾳν. (Ὁ τειιπη Ν ΕΓῸ ἴῃ ̓ 15 (Οἱ ες" 
ταστῃ ν᾽ ἀφατ,ἤποδάρο ἤπς ἀπ] πέξίοης [ςεδαταγ, 
Αἰ κουμενὸς ἔφη δηδασκαν, ΟΠ Ἰσπογάηδ ἀἰςο πα ιπῆ. Α᾽- 

χουμενὸν ἔφη δ) δαάσκφν : (εἰι ἀΠ 1 ἐπ! σ ἀπ δεατιγ ποῖ 
Ἰποῦο, Αἰ κϑμενὸς, ἔφη, τότου φάρμειχον δὲ δα σκάν: ΠΌΤ ΔΙ 

ταγίας Τοτρτογάτι σοιηγη! ὨΠοἰταε, ὃς ρτὸ δ)δδέσκαν 
γεροπόπαι ἢ ἀϊξ δ δέσκῳ. Ν 146, πα 1 ταοῖο [ε τοῖ- 

αιςας, [ή Φαδπι ΓΟ] ο Πιὶ (τορι πὶ ̓ πιρίηρατ, 
ἀίαπι πηϊλϊτα ὀοφὰ φαῤμάκα Ἔχοορίτετ δ τέ πα 1] 

Ασυϊηξηί ρΠαζπγάςαπι αἴ ες ΠοπΊ θη; Δτη τα ϊτά 

ὕπνατοτ; 4Ε] πὶς ΠἰΕ1] ΟΠ ΠΙ ΠΟ πιπτδητοπη, [οἴ ἰο- 

ἄλίοης Πρ τὶ ὃς γοξξα βοἐ ΠΙπεητειη, ὀγγουῖς οση- 

αἰϊποογεναῖτ: 864 ραμοι] πιῖ5 δὰ Πας είροπάοο. 

ἘΝ Εε Πδτὶ Χοπορβότοι στο ρμαπεὶς ΕΠ ςς τογγείειο- 

πἰδας, πηδ ἘΝ Ἢ ἐοησε 5 μά ρεητιπες πε τηοτ- 

δὺς Βοιηϊπὶς, ἰὩΠπάπιτογ σοιπεάεητίβ, ΠιθἀἸεἰ παι 

. Ἀςαιϊμοηϊ τοφαϊγεδαϊ, Οαρρο ϑοογάτοϑ ἱρίς ἀκού- 

Ω, 

τε[ιταεηάα ίπητς, νἱἀοἰίςες πος πγοάο: ὁ γὸ δὴ ἀκού- 

ἩΠΟ ΝΕ ἈΑὴ 1Ἰοΐ 
Α μένος, γηογὅο γορηφάϊίερα φαξογθης, ἡ ἀοἀπδπὶ ΠΠι|ὰ 

Ῥατπγδοιτη οἴει, ατίπι οξεη τ, δὲ φοραεάίογο ΟἽΩ 
ἀμεγῖς, ἰπ]αίςης, Εἰπ5 ογσὸ γοιε α]) σα πο ε- 
τὰτ, ον ἀά Ασιπηοηιιπι {Ἐς πηίτγογθιγ, 4 πιο Χ 
1] 4 ἃ ϑοοίατε ἀςοῖρίεθας, νἸ4οε Ἰσίταγ Η, ὅτορμα- 
ἀπ5,(ς τηαχίπιο ἔα] Ιτπ σρίπίοπο ΡΕΠΣΡ  θερ 
14 ἀς πηθ Παζιγιιη, ἔπσαγι ποσάϊιπι σοῦτας, ᾿π ἀπ ὲ- 
ταῃτοῦ Δ Πγηπαγίτ, Νος μαθοῦ, ιιοα αἀιογίις {14 
ΠΟ ἘΓιμ ἀκούμεενος ὀχοίρίατ : μι Ποη γῆο ἰοοο 
Χοπορθόη δζ ἀκεῖοϑαι ὃς ἐξακειῶς ν οὐ θὶς νίτ5 ἢτ, 

ἢ γ8 9, Ἀ. Τὰ ΟΠ α] Ποσιιπι ππης, πὶ ὅψον αὐ ἐϑίῃ 
μιὴ ἀσκήσεως 5 ἀλλ᾽ ἡδονῆς ἕνεκα , ρτϊΟΥἸοα τίοπο Ποὴ ε- 
τηςπάατιπη). Κὶ οἰταιῖς Ἡ, ϑτορμαπιις οείαίῃ αἰτογὰ 
{πα ΧΕΠορΒοητίο ξαϊτίοπο, δοὰ 4ιὰ εἸΈ, οδίδοτο 
ἘΧεσοῖτ] σαι οάοτγο ὁδί οη πη Μ Ουΐτ πο τοί πο- 
τπιῖταϑ, 0] Δ Ππγα τας ροτίιιο; να πο ϊπάς ἀρ οίεης, 
Το αὐκήσεως τα πη ἀδτη Ἰεροπάμπη νά θγθιη ἀρτύσεως: 
ΝΝδαιῃ νογὸ οδίοπίοσγιπ εἰς ἢς το, 4. Ποη ςοπαϊ- 
τποητί, ἔθ ν οἰ ρτατίς (ΟἹ Ππ5 αι Πἃ, ππς Ρᾶπὸ νοῦας 
οδίοηίϊμμ. Ἐπ ας δὰ νογθαπὶ ἰτα ΤΟΡΟΓΙ Ἔχαγατᾷ 

ς Ταυτίηϊ, φυιαμα ἰποιδγατίο (ξοιιπα Χεπορποητῖίς. 
ἘΧρο ομαΐ πιθα,ίαγο ἂρ Η, ϑτορῆαπο τοροτίτα, τη ΐ-- 
ΒΝ Ἰομηαιη πλἰγγογογαγ, ΠΠ]ΠΔτὰ ταπηθη ἰς, ἰἰσοῖ γοά.- 
ἀγα πο ]οτ, σοητοιηπεῖα δας οἱ χα ἀρια αἰτος, 
τι Μαγημπαγάμππι Εγεπογιπὶ, Ὗ. ΟΟ. σοπ ΠΙατίαα 
Ῥαϊατίπυτ, απ Ποποσίς ὃζ Βεπειοϊ ξτία ἤπριι- 
Ἰαγῖς σα Πὰ ποπιηο. 864 νίἀοίηηιο ἃς Αἰἰὰ ἀξ ἰι.- 
Ἑαδτατίοης {14 Ταυτίηξῇ ἀεργομηζα, αι ϑτορμα- 
Αἱ ναμίτατοιη γρἀαγριθηζ, ΐ 

Β 

ἈΠ 1ΓΙΒΆΨΥΝΜ ΠῚ ΜΕ- 
ΜΟΒΚΆΒΙΕΙΝ  Μ. 

Ῥ Ἀρ. 791, Ο,ρἴο ὅτε χοῤφ την οἴεται, ΙορῸ εὖ τε τροίτα 
} τῳ... ϑιερβαῆο ταητόρεῦο Ρἰδουίτ, ντ εαϊτιοη 
1οοιιπ 44 1ἢ τόχτιπη γθοίρογεῖ. 

Ἔγγ9:., Α.1ῃ οπιηίδιις Ιορ τι, ταὶ (ὀλίγου ἀξίας 
“έχνας μὴ γίγεαϑαι ασουδα ας. ἀὐεὺ δ) ασκάλων, δορά ΡΓΟ 

ἀποὺ δαΐως ΓΕΡΟΠΘΗ Δ ΠΉ «σου δαίοις, ν 6] ραι}}10 ροὶ (6-- 
ααεητία ἀοζεγε ροίπηητ, Παππὶ αἷτ: ἐπὸ ζωυτομάτιύ 

Ε “ὐἸοριλγνεῶχ τοῖς αὐ βρώποις, Εἰς 6 ποιῖς Ταιγίποηῇ- 
διις ᾿ς αδτατίοη!ς (δοιη 8, ' 

δἸδίάοη;,Ε ὃς 793,4. οΥγαρτα ἤπητ {18 μὴ πα 
ρών)ως σωυεχέςωιζᾳ ποιῶν ὃ, αὐ βελων δε α πὶ νέοϑαι 5 

01 ΠΟ ΜΑΜΓΑΥ θοο “4792 [67 46η1}}}Ππ6 ἀσόγο, ἐπ 210 
ϑαίεγε νοίπηϊ!, ἸΝάτῃ σοητγαπις [δ ηΠ{|5 τα] ς γα 
τίτας, ταίγατη ἰο ἴσον νοεῖ, οι {{Π| εἰ δοίη ες δὲ 
Ἐααΐξοϑ ποη ΠιΠΊΠ18. οἰ1πι ΠΕΡ Πρ τα το5 [πᾶς ἀσαηὲ 
αὐ αἰϊξοαπέ; απ Ρἰδείψιια γοιη ρα] ίσαια ροίξητι 
εχ! πηξητ, [6 ἰἀοίηοος δα πος ἀρίσις ρεαραζαείος 
πθας {πππ4ἴο Πιτιγοϑ,. Τεα 16 ὡς στεωεχέςειζα αι γὶ- 
τἰοίππη ἤτ, ἰῃ ὡς ὠμολέσαα πτπταῦ! ἀεθεῖ, 1 ἰττογὰ 
4υΐάεπὶ σις βΒης ΡΓΦοΘάοητ5 ὡς ΠΙΔΠ ΔΙ, ΙΠτΟΥ ἄμε 

ὃς ωὐὐπαρσηά ΠπλΠτιϊο οἵς, ἀπειηδα σή δζίη- 
τεῦ χδζλ. Εος πγοάο το Πἰτατι τ ες αμμελέτοι ζς ποιῶν, 
τεέϊε ορροποίιτ ΗΠ ἰς (δ ιιθπείθι18., παύτα ποιοιῶτες 
χπομξνοντες. Ετ αιιοὐ τηλρὶ5 οτίδῃΣ γατίο πος ποίξγας 
ςσπἢνιηδέ, ἰπ (σοι πα Ἰμδιῖ στο τοπιραγατίοηϊς ἀ- 
νέυ ὅῃῃημελέίας [εσίπηι5., ιιΟα {{Π] ὡς ὠμελέςα ἃ Ρίαηφ 
τείροπάδξει. 

800; Ε. ΝΝοζαι αἀ πλαγρΊ ΠΟ ΠῚ ΡΓο φυτεύψν, οτίαπ 
Ἱξρὶ φύφν : ἰἀχιιο γοξεϊπι5 ριτο, 4ιατὴ 1Ππ|4| αἰτοτι πη: 

ΕΗ]. ὅτ βαῃι5 ἃ ἀμ 44π| ποτατίιηι, τ ρίε Ἰοᾳυϊ5 
τάτ, ιν αἰτεγά οαϊοἢς Δα οτρῆτ, 

Ὧ8ο0), Ὀν Η πονειθᾶ, καὶ ὁ ((δαιάϊτιιτ ϑεὶς) ἃ ὅν 
λὺν κὐδίκον ὀιιυταῆων τε χαὶ σεωεχὼν, ἴτα (ςτἰρΠΠς Χοπο- 
ΡΒοητοτ ἀἰο, χρὶ Ὁ Σ ΔῊ ὅλῶν κόσκιον σιωτάῆων τι κρὴ 

σ 

Ἐρνιεπδῖῳ 
Το ἀπβεῖξ 

ΩΣ 
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-σιωέχων. 1ὰ εχ ςοἸ]ατίοῃς Βουθπ οὔτ 1] |ς ἐπ ν τα τ Α ντ ΑἸ} Μοπιουθἠ ίυπι ΠΡ τὶ Παρ ἀἰρατατίοπες 
παιδείας, Ρ- 237. Ὁ. ἔλοϊαπάπιπι εεηΐεσ, οἱ ((αἰῖςες 

ϑεο)) χαὶ τίω δ“ ὁλὼν τίωδὲ τάξιν σευέχοισιν: ΤΊ ΧΙΓῚΡΙ πίω) 

ὅ' ὅχων τάξιν. ἘτΡῸ (σερίτ ὃς Πεὶς ἴῃ δατυπιάξιη ἐχ- 

᾿ΡΙξδείοης γογιιπι, Ὁ ΔΑ χων κόσμον. Οὐρρέπιίζεως 

δι κἐσχεσ αὐ θπία νοοαδυϊαπιητ. Ας ἢς ἀπρίτατε ροίς- 

ἢς, ἐοηξοΥ οτίαπιν ντείπίχας Ἰοχαδητία, ΝΠ. 1]}Ε[ς 
{δ ]οἰτιιγ, σεωέχοισιν ἀκριξῇ, καὶ δκήροιζν, κἂὶ αὐαμδότη-- 

ὧν: πεῖς φάτεχίτιγ, χαὶ ἀεὶ ὦ χοωμκένοις ἀσοι(η τε καὶ ὑ- 

“εἴ «καὶ ἀγήραζον παρέχων. νπιἀς ΠΟτΑΙΠΙΠνΙ5 ΤῸρΟΓΙτ15 
114 Ρυΐοτα, κριθῇ ἃς ἀκήφαζον, ἰη᾿ ἀτοιξἢ ὃς ἀγήδαῶν. 
τοαιτᾶδα. ΝΙΤΙγάτη νιγοδιὰ, νιάες εαάθ ἃ Χεπο- 
Ρἄοητε ὙΡΑ ΔΙ ΒΙ δεθξυῖ ἃς πατεῖ, τερετίτα. 

Ὧ802-. Πὲρτο καὶ ὅτες (στ! απ πιτη χα ποτε. να] 
ὑταυταηἀιἢ ϑβνόμενος,1Π ἐ[ένεζ: το ροἤξοτίπς Πα 
ἜΡτοθο, πες ακόλεϑον ΠΈΪ Πα! ἄστη δά πηῖττο. Ὁ 

τορω ἐξ. ἡ 809,Ε. Μυΐτιπιίη ποοίοςο, ὥασερ ἡ κ᾽ ἀκρασία 
οἰδρ τευ (ζαγη Ἰητοτί οἰ ΕἸϑ)κωλύς ἡδεῶκ, ἡ σ εἰκ δοί τφα μόνη, συ 

οἀὐβέεμρσν ορτοτίο; ἰπ μος ἱπαπαπν Ιοςο το[ἰτιθπάο ἰαδόγας.. 
Ἡ. ϑτερμαπαβ ΡΟ ΈΠ]Α βτίοτα, παῖς, ὥασερ ἡ μ᾽ ἀ-. 
κρασία 5 ΠΟΗ αὶ δ) ἐϊκράτ4α., (Ἔα! ἀεριήτ: (64, οὕτως 
ἐϊκοάτεια. Αἀαϊτ οτία πα ν εἰ ας ἰτεσγσσαης Ὁ αἱὰ ἢ 
ὅασερ Πα Πτ ρροπτίο τη} 5. πιὰ] το] ἐπ άϊτιπι η-- 
χυτ, (ατὶς [4 σα!ἀεπὶ το πλεγαγῖε. 510 ἐτὶ ἄτη ἕδΡ ἴῃ 115. 
"απ Ἰςαπηταγ., ΓπρροΠτίοίμπη ὃς γεϊσα πὶ ςοπ.- 
ΝΑ 54πὸ “πατῇ ργαςράαζ, ὡασερ καὶ ἃ ἀκραδία "ἐΠΟΩ 
'περὸ, ἰδηαί ἀε θυ, οὕτως ἡ ἐϊκιοοίτφα ΚἼΟΤ Δυτο πα 
ἡ σγ ἐἰκραίτεα, ΠΥ ΠΥ σά ΠῈ ἴῃ εἀ τίς ἰορίταγ, Ας 
Βεῆλτιο φαίάστη Βυϊαπηοα! (Ὀγίρτιγαπι [ςαιιατις 
᾿εἢ, δεά νογίμ5 ΔΓ δ τίου, ρυῖας {4 ὠάσερ,, σοττιι- 
Ῥταῆι εχ ὅτι ἄρα : (τε πάπιπηηιε ργότἤι5., ὅτι ἄφα ἡ 
(ὦ ἀκρασίᾳ. δὶς ἴπτεστγα {πττ ΟΠηηΐα. Ροςςαττη ἴῃ 
εδάοπῃ ἄρα οὔ] ὑαυΐο ρΟΙῈ 8τος Β. Π|1ς εηΐπι 
Ἰερίτιτ ; ἀλλο χει ἡδοναὶ μιῴγιςαι γι ἤνονται. ν Ὁ] ἸΔῈ στγρνὴ 
πελεία, πὰς ΔΗ πέξῖο ρίεμα τορουτασ η φἀἰτίς Πα- 
ἑξεπιις, ὃς πλα]ε σαίάσπι, 5 Θ Τα ταῦ Δυτο ΠῚ, οἱ μ᾽ γ εἰ -- 
κρατῶς, (ἘΠῚ ΠΕ τΟΓΙ5. Ἐσο ταπτατα ἀἰπιπέιοπε. 16- 

4ιοπτῖα ποη γμετίοαϊ ποῖα: Ῥεπορίατη ἕὰςίο; {εὰ 
ςοἤατοῖο οππη ρυ σα οητίθα5 ἱπσιιλπι. πος πηο- 
ἀο: ἀλλὰ καὶ ἡδοναὶ μέγιςαι γι )γιονέοι, οἱ (ὦ ἀρ ἐἰκρα τεῖς ἁ - 
Ἱπολαϊωσισι προίἥοντες αὐτά. οὐ απ ἄθηι ν γι 
Ὁπολααύοισι τείροπάετ μος πιο ο 1Π|5 ΠΙροτίοτίθιι5: 
Θ΄ μα ϑεῖν ζι κειλὸν Καὶ ἀγαϑον, καὶ ᾽ ὅγηι μελήϑῆναι τὴ ιέτων 

νὸς ὑπολᾶύοισι., ποσδίήοντες αὐτά. ἴτὰ [Δ ΠῈ ΟΠ] ΟΠ ἀΑτι15 

ΕἹἘ ἐρτοσίς Ισσιις, αἱ ὃς Βοιατιοπόπι, ὃς α]ο5., ἃς 
τηοϊρίαπι Ζισηαξ {προτίοτι δι ἀπ ηΐ5 αίοο τογῇτ; 
ντοΧ -Ῥοιοάο γα φάφητ Γοροτογοτη νεγδιπη χω- 
λύφιν γιὰ ΠΠΓῚ ἀκρασίας γοςαδαΐο. δὶς σπίτι τ τοά- 
αἰαῖ: ξηηέρρηεογο ἐρεαίλε ἸηΠεηρεγαμΐα. “ααί (τίς. 
Ῥτιπὶ οΠογίῃ ται, ἀλκὰ μιδὼ κωλύ καὶ ἀκξασία  μα- 
θέν ὅι καλόν. 5: ὈττΠίΠῸ (ςτἰρίιτ τὰ Χοπορθοη, ν- 
Ὁ πιοάο ἱπαά σα. ΠΊ115. 

ΑΌ ΒΆΝ ν ΜῈΝ ὃ: 
ἘΑΒΙΤΙν ΜΝ. ἸΦΕΝΝ ΓΑ 

Οὐ σο ΟΠ] (1171. 

ΦΕΉ Ὸ Ρ᾿: 818,8. ἘΠΕ Ιδγαμι παης ν]είπλιηι ΜοΣ 
{δεν Με- πλ τ ὉΠ] Ππ την 6] εχ θὸ οο]]ἰρὶ ροίῖοτ, ἢ τπαχί- 
νηογαδὶ- τῃς ΘΔ] οηΐ, ὃς ΑΙΙοτιιτη ἀθο οι αιξξοτίταϑβ, ιοά τ 
ὀϊωπ. Οὐ κέφαλος Καὶ αὔτ ἀνδφοιξίου; 14 εἴτ. φιιο ργαξατῖο- 

ΠδπῚ ντ4}}} Πρ τὶ πη ρι!αγο , αἰ παι ρο ον ΠΑτοιαι 
ἤοη Παθοατ, Εἰ οηἱπὶ ΟΥ̓ ΠῸ Εἶπ ἸηΪτί απ ταὶς, 
{ααΐο (Θοιιη ., τογε} 9 ααττὶ Μοπ γα ]Π πὶ: αά- 
Ξοσαθμιης τοΠαγογε σαπι δ τὶς ργα ες Πείθ 15) 

δῶν δε. ἴβεις αυϊαῖς ΟΧ ν ΟΡ 5 αἴτια ργιτη5 ἀΠ Δ πε τιίς. 
ψοπιίοιῳ, Οὐ ΟςΟΠΟΠΊΪΠΪ νΕΓῸ τἰτα πηι πᾶς πᾶξξιι εἴξ, χαρά 

"ἀϊιιογίας ἂς Ρ] π|τε5 ςοπτίηεητ; ἴτὰ ἀιπηταχαῖ Πεὶς ἐς 
"δάμη Πτατίοης ἀοστηςἤιςα (οἷα ἀἸ Ποταταγ. [πτεγ- 
Ῥτοτατασο  Μ. ΤΊ] ]Πι5, (ςά ἰπ Πδγοϑ τος αἰ ππ|; 
εὰ ἀϊβιπέε!όπ|5 Βα ιτατατίοπε, ιάπη τη σἰπίθιις 
Οεοοποπτΐοὶ Χμ ΡΒ δΈΕΙ {π|5 Ἰοςῖ5 4 ςτὶρ ἤπημ5. 

Ἶ 822, Β. ΒΙῚ5 που ζογγαρταη ἢος ἰοςο ἰορίτατ, 
Ῥησημπι Π Πϊ5,πύσε αὖ οἷς, ἀεἰ πάΦ ΡΟΤΕΪΠἐετιεέξιϊπε 
νΕΓΓΙΠῚ νι], πύου ζὰ ἐμά. 51 προ γαξαγ, πόσα αὐ οἴ 

,, δ πὰ υτὲ Χτήμαΐᾳ, «απ ποη εἴτι οἷπ5 τε!ςῖοπ- 
ἀϊ, αιοΐά δα ποίῳ Παιδί ητο Πρ ογέταν Ὡμήμαος. δοᾷ 
αύαιη ἀἴςαῖ “πόσου ἐὐρέν γὰ στὸ κτημιαΐα : ἰτο πη ας πόσα 

εὑρεῖν τὰ ἐμαὶ κτήμαᾳ: ὃς ἀοῖπάε γερο άθατατ, ζ ον 
ἡ μοι εὑρεῖν πεντὲ μυγαξ, ἃ ΓΕΓΙΉΙΥ Ταὰ δτὲ πλέον αὖ εὕροι ἢ ἑκα-- 
πονταπλασίονα : ἄϊςο (γα ηάτιπι ντγο δίας . πύον αὖ 

᾿ οἷς εὐρᾶν ζὰ σοὶ κτή μαΐα, ὃζ πόσον τα ἐμοὶ: ΠΡ Ἰαιςη- 
τί τεξξετείροπάεητ, ἃ ἐμὰ εὕροι πέντε μϑαξ,, ἃς τον 
ΓΕΠῚ. τὰ ((ὲ εὕροι ἑκα τοῦτα πλασίονα. ἱ ΐ 

ἯὟ "823,4. Ιη Πἰς νὲγ 15. ὁ σαὶ δικοῖς ἢ τρᾳ μασι ατϑϑς- 
ἐχονῖᾳ δ νοωῦ . ΠΟΙ 405 ΓΕ γοςο πη φηρρίγμασι ΠΟτῖς [1] 
νΠτατίς ἱπο 5 φαίθι5 οἤοπάογεπι, 14 6χ φοα 

᾿ 4ια44π| ργοξεέξιπι. ρτοτίις ἀδυπάατε. Ναὶ ἃ 
᾿ στα δυκεὶ ΡΥῸ ἁΥΠΟΥθ 115. ν δία ΧΟΠΟΡΒοη Παρ] 1- 
ἡ οεἶτογ ἀἰςοῖτ, αθίχιας δαϊεξείομς νοςάθι}! ρα μαΐᾳ.. 
Τὰ ἐ5 αι! ἀεπη ἀάοο ἹΠαΠ ΕΟ Ἐὰ ε[Ἐ, ντεχοτηρία ρσος 
ἔεγγε ποι ἤθεα 4114... φιιᾶπι ἀποά Ε{ Πόςἰρίο ἰϊ- 
Ῥτο, 8 ς 3,0. οὔτε ὅηηκιέλφαν ἡ δύονα ῥάδιον εὑρεῖν ὃ Ὁ πα!- 

ἡ δικῶν ὅγημδείας : πδ6 οηγ.4 γΈρεγ γὲ αἰὴς ἐπσημά ον [4 
᾿ οἶδε ρο ει, χη νν [Π ἄγρῃΟΥ ἐξ σοηρῖο : ὃς ἰῃ ϑγτηρο- 

ἃ Πο,ρ.8 9 ς,Ἐ. ἀπῇ τεὸς σιτία δίᾳ πλησχιονίω, ταῦτα 
᾿αϑαΐκη καὶ «πεὸς τὰ παιδικὰ πάρήν: 454 1 οἶδὲς οὗ γε. 
“Ῥίοεἱομεῦ, ἐα πφοο 8 {ἐπ ἀρηονῖῥσες εἰλανα αοοϊάεγέ, 
Τερτγότγητα νεγο ἤπηΐ ας ε Ταῦτ πο ΠΠ Ἰασαθτα- ἡ 
τίοπέπις α, Πύαπ Η. διορῆδητςταγη ἀϊπῃ ἀειπαΐτ. 

ἀΙΡΙάςσι, Ε. Ν εγθυτη δηξηθηνὰ! ᾿Π᾿Ἢϊ5. ἐμὲ ὃ πῶς 

Φινὶ τέτων οἱ αὖ δ) ξηϑηναΓ χολλ, ἀἶςο νἰτίατιγα εἴς, ας 
1Ππ πο οχαγαπάα; ἐμὲ ὃ πῶς ϑινὶ σύτων δᾳ αὐ ὅτ᾽): ςεζοϑοὴ 

᾿ χρόαι. Ῥτοδατί στο τὸς Ποη ἱπάϊσες, ἢ ρεσοεάςπ- 
τί φισάληη", ὃς (επθητία᾽ ἀππηταχαῖ ςοπΠάοτε:. 
ται τ νι {πὰ ᾧ μυὴ δγηςοϊ μένῳ ἵανποὶς χολοϑε. τΓΙ τη ὅν 
τῳ Ὡς μὴ ὅγιςαιῷ χεθαχ: 1τόπη 824) Αὐὐκωλύφκαι σεΐν 

᾿πίσοϊδγ τούτη σεῖο τσ... " Τ᾽ 
ἢ β,, Βύρτὸ ὅταν ὧν αὐ δέωνται. Παρ] ἰοίτοῦ (ττῖς: 
θεπάιπ ἀΓ ἔτου, ὅταν αὖ δέων} : ΠςιτῚΠ ρτίοσο ρε- 
τὶ οὐ ππθύ ΓΟ ἀἸΧογαῖ, καὶ τότις.. ὅταν δέονται ν ὑιὴ ἴὰ 
ἐχόντοις χοράχ. ἽΝάτη νἸΧ ἀἸςοπτῆτι, ὅταν ὧν οὖ δέωνταις 

Δςοἰρ᾽ οπτέίτιπι ΕΠὉ Ῥ ΤῸ ὁταῖν ὧν ἥινων σοῦ ἂν δέωνται. 
ἸὈϊάετα, Ἐ. Ὁατπούατιιϑ μαι ἀπ ίτδητοση Πΐδ,, 

ἔχῃ Οἱ σϑιϑο διε ( ἐγη ἰΠτογ  ΘξΕ15) ὀῥιστέμανον - καὶ ξεν 
μαωκραὶν ὁδὸν βα δί ζονίᾳ, καὶ ἐβῥὲ ἀὐαποιϑονίᾳ, τεροηΐ ἀε- 

θεῖε αἰ, ἔγῳ ι σαϑοἱ δὲ αὐ τισι μιένῷ Α καὶ βαδίζον, καὶ ἐ- 

Ἅε δ απείϑοντι. τοῖο. ᾿ ᾿ 

827. Α. Νεούδὲν οἷον τὸ ὅηησμοσεὶ βου σα οἵξ 
ἴπ᾿ φοητοχει", πὸς οὐδὲν δ τὲ ὄψησκοπέεδαι. ἡοά ἱπ 
τααγρίης, νἰτοτάγθητ. ν εἰ δυτεὶη (τ σε η ἀμπὶ, ἐπ 
δὲν οὐκ ἐῶν τὸ ὅῃηϑκοπεϊῶχ, ν οἷ πλαϊτο {ΠΊρ]ςῖι15, οὐδὲν 
κωλύον γὺ ὄῃσκοπδαχ, 4 ἃ ἐαυ!ἀεπὶ πηαρὶα ρΓΌΡο.. 

ἡ ϑοσιήτατ ᾿ ̓  ἀοιη Πελτ| ΠῚ. συςηίῷ δέ σοι ἐγ καὶ Αἷα 
σὰ σαν, ἡπιον (Οὐδ᾽ γεξεία αι δίτγου., συφίσω δὲ σε ἐ-- 
χῷ καὶ Αἰσασίᾳ : Ἐχηίάερς 6 ἀῤαϊα πόσης σοτὰς 
ηαεμάαύο. ' 

. 828,0. Αἷς Οὐδιπογαγίις ἰὴ {{|5, ἔφοξα αὐπὸς ζαὶ 
δοκιμάζ, » ΡΙςηῖι5 ἃ! σαϊά πος πιοάο Του δεπάτιπις 
ἐφορᾷ αὐτὲς, ἁυτὸς καὶ δοκήμα ᾳ : ῬΓΟὈΔὈΠΙτετ ἰά αιΐ- 
ἄπ. Πσετ ΘρῸ ἢ ο τη Π, ἐφορος αὐτὸς , καὶ αὐτὸς δυκί τ᾿ 
μαι. παϊῃ ἔογπγὰ αυια ἄστη ἰπ ἢΪς ἀφελεςέρρι. 

5820,8Β. ἐρυτῶς Βιαξέοηιι5, ᾧ αὐ ἑκόντες τὴ 
ων). 

σ 



εἰφελείας 
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φορῥον:. 

1το8 ΣΟ ΈΞΝ Θ' ΡΉ Ὁ. Ν᾿ ὙΕΕΛΑΣ 1100 

ϑώνται. Ἐρο τορογῖαιι ἀριὰ ὅτοῦ ατιπὶ {ςγίρτιγαπι ΑΝ της 4440, (Αἰτίπη ἃ ροηὶ ἀεδεγε ἰη δῆς πιοάϊιπι 
λῆς, ᾧ α ἐκόντες ἕπωνῆ, τοροποηάπη ἔπο Ιοςο ἀτι- 
Χὶ φνογθο πείϑωνται ἀ( πιαγρίηο πη ροῆτο, σοι σ᾽ οἱ" 
(Ἀ. δὶς ὃς Αἰ [δ᾽ νοῦθο ἕπεάχ ΧΈπόρμοη νῆις οἵδ, πος 
αυϊάςην ρίο Πρτο, 851; (Ο ἴῃ Ηϊς ; πεὸς ὅν ἕινα ογ αἢ 
«φχονᾷᾳ δίωτειϑῶσιν οὕτως ἐπομενοι. : ; 

“ἸΡΙάςπ,,. Τη Πα νογθῖσ, ζῆηδηκνωθαι αὐ ἔφη. ἐ- 
στὶ οἵ ἐθαύμαζεν, ταὶτι σοτουῖδ ; ἀΐσο ππταπ άπ αὐτὸν 
ἴῃ αὐτὸς, ἃζ (εἡπιοης ἔφὴ Ππροτγῆϊπιπι οἤ, Ρίαησσις 
το ]οπάπιπὶ. ἸΝ Αι δητδῳηκνωύαι αὐτὸς, τεροπάοτ Ηἰς. 
{προτίοσίθιιβ, ὁ Κῦρος λέγετρι Αυσαύδρῳ (σαπιητοτίο- 
ἐ115) Σ τὐδαάδειρν ὅγεδηκνωύαι ἃὐτος. 

82:.}). Περίσαγ ἱπ τοχτα ΠΡτογαπὶ ποίῖγο- 
ΤΙΠΠῚ, ὄψς ἀπιέναι; (ὁγο αὐτγ 6.14 οψὶ αι! ἀἀπι ἀρ ὅτο- 
θατιπιϊ πιο ρξότγάτας οἱ ροτ ᾧ δείληξ, μος εξ; νε- 
ἔρεγς Νοπηίηϊ ποθὴ πιδηϊξείξιιπι, οἢς ὉΠ] οἰ αἢῚ, 
πο ἀϊπεγίαπι ἰςξξοηοπι; ἀιαππὶ πΙΠ}] Ἰῃ ποτα Πα 
Πττεγὶς παίει ΠῚ ΠρΆ1| 6. Ατ ὀψὲ (ττίρτατη α Χο- 
πορβοητο,ράτεῖ ς ργάτοράοητς ῳρρὶ, ὅκα, σαῖτο- 
(ρομάετβος ἰρίππι ὀψί. : 

ἤ852, Α(ρτο πῇ πολὺ πλείων εὐμίδρψα ἐν γώρῳ τῳ. [(τ]- 
Βεπήῇ πὸ πλέον εὐμδόηα, ἢ ἐν χώρῳ ὦ. ΪΝ ἃ πολὺ φαΐθις 
ἀζ {0115 ἀθ οἴς; δ γοέξε χυ!άοπ.εὐχέρφα γοΓΟ,νΟΧ 
φαίοτγῖρτα πλαγρίη, 5] ΟΠ οἰπν οσαθα Χοπορότεί 
εὐμδρ4α , 414Π| 41] ρτο ἀϊ ἐγία ἰθξξείοης σερογαῆς. 
Τίσι, Ο. Εφαίάοπι Βα σένεγθα, δομΐαντα ἰόντες 

εἰς ᾶς “δ ἐποκωλυύντων, λαμξανάν, ταϊπἰπγς σογγαρτα 
ἱπάϊςο : ἀάδόααο ἐποκωλυόντων ἰῃ πἰπυςεσασκόντων ,ν 6] 
ἴῃ αἰτπ4 φαίἀἀλπὶ ταῖς ποη πηπζαπάτπ: πο α ρα- 
ςς (ὑλιπογαγὶ! , νἱγὶ Βαπά ἀπδῖς πη οπΊηὶ ἀοέξγιπα 
ἈΠ Ρεγαὶ ρεϊηοῖρί5, ργοξεγο μη ]Ε1 Πἰσοατ. πὶ ντἀῃ- 
το Χοπορμοῦ αϊχεγᾶσ, τ ἔργον ξερέαχ - τὰ ΠπΠῸ 
αἰτ, ΔΆ ἐρχῶν υὐποκωλύφν. (Ὁ τιο αὶ απτοτὴ ἃ εἰς ταὶ » ΠΟΠ. 
φαἀαϊταγ ν οσα δι] πὶ γώρας: ἔα ΠΠΠ τα ΧΈΠοΡΠοητὶ 
ποίετο εἴς. Ὁ υἱαπχάπιδιη [ῃ ργίπιο ἁϑαξάσεως εἴα] 
Ρίεημα ογατῖο εἰξ. ὧν τῇ φιλίᾳ γωρᾷ : απ οα 4ι4οπὶ 1- 
Ῥίμπι ἰάςεῖγοο δυτ άποτάτο, ἴα περαῖ ΑὙΙΠΙ46ς 
ΠυΔρ Ιςὶ ογατιοηῖς σοπογὶ, οἰδίπι5 ἰρίε σα! τγριισα 
παοπιάαπὶ ἄς Χοπορῃοηζείς ΠΡ γῖ5 Ἐχρειπιογο γος 
Ἰαϊτ. σοπαδηίγο; ντ δα δγὰ ᾧ φιλίας, αἀἀλταγ γώρας. 
Ἰδι4ςπ, 0) Ρτο ταῦτα δεῖ μνχαναῶς, (τε 0 ταυτά. 
5854. Α.1ὴ δ!ς, τεκμήσαον σαφέξουτον γγυεδχ αὐ τότε 

ἔφαμεν. Ροτίιιϑ (ογ π“ππὶ Ποον  τἰπηιπι φα ζ : ὃς 
ΔᾺ}}0 ΡΟ ΕἸτίάουη, νοτία αὐ μος 4αίητο », ΠΟῚ ὡδ- 

μεϑ. αὐ ψηφίζεδις, {εὰ οἰοίμεϑ» αὔ. ἹΝΤΏ1] δηἰπὶ ταὶς Πι- 
Ροτίτι5 ἃ ϑοογαᾶτο ἀϊξειτηι. Ὁ τπαπὴ ατοῇ ἔφα μεν, ὃζ 
ἐδόκ4ᾳ, ΡαΌ]]ο Δητο ἰοσογοταγ: οτίατ Παῖς ΠπρΟΓΙτΙ 
οΔΠ Πρ γαρἢὶ ππαταπα σοη{πεγιητ. [Π 118 νοΓΟ , ας 
{παυππζιγ, {ΠΠπ|ΗΠ| ἐδοκιμιαία μαν ὃ αὐ δρὶ καλεῖ, συτη ςο- 
τοις, γοέξαμῃ οἱξ. ΝΝαπὶ ποτ δητοα ἔλέξα πγχοητῖο. 

836, . Η.δτορῃαηὶ, ὃς ΕἸογοπείη ΠΡ τὶ (α44ἃ- 
{ππ|5, ὃς Αἰ } : φαα πο ΠΟΠΠΙΠΙ] ἰγάτιι5 ϑτοραπιιβ, 
Βος ΠΊΔΓΡΊΠΙ ΠΟΙΑΓῚΙ ΠΤ αυγί πο πὴ τη ατι πη - 
{ςτῖρ τ) Βαδοητ σωυεύχετο ἀυταῖ ̓ οῦτα:ρτο 4αο ἰοριπε 
411}, σιυεύχετο αὐτὰ ἵαῦτα. Πο« τος 5 εἢς, δτορμα- 
πιιςἰά6πὶ οἰξοηϊτ, εἀϊτίοπο (Θσιπά ργοθδῆβ. 

837, ΕΟ ΡΓῸ καὶ τῷ ἐργαίθ μένε τὸ ὅ' φεγνῶν ἔργώ δεθμενά 
ὅδι, γνἱάοταῦ Ιοσοπάπιπι, ἃ Δ σεγνῶν δεόμενα ει. οἷς ὃζ 
ἴῃ Ηίογοης ἀοίηςερθ,Ρ.9.2,Ο. ἔνϑαι τὸ ἀξιοϑέαζα δὸ- 
κα ζῇ, πχδ  απγι5 ἔνϑα ἃ ἀξιοϑέαΐᾳ δοκεῖ 1). 

Β 

ς 

δητς {{{4.6τπ|6: Βεῖς νἱά65: ἃ Ὁ ὁ ϑεὸς ἔφυσεν. 
841, Β. δεάιίτις Η. δερμαηαβ ἰοξείοποπα [1- 

δτγογιιηι δά ϊτογιπι ΕἸογοπτία". (απ ἢ 5 ποιηὶ- 
πο,νἰτοίος ἐπ μοςίοςο ἃς αἰἱοβ οπηρ!οέξοτ,ης (0- 
ἰαπὶ πιὸ ραιγοῖ ἰπτο ΠΠρογο ΕἸ ογξείπαὶμ,, αὶ μος πο 
απ ἠεάδοογο, φιιόα ΠΟ εππθη 4αγῖτ. ἃ τὴς ἀἰς] ἔοττ 
φροτγγίπις ) ργοςα! ἀπο νἱτιοίαπι. Ὁ υυ͵15 ΟΠ πὶ οΧ 
ΠΙς νογθὶς (ςηττι5 οἰ ἰςὶ ρο ἢ τ} πῶς γὺ αὖ πορευϑείησειν ἴ- 
οντες ὕὅτως δηπκωλισιν ἀλλήλες 5} ΜΙΒῚ βοτίμ5 ρίασοης 
Βοὶς εἀϊτίοπος οοτογα, πα Που πιο ἰοοιτη ἄδης 
ἘΧΑΓατΙΠ : πῶς γὼ αὖ πορευϑείησαν, ἐδ ἔχοντες ὅτως; ὅπ-- 
χωλύ(ῳσιν ἀλλήλες; νο]. αὐ ἔχοντες ὅτως. Μίτιιπι νΕΓΟ 
Ρατοῖ ποπτο, δτθρῆδπιιηι ἃς 14 ρτίογα τεσ (ε ροί- 
ίς. φαππὶ Τεοιπο Χοπορμοητεπι βάετει, ἀΐςεγε. 

{14 οπἰ πὴ 1Π|ς ἀΐσογο πο διάετ 
Ἰθί4ετα, Ὁ). ]εσεμάϊτιη εὶς σαπὶ (απλογαγῖο, ἀεὶ 

οἱ ὄπτεϑεν, Πιιοα ΡΙ ΘΕ Πΐπ5 ΕἰῈ,4ιιαπι ἀεὶ ὄπτοϑεν ἐπ οι), 
8.42,..1π1{|5,ὦ γωαι, ἢ δἰ ταράχου τόπου μὴ δέοιο, 

(σὴν Ἰπτογι εξ 15) χώραν τὲ δόκιμα σώμεϑα » ΟΠ σοῖο 
Γἰ5»]οξξϊοποπι (ὐδι πε γαγι) ργοῦο Παῖτι5 τη αἱ; ὦ γύ- 
να ἵνα τῇ (ὦ ταφοίχοὺ μυὴ δέοϊο. Ἰ ΔΤ. βΕΤΙτ να, Ῥγορτοῦ 
δαβηϊτάτοπι σα πλ} ττεῖῖς νῸ 5 γοιΐαι. 

7 847,}.1η 15, Ἐγ6»γέ σε δεωναίμέω,ἜΧριιπρ θη ππὶ 
ΜΠ πά σὲ: ΖιπΠΠΠ ἀ στάσει ϑο σεν 4 .}}Ὸ ροίἐ, Ιἀοπθο Ϊο- 
ςορτγοποόσπμεη πος ἐχμιβεδῖ: 

8.48. Β. ρτὸ δεῦσαι, ΓΕρΡΘΙΓΙταΓΊΠ 115 γεῦσαι : 40 
Πρηιβοατας, νοὶ ἰρίαπη φύξαμα 5 νεὶ 4114 ηιια ἀἀπὶ 
φαίξα ἐχρίοζαγο. ὙΠ 

ἄβγτο, Α. Ουϊπηίη οοπέοιϊο ἤν, 114 νἱτίο ποα 
ΤῸ ζάγεγε.. πῶς ϑέμας εἶναί σοι καὶ ὠκ πολέμου καλῶς στύζεοϑαι, 

Ε 

Ε 

μα] γογα ργορίοσ οἰΤδ {οτίργατα ροτοίξ, ψαᾷ Παος 
πῶς ϑέμως οἴει ἀνα σοι (δ ἐκ πολέμιου σὠζεῶς. ΙΝ Αιν {Π}π|4 οἴῃ 
ξλςἰ]ς ροταῖς Ὁπαῖτεί, ργόρτογ {πη} ΠἸτιἀΐποπι οιιπὰ 
τῆ). «τίη αποά ςαυίτατ, ᾧ ὃ χοημαἰσεως(ςιιπι ἰη- 
τοι 6 Ε15) ἀῤκέσῳ ἀκούφν: Π16 115 (ογ  θοτιιγ,, α ὃ χρυμαν 
ἥίσεως πέρα. αρκέση ἀκοῦφ. ! 

Ὁ.8.5.3,.1Ὲ Ηἰβ νογθί5, ἐδὲ τὸρ ὅδιν, ἔφη, (οι πὶ σοτα- 
ΓἸ5) ὅτως οἷον τε παύταις δὲ δεέξαι!. ἀϊσο Πτη τεῦ αθτιπά4- 
του ογθαΠῚ δὴν, απ ἵπτοσγα ἤτ δίας μος ογα- 
τίο: ἐδὲ γὺ ὅτως οἷόν τε παύτας διδαίξαι :. ἔς ἃς {ἘΔτῖττι 
{ςααίτιτ, ποίας μὲ δὴ οἷον τε. (οἰϊῖσοτ δ) δέξαι. ἀς χιιο!ά 
οτίαπη σΟΠΠσίταγ, πο ρος οἷόν τε Ιοςο Ρείοσί, βρεῖς 
σηάβ,αητε τοίη! ΕΧρΟΠΪ. Α 

ΧἸΡί4οα, Ὁ. Ἐσάϊάεπα μασι διμῳοίαν χαλεπωτέραν 
εὐπετές ὅδι. “ ἀπὸ τ᾿ ἐρωβιένων κωλύεοϑει » ΠΛ 111α ρᾶττς 
Ρεϊοτί ες τπαῖςο, ὃς πο πτοργαη 4; ζιμφοίαν χαλε- 
πωτέραν εὑρᾶν εὐπετές ὅ6ι. ἸΝΑτη ρτία5 εὑρῶν, ΙΟΠρίι5 
Βἰποτεπιοταπη,]ααπιντ σοτηπιοάς {π᾿ πεο Πρ εη- 
ἀοτερεταζαγ. Ετ εὶς οπιϊπιτη ράγετ εὑρᾶν, Οὗ εἰτις 
ΠιαΠτα ἀπ πὶ οαπι ν [τἰ πὶ {{ττογί5 {ΠΠπ|8 χαλεπωτές 
ραν Ῥταςράςπείδ. 

8.4, Ε.1η Εἰς. ἐαὶ ἢ μηὴ Ὁ πὸ ἔργα μάθη» ρτοτίας 
Δθιιπάατο μὴ, ηΔπϊοίξαπι οἴ. ὁ 

κ.86:2, Ο. [π Πΐ5, αὐτικυξοί(β μυηστέμενοι τίω) γζω αὖ, (- 
φίω ἐγφ . ἱπάποςπάππη 4 αὐ. ΟΌρρα πος αητοᾷ 
αἰχίτ, σηηκουφίζοντες αὖ τίω γί. 

ΧΙρί4οπι. (απιογαγίιις, χαιιπι 11 (πρΠίξόσο ποι τόσω Δ 
ΡοΙο νίάογοτ, ὠκκόπηᾳν τέω φοφίω δέοι τέιῤ ὑλίω. ΡοΙτο- ἤει. 

τις μος ἴῃ δ ὕλης τηπταπάπιπι σοπίαϊτ. Ὁ εἰτηᾶπα 
Ἀ 558. Ε,1ὴ Ηἰϑ, πφοδὰχ ὅπως οἰς βέλϑισου τὰ ππεοσή-- ΟΣ νετο ᾧ ὕλης προφὴ, Πππο απο πηδτογίαν εἰ Πογθάγαπα 

'κονΐξι ἑκοίτερον ἡ μδμῖ δουρί ἡ εοϑου ταϊ ἴτας ἀπ το πὰ 
ὅπως, σοι Γο άπ 44 Π5.ΟΧΡαΠροπάμΠη. 
ἦ Ιδίάεπ. Ηαςνετδὰ, καὶ ὁ ϑεὸς ἔφυσεν ἑκάτερον μάλ- 
λὸν ον δεωαςϑοᾳ, (ΠΠτ ΟἸΠΙΠῸ σογγαρτζα. ϑοητοπτ τη 
ὁρὸ (δα τι ΠΠΠΠ} Θά τ. τας μῤν Πὐμγη τοι εΠὲ 
Ἰοςο νἱάοτισ. τ μας υϊάοπι ςαϊτίοης ρεῖπηα. 
ε 

ΒΒ ΓΙ ΠΙΘΠτΙΠῚ Αἰ Ππ εἴἘ. φιαπα ἐρίατιιπι ἔγιισιιπι 
Ετρο ἢ Πεγραγαπι πατεπηθηται Ἔχοίάογο 4115 ν 6 - 
Πἰτρουίαπη ἔγιισίδυι5 πατγίπιθηταηι Πππππ| αάίπγαῖ πο- 
εεἴς εἴς. Ηας ςοπἤάογαπτί γα ντ{πς ΟΠΕ]Ο σι ἃ- 
ἹἸϊτεῦ επτεη ἀδπάιις, ὅς τα αυ!ἀςπΊ, τ ρτο δἰβ νοΓθ 5, 
ὀκκόπῆᾳν αὖ νὴ Δία τίω προφίω, Ὡς: Ροτίμ5 Ἐρββηρὰς, 
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διιώσηᾳν αἱ δῖ τω Φοφίω, ἔφίω ἐγ, δέοι τίωῦ ὑλίω. δὶς 6- Δ Ρτο, ἰΐττεγα φ᾿ Πα" Ἰτυἀ τ ποι σαπι Δί Δ φαᾷ Βαθεῖ, 

Πϊπι νογης ἰοοὶ ἐρθίας Εἰς το Ἐταΐγαγ., ργοόρτοῦ ηὰ- 

τεῖισητατη ἔγασιμπι, χοἰ ἀξ ἢ 445 εἰς πεῖ θας: τ εἴ, 

Ὑτπατε πη πταη) ἔγησίθος μοῦ ποὴ ργαγίρίαηε. 

ΝΙπαίγιιπη Ηἰς., αὖ δγς 1 ἀπι αἰϊαι!α ἀφο ῆς ἰζίοἑ 9 

«απ ρίπι ἀΓ Ιτγαγοτατ τνῆ νοῦς φαϊεξγα ; νὴ Δία [οτῖ- 

Ῥὔτ,ας αἀπεηγᾶαί ξογπλϑία μεὶς ΑΙ οαυ ἔγεᾳαςθη- 
πΙΠ πιο τε ροτίτιΓ, ᾿ 

865,8. ῥτὸ τὸ δεινὸν, παα ἀσπὶς Ἰεσοη ότι τὸ 
ϑηδμενόν : σας ἃς ραυ]ϊο δες ἰϑασατις ο[Ἐ. ὅπως τὸ 
δεόμενον κόψοιδι. " (ΟἸοα Διῖτειη ΓΟ ΠΛΟΓΆΓΙΙ5 τὸ δεινὸν 
τοτίποη5, (“04 βογγιάηεηγε εὐ ἐχαξφΑ,ΟΥΠΠ:, τε αἰ- 
ἀϊττίαας αὐπάδιη ἐπεογργοζαῖίο σϑαξα ἢ ὅς Ποῖ- 
γἱάα. 

Ἰθιά οι, 1): Νεάις ἡσρὸς ἢ πόλον, πεσῦς παξὸς 2, πῦ- 

λιν, Ργοθαζο Ροίπιπι. (Ὁδπλογαγ) ψεγο σοηϊθέξιι- 
ται 46 πρὸς τοὔμπαλιν, οὐ Ὥθη αἀπηΐττασι, σαι 
“ΔΌ}] δῆ. 

86.4.6. Ἡ. διάρβαπιις, δὲ αἱ ἀπ ἀπε, ντρίε 

Β 

ἀδίδτιτ, μα δοητίπ εὐ! μι θι5 {{|5 ἐλοίηηονα δὲ ποδιαι δ: 
ς. ΠῚ ]Ἰὴ ΠΣ ποδγαϊ τεβογίατατ. ͵ 

ἙΟΡΒΉ, ΘΟ σσ, Α.Ϊη οχρ! σὰ 5 Βοτατη ν οσοῦ ΔΕ 
ΦυΒΑΝο ας ἢ ος σήν: ΝΟΥ ΩΡ ΑΙ. ον βιὰ ΧΠ πδὴρί ες ϑείια αὐ τις φζιοὰρ. : σι τρῸ Εεἰδεαναν Ξ: ὧν ἐγ ᾿ πον ε γο μιν Ἶ 

δι δεικνι, ἃ ὑκ ὀγυ μαζὸν 57} κει οὐ. αὐ πα ϑεὶς οἰκκαι 9 ὥς καὶ 

Ὅὔὗτα ὅηήςα μαι ΡΟΥηαπη Πλ]οτα (ε τογάπετ Η. δτὲ- 
Βαπιιϑ. 'Ναηι ὃς ἄγων ρυτατ ος ΡΓῸ ἀρρντές σου ρο-- 
ἀπ ὅ ὃζ δγιδεικνιὶν Ρτο δηπδεικνύονῷς : ὃς αὐδπ4ςϑεὶς» 

ΨΟΠ1Π ἀγα πείαϑέω ἐν ΕἸ ἴῃ ἀγαπεπείοϑαι Πλπτὰ Πά11ΠῈ ορῖΣ 
Ἐιτζθο- πλτατγ, ἴτὰ υΐάοπι ἢ στη Χοπορβοητε Πἰςεδίταρ!, 
Ὅν: τηϊοῖτ τ τη 461 15 Χοπορθοη σογγθέξιΠἸ πηπ5 δγίτρ αι πος 
ἈΠ πιοάο τη πιὸ οοττίσοτασ, Εσρο ΠῚ} πλπζαπάτηπι 
υπό νη φο,ῥύατεγ διριδια τάτοιες 1Π ὃ μφιοί τε τότες 9 1Π 4υοπ ᾿.- 

αἶϊε ροτίγο ροταῖτ, οὐ οαππά πὰ τ Ἰττογαπι. ργ πγαπα 
ἴῃ ΜΙΝ νΌςα (Θαιθητὶ τς ἀῤαπαοϑεὶς, ἰΠι αὐ απείϑας»ν-- 

πϊςαταηταηι ἰτγετα ἀξ ἢςίοητο ἀϊογεραπ5. [τὰ Ἰατ 
Βας, ἀἄχρν γέρ με δὲ ὧν ἐχρὺ ὅγγήφα μὰν » δμιοιά τε τὅτοις ὅγπ- 
δεικυκὶ, ἃ ἴοι ὀγόμαζον ὅγηςοιῶχ, αὐαπείϑης οἴμια! » ὡς καὶ (αὖ τὰ 

δισαα ρίαμς Χεπορμότοα ίπησ, δε το ρσουγ πὰ. 
5] φυὶς τεὴν (γί σοτε ται}, δ) ὧν ἐγρὸ δάσο μαι. Θ 
ὅλοι πότοις ὅγηδενοὺς, οἰ ργορτογεα ποῦ δἀπογίαθου, 
απο ἔς] ᾧ ρεγίτο Ῥοτυτ, ΟΡ πλ Πἰταιἀϊπ οι οὶ 
ψ]τίσηὰ ργασοθάἡτίς ὅη σαὶ μια. ΩΝ 

"868, Ὁ. Πεε[ η Πὶς περατίο, ὀἠα φέρῃ τα ἐν ὡρα 
ἐρχίζεδκ. δε δεη άτιη ἐλ], ὀρ φέρᾳ τ μοὶ ἐν ὥρᾷ ἐργέ- 
ἔνα! : ἃς [δπίταν 48 αΠ10, δα, έρᾳ ταῦ στ τὶ ρους ἐππέ- 
ῥά, ἐς ἴῃ τοιηροτο αὐ οροταϑ (ς ποη σοηξοιτ, αἱ- 
τεγ το το ριῖ9 Ὁ οροτῖς ἀΠςοα τ: ντούχας ρτὸ ῥα- 
δυνργεῖ, (οὐ τοῦς σοτίτ,ντι (υδιἰοίτατ. ᾿ 

8.660. δ. ῥΓὸ σωυτεζα για νοις γεωργοῦσιν, τεροπεθαπι 
ῥτίας σιω πα γμένως. ἡ Ε]. δτερίλαμι σαυτεΐα μένως 
ταλρῖς το. ᾿ἐὐ1. χέζοτε, ] 

ἢ 870, Ε, ϑεγιδοπάτιπι ροτίιι5 57} τὸ ἐθελονσας πο- 
ὑῶν, 41 Π| ὅ7} τὸ ἐϑελοντᾶς πινᾶν. αὐ ἐν γ 

Ἔβσι,Ο. δἰ Γεϊροπάοις (ἐαξείδεις Πξὰ ἀεθεητ, 
ἀσϑϑ ον ἴινα οἱ αὐ ἀρ χονία,ἔις Ἔτιιητ Οχάγαῃ 4, πρὸς ὅς ὅι- 
γὰς οἹ αὖ ἀβ χοντεὶς ὃ δε 11τ.}) ταστἄάιιπι ᾧ αὖ φῶτα γγώ- 

σκοντες . ἸΏ οἷς αὖ ἴμωπα γιγγωσκόντες ἡ Ντ οἷς (πὶ ραςε- 

, ἀοπείδιις σοητπιδηϊατ, Οτίρπουὴ τποηάα; Βαυϊαίπηο- 

ἀϊεχ αταςοόγαπι οδγειυ άτιτς παθθης, 
872. 8. Οπλην υλϊηῖια ἔαέξα πηατατίοης ἴῃ Ἦ]5. 

ἀλλὰ ϑεῖον, τὸ ἐϑελύντων αὐχὴν (φώς. φεί δοϊ) τοῖς ὀληϑινῶς 

σωφροσευύ" πετελεσχένϑις: [Οὐ 6 η ἀϊη} αἷος ἀλλα ϑεῖον 5 τὸ 
᾿ϑελοντῶν αξ γὴν. (φῶς αὶ “δ 6) τοῖς ὀληϑινῶς στφρησέώῃ τετε-- 

χεσμιένοις. Ν  ΑΠη ἐϑελοντοὺ (ῥοπέαποῖς τοξὲς ορροηᾶτωΣ 
οἷς ἀωισιν, ἐπ ηλεῖς, αὶ {δ Ἰοϊιαταν τη 15, τὸ ὃ ἀκόντων 

αιιοά ἴῃ 476) ρεϊανατη εξ. δίσοῦ νοῖο Ἰοσοηάϊτιπγ,ῈΧ 
ἕο αὐραΐες, φυοά ἐἄθην νϑιιἡ Πξατίτῃ γορότάγας 
1ὴ ἢϊς, τυραννεῖν διδόκδιν. ΗΘ. δτερμαηις Ὠἰμαϊβ ὅλα - 

τανλθζας. 

 ν. ΥΜΡΟΘΙΥ ἝΝ, 58 
ΝῈ ΟΟἾΝΣΥΙν Μὲ 

Ρ Δρ. 872,0 Αρυά Ατὐἰ Πάει ροΙ αὐ δρῶν, πεν 
τίσι ν σα. ΠῚ ἔργα. π6 6; ἀπ ἰιτηι οἵς, ἀρ τ-- 

πιαςαῃοιμ ες, (ὰσ δηΐῃι γοτίποῦὶ ἀξθοαῖ, αι} 
(ξαπάτιτ, τὸ φρουἤλμενα: τος οαυ!Πὰ ἔπΐτ, συγ ΠΠυᾶ 
ποτίϑ μ15. [7 ἐπο!α!εγηη. ῬΙ ατατοίηιια σοτῖς ἰπ Ασο- 
ΠΙαο]οοιη πης οἰταης, ὃς αά ΚοπῸ Ποητοα 48: 

Π λάϊυιοης,Θδαιο ἀδτογαιιεης αἰ το, Γαδ] οἰτ: ἔα ὃ ἐχ 
ἥτῆον, ἀλιὲ καὶ μᾶλλον ἄξιον κα τανοῦν ἃ ϑεᾶεϑωι ὅ' ἀγαϑῶν, ἃ 

πίρὶ ὡς τύχας ὠροίἥοισι. ΝΟ ἀἰεῖτ, δὲ ἀγαιϑῶν ἔργα, [οἃ 
“ΝΙ] ἀγαϑῶν, ἃ ποροίἥϊοισι: Ποατ ΧοΠορἤοη, πὶ μῦ ασου- 
δὴς προ πόμιενα. 

873, ΑἸάθτα ΑὐἸΠἰ4ο5 ΠΟ ἐϊκεκαϑοιρ μένοις ὥς {υς 
λᾶς Ἰερίτ,ίεά ὀκκεκαιθαρμμένοις. 

Ἰρίάςπι, Π.ρτοὸ φέροί), Βαδ οι ΑτιΠΙ ὃς φαίνονται. 
αι ]οηρεαρτίας εἴς. 

87.4.1). Ρῖὸ αὖϑις γελασθμενοι, ἐῤδγ μα Υἰ γῖ, ατ- 
Ὀτγος ἰτείρηης Χοπορποητζοιη, εὐθὺς γιλασόμενοι, 
γέαείμ γημγες. ἸΝατὰ ἱτεγιιΐη τίάογε δὴ βοτογαητ, 
ᾳιιος ἰοσμ!ατοῦ ]ς ποσάμτῃ εἰπης αογερατιιτ 
᾿ἄϑης, Β.ιΤη ϊς, καὶ ἰὼ ὅταννύμφαι τύχωσιν ἄσοι, ἀϊςΟ 

{Π πᾶ ὅταν αδιιπάήατγο. Ἰσγέρῆτ δυγεῖν τη σοἩτοχτιιι, 
ααπηι εἰ ου ’ῃ ΠΊΔΓΟΗΟ Ροΐταπι, νὶ Ὁ Ποϊΐοι, ἀο- 
οἰλγδῃ5 ἑω τώγωσιν, (Τρ ἱ σατο ὅτειν τύ χωοὶν. ᾿ 

Ἰδίάειμ. ορῖς πεῖς Αὐσ ᾷος, ΠῚ γαυαῖκες μώροῦ 
μάν Ἧι ἃ πσεος δέον): (6, μύρῳ (ἦα ἀφης δέουται. απ ]ς- 
ξεϊοποπι ρογπηαηδῖη δῇς, νογρα ἀποαας δ ποιτίἃ 
ἐφοϊαγαῃτ, αὐταὶ γὰ τάτου ὑζοισιν. ΝΟ οδοπῖνηραςης 
το, πᾶτὴ Τρία: ρεῖ (ε νπραεπγαίη γοδοίεητζ, 

. ᾿δίά μι, ΕΟΡτο ἐδέλεν», Γέξις β ύλον τ] οροη ἀπ} 
νἱάοῖαγ. Η, ὅτορμαπαϑ οἀϊτίοης {ἴα (ο οὔ 4 ρῥτοθατ. 

Τί θην ν]τἰπια ΠἸπδα, ργῸ μιάϑητέον ΓΟΡΟΙ μαϑηξ 
τὸν ποι ὃς διδακτὸν ΡΥ ο τ ἰη Ἰιϊς, εἰς ἐδὲ δγδακτὲν 
τότ εἴη. ἔς οηἰπα (οἰ δ πα αι), που διδακτὸν σύπυ εἴη. 
. 876. Ε ῥγὸ ποιήσῃ πούπεις αθϊωυάϊες, το ἘΠ ΕΥ̓τ ποις 
ἡσήν πεύταις αἰθίωαίες. : 

8δο, Ὁ. Νομ]ὶερὶ ἀοδοῖ μος ]οτο, ἢ οωῦ χαὶ σὺ ὦ 
Σώκρατες, ἔφη, ἕξεις λίγῳ,οπια τη ἀπίῃ ὃς ΕΠΙότοπ: 
τίη, ὅζ Ὁ Η.. δτθρῆδηο θα τ "εἰ παδοητ: ἴο  ρὸΞ 
τίτις ντ 11],ἢ οεὦ καὶ σὺ, ὁ Σωκράτης ἴφὴ, ἕξεις λέγεν. ἘΪοΩς 
αιυΐάειη διορῆαμας 48 Δὸς ἃ π1ς πιοιΐτης, τα ἰοΞ 
αατῃ οἀϊτίοης ἤπα ρ οἵξουίοτί πιιταιυῦ, (τά ταςῖτο, πα 

Ὁ αυἀ αἰτοῦ! γοξογις νἱἄφαταν ἀςςδβῥειυπη, 
882, ΑΟἸοςους δἰς (ἀτήζας ἐ{Ὲ εχ Πα ϊς οο Πῦτος 

4] Ὑ ἱπ(ςτι ἴτας: ναγίατὰ τα πε ΠΟΏΠΙ ΕΝ Ἰςτίρτιις 
τὰς Νοταμάτιμη, η ΠΙδιῖς Ἡ οὐπουῖοὶα γΘρογ εὐπλέξ 
κτῷ ἐνὶ δήφρῳ ,᾿το 48 ἴστίρταμη ἢοῖς ΟἹ Ὲ, εὐξίςου ὅς, 
δίφρα. ἵΝ αι μψημιονικὸν πος ἐμλδῥιημὰ ἀἸσαπηι5, ἀπ 835 
πετᾷ ((τρτυγαην ἀἸποτίλιτι, ἃς ἃἰτόσατγαιη μαγιατὴ, 
νο] Ηοπιεῖο, ν οἱ Χοπορβοητί γο ἘἸταοπ ἀαποὺ 

ἬΙ4. 10. ρῖο ἢ κείνν ἑνὸς ὄντος, Ποτατὶ δὰ ἡ γρὶν 
ΠΕ ΠῚ, ἢ ἐκείνα ἑνὸς ἵντως [Ἐρ᾿ ΘαἸπὶ ΠΕ: Τὺ Πα] ατο 

Ο ποκείνε, ἀἰχὶ Ππροτῖις ορί πο ποὶῃ πηδαγῆς 

φυραννᾶν. Του ΠΟταΑΓ. ἐερκηρεβββεοβέξ: ϑὅχο;. 
"Ἐ.ἶὰ ὅ3) τὸ ἐϑελοντοῖὶ πνεῖν. ἘτΊη φειδοΐ γοιὸ φοσγας ἴως, δοκαὶ στε (Ο πεφιληκέναμ, 

ὁ 884,8. Τπππιὲπ| ποι δταῦο ἠὲ πῖδα Το αὐ ποῆς 
ΤΙ ρτο ὅτως οὐὦ συμφοιἠῶν, ἡοτατα Τῇ {ουϊρ τα γληὴ ᾿ οὗν: 
σῶς οὐὐ συμφοιτῶν : ὃς ἰὈϊάοτα, Ο. ῬΙῸ ὡς ἐν ὑμῶν μύσος 
εἰρῇ δα, ΓΟ ΟΠταπὴ ὧν ἡμῶν δι τοῖς : δ ν οἰ Το τί, Ρῖο 
δοκεῖ (τη ἰπξο ΓΙ Θ(Ἐ15) ὅτω Ο πεφιληήκίνά ἃ χλφίαν Κι Ὲ3 

ΝΣ 



τι: ΧΕΝΘΟΘΡΗΟ Ν Τὶ Εκὰ: τι 

Ἂ 886. 8. βίο ἔργον μέτεσι ΘΟ ἀνεγεῖραι» ΠΟῚ ΟἸΙΠῚ Η.Δ οἰγιϑείη, ἧτῆον δὰ ἥηκαὶ ἐπαφροδητωτέραι. Ναιὰ Ρδυῖτ ̓ - 
διορθαηο ἔργον μέ ὅθι, (οτῖο : (ς ἀ Ρομ τ ας τοτιη- 
αϊας, ἔργον ἐμέ γ δεξὶ καὶ αὐὲεγεῖραι.. 

ἈἸρ άθπι. Ηὰς νει θα, ελχῶλλον ἃ ἡδεῶς (οςιιήν [η- 
τογιοξείς ) μι αὐ εὐξαϊμζω, δῖον ὃ τύτων »οὶ δοκεῖ, σα Πὶ 
φοτογ 5. ἰτα γεόξιας οἵα (σι δοι ἀα, οἰς μάλλον ὦ ἡδεῶζ ὦ 
(αἀάελάάεμαα) να αὐ εὐξαίαὐυ,, ἥῆἶον δέ " δὴ μοὶ δοκεῖ, 
δζ ςοτεζα., ποτάτιιπι ἴῃ πλοο τερετί ἰἰργο Ὑαατιηὶ 
τεςρηῆτο, οἰπὶ μὰς Ρεσοαὶ [ςητοιτίας Τάς οὔατα 

1αηὴ τεσ γα ἀσοιοημε, ΟἹ ἐηῆε σά ἔποίο ἤησῆς 

[πιὰ ἦτον. Ῥτορῖογ αἰ ἰψυιὰϊη Πα τἀ πο πὶ οὐ ]ἰτ-- 
τοις νΟΓΌῚ ργα θά οὨτ5 οἰηϑείη. 
896... ϑιητ ὅς 111 νἱτἰοία. ϑαλλου(ᾷ μορφῇ τε ἐ- 

λευϑεσία καὶ ἤϑη » ἀ δημεονί τε καὶ γγυναα ψυχὴ, ἢς ἰητο- 
φτίτατὶ τε ΠἸτιθ ἃ ; ϑαίλλουσαι μορφῇ τε ἐλευϑέδια καὶ ἢ 
ϑὲ αἰδημμονΐ τε καὶ γυναίῳ ψυχή. Ῥτορτογοα τηϊπιις οἰ πὰ 
ταθητό Χοπορμοητῖο δα δα τπιτιιϑ ἐπ (οσίρτατα ποὰ 
θοπα, παης εὐτν τία πη ν Θγατῇ Ἔχρτςῆι. 

Ὁ 898, Ο. [ἢ Ἡϊς, οἱ ψόγρυ τὲ καὶ ἀφροντίςεῖν χαὶ αὐα;-- 

ἐπ μοι δ] ταν τραϊογὲ, [δ6ἰ τέπογε ροείη αἰείοξί “εῖσ-- Β, ἀμωτεῖν ἐϑιζόμιενοι, τείΘοα πα απὶ ο[Ἐ καὶ ρε5, νοις τ- 
πὸ ροΡβ'ἰ ορίοη2 : 796) ρίογαΦ 1" »φὲ ἐποπ ἰοΥ 

ἐξ υἱάφαπεην, πάη ἐχρέάτας, Ῥεοθαπάστηῃ ίαπεν- 
τειιπιαιῖο, 

Δ 887, Δ. ῥΓγὸ παρ Κὶ ἐγθὶ τῶ το ἐχτησανδω, (ςεῖρο ἥ- 
πν οκτησα μάων { δαιτά ταῦ επί τη νος ι1ΠῚ πλξτον), 
Ἐχρτισσοάοητίδις. [τ οπὶν ογίπι ρογοπηο τς (Εις 
οἰ ἥξω δενεσύκενος, «αι ἥξω δανᾳσείμενος "ἴῃ αυ δὰ 

Ὑ]είτηΐβ τοπῆρογα ρίδπο ἀπιεγία σοπἰ ππραηταγ. 
ἀἸθίάοπι, Ο, 1 μας ποῖα ροτίοαο, ργεφάξη- 

τίδιυις (οράγδη λα, ὅτῳ πεπαϊ ϑευμιένος ὑσὺ Ὁ μήρε. ἕλς|]ς 
ἀερτγοποηάστ αἰ υϊ Ροδ, φυτά ργαςοάεητία, 
αυδηη νοτηθιῦ Ηοπιοτίςἰς {πἀτίπὶ (δ οέξᾳ ςοηί- 
αογαῖτ. δου δεπάϊιτ ΘηΪπ|ν ὅτι ἕτω δεποαι δευμένος, 
4ηοά συ ϊάθτη ὅτι βεγιτ, οὐδ ππλ τυ] οὐχ εἴτις σατα 
ταϊτῖο νος ὅτω [ΘΠ πΠΘητί8. ᾿ 
ἄ888,4. Ηἰς ΕΠ Πς Ἰοςιιξς οι ἀητεα πε τοηξ 
ἔϊθτο ρυίογο Νοτατογ ἔδεϊ. ΝΝ πιίγατη πϊής οἠγηϊς- 
πιὸ νογθιιπὶ ἀπείφεῖνς ρΓῸ νἱτίοίς Ἰογίρτο ἀπεςεῖν, Χα- 
πορδοητί τοί Ἰταθηάαπι, Οὐσπτη θη ἰὴ] ἴορίηγ115, 
ὅταν εὖ πείϑωμμευ. (σα ἰητοτὶς ει) ἤδη δὲ ποτε καὶ ἀπτ- 
φής: πηδ ΠΕ ξαπι ε[Ἐ,ΡοΙἘογίιΣ πος, ἀπιςήσας, νεύ- 
δοροπτοίαρετίιι πείϑεϑαι πο τεροπάοῖο. Ο υ] 4 
διζοίη ἰηΐεγ μας ἀπ} }ΠππΠΠ|5. ΠῚ πατοβ, ἀπιφηᾷς 
ἅπ ἀπειςήσες, αοα ΠοηΠοατιοΠεἰ ἢ ΠΟῃ ἰὐηθῳ 
Βαδοτὺ [τὰ ποη νηΐ ἀρὰ ΧΟΠορποητεμίοοοτε- 
᾿Δτατίοπε νογρὶ μαξξεπιβ ποη γοέξε (γίρεὶ εοι- 
Δυϊταπη. ᾿ ᾿ 

ἈἸθιάςπι, Ὁ, [ἡ ἢϊδ, ί Ὁσοῦ τον νομίζοντες ἡ δηκδιοϑαι, 

(πῃ ἰητογὶς ἐξ} 15) ὡςε ἀποκτεῖναι αὐ βούλοντο 5», αἸἸὰ 
ἄποη οἰξτατίο ςοης Πα πα! ργαςεάεητία σατῃ (εαιιξ- 
τίδιι55 ΠΙΠ γτ ρΓὸ νομέζοντες, ΓΕΡΟΠατΏΓ νομώζοισιν, Ἐὰ 
γοτο ἀθ αδογειυάτιγίς ργο βοσπητιασ νἰτία, 

880: Βι Οὐράδεις [ερίτιιγ, δρέσκονία ἤτον ἀπο 
δεικνιωύαι., οἷς ἀὴ σωυῃς τα τ πὶ ες, ἀε ρος άοητί- 
Βιιδ ἰπτο ]Πἰσίταγ. Ὁ ἀὀτπδηηοππὶ δηῖπι1}}1ς ἀἸςῖ- 
ταΓ, ἰὼ αὐ," ὃν αὖ μαςροπεύῃ: ἔς ατίατη ΤΕ ἀπ| ἀοθεῖ, ἀ- 
φέσκονίᾳ τον ἡ την υἰποδήκνωαι, οἷς α» σιμυή. 

Ἰοίάοπα, ιρτο αρίςοις ποιέϊνν» ΓΟΡΟΠΟΠΙΪΗΠῚ αριςοιὶ 
ποιῶν. 1 οπυΐταῦ ΘηἸπὶ ΠΟ τίποητος αἷδὲ Ὁ αρέσκφν. 
, ἦ8οο, Α«Ἰπῇρπε τηθῃ τ 1η Πἰ5 9 ὅ ὧι αὖ κακὸν ἤ- 
., τεἰε Πμαξξοπιιβ πὶ οὐτηῖθιις δα!τῖς ΠΡ τὶς. δ ογίς 
Ὀοηάυπη ςηἰπη ὅτι αὖ καλὸν ἤδη. ΙΝ πὶ αι! ρα]- 
«πγί ν Δ ΠΠ{ τ (Δ}Π1α5, ὉΛΙ Τα οἱ πδ ροτογατ; ππαϊτνο- 
τοζίδο!ο.. , 

ἸοΙάεπ,, Β. ργὸ τὸς ὠφελίμες αὐ τεῖ, (τ! εἢ ἀ πὶ 
σὸς ὠφελίμόις αὐτοῖς; ἕαςῖϊο ρετίρι εἶτ, αὶ τεέξε,αιοά 
(Ξαυίτιιτ; ὅηαϑυμν ὀφήλων, σοη Πάογαξ, 
᾿Πκ80.. Β.1ὴ Ηΐ5, ὅτου λέγητε, ἔφη; οὐ" ἀλλ᾽ ὅταν δϊᾳιλί- 

πώμαν. (ΟἸ ἀτπ5 ΕΓ, οὐκ᾽ αἰλλ᾽ ὅταν ὅζοετ. 

Ό 

}9) 

Ἐ 

τορτιοαπὴ. ᾿ ᾿ 
ἼΡΙ4επι, Ὁ. Ῥγο Ὁ ϑώσι τῷ ἐρεοῇ, Ιεφο ιϑῶσι στι 

τα ἐρετῇ. 

ἊΒ ΗΙΕΚΟΝΕΝΜΝ, 51ΨῈ 
ἘΞ. ἈΚΕῸ ἮΝ ὁς 

Ἃ ὙΟτνμείξ, ἃ ΡΙΙΟΙ5. τυροίννοις ἀϊξξοΣ εἴα τος 
565. Ῥγορτογθα τυραννικὸς λόγος, (ἢ ξὉ Εητῃ νῸΣ 

{θ᾿ πτε Πἰσίταγ) τ ΒΕ] ποη οἰ] εγ τγγαππίςιις; (Σὰ 
ΠΠθογτορίας, ας ἀε τερπο. Οπΐρρο ποη ἀε τγγδη- 
πἰἀς εις ἀρίτασ, {4 νίγατθριιπι ΟΠ ΡΥ ΠΤ τογπν 
Βιοπιϊπηπι ςοηἀϊοίοπε σοιπραγατιγς ντ Βαγιτῃ γα 
τὰ [ο]!εἴογ τ, ὃς ορταΠ]οτ,αάραγοατ. ΕἸ ας ταιηα, 
τὰ αὸ Ἐγαίπῃ πτάϊοῖο ἴπ αταϊὸ τοθάθπάο ἀϊίςείς 
(θεπγο ἢ] ; 

᾿ ἤροΣ, Ὁ. γιτατα πητῆσς, ἔνϑα τὰ αἰξιοϑέαζᾳ δοκεῖ 
{ὴ αὐϑθρώποις σαυαγείρεοϑει: ἃς ν εἰ ἴτὰ γε τάς α, ἔνϑα 
Ὦ αἰξιοϑεαΐᾳ δοκεῖ αὐϑρώποις σιμυναγειρεῶς » ντ ΟΠλἰττα πα σ 
γεγδιη 7) ἔνε] Ποσιπθ 40, ἔνϑα ἃ αἰξιοθέατα δοκεῖ τ 
ἀν ϑρὼ ποὶς, σεωαγείρεται. ατιο ροΙ οτῖι15 ἐπ! στη 185 
ἀαατιιϑ ἔπ, ὃζ 44 || τὶ πγαγρίη ει τοττι ἢ, ᾿ 

κι φοϑῳβ. Ρ]εηΐμς μας, ἀλλ᾽ ὁφᾷς,, ὀκένό γε οὐκ αὐ ἐπι 
πείστις. ἴτα (οὐ εη 4 Πτητὶ ἀλλ ὁράς. ὡς ὀκεῖνόνγε οὐκ αὖ 

ἔπ πείσαις. Ῥετίτ ὡς, ΡτΌρΡτοΓ Πτη Πτπἀΐποππ οτπὶ ν] 5 
τἰπλ 15 ΝΈΓΟΙ ὁροῖς. 

ἤφο4.8. Αἀαονοῦθα, ϑασερ δι εἰ δις ἄπάρος ὧν 
δέους Ὁ πιεῖν ἐπολαύοι: ΑἸ τη, αἰς Η. δτερβαπιιβ,οοῃ: 
τοηάοτο; ποραητεηη εὶς ἀπ άεγαγί, Ατοῤο, τὰγηὴ 
ετῇ σαι ΗΠ 0 νίγο πο πὰ σοπιξάεγο, ταπιεη ἴῃ ποὺ 
εατ ἔΔ}}} ἀϊςο. ὙΙάεαηγις εηὶπι οογγοξεοπεπὰ 
δἰτι5, ὃς ποτὶς ΠΠ| 41 σοηίοτί5 ἸπτογἸπσπάτηις; γε 
ααυΐδει πη Ιοςῖβ  Ἰςέξίομε ργίοτὶ ἀΠσθάατιγ, δάρα- 
Γεδῦ. ὥασερ οὠὦ . «5. ἀψειρος ὧν ὦ 8) δύψοις,, πὦ ποιῶν 

[οὐκ αὐ 1 ἀπολαύοι. ΝΙΒῚ] νοτο ἢ 5 πηατατίοηΐθιι οἱξ 
οριι5. δοίατῃ εἶδες, ΓΕ ΓΙ στάσι Ἰῃ αὐ ἂς. ὃς ρυΠπἸηᾷ 
ΠπηενίτσΊ {οτίρταγατηαῃοθίς 7 Βοσιηοσο : ὥασερ οι 
αἵ ἴις ἄπειρος ὧν δίψοις Ὑ πιεῖν δτολαύοι, οὕτω καὶ ὁ ἄπει" 

ρος ὧν ἔρώτος., σα Πη τετοτβ. 1465 πσρατίοήοίη πα 3 
ἘΠΊατα το τὶ, 

ἦροδ:ῈἙ. Ὁιπηηϊπο ἀεεϊξ νεγθιπι Δ] !1αιϊο  Ἰή. 
Ἡϊδ, ἐαὺ ἔξω Ὁ πεΐχοις νον ον ὄντες οἱ ἥσσονες. ΕΠ  ἀι- 

τοι {ΠΠπ|6| τυ[γανγωσιν:ντ . ϑεθρῆδπιις φἀποῖατας, ε- 

αἰτίοης ρτίογε ρογίπβ οι ΠΕ] ρατίοθατ (64 ππης 
{ττίρταγαμῃ Ππ]Π]ογεπα (βητιοσ., ἐαν ἔξω τ τείχους τὦ - 
“χοσιν ὄντες οἱ ἥσσονες. ΕΠ ς ΕΠΙΠὶ ράΓΕτ, ΟΠ Ο4Ὸ ΡεΞ 
τίς τ Πα τύχωσιν, ΟΝ ἱππσποῆι στὰ ργαοοαοιτὶ 
τείχοις Πτ Π τἀ πεπ.. 

ἄφογ, Β. Η. δτορβάπιιβ, ἡππὶ ]ορεηά δῆτ, 
ἢ 893. Αὐτὸ εἰ παύτ᾽ ἀυτε β᾽ ὕίονα, ράτειη ροτίς Ὁ δα (ἃ ἔχοισι χαλεπαὶ οἱ σιιυόντες πόλεσι; ΡΓῸ {15 ρΓΠΈΙΪΠἰ5. 

τἰ σαύτ αὐν βίπονα φῆς ἐἢ)- “ἢ 

ἍΙΡΙ 4. τοξες1η Β15. ζ(ν χρόνον ἢ ὅτ τὸ φρογιμῶτε- 

ρονο(οτ δετὰτ ὕξθν χρόνον ἴη ὅη) ὦ Φρονιμκώτερον. 

ἃ ΤριάΈπὶ, Ε, {4 πτατι]α ποηη ]}, ὃς σοτγαρτα 
ἤπιητ, οὐ μεέντοὶ (ὡς γ αὖ ἴις οἰηϑείη) δὶ τότ καὶ ἐπαφρο-- 

διτώτεοκ. Πςχας ροτίῃ Ἐχαγαπάα, οὐ μιέντοι ὡς Ὑ αὖ ἧς 

δ(ᾳ δ᾽ ἔχά χαλεπὰ σιιὸ ταῖς πόλεσι : ἀἴς!τ 1}}6 4 α!4οπὶ αἱΐ-- 
αι! ς [84 πλίποσῦὶ σα "παξατοπῈ γοίξίτα! Ιοςαπα 
Ροϊς αὐδίτγογ,, ἢ ταῃτιιήη ἀγτίςιϊς δά άατιις, πος 
πγοάο : δία μἷ' Ἐχά χαλεπεὶ ὁ στιὺ ταῖς πύλεσι. Ῥ ΤΙ ΠΠ ΙΓ ἔχᾷ 
τηδηοτῖ ἱηταξξιτη,ῃ ες ἰῇ Ἰοησίιις ἔχοισι τγᾶ τ. Π οἴῃ - 
ἀς ὁ σιωὺ ξὶ πόλεσι ξτλθεημάο, γίτατατ ἀγτῖςα}} ογμῆϊα, 
δύσι : ἌΟ π ΧαΣ Ζι γα ὰ 

Ταμῖρ τὰ 
ξἰσ. 



Ξ»: 

1114 ΡΟ ΕΤΙΝ Υ ϑν" ΠΣ 

ἴῃ Εἰς, οἱ σιιυόντες πόλεσι, 18 ρΓΟδατὶ πῖθο ἱπάϊοῖο Α τυράννοις οἱ ἀρχόμενοι, Ποπ τοματοης μας [ατίπι ίο- Ἐπνομάά. 

πο ροτοίξ, 1ἴσετ επὶπὶ ἀείποερϑ ἴτὰ (ογῖρτα τας ἐπι ᾧ ἄλλον ὅνθινα ἀεὶ ϑιμῴντες τυγχαΐοισι. ἵΝες (ξη-- 1" “γος 

ψεῖρα Πατίπι {11 ςἰ δ τΙΓ, οἱ σωυόντες πόλεσι : ΓΑΙ 6 Π 115 ΟΧ οἷδ ΠοΠΊ ΠΟ 15 ΕἸ οὶ ροτοίξ, ϑ8πε αοά ρτί- ἡ ᾿ 

τοροηΐ ἀθθοῖς ἀρ τγου,, οἱ σωωύντες ἢ πόλεσι: ὃζ αττί- Πη4 (ε ἔτοητε νἱάοτυγ οἔξεσγα, υδῇ Ἰοροπάμιπη τ, 

οαΐατη τς» ΡεγΠς ἄϊςο.. ΡΓΟΡτΕΓ ΠιΠτ πε καὶ ἄλλοις ((αἰτςοῖ Φιαῦπα ποιοῦσιν) οἱἵ ἕνας ἀεὶ “ωμῶντες 

Ὅμπα ν τἰπια (γ}1αα ἴῃ σωυόντες, οὐ ρτοχίπιο ρὲς - πυγχαϑοισι: [οστι Παθεγε πη ρος νίάεητ, αὶ ἀ11- Ἶ 

ςεάϊε. Ηα πιὸ σα τηοιθης, ντ Ὁ Ορίπίοπο ρεῖ- ρεητίῃ5 Πα ςοηῇάετγάτ. Εσο η ροίξογίογί δι, ὀήον 

τηά πο ἀϊοεάδηι. ὅν ἄνα Ππτιτα Πά τ αἷς [ἢ ἄλλοις αὐτὸς: ντ]ο οι Ώτα- Ω 

1θι46πιιρτο οἱ πολέμιοι» ΓΕΡΟΠΟΉ Δ τ1ΠῈ οἱ πόλεμοι, {1-- σεγίτα (ογίθάτιις: ζιαῦτα ποιοῦσι τοῖς τυφφίννοις οἱ αῤχόμε- 
- Αι ν ᾿ ᾿ »» " “- 

«τ ἃς Ἐταίπιι5 [εσίς. νοι.» χαὶ ἄλλοις αὐτὸς οἰεὶ Πεμῶντες τυγχωνοισὶ, Αταμς ἢος 

ὙἸΙδΙάεπι,ΟΟ Ρτὸ τὸ πολύνικαῦ, Ζαοά νἱτἰοίιπη εἴς, Β δάίοτίρτιιπι ππατσί πὶ, ποη πιοάο σογπδης (ογίρτιι- 

το[ἰειιοπάτιπὶ αἷο.. τὸ πόλιν νικαγ. δἷς Ἔηΐτη σοπτγα- Γ᾿ ΡΓΟΧΙΠΊΠΠῚ: [ε4 ετίαπι γεζξιμτι ρίαης ἤἕατιιο. 

αἰαυαίῃ (επτεπείδιτ δῆτα νεγία5 ΠΟΌεπῚ ἀςςοπηια οῖς, Α.]η Πῖδ, δ αὐξ τῶτον ϑεωμαϑαά τε... . . 

Ἰοαιμπιτιια εἰἘ, αἱ πόλεις ὅταν κρατήίωσι. ἀξ 410 ἱρίο ὅταν αῤχη»ἢ ὅταν ἰδεωτεύη: ΡεΥΠΠς ρατας ΗΙ. ϑτορμαπιις 

τηοηάττη ᾿ἰς ἀθργομοπαάϊτατγ ποις, μάλλον. πο απο να] εχ θο οο ἰρίτιιγ, αῖα μόέηον 1]-- 
τεβηα ἼΡΙ ἀεπη, Ὁ ρτο οὐκ᾿ αὐξᾳ δλίω πίω πόλιν, τεροποπ- ἱπά γογία ργοχίπηο ἴῃ σο]]οςατίοπα ἔπη} τοροσί- 

1οίξο σοπ- ἀμγη αἰχὶ δἀϊτίοπο ρυϊουί, οὐκ αὔξᾳ δλίω τίω «τολιν: ἰ4- ταγ. 

ἐμὰ 4πς ἀς ἱπαϊοῖο ὅς δαίθηα Το πιὶ (ὐδητοσί, ἱππια- πΙδίήοσι, Τ). Ἑἀϊτίοπο ρυϊουὶ παῖς νοῦθα ἀςρτα- 

; ᾿ΠὯἰ5 ορτίπηϊ, ὃ ΤῊ ἀπιὶοἡΠππΐ, ΠπΠ!πι6 πάτα! θα πιαζὰ ἰὴ ἢ τὶς θά ττῖς ΟΠ ΠΡ 115. οὐ γὼ τυ δοίννοις ἰσοτί μεοῖς,, 

ἀϊρηὶ, ας ἱπητηᾶταγα πόσις ΠΟΡΙ5 ἐγερτῖ. δος πῖτηῖ-.͵ ἀλλὰ πλεονεξίας ἕνεκα νομίζοεσι τότες πρέφεοϑει. [ἰς ἰπτοτ- 

ταπὶ ὃς [ἀρογῖ 5, νεγία δῆτε πῆς οὐξατο αἰχίτ δι- ΡΓΘταθαγ,ντὶ οπαητ, ἃς Εγαίτζηιιβ οδά θη ητο! οχο- 

ἐζοσ Πὶς ποίξεγ., εὐφραίνοντοι τίωὐ ασϑλιν νομώζοντεξ ἡυ- Ταϊ νἱἀοἸίσοῖ πος φιοάαμι πηοᾶο : “ἄγ δ ΑΉΣΗΥ ΗΟΙΣ 

ξ κέναι δὶς ὃζ Πος ἱρίο Ηἰεγοπε, πη Ἔχίγειπο,  ἵπιο-  βος φηίάερ [ τ τος {Πρεπαίαγίοϑβ } 411... Ὲ οπ17,2 1γ- 

πἰάε5 αἷτ, Ηἰεγοποπι δα διηρ  Πβοαπάδμι ρατγίαπι γάμμες ράγὶ βπτ βόποτε; [δ6ἰ ἀπαγηα σααῇα. Ν ατασα 
Ἐχβοσιδης: αὔξεις ὃ Ὁ πόλιν. ΤΙάοτα νεγθιτι οχίξατίπ.͵ δδίμπγάα ργοξεέξο δητεητία οἱξ, ἀϊςογο: τα ]Πἶτοβ ρα- Αδίμνάα 
πε ϑγιπροί), 899, Α. ΠηλΠίτεγ ροήτιιπι ἴῃ Πΐ5, Θ᾽ τί στη τυ Γᾶ ῖ5, ἀουη 15 [15,6 πη Ποποτο. Ὁ πᾶ- ἐδ ἫΝ 
αἰω πατείδα αὔξειν. ἩποΡτο γογὰ ἰοξείοης ᾿σοί ργοἹ- ρεορτεγα πα (ςτίρ ΠΠς Χεπορβότεμι, ὃς μος φαί- γα δ 
χίτις ΟἰξοΠ 41, {αΐα ίο]ος Η. ὅτορ μαπαβ ᾿π!ἀοτπὶ Ἂἀοπὶ πιο60. ἰπάϊςο ; οὐ γὸ συ φφίννοις ζιμῆς » ἀλλα πλεινε- 
τῆογο, Ζια ἰρίς ποη ἱπιιςοηΐτ, [προ γοηϊοίς ἀείρίςς- ξίας ἕνεκα νομίζοισι τέτως ῥέφεῶς. τα: Ἰοξείον ογὰ ὃζ ἰῃ- 
τος αιπη αἰϊογιιπη οσου εἰς ̓ πτογά 111, πΟπιβῃηπαπὶ τοργα οἴ, ας ἰητεγργοῖᾶάο ππης τεάαϊτα. ΝΙσασαπα 

ὃς ἀροττίς ταξεϊοηίθιι5. Ηεῖς πίοι ποάτη ἴῃ Ὦ Ἔχοις, ν]εἰπιῖς Πττογὶς νοσαθ}}}] τυρρίννοις, τεροίϊταπι 
εῖγρο φιαγοης: Ομ Α σΕγῸ 1 ΜΉ, ἸμΖΉΙἘ Π0Π16- ἔπτα Πορ] σοητς Πέδγασῖο Π]ι ἰσυ, ὃς (ςαιεηβ πο- 
147,2 υγϑορ»ε, [δαὶ αἰ ης 792 οἰγεα ράγτδρ τα γα [α-.͵ τα Ὡιμός συτὰ πος αὖ ΠΠ|5 ἀεἰπάς σοπιππέξιιτη: 
εἰπάο,αραρἐἠβοαγει.Ν ὈΪ χιιασίο φοίεαθας ἔθ ο τιῖπι, ντ4; (ΘΉπ|5 ΔΙ᾿ αιι5 οἵου, πυιτάγατη [1 ἰσοτίμοις. ῬοΥ-- 
ἀαΐπὶ ας (ογ!δογοῶ Ραγιιπὶ σογτο ργο ες ς νίάς- δτ οτίαπι ἴῶς διμῆς ἴηι πιεήτοτα ΑἹ σαὶ γνοηΐγο. δ9ά 
τῆμϑ Πουηίποηη ἴῃ Δα] Γορί5, ὃς οα Πα! ἀεπη αυϊα; ἴθ. {Π|4 τατίο ργῖοσ οἱ οπηπίῆο ργορδοι οτ. 

Ἰμαοεἶ»ἰα- χα "τὶ Μαςςμίδα ΟΠ], τγγαηπόγαιη δζ τγγαηη! ἐς 917, ΒΕ. ρῖο ὠντῆ οραπᾷ τορετγῖτ Εγαίπη5 ἴῃ {πἷς 
μεἰ ἐν. Ὑμαρ τὶ, ἂρ οπιπίδιι5 απ άπ τεγοθαηταγ, Ἀπ - (τί ρτιιπι ἐν τὴ φρατείᾳ » ΦΆΤ Πι γ ΟσιΠῚ ρογπγτατίο 

ϑποτζῆζ » ξαξλίοπες ἴπ οἰ αἰτατίθτια » τί πὶ ΡῈΓ τγ., ἐτοσαοης οἿΈ, 
Ταπηϊάθπι ὀρρτοῖϊ5, οἤτς ὃ Ῥεπάςπτε ἃ τυγλῃπίς ἃ- 918. Ε. 1, ορίτατ!π οπη δ ι15 εὖ ἔσῃ νικῶν τῷ καλ- 
Ἰυχαϊ, Πποτιπι σοπησιοάοσγιιπη σαιη4. διιης Α]1} με- Ἑ λίξῳ (σιχπι ἰπτογῖς ἐἘ15) αἰγοονίσκκαζι. Εὰνετθα πο {ε- 
σοτύφαννοι , Ῥαϊαπι αἰΐυαπάο Ποη ΠΗ}: [δὰ οσοιίτε, στασ ἔτι ἰη πηρα ἱπτογργεατίοπε Ρτίπγα, (64 1}}4 
Ρίιαιγοβ. Ὁ πππὶοῦρο τγγάηπιι5. νἱφξοτγία ροτίτιγ, Χοπορμοητὶ ν Πταυ!Ππ πη εὐἴοε: φαΐ αι! Βοῖς ἰῇ 

, ἡσαηι γοἰ το πηογε ργορτοτ [ρ  οίοπος ἔπιᾶ5, γε] τε-.͵. Θτίαπη ν 5 ἔαΐτ. φαιπὶ Ογαοα ρογῖτί πογίης, εὖ εἰμ ἝΝ 
αὐίς ργορτογ αἰ᾽ψπογιιπι ἀςέςείοπος ὃς ἱπ 145, νικῶν δα Ππριια πε αϊάοτη δῦ Α]1|5, πιϊπογαπιροη- ἡ 
ἐς ἘΠ τ ἀρήδεσ μὰ το τ : σασάοτ Ὁ δα ξιοίπογα τίαπῃ {ςγίρτογίθιις., ἃς πυίπαι5 ἄσοιγατο ἰοαιθητί- ὴ 
ΡδΓ5 οἰαἰτατίβ γγάππο ἄδιοτα, Ζ. 11 ἱῃ το ΓΙ ΠῚ μασο- θυ5,πεάιπι ἃ Χοπορδοῦτε αἰεὶ. Ν 
σύφαννο! ἀο]εάπτ. Ετρο πες ἱρίς τγγαηπι5 ΟΧ οἰ π|- “ 
ταοα! [μἐ}15 (ΟἸ ἀατ ρεγεοίρογε [πτίοίαπι νοϊπρτα:- ΑΒΑΤΙΟΝΕῈ ς ΒΕ Ἐν ᾿ 
τεπησις ροτοίξ συγ πος μα τοταπι ντθοπι πα ἢ- φιτννμ, 51Ὲ ΡῈ ᾿ ͵ 
πε νἱξξοσιία, ἰεπ Ὀρρτοῆϊοης δἀπογίδεογιπη, ποη Ἑ Ργοπεητίδιι. ᾿ 
ΔπΊρ σαι; (δὰ ἐαξξιοηί ἀπτηγαχατ πα: ς{ΠΠῚτ,οιιπ 
ἱηΠσῃὶ οἰ απ οπηπυτίομε : αα ἤτ, τ ραποίοτί- ῬΙ 920. Α.Ταὐςιδταιίοης τηδα Τ Δυγπεπί Ἶ 
Ὀιχι5 ἀεἰποερϑ πηρεγοτ, οι ηΔα πη ΧΟΠορΠοη- πόροις ἔεςογΑΠΊ] ἢ τίτα]ο γάξέομθε αηπομα, αἰΐα Ὑὐῤηδω,, 
τὶς Ηἴεγο ἰΙοφαίτας  ὃζ ᾿ϊ5 ἰρέϊ5 φαίάεγη νεγρὶς ν- ργοῆτγεταιγνθίψις Χοπορμοη πος Πτο., {εξ οοπι- 
το Π5. ὅπ μειόνων ἀξ. 51 ΠΟη ἴῃ ΡἰΔητίβ σοίξαγος ἰς πιοπήξγατιγιιπι γατίοποϑ τῆς ξοφῆς “ πολι Ά οὐξέτεε κι 
Υἱτσυτιπη σοτογοααίῃ {πῶ σογοῦταπι, απο ροσ-. (ὠρροάϊιαμαὶ οὐκίφη, ἰτούιηιιο ἃ δα ϑοφῆς ἀπὸ κοινοῦ, ἢ 
(ρίςεγοῦ; μος 1ρίπππ| μειόνων αὐ χήν, ἐγρογ γε ράποῖογὲ- Ὁποπιδάπιηοί πη οἴτιο5 εχ ργοπξτίδιι5 ρα ]1ο 5 αἰἱό- 
ἐς 1111 αἰ τοῦ, ὅλίω τί πόλιν οὐκ αὔξᾳν,ογδοη2 495 472- ἀϊπητ. ΙΝυης απτοπην γα ἀα ἀτ ὈΙ σιτατίδ εαυα, " 
ἐπιοανθ τοίη. ἀρ ΕΠ πηε τείροπάετς. Ν᾽ εὐὶ5 4]- απ ΠΟ νπαπὶ πποπα Πσηίῆςοτ; γεάειητεηε γα 
ἐς 1}}15 ντὶ ἀεπογοῖ: μα σεγὸ ἐγ ΑΜ 744, 6 οἠπεῖ- Ὁ μομός ἀϊςοσγε πχαὶΐ, νοσαθα}} ἰατὶς ααέξογίθιι5 πο-- 
ὄν αἰίφηος ᾿γμοίάαμς, 0 τοί πη υγόειε,, [δ4 αἰἐ- [{{π|5, αὶ δὲ 1 ἀτίπὶ (Ὀγπηοηῖβ απέξογεβ Ποη τηα]ΐ 
::492 οἰπες ρΑΥ δΡ ἐφη τη Γποίοπάο, ἀγρ βοαγεῖ. {πητᾺ ἐπεατα. Ετ πιϑοσύδων νοΧ ΔάϊεφξΔ, 411] ργο,67.- 
ΨοΓαΠῚ ΡΙ τὰ ἄς ἮΪ5.. Πα πῈ ΟΧρ σαταπη ἤπης πο-. Ζηίπητ, ἱπ μας (δητοητίᾳ πηασὶβ 1 σομ ἢ ΓΠγδαΐζ, 
ἄνιπι τη οἰτι5 (δογοτίβ 1115 5 ΟῊ ἘΡΙΑ5 Ματιϑίυρ- ὈΟγἐταέξι ποὴ ἀϊςογοπλ, ]Ο« Δητ ΠΟΥ 5 ΠοταΣ 
αἰ Π τε ν᾽ 4 οί Πγι15. Ἷ Τατϑοοηίαἰ τὶς ἔδυ! Πατο οὐδ ̓ Ἔαάδπι της γατίο, ἥιι85 
ὅ 913,4. Οὐμ {{π|5 νου 15. ζιαῦτα γὸ δὴ ποϊοῦσι τῖς ἰπδηποηᾶ, ποις. ΙΝ ες (ὐδιποσαγιο 5 σαὶ νορρυ- 

ἊΝ απὶ Ἢ 

πρρῦσν, ἐς οὐρὰ 

- ον δας 



ουἱά πό- 
μι. 
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Ππιπ πόροι ΠΠίταστ ἔτ εὶς γοάάετς [)6 σοξβσαἰϊφηα, Α φέρον αἷ,, καὶ οὐ κάλλιον. το ἀ Θτίατι (ὐαπηογαγῖο Ρἰα- 
ἃς ἰδὲ πξοσύδων., 1)ε βπἔἰέῤηες ἐααϊάσιη δα ςπείγὶ 
ΡοΙτηπι. ΙΝαμη ντ πόροι νοξείρα!α πο ἔτμιτ, αιια; 
ΘΙ ΟΙΤατ 5 νοτογίθιι5 ὃζ πελέσμαΐᾳ, ὃζ τέλη δημοσία οχ- 
Ροπαητατ : τα πείθοι ποη ἔπππτ ἔτ ἔδει5., Ζιιπὶ ἐς 
τορα ] τα ίδγηιο οἴ !. (ςα Π!οτὰ σα] οα] 15 γοαϊτιις 
ἃς ῬΓΟΌΟΊτας ρα] 1ςί. Πύρων ΠσΠΙΠ σατιπὶ οχ ΒΠτα 
Χοποροητοίς πιο! ] ροῦς ᾿σοῖ., απ 1 αὐας «-- 
σεως ̓ Εν πίύτος πόρος ἔχοντες “ϑὸς τὸ πολεμέϊν. ν ὈΪ 

Πιυλρ! Ἰοίτον ἀσοῖρα γατίοποϑ, απτ πποάοϑ: ἤρα ἱ- 
Ρίε Χεποόρβοη {ξατίπι τρόποις {1 1]οἶτ. [το πὰ 1 ἑλλη - 
νικῶν 5 εἰσηγριῶτο πόρον χεημν, ροοη]α: ΠΟἢ βοἰππ 
τατίοπεπι οἰξοηάοθδης. Ετν 11 παιδείας. ΠΙΒ]] οἵα 
Αἰτεα ποράζειν χρήματα, 4114πὶ ΠΟ ἤςΕΓς ν 6] ράγαγε ρε- 
ση]α: σορίάπ. δὶς ὃς [ῖοηὶ (Δ Π1ο πόρος δμᾳρκὴς καὶ 
«ἕναος οἵ᾿ ΓΟ τις οΓροτιι5 ἃς ΡΟΓΟΠηΪ5. 

921, Β.ΡΤῸ εἰ ὃ πεὲς τοῖς, [6 ρ ἸταΓ ἢ Δ}115, ἔπὸἢ πεὸς 

“πῆς Εσο ἢ [ογθοη ἀππιαγδίτγου, τ ὃ, εἰ τσϑὸς τοῖς αὐ - 
“οφυέσι ( οὔ ἰπτογίε ἐἘ 15) μετοίκων ὀψημελέα ἤϑοιτο; σα 

ἱπτογγορατίοη!β Ποῖα. 
ἈΙδΙάθπ,, (ἴῃ ΒΙ5, μέγας δ τὰΡ ὁ κίνδεευος ἀπὼν, Ρι1- 

ταῦτ (απ ογαγῖτ5 ἀπὼν ΠηιτΑ ΠΕ 11ΠῚ 1" αἰγϑὸν, Πα} 1 
ααυίάοιη οχ ἰάοποα σαι. Ουΐρρο [οΠτι5 οΧ ἀχὸν 
τοξξιις ςοΠ Τρ πα] }π|ς πεῖς ροτοίξ. Εσο ἰεσοπάμιῃ 
ςεμίξο : κεύγα ἐδ γὸ ὁ κίνδευος ἀπῶν, γγασημεῦ; ἢ στα! 47,2 
ἀάμεηῖς, ρον λον αὖ δὴ αθ . Ἐ᾿ ν τἀ οπγιις [τὶ ἀο πΊ 

ΤΊΟΧ {π11ς], μέγα ὃ καὶ τὸ, ιοα {{π|5 ργαςοφάςητί- 
Βιι5 τοίροπάος. Ηἰβ Ὄχαγατίβ., ὃζ δά ]ατα τα ΠΕ] ἰπισιι- 
Ὀτατίομς Ταπτγίπεπῇ ; μλης εἰηθηάατίοηςι {ΠΠ| - 
“πόσας ποζαζαπῃι ἱπιιεηΐ. 

Β 

σαίτ. 
δΊΡθίάοπι, Γ). (ΟΟΑπιεγαγίι15 ΡΓῸ ὠνοησοίτω., ΟἸΠΠῚ 

4 διιπα]4Π| ὠνούήσατε Ἰοσῖτ. (4 πε ]ῖτι5. εἰ[Ἐ ὠννοησαίτω- 
σαν (οτίοτε, αι ἀ ἴῃ πο πατ ]ατιτη οχ ἀρ Ὀτοιία- 
τιγα Οταςα. ᾿ 

Τά οπγΡτο εἶεν ἐν δημοσίᾳ, (οΓἸ ΘΠ ἄτι εχ ρσϊουῖ 
ποτατίοης ῃγςδ. εἶεν δηλίοσία. 

Ιθιάειι, ΕΟρτο Αἰναφαύςῳ,ΓΟροποηάμπι ΑἸ ναφλύ- 
φῳ, 1] ἰοςι5 ο[Ἐ Ατείςα.. 

ἤ9129.Β. ρτοὸ ὑποῦ αἰδιπύσων, (τ απ άτιπ ὑασὺ "ὟΝ 
ραπόλων: 41] οὕαητ Αττίςα Γερο 5 ΟἰΓΟΙΙΓΟΓΘ5, σα - 

{ποαία ρτα Πα Πα; σαι|{ οατπ οδειητες. Ας ἔθος 
ΡΕΓΒΙδοητας πος Δἀπ]είσεητεβ., ν θ᾽ ργίπλιιπι ἀγπγα 
τηάιπῆοδης. [ἢ σ]ολγι!ς ΔΏΓΙ 1115 αἥραπολόι ἐχροηῦ- 

ται δοῦλοι δημόσιοι, ὃς ςα! τοῖα, ὃζ σα] Ομ 65:1 ΠΆΪ ΓΙ ΠῚ 
ὃζ ῃϊ αὖ οθειιπάο. 

ἜΙδΙάεπι, Ο, ΝἸεοία ππε 1}, καὶ απ ἀγορᾷς τῆς 
ἐκείνου αὖ. ἸΝΑτη 11 ὀκείνα πος αὐ πολυανβρωπίας ΓΕ - 
ξαστί μος δ τὰ μιέταλνα, τα: ργ οτος ροτοίε. [τὰ - 

Ο 4ιεροτίιϑ ἐπτοπἀαῃ 11ΠῚ. καὶ τ᾿ ἀχρεας ἃ ἀκέϊ οὔ-- 
σης. οἴη ὃς ἴῃ ποτὶς Τδαγι πε πῇ ι5 ἱπποη]. 

Ἰδιἀοπὶ, Γ). Ρτὸ οἵγε γὸ, Ο]οσαητία οἵτε ὸΡ, σας 
Θτίδτη {6 τα. οἷτε φρουρέν : ὃς ν ογία (πο Πτί ργο- 
ΧΙΠΊΟ » ΦὩροίήοιεν ἐν τοῖς γυμνασίοις » ῬΙ ὁ Πῖι5 εΓτ τρῴτ- 
Ὅιεν πα ἐν Οἷς γυμνασίοις. 

930,Α.Ο οα Ίη 4}115,δςζ ἰὴ Η. δτερμαηὶ εἀϊτίο- 
πΘΙεσίτιγ. παρ ἀγίίλῳ σκοποῦσιν, ἔσκε 46 νἱτίαταπη Εἰ 
ΟΧ όγθος σκοποῦσιν. ἸΝῚΠ1] Πεὶς ργουηϊττιιητ οἰτις 
{-Ββεα!αίπηατα, ΠΙΠ1] 411) ργωίξαησ. 'Νατ σαοάή (ἃ- 

89,25. 1). ρ΄. πελεσφοροίη ΠΟῚ ἀπ ται! ̓ ασυθγα- Γ) πηθγαγίτβ Ἐχοοα ται αϑϑοὶ μέλος σκοποῦσιν, 14 ΓΘΊΙΟΓα 
τίοπε (δοιπ 4 Γθροπετζε τελεσφοροῖτο. ΝΑ ΠῚ ἁΠοαυίη 
Οτί ΠῚ μμοϑοφοροῖτο , 4ιιο Δητοςοαϊτ ργοχίπιε , ἐογῖ- 
Ὀεπάιπιπι εἴδοι αἰ τεσ. 

"923,4. ΡΓῸ κτήσαιτο (ογ! ΡῈ Πα τ1ΠῈ κτήσει, ἤσας 
εχ [ἐαιιθητὶ πεϑτελέζωσι ράγετ. εἷς ἐἰπὴρ ἀιιτειη πλιι- 
τη τι ἴῃ ὥασερ, 10 οὕτω ργα σε ἀφητὶ τείροπάετ. 
Οὐαπησιαπι ἀδίηςερϑ ἴῃ Ἵ δαγίπεπῇ ἰπασαθτατίο- 
Πὸ πιατρί πὶ Δα ογίρειιπι ν αἱ ὡς εἰ αῆρ,ν πὸ νοσαῦιο. 
Μογίι ἀεηίχαε ν]τίπιο, ργο ὅσω αὐ (ςτίρίόγαμη 1δὲ- 
ἄστη δ( αὐ. αιιο ρεαςοεάδητί πλείονα τε ροπάετ. 
Ἔο ΓΕΡτΟ ἀεὶ παρεῖχεν, (ογ απ π1ΠῚ ἀεὶ παρέχάν: 

νττοίροπάσατ νερὸ. οί ργαςοηπϊτ, δποδυδὸναι. 
Ἀδσροτταπι ἃς Ποςίῃ ποτὶς Τ δυσί πθηῆθι5. 

θ᾽ 46 πὶ ρΓὸ ἡμιμναῆα ἀΐςο (οΥΙ ἔα τιπη ἡ μήμιναιον. 
ἸΝοη επίπ μας, τετρακόσια ἡμιμινά!α » ςοὨϊ πη σὶ ἀ6- 
Βεπτ,ν αἰ αὶ ραταγαητ : [Ὁ ἃ ἡ μέμεψαμον ΓΟ οΓοΠάτιπῇ 
Δα προσέφερε, ΠΟ « ρΓαςοῆΠτ. 

ἤ9;6,Α.Ρζο ἐγίες (τε δὲ ρταἴξατ ἐγζήας. τ Ρ41}- 
Ιο ΡοΙ͂, Βερτο διιυατὸν ἐφαϑη ναί τε αὐϑρώπες χαὶ κτή-- 

σοι ἃχ καὶ φυλάξαι. τε ξείτι5 δωυατὸν ἐφανη {{).τὸ λὐβρώπες 
χαὶ κτήσα δχ 5 (ΙΠῚ ΠοτοΓΊ5. γι 4116 46 ποτὶ Ταῖς 
τἰποπῆριι5. 

Ὧ927, Α. Ρτο ὑσυύνομιον » ΓΟΡΟΠΟ ὑσοονόμων : Υἴ πέ- 
εὰς βάϑους, ὃζ αἷβας ὑπονόμων, ςΔἀοτη Γατίοηο ἀϊςΑ- 
τι, αστοέξε φυίάσηι. Εχ ἱΠ46π| ποτίς Τδυγίηςθη- 
{Ρι15. 
 Κ ΙΡΙάσπη. ἰπ ἢϊ5, καμνοτομᾶν γε οὐδὲν... ἔξεςι 

νι, ἢ ππρότερον, ΠΥΌτΙ]α οἰ ογατίο, Πςἰητοστγαπ δ: χαν- 
νοτομεν γε οὐδὲν ἡον ἕξεσι νωῦ,, ἢ “πρότερον. ἸΝ οτατιιπι ὃς 
δος Ταιτίηϊ. 

δΙδίάςπα,Ο. Αὐτφοξζοϑε παδεπάμππι νεἰαζ ἐλλ4- 
πἢικόνας ἢ μηδὲν μέντοι δὲς τῶτο φοξεϊ ἀπ Ιεσοτεπταγ, ἀὰϊ 
φορῶ αι (εἰ δεημ άπ; γε Ατμεπίεπίεβ πος Χεπο- 
Ῥδοη δάϊοσιατιιγ, σιοπηδἀπιοάαμη δὲ 4Π [δὲ ξἈεῖτ. 

Ὧ9128, Α. ΡΓῸ καὶ κ έμον τεροίπεγαητίη πηαγρίης 
41 44π| καὶ κάκιον «τηα]ς. ΚΒ οὐξῖμ9 οηΐπη, πολυτελέ- 

σ 

“δὰ μέλος ρτοαποίτας, νε ἱρίειηοσ ἰῃτογίπι ξατοτὶ 
νοἱ τ. ι 

1θΊ46πι, Ο. Ὁ ποα Πείς [οσίτιατ, ἱερῶν ἢ ὁσίων ὅ7-- 
ϑυμιφιῶτες , (Ἐ]ΖιΠπτι15 {ππ| ἱπτεγργοζάηαο : Ἰΐσος ἱπ 
ςοαΐςε πγ60 7 ΔΕ ΓΙΠῚ Ποτάζιιη ΡΓῸ ὁσίων πποηΐνο- 
σαθα] πὶ δημοσίων. 

ἌΓ ΙΒ ΜΕ ΚΕ 
ἘΩΝΈΕΈΒΤΊΚΙ. 

Αρ.93:. 4. Ηππο]θτιπι Χο πορἤοητίς σαῖς 
ἀοπιᾶηῖο ΧΧΥῚ ΔΠΠΟ5. ΠῚ ργΙΠ.15 Χοπο- 

Ῥίοη πιεῖ ργοάϊγες, ἀς ἱπάυμεγία γε πε η ἀτπη 
(ὐλπιογαιο » Υἱγο σορσηίτίοηε Πττογαγᾶ Ογαςαγιιτη 
ΤΊΔσΠΟ ἡ ΡΕτΑΙ 5 ραΓΓΙΠῚ ΠΟ ἐπ] 6 15 ΟΧΡΟΓΘ {6101} 
{0]1 41. ΧΧΊΙΙΙΙ Δἴ ΧΧΥ Παῖι5 ΔΠΠ08 » ΟΙΠῚ ΕΓ1- 

αἰτίἤτπιο (ἐπε δρεπαροπαγίο,ταησάμιις {προγί-- 
το, Εγταπηθῆ ἱπηραγ ἀΙΉἰ τοίπι5 [π|ςίρεγε νε]ϊε ν!- 
ἄετγετ, ΡΑΓτίπι οτίαπι, γῖ οι1ΠΊ ΠΊ6ῖ5 παης Οαπηογα- 

Ε τἰδηδπὶ οαιο τίς Πδγὶ νου οπ θη, σοι ἐροοίπηεπ, 
ἱπτεγργοτατίοηΐς θοηα, ας ΚΕ Ιδἰττὶ τγαηΠατίοπεπι 
ΗἸρραγςξίοί, αὶ ἴδον μαπορτγοχίπης (δ αίτιτν εἰ-- 
τιῖ ΘΧορ πη νἱτίοία:. σοπίπηρογοπι. δεά απ 
ἀείποςρϑ ἰπ 4ια 414} απ] ἶσο πιο ο  Δυγίηξῇ οτίῳ, 
410 ποη Η. ϑτερῆδηί Ἔχθιηρίο Χεπορμοητζαπι 
πορίεέξα φιοάαπι οεπάοπάπτη, (εἀ {ξπάϊο Ππ- 
Ἴ ἀευππογοπάπιπι οχοο  ξε15 εἴτα ορογίθιις σοπ- 

{αἰ ,ποπ πποάο τεηταθ, γογαπιοτίαπι μαι ἰηΈ6]1- 
εἶτεγ ἱπτογργετγατίοποπι ντγπίχας ΠΡ τὶ ποιιαπὶ δά 
ὙΠ ] στιὰ ρεγάτιχις νἱάθγεγ. αα ταπθη Δ οο- 
ἄεπ Η.ϑτερπαπο, σα! ἀδίηάς τγααίτα ξαϊτοιιπι [115 

ΡΟ] Ιοᾶ 44,41 ἘΠ στοῦ ΓΟΟΙΡΕΓΑΓΙ Ροῆει : ἀππὶ ργο- 
σαζγατῖογ ἴῃ {{τ6 πὶ ΠΊΘῚ5 ΔΠΠῸ Ρίορο τοῖο Ετγαηςο- 

Ῥαγτὶ φἀππογίτπις ουτη Ἔχροσίτιιγ, τογιιπι ΓΕ] ΠΡ τιιπα 
Βαπς ίςτιηοηί 1 ἀτίηο τγαάοπάιμη (ξατα, ντ νεγα 
Ριογ 16 ἰαθοσ ππθιι5 νοὶ στερμδηὶ α ἀἰπτα ηςεη- 

ΖΖα. 2 

λοι, 

Τόσο ἐα 

ΣΟΙ͂ΣΙ 

αἰεί. 

Ἀπησπει 
ἐμέευρυας 

αΐξτοπις πὸ 

μά ἀηρί τ 

ἕἥς 
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ἀϊο, νο τα οἰ θεία μἩ Πα ΒΈ 19 ΑἸοστορίςο ρεῦ- Α αοά ταὶ δυῖς εἰτπὶ εχ ᾿πτογααἝ]ο εἰς ΘξξαταΠ, ποῖοῖ 

Ππ τ. αα ἀπὸ νῖν δὶς πλοζο Πρσπιοητο ργαξεχούο, 

ταγ πγοὰ ἡλἰδὶ ποη τοάδογοτ, ΩΝ πη νογίτιιβ Εἰς 

ταῦπεπ αἴης ποῦ Ρτοάϊγοι Χέπορμοη αὐπεγοοςη- 

{πτι5., {ΔΙ οΧ ΑἴΤα πλοὶβ ν ηΐτ5 ν 1! 15 {ΠπΠ γατας. 

Ηδπονοῖο οὅπογποπειη [ἰδγὶ ἐαιιοιεγις ροίξοτῖο- 

τοι σα Κοποφἤοητο αύαοο, νοϊατίη οτίο ραι]- 

Ιο ̓ ἰδϑγίοτὶ πποπήδιις μι εγηΐ5. ὃζ ἰῃ Πγροςαιεῖς5 

φυσι ΟοΥπλπίοῖς ΕΧρο ται 9 ςοπίπηφετο νο- 

ΠῚ 1αϊ. Ρτίουεπι, ἰσοτίπτεγ τπογαπῃ ὃζ αα}α: πιο οἱ 45 
παί! πῇ Οσοιρατ ΟΠ 65,τα 6 ἰοπρε ΔὉ Βγροῦαι- 

ἧϊς, δριιά [τὰ]ο5 ϑαδα!ρίηοϑβ Τ απτῖπὶ ξλάζαια,, τα 
ΝΝοταζόγαμι ἰδ τὶς πἰδ]]οἰο πάσιπι ἀτιχὶ : ντ νἱγὶ θοπὶ 
δὲ αὶ νίάφαητ: 4110 ἀπο δτορβδηιις ὃς ἱπἶτο 
τὴς γοτίμογο ποι θδγατίομπος πιοὰ5 δά ηἰίας ἤτ, ὅζ τα- 
τηθῃ φασιν ἀρ πηασηοϑ ρΙεγοίσιις νίγοϑ Ρετέτις 
ἔϊα ἔτοπτε σοητειηίογις; φαοά αι!άθιῃ ἴῃ οο πὸ- 
πατι ποη οἤδε ΡΓαϊσαητ ΘΠ 68.» 411] ῬαΘηττῖις Βο- 

τηΐπσπὶ ποπητ. Ομ: νογο ςαιπητας δά παης [1- 
ες δγαπι ποζαῖ ΠΙΙΠῸ ρει πλμἢ ρα] σαηταγ.  ρρε 

Ὁδιπογαγί) μι} 15 νταΐ, εἄαιις ἀα σαὰΠ ρυίοτι εαϊ- 
τίοπε ππῖῃι «οἰ πεπάϊιπι αὖ επτοπἀατίοης Οταςὶ 
τοπτοχταϑ ΡΟΥΈ τἄτιμτι γίγιιπη Ἔχ  ΠἸπηαὶ]. Ῥτορτοτ- 
ξαπες αἰξοεί εἰς ποἰς Ὀρὶϊ5, 408 Γεσοῃϑ5 πατα της 
ὈΠΊΗ ἃ. 

933. ΟΟΝΕες ἴῃ τοχτὰ χείρυς, ΠΕς ἴῃ ΠΊΔΓΡῚΠΕ Κρείδ- 
. σα ζῥεε, σοῖς τετί ἢ οτὶ ροτοίε; (δα ρτοὸ Ὠΐ5 σκίρῥος τοροηὶ ἀςθ6- 
Ῥτο χερος γρ Ἰῃάϊςο, Ὁ υ] 4 Διιτοιη σκέῤῥος, ἱΠτΕ Πρ ίτιιγ εχ τὴς αἱ- 

μή κυ ἰῇ ςἰδ 7 αὶ τ ΠΟΤΕ 8 ὉΔΙ]οἵος ἱτα Ὠοπλίηδητ δ 4μαΐος Ϊῃ 
ςααοτατῃ ογατίδι5 ἔτεαιθήτου εχ ἔπης. ΗΙΝ αὐ ο- 
αἀἰτίοπεπι δῆς ρο[ξεγιογοηι Ιπςαδταϊτίοπε τογιία 
ποτατίς, ὃζ ααἰατο ἰαθοῦς Ὑ δυγί με πῇ; δά ςτίρταπα 
πιλγσίηἱ ετίδιη {ΠΠπ|5 ἤλης εἸποπἀδιὶοηοπὶ ἰηποηΐ, 

ι εοὐτ αἀὐρεπαϊῖςε; απο Ὁ πος γοσάθα|ο σκίῤῥος ἀε- 
οὐσκιῤῥόν ἀιόξιαπη ν ἜΓ τι τνσκιῤῥωθίεῦαι [εσάτιγ Ποία. πος 
δναρν ἰρίοΠθτο, ο 58,4. ἀπ 5. ἐπφϑαὺ ὀνσκιῤῥωθῆ: φαοά νεὶ 

ἐπάατείςετο Πρσηϊβοατ,ν εὶ σαἰ πὶ οὐδ άτισογε; 
934, ΕΟΡτο ἡδ καάτωϑεν ἀςραχίλων, πεζοί ατίο το- 

Ῥοποηάαπι δ ὅπιωϑεν ἀφραγχέλων. 5 Ἔηἰπὶ Ορροπετί 

{μῃτ οἱ ἔμσσθεϑεν ἰφράγαλοι , 1105 [ξατίπν {Π ]]οἰς Χ - 
πόρποη ἢΠίς νοι 5, αὖ φἶδὶ ΔΙ ἔμσφροϑεν. [ΔοΠὶ πο- 
ζατιτη ὃς Τ ΔΕΓΙΗΪ. ΕΝ τ 

931. 0. 1 15, καὶ δγν ἣν. Ὁ μυὴ ὀργίζεαϑειι., Πορσατίο- 
ΠοΠῚ αὐ εχριιποὶ ἀςθοτο, Ζαπὶ αἰϊα πὰς ρδτετ  ἰο- 
εἰ (Ἐτίτις τσ οχ σος 4 ο {Θααίτατ, Ομ χυπουύτων ἀ-- 
παλλάπι ὡς, ἸΝαὴν ἔδυ! ραίξιι5,, Πτὶ ροτι5, ἱττατιοηΐ 
({π επῖτὰ Βεϊστράδο {ΠΠπ|4 ὀργίψεοϑει ) ΠΡ εγατίο ἃ τος 
διις πιο οἰ ἰβ ορροπίταγ, Ὁ πατὴ γέτο Βεὶς ἃ ίσορο 
αἰΐθηα {4 (αι ογαυ απ ὃ (κα Μ ΟΥ̓͂ΣΙ 9 ΉΕΤΙ 72 [ΑΡΉΖΕΗΣ 
ἀ: 5 [Π2ηγις Γῆν γα δεπττάηα ρει σά βίεπεα (τος δά 
μετ᾿ ἠρεμίας (ρεζξατ) 9 (οἰ άνηος (Πος δα μετ᾽ ἐρη-- 
“μίας: πο ἴῃ ταχγὰ ΠΟ ΓΘροσίταΓ, (ει εχ ἠρεμίας τγ11-- 
ταηο Ππρίτατ ) γείοσαγε κ᾿ ΟΟΉΙγά ὕεγο, οἰδιῆς ὅδ᾽ ρο- 
{πηι, δ αδρεέμοηος οὐ "ἄγ μῦη ρεῪ βοϑρεῖμπος ῥγοσαγα- 

γέ. ἸΝάτὴ σα! ἀταπηάοπι 6ἸἘ1]}4, Ἑα πιεῖ ας Πτίπη ἃς 
ἐγαίσςπτίδιπ οααὶ δα Π]ςητία ὃς [ΟἹ τι π65 το] εσα- 
τοὺ Μοαίητογρτγογαγίο τᾷ ρείοσ Τυτ ἡ θη [8.411 
Ὑιοπηξί5 ροϊξοτίον. γεξεῦ ἰοςεὶ (θη [πὶ ἐχρσίπιτ, 

Το ας. 936, (.1ῃ 5 γοιθί5,ε) παρεςη ώτας ἱππεύων μὴ ἐκ- 
βοην φέροι πρὸς τότοις. ΠΙΒΙ] πχοπυῖς ἐς ν]]ο νἱτίο ὐαπιο- 

τατίιις . ἐσὸ ποιὰ ἰδσὰς ἀοριοῃθηάο. (λυ οηΐπη οἱ 
ἡΠ πὰ. ὕανπος ἱππεύων παρεςηκότεις : ΠΙΠΠ, ὁ “πες δγαίίαην 
ἐπος ααὐἰξαπτο ὃ τὰ «τα τ ἀατοιη ἰρίς, δὲ ὥγίο ργο- 
Ρέ αὐμπϊ. απαίι (ςγίρταιη οτος, δας (αἰ πὶ (ςτίδοη- 
ἄπιπιὶ ρΓο παρεοηκότας ἱωπεύων, ἰοξξΐοΠο σογγθ τὶ 
"παρεφηκότων ἵπασπὼν. ἵΝὸ απ ἰοξξογος ἀδτίηοαιη, ἀϊςο 

Κοπορδμοηιὶ το Ἰταολάμπι τοῖς ν εχ ροξτίςιιπι, 

Β 

Ηετγηποροποϑ . φάςοα; Που ποίου ΠΠιἰ ὀπετεύων ; 
ντίτα Ιοσιιϑ το τ τατιιν, εἰ παρεφήκότοις ἀπττεύων μυὴ ἐκ- 
φέροι χοὸς τόποις, 4Π ἀαἰΠ άπιος ἐπ ῥοξξαπς. Ὁ υἱἱὰ τατα δὴ 
ρταγ πη ατί ο]ς ρτΓοἷδ ποτατιιπη, ὀπατεύφν εἰς ἔλέξιιπι 
οΧ ὀπἸεύφ : ν]Δοηἀῇ,4}} ροτίι5 πος Ιοσο Χοπορποῦ 
ὀπῆεύων (στ ρίοτίτ, ντ σα! ἀθια ατίτγογ. Αἰτογασγιαπα 
ὀϊ πε γοππτπσηάπτη, μα] }5 ἀπδῖτο. Νες εἵξ, ἐὺς 
1ά πιο πηοιθαῦ, Πα ὀπγεύφν ἰεχίτα ποίεγα ἤθη Πα- 
θεδητσ. [Ιἄείη πος ἃς Ὑδυτγίηὶ ἀπ! δά πογίιμη, ὃς αά-- 
(οτίβταιη πλαγρίη], ὃς ἱπτεγργόταηο θά ατιιη1. 

937 .Αορτὸ καλῶς αὖ ἴαυτα παῦτα ποιοϊὶν. εἰ σ᾽ ὁ ως 
ὑγιές ,σαπη οοτετί5; ὃς αἠπίπσιο ὃς ἰογίδο, ποιοῦν. εἴγ᾽ 
ἄγιως,δες. Ὡς ἀοτὶς ΤΔυΓ πο πἤθιι. 

Ἰθιἀεήν, Β. Ρτο δινεύμαζα, φιιοά ἱπτεγρτετατίοπὲ 
Ροίξγεπλα γοτίπαϊ, θέε! Ομ ΠῚ ἃ] 14 πη δὴ νεύμαζᾳ τέρε- 
τὶ δά ογίρταπη ᾿ς δγατίοης Τ απγίποπῇ. 

ἸδΊάθπι, Ε: Ρτὸ ἢ τὸ κύμα υὑαῥεμοωῦ, ορὶτ (απΊεγα- 
υἱπϑ ἢ τὸ σῶμα ὑπρεμοωῦ,, ιαπ αἰσας σσγρη βηετον 
ἀϑηπάασης. ταὶς ργοξςέξο. παπν ἐς οΣΙβ ν τὸ Ποτο 

ΓΟ Ιοααίταγ δαέξογ, οχ {πο ἡδαίοα αι ἀλη} 1Π 645 
εχ [τ : οτῖς εὐασπατίομε νἱτ πος ἰρίπιπι σαγαητς: 

938, ΑΙΝοητεέξείπητ μας φα οέξα, τὰ ὃ εἰς ὦ μὴ 
ὑγρὰ {ἢ), ἀπορῥυΐζα. Ὁ ἀΐρρς ἀεε[Ἐ 4] 1χυ!ά; Ἰἀςο; ἢςς 
Ρταοο ςπτίθιις, πος φποπτιίδας τείροη ἐεπὲ, Εχί- 
δια πγατατίο ἤογί ἢος πιοάο ροτοίξ. Δεῖ ὃ, εἰς ὦ μὲ ἡ 
ὑγρὰ, ζῇ χπόρῥυζᾳ. δὶς ςοματοητ οὐημΐδ ιν ες ἀπθῖτο, 
τα Χεπορβοητει ἤας (ςερηε. δεαυίτας ποα 
τααἰτίς ᾿ητουϊοἐεῖς, ἀφεςηκότων ςερεοῖ τὸς πύδδκς. ΥΠ1τα ἢ-- 
ἀπιπ} ἢ ἐφεςηκότων,ΕΧ οἰ 46 Πτὶ γατίοῃθ : Ποιιΐ ρα] ΐο 

Ὀ ΡΟΙ αἰχίτ, ὅπη: τότων ἑσηκως, 4 ταπτη πη άετη οἱξ,ας 

Ε 

Ε 

α 

τὸ πὶς ἐφεφήκως Ὁ 

Ιθίάεπι, Β. 1 Ἦϊς γογδίς , χαὶ τὸς πόσοι κατενρώΐοι, 
νἸτίοίε (τγίρτιπι γορεγίταγ {4 καπαυρωον νοτ πὶ 
ἴῃ ςαἰϊτῖ5, οτίατῃ Η, ϑτερῃδηὶ Ροϊξοιίοτς ἱπιρτοῖπο- 
Π6. (ὐαπηογαγίας αι 486 {Οτιρτιγαιι {δα ατι!5 6ΠῈ 
ΤΟΥΓΙρΡταπη, ἦτ πῇ ρφαΐός ἡ δ αγαρέια διτ, το ἀϊάϊτ. Ρε- 
65 σα] φοττα νοὶ τις {ἰχὴ »νῈ} ἀπατατὶ, φιιοά οἴ 
κατευρωυὴν, ηὖ ρτοάεῖϊ. Ατ οἴει γε! γοδυϊο- 
τος, πιαρῃᾷ Παίγος ντη ἰτατοπη. Ετρο το τι δ πάτιπη, 
καὶ τὸς πόας καϊαρωννύοι : 41α Πα 46 πε ξϊο ἃ της το- 
Ροττα οἱὲ ἴῃ Ἰαουθγατίοης ἰδοαηἊα Χοπορμοηῖοα 
Τδαυτπεηῇ. ; 

Ἰδίάθαν, Ψψ δες ἰπο απ [εἰ 7, 4υΐα τοαδίο ἵα- 
Ρεγῆσιιπν, ᾿δίάειη ποις ἀμφιτομων τετίπετὶ, ἴθ 
ῬοἸ ιιοῖς ἀμφιδοχμῶν ρτοτίις αἀδιτίτεξάϊιπι. δεσιη- 
ἀὰ αὐάφη γοσεποης Ταυγίηΐ εχ ντγοηας νοζᾶ- 
δυο ἀμφιτόμον ὃζ ἀμφιδόχμων αἰϊιιὰ ξαξειπα ἱππ δὶ 
οἰμφιοδύων, δέ ρτο πος οχροίτὶ γοτιιη αἱ ἰαρί ἀος, 'π 
ὙΠ ὶς ἰλσοητοβ. δα πιὴς ἡξὰ τ] Π] ποτ ργοθαπειιγ, 
Ρτα [11] ΡΟ] εὶς ἀμφιδδχμων νοςε, αιαπὶ Χοὴο- 
ῬΒοπεὶτγθαῖτ. ; 

939, .Ρτοὸ χαΐτη, Ὁ προκέμιοι τε, καὶ ἐραὶ, [πε] 6 η- 
ἄλιπὶ : χαίτο » ππρρκόμεον τε, (ὃ ἐφαί. ΙΝ ΠῚ καὶ {ιυι] 461 41- 
τογιπῃ ἀιιη δῖ, ὃ αἰροκομίες Οτα᾿ εἰ που αἴσῃ. 

940, Β. πῃ οπιηΐδιις εαϊτίς οἷ δ, ποιήστεν παφϑειέναι, 
σοτγαρτο. ΪΝᾺπΠ| ποιήσοντα ππροςιέναι [ςτὶρίς Χεῆο- 
Βοπεεσιχα ἰπάς ροτίρίοἴτατ; Ζιιο ἃ 4ἰ[{ια τα Ἰάττὴ 
αἕξα, (14 ἰποίξ 11} ποιήσανζ ΠῤηϊΠοαταπι) πο ορὰις 
Πταςοξάεγο,ντ αη ἔοίδλτηιις. 

Τ᾽ 4ςπὶ, Β. Πίσας ἔοστε το] εγασὶ ΡοΙΠι τα Ἱ αὖ, τος 
ξέγεπάο 4 δά μακρῷ (δητιοης ; τα ΠΊ 6 πὲ σ᾽ αὖ, τε]4- 
τα ΔΩ] δγδεέσκᾳν πη ΟΠ τι5 οἵδ, ργα δ γείιη 4πι1}} μακρά 
τῷ ἀχργεῖ αἰϊαα μάθει τῷ, φιιοα Ρείτι ἢ} Ἔχ οΠ α]τ. 

.941τ, Α΄ ΡΟ Πα νεγθα, ὅσον δα ἀπέχεν δ χαλινὸν ἢ: 
γγάϑων, (δ οὶ {ξατίπι ἰεθ εἴς νι ἀδητιτ Πα, ὡςε μυὺὶ ἐπ 
γαίοϑητν ἢ »4μιδιις ἀοτίαγαταγ, αιοάηλπι Πτίητετ- 
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φιδοχ ίθὶ, } 



ΝΈ ΝΌΟΣ: 

πα απὸ ἐοπιοπίθαϑ ἐντ ]α Φοπς γε Πτπῖο (δη- 
(Το φυαητατ, ὁ μὲ γὸ ἄγαν ποιὸς αὐτοῖς, τυλοῖ τὸ ςύμια "ὁ σ᾽ 
ἄγαν εἰς ἄκρον; στα σοτοΓ 5. Ε]λης Γοτί πο Ἰο ἘΠ] ΟΠ ο πὶ 
τῊ ΙΕ Πθεπτ ᾿πτεγργοζατίοης ροίξεγίοῦί. ἀπιαίι μιὴ 
Δητο αὐάξαϑητον πος πο ο γουποαταγ αοὰ τα ἱμ1]ὰ- 
σαδγατίομο ργίηνα ργὸ {πργορτίοῖο νιἀοδαταν πά- 
-θοπάυτὴ. (ὐαπγογάγιιϑ αιοςς ἀπιη γε άαις, 24 [ὁπ- 
ἢ γοιεηδετγ 9 ΟῊ {πὰ τοίριοῖτ, ὥςε μὴ αὐα(αϑητίν 7), 
{δ μὴ τεϊοέξαπι Ἔχο πάϊς. 

λτια: [Ἑατίμ Πἴτ. Β.ἰαἴτο ΤΟ φαπητατ, χρη ἢ ΟΣ ἵω- 
σοκόμιον αὶ τοὶ τοιά δὲ παροξαύϑα . λαοῖς ψΙτΙατὰ ἴπητ, 

φαλαιντίοϊο παροξωύϑοι.[ςοιτη ἀπ ΕἸ. στερ μα πιιη. 
ἴῃ παρωξωύϑαι παιτατο,, το Π ταὶ ροΐτητ, Αἰ νδγαὴ 
νῖ ξατοαγ., οχ Ἰπγάθαπη ἃς ἰρς ἰπουρτατίομς Πὰς 
Ῥοιξοτίοσυ! πῖ [εἰ β ἐλ έξιιγαπη 115 μοῖς, Π ρῖο κω τὰ 
συιαίδὲ πειροξωύϑοι, ΓΟΡ ΟΠ ΘΟ ΘΠ ΧΤ' τοιάδὲ παρωξαυϑα» 
ΠΈ1ΠῈ καὶ Σ, ὃς ὶ πὰ Γοροτίτοποιη {{|π|5 χα! Ππρετια- 
σαηοαπη Βαδοαητ. 59 ἔα Πτπ τὴς ἀεργθοηαὶ, αι 
δαΐατιτη Ταμγ πο πίοηη ἰδ τιιπι ποτα [Δ ρ᾽ δου. 
ἸΝαι ἴῃ θο ρτοὸ Πΐ5, χρὴ ὃ ὃ ἑαυ ποκόμωον χαὶ τὰ τοιάδε παρὸ- 
ξωύϑοι, ἐἰ τι δεῖ πονεῖν,ν ΟΥῚ ΠῚ πγαττὶ (ὈτῚρταγζαπι 4 τοια- 
ῬΟΤΙΣ ἃ πιο τοροίταιη ἰπΈΟΩΙ τά }: χρὴ Ὁ Ὁ ἵασπον μὴ 
ΧΡ' πιάδε σαροξαυεῶς, εἰ ὧι δεῖ πονεῖν. Εατ ππης Η]. ὅ5τ6- 
ΟΡαλιιϑ, ἃς ἱπιρααςητὶ οτο ἰασογοπι ΠΠππὰ ποι 
Βοκοὶ ἔλοίατ, ΝΊΗΙ ἐχοορίταγὶ πλαρὶθ αἀροπτιιη) ἀά 
Βιυιις ἰοοῖ, να] Ἂς ςοτταρτὶ, γο{ἰτατίο μοι ρος. 
ϑιορθαπι5 Ζα]46ΠῈ οἱ ΠΉΡΗΣ ἐάττίοης πα ἰθςιιη- 
ἃ ἕοιτο Οροπα ροταίτ, (απ ογαγίπς αατέπι ἤας τρία 

τοιίςης: 7 τ, αἰτ, ον δῦ [78 οπγ 4! ΟΣ 67,2 ΠΟ 722 11146ς 
ὨδιρρνΑνὶ) φηεαν ἰϊα τη αἰ γε οἰαδογαγέ σοπηφηΐί, Ατνοτο ἢ 

1120 

ἕοεί ε- 

νιέπά αῖς 

ἀπο, 

ΓΟ 

ται {πηι Πξας, εἴ ὧς δεῖ πονᾶν, ἃς, ζὐλα τη αἰά γὸ εἰαῤογαγθ. 

δαῃτίαηο Πυῖμ5 11} πο η: ἰαρίτι5 τα 65. γ εἰπε! ασᾶ 
περόνη, ἰηϊτίο παΐπ5 Π τὶ περόνίω ἴῃ οτατίθ5.. 48 Πιγαὰ εἴς, 

ΠΟΙ Πππτα5 ἱπτογργοτατιγ, τς ΖΙΟΩ; (Θσαπὴ νοῦς 
ἐτερόγγα- ἔτοηο τί πη ἴῃ ΘΥΓΟΥΟη ΓΓΆ 6 Π5: ἑτερογγοίϑοις ν δ᾽ 4116 

᾿ ἀμ ογῖς οσιοϑ,, 4υὶ ἤππτ δῷ αἰτογα ταηζιπι ρατίς 
τΟΠτιΠΊας 5 ΟΓἰβ δις πιά χΊ  ατίτο πα φασι πιά, καὶ 
“πϑὸς τὸ μὴ ἐπαλλὰὶξ, ἀλλὰ δὶ πολλῷ τὰ σκέλη φέρᾳν, Ἰρίο ἢ; 
7αοηθιρρ οἐξ δά ἰσπρίοτεν σγοἤηεενο δὲ ποῖ ἐΑρἐ σΘΉΤΗΩΥ 
σγήγα  ΚΟΠορΒοητς Ιῃ ἢἰ5 ἀς οπῸ ἰοαιδητε, 4| 

ὑδπταλλίξ. τότ πῦ ναγίατο, (φαοά Εἰ μὴ ἐπαλλὰξ) [ς Φοάοπι 

αἰ ςοητίπαᾶτο, (4ποά οἴ δα πολλοῦ) ογαγίδιβ γτ|- 
τιιγ, [σ᾽ 46 πα (ΓΑτίμ, ΥὉἱ ἀὸ σογαίοίιις εαυ! Χοπο- 
δοη αἰ ΠΠ τίς, κασόον ἱπτουργογαταγ ΠΙΓο πὶ. 4αι 

Ἰρίπος. κοί τδος ΟΥ̓ ΟΟΥΠΠ1, ὃζ σαροῦ Γιατ ΠΟΓΙΠῚ ἰάςπὶ Πητ, 
Δ ΠῚ ΡΟΤΙΙ15 καύτος ΟΥαοίς {τ νοῦγος, οτίατη Βαΐ- 
Ῥιςογιτηιίαγὶς ογίεηζα ς απέξογίδιιϑ ἢ τς δά τίτιι- 
Οἶμαι, βφααάναρο ραπρογίερι. ἩΠ τοῖς ρτοξθέζο ςοῖ- 
οαἱχ ἐγεζξά, πο ντ ἴῃ ρογοῖς ργοηᾶ νοΐ ρύαςερϑ εἰ. 

μενεῶν [το πὶ 4απ1ΠῈ κενεῶνα, 411 ν ΘΠΓΟΥ ο(Ε, δ. [τα] 5 ργορτίε 
προ, Ραῃοῖα, το ἀϊτ Πα: 4α 61 [υἰρεέξοϑ ἀϊοῖτ ὁ] δ, ΡΓο 

«ἀα(ρίιοἰοίῖ5, φαΐ ουηυία Γα!ροέξα Βαῦθηΐζ, ὅζἀοϊτο 
εὐτόττα αὐ οπληΐα τγορίἀαητ; 4παί! ΠΟ ὑπούηας, [ο ὑχούηες 

πολ υαην ἀἸχ ον αὐιέξου: ππ1Π| ὅταν μυὴ ὀκκομίσῃ ἢ σῖτον, [ρα δὶ;- 
τὰ ̓αίζῷ ἡμηα οἰ ϊπμάαιν, ἀἰχῖτ᾽ ιιο ἰοσο πη ἐροτ ραδὰ- 
Σ αν, ἱπηιοργαίορί αῦ οάπο νοΐσοητς ἱπτο ]Ἰσίταγ, Μίτ- 

τὸ αἰτα ρίασιμα, ἰςφξοσίς [ξυ αἰ ΟΠ ςοΠ]Ατίρης νο[Ἐἰ- 

ϑαηάα, εὔδὰ, . ᾿ 

Ἰθίάςη, Ε. ργὸ 5, ὅταν γε μά ϑοκ Τἰξηται Υ ἱπ- 

πία ὡς αὐ αξησόμενον, Εἰ εσαητοιὴ ἵπας 1 ΟΠ ΟΠ ΘΠ. 1 

Ιπςαδταιίοπο Ταμτίποηῇ Παηο: ὅταν γε μιἑω ὠϑαδέ- 
ξηται Σ ἵω πον. ὡς αναξησύμενος. 

942, Ὁ. Μιυΐζο οτίατη εἰςραπτίοτ ἴῃ εἷς, ας ἤς 

ἰεσατιι ἴῃ οεἰἶτί5 οπημ θιι5, ὀνηοὶ δ ὦ σερ ὀοθώς αὖ δα ἐ- 

τ ξηχοὸς εἴη (εν σκδιοῖν, Τ Δασί ΠΟ 15 εἰξ ποι δτατίοη δ πιος 

Ἰςέξιο τα} 15; ἀλκὰ ἢ ὥσσερ ὑρΞῶΞ ὁ φεξηκότοιν τον σκῥ οἷν. 

Ε 

ΤΣῚ Η ΟΝ Φ Ὲ Α. 

Ἀ δ: Δοτη,Ε.1ὴ οὐπηίθιις Ιοσίτιι, οὕχω γὸ αὖ ποιῶν ἔπι 
μάλλον διιύατο, αι (αἰ ΘΓ ΑΓ οὐ τη τοτιλ τ, 
«υὐπι το α!άϊε, Εἰ Ἴοαοῖον βαογές, ας γοτῖσο ποιὲν 
ἄρῃ ἵπο6 1} ῥγοξοέζο οβτοσοίλ. Γοτις αϊ άαη1. ΠΟἢ 
Ἰουιῖ5 πλουη οῆτί. δου δ ΘΟ Μιιπι ΘΠ ΠΏ, πονεῖν ἔτι μαλλὲν 
διεω αι. . ν 

943. Ἀ. Μη οἤιῆη ἴῃ Ηϊς νἰτίππι, καὶ δρυ 
λαθδᾶν, ἕως αὖ, [τς Ὁπηοπάχηάιη1; χαὶ δόρυ λάζη,, ἧς ἀν 
εὐφορώταζον εἴη. ἄτι: ροίξοτίογα (Δι μογαυ 15 οπγ τ, 
Ῥτγορτογ ἀἰβιοιήτατειη ΓΘ Ππι5 πὰ γοτεπείοης {Πὰς 

Β ἕως. ς 

ἸΡΊ4. Βιρῦο ἐπειδὴ τ πέος Πγίο γορόπεπάιιπ ἐ- 
πειδὴ τὸ. ὃς ἀτιαττο ροίἘ μιιπς γογίι, ρτὸ τῷ ὅθηραῦ- 
δΦοφορέν, ποτατιίη γαῖ ἴῃ Ταπγίποπῇ [ἰδτὸ τὸ ζ3- 
δα Θδοφορεῖν. Ἐφ ται [η ρΟἸ ΟΥΙΟΣ νογποηε ρσὶ 9 
ἩΠυὰ (δαίλατιῖ [ἶτι. 

Ιδ᾽ἀοὴ.,Ἑ. τ μεῖς (γι δι ξυγ ϑὀπόκροτον χωρίον, ἢς 
ἵπξασίας [ὰ Πδο ἀξ πιαρ Πξόγῖο οααϊτιιπὶ, ο6ο, Ο. 
Ἰορίπλι5 ἐν ᾧ δγικρότῳ. ἀα ἀε πη ἸΟσι ἢ ποτάτὰ ππα- 
ἘΠ Ν δὲ 

9.44, ΡΓῸ καὶ ὧν Οἷς πολεμίοις, ριιτοτη γε τς ἀεὶ 
ὧν Οἷς πολέμοις. ΝΑτὴ ἃς (ὐλ πο γαγ τς γο τε τ, 27 »γῶ- 

ἴμς. Ἐκ ΟΡ οτὶ Ποῖ ἐτίαϊῃ ἰὴ ἡδτῖς Τδαγιπέπηθιϑ, 
Ιδίάςπι, Νιποίαπι ἤος, καὶ ἀφ᾽ ἵπαπὼν Αἴντο μὰ 

προς ἵππους, {τς επγοπάαζοσ, καὶ ἀφ᾽ ἵασων μένζι, (αἱ- 

Τξίπ ἐξ) καὶ πεὸς ἵτσ πουφ, απ. Ἐπ οι ὴ (δ ]ιματις 
εἰ ἃζ Οπιεγάγιαδ. 118 1ὴ ΠΡῸΣ {π|5 ΠΠοα ΡΟΙΈ Παῖς 
ζοίτία, ἴῃ Εἰΐσο ν οὐ Ὀἷς.. ἐκ τ ἐσαναι δὲ ςρέψανᾷ δὲϊ πε- 
λιν ὅρμκαγ, {ΠΠπ|4 δεῖ πὸ γεροτίτ. Οὐρρο ἀο προγίονι- 
Ὀι15 ἀγαθὸν ὅθι τερετί ἀθσετ. Ν ες ταπηςῃ ἱσποτὸ, πα 

ς 

Ρτίογα πηαχπὶς ἤθη ταπρ Δ Πγ. τάτηοῃ ἀϊπου Π ΠῚ πλα ΤΠ) οτίαπι γατίοπο γοτί που! δὲ ροίΠτ. 
Ιδιάςθηι, Ὁ. ἃ ἐέξε πιπζαπάιήη σοηΐδε Η. 51τὲ- Ἶ 

Ῥίαπιις Ποῖ κα ξεξλη μένων [η κοϊα ξεθλυ μένε, (λπηὸ- ἃ» ἡμδ 
τα τς γε ἀἄθης οί τονε, ΟΧΙ ΠΕ ηαΠῈ νίάς- ἈΦ οβ-- 
τατ, ΠσηἸΠςαΓ νου ιπη κἀα ἄλλῳ, ἀο δα {δ ἀεἰ1- νῷ 
ζοΓο :ρογίη 8 ἂς αὐαξάλλῳ 6[Ἐ,, ἴῃ Ἐπ 1 {6 νεἰατὶ λῳ, 
ςοητίςογο, 6] ἀττο ]ογα. 564 ἸηΊΟ] πο Πος. ΡΥ Βατὶ 
ποσαῖτ. ΥἹΧ 4αϊάσπη ΡετῸ ΘμΠῈ κατα(εξλυ μένων Οχί- 
Τεϊπ ας τηπιτα ἀπ ἴῃ καταξεξηκότα,, Ποῖ Ῥαι]ο 
Ῥοίξ ἀναξεξηκὼς [σαίτατ, 

Ἑ Ιδιάοπ),Ε. Νου γοέξε ἀἴοὶ δες ρἐτγίριοίτ, τὸν 
Ἱωπονέἐπαιγέτω ἴα φρῦς μικρας. [τατος (οτϊδοπάμπη, ἐπα 
γέτω τὸ Δ᾽ πϑῶτον ὅ) μικραξ. : 

Ἰδίάετη. Ῥγὸ αὐ ἕνα εἰπῇ ὲ ὅπταϑεν, 10 σογτὶϊ- Σοσμε δῆς. 
Ῥταπι, Γερομἐπατιπὶ ἀΥ  έτγοῦ αὖ ἐἰπολεῖπῃ Ὁ ὑππεϑέν, Ποῖ εἰεε 
«τογροροιεγ σγαγείίηψηαι. δῖς ἴδ το (δατιοητὶ, 9 67, “ΗΑ 
0. οἱ ἢ. ϑπολεί ποντὰ) πλέον δ᾽ καμροῦ,, 4} ἰογήσίπς 4 Τεγρὸ 
7247 671,2 441}}2 ΟΡ ΟΥ̓ ΠΏ 227)2 {Π|. ΤΑ ΤΥ ἴτα (οτ ρ τσ 6- 
πιοπάατία5 ᾽πὶ ΠΠΔΓΘΊΠΟ ΟΡΟΓᾺ ΠῚ84, ἅτ 1Π ΓΟΧΓ 
Πτιυ συλείπούτα. Ελισιδγατίο Ὑ ΔΌΓΙΠ ἢ ἢ αὐ ἐλλείπη 
(ὰ ὄπιϑιὲν, Δάἀππιοτάτιιπη Παρ ο θατ: ΠΟῚ ἱπο  Ἰπηοάδην 
δονη ΠΠ|4πὶ]εέξξτοπςπὶ, (δ τα βοτίας παπς Ρτα- 
ἐγατήῆ. Οὐος αατεπη ποταζ ΕἸ. ϑτερἤληιις ἀπειπῇ 

γεγθιιπ,14 ἰοςῦ Βαθεγα πθααΐζ ἴῃ Βῖ55 ἡ π1Π| ποῖ 
αἴας Χεπορμοή, ἀπειπῇ τοῖς ὄππεϑεν: ὃζ αἰεὶ ποη ΡοΥΣ 
ἤτ ἀπείπεῖν τὰ ὕπιοϑὲν, Ποτιτ ἐπιῳπεῖν τὺ ἀῤχέώ. 

8.45... Ρῖο ἅπαντες τὰ καΐαντη » (ογ! μά τ ἅπαν- 
τες ἐς ἴα καταντη. ΠΔΠῚ ΡΟΣΙ ἐς ΡοΙξεγῖας, ργορτοτ ἐς 
ἴῃ ν]τίπια ργσοεδητίς5 ἀπαντές. 

1014. Β. 'Νοῆ κακὸν χολτὴς ὅηλαλιξ αν εν τῆ βοη- 

6 ἄταν, [δ πορατίο ἱπίδγεμάα πος πιοᾶο: ξὸς ὄρϑιον 
ἰεμάνό,, οὐ κακὸν λαίτης ὅηιλαμξανεῶς. ΜΓ έτη [8-- 
Ὧδ, Ποη Ποῖ Ρετροχιῆς ἴῃ νἱἰπῖα τὰ τεεορῃῖτο- 

Ὡς Χεπορπμοητσίϑβ ἀσαταμη {{Ππ|πὶ δτορπαηαπι πὸ- 
ΠραίηΥ [Π) οτῆξο εαάξηι, φάα ἰπ ργαοεάδτί. Ναπὶ 
ΡΙΌΡτΟΓ ν] πιάτα ἴῃ ἰεμεένου » περ! οέξατη δαῖτ οὐ [8- 
χιοηὸ ἃ Πδταῖλο; ἀο πγίπας Γεροτογοτατ, 
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Τθίάςπι, Ε. ἑλκύσαντες ἴῃ ἑλκύσαντα τιπταηάτιπι. Α τς ἰδ τὶ Ταατίποη ς Βα πο τερ τ: Οὐ αῤΊσο (ὃ δεῖπνα, εἰ 
Ἡαδεῖπος ἅς Ταιυσιποπῆς ᾿ασυργατίο. [τοῖπ νογία 

αὐ πος τογτίο, ἐπελαωύφν δὶ ἵππον πγαὶς (τὶ δίταγ. ΝΑ πα 

4αοιηοάο ροῆιτ 5, φαΐ αὉ αἰτο τγδἱταγίη οηπο, η 

τε βότοιη εχ οχιος (] ρσοχίπυαπη, ὃς σοπτί σαι 
4υ!άςηι, ΘΖ τα {ἀπππὸ1ποίταγο Ργορτογοα ρατιιπι 

ςορίταητεγ το α! τ (ὐδπηογαγίι5., ἜΖΗ, ΘΟΠΙΤ 

τγαροηιε ἐη φάγε. Ῥ οτίι5 ἈΠ 115 {Πρ ογατς ἄτι 

Ἔα Πι ἃ τγαἤοητο τοτ5 γ γῖθι15 ΑὈΙρίς: “πο σαίτι- 
ταις Πτ γα πο Π55:}1Π ργο ποπίπὶ αἰ ογῖτ. τά νε-. 
το Οταοῖς εἰ ἀπελαιύφν Σ ἵππον. φιοά Ποοίοςο ρΓοὸ 
ἐπελαύνάν ΓΕΡΟΠΙΤΟΥΙ. 

.46- δ. ντκολάζις τείροπάφας ργαςοάοῃτὶ αὐπ- 
“Σρίσῃ, ἵοτ οι πὶ κόλάσῃς. 

Ιδιἀοἴα; Οὐρτο 115, μάλιξα σ᾽ αὐ ἵασπον εἰ ἀτοδακνύφν 
δέοι, τερεγὶ ποτάζατα ἰαοιθγατίοης Ταιγίποηῇ ]ςε- 
ἐξίοπεπι ΑἸ αἴ ποι ἱποίςραητοπι ΠυΠιτηο 41: μα- 

υλίφου σἹ αὐ, εἰ ἵν τον ὅηδφκνύν δέοι, αιιᾶπι ἴῃ τἀ εηάο 
Ἰοςοίςααματιις ἔπι. 

Ἰδίάοιη, Γ).. ΡΓο χρόνον ἢ δ ὄμτυχόντα, τεροηϊ γεξξς 
ΔΙ ΌΙΓΓΟΥ χρόνον ἢ Σ τυχόν, 

947,4. Ἑδέξαπι εχ δ τοιαυτὶ γα οογιπη 
4ιαϑ γοσδηζ, Υτ εἰδέναι δὲ χρη ΤΟΥ Βατατιιγ, ΡΓΟ εἰδέναι 

Δ' τεὸν 
οὐ χρῆ.Ὁ ᾿ 

ἸΡΙά4ςπι.1 Ἔσπητας παν εῖθα, ζὠ ὃ χαὶ εἰς τὸ γα ῆον 
ὁρμώμενον καὶ ξ΄ ῥοῦ ἱασολαμξαύᾳν βούλᾳ. Εανοτθαταῖη- 
4ααιτι τἰηἰπηρ᾽ νιτίατα τε! ἀϊτ (ΔΙ ΠΟΓΆΓΙΠ5.» ἃς 
Ρταίογτίπη οχ καὶ Τὶ βού ἔςοίτ, τη στ ὴς. ἸΝΊΒ1 μος 4 
τΒουθιπι. ἸΝοτας ἀπτοπι Ἰοςσιιη Η. δτθρμαηι8, 
{εἀ νῃπάς γοςαδυΐιῃ πος ὅ ῥοῦ οπιογίογίς, ἀϊίσοη- 

Ξεἰγειία. “4 Ἰςξέξοτί γε] παΐτ οχ εάεη 15 αἰ! χαδηο 5 ὁ ἡ Ἐ- 
πιαεῖς δε- ὉΤΙΑΘΜΑΤΙΒ {Π|ς (α15. Μαϊοτίδιις δηῖπὶ μας Πτ- 
τωπε αἶϊ. τοτῆς (οτίρῇτ, ντ πιάρηιιπι οριι5 ἐχίρεξξοπιις. ΝΙ- 
ἈΦ ΤΑΙ τ χηίγαπι πα δῆς (ξογοτιιπὶ δος ποθίϑ ἱπμίάοτ, ἃς 

ἡ ΡΓοπλίττξάο ΠΙΓΙΓαΓ εἤϊςεγθ: πε 15 ὨΊΔΠΙΙ1ΤῚ ἰοςῖ5 
τ τδιι5 αὐ πιοιιοᾶτ, τα: οΓἰτἰσογιιπι |}ς σου ρῃαιι5 
ΠΡῚ (ΟἹ: τείβγιαγιτ. δι πα ἔπης 1π Τ ΠΟΥ ΑΙ 4 εἰς 
Ῥτομμ α, Π πλ]Ἰὰ παροτ πη Ὠ᾿οη  5 οὐξξαϊπλιι5; ]ιιας 
τὴς ταπηοῃ αἷρ 1115 ἈΠΟ ΓΙΙ5 ὃζ γοραγσαηα!5, ὃζ οχ- 
οἸϊφη ἀἰς5, ὃς ααροηα 15. μα ἀοτεγγιογπης. Ὁ το ἀ 
ἔν" σαϊάεπι Ἰοσαπη αἀτίποτ , ἐπα! 4 απ ΠἸΟΓΆ]Η 5 
Ἰπλϊτατὶ ηοίο; (64 ᾿σθητεῦ πο σαπὶ Ππάοῆς μο- 

ἢ τῷ ἐδ ταστη σοπιπλη]ςαΠ5,, γΠίςιιπ {|| καὶ Ὑ ῥοδ, πλπ- 
τῷ καρᾶ. τα Δ] οἷο Κ᾽ χαιρού: νι [ΟΠ] τος 9 7ον Ὁ καιροῦ: ςὅ- 

ἹπΏσδΏΓΙΓ ροτη δ 40 Ρ4Μ]10 Δητο , 946. Ο Βᾶς!- 
Ρία ρασίπα, ἵπισῳ ϑυμωδὲςέρῳ 3' χοιροῦ ἀϊχίς Χεπο- 
Ῥδοη: δείπεγα, Ρ..9.49. Ὁ. πλείω Τ χαιρού ϑεῖν: ὃς (6- 
ἀαρητε Πῦγο, ραρίῃα 967, Ὁ). ἀπολείπον,) πλέον Τ' και - 
“ρυδ, αιιοπὶ ἰοοιΠ} Ρά11}}0 οτίδηι ἀπτς οἰτα απ. 
Ήλης οπηοηάατίοποπι  ςέξογοβ νογδπι οἱῆς (οίαητ, 
ἀπ πππὶ ἀἰπογίλπη, ὅς Ιοασο Πὰ θα 15 ̓ππποηταπῃ, 
Ρζο δοιπηίπε ἤπο ογιτῖσας 116 ποίξεσ η ΘΟΗΕΡ ΙΑ 5- 
ΜΑΤΙ5 {πἰ|5 ἀατασιις τ, νἹ οί μηι5. 

947. Ο.Ηαονεεθα, τῇ χαλαρότηϊι λειώδα αὐ ἀφο - 
μοϊοιῦ, γε] τα πλυταπάα ἤπητ. τῇ χϑηαρότηε λειωδὴ δῷ 
αὐδ' ἀφομοιοωῦ: νο] ἢ Παοτηο οἴ ἀπ] !]ςατίο, λειώδᾳ 
ἀϊ! Δεη άπ ἤος πΊοάο, τῇ χαλαρότηε λείῳ δὲϊ αὐτὸν 
ἀφομοιοωῦ: ν ο] ἀοπίαιις (ογ θοη άπ, τῇ χαλαρότηι ὦ 
λείῳ δὰ αὐδ' ἀφομοιοιῦ : νταᾷ ᾧ λείῳ {πα λτογ χα- 
λιναῖ, σι σοΠτΓαγί πῈ ἀἸχογᾶτ απτοα χαλινὸν σραχω. 

ΙΤοτως 

αἰβοηις 

Ἡ ητ.51ε- 
}"»απὶ ἐφ- 

εἰϊςῖο. 

8 

Ὅ 

δ: 

Ἑ 

Ε 

ἐγχωροίῃ, πυροσφέρᾳν.51ς ΠἰΠΛΪ ΓΤ ὃς πέτα, 9 53.}}. Γ 
βπειη Πα Πρ τὶ Ἰοχαίτιγ Χοπορἤοῃ, μελαξεν 
παλτὸν ὃ χρόνος ἐγχωρεὶ. ἄς υο ἐοτγταῖῆς (ΟἸ]ΠρΙ ροῆϊτ, 

Παῖς οὐίαπι ογ! οπ ἄτιπη, εἰ ἐζχωροίη ὁ χρόνος, ἀρτΗΠΠπλα 
ΡΓοίεέξο: ψεὶ οἰϊτεπάεη έτη, τα] πῚ ἔλλφψι, εἰ ἐχω- 

ροίη,ν τάττῃ εἴτ, ν οἰ 4}1|5,[ς οτίατη Χεπορμοπ- 
τί. ας Ι]ο χυΐάοιη ὁ χρόνος, ΡΟ ἐγχωροίη ρεγῖτς ροτιῦ, 
οὐ Πια τυ ποι Πογιιπι ἴῃ ρἰ τας Πττοσίβ. 

948,4. ν]Ποί {ππτίῃ οπιπῖρις οἀϊτῖς 1114, ἀμ 
γ5 αὐ ραΐα ἕλκοντες ὁὔω, ὃς (ὐἀτηοταγί τη ἱπτεγργετοπα 
{οι  1Π ΟΥΓΟΓΘΙΠῚ αὈτίριίεγαης. ῃΪ5 εα γεἀάθητεπι 
ψοιθῖο: Ῥ σώνει ϑηαγφάανε ἀγάφανε ὁπ δ αύεημις 
ἀγγερέις ἐἰποίοπεσ. Ῥαΐθτα ας νο] ἃ [Ὁ ΠΊη115. νεῖ ἃ 
Γοθεϊοϊγαητίι πη Ἔστι οηϊθιι5 ἀε γα αδίπιπιε. αὶ ἐπλε- 

Τίοσως 
εἰ βαϊῃς 

ἀϊο ραιοῖς οἴεπίο, ρεγίρίςσια ἐγιης οηηΐα. Νοπς 
οηίπη Ἰοσοῃ άπ1π|, ἴᾷγε γὸ οἰμαΐα: ς α, τέτε γὺ συμαΐ ἐλ- 
κόντες ὁῤω, ἀμεη2 ϑ πογ  ηΣ οὐ {μγ [εῦη τογ πεη:. Ϊ54- 
Ρτετείροπάςητίςιοπεϊα. ὁ : 

Ιδ146πι, Β. 1 1{π|ς, ὅταν γὸ αὐϑις ἔλθη, πχιταπδιστι 
{ΠΠ 4 αὖϑις ἰπ αὐτὸς, Ἰο Ποῖ ὁ ἵχοῆος. ἸΝΑ πὶ αἰϊοηαΐη 
αὐϑις Ιοσιτη που Βαῦεῖ, ααπιῃ ὨΠΗ1] ἀπτοα Ρτοάϊ- 
τα Πτ, ]ιοά Πεῖς ᾿τογδη Δ νἱ ἀφατιῖτ, Ετ αὐτὸς ΘΑπὶ 
Πρηϊβοατίοποπι μαθοτ, ντ εαι15 Δ 4]105 ἐηιοβα- 
᾿χαφίας πγότα πο, Ποη άπ  Ππ|5, ἀοζξάεγο τητε}]}- 
βαταγ, [ἢ ἰςθτγατίοης Ταυ  ΠοΠΗ ργὸ αὖϑις, (ςτῖ- 
Ῥιαπη εὐθὺς Γεροτί : πο α ἰρἔτπ αιΐοα; ἰςητοπτίδιτη 
ΤΠ οἷς σοιη πιο δηι, Π.11Πὶ αὖϑις, σαι ἀϊξξιιπι, Παῖς 
ποη Ροιτίπαας. 

1δΙάςπι, Ο. «ἡ ἐδτέ ποζαῖαπι ᾿ππδπὶ [πσυργα- 
τίοπε Τυγιποηῇ ἕστῃ, 4ιοά 4υάςπὶ δά ὥς, ἴῃ ργα-- 
ςοἀ παι 1115 ὅταν οωὐ ἄς, ὃς ἰῃ {6 φιιοητίθι5 δά 
διποφαίνᾳν τείρὶοῖτ, 

. Τρ] 4ομι,1). ῥτο ϑαμινὰ ἀπερεΐ δ) ἐν ἀυτῳῖ, [τί ρτιστι 
1ΠῈ6 1 [πσδτατίοης (οὐ τη 4. 1πη ΤἈΑϊτποπῇ θτο 
᾿ϑαμινὰ ἐπερείδνῦ) ἐν ἀυταῖ, [4 “ΟΠ τγαγί τι ἘΠΕ 1Π|, χαρά 
ΡάυΠ1ο απῖς ἐς ἀπελαωύῳ νἱτίοίς ἴῃ ἐπελαωύψν ταυτα-. 
το ἀϊχίμηιι5. Ἔτη Ογποροτίσο γἹ ἀοὈ πηις ἀπερειδό-- 
μένος, ρτογίτιδ γτ μεῖς, ἰῃ ἐπερειδόμενος ΠλτΑΠάΙΠῚ, Ρ, 

983.Ἁ. 
Ἰθ:4Ἔπι. ΧῈ Ἰλ αγίις Αἰ Πα Παῖς οχοϊηρ] πὶ πιὰ- 

τα] επο 'ῃ ςοροῆτίς νο τὶ ἀε ἀπερείδεοϑει αἰ ει, 
ἴῃ ὅγι. ἸΝΔπι ρτο ἀφείη τὸ σύ μιον. {δ ο πάτιΠη ἐφείν τὸ 
σύμιον: 7)2722211 41 σεἰ Ααἰ 21:41 ἱπραϊ κῃ. τοπῖτα Ποῖς 
ἀεΐαπρατο ἀϊπιϊττξο, αιιοα εἴτ ἀφείη τὸ τόμεον, πα]-- 
Ἰὰπὶ οπιηΐπο νουθιπι: 

949.}.1ὴ Ηἰς, ταδὲ γε πτα ταῦτα “ποιητέον, ΠΕ ΠΊΟ 

ποη Ροτίριοἶτ οτἱοίτιπη πλεονασχεὸν ἰπ ΠΠ]Ποτιῖπι ἄπο- 
τΠη ταάδὲ αῦτα ςοπἰππέξίοπο. Ὁ πάρτορτετ οχίι- 
πτο (οὐ θεπάπτη δε γε πεώτα πότῳ σποίητέον. 0 411- 

ἀἴςηάο {οτος ᾧ χϑριναῖ. Ετ δα ρΓη5 {ΠΠπ|4 τύτῳ ἴπ1- 
{Ὲ|5, ὁποῖος οἹ α τις ἢ τότω. {δ᾽ ητο Πσοτυσ ἵπσῳ. 

1ρίάςπι. Ὁ. Εχ ἀμπᾶθιις Πἰίςς ἰεέξομίθ ας, εἰϑι- 
σχεένος δ δύπε ἡμῖν, ὦ ἐν τῆ, συπη ἐοτεγίϑ 9 τοπισιις 4] - 
τεγα, εἰϑισχεένος δὲ αὐν ἡμῶν 5 ἰώ ἐν τῇ ,κ νΠάτὰ ἤδης ρίο- 
Ῥατη ςοπῇοϊο ; εἰϑισκεένος δὴ πὸ ἡμῶν εἴη ἐν τῇ ἀσοῴτη ἷσσ-- 
πασία. ; 

Τρτ.Ἑ.-Υτυϊοίαπ εἢο νιάεευν Π{π|44 στειοϑεὶς ἴπ 515 
γοτθὶς, ὑσὺ κ᾽ Π χαλινοῦ πειωϑεὶς, ὑσσὺ Ὁ. δ᾽ ὁρμᾶν συριανϑῆ- 

να! ἐγείρεται. ΕἸΔι αιιαάγατ εΠΐπ., ἃ ἔτα πο πῃ] δεη- 
Ῥοιτεπιαιη ἱρίς ργοθο, 'Ναπι δ συ! ο πη, ἀυτ χρὴ, Ὁ το Ῥογίαρίπιηη,ν ΟἹ (ντ (αι πογαγίτις ραγίιπὶ σοπητηο- 
θα] ππὶ ργαςοἤΠιτ, ὃς Πογιιπη αἰτογαγγιπ) αθεῇς πο- 
4υῖτ. Εχ ποτίβ Τδυγποη ΠΡ. 

δ] άθπι, Ὁ. Ργὸ κλωσκιῷ, Ἰορίτα ὃ κλω[μῶ, Ὀ5 
αὐττογ. Εχ Π!θ ἢ ποτίς. ᾿ 

Ιδίάθη,Ε. δα {{ππ|καὶ Σρίσο καὶ δέιπνα . εἰ συγχωροίη, 
πεϑσφέρφν. Ποταταπα ἰδἐ ΟΠ οηη νοσίογομη ἴῃ πηαγρι- 

ἀε αἰχιτ) σοδγοίτ τ σαιππι Οχοίταγι. Αππὶ ἸρίτεΣ -"πΦφ- 

«ϑεὶς ΠΛ ΠΑ ΠΑ 11} [ἢ πὶ εαϑεὶς 5 ντί πο ]Π σατιιγ σαι ἃ 

ἔσο ργοπιβταις σοι τ πη Οὐ Ππ5 ΡΓῸ πτιοϑεὶς (το η- 
ἄϊπιπ πιέζξ), αι {Ἐαιιοητὶ ἐγείρε) {ΠΠπ6 γοίροπάοατ, ὃς 
φοποίπηα ἤτ ογαζίο, ὑσὺ κ᾽ τῷ χαλινοῦ πιεζέ), ὑπὸ ὃ δ᾽ 
ὅρμᾷν σημκαγϑῆναι, ἐμκιρῷ δῖ ἀςηία; ὑ 

τηλιἽ- 



᾿ 
1124 ΧῈΝ ΡΟΝ τ ν ἃ. 

᾿ ως ἵ 

πλα τζα]α {τ οΧ ππεοϑεὶς [η πτέζετει Πλπτατίο, ρΟΙΈ πῖς- Α΄ ἐϑεταί. Γηρα ἀοπααό ρβοπατίπηα [Ὡγϊ δοῖταν ̓ αλκείῳ 
εὶς ΔΙ ἀεοῆς, ποςοῖς ο[Ἐ: 1ὰ χα τὴς ξμ|ΠῸ 
(φητοητία Τ δυσί ηΐ, ν ογθα σα απ τράγο ηἱ φά(οτί- 
Ρτα ΠρηἰΠοαητ. ΙΝ απ Ἰδίάοπι ὃς ραπόξογιμι ἤρπα, 
ΡΟΐΙὲ σππειϑεὶς ςο]οςαη 4. ποτατιιτη ᾿ππιοηῖος ὃς οα-' 
ἄφηνα αϊτα ἰῃτογργοτα τίη] Γατίπα:. ταης ΠῈὶς ο[α- 
Βογατα:, αϊπιαάμπογγο. Υ τ αυτοιι Πας  ςυθγατίοης 
τοῦτα, απο ο ἰοοιι5 ομλοη δ 15 Πτ,οἸξοη ἤαμη : 
ἀἴςο (ὈυἸρΠΠῸ ΧΟπορμοητοπι, ὑποὺ μ᾽ ἢ χαλινῷ πτες 
«ϑεὶς λυ πεὶ τοι. 72:14 [Υ610 »γεϊι εαὐοαμαοζι. ἵὰ Θδρεεῖς 

σοττο νογθιι πος {πλτῖπ|. πὶ αἷτ, ὅταν λυπῶν). Ετ' 
λυπεῖτοι ἔας {15 Ροτῖγο ροτιῆζ, αι πα ΟἸ1ΠῚ πιερϑεὶς {1 
τοΓα5 ΠΟ ΠΥ ΠῚ Π 65 ἃς Πυλ1]ὸς Βαθοῖ. ' 

τοζεῖπιδ, ἀτιλ πη χαλκίῳ, ἡ ὉΠΕἸή ντάαιις δτορπα- 
ηἱ οἀϊτίοηο: Ζαπη μοοείῳ ρτα ςοάδτ. ᾿ 

1ΡΊ4θι}, 1) .Ρτο ἐπεί ας ζώ τι πάορι, [οτ] δθῃ ἀπ αἷο, 
ἐπεὶ ἢ ζὠ ὅι πάογ!. δῖς αἰτίας δητο Πᾶς χισάμο!ο- 
ααυΐταγ,, δοβασίηα ῬγΓα]ογ πὴ ρταο άςητι, ἐπεὶ ὃ Ὁ ὁ 
αὐχίῳ., ὃς 1014. ἐπεὶ ὃ ὦ ἀραςεροί. 

Ἰριάοηι, Ε. Ν οἱ πιρόσπι τοί ἐδέου πῃ ΠΪ5, 
Ο πὸ Δ δὴ ἄλλα ὦ ἵχοπου ὅτω χαὶ ὁ ἵχ πος καὶ ὁ ἱαα πέιὶ ὠπλι-- 
σχκένοι αὖ ἐἴεν,ΧΡΠΠ σοη πηι {ΠΠπ|1 δῇ ἕώπου : ν οἱ αἰ 4 

. . 

Β αἀάεπάμπη, ν] ΔΕ] ἴτοτ καὶ ἢ ἱαπέως : γτίητερτα Πτὸ- 
Τατῖο, καὶ τὰ (ὦ δὴ ἀγλαὰ “ἢ ἵππου Θ Ἶ ἱππέως: Ποιιζ οτία πα 
(ςαυίταγίπτορτε, Θὶ ὁ ἵππος καὶ ὁἱπεύς. 5664 Ρηογπαῖ- 
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910. Ὁ. Νοςοίασγῖο ἃς ὀκλάζε, ἃς νους ποπεί, ἘΠ οπτοητία ροτίοσ. 
αἢρ4 1ογἸ δοπάτιτ, ρΓο ὀκλάζειν ὃς αἴρᾳν. ὁ 73» Β-ΡΙῸ πὲ κραναῖνα εὔπαλίᾳ, (οΥἸ ΟΠ ἀτπιπι Πα4 ἘΠ,“ π44- 
Φγι, ΙΗ ας ἰῃ οαϊεῖδ ἴτα [Ὀγῖρτα γοροσῖο, ἐχφὸν ἄσιν͵ ἀπο πὸ κρανεέίνα δύο παλξ. Νατη ἐς ἀύαθις οὔ τγα: ὑπο Ἵ 

εἰς τὸ ματεωρλζειν ἑαυτὸν 5}. ΦΙ τοιέτων. ὥυο Ἰόςο ἴδ1 

Ρίεπα ἀπ ξεϊο ροηίξιγ, Τςιηἐς ( αίτιι, ἐδ δὲ 
ἱαπαζομένων ἵψπων ϑεοὶ καὶ ἥρωες γραφοιῆ. Ατ 415 Πᾶς 

ΟΓΑΓΙΟΠ ΘΠ, 3τοὶ γράφον᾽ ἱφυπαζοκιένων ἵχσπων, ΠΌΠ [11 
τί απη οἵδ ρογίρί εἶτ ὃ Ετρὸ το] ογαθ 115 ντ]ς το Πτ, 
τα νἱἀοταγπτορταη 8: ἤν, σ᾽ ὅ7): ἱὰν παζο μένων ἵππων 
Ο ϑεοὶ καὶ ἥρωες γράφον): ντ ὅπη ροτιογίς οὐ Ππλ τι 1- 
ἘΘΩῚ ΟΠ ἰηΐτιΟ (Θ4ιιΘῃτῖ5 ἱασπαζο μένων. ες νΒΊηις 
Πυητο πο ο5 αητο φαίρίζαταβ, “πῇ πεςοῆς Πτ ἐφ᾽ 
πων ταλλται) ἀἸςογθ. ΤΠγηλο δὲ ροΠ τι ητο δα ίρίς" 
τάτας, ΡΓΟρο Πιιπηηᾶ εἰππτἢ εἶζια Δηλίτεῖς τα 
ἴῃ ἰδεῖς ν τοῦ διι5 τπα Πα οχαγατίς οστογιατιιπη, το- 
το ἔεσο Χεπόρμοητο ποίξγο ππης (οπθη άπ ἄι- 
ΧΙ, αθατα ν᾽τηγα ποις Ε, ϑτορΠαηὶ οὐϊτίο ροτ- 
Ῥόζαο Ϊη πος ἱπηρίηρατ. Ης ταπποτῇ (ροοῖοτη ]1-- 

τπᾶτῇ Πα θθδητ, τά πηοη {||} ἱαπειζο μένων ἵππων ΠΟΙ 
Ρίαπο τ, 1] (Ἀτίϑξαςῖτ, ιιοα (ὐαπιργατῖιις ἑφίοιπεον κ:- 
ἀπαποηὲ ἐ7π6᾽ το ΔἸ αϊτ, ἅς ροΐπτὰ ροΙῈ δ) ΤὮ τοιότων 
ἰεηὰ αἰ] ἐξ ῖο ἀρ ζει. Ιταπαδ τηαηϊθιι5 απιθα- 
δ ΘΠ ἀδτοΠ 6 ΠῚ Δα οτίρταπι ςοὐϊςοὶ Τα ποηῇ 
τΏΘΟ, ΡΟ αι 15 Δα Ἰδτιις ες, απ ρ] οχ 5 Πατη, ΝΑ πι, 
ἐα ΡΟίξ τὸ μετεωρίζειν ἑαυτὸν. ρτΙογοπι ρογίοάτατη α1- 
{ϊηραοηο οἰαιάϊτ: ὃς 52) τ τοιέτων., ἀα (ςιοπτία 
ἐεξογτ; δζ ἡπσπαζόμενοι ({ςΠ]Π]ςοτ ϑεοὶ καὶ ἥρωες) το Ε1Π|-- 
{πο (ογιδίτ, ἴῃ πῆς πγόάδιιηη : ὅη) ΟἿ τοιότων ὃ ἢ δ ἱω-- 
παζόμενοι ἵασπῶν (ὃ ϑεοὶ καὶ ἥρωες γράφοντα. ΟἸξδη ἀαταγ, 
[ιῖ5 Α σοητοιητος {ποι γατιοἢΪβ οἷς ϑτόρμδπο ἃ- 
Πα αι 4 ἀρτίαβ. ἢ Ροτο. ὦ 
9 Υ 2, Β,ΡΓῸ τὸ ὃ αδὸὶ πὶ ἤτρον, ᾿ηἀπιξξο ΡΓΙΟΥΪ τὸ, 

σατο] Ζιιογι τη [γα προἤτίοηο (ει θοπμμη., θὲ 
ὃ τὸ ἥσρον. Εχ Ποτί5 ἼδυτπεπΠθι5. ᾿ 

Ἰρίάοπι, Ο. Ηἰβ νοῦ 5. καὶ τὸ ἐχόμενον 3 ἡνιῶν, ρΓΙ- 
πιὰ ἔγοητο [116 ἀοςοῇς ν!ἀοταῦ οἱ, 1 ν ογΠΟ θη 

Ὁ δα,νοτθὶς Ηἰς : Ὁ παλίᾳ δύο ἔχφν δεῖ, ὥςτε τὸ χὰ ἀφιέναι, τῷ 

σα] 5 Ἰοαι, [Ἐατί τὶ Ρετίρι οἱ ο Γαδ᾽οξεῖς Σ απ ΠῚ 
Ἐαιπτοπη Αἰτογα η οἰ μα τὶ Ροῆς ἀἰοῖτ, αἰτοσαίῃ πὰ 
ν απ 4ιιο Πγι15 ΓΟ τιᾶο. Μαειπίηΐς οτία τῇ πα ταύ πὴ 
ἀπάγιιπι ΧΟΠΟρΙΠοἱἡ ἸΠΙτίο ρυπηί δὲ ΟΥτὶ ἀπ ρ}}- 

οἹ αὐ δέῃ, ἐκ χήρὸς χολῶς. τα νου δα ζυιτὴ Πῖς ΠΛ: 
ταάίποιη απαπχάᾶ Παθοητ, ὃς οχ ΠΠ 4 πὶ ραξεῖ, μόϊὸ 
Ρἴο εξαφείναι, (ει δε πάτιπ ἐξάφιένάι. ἐν ἔξ οἢ 

Π ἸΡΙάσπι. ΡΓο τοὔμαξθῴεν ἀορο αγῖο Γοροη δ ππῇ 
πὔπιϑεν. ἹΝᾶ αὐταῖς απτογίογα, ἀἰςὶ νι ἀοτ πεῖς α Χο- 
ΠΟρΠοητς αἰτία: τεδηπογίὰ, τὰ πλαάλια: 118 ἅτεῖρο, 
ποὔσποϑεν. Ἐ]αῆς Θηπο ΠΟ ἤ 6 αι 1 (Δ ΠΙοΓΆγιιις 
γε] ποη χιατοτο, ν ἀϊατοης πο Ἰῃποπίγότ: 30: 

σαι Πρ η ΗΠ ατίς νἱπι δά ογτς σοδέξιισ ΕΠ, ΝῈ ἀὐτία 
1) τοάάογει βρύα: τοῦμισεοίϑεν, ργογ {εἴ ΟἿΈ αἰτο το. 

ΕΔ νεῦο ποη ρος δάιηϊεί, τηρα!οοεϊἐογ Οσαῖςα 
Ρειῖτι ἕο]  ρεγίρισίαης. ἡ ἈΠῸ 

᾿ : δἰ νυ ΔΑ ΡῪ , }) τ εἰ ὯΝ 
ΟΡίτογ οίςα 40, αὐτί δδρφζς καμιακί:κ, ἀο 4 (α- ΟΝ ά δόρυ 

ΠλΟΓΑΓΙ5 αἰχίτ, Οαηρασίηα ῥα ε υοὶ αξαλα ρέγεῖρα ΚΎΘΣΕ 
᾿ “4: } . «- . { ἊΣ 

ἰοοο, ἐθ ΑἸ 4 ΠΠὸ τας; ΣΙ  ζα ξε(οιπαία ἰσοο, εἰξ, χάσης ΠΣ 
Βιαίξα κάμακα Ππε Πα οἰ πᾶ Βαδετίη σαίρ!ἀς. Πρ τ᾿ εἰμεν. 

ΡΘκάμαξ φ] οΠΠατῖ5 Ῥτιοἱς ε[Ἐ ἔα, Ἰτο πα; τρία: πέκαξ. 
να δΧχροπίτατ, πα τ ἀθης: Ποὰς Βοαϊοαιιὲ ταξῖς 

τ Πηρπα τοσοη ἄοτο, 4140} 1] τὸ ἐπλὸ, γ οἰ εὐ Π ρ]1 ΠΟ Τύηρνα 

ἰποηῖς Οταςί, Οτόςο γΟΙραγ [τᾺ}} ἡ Οτηητ, χα μαίκη 
Βαΐς! πᾶ ποπιίηατὶ. ΟΧ ἱρπίηιος ἐοσῃοίζοζο πηφῆλϊ- 
ηἷ. Ηος ΣΟ] οητίη5 αἀποταγο δὶ ς φασηϊατη 1π 
ἐχροποπάό νοςαθαο φόραῦς καμακί τ ΟΠ πιο 
Οὐδ] θγδῦ π αἰ πο ΠαΓΙ. (δ ἡ οτια Ιοχῖσα πο ἔα ἀο-᾿ 
ἤροτο γίάθιημ5. Ηεησίο ταπηθη δ'οΡΠΔΠΙ τποίλιι 

τὰπι α πιο πῇ νΠ1π| ὀχοίρίο, ιίθιι {Εἰς ΒΕ γιηο-- 
τίθει πηθΐτο τηᾶρ5 τοξογγῆ οἤς ὩΘοΟΙΪς εἰ, φαίη, 

ἱ ἼΈδα ν : ΟἸΘΝ ἊΝ 
Ε΄ ςςπι,Δ 4 αἰ!Ὀτίπγοη τὸ γραμμαϑικοό, ππιο {τεοταξὶ [ογ-᾿ ὄλτρα μὲ 

ἢ Ϊ φάνη 

εχφμζώκη. 

“ἰ Θείαπη τη ὉΠ 4 α(πλατὰ Γ65 ΑΠ 115 ἱσποτὰϑ (Οἰίσοτο (6 -᾿ 

Β Ἰθλι. Ουἱά ποὴ 1η ἐπό[αυσιπι ζοη ροἤουῖεΡ δὶ ἴὰ- 
ΠΊδἢ μος ίη οο ἐβοίδιιἐο ΠΟ γερο γταγ, ροτοσίτ!}-. 

(Οὐδ) οΓα ΙΔ Δ 1 ἰορίτ Βαῃς : ἤρ{0{55π6 ἀἰεσειος (. οῤάιε: 
Ὁν τὸ ἐ- (ἢ). χηεξνα βαύφηα τρόπιν, ἸΝΑΠῚ ἀϊρσίτογι πη ἴῃ 
Ζέρδμον ὅ' ΟΥς οἰς γα] πιοπτῖο, θη μ}} ἀφο", ὃς ἰαρίας Παῖς 

᾿ς Ἱπεχρευπηθηῃα!ς τας ΥἹΓ ΡΓα με ΠΊ πλιις 56] τὸ 
ἐχόμενον δ᾽ ἡνιῶν, [Π το Πρ οτετ οΗς ΙΔ, πο τοηούοι Βα- 
Βεπαδ,πς 410 τοποῦοητις Πα οΠα,14 ΟΠ ἀ ρίτος τ᾿ 
41111Π| τὸ ἐχόμενον ΥΜ' ἡνιῶν, ΓΟΙΟΓᾺ {Πι ἀροϊρίο πίη ἀς᾽ 
11 ράτίς Πα ὁπαγιιπη, τα ἐοσοη τς Ποῖς αἴ Χοπο- 
Ῥίοητε, Βιιπλθίο,, Ὀγαςῃϊο, σαθρῖτο, σοπτίρσια ΟΠ. 
Νβυηχϑς Βαδόπας φατοηπ {14 Π ΗΠ γα: ςὨϊγοτῆεςα, 
ἀιαπὴ πἸάῃιηη Δάρθ ΠαΓῚ Παγγατροθτοσίτ.. ᾿ 

Ἰδίάεια, Ῥῖο τ ὃ θώρακος Ἶ ἤδη: Τξοιῦ ϑώσακοςι, 

Οοά (διαίτας τη, σογγατη ΟΡ σαι Π τὴ 1ῃ Τὐτέω 
σααπὰ ΕΗ. δτορῇαπο πιπξαηάιπη πη αυθίτγου. [η Πιδ- 
Ἰοίεῖς [πατίπ}, αι α δαάτί ἡ τ ἃ ὥςτε, Γοροπδάιιπι ἀη- 
το ὅταν, οἰάδηι λἀοπεέϊοτ, ΟΠ αι Πος,ργορτοῖ ἢ- 
τα Πα ἀπ τα Ἰρίπας ὦσε οἶπι ργαοςἀςητίθιι51π σοο-, 

Ἱ 

Τα πὰς φιοαια (γπῖθό]α το δοῦο αὐ ζετο μ. Α- 

ΡτΠίμης, αύϊάοηη μας νοτθὶς ΧοπΟρησηζοις 48α- 
ἀτγαηΐ, πα 46 ΠιίοιΠατία Πα (Ἐ15 ἀἰς!Πλ15.. ἡ ᾿ 
ΟΝ αι ἐπ [ΠΠτ  ταρ ο5,Πιος ο[Ἐ ἀεϑενές, δὲ βγατοῦ- 
οἱ δύσφοροι, σοίτατιι ὁται!65. ὃζ ΠΟ" τι ’ 410- 
τατα ντείαίσιις σα ὐ [πὰ οἰ] 6 1Π 6 Πρ οὐδ Τίροι δ 
Εαοίπαχη ἴῃ ουρίας ἐοξοτοπ απ; Οὐ ἃ 4 ΠῚ ὅζροα- 
οἄοτὶς Ῥίῃι5 μαδοηῖ, ἃζ ἔπος ἐταϊισα πε. Οαοδα᾿ 

σ᾽ ἀρτα (ΟΠ ΟΓΑΓΙ πτἢ [ξαηπίτιιξ. Ὁμάᾷ ΠΣ Ῥρασί, 
{ππ|, ὁρροπίτας δ θὸ ἀποθι5 1 Π|5 ρΓα ἐπε} [5 
βάσεως ς5 φγάνεθν, ας ̓ Ἰλτουρτοτατίοποῖη ν οὐ δ εὐπαλ-ὶ 
ἃ ςοπτίηοτ, “απ ν᾿τίατα πο5 οἰξε ἡ ἀϊηλ115, ὃς [ἢ δύο᾽ 
παλίᾳ ζοιππιπταπάστς᾽ πιπηα 4056 Τ᾽ αιγίηι [1:᾿ 
θγατα μαης ἱπτοῦργοϊδηγοπη, δόρυ καϊμακινὸν τὸ 41 

δὶ ὑφσνσδι ὦ ΤΑΝ χι δ ἀδιν, ἐργο ὐφν κα 
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Ῥΐο πὐίαιατη ἱπιιΘ ΙΓΕ ΠῚ» ἰρίαῃμι; σεαςίδιῃ {- 

ποῖο Τυτγοῖζο ποοάπ Δ ΠΗ] πὴ. . 

τω ΑΝ ὙΤΥΜ Ὲ ΜΑΣ 
9ΤΈΚιΟοΟ Ἑρνυιτννμ. 

Αξ..954.. Μαριτος σομευήοτιπη ἀἰΌξο5 ἃ 
πυρποσις β΄ χἡΣ ὁγῃδηΐβ, 11 ΟΥ̓ οἷ5 συμιποσιαρχρα [πητ ὃζ ηγα- 
τέρχαν. 
τὐάποσιι μβεηλ, αὐς συμιποσιαρχίαι : ἐς Μ. Τα] Οατοης 
αρχίω. Πιγαίοτα ςοηίξας. δὶς δὲ ἑαπαρχοῖς νἱ οἱ ΠΠγπ τοἀαίάο- 

ἵππαρχοι. τὸ Οταςὶ, κα οπιάπαπι ὨΠξοτίαπι σοιπρ εχὶ. 4υ] 6- 
αἰζατα ΠΑ οΊ Εγὶ ὰ οσηὰ ἀἸςε θαητιγ. Ετὶτ ἰριταγ ἱπ- 

ξτπαρχία. παρα 1ιλτίπο νοςαδιΐο νοτουί εααΐτιη πηασιξο- 
εἴσῃ ἀϊσειιάα, ὃζ Ποιζ δῆτε τυραννικὸν λόγον ἸΠτοΓρτα- 

ἧπαρ τατὶ {πσπι5 Πδγαπὶ ἐς γορηο: ἴτα Βης ἱπ παρχικὸν λό- 
τος οϑϑον ον προς Ρτορτῖς, φιᾶπι Π σιμπι ἀς πηαρ ξοτίο ἐ- 

ἀυΐτιιπη, τεᾶάϊ ποπ ροῖϊς ραταιήπηιθ, (ΟΠ εγα 

τατίομθϑ, ἱπσσπαρλικὸν τοΓρτοτᾶτίς δ ρα εὑ πγα [δια 
δἰηζοήριἑπα ἐφεεεέγὶ, ἴλτιε πὶ πες ργοῦαπταγ, πος 
φατϊδίλοιιπε. Τιθεγρία ρογηπαπιτηξάοίις εἰξνπος Ο 
νεϊ ΔΆ θίετο, νοεῖ (απιογασίο ν ογίπιβ, φαθιηδάπιο- 

ἀυπιτοάάϊ ἄεδεδαι. Ηας ᾿ητεγργετζατίοπὶς πουα: 
τι, φαῦτι ἂς Ὀ σα ο5 ἘΑΗΡΑΙΘΚΜΗ Το τ5 ε- 
ταθπ ήδη αὶ Γαϊίο δ [ἢ ΟΠΊΠΙΠ1ΠῚ ΕΧΑΠΊΪΏΕ σοοιγαῖο 

ἰοπιες οἴξεγγο (οΐθοης. Αἰξογιίςίς μοῖς Π181] ορα5; 
ἄπμτη ὁπλῃία Ποιὰ Πης. 

4 ἸδΙ4εῖπη, ἴῃ στω τῷ ὃ καὶ, δ δ. τὸς ὃ Θάλλως, νττοδὶ- 
ας ραττίς]απη ὃ αἀροίαϊ: φιαπὶ ἀςβςοτε,ρατο [.- 
εἷἰς δηϊπδάἀποτίαγος . φαΐθιιβίη Πἰττοῦ 5 στα οἷβ 4}}- 

Ἀπ Ρ υ Θέ Σ | 
ἀπ ρα δαης ρογείσαίενρ, φαοὰ αἰἰἃ ἀς πος νοςα- Α τὶ ἀυιδίυμι οἰἘ, ρύο ώ μὴ ὑσπὴ σοΐ, ἐπ᾿ ὥλε, ρἷο- 

Ὠἰπ5 ἃ Χοποόρθοητς ἐςείρτιτη ΠαΠΠς πος τη, ἰῷ 
μὴ ὑσὺ σοὺ, ὑπ ἄγλν γεαῦ. χαρά ν]τπλτιπη ρογῖτ, οὗ 
αἰϊηααια οαπὶ ἔγ 1110 ρτασςάςητο ΠυλΠΙτ ΔἸ ποίη. 
τα ἰοςιις ορτίηγς γοίξίτιτιιθ, ὃς ρίαητισ. 

Β 

πεῖς ,ἀς (ἐαςφητίθιις Ράτγες. Νεαιῖς οπΐτῃ ἀϊςὶ τεέξε, 

ἵχποις ὄγπτεναι φέφειν ἵωποις, ὃ ἵπσποις ὅζπτεῖναι ὅζαμε- 

λέζοϑει ΔΆ ἴω πων : αἸπ11 δά ἱππεῖς ντΓΙ 16; ΠΟΙ] 

ἀετοξογαταγ. [Δςπὶ ποταγαπιθγαῖ πη ΠἰἶΌτο Ὑ δυγί- 
πεπῆι. Ν ετία ἂν μος τοτγιῖο . Ρτὸ εἷς δ μὴ διωυάμανον, 
τοξξπις [γι θετατ καὶ ὡς ὃ μυὴ διυάμανον. Ὁ τῖρο ἀοξε- 
ἔξ εχ αἰϊχιια ραγτίςα!α: καὶ ΠΠττογάγαπὶ Πα τα α!- 
πα σατὴ ψ] τ πιὰ νΕΓΌΙ ργαοςἀθητίς ἰσσπαζεῶς. Ιλ ατ- 
ἔπ5 ὁ 5 6, Α«Ρρτο βα δύζων ὄποτε ἵππον παι στ), Γεροπεη- 
ἄτη βαδίζων ὕποτε ὁ ἵππος παύσξ): πος ΟΠλἰττ Πα 115 αἴ- 
τίου]. ντί ἱαρτα φαοάμε ρΓο  χίμ5., ὃς πγαϊτοτίος 
οἰξοπάϊιπιι5. ΑἸπια φαίάεπη ἐχεπιρίαπι μοῖς μαδα- 
Πλ115 ἀἸξξα ραν. }1τ. Ε. 1π {Ππ|5,ἐλαύην 67) ἀκόνζεον, αἸϊοά 
1 ᾽ 4ετη ραυ]]ο ροίξ. ραρ. 917, Ο. τείξξίπς (οτίρταπι ἷ 
ἱπα ΘὨ ΙΓ, εἰ ση οῖο σ᾽ αὐ τοῖς ὅ 7}: τὸ ἀκόντκον.ν Οἱ 410 (6 - 

δὶς ΠΙὯ}] ἀδείξ,πες δὲ ρτοτίπις οχραηρίταγ, αοὰ Η. ἣ 
ϑτερμαηιι ἔδοϊαπάπτη ραταξ. 
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" 
Ἁ 

Αὐηορῆ ͵ 

ἀεξξῆως 

ΪταΓ, αὐ σὸς Ὁ εὖ μώλα, ΤΟΥ ΕΠ 110 αὐτὸς δὴ εὐ μάλα. 

916,8. ρῖο δι δαξανίᾳ τεροϊϊτυτη ἰπ ΠΌγο Τ δυτὶ- 
πε διδαξοντα. Ἀγ ΡΟΙΈ αἰτογιη νογίατη ἰδὲ - 
ἀεπὶ, ΡΓῸ αὐαξαλλεῶς ὑπ΄ ἀλλήλων, ΤοΥ] οπάτιπη ὑοῦ. 
δλλων. ἸΝοη ἐπίῃ Βεγίδγ πὶ πγος οταῖ, γε ἴεπος ίς 
τλαταο {δ᾽ ειιαγεητὶη οηπος; ἰφά ντῆος οὔτοι] (6 - 
πἰθαβ ργαϊξαγετατ αὐ ἈΠΠ1|5., πἰ πηίγατη ᾿ππ]ογίθιιϑ. 

πιο οἰ ἰπαϊοίαπι. Ῥείοσς ἰοςο γείεἰταῖς μδης εἀϊ- ΝΗ πεϊερᾶς ῃςς ἐπηεπάατίο σοαϊεὶς ο[ πηοὶ Ται- 
τιοπείδοιπαάα δεορἢαδιιβ. 

ἘΠ Τθιάςπι, δ. ρτὸ Η. ϑιερῃδηὶ αἱράν,ιοα γετίπαῖς 
Ν δ ἐχρτγείπε (διηογασιι5,αἴρᾳν ᾿ς σις! ἐὈτττιι5. [4 τη1-- 

Ὦὶ ΓΑ τηᾶσὶο Ιἀοπεαιη. Οὐ] δΐπὶ ροτίηάς σα- 
ας εαππς ἴῃ Ὀεῖϊο, ἤςας φὐΐαρογε Ῥοτεῖξη ροτίς- 
ουἱὸΣ Αἀδμηπονεῖο ξαραια τοχυτίταν, νεδάτο!]ο- 
τείας τβειηδγασας (πὰ ροῆτς. Ετ  πρίπϑῖτα Χε- 
πόρμοῃ Βοος νέγθο ἴῃ τίῦτο ρυαοεάομ νίις οἵ, 
γτὶ φασι αἰτ,αἴρᾳ τὸ πτεόεϑεν σίῶμμαι, φογρτέ ΑΜ δΡέτδε σοῖς 
τοί. 

Ἰριάθτα, Ὁ), ρτο ἀκονζιίσι, (οἰ δ οη ἀττὶ ἀκον φιώσι, 
ῬΙῸ δμυήσον}  οτίτι5 δεευήσεν"): φαοα Ἰάατη απᾶστα ἔα-- 
ἐξαπιαητε Βᾶς [ἰποᾶ. Ττι οπὶ ραῦ!ο ροΕ ργὸ αὔευ γὃ 
πότων, ΓΕΡΟΠΟ αὔευ γὃ τέτυ.ἤς ἐπὶ πῇ ρτασε ἀοπείιπὶ 
ταῖῖο ἘΠ 1: Ηιυϊαίπιοάϊ νοσο οχ αο τε ίαζις 
τααΐς ἀοίςτρτίϑ οττὰ. 

ΦΚ 1.5. 10 ἢϊ5, καξ πρᾳὕνοισί τε τὸς τίω βελίω, ἩΊ, 

ϑιθρμαπις τοίξεκαςι:ραύνωσι ΓΟ Εἰτυτ: τὰς ποη το- 

ἐϊς το] ]δπάπιπι αἷς, πες ἀοεἴς ραγειςἰρί τη ρος τὸς 
ΟΧΈΘΙΙς ορίπίοης Ραταπάππι. Ναπι ἢ πα Χοπο-. 
Ῥβοῃ (τερῆτ: κα ὡραὐνωσΐ τι τὸς ἃ βελῆς. Οδτπιηὶς 

εἰ εὐγοσ τς, ἀθ αὐ γειϊαταγὶς, ν τ ἀϊξξιιτι, τμδῃ ᾶ5. 
Ἰδίάοπι, (. Ρζο εὐϑὺς αὖ εἰη χαοοροφὴ, τεροβεη- 

ζααιαροφή. ἀπιπὶ ὅγιςροφὴ , 4ιια νοχ Βεὶς νἱτίεα οἴ Ἐ. 51. οπὶπι 
(ρῃΠς Χεπορποητειηνίχ ἀπδίτο. ΝΝ πὶ ὄνηορέ- 

ἀπερρίφᾳν. φᾷν τη ρ] οἴϊατ ἐς ρυ οἷς Ἔχροῃ ταν ϑμκωρωϑαι,, ὃ ὅγε- 
φρυφὴ Δπϊπιαάπεγ πο. Ἡαοάς ποις Ταπείπμεηΐριις. 

δ᾽ ἀςπ. ϑαηςίη ἢΪ5. ἐπ καὶ ὃς αὖ μοι δοκὲν ζις νέοις, 

ςαπὶ (Θαιιςητθις, ὁγ πα ρογρ  οχὰ ἰη Πρ τὶ θα τίς. 
Ἐσο τίπτε ΡΓῸ κοὶ ὃς αὖ μοι δοκεῖ πενέὰς. ἀΐςο ἰοτ- 
Βεπάιιηι: καὶ ὅτως αὖ μοι δοκεῖ Ἂς τς νέες. Νὰπι ὡς οοῦ- 

ταρταΠ] ἘΧ ὅτως, ΡΥ ἀρ τοι αξιζαιι. τὸς αὮτα νέοις 
ΟΘ Πιλπ τι ἀϊποιπ οτὴ τὴς ργασοἀεμτὶ ρογῖς, Π οία- 
ἀςςοάοπὶ Ὁ .ΠΠπ|4 αὐ ρτουίας φῆτο γεγδιιήι [δ ιιθαὶ 
αναϊ[καοϑήσον) ας ζοητοχειι το] ]οπάτιπη, σθὰ σομηΐη- 
τα πλ Χ Πυμίμς νογθὶ ρείμπα {γ 1148, Τογεῖο πι ]ύτα 

τἰπεπῆς. 

Ἰθιάςπη, Ἐ. το ἐν ταῖς μιελέταις πσεὸς ἃ αὐϑιππασίας, ᾿ 
(ὐαιπεγασγίιις ὃζ 8}}} τορομιιης τεὸς ταὶ αὐ ϑιππασίας. 
Ἐρο ςοτηιποάϊε5ίη ἰἰδγο πλεὸ Τδυγίμ ἢ αὶ τῆς 
αὐϑιππασίας [ςτὶρταιη τοροτὶ. 

917. Β. Ρτὸ διωαπὶ οἵ εἰσὶ καὶ πὰ ὃν τῷ νόριῳ ὁπλίσει, 
δἀίοτίρταπι πηατρίηὶ ςοἀἰςἰς Ὑἀυτί πδὩἿς ΧΤ' πὲ ἐν τοῦ 
νόμῳ. 

Ἰοϊἀειη, ἰη ἥπς Β. φιοὰ ΗΊ. ϑτερμδηυ5 αὐτὸς ἰὴ 
Ἑ, αὖ τὸς ἀϊυ!αϊτ, τα δὶ πδ ρτοθατυγ, Ἐδάοτη νεγορᾶσ, 

᾿ τὲ ; ; ἱ 
τχαοὶς ταπγξ ΙΔοπδιπὶ νοσδθιιΠι πυδρζςτίτας Ρᾶξ:- ᾿ ; 

Ἢ 
ἢ 

δας, τ. ΟΟρτὸ τῆτο, ροτίις ἧέτν Δατηϊττοπάϊμη, το 
“ἧς νος ργαοοάςπε τείροπάετ. } 

ἂν 
ν 

9 18,Α.Προζατας ςημ!ἄοπὶ τοιηογο πὸ γοιςῖο, ἰεὰ 
: 4, 

ας Πἴτετα (. τερετγίπηιβ. 
ἢ 

9ὅο, Α.ρῖο ὅτε γο ζει (ουδὲ ὅτως, ὃς ππης Δηϊ- 
τηδάϊιογι ὃς Τ δυγὶπὶ ποταζι} τοροτῖ, Α 

Ἰδίάεπι; Ο. φιοά Ιορίταγ, ὃν τῳ ὅθηκρότῳ, Ῥτατο Ἀπίιγονα 
ἄεητε ᾿ἰἶτο, Ρ.9.43,Ε..»ἰπόκροτον (οτίρτιιπτ ἰλιτε αἰ τα. δότέκροο, 

Ἑ Αοταίπηοτί ποτεης φυίάατη,ΕἼ1ς ν οοῖς γτείαίαας ἢ- 

παᾷες τὲς φυλας, ἴλη πγιτῖϊα ο(ξ, ἸΝ μα ντίη ρτοχέμως 
Ρταςεάεητίθιϑ εἰς κέρας ἡγητέον αἰ χίτ, ὃ, ταγι5, πλα- 
“λωτέον τὸ μέτωπον: τὰ πα! α΄ αιη Ἰοῖς δα Π{Ἐπ:ς, 

( ὅπη φάλαγίος. Παια ἀιίοῖς Χεπορμοπροίηι. Ἐρο 
(ἐγίρτατη ας Ἰάϊςο, ζῆ) φάλαχίος κα ἃ ξατέον παϊας ΐ 

ΘηϊΠοατίοηεπη δαπλάειῃη : τα η ὄπήκροτον 1ῤίς αἶτο- [ 
Εἰ ργαΐξεγο. δος δατοπὶ]οὸρ πες αὶ ἰὈ τὶ οἰτοιῖς Α- τρί κείαν 
ζαἀενηία, Ρ τὸ δηπκρότῳ. πὲς (ὐαιπογατ!] ΠισουΠάτα- π μερσπαν, 
τα, ὃζ ἐχαίτατίο {πιο οι] τογία, ὃς Ιοςὰ (ΔἸ ε τοία δία- 
τεοίλαιϊις, Ἰοξιπι ν] πὸ μαθοητ. ἡ π᾿ 

Ἰοοηεοθο 
εἰμ τες 
τειν νον ᾷ 

γὐ . 

σι, Ἀ.Ηκς οταῖῖο, δ) φώλαγίος ᾿ς ων ν ο Ὁ 

στὰς φυλαζ. δὶς βηϊ ἰοαα (οἱςε. οχὲταρ σταῦϊὰ, ἠδ ἢ Ἱ 
Οὐγεῖ ἀπ ρ πα Πστο ν τ. Ρ. 1 67. αὐδαγίοίλατε τεῖς χο- ΟΦ 
χειροὶς δηη φαλαγίος κα ϑίξειοϑαι. Αἀοοηιε Ποῖς ρασίπα "1 
Ῥγαςςάοηταϊχίτ, δλὶ φάλαγίος ἅπαντας κρίᾳ αντας, οἴ- ᾿Ἧ: 
ἁλὶ ἀξ ἐχυϊδυθι ᾿ | 

Ἰδίἀθυν, ' ι 
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Ἰδιάςιη, Β. Οτιοά ςογειρτα Γπητ τας, ἃ τῶτ ἥ- Α ἀςπὶ ἢς ζοηΠγιεῆάα, οἱ ποῦδες, ὅταν σπαίζωσιν. ἕςιν ἃ 
διον, δία, τὕρανανταις ὁδὸιὶ, ποικίλλοντας ( σαι ἰτοσίς {Ἐ 15) 
Ὡς πορείας, αι ἀγα ἀπ οσεῖς, ρα] }ο Οἴαςαρο- 
αἰτίου, [τὰ πιπηίγαμι Χοπορμοη Πὰς, χαὶ ἥτο ἥδγον, 

- δίρ τρ αὐ αἱ ταῖς ὁδοιᾷ, πεινάλλονσας ταὶς πορεία. 

1614. (Ο, ρτὸ δηερευνωμμένοις πποφη εἰς πολεμίων, Π6- 
ςοΠλτίο (ογ δὥά απ, διερειωνω μένοις ππρϑηγει σθαι ἅ πολε- 

᾿μίων. Ῥοτ τ σα η ἃ ΡΟΙΪῈ περηγεϊῶς. Ετ ςζοπίμπησί ΠΟη 
ἀςθοητ, πεϑηγεϊῶχ πολεμέων:(ς αὶ διερεωνω μένας τὰ πολε- 
μίων. δὶς ἃς ἱπέτα Ἰοαιίτιν 962, Α.. διὰ καϊᾳ σκόπων 
εἰδέναι Τ᾽ πολεμίων. ἀθ το νἀ ξάιτι,αἢ ΠΟη Βεὶς 
Θροαὺς ΚΠδίρτα τες » δηερεωμω μένος τὰ Δ πολεμίων. 

ΔΌΣΙΩΙ αι άθιη ἀττίςα! μι ἤιιης Δα οτρταίῃ 1η- 
ἀςηΐο. Οτιοα {ξατῖπη (ΘΟ  αἴταιτ, χρήσιμον χαὶ ρος πὸ, 
Ῥότίι5 δεῖς (ογ  Φπι πὶ χρήσιμον δὲ Ὁ ἀρὸς τὸ ντ ἀδΙη-: 
ἄς ΡΟΙὲ αναμκέναν {δ᾽ ξξαπι αὶ το ]ατὰτ. 

, ἸδΙ4οπα, Πυρτο ὅ᾽ ὁύων γε δὴ (συμ ἰητοτγίς 5) πα-- 
ἐαλαμξαύψν, ποταταπὶ δα Πηαγσίποπ Πδγὶ Ταυγίπέ- 
15 Ἰππςηῖο, οἶδ ἄλλων γε δεῖ ὐθαλαμξαίψ τοξξς. 

961. Α.Ρτὸ αἰαϑὸν οὐ ᾧ τὸ πρὸς τὸ: Παδοῖ [4οπὶά-- δεῖ ι Υ 
ΓΟ ἀϊμποτγῆς ἔλέξας τοτηροσίθιῖς ᾿ πατῇ (πο ρεΐοτ, εἤξ γαϑὸν οὐὦ αὶ πεὸς τὸ, ῥτοτὶ τὸ ἀοΐοτο.. ὅῃ Ἢ 

ΙδΊάοιπ.Ρτο Χαι τοῖς τε δεκα δργοις, ΓΟ ἘΠῚ (ςτῖθ6- 
τι καὶ σειωὺ τοῖς δεκοιδαρ τοις. ϑοααῖταγ, πημπα δεέρχοις 

δχ οἱ πεμπάσδαρχοι, Ῥίο φιΐδις ΓΘΡΟΏΟ πιμιπ]αδρχοις 

σα σὶ πξοΐτοντες , ἀπωταῦ δειώα,). ΝΟ ἰππθηυξας ῃἰς 
σογτς γο(ξταοηάϊ πιοάτς, ὃς ΠΙ Πρ] ΟΠ ππιι5. δά 
αἰάϊατηις ὃς αἰτεγῇ, ντὶ ἰδ ἢ Ρετγίοείρεις γαῖ ΡΓΙ5, 
4ιδηΙ {πὰ ἀητὸ ἱπίρίςογο Πσογοτ, 

Ἵκοςας ΠΙοΙηΠσηίτοτ οἱ σοτταρτάς, Ζιο τε 46-. 
ἀο( δι πογαγίας ςοιηπηοάα ἀϊἰπατίοης νίας εἴξ,τε- 
{πἰταθηο Η]. ϑτορἤαπισ ορογαμα [αἢτ. ἸΝΑΠῚ ποσὶ Ἡ. 5εορλα 
ψΕ] ἢ πᾶσι, γΟ 1Π πεουοῖς ΠΠ ατΑ Δ Ρατατ. δεάνι- "" “ἢ (ον 

(άτε {ει 6- ἄτας τοχὰΐ ἰρίδηλος, ῃϊς ἱτα ἡγιζατῖς, απ ἃς ἴῃ ἕί 
Β δὲ Ρατγείσαϊα, δζ τη πορίοοντες, σαοά ψογθιιπ αἰ σιοά 

δέ πεμηηἀδαρχοι : 4.111 ν ΟΟΘ ΠῚ] περιπῇεδὸς τος (ο΄ 
Ρτᾶμι ἱππεπίαπης Πδτὸ ν τα ΒΠἘοτίαγιμι Οσαςα- 
ται, 62.0. ἃς περιπας ΖΞ ΟΙ αι ]Πηρις Πτ, ἢ Ατϑ 
τῖςα:. ΙΝ οη πλαϊτο ροίΣ, [τ Ὁ, Ρτὸ τὰ δειναὶ, Ἰορ τ 1 1- 
Ὀίτξιιο τὰ δειλεὶ, φιιοιΐ πη ρΓΟ Ραμ άτιπι τοηγοῖς ΠΟΙ. 
σψἱάογαγ. 

Ἰδιάδι, (. ΡΙο ὀϑοις ΣΡ Θ ΤΟΝ ὅτε φιλάήιν, πα- Ὁ 

ἴο φανεροῖς, απτοα 4αοαις φανεροὺς ὀλίγεις (τχῖρεαμα 
ΜΙΠΘΙΝΙΝΙ ὉΠ όπνιγ. ἢ εἰν νι 
964,4. 1εὰς φαα ὁΠε ν!άεταγ, ο πογαπάππὶ 

ταιοη ; ΠΟΠ χαὶ γράψω ((τ]ο πηι, (ςα γ ἦψω καὶ ὡς 
αὐ γιγνοιζ. ἸΝΙπαίτατη ςΟ]]οςατίοπίς ρυιίζος [τεἴρτο- 
τοϑ ἀσοιιζάτατη Πα. 1Πς τατισηθηη, οχ ΑσΙάς ρογ- 

τοαύϊγας, ἀσυατα μαγογα. Ῥαμιοῖς οσο τοπὶ Δ (0 ]- 
ἀᾶπ|, γε γθέξς ἰοσας ἱπτορτίτατί το [τααταγ. ΡΟΙΣ ἀ- Νιεαπεης 
πάτῃς ΡΙοῃα ροπξάα οἱ αἰΠπἰπόξιο. Π εἰηάο (οτίδοη- 7’ γύβίρων 
«ἰι11., ὁπότε ὃ καὶ οἱ ποῖῆσες, [Δ πὶ ν τ παχίπιο νἱτίο ἢ ἦι 
111 πα, ποσὶ δὲ ἃ δωύαντ, τεέξο ζογγίσαταγ: αἰςο (οτί- 
Βεπαιιτη, οἱ παῖδες ὅταν παϊζωσι, ποίεῦσιν ΠΟΣῚ δεώανται.ἐ- 

πατάν πρξϑίοοῦτες. οἷς οπλμηἶα δ. ]ς λπᾶτα, ὃς ρα ηΣΠΠ|3 
τὴ ΕΠ βοτίρι οἴ πηι5.. 

Ηαβθετ Ἰεξξον εἰηοπάατίοπογη 'γιγα πη, ΠΊΟΔΠΥ, 

Πιαρ]Ἰοῖοῦ ; αἰτογανεῦο, αἰ ἀο!ἀϊον Ραα]]ο νιάοταγ. 
967. Α΄ ΡΓΟ καὶ αὐ τὸ μυνιχανητέον, ΓΟΡΟΠΟΠ Δ ΠῚ χαὶ 
τ μηχάνητεον. αι ργαςοΠεσις ἥτ, τα πραυὶξ 

Ἰαἰἀρογ κα] αὐσό. , : 

ἸθΊ άπ, φαοά ̓ ςρίταγ Ποῖς; πεζῇ τε τρᾷ ξαϊ ὑπατί- Τούμδα- 
Ἰαπνρυτατ δτερῃδηι5, Δ ἀπτο ὡρᾷξαι ἀεἴτ ὃ ἰμωα ῥγὸ 
ὄγμξελίω, ϑοά ἴτὰ Οταςί πμιπἰπλς Ἰοψυϊπιπξιγ; πεζῇ ἢ ἀὐτο τ, δ 
ὄηιξευλίω ὠρᾷξαι. Τα ΊρΡΗ͂ ποη ἴῃ τη δῇ Γοτ νοΠΙΗ͂Σ, ἡ Ἵ 
ΤΆΓΟΥ. Εσ ὁ [εἰ ποσὶ περοτίο ἤΠς γο Π ειῖο, πεζῇ πὶ ωρᾷ-- 
ξαι. ποι οπτηΐπο γοέξαπι εἴ. - 

1014. Β. δι θη είο πππς τ δὶ ἤότατα Ταυγίποπῇ 
Ἱπουθδγατίοης, μἷ5 ̓ ρ15 νογδ δ: δοῖο τοτίπεῦί Ροῆε; 
ὁ χιόνον ὧν πότοις, ντ Δα ο΄τιτος γοξδγαξαγ. ΝΟη ταπιοιι 
αϊοέξα πγαγρίηϊ ἃ πις [ΘξΕ1ο., οὐ μεόνον ἐν τόποις, ΓΕῖ1- 
οἰεηα, (ποίπηΐοῦ φαίάοιῃ οἴ, 

Τδι4ς πὶ, Ὁ). Ποςι5 ἢὶς ι ὅαιδ ΠΟΙ ΡΑΓΌΠῚ σοῦ-- Γορμρ υαῖς 
(ρίατανσ. Τλυτγίππι ἐαάομὶ Πττοζα, Ρ[ὸ οἷα υἰποδάϊνοισιν, ταρτιιδ. Οὐλιυνογασίας οὐἱαπὶ αἰ εἴτις ἱπείρίεπο Ὁ 8.5 46 μος 
ἐκ τ διωξεων., τεξεῖις ΟΥΙτ οἷοι ὡ ποδαϊνοισιν ἐκ Τὴν διω- 

ξεων, (ΟΠΠΠζοτ οἱ αν ποι, Τα ργαςοῖης, Ετ νιάτα Χο- 
γἱτοξαίνέν ΠΟΡΠΟη Παῖς 10 ὑποξαίνην;ν 5 πλοῖο {00 ποι κοότες 
το ἀποε- ρἦν πωςονῖ ΗἩΙΟΠΊΟΓΙ5,. : 
ἄεγε, ὡς Ξρὰ φωνηίᾷ, ἀπέθη---- 

ΝΕ," αἰ ἱ ῃ οι ἘΡ 

διὸ δὲ ἀϊχιοῖ, ἀ {6 71:--το 
᾿ ἘΞ ΓΝ ὁ ὦ ταν τς , ὙΨΠΤΗΝΙ Σόρ τε. (δ πο (Θαπίτητ, ἕν αἱ ἀορ πν ὑχσαρχίτω. τδΙΠΟΓΟ υ- 

λα γὸ οὐδὲν αὔλις δαύαις, ἱσοΥΠΊητς τότο τγαξξιῖ ἃ πιθῇ- 9. 
τὲ Χοπορῃοητίβ ᾿π τοππδγποης ἀπ οῆϊς, Ηἰς γα 

Ε τξης νεγδὶο : Δγρε  απί θη ΠΟΥ Τ,22 γα ηεῦρα, χποά 
βπρεγε υι οοπσράαραν, [οτεῖ ἦρ 8 ρίαν 46 φηεόιες 

“Πς βησι ἀοῦει, δὰ τα 2γαράγαῖα [τ΄ ΟἹ ορήοῖ (ἐπίεη-- 
τιά οὐ ἐγ πη ΓΗ 5 7110 Ῥλέλητη6 αἰ ἰγονλίμτῥη ἤος ρ6᾽Π- 
γε σε, τ} [δ ζαποηῖο τα ργάβαγαιλε βεθγεηε, ὧὲ 

πιεγε τὸ (ρεξξαμη Βα ΕΓῊ. ϑτορηαπας » 4ιαῇ νο] ὑπυθίνημα ἐφ δεμοικο ὀμ114 δλεηνη., οΖειπεν ἐχρονῖο μεθα με (πές ργος 
περεΐο 1- ἄεῆι, 

ὑχέμε , ππανεϊρτγαςερτί, (τςοἰς ργογίαςἸη ν τὰ ποῖ οἱΈ, 
ΣΝ 

λον 45 

γεὶ διδασκόλλιον, ι18: νΟΧῚΠ Ππρηϊβοατίοης ἀο-΄ [ἐφαηίν, ξ5 ργμάεμιῖας δαμε ες δοιος 7καβ ἐρὲ 
οἴἤοῖο ἄοσ βεηράιαν. λῆς οἱἢ51ητογρτοτατίοποια 

ποίη ντ δὰ ἢ ΡΟ ΠΕ ΠΙ πλις Χεπόρμοη ποίξεγ ν-- οι Ογαοῖς ὃς πιο ςοπξοξατ, σαΐ νοϊετ. Μαρὶς ἔτ: 
ῥπεσεριμην τάτατ. Αραα Ρ]αταγο απ αἰϊσα δι ρσο παίη μα! (ει Ἰᾶτη ΟΔιγογαγίτ5 ἢ ποτα δά ξἘ15 αἰαςίηατις, Η." 

Ὁ “οἐΐνι- διδέκπρῳ ΓΟΡΟΓΙΓΌΓ, 
φῳ«. 

ΤΡ Υ ἐὰ ̓ ϑιοβῃδηιις εχ αὔδρών πχυζαηάτιηι ρατάτ Π ἐξαυ δῇ, 
Ἰδίάθηη, Π). ρτὸ τοῦς ἐναντίοις φραίγμαΐα καὶ ἀσρλίας δεεί(οντω ἴῃ ἴξοιντο, ῥέορτετ αὖ ργωοο θοῆς, ΠΕ ἡγεῖτ᾽ 

πσαυϑανο!), Ποτάτιιπὶ 1Π πηλγσίης [τὶ Ἐαγίπδη 5, οὗαν ΓΟρΟΠΪ τ ρτο ἡγηίονται “πιο ἀδίαιις Γἀτίοπε Εεἰ- 
τς , ͵ ἱ . ἤφῳ Ἢ 10} Ἵ ε - ν ἢ 

Ἰοροπάιιπη τὸς ἐναντίοις «ορρεμαζα δ) (δ ἀοολίας Ὡιωϑά- ἀοηοα, ὃζ Ποὺ Πης ππᾶρῃα {τγογάγιμηι Πυμγατίοης, 
νοντ.ταίξο [4 αι! 61. 

οι’ αἱ [θ᾽ 4ςπι.  ττίατις ΠΙέ 
«ἰεν»επάο- δὲς ὅταν πεζωσι, ποσὶ ἢ ἃ δωώγπω ἀπαταν τξϑί σον τες, 

.,5 νεβεμῖι σα τη σοτοῦῖβ. ΝΟ ἰδ οτ τοροζοῦο ρτο χτ5 ρος 
τά ἐξιιγας ΕἸ. στορΠαηὶ 46 ποσὶ πγιξά 0 Τ1ῃ πεοσοῖς. (111 

Αἰ 115,44 (ζορτιπὶ ποη ρεγτποητίδιι5. Γλιι5 τα τ] 

Ἰοςι9 οἴῃ, ὁπότε γείοι οἱ παῖς. 
Μδανόγο ἅς οἵδ ἐπιομάατίο ΠΩρ οἰ Πῖτηα. Ρεὶ- 
γηστ πο οὐδὲ γὸ αὐ, (Ἐὰ οὐδὲ γνωῦ αὖ [ττῖδο, 51ς ἔν» 
πὸ ὁριι5 εἰξ ἢ ἴδ νῦ πιατατί, Γλείμ ας {Ππα ἐξ αὐ δρῶν 
το Πα πο μτη αἷο ηε ν}} πγπτατίοη δ. 511 τίτη Ρτο 
φιλικῶς τε ἔχήν, ((Γθ φιλικῶς γε ἔχάν, ΠΟ τγάγίο πιράοῦ 
11Π|π|ρογίογι, σι 1ΠῚ ὁποτε γε ΠῚ ΠΑ ΓΘΠ.Ι15 [Π ὁπότε δὲ: 

ΡΓΟΡοπαμη ἰεοτίδθιις εὐηομάατίοῃος Ὠγςα5., Ρεῖο- Ο δὲ ροίξοα ργὸ καὶ φρονιμώτερον ἠΐςο (ρῖρ πης Χεπο- 
τοπὰ ἃ Τ απγίποπῇ ἰςιθγατίοπς ργοβοξεαπι; αἰτο- 
τασῃ Ίοη πα ποΐαταιη δῆτς, 4παπὶ Πρ οΥ ΠΠς ΤΔμτί- 

ταννίρον. ΠΟΠἢ5 αἀξογίοταγ. Αἀ Βαῃς (οἀποητία Γορογί δ - 
᾿ εεπιονάα {ςτῖρτα, τις Ποῖς σογγιιρτο ἰοσ ΠΏ ΙΓ, τοσὶ ὃ εἰ διύαν- 
το, τα, [τς τοτο ἰοςο γορότιτο το [Ἐπ Ο!οἱ παῦδες, ὅταιν παΐ- 

ζῶσι. παισὶν ἔσιν εἰ δια") ἀπωτᾶν τξοΐοοντες. Ἁ1α: 4111- 

ΡΠΟΏτΘΩ,, εἰ μὴ φρονιμεώτενον. 51. τα Ποῖ οτίαηη ἡγήί.), 
νη 5 Πἰττογὰ τοι ἰτατίοης σογγοέξαπι, ντ ἡγήζοντοι 

Ἰόσαπλι5. ΘΘΏ 5 ατζοιη ἀρτΠΊΠλι5 οἵδ, αασηιοχ- 
ΡτεΠίμηας. 

1δί4εη. ἽΝ Θἢ ὅταν φἰλοφρόνως τὲ ἔχν (τ ΒΘ ἀτιη, 
(φἀ ὕταν φιλοφρόνως Τὶς ἔχῃ. δὶς ἴῃ νη ρᾷρίπα ςέξος 

Αἰῶδλα 2 



τ 
Ε 1131 ᾿ ΝΟ ΣΝ 

͵ ΣΝ Τὰν ͵ 
Α (ἐααίταγ, μὲ ὠκπεπονη νοι δὲ, ὡςε Ὑὐποπνίγεοϑοι ἐν πεῖς πὸ- 

νοις, ΠΟΥ ΓΙ ρταπι παροὺ ἥ Πα ὀκπεπονηιανοὶ, ἡ το {ς-- 

1136 Α Ρ.Ρ 

ἴλπε ποῦ ὁφαζα ἔα Ἰοΐτετ δηλςη ἀλτα νἱ ἀεί. 
: να ἢ " ᾿ τὸ : εὖ 

οσσ, [Κ. ΗΙς ΝΠ ς Ἰοοιις οἰ, παύτα τοῦτα πιϑεινωτερὰς 

πῇ αβχονῖι τὰς αρχομένός ποιέι, 4016 1πὶ (π δ ΓΙῸ ΠΌΟ τὶ ὶϊ- 

θγοὸ ποιαγούπῃν δα ρᾳσίῃαμῃι 780... ἁάτισί: [ςτιρ- 

ἄτι ΡΓο πιϑοὶ Ὡτερες ΡΟ τίς σειϑανωτέρος τγάϊςΔη8, 

γοίτις τῳ εἰϑηνιώτέρας. ΑΙ οἰ τοσαγγατ, 4α1 γ οἷδε. 
ἔσο ἀϊ-. κα 6γ7,Α. Τοςις ἢϊς, εἰ δὶ φυλαί, οαπῖ ςείοτς, ἴλη 

γδϊονϊα ἐπι. γἱεϊρίῃς εἴξ, ας ἀ{ΠΠ|ς!}Πἴς. (Οαπηογαγίιϑ ἤοπ τπτς}]6- 
ἁκιὼ, ἔξαια μος πιοάο νοεῖς: δὲ εαύγα ὑγθεῆα ἰσρά ες 

}οάιαι,. οὐ εδὲ εὐ τεἰὐτς, εἰρη σά οὐἐγαμ ον» }ο- 
γε [εἤϊεενε, ξ9 (5 τὴ με γεοιρενε ρομὲ,7μὸ αά εοα-- 
φραίειμν ἀν οιοῖ. ἀοξεζέι. Δγρη γα ν ΑΉ ΠΕΡΙ, ράποὶ αὶ 
ῥγοί"οιοάα, ἡ ορογεφῖ, (ἀ115 [κρῖ πιά γραηετ, Εἶας 
σατῃ ποίετις ϑτιάϊοί ςοῆξογαητ. Εσὸ Π1Π1] πλατὸ, 
Ρτατοῦ φυλώῇῳ, Ρίο 40 φυλάποι (ογθὸ ὃς αγαχωρειν 

εἰς τὸ ἀσφϑλὲς . ῬΓΟ 4110 αναχωράζειν ΓΕρόῃ0 : νογΡ 
δεῖς (ξατίπι τεροτίταπι: δ] Πᾶς ἰισαδγατ! ΟΠ 15 1 αἰ- 
τἰποηῆς ὀπιοπάατίοποπὶ ργοῦο, αὐαχωεάζν τὰ φίλια 
οὐκ ἀκαιρότερον, ΤΠ ΠΓΔΠΓΙ5 1Π ἀὐαχωφαζῳν εἰς ἴὰ φιλιὰ οὐκ 
ἀκαιρότεροι, ἰσὰτ ητοα ἀἰχογαῖ αὐαχωράζᾳν εἰς τὸ ἀσφα - 
λές. 51ς οπιηλα σοηπ]οὰς τειεταται , 

Ἰοϊάςπ), Β. ΡΓο τὰς ὦ φύλακας. (οτιδὸ τὸς ὦ φύ- 

λακας. 5] ἢ ὃς ΙΏ ἱππικὴ Ρ. 91 2; ΟΥΡΓΟ πὸ δ ϑώρακος, 
τοροποπάπιη (ὁ οαυϑωσᾷεες,, οἰξεπάϊπηι5. 

Ἰδιάοπι, Ὦ. Ιὴ (ἰς, ἢ γὺ ὅηὴ ἴῷ ὅηιϑηδηα ὅηημῇ εἰα σκεὴ 
"Μωραιΐο φαώνωμ πω, ἘΪ. δτερ παπὰς ογτὶ πο Ροῖϊς ἀϊχιτνοςα- 
μοπ περ. Ὀμ] τη ὅημῆείᾳ, ἃς ςουἱεςξυγάτηῃ Δ441τ ἐς Γεροπές 

ἡφτία.. ἀο σιὼ ἀμελεια. ἔσο νοτΌ πη ταητηιη ὄψημῇ εἰᾳ ἕο- 
ταπάπιῃ, εἀ ηςοςίατιο γοτηξΔμπι αἷο, ται δ ττι 

"ἃ Χοπορδοητοργοοξει: 6 1τὰ τα πῆς, ντρέϊο- 
ταίο]ο αγτίςιιϊο δά !ςέξο, ὃς ὅῆε ργαροπείόπεῖη δξὶ 
τλυζατα, σογτίσαϑ ἰῃ Πττης πτὸ ἀϊμην:" γὃ σῇ αὐοὰ ταὶ ὅ)ι- 
πάδαα ὅημελείς σκεδαννώυτω,. ἴ0}}15 αὐ δίη σα Π στα: 
ΡΙἰαρίτις, ὅν) ρτο αἷδὲ (τυ! δε τίς, οτγοῦς ἀὲ αρθτο: 
υἱατατγὶς οττο : ργαίςογτίσι φαατη Δἰοαυπη οτὶᾶ Πὸς 
2ν ἧς πσ: “Ὁ, ᾿͵ τ Ψ 
ὄπ), δ᾽5 γοροτγογοταγ τη ὄητοδρα ἃς ὅψημέλεια,, 

᾿ Τριάς, Ὁ. Τὰ Ηϊς.καλώς “πφδονοοαμτα ν .ὼ σποιήσεωΐς ἃ 

ἰφϑασαι, σοτγιιρταπα ΠΠΠετ κω, πλταπάμιπι ἴῃ δᾶν ποιή- 
ν ͵ ὩΣ: "3 ἦς: ! 
σπντα ἴι φϑαιστι. Ἰλατίηὶ Ζιματη ἀοροτοιη,α 614 Ηϊς 
ΦΡοΠς ρυπαθδηι, ἰώ ποιήσεωτα Ἧι ὐδα φϑασαι» 
άγαμς τα [πρρ] οπάτιη} ]οςιιι, ἐώ ποήήσαίν τᾶ Ὧι εξές δ 
φϑοιστα Ἀιτοχωρήσαντα 5 οὐ ςοτογὶς. ϑεά δευτέραν φροντί - 

“δὲς μα, (φωτεραρ" ἰοςπάἀιτὴ Ρ ἈΠΟ οραιη {ΠΠππὶ 
Ἰςοηϊςοιίπι. ἱ ᾿ 

᾿ ᾿ ᾿ ἀν ΥΜΝ ζ Ἷ ᾿ 

ο 968, Α ΡΓὸ μμελετήκότως οἵ τε ἑκαφα γοῦ, «εὐ [ες . 

ϑτορβαπα [ογ] θθῃ ἀιιπῈ κα μϑετηκότα., ΠῚ] ἴῃ αἰ 15 
ταστδηϑ, Ἔσο τε ζει ὃς μεμϑνκότα τεροπο, ἤσιτ-. 
Ῥίε ίπρτα,ρ. 961, (,, δῆπμαμελῆαι πλάτατ ἢ μμοελὴ- 
χέναι δ᾽ τατῃοη πος ἐρο ποηρίοῦο; δὲ εχ ὡς εἵτε 
σΟΙΠροπΟ νθγαπῇ [οΓΊρταγατη ὕύοι τε ἑκασεχοῦ, 1 Ὁ 

ΕΜ αροΙΈ Παης τοττίος τὸ τανανπὰ τὐτων ποιεῖν ὅταν Χεπορβοητὶς οἵξ. Ὁ μοα μιεμϑμκώς Δἀτίποτ. Ποον- 
{πὶ Χεπορδοηιξηυποη ἀμπῖτο : ἀαατη αἰ ὶ νετ- 
θὸ ετίαπτι κεμέληα πτνίτ5. ΤῊΝ; ἄμ 

Ιδίάςιι, (. άφρους τὲ αηῤαῦ, νἰτοΥπὶ ὁ Ὦ; τε φρὰς 
δϊωπνδανοτεξξιιπη, δὶς ἐπίπη ἃς ἔαρτα, 936. Ε. ἴῃ ἱώ- 
πικὴ Ιοααίτατ. [ὰ σῆς ὃς Π| σοτγιρτα, φιία [Στ πὶ 
(ςααιιῃτάτ, καὶ τὰ καΐαντη αχὸ ἐλαιὠεῶχ. Ορρε πὲς 
αἰϊοσαίη ἐλαιώειϑωι τὰ κατάντη, γοζξς αἰοίειιτ» ὃς ἀε- 

τὐταϊαπλ, τς κατεώτῃ (αητ, ἔα ἐξα ἴδ πιθητίο, ΖιπΠὰ 
. οἰΑιν;ε -" ͵ Ἃ ἤν « " ΕΗ 

αἷτ, ἀφ᾽ ὑψηλῶν κατιέναι. ΕΥροὸ (οἰ δοη ἄτη, αὶ Χτ τὰ ἀ-- 
α. ναύτη ἴα χὺ ἐλαὐεὰχ, ν οἱ (αὶ τεὸς τὰ ἂν αὐτὴ ἵᾳ χὺ ἐλαὐεῶχ: 

4πο ΡΟ θυ οἵ  ντι15. 1} τη ἑανπακῆ, Ρ. 9362 ἘΝ ε] ἀὉ- 
πίσις ἢ φέὸς Ρἱασηθσιιο ΠΠττοῦῖβ ἀ ποσί πη νἹἀφατιτ, 
ξἈοι τα ἀἀηλίτγοτιιν ὃ ἐς τὰ αγαύτη ἴα χὺ ἐλαυνεῶς, χαρά 
{τί ἀθιη ἴῃ ἱππικῆ Γορογί ταν, ὃς πηασὶς τ] ργοδαταϊ,. 

οἀρϑίάοαν, 0118 εὐρούμενοι, Οτιςοαπι Ὠοη εἰξ, Ἐ--᾿ 
ΤῊ; δἰλτοη » Π εὐ ἀχούμανοι ἵήσποι ἀϊμϊίς Ἰοτῖδας. Ὁ ποά 

ἀμοῆτι εἰποσνίγεῶς πο τοίροπάες, δαὶ οααΐ γεέξὲ 
ὀκπεπονη μένοι; Τα ϑογτθια ἐλ εν ΟΣ ς τ ϊττιο ἀποπρίγρντοι θα πεπαε' 

νη εένοε ὧν τοῖς πόνος, ὕΏΓΘΥ ἰαδογαν ἀπε με σοαητην : ντὶ 41: 

ἄετι ποςνίας εἰἘ ΧΟΠόρμοι Ρ. 968,1), ,ὃζ 9 60, Α΄. 

Τ᾿ νέτο τα οῖϑ ἤτης ὀκπεσπα μι μένοι , φιοά Ποο]οἐό 
Ὑο ΠΙτιϊεη ἀπ}. 

ΤΡ 14. Ε. ῥῖο ἠρτημένα, ΘΟ αι εὴὴ ἱπάϊοίο ρ τας 
Πετοεῖς ἡρτισχκένα (ςτίθοτὸ. ΝΜ απ φαοἃ οαϊτίοῃο ρτί- 
ἢτα αἸΧΙ, ἤ εη δ5 ἐρβηρρια αἱ ον [με ῥεηζαψιαιτις παῖ ξ 
πὸ ρζοδατγυϊ πατῇ ἀΐσοτο ΧΈΠΟΡΠΟ τἄπη ἐγοπᾶ, 
διιλπ ἐρ ρρία, ἰοτῖς τε ξθέξα ζοποίππάγδη;, νο τ. 

Β 

᾿ 

- τι - - ἠδ ἥππι Ξ ππεσες 
ταὶ πολλοὶ σιιὺ ἱδρῶτι ἐκπονοαῦταχ,. Αἴ ἰῃνῖ5 ἸΑρ!ηατὶ ὃς κει μινος 
βιμδατίσεε αι, ἔας!]ε [ἡ ἰασου δι {ΓΟ σα Ὠ εν, ὑπ ποι. Ι : 

Ξ γγῦι. 
ῃ 

τωπι οὐτῶνς μῆρπος, γνῷ. 

ὁ6ο,Β. Ηκενετθα ίλπε ςουγιιρτὰ, τεοδήκει γε μαζωῦ 1ιοἕν ἀδος 
ὃ κτ' γίω αὐτοὶς καρηφ μένοις ἑαυ, δν οἱ τοῖς φερισπιο μένοις 

ἃ ὥρφης λἡϊξεάχ, τὰ (ὐαηέγαγι ας ἘΑΛΗΝ, 4:4, εὔμε- 

πῖι βοε(ργάδοηε αν τγμο τὴ οἰ 4 ΤΕΥ ἃ γε. ὕες β χ2- 
166, οὐ αἰήγιοπέα ρδπ αι ργαάά [αδέγο. Ἑατότον τρίς, 
πες ΠΡῚ ἤες αἰτς Βείς (ς (πτἰοξέοῦο, (οὐ τσ ἐπ τι5 
(ΟΠ στ ρυΐιις ἐγαυ]οσις, ἂς ἀοίπάς το οπαὴ». Ερὸ Ἐνιενάαο 

βεΐ «ἀ- 
τι δά “ΤῊ 

εοττείῃε. 

- 

ἤις ἐπηοηάαγὶ ρος Πτάϊτο. πυσησήκε Ὁ μὴν Θ κτ' [ὦ ἐῶν πον οω- 
᾿ ΤΙΣ θρυ σε ΟΣ Δ τύτειτε βόλι ὙΠ. 
“ἐς καρπουμάνες τὰ ἑαυ Δ ζζχλαι τοῖς ςερασκομάνοις ἃ ζοφῆς "εΠΠν 
ληϊζεάχ, ἸΝΤΠΥΙΓΙΠῚ ΡΟΙῈ ἜΧΟΙ ΠρΊ πὶ Πα ρίγἀτατισι 
ἴῃ πχατί, ψἹ Ἐαπὶ ἀΡ 15 ἀάοφας Πδ᾽ ραταητίαπι, αὶ 
Ῥοτίογος εἰβ πητ γἸγίδιῖς. αἱ Ἰοῖτ, οτίατη Π|05. Ζαΐ 
τεγγα (γα Γεθ 15 [115 ρόΠΙητ, ἃ ΠΠ 1 ἐλΠΠἸταϊη ρτα- 
ἀκ ςοποξάεῖς ἀεδειε, αἱ νἱέξ α Σπάϊρ δῆτ. ΑΔ τς ἃς 
Γατοπείῆ, “πα ν 6] ὁρογα ταγὶ Ἀουη4α ἥητ, νεῖ ἃ 

Ὦ Ἰαδογίδις αἰϊοηΐϑ νἱδε τα ππι, 4ιοά πολ Πξες ἕαςο- 
᾿ς εἿὟΈ τῶν ἈἌΡΊ ΔΑ Σ, οἱ 5 ΣΟ ΩΣ {Σ Η τε ςοπίοιδγίητ, ΑἸΐτογ πος νι! ρος, πος ραςὰ 

4.1" ὦ τα ὲ - ) 

ἔτα! ἰςθές, ΜΊ4ος οπτηΐα ρΙαηδὲ 
Οαμῖμη αμτξ 5 Ἔχαγατίϑ , ἱπουγατίο πἰοὰ Τα Ἀεπηηο 

ΤΙΠΘΉΠ15 οἴἘτ Δα ]ατὰ ; τὲβ οι! σοποί] οὐ τὴ 1 σα ΤΑ νέα. 
Ἰοςῖ πυϊὰς ἐπηοπάατίδπειη Πα πο , μα ἴῃ νοσ- "δ 
Ὁὶς Ἱ{Ἐἰς, φιεϑσήκα γε μιζιὺ χαὶ ΚΤ' γί αὐτοῖς καρπυμμιένοις τὰ 
ἑαυ ΔΆ, ἀλλα πεῖς φεεισκομένοις φοφηςληϊζεὰχ ἀπτηταχας 
{Π τὰ νπ οι ΠῚ αἰ πεῖς πλατ Ὁ] οὐ πῖι» στε γα ρίαπε το - 
τἰπὲτ,σαμ ἴδηι ἀρ ΠῚ ὁ: «πο σήκῇ γε ἰδ καὶ κτ' γίιῦ 

Ε οὐ τοῖς καιβπυχμέναις τὰ ἑάυ ἶθ'., ἀλλὰ τοῖς φεφασκομένοις εἰ ὅ9:- 

φῆς ληϊζεάζ. ἸΝΤΗῚΙ Π ΠΡ Ποῖα γεξείαίας ἤηρὶ ροῆεῖ, 
δεητεητίᾳ 4 4θ πη, οπν πποαὸ ἱπάϊςατὰ, ρτοτίς 
ξαάθπὶ εἰς, Νυπο Ἐρο οξξοτῖς Πήςδη ἰμάϊςῖο ἤα- 
ταση άπ Ῥογηλέσγο,, αῇ τα] ὰ σο πο ἡ δη5 Η,. 5τ6- 
Ῥἄδηιδ, ΠΟΉ ἱπτιϊἀἸαγη,, ν ΕἸ ΔΙ Πτ αι πγ Απη δῃϊ- 
τ [1 πγογδυίπι ρει ποτ ργοα  ἀδεῖτ.. 
Τρίάεια, Ὁ. ρέο (φῶς ὄρηςν ἡΠοιςῦντες, (τείδετι- 

ἄτη αἷο φώς δηηςαν) ἡήους ὄντες. ἜΤΟς ΘΙ πη. 1} ρτα- 
Ὀράρητινεἴθο, οἴονται κρείζους ὄντες, ΓΕ ρομάοτιΝ ἐγ ξΞ 

{ςεῖδε Ρἰςηΐες ταναντία πότων ποιῶν, ὡςε ὅταν (ὦ, ΟΠ 
ςξτεγ5. Ἐπ προτῖὰ5 ἡτπικῆς Ιοςπὶ ποταδαγαις νοὶ 
Βὸς Ιρίπη ὦσε ἃ ΠΙσγατὶῖς δὴ το ὅταν ΟΠλ Ππιπῦ, ραρὶ- 
ὯΔ 912, Ὁ. ; 
:970,).Ῥτὸ καὶ ἐοῤ πολὺ, ῥάΜ}}0 τα ] τὰς ἔπ ΠΡ τὸ 

Ταυτίπὲπῇ (Ὀτίρτάνη κἀν πολύ οὐ νοτο δηπεῃ- 
τ πο Ράι]Ὸ της τις εἴπ ὅταν πολέμιοι ἀλλήλοις αὐδικέ 9 

φηντοι » 414} [εξεῖο νυ]ραγίς ἈΙοὐιιὴη., ὅσαν πτολέμεοὶ 
ἀλλήλοις δι δικοί ϑωντα. ᾿ 

971,1}. Ρτὸ πολὺ αὐ πρφεέχοιεν εἰς τὸ (οὐπϊη ἰῃτογίο- 
᾿ΕἸ5) ἐμ πιηῆᾳν. Ργαϊται ἴσείθεῖς, πολὺ ἂν φδϑεχοιεν εἰς 
τὸ ἐμιπίτῆφν. Ν' ετίτε αἰτοιῃ Ὁ ἤοοτο, ἰἴτ, Ο. Ρὸῖ αὖξ 
δέδαίατατας ξαξευ πη, ντόρϑώς ἢ, ρΓο ὀρϑῶς γὸ, ΠΠΠὑαΞ 
τἴας (τ ρίοσις. ἢ νοστ ρ ΟΕ ππης τοττίο [ταῦτα 11 
ν᾽ ἀδδ ἸΠο απ π|,υα {προγἤτηιπι, ἃς οχ ΠΠς ργαςος 
ἀφητίθιι8 ὡς αὖ πῦτα αἰ αΐνη ται, ἔδϊ οτος τοροτίτιίπης, ΣΟ ; [ τον ὃ ὟΝ 



ΧῊΣΣ 

Ιδίάεπι; Ὁ ρτὸ ῥᾷον ϊς “πολίτεις εἰς δϊρρκοσίους ἱππεῖς 
ξένους καῖ κήσωινῶ , ΓεροΠοπαμιΠὶ ῥᾷον Τὶς «πολίτους 5 ἢ εἰ 
ϑίοικοσίας ἱαπὴς ξίνος καϊἀςησωνῷ. Ἐ ΧΙ Εἶπιο τατηθῃ ρτο 
ἱππῆς Αττῖςο,, Ἔτίαιιι ἑμωπέας τορομὶ ροιῖς : χιιατ 1}- 
Ἰυά ἃς ρϑι!!ο δῆτε, ὃς ρααίϊο ροίὲ κοινῶς ἴτὰ τερο- 

; τίαταν. 
ἴπ ἐο. φαοά (δ αιίτιιτ, δοκοῦσι γὃ αὖ μοι, τιςς γ8 1ο- 

ζαιῃ Βαδοῖ, ἃς αὐ τοάιπάατ. ααυίη {π1σἰατιν ἣὰ 
ξοάοπι πλοῖο εὐπεούτερον αὖ. ἶσος ορὸ ἐς ςαιΠΠἃ 
δοκοῦσι γραῦ μοι (περί Χοπορ ποπτομὶ ἀγ ἰτγὸτ, 

οί άεαι. Ιοοιις πεῖς αἰτασ οἱἘ, ιιο (ογ θοπάτιτα 
εὐπάουτερον ἰιά !ςΟ; ΠΟΙ ἐὐπτφότερον: αι ἀ4 16 ἀἴοαῖ Εί. 
δίορμβαπιβ, δσργγεχαῦ: πιτ ἴτα (ςείρταπα 1η.- 
ποηίατοῦ ἀρὰ Αὐἠξοτοίθηι ΝΝΙςσοπιαοἤθογαπι [ἐ- 
Ὅγο ναι; ἃς εὐπείρως ἔχάν ροτίπ Ἂς, ται Θτίατα δὺς- 
πείστως ἔχήν, ἀρ αα ΠΟΟΓάτθὴι ἰῃ ρα ΠΟΡΎΤΙΟΟ. 

Ιδίάθπι, Ε. Υἱτίατα ίαπτ Πς ργοςα! Δ δῖο: ἡ γὃ 
χκέα μεγόλίωυ πεοϑυμίαν συμιξάγιξ)ἾΝ Ὁ οῃίμα ἴτα ατιε- 
οἱ Ἰοφιπιηταῦ, χρεία ἀπξοϑυ μίαν συμδλλε): τα εἰς πεϑ-- 
ϑυμέαν τὶ συμξἀλλεῶχ, ΠΟΙ το οτίαπι Χοπορποητί ἔτο-- 

᾿ φίρης οἵδι [τάφο το Εἰτιιοπάτιηὶ Παῖς 10 5. ἡ γὃ χοεία 
᾿ μέχεπ εἰς πεοϑυμίαν συμξαάλλῷ). 

{ϊάςυν νεσία 40 μος τοῦτο, ΠΘἢ ἐπεχομμένων μιῇ 
ἱᾳπεύψν, (οτὶρ ΠΣ Χοπορβούζοιη ὀχ ξείπιο; [οἀ ἀ- 
πεχομμένων “ἢ ἱτωπευφν. ΠΠ|π|ῶ απτοπὴ μὴ ἱπυπούφν. ἱΓΓοΡ τ 

ΟΧΡαμΪίο ροιὲ (δι οςεῖ5,τελάν αβγύσκον, ὡς μυὴ ἱππεύφν. 
Ἰτοῖὴ οι, Εν ποῖ (ςτ  βοη ἀι110. νομέζω αὐτοῖς χρή μειΐᾳ 
ὑπάρξαι, [τα νομίζω χρήμαΐᾳ ὑπαρξῳ. 

972, Α.Ἰορίτατ τη τοχτιι, αἰ απλησίων γεν ἰδωνάτων 

ἢ τοῖς σώμασιν, ὃς χα (ςερτανη ἴῃ πηαγσίηο ΓΟΡΟΥΓ ΕΓ, 

ἀαῇδα πλοισίων. ΕἸατὶς ὃς ΗΙ ὅτορπαηας, ὅς 4] .ἀππογ- 

ἴατα ἰςξείοποπι οἱ ραζαγαητ, Ερο ντγαιηᾳιο δά 

ςὅτεχταπι ρογτίπογε ἀϊοο ἄς 4αὸ ὀχοϊαίαῃι αὐ ἱπι- 

Ροτῖτο ΠΠ γαγίο {{Ππ|α το πλοισίων ἔαογῖτ, αχ [επιατ- 
τοί οχ ἰοξεϊοηίς νατίοτατς ργοξοσέζαμι, οὐ ντγια!ᾳ; 

ψοσαθα ὶ Πταιτιἀϊ πο πὶ ητεγ 6 ποῖ οχίρ μαι δ οά 

ϑοιπλυησίων γε ται Ἐἢ ΠΟΙ ΏΙ}1] νἹτίατα ΠῚ. ΕΧ αὔορος 

πλησίως ὃ: σοά (1 τεροῃατιγ., ομληΐα Ρίαπα χης. 

Ῥτγαςςεῖπε εηἰπι,νομώζω χοήμαΐᾳ ὑπάρξειν οὐρα Τ᾿ σφῆδρα 

ἀπεχομένων Ἵ ἱωαπεύφ: (Θααϊταγ ΔρτΠπης, ,ὐϑᾳπλησίως 

ὃ αὐ πλοισίων, ἀδειυάτων ὃ τοῖς σύμασιν : τΕΥτιΟ ἀςηίᾳ; 

{ἀδιοίται, οἴομιαι ὃ καὶ παρ ὀρφανῶν. Νὰ ν εἰ Πησι, 

νε] Ορταγὶ ἰεέξιο πγάρις Ιάοηοα ]ιθαῦς ργα 4πὰτα- 

τίομος οποηδατίοπίδ δγορμαπεα παϊϊα [πΏτ: 
Ιδίάοπι, Ον Οοτγγαρτα (πε ηξα , τὰ οὐἱὼ ζιαῦτα ἐδ), 

ὄτω συμξελεῦστι τὶς οἷον τε εὑρεῖν, ἀΘ φαοτιιτη γοιξϊτατίο- 
Ἐνρεπά4- Π6 Ὠυϊατηοαἱ φασάαιη ἐχαγατα Ταιτποπἰμποι- 

Ξὶο Ὑαωγὶ- Ὀγατίοθο γερεσι: θΓῸ ἐσ) ὅτω συμιξαλεῦστη τὶς οἷόν τε εὖς: 

τυ. ρῶν, βατο γεροποπάμιη ὑσὶ ὅπως σύμδυλεῦσαι δεῖς οἷόν τε 
εὑρῶν. 564 {{πῶ ἰδέξῖο μλΠὶ πφοτιης (ατίδξεςϊς, πες 

ΤΊ. σεερνα- Ἠοάϊο ρίαςοτ. Ηφησίςὶ νοσὸ ϑιερδηὶ πιπταίο {1- 

πὲς σοττες γα ]ς {ΠΠ1π|5 βο7 ὅτω, ἴῃ ἐσ ὁπὼς» ὃς ρΓα ογτίπι ν οὐ 

ἌΝ (Ὡαιιοητίϑ οἷόν τε ἴῃ οἷος περ ὩὉΠΠ165 οἱδ πο οητΙ; ἀο Π6 

Ἰοσιιπι 4α] ἀετῃ Βαδοτεροτοίε, φιαππλ ἢ συμξελεῦσοι 

ν τ} αἱ 110 πγΐηιι5 αἰ]αϊ ματοατ, Εβο ταπιάοπι 

(οτίρταγατη πδης, τὶ οὐὺ τοιαῦτα ἐδὲ ὅτῳ συμξυλεύσαιτό 
φις οἷον τε εὑρεῖν, ῬοΙξοτίοτε Υ Ἰομποπί ἰαςατατίοπο 

τεόξαδμι εἰς ̓ πἰςσασ!. 

δ . πὴ 

γμὼ τοῦ 
συμξώλ- 

Διὸς, 

Ἑνπεηάα- 

Το Ν ε,- 

ΓΠΝ 

Ἀ2..Ψ ΓΒΕ Μι ἃ, Ν.Ὲ- 
ΝΑΤΙΟΝ Εν 

Ὧγ)λ6.979. Β Ρῖο ἐτελεύτησε δὲ ὕσερον, ἢ ὡς Α᾽ χολέα ἐ- 
μ- Θαιίάοπι (οπθη πὶ ἀἴςο , ἐτελεύτησε 

δὲ ὑςερος,ὡς Αἰχρλέα ἐπαίδευσεν. Ηος ΕΠ Πὶ ΡΓσοςάςη- 

τἰθιις 1115, ἐγεχονᾳ πεότερος τότων. . ὰ οὐδ πρῴτος τότων, 

τείρομάετεντ ὕφερος τότων, τ ἀοἴ Ρτὸ ὕσαύς ἀϊςαταΓ, 

ΧΕΝΟΡΉΗῸΟΝΤΕ  Α.: ὦ 1125 

Α Τρλίτατιιβ πη μος νἱἄστιγ ροῦτας, ὃς ηιη οι ΗΠ ουξ- 
ταμῖ ΧΟΠΟρΡΒοΠ,πιοσο πο. αὶ {ἰς ἃς ρίδ Ἰοαιιιτις 
ΕἸ Πα ς Σ, ὕςερος ἦλϑε; ΡΓῸ ὕσαζς. Εἴος βισαὸ πιιὶ- 

ἼἼαπι Η. διδρμδῃὶ Πριοῖο ἀς φιοάαιῃ, Ζαοά ητεῦ 
νοΟ λα] πὴ ὕσερον , ὃς τητοτ ἢ εἰς δα ιοπτία, ροείοσίτ; 
Ἰοσιιπὰ βάθογο ροτοίξ, ν οὐ αἰ ο (οη τὴ Ια μὴ Ρίε- 
παπιτοάάςητίθιις. 
974. 1ἴΔ Πϊ5, καὶ ὅ5}) τὰ ὁῆα (χοὴ ἐλθᾶν οχ Πιρε-- 

του δ 5) παιδεύμαΐᾳ. ἃ ζ' ἐχονίᾳ, σκεναἴμενον τίω ἐσίαν, 
ὦ μεν ὅδιν ἱκανὴ » νἱ ἀδτιιγ 1118 νοςῖς δ᾽ τοραείτίο ἴῃ δ μ᾽ 
ἔχοντα, ὃί ᾧ μέν ὅδιν ἱκαγὴ, τα δὶ αι ϊάειη ες νἱτίοία. 
Οαπηι ἰσίτας ᾿πίρίσοτοπι ᾿ἰδγ τπδιτη Ταυτίποπ- 
ἄξια, γθσθηϑ δάϊατατη, ντ ρτίογες ἐς πος ἰοςο ἑορί- 
τατίοῃ 65 165,41 αὐτὸ ΠΠΠ|ς οΠΘὴτ δἀποτατα, ςοηΐι- 
Ἰογομα: ἰππιθηΐ ρτα ἢ ἐδ ἐχονία, {οτίρτιμπ {]|ς πημίυ ἔ- 
χονΐᾳ, ἰεξείοποηι ἴλης ΡοΟΓΟΟΙ ΠΟ ὯΠ|, 4110 τοῖι8 
Πϊς Ιοςα5 ἴτα ροτίρίσιιας ἱὨρε πηῖ5 ο ΗΠ οἴτις: καὶ ὅθ) πὰ 
ἄγλα (κεὶ ἐλϑεὼ ) παι ν ιαἴὰ πρώ ἐχονᾳ, σκενοίλιενον ὃν 
ἐσίαν 9 ᾧ μέν ὅξιν ἱκαγὴ, (᾿ατἢ σοτογίς. ΟἸηηία φυΐάοπι 
Βοος πιοάο ἰμυΐςοιῃ τρέξε Πδ] γοίροπάςης. 

971. ΑΟΡΓΟ χρὴ (οὐτπὴ τητος ἐ}]5) καὶ τί φωνίοὲ 
ξλλίωνα, το{ἰτιιοιχἀτιτη ἐ7) τίω φωνίω ἕλλίωα: αο σοηι- 
πῃ σαητι, χρὴ 1) τί φωνίω ἕλλίενα. Ῥτοξοέξα ὅς ας 
Ῥογηστατίο {Π}π|5 καὶ σα} ἢ) ἐς Οταροζγιιῃ αοδτε- 
πἰατυτῖο. 

Ἰδίάοια, Β, 51 Γδομῖςοπυπι (Ὁ 4 μα, τα σα πα 
ξο Ἰερεπλις ; δυργησα τέβόργηα, πεντοργυα. ποὸὶ ὃ δ κτυῖς 
“εκόργυα, εἰκοσύργια, πϑιακοντόργμα. δο( οἰ ίητοῦ διόρ-- 
για ὃς πεῤόργηα αἰ σφ ηγ115 Οὐμ 18 πριόργοα ὃ ]αϊθι15 τα-- 
ὨλΕῃ ζατίοῃς ΡΓομοσιίοῃ 5 χοίροηάξι ἐχργοῆδ ἀς- 
ἰῃΟΟΡ5 τϑιακοντύργια. [)ς ποτὶβ Ταπγποη ἢ δι οχ-’ 
{υεῖρτἃ. ὃ 

Ἰθίάςπι, Ὁ. ῥζσὸ ἴσα πὲ ὕψη ἐξαίρωσι. (τ Βεμ δα πα 
εῆτε νἱάστι,, εἰς ἴσα τὰ ὕψη ἐξαίρωσιν. ῬοΥΙτ εἰς, ΟΡ ἢ- 
Πλ] τα ἀ! ει σα πὶ Ρυΐπια {γ11 4 (ᾳαοητὶς ἴσα. ἢ 

9ογό, (ΟΜ, ἄκρᾳ τῇ ἐρᾷ σείοισιν, πο ροΙ το τινα 
ταιάτιπ1 1 ἄκραν τ φοὲν σείοισιν, ἢ ΓΟΥΙΏ ΤΟ σείοισιν γ 6} 1- 
πλιι5. []ςτ ὁπ ΟΥάτε σείφν ἐφφὶν, ὃς σαίνφν ἐρᾷ, φαοὶ 
Θτίαπι ρασίπα 9 78. Δ. ἰορίτητ, 

977.} ΡΓὸ μετπαϑέοισι γὸ αἱ αἷ', σου πυοά ι5 ἰογί: 
Ε θετας μα πεϑέοισι γρεωῦ αἢ δ): δέ νοτίῃι [δ ιιοητί δυξάζα- 

σαι ΡΟτίτ15, Ια δοξαζοισι : ΠαοΙΠΔἀ ΠΟ 1 ἃς ὑαος 
λάμβανυσωι ρταςεῆττ. Ὁ ποα νοτέϊ τυγίῃς ἃ πος 
τοῦτο [δα τα, φύσφ ἔγοισι, τὰ ὃ ἐγμιέναιμ. τού Εϊας οτῖς φύς 
σή ἐχοισιν, αἱ ἢ ἡγμκέναι αὐ εππφη μόνως, δυφρηςοί εἰσι, 

 Ἰριάδπη, ἴ). ὀσφωῦ δδρκφοθη τ Θτίηεο, Π 6 ς ὀσφιζ σερκώ: 
δεις (τ ὁ πάππιπ δάγηΐττο.ς ἐδ Ορίπίοῃς Η. ὅτορμᾷ: 
ἢ]. δὶς θη τη ἃς ἰῃ ἑπσπιίῇ ΧΕ ΠΟΡΠΌΠ., ὀσφῦς πλατυτές 
45. καὶ βεα χυτέφοι. αἰχἰτς τοίη απο ταγίις μος [ἰδ τὸ 
φὃ ΣΟ. ὀσφωῦ “αῇριφερῆ. κοίλίω, σδρκωδη: ααπηχοσαΐ 
ταπηοῃ {ΠΠἰς ντγοίαιις ἰππυθοβ,ντ σαηὶο Ποῖς, ἴπτο }1» 
88. Ὁ υοκ 166 υΠτιΓ., ταὶ μεγέθη» ΡυιτΟ {οτίρ ΠΠῈ Χ ο5 
ΠΟΡΠοητέμη το μεγέϑᾳ. δὶς βεαχίων ἐς ἰςῃτϑητία Η], 
ϑτθρμαπὶ ποη ὁρι185 [Ὁ 1π βραχάῶν ({ἰϊίοοτ ὀσφέων) 
πλατατῖ : Ζαπὶα ν οσα θα} 1ς μακρὰ ὃς βεαχέα, Ὁ 1ΠῚ 
ΒΘ Π τα] μακρῶν ὃς βέεῳ χέων, ΠΟῚ Δ ὀσφέων μιακρῶν καὶ 

βεαχίόν. 
978... Αἀτπηατσίη οι Πδτὶ Ταιτγίποηῆς ποτα- 

ΤΠΠῚ ΡΓῸ σημ" τ ρου ν Οσα θα απ ἀμ ἴῃ 9, αι 
τὰ ἰασιιηταγ 1π|}1τὴ5 οάϊτ5, οἰπὸ δὶ ματόνγαίξεως “Ἰ!᾽ σαν 

Ὁ μάτων. (δ πη Δάτοηι ἱΠτογρσε5 Δ Ππ5 ν οὐτογίτ, Θἐ-- 
έαοογρογι: νϊἀοτύγ 15. ΔΗ συμ χ 1ερης, Μετάλλαζίς: 
τα ΠΊ ἢ σώμν, ΠΟη ΟἿ᾽ σοίξις ζοΥΡοι5. Εσο ἤσῃο- Ὁ ἱά σής 
τατῃ ν οἱ] ̓ ηαἸςϊοτγατη πη ατάτίοπεῖ ἴῃ τογρεοτοσι, Πτιλ 
ουῖ 976. (. πορεέύοντου ἀσύϊκος ἀἰχίτ, πος ΕΠ, ̓ πάϊοίο ἀσήμως 
πὰ|0 ἀαῖο : ντσήμαΐζα πατεῖς, ηιια5 (προτῖι5 αἰχίτ τ ρόύεοχ, 
αἰοϑήσης;, 97 6,.). Ρτο ἱπάϊοϊις, ἐς αιυιθις ργαιοῃτία οἰϑήσα, 
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-“Ἱεροτῖς (δπτίταγ ας ἀοργομοηάϊτατ. 

97 8.Δυτέ ρας ἰἶτ, Ο. ταϊπίπιε δικαίως εχ ορίηϊο- 

ΠΕ Η.δτορμδηὶ πγιταη ἀϊ:π 1 εἰχαίως: ]απτη πεῖς ἰ- 

τὰ δυκαίως ἐπανακλαίγαύεσαι [τ ἀςοϊρίοπάπτη; ντ ραα}- 

Ιο ἄητο, τ. Β. αἰχὶτ ἐλνϑῶς αἰωρέἀχ τέω ψυχ ζω, 

Ιδίάεθι,Ο. Εχοερτα βαϊτίοπα Ἡ.ϑτερπαηΐ, (ππτ 

41) ΡΙογίψας Π τὶ, φαΐ το 15.χαὶ εὐποδὲς καὶ εὔφανες. 

Βαθοητ (οτρταγαμη ρθη σε πη, καὶ εὔποδες, Ὁ εὔξανες» 

καὶ εὔσοιχες. Αταμσς τα ἀείθογο ἰορί, οτίατη (εαιεητία 

ἀεεϊαγδητ: ἴῃ α 5115 πος εὔτεεχες Γορετίταγ.. 
97.0.8. Ἡαονεῖθα, τὰ δ βύρφα ἐαὺ ἡ ὀλυπα,, γιτοίᾳ Β 

ποπίπητ: Ιἀεοαι ᾿θαϊέ εα γεσίπεγο. ας ητοῦρτο- 

«ταῦ. Οὐπάαιῃ γεσθητίοῦ οἀϊτίο ποταγὶπ τηατρίης 

Ρἴο ὀλυσα", γος Ό τη ὀϊυΐᾳ. 1441 οοπίςεπο Ιητοτ- 

ΡΓετο ροτί τα πῆ, Πα ὀηυΐα το αἰτ, δὲ ἀμγάπεγε. δε 4 
ἑαίτοτα ἰδέξιο τπεί του εἰ. 

Τροιμ πω" “Ἰδίάεπ), Ο. Ὠοοίε πη Εἰ5.αΠ 4814, εἰς τὸ αὐτὸ συμμι- 

εἰϊεα τεαϊοτο γί, δ αὐ ϑῶν τοιὶ ὀσμεὶς: ας νἱάεθοτ ἔογτα!ς απ44- 

ἐφγαρσν ἐρίοτ, ἢ αθίσιις πιάπα (οτίρτογατῃ δπέξοσίτατο, χαϊά 

ἀεῆτ οἴξεπάδην; [εἀ οἰξοη ἀαπ)ταυηθη.. ΠΟΙ ΠΙΠ ΟΠ, 

Α 

του ΠΥ σοροΏ 5. γΓ ἐπαἶταα τὶ αἀΠ ρα] ςειγ, πος Ὁ Ἴοςετ, ῃ πορείπτατε ςοπίριςϊ, απ ἘΑῬτοπλΐτατ. 

τη ἰςξεϊοπίθιιϑ ν ἢ τατὶς ἀπά πΠ|}Π ΠΟ ΔΠ5. ἄττα 

:εγαδίτογῦ αδἀΐδηίαμα μαδαογο. Ρατοὸ ἢς πα [(τί- 

Ρταπι, εἰς τὸ αὐτὸ συμμιγψύν( δ αὐ ϑῶν καὶ αὐτὴ! ((ππ- 

ςετἰχνών πο α ργαςε [Πτὴ τας ὀσμάς. ΟΓΙΗΪς ν]ἀοταγ 

Βοῦ αὐ, ργορτεγ Πιπηἰτμαΐποπη οαπὶ αὐϑών. Μα- 

φίδῖτα αυΐάςεπι οπηπία ππητ Ρετίριςια. ΐ 

Ιθιάςπ.,Ε. ῬΙΟ δ) πλείω χρόνον (ὕξ4) [ εὐναίων ἢ η 

δρομαίων, εἴτ (τιδοπάμπηι ἐχ ἐφητθητία στρ μαπηὶ, 
ὕξι ὅη) πλείω χρόνον ζὲ εὐναῖα ΤΥ δρομαίων,, απο ρτοθο., 

Τοςωρε- (το αἰτοηλίη πλοχ (θα ποητίθι5, τὰ ΑΣ εὐγαῖα ὁ κα- Ὁ τοηΐετο : Ποη 1ΔΠῚ Πρ 5 ίαπε ἀπδίτο, “πίη τὰ 
πιεπίαιρ ηθς πυρεύετα) ἐφισαμανος,, τὰ ὃ δρομά!α ἂχ Ιοςο  ]πι5 

“Ποία. ἐς Υ̓ΘΥ πορεύεται, Γεροπέπάαπιν οἱ ὅηππορεύς), ΝΕ] δίᾳ- 

'πορεύξ), Ρατατιη μος Δα (ΘΠτίγ! ἐ]α!ἀΘ πη ΟἹ Ποῖ ΡοΙΣ 

{απ τῆρρε ζοπτγαγία Ππητ, δητπορεύεοϑαι, ργ ΟΠ ο(ὲ 
“αἰϊζηοςν εἰ δα πορεύεο, ρΕΓΙΥ ΔΉ ΓΕ. ασέφιςιοχ ἐμ {}6- 

γέχαος σοηϊπηρὶ (απ δ Ρβοίπητ. Ν᾽ τδαγθηι δγοαῖτοῦ 

Πάτα ἰοοί ἐπιεμάδῃἐὶ γατίομοπι, δαιηηαο γοξεϊο- 

τοπὶ οἰξεη ἀλη}; ἀΐσο ρτἰ πη Ὲ1Π1. μὲν ΕΠ] ρογαρδτο- 

τεὐἰάτιι γα ΠῚ ΠΟΓΓΕΡ ΓΙ ῸΧ τὸ, ὅς ρΓΟ πορεύεται (αἱδέ-. 

ἄτι ποιῶ), ας νογία (Ἐ4ιθητὶ ῥέχων ρτο  χύ:ντ Ρ[4- Ε ρτίτηα {γ}1αΐνα νοτ] (ςαοητίς ὐραξάλλ : Πα ΠῚ τὸ 
παῆτ ἃς ἱπτοστα ογατίο, τὲ γὸ εὐναγα {{{ΠΠἸςοτ ἴχνη) ὁ 
Δλαχϑς ποιᾶσοι ἐφιςοίμανος" τὰ ὃ δρομκαα τρέχων. ΝΙπ- 

τυϊμὰ {ΠῚ ἐφισούμανος ρει ος ἀφητί, γοροηάςτνοίατ ορ- 
Ροίτυτη σρέχων: τπαπα ἂὉ ΘΟΕ αἰτογηπι ταχύ βγοσ- 
{π Ππτἃ]τοπιιπ,. ΤἸχίτ διισετη ἴχνη σοιέίεϑαι ρεγΙΠάς, 
ἀς Ῥαθ]]ο ῬΟΙξ, εὐνζω ποιούμενος, Ρ. 980.Ά. Ηιῖςε- 
πιοπάατίοηϊ, νταυ ίσγοσ, αὐ ποῦ ίταγ πειὸ: πῇ 
τειηοῖο γἰχοίτις ἔοσγα!ς φυϊρίαπι. Ὁ απ1πὶ Δα ΓΕ ΠῚ 
Ἰοσαπα ετίατα ΠΠΠππὶραρ..9 8 ο,.Α.Δατρ τη, Δ ἀα πῇ 
ὍΡΙΓΟΓ, ὁ (δοιὼ εὐνάγος πσοιούμαενος εὐνζω, ΠΟΠΠΙΒΙΠ τππ- Ε 

τί ατιιπὶ νἱἀοτῖς, φιατα ν ουσιαπα πα] απι; 4οα Παῖς 
“ποϊάμαενος το[ροπήξατ,(εαπαταγ. 5684 ἔλα της ἔεγος 
ΤΡεΓ, 4] ὁ ὦ οἰὦ εὐναῆος, ὁ παιόμενος ἑωυΐω, (οτος. 

89, Ε:ΡτΟ εὑαϑριβόλόντες (οἱ λα γϑροὶ) ταὶ σιμιεὶ καὶ ψιλά, 

πεςοίϊανίο [τὶ δοηάαπι ὑπρἝαάλλοντες. ΝΑΠΙΥ δὶ {π- 
Ῥεταγιιητ ἃ Πἰυϊσ πιάαίοςα, (14 ὑαϑρΘθλόντες Ο[Ἐ)1Δ τη 
{οἰ τοτίη τὐζοίμητ: ἀππ δα μας προγαητ, (14 ὑώρ- 
(άρλοντες ἀδποτατ) αὐμας ἐπ ροσίσα!ο νογία τη. 

98ι,Β. Αρυὰ στγαροος ἀποχώρέιν τὸ ὄρη ΠΟῊ αἰο- 
ται το [ῥοράογθ ά ἡδοητον: ἀποχωρᾶιν ΚΕ πὰ ὕρη, νε] εἰς α 
πὰ ὅρη; τεξξιιπι οἰ: ]τασης νοὶ {υ δδιηάπιτὴ Πεῖς, ὅταν 
χΤ' τὰς λίθους, πὰ Ὀρη. πε ὕχαν εἰς τὸς λίθους, πὰ Ὀρῃ (οαπ 

Ἰητοτίο ἐξ 15) ἀπογωρώσι, {1} [ 

Ἰδίάοπι, Ο. ὅρη αΐρκοι νἱτἰ οἴη οἱἙ, ρτο χαο (8- 
ΠΙτασάπηι ὅϑφῴρκνοι., εαἀϊτίοπα Ρεοτα ΠΊΟΠΕΙ. 

ἸΡιάοια, Ε.1π 110, καὶ δι᾽ ὅηηγιγιομάνων , φυϊα!ς ἃ- 

᾿φυα]ςέξίο ποη αἀρογηδάα νιἀοειῖγ, ὃζ ἰπτο ]Πσοη- 

ΧΥΡΤΣ ας 

πἰπη  πογτίτ αι! Πατογε ν τ]: ιιοα σοττίρι ρο- 
τοτίτ, πος πτοάο (ςτθοπηο, Ὁ αὐ ηἶ γιγνομένων. 

98:. Β. Ηεῖς οτίαπ!π δία τάχος ΟΥΛ 75 ἀττίςια- 
Ἰι15, δίᾳ τὸ τάχος» ΡΓΟΡΤΟΙ [115 τὸ Πηλ τα ιποιῃ οαπὶ 
παν ρτίσα ν οοἰς (Θαοητίς (γ}10. 

Ἰδίάεια, Ο. Τιοσο ὄγητεταιμένους, ΡΓῸ ϑγητετειγμίνος: 

Ἰάσιιε γεξογο δά μηροὺς. ας τοξξο Πα! 461. Νοηπα-- 
115 τα Δ τῖς γοροτὶ (ογίρεα πη, ̓οξωϑεν κῶς ὅήπτετα μὐἐνοξ. 

ἄλμας Ἰρία νοῦθα ἀς πημίςι}}5 ἰοροτίπϊ5. 
[δ᾽ ά4επι,Ε. Αάοο σογγαρτα ππταονεῖθα, μμὦ 

ἢ τότε τὸ ἐν χροῖ, ντ ργοτγίας δα Γςοπἰςοηιῖς οπηηετίῦ, "Ρρη ες ἐ᾿ 
Βιιάκιις, Η. δτερθαηιιβ, 41} πες ειηεπάδηάο, πος "ΟΝ 
Ἰητογργοταηάο {1 αἀτίησοπαα ἀμπχοτίης. Ἔσο Ὡς [ας ὁ 
Ρίαπε οι ἢἰς οαάοπι Π]εητίο ργατογθαπη, αἰ αι] ἕξω. 
Ρτοξεγεμάσπι αγδίτγογ, αοά νἱαπα (αἰτίη γιατ α- 
Ἰης, π᾿ χυϊάοιη ρίς ἃ πλοῖα νἰάθαγ Αἰϊσα ἀθογγαγς.. 
Τῖςο ἰρίταγ, οχ ξἰπγαγε της, (στ δεπάμιπι Ποςιηο- 
"40: δῆλον ὃ το ἐν χρεία. 56 Π 15 αὐτο εξ, πα πτιμτι 
Ἵδραϑ νἱτγα ρεάος ρυΐογοβίῃ σαγία ροϊξεσίογοβ τοὶ - 

δῆλον [θεω τορα ' 

τω κῶν ρει εἰε ρεδ  οόροεςς, 
Νοτιπι,, ἵτα χρείας γοςαδαϊπηι ἴῃ νίι οἢς τνοατε 
Παμτη εἰς χρείαν Ἴ μαχεδχ ἀφικνεῖας ΑἸΧῚτ Ρίατο, ΄ίις 

Ραρσπαηάϊ Ποςο τας ο[Ἐ: 4ι1Πὶ εἰς χρείαν Κα ϑι σσιαϑεες 
ἐτεχαξτογ 411}. Οσσαμα νετο {4 ΧἜΠορ Ποπτίβ πο- 
ἢΠεϊ νεγθα οοηἤάοτο, πρεγίιι5 οπηθηάατα ποπηῖῃῖ 
ἰπ ποιῖς Πίος, αὐ ραρίπαιτ 971. Ἐ. κἡὶ γὸ χεεία μέγα “ὰ 
εἰς πσεεϑυμίαν συμιξάγλετοι , ΠΟ {Π}.45 πλάση μη22 αὐτο εταὶ 
"κα αἰαογηίάτεῦ αὐξονι; αἀετησαα σιμὴ Εἰς ἱρῇς, δῇ - 
λον ὃ τότο ἐν χρεία » ὅσο 152. πορεία! γράμ έτη εἰ, 

το ΕἸ ΠΙ πιο ]οςὰ Ηἰς γοίξἰταταϑ ἢτ. 
9835 Διρτο καΐᾳ θάλλων τὸ 8 Φἰδαξάμων τὺ ἕτερον ὡς, 

ΠιΩΡ Ἰοῖτοσ ἐογίδο, νοςα]α δ ΠῸΠ. ἱππέα, (ἀπ 
αῥα ςοπηπηπζατα : καξξ αλλ αβα καὶ αὐδαξάλλς τὸ ἕτε- 
ρὸν οἷ πλάγιον. Ἐτ᾿ οἰξεΠἀἸπηι5 Πιροτῖας σας [ΟΞ 
σαπηη ποτῖς 4 Ρ.81ο, ΒΟΙ το τα Μεμλογαθι- 
Ἰίαπι, ΝΟ] Παρ Ἰοίτο ργο ἀρὰ ροίτππ τὸ [ορίπη5, 
ἐξα νιτἰοίς. το εο, 4 ξογἤταη ἐχραπροπάτιτῃ οχ- 
Ππίπλοτ, 4 ξαςιτ; 4αοα τοπλετε νἹάβατατ σγορ Πῆς ἐδ 

ἃζ παρ, πὲ πλ ΠΠπλα πη το ογία (ς αξτί σαπὰ ᾿πτσιι- 
Βτγατίοης Τδαγίπεηῇ ΡΓο ἀπερειδδιμένος Ισσο ἐπερειοῦ- 
μάνος, Παῖς ἃς {προτῖπ5 ἰπ ἱσικῆ, ραρ,. ὁ 4.8.0). ἵπα1- 
ξατα πῇ ΡΓῸ ἀπερείδεται γε ἘΠι5 [6 οὶ ἐπερείδεται. αὶ ἐρ ὀτὶ 
ποτατιπι ἰη οοάοπι στο Ταυπτποπῇ, ροῆς μος, ᾿ 
Ἰοςο ἤς Ἰερίνοτγθα, σιια ἐπερᾳδόμενος (Ὁ ιΙπητατ: δ Ὧι 
δὴ Ττο ὑποςρέφῃ ἀχὸ, ρτο ααυΐθι ἰςτίρτιιπι γϑροσῖ- 
τα ἴῃ οἸτὶ5 ΡΙογ!{πῈ, δγὸ δὴ εἰς τοῦτο ὑσοορέφζ χὺ. 
ϑοάρσίοσ Πα ἐςτίργατα ροτίοσ οἱ. ' ! 
ἸθΊάοπι, Β. ϑοηίπηι ρίαπε σοδέξαπι Ηπσπητ, αὶ 

ἴῃ Πἰς να 5, ἵνα μὴ τῳ νόμῳ ἐναντίοι ὧσιν οἱ ἰδόντες, τατῖ- 
ποητ βοῦν] τίπιιτη ἰδόντὲς. Εσο ρτίοσί οἀϊτίοπς τηο- 
πα] Θροπάτηπὴ οἱ δρῶντες; αοά γεξεξῦ οἵδ, ὅζα Γςο- 
πίςεπο ἰαυιάαταγ. 

10 ̓  ποτ, Π). Ρτὸ αὐτοὶ ὃ ἃ γώρας, [οτίρτατη ἰῃ ςο- 
ἄστι Ταυγίπεη ἢ ἴδγο,, ἀὐσος ὃ δ γώρας. 

ἸθΙάοια, Ε. Αὐ διπεπάατίοηοπι Βυϊυϑ ]οοῖ, ταὶ 
αῤκοὺς ἱσείτω ἀμφιϑρόμς χραχείας , 4 απ Δα, 
διορηδπι5 τοπγδάϊα, ἃ 1110} οὐμ φὶ δρόμους αἰ αἰ ΓΘ ήστ!- 
Βῖς (4 σραχείας: σιμᾶς, χαγωροὶς: ΠΟ Π ρος ζοπ Π- 

Θὶ σΠῚ δρόμος, ν ἴτΓῸ ἕατοτιγ, ἀμφὶ διώδους οχ Ὁ Ὠγη1- 
θόοηο το] ἰρίτ. αι ἰ5 ἀέμογιτα το άδτ, ΧοΠορποα 
ταπῖοπ που ρίο ἀεἰπέςρο το, 9 90, Β. διόδους Ὀ1- 
εὰ αἰχῖτ. Α]1 (Πρ! Ποῖτονῦ ἀμφὶ ὁδοὺς ΓΕρΡΟΠ ΘΠ ἀπ 
Ρυΐδητ, φαοά τεέξο ααράγατ δα {Π|{δπεητία, σρα- 
χείας,δζ σιμὰς,ὃζ λαγα φοὶς» ὃζ σκοτειναξ, 564 ΠΗ] πὶ ΠῸπ Ὁ 
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τοις ηἀπτηα; νιάοταν Ὁ πᾳργορτοῦνέπος ημοη; 
τοτί θαι, (ογ  σοηάπιτπ οχι εηλο,, ἀμφὶ δρυμὸν ὁδὲς 

᾿ “φαχείας,σιμας,λαχαροὶς σκοτάνας. Ῥοτις αατοιι οὶ - 

“ Ἰε δρυμῆψ δὲς ἢς ἃ ΠΡ ταις σογτγιπρὶ, Ρορδοτ αὉ- 
Ὀγουίαταγαῃν Βαϊ ππποαΐ δρυμδμ᾽, ας σταοὶς οἱξ 
ἔγοσιιοης »αἀροράσητςς ρυσ[ογτίμη ᾿Πτ τα σΠα ΡῬτοχί- 

ΤΏ ΔΓΙΠῚο δι ἢ Πιοης ; οὐ ἤγοατ πλαΐτα ΠουῚ νἱάς- 
ΠΉ115.  τπ110} οὐ τατίς ν το Πἰττοῦας ΠΟΙ ΠΙΠΠ ΠἸΙΏΤῚ ΟΧ τ 
οἰοίζιιητ, Ηος πιοάο αἱ] το νοςοίη ῥέ (εηιοη- 
τοῦ ἐεοίξ, ν  Η, ϑτορβαπας (πἰρίςαταγ, ιπιπὶ ΠΠυὰ 
ῬΓίπς ροίττιμ ἀμφὶ, ΘοεηῚ Τρεέξει. 'Νεοδητς ἀεν- 
νάσς ρετ τα] οὐ {πα πτίπιτη,, ντ ἰάοιι ραζαῖ, 

κε καῤῥως Ζαιμη χάμαρῥους ἀεννάνς ΧΟΠΟΡΠ ΟΠ ΠΟΙ ΙΏΧΟΙΙΓ, 
“Φ οαεν- μ ᾽ " δα 

πὸ. ὐ!ρρο κείμαρῥος ΠΌΤ Ῥτοσγίαβ ἰάοι οἱδ, ιοα τοῦ- 
τρηϑ: 6 ἀαα γίπι5 ΒΙθογη σα, 4] ἀένναος ας ρογοη- 
πἷς εἴα ΡοτΕΙξ, ἱπηραγὶ τατη ἢ Δα ΑΓ ΊΙΠῚ ΠΟρ Δ. 
δοασαίτατ θ᾽ ἀςη). δ(ᾷ ὃ ἄλλα εἰς ἄπάρον εἰπεῖν, φαοὰ 

τρόξιας ὑ(ᾷ ὃ ἄγλα εἰσὶν, ἄπειρον εἰπεῖν. (δεταγ, 

Ἔρον ἀ- Ἰζργῇ γειο Ιοοι5 8115 ργὸ ἀδθρίογατο το !έξιις ἔς- 
ἕδη: {ι- - ͵ .Ν ͵ . ᾿ « ᾿ ᾿ μιν νει Φυϊτας, τέτων ὃ παρόδας. ϑιοδος, ὁζέςτ. Ουΐρρεν οτ- 

ἐρρσ, θαι ΠΆΩ. {π ]πηρίτιτ, αὐ φιοά μας τοξογαη- 
τυ Ἐσο ρῥτο τέτων ὃ παρόδες,αἴο (ςΓ οη άπ οπΊοη- 
ἀλτίοῃς αἰ ΠΟ}, ὃς γάτα, ποιείτω ὃ παρόδους ( σιιπι 1α- 
του Ε19) εἰς ὄρθρον, καὶ μονὴ πσρφῖΐ. δίς Θηΐ πὶ φῆζοα αἰ- 
Χογατ, ὁ αρκύωρος :ἰξιτω, ἴτοηηι τοι αρκὺς ἐχέτω: τὰ ππης 
{αδεϊςῖτ, ποιείτω ἢὶ παρόδες. δὶς νοτίου (θπίις,, ὅς ίε- 
φαρητίθιις ΡΘῚ οπληϊα τοίροπέάρης Θγισταγ, απ 6Ω; 

απ οσίις δ ΘΟ, ποι [ ΘΟΠΙ ΘΠ Βηρετο ςοδέϊιι5 

ξαϊζ, ας Ἀ.}]0 φιίάοιι ἐδητῖι, ψιμιπη αἰ: Ογρηέα ἀὲ- 
Φεγ6 ἐη βηΣΣ μῦς ἐ[ὲ, σοι {ε1..1γ η ει, απ [}σ, οὐ- 
ἘΥΡΕ 74ονἱοΐαν [ὁἐεξαολαι, πο τη αἰ πομίο. ἸΝοτα 
ςηο, 74 ογξο [(οἷεβιοίαι, ἰλπῖτ, πες ταπιοπ ὀχρτί- 

τϊτ, Ζυ]α ξαοϊπάτιη. ἸΝ οἵξγα ΡἰδηΠΠπγαίαητ, ὅκα 

ΧΊΟΝ ΟΡ ΟΝΤΕΈἝΛ. 

τοιοῦτο δρορ ἷῃ Ζιο τος ἔττογα {ππτ,οχοϊ άεπάππι Α 
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οϑγν Α. Νοη φεοφορέμεναι τϑδοὶ τὰ αὐτὰ Ἰοσίτ Ο- 
γηηϊδοπιιο, (οα αἰδαφορώμεναι. αι. γογατ, ἔήμεο εἶϊας 
ῥγοσγεάϊεμιος, Ας τοξὰς ααϊάδ πος. ΝΑ 41 {{π- δὴ 
ται ἃ τοχιγίηα νΌσα 1] 1111} απο φορα ὡς, Ρ΄Ο δγᾳζειϑαι ἀρ δῇ 
νίαγραταμη αὖ Αττιοῖβ, μὰς Ο]α]ο ΡΟ] ]αος τγαποίοτ τ 
ταητ; ἰΟπλΐατο ΤΠ ν᾽ ἀθπταγ,γτ οτίδιι 1 αἰ 1] Ρίς- 
τι ίχιιο. Θυκς (φαπιππτιτ, ὄρϑια, πυκναὶ καμπύλα, καγὸ, 

{πῃ Τδαγιποη δ τὸ [σγίρτα γοροσί, ὀρθοὶ, (ποη ὅρ- 
ϑια) καμπύλα, πυκναὶ, καγαὰ τς ἕξ ε. Ν Αιτ ππς ογάϊης ἢ-- 
δ] ορροπιιηταγ "γα ςοηη. 

Ἰθιάεια, Ὠῖςο ργὸ τοῖς ἐραῆς δήεισείεσαι ν οἱ {τε η- 
ἄστη τὰς ἐραὲ δζασείασαι : ν Εἰ] ἢ᾿ ταῖς ἐραῆς τοτί ποτὶ Ρἰα- 
οραῖ, ΡΓΟ δα είνσει ΓΕΡΟΠ ΘΠ ΠῚ δγσείνοσαι,, Ποιιτὶ 
Ταρτα ]οαύασιις οἱξ, ρασ. 978, Α. 5ςα Βείς ΠΗ ταὲ 
ψρας δίῳ σείσσοιι, ΓΑ σα ΡΓΟθατατ. 

984, (το ἐμξοωντων ὃ. ἀυταῖ δγωκομένω τοξείας 
{εἰ δοειγ, ἐμιξοώντων ὃ αὐτοὶ, {ΟΠ]ΠἸσοτ νοηατοτῖος. 

Ἰθϊάδπν. Υἰτιοίαιη οἴς, ἄπορῳ ρ. Νος ἴπτοῦργο- 
τατίο θοηα., 4ια1η} ἀϊοίτιγ, ποθὴ οὐ μη φησί εν ἰθ- 
Ρογ, ασητάρῃ ἐοἱ αἸΠομέτατοῦ φάξογαι. Ὁ αἵρρο τὶς 

Ὁ πὰς ο[Ἐ αἰ ΠΙ οὐτατὶο ἰπ οδαἱᾶ σαπο, χιιι τη ροτ- 

ῆρητο ΧΕΠΟΡΠοιτίς Ποη ἀϊΠςοάπητ Ν ὁτία αυτοπι΄ 
τιξέϊμα ΔΡ ἢος παδττο ἰη Πἰ5, ἡ ον κωλύς πρωὶ, τοξξς ςοἸ] ἰσὶ- 

γοπιεάίώ, Σ ητις ΟΧ Ηἷς οἰ οπι 1 Θοηϊςοηὶ νοτθ 15, Δι ιργοῤέ- 
ῥεῖ εχεγο, ςτιε πιά μτη; ἥον κωλύᾳ ἰέναι πσρφΐ. θοΥΙς δα 
ὩΠπ πος ἐένα!»ῬΓΟΡτΟΥ αἰ ἰιαπὶ {Πγ}ΠΠτιἀ πη 6 ΠῚ οι 

ΟΧΙΓΟΠΑ 5 [ἢ κωλύς [Ἰττογῖ5. Ετ μας ἰρία φαϊάοηη νοῦς 
Ῥατηοαιη ἐς ποιείτω ὃ παρόδες Θμο Πἀατίοποιῃ ςοῦ- 

, ξεπιδητ. 
ὑπηδάλ. 984. 8. ΡΓῸ ὦ ταῖς ἰχνίαις μὴ ὑαὐρεμιξαλλεῶχ, τέρο- 
λεαχ, ἀ Δ μὴ υὑωρξαλλεῶχ, γΈΟΥ Α77 Ὁ ἐπ] θγροπογθ τα ἢος 
πε. (ςχιιοητείθιι8 {Ἐς τείροπαοῖ, ἑλϑν ταχυ » οηΐο φαρεγεν 

ὑσερθο- φὴς χαχοῦ ταρϑολίω ἀϊχίς ΗἩφγοάοτιι5. μ1Δ}1 αἰατίο- 
τ τ Ποπ,. Ω το πηᾶρὶϑ τηϊ γᾶ ἀτη, ΠΟΙ ΐΠῈ5 οτίαιη Ογα- 
ὑσερεως (05 ὁν τοὺς ἰχνίαις μιὴ ὑαίρεμθλλεσϑαι τοἀἀοηάατῃ οςη- 

ζὠχεος, {αἱΠς, Ξεγαγ ἡπηεξησα! 956 η0 16 Ἠ1ηρεΉ οαρίθασ: 
4ιαῇ αττ ἐμθἄλλεοϑαι (τ Ἔχρίοῦς ἰοἰρίαπη, αἰῖτ νοῦς 
Ὀυῖτι υὑπρεμξαλλεαϑεω , ἴῃ Πρ ηϊΠ ατίομιο πἰπιίαπη οχ- 
Ρίςπαι ἐς, τορογίαταγ ἀραιὰ ν]]ος ἐστίρεοτας γαοος 
νοτογεβ. οχίγα ππης Χοπορμοητις ἰοσαπι, νὈὶ ν]- 
τίαταπι εἰς. 

᾿ Ω ᾿ ᾽ 

εἰπὸν "5. Ψοτ(α ΡΟ  υποάΐτεγο, τένέτω ἐν ἀπέδοις, ιιοά ἃς 
ἘΡ “Π ἴῃ ατις ἱπαςπίταγ, ὅς ἰη ντγάσιο διορῃδηί οἀϊτίοπο, 

τ γηαταπάμιπη Ἰῃ τφέτω ὧν ὅηπέσοις, ἦν ἐσσί ρίαν". ἸΝατη 
τρεῖα ῃχαίογα ρ]δηἰςίοτα γοαίγαης. δὶς ργογίιϑ οτ- 
ἴα ἀφίηςερ8.» 993» Α. ἄπεσον νἰτίατιιηι οχ ὅγεπεσὸν, 
Ἰδιάστη οὐξοη ἀςπλι5. 

Ἰθίάἀοπι, Ο. ρτο ἢ κι κατεῖδε, Γὸροποη Δ ἢ ὅτι κα- 
πἶδε, ἸΝάτὰ ἢος ρεαοςάοηείθιις {{Π|5, ὅτι ἐχ ἑώροικεν, 
τεέξεορροπίτηγ, 

Ιρίἀςπι, Ε. Ρτὸ ἐκ δ᾽ ἀπηλλαγμένων, (ΟἸ]ΠΠςοτ ἰχνῶν, 
᾿ (ττίδετατ γοόξιις. ἐπηλλαγμένων : ἤσατ Ἰάδπι ρα! !ο 

ῬοΙἘ τερετίτιγ, ρ.987»Α..ἐπηλλαγμένα, φδεφερή, οἴιτ 
Ἢ «πρτοτίϑν 

Ὲ 

ἰςφαοηάοίεροτγο. ϑοάποη ναῖς οδυίαιη γι. ΙΝ πὶ 
1ΠΊΡογίτιι πη ἐπῆν ὃ ἁππτ ΠΡΟΣ ΤΙ νεπαζοτίς Βος εἰς 
ἴς αἰοίς. Ιταηιις τορομοπάδίη σγαςο, ΡΓῸ ἄπορον γὼ, 
(ςτίρτιιγα γε ζξίον, ἄπφρον χώρ. Ἐχίριια πχμταιίο, ἰρά 
ταοπλθητὶ ΠΟ ΧΙ σα ; αατππι 105 ἀπορον Π] τηΐ- 
ίετε τουίοσίτ, αἴας οτίαι ΕἸδηγίςσιη δτθρ βαηιππ. 

δι άσιη. θτγο αὐαξοῶν ὃ κοινὸν μἷ᾽, [γι Ὀἴτοι οπιθη- 
ἀδτίιις αὐαξοᾷν ογ ἐκεῖνον ἦς, (ΟἸ]ΠἸςοτ κωυηγετέω. ϑοφα- 
ταῦ εηϊπ1,ὁ 9. (0]] τος πῆς, αιοα ν οὐαθιυαπι {Π| εκεῖς 
νον εἰροπέοξ. : 

οϑό, Α.Νιοίᾳ Πιητ τας, ὁ πάλιν, καὶ πάλιν ὦ καώες, Ῥέγάυπῆν 

ΝΝοη εαΐμ ἡ]: οαπος,ᾳ ν οἰ εἰρ ἰς αθοιγαῆτος, γοο- {1755 ἐ- 
τλητὶς νεπατοτὶς νοοοϑίπητς ; [ξὰ ροτίιοίποϊταητίς, ἮὴΣ 
ντγαγίις ἰάθ πη ἀσλητ, Ὁ παρτορτει ὁ πάλιν, ὁ πάλιν ὦ 
κωύες,Ε[Π6 πχαταη ἃ θη ἀπδῖτο ἰπ τοὔμπαλιν, τοὔμπα-- 
λιν ὦ κωϑες. ΙΝ αι ὃς 1δοπίσθηιις ἀἰχίτ, ρίγο, γοῖγσ: 
4αοάποηῃ ΕΓ ὁ πάλιν, ὁ πάλιν, (4 τοὔμπαλιν. αὶ οέξίας 
τα Θἢ γΦΙΥΟ [βῆ ἸΠτευρτ ει δἰ πλιγ. 

Ἰθ14. Β. δοαιπιτῃϑ ἔμ 1.Θοηἰ θη! ἰο Ἰομ ἐπι, 
ἐὺ φιλονηκίας. 14 εὐΐπὶ Τρ 1 ἀτίης {πα τπὶ οἹἘ ςοτ-- 
ταηαϊ, δος εξ. ἐοπτιεητοηίς {πιά λατῃ, φιοά ςαηϊ- 
διι5᾽ηςεηξ ςοττῦ ο(ξ. 51 φιῖς ὃς δι τιοποιη 4ιαπη- 

ἄλπι, Βοποτίίαιε ορίαἀϊτατοιη σαπίη δεν Ἔχ ηξϊπιαῖ 
ἴῃ σδηΐθιι5 Οχ τοσο : ἴ5 γα]ρὸ γοσορταπη (ςεἰρτιγαηι 
σὺ φιλοῦι μίας, ρετ τη 4] 4 ΟΠ] πος γΕτοτηραζ. 

Τ᾽ άεπι,Β. (Ο. δέους ὑωρπνδῶσαι, σοι Τρ ογἤϊνμτη,, 
δζ εχ πολλαὶ ὑπΐρπησδώσωι , ραι}}0 ἀπτε ροίϊτο, το ποτα 
τοροτίτιπι,, ἜΧρΙοά  ἀθθεῖ: ἴτὰ φαοά Ππαξξοηιις ἴῃ 
τηλτγρίης ἰςροθάτιι δα Ο Πρ τι ἐπαναίρασει ἴξς κεφα- 

Ε »αξ, ζεῖ δεμαίηαηι πο ἰοτο ΓΘροία:., ρταίουτίπι, 
απηι ἐπ πλαἸτὶς Θχθιηρ]ατίθιις ἴτὰ ἰοτίρταιῃ τορος 
τίλταγ. Αἰτεγαιη [ὑαρπησδῶστ τς ρεορτοσ ἱπάϊςατατῃν 
ςαπΠλτη ποτὶς ἱποίμ ἤτλμ5, ὃς ἴῃ γεγποῆς Ριοσίμς 
ΟΠ Π Πλ115. 

987. Αὐρτο ἵνά μυὴ φιλοπονίαν ὀζωιφθείρωσι. το πες 
{ττιδοτι : ἵνα μυὶ δία φιλοπονίαν δῳφϑαρῶσι. τίς δὰ 
ΡΕΥ τ, Ὁ οἰαίἀξ τορετιεοπ οι ἰῃ δ) φϑαρώσι. 86η- 
[ἃς οἵδ, πε γγαρελαα βἐπάϊο ἰαῤογῖς βῥι βεγηλοιθο 4αδ- 
γάηί, ᾿ἰθευὰβ απο Γοοπίσθηι5, Δῆρηρο ἰαῤονδὶ 

Ὁ αιπερεγάκητον τὶ αἰπαίγιπι νἱτίοιϊιμη {Π]10. ὀφθείς 
ρώσι Γοτίποτοτίη γεάάοηἀο,ἔτοταμη δάϊοοῖς, Ὁ 

Ἰδιάοπι, .Οογγαρτας Πίος ἰοειιϑ εἰδ, τὸ ὃ δρομκαγά, Γοίαμ ἐς 
ἕως 9} ἔλθωσι, τῷ ἴχνᾳ μετα ϑεῖν ἐᾶν, Ὁ. υἱάδλπι πιμζαηάο ὑηονάαιῳ 
τῷ Ἰσᾳ ἴῃ τα χη » [6 γοπηθάϊιιπη 44] ατιιζιτη ραταιίς, ἀἠοίία, 
(ςἀ ἐτυτα. ΝΑτη ἃς ἐγϑηίροπτίο νοςιτη, ἃς ομηρα- 
ἄατο ᾳιοτιμῃἀαὴλ γε υλχίτας δά οἷμι Ρἰφημαχίας 



Ἐπιεπ4- 
Σῖο ἀἠΠ[εῖ-- 

ἐξ. 

Τοε ἐπ- 

ἤσπίμεν τὶ 
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τοστίγατοπη. ΘΓ δοη άτιπὶ οΠῖτι, πὰ ὃ δρομαῆα Ὡ᾿ἰχνῶν, Α 

ἕως οὐ εὕρωσι, μεταϑεὶν ἐᾶν. ΝΜ ΊΠΉΙΓΙΠῚ τὰ δρομιαῆα Ὗ ἰχνῶν 

χοίρομάςητ "5 Πιρογίοσγίδιις, πὰ ἴχνη τὰ εὐνάα. ((α- 

τα]ος αὐ νο ρα σα ἢ 1 15 πιρτοῆα (ΟἹ αἱ, ρτίας νε- 

τυῦῖτ: πη ς 605 δά ν οἰξισία σαγίτι ἱπιρτοῦα ἀϊμλίττὶ ἢ- 

πἰτράοπος Ἰςρογοπιἑπαεηΐαητ. Γαἰοη ἃς Γοοηΐςο- 
πα ἰπ Πθτο πο ᾿ςξξ!οπουα γορογίς, ντί ἀς νουθὶς ο- 
1ιι5 εἰΐος ροτγίριοίταν: “44 οπτ γέ τ εἤξέσεα ( δρομαϊὰ 
δ ἰχνῶν) τγαηζζνγονο ἐπ παι, 7 μο οί δα ἸΜΜΘΜΟΥΊΠΙ, 
ἕως αὐ εὕρωσι. Ν 1465 οπγηῖα ΓΟ Ἰτατοηΐ ποτα! ςοη- 
[ξπταποα, ὨΠΠ ααοά ἤόμος σεἰἠσία γορεγίαπι ἀϊχῖτ: "Β 
4ααπὴ αέξογ ἃ ἀς γορογίαπάο ορογο Ἰρίο,ποη 4ἐ 
γος 15, ἸΠητο σας, 

Ἰοιάειι, ΕΞ ΡΓΟ μἱη ἐν κόσμῳ ἀεὶ ἥῶτο ζηὥσαι,[οτϊδεη- 
ἄιιΠ| μυὴ ἀκόσχκως « εἰ τον ζητῆσαι. Τά οἴη Ὑ ΔΟΓΙ ΠΟΙ 
Ἰἴδτο ποταάγιιτη τεροιὶ. ΟΠ Πρ ίτιγ οτίατη πος τα Βο- 
τἰο ἴῃ ΠΡ τὶς (ςερτᾶ ἱπιιθη ς 1 ςοπἰ σα πα ΠΊ, 4ιπαπῇ 
ΡΙῸ ἀκόσκεως, ἐπ θέε αἴςατ. Ηος οΠἰπὶ Ογαοἰς ἀκόσχκως 
ΟΠ, πὴ μὴ ἕκ ἐν κόσμῳ, Πποα Δα πἸοάτπι ἂρ Η. ὅ5τε- 
ΡῬίιαπο ἱπίοίτε ργοάμιοίτιιτ: ΠαΪΠι15 οτίατη . μὴ ἐν ἐδενὶ 
κόσκκῳ, 41 4 ἀ[Ππ|5 4] ἀλη. ἴῃ τοπιταθη 5 νογῖς [6- Ὁ 
πομίθιις ραγᾶ δγορατικὸς, ᾿ἰσοτ αἸοαα Οσγαςα ροτῖ- 
τΠΠΠ Π1115. οἡὐκ 
988,1. ΠΠῸ ὅταν αἰαιρῶν), οτγαρτιτη οἴἘ. Οπηϊτς 

το σιιογαπηαπὶ ἱπτογργογατίοη 5 σοαζξας, 4] ἀ- 
ναιρῶν} γοΐπητ γοίροηάεζο τῷ δέχεςκς πὸ τοεϑςφερόμε- 
νὰ : αιια ἢ ὅταν ἀν αιρών:), (Π]ἰτοῖ ἴ σία, τ πιο Πρ ςη- 
ἄσπι; Ὁ λέ ἐδ αη9 οδίδεαηφάρηίηῖ. ΟΝΊΒΙ] ἀ ιτ- 
ἀἴκπς Πηρίροτεῖς. Ηος βοτ (Ο]δτ, αιίστη νἱτοίῃς Ἰο- 
ζειοπ 5 δα αἰ ]ιοπα {δηχτιπ ν] τοῦ θητιγ, ΠΟὴ 6- 
τπθπάλητγαγ. ΕσΟ ῥΓῸ ὅταν αὐαιρῶν),αἴο (ογδοπάιη; Ὁ 
ὅταν εὕρωσί τι, 7 “242 αἰ! τά ἐπ θη γα} ὁ ταῃς ν 146 ]}-- 
ζοτ ΟΠ οἰ οἢ 4πὶ οἷς οἴσαη. δ1ς ἀξ σάτΠ]1ς οἱ ραα}- 
ἴο δητο ἀἰχῖι, ἕως δ εὕρωσὶ, οτος ἐμηεεμεγεμι (απο 
1Π|ς ααοααεν τἰατιῖπα το Ἐἰταϊ Ππη15) ργουῇας ντΠεῖς; 
ὅταν εὑρωσὶ τι. ἸΝΙΠγῖΓαπη ἴῃ ἢ 5 ὅταν αγαϊρῶ ). ἀρ 1ςὰ- 
τισι {ΠΠ|4 οὐ Ἴπαπατοχ ν]τίπηα νος ρεοεάδητίδ ὅτ᾽ 
σαν Πορ σοητία ΠΡ γαγί) γοροτίτατη. ᾿ 

Τριάδι. ΝΘ ὅταν (ἶ γὃ ὡδὲᾶς ὧσι Ἰοσίτατ, προς 1-- 
τῖο {γι θοπάατη, ὅταν γὃ μὴ ἐνδεῖς ὧσι 'Ν άπ ΠΙς Ὁρρο- 
πἰτασ Πατίτη, ὅταν ὅγηϑυμοῦσαι λάξωσι. ἸΝὸς αἸίτοῦ Παῖς Ε' αὐ ῥάγοι, ΠαΠ} 5 Ὅσα ΓΟ τι ἰἀοηδι5 ΟΧ νΈΓΡῸ σώωέ- 
σχαγατα ᾿δοπίζθηις ἴῃ {π|5 ᾿Π 6 ὩΪῸ. ; 

Τιέμς σα! άδῃη οἴ, πο α {πτ. (. ἐκ δ᾽ αὐτῶν εἰς τὸ 
αὐτὸ, το ΕΙπς 1 αἴσαδο [τε πάη ἐκ δ" αὐτώ; εἰς ἃ 
ἀ ζῷ: ὃς αρ 1{τ. Ὁ. ρτο ἐπφϑαν, ροΠτιπι ἃ πὸ ἀἰ-' 
Πιηΐξεις νος 5, ἔπει ογ᾽ οἴ. ᾿ 

οφο, Α.Τίοσις Πϊς, ὥςσε μονωϑίω αὶ Φινὸ αὐτῶν. βια-- 
«ϑεῖσοι δὲ το, Σ (ὦ πσδῶτον δρόμον αἱ καύες ὑπολείντν). ἰοΞ᾿ 

σας ἰπαπᾶιῃ Πῖς ναΐο σοΥΓιρταϑ οἱξ. Ηςη. δτερῃᾶ- 
πα, 8ς 4ΠΠ].Ποη ταξξιηι ΠΙοητίο ργατοσγοιητ, ο τοτ' 
πιο ϊο (ΠΠ’ςοῦ ἀοἰρογαμέος, Ὁ ὑἱάλιη ἑθρογτις, ἢ Ε 98.5.8, ; 
Τ1πττοτῖς σατο 5 Ἔρπα τ ΠΙπηι5. [δα ἠξᾳυααιιαπὶ εὔςο-- 
χος ἴῃ αἰ παῆ 49 ἀο Ἰοο5 πε 0 [5,4 αἰ οῖ οττ΄ 
ἰλτη νόγθα “6 Πα ογαγὶ Πιρίςαταΐ, Ἔσο πιοσε πηθο" 
τατίο πο ιη ἜΧρ] σφῃ 4] πο α  ραιςῖς οἰξξληι. ΟἸρ-᾿ 
ΡΕ ἢ οι Δ ἀΠ δ ῖτα αΠΠΠἸἐξίοης ἀπμηζαχαξ, ὃζ πα, 
πυιτατι οἷς ἔλέξα., βιαϑεῖσαι (ΟΥΓ Χογητς ἰῃ Πιηοἢ 
πιο τ: ὡςε μιονωθίι αι “ιναὶ αὐτῶν βίᾳ: ϑεῦντος δὲ τότε, 

Σ ἃ «πρῶτον δρόνον αἱ κωύες ἐἰπολεί πον), τς ΠΙ τάξις οὐ ο- 
στερὶς ἴσοι, ὃς ἰρί8 (θη [5 γεέξιις ἃς ρογίρίσι5.. 

ἸθΙάοπι. Ργο τὸ,τε γος 
ὅσὲν! ἐοικὸς ὅδ: ἢ 

Τδιἄουα, Ὁ). ρτὸ ᾧ ποδοοραξις, ΟΥγρτο οχ ἀρ δέο-, 
“τ αἴτατὰ Ποὴ Γδέξε σοῆ ἢ ἀογαῖα: (ὉΓ δ ἢ τ τω ποτ᾿ 

δοςραξίω. ἽΝΟα δηΪπὶ σοη! πη σ᾽ ἀοθεης Πς, δῃη τὸ 
βαϑὺ. ὦ ποδδοραξης : (δ 1{πὰ ροτῖτις, δγμ θεῖναι τέω ποδὸ-- 

φρο ἰδοπεδον. δ χ 6} ἀΚΈ ΤΟ Ὁ 

ἀδενὶ εἰκὸς ὅδ, ἰοεἱ θεπάιη Ο 
΄ , 

ΝΣ ΝΧ Ἐπ ΤΥ 529 

ΤΡι4ςπι.Υ ἰτἰατιιπὶ τη Ηἰς, ὅπ ϑεῖναι δοκί δας ἀβακτυ- 
λίδος., γοςαὈ] πὶ} 4 δοκίδας : αιιοά αϊάςοίη γε - ᾿ 
ἄογε αίπιπὶ Πθοπίροπῃ5. Δἰιθπιιπὶ ἃ τοχῖα Χεπο-: ! 
ΡῬΒοητίς, ποσαπηηε ποάο ςοπαγεταγ: ἀτγαξεγ}15 
ἀϊς ςοἱς]ος πε σα] οι] 5 τγαηπογίος αἰχίτιϊος 
ΠΟ (οηίπα π6}10  απτ Ἠ1Π1] Πισ ρτοΐεέξο ρογεπεης δ" 
ἴς. πάρτορτοῦ (ογθεη άτιη] ἀκίδας ἀτρακτυλίδος, ἀἰκίδες ἐ 
νόος (ρπαϑ ἀσι!οαταβ, ν εἰ ἰρίοβ ἀσα]εοϑ ατγαέν}}- πραντολίος 
ας, χας (ρίπα σισάδμῃ ἰρεοίος οἰΈ, Πσπίβσαητα. “5 
Επὶτ ίη Πὸος εὔςοχος 9», (1115 σοΠ Θέξιγα: σετ ΓΟ] ἢ 
ΡΓατογιπάοἷοπῃ σεητία αὐ δοιηίης ἀοἰἘἰτιιαπταγ. ἢ 

Ιθἱάοπα. Ε, ργο  αὔωϑεν δὲ τα, ἰοτ δε πάπηι ρο- 
᾿τίτι5 αὔωϑεν οὐ ὅγη Τουπίω, (ςἰ]Ίςοτ γζω ἐξαιρεθέ! ᾽, ιοά 
ΡΓαςοῆπε, [τὰ ςΠ] ἰςοῖ ἀπῖθα ἰερίμημϑ , ὅθμξαλῶν ἐπ᾽ 
αὐτὰ, σας Ποῖς ὄπεξαλέιν ὅηι αὐτί. ητὶςὶ Θτερἢα- 
πἰ τοίπίτατα νοχ Ταύτης. 4 Π ΧΟΠΟΡ ΠΟΙ αὔωϑων αύ- 
της (τὶ ρῇ σε, ργοθατί παι; οτίατη Ῥγοόρτογαπη- 
δισαίτατεμα, (εαεητῖθ 5 ΠΙ πλ γιατ Ἠ]5 ἡ γῆς φερέάς 
ἄποϑεν, 41α: αΟααΐΠ αἀ Πα ύτης ρεττίπεγε νἱἀεΞ 
τοηταζγ., 

οϑτοΑςΟΡτο ὅηηκ ἢ εὐσαν. ΤΕ ρΡΟΠΟ ἐϊκἢεὐσανία: Ὁ 
γεῖθο Χοπορμοη Πδέξθμιιϑ νἱὰ5 εἰς, φαοτίος ας 
᾿φαπαιη Ἰποϊτατίοης ἰοΖαῖταγ. ΄ ; Ἶ 

ἸθΙάςπι. Β. ρτὸ α φϑκόμεγον τὸ ξύλον, (γε πάτα 
Ῥοτῖτι5 ἐφϑηκόμενον : (αι! Πα 46 ΠῚ ΤΠ 6 [Ἐ οτίαπι τγα θη άϊ 
αἰ ΗΠ ου τας, ποας ὸς ἃς ῬΙατον Πι ςς. Ρ 

δι ἀςπι, Ε. Ἔ ΘΠ ταὶ λόγχας ξυρήκᾳς ΧΈΠΟΡΗΟΠτί λόϊχαι ξυ- 
ποῆτο 1Π ἰρίαιτη ςοητοχεη οχ αἰ Ῥοϊίαςε, ἃ ρύκής. 

ἧς 45 αἰτοῦαπα {ΠΠπ|4| ξυηφαὶς εχ Ἰεξξιοπε ναϊσατά 
᾿Δοπάογατγου, οτίαπι Ποῦ δα πηατσίποπὶ ρΟία1:. “Ὁ Ὁ 

2.92, Α. ἘχΙΠΙπλο κρανέϊνας ΡΟ τί 5 τ] Ρεπ 1 ὴη; 
411 κρανείας : απ ΠΥ πρτὰ Ππόοσαο, ΠΡ ΠῚ αἷϑὲ ᾿ 
"ἱππικῆς Πποπι, κρανεῖα αόητα ἀιχογίτ, ΠΟΩ κραΐηα. ΐ 

“δΙἀοπι, Οὐ Ῥτο δηεδαλλονζ (οὐ ὁ πτἡ ὅηηθάλ- ᾿ 
λοντας, ὃζ ρασίπα Βας οαάθην, Πᾶς Πἰτογα; ΠῚ ποϑήτο,. 
κοντα, [οἀ πεοήκονταξ: ὅζν Τα ἀρ πος δοιπαὉ Δ τοσςς 
τίο ὑφιςαύτας, ΠΟη ὑφιξανα : Πα ΠΟη τα έτη [τ [5 
Ροτίμς Ιοαίταν, ΓΟ στίαπη ἴῃ (δι Θ τίθι15, ἐλθόντας 
πρὸς τας χαύας,1τ6 ΠῚ 16 λαξύνᾷς τὰ ἀκόντια. ἔχω 

Ἰδίάοια, Γ). 1 δι νογΡ 5, σε ἐχὸν τοῦ γὸ ον Οἷς ψιλοῖς 

᾿χον) ροτοίξ, Ιταηπς (ογἸ δοπ τι] σμυέρχογτα!. σ ᾿ 
νοῦ ροίΕ ππιης τογτίο {αἴτια ποιητοῦ ἃ δρόμον καὶ “Ὁ φῇ 
μὴ ἐξοιλάων . πε καὶ τούξηι5 ΟΥΓ ποιῆται ἢ δὲ μον μὴ Ν Ἶ 

ξαλλάδων. ᾿ ἱ 

Τθϊοηι, Ε. ΡΓὸ πίω ὀργέω κατέϑετο, [ΓΙ ΡΟ Π άπ δι 
ὀργζωὼ αὐ κατεϑεο, Πουτῖ ὃς Ῥασίπα [Θαδητί- ; 

ἡ 83. ΑΟΡτο ἐαν ὃ ἄπεϑον,οροποπἀαπτξὰὺ ἢ ὅηπε- τΡΜβΉΣ ΑΝ 

δον: πὶ ἃς ΓΘοηΐσθηι5 ρίάμηρ το ἀἸἀοτιτ. Τ 6 πα δα, 
νοςαθιατ ἄπεδον ὃς Πιρταὰ νἰτίατιιτα [Π|] σα  ΠγΠ5᾽ ΠΝ 

ᾧ 
{ 

ἡ ἸδΙἄδιη, Ο. Ἰτα Οὐαεϊ πο Ἰοαππειτ, ἃ ὠκκρού- 
σεῶς ἐπί) 5 (0 ΟτηΠΙ ἢ Ο τῇ ὀκκρούσα ἕπεται. ΕσῸ ταῦθ Π 8. 
Ποη ἰπ Βοος γοσάθιο νἱτία πη ἰάτεῖα ἐπα ῖσο, (6 [α΄ Ἦ 
Ργαεάδητί, νι 6] ζοτὴ ῥύμη : ντ μος πο Κολο- 
Ρῇοι (ογρίογίς, τὴ γὸ ῥύμη αὶ ὀκκρούσεως ἔπε). Ετ γος 
δ11ΠῚ ἕπεται , ΓΟβοΥΙ αὐ ἀργαπὶἀοοῦ: δεζμ Αρεγ᾽ 
106 ἱγεροίμεηα ἐχομ οπις ϑεμαύπι, Ὁ ΕΡῊῸς 

- Ἰδίάοηι, Ε. ΓΟοο νοὶθὶ ωϑο ϑέῖναι ἰῃ Π 5, ἀσροϑεῖναι, 
- ὠντὸς αἰ ὦ μοπλάτης πλαπατ, ΕἸ. ὅτορ μα πα νογ απ δ-᾿ 
Πἰταυ Γογί ρει πεότεῖναι, πη ἐάηιδ Πα (οῃτίξη- 
ΤΈΣ 41 (ΟΓΙ ΘΠ 4 11Π| ΓΘ ΙΓΓΟΥ, τὐϑϑοϑεῖναὶ {τὸ ππερξύλιον᾽ 

εχ δητοςοάοητί 15) ἐντὸς ᾧ ὡμοπλάτης, αἰ βόπεγενο ἢ 
Αἀηιοη ον ΥΩ τμ1} 4 [Παρα]λ5. Νὰ 
ψΟΥΡΟ τυῤθσφέρᾳν, βοτίτς πος πεφεϑέναι ςοπστηΐζα ὩΣ 
τοίρόπαετ, μαπὶ σεϑτεῖναι. ΝΝος ἔπος ΘΣοΙ ρέττ τς ἐρῶν 
πταζαγα (ο]οητίητο [8 Πἰτγοταβ Ὁ δ τ, ργορίδε το: 

ὁ μοβγοτ μη 
ἰχηον 

ΠΕΠὶ ἡ | 
. ᾿ 

ΝΝαμι ργαςοεῆτί Ργοπαηρς 
ς 10 ϑμι4- 



ἀφ 

᾿ Σ 4Ὀ 115 Π ργοπαπτείατιισ, ντ οἷτι5 οἴογξαϊ γατίο πὸ - 
{εὶς μοπιϊπίδιις Ρτονίτι5 ἰρηοτα ἔτ. 

99.4,.οὐ γὸ αὐ (στα ητοῦίο ξΕ 5) τὰ τεϊχωμαίᾳ πε- 
εαεπίμιωραν. ἴτοιτὶ Ρ. 997.» Ε- ἴεν αὐ ὅ7] τὸς πόνυς, δ 
ΡϑΌΠ]ο ροδι κα περράζοντο αὐ αὐτίω. δὶς επί πνίςγίθο, 
ὨΟῊ κατερραζοιντοιντ Ροἠξοτίιι5 ἢ ος κατεργέζυντο; ρΓα- 
ςοάδητί νοῦθο ἴεντο τοίροπάθατς: αιοα 4ἰο ψαΐη εἰ- 
(εεἰῃ ἰοιντοιπαταπ αι. ϑοά γεέξο πε] οσαΐϊσυςςοοϑ. 
Ἔχ ΠΠις τααηϊξοο Ρατοῖ, ἐγὼ αὐ πὰ ποιχώμαΐᾳ αἴρκιε- 
πίμωραν. ἘΕητὶςὶ φυΐάετη ϑτθρμαπὶ οαἀϊτίομοΣ ὃς 
ἵεντο (ΠΟῃ ἤεντο) ὃκ κῳτεργαίζοιντο λα θοῆς, σογγαρταπι 
ὙτΓαΠΊ4.Ε. 

1οἰ4.Β. (ὐοτγαρξαίπητ μας, εἰς τὸς δρυμοῖς τὰ ἀΐ- 
κετὰ Ῥαχέατεἰσβηλαὶ σῇ εἰς τοις ὀρχέδας. {π| ΠΟΠΠΒΠ 5 το- 
Ροτίταγ, καὶ ἡ εἰσιν εἰσξολαὶ τις ΙΔ η 6 Ἰεέξιο πὶς ἰαπαῦ 
ποπη!Πι} δά ἱπτοστίογομι πάης ογ 6 ἢ 441); εἰς τὸς 
δρυμοὺς, κοὴ ἀΐκη τὰ ῥαχία; ἡ εἰσξολαϊ εἰσιν εἰς ται ὀργώδας», 

σαὶ ςοτεγίς. 1 θοπισεηστη μας τα πηίεγε τοσίε- 
ταπτ, ντάϊςοτγου: ζημαιτε υογο [σε α σοηρα!ογϑη 
ἐχοί απ [ἤεος σγαιτ ἐπ ήεσος, ὃς ςοτετα. ΝΙΒΙΒο- 
ΚᾺΠῚ σἸ1ΠῚ 5 ςοὨ!οητίτ, Πα Χεπορθοη Ποοΐθοο 
Ῥτοαϊαϊς. 

Σποσάς [Ιδιάοια, Ε. Αἀΐατο τὶ ταπγάοιῃ ἰαθοτγε τηεο 
τιο Τάς Γαυτη ἢ, ιν πα ΠΟ ]Οσυτη πέρι σεγειτ, οὔτε γὃ 
γμθηβσ. μονοιῦ τω, ἵως αὐ μακρὰ ῃ: ὃς τοἀἀϊτιιπι τα, ΛῆδΟ ομῖτης 

ἐποράμηι [ἐε άτενα φαάξκο ραν [επί γδς Ἀοτατατο- 
Ρετί δά οαπὶμςςνογθα, ἔχει ῥ ἐς ἰοοῖς ἀπίετασ, χηοά 
βία, απορφέηθ γε τεσ. ἤζιν ἐφτίάον αἰμόέιο ἰό- 
σεμαη702 οἕως αὖ μικροὶ ἧ. σαν ὃ αἱ κωώες εὕρωσιν 5 ἢ προῖ-- 

Ἑριε»ἀ4 δὴ Ἰὸς,οατη σοτοτίς. ἐμ δὲ ναγο ῥτία55 ιιαπὶ  αςι- 
))ο Ψίοπ-- Ὀτατίοποπι [ἃ νιάογα ᾿ίσογεῖ, Βαϊαίπηοά! πιοα ἀς 
πεηβσον, σουτίσοπάο εοάοπιἔπεγο σορίτατίοπεϑ5. ΡΥ νενγνῆ 

ΤΕΡΕΙ͂ΓΟ ΠΟΙ τοῦ, αι σοπηπηο ἀϊπ5 τοροπατατ; 

ἀπάτη νεο γῆν, Ὁ προ νεογγὰ, το {ἀρ εγίαϑ οἵδ ν 18, 
41}10 ἀπ Πιχητίτι5 νίάσταγ. Εοάδπι τα πγθη γ65 Γο- 
ἀἰς. ὈΙ ΗΠ ΟΠ] ἴα 5 ἐπυξάατιι μακρὰ μὺ,ιο νογία ργο- 

εἰακρὸς ΧίπλΟ (ἐααίΐτιιν. ΝΝαια Ἰά 4ιοαας νἹτδταπη. Χοηο- 

νη αοηρί- ΡΏΟΩ ἴτὰ σοῖο Ποῖ Ἰοαπογεταγ, ἱπηπῆο ΠΕῸ αἰτιι5 

πν.. Ο γο]τηεάϊοςτίτογ Οὐφοα ρογίτιβ, ἕως αὖ (ἃ νέο ἢ) 
μακρά ,ἀοηοο ρογοοίίε ἰοηρε βεογίσς ἢ ἀΐσετο να ]οῖ, 
ἐἰοποο βεογῖηε αοἰηέ, Πσὰτ Γιοοηΐςαπι8 ἰοαίταγ, 
(δηίσι πππς οοαέξηπι Ἔχ ςη5, ἡ ἅττα ἰἀτθη5 ἴῃ 
μακρὰ νἱτίππι ποη ρεγίρίςογοτ. Ερο (τ θεηάπη 
ταῖο, ἕως αὐ νεαι αὶ ἢ, ρογοοί τ ααξηεο γεσοηεες αο 65: 
πογί [ππ:ἸΝ ἰταΐτα τη ὃς [ὰρογῖα5 μος νίπι5 οεἰΕ νοςα- 
δαίο,Ρ.9 90. Β. ιπιπὶ Ἂς Εἰ πα 15 τ 4Ἐ6 πὶ ΕΠ ΕΣ 8 
ἰπαηίτ, τὰ σωμαΐοο αὐ δ, δίῳ, τὸ πιν εατοὶ ζῇ),οὐ δαύαντωι 
δ πόνῳ αὐτέχάν. Γατα ἴλης ἀϊγοέξο τξαϊτ αα Ιτοριιπὶ 
σιγά γατίο Ἰοοί Βαΐε5 οπχδάδηδί, γε αἰτογ τ 5 
ορτίο ἀ{ ἘΠ ἢ] 15 εἴς νι ἀσαταγ: απ οαα! ἀοπὶ οτιι- 
ἄἴτο ἰςέξοσί γεϊηφαο: 

991... Οποά]εσίταγ είς, ὀλίσκε) ἐν ξένάῃς χώ-. 
ρα!ς» Πα ατ  τιιπὶ εἰ εχ ἱπτερτίς Βαϊ πὴο 41: ἁλίσκε- 

σαν (δ ὦ ξέναις χώραις. ἸΝΙΠΊΓα τ. ροτΙτ τὰ, ΡΓΟΡΤΟΣ 
ΠΡ τιι ποι σατο νἰτίητα ργαοεάεητίϑ ἀλίσκί), ὃς 
μὰν, ργόρτοῦ ΠιγαΠτιιάϊη πα ΓΕ ααεητὶς ἐγ. Ἀ οἰροι- 
ἀεταιτοπι Πίς ἱρή5 ζὲ με; 4 φαοα {ξἀτί τι είτε, 
ζ ὃ ὦ τὠ ὀλύμπω. : 

Ιδίάεπι,Β. Α4{{ππ, πέῤς ὅ,τι αὖ ἄλλο ἰού  Ρετὶ 
ποτατῆ πη Τδυγίπέπ το νου ἱπτοστίας προσίῃ. 

) 9.98.8. Εχίριιπῃ οὔτε νίάεταγ, {εἀ ἐπ ἀκα ίταξ 
᾿ τΑτηξη;π Πϊ5,. αἰ, ὦ φύσεως ἢ- ἐγοιϑὸν δ) δεάσκεωϑαι, τα-- 

τ κέ ἮΝ’, ξεῖας (οτ δὶ, τὸ ἀγαθὸν δι δέσκεῶς. [στ ὃς [ΕΟ ΠΙςΘΠι8 
δέερθας γογτίτ. δε ααϊτιγ ἘΠἰ πὶ, φρο ΜΓ ἀγαϑύν ὅς, ὄῃ σε μέ-- 
πούπος γων σα δα βτίμϑ {Ππῶ γοίρίοῖτ: 

᾿ πα 101 46πι,.Ἑδτοταν Η. δτορμδηι Βαϊ εΐοςο, ὅπ 

.--. 

ΧΟ ΡΥ ΟΥ̓ Ν Ὑ Ἐ Ἅ. 

ὮΠΠῚ ΘΑΓΕΙΠῚ Ἰοηρο ἀΠΠΠνα Π πλιπι; ὃς 8» ργαιουτίπη. Α καλῶς ᾧ ἑξῆς γεγράφϑαι » σϑηε(ξαλ5 {π45 ἰασοιιπ: 

Β 

Ρ 

σ 

ΑΣΑΣ ΟΝ 

οτος. Ν θη ταπιοη δζηηεας εὶς [ποσιιπηθογο ρατίασ 
Θπιοη ἀδηάὶτατίοη 5, ἴΠ Χεπορδοητεἕερυτρδη- 

ἄο, πυίχιιαιη παέξοηαϑ Γἀσουτάθοητεβ. Αγθίτγοσ 
επἰ πὶ, ἢς {{π ΤΠ α Χοπορῃοητό {οτίρτα: ὅπκα- 
λῶς ἴσ'δὲ ἕξ μυὴ γεγεάφϑαι, φηοα ργαζίαδει, Ῥάο ποι 6 
εγριατουῖαϑ (ες αἰ ἐξ γατο πὸ πὶ πλοχ (θιϊοίτ, χὰ 
ἔλοῖ!ς τ γερτοποπά  α Ὀρ ΠΕΣ ροτεγιητ, δίς αι- 
τετη ὃς ρβυ]ο δητς Ιούμτας οἵξ,ν ετίπι 40 μος τοτ- 
τί οζεἰ καλῶς ἔχοιεν. 

ΤΡΙ4οπυΡτο παχὺ μυὴ ὀρϑῶς μυέμψα ἐϑαμ[οτ δέἀπιπα 
Ρἰδηΐας ταχύτι μὴ ὀρθῶς μέμψαϑω. 

999... 1π Π!5. οἱ δ ἀσάςοι αὐτὸ, νττίατα τα εΕΠΠ πὰ 
αὐ. Ν πὶ ἢ τεσ πθαταγ, γοέεγεπάατὴ πος Παγίο δά 
πλεονέκτας,ἀς 4] δ 115 1 Ργοχίπιο Ἰοφυίταγ. Ατάιϊςϊ 
ἐς Βὶς ποηροτείξ, φιοά δογιπὶ ορτείπιϊ οἰατὶ ἤπς 
ἐχ (ἔπι |15 ταγατα Βοηδγα πηι, Εγσο ρτο ἄρτοι αὐτῶν, 
(οτϊδεπάπιπ ἄραςοι αὐ δρῶν : ἔςιις δέ ρ41}10 δῆτε γος 
ῬατίτιΓ, τύχας αὐϑρῶν καὶ πμιῶσιν: ν 

Ιδίάεπι, ΒΙΝοη ἀπδίαιη εἴ, ἤας ες πα υ]ὰ: 
ἔρχον:) δὲ οἱ ὦ ὅ7 Ὦ ϑνοία, υἱ σὺ ὅ)) τὸς φίλος .«. .. 
ἐν κι κι ν κον ἰὐγτες,δύσκλέαν ἔχοισὶ αὐρᾳὶ πᾶσϊν, Ῥτο- 

Ῥτεγθα ποῖα [{ξ45 ρᾳπόξογυϊη, το τπογα πιςο, ἰῃ - 
(ετθη ας ςοητοχτι σαγαυ. ΙΝ οταιπτ ὃς Η. ϑτορμα- 
Ὡὰ5,ΠΟΠΠΜ}14 Παῖς ἰοοο ἀεος, (δά, ργο ςοπίποτα- 
ἄϊης ἔπα, νἱῦ πατιις δά ἀἰϊιπατίοποβ {ὰθι1 ες {πὰ 
ΠΟθῖ5 Οδτα γίδες ἱπη δε, γε ἀϊα ((Π]ΠΠςετ ἀϊαϊ πᾶ- 
ἀοτουηοδγηιγ, ἀοπεςὶρίε γάγὰ 1114 (πιὰ (οιοαϊ{- 
ταδτα Ρ ΙΒ] Γετ, χαίρς ὃς ἢας γείογιιαγε (ε πε πηο - 
ταῦ. ΝΝενεγο πιοίοίξαπι ἤτ {άϊοῆς Χεπορῆοη- 
τεα ἰεξεἰοη δ ταπὴ ἀϊαταγπιιπι σορποίςεπαϊ Γαπὶ 
δάεο δογογαῃ ἀθΠἀετγᾶ, εχ ησεηΐο ποῖγο σ εἴς 
τηδηΐςο, Ἰά ο[ Ποθετὶ, ἄς ἀϊα! πατίοπε Ποπλη15 - 
αὐτὶ ἀπ! Πα  Πγτ5. Ιππιο, ἢ πιοάο ἰαζγάτίι5 αυ4-- 
ἄλτα ἀΐςετς ἰἸςοτ,ἰά ργοξεγθηλιδ ; 4110 {1 ν οτίμ15 αἰ ἐ 5 
4υϊά ἴῃ (ΟΠ! ε ἀἰαπηατὶς {π||95 ἐχΒΙ δοδίς Η. δτθρμα- δὲς" 
πιι5: ΟΠ ΠΕ οἱ ἰδ οτ δοιΠηἰηἰ5 ἰῃ ἀϊαίηᾶο {1π|- φαθες 
παὶ Ὑ]τγο σοποο τί ἤπιις. δ]ς ἱρίταγ μας οτίρτα  βεάλας 
ξαϊΠε ᾿πάἀϊςαπιις ἃ Κεπορῆοητξα ποίδο : ἔρχονται τ τ; 
δὲ οἱ μὲν ὅν) ἴᾳ ϑηοία, οἱ σὺ ὅ)η τὲς φίλους, (ὃ οἱ κκὲν ὅτη τὺς 

φίλους ἰόντες, δεῤκλέαν ἔχοισῖ χοϑροὶ πᾶσιν. οἱ δὲ κευυηγέται» 
2: ζ ϑηοία (ὄντες, εὔκλφαγν. Ηδης οπηεηήατίοηςπΠ, 
4ιυᾷ δεϊπτεγργείδηάο ἘΧρυθϊ, γεέξο ἰμάϊςίο ργα- 
αἰτίς τα {το αέξαγαπη ςοπῆσο : ντ {ΠΠαπιργουας 
(να τη (πο άϊαίπηατὶς διθρηδηϊςίς, ἰποογῖαπῃ ὁ 
τεπῃροτς ἰπςεπι γήγί5, ΠΟΠ Δαπιοάιτπὶ 51 ἀ εἴ 
ἀοετατζατι: 

Ζοξην οὗ 
ων. 

477) 

»ρηηεγ είς 
μη κἶες 

ον ϑατ 

γε γε 
71:6’. 

ἈΠ ΧΕΝΟΡΉΗΟΝΤΙδΒ ΕΡΪ- 
ΒΙΤΘΤΑΚΥΜ ἘΒΑΘΜΈΝΤ Α, 

“24 πρτρομίηηΣ ΡΥΣΡΦΗΤΖ, 

Τγ Αο.1όοο,] ς. Ἀ. 1 Ατετ ἰῃ Ἀ15, εἰ τὸρ ϑνῆ σῦν καλῶν 
πὸν Σωκράτες ἡγοιῦτο βίον, αἰϊσιοά ὙΠ, ὃ 41- 

ἀεπηὶπ ἡγραῦτ : ἀποε (αι ἰῃ ἡγεῖται παῖς πλυτα Δ απὶ 
εχ πο: 
Ἰθίάοπι, ΒΒ ατίας ος φυθαας ἡποπάοίαπι, τὸ- 

σῶσε ἃ δόξης(ζατα [ὨτοτΙς {Ἐ15) γλιχομένοις ἄχθος φέρει: 
ϑ ΓΙ ΘΠ ἀπ1ΠῚ ΔΙΙΓΕ ΠῚ; τον τὸδὲ τοῖς ἃ δόξης (Πα Πι1Π5 
το ΠΊΕ 6115) γλιχομάνοις ἄχθος φέρᾳ: 

“44, ἀσγρομίη ΤΕΥ εεῖ. 

γάσ:τοοὶ, τ: Ο. Τὴ ρτίοτὶ Ἐρ Ια ἀά δοτίγαπὶ 
ἔτασπῖθητο σοσίαρτα {πητΠξαις, ὅρος δὲ ζωῆς, ἐχ 

ὃς πάντων, αἐισεΐριθιμον ἐτῶν φέρων τὸ μυὴ ὅμοιον ἢ ἡγυέϑεως 

πῇ ἰρρϊὴ ἀῤῥωείᾳ, πα; ἢς τὰς διέξοτο γε Ἐἰτατα,δρθῇ 
ΒΒΡΒ 



79.Ζ6»4- 

σα ἰεκίω 
ὕξασγιε"- 
χη «ε 
φεγός 

«Χεπορυσ' 
ὅεν- 

1141 ΚΑ δε Εἰ ΝΣ ΧῚ 1143 
ὶ ζωῆς(νἱ 4ο]ίςοτ ναί μοι δοὸκ ἢ ὁ ϑείνατος)οὐχ εἰς παύτων, Α πες ἰπίτο ζοτᾶ Η οἰ ἀοἸ Βογρίςο ρύςτοτε ρβέξο ἤθη 
σὴ αὐισοίοιϑιίον Δ ἐτῶν φέρων τῷ μυὴ ὁμοίῳ ἃ “Ἡυέσεως, τῆτε 

ἰουϊῆ ἀρῥωεία, (εητεπτίαπι οχΙρεραπτ τεζζαπι ὃς 
Ἰλπδπι. 
(ετεγαπὶ ἃς εὐϊτίοπο ργοσί . ὃς πᾶς ΟΠ Π ΠΊ115, 

4ια ἀε (οτῖρτί5 ΤΠ δορη  5 Η. ϑεερμαπαβ ἐχ ὅτο- 
Ῥαο,ταπησιιαπὶ ΧοΠΟρΡΠοητοα, ργογαϊογατῖς Ζιιππὶ 
Ρτοτα δι ἀσποίς! ποαιοαητ. ΕΧ ΟΙεπιοῆτε νεῖο 
ΑἸοχαηάτίπο οἰτατα, Ιοπ σα, ΡΙ μη 5 δ] ἱπτορτίτ5 Ιε- 
ΘΟΙΓΙΓΙΠΙΤΤΙ Μεπιογαθιίμαπι, ντηο ἔσασπιθη- 
το πλτΠ ἃς νἱτίοίο ποη ἤτ ορα5. Β 

Ῥοτγίρί εἶτ αιιτοπι εέξον, δῦ α' φαίτατε ΠΟ αἰΐο- 
Ὧπ5. ἐχ ποτατίς νοὶ δά νἰττη 5 τγο5 ΧΟΠορμοητίς 
ποτ (αἸτίπι Πστοβ, δι ὃς ἐφαοίξτιβ γοὶ, ὅζ ἐ- 
υϊτα πη τηδρ  ξοτ!!, δεν ομαπαὶ τατίοη 5 Οχροπιη- 

τιΓ. 411 Πὲ Χεπορβοητίς δὐϊτίο Ροίξεγίου 406. 

δτορῆδπο ργοξοόξα ροιὲ αυ]ίος νἱτς ργοξοΠιοηοιη 
ῬΑ παπη, πο οπιηίηο ἰα{Ἐ]5 ΡΟ ἀετίδυ5 ἐχαιηὶ- 
πατὰ ἐποτίτ,ντὶ ἐς (8 νιγ ἢ} }ς ργααϊςατ : αάθοα; Ρἰα- 
τἰ παῖδ ἰπ Ιοςΐβ.. ἘχοπΊρ!ο (Δ πλεγαγι, ὃς πα πταάτα- 
ταιπη. ὃς οἴ οηίαταπιπλο ἔξ, ἢ χά ᾿ρήπι5 ἐπτθτ:- ς 
ἀατίομος ὃς ςοηϊεέξιγας ταπταπηπιοάο ἱπῖογργο- 
τατίοπο ΠῚ πλθαπὶ δοςοπησηοάδγε οἰ αἰ ΠΠςπ. σὰς 
1ρίς Ιοφαΐτας, ὃς δάτορσαητοῦ ἰάΘπῃ αἰ σαοτίοβ ἰπ- 
οαἰσατ. Εἴὰ5 σοττα ἰαθοῦ Πουηϊπίς, αὶ ἀϊαογῇς - 
Ἰίοαυΐη ποροτίϊβ οσοιαρατι5, Πθτιιπι [! ιιθ τ ςεἰε- 
τἰτοτ, οδίεγαπάϊ ρεγαα; νἱτίατα ἡππάϊο, ρογοιγτίτη 
υίῃ Ρἰατίπηπη ΕἸ ΠῚ ἸΏ ἱρίας εἰποπάατίοπε ςο- 

αἰςῖ5,4 1Π|π5 1πάἀιυετία προγατιγ, 41} Ὁ ἱπσεηίο 
τοοάϊοοτγί ποὺ ἀοπετατας, ἃς νία ἀϊασζαγηο Πττογα- 
ταῦ Οταοαγαηηγέξας., δηίπιο Πθογίοτε οὶ - Ὁ 
Ῥτογίβ γ πῖι15 ἱπτογργοζαδιίοπ 6 ΠῚ ΒΟΠΑΠῚ εβίηροῖς 
ηἰτίταγ, απο ἀϊπιδίτατὶ ποη ἀθθεῖ. Αἀϊθέξαγιϑ ἢἰς 
ογάτη ἔΓασπηοητιιιῃ [αχίοὶ πη η "γί ρτ ]οα. Ζοηα- 
τῷ, πὸ νοι θοσιπι ιιογιιπηίαπι Χεπορποητῖοο- 
ταιπι ἜΧρ σατο οστί περ ατιι : [5 φιιοπίαπη ἴα πη- 
(απι Η. ϑτθρβαηο οι Χαπορμοτοα πσαθγατίο- 
ποίδοεππάα, ππης Πευῖς δά πλε γεάειητί δαϊέξιπι 
πο Πιΐτ, ἰδ αὖ εο γεεητιπη; ἰλέξαγατα παπς ςαΐ 
Βοηίχιις [Ἀοϊατηι 5. 6 ΠΟΙ ΏτΙ ΓΕΠῚ ΠΟῚ πηασῃΐ 

“υΐάσεπα Δ π|, ΠΑ! οιιο]! τα πλθ ἀΠἰ πηΐ ξοτταῆμς αἱι- Ε 
᾿αοὰ ἀτραπηοηταπι. Ὁ τ1πὶ 44 τηαππ τη ΖΟαΓα 
1|δεγ. ἃς αἰίχιαπτο πλ]Πὶ ρ] τις ογίτ οὐί: ΡΙεηὶα5 εα- 
ἀοίῃη ὃζ ἐχσεγρτγαγί,, 4.141 ρ 15. ὃς οπὶ {ππάϊοίο 
ΣΧοπορδουτίβ εέξοτο σοπηπηπηϊςαταγί {πΠ|115. 51 
4υϊ ἃ οτίμβ ἰπἰρίαπι Η. διθρμδηῖ ποτίς Ὠϊίσε αἱ- 
ἐξιιπι, 4 σα]ρα ἔπ ποπἾδῖς, ἔς [αἰ ΠῚ πτα τείας, 
Οὐπὶ ποπίηοαο ἄπτιι5, (64 οτίαπι ἰπἰΠξπ5 ἔπε- 
τί τ, οσί τοι: αὶ πος Β] 4 1Π|Πγΐ5 ἀππογιτη ρ! ασίπὶ 
Ρτεοῖρι5 Ρεγπιοιιοσὶ ρούπογῖς, νυ φιοά τηθαμη ο- 

ταῖ,ὃς ἰρίς ρα δ] σατο πο ες, πα μὶ γοεἰταογοτ:4ο- Ε 

{εγαᾶτο 9 (ξητοητία ργατοσίβ αἰτογίιι5 Εγαποοῦαγ- 
τε η15 14 τεάάεπάαιῃ γοη ΙΕ παῖ, ργατογ οἵῇ- 

οἴπιπη νἱτὶ θοπὶ,, σοπηρο ]ογεταγ. Μοὶ φυϊάσπη ἰ]ς 
Ζοίιπαι ὀχοπηρίδγητε Χοη ΟΡ μδταπι Δοσαρτιμ, 
αὉ ἀπιΐς (ΟΠ Ἰσοῖ χιχ, μοάϊσαις γοτί ποτ, ὃς οἰ 6 πῃ 
(γί ρτογῖβ [τος ργίοσοβ ἀποβ, σαπὶ Εογοἀΐαπο 
ςοπίππέξος, ΒΗ  Πρρο διέησο σγαςοβ, ἂς 1 αὶ - 
ΠΟ5., ΕΧ ἰΠτογργοζατοης π168 5 Π0}|4 Ππταὶ που  ηἷ5 
νίσιαπη τη οπτίοης [αέξα, ἀεαΐσφυίτ. Ης ἰρία ἔγαιι- 
ἀς Ετάοτίςο δ] δαγρίο., νῖγο ποη ἰοἰππὶ θοπο, 
(ς ἃ ετίατν ορτίπιο, ὃς ἰρίτις αἰ ΠῚ πλΠΠ ἴπο, ἰς ἱπηρο- 
{π|τ: ντ "ἰὸς ἄπος Ζοίτηι με ΠἰΌγοβ. τοπῖο {οτῖ- 
Ρτοτγῦ Βιοσίᾳ Κοπιαπα ἡπαῖτο, 410 Ζοίιμιπι 
ἃ τὴς ΓΕσ ἢ ΠτΙΙΠῚ, ΠῚ6 (οίεητε ἂς ργιάξητο οοπι- 
Ρίεχιϑ οἴ, Η. ϑτερβαπο ποι !η (οἰϊάαπη ασςερτος 
τοτγα!ογίτ, δ. τα]ς 4814 ἀροῦο, γἱγὶ θοπὶ οἵ: οτία πη 
Ραρίατίοβ ρῖο νἱγὶ5 Βοηβ μΠαθεηάοβς ξατθίμηιγ. 
Αἀάε ξιοίπας ἃ νε Πρ} 5 ἀεἸπεατα ποπη ΗΠ} ἐπὶ: 
ΡΓΟδίταῖβ Βα ]οηρὸὲ τεσεάφης ΝΟ ερας Χεπο- 
Ποητζεπὶ πὶ πγεατῃ γοάάογα (προτϊοτὶ Δπηο,ὃζ 
ἀγα πε ύται ἩΙΒΙΠΟΠλΐπιι5 οαπηάοπι Ζατη Πα 
Ρταίθητίδθιι5., ταπι δτίατη δ] ]τιδάο σαϊἀαπιγο- 
οἰδίορσατο, οητετηποῦατ, [πλπ|ὸ αἰχὶτ εοάεπιἰε- 
ϑατο, ὃς 4{|Ξ ργα περι, Ππσα]αγί σαπὶ οτίβ ἔππι- 
Ρυάεητία; πὲ πε Ππτη ἃ πιο Χοπορποητοπι, ποπ 
τα; τΕ ΠῚ ΠΊΟΎΟ Πρ ΠῚ ΘΠ ΠἈΠῚ, (φ ἃ ετίατῃ αγϊτγίο 

(πο σοττίσεπάιϊιπι, ὃζ πηπταπά πὶ Ορογο τοῖο; ὃς 
ηιοά δα τερογίἤεσ,ας οὐποηαοι, ΖΟγι πὶ τγπτ4-- 

τίο Ποη Ραγιπῇ δὰ Ἔχ [εἰ πγδτίοη πη πηθδη τ - 

ἄλγη ρουτίπογοσ. Οὐ] ἀρὰς οὔ Ποπιίπο, 4 σοπ.- 
τα Π οἱ αι  {π|5 ἀπά οτ, 4αιπι δΌ Θο ΠΌ]]ππ ἴῃ οχ-- 
ἐπιρί τὶ πγεὸ νοεδιιπ πηπζατιτα πποπουῖ πη ϑαηὰὸ 
ποηίηβοίαδς οο, Ρ 15 ὰ πλς ργα ξασὶ ταπη ἀςρας, 
τιιπῃ ροτι τοπτο ρεῖογὶ (ΟἹ ογτίῃς οἰαθογαμάο, 
ἢ σταυϊοτίδιι5 ἃ ποσοτῖῖς [ἃ τοι ρογίβ πος πη [α- 
ςαγο ᾿Ισα Ποτ. Αὐ ορογάση τοπῖο (πο πάο Ἐχρο]ς- 
εηάο Τλυγπὶ παιιαταπη, Εἰ α!πγο άἱ εἴα δἀῆτπχο;νε 
ΠΟῊ ὨΠΠ ραγ σα] ατηπίδιτι 4 εο αἰοὶ ροτιοτίπτ φος 
{ΠΠ|π|8 πΙΟ] Θητογ οχτεπαπ κα, πιθὰ σι Πρ Π ΟΠ, - 
πἰδ,ρτοτα τ. δε ἱππεγθσαηά! Βρηγΐηἷς ναῃϊτατὶ 
τε πη Δα, Ροοίπιοη Ποῖς νπίςιπη ἰδ οσίϑβ οἷας ἰο- 
ἑτοτίθιιβ.γεέξο ἐπ ἰ οἷο ρα αϊτίς, ἐχῃῖδεο: Π γιιπη 
νἱ Δα] σας Χεπορβοητζειπι, ργασοορῖα τοὶ ἐπ ο τὶς 
εΧρ]ςαπτοπι, ἐς ἰγπιοης Ογαοο ἴῃ Τ,ατίπιη ἃ 
τῆς Ταυτίη! τγα πϑίογίρτιπμ. Βοπογιιπὶ μπης υἱγο- 

ταιπι ἀγδιτγίο σεπίαγαας Π| ̓ 1οο, πο ᾿ἰἰχαίάο 
Ῥαγραταγθῃ 6,4 π᾿ πγῖα ϑτερἤδηιι Θὰ, αυ!ς 

τλε ἱπυῖτο γετίη θα, ργο γθθις 
ΡΓου Πα Π]ἴπς παρα- 

εΓῖτ, 

πυτροοτς προς 

ἀφ ΟἿΌΣ 



“144 

τ 

ΒΕ ἘΠ 

ΣΈποΡῬο 
Ὑφιε νὴ 

γέ ῥον ρὲ- 

ἤν. 

αιοά γᾷ ἐφαυοίξγειη ἀϊιπο- 
Ὀ᾽5 Ἔχογοοῦς σοητίσίτ, ν τη 
οἷπια αἰίφιιοπι δαί αιπιτὶ νἱ- 
. Ἀπώηπε ΝηΝ ΔΙΆ ἰοἱ5 10 
τῖθις ἰῃη ἀϊσαγο, πα ξαταγα πῇ 
Τατίου ρατοιηι5. ντ Θη105 

δ ΟΠ Ἢ τοίξιἤτηις τγαξξοητ. δογρ πε 
αυμέοπι ἃς δίπιο (δ το οαποίτι,ατχιις ἄςπ οοῃίο- 

τῇ Οὐδυῖτ ΘΠ 11) Δἰποηδιἢ Ατβοηϊβίηῃ ΕΙεαΠηΐο. αἁ 
τ ηνο, απ δαΐιτ ἂρ ( ρτω τα ὉΠ χίτ, [ἢ εἰπε στο 
ἐσ Χεῖδ. ΟΠ, 4116 ΓΘρΡΕΓΙΠ.ι5 (ξητοητία ποτα σοππο- 

ΠΟ φρότν ρτα- δὶς πτία, ΠΟ ΠΑ ΖΌΔΙΗ οχ ἢἰς ποίεγίς 46! οδίμηαβ: (δὰ 
τέρα φοη- ΘΟ ΠΡ Ομ τίτις οα πὶ ἀπ 5 ΘΟ πη πλιηἰσα ίπιις, 0 

ἐμυδέα., ὙΠ ΔΙ ΟΓοΌλ 110 αοσιο πουπο πάθη Βαδίτοτα ἀτι- 
οἰηλεῖ5, φιοά νὴγ ΘΠ τὶς τοὶ Ῥοτῖτας πους ςοη- 
1επείατ. πα ποιμησες ἸΙ4οπὶ ργατογτ,ο5 1 41- 
δῖ σορδὈΙηγαΓ. ΒΥ ΠῚ ΠῚ ΟΓΟ Ροτίουδοηλι5,4 0 

Ἐπητίο ρηῖ- Ῥαξξο 6115 1π ΘΠ γα ΠῚ ΘΠ, ΟΠ 6 ΠΈΔΤῚ ΤΠ πλαπὶ 
Ὁ οἰγοαπιποπίαταγ. [ταῖς Ρα}]}} Δάμις ᾿πμάοπλῖτὶ σοτ- 

τς ηριδε εκ: Ρι5 ἐχρίοσαηππὶ οἸἘ, δ ηϊξοο Ρατεν. Ν απ δηῖ- 
δ ον το ἀπϑανπηισξξει Ργαθοε ἰηασ!εία, υΐ ποο- 

ἀππν ζοπίςοηάϊτας. Ατ ἴῃ ἰρίο σογρογε ρεϊπηιπὶ 
Ρεάες ἱπίριοἰοπμάος ἀϊςίπιις. ϑίοας οηΐπΊ ἀο πιι5 
Δα δ μιουῖς ν{π|,Π πιρεττοτίθιις οστορὶς ᾿πΠ γι ξΕ 15, 
Π ΟΠ ετίαπι ξππήσπγεητα σοπιοηϊοπτγία ΠιδΠοἰδη-- 
ταῦ τἴτα πε Ἐαι ΒΟ] τοῦδ νυ π5 ἔαογίτ ν ἢ ρο- 
ἐς νἱτϊοίος μαΐσοατ, Πσοτ Πα Ππτίη θο ργαοίαγα ο- 
τηηΐα. ΪΝος ἐπίτη ν]]}15 ἀου δι {5 ντί ροτογίτ. Ρε- 

γαρηῖα, ἀο5 Δατο ΠῚ Ἔχρίογεσ Ζυϊρ πὶ, ργί πλιιπὶ γηρθ]ας 1η- 

(ρίοϊςμάο. Νατα μα ἐρηἴπὸ]οηρσε τομαίθιις κά θὸ- 
Πἰταῖοη ροάμπῃ ργαίξδητ. Γλεἰπάς πες! πα ποσὶ !- 
βοηάπιῃ 5, της ΠΙὈ]Ππ65 νησία: τὰπὶ ΔΏτοΥ 15, 
41ιᾶπὶ ροίζοτίιβ; απ ἀορτοῖσ ναὶ Βαιπη165. πα 
{απ πηθ5 ἰοησα ἃ (ο]0 γοηχοταπὶ μαΐσεης τοίξιια!-- 
Π ΟΠ}. 4παπη νοςδητῖ: τη ἀσρτοῖα να] πατη 65, 
ἤς ςῦρατατα ἔπτιντναἰροσιιπι πιοζα τάμη ΓΙ ΟΣ Ι"- 
θι15.. 7ι1πὰ το Ποτίς ραάπιπι ραγείθι5 ἴῃ ἱποοίΠι γ- 

ϑαρωῖειο- ταητιῖγ, Ετίαπν ἀπ νηραίαγιτηι (οΐτα θΟΠἰς ργα αϊ- 
»"ἰδιώ. τος Ρεάϊθυς Δἀσποίοι, τγδάϊτ διπιο; ας γοξξς αι1-- 

ἄσπν. Ναπι νησαΐα σοηοδιια οἱ ο ἰπηραζξα, ποη αἰ - 
τεγ, ἀτα; Οὐ πιραίτιηι Δ] αι οά γοίοπας. Ετ ]ιιοπίδηι 
ΒἰποΌτῇ {ππη115. ᾿Π Τάτ αὐ το] ]ιπιπα σοσρα5 44- 
{τεμπάομἀο ρτορτεαίοππιγ. Ορογτοῖ ἴρίταν οἵᾳ, 
48α [πρτὰ σα!48 νηριία5 οχ ἔπητ., Ἰμέγα { σα ]]ος 

ὃς γκοῦ. ἘΔΠΊΘΠ σα ΠΪ ΠΟ 5. ιοβ νοςδηῖ, (εἴς Ροττίριιητ, πο- 

ὅπ πἰηιῖς οἵ γεέξα, ν οἱ πτί σαργα;, (απῖρρο σιππν 
[οἰϊάϊογα ππτ. ἐααίτεια {ποσατίπητ; ὃς Βαϊ πιο αὶ 
οταγα οἰτίι5 οτίαπι [ἢ ΠΔτ πη αη τι") ΠΟ 116 ΠἰΠγῖ5 Θα-- 
ἄφηι ἀερτοῖα, ἸΑπι ο4}Π| ἀδππιάαγοητιν, ὃς Ἔχ ]- 
σαγασοηταῦ; πο ΡῈΓ βίοθα5 οἴδα Ρεγ ἰαρίάος Θαιπι5 

ὉΠ εἰ- ἀσεγοίαγ. ΟἸδειδίαγιμι (ρ1{ ἀεεητεῆς. Οτηρ- 
δἰατεμη, Ροςοτγροεῖβ μας ξα]ςοτα πιπτ. ΝΝου ταπηε νοηᾶϑ. 

᾿, 4 

ϑὐπιονεῖ Πὶ- 
οῥιγάεγεε- 

Ῥεάες. 

ων! τὸ - 

ἄππὶ ἴῃ αἰροτίς Ἰοοῖβ οαστ5 ἀρίταγ, Βας (λιραίπε 

Ππηρ οτὶ μεςοῆε Πτρ ὃς ς4}105 οχ ξογο ς τα ἱρία χα!- 

ἄδην σγυγα ἱπταπιοίσογα, σαζοῖι γοῦο αὐδίςοήςετγε: 

σὰ ἢΠΙαχίου τ, νπιποηῖτς [πριπ51οἷεσ, ντ οτίαπι 
διρυα, {τα ]αχατα οἰ αἸςοτ οαιῃ5. Οὐοτογιμι ἢ σοηπα ρα]- 

ΠΟ48ΕῈ σαΓΏ 8 στα ας μαροαητ, Εταηΐπν δἰ ο ἢ111}: 
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ΧΕΝΟΡΗΌΝΤΙΣ ΠῈ ΒῈ ΕΟΨΕ- 
511 ΙΝΤΕΒΡΕΚΕΤΑΤΙΟ- 

ΕΝ ΟΑΥ ΙΗ ΩΝ Ε 

ἍΠΑΝ ΒΚ ΝῚΒΥΝ 5 Σὲ 

ΑΝ ΡΟΟΥΤΡῈΝ ἘΧοο, Α Ἰὰς ὶη ποι πιο τον ἸηΠΗέξας. οχ ίπιατο Ἰΐσεατ, 
ἀτ|46π| Πα ΒΙ τα γα πὰ σσαγα τη] 18. ἀαπιπὶ αα πα αῖτα-- 
τίοπίς νίππη ᾿Ιἀοπ οι οὔτ. ΟΠ 65 ΘΠ τ, ρτοστοῖι 
τοπηροτί5. ἤδχιις σοη ΠῚ ΤΠ ΟΠ ΠἸΟΓος ςοπίςηππης- 
ταγ: αὶ απο ΠΟ 408 γα Ῥγοθαητιγ, Ναιη εηπας 
Βαϊ πη α! πίπιιβ δ θη άϊς, ὃς Ειτίρ τι: ΩΠαπῈ 
ΓΈ ΙΡ 5 τῖρ  ἀ 5 ργαταΐτιι5. Εδπγογα Πα (ζὰρι} 5 ἢ Ἐειρισγα, 
Ὁγαῆα Πητ,ζτόθοσο ργα παρ αητ, ὃς οεσαπεία; ἤς-᾿ 
ατΊη νἱγΠ αποα; οοῦρογο. Ῥαέξαβ ἢ ραιο ἔτ απι- Ρεζέμ. 
Ρ᾽ΐη5, πηδρ ϑ οτί τ αρταπυ; προ ξεος νθαιηξατοπι, 

Β ἐξφατοῦατ: πττο ΠῸπ μοῦ πξογμα 8, (6 4 ἸΙοπσο τοπι- 
Ῥοσῖίς τγαέξι! πποιθητοση ογαγα ν ἢ 5 εαίαπι. Α ρο- 

ἐζοτγα σεταῖχ ποη ντνοῦγῖβ. ΡΟ ἃς ΡΓασορβθηα- (εγρήν, ἢ 
τα πτ; (ς ἰτα τείξα τοπ ἄατ δά νογτίσοιπ,, ντ ρα πη α- 
Ὁοῖ : ΠΙΒΙ Οπλίπιιβ [ἢ Ιρίο Ησχα ποαταδ, (ὐαρας οἱ. Ὅαρωρς, 
{ξιιπη, ραγιιαβ παΐσθαῦ πλαχ! ]α5.. δῖς οπίπι ἤςῖ. γε ε-- 
4αϊσογαῖχ ἀητὸ [6 ἤογθηι Πτοοσαΐτς ἀητὸ ροάςϑήρε- 
ἔξες. ΝΝοςϊτοην σοπτυμηαχ οἢξ ροΠτοσιας Βαϊαί- ὶ 
Ῥοα!ς ἰἰσοῖ δἀϊποάπτη Πεαπιηοίις. ΝΑ ΠῚ Ἐ41], ᾿ ᾿ 
αιοτῖος οἢϊο σρητιιπγαςος γο τατ, ΠΟὴ σογαΐοετη ἃς 

Ὁ οσἀρατιπῆξέξιητ: (δ Ἔχτειάπης. ΟδΠάογαπάππ 

Ὁ [ὈἸῖτο ἀΐάτιοιτ. Ν᾿ ἐστοχ πιαϊου, ὃς απγος πιΐπατς, ἴρο- 

Ε 

Θτίαιη, το τα πηγαῖα: Ὀποσας ποοηο; Δ πόγασα 
αἰτεῦασγα. Οὐΐρροε ΄αογαπα διισος ἀΠΠτΉ}} ες ἔπητ, 
Αἰτογατγα ρ᾽ ογαπιαο τγαόξαθ!!ος ἀπιπιταχας οἰι-- 
ἄπης. 51 οχίξαμταβ μαΐσεατ σι] 5. πηαρσὶς ἐξ νἱάέο- 
Ἐπτν ΡΠ ]Αχ,α παπὶ {ι “ΟΠ οΔιο5:8 ΟΠ ρ οΥῖ οχ ἰητοῦ- 
86 }10 ργοίρίςεσς. γος ρατι]α Ρεγίριγαηΐοσας 
πῆς σοπιρτοῆϊς, ὃς οααο ξογηιαπι του ΡΠ οτοπι 
Ρτώθεησ. Ετοηϊπὶ απ νεὶ 4615 Θα 10 (ἀςςοη- “ 

Ὄγνν 6] πα ἐαυϊτατίοπο σο πῃ ΠΟ ΘΤΕΓῚ. ΠαΓΟ5 Πλασὶς 

Βα, 

Ο εἰς; 

: ΝΖγερο 

Ψεγέος δ" 

Οἷσι σαρ τὶς Ἐα]ΠῚ τηλρὶς Βποπείδι οἰποίιης. Ατο φνο. ὦ 
ῬΊΟΓΙ ἢ Θπυἰπεητίππι {10 Ππνῖτας. ὃς {6} 1ππΔ σαὶ 
τας ογοἢγ, ὃς αΓΉ115 ΑΓ 4116 σΟΥΡΟΣῚ Βτηίογεπι σοπ- 

Ρᾶροπν τείας : ἐαάθπη]ας ἀπρίεχ Πρ οὶ ̓ου- 
μῃηοάϊον οἰξ αὐ απ άδηάπμπι, ἃς ἀεἰθέξδθι ον δά- 
ρθέξα, Τάτογα ἀοηλ ποτα, νεπιε σας τοί ρέει χρέα," 
ταιγρ ἀπο], ραγίτου ΟΠ ἰητ; ντ οι δὲ ἰοάοπὶ 
ΡΥςθεαταρτίογοπι, ὃς γο δα  ου ἤτ, ὃς ραθυῖίο πος 
᾿νπι5 ἔγααταγ, Γη δ] 4ο Ἰδτίογοϑ ὃς Πιοοίπξξίοτεβ 
ογπητ, 60 ἔλοι τ5 Ρατταβ δ μι15 δητογίοῦοα δὐάτοῖ- 

Ἰεΐ,ας Ροϊϊοιίοσοβ αάίγαῆος. Εαάθιι γατίοης ει, 
νδ τις οἴο πη πίπις ν αὔδα νἰἀσαταγ; αὐτὰ ἢ ππασηα 
Πε, ρατγτίτη ἀφξογπιατ οαιθιπη, ραγτίπν ΘΒ] ογοπη, ῖ 
ὃς ταΐππ5 οποτί σοίξαπάο τεάάϊτ Ιἀοπθιτη. (οΧαβ5 Οοχσὶ 
ἰατας οἱ ἐοπιιοηΐτ, ὃζ οαγποίμϑ: τ ατουῖβς ἅς ρο- 
φξου! γοίροπάθαπτ. Ὁ οὐ ἢ (ΟΠ 44 πτ ομληϊα, πλὰ- 
σὶβ οχροάϊτι δά σατίαμη, ἃς Δοτίοῦ Ἔα 5 είς, Ἐδ-. Ἑρπονῳ 
ΒΠΟΓΙΠῚ ΡΑΥΤΟΣ {00 ἐαπα {1 ]ατίοτε ἴῃ δα ἀϊογοτας με ταφάς 
Βαθδατ, ίδης στ, ντ ογαγα ρο ογογαοπρίοτε τγα- 

ΠΝ 

Ε Θὰις ἰπτογαλ!]ο ςο]]οςοῦ: παοά ἰρίπην εἰβοίος, γε 
ἰῃᾳςοίϊις ἐπαὶ τα ἰηἰδἤοσγςο τουγιιίου πε, αἴας Πτ- 
τηΐοτ; ὃς οὐηηία {εἰρῇ!5 πχοϊίογα. Γῖςος μος νοὶ οχ 
ποπυίπίθιις ἀοργομεη 45. απ ιμπη Αἰ φυϊα ἀδ 
τεγγα τ ]θγο νοΐπητ, Ποπο Ποη ἰά ροτίι5 σγα τις 
ἀϊπασίςατίθ, αιατῃ σοιηρσο !ς, ἔισοῦς σοπατιγ Τ- 
{τες οαπιι5 πΠ τηασηοϑ μαῦογο ἄοθεῖ, φαοά πῃ ΡυΪ- Τοῖοι. 
Ιο ρετίρίςϊ πο ροτείξ. ϑεροίετγίοσίθιι ταἰ 5, ἢ- 
ας τ 0115, ὃς ς4|}18 ὃς γ δ 1}15, οι άοτπ ἀἰοἰπγμ5 5 τας 

ΒΒΡΡ ς- 



τιτ46 ΑΥΌΡΕ 

ἀεαητετίογίδυς. [δεῖ οτίατα (γίδες, ψαϊδιις ῃ- Δ 4π δά εοϑ δά[ξάτεϑ τείρεϑεδης (εἰς ἀςβοέξεπάο ςὅ- 

μνάϊοία βὸ ἀἰςιῖς ἐς πιαρηϊτιάϊπε ςοπ!εέξαγαῃι αἰϊ 5 ἔδσετγς 

ἡρλ ἡμὴ ΡΟΠ ΤΙ τοντ πα ῖπις ΕΑΠ]ΙΑτατ ΙΝ ἃ σα ρα ]]}ο τοςδς τη ἰὰ- 

ἜΑ (οη εἀϊτο ργαταἶτα: Ππεσῖητ τἰδία: . 15 πγαχίπλ5 ο4- 

ἀἶτ. Οπιηϊ αιρρο αιαάτιροάῆντ τί αν ργοσι εἴς 

{ὰ τοι ροσίϑ » [ἢ πιρῃϊτμΠπξ ποπ λἠπιοαῖ οὄχογε- 

{ππητ τ: ἴτα το Πα σογριια ἃ Γπταἱτ πογεπγξτα, “ιια 

τίδι1ς τείρδάδαητ. Ατα; Βοοςοπιοάο ΗΝ ξογηᾷ 

ἐχαπγίπαπτ, πιαχίπιο ποῦ 5 αἰσαξ ρος σοηίςααΐ 

νἱἀθητατ, οὶ ἃς ΒοηοΚ5 αροατ ροάα5, ὃς τουαίτας 
ἢτ, ἃς ἰαΠξα φατηῖ5. Πα δἰ τι ἀἸπ|5, ξαταγα Ρροτγτίομα 

Ρτξάϊτις, τοί {1 πηαχίπηο φα!α ἰη ̓ ρίο πιστδητας 
τπογογηᾶτο, Πἰη1ο τηΐπτις πὰς οο Πάςητοῦ ντεπά τη 
εχρίογατίοης. Νατ σησο ΡΙυτο5 οστορία σοτρογα, 
ααῇ τηϊτίο ταγροϑ (τητ,δαϊρηςαπτιτ: απ ἔσο αϊ ἀς 

ψερυΐι ρα] Ὠτίς οααάδητ, Ο οτογᾶ χαο ρϑέξο ρα} τγαέξδαὶ 

γταξϊαηαϊ, ἢ Ἐτ, ρου ου δομάππὶ ποῦ ῖς ν]άσειΓγ. νερίθη5 α|- 
ἀεηγοαιοξτίς γαῖ σιγὰ πηδπά Αγ] (οἰ δε 5, ἢ" ἃζ οο- 
Ῥ  ἰ5 ἸΙοσιρ  οτ ΠΠπτὶ πππτ,παοίπ ρᾶγτε γεῖρα]ςς ρο- 
Πτειηα νογίαησιγ. Γοηρα νέο ἰατῖμϑ εἰξ,τῦ φάτ|6- 

{τεητοπὶ θοπα οοτροσίβ οοπίπἰτατίοηἱ, ας τεὶ ἐαπ6- 
{αῖ,νεὶ μας ἰᾶ ρογοορτα, οἰ θα Ἔχ θγοῖ 5 Ορογαπι 
ἄατο, ἃ ρα}}15 ἀοπγαη ας ἰπτθῆταπι οἰ; τιῖπι ποππί- 
πεῖῃ ατατε ργουθέξιογξ ἔπι] α, απαϊσογαπα . οἰεἰ- 
[πιπὰ δ ΠἸσαγαπλη; γογᾶ σαγατῃ ροτίμ5 σεγογς, αι 

Ῥμϊϊονωην. Ῥ}}}}1ς τγαξτᾷ ἀΐς οσσιρατί. Ὁ πο ἢ ας ἀς ρι!Ποτᾶ 

Ἅοπρίιοτ. τς ἀπρατίοηε πιο ἴῃ οδάςπιίξητεητια οἰξ, παυα ἀιι- 
δίς ρυ ἀοιπαπάμππι ]οςαδίτ. δῖ. ταπηοη οσα πε 5 
οτίτ, ντ χπαῇ αατη ριοσ Αἰ ἰσαΐμις γι! οἱ] ἀΠςοπαὶ 
σαυὰ ππασιἶγο τεδατταγ, Πττοτίς ἰρίε σοΠρσηε5,41-- 

Βυτο δ ἱηἰξίτατᾶ ρα Πα πὶ το Δα] τὶ να ]15. ἸΝἈπη τξα Τὴ ἀαπιηῦ ἀατίποη ἤπαητς ἴτὰ [πρεπυπιεγο {ΕΠ σαι μμρ, 
Ῥυϊοτᾶ ἀοιηίτογι ρτο ἴῃ α1ς 5 αγαητ, πᾶς δά το5 ὃς 

᾿Πασμ χογοογο ἀεδοας, ἢ πιογοεαξ δοοίρογενεῖίτ. 

Τά τατπθη δῆτε σαιγαπ άπ, ν τ ρα] }ας5 ἀοπχίτοτί τη ἴε:- 

ταςζἃς τε ξαθ115.8ζς Ποπγϊηὔ φιπδῃ5 τγαάστιγι Ετο- 

τπἰπι μογῦ ρίεγαη; ἀουηΐ ἃ σιιγατοτίδ. (9 ἀϊΠσημς, ἢ 
γπάε ρυϊ- 4 πἰᾶθηι δι ςὔπάοτοπτ ᾿ Ραϊπα οτίᾷ ψαϊςίςξτοηι ςο 
ἰοτμν ἦπ νοῇς Ρογαραίγο,ντ οἴαγίατ,ὃς τίς, ἃς ̓ιγασί ες {τὶ 

δονιίηες ἀν ατἰἀοῖη νεςοπιοάατ,ντῖθατ, γε τη οἱ εἴς α σοῦ. 11- 

πρτο  Βεγεγατγ,πῦ ηἰῇ μετ Βοπυίηος ποτὶ ρος, Οτίρροῇ 
Ὡςς εἰς οπεηϊᾶτ,ηῦ ἀΠ ρσὶ ἀπγηταχαῦ Ποιαΐποϑ ἃ Ρὰ]- 
115; νογαση τᾶ οχροτί ποροῆς εξ, Ρατογεα σοπῖτο- 
ἐξαμάα ραγτεβ ζογροσί5, 189 1Π ΡΥΙΓη 5 ἐαπο ἱποῦ- 

ἀσπι οἹΕ ρα!ραγί. διιηταῦτξ Π|π πα ρη]ο5 ἀςηῃίη- 
τος Βαδεητ, ὅς αι. ἢ πη ] [τὶ ε ἃ ἀοοϊἀατ,οαται5 
ἰρίς μα} ἔεγσε ροῆττορξ.Παθοαταγ ]ο4; σιγατοῦ 
ἄαςετε ρυ Πα ροῖ Βοπιϊπῦ τατραπι, ὃς δα ἐροοίο5 ο- 
ταῃίσοπας οὐπηϊσεηοίη; Πγερίτιις Δἀπηοιογο: 1ο- 

᾿ς τῇ αιαρα]]α5 τθξογηάοτ,ηδ απ πΐεπάο, (ς« παϊτί- 
σαπάο ἀειηδί γαγὶ ἀοθοτ, Γο5 ταί πἰπης αἶτα5 εἴς. Ας 
ἀερυ!ογ ψαϊάξ ἱπΠἸτατίοης (πβσοτα μαϊμϊ νίάς- 

Ἐκηεο ες τὰν ῃςο ππροτῖτο ἐπείη 4α ργαίοτίρ πῇς. Ὁ υ νοτο 
459 Θαταπι ΑἸ αἷ5 Πομπλϊηἱ ἔσοπάο ἴδπιἸἀο ποι ΠΡῚ 

εὔραγατ, τα5 τοηογε οδιποηοξαξείοπος ἀοθοαῖ,ης 
ΑΕρμευη- Ἰῃ οτητίοης ἀοςἰρίατιτ ττεσῖς ργοάοηπιιϑ. Ῥγί πη 
ἐε εοφηο- ῃῦ ἰσῃοτοῖ, τ: Πτατας ἐπὶ. Νά αι ἀοητοβ,  πῸ5 
δορήία.. βίος γοσαητ, ΠᾺ]]Ὸς ΔΙΉρ] τς Βαίρετ᾽ 15 πα; [ΡῈ 

ἀεϊεέξατ,ποςίτοιη αΠγδμι ἔδοι]ςε ροτείξ. Ω τ ςοτ- 
τὸ ἀς ατατο οοίξατ, ἱσῃπογασγί γαγίιπι πῦ ἀοδοτ; 40 
Ραέξϊο ἔτεῆστῃ ογε, ἰοσῦ νεγτίςαἰα οἰγσοιι φαγοβ αά- 

ταΐττατ. Εὰ νέο πα ιασαᾷ ἱσποταγί ροτογιητ, ἢ  ἐείξιπι εξ, ἀουλίηιαι ἴῃ ρογίςα ς ἐχαο Ὁ 
ἐγάτοτο ἰροέξαητε ἔγεπῦ ἱπηπηιτγαταγ: ὃς εοἀξίρε- 
ἐγδητο Ἔχιπηατηγ. ϑεσιηάῇ μας ἀπ πηδάει , 
αἵτετρο (Ὁ ΠΌτοπη ἀςοϊρίατ. πὶ, 6481 ρ] εγῖα; αἸΕ- 

ἐμαῖς φαἀπηϊττιηταγ σα. 10. ἀτ}Π15, 44 αδοτᾶ- 
ἄπιπι τς ςοαέξιτα τὶ ρογριοππτ, (ὐοηΠἀογαηάτιπι 
ἀποα»»Πμχὰ σοῃίςοητι5,α0 4115 Θαιι5 αἰρτεαῖν οἰ τ, 
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πεστατ. διιητ ετίᾷ ποθ πα}}}, τ ργορτεῦ εἀποατίοηξ 
πγαϊδιη οχ ἰρ 5 σχουο 15 σα αο ἐγ. αα (εςεῆπις ἀο- 
τη οἤΠίςοσ δυξαρίπητ, ΑἸτογα ἀπιπηταχαῖ πηαχ ]]ὰ τγας ος,, 
ΦχΑ 1165 τῇ σα ρτοαῖτ οαίτατίο, παι Γ σοπιρε 6} ἢ πέδα. 
νοςᾶτ, τ Ισησο πιλρὶς ἱρΠ.5 1η ἐαμτατίοπα οὐτ!ὰ5 
πνατατίο. Νᾷ ρίοτῖᾳ ἀςἤςφέξοτε ποἰιης δῷ μη πῖτατο 
σαγία, ἢ Ὠλάχ α σοπτιμπαχ οἴ [πΠΗ εἐξίοπε ἀοπγᾶ 
νεγίας τοπάςητς οσπεηίας. 5 οἰτὶ απο; ἀθθετ,απ 6- 
4αὰϑ ἰαχατιι5 δα σα] γέ σαγίτιπι , εἶτο ἱηΠΙ σθατοτγ: ὃς 
δΔῃ τοιοστὶ ν οἰ τ. Εχρεαϊτ τᾶ ποη ἰσποτγαγι, ἑέξα 

ἐχείτατιισ, εάσητηοάο νοΠτ ορτειηρογαγς ΝᾺ ἔα- 
Π10}} φαϊά οι, ὃς Θχογοῖτιις ἱπηπαογίσοτγί, μα 5 νία ἢ 
Ἐποτίττας ἐαατ5 πο α άϊεης ποη ταητ ἱπατιὶὶς εἰς, 
νογαπιοτίαπι ἰςροηαπιεγο ξιοίτ,αιοά ργοαϊτογίο- 
Ιετ. Ετ σιοπίᾷ ἐχιαπι δε Π]ατογξ ἸηΠΕἸτυ πὰ Ἐπτς- 
το, ρον σα] πὶ σοταπη οὐ πη! ξαοϊ απ άπ οεί τ, ο 5 
ται ἴῃ δ 6110 ρογίςαίατη Ποτὶ (οἱοτ. Ε Πππττγϑηη- 
Ἰῖτο ἔολ5, ἤλμγος (πρεγαγα. ἱπ ργασιρτα βαδάθγὸ, 
ἀς ρταταρτίς ἀοΠΠγο. Ῥογίσα ἢ ηπιοα; ἔδοϊ πη άτιπὶ 
ἐσαϊτατ!οηΪ5 δά] ΐ5,ὃζ ἀ ΘΟ] τ|5,δς ΟὈ] τα, Ναπὰ 
δας οπτηΐα τ1Πὶ Δηϊ πλιπὰ 64}, Πα πὶ ἰΔὈογιτη τος 
Ἰεύδηϑ: ται σογριι5,4η ἔαπατη ἤτ, ἘχρίογαητονΝ 64; 
τατηξ γοῖϊοὶ ἀςθεῖ, ]α! ηΟ να! άεηΠρηΐτογ μαορτα- 
{ξλτ. Ετοηΐπι ρ] ετὶ 4; πο εο ἀεἤείπης, αφιοά ργα- 
ἔξαγε πεαποδηζ, εὰ αιιοα Παγιιπὶγογιτη γυάο5 ἡτητ: 
ας ἢ ἀϊάϊοἰξπς, ὃς οοπίποίαέξι οἤτης, δέ ἐχοτ- ᾿ 
οὐ ΠΘητ,ερτορίς ργατατέτ οπγηία; πιοάοτἈπὶ ἤπτ, 
τἰηϊ πιο: νἱτι οί. Α ππεείςσα!οῦς ιϊάεπι επαῖδ σὰ- Ἐφ [Ὡ- 
ποπάπιπι. Νἅ χαὶ να] ΔΕ τγερί αἱ ππητ,ντ ΠΟΙ. ἀς ἐς βιεακ σε 

γπειιομῖον 

ἑτεβόγγα.-. 
͵ 

Εφοὶ τρΦ- 

γὴψετί ὧς 

4ιος [πγατί, στδι!ΠΠπη85 ἴῃ ΑΙ α]τατος σοπὶΐ- 
οαἴἰπητ. Οοσποίςομαιπι οτίά, πα ΑἸ τι {τ ὴπ αι 
γα] αἀπετίαβ ἐπ β,ν εἰ ἀπιογίπις Ποπηΐποϑ {πειιἰοα; 
παπια; τ πηρ οι 15. ΤΝΑπα τὰς Ὀγαπὶα ἀοπλίπὶς 
το ΘΠ ογεαγς (ο] ες. (υσσεαπι δὴ ἔγεη δάηγίν- 
τοζο, εἰ ἀςοίρετο  ςἤοτέ ἀείγεξξεοτ οαπι5,. πιοτῖ- 
ΒΝ 4115, πταϊτο πτδρὶς οἰ ροτίρίςοτα φιίριᾷ ροί- 
ἢτ; ἢ ἐπαο ἴδπὶ ἀοξατίρατο 9 Γαγίιις ἕάςοα σοπτιῦ, 
488: απτὲ ἐαιτατίοπ ἔθςεγατ. Ὁ τιοσααοτ ίβηε ἰ4- 
Βοτθα (εὐγ6] οὗττίῖς. αἰϊος ἀθνάείαδιγε πὸ γεοὰ- 
ίλητ; αγρυμηεητα [τίς ἰάθη θα το] ογᾶτις αὶ πιὶ ἀο (δ 
ΡΓαθοης. Αα {ππηπιαπα, ρει δοπὶα ργααΐτιις, ὅς 
τη εἰ 5, ὃς (τίς δά σαγίαπη σα] εσ, ὃς αι τιιπὰ ν ΟΠ τ τυθτι 
ΡοΙΙυ πἰπογε Ια δογαβ,ας αδεητοῦ ραγδατ; οὔ νε- 
τὸ ογοάϊ ρα οἴ, πιϊπίπγαιῃ ἐχμιδίταγαπι πιοἱ οἤίς, 
ἂς ἴῃ ρεἰ της Ἐα τ (Ἀ] τὶ ἀπέξογεπι ἰη γε θιι5 6 |]1-- 
οἷδ βαταγσαπη. () αἰδι5 ατεπαν οὶ ργορτογ ρηδυϊαπὶ 
ἐτεσαδτὶ ΟΡ ΒΟ Ἰποϊτατο πεν Εἰ ΡγΟρΡ ΟΣ δηϊπγοῇ- 
τατοπ πἰπχίαπῃ ἐγοαθητί δἰδη ἀϊπηεπτο, δζορεγοίᾳ 
τγαζξατίοπο : Ηὶ ὃς πιαηΐθιι5 ἐ 15 Παροτίπμ!ι- 
σοἤπιητ, ὃς 'π ρογίςα 5 απ πλμπὴ εὐπαπὸ στὴ, Ἑπϊΐῃ- 
ὩΟΓΟ 4ιπαπὶ 4115 ααπαπτη ἰαπὶ Πδ᾽ ργοράταπη οιῆς- “ΠΤ 
τἰτ, ἀουπιιπη4; ἀςἀπχοείς, Ἐλθα πὶ φαϊάοιῊ σα ρατ-- διαϑμίαμι, 
τὸ ἀοπηι5 Πν ςοπαρηΐτ, νδὶ ἀοπηΐπιβ σαι ἔστε: 
ἀαοητίπηπις πτ σοπίροξξαξια ΠΟ ΠΊΪΠῈ5 γτ]ς, ἢς 
6481} Πεπέξιπι ες, γε ποθὴ της εἀ 0] ράθιι- 
Ἰὰπὶἀς ργαίορί, χαληη ἀοπηίηὶ οἴδι5 ε ροηὰ {π0- 
τεϑῆϊ πιστὸ ροῆϊτ, [ῃ μος 4α] περ! ρεπϑ εἰΈ, παι μὲ 
αἱάοιη οἰρίαιη περ] ρεγε νιάδταγ. Ετοη πη σηδηϊς. 

δοπΐ,, 

{πυτη ογεάοσε. Ν 64πὸ ἀυπηταχας Παδετε ργοεείξ 
πυππίτατη οαιϊς ργορτοῦξα,ῃθ ἕαγτο Ἀὐρ ἢ αι» 
ξογαταγεν ασι ποτα 4π0 ἃ {πἀτίτη ἀεργς μιοηάατζαῦν, 
αὖ ἐπιο ραθυπιποη ἐροτί, Ο το νδ] αυῖϑ ἀηἰ- Εδνὶ μάν 
τηλάπογίεσ,νε! οσ αραηἀῆς δποῦ ο, Γατὶ οη 5 ἰη-7 65: 
αἴρετῖς (οἴατ; γε] οφαῇ ξατίραταμι, το αίετέ ἀξ 

γε 

τι 

᾿ 
Θοϊεεῆυδ 

ἐφυΐ, (ἤ 

ἢ 

ι 
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Ρετο. διηταπτοπι ν τη διοπλίης, ἤπς ετίατῃ ἱπ ἐααὸ, 

᾽ν Ἰηἰτῖο ἔα :ΠΠἸοτὰ ὁυμπία., ψαᾶνὶ οσςα πτογίητν 
πορίοξείας ρεγ οὐγοόγοῖη πιουθὶ πιδείητ, Ὁ πθηι- 
φὐπιοάτιῃ νογο Ῥαθυ]ὶ ὃς Ἐχογοϊ τσ θαι ρθιοπ- 

τρυίῳ (ἃ εἰ οἀτανααο Γοδυξατη πτςοΥριι5: {ἰς οὐίαπη ρο- 
ἐ ὦ). αἶθιις ΔΒ! οη ἀὰ ἀΠΠρξεία, δτααα φυίάοπι μαπιί- 

ἀ.]αυἱὰ 4», Ομ αϑ δτίατῃ ἃ παταγὰ ζοσγαπηραητνη- 
συϊὰ5. Οροττέγνεγον πο υυτηϊάα πῆς, ἀοἤσχαπι 
ἜΒΑ ποις τη ἰπιϊας ἰαρί 65 σοι πέξιη ἀ6- 

ἈΦ ΕΙΝῸ ΒΗ ΘΝ ΎΤΈΕΙΛ:. 

γεὶ γι τ α βη, ἢ Ἰπιττηῖτο 4 1Ἐπτρίανη πογ θυμοὶ {στὸν Δ Δ]. Ωυῖρρο ἁαπτὴ ἤτ οἴδιπι, ἢ ἔογτο νο] ̓ ΐσῃο 
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φοκό- 
ἀξίου, ἰπδα 

ΓΟ ΣΝ 

Ρυτροῖ, δααῦη ἀοίοσς δαζεσοτῖσ, Τὰ θα σιιοα; λη- 
τοτίοῦ Βυληεέξαη μα εἶδ, Ἰ ἅτ ἀστὴν ργοὶϊχίονου δὶ 
ῬΙ͂σπτ 9 ντεᾶπο σογποῃ αἱ Γασιηταξοπι Ποῖ ἱπιρο- 
ἀϊπηυ τα τορο ητ δῷ Ὁοι 5, Ζς τπο [οὐ απ οτοα- 
το ρΡοςης. ἤὲος υἀδηι ᾿ρίος χη εἰπιαγο τος 
Ἐς. Θαυ ρΊ]ο5 ποίσε ἀρ ε., τα σπάγηλ αἰ 
τί απ Ιόςο., Πα ΔΠηἰς ὃς πχοἰῖς. ἃς οςαϊος τὰςη- 
405. ζοποοήοζαης. ἘΠιδη4α Ζαοα; σατιία σα τὴ ἐπ 

Ραᾳ, ααϊῃ ομλλῖπῸ εἴποι ὀρότγεθας Ἱποσοτηζητα ρ᾽-- τρις κοῖς 

ξοος σομείποδης, νπσιὶῖ5 τπαρ πἰτιάϊπο τοίροπ: 8. ἰογιιπι; σαπιάα φαίάοπη, ντ Θαιπις παὴς αν] οτ-- γἰφμε ρὲ 
ἀδτες, Ν᾽ οὰ Παδυ δ, ργατου ἱπαϊςατος νἤι5, 6 ιιο- 
χὰτὴ ἰηΠΙξτίαπι βξ ἐς αοα; (ΟΠ οτος ἐἢτοιπης. 
Τλεϊπᾶς συγατοτῖς ογίτῳ ντ ἐ ααπὶ Ὁ [πὰ] δάπολτ, 
νθὶ ἀοἤείηρεπάιις οτῖς: ὃς ἃ ργααῖο τοϊίσοῦ αργα- 
ἵερί» φιλο πιαϊου! στ} τον ΤῊΣ νοίρογιιηῇ δά ρὰ- 
δυ]υννι ἀσόσας. λ ατίπιϑ ντ (ξαθα} ὀχτογίας ψαδηι- 
ὈΡτΠλς σοπιραγλτπι Πι. ὅζ Θαα ΡΕά65 τοάάαδι τὸς 

Βυοτοσ:τοτα μἀούαηι ἀρ ἄτη 1ῃ ν 15 ἰασθητίμμν 
Ἰδταα: ροπάτι Παρ Ἐπείπιτην ρἰἀυ!τγα πάτο αὐτ 
δαίπαις ραν (αδίζογηατ, ὃς ἔογσγο σοη [Ἐγίτσατ, 
τς αἰπαπσαπταγ. δαρεῦ λο5 1 Π| εΩ 40, τα πη ιιαπὶ 
1 να ἰαρίάθα, (δαῖροῦ αἰϊψαατα ἀ εἰ ραγτοπι Οθατι- 
Βαΐοῖ. Νουα νογο ἢοτὶ αἰΐτον ροτοίε, φαίη νη] ς 
Ῥογίπάς νγατατ,ας ἴῃ ἱπςο τι, τς ἐοἰξετηρσαταγ, ἴτα 
Ῥύησαταν, [ρέῃ ργατεγεα ροάϊπι τοίξι πος ἃ (ἃ δ- 
Ὑξτατῖς πος πλοάο ἰΔρί 4’ ει (οὐ ἀϊοτος γοάάαπταγ. 
( ποτηδαπιοάμπι ἀατοηι γΠρα]αγιι δΒαδοτί γατίο 

Ὁ ρον, ἀεδεῖ,ντ πη ἤγηγα : ἧς οτίάτῃ ὀτῖς, νετοπογατὴ ἤτ, 
Ἑκᾳάδηυνοίο γὸς ἃς ποηλϊϊς Δ ΠΕ, ἃς ος σααῖτο- 

φπἤιπις Ῥουγίροης τας πιο] εἰτας ἀθίρατ; σΟ}}} γ6- ἔογζίογες, 
το, ντ αιπρ ΠΠιτατπὶ οπίςεπάοητὶ Δα ΠΊ Π] σα πὶ 
Ῥεάδελητς. Ὁ υἱῃ οτίαπι οἰοσαητία σα Πα ςοπςε 
{χης ἃ ἀἰϊ5 ἐχιο ἔδπὶ οΟἾ]᾽. Ια πὶ Δητοτί οτες 111- 
θα: . στὰ ζαάα. Ατριπιοητο Ἐξ. πιο ὉΠ: 
γοσαίες ποῦ Ῥευάς δά ἐοίτιῖπι ἀἤ πος αὐ πηΐτε 
ταπτ, ἀπ πὶ παίςο σο πα ἱπτορ τας πὰ οητ Ιἀσος τοί- 
τας σὰ τουθδς ἐαιιᾶϑ. Ὁ ΕΠΟΙ ΠῚ 4116 ΟἿ ΟἸ5 4 Π1- 

Ὡδὸ ζςοῖγο νοϊαητ, Ὁ οτογιιπι Ὁ]ῈῚ οὔαγα πο] της. 
( Ἐτόπιπινε 11} μαθὲς νο]Πτατὶς, ἤς ποχὶα οἴ νη δὰ» 

Τὶς Πατηθξξατίο ογιύγυμ ὁο τυ ἴα πα. ΝΊ γα σποαιιὲ 
ἴὰ} αἰιχο ποππαπιαιᾷ ἱητογιἰττξα Γογάϊιτιτι Δ 1 
τετίτὸ. Νδῆι πα ἢ ρτίπιῖς πὸ ἀο]οτεὶη αὐξοτο, 
δὲ φάτο ποτε Ἐα ραττοβ Πισγίητοζαητο ρἐτσὰ 
Ἰπο  ε[ξῖαπα αι ραγίθμτία ἰυ αἰτιο [είς ςο]Π]ἰσαητ. 
Ἰπῆπηο ἐαπὶετί! πάσηοροτγε παῖς ἰαδο το ἰῃ ΠΪς οχς 
Ῥυτραη 5. 1Χ ταῖσδ οάποι ροτο ἘΖΏι15, αα ἢ πιοχ 
Ἱπυιῃα πάϊς πτ (π|}}15. Ὁ πὰρτορτοῦ πα οταϊττοηἠα 
{πητ. Ὁγυΐὰ ποῦς γα μ 115 1ρ 615 ἀοιἐππρὶ- (ατὶς 

Ὠογυτ οἰποίιητ. (ὐδἴογαπι ἃς ΠΠά Θααθ 5 ΥἹΣῚ Ὦ ὉΠ 1 ἀἸςαθίπονιϑ εὐϊἀ πὶ, ]ὰο Ραξῖο αυ5 απ τη -- 

ποδί. ςἢς νἀ οτογ, ντ εαογᾶ σαγαζογοιη Βαῦοαῦ, 
Τωναϊονὶν δὰ σα ἰοῆτοην, ἡ τεαξξαπάο Πητοαιο. Ρυίπλ πα 
ἐφωὶ οὔ - ἰσίεας παῖς ἰοἰομάτῖτι» ππτπύιαιι οἷς ἰοτῖν πὰ 6- 
Ρς ππῃραάρταίορς ἰραταῦ, ποαῦ [4 οςΣ ἐδεϊαπάτατιΣ 

νὴ ν ἐγγίσας ἔγο πὶ Ιογ Δ ρ] σάτα. ΟἾρΡβῈ αι 
Ἐτειιοῆτοτ πὰ χά ρέσίεΡο ὑαραξ πιοιισᾶτν ὨΪΠ 
Ἰογυϊη μος ἀρίηϊις Ποχὰ οἰγοπ τη ἀδτῃ ΠΕ Δ τΙθ 5, 
τασήλμι Βα] σογι 15 ἰα ρα πγοτο ργςθιε. δῖνος 

, το Βὰ ραζτεβ ἐχυ!ςεγθηταῦ 5» ἴλπι δὰ ἐτεηδπάϊιητν, 
6πιαπὶ ἀοἰἐγπσ μά υπὶ ἴς ἀἰβις!ογουη νερταῦθεαῖ 

ὶ δ γοοτὶς Ἐ4 115. πδσεῆς Ε(Ἐ, Ἐχρεαϊτ ετἰὰ πλ,ςαγατοτὶ ἀατιιπὶ 
τὰ ΚΡ Βος οἵδε ποροτὶ γε ὁ4αὶ {ξεγοιις αγησς {γατηθητα, 

Γ Ὁρτιἀϊε νη ατη ο πη ἐχροΐζες. Ετδημη ἢ πος 
ξαεῖατ, ὃς ἱρίς πλοϊ οἰειὰ ξαςιϊο δ ογαδιίτον, ὃς οαάςπὶ 

τς Ὁρεϊδοουγποάιηι ἐφιο δόξεγει δοξομάστηνεσο, 
Ἐαρὶβενην ἀς θΕτο οιγατογεπὴ Ἔα Παρ ἔγατη ἈΠΟ α: οἰγοιιηη- 
“19. ἄλτε, Πμς ἀά ἀεἴπειϊέξιομποπ,, ίεα αν οἰ αταδυι μη ὃ- 

ἄπιςατ: [πππτὸ (οιηροῦ, φιοτῖος οαιτιτ ἤης ἔτοπο 
ἀποῖτ, ἀρ το εἴ σοπίξγίηρες. ΟΟὐμρρε Ὀαριξτιπὶ 
ντ Τείριτδείοποπι ἤδη ἱπηρεάϊίξ, τὰ ππογάφηαϊ ἔὰ- 
Τα]τατο ὴ ἀάδίταῖτ; Δάδοα; οοαπγάατιιπι , Θαιο5 
1π Πα ἑαοϊ απ! 5τοιοςατ. ΕΈΤΑ ΠῚ ἤιργὰ σαριιτὰα !-- 

Λαϊιραπά! ῥηαι εἰ δά. Ναῖῃ σι ααία ταπιέοι Ὁ Ὁ5 
“φαέγάτο. ΤΩ ΟἸ ΟΙἔ1 1. 4110 ἀσοίἀατ, ἰαγίαιη ἰαξξατὸ σαριιτ ἀτι- 

ἐϊα μαιύτα (οἰος. [τ46; {ι ζαριὶτ ἢς ἀά ήσατιις ἰλέξοι, 
τηδρίς ἰλχαϊ γἹης]4, 4 114πὴ αἰ γατπηρίτ. (πη 46- 

Ἐφ ἀε- {υϊη στ ΘΠ σαγάτοσοα Γαρίτε φαΐάου, ἃς ἃ θὰ 
μῆο, τηρίριαῖ: ιοα ἔγαϊεγα ρυιγσζτας τὴ ξογίογα, ἢϊ ρατ- 

τεϑ εἴ προύϊοίδς γα 44: πηι: ἀδίης το [4 1ιό οοὐΞ- 
Ῥοτς ουμέείς 44 ἀετενρ 45 (ΟὙ4ες σοιπραγατίς ἰη- 
{γιπιςητὶς ας ντοηαιιπὶ, νε εὐίραπέμγ ρα], ὃς ρτὸ 
τα φογοτῃ πάπα! ρα αἷς ἘΧΟοαιατιιῦ, δρίπαν ετο 
προ ταηροπαὶ {πηξ [ΔΠ τυ ητο , (64 τηδηΐ- 

ες ξσαηάις οἰ Ποτοίηπς τος! ργοιτα ἠὰ- 

Ῥανιαν ἀπ ἐγ ὰ {ο Ἰποὰηξ. ϑ:ς ἐπὶ Παπὸ ᾿ρίαμι νοας ὁημῖ 
“ (οἸϊλτι παϊηϊπὶς οἰτάτοσ ἰαίογις, Οαρατασια ἀςθεῖ 

ὙπῸ αἰ ογ πηῖπς {π᾿ ὃς ΘῈ] σομγἀο Πα ΧΟ, 
ἀοπηρετο ροῖπε. ΟΠ ΡΡΕΥ ἐαῃγάςηνἰπ ράττοπι 
οὐἰπι απὸ ἐρεέξαιβ,ογιγα ἀετοῦρατ: ογ τ ἴῃ Ροῦοα- 
Ἰο» πε τατὰ ῬΈπα ς ταπὶ ν Προ} 64 1115 οΥἹ Ὀἰ θη: 
Ῥίηρας, δῖη ἀφ οΥ πὶ ἴῃ ραγτοίη σα! οΝ αἰτίρατ., ὃζ 
1ητὲγ δ ογρξαιηη, οχῦγα στα ἰρίθτη, ῥτόρτοσ (ζα-: 
Ῥαϊατὴ ργοςαπηεη5: ἀςξτιςεῖ: ἢ ς γη4}1 χα ΐα ἰρίς 
Ῥατίοταγ, ὃς νπρα αῃ Ἐ αἱ ΔΡΈΓΙ ἢ 5. ΒΆΒοτγο τοίξι- 
αἸηΐβ ταγᾷ ροτοσῖτ, Εοάοπὶ ποάο ρο[τετίοσα αιὸ- 

Ἑ φαροταγὰ ἀέτείσατ. ϑδοῖτε νοτὸ ἀςθοείθ., συ ργο- 
Ῥτογθαπαπὶ νογίασαζ,τὰπαι μας, χιαπὶ ἢ, τα ἢ - 
τὶ ἀεῖσδτ, Πυϊηΐπιε ἤς ἕαςίπ4: γεν ο  1π᾿Ἐχαμίη 4- 
ἘσΓίαση,, γ6} διιου αὐ δάτιισ, ΙΝ ἢ ὁοηετασ  ηὶ- 
Ῥσοθὰς ἘΠΕ: ῥα ντγοηαὲ ἵπόάὸ ροτοῦίς ὉΠαι15, 
συατη Ποπὶο. Ν᾿ Ἔγαπι ἢ αιι5 4 ἰάτοτο ἀσόράατ, πὰ]- 
Ἰὸ διτην ἀπ εϊηλίπ ίπο ἐαααγη γα ξαγε ρτο χε ΡοΞ: 
τεγῖς. χα ἀπσόπαα5 ΟΠ Ἐ ἐμτι5, ντ οἰ πὶ τοῦαὸ Ὁ νοδηδοβό 
ἴξαιιθης ἀμςὰσ, ρΓορτοῦεα πὸ ῬΓοθατηιιδ, υσά αιΐ ἀνοεπάως 

ἀποϊτοφιαηιιος πιο ο» τ πῖπηδ πὶ ἂῦ οὐ ταποτὲ "4". 
Ε Ροίϊε; φασππιεαὸ ἡπαχίπλα Γι τὰς ἢ, ψυάαυία 

γοΠ τιαρσοπα!. αὶ ατίας ἐχαστη τς σοἀοορέαςογόντ 
ἀά!οηραιη Ἰογιπὴ τε ργοεαέτεσῃ ροπῈ 1 ματι: 
ἢλας ὉΡ τδιη]ς ἡπιρσοῦδηλιι8. ταί θηΐπι οτι5. 
ἴῃ νεγαΐι ραγῦοπιν οἰττ, ποοοτε: πηι] βροτοί τα 
εζοηππόσζοσε, νὰ ἀἀυεσίατῃ [εἴς ἀποθιτι οδιοίατε 
Ἐτνεζοῦι ρίζες ἐ481} πος τη αῸ ἀιϊϊςαητατ, ἡ ἢ 6-: 
τί ροῆττ, ντ  εἰπιηίσοιη ΓΕ οητ9 Ατ θαι α ]ὰ-- 
τοτὲ ἀπο ςομ ποζαέξιις, ντ ΤΙ ἰπλε ν οἱ σας. νοὶ] 
Βοιηπίδιις ἡόςογο ροτοσῖτ, πς εὐ! ἀρτϊῖτις σοπσ 

ὀγόχῃ νίας ροίξι!ος, Ὑτ ἀατοπὴ Γθέξο σαγατογ οὐ- ἔρρρν)α 
Ἰδτὴ [γελυλπι ἱπιπλ τάς, ΓΙ ἢ δ ὁιὶ ἰάτοτο π|- Μεμὸς 
{ϊγο αἀςοςάατ; εἰπὲ Παϊέηας σἀρίτὶ οἰγοιπιίοξξας 
{ἀγα πηῖς Βα ΠΊ ὁ ες ἱπηροηατ, δὲ ἰΌτιιπιν εγτίσαϊ ἀθχ- 
τγὰ (4 ||, ηΠτα ἴσρος «ἀπιοιοατ. (Σοὰ { 6- 
ἀ85 φάπχίτεοι,, πιληϊξοίζαιη εἰς, ἀρ] ζα πα εἴα 

ξ ΒΒὺυδ 2 

[εἰ ΗΝ ετίτ οαυῖτί, ἢ αυδῆο τοηίσέπΠοηοπιςο- 
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ΧΙ] Ἰη!δτομτ5 ογίτ. ΝΔΠὶ Ρἰεγίαας,Π μος Παΐ, ο5 
Ρᾶπάϊιητ. Αὔνοτο {πε ἤς φαίάεια ἔεοπιιῖ αὐταῖς! 
τῶτ, ῬτΌρυοῦ οπὶ ἀΘΏ ΟΠ, “τ σα] Π 6 5.6] οἴτιατ. ]α-- 
Ῥύαπι ργοπλατ. Ετοηΐτη ρειραιςοὶ ἔτοπιμπ πο δὰ- 
φαϊττιιητ, ἔπος εἰς ἀσοίάατ, ϑοίατ μας αποαίὶς ςιῖ- 
τατοῦ. Ῥείπλιη. τὸ νπηιαηῖ ἀποαῦ οαύιπῃ Ππαδὲ- 
τίς. ΗἸος οπίπὴ οἰ οἴτοντ 61 αἰτογατγα ἡπαχ ΠΣ τ 
λητγδίξδ 1165 οι λητ, Π οἰ ηἀ6,4ιφητιμη ἃ πηαχ! - 
Τὶς ἔγεπια αἰΐξατο ἀόδοας. ΙΝάαπὶ ἔγοπατη ἢ πἰπηῖ5 
{τίησατ πλαχί ας, ς οτὶ σα] πὶ οθάςοῖς, ντ ςη-- 
χτα οπποπι αηλίτγας. Ιἀοτῃ ἢ Ὠΐτη15 αὐ ΘΧτΓ ΘΠ. ΓΠΠῚ 
οϑνίχιις ἀετηϊτγατγ, ἐααο ἐασυϊτατοιη ργαοτ, νὲ 
Ἰπραγατα Ἰπογάθπο,ραγεύς ΠΟ] ἶτ. τ ποαιασαάτῃ -- 
4115 Βυϊατησ αἱ γεδιι Ἔἐχασογθᾶά ας εἰἘ, χαιπη ]α- 
θογοπι θῖτο ἄςρος. Ὁ υἰρρεταητα ῃ δὸ πτοιποηϑ 
τί ἤτιιπι οἵδ, ντ οι ἔγοπιιπι Πρ οητογ ἀοοϊρίατ: νὲ 
πα}}} Πτργοσίαβ ν π], αἱ! Ποη ἀἀηγττίτ, Ἂτ νοτο ῃ 
πο [Ό] πη} ἔγοποταξ, , Ζππη { τιῖγα5 ες] οτεηι; 
γογαπγοτίδιη {ιπ δα ρα απ}, ἃς αυπαππὶ 6χ 84 81- 
τατίοης ἀοιηῦ ααάποίτατ: ἡο αι πηΐίγατῃ ὀγίτ, ἢ (ροη- 
τε ἔπ ἔγτοη οὈίαταμα αὐτίριας, Ἐχρϑάϊτ ἐπι ητ, ἴοίγα 
ζαγατογοη ΠΟΠΊΪΠΙ5 ἴπ απατα {1 0] ει ΠᾺῚ γάτο-- 
πειη,ῆοζγο θοσῆοο : νεται ἰρίς ἀούηϊηα5, ἢ πιοῦ- 
Ῥὸ εἰς δηἴτοτιις, αὐτὰς εἰμ ἱησγαιιοίςατ, Ποπηϊη 
Βαῦφατς, απο ἔαοι!ς ἰῃ οαιπιπι φάτο ἰΔτιιγ : τιῖπὶ αἱ-- 
τοι, ἰι σαν ΟΠ τ, οἰ οι ορογα στατβοξτ τι ν πππὶ 
δος ρεωςορτυμ ἀ ΘΠ 105» 185 Πῖς ΠλῸ5 Ορ᾿ 115 
εἴξε ντ θαμι5 ἰγασαηἀς Πα Πη 0 4Π| τγαξξοτιγ. Ναὶῃ 

ἰσα τ] ρτουϊάοτ, Ἰάθοσας (αρεπισηογο ἀδπρηδέ Ὁ δεθῖς. Ηαθοηας ἰἀτιξα πηι οἰϊτηοαϊ, αἰα Πητα:- Ἐαθεμάς 
ολ,ποτιη προοιῖς οἵδ αἰίσιιοπι ρα πἰτθας. [τἰάοπὶ 
φασι ἐαθιις ΑΙ] {π|ρίςαπο νεγίτις, αἀϊγο πο 
γψαϊς απορίδαι : οἰξεπἀςφηάιιη εἰ εἰ, Π1Π1} οΠὲ ἕευ-- 
ΤθΙ]ς, ργατογείμι ἢ οιι5 Πτ ἀμ! πος. 510 ἀυΓ ἢῚ, 
ςοπιγοέξος οη605 ἰρίο ἔθη (ρεςῖδ του ]]οτη, ὃς [6- 
Εἰτοῦ οχιμπ αἰάτπςατ. τ αν οι εὐϊδιις σορπητ, 
πιαϊοτοη αἀὐπςτηδζαμ ᾿ποταητ. Ῥαταητῖ πίη 
αι ἢ φα τ οἰοἰπίτιιης οἷ ἀσοίίατ [ἢ ἰρίαπιᾶτο- 
5.45 {π|ροέξας Βαίσέτ, το οίίςι. (Οοτογια νδ 
σαταῖοῦ ο ἢ ΠῚ τΓδάϊς Θααϊτί οὐίςομΠΓῸ »Πθη 1ῃγ- 

ΡῬτοθδηλας [ἃ αι! ἀοη, ἢ ρος οαιτιυ τα ππγπλῖτ- 
τέο, ιο ἔλς "15 {τ δά ςς πῆι : (ε ἰρ ἢ τὰ ἡχεὴ δα τί 
Ῥαταμλιις ἴῃ πος ποαπηδοπάιηπι ὀχογοϊτάτίθης, ντ 
γα] ἐααο (ς πο ργαθεητς ρο τ αἀίοςοηάοτο πὶ 
Θαππι5 αἰἸᾶς 4[1π5 οἰ οῖτιῖ, ὃς ἰάο πε σαγατοῦ αἰϊᾶς 41}} 
{(ογαϊτ. [πὶ Δα οἤι165 ἀοςορογ το πι1π1. σοι (ὅ- 

(ςεηίαειια αι ἀσεῖο ἀοθρατ,ντίῃ βα πο [τὶ το ἕαῖτι 
ΠῚ, φαλιη σατο ρἰαγίπιατι ςοπηπιοάοτ, Ἰττοείβ ἀὉ- 
ἰποορϑ ςοπιρίοξξοπλαγ. τίμια οΥρὸ Ἰοσαπὴ ἀπ- 
ἐζοτίμμι, αὐ ἱπίογίοσο ἔτεηΐ ράγγο, ν οἱ αθ ἀπαΐο το- 
Τιραταμι, πη τα λα ἀρῖο ργοῃοηάοῖ; ἐὰ συ! 4 πῃ 
ἰαχίτατε,ντ πος δά σοπίςοπἀομάππι είς (ασ]επαης, 
ΑΥγορτίβ ργόρτεγ ΔαΓος ΡΠ 5;ηος ἐς Βα 4 (αΠ]Ίεἢ5, 
εαπαπι γοῖγαμας. [πᾶς ἀοχεγα ργθποπᾶάτ μάδοπδϑ, 
ἴῃ {πηλιπιῖ5 Βα μη οΓ5 ἀοροίιταβ » νὰ (ΠῚ ἰαθα: πὸ 
4ποσαο τποάο ςοπίςομοπϑ ὶ ο5 οααί ἔτεπὸ τοῦ- 
ἀοατ. Ῥοϊξοααιαπὶ τοῖς δὰ ςοηίςεπποπεὴ δάϊΐο- 
παῖς, ΠΗ γα σούραδ ἰἴδτοτ, ας ἀοχίγατη ρογγίσοπε- 
ἄο (οἰποτδάτοϊ ας. Ὁ υἷρρο ἢ πος τησάο ςοπίςςη- 
ἄατ, πος ἃ τοῖσο ἐσέογπις ἰροξξαςα!αηὴ ρεα δ δίτ. 
Ἐτίβοϊεε παοιηῆοχο ςτιγο, πος Ἰῃ οι} [ρ᾽πατ ἑτη- 

οπηοῖ σ6ΠῈ ε(ο τη ἀοχεγαπὰ ἰατας τἰδίατῃ τύδης1- 

οἴετ. δι ροάειι ἴδηι οτοιλο ρου τ τα ἀοἰηεε πα- 
τος οτίαυα ἢ σαι πὶ προ Πατ. δῖη ὁάιιο5 ἔούτὸ ἤηι- 

βτακαςας ηπαπη, ἀοχεγα τοη φάτ μα ἔπη: γῈ 116 πο- 
δ οἰἷξ νἱάςτατ γε ὀτία μὴ αἰατοχο ἀδχττῳ πιά θατὶ 

“ὦ τυ πο ἐο κῦλ τ 
κὶ 

“ας ΜΝ “πτώμα. 

Ἃ ΒΒ ΈΠΝ Ὁ πκ ἐξα ᾿ 

Ποεϊίοτα. δίῃ ος πιϊπίπις ἀἰάποας, δάπτοτο ἀθῆτί-- Αἴ Θαιαπι ἸαΠ]ῖγς. ΝΝες ΑΠΠ14 ᾷπο αιίάσιαμη Πεὶς 
θὲς ἔζοπο,, τπδίοῦ ΠΗ Πα: πηαηιι8 αἰ ἴτιι5 οι] τη -Ξ 

Ρ 

ς 

Ε 

Ἑ 

ἂ 

ταϊηοτίς ΔΙ φαϊ ἴῃ φαιτ ἵγγαατ, ἴτα ςεάθτε Ροτειδ 

ἀπτειάιπι νεπῖς. αὐιάτη 4ἀἐ ἀΕΧττί5 απτεὰ σοῦρο- 
τς ράττιθιις ξιςίερας, εὰ αἰΐης νὲ πη Π εὶς Ρέγασαῖς: 
ἀπάταις της {πη γ]5,ποδο ἀςχτεῖ5 ἔιοῖας. Ατηῖς 
δΒᾶης οδίξεπάςηαι γατίο ΠΟ ΠῚ ΡΓορτεγοα ἰδ αι, 

4πο 6 {Ππ|ὲ] ἀτη; οὐ πίςο ἡ ἀεεῖτ, ΠΟ Χ οὐπίπο ἤερα- 
τατιϊς, ἢ ἔογτο {τ ῖτο οὔ ποι θυ ἢτ ἀϊπυϊςαπάϊτιηη. ᾿ 
Ῥοιεαιᾷηαε παδοίη ἐαιο. (δ ]ὰ ορμίρρίο ςὅ-- Μοάνι ἐδ 
(ὁ 4ογίτ, ἤθη ΕΠ Πού ν δἰ ατ  πσαγγα [θά απο; ἰεᾷ ΚΠ κν Ὥς 
δαπλ" απια σγ ΓΙ δὲσς ἀππαγισατίς Θάαῖτε ἀαΠ ετί στ: 
1. Ἔππῇ ἔοι ογίδιι5 δι] Πγπηΐμ5 ἈΠ το δίς. Ετε-' 
τούξυϊος Π χαΐάοπην {15 τα ροίςαῦ; ταπιασί αν 41- 
ἀϊπ5 ἐπυεζογὸ, τππὶ εχ δή 10 ἔογίτε Ροτοσίτ. Ὦεδες 
οτίᾶ τἰδ᾽α σαπι ροδὲ το πα Πτι5 ἃ σοὴλα ἀεπιίττί, ἵψαην 
41 τί ἀπιπη ογὰς σοεῖτ, {1 αιια ἢ] ἴπ το πὰ {Πα ἐπιρε- 
σοσῖτ, πιοχ ἔγαξξιιπι εὐ. Ατνεγο ἢ ἔπιχα ἤτ εἰθία, 

νῖ ἔσπυοΣ Βαιἀαιααπαπιίοςο πποιράταγ. θγορτοῖ- 
ὍΔ [{| ΠΟΓΡΌΓΙ5 51 ΠῚ Ράγτοπη νη ποσί ΠΏ, αι {υρτὰ 
ὉΟΧα5 οἵδ, ἰτὰ τοπἐπεέλοςτο ἀοθεῖ ἐάπο5: ΝΕ ]ατηι 
τηαχίτης {{89}}15. ἸΝατα πος πιοάο Ὠλασὶς δά ἀσεῖι- 
ἄστη αἰ μα φοπιράγατιις τίς, ὃς ἢ! φαΐς οαπὶ τί - 
τγαίποτο, εἰ ἱπιρέϊϊοτε νοἷοτ, παιϊπος τἰταδαδίτ Οο- Ονα ἡσῆν 
τογιτην Ὁ] γοίςαοσίτ, ρείπιο σοπΠιοξοία πάις εἰξ ε- ἐοάθεὲ 
45, νεταητίροῦ αΐοτις ἤτ- ἄπ, ἢ ααϊά ετῖς εἰὐαμθκα, 
ΡΒ. οηϊι85 δάτεαχοχίς, ὃς Βαδόπας φαιλῖος τοάσι- 
«εσῖτ, ὅς Βαίζδηι ἴτὰ Ππτη(οτίτ,ντ ΘΟ ξαγι πα πλαρ της 
{ππης ροίπτ. ᾿οἰπας δγαςμίτιιη πη για ἀτογὶ αά- 
τοσασας. Ηος δηΐτη πο ρας Πουτίτης σοιηροί!- 
τις ἜΓτ ΘΠ 1115, ἃς ΤΠ αΧΊ ΠΊΉΠΠῚ ΠΊΑΠΙΙΣ ἱρία τοδαν βὰ- 

ἰκηῖὶ 

αααίοϑ:Ποη ἤταρῆος, Ὠοαμξ Ἰαδτίςα, πεαης ἐγαα:᾿ 
ντ Βαίξατα αάοαιις, {{{ΠῸ οριι8. Ἐχοίροῦς ΠΔ ΠΕ Ἐὰ - 
Ρβοιτε, Ὁ υἱπη ἐαιιο Πρ Ποατύτη ἐείτ, ντ Ρζοστε- ἫΝ 

Υ ἀἴατατ: Ῥοαοτεητπη 14 ἑάζεὺς ἱποϊρίατ, ἀϊοά πε 
ΤΑΙ λιιπ ραστιγθατί οἷς Πτ. Ηαθοπας, Πα ήι Παβεηαν 
ἘσιΠι5 σαρεῖς ρ4}}10 ἀομα  ΠΤιῖς Ῥόγες, τηαπίθιι5 6- ἐεμξας ΝΝῸΝ 
συ5 [πγίτπὶ τοποατὶ δ1η δέοέξίον Πιοτίς, ἀεογίσιῃ. τ 
δἷς Ἐπὶ ΠῚ ἔογπη πὶ δα τ “αι ΔΕ ΠῚ γα πὴ 6 - 
οἶδτ. ϑϑοιπάιμη μας ἢ ρογρας παι ἰηςοῃι ΠΡὶ α᾿ 
Δαταγα ἱηαἀἶτο,, ἀδίᾳ; ν]]ὰ ργουίιβ πιο] ο πα ἰαχαδὶξ 
ΘΟΓΡῈΒ, ὃς Ἰυσεις πιὸ ἐ ζοπέεγεξ δά νίτσα ἀἶτε- 
ἐξα σὐτίιτῃ, Ετ “ΟΠ ΪΔ ΠῚ ἃ [απ ἐπ τί πὴ ἢ ογί, τηα- 
δῖ5 ργοόδατισ; ἤς ἱπάς ρου ΠΊπγαπα ἱποὶρίεταγ, ἢ 
ΡοίξςοπίςεπΠοποιη,οιο ἀθχύγιπι Ὀγάϊδτο ΠΥ ΕΙ 
{πτη, Εα1168 ΟἹ Ππρηϊῆςες, κα γίγσάτῃ ἀϊἐείξατη σαΓ5 
ἐξάυτῃ εἰς. Ουίρρο σάπια ἰάταγιις, αν θο σατ- 
(5 1ηἸτἰπ αν λεἴοῖ : σαθτηαο αὐ πη ταπιοοπαξι- 
τοταγ, ἱη Ποχίοποιι αυοσῦε ῆς ἱπείρίςτ. ἸΝδπη ἵτα 
ΠΟΠΊραΐΑτῸ5 ἃ πάταγα Εἰδ δα ιπ|5. ντ ἢ σοππογταται ὡ" πὲ 

δα ἀεχίξαπι, ἃ ἀθχεγίς ἰηἰτίαπὶξαοϊατ : πῃ δα Πηϊ- “ 
ἴέγαπι, α πη σις. Ἐσαίτατί 5. 14 Ἔχ ογοιτ πὴ [ατ1:- ἣν 
ἄλπλι5., ιοα " σοιηρεάεην νοοδηϊ. ΕΠπο5 εηΐππ Ἢ κέδν ὦ 
σοπίαοξαοίς,, γε νεγδῆτιθ πλαχ Πα σοπαεείδητατ, ἐν 
Ῥγοάοιξ πτίαπῃ ς οαγίτηνν ἐααϊτγατί οἷς πητιτατὶ ς γε 
αὐῆθα πα Χ 1» Ρατῖτοῦ δά Θαιητατ ἢ 5 νιγθηγᾶ πα 

ἰατιις γε άαητας ἰἀοη θα. [ ἀμάαπ,ις ἃς Ρογγεέξαμα 
Ϊπ ἰοηραπη ΓΟΠ ρος πιροκίαβ, 418Π1 ΟἸΓΟΆ] ΑΓ ΠῚ. 
Ηος επϊπὶ πηοάο ἰαδοητίαβ (6 “Ομ ΠΟ ἐδ Θτπ5, 
ἰδυλ το ΈἘ] σαγίις (ἀταγ: αγίτουσας Βοτ, νῖ δ σατ3 
{τη αἰγθέξατη, ὃζ κά ἰαβοκίο ποηχίδιηδε οχούςθαῦ: 
δῆτ ἔτ π σομογ Ποηΐθιις οὶ γετί πο πα]: Ὁ εἰρ- Ἐφϑοτοδιν 
Ρέπες βῆπο ἔλεος, πὸς ται εξ, [π ΠΠ|ὰ ουγις δ τεύάν 
ςεἰἐτίξατο ρα! ]ο πποπιθητο (τη δεὶ ηβοξξόγοιρτθς ὑπ: 
(ογτί πη ἢ ρατηταπι ἤτ, ̓ πδτίσπηγας (οἰ απνξ ΤῊ τὴν ἰαϑιϑονά, 
ἐδααπι ΠΒ δ 6Ρις, ντοιπὶ τό 45 7η ΤΕ ΠΕΥΣΤΝ αὶνῆο Ἷ 
φΟΙιφιμαιῖι λϑῆσοτς ςἸρίδηλὸς δαροδἰτίπρεἰπτίδ. ἠεὶ ΤῊΝ ᾿ ; 

ἰὼ οὐἰί-, 
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ἷ φοςαποποτα ἐπ ἐξιιγαιη ἰοίατο ντ μασπαΐ τατη ἱρίς, 

“ “ιαπγοσις ργοσαηθας. ΡΟΙξθα ατη ςοπαογῆο- 
πο ξαέξα, ἀϊγοξξο ρτοίρίοἰοτ οη688; δὰ ςοἸοτίτατεπι 
ΟΠ Θχοῖτζοῖ. Οὐρρο πιαηϊξοιξαπι οἹΕ, ἴῃ ρυρΠὶ8 

᾿ τς αυοαποςοηπογποηςς γο] ρεγίςαομαΐ,ν ο] αδίςε- 

Ἷ ἀσηαϊ σαι Πα οι. Ὁ παρτορτοῖ ἐχροαϊΐτ, ντ σοη- 

ΟΟ Β4πογμπν ὩΟΓίΠ5 αὐ σοϊοτίτατό δα ιοῆατ. Ν ΟΊ Ἰαπι αι μα- 
Ἀχογρίμίᾳ. Βους (τίς Θχογοίτι νἱἀοθίταγ, νεῖς φαοαας ξαεγῖτ, 

ἀτίοτο γεογοασισα {{πλῖτο {πα πγαῖῃι Δα ςοἰοτίτατο τι 

ἰαπἰραγὶ ; αὐ δααὶς ταταοπ ἀπογίαμῃ, πο γογίας ε- Β 

4105: ας ΓαΓΙΙΣ ἃ ΠΟ οτ] οατία, Ιοσο ργοχίππο 4αῖε- 

τε τοβοῖ: φαπηισιιο ΟΠ ΕΙζοτῖς αἰϊχααπάϊα., ἄσπαο 

ςοπιεγἤιπιποίτατί. ΤΥ Δπὶ τπαπϊξοίξο ράτοῦς ἔπτα- 

ται Αἰ σα οὐ αἰϊσααπάο τοπηριῖ5., σιοά ΠογιπηνΞ 

δὲ δείξειν τγιπια: τε συΐγας. Ὁ ππτη ἀοίςοπἀοη ἀπ ογῖς, πος 

᾿ ον ἰπτοῦ Θα 1105 νᾶ πὶ Ι Πατιποςῖη δοπηηστῃ σο5 τ 

ὧν ἡυμι ται, πος οχίγα σασίπς αι υῖ5 ἰρατία: (εὐ νδι!αῦο- 

Το Π οα 15 (πδιτοςοσίτην, θ᾽ θη ὁζαυίοτοιη σοηΞ 

Αἱ φυος (ξησΐτοτ. Ετσαία πΠοπηπηπλαιαηλ σα 80 σαττεδάιπιηι 

δμγίμα ἐ- ετἰτροσίοςα ἀφο! αΐα, πιότιοία, ΟΡ ας ποπμαιῃ- 

δυο, (ἀΠ-. ἀιιαπὶ {τ ΠΠ]ΠἸοπἀππα.. ὨΟΠ ΠΤ] Π Δ ἜΧΠΙθη- 

πὐπρ δῇ ἄτι, αἰϊοιδὶ φε Π]Ιοπάμηι: αὐ παῖς ρτοτίας ομχηΐα 

ταῦῖ ἐρίο ς απ 1191 {εἰπτὶ ἀεδος, ὃζ Ἔχ οσοσιν 

Ναπι αἰτοῦ αἰτογατγίας πος πιοάο ἰαἑατὶ σοι οτ, 

ἀς τααίουί οἷς νέα! νἱἀοδίτατ, 51 45 δασεῖα 5 ἃ 

ποδὶς ἐαάοπι ἀἰςὶ ριιταῖ., φαΐ Ῥσιμς ἐχροΐταππης 

ΓΕρΡοταΠΊη5: ΠΟ μας δὶς ἀϊοὶ (σίας, Ετεηΐπη ἰῃ 63: 

τίοιο Ρου σα απη Ποτί ᾿αθεδαηλι5, αη Ἡαο ρσαίξα- 

τς ροιίοε σαπη5: ππῆς ἀαθηλας ἀϊοίτηισ ἰ{ξίταθ-. 

δ άοθεζο (αππι. φάφοσας ᾿ἰττουίβ ργοάσμπιις, 408 9 

λὰ ἡτάαξ τατίοης ΠτἸηΠπἰταόπάπ5. [λοθοῖ οί τη ΘΠ 1165; {τὰ 

υἱπιϊοη ιν, ἀὶς ΟΠ τ ΘΟ 1115 τεδη θα Ποπάϊ, ρες μοηίο]οτὸ 

ἘρρΝ ἀπέξοτίο ἀοοτγίμηι αἰ ςξξο, γιοῦ ρίς οι πη τγᾶς - 

1τε :ἀοἰπάε ογταπι δά ἀιςοπάο, σα απ νγσεγο, γε 

τγαπίΠ τας. 51 βοιίτ,σαπι ἤσσο!!ο απ ρίαπι,ν οἱ Ρ4- 

εαϊο, νοεθογα (ἀπυπυὶς νἰγίδει ἰπξογατ: απο Πότ, γε 

ποσὶ ἰρᾷιπι ἀππιτγαχας [ρατίμι τγα αἶτατ: ἰε ἃ ετ- 

ἴχνη νἰτόσία5, ΠΑ ΓῚ ὁρογτογετι Νοισ ἀθιζερβ ν]- 

Ἀϊξ ορ ῖσ οὐίτ νογδοῦῖδιι5, ἰοἀ {5 αιιδιη ἃ τοῦσο τδη- 

ταμιντάοείς ἀοοθάθητοπι, ἰταδιτ. Ροξεααδηιη Εὶ 

᾿ βαπειποάσπι ςοηἐποξαξξις Βτοτῖς δα τγδῃ ἢ] 6 π-, 

ἄμμι. οὐἴδην σατο σοπίςοηίο ρογσεπάμπι δά ἔοί-: 

ἔς. ρτίτηο ΓΙ ΠΟΓΟΒ» ΠΊΟΧ Δα ρ ἴοτοβ. απ τς 

ἰατα (Ἰταταγιβ οἱξ. Ἔα π05 οἱ (υδατ ςαἰςαγῖα. ρα- 

Ὡμλ πτούο . απὰῃ οὔπι εοἠϊιοξιοῖςς, νὰ (τ!πὶ 

᾿ ἀεοτγίιπνας (ἰτοτ α]ςατίθτις ξονίατ. Οὐἱρρα πῃ ςς 

ὉΠΊΠΙα τοτί5 σοΥΡοτα Ἰπυρα ἔαοίατ ἡ ΟὨπη πιαίο.- 

Τα τατα ἱρέας ΟΠ, ΖΔ ΠῚ (ὩΠὈτὶς (δοατίτατς τοβ πιο 

εθάοῦ, φαδπλῇ ψοὶ ἴῃ τα πη ποηάο, γοὶ {υτίαπι (α-- 

᾿ ταάο, νοὶ ἀς ΠΗ 4ο, Ροίξευ ει ράγτε σοΓροσ 5 ἀε- Ε 

τέμηίαι ρεῦ ἢ οἸλτ, Α ἃ ἀφο πα ρτίτητιπν οαπτι5 [ἢ ΤΟΪΟ τ ἔμοτς 

δαί εοπίπεξαειεπάας εἴξ,ας τατη 6 πι, ΌιΗῈ ΕἸ 115 ναὶ 

Βαδαοτῖτς αχαϊτο Πρ θητία8 ροῖ ἀδοίλυϊα, 4π4π|464- 

εἰϊαία σαττος. Ο πο δπτοπὶ ποηπα  ποτπης, ἢ. 

ῃ ΔΟΔΏΓΟΙΓ Ἐπ ΡΟ ἀφοίταα, ταπηρδηγαγηγοδ: Δ π- 

τὸ Πητοιίοίο Ἰσες, ργαίεγτίην ν Οἱ σορ ΠΟΘ ΘεΙηΓ, 

Ῥεηαγθ Ῥετίαβ ὃ Ο ἀτγίας νηϊποσίος.,, ροῦ ἀθοίίιμα. σατίαι 

Ὑργαζωπε ςογταπῖοϑ', ΘΟ] 105 ΠΟΙ ΓΠΪΠ118 ίλιιος Βαδοτο, ἡπ8η} 

μὰ “πεῖ! πτΏςος. Νίες ἰτεπὶ ΟΠ το Π1115, Φ4] οπ  οα 165 δά 

οὐμηόμαι μας ἤπραΐα (πες ἐχμίδεις ἀεθοατ. Ετοπῖτ αὐ 

ἢ Ῥτίπλατηα εαϊίτορεητο ΡΓΟσπΘητί5 ἐπηρθταγη, ητος 

Τα Εἱ Ρτοσμιηρξάμπι οἱὲ. Ναῃὴ ΠΊΪΠ115 ος ἢ οάο 

τεγσίπογία δίταν αι. (οΠοτγεπαια (ἀγα πὶ ἰαξια- 

δίτοΜοχ 4πππ οη885 ἃ οὐτίῃι γεποσάταν, ἰεπλοτ ὃ- 

τίσατς. 51ς οῃΐτι ΠῚ Π1151ρ16 φιαλθίταγι Ο τῇ 
τγαηί- 

αἰϊορηάα εξ ξοια, γε ἴα ἰοραπι φἀοποηιρούροη- 

ΟΝΤΕ Α: 1153 
ἴῃ οδ  χυστὴ ρεορὸπάοὰυ. Αδίχας πο τ, ἰσιοπι Α, ἀπῆν: ποι τη δἰ τὴ πιοτῖτ, πα πὶ αὐείρετθ,ης Πρ] 

Θα 1115 δε ἰη! υζαῖο Ιοοὶ, ὃς ἔσεῃο στδαοταγο Ν εὐ 5 
ἀφοϊίυα ἰ τοι αρίποτ οαιιος., πὸ ργασερϑ ταμὰ ἰρίς, 
4υϑιη ΘΠ 1115., ἀφοτίμμῃ ἔογατιγ. ὰ οέξαπι αποαιις Ἐ4" ἐαεῖσε 
ἐπογῖς, αἰας ἰῃ ἅΠ115 Ιοςῖ5., πη ο]οησίοτοθ, πιοάο "5" πρίν 
Ῥτοαϊονοβ ἀθοιγίπι5 Ἐπαοίτες ἰη{πἰταΐ. ΙΝ πὶ πλὶ- Ε; εὐ 
πὶ ὃς Παῖς ἱπσγατα (ὰπτ απο, πάπα ἢ (ειηρογίῃ ΜΌΝ 
εἰς πηι ]ος 5, ΟΠ] τα πιοάο ἤαητ ὁχαίτατίο- 
Π65. Ετ ιιοη αι ΘΟ τΠ., αὶ οι πηοάο αἰ ποσῇς πα 
Ἰοοῖς Θφαιτη οἶζατο σαγίι αρίτ, Πεςοῆς οἢς οἷα το- 
ἐϊο τγαξεδαϊ ρετίτασσι οτος πες Βλ Π115. ν Γαγπηῖς Θχ-- 
εὐ οοξηπιοάς ρΌΠΙτ ντί: ποτα Π4ΠῈ νἹτιρογαηία 
γοΠΙΓΤοὶ Ἐπ  ἔγὶ5 ἱπτοῦ ν οπαπάπτῃ ὀχογοίγατίο ἰο- Ἐχορομιο 
εἰς [ἰ5,4αα: τσ ἸΙάοπ θα Πππτρτιιηι ἔογας μαΐσεης. Ατ μος 
ν᾽ μας ἀοΠάογαητσιτ, δόηθιη ἄποα; ἐπογίτ οχεῦ- ρας 
αἰτίτστι,, ΠΠ οχ σοθπιοητο 46 ἀπτοῦ 15 οα εἰδλε15 αἰτοῦ “ΠΟ 
ἴῃ εαπο ρεγ]οςα γαγία Ειισίας, Βαίξαπισαο ατογία πη Ραφὲ 
τοηοῆς [ο(ε (πάπισαττα τοῦ γοτιιη ἐς ἴδοι] ς ̓ἔγι- τρρίογα. 
ἐξιι5, ὃς Βαίξα πηΐθηι ἰπ πεοάπτη ἔβέξα, ροτίςαα- 
τσ: ΟΠ σαδὶ ἐπριθητζοιη αἀτίησας Ἔχ ἱπτογπα!]ο ἰα-- 
οαΠ15 γείροπάςητσο. Πξας ἐπ δαῖτ γογαη 4 σοη Ιοἰαῖ; 
Πη ἰηέγα ἰέξαιμα Βα α:, ἔοτίατ τα ἐβργοβεηίι.Βο- 
ΠππῚ οτίπι, Πππππν δἰ] δ η 40 αἰτοῦ η Αἰτο απ 1Γ- 
ταογίτ, γδέξο αὐ (ς αὐ ιου τ!) ποχ οὐὐπτάθιη αὐτὲς 
τοροηῖς Ῥεογγιάογο, να δὰ ποιηὶηδπῃ ΟΧ ΟΣ 

ἀεἰοοπάμπι πος ρογτίποτ. Ἑδοίθσ δτίδπη 15 γοζξο, 
4 τγα ίταν, {τ ἐαπιιηι αὐίσατ. [4 Θηΐτη ξαοίοη5, οἰ- 
τιι5 τα ΘΠτο Ια ἀς!εςογιτ, 1ρίς σοοιοείτ, πο 

ῃ αἰϊψφααηάο ςοπείησατ, ντ απ σα Έγὰ οα ἘγῚ5 Οδ1]:- 
Ι ᾿Οἰπηταγ, Θαίτος αἰτοῦ! δα ιογίτι5 ἀἰτογοβ ργο ἀθδης, 

᾿δζ ταση δἀπογίαγίοϑ ρου δηταγ αἀ ΠΟΙ] Θπν ν 
416 ΡΒαίδησεμη., τι, δα {μα πὶ νίαας τοβιρίαητ: 
Βοῖς δείασῃ [οἰγο ργοιθις, αιιαιη υ άσιτι ὅτι {ηῖ5 
Ἠδυά ρτοςι! ἃ [ππ8 ἀρεῖς, γεέξς ἀστατο βαξξαγιπη, 
δα πο 1ητοῦ ρεῖπλοϑ ςοητοείο,, τοτία ποίξος γἰγίθιις 
ντσοαῦ: νΟΓ ΠῚ ν Ὁ] ρΓορία5 ἃ Θο5 ἀσσοίοτίτ, ο- 
απ ἰη ροτείζατε γετίποατ. ᾿Νδη} ογοε! ραγ οἵδ οιιην 
Βος πηοάο πιαχίτηλην παδίταταμ ἔασπίγαγθηι [α:- 
ἀοηά! Ποίτος, ἃ αΐδιις ἱρίς νἱο ΠῚ ἰα αἱ Ποσιθαῖ. Ὶ 
Ἑπίμπιποτο 1} ςοποοι[ογης ποιαιηίβις, νταρ μο- Ἡσήλϊπες 
ΤΉΪΠ 6, πα; Πευὶ ἀςθεδητ,ογατίοιο ἀοςοδηταγ ἘΣ ὙΕΠΟΡ; 

ἄξειν ογατίοῃς σοπίξας ἐαιπιπὶ ἀοςογὶ ποη ροῖϊο, ΠΡ τὰ 
ΜἜσιατη {ἰ ν οἱ ΠῚτη οἱ τα πὶ στάταπι ἔςοογ 5. ν Οἱ αι]. φγατήβοαννε 
ἰρίδ τιῇ εχ δηΐπιῖ (δ ητθηγία ρογοσογίς : ἂς ΓΕΓΙΝ5,. 40 (σ᾽ οαε 
ααππι πο δα" ἀἸεῃδ ποσί, σαίεἰρ τπογίϑ: μας ἱηρείς Κιφανμάο, 
τγίϑ γατίοης αἰ ἀἸ σοτίτ ἴῃ [15 οδ αι, ας β τὶ οροῦ- 
τρατ Ας ὅτου αι θη {{ππ|6 ε{Ἐ ἀ ει, (ο ροῦ ν ηἰ-- 
τπογίαπη (εἰς τοιη εαποίξγοπι ροσγτγίσίτ. ᾿ Δι ξο- 
ΒῸΠῚ ΕΠ τπι5 ἀςορίοτ πο ητία5, 11 6 δ πη]. ΟΠ - 
πιο αΐ αυάρίατιι {πϑίδηπατατ, Ἰάσπι ἃς τυδῃ ΠΠ]1οτ, 
δε (αἸταθιτ ἰασίαιπη, ὃς ἰὴ πη η ἴδιο αἹΠἰς ΟΡ δα ποτογ, 
πα ἐπηρογατα ἔθςοσίτ. αἰ πᾶ του ίοτοπὶ εχίρο- 
ἐξαθὶς, Ετ παέξοπια φαΐ άςι ἐχροί γι, 4] ἐμὰ 
Ῥοῆττ Υ ΠΊΪΏΪΠ16 Οἱ ΓΟ ΠΟ ΠΙΆΤΕΓ, 41] ΡΟΠ ματα δε 

ἐασυτη ΟΠλῖτ; σα πη ας πηα; τγαέξα πάο, πλπίηης σοτ- 
Ταγορατε τα ίθγτῖπι Π εχδισεπάιας ἢς 4 ιπι5, 115 40: 
εἴθιις ρτα αἴτι5.. αιις Θατιος δ ραρ παπὶ ἀοἤἀογατ, 
Ορρογτιίπιιπν νΌΓῸ {ογτγαις ἔποσῖτ, μος Ζαραια 
Ῥοτίς δι {1 σα σοπτίηρατ αηϊηοίοτε ντί οηιο, νοὶ 
τρηδυίοῦο, 4πᾶπι Ορογτοατ ΠΟ ΠΔΠῚ πιο ρος 
γτζος; γεξε μἤτης ντί. Ρείμηατη εὐρὸ (οἰ πὶ, ἰᾳ Δ ἡ φα 
Δηϊηγῦ ἴῃ Ἔα ιιο ἐῆε, φισά ἴτὰ πτίη Πομίπο. Ωιυέ- 19. 
αὐπιούτιη ἱρίταγ ποπλπθηὶ Πα της 4αὶδ δα ἰγαπ. 
ςοπιπούεαῦ, ἢ πααας νορὶς ΡΓοέογαι Αἰ] οὶ 
το] οἴτα, Ὥραις ἔαοίατ: τὰ πος οαπυπη αηϊταοίαπι 9 κοπιοο 
ἡγέξαδει νἶ]ο το, αΐ εἴτ ἐν ασδιν Ας Παΐπι “ρα, 
φιϊάσιη ἰπἰρία ςοπίςςμίίομς ἠαη4. οἰξορετα, ντ “νὰ “Ἔ 

᾽ ΤῊΣ ΒΡ 



τ Α΄ ΡΟ ΈΞΙ ΝΕ τ Ε{Ὶ 
ἴῃ αἀςεπάςηδο πα] {ιι8 ἐαιπιπι αὐ βοίαττηοῖε- Α ἢ ααϊς Ἔαύπιτα τα σομ ἀοςεξεςοτῖτ, γε Ἰαχίοτς ἔτοπο 
ἢϊα. Ροίξεανετο, 4π4πὶ σοπίςοηάοτίτ; εηπο Ϊοπ- 
ϑίτς δά τα ΠῚ ρου 5 (ρατια (αὐ πίτεῖε {πΠ10.. φαστη ῇε- 

τὶ ςετογοαιίπη (οἰ οατ,ῖτα ἀοϊηάς Ρ ας! ἀΠΠ τὶς Προῖς 
εππιργοιηοιδατ, Ηΐης ἃὉ ἰποο τ ἰςητὶ Πίτηο ρτῖ- 
τότ τα σαρίοη59 Δ ΓΟ δυΊΟγ ὁ Γἢ ΘΑ ΔΤ ΟΠ Ο Ρογάμ- 
τοτ; ντ Ἔηιπι5 ἰρίς ταΐπίπηε (εητίατ, ἱποίτατίους (ἃ 

Το χῃοτα ργοστοα!, δ᾽ συ! 4 οηπο Γἔρθητς γα τ ἰῃηρε- 

Ρ ἡμὴ ἡ ΑῚ τατο, (οἷα 4 1 Π| ΔὨΪΠΙ Οἵατη τορδεηϊδ τεῦς πα 
ἐπ αοἰς αἰῖτοῦ ροτειγθατι ας ο!εαῖ Πόπιο, πα τερθητο αἰ1- 
φρο 

ΝΡ] τὸ- 

Ῥοῖρεπτθηι ο Ὁ γῖτ5 ἐαιι ΠῚ Δηϊπησίαπια Ρτορτοίς- 

Ποιῖς ροτα Γοιιθσαγα γοΪ του 5. ΠΟ οὐ {αὐτο 

τοτταίογς ἀεε5; (64 ρἰαοίάς ἔγοπαπι αἀάπςεππ, γτ 
“οπηπίξατ, ΟῊ ςοσέξαο,(οα αὐτιά 4ο ἘΠ Πςίε5. Ρτγο- 
Τἰχὶς οὐίαπι δρ γα οηίδιις πη πδτίογοϑ ελάπητὃ- 
4{|, φιαπι ὀγο τὶς σοι πο τη  θῈ15 : οαἀδτησις ἢ 
Ρἰδαας ζοηῇβοείαπειγ, ΘαΠΈ 1 ΔηϊΠλΟ ΠῚ Ἰοπρίογς 

Τρατίο ἀδιμα!σθητ ας τηϊτίσαητ, Ππε ν]}]ὰ σοποῖτα- 
τίοπο. δ] {ιυῖϑβ απο οΧΊ[είπτατ, ἐπα [δ Πηΐτο ΠῚ 
τοι αϊτατγιιπης ἢ εἰππὶ σε] οὶ ὃς ργο χα ασαϊγατίοπς Ό 
Ἐκτίρεῖ: σοητγαγίαπη {ξατοῖ οἱ, αποά οΟίςῃταηθαπὶ 

Ἐσὲ σά- "αἴξ, [πη ταὶ ις ἐπὶ πα νίμα δά ίθοτς πιγίτανῦ Ἔ48ι5 ἃ- 
μεθα ἱγάς Π γοἔις, ἃς ἴῃ μας ἰγα, ἰΠΠττ ΠΟ Πίος ἰγασιπ αὶ, ἴπε- 
ΤΟΤΕ Ῥοπαπίεσο {εἰρίαμη ὃς σατο πὴ σταυ!ΠΠΠ115 πια]]ς 

Δα Ποῖτ. αὶ ἐτγαϊχεη π5 οτία τι 6 1115 ΔΊ Οἱ 5 αν ο- 
Ἰοο πιο σατία, πος ν}]ὸ πηοάο ρογυπττοη ἀπιη,νε 
Ῥτορτεγ αἰϊα πιὰ αὰπὶ α σογτατη δ δάϊρσατιγ. ΙΝ ΠῚ 
Τογο  πηαχίπιο εοητδτίοὐ πητς ἔογος τ ταϊ οἰια- 

Απἰπιοίο- (άπητ. Γαι αποαας ἔτοπα ἢΐ5 ἀρτίογα, Ππατὴ δίρε- 

1πςςάαζ, ὃζ ςοτυςοιη δάτο!]ατ, ὃζ βαθιά δι ΠΊΟΧ ἃ 
ςαρίτο τοοαγαοτ: 15 ἔας!α αὐ εὸ ἐππρετγαίτ, ντξας 
οἴατ, πα: ςετεγοαιπΌθζη νΌΠρταῖς.. δ᾽ χαϊάοπαη 
οχίαίταπο ἔλοϊς. Ἐσδααΐῃ δὐτοπι αοι πὶ γοϊαρταῖς Ἐφηὶ «ἐ 

442 τθ. ἔαςετε πος ἱπτο Πρ ἀγρητηδτο ροτοίε, Μοχ ἐπί τη, 
αύιτῃ δά αἰΐοβ ἐι05 δος ΠΤ τῖτ, ας ργαίογιῖπη δὰ ο- 
4.85; {π0]]πποτη Δα πιο άπιπν ζογυς πὶ σοτῖτ, ὃς πιὰ - 
Χίπο ζριτ. τγαοὶ οὐ αἀ ρεέξι., ἱπουγαατ: σγαγὰ, 
το πι5 το τ, συ άδιν {τι ροττίρίς. Ὁ ἀλπα- 

ἀεηι [δο- 
"εἶεν. 

υϊάνοῖ Δα ΐρεχίτ, γο! αάϊαῖτ, ν ἢ πῆς. Ω το ἢ Β Οὔτοπι αππι ἐηπαπη Δα οα ργα!ξαπάα ρεγάπεῖτ, 
ἀπς ἰρίθυπος ἐαιπ15 εβπηροπάο τεργαίθητζατ, ιῃο- 

τιο5 ΡῈ Βεγγπλτη (εἰς ἰρεέξαηάμπι οχ ἢ! δὲτ:ῖβ πὲς 
τπίγαπ ἘΠ είς. γτ ουιτν γο]ρτατὲ ἱποσάατ εἄιιι5», 
δὃί πιασῃὶ Ποεητίατη ρτα ἐς ἔογατ, ὃς τουγ  Β115 πτ, ὃς 
{ρεέξαθη!ς, Ους απ ατοθδπη πλοάο βυιτοπτι5 ἐξ 
Ἢ ΡῬοῆς, πιπς σομμπςπηοζαγο σοηαθδίϊπαγ. Ῥεὶ- 
πχῦ ἐγσο πο ρϑοοσα ποθι μάθετε ἔτοηα σοί - δηλ 
πιδηΐζ. Εοέππι ἈΪτοσιταῖσας Πτ, ἃς οτος μαροὰς 45 - 
σταπαϊογοβ: αἰτεγιπη γοτα ας σγάιιεβ ας ἀορτε Πὰς, 
οαπὶ ΘΟΠΙ 5 ἀςπτοὐστ15: νε αππη πος ρτομοπάο- 
τί τ αίρογίσατομι πο ]οίες ἔοσοηάο, ἀϊπηίττατ; σαι, 
ν]οίῆιητη ταις Π]π4 ἀσοορογίτ, νΟ Πρ ταΐοιι εχ οἷα 
Ἰαυΐτατε ροτοϊρίατ, ὅς ργογίπις οδέζοιῃ ἰπηπα 0 ἰσταἱ 
Ῥγαίξος, αὐ αα ργαξαπα ἔτοπο αἰρετγίουι ἀάίμο- 
Ταξευ5 γᾶς. 510 ]συίτατο σοπτοίηζα, ἐγοαξητοῦ ἢ 
ἸΡίαιτι ἔρεπιτῃ ᾿πσυτησογε νο τ᾿ ποπ αὐ51ὸ τπαῖο- 
τοβ Δ αῖτηιὶ ἰσὶ] τοτη]αθ., ντ Δ" ΡῸΓ Θα5 5 Ῥ4Π- 
ἀογεςορὶ ται Γ, ρα τ ΠῚ αὐἀπλίττατῦ. οτος οτίαιη ἔγο- 

Πατη αίροΊγίτ5 ν γί τα τα ἐπι ρ ἰσαπάο, τι Ἔχτοη- 
την» ἐφ ησν γα, ΕῚ τάγη ἢ ἃς αἰρογαπὶ ἐπα Πλίτταταγ. οἰ Ποίοπάμηῃ 1) ἀσπο. (ὐττοῖαος απτοην ἔγοπα ἔπεγίπτ, οπιηία ἕνεπα {πὲ γῇ ᾿ " ν Β - . ν ; ἡτεράν ες ἰαχίτατο, να [σα ππλ}]ς ν]ἀδαταγ. Ἐχρεάϊτ τ: 

ἴδηις ντ ΑἸ! Εἰ5 (οἷς σοί πιδἔαοιατ ἢ ρει πιὶς δα τηΠ- 
ἀσηάππι απο ἔογοοὶ, ἀοί χιὰὸ ζοΓρο τίς ἐποτιρατα; 
ντοαπιΠὴ 4 ρᾶζτο πεὰ δὰ 14Π| δἄτίηρας » παν 

ααϊδιις ρᾶτγείδιις διτοὰ τα ουἰ5 ἸΔ 6 τις ςαπία τοη- 
τί ΠΡ πλι15. 50 τὶ δατὸ ἢ ἀεδετπὸς φασαηαεξ Ῥγάζες: 

πποππυ- Ῥτιπ, Γσοπιρτὸ Πόγιτη αι ἀὸτὴ [ΔΒ] Οὐ) ὍΠΟ ἐ- 
σμὸς ἰηὶς ἥπος τηϊτίσαγί : ἡ οοςοἰτατίοπε νογὸ οχοίτατὶ. Ατῇ 
«ἕξ. 1115 αὐ ἸὨἰτίο ΡΟΙ οἰοοίτατοηξ στατίογα, Ῥοίϊ οαϊ- 
ἐμή τα πὶ οὐε σοπργοο ΙΟπὰπὶ πηο  εἰξα χυιάληι οἰ- 

ς, 
μίρεατ: ἤς ἐοπίποῆςτ ἔα, ντ δα ΟΥἵα ΘΟΠΊρΡΓΘΠΙ 
Ἰομυπη ἐχοϊξεσαϊ, οἱοςἰτατίοης Τηϊτίροτατ, Ἐδάςπ, 
Ἰρίταγ γατίοηο τατη δά Ὁ] Πότ 5,4 πὴ δα τα το - 

ἊΝ : ἰάψπι. 
πἰδατη» ἤς ἀροζήογε ἀοδο5; ντ ποχαλαυαΐη πὸ Α4ΧΟΒ ΟΟΠΠΤΗ  ΠΏΓΔΚ 1τὰ ἰᾶταβ ἂς ἰαττο5 Βαοητ, ντία- 
ἐρδοίοια ρεσταγθατὶ ρτα δας, δος ὈΙἀδγη τὰ θα] εη-. ῸΙΘ Πςξεὶ ροῆτπητ. Αἀεοηῖις οἱπηϊα, ας αχίσιιδ 
τί αὐ! 44πὶ οὔξοτ ας. [πλῖη “πδηταπν οἿ.5 Πέτρος Ἐἰγοιτηρομαητασ, ἢ ράτα]α πῆς, ἃς ποθὴ ςοπάεπία, 
τότῖτ, ἃς αυϊείςος [4 τοι ροτ!ς, ὃς πηατατί πα νείροῦτ. Ῥτο πο ἔρις Παοτι ἀθθοητοϑδὶ νοτο χυσηδετῆτες 
τίηααις ραδεΐα., Πααϊάοῖη 14 ΒοΥ σεαῖ, Ὁὔδιος. πὶ Ραττε ἀν ποιΐτον ὃζ ἀἰπυπραητιτ, δε νις Πτηι πὶ 

Ἐφμκμε "ἷς Ο ΡΓΠΊΏΠῚ γΕΓῸ σομΠΠΐατα Βὸς ξιοτῖτ, τς Φαὶς ες. {6 τθάεξαητ: μος (σοι οἵδ, ἐχοπαπι οὔς γἰσίάιηπι. 
τοῖς βτοχ Ὁ πι1πὸ ΠΪΠ.15 ἕσγοσοπη δα ΟΠ] ΠΡ τοιηρᾶγες. 8 Ἐ Ὁ μα]ςσιπηαιιο ν οτο {10 οπἐξα αυίάοιη μδος οὐ! 
δεῖίο ἑεμ!ὶ Ἰσῃαῦο ἀατέ οαπὸ ἰατίς εα αἰ ἀθ τη ατθίτεοσ πὸς ἕο- Ἐο ργα δὶ ορόττεῖ, ἢ ταϊσ πὶ 5 Θππιπι οχ μῖσος 
κὸ το, ἢ Παῖς οπληϊα ςοπεγατγία ἔαοί ἢ ἀὰ (ΕἸ ῬΑ πγι5 ἐϊ5, Τα να]. υ αὶ ηγ αἰχί ταὶι9. 5 Θ411 {τ ππα πηρῈ}- Ὅνὴν μῆκος 

{απ απἰπιοίο ΔΒ! εμ ἃ ςΟ Γ] πλιι5..Ατ {1 φαΐδ α- 
απο ἃ ΒΕ] ατὰ Ἰάοηθο ἤὲ ντί νΌΪοτῖτ. ντ οτἰὰτὴ 

νεει πᾶσ ἩΪΠ δ ητίου ἤτ ὃς ἐροέξδ ΠΠὸτ ῃ ςοἤι5: ἰς (δα 
δὲ βιξία- ςομδογε άεθεῖ, πε νεῖ ο5 ἔγεπὸ σοπτογάπεατ, νοὶ 
διΐρ»4οϊά σα] ατία Γαδάατ, οἱ φπη ἤλρο!ο παράατὶ χαίδιις 
κρενάμηη, Ῥίεγίψας ξαοίπη 415, πχάσηὰπι [8 σ]οτίαπι δα ρ (οἱ 

Ραγαητ, ΠΕ ἀπτοπι ουηίπο5 ἀπίμιὶ {(ςπτδητία' 

ἵὩ τὰ ̓4 τγλῃσηξ, δημο5» ΦΖαΐ αητοτδ Ρτοίρίςογο ἀόθεθδητ, 
ὌΝ σαοοϑ γοάδεητ: ἀππὶ οΔΙ σα δά πηξ, ὃς Προ] ς 

ε5 Βάσεὶ σα ἀσητ, απιὶ τοῦτο ἱποατίπησ, νι ποη πορο- 

ἰᾳ ὑρμθς ὙἹΘΆΪΟ ρογταγ δε αταῦ: ἀλ (Δ ς αὐ τς ἜΖιις ΠΟΥ [0- 
ἐῶν Ἰεπέ, φαΐδας ὁ! ξξίο πἸάχίηγς υλο] οἴδὰ οἵδ, χα]ᾳ; 

ξα ἀανίία, αοη ρεχείατα φαυσάλιῃ ξαοίμητς. Ὗ ογαπα 

χΟἱ] ΠἸ ᾿πητο. πρρο τρίτη ααασιηαςρατίς μρέηγι "ὃ 
ῬτΟμεμ γα τι5 υἸοῖίηὰ ΠΊΑΧΊΗ 5 το ποῖ; πο πι- "δ ὴς 
φαἀπιοαιπῇ {1 ν οχῚ αι ριαπγ αααοαπλᾷπέ (α] ρᾶττα 
Ῥτοϊτθη ἀογίτς τοῦσηι {Ἐξ 0}}ἴτὸ ΑἸτογατα γεγο θα 
αἰιτοτφατατις ζατοηα, Π πὰ Ῥᾶστε το ποτα ἃ [οἷά ποπ 

Ἡςέεϊτοτ: αιυση το Ζαστα ΡΟ Πς τιλταὰε ! ]οςο ᾿ 
Ὁράοη5, ἀυ (δ ὩρεΓ ἴῃ ογε σαρτατ οι: αραταπι 
ΔἸΠαΧΙΠ ς αἰτϊτείτ. Ἐδιτ οὐδ ταιϑγα  πιράϊο 4105 
ας «ς ΙΡΩΣ αχῆσιις ΔΠῸ}} ΠΗΡοΠαὶ (ΟἸοητ, γε μος 

Ὲ Ππηρσπαἀοητίδιυηη, Ρτοιήληβ, ΠΈΠΌΤη ΠγαΧ Π]1ς ςοὺσ 
σίρεγο πορ!ρατ, (λιτοά ἢ αϊρίαηι Ἰρπόσαγς αἀ- Ὅν ὅε- , 
μ8ΠῚ ΠΟ] Πσῖοβ., άπ τιρίάϊτας ἔγοηὶ τ; μος 1- ἽᾺ με 
Ῥίαπι ἀιοᾳ; Ρογίογ δΌτηι5. ΕἸῈ δηϊη πγο οὐ φασι τ ΝΝ 

Ἰοπάμιτη, πθατιε Ἡἰ Πηῖς ἀυτίτοῦ, ντ ταρατ αν πιῃι ας βαδο. 
ἐζετ: πεαιιο Ὠΐπηῖς τοσ δ. γε ποπ δητίατ. Ροι- 
ὈΔΟΙΙΔΩΙ ΟΧΟΪτατιδ μος ἰπηρα]ίτιι., σογυίς οι ἀάτο]- 
11τ: πλὸχ ἔτεηιπὶ οἱ ΓΘ ΠΥ ττοπ ατ ἀταποῖη τοι 5 
τα πα ΤΟΓΟΣΙΒ 9» ΠΟ πο ἀπ 1 Ῥεζρόγαο πιοηο- 

ΤΊΙ5.5 Ποαδὶ τοῦζε οἰίδασάτας οαμ1}8, γἱο ΠΠτ οἱ 
σαι ποάδιιηγ. Υ δὲ χυΐς οχαιίπι απϊτηᾶάπογτοῖ ἀθ- 

ιριεεκοῖα ΜΠ οἰτηοἰςο[ἘἸ Ἔχμῖδοθῖς, ιαί! δὰ {ιδοιιμα νη ἐΑ-- ἩΣΗΣΙ 
θοσεμα σοροτα γε]: ἴα ἴτα ἀθιλμ! δίς. υαῇ ἢ 
4αΐδγοπη οἱ τ σοι οο ἤΏγισ. δῖς δηϊμὶ απο οοηῇς 
ἀδητιἤτηγο ἃ ἀρίτατίοιχογη οοἰογοτγ δοσοάςτ, Ας 
ἀεἰεξξατί ςεἸοτίτατο ουσίω οααιαπΊ, ἤος ἀὔραπιθη- 
το οἰἕ,  ΐρρο ἔιρα εμαίοτῖς, ποη ροἀοτοπτείπα 

Ρειρίς, 

γεεφῶ 

Ο: εφηΐ ςοπίγαγία ἕαοίαπε οὐγηϊά. Ορρὲ ἀππὶ ογὰ Γαείιπι Ὁ ᾿ς ἐξασί τασ σογαϊοῖς εἰατίο ας, ταμὰ}}α ]αχίτατε : αἱ" Τακῦνε 4 
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Ν ιϊ υἱ- Ρογρίς, [δ σαγτῖτ, δῖς Ἐπὶ πν ἃ δατιγὰ ζοπὶραΐαζις Α νταπίαγ, πηαρ ΠΗ σσητίαιη υαηη ἀπ ρτα (δ ξογῦτς. 
μάπιθν [Ἐς γε νοἰ ἰρτατοῖῃ μίπο ςαρίατ; ΠΠΠ “015 ἔοττο οο- 
κῆρ τὸ βατνἑτγὰς σαληνοιη τ οάμπι τ, σαγγοτο, Ὁ ἴϊο ἢ 

τοάιμπ Αἰ υ] 4 (ἀρογει, χυϊἀσιιπηις ταὐπάουῃ 1}-- 
χα ἤτρ δος στο, πος Βουλ σγάζαιη Ἐγτ. Οοτο- 
ταλα ΝΟὶ οὐτη ἰρ]ομάοτγο ιοάαπὶ ργοάιιέξις ἔιο- 
εἶτ δά ἀσξιγγθη άιπη. ρὰγ οἱΕ οὐ οάϊ. ἢς οὐῖη ρυϊοτὶ 
ὈΧοΓοϊτατίσπο ςοηΠιοξα ει, ντ ρο ΕἸ ΠΗ χίοπος 
τηλίοΥΘ ὈΙΠῊ πηροτα ργογιατι Ν ογαηι ἢ 415 ΘΕ 110 
δὰ πος ἰῃἤ τατον ραγίτου ἃς ἔγεηιχη δά άτισατ, ὃς Π- 
βυη φαοάάλπι ἱπἰρατιοηἷβ εάατ: ἔγοηο φαϊάοιη 
ῬΓΕΙὮΙ5 νον ὁ οὖς, α ἰπΠΙσατίοη!ϑ ἱπηροσῖο σοη- 
αἰτᾶτατ, Ας ροξξιδ αι! ἀε πηι ἀητοσῖις ργοτζαϊς, σγιι- 
τὰ νεγο Γἂ ἱγασιιη τα ΠΗΈΟΙ τ αἰ τίς. ποτ το Ἰὰ 
τατῖθῃ. ᾿Νεαιιλιιατι Ἐηΐτη Ἐχοδ πη οἰσοητος οὶ 
σγατα τα σῖς Πα δῆτ Π10}}1ὰ. δίνοτγο 1115 οἄπο ἴῃ 
δαηδπιοάμπηι Ἔχοίτάτο, (το π πὶ γειητζατ: [Ὁ] ρα 
Βασάϊο, αιοά τείρβέξι [αχίτατίς Ια ρατο (ο ἐδ ογὰ- 
ἴα πὶ Ρατοτ, ρ οοῖα φασάλιῃ ὀχ τα 4, οτιγιδα. 
ὙΠ ΠΟΤ (ἀρεγϑθῆς ἔογτισ, ὈπιηϊπῸ γεργα- 
Θηζαης ΒΔ πὰ νεημΠξατοῖπι., Ψ141 ΟΓρ ἃ Θά τιο5 Δ]Ὸ5 
Ἰπϑ (8 ἔεγγε (οἱςες ταίουη χο ἐροέξαμτ θα, ὃς 
Ἰδογαίεπι ἀρο!]δητ, ὃς (ρσταποιιπι, ὅς ἐιιοἰἔγοτη, 
ὃς ΔῃΪπιοίαπι, ὃς Πιρεγθιπι, αἰ ρεξεαιις τὰ ἐπι- 
οὐηάππ), “αΔηὶτγισοιη. Ετ μαέξοπιις 4ιτάεπι 1115, 
41 ξογτὰ 5 δα ἀοπάογαδιης, μας ροτίςτίρτα ἔππ- 

Ἐφφων ῥ6 γο, 51 “1115 ΔΓΕ ΠῚ Ἔ4πο αὐ ροιπραπλτάοῃςο, ὃς οσῖ- 
ἐυ.. φοῃαιίς ρετῖτο, ἃς ρίοπάϊάο νοῖτ ντί : (οίατ, πο 

ἂδ5 φιουίς οαιο ρους τα] ργατξατὶ (δά τΕα εἴ, ντ 
ΤηάρΠΙ15 [πη ταὴϊ {τ Δ  Πγ115., σαη σοῦροτο γα] άο. 

Ετνοῖο 15 Θαμ115., 48] (δ πιεῖ ετῖσιτ, γαῃτορογο (τὰς Ομδητὶ 

Ρυϊςβτιμη αι απ εἰξ, ἔφα ἀν ίγαθι} 6, (δὰ {Πρ ]- δὲ ε’μνο 
Ὁἰσπάπηι: ντ οσαΐος οπηπίππν ἐροξξατογιιη,, τὰπὶ “"κεραὴε 
Ἰπαοηστη, ΦιαἢῚ (ἘπαιπῚ,ἴη Ἷ8 ςοήϊδέξος ἀοτίποατ, ἢ κα 
ΝΝεπιο αυίοτι ςοῖτο νοὶ δῷ οὸ αἰ ςεαϊτ, νοὶ] (ρα- 
ἐξαπο ἀοξιτίσαταγ,άτηη ργαεἴαταπι ἤαης 1116 ΤῸ 
ἴσαι Ππαὴν Ὁχ δες. (ετοσιτη Π σα τα] πὰ Ἐ4 μα πα 
Βα οητί νππιοπίατοντν οἱ τυιδιιὶ οαπὰ ἱπιροτγίο ργα- 
ἔτ νο ! οχαυίταπι πλαρ τον ἤδτ Ὁ {ΠῚ πο πος ογίτ 

Β ἱπουτηθεπάσπι, νὰ Ἰρίδ (ο] 5 ἢτ Πρ] ἐπ ἀϊάϊι ; {4 
ἩΠΪτο τπᾶρὶδ ν τ ΝΠ ΘΓ ΠῚ ἀσιηθῃ.. το οἴσει (ε- 
ἀπ τεσ, ροέζατα ἀἰρηιηη αάρατοατ. Οὐ πα] ΟΌτοτη 
{πη πο τη δα ϊς οἰ οὐϊ πα χίττς ἰαυιάατιν, ργα- 

σεάλτ σαι σα ρα πῚ, ἡ] σοΓΡῸΣ δά τ ἢ αἱ- 
τἰτα ἀπο τότ γε δ ύγίπγο {πΠξο]] ες. ἰοητε τὰ - 
χρη δά πηοάϊιπι ΡΓοΟργδάϊασαγ Σ ὨΙ ΠΏ ΓΕ ἘΠ ΐοῖ, 
ντοὰα ςοτογὶ ρδάεγοητίπη παποίεαιαδηταν, Ἐχ ἢος 
δατεηι (ρεξξαςι]ο αι] οδίεαμ! (ρ᾽ἐπάϊάτη ροί- 
Πτὸ δῖη εηῦο ξΟὨΟΙτάζο, Πδ 116 ΠἰΠ115 σοἰουίγου ηθ- 

Ὁ πε ὨΠηΐδ ταγάε ργαςοάατ: ἰδ θα γατίοηε 488 ἐπμὶ 
γπάχ της Πυητ αἰαοτες, δζ τγαςες, ἃς ἐρδοίεπι 44 Ἶ4- 
Ὀογοῖ ονοιι ἀπ} πηαχίηνα ἀςοδητοῃ ᾿πάιπιητ: 

ται νεῦο πεςοῆς εἰξ, νείηρεης Πτορίτας, ἰῃρε ἢ β 
σΖΙογα τη ΠΙΠΏΪτΙΙ5, ὃζς ΔΑΥΊατη ἤλτιϊς δά τ. Ιᾳςοά; 
ποηὶρίς ταπτυ θη πιούο, ἄν πιο 5 δἰῖατηι ΘΟ 1-- 
τατα5 ἧμιν αὐϑ τε ἰροξξα δ! 5 οτίτ. Ἐπίπυποτο ἢ 5 
Ἐσθατη [ΟΠ Ἰοίτοῦ ὅπγογίς, ἃς τς δάμποοτ, νεἰαοτος 
{πηξίμετε Ροῆϊε, ὃζ εοάεπῃ τοέξε νταζυῦὴ Θχδσγοί- 
{15 δά ΓΘ τ ΤΠ τάγομὰ σοη ποξαςιοητίδιις, ἴῃ ςαυ- 

ΓΕ 
Φαλαίε 
σις. 

Ὁ. χα Δπτεπη ρ]οτίαιε ρυταηε θα, σαὶ ἐγαγα Πης ἴ) τατοηΐδιις οἰξότατιοηῖς σαι! ςοτηραγατίς, ἴῃ τοῖ- 
τΩΟ Πα, ἐοτρι5 ετίάτη ροΥο ἔβοΊΠ τις αάτο! οτος, πλ}- 
ὨΪΠῚΕ ἤς οι πραγαϊαίη οἱξε (δ ΡΌτΙσ, απ Ο]]6 5. 
Ταςοϊἔξοβ, να! άος ᾿ππῖρ 5 παῦος, (ἃς ἱππιδὸς 
δεῖς ἀΐςο, πὸπ ὀπιάαηιν ον Ρογγείξοβ, (64 αι 
Ἐχίξαπτ το ἰάτοσα ὃς οοχ5, αὐ ἢ τ (Π|0 Δητοίίο- 
τίδιι5 ΠΟ Ἐχίσιο [βατίο δοϊϊοςαγε ροἰξεγίοτα οὐτι- 
Τα ροζεσίτ. 51 4115 Ἰρ τι στα} ρος ες ἴτα (δ 616 - 
τη ἔγθηο {ππτίπιτῃ πραϊοτίς, ρασιίραις 116 Ροῖε- 
τίογίθιις ἰὴ τὰ ]οβ (οίς Πές, ὃς ςοτροβ αητοῦιας ἢς 
Ἐγίρίτεντο τοσίοπε σοπἢΠίξοητος ὃς αἰτηῖσι, ἄξρι- 
ἀδηαα ςοηίρίοίλητ. αἱ λης ἀτπτη ἔξοῖς, ΓΕ ΠῚ 
εἰ τα. ττο πππὶ εγίτ: ντ χα αὖ οσασοραοϊεστί- 
πιὰ ρΓα ἘΔ ταγ, δὰ τη] ἕλοίατ ἰθοης, εἰτοι ἥροέξας 
τουύθτη ἐπ Ἰοἷο ἔαςδσο νἀ θατισι ϑάττ συίάσιῃ ποῆ- 
Πα], αὶ οτος δὰ μὲ ἥποαιια σο λίπα τοίην; 
ἀπ ραττὶπι οο5 νἱέρα (0 ταἱοϑ ξογίαμτ, Ρατεῖμπλ ἃ - 
ἸΙφίιοπη δά ἰάξιιδ σαγγοπεοιη δάσαϊο ἔσπιογα νου Ὀς- 
ταῖς ἰυδεητ. Ν᾽ Ἔγιλ πη 05 Ὀρτ στα μος οἤξ ργεςς- 
ῬταΠῚ ἀΓ ἰτγαπλιτ, τ, Ζιοα (Ὁ ΠἸροΥ ἀἰοΐπιις, ν οἱ- 
ταΠ1 45 νΟἰπηταῖὶ σαί τἰ5 ραγιιοσὶῦ; νἱοΠ τὴ ἰεὶ ροῦ- 
Ῥετὰο (᾿αιαξαγ, ντ 6410 τοαπίοίςοηαὶ ΠΌΡΙα ἤᾶτι 

ΝΝαπι 48: ρὲγ ἐοδέξί οΠοΠΊ ἔαςῖς δαϊα5, ντ δἰη1ο 
Φαόαιῖε ἐγαάίτ, εὰ Ποαῖς ΠΟΙ τ τρίς » ΠΈΖΕΕ παῖς 

ἀξοογα πιητ; 4αδηη ἢ “15 ΠΕ γΙΟ πο ῖη βαρεῖς, τα; 
{γα ι115 ἐχοίτου. Οαΐρρε πιιΐξο ρίαγα ρτατεῖ ἀο- 
ἐογαμῆ , 4 14Πὶ οἰ ἰαιιάο ἔαοίοτ, τα τη ας, [1 Π1 

Ἕφωϊ ζε- 

ϑετοί! ποὴὰ 

τοφεμήϊ, 

Βοσπιο; ἐμ 44 εἰυποαι ςοὨεησρτῖ, Ῥτοϊπάς ψυΐ͵ 

ἄοτεϑ ομληΐη δ ριΠΠοουτίπγας ὃς (ρ 41 1ΠΠ τὰς ᾿ὰ- 
ἱ δεταάμιις, οα5 Πρηΐδ ἀατίς ἐχίθογο ἀθρος, Οὐοά 

{ι ἐτίδμη τιιγη, στη Ἔχογοοτιαγ, αὐ ΠπΔογοὶη νέαις 
ζορίΊοἴατη ἀσίτοτατ; Ζαππιν οτο, Ζαατ ποποίξο ίς- 
Ταστεσγεχέσιτ, [ξατίτη ἀοἰσοπῆο Παῖ, ὃς ἤἐπαιη 46- 
ἀταβδταγ : οπηηΐηο ξαταγαπι {Οἱ Εἰ ἀεος, νέ ἀοίπ- 
ἐερ5 δά οτίροπάππι (δία πο ἱπυίτη5 αὐοοάατ. Αι 
ἴπι 6615 Βυ μα πλο 1 (46 τάπι 1}, αάδτ Πετοῦϑ 6- 
ἀιίταητοϑ ρίηρ! (ΟἸφητὶ ὃς Ποιηϊ 68, 48] εἰς ἀοχεῖα 

τα ηιθιὶς ἀδη14; δε! Π1ςὶς : σα Παῖς ἀπ ροαθοη- 
τὸ ὅτ, 4Ὸ τλΐπιῖς ἘΖΙΟ5 ππλ!οὐ 5. ἘΒΊοΙατ ργοτῇ, 
ἀΔΠῚ 805 ἀςςερασίςποαις ἀαμηταχατθάμιος θοηΐ- 
τὰτε ἐο εδτες βαρεᾶς, νθγανῃ δτίδιη ἰρίς ργορίογο- 
ααείγίς ἐαὶ ζοσηϊοηοπὴ η οὐς (τ οαληϊθιι. ΠΣ ἵ 

αἀϊπίηα ααχάατη νἱς οοίξετ: ΡΙαέθε δείατη βογίογι- Ἐφηΐες 
δοΐο, φαοηδιη πιοάο ἀγπηαζας οὐδ ἄορ οδε, 4 4]1- ἀὐδοϊης 
αιοά η Ἔααο ρεσίσαϊατη πτἀάίταγιιδ. θυίηχατη ἀξ- τ 
οἰτῆτι5., ἀοθαγε ουίοαπι ἤς οὔτ ξλέξαμι: νΕσοτρΟυῖ 

Ἑ τείροπάσατ. Αρίαιὴ χαϊάςπῃ παῆς. ΦΟΓΡαΝ ἰρίττη ΤΡοραας 
φοίξλτ: ηἰτηἰς ναὸ Ἰαχανης Βαπη ΟΥ (ΟἹ  ἔστιιητ. δίῃ 4“ Αἰ 7ε 
γά Ἂς Πεήσαίεα, ΠΟὴ ἀγηπάταγα, ΓΘ α ζατοοῦ οἵδ. Ετ τα ῶ: 
4αία ςογαὶχ σαοαιο 46 Ραγτίαπη Π|ατατη πη ΓΟ ἘΣΣΙ 
εἰξ,ιια Ἰοτα τον Ροταάτατς αἰ οἰ ΠΊΠ5 Ε1ΠῈ ὈτΙα ΠῚ τὸ - χίσισο 
σαπηθηταμη οΧ ἰρία οτῖςὰ (ς ροττίσοης, οὔτε ςοηΗ-: 
σπάθη, 4αοα ἐεγιοϊ γοίροάοαέ. [ἃ ΘΠ τα π, 
δέπΔΠΊΘῆτο ογίτοτιτη ἢ γεέξο ἔα δυσάτατη Πτ,ς481-- 
τί ἰρίτας ἐαοίοπι δή Παγο5 γί 116. αὶ! τὰ ΠΡ οσῖῦ, 

. ἘΧοιρίοτ, ΑἸ αγὴ ἀποίτπὶι5 Ορτί πάη, τι: ΒαΞΟτΙ] 
Ε Πτορεεῖς. Ηχο επἰπιμηαχίπης τοσίτ, φαίη εχ- 

τγα  οσίσαπη διηϊπθίςπος ργοίροέξιιπι πηρεαίτ, "ρία 
Ἰουῖςὰ ἧς ̓ αδτιζατὰ πζ, πνοαὶ (ἘΠ δηϊ, νο] ̓ ποϊηὰ- 
τοηὶ ἔτ πηρεάϊπηρητο. Αἀησιξη δε ριάδοηάα, ὃζ 
νἱοΐηα5 νμαΐαις ρᾶζτεβ 9 ταὶδς αὐτου ριπησΊπητου 
νας τ επιρτὰ τοραητ. Ετ φαοηίατι ΠὨΪ γα 4ι10-- Οὐ γος 
ἀιθυηπαπηβ ἰπατιοηιγο αἷς ἐαϊτοιη, ἢ ]αἿὰ Πιόγιυ: ἐα γα, 
ἱπαςηται ὃς ἢτς ργοθαμηιις ΔΥΠΊΔΓΌΓΑΙῚΙ. ΠΑ ΓᾺ 

τη παῖ νοζαηὶ. ΝΝΑπὶ ὃς Βατπθγυϊη μὰς ΟὈτορίτ, 
ὃς Ὀτας απ, ὃς οἰ ταϊὴ, ὃς αι: Πα η!ς εἰς 

( τοῃτίραιμι: ἐαἀθιηαις τα] οχίθῃα , τα οΏτγα- 
μ΄ ἤοχὰ πο ροτείξ. Ῥτατογεα ρατοσι Π]ατα (ὰ 4- 
Ἰῖς, ιια ᾿οτῖςα ἐςῆοίς, τερις. Πλοχγγατη ΠΠΌΠΠΠ πο- 
«οὔ οἵδ, πιὸ 415 το] πὶ ονηϊτίετς, ἤπιε ρίαραηηη- 
ἔετγς νεἰϊτ. Ὁ πάργορτεῖ δυΐογγί ἀεδος ἃ ἰοσγίςα, 
ἀπά αυϊά Βεϊοἰτηροάϊπιοῆτο ξαξαγιπι ε {ξτ οἱ 46 
Ἰοςορίμηα ἰῇ ποχίθιι5 δά ρ  ςάτι]65 πῆς, χα; οἰιπὶ 

Ὁ αἷεάς 



ιν 8 Ἂ Ρ̓ῬΕΝΙ ΕΝ ΘΟΡΉΜΟΝΝΟΎ, ΓΙ {9 

τῦαπα οχροσγτγοόξα Πτη]]ἴτεῖ δζιρίς εχρ]σδτισ:οιτα 
Βγαείο το ἀπιξα,οἰαιάαπτιγ. Ὁ ποά Ὀγδομίο ἱπίξατ οογος 

πέζόπνεαν (Ὁ! οταρροηὶ, γϑξξιϑ ἴτὰ ποδὲςυεύξατγαμι νι άς- 
ἐνῦν τιιγ 9 Ζιιαη ῃ δά ἰρίφηι ἀὐπηαταγατη {τ ΓΟ σατιπ. 

Ῥαγϑ ἀοχιγα πα: πας ΠπΡ]ατα παάατατ, ἴαχτα ἰοτί- 
φατα πυπηϊοηἀ νο! ]οσθο, νοὶ απθο ἸΏτοραπηθητο: 
δϑίχις φαο τ. ρογίσ!ο ἢ ΠΙπγα {π΄ ραττς ρα Πα ἢ 
πἰμἢ Βαδεδῖς. Ου͵α νογο ἢ ααϊά οατιο πα]! ἀςεί- 
ἄλτ, ἐπιιο5 ἰρίς τοτίπις ρογίοι! τ ραττίσορο : πεςοίς 

Ἐφυἱ βδ. (ς ε(Ἐ ἐαιμιπὶ οτίαπη ἔγοητίς, ὃς ρεέξογίς, ὃς ἰάτογαπη 
 πς ἑπτεσιπηθητίϑ ἀγπηαγί. δ᾽ πλ}} Θηΐπὰ μας ἑοπλογα- 
ἱαιοταὶς, ᾿ἴαπα Ἔαυῖτί γίςειη ργαξαδης, Οὐ πηι ψΌΓΟ πηᾶ- 

χίπιο τοσοη ἃ ἐααϊ ἔπη {]1α. ααοα εονᾷπι, σοτογο- 
ααΐπ οτίδπη τε πευγιππογιιη, γα] άς ἰοτα τα Πητνὰ!}- 
Βιετα. Ῥοιιης δυτοπι ορΒίρρίο τερὶ. ΤΠ θεν υὰ 
Ετί δι Ἰογαπι, ]οά ερδίρρίππι σοι ξγιησιῖς ὅζοοη- 
τίποτ, ἢς ες οοπίπτιπη: ντ τατίπς ἐππ65 ἰρίς (6- 
ἄσατ, ὃς Θααί ταπηθῃ (61 ποι ᾿πάσταγ. Ας ραγτίθιις 

ΤΡ αυΠ46 πὶ σοτοσς [χα:ς τὰτη 641], 4) ΠῚ ΟΠ Εἰ τΙ5 ἀγηλα- 
ΜΕ σ᾽ β δα δ - 
εάν το. τατᾶ ἘΠιεγίτ. ΤΙΊΡία5 γεγο, ἀοροάςβ, ςομί ηταποιπτι 
χωρρηέα, ΕἰἘ Οχῖγα ξουτλόσγα!α ργορεπάογο : φαῖθιι5 {πὰ ΠΟῃ 

ἀςοτίτ αγηναγιγα,, ἢ οςτες ἀς σοτῖο ἐπέξα ἔπογίησ, 
Ἔχ πο (ο]ςα: σοηβοίπηταγ. δὶς Θηΐπι ραγίτου ὃς τί- 
δίας αὐπιαδαητ, ὃς σα] σσογιη ἰοςο ρεάϊθις γῆς. 
Ετμας ας πὶ ἀγα ίχητ.. πα: ὩῸ5 ἰτὰ ππι μη τ, 
τηοάο Π)οοβ ργορίτιος μαδθαπιβ, γτ πη ἰσἀαιηαγ. 

ἐετλκυϑὶ Ὑ ετιῖτη δά Ποίξος ἰσάεπάοϑβ, ροτῖίις τηδομαγα ΠΟ - 
φομίθως, ὈἾ5.» ΠΔπν ΘῊ 15, Ρτοθατας. ἸΝαπὶ αι εαπε5 1π 

{δ] πὶ πτ. ππαΐογ νἱς5 ογίτ Ἰῃ ρίαρα ςορ! 5, πὶ 
επῆς. Ηαίξα ρογτίς! 5 ἰοσο., τι οα ἔγαρ 5 ἤτ, 
πος ςομιηοάς σοίξοτατ, Ροτῆις σοῦ ες τγάσ  α5 
ἀπ ργοθαπιιι5. Ν ΔΩ Πάτιιην αἰτογαμη ρογῖτιβ ο- 
{165 οἰασι!αγὶ, αἰτογὰ ἢς ντί ροτοίξ, γε θαπη γε} ἰῃ 
φάποτγίπηι, γεἰ δά ἰατογα, νοὶ ἃ τοῦρο σοπτογήιεας. 
Ργατογοα Εγίογες πῆς, παι πα. πηαρ!αιια 
Ροστατί!ο5. ΕἸαςι] το οππι τ ἢ] ρτο θαι οαπλ,]ιῖς 
Ἰοπριπηπιο Βείραςϊο. 51. ἐμ ἱ πῇ τοιηρυϑ ἱρίππι πγα- 
φβ ρογηιττίτ,ντ τοπιοῖ διιοτταϑ, αἰ τις τε ππυ [ι- 
145. Ῥαϊιοῖς τ]. 1}} Ρογίοθ πλιις » αι σηδ1η ορτί- 
τλὰ ἔπ οπλϊτεοπαϊ το] γατίο. Οπΐρρς ἢ 4αΐ5 ράττες 
Ἰααϑ αρτογίας ργοτοηάςης, ἀεχτγαβ δατοιπ Γεάα- 

φοῃ5, ΟΧ ἰρῆ5 ἔεπιοσίθα [Ὀπγες οτῖσξάο, ουρίἀετα 
ΠποπηΪΠΠ] αγγεέξατῃ οιητδγίτ: ουληληο ἤετ, νῖ ἴπν- 
Ρετι γεβοπιθητΠπ πιο, οπρ ΠΊ τ ας το πὶ ἔογα- 
ταῦ: ἀταπε ἰάθτι γα ξε Πτπὶς ἔογίος, ἐ ἀππα απλίττῖ- 
τατοὶρία σα ρὶ8 Ἰσοριιπιίοιηροτ ρεέξετ. Αταας Πς 
παϊάοτῃ οαμτ νυ σατί ἃ ΠΟὈΙ5 ττοπιπΏρητα  ρΓα- 
ἐερτίομςβ., βχογοῖτία , ργαιοτιργα πητο. Οὐ απ- 

τοίη (εἶτα ραῦ πτ, ὃς ἕαςογο πιαρ ταπὶ 
ἐααίταιτ 5 αἰο ᾿ἶρτο εἰξ 

ἀεοϊατατυμη. 

ς 

τιδίατεηι 

Ἐϊδορίη- 
αἰϊφατίο. 

ἘΧΡΙΙΟΙΤ ΣΙΒΕῈΚΒ 
ἄετο ἐφαεῆειε 

«2 ΡΡΕΝΡΙΟΙΣδ 

Α ΑΒ 5 ἰδπὶ, ΧοΠορΒουτι ἐξυάϊοίε ἰςόξογ,ίρε- 
ΗΝ ἰῃτογριοτγατίοιβ ἃ της ἔβέξα: Τ᾽ απτίηΐ, 

4αμηῖ [Π 414 Πλιιςῖς ΑΙΠοτοσιμη Επηαπιις 5 ΡΒ1- 
᾿Πσεττί, ὃς Οδνοὶ  Ετηδη 615,11). ρατίς τορι ἢτ- 
ΠιΔΠ15 ΟΧο Πιτο,, ἔοτς δἰθπηΐθπι ἀσσογοῖη; 4 1π|-- 
Πυὶ Βαοπε. ἐουεΠμηοαμς ΠΛ] τσ ἄϊιος διιθη- 
ἀἰο, αὐ οο5 ρεϊποῖροβ τα 7π|5. ΑὙἰτγίμ τη Ἔρὸ τυτῖτε 
ποητοουίο, πίῃ Πθοῦς ξδγιιαβ., σοσυδῖῃ . ὅτε- 
ῥΒαπιις. σαματη ἐπταπι μαθπεγίτ, τὰς ἰαδόγοπι 
τησατη, αηΐπηο Πρ εγα]!, αδίχαο νἱϊο ργοτίο, ουπε 

Β (οἰαεάξαϊ ςοπάϊείοπο Πδὲ οδίδτιμμ, τος απηἰϑ ας 
ἰρίᾳ ςοπάϊοίομπε ΠῸῚ ἱπηρίετα, ταὶ ποι γοδείτις - 
τοῦ; ἂς ΠΙΠ11Ο τηΐπιι5 δὰ αἰτος τηΐγατγὶ ίς ἀΐςεγοῖ, ἃ 

. ΤῊ ΓΟ ΠῚ ΠᾺ]]1115 πιο πιοητὶ οτίαπι δαέξοτς ργατογα. 
τερετῖ, (π πὰ σεῦτο δ βτσπιαγο πο ροίϊοτ, ἰποοα- 
ἀϊοπε ἀοπηι5 ἔτι’, απ μαθεθατίῃ ΑἸ τοριιπι 
ΤΛΟΓΓΟΡΟ] , ἢ αἰτορτίοης ργ4:41) δ. ]]ο παρογο Α]:- 
Ἰοργορίςο ρου ες. Ραάες μο5 σοξοσγο ργατοχζιβ 
Βοιλϊη!5 ρατί 405. [66 ἰρίπιπι ποη ραάαιε εἰβ ἰπηΐ- 
εἰ;ἄοπες οΕαρ 5 Ομ πΐθιι Πα τοητατίϑ. ἔς σαιηῖς- 

Ο (Ἀεοαίαγαμῃ νἱάσηβ., πΠοη πο ἀϊαίηο τηίγαςυο (το- 
ἔοτεπαο (ΟΠ τοῦ 44 Αροϊορίατη ἱρῆτις Ηογοάοτεᾶ) 
᾿λαθΏταπι δῷ {ε Πθγιιπι ργοβτογοτατγ, αιιοπα απλ]-- 
ἔπι εχ ἰπγαῆοτι Ογοάο πε, ργοαϊρίοίο Βοπιοη- 
το ἰἀτορεγταπη αὐ 6ο ἔμ] Πς; ιιοά πειίιιδηι ρογῖ-, 
(ξ πόσας, δάδοσις (ξοαπη μαροθας, γε πη! τογιτα 
εἰξορίπῖο. Οδμης ἔλέξι οοτεγας πο Ἔχοιτίο. 54}- 
τίη πος πιαπίξοίο ραᾶγοῖ, ἔεγγο ποπηίπεπῃ ΔΙ ΠΊΟ 
απο ποη ροτῖα!δ. φαοά νηιι5 ΔΙ Παι15 ηατί ΟΠ ΐ5 ε- 
ἴα5,8 41 ΠΟ! ΠΟΙ ν ογοῃς5 ΒυροςαιἝείςαϑ (οτὶρῆτ, 
να ἰεέξζογιηι τλο] οἰ ξἰα5 ἴῃ ςοπξογεη 415 ἱπτεύργε-: 
τα Ρἰ γί π γουθὶς., ὃς δογαγηάςπη 40 ἱρίο ὅτο- 
ΡΒαπορτγοίς ἐξῖ5 ςαΠρατοπίθα5, ἰαδογείποίαδ- 
ἰειατεῖ; Χοποριοητζειη ἱητορταπη δάστγεαί ἰμςι- 
Βεατίοῃς ἤοπα εἴτι αὐπ5, σατὴ Ἐεη ταῖσι Η. 
διορμαηὶ Δ ροπαϊΐο ἴῃ τοῦ ΧΈποροητίο ἰητεγρτε- 
το5, ΠιῖσΠο5 ρΙογοίψης γίγοβ, ὃς μπιοίος; ΡΆΠο]- 
ΡΒοβ,Απιαίαο5, ΡΊτοαπηετοβ, (ὐαπηεγάγίοβ, ΒεΙα- 
τίοηςϑ, ΚΙΒίττος, ςοπίςοπος, ααὐγίο!οϑ,ςεζογοϑβ. 
Ἡϊΐης 1Π|π ἰλοτατης. πα φυϊά ἀΐσαπι ἀε πιο] ἴα, 
αιᾷ εχ ργαςερτίς αἰτογίαϑ ἱπεϊιξεῖα Ποηπα}}15 (δπ- 
αἰτ, αΐθις (ς ἢ οἀ]αίπηατα ἐπα νεσε τιπηαἰτιατία ἔα - 
εἰγξ αι ἄστη σοσίταιιογατ. Εσο Χεπορμότοδηι. 
Ὦδης ἰπςσαθτγαϊτίοπεπι τεπταζαην ἰῃ αι οἰςοητία, 
ποηθίΒ}] ἐΧρο]ταπὶ ατατα νἹΓΠ]1, παποτηατηγίοῦς 
ἱπάϊοίο.τοςεπῆταπι. φιοάνε 4]! Ζυαηάο ἤεζοσ, οσ- 
ἄνα ἔξρρε τ ΠΕ] οιοπιγο ἀϊαϊηΐτας, ὃς ν(Π]} ὃς οςα-. 
αγὶς οπηπίππη ἐχῃίθεο, δ] 4υΐς Βίης ἐγαόξας δά 
Μττογάγιπι Ογαςαγαπι {ππάἀϊοίος γβαδίτ, νοτὶ 
τειι5 ἀθ ἰτιβ ἄτα γ ΠΟ ΠΥ ΠΙ σγατίαβ ἄσατη. Ὲ 

τραϊ ει] ογυτη οαἰ τ ΠΊ 15. οὐ φροντὶς ἱπνπο- 
κλείδῃ. ΝΟ νογθ]5. [64 τοαρίς. 

τυοηάα ΠΟΪ γεγίτας 
{μῇεῖτ. 

ΧΕΧΘΡΗΟΝΊΕΜΕ ΣΕ1Ν1 5. 



ς 

160 

θεν 
ΟΥΜΟΝΙΕ 5. ΧΕ Ν,ΘΡ 

πο Νὰ δ ΟΝ. ΠΟ δες δε Υν ΠΣ σξε ΞΟ  εσε τ ξιενς Ἐ ΟΣ με ΞΟ 5 τε, Ὀϑ Φοεδε ὁ ς 
ἌΝ θυ ἘΠ ΉΤΗΣ ον κχλιν ψλν ΤῈΣ 

νυ ευ αν Ἢ ἘΜ ΕΡΝΟ δου» Ἐν 

ΕΟ τ θυ ἢ ΓΘ ̓.9 

Ὁ Το 2 Ἐ 
΄ 

δίπρσηίαγ 72 4 σ Ἰ,247 1792 224,22) 671 2701 αν ἢ ηφο οῖ ογαίίηηο πο ΤΉ, οὐ, ἰἤογα «4. 8. 
Ο. Ῥ. Ε. ραρίηα ρα47} 6794 ἐφίει. 

» Δο. 6. (.-Εὐπιςυταῦι. γος] ἀπ δῖο 
εὐπᾳςοτατοι, τουτέςιν εὐπηϑέσα πι]εσοη- 

ἀιϊιπ). ἴ. οὐ ἀϊςητΠτμΐ, νεὶ, οὔ- 
τοπηρογαπει ΠΠτηΐ,, ν οἱ Πἀπηπλα οΌ- 
εαϊεητία ργα αι. Ν γα (πηττατῖο- 

Δβοττ, ραρ..1021.1022. 1022. Ὁ τπᾶγο ταητὶ νἹΓῚ διι-- 

ἐξοτγίτατοπι ἰσχιθατιις σοί ἀπ ϑορμοο 5 νογίτις 
επτοπήατο πο ἀπδίταγίι. [ἢ Απιροπε,ραρ ΟΧχ 
Ηρῃεὶςοὶ δτερμαηι τυ ρἰ5 223. 

Τό μὴ ̓πιχωρεῖν πος ἀπιςούσι ταδὲ- 

ϑ.μο Ια σταοδ. Λοπα ἡ δίᾳ,. δγᾳ τὸ μιὴ δ ῥέπάν, μη- 
δὲ συγγωρᾶν τοῖς ἀπεϑούσιν. ἔλεγον ὃ ἃ πίω πειϑω,, πίσιν. 
Ατίη τοχτιῖ “πα! ει ̓ οσοηάμπι, τοῖς ἀπάσοόσιν. 1Π 
{τ Βο "ἰς γογὸ, ρτο πίσιν,ἔοσταῖίς πᾶσιν, γε πάϊιπα, 
ἀπείϑω. : 

1ά4ςπὶ ϑορἢ ἴῃ εαάοπι ἔαθαα, ρασ.230. 4: ἀπι- 
σοῦσαν Παΐδοτ,ρτο ἀπειοθς τ ραρ..2... 1.4. Ρτο. ἀπησή- 
(σαν, (οτἰ  πἀυτ ὠπεονίασεν. Τἄθτῳ ἴῃ 1 τας  ηἰΐ5. 
ΡΆ5,.37 3. - ΡΓῸ ἀἠτσήσεις, (τε δεηά πηι ἀπάσήσεις.1- 
τοπιραρ. 37.4.1 3.ΡΓῸ ἀπιφήσης, ἰΘσεη ἀπΠ| ἀπειςή - 
σῃς τῶ ραρ.57.4.18. ρΓὸ ἀπιςεν» ἰδ ΕΏ Δτιτη ἀπάςεῖν. 
4ιοα τηληἰξο[τὸ ρατοῖ οχ ργαοοάθητί νογία., οαΐι5 
Βαςσίπησνειθα, 

Πει)ου" τὸ ΓῸΡ τοὶ μεγάλα πιςεύστιντ᾽ ἐμοὶ, 

Οθα5 ορροηΐς, 
Σ μικροῖς ἀπειςεῖν, τίει παίρος συγχεῖ χοίθαν. 

Οὐδηφαδίῃ ἔοτγγαῆςε ἡ1|5 ργορτοσ ΠΠπὰ ρταςε- 
ἄεῃ5 πιςεύσεντα, ἀϊχετίτ ἀπιςᾶν (οτ θοπάππ). Οτοά 
{βηίατη ποη ἱπθρτιτ Βαοῖ, ποαϑεάχ) (ὠπειςέν. 
πιξεύειν) (ἀπις εἶν. 
Ροίξ, 

ἀλλά τοι ϑεῶν ἀξοὶ : 

Μεενό σ᾽ ἀπίςησεινς ποὺς ἐμοῖς λόγοις. Ηϊς ἢ ἀπιςή - 

σαν τετίποας, Πση ΗΠ σαῖς ἀ ἐσιςεύξντα,υ Πἀξ Βα- 
δεῖς πο[εῖτ. 5] νεγὸ (οτδα5 ἀπ4οήίντα, ἰάε πὶ να] - 
Ῥΐτας τὸ ἀπηϑήξιτα,ηπΐ ράτογα πο τ. ἀ 6 πὰ ἴῃ ΡΒΙ- 
Ἰοέξετε,ρασ..429.3. ΡἈΠοέξοτος εξ 4υ ἰοφαίτιτ, 
δ (δαιτὶ ἱρίο σοη ταῦ, ντγιι τα Νεορτο] οπιΐ νογς 

᾿ Βὶ5 ἤάειῃ μαδεγοας οδτέρογαγο ἀοθοας, δ ποη. 
ττᾶτε ἴῃ Πα5 γοςο5 ΘΓΙΠΊρίτ. 

Οἴμοι, τῇ δρα(φ; πῶς ἀπίσήῳ λύχρις δϑεάντγο πιοάο 

Ἰεσοηάιπι ςοηίςξαβ., ἄτα ΓΟ ΠῚ ἀςοίρίας, Ἔχ νιγα- 
4 Ἰςέξίοπο σοπηπτοίι5 [ς πάτι5 οἰ ϊοῖταν. Οπατα 
δος ίαϊτεια ἴοσο ηἴμ}] τεπιοτα ποθ πῇ, Ὁ τι4π|- 
15 ΔΕ ΓΘ ΠΕ πίϑάν, ΠΟΙΌ 6 πΙϑεῶχ, ΡΓΟ πείϑην δ 
πείϑεοδαι ἀϊσατασ (ντ ἃ ρογιτΠΠππτῸ ΠἸη σιιᾶς σταος νἱ- 
τὸ ἴάτῇ ΟὈἐογπατιπὶ ραρ.1023.}.) ταπιθη ὃς σιθόν, 
δι πιθέσϑοι αἰ οἶταιτ, 564 {Ππῶ φαΐ οτη οἱ δου ΠῚ {6- 
σα ἀἱ αξξια!ί. ἃ πείθω. ΙΝ Αἴ ντ ὰ λείπω, ἔλιπον, λιπᾶν, 
ἤς ετί ἃ πείϑω, ἔπαθον, πιθέϊν, τε ἕξὸ ἀἰςί ροτείξ. Ηος 
νεΓγὸ πιϑεῶς οἰἘ δου Ἐ,.2.πηοάπ,νταῦ ἐλιπόμάω, τὸ λι- 
πέοστυ οἱις αὖ ὅη)όμιίωυ, τὸ πιϑέοϑαι. Ὁ υἱποτίαπη ἀριιά 

Πό5, 1145 ἀοόϊπηλις ΓΘ απο δας. 

1άειῃ ϑορῇ. εδάδηι βαρ. ράπ| 0 |9) 

Α ροξταϑ ἴξρε τεροσγίας τὸ πυϑέω. αἵ, εἰγτοΗοχιπι ρτο 
στα το ΠΟ πείϑομιαι » ΡᾶΓΘΟ; ΠΙΟΓΘΠῚ σεῖο, Οὔ πι- 
Ρέτο. ΗἩοπηοσιι {Π|4405 Δ. ραν. εχ ΟΠρί αἰ τυ ρὶς 
ἀκ ΣᾺΣ 

Μαίον᾽ ἄξᾳ πξοΐηκεϑεῶν τεροίεοσι πηϑήσας. 

ζον “ιφάοετο ράσ.51ι.:. 
Αν ἐπεὶ ἀασαμμώω, φρεσὶ λευγωλέῃσι σηϑήσας- 

Ηοςαπῖοην νεγδαμῃ οἰγοατη ἤεχιμ αὖ ΔΟΓ. 2. 
αζῇ. ἔσιϑον ροετίοὺ ξογπηαταγ. τη ἀρ οτατίοπίς 
(οἰ ατα (οτίρτοτος μος ποη τερογίταγ, φασά ορὸ 

Β [αἰτεπν]εροτίπη, ἂς Οδίογιταγίτη, Τπτογάπιπ Ἰάοππὶ 
γα] οῖ ἃς τὸ πίσευος. ἔτοῖιι5. ΗΠ οάτι5.. αὐέμοισι πιϑή- 
σας. ΘὨτίς ἔγοτι5. Ὁ δ πτῖς ΟὈτε Ια Ροσαης, νΟητ5 οο- 

ἄδη5. 16 πιο πλοταπ σογθηβ. Νδι πος γιγοαιια 
πο 4 ἰάπὴ γεζξὸ νοστὶ,Γαπηϊάτιο ροτοίξ. 

Ῥασ.531.Ε. ΑἸνισιμώτερον. Ηας ἰεξξίο εἰ θοπα. 
ΠΟ ὕατα Π181] πγαταπάμιπι. δὶς ὃς Ῥ] ατάγο 5 ἐν τῷ 
“ἶ πα δὼν ἀγργῆς. Κατα μαϑοις οὐ αὐ ὡς αὐύσιμον » καὶ 

σελεσιουρηοὸν ὅπη μέλεα, καὶ πόνος δεῖν. ΑὉ πος Ἰσίτασ βο- 

Πτῖιιο αὐύσιμκον (ιιοα αν αἰύω ἀφ έξ ) «οπηρατα- 
Ὁ εἴπας {{ππ ἔουπιδγαγ, αὐυσιμοήτερον, ΟἸ11115 Ἰητοσργοτα- 

τίο δά τηαγσίποπὶ νἰάθταγ ποζατα,, αὐυπκώτερον., ὃζ 
αὐυςικώτερον, Πιϊὸ ἃ Παῖς πηασίδ νἤτατα νἱἀθαπτηγ. 
Εδάεπιραρ. Ε. Περὶ ὧν αὐ βούλῃ δοκεῖν φρόνιμος ἐῇ). 

Ηιις ορροττιυηὸ τεξογγὶ ροῆπιης εεσᾶτος ΞΕ ΒΥ] 
γογίῃς ἐο Αππρβίαγδο νατς {(τἰρτὶ ἐν ἑη]α ὅπῃ Θήξαις, 
Ραρ. ἜΧΗ.ὅ5ττγρὶβ τοο. 

Οὐ γὸ δοκεῖν ἄρκτος, ἀλλ᾽ ξῇ ϑέλει, 
Βαθᾶαν ἄλοκα δὶ φρενὸς καρπούμενος » 
᾿Ἐξῆς ἃ κεδνὰ βλαςείνει βουλεύμαζᾳ. 

Οὐοπιτὰ γετὸ Μίποιμπα Επτηδηΐάμπι ςἤογο ἀϊ- 
εἰτὸν τοὺς Εὐμανίσιν ΦἘ(ς Ἀγ], ρας. 286. 

Κλύειν δικαίως μᾶλλον 5 ἢ πρᾷξαι ϑίλεις. Υ ἴ4ε ἱπέτα 
Ρᾶρ.732.4. 

Ῥασ.36. Α.Οἱλαηφ) 51 ςοάίςες πγθη 40 σαγεηζ, 
τὸ! ἀπικῶς, καὶ ἰωνικῶς οχ ἀἰρῃτῆοηρο ΠΡ ]ατυνη ἐϊ- 
ς65. Νδη Δ]ΙΟ οἱ λαγὼ » ῬΓΟ ΠΟΙ] ΠΊΙΠῚ οἱ λα οὶ, 
πουτέειν οἱ λαχρροὶ (ςτἱ δ ἀπ πη νί ἀογθειτ, ντ οἱ Μενέλεῳ, 

Ρἴο οἱ Μενέλαοι. Πόραρ. 37. Π. ἵλεῳ, ΡΓὸ ἵλαοι. Επ- 
{Ἰατ. ταπιοη Πὰς ἐς τὸ ρδμοῖβ {τ τγα τ, λα οὶ, καὶ 

Ε λαγϑὺ 67) εὐθείας πληθωυδικῆς ἀμφότεροι εἰσὶν ἐν χρήσει. 
Οὐταγο Π1ἢ]] ἀξασοινίςτως «ὐϑοοὶ τίωὺ δῇ παλα; ὧν γνωϊμείω " 
τοςοπτίογίδθι οἰ ππουδ μά τπ|. 

Ῥαρ. 40. 1). Τοῖς ἡμετέροις. δἷς ὃζ ἴῃ Πιροτίοτε 6- 
ἀϊτίοης {οτδίταν, ὃς ἰπ ντγαχας., νεγῆο ἰφείπα μα- 
Βοτ,αῦπτα γοίξεῖβ Πτ}}1ὰ. Ν αὐτὰ τη, πο Ἐγ5 οἰ αἱ- 
σαπάμιπα, αἰϊοααὶ τοῖς ὑμετέροις εΠΠδε (ογ] δΘη τη]. 
Ατοχργαςοάοητίθιις {Π]|5 νογθ 5, ὡς ταίχισε ὅπλα ἐπ 
ποιούμιυυ πᾶσι ΤΙ έρσωις τοῖς πσεησιοῦσιν, οἷαί εῷρ ἔρχονται ἔ- 

χοντες οἱ παρ᾽ ἡ μῆν᾽, ὅς. ἔα οἰ] σοη Ποῖος ΠΟπ ὑμετέροις: 
ατἡματέροις ἰσσοηάιιπ), ὅς, ΠΟΙ ΥΙ5, νοστοηἀ, Ηος 
ἱρίαπι ὃς οχ (ϑιιοητίθδιις ἄρράγοσ. δίς θηΐτη ἰρίε 
Ογτας ἱπέτα ρδσ.. 41. ΟΟ, λὰ Ῥοχίλς νεῦδὰ ἔδεε, 



τισὶ ἘΠ ΟΤ ἃ ΡΟ ἈΠ «ἰδὲ 

ἀϊεῖτ, Ἐ ξεα δ ὑμῖν λαϊξοῦσιν δήλά οἵα αἣρ ἡμδξ ἔχοβαν. Α τίοτο, ἴπ τοχτιι χυίάεπι, (ΟὐΓαρταίῃ νοόλα απὰ 
1, ατίπα γεγο, αὐπηΐς,α 11 ποίγα (ὰπτ. Ὁ παπμ5 

δατεπὶ μος ρδγαὶ ποι θητὶ νἱ ἀθατατ εἢςἘ, ποαιιά- 

Ὁυδπὶ τατηθῃ 6(Ε αἰρεγημαπάμπι. ἴΝΑγη γνεὶ πηϊηΐ- 
τπὰ ογατίοπίβ ραγτίοια, ἐπεγίτ σοσγαρζᾶ, ί(πρε 
Ἰείξοσι πηαχίπιατη εχ Εἰ ες πη ὉΠ ΙΔπ|. Ἐδοἢ]15 ἔξ 
Ἰαρίῃ5 οὐ ψυδη άατη αἰ Πηϊτατεῖη, 4ια: Ἰπτογοράϊτ 
ἴητοῖ ἰΐξας νοςε5, Ὁ εἰξγί5, ὃς 'Νοίϊτιβ, φαα ἸΙοπὲ 
πιδίου {Ἐπ σγαοῖ5,, ὑμετέροις, ὃ ἡμετέροις. (ΔυιαΓα 
Ἰεέξογεπιπιοπεγε νοἱ αἱ, ΖαΐΑ ἰατίπαπην τὶ ἀοέει- 
Παὶ νεγποηοιὴ ἄπαις ἀϊποτῆς οἀϊτίοπίθιις εχ- Β 
οσαΐαιηςεσο ΓΘΏΓΟΠῚ ΙΠτΟΓΡ ΓΟ 5 ἰᾳπογᾶβ, μος Ϊοοο 

πγττατ 6 ΠΟ {{π|} Δ1{{|8., ΠΟ 4115 τ] Ὠἰ γα: το πο - 

τἰτατὶς ἀςουΐατετ. 
τ Ραρ. 48. Ὁ. Καὶ ὁ Κύρρς πε σοὺς το, ἀρ ουῦ δίς.) 
“Με]ατίπα στα ςἰ5 ςομπ!ηοὲ τείρομάδδης, μαοῖτα 

Ῥοτιι5]ατπὸ [πηττοἀάοπάήα. Ογγιϑ δατεῖη δά ἢος 
{πδίοεἰτ. ἀπ ρίταγ ρον [)6ο5 ορτίπηαπι πιογῖς μᾶς 
ἄετο δὰ οχογοίταμῃ γείοσσγε, γυγαπι, ὅζς. Πεϊπάς 

Ροίϊξνοςοπι Ρες μια, ητογγορατίοηῖδ ποτὰ δἀάεη- 
ἄΔ,4πα Ἔχζαγίη ντίασας εἀϊτίοπο στρα. Ἰϊσοτ Ὁ 

γίγασας ἰατίηα ἀφἤ ἀςγοτιγ. ἔπτεῦρτοϑβ εηὶπὶ Βῖς, ντ 
δ (ἐχοθητῖϑ αἰ 15 1π Ἰοοἰς ἔασεσε ποη δπδίτας, ἰδ ο- 
τίσει το ρ τετατ οΠ Ἐπ, ὃς ἃ νοεδὶς σίας δ μα 1- 

Ἰοτεπιοτίογοπι οἵδ (Θιμτι8. Ὁ ἸΔηλΟ ΓΕ τη οἷμ5 
Ἰητογργογδιίοη θη ηταξξατῃ εομ! αἰτὸ τε] α!. Γ,6-- 
ἐξογειη τάπτεπ πᾶς ποσί ἀξ τς ΠΟ ΠΟΓΘ γοΪε: 
Ῥοί Πα πότ, ἀπ οηΐξ δ ἀτάϊ πεςεήατγίαπι, 
να η τα, ΡΟΙῈ ὄηηφώτας αἀἀεηάαπι σο ἡ ξαθαῦ. 

ΡῬαρ. τι ΟἿ. Οὐπῦταν ὃ ἕκα τος δφινοηθῇ . ὡς ἄλλος ἽΞ 

ται ὁ πορφίοσων» κἂν αὐτὸς μαλακιζ').) ΙΔεπιέεγε ὃς )ε- Ὁ 

το πο μοϑία τοστία: ΡΠ] ρρίοα ποίη, Εἷς νοῦς 
15 αἰ οἶς, Εἰ οὐ ὃ βούλεται . ζιτῶν ἕκατος καϑεδῶτω .  ὅ- 

πως μηδὲν αὐτὸς ποιήσῃ σκοπῶν. ὅζς. ΤΠ) εἰπάς, εἰ γὸ εἰηίαν 

[οἱ τὰ δέονίᾳ τὺ ὑμὴν ποιήξντες, ]εὕρίευτ᾽ αὐ πάλαι . ἕνεκὸν 

ὅ'᾿ μηδὲν ὑμᾶς αὐποιᾷΐ ποιεῖν ἐθέλφν.αλλ᾽ ὕκ εἰτίν. 

Ῥασ.ς 9.Ε.Ωὔχμενον) Εττοῦ ε[ πχαηϊξετιι5. 1,6- 
σεπάσμι ΘὨΪτ ὠγχευον, ἃ γερο ὑγμεύω, ιοάρτο- 

Ρτἰὸ ἀϊοίταν ἂς πγε Πουία5, 4 ]οηρα (δεῖς, ογάϊπὸ 
Ριούδάεητοβ, ἢ ἁτα5, ἰἜσετίθυπάας πλεῖαητ, ος 
ἀἰουε! Π]πλῖς νου 5 τοίξαταγ δι: 445., ὠγμεύον (1π- Ε 
4αϊη Ξενοφῶν ον Β.αὐαὶ τῷ, ἐπορευονΐῳ. “ὐἼροὶ τὸν ὕγμιον » τὸν 

σημιαἠνονΐᾳ τίμὺ κτ' ξιν ὁδὸν δ ϑεραζόντων. δ᾽ οἴη ΑἸ 1- 
πα,ὶῃ Μεάϊοϊαποηῇ, ὃς ΒαΠΙεηῇ δι άα εἀϊτίοπε 
{ςεῖρεαμη Ἔχτατ. Ὁ πη πα δητὸ, ὀχκον, ὀξυτόνως ἐε- 
φοθαταγ, φαοά αἰπ!4ο πη δ144: αέξοτίτατοπι (ε- 
4απτη5 δ  Θ ἀπ]. Ἂπιὶν Οσοπη ὕχμος 416] παροξυ- 
“ἰνως,ἰἀζιε γοζξὸ (στίρταπι Παοτ. Ὁ αἱά απτοπα τ 
ὄγκος, ἰηἷς γοΥ 15 ἀθοίαγατ. Οὔ γιπος, ἡ ΚΤ' σίχον ἔφοδος “ἿΓ 
ϑϑεραςῶν. καὶ ὕγμιη σουγύων. ν Ὁ] ]Θσοη άπιτη ροτίιι ν]46- 

οχταγοῖ, ὥγμενον,[Π τηλΓρίπε νογὸ, ὥρμησεν, ΡΓῸ ὡρ-- 
μήσεν. Ατ ογγοόσοῖη τπογι αίδηα ᾿ς οἰατίογξ εἰπεη- 

Ἑἀδπάσιη εἴα οοηίξατ, Ετγουίβ Παῖς ἔαῖτ οτίσο, ἢ 
αἱἀ σοηεύξωγίς οὐοάθη απ. [π νϑεαο ςοάϊςε, 
Ἷ Ὑ]]ὰ Δ δγευϊατίοπο, ας Πτογάγιπη ᾿Πσατεγα,ν τ 
ναΐρο νοσατατ, (τ δ ρατιιγ ὥγμευον, ΠΥ ΡΟρτΑρ 5 
γΕΙῸ ροΓΙπἸρεπἀθηζίατη νργουΐῃ ὀχοαάθηάο ρο- 
{υἷτ. Ηίΐπο πατατι μος παοηϊέγαμη ὠγίανον, ααοά 
τπηοδὸ ἰῃ ὥρμησεν, πηοαὸ ἴῃ ὡρμυνίαν, καυνῇ » καὶ ἀπίτῳ 

με μορφώσᾳ μετεμορφώϑη. ΓιΘαἱἷς αϊάεπι ογγού. αἵ 
αἰ ΒΊουἶτας σταυί5, ας τοτταπτοίφας γίγοβ τα πάτα 
τοτίιτ, {π|ρεπίοϑβ τεμεῖς, δέίη ναγίας ραγτε5 ἀρίτα- 
αἷτ. δεᾳ πιίεγαπι ἤος ν οσαθυ στη ὠγμευον, στα- 
ὉΠΠῚπηΐ5 ἐπιεπάδτοπιπ βαέλιθι5 ἰαέξαταχη, τα η- 
ἀςπδά Ρογτατῃ ορτάτιτ νεηισ, ὃζ ἴῃ ΡΠ Ι85 (ἐ- 

ἄςς, νῃάο ργατοῦ ταοήταπι ὀχ ]αῖαξ. {8 ἔς οτος 
το(πἰταταπι ἰφταταγον οστεπας διτξ, ὠγμοευον αὐτῶ, 
Τιοπραίοτίο,ν οἱ Παρ Ἰοἰτατ,ογαίῃε, πιθἤόγιιπῃ πη: 
{τας αἴτεἰρίαπι ργοσεάερας, Ὁ ποπίδηι δυιζαπὶ 
τὸ πλῆϑος ΠΌΤ Θἢ 6[Ἐς ιοά ἃ (ἀγα πηπηατῖςὶς Π0}}6- 
Θείαατη ἀρρο!ἰἀταγ, οι ἀδιαφόρως τα Πηρ]ατί, 
αιὰπι ῥ᾽ αταὶ! σαιάοτ, ἰάεο Χεπόρδοη αἰχίτ ὧγ- 
μάνον, Ἰὰς ὠγμωυεν, ΟὨγηηοάὲ ἀϊέξατιι5. Η πο 1015 
τατ ραζεῖ, μος νου απ1, ἢ (ογίθατιιγ, ντ ογ ἀαπα 
ςρπίξατ,ν Πταζαπι εἶδ, πες νεϊηίοϊοης ἃ ποδίοτο- 
Ρυαίαηάτιπη. 

᾿ Ραρ,60.8.8᾿ πεὶ ὃ δηανήσφεν) 5] οοάοχ ίαππς, πος 
δηανήσηεν αὐ ρτα Θά 615 φράτευμα τοίογεταν., ΑἸ οὶ 
δηπνήσᾳαν οἰκ (τα πά τη: αοα δα {|| αὐτοις᾽, ὅς ἀ- 
πέχονζας,οἰἘτοξεγεπάμιπι, 

Ῥαρ.69.Α.Δώης) δ΄ γοχ θηάο Ὀαγοτ,ἀδικῶς, 
ἰωνιπκόος τὸ ( (δ᾽ ατιιη ἀϊοο5. Ὁ Οπλιαπίτεῦ επί πὴ ἀ1- 
οἰ δοίης, ἀτεϊοὸ, ὅς ροουςὸ, δῴης, νοΓία οἐἱῃ ῳ, δὲ 
Τυτίτς τὸν ατεϊςὸ (π]άτατη ογίτ. 

Ἰθιάειη (νι Μηδὲν αὐτῶν καϊαϑεἰς) δ ςοάεχ οἴ (ἃ- 

0159 ὙἹτ ἔλλειψις Ατιὶοῖβ ἔα τι ]ατὶς., ὃς (απ άϊοτις 
ὑαξ. Ν εἰ Βος ἰρίμπι δἀάομπάιμπι, ντ αι δυίάαπι 
Ρίδοες, ͵ Ε 

1δ14ξ Ε. Ὁ ὐαήγυῖ5 πο ἱπηροῦδεπι υοά [εη- 
οἰδυῖι5 ἐπ Ὁ]5 ποτίϑ Ηῖς ρτοϊχὸ τγααΐτ, πος ταπηοη 
φδάάαπι, ἔογιδς Χοπορβοπτοπι ἀΐσεγο υ οἰ ας, 
ὡς ἀφρονεσέρας, 1. ἀΘ πλΘ ΠτΙΟΓ 65. Δ ρΓΟΐη 6 ̓Πηη 05 

ἀε(ξογες, 8. π ἐπέγοπι, [ερ εἰ Πγΐς τγαγίτὶβ σο ἢ 5 
τερτίς, γος! αἰοτοβ. Ὁ ποὰ εχίρίις Χεπορμοη- 
τίς, ὃς Γισποἰδ}} νου δ 5 1π ππιπς Ιοςσιπν (οτίρείδ ἔα- 
οἰὸ ςοΠΠἰσὶ ροτοίξ. Ηδης τπεαπὶ σοπἰεέξαγαμη ὃς 
Επτίρίάε5 ςσοηβγηταῖ, αὶ πίω Δ᾽ φροδί τω, λα [.4- 
τἰΠΙΝ ἐπαγοπνοσδηζ, πὲ τῆς ἀφροσεύης,1.ἃ ἀΘ ΠῚ 6 ΠΞ 
τα ποιηθη ἀδάιπέξιπι μαίσα Π18 σαηῖτ. δῖ. βηϊπι11Ξ 

ταιγ,ὕγακοι σουχύων. Ιάετη εοάεηινίπ]οςο Η ϑορῇος ς ΕἸ]εὼ Τρωάσι,ρᾶσ.6Χ ΡΙΔητὶμὶ ΓΥΡ 5 το. 

νεγίαμη αἕογι, αὶ σχτατίῃ ΡΒι]οέξετα, ραρ.382. 
ΗἩποίπητροξτα νεσρα, φαΐθιι5 Νεορτοίοσηι ν- 
τίταγ, 

Δῆλον ἔμοιγ, ὡς φορίῆς χρεία 

Σ πίον ὀγμεύᾳ τῦνδὲ πέλας που. 

ϑςο τα στασα,ἤ[Ογιος ἡ ὅ7} εἶχον φυτεία, (ὁ ἢ ταξις. 
[ὅϑεν τὸ ὀγικεύω, τὸ ΚΤ' ποίξιν ἰπορεύομκα!. ΕἸ ς ΘὨΪπΠα ἱπ 11- 

Ἰὶς (Ὁ ]Πς ἀο Πἀογατι (ἰρίσοτ., ντ εχ [ςφιεπείθις 
οοηϊίοὶ ροτοίξ: δι δ  οἰταγ Θηΐ πα 115 ν ΘΓ] ὀγικεύει 
Ἰητοτγρτοτατίο. ] νοῦ δὲ, αὐ τὶ τού ἐφεξῆς πορεύεται. Επ- Ὁ 
Παιτῃινεγὸ, Οἴγωος, (ἰλα1) ὁ ἀροτοιαϑεῖς τόπος » Καὶ 

αὐοιγεὶς οἰρόῳ - ες δἰτὺ τῇ οἴγο. καὶ ὄγκος» ἡ ὅ 1 ςιγχος, χαὶ 
«ὐλαχοδης φυτεία. ὡς ἀπὸ τὸ ἑλκό», ἢ τῷ ἄγφ.καὶ καγονι-- 

κῷς βαραύετω παύομα. Ἡ αοῖάεο ρἰαῖθιι5 (ατη ρατ- 
(φάτ, «ιὸα ὃς ἰῃ ρείογε ςἀϊτίοης, ΡΓῸ ἱο νο- 
οαθυο ὥγμενον,  ογίρτιμι εἴοε ὥρμησεν, ὃς ἰῃ ροίτε: 

Τὰ μῶρᾳ, γὸ πντ᾽ ὅφιν Αἰ φροδέτη βροτοῖς, 
Καὶ τοωύομε ὀρθῶς ἀφροσείθης αβχά ϑεάξι 

Ῥοεγίπιργαἀδιίαπι φιιζοπι, ὃ ργορτοῦ πιὰσ ἢ ΠῚ 
γοςατη ἈΠ πἰταταπη, αις ἴητεν ὡς (φρονεξέρας, ὃζ ὃς 
ἀφρονεσεέξας ἸητοΓοοάϊτ,, τγροργάρῃις Ηϊὲ νἱάοτιιέ 
εἰγαίδ. Οὐτο δατο 1 Υ̓ οὐτι5 δα ἱπλποἀοίξηλνὶ- 
τὰν ρεῆπι5. 84 ἀὀπηοητίαπη, αοϊπίληίαπι Ποπιίπες 
αἄῖσατ, οὐπι 411} πχαϊεὶ ῥ᾽ τρια πος τοίαπταγ, 
τιιπὶ ὃς ϑορμοοϊδδ ίη Απεροπο, ρᾶρ. 241. 246: 
ν᾽ ἀεἰπυϊέξα Α πηοτίς νὶ ΟΒόγαπι νεγθαἐβεϊεη- 
τοπι ᾿ητγοάπιοῖς,, ἃς ἰητοῦ σαῖεγα ἡ μας αὔοαιι 

ἠϊοῖτ, 
ὁ δ᾽ ἔχων [πὸν ἔρωτα; μεμμηνενι 

Σύχοὶ δυκαίων ἀδύκους : 

Φρένας οὐχ ασᾷς ὅπη λώξᾳι 
δομ οἱ 
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δὲβο α σγαςᾶ, οἱ γὺ σώφρονες, (Θ δίκαιοι, οἱ μὲν ὑτσῦ Α δοτάπισας νογίς σατο πὶ 5: ΟσὩ []6 ΖΕ] ἰαπιιηι, ὃς 
κείλλους γωυναικῶν, οἱ ὃ ὑανὺ κτημάτων δὄγηϑυμίας πίω ἑαυ-- 
τῶν φύσιν ἠρνήσεινϊο. ᾿ 

---- -ἄμαχος γὸ ἐμ- 
“αϊζει θεὸς ̓ Αφρόδητα. : ὲ 

ϑοηίις τοι Βογιπὶ Χ οποροτίβ νοῦ ογα πὶ 
Ἡϊς ετίτ, Ὁ τιοπηδάἀπχοάιιηι αἱ ν ΓΟ 5 [ΠΟ 5 οἰαΠῚ [{||5 
γχοτίθιι Ἰπγα ἀοπιοίεϊοος ραυίοσος πἰπγίατα [ὰ- 
ΤῊ Π Αγίτον ἄσοπτοδ, ὃζ σο ] ὁ αῦτος ἀορτεπεησῆτι, 
εοϑ ἰητευ βοιαητ, θη ὃ ἃ Θο5 δά πατεῖ ο 5 Ἔἤτρα- 
τεπῦ, πόσας αιὸ {5 νχοτας αὐ ἢ 5 Ἰαπα σουτι- Β 
Ῥῖας, ὃς σοπίξαρταϊαϑ ατοἰτγοπτυτ, αι δα ἀπο οτ 
νϑηογοιτὴ ἰπείτατας, 41 4 Τὴ τη] ΠΟ ο5 ριιαάϊςα5., δ 

ἔμπα πγρητα ργατἀϊτας πα αἰπιὸ σας : (ο αιὸ Πὰς 
τἰπλία σοπί ποτα ηἰς, ἃς σο!! ουΐοταπι ἔαυ]] ατὶ- 
τατο ἀοἰσίγατη [ἐσί εἰ πιῖς πγατ τα ἀπ γοθ τη ΓΔ Π1], ὃ 
4 {{Π|5 δα αἰτοϑ τα πϑ βουσί Πριςόταν, ΠΠ05 ργοὸ Πο- 
{εἰδυῖς μαδοησ, ἢ οτίατη σσο, 4] απ ηγαάπεττε- 
Ῥαπι Η]τπτπὶ ποῦ {{π|π|5 Πομαίηΐ5 αἰ οἰρ πα, ρτα- 
ςορτάπς ἢς αἰξοέξαπν, νὲ (απὸ ργαςερτογθπι, 
τηασίς φαὰπι πιὸ ραγοητο πη (ἰρίςογου, ας φάτ ηΐγα- 
τοταγ πα άϊα {π᾿ Πγ1}15 αέξιι5, τό 4; ἀΟΙΟΓ  Ρο - 
οἰτιις. απο ητεγξοςὶ. ; 

Ῥαρ.79.Ε. Νωῦ ὃ ὐτα) ΕἸα:ς ἴτα σοτηπηοάϊὴς αἀ 
νογθιπα γοάϊ ροήπητ, Νπης νογὸ πιοητὸς {Π| 
{ὰητης ἀοίεττὶ ὃ Ὁ χα ργορτογ!πτογγοσατίοῃοπι 
ἤςς οἵξ νοττοπάππι, 4πα: ἴῃ αἰτογα δ ϑγίοσς ἰητοῦ- 
Ρτοτατίοης ἰοσατ δα οὸ σοιηπιο τ} Βαροῖο ποα 
ν᾽ άεῖασ,. 

Ῥαρ.72. Α. Αἰ πλαγσίποηγ]η ντγααιε δάϊείομς, 
{τς ογὰς νἱτἰοδὸ (πείβτιιπη, εἰποὸν ὁπεὶ δείη,αα: {ς 1ο- 
φοηείλ, ὅπ εἰδείη τοῦ. 

Ῥαρ.77... Οὐπου ὄηιτυγχανοιεν) ἸΏτοΓρΕα5, Ν δ᾽ - 
σαπααςο ἴῃ ἔσταϑ ἰπ οἰ ἀ{ΠΠ6τ. Ὁ πλπτοῦτοπι πος δά 
Ογτιπὶ (ΟἸτη Γοΐογτ. ν᾽ μἀς {{|ρίσον οπὶ [οτταίς- 
{ε ςοάίξεπι αἰϊάοτη ΠαΠῸ πα ξευμαι, ἰπ 4ηο (οεἶδε-: 
Ῥατύτ, ὅηττυγχάνοι αὐ,αϊιο ἀ ταπὶ εχ ργαοο ἀθητίθιι5. 
ἀυὰςπι Θφαθητθι5 Χοπορἤοητίς νο δ 15 σοΠ ἰσὶ 
Ροτοίξ. Ἡσοπιοποο, υία ΠῚ νυ] ράτατη Ιεξει θη ΠῚ 
ται θ6ας.. {4 ὅῃητυγχείνοιιν Δ ΟΠ Π65 Ογτὶ Τοοῖο5 
εὔὶτ τε γεπάμπι,ας νοσσοπάππι), [πο ἀΠ|ςπτ. ΕΠ Ε 
δπΐπὶ ρ γα 5, ποτ ποι ατγίς πιιπγοῦί, Ν οἱ [τοῦ - 
ΡΓο5 Βϊς οτίαπι, ντ ἃς Αἰ δ᾽ ραῆτηι, ΠΠδεγίογοπιίη- 
τογργοτατί πο ΠῚ εἢ (Ἔαστα5 ἡ ο δὶς ηοα πιογαϊ- 

οὐ Βατῶσ, πιαϊογοπιάας (οη [5,4 ὰ πη νοΥ δου 
ται οΠ Παρ εη5. , 

Ῥαρ.. 80. Ε. Γεολόφους) Εοτταίϊα της] 15, Π ρεῦ ὦ 
{τ 85 γεωλόφους,ντ ὃς αἰ1δ᾽ ΧοΠορΒοη (οει δίς. δὶς 
δζ 4111. ΤΠ εοοτίτιις [ἀγ]}}10 ρεῖπιο, 

Λῆς πιτὶ τὰν Νυμφαλ,λῆς αἰπολε τῇδε κα ϑίξας 
Ωἰς τὸ κάταντες τεῦ τ γεώλοφον, ἅτε μιυρᾶκο. Ε 

Ῥαρ. 8 2.Τοιὶ ὠραγοις) [Ὠτοτρτοβ νεγτίτ,]]ο 5,4] 
Υἱτί υἱδ ἰῃ σο πογτίαιπι ρατερ 5 οαγαραητ. Ὁ αγο 
γοςΘπΠῚ ὡξα γρὺς Ρτοθαι » 4πάᾶτῇ ἀσαιπζξαπι αἸς0 8, 

“Ῥϑοὶ τὸ ὥξαν ἀγφν,ἤγριω φρον δὰ ἐχάν»ἱ ΟΓΑΙῊ σΟΓΟΓΟ, 
ϑοάρία5 ογί τη Ἰατίπα νογποης,, ἀλη νῸΧ σγαςα 
ἔξγατ. Οὕταγο πη] ἐξα γοὺς ἰΙοσογδ, ν τ] α}115 6α1- 
τἰοηϊδιις ἰορίτας, Οὐραγὸς γοτὸ, (χποά νοσαρα]ιιπ 
ΒΗ οεῖςὶς οἵ ἔπ] ασ Π τ ιλιι πὶ} ν οσαταγ ὁ τῆς προς 
ἀγϑς»ἷ. ἀρ ΠΛ Ϊ5 Εχιγθπιὶ ἀπχ. Οὐροὶ γὸ μεταφορχοος 

»" » , 

καλῶ τωι τὸ τελευταῖγιν ὅλου Ὁ ςραπεύμα τος ἢ πινος τάγματος ἃ 

μέρος, ὁ δὲ πεύτο τῷ μέροις ἡγεμὼν ἐραγχός. ἘΧοΙοΙτυ5 6- 

πίπῃ θύιζο Δῃ Π14]}} προ αΠΠ λ]]αταγ, εἴαιις ἤΓοης, 
ο5,Οογημδ,ἰατογα, αἰα,, οαιιάα, ὃς αἰτὰ Πα σοηγο ἀΪ 
Ῥογ ιδηάαπι Πτη τ ἀπο ΠΊ., ἃς ργοροστίοποπ, 
4ιιδγη ΟΧΟΓΟΙΓΙΠ1ΠῚ ΠΟΓΡΕ15 σα ὈΓΙΓΟΓΙΙΠῚ σοΓρο - 
τρια μΒαθοτ, δ αἱ ἰο]εητ, 6 αΐρι5 ποπιίηιρι5, 

Ὀ 

ΑἸ1ο 5,4] (ὁ το πα] ἰγατὶ (οτρίδγᾶς. Τά οτη ἸΏτΕΥΡΓο 5 
ποὺς ἐραγοὺς, ν τ οΥΊρτιιπι [ορί τι ραρ..3:ς.Ε ἃ τοῦρὸ 
οαταπτοϑ γοσατ. ὃζ 32 6,8. ὃς 532... ἃς αἰεδὶ, υφῇ 
ὡρφγοὺς ἰοσοείτον ο] ἀδιαφόρως νττλη τις ἰςξεἰοπ οἵα 
τευ π οι ροΙΪς ᾿αάσας, Παης ταπηε νοςοπὶ Ποίη- 
τεγργοία τ ν οἰαίτ, νὰ τοῦ ἐρα χοῦ οτοίτ το 5 1ἢ- 
ἐἰϊσατεῖ. 

Ῥαρ,.38.. Οἱ μὲν νικῶν τες στύζοντευ) Χοπορἤοη δά 
{Πα Ἡοπποείσιιτη αἰϊιάοτα νίάοταγ,, Πα άος Ε. 
191.}. ; 

Αἰνδρῶν αἰδὸμένων πλέονες σθοι,ηὲ πεφαχ). 

Ῥαρ.8 8. ΑΟΝ οςοπὶ ἡποθλάξης, ]ιια: οἴ ἰπτογρίος 
τατῖῖο αἰτογίῃ5 » αι ΟἰΕ]η ᾿ρίο τοχτι, ἀδλαξὴς, οοΣ- 
ταρτατη οἦδ {π|ρίςοῦ., ὃς ἢς δυο πάλη δπν αὐ ὶ- 
τύού,ντοχ 6, Ζυα: ΕΧχ ἀπάθις πῃ νπαπὶ σοαϊπογαῖ, 
ἄτα ἰοράγατα Παπτ, ἄπο βλάξης, τουτέςι πόῤῥω τὴς βλά- 
ξης ὧν. 1 οἰ5 ΟΕ τμπτατίο, ΠΑ ΠῚ ν(5,[Ἐπ|{56; Πα- 
φίτας, Αἴπο ΔΓ ΠῚ, ἀντὶ τοῦ πύρῥω, ν ΠΕ ἃς ἄποθεν, ἃς ὦ - 
πῶϑεν, ἴγρωυ πύρῥωϑεν » ΠΟ (ΟΠ ἡ πὴ ἀρια Ροῦτας: (54 
οτίατα ἀριι οτατίοἢ5 (οἰ τα (ὈτΊρτοσοβ, ντ δριιά 
ὙΠαογ ἀἰάοη), ὃς ΑτΠ ποτα οι, ςρο γοροτίαβ ]αοά 
ΟἸϊπ. ἃ ΠΟῸΙ5 » ἧς 1ὰ ποίξγα Τ παςγ αἰ 415 Ροϊεθμηα 
εἀϊτίοης οὈ οὐ παταῖη, 

Ῥὰσ τοι... Γίγνομια!,) ΜΑ}1π| γίγνωμκαι.ντ Πτ{ιὃ- 
τπηέξηπιιβ Ὡγοάπις. Η]ος (δ ηίυ5 ἰρίε Ηαρίτατ. 

Ῥαρ ττ7.Β.Ύ μὲν ἐν καιρῳ!) δὶς ἴῃ ντγααςο οὐἀϊτίο- 
᾿ς: (τρτιιπη οχταῦς ὃζ ταπη θη 1 ντγα]πε νουποπα 
Ἰορίτατ, ΠΟ Ι5,Ποη απτοπὶν οὐ 5, γε πος μῶν πα - 
οατ. δεἀ Π,ποῦ5, θοπιιμι., ΟΓρὸ ἡμῶν ἰῃ τεχτι {οτί-- 
Βεπάιιπη. 

Ῥὰρ.τι8. Β. Αὐλν ἐγ (.ϊφη,ὦ βασιλεῦ. βασιλεὺς ὃ 

γάρ.) Ῥεο οι Φαδῖο Ιοςιι5 οἱ τπτιτι]τις. νὰ ὃζ αὐ αἰ ἐς 
δῇτε ἢ05 Οὐδ δεπαταπι, 59 οχ ρισοοητίθα8 ΠΟ] - 
Ἰἰρίταν φιοπηοάο οςοις ἰπτοσοῦ Βοτί ρος, Πς πἰ- 
ΓΆΪΓΙ ΤΊ, Αἰ λλ᾽ ἐγ μὲν; ἔφη, ὅπως γινώσκω, ὅτω καὶ ποιή, 

ὦ βασιλεῦ, βασιλεὺς γάρ δζρ. Ὁ παπαιαηι Π τὸ ἔφη τοὶ - 
Ἰεγετωγ, 1 Π}} ποουηπτο δὶ Βἰπς Θπογοειτς, δὶς 6- 
πἴτπι Πρτὰ Χοπορβοπ, ύμες δὲ ὅπως καὶ γινώσκητε,οὗ.- 
τῶ Ὁ ποιεῖτε. ΟΟὨΪΆ4π| διιτοση ἢ] ς, Ζαΐ ἰᾶται νοτθα ἔὰ- 
εἴτ, Ογζατῃ αρροἰΐαται αὶ οροην,ἴάθο ἤπῆς [πογιπὶ 
ἀϊέξογαπι γε ἀΐτ σατο οι, 4Π4Πὶ εἰεσαπτὶ Πιηϊ- 

Πἰτα πο, ὃς ςο!]ατίοη δ αὐ ἀρύμι τορος [ππυρτα ροῖ- 
θεὸ ἐχογηατ,ας {Π ῇγατ. 

Ῥασοτ το. Α, Εὖ ποιῶν ἡμᾶς) Ν τάς ἰατίπα νεύ- 
ΠοΒαθετῖ,ῖ θεῆς ἀς νοὐἱς ππογοαζαγ. Αὐτὸς ποθὶς 
αἰςοηάιιηι, ντ οπηοπάδαΐ : Ζηο εχ 1}}5 ἡμῶν ὄντες, 
ἀπά: ργα σοι πητ, ΟΠ] ὲ ρατετ. ΗἸς οεγου Ἰῃ δ ρτο - 
ποιηίηϊδιι5 ἰΠτεγργοτδῃ Ἰ5 ἔγεηις οσοιγείτ. Ηος 
δαιτοίη Δοοί ἀϊτ ργορτοῦ ν οσα πη 4 απ απ Δ ΠΩ 1-- 
ταῦθ, Ια ἸΏτΟΓ ργο πα πε απ ΔΠ11: Θχαιι ταγ, ἰσες 
1ρίπηι αἰ Ουίπυθη,ιιο οἰ ἰητοῖ ὑμεῖς, ὃζ ἡμεῖς, οΧ 
νοοίς ίοπο ἀϊςογηὶ πεαηιιθαζ, : 

Ῥαρ. 12.4.Ε.Χρημάτων) τουτέσι «οραγμιάτων , ιιοά 
οδΐτον οδίογπδηάπηι, δι ας, χοῆμα ράγμα. Εος 
ἸΡίατη Ἔχοι πη ρ] 15 σοῃ γηγαῦ. ὁ τοῦ μύϑου Σαλμονεὺς, 
μικρὸν τί χεῆμια, πτϑὸς ἀὐτὸν ἐῶ. Ἰάοτη, πρὸς τί Ἑἑρκυνίαν 

ὕλίω ἐθέομωεν, (ὃ εἶδον ἐγοὺ χοῆμα ἐξαίσιον. Π᾽ 46 1Π|, τὸ χοῆσπ 

μὼ τῆς δίῳ βάσεως δηηασέρχων. Τ᾽ ἀδι, χοῆμα, φρο γμαζ. 

μέγα τὶ χρῆμοι.»(ἢ θαυμάσιον. Ἐτ, εἰκάζειν αὐ βοῶν «ἀγέλῃ μς- 
γίση τὸ χρῆμα. Ιάσπγ αἴτοττ ὃς Ηογοάοτὶ αἰιέξονίτα- 
το ΠῚ, ἰκῦ τε τοῦ χάμῶνος τὸ χρῆμα ἀφόρητιν. ας ἀἀ Δη- 
τιιῦ ὃς Τμεορηία 5 οχοπιρὶα, δὲς θαΐμη 11] ς ραρ 1, 
γογίι 64. 

“Χρῆμα δὲ συμ μίξης μιηδενὶ μιν δὸ ποιῶ. 
ζονυεγς 7 οὐ ὗος ἀρεγίι ἀἰτο νοραὐηίς 

ΠΟΙΟΥ͂, 
ζοῦν 



ὌΠ ΜΕ ΤΑΙ 

Αὐτ' αὐ ἀσϑυφαγον πρῆγμα ἐϑέλης τελέσαι. 

7άονε σεν 86. 
Αἰδως, σὶ αἰαρὺν χρῆμ᾽ ὅ 7: κέρδος ἀγᾳ: 

δὲ ἰρίταν δία: νεγ 5 ἢ 465 εἰξ δά θεπάα, Βὸς 
Ἰοσο μι μι} τυταπάπτη. Ατεογγαῆς 415 οὐ ϊοίατ, 
Ϊῃ πηρα]ατὶ {ιίάειη ΠαΠΊΟΓΟ πὸ χρῆμα.» αἱ τὶ τοῦ πορᾳ- 

᾿ γααΐος τοξξὲ ροηΐ, {εἀ 1η Ρ΄πτ4}} τὰ χρήματα, αὐτὶ “δ 
προιγμάτων ἵπι νι ΠΟῊ γοροιῖγ., Οἱ (εητεπτία: 
τ ἐροὸ συίάοπι ρΡοτυπδοίτεῦ τορασπαῦο γα] π|. 
Ουλζγο ὡραγμάτων , ΡΓΟ χρημάτων, 'ῃ ΙΡίο τεχτα]α- 
σοηάππη ογίτ,ντ θα πο[δυῖι5 ἴῃ {5 ποτὶ Ορροτ- 
ταπὸ τποπεῖ. 

Ῥάρ τ4..Ε, Ἐπιφολωυ] Εἰ ντελίω. ἢ ς ΔιΙΓ6 ΠῚ ποιητι- 
χκώτπερον, “Ἐ(Ογ 5 ἐν Προμηθεῖ δεσκιώτῃ,, (ξατίπν [ἢ 
Ρυποὶρῖο, 

᾿Π φαιρε, σοὶ ὃ χρὴ μέλων δθῃμςολαὲ, 
δΟΒοΙα σταςα, 

λιόό 

Α΄ ς σοι πατὲρἐφέϊτο. 

δηςολαξ.ἐντολαΐ. 

Ῥασοτζο. Ωἷν αὐευ] πτεῦρτες ἃς Ηῖς, ὃς ραρ. τ δι. 
Βι:Σ ς0.Ε.286.8.298.}).417.Ὰ.. ὃς πγα τις 4} 115 1Ὲ 
Ἰοεῖς, Βοσνογιῖς, Αδίχας φαίδις τ, Ογατα τὰ- 
τξη νετθαίοηδησ, ΠπμῈ φΑριά, δεά παηςϊητεῦ- 
Ριξτῖς. Τοηπίξαπεαπη ἱῃτογργθτατίοπεπι τλαζαγα 

πιοη {πὶ Διιίπι5., ν οτίτις πα 415. ἀρχαϊσχεὸς,, ἢ 
παὶ μᾶνλον "νεωπρλσμὸς ποὶς πολλοῖς ἄγωςος Ὠῖς 1α- 

τοίει. ὃ 
Ῥασοιόο. Ὁ. Τῶν λυδίως} διτητ Ζαϊ τῶν λυδήων ε- 

δεμάμ σεηίδδητ. Ερο νοτὸ, τῶν Αυδύας ἰερ ξἀατη 
αὐοίτγοτ δος οὐγοσ, οἶδ πγπζατίο. 

Ῥὰρ τό9.Ἑ. Μεΐᾳ σοδ αν δρὸς ἀγιϑού  Η ας ἰταπ γ- 
τγάσας εὐἀϊτίοης ἰατῖπα Ἔχίαπ, Μ 4116 Πη6 τθοιιπΠΊ, 
{εγεηαὲ (ε σεγεητς, Πιπαὶ τεῦγα οὐτπί, φαὰπι σα πα 
Πξατηΐ, ὃς ρί ἱπξατηῖς νίποτς, 5 Θά γεσορτα Πησια: 
Ἰατίηα {εαέξαγα ροίξο ας, ντ ἀΐσαπτας, Πγεπιὸ τα 
φεγεητα, ππι}]} τοῦγα οθγαΐ, στιὰ οἰ [πέλτη ὃς 
τρίατα ἱπξαυηθπι νίποτο, Οἷἱ ςοπηεαξιτοπομη 
Βούιτη νογθογαγῃ αἰτθητὸ ρεγροηάοτ,15 Ποίἔγατα 
εοηϊεόξαγαπι που ἀδιηπαθις. ϑεάνε σοποράδπι 
(φιο ἡ τληγεπ ραταπι ρτοραῦιὶς νἱάοτας) Ηϊς εἴα 
τα ΟΠ 1Π}, αταοὶ Εἰ ἀδίᾳφόρως ΠΟΙ Πατί- 

1105, ὃζ δεσαίατίιοβ αηξδ. ἃς ρΟΙῈ ἱπΕηίτίιιος Ρο- 

πητ,ντ, ὅπεν αὐτὸς ἥξειν, αἱ τὶ τι, αἱ' τὸν » ἀζ λέγει ἀχε- 

9ος Ὁ). αὐ τὶ “οὐ, ἑαυτὸν αἰ γυϑὸν ἐ), ὃς νομίζει πεύτων 11) τα-- 

λισος, αὐτὶ πιῦ, ἑαντὸν Τῇ τάχισον, αιτοιπι σταοϊπητη 
Οὐατα 5 ΘΠ ἱπλίτατιις., ν ὉΪ νοῦα ξαοῖς ἐς Ρἢίς!- 
Ἰο,ιιο ἰῃ Ῥαιγίαμα εξ γε έξα, ΘρΡΙρταιηπΊατε 4.᾿ 
Ῥαρ.ο. 

Ῥραξείινμ ἐδ, χοῦν οὐ άοι ἐς βο δ έϊοι, 
ἀγΖι βεἰ8 ηλημ)2 οδίογγ  γαεε. 

Οὐ πῇ Ἰη ἤπια ἰιος ἰπτογρτρξατ! οἷς ἰατίης 
Θοη15 σγαοίηο ρο ἢ Π1115 ὀχοιπίατο, τα θη ΠΠ πώ, 
(ες ρτο, το, Ποα Ρατο σάτοῖς πηθηο. ἃ ἀετο]ο- 
ξξογ οδίτεγ πιοηθηήι5, πὸ Ρατεῖ ΠῸ5 τη Πὰς Ῥο- 
{τεπλα Χοηορῃοητεα ἱπτογργογαιοηΐβ βαϊτίοησ 
τοςορποίςοηα ΠορΠΙσθητοα ἔμ], ἵτα ντ θα, αι: 
αἰ βπουταιῖς αἰ φαϊα πασογθητ,ἰποοηΠἀοτατὸ ΡΓᾶ:- 
τοΥ ΓΕ ν οἰ ΘΠ} 15. 
ὙΡὰρ τ 77... Κρρίπεοοι φανῆθϑε] ψεγασιο εἀϊτίο ἤς 

Βαδετ (δὰ νοὶ φανᾶϑε ΡΟ εἰ ἀϊρῃτῃσαπη ατοστυ- 
ἨΠοχατητοτ δεηάιι, νὲ Πτ ατατί (ςουμα] πηράϊΐ, 
φανούμιδη, φάναι, φανέτα,. νοἱ φαύηοϑε φεο δροξυτόνως; 
ντΠτίιδιππέξεηιις δογ. 2. πιοάι ραταπιν Πτατὶ,ἐφα- 
νθμάω.ου.ετουν πος Πἰ ὈΠιῺ. ἑαὶ φανωμια,.Π.ητει. ϑξς. 

Ραὰρ. 177. Ὁ. Διαχωρῆσ Τὸ δία, χωρῶν Ποςοςοίντ 
εχ Θαέμτθιι5 ρ μάγου.) Π1ἢ}1] αἰ νἱάθτις ἤρηϊ- 
Πραγο, Δ) τὸ χωρταὗτα » τοῦτες! πορευῦ μενον, δμφεύ- 

Α 

Ὁ 

Ώ 

ῬΕΘ Β πῚ τ γαάλ 
γεῖν. Ὁ σλτο ΠΕ] πταταηάπην, Αριὰ ἩΙρροεγατοιπ 
γεοϊὸ τὸ δα, χωρεῖν, καὶ τε δίῳ χωρήμαΐᾳ, Ἰοηρὰὸ αἰϊῃ5 πα- 
Ὀεητ ΠρηϊΠοδτίοποβ » 46 αιίθις οοηίαϊο Ηίρρο- 
οΥαῖα Οὐ ςοποΠΊϊἁτη; 

Ραρ.186.Ε.1 εξϊοπέ εἰσήλαΐ», μα ἐτατ ἴῃ ρτίος 
τὸ οἀξείομε, ὃζ τι ροίξεα οχ τοχῦα (δ ̓ ατα ξαΐτ, ὃς 
δά πχατρίηοπη ἀπ ῃοταῖᾷ, σοτη!ηοαὲ γοτίπογο ροῖ- 
(ὰπλιι5.. αληπη 5 Πῖς π}}4 {τ σα ο]]οσιιπὰ Θχρι- 
ϑῃατίο, Ηος οηίπη ΕΓΒ εἰστάλλφαϑεω, ἱΠΙ τ ρμλε τη γοὶ 
Ρογαξὲς το]ογίγασοπι ἃ Χεποόρποπῖς Πρηιῆοαταπι 
ἴσθι. Ηος νογθιπι ὑσυτύπωσιν μετὰ μι γέφης ἐμι- 
φασεως,, καὶ ἐναργείας πα δε ῖτ. ΟἸαπιο τοπν ἢ ἴῃ, 
τη ᾶς δ 465 το ταθγθγαγ, πο πιαϊὸ τὸς ἢΔ- 
ἔπ 

Ῥαὰρ, 190, (,, Τὸ ςράτευμα κα τένειμις δώδεκα μέρη] 
Νὲεὶ ἐς ραιάϊτατ, νοὶ ΡΟΣ ἱπιρειἀδητίδιη ἃ τ ρο - 
ΒταρΡἢΪβ ργατογίγη πη, ΝΝΤΠ ἔοιτὸ ααῖς ἢΠΠο 5. ἀςρυλ- 
τί ο5 δώδεκα μέρη ἀϊσατ τερὶ ἃ ρυπροίτίοης κε, ας 
οἰ ἴνειμς οἰδ τα πόξα, ντ (τ, ΚΤ δώδεκα μέρη ἔνειμε τὸ 
φράτιυμα. Ὁ τᾶ ΠπλΕ15 ἀυτοπι πος πο ἢττεηπεγε γὸ- 
Ποοπάπιπη, σα μά πιτ τὰ] ἢ Π6 Ἰοαιιοπαὶ Β6ημ8 
«ϑρκονινδαυευμυένον Πα οδγιγ, 

Ῥὰρ. το. Α. Αἰ πέδωσειν] Υ ςε] ἀπέδωκαν ]εσξάαπη, 
νιἤτδοτ. τ αέξιν ο] ἀπεδόσεν, ντ τ αον, 2.1] παρὲξ 
ὡφθος,ρατ οεϊδίτατ, Ετγουν πϑηϊξείζας, , 

Ρὰρ τον. ).Οὗπσως μηνύσενσι τέω τῆς αρετῆς ἄσκμσιν) 
πυτες! φανερώσωσιν. εἴτε φανεροὶν ποιή(ωσι, Ὁ φανερῶς τέω) 
ἀρεπέι ἀσκήίζωσι. ΧΟΠΟΡΒΟη ραρ 198. [). πολὺ μῶλ- 
λον αἰσχεῖν πέιω ἀρετέεύ, ὃς ρᾶρ'.2.Ὁ Ο, Α.πεύ [φημὶ χρῆναι } 
πίω ἀρετέω ἀσκέιν. Ματρίη!ς ᾿ς ἐξ] ποίη, μμὶ αὐγίῷσι, 
ΠΜΠῸ πιοάο ργοῦατο ροϊιιπι. ἸΝ ατη ἃ νερὸ αὐίημα 
ξοτγγγδταγ δου ξ.1.6 Χ Θ αλλ λτῖοῖ5 ργα  ρ 5. αὐῇ- 
κα, ΠΟ Δπ|6ΠῈ αὐηᾷ. ΑἸ ΠΠ]οῸ ανῆκα ἀςάποίταγαῦ- 
{πη ἐξ αι15 αὐ ἡ κρονης ν.ὃζς, 56 ἃ ἢ οοῃϊοέξατια Ιοςι9 
αἰΐαιϑ οἱ ἀλη άιις, ̓εροηάττη ρατο ἤς,, ὕπτος μὴ ἀ- 
νήζυσιςντ {τ τοῦτα ρ γα! 5 ξατασὶ αὐήῷ, ἃ νεῖθο ἀ- 
νίημι. {ιουῖ5 ΟἹἘ πχυτατίο,, αιια δγασοιη το Πἴτ οστὸ : 
τειη, ὃς ἰοξξίοποπι, (εμπηγάτις Ρταοίαγαμῃ ποθίς 
Ργαθος. Ηυἰμ πο αἱ πνιιτατίοιγοτι τῆς οὐ δι φϑύγίου ἴπ 

ὡοοὰτη οἰ τι μὰ γαγὶϊς ὶρηγ τι ΗΠ ραν παι δ] ο εὶς, 
τιιπῇ Θεὰ ΠΠροΓ ἴῃ τη τὶς ἀρ ΤΒαογάϊάειι 
οδίογαδαι, ἃς ἰῃ πιοὶς ἰῃ πος ἀπιέξοτγος ποτῖς δοςιι- 
τατὸ (ςγρῃ, Ὁ πατηοθτοτη πο πος Πα! ἀοπὶ ποτα 
νἱ ἀοδίταγ. Ουὸἀ αἰιζοιη Ηϊς γε] αὐήκωσι,, νοὶ Ρο- 
τίτι5 αὐήσουσι ἰΙδρ᾿ ΘΠ άτιπ| στο ἀπ), πος νοῦς Χος 
πορδοητὶς δαααζοτ, ΐ ρᾷρ.1 48, Ος το πὶ δαηάθπῃ 
ἸΠαοπὶ ν οὐ δίς γτθπς,, {ἰς Χβοπιτ, ὁπύταν τὴς αὐτῶν ἐς 
νὴ τίω ἄσκησιν. 

Ραρτο 8. ΟΙ Μέγα μὲν γὃ ἔργον τὸ ἀρχὴν κατα ορᾷ ξα!] 
Η με πὰ τσίτα τ σαγπιοῃ Ροτεξετεξετί, 

“Νὴ πρίηον οὐξ σἱγεα, φιατ  ΜάΤεγρ, ΡΑΥΙΖ 
ΣΗΕΥ:, - 

Οὐοά πο5 Ἔχοτοϊτατίοηΐο σαι ἤς οἰϊτη τεά- 
ἀΙΔΗΤι5 δα γε θαση, 

Οὐνγ ἥδων αβετὴ, τῷ κτὰ αϑαι,χτη τὰ φυλάοστινι 
ΙδΙάςπὶ 1). Οἵαν πλέω πς ἔχ» τῦτε πλάνοι καὶ φ9.- 

γηὖσι, Ἰ5Ορ μος] ες ἴῃ Αἴδος μας χορφόρῳ ἰἀεπιςοπῆγ- 
τηδτ, αι: ἄτοῖυ, 

Πρὸς γὸ πὲν ἔχονθ᾽ ὀφϑένος ἕρπει. 
Ῥδρ. 203. Ο.Τοιὶ κοινῶνας 1 Ηἶπο εξ ο Β9π οἱ. 

Οὐδλγε ποη ᾿πιιγαπεα. {Πα νὶ εγὸ κοινωνοι' »4ιοά 
ἴῃ τηδερὶπε (ςγιρτιπι ὀχταῖ, οἱ Θ]οα, ὃς πτεῖρτο- 
τἄτίο γοςἷς Οὐ συτίοτῖς » ἂς ποέπιιδ ν ταῖς, Κοιναὶν 
ἀπτ6 ΠῈ νΟσάτῸΓ (Ος}115, [Δι  Ἰατῖς, ἃς ἰ5, 411 τεσ πὶ 
ΔἸ] πάγιιπη ΠΟ ἴζιιπι οἰ Ἐ ραττίςερο:ατ νοσαδαί πὶ 
ἰιος ε[Ἐ σοιηπκώπρον. Ηος ταπηεη ἃ Χοεπορβοητὸ 

γίατε 
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1168 ΙΝ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΜ ΝΟΤ Α. τοῦ 
νίπγραταγ ὃς αἰ δ, ντρᾶρ. 20.4.0 .ὃς Π.δς 2Σος. Ὁ). Ἁ Πίοσαπι, πορίσας ρεγρετιια σομίποτυάϊπε ἔληνί- 
ὃ τοσ. δ. Ριπάλτγιις Βοςντίταγ τῶν πυϑίων ἐδὲι γ. 
Ρᾶσ.ΟΧῊ.δτιγρὶβ τ 98:3. 

-ττττ᾿ κοινώνι παρ εὐθυΐατῷ. ἱ. ϑοοίτ ἀριιά το- 
ἐπ Πτλαιτα, 1, απ γαιτα, ἰα ἘΠῚ πηι. 

Ῥαρ. 20 4. Ο.. Ωἰασερ οἱ πλεῖν αἱρούμενοι μεῖς τῶν εὐ- 
σεξῶν 1 Ηϊος πγαΐτο με] Ἰὰς, ἃς ξο]ἰοἰὴς ΑὉ “ΕΗ γ]οὸ 
ἐἰφο!αγαταγ,οιαῖα5 οἱ στ! ΠΠ πλὸς Υ οὐ [π|5 ἴῃ στατίαηι 
᾿πῶν φιλομουίν Ὠϊς (στρ οτς Ρἰασυίτ, αΐα (δ τη τίαβ 
ΒαΡεητ, ιια πὸ5 δα ρίοτατεμ, ἃς ρίοτατί5 ὀαϊτοτές 
{δέξαπά απ), ὃς δά ἱπιρίοτατοπι, ἰπηρὶ Οίχιις ρτο νὶ- 
τὴ! Πισίεπάμπι δ πογγαητατ. δὶς δαιγοπλ 1 ἐν ἑπῖα 
δ) Θηξαις,ράσ ἴοο Ἑτοοοῖΐος οἵδ, φι! οααίτατ, 

Φεῦ τοῦ ξωυαλλαιυσοντος ὕρνιϑος βροτοῖς 

Δίκαιον αὖ ϑρα τοῖσι δυοσεξεςξέροις. ὁ 

Ἐ᾿ν πανπὶ ποροίγεϊ σἹ ἔώϑ᾽ ὁμιλίας κακῆς 

Κάκιον δὲν, καρπὸς ὅ κομάφέος. 
Αἴτης ἀρουφοιϑά ατν ὀκκαρπιζετοι. 

ΗΣ γὺ ξωωεισβαὲ πλοῖον εὐσεζὴς αὐ ὴρ 

Ναύτηει ϑερλίϑ!ς» καὶ πανουργίᾳ πνὶν 

-Οὔλωλεν αὐδρῶν στεὼ ϑεοπ]ύςῳ γύει. ς 
Ηἰ ξωὺ πολίτεως αὐ δράσιν, δίκοιος ὧν, 
Ἐ᾽ χϑροξένοις τὲ, καὶ ϑεῶν αἰμινήμιοσι, 

Ἰαυτοῦ κωρήσας ὠνδίκως οἰγρευμαΐς, 
πληγεὶς ϑεοῦ μα ς!γι παγκοίνῳ δάμη. 

Ῥὰρ τ9ς. Α. Τὸ ογ αὖ πείϑεοϑα!) Ὁ υδῃτί πιοπΊθης- 
εἰ πε οθεαϊδηγία,οχ {{π|5 οἰα!ἄθηι ΕΓΒ Υ} νογῆθας 
Ρατεῖ, αὶ Ππητίη οδάοιη ξαθυ α,ραρ,. 79. 

Πειϑαρχία γώρ ὅξι τῆς εὐωῶραξιας. 

Μήτηρ, γυμὴ σωτῆρος. 

Ἰϊατ ΠῚ πη π: δ δἴίατη οἵδ φιλανθρωπότατον. το ἢ" 
το πὴ {τ} ἰτ40 , αι Χοπορίοη Εἴςντογαγ,η}- 
ἰλπιαθ ππταίτατοτη Παρ εθίτ. Ὁ πιᾶγο νυίσαταπι 1ο- 
ξεοπ θη σοπηήηοαὲ γου! ποῦ ρο] σοπίξατ, ΑἸἰτέ- 
ταῦη ἰςέξίοποῖη, πα οἴ ἰπ τγαΓρί πο. πος Απηπο, 
ποῦ τοϊϊοῖο : [δ ἃ Π1 81] τοιηογο πιζαπάήϊιπι ποποο: 

Ραρ. 212. Ἀ. Καὶ πὰ χρήματα] Ἱπτεύρτος ἰατίπεις 
Βιας ἴτα νοττῖτ, Ετίαπι οριπα γοίρεέξα. Οαγο Ϊε- 
ξεϊομοπι παϊαίπιοαὶ παίει νἱάογαγ, Χτ᾿ χοήμαΐζ; 

Β γε], καὶ κ᾿ ἃ χοήματα. Οὐιο ἃ νοΥ ΠΠ ΠΉ]]1ι15. ἸΝ ΗΠ τα- 
πδῃ ΠῚ ΓΑ Πα τ1Π1... 

Ῥαρ,. 2 τῇ. ΟΟ Ρ'αξδωτῦς ἱματίοις] δῖς Δρρε!]δηταΐ 
νἱγρατα νεἴξες, ὃς νἱγραταίασα, νο] αρια, ΠαΑ]} 4 
ὙΊΓρ ας Ἐη.8.32.4.( 8115 πείθει. 

Οαἠερεν ἀπεντος ἀάεγαηι, αν δε, 6, τοη εὐ απὶ, 
εξοηβιοπούγες, 5 ἀοηο ποξίοραρα. 
«; Ἴμγεα οαζαγῖον δ], αΓ 7216 ἀπγφα σε τ. 
ἤπια ἱποομι (ἀρηί. ----- 

Ῥαρ.2 17.Ε. Διαταγεῦσεω ] Ν ἐτα Πιπὲ ας ουἢ - 
οἰαυίαϑ ἴῃ {π|5 ποτὶ ἐς μος νεῖ θὸ (σγῖδιτ. ΗΠ οσατα 
ςοΠ βγη ότι} σαπία πὸς συσάάπι δἰ οπηιι5, 
ας ἀρ ΖΕΙΟ γ ]ατη οδ δ γαδαιπηιϑ. θγοπιοι ἤθὰς 
ἀοίοις σοπαπεγίειγ ἰη Ργομπιοῖιθο νἱπέλο, Ράᾶ- 
Θίη,Πς 

τοξις πόνο ὁ νέος 

Ταγὺς μακάρων ἐξεῦρ᾽ ἐπ᾿ ἐμοὶ 

Δεσχκὸν ἀεικῆ. 

ΗἸΟΤαρίτοῦνέος ταγὸς μακάρων, ἱ. ἸΝοῖπι8 Βοατο- 
τίιπι [ΠΡ οΟτιπε ] ΡΥΓΪΠΟΟΡΒ., ας ἱπηρογατογαρρο![4- 

δ. ΠΟ] Ἰα. γωυὴ σωτῆρος. λείπει Διὸς ἵν᾿ ἢ,γαυὴ Διὺς σω- Ὁ τατγιϊάοπὶ “ἘΓΟΒγ ]ὰς ὧν ἐπ] ὅψη Θύήξαις 12 6.ζ.Ταγοὺς 

τήρος. 

Ἰδί4επι. Ταυτίω. } 51“ 1η ντγάσις οἀϊτίοπς ἰοτ- 
Ρταπι οχγατ, ἃς ταπιθη Ἰητογριοτατίο Γατίηα ἢαδοῖ, 
διᾶς, αν ἱπτογρτοζατίο ἢ νογα ἴῃ σύσοο τΟΧχτα (οτῖ- 
Βεπάιιπη παροξυτίνως ταὐτίω. ΑἸϊοχαὶ {ἰ ταῦ πω ὀξυ- 

πόνως ἰορα5,4οςἰρί ΟΠ ἀτ1Π1 ΡΓῸ πέω αὐτίω.1, ΘΔ Δ Ὁ 1. 
Οὐοί, ᾿ἰςοτῖπ πος σοποτο,οαζιαις {τ τατιπι, ἰπ.- 
τογάμιτη ταιηθῃ ἱπιιοἰταγι ορμοοϊος η Ρμϊοέξε- 
τοιρασ. 414.6. 

᾿ ὌΧ Ὲ χαυταν 9. πιύτῳ γωμανίοκις: 

δ. ΠοΙ ἰα.ταυΐζν, τίω αὐτίω.Ετ Ατηΐξοτς. Πὰ Πει. 16. 
3.146. Μ.ταυτίω πεοαίρεσιν, τίω) αὐ τίωυ ΔρΡε ᾽ατ. 

Ῥαρ.2οϑ.Α. Παφατιϑοιτο 751ςἰη ντίαπαα βαϊτῖο- 

ποίςτίρτατη ἰοσίζατ, Ν᾿ ογὰ πὶ αὐα φὐρῳ ϑομαι ηι]- 
Ιο πποίο ἀϊείτατ,ἰάεο ν εἰ αὔρα τιϑεῖτο, ν ο] αὐϑῳτίϑει- 
“πἰοτι εηάϊτιπι,ντ εχ σταιη ητ1( 15 ΡΥ ΩςΟρτίδ ρᾶτοτ. 

᾿Αςοεητιτα διζειι 1 ργασοάσπτοιι {γ11ϑαιι οὉ 
νετθὶ σοπηροίτίοπεπι τοιγαξξατη αἴςοϑ. 

Ἑλάεπι ρᾶρ.Β. Καὶ πῖς κυσὶν ἐμιποιάν) Ὁ τι] απ 

δυπογοπῃ, Πἀοπηάιο ΠΡ] σοπο]ατο πάθῃς, {Π}] ςἰ- Ε 
Οἷς μος εἤϊοτο ςοπίποπογιης, 405 τπᾶπα ρτο- 
Ρτία σαπίθι5 εἀθηάος ργαῦοπσ, υϊηοτίαπι οοϑ 4- 
τηϊεἰ5, ΒΖ ἀἴ5ηιο νοοῖριι5 δά οἱθ 5,4 πιο 5 ἱρῇ5 ροτ- 
τίραπτ,αρρο ]δητ, Ἰπιιτᾶτ, Ἰ]Πἰσίπητ, ΑἸ]οἔξοϑ5, πιᾶ- 
πῖραβ πηι! σεητ,ἔοποπτ,Πουΐϑαμε οἰ ί5,ατα; Ὀἰδη- 
αἰτιϊ5. [π᾿ απγοῖς,Ηἀς, ΟΠ Ποἰόσας ὀοητίποπτ, [46πὶ 
δ 1115 Ὀγατίϑ ξαοϊαητ,άτχιις αἀςφὸ νο] ἰρίς νγΠ5, ὃς 
Ἰεοπίβιιο, νι φιιοτίἀΐδηιδν [τ15, ὃς ἐχροιεητία ΠῸ5 
ἄοςες. 51 Ἰσίτιιγ ν εἰ ἔεγο οι ΠΠ πγα5,6 0 ἰπλ πη Δ ῃ1ΠΠἸ Πὰς 

Ἑ 

Περσῶν, Ῥοτγίατιιτη ἄτιος5, ρεϊποἰρέθᾳ; νοςατ, [ἄθτι 
ἴῃ Ῥεγίις, Νεῶν ταγὸν. ο4Π15 ργω ξθέξιιπι, ππς Ῥγα- 
τογεπὶ ἀρρε ας, Εἰ Ἄτῃ. Τα οὶ, ἡγεμόνες. οἱ τὰ πεῦ καξ 
πίοτυντες. ἩΪΠς ταγέω, εἰ, τὸ ἡγεμονεύω, καὶ ἀβχῶ. Γτχ 
(ἀπα,ργαίαπη, πηρογίαπι οὔτίπθο; ὃς σα τὴ σοῃ τ]- 
τὸ ἱππέξιιπι οχταῖ ἀρ δαηάσθπ “Ἐς ἢ γὶμιη πὶ 
Ῥεγίς,ραρ.162. 

Εν αὔδρα πάσης Α᾽ σιάδοξ μηλοζόφου 
Ταγᾶν, ἔχονΐᾳ σκῆπῆρον εὐθυντήεμσν. 

ΑΒ μος διιζοπὶ ταγέω,ἱπίογτο τ Ηξ παγεύω,ντὰ συ- 
λέω, συλεύω. ζοΠΙΡΟί τα Πὶ γογὸ, διάταγεύω, συΐας ἴῃ - 
τεγργοτατίο αὐ πηαῦσίμαπι οἱ ποταζα, πὶ δ ταήω. 
Οὐοπίμίε ποίξειπι σοι σιαοοίατίπιιπ), ἰῃ νο- 
[αἱ ταγρς. 

ΟΡαρ.2 20.1). Μήτε ἄθλα λήψειϑα!]ΠΔοἰτοο τα εἰα- 
τὸ σοοιηΐτ Επιγὶρί 65 1Π Ηδφροιθα,ραρ. το. 

Εν ταῖδε γὸ κα μνοισὶν αἱ πολλαὶ πόλεις, 
ΟἽν τς ἐϑλὸς, ἃ πρόθυμος ὧν αὐὴρ, 

Μηδὲν φέρηται Π κακιόνων πλέον. 

Λ͵αρ οἱ σαη τ Ρήπα γε Δερ. 
δά 68.434: 

Αὐξῷ οὐ αρεξ,χλω- 
““΄« Ἰδο ε , “: 

. ρας ἑερστης ὡς ὃτε δὲνδρον ἀϊσ-- 

, σεικ(οφοῖς αὐ δρῶν ἀερθέ σ᾽ ἐν δικαίοις 
πενσρὸς ὑγρὸν αἰϑέρα. -- --- 
δίχα ἰάπόάαϊα ἐγ δ. 

ὩΩςς αὐαιμενοιῦτς] [Ὡτεγρταδ Ιη ντζάις νογομα 
φαυφίχας Ὀο Πια5.ῳν οσιιπη Ὀδη αἰ τί15,.δς οἰ δογιιπα 1}- Ο Ποιανγοτγιῖς, Τὰ νετὸ ποτε Ραγδτο, τ Η γἱξαίραϑ, 
Ἰεςοθ τίς ἰτα ἰςη Πιι15., ντ ἱππαταπη ξογίτατοιη αο- 
ἀδηγπιοάο Ἔχιυογα, ὃς 4 πη Πὶ ἰεπίτατο πὴ δἴ48Ὲ 

πιδηίπεταάίηειι ἱπάπεγε νἀ εδηζαγ, νὰ (ε πο ὶς 
ὐθίτγατιι ποίεγο τγαξεαη 445 ἔδο]ὸ ρογηλτγδητ, 
4υϊά φιαίο πηίγιιπι, ἢ ἀς σαπίδι5146πὶ μος Ιοςο 
ἀϊσατασ Ὁ Ηος ςηΐπὶ απἰπιαὶ πο (ο]ὰ πη οἵ ἀοπιο- 

δζς (ςἀ Πρτασεάεητία Χοπορμοηείὶς νογρα σομῇ- 
ἄοτοϑ ατιτοητὰ., νἀθγιν ροζίπς πος Ασταθαζο ττί-- 
Ὀαεπάιπιπ. Ατγταραζιις Εἰ ΠῚ Ογτο ἀϊζερατ ποπ εχ 

εοάοπιδιγο ρος] 11ΠῚ, τηπηύβαιο ΠΡ ἀδτιιη., οχ 
απο ΟΠγγίαητα ἀάτιιπγ. Ογειις ν ογὸ ργογηϊπτιίε ἱ- 
Ρή αοσπις εἰυαίάεπ) θοποσίβ πη 11:15 ἀἀταγιιπλ, Ασ- 

ΟΟὔο ΩΣ 
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ταδαζιις (δἰ εοῖς,, αιιαηυόπαπι μος πὶ ἀαδἰδ Α ἀοτατίομοπι ἢαρίτας, σοἠ ει } {ππῖιι5) ὃς οὰ πὶ 
᾿ Κείροπάϊς Ογτας, δά ἀππαιὴ τείροίπιιπη: (αὶ 
ἴατα Ατταθαζιις, ἰστίτις ρίςπιι5, ἀπἰπηόσιας ργο- 

τ! ργαοίρίεπς, ἱτα γοίροπάοτ. Ετρο, Οὐγε,τα 
αυίάςιη ρᾶτατε αὐ πος γα πΐ, τοροτγε ρα ξίτατο 
ἀαπάμπι, ἐσο νεγὸ δά πος. οοάειῃ τεπηροζα ἰ[ὰ- 
Βεητοῦ ἀςοἰρίεπάιιπι πλς ραγαῦο. ἵΝες εηἱπὶαπτὲ 
ταοτί νοΪο, Ζὰ τι ν οἵ σΟπΊρῸ5 ἢαΠῚ, 

Ραρ. 236. (. Τίνα ὃ φοξήσετα! τις ἀζκαν  Ὡπο- 

οἰδηι τη ἰατίπα νογίοπε νεγθιιπὶ πος ἀδικῶν ΠΟΠ 
εἰ ἐχργοῆτπιπν, ἰάεο ἰοςιι5 ἰτα νἀ θταγ ἱπτογργοτδη- 
ἀτι5. Ο πέτησιαπι νετγὸ σαΐς φάεὸ, ντ ἔταῖγεπι, ρτα- 
(δγτίπι [1 ἔγατον ἢτ πιαρηι5 ν αἰηρίάαας ροτοητίᾳ 
Ριααίΐταβ., Ἰπἰατία αἴῆοεῖς, ἰαάετε, ἂς οεπάεγε 
ξοτην οι ᾿ 

Ραρ. 227.8.ἘἸ γίὕτερον τῷ ἀὐβρωπίνῳ ϑανάτῳ.] Ηις 

ΕΠ π4 ττίτατ σασπηθα ρεγρο ]ὸ γοξογτι ροτοῖς: 
διρείτε τεσ οὐ [Ὀγ2᾽::5 σοί μὴ ἡ ΟΕ ἐ- 
ΤΩ 

Ῥαρ. 261. Βα. Μέμνοιο ] 51 σοίοχ οἵἘ (ἀπι5,8ῖς ο- 
Ρτατίιας ἀφάπσοταγ ἃ νεῖθο ραγιιπὶ νἤτατο, μέ- 
κιψομμαὴ, αἱ τὶ , μι μινήσκομα»Υ ΕἹ μυέμινημια. ΑἸο αὶ (οτ- 
θεηάππιοοτ, μεμνῆο,ν τ βηξοῆο, πεποίῆο, κεκλήο, ἃ βε- 

ζύνμμα!.πεποίη μαι, κέκλημαι, .Υ Ἰὰς Ἐπ Αι. ἴῃ γοεῖδιις 
μεμνέῳτο, ὃζ μεμνήμέω. 

Ῥασ.268.Β.Εἴπεγε πῇ] ΜΔ] 166 εἴ πς γέ π. 56 πῇς 

Βιαποϊβέξίομοπι Βαρίταγο ἱπτογργοϑ Θὰ πη (ιιιτιι5 
νἱάεταγ. 
δ άεπι Ο. Αἰ φείλα τ 7 δαίρίςογ ἰερεπάμπιπὶ ἀφεί- 

λεπ, ἰῇ κ τὸ ἀφειλόμώυ,, ΄ιοα ο(Ἐ ΔοΓ. 2. πε. ἂρ ἀ- 
φαιρέομιαι»οὗμα!.ιο ἂ ἰματᾶτο ἕλω, πάς ἀοΓ.2. 
αὐ. λον. 51 ςτοάεχ πγεπεῖο σαζοῖ, ἀἴσο5 εἢδ δου. 1. 
τηδά Ὁ Ἰπππἤτατο ἀφειλάμών.. το. δεά πος 4π1- 
ἄξει οδίογιδπάιπι, ΠΟ δείαπη ἰπγϊταη άπ. ΥῚΧ 

δηΐτ ἀριά αἰίπιῃ ἰάοτη ἱπποηΐαβ. ἡ 
Ραρ.:69. Δ. Βικούς δος πὶ ἀτιαδιι8 οα τ ΟΠ 5 

ἨοονοσαθΌ πὴ ὀξυτόνως (σερτιπι οχῖατ. Αραά α- 
Ἰ1ο5 παροξυτονέται. 56 1445, Βίκος, τὸ ἀγγόϊον. (β βικίδγον, 

δγρὶ τοῦτ ἡ ὐὐρείδοσις. Ξενοφῶν. Κύρος γὸ ἔπεμπε βίκοις ἡτ- 

μἰδεεὶς οἴνου. Εὐὲξατῇ. Βίκοι, οἰνοδδχα. ἀγίαα, α ἁπλῶς ὁ- 

φραίκινα, σκεύη μεγάλα. Υ πάς σοηίοῖο Βῖς φποαιιο 
βίκοις παροξυτονως (οτ πάπΠΠ1. 

Ῥὰσ. 270, Δ. Πρὸς δὝὲδ ἑλλίωων } αν τὴ ϑ', σεϑς τοιὶ ἕλ- 

λίωας. Ηος φπίΐάειῃ ἰοηρὲ ἐγοηπεητίὴς τερεγίαβ. 
ΠΠΙπὰ νογὸ, ποη τάτῃ (προ. 'Νδιη χαινοτρεπέσερον νἱ- 
ἄεταγ Ὗ εἰ οἰἘ ἔλλφψις. δι δαμαίταγ οἰ πη τὸ ςρατόπε- 
δον, ΕΙη τα ἐαάθιη ραν. 1). ΧΟΠΟΡΠΟη]οααίταΓ, εἰς 
“πὸ φρατοπεόὸν ἀφιπόξανος τῶν ἑλλίλϑων. 

Ραρ. 271. Ὑ᾽ων τὸ λόφου] Ὀ᾿Ιοοπάππιροτίαϑ εἰς 
ίετ ὑπ τὶν λόφον. νοὶ ὑπ ποῦ λόφου, γεὶ υἱῷ πὶ πο ᾿ ᾿ 
λὄφε. 
Ῥαρ.273.0. Εἴτυχε γὸ ϑυόμενος 1 ΗΪῃς ποη ἱπορτὸ 

415 σοπηοίατ, ὃζ ἱρὰ ραρ. 262. ΕΡΙΟ πυϑόμενος, 
ἴῃ τεχει θυόμενος ἰεσειχάπιτῃ,, ἰα οΠἘ τοι (ἀογδιη ἔὰ- 
οἴδηϑ. 

Ῥᾳρ.276.06. Εἶπε τίνα 1 (ὐὰπι ἤτ ἐπηρογατία! δογ. 
2. (εξ, εχ σγδιγπηδτ! ΟΣ} ΡΥ ΟΕρτΙ5 εἰπὲ ὀξυτόνως 
ἀϊςεπάπιπι νἀ στιν. οἰ σοάοκ ίαπιισ, ος οδίδγιδη.- 

ἀπ, ΠΟ [τἸταπἀτιπα, 4 ἴα ργα τοῦ ΠῚ ΓΘ. δ ἐΐ- 
πῶ ΡΟδτσο, ἀβἀπ σοι τη ρδγατίμι εἶπε, Φα ἰη {0 - 
Ἰυτα οτατίοπε Ιοσιπὶ πο Βαθδοῖ. 

Ραρ.299.Β. Δ Θήμάᾶς] Ο ποπίαπιϊητογρτεϑίη- 
τεγργοτατίσηειπ ἃ σταοὶς νογδῖ8 ραα]ο τοπιοιῖο- 
ται (Θαιαατιι8 γί άσθτιγ, αι νογθα σταοα οπαπζ, 
Ηϊο(οτ θεπάμπι ράται!. .., Οὐ πος οτίαιπ πᾶς 
δηϊππαάπογτογο ὁροζτεῖ (παῖ πὶ αἰιμητοάϊ τεπι- 
Ρογο; δίῃ οο γοσπι ίξατι, φαΐ ΑἸ] ροητειι ςθπῇ - 

ποϑ ἱρίοβ νίγος ἔοστεβ δῆϊθ,ταπι οι αἰΐος [δα εαπ- 
ἄστη ἐογτιτ ἀπο] Βογιαγὶ, 

Ῥαρ. 301. Ὁ. Αἰ φαινιοωιύτων] Α᾽φαφιοιύτων ἰεροη- 
ἅπαν νἱάετιγ. ΕἸΠῈ Δπτοιη ρ Θπ ταις ρ πιγα !ς ραγτῖ- 
οἰρ ἢ, χαρά ἔς ξουπλατιτ, ἀφανίζω, ἢ, ΠΟ ΠῚ, ἀφανίζῷ, 
ατιϊςὸ, ἀφανιῶ, νης ραττί οἱ ρίπι, ἀφανιῶν, οαὐῶς, γς 
τυπῶν, τυποιῦτος, ἴῃ ἔτ. δουο. [πὶ ντέαήπο ταπιοῃ 
εἀϊτίοπε ἀφαινιοωώτων εχτατ, αιιοά ἰατίηὸ ν ογιτη, 
ντ ἀεάοτοητ, οὰπιροτίις , ἀο]εγεητ, οι γοσῖοη- 

Β 4υπι, γοτὰπι αυΐα τπβατγθπη ἱΠτεγρεοῦβ Ἰρποῦο, 
γογποπειη ααϊάστη εἰτις εἷς ἰηταέξαπη γε!’ χιὶ, (δά 
τασποη ἰοξξοτγεπι ρβαμοῖς δἀπηοπεηάπηι ςοπίϊη, 
Χοπορμβοπίη Αροίίαο, ραρ,. 669. Β. ξαταζιαι ά- 
φανιοῦμεν νίαγρατ. 

Ῥασ. 3101:Ά. Διασχῇ } Οὐα ρτορτοῦ νοὶ σοι- 
Ροί[τίοῃ οι ἀσσοητις ἴῃ ρα σοάθηγθηι {γ]]αἴραπι 
τοιγαίταγ, ἰἄδο ξογγαίς ὁζῴονη παροξυτόνως (οτ Ῥοη- 
ἄππι, Ηλοὶρία ραρ. Ο. δγίροιεν τεξξὲ {ογίρτατη Πα- 
Βαπλιιϑ. 56 [ἢ τὸ δᾳ οὐὐ δ ῃο (στ βυιμι ἐσα5,οΓρο ὃς 

Ὁ ἰμέτ δζμοοῖεν εὐἰτ οι οι. δηέ χήν ἀατε ΠῚ Βῖς αο- 
εἰρίτιγ ποη Ρτὸ αΠΈαγοι [δ ργὸ ἐχρ] ςατί, δας ἰαχα- 
τὶ» Βόσαας μιετωνυμικῴ: ἀϊέξι". Ὁ τ οτ65 Θη ἢ 4- 
σίλεη ἐχρ !]σαταγ,ατα; ἰἀχάγαγ, τοτίε5 {ΠΠ]| 4αἱ ςοη- 
ἕοστα δοῖο ρείπς ἱποοοθαητ, ἰατῃ πιΐπι5 ΠΟ εγτὶ 
ἐαοϊπητίτον, ὃς ΔΙ αι ἱπτογια! απ ἰητοτ (ς γε π.- 
ἀσθητ, Διέχαν) (ἁλιξιαϑοι, σεεψαβροίζεοϑα!. πυκνοδοϑεα: 

Ῥὰψ. 330, Ὠ. Ἡσυχίαν ἔχάν 1 51 τοάοχ οἰξΊΆπι8, 
μας ἴτὰ {ππ| αροὶρίςηάα, ὥςε καὶ μηδέποτε ἡσυχίαν ἔχήν, 
ντίτὥλεινις Αττίοίς ξαιηΠλεῖς, Ατ οσταῖς ργαῖα- 

Ὁ τοῦ ἔχοι ]οροτο, οὐ γοίροπαοθιτ τα κοινοῖτο, αὶ τῷ ὑ- 
πολυοιτν 

Ῥὰρ. 1325. Μίνειν ἔμ 1 ΝΟ [ὐρυαΐτυν αὖ ρατεί- 
οἰ, ντ ρτὸ ἔπταγο μενᾶν ἀσοὶρίατα,, ν εἰ ετία τη μος 
νῶν Ιεσοηάππη, “πο νογ! Π μος. , 
Ἰθιάοι,. ΠΟ Γυμνέτας} [ἢ (πο πε πε γυμνῆτας 

“ππεοιῦρι απο μένως [οΥἸἽτιιτ, 5.6 ἃ Π18}} πημταπάτιη. 
ἸΝαιὴ ΠΠ 4 ρτασράδης ἀςάαοίεγ ὰ το έξο γυμνήτης, 
οὐ. ΠΠΠι νεγὸ (δ ιιθῃ8, ἃ γυμινηὶς, ἥπος, Ἡοσ πιοπεο, 
4014 {ἰ ποῖποη οἰαίοπὶ εἴθε ἐς ΟΠ πατίοτΐς, [π εὸ- 

Ε ἀἐξπλοαῖι εὐπεειῃ οτίδηι ἀσσεηταϊα μαῦεζγεσ. 

ῬᾺρ.338.0 Ωὔ χονῦρ ὧν τοῖς ὑχυροὶς 1 Ὁ πατηι15 ΠΟ 
το ϊσίατη βα, ας ᾿οιιποἰατι Εἴς ποταιίτ,ντ ἀς- ἡ 
πγο ξγες φιοπηοίο ἰοοιις {Ππαροὶρίε μά πι5,ῃος τας 
πλθ δ ίατι, Πῖς σολοικοφανὲς ν᾽ ετὶ, ργΟΒατίς (σγί- 
Ρτογίδιις ἔα] ἴαγς, Πσοπ τι οπίτῃ ο]ετ οχ νἢ}- 
σατίϑ, τγ 06 ιις στα πα πχατσούιη γορα  5,Ππε ρὲς- 
(οΡτίϑ, ῴγοντο εἰς τὰ ὀγυρᾳὲ ἡ ἱ. Ὁ “απ Ραμ πὶ αἱ 
“ιοά αν Βοίξδ ες (61 ογθδγα πη 1] ρΡαταθαπσ, ἰπ 
ἢας Ιοσα πυιηΐτα (Ὁ γθορίοθαητ, Εθάοπι ετίαπι 

Ε πιοόο ἀϊσεπάϊιπι, εἰς Τῦτα, πὲὶ ὅδητήδηα αὐακεκομι- 
σχείνοι ἦστιν. δ. Βοος ΙΟΠπο Πα σοι ΟἹ σοιητίχφοτετ: 
ρυν»ιιοα ἰατί ηὐ πππτ ἰπμτατί, Ν τγρ!]. Επ...22 8.23. 
πττοῦν, [τοἰλπλοῦ σα]ο. ρτο, ἱπ οαίαμη. Ηοςδα- 
τ ΠῚ Τα ηἰπχὸ που, Υζ Ρατοθὶς ΟΧ νδγῖς ἐχε- 

Ρ ἰδιαα; Βῖσ ποτατο ποη σγαπαίἰπχαγ,ν 1} 15 (τίς. 
Παῖ, αι τε η ἀπθίμππινοσατο να! ]επτ. Ὠ οηγ- 
Πιις ΗΑ] ἰσαγηαίτ. αητίᾳ. Ἀκοπι. 16. τς ρασ. οχ ὕε- 
ΤΒμε  τυρίβ8, 1 8.11π.28,..,. φρὶν Αἰνείαν, Ὁ Τρῶας ἐλϑεῖν 

ς 1 παλίᾳ, ΡΓΟ, εἰς Τταλίαν, ΙΔοτα 1}. 7.4.3.3..43.. »» οἱ 
ἀσρϑτερον δἰποςοιλέντες ὧν Σικελίᾳ πρέσβεις» ΡΓΟ, εἰς Σικε5 

λίαν. Ες ΤὨπογ 118. 7.499. Ο. ..» ὑτοςελοαῦτες ὁπ 
πλίτας ὃν τῇ Σικελίᾳ, ΡΓΟ, εἰς τέω Σικελίαυ. Χοποόρβοι 

Ρᾶρ. 64.3.0... ὦ Αὐρκα δίᾳ ἀπήεστιν, ΡΓΟ ν εἰς Αἰρκα- 
δ[αν. Το πι ραρ. 6 7 6. Ὁ. ἐν τῷ ποταμῷ ἔπείον.ρτΟ, εἰς Σ 
ποταμόν. (Οἱ ρίαγα Παθογο σαρὶζ . '5 Ποἔγοϑ σοπι- 
ταρηταγίοβ ἰῇ μος δαέξοτγος οἰϊπλ ἰςγίρεος οδίαϊατ. 

Ῥαρ. 



ὅ,τ Ὁ 

ΙΝϑδλ....Χ ἀὲ τ 
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Ῥαρ.1.3.6.Α. Ἐὕτετι χέρ] "ἘΧΊοααςπτίδιις Χοπο- Α΄ πν]ΐας. δοηαθητία ἀμπηθγτατοιι Ἰ Ζπαπὶ παδοηῖ, 
ρξοητίσ νοι δὶδ ρατοτ ργοσαϊἀπθιο ἰοροηάσμι, εἰ- 
Ὑτῦῦ τὸ »ὺ  ὕσηοϑεν οἱ ἐκ τῆς καιομένης χώρας. 1] εἶπον - 

“5 Ποίξεαμ εἰ. οατοσα Γι ποί δι ποτὶς ἀοοη- 
ταγ. ; 

Ῥαρ.: 46... Ωἰς ἁλόντος αἰ] αὐτὶ πᾶ, ὡς ἀχωί(β μένου, 

νψε], ἀλωϑηΐ μένου, τουτέςιν ἀλίσκεαναι μέλλαντος. δὶς Ρᾷρ. 

6:3... δἰποφυγῶν αὖ, Ρἕο;, πποφευξούμενος Ροπτιηη. 

Ηαςς ειίπιραττίσια, αὐ, νου Οῖ5. ἃς Θοτι} ραγεῖοῖ-- 
Ρἰϊς αἀαϊτὰ,ν οἱ {δ αϊιαῖτο, ἴρο ντμι ξατυγι ἀέπο- 
ταῦ, νὰ οὐπι παι τίς αἰτ5 ἐπὶ [οοἷβ. ταῖσι δτίατῃ Βῖς 
Δρραΐετ. δὰ ἀξ τε ρ᾽ αεῖθχιβ ἴῃ ποι γίβ ἰὰ τοτιιπὶ 
ϑορμοοίοιῃ σοπιγηρῃται ας. ἃ ΠΟδ 5. Οἰ πη εἰ Ὲ ἃ- 
ὁτξαπὶ, ἀπός, ἢ Τλοιις σοπρτίς ἕδαθατ, δγθα συμ ἂς 
Ππ|5 ταὶ Ῥᾶτογη!5, ἀπὰτη Βχοἷδ (οτ ρτίϑ πὶ ἐισοπι 6- 

ἀουιος σαγαρο. ΕΧοιρΊ πὴ ρατεί οι] αὐ [σαι - 
ται ἐχτατ ηξγα, ραρι 349. Β..., ἀλισκεὰς γὸ ἔφασαν το 
δρόμῳ. ῃτο, ἀλίσκεὰὶ αὐ ,ὐγοωυ ἁλισκεῶς μέλλειν »ἥ,λωϑθή 

σευδοα. {ΠΠπ|4 οτίατα οὗίτος οὐίοτιληάαηη., τὸ ἔφα - 
σειν ἰαῖς αὐτὶ ποὺ ὠονῷ . ροΠτιπι νἱἀογῖ. ΤΙ σοθαητ, 
Ἰά εἰ, ὀχιπνασαμς. δὶς ἰπ [Ἀοτῖς Ππτοεῖς, ιχὶὶ 
Ἰπαρίας ἴῃ σογάθ πὸ. ρτο, Ἔχ! ἰτηδαῖτ.. ΕἸος ἰο- 
4ποηαϊ σοηὰς ραἤημ οσοαγεῖς, πάτα Π1Π1] πα - 
εοἰδοξον ἃ τιοὔ5 δἴΐογταγ. Ἐχοιαρίιπι ραγυίραϊα: 
αὐ σατα ἸμΒαΐτο ργαίεητίς5, ἰοσο ξιταγί, παρε πγα5 
Ρᾶρ. 36ι- Ε.. .» Δικέπε αὖ μοι; ᾧ ἔνπμοι 1). ὦ ἔ- 

χν-ᾳ ἀτητήδεια. αὐτὶ τού, ἐνῴμμοι ἔσεοϑεαι, (Δ έξειν. γιὰς 

ἃζ ρας.362. Δ. δὲ 834.}). Οἱ ρίατα σπρίτ, πο- 
ἄγαπι ἱπάϊσεηι στοσςοἰατίμτισα σομί ας ἴῃ ραγτί- 
οὐὰ αὐ. 

Ῥὰρ,3::.Β. Πορεύοντω 1 Μ4]]οῊ πορεύωνν, ντ {τ 
{δια έξια! πνοαϊ. ρτὸ ξαζατο πορεύσονται. ΕΟ] 5 
ΕἸΓΟΓ » ντ σ ρῖο ὦ, δέ σορτγὰ, ροῖ ἱπηρτγιάρη- 
τίαιῃ (ςεϊθατασ. ἔξοαιοπϑ πἰς ογτογ ὃς ἴῃ ΔΠ5 ο- 
ἀϊτιοπίδιι5. 
Ρᾳρ.3:7. Ὁ. Τῆς Παφλαγονίας 1 ἴῃ ντγάσις Θά - 

τἰο πῃ  Ἰατόγβγαϑ ρῦο Ραρῃϊ]αροηία, γοττίς, (ρρα- 
ἕοςῖα. δεά δεγογεπι ἰὸς πιουιἀΐαα οἰαυτίοι οπα 
ςοτείρογο πο ἀπθίτασί, ργαίδετίτῃ,, σὰπι ρὰρ, [6- 
ἀαριτίν Β. ν ὲ μας ἰρία ἀε γε νοῦθα ππιητ, Χοπο- 
Ῥῇοη {ϊίάειη ἔθους νους ντᾶταῦ, 95 ἔμπειρος γάρ 
εἰμὲ τῆς χώφας τῶν Παφλαγόνων, ἃς ἰΏτοΓρΓας Παῖς ἰη- 

τογργογοτιγ, Ραρμασοηπηι γορΊο. ὐατα ΘΠ 1. 
Πῖς τῶν Παφλαγόνων γωραν ἀρρεῖϊατ, Ἔδῃ} [πρτὰ Πα- 
φλαγονίων Νηΐςα γος νορατονῖ ὃς ραρ.37 2.ν δι ϊα- 
τἰπιις ᾿πτοῦρ 5 πὸπ (αρράοςίαπ): 64 Ῥαρ ἢ α- 
σοπίαπα ἀροττὸ ποηλπας, αιιοά αἷς φιοαις [ὰ- 
οἰεπάιι!. 

Ῥαρ..366. ᾿. Πρὸς ὑμᾶς Ἰητοῖρτοὺ Εἷς ετίαπι, ντ 
ὅζ αἸ1δ1 ραῆιτη, ΠΠθοτίογεπα ἱπτογριοζατοηεπη ίο- 
ααΐταγ, ὃς αιτα ΡΟΣ οσαπ ἀδ ροτίοπα ργοποσηθη 
εγαπτ οξενοηὰ, δά μοῦ ρυΐμγα ρου πα ργοηο- 
μλοη εἴξεττ. Ηος πποηθο, ἢ6 4α|5 ρα ζει! σατο 
τοχῖῃ ργοπομηοη ὑμᾶς, σα τη οαίοιῃ ρογίοο 
τοῦ Ἔχιατ, πιθπάοϑὸ (είρταμα; Ρτὸ ἡμᾶς, ντ Αἰ [δὶ 
ποταγὶ ροτοῖξ. Γἀοτα ἔλοϊς ὃς Πτογα δ. (4 1}}} πλὰ- 
ταπάπιη. 
Ῥαρ.270.Ά. Η'λιντο ὐψηλώτε ] ΑἸ Θη ατα5 τῶν δὲι- 

πνοσοφιςτῶν [1.1 ΡῬαρ οχ [54]. τγ ρί5,8.Βιίπβ Χεπο- 
Ῥιοητεὶ ἰοςὶ πποπεοπετη ξαεῖς. ὃς ἀ(ἄθιι γε 15 
ντίτιιγτατ ἀρι οἴτπὰ ἥλλοντο ἰοσίτας, ντ ῃῖς σσο 
αιυϊάἀαίη ραταης Ἰὲροπάπη,, δεἀ αἰ δι] πγπτα άπ ηι. 
δι μος ἥλουτο οἰ ἀοῦ. 2. πε 4, ἄπ ἀοτο σοηίαα 
ποίας ποτδϑραρ. 626. Ο. ἴῃ νοςς8 {{|45 οἱ ἔξω ἐ- 
λόκενοι. ὈΓῸ πεπληχέναι [αρίτατ πεπλη σαι. 564 ναἱρα- 
τὰ ἰςέξιο οἱὲ θϑπα.Ν ἰτοϑὸ ταιποη ἔπεσε, ΡΓῸ ἔπεησε, 
{οι δίταν ἰδ], ὃς ρτὸ Σιδδελκοὶ, Σιπίλκαν; απο ν οτί- 

Β 

[Θ᾽ 

Ἰὴ 

σ 

ἀιαπὴιο Ἰοςο νἱάς. 
Ῥαρ. 4οδ.1).Ζ εἶ ρας Ἰζείσοις Ροτίτι5 παροξυτόνως {(Υ]-- 

Βεπάμσιῃ νίφετατ, Τ᾿ αι ἃ τοζξο Ππραϊατὶ ζῶ δὰ 
ἀφ άιιοί τι, συΐε5 ἀσουαεἰ ατπι5 ρίτιγα} 15 παρ ξυ τινε γαν. 
ζαεα(ἰχαῖξ Εἰ Ἐατ ἰιι8) ζώνη, ἡ χιτῶν, ἃ χλακως, πᾶ- 
εοὶ τὸ δῶν, Ὁ ὅδι δεσκιεύειν, ᾧ τὸ εἰρεῖν. 8.2.7..τχῖν δύ!άας νὸς 

τὸ ὀξὺ τνε «ζειραὶ (ΠΦΕΪΕ) χιτῶνες αὐ ακέκολα μικκένυι, ἢ αὐ ε - 

κολοι.ἢ μέδα.. Η ρύϑυτος. 81 ταπγὸπ σοίοχ χεπᾶο τα- 
τοῦ, τὸ ζάφοις, γτχ εἶδος ΓοΥΓαατα τη ἐἰσος. ' 

Ῥαῤ.Ἁ. ι.4.. .Ἐὐκ πούπου (ὑταΐρ εἰκὸς ὄηπου 3) Ἡποὺ- 

πγηϊὰ γεγθα ῃ ντταη; οἀϊτ οὴς (ὁ Πάἀογαητιτ, (ὑδιι- 
ἔπι μαΐιι5 Ομ! Πτο ἱ5 ἴσποτγο. Ν᾿ οσδοσιμι πας οἵα 
Ἰατογργεγατίο, .5 ΘΟ ΠῚ Πός,ν], ροίτοα,ν εἰ, 
ταπς, (πο ργοξοξξὸ σοπίθηταπουτη ογατ,ν οὶ, γς 
Ρτοξεέξὸ ἐαοϊοπάιτη νἱἀοθατιτὴν οςάα!, ὅζο, 

Ῥαρ.4.54.. Δ. Ε᾽γ5) γὸ,φίω ) Βεοςσα!δὶο ἰεσεη- 
ἄτι, ἐγ γὸ ἔφη, ὁ Σεύϑης δηλονότι. , 

Ῥὰρ.4.2ς. (Ο. Προσελϑῶν εἰς ̓ Οφρωύιον ΝΜ 44 |1ε πὶ ἄσϑῳ- 

ελϑων, ἃ εἴς, ρτοσεο 5. , 

Το  ἀςπι. Αυσαίενοι ἀπέδοσαν] ΕΤΟΟΙ͂ηαητ ε θα, 

.» Οὐ [ἘΠ] ππὰ Θαιμαπη) γε ειη πο τ,Ϊ Χορ ΟρΠοη- 
εἰ] ἀ! ἀοτιη τ ρτετ πιο [ οἰπς γε  ετρτι, ἃ Χα- 
πορθοῦτςε Ἰτοσίροτα πο βεγαηζ, , ργατὶς τεάοτα- 
ταὶ ΟἹ το εἰτασυτητ, νῈ Ἰτοῦρεοα γε α]αἶς, (6πη- 

ἔπι, Ποηνν οὐσα ρα ἐξα. 
Ελάειῃ ρας. 1). Διὰ τῆς Τροίας 1 ὅπὴτ αἱ ραταης 

δία τὸς πρωάδὸς ἰοσοπάππι. δε Ω1ΠῚ πιαταπ άπ. 

ΝΝαιη(ντ ἀοςος ΕΜ Π Δ Β 15) Τροία, ἡ πολις, τὸ Τρωὸς» 
Τροία, πῶσκι κα πἰδέχωρος τῆς] λίου. 

Ῥαρ.428.}).Οἱ Πελοπονήσιοι 1 [πτοῦρτος πος νο- 
φΑΡαΪ πὶ διροῦ ρον ναϊσασαν ἃς ρτυςὁ, ὡς Ἰατίηὰὲ 
(οἰ δὲς. Οπδις ]οέξου πποποηήϊις. Εἴος ἐπη τη εἰξ 
Ρτατοῦ νυ] σαῦδην (οΥἹ ἐπα τατοη ει. (τοὰ Ἰάθο 
νἹἀοταν ἐπέξαιτι, ι11α Πελοπόνησος [ νι οἱ Πελοπονη - 
σιοι ἀϊξε}}ν ὁςατογ Δ αἰ ςα5 καὶ Πελοποςνῆσος,, ἴῃ ςὅ- 
Ροπείρης νεγὸ τὸ σ {πα τυϊτατίς σα τοτοξειιπν. Ὁ εεΐ 
γετὸ νοσοπι {{Ἐπη} ΡῈ σοια πὶ νν (ΟΥ οπ ἀπ 
σεηίφητ,αίιτης τὸ σι αν [ἀλυΐγατις σα ἃ ν ουία τα. ἃ - 
11) τὸς τοϊθέξη ογοάσης, ἃς ν μι Ὀττιιπ), ὃς ἀρὰ 
ΡΟοτας ΡουΗ νὴ πὰ Σ ας Ρτορτοῦ γοτεὶ ἸεροὩ,, 

{πο ρυϊπατ πὰ [σε ίρταλι αὐ δἰσγαηγον απαην γι ηἀἱ 
τατίοποιη ροίξοα ὃς αὐ οτατίομίβ ἰοἰατος [ςερτουῖ- 
115 νἱπγραταάμη δοάναἰθφητ τα, φηαητπι ναίοτα 
Ρο αμε Ν ες εαΐτι ργὸ δ5 ν᾽ τποη εἰς, ΝΟ] ορρα- 

σηδηάίβ, σαι απ αυλτη ἀἰτηΐσατο ἀδοῦθυὶ, τοῦ 

οαρίτα,τοτ θη5.. Γἰδογο ᾿πάϊοῖο αι ας ἐς ἰς- 
ἐζοσίδιις ἔγυσγαν. : 

Ῥαρσ. 4.3.0. Β. Αἰ ποξαὲ ἐν τῇ γῆ. μαχόμενος ἀπεϑεινεν] 

Ἑοτίαί!ς γα ίξαγοῖ ἥδ ἴτὰ ΟΠ μλσιιοτο,, ἔσυίφας,, ἐν 

τῇ γὴ μαχόμενος απέ)γανεν. ΑἸΙοα: αἰςοηάττν εΠοτ, 

δποθας ες τὺ γέ, ν τίη ρα σοἀθἢτί5 ρου Βὴς αἵξ 
οἰταν, ἀπέξη ἐς τίω γέια. δ σοίοχ οἱδ [4 πῖιϑ᾽, ὃς ἀμ ϊη- 
ἐτίο ορροχτιμὲ ςο]οςατα, ἤος ΠΟ] οὐῖτ οοάομα 
τοί αὐεϊρί οι εη,αιιὸ ὃς 1115 ἐχοπηρία,, ἀε ααϊ- 
θυ5 έξωμη ραρ..328.(Ο,10 ὥχον τὸ ἐν τοῖς ὁγι 

Ραρ. 41.4.0 πἰνπῦϑο] Ἐειποίαυϊίς αὐ δείξιιπα 
Θρρίατιηνγοίοιτ, δος οί ΗΠ}, ἐντεύθεν [{ἰ ΠΊσει ἐκ τῆς 
Σηξοΐ, αν Ὁρρίάο δοίξο ] ἡ φραπὰ δεέξη ἐς Λάμψακον. 
δορά δα νεθοιὴ Ερποίπιηι πος οἰἘ ἐθξογοη ἢ απο ά 
[τ Ρτασο ἀφ ητίϊι5 ΧΟΠΟΡΒομτίβ νους ἕλε ἰὸ ςο]- 
ἰρρίταν, ν δὶ [ς Ἰοχηητασῦ, 9. Οἱ οἵ Αἰ ϑηναῖοι τοὺς νε- 
κροὺς ὅζς. ἀοίπάς, τὰς οἹ ἄλλας κατιδίωξαν ἐς Ἐ᾿ φεσον. 

ΟΟπδιη ΟὈΓΟΠῚ [Δ ΠῚ ὀγτεῦϑεν, ας οἰ ρ᾽ ἢ 4111} ΡΟ, ἐκ τῆς 

Ἐ᾿ φέσου,τευτέειν ἐκ τῆς αὐτοὺς Τὴ Ἐ φέσω γώρᾳ ς, ἐς ἰεὺ οἱ Α᾽- 
ϑην οι τὰς τῶν πολεμίων ναῦς κατεδίωξαν. ΔΙΗδηϊε Πίος 

οἶα ΕρΒοίμτῃ τη [πὰ ροτοίξαις ποη πασοθαητ,ντ 
Οροεν 

γυφοίξε 
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ορρίάο Θο(ἴο) ὁ «ἐφποὶ διέξη ἐς Λάμψακον. ϑεάαἀ Α νῶν, ὃς πορϑουμένων. Ετ Ατΐξοι; Κει.10.5.278. 

νεθεπι ἙΡΒείαπιῃ μος οἰ τοξογεπά,ποά εχ ργα- 
ςοἀεητίθιι5 Χοπορμοητίβ νους ἔαοἰϊὲ σοΠ]Πρ ταν, 
νδὲ ΠοΙοσαίταγ, .5 Οἱ Αϑηναῖοι ποιὰ νεκρὸς. ὅζς. 
ἀοἰηάς, ταὶ οἱ ὀδας κατεδήωξαν ἐς Ἐ΄φεσον. Ουδιπορτέ 
δτη ἐντεύϑεν, ἀσο!ρί απ άπ ρΓο, ὧκ τ Εφέσι, τυτίσιν ἐκ 
ἃ τοὺς τῇ Ἐφέσῳ Χωρας, (ἐς ἰὼ οἱ Αϑηναῖοι τὰς δἷ δ πολεωί-- 

ὧν ναῦς κατεδίωξαν. Ατμεπίοηίος εηΐπὶ Ἑρμείαπι Ιῃ 

{πα ροτείξατο ποῃ Βαθεραησ.. ντ εχ ἰρία υγθε εὸ5 
αἰ τ ΠῊΠῸ ἀϊσαπιις. ΤΒγδίγ 5 σα! ἀειπ δαπὶ (νε 
Ῥαρ.433.4φοατατα) ἀρρτοι]ι5 ἔπεγατ : [6 ἰγτῖτο 
ΤΟΠατιι, τ {1565 ΔῊ Π ΠΡ α5 ἀιπ}1Π1|5,1π4- {6 σαπιγα- 
Ἰιχαῖς σορίϊβ τοσιρεσα σοδέξιϑ εἰξ. Ὁ παπιοῦγοια 
ππης αἷς ΧΟΠΟΡΒΟΙ, ὠντεόϑεν, ΠΏ, (ΟΠΠσοτ δ ντ- 
ΒΕ ἙρβΒοίο, αὐ υδιῃ δοςοίϊεται, ὃς αὐ ἀρτο νἱςῖπο, 
4 οἰγοιπη ν τ οπὶάσοθας. δε ἃ οριι5 σοη]ο- 
ἐξαγίϑον δὲ το5 ἀπ ουτ! ΠΠτηῖ5 νεγ 5 ἀθοϊαταταγὸ 5τα- 
τἰπι οηΐ ἢ. ΧοπορΒοα ἰρίο {π Ποἶτ,ὀντεῦϑεν ὃ ἔσλευσεν 
ἐς τίω Σηςὸν, φᾳοὺς τὸ ὁδο ςρατευμα. ἐκέϑεν ὃ ἅπασα, ἡ 

οαπὰ διέβη ἐς Λάμιψοικον. ὀντεὖϑεν ᾿σίταΣ, ἐκ Ἐφέσου" 
ἐκᾶϑεν νογὸ, ἐκ ἃ Σητοῦ, Ρογ πιργαἀεητίδπι ΘηΪ πὶ 
Ἠῖς τὸ ἐντεῦθεν ργῸ 1110 ὀκεῖϑεν ροίτιιπι νἱάθταγ. 
Ῥαρ. 438. 8. Μέμψητει] αὐτὶ το ὦ, μμεμιπῆὸς εἴη. ΙΝΔηΣ 

πὸ μεμφεῦωι ΒΟοΟ]οσο ραΠηὸ {ππιεπάμπτη ρΓΟ, ἴῃ ἀ- 
Ἰσα 5 ΤΟΡΓΕ ΒΟ ΠΟ ΠοΠῚ ἱποῦγίεγα., γρσθβοηάί. 

ΑἸϊὰς.. σοη ΠΕ ἀς αἰίσυο . Γεργεπεπάογα οπ|. 
ΟἸπρηίατ διιτοπη μιος Πρ πΙ Ποατίο ταὶ ἤιπηα νἹάο- 
τυτ,ἰάεο ἰδέξούθηι οδίτος ποποῖο ν οἱ αἱ. 

Ῥαρ. 439. Ο.1). Ὑςερον αὶ δέωυα ϑ}εῖσιν, ἀπολλιύαι τὸς 
βελπτοις.] Οὐυἠάαπι παςῖτα οοτεστητ, δδευα ϑέντοις. 

»» Εφορυζηστιν ἀυταῖ εἰπυνΐι, ῬΤΟ, ἀυπὶ ἰπίντς. ΕτΡ’η- 
ἄλτιι5 δὴ ὀλυμπίων εἴδει ζ. ραρ.8 6. ,, Μναιϑένπϑ 
Ζεὺς ἄμπαλον μέλλεν θέμεν. αὐτὴ »μἐνοιαϑενῶς δὲ" ὃζ οαῖ. 

Ουΐρίαγα σαρίτ, σοπία!ατ ποίἔγατῃ σταοιπι η 41-- 
σεῖα ἴπ Τ Βπου ἀ 15 ΠΡ γος, δοϑικὴ, αὐτὶ ἃ ἡνικῆς. 
Οὐ ποπίαπι ἱσίταγ να] σάτατῃ ἰεξξίοποιῃ 5 γατοηΐ- 
Ῥι5 σοπηπιοαὲ τοτὶ ρο πηι, 1460 πΙΒ]}]} ἱππο- 
παπάμ τη, Π1}81} παπταπάατὴ ςεπίδ ΠΊ115. 

Ῥαρ..4.47.8.Νῆες πέντε,καὶ εἴκοσι] Γερο θιάππηρο-. 
Β. τίμονῆες δώδεκα, ἢ νοτα ἔπε χιια ραᾶρ.. 451: τΓδάππ- 
τα. Υ ἰάς6 Ἰοςιιπγ,Π οἴτας 45 ἴῃ Εἰιπὶ ποῖδ5. 

Ραρσ. 470.ΑὙ ὐοδαπολογησόμενος 7 πα Πγι15 [ἢ 2- 
Τ1ῖς ετίαμι σοαϊοίθιι5, ὃς οἰ οπ δι ἴσα Ιοράταγ, γί- 
τἰοϑὲ ταπιθη Βὸς [(εῖρτιπι νἹάθτιγ ρΓῸ υπύραπολο- 
γησύμενος. Τ᾿ οἰ Πγι1ς9 ΕΠΐ ΠῚ τἰαραπολογεῖαϑαι νος, ἤγρων 

ὑαῇ τινος ἐπολογεῖαγα! , Ρτο 4]η πὸ οτατοηθυα μαδο- 
τ, Ζυα ΘΠ ραΓρ  ι15,80 ἀεξεπάαπιας. Χοπο- 
Ρμοπραιίοροι τοτα Ο.. μος ἀροτῖτ, αιατη ἀἰςίτ, 
μίαν ἡμέρφν δόντες αὐτοῖς τῶ αὐ δ Συτολογη σοι αν... Εα- 

Ο οἰ ϑ οσγοῦ ΟΡ δῇτηίϊτατξ ἃ ὑκῷ ργσροπιίοηῖβ σαπὶ 
αἰτεία γος σογταπρτγανίσσαρ,ιις Οτα οἱϑίρποζῖα. 

ἰδίάεπι (. Αδικοωῦτας εἰδότας ΜΝ Ίάς Εταπο [οὶ 
Ῥοττῖ, ρατεῖς πγεὶ σοπιπηδταγίοβ ἃ Ιοδππο 6 Ργθυχ 
ἐχοιίοβ ἀπηο τς 86. ΝΝαΠὶ Ραρ..2 3. εἰδότες Ιερσε- 
ἄστη πποποῖ. Ἡΐης 4}1} τβαχίπηδπῃ πὰγπὶᾶπηο- 
ται ομιιπη ράτταπη ἰῃ πγαϊτος Χοπορβοητίρ ᾿ρτος 
Βαυίογαητιεἀ Ρατεὶς πγαὶ ποιδη τασπεσπητ, Ἐσο 
Ἰοσοϑ ταπτὰτῃ ποτα, ημι! Ρύώτογδα ἀϊσαιη. 1.6- 
ἔτοσ νἱ ἀρ τ φαῖα χαϊίαιις ρεαίξίτοτῖν, ὃς φια Η 4, 

δεά νυίραταπι εὐπϊ οπεηνγοτίπεῖο ροΠπηγ5. 11-- Τ) ἄτα ρίο γπεσί 5 τπᾶτπ σαί πε δυνά θα εὐθαετ. 
᾿π4 επίτη διωα ϑεῖσιν ο[Ἐ ἀατίτπς Ιοσο σοηϊ τ} δεωα- 
«ϑέντων, 1.οὐ πὶ ροτοπτίαγη αἀορτί ἔα δῆς, Πα νε- 
τὸ ἐπολιιύαι»Ε{Ἐ ξεῖν ρτὸ ραίπο ἐπόλλυξς, φιιοά 
Ατεϊοῖς [αι ατα. ΝΝ αι ν εγὸ πιὸ που τατία ἀσοὰ 
{οτοτλθατη ΓΘ ητοη τί ΠῚ νυ 15 ἘΧΘΠρ 15 σοη βτπηα- 
Ὁο.. ΤμιοΥ ἀϊάο5 ᾿ἴδτο ρείμηο, εχ Ὑ ΈοΒοΙ τρί 
ΒΑΡ Σ. Ὁ Ὁ γὸ ἐμιπορίεως τν ὕσης,ἐσὶ δγπμιγναυτὲς ἀδε- 

εἷς ϑιλήλοις. Ηϊς τὸ δπημιγναώτες εἰἘ αξείαιιτ ρῖο ρας 
πιο δπημιγνύμαενοι, σαο ἃς ἃ (( οἰ Ἰαΐξε ποτατάςγι- 
ἀε δεραρ. Σοοιαπηοτιο, ὃς 398. 4ηποῖ.7.ὃζ 4.42. Ε 
Δηηοτ. 6 .ὧζ 497. ἀηποῖ.9. [τε πὶ ϑόρβοοίες ὧν Αἷ- 

αὐἷι μαςιγοφύρῳ, ραᾳρ.36. 
Ω κλεινοὶ Σαλαμὶς, σὺ μάν πον 
Να)εις ἀλίπλαγχτς. 

δοδοϊία ϑίξολ. Ναύεις, ὠνεργητικὸν αὐτὶ παϑηπικοδ, ναίῃ. 

δίοαραὰ Ηομλογῆ ρα ίπτπὴ [οιαϑ πολις να ετάσσοι, ΡΓΟ 
νανομενηοντ ἄοςες Εὐξατἢ 9 ὅς 2.14. ΤΙ δηλ, Ναΐειν, 
οὐ τὶ τοῦ ναΐεοϑοι, Ὁ ὅδ: και τοικεῖοϑα,.1λ. δ. 206 19. 

Νήσων, αὐ ναίεσι ὐρίω ὁλὸς. οὐ πὶ τοῦ, ναΐονται. 

Ηΐπο ραζοσ αξξίιαπι ρτο ραίπιιο ἐσεχυξίοῦ ἱππος 
πῖτὶ ροΠτιπι, ιοα Ατιῖςῖς βὰν Παγο, Εἰ υιὰ οτίαπι 
Δάάδταγ, τὸ ἀἰπολλώώαι » ΡΓαίδ πο οϊς ργὸ ργατογῖτο 
Ἀ' χρύνυ ὀνδιμαγέω, πο πασᾶ Βαθεῖἴμφασιν,]παῇ 
τοβάμιςρογαταγ. ΗΠ οσαμτεπι ἐδέξανη, ντ ργδυίις 
οὐϊιιπι 1115 σο πο Π οτιιγ, ἐς χαϊδυ5 πος ἀϊείτιιτ. 
Απολλώδαι Ἰο τ αὐ τὶ Τῇ οἰπτολεκέναι, ν οἷ Σπολέσωι, 6 ο- 
416 ΡΓῸ ΡΑἤΠιιιῖς Σσιύλλυσϑαι,ν Ο] Στολέοϑα!. ΠΑ ΔΓ. 

χΡΑ 1} ὐπολεοϑῆναι πο Γορογί ταν, το [Ἀ]το πὶ ἃ πλς 
Ἰεξξαπι γοοοσγάογ. δ᾽ Χοπορἤοη φϑείρεν,ν 6] φϑεῖραι! ς 
αἰχι δι, ο5 πα ρτὸ φϑειρεάχον οἱ φϑαρίῶαι ροῆτα αἱ 

- φογοπη5, Ηα:ς εηἰπὶ ἴῃ νι. ΙΝ σης [πρεγοίεντἀε- 
ταοηβέγεπη ἐδείμτι1 ΠῚ ΡΓο σοηίτο ροηΐ ἀραά ρτο- 

θατοβ διέξογος. ΤΟΥ ἀϊεος [}0.8.ς 72... Εἰρ- 
“ρ μένοις σιὼ αὐτοὶς τὶ ϑρελοίοσης, καὶ κ᾿ γίῶ πορϑουμένοις» 

ὀγεχείρησαν τινες πσξὲὺς Αϑηναίος ἀγαγεῖν πίω) πόλιν. ἘΤῚς εἰρ-’ 

γρμένοις δζ πορϑουμάνοις ΡΟΠτα ρτὸ σοη τ ι15,οἐργομιέ-- 

Το δι Ε. διμρημμένης εἶ ἡμιέσις τριῶν ἡμιερῶν] ὕτο- 
Τα] Δαθίο ἰεροηάτηηι τριῶν μερῶν, γτ ἀοςοῖ ρᾶτες 
ΠγΕ 15 [πι [αἷς σοτ πο η ταῖς ραρ..2.4. Εδπς επηθη- 
ἀατίοηοπι ὃς ΔΠΠ{{δφαππταζ : (864 Γ Ατίηα ραιτίς πιεῖ 

᾿ » ᾿ 

νοῦθα Οταςε νοσταηζ, νὰ {15 τοῦθ α5 τπηοἰὰς σοπ- 
{πἰλητ. 

Ῥαρ, 411.Ε Τέδβαρες αἰεὶ ἑκάςίωων χω 7 ἀἰητεστᾶ 
πα ογ απ σοπἤοϊοηπτῃ οροστοθατ εἴς πὸ ταη- 
τὰ] 47:{π4 4.8.0 μλτηο τοι Υ πὰ ἀθ!ἀογαθατατ, 
γιραζοῦ πγριι5 πηοιχοῖ ἴῃ {π|5 ΠΟΙ πη ητιΡαρ..2 ἢ. 

θ᾽ άοπν. δώδεκα ἐστῶν] Τάτ Ρᾶζογ ΠΊΘι15 εδάεδτι 
Ρᾶριίηατησποῖ μπης Ἰσοἅ σαπι πρετίοτγε ριισηαγε, 
4υΐ οχτατ ραρ.447.}. ἀπώλοντο ἢ, αὟν" (δ᾽ Αϑηναίων νῆες 
πέντε Θ' εἴκοσιν αὐτοῖς αὐ δράσιν. Οπατε ἰοςὰς {Πε ρτο- 

σα] ἀπδῖο σογγιιρτας οἰξίατηις σοτείρεπάι5. Ηΐς 
Θπἰπὶ οἰ Ἐ Άπιι5, νὰ οΟΠ] ρίταγ εχ ἰρίο παιίμηι πιι- 
τηθγο; Ποῖ Χοπόρῇοη Βοοίοςο γοσοηίοσ, νηϊοᾶ 
ΔΙ Εχοορτα, ας δα ἰρίλη ΠυΠΠΘΓΙ ὁλοκληρίαν Υἱ- 
ἀδίοταν αἀάἀοηάα. 

Ῥαρ. 47.4.4..Εὖ φερόμενον] ΠΕ  πέξῖο ΡοΙΣ εἰ οο!- 
Ἰϑοατα, Ζαδπν {προτίογεβ οαϊτίοπος μα θθητ, οἵ τοὶ 
Ἰεπάᾳ.  οετοϑ αὐτο, ντ ρᾶτοῦ πηθ 5 1 {{π|8 σοτα- 
ἸηοηῖιΡαρ,28.., ἘχΠΕπγατίοπο βογεητθη,,Ρε- 
Ὡς φιιάϊοητεπῃ ρει ἰοςίο5. [ἀεπα ραιίο ρὸίξ, ρτο 
(τα. ται ἰερεπάμτῃ ςς πίει, αιοά Ὁ Δ}1|5 ροίξεα 
ἐπ πχαγσίηο ἔα Ποταζιιπη. 

Ῥαρ.454.0. Η ὃ κόρη] διϊάας, Κύρη οἹ᾽ αὖ λέχριτο 

τὸ χρῆμα ἐν ταῦ ῥαγρειδεῖ Χιδῆδι, ὐδοὶ τὸ δὲ αὐτῆς χεῖοϑαι 
δ)οξαιτικὸν πνεύμια.. χόρη τὶς ὅσες, καὶ κόρη. 

Ῥαρ. 419.) Παξὸὶ Αὐσεινδρον͵, εἰδεὺς ἥξᾳ Λακεδειμφ- 
νίας] 1. Θπποϊδαίυς ἄπης ἰοςιιπ ἤς ἰοσεπάμι αἷτ, 
«ὐδοὶ Αύσανδριν, καὶ Λακιδαι μονίας, οἰδὼς ἥξει, πότερον. 

δεάγα!σαταπὶ οφομθαι, Ζια θοπὰ ο[Ἐ, πηατατα 
ποηοροζῖοσ. ΗΠ επϊτῃ ἐ γεῃιήέις, ας Ρτοθα- 

τίβ αιέξονϊθιι5 ἔα πα ] αυῖς αρχαὶ σκεὸς, Θ οὐδικισκιὸς 5 οἰ 

δὼς Λακεδαικονίας σύτερον͵ ὃς ζᾷτ, ἥξει, Ρῖο, ἥξε, τουτέαν 
, ͵ 

ἐχανελεύ- 
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ἐπανελεύσεται τῶ (" εἰ δοὺς πότερδν οἱ Λακεδαιμόνιοι αἰέχοισι Α΄, τοῦ πε ἰατπὸ ἀϊχίτ, [4 40 1115 οἱαςὶ τοδαάϊτιπὶ 
"δὲ τῶν τειχῶν, βονλόμενοι ἐξανδραπο δι (βι ϑπι τίωὺ πὸ- 
λιν. ὅζς. 

Τ]υὰ ῥατείεἰρίιην εἰδὼς ἀοοα!ἀτίατιπὶ ἃ ἀκεδθημο- 
νίους τορίτ, δἷς ετίαπι ΑὙἸορ μαποβίῃ Ν θυ 5 ραρ. 
6γ.Ἰοχαίτεγ, 

Αἰνήρετ᾽ αρν Χαιρεφῶν Σωκράτηξ, 
Ψύλλαν ὁπύσους ἄλλοιτο τοὺς αὐτῆς ποεῖδιςι 

αὐτὶ τοὺ, ὁ Σωκράτης τὲν χαϊρεφωνίᾳ αὐήρετε ὑπέσους πῦδεὲὶς 
σοὺς αὐτῆς καὶ ψυύχκὰ ἄλλοιτο. ϑοά ΄ηαϊὰ Οριιβ ΑἸ ]ςΠ]ς5,. 
οὐπιὶ ἀουιοοἰς εχ] ντὶ ΡΟΙηλι5Ὁ Χεβοόρποι 
δ ηΪπῚ τῶν ἑλλίωικῶν 4. Ραρ. 7 ο8.8Β.. .. Τὸν οἹ νὸν, ἐ- 
φη ἑώρακας αὐτοῦ, αἷς καλὸς ὅδ; ΡΙο, ἑώρακας ὡς καλὺς 

ὅξιν ὁ ἰὸς αὐ ϑ, Οὐτο πὶ συαοἰίπγιιπι ὃς ΤΈγεπτίμ5 ἱπλΐ-- 
τατατ, ται αἰοίτ,  1ἀς ΕΠ απ), .η Πτ ἀοπχί,ρτο,ν ἱ- 
ἄς δὴ Π]ἰι5 πτ ἀουηΐ. Γἀοπὴ ΧΟΠΟΡΠΟα βαρ. 1.48. 
πη Ὁ γωυαικα, χέχρισιν ὡς κάϑηται χαμαὶ, αὐτὶ τοῦ, 

λέχρισιν οἷς ἡ γωυὴ κάϑηται χα κα! 1 πὶ Ραρ.806. 

"δὲ Αυκούρηγον δὲ καΐᾳ μεμαϑηκας, δι ἐδὲν ἐποίησεν, ΡΓΟ. κα- 

ζωμεμιάϑητας δὲ ὅτε Λυκοΐργος,δζς, Ἰάοπιραρ. 81.4.6 
55 ΤΊ οὺ χίιῦ ὁπόση δθὶν εἰ δὲν! ΡΥ. ὁπόση ἡ γῆ ὅέξιν εἰδέναι. 1- ο 
εἶδα βαρ. 818... .. Τῶν Σωκροίτίωυ γιγνωσκόντων, 
οἷος ἰῶνρτο οἷος ἰῶ ὁ Σωκράτης. Ετ 844. ., Τίω οἰκίαν 

ἐπέδειξα. ὅτι ασρὸς μεσημξοίαν αὐαπέπ]ατα,. Ρῖο; ὅπ οἱ-- 

κία. Ετ894. .. Ἑἑὑμογη τίς οὐκ οἶδὲν ες κατατήκε- 
ταρρτο, ὡς ὁ Εἱρμοψύης. ἃζ 411 ραΠΊπι ἢ Ἰ4ςπι]ο- 
ααϊταγ. Οτιαγο π᾿ 8}} ποι ἀΐχοτις. ΝΠ] ἰσίτας ος 
Ἰοςο πιυταπάιιπη. 

Ῥαρ. 463. (. Συῤῥύησαν 1 δὶς ἴῃ οπχη 15 [π- 
Ρετιοσγίθιις εὐἀϊτίοηΐθιι5 (ςτίρταια. ἱπαςηῖο. [πα 
τααγρίης {πρετίοτί5. εὐίτίοἢῚ5 νἰτ οἵ πὶ γοςαθι- Ὁ 
Ἰαπιὶ οχταῖ (ογίρειμτι σύῤῥνω. Ῥατεῦ πηθα5 ἰπ {{|5 
ςοΙηπηρζ. Ρᾶσ. 3. συῤῥυώσι (οτ δα πάπιπα τηοποτ. 
απο δά ν οὐίτατθηι αιιὰ μι ργοχι πιὰ νἹ ἀοταγασοο- 
ἄετε. ΠΙοοβ αὐτοιῃ ες ρες ξητίς τοστίδπι ρ᾽ στα! 6 πὶ 
{πρτ1ππίξιιι,ἃ συῤῥυέω,αἷ, τὸ συρῥέων εἰ ΔοΙΗ. 2. ρα ἢ: 
ἃ συῤῥυέω,αἷ. σιιυεῤῥύϊω ης.».Γα πη ἐξ, συρρυώ, ες. ἡ. ὅζο. 
ὙΠαογά.Ποονοῦθο ἰῃ Πιιρ οὶ Θ(Ὲ νίπις [10.3.58 ο. 
Ὁ. .. Ἐῤῥύη δὲ αῇοὶ αὐ τὸ τὸ ἴαρ τεδῷ ὁῤύαξ τοῦ πυρὸς ἐκ τῆς 
Αἴϑνης. Γἀου δίάοπὶ Ὲ. .. Λέγετεω δὲ πεντηκος ᾧ ἔτει 

ῥυῆναι. 51 4115 τα δ τὸ ἐρῥυη, ϑζ τὸ ῥυῆναι ἃ ρυέω, αἰ ῥυημι ἢ 

ἀεάπέξα ραζατ,ν ἤθατ αυΐθιι5 τατοηϊθιι5, ας πο - 

ταπι απφξογίτατο [παπὶ Ὁ πτοητίδπιταετὶ ροῆιτ, 
Ρασ. 46ς. 1). Κύϑορνος δητκαλέτει ἢ ΑΠΠορἤα- 

ποϑίπ κ δπηΐς ρασο τς 2. Βα α5 ΤΠ Πογαμ ΘΠ ]8 τπθπ- 
τίοποπι [λοϊτ, ες να οπδιχ, ἱποοη δῆτε, ὃζ 
τοιιροσ!διι5 ἰη!ογα! οητθι, 15 ν εσθὶς σοτηϊςὸ σαγ- 
Ρίτ, .». Τὸ δὲ μοτατρίφειϑ. .. Πρὺς τὸ καλϑο- 
κώτερον,Ἠ .5 Δεξιού τοὺς αὐδρος ὅδι) καὶ φύσει Θηρφιμέ - 

νους. Οὐοπίαϊς σταῖοα (τ οἷΐα, ν δἐ τααῖΐτα ας Βυιΐι5 
Βοπ,πί5 νίτα, ἀἰ ἐε15,ιέξίσχας τγδάππηταγ, ΠΙς εἐ- Ε 
ἴάτα σασ κύϑορνος ἈρρΕἰ λτιῖ5,ὃζ Πυϊάπαιη κόϑορνος εἰς. 

{ετ,ρἰατίδιι9 ἀοοίαταταγ : πα οπαπία παποδαζξο- 
τὶς ΠΟ τ Ιοσιτ σοπτηλης, ας ΠἰπΠ γαῆτ. 

Ἰδίάςῃι, Ὠ. Εἰ π᾿ ἀμφοτέρων 1 Εοτταῆτ πο }1π|5, ἐπ᾽ 
ἀμφότερον, ντ ἱπι ῬΔΓΓΙΝ πιοὶ σοπηπιεηζ. ΟἸἐπὶ πόζὰ- 
ταπηρας.38. Οὐ αὐτοπὶ Πτ ἀπτούλέπειν ἐπ᾿ ἀμφότε- 
ρον, ἷ Ὁ] ἀοςοτιαν, 

Ῥαρ.473.Β. τἰχοντες γ ὅπλα; μὲν ὀγαντίοι αὐἰζῖς κα- 
ϑίσωμον τος! προ ἰεσεπάπμηι νεῖ, ἡμεῖς μὲν ἐν- 
ἀντίοι, ὅζς. ναὶ, ἐγαιποι μὴν αὐτοῖς. ΜΊΓΟΓ απτοπὶ τὰ ὦ 
{προτίογί δ ας5 φἀϊτίοηΐθιι5 ππης οΥΓΟ ΓΟ πὶ δῦ 4}115 
ποοοιηοηάἀαξτπι, δῦ ΟΡ ἘΓατ ΠῚ. 

Ραρ..4.79. Ωἱ περ ποὺς δάκνονξας] Πα Πς Ιοςιαπὶ ρᾶ- 
ΤΟΥ ΠΊδτ5 οἰπη οχ ΡΙαταγοηὶ ϑοίοπε σούγεχίτ, γε 
Ρατοτ οχίρἤτι σοταπηθητιρᾶρ,. 51. Οὐαπη σοῦγα- 

δείοποπη ὃς 4ΠΠ| ροἱτεα (αητ οαατί : (ξ αιοάρά- 

εἴ. 
Ῥάρ. 48.4.4. Τί Γέργηθε!] Ὁ υἀπγυ]8 [πη νεγαχιις 

εὐϊτίοης Πο(οτίρταπι οχγεῖ, ὃζ 1 ατίπι5 ἰμτεγργος 
ΟοΥσοιῃοτη νογτογῖτ, ταπγθῃ 9 4 ποη [ΟἹ] τη [ὰ- 
Ρτά, ραρ. 482. Ε. 864 δζ μας ρία ρασ.48.4.0.Χε- 
ΠΟΡΒοὴ Βαποἰρίαπι ντθοπὶ Γέργιϑα ποη ρετγη: (4 
Ρέτι, οἰπέβας Γερλιϑίους γοσατ, ῃΐς ετίατα εοάθπὶ 
πηοίο οαμάθηὶνόςαπὶ (τ θξἀ4πιριΐο. Ν᾽ εἰ οι - 
{δῆτοσ ἴῃ Πἰς οπηπῖδ5 Ιοςὶς ἢ Γοτ πο πάπΠ|. 

Ρὰρ. 4.91.0. Λαντρεοτοι ] ΡΑΠΊ πὶ ἀρ ΤΠπογ- 
ἀἰἀ6π),4Π!όβαημς (οεΐρεοτγεβ., Λεωραιάτοω νὈσΔΠΙΙΓ, 
4] Λέαραιον, ΕἸδοΥιπη νοι πο Ἔθαπτ. ΘΟ μαΓΕ 
ξοττγαῖδε Ηϊς οτίατη ἢς εἤτει (τε δε πάιιπη. 

[δι 4επὶ Ε-Παροὶ πὸ ποϑος ἀῤγύσμον ᾿ ΤΠ ε Βυΐα5]0- 

εἰ [πα ὃς αὐ αρίο οσ{ι])ς ρατγίς πλεῖ σοι. Ραρ. 66. 
Μηα46 {{πάπ| Θπη θη ἀάτίοῃ ΠῚ Αἰ ΠῚ (πππηρίογαησ, ᾿ΐςεῖ 
Ῥατεὶβ Πα ]]ατη ἕαοίαητ πχεπτίο Ἔτη, 

Ραῤ. 494. Δ. Τὸ ὀδὸς νεανίσκος (οπίαϊς ραττίς 
τὶ σοι πηθητιραρ. 69. Ηΐης 411 Ππατῃ σοτγοίειο- 
ποπῚ Παιίογιιης : (64 ραττῖβ τηοὶ ποπιθῃ ΠΙοπτίο 
ΡΓατεγογαηῦ, ᾿ 

Ραρ. 49... Μοΐῥαν ἱπήξων Ρατογ παι ἰῃ Πρ 
ζΟΙΙΠΘΏτ.Ραρ..70. μόραν ἰΘσο μάτι πηοπατ. ΕἸ ἅς 
επιδηάατίομειη ἃζ 8}}} ἰςαιπαπτιτ : (ο σαΐηαπὶ ἀς- 
τορτὰ Πττδἔογε πα ποῦ ἀξοίαγδητ: 

θ᾽ 4Θπι, 0). διῆῆς δίκας] ΗἸς Ἰοςσιις ἂὖο Δ] 1ἰς ἰητεῖ- 
Ρτετίδιιβ ἤθη οἰ Ἰπτο  οξει5,1ἀοὸ ἢς ἰατἰπὸ το 4 - 
ἴι15,. 5» ΘΙΡΡ  οῖο ΔΕ ει εἴΐδος, δε νογτοπάιπι, 
ν» Ατ δὶ φαίάςσηι ἀμπρ] οὶ {πρρ]ϊοῖο ἔτητ Δ θεαὶ, 
Παρ εχ δπισοπη {πρρ] οίιιπιν οσᾶτ, τας πὴ {]Πςεῦ, 
δὲ σαρίτα! ἐπὶ ραθη στ. Τηξβηγο5 Θη τη)ταγρίαμο τι- 
ἀϊοῖο ἀφπηπάτοβ, πος {Ὡρρ] ς!) σε πι8 (οποθατιτ, 
γτρατοῦ πλοιιβ ἀοσετ ἢ {π|5 Ποτησηςης, ραρ.71. νοὶ 
οτίαπη ρατοῖ, απόίῃδιη ὄθηκαιφκω τάτους Χομόρῆοι 
ρρεῖϊετ. [ητοσργας [ατίπτις ἱπτογργοιατίοπεπιρα- 
τεῖϑ τη δὶ πο (ο] ἀτη ργοθ δίς: [66 οτίαπι αςςιγατὰ 
{ςύστις ο[Ἐ, Πα οὐ ὃζ [οχ σθητίς ἢ 5 ἰπ [οοἰα ἕασοτα 
ἢ ἀαδίτας, ᾿ἐ4ας το ξξὸ, Ο τοὰ οπίπι ϑοηπτη,ς 
ἰδλιιάς ἀσαᾶ νά θταγ,οαγ ἃ ἃ ποὐἱ5 πα} ἐς σαι 
δε} πε} εἰ δε ν 

Ραρ, 496... τῶννεοδωμιωδῶν] Ὁ αἱ ἀ4π| νογτίητ, 
»» ΠΓΟΠΙ. Ατοτοπος γοςσδηταῦ που Τ]]Π[τος, ἃς 
δα Θχογοεηἠλπὶ τὴ [τα πῈ ἔοττος,, ᾿ἰσετγογαμ δε }- 
ΤἸίσατιιτη τ δίνας ἱπηρογίτίονος, 4αϊδιι5 νοτογαπΐ 
ΤΎΠτο5 ΟΡροππησιγ. Νεοσδδμώδεις νοΓὸὺ νοςαθΔ- 

ταῦ ἄρα ᾿αεράατηοηίοϑ (ντὶπ πο [5 ςΟΠπΊς 
ταγῖϊς στα οἷο ἰπὶ Τ ππογἀϊαπι (οείρεῖβ ἀρρατοῖραρ, 
{32.ΔΠΠΟΓ.1 2)οἱ ἐκ φῇ εἱλώτων, (ὦ δούλων τοϑό τερον ὅν 
των, νεωὶ ἐς τὸν δῆλιον ἀπο Ζεχθέντες, ἤγριω ἀπελευ ϑερωϑέν - 

τες, (ὃ τῆς πολιτείας τῆς λαχρονικῆς μέτοχοι νεω ἢ ποιη ϑέν τες. 

ἸὩγεοδα μώδης ἀρρε!]ααπτα 11, αι ρτίιις φαίάοση 
εγάπτ ε]οτοβ, ὃς ̓μἀσοάα:πγοηίοτ (δγιῖ, ροίξοα 
νοζὸ ἴῃ παι πλογιιπιο γος ἢ 8 ταςορτί ἐπογαπτ, ὃς 
᾿Ιδεγταῖε ἀο παι, οάθ ἢ] ἰατο, ας στοῦ δρατιδηΐ 
εἶπες, ἔταεθαπτιισ Ηο5 ἤθη τηα]ὲ σα ἀλη δ ογτοϑ 
Δρρο  ατί ροῦϊα ραταητν σὴ πὶ τς ̓θεγιὶ ποιηεπ 
πο (0] 15 1,αςοἀαπ]οπίογῇ οἰ θι15:(( ἃς ἀ[1|5 τεῖ- 
Βυΐ (Ο]οτ, Ι46ο {ξατιιεπαϊ αἰ τ  Πλπἰ8 στατία, νεοδαν 
μεώδεις, ἴ ας οἀς πηοηίοτγιπη Πρ οττος ἀρροίϊατο πγαὶξ 
Ἰοτη. ΗΟ ταηλεη,αιία ἀς Τιαςοάατησῃίί5, ΘοΓίι τ 4; 
εἰσήδιϑ νεῦθα ἤπητ ; Ἰρίαπ Γιασοάφαπιοπίοτ πο- 
ἵπεῃ ὀρροστιηὸ ργατογίσὶ ροτοῖς: 

Τοῖς, Γ).Οἷδι αὐτονόμους Υ εἰ εἰξ ἔλνλψις νετθὶ ἐϑέ- 
λώ, εἴτα βόλομια! » νεὶ οτἱᾷ Βος ἰρίπιμτη ἐς ἀογάτιν, ὃς 
αἀάοπάῇ αὐ οἰ ] ας η 48 Ἰοειιτοης, ὃς (ςητεητίᾷ, 
γε ]ος" ἀςοϊρίξ ἀπο, ντ ΓΤ θιτη, ἰῃ [π|5 ποτίϑ πηοπεῖ, 

οοςς 4 
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ταθ]τς ἱΠ Ἰος 5 ταρουίο, γε ραρ,. 9 7.11.22.4.2.1928, 
26. δε4 ρέο μώυίν, ἤγρεω ὀργίζεοϑοι 5 Ἰγαίςὶ, Πα διι- 
τετη τγαῃ Πειιὸ, ρτὸ ὀργίζων ἰὰ εν 44 ἴγατῃ ργοποςα- 
το ίγατῃ αἰτσα! πγοιοίς. Ὁ υαπηιι5 απτοῖῃ πος γεῦς- 
θαπὶἢς δητί αι, ὃς ατείςιι πη, ΤΥΐ τα πλο ΠΟΙᾺ 

σοπίξας ἀςοῖρ᾽ ροῆδ, νὶ ΓΘ τη ο]αιθτις ἱη [Πἰ5 ποτίς 
{οτί τ, φαΐ νεγθαπιξμάνε, σαοά ἰπ {προτίογίθις 
εαἰτίοη!δ. (οτίρταπι Ἔχταῦ, ἴῃ ἐμιύμία ταιταῖτ. Υ ο- 
τὰ πὶ χιΐᾳ πα] τὰ5 αἰῖιι5 διιέξοτίτατξ 1ῃ μας οπλθη- 
ἀατίοπο σςοηβετηδπάα ἴσαι: ροίπππι, ἰάοϊτοὺ νοΐ Β 
φοΥγαρ τ πππᾶ5 ἰεἐἘἸ οἰ ναΐρατας ν οσο5 γοτίποῖο 
τηα]ο, ιὰπι 1 ηςεστίς σο πὶ δέξαι 5 ἔγοῖι5. ΓὈἰτγατι! 
ταςο νοταξος σοάϊςο5 σογυίροτο, ὃς εχ ἰρίο τοχτα 
παης Πὰ5,Παης {1145 ν οσα5 τῸ [οτα, αἰ 19 ΠΕ ΘΟ ΘΠ 5 
'ὰτθ νου {πὰ Π τοῦ ἐχοορίτατας , ἴῃ δαγαση ἸΟσιιτ 
{ιδΠίταειε. ϑατίας ἐπίπι οἰδ ηϊπηία τἰγπα! ἀϊτατίς., 
ἀιιὰτα Πἰ πη : το που ατὶ5.. ἃς ἀγγοραήτίας σα! ραπα 
{{ξἴπογο, δ 6η (5 τάπιθη ἡπιὰπα Ορτίπχιδ οἰ οίεπ- 

᾿ ἀπ5,8ὃς ἰεέξον ἐδ γεδιι5, 41 σογαητατ; ραιοῖβ οἱ 
δαἀπηοπϑηάϊι5. ᾿ 
Ῥασ. 4.9 5.Ε.Οἵπ χαλκοτύποι Οὐαὶ χαλκοτύποι; 

Τιδαποί δια ἰδητῖο ργρτογτ, ἃς καλκᾶς, νογτίς 
ἔλθ τὶ ατατὶ!. 56 φαοιηοάο ἰοοις ἢις Πτ ἐχρ] ]ςαπ- 
ἀπι5,ράτεϊ οχ ραῦτῖβ πη ςουπηϊθητ. ραν. 77. χαλκός 
σύποι, ἕαϊ τὶ στάσι]. χαλκ τς, Γαυτι ξουγαγί. ἴμ}. ΡΟ ΠΧ 
1|0.7. (ὰΡ. 24. χριλκεύν ὃ, (Ὁ τὸ σιδηρεύφν ἔλεγον, α χαλ- 

κέας . τοὺς τον σίδηρον ἐργαζομάνοις. Εἰα ς Ἰάσο ποταιιῖ, 
αἰὰ ίπητ οδίδειδει αἴρῃ. χα χᾶς Ἰὰς νΟΟΔΗΤῸΣ 
ἔθη ατατὶϊ. Χοπορμοπίῃ Αροῇίαο, ρὰρ.651.Β. 
ποῆτατη ᾿ἱητουργοζατ ποτ ςοηβγηιαῖ. 'ΝαΓὴ Ροίὲ [9 

“χαλκοτύπους, ὃς τέκτονας ῬΟΏΪτ πὺς σιεηρέις, 4.15 Βῖς8- 

Ἰο ποπη Πα σευύωιύμως χαλχεῖς ΔΡΡΟΙ]ατ: 
Ῥασ. γοι. Δ. Ε κὃ τῶν ἱππέων ) ῬΆτεῦ πη δ 1Π [πἰς 

ἐοπηιηοητζ. ραρ'. 7 6. τῶν ὁπλιτῶν ἰδ εἡ ἀτιπὴ ΤΠ ΟΠ ΕΓ, 
Ὁ πᾶπὶ πε παατίοηοπη ὃς αἰ δἀεὸ ργοβάγιητ,νς 
φατη (ξαα] ποη ἀπἰταγίησ. 

Ρανσ. «17: Ὁ. Μάλα (φφρόνως] [ῃ τηάγοίπο πΠοῖας 

τατ, μαλ᾽ ἀφρόνως, 4 Τὴ ΠλΑΓρΊ15 ᾿ς ξἘ] ΟΠ οτπ ἰητοτ- 
ῬΓΟ5 (βαιατιβ, ψΟΓατ, 55 [ΠρΓταάξητοῦ αὐπιο- 

ἄππη. 586 Π| τᾷ ναίσατα ᾿εξε!οἢἱς πη πτατῖο οὐ ]5 
ἐπ ξοίοπάα, ογεά! ἀοεῖπὶ ροτίϊι5 ν πἰσαπῇ ραγεῖςι- 
ἰχπὶ οὐ ἀεΠἀοτατί αῆτὸ δά πογθήμτη μάλα. ἤτς, οὐ μώ - 
λα φρόνως οἴ. ΙΝοι τὐϊποάπμηρτπάεητοι, αὐτί 3, 
μάλ᾽ ἀφρόνως, 1 .««ἀπιοάτππι πηργαάοητοσ. δεὰ ἢ πἰ. 
ΒΗ απταάδέεπαάιιη,αιις πασα πα τη, ἰοσι5 τα ΠΟ ς 
εγίτἰπτο  Πσοπάπ5. 5 πιοάο[ὲ Δάπιοάπιτ, γε], 

αὐπιοάιι ςοιπροϊτὸ, γεΐ, Δἀπιοάπην ἰεπτὸ, γε 
Ῥατζεῦ πιθες ἴῃ [υ]5 Ποιπτήςητ, ρας. οδινογτίτ: Κα- 
πορβοηίῃ Αροπίαο; ραρ. ὅς 8. ΟΟ Παοῖρί ἐς τα 
γερὰ ἐλοίθη8, ἴτα ἰοαίταΓ, οἱ δὲ μιαλ᾽ ἀφρόνως ἐφεί- 
“οὐἰῷ. (πάγος ἢ ἰός Ἐς παης οππεη ἀληάτι ν]46- 
ταῦ, πη ἀαϊ ποι της (ἀπγ Θπλ115: 141 Χοπο- 

ῥβοπεὶ δοζδρταπῃ Γε ογομλδ, 
Ῥαρ. {29.10. Καὶ ἀποϑνήσκονίας  ῬάτΕῦ τηδι5 1 

«{πἰ5 οσοτηπμεητ, βαρ. οἵ» Ἰοςατὴ Πξιαπι πλατ!ατοτα 
γ᾽ ἘΠ τποηιίτ,ασῖτα σοτηπηοήὲ ἰοσί ρος (οτίριτ, 
Ο τοὺς αὐϑρώπους ἀποϑνήσκονίας. (Δ τα σοτγο ἐξ ποτὶ 
δι 4] 1{1π|(ἷς ποις ροίξοα ἰσεϊρίογιης, φαὸδα Πὰς 
μα ]απὶ πποϊΐοροσι παδογοητ : [οα οἷπς Ρείπι πῇ 
διιέζοτοπι ποι αι ἀαγιιητ. : 
᾿Ραρις2ς. Ο;; Τὸ μιὲν πολιτικόν 1 ῬάτοΥ ΠΊΘΙ1510 {5 
«οτημπηθηζ, Ραρ,. 9 3. Ραγτίοα αι μὲν, γε ΠΠρογἤπδηι 
Ἐχραπρσοηάδπι πιοηιῖτ. Εἰι5 τη ἰτίς Α[Π| ταςϊτὸ 
ΡῬαγαδγαητ. 

Ῥαρ. {32. (ΘΑ Ὑ πεφερον ποὺς μας) Τερεπάατῃ τας 

μίωας,γτρατοῖ οχ ραττὶς πιςὶ σοτητηςῶτ, ραρ.97.10ὶ 

ἜΣ ἘΡΤΤΙ  ΘῬΌΟΝ ΒΞ ΠΡῚ 
Ραρ.4ὁ7.Έ. Εἰκὠυία] Μίωιᾷν αριά Επαιπίμπι Α ἀοςετιι αιίὰ {πτρήνη, αο ἀ 4]115 Χεπορβοητίς ο- 

Ε 

σ 

-- 
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οἶ5, ὃς ᾿ρίτπι5. ΠΟτποΣΙ διιόξογίγασε σοῃἢγιηατατ. 
Ηλης επτοηἠδτίοποτη ὃζ 411] ροΙξοα {πῆτε ιαατί: 
(4 σαί πδιι ἀερφαταγ, ἀπ ίσϑης ἰ, φαΐ ρϑιγίβ πτοὶ 
ΠΟΙ ΠΊΘΏΓΑΓΙΟ5 ἰα!ὨρΓΙἀο τὴ ἐχοίο5 ποπάμτῃ νἱ- 

ἄεγτητζ, 
Ῥαρ. τ 40.4.. Καὶ διέπλεον] Γι ασαπάπιπι ροτίϑ νὶ- 

ἄσταν, δέμπλέονίᾳ , φιιοί ρατγεϊοίριατα οὐτη {{Π|5 ρτα- 
σράρητιθι5, κατεχονία, ὃς κρατοιῦτα πη π1Π|. γεὶ 

οοτγαςξεῖοηξ πχατατᾷ,νεὶ αγακόλουϑον οἸ{8 ἀϊσοιπηι5. 
Ῥασ,.γ.43.Ἁ. Τοῖς Α' Ευδίωνοῖς 1 Ῥάτοῦ πιει5 ἴῃ [εἰς 

ἐοιαπηθητς ρᾶρ. 103. Τῆς, Α ξυδίυης ροτίιι5 ἰοσοη- 
ἄπιπι εἰς ἀϊοῖτ, Εἰὰς ἰδ τεπτίαιη ἃς ᾿ςεποἰλαϊι5 ἴπ 
{πα ροίἔγοιμα εαϊτίοης ρἔθαῖ,ας ἰδ αἴταγν αταπε 
1ῃ “προγίοσδι5 πο οἰἘ(Ἔαμππτιις. 
Ρασ.ς 41: Α.Τοργῴπαν] Εοτταῖς πιο] πος πο- 

Ταοη [οτίθογοτας ποσ πηρο, παροξυτύνως, Γορηοόπας» 
Τορηρπα; Γοργώπαν.. ΠΟῺ ἀπτοηι, ντ ἴῃ νυ ρατίβ εὐὶ- 
τίου δ ι15:,ππροαίδιασωμιένως. ἸΝΑπα ἴπ ῥτγίτμα Πτωρ - 
οἴπτη ἀδοἰπατίομθ, Ποιη Πατίτιις Π ὡς ἄς παπ5, ὃς 

σέερίτιάη5 ἰη ἃ, ἃς ἀοςα(Ἀτίαιι5 ἴπ αν, (γα. παταγα 
ἰοηρα ςεῃ(δπεαγιοπρααἄτοτῃ δῆτε ἰοπσαιη ποῖ 
οἰγοιη ἢ οξξίτος,ν τργαμιπιδείοὶ ἀοοοητ. νοςαδα- 

᾿ππὶ πος ἀοτίςατα εἰς, αιιο  ο πιμηϊτεῦ Γοργώπηςν 
ντ κυνώπης, ἀἰςίτἰτ. 5 σοίεχ εἰξίαμ5, πος ποσηεπ 
1ῃ ναγῖα τα θυ πὲ ὰ φοττίβοτο ἀϊσειμιιο, ίάηυε ἀο--. 

τίςὸ. Πογε5 επί ὃζ μα ἰσσαπ ἀκ ἀεοἰ ἐπατίοηϊβ ο- 
ταἰηϊθις δοςαίατίιος ρί αταϊοϑίη ὡς ἀσπηφητοο, ίς - 
ῬῈ σοτηιρίππτ, ΙΔούσως ρτο ςου πη Πηὶ μούσεις, ἰρίῃ 
χοροιαἰδλαπὼ μένως μούστὶς ἃς ἀϊοσυττ, ἃς (τ απτΝ πὰς 
Ὑροοτίτις πταῖΐτα (πρροήίταίε οχοπιρὶα: δεᾷ, 
αιλαίς ἴῃ ἰδοιπα ἀδοβπατίοπὶβ ποπιίηίδι ἢος 
ἀοτίοὺ Ποτί ςοιμξετ,δη οὐίαμα ἰῃ ρει τη α,ποπ οὐ ἐπι 
1ῃ ρ] ἀγα το « ὃς πη Παρ α]ατὶ, ἴῃ οεπίτιτο ἰοιϊοοτ, ὃς 
δοσαίαξίιο πὸ ἃ σοττίρεγο ἰἰσοατ, απ ἐπῆγε πο ἂα- 
Πηι:ατ Αἰϊογιιπὶ τοῖο τ ρογροπ άπ γοππο. 

Ῥὰρ.γ 46. Αὐ ὅῃῃ ταύτη ἐκπέμιποιοιν 1 Τ,εαπιοϊαιιας 
αὐϑὶς ταύτη ἐκπέμποισιν οἸηοηείαϊ. Υ οἷ, αὖϑις ἐκπέμ- 
ποισιν. 5 ο( ΠῚ81] πχαταη ἀ, 6181} ἐς] ο πάτα: ατ ρὲ 
χαύτη, ΠΟΥ δ ἢ τξ9 γάσῳ, νο] ΑΙ αι] πα]! πο αὶ ἰοδὺ- 

ναιμφαῦ . ἃ τΥβορταρἢ 5 ρὲ τπιρτιίςπτία πὰ Ομ 
{ὰτὰ ἀο Πάογδγαγ, γε] ςοστὸ δι ητο ΠΙρίταγ, Οὐοά 

᾿Ροδεῖς ρου Π] αλὰπι οἰἘ ἔα πα] ἰατς. ἀρὰ πος πηαὶ- 
τὰς ΠΟῚ (Ο] ἡ πὰ ργωροεϊομπη, ὃς αἀπιοι δ ΟγΊΙηῚ: 
{ξἀ οτίατη γογθογιιπη,ας ποι ΪΠιιΠὶ απ, κοὺς ἐλλείψεις 
ἰηπθηΐα5. ΧΕῚΡ 5 Πάδον ἔοι πγα8, δορδοοίος 
ἴῃ Αμπτίροπε,ραρ. 2.41. 

Καὶ τούπν αὖ τὸν αὔθρα ϑαρσοίίωω ἐγὼ 

Καλώς κιὲν αρχήν, εὖ σἹ ἀρχεοϑιι ϑελέιν. 

Ηϊς γεγθᾶ λέγε {θδαιαάϊταγ, δὶς ἐπί πα ίαπε 
Δοςρί πη, ϑαρσοιΐω ἐγὼ λέγᾳν τοῦτον τὸν αὐδρα,ὅζε. 

Ετπαπογίγαμι δα τη ἐρὸ [ἀἰςοτο] 
Ἀ εἰξὲ ἡμίάσπι [4{|5] πη ρόγατο, γοξξὸ οτίδπν 

[1119] ράγέσο νος. 
᾿ς 7άεν εαάοῦν Καϑαία,ραρ.5.48. 

ΠΙαϑὸς σοι τόλιςον οἶκον. ΠΟΙ αἴ ες ϑύςουϑ 181 
ταομεῖ ραγτο! ρί μη] εἰπρύᾳ ἐς Πάετατὶ. 

74ἐν» άσ. 26ι. 
Κρέων γὺ μὸ ζηλωτὸς, ὡς ἐμοί ποτε... ϑοποϊϊαῖεες δἱς 

ΡΟΙῈ ποτὲ ν Ἔγ θα ἐσύκει {ππσαμἀἰτὶ απο ἀο μά θγδτιγ, 
1άερ 1η ΤΥυαοβιηέ, ράρ.376.1. 

Κοὐδὲν τούτων... μὴ Ζεύς, αὐ τί ποῦ, α οὐδὲν τούτων ἐγὲτ- 
νεῖζ, γε], στευέξη, δ, τι, ἔχοι διῶ μυὴὶ Ζεὺς ἐπτίησεν. 

Ἰάονειη δῥμείοξίειε, ράρ.4.13. 
Αὐλλὰ γνῶϑ᾽, εὖ γνῶθ᾽, ὅτι σοι 

Κῆρα νοῦ ἐποφυγεῖν. Ηῖς {ιραιάϊοη μι 
γεΥΡιμ ἔξει, ΟἹ] παίρες, Ποῦ. ' 

14ορῃ 



τἰδῸ 

ζέσει ἰῇ Τυδοθιμὴε, ράρ. 31.7.2. 

Α᾽ν ἀμφὶ τοῖς σφαλᾶσι μυὴ ξ ἑκουδίάς. 

ΟἿ γή πέπειξοι. 

Ηϊς ἐξ ἑκουείας ἀϊέξαπι αι άϊτο ποιηϊηὸ γνίμνς.ἱ. 
Ατίπ εο5, 41} ἀρ [ππτ πο οχ νοΐθητς [ἀηΐτμο,] 
[γα τλο}}15 ΟΠ Το] τ, 114 εἰξ, 115. φαΐ ποι Ιροη- 
ται (6 ν ΟἹ ἐπα τί, ν 6] ροῦ ἰπυρτἀοπείατη ροσςατᾶτ, 
τοι Πιὴς ἰγαίοἱ (Ο] γι. 

ζαενείη Ρρμοξίοιο, ράξ. 4το.6. 
Εὐδαίκων αὐύσᾳ. {..τὸν βίον. 

ἠάρνοτμ Ἵ γαοῤ ἐμεῖς, ράς. 314. 

ταῖδε ποὺς πόλιν αὐύσειε. 5. πίω) ὁδὸν. 

Ῥ]ιγα αἰξουγοιη οχοπυρὶα μαϊαί ποι! ἐλχείψεων, 
ἰῇ μας {πβῆςοτο ροτίααίιτα παθογεπι. Ησο τὰ- Ι 

. θη ἴῃ ρτατίαπη δα! φιλελλήνων, καὶ δ τος ἀκριδεςέφοις 
μαμμαπκῆς ἐραςῶν αἴξοττο ν οἰ υἰϊ,ντ ει Ομ Γάγοπὶ 
πῖμ}} τοπλογο ππαζαπάπιπγ,αιτ ἀοἰεπάιπι., “οί ε8. 
αἰ υ 4 ποδίς ρεῖπηα ἔγοητο γοηὶ ροξξαητίδιιδ, μος 
αττοητὸ ρεγροπ οπείθιι5,ογγαρταπα νἱἀσταγ. Υ ἴ- 
᾿ἀοϊηξταραρ, 986. Δ. 

Ραρ.747.4. Ταδᾷᾳ πανΐᾳ καρτερέν 1 δι θαμάίεπ- 

ἄτιπη χοῆναι,ν ο] δᾶν,1.ορογτοτο. ΟΟηΙα]ς ρατγϑ πγεὶ 
φΟΠηπηοπῖ βάρ τος. 

Ῥαρ. τ48..4..Στρογγύλων πλοίων 7 Ῥάτοῖ πΊα 5:1}. 
{υἱ5 ςοπηπιοητζ. Ραρ.. 10 6. φρογγύλον πλοῖον 5 [εἰ Πιτηα 
ταπτατίοης ἔαόξα ερξάμππιπιοποῖ. Ετράαΐο ροίξ, 
ἐς δὲ τι ΦΙΡ μειζόνων. 145 εππεμάατίοπεβ φαίάαιῃ 41- 
[15 οἤδε ἀϊσαγιιητ,, 4451 {παγ ποταάγιτα τῃε- 
(λατίβ τοροπογές. Ὁ το πε νεγβόγιι ν !]ο {τε - 
ἴτα ξλέξιτη. 
Ἰθ!4οπ Β. δόγμα ] Ομίᾳ μος οἴπες, νἱ4ς ραιτγὶβ 

ΤΑΟΙ σου ΠΘητιΡασ. τΟσ, 

Ῥαρ.γ40.1). Οἱ δὲ Αἰνταλκίδως 1 ΘΠο[Δυΐ5, ὁ 6.) 
Ἰεροπάμιμ αἷτ. δε 6 181} πιιταηάιιπ. ἸΝΑΠα τὸ δὲ 
ΡΓῸ δὴ, τις τίνων, ὃ οαὖ, πο (οἰ ἡ τη ἀριια ροῦταϑ: 
(ςἀ δζ δριια οτατίοπίβ (οἱ πιτα (στίρτογος {τρία τε- 
Ροτίαβ. ϑορβος ε81η ΡμΠοέξοτο, ρα. 4τι. 

ξαὺ τύχη ὃ πεύσφερε. Αρπα Ὑ Βιογά. 
ταμἶτα ρα πὶ οσοιγγιητ Οχοιηρ]4, τα; Ὀτοιίτατὶς 
ςϑυία ἰατ ργατεγίθο, ργαίεγτιπι οὐ μλ ἀοέεοΓο5 
Βαςἄοθγε ποη ἀπθίταιο οηβάδῃ. Ηαοαυτοπ]4- 
εο (τε θεπάα σοπίαἱοντ πη Π 68 νἹ4εδητνῖπε ργο νἱ- 
σἰ]Ϊ ορογαπὶ ἄατο, ντ ναἰσάταπι ἰός ΟΠ 6 ΠῚ τα ΘΑΓ, 
αι γατοηΐθ. Παιά ἰη τ πη19 ἀςέοπαϊ ροτοίξ. ΝΝες 
οηΐ τα Το ΠΊοΓς 4] ΟΠ 1401 ἱππουαηάμΠη 9 ΟΠ Π11- 

τἄδιιπη, ργαεϊριιὸ πα οπαβ θη 8 εχ ἰεέξίοπε να - 
ϑᾶτα εἰϊοὶ ροῆιτ, 

ΙΝ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΜ ΝΟΤ ξ, 
Α πὶϊΐς ἰρο]ἱῖς λακωνικῶς αιχογαηΐζ,, ἃς ὠπικῶς οτη- 

ἐϑὲ 

ταῃτ. 
Ῥαρ. σφι. Γ᾿), Ωἷτε μὴ διωάααϑαι ἀσπς εν 81 σοάεκ 

τῆς παο Ταγοζ, ἰοςι5 ῃἰς τα ΠΟ 5 ἀοςρί ΟΠ τις, ὥςε 
ποὺς Αακεδαιμονίοις μὴ δειύαοϑαι ἐκείνοις (ὧν ΓΟ οἱ λόγο! 

ὀχ ποιοαῦ τοι!) ἀπες ἐν. Ο Τάτ σοπἰ όξιιγαπη (δ πο: 
τί Χοπορμοητίϑ νογθα σοπἤτιτηαητ. δῖ. Ἐπὶ πὶ 
Ρδυϊο ροΙἘ]οαμίτιγ ἀς ΓΑσοά δι Π 5. αὶ Μαη-» 
τίπεσοσιιτη ἤάεπν ΠΡ {πἰρεέξαπι ἔοτο ἀϊσοθαητς, 
ὀκέλευσαν αὐτοὺς τὸ τεῖχος αἰδιαιρένν. λέγοντες » εἷς ἴηκ αὖ 

ἄνα, " "- ν» " »ν ᾽ - ἡ 
Β πιςευσειαν ἄλλως αὐτοῖς, νεὶ τὸ ἰσπςειν, αὐ πὶ ᾧ ἀπιϑεῖν, ἐ.- 

τε ἀπειϑεῖν, ΡΟΙπτιμι ἀἰσοιπι15, ν τ ρατοῦ ποι ἰη [πὶς 
(οπηπηοηζ, ρΡᾶρ. 18. πηοπεῖ, Ηἰς πιοηίτις 1.6- 

ὉΠΟΙ ΔΙ ῖτι5.9 1 {π ροϊξογίογς οἠϊτίοης, δά τηατρί- 
πΕπὶ ποταιίτ ἀπειςεῖν, Ζατη ἰΘξἘ] ΟΠ ἢ. ἴῃ (μα νος 
ἤοης [Ὁ ααίτιιτ, Πο μος γεγο ἀπειςᾶν γίάε πο" 
{τὰ ποτας ρας. 6.0, 

Ῥαρ. τς. Ε: Εἰ δόξε πέρμιπειν ἐς τοὺς μυσίοις ξωωταγμὰ 
ἐς ἑκάτην πόλιν]. Οηρὸ πηο ]π8 ἔογταΠὸ ἕποείς, ἢ Ρια- 
ΡοΠτιοπ θη Π] τὴ ἐς, τα: ΡΓαοΘαΙτ ἑκάςην, ΓΟ ἀϑοντ 
Ρᾶτογ πΊει18 [ἢ {{||5 σοτα πιο π:ραρ τα πιο ποῖ. Ηο- 
ται δατοῖ νογθοτιῖπι ἢὶς οτὶς (ςηἤι5. Ποογοῖο 
ΡΟΒΠΪοο Γαοεά πιο τΐ!, οΟτι πα; (οςΙ] Ρετροταιπι 
οχογοίγασαι σοηἤειίταογδης, 4114 ΓοΡΟΏτΙΠΟ5 Π10- 

ταιϑ,ν Γι (ἀρ τοβ,ἰμτγα ΡοΙοροππείμιη ἔοοροῦ 
Ράτγατιιδ εθτ, ἰτὰ τάπποπ ντ Πηρι]α: οἰπίτατος ρτὸ 
φοηία, ἔοι τατ  δύις ιῖς {||5,0 1115, πιϊηύϑν ὁ ροάϊτα- 
τιι5,ὃζ αἰ αατατιι5 δα ΘΔ 1 Γοτὴ σοπίογγοητ. Εαΐιι5 

Δατεπι οχογοίτιις, 4] ΠΟ ἢ  ομ 115 ἐγατ. Πιπητηα 6- 
ταῦ, Ππουηίημπτη ἀθοοπὶ Πλ} 14, ἃς ἀρρο]]αρατον τὸ 
σωύταγμα πὸ ἐς πεὺς μἰυρλοις͵ ἃς κα ξαυταξις κἡὶ ἐς ποὺς μιολοις, 

ντραρ. 779. Α. Ὁ πἰάαπιταπγεη 9. 40: ἰοσατ ΠΠἘπυι" 
ΠΟῺ ἐατί5 ατιεητὸ ρεγρεπάεγπητ, αγείοι 18} τὸ ρτς- 
τοῦ πχουίτα πίῃς {ξα]ογαητ. Εππ πος ἴπ [πὰς 
ΡΟΠίπΔ5 [δος γοἰταεπ άπ σοπίομηι5. δίσαιι- 
τεπὶ πᾶς νουγευηῖ5. ..» Πϑδοίσταηιν αγοῖη εἴ γε 
γὙπᾶ 6 4116 οἰαἶταθ ρτῸ γάτα {8} ΤΑΣ τ] πηὰ- 

ππιπὶ Πηΐττογοτ, {ια [ὙΠ 4115 οἰἰϊταιίθιι5, ἰῃγρε- 

ταῖιπὶ  ἀσοςπὶ Π]]] τ Ποιηἰ πῇ οχεγοίτιμη ςοπ- 
Προοτοτῖ, (ταῖς πέμπειν πὸ ἐς ποὺς μώρλοις ξωύταγμα, 

πᾶς ἰάθη) να] οῦ ας Π΄ Χοηορθοη αἰχ ει, πέμπειν 
τὸ ἑκοίςη πόλει δθιηξάλλον. καὶ πσφοσῆκον Δ «εαπιω τῶν μι - 

ρῦς, τὸ τῶν μυρίων ἀὐδρῶν πλῆθος συμιπλιηρδυιῶν γε, 

ἐς τὸ τῶν μυρίων «ρατιώτῶν ἀραβ τὸν συμιπλήρῶστι. ΚΝ εἶ, 
τξϑς τὸ τῶν μι. ς. ἀ, σ. ἘΠΘΗτΙςὶ στρ δπὶ οαϊτοποπι 
Μος (αἰτεμλ ]οςὸ [εππὶ ρεαίξατ, αιιὸ 4 πιο]ογ εἰς 
ν άδαζαγ, ΟΝ τεῦ φαζοιη {Ππ4 ἀϊσεταγ, τὸ ὅηπθάλε: 
λον μιέρος ἃ πγὸ ν οὐαὶ ράττοπι, ας ναΐρο οοπιρο- 
τεη8 ρρο!ἰαταγ,ν εἰ, ρογτίοπ θη, τα: σαΐαμα σοπι- 
Ροτίτ, {πὲ δὰ τ ἀδηάδ, ἤτιο δοοὶρίς 4. ΑΙἰτᾶς 

Ῥαρςς 9.4. Κατεπέμπει] 51. [ἢ οαπηίθιις οαἀϊτίο- ΕΞ τὸ ἑκάςῳ δηξχνλον μέρος,ν οἱ λάχος, αρι ὈΙΟΠΥ [πππὰ 
πίθιι5, πᾶς ἰορί, (ογίρτιιπι ἐπιιθηὶ. Ὁ πάτο ]οέξοσ ἀς 
Ποςατεϊοιίπηιο πιοποπάμϑ. Νὶ τ οηΐτη ἃ τύπῳ, ἢτ οἶτ- 
σαΠΗσχιιπὶ τυπηέω, ὧν ἡ. ᾳιοα ΑὐΠΠ ΟΡ ΒΑ Πο51Π 

ΡΙατο νίπτρατ, ρας. 3. 
Οὐγχάρ με τυπ ήσεις κέφανγον ἔχον γε. Μιάδστα- 

σα ((Ποἰ 4. δὶς οἱ ἃ καϊὰ πέμπω ἀοάιοοταγ τὸ κατα - 
πεμπέω,ςν πὰς ἢος ἱπηρογέο ἔξ ιπη κατεπέμπει. ΝΝῚΠ 
τεπιῆς ἀςοἰρίΔ5. νο] καταπέμπει» γΕ] κατέπεμπε ἀϊ- 
ςοπάτππη, 4 Ποη τεπηοῖο ἀαπη πη 111. Ναπὶ 
Ραρ. 511. Β. ἐς Πας!ρία ραςς Χοπορβοπ, ἱΠ4οπὶ 
ξετα νεγδίβ ντοηϑ, παῖς αἰ εἶτ, τῇ εἰρίωῃ, ἰὼ κοιτεπεμοψα 
βασιλεύς. ἡ 

ΙΡίάειι Β. Κλαΐομενας 1 Κλαζομενίας Ια σι ΘΟ ἀ11Π|, 
ντΡαῖοΓ ΠΊΟΙ5 [ἢ {υ|5 σΟΠ πη ΘητΟΡαρ,. ΓΟ7. ΠΟ ΠΕτ: 

Εἰτι5 πηοπίτίοποπι ἢ} ἀρίδητεν (φαμιτί πητ, 4] 
{πᾶταπὶ ποτάγιπι {προ} ἔμ !οπὶ ᾿ἰ5 εἰλζοιβο- 

Ἡα]ϊςατγι αι διιπ (ρ]εσαβ ργο δα ραγγο,ιι ἰοτ- 
το ςυίσιε οδτίρίτ. ντ ραρ,. ἐχ Δ οὶ τγρίδ»,. 217. 
20.2223.13.[142.27.5ζ44.8. 

Ῥαρ. ς:7. Ε. Οἱ ἀν τῇ Αἰ καδημίᾳ ] Ῥατοῦ πιο ἱπ 
Ταὶς σοπηπιθητζαῦ. ρᾶρ.. 1τ 3. ραγτιοα πῃ οἱ Ππροτ- 
ἤσστη οἤϊε τηοπαῖς. Οποα ἃς Αἰ ΡΓοθάταητ, δοῖη 
{ι|ς ποτίβ Ροίξεα ροίποτγιτης, ατγὶ8 εηίπι πτοὶ 
ΠΟΙ ΠΙΘη ται 5 αἰ ἱρίο δῆτα ααϊπαπαρίητα δ: 

ποϑίῃ [τα] ΐα ςοπίοείρτοϑ, πιαπίϊιο ργορτίᾳ ἀοΞ 
Ὁ (οτίρτος ἀάδιις ροπο5 ππὸ ἴδγπο : (δ ταπηθῃ 605 

τατη Ἐχοπηρία δῆτ ἀξοθπίιπιὶ Ἔχοἀοηήτιπι (ιαΞ 
ταῦί. Ὁ ααγε Ποη μλΐγαπι ἢ πλα]τὶ πλαΐτα Βίπο ροί Ἐς 
ρα {ππιρίοτίης., αα ΠΡῚ τγίδιιαητ: Αἵ ορὸ (ἃ- 
τίς ες ἀμοο,, ἢ ἰεξξογὶ ἀςπιομίξγεπν αυΐά οαϊ- 
41 ἀςθοάταγ, ΙοςΟ (6; ΠοτεπῚ ΠΟ ΠΊ ΠΟ ΠτΑ ΓΙ ΟΓΕ ΠῚ 
Ρατογποζαπι, γηάς ἱμηρτᾷ (μης ε4, αια α!ἀἀπῃ 
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αἰεὶ πιοο ἀσοερτάτεξοεσγε πο διάθητ,ηῈ αυϊά αν Α τως. ἐκ τοῦ τως γέγονεν ἐποξολῇ τοῦ τ. ΑΡ 4 Εἰ1Π| ἔχε β- 

1|ὁ ἀἰαϊο 8 νἱάεαηταγ, χαάῇ ρίοεῖα ππαχὶ πιὶ5]α- 

Βοτίδιις ἰαπιὶ ραγτα: ἰαφξαγαῆν αἰϊ]ιαῖπ ἤπτ ἔα- 
ἕξατι. : 

Ραρ. τοι. Ὁ. Τεταραγμένοι τῇ φάλαγίι] πιαεαγμάνη 

Ῥοτίϊι5 Ἰεσξάιιπι,ντ ράτοῦ πΊο 115 ποζαῖ ἰῃ (υϊς οὔπι- 
τηεξητιρασ τας ον δἰ οτίαπη τηοποτ  ηΐτα ἘΡατείςα!ᾶ 
ὡς» ΡΟΙΣ μάλιςει μὲν, ΟἸ]οοαπάατη. Ἰοιιπο Δ 15 αἱ- 
τογαπὶ σι άοιπι οπποπἀατὶ ποι ργοθατ, αοεηπὶ- 
τας, αἰτογᾶ ν ογὸ ποπ οππῃΐηο (δ ααίτητ: (δ ἰεσεη- 
ἄππι ςεπίεε, ὡς μάλιςω μέν: 1.Θξξοτ πηο!ογοια 6 - Β 

ΦαλτηΓ, 
Ῥαρ. τ 63. ). τ κανὸν διδόναι] Ρ.. τι. ἴῃ. {5 σοπι- 

τάβητο ράρ τ16.. Ἔχ  Πἰπιατ ξοτταῖς πο αοίατάαπι 
ἔοτο, ἢ αργύοκον ἀεοἴο,ν ο] Πιθδιιάϊτγι ἀϊσαπλι5. Α}}} 
αἰΐτεγ [δητίππε. ϑεἀὰ νοτγίγατο {Πα 4πΠ|. 

Ῥαρ. 64... Εἰπιὼ]Ρ. 1". ἴῃ {ὰ]5 σοπηπιοητι βαρ. 
117. ππης ἰοσιπι πηιτ ! πὶ εἴς ππόπιτ. Εἶτ 
πγοιίτι [,Θ απο] τι5 ν Οςο ΠῚ ἀδήωτο ᾿ς ορροστι- 
πὲ ςεηίοτ αἀἀοπάλπγ. Οτοα εχ ραρ, τ 61. ἔλοι]ὲ ρα- 
τοῦ, δ᾽ Χεπόρμοη αἰεῖτ, οἰ εἰ πὶ δένδρον ὑχούλοιπον 9 εἰ ΟΣ 
τι εἰργωσχκένον φθείροι. 

Ῥασ. ς ὅς.Α. Σπείσσοϑαι Ὡρεσβείαν εἰς Λακεδαίμονα 
ἰούσι] ,1λ. ἴῃ {5 σοπηπιοητ, βαρ. τι 8. Πο]οσέάιπι 
τ ΟΠυτ, ασεί(ᾳ αϑτα Ὡρεσβείᾳ εἰς Λακεδαίμονα ἰούσῃ. ,6-- 
τποΐδυῖιις Παπς οπθ Π ἀατ ΟΠ ΟΓΏ Ρτοθατ, ὃς (Θαῖ- 

ταν, σοῖ πα] Δ τὴ ρδιτῖς πτοί τι ὅτι σοι ἴπ {π|5 πο- 
τίς πος ΐοςο ἔδείατ. 

Ῥαρ..69.Α.Τίω δῷ Κεσσιος] ".. τ, ἴῃ {5 σοπι- 
ΤΏΘΩΓΟ ΒΑΡ. ΙΣΤ δή Κρεύσιος Ἰοριζάτιπι πιο Παΐτιραα- 
ἸορΡοΙΒ. ὀκ τῆς Κρεύσιος θοης (σείρταπι εχτατ. Ηΐς Ὠ 
οτίδπα ἄςπη δὖ αἰ τς ἐλέξαπι., θα τοτίοβ δητὸ ἀ1-- 
ἔξιπι. δε δγθυϊτατὶς σγατία, ὃς οὐ ἱ ν ταί σαμία, 
Ροίπας ποῖαθο ταπτὶηὴ ραρίηλ5 ρατογπογῇ οοπι- 
ταδῃταγίογιπ), νμάδ πᾶς Θπχθ πη ἀδτίο 65 δἰ} {ἀπ|- 
Ῥίεγιητ,αβ πὶ νεπαΐσαμς. Ὁ αἱ διτοῖη μος ἢ- 
Ὀίνοϊτ, ναὶ πο τασεητα αιι15 ΠΟ] Προς. ΤΠεγῇ- 
το δπίτη ἱπηϊταγι ΠοΐΪο. 

Σαυέξειν] ".. τὴ. ἴῃ [58 σοπηπιοηζ. Ραᾶσ,. 12 4 συμ- 
παρέξειν ἰδροΠι11 αἷτ, 

Ἰθ:4επ1. φιλιπίου] Οὐκηδῖα φειδύπια» πες φιλίπα Ὲ 

νοσαγοητιτ, ἄοςοῖ Ρ. Πγ.ἴη [αἰ σοπιπηδτιραρ. "2 ς. 
Ιθίάοιη. (Ἐν παντὶ σον 1 δι Ραιαἰοη τιπὴ φόξῳ. 

ψετθαίοηδησ, [ἢ οπηπὶ πιεῖ ογαητ, ᾿νοπειπθη- 
τἰΠιὸ πλετιερᾶτ. ᾿ς πος Εἰ]Πρτῖςο ᾿οσιιθη ἐΐ ρ6»- 
ΠΕΓΘΕ, ὃζ νΑτ 15 Χορ 15, φέξ ἃ ΠΟ 5 Ιπρτ4, Οοη- 
{υ]ς ΡΟ λΠΠΘΏτΟΡαρ. 12 ς, 

Ῥαρ..73.4. Σῥαπὰ ἐἴη] }». πῇ. ἴῃ {΄5 σοϊηπηοπζ. 
Ρᾶρ.Ι 26, το που οροη τη} Ροτῖ5,ορατεία,1. 44 Π- 

ἀϊα ΒΟ ]Παπὶ εἴετ.Ν.5. ταπειίρεσ ἄτπη οἴες ἐχροά!- 
τίο. [46π οδάξ ρᾷσ. ἄοςος φιοπιοάο νορσαδιυίαπ Ε 
υὑτυπεηλωκόσι {π ἀοοἰρί απ άϊ1η}. 

Ῥασ.ς74.. Πρὸς τέω }}".1}.1Ὡ { ς, ραρ. 127. ὅο- 
πίω Ἰεσοπάιιπητποποτ. 

Ῥαρ.τ7 5..ὉὉ, Ε᾽ πισιμώσαις] [). πλ,ἴῃ (᾿ς, ραρ..12 8. 
αἰτνεγραμ εἴα πα] τάγε . οι Πρη] σαῦ ἀρίπθῃ 
Ροτγθέξαμη σοπίγαμογς, ὃς εχ ἰοησίοσγο [ατῖι5, ὃς 
Πεπλΐαβ γεάάογε, τ αύτοιη Ποοῖτα Πτίητο Προη- 
ἀππη,ν πάς νοχ {πὰ Πτ ἀεάιιέξα, "δ᾽ ἀἘπὶρετγτὸ ἀο- 
σοτα. 1, οἴο]αυπῖτι5 δἰποσιμύσας ἰαρίτ, ΓΘ ξΕἸοπΐ5 Βὰ- 

Ια νίάο. - 
θ᾽ 4επι. ΒύΤῆς Θεῆαλίας }}. 1.1 (τς Ρᾶρ᾽.13.2.τῆς 

Θεήαλιας ἰεροπάιϊιπι πιοποτ. ΓΘ 5 μὰν, Ὁ ΠΕ δ, τγ- 
Ρορτγαρ! ἰαρίμ5. : 

Ραρ. 582. Α. Εἰς παν ἀφίκεζ βασιλεύς ΕΠ ἔλλειψις 
πουλὶ ηἰς δηνὸν, γι τ, εἰς παν δηνὸν, 1.1Π Οἴηπα σγαπο- 

Ρετίοαῖ νοηϊτ ἃ οχ.ν εἰ, εἰς πᾶν κινδεώου γχώος. Ὁ ἃ 
ἀο ἴο ΠιΠπ5ἰαρτγα. (ὐοπίμ] ς ρατγῖ5 πποὶ σου πηθης. 
Ρᾶξ 12: ἴπ πη. Ενν πανπί. δέ ραξ.133.ΕΠ}ς 4}Π|ταςξτ, 

δ ἄεηῃ Β. Αἰφῆκε μοι ἐλϑύντα 1] (ΛΔ ηγι5 μας ἰο- 
δτίο αἰϊφαοπηθάο ροῆττ ἐχουίατὶ, ντ ἀϊσαπλιι 44- 
τί ται μιοὶ αὐ 1110 νεγρο ἀφήκετγορὶ, 4 Δοςὶρίε- 
τα Ρτο ἐπέβεψα, ἵ. Ρεγμ τ ΠΉ]Ηΐ, ρατεϊοϊρίατη νοτὸ 
ἐλϑονίαι οιιπὶ 1Π Πηΐτο, λέγειν, πη σεπάμμ, αι οά Ἰο- 
4ιξάϊ σαηιι5 πη αἰ πιὸ ΠΟυΠ1Π|, ΠῚ θη ἔογτγαῖο ππε- 
Ἰϊα5,(1 Ἰδι ΠῚ πιὰ πιπτατίοης ἔλέξα, Ιοσας ἀφῆκε με ἐλ- 
γονία, 1. ἀἰπαϊπτ πε, ντ δά νος ρἔξέξυϑ νεγα πατγατξ. 

1ΡΙ4οπὶ Ο. Δωαμιν μυὴ ἐμοὶ μόνον] } τη. ἴῃ [ιςιρασ. 
133. Ἔχ Ππῖπιατ ποῇ πγαϊὲ τοι ΠΑ τιγᾶηι {16 ρα- 
ΠΊ118, οἵαν μυὴ ἐμοὶ μόνον. δίς αιτοηι ργαςςάδητξ ραΓ- 
εἰσι πὶ ὡς ἴῃ {ἰ5 ρΥΠΠΙη 5 (δ ι15 τε Πα στο ες, 
Πα 1 διιποίδιυι5 ΒΟΥ͂Σ δώαμιν, πος τ 60 οο]- 
Ἰοσατ, δεωαμιν ὡς μή. 

Ῥαρ.ς8.. Δ. Κ΄ ὅοϑει τίω Κέρκυραν ἐν καλῷ  Χεπο- 
ΡῬΒοη παςοχ ΤΒπον ἀἸάο νίάετιγ ξογὸ τοτιάξ γοῦ- 
Ὀ15 ἀο(οτρ 1. δ᾽ς αμην ]ς ἴῃ (ὐοτογγαογῆ σοῦ - 
οἰοπο,}}0.1.Ραρ.26.})..., Τῆς τε γὸ Ἰταλίας, Θ Σικε- 
λίας καλεῖς ἑπλου κα ται» ὥςε μήτε ἐκόιϑεν ναυτικὸν ἐᾷ-- 

στῃ ἸΠελοποννησίοις ἐπελθάν. ὅζςο. [ἄοτη σού  ἰδτο, Ραρ. 

31.}). Αἵμα ὃ τῆς τε Ἰταλίας, καὶ Σικελίας χαλώς ἐφαίνετο 

αὐτοῖς ἡ νηίος ἐν οὐράπλω κέ ϑεα. ΟΟἴτο οτίδπι ϊς ἀξ 
Οὐτγογίσογιπι ορίθι5., ὃς οἰα!ς ροτοπτία ὰ Χε- 
πορῇότε ἀϊοίτητ, [4 ἃ ΤΟΥ ἀϊάς ἰπ ἰοεἰς ἃ πιο πο- 
τατιιδ.ητὸ ἀξ, 

Ῥὰρ.γδ 8.Β. Τας Σφαγέας} Ῥ.πη.ἴπ τ ραρ.136. 
τηοηεοῖ . ΐς Σφαγέας ν]ἀοτὶ, 414 πῈ ΠΗ Ατὶ πιι- 
ΠΊΟΓΟΎΤ ΠΟΥ 1465 Σφακτηοάαν νατἰϊς ἰπ ἰοςἰς δρρεὶ- 
ἰατ. Ἡ πο αιτοπι ογατ᾿ πίμ]α Ρυ]ο ορροῖτα, 'π {πᾶ 
Ατῇοηϊοπίοβ ἄκος ΟἸδοης 400. ϑραγταπος ςδρε- 
ταμτ. ας ετἰᾶ Σφαγία ν οὐάτασ, Υ ἴα ϑτερμδημπη, 
ὃς ϑιγαδοπεια .8. 

Ῥαρ.792.1). Πεωροίχθαι  Ῥ.πι.ἴη [σι ραρ, τ 41. 
ψογθιιπι βούλετω Πῖς ἀεἤάογαςί πιοπιίτ, Ελάεπὰ 
Ρᾶδ.141:. Ρ, πλ. ΤΕ ασητεπι!οοιπι ἢς οεἰποπαδηάᾷ 
Ρυτας, ὁπ τῶν συμμάχων, αιτὸ ἐ ραττίοσια εἰ ροίς ὅπ 
Ῥοίτα, σοπτιξείοποιη., ἂς ὉΠ {1π ἱπηρεαίατ. ἴ- 
ἀεπιθοάοηη]οςο πηοηοῖ, 1 ν ογθ8, ἢ ὑμῶν ἀρεςαὶ, ν]-- 
ἀοτῖ ρ!οὔαπη χιιάάδιη,ν ΕἸ γαγίατη ἰο ἘΠ ε πη, τα: 
ΕΧ Παρ ΠΟ ἴῃ τοχτιιπ) ΔὉ ἱπγρογῖτο τγροόρταρθο 
τγαηϑίατα ἔπ ουῖζ, 

Ῥὰρ. 793. Α. Αἱ μὲν πὶ ἡμέπρα , αἱ ἢ τὸ ὑμέτερα. 
φρονοῦσι] Εχ Ποοίοςο ποη σοπτοιη θη α τὴ [ὰρε- 
τί ογί5 ἰοςὶ σογγοξξίοποπι μδαγῖγο ρου ιπιιι5, ὃς [ο- 
βετεραρ. ς 02. Ἑ, ἴγκ ἀρεςοὺ πυροίήοισιν ἡ μῶν . δογ ὑμῶν ἀἰ-- 
ρέσεί. Ὁ πᾶγε τοῦ γοῦθα ἐς ταχεῖ ποη το ]θητατ: (ρα 
Ρζο ραγτίοι] 4 ἢ, 1 τα πη ο Αἰ φαοπηοάο τοἰ ογασί 
Ροτο Ἐ, ραγείςι!απὶ ἐδὲ Γερο ὁπηι5,ιιο ἡ ϑ.1:δπη- 
οἰδυῖο ρίαςοῖ. 

Ῥαρ. τ 94. «Μηδὲ κατευϑῆναι ] 51ς ὃς ἴῃ 4[1|5 δά - 
ἀπ15 σαταίᾶς ἴῃ οἷτι5 ποτίς νἱάς, Τ μον ἀϊά ες Ἡκ νην Ὁ τίοίδ.  οτρτᾶ ἐχτατ:ίς 4 ]εροηάμιπγ, τ ράτοσ ΠΊΕΙΙ5 
268.1). νεῖ Σιποσιμιῶστ ντίτατ. (Ὁ υ͵ά φιτοῖα ἢ.- 
φηίβοοῖ τὸ ϑποσιμοωῦ, νί4ς σταῦσαπη Φπ ποτ, ΟΓΘὶ. 

Ῥαρ.:81.4..Ωἷς γεμέω 1 1.οππποἰατιῖμϑ αἷς Ιοσοη- 
ἀϊιπη οὕτως γε μίῳ. δ ΠΙΠ 1] τοπτεγα πη τη ἀπ Πη. εἰς 
ἜηΪπη, ἃς ὡς ρτὸ οὕτως » ἀρμά ροῦτας ρου ΠΙ πᾶ ἔτε- 
ἀαοητοσ ἱπαεηΐα5. ἘΘΙματῃ, ὡς ὀξωωόμκενον αὐτὴ τοῦ οὔ- 

ἀοςοτίη Πιὶς ςὅπΠ1.Ρ49.143.δὲκατευθῆναι. Ὁ 0 ἀ ἴΔιτὶ 

Πρῃίβοατ οογίαση {τ ἴτα, ντ οχ οογατη (ἀς αυΐθιις 
ἀρ ταγ) Δ ΠΕΡ 115 ἀδοιπηα 115 τεἀάογεπταγ. Χο- 
ΏΟΡΒοη ἰρίς ραρ. ὅοο. μος !ρίπιἢ σοπΗγππας ᾿ἰ5 
νογρῖ5,Ἠ ,; Νωῦ ἐλπὶς, τὸ πώλαι λεχϑμάνον, δεκοιτευϑῆναι 

Θηξαίοις. 
ἸΡΙάσια 
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1.43. ἸΙοσαπι πτατί απ οὔτε τχοηεε, ἂς Αἰ] Βι- 
ἀαίαγοαϊ ἀοπάεγατί, Πποαῦτ. ρογπητγεθαης, ντ 
στα σὲ Ἰόςιις ἰητασεν ἴτα ἰσραγαγ,κλ. δὲ ἔχ, μένειν εἴων. 
ἃν ΟἸςουηδγοταιη νοτὸ στ σορ ἰ5., 45 πα ΡΒο- 
᾿φθηἤαπι Πηΐθιι5. παρεθας, [1ΠΠ|ς 1 πιάποσὸ {πὲ- 
Ὀδητ. 
-Ιδίάεπι .Οἱ δὲ Κλεόμίροτες] Γ,οπποἰαυέας ἰπ (πὰ 

Ῥοίξεοπια οὐϊτίοις αα πιαγρίποπι δηποῖαῖ, Οἱ γὸ 
Κλεόμβροτος. ϑ6ἀ πἰμιϊ τηυγαπάπηι. ΝΠ τὸ δὲ, 
«αὐτὶ ὃ, γὸ. που (οἰ ὰ τι ἀρτι ρο ταβυίςα ὃς ἀρυα Ηϊ- 
Ποτίςος, ἃς ογατογεϑ ἔγοχιιδτοῦ οσσαγγίτ, ντπ ΠΟ - 
{{υῖ5 ρτα τοῖα σοι πιοη ταῦ 5. ἰπ Ἵππον αἰ οπὶ (οτἱ- 
Ρτίβ οδίδυπιβτιιπὶν 46 Π1115. ὶ 

Ῥαρ. 6.02.1). Σιωτειχιοιῦτς] δ᾽ σοοχ (Δ πἰι5,ῃ σς 
Ραττὶςιρίαπι, 404 Δ6 πύλεις τοξοσταγ, αττί τὲ ροίι- 
τατι ἀΐσες, ρΓΟ σεωτειχιούσαι,ν οἱ δα Πρ ΙΗ ςατιτη τες 
οτος, ντ αὐ τοις τοὺς τῶν πόλεων οἰκή τορφις ἱπτο Πρ 85. Α- 

Ἰϊοααὶ ἀἰσοη τι νἰἀθγοτιιγ σευτειμεοιωῦτος , 411] ἀῸ- 
σαΐατίπιις αὖ {10 ἔπεμπον Γεσδτιτ. Εδο!]ς ἰαρίτι5, 
Ιευιῖ5. πγατατῖο,, (δ πίτις σρτίπλιϑ » 4] ἰδ οη ἐπι 
{ΐξαιτι νἱάοταγ ἤδσίτατο. ϑ1ς δυτοῖη ἰοσιι5 εὐῖς 
ἰητοσοῦ, Τῶν ὃ ἀρ χα δυκόν πόλεων πνὲς τοῖς Μανγηνεῦ- 
σιν ἔπεμπον αὐ δρας σαυτειχιοαῦτας. ἴ 

Ῥαρ. 6 το. Ε, Ἐαν ποτε δειυατοὶ ύωνται ] [,οσεη- 
ἄυΠ1 ἐὰν ποτ᾽ ἀ δεώατει βύωνται,ντ ἀοςοῖ βᾶτογ ΠΊΕι18 
ἴῃ [υἰς ςοπηπηοητ, ρας. 178. νδὶ ἀσπιοηίεγας ποὺς 
εὐδοωυάτοις τοῖς ἐῤῥω μενεφώτοις Ορροηΐ. (ὑατεῖα {9 
Ἰοςονίάς. 

Ῥαρ.613.}). Προκλῆς φλιάσιος 1 Ῥ. τῇ; ἰδ {, ςρασ,. 
1δ6το ποπεῖ Παϑοκλῆς ἰΘσοπάπιπι, 4 ἰπ Ηπε {π- 
Ροτίοτίβ Πδτὶ σοποίοποιη μαδαΐςτ. Ετγογοιι δι- 
τεπῇ οχ αουτειίαταγα πααπαῆδ ἀοςει. Νπ ἢ ἀϊι- 
σαταγ Πἰποοία παρα Προ, ΠρηΠοαθὶτ παρο. Ὁ 4- 
τὸ ρζὸ Τρυκλῆς, ἰΙοσοη άπ Πασροκλῆς, ποῦ το- 
πάτα. 

Ῥασ.σις.Β. Καὶ κΤ' γζὺ πλᾶςοι] Γ,οσοπάιτη καὶ 
πλθοοι, τγαπίροἵτα ραττίςια καὶ ροίς γώ. ντ ἀο- 
τεῦ ρατὲγ πγοιδ ἴῃ {π|ς σοιμτη θη. ρᾶσ.162. 

Ἰθιάσηι Π. Αὐτοὺς δὲ ἄρκτω 1 (ὐοπία!ς ραττίς πγεὶ 
ςοιηπλθητιρας. τ62.ν δἰ ροτίρίοπὸ ἀοςοῖ σιοπιος- 
ἀο]οςιι {τὸ τίμιο σοι π5. 

Ῥασ.σιό. Ο. Οἵπου ἐδεῖτο ἕκατος ] Οὐλητα!9 Ποῖ 
Ρτοσγίας Ἰπηργοθοια Γαι ποία]! σοη!οἐξαγαιη, 14 
το ἐδῆτο [σσεπάπι σοηίετ ἔκειτο, ἡ αἰ σατατη τατηθ αὶ 
ΠΟ Σ σφουητηοὰ τα θεῖ ροίΠππλι5. Εἰς οηἰπὶ 
“πὸ δέλοϑωω ρα ΠΠττηι οτίτ αὐ δέξιπο δέω, σο,νίπςῖο. 
Μὸοτε δὐτεπι ατείσο ραίπαπι ρέο δόξίιο προ 
Ῥοηὶ οοπίξϊας, ντ αἰἱδὲ ἀεπηοπίξγατιατη. Ῥτατοῦ- 
δὰ (υδαπάϊοπέιιπι ποητεη ὑσνοδήματα , ηιιοά εχ 
ἰρίο ίεπίιι, νεγθόσας ἐδᾶτο ἔας ]ὲ ςοΠ]ΠἸσίτατ. Τς 
μας νειβοσιῖπι, ὃς ΠοΠΊΪ ΠΙΙ ΠῚ ἐλλείψει» Ρ᾽ παγίδας ἃ 
πΟδῖ5 δέξαι ἔπργα, Οπαπποῦτοπι πο ποε 4αϊ- 
ἄειη ὡἰβοίδοξον. Ν' οττοϑ διιτοπι, ν δὲ νη α 16 
[{πὸ5 ςαἰςοοϑ αὐδὰς ἱπάπεθατ, ἂς ΠΠσαθατ. Μο- 
τὶβ επὶπῇ οἱξ, ντ ρσορς ἰοέξιιπι, ἰπ 40 σα θατηι8, 
εὰπι αἰΐα5 νεἴξεβ. τπὶ οὔατα σαΐσθοβ [ογὸ οοἱ- 
Ἰοςοηλι8, ααπτι ἀογιίτα ι {π|ι15, γ, ΠαΠΠῚ (υγ- 

σεηάτπι, οπληΐα σογτο Ιοςο ροῖϊτα {ξδτίπι ἱπαο - 
᾿ίαπαι5, ὃς δά πϊαπαπι μαδοαίηι5. Ηπης ΠηούΕ Πα 
ΤΩΝ τας., αππὶ δὰ τα" τίδῃλ Ῥγο ΠΟΙ ςτητιγ,, οΧ 
τλ  τᾶτ 5 ας ἰρ πα ργαςερτί5, πχαΐτο ἀ Πσοητὰ5, 
΄πὰπα Δ} πηούταῖςβ., οὈίογιαγε (ο]οητ, ταπς δά - 
εὸ ἀεθοητ. Ηοοἰρίτας πιοάο πἰΒ}} ᾿πποιιαθίτιτ, 
Πδοταητα ἤος πηατατίο, 4αδηταπι ΗΠ τίςιι5 ὅτο- 
Ραμα ἐδοίομάδηη σςπίοτ, Ζαλιη γεγὶ ἀοἐεὶ πιοτὸ 
βἰδιηπδηζῖς 

ΪΝ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΝ ΝΟΊ ἅ. 
Ἰδίάἀοηι Β. Κλεόμφροῦν ὃ ἔχον] Ρ. π᾿. ἴῃ Γι οιραρ. Ἃ 

Β 

Ε 
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Ῥαρ. ὅτ. Ἐ. Εὐκσῤησίοι,] Ὁ. πι, ἴῃ Γι σιραρ τότ: 
Εὐφρησίοις ἰεροηι1π| αἷς. Εὐπρήσιον επί ντῦ5 Ατ- 
τα ϊα;, ἀφ αι ϑτθρῃαηι5. 

Ῥαρ.ό:ο. Ἀ, Οἱ τῷ δδὶ χωοίον } Το ποίας [ςΞ 
φεηάμπι οοηίεε, οὗ τεῷ ὅθι χ. δ6π ΠἰΒ1] πγαταπ ἀπ Πν, 
Ναπαναίσατα [οξξῖο θομα. δἷς οεπίπι μας ἤΠιητας- 
οἰρίθηἀα, ἐν τοῦς συμξολαῖς , ὃς. ἐξ δὴ τῳογον ὅ7η:-. 
πεσὸν: 

Ραρ. 621.Ε. Αἰνδρες δ ΠΡτοςι Δυδίο ἀὐδρὰς δὲ ἰο- 
σεπάπιπι. Ηἰς ἀϑτει φοοι τίιτιι5 3510 (δααεητὶ 
ἰδεῖν Ρεμιάθτ. Ἡονεὶ ςαςιῖς ν᾽άθατ, Ὁ πποθτοηι 
δος 80 αἰ τΐβ ἢδς ἐπιοήδγιγη, πες ΟὈ Γι αζιιτι Πλ1-- 
τοῦ. ργαίογείπι οὐπὶ τοτίεβ Χοπορῇοῃ οχοαίως 
ξποείῖς. ; 

Ῥαρ.. 625. Ὁ. Κατὰ ζῶτα ἐποκρινόμεναι 1 Ἐχ ἱρίΟ 
{δπία ρατοῖ υΐᾷ Ἰερεηάαπ. πὶ ς ἐξιοπ δι ὃς 
ἰπτεγργοβ 1 ατίπαϑ (Ἐίτασας νἱάεγιτ, ἰἰσεῖ θιαςαπὶ 
γοςοπὴ πῃ ἰρίο τέχει Πα οπιοπάδγίτν 

Ραρ.6:3Ψ.Β. Βπεῖ ἢ κατελϑόντς] Ρετη πα σραρὶ 

τόό. ἔπειτα δὲ ΙεσἜῃάτιπὶ πη οπατ. 
Ῥαρ. 6:5. Β. Προσειώεγκαν] Προσίώεγκαν Ἰοσ δ ηΔ; 

ΤἸίςουἰη {προγίογιθιιβ οαἰτοπίθιι5 μας νοχ βογ ὑγῖς 
τἱοϑδὲ (τε θεγεταγ, αιτὰ: ρου (υ]δοηα, ντυς 1}, 
4υ!ρτίπηα ρίσος ᾿πσαα Εἰεπιθητα πούπησ, [οτῖΞ- 

Ὀεπάπιη εἴς ποις, Ὁ στα 40 15Πᾶ1η ΟΥΓΟΓΟ πα 
Πα δἀεὸ πηαπίξείξιιτη εὐπεη ἀατὲ ἀπδιταθιτὺ 

Ραρ. 626,0. Οἱ ἔξω ἀλόμενοι 1 Γι ἐπ Π οι 5 αἷς 
(οτ]! δε η ἄτιπη ἀλλόμενοι. κὶ ἀτίο πο, 1185 αἴξετί, 'ῃ 6- 

{π|5 ποτὶδ νἱ4ς, 5. ἃ Π1Π}] πηπταπά πη, Ναπινασα- 
τα Ιεφείο εἰ ορτίπια. ΕΠ δπίπη ραγτίςἰρίιιπι ἀουη: 
2 «τ ΘΑ], Ὁ ἄλλομαι,ίαἰτο, Οατε νεῦτεθ, ,9» αὶ 
Ἔχεγα (αἰταιιογαητ. ΝΝο 4.15 απτοιῃ αἰίαιοά νοσα- 
δυΐαπι παραδοξον ἃ ποῦ ίς Δέξου ρατες, Ἔχοπηρ] 15 
ἀεηηοηίεγαθίπιι5, φαοτηοάο ἃς φοτ{ξ, τ. ὃζ 2 πῖον 
αἰαὶ νοοῖ ἤπτ νἤτατί. Ηοπτογι {Π᾿Ἰαος Μιοχ πος 
ἈΠ ΠΠπιΐ5 Η. ϑτερμδῃ. τΥρίβ, σατα νεγίοπο ἸατίηΆ, 
ῬᾶΡ.478.3. 

Ππελαρίδυ, ὃς πρῶτος ἐδήλαΐ τεῖχος Α᾽ χαιῶν, 
-Τάερ ἢο»2.1 Βαχραχομι.ράφ. 74.2.2) 
Η' λαῦ σ᾽ ἐς λίμνίω φεύγον, τίω) ἀ αὐί δὲι ῥί ψας: 

“αερεεαεείμ ρας. 

Ηἱλαῦ σὴ ἐς τάφρον ὅππως φόγῃ αἰπιω) ὄλεϑρον: 
Εἰ εγτίο ρο ἐν οΥ[Π, 

Ω κα δὲ τειρόμκνος ἐς λίμγίω ἥλαῦ φεύγρν. 

Ζιορ δορβοοῖες ἦι Οερέαο Ἱ γγάμηο, ράσιιό ξὶ 
Νωῦ οἵ ἐς τὸ κείνου κρᾷτ᾽ ἐγήλαθ᾽ ἡ τύχη, 

᾿Ἴάορ σαάονβι.502.,4. 
Πύλαις δ) πλώϊς ἐγήλαΐο, : 

Τρεῖς ἀπῆροπε, βαρ, κ 68. 
᾿ Πότμος δυσκόμιςος εἰσήλαῦ, : 
Ἡίῃς πλφηϊξεὲ ρατεῖ δοτ.τ. ποάϊιη ν ἢτάτἠὴ 

εξ. Αταοσ. 2. ἄπο ταητὴ πὶ εχοπλρία ταϊ πὶ πη ς 
Οσσαγγαητ, ν π1πὴ Οχιάτ ἢ δοροοὶις Θορίάο Τύ: 
εαννῳ,ράρ,. 2 3. ἵ 

Ω᾽ δαίμον ἵν ἐξήλυί 
ΑἸτογαπη, Πα Ιοπρὲ οοττίαδ, Πα σε πηις ἀρᾷ 

“Ἰρίαιη Χεπορμοητξ, ραρ. 370. Α, ἀς ́ σιο ἠο[ἐγὰφ 
ἴπι φατ]οο ποταϑ νἰ 46. ΠΠ]μ4. ἢν Ἐχοιηρί απ ΗῚρΡ- 
ἀνθ ρομω: Ἔχταῦρανσ. βαΠ] είς οα εἰ ΠΙ5 41: 
ἰπ.51,δγληται ,ἀαδίιιπα ο{Ἐ. ἸΝ πὶ ὃζ ρυϊοτῖς, ὃς ρὸ- 

Θ Πετίουϊς δο.εῆς ροτοίς, αιαπταὶς ἃ ὀμλλόμιαι ἄς αι: 
ἔζατῃ οοπίξοι, πο ιία ποιαπ,80 ἸΠ Πτατι 
4υ!διυα αι νἀ θατειῖγ, ἴῃ δριλύητα τἀ ατα: Δ Ριιτα- 

τῦτ. Ππ γυ!σατίς στάππηατίςἰς πος π σε! ὕτατ, ιοά 
ἃ πις (αἴτει Οδ!ογαατιτα γοσογαογ, [π οχῖςίς νθγὸ 
τα οἰ] ἀτίηϊβ ν αἰσιτη [εποίαηΐ Ἔχοτρ απ πιο αὶ 
(ςτίρταη, 5), ἥλαῷ εἰς μάφν τῆς ὀλεθρίας γῆς; ΘΑ: 



τιϑξό ἘΜᾺ ΕΣ ΒΕ ΔΙΕ. Τὶ 187 

το ἰςόξοσ φιλέλλζω, καὶ φιλομαϑὴς» ροΙ ἘΠ ας, οτος 'Ώ Α πλῶς πολλοί. Ὁ πάτα πῇ ἀεσειῃ ποπλίπαπι πΠΠὰ εἷς 

δαίδοπινοςε5 ἱποίάοϊ, ο45 αἀξασανίτως. ντ νἱἰοία5 

πο τοί ϊοίετ, πες αὐδίτγατα πιο ποιὰ πηρεῖ. 

Ραρ.6:9.4.ο εἰς πεζον) ο(Ἐ ἔλλφψις» δα θαιάϊεη- 

ἄτη επίπι, ὦ αὐαγκοῖα. ἱ. Ὁ αποπησας ρεάίτἰδιι5 

εγαπτ πεςείϊατγία. ; 

Ραρ.6 ο.(Ο. Συσκευαστίμενος χεημαΐᾳ, ῴχετο ὡς τό- 

πος πείσων Θηξα!οις) Ιπτεγργοζατίο ἰατία ἰπ ντγαηῃς 

εἀϊτίοπς ΠΟ μπαῦεῖ, .. (ὐοαξξα ρεσιηΐα, 1 μεθ α5 
Ῥτγοξεέξιι οἱδ, ρεῖ δᾶβ ὙΠΕΡ Δηΐ5 ρογίιδίασιι5. Ατ 
ετγοῦ οἰἘ τηαπι εξ. ΠἸσθη Δ π1π| ΦΠΙΠῚ . ΡῸΓ 641} 
40ΠΠἸσοτ ραοιηΐαπη: Υ εἰ, (ὐοαέξ!β ρεςαηι 5, ἀεἰπμής; 

Ροτολ5. Βος ΕΧΊρΡΙ5 σταῖς νῈΓΡΙ5 ἐδοι]ὲ οοΠ Πρ ταΓ. 
ἽΝαπι πη 10 τούτοις {Αι ἀΐταΣ τοῖς χοήμασι. 56 ἃ ἢος 
Ῥογπιργπ θητίατη, ΠΟῃ ΡότγΙσποσδητίαπι τα (ςτί- 
Ῥίμπι σομῆϊας. Ἰπτογρτοβ ολἀ6 πὶ νεῦρα σγαζα ἰη- 
τογρτογαηβ Πέτα, ραρ. 63:1. . Ὀεπετεπὶ οχρ]ϊςαῖ, 
ἃς νεὐθ᾽5 115 νείτατ, αΐθιι5 Βῖς ετίαπὶ ντοπ οοη- 
ἴϊτατ. Ερο ταπιξ νυ] σατατη Ἰεξξίοπεπι πππζαγο ΠΟ 
{τ Δυτ|5., 4 πἴα ξοτιαηα σεις ππης ἰοσια αἰΐχιια 
τατίοπα ΠΊΕ ἴάτη ἴρποτὰ ταογὶ {πᾶς θίτ. δ 6α δὰ 
ἡπγαγρίη ΠΔ ΠΟΙΔΙΪ. 4ποα Ποιδηαμ1η} νἱἀεθαταγ. 

Ραρ. 65 ς.Π),ΕἸ νδόντων) αὐτὶ τῷ “ππεοδόντων : (ἃ ἢο- 
ποίξο νοῦθο γοϑ τγρίβ γεἰαταν. 

Ραῤ. 64. Ο.Εν Αἰρκαδίᾳ ἀπήεσειν) αὐτὶ τοῦ εἰς πίω 

Αἰριαδίαν. [)ε ἢος Ἰοηιιοπάϊ σοποζείαρτα ἃ ΠΟ 5 
ἘᾺΝ ψύξ κε ἦ ἘΝ 

δξξαμα ΡτοΙϊχὲ, δίοραρ. 676. ΟΟ ἐν τῷ πομῷ ἔπεθν, 
ῬΙΟ, εἰς Τὸν ποταμόν, , 

Ἐ᾿ ἥδετο ἐν τῇ πύλῳ) αὐτὶ τῷ, πεὸς τὴ πολει.1. Οὐ πὶ δά 
νεθεπι ργορίι5 ἀςοο οι. Ηος εχ (δαιθητίθε5 
Χοπορποητίς νου δὶ5 ἕο ὲ (ΟΠ ρίταγ. Εραπαιϊποη- 
445 οηϊπὶ ϑράγτατῃ πο οἴ ἰηστο Π|5:τ αἄά θαι δὸ- 
ςεἤττ, ϑάπι ἱπρτείιγιβ. δὲς οείαπι {114 (6 αιιςητία 
γι ςηταγ δορί πα κατέβαινεν, γκ αὐ έθαινεν εἰς τίω 

πόλιν, τ ΠΟη ἱρία νεθ5: απ ]οσα ντθὶ νἱ οί 4, ὃς ντθα- 
τὶ πατῇ ς!5 οοπτίρια ἰητο ΠΙσαηταγ,αα (οἰοητ ῃ 
Ρἰοτίαιις νεθιθιι5 οἰ γουτη αἶγα γἈγ115 ἐς σαι τα- 
Ἰῖη αι νασιια, γα οἰριὲ Πιχτὰ ΠΉΠΓΟ 8, ν Ὁ Πλα ΓΝ ν τς 

Ὅες οἰπρπηταΐ, ἰάδις τατ γα αιὰπῃ ΘΧΓΓα Π.11- 

το58. Αὖὐ ϑραῖταᾳ Π}}}15 πγατίς ογαῖ οἰη δόξα, Ὁ τᾶπ- 
Οὔτοπ οἴἶαπ δα οαπι, ὅς ἰῃ απ δάΐτις ΠΟΙ] οπρὸ 
Ἐλο ἰοῦ βαζοθατ. Ηαοἰρίτας δά ἰῃ Πρηθηρεσίςι- 
Ι; τηασοϊτια της, ἢ ααοά δραγιδῃϊ ρύξτοῦ ΟΠ ΠΟΠῚ 
εχρεζξατίοποιη τερθητὸ γεηθγδητ, πλε] τας ἱπα!1- 
ζαμάαμη;αὉ διιέξοτο νἱάδητατ ὑαξθυλιχῶς ἀϊέξα. 

51 ηπἷς ταπιθη αἰΐτοῦ (δητίς., στα (τε νειθὶ5 
ταογάιϊςις παγογο πυδαα]τ, ἰ5 πο ἱπάϊοῖο, (δ ΠΤ ι6 
Ἰίδοῖς ππιαζαγ, το ἡ δυιτῷ ὧν τῇ πόλει, αὐ τὶ τεῦ αὐ οὲ» 
ἔἴτε ππϑὸς τὴ πόλει » {ππιὶ ΡοΙδ ἀἰχοτγίπι, ποη οἱἘ σὰγ 
ποιπλ. ας μα ζαζη “τἀ σοταγ. Νά ᾿Τἀθπλ]ο- 

ἡποηαϊ σοπι5 ἀρ Τ ΠΟΥ ἀἰάεπι {πρία5 οὐίοτ- 
τιαυΐνν τ 10.3.Ραρ.235..Α. φρατοπεδευσοί μενοι ἐν τῇ Τάς 
νάγξὰ, αν] τϑ, οὶ τῇ Ταναάγρα.ὃζ 0. {.ΕΧ ΗΙ δῖθρῃ. 

τΥ ΡΊ5.βαξ..37.2.1.δζ 7.35.3:10..4.4τ.}1Π|ν]τἰπη: 4.4.4: 
ὅἴτοα Πποπη. 6 τ 6.δζ πλα]τῖβ ἢ Πς [Π Ἰοςἰδ. δὶς ὃς Ιρία 
Χοπορποηραρ. 64τ. Α. ἀς εοάεπι Εραπηποηάα 
γογδα λοϊθη5. ἀἸςῖτ, ἡπενμένος ἐν Λακεδαίμονι, α ἡἤημέ- 

νος ἐν Μανπνείᾳ, αὐ τὶ τῷ, ρὲ, ἐτε τεὸς τῇ Λακεδαάξμονι, ἃ 

“ὐὐορὶ τῇ Μανηνείᾳ. Π|υἃ ΟὈίτον δά 4απι,οα αὖ Επ- 
{ξατ[ἷο τγαάίτατ, Λακεδεαιίὼν (Ἰ 411) πόλις, ἡ Θ᾿ Σπαρ- 
τη. (ὃ Λακεδαίμων ἑμωνύμος καὶ αἷδὰ αὐτίω χώρᾳ, ἤχρωὺ ἡ 
λαχφονικῆν 

βαρ 669. Α. Μύρμοι) 1.οὔοἰ Διί αἷτ ἀοεάσως ἢος 
εςοϊρίοπάπι, αοίάεπι να]εγα ἂς ΠΠΠπ|ῶ παμπληθεῖς» 
4ποα ἰῃ στα οἷς ἈΠ ΕΟΥΙΪ5 ἰορίταγ. ΑΥ' στατηγηδτίςὶ 
τοοϊδιηαητ. ᾿Ναπὶ (νὰ ἄοςος Επίβατῇϊμς ) μωρμοι 
“ππροπαροξυτόγως » δεκακιοίλιοι. κυ ράοι ὃ πειροξυτόνως, οἱ ε-- 

Ό 

Ὀ 

ἰμτο Πσί ἀἰσᾶβ., μωφάϑι παροξυτόνως οτίτ {εἰ δεπάμπτη» 
ντθος Πρηίβοατι γεξξὸ (ογίρταπι ἐχταῖ ραρ. 671" 
Β. μυρίοι δὲ τεχνῶν). 

Ῥαρ, 671:. Ε΄. Ε᾽ πωινῶ τοιαῦτα Αἰ γησίλαον) γεὶ ε 
Ατεϊο πιιϑ,ντ ποίωῖσε κακὸν, ἰά Εἰξ, τηα! βοῖο το δῇ - 
εἷο.λέγῳ σεκακά.1. ΜΑΙ αἰ ξε5 το ρεοίξαμοτνῦ εἰ εἰξ 
ἔλλειψις τῆς δὶ πὐεοϑέσεως. 

Ῥαρ. 677. Ε. Εἰπαξε το(θύτον ἔχοντα συμβουλεύειν) 
Τ,εὐλποἰαυίις [π {15 Ποτβ δα τηαγρίποπη {οτρτίβ 
μαθοτῖν μέ τε θυῦτιν ἔχονία σωνεξούλευεν. Αταμπε ]6- 
ἐξ σῆοπα ἢ απ ὁπ ο γεγο ξεν, ἰπ ἔπι νογῆο- 
ηε ἰβααατις εἴξ, Ῥατοῦ νογὸ ποις [ΠΏ {π|5 φοπι- 
τηθητιραρ, 187. πηοποῦ ἔογγαιε (ογ] δε ἢ Δ 1ΠῈ συμε- 
ξολεύειν,ἃ ΠΟΤΊΪΠΟ σύμξυλον, ΠΟ ἃ ὃζ συμξολή, ὃζ ἔξᾳ- 
νος, ἱ,ςΟἸ]οέξα, νοςσάτιτ, ἃ νοῦθο συμδάλλω, ράτζετη, 
Πὰς Ροττίοποιι σοηέογο. Ὁ πδιλμ15 αιτοπὶ πος 
νογθαπι ρους ποῖπιπὶ ἢτ πταγηπι, τάτη θη ἃ 
Χοποόρμοητε ξοσιπατζιπὴ ἀἸ 6 Π7115, ντ ὃς αἰϊα πλοϊ- 
τὰ, ια: ἀριιὰ οἰτπὶ ΓορουίπηταΓ. συμέξολεύειν ἀτι- 
το ΠΊ αἰςαταγ. 414 ΡΈΟΓΙ οἰθαπι ἴῃ νπππὶ σοπΐο- 

τοραης πὶ (ὉΠ ] 5. νὰ «ταις ργοπθέξα Ποιπῖπος 
Ρυθ]ςὸ ἔλοίοθδης ἴῃ ςοπυίμ!15., ἥϊια: συσσίτια, Ππις 
φειδίτιει, ἔτι φιδύπα γοςαΐαης. Ηἰϊς πα! ]Ατα ἔεγς, 
γε] (αἰτοιω ἰου ΠΠ γα πη νος 5 ἐππτατίο ΠΕ ἃ ΠΟ ε- 
ἐχυτὰ πο 1η εἰ οὶ πιάπαητέ Παδδπγαξ. Αἴ ἢ τηδύ- 
σίηῖς [δ ἐσ Ώ 6 πη (6 ΖΔ πλι. 4115 ἀθὸ σαεσι5 εἴ, 
ααίπ δρὲ τηλίογθηγ, ἃς ἀμ ἀαοίογε πη πητατ ΟἿ ΠῚ 
ΔΠΙΠιδ ἀπ Υτατ ΝΙΠ1] ταπχόγο παυταηάπτη, πες τοῖς 
ταητίίχιις νυ]! πογίδιις. πίε ΧΕΠόρἤοη ργατεῦ 
τποεῖτα ογιοίαπ ἀπ5,πος ἴατῃ ἐπε ἀ δ, 114 ἀς σαπίδ. 
ται τ] Δ ἢ ἄτ5. : 

Ραρ.680.).Α᾽ πὸ Φἢ! ἀργενομένων) Ὁ ποπιοάο ἶο: 
οὰ5 ἢἰς, ὃζ [παεης {ΠΠπ| ἀρχὸν Πτ Πτο]]Πσοη άτιπη, 
σοπία!ε βατγίϑ πλοὶ σογητηθητ. ραρ.193.1Π646 Ρᾶτεῖ 
να]ραταπα ᾿ςέξϊοποπα σοπηπιοαὲ Ιογιατὶ ροῆς,Πες 
τοπγογο τη τα ἐαῖπι. Ὁ τα πγ 15 ΔιτΕ ΠῚ ν ΕΓ. ἀρ - 
γεύειϑωι {τ 4} Π|51πῸ Πτάταπη, ταπνέ πος Ζιοαπς Χο- 
πορβοητοαῖη νἱἀετιγ,ντ ὃς αἰϊαίοχοοητα. ΑὉ δῤ- 
ὸς ἀατοιη ἀθἀποίτηγ ἀργέω,αἴ, γπάς αργεύω, ὃ αρ-- 
γεύομια), οτίοτ. Ὁ υἱ νεῦρα ΧοπορΠοπτίϑ αττοτὸ ρος 
Ρέπάοι, Βοςὰ γεγίτασς ἢ τη5 Γαυηότιπη ΠῚ ἱπἀ1- 
ςαὐῖτ. Ὑυρατα νεγπο, πα πιάγρὶ πὶς [Θδ οἴ οπῚ 
{ἐαιϊτατ,ἀτπιγίογεπη, ὃζ ἀιπέξοτ!5 πηθητὶ τοραρσπαῃ- 

τοι (ηπ πὶ παδοτγε νί ἀθταγ, δ έξοσί ταο πη θ6- 
ταη ἐπ οί πα το πηι. 
Ῥαρ. 681. Οὐ Τῶν σισίων) Ῥατεοῦ ΠγΕ115 ἴῃ {πἰ5 σοτα-- 
τΆΘΠτ.Ρ8 6.19 συασιπίων ᾿σσοη ατὴ ριταῖ. Εἰσυτατὲ 
ΑἰΊΤΕ ΠῚ τοὶ συοσί τα, αὐ τὶ “ἽΝ συοσίτων ροππητατ, ΠΙᾺ 
δυταπ ὡς αὐτὶ τῇ ὡςε ρΟΠ Γι. ντ ἰοςιι5 ἃ ΠΟΙ 5 ἢς 
ἀσοΙρί ταν, ὅθ μελέϊ ἀκ ὥςε μήποτε αὐτοὶ ἐλάῆοις 3) συο-- 
στῶν γίγνεοϑει!. Εος πιοάο ταπταπῃ πηπγατίο ΠΕ ΠῚ γἱ-- 
τα  Πγ115,ια πὶ 4α! 44π| Ηῖς ἔαοίαητ, ντ 8 ςοηΐΘ- 
ἐξατβ Ἰηἰογαίΐλης. 

Ῥαρ.6 8.4.0 Τῆς αὐ δρείας αἰτίαν ὑφεκτέον) Ὀτοςα]- 
ἀιθίο τῆς αὐ ανδρείας αἰτίαν Ἰεσοπάμπι, ιὺς Ελοϊ]ὰ 
(ΟἸ Πρ ταν εχ ραῖγίβ ποῖ σοίηπηεπῖδ. ρᾶρ. ΣΟ Βΐ 
Ἰοοιις τς ἢς 40 εοὸ ὀχρ ϊσατιγ, (σὶρ ἱρηαιία: 
{α{Ἐϊηξάματη, ὅζο, ΤΠ τογρτοϑ Ἰατίπιιβ, 41 νογθα σὺς - 
ζὰ ςοτταρτὰ (Θαππιζις ΟΠ, ἰπ Ππρογίοσο νογίομα 
τοταπὶ παιποίοσιτη ἤς ἰφτίὸ νογτίτ, ., Ργώτοῦ- 
ἘΔ ῥτορί πάϊιαϑ νιν γρίπε5 αἴας ἀοπιὶ,ς 40 οἷς ἔοτ- 
εἰσι 15 ΠΟΠΊης ἰῇ ἢπ5 νοσοταγ. Αὐ ἴῃ ροίξγο- 
τηὰ δαϊτίοπς Ψ γατη ἱπτογργεγατίοπεπι ΠΟ 5 γο] ἴ- 
4. τ, ΡαςΓ 8 ποῖ σο ΠῚ Π τΆΓΙΟδ., νεγποποη), ὃς (ςη- 

τοητίαπι [6 ΠΠτ118. 
1Ρ 4 οπ 1). τοῦ οἶδὶ τῆς ψυχῆς ἀγνος  Μαΐο ραττίς 

πιοὶ 



αἀϑ8 ἵΝηκ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΜ ΝΟΊῚ ἀ. 89 
Τί ἀθηι Ὁ). Τοῦ ὡδὶ τῆς ψυχῆς ἀ;χϑνὸς] Μα]ο ρατγὶ5 Ἀ ῥρᾶρ.. 217. ἀρ, ὃζ οὐ σεὴ σιυνωνύμως ἱπ'εοἀέπι ἐξ: 

πτεὶ γογοηοπὶος ἰοσο 6 ηιπϊ, φαΐα πιεητῶ (οτὶ- 
Ρτοσὶς πιο νἱάἀετιι ἐχρ σατα. δὶς δαῖθη ἰΠ]ς 
Ρᾶρ. 2οιῖ. Οὐπι ἐΠἰτα τ νε ε τας σαμἴαϑ ταρὶ- 
ταϊες τπάίςατοῖ. δὲ ψυΐς αἰίτον (πεῖς, ἰ4 (εφαδίι, 
πο δά γεγίτατθην φυὰμτῃ ργοχίπηὸ αοοοάοτο Ε ἢ- 
τ ἰδογαη εῃΐπι οἱξ πα ἀ οί). 

᾿ ἸΡίάδιη. σπουδάζεται] [ἢ ῥτοῖίο, ὃς ποῃοσὸὲ οἱξ. 
Ῥπιιοοπαπθητιρασ, 2 οι. άθηι ἀοσοτας σαὶ [. 
δἰ νε]ης μας ΧΘμορμοητὶϑ νεῦρα. οὗτος ὁ ἀχρν, πἰ- 
γαΐγαπα, {ξ4 ςοπτοιπτίο, ὃς ργεηίατίο ἀς οθεϊπεπὰο 
1πο πιαρ γάτα, Ν]4ς Ἰοςσαμ. ᾿ 

1θιάόπι Ε. Οἱ βουλόμενοι 7οὶ μὴ βιυλόμενοι Ἰερεη- 

ἄππι, νεραῖοῦ πγοι5 ίῃ νον βαρ. 2οι. αἰ γε ἢ1 15 
γογθὶ9 πηοηος Ὁ σαπν! ἐξ ει} ὃς αὖ Αἰ Π5 ἰη Ρο- 
{γε πιῖϑ ἱρίοσαπι ορέσίθιις ρχοθαταπι,ὰς ποταῖαπὶ 
ΔὨΪ ΠΟΤῚ, 
Ῥαρ σϑς.Β. Τίω αὐυπόςοτον αὐάγκην 1 [ὨΤΟΓΡΓΕ5, 

ΝΝεςεΙπταζοιη, ια γεσιίατι πεαθατ, 56 Βαςίπ- 
τεγργοζατίο γἱάἀθίαγ οδίουτίου, πεαυορστγαοί γοςα- 
Βυὶ νίπι, ποις Χοπορμοητίῖβ πιεητοτη [ατί5 ἃ- 
Ροττὲ ἀφοίατγας. δὶς επίπι Χοπορίιοη ρα ΠΊπηαιτὶ 
πεοοΠιταῖοπι αρρε τ, τα Ποη ΠΙΠ πηαχί τη οιῖπὶ 
αἰ βιςαίτατα πιο οί ίλα; ἔογγι, {πἰποτίᾳ: ροτεγασ. 
Ῥτορτίὲ φαΐάδιη αὐυπύξατον [Δ νοσαταγ, ιιο πα}1Ὸ 
Ρτοιίαβ πιοάο ἐεστσὶ, ποτὶ, τοϊογαγίαιιε ροτοίξ. 
Ἰητογάσπι νογὸ, Ζυιεπιδά πηοάμπη ἃς Ηϊς,ἰατίοτε ἢ- 
πἰβοατίοπο, καθ᾽ ὑπξξθολίως, το σταυίἤϊπιο, ἀγα 
ταις Πιπλίτα, ιιοα πηαχίτηα οαπὶ ἀ ΗΠ α]τὰτο 

(νεδητὸ ἀἰξειπι) ἔεγγὶ ροϊείξδ. Τἀδπιἱπτογργος ῃ 
{πρετίογς εὐϊτίοπο. πε ἰ 5 πδησγοςῖβ σταοα νὴΠῚ Ὠ 
ἐχργοῆϊε, φασπὶ γεγτίτ, πες! τατοπι, σαὶ το ΠΕ 
Ὠσηαραᾶῖ. ; 

Ῥαρ. 686. Α. Μόρᾳς] Ηδς ἀετε ξοῃία]ς ρατεῖ8 
τχοὶ τοπιηγδηζιραρ, 203: 
δ άοπι Ὠ. Τοῖς ὁπλομάχοις] δὶς Δρρε δῆτα ς 4.1 

Ρτα ᾶ τπϑυητ ἀγηγατί, 4 ριρ δῆς ἀγπηατί. Γοπη- 
εαἰδυῖις φ]δάϊατοτοβ γοοαῖ: (εἰ ἀῇ ΧΟΠΟΡΠΟητ 5 
τηδητοῖη ἤταήεςιτιι5,4}}1 πιά ϊσδητ. 

Ραρ. 687. Α.Ὠἱ ασερπεκήρη αὐ σεωρον] ΕΧ Βοε]ο- 
φοραζος, ἔαρτα οἶτοα (αρυίπαὶ βιγοεσάγιτη ΕΠ Εοτία- 
ται ἰδ τὶ Βηοιη, ρα. 6.4.6. δ. Ἰορειάαπι,αὐπῶϑω- 
ρὸν ὥασερ ἀδιήρη πσξοσῆγε, ΟΠ ἀατοπλ,ντ Υἰτἰοσὸ (οτί- 
Ῥτῦ Ἔχγατίη {ρου θι5 οἀϊτϊοηίθιι5, ὦ ασερ πριῆρα. 
Οὐλπ| οΥγοσῖβ ποθι ἃ Γγηςεὶβ παέξομιβ μαυά 
αῃἰπιδέιπιογίδτη ΓηΓΟγ. 

Ῥαρ.689.Ε. ΑἹρμόζοντας } αὐ μόζειν ἰᾶπὶ Πρῃηίβξζας 
εἰὰπὶ παρ ἔγατιιπὶ σέγογο, 411 Ποπποη Βίῃς Βαθεῖ 
αῤμοοὴς. “85 νΟσ65 θΟΠὶ πηαρ ΠἘγατιις οἴποίαμη η- 
ἀϊοαητ. [ἀθπι γογραπι Ἔχταῦραρ. 690. Ἀ. 
Ραρ. 690. Ὁ. Πρὸ τῆς πόλεως  Γιοιιποϊαυίας αἰτία Ε 

ποη ἀμθίτατο Ππΐη ὑπῷ τῆς πόλεως ἢτ (οτ! θεηἀπΠ|. 
δεά ερο πἰΠ]]} πλμιτα πιά 111) ςεηίξο. ΝΥαπὶ σϑϑ εἰττη 
φοηϊτίιο [ρίΠππππὸ τοροτίαβ ρϑίς ἀπ ]οοο ραρο- 
Πείοηϊς ὑπξβ. Ο πάτα σιωωνύμως Πα’ ἅτε ρΡᾶγτιοα] ἃ ἃ 
ΡΓοθαείϑ (ςγίρτογίθιι νίαγραηταγ. Ἐ ἐπὶ αἰίχαος 
ἘΧΘΠΊρ 5 ἔλοὲ σοηῆγγιαθο. Επεὶρίάος ἰη ΑἹ- 
ςοἤίάε,ραρ.248. 

Αἰ ρκούμεν ἡμςς οἱ ἀσεοϑνήσκοντες σέθεν. Ης τὸ πσξοϑνή-- 
σκοντες σέεν Ροῆτιπι γ᾽ ἀς5 αὐτὶ τοῦ, ϑνήσκοντες ὑφ σέ- 

εν. [ἀδπιεαάοηναθ.2 57. 
Ηΐπς γε τῆς δῆς πεοὔϑανε ψυχῆς τέκνον: Οποάδ- 

Ῥοτγτίμϑ ἀϊοίταγ ραρ.. 256. 
Οὐκ ἠϑέλησεις, θσ) ἐτόλρυησας ϑὰν δ 
Ἰοὺ σοῦ σεὶ παιδός. 

ΙὈ!4ε1, 
τού σοδ κεὴ παιδὸς κατϑανών. Ιξεμα 

{ὰ ροἤτιιπι Ἰερίκατ, ὙΦ, 
Μὴ ϑνῆσχ᾽ ὑαῦρ τούογ ὡὐ δρὸς, οὐοὶ ἐγοὶ πε σο, ὦ 

Ἐτ οδάοηηραρ. 217. ὃς 18. ἰάειαι γατὶῖδ ἰῃ Ἰοόϊὲ 
Ἰερα5. ἘτὶπἸοηό,ραρ, 677. Ι δὲ 

Ἐ τλὴ ἰαρὸ γαίᾶς σφάγια παρϑένοις χτανέϊν. δεᾷ 
44 Ορι8 αἰ ΙΕ ἢ15., οἴνπν ἀο ΘΠ ἰςἰ5τοχοιπρ] 15 ντὶ 
ΡοΙΠ πλεῖ) ΧΈΠορμοἢ οἠΐπὶἰρίδ ράρ,. 3.6. δι ἀϊοῖτ, 
«εὸ Πδδ ςραπωτῶν βονλεύεοῦαι. ὃς αι. Κα. βεξουλεῦεδα 
πο ὑμῆδι ὃ ἀσρονοοῦσι, ἃ παρρκινδυνεύοισι Δ πολιτῶν. 

Β φιδι.Α.οτἱο.θ. δέ, δὴ ᾧῷ δῶν ἀγαεϑῶν μαχομένοις. 919. 
Οὐ ΟυεΊρίταῦ ἰϑεῦχα πἰηἰ πὸ ΠΟ Γαρταμ σογγίσ θ᾽ 

τητϑὸ ΟἿ ίαπο πηθαϊοίπδιη ἱπηροτγτγιπὸ οἰ οἰπιιοὺ 
Ἰθιάοπ,. Σκηνίω αὐπὸῖς δημοσίαν ἀπέδηξε] Ῥαῖοῦ πὴ. 

ἴῃ Πσιραρ. Στοιτηοπεῖ Βϊης {πππηὶ ΡοΙς τογγοξεῖο: 
ΠοπῚ [ἀροτγίογίϑ ἰοςΐ, 4α} Πεσίτιγ ραρ,. 689. Α. τῶν 
᾿αἴοὶ δημοσίαν σιωυπαᾳ. {ϊ σκίευίω ροΙἘ δημοσίαν 4448, 
Ἰοςιὶς ογἰτἰπτεροῖ, Τ' αὐ τίων μέν τι σἰω εὔςογον ἐπανόρθω: 
σιν ζινὲς τῶν φιλοδόξων', ΚΤ τὸ τῆς μεγαλοωρέποις ἐφαρμό- 
σεως δίχφηον μιεγώλορ ῥημονέξείᾳ ὡκ σαυηϑείας αὐτοῖς ἀίωῤε" 

Ὁ πῶς ἐφαρμόζειν οὐκ ὑκνοῦξι. ϊ 

Ῥαρ. 69.5.00. Χρημῶᾶτων ἐνίοις τῶν ἀνθρώπων] Μίηι- 
πίτηα πηπταίίοης ἐλέϊα ἰοςὰς ἢϊς εἰπδη ἀαγί ὁοσης 
τηοαὲ ροτείξ, ἢ ρτὸ ἐνίοις Ιαραϑ ἐνίους, ΠΙ φυτεπὶ 
ἀγφργαςςάςῃϑ,Ηῖς οἰίαιπι ἐπὸ ᾧ' κοινοῦ τερεεοεῦν, δὲ 
ςοηῇγιξείο Πἰς ρΙεπα Ποῖ, ἥτε γὸ πενία, ὅξο. ἀγᾳ ἐνίοιὶ 
τῶν αὐβρώπων δ) Ὦ αἰχφά. δὶς ἱρίτιιγ Πἰ ΠΗ] εὐἰτ αὐ άθη: 
ἄππι. ΠΙᾺ γετὸ ἀμαϑία. οηϊοὸ ξΟΥΠγατιπιν ΡΓΟ 
ςογ πη ηὶ ἀμαάϑήα,ντ ἀληϑία, ρτο ἀλήϑηα. Ὁ υ8 ἐς τὰ 
ςσία!ς Τ τὶς! πές ἢ ΟἹ 4 ἴῃ Θορ μους ᾿Απεϊσοπεῆ, 
Ῥᾶξ.2 5 2.3.1Π γοσο5, τέω εὐσεξειάν. ἣ 

Ἰθί 46}. Εἰ ξῆς  Ηος 40 ἱπτοζργοῖε ργατογίηϊα 
ἴαπι. δ πίβοατ τοι ἀδἰ ποξρο, ογάϊῃε, 4} ροἱὲ 
αἰϊοϑ, ; ἐὰν. 

Ἰρίάοπι. Τοὺς δεξνωτα τους ΠΡ ἀφ τ ΠἸ πιο 5) (τοὺς 
σκαιοΐα τὺς. Ετ.}}.21)5.. Ὁ ; 

Ραρ. 60 4.Ὰ.,Α᾽ πμοῦσι 1 υἱς ἀζεμιος, αι αἰμμοωῦ, 
ὅζνπαε Πτ ἀϊέξατη, ν ἄς ἴῃ ΡΟΪΠ,ΟΡαρ,.214. 

Ἰρίάεπι (. Τῶν τρυζξνείων] Τὰ ωρυξνᾶα νοςαθ4- 
ταγ ρξσιιπία ς αιλα: ΔὉ νίγοάιιε [ἰπἰράτοτε ἀςροπε- 
θατιιγ. Ἡ σα αμτοπη εἴαῖ τῶν Ὡρυτάνεων ΓπΕτος8, 1 
ὃ, «ὐδακαταζολὴ ἀἰσςθάτιγ, Εγαποίίς. Ρ, ἰὴ Γι ςιρὰ- 
ὍΤΗΡΕΝ ἀν Ἀ χμον Ντλι ῖ 

Ῥαρ. δὸς. Β.Ἐ᾽λαύνειν εὐϑὸς ὡς οἷόν τε αἰσβαντες] ΪιἐΞ: 
πποίδιιία5 πα ποΊοςιπι ἱτὰ οοττροηάιμὴ σοπηίει, 
ἔλαύνοισιν εὐθὺς οἷον εἰσβαντες. ἘσῸ γογὸ Ιοῃσὲ Ταϊποσί 
ταυτατίοῆς ξμἕξα,, ἢς ἰεῤεπάμιπι ἀγδίτγοσ, ἐλαύνειν 
εὐθύσ εἰσ οἷοί τε εἰσβαύτες. Ιητεργὰ ψεγθα πητ, εὐθύσ᾽ εἰΞ 
σι οἷοί τε, τουτέςιν εὐθύς εἰσὶν οἷοί τε, καὶ δωυάζο", αὐτὶ τού, δὶ - 
να), ὅζς,1, ΜαΠτὶ δἰίατη {πηι} ἃς πὰι!ε5 ἱησέθα πη" 
ται, {ξατί τη 5 γα ΠΊὶς ἀρεγὸ ροίπητ, ναὶ ἠοσγιιητ, 
δοσαίταγ ἀεἰπάς Γατίο: Ῥαρ. 696... ΧεπορΒμοὴ 
Βιδης Ἰρίπι Ἰοσιτίοποιη Παθοῖ, τὸν ὃ πλοῦτον μιόνοὶ 
οἷοί τ᾿ ἐχήν , νὈΪ γοΥὈι1π εἰσ Πα ραμάϊξαν, ἀιρά ραρ: 
699. Α.Ὀ]9 ἐΧρτοι]ατη ἐχταῖ. ι 

Ρὰρ, 697. Ἑ. Ηἰ ὑφ᾽ δτὺ] Οὐοπίαϊς Ρ. τ. ποϊὴ- 

τηδητ. ρα. 21ς. ΝΙΠ( παι) ραέξα εγαθης ραϊοί; 
Τα ]ραη αἰΐα πὶ ἢλ}}0 Το ἐγαηξξογγί ροτοῖε: (6 
Βιατεείρῆς ραμοῖς,, ὃς οτίτηἰηῖς ἃέξοτεξ ἰρῇ [ΟἹ]; 
ΠΟ 41] νἱἀδηΐξαγ ἐδ, θα πο Δ ἤδηο γεγποςξ 

Ὁ πεπὶ πὰ σοπιρτο δας, 
Ῥὰρ. 699. Ὁ. Διαωρᾷοϑαι καὶ πόλις  Ῥέοοα! ἀπ δ᾽10 

ἐχ νεγθδίϑ 1|5. ριοξαςπτείδιϊς, πα ᾿εσιηταγ ἢ 
ἢδςο ἰρία Ρᾶξ. Α. δειματὸν δδι δι οροί ἤεοϑαὶ τῶν ἃ πολεωξ; 

δέ εχ ἰϊς, φας [ππτὶπ Β. ὃς Ὁ. πολλαὶ δία ὐρού ἡ εοϑαι 
Αἰ γήνησι, δ πλοίω δα οροίἤξεϑτι, ρατεῖ Ηἴο ετίδπι ὁζο- 
πορρέ τ εοϑτω ἡ πόλις Ιεροπάππ); Ηος δκὰ Γ.εὐποϊδιΐ 

0 84 



ἤϊδο ὝἩΜἍἋἍΜΨϑ τε τ 

ξαϊτ οδίεσειαταηι (ἐἀ αὐ Π ἴο;νε ἀπδ, τατοπίθιις, δ Α 

χορ] 5 ςοπἢτγηηατιιπι. 

Ἰδιφοπιν Ὁ. Δικδυκά σα ὅτι ϑ οι. } Ῥεαςβάεηϑ δὰ 

Ἧϊς φασαις {δασα!ε πάη» γε δ πὶ (ἐφιεπητίθις 

ἐπἢηϊτίβ. ν Ἵ : 

Ἰθι ἀν, . Ταῦτα ουὐ ὅσα ἔγη δὶ χούνον. 1 Ῥ΄. 1. 
ἐπ τος Ῥαρ. 221: Ποϊοοιπυξατη ἰεσεπάσιῃ πηο- 
Ὡοῖ, ὅσοι ἔτη. δγρὶ χξόνου δὲ, ὅζοατ, ΕΔῃς εὐπγοηάατίο - 
18 ὃς ["δαποϊδαίας ἰῃ ἐπ ΡοιεΓοντῆα Χοπορποη- 
τίς νεγποης (εααίταγε 

Ἰρίάεπι; Ὁ. Σπραπαξ Ἷ Ρ.πν.1π ἔς, ραρ, ζῦτ, ἢ 
ἐςρατείας ἔοτταί! Ιορ Θπάμιμ αἷτ. Υτάς οςιιπ,. 

Ἰθίάεπι, Ε. Εἰ οὐ αὖ ὁμολογᾷ δάν] Ης]οξξῖο Βο- 
φδείε, δοπύιπιαιο ελίαπι μαθοτ. 81 νεγὸ [1Π|ς] [.- 
«τεταγἀς [τοθι15] Ομ δὰ οροιτῶγο ἐπάϊοίαπὶ ἔὰ- 
τετςο. Υ εἷ, ἀο γοϑαις ὀπιηΐδιι9 ςοσποίςςη 1} εἴ- 
(ς, Ἀιεςοιῖς οἱ᾽ ρογαηπηιπῃα ἤδτι. Ὗ εἰ, Δα Γι ἀἸοία 
ἐς τοῦυ5 οπηηΐδι5 ἐχεγοοημάα, ἀῆπΠὸ ἰητοστο ο- 
ῥι5 οἵϊπε πεοοῖς εἰξ. ΝΙΝ σίτων πιατάπάαπι, 

Ῥαρ. 700. Α΄ Συωυ δυκοίσει πολὺ ἡπῖον 1 Ὁ παιηαὶς 
ποῇ εἰαπηηθιῃ ΓιΘαης Δυ}} οομ οὐ ξα γα}. ἐς τὸ πο- 

αὐ, ταιθη γα σάγατα ἰοξξίο πο ΠῚ σοι ἀὲ [εγιια- 
τὶν ἀοξοηάίαυς ροισάαζο. ᾿Ν πὶ ραττιςα]διη ὧρε 
ἡχρίνις κοῖς τηβηίτος ποι ὀΧρυ πη: [σα Παρ αυά τί 
τομέξατ. Θματο αἰ Ἀ}} εἰσ ποις ργατοῦ ποσοιη 
ἢστ. Ποοιῖς αὐτοί ἢς τὶς ἱπτοροσ, ὡςε δγκάζειν, δὶς 
Ράρ»7οι, ἃ. οὐδὲν ὀγθὺυμμ εν στα ν ργῸ ὥφε οὐδὲν ἐνθυμέ-- 

ὅτι. 

Ἰθίἀεπι, 1. Οἱ γῶ ὅριρῖοι τοῖς ὁμοίοις] ΗΟ ΠῚ ΕΣῚ5 τῆς 
“Ὃ δυοσείας Ραγχάϊο. ἱ 

Ωἰς αἹ ἃὶ τὸν ὅχλδῖον ἀγ εὐ δὲὸς ὡς τὸν ιθῖον. 

«λεῆοι. Ἀ μεῖον Πρτ. . ἐν τα «ἷοὶ τῶν ἡδίων. ἔτ. Ὁ, 
Ραρ.329. ; τ τὐαδν 

Ρὰρ.702.0. Ἐ᾿ π μὰ σοιμίω 1 δ'ς δ 'ῃ Δἰτῖς «4 - 
τιοπίδας ἱπιιοηίο σοη!ξητοῦ σερταπν, πιάτο ἢ 
σοάοχτηοπάο οτος, ἂμρ πο πταπι, 4 ΠΟ τορο- 
ταῖς ποιηΐπατιι, ἂὸ απέζοτο ςοπ[ἰτὸ ποσί οέζαπι 
ἀϊςε5. αποά ραταηι ργοῦδθι!ς, Ηος οπίηι ροο- 
τὶς φαϊάσῃν, ρσαρτοῦ ἰρίδῃι τασττογην Ποςο Πιτα- 
τοι ποὺ χατὸ ἔδοοτς σοῦ; [δὰ ογαιὶουίς (οἰ τα; 
{ττἰρτουίδιις οα ἀξ ΠΙοοπιῖα ποι ρετγηαϊτείταγ,  μα- 
το ἰςξξογοιη πηοποῦὸ νοὶ, Ἰἥαιη ΔΙ ο 48] ἀϊοςη- 
ἄστη ἡτοιμασοίμόω. Ηος αὖ αἰ 5, φαΐ ἔπη ὀξυδερκέ- 
φουτοι Ὅ ΟἹ Δ ΠΝ Δ ἸΠΟΓ 1} ΠΉΪΓΟΣ, 

Ἰθϊάςαι. Τήρᾳ, εἰς ὃ παΐτα πὶ χαλεπαὶ συῤῥεέὶϊ Ηυς 

ΗΠ Αὐπρῃαηῖς οἿοράῃτος νοτίας ςουημλοάὸ τοίεσ- 
τὶ ροῆᾳησ, φαΐ ἴῃ Υ υἷρατίς [ςτοητ5 ἐχτᾶητ, ρᾶρ,. 
εχ ΟΠ ρ  πἰ τυρὶβ,2 47. 

χρλ οὐ τὸρὸ ϑει,ϑω ρροεύνν, 
Ἅπαντα ἀνθρώπεια φφοσφοιτὰ κακαί. 

1άδμν το! άθη,. 

τὸ ῆδας ὥασερ δα μιῦς ὅς, δ" κακῶν. 
Ταὐ τ᾽ ἔς’ ἰδᾶν εἰς τὸ καταπεφευγότα. 

Ῥὰσ.γο3.ΟΟ, Τὰς προησημαίνοντας ἄνα! Τιεμηςἶα- 
αἶτι5 μας ἦτα ἰοριοηἊ οομίοι, ὀὺς περσημιαήνινσος ἃ 
δὰ ἄναμ Ἐρο νοτὸ τηϊποῦς οἰ πγατατίοῃς ἢς ἐξα 
Ἰεσοτγοπι, τὸς ππεοσημμαίνοντα ἧι εἴναμ. ἰᾷ οἵξ, Ω αἱ 4|1- 
υϊά ἔογο ργα ἀΐσυῃτ, ΝΠ) ἔναι, αὐτὶ τ ἔσεοϑαι ρο!- 
τιιη1. Ζιΐα ν οἰ απτο, ν ΟἹ ροΙξ ὄναι [ἰαπάϊταν ραῖ- 
τίσαϊα αὐ, ἀςουα5 Ραττίοσι!α νἱ. νας ρ] τίθει ἃ 
ποδὶς δέξυπιπρταςραρ.346.}), 

1δι4οπι,), Αἰνᾶλεν ὁ Α᾽ πόλλων 1 θος οἵ ΔΡο] ἰδ 
φεδοι 1], 

Σοφὸς Σοφοκλῆς, σοφώτερος οἵ Εὐρασπδὴς. 

Αἰνδρῶν δὲ παύτων Σωχερίτας σοφώτατος, 

Ῥ ὌΓΕ  ὙΠΥ ΘΕ 

Ραρ.70 7.1). Εἰ πειδεν, ἔφη 1 Ῥδέευ τη οὩς ἸΠ {8 
σοι θη. Ραρ. 2.4.6. ἐπειδὴ ̓ Ιεσξάατη τηοηεῖ, Ηος 
δῃΐτῃ σαυίλτη, Ἡ]ὰ νετὸ, τεπηριῖς Πσηϊῆςατ, αὶ 
{εη{5 κὲσ πα] στη ἰδειπὶ μαεγὲ νἱάθεαν. 

Ῥαρ..7:21.}). Τοιχωρυγῶν 7 Αητὲ ζιχόρυχῶν τ] οπὃ 
(τε θεδαταγ, Ὁ πᾶ πλα5 αατοτῇ δὲ ἰ πρϑποσίδυς 
ςἀϊτοηίθιι οοάετη το ἰοσὶ (οἶα π, ΘΙ ΤΌτογη τα- 
τῇς πη Δ] ὉΠ ΠΠ πλατ ἐπγεπάαγο ΠΟΙ ἀπ δίτδι!, 
4.6 πη 80 Α[1Π|5 ποη οδίδγιατιιπι ςοη δι 

Ρασ. 7123. Ε. Θερμουρηότατον, καὶ λεωρη ταν [)8 
νοσαδι 15 {{π|5 σοπία] 8 ρατγίβ πιο σου πηθητ, ράδ,. 
217. 

Ραρ. 724. . Οἷ πσύ] Ῥατοῦ πγξιις Π 115 σοπη- 
Γαδητιρασ. 2 79. ὅσ σι σόα τολὴ ̓ δρξάτι ΠΊ9- 
πεῖς. τα Ἰθέξίο νογα. Οτιᾶγξ ΠΙΒ πταταιμάπιπγ,ντ 
ἴῃ αἰίασαπι εἀϊτ ΟΠ πχαγσίης νἱ ει 15 ΠΟτΑΤΗ ΠῚ, 
συ. δ 

δι άοιη. Ὑὸϑηθλον] ΓιΘαποίαυίιϑ γεστῖζ, ἰά δπὶ- 
τ}: (εὰ ας Ἰρίατῃ στα οὶ νοσΑθ.}} ν ἡπι πο (τίς 
ἀρογίπητ, δὶς οί πὶ Χοπορἤοπ ΒοπΉ ΠΕ πη ρρεὶ- 

Ὁ Ἰατ, σαὶ πα ἔοσιηᾳ Βοτηϊηΐδαβ όσεῖονε ἔογς, δὲ ᾽ -} 

ΒεΙΠ πα", υς τοι ἄδης, ὃς ἰαπίαητ Ἐ05, 1} 4805 ἧπι- 
οτυτη ἔλοίπητν 
Ἰθ᾽άςπν.1}}. ΑἸ φροδ)σιάζειν] Γε πο] αὐ! 5 αἷς (ς δ 

ἀιρίταγο Ζαΐη ᾿ερ θη ά τι Πτ ἀφοόδγοίζαν.Ἰ εἰς, [ες α- 
ἄτα, Πα οά τῷ ἀπενιαυτίσω τοίροπάφατ, {Ππ|4 εἰίαπα 
οἷα ἴῃ ἵνα τππτατ. δε α ρατεγτηθαϑἐη [αἷς ὉΟ,Π Πλεληῦ, 
Ῥαρίη, 279. 46 Βοοίσοο Βα στεδάϊε, σα ἀξ ποῦς 
4ἴγαησ π}Π]Δπὶ ττδεϊοηθίη δἴο ποθ αν 80- 
ἐγατοβ οηΐμπὰ ([Π6Ὲ τ Ὡγοηοθδε δείδιη Θ05.. 4] δες 

᾿Ῥ πετίιϑ το νοπογοας ΠῸῊ (τί οδητεππηίτί, 4υ1- 
ε ΔῸ [15 πο τῆν ἐοἰ!ὲ δ ποτα ρότογᾶτ, αυιὰ πὶ 
Ἐαοὶ!ὲ ἰρίς ἕαοϊορατ,ντ οιλπὴ ἰἰ5 πα ἐγ θυ ΠΟ ρ ον 
ὩεΓοΠταΓ, πᾶ Ποη δἀεὺ ξοτηοίᾳ οἤξητ, ἴτα ντ 
{ὑά ἔοτηνα, φααῇ αι θυ άδιῃ ΠΠοσε ΒΥίς.» ΜῈ] ταῦ, 
απ ΠῚ σογραβ ἰρίογιη ἢΪβ ποθὴ δαπισάπηη πάϊρα - 
τοῦ θ05 δα ἱπτοιηρογβητίατη ργοπϑοάσεης. (τας: 
τα, χα: πηαρ!αιη Παῖς ΙοοΟ ἰπσο ΠῚ αἰευγθ ρθη, 
ρδάομ ραρ. 2 τ. ν᾽ ἀν 

Ῥαρ. 7.2 ..}Ὁ. Τοῖς ϑεοῖς μμχανώμενον 1 Ρ,τη ἴῃ ἔς. 
Ε Ῥᾶρ. 260, Πο]οουπν Μπωτη ἰσσοπάπτγῃ δ τγαταγν, 

μήτ εὐχόμενον 9 Δ,6] ροτίμ8 . οὔτ’ εὐγόμανον, Ηλης ἐ- 

πγοηπάατίοπεηλίη μα ροϊέγοηγα ΧΟΠΟρΡἢ ΟΠτῖβ 6- 
ἀϊτίοης 1,διιποίαυίας αὐ μα οπδπινς ΒΌΠΔΠῚ ορ- Ἶ ; 
Ροτταπὸπογδιε, ) 

Ῥᾳρ.γ26.0. Ωἰς οἴει] Γιοὐπιοϊαυία5 ὕτως οἷ ρτο- 
οὐϊάιρῖο Ιορεπάμπην αἰ γπιατι δα ἢ (ονήρατατ, ἧς, 
νε(ςτ δηδυηι νεται, ]αοα ἰάθπι ναΐασ ἃς οὕτως, 
γείαρτα ἀεπγοπέξγατυϊη, ν δὶ ποιγδη σοηϊεέξα- 
ταῦῃ, ΕἸΜΈΔτῊΙ} νοι δίδ, ὃς αιιξξουίτατε σοῃ ἢγπηα- 

Ἑ τγὰ5. ΔᾺ}1 πγατατίοπς Ορα5 οττ. 
᾿ Ἰδίϑεπλ,}).Ε κῶνον} δ᾽ τοδοχ ἀπὰς, ΠΟσ ῥγοηο- 
ταοπὠκθνόνηοη δα ἐἰἰ ρυασθά θη δανμόνιον,οά 
οἰ Ὡ θαι δεπογίςιατ δά Πρηἰ Πάτα πῆ, ἀα ϑεὸν γί - 
6 Ἰοετ, οξογουηηβ, ΑἸ αὶ ἀἰορπάτιπι οι ἐκεῖνο, 
ημποά  η τηαγρὶπϑ νἀ οιηι5 ποζαταπη, ΕΟ η πο - 
ἀο ΧεπορΒΟΏΡαρ. 728. Β.]ΟΖυϊταΣ, γνώσῃ τὸ θέον, 
ὅπ ζσυυτιν, δζοιττ. ἀοηγας (1 ]1οἷτ αὐτὺς, απο ηὉ αα 
ϑᾶον ργοχὶ μὲ ργασεάξηβ "(δὰ δα ϑεὲς Εἰξ τεξεγεη- 

Ο Διυπι),υδάδητε πὸ θέον Εἰ ΘΟ] Οσαζιη, 
)}λ6.727.4.. Τὸ δὲ κο) ἄς] [»οτπο αὐ 5 ἴῃ ρτο- 

τεοαϊοης (πθδιιἀϊοηἀαπὶ Βὶς ρατάίσατ, ποῖόν ὅς;.1, 
Ωυα]ς [μος οριι5] ἐπ» Ὁ ὁ ὁ ἃ θη ποι οἠξ α]16-- 
παπι. Ἰη ροτοιηαν ογὸ αἰεὶτ Ιορεπάππι, δέ; ὃς 
{αθδιάϊοπάιπιηι ὅ6:- 56 ὰ 181} ἡγαταηάτιπη. ἸΝ Ια 
Πῖς φιοηιις ἀπὸ τοῦ κοινοῦ γεροτοπάίπητ Π]α νειθα, 
αια ραρ. 72.) .]εραηταγ, νὶ δὸχ ἢ σοὶ (Β σὸ δὲ υφυϑοίας 

μὲ 

τγῷ 



ΤΩΣ ΙΝ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῈΜ ΝΟΤ Α., 
᾿- 

ΠΟΣΝ 

ἔργῳ ἐοικέναι! ; 4 Ἔτη αυτοπι Ιου η Δ { σοι {ΠΠ|σ οτ- Α σοπάπιΠτ, ἀλλ εἰναι Τίς μοι δοκῶ, Πα] }14πὶ ταπλθη νάοο 
απ Πμαθειηα5, τὸ, ἐπεὶ αεϑενὴς, ὅζοατ. [ἀθ πὶ οαάθηι 
Ρᾶρ. Ε. τὸ ὃ τίω ἀκοίεὐ, ἃς ζατ, ΤΙάοτη ρᾶρ..72 6.8. τὸ δὲ, 
ἐμφῦστη μέν, ὅζιοατ. Ν Εἱ οτίαπι γορετθηάα, πα: Ἰο- 
σαηταγ ρασ. 726. ΔΑ. Οὗτα ὑὕτω προνοντικῶς πεῶρφ- 

γμίνα ὑπορες πόπερᾳ, σύχης οἤγνώμωης ἔργα δεῖν, ΑἸ: τα-- 

πηοη ίαρε ἰερας, ἕί δὲ ἔφη, τὸ, ὃζ ςατοντραρ. 73.3.0. 
Ὁ. ϑεάσαγηαϊ!]α ποσοίϊτατε πο οοσθητο, νοῦ 
τΟΧτις ΠΥ τα δ᾽ πλι15 Ὁ 

Ιθίάςοια,Ε. Καὶ αὐθρώπους ἐξαπατωμένους Ὠεῖο- 

τὸ ποοΐοςο σοπίμ!ε ρ.τη.σΡαρ.26 ς.2 66. 
Ραρ.73 χ..Δ.. Αἰ χυϑος τε γοιτο, Ο μυὴ δοκεῖν βούλοιτο] 

ΖΕ(Ον ΠῚ νοτίας ἐς Τίγοία γατο ἐν ἑπΐα ὅπη) Θήξαις, 
Ρᾶρ τοο.[στίρτοβ νἱ4ε ἔαργα ραρ,.31.Ε. 

Τοίάοπι, Γ). Αἰ πατεῶνα οἹ ἐκάλει ΠΗ] απο ]οσιπ 4Π- 
τε νἱρίπεὶ πη 5.. ἀππὶ ρᾶτοῦ πλθι5 ΠΟρ τ ΟΓΙ ΠῚ 

{ποτγαὰπὶ σαυία ἰη (4185 ργοίοόξιι5 εἴδει, ἰη οοἰο- 
Βογγίπια Αολάοηγία νίοες αὐίδητίς οὐἶτο ἱπ|Ππι5, 
ΡΟΡΙΠοὸ ἤς ἀςοὶρίοπάπιπι πχοπαὶ ἐκάλᾳ ἀπαπῶνα, 
οὐ τὸν μὲν λαξόντα μακρόν ζι,οὐσ εἰ εις, ὃ οατ. Ατα; ΡοΙῈ 

παςοῆἤϊτατοπι , 1 πλιτατίο πο ΠῚ {Ἐπὶ Παρίτοι, 
γυΐίσαταιπι επίπῃ Ἰεξεοπ θῖν πος πιθόο τιιεεὶ οὖ- 
πχοαὲ ΡΟΙπλι5.. ντ οχ ργασοαοητὶς Ροτοαὶ Πη6. 
ΤΟΡΟτΑΠΊι15 ἀπὸ τοῦ κοινοῦ, ἐμαυτὸν χἥω, ἢ ς, ἀλλ᾽ ἐμαυπὴὶν 
(άἥω ἵνα ἕς, δῖ κατ. Ἰα ο{Ἐ, 5ε« πιο ὶρίαμι [16]. 1π εὸ 
Ἰοςο] φςο]]οςο, νδὶ, [πὸ ἰπ ἰΙοςο ] ιισάδπι ἱπτεῦ 
μας [ ἀπο, ἰπαρεγίιιτα (ΟΠ Ἰσοῦ, ἃς (δεαΐτατοπη,] πὲς 
ἀϊανία γἱάσταγ ες. Οὐοά αὐτοιῃ {πδίπἐξίαιις 
ΡΓῸ ἱπάϊοατίιιο Ροτιις, ΙΒ] που, Οὐ ργοθαῖος 
Ἰησιια σταῖς: (οτίρτοτες νοϊαταῦς μος ραΠΊπὶοὉ- 
(εγααῖ. Ὁ αἱποτίαπι Ἰρίᾳ Πρ πη ἐεἰεὶ πγο αἱ νὶς Ηῖς 
τοτίποσὶ, ἰατπτίιε νου 5 ἐχρείπηὶ θοῆς ροτοίξ, 
πς,6ἤε νι Πιεεῖς. 

Ραρ.3 76. Α.Σύνις] ΗΙς πιτυοκοίμυπτης ΔΡΡε]]4θ- 

τα, σα{115 ν Ος 5 ἔτυμον (1. τῶν μετα μορφώσεων [10 . 
7. ογπθιιβ εἰεσαητΠιπλῖς ἀρετίτ, 

Οὐρία τ τί δίη ἡράρσησ φαϊὸ υέγέξις Ὁ[, 
Οπέροτογ αι σγη Αγ ἐγαύσ, δ ἀρόδαι αὖ αἰ ΐο 

«14τἜγγαν ἰφιὸ ῥά γα σογρογα ρέησε. 
μικρόν ὅι.. σοι ξτιιέξί ΟΠ 6 πὶ πγαζατατι πιοπα. Ν εἰ] Ο Ῥεβος δηιάε, νεἰ (νι 11} (σε  διιηυ) δι πη δ, σατα- 
οτίαπι ἤς ἡξὰ ποῦς ἀοοὶρίε 44. οὐκ ὀκένον, ὅτις με- 
κρὸν μέν ζει λαξων, ὃζ οατ. Πα ραι]ο ρὸ(ξ, πολὺ ὃ μέγιςον 
[ἀπατεῶνα ἐκάλῳ ὀκέϊνον,] εις, ὃς σαττ. Ὁ 14Π| ΘπΊθῃ- 
ἀατίοπεπη,ν Ε] ροτίμ5 οπιθ δε ἰ5 ςσοηϊδξαγαπη 
ὅπ Ρατγίς πχοὶ σοπηπιοητραρ..27.4.4Δαἰτῖ5 2Ὲ.Ρ.}1- 
τοῦς ποῖδιιῖ. 1.επΠο[διιι15 αἰΐτοῦ (εητῖς, Τιοέξου 
Θδπὶ (δαπιάτι ἰεζεομῈπὶ, 4πᾶπὶ ἀπχογῖς ορτί- 
ΠΊΔΠῚ. 

Ῥαρ.733.. Αὐσκεῖν ἐγκραίτειαν 1 Ρ.π|.1η {(ς.Ρᾶρ.. 
277. Τ]ΟΠΟΓ ΠΝ σα ΠΙτΙ105 .. ῥίγους» ϑοίλπους, πόνου, . 

γ] )α ἐγκοοίτεαν τεξογεηάοϑ, ΝΕ] συλληπίικθς » ὃς ἢ - 
σαγατὸ {πρρ]Θπ άτιπὶ καρτεοίαν,ν οἱ καρτέρησινϑν ΕἾ 411- 
αι μαιϊαίπιοάϊ. ΑΠΈγῸΥ ἱγρ ΠΠ] εχειηρ α, μη. χα. 
ῬαΡ.432.2:. 

Το ήϊδορηθν οὐγ με ηΣθλ 726, Ὑογ ΠΗ ἰαὖο- 
γε, 

Ἐογιμηαη ελ αἰΐῖ, 

146 π1}1.7. 

78 Οιείγέμαίεἰλμεο, ραγάχηο [δάοὗκὲ 
δαφοίπέξ τγαύεφα. 

Τιεαποϊδυίμς παης ἐπι ο Π ἀατ ΠΕ ΠῚ διατιά ἱπῖρτο - 

θαιῖτ, Πχαϊάεηλ τη φάτο 5 Ρο[ἔγεηα ποτίβ θα πὰ 

ποῖα. 
Ῥασ..734:. Β. Ταὶ εἰρκπις ] ΕῸΡ Ραρ. ἴις.277.} - 

τος ΔΙΠΙΘ 45 νοσδε ΑΓ ο 65 ΡΟΣ 4 ΠἀΔ1} Πι11}1-- 

τιιάϊπεηι. ; ' 

Τρίάοια, Γ). Αἰ σκῶν δᾶν] δθαπάϊεπ άι1π| ἑαυ τὸν. 
δίς ὃς Τποορηΐβ, νι ΕΒ. ς, Ραρίη.277. οδίεγια- 

αἰἷτ, 

ρὴ πενιίω φεύγοντα, καὶ εἰς βαϑυκήτεα πόντον 

Ρἱπτειν, καὶ πέβών, Κύρνε,κατ᾽ ἡλιξάτων. 

ΤΡ: 4επ,, Ε. Αἰρκῶν τῦτο ]ῦ, Ε.Ρ.ΠςΡαρ.278.Ρτα- 
ἄλγε μος. Αταρκεῖν σαπα ἀατίπο, ργο ες. ας 44- 
ἄλγη, σαπι ἀάτίπο ρεγίοπα:, ὃς ἀσσυίατίπο τοὶ, α- 
σηϊῆςαι, Δ] 414 αὐ αἰίααο Ρτοραίατο, αποττογα. 
Ἡοπιοσ. "Δ 4.2. 

Αὐ λλά οἱ ὅτις τῶνγε τὸτ᾽ ἤρκεσε λυγδὸν ὄλεθρον, 

Τ οὐποϊλυίτ5 αῤκᾶν τούτῳ ἰΘσεπάππη αἰτ. 564 {πᾶΠ| 
Ἰεθείοποη , απτ σοπίδόξαγαμπη ΠῈ}}15 γατίοηΐθι5 
τοθαῖ. ΑΡΌ Πος Διτοπι αρκέω, αἷ, ἰατί Πα πὶ ἀοοο 

ἀεάιέξαπ) νι άστιιγ. 
Ρασ.72:.00. Αὐ λϑ ἵνα Τίς μοι δοκγ] Ὁ τά τηι115 Γι ἐππ- 

οἶδα!) σοηϊοέξαγαιι ποη αἰροζποῖ, 48α ἀἰςίτ ἰο- 

τίίχες ἰατγοηΐδιις, ιογαπι πηθητίοποιη Πῖς βοτὶ 
νἱ ἀσπλι15, ΠΟ Πίος ρατγὶϑ πλεῖ σοππιεητ, ρᾶρ..279)., 
8 Θ᾽ ὙΠ: 
Ῥαρ.γ.48,8. Σκοποῦμαι 1, οἰ πο] διῖτις αἰτ]οσοη 

σκοπώμαν,Υ ΕΓτίτ4; ΠΟ ΠἀΘΓεμλι5:ατ(ντ ράτοῦ ΠΊΘΙΙ5 
ἰῃ {π|5 σο πη πηθητιραρ,. 2 9 6, ΠΟ ΠΟΤ) γυίρατα ἰςξξῖο 
ςοπημη ΟΠΠΙπηὲ γοεϊπετὶ ροτοίξ, Οτατο ΙΕ] πηιι- 
ταπάμτη. Ε(Ἐ διζειη τὸ σκοπϑμαι, ἀδικῶς,, αὖ τὶ Ὁ σκο-- 
πεῖ ΡοΠτιιΠη, νὰ σκοπούμενος, αὐτὶ τοῦ σκοπῶν. ραν, 77 4. « 
Ε, υΠἐ οριι ἱποεγιῖς σοπἰ έξαγίς ὃ 4υ] αἰτογιιπα 
ὐρ ΠΙ ΘΠ τΙϑὲ Α ΔἸ ππ115 ἰρίτιιτι 5 οογατοιη ἐς τοις 
ἽΠ46πὶ γεγθα ἔαοϊθητοπη, δ]. οπίπι ραιϊο ΡὸΠΙΪς- 
τοῦτα [). Τα ζιαῦτα παῦτα σκοπω. (Δ Δγπ τοι {πὰ 
σκοποῦμαι τεξεὸ μαθοῖ., πος υϊοαιαπν ἱπποιιαι- 
ἄμπα. Ν᾽ ογγοπλι5 διτοτη, Ερο ἰρίτα (Πα δοοτα- 
τοϑ} Πα σοη Πάεγο, Δη ρετίπάς, ὅς. 

1θ᾽ἀεπι. πόνων] Ρ.. πγ- ἴῃ ἔς, Ραρ. 2 9 6. πόρων 6- 
σοΠαΠΠῚ ΤΠΟΠΕΙτ, 110 ἃ τα παμφορωτάτῳ κτήματ Γδ- 
ΙρΡομάει. 

Τθι4επι, Ὁ. ΤΟ εὑρόντος ] 81 ςοάεχ πιοπάο σαγοῖ, 
νε] αἰτιοὸ ροἤτιιπι εξ αξξίιιιπι ργο ραῆπιιο εὑρε- 
ϑίντος» ΝΌΙ αὰ Ιοςσιιτοηἰς ἱπτοργα ροσ[οἐξοπ οι 
{παια!επ άπ ἀργυρίου, ΝΕ] πρμϑματος. Υ̓ ο] οτίαιπι 
εὑρεθέντος ἰερεηάμιτῃ,ν ε] τυχόντος. τὰ ἀο το σοηίαϊα 
Ῥδιγίβ ΠΟΙ σοπηγηθητιραρ.2 96. 1 οαπο  ἀπαῖτι5 μαῃς 
εἰ Πἀλτίοποιη ἐξοιτιι5, ἰπ {{|5 ΡΠ ΓΘ πη15 (συ ρτὶς 
αἰχίτ, »».Α11| τυγόνος, ΡΓῸ εὑρόντος αἰιτιιηαητ, Ὁ ττ4Π|- 
ιι15 Διιτο πὶ Ῥουτί Ποπιοῃ ΠΟ Ἔχρείπγαῖ, Πα οταιποῃ 
ὰητ Ροστὶ νεῦρα. 

Ῥαρ. 719. Ο. Παϑΐ, ἐπεμελέτο Ν᾿ οἱ καὶ κτ' πὸ τοι- 
αὐΐᾳ παϑΐᾳ (“τ᾿ δε θάτιιν, ὃς ργωροιτίο ΡΓΟρτοσ Πτηΐ- 
Ἰαπὶ Πἰτεγάγαπη δ πίτατοπι,, ν 6] ργορτοῦ σοηξα- 
Ποποπιχ Αγ ατιγὶς οὐταίη, ἃ Πἰ δ γαγιῖς ΡΟγ πι- 
ΡΓπάθητίαγῃ οἰἘ οὐ ἃ, νο] ππόγο ατεῖςο {πθαπάϊ-- 
ταγ, ᾿ς Πῖς αατε ΠῚ ΠΟΏΔΙΠ11ΠῚ, ΝΟ θογαπη, φάτο τ- 

Ῥίοσιμ, ὃς ργαροίιϊοπιιπι ἀείοςεϊθιις, αρτα ρ] ὰ- 
εἴθε ἃ ποθ 5 εξ δέξῃ. Οαγο πΙΒ}} ποαὶ ἰαπὶ 
ἀϊςοταγ. δίς ραρ,. 767. Ὁ. τοῦ διενέγκοιεν, ΡΓῸ κΤ' τοῦ - 
τ. δέ ρᾶρ. γ6ό. Β. τοὺς κρατίτους (αῦτα , ΡΓΟ κατὰ 

τα. 

θ᾽ 4ετη. Αὐτὸν ἔδει]51 ςοηϊοέξαγίς ντ Πἰοος, ππης 
Ἰοσιιπὶ πο ]οσοηάιιη ες ογεά! 4εγπι, καὶ πσοϑέκα- 
λέ τ ἕνα εἰς δίκίω,δζςο,αταας πὸ αὐτὸν. ἰατα θ6ης ἢΔ- 

ὈοὈΪτ. 1. αι θη ἀδπιΠ]οτιπι, 481 Οὐίτο οι σα - 
τη 5 νεχαῦδησ, ἰπ ρα] σιαπι ἐππά Ἰοίπιτη ν οσαυίτ, 
ἴῃ 48 γα] σαρίτί5,γ αἱ πλα] ἐξα: σαιιία 111 οταῖ ἀϊσο» 

Ο ῬΙΡάά 



τῖϑα Ὁ ἃ ΜῈ Ὁ Ψ ὅδ. ἀν 5 οὐ τοὶ 
ἀ4. ΝΒ ταυνθὴ ἰάφο πλατο : {εὰ ἰεέξοτεια οΡ- Α βαρτγατ, ἰη μδης νπϑι ργδοίραδιτι στα δπλη»: 
τεῦ μας ἀς τε πιοῆθο. Μεαπὶςοπηίεξειγαηίε- 
πασητία νεγρα σοηβτηιαητ. δι] οἴταν Ομ ΠῚ, 
ὁ ὃ σευηδῶὼς αὐτῷ, δός. αοά ποῃ 84 ρτ|Γ65 ζαἰα- 
πληΐατοτος : (ςἀ δά νΏλμη ταηταπι, ἐς 410 πε - 
τίο ρτί5 νἱδογαγ βλέξα,, γοξογοπάμμ, ἸΝοη δὺ- 
{ἀτάπιπι δτοπῖ , πες ἃ γοτγίτατίς ίσορο γεπιοταπὶ 
ἐαοτίτ,ι ποπηθη {πᾶ ᾿πἀςΗπίτυτη πνὰ Πιθαϊάϊςη- 
ἀαπὶ πος οςο ἀϊοας,ιο ἃ Χοήορίιοητο σοηία]- 
τὸς νε] ἃ ΠΡ τατιῖα ρεῦ πιρταἀφητίαμτι , ἃς Ὠσθτίαπα 
Ῥιατεγπα πη. Β 
Ῥασ.7ό:.0. ἵνα υπὸ μὲν αὖ τῶν ἄγοντα 1 ΡεΓρε- 

ταῦ δ. ἴῃ (βου σείϊθα5 εὐἀϊτίοηΐϊδιις, ἃς πὶ Ροίεγε- 

τὴς ἰοσεθατιῦ ἄγονται : (δ 4 ογγοόγοπι πιϊηἰἤλὸ ἀπ- 
Ῥέμπι οογτίροτς ποη ἀπδίται!. δεσασῃβ ὠϑῶντω 
σοτθέξίοπ οι ἰπάϊςας. ΠΠΠ 4 εὐτὸ, δ [Εις ἢ 5 ὑσοὺ 
ἰαῦη σιιυωνύμφς ροπιιητιιν, νο} π ντγοααοίοςο (οτῖ- 
Βοηάιι ὑασό. ΝΝΊΠ1] ταπθη τειηεγὸ πιυγαπἐπΠΊ. 
Τὸ αὖ ἴλτη [ἀρετή παπι νίἀοταγ. Τῶν ἄγφντοι. ΟὟ 
ὐϑο των. Τῶν ἀρίστων. τῶν προηγουμένων. Τ ων ὠϑῶν τα,» 

Ῥιι5 αίταὶ, οοιρουίααο νἱγίι9 Ἰησαπιδίτ, γε νἱ- 
ἐξοτίατα ἰηρηθπι ἂν ποίξίθιις γορογτοῦ, οὐπς εὐ τ 
δι σαυιία πλιπῈ15 ἱπιροταζογίμτη εἰ ἰοοι τηδηάα- 
τὶ, αιὸς ραττα νἱέξοσία δβατιταήϊποπι σαδηάαπι 
Ραττια, Γαΐίαυιο τα τίσις αἴξογτε νάσαταγ. ΕΘ έεῖο- 
ΠΟΠῚ φιλόνμως, ἱρίς ΚΕΠΛΟρΒοα ράιϊο ρὸΐξ ςοπῆτ- 
τηδῖ, οὐχ ὁρᾷς (1Π6 10} χαὶ ὁσείνας κεχορήγηκε » πᾶσι τοῖς 
χοροῖς νενίκηκε ; δὶς ΕΠ ΙῊ δὰ τὸ ποῦ φιλονίκου ἔτυμον 4] - 

πάϊς. Ηςποασῦτοπι ἀς εοάεπι Απεεπο ἀϊσιιπ- 
ταγ,Ζιιοπη Δητὸ φιλόνικον ρρο!]Δυτ, 

Ἰδίφειι [). Τὸ αρουτεῖν Πρ ποἰΔυΐτ5 τῴ Ἰεσοπ- 
ἄστη αἷς. δεα ἢ1}}} πγμταπάμιῃ. 8:0 ΘΠ οι 9 

οἰξπιο Πρ η 5 ἡ δὲ, τὸ ἀοράῆειν ἑκάφοις ὅηπτηδείοις 
“παϑϑσουτεῖν, ΜΠ ἄλλων δηλονότι, γμ αἰμφοτέρων ὅθὴν ἔργον; ὰ 
εἴτ, Οὐά νοτὸ, Ππραίΐοβ οἤοοτο ἄοποος αἀ [ἀ- 
1115] τρογαπάτιπλ., ἁποῦ πος δά νίσηπααο ροζτῖ- 
πε Εἰς απτοιη ρρίπϊειν. αὐ τὶ τεῦ, αὐρρισκευάζξειν, κρὲ 
ποιθν,ἀοςἸρΙΘηἀπτ, 10 ἃ τα ἰ πτὸ πουιπη. ἑκάςοις] 
ποὺς ἀργομένυυς, αὶ πειθομένοις, ὅγῃτηδείοις γρόφαυτεῖν ἃ - 

τῶν πλευταίων. Ὁ παῆαααηη [1 ηαὶς ἀΐςετος ἰεροπ- Ὁ [185 τς τὸ πσεφεωυτεῖν ζηητηδείοις, Γιοιιποἰλυίας ἴῃ ἔα 
ἄσπα; ἵνα ὑπὸ μὲν αὐτῶν, ἢος ταὶ ποιααιαιη αἰ 
Ἰεεζοι. 
Ῥαρ.γ76:. Ε. Εἰκκαϊᾳλόγου  Οομίαϊςε ραττγῖς πὰ. 

Ρᾶ6.32.2. νῦϊ Αὐμξορἤδηῖδ νογίις αἴξοσε, φαίης 
ἐν] ππεύσιν. 

Ἐἰ πειϑ' ὁ πολίτης ἐντεϑεὶς ἐν χαϊα λόγῳ, 

Οὐδεὶς Τ᾽ ατου δες μεϊᾳγοραφύσξ). ᾿ 

Αλλ ὥασερ {τῷ τὸ πϑξϑ τν ἐγγεχράψῶ). ᾿ 

Ἰδ] Ἰητογργετεβ, πίνακες ([Π 4.110) ογρητ, ἐφ᾽ ὧν ὡέ 

νογΠο πο δζξἰομεπι αἰΐαιη, ψιλιη ἰη {πἰ5 ποτίς μα- 
θοτ, (δαιατιβ οἰξ, πα Χοπορμοητία ἅφονοῦθα 
πα ]ο πιοάο ποθίς ἰπτογρτοζαζαγ, ματα ππραιτὶ 
ἰναΐας Ιοοὶ νεγἤοηθιη δα πιαγσίποπι ποζαμΐ, 

Ραρ.767. 8, Οὐχ ἥκει αὶ τούτων] ΝΜ] αχ! πη οὐ] ς 
{ηρείπιίς, δ ἃ οὔἶτοῦ οὐ ογπδηάιιπη τὸ πύτων πλει- 
νάζεν. Ηαἰπίπηοαϊ ρεοπαίπιοβ ἀριὰ 1 ατί πος οτ- 
ἴλυιίαρο τερετίαβ, ἡταραὰ Ῥ]διταπι, γαζίϊς πο - 
οἷ5, Μιηϊπιὸ σεπτίμμη. πρίν 

“ζαφον Ζ τῶν φςῬατευομανῶὼν ὀνόμοα. Ῥτορτιὲ τἀ] ΘΟ ἢ Ὄ Ῥὰρ.γ6σϑ8.1). Αἰ νερεϑιαϑῆναι γῆς αβχὰίας ἀρετῆς] Ρα.- 

ὁ καΐάλογος τίω ἐξαοίϑμησιν. ἰὰ εΠἘ, επππηθγατίοπθιι 
Πρηιῇσατ. 

Ἰθιάσηι Δοχαγαχρν] ἢ προτίοΥίδιισ οαἸ οἰδεῖ 
λοχαιηθὸν ὀξυτόνως [ςτΊρταπι σοη ἔαητοῦ οχίατ, σαη- 
οἰλαῖπ5 ἴῃ ροιέγθιμα οἀἸτίοης . λοχαγαηφν ἰερεη-.. 
ἄττα οἤς αἰχίτ. Οὐκ ᾿ςξεϊο ἢ οπα εἴθτ, ραγτιςοῖ- 
Ῥίαπι δου. 2. έν. πος οεἵΐς ἀϊσεγοπιας. Ν᾽ τ αηΐι 
αὖ ἀγρ, ἄξω, ἦγον, ὃς αττιοὸ ἤγοεγον, ἀπ ἔξιιΠ1 ἀγαθὸν 
Ῥαττιοῖρ. ἤπηρίοχ, πς ἃ λοχαγέω, αἰ, ςοπηροίταπι λο- 
χαγαχθν. 5 εἰ ἢ ῃςς βογπιατίο ἰοσιιην Παθεατ οτίαιῃ Ε 
Ἰπ φομηροῖϊτο, ᾿πα σεις Αἰ. ΝΥεες εηΐτ Ἔσα τα]θ 
4] αὐνπη αβττηπασο, ρεωίδγτίτη Π8}}15 οοτπϊρέξα- 
τὶς αἰχυιςς ὃς ΒΘ  Πἶς απ ζξοσίτζαις ἔτετας, {Πντὰ οογ- 
τὸ σοηίξατ, πος νοσαϊσαξ πη λοχαγαγον ἀρ π8}- 
Ἰοϑτοροῦνῖ, αυ σὰ ἐρο (αἰτοια ἰορσοτγίτη, δέ τεσοῦς 

ἀογ. δοά λοχαγεώ, ὦ, ΡαΙ πὶ ρα γατίος ΠΠ οσίοος 

ἱπαςηΐας. ΪΝς ἰοπρίαϑ Αρθαμγις., ἀρᾷ ἤμης ἱ- 
ρὕπηι δος ἰρίο [ἢ Πδτο πρεα ραν, 76τ. Γ).. Ἰερίταγ, 
ἐαὴ ἡμδϑ᾽ ας ταξιαρχ «ἢ λοχαιγ". 1 Αττίο ᾽ΠῚ ταξιαρχῶν, 

τοῦ Πγ6118 ἴῃ {τ||5 σΟΠγ τ ΘῊζ, Ραρ,. 226. ἀα Ποςοίοςο 
Βας τιλάϊτ, 58] σοάοχ (ἸπΠ 10) πιδηἀο οατοῖ, οἹἘ εἰ- 
Ἰιρτῖςα Ἰοσιτίο, ὃ. πρρίοπάα αἰΐημα ραττίσαϊα, νοὶ 
ἕνεκα 9 ναὶ αἰἰα ἰάθτῃ ναἰεπς. ΠὈΙ οἰ πηι οἰ πη αὐερεϑί- 
ζωπν ἃ, ὃ αὐ ερεϑίζομαι ἑαυ τινος,ατ ΠΟῊ αὐερεϑιζομαὶ το 
νὸς, αἰ κατ᾽ Ὄλειψιν, Ηδης ραττίς τποὶ οοηϊεέξα- 
ται Το ποἰδυτς ποπ (ΟἹ ἀπ ργο δαῖτ: (θα θεαταὶ 
{αλτιπὶ ποῖαγαπι σοπΗτιπατίοπδ., ἴῃ Ροΐξεεμια 
ΣΧεπορποητίς βἀϊτιοπα, ἀϊρηδιη ἱπαἀ σαιτ, 

Ραρ.77η3. Ὁ. Αἰ ἤεοϑει τὰ ὀμτῆς χώρας ] (Λυϊἀαπὴ 
βλάπηειϑωι τὰ τῆς χω όας ἰεσοπάμηι αἰίηγ, Αἰ αρπα- 
ζεϑαι πὰ τῆς χώφας, 4ιιαπὶ ἰς εἰ πο πη ἰρίε Χεπο- 
Ρβοὴ νϊάστας υοάάπγίπράο ςοΠ γπλαγα, ἀτΐι 
{δι εἶς, οὐκ οἴει καὶ αὐπαζειν ἐξοισίαν ἔσεαϑαι τῷ βουλο-: 

μάνῳ 5. 1, ουμηοἸαυτις ἢ} ἀπήεοϑαι τοτ πη άμπι, ἂς 
ΡΓΦροΠτοη θην ἐκ το  ]Θῃ ἀαπι Ὀξπίδτ, [ιομποία- 
ὉΠ Ἰοητθητίαπι οσο 4 οηπ6 (βιοῦ. Βοπαὰ οηΐπι 
νἱάετιγ, ὃς τὸ ἀπήεϑε ποὴ [Ὁ] ὰ ΠῚ σεηίαπο : {εὰ 
στίαγη. δοσιίατίιο σαιίοτ, ει, ΕΗ οπογιις Π|4 4: 

4ιιου {πατίτη (δ φαίταν, ἔβοίτ ντ λοχαγῶν ροτίις ἰς- Ε 9.208, 
ϑοηάμμι ογοάσπι, Πς ἰϑξΈῖο , ρτατοῦ ἀςοθητιηηι 
τα αταταὴλ, παἰίαιτ Δ] [2 ΠῈ ἡγατδτίο ποι, τ ΠΟιΪ- 
ταῖοπὶ Βαθεῖ. Ῥτξηδ ἰοέξίο ποτγατη σοηϊςέϊα- 
Τάτ ἀρεττὸ σοπῇτπηατ. 

Ρὰρ γόό. Α.Φιλόνεικος γα Ἐδτ φιλόνικος [τί θετς, 
1ά εἰς, νιέτοτία ορίαάα5. ντ ράτοΓ Πγο 51 ἔξ οὺ Ρᾶρ. 

2372.{ςυ]ρτατῦν καῦοτ. Ο μι ]οξεϊοπεπη ὃζ αἰΠ τη 
(υἷς ροΠτοητίς οὐ Ἰτὶουΐθιι5., γε ορεϊπιαπὶ, ἐαπείε-' 
4υιιτί. φιλὸν εὐῶν ἔ().. φιλονεικῶν, στο ν Ἔγτ ματα ΠΟΤ. 

(ο]ὰ πὶ ρυϊπατίς που  π!ι5: {64 οτίαπι, αταπο αἀεὸ 
Ρταεϊριιὸ, ἱρῇς [πυρογατου θα. Εχ ποσδηϊπιςοη- 

τειτίοηϊς, ἃς ἰχαγατη {πάτο πηαἰα φτγαθΠΊ πιὰ {:- 
Ῥε παίοιιπτιιγ. ᾿Ατ φιλόνικον ἐ7)., (αἱ φιλονικάν. Θ κἡὶ φιλος 
νικία, ἴῃ δ. Ι ΐ ἄος ρου Πταχὶτη το αϊτίτιιγ, ας διι- 

“ατισ, αὶ οἰ τα ̓πηρογάτοσῦ νἱποθη αὶ πιά ῖο 

ἐπνοὶ 
Αἰ πῆητῶι κατόπιοϑε, ποσὶν ἴα χέεοσι πεποιθὼς, 
Τοἕα τενγλουτος τε. ----τῖτ 

γ άς Εἰπξατῃ. ἐν τω ἄσθεϑαι,, νὈὶ Βυϊας νεγδὶ 
τοὨ γι ἐξ ομο τὴ ἀρετῖς. , ἃς 4ιδη 0 ροη τ ΠῚ, 
ἀπδη ὁ ἀοςιλτίαιιπα. Βα εατ » ΡΙμσιθιιςΣ ἀρειτὰ 
ἄστει. 

Ῥαΐ. 7... ὥρμηται, ὅτε] Ῥάατοῦ πλθιῖς ἴῃ {πὶ 
( “ομιμοητιραρ. 3 3.7. Ραγτὶςα]δπὶ ὅπ Ηἴς ἀοΠἀογατὶ 

τιοποῦ,ἤς, ὅτι ὅτε ούς. 

Ῥαρ.5 8.0.8. Μὴ πείθηται ] Βὶ5 Ἡοςίοςο (τί ρεάτα 
ετατῖ πιϑη), αιιοὰ ἃ Γ,οιιποϊ δυο 1) πείϑη.} πλπιτατιι μη, 
Αἰτοηΐπι μος πἰϑη} ΠΙ Πγῖ5 ρο δες οἢςς, ὃς Πη - 
ἰς ΗΠ Ἠεοίθο νογθο πιθήσας. Ὁ τιἀπλιιῖς ἀστεῖα 
Βῖς τὸ πείϑητωι το 5 νἱάεσὶ ἕλτοα,, πο ἰάοο τὰ- 

τη 



196 ΙΪΝ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΜ ΝΟ Ε, 1107 
ταφῇ Ἀἰτο τα ΠΠΠ1 πίϑη ππιπς το οἰ η άτπι, αααῇ Α' ἴλτε νἱάεηταῦ, αταὰς φἀεὸ {ΠΠο ς᾽ ἸἸατυίπι νιγται3 
οοἰϊοιληὶ ροτίις, αὐὰ πι ΤΟ] ατὰ ὀτγατίσηἷς νοσαδιι- 
ἀμ Ππι ἢ ὑρατεεν Μαυϊτὸ παΐπας μος ἱπίο] οἢξ; 
ἃς Ῥτογίας ἱπιυιπταάταμη οὔτε ςοποξάλπι. Νϑη ὃ- 
ἨΪΠῚ ἃ πιϑέομαι οἶμαι, ἀεάἀ αέξιτη οἴξ. ἸΝαμ ἴπ (αὉ- 
ἑαπέξίαο ργαίδητίς ἐσσι θεγδτιι πιϑήται, ντ ποιῆται: 
{εἀ εἰἘ Δουξ.5.πιοά, πο ἢς βουτηδτιτ, πείθω, 80 - 
τῇ, ἕξ. ἔπιϑον,Δοτ. 2. πγεά. ὅρηϑόμζω, (δ᾽ απ έξ, ἐαν 
σιϑω μια η, τα τ λείπω, ἔλιπον , ἐλιπομζω, ἐαῤ λίπωμαι: 

γ,ήτα!. [ΠΗ ηἰἴτιις, πτϑέοϑαι» ντ λιπέαϑαι. Οὰ ἀε τε α- 
Ῥγαραρ. δ. Β.ὰ ἡοδὶς ρΙ ατίθιις εἰ αέξιιην. Ὁ χαπη- 
εἰΐς εἴ ἀπὶ γος ο ΠῚ πειϑανὸς ἃ ΓΘ πόδι ΕΟγπιαταπὶ 

᾿ποη ἐλϊηπεπῆ., ΠΕρῸ τατηοη ὙΟΟΟΠῚ πιϑανὸς ΕΠ 
ογγαρταια. Ὁ ποτ θηϊμα ἀἰ ἴα ν οσαίραα τερογίαβ, 
αι ναῦς πο αἰς ἀριχὰ νατγίοϑ (᾿είρτογοϑ ν αὶ 5 48 
ταὶς (τ διηταῦ ὃ Απ ἰάθο οούγιρτα ἀϊσειλι89 
ΑΒήτ. ΝΙΒΙ ἰρσίταγ τοιηθές πο δ5 οἱξ ἱπποιιδη- 
ἄπ: } 

 Ραρ.783.8.0ὐ γὸ δὴ ἀκούσασι] οἰιποί τίς μης 
Ἰοέιιπι τὰ ἰεσοπάτιπι αἰτ,ἀκού(ᾳ σί γε, εἰ τοῦ λόγου κρείτ- 
των, ὅς) καΐα μα ϑεῖν. αὐτὶ τοῦ κρείων εἴη, ἔξεςι καταμαθεῖν. 
δὶς φιιζοηινογτίτ, ΙΝ ς Ἔηῖπα 1}1, 4] ἀπ ϊοϊητ, οο- 
σηοίςεγε ροῆϊπιητ, απ τρίς ἔογπιὰ σοἠηπλεποτὰς 
τίοπεπΊ οπιηςπιὶίαρεται. ΠΠπὰ ἀιιτεπὴ κρείηων αὐ ἱ- 
Ρίαπι Τ᾿ εοάότοη γοΐεγι, ὃς ρεγίοπδηι ρτο ἱρίτις 
ἔοτπια, δερα!ςοτἰταάίης Ηραγατὸ Πἰτηῖτ,. ὃς κρέῖῆον 
ἴπ σέποῖο πδατγὸ τοτποηἀππὶ, ντ(ογίρταμη ἱερὶ- 
τῆ, ὃς Γαδ ἐπ άπ κάλλος. δ᾽ εηΐπα βάιο δπτὲ 
ΣΧεποόρδοη ο[Ἐ]οσατι8, ὅτι κρέϊῆον εἴη λόγον τὸ κάλλος 
πῆς γωμαικός. Ἡπς ἀιιτεπι Το Ποἰ δαῖτ Πλὰπι ἐπιεη- 
ἀλτίοπεπι [ἀπηρήτ,ορτίπια οσἰεέξηγα Ὠἰχιι5, τα τη 
Ἰλιιάο : (εἀ ἐπ 114 ποῦ ἀρέῆον ἴῃ κρείηων ταπζατίοπε, 
Ἱεητεητίαπὶ εἰιι5 ποη (αχαοτ: ΠΠΠ4| Δἀἀδπὶ δ 1- 
τοῦ, κρέ! 7ον λόγου κάλλος, Πϊς ὑἱαίρξδολικφς ΔρΡε!]ατί ἔοτ- 

ταδιη, ροοἰέπηηιε σοτρότ!5 εἰεσαἠτίογοπι, φαὰπῇ 
γῦνεγθὶ5 ἐχρτίπι ροῆιτ, 

Ῥαρ.γ)8ς. Ο. Εἴως αὖ τ.πλ. 7. π. δέοντα ] Δέωνττα 

τααϊίιη. δ: θη πὶ Ρϑαϊο ρὸ  ἰάεπὶ ἃ Χεπορποη- 
τε ἀἰείτιζ, ἕως αὐ δεηϑῶσι. Ῥτατεῖθα τὸ ἕως, ὃς πὸ αὖ 
Ρίογιπαας (αὐιππέξίιιο σαιάετ. 

Ῥαρ.787.}).Α᾽ούμενος ἔφη, τούτου φαρμάκον οἰγαϑὸν 

διδάσκειν} Γιεὔς] Δ ες μος ]οοο ἱπαϊοίαπι, ὃς σοη- 
Ἰεέξαταπα ργοῦο. 5] απτεπὶ τοτιβ ἰοςτ5 εἰξ ςοη- 
Πγσηάιις, ὃζ ἀσόϊρίοπάτι5.. .. Εἴ φη. τίς; ὁ Σωκεα- 
φής. τ]; δ) δώσκειν» ἤγρωυ δὲ δάσκειν αἢ, τουτεςι δ) δεέξειν: τί: ἐ- 

γα}ον φαβμακόν. σίνος; τούτου. ταύτης δηλονότι τῆς ὧὐ-- 

ορεξίας, δ ἰω ὠκένος ἀηδῶς ἤοϑιει πῶς ὃ. χρὴ τίνος χάριν ὃ 

Σωκράτης τοῦτο τὸ ἀγέϑον φαῤμανόν διδάξειν (πο σιχν πο 
ἀκούμανος, ἤρου ὕπὼς αἀκέση τοι τἰωὺ τοῦ ἀηδῶς ἐοϑίοντος αὐ - 

ὁρεξίαν. τοῦτο δὲ τὸ φαρβμακον ποῖον ἰώ , τὸ παύ(βοδαι ἐ-. 
ϑινᾷ. ᾿ ἢ 

ΟΡᾺρ.γ88.0. Δ᾽ λλὰ τὸ ἱμα πον] Αἰϊᾶς, φποάνΠια- 
ἰδ, ἀν ἢ τὸ ἱμώπον. Ἐσαίάεπα Π1Β1 πἰΠ ρα! ]Π απ], 
ὙεἾ, 181} αἰ 4, φαλιη ρΑἢ απ, εγεθαπι. δὶς δῖ- 
ἴατη αἰἰὰς ἀϊςεγετας, ἄλλ᾽ ἢ τὸν ρτο ἄλλο; ἢ τό; 

Ῥὰσ ΟΣ: Ε; 761: Ἂς: Μὴ πειρῶντοι 'ὡς σιλυεχέσοι- 

(71. οαποϊδαίιις ὡς ὠμελέρωᾳ ἰερεΠάτπι αἷς. Ἀα- 
ἰίοπος, “πιδ5 (πατ τηπταϊ σπ ἢ τ ογὶ ςοηᾶ- 
ἔα, ἰπ εἰτῖ5. ποτίς ν]άς: Ν᾿ εγὰ πὶ ὅρο ΠΙΠῚ] πηαῖαῃ - 
ἄϊτιπὶ ςεπίεο. ἸΝδῆι ναυίρατα ἰεξείοἢ!5 ορτίπῖας 
εἰ {επίας, Πΐς νἱἀο]ίςες, Ὁ αἱ σα τογοὺ εἰσ πεη- 
τίᾶ, Ῥγαδεπτία φιῖς Πιρεγαγο σαρίαδε,, ΠΠ|05 ἤοπ 
(ο!ὰπι ἀσπιὶ ηιὰπι ἔοι εητΠ] πὸ ΕἸ οααεητία, 
Ρτυάδοπτία τς {|41|5 Οροίάπι [δ ἀ 1] πὶ παιαγο 
ἄεςεῖ : {4 ετίαπη δὰ ἐο8 οροζῖεξ δοζεάεγε, σαί 
εἰοαιιοητία ; ργιἀεπείλ ας ζατοτῖ Ἰοηρὸ ρταξ 

τα ραταηάαγα ἢ σδαΐα ἀδιιά εἀγιιπὶ πλαρ ἔτος 
συ! θὲς ἔδσεγε;, ὃς το ογάγε ὁρόστες., ντ ἢ 8}] 
ἤιππο Τποϊαπὴὶ παρ! γογάπι ἀιιόξοτίτατε,, ΠΙΠ}] ἢ: 
τς ἱπάϊοῖο, (δητεητίααε ἱβίοταμη ἕλςεγε νἱἀεαῇ- 
τας. Ησς Διιζοπι Ππλ τ! αἴης, Ἔχ ΠΊρ 5, ἃς [ἢ - 
ἀπέείοπε ςοπβτγπιαζι πὰ 1] υΠἘγατάγ,. Ὁ ἠετηδάς 
τηοάτιπι 41 ρεετὶ εἰτματι ἐπ; νεῖ τἰδίοιῆες, γὸ 
Ἐφυῖτοβ ευδάεγε {πλάϊ ποπ ἴο] ἐπὶ ἰρῖ ἴῃ Εἰς 
τυ δ, ηῖτα ἀοηε πἰζο5 ραγίοζεβ, ὃς μεν (δ, [χα 63 

Β πὲ πιαῖτε; φιὰπι (πρ᾽ ΠΙπηὲ ἴς ὀχεγοθητ: [66 45 
Ἰῖοβ δτίαπὶ δάθιπε, φαὶ πάγαπι ἀγτίαπι ῬΕ τι Π1- 
ταὶ ςεπίεητιγ. 564 Πιη]ίταάο ; Ἐχειηρία, ὃς ἴῃ - 
ἀυέτῖο ργαςεάπητς, ὉΒίδγιληάιιπι ἐτίάπα Ἀγρδιῖς 
ταθηταπι; 4αοα ἃ πιϊπότί 44 πηαῖας ἀρρε!]ἀτιῖζὶ 
δὶ οηΐπι ἴπ ἰπα!οτῖς, ΝΕ] [Δ]τα πι ραγὰϊ πιο πη ἐπὶϊ 
τεβθιὶς πιαχίπλα Δ σεητία,, πηλχίπηα Αἰ ἀυϊταϑ κα 
πλαχίπλιπα “πιά ΐπιη,, ὅς ῥτγα ἘλητΠΊ πη ἀοέξοτίς 
ΟΡοΓα το αϊτίτιιγ, εγσο ἴῃ (Ἐτ 15., πη αχὶ πη ας πὸ- 
τηθητί τεδιι5 μας ὁπιηΐα ἰοηρὸ πηαίοτα το 15 

Ὁ ταηευσγ, Ηἰΐης φατεπὶ {ΠΠ| ἠμία ταπηδὴ πορίς ἀὰ 
δος εχιγεπηὰ ποροἤιτγατε σοτηρι!ῇξς, νοὶ] δα όζέ; 
να] ἰἡχήχαζαζα ἰἰςεῖ) μδης ἰεξεϊοποτη ἃ νοτίταϊζέ 
Ποῖ Αἰϊθη δὴ ογαΐ ΡΟΙΪδ ἀπο, πειρώνται χυὴ μμόΞ 
νον ὡς σιιὐεχέςοιζοι ποιεῖν ὃ. τ αὐ βούλωνται δϑιωωκπὶ ἡγε: 

ὅτι καθ᾽ ἑαυτοὺς, ἀλλὰ ὃ αῇρᾳὶ τοῖς, ὅζς.ἰα εἴς, (οπαῆ- 

τασ ποπίο]ὰτη φάλπι ἔγεαςητ ΠΠ] πλὸ ἕάςετε 14, ἰὴ 
40 γαΐίογε ζπρίαπε, σοηδηζαγ ; ἰΠΦααπὶ, ἰά ἔχςεξ 

τε ἀοτηΐ; ρογ ἰς, πῆᾶττε πο : [εἀ δείάπι δριιά 1}- 
ἰο5; φιΐ ῥγαιπαῃε τη] νἱἀεητατγ οἵϊο, ἰἀοιη ἔιςε- 
τὸ σοηδητα; 4.5} εῖ ἔείεηζες, ἃς αΠἰποήτεϑ; 
Ἐξ ἀμίςήϊιαπη πῆς Π]όγαπι ργα Ἐὰπι ΠΠππογιιπὶ 
νίγογαπι (εητεηᾶ ξαςίδης, 44 ἀ[1ὰ τατίό πε οὐ-: 
Ἰεδτες πο ἔπε ἐπαίαγί. νεῖ. αἰιὸδὰ 411 τατος 
(ς οἰατὸβ γίγοβ ποῇ δἰδίαγος ριιζθηγ: Ηΐς πηϊηϊς 
ταδτη πγατατίοπειῃ ξαέξάπι νἹἀθτηι15. ΝΝΑΠῚ βᾶγ’ 
τιςα]απὴ μὴ, 4αά βες Πρτγάγϊοεαπὶ ἱπιργιι ἐπε πὶ 
τα ἠειρώντα ; ἰη ἀοίοτθεπάο ἔμπέγας σο]]οσατά, 
ῬοΙδ {Ππ4 σο]] απ ; δ καὶ ; χιια ἀητο καθ᾽ ἐξ 
αὐτοὺς εταῖ, ΡοΙὲ ἀγλὰ βοπίπια5, γπίςαπι ποίξταὲ 
ςοπίθέξιιγας νοσΑ Ὁ ΠῚ ; μενον ν ἰ4ο]]τοτ, Δα ἰρίαπὶ 
τῆς φεοίσεως, καὶ τῆς ἀρμοζούσης γγώμης ὁλοκληείαν αι 3 
ἀϊπγι5. δὶς δυτέπὶ ἤας πηε]ὰς ἃ ἀιιοιι5 ἴητε }} 13 
ϑεῆταῦ : πὶ Ἰορίτγαπὶ σοΠΙ γι ἐξ οπδῖη ἱπαϊς- 
ΤΉ15., ὃς αιῖα: Δ4 ]οοί ἐβο ογεῖη ἰητο ΠΠσοπτίαπὶ 
ἕαοϊπηῖ., ραοἰς ΔήἀΔατηιῖ5. περώνται μὴ μόνον καϑ᾽ 
ἑαυπυς,αλλὰ ὡδὶ τοῖς ἀράςοις δοκοῦσιν ζῇ, πειρῶν") λὲς 

γφ, ὡς σιιυέχε ςοιΐςς ποι εἰν ὠκένο, καθ᾽ δ΄, τι ἂν βούλων) δὼωά- 

πὶ γμέϑαι. πῶς δὲ αϑδρὶ τοῖς αρίςοις δοκοῦσιν ζῇ τοὐτὸ 
ποιεῖν πεὶρῶν") 5 παῦτα ποιοωῦτες . ὅζε. διρὶ τί δὲ αὔτα ; 
ὡς τκ αν ἄλλως αξιόλονοι Ἡνόμενοι, τοῦτες! γγϑησομυεν δὲς 

ἴατῃ νίάετ ἰδέξογ ψιδηταπι δεῖς ἰΙοζο [αζεπὶ 1- 
{πὰ ἔσγαητ. ηϊουίαιε ταιπέῃ ΠΠδεγιπὶ πὲ ἐπα ς 

᾿αἰατης ἡ ἸΝΝ ν οὐ τ ΣΡ ἐστι «ἢ 
ἢ Τ͵αΐτα ποιοίῦτες; ὦ ὑσσομάνοντες ΕΟ 1] πΟπΠΙηδΞ 

᾿Ἰερδητοβ νεγίι5, αὶ Ππητ ἰῇ οπιπίαι το: ρογΡ ἃ 
᾿τεξογγ ροήαῆι; 

Οἱ οὐβτὲ ὀῥῥαί γε δηγ [9 δοητησογε γαϑί ας 
2 7αιιά τα ξεολφαδρηεν, βμάάμι, ἐ6 αἰ, 

ς Ραρ.8067. Β.. Θεοὺς οἴμαί τοὺς νόμϑις τούτους [ πὸς 
ἀγράφους ] τοῖς αὐ ϑρώποις ϑεῖνάι ] ΘΟΡΒΟΟΙ 65 ἐν τῷ Οἱ δ 
πῳ Τυφαννῳ,ρᾶρ.187. 

Χο. Εἴμθι ξιωεἰῃ φέροντι μοῖρα τὰν 
Ἐὔσεπλον αἰ γϑείἀν λόγρν; 

ὈΒθάὰ 2 



ΥΕ ΟΜ ΕΒ 

᾿ς Ερχϑν τὲ πωώτων, ὥν νόμοι πόόκειν} 

Ὑὐψάτοδέςγ᾽ ἐρανίαν δὲ αἴλέφαι 
Ἰοκωϑέντες. ὧν ολύμπος 

Πατὴρ μόνος, ἐδένιν ϑναΐῷ 
Φύσις ἀνέρων ἔπκτιν, δ δὲ ὶ 

Μίώ ποτε λάϑα καΐᾳκοι μοι φᾷ: , 

Μέγας ὧν τούτοις οεῦς, ᾿ 

Ὀὐδὲ γηρᾳ σκῴ. ᾿ 
Ῥᾶρ.809.Ε. Ω" σσερ ἡ μὲν ἀκρασία δέ ραξ,. δ1το.Ἀ. 

ἡ “7 ἐγκοοίτφα 1.οιιποἰδυιῖι5 αἷς Ιοσοη πὶ ὅπ ἀρ ἡ δ 
ἀκεασία. δὶς σπίτι ἰςυθητία , ἡ σ᾽, ἐγκεοίτηα., Πγο- 
Ἰιὰς ῃἷ5 γείροπάογο. Οτιαπηιῖ5 απτοπὶ (6 π{π5 Πδης; 
γε] αἰϊαίῃ δυϊαπηοαί ἰςέξίοπεπι ἢασίτες . ταπθεῃ 
(νεϊπρεπυὸ ἀϊοαπι αιιο 4 ἀμἱ Π115 ἴξαπὴ τα πταπ 
νόζιπὶ πτατατίοποτα ποη ἔοι ὲ ργόθαγο ροί πὶ, 
Ρῥτγαίεγείπι, οὰπι ἰπτοῦ ὥασερ ὃς ὅπι ἄρ᾿ ἩΠΠ]Π]4 πὰ ἔεγο ἢ- 
τα τι ἀϊ πο η., ἃς αἰ πιτατοπὶ ἱῃτογοοάογε νἱάθα- 
Τλιι5. Ὁ αἱ οὕτως ἡ ἐγκεοίτεια ᾿οσεηάπτη ρατάητ, ἃ- 
Ἰιψαϊ αἴογαητ, σαοά γορὶ ΠΠ,1 15. 564 Βῖς αιο- 
ἅπιε πχάτατίο Πἰτἷ5 πιᾶσῃα. ἔρο γετὸ ἤς ἰοροη- 
ἄπ αὐθίτγοτ, ὡο] ἐγκροίτεια , ντραττισαϊαπι ὃ αἰςα- 
Τ1115 ΟἿ] ἐἴλτη. Οποά ταἱπικὰ ποιππ). ΪΝη] ὃζ 

ἀρὰ ΤΉποΥ ἰάσομαι , ὃς Ατπρτοίοτα ἱπρίας τορο- 
τἱδβἔπειίᾳ πῆς ποώπν ργασσθάρηγα, ὃς ππροτιν ΠΟΠ 
Ἰφαιοητς ἔπεία. (πὰ ἀςτο ξιπὴς τη ποτγοιχε- 
πορβοτίς ἰπϊσε στςςοἰατίηο, ν δὶ οχοπιρίαποϊδη- 
τατ.. γιάς πρώπν. ὃς ἔπειτα. μεν. δ .τ: Α. ἐχοη- 
Ῥίαπι βαρεπιια νὉΪ τϑότν πὴ Το αεπτὶ ἔπειτα 
Ροπίτιγ. δ᾽ ἄδην νἱάφηγαβ δὲ ρατείςζαϊατα ροί- 
ταῦυ, που ργαοοάοητο μέν. ΑἸτᾶς οπΐπι αἰςὶ (ο]οτ, 

Α 

Β 

Ὧν. 9 (ἌΓΥ- το 
εἰν μᾶς ἀϊειητιν, ὃς φυὶά αἰξεξεδη ιν, δ φιιὸ 
τοτίς δηἰπηΐ., ςοτροιίαιις νίγῖθας Πτ σοητεπάςη - 
ἄμππι., μος πιοάο ἀεπηοπίξγατιγ,, νὰ βίοτατίβ, ὃζ 
ταζτῖα σαἰτοτες {ποῖ ἤδπηι5. Κ᾽ πὰς επίπη ἰ-- 
ἰε ϑεγιιᾶτοῦ ποίξον μδης ρεγίέξίοπειῃ Βαδαῖτ, 
414 ΠΟ ἘΧ σογγιρτῖο: [εὰ ἀϊιίῆο (δ πλῖπε οοπ- 
ΠΕρΡΓᾺΒ 5 80 ΠαΓΒ » ΥΏ115 ΗΠ ποῖϊξεν εἰ Τυτἰτίας 
80], ἀπϊ {{|5 τα !ϊς ρίος 1Ππππγατ, νπὰϑ 1|6 [α- 
{πττῖα ἔοης ρεγοπηΐβ, νης Πἀο]ε5 μαατγίαητρει- 
Ρεταὸ φαϊςαμί θοπὶ ροίπάοης. Οὐ πατποῦτειπ 
{{πἀ5 δοοιατὶς ἀεβηϊτομπεβ Ἐχ γεγα τῃεοϊοσία 
ΡΓαοορτῖς πηαποᾷ5 οἷς ρᾶτετ. 

Ραρ. 813. Β. Βασιλείαν δὲ, τυραννίδα ἢ τῆς δημο-. 
χρᾷ τίας, τῆς τυραννίδος, (ὃ τῆς βασιλείας ἔπαινον 5 καὶ ψ6-- 
γον, ἘυΓΙΡΙ 465 ἐν πούς Τκέπσι, Ραρ.. εχ ΒΡ] απτίηϊ τγ- 
Ρἷ5. 321:.326. νεγπδα ο]εραμτίἢιτη!5 ρεγίεχαί- 
ταῦ, δαστα σοπίαϊο. ΠΠς ΘΠΪΠῚ τππαΐτα τορογίοϑ, 

4: πηαρπαᾶπὶ δὶς Ιοσο ἰπσεπὶ αἤοτεητ, ϑοογα- 
τας (δητοητίαπι οοΒΓπιαθιιητ, | 

Ῥαὰρ. δις. Ος Τὸν μάταρον πραγματεία! 1 το: 
Ὁ οὐἰδυβίο ἰῃ νεται εὶς. πιαηύιηας (οτὶρτί5. σοαίοῖ- 
δι, ροῦ αοθτειήατίοποπι μας ἰτα ἰοερέβθαη- 
ταῦ, ἃ μάταιον Φρ. 31 ἱπῃρετίτιιϑ. Π γαγίις ρτο ὃ," 
4ποα ναίοζ τέων, (οτίρτ Σ, φαοί ναίοτ τν, πός- 
41 ργορτοῦ πηαχι πηᾶπὰ (ογίρειιγας Πα τυ ἀϊη ἐπὶ 
δετόγοπι Πξππὶ ρορογῖτ, φπθτα Ροΐξεα νιγὶ ἀοέϊξί 

οὐπὶ δηϊηφ ποι ἶξηῖ., ἔς οπεπάαγαης, νὰ δά 
τλαγο ΠΟΙ μιαθδίημ5 Ποῖα, τὸ μώταμον τῆς “δφέ-- 
γματιίας : [ξὰ τίω μώτωρον πραγιατείαν Ἰεροπάμᾳμῃ- 

Ἐριτποταΐη ἀυζοπι τηδίσα! οι πὶ σατῃ ξαπλίπθο 
ποότν μὲν, ἔπειτα δέ. ὃς ρασ. 513. Ὁ. πεῷτιν πη ἔ- Ὁ {πθ{παητίσο ᾿απόξιτ εἰξ Αττὶοὸ, ΕΒ αἷτι5 Ατιίοῖ- 
πεῖτα [ΠΟ πα : ὃς ρασίῃ. ὃ 21. ἔπεΐᾳ ποη ρία- 
σεάοητε τοῶπν. ὃς 87.ο.. Β. ρτγᾶτεῦ ἔπε πῃς 
εῴπν Ῥταςβάεηϊς, οὐἱᾷη δὲ. ΠΟ ργαςεάεη- 
τὸ μὲν . ρΡοἤτιπι μοΐσοηγι5, ὃς οτο. Ας εἰ ετ- 
ἴατπα ΠοΙεσόάαιη, ὧδὲ ο) ἡ ἐγκοοίτεια. ὦδε αατοτα ρΓῸ 
οὕτως, ΠΟΙ (Οἱ τη αριτά ροθτας "(6 δζίη οταποῃα 
[οἱ ατα ρα ἤττη γερογίαβ στη ἴῃ [Δ οτ5 Πἰτου]δ.». τὰπὶ 
ετίατα ἀρὰ Χοπορμοητζθηι, να τῇ ᾿πάϊςο σταοο- 
Ἰατίπο «ἢ σοητοῦ ποταιῖ. Εἰς (τί σπιονῖς  Ιοσος 
Δἰΐπιιοβ ταῃεὶμι Πάοὶ ξαοίοηάα: στατῖα Ποζϊαγὶπι. 
Ὑιάο ἰσίτιν ραρ. 828. Δ. 898.Ε. οο8. Β..943:- 
Ὁ. ρίαγα ἰῃ ἰρίο ἱπάϊςο.. Γιφέτον ἀς ποίξτα σοη- 
Ἰεόξυτγα ἰἰδοτο (βμείατ,άἀϊρας, ας ρεοηθητίει ααοά 
-ἃ γεσίτατῖς ρατείθιι5 ἔξαγο ἐπ ςαεις, Ἶ 

«Ὁ 86: 912. Δ: Οἰφαζόμενοι δυκαίους τῇ ποὺς εἰδότας] 

Ὑείαρτα ρὰρ. ὅτι. δ. Ο.1η ἀοίτίοῃο το εὐσεξοῦς, 
ὁ ἄρα τὰ «οὶ ποὺς Θεοὺς νόμέμῳ; εἰδῶς» ὀρθῶς αὐ ἡμῶν εὖὐ- 

σεθὴς ὠρκσμκίνος ἄπ. ἔς οτίατα ἴῃ {πὰ τοῦ δηκαίου 46- 

Πηϊτίοης,, ὁραζόμενοι δγκαίους δ) ποὺς εἰδότας τὰ «δὰ 
αὐϑρώποις νόμώμα 5 ϑΟρΓαῖο5. Παογαπ απ ορίΠίο- 

Ἀθη ἰοαὶ νἰἀοττ, ααΐ νἰἕτατοβ ἴῃ Ἰρία. γεγιπι 
τιθητία, ππς ξξίοπο, ροίτοβ ρηταῦαῃς. Αὐτὸς 
τπιοάο ἀϊαθ οἱ! ἃς ρίΪ, ἃς {|| οἴϊεπε, χυία, μας 
᾿οηηῃία ορτἰπιὸ πογιητ. Οοὰ ρτοξςἐτὸ ποη 
ζοϊλ πὶ εἰξ αδίαγάμπι: [εἀ οτίατα ππιρίαπι. ΙΝ Απι 
ἐχ ἀϊαΐηι γειδὶ ργαίοτρτο ςσηΐξατ εοβρίοξ ἀϊ- 
εἰ, Ζαὶ πο [οἸὰπι ἰοἰππε 414 ἢτ ρίετας. (ξὰ αιΐΐ 
ετίδπι ρίεγαζειη σοϊπητ: ὅς ΡΥῸ ψΙΠΠῚ ρὲ νἱσπητ, 
ὃς ορε αἰιῖπα ἔτοτί ξαοίαπτ. πα: ρίεταϑ Βα ροὸ- 
{τυ14τ. Ιάοπὶ οτίατν ἐς ᾿{πἰ5 οἵα (πείεπάνιτα, ὃς 
ἀϊσεηάππη. Εἰς Δαΐοτὰ ὉΠ] ατὴ ῥἰεἰαξίς,, ας [α{{|- 
τία; Ρογίεζε!ϊομθῦν ἰητοσοτε ἀοδέπυις. ΝᾺ]- 
ἰυ5 οἰ πὶ οχ σουῦγρτο τποῦταϊππτῃ σόπεγα ῥγὸς- 
ογραῖαϑβ ΐξαπι ρογίοξεϊοποτα, νπηπαπιὶ μαραΐτ, 
αι ἴῃ Ηἰδ τοσεῖα οἱξ παρίταγιβ, 804 κατὰ σύγκοι- 

Ε 

Ἑ 
λ 

᾿ππὶ πιαΐτα τὰτη Ροδταγιιπι, αιιὰτη ἰἰογαι ἐςτίρτο - 
τα ἘΧΘΙΏΡΪΑ ἰπ ΠΟΙ τίς ἰη Ποηγ πατῃ Ἡαἰϊςαύς 
πίοι δηποτατι ηῖθι15 δεγα ἰπλι15.: πγαΐτα εἴς 
ἰατὰ βαδομλις το] ]οέξα τὰ ποίξεις τῇ τοῖαπὶ 80- 
ΡῬἱοοίοπι σοι πη θῃταγ 5, 4105 ποηάτιπὶ ἰπ ἰπςοπὶ 
βαϊά πηι, δγεαὶ τασηδη μος ξαέξατὶ, ἢ Που5 Ορτι 
Μακχίηγ. ποίεε σσερείβ, σοη ἢ] ςας δοηϊρηὲ ξα- 
πεατ, Γι οέξον (πη [8}]0Γ}) ποίξεαπι ςοπἰεέξαγαπα 
Ρτοθαθῖτ, ; 

Ῥασ. 817. Τύτων χείρων γἰγνεῶς Ὁ ποπίδμη Χε- 
πορβοπδητὸ αἰχὶς » ἀναγκαῖον ἔα! ᾷ δυσμκα ϑέξερον, (ὃ 
δγιηλησμκονέςερον δἰ ποθαίνειν, Πς ΕΧ στα πηατΙ οΓ ρΓαι- 

ςερτίϑ δά Ἰορίτἰπηᾶ οτατίοἰς Πγιέξιγᾶ,, ὅς νοῖθο- 
τ σοπρτιαη ἐδ ίοιὴ (γα ἀαπὶ, νἱάογοταν ἀΐσοι. 
ἄἀπιπι, Ούτων χείρονα, 6] χείρω, ὙΓ ἦτ ἀοοσινατίαυς 
Αττίσιιβ ἐκ. τοῦ ἰωνικοῦ ἀχρήςου χοίροα χδ' κρασιν ἔοΥ- 
ταᾶτιιδ, Αταις εἠςὸ [τς οἰϊπι (οείρεαπα ἔα Ὲ 
Ρατὸ: (δ ροίξοα τοῦ {ΠὈγαγῖ! ἱπυροτίτίατη, α8- 
{ἰ νοχ εἴΐος σοσγαρτα., χείρων Ἰοτιρταινη, τ ἰεγοῖ. 
δὲ ςοίοχ (4 πι18 ἡ . ςοπγιίξιοποπι πιγαῖαὰ 
4ἴος5, Οταςὶ φαζοτ ται Δητο . αιὰπι ΡΟΙῈ ἴη- 
Παῖτος.» ΠΟ Πλϊπατίμιπι., νοὶ αςςοαίατιτιπι, ἐ- 
δίαφόρως ῬΡοππητ. Χεηορῆοι Ρασίῃ, ὅρρ. Ἰκαν 
“μωρὸς οἴει ἔνα 5 Ῥῖο,, οὐκ οἴει Φωην “μωρὸν ἦναι κα ἷ- 

᾿ἀεηὶ Ραρίπ. 82. Ἑ. Αἴρεος εἰναι ἔφη. ΡΓΟ ἔφη 
ἑάυλὸν αἰνα!͵ ἄρατον. Ἐπ 83. Ε. ὃ γον. Α. πῶς, ὃε- 

μις οἴει ὄναι σοι" ῬΤΟ,, ϑέμιν. 87 4. ΔΑ: σμωεσκένα- 
σλκένος ἐφηπαρέῖναι ῬΤΟ, ἑαντὸν σαυεσκευασχαίνον. ΕΞ 920. 

Α.. ἔφηστοιν ἀἰδηκώτεροι εἶναι. Ρἴο, ἑαυτοὺς ἀδευχροτεροῖς εἶναι. 

Ὁ Ρίμιτα ᾿π ποίξγο σγαςοϊατίπο ἱπάίος, ΕἸαςἰρία ρᾳσ,. 
Ε(Χεπορῆ, δοςυίαείπαπι χηήρων (πτράτ. Ἰ᾿ 

Ραρ.825.(Ο, Πόσου α"7] Ῥατογτποιι5 ἴῃ {ι]5 “ΟΠ Ξ 
τηρῆτζατ, Ραρίη. 3.9 6. τπρῃεῖ ἰφρολάμπι ροτίυ8ν 
πύσον, ἰά εἰξ, φαδηταπι. θη τ πλ Ὀγότίειπι. φιαῦ- 
ταπι ΡΘοιμλΐᾶΣ ρα τᾺ5 ταᾶ5 ξουτιιπας. γοῃαίταϑ »,.14 

͵ ἜΝ εἴ, 



ἴλοῦ Ϊν ΧΈΝΟΡΗ ΟΝ ΕΝ. ΝΟΥ ἅ. οὶ 
εἰξ, ἢ νη ἀδηῦϑτι, ΓΟροεταγαϑ εἵϊε; Εἰ δυτοῦι δτο- Α οὐ] δι ̓ ο]εβαπάιπιμμ,, συσήσω δὲ σε ἐγοὺ λα). Α' σὐαισίᾳ! 
τὶς πσοτύπωσις,, καὶ πρρσωποποιΐα. δοπίαβ, δ1 νετὸ 
τυᾶς ἐοτταμας, νεμα  οτῖς., ιδηταιη, Ροοαηΐς 
(ἀπλιατν τς οχ Εἰ ΟΠ] τασατα εχ Εἰ λας: δας 
φιγὶς πιοὶ σοτγοζεϊοποπι [οαποίαιι5. πο {0- 
ἰς Ργοθαιῖς,: ἰφα. οὔδαν αα εαϊτοη 8. ροίἔτο- 
πλα; πηαγϑιποπὶ ΔΩ ΠΌΓΔΌΪτ, ΜΑΣ 11 τατουΐθι15 
ἴῃ {αἷς ποιὸ σΘῃ βυμλάθτ. 0, Ὁ ι 

Ῥαρ. 8.5 7... Προρωτείας 1 ῬΟΒΙΙσογιπι ορό- 
τιιπα. ῬΓοσυγατίοπος., ἃς Βυϊιπηοαί, ργαξεξεξα- 
ταβ. Εν Ῥυ ρασίπ.,3.9 8. [ιφαπς ]δαΐι5.» Ρατγοοίῃϊα: 
{εὰἀ μος, ἰρίαπι ἡ οπορμοητίς πιοητεηι ἰαλ ΠῸᾺ 

(τὶς ἀρευῖζ, τ. εν τ ν" ΗΝ Ὗ 
Ιθίάειμι. αι φυκοῖς, ραίγμιασι 7:11πὶ ἔς ἀρρεὶ- 

ἰδῆτιιγ το Ππίοτα;, ριιοτιίᾳ; ἀΐσιπα:, ντρατεῦ πηλὸς 
τι ἴῃ (αἷ5 σοπιιηδηταί, ραρίῃ, 3.9 8. πιοποῖ. Α- 
Ἰιᾶς νοτὸ ἤς ἰρίος διπούοβ,» ἃς πϑβατίαβ 4ε}1- 
οἷα νοοβηλα5. Ὁ σδπο τοι ἰπτοῦργοβ. 4πὶ γθ τς 

εἶτ, ἀπιογίδιιδ. οσςιιράγασπι οἵδε, ΧΟΠΟΡΠοΠτίς 
πιφῃτοηι ας αμγι5 ποι γἱάστιγ, Ρεγρθηάο νος: 
θα. τοήν, γε ποπόμλ8., ἢς Παθογο ςοπιροτίοβ. 
δὶ 4ιῖς τατηθῃ αἰΐζοσ (οῃτίτ,» Ἰΐρογο ἐπα οῖο τπὰ- 
τατ, Γιραποίδαϊα5. γοσο Ὡροίγμασι το οἰ οπάαπι 
αἷτ, νείπαπὶ γογτοποῖῃ τραταγ, Ιλ ἀτίοΠ 65. 481- 
θυ ἀ4π| ςοπὶοέξιγαπι ποσὶ σοῃατιτν ἴῃ Θἰ15 Π0- 
τίς νἱάς. Ν᾽ αἰραταπι Ἰεξείοποιι ορὸ πιιταηάδπὶ 
ποηῃςεηίξο. ἰΝατῃ Βοπα5 οΧ δὰ [οπῆι5 οἰ ρο- 
τοῖς, ντδητὸ ἀεπηοηξγαταπη. 

Ἰθίάεπι Ε. Ε᾽ πισηϑῆναι 1 [οποία τις παπονὸ- 
σεῖα νἰτίαταπη οἱῈ αἰςίτ, ας ὄψμσα αι ΙΘρ απ ςοη- 
ἔξει. 864 πι8}} πιυταπάιϊπι. ᾿Ναπιν οι πὴ ὅσο, 
μαι (Πἰ δοπίς σταπιπγαιίοῖς Εἰ σγθάοπάπιην) ἕατα- 
ταπῃ παθοῖ ὅβηςήσομαι νης ςατοα τοπιροταϊερί» 
τἰπιὸ ξογπματί ροίπιης » ἰίσος ποῃ οπηπία Ππτ ἰῇ 
νέα. Οαγο αἰςσοπηι5 τὸ ὄητοηληναι εἴ ἱππιίτιπὶ 

δοτιρυϊοσίς ραίπιι, φυΐπηοτς αττίςο νἱπὶ δέδια! (Ὁ- 

Ρετοτίποῃνῖ Αἰτοὶ ἀεπτοπίξγαταμι. ΓΙ ζει πὶ αιι- 

τοῖι νἱἀοτιτ ἄπεφηθῆναι. πα σομξπη ἀάταγ σα [ΠΠ5 

πίτο ὅδησοϑῆναι» ΠΖοα πο ἃ ὄίφαμιαι: [ς« αὖ ἐΞ 
φίσαμαι ἀοάἀπέξαπι. Ἑατοοῦ ἀμτοτη ὃζ ἐρὸ νοςας- 

Βαΐπτι {ππ4 τα(οἰεητίυξ ες. πθῇ ταπηθη ἰάεο 

{λτῖτη τοραφίαπάσπα, Μαίτα ραίτηι ἰερα5. αι 

Ἰοπσὲ πιαϊογοιη ποαϊτατία ἠρεοίδιη μαδοηῖ, αι: 

ταΠι Π πρῃ Γερο π 44: (εἀ οδίξειαπάα, πος πυῖ- 

ταπάα. -Ἰζᾳτίοποα γογὸ, 485 επ!πο αι αζοσι, 

ντ ππὶ επποπαβτιοπεῖῃ ἀοξσμάατ,, σοηττα ποϑ 

πιϊηϊπιὸ ἐδοίππτ, Ὁ ἴ5 ἐπίηι οἰξ, φαΐ ποείοίας ἱ- 

ἄθπι νογθιπὶ ἴῃ γαγ 5 ΓΟ ἀ15,.46 τοσηρογίδιιβ γ43 

τιὸ Ροίπτιιπι ρα μο5 αυϊάριῃ (προ, δριὰ 1105 

᾿γογὸ,γοἱ παπαημαίῃ, να] γαγ!ΠἸπηὶ τ διό τον 

ἰά(οαπαταν, πο δα νογίτατεμι Ρμορία5 ἀοσαάοῖο 

φοιηροείοζ, διῇ. 

Ῥαρ. 826. ΕΣ: Αἰ παληϑὲέδσαι 1] γε] ΕἰῈ ἔλλειψις 

γοθὶ δεῖ. 14 οἰξ; οροσῖος, φαρὰ πιϊπί πιὸ αϑϑοίδὸ- 

ἕον. ντίπρτα πα τὶς ΟΠ ἀςοϊαξατιπη. γε εὶ ε{Ὁ1ο- 

πίίπιῦ5, Ζαΐ ρο τί 5 οἵα ἔα μα ΠΤατί5. ΝΥδπι Ιοποϑίη- 

Πηϊταπι Ρ ἐπηρεγαιποίαρε Ροόπίης, ΕΟ πλοσι5 

1Π40ς5 8: ὉΠ τῆν 
Παύΐτα μάν ἀπρεκέως ἀγορευέμεν, ὡς δτπτλλω: 

Χεπορδοπδπτομην Υἵ γασης 1 ἰοςῖς ἀοηοη- 

ο 

ἡαποτηδαπιοάτμη ραῖοῦ παθιῖς ἰπ. {5 ΠΟ πη ποητατ: 
Ραρίη. 4.9 ας. ἰάπὶ ρυίάθπι οδίθγιιατιιτα ποῖ5 το- 
Ἰίψαϊτ. δελλν ἃ 

ἸΡᾳρίπ. 8 3.0. Β: Ωἷ αὐ ἑκόντες ἔσώνται ] ἴῃ οπτηί 
διι5 {πρετίοτθιις5. εἀϊτίοπί διι5 ἑκόντες ἀεί ϑωνται, 
σοηἤαητον {τερεπι ἱππθηΐο. Γι πη αι τὰ 
ΠΊοΠ αἷς ἀρ δτοθαιι πῃ ἕπωντω ἰερί. Οὕάατε πε 
ετίατη ἱπ μας πα ροϊξτειπα Χοπορμοητίς οαϊτῖο-- 
πείοσοπάμπι σεαίος. νεγθύμπααε πειϑώνται » (Ειὰ 
σ!οίδιη δα τηαγσίποπι ποταιίς,, ας, ἐπζωντάι ἴῃ ἱ- 
Ρίππι τεχγαπὶ γεσερίτ. 56 Πμ}].πὰ πεςοΠταταπὰ 
υἱάςο, πα: ππαξατίϑποιη Πξατη τε αίγατ; Ὁ υ]4 ο- 
πίπι τοίροπάεας, {ἰ αιι15 ἀἰταῖ, ἀριὰ διοαιπὴ 
Ρτο ἕπωνται » (οτ] δε ῃ ἀιι εἰ πείϑωντάι , αιεπηα- 
ταοάϊιπ ἴῃ ομλπίθιι5 ὃς νεγυεὶς., ἃς τοσοπτείοτί- 
θυ ΧΕπορβοηῖίς σοάϊοἰι5, Πα ο5]ορί, (είρταπι 
οχίϊας ὃ ΝΗ Ἰρίταν τοίπεγς πιιτδη τι, ργίος 
τίτα οι θοπιιδ (Ἔπίτιβ εχ νυϊρατα εξείοης ροῆϊὲ 
ΠΝ ἶ ᾿ : 

Το άεην. (,, Αὐτὸν ἔφη] Ῥάᾶτοῖ πῃθι δ, [15 σοπ15 
τγρῆτ. ραρίη. 498. ἤας ψεῖθα προτῆτϊια οἵ! ἀϊςίτ: 
Ουιοάρτοίοεϊὸ νεγίτη νἹ ἄδειαν. 1: οπππο  δυιῖτ5 αὐ, 
τος Ιασεηάμππι, ὃς ἔφη το ] θη ἀππι σεπίετ. ΟΠ" 
οὔτοπι Ππ|4 αὐτὸς, ἐμφατπικῶς ροποτιγ, Θεσθε ὰ 
δατοτα οαπὶ ργαορἀεπῃτίθιι5, τὸν αὐ άδεισον ὅγπδει- 
κγύνανς» ΡΓοΠοπΊεη {Ἐπ ἱπηρόταγ. 

Ἰθίάεπι. δι᾿ ἴσου] θα ϊεη άπ) ὀγατημαΐς, Βατὶ 
ἰμτογαα!ο. ΒΡ βασ, 499. 

Ιθιἤθπι Ε. Τὸν Μιϑρίω ϑυϊάας, αὐ μος εἰΐξτ, 
1) Εἰς νεγθὶς ἀφοίαγας, Μίβραν (πε) τὸν ἥλιον νομέζους 

Ε. 

σοὶ 
ταταη; {π ρὲ ποιητικοότερον Ἰοφαίτει. ΟαπηοῦὉ-" 

“τοπ ποῇ οἰξςουεσομαα γοχτοχειδ, πος ἢ ἀπαλή- 

ϑευσονταμτάπ 4, Ἰαηι σα! ρατᾶπι ἰεξείοποπι τὸς 

τίπογε ροτοβ, ΡΓΟΡΙΕΣ 6α5 Ταῖίοπς5. 4115 δια} }- 

της. , Πρ εις απ 
τ Ρᾳρ.827.Α.Συρήῷ δέ σοι ἐγ χαὶ Δ᾽ ασασίαν } ῬτρΞ 

-τγηγλτ: σον 

σίν οἱ Πέρσαι, (ἃ τούτῳ ϑυοὶϊσὶ πολλας ϑυσίας: “ὦ 

ΠΌΡαρ. 831. 4: Αἰ γαϑὸς γὸ ὧν}... ραρσι 400. ΝΙαπὶ 
᾿ϑεᾶτιιβ 65. αΐα δοηΐϑ 5 ὃς νιγτατίθι5 ἀπίμλ ΠἐἘγι- 
ἐξ 65. ΑἸϊα Ἰητουργθιβείοη 5 πα]ΐμπη νγο δρᾶ 
τᾶῆο ἀἰρηιπὶ δεπηεη Πα θοητ; Ὁ 

Ῥαρ. 834. Ὁ. Αἰ κόύειν 1 δυιδαιάϊεπάδ ραττίςυ]ὰ 
αὐ,αασ(νεπρτγαραρίῃ. 3.46. Π). ρἰατίθιις 4οπηὸπ5 
{Ἰγάτιιπὰ ) οἰπὶ ἰῃ Πηἰτί5. ργαῃτὶς νοὶ οχργοα; 
νεὶ {πθαιάϊτῃ νἱπὶ ἔπτατι ρα ἀεηθτας. Θᾶγε 
ἀκούειν αὖ αὐ τὶ τοῦ, ἰκλὕύψην ρο Πτιπι, 10 «4 αὐ πηαγαὶ- 
ποῖη ἃ [ιειιποἰδαΐο ἴῃ Ροίτειηα εἀὐϊίοης ποτας 

τιπι,. απαί! τεχειβ νοςσαδαίιπι εἴδει σοττιρίππη: 
Ὁ μοἠ ταπηθη πο οἰξ σογγαρταπι. Υ͂ εἰ (πο 
νου πηηίυς ) οἵξ α]οα. ἸΝΊΒΗ] ἰρίτυν πτατδη3 
ἄμμι. 1885 ; 

ὩΡᾷσ ϑ2.ς. Ε, Αἰνηίδοσιν Τέληραρχίας 1 ΟΠ Πτ αὐξ 
τιδυηδὸναι τίω πειηφοερχίαν ν Ῥαῖοτ εχ ογατίοπο [πιο 5 
{{πεπ|5 κτ' Μειδίου. ραρ!η. 30 8.200. ἐχ Ἰομαπηΐβ 
Ηοτγααρϊ τγΡ᾽8 δ4ΠΠΙΘη ]ρι15,1π οἔξαιιο. Οἱ ετ- 

ἢ Ε Ἰχπιῆε τῆς πειηραρχίας αὐϊίδοσις, (τ. ὅδ. ποϊπ Ὁ 

Βεγες, σοηία!α ΒΡ οπιοίἘ πη ςιη ἐν ταῦ φεθρφανιπϑ 
πεν» Ῥαρίη. 214. 217. 416, 217. Ξ2ου 22.2. Σ24ὲ 

46 ὅζ δυίάαπι Ἰὼ νος 15 ἂν ιδ) δῦναι... δέ αὐ 15 
δοσὶς. » : 

τ Ῥασ, 83.5.0, Γώυαικὶ κάλλιον μένειν ἔνδον, καὶ ϑυδὰῦ" 
τλόν] ΕπγΙρί 465 ἐν Η' ακλείδαϊς, ραρ'.᾽ ὁ 9: Ἰδέλη ςο ἢ, 5 

ΦΣΤΟΣ 

νος Δ ιναμὰ γὼ σιγὴ ταν φρονῶν 
Κι ἀλλιφον «εἰ σἹ ἥσυχον μεάνειν δὸιεῶν; 

Ἰάετη ὧν Η᾽λέκχρᾳ,Ραρ.8οο: 

Τιωὴ δ᾽ ἀἰπόνζς αὐδρὸς ἥπις ὡκ δόμον 
Ἐΐς κείρλος ἀσκῆ,ὀγραφ᾽ ὡς οὖσαν καλοῖνι- 

[5] Ὠ ἀὰά ἃ 
1 



ΡΟ ΚΤΙ τχοῖ 
Α το]]επάλ. δὶς δηίπι ἡξὰ ππὶ ςοηγαδηᾶα, πεοςχὰ- 

ἘΔΟΣ ἘΟΜ 1 Ε 1 
Οὐδὲν γὃ αὐτιιὺ δᾶ ϑύραισιν εὐωρεπὲς Ι : 
Φαίνειν ττοόσωπον, ἑεὦ τὶ μυὴ ζητῇ ζουχόν..᾽ 

Ρὰ .8.ο.Β.Εἰς τὸν τετρημένον πίον αὐτλῶν] Ῥλαπαὶ 
δα ἐμ Θδις Ρατγαοῖος ἄπριπταγ ἀρ [π- 
ἕεγος ἀ{ιάπι ἱπ ἀοἰία ρογέογατα ρέτρεταὸ ἔεττς; 
ας ἰρίτας Χεπόρμοη ἰρεέζαγο νἱἀοτίγ. Ουἱά. 
“ὟΝ μεταμορφώσεων 10.4.96. 

εἰ γοιένίφειε [ὑεῖς ἰδέτε ραἰγηοἰεδησ φής, 
«“417}]Π4π͵4 γερείπε, πα ρεγάαπι, Βείτάος ὑπ- 

ἠ4:. 

Ῥαρ. 8.41.8. Ε᾽ πικώλισιν ἀλλήλους 1 Οὐτιατπημς ἰε- 
ξεἰοπο πὶ, 14πὶ [νεπιῃ οἰδαίιις Ἰη (πὰ ροίξτς πιὰ δά - 
τίοπε δα πηιατσίποτη ποτδαίτ, Ποη ἀδπηπεπ,, ιΐα 
τάπης ἢ ἰπ εα πιαϊογεπὶ απἰπιδάπεῖτο τππτατίο - 

Πεῖη, ἀἀάποον νὶ ογθάάπι νπίςα (γ]]αρα πιατατα 
να! ραταπη εξ πε πη σοπιπιοάὲ τετί ποτὶ μοί, 
ὥς, ὅηικώλισιν ἀλλήλων, ἰᾺ ον ἱπηροαϊπηεπταπι πτπ- 
ταιπι, προ πηοητατη,, 410 41} αἰτος ἱπιρεάϊαητ. 
Τοσταῖξ δατειῃ ]οσιι5 τα ΠΟ 5 ἀοο βίο 4{15. πῶς τὸρ 
«ἱἶ πορευϑείη στε οὕτως; πῶς ; ἔχοντες δηπκῴλισιν ἀλλήλων 1. 
δαθεητες τηατυιΐι πὶ ἐπι ρε ἀϊπηδητιτη. Ηας ἀατεῖη 

ἔχοντες ὅγπχῳλισιν ἀλλήλων {πτ᾿ ΟΧΡ᾿ σατο Δά πο δὶ 
Ρταςεάξητίϑ ; οὕτως ν!ἀεἰΐςοτ. Ὁ παπαπδιῃ πα] ]α 
ταατατίοῃθ ἔλέξα νυραταιῃ Ἰςξε 6 ΠῚ σοπηπιο- 
ἀὲ ταοτί ροήπια5. Π᾿σεπῖις οπΐπι μος γογρα- 
ἰε ποπγεη ὄξηκώλισιν, {υἱνεγδὶ ὅφηχοολύειν τοη τα- 
ἐχϊοπεῖη (εγιασγε, φιοά ροτ νὰ τη τη 1}|5 ποιαϊ- 
Ὠΐθ5 σοτιηἀτπῖ5,ν Εν Ό]σο ν οσδθτατ, Εις! ἀθο]α- 
τατιῦ, νυ. 41π1ΠῚ ἀἰςοί ΠῚ115 γρα πη εον δῃησολαὲ, ποιητεὸν 
φρατείαν,λεκτίον λόγοις, δζς. ΗΠ σα Πο Πα ρεπο: 
τῖβ Ἔχοιηρίαπι Ππ| πο αἰ Π|πη}}ς παοιηι5 ἀρὰ 
ἰρίαπι Χεπορβοησξη) Ρᾶ6.77- [). Εἰ πιφήμιονες ἦσαν 
στὶ προσήκονΐᾳ, ΡΓΟ; τῶν πρεοσηκόντων, φιιο ν Πτατίι8. 
Ηἰϊς νίάἀσπλιι5 τὸ δητοήμονες σαγη ἀοσαίατίο ἰππ- 
δζυῖι, νὰ ἰρίαπι νεγρ πὶ ὅησωμαι, γπάδ ποπιοπ 
Πος ε[Ἐ ξογηηγαταπι. ΝΠ ξοττὸ αι [δ] αἰςατ εἰς 
ίς. τῆς περϑέσεως, ΚΤ', ἔλλειψιν ἀπικίω. Ου Ρίαγα εχ- 

επλρ]α ςαρίτ, 15 ςοηία]αν ποίει πὶ ἰῃ ἀΐσοτη στα- 
οοἰατίπίιπι ἰη: Ονἡμωΐᾷ πίω δμρηματων. ὅζς. 

Ῥὰρ.. 8.43.0 π|δ γύβας 1 Βιηνήη Ποοπιπηεῆταῦ. 
ῬΆβ: 427. ἰοσυπιὶ ἐδαπν ῃς ἱοροηάπι ταοποῖς, 
καλὸν ἢ (Καὶ (ὃ πατῶν χα ταγελάσείεν αὐ μχδέλί οὶ, ἐν ὁ σεϊωνος, 
«ἰλλ᾿ ὁ κομιψος ) χύ βὰς φαίνευϑα! εὐνἐρ αὐ δὲ κειμένας, Νάτη 
ὅπ Οἰ χύβας εὔρυθμον, σ] οἰ πη ὉΠ ἐἰςῖτ, ιιο ρΓοξα- 
ἑτὸ νοτὰπὰ ν᾿ ἀετιιεθ σι π|5 τασλεῃ αἰϊτὅτ {εξ ητίτ, 
ἔσλτα (ξπτεητίατη ἰδ οῦς (θαατιιτνν Ὁ ττοὐν 

Δηλοϊίω σε] ϑαπτ 4αΐ ραῖδητ ἤσοποη ες Χο- 
πορδοπτῖεδ. (αγ δυτοπι παροτγοϊοίαης, ἡ α}}1ς τας 
τἰοη θι5, να! 415 ἀεππουἔγαπι. δεα ςὰπι νεῦρα 
{πὲ Βοῆα, ἀν! ορις μὰς παυτατίοης Ν οετθη- 
απ φατε), Ἐς ἰσάογεπ. ΓΕ Ιδὶ ποσογοη. Επ- 
{πάτῃ. δηλῶν, ἃ δηλέοϑα!, τὸ βλάτῇ εἰν: Δήλημα ἡ βλά-- 
(η,ὐϑῳ τὸ δηλώ, δηλήφ. Δηλήμων ὁ βλαπῆικός. ἩΪης 
δ δυλητήσλον , ὙΘΠ ΘΠ; 410 «1 απ πΊΑ δ 115. ποςεῖ. 
Ἑοτταῖϊς διιτοῦὴ αὖ μος οτίαπι ἀδάμπέξιατμη δὲ ἰρίἅπῃ 
Ἰατίπαιτι νεγθαῖπι Ια ἀο, τὶ Δ ςουχείων μετάϑεσιν; δὴ)- 
λώ, Ια ἀο,πγίτατο πίῃ κα, 

ΡῬαρ. 85. Α- τῶς ϑέμὶς ἔνα! σοι] Ῥατδξ πεῖς ἐπ΄ 
{αἷς ςοτηιποπῖ. βαρ. 455. ἰερο πάτα ραιτᾶς, πῶς ϑέμες 
οἴει σοι. 1, Θ ας [Αἰπ 115. πῶς ϑέωως οἴει ἄναί σοι.  τεατηηις 
τοῤξὸ "(Θά τη αἰτεῖο τὸ ἢ Τὰ δαιμάϊξιις, ἰπ αἰτοτο ἐχ- 
Ρτ' ΓΠΙΓΕΠΙς ν ᾿ 

Ρὰρ 8 ΐ Ο.Ὁ; Τραρ οἰ ζλ ανὸξ αὐ, πολλα ΠΠ η- 
ξεῖο ροιξ μά Ῥαυιιο  βέυιηγ ποξδγξοδ ρα ζόμενος νἱἀοταΐ 

ραζομανος[ αὐτοῖς δηλονότι, πολλὰ παρ᾿ αὐτῶν αλύτοις αὖ, ἤ- 

γριω αἰύσως. δ᾽ ΓετπξαταΓ, ἀἰςόϑ8 σοη[αἰτὸ ἔλέξιιΠΊ; 
ΠΕ τὸ πολλὰ σι1ΠΔ Ργαοράςητζε ραγιιοὶρίο ἐοηῃϊιηρὶ 
υϊς ρυιξάζετ: ' ἶ 

Ραῤ.8 67.Ε. τέλμα 1 Του ποϊλαίι5, ρα] ξγίά. 
ΡΟ Ραρ. 417.1απὶργο ξεγαυμηῖο, ιοα 4] 128 κο-- 
“Ὡρία νοράτατ, δος ρίομάμπὶαῖτ, Ο πο νοτΠπηῖ- 
115. ἐν 

Ρὰρ.87.1.Β. Αὐλλὰ ϑεῖον, τὸ ἐϑελόντων 1 Ἡαποΐο- 
Β ἐμπιὶ 4ητο 20.ΔΠΠ05; ἀπ1π| ΧΕΠορμοητειη ρα ]1- 

οὐ ἸΏτεγργεγαγεσ ἴῃ ἐο]εθογγίπια Αςδάεπηΐα; 4115 
σαρατς εξ ΑἸΙοργοσαπι,, ἤς ἐπιεπἀδπάιιπι τος 
Πα]. ἀλλὰ ϑεῖον. τὸ γὸ ἐϑελονγῶν αὖ γήν᾽, σαφώς οἱ ϑεοὶ δὲ - 
δόνται τοῖς ἀληϑινωῖς (ῷ φροσεωώύη τετελεσψμεένοις. τὸ ἢ αἰκόν- 

των, ὅζς. Οὐκ Πο]ατίπὸ ἃ πὴ τεάαϊία μα ε5 πὶ 
Ῥαζτῖς τηεὶ σουπηπηθηζαι. ραρίη, 4.61. ν᾽ τηοαπὶ 
πουλθη δἐξ ποτάτατη, .Ε. Ρ᾿΄., ϑεά Βοεθδο- 
ἢ απὶ νΙάεταϊ τὶ ἀϊαίπιιπι εἢδ. 1 επῖη ἀαπξ 
Βοπιπἰθ5 19. αυΐ (αρίεητία, πιοἀο[ἰᾶααε νεγὰ 

Ὁ ίπητ ἁδίοϊ τί, γὲ νοι πτατῖϊς ἐπυρεγθῆτ, εὐίσιις 
τερδης. Πδητ τίη Βοπηἰηίδυς,, τ πὲ πυΐτοϑ τγσ 
ταπηϊάοπι ἐχογοθαπς,, 109 [ 11] ἱπαϊςάτίπε αϊ- 
πο9 εἴθ, αι! νπδης, νι, ὅζς. ϑεηία5, Ηός μο- 
πατη οἿξ ἀϊαΐπιπι. απ ὨΪ νοϊαπι, νὲ νοἰἢ- 
ἐατὶϊ φαϊάθπι, ρας οὲ τορδηταγ. ἱπαϊτὶ γεγὸ, τΥ - 
ταηηἶά δ ργεγηαπτατγ,ας τγταπηϊςὲ τεσαητατ, ααδά 
ἰπηρεγατα ἔασετο ποίησ δὰ δηϊπηὶ αἰδογίτατε,, πὰ 
ἀέςοῖ. Γοαποϊδαίμς ἰπ πα ροίεγοπηα εἀϊτίοπε ἔς 
{Ππαςοττοχίτ, ἐθελοντῶν α χήν (α φώς ὃ δίδοται. Τ.εἔξοῦ 

Ὁ εππεηἀατίοπειῃ [ἴδετε (εαδτιγ, 4υλπὶ πε] - 
τοῖι οἵα ςοσποτίς. ΠΠ|ιὰ οδῖτεν ἀϊςαπι τὸ δ) δον} 
ΡῬΓΟρίς δά φείδοντει ἀοσεάεγε, φιαὰ πῃ τὸ δύδοται, ἐ{Ἐ- 
4116 Αττίς τηιι5., ρα Π αι τ ργο ἀξξίιιο δυδούσι, πτις 
δηδόασι ἰοὨῖςΟ,, πα (επαίταγ,, ὅς σαϊπ5 ἀπέξα 
αἀνειῖθὶ σογγαρτι ςοτγεξξιοποπη ἀπ 6ξ {ἀπρι15. 

Ῥὰρ. 880. Β. Εἰ π΄ αὐτίν 7 Ῥτορτεῦ ἱρίαπι δοςγα- 
τειι 1α εἴτ, ργορτοῦ ρῇιι9 (εγπιοΠδπΊ. ργορτοξ 111 
γετθα αὖ ἰρίο ργοίατα. Ηας αδ ἱπτογρτοτε πῆς 
ὍΠΊΠΔ, 115: τατη ξη ποη ρτατογοιπάα. "πιο Ὁ- 

Ἐ᾽ τεπὶ ἴῃ ἰρίο τόχτὰ ροίξ νοςςπὶ οπτηο58,Αἀα]αΐ, ρτο- 
Ρτεῦ ἰρίαπη, υογαπι νείδοσγαπι (πίμμι Βῖς ἀ- 
Ρέταϊ. νὰ 
Ῥαρ. 881,0, Αἰλλ' ἐν μεϑῳ αὐταῖς οἰκοῦσι; 7 Α « τηατ΄- 

θίποπὶ {οτίβεαπι οχταῖ, ἀλλὰ μιϑαΐ ὧν αὐταῖς οἰκοῦει; 
δεά]οηρὸ πιΐποτα σπὶ πηιταϊίοἠε Ποϊερσοπάμτα 
Ὁοηίξο, αλλ᾽ ἐν μέοϑω ταῖς οἰκοῦσι; ἴα εἴξ, (Εἰ πτεγοεάε 
οὐπαιἀἐξι5 ΒΠαδιταητὸ Ὁ υἱηοτίαπι ας φράσις εἴς δὲ 
Ἡεσιεητίου, ὃς εἰεραητίον, Ὁ υἱά διιγότη ἢτ μμεϑὸς. 
ἀυϊα μεοϑοωῦ, αυίιῖς5 ποιῖτ, Ηΐης νουραῖς μιοϑωτος, ἡ, 

Ἐ ὀνιτηογςοής σοπ ἀξ ες. τί σοτγαξεισ Πτ πιο] τοῦ, 
Ἰεέζοσ ἰρίς ἱπαϊςαθῖς, 

Ῥαρ,882.4. Αὐτὸν ἢ κλινϑη α]ΑΡυά Ηοπὶέγ. Π14-- 

ἄος ψιραρ. εχ ΟΥριηὶ τγρίϑ 8.1. δὶ γεγίῃ αἰΐτας 
Ἰεσαπταγ, ᾿ ᾽ 3 

Αὐτὸς ὃ κλινθῆναι ἐυπλέκτῳ ἐνὶ δίφρῳ, 
Ἡἶχ ἐπ᾿ ἀραςεροὶ πὶιν, (ἴρ τὸν δὲξι ἐν ἵππιν 

Κένστι ὁμοκλήσεις; εἴξαι! τὲ οἱ ἡνία χερσί. 

4 εῇ, 

ρίεφηοφηε ἐποηηθε βεηεβαξῖο ἐπ ΘΑΥΨΗΙ 
“Ῥαμέμίμη τη βμ ἐγ θϑνέ, ΑΙ ὀχ γ δῷ μῆς 
Ῥμηρε υοξήεγ πὶ, ἰαλάγε εἰ ραφεπάς απ, 

δίας ἰσίταγ ἰδξΕΟἢ!5 νατίοεαξοπι, Πὰς μιψηῤον,- 
Χὸν ομιάρτημα ἢ ἌρΡΡεΙ]ες., μας ἀε τε ἰςέξος ξξὰς 
ἱποποηάις: ᾿᾿φαποΪδαϊας μδῆς ἀϊμοτίαπι ᾿ξ ῖο- 

Εἰ ..} 



1194 Ϊν ΧΕΝΌ ΡΗΌΝΤΕΜ ΝΌῸ ΤΑ͂, ἰλφ 
ΠΟΙῚ αὐτὸν,, δξ αὐτὲς. ὃζ ὁμοκλήσεις, ἴῃ Πιἰ5 ποτὶς Ποη Α δὶς 4αδυ5 τατίοπο ρύοόθαγο σοπδζιιγ, Ἐθαης]α. 
οδίξεααυϊε, Ηἶκα αὐτοηι {ντ ἄοςος Εὐ{ξατμια5) 
ἡσυχν,, ἠρέμα, ,» ἐπ᾿ ὀλίγον 5 «δ πὶ ἀκίω λέγεται » καὶ 

ψιλούται. 
Ἰθιά θην Γ).Κ είνου] [οὐποίδαϊας νθισιήσιε ργο- 

ποηλθῃ {ει νατὶϊς φαΠτι5 Ἐχργοαπι οσοαιτίῦ, 
αἰτ πχατι! τ εἰς, ἃς ὀκῶνος, ἐκείνη, ὠκᾶνο, Πείῃ δἰ 15 

οαἰϊθυς ρἰεπὸ ἀϊςοηάιϊιπι, ηπὸα κέννος, κείνη. κῖ- 
γο, ἔττ σπ)ηικώτερον. δ 4 ΠΊ115 ἤος οσὸ ΠΟ ας 
ξατεατ, πος ταπτῷ που ἰάδο ἃ Χοπορθοητεα αἰςξαϊ 
ξοσπια αἰϊοπιιηι νἱάοτασγ, (τοῦ οπ πὶ 4]1ὰ νοοαθιι- 
14, φαου οςιτίοπε5 ροῦτίςα: Ραήπ τα ἀραα Χοπο- 
ῬΒοπτειῃ ἱπαφηϊπητασὸ )ς αυδαϑ ποίγιπι στα- 

ςοἰαεί πὶ ΧΟπορμοητίβ ἱπαϊςθ πὴ οοπίπϊς. Ν-οε- 
4ιιδαιιαπὴ ἐρίταιτ ὧν τοῖς παντελώς ἀχοήτοις , ἐν τοῖς λίαν 
χα νοῖς, ἐν τοῖς αϑραδόξοις, Φηῖς πὸ ξενοφωντείου Χαροι- 

ν ΠΣ ν κι ; , ͵ 
χτῆρος αὐαξίοις, ἀξ ασανίςτος πίῦ πϑέναι τρέπει. 

, Βαρ.88.4. Ο,Ὁ μωνυμον τῇ 1 οὐκ ὁ Ν 41 τὸ φιλῶν 
Πσοϊποατάτπατο, σιιοά αὐ δηΐπιο ρτοῆς [οἴτιιγ, ἃς 
οἰσυϊατί, φιοί πο σογροσίϑ ταξξι! ΠΟΥ ποτ: 
ΟΟὐληταπι δατεπι νοἰπρτάτοπιν εἰ οχ ᾿ηΔπ] διὸ ο- 
ἔφυς οπηΐη δ ἀηλοτο οδρι ρετοϊρίλης, ΤἬςοςτ - 

τὰς πος γογία το δία; 

Εἰ αι χᾷὶ ὁ κενεοῖσι φιλάμασιν ἡδέα τέρψις. 

Ῥαρ.899. 1.81 δὲ οἵοι το μυὴ μόνον ἑ αὐτὸν, (ἃ τὸν πειτέσᾳ 

χοσχκήσᾳν , αλλ ἱκανὸς γγυήσεοϑαι!, ὃς ἱσούμανος, ὃς «Έλξλε - 

σῆος, Θ ονομα σὺς ἔσεϑπω ἸΕχ πος νη ἰοςο (πε οστοτο- 

ΤᾺΠῚ ΘΧΟΠΊρ 5 νταγ, 4ια Πππλοτο {ππῸ (Ἐχοοητα) 
πυδηϊοϊὲ ρατοῖ, ἀρὰ σγαςοβ ἀπτο πηοάοβ πἢ- 
πίτος τὰπι Ποπλἰ πατίιιιπι, ἡ αὰ τ δέςυατίπιιπι ἴτας 
αἀϊοτίπιίης ροηΐ. Οπι οπῖπὶ μας αὖ 1110 οἴοι το- 
σδηταγ, ὃς ΧοΠορμοη ἀἰχοεῖξ οἰοιΐο ἑαυ τὸν, Ρτοςμ- 
ἀιιδίο, αἱ γογιμπ οἴει, φιιοά ἃ πγς ἀ!ξξπΠι. παπὸ 
«(υδιἰοϊεπ την εἶδε, ἱκανὸν, ἱσεύμενον, ὃζ ὀνομα τὸν, 1145 

ττῖα ορίτῃοτα δά Π]Πυὶ ἑαυτὸν ρτασοἀει5 γοξουπηγατ, 
Οὐὐαπταίς αατοης σοη Ἐγιἐξϊοποτα Πΐς δηἰμδά- 

Ἰποτταβ πιαζαζαῦι, αἰ μι ταπηθῃ ππζαμάππι. δ1ς ες 

ὨΠῚ να]ρσαταπα σφε !Ο ΠΕ ΠῚ ταοσὶ Ροτοβ,γ τ εχ ργαπι- 

πτατίσογαμι το ητία ΠΟ ΘΠ1115. Ὶ 

Ραρ.9ο2.Ἁ. Διαφέρει πολλαπλέσια μάν ] Ηας ἴτᾷ 

ἵπης ἀππεπσιαπάα, δίφφέρει. ἀοῖπάς ἤοααε ρετοαϊ 

Ρεϊπείρίαηι οἱξ {ἰδ οιφι ἀαπι, πολλαπλάσια μέν. ΕἸος 

νεζὸ μὲν ἰατ ὕτὸ γὸ πη ημάπι, ντ ὃς Δρια Τμα- 

τγἀἰάσιῃ ἔπρς ξαοϊε μά εεη οοηίξας. 
Ῥὰρσ 904. Ἐ. Ω΄ σστρ οωὺ εἰ ἃς] Τιοποίαυ 5 πτὰ- 

ταῦ ἴἢ αὔπος ϑεᾷ κοὐ ΐα πεςεῆιτας παπο πλαταῖό- 

ποπὴ Παρίτατ. ἸΝατ ναΐσατα ἰεξξ το πῖμι] αὐ γί, 

ἨΪΉ ἃ τείζο, ρυτόσας θη τεπγοταπη Βιαδεῖ. 

ψειτεηάππι δτθῶ, ,5ν Οὐυεπιαάπιδάιϊμι 16ἱ- 

τασ ἢ 4ι15,48| {ππἰῖ5 [τ πιρογίσιιϑ 9 [ 4υΐ πτίηι Πα 

Πτ οχρεσίιϑ., [βοτὰ ἔγαλτιι ,Γἰρπογαῦ αδητα {τ 

Ροτιις νοϊαρταβ., αιι8 πη Βοῖηο {{τ|οῃ8 ΡοΓΟΙΡ ; 

ἀππὶ δἰ ίτ. ] ῆς ετίδ 15. 48] αυποσίς εἰς ἱπαρεγὶ- 

ταις, ΠιαυἱΠῖπτα νοπεσίς οἰἘ παρεῖται, [ πες (οἷς 

πασηταπι γοϊπρταῖοιη Βοπιίποβ οχ ἀπιοτα νοπέ- 

τεο ρετοὶρίδητς. ] Ηἰϊς επίτι δά ἰοητοητία ροσίο- 

ἐξίοποπι οα ἀοἀογαπταγ, σία Εἰίςο ποτίϑ [] οἶδα- 

ἄπητιι, ὃς αα ἐν τῇ τῆς εἰκόνος αἰΐαποδόσᾳ τα οἶς 1Π1-- 

ἀϊσαητατς. Ηἴος διιγοπὶ ἐλλείψεως σοηαϑ πη Εάϊα!- 

ταοάϊ γοδας ροῦ Ππμτἀϊπο πὶ ἀχρυπηθη 15, ὰ 

ΡΓοθατίϑβ απόξογίθας ποπ τγατὸ γ[μτρατιη : [4 

παρά γεγο ῖ5 ἀἰζουτι τ πὶῖς ποη οΧΡ ἰσατατ,ἰά οΧ αἷ- 

ἕδγο πα τα ἀϊηῖς πτοιηδτο ἔδο]ὸ ςο]]! δίτας ΔὉ 115, 

411] το τὴ αἰτοητὸ Ρετροπάιτητ. Μαχίτμαια Ἡδθη- 

τοὶ δτορῆδῃὶ πιμταιο ΠΟ ΠῚ), 1} Βος ἰοςοπο- 
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αὐ ἱπτα ἀαπηηδιητ. (Ὁ υ͵ᾳ ται θη ὃς Ἰρίδ 1 οπ ἢ 
εἰδαϊα5 Ἰοσιπη Πσ πα ποὴ (τὶς αἰτεητὸ ρογροῃ- 
αἀἰτοίτο οατη νοτεῖτ, ντ ρίαν Χοποροητβ8 ΠΊΘ ἢ " 
τοῦ Πποη νἱάρδατας αἤδξοιτις: [οέξον πη πη ὶς 
(ςἀ γοτίτδεὶ ἔαιιθας αἰπεοσεπολήπηως, καὶ ἀπαθῶς. 115 
Ἰυά ετίατη δά άοτιιγ, ὑπολαύφ πὸ πιέν, 1ά εἴξ, ρότι! 
ἐρὰϊ,ἴαπα Ὠ1}1] αἰ ρα! ἤσατε; φαὰτη αυοα νηϊςὺ 
γοσαθι]ο, πίνειν, Ἰα οἴ, δ δ ογα, Πππρ  οΐτεν 110] αἰ 
εἴτισ, ΑἸϊᾶς νεγὸ νο]ρτατοπὶ, φια ἐχ ροτα ρετὸ 
εἰρίτας, Πρη  βοατε ροτείξ, : 

Ῥαὰρ.9ος. Ὁ. Ωἰς ἐξεικοίζοισι Οὐ 15 ἃς [Π 4- 
ΤἸιὶς οἀϊτϊ οπΐδιις τὰ (στίρτιπα ᾿πιδηἰά πη, ταπλεη (ηῖ- 
{1 ]]ουὴ ἐξεικάζωσι ἰοροτε ργα ξαζου, Ελς Π]ς ο{614- 
Ρίμ5 ρζορτογ πιι τυ! 6 πη {Πξατινη (γ}]α ατιιπη, 
ον, ὃζ ὦ. ΝΙΠΙ ταπηδ τηατο : (6 Ἰςξξοτοῖη ὀδίτος 
τποπεο. Οἱ ςοπήξγιιξξίοηοιη πα ἸΟςὶ σοηἢς 
ἀδεαθίτ, ἰς ποἔγαπι ςοηϊθέξαγαμῃ ἃ γογί ταις (το - 
Ρο ποῇ αδοΐγαγε ἐπ σαῖς. 

Ραρ. 9φοσ.Ἑ. {σιν ὄντες] αἱπὶ πᾶ, ἑάώτοὺς ἵᾷ σιν 

τῇ. Ηος ἰοφιδπαὶ σφεπιὸ ὃς Υ ἰγρ! Ππ5 ἐπιϊτατιιὼ 
εἰξ,ἄξη.2.1.4.9.46 Αμάγοροὺ νεῖ ἔπος, Ὁ 

Εἰάα (ἀρ ἔμ ε ηρξάέος ἀφοίαρ (ἐμ ροιξον 

ΟΒαὔίίπιιβ. Ὁ οἰαρ ισ,ρτο, ίο ἀοίαρίππι οἤςς. Χ 6- 
πορδοη ρᾶρίῃ. 910. Εἰ αἰοϑοίνοκκαι φερόμενος, αὐτὴ πὖ, 
αἱ ϑεάνομαι ἐμιαυ τὸν φερύμανον, 56 ΏτΙΟ ΡΥΠΠΑΓΙ18 ; ΡΓῸ; 
τὰς Ρειπάτιιηη, ὅς (ρο!ϊατιιμῃ οἴο, 

"Χαλεπὰ στεὺ τοῖς πολέσι] ΡΆτοΙ Πτου ἰπ {|5 σοΠΊ- 
τηρητιραρίη. 471.]οσυπν ξαπὶ ἤς ἰσροπάππὶ πιο 3 
Πεῖ, ὁ σιιυῶν ταῖς πόλεσι. (δ πᾶτ οπιοη δι οπεπ ὃς 
Τιοαπο δαῖτ ἰπ (α4 ΡοΙἐοἰπὰ Ἑάϊτίοης ντ θΟπαΠᾺ 
δα πηατρίηθπη ποϊααίς, : 

Ιθϊάδιη Ὁ. Οὐκ ἄξει δλίω τέω πόλιν 7 ΓΘ πο αἱ 
Ἰερ θη άτπὶ δἱτ αὐξῳ, Ιὰ διΙοπο5 ργοραθ ]65, ηια5 αἴ 
ἔεττ, ντ ΠἸᾶτπι ἐπιοπάἀδτίοποπι τιεατιιῦς ἴῃ ἰρήτις 
ποτίβ νἱάο, Ν᾽ α]ρσάταπι τἀπιοη [ἐξ σ ἐπι ποθὴ ἴῃ - 
ἐρτο Γετίμογ ροΠπηπ5.,ντ ἄξει, (αἸηαταν ρτό, ταν 
σεῦ, σαδογπαδίτ, ϑεπίαβ ΗἰηῸ ορτίπηιβ 6ἰ Ποἴτατ, 
Ὑγγαηηι5, ΖΕ {105 οἴπ65 ἱπτεγβεῖσν οἰπτάτοιη ἐπ 
τασταῃὴ ἃ (6 ΠΟΠ. Διῃρ] τις γεέξιιτα,, ἤπιε ρα θεγμα- 
τα ἐγὶ (οἰτ: (οἷτ Θτίατι (6 Ῥαιοϊουίθιι5 ἐτηρδγατι- 
ταηι, ΟἿἿ ἄγει {116 οἰπγατοιπι ἱπταρσγαπι ΠῸἢ 
ΔΙ ΏΡ 5 ταροῦὺ Ὁ υἱ͵ὰ ἀς οἰαΐδιι5 πγαϊτος ἱπτογέθ- 
εἶτ, ]αῖθιι5 σας ξαζξαπη ο[δ γι ραιιοίουίθιις ἱπ ρο- 
{ξοειισα {τ πηρογάτιγιις, [ἢ ἢἰβ Θμΐ τῇ νους, ὅ71- 
σεύτοι ὅζι μειόνων αῤξει, τα ά4π| ἐΠΠοτιιτη γεν οτιτὶ 
Ρταςοἀρητίαμη, οὐκ ἀξεὶ ὅλίω σζμὺ πόλιν, Ἰῃτεγργετῖα- 
τίο νἱάσταγ εἰς. Ὁ τὸ ἃ φὔτεπιὶ ἄγειν, ΡΟ γορογο; 
ὃς σαθεγπαγα {ππηατιγ, πος πηϊηἰ πιὸ ΠΟΘ ΠΊς 
ἸΝλτη ἃς Τπαογά!4.}}}.1.8 4. τέ πολιτείαν ἄγειν {5 
ταῖς, ῥγοὸ Κὶ ἐπιραθ]ς γερεγς, σα ρθογηάγο, [Δ6πὶ 
δεὶ!δτ. 2.1.4.3..3:. Ρἰπάατγιϊς οτίδπι εοάεπι ἤρη1Ε- 
τατιι ἔσρῆιβ ἢος νίπτρας. Οἰγιπρίογαπι οὐς 8. 
104. Α᾽ πήμαντον ἄγων βίοτιν, 14 οἵξ, ὙΊτΑπη πηαίο- 
ταπη- χρογζειῃ τερθηβ. [ἄἀςαὶ Ῥγτιβίογιπι οἂὲ 
6.180. Νόῳ πλοῦτον ἄγειν. ῬεπάΘηξία αἰ αἰτίας τεσ - 
το. Ιιοέξον (οαάτατ εαιῃ (ρ τθβτίΠη, 4118} 816- 
Ἰίογομι οἵδ σοσποτίτ. : 

Ρὰσ φοδις. Ὁ πεχτονικότος ἢ Υ ο] ἀπικπνηκος ςἷς- 

Ὁ φοπάϊτῃ, ντίπ φαϊδυιίάατη Ἔχε πιρ]αγιδιι ἰορίτα, 
4Ὁ υποκονέω, ὡἰ. Σποκτονήίῳ, ιοά ποινδικώτερον. Υ̓ εἰ 

ἀπεχίονότας, αἱ ἀποκτιίνω,, σαΐπ5 ρΓαταγίγαμη ρεγέα- 
ἄζυπι πιεάϊαπι εἴς ἀπέκτονα. Ῥοίξεγίογοιη ᾿δέξιο- 
πεπὶ ἴῃ αἰϊαταπλ εὐἀϊτίοιιαπλ ἸΏΔΥρΡΊΩΕ ποταῖαι 

Ββαροπιαβ: : 

Ν 
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Ῥαρ. 913. Α. Καὶ ἄλλον, ὄνηνα ἀεὶ πιμδϑ τες τυγχαάνα- ΑΟ να διωαιντ' αἢ,ρτο ἰπτορτο διώαιντ αὐ, ντραρ.92- 

δι. 1 Πιοαποίδυίας πα] πη εχ {{π|5 νεγ 5 σοτηπιο- 

ἄππι (ἐπίατη εἰ! ροϊε ΠἘατιῖτ. Οιᾶτα ργοςι!άιι- 
Ρίο, καὶ ἄλλοις αὐτοιὶ ἀεὶ ἰοσομάππι οοηίοτ, 564 ΠΕ] 
ταπταπάμπη. Ν άπ νυ] σάτα ᾿ς ξ οηἰα νοσθα πηθη- 

ἀο εςαἴεπι, ἃς Βοπαβ. ἱπχὸ γογὸ ορτείπγι5 6 8 {5 
δίης εἰϊοίτασ. Οἱ τγγαππόγαπη ἱπηρογίο ράγθηζ, 
Βαυϊαίπηοάϊ Ποποτίδαϑ (ἐδ φαΐθιι5 απτὸ νεῦρα ἔα- 
διαίαπτ)εοϑ αἰποίππε. πεαας γοτγὸ (0]15 τγγαμη β 

Βος Πομογοϑ ἀεέογαησ: [δὰ ὃς 411] οἰ] ες. αιιο πὶ 
Βοπούο [Ὀπιρεγ αἰ Πποίππτςν εἰ Νοπ (οἱ ἀπλτγγαη- ἢ 
πορδιατ ἃζ φαοϑ ει αἰϊοβ, τος Βοποσγο ἀΐρηοϑ ἴπ- 
ἀϊσαττ, εἰς Πομουΐθι5 ἰσπυροῦ αβίσεγα σοπίποιο- 
ταητ.  παπιοῦγθηι είς ἀγσαπηοητιπη, πιο ἃ πη1- 
που δά πιαίπια ψαΐσο νοσαάταγ, γτ {ΠΠπ4 εΠΊςίατατ, 
παϊπἰ πιὸ πλίγαπη οἱ, φαὸ ἀ τγγάπηι Πἰ5 Ποποσίθιιβ 
αἰποίαπταγ 4 1115. 1 1ΡΓΟτιιηι [πη ρογίο ραγοηῖ, 
ἀαηᾶο να] 4115 Ιοπσὲ ἱΠ ΕΟ ΓΙ οὐ θι15 ΠΙ͂ἀο πὶ Ποπο- 

τες αὖ Πίδεπι ποιπῖθιι5 μαρεγὶ τοπποπογίησ, 
ΤΟ σεπλις ααϊοτ ςοπ τε μη παπταταπα : [οἅ 

ΑΒΔΟΙ] ς Ιαρίας,οαΐς πγατατίο, ἰθέξῖο ππε]ίογ. ΝΝ - 
ἩΠ᾿ ταπιθη πλιτο, 

Ἰρί4ειη Ἐ. Εὖ ἔσῃ νικῶν 1 Γι Θαποϊδαΐαϑ ἰεσοη- 
ἄσιπι αἷτ εὖ ἰϑινικῶν, ιὸ  σγασὲ Ποὴ αἰ σΑΓῈΓ εὖ εἰμί. 
Οὐ παπηαῖς απτοπι ποσηοῃ {τ δῷ νία πίπιῖ5 γοπιο- 
τασμα, τασαεη ΠΠπ4 Βῖς οδίδγιαπάπιπι τὸ εὖ ΠΟ οτιπὶ 
νοῦθο ἔσῃ: (δ οἰτπὶ ραττίοἰρίο νικῶν εἴα ςοπίπη- 
φεπάσπη. Οὐ Διιτοπὶ αἰϊπὰ Πραιβοατ, ἔσῃ νικῶν, 
αιιὰπι νικήσεις, ΟΓ15. ὙΙΠΟΘΠΒ .» ΟΓΙ5 νϊέζογ, νἱπ- 
σας Απ μος πομπὴ πη πἰ πιὸ σεητίαμη. σατο 
πεοο ν]}}ς5 ᾿πάϊσες ργοδατίοπίθιι5. Ηοταπι διτταὶ 
νεγθοσιιπη μας εἰς (ςητοητία, δοπο, ρ σοϊατὸ νίπ- 
ςΕ5.ποιπο οὐ Ἰοἴταγ, τα καλλίςῳ, δίς, Ῥγαεὶα- 
τλτη νἰἐξοτίατη δαϊριςεγῖβ. 4 γατίοης ὃ Εο ςετ- 
τατἰ ηἶ5 σοπογε, αι οἀ ἰητοῦ ΠΟ ΠΊΪΠ 65 εἰΕρυϊςμοῦ- 

τἰπλιπι, ἃζ πγαση! ΠσθητΙ ΠῚ πγιιπι., 51. ᾿σίταγ νυΐ- 

Βατατ ἰςέξίομοιπ σοπηπχοάὲὸ γοτη οὶ Ροϊΐς ςοπ- 

{ἴλυ. ' 
Ραᾳρ.928.). Πλεςοι ποϑίοδοι ] 51 σά εχ ίβηυ:5,01Σ 

πΙΠ 1] ργατοῦ πιοῦοπι. [ οί πη15 ΟΠ πὶ οἰεσαητοῦ, ΟΣ Ατεϊοϊίπνιιβ, ἐρίτμθτατη πναίσα οτῖτὰ σαπὶ Ποπλης 

ποιῶ σοι κακὸν, ΠΟ σΟΠ]ΠΊ ΠΟ, δύ ποιῶ σε κακὸν, απο 
δττίσιιπι. δ6α ἢ 4αϊά πχαταπάτιπι, [ει ΠΠπηᾶ ππιι- 
ταῖίοπε ἰδέξα, ΡΓῸ ἄλλον, ἰεσεπηι5 ἄλλῳ, ὃζ ἀατίπιις 
{Πὲς ἀλτίιπο τὸ ροίννοις, αάετῃ ςοπήταζείοης ἰογιιατα, 

τοίροπαοθίτ ᾿ς ποῖξγα σοπἰςέξαγα Πρ ογαπι πα - 
οἴαπα ἰςέξοσι ἔδο ὸ ρεγπιίττο. 
Ῥασ οὐχ. Α. τούτον ϑεώμεθα]ν ἰάσταγ Χεποόρθοι 

44 4 Ηοπλοτί σαγπγθη δ] ἄοτο, φιοα Ο᾽ δυοσείας 
Θ.όζ.οχταῖ. 

Ἐἑρχόμενον οὐ ἀνὰ ἄςυ, ϑεὸν ὡς εἰσρύωσι. 

Τρ άςτι Γ). Τούτου δὲ βαρύτερον φόρημα ΝΠ Ε]Π]ου,᾿ 

φόρημα ἴατ ἈἰΠ1] αἰϊι Πρ αῆςατς, ααᾶ οΠπ5, ηποά 
ξογτατ,αῖχας σοίξαταγ. (ΟἿ Ἰοσιιπ αττθητὸ ροτ- 
Ῥεπάει, ὃ γεσθιιπ {Ππ|᾿4 βαρύτερον, φιιοά ρτορτϊὲ 
ἀσσταιῖθι5 Ομ υῖσι5 ἀἰοἴταγ, πο ἀαπιηδθίτ πο- 
ἤταια οδιοξξιγαπι. 51 Ὁ αυισοῖπ Πα ἔπητ ἰητε Προς 
εἶ, τούτου, τῆς τῶν μιϑοφύρων φυλακῆς, α παρουσίας. Οἷα 

πος Οἴπος οπί πη, σα τγγαππο ράγεητ, αργὸ ξεγῦτ, 
ηαπὸφ ρΡογερείπαμι π ἢ Πτθ τ, ἃ τγγάπηο ππεγοςάς Εὶ 
οομπέξατη . (π51ρῇ {ππηρεῖθας αἰετε σορδηταγ, 
146: ἴῃ τγταπηὶ στατίατη,νταῦ 6 ἔδοι ὰδ τγγαπηϊοὲ 
τιαξεοηταν. (Λυὸἀ Διτοπυ Π5 Π  ἴτ6 5 {015 {τ - 
Ρτίδυβ αἰδητ, Χοπορθοη ἀρογτὲ ἀοςετραρ. 918. 
Αὐνδὶ ἀς οἰπίθιι5 ἀἰϊοῖς, πῶς κκ αὐώγκη (ἃ δωπανᾶν εἰς 

σούτοις ἥ δίσοιγ ΒΟΥ τούτοις νοΥὸ τοὺς δορυφόροις . ὙγΥΓα ΒΗ 
(Ἀτο το 5, ὃς πα} τ6 5 πλουσθμΑΓΙ ΟΝ ̓πτο  ρίς. Ηος 
Ἰρίταν οὐδ {Πα ομτι5., 41ὸ πα] πὶ αἰτπα στάδια 
οἴπ698 οἵο ἀπόπητ. ϑεσιθησία ποίξγαπι ςοπίοξξα- 

ξαιϊαϊηθο απέξατῃ, 5ε4 σὰπι αητὸ σοηίξαητος ὃ- 

{βοτατῃ ἐαουαίποαπι μαῖο ποιλῖηὶ πτ δἀάἀίταπη, 

γταἀάεπάμπτη νίἀεταγιντάιϊο ραρ.92.9.1).]ορίτιις, 

πποῤίθδοι πολλαὶ, ἕαςἸ]ὰ ογοἀ!φοτίπη Εῖς δια πὴ πλόϊσαι 

{εϊδεπάμπι. ΕΔο Πς οσγοσ, ἰθιῖ5 πτατατίο. ΝΊ1άς ὃς 

Ραρ.9931:.0. : 

Ῥαρ.9129.Β.Ὑ πὸ αἰραπύδων] αἰδαπόλων ἰΙεσοηδι1Π1, 

ντ ἄσσοτ ρᾶτοῦ ΠΊΕΙ15 ἴπ (5 ςοτητηθηζ. Ραᾶσ.. 49 1 - 

ὉΪ ΠΑ ΠῚ δατετη αἰ σου τα τὐἰρίπολοι, ρατοῖ Ἔχταὶ. 

Ὁ Ροϊαοὶς 6. 8. νεσθ]5.. νὈ] ρύο νἱτίατο νοςαθαΐο 

αἰδίπλους ἰδ σοηἀππὴ σὐραπόλους. ΓΘ ΠΟἤδυα5 σοῦγα- 

τάτη νοσεπὶ κἰριπόδεν, ἴῃ ΠπροτίοΥδις5, εἀϊτίοη - 
τ (αιχαζιῖς, γεστογαῖ, ὰ οἰγοιιηξαπεῖθα5 ρεάϊτί- 

Βιι5. 564 ροίξεα ραιγίς. πιοὶ σουγοξξίοπεπη [ἀαιΐ 

ποι ἀπδίταυϊε, {απο ποτὶς ἐπὶ σοΠΒΓΠΊδας. 
Ηλεὶρία ραρ.9.29. Ε. αἰδιπολεῖν τίω χώραν ἈΔΌΟΠΊΙ15, 
γψηᾺ6 οἱ αἰράπσολοι πητ αἰ ἐΕϊ. 

Ἰδίάειη Ο. Αλλὰ πολυανϑρωπίας } Οὐ ργαοράᾶτ, 
οὐ μιόνον, ἰᾳ ΠῚ οἰλλα καὶ πολιανβρωπίας ἀϊσοπάϊπιπι νἱάς- 
τοτατ, τὸ νεγθὶς νογὸ (ςηποητ δῖα... τῆς ὀκείνου 

αὖ, Ἰοσεπάτιπη οἰ πὰ Ἔχ [Εἰ πγα σα πη , τῆς κείνων, δηλθ- 

νόϊι τῶν αὐ δραπόδων. Υ εἰ, τῆς ὠκέϊ, τουτέςῖν ὀκέιϑι, Ὁ 

Ταδαυιαϊτοταγ ραγείοἰρίμπη οὔσης, 4αατη σοτγοξείο- 
ΠΟΙ Ἔχ ραϊγῖς πτοὶ νος οἰ οἰ οἴσαμι. 51. ἐπίπι 1|ς 
ἴῃ {5 ᾿οπιπιοητιραρ. 49 ς «ΟΧ πηογοατι, 401 1 11Ππ- 
(ἰχατιις ἔαογας. 1 ΘΠ οΙΔυῖι5 ὃς ἰρίε ἰπ Ροέγοπηας 
εἀϊείοη 5 πηαγσίο, ποι; μβαβ!ς επλεπάἀατίοποπι 

ποῖαϑιῖτ. 
Ραρ. 930. Α.Ωἰἷς ἐμὴ δόξῃ παρ᾿ ἀγγίλῳ σκοποῦσιν. 

τα σοπβγιδητ, νη 46 ρᾶτοῦ γαγίαβ ἰοξεοποβ αὐ Ἑ Ἡππροίοσιπι οἰϊπι ἤς ομαθηδαπάμηι αὐ δἰτγασαγ, 
τηδγρίποι ἷς ποτϊαῖας., Δά ΓοηῚ ργαίθητειη ποα 
Ἑλζοτο. ϑοηίπ εηϊτη πἰ γίατῃ σοφέξιι5, ὃζ ἃ Κοπο- 
Ῥβοητίς πιθῆτο γουτίου οχ {{π|5 ᾿ς !ομ θα εἰ οὶ 
νἱάοταγ, αποά εχ ἱπτογργοτατίομα νυΐσαγα το }}1-- 
Θ ταῦ, 

1 :άεπι. Οὐ γῶ τυφφννοις ἰσοτίμοις Ἷ 51 ζοἀοχ πηδη- 
ἄο σατοῖ, Βίς οἹΕ Πυΐπς ἰοοὶ (Ἐπίι5. Ὁ παπλι5 6- 
ΠΥ ἵρῃ αἴτιαι 5, ΠῚ τος ΠῚ ΟΓ ΘΟ ΠΑΓ1058. Γγγαπηῖ5 πο- 

ΠΟΙΟ ραΐο5 οτο ποη οχ ἰπηθητ, 605 τἀ πλεΠ ὰ τγ- 
ΤΠ ΉΪ5 ΔΌΑΥ τα, τα πἀ94ις σαπία ραταῃτ 4]1. ϑὲπ- 
ας Πϊς ἃ νοείτατίθ ίσορο ποσὶ γοπιογυβ νά θταγ, δὶ 
45 ταπηθῇ ἰθοιμηι σογσπρέατη 6 ἀποῖτ, 5 [θππ-- 
οἶδα! σογγεζειοποσῃ [Θιιαζαγ, τα: Παρ Παπὶ ἡἰ- 
ἄστη πιαζατοηοιῃ δαθοῖ; οἀ (ςΐατη ποῖτο τλ6- 
Ἰίογει ποῦ Βαδεῖ. 

Ῥαρ.οιϑ. Α, δωύαντ᾽ αὐ] Υ οἱ δωμαν Ἰερεη άπ, 

ὡς ἐμὴ δόξῃ δοκέϊ, ὐοοιγγέλλω ὡς οὐκ εὖ σκοποῦσιν. οι: 

Ποίπ οτάϊποιη ππττοάϊσοπάα. «ρα γγώλλω ὡς οὗ-- 
τοὶ γε (ὡς ἐμὴ δόξῃ δοκεῖ) οὐκ εὖ σκοπούσιν,ἰ εἴς, ΓΘ παη- 

τίο Πξοσί(νε πιο (οπεθητία νἱδοταγ, [ντ αν Β  νἱά6- 
ταιγ,ντ θα ἔσες ορί πο, )γοπὶ ποῦ γοξξὸ οοηΠάε- 
τατο. δε  αιαπλῖς ροΙΣ ΗΠ δύξηον ε] δοκόν, ν 6] αἱ1- 
4αοά αἰτι [Οδμυο μοι νοςα θα} ἀο Π ἀοτγατί οοπ- 
{ξεν ογθα ταπηοη [Θπποητία, παρ᾿ ἀγίέλῳ, η γοςα- 
[σα] ΠῚ χορ λόγος, ἱ ρτςτοῦ απ οπ τη, ἃ ίαγα ποῖ 
ἰηξο!Ἰοίτον ἃ Γισπτηο]}. πγατατα [άτθου, πα πιτ15 πγπτ 
ταῖίο ποη ραγαα ν ἄβατα: αταιιο ςοηοέξαγαπι ἴ- 

Ῥέας ἰαιιάο. 
Ῥαρ. 956. Ο. ΠΙαρετηκότας ἱππεύων 1 ΓΘΙΠΟἸ Δι 

ὀπιτιύων. νΕ] ὀπ]εύων Ιοδοπάπιπὶ αἷς. Εἰος νετππς 
4ας νοσαθυατη ποι [οἰ] τα ἸΏ ΟΠ 115 εἰτ5 Θά - 
το θ115,. ὃς ποτὶ Ὁ τ οὐαμη 1η Εἰει5 πχάπι ργοργία 

(τεῖρτί5 
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τΣοδ ΙΝ ΧΈΝΟΡΗΟΝΤ ΕΜ ΝΟτ . ἷ ἐΣδὸ 
{πτῖρεῖς αππόταποπίδις ἤς παθῆϊο (ογῖρτα αν, 14- ᾺἋ Ηΐϑ οπιπίθιιϑ Ἰοοἰς δεωήσοντει (στ δοηΦατη,γῈ ἤτ τὰ- 
416 γαγιῖς ἴῃ Ιρεῖβ. Ατχας ὀπιπεύφν Ἡδπτουίσυτὴ 
εἴπ ἀϊεϊτι τἀ ἀραα Ηοπιογιπ ποη ὑπττεύφν, αἴ ὁπτ- 

πτεύφν ρα ΠῚ ἰπιιοπίας. ἘῸΙΕΑτΗΪι15. ὀπιπτεύμν, τὸ ἐπὸ - 
ππύειν, Ὁ «ἰδκέργρς βλέπειν, αϑοὲ τὸ ὕπτω, κτ' αἴας - 
γὴν, Ὁ αἰαδυπλασιασχεῦν Οπηπύφν νεγὸ ἰπ να] ρατίς ἰοχὶ- 
οἰ τοροῦῖγ ποραῖ, αοά ταπιοπ οὐαὶ ἐπ αἰ ΤΠ. τιιπὶ 
ἴπ Βα Π] πῇ γόρογίταγ, ᾿Ἰσεῖ πα1}}15 Ἔχοταρ] 15 σοα- 
Ἀγπτοτασ, Ὁ παπιοῦτοπι (η}Π| ἔἉ}Π0 1) ρτὸ ὀπιτεύων, 
ποά τη Γιοαπο]Δ}} δεν [δρίεμει ὀπιπτεύων (ςτῖ- 

Βοπάμαμη, ὃς {ἰς δὰ πιατρίποπῃ ν᾽ στα ποτα πη, 
Ραᾳρ.9.17.Ἁ. τὸς ἵππευς φασὶ ῥα δίως ἱᾳ φασσομμένους 

ἰπύπτας λἐγεῖχ  ΠῈλ ΧΟΠΟρ ΠΟ ητῖα ν εΥθα ἰΘριητΓ 
δρυὰ ὙΠυςγαἴάοιη Ππϊρτ. 6. ραρ, 4:2. Δηποτοῖο. πῃ 
νοςε ὑσύπτις. Υ᾽άς ποίξγιπι σύοιπι ΔἸ Ε ΠῚ. ν 
δἰ νοχίίεα ἀπ ποιά ϊὰδ οχρ] σάτιτ, 

Ἰδίάςπι,Ο. Αμράτη } Εοσταῆτε αὐαξάτι (ςγιθεπ- 
ἀστ Ν πὶ δ ίαρτγα, ὃς Πᾶς Ἰρία ρᾷρ. Α. τὸν αὐαξάτην, 
ἃς Ὁ. πὸ αὐαξαάπυ]ερίταγ. (Οὐ: γος 5 ναυίοταβ Ὁ 
ΔΟΡτοιϊατίοπο στασα νἱάεταγ πηηα 8. δ᾽ σοάοχ 
ἔληιις, πος νοσαη ιπι οΥἸτ ποιηπικοότερον, ΪΝΝΊΒΙ] τα- 
τηοπτπαζο, ἸΝαπη ὃς ρασ 8.» 9. Π.. τῷ ἀμξάτη, Ἰςῖτ. 
Οὐυοάραρ. 9.40.1). δέ 94.1.Ε. ὃζ 94.4.Ε. πῇ αα- 
ἐάτν. Ὁ πάτο νατίοτας μας οἰἘ οὈίεγαδηάα, 

Ραρ.9.4:.}) Οἰ ρϑώς αὐ] 1ιδαή οἰφΐι18 ὁρϑῶσειν αἷς 
Ἱεσοηπάση. Αἵ ἢ Ὁ ὀρθόω, ὀρϑῶ, ὀρϑώσω,ν οΥὐοτι πα μος 
ἀσαπέξαν, ργοσα] ἀπο ἢ ὀρθώσεω : (64 ὀρθοῦσαν, 
να χουσοῦσειν [οτ α πάν. ΝΝες επίπη Εἷς γε] Ιοη- 
στο, γεὶ Πουίτηο ἰοςιπ οἵδ ςολήξατ. 5 ἃ ἔς} 5 

Ἂ ΑΝ Προ ΟΝ ΠΟΛ τα ποπη τῆς οὐ, εἰ ὡ, (γ}140 - 
τι. ἘΕΠαααπυ αἰ 5 Ιοςΐ σογγεέξίοποπι ἰαπ4ο. 
ἽΝαπὶ νοῦῖδα ἐόγγαρο Πηπτα Γι δια πο δαῖτ ΟΠ σῖτον 
επιοπάδυτ, Οὐα: ραθ]ο ρὸ Εἰ δἀππηταγ, ὦ ὀρθὸς 
ὧν, Το πο αυ ςοτγοξξοπε τι ΘΟ ΠΗΓΠΊδητ. 

Ραρ. ὁ 4.3:0.Τῦγϑ ἀριςερόν] Μέρος {πἰρτι ! ΕΠ ἀτιτὴ 
ψίάοταγ. αὔρᾷν τὸ ἀρ, σερὸν μέρος. ἀντι Τ, ὑπὸ τοῦ ἀριςεροῦ 

μέρος ἀβχεοϑᾶ- οί αἢτε ἀϊεῖτ, απὸ δὴ αριξερῶν ἀρ- 

'χεάϑαι εὐδοκὶκὠτερυν. ΘΌΠτ ΖΕ] σκέλος {πραϊἀϊεπά πὶ 

αἀτοπτ, νεῖ πέτα, ρᾶσ.9.49.Ε. νθὶ Χεπορμοηἤς 

[πηι Ἰπρδῇ αἵρᾷ αὐ ὡτέρω ζὲ σκέλη, πογαπη [Ἐἢ- 
τοητίαπι Γι επηοἸαυῖι5 ἰη Ῥηίοτὸ νογποης (οπαι- 
τας, ν εὐτίτ, τὰ δαῖτα {}}ς {α ]αταγιιβ ᾿ςισατη,ν ὈἱΪ στα 
(μ᾿ πιο  Πρίεαγ. Γοέξοτ ἰά ἰςααλταγ, ψιθθ 4 ορτί- 
τισι οἰΤο τ ἀἸ σαΥΊτν ο 

Ἰδίάοτ, Ε. Αρκέσᾳ κέξοϑα ] αὐτὶ το, πρὸ φϑτὸ κέϊεϑα!. 
Ῥασ.οΣ 3.8. Ἐξαφόναι 1 οιιπο Δ 18 ἐξαφιένα; [6- 

σεπάππι αἰτ. ϑεἀ Π|81] ταπταηάαιπ. ΝΝατινὲ! εἰς 
᾿πβηίτιις ργαίξητίβ. ΡοΓ πιοτατ δ η ξογπιατιις, ντ 
ἔπρε τορεγίας ἀφᾶσαν ΡΓῸ ἀφιέσαν ἴῃ ἱπιρογέοξξο. 
Οὕαγε {τς ετία πὶ ἀφιέναι, ὃς ἀφᾶναι. Υ εἰ εἰἰηΠεϊ- 

τὰς αοτ. 2.46 Έπ|, 
Ῥαρίη.97.4.}). Οἵπως ἀκόνποῦσι 1 1, ΘαΠοΪΔυΐ5 

αἰΐ ἀκονπῶσι ὁ ὃς ῬΙο ᾽ δευυήσον το 3 Ιερεπάϊιπι δωωή - 

σωντα!, Πιὸ ἃ ὃς χιαττᾷ δητο [ἰποᾶ {τ τα (οτίρτιιπι. 
Αἀάαλτον ὃς φαοάρᾶξ. ογ6.0. Ἰερίεαγ. 564 πΠ|ἢ}} 

- χηυταπάμππι. ΝΝαιῃ ναίσατα ἰοϑεῖο εἴἙ Βοπ4. [πιὸ 
νετὸ ΠΠπ|ώ δωυήσων) νἱχ ἀρτια ν]] τερογίαβ. Ὁ ιαπι- 
τις ΘΠ τα ἔαταγαπι δωνήσομαι, τ ἃ δειυάω μαι, δεευῶ μαι 
ξουπιατιπι, τ ν ΠτατιΠΠτηιιπι, ταπηθη πος δου ξιις 
Ῥείου πιράϊι5, ἐδδευησα μέ, πες πη μίης ἀεάπέιί 
Τεραγίππταῦ ἀριὰ Α]ἴο 5. φιοά (αἰτεπι ἴῃ νυ] ρατίς 
φταμππατίς 5, ἰοχΙ ο{η; [οτΊρτα ΠῚ ἰεσαταγ. Οὐατη- 
αἷς οπίπι ἰρία ἔογπιάτῖο πτ  ορ τί πη τατη θη Ρίοθα- 
τουαπῃ {στίβτογιιπι αὐπέξοσίτατε » ἃς Ἔχει] 15 ΟἹ 
ςοπῆτγπιδηάα. Ὁ τ ἢ ἀςπητ, ἈΠ ΗΠ] τεπτογὲ πηατᾶ - 
απ, ρτς(δγτίπι οὰπι πα}1ὰ ποοο ἢ τας μος ἤαρίτετ. 
ΟὐἹά επίπι ααφίο τοίροπάφαπαϑ ἢ ας ἀἰζατ π 

Β 

ταὶ τοτηροσῖς γοτία Ρ  πιγα]!ς ἐπ Ἰςατίαἱ γα} 59 
γὙτσοηοξάδηλιϑ Ποῦ δωυήσωντα ΒΟ ΠΕΙΠῚ, ἃς ἰορ εἰ - 
πιὰπὶ εἶδ νοσαδα πη, ἂτΊ! ἃ ἀκον τοῖσι Τ᾿ εἰκον πῶς 
σι τα τα πα! ΠΕ Πα 41 σοποεοτῆι5. Ὁ εἰς 6. 
ΠἰπῚ γ 4 141 ἀκονποίω, ὠς ΝΟ] αἰκονοιόω, αἱ, Ιεσίτ ΝΒ 
{οτίρτατη οχίξαῦ ὁ Ὲ  υϊ οι ρηογο. 566 6{Ὲ ἔπτιι- 
ταπι Αττςᾶ ἢ ξογ ται πη. εἰκοντίζω. ἔατὶ ΠΟΤῚ. ὠκον. 
πἷσω. Αττίσαπι νεγὸ, ἀκονπαί, ὥς, (. ΠΙῸα νετὸ ὅπως 
ταῦι διταγο,, φαὰπι ρυφίξητί; ἃς ἕλτη ἱπἸσατίιιο, 
χαὰπι (αἰ απ έξίαο αδίῳφόρως σαιάθι. Χεη, βαρ 
οσι.Ο ὕπως ἐμπείρως εξ4. [461 εαάραρ, Ὁ, ὅπως ἔ- 
σονται. ὃξ δός .1)- ὅπως σῖπιεν ἕξουσιν: ὃζ . καὶ ὅπως ὑ'πο- 

᾿χωρϑσουσιν. ὃζ οὐσϑ. ΒΒ ὕπως ἔσονται. Ν Ἰὰς Ρίατα ἜΧΟΙ“ 

Ρἰατη ποίξεγο ἰπάϊςε σγαοἰατίπο,[η νοςς ὅπως. 
Ραρ,.971.Ε. Η' γὃ χρεία κεγώλίω προϑυμέὰν σωμθϑ.- 

λετα} Ὁ υληγ5 Πποα ἃ Ποιποίδιίο αἰοϊτατοοπρὰ 

ἢι ἐτεαθηξίτς ,ταπηθη νυἰσαΐαπι ἰεέξξίοποῆι Πο- 
πε[ξὲ τοσὶ ροΠππλπ5. Ν 4πὶ ἃς ΠΟογατοϑ ἴτα Ἰοπαΐ- 
ταΓ, συμξαλόμμενος μεγίςην ἀυτο δειύα μιν. (Ὁ παι οδτεπὶ 

Ο πες οτίδην ἀφείς αὐτοῖς [παπαϊοτιγ. Η οο ἀπζαπι 
δά εααίτοϑ Γθξεγοπ ΠῚ, ἐς αυΐδιις νογδα βπσ, 15 
ἄσπη Γιεαποἰδιίῃ5 {ΠΠ 16 τ παρξών σεηίδτ ἴῃ ἔσσαῤ- 
ξῳ τηπτα άπ. 5.6 181} ἱπποπαπάπην. ΝΥ ηὶ οἵα 
ἔλλφψις ραττίοε]α: αἷς απδ(ντρ μι {ἄρτγὰ ἀδπηῦ - 

{Ἐγατυϊπιὴ) γ οἱ ἐχρεοῇλ, νεῖ {πθδααΐτα, νυ Εἷς δαπὶ 
(πιά τί ρατοτ, νην ἔασον [τρὸ ἠδφηοζᾶς. Ὁ παπη- 
Οὔγοπη ἰπητορτὰ Θγῖς ἰοσιτίο, ἔς αρξαι αν, ουτέςιν ὑπ- 
ἄρξιν Ν᾽ Ἰοηρ 5 αθαπγι5, ρᾶσ.972. Δ. φιλοτημιε- 
αϑα! αὐ ΓΟ φιλοπμιηϑήστεϑϑαι: [Ὀ] ἀαπη, 8, ἐνερηότατον αὖ 

ἄνα! Ρτο ἔσεοϑα)» ΡΙαγα Ἔχοπηρ[αἰπ ποίξεο σέαοοϊα- 
τίηο ἰπάϊςε νίήο. ἥ ᾿ 

Ὡ Ῥὰρ.972.0. Οὐσ᾽ ὅτω συμβελεῦσαι ἴις οἵην τε εὐὑρέιν] 

1 δαποί δυίις πες τα Ιερεηα ςοπίοτ, οὐδὲ ὅτῳ συμ- 
ξουλεύσωτο ἴις, οἷον τε εὑρεῖν, 864 414 Ορτ5 ταῃτα πτη- 
τατίοης, οὑπὶ νηϊοὰ Πτογα τππγατα τόσας ἰοςι5 ςό- 
τη οα!ΠΠπ|ὸ (ἀπαγὶ ρο ΠΠτὸ [,ἐρ ἐπάγη ἐπΐπη ἕν᾿ ργὸ 
ἃς, ἤς, συμξουλεῦσαι τιν᾽ οἷόν τε εὐρῶν. ΕἸ ογατη ἀατοΠΊ 
γεγθοσγιπ ας δεῖς σοη γι ξῖο, οὐ οἷον τε εὑρῶν ἀν᾽ 

οὕτω συμ ελεῦσαι , πλίω ϑεῶν. Οὐκ νεγθα ἤς αἰ] ςῖ- 
ἀϊὼς Δ1185 ἘΠ Ἔγεητεγ, οὐσγ οἷον τέ ἔδιν,ν ΕἸ, ἐογ οἷόν τ᾿ ὅα;ν, 
ἥγρίω οὐδὲ δδινα τέν ὅξιν εὑρεν ἕινα., πλίω) Δ ϑεῶν, τεὸς τὸ 

ὅτω συμβουλεῦσαι ἴᾳ ζιαῦτα. Τ)ὶ ΟΠ 15 ΠῚ ΠῚ συμξνλεύω 

σοι ἴοῦτο. Ὁ παῃ 4 τι {Π 4115 ἰῃ 1115 τοιαῦτα, ρταρο- 
Πεϊοηΐς κ᾿ ἀοέθέξαπι οἰ ἀἴσατ, απ ὁσητία αἶχα- 
τῖπη. (ὐοπί έξαγατγη {πλτη Θιιοητία ςοπἢγπηδῆτ, 
εἰκὸς ὃ μᾶλλον ἐϑέλφν αὐτὲς [τὸς ϑεός ̓  συμξελεύφν πότοις. 

ὅζοατ. Οὕτως αὐτοῦ ἀϊέξαπι, νε ἱπτε!]ΐρατατ ν οἱ 
καλῶς. Ε] ὥασερ οἱ ϑεοὶ, 4" οπχηΐᾳ πότᾶτ, ὃ ρες [ξὰ- 
το ροῆηητ,ντ αητὸ Χεποόρῆοη αἰςοδαξ. 

Ῥαρ.976.8. Αφίφενται τὸν ἥλιον το τας σκιας 1 51 
ςοὐεχ ε[Ἐ (ἀπ5,ἔλλψψις ΟΠ ἃ κτὶ, ἔτι δὶ ργαροπιίο- 
Πΐ5. δ᾽. διιζοσῃ τοῦδ ἐοοιι5 ἃς ΟΡ ΘΠ 6115, οὐτὸ ᾧ ἐργα- 
σίας, (ἃ τῶν κωυἡγεσίων ἀφ, σαάντου ποῦ τας σκιαξ, 1. ἔπ 

δία τὸν ἥλιον. κ᾿ ΕὨΪΠῚ ρτῸ δὶ ρα ΠῚ πὶ ἀρὰ ΤΠ πογ- 
αἰ δ πο πἰαβ,, νυ ράρ. 406.10.470.524.725.{26. 
527.:91.:607. Ρτο φαίδας νεγθῖ5 Χοπορμοη {- 
ΡΓὰ σαυωνύμῳς αἰχίτ, δἶπο αἶ' καμηγεσιῶν ἀπαλλαῆασιν. 

Ρὰρ.ο78..Διακινοαύτων } 51] «ο΄ ΕΧ ΠΊΘΠ60 (4- 
τοῖ, εἰἘ τι ϊο [πλιὰ Ρ τὸ δα κινοἴτωσαν, οὐ τοίροπάε- 

Ο ὕυητ ΠΑ ἐχνευέτω σειν, ὃς πσρφίτωσεν. Εἶος πΙοπΕο, 
44 ΑἸ οαιι ἀϊςοπάιτιπι ΕἸ] Ἐν δα κινῦσων, σα οα ράτας 
ΕΧ ραγτίς!ρ 15 {Π|ς, ἀπαλλα ἤῤμαναι , ζιθ σαι, ϑζοατ. 
Ηιμιπηοαΐ διιτοπι ἀτεἰς τη πιπὶ ῥ᾽ γί πυῖς ᾿ῃ ἰοοῖ5 
ἀρ Πυηςρία πη ΧεΠΟΡΒοπτειῃ ἱπιιθ μία, να [α- 
ΡΓΑ νι ογο ςος, δεῖ πῆγα, ρᾶρ.ο8ς. ΟΟ, ἐμιξοώντων, 
ΡΟ ἐμξοκτωσου. 
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Ραρ. 978:Ε. ΑἼγειν αὶ ἄμηνον τοιὶ κωύας τὰ ὅρη.) Πὰ- Α ,αβδαφέρειν τίω σήμονα πεῖς δίᾳζομένοις. 5 ε« ἐδ᾽ ερεηῦ 

ταπι ργοξεἐτὸ ἰοηαεπάϊ ρεπιι νἱάθτιισ, ηΠ ἀϊςς 

σὲ ἄγειν Ππρίοχ εἴς ργο ςδροίϊτο μεΐζάγειν, ντ ρᾶτ- 

Ιο ροίξ ἀἰείτατ ᾧ ὄρη μεταϑεῖνοΥ οἱ οἰξ ὀλειψις ργαρο- 
Πεϊοπίϑ κσ',ν εἰ οτίατη ργορτοῦ Πιμ τἀ ποτα (γ}}4- 
Βα (ςᾳιρητίς ἃ, ργαροίτείο χτὶ Ρεγ ἱπιργιἀθητίαπι 
ΠΡ τατίῖς οἱ  ρτατογῖτα. ᾿Ὠὶςοπάϊιπη βηΐῃὶ εἴϊες, ἄ- 
γειν ΧΕ ὕρη πολλοίκες., ΚΤ' δὲ α ἔργα ἡῆον. ΜίτοΙ ἀατοπὶ 

δος αὖ αἰτς Ββαέξεμας μαι δηἰπγαάπογίαπ, ΝΙΠ1] 
ταπιεη τατο, ΝΝΔηὶ ὃς ραυΐο ροΙῈ {πθ]ϊοίτιις οο- 
ἀθπιπιοίο, ἄγειν ταὶ καύας ζὰ ῥαχέα,ρτο χα ϑαχία, Βὶ 
αυοα ]οηρὲ ἔγεφιιοητίιι5, ον πτάτια5. [τεπὶ ΡᾶΡ.. 
οϑί. Α. ϑέοισι ζξ αὐαύτη, ΡΓΟ κτ' τὰ αὐαύτα. Γ,Θξξογομλ 
Βὰς ἀεσε γοϊεὶ πποπίταπι., ἢς 4115 ΕΧ πλεῖ ῃδης 
Χοπορβοητίς βαἀϊτίοπεπι ἃ που ὶβ πορ! σοητοῖ ε- 
Τξτεςορσηίταπῃ. ᾿ 

Ῥαρ.983. Α. Κωωηγεδεῦτα ἀπέχειϑαι ] νε]αδαιι- 
ἀϊθιάμιτῃ χροὶ πε δῇ, νεὶ οἰ Το πητηι5. ἀς ]ὰθ [ἃ- 
ΡΓα, αὐ ζ΄, ὁκιωηγετῶν ἀπεχέϑω. {ς ἐᾷν, Ρἴο, ἑάτω.ἔς 

ἱϊτοτα Ὁ. ἄγειν, το, ἀγέτωον ε] ΡΟ, ἄγε. ἃς ἐϑιζειν Ρίο, 

ἔϑιζειν ΟἹ ὁ κωυηγετῶν ἐϑιζέτω.ρίαγὰ ΘΧΘΠΊρ]α νά ρᾶρ.. 
οϑ4ι. .οϑς.Ο. Ὁ.Ε.9856.4.8.0. 

ΙΡιάοτη Β.Ε νωντίοι ὦσιν οἱ ἰδόντες ] Εδαποίααϊις [6 - 

σοηάμιτῃ αἰτοὶ δρῶντες. 56 ἃ η181} πχατδάμιπ). Ν α]ρα- 
τάτῃ επΐπι ἰεφείοπθηι ςοπηποαὸ Γοτίπογε ροία- 
Γλι5, ντρατοῦ πλρι ἀοςοτίη {ιἷ5 φοΟΠηΠΘητΟΡαΡ;. 

414.{δη{|5 εἰ δοπιι5 Πίης εἰοίτιιν., Πξς (ΟΠ ἰςοτ, 
ΝΝε φαίτο νἱἀογίητ, ἰορο5 νεπατίοηΐβ νἱοἰθητ.. πς 
4ἰϊοβ τὰο Ἔχοπιρίο σογγαμαραβ » ὃς δα να Πατὶοἢ 5 

Ἰερεϑ νἰοἰδῃ 445 ̓πηρ6 145. 
Ραρ.98... Υ' ρεμιξάλλεϑωι ] Ε]ος 44 ΠιμΠΠτιι- 

ἀΐπειη δ᾽ ὑαβρεμφορεί οϑοο ὕψων ἀϊόξιτα ν]άσταγ, φαοά 
δρια ϑαΐάαπῃ [οσίτιγ. Ὑὡρξαλλεοῦτ ταπηεη, ιιο ἃ 
Ἰιοαηςοϊααίο ἴῃ μαῖι5 Ιος {εἰ Ππἰταϊταγ, αὶ πλα- 
φὶβ Ρίαςει. 

θ᾽ 4επι Εν ἀπέδοις 7 Γιοιῃ οἰ Δυῖτ15 ἐν ὅθηπεέδοις [ε- 
σοηάστη αἴτ,ντ ὃς ρᾶρσ.9 93. Α.ΡΓΟ ἄπεδὸν [οε] θοη- 
ἄστη ΑΒπγπηαι ὅηηπεόον, αιιὰ5 νΟς65 σογΓιρταβ οΠ8 
αἰοῖτ. 5. (4 Π1}}] τηταππάμιπι, ΙΝ αν ναἰρατα ἰεξεῖο 
οἰξίαπα, ὅς Βοπα, ομύμηας ἰοααπι Πάθος, ὃς ἰο- 
Τα ρἰαπα,ρ]απίοἰέπιηαο Πρηϊῆοας, ααοά ὅς επη- 
οἰδιιῖας Εἷς ἱπτο ]Πσοη τ ἀἰςῖτ. δας, Αἰ πεδὸν, τὸ 
ἰσύπεδὸν, (ᾧῷ τὸ ὁμαλόν. Θουκυ δῇ δης,οἱ ἢ Αἰ ϑηναῖοι κα τέξησαν 
εἰς χωρλον ἀπεδὸν ἵι. δζο. ΕΤΙς ἰΙοςι5 Ἔχτασ "δ. 7. ραρίπ. 
«το νά αηποτ. 6. Ὁ πεπηδάτηοάιιηι διτειη ἀξυ - 
λος ὕλη τἰωὺ πολύξυλον, ἃς αἰχανὲς πελάγρέ5 τὸ πολυχανὲς Π- 

σηΐβοατ, ἢς οτία μη ἄπεδον, τὸ πολύπεδον. ἸΝ4Π| τὸ ἃ ἴῃ 
τα] τίς νίτη ἱπτοπάς παῖ παθοτ. πὰ ἀοτε ςοηίαϊς 
Ἑαἰξατῃίαπι., ὃς [ςΠο] αἰξοη ρας ἴῃ ΖΕ (ΟΠ γ ]τπ,, 
1ῃ Ὀγοπιοιποὶ νι ασα απ, Ραρ. 13. νὈΐ νοχ ἀ- 

κριμμηῶς Ρἕο πολυχοιμιη ος ἀςοίρετα κατ᾽ ὅηΐασιν τοῦ ἃ. 

Τιοξξογ ἀς ποίξγα νυΐσατα Ἰοξξίοηιβ ἀοέθηποης 
πα ]ςσοῖ, οι] 0 ἔαποατ, αὶ γΘΥΙτατὶς Ραγτοβ τπογῖ οο- 

Ὠδτιγ. 
Ῥασ.9ϑς.Α. Προφορούμεναι ] [,οππο[ Αια αἰτ]6 - 

ϑοη άπ αἰραφορούμαναι. 5 ο( Πἰ [1] τη τᾶ ἀαππι. πὶ 

1α]. ΡΟ ]αχ [16.7. ς. το.2.2.6.Π{πατη Ἰεξεοπε ἀροττὲ 
ςοπῇτπητιατς Πϊς νου ἰ5,. ὡ» Στῆσαι τὸν οἡμονα ἢ πὶ 5η-- 
μμόνιοι Καὶ πτροφορέν αϑοω οὕτω γὼ ἔλεγον οἱ αὐλικοὶ πὸ νωῦ δίᾳ- 
ζεϑα καὶ τὸ δα. )εοϑαι δὲ ὅδιν ἐν αὐτῇ τὴ λέξει ὐρᾳλαμέξα-- 
νόμενον, .. Ο᾽ σἹ εξυφαίνεθ᾽ ἱξοὺς. ὁ δὲ δίμζετα.. Νἱάς 

Ῥατχίς πηθὶ σοπημοητ, βαρ. 517. ΑἸ ΟΡ ἢ 65 ἐν 
Οἴρνισι,ραρ;.3.68. 

Αἰ πολούμεθ᾽ ἄλλως τίω ὁδὸν τυροφορουμένω. ϑ6ἤ 0 1α- 

{ξες, πσρϑφορουμάνω, δεδρο,κακέϊσε πορευομένω ({Πς οὨΪ πὶ 

1θ1]εροη, ΠΟ διτο πη πορενόμενον, ντ Υἰτ οϑὸ (οτῖ- 
Ρζιπὶ [οσίτατ) εἰς ἰανανΐία. πϑοφορδαϑαι γὸ λέγεται » τὸ 

[ΩΣ 

}9) 

σ 

ἀυιτὴ τὸν στήμονα. Εττοῦ οχ αδγειίατζιγα πατιι5, ΟΟη 
(α]ε ὃς δειίάαιπ,ι μας Αὐἠ ορΒαπίς ἰοςιιπι εἶτ 
τατιδαέξογέπησιιο αἰ ΈΘτεἰ Πιπαἰς νεγδὶς πομλίπατ,ας 
{{84 6πὸ γτίταγ ν εὐ θῖβ, σαίδιις. ΑΥξορῆδηςς, δε ῖ- 
Ρίπιιβ σοπιπιεητατογ Ἐξωρέξις δάας φιδάρυά 
ΑὐΠορίαπεπι οςοπίξατ ποτ αἰραφορουμμάνω:[ε ἃ κυ 
«φορουμένω ἰορεπά πη, ντὶρία πχοιτογαπι εχ ἀρεστὰ 
βαρίτατ. Ωυδιλοθτγοπὶ ἤογιπι δαξξοτγίγατεγα [ε- 
“ασζαβον αἰσαταπα ἰοξεἰοηοπι οπδπ εἴς ςεπίξο. 
ΝΙΒΙ ρίας πιαταῃ 1Π1. , 

Ραρ.986.Α.Οὐ πάλιν, οὐ πάλιν ὦ κωίες ] 1,εαπε[α- 
αἷτις ἰερεη άτηπη αἷτ τοὔμπαλιν, τοὔμπαλιν ὦ κωύες. ΙΝ Απὶ 
([π4αϊὉ) ποι {{Ππ οηα5 ἃ ν οἰξΙρ 5 αρογγαηταβ, τα- 
᾿ιοσαητίβ νεπαζοτίβ νοοος {ππτ : (εἀ4 Ροτίπι5 ἰηςῖ- 
ταῃείϑ,ν τ γα  Π5 [ἀδ πὶ ἀσαπτ. Ὁ πατ)οὈ ΘΠ] τούμιποι- 
λιν, τύμπαλιν ὦ καύες ἰεσρεηάιτιπ. ΙΝ πὶ εοαϊςεηιι5 
ἀϊχῖτ, Ιὶ οτίο, αὶ οτγο ΕἸ ας 16. 5 ς ἃ πιδι} πχατᾷ τη. 

ΝΝδῖῃ νυ!ρατα ἰεέξίο οἱ Ἐ ορτίπηα, ἰεπ πη αας ορτὶ- 
τηὰηι μαῦοτ. δὶς εμΐπι τα ππτνογιεηάα, Νοη τε- 
το, πο τοῖγο ὃ σαπ65, (οἰ σεν γε τ5) Επὲξ- 
τἢϊπ15, πάλιν, τὸ ἔμπαλιν» ἐίπεμυ αὐ παλιν, (ὦ τὸ ὀπήστ , (ὃ 

τὸ ἐξ αρχῆς, χρὴ τὸ ἐκ δευτέρου. πάλιν ἐλϑέιν , ἐπανελθεῖν. 

Οὐ δυοτείας Ἔ.187.. 63. 
Καὶ δη΄ μ᾽ ἀεᾷ τω πάλιν ἐλϑέμεν ἀκ μεγίροι.. αἰπὶ 

ζ΄, αὐάπαλιν ἐλϑεῖν, ἐἴτοωυ ἐξελϑεῖν τοῦ μεγχέρου. πάλιν ἰένα!, 
αὐτὶ τοῦ, ἐπανιίναι. 1616. 16. Ηἰϊς ἰρίταν οτῖτ ἔλλειψις 
νετθὶ νοὶ ἐλεύσεεϑε, ν ΕἸ δραμέϊοϑε, ρος φτοά ἰητοῖγο- 
φατοηίβ ποτα ἧς οἱ Δἀήοηάα, δραμέϊϑε; Ησοδιι- 
τοι ἐλλεέψεων σεις Ποη (οἸὴ πη ροξεί5,ντίαρτα ἀο- 
πηοηγατιιπι ραρ,. 5 46. ἴη νοςῖθι5 αὐ δὴ ταύτη ὀκ- 
πέμμποισιν: (ε4 δέ ἢ {ἘοτῖςἸ5, ἰ ποτίαπι ει οἰ ἘΠ πὶ 
ξαυλη]ίατε σοιηροτῖαβ, τ ὧν ταί κθ' Τιμοκραίτους, βαρ. 
401. 3 «εἰσήχθη, ( θΑι ἀἴτῸΓ εἰς τὸ δικαςήοκον. Τιμᾷν 3α- 
νάτου, ριὶ πξοοιμιᾶν δεσκαϑ, {ι5. δκίω, ν οἱ ζημίαν. 4.9 6. 
ἀφρατείας ὄφλειν, (1. δίκίω. 4.9. 6. λαγχείνειν κλήρου. 
{06..δὑκίω. ξαίνει πολλαὶ, (0. πληγώς. ὁν τῷ αἷδὶ αἴδᾳῳ- 
πρεσβείας. ρα ρ..17 4. ΑἸἸα ἰοχοοπτα Ἐχοπηρ]α ροίϊξιῃ 
δίξοτγγε, φια ἀρ Γλοπιοίς ει οἰΐπι οδίοτειια- 
αἱνας ἀΠ]ἰσεητετ πῃ πλεῖϑ ἴῃ Δ] ογατογεπι ρεγρο- 
τα]5 σου ΓΑΙ 5 ἰη [σοτὰ ποη άπ οαϊτὶς ποῖα- 

αἱ. Η ας υτεπὴ ἱπτεγγορατίοηϊς ἤραγα, ντ ἀοςες 
Ηετγπιορβεηε8 ὧν τα αἰϑὶ τοῦ χτ' πεόσιν οἡμαῦι, πχαχί- 
τηατῃ νττ παθεῖ. Ηἰς Ἰρίταγ Βαΐμ5 ἰοςὶ (ΟΠ 5 ρἰα- 
Ὧι15 οἵξ, ὃς εἰεσαης. ΙΝΌη γα δ εἰς ὁ Νοη γϑα! δ τίς 
ὁ σῃ β ας γεπαζοῦ οδίαγραδίτ,ηαδὰ οἴξεῖο ἀε- 

ἤΠητ, πος νοπδγουὶ οαβ γομοςδἢτὶ ΠΆΟΓΟΠῚ σοΓαητ. 
Ρτοξεέξὸ ᾿ Χεπορβοι ἰαια νίπογος, ἢ οι ροί- 
{ετ,ἰογιιτα (ςεῖρτογιιτη ἀρογσίπηο ἀοξοπίοτί πχαχὶ- 
τγᾶ5 ἀσογεῖ στγατία5.0 ᾿πξε ἰχ {Ππ|4 πγεάϊςοσιὶ σε- 
Πιι5,6111 ρ γα ἰριιαμα αὐτῖς τη αἰςας ἔασι ϊτατοιη ἐν αἰ- 
Αξαὶς τῶν αὐβρωπείων μελῶν μεταμίορφώσεσι 5 καὶ ὀφιματι-- 

σχκοὶς Κα ἐν τοὺς οὐκ αήροις τομκαῆς, τυΐοι τομαῖς, δίποτομκαῖς, (ἃ 
ἀκρωτηρκασκκοὶς αἀἰσαστνίσως., προπετῶς 5, φιλοτίμως, καὶ 

“ὐδῳλόγος τιθϑσι, καὶ τουΐρις ὡς λαμιωρϑτάτοις αὐδραχε- 

γήμασι μεζ κόμπου καυ γῶν! 
Ῥαρ. 687.) .Ταὶ σκύλακας ἰέναι 1 Εογτα6 πο] 19 

ἱέναι, αὐτὶ τοῦ, ἀφιέναι. τουτέςιν ὁ καυηγέτης ἀφιέτω. Ι΄τετ- 
Ρταβ ἰαείπιισ, Ζΐ ν οστίτρσατα!! ἰαχαπαϊ ογαητ, τληι 
ςοηϊοέξαγαιη ςοηῆγπηδτ. 

ΙΡΙάθιη, Ε. Μὴ ἐνκόσκιῳ ] Ετ. ΡιΡασ,ς 21. 'ρρεπ- 
ἀτιγη ἀγδίτγατιιγ ἐν ἐδενὶ κόσκκω. 8.1 445 ἴῃ γΟςα κό- 
σκίος. 5.οἱ δὲ ΤΠέρσαι ἡονηϑέντες ἔφευγον ὁ δενὶ κόσμιῳ, τευ- 
τέσι τάξε. ΕΘ Δ ἢ. ἐκ ἐν κόσκιῳ φεύγειν, πὸ ἀτάκτως φεύ- 
γεν. ας Εἰ Ῥ. ςοηίοέξιιγαπι σοη βγηλαγε ροίπιηε, 

Ρὰρ.ο88.4..ΟἿδν αἰαιρῶν}} 1.οὐπο]αθίιδ αἰτ]6- 
φομάατα ὅπιν εὕρωσί π. ἀαπηὶ ΔΙ αυϊὰ ἱπιςποτίητ. 

Ἐρο 



Ἢ 

ἰχι2 Ὁ ΝΕ Ν ὃ ΒῈ Ὁ ΕΝ δ Τ Αν ν, ι} 
Ἐρονοτὸ δᾷν εὕρωνταί τι, ἀπιο ἰδριὲ τχϊποτοπι Πα: Ἁ  Ἰγατὴ οἰξααϊτ,,, ἐῇιιπαῖτ, νοὶ οἴιιπἀοὕς ςοπίπεαϊες 
θεῖ πυπτατοσοῖῃ. Ν᾽ οὔο5 δπτᾷ Ραἠΐπιια5, ἃζ τπράϊας 
Ρτο ξεἰ 5, ὃς ςομττὰ, αὐ Αττῖοῖδ ἔγθαιοητοσ ν{πτ- 
ΡΣ  ἴδτὴ ἔδρα πυσηεΐπλι5, ΘΧΕ ΠΡ ἢ Π!α1πὲ τα π ΠΠπ|- 

πε αϊπημ5.Ὗ οἱ οτίαπι ἢ ς, ὅτ᾽ αὐ εὕρωνται ζί ρτὸ ὅτε, [5 
τις ὅζιν. Νατα τὸ αὐ πιοάο ργαξϑαϊσ, πιοϑὸ (δ αυίταΐν ᾿ 
γοῖθα. ΝΙΒΙ που πυης ἀβογειγ. [ιοχίσα νυ]ρατά 
Παάρήνπείαπτ. "ΓΙ εέξοτ ἀς ποίξγα σοπίοέξιτα ἕαοίας 
ἱπάϊεϊυτι, ὃε Ἰϑξίοπεπι ἐαπι Ἔα ιατιγ, φυὰπι δά 
νογίταζότῃ ργορίτι5 ἀσοοάετς Τπἀϊςατίτ. : 

Ἰθιάδθπι. Ε᾽ πημέλειαν ἢ ποιήσον τότου μᾶλλον, ἡ ἐκε- Β 

νου φρονπίζειν 1.6 σἰτίπτα ςο ἰξγαξεῖο ροίξι]ατ, ντ ἀϊ- 
ὈΔΏγΕΙϑΝ ἢ οκείνου φρονηίσοισι, ΜίτΟΥ απτεῖη πος δῦ ἃ- 
{π|5 Παξξεπιις μαι οδ(εγαατιιην. τόφυςτῦ ϑηθάπ. ὁκεί- 
ϑυυτῇ σιτίν τῷ ῳϑϑς τοὺς αβκυσι χῇραὶ τὸ καυηγέτυυ ταῖς κυ- 
᾿σὶ δ᾽ δοῶχ, φιλοιῶτος. Τἡτοῦρταϑ [ατίπιι μᾶς ἰσορυ πὶ 
δίταυίτ, φαΐ ποι ἰρία νοῦθα: (εἀ εογιπι(εηίαμα. 
ΔΟὈΪ 5 ἘΧρΓο ΝΠ. ποι ὡς δτμημιέλειαν, ὃζ φροντίζειν » ΟἸΠῚ. 
σοί τίπιο σιυωνύκευς ροίιτα γεπα οαπάσιῃ Πρηϊβοᾶτ, 
πίπγίγιπι (ΟΠ αἴτιαι οἵς ἐς εο, ἐς ιο νοτδα τ, 
Ὀταπι οἷτις σοτοῦς, ἰὰ οσγαγέ, νο] (Οἱ οἰτὸ ορτατο. Ὁ 

Ραρ.9 9.0.1). Δοκδας)Ρᾶτογ πη. ἴῃ (σοηγιρααίη. 
:21-.-ἀκίδας Ιοσοπαά τη τηοποτ. 1 εοἰδαία5 μῖς ρα- 
ἴΓΟΠῚ ΠΊΘΙ ΠῚ » 46 ΠῚ ΑΠΊΘ ἢ ΠΟῺ ΠΟΠΊΪΠΑτ, εὔφοχον 
Δρρείϊατ. Ο ἱπυϊέξιιπιν οσίτατὶς γοραγ! 

Ῥαρ. 992. Σωωυέχοϑ γίρ] Ρ. πα. ἴῃς τ. Ράσ.. 7 27. 
σίιυ ἐρχον") γὸ ἰσσο μά ππι πλοπεε. Εγατίςο5 οηΐπι ([π-- 
4αϊ)ςοπουσγιητ. Ηδης οπηοηἀδιίοποπυ 1 Θπη- 
εἰδυῖα ἰπ πατη ροίξγεπγαπι Χεπορβοητίϑ εαϊτίο- 
ποπὶ Γεοίρεγα ποθὴ ἀπ ταις. 

Ἰθί ἄδην. Οὐ ργίω κατέϑετο ] Πιδα πολυ ὀργέω αὐ 
πατέϑετο ἰοσοηά στη αἶτ, δε Π18}} ἀπ ἀεπάπτη. Ναιη 
τοπιποάμ5 ἰσπία5 ἐχ ναΐρατα ἰθέλίομς οἰϊοίτατι 

δίσραρ. οοζ. Ο. ἐπέθεσαν, ρτο ὅηπϑεῖσι, ΝΕ] ὅηνιϑέ- 
ναρφιλᾶσι. Υ Εἱ ΘΠΪΠΊ ΕΠ χρόνου ἐγαλλαγὴ, ρτατοΥ ταῖτι 
ΡΓο ργαίξητι κατατίϑεται » νΕ] αὐ ἐεὶ πη πιὸ ἀμ: 
Πρηϊβοατίοπειη ἀαπάδλπι Χοπορῃση ἤς εξ Ἰο- 
τατας. Ὁ πο Ἰοαπεπαί σαπαϑ [ἀστίς (ογβεῖς ε[ 4 --. 
τα!  Αυἰ ΠῚ πλαπν. Ὁ υἱποτίαγα ἴῃ ιοτ ἀΐαπο ἔογπηο- 
ποῦ αύάμη Δ] 14 14 σον ΕἸ ΠῚ παπὶ ες γο αππι5 4ε: 
τπιοηξεέγατςο, ἀἰοῖ πη 14 ἴαπη ρεγαέξιιπι, ἡπο Ποῖ 
ἄπη εἰ ρεγαξξιτο : (δὰ Ὀτγοιι! ρεοςζι!άπθίο ρεγ- 
ἀθοταγ. Ὑ τ ν ΡΈΕΙ. ἸΝ Μ]}18 ε5: 

Ραρ. 993. Α. Αἰπεδὸν ) 1,Θα πο] Δἴμς ὄγμεδεν [6- 
Ῥεπάμιπι αἷς, φιιὸ ἃ ἄπεσον νοςοῆι σογΓρτα  εΠ8 
Ρυτζοτ,ας αἴίγπηος. [48 Ππρταὰ ραν, 8 4: ξλοϊοπά πὰ 
σοηίςτ. ϑεὰ {ΠΠὲ πηοι πα τηι15 νοςο5 [πὰς οἦτξ θο- 
Πᾶς, πὸς ν]Ϊο πιοάο πηυταημάας. [1οζιπὶ πὶ 
τοηίαϊε. 

Ιθίάεπη Ὁ. Ἠ" ἔμπαλιν Ε- Ῥ. ρα. 718. ἢ ὦ πείλη! 
Τα ποἰδαῖα5 ΠΟΠ ΡΔΙΓΙ5 ΠῚΡῚ ΠΟΙ ΠΙΕΠΓΑΓΙΟΒ.» γΠ5 

ἀε ςοτγεξξίοπειῃ {Πᾷ ἐοηίξας εἶξε ἀερτγοπιρτασπηὶ 

[εἃ ΡοΙ] εἰς διιδξουίτατοιη ἴῃ πα ΡοΙξγοιπιαχοποις 
ῬΒοπείς εαϊτί σης ἰδ ἀατ. ; ; 

Ραρ.997.Ε. Κατερχέζοντο α"]],εὐποίαυϊες ράσίπι 
Ὁ9.4.4.αἷτ (τεἰδεπάιτιτη κα τηρκέζοντο ἀῦ, ΠΌΠ Δατοπὶ 

ἢ Ἂ . ᾿ - ν τῇ 
καιτεργοίζοιντο ἀν, ντὶπ αϊδυίαάαμπι οοἀϊοίθι5; σι δά 
ἢιος κατερχάζοντο ρΓα σοάΘητί ἤεντρ πη 6] ης τείροη: 

ἄεατ. ϑεά ντ δὸς}! ςοποδάδην, ταγη θη {Ππ ποπ 
«Ομ σθάδηι Μζι ἃ κατερχέζοντο, ργοτίις νίτῖο σαγογεὶ 
Ῥ᾿ςοπππη ΕΠ 1 κατειρμάζοντο » γ 6] απο ΠΙεητατα; 

Ῥ αισε τεπιρογαὶε νοςδπτρταιηπΊατίεὶ, παρ εζξι πῇ 
ἀἴςες, (464116 ποιηπικοώτερον, 410 ράτ᾽Ηη ν Οὐ 1 Π|1]16: 
ὙοΥ Ππλ] τς οπίτι εἰ πος ΡΥ [ἰθτασιὶς νοὶ τγροΞ: 
σύαρΡ αὶ πηργυαξιίαγῃ [Ὠ ἸΡίο τέχτα ργῶτεγμν απ. 

Ετγτογες ἐγβοσγαρῥῖοος ἐᾶτε 1 φγάτο ΧΕΠορῥοητῖς ἰοχὶμ, φηᾶηι ἔῃ ]ιεμπείαα 
ποῖὶς ἰρέζογ ῥιργιαμης [- ορφποηά αι. 

γ Αρ. 3.8. Περσεῖδαι. Γ). ζημίας. ὃς, τοιύτοι. ὃς, κα λομένη. 4. Α πλὴν. 6. Α. παρόντων. Ο, ἄλλα (ὅς, ἄθλα.7..Α.. πλεῖόν δι 
Ε«χρώμενοι. δ. [). ἑώρακα.9.Ο.κατάπλεα. Π). διδάσκεις. 11. Δ ΠηαΓρ,. παρλέναι. 1). ϑρῳι είναι μὰ.1.2...Α. διρὶ τι γ 17. 

Τ).ϑηρώη. 1 8..Α.«κατέμεινεν, ὃς, κα ΐαϑέοντας. Ὁ). δ᾽, ἔφη.19.Ὁ (ἢ παλᾷ. 20. Α μάλα χαίρων. τ.Ἐ,ἐξέςαι. 2 2. Α.ἑορτῆι 
2ζ. ἢ) αἰγοονιζωλιεϑοι. 2 6. Ὁ). ἔσονται. Ε. διᾳ γίγνοντει.2.7.Ε.. ἔοτεα!ε μχαναῖ.}.9. Α. ποτε. Ο.ὅ,π Κυαξάρης.30: Βικα- 
ἴαπορσωυσυστιν.3 2.1), πὐξφορᾳτα.33. Δ σωφρονέιν. [). δ ρπεδόναις. 3.4..Α..ἀμιψότερ ἐπῖς.3 8. ΟΟ.ναὴ μιοὶ δ᾽, ἔφη, (Θ πολλοί γε: 

29.Ε ὅτως ἐχ4..4.2.Α«χρήζων. Ο. πράπων). 44:8.ϑηολα. 4. Ὁ. ἐὐτάκτως. 4.6. Β.λόχον, ᾿ἰ5. ὃζ, ἡνίκα. Ο. αὔδρες: Ὁ: 
ϑτο. ὃζ, πέρσαις. ὃς, ηδ4.4.7. (Ο.λύχου, «δ... πῖςδὲ οϊς.4.9. 8.84 πχαγρ.. ᾽π. αὶ πύτε, γτητα, ο. .ἀφαρρεϑέντες. Ε: 
«ὑστήκουσεν.Υ 4... τέλος. ς.Β. ὁ λόχος. [).Δ.4 ΓηαΓοῚ ΠΕ Πη,λόγων. ς 7.8. δὲ σου. γ.9.Ε..ὥγμμευον. στ. Α. ἰτυκριμοιθῆναι. Βι: 

Κ ῥᾳείω. 63.) Δ τη αΓρ. τίς σ᾽ ἔςα; ὁ δικάζων. 6 4.0. πάραν.7 ο.Β, ἀλλὰ ὕίνα.71. (Ὁ. ακινδεωυότερος.7 2. δὰ πγαγ, Δ. εἰ 
σῶν δῖ εἰδείη.73.Π)πένητες.7 6.1). γέ. ὃς, αὔῥρωποι.77.Α «Αἰ πλατ. ἢ π.ηπτυγχάνοι αἴ.8 ο.Ἐ.γεωλόφοις. 8... ἔπ ᾧ 
Ε. δ), δόασι. 8 χ.Α.νεως.).Δ 4 τηᾶγρ, ᾽σ. ἐροι)ούς. ὃς. Α«ἠσκοΐμεν. Οπαρηγίύα.δ 6. πέρσει. ὃ 8. Α.Δά τηαγ, ἔσ, ἀπὸ 
βλάξης, ἤφρωυ πύρῥω τῆς δλάξης ὧν. 9.0.0. οἱ σ᾽ ὀκ. 91. Ε. Δα ΠηαΓρίη. ἰέναι. 9.2. (Ὁ. πέρστω. ο 7. Ε. ἃ ἃ πγαΐρ: πὸ δρώ3 
μῴα. 97. Ο«ἡμας.Ε. πέωρρκ).ο8. Β. φύξ). Ὁ. πειϑέ).100.18. κατειλημμένοι. δζ,ἐρύμαϊᾳ.1). ϑῷοφβυεῶς, τοι, 1), γέ 

νωμαι. ὃς, ἢ π.γγνωμαιχᾶζ, Ὁ τδε:το 2. ..ὁ Κόρος,τί.το 4. Ο. ὁ ὃ Κυαξ.το ς (Οἱ Κύρου, το 8.Ε. αὔόρες ἐπ᾿ αὐτῖζιτος: 
(πωλῶν δέ. το. Β. ἡμέςς. ΟΟ. οἱ μαγοι. ὃζ, ὁποὶ αὐ τττ..Α..ἔφη,κα!. Β. δίδωσι. (Ο ψιλας. ὃζ, πεζούς. Ε. φίλος. τι) Β.φά- 
νείσης.113.4..δέχη. ὃς, φαίνη. 4 ΠλαΓσ πμῳρήσαν. Π). οὶ. Ἐ.. γεγλυδὰς. 17.4.4 πηατρίη. πὸ χήρα σοι. Β. Δα ΠγατοΠ: 
Ἂ ποήμὲν ἐν καιρῷ. ττ 9... φαίνηται. τ 20.Ε. βαξυλώνι.122.Ε «πϑρῳΐ.12.4.8.ἡ σὴ δώαμις. 12. 9.Α..Δὰ τηάτοίη, ἐξεπλήΞ 
ρβωσαν.Β. ἀφῇς με. Ο«κα ταλήψεῶς. Ὁ. δωνατὸν ἢ. Ε. στ᾿ ἐκαῖνοι ὁ 13... Α. ὁ δὲ ςρατηχύς. 134. Ὁ. ἐτεοίπηστὼ. 136. Α. οἱ 
σοώ τι... Δα πηαταίη. ἢ π᾿ ἀτημέλητον, ντ ραρ..203.4...138.Α. λείαν ἦγον. τ 2. 9. Βιεὺς ἀνέλῃ τὸν. ὃζ Δεῖ πγαγρ, ὡς ἐΞ 
συλέση.Ε καϑεῶρᾳ.14.2.Α. αὐτὸν ἔλαξεν;14.8., εἶ χοῦ. 171. Εϑ πυξοσυδώτατιν.1ς 2.}0.εἰσιν οἵ, 172 «Εὐὐοσηῶχοι {4.0 

ἔλϑοις. Γ). πεφιλοσόφηκα. 116. Β. χρυσοωῖῦ. [). ἀγογίμου. 160. ΤΠ). Δα πιατρίποπι ἦ π᾿ τῶν Λυδίας. τό Σ. Ἐ, οὐ 
πιαγσίποιη. Οπως αὖ πὶ δέῃ. τ63. Ε. ὑπυλείποιται. 171: Β. Δ πιάγρίΠ6Π), ἢ π. φανέϊεϑε. ν Εἰ, φαηϑε: 177. 
Α. παρα ϑομένοις. τ 8.4. Β. ἐμαξών. Ο. ἐμξαλῶν. τᾶς. Γ). ἐϑέλῃς. ὅζ,, κατοικτείρων.19.. Ὁ,ἀμξολάδος. 101: ,Η“ 

φαιτον.1 9.2.1). ϑαπῖειν.1 9 7.1). αὐτὸς εἴπες:19. 6. Α..Δἀ τηαγ, ἢ πιαπίδοσαν;ν ε],ἀπίδωκαν.19.7.).Δἃ πιατρ. ἢ π᾿ αὐη9 
κώσιον οἷ, αήσοισι.19 9. [Π). πϑοελοίμιϑα.202. Β. ζβημεληπὶς. 204.) αἰδούς.2.ος. Α.,Ὧα παρ." πτιφυτίω.Β, αἰδῶ, 
208.4.Δἀτηατσ, ἶ π. οὐ αμηϑεῖτο. νο], αὐξατίϑειτο, ΣΟ 9.1). πεπύοϑαι.212.Β.Δ4 πηατρ, τελᾶν. 2 1Ὁ. Β. ππροσεκαύησαν, 
217.}).26 πγατ.τῆςδὲ.2.5.2.ΟΟ ἡ γευπύτης. 2 26. Β. ἤδεσαν. 227. Δ. ππεφεϑεν. 229... ἐὰν ζῃ.2.3..Ε..φαίνοινί.237.8. 
ἐφαῖ). Π). προϑυμοῖῷ.22.9..Ο.᾽ μεγίςαις:2.4.0: Α:λάΙΠΑΓ ἐκπενᾶν. ἴῃ ἐρυάνε  ὐδο μῶνα 

ςς 



Δ εὐνοϊκῷς..47. Β κεραίας αὐτὸν. 2.8.0. οι σιριν: Ἀποήμαν, χ6ι.Β,44 πναρίηικ αμωθς ἐνόν, ας γοὶ κε 
μέμνομαι ἀςἀπέξιιπη. 262}. μέῤν τ τὸν.) .ἐ «ἐρύματος. 264. ΒΒ ὐσυχῃ. Ο,κᾷ»Ε. τις ῆροιγ.,2 ὁ 7... ἑξακιομλίους.2 66. 
Ἐ. φιλοκινδεωότατες.2 68.8.24 πιατ. ὅ. π- ἐπι γέ (Ο,8ἀ πηΑΓ, ἢ" π᾿ ἀφείλεῦ, Ε, κεκοσκευμένους,2 6 9.8. πεινώντες. Ὁ, 
νομίζοντες. Γ). οὗτος δέ. 11. ἤϑετο.2.70,Α.. ληφϑειᾷ,. 271. Ὀναάτηλίρ. ἡ σ. πυξαύφου, τί ὅᾷιν.27..8. ὡὠρμδμπ, 274. 
ο. ἐσει πρίων; 271.) .ἱερα. 27 6. Ὁ. αὐ πιατρ, εἰπὲ τίνα.2. 78. [). αὐ τῆατ, ἦ π᾿ έμο! αὐ. 279. 1). δα πιατρ, ἢ π. 
ἠναϊνεῦ. νο! ροοείςὶ πορ ζει ἀρ τη Θητιηη, 283. (Ο. πλησίον. 287. δ. ὑμῶν ὅβηκίνο᾽, 1.91.8." ἐσὺ πόλεως. Ο, 
ἔδωκε.2.9. 8.8. χπολείωσιν. ξ ον. ΟΣ δέοι ὀργῶς. 4. οἵ, Ο. οὐ ἸΠΆΓΡ, πὶ ἀφανιοιώτων. 1). γώ,.306.}},ἐχαφβοὺς.207. 

Ἑ δάυλαι. πο ὔθηϑενπ.2 8. Ε. δά πιάτο ῦ πιλποπεφενχότις, ἃ ὠκοιω. 2312. Β.ἴμρλλοὺ, [υεῶχ. 314. πά πγατ. ἦτ. «ὁρῶ 
ὠναῦϑα. 51... Δ. ϑαυμαζοισιν, ὅποι. 2 17. Β. δά ππατρ,, ἢ ἐπ ὅτῳ πς. ἙΕ;: ἐπορευϑηίβν.ϑτονΟ, ἤδη δ᾽ ὀκέχί 71. }).ἐφ᾽ ιὡ. 

326.Α.αβξω!.329. Α. ἰσαλπιγγει 330. 1). 44 τηάτρ,. ἢ π. ἔχοι,κα!,ὃς,). ὐπελείποντ. ἴαρτα οδῆπ ἀταίι, ἐκείπον 
Ἷ 337: Οὐ δα πιατρ. ἢ π. μενεῖν ἔτι.3.37.Ἁ. αρξώμεϑα. 310..4: 4 πράτ. κα. εἴποντο γὺ 8 ὄπποϑεν οἱ ὠκ τῆς. Β «περεγ- 
γυώντων. 3.4.3. ὉΟ. ἵκοιντο. 3.4.4. ἯΙ ἄλλος αὐ. Β. οὔτε ὁποὺ ὠνμῥομαθαι 6. τὸν μιξαλονία: δ, βονϑειν! 347. Τ)υ πὸν ἄλλον, 
347.Γ ὁ δὲ Ξενοφών.3 ς ο. Ὁ.σὗς.3 τιν, καταϑύειν. Β. Δα τηαΓρ'. ἦ σι. πορεύωντεω, αἱ τὶ τι, πορεύσον). 3514.ἃ. δαφυίὼ. 
Ο. ἑτωραις.Ἑ. ἔχρνζνν. 3 5.Ε «ἡ σινωπέων. 37.0.1). ἐδόκᾳ ἐἢ) 361. τῷ κρατεῖνι36ς. Αι. ϑαυμαζοιεν. Οὐ πολλούς.3 67. :. 
αὐ πιάτο, Ἶ π.ἢ σὺ ἦ. Δ τὰ 65. τίη 651116 36 ὃ. Β. τούτου οωυ. 3.73. .1),μολέγησειν. 378. Β. ἡγεμόνες. 1.80. Ὁ. ἄλ- 
λη.382. ἘΤΡΗ νῆες 382.Ε. πὸ χωεία.289. Θ: αἰδρός. 399. Ε.νποκτινῶν.392. Ὁ). ὁκεῖ. 3.93.4 ὕφρᾳξαν.397.Β..4 
τηδισ. μολῶσιν. 40 0. 8. σημκαινόντων. 494. Δ λεγέτω. 4 6.8. καὶ ἐξνλοῦ;.,. 07... Δα Πηαγρ, ἄϑη αἰ». Ὦ. «φήσω ἤ- 
δ᾽. γπν (Ο. τῷ σκότει.412. Α.συφρατευεαϑαή τε. Ὁ. ἐκπισηνζα, Ὁ). πεντῆντα. 414. Α΄ καταλευςϑενᾷ. Ὁ ἠέναι» παύτες. 
ἔς, εἰοὐτεξλακεύδεμεν: 4:0. Ανὐσέοεϑε. ἃ 532.Β. πῆς ορατ. Ὁ. ἴχοιντο, 4.2.4... φἀτησίρ,. ἢ πιγέρ,ἔφη.412:. Ὁ. κα 
ΠΊΑΓρ,, ἢ ποιφεέϑελϑῶν. 4.26. 8. δ)ορωρυκῶ. 43..}}ς κορηοσῷ. 1). λιϑοῦ μίας. Ἐ,, αὐτοῖς, 4.4.1. Βυπειοϑειξ. Ε᾿τούνοηου. 442: 
Τὸ. τριήρεσι. ἃ. 4.17.1). ἀτοκόπηιντες. 4.46. Ὁ). δὴμιάζ. 449. Βιφυλίω,Ε ἦκα. 4 ο.Α1ἢ τοχτῖι, ἀνϑαῖδε, δά πιαῖρ!. ἢ 
᾿ΐπ. σὴ ̓ἰαραπολογησόμενος. 411τ. Δ. δά τηατρ, ἡ ποκαὶ ὑκ ἀδηκοιῦ τες, ἐκ ὑπολοιῶῃ, 4132.4. εκ 414.Ὁ. ϑοὰ 
Κώρυν. ἃς, πλείω, ἐς Οὐ ταὶ. 457. «Βυληςίὼ.4.65.Δ.σρώτῳ. ΓΟ, εὐήθης ἃ..δ.,.ὰ πλαγρίπ. “ π. συῤῥυώειν οἰ ρο- 
τις. συρῥνώϊει. 464.8. συκοφαντῶν. 470. Β.οἱ ὑπερ. (. Ἁνδρὸς. 4.73. Β.4 πιαγρίῃ, ἦ ποόναν πίοι μὲν αὐτοῖς. 4.75. Β. 
πολλύαμ, 476.10.. φρονητέον... 8.2. ,αμέμτῆως. 48.4..Αιδάτηάτρ,. ἢ π.γέργιϑα.[1Ὸ οΠΪπὶ ἰηΐτα,Ο, 48. Α. αὔθ - 
ΠΣ 115.1 βικην ναδο σα ὐγονν θυ δόη, δξ, ἐξα ραν ἈΘΙΑ Α ρας και ἔων ἀ Ὁ Ρ58 Δα τῃατρίη. ἢ π.ὸ πο- 
πεδᾶν, αιοά λαχϑοιικώτερον,, ὡἃζ αὰ ν ]ραταιη Ἰςξειοποι ργοβίιι5 δοσεάϊγ, Γ),μανϑες. 4.9. 4.Α.«ἀγαγον.491.Ἀ. 
“ἩδνίωνὉ Ὁ. ἔφοροι, 496. ( αὐλίδι:ς ο1.1). αὖ ποίνωυ. τ οΣ. Α. 44 ἸΠΔΓρ,. Ἐπ. ᾿ρὐδῳισκευάζεώει. 4. Α..ἐς ἔχϑραν.Ο, 

ἐσερημάνοι. ὃζ. ἢ ἀρχῆς. Ε.τί δίφιφορον. ἐρῖ: δ. χεῖρον. ςο8.Ε. πιουὺ, 5 99. Β.. δασκυλιου. 1). δρεπανηφέροι. 11. Ἐ.: αἰ παῖε 

δίῃ. Ἐχοσεέδει. Ὁ ΠΡΤΥ ΒΝ Εὐαλκοὺς. Ε «ὁκέ. ὙΠ 6" Β. προόέδεκον. {1{. 1).ὲ ἐγένετο. 117. Ὀ. ἐπηκολούϑοιω. ς 18. [ἡ ὀκ. 72 4. 

Α.Δ4 πηλτρίη. ἅπ.ςφατέϊαι. Γ). ἐπεκδραμιόντες. 5.27. Α. παρεφηκότος. {28.8. αὶ πλαι ρὶπ ὑακίνϑια, Β.σωὺ τῇ ὥθ.Ο. 
ππαροπεμειαν. 30. Α..καϑεφηκότων. Ἐ.. αὐ πεπικουρήστισι. 43:1. )ικύκλῳ. {2ζ. Βοτεῆς Οὐ ήμετερα,, ἃς, μείζων. ς36.})., 

ανέσρεψι. ς5.27.Ε..αντεπέμιπεισι.Κ 3 δινήσους.540. Α. αὦ ΠΠΔΓΡΊη. ἢ π. δήᾳ πλέονι.1). κύαρον ὅ} ξυμ. Οἱ οἵτε, ὃς, πολὲς- 
Διφα των {41, Α.β βυζωπίους. Β.αὐτοδνεῶν. 42. [0] ὁ ὃ, 441. Ἁ.Β.(. Τυρηφόπειν. Γορχώπα. Γορχοπας εἴ] τῇς εἢΠ ΠΟΙΠ ΘΠ 

δος (τ θεπάμπι νι ἀσταγοςς ς ΔΑ. δ Οὕτης. Βυθρᾷκες. Ὁ). ἐδήδοσοιν. τ 6 2. τώννεικ.ς 64.Ὁ.. Τσοῦτιν γὺ. ὃζ, δηιήρκε-: 
Ων. 168. (.αὐαμεινανίᾳ. ὃς, ἴτη ἀφ᾽ ἥξης. Ἐ.ἐρμκηϑεὶς. 6 9.Ὁ "διαυιαί. 7.4.}0..δεωκόμανοι. ς᾽ 71. 0.54.{7 6.Ἀ΄. αἰὰκα- 
λοαμτῶν. 189. Α. καὶ απουδὴ!. 5 ὁ 3.8. τί οαὗ.ς 9.4.}Ὁ. φωκεῦσι.]). «πχεή. «δζ, ππξοσεδύκων {97. (ΟΟ. λακεδαίμονα, ὁ ΟΟ. ἄαρε- 
σκευασκιίνους.6 ο2.}).Δ« ΠΊΔΕΘΊ ἢ πισιωτφκταῦπας. 607. δ αὐ τΠϑ 1. Ἃ αι φαϊνωντω. (.9ηξαγοι. 6.6.6. δρμιυϑέν- 

«ες. ἃζ κνέφα.Ε,. ἐποροαύτων. 6ι9. Ε. εξονίθει. ἀκ δάπιατρ. Εὐϑησίους. 6:21. Ἐ. δα τηατρ. ἅπ.αἴδεαε δὲ.6.2.ὮὉ). ἡ 

τσ Π. ἔπ ΐαυτα. 623. Οὐ. τύχη. 6 2 5 .Β. πεεσήνεγκαν. 627. ΒΒ, ὠρμιημιένοις, 619. δ,οἷμεν. 634. (  υὐφνσιδν. 63:.ἢ 
πες ν.638.Ἁ.. τίω πυλον. 1). γ})9». 640. Ἀ. καταλιπεῖν. 6 42.. ϑεδαλῶν, 6 4..ΑΔ τῶνδε ἀποτετ. Ὁ τίς ἐκ. 6 45. ἕ 

«οατιπιδενομένω. 646.Ὁ. :ὥασερ σπειή Ὁ. 62. Α. τῴ γμ4.654.Ἀ.«πεοϊεῶς ὅς.) ὅηῃ τοίχων. 6. 7.4..ἐπῖν, στο. Α..Δἀ 
ΤΟΔΥΟΊΠ. τὸ, π' ἄλ. 1) τΈΧτι!,, τῶν μεγίσων. ὃζ., τάσὶ αὐτοῦ, 666. [), εἰδέτων. 6 67. (. συμφορώτερον 6.6:8..ἈΣ 
ἦν. . ἀφιςῶτπι. 670. 1). ὅ5) πελιπικού. 677. 9. παλαίςραᾳ. 677. Δ. πειθώ. Β. αὦ πηα  σΊ ΠΟΠῚ πο συμᾷξο- 

λεύφν τν. 679. ἊΣ ἰρώροτα ποις. Β. οὐ τηαγρίη, ἢ π- μυδαμ. 691. [8 βυναίων. 609 3. ἣ αά ππαιρίη. Χα; 
χξήμα των ὀνίοις, δι} γυ ἰη. 69 Ὁ. Β. δἀ ὨΊΑΓΘΙΠ, χ ον πολλάκις εὖ τις. Ε.Ὲ ἔχρκαί. 69 4. , «οὐ τα σΙ ΠΕ ΠῚ, 

Ἔ π΄. πειρα!. 6 9 δ: Β. αἀ γηάγρὶ ἴῃ. Ἐπ. εὐθυσ εἰσ᾽ υἷοι τε, αν τὶ τοῦ, εὐθύσ εἰσιν οἷοίτε, τουτές! δεωυαΐζοὶ,, ἥγεων δύ-- 

ναντώ.6 96. πᾶσαν.7 οο. Α. ἀλλὰ φ΄σ4.70.Β. αἱεϑανώμαι. [).ἡτοιμασοίμιἑω.7. 3. ηξέλετο.7 0 6. Ὁ). τἰω κεφὰ- 

λίω. 9: ςρατηγεν. 715. Β. ἐξασίχρημα τπυς. Ο. « χὠραν ἔχη. ἐξ Αὐίς χάρ.71.4.(Οὐσυμμάχθης.710. Ὁ. Εἴγον: 721. 
Β.ωὠφελίμους. Ὁ. ποι γώρυ χῶν. 714... Ἰδων, Ο. αὐ πιαγριη: Ἐ “- δι συ.725. «μηχανώμενον. 72.6.0, δοκεῖς. Ε.οἴ4. 

8.0. .««δήκων.730.Β. κωλύων). ὅζ, σκιαξ. γ3ὃ. Εἰ παιδεια. 739.0..διωατς. δ, βραχεῖαν. [).ἢπ|.740.0. «ας, 
Ἐ φρονπζειν.7.4.2. Ἑ.ὑγιαίνης.7 4.6.1). ὀργυάς. δζ, ὀργηα».7.48.Β. Ὡρίακ.7 γ 1... ἀθύμως. Ὁ). Δἀ πλατρ Ώ. ἡλω μένοι. 
ἱπ τοχζι, πλευνεχτῶν.7 1.3.0 δΐαν οωὺ. ΠΣ Βι ἀκουσον,). 7621 «ἀχρνἢ). 76. Β.τῆςδὲτης.Ε,. δα πλατρίπ. ἀπιῷ λολαλγφν, 

γ66. Ὀ. ἈΠ ΕΟ 767. ζυτήσᾳ.7 γ1.Ο ἔχης.77 4: Δι σῖτος, Β. πισούτων.77 «(Ὁ αἰδῶ, 7.7.9. 8. ἡοῦτον. 7 8 8. Α, ἀῤῥω- 
᾿φρα τῶν. 791. Α.εὐφυεςίτους. 79 6. Ε. βέλων).811. [). μὲν οὗ, ἔφη.812. Π). ὦ δέ πως. 817. (᾿ «« τπαΐσίη Ἐσοτίω 
ματαιν.8 5 9.}). βούς. 8.2.2. Ε, μιεγωλυωρεπώς. 832: Α. ἢ ἐν χώρῳ. 826. Ὁ). δηη ον. δγ6.εἰδδίᾳς.8 4.0: ἃ. Ἀπελφῆέον. 
8.0: Οἱ μελέςη. ὃ τ 4.4. τρπταψη τον" 8:9:0.. ἀχεϑη ὅθι.8 6 ο.καὶ αὐαινοιτο. 865. Β. ὑὑσοζύγια. 86τ. Α. τὸ 
σκληρόν. δ 68. Δ. ἐκ πδω. ὃ74: Α. ἀλλα μάντιν. ὃ7- Ο ἡδέων. ὃγ6. 1). ϑεωμοένους. 877. Αὐχόρες. (Οἰσόῤῥοσεν. Ε.φα!- 

νη. ὃ Ο.Α «ἰκῴνος εἰ, ἃζ, ἀπώμοσε. Ὁ), πλοισιώζατος εἰ,δ 81. Αλῶςε, Ο,44 πιαγσίη.  π- ἐν μιοϑωτοῦς. 8 8 4. (Ὁ. ὁμιωνυμόν; 
8δς. Β. πέωοι). ἴα Αἰνπίδενες, δ δ 6. Β. χαὶ πανυ. ὃς, πλοισιωΐχ του. 888. Π.ἠδκηῶς. Ε Ἐςφόνω.8 8 9.Α. ϑρώμενοι,8 οὐ. 
Τ).νη δὴ ἔφη. δ 3. (Οὐκυδιςᾶν. 5.9. 4.Α «εἰσοξω.8 97. [). Διόσκουροι. 8.98, Ὁ. τηατ. συγναϑεύδονίας, δισυγκα ϑεύδονί. 
1).αἰδῶ, οΟο. βἈ. πσϑώτον. οΟ.. Α.τὸν δὲ. ἔφη. 1). Δα τηατ,  γ ἐξεικαζωσιν. ὃς, ὗτα. 9 6. Βιλεληϑέναν. 9. 7. Δ. σειὺ τοῖς. 

ρου. 1. ὅγχεκινδωυότερα,, οὐ. [). ὑπύρευ, οΥ2. δ. δεσκκεύφν. 915. Α..ἀ ἸΏΔΤΡῚΠΟΠῚ, Ἐπ. Θ ἄλλῳ, Β. ἀνβρωσνη Ε, 
δύκοῦσι. οἰδ. Α. δωραιντ᾽ αὖ. 919: 1). φϑονήση. 921. Α. ἐρόίτων. Ὁ ̓ ἀφέλοιμαν. 0. μἰζλλον. 916. ὠνευμάνων. 
9127. Ε- ὠφελείᾳ. 9.2 8. ἴ). πλᾶςαι πυδόσοδοὶ, Ἑ., ἔρυμα 931. Ὁ. ἡ νωῦ. Ε. αῤχαῖ:: 93: Β. ὁξῶζ. 936. Ο. 
Δλὰ πηαγρίπαιι., Ἔ π. ᾿ὀπιηηεύων. 9.377. Β. χαλεπότητα: Γ). κατεσκευζῶς. ὁ. 4.0: Β. λρῆ. ὃ.41τ. Β. παρωξωώ- 
βου. δζιχαλινον. 9.4.2.) .Δἀ πιατρ, Ἐπ, μϑοῦνρλιΚ 48.Ὲ ἀδούννρ 49. ΤΑΙ δ ΘΝ Ὁ) προ αὐ τ ΒΩ 

κρ{.{ἰς 



ὁπεηϊεύων. 9.37.8. χευλεπότηζ. [)ικατεσκευά ῶζ. 94.9.8. χρὴ, ὃ41.8.παροξωύϑαι. δὲ, χαλινὸν. 9.4.2.1),.4 πιαῦῥ. " πιὺῤε 
φοῦσαν. 9 4.8. ΕἸόξελίσιον. 9.4.9.Ἐ ἐγείρεται. 9 1.1). ὑρϑῶς ος.4. Ὁ. διωήσοντω «κοί. ὃζ ος 6. Ο. 957.Ό.. τεῆς ϑέαζι 
δζ,ἄθλων.οζ8.).44 ἐπατρ. ἢ π.ὔηηφαινή). οι. Α. ἡγητέον. 9. 6}..ἀκινδαυότερον, 9 ὅς «πεφυλαγμένως. 97. Οὐ δϑυσμα- 
"χωτέροϊς. 97 3..Ττολυδεύκης. 978. «Δα Πλατρ. "πο ΧΤ' πὰ ὅρη πολλάκις, κΤ' ὃ ἃ ἔργα.98.2.Ὁ.ὀσφωῦ.ο 88,1. πιατρίὴ; 
πα. ὑανιεὕρωνταί τονε], δῶν αὐ εὕρωντω π. Ο. ἄμα ὃ χξι, 9 οἵ. 1). το ῆα δαικονίαλινοι. 9 ὃ ἃ. Ε, χρεῖαι. οϑ 75... πίνδῳι 
996. Ἐςματαάων.9 97. ιδά ΤΩΝ πικὰ τειργέζον αὖ. 999. Ε.τοκεῦσιν. ιοορ.Ὦ. φραΐη γοῖς. ἰοΐοι Α. ἡαραΠομιά- 

νῶνιΓ.ὠγτελῆ. 1 οα1. 1) πάνυ: 1 ΟἹ }.ὉΟΡουἴδ.τοῖ 4.4. γιγνοί, Οὐ ἀύπνος το ὃς. Α. ὑσεεξῆγον. Οὐνϊηος Ὁ: ΓΕ 

ραιοεεϊοἱ 7.8. ὁπότε. δζ,αφϑἐλοίμεϑα. τοι 8. (Ο, ἔεγε δαπταγίητγο, δζ, θἀπείπεγοιιοι 9. Β. δυοῖν. 2 2. Ο. ὅ, π αὖ, 
εἴο 22. Ε. Τατγζασίβ. τ 2.4. Β. τὸν πατέραιϊο Σ ὅ. Ε. Γερο παξγ εὐχάρ.το 2 9. Ἐ. δοίνου. (Ὁ. τὸν ἀσοῷ τον. το 2. 2:Ε..ἀ 
πλατρὶ Π. πέπαϑε. 1053... ἐρυμάτων. ἐρύματα. ἐρυμάτων. 103... οἷκῶν δὲ. 1637 «Ανλα πλαγρ, ΟἸπηϊτάῖτα. 82. 

Βε] 1.10 39. 0. ἀρτα ΙοςΌ. το 4.2. Π). κώμῳ, Ἐ. κϑόμῷῳ, ἐν χϑόμῳ. τὸ 4. (Ὁ: δγείροισιν. (Ὁ. τεταγμένον. 10.4.6. . πρρεϊξι 
Ιος  Οὐγωρζον, γον, ὥχοντο. [0 79 «ᾧχον Ὁ. Β.ὥχοντο; Ε, αΠικίζων, τος. Α, Φιφυίω, πᾷ ἴῃ δμαφυίω, Ε, ὑμῶν πάρεσι.Ο: 
μειωμὰἴο 68... “τα ΠῈ ΠλοιαΠὶ. 1 ὅγ7ο.Α.Αἰπαρναν ! ὀκνοίη. το 8.4.1) .1ποἰταπίαγ, ντ τοδγ, Α. γὠϊολόχου, 1ο9 2, 

(.0,τ᾿ ἄλλο.ιο93.4..1π]10 6110... αὐ ετετείλιον.ἴΟ0 6. Β,βλάξῶν.). 4] πα ἀο.11 οὐ... ἐνόμεζενιιτοι. Β,ὀγμεύ- 
τιν. 1103. Ε, σῶφρον. 1104. Ε: αἀθὸ ἤπς, 1το 8: Α. τοροποηάδπη. Ὁ. πλείων. [111 ἐὐξέςῳ. ὃς, ἐὐξέφου. Ὁ. οὗτος, 
1112.Ε, ἀρεςοιὶ, ὃς δἰ ἴδυ. (Ο.ὧσ ἂν πς, Οἰ5ιτττσ. Α: δημώσια.Ε.]οσ τετγατ. ὃζ, φοξέϑε.τι17....ἄεν.ιτ 21. Ὁ, κᾶξ 
καξεδλημένον. Οἷ5.1 123. .ἐφοίη. ὃς, ἀφείη, τς. Ὁ. ν]τ[αζαῖτι. εἰ 2 8. Ευπωυϑθαίνων ται. 5.112 Ὁ. Ε, αὐδρῶν. ὅς, ἔνε 
πῶ.1130.Ενδεύτεραι. Ο. εὐοχούμενοι. 1133; Βιϊπ εἰ ρτο. ὃζ, παιδεύματα. τ13.4.. (ὄζει. δ5.112 ς. 1). τότ ἀν Ε,αβ: 

κυριᾶς, διόδοις 1136. Α«ῥοῦςι(Ο  ἱκεύτῳ εἶτα, Π:χρολύει. 1138. Εἰ δέονος 1140. Ὰ..ὐδκεσήμιῶροι. 15. 

ΙΝΘΕΧ ΟΚΑΕΟΥν ΝΕΚΒΟΚΥΜ, 
ῬΗΒΚΑΞΘΙΝΜΟΝΕΙΝ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΚ ΠΙΒΑϊ8 

ΟΒΒΕΑνΑΤΥν ὈΙΟΝΆΚ ΝΜ, 

Ἰατίπα γετοηδ; 

ΌΥΝΜ 

ιυάϑμιλιο Ῥοκτο, Ἐκανόιβοι Ροκτι ὀγεῤῥριῆ Ε. ἀοοήγα!ὸ εἰμ ζγβ 
)έμα, “θ᾽ περδο ΡΥ Ἴγριὴρε ἦγε ἐμοθ7η2 δἸρο {4 . 

᾿ 

Δ : 
᾿Βλαξής,ὁ κοι ἡ. 11- 

Ἰαΐας. [ποο- 
Ιαπὶϊς 88.ἃ 

ῖαῖ!. 6.1: 

Αἰ χώνεάχ. Β οετίσαπι. Γατατί. Εχ- 
αἰϊζαγό. 532) τοῖς ἐμοῖς ἀγάλλεται. 

222... 292. Ὁ. δΙ5. ἀγώλλεοϑαι 
σοῖς πειυρφ γωάνοις 527. Β. 28. 

Α.δοδσ. Ὠ. 64 1.Ὲ: ἡχλλεῦ πο- 

γών δ66.Β. 671.Ὰ 
Αἰ χωπαῖ. (Οοητξήταπι εἰς, Εχίῃι- 

τῆάγα ῥγφοϊαγὸ ποθ ίσααι ἀρὶ 
480.}ἢ ᾿ 

Αἴγον.ἡγάϑωι. Παςεῖε. (πίετε, 
ΕχιΠίπιαγο. ὁ Αἰ γησίλαος πὲς Τῶν 

ἀβχόντων ἁμαρπας μεγέλας ἦγε 

673.0 : 
ἄγειν, ἘΦύάξαΓΕ. ἂς καλώς ἀχθεί(ᾳς 

᾿ καϑάς 790.).ἠγμέναι 977." 
ἄγειν ἔτος ὁϑεὺς λέγ). [)ει15 ἀπημπὶ 

νεζέεγε αἱοίταγ 8ὃ6ο.Ε 
ἐγινειος) (ἡμειών 2903.4Ὰ 
ἄγημα. τος. τὸς Ροοτ, Αρπλόη 687. 

Α.689ο.Α 
ἀἰγήφοτος. ὁ. ἘΧΡοτδ ἰοπὶϊ 237. Ο, 

674.}).892.Ὁὃ : 

ἀγήτωρ.ορος. ὁ Ροει. θυέξοζῦ 688. 

ἄγιωος. ἐος. οὐς.. Ῥοοῖ: (οπι}}15 

317.4 : : 
ἀγλαΐα.ἡ. Ῥοεῖ. ἐπ υ5 939. 
«γγωμόνεῖν. [πἰφαιπαγεγιπὶ ὩΣ Εῖ- 

ππαϊοξέπι δΠ18 41}..8 
ἀγνώμων. νος «ὃ, καὶ ἡ. Απγέβ. το .4.Ἑ 

εἰγγωμίῶν. ὃς Τρτατι5 220: Α. Ἰηϊ- 
απ 4ῖς. Ὁ. 417. Ὁ. Οσῆτα- 
Πλαχ. ἀγνωμονεφωος 7ις. Ὁ. ἐ- 
γνωμῶν κριτής. Ἰηϊαιίια πιο Χ 
718.}).Τηρτάταβ 76.0.8 

αὐνώμφν.ὁ. Ἰτὴρεἴτας 8790.Ε 
ἀγνωμώνως: ε ἰπαϊοίο ἱ 4ζ:0:1ηΐΞ 

αἰὲ .9}.Β 
ἀγνωμμιοσιιύη. ἡ. Ἐττοῦ αὖ ἱπιρεγίτία 

τ ΔΏΔη5 2 8.ς.Ο; Απηξτία 707: 

Ἰλρ δ μὴν ψ0 ' 
ἀγνὼς, οτος. ὁ. Ου ποηοιίτ868: 

Β 
ἀγνεὶς, τος. ὁ, Ῥοέτ. Ἰσποτιξ 4.43: 

ς 
ἀχοεφί. ἴὰ ες γξπαϊοξ, ἀλρροὶν ἀγὲιν. 

Το5 νεπαΐος φάποδοσγο, 6ιϊ. Ε: 
πληςίμυ ἀγοξοὶν παρέχει 163: ἃ 

Αἰ γρεᾶν σαυάγεὶν. (ὐοποϊοπξ ςοη- 

πορατο,363) Α; ἀγόθαὶν συλλέγην. 
ἰδ: Δοπὶ ᾿ 

αἰχοράνγος. ου. πὐηάιηατοῦ, Πλδτζά 3 

τοῦ 5.:ἃ:9252.Ὁ 
ἄγρα. ἡ Ν' επάτῖὸ; Ροεί. 972. Ὁ. 

φ99.) .«Ὀταἀὰ 999.0 
ἀγεύειν. Ῥοετοα. ΚΝ ἐηαγι. ε- 

παπάο σαρόγο. 3ηθλα ἀγφευόμε- 
μενὰ. 3 ο. ΟΟ, »πὸ ΔΜ ἀχξευομέ- 

νων 680.).963:8.996.8 
ἀγκέυμα:τος:τὸς τα ἃ 5»84.8 
ἀλγρευπκός. ὁ. Ν᾽ ἐῃατί οὨΪ5 Ρδτίταϑ. 

Δἀγεμαπάμτα ἀρῖις 962.6 

Αἰ γυμιναςος.ἱΠΟΧΕΓΟΙτΑτΙΣ. τούτων ἀξ 
γύμψαςοι. [πῃ ἢἷ5 ἄρῃ Ἐχογοϊζατί, 

ἡ ΕΣ ΣΟ ΡΣ ΤΣ πον 
ἀγχέμαϊχα ὕπλά. Ἰο  ἰτῖο ροξεςὰ, 

ὃς πο νοςδηζιιγ ἀγηγὰ; ἀαίδιι 
ὈΟΠΊΪΠῈ5 Ριιρηαΐα 6. Ε; 
188.Ὁ 4 ᾿ 

ἀγχιτερμφν . αὶ κα. ΕἸΠΕ Πιὶς οα7. Εὶ 
ἀγϑγεύς. ἕως. ὃς ΤΟΥ ΠῚ, ιιο ἀπο - 

ἴαν ἄτι 9.40. (Ὁ; τοῦ αχρλέως: 
ς 844.) . τῷ ἀφὴὰ 6οὸϑ Ιρϊά, 
ἀγφργὴ,"ς. ἢ. Ὑ δὐγζαγα, ἘΠ ηαἱ Γὰς- 

τίο τῇ 6..Α βἰτατίο, ἀρ παὶ τὰς 
ΟΣ τὰς ἢ εὐϑς, 

ἀγοῤγλμεον. Υ οἱ βοτίιιβ πὶ ἀχφλέον, ὅν 
ἀγόμενον ὅ)η τῆς ἁμάξης βαβος, 
ντ ϑιυίάαϑ ἱπτεγργοζαζαζ 1. 6 

δῖοι, 
ἀγονίανας ἡ, ξοττάτη ἢ ζῖ4.4ἃ 
ἐἰγορνιφίον ἔνιά εἰσιν, ἃ δός ἀὐβρωποὺς 

γι ἀγφν)ςεον. Οὐυκάδιῃ Ππτ; ἰῃ 

ἀιυΐθις ςετζαϊηξ Δαἀποίις ἢ 5 
τηϊμοϑ [ηἰηἰπηὲ {ει 27 

ΦΥΤαυ 
δῆς. ὁ. Ῥ οξεϊοιλπι. ἱπὴρογίτις 37, 

Α τν 
ἀδάμαςος.ὁ χα ἡ. Ῥοεΐῖ. Ιμἀοἴηϊταξ 

᾿ 790.).02}:.0 “ρὰνς 
ἀδελφῦς «ἥ. ἐν. (ετηάπι. 5:1:1η1Π|Ξς 

τὰ τούτων ἀδελφά. (Οὐ {πῆτ Ὠἰς 
βεγηαπα. δὸ4.4 

ἀδημονάν.Ῥοξῖ, ΑΠΙΠῚ δ δηρὶ ς 21: 
Β ; : ᾿ς 

ἀθριἀπείφως. ἱποοδαϊ!ξὸ ςς τὲ 
ἘΈξΣ6 2 



ε ΝΕ 
ἀ διως) (ἴκρίος »ἀεαυϊΐδυο ἀϊσαϊτθιτο ον υχέρανοι ὁκίωαί ἴ95.Ε.161.Ε.38ς. 

8... Ὁ 
ἀδολεοκῖν (ΑΥ̓ΤΟ, Νυρατοτιὲ σαγ- 

τῖτε ὃ 4. Β 
ἀδοξίας “ὡὲς τῇς πόλεως. Α Οἰαίτατε 

ἴπ Δα]10 ρσοτίο μασι 827,0 
ἀδιωατᾶν: 'Νοπροῖς 717. Ἁ. 
862. ; 

᾿ἀένναον. ῬεΓΘΏΠ6 Ο1γ Ὄ 

αἰενναύτερον: Μαρίϑρειθηπο οδ. ἢ 
ἀεροβετρέν. Αἴτα πλετῖτὶ 8.48: ἽΝ 

ἀηδής. ὁ Ροέτ. [πἰποπηάτ:5.1πστα- 
τι 8 ..ΒιισόόνΟ 

ἀησῶς. Ῥοὀείςιπγ, δῖπο νοἰπρτά- 
-τειϊηπδυΐτοῦ. Πα οπτογ, Οἵ 
τηο  ο[Ἐἰα 67.0.787.Ὁ 

αἰηδέςερον, 817.Ὁ 
ἀϑίατς. ὁ χαὶ ἡ. Οὐ ποπ ἰρεέξας 

δεαματος αϑέατος ΚΟ ΜΑ 

εἰϑέμιςος. ὁ, Ῥοοτίσατη. ἸΝοατίι5 
αϑεμιςύτεροι 239.0 

αἰϑήρευ πον χῶρίον [σοτι5, ἴπ 4110 ἔθ 5 
“Δα ας αάδας οἰἘ νξηδτιις 7.Ο 

ἄϑροος. ὁ, Ἀ᾿οροπτίπυς ογ1.}).015. 
ἄϑυτος. ὁ. Οὐ (Δογσίαπι,, ὃς τὲ πὶ 

ἀϊαπᾶπιηοη [δος 4090.Ε 
αἰγιαλὸς. οὗ, ὁ, Βοος. Γἰττα5380.8 

Ε.281τ.4.4:6.8.471.4 
αἴδων, τρέχων, ὀρχου ὑμένος, καὶ πλέων ἐν 

κὶ ναυσὶν ὁ δᾺ  ἀϑηνα ων δῆμος ἐξ 

γύελον λαμιβάνψν ἀξιοῖ 69. 

εἰδὼς. ὦ στυφροσαύη πῶς δ φέρει 2 δἰ 

Ἄ,Β. 
δ} ἢ μονα α 

28:Ε: αὔἴϑειϑαι .279.0 
ας, ἁλωτῦς. Οἱ ςαρὶ ροτοίξ, 

αἱρέσιμοναεῖχος. (ὑα[Ἐς 1, αιοά 
ζαρί ροτεῖξ 119.Ε 

Αἰσιώτερος αἴεμος. Μαρίς (δου 415 

γΘΠτς ΤΟΤς Ὁ 

Αἰπρος, αἱ τί τῷ ὥπρος, ὧν τοῖς συγκα- 

πκοὶς.Φιλαήτερος 269. (ὐ.εφοῖα!- 
τερον 207. Ε. εὐδιαίταρος 446... 
ἰσαίτερον ; οτό.ἃ 

Αἴτατος, αὐ ἢ τὸ ὠτατος ἐν τοῖς ὑφρϑεπ- 
κοῖς. ὀψιαίτατα. ὃ προ α χα 2. 40. 
Α.πλησιαϊταῦς. 270. (.4ο ς.Ε. 
ὀψιαίτειτα 5.3. Δ. φεῴιαίτατα. 
Ἰθίάοτη. ς 66. [). δολαίτατα 591. 

ἘΒ.φιλαίταῦς 631.Ό. πρφϊαϊτατα 

920.(. ὀψιαίτατα. ἰἱ4, πλησιαϊ- 

ταῖα Ὁ ΣΟΎ 
Αἰτῶν. Ῥεῖεῖο. Ῥοίξειϊατε, ἤτω σὲ 

δήδειν 144. Ὁ. ἤτησά σε. 114... 
ἡγεμόνα, αὐ τέῖν αὐουὶ πουτὰ 21τ..ὃ 

Αἰπτέϊαϑοι. αἰτένν , αἡικῶς. συμμάχους 
αἰτούμενος 145. 1). ὑμᾶς αἱ πῦμκαι 
228.Β 

Αἰπάζετι. Ροίξαϊαε 443. 
Αἰπάζεοϑαι. Αςςαίατί. σα] ράτα {π{-- 

τίη θτα 444.0 
Αἰφνιδίως. θοεῖ. Ἰλἐρϑηΐςο. δυδίτὸ 

τοῖο. 
ἀκαλιν. ὟΝ ἘΠουηθητοῦ ντοῦα. ΓἘρί- 
τγ δὰ Πγαγσίη θη ἀποχαειν 32 ὁ. 
ς 

ἀκέροιὸς ὃ Θή,]Ὠτοροτ, τὰ ξζι5.αἰ- 

Ἁ φως 

ἀκεςὴς ῥῥ ότων ἱμαπίων: Υ̓ εἰξίατα 
Ἰαζεγασαύατη (ἀγοίπατοσ 29. Ὁ 

οὐχήρύκτος πόλεμος. ΒΕ πηι, ἰπ ηα0 
ΠῈΠ}1 ργαοοπεβ ἂθ ρῆ πες 
δἀτηϊτζαηταγ 5096. Α. ΒοΙ πὶ 
σταυ ΠἸπηιτα, ὃς ἐπιρ!ἀςα 1} 

φοϑι (Οἴου 
ἀκμάν. Ἰλεςοητεῦ. ΔΠΕ ιν πὴς Ι9) 
ἀκονᾶν. οἰκονᾶν. Ασα 64.060 

αἰἰωοντιδιμένος. δίρικον τιζχιενος, ΡΓΌ, δΐᾳ,-- 

κοντεσύμμάνος, εἰπε δακοντίσων 1.4.8 

᾿ἀκέντισχια. [αέτα5. Γέξιις. ἐντὸς ἀκον - 

σίσχκατος. [Πτγα τε] ἰδέξιιπη ς 24. 
Τὸ. εἰς ἀκόνπον, ἰά οι 9 47... εἰς 

δόροιτος πληγζωώ. 1δίάει. Ε 

ἀκόντως. τὸ ζ..ἢ 

ἀκορεφύτερος.ὁ. Πα θ Ποῦ 88 ..Ε 

οἰκούφν τινὸς, ΑἸΙςσΐ ράτοῖο 229.Ε. 
317: Β 

εἰκούμανος. Βαττίοἰρίατα Ὁ ἀκίομαι. 
οὗμαι. Ποἢ αἰτοπι ποπιεῇ ν γὶ 
Ρτορεαῃ γδγ).Ὦ. 

ἀκοιοίχ ἢ. Οοἡ πο, πα σογαΐη 
αἰτεῖ πγθῃ, ὃς νοέᾳ αἰυιαϊςαιίο 
το τας 647.8 

εἰκροξολιζεοϑαι. ἘΠΉΙΠΠ15 ῬῬΡΌΡ Πα, 
γα]ϊτατί. ἰθτα σευταπηθη σοῖη- 
γταΐττογε 19. Ε. 29. . 2412... 

. 815.20.9.Ε,211.00.347.Ἀ.{}2. 
Β.6:γ.8Β 

ἀκροξολισις ἡ. Ν Εἰτατίο 2909.(..Ε 
ἀκρυξολισχκύς. ὃ, ΟΥ̓ εἰ᾿τατῖο ΟΣ ΕΣ. 

«18. 

ἀχροξολιςιὶς, δ. ὁ Ν᾽ εἷος, γ οἰ "τὶς ̓ς 2. Ὁ 
ἀκρόδρυα δένδρα. Ατθοζτες ἔτυρίξο- 

Τὰ 86..Ὁἢ 
εἰκροϑίνια ὧν. τά. ΜΙ ΔΩ δ᾽ αγιιπ ρτί- 

Τλἰτας 192.Ἑ 
ἀκροτιμάν. ΑἸ 14 ἱπ (ἀτπηττὰ Ραγ- 

το ρύςφι Δογα κὰ οἱ αἰ ἰσαΐι5 ἐατπ- 
ΤῊ ΔΒ ρα Γοϑτείεξοαια 862.Ὲ 

ἀκρωνυχία ὄρους. Μοητίϑ ἱπρῇ 312. 
Β.015.5.31.Ὁ 

ἄκυρόν πνὰ ποιειοὐζ. Αἰιξξοτίτατεπη 

ἀσοηάΐ Αἰ Ἰσα! ἀεγαθεγο (6 ς.Α 
ἀλαζῶν , καὶ ἀλαζονεύεῶχ,, ἀο υΐθιις 

αἰϊσαταγ 47.8.6 
ἁλέϊτοα. Τοτγτεία ἔπ. γεγθὶ ἄλλομαι: 

944.}. ἱὡραλᾶτω. ᾿δ᾽ἀεπὶ 
ἀλέξεα, νο] αλεξή( ὡς πὺς ἀῶ 

Ῥοοείςα Ἰοφιμτῖο. Η οἱτος 
Ρυϊατε,νςο], ν οἱ 2 ς 9. Β. δὲ 
χακῶς ποιοῦντας ἀλεξόμενος 267. 

(.πὺς ὁρμδώ τας ἀλέξαδκ. 34111.0. 

)ς7..ἀλέξηϑε. 407. Ε, ἀλεξη- 
σομεϑὰ 4.1.9. Α. πὰ κρυκοὶ ἀλεξό- 
μαναὰ Ἴο5.Ὁ ἢ 

ἀλεξητήρ. ἥρος ὁ. Ῥοεῖ. ΑἸχ ἢ ατοῦ. 
Ὀρίταϊατοῦ 827. 

ἀλεξητήολον. τὸ. Οοά ξιεὶτ 24 αγ- 
φοηαπ|, ἀς ΡΓοραΠ ἀπά ἃ- 
Ἰιφυϊά οτ.Ο 

ἀλέτης ὄνος. ὁ, ΜοΪατίϑ ἰΔρῖ5 27 6: 

Ο , 
ἁλίζειν. ἀϑροίζεν. ΟΟπρσίορατῖε 281, 

Ἐ ὠλί ζεαδαὴ 

ἰλιμανότης. ἡ. Ἰαχροτέσοιας, ἡ τῆς 
χώεας ἀλιμανύτης. Ἰλ ερίο, 4ια:. 

ἃ Ρογταθιδ σαγεῖ .36.Ὁ 
ἀλκὴ ἧς. ἡ. ἸκοδαΣ 198. ἀ Εοΐ- 

ττάάο. Ροες. 639. Β. ἅϑει Α. 
τἰδχει Αι φίδι ν 
βίλκιμος. ὃς ῬΟοτ. ΕΓ δ. 3.2 3. Β. 

τϑυ.Ο. ό28.4. 629.}).639. 
}).γ7γ64. Ὁ. δῖ5: ζγό68. Β. 829: 
Ἑ 

ἀλκιμώτατς. Βοστίσαμη. ξογεῆϊι- 
τη 115148.4.328.8,618,Β.639. 
Β. ἀλκιμιώτερος .764.}).8 8:8 

αἰλλοδωπός. Ῥετγερτίπιιβ, Ἐχτοῦιβ 
.236.4.021.Ὁ ᾿ 

ἀλοῶν. ΤΓΙΓΟΓΑΓΟ 86: Ἔ ἊΝ τεῦ: 
ἄλοξα ἱεῤοί. Ἐχτα δ τῖβ σαγεητία 

499.8..34.0 ς 
ἁλοητὸς. ὃ. σίτος λοητὸς. Τιϊείσιιπι 

τεϊγαύαταπι, νο] τεϊτασαπ πὶ 
863. Β ; 

οἱλθμανος, Ραττίςἰρίαιττι ἀν 2ἱ ὑἐπεάϊι, 

νΟΥΡὶ ἄλλομαι. καϑαλόμενος 527: 

ΒΒ. ἁλόμενοι 6:6.6 

ἀλϑικὸς. Α« (αἰταη ἰἀοΠοιι5 2 22. 
Ὁ 

ἀλφιτοσιτῶῆν, ῬοΪεητανοίοί τσ. (ἡ 

ἀλωπεκίδες καύες τίνες , 8 δ, τί ὅτως 
ἐκωλοευῦτ 971. ἙΕ 

ἁλώσιμος. ὁ, Οὐ ζαρὶ ροτε "5.46. 
Α.426.4.γ8ς:.Δ 

ἀμαχεί. δπα ργωϊο 334.) τοῖν 
28ς.0).64..8Β 

ἄμαχος ου. ὁ. Οὐἱ πδααπιρίσπα- 
αὐτοαιτ Ζαΐ θη Ραρήλεθο.Α, 
22. 

ἄμαχον ὡρᾷγμα. Ῥοοείσιπγ. Ἐΐος 
ἸΠΟΧρῈΡΏΔ ΗΠ 5. 1{4.4Ὰ 

ἀμξάτης.ὃ. Ἰάα πὶ ας ἀϑναξάτης: τ ΡΟ 

{γῃοορθῃ ξογγηδγιι, ὃζ ποιηπι- 

ΓΝ 4.937... 939. 

ἀμξολας, ἀδὸς. ἡ, ἀμξολαξ γῆ. ΤΈΓΓα 
ερείξα 199. 

ἀἰμεμιπῆοις ποιεἰ ὡὰ τοις ορατιώτας.Ε ΠΠ- 
ζεῖ ντ πη το5 Ποῖα οοπημο- 
ΓΔΏΓΕΙΓ 224. 

ἀμηχανεῖν. Ῥοσείοιπη πορί οοπ- 
{|| ἸΙαθογαγβ. [6 {ὰἰ5 τεθις 
ἀείροτατο τστῷ 

ἀμυήχαινες. ὃ, ἴπορ5 σοηῇ]. Ὁ αἱ 
Ὡταχ πη. αἰ ΗΠ ουϊτατίθιι5. ρτε 5 
Ταΐτωγ 287.0 

ἀμήχανος εἰσελθεῖν ὁδὸς. Δ. ἴῃ φυᾷ 

ΠΌΠ Ρατες προς. Οπππ ρο- 
ΠΟΙΓΑΓΙ ΠΘΟῸΙΪΣ 248.8 

ἀμήχανοι τὸ πλῆϑος αἴβρωποι. ΠΏ ΓΕ5 

αἰθηΠ15 Βοιπίηιασ πηἰττιά 
193. Β 

ἀμήχανον κακόν. ᾿ΠΟΧΡ]ΙςΑ 1] τη - 
ἰἢ χϑοιά 

ΤΡ κε τςν ὃ: Μαχιπιὲϊ 1005 

τ γ.Ὁ 
ἄμοιρος. ὁ, Ροειϊς τος. Π). Εχρεῖβ 
ἀμπεχόνη, ἡ. Ὗ Ε[Ἐἰ5. Ὁ οἰπίτιις σι ὲ 

Α 
ΓῊ, 
ὥμῳ- 

3)γ.8 



Ἀμώζν.ϑασετε 322.8 
Αμωύφ. Ροδτίοα τη. βοηϑεῖν,ορΡ οι 

ἔεττε. τοῦ. τὸς τέκνοις αμιαῦα!. 
ΤΊ Βοτῖβ οροπιξογγς. ΓΠίθοσοβ 
τα οὶ 8 6.Ε.ἀμωὼφν τῇ χώρα 126. 

[Θ᾽ 
Αμυωτένν. ΡγοραΠαπάππι 230. 
Αμφίαλος.ὁ ἡ, Μαγιτίηγ8. 514. 
Αμφίξολος. ὁ δ. Απιδίραις. 6- 

Ὀἱιις γ717.8 
Αμφιγμοῦν. Απιρίροτς, Παθίτατο 
88. ἰ 

Αμφιϑάλαοδος πολις:Ὗ τ᾽ 5,411α πιᾶ- 
τὶ νισιπῖσιο ΔἸ ]αἰτὴσ. 9.21.8 

Αμφίλὸγρειὸ καὶ ἡ. Ὀαθίι5 798... 
5.) (ἀγψαμφίλογος. 1014. 9ο22.0 

Αν ραζείζιϊα οαπὶ πῇ πῖτο ἘΝΓΕ, 
τἰδ πη έξα νίπι ξατατί ίτρο ἢ- 
φῃίβοατ. αὐ ζῇ) ρτο, ἐσεῶχ. αὐ δγῳ- 
γάν.-Ρτο δίάξαν, 2 6. Β, αὐ ποιέν. 

ποιήσφν.30.).ἔχαν αὐ ξεν. ἸΡΤ4Ε, 

αὐ ἐξενεχϑῆναι «ἐξενεχϑήσεῶνς. γιάς 

ἃς αἰτα ἐχοιηρ]α : 49.8.73.Ε. 
74.4.015.76.4.92.4.10 8.8. 
ὃζ Αἰ1δ1 ρα τὴ 22 

Αν σιπι ᾿ΠΠηΐτο δοτ.1.ἀόξιρτο ἤΠα- 
τιγο. αὐ συμμίξαι ΡΓΟ; συμμίξν 

6.4. 
Αν οὔ ἱπβηἶτο Δοτ. 2 αἐξ. δας ραή: 

δαΐ πγξα!), Ρτο ἔπταγο. αὐ φανῆς 
να! Ῥῖο φανήσεῶς λυ ἐαϑαι αὐ, ΡΓῸ 
οβνήσεῶχ. ἁλώλαι αὔρτο ἀλωϑήσε- 

ἃς 180.Ε.ο ἡνεῶζι το. ἡνήσε- 
ὅχτοσ,.Β.233.0.αὐ τυχεῖν. Ρ.τὺ- 
χήσην,τεύξεῶχ 236. ,αν παθεῖν, 

πείσεῶς 238.0Ο. ὃς 4116] ραῆτπι. 
Αν οὐ ἱπππίτο ἔαζαγιὶ. αὖ ἀρξᾷν 

“2:0 , ὶ 
Αν οἴ ἱπῆπίτο ποη ὀχρτγοῖλα : (εὰ 

{υδαμάϊτα, νίπα ξαταγὶ πρη!Ε- 
(ἄς. προς γέδχ, (οὗ. αὖ, Ῥαξοσ-- 

πρήσεῶς 27. 10. εἰκὸς πολλοῖς βέ- 

λξαϑαὶ γί γνεαϑώι φίλος. 0. ὐ, ΡΙο 

βελήσεθχ, Τοτεοῖν ἐϑελήσην [30:Α: 

δίαφϑαρίωα (αι: ἀνιρτο δία φθα- 
ρήσεαϑαι 181.1).γίγνειϑαι. (0. αὖ, 
ΡΓῸ γγυήσεοϑου 372. 1): δὲξα δι): 
(αὐ. ἀν ρτο δὲξεῶς ,ὃ ς.Ε. ἀπαγ- 
γόλειν, [α0. αὐ, Ρ΄ο ἀπαίγελέν 
393.8. παϑεῖν.[υ0. αὐ, Ρἴο πείσε-- 

ὁ) 386. Β. χαράζεῶτυ. (Ὁ. ἂν, 

φΦ χαεασεὰχ 2ὃ8.-0: ἀπείναι.(δ: 

αὐ, ὦ ἀπελεύσεδχ 420. Α. συςοα- 
σπεύεωϑαι. (αὉ ἄν,ρτο συςορ υσεὰς 

412.4.ἀπιέναι . καὶ αὐραδοωῦαι. 

ΡΙΟ, ἀπελεύσεοϑαι, καὶ “ἴδοι δωσαν 

46σι.Ὁ. συςρατεύείν, ῬΙῸ συςξοι- 

σεύσειν ΘΕ: ἀἰσππένα ὈΓΟ ἅπε- 

λεύσεοϑοι κα 3.3.Ε. ἐμμένειν. ΡΓῸ 

ἐμμενᾶν γγ71.Α.ς δ..1).ἐαύχτεῖς 
γα!»ὈΓΟ ἐποκτενεῖν ς 67.(.ς 73. 
Α. διδάσκειν. ΡΓῸ διδάξειν 7 87: 
1). ἀκούειν Ρτο ἀκούσειν 834. Ε: 

δα πολλύοϑοι ΡΟ Σπολέσεως 92.9.8 
Αν εἰϊπι ραττίοϊρίο ργαίςητίδ ρτο 

ξαταγο. δωυαμενος αἴ, ΡΓΟ δωυη-- 

ϑόμενος 630.Β. {ἰς ὃς ἀρὰ Εγ- 

ε ΝΒ ΕΣ. 

᾿ σαγριιηι 167.2 4. αὐ τυγχαοντες, 
ΡΓο, τυξόμενοι- 

Ἂν οἴτπη Ρατεϊςὶρίο ἃοΓ. ὶ. Ρτὸ δι: 
ΤΠΓΟ. αὖ λήσενπᾶ, δ, λήσοντα δγ. Ὁ 

Αν οἰιΠὶ ῬΑτιςρίο Δ0Γ.2. Ὁ ἔατιι- 
ΤΟ ἂν πσϑφεγένομενον, Ὁ Θέεοσγενῇ - 

σύμενον 27. Οὐὡς ὅτω αἰρι ἡνόμε-- 

νος αὐ βτο, αἰδιγγυησόμμενος 244: 

Τ).λόνῶς αὖ, ΡΙο ἑλωσοντοξ, 6 ο- 

4|ς ρίο ἀλώϑησομιένον. 34.6. Ὁ. 
σιευελϑούσαιν αὖ. ὈΓῸ σειυελευσδμιέ- 
νίω ὅογ.Α.αἱ νόμενοιΡΓΟ, γε" 
γησόκκανδι 793.Ὲ 

Ἂν οατῃ ρατεοῖριἰς, ποῦ οχργοῖλα, 
{εὰ (πδαιϊάϊτα, νην ἔπτασὶ ἀ6- 
Ποῖδηβ. ὡς ἄμεινον μαχομένοις, 

{ῦ. αὐ, ΡΓΟ: μαχρίομμένους . νεὶ 

μαχουμάνες 16Ὀ.Α. ὡς ὅγηπεσωὼν, 

{ὰ.ἀὐ,ρτο, ὅθηπεσούμενους 186. 

ἀναξαίνειϑαι. (Σοπίςοη ἀϊ.ὁ μήπω ἀξ 
ναξαινόμενος ἵππος. Ἐ4α" 4υΐ πὸ- 

ἄτι οδίςεηάϊτηγ 932.1).936. 
(.αὐαβεβάμένοι ἵπποι 9.54.8. 

919.0 
Αναξάλλειν. ϑιαγἤίιτη ἰλέξαγο, ὀἵππος 

Σ αὐαξατίω ἀναξαλλ4.Ε 45 (εἴ- 
[ογοπὶ {ἀτίππι!αξξας 94.5.8 

Αναθ ήειν,Ιη τὸ απο τι Πρηίῇςας 
Αἰϊ τα πὶ ίῃ ἐπ ἱπηροήεγθ, 
ΤοΙογεὶπ φαΐ 41.0,, Βί8. 

91.6.8 ὙΕ 
ἀναξάτης.«.6. Εσ΄ιιο5,4ὶ ἐαῶ ςῦ - 

{ςοηαἶτ. δεον ς60.Ε. 932.Β. 
Ε.936.8.937.4.(: ᾿ 

ἀναβλέμμα. τό, Αἰρεέξιι5,4λο {τ- 
{πὰ οοα 1 το Ππτὰ  ο978.Β 

ἀναγκαον."6. (ὐαγέεγ, ἰῇ αίιο (οη- 
το5 πεοοῆιταϊε ςοπἧτιέξι το- 
ΠΘΏΓΕΓ :67:0. πῆς ἐκ τοῦ ἀν αγ- 

καἰς λελυμκένοις. 15. 1 46 ζατ- 

φοῖς ἰδ ογατὶ αθγάης ᾧ68.Ε 
ἀναγχοιιὰ. ἡ. ἘἙσγαγαμη ὨΜΠ]Ϊτας; 

αάππιπμ|}α ἔογα (ς ςαρίξ ἀπ 
οἴειῖ ος 82:8 

᾿ἀναγρύζιν.οὐογ αὐαγρύζην ἐξεσίαν τι-- 
δὲν πνι. ΑἸ α ἢ Θ Πα παὶ 146 
Ροϊοίζατεπὶέαςεια 823. 

ἀνα γονιςῦς. ὃς 41] Πηε ζετγζαϊηϊῆς 

γίταμη ἀσσῖςς 24.8 
Αναδύεϑαι. εουίατὰ 890.Ὁ 
ἀναζευγνύψν. (ὑαἔγα πχοποῖς 22 ᾧ. 

Π..Πηςϑάοθγα 229.}).23.1.2.4: 
ἀναζεύξαντες ἐπυρεύοντο. ΜΙ οἵίς ζαΞ 

Πεῖβ ρεγροθαης 2223.0 
ὧν αἰνέαϑα.[ὰ εσαίατε . ΙΝ ερατοα ..Α 
ἀνακουφίζεῶτα). ΑὨΐπο ΟΠ οι ςι7: 

᾿ Β . 

ἀνακρίνᾳν.πτοΐγορσατα 2.4 
Αἰνακτααχ ἕνά. ΑἸίσποπι θ᾽ οοη- 

οἰἰατε το. Β. 13: Β. Ο. φίλουξ ἀ- 
γνακτήσαοϑε 47: Δ.19ζ: 0.015. 

ἀνακύπ!ν.Ο ς1]ος5 ἀτζοί [οτος οαραξ 
ετίροῦςο, ίρο αηἰπιό 4; ὀτὶρ!. ὃ 
ΤΟΟΥΓΘ ΑΙ 840.8 

ἄγαλκις. δὸς. ὁ γα Ὁ. 115.  οε τίς πη: 
196:Θ:Σογ:ἃ 

ἀνείλλεδια, ϑαζίαπηι (αἸτατα, (αἰ οὶ 
᾿ς ἰσοπάστε 9ό8.6 
ἄναλμος. ὁ κα ἡ. Οὐοά (Δ]ε σατεῖ. 

Νοπίαι τὰ 868.Α 
ἀνάλωτει , 100. 
ἀνάλωτος. ὃ. ἸΠΕΧΡΌΡΠΑΘΙΠ 5. Ουἱ 

σαρὶ πϑάατ 6 ς 4.0.6 70... 
ἀναμδότητος. ὁ ἡ Ὁ αἱ πΠοη ρεςςα- 

αἴτοαις, Ὁ ὑΐρεσοαγε ποῃ ΡῸΞ 
τείνας ηδ ρεοςας ὅ7.0, 237. 
Ο.{Ὁ 2.}.αἀναμδῥτητότάτον ὅ6ϑὶ 

. Ἀ.6712.}).797.8 : 
δἰναμδρτήτως, δπε ρεςοδῖο 718,), 

802. ᾿ 
ἐἰναμάχεας. Ῥυῤῃηᾷ ἰαλιγατο 66; 

Α.Β.οοό6.Α τ 
ἀνώμξαῦος ἵππος. Ειιδ, ἐπΐ πα] 

ἱππάρι τ ἴορ. 
ὁμαμφίλογος,ὁ ἃ ἡ, ΜΙπἰ πιὸ ἀπ 5. 

798.1).8 76... .αναμφιλογφτατος 

δγ9.Ὁ Ὧν: δ 
ἀναμφιλοόχρξ. δίηε ἀυδίο 828.}): 

823.Ὁὴ 
ἀνανεύειν. Α ποτὲ χα 
αἰναξυρίδες. αἷ. (Προ: 2.7.4. 
ἀνωπαυτήραιν. τὸ, [ρίι1Π} ιιο(ςεπαΐ 

τοπΊριι ἀ Ν ν860: 
εἰναάτῆερξασαι. Ἐχοϊτατί. [π ροτη οτὶξ 

δ᾽. ἘΠ οὶ 496.4.9οο.Ο 
ἐμ αριοὺς ὁ, Ἰτηρτζὰη[ι5 271.Ε.320: 

Α.2386.Β,:27.0 
ἀναᾶρίά αι. Βεπ οι] επτίαίη αἰ ϊοὰς 

165 ΠΡῚ σοποὶ αγο,ῖτα ντ εχ ΠΣ 
δὶς ρεπάεας. ἀὐηρτήσατο τοδαιῦ τῶ 
φύλα 3.Α..Οὺς πατέρας ἀυτῶν ἀνήρ-- 

ΣΉΠΟΝ ἐἐΝ μὰ κι λῸ 70 55}}) 

ἀνατῆ ὐοσᾷν Ὁ κέρας. ΜΙΠΠΙτατῖς ἸόάιλιΞ 

το (Οὐτηὰ ἐχρ ίσατε 270.Ε 
ἀνάτελλειν. ΟΥτ ἅμα ἡλίῳ ἀναϊελλοὺξ 

Ὄ ἱ ἘΠ ΦΡΥΜΗΤΑ 
ἀνὰτίϑεαϑοι π΄. ΑἸ᾿υά γοιαξξατὸ 

πλν ΘᾺ ὃ ΟΣ ᾿ 
ἀναφυσάϑια!; [ΠΗ ατῖ, ας αὰ Πιροῦξ 

Ο Βίαπι ἱποίτατὶ 183.Β8.618. 
ἄνα χάζεῖν ἰδ πη αῦ αὐα χαζεῶς. Ροδῖ. 

τοιγο- δ άοἴο Ἐν 2 Βα, 
ἀναχαξεῶκ, Ῥοδεῖοη. 59} ποδα ἂν - 

ἐχίζντο; ῬοΔοιεῃτίιη τε θᾶξ 
γϑιδι:2» 7 Ὁ. Ὁ 

ἀϑψάψύχειν. Ιλ εἢςεΓο. [πΠξαιγαζο, 
ἘἈεοῖοαγο. σαρῤναῦς δηπὀκευάζειν; 

: ᾧ αἰαψύχῳ ν΄ ἀ41:.6 
ἀνδράπιδωδεις αι] ηᾶ, ὃζ οἰἱγ τα νὸ- 

ςεηξαζ ἘΣ δ Βρ; 
ἀνδϑρείκελον. τὸ, δ 1 445 ἰητεΓῥγετα-: 

ἔμ τὸ μίγμα Ὁ ζωγοοίφὼν ὃ καλεῖ 

ἀρὼμιατῶν ἀρίσὶς 847.0, 1 τί πὶ 
Ῥατγρατ τ ν οζᾶτ;: αὐ δρέικέλοῦ 
ἀρώμα ὅν Σ 847.Ὁ 

ἀνδρίζεῶς Ν ἸΓΠ]ΔτοΣ (ε σόγεγα 326; 
1).568.Ὁ : ἃ 

ἀνξεϑεὶς, ἐντὸς: Ὁ ἀνίημι. ΠΙΠΠαξ, 

1ιαχατας: Γἰθεγζάτζειη ἢδέξίι5: 
δεῖ Ὁ 227:8Β 

ἀνειμένως πίνειν. Τρεῖς, ἰαγρ τέτας 
δίθεγε ; 104.1}0 

ἀνεκτῶς: ἘΟΙΕΓΑΌΙΠε 629.8 
ἘΕεὲ 92 



ἐνενίκληπξ. ὃ, Οτ αὐ ἀτ οἰ θ15,4Ὸ 

τορτοέποπῖθας πὸ οὐποχί- 

τι5.α ἐρτομέποης πυπἰπιθ αἰ- 

ταις. ἔπσαίρατς νίτα νΓ6 72. 

ἀνεπιοήμων. ὁ, ̓τηροτίτα5. 7 ὃ ὃ. Ο: 

8.40.8. 15 

αὐεπισημοσωύη. Τ(οἰτία 

866.Ε.8σὁ.Ὁ 

ἀεπιτη μόνως. Τα(οἰτὸ 977.8 

ἀνερεϑιζιν. {εἴσατο Ἐχοίτατο 76 8.1) 

ἀἰϑήκοος.ὁ ὃ ἡ. Οἱ ποι ἀπε ϊτ, ἀκού- 
σχκατος ἀνήκοος 740. Δ. Ούτων ἀνή- 

κοος. 817 .Αὐλοιδδρίας ἀνήκοος 9 Ο3- 

αὐ ϑιτῆτω 1. Ε (Α 

αν ϑίση τὰ 6ο.Ὁ).40ς.Ὁ 

ἀνϑορϑϊν. ἀναϑορᾶν. ρΓΟἤΠ]Γο 677: 

ἀνιμᾷν. Αττο  ]ογοι 5 δ] διιατο. πὸῖς 
δύφοισιν ἀλλήλοις ἀνίμῳν 3209.0. 

ἄνιππος.ὁ. Εσαο ςατές 646.8.0.Ε 

ἀνίοάν. Ῥοος Οὐ τί μα τε ἡλίῳ ἀν! - 

ὁ“ονπ. δ.10 [015 οττιιπι. 272. . 
ὁ ἥλιος αὐΐοᾳ 5363.}.Ο.0 15.4.6. 
Α. Ρτοεοάειῃ ἀϊοίτατ ἃς ἥλιος 
ἀνέχων 984. 

ἄνοσος, ἢ. ἰάεττι ας ἀνάξασις. οχρε- 

αἰτίο,ά: ῃτίη ἰοσα πιράϊτογ- 

τὰπολ. ἡ οΧ πγδυτ 115. 6- 

Ρτο 56: 1οςἷ5 αἰςδαίτιιτ271.Ὰ 

ἄνοσος τὸ πος. [«Οὐα5 ᾿Παἰὰ5. Γ,ΟςΙ15. 

ῬεΓ οί αἰσεπαϊ, ν οἱ τγα τ τὶ 
Ὠοη ροτοϊ.) (εὐδὸς 340.Ε 

Ἀνοίγειν, Ν' εγδιιτα παατσ 1, 4 ς. 
Πραϊβσατας ἀς ἰοοἰ5 αὐτου ἢ 

ἴπ (ρατίοίας, Πρ ου ίη; πγατα 
εἰπαίπο. τα ἰ οὶ παπτα ἀϊςᾶτ, Α΄- 
Ἰατρατί ν οἱ, πάν ἃ Ἰατρὸ 

418.8Β.441.}.4.4..Ὁ 

779.4. 

Ἀνομιος) (νυμιμίος 80... Ὁ 
αὔοπλος. ὃ. [ΠΟΥ τ 5 οας.Β 
ἁνορέφν, θοξτ. διιτοῦ Πτο 936.Ε. 

941.ἃ 
Αἰνόχυρος) (ἐχυρός.ἰουρὸς 667.Ε 

ἀντακούφν. Ν το ἶτην απ γα χ 8 6.ΕἙ 
ἰνΐζξιον παύτων χοημῖ Ὡρογμα.Ἰὰ 65 

νηϊπετῆς ορί δι αητοξογοηάα. 
ξῖσ. Α.7όο.Ο (Α 

ἐνζυγια. ϑρ᾽ ἐπ ἀοτίβ γοβεχίοοϑι, 
ἐἰντία. θοετ. Αἀπογθίαπ). (ὐογὰπη. 

εἰντία τῆς ἑλλάσος 66γ.Α 

εἰνπιάζ,». ἑππανπάζν. Ῥοειϊοῦ. Οὐο- 
εατγγογο. οδείαπιίγοιρτο φαϊῦ 
ςοιηπιαηΐα τητ ὑπαντᾷν, ὃς ἀ- 
παντᾶν 1421.2 

ἐνπθλέπῳν πνί. ΑἸΙΖαοπι αἰρίςσοτο. 
ς71.4.6:7.4. τεῦς λόγχαις ἀν- 
πιθλέπειν. Βα 5 Ἰηταοτὶ 877.4 

εἰντιβλίπειν εἰς τί. Τῇ ΑΙ 4] 4 οσα]ο5 
οδίϊςοτς 465 φἀπεείαπιἸητιιο- 
τί. 81 ς.Β. εἰς τὸν ἥλιον ἀντιξλέπ4". 

ἐἰνπξολαν. Ροεῖ. τας δος. Α 

εἰνπγγωμονεῖν. ΑἸΐσαίτς5 ἰδητοητῖα: 
αἀποτγίαγι Ιου. Α 

ἐἰνπιδοσις τειν ρφιρχίας, ἢ χορνῖας. (Ὁ - 

Ρεδίατιο ργϑεοἐξαγα ἐγ γουἰῇ, 
γα ππαπουῖς πογαρὶ 82ς. Ε. 

εἰντίϑε οοιπεύφν.Ὗ ἰοἰ Πιτῃ οοΐογο 728. 
5 

ΠΝ δ. Εἰ ἜΣ 
ἀνπκότῆψν. Α ἀπογίατί αἰϊσαὶ 463.1. 

ΑΘ ΕΣ 
αὐἰπλαμξανεῶς. ςαρεῇετε. ρεγεπ 

{αἰρίςοτο. Ὧ πραΎμῖν ἐῤῥωμένως 

αὐπλήνψ6ν}).Γ68 ἔοστίτον ροσθξς 2. 

αὐτίπαλος ου.ὃ. Ῥοξτὶς. Αἀιποτίατι 
1ζ0.Ὁ.1ς.2.Β. 1.9.8. 220.Ἁ. 
468.Ά.το6.}).540.Ε0ς 0 7.Ὁ 
τ621.Ὰ 

αὐτίπορος. ὃ, Ροος Ορροήτιι 521.Ὁ 
Ανπωέϑικα τὰ παύτα πωλῶν. ΟἸΠίᾳ 

νΠ] ργοτίο νεημάετα δζ4.ἃ 
Ανπαξοσαμᾶδα ἃ γι. Τοττᾷ νἱοῖ- 

{τπ| δάρογογο 861.6 
αὐτίῤῥοπος..ἰσύρῥοπος. Τ Δητ Πἀ τη0-- 

πλοητὶ Πα ης ΖΔ ητιιτη Αἰ τι5. 
γυμνὴ αὐτίρῥοπος τῷ αἱ δορί 827.4 

Ανπρρύπχως. η]αἰ ταῦ {8 
αὐ τιςεισιώτης.α.ὃς ἀἀποτίς ἔλξεϊοηὶς 

Βοπιο 244.8Ὁ Ε 
αὐ πσφαροάζειν. Ῥ1]Δ σοητγ 416 πὶ 

Ἰυάοιο. τὰς αὐ ζισφαιμολϑνίας.αττὶοὸ 
Φ αὐτισφαιράσοντοις σ84.8 

ἀντίτυπος. [λιΓ5.916.Β. αὐγιτυπω ἢ- 

δα. ατίογα 9.13.8 
᾿Αντίτυπος.ὁ ἡ. Αἀιοτίας, ΟΟηττγα- 

τίι5.5.9.2.Β. μάχη αὐτίτυπος. αἰ - 
πατίτιτι ρες ΠΠππη667.}}.οτ6.8 

αὐἰπφορτίζοῦς. ΟποΓΑ, ΡΟΓΠΊΠΤΑΓΕ, 
ὈΠοΥθι5 μία ΠΟ ΠῚ ΠτΆΓΘ. 
ΝΝάποτα πηδγοίδιιβ ρου πιιτατίς 
Οὔδγατα 912.Βιδὶς 

Αὐτλᾶν εἰς τὸν τετρημένον πῖϑον 9 παιροι- 
μἰα εἰς τὸς μάτίω πινοιῶ ταις λεγο- 

μένη.8. 40.8.1 Ῥοτταίαηι ἀο]1- 
ὉϊΏ [4114] Πδ.ΓΙΓΘ, ρΓοεσ- 
τπ 1η 605 αἀἰξξαμι, 411 ἔτι γὰ 
Ἰαθογαης 

Αντων, αὐτὶ ξ΄ ἀτωσαν, ἐν τοῖς ἢ] ἀορι- 

σων προτέρων ἐνγεργήτιχοον ἐπικοῖς 

“σξότοι ἢ κοῖς πτεμιψοίν των, ΤῸ πω- 

ψατωσεν τοό.Α 
ἀνυχρθλητος. ΓΠῸ] Ἐς 236.8 

Ανυπύδετος. ὁ. ΓΠ ςα]σδατιις.677. Δ. 
αἰ υπόδη τς. ΤΟΥ 7129. 

ἀνυποδησια ἡ ῬοΔῆ πα ἰτας, πα τ 
νυ Π1}}} σα! οοἱ σείὅτιν 677. ἃ 

Ανυποπῆος. ΙΝ {αἰρεέξιις 127.8. 
αὐυπυηήότατος. Ὁ] ΟΠ 

αὐ υπύφευτον φρόνημα. ΑἸἩΙΠῚ1 αἰατίο, 
πα {ΠΠΠποτὶ παῖς, 1.2.4.Ε. 
αὐνὺπόξα τος οὐ) ηρ. Ἷτ οἰ} 115 ἱτη ροτῦ 

{{ἘἸποτῖ πὸ ρᾶτ ζρι. Β,δοσ. Β 
Ανισιμώτερον, ἃζ αὐυτικώτερον . ἃζ ὀθυ- 

φιχαότερον. () ποτ παϊογοιη 9 ἢΠ1- 
οἰζαϊ νὶπι μαίσετ. ΕΠ ρα οι. 31. 
Ἐ. αὐυτικϑότερον οτϑ.0 

αἰώγωιν.κ.τό. ΓΑΒα]ατῇ [ἄρτὰ τοῦς 
ταηι αξεῦ. Οὐ παρ], ααοά 
ὃς ανώγεον͵ ὃς αὐ ὠγεων αττῖςὸ αἱς!- 
τα Γ 2.4.4. 

ἄξιος σατῃ σεηϊτίνο, ὃς ἀλτίνο. σ6- 

ὨΪτΠ Ο.Γοῖνν ΕἸ ρτ θυ, ἀατίπο. - 
ίοης. ὄτε αὑτῳ ἐδενὸς ἄξιος 707. 
Β.ἀξιος ϑανάτε τῇ πόλει. 7ο8.Α. 
7:1.}).722.8: ὑποσὺ τοῖς φίλοις 

ἀξιὸς ἐἴη γ48.1..0.399.Ὁ 
ἄξιος, Αἀ ρει γεϊατᾶ πσηιῆσας 

ναϊοητᾷ σοττᾷ ρας πα: [απηιηᾶ 
ὥσπισδὰ ἀξίαν δέκα μινών 40. ὩΣ 

421.(.7γ48.8.γ6ο.Ὁ (15 
ἄξιος.Ν ἸΠ15. Ῥαγα ργοῦ! 91.4.0. 
ἄξιος μ᾽ δοτικὴ ς, οὐ τὶ ξ χρήσιμος γιῖ:- 

Ἰῖς. ὅτε τοῖς φίλοις, ὅτε αὐῷ ἀξιος ἐ- 

γένετο. 707. Β.ἀξιὸν σοι δὴ μιέχε 
φρονῶν 880.4.899.4Ὰ 

ἄξιον. ἡαπ πὴ 888.Ε.899.Α 
Αξιον. τ οὐ ὀχροάίτ,αοά ςοάα- 

εἰτο ὁποίας ἄξιον κταῶς 7.48.1). ἄ- 

ξιον ὠνοΐστῃ. Ο ΡοΓα ΡΥ οτίιιπη ε[Ἐ 
εοηἤάεγαο 887.4.888.8 

Αξίον, μετὰ δοτικῆς, αὐτὶ ξ΄ πρέπον. Α-- 

ξιον ὄν σοι 40 4.}).ἀξιον αὐζῖς το 8 

Ἑ. σοὶ αἱ ὃν ἄξιον 740. Εονα οἴ σοι 

ἀξων ἢ 76ο.Β,ἀξιον ἡμῖν 882. 
Ἐ.88ο.Α.890.4Ὰ 

ἀξία. ἡ. θεετίαν 731.8.815.748.Ὁ 
ἀξία. ἡ. Γ[ἰπιατῖο 48.4.8 
Αξιάγαςος. ὃ, Α ἀπ Γατίο 8 ἀΐρηι5 

684.Ὁ (887.8Β 
ἀξιάκνεος. ὁ, Αὐάϊτα ἀΐρηιι58.41.4. 
Αξιεπωνετώτατις. ὁ, ΤΠ αιάς ἀρ .1Π}- 

ΠΊΠΒ. {212..4Ὰ 
Αξιερωςότερος. ὃ, ΑἸΠΔ δ Π ον 89 ς.Ὁ 
Αξιοξίωτεν ἴοι ὀνόμισειν ἀξιοξίωτον ξῇ)- 

ἘχιΙπιατᾶτ δι δ εἴς ντᾶ- 
ἄσπη. τ21.Ὲ (8:9.6 

Αξιοερηος. ὁ, Ο ρον! ἔλοϊῦάο ἸΔοποῦ 
Αξιοϑαυμα ςύτερος.ὁ, ΑἀπηΓατίσπα 

ΠΊΔΙΟΤῚ αἰρ 115 19, 
Αξιοϑέαῦς. ὁ, δρεέξατα ἀϊσπι5841. 

Α.}).872.}. Ε.887.8.902.6 
Τ.. 9.1.0.) .9ζ9.4. (82..6 

Αξιοϑέατος. ὁ, (ΟὨΠἄογατα ἀἴσηιι5 
Αξιομακα ρκφύτατος. ὁ, Ὀὶρ αἰ ΠῚ Πγμ5; 

ᾳ θδατιο ργα σοῖο 707. 
Αξιομνημόνευτις. ὁ ἃ ἡ. Μεπιοζαζα 

ἀἴρηις, 872. (ρῃπιστδξ α 
Αξιοσκεηῆος.ὁ. α ἡ, (οπίἀογατα ἠϊ- 
Αξιοασούδαςος, ὃ, δτι αἴ. ΔΠ 4116 

σοητοητίομο αἴρῃ. 684. 
Αξιοτεκμιδοτοπρος. ὁ. ΕἸάς ἀϊρηοτ, 

δος.Β- (Α.Ο 
Αξιοφίλητος ὃς ΑἸλοτα ἀρ πας 8.47. 
Αξιογρεώτατος. ὁ. ΑΙ ΠῚ ἤχι15 δὰ αἰ - 

4υϊα ρτα πη, Μαχἰμεὲ ἰΙ4ο- 
ΠΕῚΙ5 Σ07.Ε, 

Αὔπλος.ὁ. [ΠΟΥ Πγΐς δόδ.Α 

Απαγάν. πιρξοσοίγεν 4154.}9.129.Β 
αἀπαχορεύφν. 1) ο ατίσατὶ.25 6.8. ἵπ- 

πὲς ἀπειρηκότας 232.1). 277.Β. 
ἀπείρηκα βαδίζων 3.4.3. Ὁ. 367. 
Ο, 28γ.0. {092.8. ϑάλιᾷι 
878. Β. ἀπαγορεύει ϑεώμανος. ὃ ΤΙ) 

Β. ἐρκοἰπεροῦσι ΝΟ ἀοίαιισαδα- 

τυγοόο.. 9.74.6 ᾿ 

ἀπαιγορεύφν. ΑΒ ἀΐςατς [Ἑ αἰ ιτο πὰ 
ΠΕΙῸ. δ᾽ ςρατηγίαν ἀπείπων. (ἡ πῇ 
ἱπηΡΘΓΔΓΟΥΙΟ ΠΏ ΠΟΓΕ (6 ἀδα!- 
οαίΐες 298.4Ὰ 

Απαϑὴς κακῶν. ΜΜα]οτιι ἐπιπιιηἶθ 

411.) ..«16.Ὁ (0 
εἰπαρκείξεῶς, Ῥοξτ.  οἰρδάετε 286. 

απο 

πος ὙΠ 

νον...“ 

τς ..- 



οἶπαν παάχ. ἀπανταν. Ὁ δαγγεῦο. ΟΒ- 

αἴατη ἰΓς 443.8 
ἰπαρέμφαῦν αὐτὶ δ᾽ πτοοϑαχτικδ. λέν, 

αὐτὶ ξ, χέγλ 420... ὠπαληϑεύσοι, 
Ῥίο ἀπαλήϑευσον “983.8.᾽ Ὁ. Ὁ. 
984... Ε.οδϑς.Ὁ 

ἀτἀυϑὴμεοίζν. Εσά πὶ ἀΐε γεεστ 

341. (993.4 
ἄπεδος.ὁ Ὁ ἡ ἰσύπεδος ῬΙαηι 98.4.8 
εἰπειϑεῖν. ἀπάςειν όοσδις 

ἀπεικάζειν. Τὰ ἐρτςίοητατς. ΕΒΊηρε- 
τεῦβ8ο.Ε.781.0.Ε.782.4..015: 
753.8 

ἀπέκαζιν. δ᾽ ΠΥ Πτι ἀπο γεπι αἰ αι 
ΠΠυτατε ον 8.4 (ἰεης 4.Ὰ 

ἀπειροκαλία. Ἰπ(οἸ ητία, τες ἱπίο- 
ἅπειςεῖν. ΝΟΙ Ρᾶτοτο. Οοηταπιαςξ 

5 292.4.588.4Ὰ 
ἀπειςέον ΙΝ Οἢ ρΡαζοηαιπι. 290. 
᾿ἀπελκωύν. ΑΒίρογς. ΡΟ Πογα. μέγαν 

αὐζοῖς φόξον ἀπεληλακέναι ἐδῦχᾳ 9 2: 
Ὅ 

ἀπέχϑεοϑαι ἕινι. 36.0.1). Ῥοξτ, 1ο- 
ααατίο. Ὁ ἀϊοϑ 4] σι εἢς. [πὶ 
4ἰἸςα" οὐ ἱπουγγογα 417.4. 
εἰπήχϑημα 1 ᾽ 4. ἀπεχϑανεῶχ 14ξ, 

419.(Ὁ.ἀπεχϑοίνοινζο πῦλφ τ 63.Ὁ. 

ἀπεχ)ανεὰὶ βασιλέ 622. Ὁ.917. 

[0 
εἰπημέλνζος.ὁ δ ἡ ἸΝ ορ  Θέξιι5,4,1Π|. 

136.Ὰ.«(ς 4 1δ1]ςσεπά νἱἀοταῦ 
ἀτημέλητος,ντ ρας 203.4Ὰ 

Αἴπλεης. ὁ καὶ ἡ. Ῥοξτ. Οορίοπηι- 
1115 527. 

πλοϊζεὼς. 5: ΠΊΡ]Ιοἰ τεῦ ἀσογε, δ πὶ- 
Ρ]ἰσθιῃ {ε ργςθοτο 79 1.0 

ἄπλους, ἀπλες. Αἃ πασίσάιπὶ [π6- 
Ρζας, ν Ο] ἔπ 11} 15 {48.4Ὰ 

Σποθλέπειν πεὸς τινα. ἴῃ 48 ΟσαΞ 
Ἰος οηϊΐςοτο 792.4.797:. 
δἰποθλέπάν εἰς πνα.Ἰάοτη.830. Ὁ). 

“ποὺς δ ϑεὸν ὑποξθλπν 860. 
ὑὐποθλέπῳ εἰς ἀλλοῤίαν ῥάπεζαν. Α ἃ 4- 

Ἰ’οηᾶ πιρηϑᾶ γοίρίζετε 401.Ε. 
409:.4 

ὑἰποσεωλῶν. Ρ Οοτίςῇ, ξισοτο, νο τα- 
θεγε αἰ χιιέ ναρατί. 16.Ἑ.ς ας 
ςαίατίιο. Σ παῖ δὲ ετοθχκολήσα δὶ 

ὐπογοαφεῶς σεϑς ΄ ταξίαρχον. ποπιᾷ 

ἀρια ςοΒοττίς ρε εξ ργο- 
Πτεῦὶ 42.4.}.471.Ε:608.Β. 
Ὀί5.633.6 

υποδεδράκασιν,ντ αὐ ἐποϑράω, ὦ ἀ. 

,Ῥαμο ἀποδιδράσκω 89. Α. 9.4. 
1).104.8.116.(.ἀπεδραξ ἴΣς- 
Β. ἰποδεδράκασιν 2.3. ὐτοθραΞ 
να!.277.Δ.νοδραίη.2 ὃς. Ὁ). ἐπο-- 
δραξ.341.Ο.λήψο ἦγ σο ιδράσκον- 

πα Ὁ.36Σ εὐὐτοδῃ αἸήμκεν. 378. «- 

ποδραύτας.38. Β. ἀποδεδρακότες. 
381.8. ἀπεδεδράκᾳ 282.Β 

υὐποδείχνυσνωι τίιῦ ἑαυτοῦ γνώ μέζω. δι 

(ξητοητιαι ροῦῖτε 362. 
Ἀποδεκτῆρες. ὧν.οἰ. Ροὐτοῦ 25 τρος- 

ὁδὼν ὠἀποδεκτήρες. (Ια ἰςὸ, ᾿ εςα 
πδυτς 202.Β 

Ἀποδὲς κιώες. (απο γἱτοὔδρία- 

ἘΞ ΝΈΡΕΕΙ δὶ 
ἀϊτα ρους 976.8 

᾿Αποδικᾶν. Δικ ἀϊςογο, ἃζ (6 ταὲ- 
ΤΊ, Αποδυκεῖν δεδελένον. (αυίαπι 

Ἔχ ν᾽ πα} 15 ἀἰςούς ἀτο Ὁ 
Αἀποδοκᾶν. ΑἸΤη 4 Ὁ αἰίπιτο ἱπιργο 

βαγί; δ οὶ, ἀατπιη ατί. ᾧ κοινῷ ἀπῇ 
δοξε μηχέτι χρῇ ὡϊζ τοῖς ἱεροῖς χεήμξετ 
δι ὅ409.Α 

Αποδοκιμείζεν. [ὰ οἰ Ρ Ῥατα. ἢ οἰϊσογὰ 
1{9.(.162.}.207.0.679.Ὁ 
2 ΣΑΣ ἡ 80} ἘΣ ΞΥΣ Θὲ 
824.4.86ς.).037.4.9...0. 
Ἑ δὶς 

ἀποδι τήρκα ἴᾳ. ΞροΠἸΑτία. 1, οοἤ Δητε 
Ῥαϊηθας νδὶ νέες ἐχααητ, πὶ 
{ς ]οτατγὶ (απτ 696.}). ὈϊΪς 

Απυϑεν. πη τ17.8.264.}). 980. 
Α.989.Β.99..Ε.902.0.993. 
Α 
Αποκαλῶν. Αρρο ̓ ατο.Ν οπιίπαγο, 
2 ΒΘ, 751: ἘΕΘΙΒΕ 7 21: 

᾿ς Ανοτο,. Δ. τοο 2.8 
Αποκναγεῶχ: 4.4. ΑΒταάὶ, ἀπ ποίεεῖς 
ξασυ]τατῖ. 4114 4 ἀοτταῃ 5 83.Ε 

Αποκόπηᾳν. Ῥὲτ νἱ πῇ ἀοἰίσεγε,ἰθρεὶ- 
ἰεγε 312,00.220,}),3 Σιν (Οὐφοώ- 
σῆειν Ἰάοτη 638.8Β 

Αποκοήαδίζν. Εχ ΡοοιῸ οὔ (ΟὨΐτα 
εἰΐςεγα λον ὦ 

Απύκροτος. Ῥαυίτιις, ἃζ ργορτογ ρα- 
αἰἱπηδητζ αίρογ, γωδίον δἰπύκρο- 
πιν. ΤΟ σι5 ραυΐτας 943.Ὲ 

ἀπύκρυφος. ὁ, Ο ςσαίτις 769.Ἑ 
ἀἰποκπννύν. ΠτοΓσοτα ἐΣι, 60 

Π).631.}.628.8 
αποκζιννωυαι.οἰποκτείνᾷν.3 87. Β.ς 6, 

Ε.ς7:1.4.6ο5.8 

δπολαύειν. Εγαὶ, ἔτ ἐἘ εχ τα αἱ! ηυᾶ 
ΡεΓοίρογα. τέτε δ᾽ ρα γμαῖος ἐπο- 
λαυσαῖ ἴι ἀγαιϑὸν ἀ ξιοι ἐσκιέν. Εχ Πας 

ΤΕ Π05 ΔἸ φαϊά Βοπηὶ ρογείρογα 
ςαυῦ ε(Ἐ τι. ταῦ ἀπελαύο- 
μὲν τ38.Ε..ὡς ἀπολαύοιέν τι οἱ πολῖ- 
τῶ ὀηήλων ἀγαϑον 681..8ο1.Ὁ 

δ ολεί πεόϑο τῶν ἀγιϑῶν. Α νἱσὶς δο-᾿ 
πἴ5 ἀϊσοάετε 341. 

Απόλεμος. δ, ΠΤ δ 6}}}ς 20.7.Ὁ 
Απολογείοϑει, αἷθὶ τῶν φίλων. Αὐηΐσος 

Ρυτραγε,ἀδέοπάεγο 

Απολογιζεοϑτη, ἰλατίοηεϑ γοάάοτο 

. 79. ΘΥ̓ΈΚΝΙ 
Απομανϑάνειν. Γ) ας 6Γδ. υδὲν ἀπο- 

μαβησομβὰ τοτ.α 
ἀπομάχεϑω. Ρυρπᾶδο γεΠίξεγο. 

Ῥαρηδηάο ργορι]Ἕαγε τι 9.}). 
127.Β.Ε.375.«ΟὍ.Σ βαρέαρον «- 
΄ χίσευΐο 699. 

ὑπόμαχος. ὃ. αὐ ρα σηᾶ ἱΠῈτ}15. 311: 
ΟΡ 

Απομαϑησα ὡς μεδίμνῳ ἀῤγύρκον. Α- 

ἀοφρίθτη. Αὐρδτατη πη θα ηη 0 
πγοτίτί 491.Ε. Ὁ ποά ἀϊςείτηῦ 
αιιῇ 4118 Πηαχί πατῇ γογ οο- 
Ρίαπν Βαθεῖ 

ὑπομιεῖδα Ττθϊτατὶ 781.4.782..Ὰ 
Σὐπόμιοϑον ποιεῖν. δτρεηάϊο ρείμαγο 

85. ; 

47.0΄ 

ϊ ὃ Ν ὗ 
υὐσϑιμδστ. Τλοϊσγατο. Τυζοίαγαν “ἃ 

πόραγο 148.}) 

ϑπονοςεῖν, Ροῦς, αὶ οὐΐγα., τ 
Αἰ ποπεισα ὡς. ΒοΥίς ἢ ἔχσογὲ τι. 
δποπλῦς. ὃ. Γ (ςοΠΤις ὁ ραγτη 60,8 
Σἰπορεῖ θαι. πτοραῖν. (ΟΠ ΠΠΠ]) ἱπορίπ 

Ἰαδογαγο τ79.Ά.148.0..72.Ὲ 
δΙς, 4οτζ.Ε.991..0.- 

Απορος. ὁ. (ΟΠ ΠΙΠ ΠΡ 5 28γ.06 

ἄπορος τεηος.Τ οο" ἰπαΐτις; ροῦ 4υέ 
ἴτε πῦ ροΠιιπὶς2 87.4.262.Ὲ 
303,4.216.Β.961.Β.}) (εὔπορος 

ἄπορον. ἀδωματιν 29..Ε 

ἄπορᾳ. ἴλ ες «ἸΗ οἶος, ἐκ φαΐδος 
αηΐς (6 ποσυΐτ ἐχρ! σάτα ἐν ἐπός- 
ροὶς ἢ) 414.8.217.6΄.ς82.Ὰ 

ἀπυῤῥαϑυμεῖν πνίς, Ατε Αἰϊήπια ροῖ 
ἰσῃδιίατη ΟΠ πεῖς, νοὶ εᾶ πα - 
οἰίροτα 5776: 

Ἀπύρρυτος.ὁ. Ο αἱ ἀοἤπιχαπι Παθοτ: 
Οἱ ἀεῆϊης 938.4Ὰ 

Χπορρῶξ, γος. ὁ, ΡΥΦΓΠρτΙΙΝ. πέτρα αἰ- 
ποῤῥωξ 280. 

δποσημα νεὼς. Γ ΘΟΥΠῚ ΠΕ ΠΊΟΓαΤ 
τοΐεετς φαογᾶ δόμα ΡΠ] σαπ 
τας, Ργοίσγιθοτα 475.4 

ὐτοσημμἑμνα δὰ Ὦ χρήμαΐ ἵ' κατα δικά. 

εϑέντων. [γι Πατοτῇ ΒοηΔ δ - 
Ποζαγδ, ἃς ἱπάήϊοσαγε. (αἰ ςτὸ, 
Μετῖγε ραε᾿πυξταίτε 46.4.8 

ἀποσκηνος) (σύσκίωος 226: ἃ 

Απουςατεῖν. Γ)οΠςοτδ. το. Α. Αδεξ 
(εὸ 841.Ὲ οόαβ.Α 

δποσαλίδωμω. τὸς ϑι|ρ65: Π ρίεἰς 

δ. Ὁ 

οἰποτέμνν. ΑἸτούτογο, Αὐίΐτατῃ ἴῃς 
τογο! πάεγο. 8.4... Υποτέμωνεῶς 
ἰάξ, ἀπετέμινοντο αὐτὸν 619. 

δἰτοτίμνεῶχ δ κεφαλίω, (ἀρττ σαὶ 
ΔΙΠΊΡΌΓΑΥΙ, 229. 4.289.Ε.293. 
Α.2890 Ε.293. .χποτέμνᾳ ἢ αὐ - 
δ᾽ κεφαλίω οι, (.657.Α.τοοῦ: 

[0 
δὐποτετελεσχεένος ἀνήρ. ΥἿΓ ΡΓΌΓΠΙΣ 

Δ ΟΠ] τις 967. 
δἰποτινεῶχ Ν ἸοἰΈοἱ. Πρ] οἰ 5 ΔΗ ς6- 

τι τότος οἱ Θεοὶ δ τοτί σαιν 200. ς 

δ ποτινεῖχ, ἀποτίναν. θοδτίσατηΥ ἰςί- 
(οἰ Σ ϑεοὶς ἐχθρόν ὑπο ἂς 3.4 

Ὑποίεσέον ζημίαν. ΜΛοΪτὰ ρεγίο  αθης- 
ἀᾳ : 684. 

εἰπύτομος. ὃ Ῥυατιριθ 16.8.33. Ε 
τ τοφαίϊνᾷν δ᾽ ἑαυτεῖ γνωμέων: ΘΔ Τὴ 56- 

τεητίλτη ἀρογίγο. 2Σόο. Ὁ 
ἀποφάναι. Πορατα χΖ8.Ε.29.4.172 

Β 
δ, ποφέρειν. προσφέρειν 124.8.120.Β: 

192.Ἐ.δῖ15.192.4 . 
Αποχήρυβίωτος.ὁ. Ουὶ {πἰς πηαηϊ 

νἱέξιιπι ΠΟὶ φιιγίς 218.8 
Απυφηφίϑεῶς. Πλεοτετο αἱ πα πο: 

σατε,τεοιατε ζ03.Ε.639.Ὁ 
ἀπυψηφιζεῶς. Το οτοτο γέ αἰϊημᾶ ἱπὶ 

ῥῇατγε,τείίσογε 639.1).703.Ὲ 
Ασπροϑύμφς. ϑερηίτεῦ 4.43.8 
ἈΑπύλωτς. ὁ, ἸΝῸΠ]15 ροττίϑ τῇ πηϊταϑ 

169.Ε, ᾿ 
ΒΕΞΕ αὶ 



ἀργαλέος. α.ον. Ῥοες. ὨΠΠ οἰ1ς. 1.25 

Βοτίοίας. Μο]εἴξτι5. σε ποίμ5 
οιι.Β 

ἀργεϊῶς. ῬεΥ Πορ Πρ Ὠτίαπι ρτοτοῖς- 
ΘΔ ΓΕΙ ὁ τ οἱό6.Ἑ 

αῤγὸς χώῤδᾳ. ϑοίαιη ᾿που]τιπη 71: 

Αὐ)(ὠερλθςγ, 73. 
αρίυνελα: Ἰαᾶι νεἰροι ἀβγυρεια.Ατ- 

φοηιὶ ἔράϊηα 773.1). ντ τεϊὰ 
Ἰορίταγ 929.}).925.4.8.0.}. 
916.Ε.05.927.}).9.28.Ὲ 

ἀργωρολογεῖν. ΠΘσαπΙ ἃ σοροῖο 4.29. 
ο 

αργυρολογία. ἡ. Ῥασιηία: σολξείο 
4219.4 

αβέσκεαθει, ϑεούς, Ῥίασατε ἀςο8. 
803.Β.ρτο ΘΟάοΠ1,ἐξαρέσκεαϑαι 
ϑεοῖς 821.8.822.8Β 

ἀρεσκόντως. Οὔ νοΪαρτατο, ίταντ ἃ- 
Ἰι4υ!α αἰϊσι! ρίασεα ὅ:1..β 

αβεοῦς σΓΑΓΙ5, ΓΟΡΓᾺ 5.2..792. 
Ε.673.0.892.}Ὁ 

αβήγᾳν.βυηϑεῖν. Ῥοοτίς. Δυχ!] τὶ, 
σρεπι ἔστε. 2 5 Α. τοῖς αὐ δῦ ἀ- 
ρήξεσινοτς 9. Οἷς συμμάχοις αρή-- 
γεν τ6ο.Α.171. ἡμῖν ἐπαρήξε- 

σι.171. (Ὁ, ἀρήξοντες.27.ο.1). αρή- 
ξῳσι 780. Δ. ἀρήξασι τῇ χώρᾳ 

ΞΟ Β.θ: (8.2.8. ΑΕ: δίδας ΟΣ: 
824.8Β.8238.0.966.Ὁ 

αἰριθ μὸς τῆς ὁδοὺ. ἸΝαΠγοΓα ΠλΔ]ο- 
ταχῃ [ἢ ἱππεῖς ςἢοίξο ρεῖ- 
πηδατογιη 276. Α. [ἰς πλῆϑος 
“ἧς καταθασεως τῆς ὁδοῦ; 3 ζ.ἃ- 

427.ὃ 
ἀῤινος κύων. (Δ Πῖ5 Ἰἀοπεῖς αά οὐο- 

ται ματι ἀο ξίτηα 976. 
Α.Β 

ἀβισεύειν. Εοττίτοῦ ( ρογοτο 7 6 9.0 
ἀρισεύφν παύτων. ΟὐὨγπίαμ ρτα [- 

εἰπιίηναιῃ ες γ69.Ὁ 
ἀριξοκεῳτία τ 812.6 

αἰρκωυσείσιον. τὸ, ὰ οτίΔ. οδ 3.Ε. Ἰοζιι5 
ΤΟ τοι Ἀεδάβαιμκξς τε- 

αἰτᾶτ: η΄ ὃζ ἀρκυσιςία ο8.4.Ὰ 

εἰῤκύωρος.ὁ, [ὰ Θτίατίι5 ςα 05. 9 ὃ 3. 
Π).984.}).986.0 

«ῥματηλασία. Οὐ Π ἀσιταπογ 
τατίο. Οὐχ ἀρσίτατο 5.2.0 

αὐμοζᾳν. αὐ μοςὴν ζ. Ῥτς ξεξξῦ ες. 
Ῥταξοξεξαγᾷ σετόγα. αριμόζοντας 
ὧν τὰς πύλεσι.6 ὃ 9... ἀρμόζοντες 

δ) ζενὴς ό9ο.Α 
εἰ νοσηρ,ἤρος. 6. 1 ἃς αὐ νος 43. 

«βαρεῆς.5. ὁ. θτα ἔοέξυ5. Οὐ δογηα- 
τος ,γ{6.1).Ὲ.276...,288.Β. 
2.9.4:-Ὲ4.2 98. Ο.Ε.,299...Ὁ. 
4090.4.4232.8.43..8Β.}).436. 
Ε.437.4.4. 8.4 

αὐ πεδόνα!.α;. Δα λοὶ 33.ἢ 
ἀρρῥωςος ἃ ψυχίω.7 ο7. Α.ἸΠάο]ε1- 
παι ργαρ ταῖς. 

ἀρπσιτόν. πεν οἰςὶ ιόι.ὉΟ 
«ρύσας. αὉ ἀρύω.ΡΟ τσπ). Παιι- 

τῖτο ς.Βιιο. Ο. αρύεῦχ τοι. Α 

«ρχεῖον. «τὸ, Μασ (ἔγάτιῖρ συγῖα 3, 
Ἐ.4.4.8. ς.ΟἋἜϑ, ραποιρᾶ ἀο- 

ΤΥΝΗ Ὁ ἘΓΕΧΣ 

ὨᾺ 5 193.4 
αβῤχὴ 3 παντὸς. {ἀγα πλιῖπη ἱπηρογίαπι 

376.8.377.Ὰ 
αβχίώ. ΑἀαοτὈ αἰτοῦ, ν 6] ἐλλειπῆι- 

κφὸς [ΠΤ ΠῚ, ΓΟ Τ' τί αρχίω, 
Τηϊ 4:1.}).δϊς 

αἰεϑενοιῦἱπ πτπλαπὶγθάάεγ, 46 ὶ- 
Πἰτάτα 2. 

ἀσινὴς, ὁ Δ ἡ «ἢ τὸ ἀσινές ἱΠΠΟΧΊΙ5,1 

ΠΟΧΙΕ5.4.ΠΠ7Ἱ] 1{.4.938.0 
ἀσινώς. Ῥ οατίοιΠ1,ὠκ τῷ ἀσινέως; δ1- 

με ἀᾷᾶπο.281.Β.ασινέξαζᾳ 30 ς.Ε 
ἀσκαρδαμωκτεί. ΟσαΪἰς ΠΟ φοπηΐ- 

πρητίθιις τ. 
ἄσκημα.τς: πὸ. θοδτίςι, 19.9.4. 

Ἐχοτοϊτιι πὶ φόφα 
ἄσμενος. Τιατα5.ἀθοη5. 127.}), 

τς ζ.(Οὐπεισάσμοενος 303. 310. 
1).331.}.360.,380,4.,388, 

π.Α.3299.8 
ἀσχμείνως. Τρ οητογ, πη [αεἰτίδ. 

Οὔ νοϊιρτατο. ἀσχεένως αὶ ἡδέως, 
124.(ὐςς.(.671.8.784.Ὲ 

ἀἰασὶς.ἰδὸς. ἡ. 1ῃ πη ρα ]ατί, σατατο- 
ταΠ ΔΡΙΏ ΘΠ, ἀασὶς μυρία, καὶ τε 
σρακοσία 261. 

ἄσα. Λα οιπΊηΕ 698.4 
ἄφομος κύων. (415 Δα ἔογα5 ςαρὶὅ- 

ἀα5 1 ἀοποιπι ο5. πο Παῦδης 
976.ΑᾺ 

ἄφρον. τόςκατ' ἐξοχίω ἀλη ἀπὶ (4- 
πίςι]α, 4] είτε Πρηυτῃ. ἃς ἰρίς 
σαηΐσα!ς οὔσας " 97γ8.0 

ἀςυφέλικτος.ὃ, Ροοῖ, Ἱποοῃομις 
ὅοι.Α 

ἀσυγκόμιξος καρπὸς. ΪΝΟΠ οοἸ ρέλιις 

ἐταίζξιας 24.4Ὰ 
ἀσύμφορον. το ποη οχροαϊτς «1- 

ςαϊ. Πατηποίμππι, 123.Β 
ἀσρίλειν. ΖΕ ρτὲ ἔρυτο. ἀφρίλλων τῇ 

πραχύτηπ. Αἰρετίτατειη αριὲ 
ἔεγθῃ5 948. 

ἀταριΡοοτοῦ, ϑοά, νη 46 κατ᾽ ὑτο- 
κοπίω, 1 ατἰηιπγ,ατ, ἐδ ἀπέξατη 

νἱάοταῦ 28.0( .181.0..33ς. 4, 
762.Ἐ.773.1).275.}5.782.8Β. 
83. Α.γ84.4.7.94.8.862. 
).8γο.Ο 

αἰταξοίκτως . δ΄η6 Ρεγιαδατίοπα 
οόλ.Α 

ἀπ, δα τινεροῖθ.343. 4.377. 
Βιυίρρε φιὸά. φαίρρε αι. 
463.4.1ζ16.(.{26.06..28.4. 

529.4.{34.4.(.{6ο0.}).578. 
Α.Π.ς96.4 : 

ἀτελὴς ὀξολύς. ΟΡαυΐας, 41: Ρίατογ 

ἱπαροπίας ξαξξαβ, δἰϊοιι! το πηα- 
ποεἰητεσετγ, ίτα ντ δα] Γείεσς- 
πάτο ΡΟΙ τ. 9 26. Ὁ. 1), ὐδολον ἀ- 
σπελῆ φέρᾳν τινί. ΟΒοΙΪ πὶ ̓ πηπιι- 
Ὠο ΠῚ Δ Ἰσα ΔἤογΓα 926. 

ἑρπής.ὁ .Τηστατιι5. πιο 5. 
δ4ι. ΑΙ Ροειίοιπη 

ἀδιχνως. δ᾽η0 αἴτα 584.8 
ατημέλητος, ὃ, Ἰποιγαίας ΙΝ οσὶς- 

ἔϊας λο3.Α 
τημελήτως. δ΄Πς συΓα 203.8Β 

ἀπμάζεν. Ῥοδτίριπι, Ἰσαμοπνίηΐα 
αἴπεοοτο, Οσητδθίηποῖο τ46.6 
ἀπμαοϑείς 2.43.0, ἄλλος ἀπμαζα- 
μένος χ66.}). ἀδιμαϑίνξς τιος 
).666.0.γ4ο.4.743.ἢ 

ἀπμουῦ . Ἡομποτῖθι5 ρείπατε, ἴ-- 
βπηοπηίηΐα ΔΊ ςετο 69 4.Ά.. ἠ- 
πώτ 700. Ε. ἠπμού!),1 014. 
ἀπρδμ}) 70 τ.Α.ἡπμωώδχ, ᾿δ᾽ἀά, 

ἀπμρςοοὸ, [Ατηὶς 7οι. δὶς 
αδεμίαν ἔχψν. Ὁ υἱείσετε τόζ.Ὁ 
ἀτειξαφυς. ὁ, Ὁ υἱ νία5 αίροίας ποπ 

ττῖαϊξ 9ο68. 
ἀήα. Οιπάλιη 47.Ὁ.77.8Β.ἀτ- 

χεῖν πνος, Α το αἰ φαα αθογίάγε. 
Νόου ἱπηροῖγάγο,ηθς οδείποτγε 
Αἰ χυ 4 484. 

αὐϑιήρετις ϑανατς. Μοῖς νοϊπηΐζα- 

τί, ]ιιᾶτη αιἰς 4Π]Ατὶς πὶ πηὰ- 
πίδις ΟὈἱτ {89.8., 

αὐϑημερόν. ὀξυτόνως. Ἐοάεπὶ ἀϊε.8 4. 
Β.(Σ 141.Ε.229.Δἃ.8 

ἀνξιμος, ὃ. χαὶ ἡ. Οαΐ έτη δαροπαϊ 
Βαρεῖ 687γ.Ὰ 

αὐτάρ. ΡΟετίσιιπι, ργο φοπηπληΐ 
ἀλλά 27. 

αὐτιγνομονᾶν, Ατθίτγατιι {πο αἰϊ- 
πυϊάαςοτς 63... 

αὐτικέλευςος. ὁ, Οἱ] ΠᾺΠ]15 τ: 
(ξἀ (τα ἰρῦτο 4114. ἔαοῖ208.Ὁ 

αὐζμαπζειν . ΑὙΡίτεῖο {πο αἰϊχαϊά 
τοιηογο οθγο, ἐδὲ ταῦτα αὐτο- 
μαπίσιωτες 1ο6.Ὦ 

αὐτόμια τς ὁ, Δ [ρῦτε ἔπια αἰϊχα!ά 
ἔαοῖς .01.}).867.Ε.9.98.Β 

αὐπιμολέϊν. Αἃ Ποίζεπι τγαποξαρας- 
το 262.}.270.}).273.4.276ς 
Β.ς 8. Πιτεγιϑ2ον, 

αὐτινομίαἡ.Ἰ αὐ ετταβ, Πα ἢτντ 8 
(αἷς Ἰορίδιις5 ντατιγ,, ἃς γίμας 
ζοι,Ο.}.6.2.Ὁ 

αὐτοηῆης.ν...15, αἱ ρΓΟΡΓΙΪ5 ΟΟὉ] 15 
Αἰϊχυϊά νίάος 136.8.ς.88.6 
αὐτοος ὁ ζιν.τί. ΑἸ αἰ ἃ εχ τοτηρο- 

τε οχοορίταγε, ὃζ πμ110 τα θἔτα 
ἔαςξτο.γγ8.4.771.4. ΑἸϊχυίά 
τοηιοτς σαροίογα 

αὐπιος δία οής. ὁ. ἐχ Γδιηροτα. 4- 
Ἰιφυΐα (πα ροητε ἔλεος 688.Ε 

αὐτοφυὴς. ὁ ἡ. Οὐ Δα αἰἰ4α! ἃ α- 
οἰσπαῦ πατυγᾷ οἰξαρτα59.43.8 

ἄυπνος. [ΠΟ ΠηΗΪ5.Ρ Οοτίςι πη δι. 
ἀὐυτεῖ. αὐτόϑι. {Π]|ς, 10 ].13.8.47.}. 

87..8.118.6.176..Δ..2.8.8Β. 
271.0..27.ζ.4.8.1}).212.Ὲ 

αὐπυρηός. οὐ. ὁ, Ὁ αἱ τηαπίθιι5 ΟΡ 5 
ξςῖς 851.0 

ἀφανιούμαν. Αττείςιτη ξαταγᾶ ςὅ- 

ΤΠΌΠΙ ἀφανίσομεν. ΔὉ ἐφανίζω. 

εἰς. Ἐχ Βοπιϊπῦ σοπίροξξα 
το] ]ο. Ρεγάο 669. Β. δ ραρ. 
501.Ο. Ρζὸ ντᾶτο ἀφαινιάντων, 
Ἰεσοπάιιπι ν᾽ ἀοτιγ ἀφανιόντων. 

ἀφιππος.ὁ, δή. Ἐσι15 σατο η5. κι 6- 

φιοπὶς δριτμοτῇ. Ε αῖς αἰθη ἐς 
Βοπαρῖα 49 8.(.ἱποφίταθί- 
Ιὶς 6ζ3.6 

ἀφιππ 



ἀφιππείατὴ, Ἐν οἱ ςἀποἔἘεὶς ἱπηροτῖ- 
. τία φό9.Ἑ. 

ἀφοδὸς ἡ. Ἐχίτιι. {εἀ 1Π τοχεα ἀμ- 
φοδὸς Ἰοαίτιιν. 4.4. Τταιἤταβ ν- 
τι Π1637Ζ0: [)1 ατνοχ οοῦτα- 
Ῥτα. Ἰεσοηάτιπι δηΐτη ἀφοδὸς,ντ 
τοξξὲ Ιερίταν Ρᾶρ. 3.8.4 

ἄφοδεος. ἡ. ΔὈ(ςοΙ 5. (δά ἰπ τεχει 
νἰτοϑὸ Ἰοβίταν ἀμφοδος 3.4.6. 
Ώ. «ἀτρᾶρ. 348... τεξξὲ ἰορὶ- 
ταγ,ἀφοδος. ντ ὃ 382: Βιδῖς.Ο. 
416.).}]15.. 6ὅο6. Α: 689. Α. 
936.0 

᾿αἀφοδγάζεν. ϑοσεάοιο. Ἀ οράοες; 
ΑΒΙςςάοες σ2.4. Ὁ. πο 1οιπ- 
οἰαιπίας 1δ1]οσοπάαια αἷς 

αἀφρρμυ. ,, «Ορες..: γόο.(.82)0.Ὲ 

ἀρ ῦνε, ἡ. ϑατηρταδ. Βοσαηία αά 
εὐ απηρβταβ ξλοίαπάος. ᾿ς 42. Β. 
δί5. 717. Β.015.922.Ε.9.23.4. 
ς: 927. 9 

εἰφορμή. Θ Ὁ Πα ἀά αἰαῖ! Ρέτα- 
σοπάπ πὸὶς παισὶν ἀφορμὰς εἰς 

ἄ βίον καταλείπειν 786. Ἐ.820.Ε 
ἀφροδίτης πανδήμου, (κ ἐρφινίας δί,φο-- 

ξ9ὲ.ὃ ἀμφοτέρας ἔργα 89.4.8 
«φρονπεεν. ᾿Νοσ]σογο. Οστειηπε- 

το 352.Ε.898.0 
ἄφρων) (σώφοων 65.Γ(.} 15. 
ἄφρων, Ὁ μαινομένω ἐῳκῶς) (φροναίν 

242.4.8 
ἀφυλακτᾶν. ΝΗ σαποτο Πδὲ.427.4Ὰ 
ἀφυλακτῶν. οαῦτος. δι ΟΠ ΠῚ δεηίτίμο. 

4 Ποη σἰγαῖ, 41] ΠΘρ Πρ τ. ἐ- 
φυλακτοαίίας τούτων 26.8 

αφυλαξία. ἡ. Οὐ οὐ: περ] ρσεη- 
τα. νεὶ ἀοέςέεις 829. Β. 48- 
ΞΈΝΕ οεὐ{εοάιϊιπι 911.Β 

ἐἐχοίθατος πῆς καλέ τῶ 7σ41τ.Ὰ 
ἐχαεαςᾶν. Ιπστάτατῃ εἤδ, Ιηρτα- 

ταπιίεργα ταις γ41.Β 
εἰχϑεινως, Εταπατὸ, Μο]εἤὲ ς41.8 
ἀχίτων. ὁ. δίπο ταηϊοα. τη ΐτ σαγδ5 

729. ΒΡ) 
ἄχος. τὸ. Ῥοετίοιπι. Π οΪοτ. Αἴχος 

αὐτὸν ἔλαξεν 142; Α. οἱ αὐ ϑρωποί 

με κοιταδύοισι τε ἄγ. ἩΠοτηΐπο5 
τὴς πιώγογε οὔγαπης τ74.4 

ἀχρέϊος. Ῥ οοτίοιιπι. Πα] 15 1οτ.(. 
710. Α. ἀχζειύτερν τοιι.Ο 

εἰχυροδόκη. ἡ. ῬΑ] ΘΑτιπὶ Γασερτα- 
σαΪ 1 ΠΊ 863.ἢὃ 

ἀψευδεῖν. Ροοτίσιπγ. ΙΝ πγοητίτί. 
γετα ἐΐςεγα. 12 0.} 

ἀγυγος. ΝΟῊ δηϊπιοίτις 976.4.Β 
Β 

Β΄ δέω. σταδατίπι. ΡΘάετοθητίτι 
᾿ς 60.Ε.86.8.3326.}.3.43.Β: 

Β41:..3.8: 5969 Ετχα σι 7) 6 
ἈΑ.6τ8:-0 

Βάδησχκα.τος. τὸ, [σε πις σοσ.Ο 
Βαλανίγρα ΟἿ πυλῶν. ΟἸ Δι οδ εἰς 

Ροττάγατη ΚΘ 
Βάλλω. ξαταγατη 2. βαλώ. το. Β.11. 

Ε. ὑαξξαλοίμεϑα 40. Α, αὐδρα 

καξαλα.86. Βιώςβαλώ χι7. 
Α. ἡσοδαλέτε 227γ.Ὁ 

᾿ Νι θὲ ΕἸΖΧ, 
Βασενίζειν. Ἐχρίοεατο 847..937. 

Α 

Βασανον ιδόναι Βοσιπηξτιπι ἀα- 
ΤῈ. 197. 

Βέως «νοὶ βιὸς, ὁ Οἔῶα να8 νάμα- 
τἰπτη; ἔπεμηε βικὲς οἴνου ἡμωδεεῖς 

χόρ.Α 
Βιοτεία. ἡ. Ῥοετ. ψ τ τατὶο. Ν ἴτα 

᾿ ΘΘΠΠ5 8234.6 
«Βιοτεύμν. Ροεὶς. βιοωῦ, ἃ ζῆν, σο πη- 

τηπία. νοῦς 42. Β, δἰπὸ πολέ- 
μου [ιοτεύφῥ Ν᾽ Ειῖ τὴ ἀΥΓηἰς χας- 
16ηε. γ 4. Ε. ΟΣ ΕΣ τῶ, Ε- 
11. Β.ι1ο8..203.7202. Β. Οἱ 
717. 0. 822. Α.833.})..84ζ. 
Ὥ.: 8.48: 0.8.7... 868. Ὁ. 
872:8.οοῦ.Α.ο69.Β 

Βιοτή ἧς. θοςιίς. γ τα 182. Ε.ἰ5. 
Βιξοϑαν βιοωῦ. Ν ποτα: λυπηρώς βιω- 

σύμεῆα 138.Ε.817.0. 987.8 
Βλάζος.εοςιους. τ’. Βοος. βλά- 

ξν,ςοὐππλππς. αηημιη, 1)6- 
ΓΥΙΠΊΘΏΓΙΙΠῚ 421. 

Βλακεύφν.Τρηδυίτου (Ε σοῦογο 270. 
Β.368.1). κατεξλακεύσαμαν 413. 

ο 
Βλαχφῳΐας.ὁ. Ἰσπαυ! ΠΠπγι15 788.Ὰ 
Βλαξ, κός. Ἰσηδιιιδ. Τοῖς ῥλάκας ὺ 

ϑεὸς κολάζει 843.4Χ 
Βοή.ῆς.ἡ. ὅσον βοῆς ἕνεκαν. Ἀππηοτίς 

ςαυίᾳ 477.ἃ 

Βοηϑεῖν ἃ δίκῳηα δοῖς φίλοις. {π{ΠῚ51Ὲ 

τοῦ: ορξ Δ] οἷβ ἔοσγο 752.4.8Β 
Βύϑυνος. ὁ, θεοῦ 5. ΕΟ 864. Β. 

βόβρος. ὁ.14επι.8 64... 
Βολὴ. ἢς. ἡ. [Δζει15. [6ξ15. ἐξ ἀκοντίου 

βολῆς. Τέξα ταὶ! {29.4Ὰ 
Βευϑυτῶν. Βοιε5 τπηδέξατε τι8.6Ο 
Βουλεύεῶς π΄. [) τς 414 πὰ σοῃί{]- 

τᾶγς. τίω λοιπίω πορείαν ἐξουλεύ- 

ον τὸ ΚΡ: 

Βυλιμμᾷν. ται ἕλτης ργεμιί 2ο 6. 
Ἐ.ἐξωυλιμίασειν 32.9.Ε..Ὀ15.229.4Ὰ 

Βοπορος ὁξελίσκος, γΕ] βατύρος. ἡ εἴα 

Ρρεμαϊς Βοθι5 ἑαέϊῃ 4716.0 
Βδα γυγνωμονέςερος.ὃ.15.. ΟἸΠΪ ΓΪ ΠΟΙ 

οΙΕἸητε ΠΠσεητία, 96..8 
Βεαχυδρομωΐαῦς.ὁ. Οἱ σατία Ὀγο- 

ὉΠΠΙ πᾶ (ραζίμτη οΟΠοῖτ οϑι.Ο 
Ἧι 

Γκδϑες νἱἰοϑὲ ρΓῸ γυάογος: 
ΝΝερταμπιϑ 6ο8.(. 

Γαμέν 223. Α- ὦ μῥραλίω " γυναίκα 
γεμμήσειας 225: Β. τίνι γομμοΐτο. 228, 

Α. γαμα τί Κυαξάρου ϑυγατέξοὰ 
219. 1). ἢ μηδὸς ἀδελφίω ἔγημεν 

219.}).γήμας δέ. ἰδ. γήμειε , ο8. 
Ὁ. γῆμαι 664. .. ἔγημας αὐτίω) 
8ὃ26.Ε.994:0.Ὁ 

Γαμέϊα. 2.40 πα ταῖο γήμώ. ἀπ-- 
σουνχόγεπη 12.8Β (ι112.Β 

Γαμέτης.ου. ὁ. θοατιςίίηα. Ματγίτις 
Ταμετὴ γωυή. ΧοΟΓ παρα 826.0 
Γανυμήδους ἐτυμολογία 897. Ὦ. Ε. 

89ὃ. Α 

Γαυλιπκὰ, ἴτε γαυλικᾶ χρήματα 167: 

Β.Ρεςιπίᾳ 46 παμΙρ 5 ςοφέξα, 

Ταυφλλαχ ἰἀς πὶ ἃς γαυροδοὸς. Εχίαϊ- 
ο τάγθοζο,ν Α (οο7γ.6 
Γαυρδῶχ. οοτει, δ)ηγαυῤοδῶς στ. Ο, 
Τεχθνέν. Ροετ. νοείϊξογαυὶ 98σ.Ὁ 
Γέλωτὰ ποιῶν. Πὶ ΠΠΠ ΠῚ ἰὭσμοΓΕ 47: 

Βιγέλωᾷ μμηχοινά αὔτοι πὶς, σιωυοῦσι 

4.7.0..Ε. δί5. ελέλωτα παρέχήν 48. 

Ἄ. Β. γέλωτα ποιῶν. 48.8. πῦρράον 

αὐ ἔκγε σοὺ ὀκτοί  4͵ν πς »ἤγέλωτα 
ἐξαγώγοι 48. δ. ψυχρὸς ὧν γέλωτα 
παρέχειν δαύασαι 223. [).γελωτο- 

τ ποιῶν 880.6 

Γελωτοποῖϊα. ἡ, ἴὰ Πὰς πιοπεπάϊΐτα- 
. το 8.88.8 (12.Ὁ 
Γενειάσκειν, Ῥοοτίςσιαμ. Ραθείςογε 
Γεραιὺς ὁ, ϑεηεχ. 676.8ΒἘ 
Τεραίρειν. θοοτίε Ηοποζαγε ζοσὶ 

Β. ὄφῃγεραίρειν 531, (Ο,  μιργίςαις 
πιμιᾶϊς γερῶμρόμενοι 239. ΟΟ ξεφώ- 

νοις γεραίρειν τοὺς νικῶντας ΘΙ 

ἕδραις γέραίρει 8218.Ε.9ο12.Ε 

Γεραΐτερος: ΡΟΘτίςι!π1. ϑεπίογ 4.4: 
Β.0.7. Α.Ὀ 15. γ.Β.}).815.2 3. 
Ατις.Β.228.0.δ1Ά5.22..Β.0Ὁ; 
265. Δ. 644.0.680.Ε.740, 
Ὦ).77ο.Α. οΥ 1.4 

Τεδαρὸς. ὁ, Ρ οι, Απραίει 7 στ. ΟΣ 
γεραρώτερος 1814. 

Γέρρις. τος. 0. 1πι18. Ποποῦ, [)1- 
διῃῖτας ὅς Σ.Ὁ 

Τῴροντες. οἱ, δῖς ἀρ 1 ἀςεάφηπιο- 
Ὠἷος ἰρῇ! ϑοπάζοῦοβ ἄρρε!|α-- 
θαπταγ 49...4.Ε,684. 

Γεροντία ας. ἡ. ΘΟ Πατασ ἀρ [ἀςα5 
ἀςπιοπίοϑβ [ἰς ἀρρο! !αθατας 
68.4.}).}]ς 

Τεῤουσία.νἱάς γερόνπία 8ο6.Β 
Γήλοφος. οὐ ὁς Ροςς. (Ο]]15 257. ΑΨ: 

271.4.510.1).δι5. 211... 15: 
Β.3216. Ἑ.{0. Ὠ.Ὀϊ5: 617. Ο: 
619.}).638.Β.015.646.6Ὁ 

Γηραιμύς. ὁ ϑεπὲχ 674.Ε δίς 
Γηροξοσκός.ὁ ο. (Δ υἱρατέτεϑ, γα] αἰίος 

ἰη (ςηεέξιις Πατεῖς 837. Α.Ὁ 
Τίγνεῶς. θατγατὶ. ἔφη τὸς ἐξειρχωσχεέ - 

νῦς χώρυς πολλὲ αργυοίν χιγνεῶκ. Ὠὲ 
φοραῖς ἄρΓΟ5 ταϊτοϑ Πιᾶρπο ρα- 
ΓαΓὶ ΡΓοτίο δσο.Ο 

Γιγνόμενον. τὸ γιγνόμενον μέρος. ἡ ΕΙΕῚ 

Ραι5. Ραγς,αιὶς αἰ τσαΐ οδτίπρίτ; 
Ρίο ταῖα ροτιίοης 639. 

Τινόμανα χρήματα. Ἰἐςιιηΐά ΟΧ Γα 
διις Δ] αι. οσαέξα 418.4 

Γνωμῶν.ἡ. Ἐχρίοτατσίχ. ἡγλώσα ἡ 

δι τόμαπις ἡδέων Ὁ δριμκέων ςνρ-- 

γκίοϑη γγώμφν 7:..}Ὁ 

Τνώμονες. οἷ. Ἐσποταπι ἀδητος, 63 
τατῖς ἐπάϊςες 936.8Β 

Τνώξισκια. πῆς. ΠοῖΔ. Πσηῇ 4.4.4 
Γνωςήρ, ἥρος. ὁ ΡΌετ. Ηοπιο; φαΐ 

ποις αἰϊοϑ., γε! αι ποις Εἰ 
αἰτίς. (4}}1 ἀΐϊσαπι. Ηοπηπὶξ 
ςορσποιι. Ηοππια ἀξ ποίεγο 
ςσορποίίςεπος 163.8 

Τοητεύειν, ἃ κα ταγρητεύειν. ΒΔ Πα τι 
ἀςπιαίςετς χοό. Β.362.ἢ 

Τορχόνες. οἱ ταὶ γρρλόνας ϑεοῖμεογοι; ἈΞ 



ϑίνως ἔδλεπον, Οἱ αοΥσοῦλ᾽ 

{ρεξιαθαπτ,Ἄχεαπι π πιογοπλ 
[[4 ε{Π. ἱπηπιοτὶς ὁςι 5 τε [{π- 
ἐρεξξαθαπῖ ͵ 88.4.8 

Τορχθο το τ 115, ρορχότερος ἰδεῖν. Α- 
Ιρεξξτυ τεγεὶ δι] οτὶ ργααϊτιις 
το Σ. Οὐ ρρούτεροι φανείήμαν 1Σ Κ. 

ΓΟ. 686.4. : 
Τοργ»δῶς: Ασιτετ πιόπεγς. τί κε- 

φαλίω γρργούμενος. (ὐἀριιτ 49}}}- 
ἴετ ΠΟΘ ἢ 5 9ο48.6 

Γεαφεὸχ Ἰνά, ΑἸ᾿ιςτη ἀσσυίατα 
γος. Ε: οἱ γραψω μένοι τῶν Σωκβῥοί- 

τίω.7ο8.Α.71}. Α. Μελίπὺυ γε- 
»καμβιάνου αὐτὸν ὃ γραφίω 816.}) 

χεαφή. ἡ. Αςομίατίο: γραφῆς ἕότ- 
τηυϊα γοϑβ.Α.7::.4Ὰ 

Τεαφίω ὑπὸ ἥινος φεύγειν. ΑἸΙ]πο 
δοςυίδητα γειπὰ ἀρ 80. 

Τυμων ἢ). τῶν. οἱ Ν᾽ Εἰ ἴτε 5.1 Θὰ αττηδ- 
ταῖα ΚΠ] τας 189. Ο. 24ζ.Ὁ6. 
310. Ε. 316. Ὠ.Ἰδιάεπι δέ γν 
μη Ἰερίτατ, ἃ τεξξο γυμνὴς, ὅ- 
ποιλιον Οὐ χες. Ο. Ὁ). Ὀ15.γυ- 
μνῆτας. 37. ἢ.378. ).γυμνῆτπις 

471: στ .ἃ 
Ταυαικε. τω γιωα)κε 

Ρ Δ. 

δΔαημονέςατος. ΡΕΙ ΠΊΠλι15. ἂροῦ- 

τίςο δδήμφνονος.ὁ, (ἃ ἡ σις 

Δαὶ, αὐτὶ τοῦ δὲ, ροατίςιιπι τι}.Ὁ 
Δαιμόνιον ἃ δοοζᾶτα 44 ἀρρε!]α- 

τείαϊ 7ο2.0 
Δαὴς, δα τὸς. ἡ. θοετίοαπι. οπα- 

Οἱ πι.καλίω δε ΐᾳ παρέξει 9 ΞΕ 

Δακεῖν. ᾿πΕ εἴτι δοῦ. 2. φἕς ἃ δώ- 
ἀνω. ἔα. δήξω.ἃ δήκω. ἔδακονιν 6 

ἀπέδακον.8 οι. Ος Μοιία δαί. 
Δυκρύφν. τίει αὐτοῦ τύγην κα τιδεέκῥυσε. 

ξοτταπατη [ἀατπ στη ἰΔοτγ τη 
ἀορίοτααῖς 4,)8.0 

Δακτυλῆϑραι. ὧν. αἷ. Τὶ ρ᾽τα] 4 
241. 

Δαμαΐζεν. Ῥοετῖ. ΠοπΊᾶγα. δωμα- 
«ϑεῖεν 799. 

Δαάπεδὸν.οὐ. τ. Ροοτ. δοΙ απ. Ρδαὶ- 
ΤΑΘΠΓΙΠῚ 241.}.3.)0.}).8.42. 
Β.033.4.Ὀ]ς ὶ 

Δα(β χ. Ῥοοτίο1ΠΊ. αϑροὶ τὸ δαίω, 
δα, καὶ δαί, τὸ μεείζω, ὅϑεν καὶ 
αὶ δαὶς ὁ «οὶ π δαζιμκαι καπί τινας 

στῶν ἀπειροτέρων. ΠΤ] αΐάεγο, Ραγ- 
τισί. ν]4ς Εὐἰδτῃϊατη ἴῃ νοῖ- 
θὸ δα(ω. κἂν τι μένον ἡμῶν δαον ται. 

81 αιυϊά πλίπας πο δὶ5 ἔγίδιιε- 
τίης οδ. δ. σλέον αὐτῇ ἐδωσαιτο 

828.8.(ἉὍ,δἱς ἶ 

Δασχεεὺσις ἡ, ἰπΠο. ΗΠ εϊδατίοι 

397.}} ὅ 
Δασχιὸς οὗ, ὁ, δοοτίςιιπ τε δαιζατα 

τῦ, Β, 0. σι. Ὁ. 62. 4.64.4. 
δίς. 68. Ε 199. Β.112. Βι1 86. 

(.193..223.8.21.Ὰ 

Δασχκοφορεν: Τα αζαιῃ ἔοτζο, ρέ- 
ἄετγς 239.06 

Δασχκοφόρος.ου, ὁ, Ταιαζαῖις 190: 
Α 

τ4τ.0 

ΡΟΝ ΒΕ Χ 

-Δεδήσομαι.1ἰσαθοτ, Πρατας Δ ς- 
τεθο: ἃ δέω, δέ, ἃ φηζἸρο, 
νίποῖο ιον.Ο 

Δεδοκι μι ὀχιένον ἔργον. Ορὶις, 4αοά 
ΡΓαοϊαγαπὴ ἰπαίσατασ 825.4Ὰ 

Δεῖῆόν. αὐτὶ τοῦ δεηίονος: ὡς μδέχις ἔπ 
δεῆοντς 2.Β.168.0.3.47.ἃᾺ 

Δέγμάν τος. τὸ. ΓΟοςα5η Ρίγασεσ,ν- 
δὶ ἐρεεἰπιίπα πιεγοίαγα ἐχῃῖ- 
δεθάητιιγιητογργε Αὐορῆ, 

γ48:Βὼ τροκ, : 
Δεινὸς φαγῶν γήρ. Ἡοπιο Δάπιο- 

ἀππινούαχ Π401.8 
Δεινὸν κάλλος. Αἀπιγαη 44 ἔογπηα 

11ο.Ο } 
δειγοὶ ποιέιῶς. ΑἸ αν ΠΕ πισητοῦ 

ταἰγατί. ΑἸ υϊὰ φάἀμηϊτατίοπε 
τῆᾶρῃα αἰρηᾶ ἀμπςετο 371. Ὁ 

Δειπνίζειν ἕνας. ΑἸίχαο5 οαπὰ οχ- 
εἴρετο 822.Ε 

'Δέσω τδὰ πνος. ΑἸϊςαὶ τἰπχεῖε 19. 
19) 

Δελεάζειν.[πείςατα 734.ᾺΚ 
Δέλεαρ. το. Εἰςα. 234.4 

Δένδρος:εος.ους, τὸ. 864.4. 

Δενδροκοπέν. οοῖ Ατθογεβ οάά6- 
τε 731.Ὁ 

Δέρειν. Εχξοτίατο, υὐποδαρένίᾳ πυρό-- 
ζαΐᾳ 314.0 

Δεασόσεωος.η.ον. ἩΟΓ] 5. Α ἃ Πετῦ, 

ἀοσϊηϊηύπ,α; Ρεγτίμοηβ. ὃ ̓ ς ὅ. 
Β. ΟΝ δεασοσωύων [ χρυμοίτων ] ἀ- 
πέχεθ. ΑὉ Μεγ Πρ ι5 τοῦς νεὶ 
ξλςαϊτατίθιις ἀδπίποτε. 

δεύεν. Ἀύρατε. Μαάείβοεγε., Ροο- 
τίς αρτὸ ὑδοῖι δὲδευμάνοντσι.Ο 

Αὔγμα.ποοτό. Μοτίμ8 σδᾷ.Ο 

δηοωῦ. Οαἄετςο, ναίξατο 79. Β, Ο, 
127. Α. Β.3{{.,.432.8.418. 
Ε.480:0.491.Ε.702.Ε.{20. 
Τ.. {2 5.Β.021.Ὰ . 

Δηλέω,ὠ.1 α ἀο.Νοςεο, Ροετὶςΐ. 
 Οὐοηίαυϊε ποήγας ποτας 84.7.8 

δῆμως. ὁ. Ψ αϊρα5. τῶν φραϑιωτῶν 48:- 

ΠΝ το. Ὦ 
δῆμος, καὶ δηιμοκῥοιτία, τ 4 799. Β: 

τα θυ. ὦ: Ρ 
δῆμος.ἡ δημοκόαπὠὰὁὀἜ ὁ  461.8 
δὶ τέλους. Ρετρεταὸ 82.4.19 8.8. 

289.4.861.Ἐ.977.8 
δία άρνμφν. ( εἰυίπατὶ. δέν ἀλλ 4 τὸν 

Κύρον ὥθοὸς τὸν ἀδελφόν. 2435. Β. 

“.361.0.411.}).412.8Β.464.Ὁ 
δγαιξατήρλαιτα. ϑαοτῃ ἴα, αιια ΡτῸ 

Ἐε οὶ τγαϊεόεα ἄπης 4.96.8. 
τὸ.(..ς 3.2.8. ςτ0.}0. 669. Β. 
17{.Ε..7γζ.Α: 604... 

Διαγιγγεῶς. θετίειοταϊο, Ῥεγιὴδ- 
᾿ πεῖρ. αγατο, τιν Ο. δα γε ϑη- 

ἰζαι ποιών. 7 οἵ.(Ο, ἀὐέγκλητον δζα- 

γἰγγεϑα! ὦ ὅς 8. Ὁ. 816: 

δια γκυλίζειν. Τ ΕἸ πὶ απτεῆτὸ τηὰ- 
πἴτατῃ τεΐξγο, ἃς δά ας απ- 
1 ΠῚ Ραγάϊζῃτη 1. δ)ηγκυλισχκέ- 

νους 326.4.14ςπι347.4Ὰ 

ἡρδέχιοχ. φασὶ τῷ ἡμεολνῳ ἀγγέλω Ὁ 

ὑυκπιρανὸν δᾳ δέχεῶς. Αἰπητ πιμι- 

τίο ἀΐαγηο {ςοράσεο ηοέξυτε 
Ὠμππ 232.ἢ 

δα δοκιμάζειν πὶ κίξδηλα, καὶ τα καλὰ 
ἀργύφρχα. Ἐχρ]ογδηάο ἀΐρπο- 
(ςεζδ πιαῖοβ» θοπόξαῃε πιιπι- 
ΓΌΟΝ 8σσ.Β 

δα δύξῶς Ῥεπεῖγατγε. δα τούτων δίᾳ- 
δυομάνη τ. 

δια ϑριάζειν, 327. δὺ ἀϊὸ ςοπι- 

τηοΐατί. Ι ᾿ 
Διάῤρειν. Αἴτο!]εγα. αὔω τὸν αὐχίνα 

δγαίρειν. ΤοΓαΐςεια {γίαπι τ- 
το] ετα ο΄ 948. 

Δια)ρᾶν τὰ ὠμφιλοχὰ, ΤΌοἠίτοπες- 
{τλ5 ἀϊιάίςατς, ας ἀφοϊἀότα 
ὉΣΣ ΒΗ (τῆ ξ ) 

Διάνοροςὁ ἡ. ϑατιγ. ϑατίατιις, δά - 
κοροι ἀλλλινΟ. Ἤδγ6.ἃ 

δηιαλαμξαδειν, Βαττίγ!. ΠΕ θαοῖς 
“.349..Ε 
Διαλέγειν. Ο ςογπετε. ὨΙΠηρσαὸ- 

τε ϑεςείπεσε 810. (.}).841-. 
Ὲ 

Διωλέγεώϑει πόϑεν ἐΐρητω 8ι10.Ὁ 
διάλλεῶς. ὙτάΠΙΐγε,9.44.}).9 47. 

Β 
Διαμπαξ, Ἰάοτῃ ἃ δί,μηερές ὅ 3. 7: 

[Θ᾿ 
διαμπερές. θοει. βεπίτις. Ο αἰ οὸ, 

᾿ τουτὰτγαιεῖς 318.8Β.426.0 
δηανδημᾶ. τος. τὸ, (ορίτατίο. (οΠ- 

Πἰτυλ ό4..8Β 
Διάπυρος λίϑος ὁ ἥλιος ὑχοὺ τοῦ Αναξα- 

γϑρου ἐϊαλῆτο ϑι.Ὸ 
Διατονεῶτι. ΟΟητοπάεγα. Επιτὰ 

γ76.8.γο6.Ο ἡὐ νὰ 
διάῆαν. Ἐτεααρητεῦ μὰς δὲ ἡϊας 

ΡγοΠΙγε. 986.8 
Διάφορον.ου. τὸ, ὨΙΠΠΠάϊαπὶ 332. 

διαφυὴ,ἢςὐ ΕΠῚΙγα Ὁ 3.4.8 
᾿διαῖχ ἐροτονέϊν. ψηφοφορέν. 4.7 ΠΟ. 

τας χειροζνιας ῆφον φέρφν. 

ὁγαχφροζνία. ἡ. ϑυΕταρίογαπι Ϊλ- 
τίο, μα Ῥγορτίὲ τηϑηιμπὶ ὃ- 
ἰειατίοης το ψηφόφορία 412.Ὁ 

Δίδωγμκα. ἡ Ὠ οομππεητὶι; γα: 
ζερταμα, 941.0.947.Ὁ 

Διδαωξαῶζ. ἀθοῦτα.2ς. Οὐ Πόςεης- 
ἀυτη]οςατα 804.Β.6 

Διερευνητής, οὗ, ὁ, δογατατογ. ΕΧΡΙΌ- 
ΤΑΙΟΓΙ 3.4. Ἀ. δγερευνηταί, Ὁ σκύ- 
πούς ζ 161. ) 

Δικαζεῖν “νί. [15 αἰἱσυὶ ἀϊςξγς; Ιὰφ 

Αἰϊουΐ αἀπιίηἠ πγαῖξ 4.1).12. 

ὥκαδν δήκας. ἴδε ταυϊο ἴῃ τι ο 
ςορσηοίςετς, Ὁ 6:Ἑ 

Δικαξεῶς δίκαξ ἀλλήλοις. {{ποὸ ἰπι1}- 

σετὰ ΠῚ πποιιοτς 77.9.8 
Δίκαιος) (ἀδηκος,, ἀξ αυϊδυς ἀϊςαη- 

τοῦ 8ὃς,1).811.1). Ε.812.4 
Δικαιότης,ἤτος. ἡ. [{ἘἸτῖα. δυκουοσιώη. 

249.Ὁ 
Δδιίκίω δεδὸναι ἀπὸ, νε] σὺ παΐτων “ὃ 

αἰ αγχαων. Ἀοταπι Ομ ίπ πὶ 
ἨεςοΙ]ατιαγᾶ ρυϊαδιίοσε ται]}- 
ἐϊασὶ 193. 

Δικρὲς» 

-- πα σοι 
ΩΣ 

- τ Ὡξως ὩΞΞαξα, 

βκσ 
ΖΣ 

᾿ς 



Δικρὸς, δ ἀν. ΙΒ Δας. ανππν. 971. 
Ὁ. 992. Ὁ! 

δικρόα. ας. ἡ. Ἐόκας δἰ άας. οοι.Ὁ 
: ᾿δίοθνάῦς. Ναβϊο, ]ισ Βίηϊδ5 γο- 

416.Ε. 
3: ᾿᾿Διλογᾶν! Βὲς δδάοιη ἀϊσογὸ οὐ 4.6 

τ ΠΝ ἀρ ΓΕ) Ἰωονόκροτος 

Διλογία.ἡ. Ἰλογιπι δαγαμηάοτη ἴτε- 
τἀτατεροίιείοτ ΓΤ 0 

Δυδὸς ἡ ΠΑ ῆτας .52.2.8Ἑ 
Διδεάζεν. ΤΣ Πππσαούς 34: . Ὁ. 

ζερταξξ. δύγων διοδιζομένων δῖο. 
ΑἸοισδαθος 

δηφρεία. ὃ ἃς. ἡ. (ΠΓΓΙΠ1ΠῚ ἀρίτατίο. 
ὙΕΙ ευῤέαιαπι αρίτά ότι τα- 
το ἀφ . ΟΕΣ 8.4 

δίχα ποιῶν. δυχαίζον 381: Ἑ. 86.0.8 
Δδιχάζειν. ἴῃ ἀππ115 ῬάΓτοβ ἀἰτίἀογς 

341. ᾿ 
Διχογνω ον ἕν. ὨΙἤεητῖγε ει. τ 

διψῆν; 5ϊτίγε, νεΠεπιθηζεγ σιρε- 
ΤΕ, οὕτως ὑμῶν δι ψὼ χαράζεδχ.ατ4. - 
ἐς ἀν ἢ 

Αἰωγμῶ, τοςτὸ, Τα δαϊπατίο. Ῥετίς-. 
ἀππτῸ Ὁ77.4Ὰ 

δγώρυχες. αἱ. Αἰαοί.26:. Ο.283.4. 
ἧς δι αἰ οὶ πγαηι ἔδέξὶ γο- 
Ὀδηταῦ 283..Ε 284.ἃ 

Αυκᾶν. ἘχΠίπιαγο 92. Α. 95. Β. 
1χ5Σ.6.}).726.8.0.727.}).712. 
9) 

δοκιμαζν. Ῥγοθατο 834. Β. ευμνῆ 
δόκιμα ιν 831. Α 

δοκιμάζῃ. Ἐχρίογατε πιοῦοϑ, γἱτᾶ - 
4116 4] Ἰσιιι5 2.2 4.}). δἰ5. 7.4.8. 
1).γ48.Ό.570.}.797.8.818. 

.. Β.8.8.}.846.4.Ὀἰς 
δυκιμιᾶσία.ἡ. ἘχρΙοτγατίο. Εχαίποη 

7.43.0 υϊγδτο ςοριατῆο6ο. 
Α 

εὐχηρος. ὃ: ϑρεόξατα νἰγταεῖς νἱγ. 
614. Ἑ. δεδοκιμασκκένος, ἰά 6 

- 770.}.828.6 
δυκοωῦ. αὐτὶ τοῦ, δοκοιῶ τος. ἀΠικισμιός. 

᾿Εμοὶ τοῦ σιιωδοκοαῦ.ττο. Π). σεω-- 

δῦξαν, αὐτὶ τοῦ, σιω δόξαντος 20. 

Β.Ιάοιη 229.Ὁ 
δόξαν τα. Ρῖο; πύτων δοξαΐ των 

217)η.Ὁ 
Δύλωσις ἡ. Π)εςορτίο, ἔγδιις 33. Ὀ 
δοξάζειν. ἘχΙΠΕίμηατο. ἀλκιμωώταῦς 

δοξἀζεταὶ 148.4.977.8 

Δοξαζεν. Ορίπατὶ. δοητίτα. ζω πὲ 
δοξάζειν ἀλλήλοις 7ιο.Β 

Δυρπεςοξ,ου. ὁ, στη τΕΠΊβι15271. 
}9) 

Δορυάλωζς.ὁ δ ἡ. ΑὙΠγῖ5, ΒΕ] 6 πε 
ζΑΡτι5 1921. 12. 

Δορύφορειν ἀλλήλους. 86 αἰίαῇ πῖπ- 

ταῦ (το το ταδὶ 9οο. Α. 
δίς 

δοτήρ "ρος. ὁ, Ὁ Οοτί "11. δαπανη μώ- 
τῶν δοτήρες. ϑΓΩΡτιμα τ ἱπρρε- 
ἀϊτατογοβ 202.8 

Δοϑικ αὐ τὶ αἱ ἡιαζικῆς. Ἐπὶ τῷ κρείτ-- 

πινι ξ ἐρωΐς φάσκονϊε {ῇ. αὐτί Ὧό, 

κρείἤω ἑαντὸν 1) φασκονΐα. 1 .3.}). 

δὶς ὃς Ξατίηϊ Ογαῖσοϑ (6 αὶ 

ἱ Νυ Ἐ᾿ Καὶ, -- 
ἀϊχεγιης, ΝΟΌΙς που Ἰἰςοῖ δήα 
ταῦι σδατίβ. ὦ Ζεύ δὸς μοι φαψῆν αἱ 
ἀξιῶ Πανϑείας ἀὐδρί.17ο. Β. ἔξες: 

τιν αἰγωδοῖς αὐ δράσιγενομίένοιξ,, παλ- 
λα, καγυϑοὶ ἀλλήλοις εἰσενεγκεῖν 
174.8.6. ἐπί υνίαν καχῳ 

ἴῃ 394:0 
σοϊικὴ μΐᾷ τῆς οβδιθῥέπωξ) ἃν πὶ τῆς 

αἰπαπκῆς, μιᾷ τῆς εἰς πσροϑέσεως. 

ἕπεοϑε ἐν τῇ βηϑείσῃ χώρᾳ, ΡΓΟ, εἰς ὃ 

ῥηϑεῖσειν χωρᾷν313. Ο, ΘΟ ᾶχυξ 
ὃς αἰϊτοῦ Ἰοςις ἢἰς ἀοοῖρὶ ρο- Ὁ 
τε, νευΐος, ποπ πλότας, ἢ - 
αἀἰςοταγῥατ ἀϊα δίας δεί τε ῇις, 
ἢς,ὼ εἷς ἃ ὄγητόδια εἶχον αἰαϊανὸ- τ 

ἀαισχκένοι: ΡΙονες ἅ. νοὶ ὧν οἷς “απ 

ἐχονἱπροηάαπι. 336, Ό. 
ἰχούτο ἐν ποὶς ἐχυμθελη "εν ὰρ ὶ- 

δεια ἐν τέτοις αἱ ακεκομιεισχκένοι ἢ στιν, 

Ῥζο, εἰς ᾷ ὀχυροί. ὃζ,εἰς ταυΐᾳ.338, 

ΟΟ. ἐλάσειντας ἐν τῇ ϑαλαήης ΓΟ εἰς 

ἃ ϑάλαήαν. 3.45. Α. ᾿ποξας ἐν τῷ 
Ὑλ..430.8. ρζοὸ ἐς τίω γῆν,ντ ἰδι- 
«δὴ ἐν τοῦς Αθήναις ἀφικομένης τῆς 
᾿αϑδαλυ. ΡΓΟ εἰς τοις Αϑήνας. 2.8. 
ΑΟὖν τῷ ποία μῷ ἔπεσον, Ὁ ἐς Σ ποῖ - 

μόν. ζ οὐ. Α. οἱ ὧν τῷ ἡσοωίῳ καταπε- 
φευγότες. ῬΓῸ εἰς τὸ ἥραιον. 26. 

Τ).νε] ἡδφεῖον. τ 62: ..6δ:7.Ὰ 
ἧς, ἢ πεστιν πεὸς ὥς ὀχυροῖς , ̓ Ῥτο, 

πρὸς πὸ ὀχυροί. «ἐν τῷ ποταμῷ ἔπε- 

σον ΓΟ. εἰς τὸν ποτα μόν. 61τ6. . 

δοτικὴ αὐτὶ τῆς “ἡυικῆς μεᾷ πορϑίέσε- 

ὡς ὑποῦ.ἐξενωϑη Αἰ γισιλάω. αὐτὶ ἥ, 

σὺ τὸ Αἰ γησιλάου. φ 10.Ε.ἐθελη- 

σαις ξενωϑῆναι ἀυτε. οὐ πιὸ, τσ 

ἀυτε. ὅγο.Β. 

δούποξ.ν.ὁ. δτΓΟρίτις. ῬοξείςιΠ|. 
277. Ὀ. 

δΔυπᾶν: Ροξιϊοῦ. διγοριίτα βάε- 
τε. Σός.Β: 

Δεαπετεύον. Ῥοοτ. Εἰιρογὸ.453.}.. 
499.8.6 ς.4.Ἐ.γχ:σ. Ὁ 

Δρομεαο ος αὐὖν. ΟΓΙΟΓΙ5: ἴχνος δρο- 

μἰαῖον. Ν' εἰἘἰρ αν ἰπ Ἰρίο σατία 
ξλέζαμη ; ἃς ἱπηρεε πὰ ̓ιιπηΐ: 

977.Ά.97.Ε.οϑο.Ἀ 
Δρύπταᾳν. Ροδτίςατ. αςδύαγα. {1 

ςέγροετο 86,Ε. 
Δρύφξακτα. τά.ν εἰ δρύφακτα. (δη- 

ς(}}1. 460. { 470. Ἢ 

Δύεοϑα,. Οςεοίάεγς, ἐς οἱο ἀϊξᾶ. 
ἅμα τῷ ἡλίῳ δυομένῳ 277.Β,36, 

Β.Ο. δῖ. 
Δωϑαμις. εἰς δύναμων: Ργόνιτ δας. 

(υἰδηταπι ααῖ5 ροτοί το. Ὁ 
Διωώαἐχ. ψογθατεί ναϊογοίη, ργο- 

τἰίιπλατιθ Πρ αἰ βςαηϑ. ὁ σίγλος 
δωώατοι ἐπ] ὰ ὀξολοὺς, Οδ ὑμμδλιον 

ἀπιωύς 21.6.Ὁ 

Δαυαῶ σιν. αὉ ἱπαΐτατο δζωαάζω. 
ῷ. Ρηιο διώαμαι.4.39.).δὺ- 
ναοϑ»η.466.Β.δζωαὥοώσιν. δἴο. 

Τ).ἐδωά δνν. 630. Α. ἐδέωυα»η- 

πειόι Β.Ὁ. 646. 
Δωύῃ. διυύασαι.θοῖες 774.8. 
δωυαπν.το. ἅαο τοῦ δε ατοότο κοινὸν 

αὐξιν. Τγ (εἰς ἐισυϊτατίδις Κα. 
: Ρυδ,Δυρογὰ, κενανλώ γ429.8 
δυσβὰ πποϊέοϑαι. ιορατῃ τεὰη πὰ 

. αἸ οετὰ γράβοις, - δδο.Ὁ 
Δυσγάργαλις. ὃ ἡ. Εριτμδτᾶ ἐααὶ; 

αι πο ας ὸ ἴς τι τὶ ρατὶ- 
ἴα: δ ο ίν. 3 οὐ. Β 

ἀἰρῤμδελιρι ὠραημο σειν. 1ῃΞ 
στοῦ αἰΠῚς ἢ]: ς τορίο :6Ρ7.Ὰ 

ἸΔυσεσηξουλευτυτατοὶ, ὁ. Ἰπῆμε Ἰηϊ- 
πἰητὸ Ὀβαιοχίμα 6σ8. Δ. Θσϑι 
ΚΒ, τὰ ἀρ δδαν 

Δυσερωτεζ, οἱ τα Φβα ρὶ -. 

πππεωῷ αἱ ΜΝ Εβ μέροον Ροτγάϊ- 
εἀεδαητ ἀσα ίρο .".5.... 853.0 
δ ρο Σιώδια ἠὲ ἌΣ: Ιλ ες; 

χα αἰ πο Ποῦ εἰ βάδεη; 191, 
ἸΩ:; ἐξλονὴν . Εἰ 

Δυσκα ταφρονητότερος. ὃ. (ὐομτοπῆξ 

Ρτίοηὶ τηΐπιι5 οθΠΌχίμς χοῦ: 
" . 

Δυσκολένπι. ΑΙἸϊαι ἠχοϊοἴὸ ξοὲ- 
τς οὐο.αἃ 

Δυσχιενής. ὁ, Ῥοξτ, ἱπέολῇιδ. 1ηἰςΞ 
παίσας, ΠΟΠἤΠῚς. 4.6 γ7.0..Ε.491ι 
Β.ζο4.(ς 58.Βιότο.. 7ςιι 
ἴ 

δυσμενῶς. Ῥοοτ, [π|πηῖςο αῃἰπιό; 
ΗΠ του. ξας.Ε.7γ68.4Ὰ 

Δυσξύμξολος.ὁ Ὁ, Οἱ: 1η Ραΐϊ!ς ἘῈ 

οἰοη 5 ἴς αἰ ο ἔρις δος 749. 
Α.)(ευξύμξολος:. 4.0 

Δυαπολιορκηπύτερος. ὃ. Ἐχρυξσαατὶ 

ἀπο] ος ΠΕ 26.Ά 
Δυαυρέσοδος. ὃ. Αἐςο {τι ἀἸ Ὶς]15.1ς, 

δα αι αἰ ΠοΠ]1ς εἴπ ἀςςο 15.) 
{εὐπξέσοδος: 15,4 αιιξηγ δαϊτιὶς 
βάτος. 67ι.ἃ 

Δυσφορᾷχ. ΑΙ Ιαυἀ Ἰπίηιιο ΔηΪπγῦ 
ἕοιτς 41. Ἐ. δυσφορεῖν: [ἀ ΙΓ 4. 6: 

ἴρ 
δωρδ ὼς. οπατο. 5 Ὁ ἐδωρηο ζος αξι- 

ωὠτάπις. 77. οἱ σύ κοι δεδεώρησει: 

120: Ε χοήμο ᾳ δοι δωρεϊῶς. 147: 
Ὀὐτ ΒΒ ευϑϑε,Βὲ ΣῈ 55 Ὲ 12.2.4. 
Ὁ.264.}. 4ὸ ς.Ὁ. δοῦ. Βὶ 
67...}.7γ04.0:: 

Δωώρήμα:τος. τι Ροδι. ΠΟ ΠπῚ. 91; 

δωροδυκε ναι. απ οτίδιιδ ἀοόορτις 
σΟΥΓΠηρὶ ΑΣἰγ. ἃ 

᾿ Ἑ. " 

Ἐπ“. ψευδδμαῦος ἑάλωκᾷ ΗΠ] 

τησπάδοῖο {πππἀοργοῃοη- 
{υὶ “8.6 

Ἐ᾿ αδάζεν. Ῥοετ. γοτοχίροτο 21.0.8 
Εἰ αυτῶν. ὑμῶν ἁ τῶν τ }Β 

Ἐγγεια ας Πιπτίη τογγαςν εἰ; 
4πα: (ατ]ἢ αἰίαια τορίοῆς 
88.1.8 

Εἰ γκέλευμα.το, Οδεϊταϊίο, ιι γὸ- 
ςςἢτ οϑό.Ο 

Ἐ γκέλευξος. ὁ. Ὁ τὴ Αἰ ἀυϊά αἰοϊϊ,Ὰ- 

αἰτνο πὰς ἜΣ 
Ἐ  γκένηφιδες ἀΐ. Αςϊεὶ 2830.. 

Ἐ᾿ γκέφάλος ζ΄ φοίνικος; Ῥαϊππὰ τπὲ- 

ΠΙΙΕῚ 279. .δίϑε 



ναί Γοο ματα. ΝΊτατε. καὶ τότ 

πις ἐνέκλιναν ᾿ 86.6 

π᾿ γκωμιάζεν. άιάατα. εἰς ταῖς, -- ᾿  8)} 
Ἔκ ξιφαμερδι φανερῶς αρεττὸ, ρα] τη. τοῦτο παύτες ὀνέκωμίαξν 126.Ὰ 

Β᾽ δηδοκότες «αἱ 3.42.8 

Εἰ διωάοϑη. νε ἃ διωάζω Ἰπυίιταῖο. 

χορ. Οὐντάς δευαεϑεῖσι τ}: 

πδωϑή. ἧς ἡν ΡΘδττοθας 902... 

Δ δὶς }.} ΣΟ ΣΤ ; 

επϑέλψ. 8οετο σηίαει ες: Ροίς 

» 87.0.8 Σοὶ Ο.οο..Ε-" 

ϑελοντὴς, δ... οΟἰπητατία5.11 7.0. 
εφτον" Β. δίϑπατη ργο δααςητίὶ 
ἐϑέλονσαις; Θσοη ἀπΠ| ἐϑελοντας 

᾿Αϑελόπονος. ὁ, 4 Ια οτος νἸτῖο πα 

ΠῚ] ) 

ἔτ ,-ὃς ᾳάᾷ; Βος (δειπάος εἰξ: 
ες Βα51[α]5 2381:.Ὁ ἐΡΥδΠηρΕῦ8,3.2.Ε. ; 

χϑελυρ»ός ὁ ΟἿ ορας ἰροητξ Ἑλςίτ 
φ 0.8 

τ ϑελύσιος. ΡοξτίσαΠ,. Ὗ οἰππητασῖ- 
τι9 τ10.}).116.4.8.115.1).168. 
1).224.8.33:.}.38 ς.10..537. 
Β.6ς7.Ε.689.4.895.Ὁ 

ΞΙ, αὐτὶ δ, εἶεν Ν τ Πα 1.4.8 
ἙΪδέναι χαάφαν τοῖς εὐεργέταις. Βοη6 

ἐπ ογιτ5 ἀς ΠΟΌΪ 5 σγατιᾶ πασοσς. 
Ολ}Π1 σγαοιπῃ ἰοαυζα! σοηιι5 
᾿ιοοἐεἰ οὶ 9 αὰ νοτθαπῃ ἐχρεῖ- 
ταῦηϊ., δδυοίγ στέὰ σοιχ, φαΐ 
ποι ουσ ἕαδε ἀπ ίςπ, 67.Ε. . 
68.4.90. Ε.92.1).14:.Ε.157. 
Β.409.8.416.Ὁ. 

Ἑΐδὸς. τὸς δἰ δὴ βελήςες. Ἐοτγίηδ 
Ρτα  ἀτΠΠπ1ο5.1ττ.Β. τὸς ἐδ 
χρᾳτίςος. 490. Α. ἐἰδὸς νεανίσκός. 

494...«ἔδη βελτίες. 60 5. 8. ,αὐὴρ 
ἄδος ἐλαφρὸς, ἰουρός. 977. Α.νύ- 

νεςσκληφαὶ ἴᾷ εἰδὴ. 9ο76.Α. 

Ἐϊκάζεν. ΟΟπίΐςοτο. (ὐοηϊοέξαγίς 
αἰεσαϊ. 893.4ἃ 

γἰκαάζαν. δ: πη] ]6πῈ ἀτπισοῦε,ν εἰ ἔ- 
ςοτε Ππηλξ. ΑΠτιηῖατε 895. 
Ὀἰ5.Β. τοῦ. 

Ἐδνα;.παρέλκον ἑκὼν ναι 48...117. 
Ἁ.120.Ε.121.Β.174.0.30ς.Β. 
914.8Β ; 

Ἑἦνα!, Ῥτατοσ πτουςπὶ ΟΓη μὴ ρατ- 
εἰς] οηϊαηόξιιηγ. ὑσυυσηεύων 
μὴ πλήρεις εἶναι τοις τάφρες, αὐ πὶ τοῦ, 
μὴ πλήρεις εἶεν αἱ τάφροι 279.Β.6Ὁ 

ΕΙργουφυλαξ ὃ, Ῥοετ, (ὐαγοογίο σιι- 

 Ἱξῶ5 {67γ.6 
Εἰρεῦ. παρά ἃς ἤρεπ αὐ ἔρομκαι ἴῃ - 

ΤΕΓΓΟΡῸΟ «ἔπειρετὸ 

Ἑἰς καλόν.καλεῖς, εὐκαίρως. Ορροτ- 
ταπὲ 872. 

Εἰσίαχ. Πηϊγο τη 12,40 εἰσίημα.4.37. 
ς . 

Ἐκ μα γυικῆς, αὐ τὶ τῆς δίς μιοτ᾽ αἰζια - 

πικῆς. κ τῆς δηημελείας, ΡΓΟ, δία ἃ 
δγημέλθαν 973.8.974.4.0Ο. 

ΤΕ κ δυσελπίςα. ΕΧΙΠΙρεγατο 17..Ὁ 
Ἐκ πὸ αὐτομάτου. (μα ἰροπτα. 27 

Α.) (ἐγκέλευςοι 

Ἐκ δικα νυ, ὃ φανερδ. Εχ ς᾽ ἃζ ἀ- 
Ρεῖτο όὅος.8.6 5.9.4 

Ἐχ ᾧ ἐμφανφε Αροτῖῖο πάγῖο 26.0 

487.Ε. 

ΓΝ ΦΕῈ τ 

Ὁ Ἐκ ξ σε, φαημα τοῦ 12. 
Ἐκ ξκαλῦ, 8 ἤκοα ν.Ηοηςεἴ,(υ14- 

ἀπετατίοης - 827η.0 

ς9.8.78..Οὔὐκ δ᾿ ἐμφανθς 967. 
[δ᾽ 

ΞἘχτύτου. μετὰ πόπιΡοβεα 48.0. 
τοι φο.Ο.5..4..48.}.76.4.79.0. 
.89.4.93.8.Ε.94.Ό 02.4.6. 

ὡ, τοῦ. Βιοβ. Ο.χ1 1... δ. δὲ 
ΡαΠιπὶ Ν 

Ἐχ πύτων. δὶ ταῦτει.77. Ὁ). 1.17.0. 
Ἐκ μ᾽ δωυα δ. Ρτο νἱ γί δειϑυνεὶ. εχ 
τε 115, 4.85 οἴςοτε ρΌΠΙι- 

(κι: ΠῚ115 ᾿ . 826. 
Ἐχ φῇ ἰσσαρχόνσων. Ῥτο ἔαου]τατί- 

Ἐχ χειρὸς βάλλειν. Μδπὰ τοϊατοτῖ- 

ποῦς 207.Ὰ 
. Ἐχ χειρὸς τί μαϊχίευ ποιέϑυ!. Ῥ- 
πα σοΙΠΓΑΪ Πα ἰΠἰγο.109.}). 
ἐκ χειρὸς μάχίω ὑπομεῖναι. 167. 
(Οὐκ χειρὸς μούχεοϑαι 171.8.627. 

Ὀ 
Ἐκύδήειν. ὀκασᾶν. Εα ΕἸ ]ετε 2753.4 
Ἐκχ(άλλειν τινοὶ πιμιῆς. ΑἸίφιθιι δο- 

ποῖς ἀςε!ςογὸ 10:8 
Ἐκξοηϑεῖν.Ορί5 ἔογοη4α: σαι οχ- 

σὔγγογα. οὐαριίοποιῖ δαχὶ 
ξεγξαὶ ργατία ᾿ὐδεεῳ 18. Β.Ὀἰς. 
Ὁ: ]5.Ετυρτοηξξασετε 617. 

Ἀ ᾽ 

Ἐχχρονος. ὁ, Ῥοστοπι. ΝΘΡΟϑΚ. Εἰ χ- 
γρνοι. Νοροταβ: θοίξετι 28.060 
Ἐχφνα. τά. ΘΟ 0165. Ῥτγο]ο9 67ς.Ἑ 
Ἐκδικαζειν δίκα ςοκρ γεαφας.[)ε [Πτ|- 

θιι5,δς σαυ{ι5 ρα ]ἰοὶς οοσθο- 
{(τέτε 699..Ὀ15 

ἘΕκόοωῦαι ϑυγιτέφαι. ΕἸ] ἰατη πιιρτ 
ἄλτε 222.Ὰ 

Εκδρομος. ὁ. Ἐχευτίος {:9.0 
Ἐκέ.ἐκεῖσε. Π πὰς ἐχὲ ἐλϑύντο 6τ9.Β 
Εκίέκλεν το. ἃ κλείώ. ΟἸαο. αἱ πώλαι 

ὀκέκλειντο , ῬΓῸ κεκλεισχκέναι ἧσειν, 

4ποα νίταϊαμ.37 ς: 0.1, Δίςα- 
τῖβ τα ἢ ἃ γερο χλείω ΠΟΠ 
[οἰ] τη κέκλέσχκαι : («ἃ ὃζ κέκλη - 
γμαι [οττηαγὶ τγαάϊτιρασ. «21. 

Ἐκχκλησιάζν. ΟΟποϊοπατιὶ. Οοηοῖο- 
ποπὶ μδαθεῖε. ἐξεκάλησίαζον γ 63. 
ΘΎΤ: 

Ἐκκόπν. ῬῈΓ νἱπνἀοίίςεγε, Π)6- 
ΡΕΠΙευς Εχρε!!οτε ἰάθη ἃς δπο- 
ν 618.8 

Ἐκκρίναν.ἜΧΟΟΓΠΟΓΟ, [ςογηεγα ,(ε- 
Ραταγε,όςο τποιίεγς 7. Β,δ 15 

Ἔχχωυος κύωϑ. (ὐΔῃΐς ἃ ςαπυτη (ο- 
εἰδτατο γεπῆοτας 987.Ὲ 

Ἐκπεσηαμένως εὐφιρᾳίνεεϑει. ΕΠοὸ 

[φασὶ 23:.Ὰ 
Ἐχπλεώ. τά. ΒΟ ἔκπλεα, πλήρη. Ρ]αΠὰ 

26. Ὦ. 67. 19).. 97.8. 2181:4. 
488.}).9017.8 

Ἐκπλεω. Αττὶςὲ ργοὸ σουηπηὩ] ἔχ- 
σπλεοι,αλήρφς. Ρ]ΘΠΪ, νοὶ Ρίεης 
9οο3.Ο 

Εκπλεῶν. πὶ αττὶςᾶ, Ρ]σπαπλϑιοιΟ 

Ἐκχποδον ποι ει οϑει. ϑσπηοτοτς ἰοὐὲσ 
σίαβ.ς τηεάΐο το ]ογε.62.0. 
ὀκποδὼν ἔχάν ἑαυτὸν, ἃ της αἷο (ε 

{αθάαςετς.ῖς 4.8. ἐκποδὼν γέγνε- 
ὡχ. 212... ἐκποδὼν ποιέει ῶς 260. Α 

Ἑκτέον χάρον ἡμῶν. Οτατία ΠΟ Ι5 εξ 
Βαδεθάα.. .782,.6 

Ἐχτεαχηλίζῳν ὁ ἵππος ἃ αψαξώτην λέγε" 
τὰ. 4015 ἐἀυΐτεπι Ἐχεῦτογο 
εἰςείτας ἀς.Β 

Ἐχφαίνᾳν πύλεμιον πξός τῦα. ΑἸϊςαὶ 
ΕΠ Πα πὶ ἀρογτὲ ἀεπὕτίατα 2.9 1: 
Ε 

Ἐλελίζειν. Θοετ.Ὑ ]υ]ατεν οοἰξεγα: 
τὶ λός.Α 

Ελήλύοϑαι. διρληλύα ἃ διέρχομαι 21 
ς ἶ 

Ἑλιχρὸς οὗ, ὁ, Ατηαροθ. ὁ. .9.8 
Ελλειψις ὨΠοπηϊηΐδ,θανάτε κρίνάν. “Ὁ. 

τὰς δίκας: ἀς σαρίτΑ! ρα5 σαυίις 
εορηοίςοτς, ὃς σαρ τὶ (πρ ΡΠ οίΆ 
ἀδοογπεγε. ἐκ πολλϑ. (Ὁ. χρόνου. 
36.0. εἰς διδασκάλνυ.. {Ὁ δένων: 

{.2.Ε. τίω ἀξίαν ἑκάσῳ πφρασομαὶ 

δὐπο δ) δὸν αι. {π|.. χέριν. 8.7. Ὁ, ἐν 
ᾧ (χρόνῳ. 9 4... «ἂν αύτῳ {08.. 
χωρίῳ. 9 4.1). ἔμξαλλε αἷθδὰ τούτου: 

{0} λόγον:147.Π) ἐν ᾧ, ὃς ὧν τέτῳ. 
(α, χρόνῳ. 148.0.14.Β.κς 3. 
Ο. νδτα}. ργοπουποη ἐκείνων 
δητεὰ ἐξύλετο. δ εὐφροσαυων τὸ ἵ- 
σον μετεῖχε. (0 μιέρος.1 8.3. ἐν οἷ: 
οἷς ἐσχκέν.(τ}0.. πυροίγειασι.2 9 {-.Β. 

ὧν ᾧ. (δ. χρόνῳ.3 21. Π). εἰς καλὸν 
ὕκής, [.χαιρέν. 3.3.6. ).ἐκ τῆςνιπ 

κφσης. ἴα ψνφε.376.Β. ὑσαγό- 
μάνος γανοίτε. [{0.δὴκῃ. 4.37.8. ἐᾳ 
καλῷ ὁρμεῖν. (.λωοίῳ. 4τ6.0. 
διίποιξεβές μδώας, Ὁ “πλείω. (Ὁ. 

χρῦνον. 479. Ε-: ἀπάγειν ϑεινάτιν. 
{Ὁ.δἤκ:7γο.Ο. ὁ 

Ἑλλάψις ΡΓΟΠΟΙΠΙΠἰ5.ῥ πσι. (δ, ἐ- 
αυπίς οι.Ο 

Ἑλλάψις νΈΓΡΪ.οἱ φρο δὺ δόντες, (δ. ὃ - 

σαν 417.8 
Ἐλλφψις Δ ΓὈ]]. τῆς τύχης. ΠΡ. φεῦ 

ἕνεκα. Ὁ ἰῃο]Ἰοἰτατει" ὃ ἱπέοε- 
τα πὶ. τὴς 10] σε πὶ! 47. 
Π). γώναν (δ. ἕνεκα 66.ἃ 

Ἑλλειψις ργαροπιίοη 5. ταὶ ὄρη ϑεῖος 
σῶν. (αὐ: κατα. 978. ἀγάν τα ῦρη. 

{0|5.Χτὶνο] ὁυά.0738.Ε..0 15.981. 
Β 

Ἐμξαίνᾳν εἰς κίνδωσοιν. [π ρετγίςα]ιπὶ 
ἰηστοά!. Ῥετίσα! πὶ φάτο. 41. 
(. 122.6. ἐμᾷαίνεν εἰς ᾷ πλοῖα. 
2τι. ἢ. 27.3.},402.} .«ς 2. 
Τ)..ἐς ᾿εναδς ἐςξαίνεν 

Ἐμεξ νην. ἐμξϑν αἷδὰ πνὸς ψῆφν. ἀα 

το 4] (ὉΠ Γαρ τι πὴ ἔογγο. 49. 
Β.ἐμδόηεακ ὅγ), νοὶ αἰοὶ τέτυ λὸξ 

φρν.ἱ] ἀΘπηγ,ἐμ(αλεῖν τοῦτον τὸν λό-- 
ρνε ας. Ε᾿ ἡμῶν ἔμξαλε αἶρὰ τεύτῳ; 
{ὰὉ λόφον. 147. 1). φιοα ἐχρτίς 
φηϊταγ ρας. 1ζο. 

Ἐμξάλλφν. [πηρδτιῖπὶ ἔαςοτε ἱπ αἱ ἱ- 
4ιθιη. ἐμκξαλλάν πῖς πολεμίοις. 

1 ζ.Δ. 

411... 
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17. Α:177.Ἁ.. ἐμξείλλοιν εἰς τὸς 
πολεμίίός 177.Β.5 61.0.6 6.0 

Ἐμξάνν φιλονεικίαν ζἷς ςραπώτως: 
Ιπηπλίτγογο τα Πἰτίριις τοπτοη- 
τίοποπι, ας « πιιατίο οι. [Π 

᾿ χα τ απί τὶς ὡπια]ατίοποπὶ 
Ἔχοίταγαε 17.0.0 
Ἐμξαμμα, τος. τι οπάϊτηςητῇ 9.Α 
“χμζάτω. οἱ. Οὐαἰςοῖ. ᾿πάπιπησητα 

᾿ς ἐοπιογαπι, ἃς ὀγυσαπι. Ο. ἄς 5 
θοττες 913.8ἃ 

᾿Εμξατεύᾳν ὧι ἐν τῷ ἀιταϊβιξλίῳ. ΑἸ1- 
4 ἐπ εοάδπι ᾿ίδτο φαάγοῖθ 
884.Ὁὃ 

Εἰ μέλεμμα. τὸ. Ἰηταΐτας ο978.8 
Ἔμφολή. [πρετιιβ. Ππρτεῆϊο, αιια: 

Βείη αἰίχιθπιτ7.Β. Ιγγαρτίο 

, 74 Δ..71.Ὰ 
Εἰ μῦολον. τὸ, Αοἰἐβ οἰιποαῖα 646.Ά. 

τοῦδ ππικού ἔμξολον ἰοιρὸν ἐποιήσα- 
το. Ἐφαΐταπη Πγηλα ΠῚ σΠ ΠΕΙΠῚ 
ἔεοογαι 646.8 

"Ἑμμονος.ὁ δή, (οηίξαης. Ρειίε- 
πούαῃϑ5. Πα γα 115, ΡΟΓΠΊΔἢ 5 
84.0.Ε.2οΓ.4 

᾿Ἐμπεδορχεῖν. 1 Ππιγπ ἀι1ΠῈ Γατιι πη 
ἔλοεῖα. Ιατεϊαταπάο δἢτηπα- 
Τά, ΟΠ Πγπηασε ἡ ὅφι.Α 

᾿Εμπείρως ἔχήν ζινός. ΑἸϊχαϊα νία 
ςορποίζεγο 289.Ὲ 

“Ἔμπλεων. διτίζιιπι γοςαδαϊαϊη. 
ῬΙεπιιπὶ 48.Ὁ 

ἐμιπύδτον. τὸ, τη ρ αἸπγεητῇ 9.62.4 
Ἔμποδῶν γίγνεοϑαι. [προ ἀϊπγᾶτο εἰ- 

{8 63. [). ἐμποδὼν ἔνα! 15.4.Ε. 
5.171... ἐμποδὼν ἀλλήλοις πολ - 
λῶν ἀγχαϑῶν ἔσεωϑε 22 9. Α΄. ἡμῶν εἰ- 
σιν ἐμυπυόεν 241.(.364.4 

Ἔμπλαν, δέ ἀπεμπολαῦ. Ν ομάοζο. 

τίωυ ὥραν χρημάτων ἀπεμπολαῦ. 

Ἑοτιηᾷ ρϑοιηία νοηάοῖο ὃ 96. 
|9) 

Γμπορεύεϑαι. Μοτγοατιγατη οχοῦ- 
ΘΟΠΡῚ Ὁ ΣΙΣΟΔΜΕΣ 

᾿Εμπύρευμα.το. Μεῖσες 91:3.0 
Ἐμαξθϑιος.α.ον. Ῥοῦτ. Αητειίοσ. 
ὶ γ(ὀπεοϑεος 91.0.8 

Ἑμφερής» ὁ ἡ. τὸ ἐς. δμοιος. ον. τὸ 

ἐμ μάλισα ἐμφερές τα 5 «Ἐταεος- 
εμφερὴς τότοις 8ὃ82.Ὁὴ 

Εμφρυρος.ὁ. Οΐ ἴῃ αἰΐσπο Ιοοο 
ΡΓΩ Πα) οααία πμαποῖ 4.44.6 

Ἑῤφρορος.ὁ. Οὐἱ Δάδις ΟὈΠΟΧΙΙΙ5 
ο[Ὁ οδειιη ϊ5 τὰ ΠἸταγῖθι15 ἐχ - 
οὐδιαγ πιπποτῖθι5. Οὐ πηί- 
Ππὶς ναζατίοηεπι ποπάατη ἱπη- 
Ρέτγαῖς 681.8 

ἜἘμφρων) (ἄφρων ΖΘ 
Ἐμφυῶσαι. Γι ερίταιγ ἃζ ἐριφισιῶσειι, ὃς 

ἐμφῦσαι. Ἰπίετετε 670.}}.72ς. 
Ε.7γ:6.8.51ς.727..8ο2.4Ὰ 

Ἐν τῇ πολῴ. αὐτὶ ὥ΄. «δὰ » ἄτε πρὸς τὴ 

πόλφ.1π νεθε,ρτο, ΑἀἉ, γε ἰπχτα 
νέθεπὶ 642.0. ἡποάαρραζοῖ 
αἰϊυοἰ ἀΐπι9 ραρ.. 6 45...ἐν Λακε- 
δαίμονι, (ὃ ἐν Μαντινείᾳ; ΡΓο, δὰ 

τῇ Λακεδαίμονι, καὶ ποὺς τῇ Μαν- 

ΑΕ ον 
πνείᾳ. Ποραίππι ἀρι Τ πιο - 
ἀϊάεια, ν146 ποβτᾷ ρστγασιιπι 
ἰπάϊσοτη, ἃς στε 5 απποταιίο- 

᾿ πΠ65 ὶ 
Ἑνάλλεῶζ. [Δ Π| τα 473.ἢ 
Ἐνδελεχῶς. Α ΠΙάιὸ 987.4Ὰ 
Ἐνδίφριος ὁ, Ὁ αἱ ἴῃ (6]]Δ (φάος 401. 

.. Ε.402.8 
Ἐνδυεῶς ἐν ἰ Ψψυχοῖς, [π ΔηΪπγος Ρο- 

Ποῖγαγα 41.4. 
Ἐνδεῶαι ἐΐς ἕινα ϑπιμέλειαν.[π αἰϊχιιᾶ 

σαγαπι ποθεῖς 202. 
Ἑνεὺς, ὁ, δτάτι5 333.Ὰ 

Ἑνεργύς. Ὁ εἱ πὸ οτίατιιγ: [δ Ορι5 
ἔλοϊτε παι 49.}).162.Ε.167. 
Β.2ος.}).6γ75.4.7.. 6.Ε.οτ6. 
Ω 

Ἐνερχὸς γῆ. Τοῦγα οατα 73.Ε.}){αρ- 
“ς. ἰῆςαϊτα 71.4.127.}). 232. 
Β.10.}. 8ὃ28.}.. 829.4.Ε. 
δ30.ἃ 

Ἐνερχὲ αῤγυρέϊα. Ατροητί ξοάϊπα;, 
ἴῃ αΐθιι5 Οριι5 {τ Ὁ 3ΡΕ, 

Ἐνερχὲ χοήματα. Ετπέξαοία ρεσιι- 
ἴα. Ρεσππίαᾳ, αας ἔτ τ άσα 
ῬοΙΠΘΠοτἱ ἔογαπε οιϑιΟ 

Ἐνεργητικὸν, αὐ τὶ ὅ' πειϑητικού. ποῖα! πὸ-- 
λειςνομέμοος αὖ οἰκοήσηαν 5 αὐτὶ ϑ,,οἱ- 

κοὶν τὸ 2ο1.Α 
Ἐνεσὼς αὐτὶ ξ' μέλλοντος χρύνου. ὡς ἐ- 

λῶντες, αὐτὶ ζ΄ ,ὡς ἐλάσοντες 159.}). 
συγκοιλθμεν γ) ΡΙΟ , συγκαλέσομεν 
299... ποιούμεϑα φίλον, ΡΓΟ,ποι- 
ἡσύμεβα 317.7.Α..Ἐμξιοώ,ρτὸ ἐμ- 
ξιξάσω 363.ἢ 

Ἑνηνοχέναμ. στευενηνοχένα!. ΟὐΟπρεί- 
π|1ς 771.8 

Ενϑα. θοῦς. ΗἸς ᾽ν}: 386.8 
Ἐν!. Ενεσ! 69.5.8. Ροδτείσιπι. 694. 

Ο.8ο9.4.998.4 
Ἑνιαυτίς.ὁ. Ῥοθτ Αηηα5 460.Ε. 

(ἀπο σοπιηλαηῖτοεγ ἔτος ἀϊςῖ- 
τι γ ρ.461.4.) 461. Α. ζο0.Β 

Ἐννοέταϑαι.ὠννοέῖν. (ὐορίτατο, ἴαῦτα 

ὠνούμενοι 160.1).190.}).191. 
Β.Ο. 199.8. 299.4. 314.4. 
:36.Ὰ4 

Ἑννομος.ὁ Θύ. Ροξασατῃ, ἃς (ο  ατα 
ογατίοπίβ νοσαθα! τα. Γορίτί- 
ΠῚ115. Γιοσίθι5 ςοπίςπταπειιβ 
2.0 

Ἑνόδί . (λί1ε5, ιια ἴῃ ν] 15 οοἱ- 
Ἰοσαπῖας 97..8.δ 5.0 .Ὀ]ς 

“Ἑνοχλόν. Μο]οΠπίαῃι Ἔχ μι οτο. ἐνς 
οχλοιῶτα τῇ ὑμέτερα εὐφαιμονίᾳ 
286.(, πὶς κέρασιν ἐνοχλεῖν 310. 
ΟΟἡμαξ ὀνοχλὴ χόάϊα 

Ἐνοχος. ὁ, ΟΡ ποχίῃι5. Ὁ αἱ τοποῖαῦ 
το ΔΙ] 114. τῆς φῇ ἔνοχος. Δσοιία- 
το οθποχίας ΣΑΙ 

Ἐνπιλής. [ΠΓΕρΡΈΓ. ἐντελὴς μμοϑυς 27.4.. 
Ἑ. ἐντελὴς δὰ πάνη 869.Β 

Ἐντέλλεωϑει. Ῥταςοίροτθ. Μαπάαγο 
131.Ε. 122.}, ᾧ ὠτπεταλμένα 
141.Ὁἢ 

Ἐνπμος.ὁ. Ηοποζαζις 2οζ. . 
χοϑ8.Ο.216,6. 228.Ἑ, ἐντίμως 

ἔχων 273.8.61.Ε.379.8.5 80. 
Ονὐσς τ.}.739.4Ὰ : 

ἙἘντμημα. πὸ Το ατα 975. 
Ἐξ ἀπεοςδυκήτυ. Ἐχ-ἰηίροταῖο. 

πδο-ορίπατο- σα! 217.0, 
963. 

Ἐξ ἑπίμον. ἴῃ Ργοππτα. ΕΔο ]ὲ 7τὸ. 
Ὠ ᾿ ; 

Ἐξ ἑπίμου. Ρτοπιρτὰ 227.4.9.6. 
Ω 

ἐξ ἑτοιμοπείτα. Ἐχροά εἰ Π]πιὸ 133.8 

Ἐξὀφϑαλ δα ἄινος γίγνεῶς. Εχτγα ςᾶ- 
(ρεέξαπι αἰϊουία5 αθίτε οἱ2.Β 

Ἐξ ύὑσυγύου. διιδϊτὸ 177.Ὰ 
Ἑξαίσιος.α.ον. Ῥοῦτ, Τησοη 517. 

618.1). [πηπιρη 8 833.4Ὰ 
Ἐξαίφνης. Ῥοξτίσαπη. δυδιτὸ.Β 6- 

Ρεπτὲ 260.4.Β.326ς.0.376. 
Ε.377.8Β.384.}).44:.Ε.489. 

Τα βηβ, 793. Δ) Α  ), 5.44. 

Ἐξακεὡχ ἄς Δ φίλων ἐνδείας. Απλί- 
σογα τ ΡΟ ΠαΓΙα πηθάοτί Σ αι. Ε 

Ἐξαλάπαζψν. Ροδείςιη. ζαὐτίω τίμὶ 
πύλιν ἐξαλαπάξομεν 396.}). Ηᾶς 
γι οπὶ ἐχραρπαί πηι. 

Ἐξαλίσαι τὸν ἵππον. Εφααπινοίατα- 

τὰ 81.1.4 
Ἐξαλλεῶχ. ΕΧΠΠ ΓΟ, ἔατιι εἤξεετι.ἐξ.- 

ἥλλοντο 197. Α. ἐξαλλομκένων Ὑ ζ9- 
χῶν [). ἐξάλλοντοι 2.4.2. .ἐξήλα- 
πνα.τ. τη 661]. 406. Β. ἐξήλλοντο 
ὅΣ64.ΟΟ.ἐξάλλοιτο ο4σ.( 

Ἐξαπατι.ἡ. Εταιια 295.Ε, 
Ἐξαπιναῖος.ὁ. Ῥοδτ. Κὶ ἜΕροπείπιις 

όὅοι.Α.690.1).917.Ε.9046.Ε. 
647... 

Ἐξαπιναίως. Ῥοξτ. διιδιτὸ, ἢ ερξ- 
τὸ 446.0.947.4, 

Ἐξαπινης. Ροδείςσιαπι. δα δίτὸ. . 6- 
Ρέτὲ τότ.Β.206.Β.913.Ε.290. 
Ο.2348.0.382.}).8ο1.0.970. 
9) 

Ἐξαρχᾷν “.α]] 14 ἱποίρετε 14.}. 
παιαγα ἐξαρχιτε 88.(,173.}). 
176. 

Ἐξαρχῖς. Ὠεππο. πγίις ς2ς.Ε, 
526.0.ς36.4.6ς 1.0.834.Ὁ. 
996.4Ὰ 

Ἐξεληλεχικένος. 15 ἀἰςίτιιτ, 416 ΠῚ ΑἹ] - 
415 γράαγσιτρατχας σοπαίοίτ 
αἰϊσαίπϑ τοὶ 22..4Ὰ 

Ἐξελίῆῳ τίωὺ φάλαγία. ῬΠΑΙαπρ οπὶ 
ΕΧρ]ίσατε ςι9.Ο.66ο.Α. 
686.Ε.687.4ἃ 

Ἐξέρπειν. Ετοροτο, Ἀερεηθο οχὶ- 
ἔτ: 294.4Α 

Ἐξῆκεν ὁ χρόνος. ἼΟΠΊριΙα ργατοεῖῖς 
380.8Β.64:.4 

Ἐξίσου. Ῥατίτετ, αα το, αχυὰ 
190 1.4. ἐξίσου 313. Β. ὡκ Ὑ ἴσου 
473Ψ.0.οἱς.Β 

Ἐξίτηλος.ὁ α ἡ, ΠΟ] ΘΒ ]Πς. Οἱ ἀε- 
Ἰετί ροτοίξ. Επιδηϊάιι8 8.47.8 

Ἐξὸν, αὐτὶ ζού, ἐξόντος. (Οὐπι]σεαῖ. 
Οὐπλ]ίςεγες 179.6. ζιθ. Ὁ. 
287.(0,290.0.29ζ.0.392.(, 

ΕΕΙ͂Ε 



3.217. τ 
Ἐξοπλισία. ἡ. ἘΧΕτΟΙΓα5 γηγαϊτὸ. Ἐ- 

χεγοίταϑ [αὐζγατίο 261. 

ξυργίζιν [τἰταύς 7σ4.0 

Ἐξίφϑαλνος.δ κοι ἢ. Ῥτοπηηοπτὶ- 

δὰ οουϊίς ρυα ἴτ᾽.) (χοιλόφ)αλ- 

μος. Οευϊος ἰητγα οοησϑαϊτατέ 

αἴδάϊτος Παρ οῃ5 934.Δἃ 

ξον. Νοπλίπα νοιαἰία σεγαπα 

νίτι μαδεπιία, ςοη!γαξξειοπέ 

(ποτῦ νεγδόγαμ (ἐγαδηζ Τ αὐ- 

σἰω ἡμῖν χάθαν ἑχτέον.ΡΓῸ δᾷ τπεὦ- 

σἰω ἡμῖν ἐὰν χίεν. Ἡᾶς [τλυ]τε- 

τε π] ορούτοτ ΠΟ 5 στατίᾶ δα- 

Οθοτο σϑ2. δὲς εααξ οοη!τα- 

οί δίάεπι γος. 8... πλαϊτα 

Ἰδχιβητ ἐχοπΊρία ραρ. 839. Ο. 

Ὁγιϑις.Ο. Ὁ.Ε. ἢς δρυὰ Ὁ .- 

ματοδιάπιραρ εχ ΗΙ. ὅτ γρί5. 

1οῖ. 4.4. πϑϑσεκτέον τῶὺς δεήσεσι 

Ἐπα ϑεὶς.ἐνπς.ὃ. Ιποαπέαταδ.8.ἐ- 

πάδω 71.0.8 

Ἑπωδὶς, ἰδὸς. ἡ. Αὐξαατία μδαὶ5 

4190.8 ᾿ 

Ἀτωλώφης οὐ. ὁ. ΤΥ ΓΌΓΑΤΟΓ 8.53.8 

Ἐσαμᾷ χ. Αάσεγετε 867... τερο- 

ἀμδάκιλάοτα 86}1.0 

βπαφρύδιτος. ὁ 8 ἡ.Ν ἐπα. Πςά - 

ἀπς. Οτατιις. ϑιιδαΐβ 897.Ε:015. 
8ὸδ.Ο.οος.Ο. 

Ἐπειτα ΡΟΙ᾽ τθ» πν (τρί πσ,ρτο ἄε- 

ἰπάς, ἃς ργυτεζοατι.}).179.0. 

128,.6 ἢ 

Ἀπά4πα ῃ 05 ῥιἀοςάεῆτο φῶ ἦν. 

Β 7016. 17 8 Ὁ 97:Ε. 

141.8.160.Δ.1τ6τ1.( 1.68.0. 

72.8.1 ς.Β.0 1885.Ε.193.6 

1ο..Ε.199.}).216.}}.(ογ.28 2. 

Ἀ7287.:}8.217.4.2...Ὁ 

Ἐπ|ὰ Ππερισοεάσητο σοῦ τν, ἴπ- 
τογγοσατίοηί [ογοϊξς, ας τερετί- 
τα Π γ8.8.0:σ6.1.173.8 

επεξόδιᾳ. ϑαογα, αι Ῥτο ἀπ ςοα 

Παητ. ἐθύετο ἐπεξόδία, 2848 
Φαὗγασία.αε! ἡ. Αρτογὰπι ΟΕ τὰ 5 

7..Ὁ 
Ἐπήκοον. ἐπεὶ ἔσηστιν εἰς ἐπτήκοιν. ῬοΙ!- 

ἀπαπγίη ΕῸ Ιοςὸ ςοπ[Εἰτέγαπσ, 
νπάς ἰοἀ πποητίατη νοΧ 40 αἰ Π19 
ἐχαυα τὶ ροτέγας 28.9.8. 230. 
ΤΆ. εἰς ἐπήκοον «ὐρφσεληόντες. 327. 
Β. ὦ ἐσήκόῳ. εἰςήκει 413. 

Ἶ δ) τοῖς μαΐτεσιν τῇ. ΑΒ Βατίο] ς ρΕ- 

οἰ ἀοίέ 2..Ὁ 
δὲ ποῖα αὐαχάζεοϑαι. Ῥεάεοξοητίπι 
τοςοήοτς. 17 8.4. 5) ποθὰ ἁῤα- 
ἀωρᾶν349.}...77.8 

ϑγιξατης.ον. ὁ. Ἐρίθατα. (4 ΠΤατίτς 
Τηη ἐξ 2 2 Ὲ. 451. ΕἸ 3.7.6, 
441.0.}..5.46.8..-57.Ἀ.6ῖς.Ἑ 

φηῃξοήϑέα. “ε ἡ, δι ἢ ἀἴτπ τὰ 8. Ὁ 

δημθυλίω δητξ ἀλλὰὴν ον. ΑἸ αξ ρετ 
ἰπΠα τας ασστοαί 48:8 
ψγιζαλος. ὁ ΤΠ ἀϊατοῦ 5.3.81762.Α 

ηυδαψιλεύεῶς Τιατγσιγὶ 4.8.4 
ὑφῃδειγμα. τὸ. δρδοίϊηεη. 86 Ὁ. 
Τὰ ε8, ιὰ οἰτομαϊτανς 89 2.1), 

ἘΝ Ὁ ΚΈΝ, 
δ δο τι πο ναοῖς 
ὅηδηγμα ὄγεδιξαι. οσα τ ηἴα ΠῚ 

ἄατε.: τὸ. ὑγηδεγλα. ἴρεςῖ- 
τὴ θη. οἰξεητατίο 6γ1.Ὁ 

ὄγιδειξις αὐ δρὼν, ὅπλων, ἵππων, αὐ μωοί-- " 

των. ἰτοτ,αττηοτῦ ἐσαοτγ, 
οαγγαᾷ [γαῖο. Εχεγοίτας [ὰ- 
Πγατίο.32.Β. ΟΠ ξῆο.78.0 

ἔπιδιδασκειν.ρταῖεγεα ἄοςοτο. 4ο- 
εοηάο δάϊφοῖε 12.Ε. 8.45.8. 
)( ὄψημαϑεν. 1014. 

ππεικῷς. δατὶς 71:0; 
δηηϑεῖικός. Ασστοι!ξά! ροτίτισ.ν εἰ 

δά ἀσστεαϊοηἀ ἀρτιι5 799. 
ὅπηϑυ μειὰχ αὐτιπιϑυμαιῶς. γι τα 

ΕΧροτι 71:..Ὲ 
δγεϑύμημα.τος. πὸ, (ρί αἸτα5. 90 4. 

Α.9099.Ὁ 
δπικαίομοι. οἱ. 11, απ οτῦ Ρτγαίςητίᾶ 

τος βϑξα]ὰτ. ἢ], αἱ ορροστα- 
πὲ τὸπι αἰϊ]υδην ἐδοίπηϊ. Ὁ υἱ 
Ραζατὶ ἔπητ δά δἰ! 4 οροστι- 
πὸ ρογασεπάμτῃ, {Π]|| 409 4}}- 
4υΐδα5 ορροτταπὲ δας ο- 
Ροττεῖ: σ8.Β.0.81.4.117.}. 
147.})..87.4.188.Ε.189. Ὁ. 
197.}. ϑεσφπευ ἐάων ὄπικαήομλος. 

Ογατα ἀϊρ 5 21) .Ὁ 
ὅγπυρᾶν τινι. ΑἸΧΊΠ τα αἰτσαὶ ἔοτ- 

τε 269. Ο.τόπις ἐσπκυρεῖπι ἰδ. 

τὼ ἐπεκούρησα.3 6.9. Ε΄. αὐτεπιχε- 

ρδν.νἱοΠτπ ορεπὶ ἔεγγε 530. 
τ Ὁ ζ8ο.Οὐσι. Ὁ. 6.12.4. 
668.ῚΚΑ 

δγικέρημὰ..τος, τύ. Αὐχ! α, Ἐ εἴη - 
ἀΐατη δάποτίις Δα 310.6 

ὅικουρος μα ἡυικῆς. ὅηκουρον ψύχοις, 

ἐπίκϑρον σκότος πῦρ. Ιση5 4Π1 πὸ- 
᾿Βὶ5 ορξ «Δ οτίις ἔτίρας, ἃς σα - 
Τιρίποιη, ἀἐεγὶ ϑοι.Α 
ὄηικράώτᾳα ας.ἡ. Οἴτῖο, ΠΟ οπηπατα5 

138.4. εἰς τί Σύρων ὅπηκράτειαν 

συγκφτα σα οϑέντα. [ἢ ΘΥΓΟΓΙΠῚ 

Ῥοτείξατέ ῥα νἱπηγεάαξξα 1.4.1. 
Ἅ. χὐῶὺ τὴ ὄφηκρατιία πὸ χωρίου 

280.Ε. ἄπιμεν ἐκ ᾧ τότων ὄγηκφοι 

τείας. Ἐχ Βογαιῃ ροτείζατο ΠῸ5 
{δ ἀυςςιηι5 418.Β. ἔξω ἃ τότε 
δικοατίας ἡυν). ΕΧ Βαϊ ροτο- 
{ζατε διιαίθγιτ οι2.Β 
Ἐπίκροζν γωρλον. Γ Οὐ: Ραυίτ᾽ 9 6ο. 

9) 
ὄρηκυ δίςερος.ὁ, ΟἸΟτίοἤοτ. Μαΐοις 

σ]οσία ργααϊτιις {11.8 
ὄξηλαμξαϊ ες ἃ χήρὸς. ΜΑπῦ ΡΙέη- 

δε ας ὅοτ.Α 
δγηληὶς δὸς. Τατο δ. }]}1 βαΐτα τοι. ἔ- 

ἀχὲιν πόλεις ὅηλή δος 4ἀδιτ.Α, 
δηηλησφιονέςερος ὁ. Ὁ Πα] ΠΟΥ7ο 2 

Β θυ 7:0 ὶ 
ὅθημα χώτα τιν χώφλον. ἵ᾿ ΟςΙ5 4] .- 

ΟἸΠτπγὲ ροτο ἢ ἐχρυσμαῦὶ 312. 
Βι.σισ.Ο 
δηημέλημα (Ὁς. τό, ΓΔ. ΤᾺ 65, Π| 

4015 ογατ 827. Ε. 8γ8..δ15. 
. 829. 

δγημιμνήσκεῶς (ἢ ἀςζαίατίο, πιέ- 

, ΄ » ͵ Ἀ 

πος τἰοηδ ἔλοδτε, καὶ σοὶ ἐπσεμνάοθα,:8ι 
» , τὺ Ι . . δὰ γᾧ ᾿ 

δπημιμνησκεος τινὸς,  εἱ ΑἸἸζαΐαϑ το- 
:ζογάατί 4“οὉ 

ζηινομία.ἃς ἡ. Ῥα(εῖο, γ4.Ὁ 

Ἐπστπεδὸν χωράον. ὁμιωλόν. Γ᾿ Οοὺς Ρ[α- 
ἈΝ, τν {97.4.62ο.Α 

δ ιπεϑδέφερον χώρλον. Οςιι5 (ατίς ρ᾽Α- 
Ὧ1Π5 63.5.8 
Ἐπιπλὰ ὧν. τας ΘΌρΡΡΕ εχ ἡ ς 7 «Ὁ. 

82.:.8.84.4.}).8.ς.4.924.Ὁ 
Ἐπίπλες.ὃ, [πξοίξας οἰαΠ15 αὐ ιξιῦ, 

418.8 ᾿ 

δηπαυλάδεν. ἢ οἀππήατε 5 679.Ἁ 
δ! πεφοϑεν.Α15τς, ἴῃ ΔΏτΟΓΙΟΓΟ ρᾶγ- 

τε 20. Β. ἐπίσξϑεϑεν ποιός, Ο4}}1 
ξαϊτο πιαύομεγδα ἄδαδητς. νοΐ, 
ξαϊτο ππάτομοῦ ἀειᾶτίου 1 14. 

Ἐπίρῥητις.ὁ δή Ἰππ9 827.6 
Ἐπίῤῥυτιν πεόον. [ετῖρια ρἰΔηίςίς5. 

2Ὲ8.0 
δπιρρώσαι. Τδῆτμιατε 642.(.Ὁ. 
ὌΡΟΣ Ἐπ Ὁ 

Ἑπίφης. ᾿ς ὸνταδίᾳ ἐπίσης ἐμοὶ ἐπτςφει-- 
μάνες. ας ααυὲ,ας πὶς Ιρίαπι 
(οἰέτος 81. ; 

Ἑπιασερχώς. 1] ΘΏΓΟΥ 88.Ὰ 
Ἐπιαυύμανος. Β οδτίσιιπι. ϑεηοηδ. 

Ουἱ (δααΐτας ττο. [). ἐπίασοιτο 
216.Ὁ ; 

Ἐπισαμάνως. Ρετίτὸ 2. Β. ΡΟ τίς. 
Ἐπίσασις ἡ [ΒΟ τῖο, ἀκ 415 στὰ 

᾿ς ἀσπηι ΠΠπῖς ὦ τς ΣῈ ΜΠ.) 
Ἐπιςάτης.ν» ὁ, ϑ δ 1.5, {π|π|5 8 (. 
ἘΣ ΟΣ Ὁ, ἐπα (ὦ 

Ἐπιφατητένν. ΡΥ ος Οροττός 839. 
Ἐπηξηϑῆναι. [ΛΠ αἰτ΄. ἀοτ. τ. ΡΠ. Ὁ 

ἐπί σοίμαι: ἢ ςοάοχ ίΑπι5.οσία!α 
Ποίξας Ποῖδς 

Ἐπισήμζων.[ςἰΘ 5. Ρεγίτας. ' φραπω- 
ἠικῶν ἐπιφήμονς.«τοταπι πλ] ἰτατ 
Ροτῖτί. 4.4. Ε. Ἐπιςήμονες ζὰ ἀσξοσί- 

᾿ χονζᾳ. οὐ τὶ ξ΄ Τ' πσροσηκᾶντων 41. 

Ἐπσιςη μόνως ροΥτὸ Ἴ2513 (9 
Ἐπιζολοίς, ως... Ῥγαίοτίς, Ρυσέε- 

δὶ, ας 5, προγαγουῖς Γι ραιἢ 

λυ λ δ απ λδῆδτο τ41- ἂν 

Ἐπιφολιαφόρος. ὁ. [ἀξ ἃς ἐπτοολαὶς 78 ἡ 

Εἰ! τρατεία. ἢ. ἘΧροάίτο δάποῦῇις 
ΑΙ ἰαίσορτα 281.Ὁ 

Ἐπιορεφης.ὁ α ἡ Βοξι. ϑο [οἰς. ἄς- 
οσαγατις, Αςοῦ 191.8 

Ἐπιςροφὴ ἧς. ἡ. (Γᾶ, δο] οἰ ἀὁ, 
Απϊπναάπογῇο νει 

Ἐσπιτα θῆναι εἰς αἀἐδραγαϑίαν. Οσιξιῖς 

νἰδιι5 οποζγιιτι νἱγογιπι οἵ 
Βεῖο Πιηρὶ 199.0 

Ἐπιτακτηροῆρος. ὃ, Ροδτίςο, Θ. 8ἃ- 

Ἰίφα α Αἰἰς ἱπιρετας ΣΙ. 
Ἐπσιτετηδευκιένος. ἸΠἘἸτιτς 26.4 

Ἐπίτηδὲς. ΡΟ δες. ἀςα τα σροζγα. 
ἀς πάπα 1.0.0 

Ἐπιτιμος) (ἀΐωμος 4τ0.4Ὰ 

Ἐπιτροπος. ὁ ὙΠ] σις ΘῸΣ, Ἐν 6ι 

15. 8: :. ΑΨν 8:4. Ὠ.8]5.Ε.δ᾽5. 
8 71.}.856.4.8.857.8.Ε 

Ἐπιφατνῖς 

ΣΡ ΒΝ 



δηηφατνίδιος. «. ον. ῬταίερίΑ 15. 
Ῥοξι. 938. 

ὄηαφορος. ἡ. Ἐκεπυΐπα σείξδηϑ ντο- 
ταπῚ 987.4 

ὄημιψεκαζν. Δάίρογροτο 878.Ὁ 
ὄφηψογος. ὁ. Ν Ἰταροτγατίο. τούτων εν 

δῃτ ὄχον αὐτοῖς γιγνομένων 699. 
Β. Φυδησααπη αι ἱρὶ ροτοίξ 
ντγαπι Ὁ ὁ ὄθηψογρς, Δ νετὸ ἃ 
πὸ δηηνογον, πος ἀσάϊισατιι. 

ἔποχος. ὁ. Οἱ 6410, νος] 4[10 δηϊ- 
τλαἰ νςβίταγ χοὸς. Ο. 94.5.0. 
912.Ε.95.4..Ὲ.9ο 6.0 

Ἐεξασιχοήματος. ὁ. εσιῃία οαρὶ- 
ἀα5.Αὐατιις γι2.8 

ἔράσκιος. ὁ. Ῥοῦτ. ΑΠπιΔ 1} 15. 898. 
ιξ 

Ἑρασχκιώτατος.ὁ. πχαχἰπγὸ ἀπταθὶ- 
Ἰὶς 781.4Ὰ 

Ἐργαςήρ.ῆρος. ὁ Ῥοδτ ᾿το ζοπλιηι- 
πὶ ἐργώτης. Ορετα. ΟΡεγαγίι5., 
Ωαΐορι ἔδοῖς 822.}).8 ς 5.Ὁ 

Ἑργρδότης.«.ὁ, Οἱ ΟΡΙ᾿5 ΔΙ ϊσα! [α- 

οἰεπάπιη ]οςαῖ. 208.Ὁ 
Ἑργρλαξεν π. ΑἸ αοα οριιϑ ἔδοϊξ- 

ἀπστη {πἰςίρετα γσαι.Β 
Ἐργωώδες. Ἰιαοτίοίμπι. ὈΙΠ εὶς 
. 749. 
Ἐρείπᾷν , καὶ κατερείπειν. Ῥοξιίςα. 

Τεπιο τὶ 186.6 
Σεἰδν. Ὀσπίεμάεγα. ἐρίζον πί οἱ αἷθὰ 

συφίας 246.8.337.Ὲ 
Ἐρῤῥει τὰ καλό, ΜΊνδαρος ἀπέοτυῖ). πεῖ- 

νῶν πὶ τὠνόρες. δἰπορέομμες τί χρὴ δρᾷν 

430. 
Ἐῤῥώντω. ΨΊροητ, ΠΙογοης. αὶ οδατ 

μαῦθοητ. ργατοσ. ροτῇ, ρα. ἃ 
ῥοννύω. ῥώννυμι. ῥώσω, ἃ ῥώω, 
822. : 

Ἐρύκεν. Ροετίσαηι. Ατοοτέ. Ργο- 
Ρυϊίατε. ἐρύκην ἀπ᾿ ἐμαυτῷ τὰ κα- 

καὶ 297... πολέμιον ὠπήρυξα 

369... τὸς λύκοις ἀπὸ ΟΝ 2- 
Σ᾿ ῥάτων ἀσῥύκειν 759. Α σοῦ ἀσύρύ- 

κειν τὲς δηιχήρουῦτας αἀδικέᾶν σε 

7.19.4. ᾧ γηολα καύες ἀκῥρύκε- 

σαὶ ὑπὸ λύμης καρπῶν καὶ περθά- 

Ἴων 821. 
Ἐρχομμδι λέξων. Ἐσο ἀϊέζξατγις. ΡΙΓΟ, 

Φ1ΠῈ ἰαπὶ ἀϊέξατιις. Ηος ἰο- 
ἡπεηα ροπιις (ΔΠ]15 οἱξ ξατηὶ- 
Ἰίατο, [6 πλ ἐπ νΥ πιαϊπιθηδῃς 
ἴσο, ρτο,ἷς ἄγαν τηαἰητεπαης 
ὅτο. ἃ : ὲ 

Ἐς δύο. Βῖη!. (Δἰ]]Πςὸ, ἄφὰχ ἃ ἀειχ 
ΡΤ") 
ποήκω.ξω. ἑςήξεται ὙΠΟ εἰςήκει 

297.Ε...13.Ε. καϑηφσήκει ς 82. 
Οὐ ὐοίξεται 993.ἃ 

Ἐσιὰν πναξ.. ΑἸίφαοϑ ςοπιϊίαίο οχ- 
᾿ἄρετε 872.}.8γτ.ἃ 

Ἐσφαιρωμίνα ἀκόντια. ἸΔουΐα οείρίς. 
ἀςπι ρ ΪΑτεπη,1ά οἰα γοταιπάαπι 
Βιαθοητία 94..ἢ 

Ἑλάτα. εἰς ὰ ἔλατα, αὐτὶ “ ἐχάτως «εἰς 

σὰ ἔσατα σοφὸς. ΘΌΓΩΠΙ [Δρί ἢ ς 
67.:.8 

Π 

ΝΕ ΚΝ 
Ἑρατα ποιᾶν. ἘχιγοπΊα ἔοίπογα 

Ραϊγατο 2390.4 

Ἑλατα παϑεῖν, ΟΧΙΓΟΠῚΪ5 ΔΙ οἱ {πρ- 
ΡΠ οϊῖς 287.Ὲ 

Ἑσάτως. Μαχίπιὲ. [Πιπηπηὸ, φιλοπὸ 
λέμίος ἐσρέτως 2.89.1 

Ἑδατωταΐᾳ. τὰ παύτων ἐσατώταιτα πα- 

ϑὼὼν 469.Β 

Βτειος, νον. Απηϊςαις. νηΐμς Δπ- 
πὶ 980.0.Ἑ 

Ἐπρόύγαϑος. ὃ. ἘρὶτΠαταπη οα], 
4] αὖ οτῖβ αἰτογα ραγτε ςοητι- 
τηαχοίξ 92.4.4.936.0.941τ.4Ὰ 

Ἑὐαγίελια ϑύδιν. δαοτιπ Οὗ Γεὶ ἔ6- 
ΤἸιοΐτου φοίξα: πιιμτίππι ἔσεῦα 

447.}) 
Εὐα(ρεῶς.ὁ, Ὁ] ἔλο ὰ ζαρίὶ ροτοίξ 

762.Ὲ 
Εὐαρετοτέρως. ΑΠπίιηο θοηϊρηϊοίο 

γσαϑιΟ 
Εὐγνώμων. ὁ, ας τογαπη απ - 

ΤλᾶτοΟΓ γ185.Ὁ 
Εὐδοκιμέν. Βεης αἰιάϊτε. πῃ θοσπα 

εχ [πἰπγατίοπς οἤδ. σο] οθτοπὶ 
ὃζ οἰατῦ ε΄ς 774.) |0]15. 848. 
1).890.1}.933.}).9 71. Ε.971. 
Ε.Ὀἰς 

Εὐδόκιμος. ὁ Δ ἡ. ( εἰερ τς. οἰαγις 
ἷ 791.0. εὐδοκιμώτατος 829.Ἑ. 

εὐδοκιμιώτερον. (το πιαρίς 
ΡΓοδάτας 943.Φ.951.Ὲ 

Ενεόρος ἵππος. ἘΖιι5 αὐ ῃΠἀΘη Δ 
σοτμλπηοάϊον 934.06 

Εὐεξία. Βοπα σογροτγίβ σοηἤιτα- 
(ϊο.)( καχεξία 78. Ο. Ὁ. (:- 
Ρίας 87.8.0 

Εὐεσπηξέλευτος. ὁ, Οἱ ἰπ Πα ς ἔχοΐ- 
ΙἸὲ εἴ οθποχίαβ 220. Ὁ 

Εὐήλατος τόπος. [,Ο(Ι5, ΡοΓσπειη 

σαι, να] αἰ" υϊά ἀρὶ οἰ ]ὸ 
οτοίξ 776.8 

Εὐϑαρσής.ἕος. οὖς... Βοηῃα ἰροῖ ρ6- 
Πι5 6γ7γ4.8 

Εὐϑημοσαυηης ἡ, ΑΡρτὰ ζο]] σατο 
226.0.0 1.5.9 

Εὐθύωρον. αὶ ςέξο τγαπηῖτα 277.8Β 
Εὐκρινέν. ἀοςιιΓάτιιην ἀοἰο ἐξα μὰ- 

Ῥείε, τ {1.8 
Εὐμδῥεια. ἡ. Ῥοῦς, ΕΟ τας. 82.2.4 
Εὐμενής.ὁ. Ροῦτ. Βεπδιοίες. 411-- 

οἰα5.δοπίρηας 468.4.:0 4.0. 
εὐμενέσεροι ς71.Ο, ςς2 Ὁ. {18. 
Ὁς76.Ες εὐμενεεέρας ς78.Β. 
εὐμενεςύτος ζοι.}), .94.0. 
ὅς 4.1).7.40.0.γ766.Ε.γ768. 
Α.οῖ9.Ο.961.} 

Εὐμένφα. ἡ. ΒεΠΙρηΐταο; “02.0 
Ἑὐμενιζεοῦι. Ῥτορίτιαπα ΠῚ τε ά- 

ἄεγε. ΡΙαζαγο. τὸς ϑεὺς ϑυσίαις εὐὖ- 

μενίζετο. Τ) ο5 (Δοτ1ο}5 ρίδσα- 
ας: “ΘΕ 

Εὐμενώς. Βεηϊσῃὰὸ. σαπὰ θεπδιο- 
Ιεπεδ. Ροέτ...- (0, 469.8 

Εὐνάϊος.α,ον, Ουοά δα οσαδι]ς Ρει- 

τπεῖ, Οοα ἕπῃ σα} Πτιντ εὐ- 
νάγον ἴχνος. Οὐ 1}15 ν ΕΠ ἰρ 977. 
Α.0979.Ε.ο8..Α 

Νὰ 

Εὐξύμβολος. ὁ. Ιπ ραξξὶς ἔλοϊεπάϊς 
ἔα. "]ς5. 74.9.0 .)(. δυσξύμέξολος. 

Εὔοσδος τόπος γ( αὔοδὸς 240.Ε.241.8 
Εὐοσωτάτη ὁδὸς. [τοὺ σουλσά!Π1- 

πηι. [τοῦς ιιᾶ σοτηχη οὐ Π1- 
τὲ τγαητί ρος. 320. 

Ἑυοφϑαλμιότατος, ὃ, ΟΟΕΠ15 Ορτί Πη]5 
ΡΓα ἴτας ϑοι1.Ὰ 

Εὐπαϑεια. ἡ Οπιρῖ45 671.Α.674. 
Α 

Εὐωῆϑαπασύτατος. ὁ, Οἱ [ΟΠ ΠΠἸπτὰ 
ἔα ἃ. ρετπαποπς ἀδφεϊρίτας 
67γ4.6 

Εὐπέτφα. ἡ, ΕάςΠΠ τα 821. 5 (Ε 
Εὐπετής.ὁ Θ ἡ. ΒΔΟΙ]ἰς ὃς 2,}).9.41. 
Εὐπετῶς. θοδι. Εαοϊ ὸ 80.0.8 3. 

287.1).301.8,3:2ς.Α..227.6. 
γ81.4.617.}).661.Β.73.4.}. 

941:.0 
Εὔπιςος, ν εἷ,ντ 411) (ςείβεγε πα τ, 

εὐπεῖςος, Ὡὐ Θοὲ τὸ εὖ πείϑειϑαι. ἔχοῖ- 

Ἰὲραγογο. {αὶ ἔς] πιοτέ σο- 
τίς. οθοαΐοπθ. νπάς {προγίατ, 
εὐπήούταΐς δ 5. 

Εὐποδύᾳ.ἡ. Ῥε άπ δοηίταϑ 9 5.3.4. 
Εὐποιητέος.ἐα.ον. ΒοηοΗοὶὶς αἴ εἰ- 

ἐπάιις ῷ2.8 
Εὔπορος ὁδὸς 341. .613.8.96ι.8 
Εὐωρᾳξία. Αξξῖο ομα σ78ο.Ο, 

Ουϊὰ 1δ 4. 
Εὐχωξοσοδωτατν χῶρον . Τοσιι5 δό- 

«οἵα ἔο ΠΠ πλιϑι ς 1.Ε.3 5. 4.4. 
6ὅογ.ἃ 

Εὕρημα.τος.τό. ΟΡ Πππ19.1. ποΓαπὶ 
4.04.4 

Ἑὐσεξὴς τίς 811.Β8Β.6 

Εὔπλμος.ὁ. ΑἸἰάδης. ΑἸάαχ 26τ.Α. 
Εὐτυχία 44 σϑο.Ο 
Εὐφροσιώη.ης. 1) εἸεξξατίο. Υ͂ οἷτι- 

Ρτὰ5 22..ἢ 
Εὐχήρος. ναὶ ροτίιι5. εὐχείρωτος. ὃ, 
Οἱ ἐμοι]ὲ σαρί ρότ 3 ς.Β. εὐχά- 
ρωτότεροι 196.}.γ61.Β.ς 96.(, 
841:.8 

Εὐχόύατος.ὁ καὶ ἡ, ΕΟΓΠΊΟΠΙ5.)( α᾽---. 

᾿ἀβ σαν ν δῖα θη γλονειδιβ 
Ευωχεῖν. ΟΟΠι πο ΕΧΟΙρεΓς, εὐ χά 

αὐτούς 147. 
Εὐωχεῖδχ ἀρτιά Αττῖσος 14 Πρηΐ- 
Προῖ, ὅς νηάενοχ ἀεάμέξαγδὸ. 
1).Ε. Ουρι. Βοςιεθαξαᾶ. διά, 
Ἐυωχεῖοϑοι κρέα, ΠΑΓ ΠΣ υν δίοὶ 9... 

πὰ Δ πολεμίων εὐωχεῖοϑα! ας. Α 

Ἐφ᾽ ᾧ. Εατοπαϊτίοπε,νὲ 221. Ὁ, 
327.8. ἐφ᾽ ὥπ390.). ἐφ᾽ ὧπ ἕ-, 
πεοϑωι 4.69.0, [ἐφ᾽ οἷς.).] 4.6. 
(.478.0.48.4.8.:02.Βιζοῦι 
Εις 5.4.8Β.ζ92.}).665.Ὰ 

Ἐφαϊμιλλος. δ, 4 14}}5 76 ς.Ὁ (Ο 
Ἐφέορὶς.ἰδὸς. ἡ. ΒΑ] αἀαπχεητ 886, 
Εφήδεοϑα,.1 πτατὶ ὅόδο.Α 
Εφήδεαϑαι ἴινί, ΑἸΙσα ξιπὶ γϑίμιρτα- 

τε ἱπ(αἰτατα ἴ{4.κ 
Ἐφηςϑα, ἔφης 401.Β.}19 
Ἐφιππος. ὁ, (ΟἿ 6115 νΟἿΙ (Ό]ετ, 

Ἐφαο σις ο..Ὁ 
Ἐφοδὸς. ἡ, Αὐΐτιις 471.4 

ἘΕΙ͂Σ. 2 



Ἐφοόος.ἢ. ἩΟΙ 5 αἀπιεμπεις 277. 

Ὁ)».278.4.312.}).320.8.629- 

(.917. 
ἔφοδοι ων.οἱ. ΟἸΓΟΙζΟΓΟ5,) 4 δὲ «ἰοί- 

σπῦλοὶ νΟΟΔΏΓΙΙΓ 222..0 

Ἐφυδεύοιν. ΟἸγοιπιίτο. ΟὈΪΓΕ 232. 
Β.Εχουρθίας οδίτγα 64. 

Ἐφοδεύεοθω . Ἰρ 1145 οδῖτε. ΘΟ οά 
ρα] ]Πςὸ αἰςίτατ, Εαἰτα ἰατοπάεξ. 
Οἰτγοατηῖτα 47γ.-.0 

Ἐφοδίαζεῦχ. Ν ἰατίς ρατατε 4.44.0 
Ἑφορεύειν. Ερβοτατη ες, ἙΡΒοτί 

τη αρ  Ἐγϑταιῃῖ σεγοῖς 437. Β. 
44:......4.0.461.ἃ 

Ἀφορεία. ἡ. ἘρΒοτογαπι ροτείξαϑ 
683.8 (α 

Ἐφορέϊον. τὸ. ἙρΠποτγοτῦ σατία 6 57. 
Ἐφυσχκένος.ὁ. ᾿τὰ ὈΓα πιφάϊάϊτι5.αὉ ἐ- 

φυὼω οϑ.. Ὁ 

πλχάρη.ΔοΓ. ροίξογ ραί, τεγεῖα Πηρ.. 
ἃ χοάρω 972.}) 

Ἐχήν.ον οὐμαπολύγῳ, (ἃ ᾽ῳδαὶς ἔχήν τὲς 
εὐεργέτας. [ἢ οτο, ἴῃ ἰοΥΠΊΟΠ6,1η 
ταυτὶ! επὶς Βοπιῖπο5 ἀε ποῦὶς 
Βεποπιογίτοβ Βαθεγθ. νοῦ ὶδ 
ςεἰεῦγαγα 20.Β 

Ἐχϑιύνως. ΜΔρ!5 ΒΟ( τοῦ 88.1.0 
Ἐχϑοαίνειν. μεσεῖν. Ῥοῦτ, Ὁ ἀϊο ρτο- 

(ἐααὶ 6γ..6 
Τῴκεσεν. Ροῦτ. 3.42.8. 5{π||65 ε- 

τλῦτ φοο,Ο.Ὁ 
Ζ2Ζ 

Εἴκκ. ας. ἡ. Ν' εἴξτῖ5 σοηυ5, ἀε 
“ 4πὸ Εἰ πατβῖιηι ςοπίυϊς 

4098. ᾿ 

Ζημίωμα.τὸ. Μυϊέξα. Ραμα 481. 
Ζύγιςρυν.σ..π. ΑΥΓᾶ 184.8Β8 
Ζυμίτης αρτος. ἘστΙΠΘὨταῖιι5 ΡΔΠ15 

40905:..4 
Η 

. (ξεττὲ 270.Ε 
Η: Νιιιηλὴ δην ἸΠτεγγοσδῃτις 

Ῥαττίς!α 30. Δ. 8 δ1.Ε. ὃς "δὲ 
κει οαπι απϊε,τῇ ροί ππης 
ΟΠ. 

Ἡ. Τητεγγορδητί5. 9 ΝῸ Π|} 47. 
Βιιου. 0.11.4. .16ς..4.218. 
ἌΣ 2. ΠΡ συ, 

Ἡ μίω, ραττίςυ!α ἡποάὸ Δ τ πλα- 
τοί ποάὸ πορατίοηΐ, ἰατοῦ- 
ἀιην ὃς ραᾳέξι5 ἐχρυίπγξα!ϑ (ετ- 
εϊεητες 148.}).157.8.163.Β. 
τόοι Ωρ ὐΣα ΘΙ ΣῈ: 

..281...Β.374.8..289. Ε. 479: 
-, Β.496.Ε..Ὀ!ς 497.4Ὰ 
Ἡεῖαϑοι. Γι σοτο, οχί πἸῆηατε 5 7.4 

31:.0.,.41.4.4.4.8. ς. Ἑ. 48.Ε. 

49.8.2. Οἱός. 4.66. .1τ1ο. 
ΤῸ. δκ αἰ :δ᾽ ραῇππι. 

Ἠρχίώϑα. Ὀταῖγς. ες ῆς, λα ςετο, 
Αὐτοτοιη εἴς, τῇ χορῷ τὶς Πέρ- 
σαὶς ἡγήστωτο. ΟΠ ότι βειατ 
αιιχῖς 223.Ὁ 

Ἡραῖα τίου ὃ δὸν πνί. [τἰηδτῖς ἀπο 

αἰϊσαιϊ εἤς “8 

Ἡγείαϑαι τῇ «εα πᾷ. Ἐχοτοΐτιις ἐς 
Θἤθ γ14.}. σεῖς πᾶσαν ἀρεπίω ἡξ 

7 

ΕΝ ΕΝ, 

γεῖανοῦ τοῖς πολίταις 671.8 

Ἡρκεμονεύειν. Ῥοξι. Ρταεῖς, Παςξ 
εἤςε 6:1.8Β.93..Ὁ 

Ἡγεμόσωυα.ὡν.τά. δα τοι, αιιοά 
αἰϊςαὶ Πεὸ ρεπο!αίταγ ρτὸ ἔε- 
Ἰϊοἱ [τ ποσῖς ἀπέξα 241. 

Ηδομάνως. ΑἸλοτίτοῦ 211..Ὁ 
Ἡδυγγώμον. ὃ. Οἱ διΐπιο {δεῖ 

Ργααΐτυς εἰς 8ο8.Α 
Ἡδυπάϑηα.ἡ.Ὗ Οἰιρτας 198.8. 15. 

68:.0.8521.Ὰ 
Ἡδὺύπαϑεν. Ιπάυΐσετε σεηΐο. Νἰτά 

ἅροτο νοϊρταγίαπη 21.Ε. χρή- 
ματα καϑηδυπαϑεῖν. Ῥεςσπηΐαβ ἴῃ 
νοπρτατοβ ἱπηιρξαοτε 249... 
ἡδυπαϑεῖν 712.4.8.31.8.882.8. 
886.Ὁ 

π εατην ἐν σοτροτο [πανὶ 
Ρτααΐτας ς 898.Α 

ἩϊαΡοδι Τα] ἐπὶ 12ς.Δ..Ὁ15. 
Ἡλιξαῦς.ὁ καὶ ἡ. [παςοοῆπις. Ροξι. 

2.2.8 
ν 

Ηλίϑιος. κι δ, ΠΟ] 1485 12 2.Δἃ.8 

Ηλικιώτης.κ.ὁ, πα }15 ατατα τ 3.8. 
14.8.1..Ὲ.16.Ε.20. Ὁ. 911.Α 

Ἡλιξοκος. ὁ 146 πὶ ἃς ἡλικιώτης 14.» 
290..221.4 

Ηλοντο. 2:Ρ[αγ.α.2. τη, ἡλόμζω, 
ου.ἐτο. Ὁ ὀδοίκαι 27.0.0. ας ᾿ 
ἐξαλλεοϑτον Ἶ 

Ηλωκα.. Καὶ ἡλώκειν 144. Ε 

Ἡμερεύειν. ΤΠ έτη τγηῇροτο τ 66. 
Τὴ. δηημερεύειν ς 66. ).669. Ὁ. 
σωυμερεύειν 72 7.4. διημερεύειν 

ϑτι. Α σι διημαρεύεν δ887.8 
Ημέραος.α.ον.]οῦτορτο ζουη πὶ 

ἡμαρινϑς) (νυκτερινός. [) Γη 9 ὃ7ο. 

Ε' 
Ημεροσκόπος. ὁ. ὨΙΈΓΠῈ5 ροοι ἃ 

ἴοῦ 4125.8 
Ηωὠεροφύλαξ. ὁ, 61... .δ]ς. αι ἢ 

ου{ἴο5. 
Ἡμώω. ἕταιη. Εμογα τ 140.Ὲ 
Ἡμίσειαι χάριτες. Τἰιηϊάϊα θεποῦ- 

οἷα οἵζ.Α. αἱ ἡμίσεια φυλαί. [)1- 
τη! άϊα τ θ 5 927γ.Ό 

Ἡνιοχεῖν. Πα Ἔπαβτεησγε, Ηάθα- 
πίδτεσετς. θοῖτ. 173,4.9.43.8 

Ἡνίοχος. ου.ὁ, Αὐσίρα τς 2.).Ε. 153. 
Α.τς9.Ὁ 

Ηρεμεῖν. Οὐνείσετο 943.4, 947. 
Α-Οἱἴδιν 

Ἡρεωώςερος. ὁ, Ουϊδείοτ, ξάαῖῖος 
-α96.Ὁ 

Ἡρεμαφέρως. Ουἱετίὰς, τᾷ 41} Πὰς 
. 68.4 

Ἡρείίζεν. Οὐυείζετς. 944. Α. 
946.Ὁ 

Ηρεσαν. αὉ ἀρέσκω. σιν. ρίαςεο 431. 

Ἡςίω. Ἐταπτ 292. Β. σιευήςίω 714. 
Α.}17.ἃ4Ὰ 

Ἡσύχοῦος. 9. Ὁ αἱ εἴα 947.4 

Ησυχαιϊτερὸς. ἃ οὐ. αι δτίοτ ίξ ἀατί- 
ΟΥ̓ 14.1.015.1.8.8 

Ηὐδα μόνησειν, ἀττὶςὸ ρΓῸ ςΟπΊΠΠιι- 
ὯΙ εὐδαιμώνησαν 67..8 

Ηὕριδιον. εὕρισκον, αὐκὼς 318.4) 
10] 4. εὑρίσκετο ἀϊοίτας σοτηπαατ 
Ὠἰτοῖ. ' 

Θ 

ΤΩ Ἄκος. ου. ὁ. Ῥοξείςαπ, [εάοὶ, 
πῖς πρεσβυτέροις, ὁδῶν, καὶ ϑακφν 

σόκεν 23..8Β. ὑσανίσανταὶ 

μοι ϑάκων. ΠΕ Βοπεβίοτγε οςο 
τα ἷη] [αἰ ἴτ65] δά πγσιπτ 88 
ΟΣ Σ Ἐκ 12:0. 

Θαλαοξουρούς. ὁ. Ο αἱ ἰῃ ΠΊΑΓΙ ΟΟΟΙ-- 

ΔΤῸΓ 8.9.0 
Θαλαδοκράτιν. Ματὶς ἱπιροτίορο- 

τἰτὶ 443.4..537.6 
Θαλαβοκράτωρ.ὁ, Οἱ πιδτίς ἱπηρθ- 

τί Ροτίγιγ 44.2.Ε «ϑαλαονοκρα- 

πορὲς ὅ91.).697.8 
Θαμίζιν. Ῥοδτίοιπη, ἔγεηιφηζαγε. 
ϑοιμίζων ἐφ᾿ ἡμᾶς τ84.(.{71:.0 

ϑαναπωῦ. Μοσιῖ φἀάϊςετα σου. ἃ 
ϑαρῥαλέος. ὁ, ΕἸΔσης. το 202. 

Α. ϑανσαλεώτεροι 334.8. ϑαῤῥά- 
λεώτερον ό6ο8.Ἑ 

ϑαῤῥαλίως. Ροετίς. Εἰ ἀΘΠτοΙ 5 68, 
(.291.6. ,4ο6.4. ϑαρσελέως 
416.(.911.Ὁ ᾿ 

ϑαρῥᾶν, αὐτὶ Ὑ ϑαρρώμεν. ΔΏΪϊπιος 
δάάοῖς. Απίπιος τοηβτπιατο. 
ἵνα σὲ ϑαρῥήσωσιν 147.Ὦἢ 

δϑαῤῥοωύτως. (Ομ Πάσητος 876.1) 
ϑαυμαῆν σαιϊῃ σοῃϊτίιο ἴῃ πιαἰαπὶ 

Ρατίοπι ἀοςορταμη, ιπιπι 4} 5 
αυϊά αν αἰΐχιιο ἀϊέτα, ἔιξτά πι- 
γο σοῃίϊατ,ηοά ποαμς ἀιέξᾷ, 
ποαὰς [αζξωιῃ ρταίξαγοι 776. 

ΝῚ 

ϑαυκασιουργεῖν. Μιίγαηάα ἔασεσα 
89.060 

ϑέειν τα ὅρη. οἱ τὶ τὸ Κ7' τὰ ὕρη. ΝἸάοταξ 
ἡ ΘΠ οἵδε ργαροίτιοηὶο ἀοἔς- 
ἕζϊας 9ογ8.(Ο 

ϑεομαχεῖν.  6ο ΒΟ! Π πὶ ἕαοοις 87.9 
Α 

ϑεραπεύειν ἡδονίώ. Τμἀ αἰ σατο γοἱα- 
ταὶ 147.6 

ϑερρίπευειν δένδρα. Ατδοτζοῦ ςοίεις 

747. 
ϑιραπεύειν ταὶ “ΟἽ ἀρ όντων ϑύδας, 

Ρεϊπεϊρᾶ ἔογες οἰποϊοςὸ ἔτο- 
αιδητατο 202... φοιτᾷν δ) ταὶ 
Ἷ ἀῤχ.ϑύραςθ14, 252.4 

ϑεροίπευμα. τὸς. τὸ, ΕΔΟΙΠτ5 δα οσιγα- 
τίοποπὶ ροττηεῃς. Ογατῖο. 
Οὐταπάϊ τατῖο τ4ς..Ὁ 

ϑεραπευτὴς οὐ, ὁ, ἔα 115, πηϊη τος 

9. ν᾽ 
ϑερᾷ παυξῆρ. ρος. ὃ. Ῥοετις, ἔπ}, 

ΤῊ {12 ϊ97.Ὰ 
ϑεοάζειν. ἘΠάτεπι Ἔχίῤδεγε 217. 
ϑεσχκὺς οὐ. ὁ. θοετίςαπ,. οχ σόα 
ϑεύσον τα .[πτιιτ τη νου θὶ ϑέω, οἰπ{5 

Τό. μεταϑεύσουτα 6 ω86.Β 
ϑεωφάα «ἡ. Ιρίε ἹΒεοτγοίαϊη ςαῖυ 

τ β816.8Β 
δήγει.. οξτίςΠι. φοοτα, οχαζιιος 

τς. Ἰχοίτατς, δ ὡω δρῶν φρόνημα 
ηγοιϑ 



λήγῴν 41:8. το ψυ χοὸς εἰς τὰ πολε- 
μιικα βήγειν 41.8.γ64.060 

Θηορεϑον. τὸ. ὶ οτο;ιο ἔσγαβ νομα- 
ΠῚῸΓ γ84.8 

Θήρειος, ον. ξογϊπι15,4, τ. 9.Ὁ 
Θιασος. ὃ, ὃ Οὐαἰτατὶβ σαστ5 740. 

Α ἷ 
Θνήσκειν. ὑπσὺ ἢ' πολεμίων ἐἰποϑνήσκειν. 

177. Α.180. Β.ύπ’ ὀφήλων ἐἶπο- 
ϑνήσκειν.415...432. Δ 600.Ε. 
6οι.Β.647.4Ὰ 

ϑοινάζειν. Ρ οὐς. ΟΟπαϊπατί. Ἐριΐ4- 
εἰ δὰ σ67γ..Ὁ 

9οϊνη.ης ἡ οδτι Ομ πὶ 661. 

Ἑ 
ϑρέμμωτος. τὸν ΑΙοπάϊ τατῖο 671. Ὁ 
ϑεύος ϑρᾶς ὁ, ΡΘετίς, αὶ ἀπγου. ὁ θρὃς 

δγῆλϑε αἰθὴ ὶ ἐμῆς συμφοράς. ἴλπ|- 

τηοΓ ἀς ςαἰαπλίτατα παθα αϊάϊ- 
τις οἱὲ ϊς4.Ὰ 

ϑρυπηεῶς, ΒΙΑΠα ΓΙ 894. 
ϑρύτηεοϑαι. Γιαπραίάιιη εἴς, αη- 

σαρίςετα 8ο..Α 
Θύεοϑευ. ϑύειν. Ἡ ΟΥξῖ45 πηαόξατε 71. 

Β.163.8Β.0..166.Ε..1τ 69. ζϊς 
ϑεοῖς 55 δ ἀκρων,ὡς Πέρσαι βυου- 

σὶν 235,.Ε..ἔτυχε θυόμενος 2720. 

275.}.294.}9.2ν1..Ὁ 
Θυμός. ΑὨΐΠλ15,1τ.θυμός ὅδιν ἵππῳ, 

δῶρ ὀργὴ αὐϑρώπῳ. Ιῃ ο4ιο ἰά 4- 
Ὠΐπλι5 Ε(Ὁ. φαοά ἴῃ Ποιηϊπα 
Ἰγασαπ 

θυξαυλέν. το ξοτίδιις ἀορογο,νεὶ, 
Εοτὶβ ασογο 829.4Ὰ 

Θὐύρετρα,ων. τα. αἱ θύει, Ῥοτῖς 347. 

ϑυρῦν.Γοτίθ5 απὸ 725. 
βυρωρὸς. οὗ, ὁ. ἸΔηϊτοτ, 4] ἰαπιια οια- 

Τάτ σογίῖ 197.4.241.Ὁ 
ϑωτεύειν. Βα ἀϊτι 9.49. .986.4 
Θώρᾳκες, Πἥ)) σωμάτων ἐρύματα. [.0- 

τίσι [απτ ογροόγαπ πῃ ϊ πγ- 
τὰ τοο.Β, 

ϑϑωεφκίζειν. 1 ΟΥτῖσα Δ Πγγ6 24 2.4. 
Τιοτῖςατῃ ἰπάπενε. ἐθὼ φοκίζετο: 

277. Α.τεϑωφακισμένοι 280... 

21:.1.Ε.497.8 
ϑωρᾳκοφόρος.ὁ. Γ ΟΥΙσαῖι5. 1.20.1). 

Ρ15.122. Ὠ:167. Ο.015.174.4 
}} 

Διώτης.».ὁ. Τὰ α415.ΤΠἸρεγίτιι5. ἰ- 
δῆωτας ἀγοονίζεας. ρα σαδα! 1π|- 

Ῥοτῖτος 2.4.8. ἰδγωώται κΤ' τὸς πό- 
νος 2.4.0, ἰδιώται δ' ἃ ὕπνον. 10 ]1-- 

ἄσπλ ἰδιώτης ζύτου “ἢ ἔργου 826. 
Β.936.4.9ο68.(.998.4 

1διωτεία, ἡ. τὰ ρείπαᾶτα. Η οὐ ἢ] 5 
ΡΓΐαατὶ φοπαϊτίο 914.} 

1διωτεύειν. Ν ἴταπα ρτίπάταπῃ ἀδρο- 
τε ΝΌΠ]ος Μαρητγατυ5,Π}}1Ὸ 9 
Βοποζοβ σεῖοῖς 234.Ε. οατ.5 

Ιερα ΟΝ Ἰέτιπης. ΕἸ οἴ τς. ἱεραὶ τε- 
ϑυμένα.  οἴδτα πηφέξαϊα 4096. 
Ο.το3.4Ὰ 

Ἱερὸς μ᾽ ἥνικης αὗδιιο. Διὸς ἱερόν. ΟΓ- 

τας [οτι ίδσοῦ 21ς.Ἁ. ἵερον ἡλίου. 
3.32.8. ἱερὸς ὁ χῶρος τῆς Λρτέμιδὸς 

946. 

ΝΑ ΈΧυ 

ν τανα 
ΙἹεροωρεπέςαωτος. ὁ. Αὐραε ΠΠπλιῖς. 

899. 

Τεσϑαι. πορεύεοϑα!. φέρεεϑειι. 67) δ᾽ λαμι- 
ξανειν πειρώμανον ἴετη 90. Β. εἰς 

τὲς αἰϑρωποιρίεντο 320.Β.0.321. 
Ε.26..}).0]5.94.5.Β. 997.Ὲ 

Τέω. ἰω Ρ οοτίσιπλ. ΕΟ κἀν δὲ πυρὸς 
ἰοίϊωυ ΟΝ εἱ ρου ἴρθεμῃ ἱποθάοτξ, 
ἰγοπι, γαπήγοπῃ 882. Β. Ρτο- 
ἀοτ τι {6 1Π|5 ἀἰέξιιπι., αὶ 
Δα ]Π]Παπὶ ροείου] απ ξοτπηϊάᾶτ. 

Ιλάσκεοϑαι. ΡΊΔςατο, γὴν ἱλάσκετο γο- 

εἷς 79.Ὁ 
Ἱππὸς ἡ. ιυιίτατι 15. πολλίω ἵππον ἔχων 

πιιπχογοίμιη δαιϊτατᾶ μα θη 5 
123.Ε.48σ:- 

Ἱππεία.ας.ἡ. ΕΠ Ιοἴἶτος οορία 318. 
Ο. δ᾽5.Θαΐτατιβ 654. 

Ἱππαγεΐ ]αϊπᾶ ἀρὰ Γ ἀοοάσπιο- 
Πίοβ νοσαγέτατγ, ὃζ σὰν 679.Ὁ 

Ἱππαρμοςής.οὐ,ὃ. Ν οςαδιΠ Γἀςο- 
Πἰ σα. ἵππου ἀρμόφης. Ἐαιιῖ- 
ταῖι5, Εσιιίτιιπὶ ργβ ἔς δι 522. 
Ετϑ. 

Ἱπποκραπία. ΕΠ πε Ἐγὶ5 νἱέξογία 2ο. 

Ἱππομαχεῖν.. Ἐσατατι ραρσηδηάο 
τοΠπίξογοι)ι.ις 17.0.6ς8.8 

Ἱππωδεςέρα κεφαλή. ρα ςαιηᾶ 
εἰεσαητίις 934.8Β 

Ἱππων.ὠνος.ὁ. Εφιτοτιη {ξαθυτπὶ 
22221).03 7.81 

Ἱππωνεία.ἡ. “ποτ Θπηρτίο 932. 
(.936..9 5 ..Ὁ 

Ἱππωνέν. Εασαοβ ἐῆοτα ογι.Ὦ. 

᾿Φ11Ε ᾿ 
Ἰσηγοράα.ς. ἡ, Δ 4118}15 ἀϊςαπάϊ ρο- 

τοίξας 10. 
Ισηγροία. Ῥατ Ιοαιιξα! ΠΡ εγταβ 693 

ἘΠῚ 
Ἰσόμϑιρος.ὃ, 2: 41185 Πα ΘΠ 5 ρασῖες, 

εχ ὡήῆμπο ραγτίςερ5: τὸς ἡ σσηρέ- 
τοῖς παύτων ἰσυμιοίρος ἐποίει 4.4.0). 
48. 2 ; 

ΙΘμοιρία 49.8.0.γος.Β. Ῥαγτιᾶ 

ααμα ἴταρ 
Ἰσομιοιρέιν. ἀπ 165 μαοτο ραγέαϑ 

48.6Ο.ς 2.4 
Ἰσύπεδὸς. ὁ ἡ. Ὀ].Πις 981:.8 

Ἰσύπεδὸν. (ΔτΏριι5 ἄρογτι5. Π]Δηΐ- 
τίε5 63.4.8. Βιτς 9.Ε.543.Β. 
63530.(.643.αΚ 

Ἰσοπληϑής. ΝΠ πΊοτο ρατ ὅς 9.Ὁ 
Ισύῤῥοπος.ὁ Θ ἡ, Εοάξ τοΡοτε ροΪ- 

ἰδθῃς . ϑγὉ 
Ἰσοτελεια. ἡ. ἘΔαΑ]15 ρεηΠὸ 9 1: 5.8 
Ἰσοφόρος. ΑΞ 411151η ἔεγεπάο. Ραγ. 

“ἘσὰΑ] 5... 877. 
τοχάλής. ὁ δὴ, ΓΆΡ γα σαπδηβ ναῇ5 

αἰϊοα 5 222.8 
Ιος δὼ. οοτ. αὶ δτίποιί. Γπηρβαϊτὶ, 

Ηατεητ εἰς, νοὶ μαύοσο 278 
Α ν 

Τουρίζω. ἰσυριφ ἐΟΥΑΓ ηίτετ, ὃς ἂῖς- 
τί ςὸ ἰουοιώ, σοΥτΌθογο, οοηῆτ- 
ΠΟ. στυυιο δακεῖν ὑμιαξ το. Β 

Ἰχυρίζιϑω, ΑΠΠεπηᾶΐε ας Π}) 

τω Βαωτατγὶ αττῖςὶ τοχγηϊηαὶίο 1ἢ 
ααάγτας σοπιπρατίοη!β νοὶ Ὀἱδ 
Ὁ (ζω ἀδαιέειδ., αα ἀπατο πὶ 
{γ}]αἰϑάτιιπι πυμηδγαπι {πρῈ- 
Ταπτ, γτνομίξω, ΟΠ πηι ηΐτεσ Νὰ 
ται πη νομί(ῳ Ατεϊςὸ, νομιῖ, ες... 
γίάς ἔπργα νοςαδίιπι Αφα- 
"μεν: 

Κ 
Ἐν σ᾽ ἕρδειν ἱέρ᾽ ἀϑανώ- 

τοῖσιν ϑεοῖσι 722. Ε. φιοὰ 

Ραᾶρ.80 3... αἹοίταΣ, κρ' δεωύαμιν 
ἱεροῖς ϑεὸς αρέσκεοϑαι 

Καϑαλλεὼς. ἢ] το 9 4.4.8.94ζ.ἃ 
καϑαρὸς Οι11 ροηἰτίο. ὕλης καϑαφοὶ 

γῆ. Τογγα ραγα ἃ τηατοσία. δὶς ἃς 
Ἰατίπὸ ἀϊςὶ ροτοίξ, Τεγγα τλατο- 
τα ραγα,, ντ ἀρὰ Ηογατιη, 
Ἰητεροτ γίτα» 5ςο]θγίβαας ρι- 
Γ5 86ο.Α.869.ἃ 

καϑαρεύειν. Ῥαγα πὶ εἴς 9οο.Α 
χἀνθήλιοι οἱ ὄνοι οἱ καγθήλιοι. Α Πηὶ οἰ - 

το! ]ασῖῖ τ9ο.Ὁ 
καϑημέδαν. Ὁ ποτ] ἀϊς 84:.8 
καϑίζειν κλαίοντας τὸς φίλης. ΑΤΉΪΓΟΣ 

δα Πετ ἱπάϊιςενς 47.}).Ε.48, 
Α 

Καφν. Αττίςιη, ΓΟ σοΠυπλΠὶ καὶ - 
εἰν 314. Α. Ὀΐ5. Β. δἷς5. 420.}), 
491. .τογ.Οὐ τς Δ. 5.22.0, 
κατέκαεν ς7.9.}).573.Ε.ς87.Ε. 
ὅοι.Ο.σ6οϑ8.Α.ὑπυκαφν 720.Α 
"πύρκάειν 86ο.Β 

χαήνειν κτείνειν κα ταχαίνων 14. Οὐκα " 
τέχαινον 20. Α.«κατακῴνω 6 4.0, 
καΐαχαίνεν 64.) .καΐξκαίνοις 6. 

Αὐκχαινόντων ος .Β. κατακαίνοισιν 
96. Βικατακαίνειν ο6.(.99.Ὦ, 
12 ς.Π).κατέχαννον137.Ά.. κατὰ - 
κάνοι 146. «κατακαίνᾷν 17.4.0, 
κατακφήνουσιν 178. (, κατέκαινον 
180,4.192.(.258.Ε,2 9.4.4. 
201.0.30ς.0,366.4..8,οἱκα- 
τακαγόντες36σ.(.Ὁ 

καινοποιητὴςοΒ ὃ, Ὁ υἱ Γα5 Ποι145 ἔα- 
οἶτ, Ὁ μἱ τοβ ποιᾶς οδῆςίτ 2.41.8 

καινοτομεῖν. ἸΝΟΙΙ ΠῚ ΟΡαι5 ἔβοεῖς 
927... 15.8.01... . 

καινουργεῖν. ΑἸ υ4 ποαὰΐ πιο ἰ τὶ 
186. 

χαίριος. [ατα] 15. καιρία πληγὴ » Ἰοταὶε 
γα] Πι5 134.8 

καιρός. ΟΡ οΙΓΙΠΙΓΑ5. εἰς καιρὸν ἥκᾷς 

Ορροεταπηὲ ν6η 15 6.0 
χαιριωτέρως. ΟρΡοτταπ 5 ττο.Β 
κακοξ, ὡταῦς. ὁ, () υἱἱ πη Π οΥγ πιὸ νἱ- 

αἰτ 197.8 

κακούρηρς, μ᾽ ἡγυικῆς. κακούργος ὅ᾽ ἄλ- 
λῶν, ἑαυτεῖ δὲ πολὺ κακουργότερος 
729.Ὰ 

καχωυεῶζ, μαλαχίζεῶχ 167.Ὲ ἴσπα: 

{τον (6 σογετα 
Καλαμοφόροι αἰ] Π 41 ΕἸΤΞητ, ὃς σὰν 

τα νοσατὶ ΧΥ2:Α.Β.6 
Κόιρ αν, ὃς κόνη δ ἔϊεϑαι τα Ρα (φεοταπὶ 

τἰτὲ ἔασεγε 23.8. ἐκόμμέρησε 79. 
ἘΡΕΡῸ 



Ὦ.ὀκεκαλίερήκη 170.) ἐκαλν 

διέρησαν 353.4.2907.Ὲ..425..0 
ἐκαλλιερότο 482. Οὐκεκαλλιερήχρς 
483. Ε. καλλιερήσεντες 493. Ἐ- 

κορλιερησοείμενος 510. Α.ὀκεήφελλις 
ἐρήπο δοτ. (Ο.κεκαλλιερηκότες 6 ὃ ὃ 
Ἁ Υ 

“καλλιερεν.ἴ ἱεροὶ καλὰ ἢ 7ι.Β.Ὀ 15. 
163. .Ὁ ἱκερὶ γίγνεῶκ πνι 4.81.0, 
41..Ε : 

«χαμηηλρ,ῆρος ὁ, Εεχιι5.5 172. 
. καναϑρον το. Ὁ σὰ πτἀοοες Εὐβάτ. 

67ο.Ὁ 
κα δυες. ὑων. οἷς Ῥεγποιπιἐπάἀ απγᾶ- 
ο ταΠῚ ' 8.0.214.Ὁ 
καϑα δοκεῖν. Εχροέζατο τό68.}) 
χαρανος. δι κύριος. [ον π5. γα ίο- 

ἐτα3. Ουδοτγπαζοῦ 498 
Καρβαπναι.αἷ. (αἰ οἱ γα β]ςοὶ οἰαπὶ 

νηϊςα ο]ε. Η είν ομϊα5 339. 
καρποί ὕρχισις. δοτηξηταγία (αἶτα- 

το ; 271:.4Ὰ 
καάσας, "ὃ δασύ. ΗΙπς ] τί πα τ 
νοσαθαΐαμ ἴτα ἔογ πιάτα, (α- 
{πἴη.(ς δηϊπηναϊοι χ)χτ' φυιχειών 

ος ἡμετάϑεσιν, ΘΔ ΟΌ ΠῚ, κτ᾿ ϑοπίω τὸ κ 
ὃ “ἰς σιϑασαπ). δε ας τπγατίο 

Ῥβαΐο πηαῖου οἰξ, ιὰπιίη [τ4}- 
οἷβ (αἰ οΐςη; νοςοαδα]ς. μίης 
ξογιπατίς. ᾿ίσης επΐτῃ [τας 
Ομαίαςδε, (αἰαςΒίηϊ. Ὁαἰένε- 

οἰ τὸ, (αίλαπο5, (αἰααιυη8. 146 
1, οὐοίαι! Ποῖαβτο 4.1 Χεη. 

“ Ῥαρ.214.4. Κάσας ὃ πούςδὲ τὲς ἐπ 

φιππείες «ὃς 214... τωδὲ δύω κώ- 

σα. ὃς ̓ Ὀϊειτι, τὸν κάσαν (97 ς.Ὁ 
καςόρια! κωΐες πῖνες ἐλέγοντο 9 καὶ διὰ π 

 καΐαηος.ὁ ἡ, Θ τογγαηοιι5332.4 

χαΐϊαγελως. ὁ, οτπο 8ὃ:.4..0]15. 
καταγύειν: ΕΓΔΏρσοτα 834.4ἃ 
χαταὰ δύ εαϑαὶ σου ἃ αἰσχυώης. Ριάο- 

τε οὔταὶ τ73-) .Πς τῷ ἄχᾷ κατα- 
δύεωϑοῳ. ΟΌταΐ πιατοτς τς4.4. 

καταδύεσθαι μέχρι ὁ χεερὸς 333.6 

καταδιωυαςεύειν πνώ. ΑἸΪφαδιῃ {πᾶ 

Ροτϑητία ορριίηοῖς 8091. 
Καταϑυμεῖν. Απίιηο ἀεϊεέζο ες 

495.8ἃ 

Κατπαικρημνίζειν. ἴΙἢ Ρταοιρί τίσ τα 

Σ ἰἀρεῦς,218.Ε.4.7.0.Ὁ.ς69.8 
παταλεύφν. ἀρ αἰ θι15 οὐγαογ.258. 

Β:κατελεύαϑηστιν. 363... καταλευ- 
«ϑώτες. δ οἱκαϊαλεύσαντες 366.0. 

. 414-..Δ. 43.4.0. καϊαλευθϑέντες 
ΓΘ (δι ἢ 
καταλοᾶν. Οὔτεγοῖο. τές πίπηοντας 

κατηλύων 1727. 

κατάλογος ἐκ καϊα λόγου ςρατεύεἐχ, ΕΧ 
- ἀεϊςέξαβ τά 6}}1ς πη τατεῖσός. 
Ἐς άαμπτοπὶ μος ἤτ, οομία- 
]ε ποίξγας ἰῇ παης ος ποτας. 

καΐϊαλύειν. εἰ κα πλύειν πειροίσεοϑε τι ὅ τον 

τὴς αρχῆς. δὶ ἢπις ἐπηρογίμιτν αὃ- 
το Τοραγοτόγαγιτί5. 229. Αἥνντ 229 
ἕ Β. Κύώρον ἀρχῆς δὅηχήρῃ καϊξ παύειν. 

Καΐαπετριωῦ, Ἐαρίαϊθι5 οὔ ταοτε 
249.6 

ΝΞ τὶ ἘΥῚ ΧΙ 

καζεπύδας. ὃ νε[ερ 5. καταπύσδαι αἷς’ 
ρῶν πνλαλρο ᾿ς - 26.4 

καϊξι ρῴίτειν. Ῥατατε. αῤχίωκατα- 

-ορᾷξαι τοϑ..199.Β.20 1.8, 
Ὀὶς. “ἀγαθὸν τὴ πόλει και ρᾷξαι. 
40.Ε 

Καΐκεὰ ἂχ πνί.Ττηρτεςατῖ ἀἴγαβ 'πι- 
Ῥτεσατίοηο5 αἰϊσαϊ. ΑἸ]αθπι 
οχίςογατὶ 4.22. 

Καΐζρχήν. ἀρ χήν 14.8.1πτ,0.232.8 
᾿ 741.Β.λόγου κατῆρχεν. ΟΥ̓ΔΤΙΟΏΪ5 

ἐχογάϊαπη πῇιτποῦαῖ 894. 
κατασείειν. πποτο. Νατα Πρηβ- 

φᾶγα. τῷ Γασδετα κατέσειον 124.4 

κατασημάϊνεοϑει. ΟΠ Παγα «8.0.6 

κατασημίωα ἃὶς δηπτολί. ἘρΠΕοΪ τα 
οδήρμπαγο 210.Ε.211... σημή- 
ναδχ δηπςολίω χι1.ἃ 

κατασιωπάοντ.. 5:1|πητίστη ἱπαΐςο- 
ΓΕ 474.ΌὉ. κατασιωπᾶν 1 ΕΠ 
.67γ. 

καΐῴσκοπος. ὃ, ἘΧρΙοτάτοτ ὁ 61.}).Ε 
οόΚ.Α 

καΐᾳσκοπή. ἡ. δρεσαϊατίο. Εχρίο- 
Γατίο 4029.Ε.438.Ὁὃ 

καταςεσιαζεοϑο αἷν αἀπετίᾳ ἐχέλίο- 
ΠΟΡΓΟΠ ΟΡΡΟσΠαγ 4.43.8 

καΐασίζεν. Ρετησογο ας πύλαςκα- 
πάράσφ" ἐφαίῦτιν 394. 

καταπίνειν. ΟΟὨτεηάοτγε. ΑἸ υϊά 

τπάσῃα ςστεητίοης ἀΐςοτγο, νοὶ 
ἑαχοοτὰ χ88.6 

κατατιϑεδὶ “ ὀρ εἰς τὲς ἐχθρᾶς. διυιᾶ 
1γᾷ ἴῃ Τηἰπιῖςοβ πἀεγε 9912 Ε 

καταφιλᾶν. Ἰθδοίουατί. Ρ]5 οἱ 

αιυὰτῃ φιλέν,γερατες 753.0 
καταν εὐδομδροτυρῶν πινός. ΕΔΙΓατ το- 

ΠΙπιοπίμππ σοηττα αἰ πεπι ἀἰ- 
ςεῖε 7σος. Ὁ 

καταψηφιζᾷν δίκίου ἀϊσπτογ ἴτας 
4αΐ (αἰ (τα ρ ἰ5 π Ἰπαΐς!ο θη 
τεητίαπη δά πεγίι5 ΔΙ! 6 πὰ Ὁ- 
παβτίαταιη σοπῆτγιηδπτ, εὔπι- 
6 ςοπάοιηπδης σχοφο 

κατήκοος.ὁ. Μοτίσείιβ. ΟΡΙΘαιξϑ, 
ΟὈτειπρεγαηβ γό66.Ὁ 

κατηρεμῶν. ϑεάαγε. βελόμενος αὐτές 

κατηρεμῆσαι 39 ς.(Οἰκατηρεμήϑη 

391. 
καύσιμος,ὁ (δ ἡ ΟἿ οΥ ΠγαΓ] ροτέῃ 

, .378.1).3798 
κι). δῖτα της. ΟΠ Οςᾶτα ἤπτ 8.43. 

Β δὰ 
κένος. κείνη, κεῖνο, ΒΟ τίς Ρῖο ἐ- 

κθνος,η.0.418.8..4.60,..468.Ε 
 γ98.6 

κεϊαθοι!. ὀγμκῴοιν τὸ 6οι.Ε 
κεχέλευςο 147.8 
χεκρύφαλος.ὁ, ΕΓαΩἰ γετίς ἢ 9.40. 

ἡ δν ἐπριὴ 
κέλευμα. τὸ Ἰα(ς ἅ.Τποἰτατίο 98 ς.Ε 
κελευεϑεὶς. εἶστε, ἐν. [{{π|5..,11}. ὑ ασ᾽ 

᾿ ὀκεῖνα κελευ εϑέν τες τοσ.Ὁ 
κέλης ὑπσηρετικός. Αὐξιατία ςοἰοχ. 

:427:.6 ς (0 
καενϑιῶν. διίπγυΐατοι πΠίπαγα 257. 
κερδαινεῖν ἀπὸ παντὸς. Ῥεοιο θ᾽ 1πὶ, 

συοά ἴῃ ἰογά 4 ΠἸπὸς ἄς  διῦ; 
401 εχ ια θεῖσα χαςίξιπι ἔ- 
ΤΕΓα ποη ἀπδίταθςτ 719.} 

πιρδαλέος, ανον, Ροξιίςιπι. Οὐς- 
{ξιούτι5. 4. τη. κερδξελεώτερον 9 ζ. 

.(.98..4..17ς.(ἱκεροϊπλεωζίᾳ2ο 3: 

Ἑ κερδαλεώτερον 268.Β.ς ς τ.Ὁ 
673.8.76η.}.82.4.Ε.82 6.8. 

τ 8 ς3.Ε.922.4.631.8 
κερδέων. ΟΕΠ τί αιι5 ρίας ΡΓΟ κερδῶν. 
Γααςγ, Ὁ τς (Ἐὰ} 7.4.Ε.478.Ε 

πιφαλὴ εἶ πάφῥν.ἔΟΠ14: σαριτ, ἰά εἰ, 
ἐπ ΠΘητΙ ΠῚ πγα ἕο] ἃ ρατς 86. 
Π.Ὀις.Ε, Τ᾽ κεφαλίω, [)ε πρε- 
τἰογείοοο 626.8.627. Β. ὑπῦ 
κεφαλῆς ΘΠ όσι.Ο 

Ἀεχαρισμενωΐατος. ὁ, Οτατιιηὰ 

919:-8 
κέχαρισκιενώτατα. ΟΥατ τὸ Ὁ7.4. 

κήδεοϑει. Ῥ οὐ τίσαπι. (τΑπὶ ρος: 
το. δο  ἰοίτιιπι εα7δ. κήδεαϑαι Σ εὐ: 
φ0υ 411... Ὀ15.οἱ κηδόμενοι δὶ Τ' ἐ- 

εὐ λοπονήρυ 641.}), 67 8.4..821.Ὁ 
κημεός ὃν Οἀτηιι5, ΕΓΘΩΙ ρθη, 4- 

{|αραξιπι γοτίςαἸαταπι 958. Ε 
χανδεαιυεύειν αἷδὶ ἑαυτῶν Ιῃ (αἱ ζαρί τα 

Ροτίσαϊο νογίαι 693. κινδαδεύ- 
εἰν αὐδὶ Ὁ βίου 741: 

κιν ἂν ρτῸ κινοϑα!, ΡαΠιαὸ Γατυρτῦ. 
δ)ᾳ τὸ κάλλος ὑοῦ Τὶ ὅτηη τοῖς ὡφφίοις 

«ὐὐδοκειανηκότων δα, φϑειροί) 799. 
Αὐὐαποκινεῖρτο τσοκινάτω 980. 

ΟΟΥ οἰ ἐραπάϊοπάμ5 ἀσςσυατὶ- 
ππ5 ρέτίοης ο86.8,988.}} 

κλα{4νικαϑιςείναι κλα[ονΐίᾳ τινά. ἤςο- 
το νυ ΑἸ ιῖς δας, ρίογοι, εἴα: 

« 1εὺ 731.1)ικλαγοντεις καθίζεν ὅ8ο. 

κλαπίεῦαι. 1 βηἰτίτιι5 αοτ, 2ι ρας 
ἃ κλέηϊω ίατον 937.}).96.ἃ. 

κλαυσίγελως.ὃ, Βίας οτπ ἤετα, ]α-- 
ςΒιγπΐϑηι πλίχτις 626. 

κλέβρον. τὸ. ΟἸαι τα 720..4 
κλέσειν τ. ΑἸ αΪά ξαγτὶπη ἀροῖς 

667.Ὲ 
κλίσηειν τί χωρίον. ΑἸ που Ιοσιιπὶ 

ξατγτίπη Οςσαραγα 334. Π.Εἰ 
κλίσηειν τὶ τ ὅροις 337..Α.. τα Όρη 
κλέψαι 31.8.6 

κληϊζω:ροετςιιπη. οαἶεθο 2.8 
κλινόπετη ὁ ὃς Ῥοῦτι Ὁ Ὁ] ἐπ] εέξο ἐξ. 

« ραπηδὶς {726.Ὲ 
κλοπεύφνν. Ῥοέτ. Εαγάηι στο; ἐ- 

κλόύπευον τὸς ὀποσκεδαννυιένος 37. 
Α ͵ ἑ 

ἐλωγμός Ὁ αἱ 4 947.) τεῦς 

ἡλωπεύειν. Ἰοεῦ. ἰζδιη ας κλοπεύφ. 
Επιταγὶ 677.}9: 

κνεφαῖος. ὃ. Ὁ αἱ αἰ᾿χυΐά (αοἰτρεῖπιο 
σγοραίςαο ναὶ [Ἐσοτίηο., νοὶ 
πιατατῖπο σϑ8.Ο 

κνέφας. τὸ. Ῥοετςατή. ϑογοσπλατη, 
ν οἱ τηατιτίπιι σγερα οι] ν: 
ἅμα κνέφαι 93.}). Ε. ἀμφὶ κνέφακὲ 
220.4..ἅμα κγέφᾳ ὅισ.Ο 

κύϑορνος. ΟΟΥ ΒΓ ΠΙ5 μα, ὅζάε 

ἜΝ πο Ὁ 



φυ ϑ μος ἀἰκαξ, .46..}).468.Ὁ 
Χολακευμμαι.τος. πὸ. Ἑλοίμυιβ απ αἴατο- 

τίαπη,ν οἱ αἀα]ατιοπίς Ρίοπαπ,. 
Αἀυϊατίο ἀρ ϑ 6. Δ. 

Κοιλόφϑαλμος. δι αἱ οοἰμος ἰμτγα 
σοηςαυίτατοπι ἃ άἶτος μαδοῖ.). 
(ἐξόέφϑαλμος. Οὐ} αἱ ργομλίπθητος 
Ὁφα]ο5. μαθοῖ 9324.4 

κοινὸν. δ. πὸ π- (απιπιαποι οπαγαιις 

τἰτας. αἰ ΠἸοὸ, Τα σοτατηαπεο, 
. Διαοιηπιαπαστέ ς.Ο.6.}. 
Σ Ὅ22.Ὲ δι5.}).4.0.4.1.4.2.}λ.26ς 
.Α.43.9.}.131.4.640.8. 641. 

 Β.0.834.0 
κρινοιῦ. ὃ, Οοπιπηπη σατο, κοινοιῦΐα τῇ τὴ 

ὀραπᾷ, 361. Α 
χοίνοδεδαι ἰάδ πὶ ἃΟ τὰ κοινοωῦ 276. |9) 

Ἀοινότης.ἡ. Βαμα ατίταϑ, ααι στ 
τ ΑἸ] ς ςπιαηῖτος ΠιᾶϊοΠλ115, Οοσ: 

; πτδηἰζατίο 431. Β9) 

κρινῶν ὦνος. ὁ. οδτίςιπ1., ὁ κοινωνὸς, 
δός: Ραγτίςορς Ἃἃ 203. οἷκοι: 
ναϊήεξς 4: :20..15. 296. Β 

κοινοξυλεῖν. ΠῚ φΟΙΊΠΉΙΠΙςα- 
τὸ ἜΝ Ὁ δεν Ὁ 

κοίτης. 116. πίω σκίωϊωΣ εἰ εἰς κοί τίευ 

διέλυον. 5 οΙ το εδταθοτγηῖο οἱα- 
διταμπ πογαπτς 1.8 

χόλαξφήδκον. τὸ. ὈΟοΓοξ  Γατίο 721- 
- 5ΠᾺῚ (α 

᾿χολωνός. οὐ ὁ, ΟΟΠΠ]ς. ΤαΠΊΜ]115359. 
κον ρτὸς,ο6.6. Ροδτ. ΡΏΪ5 ἐχοίτα-" 

τι5 ΣΉΩΡ ΚΕ ῸΕ, 
κοπὶς ἱδὸς. ἡ Θ᾽σα. νι αὐτῷ Ποιὰ 56- 

σαπιάο., ἢ οὐ διτὶ κοσς ἃ κύπήω, 
{δ (οί ηἀο, 4]. ς.1). κοπίδὲς 
(νεφαϊδυίααπι ρδοες) ὀγαης 

Η ὙΙΠοτοϑ σα, ἰφαίτοσ ἕαγαα- 

τὶ, ἔα] οἴ θιις ΠπΉ]ςς. δ..4. Ρᾶδ. 
τσ. υ ψιλας μαχαίεως νοςαῖ Χα 

πορβοη,14 οἰ οχηος οἰλαΐος. 
Π5.Α.40.8.4.6.Ε. 97. Απτὸ..Ὁ, 
178. Ὁ. ὃς αἰτὶς Ρ᾽ ατίμηϊς ἰῃ ἰο- 

ἘΝΕῚΣ 
Κόρη. ἡ. Ὑιδοταξ εἴα νοχ ρογῆςα, 
πα σὰιυωνύμιως ΡΑΘΟΣΙς, Β. χίεὶς 

ἀρρο! τας. δγ ξωσαν δα ἃ κῦρης 
- τας χεῖρας. οὖ ποιοῦσι βασίλει ἰόνῳ.. ἡ 

Ὁ), κόρη δδὶ μιαικρότεβύν ἃ χϑείδος, ἐν ἢ ἡ ὃ 

“ἰω χέρα ἔχων, ὁδὲν ἂν δεωύ αι το ποι- 

᾿ἡρὰ 214.8.0 
χορύφαα ἡ. ἘΦυϊηΙ νοττςῖς μα δὲ - 

δι 936.}.938.1).94.9.8 
χός. τὰ εἰῤκὸς λήγοντα ὀνόματα. πολλάκις 

ἐμπειρίαν σημαίνει ὃ “ροίχλατος οὗ 

χέρι ὃ λόγος ποιέι το οἷον Ια τϑικὸς, 

τγοάϊοα ἔασαίτατίς Ροτίτα, ἀϊια 
ἐχεμηρία οχταητ οσάομη ἴῃ [0 - 
τό,ραρ 764.Ε.δζ 767. Α. [δὲ 

762..1793,Ε.γ9.4-Ἀ.766. 
Α.ϑιο.Ἀ.8ς:2.0.δ 5.2.8.8 57. 
Α.881.}.σ32. Ὁ 

Κοσχιέϊν. ̓ μηϊξατὸ γουδι [ἢ »Ρόϑε- 
“απ. Αεἴομι ᾿πγπεγε. πύζις 
ἐκύδσχκει 132, Α: τὰ πεῤωεν κυσιῶν 

307: Δ τ᾽ μ 

Ἀρατιςτύεν τὰ πατὰ ταΐετίο, πιάχί- 

ἊΝ  Ἷ. 
Τὴ αὐτοτγίτατο γα] οῦς, πρὶ παύτα 
πωῦτων κραπεεϑᾷν ΟἸΠΠΙθι15 ἰπ τα- 
θιι5 ργαἰατίογοπι εΐε ςατογὶς 
πγοιτα θυ 22.4. 015. 4.3.8. 
220.}}.Ὲ.727.0.7.2.0.769. 

Ὁ. γι Ο, 
κράτος. 15. ἴλοθα. Ῥοτεητεία, διω-- 

χκϑον αὐ οἱ κράτος. Ἴ Οτἱδ ν᾽ τί θι15 1η- 
(εαδης 134.4.216.8.10. ἐλαύ.. 
νῶν κτ' κραύς 263.8.χ6ς.. φεύ- 
γρισὶν αὐ χραῶς 271. .22τ14. 
Β.Ὀ15.349..4τ9.8,4.55.8.Ὁ 

᾿ 416.8..481.4.536.0 (Β 
Κρέα.τά. ςαγηϊᾶ ἔταξα “δία κρέα 41. 

Κοαθίασις. ἡ. τἀ οὶ (Παϊἅ, πο 
ΘΖιιοβ οαρίτιν εἰ αἰϊὰ μυϊαίπιο- 
ἀϊ αὨ πα] Ὀγατα 27. Ε, 

Κροτεῖν. συγκροτεῖν τῷ χεῖρε ἀ6. Α.οῦ- 

᾿Ρίοάοῦς πιαπίθα5.κροτᾶν τῷ χεῖ- 
το ν ΕΥΡΥΎΝ Ὁ 

χρυφα,ος. «ον. σους 917. 
χρυψίνοος. ους. ὁ «ΡοοτςιιΠ1. «(ας πηξ- 

τίς οὐσαϊζατοῦ 33.8.672.0 
κπῆμα ἃ 8:19.0. Οἱ Ἰατὲ ρατε- 

αἵ δυΐας νοσαίλι! Πρηἰβοατίο. 
Καύπος.ὁ. Βοδτίο. {γερίτας 192.-4 
Κναμᾳυτὸς. ὅ. Εαδθαγίις. Οὐ θθα- 

τῷ (πθξγαρίο οἰ οἰςξξις 712.Ὁ 
κύαμος. ὁ. Ἐαθα δε αβταρίᾶ, 4αοά 

ξαδίδ ἔδγτατι τὸς τῆς πόλεως αργον- 
τας ἐπὸ κυάμε καϑιςουῶῦτη 712.) 

κυδρὸς.ὁ, Ροξτίςαπι. Οἰοτίαθαη- 
ἀι5,δ( ἐχία!ταης 7σοό.).9 4.9. 

ἘΠ ]θ  ΘΕΑΙ, 
κυκλοτερής .ὁ ὶ ἡ᾿ Κι οταΠ115 943. 
κωλίς ρα .ἡ«Ν οἰπταθτισι 938. Ε. 
κυμαίνειν. Παέξιατο. Π αέξας ἰηίξας 

ξουγὶ ἡ φάλαγξ ἐξεκύμαινε Σ6γ.Α 
Καυήποδες οἱ. [πι οα1115 ἀϊσιιηταΣ εαἱ 

Ἰοίᾳς σγαγιιῃι Ράγταβ ἰπτεγ νῃ- 
βαΙαπη, ὃς [αγᾶ,ἃ ροάϊθι5 σα] - 
Πΐ5 Πραρρο! ]ατα 933. Β.934.Ὲ 

κωυοδδις. καμύδοντος. ὃ . σαὶ ςὰ- 

πιῆ ἃς ἐ σης 941. 
Κωμοδρομαῖν. Νίοτο σα ΠΙΙΠῚ ΟΠΓΓΘΓΕ 

890. Βίοβς. Ο.0).015.986.8 
Κωωΐχος. «ὁ ΟΠ] Ποιις 971... 
κυρέϊος. ὁ Νοπιθη αὐϊοόειι ἃ ρτο- 

Ρτίο Κῦρος ἀεάμέξα, Ογτίαμιι8. 
“Τὴ ὁ κυρέϊον τεατόπεδὸν χόρ. Ἑ οὶ κυ- 

ρέϑοι 2 202. Α. κυρείε τερετεύμαΐς. 

298. Ε, ὁ ὁ αἣ κυρείων περεφηχόος., 

487. Β. Τὶ ϊείτας ἃς κώρειος, ππρ9-- 

παροζυτόνως 487. ἙΕ. ὅτι τς κυ- 

ρεῖας 100. Β.6τ9. Ἐ- Ρεγρογαπι 
, κυφκείών, ΤῸ κυρείων [Θσ ΩΓ. 

κῶοι εὐειν παλπῶν. Ομπηίπτη εἤςε ἄο- 

ὨΊΪΠῸΠῚ ει. Ὁ. 769. Β 
κϑρμδρ χης οἵ. ὁ τά, νεῖ Ραρὶ ρισίο-" 

5177 
ἐξα .331.Ε.322.4..00.1).Ε.322. 

“ΙΒ. δι... (Ε 
κφιαήτής.ὁ.Ὁ. Ν ἸσαΉ115, ΡΑΘΔΠΙ153321- 
Κωος. ὁ, Οοπλοίλεῖο 874: 

Ἁ 

Λαμαρωύεοϑοι. λαῤιφρωώειν. Ὅετετ- 

θέτε, ὃς Ιμεϊφ τοάάετο 64 ς.Ὀ΄ 
λαμπηήροηρος.δ. Γλϊσογηα 890.} 

Δαμωρός, ἃ, ἐν, Γυίςαχ. εἰς 87. Ἃ 
Λατρεύειν. Ὁ Οὐ τίςιΠ). ϑογιῖγε 6 ὁ. 

Β. πῆς νόμοις λατρεύειν σσαϑι.( 
Λάχος. τὸ, Ροῦι. θαγς. Ροσιίο, πα: 

σαΐχας οδτίηρίε 2ζ0.0 
᾿Λεηλατεῖν, ροΘτίσαπη: ΡΓαάα8αρο- 

τοιδ.Ὰ.19.8Β.471.4...24.8. 

Ο. τς 41.Ενκ-ς 69.}).815. 
Δεμλασία. ἡ. ΡΌξτ. γα ἀατίο οοίῦ- 

Ο 
“Λειτουργῶν τῇ πολει. [ἢ νίατη οἰμτ4-- 

τὶς [ἀπλρτιιτη [πρροἀΐτατα, ΑἸ - 
ἂς Ορεγάπι [πὰ Πὶ Ἀείραρ. πα- 
τὰγς 716. Α 

Αἐλυκωμιένα πρϑξατα. Οἰε5 ἃ ἰπρὶ5 
ἰληΐατα:. 18. 

ΔΛεωργόταωτος.ὁ. ῬΓΟΠΙοτΒ εἰ ερίτῃο- 
τὔ,ιιο ἰη{Πρηἰ5 διμάαςία ἱπάϊσα 
ταῦ 723.Ε. ΟΟΠ Πα ΘηεΠ ΠῚ Πηιι5. 

᾿Αἡϑω. Βοοτίσαμη, Ηἰΐης ἀοτίςι πὶ 
λάθω, γηάς ἰατη Γατθο 667. 
Τ).Πιιλήσω.ΔοΥ. 1. ἔλησα ᾽ γηάς 

Ραττίορίμμη λήσατιαντς 2506 
Αηϊζεοῦτι.}" Ἔτσ π). Ρτα ἀαγὶ 7 ο. 

ἘΔ ληϊζόμμανοι ζαῖσι 7 4.Ἐ,ταρτο νἱ- 
ἀπ τ. ἐληίζον τὸ τίμ χολκί σαι 342. 
(.344.}).370...391.Β.ληϊζό- 
μένος τίω) χώραν 402.Ὰ..406.8 

412.(.4.42.1).54.4.4.962.6 
οὐσϑ.(.969.8 

Δηὶς (δὸς ἡ Ροες Ργαάἄα 680. Ὁ 

Ληςήριον. το, ΑτΓΟΠ πηαηῦ ς74.4 
Δἰαν. Ροῦτ, ἀγαν. α] 46. ΝΝΙΠηΐβι 

Ααἀπηοάμπη 41ς.0.666.0 
Λιϑνως βλέπειν. ϑαχοιη} η Ποῖ 

1πταοσί Αἰ αι . Αἀασίμπη ἰπ 6- 
05 ἀϊέξιιπι; 6] ΓῸ5 δἰ! ιια5 Πχίδ 
ἃς ἱπλπγοτὶς Οσα 15 ̓πι ΠΟ Πα, 
γεξβείερϑι 4] Θοτροπᾶς [ρε- 
ἐϊζαθδηι. οἱ τοῖς γοργόνας ϑεώμανοι, 

λιβίνως ἔξλεπον .884.8 

Αἰϑολύγημαι.τος. τὸ. ΓΑ ΡΙ Δ ι1ΠῚ,νο  [8- 
Χοσγιμπ εἰςέξογῶ οριις 167. 

Λιπαρεν. ροστίειιπι, ΔΠΠ Δυὸ γοτ- 
5 ΑΙ χαξ ὙροΓα. αΠτ ἀπὸ ρτο- 

σαγὶ 1.4.0. ὑπ᾽ ἐκείνων λιητιρέμκε-- 
νοι 704. λιπαρητέον ἢ σοι 

Αἰτοεύειν. Ροεῖ. Οτασγο, Ργεχασὶ 

471. 
Αιτὴ δίαιτα. Τεπαΐδ, βρξαιβμιωνι: 

ἔϊιι8 ΙοοΟ. Ε 

᾿Λογίζεαϑαι. χρήματα εἰς ἀργύριον λογι5 

εϑένται. Ῥεςιηΐ δα] ΔΓσΘΏΓΙΙΠΙ, 

τεάδέξα. Ηος ἀϊοίτας ἐς Όη]5, 
ἀι1α: Δα ςόττατῃ ρθοηῖα ἤρΠα- 
το Πππη πᾶ τράϊρ! ρουπτι 68 Ὁ 

λύγος, ὁ. Β ΕΊΣ 272.Ά.203: ς; 216. 

Αὐγρς.ὃ εμόϑος. ΒΆΌυΪΑ 717. [Φ (Α. Β 

“Αοροποιὸς ὃ. ὁ, δογίρτοσ, ΗΠ Εοτίςιιβ 
ζῇ.) 

λόγι» «ἧς ἡ- Ροξῖ. Οαρίϑ. Δόύρυ μίαν 

λόγχίω ἔχον. ἘΑΙτ ν πὶο ουρί-, 
ἀξ,ίτας πιπογοποιη ν πἰςῇ Βά- 
Βεης 2218. (Ο(παλτοῦ λόγχίω ἔχον. 

212.4.πις δοροέτῶν λόγχας 410: 

Α.ος 3. .ἀκόντια λόγχας ἔχον: 
9 91.Ε.} 15. 

ἘΕΙΕ. Δ 



Αργχοφύροι. μιαίξατὶ 

Λοιδορᾶν. ςοπαῖο 5 αἰ φαεῖῃ Ρετο- 

Τα. ἐλοιδύρδωυ αὐτὸν τς. Β. ἐλοιδὸ - 

ρησεν αὐτὸν τ 3.1).315.0..412.8 

88ς..0 
Λοιδορξ γα! ἰάετη ἃς λοιδερᾶν. ὁ ϑεῖος 

ἀυτω ἐλοιδορξϊτο 15. Ὁ ἐμοὶ λοιδὸ-- 

ρἥσετου ἰδ] ἀΘ πα 

Λοχαγεῖν. ΜΔ λίρα! ἀτιςξ εἴτ 761. 
Ὠ.7γ6..Ὲ 

Λοχίτηςοου. ὁ. Μαηὶρα]ατίς ἰοοἱας 
46.0.,88.}.390.Α 

ῬΜ Υ 1 πᾳ ἀετς. Νοςεσε. Μα- 
ἰεβεῖί5 αθςογο. (ὐοσγαπηρογο. 
λυμανϑντοι τὸς πολεμίους 167.Ό. 

λυμαϊνε ταύτη τῇ κα ται φοίσῃ ἐπ: 

Ε. τίω ὀλιτδρχίαν λυμιαην μενον. 

469.0..91.8.495..639.Ε. 
χελυμασμμένος τῇ δόξῃ 6 4.1. Δ. πὶ 

. λυμαινόμενα γεςέρφις 723. (. ταὶ 
λύσας λυμαίνοντοι 8.23.1) τὸν οἶκον 

καταλυμῃναί ζω αἰ 8:3.8.κατα- 
λυμαίνοντου ἴὰ σώμαΐᾳ 817.0.Ὁ. 
8234.4..σππὶἀατίηο ο938.4 

Αυμαντήρ.ἣρος.ὃ. Ῥοῦτ. (ὐογγαρτογ. 
οοϑ.Α.[λυμεων ἄστη οτι.Ο.] 
Αὐμη.ἡ.Ροῦς Νοχα. ατηπῦ.1)ο- 

τε πηθητατα δ951.Ὁὃ με 
Λυσιτελοαύτως.Υ ἘΠ |τοτ, (Οτ1πὸ ν τ] 1-- 

ταῖς Ὁ γΟϑν 8 69. 

λωξᾷοϑωι. Γλάπιηο αἥποοῖς. Ροςί. 
697.8 

Αὐρν. Ροῦτ. ΜεΪ τς 294.) λῳον. 
276.}).418. (ελῴοος 881.4. 
λῷον 932...δ|5. 

Μ 

Αγχις δὸς. ἡ. ΜαΠοπυτη- 
Μ {ἔγαπηθηταπι Ποαρρο!- 

ἰαταιη »(ε ]αο δι!άαπα, ΡοΠ]α- 
ςαπ αἰϊοίχις σοηίπ!ς 4096. 

μακαριεύτατος.ὁ. (Λ0] θαι ΠῚ Πγιῖ5 
ΡΓααϊσαταγ 74.9.ἢ 

μαικροϑρομιώτατος. ὁ. (αἰ σατία (ρα- 

τἰτιπ Ιοησ ΠῚ σοπῇςῖτ 981. 
Β. ἱ 

μαλακίζεϑεη κα ταμαλακίζεϑαι. Βκο- 
ταϊΠὲ , ἃς Ἰρῃδαῖτοσ (6 σογέγο 
ὃςοι Β 

μαγϑάνειν. ΤΙ(ς τς, πο ίσογς. αἱς. 
{ποξαέξαπη οἴ. πόμα τῷ συμμα- 
φοντι ἡδὺ. Ῥοτιις αἰΠπςδέξο ἐ- 
σα ηπ5 222.8 

μιανὸς, καὶ ἐν. Β ΑΥῸ15,4.. ΠῚ. μανότερον. 

189. Ὁ υμανόπεπε ρογ ὁ δ7οιΟ 
μιασεύφν. ΡΟΘτΙςΙ1ΠῚ. ζητεῖν, ΠΟ ΠΊΠηι1- 

ΠΕιαυςτοΓο 4Ὁ.0.290.4.361 
Α..403.}).671.8.832.0.8.. 
Α 

μιαφευτος δ, ὃς, Ἰλάλσατοτ. ππ 6 Π1- 
ϑᾶτοσ 842.06.Ὁ 

μαοιγρφόρος. βλρο ΠΠἔον 214. δὰ 
μαςὸς, δ. ( 0}}15. Τ γα τασηα τς. 

Μοητὶς ἔπσιιπὶ320. Α. 2.21.8. 
δ15..Ε.} 15. ; 

μαςὺς. οὖ, ὁ. Μδηγμηα νἱ τ 5. πα 
μαοϑὸς ἰοσοη πὶ ἀἴςας Σ τ Ὁ, 
32.( 

39.Ὶ 

ὯΝ 1). 081 τὲ 

ματὸς ἴπ τοῖίδιις πη π1}}}4 ἀἸοῖταγ 
δα Πηυτάϊη ἔ παι! ο Ὀτ!5 πιᾶ- 
τᾺ1}α 97..-0 

μαςροπῦς, ὁ. 1 ΘΟ 88.9.8. ]5.0.Ὁ. 

890.}).894.Ὁ 
μασςροπεύειν. 1. αποοϊπίμπι Ἔχοῦσο- 

τε. ΑἸίφαεπι, αἰ σιάτηνο Ρεῖ- 
ἄποοτε 88.9.8, [περαγργεύειν.1- 
ἄεπὶ 890.4.]899.Ὁ 

μάχαιεοι. οὗτος κἂν ν εἰς μαχαίραις κυξζι- 

ςήσφε,καν εἰς πῦρ ὀῆοιτο. ΡῬτγοποῖ- 

δία, 415: ἴῃ αἰτἀ οτος μο- 
ΤΆΪΠ 65 ἀἰσΠΓῊΓ 7123. 

μμεύχες ἰουροτάτης πἰριγραφή Ι γ8.4Α. 

Β.Ο.).Ε.179.4..ἐωθᾶντο, ἐμά- 
χον, απέκτηνον,οἰπέϑνησκον ζι9. Ὁ. 

.23.(..Ε.66ο.8.0.Ὁ 
μέχε. μεγχέλως. Ὁ" οὔτοι Π1. μιῴγα βε- 
ἐλάφϑαι.Ν αἰάς Ια!ὰτῃ οἴ[Ἐ.πια- 
Θπαπι ἀοοορ 6 ἀρττίτπθητιπὶ 
219. 

μεγαλᾶος. ὁ ΜΑρσηΙΗς" 791.Β.808, 
9) τω 

μεγαλείως. Μασηϊῇοὲ 849.Ὲ 
μεχεληγορῶν. Ροέξι. Μαρηϊβοὲρες- 

ἄΐοςατε του. 177: Α.379.ἉΑ. 
669. Ὀ 

μιεγαλήγρορος. Τα ξξΑ ἤἀπ5. Ὁ Ὁ πια- 
σηϊῆςὸ το5 Αἰ ιια5 Ἰαέξας, ατα; 
Ρτδ σας 17.5.8 

μιεγαλογνω μων.ὃ, ΜΑρ ἈΔΉΪΠΊι15 671 
(.8γ1.Ὁ 

μεγαλογγωμοσιεύη ἡ. Μασ Δηἰτηΐτας 
669.Ε 

μα δέμνῳ αῤγύρχεν ὑπομεβη( τ 491. 

Ε. Αἀλρίιπ). Ατρδθηταπῃ πιο- 
ἀΐπιηο τηοτίτὶ, δὶς προηϑρο- 
ΟΠὶς ν]5 ΠἀἸραταῦ 

μεϑημερινὸς, οὐ, ὁ, ὈΙΌΓΠιΣ 687.8 

μαῆόριαι ὡν.ταί. Τ᾿ Ἰ ΠῚ ῖτα5 ἈΠ πατιτπῚ 
ΤτοΟσ  ΟΠΙΙΠῚ 141.4..Ὁὃ 

μεϑορμίζειν. ΙΝ αὐΐπτη Πξἀτίοπ ὃ πλὰ- 
τατς, ἃς Δα αἰϊληλῖς. 4τ6.6 

μαλανία «ἡ ἸΝΊστοάο 263. μὲ 
μαλετηρότατος ὃ. ἴῃ ΟΧοΓοϊτατοηἱδ. 

το] ογδητ της 266.Ἑ 
μδγλεοϑαι ΡαΠππμπιὰὴ ὰ μῴλω, Ὀἰβτοτ- 

ΤΙ ὡς μὴ μιελλοιτο, ἀλλο περοιίνοιτο 

τὰ δέοντα 299. 
μιέμνοιο. τ ἃ μιέμγομια!.Υ Οἱ με μη ]ς- 

ϑοπάμπὶ 261.Β 
μὲ μνῷτοιντ ἃ μεμνάομιαι. εἶμαι. πο 4 

Ροετίςιιπη. ν 4ς Εὐήξατοτοζοτ- 
"ΔοΓ ΣΕ 

μἐέμφεονα πνα πες τὸς φίλος. )ς Αἰ1- 
410 ρα ἀπηῖςοϑ αὶ ὃ στ. 

μενετέον. Μαπεηάπη ῸὋ 487. 
Αένος. τό, Ῥοει. Ἀοραν. ὉἸτηροτις 

872. Α 
μασεύειν. Μεάϊαμπ (ς σόγοῦο. Νευ- 

ττῖς ἔδοτε 613.Β 
εἱεσύϊαια. ας ἡ. Μεαϊξειταποατοῤίο. 

377.4.378.8Β.380. Εμεσόγεια. 

1.33. ὧν μοεσογαία σιτ. ἃ 
μεσόλευκος γιτῶν 21ς.Β.Ὀῖ5. 
Με εσοτομέν. Μοά τα, ΕΓ 1ἢ πηδάϊο 

(ξοατα 862. 

Μεβρωῦ. 1 τηεάϊο εἴα. Μοάϊα οἴ. 
ὧν ἐγι αὐτω μεσομῦπ 46..Ὲ 

μετα διὲδόναι τινὸς τοῖς ἄλλοις. ΑΙ4 4 4- 

Μις ἱποροτειτί 329. Ὁ. μετεδί δος 
ἀλλήλοις γῶν αἰχον ἕκατοι. 1014. ὧ 

ἀγεϑῶν ματα δὲ δομεν ὁμήλοις 802. 

Β.887.4Ὰ 
με διδόναι ὦ ἐάρυς τς φίλοις. Μ016- 

{ξδπι οὔ ατηϊοὶς σοπηπιπίσατε. 
7ιτ.4.7.7.Ὁ 

μεϊαείπος ἔργο ἵωος. Οὐ 4] σα σαὶρς 
εἰ δλήδηϊς 571:.-ΑΨ 

μα ξὺ σαι ραττὶςἰρίο ἱαπξξατη μτ- 
ξὺ ϑένσοω. [τοῦ ςυτγοπά. ἐς ςα- 

πῖδιι5 ἀϊξξαπι 977.8Β 
μεπίπεμπηῆος. ὁ, Αςςετἤτιι5. ὑσὺὸ Κύ- 

ρϑαίετα πεμισῆος 2.2. 
μεζεῤῥυβ μίζειν. ( οὐτίρξάο ςοπείη- 

πἰογέτοδάοιο 848.Ε.δ 5.8:ο. 
}}) 

μετασκευάζειν. πηπλτατα. 1.8.4 
μεΐζωπάοτεοϑει. Αοἰξιημίατε 1 0.4. 

Ὀί5. 
μεηϑιὰκ τὐςνόμοις. Μυτατο Ἰερεϑ 

8ος.Ε 
μεζφπϑιάϑαι πὰ εἰρημένα. Ἀειβεατα 
πα αἰχίσηια 791: τί 

Μένει. εἰγαϑοῦ τινος πσυδτον ἐ ἐμοὶ μι- 

᾿ πέφαὶ μέρος. 11 αἰϊσαΐας Βοπὶ πηᾶ- 
Βηᾶ Ραττέ νεηϊᾶ {2.8.296.Β 

μετέχήν. Ἥ Ν αἀγωϑοδ μεϑέξω πλίον μέρος. 

Ὀοηὶ πλαίοτξ ραγτξ ορτίπερο 
42 . ἃ εὐφροσωυών πὸ ἴσον μιθῖᾳ 
182.Εντὸς.Ο 

Μεζίμον. εὐ ΡομῇΠο, 4ιιδ πὰ οἱ μεῖι- 
κοιοἷ( εἰξ,Αἀποπις, αὶ οἱραδ.Ρέ- 
ἄἀμππητ φ2ι.Ο 

Μιετοιφυλαξ, ὁ ὁ, Μαρι τατος φάπς- 
ΠΑΓΙΓῚ Ἔα τυ 
Ὁ21.ῚΚ 

Μεζυσία. Ρατεϊςἰρατῖο 228.8 
Μεσειοπύτης. ὁ, Μοαϊςὸ δίθεη5.80- 

ὈΥΐα5 7904. 
μμάχει τὸ δεξιὸν [κέρας] δεεαυοίρη 387. 

. μέχρις εἰς πὴν πῖντιν ἀφίκοντο. 

393. ΑἙὉ μέχρις ἐγγύονό, 114, μέχεις 
ἀπέπλευστω 418.Β. «μέχεις αἱ ἀφί- 

χφονται 431.8. «Διέχει σκύτος ἀφείλε- 
τὸ 434.Ἐ, μέχρις ἐβοήθησε 431. 

μάχεις ὀνζαῦϑει. Ηαουΐσις 
μέχειξ εἰς πὸ ὶ κξοιτόπεδον; 

μέχρις οὐ ὗ Κύρις ἀφίκετο. {08. «χρόνου, 

440.6. «μέχρις οὗ ἔφυγον 441.ἢ 

μήκιςον. θοδτίςιιπι. ΓΟησ  ΠΙπηὸ. οἱ 
ποὺς ἐχϑροὺς μμἥκιςον οἀἰπελαύνοντες 

ΤΟ) , 
μἰωιᾷν.Τεϊτατα 497.8 
μἰωοφδὴς ἥλιος. 50] 1ηΠπἀγ πη ας [α]- 

(Δ41115 τιϑ. Α 

ΚΗ ἘΠΕ ΤΟΤΕ 226. 

ΠΕΣ Ἐς οΘο Δ ᾿ 
Μικρὸν ἐξέφυγε “ἢ μιηὶ κα πέβωθίεδαι. 

Ῥαγάπὶ ἀρ αϊτ, Ζαΐῃ Ταριάϊθις 
ΟΡταογοτας 249.06 

Μικρξ οἱ ὀκεῖνον ἔξει πραχίλισεν.. Ραγαπὶ 

- ΑΕ φαΐπ [φάτ {|| ππὶ οχ- 
οατοζοῖ τς.Β 

Μικροῦ 



Μικροῦ ἔδεον ἐν χερσὶ δῇ! φολεμίων ἄς 
ναι. Ῥαγαιῃ ἀρ ογαῦ 4 ἿΠ ΠΊΔ 115 
ἴατα σιιπὶ μοίειθιις ςοηίοτογξε 
132.8. 

Μικρολυγῇώῶϑω. ϑογάϊἀὲ γατίοπας 
ἰηϊγς 48ς.8 

Μικροπολίτης.ὃ. Ῥαγαΐ ΟΡΡΙ αἰ 'ποο- 
Ια 419. 

Μιμνήσκειϑαι οτιπῇ σοπίτίιιο. δ" ἀλ- 
λῶν μιέμινησοι», χ28.0 

Μιμνήσκεῶχ, ΓΟ ΟΟΓ ΑΓ. ΟἸ1ΠῚ ΔΟςιΙ- 
(λτίιιο. μέμνησαι ἐκῆνα.2 6.Α..μέ: 

μνημα ζῶτα.2 6.8. μέμνησο τόδε. 
27.Ε μέμνησο ὁκέῖνο 60.Ε.174. 
1).17ς.}).238.06 

Μιξοξαῤῥαρος.ὁ 41τ1.8 

μέοϑο δοτεῖν. δι] ρε μ ἀΐατα ἄτα. ὑμῖν 
μιοϑοδοτή σᾷ 394.})..39.Ἑ 

μμοϑοδοσία.ἡ. 5] ρε πα ! ροτίο]ατίο 
287.Ὁ 

μιοϑοδότης.σ. ὁ, Οὐ ΠἸΡ ΕΠ άΐιιπι αἱ - 
Οἱ] ἄας ς χζο.Ὁ 

μιοϑοιῦ, ἃς ὠκμιοϑοωῦ. Τ Οσαγε 9 25.Ὁ 
μιοϑυδῶτι. Ομ άμςοΓε 926.4.τεῦ. 

Β.(.δ15 (Ε.ς8.9.8 
Μιϑοφορῶν. διροπαάϊα ἕλοετςο 484. 
Μιώοφορέν. ὕτο πγοῦος δ πδιπ ο- 

Ροταπι ἰοςαγο 810... μμοϑὸν φέ- 
ρευϑα. Πηογσοάοτη ἀςοίρετο, ρΓῸ 

εοάςσπι, απ}. δὲ μιοϑὸν φέρειν 
ϑι19.Ὁ 

φμοϑοφορέιν. αὶ οἰριδ. αἱ εἴτι, Ζις αὐ 
ἔῃ ΠΟ] 18., Πα] ηἰ5., δά θη 5» 
ΡεΓορτί 5, Πιθγοαοῦ! 9, Πηοτ- 
σράεια 5 ἃς τεϊθαταμι Αἰ ]οά 
δοςῖρίς 922. 

Μνήμη, ἐφ᾽ ὅσον αὐβρώπων μνήμη ἐφι- 
χνέτοαν Ὁ ΟΠΊηἰὶ Ποπληὔ π|6Ξ 
Τοῦ 14:.0 

Μνηνονεύειν δὰ παρεληλυθότων πόνων. 

Ῥεαστοεζογ ἰαθοζιιπὶ τεςοτ- 
ἀατὶ 2:22: 

Μνησικακάν. [πίατία: ἀσσορῖα τηε- 
ΤΊΟΓΟΠῚ ες θυ νυ σ. Β 

μοναχὸς ἡὁν.Ὗ πἰςιι5,, πὶ. 3.2) 8.Ὁ 
ψμονόκροπε ναῦς. ἸΝαιἶ5, 71 νηΪΓΟ 

τε ηΊῸ ἀσίτατ) (δύκροτος 4τ6.Ε 
μονοσιτεῖν. 56 Π16] ἰῇ εἰς νεἰςὶ 2.40. 

Α.Ὀϊς5. 
μόφᾳ.ἡ.Ν οσαδαιπι 1 ἀσοπΊσιΠ1, 

40 πη Πἴτιιπι σοι οΥς Πρ ηἱῆςα- 
τὰῦ 477.4..18.}).δ 5.22.4. 
Β. Οἱ. 524.Ε.:{26.4.8.0 1.5.0. 
{27.Β.528 Β.δῖς5..Ε..29.4. 
ἙἘπεΖος Ε.δι5.{74.. 0 χὮ.. 
ς79.Β.182.4..07.Ε.δ15 

Μόφα . ποῖον τα για, καὶ ἐκ πύστον ςιρφι-- 
ζω δῥ ἰῷ 686.Α 

Μορμολύήεϑϑαι τὸς φίλες ὑπὸ ἡ κα- 

λών. Αὐλῖςοβ 4πδῇ χαϊδιυί πὶ 
πογογαπι τευτςυἱαπγοητὶς ἃ 

τεθ5 ρα] Π τίς ἀερε!ίοσῦς. ἃ ον 
τσ ἀθτογγοῦα 898.4.Ὁὃ 

μορφαζν. Οοἴτξα αἰ τερτςίςη- 
ταῖς δ9ο2.6 

λύσων, μόσεωος.ὃ. Ὁ οὗτίς: δου ρα τεῦς 

πύργος. γ᾽ Αρϑοη. θ. 2 Ραρ. 

Ψν ἜἘ Σ 

8.6 ἱητούρτοτατιτ,ἰὰ εἴ, Πρ πὰ 
ταγτί5. ΕἸ Ιης ἀ τὶ Μοσεύοικοι.ἢς 
ΘὨΪΠῚ Η|ς, ᾽Σ Δυρᾳτέοις πύρχρι-- 

σιν ἐν οἰκία τικτήναντες "»Κάλλινα, 
χαὶ πύργοις εὐπηγίας, οὗς καλέουσι 

ὃ. Μόοασωυας. καὶ σὴ αἱ τοὶ ἐπωνυ- 

μοι ἔνϑεν ἔασιν 3.3. 
μόσωωος «.ὁ Ῥοξ, ἃ σοη, μόσειωος ἔου- 

ΤΠΔτΙΠῚ . τὰ μάρτυρος. ὁ μαάβτυ- 
ρος.(. σιεὺ ἴοις μοσιιύοις χατικαύη- 

στιν 313. 
μεουσουρηϑς.οὐ ἡ. Μα] ΤΕΥ τασῆος Ρε- 

τῖτα 112.Ε.11.4.}8.14τ|0.147.8 
αιχϑος. ὃς Ῥοδτ, Γαθοῦ 899.0.Ὁ 
μοχθᾶν. Ροξι. ΙΓ αἰδοτάϊο, [αθότγος 

(αΠίμογς ' 291. 
μὔειν. δζ,καμμύειν. Οὐ} 5 σοπηΐ- 

τοῦς Σ17. Α.καταμύων δ᾽ 4 οπη. 
μυϑολοίαν. αι ας παύγαγα 897.) 
μυη.ἡς. ἡ. Ῥτατοχτιις. δρεοίοία 

ςαιία, Ηΐης νοξαθεπι ( 8}}}-- 
οαπΊ, Μίης, νι αιιιτη ἀϊοίτατ, 

Ἑαίγε θδης τΐηδ. Τεηῖγ θοῦ- 
πο πιῖπα. ΑἸϊ]αϊά ργα τε ἔεγγε, 
αποα Πρηϊῆςοῖ πος. 4υδῇ τα 
Ριαοἰατὸ ροίξα, νυταπη δά ἀ{{ς 
{πιηγυ[τ οι αἰ ουιΐι5 τοὶ σοιη- 
Ροήταπι μάθετε 139. Ὁ. ὑπο- 
φέρειν μαύας. δρεοϊοίας σαι} 5 
Ρτατοχείς. ᾿δϊά. καὶ δ μωωον 
ὑποφορα {19.4Ὰ 

μυοία,καὶ τετρακοσία ἀασις. Ρτομυ- 

δα  τισρακόσια αασίδες. [δ ἁ- 

ασὶς ἱπι Ππρι ατ! δὴ ἀσφιδοφόρων . 

ἀἀγμα,(ςιτατοτιιπι ἃςὶξ Πσηϊῇ- 
[τ 261. 

ἀκυρλόλεκτος, ὁ. μευριόλεκτον πρραγμκα. 
Ἀες πρίας ἀιέξα {{-.Β8 

ακυσουῆεαϑαι. σα πὶ φοσυ, 9.Β. Αθο- 
τηϊηδεῖ. ϑοτοίατί, 

μύωψ. ὡπος. ὁ. δείπχα! 5. Οαἰοᾶς 

944- 
μυωπίζειν. δτί τη] 5 ριηρσαγα 93}. 

(.9.4.8.4.015.9.6.8 
Ν 

Απος.ἐος ες. τὸ, Ροετς, Υ 41Π|ς 
Ν 3320.Ε.Ναάπη,ἰ 6 πὴ 221. Β. 

ταξνάπας 34.9.8. δη: νάπαι γώ- 
λῳ3 δ τ. Οὐτοῦ 58 6.4.015. Β.(, 
15.238 7.}).174.8. ἀποροινάσει. 
δαΐτιιβ ἐπ} 96ι1.Β 

ἡαρϑηκοφύροι.οἱ, οτΓ]Προτὶ ς 4.0, 
Π:Ὲ ; 

Ναυκοφετεῖοϑα. (Δ {|5 ΔΩ ΡΠ τι πα 
{ὰρογανὶ 8. 

Ναυσίπορος.ὃ. Ροξτ. Εἰ τ Πὶς ερί- 
τποταιη. το ἃ πλυ θα 5 τ γαι!- 
εἰταγον Ε] τγαῖϊοὶ ροτοίς 27... Ὁ 

Νεαλής. εςδηβ. ἵπποις νεαλεῖς πεμ- 

πεῖν δ 2321. 
Νεανισκευεοῦνα Αἀοἰείζοτα σις 

Νενημκένος. σεπτωρευμκένος. Οὐρσείειι8. 

νέω,ναϊ, νησω.σωρεύω 192. 

Νεογνὴς, αὐτὶ ὃ νεογμνής. Ιλ ἐσεης πα- 
τι Ι 994.Ἑ 

Νεύδαρτος. ὁ, ἡ. ἈεοοΩς Θχοογία- 

τι 330. 

Νεευροῤῥαφεῖν; (ΟηΠιοτο, ὑπσοδήμις -' 
τα νευροῤῥαφών χρέφετω χ08,Π) 

«Νευρδασοιςτι. τά. ̓ ΤηΑΘΊ ΠΟΥ 8, 158 
ποιαῖς σα δυίάαπι, ὃς Πα δ ἰϊς 
σου Ϊ τίς γα παηταγ, ας νἱ πο 
ΔΙ ΠΊΔἰ ἢ ἰη{πΓ τη οι θητας 
ιὸ (βεέϊαηβ Ηοτατ. ϑαιγγαγ 
110.2. 8αῖ.7. ραρ.254. ἀἰοίτ, 
» Βαςοτὶς, νὲ πογαϊβ ἃἰεηΐς 
τοδὶ ϊς σηαπη 880. 

Νευσούμενος, ἃ νέω, νεύσω, ἃς νευσού-- 
μα!.ἸΝατο. Ναταταγις 2.4.8 

Νεωκόρος. ὁ, 2 ἀϊτιιις 31.0.4 
Νεώρια.ἴᾳ. ἸΝαμΑ]ία τ 2ς. Ο. ὅθ 9, 

Α.699.1}}.931.Ὁ 
Νεώσοικος. ὁ, ΔιιΆ]}1ὰ {2323.Ὲ 
Νέωτα: εἰς νέωγα. [ἢ ΠΟΙΠ1ΠῚ, ἴῃ (ἐ- 

παθητεπι, ἴῃ αἰτογπι ἀπ πὶϊπὶ 
182.4.222.4. 

Νηποινοὶ νηποινεὶ,  νηπίκωῆ, ἱπιραῃὰ 

οοϑ. : 
Νησύδριον. τό. ΤΠ ]ὰ ράτια «8 1.) 
νικητήριον. απὸ.  Ἰξξ οὐ ργα πα πὰ 

43.0..815.217.}. Νικητήριον ἐΞ 
σιᾶν, Ν Ἰξξογία: Θρα πὶ ἰῃΠἘἰτιὶ- 
Εγα, οἰ γα 220,8. νμοντήριον 
δώσων ς13.Ε.ς.87.(.6ο00.Β.ν,- 
κητήρια φιλήματα, οἰτιΐα, 411: 
γίξξουι ἀδηταγ 8021... 

Νομίζειν ϑεὺς,, δε ἡ πολις νεμίζει, Ρτὸ 
ιΐς Βαθογα, 405 οἰμίτας Π 6- 
ΟϑΡυτατ, Οχ ΠἘηατ,ας ρτὸ ΠὨιῖς 
Βαθεῖ7ο 3.4.7ο8,Α. Β. 7ο9, 
Α7::.ἃ 

Νομιζόμενα. τύ, Οὐ ἥοτί οἱ] οητ, 
Μοτείβιι γεςορῖα τΖς. Ε. ἔϑυὸε 
[νομιζόμενα ἱεροὶ 2.13.}).24.Ὁ 
ὁπύστι νομίζετω 138.0..5}22.Β. 
403.0.404.0..479.4.{16.Β 

Νόμημος) (αὔομος, ἐδ 4αΐθιις ἀϊςαη- 
τὰ 8ος.Π.8οσ..8ογ.Α 

Νόμισκιαντος. τὸ, ΝΟΙΏΠη5. ΝῸ Π9 
τη 114.ᾺῚ. 
Νόμος. Μος5, Οοπίπετιάο 12 8.8, 

127, Αὐκτ᾽ νόμον. (6 ΠΙΟΓἕ τως 2. 
Β.2..4.0( δὶς 4ος.Β,}. 4ο6: 
Ε.δὶς54ο7.4.Β.4:ς.(,4..4.8 

Νόμος ἄγραφος πἰς καλέ τα 8ογ. 

Νυσφιζεοϑα,. Ῥοετίς. Απδετογο. θ τί: 
ὉΔΓΘ, Νούφισαοϑο! ὁπύσα αἱ βολώς- 
μ43α 98. 

Νυκτερεύειν) (δυημερεύειν. Ῥογπ οὐξας- 
Γ6327.Ε.330.8,38.4.4.{.26.} 
διενυχτέρευσν τό6.}).166.Ε; 

996. : : 
Νυχτερίς ἡ, εἰρ γι 0 434.8 
Νυχπποράν. Ροετ.τ17.}), [τεῦ πος 
δε λοετε: ᾿ς 

Νυκτφυλακῶν ΪΝοῤξαξπὰς δχοι!- 
ΐας οσἶτθ ἴο4.4 

Νυκ φύλαξ. ὁ. Οἱ Ποξξυτηα8 ἐχ-τ 
οαδίας στ 4σοίΟ.496.6 

Νυκςαζειν. ΤΠ) οὐπίταγα 219. Ὁ, 
Ξ 

ἘΞ πναγὸς,8.δ. Ῥεζερτίηί,ςοη Δ α- 
“-ππι ϊεῖϊά;, πο τις ἄχ τος: Ὁ 

116.4: 527.8Β. {70.9.424.2 



Ἀινναγὲν ἕ ξενικοῦ, ( ορ!ϊς ρετερτῖ- 
᾿ χἰο, ᾳ(ὃζ οὐάἀα δε εἰ ρεσοῖς ςτδ8. 
.γ19.Β : 

Ἐνήλη.ης.ἡ.τ6 2.4. ΑἰςϊΑ. 
Ξνυήλη λαχρονική. 1, ἀσοηίςιι5 οἰ άϊο- 

Τὺ ἔαϊσατις 33Ψ8.8.342.Ὁ 
Ξυλίζειϑαι. Ν εὐ ιάπι πιηίτατο. Γ1- 

φΏαΓΙ, 282. 
Ἐύμξασις.ἡ.Ῥὰχ 634.Ὁ 

Ξωυαασίζειν. ϑοοία ΑΥΠΊΔΙΠΠσοΓο, 
ξωυαασιδοωῦτες.] ερίτιιν Δα πηατ- 
σίῃ. ξωμαασιοωῦτες, ντ Πτιξατατ 
Αττίοιιτι ἃ σοΠητπιΙΠΪ ξωναασίζω 
{04.8. 637.Ό. σιιυαασιδοιῦτες 
Ἰερίτατ, ἃ σιυαασυιδόω, εἰ. ὡσω. 
ΟἸΥ̓ΡΕοβ ςοπῆ!ρο. 

πιωειδὲῖν. ςοπίσίατη εἴα. οἱ ξωωει- 
δῶσιν αὖ ἑανπες εὖ ἠσκηκότες. 481 

᾿ΠΡΙςοηίοιὶ {ππτίς ἐρτεσίὲ εχ- 
οτοίτατος 44.0 

χυτοφύρος.ὁ, ΗΑΙΕΙΕΓ 103.).21 1. 
: [9] ( 

Τμεύειν. τι Ποτᾶ ᾿πατ]οπ- 
0 φαίογις ργοοοάθτς 59. 
Οδυποιεῖν πνα. ΑἸΙςαὶ νἱαπὶξογηε- 

τεβάτγατο 30.3.8... τίω ὁδὸν ὁδο- 
“ποιὸν 340.0.34.ς.Β. Βἰς. το ὁ- 
δοὺς ποιάν. ᾿ϊ4. ὁδὸς ὁ δὸποιν μείνη 
249. ὁδὸποιὴ μένων υξόδων ς 73 

Οδυύρεοϑει. ὃ ἀὐοδυύρεοϑαι. 1ρεῖς, 

εἰυϊατὰ Ροῦτι τὅς.Β.Ὁ 
Οἰκεῖν. δηοικέῖν. Α ἀπλ!πἰ γατε ςὸ. Β. 

2.25...Δ ΠΟ ..Αι, 72. 2. .37- 
Α.774.4.79..Ο.0]ς.8ο96. Ὁ. 
818.) .δ19.Α 

Οἰκημα. τος. τὸν Αριά Ατιῖςοβ (αρε 

ΡΓΟΓπραπατὶ {ἀπιΐτιγ, φιοά 
υρνᾶον ΔρΡΟΙ]αταγ γ41.Ὁ 

Θἰκήτωρ!ορος. ὁ ηςοΪΔ 79.}).δ᾽5 
-Οἰκόπεδὺν. τὸ. Ατεα ἀοτηιις 921.Ὲ 
Οἴκου, (αὶ οἰκίας ὅρος 9 (βὶ τούτων δφιφοροί 

819. Β.822.Ὲ 
Οἰνόφλυξ. ὁ. ιηοίας θά. 
Οἰνοφλυγία. ἡ. Τ᾿ ΘηγαΪ δῆτα 821.Ὁ 
Οἷος. οἵα. οἷον. ὅγητήδγος, ἱκαγὸς, δωωα- 

πῆς ΑΡταϑ δά δἰἰχυϊ. Ὁ αἱ Ρο- 

τοῖς αἰϊααΐα. ὁδόντοις οἵος τέμνειν, 
Θυρμφίες οἵες λξαίνεν 726... 
γλώτ!αν οἵαν αρϑροωδ φωνίω 7.27. 
Α.γιωὴ οἵα σι δναι τί πείθοντα 7 8 3ι 
Β. τὲς οἵῶς τούτο;ς χρῆ αι 812.Ὰ 

Οἷον σαπιἀροε]άτίιιο νἱ τα ἱπτθπ- 
ἀεητὶς μαρδηβ. γωόζον δ΄ χαλε- 

, πώτατπν. Οὐὰπι «ΙΒ ΟἸΠ]Π πλις 
Ἰοςιι5 339.Ε. δ καίλλιτον γωρζον. 

Ξ Ουλδπ,, γε] ἰΙοηρὲ ρα ]οΒεττί- 
- Τα] σις ᾿ 29..ἢ 
Οἰχεώῶρ ἴτε, αἰδίγε. οδίγα, πχοσί,οἰ- 

εν: χὸμένυ τοῦ πα φρὺς δ4.0 
Οἰωνηςήφμον. τ, ΑἸδατιαπι 703.Β 
Φἰωνίζεοϑει. Αὐσασὶη ἑαρταγο 2... Ὁ 
Ὁκέρλειν, [Δ ΠἸττιιδ τπρίησοτο, Αἀ- 

Τά ϊ 4τ2ιῷ 
Οκλάζειν. [ῃ σϑηῖια ργοσαϊη γα, 

Οεοπαα ςέζοτο 5771.0; ὀκλά- 
ζειν ἂν τοῖς ἀςρᾳγέλοις.[ τα] 5 1Π-- 
ςαπΊθεις, 9 190.0 

Ι 

ΓΙ ΜΡ ἘΣ: 

Οκνῶν. φοξέϊοϑαι. ΡΟ τς, ὁ Κυαξάρης 

ὀκνέι ἀῖδά τε ἡ ὗς, καὶ αἷδὶ ἑαυτῷ 
τοσ. Ὁ μηδὲ τέτο ὀκνήσητε τςτ.Β. 
1.3.0 1ἴ.4.Α.. ὀκνεῖν τὸ μέλλον 
1)76.}).28 4.4.516.Ε.622.0. 
66..8.771.4.Β. ὈΙ5.776.4 

Ὀλίγου ἐδέησεν χα ταλευοϑέωα!. Ῥαγ 

σξ, χαΐπ Γαρίάϊθιι5 οῦτγας- 
τοῖυγ 2.8.8 

Ολοησρφυρος. Ἰθφτι5 ΡΠΓραΓΕιΙς 
21.0.8 (Ε 

Ὀλόξογος λίϑοςι Γ,4ρ15 γοιἀτι5310. 
Ὀλοφύρεοϑει 9 ὃζ κα ολοφύρεοϑαι. [.4- 

πιεητατὶ. ΓιΑπηθητὶς ργοίε 48 
186.Β.Περ]ογαῦς, ἀπωλοφύρονο 
πίω ξυμφοραν 431.8 

Ὁμαλὴςά6ηὶ ἃς ὁμαλός. ΖἘ 484 }15 

9γ7γ1.0 
Ομδρπῖν. Ροξτ. (οπλταγὶ. συμπα- 

ρυμδροτεῖν.Υ Πὰ σοτηϊταγὶ ΣΟΟ.Α. 
φύθος μιοὶ συμπαρομδο Ὁ 234.Ε. 

2315.10.8 82,0.ο16.Ὁ 
Ομογνώμων. ὁ. Εἰ! ἀετα (ςητοητία. 

σοησοτῖβ. (αἱ 48 στη αἰΐιιο 
{τις 49.}).148.4.463.4. 
464.4.640.1).683.Α. ο251.Ὰ 

Ὁ μογνωμονέιν. [48 ςιπ1 4]14π|ο (εη- 
εἶτα. [ἢ δδάδθπι ἐεητθητία ες 
40.Ε.79.0.ζ 91..4.ὁμογνωμονωῖ 
σοι καὶ ἄτα 801.Ε.,8ο8,4.86ο. 
1).8στι ; 

Ὀμόϑεν. πιο] σοι εγτιπὶ 20. Α. 
ὁμιόϑεν ποι εαϑεμ. ΠΟ ΤΠ 115 ἔοσὶ- 
τὶ τ 4.10. ὁμωῦϑεν τέω μαϊχέω ποιεῖ-- 

ϑαι 24.4. 
Ὀρθιοι αριιά Τιλος ἀφ ηοηῖοΣ 1148 

νἰ ἀοητιγ ΕΠ} σιιπι1}15, 4105 
ὁμοήμοις θετία: νοςαῦδης, Ρα- 
τί,ν οἱ ςαια!! ποποσο, ας ἀϊρηϊ- 
τατε ργσἀϊτύς 494.4.685.0 

“Ομόλογος; ὃ, Οὐοηίξηιίοπ5. Οἱ 
σοηΐςητίς 898.Ε 

Ὀμϑλογαν. Οεγεβ οἢ ἀϊτοπΙθι5 
-ἀεάϊτίοπειι ἔβοοτε 461.) .δὶς 

Ὀμομήτεοιος. οι. Εχ δαάοιῃ ἢγ4- 
τς Παῖιις. ἀδελφός ὁμομήπειος. 

Μτοτγίπι ἔγατεγ 296.Ὰ 
Ὁ μοπάτσεκος. Ῥοῦτ,εχ εοάεπιραῖζο 

Πιατιιβ. ἀδελφὸς ὁμιοπαίπειος. Εγα- 

τοῦ ρογηδηι5 296.Ὰ 
Ὁ κύσε γίγνεαϑα! . τ ὃζ ὁμόσε γωρεϊν. 

Ροδτὶςα Ιοχαυτῖο. οηρτεαϊ οἅ 
αἰϊχαοι ρασπαγς, πηᾶπι5 σοπ- 
{ἐγεῖς, οξεεγς {8 δ] συ δά ςοη- 
διοῆαπη 6... ὁμόσε φέρεωϑαι 16. 
Β., ὁμόσε τοῖς ὀγαντίοις [ναι 4... 

ὁμόσε ἰτέον 42. Ο. ὁμοῦ ἐβμοντο 
ζ.4.8,}0. δίβ. ἰέναι ὁμόσε 81. Ὁ). 
8 τ .Ὁ.8 6.8. ὁμόσε ἰόντας ὃ ο. Ὁ. 
ὅλίόσε Οἷς πολεμίοις σμυεμίγνυεν 17 

ΤΌ. ὁμεόσε ἐχωρεν 2.3.ἢ 
Ὀμκοσκηνᾶν. Εσάεπ οοπταθεγηίο 

ντὶ 43. .δ]5 
Ὁμοσκίωϊα.1ἀξ ςοηταογηϊ 43.Ὲ 

Ὁμόπμοι ῦϑροὲ Τπέρσεης. Ὗ [Γ], 411} ρᾶ-- 
τὶ ποηϑύε, ας ἀϊρῃίταϊο ἀρὰ 

τος Ῥετίας ταρθαηταῦ 23.4.28.0 

οἱ ὁμότιμοι 4Ε14[65 εἴης. ἰδ 46. 
40.4.0.2218.06 

Ομοπράπεζος.ὁ. Εἰς τηεηίπ ρατ- 
τίσερ5 177.-0.266.4.390.Ε 

Ομδμα, Τταθο. τ, 2.αὉ ὀμόω, ὦ. 6-- 
στ. ὑγ ἔφη ὁ μιέ! αϑοι). εἰ μιν κακέϊνος 
ὀμεῖτα 436.(  ὀμέμενοι 612.8 

Ομοφρονᾶν, Οοπίεητίτς. Οὐποογ- 
ἄἀεπὶ εἶξε 64:.Ὁ 

Ομόφυλος. Οὐ ε[Ἐ οἰ ἐπι σεητίβ 
127: 

Ονείφασι. Γλατίπι15 ροΐτιρτο ςοπη- 
πιιηἱ ὀνείροις. ϑοΠΠΠΙΟττιΠῚ νἱ- 
΄ς 97:1.6 

Ὀνῆσω [παῖς 123..8 
Ονοξατεῖν. 6 σοΠρΤοῆ τι γοποῦθο 

ἀϊοίτατ,ο δῇ πὶ Αἰ αηί πηαὶ 
Ἰῃοατ, οἱ πὶς ἵπποις ὀνοξαΐζωυτες. 

4υΐ ξαοίμπτ γε ἐαια δΌ ἁἤπη!ς 
1ΠΕΔΏΓΙΓ 939.Ὁἢ 

Ὀνόματα τἰε ΝᾺ] ῥημν, ὅϑεν ἐδυμιάτι-- 

φαι,στιύταξιν τηροαῦτα. Ἐπιςήμονες 

τὰ ππεοσήκοντα 77. Ὁ). κύων ὅ71ε-- 
πικὸς Φὶς ϑηρίοις 790.Ὦ κασι ὄγι- 

φημονέςσοαζοι 824... ὅηηκώλισιν ἀλ- 
λήλυς 8.41.8. Ποαραα Πξιιπι οχ 
Η. 5: τγρίβοραρ. 53.2.4. Ὀξαρνός 
ὅθι ᾷ ὡμολογημένα, ΡΙο, ἐξαρνε- 

τ. Ἐς 65 σοηξο [5 περατ. ἔτοπὶ 
Ατιος. ἈΠες. 0.2.8 9. οἱαρε- 
σβύτεροι παΐΐᾳ παεοφοξηΐζικοί εἰσι. 
δϑεηίογος οἱηπία δητὸὲ 4ὰμπ 
εαδηϊδηϊ, ργουάοηάο πιοτιι- 
της. Βοσαῦτοπι 4014 ἀἰοίτας, 
ἀπροφοξ ϑοῦτι πον. 

Ονομαςικὴ, αὐ τὶ δ αἰτιατικῆς, πὸ ὃ ἀπ 
παρεμφάζου. οἰοίμζω βελτίων ζῇ).- 
αὐ τὶ 3. ἐμαυτὸν βελπίω 1) 233.4. 

αὐήρ οἴοιτο {) 4.9... πένητες ἐΐ) νο-- 
μίζετε 73.}). ἔφης ἡ δεοϑοι μεϑεώ- 
μένος 91... νομίζω ἡἸϊωωὸς ἔσεσθε 
1ΟἹ.Α.κρείασων ἡγούμενος {7) 112. 
Β. οἰννται δὲν φρόνιμοι. (Δ μιετϑκοι 

φαίνεωϑει 12.2.8. ἱκανὸς ὠμέω ζῇ 
182.Β. ἱκαγὸς ξ νομίσας 291.1). 
οἷμιαι ἐλϑεῖν ἔγων 244.4.3:2.Ε, 

276.0.40ο.0.407.Β.0.419 
Β.46ο.4.461.}.478.8.4583 
1).493.8ἃ.498.}). 619.4. δὲ 
Αἰ !δὲ ρα ΠΊπι. 

Ὀνομα εικὴ αὐ τὶ τὶ γγυικῆς.ὁ ἕτερος τῷ ἐ- 
πέρῳ πὐρᾳγγέλλων, αὐτὶ θ᾿ ξ᾽ ἑτέρα 

τῷ ἑτέρῳ «ὐορφιγγέλλοντος 4.18. Β. 
ὡς οἷον, αὐτὶ ϑ, ὡς ἐξόντος 46.4.4. 

4.62. ξωυδοκοωῦ, Ρῖο, ξωυδὸ-- 

κοιῶτος 469.Ὁ. ὡἧς ἐξόν 470.}. 

δόξαντα . καὶ τρανϑέντα, ΡτΟ, δὸ- 
. ξαύτων, Ὁ αὐὑρανθέντων .490.8. 
ξωυδύξαν,ρτο ξωυδέξανῶς ζ44.4Κ 

Ὀνὺς, .ὃ, 1 ρὶϑ5.ὔνοις ἀλέτας. 1 ἀρ ]- 

ἄες πτοίαγοβ 21.6.0 
Ὄντων, αὐτὶ ξ΄ ἐτω φ᾽, ἂν Τῆς οἰδικοῖς τσξο-- 

φειχτικοὶς κι α᾽νόν τῶν, Ὁ Χανέτωσειν. 
91: Β,ιἀγόντων, ΓΟ ἀγέτωξ.1.1.4. 
Β. κολαζόντων, ἢ κολαζέτωξ. 1 68. 

Αἰ. ἰόντων. 2: 5.4. Δ. μενόντων. 280, 
Ἑ δα φερόντων 891.) .δὶς 

Οξυλα- 



Ὅξυλαρᾶν. Οὐἰ]ογίτου αἰ υ ςα- 
Ρείΐεγς. οἱ οτίτογ Δ] αὶ ἕαςε- 
το 638.0 

Οπίωϑιος. νον, Ροῦς.  οἰξουοτὴ (ἐμε- 

εϑϑιος 9το.Ο δὶς 
Ὀπιϑορύλακες.οἷ, Αριμϊηΐς Ροίίγε- ; 

τιϊ σα ξοάος ττ9.( 0.30 6.8.216. 
Ὁ.318.8.210.}).0δ15.521..0.Ὁ. 
22 ..Ε,220.Εν221.411224.- 

Ὁπεϑοφυλακία. Α πυηϊη!5 ΡΟ ΠΤΟΙαΣ 
εὐεοαϊᾳ, 23..Ὁ 

Οπιϑυφυλακᾶν. Ροϊιοπιῖ ἀσίςα 
οὐἱξοάίτε 279.4.30ς.Δ.8. 
206.Ό.318.4.,320,4.}.20.(, 

329. ὶ 
Οπλον.ψ.τὸ, Γεἰαπιτοο. Ὁ.152.0. 

1.88.0 ἢ 
Ὁπλον. τὸ Αὐτπαταζα 9.2.8. ).ο 12 
Ὁπλα.τα. Εχοιοῖτας 277 (Α 
Ὁ αλιτπεύειν. Ὁ γἂιι15 αγπιαταγα; ΓᾺ]]1- 

τοῖη οἢδ 2367γ.Ὁ 
Ὁτλομα χος. ὁ, ΟἸλάίατοῦ 686. 

Ὁπλομαχ  α.ἡ. Οἰλαϊατοτία 2 7.3. 
Ὀπλοφορέϊνν. Αγπια σογοῦα το Ὁ 

Οπλόφύρος.σιὖ, ΑὐΤηΙρ ΘΓ. Ατηγατιις 

1272.Ε.1 4.0.0, σγαιῖβ ἀγηλατα- 
Γα πλΐες ττο,Α.162.0.163. 

. Δ.Ε..16.8.906.} 
Οποτος. () τοτα5,Ποα ἰητογγορατί- 

ααππὶ πΠοηγᾷ : (δ ἀ παι πγετὶ οτα!ῖ- 
ποπλ,ας (ετῖξ ἰρίαπη ἱπα!ςᾶ5, 1ῃ 
41 4:15 6[Ἐ φο!]Οσατιι5 6 1.8 

Οπηείειν. Ῥοέτίουτη. δ Ίάετς, αἱρι- 
ςος ἰη4ς ςοτηρο τ κα οηλεύᾳν 
Αἰρεῖα οοσποίζοτα 847.Ὲ 

Οηῇὴρ,ῆρος.ὁ. Ῥοετίςα. Τρεξξοτ. 
τοόσ.ἃ 

Οπως, οἵ πιά !σατίαο ἔα ταῦ! ὅπως ἔς 
σονἷ). Ὁ Ε ὅπως ἵξῳσιν. Σ 6.) ὅπως 

ἔσοντα.ἰ᾽ 4. ὅπως εζ4.36. Ὁ ὅπως 
ἔσοντει. 40.Ε ὅπως ἕξετε. 41:0. 
πῶ: αὐτιπληρώσετε το.Α.8 ΕΝ 

ὕπως φανόμβχο7. Ὁ ὅπως ἕξοισιν. 
ἸΟϊ ἀοη ὅπως ἐσομθα 1ο2.Ὁ 

Ὀρϑοδρομᾶν. αὶ ἐέξο σαγίιι ἔστ! 9 4) 
" 

Ορκίζειν. [46 πὶ {πο ἑρκοαῦ 882.0 
Ὁρκοωῦ. δάσγατηεητο δἀξεείηρεῖο, 

Αἀιταπυγαηπάμαι, ὃς ἰασγαπηξ- 
ται αὐ σότς 6ο:. 

Ὀρκοοτὴς.ν. ὁ, Θαςγαπιεητὶ ἐχαύϊοῦ. 
6ο:.Β 

Ορμάῦχ απὸ ὅ ϑεών.Τηἰτίαπι ὰ ἀϊαῖ- 

πο σαΐτι ἔασοτα 2.4 
Ὀρμμ ἧς.ἡ Τπηρετα. Ῥγορτς 15..ὸν 

ὁρμ ὕντων. Οὐ τ ργοστοάοστοι- 
ταῦ 272.8Β 

Ορμὴ, ὃς ἡ, θτοξεξεῖο. Ῥοδτεισαιι 
163.Β.295.4Ὰ 

Ὀ»φανοφύλαξ ὁ Μασίἔτατιβ ρα} }- 
Ἰογισι σατο 5 922.Ὶ 

Ορφνη.ἡ. θοῦτ Ν οχΧ.) (ἡμέσᾳ, ὅδι. 

Α 

Ὀφνινοῖ τολαί. (οἱοτῖα ξαίοὶ νείξος 
215 45 

Ορχηοὺ Πδέσκαλος. ὃ. ϑιἰτατίρῃ!ς 

τηᾶο τος 877.Α.990.Β 

Ι Ν: Ὧν Βὰ Χι 

Ὅρος. κε. ὁ. ῬΙδηταγῶτα {ετίςς, ἃς 
οτάο : 867.Ὶ 

Οὐ ῬΡοξεϊςυπγ ὀκῶνος. Π]|δ. 72. 
Π).89.0.146.Ἐ.56.4.Ε.313.8. 
2349.4.386.0..407.Ἐ.409. 

Α.418.Ε.72ς.8.7γ64.4.γός. 
).γ86.Β.81:1.4 

Ουον. ὥασερςντοἰ (αν, τὰ συ 328.8 
Οσονοιπὶ ἢ Π τ. ὅτον νεών τ 

ἤητ.541τ. Β΄. χρήματα ἔχειν ὅσον 

ὅν. ταυταπα ἐασα!τάταιη μα ο- 
το, ηαπτηπὶ δά νίταπι {εη- 
ταηάδη) ΠτΟρ 5 694.8 

Οτοὶ τινος. ἡ. 210.}).212.,0.227.8 
2.14. Ὁ. χζ68. Ὁ. ὃ015.296.8. 
ΠΣ ΘῚ ΤῈ ΐ 

Οτω. ᾧ πὶ. ᾧ. 42: Α.6γ.Ε.86.Ε. 

9ο6 ).106. Ὁ.138.8.1.2.9.0. 
161. ).17ς.}.Σ1ο0.8.264.8. 

29.2.8. 201..4 
Οὐ, νεὶ οὐχ (Επιεὶ ροῆτιπι., δίς 

ταιηξ ἱπτο Πσοηεἰα, ὃς τοίιηδ- 
ἀιιπὶ ᾿ 

Οιώτων. θὲ τὶ τοὖ εἰτωσαν, ἐν τοῖς α΄ κοῖς 
ππροςοικτικοῖς. Αυπομύτων Ῥ λυῆοί- 

χωσαιν.8.4..Α «ἐπαινοιύτων. Ρ ἐπα 
νείτωστιν.9 8: Ὁ). ἀϑυμοιύτων ΡΥ: 

ἀϑυμείτωσον.92.7.Ε.. ϑαῤῥοαύτων 

94. ι 
Οὐρᾷ. Ρο[τοπιῖ ἀσιηξ, ΡοΠτοπιὶ 
ΤΩ τε5 ν εἰ τοὶ" Ἔχόγοίτις,ν εἰ 4- 
σηνίηίον 1 σ86.}).68 7 4.05.8 
Οὐφᾳ γος. οὗ, ὁ, ἀρ αλμῖς ΠΟῸΠΙτηΐ 

ἀτιχ . ,....82.2 
Οὐχ ὕπως δῶρᾳ δδὺς; αὐτὶ ἢ ,ἐχ ὕπως, 

δ μόνον. δώρῳ,  δους. 4109. .ὁχ ὅτ 

σῶς πριωρήστηντο, ἀλλὰ ἃ ἐπα)ν στ - 
ἐν. αὐτὶ ὅ,σχ ὅπως ἐπιμωρ.77 2... 

ἐχ ὅπὼς τοῖς πόλᾳς ἀφιένίας, ἀν» ἐδὲ. 
αὐτὶ ὅ, ἐχ ὅπως γκ ἀφ.59.4.}. ῃς 

ἃ Ηειο65.176.7.ἐχὕπως δὀΐρ- 
λύομεν, ΡΓῸ ἐχ ὕπως κὶ σῇ - 

Οφϑαλμοι ξζασιλέως ᾳηΐ ἀριά ΡῬεγ- 

{45 ἀϊςετοηξζοο. ):Ὀῖ5. Στ. . Α 
Οχεα. ἡ Ν δἤοζεας Ὀγατγογιι οῦ- 

στο τις 939... 15 
Οχον. Εαυΐταγα 96..Ε 
ΟχονινοΒοτε, το. Α. ὀχούμμνοι.1 8, 

[) επὶ δι ἵππων ὀχου μενοι. τὶ ὦν 

ἐπυχειὃς.1 80:8. ὡχόῦ.18..}), 
χη εῷ ἵππου ἱ 21,.8 

Οχϑη.ης ἥν θοετ. Ἀ1ρ4323.4. Β, 
324.) 22 9:6 

Οχϑυς.ὃ. Ροξε; Ἐαπια ας 936.Ε. 
Ὀἱς.9ο66.8.9ο68.8 

ΟΥιαϊ τατα) (πϑριαΐτατά 240. 

ΟὙίζεν. [ἀγὸ νϑηῖτα 2190.Ὁ 
Οψιαϑῆς. Οὐ {εγὸ; 4] ταταὸ αἱ- 

{τἶτρνεὶ ἀπεϊιοῖς. 24.}.82.8Β 
Οὐψιμος. ὅς Ροετ. ϑογοτίπιιδ ὀψιμόζ " 

᾿ 86..Ε.8σι.ἃ 
φάγος τις ἀρρε!ο γ89..8 

Ππ ͵ 

πε 

Αγαὶ εἶνε αἱ Ἐὰ οτῖα 2418 
Παργετὸς. οὗ, ὁ εἶα 979. .Ὀἱς 

Παι δὺυκὸς λόγος: ἀὐάτογία Οἴδτῖο.4- 

τοι παζγᾷτιφ 21.8. 

Πα δίσως.ὁ, Ῥυίο! ες πέσ Φ. α 
Τα δονύμοος ἀρὰ 1 αςεάατποηίος 

415 νοαγεῖατ 676.Ε.6γ8.ἃ 
όϑο.Α ' 

Ῥα δοξοφία. ἡ, Ῥαδεούιη, ν 611 ἰ- 
δεγογατῃ δἀπσατίο 8,8.4 
Πιάλάϊσχεα. "6. ΑὙτ οἰ» πο [μι- 

ἑξατοτίη δἀποεγίατίο [πρετᾶο 
ἴο!οε ντὶ. Ποας 7236.Ὰ 

Παάλαμάϑα!. Ροδιςαιη. Μαπίδιι5 
εἤϊςετα τοι. Ὁ 

ΓΤ Σλαμναῖος. Ροῦτ. Θοοίεγατας. Οἱ 

πλᾶῃιι ργοριία ςεὶις αἰαιοά 
Ρατγδιίε 226. 

᾿αλτὸν. οὗ, τί τγασυιΐα. το ; Ἰασυ ], 
ἃ πάρλώ. 1νἰδτο, ἀσαϊοτ. 9.1), 
το Ο0:Β.1τοϑ.(,ὃς ραΠ πη 

ἡχαντοδαπὸς,ἡ ὧν. Ροδτσαι). ΟΠ Πὶ- 
φεηῖ τς 2.8.174.Ε:177.}).178 
Βιιϑ8.4.Σος. .209.4.2.48: 
1):327.}).381.4.:4.7γς..4.88: 
(.499.Ε.ζο τ Οἱόςς.Β.671: 
Β.γ8ὃ9.(.936.4.δὶς 

Τάύπϑεν. ΡΟ δτΟ Πα ἴ4: 20.1.8 
Παρα, μ᾿ δυτικῆς 5 αὐτὶ αἰ πσθς, ματὶ 

αἱ πατικῆς οἰΐναὶ) “αι Τιοασα φέρνᾳ αὖ. 

ᾳ ϑ Ἶρος, ἐϊτν πσξὸς τὸν Τιὡπ φέρνῃ 

8. : 
“δαθλήματα ΡΙμτεὶ 4τ6.ἃ 

«ἰρᾳγνώναι Ὡϑλπνος. Πα τε αἰΐααα 

αἰοΐ τὶ γιὶ 
Ταρωιτ δῶ αὐοὶ πνός, Ὀ ρ ΓΕ σατί ργό 

αἰίηιο οὐπϑσια 
ὔβακλιτης. υ. ὁ, ς Ποτ. χυ] [αχτᾷ 

αἰ’ χυξ αἰ δέτ, νοὶ ἐρδτ το. Ὁ 
ὐδο μεϊξεοϑωι. θ τα τουῖτα, σἰωὺ πόλὶν 

“ἰεαμειβομάνου τοῦ τρὰτεύμα τς 
τ41:κᾺ 

«ὐδῳμηρίδοον. τέ, Ἐδπλοτγαπη τοδι- 
πιοητᾶ τ69.4.172.8.(0.26 5, 
ΟΣ .9) ᾿ 

᾿ὡὐοοέμονος. ὃ. ΟΟἠΠΔῆὴς σφο.Ο 
“ὐοῳ μόνιμος, ὁ, ΡΟΓΠΙαηδης. Οοη- 
“ ἤλης 781.ἃᾺ 
«Ἰ ρα πλευεάδρον. τὺ. Τ᾿ τευ πα τόρ τας 

τηδηζαλ 169.4:172.8.9 1 2. 

: ᾿ 
ὐοαρῥύματα. Τὰ πφυϊδιῖς ἀἰςάτητ 

τοτηΐ που, Ζα] 4]1Πς ρτεῖς αὐ - 
ἀπητις δα παιες πηρει δ τη 

4.0.6 
φθξαφεδες, αἱ. (ΟἸσππ 918.8 
“«Ἰδᾳςώτης.ἐ,ὁ, ΑΙπο 9, ΑΕ τὶς, 8. ἢ 
ΠΌΑ 17 τ. ΑὐΣδ Σέ χο. Ο 
61ι.}.7 49:0. [8418] ωὐραςώ- 
προσ. ΕἸοροπάιιπι, Ορί τα! αττῖχ. 

“ὡὐϑδαυτικα. αὶ “Ὡαυῆκα ἡδδναί. ρτα- 

{εηβνοϊαρτας. 53:49. Ὁ: 
20 ς.Β αἱ ἐκ Κ' ὡ᾿οφχοῆμα ἡδοναί, 

ἰάοπὶ 237. 
Γαρϑίνος.ἡ, Αἰδημονἑξερὸς ΔΥδ ἐν τοῖς 

ϑοιλάλίοις πεερϑένων. Ὁ ΕΘ ΟΠ ΠΟ ΕΚ 
1Π|ς νἱγρ  πίθι15, αιιᾶ ἰπ τΠα]α- 
τς ἀερῦτ. 6.8. (. Τρερίτιῖγ 
8.ἃ ΠηΑΓΡΊΠΕ ΠῚ, ἐν τοῖς ὀφ)αλκιοῖς. 

(4 π΄ πιατρίπἰς Ἰεξειοπεπι 
ἰςαααπιισ, Ρὲγ σαρϑίνους ἰῃ- 

5“ 



(οἰ Πρό πλιι5 τοὺ κοί ες» 4118 τα! 

οουϊοτιιπι ραρ1}145, φαὰπι γίγ- 

φίηες Πρπιῆσαητ. δεάνοχ ὃς 
ὁμωνυμίαν, ὃς σωυωνυμίαν,ἀϊποῦ- 

(ατάταδη τατίοπε βαρεῖ. Οοη- 

(υ]ς Τιοηγ ἤπππι Γ᾿ ΟὨΡΊΠΙΙΠῚ ἐν 
τῷ παἰοὶ ὕψες ραρ.9. δίς ΕΚΡ.ΟΣ. 

ςοιηπηβηῖ. 
Παροδὸς.ἡ. Τταπῆτιιδ 2 53.8.15. 

261.0.}).316.8Β.322.0.326. 
Τ)..ς99.Ε.613.4Ὰ ᾿ 

Βαροινία ηιϊά. ῬοΓ ετίοτατοπη}- 
Ἰαῖο ἃ Οἰςούοπα νοσάτιγ. ἴπ 
᾿Αἰτοηϊᾶ ἀρὰ Πίοπεπι ((α(- 
πιῆ ' 80:1.4Ὰ 

Πιαροψίδες. α΄. ατίπα; ,γαία, ἴῃ 
αυῖθι5 ορίοπία ταςπῇβ ρρΡο- 
ΠιηταΣ 9. 

ΤΠιαρυφασμένα ὅπλα. Αἀτοχτα ἀΓΠγὰ. 
ΜΙΪΙτεσ ἀτηγατὶ., αϊ (α]5 σοτα- 
ταὶ ἰτοηίθιις ἢς δἀπαγοητ, νῖ 
1115 αἀτεχτὶ γἀοδητας 140. 

Παρώνησα. ἃ παροινέω.ὦ. Ῥεγ οὕτίο- 
τάτοτῃ αἰ γεὶ αἀΐςεγε, γνεὶ 
ἔλοετα 267. 

Παουδύςροῦτ. Οτιπὴ οὐαηίθιδςο- 
Ρἰϊ5 ὅσι.Ο 

Παύφν, μετ᾽ ἀπαρεμφάπυ.Παύσεις αὐ - 
σοὺς αὐαγκοίζᾳν κινδεκυεύσονταις [ἐν ἢ 

144.6 
Παύᾷν τὸς πα δας ἀπὸ ὧδ διδασκά- 

χων. εἤποτς Πἰδοεγος 4] πλά- 
σἰεῖς οοπηπλίττοτε σ678.Ε 

Παύεοϑαι. μετ᾽ ἀπαρεμφάπυ. Παῦσαι 
μεμφόμενος ἢ) 146 

πεϑδᾶν. ΝἸπεῖτο. 4.4. ςοπηρεάϊδιι5 
Ἰίρατα. ἡ χιὼν  ὑπατοζύγια σιευεπε- 
δὴσεν 3527... ΝΙΧΙαπηοητα σοι- 
Πείηχεγαῖ. 

Ῥέδὴ ἱππασία. Ἐσπυίτατίο » Πα Ρο- 
ἀϊςα ποιηϊπατιγ, αιὸα ἴῃ θὰ 
ςοηἰεγπραῦτιγ αι. 44 ςοττᾶ 
ἱπστεάίομπαϊ γατίοηοπι ν οἱ ἴῃ- 
τιῖτί, τα τη ροαΐςα 936. (Ὁ. 
8.42.}),015 

πεζεύφν. ῬοάίθιιβΊτεγ ἔασογε 315. 
Ὰ 

Πεζοπυρᾶν. Ῥοὐτίσαια, Ρεάδι51- 
τεγ ᾷςετς οόο.Ἑ 

Πεινᾶν; ἐἶτε πεινηνοσυμμώχων. ϑοοίο- 
ταιτη ἱπορία ἰαρογατθ, εογίιπι- 
41 αὐ χη! ο γοποπιθητοσ ἰηα - 
φεῖε 194.Ε, πεινᾶν, ἤπια πεινὴν 
χοημάτων 218.(Ο, πεινῶσι πὸ ἐ- 
σπαίνου ὃ. ς.}). πεινῶσι χρημάτων 
88σ.ἃ 

Πειρᾷν. ΑἸϊουίτι5 ρυια  οἰτίαπι τοη- 
ταῖς, τίω παλλαχί δὰ ἐπείρασε! 4. 
Α 

Πᾶρανἔχαν. Ῥετγίουϊο [δέξο (οἶγο. 
αὐ δ πείραν ἔχοντες 88. 

Πεῖραν διδόναι. Τ᾽ ςοίτιιΓ ἀΘ 60. αἱ 
{ἀατγιῖπὰ νἰγίατη, ν οἱ γοσια ται αἰ . 
ἀπΑΓα πη, 1185 Παίσοτ, ροτίοα- 
Ἰαπὶςΐτ. ας ἱρεοίπηθη Δ ἴ5 ὁ - 
αἶτ. φιοα (α}}1 ἀϊσιιης., ξαὶγς 
εἰρτειμιθ ἀομποῦ οαγ 3.2.4 

ΓΝ 5: Ε΄ Χ' 

Πάφον λαμξαίναᾳν.. Τ᾿ οίταγ ἀς ςος 
4αΐτοῖ δἰ !σαῖι5 ρεγίσα ατ ἔα- 
οἰτίπ αἷϊος (4}}1 ἀΐσιιπς, ἔαίγα 
εἰργουπα. οἰργϑιμιοῦ. εἤλγ ἐγ. 

Αὐτὴ πεῖραν λήψιοϑε 8.2.8). ἐπει- 

δὲν πᾶραν ἡμὴ χάξῃης 146.Ὁ. 

ι.6.Ὁ. ὦ πείρᾳ γυέϑαι 2 66.0. 

ὧν ἐμαυτῷ πᾶρανλαξων 368.10). 
291.Ε.7ζ80.Β.728.8Β 

Πείσαοϑαι. ἀοΓ.1.πηεά. ἃ πείϑομιαι. 
Ρᾶτεο 46.6 

Πέλαγος. τὸ. θοδ τίσι πΊ,ρΓΟ ϑάλασ- 
στὸ ΠΟΠΊΠΊΙΠΪ 151. 

Πελάζιν. ΡῬοετίοιιπι. ἀσοσάεζο. 3η- 
οζοις πελοίζεν. «α ἔογα5 ἀσοβάσγα 
14.Ε.[πλησιάζιν θ᾽ ΘΠ] ερίτιγ, 
4ιόά ςοιηπηπης.] 19- Β. τῇ ὁ- 
δὼ πελάσαι ΘῚΡΕ, 

Πελτάζν. Ῥεϊταπι σείατε 367. 
Πελπφόρος. ΒεΪτίξογ. (Οξεγατιις 

176.0.473.Ὲ.664.Ὁ' 
Πεμπαδαρχις, ν Εἰ, πεμιηῆα δάρχης 4.3. 

Β ὅζ, πεμιπαδαρχος, νΕΪ, πεμιηῆαἰ- 
δᾶρχος 44.8ἃ 

Πέμπειν. προπέμπειν. ρΓοΙε αι, ςο- 
ταϊτασὶ 38.4..Δἀβάπςεῖο. 

Πέμπειν πομπάς. ῬοπΊρᾷβ ἀρογο 

917. 
Πένεοϑϑωι!. Ῥασρογοπι ες δός.Ο. 

Ῥοδτίςιπι. 822.(.8δ ς.Ε 
“πἰνέςαι.οἰ. ὙΠοΠαΑΙογασα πηαῃςί- 

Ρία, ἰογυύααο Ποαρρο!]αρᾶτας 
481.Ὁ 

Τενέφερος. ὁ. ΡῬαιροιίοῦ τάς .Ὁ 
478.}.693.Ε.9:7.Β 

Πένης Τίς καλέει το 799.0.Ὁ 

Τέπαϑε. Ροξτίσασι. ΡΟ ΠῚ οτί5 82. 
1. ἃ πέπατο. ηπα: Ροῆιάεδθατ 
2χ68.0.. πέπαντοι σβενδόνας. [ - 
ἀαϑ ροίπεεης 597.0Ο. πεπαμέ- 

. νον371.})πέπαται 4τι8.4Ὰ 
Τεπλευσχκένον ) ( ἄπλευςον σι. αὶ 

Ττέωραχε. Μεάϊαπι 8 τροίἥω. πε- 
χορφίότες ἔϊεν 4237. 

Τέραϑεν. Εχ φἀποτίο ἰττοῖο 486. 
Ρ 

Τεραίνᾳν. (Ομ ΠροΓα. περαίνᾳν ᾷ δέον- 

τα το 8. Ἐ. περαίνᾳν τὸ πος ἢδμε- 

νον 1232... αξραίνᾷν ὅσα φαμέν 171. 
ΠΤ). Οὗτπα (ἃ ἐπΐραίνετ 15.3.8. 

204.06. Βῖ5..372.0. ς36.8. 
ς 82... 8ὃ8.8Β.849.0 

Γερα οι. Ὑταπβίρογα, χότων “ἶρα!- 

ὠϑέντων. Ε]15 τγαηςαξ!!ς 478.060 
Τερλάπῆφν ἀγαϑον τι τῇ πολ4ᾳ. ΑἸ ιο 

Βεποῆβεῖο Ἀφιηραθὶ. δῆΐςοτς 

στοο , 
Τεραξάλλάν. Ατηρ] εξ. αὐἰδεέξαλλον 

ἀλλήλους 339.0 
Τεραξαλλεὰχ. Ῥαζατα, δοσαίγογο. 

“ἰδιεθάλοντο πολλίω λείαν. [πσεη- 

ταπυ ρτύςἀδπὶ ΠΡ  ραγαγιητ7ο. 
Ε. 2), ϑα.Ε 

πἰξριξάλλεοϑα!. ΟἸτοιπιάδάο ςοπι- 
Ρἰεξι 168.8 

Περαξάλλεοϑαι ἵάφρον. [οἵα (ες ςἰηρε- 
το 80.Ο.Ὀ]ς 

Τεραξολὴ ΑτΊρίοχις. ο987.Ὰ 
Περαξεαλχινια . Βταςπίογαπιτε- 

σάτηεητα 169.Β 
Περαδρομος. οὔ. ὁ, ΟἸγοπίτας τς 6.Ο 
Τερίδρομοι.οἱ Μαγρίηςεβ, ἤαε εἰγ- 

σαϊξοταβ ρἰασαγί, Ππιε γετίαπὶ 
971.8Β.984.4.Β.991.Ε.992. 
1).993..4. Οἰτοαπισαγγοητεβ 
Ρίαρα ξιπίςα!! Β 

«ἰρκέπειν. Ῥοδείςαχα γάτα Ττα- 
ἔϊζατε το 2. Ὁ. «ἰριᾶπιν αὐτὸν 
ῆθτθι τϑτον ταῖς μεγίταις ἁμαῖ;ς 

«ἰελέπειν. Ἠΐαπο πιαχί πιῖ5 ΠῸ- 
ποσῖδι ργοίς αὶ 899.8 

«ὐἷραποιᾶν. Γοτα πῇ ἕασεσε 8ςτο. ἃ 
αἷδιπολεῖν τίω γώραν. Ἀ ἐσίοπε οὐ - 

τὰ 929.Ὲ 
φὐθίπολοι.οἱ. (Ἰτουίτοτγεβ. ΟἸγοίτο- 
το5,4 αἰ νεθεπι, ν εἰ ἀστιπι οι- 
{ποαϊς σαυία οἰγουμηςαπτ 9.29. 

Σ Β ς 

φἰθιῤῥυτος.ὁ ἡ. ΟἸΓΟΙΙΓῚ ἢτΠ15 9.21, 
Α 

ἰθίφροφοι. οἱ Τὰ Ἔτίττη οἰγοιπηδέξο- 
ΓΕ5. ΕΠ ΠΕς5 οὐ  ΠΊ ογο5 οχ το παῖ - 
οτἶθιιβ, {ας τογτίβ σοπβξεξὶ 

97.0.0 
πδριτέμνεοϑαι. [το Γοἰρί. αὐ ματα πε- 

ἐκτεμνόμενα ὑπὸ ἵ ἱππέων ἡλίσκε - 
τ 13.4.7). αὐριτέμινᾳν ἰὰτ ΠρηΕ-- 
(τ ἴτοῦ δἰ ἴσα οἰγοιτηοί ἀξγε, 
Ρταςοίάετε. Θτοά (4}}} [εἰ] !οἰ- 
τοῦ ἀϊςιτητ, σου ΡΟΥΪο σμεπηϊπὰ 
παίςαπ, ΡΟ ᾿[τιγαρροτ. 

πιτεὼχ. Ροδτίςιπ. Υ οἷα 2.6.8 
πεσροξύλος. ὃ. 472.Ε. ΟἸ]αρίάος 

ἰδαι!αταγ, - 
πεσροξολία. ας ἡ, 38.9.1). ΓΑρΙ Δαπὶ 

Ἰδσυατῖο. 
σιϑανὸς. ὁ Υ͂ εἷ Ροτίας πειϑανὸς. ΟΡ - 

εὐΐςη5. Μοιίρογαβ. αὐβρώπους 
πειϑανωτέρους ποιῶν. ΗοΠλΐπες 

οδεαϊεπιϊογεβυθάδεγο 8.5 7. 
ΓΟ. .9066.8 

σπίῆος. εἰς τὸν τετρημένον πῖϑον αἰτλέν. 

παροιμία εἰς τὲς μαώτίω πινοαῦτας 

λεγρμάνη. [ῃ ἀοἸ πὶ ρογγα πη 
[ἀυαι]μαυγῖγο, ρου δίαιτα 
ἴπ 605 ἀϊέξαπι, αἱ ἐγα τὰ [ἃ- 
Βοτγαης 840.Β 

σπφὸς. (ἱ Πίος Παδοτιγ. ἵνα κακεί-- 
νοις σπουτερὸς ἧς 1.4.ἢ 

πιρύς. να] ροτ[ὶ5 πειούς. ὦ ρατγίια- 
ἀσηάιπὶ ἄρτι, ΔΟΠοιΙς. πεῖς - 
τέρας λόγους λέγιν. ΨοΓ Βα αἀ ρογ- 
{ὰλάἀοηάιτη Ἰάοποα ἔλσοσε 28, 
Α 

πιρο εἶα, Διδόναι, ἃ λαμξαΐᾳν ζξ πικεί. 
νίτγο, εἰτγόχις Π4ςπι ἀαγο, ὃς 

δοοίρογο 7.4.0. ἡμῶν  πιςοὶ ποίη-- 
σον 92. Β.. ἵ πιςεὶ «ὐοοὶ σο  λάξω- 
“κεν. (δ αὐτὸς δίδωσιν. 14. ἔχων 
παρ ἡμ() σπτιςαί 95. Β. περοὶ πάλιν ἔ-- 

δωκαῖς μοι, ᾧ ἔλαξες παρ ἐμοῦ 770. 

Ἑ. χ81:,.4.8. 390.Β, 240.6, 
31. 

σηφεύφν. πῇ ἀατίιο, ἔγετιπι οἶδ. 
πῶς. 



ετὶ, πῆς χρήμασι! πιςεύψν 27. Β. 
«οἷς ἀδήλοις πιςεύειν Σ7. (Ὁ. πιφεύᾳν 
ἀλλήλοις 171. Α..239. Α. (πρίὰ5 
297. τῦῖς ἱερυῖς πιξεύσεις. [ἀοτὶ- 

ἢ εἰς ἔγτοτιις 3..6.Ε.3.4.8.8.3:1- 
Β.4οο.Β.6ο7 Ὁ. 

σιούτης ἡτος. ἡ. ΕἰάοΠ τας. Π 465 266. 

Ό 
πλαϊ σιον. τὸ, Ὁ ϑάγλτιιπι ΠᾺ]] τὰ πὶ 

Δριηθη. πλαίσιον ποιέι οϑει τῶν ὅ- 

πλων304.Ε.30{.4..210.4. ὈΪ5. 
ὈΠΛΣΕ ΑΞ 11 Σ. Ἐς 215κ..2.2.6ι 
Ὦςς 17η.(.6.8.8 

πλεονεκτιςοος. ὃ. ΑἸ  ΠΠ πγις 713.Β 
πλῆϑος ὁδοδ 375. Α. γ14ς αριϑμὸς ὃ- 

δοΐξ, 

πλῆϑος χούνου 37... Τοιηροτίς ίρα- 
τα τι 427. 

πληρίσερος. ὁ, Ρςπίοτ. (ορίο ον, 
Οὐοριααδιηάδαπτος 852.4 

“λήρους. ὁ. Ῥοῦς, Ρ]επας 246. Α. 
2{4.}.2 ς .Ε.χ.64.4.779.Ὁ. 
3:). .4τς. Ὁ. .416.Ε.47..8. 
ζοφιο ᾿ 

πληοιίςεοον. ᾿ΓΟΡΙ5. (ἘΠΊ σοη - 
-ο πλησιΐςερον Η μεακλεοιῖς 738. 

“πλέσιος τίς καλέ τῷ γοο.Γ.Ὁ 
πλουτιχραπία αὐ 81.060 

πλῳυτηῆθλοι. τα. Εεζυπιὰ ᾿απαςτῖς 

Δρρο!]ατυτα 438. 
φυδαΐγραι.αὐ ρφ αἰ: 2180 
σοδοπὸς, χὴν. Ροῦτ, (45. 328.0 
ποδηρη. χίτων , Δά ρεάε5 νίχας ἀε- 

τα {{ὰ ταηῖςα 169. Β. πεδηρὴς ἀ-- 
ασὶς 264 Α 

σουδιζει».Ττηρεάϊτε. ( οπιροάϊγο. 
(στ! Ρα ας ἰραγθ 80.060 

συδὸς εσθαι. αἱ. Τοηάτζα]α; Ὁ 90.Β. 

δι. ΟΕ. .Ε.991.Ὰ 
συδωκπ:. εἰς. ὁ ἡ. Ῥοοτς. Ρεάϊδιις 

οοἴδι. γ84. ..037. Οὐ 981. Ας 
98.0.8 

σπιϑεν. Οὐρετε 4321:.Ὁ.674.Ὲ 
αὐυιξνικ αϑαν, “«ϑᾳσκ εὐάζειν οἱ πιή- 

Οντις ἡμὴν τι ὔγιτδαα. Ου τας 

προς ἀγ1ᾶ5 ΠΟ 5 Ραγεηῖ 97. 
Ἑ 

ποιεῖν κατα δρομίω". κατὰ τρέχήν. Ἔχ 
εαἰ ποηεπι σοῖς 5ΠῸΟῸ70.Ἑ 

ποιητὴς ἥ πρὸς τὺς πυλεμίες μηχανη- 

μάταν. Μο] το πτηλ δἀποτίις 
Βοϊξριν οχοορίταιοσ 35.060 

σοι: αἢ νειν. Ῥοστίς. Ραρηας ρεγ- 
(οἱ σοι στοά ττο.8Β 

πόλεμος ὁ, ΠΥ α ΠῸ ΠῚ 263. 
πολεμαύχϑον. τὸ. ῬοΙοαγοοσιιπῈ 

ςοποίαιιο, να] σδίςα! τα, γεὶ 
ἄοιπιις {67γ.4Ὰ 

πολίζειν τὶ χωράν. ΕΠῚ ἰῃ ΔἸ χιο 
Ἰοςοςοπάσγε 288.8 

πελιπούειν. [ἢ Αἰ τα οἰ αἴταῖο νΠπο γα 
Ό ν᾿. σελιτεύονίᾳ παρ αὐτοῖς 

442.0.κτ' νόμοις πολιτεύειν 461. 
Β...8.4.(ὐ συμπολιτεύειν {1.4.8 

πολιπευειν. ὰ ἐπηριιδ. 4 ἀπ] ΠΠἜγαγα. 
Γ΄ ρὲς τὸ αὐτῷ, ἴδιον κέρδος πολιτεν - 

ἘΝ ΕΣ Χὺ 

ὄντων 4309.8.46:1.0 
πολιτεύφοϑοι ἰδ ΠΊ ἃς πολιτεύειν 461 

.474.Ε.4γ8.8 
ποππυσχιός. ῬΟΡΡΥίΠλι5, α] 4 9.4.7. 

[Φ}9] 
πυρεύσιμιος. ῬΟΥΠΊΟ ΔΙ] 15. ὁδὸς αὐβρώ- 

“ποὶς πυρεύσιμος 1900. Ἑ. πορεύσιμον 

ἔδαφος 191.4..Ὀὶς 
πορθᾶν. Ροζτς. Πορορα]αγί 418. 

ἐδαῖγ όν ὃ ἐς Σ γ μού κογάσιθε 
{70.Α. 99. . ὅ04.Ε. ὅο7. 
Ε.6ι8.Ε.6:1.8. 6ς5.4.Β.616. 
1).668.Ε.γσϑ.α 

πορσειύειν. 1) δτί οι ΠΊ ράγαγς, τοῖς πο-- 
λεμίοις κακεὶ πιρσύνειν. Βοίιθι5 

πιρὶα ραγαῦα 30. Β. πορσιώοντας 

ᾧ ἐπιτήδεια 98.})..90.Ε 
πορφυρίδὲς ςολα!.213. Ὁ. Ῥυγριγοα, 

Ποῖα 
φρέπων τὴ ἡλικίᾳ. ταῖς ἤοτοετο, α- 
τατο πη σποτη οἢε 266.8 

αεό. Ῥτο.ςα πε ροηΐτίιο ΠρηιΗςᾶ5, 
Ραιγοσίετατη, τατο πη, Γοηίετ- 
πατίοιειι, ἔα ογο . τ τών 
ςρα τιωτῶν βαλεύεοϑ. ὕτο τ}}1- 
τίδιι5 σοηζιίτατο, ἃς ςοίαἰτα - 
40. ςοπηπιο !5 ΠΠογα ργοίρὶ- 
φογα 36... πξεκι δεωεύειν πνός, 
᾿4ο6. Α. βεξελερχ πεὶ ὑμὴν, 
416. Β. πὸ ὑμὴν αγουπνήστωΐᾳ. 

417.8..τὸὸ τῆς πόλεως ϑύφν 690. 

ΟΟ. πεοννοῦσι ᾧ πρφκι" δεωεύοισι τἶι᾽ 

πολιτῶν οτϑ, Α. 919. Β. τὩο9 δ᾽ 
σῶν ἀγαϑῶν μαχομένοις 919... 
τ τος 

“εΡ. ΕἸεξεἰοηἑ (Ἔγυΐθῃς, 414 41}-- 
αι! εἰϊρίμηι5, ὅς σατοιῖβ ἀΠ- 
το ροπίνηι5. ςφατηγοιὺς αὐρέ!οϑτα 
“πο πατέρων. ἃ τος ἡμδ᾽, οὗς αἰθδὰ 

τῶν πολεμικόν φρονιμωτάτους ἡ γού- 

μεϑα σοι Α 
πεφαηφγίύειν. Ῥετάποςοτα, Οοά 

Ἰοποπος ςεγείο]ξε, αὶ ροτ- 
ἀπέξοτοβίάθο νοςᾶταγ ὅ9ο. 

πεοαχργεία.ἡ. Ῥετάπέξοτιπι, Πὰς 
ἰεμοηᾶ δῖβ 89. Α.]εποοϊη!, 

“ρϑαηγρηϑς ὁ. Ῥετασέϊοτ. ἰεπο 
ϑοο.Ο 

φροξάλλφν. ᾿ς οαἰ απγηΐα ἀςσουίαγο, 
Νοιηςη α]ϊςυΐας φἡ Μασ!ῆτα- 
τιπὶ ἀοἔογγο. πιρθνέλήϑησαν ἀλ- 
λοι πήῆαρες 41:1.} 

“ροθολὴ ,ἧς ἡ. Αςεουΐλτιο ἀε ςΑ|11- 
τηη]α 41:1.Ὁ 

“ππρϑθολή ἡ ῬΓΟΡ σΠδσι] πὶ 771.Ε 
φεοξολὴ ξ΄ σώματος. ΟΟΓροτΙ5 ΟὉ- 

ἰξέξιις 994. 
ποοξόλιον. τὸ. Ν ΘπαὈυ]τη. ἤς ἀ1- 

Σς ῥεππι, απὸα ξογίς δ οίαταγ 
9φοι. Ὦ.Ε. 992. Ὠ.993. 4.8. 
πος ἀλλεάϑοι πὸ πσοοξόλιον 993... 
προσφέρειν πὸ παρφβόλιον. 1 14 6π|, 

Π).Ε.δ5 994. Β.0ῖ5.0. Ὁ. δίς. 
Ἑ 

προθολεύειν. Ὀτία5 ἐς !Βεγαγέ. Οδ- 
ΠΙϊο ργοιίάοτς. ΟοηΠΠ ρείη - 
εἰρεπι ες 23 ς. Β. σιόδνλος 6- 

πίπιίη αὶ ἐρα δ ρτιπιασίας Οὔτ 
(]., ὃς δοῃατις ρυίποορ5 ἀρ’ 
ΡΕΙΪατατ. προξυλεύφν τύτων. ΗΟ 

ταιπὶ σδιιία οοπίμίτατς, νεϊρίο- 
ΤᾺΠῚ ΠΟΠΊΠ] ὁ ἰϊς ρτοίρ οἴακας 
298.}...49.4Ὰ 

πξόξολος. οὐ. ὁ. ῬΓοΟρΡΟρΠΔΟΙ ΠῚ 
2 ΑΟΣΘΝΕΞ 

πεογραφή ἡ. Ε ἀϊέξυτη 9ο6:.Ὰ 
“υξϑκόμε.ν. πός. ΑἸτοτίοσ οαυΐ τα 

9ο39.(.Ὁ 
πϑομεχόν. [ἢ ῥτίπηα αοὶε ἀηῖς ἃ- 

Ἰος ρΡυισηαγα 86.ΑᾺ 
πϑομα χων, ὠνος.ὁ., Ῥτορυρπαςυ 

4:6.8 ς 
πϑομετωστδγιν. πὸ. ἘτΟτὶς τοσῃπγ- 

τ τό9.Ά..171.8.263.1). 912. 
19) 

προνεύειν. ΑἸτετῖας Ῥτορεηάοτα 

94:.8 : 
“προνομα), εἰν. αὶ. Ῥαδυατίο. ( οπι- 

τῆσατι8, Δα ἤποπὶ 4 ἀπ 
τη ἶτος εχ σαί τίς Ῥεο Ποσυπ- 
ΤΌΣ ας 2. Α. σαὺ παξονομκοῖς λαμι- 
ξάνᾳν ἴᾳ ἐπιτήδεια 3.4.4. 8. πσρονο- 
μίω ποιαύμενος 43... πεονομεὶς 
ποιόμανοι 47... 

προξενῶν τινι κίνδμῦον. ΑἸ ταὶ ρετί-" 

οὐ] ςοπο ατε 3238 ς..7ο9 2.6 
“ππρῤοδὸς.ὃ. δ. ΠΠ4τηαττν Που] ἐΠς 
Οὐ ρτεςφοεαίτ, Ὁ αἱ αητείτ ο 61. 
ΘἸΡΙδΣ ' 

πεϑοδὸς ἡ. Ῥτοστοπις, 4929.8 
τῳοϑϑπετής.ὃ, θροεῖς. θγοόπις. θτα- 

ςορ5. Ῥτῦρτιιϑ δ δ χυϊα 463. 
Α΄ «ξοπετέφοτος 461. Ο. 607.Β. 

933.Ε, 
«φ᾽πετῶς. ΠΏρετιι ρτα οἰρ τὶ. Ργα- 

ΕἰΡίταητογ 912.) .94ζ.6 
πεοπηλακίζειν. Γ δτειηπογε 719. Β 
φεθπλους.ςοὐ, ἀοἴ Ας πορτέπλους. 

ους :-49.0 
φρϑπον αν. παρϑκιν δειυεὐέν. πὐροφυλάτ- 

τῴ. Ῥτο αἰτἰς ἰαθοσος {ιδίτο,ρο- 
τίς] δάϊτε,, Ἔχουθίας ἀσοζο.. 
ϑυρδιιάϊτες αατεπὶ τῶν ἄλλων 
917.Ε.ο18.4Ὰ 

τεὸς. μετὰ ἡυικῆς. αὐτὶ τὴ; εἰς. ἐἶτε 

πρὸς μετ᾽ αἰδιαπκῆς. πσεὸς τῶν ἐλ- 

λίωων φεύγᾳ. Αἀ Οταςοσ ἔιρὶς 
270.Ὰ 

“πεὸς φιλίαν. φιλίως. ῬεΓ ἁπλὶ οἰ τ|4Π|. 
ἁυϊςὲ 2.11.4 

πεοσαγειν, Ὁ αὐϑφίγειν τίω ςφατιαὶ τί 
δία φέρ4. ἃ πῶς ἀμφότερον ποιέ ταῦ 
1490.6 

πιροσείλλεοϑοι. ΑΔ ΠΙΪΓς 223.8 

ππεόσβαῦς τίπος. Γι Οςι5., Δ ΠΟΙ 
Ρατοτδοςο]ας 22.4.8 

ππεοσβλέπειν ἕινί. ΑἸΙφαεπα ἱπταοτὶ 
880. 

παρόσϑετοι κόμα. (ΟΠΊ 8: Αἰ ἰοΠ 45, 1185 
σαρ τί θι15 ρρο πα ΉταΣ ϑυῖδ 

πεθοϑημα. τὸ, ΑΡΡαμαχ 782.Ὲ 

ππεόϑιος. ανον. οὔτ, ΑΠτΕΓΙΟΥ 991. 

Β 

«ῳοίςοχ. Οπροτς. Αρρετζοῖς. ἥἥαν 
ασρςξ 



-πν 

φῳρφϑσίεται.εἰάεπι ἀρρετίτ 83:0 
ἀφήσκοπος.ον.ὁ, ὄρδενιτος »4αΐ - 

᾿ἰφαὸ ἐρεουίαπαϊ σααία Ρτα- 
τηϊτείταγιζο. Β.6875.Ὲ 

πρθρος.ὃ, ΕἸΠΙΓΙΠ1115- τὰ πεόσοξβε 

1{1:.8 

πφρερνίδγον. τό. Ῥεξξοτί5 τεσιιπιέ- 
ταπὶ τό. Α:172.8.263.Ὁ. 

91:.Ὁ ᾿ 
πεοσφιλῶς. Ατηϊςὲ, Αηΐπιο δοπο- 

ποΐο 4σβ8.Ὁ 
“πϑϑπλέν. ΑἸϊ χα  ἀ ρτῖῖ5 Ρεπάοτο. 

Ῥεριη!ᾶ ρτίι9 Πα ΠΊοΓΑΓΟ Ὁ 4. 
Α 

«ὐϑδοπεδίω φεύγειν. Ῥοεῖ. Ατιοτίο 
γαΐτα οἰτὸ ἕασεγα 7:4.ἢ 

“τοφορα ὥς. Ημας δέ! ας ἔοετὶ οϑς. 
Α 

φεοφύλακες.οἱ. Ῥτίπι! οχουδίτοτεβ, 
Ρηϊης ἐχουδίας 278.4.0]15.8. 
283.8.299.Ε.383.Ὲ 

προφυλακὴ ἣς. ἡ. Βτίτπηας οχοιθίς. 
Ρείπι οιμξοάες ττο.Β.968.4Ὰ 

φερχωρεῖν. ἰὼ ἀυτῷΐ πέμψης χρήματα, 

ὁποίᾳ σοὶ πεϑχωρέ!. δ᾽ ταπταπη ρα- 

οαπί ας, αδητατῃ τἰδ᾽ σοηςοάϊ- 
ταγ,ἱρῇ πιίοτίς 7..Ὁ 
«ξοὶα ἴα) (ὀψιαίἴᾳ 24..4.3ο7. 

ἙΕ 
πραιμος ὃ, Ῥοξτ, Ρταςοχ. σπδρὶ- 
μωώτατος.τααχὶ πὸ ργάςοχ 861.4 

Πρωρεύς.ὁ δ᾿ κυξερνή του δέρίκονος, πον - 
φεὺς τῆς νεώς καλέ! τὰ 84:.Ὁ 

Πρῶτον, Ποη (ςαιεέπτε ἔπειτα "49. 
(.2ος. ΒΒ. 207. (.Ε᾿ 208.4. 
212.4.8.214.Ὁ 

ΣΙρωτόπλοος, ους. ὃ. Ουΐ ἴῃ ΡΓΙπτα 

ἔτοητα παυίρας {ζ49.6 
Ἰιρωτοςώτης.ου.ὁ, ΑἸ ς5. τ5. ὃς. 

(.167.(.Ε.17γ4.0.686.8 
Τππτῆξαι. ξοτπλάατα. σοπίξογηδτί, 

67. Β. Ῥοξτίςμπι. ὡς φοξόμενοι 
σβήσσομεν 79.Ὰ 

Πυδοχρήςοις νόμιοις πείϑεῶχ, Γορίθιις 

ογᾶοιΐο Ρυτῆϊο σοπηρτγοῦατὶς 
ΟὈταπΊρογαγα 683. 

Πυλοωῦ. Ροττῖς οςοἰαάετε {72.6 
Τυροὶ χαίφν. ἴᾳῃ65 Δοοξάοτε 8ο.Β, 

συροὶ καύσαντες 81.}).317.0. 
218.Α..πῦρ καίοντες 32. 1). τοῦ, 
2.2... Εν θεο 

Πυρχοδῶχ ὀχυροί. Μαπίτίοποϑ εχ- 
ςεἰᾷς Ἔἐχίγιθγα τ. 

Γυργ)όμαχᾶν. Ταιτίθις Ριυρηδη- 

ἀοτοίξεγε χὰ 
Πυργομαχον. Τ ΟΣΓΙ τη ΟΡΡιΙσηατα 

426.8 
Τυρφαφλεγὲς καῦμα. Αἑάοτ Ἰρηϊ5 ἰη- 

{λτ ντοης ᾿ς 464.4 
Πυρπόλέν. Ισῃ 5 Δοςεπάςγα 80.8 
Ῥυρσεύφν. Ἰσηΐδιι5 Πρηίβοατο α«]1- 

4υ4 416.0 
Πωλεύειν. ῬαΠ1ο ἐχαΐηοϑ ἱπ{ῖταε- 

τε 93..8 
Τωλεία. ἡ. ῬαΠ Οτα ΠῚ Ἔα ΠοΥιΠὶ 

παττίοπάοτιιπι γατίο. Ὠ[{ςἰρ]!- 
ὩΔ.]ηΠ{ἰτατίο 935. Ὁ.93 6.4 

᾽ν ΒΕ τ; 

Πώλευσις. ἡ. Ῥα]Π]οτῦ εαιποῦιπι 
1τπη{πἰτατῖο Ὡς... 

Πωλητήρμον. τὸ, Ταθοτηδ νοπάοπε 
ἀϊς πιογοίθιι5 ἀεἰίπατα ὁ22.6 

Γωλοδάμνης. ὁ. ῬαΠοτιτα ἀοπλῖ- 
ἴογ 93.5.8. 

Πός. φιοιποάο. Ποη ἱπτεγίορα- 
τίαὲ 30.4.36. Ε.τοο. Α.1ο 1. 
1).τοσ. Β. δί5. 135..4.171... 
173. Ὁ..214.4.222. (.26ο. 
..τ6τ:4 

Ρ 

᾿Αξδοφορεῖν. Ν ΊΓσΑΠη ἔογγε. ζηι- 
δα δοφορέιν 943.6 

Ῥαξδωΐᾷ ἱμαπα. Μίτρατα νείξες 
2τ0:Ὁ 

Ρ᾽ αᾳδιουργέιν. οἵἷἷο., φαΐοτί, ἀςΠἀ α: 
λάμπ! ρος ΣΑΣΧΣΞΕ 

Ρ' «διουργεῖν. Ἰσμαπὲ,, ἱερηἰτέγαιις 
(9 σετεῖε 2χι.Α 

Ῥαΐζειν. Ὁ υἱείζετε 197.Β 
Ῥ' ἀχος.ου.ἡ. ϑρίπα οὸ 2. .ὈΪ5. 
Ῥτὴ ἡμέρᾳ. Τ)1έξᾳ ἀϊε5. ἐς ῥητίω ἡ- 

μέραν παρῶναι. Δα ἀἸε ΠῚ ἀϊ ἐξ απὶ 
δάες ζ02.0 

Ῥηήρά.ας ἡ. ἘΔ Ι δε. ἀαϑϑοὲ τέω ῥή:-- 
αν 391.8 

Ῥ' ψοκίνδωωος. ὁ. ῬτοΙεξξς αἰιήαοὶα 
Βοπῖο. Αὐάαχ 72 3. Ἑ. βιψολίν- 
δέωον ἔργον. Ἴ ἐπλογαγί πὶ Ἐλοὶ- 
πιὸ 7214. 

Ῥίοφῆν. ΘοΙΒόγδ, κα ῤῥοφῶν, ὃξ ἀ- 
ποῤῥοφέν ἴο. ΟΟ. ῥοφοωῦᾷ πιῶν ὦ - 
ἀσερ δοιὰῦ 272: 

ΡῬ'υἱῶαι. ΕἸπεῦς, ν οἱ Η χε. Ε᾽ ῥῥύη 

217. Ὁ. σωυεῤῥύησαν 321. ΤΠ). πᾶ- 
δαβῥυεη 3.28.4. σωωερβυήκεσειν 
3.46. Β. συρῥύησαν, νἰτἱοκὃ ρῬτο 
συῤῥυώσι 46 .. ἐῤῥύη ἐκ τοῦ σώ - 

ματος αἷμα 177.4 
Ῥυυθμίζν. ΕἸεραητεῦ σοπηροπεῖο, 

ὧζ οὔῆδῦε .241.Ὲ 

Ρῦμα. τς. τ. Τἔλτπ|5. ἐκ πίξοῦ ἑυμαῦς 

307.Β. Ιῃτγα (ἀρίττα ἰξξαπη. 
Ῥύμη ἡ Ππροτας 95. 
ΡῬ' υταγθγεύς. τωξ. ὃ. Ποτγαπ ἀπέξο- 

τίη. Γι οτιίπι, 4πὸ 48] ἀπ: 
σαμταγ ὃ41.4Ὰ 

Σ 
Αἰ γαρὰς δὸς ἡ, (Θοατίος. Ὁ). 40, 

Β.41.Ὁὴ 

Σαώπρος. Ροδτίσιπη. Μαρὶς ἔα ιις 
1ι64.4 

Σίγλος. ὃ, ὁ σίγλος διώατα ἑπ]ὰ ὁξο- 

λοὺς, Ο ἡμιόλιον ἀτίικούς 2 ς 6. Ὁ 
Σιίγμαζ. τα. ἱτογα Σ. {23.4.0 5. 
Σιδηρεία.ἡ, ΕοΓΓΙ ἔο ΔΙ ο Πα  ἂτϑ 34. 

ἙῈ 
Σιδηρεὺς, εως. ὁ. Ἐαδέτ ξεΐγαγιις 

6:..8 ο:4.Ὁ 
Σίδηρος ὃ. Τιοσα5,ν δὲ ἔεγγιτη γεὴ - 

ἀϊτατ. ΕΑ ΓΟ τιπὶ ξοσγαγίοσ πὶ 
οἴδεῖπα 494.6 

Σιμῶνιχωρζον. ΤΠ Οσι15 ΠΟ] 115. «ἐο. 
Β. ςοἰαϊ5,, ὃς ἀδσαεχις ἰΌςας 
ρ89.Ε 

Σιμουῦ ηπσιμοιῦ Οὐποσιμοίῦ ̓ Ασεῖξ 

τεῖα ς7ς. Ὁ. Πεβείεηάο ἃ- 
ἘΟΓΓΟΓΟ ᾿ 

Σίνεοῦπι. Ροὀτίςιπι. σάεγε, ποςε- 
ΤΕ, ΠΟΓΓΙΠΊΡΟΓΕ, πολλὰ ἡ σῶν 
σινόμεθα 7 8.1). πολλαὶ σινομμένους Ἐ 
μη δυκήν 141. 19). σίνεοϑαι τὸς πολε-- 
μίῳς 687.}.9.2.Ὲ 

Σιὸς, οὗ, ὁ, Π)οτίςα πη γοσαδαίαπι, 
ὁ ϑεός. εις. Ἡίΐης «ἰδ 516γ]- 
1, Σἰξυλλα, ἡ ΤᾺ σιων, ἐἰτε ϑεῶν τίωὼ 

βυλίω, εἶτε τοιὶ βελαὲ ἐξηγουμένη, 

αιιᾳς Πλξοσγιιπιν οἰ μητατθτῃ, ἃς 
ΓΟΏΠ]Ϊ4 Βοπιἰπίθι5 ἱπτογργε- 
ταθατιγ 391. Ε. ναὶ τ σιώ, Ρεΐ 
Τ)εο5 βοπΊΠΟ8 5 ἐοἰ]ςεῖ ρεγ 
Οἱδίζογοπι, ὅς ΡΟ] σεπὶς23.4 

Σιτέϊἀχ σίτοις. ΟἸΌΙ5 γείζὶ χοϑ. 

Σιτευτὸς,ὁ, ΘΑΘΊΠΑΓΙΙ5 3.4.8 
Σκαλεὺς,εως.ὁ. ϑατοι! ἃ 862.4.6 

Σκαρδωκύπειν. ΓΟ ΠΙΠοῖΘ 21.}), 
884.6 

Σκεύη ζῷ. ὈαΠτοτ ἱπιρεαϊπιεηῖα 
121.4..15 6.Ὁ 

Σκευοφορῶν. (ὐαἸοποπὶ εἴ. ϑαγεῖ-- 
ΠΑ5 ἔειγα 70.0.304.4Ὰ 

Σκινοφόρος. «.ὁ, (α]ο. Ὁ υἱ (τοί ηΑς 
ἔξει 7ο. Ο.β ος. Β.ι21..Ὰ.164: 
Α.394.4Ὰ ζ 

Σκευοφύρᾳ. ὧν. πε, (ΔΙ ἘΓΟΓΊΙΠῚ 1π1- 
Ρεάϊπιεητα 131. Β. 140. Ο. ἐν. 
χοῦ γυμνὰ ὅπλων τὰ σκευοφύφαᾳ φαί- 

νεοϑοι. 10 14..1.63.}).. 5.16.4... 
Α.210,Β,.270. Α,8..2}) 110, 
204. ᾿ 

ἸΣΣκηπβούχοι ὧν. οἱ. ϑσερττίσοτὶ, Ῥτῖη τ 
εἰριιπῃ (ἐς }}Πτε5 186. Β. χοό, 
Ἄ.21ς. (.Ε. Ζτ6.0. δῖ5. 22, 
ΘΟ, ζόφῆς,  οσεβυ,. ον 

Σκοπάρχης. ου. ὃ. ϑρεοομϊατογῇ Ργα-: 
ξεέτας 164.Β.16ς..Β 
Σκοπει ὡς. σκοπειν. ἐδικῴς 27. [).77. 

Ό.γ26.4.73ψ8.{.,741.}0.7.48; 
Β.γοοιΑ.954.Ὁ 

Σκοπεύφν. ρας] αγὶ 967.8Β 
Σκοπτά. ἡ, ϑΡΘοι ας 962.Β 
Σκοπηωρέιοϑαι. [)ὲ ἰρεςια Ρτοίρι- 

[εν οδ9.Β 
Σκοπός. ὁ. Ῥοῦτ, δρεσυίατογ. ἔχ- 

Ρίογατοῦ 968.4 
Σκυλακεύειν (ὑ1Π65 ἀϊσιητιΓ, ΠῈ1 

ςατι]οτιπη ργοογοαιι πὶ ἀδπξ 
ΟΡΟΓΔΠῚ 9φ86.Ὲ 

Σοξάν. ΑΒίριεγε. σοξ ἂν δὶ χένιν. Ῥα}- 
ὉΘΓΘΠῚ Ἔχεγρεγα ὁ 1 9. Β. ὑπος 
Φιοήσιν ἀπὸ Δ ὀφϑαλιῦδμ τὰ λυ- 

πώ, 939.( 015. 

Σολοικότερος αὐήρ. Τπἀοἱς ταἰα  οὐἰ- 
ταν τ 216.8 

Σοφίας. (( (᾿ῳφροσειύης τῆς ἐἰη δίρυιφοροΐ 
͵)γ8.0 

Σπειρᾷ οὕτω, ἃς συασειφφοϑτι. διρατᾶ 

ὃἃζ σοπέεεσαμῃι εξ σεωεασειρο- 
μένίω ἔχωντίω ᾷξι τος. Ὁ. ξυν- 

εαυειραίϑησαν (Ὁ. συασειρα ϑέντες 
{19.({60.4ἃ 

Σπορεύς,εως. ὁ, ϑοπλίπαῖοΓ 867.4. 
Σπουδε- 



σου δώζειν. τί. Ἐ εἰ αἰϊσαΐπι5 {πιάτο 
τοπουὶ 16. Α.«πουδαζειν τὰ ἑαυ δ᾽ 
ἡδα. ϑι1ὰ5 γοἰιιρτατοβ ογαγο 
ϑ8ο6.Α 

«αϑν δὴν αἷδὲ τινός. ἶϑὰ δ᾽ ἡξωῶντων ἐ- 

ἀσυύσεισε . 6γο.Ο 

«του Δέζοιν αἰεὶ τινά. διιάϊοίμην εἴς 
ΑἰϊουΐαΣ, οἷς (μα οροτᾷ Ὠδιιατα 
τ2ζ.Ὁς αὐουόαζειν αἴεὲ πὸ αριματα 

ἱφσ.ἃ. ἀσου δδέζειν «ἰθὰ ταὶ ἡδονας 

810.Β.. 
απουδα]ολυγεῖν. ϑογίὸ ἀσοτε,  οτα 

αἰϊαιια (εν ὸ ἀϊΠθγοῖς 8.88.8. 

890. ᾿ 
ἀπου δε ολογεῖοϑοι. Π) 6 Γεδιις (Ἐγ 115 α- 

ἐγ ᾿ 269.8 
φαθικκὸς.οὐ, δ, ϑτάτίο. ΟΔἤτα 271.Β. 

ῬάΠιὴ Βοσνοςαθαίιι οσσιτ- 
τις ᾧ τοῖς Κύρυ «Ἰαράσιωςι βιξλίοις. 

φεγανὸς. ὃ, Αἀτερεηα ἀρτῦ 98ο. Β 
«εγνὸν, οὗ, τὸ. ΓΤ ὐξιιπι 46 πὶ ας ςἕγ!. 

ἡς 837.) Ε.τοτ.82. 8.4.0 15 
ξείθεοϑαι. (ΟΟΠοι τὶ, τοτί, οϑϑαὶ ταὶ 

φειξομενας ὁδός. ΤῊ τεῖτὶς ν115.2.67. 
Δα Μ 

φξέλλειν. ΟΥΠαΓα τ67.4Ὰ 
φυλλεαϑομ. ΡΟ δε σα, ΡΟ οἰ. ἰώ 

Τ᾿ γῆς σέλληϑε 38.4..376.8 
φερέτω. Οὔτ ρΓΟ ζοτηΠηΠΐ ξερέ!- 

κοι. δ᾽ Ἑλλάδος ςέρεοϑωι. Οταοία 
Ρείαατ396.1).4.5.8.Ε.664.Ε. 
ὅ8..Β οἱ ὁ .Ε 

φεφανίτης ἀγῴν. (Οοττάπι θη ἰῃ 410 
νἱέξογί σογοπα ργῳγαι ]οσο ἀα- 
ταῦ 

«ξαὶ, ἀδος.ἡ. Πταταΐπειι5 τοῦιι5 121. 
|9) 

45; χεῖν. Ῥοδιϊς, ογάϊπε ἐπρίοις 
ι68 Ὁ 

φοῖγος.Ὁ. [Ππάλρο, [Πα σίΠ5 984. Β. 
τ ο86.ΑᾺ 
«οἰχάζιν.[Πἀασίηξ τεπάοτα [πάήδρὶ- 

ἢ οησοτα οὗ 4.Α 

ξολί δὲς. αἱ. πβααῖδα {υατα.397.Ὁ 
δα ὃ ςολάδὸς 418,8 

φολιδε τὸς χιτῶν, Τ᾽ αηϊζά {ΠΠ}}|5 Ρ4}- 
Τὰ Ρ τρὰ5 Βαδεητὶ 169.Β 

ξύλος.ν.Ὁ. ο οτος. Ε Χογοίτιις 22 Κ. 
).24ς.}).276.Ε.30 1.0.8. 
Α.6ςτ8.Δ 

φύλος. Ἐχρεαϊεῖο. 276.(.:94. ΝΣ 
ζ΄ ζ. ΑΟΣ φῦλον ποιέϊεϑαι. ΡΓυῆοῖ- 

[ο 201:.Ε.496.0Ὁ 
ξύλος. ΟἸ Δ] ς 2ζ1.}.491.Ὲ 
οὐ μμα.. δὶ τὐματος ἐχήν τινά. ΑἸΊΖαο ΠῚ 

ἴῃ οτὸ Ββαθοῖε 26.Β. δπὸ σόμα- 
σὸς εἰπεῖν τί. τα δπποΥ οἰ μα] 4 
ἀϊςοτὲ 773: Β.8709.}). νὰ «ὐ- 
μα ἔχῳ πινά 9ΟἹ 2. Ὁ 

τὐμὰ Ξε πὖ. Ἐτοης Ἔχογοιτιῖς 212. 
Ε. θι55512:4.24 δ: ΟἹ) {2.8 
ὅηι τῷ ςυμαΐῦ, ξ᾿ «ρατευμάτις 484. 

ἙῈ 
φόμιον. πὸ. Τ ἀρυ5,ππς Τυρατᾶ,ἔτα- 

παυπη, Πα 1 ἐγ οὁ5 1π|- 
ταϊτείτα ἔ 9.40. Ε.0 τ Β: 948. 
Έ. τ ας 

Ἅ71.-.Δ. ὃ 

ι Νὰ Ὁ Ε' Κὶ 
Ξσρατηγμᾶν. [ΠἸΡΘΥΓΟΓΙ πηι ΘΓ 5 

ἀρ ςοπαὶ σαρίάιιη οὔτε 297.4 
ξραίοπεδεια.ἡ. τ19.} 

φροιτοπεδὸν. τὸ, ἘχοΓοίτις. Οὐρία: 
«εκ πὴ ἀμώηνσ νο ἢ 

Στρυϑὸς. ὃ. ἡν᾿ διεγατῃϊ οςαάπλο] 5. 
εἰ φραϑοὶ μεγώλαι 216.4.8Β 

Σχρυφνὸς αὔϑρωπος. ΗΠ ΟΠπΊο πιοτί- 

05 αἰρεγίογίθιις ργααάϊτιιβ 47. 
Α 

συγγνώμφν. ΟἸδι ΘΠ 5. ἢ αὐϑρωσπνων 
εἱμιδρτημοτωνσυγγνώκω, «Οἱ ἀ6- 
Ἰϊέξῖς μαιπιαη δ οἰοπγξτογιριο- 
(εἰς ἴζ4.4 

δυγκατοιν ἐν. (ΟἸα4ατε. ςοτηργο- 
θαγο. ἔλίοτγο, ἰὠ ᾧ δῇ ϑεῶν ἡμῖν 
συγκατοωνῆ. δὶ τες αἰτίης ἡ οτίδ 
ποίξεις ἐαιιέδησ. 79: Ὁ 

σὺγκεφαλάιοιῦ πολλαὶ «ράξεις ὑλίχρις 

ὄγιςούπως. Ῥοΐ ραιιςοϑρταῖε- 
ἑξοστοβ πηαἶτας δυο ςοιηρό- 
"ἀἴο σα Γαγα 2322.Ὰ 

συγκροτεῖν. ΟΟ]]Προτο. δ) συγκεκρο- 

τημάένας ναῦς εἰκὴ αἰδιπλεύστῃ ζ ὃ 7. 
Ό 

συγχρὺτεϊαϑάμ. Α «ὦ 4114 ἃ ἀρεπάυεή 
{ε ΞΟΠΙΡΌΠΟΓΟ ϑ89ο4Α 

σῦκα συκάζειν. Εἰςις ἰοσετε 866.Ὁ 
συλλαμίδψειν. δυμξ νἠεὰχ: ςοπέετ- 

το, ἀπ στο, ργοάοἶο, τα εἰς 
τὸ φιλέεις ὑπὸ Μ᾽ ἀρχομάνων συλ- 
λαμξανει. Η ας Δα [πδ᾽δέξογαμῃ 
ἀπ] ΘΓ ΙηΪ ργϊηεἰρίθιι5 1 ςοηςί- 
Ἰαη τη οοπέεεπῃς 25. 

συλλήξ δίωυ ϑαυηπηατίτη. [ἢ [πτητηδ. 
νετγόπιραμςῖβ εδρ!εέξατ 86 ς. 
Ε 

«συλλήτηωρ.δ, Δάϊατοῦ 

συλλήπτεια.ἡ. Αἰ τεΧ 
συλλυγέευ ποι εἴ αϑαι δ" ςρφπιώ !. ΜΙ- 

Πιτος ςσίςγίθεγε χ 43. Ὁ. αἰιοά 
Ρᾶρ.2.4.4.Ἁ. Β.-Ο. συλλέγειν τοῖς 

σπιυμα ἀἰϊςῖταῦ 
σύλλογος. ΟΠ ΙΕ Πτὰ 5 Οδρτορατῖο. 

745. 

1{8.}.369.0. σύλλογοι ἐγίγνοντο. " 

26: ἜΣ Ἵ συλλογοὺ δ)έλυστιν. 5 1.2. 
Οιββ.Ο."- 

συμθλήειν ἴτε ξυμίδόλειν. Οοηστέ- 

αἱ Οσμῇ!ρειο Ραρηατς στό, 
ς 5 ἷ 

συμξλεῖχ, σο ξεττο, ργοάοῇς,,ά, 
ἡὶ τῶν τρεσβυτέρων σωφροσιύη μέγω 
συμ ϑεέεται εἰς τὸ μαγϑείνειν σώφῥο- 

νεν τὸς νέας “ΟΠ ΟΥΊΠ τοι ρεγᾶ- 
τία ν εἰ πιο άθ α, γα τ πὶ τῦ- 
ξειτ δὰ ἢος, νὲ ἰἀπίοτος τεπι- 
Ῥοταπτίστη,νο! ταοδοἤιαι αἱ- 
(ςαητ τ: Α.δ 15. Β. Εἰς τὸ κράτέν 

μἴγα μέρος συμζάκιξσω ι..2.Ὁ. 
244...  μέγιρα αὐτοῖς συμξαλό- 

μάνοξ 04: Ὁ. ὅσ. Α. πξφς ΠῚ 

ἀμ λυωῇ δ πολὺ ἀνπω ἀρένμμος 

οὗν. ἃ 

συμβάγλειϑαι ξενίαν. οἱρ τι! πϑξεῖς 
Πεααϊπξ ἰπτοῦ πο5 δὲ ἃ! 105 
Αἰτοϑ ὉΟΠτΓΆΠοτΟ 

σλδ.Ο - 

συμβολὴ ἡ. ΟΠ στε, Ο δΗ!] ἐξ, 
Ρυβα8387.}).16.0,646.Ὁ. 

15 
συμολαὶ ἐν. αἱ. (πε ει, 4 αἰια: 

νη. ἡἰχιις Πιαπι. σοπέετς 
Ροττοπὲπι. Οὐσία ετὶᾷ Ππι- 
Ρ ἰοίτες τα νοςᾶτιιτ κατα χόηςι- 
κῶς, ὃς [ἀτίοτο Πρ αἰ ἤσατι 8.74. 
Ε ᾿ , 

συμζολαὶ τῶν ὁδῶν.Ὗ ἰατιιπι σοποιιῖ- 
[υς ότο.Α 

σύμ(ολος.ὁ, (ὐοηϊοἕξοτ. Οἱ ρεῖ 
σϑηϊεέξαγας αἰ χα α. ςοπίοαιϊ- 
ταγ,σορ ποίεε, αἰ 55 ἀφοϊαγαῖ 
“ο03.6Ὸ 

σύμξολον.ε.πὐ. ΟΟηϊοέξαγα, ὕταί- 
σία] γσοϑιΟ 

συμξελεύεὼχ πνί. (Ο1Πὶ αἰ αο ζοης- 

{υἰτατὲ 2512: 
δυμξελή.ἡ. ΟΟΠ]ΐα ἢ 3.{.8.4.559. 

Αὐἰδοηγ ας σιωξνλία, Πὶιο ξυμξι- 

λία 7212.4Δλ.. ἔρημον γίγνεαϑευ σὺ- 

ξυλῇς ϑεών ἐδ Ὁ Ε, 
συμξηλεύματὰ. τα. πῆρα τ 70}: 

συμιπαιτωρ,ρρος. ὁ, 4αΐ τα πη αἰἰηθὸ 
Ἰιιάττ.Πἀἱ (οοἴιις ἀ: Ἑ 

σύμπλους. υς. ὁ, ἸΝαυϊρατίοπὶς ςοΞ 
Π165 743.8 

συμαυρρίκτωρ, ρος. ὁ, Ροςιςἀπὶ. Α6- 

τοῦ ι νὰ. 
συμφορεῖς.οἱ. (ΟΟΠλΙτ65, ἢ: ἡ, οἵ τιν! 

συμφερομίενοι. Οἱ οἰ) αἰϊφιῖο 

ἐογαπταγ, αν ρεο Ποϊξαηταξ 
ς96.Ε, 

δύμφορον:ν τ! }6.4.9.4.98.Ἀ.152.Ε 
συμφορωΐχπιν 19.4.}).ζἴο. Δὲ 
212.8,229: ,στουθεσις. Ὁ, 
συμφορώτερον 667... 7906.Ε. 

συμφυρωζᾳᾳ γ7γ8.}).8.4.4:}συμ 

φορώτερον δ18.4.970.ἃ 

«συμφόρως.Υ εἰΠϊξετοοοἰπτηοάὸ 98. 
ο 

συμφορώτατα. ἀπε  Ὀ᾽τιΠ1. Μαχί- 

τὴ σαπὶ νυ τατα 1.28.1) ἐς 14: 

Β : 
συμφύλαϊξ.κος.ὁ, (υΠπ οὐ α (Ο εἰς; 
ἼΠ 231, ΟΟ. συμφύλακας «ἡ βασιλδί- 
᾿ς ποιεἰ δὺς 2326.Ά.967.8Β 

σιμυαλίζν. ζοπρτοραζο, «πολλὲς ἑππεᾶς 
σιευζξελισοις ᾿ 17. Α 

σμυατῆειν μώχίω. (οπίετετε βια- 
Μὰ π26.0.79.Ὰ..2.ϑι τ οο, 
Ε.τοό.Π). τας Ενφος Β.6 ς 6. 
Β'σι..6 67:8... 

διιυδασίδοωῦ. ΟἸΥΡοΟς οη[ίραΐε, 
σγχις. “Ρᾶρ.704. Βιξωυαασιοιῶ- 
τας ἀττιζἃ Ἰερίτατ: ἴάδμι εἰϊοὰ ξὺ- 
ἀασίζω. στ. 

σαρδυκεῖν: Ῥαϊεοοϊπαεὶ: στο Ὁ 
σιυδυάζεῶζ. Τ)ὲ Ὀτιτῖς αἰέξα. (Οοἱ- 
 το,οδρστεα!. Τα", ΒΔ ΓΟΌΡΙΕΓ 

879. 
᾿σωύδυο. Τα Ππαα]. Βίπὶ 377.8 
σωυξδρίαὰ ἡ. (ομίοως 79:..4Ὰ 

λοι ΕΣ ᾽ ὃ 7 

ΖΑ. 
αὐρς 2 



ΞΣαυνρῥδοβείνος ἀνὸϑς τὰ παρόντας Αὰ 

Ριαίεητία ἀςοδιπιοάαειι5 704. 
Β ᾿ 

Σωύφημα. τος. τὸ, Ἵ εἴδεῖα πλ}ἰτατῖς 
264.Ε.386.Ε.496.0.407.8 

Σωύϑηρος.ου. ὃ, Ν' επατίοπί5. ἐοςίι5 

63.0.75 4. Ανσεωυϑηρατὸς ἰἀ ἘΠ 
78. ; ᾿ 

Σωυτέμνειν ἴᾷς καθ ἡμέφοιν δαπάνας. 

Ῥγαοίάεγς ψαοτίϊδῃο5 {{π|- 
Ρἴας 909.Ε.δὶ5 

Σιωωηράλεζος.ὁ, ἰάθη ας ὁμοόῤάπες. 

Ετυ(αξτηςηία ραιτίςεμβ 269. 
19) ; 

Σωύτροφος.ὁ, Οὐ σι αἰἰιο πιι- 
τείτας εξ 744.8 

ἸΣυρῥάσεν, ἔπος συῤῥάπειν τοῖς πολε- 

μίοις. [ὰ Ποίξες ἴγγιογε τι 9.}). 
σαυέρραξαν 6 44. 1). σιωέρραξεν 

66.0.8 
Συσκέυαζεοϑϑευ. Αα ἀϊςεἤπιπιὲε ρα- 

τάτς. Ν δία ςοἰ ϊροτε αἰζράςη- 
αἰ ρτγατία 223. Ε.251.Β. κιο.}), 
τι. Ο.{ζ99.0.6:3.06Ὸ ὶ 

ἸΣυσκευζεάϑτι. ὃ ἔρως πν αὔϑρωπον πέ- 

φυκε συσκευάζεοϑα!. ΑἸποῦ Παταγᾷ 
ἴο! δι πιδοί 5 {ἰ5 που! 6 πὶ 
οςρσαβυτο 17... 

Σφάγια. ὧν. ᾷ. Ἡοίία «α΄, νεἰ 
εν οαἀυητας δά (ἀςτ Ποῖα πὶ 
Δοθηάτ1Π122.4.Ε.28ς.4.386. - 
Β 

Σφαγμάξϑω,. ΠΟΥ κα [5 ἰλστιῃ- 
εἰιπιξαςετο 324... τῷ αὐέμῳ 
᾿σφαγιά( τα 310. Ο. δἰ5.38 32. 

Τ).38ς...Ὰ .{09.Ε.τ16.Β.ς 32. 
Ἅ.650. Α. 6τ6. ΒΒ. 689..χί- 

μαιεᾳ: σφαγιαζὶ ταὶ 
φαιρωζ, ἀκόνπα. ᾿ΕἸΌΤΙ ασὐρ! ἀεπὶ 

Ρ᾽Ἰατοσις ἰ.ῬΊ]α; Ἰηίξαγ τογαπ- 
πὶ μαδεητία. αἰ: ὃζ ἐσφώρω- 
"μάνα. ᾿Ιϑϊάἀειῃ νουδυ τις 941. 
Ω 

Σφῶς Αὐπί. Ῥοοτίςιπ,, ΤΡΗ͂ 412. 
Α.ς6..8 

ἸΣφίσιν. αἰ τοῖς. Ῥοοις. [ρή!5 4.48. 
Ι0.660.}0 

Σχαλίδες τῶν αρκύων. Ἐ Θτίαπη ἔατ- 
τα], 975.0.).08....Β 

Σ χάσει πίω ἐραν. (Οὐαιἄδι ἀΘπλϊ0- 
τογα. ἀε οφηίθιι ἀϊέξιιηι 976. 
ο 

᾿Σχεῖν. δυ[είπογε πῃ ροταπη Δ] 1ςι-. 
105. ΑἸέφαστι ςοΒιθεγςο, εν τὲς 

αὔδρας 391.0 
χῶν πίω ὕξονν. Ῥοταϊαητίαπη το- 

Ρυϊηοῖο ό6ι1).Α 

Σχιζῷ.Εἰπάεγο. ξύλα πς ὁασοίτωνῖ }2 

Β.αἰζειν ὑσσυδημκατα. δοίηάογα 
οαἰζεος Σ 98: Ἑ. ξύλα οἰζων 267. 
Ε.:58.4.Ὀι15.57γ.5.8 

ἐΣχολάζεν ἄσφϑι τί. [ὰ οἱ αἰϊςαὶ νασατα 
77:.8 

ἡΣχολαζν υἱπὺ Τῶν πολέμων. Α Ὀς|]ο- 

ταιηὶ πη οἱς [Ἐ|5., ὃς οσοιρατίο- 

αἰδυς εἰς θέσι ἰος.Β 
Σωμασκᾶν. ΟΟΓΡΙΙ5 οχογζεῖς 0. 

᾿ ἵν 

ΓΝΘῈΕ Κι 
Β.:8..Β.67.5.}).770.4.γ8ο. 
Α 

Σων. σῶον, (ΑἸ ααπι. ἴπ ρ. ἢ, 416. 
Σωτηραώτερον. δ. τάτίιις 767. Α 

σωτηελώτατς. πγαχί τὲ (Δ  ατΑΓ 15 

937.0ὺ 
Σωφρόνημα. σύ, Ἑλοίηις ριἀΐσυμη. 

Ἑδοίπας τοπηρογαητία ργααϊ- 

τα 6ό66.0 

Ῥεατοσ, Ροετίοιηι, δέ ἃ- 
Ρυά Ταοῆλ!ος. {ππηπηιις τηα- 
σίγα ἰτα γοσαταγ 81. Α.Β. 
483. Ὁ. δί5. (ὃς. Β. ὅοο. Α.Ε. 
6οι.Β 

Ταγεία ἡ. Ῥτϊηοίρατας. ΤΠ οτπἶπᾶ- 
τιι5. Κὶ εἰρι]. δἀπιὶπηπτατίο, 
Ῥοετίειιπι ὅοι.Α 

Ταῖδν,γεύψ. Ῥορτείοδ. θεϊηςίροπι 
εξ, Ργατογεπὶ εἴς, Ργαεῖξε, 
Ἀεροῦς Οὐθεγηαγα. Α ἀπηίηϊ- 
ἤγαγε. Οτάϊπαγο. τίω ἐκ δ᾽ βασι- 
λείου ἔλασιν δῥῳταγεύσιω.2 17. Ἐ. ἐ- 
χάγενε 4 8 ̓- ς 

Ταγεύεωϑει. Ν᾽ Ωἱ Πτπηρετγάτοτί ρᾶτο- 
τε ς81:.4.Ε 

Ἰακηκὸς.ὃ. ΑΟἰεὶ Πευςηάς Ῥευῖταϑ 

ζ1:7.( 015.}.7γ62.8Β 
Ταάχπχα. τά. Αςὶςιηπγασηάα τὰ- 

οἷ τίσ 4:.8.7γ61.Ὁ 
Ταλαεία.ἡ.1 ΔἸ Βοϊᾶ γ8ο.4.8 40 

8 
Ταλάσια ἔργα. 1 Δ} Εοἰ! οροτα, δ 

Ρεπϑῦ, 404 αἰϊοαὶ ἄτας ὃ 36. 
5 

Τ 
ἡ γι: οοὐ, ὁ. Πιχ, Ρείηςερς. 

Ταλασιουργῶν. 1 Δ οίαπι χεῖοο- 
ΓΘ 78ο.Α 

Ταμίευμα. τος.τὸ, Αὐἀὐτηϊ αἰ τατίο. 
Ὀιρεηίατίο 827. 

Τάπις. δὸς. ἡ. ΤΑρ65. ταροτί5. 404. 
(40 ς.Ὁ 

Ἰαξαχῆς μαγίξῃς ἐγ τῳ τῶν πολεμώων 
φρατιπέδῳ περιγζαφή 91 ἜΞΕΣ 

τάραχος, οὐ. ὃ. Ροετίςσατη. ταδοιχά. 
Ταπλμϊτας, Ρογτογθδατίο. (ὅ- 
ξαίτο 177. Ὁ), 263. Β. 8.42.4. 
τάραχον ἐξεργάζεται 947.4Ὰ 

Ὑασσεν. εἴς οὐ ζιοσύμανος πορεύεῶς. 

15. οἱ ρεοξβέξιο ἱπιρογαθαγιιγ 
τος. Α. ὁ ὅγη ταῦ τυχϑεις. φαΐ 
πέροτίαμη μος ἀδτιι εγατ 132. 
Ἐ, οἱ ταχϑίέντης τοῦτο ἔωυρφιῆον 
ι64.6 

-Ταχυ.ταχίως. (Ε]ετίτεγ 12.4..1.2.8., 
19.1.4. Β.τ6γ.26.4.Β.ς6.(.δἰ5. 
ό62..67.13,72.4.Β.87.4 .ϊ5. 
9.4.1).100.1).δ]5.δς Αἰ θ᾽ ραίς- 
ΠῚ 

Ταχοεργία. ( εἰοτίταθ ἱπ Ὀρεῖς ἔα- 
οἰοή ὁ Ὁ 

τάχος. Ορρίάιμπ. γτθ5 τος. Ε 
τάχος: τὸ. ΟΔ(Ἐ6}} 2 52. Α. Β. δἰ5. 

261.(.298.Ε 
Τιελευτάν. ξ᾿ βίου τελευτᾷάν. Υ ἴτατη ἢ - 

ΠΠ| 10 236. 
Τίλφοι αἴδρες, Ρἰεμαπὶ ἀζατεπιαά- 

Θρὶ νἱ;νΕἹ, φιάεὶς ἐπηατυεα γὶ- 
τὶ 4... Ὁ. 6. Ὁ. 7. Β. Ὁ .δς 
{ἐχοθητίς 418 ἴῃ Ἰοςἰβ. 

Τελεσήολα, ϑάγῖα, σιια ἀϊϊς ἄππς 
Ρύὸ ξα! εἰ πο τους ἱπηροῦτο- 
πελισήφμα πολλών , ὁ καλῴν ὡρᾳίξε- 
ὡν 234.8. 

Τίλος. τόν Μαπιι5, παρίγάταϑ. εἰς 
πὲδὲ τὸ τέλος κατέςίῳ. ἴῃ ἢος πγ4- 
ρἰἤτατα ἔππὶ σοπίξίτιιταβ 23. 
ο. ὧν τῷ τέλει πότῳ ἐμμίμίω 29. 

(. σιωέδοξε πῖς Περσῶν τέλεσι ; 

229. ὦ. 397..491.4..τ01. 
ς. Ὠ. τοσ. Ὁ. ςός. Α. {9.4.8. 
ό6ο:.Β Υ 

Ὑέναγος. τὸ, Ινοςιι5 ςαποία5. Υ Δἀἅ. 
ςαποίαϊη 411..6ὲ 

Τέρμα.τος, τὸ, Ηΐῃς [,Ατἰπυη, τεῖ- 
τηϊηι.1.Εἰη οι Μεῖα 684.Ὁ 

Τέρπειν. Ῥοετ. οὐφραί εἰν. Πεἰςέξλ- 
τος Υ οἰαρταῖο αἢῆςετς 879.4. 

Τεύχος, τὸς Υ 5. τεῦχος ἀλφίτων. Ἐλτὶ- 
ΠΡΥΠΤΝ ΣΤῚ ἐγ ά449.0 

Τεχάζεν. Ατιβοϊοία ἀϊΠηπια]α- 
τίοῃθ ντί 414. Ε. Υτὶ αἰΐψιιο 
ἀττιῃςίο οἰ θ88.6Ὁ 

Τιϑαωτύρν. Μαη(ιείαοοετε 836. 
Τιϑέναι εὐδαίμονα. Βεατααι ἕαςοτο. 

Βεαῖς 112.4 
τιϑεϑω. Αἀπνίηϊτατα. ἄσοθς τὸ ἡ 

- Μέπερον συμφέρον παύτα ἄϑεϑὼ.Ο - 

τη οχ νία ποίξτο φἀπιίηΐ- 
ἤτατὸ ἄρ ατσαι τὸ, τὰ 

τίϑεοϑαι σιτν. ΕἰΔᾶ ἔλεθτς. Εἰάαπὶ 
εἴδοετς 226. 

Τ᾽ ϑηνᾶν, ἃ ἡϑηνοϑω!. Μοτῖα Ὠπτγὶσ 
οαπ} αἰ τσαΐ δἰδηάἰτὶ, ἐωώ συ πολ- 
λάκις ἐπθηνή(ῃ Σ218.4Ὰ 

Τίϑοιτο. Ργατετῖ ν (ἀρ ΓῸ τιϑεῖτο. ὑ- 
πεκηϑοιτο, ἢ τη οὐ ὰ σοάεχ ἰδηὰς 
151.}}, αὐϑοιτίϑοιτο χο ὃ. Α. ὅ:- 
φοῖντο207.Ε 2ι1..211.4.32. 
Β (εἀξοτιαῆς μας ἤψηϑοῖντο το- 
τἰ69 οςοαγγοηκία, αὐ ὅγηϑέοιντν 
Ρετ ςοπτΓα  οη δ ἔογπιδῖα, 
ἃ ροετίςο ὄνελέν ὦ, ρτὸ ὅβητϑη- 
μι. φυσᾷ οδίεγιφμάμμη. ὅς 
φιιντι, βίο ὅρηθοῖντο, ν οἱ ὅθηθᾶντ 
όος.Ὦ 

Τιϑοϊπ.ἃ πιϑέομιαι ὅμαι 777. 

Τιμωρᾶν πνί. ΟΡροπὶ αἰ σε ἔδετε, ὃς 
ἰρίατίαϑ ἰρήι ξαόξας ν]οἰοἱ ὁ οι. 
Α.63.5.8 

τιμφοία. νἰτῖο ν αὐϊηδάιιοτῇο, ἧς 
μιώρζας ποιέϊῶς. Υ]ς οἱ. φὨϊ πα 4- 
τ ΟΓΓΟΓ ἸΏ αἰ!’ιοίη ότ. Αι ρτ 

4πὸ ἰδίἀειη, τρκωρθοϑαι ἀἰςίταΣ 
δία. 

Τιμφρος,οδ. ὁ. Υ ἰπἀεχ. Ν]τοῦ χε; ἃ 

Τίνειν ποιναξ. Ῥοςιΐσαμη. Ρετίο 
τοι ογθιάατο ρεθπαθ ιτὸ 

τιβῥωσκειν. Υ αἰποζαῖς 134.8 
Τὸνωῦ.Ν ης 30ς.Β 
Τοαποτ δε. ῬοΟΙθας. εϊποορα 

9.4.Ε. δχτὸ ἀπὸ τεύδειις. Ο,17 4. 
Βιϑ..Ο, 

Τοιχοόδε, ΠΕἰηςΕΡ5 :45.ἢὃ 
Τυκέσχε δγο 



υκισλεός ὃ, Ὑ αΓΑ ὁ 24. 
Τύξευμα.τὸ, ϑαρίττα 399. [), 3.17. 

(. πξεύμα,τα διπήχῃ 322. Ὁ. τὰ 
ποξεύμαίᾳ ἐχώρει δ, ΔΜ «ζασίδων. 
1θιάοπι523.Ο. 

Τόξευμα. τὸ. ϑασίττα ἰξξι5. 2308.Β. 
41:16.Ὲ 

Ἰόξον,ν. τὸ. δαρίττα 
Ὑορωΐατος. ὃ, Αςοττλις 678.Β 

Ἰοιωτεῦϑεν. )οἴποορ5144.0.179. 
ς 

τραύμα. πολλὲς εὑρήσομεν τραύμαίᾳ 
δηιδεδεμένους. Μαΐτος ἱπασηίε- 
ται5, Φαΐ. (απτ οὐδ ]ίσατα νὰ}- 
ΕΓα 124.) .12..4Ὰ 

Ὑδαμμόςιοδ, ΟΝ ἰΑ τεῖτα 97 6.Ε.978. 
λιτὸς τοαμμόές 978,Ε.ο 8: Α. 
"984.8 ( 
Ὑδιχὶ πο,ἐϑοα. Ῥοὔτίςα Ιοαπτίο. 

ὙΤειξασίατη ἀϊαίάοσο 2341. 
Τρόφιμιος.ὁ. ΑἸαπηη; ν. Οἱ αἰΐςι- 

τς ἴα {ππηρτίθιι5 αἰΐταΓ. {62.Β 
Τροχάζειν. οἴτατο ρίαάιι ξεγτί. οαῦ- 

τεῖος 6.0 .4ο8.4. 629. Β 
Τρύχν. Τετογειςοηἤρεγε, δἴτεγε- 
τε. σὺ της πορείας κατατετρύχϑοι 

1.4.0 ί ' 
Ἰρωξόμβα. (ὐοῃιεάειπι5. ξαταγ 

. πηεάϊιπι ἃ σρώχο 8.8.2. Βιουΐτ5 
ςοιπροίταπα. ὑσυβώγειν, ἰδὶ- 
ἀεπιοχζατ. Ἶ 

Τύραιννος. ὃ, ἢ Ἔχ. Τ[46πὶ ἃς βαειλεύς. 
φοιΣ Α. Β. [ΑΠϊᾶ5 ἰῃ, πρδίαττι 
Ῥαττᾶ δορἰρίτατ.79ο 2.4.0 15.Β. 
Ο.Ὀἱς. Ε. οο3. Α. δῖ5,.0,Ε. ὃς 
ΡαΠιπίσοτο δγιάς θραο. Ια 
«οἀ. ᾿ἴδτο νόςεγη μαης οτίδιτι 
ίσρερτο τγζαῆπο {υτηρτᾷ ἱπ- 
ποηϊοριντρᾶρ.907.9 8.909. 
φῖο : 

Τυραννόν. εσηάτο 902. Β.904. 
αν, : 

Τυραννέϊ δ. Ἰπηρετίο, νεἰ τγταηηί- 
ἀξρτγοπι. ὡς ϑχ2,8Β 

Τυρφᾳννεύεοϑαι. τηρεεῖο, γε] τγγαη- 
πΙάς ῥγογηὶ 9ο7.Α 

Τυραννίς. δὸς ἡ. ἸἈς εσπῦ οοσ.Α.8 

Τυραννικός. βασιλικὸς. Β᾿ Θρίι5 901, 
Β:9ο2.4 

τύρζη, Ηίης ἰΔτίπππα ταγθα, σοῃ- 
απο.) (εὐκοσχκία «.4 

τύρσις ἡ. Τ αττί5, ρΓΟρΡαρΠαςι] πὶ 
199.Β.327.1.346.0.347.(. 
248.}).4.26.8.}15. 

συφλὸς οἰ σεηίΐτίαο. Ὁ αἱ ΠΟ νἱ- 
ἄοτ, δι {αὶ ν άοτα πε χαΐς 4]}1- 
4υϊά. τυφλὸς ΔΑ ἄλλων ἁπαντων 
μᾶλλον αὐ δεξαϊμίω τ), ἢ κείνου ἑ- 
νὸς ὕντες. ΜΙ4}]ε1 σατογατγιτῃ ο- 

τηηΐαπη γεγ χιαλτγῃ {11Ππ|5 [0 ]1- 
τα ] (ΟἹ π5 αἰρεέξιι ςάτετο 
882. ᾿ 

τυχόν. Ἑοτταῆτο 271. 
πω, αττίςι 5 πηαίς. σ΄. Πα ΠῚ Ποηγΐ- 

πίθιις (ς ςς. ἱπ ἀπ}. τῶ γυναῖκε. 
141. Ο.Ο τῶ χέρε46. Α.222.0. 
Ζῶ φάλαγγε26ζ.Αντῶ χάρε370. 

207.8. 

κ᾿ Ναὶ, 
Β.χ9..}.67γ.0.Β.γ7γ46.6 

τῷ παντί πούτελώς. Οπιηΐπο 46.4.8 
Ύ 

γ""- ΜοΪ 5, ΕἸοχ 5. Αρ ]15: 
9.4).Ε.948.0.Ε.940.4. 

ΒΙ..οτο.Α.Β 
Υ χυμαλής. ΜΕθ τίς πλ ΟΠ Πἰριι8 ρτα- 

ἀϊτιι5 980.Ὁ 
Υ᾽ δροποτῶν. Ααηδτῃ δίδοτε 1ό61.Β 
ὙΦροπότης, ου,ὁ, (ιὶ Εἰ ὶς ΔαιΔ πὶ 

ισι.Ο 
Υ᾽ δροποσία. ἐξ. Δη τα ΡΟξις 24. 
Ὑ᾽δροφορών.Δυδίη ἔοττς 220,4 
Ὑἱϑροφύροξ. ὁ ἡ, Ασιιλιη ἔξγξηρ 

220.Β 

Υ᾽ παγορεύειν, ὈΙξξαΓΘ. ᾧ ὑπαχορευό- 
μενα γραφᾳν.(ἐτιθεσε αυς αἀἰξεᾶ- 

τ“ ἴα 8.8.4 
Ὑ᾽ πακούφν. ρᾶτεΓα. ΠΊΟΓΟΠῚ σογοΓα 

30.Ε.216.Β.Ρ 5. ἀυτω ὑπεήωυ- 
ἐσεΣῖ6..211. 1.015. τότῳ ὑπα- 
κὀυέτω 236... ὃς ραἤππι 

Υ᾽ παρχέν. [ποῖβατε. Απέξοτεμη οἵ- 

ξαμεν κακῶς ποιοιῶτες. ΙΝ᾽ΤοΞ πα ]- 

ἰαϊηίατία νοβ νη ηιιᾶῖη ῥΥΐογρ8 
αἰξοοίπηιϑι ἸΝΌΠΠς ετρὰ νος 
ἱπῖμπγίαΣ δα όξογος Ἔχε }}15 

πςς. ᾿ 
Ὑἱ πέρχιν. Αἀεῇς, ἔλιετο. Ργαὸ 

Εἰς, ὑπείρξει ὑμῶν αὶ ἐμ πόλις 3.60. 

Ὑ πάρχειν φύσεως ἀχιϑης. Βοπαιη Π- 

ἀοεπι ἤαθετε 872.4Ὰ 
Ὑ᾽ πέκκαυμα. τος. τό. Ἰρῃΐς ἔὈΠ165. 
Ματεγία, χα Ηδγηπδᾶπι ἔβοἰ]ὰ ἡ 
ςοποῖρίς 191. Ὁ. φιοά εχρὶ!- 
οΑταγ Πα γεγθ 5, ὃ πεχὸ παρά κα- 
λό πολλίοὐ φλόγα 9 1. Π). ἔρωτος ὑ- 
πέκκαυμα. Απλοτίς ἔοπηεβ. [45 
4ιοά δά δηϊοσει δοςοπάρη- 
ἄππὶ εὶς 884.6 

Ὑ᾽ πεερίκρίζειν τείχι. ΜαιΓοβ!ἀρογαγε 
966. ὑπεραίρειν. ἀεηγ.968.6 

Ὑ΄ περαπουλογεϊ αὺς πνός. 450.Α «συοά 

{|π. Ο. μαἷ πινος ὁπολογαὼκ αἰοί- 

ΓΟΙς 

Υπερθάλλειν. ΘρεΓΑΓΕΥ περίδαλὸν 
Ερη38.Ε.329.Β.234.8Β 

Ὑ᾽ φξξολή.ἡ, Τταπήτις ἰοςὶ εχοςὶῆ 
234.4.226.ἃ 

Ὑ᾽ “ῥρθολή. ἐν ἑωρξολὴ ἐδ! ὀρών. Ιῃ 
πηοητίπτη {προγατίοης. Ὠιιπὶ 
ΤΟΏτας {πρεγαγοητιιγ 248.Ε. 
πίω ὑπρξολίω δ ὁρών καπταλαμ- 
(αγειν. Τρ πχομτίηπι οςοιρα- 
τό21τς. Ὁ. 318, Ὁ. 328.}). 327: 

Ε:334...νϑ : 
Ὑ᾽«ῬῬ δέξιον γωεζον. Τ,οςτ Πρ εἴϊοτγ. 

ἐκ τῶν ιἱῥδεξίων ἔξαλλον ς 51. Ὁ). 
ἐξ ἱαρδεξίου. ἀε πρετίοτο στο 
63ς.0.643.Ε.661.Ὁ 

γ'πίρευ. ΝΙταΐατ δδπε. Ὁ πὰπιὶὸ- 
εἰπχὸ οι.) 

γαξρήψυλος. ὁ, Ῥταατάμπα5: (αρτὰ 
τηράμιπη αἰέιις 314.8 

γ᾽ «Ἰδίορρος. ὁς ἔαρτα ταθάπιπι ἢτ- 

[Δ 

Ὠ1115 τολησα πο. 
γ' α»φαλαγγεῖν.Ν σε θτῖπι τη] ταύο: 

{ὰ4 ρΡ[ιαϊδηρα Ππροταγο ΠΟ 8 
δοίθτη Ἰοηρίτα ἀπε Ἔχροσγο- 
ἔϊΆ. ὑπφαλαγγήσῃ ὃ σῷ ςρατεύ- 

μᾶπε ἰ66.}).17γ..Δ 

γαὔφοξος, ὁ, ἔαργα πιοάμηπι τἰπυ]-- 
Ὁ ΠῚ 937.8. 

Ὑ΄ πέρχεοϑαι τινά. Α ἃ αἰ᾿ουμτι5 ν οἰ αη- 
τάτεπὶ ίς ἀσσςοτηπχοάαγο. Αἰ - 
οἱ (8 {ππηπηΐτεογο, ὑαβχονῦ τὸς 
πολεμώας 69γ.Γ.Ὀϊ5. 

Ὑ σνόύμαγόν. ΒοξιϊςιΠ.ο (τη πῸ 
Ρυρηλγο. ίοπιπο τοἤίξεγε 61. 

Ὑ ποδάγλειν. διισροτγεγς, Αἀπιοπε- 
τὸ δ..α 

Ὑ᾽ ποβολὴ, ἧς. ἡ. Αἀπιοηίτίο, ια 
4ιι]5 44 αἰ᾽αιια ἱτηρε ται. 1π’)- 
ΡαΠΠο.ΓρΗἰη ἐξιις 82.8 

Ὑ σύγοον. δ δ τιτα,, Γεροητίπιη. 
ἐξ ασουγύου. δι Ρἰτὸ "τ. 

Ὑ ποδημαΐᾳ ἱπανδοωῶτη 5730. 
Ὑἰπυδύᾳν. Π)ερεἰπιὶ 94.1.8 
Ὑ᾽ ποδύειϑαι κίνδωωον. Ῥετγὶςυϊα (αὉ- 

16.2.4. Ὁ. ὑπυδύεοϑει, δὲδοίσλειν 

πίω δυκραοσιιώΐευ. Τα ΕἸ τία τη ἀο - 
σοηάδιῃ {π|τίροῖς 8.6.8.937. 
σ 

Ὑ συϑημοσαυη.ἡ, Ῥόξτ, Μοηιτίο. 
Ααἀιτηοπίτιο 7123.6 

Ὑ  ποκοράζεωϑαι. [πα] ΔΙ οἵο; ἃς οὐϊΐο-- 
ίο ποιῃΐπε αἰ ει Δρρο ατε 
729. 

ὑσυκώλια. ᾷ. Ῥαττος ἔοιηοσίθιις 
{υδἱεέϊς 9ο77.Ε.98..Β,982.} 

ὑπσομαλακίζεϑαι. ΑὨϊτη15 τ ιηἹΠς 
οὔςε 274.8 

αχούμνημα. τς. τὸ, (ὐοπηΠΊοΙηογας- 
το 2{9.4Χ 

ὑσομιμυήσκειν. ἴῃ ΤγΘΠτοΥίατῃ γο- 
ἀἄΐρογθ, γειισοαγδ. τότου αὐτοὺς 

ὑσυμιμψήσκετε. 8 2...015. 8.8.8. 
ὑπεμιμψήσκοιντο τὰς τάξεις 1.2. 

ἕκαξος ὑμδμ ὑστομωμνησκέτω τὸς 
μαθ᾽ ἑαυτὸ ἀρ ἐγ ὑμᾶς 171.Ὁ6 

υὑσυυπεη!ωκύτες οἱ, (Οἱ ἰΔῃριαἴο- 
Γεβίαπε 173.} 

ὑσυπίνειν. 1εατρὶὰ δίδοτε 221.0; 
ὑωυπεπωχος 4Όζ. Ε.791. Ε,θοος 

Α 

αὐυηλης.ου.Ο, δα ίρίοαχ 537.4 
ὑτυηηήστω. ρΡοξείσατη. ξοσιηΐάο, 

ΓΟΊΟΓΘΟΓ 10.Ἁ.. ὑπ έσηησον ακ- 
τῷ φατὴ ταεγε θδηζωσ 22, Α: 
υὑσοηῆηξαι. ἕογπηάατε 27.4 

ἀποςεατηγς. ὃ, Ῥτοργαῖοσ 297; 
Ε 

τὑπσσοτέμνειν τοὺς ἐλπίδας 466.0: 
Ῥχυαοιάεγε ίροτ, 

ἀσσοτέμνεῦα. σαπὶ ἀςουζαείίιο: 
{ὰδευπάο ἐσάεζε 18, Π), δὲ 
[ἀθειιηάο ἱπτεγείρεγε. 19. Β. 
πὲν πλοαΐῦ ἰασυτεμινόμανος 444: 

ὑποουτρᾷϑεα. Μαϊταίη ὀχίοϊμετὲ 
795: :815.Ὁ 

Οσὲξ 3 



ἀχοοφέρειν. ρϑσφέρειν. Ο εττε. ἀσπν - 

δὲς ὑποφέρειν αὶ 33 Ὁ. δί5.Η δ 
μων ὑποφορά. (ρεοἱοίαγατα 

σαυίαταπι ργατοχτιθ 770.Ὰ: 
ἌΡ 2Β 

ὑσοχαλνιδία..ἡ. ἰπξοτίοσ ἔπει μαῖα 

94:.ἃ 
ὑχοχείόκον ποιεῖν ΤΠ (ἀπ᾿ πλάπι ροῖε- 

Παῖς πὶ τεαίροτε 127.0.ὑσυχέ- 

δλὰς ποϊϑίεϑοι. 14 οτη.1 8 8.).230. 
Β.ὑπυυχείομον ἔχειν. ἴῃ {πᾶ ροτε- 

{Ἰατοτόπογα - 946.ἃ 
ὑποχος:δ, (Ὁ αἱ ἰὴ αἰϊσαΐας Ροτείξαϊε 

τοπεχιζ. Πωαύταὰ τοῖς ϑεοῖς ὕποχα. 

28: «Οὐπηία [115 ἰπητ {πὉ- 
ἰεέξα 

Ὑφίωϊοχος. Τπξοτίον αὐτίρ. φυσι 

ἀϊσατ. ϑαβδαυγίσα 169.1).170. 

Β.17γ4.Ὁ 

Ὑφίσει ϑαι πνί. ΑἸϊςαί αἀπιογίατι. το- 
Πίξεια. τῇ ἀλαζονεία ἐπσεςήσατο 

679.Ὲ 
ὑψηλαυχενία ἡ. Οογαϊςῖα οἸατίο 949 

Φ 

Γ Αίνειν. Ἐ)οξογτὸ, δοσαίαγε. σαπὰ 
αςςαί. οἵ φύλαρχοι φαϊνοισιν -- 

᾿χαφν. Ταϊδαυτη ργα ἢ 465 νη 
ααεηληϊις ἀοέογαπι[ οογ, αὶ 
Ἰερος νἹο ατίπι] 7.8 

Φαίτειν φρόραν. Ῥτα πάμπιπν, ὃς οο- 

Ρία8 αὐπδγία5 αἰ ας τη ἀποοα- 
(45 ἀεςογήεγο 49.1.4. φαίνοισι 

φραφοὶν ὅ7) τίω Ἡλιν 491. Β. 703. 

Β.:14.8 }3.Α.εἰς τὸ ἀργρξφρό- 
εοὶν᾿ φαίνοισι. Αἀποτίι5. ἄτσος 
ζΟρία5 ἀφοογπαηῖ 33... πεφα- 
σβμένη φρυδο το. 

Φάκαγξ. ὅγ) φάλαγγος ἄγειν. ῬἢΑΙΆ- 

. ρἰδίῃ ποτέ ἀμσοσο 36.Ε.32 (-. 
Ε 

Φαλαγγομαχεῖν. ῬΠαἰΔησὶ ρασπαη- 
ἀοτεπίξεγε 171.6 

Φαναι νομίζειν. Ὀίςοτο,Ι οἵ ΕχΠΠι- 
πιαγο. ἁλίσκεῶχ ἔφασειν τῷ δρόμω. 

αὐτὶ ϑ᾽ ἑαυϊους ἀλωϑήσεοθοι ἐνόμιζον. 

349.8 
Φανός. ὁ, ᾺΧ 681.8 
Φανὸς ἡ,όν. Τα οἷς ΡΙ ει 84.4.0: 

Νιεάις 981.8.091.Ὁ 
Φαος.εος ὃς. πὸς Ροετ.[τἰηγξ 844,6 
Φασκὶν. Ῥόετ. Ὠίςεῖς 442.Ε.448. 

Β.}).4.4.9.0 δῖ5.}).Ε.5ᾳ.64.Β. 
416 6.Ἐ.471.Ὲ 

Φέρᾳν τὶ χαλεπῶς. ΔΙΙΖυΐά σταιίτος 
ἔεττε τς: ΕΟ. φέρειν πὶ βαρέως. 
141:.8..5᾽ δ χαλέπῶς φέρω 143: Β. 
χαλεπῶς φέρω τοῖς παρξσι φεάγμά- 

σι 2.40. Τ),εὐσὶ τοῦ, τὰ παρόντα φρ: 
χαλεπῶς ἔφερον σῷ πολέμω αὐτί ̓ ἡ, 

τὸν πολειἐὸν {τος Α 

Φερνή ἤτούς Ροετίσα Πγ. ) Ὸ 5. ἀαιτὶ 
νχοῖ τήδεῖτο ἔοσι, ὃς Γπξάατη 
ἄαϊ 2.1.8.ἃ 

Φιλαίτερος, αἱ τὶ Φ' φιλώπερος χόφ.Ο 

Φιλᾶν. οἰ σα τ 21. Α. Βυ  ἱπρίμς, 
Φιλοκαλώτερος.ὁ, Ηοποιεπυαϊοίι- 

ἊΝ 
οΥ ᾿ ' υ.882.8 

Φιλοκερδῶν. Οὐ ππ9 οὔτ οιρί Δ 
34.(.268.Α} 

Φιλοκεῤδής. ὃι Ομ αίϊις, Τμιουϊ δ 
οὐρίἀας 8.31.8 ς ὅ:Ὲ.8 ς7.4 

φιλοφρονέϊ ἀκ. ΠΟἸΙτΟΣ αἰ !αυιεῦι οχ- 
Ὁίρεγε. ἐδὲν ἄλλο ἐφιλοφρυνήσουτο 

ἀυτῳ Ν 114 4114 οὐπιίτατθ Ἐγρὰ 
ἰρίαχῃ εἰ νίας 6 3.0. .33:2. Ο. 
.. 333: Α ᾿ 

Φλυᾶρειν.Ὠτιρὰς Ἀρεῖθ 0 τ 6.Α" 
Φυξ ἢ θαι αἴξ δουλείας δα τέκνων. [15 

δετοζγιιπι (δγαϊταςζει πλεῖας- 
τς 67... φοίῃ αὐεὶ ἡυὖϑ ΝΟ 5 
ΠΊΘτα5 125.Β τ τ .Α 

Φύξον ποιέῖν τινι. ΑἸτοαΪ τοσγογξ ἰη σα 
τεζα χός. Βιφόξον πιρ᾽σοίγειν τινί, 
1461 2118 Ε 

Φύξον κπεάχ, [ογπλ  ἀϊπε τε πουΐ 12 4 
Ε 

Φύξῳ ὑπολωλέναι!. τα ΠΊΘΓΙ Ρετί- 
τῆς 148.ὃ 

Φοίνικαςιοὶ φοίνικες πηεζόμανοι, ,ὑαῦῦ ξά- 

ῥδς αὔω κωρτοιῦ ται 190.Β 
Φοινικιςῆς: οὗ, ὁ, ϑαααιαι τἰηΐζοῦ 

5.48.8 
Φοϊτᾶν. «ἐτεἀπεητάξέ. φοιτῶν εἰς δυσὰι 

σκάλξ 1.2.Ε.. δίᾳφοιτᾷν. τ ς 8.Φοι- 
πᾷν 67) ἴᾷ. ϑύσοις Ὁ ἀρχόντων 202. 

Α..203.}). σῖτος κΤ' ϑθάλαήαν φοι- 
πᾷ [γα πιδεᾶ πλατΐ νοχίτιγ 432. 
Τὴ} ἂς ὀκένε ϑύφοις φοιτᾷν 4.4.4 
Β 

Φοίτησις. Ετεφαδτατίο. Οπγἤτατίο. 
ταῖς ὅπῃ ἴῷς ϑύξοις φοιτήσεσιν ὁργι- 

οϑείς 445. 
Φοροὶ,αξ ἡ. Τεϊθυϊαπι, απο 4 ρεῖ- 
(ο]αἴταγ αἰϊσαῖ Ρεϊηςιρι ὁ68.Ἑ 

Φορξία. ἡ. ΔρΠἔγαπι. 938.}).Ὀ ς 
Φορέν. Εεγγς. θοδείςαπη, ἃς ἀτιιο, 

296.0.408. ).860.Ε.927-. 
[9 ΕῚ 

Φόρημα.πς. τὸ. ΟΠι5.66.Ἐ.Οςῇα- 
πιθῃ 782.Ε.οὐς.Ὁ 
Φεαᾳςὴρ ρος, ὁ. ΟΟηἤτοτ, Ροετί- 
Πα τοό.ἃ 

Φρῳςὴρ. προς. ὁ. Ῥοξτ, Ιπάεχ. ὁδῶν 
φεκοὴρ 19.Ὁ 

Φρεαήα.ἡ. Ῥατοι5,ὅζ αι οχ ριι- 
τε παυγίεπάα νίμς. ΕΟ ριι- 
τα ἱπίξαγ [δέξα 48:..Βεδ1ς 

Φρενῆν. Αὐ πηεητοῖῃ (Δῃδιη τεῖος 
κατε. Μοπογαὰ γοῖ.Β 

Φρονέν. Αἀ πηδητίς ρει ίπαπα {{α- 
τα τη ας (ἀΠίτατειη γραϊγε 242. 

Β) (ἄφρονα γίγνεξχ Ὁ μα νεῶχ 3.4.2 
Α.Β 

Φρόνιμος. ρτΙἀΕ ἢ 5; ΡΟΥΪτι15. οὐδὲ πύ- 
τῶν φρονίμοις. Ποτῦ ρετίτοβ. ἤο- 
τ σορηϊτίοης ργά άϊτος 2 9.0. 

Ὁ αὐδὶ ὅ' συμφέροντος φρῥονιβλῶ τερον τῇ. 

ἄς νε]ταΐε Ργαδοπτίὰς ἀπρίος 
1631. Οὐδὲ ἡότων φρόνιμον ἡγυέ- 
«δα .1Π Ηἰς τοίσιις Ρβιαάςητξ ες 
31:.Ἐϊ55.Ἀ 

Φρόνήϊα.το, δ αὐ δραῖν φρόνημα ϑηγ4ν. 
ἙἩοπ πη δπίιηοϑ ἀσιοῖς 41.8 

ᾧρόνημα αὐυπόσαντν, ΑἸἱπαὶ εἰατίον, 
αια {ππἸη τὶ πδχαῖς 124... πὶ 
φρόνημα αὐαἠρέψαι. ἈξορυτΔηϊ- 
τη! δά άογο 127.4 

Φρονήζειν αὐδὶ πνός. (τά τοὶ αἱ! - 
ἑυΐαϑ σεγοῦθ, Απίπηαπι δῇ τοὶ 
αἰϊουίας ςαγᾶ, ὃς {πα 1 ἀρρὶ!- 
σάτα " 710.Β 

Φρινηζεῶς, ΡΑΠΙυὰ, ΑἸϊς ΕΠ ξητά;. 
ΟἾΓΑ ἂν 4}11|5 ὅ14.Ὰ 

Φργοα. Ργα[ἀϊπι, (ορία, ἄϊις 
φἀπεῖίις αἰΐχιιδιαι πητταῃξαζ: 
'552.4. ὈΪ5. 

Φρεἐφὲν φίωύαντες ἐπ᾽ αὐτί. 411. .6, 
φρϑδοὲν φαίνοισιν ἐπ᾿ αὐτός. Ὠεἶε- 

ἔξζαπι δάπετγίις εος Ββαρθεηά 
ἀεςοτηῦς { 2.4.{623.Ά.ς68. 
Ο.ς72.Ὁ.ς 74.Ε. 177.8.γ96. 
Β. 191.}). 6ο3.Ε, νἱάς φαίνειν 
φρεραν. 

Φρνεὶς.ἷδος. ἡ Οὐῇος, μα Αἰ χυϊᾷ 
φαβοαίς 437. 

Φυγή ἧς ἡ ὃ φυγὰς, οἱ ἱ φυγίδες, ΕΧΠΙ 

ῥτοΊρίς ἐχυ δ. κατάγειν ἢ φυ- 
τί χα εϑ ἰῃ ρατείατη τϑάπςδ- 

Ἐξ} τὰς 75. " 
Φυλακχτήοκεν.", τό, Εχοιιδίατατη ἰο- 

οὐ5. ὑγορυρηαοιίαι τ9ο.Ο 
Φυλὴ,ηξ ἧς ΟἸΔ1Π|5.οτάο. κτ' φύλας 

διακρίνειν τὰ ἔσπππλα.8 4.4.Ὁ. 5.- 
ῬοΠ! δ δε !οῖπ ρογ οἰαίες αἰεί η.΄ 
σαογο, Ε:847.4 

Φόλον, τὸ, οχιις. 67. Ὠν ἃ ἄῤῥενος φί- 
χυς πίφίςαΠ ΠΌΧας, τὸ ἀῤῥω ἰφὅλον 
6γο9.3}. 

Φυλοῤῥοῦν. Ῥ]λητὶς εεϊδαϊευα ὑ4ιια- 
τιιπν ἔο 4 σαάπμητ ΞΟ 866.Ὁ 

μας κέ φδιρλῳ Ργοιηοαὸ 78. 

Φύσι,ης κα ἤλτιιϑ 7. 
Φωρᾷν, ξαγτίπι ἀσεῦς Αἰ αϊα. ἃ φα:- 

ἐοίσαι ὠήγη 6ς.[).κα φωρᾶν.) ὲ- 

ΡΓΟΠΘμάογο 236. Ε,ρεσ. Β 
Φωουνός, τὸν πῦρ, Τρ ἰςυσήνροι ϑδ)ς φώς 

πολὺ ἸΟΣΙΑ τ Ὑ{γ87.Ὲ 
Φώρ, πὶ σης αχ 4ὅδ, Θ. 10. Ὧν 

δον ὑνσο. Ῥιᾶςα. ὅλα. 
ἄς. ϑ4]ις 1ζ28.Β 

Χαλεπα νεῖν. θοΟτίςαϊη. Τα βηαεὶ, 
διςςοπίεζό. Αδκῶς αἱ τοῖς λαλεξ 
παήνεις 141.4..πᾶσὶ! χἄλεπανειν 

143.4.369.8.: ̓Βί5. «τό: Ὦ. 417 
1).61:.. πεῖς πνα χαλεπαίνειν 
741. Α.γ88.Ἀ. " 

Χαλεπότνειή. Μοτῶ αἰροτγίτας 742. 
Β.89.4.}).Ε.ϑαυιτες 9.17.8 

"Χαλκοτύπος. ὃ. ΕΔΌΟΥ ΦΤΑΥΪ 5. 4.90. 
Ε.6:1.8 

Χαμηλός ἡ ἐν. ἘΠ ΙΠ1}}Ἰ95. 95.4Ὰ 
Χαμὅϑιν. Ῥεἰηξοιίοσς Ιδοο όχό. 

Ε 

Χαράζειϑτω τῇ ἡδονη. ΤΙηδυίσοτο γο- 

Ἰαρεατὶ 99.4. ἢο μ ϑυῤῷ γαοῖ- 
ζιϑώ Ιτὰ ϑατΠ αν, αοῖπάα!- 

θεῖα 391. Ε. τῆῇχεςρὶ χα- 
εἰζεοϑαι, 



φίζειϑαι. ἰπάυίρετο Ὑόητ, ναὶ, 
ο ρυα 73..8 
χαρλπα. ας. ἡ, ἙαςοτίαΣ 47γ.6 
ὙΧαρμονὴ ἧς ἡ σαι τ πι το Ο 
Χειλοιῦ, αἰξαχειλοωῦ. Το πάογε [ὰ- 

Ὀτο. Οἰπρογοίαργο. αϑαγήλώ- 
σεὶς σιδήρῳ 938.8 

Χειμάζεν. Ἡγεπιατο. ΗΥ ἐπιοπὶ 
τγαηἤρογο. ΤΙ Ἀγ Βογηὶδ πιαπο- 
τς 434.}0. 48ς.8Β. διαχήμάζειν 
486.4Α.το9.0.832.4 

Χελιδων. ὄνος. ἡ, Τοίεα4ο, Ων 4 ἴπ 
ἘΠ.ΟΓΙΙΠῚ Ὑ Πρ 5 ἴτα νοσοταΓ 
931.8. πα τῶν ποδῶν χελιδόνας 

938.0.940.8Β 
Χείρ ἡ. Μαηιι5. αὐ ΠΊΔΓΙΓΔ ΠΊΔΠΙ15. 

(αἰ οὸ πιαπιις ππ νσοδηταγ, 
ἀες σαπίοϊοῖς 911.8 

Χᾶρες. αὔχῳν ἀδύχφον χειρῶν. ΑἸ 16 πὶ 

ἐπί αισιῖς ἰασο δγα 2.Ὰ 
Χῶρες. εἰςχέάεας ἐλϑεῖν. Αἀ πιαπι8 

νοηΐγα. πηάητς σοηίογεις 62. 
Β. ἐς χέξας ἰέναι 227. Α.230. 
Ὦ. 2.42. Β. ἐδενὶ κρείῆονι εἰς χα- 

ξφις ἐλϑεῖν 5.40. Β. εἰςχόεας δέχε- 
ὃα.316.( ἐς χάρας λθον 499. 

Α 
Χειρίδες. Μαηίςα. ςἰγοτμ σῷ 

21:.8.241τ.8 
ἐΧειροήϑης.Ὁ 6 ἡ Μαηίαοτιις 836.}). 

931. ᾿ 
Χειρόμακχτρον:ου. τοι πιαρρα 9.0 
Χειρομύλη.ης.ἡ. Μαπιατΐα πιοΪα 

τότ. 
ὑχειρονομεν. Μδπι5 πτοζαΐα. Μεω- 

πῖδιις σοι οι] τὶ 877. 
Χειροπλήϑης λίθος. Τἀρὶ5 ρταιάίογ, 
41 πηάπιτη πρίες 2307.0 

Χηροτέχνης.ὃ, Αττίξοχ, αὶ [ἰ5 π|ᾶ- 
πἰδ᾽ ορυ5 ἔλεῖτ. Οριξοχ σδ..Ὁ 

Χείραςος. ὁ. κάκιςος τισ.}). γό2.Ο. 

15. 
Χηλή. ἧς ἡ. ΟΠΟΙς, γογαῖη ογε- 

Ρί4ο. τίνι χηλίω δ᾽ τείχους 395. 
Χιλοωῖ, ΡαδαΪο ραίςεγε. Ραίςοτε. 

τὸς ἵππους ἐλάλα 4-ο.Ὁ 

Χρήζεν.[παάΐρετε, σιπὶ ἢ Βηΐτο. πότ 
λάς αἱ χρήζουσαι ὑγιαίνην.οἰατατο8. 

θοηα ναϊοταάηἰ5 παϊρέτ 29. 
ς 

χρήζν.Ῥοξδείςσιιπι. Οπροῦς. νο]]ς. 
πεϑανύδην ὧν χούζομεν. 64 ῬΥΪ 5 
ςοπῇςεγε, 4 Παρ  ΠῚΠ5 106. 
Ἐ.18::}.2:.2.8.26ς.}.28ς. 
Β.312.}).2340.8.3.4.Β.36:. 
Α.832.4 

Χρῆμᾶ. τὸ, πηασ τ ΔἸ ΠΟΙῚ ΓΙ, ἀς 
Πιδασίταγ, Παῖς νΟΧ ἰηἀίςατ. 

ἢ πίω ἔλαφον, καλόν πὶ χρῆμα καᾷ- 
ξάλλᾳ τις Β.. πείμιπολύ τι χχῆμα39.Β 

Χρήματα... Ὡραγματὰ 124.Ὲ 
Χρημάτων ἀρρε!]ατίοης αι! ἰπ- 

τε! !Πσδάαπι 819.0.}).Ε.820. 
Α.Β.Ο.0 

Χρυμαπζεϑει. ἐπὶ ἔβςετε 749. 

ΝΟ Εν δὲ 
Α.Ὀ᾽5.8.91.Ὁ 

Χρηματίσαι. Ἀ εἰρδίαιη ἄατὸ 699. 
Α.. πᾶσιν αὐῥρώποις χρη μαι τί στη 
ὅ99.8 

Χρηματίσι. ἸΝεσοτίαπὶ αἰϊσαοά 
ςοηῆρςογα 699.8 

Χρηματίσωι τῷ δήμω , ἃ τῇ βελῃ. Οἵ 
Ρορι]ο, ὃς δεπαται αροῦο, ὃς δῦ 
ξοτείβοιίαμη ἱπηροῖγατθό 8. 

Χρημάπσις. ἡ, Ἰὰ οἱ ξλοϊεημα γατῖο 
ὅτο.Α.8σοι Ο 

Χρημαπεὴς. οὗ, ὁ, ̓ὰ εἱ [ποϊεπ άπ ρο- 
Τἰτι5 824.ἢ 

Χρηςηρκάζεοϑευ!: ΟὙΑ σα πὶ σοη[1- 
Ιεγε 499.Ε.ς332.8 

Χρόνος. Διαὶ χρόνον ἰδεῖν πνα. ΑἸ 

ἰατα ἰοησο τοπῃροσῖβ ἱπτογιαὶ- 
Ἰονίάεγε 147.6 

“Χρύνου ἐναλλαγή. ἐπέϑεστιν, αὐ τὶ ξ΄, ὅ7π- 
πϑεῖσιν, ἢ ὅηππϑέναι φιλοόσι 3.0 

Χρῷ, [λατί5 ἃ χεωπὶ .νη46 Ιοηὶ- 
σα ΠῚ χροὶ, ὃς Αττισατη ρεγοοη- 
τγαξείϑπθαι ἔογπιδγιπη,, Χρῶ. 
ὧν χεῷ κεκαρ μένους 4.9. Αια ςα- 

. τεπὶ νί6 Γαίοβ. 
Χύδσίω. Ῥαί πη. 938... ς6.Ὰ 
χώφφ. ΤιΟς 5, Πα ΠῚ ΕΓ 5, ΟΠ αἰτῖο. 

“ἐγ αὐδραπῦδων 'λῶρᾳ ἐσύμβα. [πῃ 

πηδοϊρίογαπ ἰσςΌ οὐ πλα5, Ὲ 
τηδηοῖρία τίς αἰ πλαγ 3:0. Β. 
ἐν ἐδεμιᾷ γώρᾳ ἔθντω. ΝΝῸ]10 6- 
τὰπτίοςο 366.4..πι}10 ἴῃ ῥτε- 
τίο.Πς ἀρὰ ΤΠεορηίάεπι χώ- 
δα (ἀπλο πα Π1,βᾶρ.. 17. Οὗ μέλ-- 
λφ χωρίω μη δὲμέαν ϑέ μενα) .1. (Οτι- 
Ἰα5π|4}} νἱγ] αΠ]Δπὶ τατίο ποτα 
Πιαθογο οἱος. φιοα ἐστεγηηίζ. 
ψαυΐρατὰ νογῆο οἱξ οδίςατΠ- 
τηα, ὅς ἰη[]Π|Ππππὰ. 

χῶρος ου.ὁ. Ῥοοτίςαπη. Αρεγ 187. 
Β. Τ᾿ τὸς χώρους ΡοΓάρΤΟ5.398. 
Ὁ: Ρί5. 821.0. Ὁ.822.4..8ς1 
Α.869.0. Ὁ. 870. Α. οἱ χῶροι. 
Ἑπηα!. Ργααϊα δὃ29. 

χωράτης.ου. ὁ, α υΠςας 49 2: 

χωρλπχῷς. ΡΟριυ]ατ τη 0. ]λ τῖο- 
πα, 41 τορίοπίβ δἰ Ἰσαΐπ5 ἰπ- 
οοἷα ντὶ (ΟἹ θητ. Ο Α}}], (ὰγ πῆς 
ἰαέαςοη ; οι οοιξηπις ἐπ ρὰγς 
10. 

δή 

ΕΣ Εἰξειι ΓΙΠΊΟΥ 
964.Ὁὃ 

ψευδαυτόμθλος. ὃ, ΕἸΦΕιι6 τα πσίισα 
9φόι.1).Ε 

Ψευδένεδρα. ἡ. ΙπΠαϊᾳς Πέξα 349. 
Α.964.}).97..ΑᾺ 

Ψευδοξοήϑηα. ἡ, ΕἰξξιΠῚ ΔαΧ τα πὶ 

9ο64.Ὁ 
ψῆφον τίϑεθϑαι. {πθγαρίαμι; (επτεπ- 

τίατη ἔογγε 12: 
Ω 

7 Ὑ δΔαξον: Μοπιοξάεγαπε. Ετί- 
μπρι ρπογαητ. ΜΊ οτος δου. 

ζ.αφείαι5 δῦ ὀδαξέω, ὦ 8 8.4.Ε. 

ἘΞ ἌΧ ἢ 8: 

γεῖ, νὰ αἷρ ἱπυιπτατο ὀδεζω. ξὼ; 
νοἱ,νταῦ ὀδαοπο 

Ωἱ δε οὕτως. ἴτὰ. ς πος πιοάο.2.Ε: 
ς.0.6.}.16..ς0.}.}..Ε.60. 
Βι0 15. ὅτ. Ο.71.0.77.8. ο7ὶ 
Αὐτό Αι τοῦ. Οὐ τα ΤῊ 10. 18: 
ἘΝΙΖι αΣ ς. Ε.126. Αὐἴλοὶ 
1)..35.0.138.8.0.142.8.14.4] 
Β.149.Οὐτςο.Ο.15.4.}.16οὶ 
Β,1όι. ΒΒ. 170. Ὁ). 192.Β.τότὶ 
Ὁ. 2οο.Ὁ.22ς. Ἁ. Ὁ.232.ΕῚ 
2:7.0.2ς8.06.2:9.0Ο.261.}ὲ 
χ74. Ὠ.27ς.Ὦ. ,86.}0.29τὶ 
Β. 298. 4.299. .2οο: 4.ὮὉ: 
301.4.30ς.1).216.0.324.4: 
243. Ὠ.344. Α. δίς. 3: 8.Α: 
263...401.}).414.8Β.446.(, 
46ι.4.464.(..4.68.}.ς 0.8 
ζ9ο.Οὐς 91.8.6 99. σιτ.Α: 
631.4.777.0.792.8: 81ι. Αἱ 
813..822.4.88, Α: 826. Ὁ 
908.8.994.8 

Ω ει τα. Αὐἀπεγδίαπιν οσδη- 
τίς, ὃζ νοοἰ ογδητίβ οϑ..Ε 

Ὡἰ μοξο4ης.ὁ ἢ. ῬοδεἰςιΠΊ, ἀατὶς ὠ-- 

μοβόηος: δοιτιπὶ εχ οσαο θο- 
ἅπππι ςοτο σοπέεέξιη 239. ἢ: 
[8 

Ω᾽ μοξοῖνος 148 ἃς ὠμοξόψος. σάλήτγ- 
ξιν ὠμοξοΐναις 4096.Β 

Οὐ μῥοϑηβν.Δ4οτ.1.ΡΑΠ1. ὀμόω,ώ. ὁ- 

κόρ 634. 
Ὠ᾽ ξα γος 3 Ῥίὸ ὅραχὸς; ἢ ςοάοχία- 

ΔῈ5., Ασπιηΐς ποι ΠΠτΩ] ἄτιχ 
82.Ὁ 

ὩῬαια γίμοῦ παρϑένοξ. γΊγσο ατἴαῖᾷ 

π0δ}1: Οὐκ Υ τ θη.}10.7: 
276. ἴὰπὸ πλάτιγα νἱγο, ρ]6- 
Ὠϊδ ΠΌΡΠΠ15 ἀπηῖ5., ἀρρο!ἰδτιιέ 
112.0ὃ 

Ωἰ ςιοὕτως δὅ:ς.Α 

Ωἷς οαπὶ ἱπβπίτο » ΡΟ 410 αἰ 8 
ὡςε ἀἰεἴταΓ, εἰς μοίχε αϑτι. ντ Ρυ- 

ρηοηῦ 40... ὡς μηδὲν παϑεῖν 
χ38.0 εἰς φίλους ἐπωφελέν, ἢ πό-- 
λιν ὅγηοιίν ὅζο.Ο 

Ὡἷς παρ ἐμοῦ ζιῦτα τῇ μυ)τοὶ ἀπαίγίλ- 
λεπ. Ηας πηατεὶ νευθὶς πιο ῖς. 
γε] πιεοὸ Ποίμῖπεξ γεπαητγίατα 
225.6 

Ὡ εϑῆναι.ΑὉ ὠϑέω αἵ, Ρ Ἰ]ο.  ερεἰ- 
Ἰο:ἐξωαϑδῆναι. ς τ 8... ἐξωοϑην. 

ἰδ ἀθπι. είς δ94.4Ὰ 
Ω ἃ βασιλέως ἀριιά Ρεγίαβ αιίπᾶ 

εἤξης, ὃς συγ τα νυ οσαγεπταΐ 
209.1).0]ς Διο. Α 

Ὠ 'πακουςεῖν. ΑἸιγι δ ΑἰΓ 4014 σαρτα- 
[- 299. 

ΩΤ φελον.ες ἐν. Ὗ τἰπῖη 112. δ. ὥφελε 
κῦρος ζῃν 272:1.6 

ΩἾ φελ τω ὑπὸ τινῶν. ΜΠ ταῖεπὶ 
ἘΧ τεριιδ. δαΐδας σαρογὸ 
716.}.76ς.Ὁ.82ο. Π).82). 
Β.831.}.8γο.Ο 

Ω φέλιμα τίγα λέγετοη 823.8 





Τὺ 5. ΕΠ Σ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΈΕΥ͂Β ΗΙ5ΤΟ.: 
ἘΑΝΜ ΓΑ ΘΟ ΝΕ, Ἐν Ὁ ἘΝ 

ΕΙΥΞ ΟΜΝΙΒΥ5 ὙΤΆΙΥΒΟΥΕ ΤΟΜΙ ΓΙΒΕ15 

Βιδάαδτας δυιίοσιιπι τοχ. 
Ῥαξ. τ ας Ὁ 

Αδτγαάαγας ἱπιπλο πὶ 
“Ἐξγριίος οὐγτα 1η- 
τογίβέξις 177,0) 

Αδθγαάαδτζας πιούσαις [- 
Θετιγ,οῖά; διοποσίβος Βαπεβιατυῇ 18,,Ὰ 

Αγαάαδτα σαγγιιιπη αὐ τ Ποῖα Τὴ 16,8 
Αδγαάατα υχοῦ απιβοα: τς Ρὰητπεα. 
ΑΒΡγοςοπμας Ογσὶ μος 211,8 
ΑὈΠΏτμῖο γοουτιἤππαὶ αἰ! 4 Αταθῖα: ἐαπι- 

Ὶ ᾿ 25... 

Αγ ἐπὶ ογατίοηὶ Π σον Δα ἀοαιείσιης 
43. 

Αὐγάςηϊ Γαοεάα πιοπίος εἰΐσεγα σοςυίαπε 
ταροητε ῬΠασηαθαζο 436,8 

Αδγάἀεποτγιπιασοσ ἃ ῬΠαγηοράζο ναίζατιγ 
1διάςεηι. 

ΑὈγάϊτις ντῦς ἐσεσίοης 56 ΠῚ, ρατῖο ταπτιῖπι 
οὗδο δάϊοταπι αν δα ἀλη 5 43. 

ΑΡγάμππι ἴῃ Γιαςς Δα πχοηϊοχιπι δηλ οἰτία 
ςοητίηος Θγου τάας 43..8 

Ἀσεκάοτηϊαίοςιις Ατμεηὶς 418 
Ασατπαῃος Ατἢοπιθηῆδις Διχ! Πἅτιγ τις, Ὁ 
Ακαγηδηος ΑἸβεηϊεηῆθας ᾿πηζεὶ Αομαος 

ἱππδάμπς ΠΩ 
Ἀσδγπαπος ρᾶςοπῇ (πὶ ΟΠ α:5,(Οοἰεζατοπι 

ξὐπὶ Γἀςεἀαπλοη 5 ρερίσοτγε “1.4 
᾿Λοατηδῆεβ ΑςΠ 5 ἄσλϊςοϑ ΘΗῖοῖς Α σα ]αιις 

661. 
᾿Ακςαγτπαπος αν Αςμαῖς νίποαητις δό,Ο 
ΑἼδγπαποβ Ασοῆίδο (οοΙῖ 661 
Ἀσδτηδπιιπὴ οπὶ Αο]αο ρισπα 5:.Ὁ 
Αςβαὶ Αρεπ]δὶ Ὀρογὰ Ασαγπαπος νἱπουης 

ὅσι,Ο 
Αἰμαὶ αν Ασαγπαπιῖθιις, ΑἸ μεηϊςηῆρας, ὃς 

Βασοιῖῖς οὈΠἀςπειι: 530,6 
Αοβαογαπι ἰερατοσγιιπη οἰπὶ Γαςοάσηιο- 

Π115 ἐχροίτυ το 4.0.0. 
Δοβα ας Αςασηδηεβ, ἜτοΙ!, Ασσιαὶ δηλ ]ςὶ ἔ- 

[τι ; 66. 
Δοβαῖοὶ ΡΒτΗῖα πηοητος 6.8,Ε 
Αςβεγιυῆας ροηϊπίμϊα 374.Ε 
ΑΟΒΣΠες ΟΊ γοηῖς αἰ οἰ ρυ 5. 973,4.974.0 
Ἀοῖοβ παυα 5 ,ό,0.Ὁ 
Δεῖες νεϊηςςάδτίατα να δ ποῦ. ι3ο,Ὁ 
Αςσουι] 491,0. τ Β 
Αξξῖο η τῇ στάταπι νἱ ἀστατ 4,Ὦ 
Δέϊοηςβ βιῖγα δὲ ἐητα: Ροζεητεβ εἰ οίμης 

137, 
Αδις ποηλεη σδπὶς ; ἢ 95..6 
᾿Αευπηεπις πιδάϊοις: νάς Νοξᾶς. ἡ ἀἸςς τι 
Αάερς ἀο!ρμἰποσιιπὶ οἷοι οςο 27} 
ΔΛαϊπιδητιιδ Γοσοτορ μι άα ΠΠ15 440,8 
Δαϊπιδητας ἀρυὰ μοίτος στατίαπᾶ ἱπιιθηὶς 

457,0 
Δάπιοηϊτίο πι]14 ἔοστες γῖσοβ σοδάϊς, (4 

Ἔχε οιταῖῖο 84,4.8 
᾿Αἀοϊς!ςεητία απαπάο ποὶρίας Ροτῖς Ὁ 
Δάοϊεἰσεητία πηαχίπαπὴ ογᾶ γθα σις 900 
᾿Αἀοϊείςεητία σιαπάο Πηϊαταγ “0 
Αδο]είςεητία Ἰεσιτῖπια οὔτε σ΄ 
Αὐδέατιν αν οταπίθιις Ογσιις ἀιςΟ 
Δαο!είσεηίες, αποχιιπι Ορογὰ πη Δσ Ἐγάτος 

Ῥεγίδγυπι ντίταῦ -6 
Αἀοϊείςεπεῖς ουϊαίάἀαπι ἀοιτιπη χατιοςϊ 1 

283,58 
Α(οϊείςοπτίθιις δά αι ντάτας τα σι [γατιις 

Ῥεσίασιμα 640 

ΟἾΟΝ Ὑ ΝΕ Ν τὶ ἡ ἘΣ 

Αἀοϊείοεητίδιις πχᾶχιπηα ἀπ᾿ πηοσαπη οἷατῖο 
τησρηϊτα όγο,Α 

οαπὶ ΑἀοΙοἰος περι ςο]] οὶ ἰητογάϊοϊτιις 
δούγατί 7ι6.Ε 

Αἀοϊείςεῆτᾶ ρεϊηςὶρες δριιὰ Ροτίαϑ χυὶ 4.8 
Αἀοϊεἰςεητᾶ ἄοπιὶ πηαποπιι ἐχογοϊτια 6,( 
Αἀρατίτοτεσ Ογτὶ φιαὶος ες ἀοθεδας 44, 
.Ὲ 

Αάιιεπα ΑἸῃςηϊς ἰωτογβοίππτιΣ 464,4 
Αἀιηαγὶ Π}}} Ποπιίηιιτη {προ α1] σαι, γος 

ἀμ] οι πιὰ 47,8 
Αἀαυϊτοιι δηγτοἰτία; γχοσῇ εσρατηδτίτοβ οοῖ- 

ταρτοῖοβ Πιης 9ο8,Α 
Αἀυϊτει ρασπα 734,8 
Αὐἀμϊτοτὶ στ τητογἤοίαπτυν ἄς ρυε ςῇ ἃ νἱ- 

ΣΙΝ ΠῚ] ΠΕ ΠῚ ἀἀ ἘΠ] το ΓΑ ΓΙ ΠῚ 69,Ε 
Αἀυϊτογοβ ὁςοιἀο παῖ πηριηϊτας 908,Α 
Αἀιυτοχίιση ἀριιά Ρότίας ργομιδίτιπι 3.0 
Αἀι τευ πππῇ ἃτσοηταπη 847,8 
Αἀυδυ5 ργα ςέξας Ἰη Δ. πυϊττίτας 186,0 
“Ἐςῆτης ποηῆξη σαηϊ5 987,6 
“Ἐάϊμπα οιπα ρῥμαίδη σα ςοπηράγαῖῖο 167,0) 
ΖΕρίπετα πηῦσο οἰπσιιητανς 544,8 
“Ἔρος Βιυπιεῃ 45. 
“Ἔρτοτῖϑβ πτςἀοαγλῖηα ργα δεῖ Ογτιῖς 21..Ὁ 
ἀς ΖΕ στοτίϑ5 ζυγὰ ἴῃ Ὀο]]ο μαρεηάα τ6:, Ὁ. 

τότ) 
“Εστοτοῦατη σαγὰ 3.6.8 
“Ἔργρτι) ἃ Ογτο ρας 28 
“Ἔργρτι) Ογτοίς ἀεάπης 179,0 
ΦΕσγρτῖ) ἀμοβτοσος ογεδηξ 663,0 
ΦΕργρτίοσι οχογοίτας φιοιηοάο Ἰηζεγι- 

ἐϊὰς ᾿ ιό6.0 
ὙΡΕΥΡΟΦΗΒΟ οὐπα Ρε 5 ςοπΗ͂ϊ εις 177,Ε. 

178, ( 

ΖἘργριτίογιηι ξοστίτιἀο π ρασῆα. 177,Ε 
“Ἐργρτίοτγυπι τοχ ἃ [ιϊς ἀείδσιτις 663,6 
Ἔσγρταπι Οὐ τις Πιρτμσας 23.4 
“Εἰγφίαντθς 478, 
“Επεας διγπηρβαίτι5 Αὐεαάιϊιπι Ἱπιρόγαῖοσ 
 629})0.Ὲ 4 

“Ἔπεδς διγτηρ μαίας τγταπηϊ ἄστη ΕΠ ρ ιγο- 
πἰδ ἐποτεῖς ' 1014, 

“Ἔπεδ5 διγπΊρΠα 5, ἀπιττι ποίξεια νας οῦ- 
1 γαγα, ΟῚ ΘΠ ΡΟΓΑΙΓΕΓ 238,4 

ΖΕ ποὰς ΟΒιτοπὶϑ ἀπ οίραλις. 953,4.074,6. 
ΖἜπεδ5 ρΡατοσῇϊ5 Πιατούπιϑηιι 115 νη ΟἸ1ΠῚ 

Ῥάτγς οοηίς γιατ, ριοτατῖς σ] οσϊαπι τα] 1ς 

974,)8.0 
“Ἐλοῆπας ἙρΒοσας ΓΑςεά, ἀόν,Α 
“Εηϊαπεηίος 246,3 
“Επϊαπεηίιτη (᾿τατῖο 371,Α 
“Ἐφμυα!τας ἀρ Ροτίας 1. 
“Ἔφυαϊος Πιροτδίαπε ργορτοῦ το ογδητιδ πὶ 

ἘΑγλ 5,,ἴτι5, γι σοσῖς 53,0 
“Ἑαιιαΐες πιο Βοπιουίπη! αι} 13,4..6.8 
Αετὶϑ ὃς ἰσέοτγιπι [δ εῖιηι ροθα. 30,Ὰ 
“Ετεονυπι νίοσιση σορία 317,4 
ΕΓ ῖη65 γῆι εχ τέϊριητα τη ΟἹ σατο Α- 

τῆ εη. ς 461,8 
ΖΕ(ΟΒγ Πὰς ΡΑ Ια 890.Β 
“Ε(τυϊαρίις ΟΒγοηΐδ ἀπΠοραΐας. 97:,0 
“Ε(ςυ]αρίιις τποστιιοϑ ἐχοίταμς 975,8. 
ΖἘἴα ἢϊμις 361,0 
ΖΕτας ρυιο]Π5: νἀς,ΡΙΙ8.1115 αττας. 
ΖἜΕτας ητα πιαχίπηδπι σιγᾶπη γεημῖγαξ 0 
ΖΕτατὶ συϊᾳ; ἀριιὰ Ρεγίαϑ [1 ῥχϊηςῖρες ρτα- 

ἔοι, 4.8 
“Ετάτος Βοιλϊηῖς ἡθδῖμοσ 4,4 

“Ἐτάταπα ἰηϊτία δὲ ἤπες ἀριά Ῥεγίας : Ῥιυιετὶς 
τίας Δ 1τρίἃ πατιυίτατε δά δπηῇ χ ν 1 νεῖ 
ΧναΙ ς, ΒΟ, Ραθβογζασὶς, γε! δά οἷς 
ςεπτία;, αἱ ἀππο ριιοσίτία: ροίζγεπιο, ἱπ 
Χ ΔΠΠΟΒ ρτοχϊπιος ς,Ο.6,0. Ὁ). ὙΊΠΗ5, 
ἄχχνινεῖ σχντινίαις δά κι, αις 
ΨἍ11. 6,0. δεηςέξιυτιὶς ΑὉ ἀπηο 1 διιξ 
᾿ατ,νίχιξ δα ἤπεπὶ νἱῖα γ, ἃ 

“Ἐτμεγηοσλεη οδηὶς 9οὅ7,α 
“«Ἐτο}] Αςἢαῖς ἀιαῖςὶ 46:1, 
“τοὶ Ασοῆίδο (θεῖ 66:,1) 
“ἜτοΙΪα, οἰτπι εγας σα]γάοη 430,8 
“Ἐτοϊος Ας μα δ ἴοοῖος εἶ οῖς Ασεῇ! "661, 
᾿ΑραπηεπΊποη Παπα [οι ἤςαιμς 621,Α 
᾿Ασαπηεηποπ ροριυϊοτῇ ραΐϊοσ οἰ ἀϊέξιις 

4Ὁ Ηοπιεγο “65,3 
᾿Αραγχοπηποηὶς ἘχοπΊρῖο ἴῃ Αὐ]ὰς (Δοττ - 

οατ Ασεῇίαδιις ἀ9ό,α 
Αρδϑ ἰδοιιηάϊιπιὶ ΄ιοά ροῖος ὺἙ 
Αραΐϊας διγτηρῃα τς 227,2 
Αφαῆα ἱπτορστιτας 35..Ἑ 
Ασατμτιιὸ ξ37,8.0 
Αφατβοη!ς βοοτὰς ἀπηατοῦ Ρδιήδηϊας 8 98,8, 
᾿Αρεπίαιι Ασομ! άδηι Ε, ὅς:,Α 
Αρεξζίαιις ρειὰς, ψιιὰπιἱπηροσίο ροτιτοταῦ, 

ἀϊσπιβτόσηο Παρ τις ᾿ } 6) 
Ἀρείας ῬΓαξοσταΣ Τξοιγςμῖ4α: ᾿π τοσὴΣ 

ςοπτοητοήδ δε5,Ἀ 
Αρεπίδιις τεσησηλ ἡππςηὶς σοηίιπατις 

εἰ 67:,8 
Αφοί]δι5 οορΊα5 ραγατίη Ρογία5 ὅ::,8 
Αροίίαιις αιιαητὶς ςΟΡ1}5 τοςοροσίς τγαΐος 

ἑξοποῖη τη ΑΠαγη δ:..Β 
Ασεῇίαιις ςοΡ1}5 ἀοςερτὶς πη ΑΠΔπΊ γᾶ!) οἷς 

ό::,Β.0 ΝΣ 

ΑσοΠΙαιῖς ἀπάγο ἴπ Αἴ οἰιπὶ τοσεΡογία- 
ταπα Ροτπι5, στὰ πῃ ἰη Οταςοῖα Ὀο Πἰ σενατῖ 
ΤΆΔ πο γῖς 6ς:,Ὁ 

Αφεῇίδιις ΤΙοπίΡ 5, Λθοϊεπῆρις, Ηο]Π]ορ δ: 
τι} 5, Ραμα ταϊτεοσς (δοαπὴ ΠῚ ΠΠτατιγος 
1πθοῖ 635,6 

Ασοί]διις αν ἐαυίταξιι ρατῇ πῆ σι 655,6 
Αφροπίαιις ῬΠτγ σίαπιρετις 6.5, 
Αρεῆίαις ΡΗ τυ σία ορρί ἀα Ὀσσαρας 6:3: 
Ασεῇίαιις ἰῃ ΡΜγγ σία παρ παπὶ Ρεςιηϊατῇ 

Ὑ τ Παρ τ. 653, 
Αροπίδιις [πο 5 νυ] σι] ετατὶς 613,8 
ΑρεΠίδιις ἐαυταταπ), δζαοιηοἄο, οΠτρα- 

ταῖ 644,0. 
Αρεπ] δια εαιπταζαπι ἔπι! πιὶ αι πιο Ὁ 1η- 

Πιταοσις ὁτγ,ἃ 
Αρεπίαας Ἐρμβοίιτι ἐξορίας γπιπετίας ςορῖζ 

1014. : 
Ασε[ίδας Ῥεγίας παάος γεπάϊτ : ὃς απαγὰ 

᾿ ό5.0 
᾿Αρόπίδλιις (ατίαγη ᾿ππδάϊς δ:-..Ἑ 
Αφεπίδιις ϑασάες Ἐχους τι] ἀιιοῖς 6ς6,4.Ὁ 
Ασεπίδιις ἀεοιιπχαηι Πο]ΡΒ οὶ Ποι Ο ταῇεπ- 

τίβ αισοῖ ότ7.Α 
Ασεῇίαιις ἄχ Οταςοτῆ δί ταυϊτοσιιπι θαγΞ- 

ὈΑΓΟΙΙΠῚ 67,8 
Αρεπίδιις, πῃαχπηᾶ εἰιογίθη 41 “πη ροΓ1) ΑΠα- 

το ἐοηςερτα ἴρε, ρατεῖα [ς γοιοςδῃτι ι1- 
Τςαϊταῖ 618,4 

Αρεπίδις ἰπ ταεξάϊο ξοστῖηα σαγῆι τη ρατγί- 
ἈΠῚΓΟΙΟΟΔΓΙΙΓ 1δι 4.86 

ΑροΠίαιι αι να ἴῃ Ρατγίαπι γε θης, τοῦ 6 
τογῖτ, δὲ ααητα σα] ογτατο 68,3, 

Αρεῆίδας ςορίας γε ἄτιςοσο (Ο] τις τ ᾿διά; 
΄οςς 



Αρεῆ]α" αὐ Βοεοζοσιπῃ πος ργοβοιοιτας 

Ἅ43.Ε 

Α. πίλας Ιαδάτιατ ξοτχυ  ἀτηΐς ποπιπε 

τιν Ἔ) ΕΨῚ ἃ 
Ασεῇ]αις ΡΊταιιπη ὈΆΡΙΙΣ ον, ἐν 66 τ 

ΑρΘΠ δι νἱέξοσια Ροτίταν ὰἀ ὙΠεθδη1ς 

ὁ6οΟ ᾿ 
Ἀσοπίδιις ψΟ] Π ΓΑτΙΙΓ δ66ο,Ο 

ΑεΠΙδιι5 γα] πογάσιις Δάρβάϊαῆσεπι ἀοξετ- 

τοῦ 
Ασείίδιις οἴσαΐιπι ἃ Μερσαῦατς ΟὈΪΔτιῖπι 

τοίρυϊς ᾿ 666,0 
᾿Ἀσεῇίαιις πυιτηϊπ15 πο ππο, ἐπ] Πὶ ἀσσορῖο 

γυϊηεῖς, Ποτὲ μοίζος, φιιὸ νε]ητ,ἃ ΕΔπῸ 
ο΄ χοζεάογε ρογηλτες ὅδο,Ο 
ἌξρεΠΙδυς ἀοπηὶ τά αἷς Ἰεσιτιπτὲ ἱπιρογανῶ, 

ΔΕ ῚΓΩβοτιαπι [ΘρΊ τί πηι Ρτὶ : 4 111 Π 
τ ἈΠᾺ οππηπιυτῇ εἰς Πα ΧΙ ΠΊι5 δόι,ΑᾺ 
Ἀρεπιλὰς ἀσατάπα ἀΠςοάϊτ ἃ ριισπα Οοτο- 

ποηῇ όσι,Α 
Ἀρεπίαδας Ἐἐχρεάϊτοη έτη σοπεία ΑΥστμο5 

4. {α(τιρις ; δ61,Ὰ 
Ασείϊαις Ρααπετη νηὰ οΠπΠ 4}1}5 ΑΡΟΠΠ ηΙ 

αὈίο᾽αἱς 661,8 
Ἀφοπίδις Ρίγαῖιπι σορίας ἀιιοῖς -661,0 
Ἀσεῆίδιις οἰπὰ Ας παῖς Αραγπᾶποϑ ΔἀοΥΊτΓ 

᾿ς δεν ποῖς 660 
ΔρςΠίαιις ἀοπηιπι γοσδάϊε Ῥεϊορῦπεῆ ρού- 

- τῖβ ρατοξαξεὶς ὃς Ριτάο (οΥϊπτβϊ οὐ 
᾿ξαῤτο 66.8.0 

Αρεκίδιις αιέξοτ, πο ἀςοἀςπτοπίοσιπι δά- 
που ατι]ς ραχ οοησράατιιτ, πΠΠ (ον πτμῇ 
ὃς ΤΠπεραςντςος οχαϊες γε ἀποοσεητοοο- 

οιἴετ, 41 οΌ}.οεάα: ποη]οϑ ἴπ Ἔχ! τπὶ 
εἰεξξει ιογαηςν δε, Ὁ 

Αρεῆ]αις δάπογἤις ΤΕ ας ἐχρεάιτίοπεπι 
ἀπάτα Πα!σερετς δό..} 

᾿Ασοπίδις ἘΠΕ 85 Ἰτοσαπη ροτῖς 66ό:,Α 
Ἀσοῆίαις Βοξοτῖα ραττος ροραΐατιτ 66:,Ὰ. 
Αρείίαας Ῥτα]ιο δα [οιέϊτα σοηγηλοντίε 

σοβοτῖς 665,Α 

Αφοῇίδιι Ιοσατίοηες οὗἰμτ : ὃς, (1185 18 τη 
[επὸχ 66.,Ε, 

Ασοπίαιις ὃς αὉ ἀπτὶςῖς ὃς ΑΌ Ἰἰτ]οῖς ρεσιι- 
ΠΙας ἀροῖριοθας 663,3Α.8 

Αροἤίαιι5 ΑΘσγρτιιπι ΡΟΤΙς 1 Χ Χ Χ ἀΠη05 

πᾶτὰϑ 66.1.5 

Αροπίδιις ὰ τεσο Αοσγρτογατη ἀεςορῖαδ 

665,0 
Αβεπίαιις Αἐσγρυίογιπι, τε ἐπὶ ἰτου πὶ 

νἱέξυτηῃ ρτᾶειο ςαρῖτ, αἰτοσηπη ἴῃ τοσηο 
σοηῆτπηας 66..Ε 

Δ σοίίαιις Ασσγρτο οχοράθης ἴῃ Ρατγίαπι 
τοηασίσαῖ 664,3 

Ἀροπίδιιδ τὴ Ο δῖα Γοσι τ Ὑ ΠΑ] τι πὶ ἔο σι 
Ῥατασὶ ἀδηιπτῖας ΓΘ, 

᾿Ασε[ίδις ἀοπα ἃ ΤΊταγαίξα οδίατα γείριμς 
66. 

Αρεῇίαιϑ οτῇ] ἱπηρατίεηβ, ἰδ δουὶς ἀπηδῃ5 
666,8 

Αφεἤ]δις Μεσαθάτοη δριτβγιάστα Βιἀπηατ 
666.8 

Αροπίαιϑ ἰτοῦ ντ ἕβςοτο Πτ(ΟἹ τις 667.Ε 
Αϑεί!αιις αδιιετίις ΤΊΠΑρμεγηεπι ἐχρεάϊ- 

5 

τιοπαπὶ {ἰΈςριτ 496,0. 
᾿Ασεἤίδιϑ γοχ οἰδάτις 49.06 
Αφοί]αιις ἀοτγοξξας ΒΟ Παπὶ “685,6, 
Αρεπίδιις πιθετοῖα Ασοῆρο!ῖς στο ταῦτ 

164.8 
Αὐοπα᾽ ἱγατῦ ἃ ΜδᾶτιποπῇΡ. ἀΠςςα τ ἐο 2,0 
Αϑοίτίδιις Αςαγηδθιτη ρθοο ἃ δετηδηςῖρία 

Ῥταράατογν 1.0 
Αφείίαιις ερι 9] ὰ τεσς ΠΡῚ ΤΠ πὶ πε ἂς- 

εἴροτε φυσι γοΐας δό9,Ε.670, Δ 
Αφοπίαιις ΠΟΙ απ τατυαπι Π}] ἐσσὶ 67ι,Ὁ 
Αροπ]αι σεπιι5 ὃς ρατγία ὅτι, ἃ 
Ασοῆίαι σθηοσὶβ ΠΟΡΠτα9 απαῆτα ὅσ, ἃ 
Αϑοῇίαι δι ἃ Μλαιοσγιθιις, ἔστι ἔα π}1]11α, ὃς ρα 

ττῖα 6:1,Ὰ 
Ἄρρθιις σοῖς ὀχῖγα ρατυϊὰ ΠΊ ὅς, Α. 1π Ρα- 

τιῖα 658, Αε τη Αςσγρίο 663,8. γιστατι- 

1διάςεπι ἡ 

ΙΕ Ρ ἘΠ Ὶ Ν 

Ριις 664,4. 1ἰς, φια πιοτίῖεπι απ οοα- 
{ξουτα 6γ2,Β. Ρεσεϊατγὲ ἀϊέξ15 ὃς νιστατι- 
Βῖι5, αἀἀ1εῖς ταγίτι αἰἸαΐθιις πιοστξ οι - 

, 1ς ιατίβ 672. 
ἌρεΠ]άϊ ξυπηῖ Πα Ἰητοῖ Δ]1ὰς ῥαττῖα: πα οτ- 

δι Πιηια 6 :..Β, 
Αφεπ]αὶ γε5 σοίτα π Α δ 652, 673, 654, 677» 

ὁτ6 
Αρεπ|αὶ ρίπιάεητία ἴῃ ςοη!α]ταῆ ο ζοπῖγα 

Βοῖϊες " ἐνόν 
Αρεῇίαι ἃς ΤΙ Παρ μεγηίς τλατά πὶ Δοταπηξ- 

ταιπη {ἀρ ον τ ἀπι11}5 6:5, Ὁ 
Ασεπ]αῖτη ᾿η4ατῖ)51Ἐγαδηἀϊς ΒοΙῚ βεσιατο 

ςοπίϊαπτια 651,Ε.6.3,Α 
ΑΦΈΠΙΑΙ πλασηδηϊπυῖτας 6ς.,Β 
Ασεπ|αι Πγατοσοπια ςοητγᾶ ΤΙΆΡμογπεπὶ 

613,0 
Αφεπίαὶ 1αῇ δΌ ἱπιρεγατοτῖο ππιπετς 653,0 
Ασα Π|81 αιπιϊοϊτίατι πλατι αιαγὸ ἐχρότιις- 

τιηῖ 6.4.8 
Αφεπίαὶ μυϊηδηΐτας ἐγσα σαρτίιιο5 519, Ε. 

654,0 
Ασεῇ!α! οιιπ Ρεγς ςοηῆ! ξξιι9 6:6,8 
δὰ Ασεπίδαπα Ρ] ατίπγα πϑεοηε8 ἀεβοιπης 

6:7.8 
Αρεῆίαὶ απέτοσιταβ ἴῃ εὔροπεπά!ς ἀπΠΠ41-- 

]5 657. 
ΑφοἤΙαὶ τὸς σοίξαΣ ξεϊϊεῖτον 1π ΡατγΔ 657, 

δ:8,6 19,660 : 

Αρεῆ]αι ἀποοῆαπι εχ Αἤδ απαητορεζε 4ο- 
Ἱπογίης Οσα οι η Αἴα ἀσσοητεθ. 677,Ε 

Ασεπίαὶ “πόματα 1π {ποσαγγεη4ο Ρᾶττιας 

6.8, 
ΑσεπΙαυ τα ὙΒΕΙΑ Πα πὶ ̓πστοῖπιπι 4α!Ππαπα 

Ῥοῤι τ τη(δοιτὶ ας 648,Δ. 
Ασεῇίαὶ ὃς ΤΗςΠΆΙοὐιιηι σοηβτέξιις 658,8 
ΑρεΠίαι]ασ ες ἀυσάαπὶ ὅζ9,Ἀ 
Αροῆ]αι τγορα τα Ἰητου Ναυτῃ οι ει Ργδη- 

τε πὶ 6:3. 
Αφοῇ]αὶ Ἔχογοῖτις ἰπ συ: ΠΠἸΠηϊις 69,8 
Αροῇ]αὶ ςοβτέξιις οι! ὙΒΕθδηΙ5 ός9,.Ὁ 
ΑϑοΠΙαϊ τγορααπιτχτα Οογοῆεδηι 660.Ε 
Αφοπ]αὶ {γατεσειηα ἱπ Ῥιγαο ζαριθηάο 

66 1.8Β.0 
Ἀρεπ]αιτγορσιπι ἀς Ασασπαηῖδιις 661,0 
Ἀσεπίαι αἀιιετίας ΡΒ τξ ἐχροάϊτῖο, 66.,0 
ΑφοΠΙαὶ ξοσταπα: πγαζατίο 665,3 
Ασοπαὶ τες σεῖϊα: 1π[ο]τοῖτοσ ἀοπΊΙ ποιτὶ- 

αυᾶιρπαβ ἀπέξα οοποῖς δόγ,Ὰ 

ΑΘοΠ]αι ἈΠΟ ὃί Βοίριτες Τ σέα ̓ ητογοπι- 
τὶ δ661,Δ.8 

Ἀροῆίαι μοῖϊες 66:,Β 
Ασοπ]αὶ ρχιιάςηϑβ σοηἢ]Π ἴῃ εἀϊςο πα! 5,αμτ 

ποη δἀποοηάϊς οἰ ῖι5 δαν,( 
ΑροΠΙαὶ ρχιιάςητία 1ῃ δίτεσο Αεφγραογαπα Ἶ 

66., 
664.8 

τοσοτππαπάο 
Ασεῇηαὶ γε] στοία ριετας 

ΓΑΘΕΠΙαι ἃς Ῥβατηάθαζὶ ςοΠ]οαιυλήι 66.» 
σι. 

Ασοῆ]αὶ τητιςῖα ἴῃ τε ρεοιπίαγία 664.Ε 
ΑροΠ]δι ΠΡ Θγα!ῖταβ εγ σὰ πλατσ!5 [πᾶ Ρτορὶπ. 

[105 δ6 5,0 
Αροῆίδι τοπηρογαητία 665,0 
Ασέπ|αϊ σοπτιηθητια ἢ Ὑ Ἔπότεῖβ δ6ό6,Β 
Ἀφοπίαι ξοστίτιάο Ϊ 66γ,Α 
ἈροΠΙαι τγοραὰ αιιό ραταη δὰ 667,8 
Αροπ]αι ἀριξητία 6όγ, 
Ασοῇ]αῖ ἐσσα Οταοίαπι νἠϊ μευ πὶ ἀπο Σ 

668,5 
Αρεῆίαι πηουιιτη ἁτη Δ Ὀ]ΠΠτας δόρ,Ο 
Αροῆ]αι Δηΐπιὶ πηασηϊβοδτία ἰπ ἰρεγπεπάϊς 

Ῥογίδγαπι τορι Διττοχῖς ραϊπατῖπι δα {ς 
ΤαΙΠις 669.Ἑ 

Αφεπίαὶ ὃς ΤῸ εἰτῖα: ἔα ἰοῖτας 41..8 
Ἀσοη]αὶ ἔγα σα! τας δγ0.0Ὸ 
ἌϑοΠΙαΙ ἀοπλις 6γο, ΓΕ 
ΑφοΗΙαι Προ εχ ἀοπιεῖίςα 670,0 
Αρεῇ]αι Δα βογδγαπη τοροπι σοπηρατατίο 

6τ 0.8 ἵ 
ΑσφοῇΙαὶ ο Ρετ τ τοσε ἀπεϊτμοῖς 
Αρεπίαὶ νιστιιζαπα γ πορῖς 

όσι,Β 

67., 

Ἀσίαι (ξητοπτίοί ἀῶλ δ. Ὲ. 6γ:, 
Αφςηΐδὶ ποπηῖπα γάτα ἃ ἀϊποτῇς Τρ ἀατα 

674, Ἂ 
Αρεῆ]οὶ πηοππῆτθεητα 
ΑροΠΙαἰ (δραϊταγα 6γς,Ά. 
Αρεβίαιι οτίδπι ροίς πχογίοση ρατγία γε] 

67τ.ἃ , 
Αροῆ]αο 5ριτμσίάατος (δ (παᾷμις σοταποϊττὶς 

662,8 : 
Ασεπίαο Ασαγσπαποβ, Αδτοὶ!, Αταρια 1οεἱ ἢ] 

τεάαϊτὶ 661, 
οπὶ Ασο]Δο πη τας Οοτῖυς 664,06 
Αρεπίδιπι γεπᾶ πη] ]ς 0]: ΑΌταρτα Ταοετὶ 

τγδάτάϊς :77,ἃ 
Αροπίδις ΡΒγγρίαπα ροριυ δέ, το7,Ο 
ΑροΠΙλιι5 ροΥτ ΠΕ ΠῚ ἀπρ]Ίσεπι ἐπ σοηι- 

111}5 ἀατι!ΠΊ, ΟΠ ἃ Πϊςῖς σοτητη απιςαδδς 
66ς,Ὁ.Ε ᾿ 

Ασεῇ]δι5 Κορ Ι1ςα; ϑτατία ΠΙΠ1] νη υαπι 
τεσιυίααίτ, (ο Δ4 οπηηῖα ράγατιπι (δ Ρταε- 
Ριμτ “66:1, 

ΑροΠίδιις οιπὶ ἔγατγε Πεοτγομιάς ἀεσεοπο 
ἀϊζερτας Δ 53,Ὰ 

Αροπίαιις Ριγαριτη σορίας ἀπιοῖς 42... 
Αϑεπίδιις αο Ποηλῖπα φ]οσίασὶ Πτ ΟἸταϑ᾽ 

6γ7:,Β 
Ασοἤίδιις ογσαταΓ ΤΟΣ 4 »" 
Αρεῇρο]!ς τατον ΑὐΠἘοἀοίητς τι 4.8 
Αρεπρο 5 ἀφοσιηη τη Ἰηἀιτῖας αγσταοτά 

ΤΟ]ατ .5}0 
Αρερο ςἸπέξαιισας ΒΕ Παπὶ ΟἿγπτμϊαςιπε 

56:,8 

6γ,Ἀ. 

Αρεῆροϊ!ς ἔςτς Ιαθογας τ64,Δ.ΒἘ 
Ασοῆρο!!ς πιουίξοσ :64,8 
ΑσεΠιξγατιβ Ἐρίψοσιις 461,8" 
Αδὶς ἀτιχ 491τ,Ὰ 
Αρὶς ἃ Νόρταπο τυδίςιο αδ υχοσς εσρι- 

15 ᾿ 453,8 

Αρὶς ὀχεθιοιταπη ἀϊ πηῖτεῖς 495,8.6 
Αριβδα ΑἸποπαγᾶ τλμγοβ Ἐχοιγγδς σε ρο ϊ:- 

[τς 43.8.05 
ΑραΙ5 ξαςαίτατος Ασοῇ]δο, οἰυϊτατὶς πιαᾶ!- 

οἱο,αἀ ἀ τέο ΄" ὁς,Ὁ 
ΑρΊά!5 πιοῖς 405,8 
Ασιάϊς ἐδριτισα 014. 
Αριάς πγοτγίό, δητεπάπής ἀδ τεσπο σε" 

Πίδιις ὃς Γοοῖγ Ομ ας δεν, ἃ 
Αρ|αϊτα ὰς οὔάϊππη ἀπέξοῦ 47,4 
Αριηθῃ Ἰπίϊχιταν ἱπ|ταγ Πτετα; φαπιπια 

173,Δ 

Αρπῖοη ἀυδάγατῇ οις ἡγΠι5 σοπη πη οάτπι 
ποϊείευεῆτς ᾿ 310,1 

Ασα ποσί οξεϊ ἐπηοπαϊ δδ5.6 
Αρτίςο]α οσϊοίτιϑ 1πι101}15 30,6 
Αστίςοϊα θοπαϑ σϑιάοτ ρας Πι Ὁ ὁ πτῃῖ- 

Ὀτι5 σΕΓΠΙ 81:3.6 
Αστίοο!!ς ἱπιπιπῃϊταζοση ἃ γε δ .15 δ Ποῖς δὲ 

ὈΧρΙΔτοπῖθι15 Οὐ σι ἀσαῖς ΓΕΑ, 
Ασποο!ὴς ρᾶχ ψατιγίη ΡῈ ]1Ὸ 57, 
Αρτιςαίταγα Δ] ΙἈτι τα ἀττιιπὶ ΡΑΓΘῊ5 ας ΠῈ- 

τιῖχ ! 8.8 
Αστίσυταγα στατίαϑ γοξεττ 831,Ὰ 
᾿Αστιοαϊταγα ἀοέξειπα 8:1:.0 
ΑΘτΙοα]ταγὰ ᾿ποοπηπηο α ὃς αισήηχοάο ἢς 

αποττοηάα 8.:.Ὁ 
Αστισοπτίηὶ ἔβπης ἀοπηδητιτ 461,Α 
Αρησοηταπηντθ5 δα ἀφαϊτίοποπη ἔληις οῦ- 

αἰ! 461τ,Ὰἃ 
᾿Αλαζονέυεακ γηαὶς ν[ΠΤΡΑτιΙτ 47,8 
Αἰκε ποπιξῃ σᾶπὶς 987,8 
ΑἸἰςοῖας [σε δα ΠπΟΠΙ5 οἶτι5 πορ]σοητίς 

1η ΟΠ οι ]οη415 σαρτίτῖς 576. Ε 
ΑἸεϊδίαάες δοσγατὶῖς ἰιάίτοῦ σι} Β 
ΑἸ ίαάες, Ὑταπθυϊας ὃς σοπῦ εἶτριητις 

ἄϊπιςος 4:8, 
ΑΙοϊδίαδες Μίπάδγιπι Πιρετδξ, οΙαΠἘπιαιῖς 

Εἴς ἀ τρὶς κ Ν 7530, δ᾽ 
Αἰ! δἱαάες σαρτιῖς ἃ ἘΠΆρΠεγης, ποέξιιαὰ- 

ἔὰ τ 419,Ά. 
ΑἸειθιαάος οἱαρῆις Οἰαζοπιοπας ποξέινο- 

τὶς 419.1.8 

Αἰαιθῖᾳ- 



ΧΕ Ὁ Ρ» ῈῊ Ὃ ὟΝ Ὕ ἕ μ. 
Α]αδία4ος Πππῖσιο ἀρβἰαυπι οχοὶρί τι αὉ 

Ατβεπίθηπῦ. 440,κΑ 
ΑΙοϊδία ες ἃ φιῖδιις σου πΙΡτι5 γι 
Αἰοι δι ααϊς οσπὰ Ρεσῖςὶα ςοηρτοῖϊις σι8,Α 
Αἰςοϊπῖοηο5 ΡΝ 
ΑΙδα τεϊηρ]τπὶ 607.Ἑ 
ἈΠΕς Τα!ο τος α Ἰπορίαπι το! σι 595,8. Ὁ 
Αἰοχαπάογ ἰητρογαιῖς ΤᾺ] 15 ἱπτοτἐεέϊο 

ἀξ Ροϊγρᾷγοης όοι,Α 

Αἰοχαπάτι [Ὡϑηῖς [αςςοοτὶς τοῖς δι, Β 
ΑἸεχαηάτι ΤῊ Τα}] τγγαηηὶς ὅοι, ἃ 
ΑΙΟχιρριάας ἐρμοσγιῖς 46:,5 
Αἰοχίις ἀγοποπ ᾿ 414. 
ΑἸϊπιθητα 5ραστά ΠΟΙ ΠῚ ἱεσίδιις τὴν δέοι 
ΑἹρμαὶμαςος 488,8 
ΑἸΡΒας ἀπιπίς ἜΡΝΟΣ, 
ΑἸτοη ργαεεγήπεης Οἰδάλδιις ἀπιηῖς, ἴῃ ΑἹ- 

Ῥμάσαπι ἀο! αἴτιος 639,Α 
ΑἸαπιηὶ Τ τορι πιὶ ς6:,Β 
Αἰἴγρετας αιπάδμι βοϊεπηάσοθιις 175, 
«ἈπιαητοΠΊΠο5 (εἰρίος 8:.,Α. 
Αὐηατὶ 4 δητιπι ὈΟήμΠῚ 908,8 
Αππατ ἃ αϊτις φιιοπιοάο ρτίποοΡ5 Ροῆις 

3..8.6 
ΑστατῚ ατηιδ, ιια ΠῚ πτοτα, 475.Ὲ 
ντ Απτοπηαν αὐ [115 ὃς ςοϊα πηι φα!ἀ ἀσοη- 

ἄϊιπι ᾿ ὅτ 0 
Ἀπιΐεῖ αὶ {π ποπιῖπς ΜΠ τ, ταγριΠΠπηιις 

4ις,Ο' 

Ἀπιῖςὶ ἀΐαϊτες τποίλατι ἰοσο ποδὶς (μη 
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Ἀπιϊοῖ σαὶ πγαχί πιὸ σοπηρ εξξεηἀϊ 673,4. 
Ἃ πιο Ἰητεῖ ορ 5 σοηπηοταπϊ 8ὅζο,Ο 
ἉἈΠΊΙΟΙ φα! ργοτίογος Βα ἐπα Πητ 236,4.Β 
Απςϊβ ἰπσαγγοῦο, ρου πα απα οἱ 2., ἃ 
«Απιὶςΐδ, 4 πάτη βασι τατίθιις Προ Ἰατ, σγαιιῖ- 

115 ἀθυγι ΠΊΘΏΓΙ ΠῚ 675, 
᾿Αποϊοίτια Ππιυΐατα, ας ἀΠΠπηγ]ατα, ἴη 611 Ὸ 

φαϊὰ ροῆις 117,ᾺΔ 
᾿Απγιοιτῖα νεγα οζειρειο 07. 
Ἀπιϊοιτία ἄστη ΠΠπγᾶς 4185 908,8 
δὰ Δγοϊοϊτιατη 411 πᾶ πὶ ἀρτὶ ΠῸΠ ἢπτ 7ση: 

Ῥαττίπι ἀτϊο  Γ15 ΠῚ παταγα ἴτοῦ ΒΟΠη]- 
ῃοϑργορθηάθης, ραιτὶ πα δα π᾿ πηϊοῖτίαπι 

σαι 
Ἀπιϊοογιπι ροΙϊεΠΠοποπὶ ἐστεσίαπι οΥπάᾶ- 

πιόητα πὶ σεηἤπς Ογσις χό68.Ε 
Ατηϊσοταπι ςορία, “σε ρτγῦ οἰἘ το σΠῚ 13. 
Ατηϊσουαπυ Ογτὶ σορία χόο Ὁ 
Αἰπισοχιπι πη ατίο Π 65 γ)45,Α 
Απηϊσογαπι παταγα {πάϊοίις ῬΠογαΐας 

219.Ε 
ἈΠΊσΟς σοποΙ ΠἸΔ 41 γατῖο σοι 
ἈΙΑΙσοϑήντ]δς 41 ἐπα ΓΠ|6 5 ἴχητ δοσιυίγετς 

ποῇ Ροΐπιητ 7.0.0 
αταϊσιηι ποίθητοτῃ ςξΊςετς ἀ1ΕΠ|01}67.4.9.Ε 
ἍΠΙΙΟΙΙ5 ΡΤΟ Δ:1Ἴ10 0 ἰητογάμιπη Ριαίζατ ιας 

Ἰρίξπιεέρτο δ ποη ργωίτοσις. 748,Ε 
Αὐαϊσας νοῦτς ἴῃ ἀπηϊοι οα! απηίτατε ςοηϊεᾶς 

ε οἷ [Ἐ}}.9) 
Ἀταΐςις πεονὶ, πος ἔγαμ4ε σοπΊρΑΓΑταΓ 

220.Ὲ 

Ἀππΐσι!ς δοπα5 ΠΟ πιοο Ἐχαη} ΠΑ ἢ τι5 
48.4.Ὁ 3 

Αὔλΐςι5 πταχί Πι"ΠῈ Ὁ ΟΠ ΠῚ σά4γ7,Ὰ 
ἈΠηϊσιις ἔδττ!!! Πιπγιτη ργααπΠΔ 74.8,Ὰ 
Ααιῖςας νἱός εἰξ πιαπαμπΊ, ΘΟ ΟΣ ΠῚ, Απτῖ- 

{π|,ῬΕ Δα ΠῚ 747.}Ὁ Ε 
Αἰη ἀα ΠῚ ᾿υαπηηΐθ γὙΠι5 ΡτῸ οἷεο 

225, Δ 
ΑΠΊΠ15 ΡΓΆΡτΟΙ βιι6η 5 ῬΟτΙΙ5 1.04.8 
ἌΤΠΟΥ απ ἴση ΠΟΠΊρΡΑΥΆτΙΙΓ τς. Ε 

ἈΠΟῪ ἴἢ νοϊπητατο που πὶς ροῆτά τιδ.Α 

Ἀστοζοσι ΠΟΠ θέτο ἰὸχ πλοεάϑαια ροίπης 
Ἰδιάςεγα 

ΑΠ]οΓΙ πε τος Δη οοσαῖ πο. 
Ἀπιογβομλῖπος ἤστε, ἰγαγο ἀπιατῖς, ΓΘ α1- 

φλϊ ες ἔχεῖς ᾿ 16,8 
Ποπείξτ 5 ΑπΊοΥ Π1115 δὲ εἶτοα ας 116.Ε 

ΠΑ ΠτοΥ Ρσοάί  αἸςηι το 41τ ετίαπι τεπαςοπι 

71. Ἑ 

ΑπιοΥ Ποις πιοῦθιι5, [ἰθογατίοποπῃ ροῖξτιι- 
1Δτ τ6.6 

Αππου Βοποίξιϑ ἃ τιγρὶ υλπειιπὶ αἰ οτας 
896. 

ΑΤΠΟΥ ΔΗ Ιου πὶ ἰοησς ρΓς ποῦ 41 Πὶ 
ΠΟΙΡΟΓΙΠΊ, ἃς Εἰ ἸπΙΑτια θ1115 ϑυ5Ὁ 

ΑΠΊΟΥ ἀριιπὰ ἴπ {ἀπ|πὶ ἀπσοιη. γε μαπηθη5 
τιδ.Β 

Αὐποῦτοβ οἰ ροηταη δα, ἔξα νἱτσοποα 116,4 
Απιοῦ ΟΡ 1 Ἰπηργοθιις ΠΡ9) 
Αὐτοῦ αια ξιςοέε σοσας τς,.τδ 
αὖ Αὐποζε ριιάϊοο αἰ ΗΠ δεὶ πιητ, οοιΠ1ς ἀ- 
ΤΠ] τοσιθιι5 ας γόος πλϊτιοσὶ γτιηταΓ 

ὅγυρ 
Ὁ Απιογς 41) φιοαθοτπροτγατὶ εξ ἕεγαπτιῦ 

153. : 
αὖ Απτοσα πταΐτα ραΠῚ ποπηϊπ ες, τίαπιρτιι- 

ἀἰοπτη πηι τοιά, 
4| ἀπιοῦς ΓΕΥπῚ ψΕΠΟγΘΑΓΠΊ τοποη- 
τα, το θιι5 συταπ 15 ργα ἢ οϊοηἀϊποη ἤμην 
8.0 

Απποτοπὶ ΠΠ| οἰ τιιΠΊ πλοτιις ἃς ἰοχ ᾿ππι θεῖα 
Ῥοίίιητ τιό,Α. 

44 Απιογοῖη ἰπάποεπάτιπι ἔπε ιΐ ναΐοτα 
Ῥαζεητ χα ἄπ γοηεἤοῖα στο, Α 

ἴῃ ΑΠλ ΟΓΟ τη [{| ΡΟ ΠΧ ῆς οἰαίτατοπη ἰπσαη- 
τατίοπιθιις ιδιίατη ἔσστι Ῥεγίοϊος 
σίο.Ο 

ΑΠΊΟΓΟ5 ΡΕΘΓΟΓΙΙΠῚ ΓΥΘΌΓΡΙΙ5 ΠΟη ΡΟ, - 
Πτ,υαίες 1ῃ 4}1}5 πα εὶς οἰαἰτατιθ. Ια σες 
Ῥεγπίτταης 6γϑ,α 

ΑΠΊΟΣῚ5 Π1Π11)} τἀ! οῦ (δοοτάος, ἔα:} 165, {ι-- 
Τὰς 1ι6.6.Ὁ 

Ατηρἢίαταιις ΟΒΙ ΓΟηΪ5 ἀϊ οί ρας. 971,0 
ΑἸρπίαται5. Ἔχροάιτίοης δαποτίις Τμε- 
5 [πΐζερτα, πἸαχί πηαπὶ απάφτα ἀάθρτας 

ἜΕΡΑΣ, ΘΟ 
ἈΣΟΡ ΙΘΟΙ ΡΟρα 491,0 .τς.Β 
Ατηρμίοη 14 τ67.0 
Απιρδογα {18 ΟΌ θα: πο ἱπιρουταγοηταγ [πὶ 
Ἰγπιροῖία, οἰ ἰπι ἀρ Ρογίας ἰοσο σαιτιμηι 
οἴδξ 240,Β 

Απιαῆις ἤπε ηούπια ἤπιε τγατίηα αι 672, 
Α.Β 

ἈΠΊγ οἷα; 6γ0,Ὁ 
Ατογ οἷα ροραΐις 425,8 
᾿Απιγ ἢζας ΝΜ] ΔοΘ ἀπ ΠῚ ΓΕΧ 41.9.0 
Απαρμαίζιις ὃς Αηαρμ γῆς, ἰσςιὶς Αττίοας 

91:8. 

Απατολῖα 4π|4 4σ6τ,Α τὰ 
᾿Απαχασοταβ 50] 9πὴ οἢς ἰΔρ᾿ 46Π ἱρηΐτιιπη 

ἀϊχιῖς δϑιτΟ 
Απαχαφοτγα Ἰηϊδηϊὰ 818 
ΑΠΑΧΙΡΙ) ροτη τα 393,8. 
ΑΠΑΧΊΡι5 Α ὈΥ ἀιππὶ ΠΗ ΠΠις 141,0 
ΑΠΑΧΙΌΙΙ5 Πα άγο ς 371,8 
Απαχιθῖι5 ἀἄο]ο ΠΉΠΠἴτ65 οἰ Γσ πη εητε ςο- 

ΠΑΓΕΓ 39.,Ε 

ΑΠαχίθῖι5 Οσασος ΒΥ Ζαπτὶ) γαπάϊ πιθες 
397,0 

Απαχίθιι5 ἴῃ ἱποιηάα ῬΠΑγηαθαζὶ σταοῖα 
εἴας ; “Π 298.Ε 

Αηδχίθιις (οἰππὶ 18 Βοπίδιις οδι)εῖς Ρίο 
Τὰογιπιίϑ!πτα 443. 

Απαχογαῖοβ ΡΓΟά τοῦ 437,8 
ΑΠΆΧΙΪΔιΙ5 ΡΓΟαἸτι Ομ 5 νγ 5 ασσιίδτιια, ςῦ- 

{ογιιατιοηῖβ οἰί8 ἐχοιατίοης γῆς αὉ- 
[οἰατες 2417.8 

ΑΠΑΧΙΓΊΔΠΔοΓ 87.0,Ε 
Απάταπας Μίοάιτις 1530. 
Απάτη] ἂ ΑἸΠ πὶ η ΠΡ. ἴῃ βισαπινεστιπτας 

449,8 ᾿ 
Απάτοππαςμις Εἰεοηῆππι ρτα βέξας ππου- 

τοῦ {δὲ ςοηίςις 636,0) 
ΑΠδτίμσ γΠῈ5 ὃ τι σίητα τγγάπηῖθ 46),8 
Απίπια θ0 Πα ὃς πταΐα 1.4.0 
ΑΠΙΠ.Δ ΠΟΠΊΙΠΙῚ5 πατιγα; ἀϊ!ηα: Ραγτϊοῖρας 
80. 

Απἱπτα; τι: νἹγτιοα ὃς νἱτιοία 14,0 
ἀτγηΐπηα; ΘΗ σ ες ποη οἱδ 1π11τ 115 781," 

Αηἰπηαὶία ομηηία δά Ριιρηδηάιπι πάτα 

ΔὐΠπηλῖα «.,ἢ 

Απιπηα α ργο Ποτητηΐθιις οὶ σηειγετοῖο- 
ΔΠτιΓ 8ο8,Ο 

ΑΠΙΠΊΔ]Ια αιιατεῖς ρα σηδηα] πιοάτιπι αι" 
ἄδην Βαθοπς 4.0.Ἑ 

ΑὨΪΠῚῚ Ὁ Ἰηπ1 414 Δ] 1ο πὶ 1 ἀϊςί πὶ 17,ΑᾺ 
ΑΙ γ τς το σί] ἐπ εἴπ 1:.Α 

ΑΠΙΏΔΙ πη ΠΊο τα τας 237,Ὰ 
ΑΠὶπιΐ πα σηϊτιι πε γε υτοπάμμη. 674,8 
Απίπεὶ σοῦιγ ἴῃ ἔοσεθιις γίτὶς ξαβέξατις 

Ἔχροστοβ οΠς, δί ἢ σοτρι5 ΤἘπείςατ 674, 
19) 

Αηἰπι ἀἰἸπἶτας τηαχί ηὸ ἴῃ ΤΌ πηπῸ ἀρρα- 
τες 237,8 

ΑΠΪΠῚΪ ποΥΡΙ ἴπρε ἃ σογροσῖς πιαϊα γαΐετιι- 
ἄϊης οὔππτατ 787,8 

ΑΠΠΠΠαΠῚ ράγαγα γσ Πτὰ ρεςιιπί}5, γοΠιρτα- 
τιθι5, ΤΑΟΤΙΠΟΧΡΕΘ ΠΔΌ1]}15, Ρα] ποτ ῖ- 
ΤΠ τολες 670.ῈἙ 

ΑΠίπλπ ἤθατς ργαίςητειη πδαις δρίξη- 
ΤΕ ΠΟΥ ΠῚ 227,5 

ΑἩϊηγιι5 ΠοτηἸηὶ ἃ ΠοῸ ἱπηπη πιὸ 727,8 
ΑΠ Πγῖ15 ΠΌΤ πηοστα 5 ἀΠρυιτατιοΟγτ 736, 

).Ε.:37 

Απΐπηις (ἀρ 1 (ἐστεσατιις ἃ σοῦροσς 235,4 
ΑΠΙΡΡῈΚ σαρτιῖς ΣΟΥ ΤΟΙ ΠΌΤ τα πιὰ ΠἸτῖῳ 

ςοηίοιιπε 489.8 
ΑἼΏΙ ΒΕΙ] Ρεϊοροποῆδοί χ ΧῚ 428, Δ. 

ΧΧῚΙ ἤυεχ ιν, 23:,Β. ΧΧΊΤΙΙ Παὰ 
ΧΧΥῚ,442:,Ε.χ χιν πεν ΧΥ ΓΙ 454,8 

ΑΠΠΙΡΑ] 51 ΟΠ απι 8 στε ά τι! 435,4 
ΑΠΠΟΏΣ ΡΘΠΕΓΙα 510 }}} οἰ τατὸ πὶ το] 1η- 

4αμπτ 461,Ὰ 
ΑΠημτη πῦ γπο [ὈΠΊΡΕΓ ογάϊης οἰγοαπιιο !- 

πιι Πδιις 860. 
Λητα οι ας ἰοσαζιι5 .ῳ7,} 
᾿Αἰταϊομάςα: ραοῖς σαιίε 549. 
ΑΠτβεῖδ ΠΟΙΏΘΠ σβηῖ5 9δ7,8Β 
ΑΠΙΒΓΔΟΙΟΓΠΠῚ ΠΠΟΠ5 673,0 
ΑὨτι]θοπὶς Τ᾿ 1) ογάτο 343,}) 
ΑΠτ]Οο μι ΟΠ τοηὶς ἀπ ςιρυΐις. 975,4 
ΑΒΠΠΟ ΟΝ ΡΓῸ ράτγα πιοστί (δίς οἰ οοπς, 
Το] ας ἀριιὰ Οἴαοοβ ρατεὶς Ὡπηδης ΔΡΡε]- 
Ἰαταγ . ὕ974.8 

Αητίοςμις Ραπογατιαίξες ἰοσατις Ὁ Ατοαάξ 
ιι5 Ὡλ Πτι5 δα γεσοπὶ Ρο ατιπὶ ὁ 20. 

Απερμοπνο αῖς διιάϊτογες δοογατὶς αδ {Ὁ 
αὐάιιςοτε 7:9.6 

ΑΠΕΙΡΠ ομτίς ἀε ϑοογατο τα ἀϊοῖιπὶ 791,1. 
ΑΘ Πο πος ἰοσάτιῖς 435.ΑᾺ 
ΑΠΠΉοποδ ἱπηρογατοσ μ6 1} οἰοέξες ἘΣ 
ΑΠΥΤΙ5. ΡΓΌΡτΕΥ, (ογα]]ς ΗΠ] Ἐχογοϊ τι πα 

ΘΕΙ͂Α ΠῚ ΠΥΟΥτΙΠ15 1η ΕΔ Π115 ἔπ τ 707.8 
Δ ΑἩγτιΠῈ δοοζατὶς {ες Η]1ο νεῦρα σογ,Ὰ 
ΑΡδταγία ἔοῖτα αι 114 449,Α 
Ἁ Ροδ τασαἰίτατις ἘΧοΠΊρ πη πητ 850. 
ΑΡτΙΓ σΞοοπογηϊα 1014, 
ΑΡιῖπ ἄπο Ογτιια ΠΟΠΊρΡΑγατιΓ π8,8 
ἌΡΟΙΪο γιέϊο Μασίγ ας 1 εἰ δίασιιπα σεσγαπηῖ-- 
ἢ σατο πη ἀοτγαμῖτ 146,8 

ἌΡΟΙΪΟ ἥπς ππαπογιθις5 ΠΗ Πὶ ἀαττοίροηίἃ 
188.8 

ἈΡΟΪΠΠΠῚ5 σις 607.Ε 
ΑΡΟΙ] ΠΤ Π15 το Πρ πὶ 494,8 
ΡΟ τὶ Χεπορβοη !Δογ σας 415.. 
Αρο)οήοσιις ϑοοαζεπι σοηίοϊατί πἰτίτισ 

γοό,0 
ΑΡοΪοηϊάος Βασοτίζαης 297,Α. 
ἈΡΟΠΠορμαπες ΟΥ̓ Ζίςεπιὶς ΟἸΠΠῚ Ασεῇίαο 
αϑῖτ ἀς ρᾶςς οαπὶ ῬΒάτηαθαζο ἱπειιηάα 
4ι0.Ἑ 

ἈΡΓΟΓΙΠῚ γΘΠΆ1Ὸ οου» Ὁ 
ΑΡΓΟΓΙΙΠῚ ΠΊασ ΠΑ γ]5 ὃς ̓ πηροῖς 992, 
Ααια οἀϊ ἤτον φιδπι ὈΙδ, ὃς Ἑαρι ον φιᾶ 

Ἰαπατ ροΠῚς ν 787.}.Ε 
Ααπα 1 Αοίζι!4ρ1) τεπιρίο σαϊ δα: γ88,Δ 
Ααιιδ ΠΟ πΊοίο δίς εσὶ ἀεσοαητ τα τες 

ιόν Ὁ Σ 
ΑΔΙΗ]α, δυῖς (ἘΠ πα 384,8 
Α4ι114 ἀδχτογα ταλσημπη ΟΕ διισιτ[1375,4. 
Δα ι814 ἀοχιτα ἀρράγεπο,άτχ ἱτιποσῖὶς 38,4, 

Οὐῦς 2 



Απιυη]α ααγεαϊπίοησα μαπαοχιεπίᾳ, Πσπ 

Ογτὶ Ν 17:,0. 

Ααιηα ἤσηιπη Γορ5 Ατάχογχ 5 171,8 

ΑΔΊΠΪΟ γοπτιις ἐχῖγα Ροητῖιπι ἴπ ΟΓαῖοιαπη 

ἄπςοῖς 363,0 

Αταδες Ουτο νι Πιδ ἀ1τὶ 2.0 

Αταδία: ἀοίςτῖρτῖο 59.0.8 
Αταδαττοχ αν Αἤγηοτεσε γἱξειισ 22,8 
Ατᾶσιιβ ὁρμοῖια 461,5 
Αγάσιϑ ]όσάτι5 487,Δ 

Ατάςις Γιαςςα Ιεσάτι9 όο9,Ἀ 
Ατδσιια ΠαιΙΥ ΟΠ 15 454.Ἀ 
Αὐδη αι τεπΊριις 8όδο,Α 

Αγαίᾷγαθαϑ οἰιπὶ ςορὶ 15 ρας ἢ ειθιιβ Ογτιιπα 
ἀάππιας 175,6 

Αταίρα᾽ ἁἀπτογίς5 εὐρα Ραητμοῖ οδαΐίᾳ τι7,0 
Αταίρα ἱποοπτιπϑηγία ασῳο 
Αταίρας Μεάιις Ογτοὰ ριιεσοίο 115 114.8 
Αταίραϑβ ΡῬαπύμεδπι ἀερογις τ:.0 
Αγαίρας ργοβοισίτα δά μοίξε5 οχ σοη!Π1Ὸ 

Ογτὶ 1.4.0 
ἀϊαίνας Ἐχρίοσατοῦ 165.) 
Αταίρας δ Βοπίθιις γθπεστιτισ 1014. 

Αταχ ἤιμπαῖτι5 25... 
Αὐϑαςας Μεάϊα ργαξεέξας 4270 
ΔὉ Ατθιτεῖο ποῖϊγο οπηπία ρεπάοτςο {αὶ οχῖ- 

Πιπιαης,, ἱπίμπος αἰοτις εἴα δοογαάτος 

σορ,Ο 
Αὐθοτοβ Ασοἤίαυς ἱποιάϊς 417, 
Ατοαάππι ρυσπα ο χ 6ο7,0.Ὁ 
᾿Ατοδάιιπη τοϊ γδητὶα 618,8, 
Ατγοδάιϊιπι οι] Ἔσὶιπε 639.Ὁ 
Ατοαάνμ νγιζξζοτγια ςοπῖγα 1 ιασοαταοπίος 

- 637,0 ϊ 
Ἀσοβασογαβ εχ πγαπίδιις Βοίδιιπα εἰαρῆις 

0 Θ᾿ 

Ατοβεάεπτι σδυίατιιπι αέζοῦ 779 
Ατομβεάσπιιβ ραιρεῦ ἐς ἀϊςεπάϊ Ρεπεῆι- 

᾿ς 7539 
Δτιοβεῖατιιϑη νἱποιΐα οσϊςέξιις, αιιοά ἀϊ- 

τς ρατεῖ ρᾶςοπη οἴιπὶ [ἀςοά ππο 15 πόας 

ἐ ἄττα 4.19. Ὠ 

Αὐτοί ἀαπηις Ασεπίαι Ε. ΕΠ σίταγ πὶ Ῥεῖ ἀϊι- 
οι ὁ ςοδ,Α 

Αἰςβιάαηλς να πογδῖιῦ 637,0 
ἈΑΥομΙ ἀδτηὶ 1Πι||πηπ|ς νἱέξοτια 6:0.Β 
Ατομιάαπιο Ργοάϊσία {ξοιιηάᾳ οπσπίπης 

ό:ο.Β 
Αὐοῆγταϑ Ἔρμοσιις 4146 
Ατξιις Βαυθαγογισι 4165 32.0 
ἈΠΕ πα τα πὶ Οὐτι τη ςοηβίξει 86,4.Β 
Ατσοξβ δισαρὶβ 118 }15 3. 
Ατεῖϊαϑ νπιι ὁ τε σίητα τγγαπηῖα 461,8 
Ατεχίο Αὐοαβ ἀτιίρεσ, 382,8 
Αὐσθητιπη ποῖοι οπτιΌ. νεῖ ἰητετ ορΕ5 ἠδ οἱξ 

πυιηθγαπάμππι 8:10,Β 
Ατροηταπη ρατεῖαπα πιοτῖτ πηοάίτηπο, αἱ 

491,Ε 
Ατροητί ποπησ νη ιΑπὶ τὶς Βαδυῖς 92.4.0 
Αὐσοητὶ {πη πη πη ΤΉ] 110 115. σΑΡΊ15 ΡΓῸ 

Ἰιδεγάτιοπε σοη τις ]ρΡ ίογατας. 9 89,8 
Ατρεητξοάϊπα Ατμοπὶς 914. 
σεις δῖ ΟΒδγοριι5 σιπὶ 6 6 ὁ ατπθις 

1π ΟΧΊ ΠΟΙ] ΟΠ Γ 637,Α 
Δτρίπαίας δηῖς ] οἴραπι ἤτα: τη Μα]οα σοη- 

Τρεῦαι 446,8 
Αὐὐσια! Αοἰαῖς ἀπυϊοὶ 661,1) 
Αὐσία! Ἡε]σοποπι βισα [ς τοοὶριᾶς δὅόο,Α 
Αὐσια Ασοί]αο ἤγ0] 661.) 
Αὐσίποσιπι [πηροσῖο Οοχσίπεμις. Πιράϊτα 

όδι,Α 

Ατρίιος Αςβαοῖς ἀπηῖοος οἰ οῖς Ασοῇῖαιις 
661, 

ξοπῖγα Αγσίπος ὈΟΠ] απ πλοῦοῖ Αροί]αις 
661,Ὰ 

Αὐρο νοὶ ρρυϊοτῖς 374.Ὲ 
Ατιαάηα φοο,Α 
᾿Ατῖαιις Ογτ ργαξέξιις 265,5 
Αὐΐσειις ἀΟτςς 5 ρεγ τοσίοϑ αἰ Ιοπαταγ 2 81,Ο 
Ατὶαῖ ἐς ργοξεέϊιοης φομ] πὶ 276,0.Ὁ 
Αμαϊξισα 169,0 

ΤᾺΝ  ᾿κ - (ἱ δὲ 
Ατίαι ρει άϊα 830,8 
Ατίθαις Οαρραδοςαπιτεχ 39,Α 
Αμραὶ οορία 1014. 
ΟΕ: ἜΧρτοδὶ5 σοη [τ 770,0 
Αὐπϊατοῖὶ δάιιετίᾳ ἔοστηα 755. 
Αὐϊδαγομας ᾿η ἰοσιπι ΟἸεδηάτι ςοπίξίτατιις 

398,0 
Αχιζαγομιις Οτᾶςοϑ ο Ο Ὁ ὁ Βγίδητι) γεπ- 

ἀϊάϊε 398,0 

ΑΥΠΙρΡρΙΓὈγπιοοϊπατῖο οιπη δοογαῖε 776,0 
ΑΠΊρριις ΤΠοΠΆΠ5 Ογτὶ μοίρας 244,0 
Αὐζο Αὐβεηϊοηῇς, Ἔσάτιια 3.9.0 
Αὐηΐο ργοάϊτου 437,8 
Αὐ!οοζατοϑ ἀτιχ 449.8 
Αὐποάςπιις Ησγςι 15 Ε, 67γο,Ὁ 
Αγ οάεπλι5 Αρείρο] δ τατος “14.Α 
Ατὐποάοππιις ράγιμιβ 7υ.Β 
Αὔζοσοηοϑ ἀτπιχ 445,3 
ΑὐἸτοτεῖο5 νη ὁ ἐγισίητα τγτᾶπῖς 461,8 
Αὐυβ Ατοας ςἀδοϊήατοϊ πῆσηις 405,8 
Ατἰτμπιοτῖοα; πὰ ἀεπ άπ Δαμοστατι ᾽50- 

ογατες ϑι..ΟῸ 
Λτπτα ογεπγαῖα οὐ,(.188,6 
Αὐπια Ατμοπιεπῆρας ἃ ἐγγαπηὶδ διιξεσιη- 

ταΓ 464,Ὰ 
ΑὐπΊατὶ ὁ αι τὶς εχίτς Αἴγτι) ἃζ Αταῦθεβ ποπ 

αὐάςπε 96,8 
Αὐπτιαζιγα ἃ Ογτο ἱπιιοητά δάμις τετίποτας 

180,Α. 

Αὐπιοπι) Ρογ γεπαιίοη!ς Ππιυ]ατίοπζ ἃ Ογ- 
ΤΟΙΠΙΔαΙΏΓΕΓ :-9.0.Ε.60.Δ 

Ατπιξη!])} τορὶϑ οτατῖο δά Ογγιιηὶ 725, 
Αχπιςηὶ) ΟΥ τι Υἱστιιτϑ ργαἀϊσδης 7σο,Α 
Αὐπηρη!) γε συ χου ὅς Πρεσὶ ἃ Ογτο ςαριῦ- 

ταῦ 6.0 
Αὐπιςη}} ΜΘ 415 ΠΙ δ᾽) οἰπητις 61,8 
Αὐπιθπίοσαπιβισα 1014. 
Αὐπλοπιοσαπιτεσιϑ σορια απληζα; «8. 
Αγπιεπίογιηη γε σὶβ {δίδει αιιᾶτις 1014. 
Αὐπιοητα σαι ραία!5 ηξς ποτα 4π4π|1}5 υῖ 

ἱπαρογίθπι π τρί νίαγραησ, ὃς ἐπιο απης 
τα εχ 1}5 σαρίπιπτ "51 

Ατπιρητα ἔτιιέξας ΑΒ (8 οἄϊτος ραίτοεῖ δι ἐσ 
δηϊταϊ ἀγ ιζγατα ντοπάος ρεγγλϊτίηης 1,8 

Αὐπιςατοσιιπι ἱπιροτίαηι ες ρεης5 ραΐϊο- 
ΙΕ ῳ8 

ἀτιυχεητοσιπι οδςἀϊςητία ετρα ἔπος ραΐϊο- 
1ε5 .Β8 

ΑΥμδρε5 γηι15 ΕΧ ᾿)5 αὶ Γα]Πι ας ἃ ῬΠατ- 
πααζο νὲ αὖ Αἰοιδίδάς 'άξηι ἀςοὶρο- 
τοηῖ 4160 

Ατοπηατίζαητ τη Αταρία ἔξσα. οπιηΐα τεσσα 
παίςεητία 25. 

Ατγοσαητία νἱηάοχ Πει5 379,8 
Ατς γιῃῖσα (εὶς οἰ ςυΐαις Δα αἰςπά 208,0 
Ατταθαῖαβ Οαρραάοοῖα ἰλτγαρα 220.Ε 
Αὐταραζας ρει ςέξιις Ογτὶ 10. 
Αὐταθαζὶ ογατίο γε ἄθτασ τα 
Αὐτδοδπηαϑ πιασηδς Ῥμγγ σία; δαῖγαρᾶ 230.Ε 
Αττασογίας ἀμχ 168,8 
Αἰτασείος ἀιχ ζτό},Α 
Ατταπιας ῬΠτΥ σία: ρυίποςρ5 39,Α. 
Ατταπια πγαρσμος ΡΉΓΥ σία; ΡτίποῖρῚ5 ςορίαΣ 

1014, 
Ατταρατας Π εἰ ΠΠππὶ Ογτὶ [τερτεϊξεγ σόο,Ο 
Ασταραᾶτα: ξὰ Ογτατη ἀπιογἤε56; 266,8 
Αὐτάχοῦχεβ Ογσὶ σαίεγα ἀϊτγιριτ 2 6 9,Ε.27ο,Α 
Ασζαχεῦχοβ ρᾷσεπι σοηίπιτιττητοῖ Γασεάς- 

τηοηῖος ἃς Ατἢεηϊεηίες 450,4.8 
Αττγαχουχὶβ Πἰτογα ἀε ράςα 470,4.Β 
Αττγαχογχὶ ἔγαιγὶ Ογ τα π Πα 243,8 
Αὐτάχογχαβ γα] πογατιγ χ66,Α. 
Αατάχογχος Κοχ Ρογία σι πι Ρεπλας γῖπο 1η- 
ἀπε 240,6 

Αττος θοποσιιπὶξοητας 182,Δ 
ἵγε Αστοβ περί εέξα: πιϊποτῖβ ρτοτ) ἥπητ, τὰ 

τεπηρεγδητιᾳ “ιπ1πὴ 4115 ἐ4πὶ το ΠΊΪτεῖζ, 
ΨΟΥΤΙΓΕΓ ΤΠ ῬΓΑυΠτατο ΠῚ 198,8 

Αττος ἰηπια:, τἀ  4α᾽ ἀρρο!απτς 827,Ο 
Αττῖθα ἡτυ τ νεοπϑτατὸ, ρα στς αι4 ἔε- 

οἷς 208,0 

Αγαβοῖα ρἷαγα νησὶ εἴτα ἰαπάς Ἔχόγοοτο 
προ ῆιδι]ς 208,5 

Αὐτιβοίιιπι γπίσιπι δὰ αἱοπάιϊμπτι Πιῆςῖς 
208,0 

Αστπιαϑ Γγάϊα ργαξεέξας 415,5 
Αστιςῆδς ρταξεξξειις 30,Ε 
Αἴ εἴπῖτας 603,Ε 
Αἴΐα τεσηιιπ ρτατο Αγ ΤΠ πγππι 228, 
ΑἰΠαάατας ργαξθέξιις 168,6 
Αἴα: πατίοπες ἤπριἝ9 [5 γσες πιοσῖδιις 

Ἰερι δύναιο τοροτῖς Ογγας Ὁ 
Αἴάτιοι παῖς «ἀ ἱπιρίοτατοηι ἀεῆσχοτίης 

239,0 
ΑΠατίοὶ Οσαςῖ: ν4ς ΟΥαοὶ ΑΠδεῖοῖ. 
ΑΠατῖοὶ οπτηΐα ργοτι τ ππια ἱπ Ὁ Πππὶ!6- 

οὐπὶ ἀποιιηξ 9ν,Ὁ. 99,8 
ΑΠδτῖοὶ Ογτο πλοσζιιο πλοτος ρδττῖοϑ ἀείε-ἰ 

τὰπῖ 229,Ὁ 
Αἰατιοὶ οπιηεϑ δά ἱπιριοταῖοπη δὲ {π᾿ πΠἘΠπ| 

νετῆ 1014, 
ΑΠατὶςῖϑ ἔριιοτς 8ζ πλποιπι ἕλοετο Ἰεσε 1π- 

Βιθίτιπι 239) Ε.240,8 
ΑἰΠατίςοτιιηι ἄς] Ἰοϊας 24ι,Δ, 
᾿ΑπΠάατες Ρεγία 415,8 
Αὔπενεῦ5 ᾿οοηῖϊοα 6ι8,Ε, 
Αἰπι ΟἸΠτο ΠΑγ1} ρος οποτέ {πσίσατα οὐγιᾶ- 

προ γῶν 190, 
ΑΠπηϊς ρετυϊαπτίοῦ ργοα. 367,0 
Αἤπι ΠΙυο γος Ρ] ΠΣ ΠΉ11π Αὐτπθηῖα δ6ο,α 
ΑΠηὶ φυδάτιρεάιιπε Ρετι 4η τ ΠΠπι] 36γ, 
Αἰραίϊα τημ]ϊεῦ 8:7,Α 
Αἰραῖϊα Ογεὶ σοποιδιηασαρίτισΣ 270, 
Αἰρεπάιις νεῦς 4... 
Αἰππι οοΠάϊοης [Πθογας Αροπίδις. 663,Α 
ΔΗΉΕΝ Ογτο νι {δ άϊτὶ 20 

Ὑτῖτιβ γοχ δάτιοσπις Μςᾶος ὃς Ρετίαϑ θὲ1- 
Ἰὰπὶ οἷο έ 2ΏΒ.Ὁ 

Αἰΐγτι! τερὶς τείροηζιπι Θοῦτγα τ26,0 
ΑΠγτΙ) δετρίοτιιηι ἰΌοΙ] ποξξιι ξιστῆς. 88,Ὲ, 
Αἤνε) τοσιςῖπῖνάταμα ξανὰ χ53, Α.Β. 

ΑΠγτίογιπι γεσὶς ΕἸ]ΠΠπι5. ᾧ Μεάογιπι (οἷο 
Εἰ ας οΣ ΑὈΊσοτα σοηᾶτιιῦ 18,4 

ΟΥΒΌΒΕΝ τεχ Οοὔτῖα Ειτγαησέοάις τ. Ὁ 
ΑΠγείοσιηι ραξξα σιιπὶ Ογτο 57. 
ΑΠντιοσαπ τε σα άιοϑ σα τς 5: 
Αἰγτίογιιπι αἰιαιτι5 Ἔχογοίτιις 39,8 
ΑΠτοϊοσίαπι αιάτοπις ἀϊίζετς {πδάερας 

ϑοοζαῖθβ 81:..Ὁ 
᾿Αἢτοποπηῖα φαονίῃμε ἀπζεπαα 81.4.8 
Αὔγασος Μεάοχιπισεχ 38Β 
Αὔγασες Ογγα!ρ᾽ Ξάτάα ςαησ ἐχοθρῖς ἃ,).9 
Αἴγασες Ογτο ρα] γᾷ [τοΐαπα ἱπάαϊς 8,0) 
Αἤγασος Ογγιιπ ΡΥΟΙΠΠ|5 ἀριά (ς τοτϊηθ- 

ΓΟ ςομδτιτ τ... 
Αὔγαρος Ογγιηιαα ρατΓοπὶ οἵ ΟΠπΊηϊ5 σα- 

ΠΕΙ͂Ν ΓΕΓΙ ΠῚ ΡΡΑγατα ΓΟ ΠΊτοις ζο 
Αἴγαροϑ πλοσῖτας 2:1,..8 
Αἰγάσὶ πιοζτιιο Πιοοςάϊς Ογαχατος 1614. 
Αἤγοοθὰς απο αἰτιραίαπτα Ηογπιοογατεϑ 

ΤΙΠαρπούποπι δςοιήδυς “4“3.,1 
Αἤγτίπα Πάπα 41:,Ε, 
Αταϊδητα νεηατίοη! ΠιιΔοία 999, 
Αταγῆπτη ορρι ἀππὶ 41. 
Ατβοπα ἴῃ πχεάϊο Οτγαοῖα ὃς τοῖλς τΟΥταδ 

ἤτπ 9210,}).οΣν,Α 
Ατβοπατιπὶ οἤάϊο 45. 
Ατμεπαγιτ ἀςάϊτιο, ΠγΙΓΟσΙ ΠῚ πο οπ ες 

ἤο 44... 
Ατμεπὶς ἄποες ἀοουίητας, ὃς ἴῃ ςατοετοπι 

ΤΟΙ ]ΟΠΠτα 448,8 
Ατἰνεπὶς ρὰχ δζ οἰμονησία σοη εἴτατα 479,Ὁ 
Ατῇβθη  ἄςοτοῖο ἰδηατ' ἀπςος ἰδχ οος ΠΏ 452,1 
Αὐβεηΐς ἐγ σίητα υἱγὶ οἰ βέξί 46ι1,Α 
Αἰβοπίςπίςς Πασοάα:ηχοπίος παια] ργα ἱϊο 

γἱποιης 447,8Β 
Ατβοηϊςηίξϑ5 οοπτγα τγγάππος θο] τὰ σε- 

τιπς 475. 
Ατπεηϊςη(δς ΤμεΡαηἰϑ [8 φἀππησιιητ τος, α 
Ατβεπίοηίδ5 ΡΊσασοιτη πλιιπῖιης 537,3 
Ατῇρηϊςηίςς ταχίας πχατῖς οοάποηε πῆρο- 

ΓΤ Ἢ ᾿ 445. 
Αἴμος- 



ΧΈΜΝΙΟ Ρ-Η ΟΝ ΤῈ 

Αἰδοηἰςηίες παι. ἤρο τας Ὑ οἰ εμεῖας 548, 
ΚΟ ΤῊΣ 
Ατβεηϊξίες πιασηὶς ἀι πιο μϊτατίθας ἱπιρυ 

Ρᾶςεπὶ ἀςΠάοτγαπε 449,0 

Αἰβοπιςηίες (ξ )α ΒοΙΠαπὶ αἰδογίτοῦ ραγαητ 

17:0 ; 
Αἰβοπὶοπίδς Γιαοόφαπιοη! 5 ἀυχι !απὶ ἔα- 

της ΓΡΆΘΙ 
Αἰπολιοηίδο ἀς ἔγοηἀο δος ἀα:πλοη!]5 δι- 
ΧΙ σοπίπϊταης : 61.,8.6 

Αὐβεπιεπίδς πιατὶ, Γος ἀδ᾽πι Π1} τογγά ρτς- 
- Ἴϊαῆτ 615,8 

᾿Αἰμοπιεπίδενοιο έζο Χεγχεπι ἀςιςοτῦς 
“30.060 Ἂ 
Αἰβιεηϊεπίος πτιῖος γοαιιγαητ 437,8 
Αιβδηϊοηΐδα δε πὶ οιπὶ Αρίάς δεγαπὲ 

ἜΣ ΘῚ 
ἔτ ἐκος ε ΟὈΙΕΠΙ πεαιῖς τη ἀϊίςιας πεαϊια 

Ρᾶςοπη ἱπηροῖγαγο Ροτασσιης 419.0 
Αἰμεπιοηίος απο ἀοπιδηταγ 419,8 
Ατῃοηϊεπίδς θ.Π]ο Παξει, ραςοςπὶ σπὶ [6- 

ςοάἀα: Πηοἢ1)5 1Ποιιπξ 484,4 
Αἰεηϊςηίες Οοτογγοπῆδθιις {πσσυγγδάτιπι 

ἀεςογπαητς 8ς, Β.πγίττιης 1014. 
Διβοπϊθηίαπι ἤγασεβ 454.) ἀρὰ (οτος 

Τὰπὶ 434.Δλ 
Ατμοηϊςηπυτατοίριδ. φαοσπιοάο ἱπἤίτιτα 

69..8Β πρ 

Ατῇποηϊοπῆιιπι οἷαάες ἀος σοποης 4.44.Ὲ 

, 

“Βεἰ  Ρε]οροποῆαςὶ Ηπὶς 

ἄτπος ΤΗγαίγο 434. 
ἄκος Πιοπιςάοπτς 445,8 

Αἰπεηιεπῆαπν οτιιάο!ς ἔβξξιιπὶ ἴῃ σάρτίιιος 
417,8.0 

Ατποπιοηπαπι οπὶ ΤΠΟΙ͂Δ11ς σο Δεῖ ἐπ 
εἶς ἀρ ραγατιι 48. ᾿ 

Ατπεηϊεηπιπι οἶαάςς εχ φοητεπιζα ΒΟ Ε]5 

456. ᾿ 
ΔΙ επί απ ᾿πξοσσαπῖιπι 419, 
Αἰμοπίθεπῆριις δἀοπηρτιιπι πιρετι 6: 7,0 
Αἰβεπιοπῖθαβ ἀδςοτα μια ει ςοἰπτιπιη- 

τὰ ξὺν ΔΟῚΕ, 
“Ατταγηγτια υγθς 41. 
Ατεσα τευγα; Πδταγα 920,8 
Αὐιάαςϊα φυιαπτιιπιισπαμία ρταῖῖες :64.0 
Ἀποιριθιη Ογ τὶ ]ιαία 3.0.8 
Αἰςο ποπΊθῃ ςαηὶς 987,8 
Αὐσυτίμπι ἃ Ιου. ΡΟ Ααυμίδην Ογτὸ ἀά- 

τι ΠῈ 390 

Αὐσυτίαπι 44 0115: Ἰερογεπι ρογοαειεηεὶβ, 
ὉΠ ργοίρογιπα οξαζιπα ἐπ άϊσας ς9,Ὁ 

Απρσατγίιπι Χοπορμοπτὶ οδίατιισ. 5373,ΑΔ 
Αὐπιπὶ (γ [πο!ετί απ σεπογα δἰ ααοτίη Αταὰ- 

δῖα 226,8 
Αὐ]οπιτα, ΟΡ αΪ 494.Ὲ 
Αἰιτςα ρίατδηιδ γε σῖς Ρογαγιηι ό::,Α 
Αὐτοϑβ πλλτας το σις εἴϊε 4αποιηοάο ἀςοϊρὶ- 

επάπη} 209,0. 
Αὐτί νἱ5 φυϊά ροΙπτ 02,8 
Αὐτίουϊα: [010 ταξξιν ῥσας τῖσοσς δια: 

408,0 
Αὐν!ξοάϊ παι Ρησςο 5.8 
Αὐτίατη νῆας 7:6, 
Αὐγιτῃ αὖ οπηπίθιι5 ΕχρευῖτΓ 37.0 
Αὐμτπι εχ Οτοπιαίξε σαπτρο ΘΒ τι ς.43, 

ΒΟ 
Αὐϊζετ νεπτις ἴητγα Ρμαῇ πη 365,0 
Αὐτοθαίαςο5 ἃ Ογτο ἰητογβοῖτασ. 414,8 
Αὐτοοῖε5 ϑεγοπυθιομ! ἀος Ιοσατις 590,8 
Αὐτος!ς ἱππεῖ 5 τμετοσ 491,8 
Αὐτοΐγειι5 ἃ (4}}14 δ απηδτιις 871,0 
Αὐτορμγαάατος ΑΠτ ΟὈΠἀϊοηςπὶ [ο] ες Α- 

σοἤΊδιιπην οΥ τις 663,Δ 
Αυτορ᾿γαάατες ἔιραπὶ ροτῖς 1014, 

Β 

Σ δῚ ο ρης οὈἤάεειγ ἃ Ογτο 188.Ὲ 
Βαθγίοπ σαρτὰ ἰπ ἀϊς ςοπηπιείατοπ 

19:.4 
ΒΑΡ ]οη!5 γε σὶα πιιαάϊτιγ 192,3 
Βαδγίοηοπι ροτῖς Ογτι5 254) ΟΔρὶτ ᾿91,Α. 
ΒΑὈΌγ]οπ1) Ογτο νἱ {ιθαιεὶ 1,0 

Βα ]οηΙ] ξοίτ απ σοιπιςοίτἰομΐδ σε] οδτα- 
Ῥαπε 190.0 

ΒΑ Υ]Ο 15 ργαῇ ἀϊιιην ἱπηροηίτις 197,0 
ΒΑΡΎ ]ΟΠὶ} οπιηος5 ἀπ Ογ τὶ ἀσπια ἀοίογιης 

192:2,Ὁ 

Βα υ]ουϊογιπι σοι ηΐα ἀοιαίξαητιις 1.0 
ΒΑὈγ]οπίοσιηι τοχ οοοϊἀϊτιι: ἃ Οφάατα ἃς 

ΘορΡιγα 192,8 
Βαςοαπαιία ἤπς [ἰ 6 γα ]1α ἔα ατα Ατμοηὶς 

δου,Ο 

δά ΒΔςςΠῖςοσ πα πηογοϑ εἰδία αποῖς 9οο, Β 
Βαξεεϊηϊ Ογτὸ Πρ ά τὶ 20 
Βαυθασῖ ᾿αῚ{π| Α σι  Π] αἱ πυιάϊ νοπάτὶ τος,Α 
Βαγραγὶ οὅτγα σοη[ποτιιάϊποτη ταςῖ τι Ἰπ ρτς- 

᾿ταπὶ ργοάσδιιης 264,8 
ΒΑιθατὶ τοσγοηταγ ὰ Οτα οἷς 247,0 
Βα Αγογ ΠῚ ἀΥΠΊα ἀτοιι5 ὃς ἔπη ἄς 325,0 
ΒΑγΡΑγοσιιπη τε5 Δἀβ!σιιηζιΣ ό:7,λ 
Βαγθασγις ρα πδέξα ςοηαητία 3.8.Ε 
Βέδτὶ ααϊ 673.Ὲ 
Βέατιιπι παΠΠ ἀϊσεθας Αροπίαδιις ηἸΠ ροίε- 

4ιᾶπ| ἀἴο πὶ ΟὈ ες 675, 
Βεδτζιιπι εἴπ οΧ ΠἸπηαδας Ασοίϊαιις, φαὶ 

ΠΟΠΊΉΙηΙς5 ΠΕ Ὀτιτατοπι τοῖο γἱζα ουτῇι 
(ἐπηροτ αὐδοιιτιις οἤδς 67:,0 

Βεϊοῖς ρχα ἐβέξιις 5 γτία ὃς ΑΠγτία 427,0 
Βεϊοῇς 5γυῖα ργωτουῖβ τεσία 214,8 
ΒΕΙ1) δοῖςς φιοπιοάο ἱπἴξσιοπα οςό, ἃ 
ΒεΙΙο ἀεηπηςίατο οχ ἐο ἔταπάε νεῖ, τις δὲ ας 

εἴς ..6,Α 
ΒΕ]: ἔοστιιπα ἱποοηξαης ςοό,Α.Β 
ΒΕ Ρεϊοροπεῆαοί τεπηρούς Ἑρμοτῖ αὶ 

δίογαης 461:,4.8 
465,3 

ΒοΙΠσαταπι γοσιπὶ νου πὰ Ἔχογοίτατιο εἰς 
γεηδτῖο 0. Ε 

ΒοΙοο νισὶ ἀοἰογιριῖο 29.,Ε, 

ΒΕΙ πα 4η νεῖ τις ἢτ Δα γα πὶ δα σθάαπι, αι 
Ῥαχ 9". 

Βεϊ πὶ ϊηξογεπϑ αι {εἰτς ἀςθοας 773,4.8 
ΒεΙ τητος ᾿αοοάἀα πηοπίος ὃς Εἰεος. 491, 
ΒοΙΙα πη ξουι αθ1}}ς τὸ 5 9.0 

Βεῃ διά τιμη τε πῃ ρ αΠὶ 47:1, 
Βεηοίαςεγε γε }16, ορτίπγιπ Βεποιιοί ςητῖας 

᾿πῇΠγαπιδησαπι 8::,Ε, 

Βεποίαξξοτι Πθοητοτ (Ἐγιΐπητ,, 481 σγατὶς 
Ὀεποβοίατη δοςερειαης ὅδς,Β, 

Βεπεξαέξοτιπι, 4ιιὰπα ᾿π]τίασγιπν πτοηχὶ- 
πἴε Ιλαφαδτίτις 37γ0,Ὰ 

Βεπεβορητία Βάος μοπιῖπος ΠΟΣῚ, ποὴ νὶ 
236,ᾺΑ ᾿ 

Βεποβοῖα ἃ ροτξε ΠΠἸπνΐς ργϑίείτα, τσ ΏΔ ΠῚ 
ἰϊογαητνοίαρτατζοια 914, Εοἱσ, ἃ 

Βεπεῆςοιῖβ νιποοτε θεπς Πιοιοπῖθη 12:,Δ 

Βεηεπβοϊουιπ), ΠΟΙ ΤΏ ΠΣ ΑΥΊΙ1, ΠΕ ΠΊΟΣΟ ΠῚ 
εἴα, σα ποτοῦ οἵϊ δαϊπυὶ όις ,ὅτι 

Βεηςποείοτγιι. Ποη ᾿Π] ασασα πῃ τη σπλϊης 
οροζγῖεξ ᾿ 270, 

Βεποῆοιαπι σγατιπ πηι Ποπηϊηιδιι5 οἰ ο- 
ταπα ροται1Π14: σΟΙ]ΠΑτῖο 207, ο3,Α 

Βομποπιογοσι Ποσηϊης5 οἰἰαπι Πης αττο ΡΟ - 
{ππτ . 116,3. 

Βεποιοίμπι εἶδ, πιαίσιοϊο ποη ἔδεε εἰς 
207, ᾿ 

ΒοΙ τα: τα: 1η νεπατίοης ξετιοηἊα: ς.Ε.6.Ὰ 
Βοίτις ια: τη νεπαιοης σαιοη ἀα: 6,Δ 
ΒΙΔ ΠοΠΊΘη 415 987,8 
Βιθεγεταηταπι Ρετγί (οςραπε νῦ ποπἸπι- 

Ροτγῖεπε, ς 41} ἐχροσθητατ 540,8 
Βιταγηι Οσσεοοβ ςαράπης 382,0.8 
Βιτηγποσιπὶ ρταξεέξας. Ῥαγπαραζιδ 

417. . κ᾿ ᾽ . - 

Βατοτασςμι Ασεπίαιιπιὰ [Δετϊβοῖο ἔδοϊεπάο 
ῬγοΒιθεησς 496,8 

Βατοείαπι ρορυΐατιτ ΑσςΠ|Δι5 661,Δ 
Βαδοτζοτιιη (ος1) 6:8,Δ 
Βατοτουι [ος1) αἀιιοτίας Γιδοςἀαπγοῃῖος 

618,Ε.6ζ9,Α. | 
δὰ Βαοτογιπ ἤπεϑ Ῥεγιξηΐοης Αροῇ]αιις, 

4ποϑβὶπ αςοεαἀιογίτς ἔς “τδηζοβ τοροζογὶς 
68,Ε.659,Α 

Μ. 

Βοίίξιις ΤᾺςΠα]τς ριιοὶ! 369 Ὁ 
Βοπαίρε οπηηϊα γοΐσττα οἵδε σοηίδηταπεῖιπὶ 

εἰς  ΥΡΙ ποσηηος Πεοσοοίαπε τοο,Α 
Βοπαὰ ΘΟ φοἸ]ατα ηιιοπιοάο ὃς ἰητεῖ τος 

Ραττοηἀά 488,8 
Βοπα δι Ββοηςῆα οπηπία σοσαιραγαγί ὀχογοῖ- 

τατίοπε ροτπιης σις, Α 
Βοηϊ τεσὶς οἵ οἰῇ, Πιρἀϊτοβ φιιατηρ! απ πιῖβ 

Ῥοηεῆςο!)ς αἀῆςετς 668,8 
Βοηὶ οἵἰ115 ΟΥ̓ οἰτι ΠῚ 813,2 
Βοπο απ! οι) ΡοΙ Πάει πιοάδεγατ εἴτ᾽ χυάὶ 

δίϊπορτο οΧΊ σιμπΠῈ Ιου Β 
ΒοπΟΚ πιλὶῖὶς ἈΠΊΪσΟΝ εἢἘ ἱπιροθ:]ς εἰς 

75.0,8.Ὲ ἢ 
Βοποσιιηῖ Ῥγαποσισησις ςοιἤιετιἋο φυϊά 
ρα 714, 

Βοπιῖπι οἵϊςε, ΑΠοηοτο5 νἱα ορτίπια 732,3 
ΒοηιΙ ΥἹΓ 15 ἶ 6γ1., ἃ 
Βοσι5 ρτηςερϑβ,νἸ ἀθης εχ, 20.4.5 
Βοπιις νὴ Ἰητογ ἢ πλαὶὸ, πιοχ Βοπὸ [Ε Ιάςην 

σεῖς 746 
Βοτοξ νἱς 32.9.6 
Βοιιπὴ ἱπη ρου πὶ εἴς ρΡεπθ5 Βα Ραΐσος 1,8 
Βεαάας ἐρβοσιις 461,8 
ΒΙἐΠΊΟΏ ΠΟΠΊΦΠ ΟΔηΙ5 987,5 
Βχιτα ἵπ ας αὉ Πομαϊπίδιι ἀ ξογδησ 915,4 
Βειτοσαπι τη ἀ{πτῖά 1 {π| ἀςοπποης 52. 
ΒΙγδϑβ Ποίηςῃ σδῃϊ5 987,8 
Βιιθ1ο15 1π θοιιος ἱπηρογίιπι οἵὲ .8:} 
Βυάϊηι Ογτο Πιβα τὶ 2.0ὉΜ 
ΒΥ ΠΠπηιι5 ςο οὐ δαγοο ργοχίπιι ζ21.,8.Μ 
ΒυΖϑυτί) ΟΡ ἀϊο 436, Π.. τορι ροσατῖο 437» 

ἢ) 

ς 
Αἀπηεα αὺχ 417.8 
Οδάιηῖας (για (τγαρα 230 

Ολάμπαδ ΡΈγΙα τη (Σὰ οἴμπι ΧΟΧΟΙΓΙ τη 1{- 

{ὰ5 186, 
ΟλάιηΠ) σεης το υτα 1236 
ΟλάμΠ) δ Α ἢγτι)5 ἐσστάπητυῦ 5. 
οα:]οΠλατα τεσ Ῥουογιτατῖο ἃ ϑοσγατε ρσος 

διδεταγ βιὰ 
Οαπαδαης Μοὶ δι ΤΊ ἕδηεϑ5 πχιζατὶς γο 1-- 

δις 104.4 
σης νεθβ ορυοηταᾷ ζ28.,Α 
Οαποη ΠοΏξη σδηὶς 987,6 
(αἱοἱ ξαπιρὶ 41:1. 
Ο αίδινι ἤτῖπι το πσιαςῃ τὸς 32.) 
Οαίασαι (αγάποϊιοσιπι πιουὶ [Ὡρογοπὰ μα- 

δεπε 1814. 
Οαἰατιὶ οἄεγατῖ ςορία 25.5.8 
Οὐαἰαμαίτατες ᾿μ Ῥφητατ γαοϊτὲ ξοσγοϑρασταης 

ται οτος 497,0 
Οἱ ϊα5 ΗΙρροπίςῖ Ε, 490.Β 
Ο αἰ ας ΗἸρροηῖεὶ Ε. διβοηίεπῆμπη ροάϊ- 
τι ἀτιχ «18. 

ΟΠ α5 Ἰῃ σθητοπῆ ΡΘοιιπίαπη Τἀρὶςητία; 41- 
(ςοη Δα ςαὐία, Ργοτάσοτα ἀοάϊς 873,Ὰ 

ΟΑ Πὰς ρτο ραςς ἀρὰ ᾿ιαςς απιοπίος ὁγα- 
ἴοῦ 49ο,Ο 

(ΑἸ λι5 ἀκ 609;,Β 
Οαἰδογατί ες ΠοπΊο πιϊηΐπης δυ]ίςιις 443,Ε 
ΟΔΙ]τογατι 4ς5 ΓΥπἀτο πσςοάϊς 44,Ε, 
ΟΠ] ογαἀῖς ἐς [ς ὃς δραγτα σστοσίμπι ἀιέξᾷ 

447,Δ 
(αἰ πη οῖνς Ἄσοδϑ, ἰςσάτιι5 3.9.8 
ΟΔΠΠπποάοη Ατίνεῃ. ἰοσατιις 2.9.0 
(Αἰ ρι 465 Βιτῖο ίξα ΡΠ] ΠρρΙ4ες 880,6 
ΟαΠΠΕμθηςς Αὐμεπιςη Πιηλ]οσατιις. 537, 
(α Πγατι ογάτῖο δα Πα ςςα πιο ο5 :92,4Ὰ 
ΟΠ γαταπι ογάζούοπι 1 Δἀϊπποῖς ΓΡᾺ1- 

οἴατος 489,0 
ΟΔἸ χοπιι5. οπιπῖθιι5 ἐχοίμις., ἔληις ρεγίε 

452,Ε. 
Οαΐρα: ροττιις 376,0 
(αἱροϑ ροστις ἀοίσγιρτίο 380,8 
Οαἰιιπληΐα πα] ππὶ οριιδ σαγος 748,6 
(ὐαπιατίηα 4610 
Οαιαθγίοβτεσπο ργαβοίτιι ἃ ρατγα πιουῖ- 

ΤΌΣΟ 250 
Ολραργίς 5 Ρεγίλσγιιπη γεχ 38 

ΟΟοὺ 3 



ΤΑΊ γ 85 Ογτὶ ρατέσ 1514, 

φαγα γε 5 Ῥεγἤάατγιπι ἐ σοὴτε ὁ 1δ14. 

φΑπιθγ 5 ογατίο ΔαΡοτίταπι δπίοτες ὅζϑ
α 

Θγγαπι ἤίταπι χ58,0.}).Ε.2:9,4.8.0 

ἐαπιθγίες 4115 Ροπιτ]εσοϑίευσας ΖΣ “6 

απο σὰ πὶ πιᾶσῃα γ]5 ζάρτα ἃ Ασεΐίαο 

“01.8 

κάταείοϑ 661} ππδτιπιης 176,Ε 

τ ὐαπατῆτγιηι 670,0 

Ταπάγοαιά 214.0.πὶ 

(ὐλπες δηϊπηοίξε, σαςαϑ, ἀατίρεάες,ηἰτί Δα: 

9γ8,0 : ᾿ 
ἐδπες δεδὰ ἐγυιάίτα,, ορτί ια΄ ας ΡΈγατ! ες 

γοπατίοπῖθι5 790. 

ξαπες ὀχείας Δα ουοάϊαηι δζ γεπατίοπεπι 

ΠΙΠ1] ἀδτρυιοσοϑ 196... 

ξαπος αἰοπτδᾶο ἀπ οτταπάα οἕς,Β.Ὲ 

ἑδηὶς οαρῖτα, Ιοςις ΤΒερδαογίίπι 569. ἃ 

66:,Α 

φαπὶς νεπατιοὶ ἔούπια 977,0 

ΚΆΠΌΓῚ σεπογα ἄσο 97..Ε 

φΔηιΠ Ογπαυηρήτϊα 983,8 

ΘΑπιπῇ ΡΥ οΓΘ 110 ᾿987,Α 

ἐαπῦτα νιρίπατγιιπη ἀείοτίρτῖο 975. 

τλητπ ποπγίηα ἃς σατοίοσιια 9ο87.Β.0 
ζπιιπὶ Ὁδαεἀϊεητια ὃς τἀ τππὶ ογσα νοπα- 

τοτέήἠτ" 30,0. 
Δ ΠῚΠῚ οἰιτα ̓ἰς Φεπχαηφαπάα αὶ {ππτ ἐςά- 
τς ἀϊτασι πὐ δὶς δά νίσπη ἤπιπὶ ἀιὰπι ορτὶ- 

ΤῆῸ5 γχ02,Β 

(αρίεθια σεπιβ πηρηἤιτα ὃζ αι 4 256,0 
Ολρραάοοες Ουτο νὰ α1τὶ 2 
ΤΟ αργρα τη Αὐαθία 216,4. 
φαρτὶ ΒΕ ]ο οἱ διγα: ξογτιιπα; ἰεσε πατιιγας 

{ιδιεῶι 198,4 
φάρτίμ! σα ἀἀπὶ τ οαἴξαπεῖα 1.5.Ε 
φαροποταγη ὃς τα τίιτι Πα σΠι15 ΠΌΤΟΥ 5 

ῬΙΟΡτοΥ ἔπραβ ροτιτ 3300 
εὐσα δρτίιοϑ {που ]ατὶς Βιυπηαπίτας 6ς..ὉῸ 
Ὀαταπαϑ αι Πσηιῆςας 4533, 
(ατθατίπα χα 3:0.Ὁ 
φατδατίπι ςαἰςεὶ “320,0 
Ολτοδίις ἃ πληϊς, αἶας Οαίοις 416.Ὲ 
(ατάαςι ρορα] δ 417,8 
φατάπςμι Οὐ οῖς Ὀο Πὰτη ᾿πέσσιπε. 317,8 
φραγάμπςῃι ἴπ πιοητος οαπὶ ΠΡ ετῖς ξασίαητ 

317.Δ 
φατάνιοποτιιπὶ σοπΙπηφάτιις ὃς ταὶ πιο δ ΠἸς 

οορίᾶ 317,Ὰ 
ράτάμοπος σαγηλίπα αα 4 ςοποϊποίερτα- 

Ἰϊάπιποιητο5 : 3... 
ξατάπιομιις5 σατρεπτί)5 πιυΠ ατος γε οητῖθιις 

ρταίςέϊας 168,5 
ολγες Ογτο νἱ ΠΡ ἀϊτὶ ἢ Ὁ) 
ἀπτον Οδίες ἔξ ῖτιο ΟΥ̓ΤΕΓ 186,8 
1ὴ Οατία ΤῊΠΑρΡμογηῖς τεσία 4956.Ὲ 
φαγί ἐααϊτατι! ᾿Ἰπσοπητησάα 65.,6 
φξάγργαα ἤις (ςπιφητατια [ἈἸταῖῖο 371,Α. 
φαττ μα σὶποπῇ [πὸ Πεῖ τοῖα ἀςθεπτ 9 75, 

Α.Β 

τατγαντὺς ὅιο,α 
ζΑΙγο5. Υἱ ςάρτοβ, ἰπσιΐας ΑΥΟΒΙ ἀΔπγιις 

διο,Ο 
! 

«αἴες φς.Β 
«αἰτισατίοπες ΡΑγθητιιπη, πλᾶσ ΠΠἘγδτιῦ, 1πη1- 

βεγατουιη ΠΟῚ Π1Ὰ]} σα!α 369,Δ.} 
«Αἴτο ]! ςαπηρὶ 243,Α 
καἴτου ἀπ τίρυις ΟΠ γοηῖς 953,Ὰ 
καἴϊοτ ἃς ῬοΪ χ ἱπηπηοτταῖίος ἔμ ἰπας 

974 Β 
ςαἴοτῖα σὰπὲς 97. Ε 
ςαϊιοτῖα ςαηε5 νπάς ἀϊα: 1014, 
εαἴῖτα ΑΠγτϊου]Όςο οι πιμππῖτο, πιετα- 

τὰ 80,0 

οαῇτα πα ποξει ἱποοπηπλοᾶ 3.0.8 
οαἰῖγα ἀοίουιητας αν ΑΠΎτΗ5 85. 

«αἰϊγαπηεῖδη ἀπ πν φιοπιοάο σδηΠιοττ ΤΥ- 
σαγσιιδ 687,8 

εαῆτα ῬΒαγπαρα:1 σαρίητις “ον, ἃ 
φαεγατιις ᾿ππιθη15. Οὐ ἔογπηα; οἱ ςσαητίαπι 

154,Δ. 

ΙΝ ἘΝ .Ν 

ἐαἴετις πιετάπάϊς 15 ἰοσις εἰ σεηάπς. 
29. 

φατα]} φαοπιοάο αἰεηάὶ 987, 
(δας, 1 ποπΊεη 409.Ε 
(401}}15 ρρετίτιν ΟΥ̓ΤΕΙ5 ΡΌΙΕΓ τό,0 
ςαὐίας οἴᾶτε οπιῆςς ἀρὰ Ατπεηϊςηίες 

691,Ε 

οαΥ ΤΕ ΠΑ ΠΥΡῚ 39,8.246,0 
(εθες δοογατίβ αιιάϊτοσ 7ι9.Ά 
ςεθτοπα, ορρί άτιπι 483,8 
ςεἰαπα ἃ Χοτχεεχῆσγιθα 246,8 
οεἰαπα: ντθ5 ΡΗγυ ρίας ὃς Ογτῖ τερία 2.4.6, 

Α 
ςεἸετίτας Ασεῆ]αὶ ἴπ ἱτίποτε ςοηδεϊρηάο 

6:8,Α 
ςοἸετίτατο ροτιὴς φααπινὶ, ρΙσσάαια οἹἸΠοῖα 

Ῥτγα ἴαπταγ το 8. Ὁ 

εεἶτα ὃς Πιρδηὶ πηϊτταπτασ ἴῃ ΠΡ ΠάϊΩ [αν 
ςξάἀπ τη οΠΙ15 όϊ7,6 

ςοηο γος νᾶ 5:0. 
σεητγιτοϑ ἤϊμ11115 311,0 
ςεηταγῖο ἱπάἀπεσιις οαπὶ ογάϊπε τοῖο ἃ Ογ- 

ΤοΙΠαζατιις «4,Δ 
φοράτη ροτις ςοπάϊπιοπτιπι ἀϊχις Ἡοἤλε- 

ΤῸΝ 88:,Α 

ςεραγιιπα νας ὃς Βοηΐτᾶ5 882,8 

σορΠαΙεπια 88, 

ἐορμάϊις ΟΠΙγοηῖς αἰ οἰραίας -97:,0 

ςορβαῖτ ἃ Πῖπα τάρταβ 973.8 
ςορ ΒΟ δοτγαβ σοπτασῖο 3}... 
ςορμΠἀοτὶ ογατῖο δι. 
ΠΕΡ 5 659,6 
ΠΟΥΑ ΠΥ σα 5 Π1Π1|8 41..8 

ςουδητοη δ ίδγαῖ 7..Ὁ 
ςογαπγας ΥΩ Ὁ 5 546,0 

(εγαίμματμο τοσσαγοιῖθηῖος ἴη πῆτε [δ ἃὉ- 
1]σῖαητ 36ς,).Ε 

σοταίις ντθ 8 349. 
ςεΎθοεῖ δάϊτις 375,Α 
τος α πιαϊετος ᾿π Οαάπιηα ἐεϊευταῖα 

ὙΤΠΟδΙς 117,8 
οοττα ητῖς πο [ππτ,τρεσγάτου ΠΆΠ1Ὸ15. ποι 

Ρτοπηῖῖτες 2.4 
ςοΥτα πη ΟΥτιῖβ ᾿πΠΊταῖς 45} 
φοττατηῖπα σα ποπ αἀοιπάα, 01 πὶ σαπέξα 

εαριεπάα, απτ οαπέξα ἔπητ ΠΟΌῚ5 ἀπηϊῦ- 
τεπάα, ἀϊσεῦθας (αἰ γατιβ “9.0 

ἴῃ σογτα πη ἴθ 15 σοτοπατις, τατη 4 ἢπέ 
Ῥυΐποῦς, φιαπὶ 48 ρυσπᾶπαάο γιποίιης 
667,5 

φογτοπῖιπι ορρί ἄϊιπι 415,0 
σογπογαιπι γεμᾶτο οϑο,Α. 990. Α 

ΟΡ σῖας {ππγηγι15 ΠΡ ΓαΤΟΣ 489,0. 
οἰ ατεογαῖθς ϑοςγαζὶϑ δι ἴτοῦ σιο, ἃ 
ςδατείςις γη5 ὃ τε σίητα τγγᾶηπὶβ 461,8 

σμασερμοη ϑοογαζὶβ διάϊτοσ γι, 
τματιάες ἙΡΒΟγῖι5 461,8 
σμσγοπ τι διιπι5 ΓΕ ΠῚ 477,5 
ςμαϊςεἀοπεηίες οὐπάδητας 43.8 
σα] 45] ρορα]ὶ 417,0 
ΤΒαΙ αἰ οδεάϊαπτγτο 181,8 
ὉΒαΙ αὶ ρασεπηρετιης 5.6 
ομα! αὶ ρταοπαβ 70.Ὲ 
ςμαϊἀαρογιπι πατῖο Βο ΠἸςοίἃ 71. 
Ὁ Βα] ἀροοῦι ἢ αὐ πγα σι,1).3}3,8 
ςΒιαϊοηὶς ρ [τες (Δογοίβη ξε! 5 υτὶς 25.4.8 
οἤα]οϑ ΔΠΊη15 1δ14. 
οἰαἰγ θὲ 5 Ρορα!ὶ 41.,9 
Ἄμαϊγθες πὰ γατίοης Υἱέξιιπι ΠΡ σοηγρα- 

τρηζ 3...Ὁ 
ςμαὶγ ὈιιΠῚ αὐτῆ 358,8. 
ἙΒατα ποπιοη Ταηϊᾷ 987,8 
οματοϑ ἀτπιχ ὁτ5,Ὰ 
οδατίςοϊοϑ νηιῖς ἐτεισίητα τγταππῖὶα 4618 
ΤΒαυῖο 5 οιαπη δοογᾶτε οο]]οίιπι 717, 
ςδαγπιαπάς ντδ5 227.6 
σΠαγ πη 465 ΟἹ αι ςοηὶς ΕΒ, 774. 
οματπγιάος Οἰδισοηὶς Ε, γπὰ5 ἃ ἀδοοπὶ ἴῃ 

Ριγσξο ργξοξεις 474,8 
«ματορὶ, ΤΗτγαίοηϊάα;, ἔλξεϊο αρι Εἰϊ ἄς 

631,}) 

Ὁ μεῖς φυίὰ τ Α πὶ 
«βου ΟΡ μ 5 Γαος Δα πηοητας ἘΣ 
“ΒΟΥ ΌΡ Παῖς ἀπχ Οὐαὶ οχογοίτις 374, 
Το ΠΙορ μας ργαξεέξαπι ρεγοιτις 33.) 
«ΒοτηΉρΒο ἱπιροτίπι αὐγοσατάς 376,8 
«βου ΟΡΒΙ ογατῖο ἴῃ το, Αἤ τΣῖς 299. 
“βοΠΙΌΡΗΙ οδίτιις “ΈΡΕ 
ΠΠοιτοποῇ ἀπρ] Ἰτιιάο ὃς πχιιπϊτίο 488,8 
ΤΒεσίτι5 ἀπλη 15 ᾿χ55,ΑᾺ 
Ἑμοπ 537. 
ἙΒΠ]οηΐο νχοσ Ασομε πη οσοΣ 637. 
Τμῖτο ὅς ΡΒασπιχ δ Ασμηῖο ἤοηϑσε δάξεϑὲ 

897,Α ; 
οδίγοη ἃ ἀϊϊς νεπδείοπεπι φἀοίδιις 97:,Ὁ 
ςΒίγοι ἔγατεγ [ου15, οχ ρᾶῖγο, πο εχ πιαῖγα ΑΒ ἢ 

«Ἀἰγοηῖς ἀπο ρα Ὁ 97:, Ὁ.975 
ςμιγοτμεςῖς Ρεγία γε Ἰησρίαπε 24:,8Β 
ἙΠταἹ οοσιυρᾶγο γοΐαητ ΓΉΣ]Πτος 41.,Δ 
σΒΟΡιις ρογτιιδ 477,Α 
ΓΒ ΓΟΠΊΟΩ γΠῈ15 ΟΧ ΓΙ οἴ πτά τγγαππὶς 461,8 
ἘΒεγίδητας [υγ εἴϑ ὃς [οπία ίατγαρα ᾿ 230.Ε 
Ἑμτγίαητάἑ ρχιάξης, ραγοπαὶ ὃς τη Ρεγαηάξ 

Ρέχτις 83,8 
εἰιγγίδητα ογάτιο ΠΥ ΒΤΗ9) 
σΒτγγίαητα ρυπάςπτία 1. 
ἙςἈΥγΟΡοΪ 5, τὸς 29. 
ἃ (ἰδαπόγιπι νι ΟΠ ποπάμππι γε νοἱτι- 

Ῥταοῆιις ςογηθ ἀαπτι5 787,1 
οἰ θατίογιιηι ρεημγία ἐχογοῖτις ΟἸςάσοῆι [Ὲ 

Ἰαγηθητ5 πζεητας. 27..Ὰ. 
εἴδιας ροτις Ὀεπς οἷα ἀσοςρει πιὰ 507,Ε: 

χοὅ, ἃ 
Εἰθὶ ἃς Ρότιις ςοπεϊποητίαπι ριιοτὶς ΡάγΠ8 

Ρία οι δι .Β 
Οἰδ᾽ Ἀερῇ ἔιπτητο Πιάἴο ραταπαϊ οοπηραᾶ- 

τᾶτι ἀγιῆςσιιπὶ Ορογῖθιις ἴῃ τηασηῖς νες 
ὈῚΡ. ὃς ρατγιιῖς ορρι 415 Βα ἰταπτία ζοϑ.Ο 

εχ ΟΡὸ πιε}}1ς γε 1 1πί ας 34.5.8 
«Ἰδογῇ ἀρράγατιιβ Μαἱοῖι5 ππιην ρα] ομ τοῦ 

Ῥεγῖςο ΓΡΌΓΑΙ 
οἴδιιπι ΒΑ υἱοηΐος μαϑεγε δα ν᾽ σίπτὶ δὴ ς 

ποβίπντῦς τόσ 
εἰθιτη (επιεὶ σαροῦς Ρεσίῶς (ο]ςθαης η ἀΐα 

γ40,Α , 

ΤἸ]οος Ογτο Πιδαϊεὶ ΕΞ) 
ΕἸ Ποῖα ξουτη τας " 448,5 
ΟἸΠἸοῖα; δάϊτιις ἀ ΠΟ] 9 248 
οἰ" τοσίηα 2476. 
εἰηαάο ἱπ Πα αῖοῦ 495Ε 
εἰπαάοργοάίτοσ βιιλϊτις 49.Ὁ 
εἶτος Ἁιοπιοίο 1Οοῖος Υ [γ [Π|5 πὶ ἤιες πλιι- 

; τάτὶς 7256 
εἰστθὶ Ἐχ ραπε ἔβοϊςηάο παίξις γτ6,ἃ 
οἸΠπΔὰς ρτα τις 610. 
αἰτμαστ τ τία παιηῖοα: ΠππΔΊοἵΌ ἀάτις ἃ Ογτὸ 

14.4.8 ᾿ 
ΟἾττιι5 ΠΊΟΠ 5 φοζ,Α 
αἴπι65 γε ἱταργοδὶ πὖ ἤδηξ, δῃτοιογεεπ πῆι 

.0.8 
εἴπας ΤΠοίρίαγιπι ἀΠΠΠ|άοητες γεσοποι !αη- 

τα Ασοῆ]αο .76.8Β 
οἷος. Ατμοπιςπίϊατη. ταηῖοα πο ἰρο!Ἰατὶ 

47..8 
αἶπος νοτογεφ ἴῃ ϑᾷπηο γοίπῖτατὶ ἃ ΓΥιπάτο 

46:0 

εἷυς Βοηὶ οὔ οτπὶ 81::,Ὁ 
ΟἴτΠ|5 Πα]15 ἰορο ποῖτις μαθεη άπ δ68.Ὁ 
εἰπεῖ θοπιπὶ ἤετὶ Πης ᾿ἱα{πετῖα ἱπροῆηδὶ- 

ες 79.4.8 
εἰυῖτας φιοπιοάο ἋὉ Βοῆιδυξ ἀϊτοτις 
γι, 

εἰπῖξας π.}14 ἀθίψιις σοποογάϊα γοξξὲ σὰ- 
Βεγπατὶ ροτοῖς 8οό6,Ο 

οἰμίτατεϑ οαγ ἰπ ρεῖτ5 ῥγοία δῆτ 769.) 
Εἰυτατί δεπξξιςετε ἃ απο ἱποϊρίεπάιαι 

77:0 
ἴῃ οἰαἱτατίθιις γηάς ρΡγαμῖτας ὃς ἱσπαυῖα ο- 

τίατασ γ7ο,α 

Οἴτῃ Μγῆς ορρίάϊιπὶ 438. 
Οἰλάλιις, ἀπηηὶς ΄ 639,Α 

ΟἸδάες 



ΧΕΝΟΡΉΓΟΥΝ 
εἰζάοὶ λά Τοὐξῖτα ο΄ δὅ2,Α 
εἶλάος 1ιασεἀα:πηοηϊογιπι ἀριιὰ Ποςομα πα 

127,8 ἈΝ ων εὺ 
οἰαπιοῦ σαι! πη] τιιπι 
οἰβοιπι τοράγατ Ρμαγπαθαξιι5 443.Ε 
οἰαδην ἱπίξγαιιας Ατμθαϊςηΐος 446,Α 
ἰπ οἰαὔε δὶς ἱπιρογατο, ρα Πμαςεάςπιοπίος 

339,Δ 

ἰεσο νότίτι πη ; 4534.8 
εἰσαη ον ΧΟπορποητὶ σοηί}1ς 39.4.8 
εἰξαπάγι πυπιαηῖταβ 398,0 
εἰξαπὸῦ Οτοποπιθηῖτ ἀτιχ χϑο,Α 
οἰξαποῦ Ασοας πιὰ ]ς [8 ποτὶ ἀϊοῖς αιιὰπι ατ- 
“τηατγαάογο 273,0 

οἰδαγαγιις τεηττο δοοιίαταγ ρογβάϊα: 

364,0 
«ἰξαγοιι Ἀαπηρ 1) Αἰτις 43..Ὲ 
οἰθαγολις ἀπχ Οτασοτιπι 277,8 
οἰφάγομιις οαπὶ ΤἰΠαρένογης ἀς σαρτο ἔσ- 

ἄετε οχροίζεϊας 28:.8 
«ἰξασομις Παςεάφα πηοηϊάβ ἀοπιο εἰς έζιβ 

144.0 
οἰδασομιις Πιασοάφαπιοῆϊις χα] δά Ογτιμι 

γοπῖς 246,8Β.0 
ὉἸΘατοΝὶ ἀ1Π σθητῖα ὃς ἱπαιηξτια 279. 
οἰδαυοὶ ργιἀθητία 264,0. 
οἰδαγοῖι γατασεπια 20.60.Ὁ 
οἰκαγομὶ ογατὶο ἃά τα ἴτας. ταπιαϊτιδητος 

χ49.1).550 
εἰεατοθὶ αά τασετη ἐχουίδτιο 80,6 
οἰξατομὶ ἰπτογῖτις χ288,0.,289.,8. οἰιι5 [ατ5 

289. 
εἰεατοβὶ ταϊτα ρτυἀςητία γ285,Ὰ 
οἰεπιοητία: χοιηρ πὶ ἱπῆσης ογσὰ γἱξξος 

72,0 .398.Ὁ 

οἰδπιοητία;, φιια πη αττῖβ ἱπιροσάζοτιία: ορεσα 
ἀεπιοηίετατο στατῖτς 27.1.0 

εἰεοοτίτας Μγαταπιργαςοο 474.0 
εἰεοτάθγοτιι οὔ ΤΕ θαηῖς σοηϑισίτ 59..Ε 
εἰεδθτοτιι ἃ ΣΤ Πεθδηὶς προγάτασ ς96,}). 
οἰςοτητοτιβῖάχτιᾳ Ρίαταας Ἐχογοίτιιπα ἀπ- 

Εἰς «68,0 
οἰεοπιθτοτιιπι σορίας εἄμπςοτα πρεης [4- 

ςεάα ποδὶ 477,5 
εἴεοπο; ό4..ὰ 
οἰδοπυπιας ΒΡ μοάτια ΒΕ, 470,0 
Οἴεομυ πλι5 ἱπτο γῇ οι 796. 
ὉΪσομΥ πηι5 δραγταητι ἰπτοτῆαιτι 318,8 
οἰεοπυπισπι δ μοάσια Ε, ἀεροσὶς Ατομιάα- 

ΤῊὰ5 470, 

«ἰεοϊῆοπος ἘρΒοσιις 46:,Β 
εἰεοίζγατιις ἰΙασδειις 436,5 
εἴερογε ρσο μι δίταπι αρι  Ρεσίᾶς 3.8 
εἷετοσι5 “7:0 
οἰϊσοπος Ασδητδπις ἰοσατις 574,Δ 
οἰ:ποπιαςῆις ΕρΒοσις 461,8 
εἶἴτοῖες Οοσιπτῆιις όιο,ἃ 
εἷἴτο ατααγιας 581,0 
εἰϊτοηῖδ σαπὶ δοογατε ςο] οι απα [δ14. 
Οὐπτάππα δισίαης ΡΗΆΠατΙ πλ1]1τὸς σιϑ.Β 
Οοἰπηίθ!4 440,8 
σοοΥ Ἰἶτα: ροραΪ 483,5 
(οε Ια ἔδιιεος ἐν εν 34.6 
εαπαὰ ϑειτῆς Ογξςοῖβ ἐχμιδῖτα 40.4.8 
εαπα ντῦς 285.4Ὰ 
ἐαρησπὶ {ππιοθαης ΓΆΠτε5 Ογσγὶ οαπὶ ἰσα 

80,8 

ςαπαπείη Ασαφοπηῖᾳ ΠΆΪΠ1τε5 ΑἸΒεηϊεηίες 
οαι,Ο 

ἐστι ροραὶὶ 41.7.8 
εοσποίος κε οῖσα .776,Ά.797,1 
ςοἷςβε ροραὶ 417,0 
φοἱ οὶ Οὐδ ἢ ἀυΠῚ18 οσσισσαης 340,0 
φοἱς ςιιπι π|ε] ᾿πίαπιιτη γε ἀϊτ 345,Ὰ 
φοΙΠατῖα ςαη πη 983,8 
ςοΙ]οαυἴ4 ρταῖια (Οὐ ΓΠ18 ετίαπι ριιετὶς ρτο- 

Βιθεητιγ 714.8 
ςοἸ]οαυῖα Ογτὶ σιαπη [15 οἰα]πηοάϊ 45,Ὰ. 
«ςο]οίϊζατγιιπι ἀοἰοτίρτῖο 245. 
«οἷοηα: 433,8 
ςοἰαπηθα ϑγτὶβ δοτοίαπεα; 214,8 
φοπΊᾷ πυτγίτε Γἔγοαγσις [Γἀςοάαπποηί}5 

Ῥεγηγῆε ' 686,4 
ΠΟΠΊϊ5 ΔΡΡΟΙΕἰτ 15 γειϊηταν Μοὶ 9.1 
σοπϊπηδατις Οταοὶ ἴῃ οαΐττα ςοπηροτταης 

388,4Ὰ 

σοπιράοτα [6 π16] ἴῃ ἀϊδ οἰ Ἰπὰ Ἰςος σαθτιιπῃ 
ἀρυά Ρογίας χάο,Α 

ςοπηϊτατοπη ΠΊΟΥΙΡιι5 ποη 4] ἐξοι)ς δα χυὶ 
Ππαάοθατ Ασσοι]αις ᾿ . 6746 

ςφοπηπηθατι ἀοβοίοπτς. πηι] Πιησιρίοπάα 
Ἐχροάϊτῖο 27,8Β.96.6 

ςοΠοΠ Ια γοἰξτοβ ἰοη σὲ ρταίξάτιας, αιαπὶ 
1ΠΌΠ1ΓῸ5 480. 

ΠΟΠοΙ παπι Ραγιιπὶ ἀριιά Γαςε ἀα πηοηϊο5 

4954. ' 
ἀς ςοποοτάϊα ἐγάτχιπι ἰοοιις σΟΠΊΠΊΠΠ15 

237,236 
σΟὨσοΥ Ια γε Πτας 806,5 
ςσοηβίέξιι5 ἀοτῖς μα δὲτὶ ἀοίςσριὸ 660,0 
ςοηβιξεις Θιαοογαπι ὃς Ρεχίαγιπι τη (α- 

τα 6τὅ,Β.Ὁ0 
ςοηβιξεας ξιαςθ Δα ποπίογιιτι ἄπος Ασοῖ- 

ἰδο, δι Βατοτογιιπὶ αὐ Οοτοποαπὶ. 699,0 
ςοπῆϊέξιις Α ροΠ|αὶ ὃς ΤΟΙ Αἱ οσιιπὶ 658,8 
ςοηῆϊέεα ἀρια Οοσίπεμιιπι {ποῦ ρογιοτίης 

668.Ε.66 5, 
ΠΟΠρΈΓΙΕ5 ΡΓΑΣΟΘΡΓΤΟΓΙΠῚ ΓΟῚ πη ρογατοσία 

283..8 

σοησιγάτιο Γασεάαπιοῆεργοάϊτα 494,8 
Οὐπθῃ ἀτχ Ατμοπίθη ΠῚ 445,Δ 
ςοποη ἃ ΤΑΙ Πογαειάς τογγα ὃς πγατὶ οὐἱεις 

Τὰς 441.λ 
ΠΌΠΟΙ ΟἸΙΠῚ ΠΔΠΠΡ115 {118 αὐΐα σοῖς. 457,Ὰ 
ΘΟποπίπ ΠΟΙ] σΟΠ!] ΟἸΓῸΣ «.8.} 

φοποηὶς ρυπάβηβ. σομἤ]τι Ρῃανπαραζο 
ἀατιιπὶ ἰ 34.,Ε.535,Ὰ 

οδπίτασῃ Ἔχροάϊτιπι Ογτὶ δά μας τπππεη5 ἐς 
Ρταάα δὴ Βοί]».αθ]ατα τοεαρετγᾶάα 18, 

σοπῆ πα (Ξογῖιπα 318,4 
ςοηίξαητια ταἰπῆταῖα ὃς Πγΐγο, Βαι δασὶ 318.Ε 
οοηϊαητία δοογατὶβ σο γα τεὶρίητα τγγᾶη-: 

ΠΟ5 803,0. 
Ἑοη!α]τατῖο ΟἸφαυο ἢ] Ἰη τὸ ἀϊπιῖπα 274,171 
ΠΟ Ὠ]τατῖο ΟΥ}) ἀθ ρυα το οιηι ἔτατγε πη ο- 

ἘΠΕ φόο,}).Ε.26ιῖ 
οοηίτατίο Ογαχαῦῖς οἰ1π Ογτο ὃς τε Ἰι15 

ἀαςῖθας ἀς ΒΕ]! οδς ἀςροηθηάο δὲ οοπτῖ- 
παδηάο 149.8.0...Εοἰτο,Δ.,8,6Ο 

ςοηίείτατῖο σοτρουδ θοπα ἢς Δα πηδ]α Δη 
πουῖγα ΟΠ σοηάα 786,0 

σοητοητῖο ἀς σίοτία 327,Ε 
ςοητίποητία αιοηγοάο ὀχοζοοπάα 20.,Β 
ςοητιπϑητία ΟὙτὶ 

σοητίποητιά οἿΌ] ὃς ροῖιι5 ἀοοοαηταγριιε- 
τ Ρογίδτα πη .“.Δ.Β 

ΠΟΠτιπταςο5 γ6] ̓ σπομηϊηΐα ποῖᾶάϊ γεὶ ριι- 
ΒΙΘΠ αι 3.0 

ςοητασηο 14 1η να ἀπσο πε 33.,Ὁ 
ςοπαογίβτιο ῬΟΠΟΓΙΙΠΊ, ΥἸΓΓ 15 ΘΧΘΊΟΙ ΓΙ ΠῚ 

σι4.Ὁ 
ςοΠαατπὶ οΥἄο ἀριά Ογτιπ] 270,1) 
σΟπα 14 ΤΆ Π τῇ Οτςοοσῇ Ἰα ΟΠ πη8.33..)8.0 
1ῃ ΠΟΠΙ]11115 ϑοοζαζεϑ ἃ ηἰπγϊα [Ἀτατζίζαῖς ἔΔ- 

ΟΠ πα σαο ας ἶ 72.8.0 
ςορίᾳ ποέξι ᾿ηοράδηζαϑ οὐ ἔλς ]ς ἀἴμ6118- 

τὰ 10,1) 
ςορία: ἔγατσ!5 Ογτὶ σιιαπῖα; βιοτῖατ. ι66.6 
(ΟΡ ᾶ5 ἔεετς ἀϊα ποη Ροῆε τσ! ΟΠ Θ πα ναΐϊ4- 

ἴδ ΠΥ 654,8 
ΠΟΓΟΥΓΆ 579,8 

ςοτουτεηἤιτη τογγαπη Μηδῇρριις ἔεστο ας 
δοῖσηο ναίτας 4“84.0.Ὁ 

Οοτε αι 41.4.0 
ΠΟΥΙΠΤΗΙ 1Π Ρίγαο ἱππιαπτα ομοάίιης 

ὅσι,Β 

φοτίητῆι εαρ το]! σο πτηα: ἔροητε ςδοϊ- 
ἀϊτ ᾿ “2.0 

φΟΥΠτμ1} ἂν Ατμοηϊεπῆθιις ἀςβοίιης 
63,Ο΄ 

ςοτίπτβίΐογιπι φιογαηάαπι πεξασιιπι ξας- 
ΠΙ15 4:0,Ε.ς 2 .,Α 

φοκίητμυπα ἴῃ ΡυΙπίπαπὶ [ἰδ ογτάτοση το ῖ- 

χχ, Διο, 

Μ. 

τοῦς νοΐπης ΡαΠπιοίιις ὃς ΑἸοίπτάπος 
Φι 2. ἃ 

ἴαχτα ( ουϊητῆιπι αιιος Ρεπογίητίη σοπ- 
Ἀϊέξι δ68,Ε. ΘΟ ό9.Α 

οοτίπελις ΑΥὙΡΊ ΠΟΥ ΠῚ ἱτηροχίο άϊτα 
66:,Ὰ 

ςοτοΠ ατιπὶ στοά: πηιτῖο ἴῃ ποποζοπὶ οὶ 
660, 

φοτοπᾶς ΠΎΠτ65 ΑροΠ]αὶ, Πάπα; οἴξοσιης 
490. 

σοχοπαῦῖλη οὶ Ποποσθηῆι Πιοςἑαθοι Αρε- 
Π]αιΣ “2, Α 

ςοΐοηθα 2:0,Α. 
ζΟΓΟΉ θα: ΓΩΙΏΡΙΙ5 : σιο, Δ 
δά ογοπδαγῃ Ραρηα πιάσηϊτιο ὅςο,ο 
δά ςοτοηθᾶπη ρσ Πα πΆ Ποαποτῆ ὃς [4- ᾿ 

σε δα ΠΙ οΓ πὶ 1814. 
δά ςζογοπϑαπι ξΑΤΉΡΊΙ5 1014 
ςούροῖᾷ ἀςξιπέϊοσιπὶ τογγα πησιμάατί πἰ 81] 

Ὀοδτῖι5 Ὶ ἴ 238,4. 
ςοῦροσα θεις δά ξοέξο ρον ἀοῇάϊς γοπυΠ]ο- 

ΠΟΠῚ ταὶς [8 συχίπς μαΐσοῖς ἱηοιρίμηξ, » 
198.Β.6 

σφοΓρΟτα [ἈΠ τα πο δὴ 1η(ἰετῖα, ἀπ ποι» 
τε παδοτοργαῖος “86,2 

σοΥρ΄ Ἀομηΐηῖδ ὈΌπα γαϊοτιιίπο δά οὔληος 
αἰτιοποϑ ντιὶς γϑ7,ἃ 

σΟΥΡ 5 Τπὰτὰ ουγτογγα τε αϊ γοϊπογίς Ογ- 
ΤὰΝ ξ γχ58.,4 

ΠΟΓΡΙΙ5 ἃ πιεπτα σαθεγπαῖουῦ σε8,Α 
ΠΟΥΡΟΣΙ5. αιτιο οὐπαζιιδ., ποπ γος 

οδν,Ο 

ἃ σΟΙΡΟΥΊ5 πταΐα ναἰοσαάϊης πγαΐτα ποῦ πν- 
τοοδα Θθοιμητηῦ .7287,Β 

ςογροσῖβ παδιτιιάο δοπα απ τηδσὶς αὐ ἰδηῖ- 
ταῖο πὶ σοηξογας 418} Πη2]α 85,0 

φουροῦὶς ογπατιπι αἰ σοῖς ποπχΐπος δά σὸς 
πουοητσίαπι οχυϑάδηῃ εχείπχαρας (γ--: 
τπβ ν᾿ ᾿ 2ο 6.8.6 

φότροῦα, τπόγτια σου ΓΙ ΠΊΡΙΕ 198,86 
. ΘΟΥΓΙΠΉΡΙς οἰπίτατες ρεοιπηΐη ΤΙπιοοζαῖοδ, 

05,8 

σοχίοτε νεδς 2:6. 
ΠΟΥ Ϊα5 ῬΑΡ ἢ] σοηιθιις ᾿πηροας 370,8 
ςοιγογδίος Οθ ει Ποίριταίτα πχιποῖα τηϊτ- 

ταῦτ 57.6 
ΠΟΙ ΟΓΙΠΠῚ ΟΠ τ5 3108 
φοτγς ῬΑΡ Ια  ΟΠτπῇ ΡγΙ παρ 5 6606 
ςοῖγ5 Ῥαρ!]αρόπηπι Ρταϊοέζϊαβ, σι! ΠῈ Αρε- 

Π|4ὸ πλιίϊτας 114. 
ΠοτΥ5 νογῖτῃς Ασοπίδιιπι δεῆπιη) οὈΠάο- 

πΠΟΠΎ ΠΟ] μς 6ό5,Α. 
ςοἵγϑ δείτιιπι οὐ ἀοὲ 665} 
ογαθῖαπι 4 “106 
ΠΥΔΠΟΠΙ) ὁγξ, ἃ 

οἴδηοη!) ΑροΠίδιιπι [δῆτα 1014. 
ΟΥ̓Δ ἢ} ΡΟΡΙΪ σαπὶ σφτειὶς σοηξοσάογα- 

τί5, ΑΘ οΠ]41 ΠΟΙ πη ἀσηϊεη ρσοηϊπης 
πες [-͵ 

117.Ὁ 

σγᾶτος ργασταπάος ΟΠ] ἀσοσῇ ἀγπια 323,8 
ογδτοπρρ δ ἀπχ 41}:,8Β 
ογαιισο ὨΠχο π᾿ ηΒ 15 εἶ... 487, 
ογθάσητου ἔα ΠΟΥ ΠΠΡΊΠΓα 672,2 
ογετοηίος σδῆθς 991,17 

ΟΥΙ ΠΊΤη ς σα ΟΕ ΠΟΠΊΙΠΟΠῚ ΠΊΟΓΓΑ 1 Π} 792,8 
οὐτ]αῆς σι οσι πη τη οσθτις5 937,Ε, 
οΥἸτῖας ΔΙ ΔἸ ΟΣ ΘΟ ΓΦ 15 71,8 

οὐἸτίας νη 5 ὃ τε σίητα τγταπηΐς 461,8, 
οὐἰτίαϑ ὃς Αἰοιδιαάος ἀερεαιιατὶ σις, Α 
οὐἶτίαβ σα᾿ πη ῃ] Ασα δοογαῖς η γιό, 
οΥτο ϑοογατὶδ απ άϊτοῦ, σιο,Α, 

εἴοοίηπς ὙΠΟΙΆ]τς 3 ῸΣ φοτιδηλῖπο ο- 

Ἰγπιρίςο 461,4. 
Οταις Γγ ἀοτιιπὶ Γεχ 2:.Β.96,Ὰ 
οἵαίας ΑΠγτίσγιπι Ἱπαρογάτου ςοπβίτι!- 

[τς 1.8.4.8 
οτοσία5 ϑαγάος ἔισὶς 180,6 
σταῖς Ογσιιπιία τας 18.Β 
ογαεις αμᾶη 40 {ΕἸ Ρίππὶ ἱσ που αι Δ ποσί. 

Ραἤϊις 189,8, 
ογοείας σομία]ς ΑΡΟΪ ᾿ηἐπλ ι8.,0 



Οταῖ βἸιοσιση σφ᾽ απλῖτας 18.,Ὁ 

Οτα  ἐχογοῖτιβ 38,0.39,Α. 

Οταῖ βισα ρτατλις τλα]ςτίδιις ὃς Ἰρίο 
{ιυθίξαπεητε 96, 

Οταιίαςπ]οπραπιεχιοπάετς δεῖςπι νοἱς 

166, 
ΟΙογητηγοπαυτὸς 414,Ἀ 
Οὐττόπιιϑ ντῦ5 637,Α 
Οσυάεϊς στασογαπη ἔδξξιπα 308,6 
Οτυάε!ἐ ϑέυτη!ς ἔδέξιιπ 4οσ,Α 
"Οταάεϊὲ ἔαϑαπιὶ ΤΙΠΔρμογηῖς ἵπ ἰεσατος 

ζ288,ζ. 
Οὐαάεε Ὀγτὶ εἰ πῦ ἴῃ Π]1ος ἰοτοσῖς 41.4.8 
Οὐ οἶττας τεσ Αἰγεῖ) ἴῃ φαςπάαπι πος 

ΠΕΠῚ 173.) Ε.1}4.8. 
Οὐυάε]ῖτας ΤΥ πο ὶ ἴπ οἶτιο5. ἀιοίάαπι 
ππρξασὶς 476.Ε 

Οτυεητα Το θαποχιπὶ ὃς Τιἀςεἀα πισπίο- 
Ταὰχῃ οἰλάος δ6:,0 

Οταγα ἐ4ὰ1 4η ἰδ η 44 . 939.Ὁ 
Οτοῖας πιεραϊοιις ὃς ΗΠ οτΙοστάρηι5 266,4. 
Οὐἶτα τερίο πιαχίπιὶ ρσετιὶ ροιςῆϊο εἰ 
το, Ὁ 

Ουχηδοαϊτας 179.Ε 
Ουμπέξατιοπερτοῦιτις ργαοϊατις ποςξτ 77,0 
Οὐρὶ ἀϊτας πἰπηῖα μα ξαι πτρο ποχῖα τ.) Ὁ 
Ουρι ἀϊτατι δὲς (εἰς Ἰηξοτίοτος ρχαϊζαπτπο- 

ππποίοηοα Πα 4 ΠῚ πό,0.Ὁ.Ε 
ὉπρΙάο Ρμαγεῖγατιι στ ἀϊέξαις 7240 
Ὅτ Δ 4ιεπὶ πηαχίηλε ρεττίποας 846,0 
Ουὐγτιις ξαϊςατὶ ἃ Ογτο οοηξεξιι 1.7. 
Οὐγτισ οἵ ααάτιοσ τοπιοηῖθιι ἔσςῖς Δ δ- 

ταάαῖας 1.6.8 
Οατγγήπτη ὈοΠΠςοτιπιγαέξαγα, 52, Ὁ.Ε 
Τατίας ἐπε για 116.Ὁ 
Ουτοάες Ογτὶ 197,ΑᾺ 
Οὐυζος Ορτίηγι5 πιοτιις οόγ.Β 
ΤΟγαχαγοῖτέσπιπι Μεδοσιιπὶ δςοῖρὶτ τη ογ- 

τιο Αἰγασε 2, .Ὁ 
Ογαχαῖεξ ἀἀπεγίας Βοίξξ (ε{δ πταπῖς 2.:,}) 
Οὐγαχατεβ οἴπ Ογτο ΠΟΠΑΙΙΟΣΙΚΩΣ ἀς τοη- 

ἀϊτιοπε [ὰ8 : 142,4. 
Οὐγαχατος ραττῖ  ἤγασι Μεάοτᾶ γεσίτηοτ- 

τιιο ἴπ τέσηο [πσοραι γ,Δ.Β 
Ογαχαγεβ γεάϊς τη στωτιᾷ οπὶ ΟὙτο 14,8. 
Τγαχατος Π]ταπὶόγτο ἀείροπάες 2:8,Δ. 
Οὐγάχατες Ἰὰς μτγ Πτατιγ ΤῊΝ 
Ογαχατος Ογτο οἰοα! απ ἄσπεσας Ἰδ1ά. 
Ογαχατος δὰ ς γγαπι ργοῆςοοτας. 14. 
Ογάχαταο ἀε Ὀς]]ο σοπίαϊτας 149,8 
ΟΟγάχατῖς σοηΠΠ τι Πὶ 48,0. 
Ογαχατῖς τεπιι!ςητία, το4,6 
Οὐγάπιι5 ΔπΊπὶς 248. 
Ογάο ργοάϊτοσ 437.8 
ΟΥ]]επε ντδς 1790.Ε 
Ογπιίζα Α φοἤ]αὶ Ὅτος ΒΤ 7259) 
λοῖεῖι ταπησπτα σαγγαὶ ᾿πησεπάδ δἴμις 

1514. 
Ογηιίςα: ἰοτοτῖ ἱππιεητα αἷοτε ρεγίιαῦς Α - 

φεῇίαιις 1014, 
Ογηϊίσις 394. 
ΟΥγπος- ἐερμαΐς, ἰὰ εἴξ, σ3ηϊ5- αρίτα ἰοςιις 

66:; Α 

Ογρεὶ ἃ Ογτο δαδὶ 2} 
Οὐγταταάς τμ δηλ Ἰαξξατοῦ 397,Α 
Ογτβετία ντὺς 536,Ε 
Ογτις Ροτία 28 
ΟΥπ πηρετ!} ἀπ ρ] τιάο 28 
Ογτιις ἱπηροιῖο ροτίτιις ἀρ πιὸ Πιδά1- 

τίϑ νπ5 εἱς οὈ εαιιεητιθιι5 28. 
Ογτίφάασατιο Φ0 
Ογη ρυδεγμᾶπαὶ γατῖο 1.Ε 
Ογύαβ ἐπιρογάπάϊ ρεγίταϑ 2,3.8 
Ογτὶ ρᾶτθηγοϑ ..8Β 
γι τηάοϊές 1διά, 
Ογτις Μέδι5 Ἡγτοδη!754: 1 θεπτίθις ἵπ- 

Ῥετγαῖῖς 20 
Ογι ργωϊαητία 20 
ΟΥὐπιβριοῦ οὐρα ἴπος οἴποϊοΠΠπιις 18, 

Ογζας εγσὰ ραγθηζος ρὶπ 28 

ΙΝ Ὅ ΕἸ ΧΟ ΥὙΝ 

Ογτας ᾿πτο]]σῖς Αἴγασεπι πλδετὶς ἔπος ρας 
τῆοπὶ οὔ 8.8 

Ογτας βάππς Ραετ ἱπάεχ ἃ ἴὰο πιασιγατα 
ςοπίιταϊτατ 1:,8 

Ογτί ρυιεσι αὐτατία πὶ 5ςαπὴ 1ο,Β 
Ογτῖ ραεγ πιοτεϑ δὲ πάτα 8,8 
Ογτγιραογῖτία 8,4. 
ΟΥτῖ ῥαοτῖ ἀπ] σοπτῖα 1π ςαρίοπάϊς δυθιις 
3. Ὁ Ὁ 

Ογτ!π οπλπος Βυιπηαηῖταβ 1:.8 
Ογτις αἀ Ογαχαγοπι νοπιῖς 38,4.8 
Ογτι ςἀυ]ττας ἴῃ στοτδητοπὶ ΠῚ 13 
Ογτὶ ἀς [ρ]επάοτε Μεάογαπι τά ]ςῖαπι 8, 
Ογτας ἱπου!ραταγὰ {ἰς πιά! θ5 16,0 
Ογτ πυάταπι τη νεημαπάο 1460 
Ογτι αἀδοϊείςεπτῖβ πιογεβ δοιὰ 14,Δ. 
Ογτας ἀρταπι ητογέεοῖς 9] 
Ογται5 ἀγπια πη ἀκς 18,6 
Ογτίταπι Ογαχατς ςοἸ]οααίαπι ἀε Ρεςσαπία 

σοπῆοϊππηάα 470 
Ογτας ἃ ἔτατες σοπιρτομεπίι πηατγὶς ἀθ- 

ΡγΓεσατίοπε Πθεγαταγ 24..8 
Ογτὶ εἀιιςατῖο ποτα δζ αῖτὰ 3286 
Ογτιις νυ [δ ἀϊτὸς ααδίεσῖς ὃς απ άϊεπάο ΠΡῚ 

Βεπειο θητίαιη φοτηραγατῖς 19 ..Β.0.Ὁ 
Ογτις Ὥςος, θοΆσαις ΑΠγτίοσττι ρ᾽ασας 
σοί. Ὁ 

Ογτας οπτπεϑ ἴπᾶ5 δέξοπες ἃ τε θα ἀϊπη!ς 
οτγάϊταγ χ5.ΔᾺ 

Ογτὶ ρυπάξηςβ τείροηῆο δά γαχαγὶβ παποῖ- 
πτα, Με ἄο5 γοιοσαητεπι τοό,α 

Ογτας ἀς σοπηπηδαᾶτα [π|5 ῥτοίριςοϊς, 96,0 
1105 ΠΊΠΠ τες δά τε ρεγαηταπὶ ςοπτίηξ- 
τίαπησας Πουταταγ 947,Β.06.0. 8 

Ογτῦ ,αςςἀςπιοη!] ν] οἰ ΠΠπ| δάϊαιᾶτ.479,0) 
ΟΥτι δ ογα τὰς 1π ΠΠΠἶτος “7,Α. 
Ογτίδηα ζαίϊγα σαρί απτιῦ 269. 
Ογτὶ ποέξατπο ἴῃ ᾿τιπεῖς πάτα ἄπ ρετ- 
{ςταταη ἀϊς οπυπιθιις 12). 

Ογτιιβ ἱππ]οῦ ΠΑ τ Πγῖ5 οορὶἰς ῥτα Ποΐτιις 
437. ἱ 

Ογῖο ἰροηταποεὶ πα Π τες ἃ σγάχαγς ἰπ διχὶ- 
᾿παπῇ Ρεγπηϊτταηταγ 90.Ε 

Ογτας Ποπούὸ πηαχίπιο Ὁ ΑὙΠΊςη115 ἔχοῖ- 
Ρίτας γ)6.8 

Ογτιοῖθιις ἃς Ροτιι 10.4.8 
Ογεας νγίϊμηπι ςοπῇςἰς 267,Δ 
Ογτις οὰπὶ οχογοῖσα ΕπΡΆτατεπι τγαπῆς 
2.0 

Ογεὶ ρδῖογπυτη γοσπηπὶ αΔηταπι 26:8 

Ογεῖιη ἀρξεέξοτες οεπιεητία 21:0. 
δὰ Ογγαπιἀςβοίπητ οἰυίτατες 24.4.Ὰ 
ΟΥτὶ οαπὶ Ασταχεγχς ςοηβιξει5. δί Ἰητετῖ- 

τις 266. 

Ογτας Ατταχογσχοπιγμποταῖ 2δ6,Ὰ 
Ογτβάες 267,8 
ΟΥπὶς οιιπὶ οἷαί Τιαςέἀα: πιοη!]ς ἀἰιχι Πιπὶ 

ξετῖ 437 

Ογτιο ᾿γίδη το ἀε ἀστιςαΐταγα ςο]]οαα- 
ἘΠῚ 820, 

Ογτὶ ογατῖο δά ργϊποῖρες ἀε Οτοῦτῖς ᾿ς 9.) 
Ογταϑ ν᾿ ςογριδίμπαπι φαοτίἀϊς ἐχοσοσοτῖς 

820 

Ογτας 4ια 15 ετσα ἤπιος 268, 
Ογτὶ δηιπηὶ (ΟΠ τοι ὁ 146. Ε.:5.. .Ὸ 
Ογτὶ δά ίᾳο5 ογαιῖο Ζόο,.Ἑ 
Ογτὶ πιοῦβ 766,8 

Ογτο εαριῖ ὃς πάπας Δ ἃ χό9.ΕἙ 
Ογτνίγτατος μὲσ ἀπαςορμαϊαοῆη γεςξίξη- 

ΤΕΣ 266,167,ν68..69 

Ογτὰς σπιεπ ΒΑΡΎ] οηῖς πιραῦι]ε ἕαςῖς 
190,Ε 

Ογτὰς ἤπιος π ἐδ τῖος Βα γί πος 1 τλῖττις 
192,3 

Ογτιις πη] Ἰτία: οΗ εἴα ὃς ογάϊπεσα ἀρ ἔτος 
ἐχοοσίτας 203,Ὰ 

Ογτὶ ςογρουῖς οὐτοάε5 αἰοιίοῖς 196,8 
Ογχας Ρεγίας ΠῚ (8το τος Ιεσὶς 197,8 
Ογσας νετατό νἱπαστ {ἰς ἐὐίειμι ἀεοτιηι 

ἐχρεῦς 104. 

Ογτὶ δυτβοσίταδ: 209,8.0..Ὲ 

Ογτὶ ἑσερία ργοάειιητίς ροπῖρὰ 11,3. 
αγτας Πα άαος νίποῖς 7:1,4.8 
Ογτιις ΔὉ [π4]5 ρεοιηΐας ροίζυϊατςε ᾿πίτίταῖς 

.2}9) 
Ογτὶ τείροίιπι Ἱπάοτιιτα τεσ βίεσατο 57,8. 
Ογταβίη ΞΕργρτῖος Ῥε  ππὶ σοῖς 177,8.0. 

Π.Ε.ι7)8,Α 
Ογταβ ἐμ Ἐχοιτίταῦ 1γχ8,0.Ὁ 
Ογτιβ αι τατίοπο πιαϊσίζατοπι ΠῚ ςοπι- 

Ραγαγιτ 193,8.6 
Ογτὶ σοποῖο ἀς ΠΡ εγαϊίτατε 225,4. 
Ογτὶ ςοΠ]Ποαυπιιπί οἰιπι γα "τι διις 450.ᾺΝ 
Ογτιις ἱπιρογιαπὶ ἀιΐατας 235,4 
Ογτις ρχθιϊοοτα εχ ἀοηῖς ἀϊ)5 σιτατ εἶϊ- 

σεηάα 184,8 
Ογτὶ δπίπιιϑς ἐτσᾶ ροίξιατα πιι]τειιπὶ τ14.,8 
Ογτὶ υἱο ποέξξαγπα 233} 
Ογτιῖς ΠΠΠ|5 ἃς ἀπηιςῖς πιοσῖοπὶ ἤιᾶπι 
. Ργαάιτος 234.8.6 
Ογι οτατῖο δηῖς οὔϊτιιπι ἔπιητι δὰ Ε]1ο5 ὃς 

Ρτϊποῖρος 234.,..35..36,.37.,238,8 
Ογχτις Οαπιδγίεπι ΠΠππὶ 1 τοσημπι (α- 

ἤιτοῖς 23.060 
Ογτῖ στα ἀς(δραϊτατα ζ238,Ὰ. 
Ογτοπῖοστιο ἢ) ἀε σεσπο ἀμξερεᾶτ 238, 
ΠΕ 

Ογτα οἰαπι σχοτγοίτιις αἰ τς 244. 
Ογτας ἴῃ ἔγατγεπι Ἔχεσοϊτᾶ ὍΝ ζχ4ς,Α. 
Ογτας ξαρτίπος ἤης ργετῖο γεάαϊς 69.8. 
Ὀγτῖτη ςαρίζιος5 οἰ επηςητία 1το3,Ὰ.Β 
Ογτῖις πατίοπος 4185 μα εάιτασιο το δος 

ςερετῖτ: φααίνε ἴῃ ροτείζατεμι [πάπητε- 
. ἄερετῖς 28.00.5 
Ογτὶ ργῖπια ςοποῖο δά πΆ ]Πτο5 23:24 
Ογπ διάαοῖα ἴῃ ριισηᾶ ο,ἌΆ. 
Ογγις δά Αὐπιεπῖππη Πα ΠΟΙ πὶ πῖτεῖς δι, Ὁ 
ΟΥτι5 Απιθη!}5 ΒΕ Πππὶϊηΐετς δ.,Β 
Ογτας ΑΠγγῖο ἀπο! πα οἕξετς 115,6 
Ογτις Αἤνσγιος 'Π Πισαπγνοστῖς 86,Δ 
Ογτις ἔροια Αἰγτιογαῖν ἀϊα!ἀϊ ἰαδος 
τοῦ ἃ 

Ογτιῖ5 ΠΟΙΙΟ5 σΓΓῚ5 Ἐχσοσιτας 1::.Ἑ 
Ογχας οέϊο ἵπισς5 ΟΕΓΓΙ5 ἕδος 156,8 
ΟΥτὰς ἰπ Βαπηιης ταγγος ἔαοις 190,Β 
Ογτας Ιη4ο5 ΠΡ εγαἰ τε εχοιρὶς 17,8 
Ογτὶ ἀϊέϊα δι βοείας 9ο,Δ.10.8 
Ογτπ δρυ!απάο ππος 2οδ8,Α 
Ογγας θεπείβέζοσ ὃς γἱν θοπιις ἀρρε!ατος 

76,0 

Ογτιτεάϊτας τη Ρευία5 215.,Ὦἢ 
Ογτις οὐ δ ςασπαπη ἤιοϑ ἄπιςος, γοςαῇδς ἔς 

τ χαῖα δ 44.6.9 
Ογτὶ τα  ταπι ἐρι]2πἀ] πλος 1:.,Α.8 
ΟΥγτὶ οσατίο δά ἀπαῖςος ..7,5.8 
Οὐ ἀαπάο πιασὶϑβ ἰσταῦδτις π8Π| Ῥοΐ- 

Πάςπάο 22.4.8 
Ογτις Οδάμπῆος ἰοἰατις 56,0.ἢ 
Ογτὶ νοίξιτιις 21.,3..8 
Ογτ πηΠῖτες παπαιδπὶ ἀοοςάςδηςἀά ῥτᾶς- 

ἀϊαπιαυτοαπαπὶ πῇ πἀαήεητ 44,8 
Ογτὶ [ο]]Πτοϊτιάο ἐγσαναίπογατος 136,3 
Ογτις Ργοθος υἱγοβ τη 4ιᾶπὶ {6 ̓ ρίαπια- 

πᾶς : “3.0 
Ογτα σορίαϑ ἴῃ Ζασίατα γαϊττῖς 186,8 
Ογζας γχοσοπὶ ἀποῖς λ2ν,.Ὁ) 

Αἀυςμις ποπιοπ Ὁεγετὶς ᾿βςοσάοτ 
90,0.) .π|: 

Ῥαάαδίις ἃ Μίπος ἕαρτις Ρ τορτοῦ ἰἀριεη- 
τί "υδ6 

Ῥαπησήϊιση ϑοογατὶς 81:7,Α. 
ΤΑΊ] ος μας αὉ Ηϊεγοης δἀαηχαῖα φος, 
Τλαιρμαγποὸς 216.8 
Ταπιατας ρα εέξι9 1.,Ὰ. 
Τῦαπγα ἰπ Ασγαδ πλαΐτας 2:6,Ὰ. 
Τλαπαντὺς 248,4 
ΒΑπίε]ις Ιοςιι5 ἀς Βαδγίοης σαρτα ἰππαΐξιαξ 

192,4.πὶ 

Βθαγαάαχ, βπῖι5 
211} ΠΗ] 

31.4.8 
243,Ά 
ὮὈὌλιμρ 



ΧΕΝΟΡῊ ΟΝ ὙῈῈ Μὲ 

Τλατῖας Ογσιπι δά (ς ἀγοεῆις 414,6 
ἀατίςιις πιιῃγΠλῖ5 πηξη εχαπι ΠῚ ρα πάϊαπι 

ΓΝ 115 25.:..0 
Τλαίον Πἰπγ,ν τς δίτεσία “09.8 
Τράταπιαβ ργα βέξιις 21..Ὁ 
Ῥαπισις ἱπιροἀπιοητογῖ Ογτὶ ργαίςβ ι68,Α. 
Ῥεςεῖϊεας Αρὶϑ Ροδοίετος ζορ ας ἀϊπιϊττῖς, 

ἄατα ᾿ἰσεητία οἰιπ ἀϊ΄ αιιο αι15 416 γε τ 

“αι 
ΤῬεοεπα γἱτὶ Ατῃςπὶς οοππιτιτὶ 475,8.6 
ἀεοιπὶα ἀἰϊς5 ἀατα: 349,Ε 
ἀεείπιαπι Πεο οἴει Αρὶς 4.93,Ὰ 
ἀεοϊπιαπι εχ Ροητο σογαπα γε βεπάἀαγ νεη- 

ἄσητ Ατμοπιοπίος :41,Ὰ 
Ῥεοιπιὰ Περμῖοο θεὸ ςοπίξογατις (τα- 

Ἰεητὶς ἀπιρίῖοσ ᾿ 6:7. 
Τεξογπιὶς ἀπλᾶταῦ ργορτεσ πα ὃς οἤ Ποῖα 

Βάεϊϊα 4“0,..Ε-.ς1,Ὰ 
Ῥεϊατοσοὶ πιαϊοσὶ οάϊο ἀΐσηὶ, 4ιιαπη ξιτο5 

673,0 
ἀεἸτα ἰλοτὰ απ 816,8 
ἀε!θετατῖο ἀς Ὀ611ο Πιοιριθηάο δας ίητοῦ- 

τλϊττοπάο 149,8 
ἀο!!θοτατῖο Ογτὶ ὃς Ογαχατῖβ ἀς Ὀς]]ο 149, 

το 
ἀο! τοῖα; αὉ Αἰϊατίοῖς αιαπάο ἐχρετίτα ζ41,Ὰ 
ἀεϊτέξα ποπιπαπα ἡτον ἀμυδθιαπγτεάάμητς 

67,8 

ῬεΙρΡ ἱοὶ Π)εὶ ἀδοισηα : υἱάε ἀξοιπια ἀεἰ- 
ΡΠ εὶ 

ἀε!ρἈϊπιιπι,ντθ 5 .4.45,Ὰ 
ἀοἸρΡ ἰποτιπε ἔτι (α]ς ςοπάϊτα ἰοςο οἰεὶ 

Δάμιθεητιγ 353, 
ἀο!ρΡμἰοπῖς αἰιάαχ δηϊ πιι5 64,0 
ἀεῖτα ΤΗγαςῖα: 397,Ὰ 
ἀεπιαγατιις Γαςοῦ 480.Ε 
ἀσιηαγοδι ΡΙάοοι ΠΪτας 4.1.0 
ἀσπιοας ΟοἸγται ΟΒΙΑπηϊἀπιπὶ σοηξεξζος 

στδ,α ς 
ἀεπιοογαϊεςῚ ἘπΊΠῖτο5 
ἀεπιοοτγατία : υἱέες, ΡΟΡυΪ ἀοπηπατιι5 
Βεπιοίτατιις Αγ το ρ ιοητί5 Ιοσάτιδ 590,8 

318,8 

ἀεπιοτεῖες ργαοο ΓΘ) 
ἀετηστίοι 432,8 
ἄεης ςαπίπιις γάτ,Α 
ἀεητίαπη νὰ 5 τό, Α 
Ῥεγαβ ορρ ἀππ| δι8,Α 
Ῥεγον πάας 5 γρμιις 481:8Β.6 
ἀετου τάς ΑΡγάξηος ἐπ᾿ οδοῖο σοπτιίπος 

53.858 , 
ἀεγον 1 4ας σΟ]]Π στ οχογοίτιιπῦ 43.,Β 
ἀστογ 145: σαπὶ ΤΠΪΆρβογης οο]]οηαίμπι 

490,Α. 
ἀετον ες νιέξοσίαπι Ασεπίαο πιιητίας 

416, Ε.ςτ7,ἃ 
Ῥενάας ρτίηςορ5 Εἰτπηοας 4.90.0 
ἀεγάς ἐστοσίά ορογὰ “6.9.8. 
ἄεγπες Ῥμαηίοια ὃς Ασγαδία ργαίξέξιις 

417. 
ἀείρετατίς ἃ ποπηῖπο το ΠῚ ροτείξ δ4ς,Α 
θέας αὐγοσδητία νἱπάοχ 370,8 
ἄειϑ οἰΠ16; Πατιιγαπι αὐ ἤππὶ ΟΠ οἰ πὶ1άο- 

πεδπὶ ἀςάϊς 829,Α 
ἄειις Ῥάγιιος ἔξρε Ἵχίο τς, ροτεητας ἀθρτῖ- 

τιῖ 599,Α. 

ἄξεις ϑοογαῖὶ (ἀριεπεῖς τε[Ἰπιοηϊατῃ Ἔχ ἱ- 
διπε τοοο, Ὁ 

ἄειις Γαοεάα: πηοπις γΙξογιὰπι οσοποεῖῆπε 

30 
ἄειις γε νπὸ ἀϊε ἔογτες ἐο5 εἥΐϊςεγε ροτοίξ, 

4πος ποτηΐηες πε ἰοῆσο αἰμάςπι τεπι- 
Ῥοτα 630,1) 
10. ἀεὶ ποπογεπὶ σογο [Δγιιπὶ γε ἀ πιϊτίο 
640.Ε 

ἀεὶ 4! νοϊαπέατο (υξοιρίππτας »κἃ ΠΕ6]1ο- 
ΤΕ Βα οπταιιοητιι5 935,1 

ἄσιιπι πα πὶ ΠΠΗ͂ς ἃ Ογτο περ ςξξ 97,0) 
εχεγα ἀσιπὶ πο ἔπος ας ἰτις 14 (8π- 

εἴτε ροτείξ 805,Β 
ἄσυπη αὶ σοἰπιητ, {1 1π|ρ}} δατ ας βασι) Ὠ18}] 

αυϊήαιαπ) δἀπηϊττεης 227,0 

ἀευπηίη οἱ Ἰάος 8ς ἱπσαιῖος απ᾿πηχαάιιογῖο- 
τα 843, 

ἄδο π|Β}} ἱσποτῦ ςἢξ νοἱτς ϑοογατες σα, Ὁ 
δύο ἐπρλρτο πος ρος 849,0 
ἀςοσιιπι πλἰ πι τὶ πα 1165 802, 
1η Τςοσιπι οσηηΐα ππτ ροτοῖϊαῖς 285, 
181] αἰ ἀδόσγιιπι ἱπηρείγατα ρος βοτῖ ρο- 

τοῖς 83:..8Β 
ἄἀδξοτιτη δ6 || πυ]ῖα ροίπιης οςἰετίτατε αὐτ 

Ἰατοῦ σις δαϊταγὶ 285. 
ἀδοσιιπι δυσὶ ]α οταπὶ ἰπ Ποίτίςο (οἷο ἱπ1- 

ΡΙογαπάᾳ 6γ:,}).Ε 
ἄεοϑ 4 ρουὶ ΠΊΠλιπ ὀχόσοπτ 25. 
ἄσοϑ οτίαπι ῃ γοδις ξοιη ἀϊο εἰδε ἱπιιοσαη- 

ἀο5,4ϊςε δας Ογσιις 2. 
ἄἀςος σοπίμϊε ἴῃ τὸ ἀπ δια Χοπορβοη 37:,Ε 
ἄδος ποπηΐπυτι συγαπη παθοτα 71,8 
ἄεος ρεγίαγίο ἱπέείτος τοάαϊ Βοιηϊπίθιις 

653,8 
ἄεοϑ αιι9 415 οο] τ, 5 δοπα ίρε εἰ τεξειτιις 

“οο, ἃ 

ἄδος ργατοῦῖτα, ἱπἤδητία ὃς ἔπτιισα [οῖτγε 37, 
1.887, 

1) ὁγσαηάι νι ἔτιιέξιις σοπίσσιεπεθ. 835,8 
41) εεπτιιπι 061} Ἔχτίβ Ογτο ΡΟ] Ἰσεπτιγ 

81:0). 
41) δῆτε οπιηΐα οοἰεπάϊ 849,0 
ἀ1)} 1115 φαῖθιιβ πε ργορίτι), οὐγηὶα ρταά1- 

σης 327. 
ἀΐ) Ἰεριβίατοτοβ πιηξ 807.8 
41) ςαἰο ετίαπιίογεπὸ τετηρεατεπιοηοῖ- 

ἴδῃς 4735.8 

ἀϊ) φιοϑ οσαγεπεὶη ροσὶςα]]ς ον Α 
ἀ1) ἔαισ το στοις αας, ἂς (Δοτ ἢ οἰϊς ΟΞ. 

{π|5 ἀε]εέξαηταγ 675,4 
41) ἰζεϊεἴτα ξαέξα τπηϊπι πιὸ ἱπηριιηἶτα ΓΟ η- 

Ζιαπηξ τόόχ ἃ 
ἅ1|5 ἀσπα στατιάτιτη Πιηῖ (οἸπεπάα87, Ο.Ὁ 
4115 (ἀρ ρ] τες, οτῇ Ποίζος, πιϊπιηὲ ἂρ ατὶβ ἂς 

ποὶϊοηἕος 67, 
ἀπ15 ρτοχίπιιδ, βαποΣ ΠΠπτῖβ σὴς. 321,4 
ἃ ἀπ 4ιΠ4 ογαπάϊτηπη ΡΣ ΓΘ, 
ἃ ἀτι5 πεξα5 41 ροτιητ, ποπ πιίηωβ τ6Ρ}}- 

ἴδτα ρατιαπειτ,  14πὶ τ ΑὉ Βοπαϊπῖθιις 
Ἰεσιθι5 1ΠΠ1οἶτα ροτσιης 16,6 

ἃ ἀτὶ5 ποη οἱ ρετοπάα θὰ δά φιια ἀρεῖ ποὴ 
{ὰπημ5 ἀϊοῖς Οαπηθγίες 26,8 

ἃ 4115 ᾿πηπηοστα δ. ̓πιτίτιπὶ τε σῃὶ ἔδοῖτ Ογ- 
τὰς 23,5 

ἀε ἀτ|5 ἀΠρυταῖῖο ϑοογατίς 806,8 
Ῥοχίρρι ρεγῇ 14 ὅς οἰπϑάσπη απ 345,0 
ἀοχιρρὶ πα] τα ᾿ηΠση 5 288,0 
ἀεχίρριις ργοάϊτος ἀρ! ἀϊθι5 Ρετίτας 388,0 
Δἰσλέγεσγαι γπὰς ἀϊξξιιπὶ ϑιοΟ 
Τό ίδηα: τε ΠΊΡ]τιΠὶ εἰ τπι5 46 ΠΊ4; ἴΆςγα 310.Ε 
ἀιᾶπα ΑΠγτῖα τε πρ] πηι 512. 2: 1,Ὰ. 
ἀϊδπα: ΜιαπΥ ΟΠ α: τα ΠῚ Ρ]1ΠῈ 471,5 
ἀπ τεπιρ πὶ (Δ ογδυ ΠΠππὶ ἀραιὰ Γ(εὰ- 

ΤΟΡΒτγα 490,Β 
ἀϊαπα νοτιπι ἔδλθξπι αὖ Ατμοηϊςηῆθι5 

2.000 
ΡΕΓΙΒΊςΙ]ε τερογῖσε χα Πιρἤίτοτο γε]ίης,, 

ἄϊμιηι ΠπΟΥιΠῈ ΠΟΠΠ 105 τοῦσα ἄατε οῦ- 
{ριοῖαπε 646,6 

ἀπο τς. γε πα αι5 (δτιιθὲ {ιι4πὶ ΑἸ οπα 
ΓΑρίαῖ 665,Δ. 
ἀπ ἀξητες Δ ΠΠος (ἀριἐπτία ἐγ διιεπάτιπι: 

τους άθητοϑ ᾿πηρῖμπὶ ἀποοπάϊιπι 673,6 
Ῥὶρίεα δ 15 ντὶ ψιάπάο Ρεγία ἱπσαρεγίπε 

14:8 
ἀπισεπτιᾶ ἔᾶπι 1η τὸ τυεῖςα αιὰπι φατοτῖς 

αιαπτιηι ΡΟΙΠς 869,8Β.6 
ἀΠσεητεβ, αὶ Πουῖ,αυὶ ποη ροαπτ. 8.3 
Τἰπιςπαξι ρα βέξιις 446,8 
Ῥῖηο ΡοΪεπιαγοβι ᾿πτογξεέξις 596,6 
ἀἸοοΙε5 νπιιδ ἐ ἐγ σίητα τγγαηπῖὶ. 461,0 
ἀϊοίηεάος ΟΒΊΓοτΙ5 ἀπ οιρα]ι5 975,. 
ἀϊοπηεάες Αο ΥἹγ ες νε Ἰ σοϊα ςαρεγοσιτ οἔ- 

ξξοογαπε 974,8 
ἀϊοπιεάοπ ἀπχ εἰςέξζιι5 αν Αἰμεπϊςπῆρας, 

44:8 

ἀΐοι Ατβεπίςπ παν ]ςσάτης 437, 
ἀϊοηγ τις Ἡογπιοογατι Ε, τγσαπηϊ απ 5γ- 

χάρις ἀγγὶρὶς 460.Ε 
ἀϊοηγ δι: δγγαςιίδηι ἃ (λσιβαριποηῆρας 

{ἀρογαταγ 4στ 
ἀϊοην ἢ) 'π Αργτς τεπηρ πὶ ς64.8 
ἀϊοριτμες ναξες 493,0 
ἀιοίσου! φυιϊηδπα 91,,.897, 
ἀρ γιάας ἀϊιχ 439, 

ἀπο Ππὶ Αροῆϊαὶ ἀοΐςης ΑΠδηὶ Οταοὶ 
627,0. 

ΤΙ ορ ἴπα τα ]Πτατῖς Ἔχε πη πὶ 46,8 
αἰ ρ]ηα: πα ΠἸτατῖς ᾿π πῆ σιοπάᾳ δοὶς 415 

ἀϊω ροῆϊε ρογίτιις 227,6 
ἀἸΠἀϊα ἱπτοτ ἀπςες Ατμεπίςηίες 416,6 
Αἰ Ππάττπὶ ἀριά ΕΠ ἀεπὶ 6:5... 
Ῥῖταγς ἁπηϊςοϑ, οἴ {εἰ ρίϊμπι ἀΐτατς, ἀἰχὶς 51- 

πιοπῖάος φιο,Ο 
αἰ] ΠΊηιὶ ἐαυιῖς αἰ ση 15 ἀε!σαπτας. ὁς4,Ε 
ἀϊιεγίοσια ρα Ό] σα, ςὰγ Ατῆςηὶς, δάπιθηὶς 

σοηἤηῖατα 9:56 
ἀϊαϊπαπι ργου ἀφητίαπι πεσαητζος, ἰπίληος 

νοςσᾶθας ϑοογατος σον. 
ἀπυῖπᾶπι τοπὶ ἔλοϊ ππτ σατο ητθα τι πὶ σοι- 

ταπΊοη ᾿ηδαπῖ 341 
ἄσπι αἰ πὶς τες ἡταάος, ξε!Ἰοἰοτοπι το ἀϊ 

{ς εχ πίπιατ Ογ τις ὶ 294,8 
ἀϊαϊπατίοπε νο]]ς οχρίογασε 46: 1η Ποπι]-- 

τς ἔππτ ξαουίτατς, πη ἰαπη εξ ἀϊοῖτ8ο- 
οἴᾶῖοβ χσορ,α 

ἀϊαϊτος ἰῃ Ρεγροτια ΟἹ οἰτα ἀπο ὅζοιτα γος 
[Δ πτὰγ 218,0. 

ἀϊυῖτες 48] Σ 799,Ὁ 
ἀἸαἶτο5 ΡΙΈσι σις πηῖηπ5 ΠῚ ΠιΠΠοἰδητία μα- 

Ὀεητ ιιαπὶ ραιρογας 1014. 
ἀϊαίτιαϑ Ποπλ πα πὶ ]η δηΐπιο πο ἴῃ ἀοΠ11-- 

θὲς ἀϊοῖτ ἐδ ΑΗ Βμθπος 885, Ε, 
ἀϊυίτίας Ἔχ ν Πὶ πποεῖ τὶ ἐμ {ΠῸ δοοταξες ΙοοΣ,Β 
ἀτιΠτ115 δα αι ντθη ἀπιπὶ 849, 
Το] ο ρεγίογατο ἰναυτῖτε αὶ 840,Α.Β 
ἀο]ορος Ρορα] 446,Ά.550, 
ἀοπηιπδηα! οριάϊτις Πποπηοάο απττϊθη ας 

ἃς τη θη τις “3.6 
ἀοπηῖηὶ ἀ1 ἘΠ 1165 ἀταις γοτὰ πλοΐεῇι 48 

8::..0.Ὁ 
ἄοπαις ψυϊά 810,1, 
ἄἀοπλις ΒΑ Υ]οπίοσιπι, ποπιοίο οχεγιι- 

ἐγ ὃς απ τηδτοτῖα 19:6 
ἀοτητις ΠΠτοσγαπθα πὶ 6454: ΡΕΠΟΓΙΠῚ Δς 

Δἰτάταπα γογαπὶ ἀσἀποοηάάτιην πηοάϊις 

332, 
ἄοπιις ἃ πιειϊ ἀϊαπαπὶ Ρίασαῃι (ρεέξδης 

8440 β 
ἄοπλια ΡγΙπατα: οιπὶ ΡῈ ]1σὰ ςοπηραγατίο 

774. .Ὁἃ 
ἀοπιοτιιπι α Δ! Πρατογοβ 414 ἐρεέξατο ἀς- 
θεαητ 777,0 

ἀοπηιπι ΠΟη ταπτιιπὶ ἀθεγΙ ΠΊΕΤῚ ἀσοίροτε [ἢ 
4πιπὶ οσςατ ἔἈπι] 5 πο ΒαΡεατ, “πα πὶ 
Π᾿|4Ὁ ᾿π|π{Π15 ἔατητ]1ς Ρεγὰιεθοτατ .0.,Β 

ἄσημα ϑειτηὶ οὐ] δῖα 4ος,.1). ὃς ἀοίηςερϑ8 
ἀοπατοσὶ ἄδητ, ρεῖζα ἰεσς, απ Βαρεης 

4.5, 
ἀοπὰ ποίρίτα! τα δά Ἔχέγοίξαπη πηϊτειης (ο- 

τγοτῖ 3.76 
Τογίαιις ργα ξβέξις “18,Δ 
Ῥοσγουβειι Ιεσάτις 4345 
Ῥγάσοη ρε!]ΠἸη απ ρσα ἐς ἕξις 488,6 
ἀγδοοητισας νπι15 ὁ τγ σίητα ΥΓΔΠἢ15 461,8 
ἀγαςοητιι5 δραττδ εχ 341. 
ἀταςοητίις δρατίαπιις ᾿πἀοσιιπιὶ σγτηηῖοο- 

ταπη ρα βέξιις 345,8, 
ἀτι]ατιιπν οσαπὶ ΧΕπορμοπτέριισπα 347, 

[68] 
Τα οΙαπηΟγτὶ ὅχ  ττάχογχὶϑ ἔγασγιιπι. 26 6, 
Τλυχ ἔοστίϑ ἃς πιασ πα ῃΐπηι5 871, 
1ητοσ ἀπισοτη Ἰοσοτιιπι ΡΕΥ ΠῚ ὃς ᾿τηΡΕΓΙ- 

τι τη τη ασπιΠ| ἀ ΠΟ ΓΙ ΠῚ  Π' φόι, 
ἄκος Ὁ ἈΣ κε ϑεδι ἥν εἰεῶι 438, 
ἄποες Αὐμοπῖ51ηἸτὸ ἀαπηπαηξας δείητον- 

“βρίμητας “Ὁ Ὁ 
ὈΠ ἀὰ 



ἄαποες τεσιοησπι 4185 Οταςὶ ρεγαόγάσθηῖ 

417, ἜΣ 

ἄποος ορτί πη σου ἀεπηηᾶτιας Ατπεηΐ5.4.49,
8 

ἄπεες Ουπεοούμπι Ἰηϊἀτοίς 1ῃτοχοῖμηταξ 

235,0.Ὁ 

ΒοΖοΪπλῖιις ἱπτεγρτοβ 56 αι 8}5. 418,8 

Ἐδεετας Μεάοσγιυμ 1ο4.6 

οθτίετας αιμὰ 815,8 

εὐ σίετας νεϊπσ!απῖες γίταπ 65. 

ερηίετατοπι, ὃς τορτίοποπι ΟΥ̓́ΤΕ ἃ {π|5 

γαΐτ αἰϊοπαιη οἵα 96.0.Ὲ 

εὐ τϊεγατὶς υἱτίιπι ἰη ΑΠατι οἷς ποτατῇ 54.0.8 

Ἐοραταηδ 28.,0 31.0.8 

τοάιςις ἀπχ. ' ΤΟΝ -9.Ὁ 

εἀϊξξᾶ,νε ρας Ρεσῆςι ἸπτΡΠοἰτογ Ἰη σεαο- 

τεπτιγ, γογαῦος οἴ, πο ἔα Π1Δ 6115 γτὶ 33,0 

εἄπιςατίο ρΡ ΓΟ ΠΣ Ῥεγποογιπι 4.8 

Ἑϊοπ ντῦ5 θ᾽ 44:1, 

Εἰεεηίξςτγοραιῖπι εγισαπε 635.}) 

ἘΠΟῚ εὐπὶ [αορφαπηοη 5 ἔσει. ἱπουης 

491,Ε. 
Ὁ Εἰεὶς ἀςΠοίιητ  Θρταρατο; 490 

δἰεοσιπι οα 65 63.,0 

εἰειῖπα 
6... .Β 

1π εἰσιιῆποπι τοὶ ρας ἴα τε οἰηέᾳ τγταθηὶ 

47. 
ἐλευθεράς Τουῖ5 ροστςι18 832..0 

ἘΠαίδτης 41:6. 

Επαρας ρια εέξιις 10,0 

Ἐπιιησὶ ἀριιά βεσίαβ τασρε 2Ὲ 

Ἑποοπηίιπι Εραμαϊποπάα 645, 

Ἐποάϊας {εγϊετάτα ἀιέξογ ναἱπεγϑιδ 4ιο 

Ἐραιαϊποπίας Βο 10. δέοτίτις Δοβδαΐαμι 

δ, Ὁ ᾿ 

᾿ ἐρδιπίῃσπἀσ Ἐχοτοίτιβ. [ ὅλα 

ἐραπηϊποη ας 5ραττάπιη στο άτταΣ 645,8 

Ἐρβπηποπάας ἀοἰθετατ ἀειπηρεσοποητο- 

Πησαόπάο 647.Ὰ 

Ἐρατγῖτι 4] 637,8 

Ἐροτατιιδ ἙΡΒΌτις 461,8 

Ἐρεϊμα νεσθπι Εἰεὶ Δὲ το πα 01 Ρόταμς 

4910 
Ἐρποίας δε }}} οἱ οἴηα, 6:5.5 
Ἑρβοσούμσῃ οατδίοσιι 46:,Ἀ.8 
ἐρβοζοσιπι ρχειάςητιαὶη οφϑρυπιεη ας: 

Πς Ἰυτγατίοπο τυ β 

ἐρβοζοτσιητι Ῥοτεῖας δριιὰ ϑραγυίαταβ 983, 

Ἐρίδατα ἤσηιποατῖσ 43:, π᾿. 
Ἐριοβαγπη ἰοεις 7370 
Τρίσοηὶς ςαπλδόοτγατε σο]]Οαιήμτα 786,Ά 
ἘρΙΠΠοηος ΑππρΒΙρο τάῃι5 33}. 
εριἤμοπες ΜΙ ορρο! ἐταπιι ἀπ|Χ 270,1 
ἐριπμοηὶς ΟἸγατμ1) ἑαξξαπι αυοάάδπι πλς- 
τσποτδῦιὶς 4οο,Α 

Ἐριδοία Ογτὶ αἀ σγαχαγεπὶ το... 
Ἐρίταϊϊοα ντδ 5" 491,8 
Ἐραϊδεῖο ρα έςα μαςεάπτπσης ἃ Γγοατσο 

τπηπίτατα : όϑο,α 
ἂς Ἐρε]ς ρίας νοϊπρτατῖς σαρίπης ΡῬτιιατί 

αιαγὴ τυ γάηπὶ : 90,1) 
Ἐργαηαχα ϑδγεππεῇς ΟἸ]Ίοιπῇ τεσὶς υχοῦ 

- Ογτὸ ρΡεοππίδηι ἀοπαῦ' 247.Ὰ 
Ἐφαοίκεις υἱέτζοσία ζο,α 
φαμποίειῖς οσάο 1ῃ γεδιθις5 Ἔχ ιπριι σοη- 

εἰ Σαταοπάμς ἶ 93. 
«ἀιεῆτίς νἱτὶ οἰποϊαἰποαιο οαταπάο 938,8 
ἐποδειι οι οὐτίας 216. 
δαιπ σαρας 93..Ε 
ἐα}1 οοιΠ]]} 533,Ε.934,ᾺΝ 
οἄαϊ Βυοςας 934,Δ 
αὐ ΑΓΒ. "ἢ "934.Ὰ 
6481 ΠΟ! Π πὰ '933.Ε 
ἐφ σοχικ τ Ε "επηφφς Γ 

ἀυϊβεέξιις Ἶ 933. 
«ἀϊ]ατονᾷ 934.8 

δα! σεηια ο3..0 

δα υΣ ΣΠγιΣ 933. 

εαιὶ οοἰέτ 93... 
ἐφαλ Ἰμαδὶ 5346 

ΤΟΝ ΟΕ 9 ΟΝ 

αι] ΟἹ σσισαπε 933,8 
ἐαυτοοχα 93..0 
ἐπ α11}14 9340 
ἐααὶ ππαχι]]α: 934.Ὰ 
Θαι ριηὰ ἀογῇ Πιρτὰ ἀῦηιος 934.8 
ΟΊ νΟστΕΧ 934. 
Ἔα] ΠῚ ΠΥ ὈΓΟΓΙ πὶ Οπλη πη (ΟΠ ἴτας 934,0 
641} 4ιῖπ4π| 84 ὈΕΠ Πα αρτὶ 91.4.5 
εηπῖ πα ξατίσδταγ αιοπιοίο εδυξάϊ οόο,Ὁ 
ἐαα! ης ςαάδητ ιοπιοίο σαιξάϊ 960.) 
ἐαυ Πγόπαι πᾶτοδ πα ες 934.Ὰ. 
ἐαυ ηοχὶ) 95.4.8 
648} ΠῚ η 4] πτοάτις 9φ4.,Ε 
αὶ δά Ιαθοτοπι 401 ἤἴητ αρτί 968,0 
Θ4α] ςαἰοἰτγοῖι 954.8 
ςαι Πεσηαςος 91.4.8 
ἐαὰϊ ἀοπ5 ατατεπι ἱπιάἀίσαπς, φιεπὶ Οταςὶ 
γηώμονω, ΤΑτὶ πὶ ΡΌΪ]Π Ἰπιιπὶ γοςᾶτ 936,4.Β 

Ἔα γα Δ τη ἀρι Ροτί}8 5Ε 
Θά (Δπλοῖος Πισίιης 176,8 
Ἔα Πηριςαςες 937,Ὰ 

ἐααϊντ ορ πη ποὴ ἐπ’ ραττὶ ο πὶ, {6 οὐ- 
1Δπὶοχῖγα πσγιηταγ, Πς Θτίατῃ ΠΟ Π65 
ἴχπιοτε δ οἰἴρεις ἴσος ἢ 5.08 

ἐαα σοητιπλα το οα!γατὶ ἃ πποσγῆι ὃζ οοη- 
τα πιο τα ςολπτ 196.0 

ἐπ: τοτὶ [01 ΟΓΟ ΠῚ ΠΠΠΙΙΓ 216,10 
4α] Πἰσατίς ρα ά θιι5 ἈΡ Αἢγτί!ς1π ργαίερῖο 

ποέξι (ΟτιαητιΓ 31.Ὁ 
Θ4Ε] 115 ςοπγἰττθη ἀϊ σαὶ ποῦς τεάϊτατι 

{πητ ορείπηος 20:8 
ἐσπΐ Δ ροπιραπιἀοηοὶ οτο,Ὁ 
σαι ἢ αὖ ἱπεπητόφταις ἀοπΊθταγ ΟρτΙ ΠῚ, Π 
δ τλϊε πλλποδητρείπιη! επλά τ 795, 
9 

{αὶ δέπας μα τὶ ποη (αστηϑτὶ αὐ Πιῆοςα- 
τἰοηοπὶ δα ἰασογοπιν τ} 968,0 

Ἔαιι νἱ οἰ θεῖαι γε ΟΧοΓοθδης 9.3,Ε 

ἱπ ἐψαὶ νησαΐα {ιαΣ σοὐπάεταπάα 933,Ὰ 
οαιῇ οἵα ἴυρτα νΠσΊ] Δ} ἱπέγαταϊος. 913,8 

σαι Ποη αι ἀοτη τὶ σοΥΡ 5 ἐΧρ!οσάπαιιπὶ 

935, Ὁ (σό4.Ὰ 
ο{81 φαϊδδιι9. ἀγείθιις πε! ογας εἴ Πποιαηταγ 
ςσααΐ νογράατι) ἃ Ογτο ρυρῦ ἀπίροῆτί 252,0 
ἐαι: Πεπλ!ποπη 1η Ὀ6110 ᾿θτογβοιμης 301,8 
ἐααὶ ρορρυ(πλι 1010 τυ! σᾶπτατ, εἰοσιηο 

ΘΧΟΙΓΔΏΓΙΓ 9.7.0 

Ἐπὶ ΡῚΠ}} πηασηϊειιάο ντ οἰ πιᾶάα, 935, Δ 
ἐααΐπιιπι ἰζογοι5. σοττιάϊς ἐχροιταηά πη 

998 ; 
ἐαι15 αηΐοσυδπηι Πιἀατίητ πῦ ἀδηάμ5 οἰδιι5 

44.8 
1η Εσυΐς Γερεητίηᾶ Ὁπιπία ρεσεισ θατίοηο5 

οῇϊοιαπτ 947,Α 
εἰ μη !Όη1 φια στα: τ οἴγεα Πα υ] πὰ ὃς 

Πγαπιεπία 938,Ε. οἶσοα ΡΌΠ1Ο5 935, Ε 
αὰ Ἑσαυίταταπι αἴσῃ ἀμτη ἃ 41 θῈ}5 ροσιηῖα 

εχισοπάα 971,Ε,971,Δ 
ςαιταταβ γι Ὁ Α σο[]40 10 {πἸτιῖσιις 6.5.4. 
ααυΐϊταταϑ Γιασε ς πιο ΠΙΟσ πὶ 418}15 ΟἸθοτι 

Ὀτοτο ἱπηρογαητς «96,8 
ςααϊτεβ Ώ 4110 ΠΙαΧΊ Πα ἐχεγοῖτασι ες ἀ6- 

θοδης 948.Ε 
ὀαιῖτες ΠῚ σοπηραγαᾶτ Α σεἤϊαιιβ. 490.8 
σαιτες αυαΐος οἱἷς ἀςθοδης 9.:..8.6 
οαυῖτος ααΐδιι5 ἀγτίθιις πιο]ίοτος εξ οοπάϊ 

σό4,0.Ὁ ἱ 
ἐαιῆτος πο τι δι5 ἱπιράτας τεσσοσοπη 1115 ἴῃ 

ξεῦγε ἀεθθης ἴ 96.,Ε 
σαυῖτος ραιςὶ φιοτηοάο Ρ  πγεβρραγοδησ, 

τὸς σοΏττα 963,0 

Θαυήτ5 νήϊτι5 δὲ σοπη πιο ἀϊτ5 ᾿π Ὁ6]}10 τοι, Β 
Θαυ τὶς ὃς ρεάττῖϑ 'η θ. 110 συλ ςδάϊτίο Ρο- 

τίου 3Ξ20..6 
ἐαυταπη νίι5 ΛΠ 9.8 
αιπταπι τη Ἐτιιξεῖο 917,Ε.958,Δ 
δααΐτιπι οὐάο ἴῃ Ργά]ο 957,5 
ἐἀπτιιηι ρτασ θη ἀπ Ὁροτῖοαξ ἀστο τὴ ϊ-- 

σοηάι παθεῖς γός, ἃ 
αυίτυμτι πηαῖσ {τε Γ σις ΡΟΕΠΠτπιιπα Γροίξοῖ 

915, Ε.959,Α.δς ἀσίηςερδ. 

Ὁ 4ΙοΥτ ἢ οατά 96ο,Α.8,δ:ξ 4. 
εαποτγᾶ ρεάες αιοπιοάοτεγετος ἤλπισα, ΒΚ’ 
ςαποτιιπι ρα 465 ιοπιοάο γορι δὶ ἤδης 

914.Ἁἃ ᾿ ν 
ἐαποσιπι ρεάο5 ρτορτοσ πῖπιος (]ςΕ]15 ΟΡ - 

Πραηταγ 3323,8.6 
ςααοϑ αἰθτα ἀ1τ|ΠΠ|Π0} ᾿ Ρεπταγ 654.Ε. 
ἐαῖιος απάτιοσ ΟΟμ]15 ὃς φιατιιοῦ δυσὶ. 4ο- 

Πᾶτι5 το Ε 
ἐαιπιπη πηδηἰ είζαγε Ἀοσηϊηϊδ. πλαΐτα τον, 
Ἐπ} ΠῈ ἱΠΕΓα Πδη αἱ γατίο 640,0. 
Θααιι5 ξετοχ πίπλιπη, δά νήματα ΒΕ ΙΗ, νεῖ εὐ- 

ἸΔΤη ἱΠΟστΊ ΟΣ, ΠῚ ΘΠΊΔΤΙΓ 947,0. 
Θιπ5 Ὡς ΠΕι5 1η οἰ] ειΠπῖο Ατῆςηΐς Ροῆτξιις 

93:.8 
Ἔα 1115 ΠΡ γα] ]ς ὃς νο] ΠΠταγῖτι5 το, 
ΦΉ11115 ΠῚ ΠΊΟΥΙ ΘΓ ὃς ἐπ. }}15 ὃς Ῥτγοάϊτο- 

ΤΙ νΊόοπ. ΟὈτιηξης 936,0 
Ἔαιπις Ὀο]]ατου νῆας 936,0 
εις γεξξοεντ δε 936,4 
Θαα115 (0115 νιξξϊπια ἀρ ΑΥ̓Πηεπῖος. 333,8. 
Ἐγαῆπιάες ἀπχ 445,Α. 
Ἐταπίδγατιβ νη μ5 ὃ τ σίητα τγταηπὶς 461,8 
Ετατοί τ πςποδ νπιι5 ἐ ΓΓῚ Θίητα ΓΥΓΆΠΠ]5 461, 
Εὐγατα Δ! ᾶπάο νυ] !τατοπὶ Δἤ δεμης 792,8 
οσγατα ΡΟΡαΠ Ἀξαιτεῦ, ρυϊ ποῖ ριιπὰ σΙΘΌ τοῦ 

ἔεττς ἀεοοῖ 67..} 
Ετεοηϊοῖ ρεμάθῃς σοηΠΙ ιπὶ ἴῃ ορρεμεη- 
ἀ {Πιοτιιπη Πλ1 τ τιιη σομγατίοῃς. 4508 

Ἑτοοηΐσι5 ργα  εέξιις Ξ39..0 
Ἐξοσομίοα5 ἢ ἀύςε Τα ξαισις Ἵ 39. 
Ετεοηῖσαϑ γηα οἰ Τα ζετο ηἱς Ταῖς 

ῬΕΙΠταΥ 432,8 
Εἰτιήφητα γοσιιην ρεσίξαπτίτδ ο]Α Βογαπει, 

ἤσυς ὃς αὐτο ]η τπᾶρη15 γχθῖσαε ἐχςο]- 
Ἰρηδιη5 εἴα ϑογαγι ο θης χοϑ,ὦ 

Ἐβιγίςητὶ ρᾷηε νεῖ οὐΐα νείοὶ ἀπῖος α,15 
Ἐτυπηοοίος ἔδοθα.ἰοσδτι5 609,» 
Ἐπασογαβ τοχ Ογρτι Ὀε 11] σεγτ δάπιεγα5 

Ρετίας .40, 
Ἐπάσοτας ΕἸ Το πῆς σαγτι νἱοῖς . 45,4 
Ευαγομιρρι5 ἙρΠοτιῖς 1θι1ά. 
Επξοτας ογγοπαρις ἰὴ τα ἀρ νοεῖς 1014. 
Ἐποϊάες Ρ. ταῦτα ναὸς, Χεπορβουτί ἤς 

ἡ Θθτις 4:7,8. 
Ἐπιο νάες γπαι ἃ τ σίητα τγγαηπῖθ. 46,8 
Ἐπέξογηγη Ατβοηῖς ργσίος 43:8 
Ἑὰδιτοη) 6:9.Ὲ 
Βυδαγηϊάαι ἀιῖχ 416,1 
Επάϊςιι5 ἐρλοσις 46:.8 
Επιάϊας δρατις: ἐρβοτιις 46:1,» 
τδγιη ΕΠ ΟΠ α Πονηϊηὶ ἰπσογ  ΠΠπλα 372,Ἑ 

Ἐπιπιδτθο5 γΠῈ15 ΤΥ σ᾽ Ὧτα τυ ΓΑ 15 461,8 
Ἑπποσταϑ ἀπχ Π ργγατας :40Ὁ 
Ἐπηας δι Ογει]ατογῦ οἰπξοάες το 6,0, 488- 
᾿]ος δάγος ρτοουγᾶάας 96,0, ).Ε. ξοσιπε 

ΘΙΠΟΟ ΠΊΕ ΤῚ 1014. 
ἘυρἈγατας πηδοιϊπατοη Ογτὶ ΡῬιςίεςιοϑ,Α 
Ἐπρί τατος ΔΠ1Π15 256,0 
Ἑαρδτοη ΓιΑςς ας ποι ἀπιχ 623,0 
Ἐπρἄγοη ουτγαποάταῦ ὅ29..Ο 
Ἐπρτοηὶς βαριτία ό:1:.0 
Επτορα σοητοβ δ ιαιοῖ [1] 115, τορος 

ΣΧΕπορβοπτῖς ἡ 2.0 
Ευτγ]οοδις Γκηϊεης 417.8 
ἙΕυτγ]οςίιις ΓΘ Ὴ} {15 Αἴ σα5 31:1, 
Εμτγ πυφάοη ἢϊμμῖι5 τά... 
Ευτγ ρτο επιας [ςσάτιις 4364, 
Ευτγρτοίεηνις Ρηϊηδξεῖς Παρ. ΑἸεϊδιράι 

οςοαγγῖς ᾿ 439.Ε 
Ευτγβοπες υχ 489,Ε 
Ἐατεα νγθ5 σαρίταΓ 60.4,8Β 

Ἐυτηγάερη! Βέξια ργσασπηῖα. ΕΞ σός,Β.Ο 
Ευτῆγ ἀθηλις ἃ ϑοσγατο τοργεβεηαβ. 79..Ε 
Ἑασχοιιις Βαγπηοῖξες {9 
εὐωχεῖϑαι νης ἀϊέξι τι 789. 
Ἐχασοθιβ Ἑρμοσιιβ 461,5 
Ἐχοτοπηοητιδ ἰσατοσε, τυγρθυιάςθαταγ Ρογ-- 

ῇς 7,Ε. 
Εχοιυδῖα οἰαπέάς πα: 9φό:,8.6 
Ἐχομθία ἀϊατιγηίοσος ποσσητ ΠῚ 9) 

Ἐχετοῖτα- 



ΧΕΝΟΡ Ἢ Ὁ ΝΟ Ἑ Μ. 

Ἐχογοϊτατιοοττιογοστοδάϊτ, οἰ, Ο 
εχοτοϊτατίοπο οπηηΐα ἰοποῖτα ςοηίσααϊ Πο- 
ΤΠ 65 δρὶ: γας, ΔεῚ 

ἴῃ. ἐχογοῖτι Ἀςηορμοπεῖς ἀπ άίαπι ρτο- " 
Ρτεῖ ἀϊιοςς, .11389,8 

εχογοῖτιϊ ργαπιὶα ριοροῖτα αὖ Ασοῆαο 
δτεν ἃ ᾿ 

Ἐχοτοϊσιιπ 410 ογάϊης ἀπςατ Ογγιθ 50.Ὁ 
εχοτγοίτιιπι Ασοίαιις γοάαςῖτ αὐ Πα σ14,Ὰ. 
ἐχογοίταπι μαθευς, ὃς πεςς[ατιῖς ἀςίκιτιϊ ἢ 

ταγρε ει ϑΒ 
Ἐχογοῖτις Ογτὶ 235,4.8 
Ἔχογοίτιις ν δὶ σοπιπηράτι σαζος, δτοα ρότις 

272,8 

Ἔκοτοῖτις ἱπροητὶς ἀεἴσειρτίο Ογτὶ ἰαπίοσῖς 
. ἃς ἔγατγι5 16.,Ε, 

Ἔχογοῖτιις ΟΥ̓́ΤΟ σιιΠῚ ἱΠΊΡεγῖο τγδάϊτιῦ 22,Ε 
ἐχογοίτιβ Ογτὶ οσεάιςητία 86,4.8 
οχογοῖτιις ΟΥ̓ΣῚ ἱππ]ο τὶ ἀϊγοπιρτῖο 271). 

273,Δ 
Ἔχογοίτι Γιαος ἀπ ποθι οτιπὶ σοητγα Ατίιο- 

πἰοηίος “15, ἃ. 
ἐχογοῖτις Ατῃοπίεηπαπι σοπῖγα [ἀςςά8:- 

πιοηοϑ 1π{ἰτιιέξιις ἐρΡ Ί590) 
ἐχοσοῖτας αστι βοῖοίς ἀΠροῆτξαϑ ἱποχρασηα- 

115 ντάθταῦ 84.1.0 
οχογοῖτις. σποπιοάίο ἀιέξαπάις Ρεγ ἰοςα 

. βετιςα! οἷα ἀὰτ ἀ  ΒΠο1]1α οὔϊ 
ἘΧοπλιά65 αι! 71... 
εχρίογαΐογες Οδάατα ἀσοςρτὶ 134,4. 
ἘΧρί ογάῖοσισ οβοῖιπι 961,0 
Ἐχρ!ογατοσῖθιι5 4ααπτι: ΠΊ Πάεξηδιπι 961, 

εχρίογατίοπος οἰαπάςπηο; 961,8 
εχίριιεγε Ρογῆς 1{ΠἸοϊτιηι 78 
Ἔχ ςοτατίοποβ Θ4ιοσιμη οἶτοα Δ τοσ γῃ 46 

938, 
Ἐχαΐο5 τ1άςπὶτοάιεϊ τη ρατγίαπι ροσῖςο- 

ἀα πΏϊοΚ “:3,8 

ἔχυΐες ΡΗἰ μα ποσιπιτατς πιο ἐγαυάατι ς62,Ο 
εχαϊαηι ΡΗΠ αἤοιπιπὶ θοπα ἀπιξάϊτα,εχ ρὰ- 

Ὀ]ῖςο Ῥεγίο απηταγ 55..}.8 

᾿ 

Αδαργϑῆςογς πιασιἜγατιις ΄ι:, Ὁ 
Ἑφῦτος πηδοβίπατγιιην ςοπηρᾶγαὶ ΟΥτι5 
158] 

ἀλοϊϊτας αἰϊοπα τάρετς 4ι4πὶ ἤπὰ (δτιαγὸ 
ἐός,Α 

ἐρδοπαϑταςεῖς, αάπὶ θη ἀϊσοηἊα ργοξοστα 
893,8 

Φιεϊποτζοίᾷπι νἱταπὶ ἄςςεῖ ες τη οδίσιτο 

ό71,Α 
ἔαουϊτατες Πιητοα, τα: ντ1}14 8:0, Α 
ἘἈουϊτατιθιι5 νε ντεη θην 673,0 
ΑΙ Ιαςο5 ἀοπγῖπος Ππηιϊατς νο πρταζες 821,Ο 
(Δ1Π6πάϊ το ἐπ θ6 110 νει ΠἸπ|α 964. 
δἀυονῖις ἘδπιοΠ) δὲ Εῖσας ΠΕΠΊΟ ΣχΠπταῖς 

Ροτοῖξ 1.0. 

ἔπιε ρόσγεπης ππἶτὶ Ατπθηῖς 4.19.8 
ξλτλε Ὑ μεῦαπὶ ργαπιπηταΓ' 56,0 
ἔλτας νερεπὶ ΔηΊρ πὶ ἔοι ὲ ἐχρασπατὶ 

189.Ε 
Ρι- Ἕλμης σοποί ἄθητοϑ ΠΏ} το 5 3ῖ0,Α 
ἔλγαςς Οογουτα πο ἢ 5 “55,Α 
ἔΆπλοβ ορτίπαπη οὐίοημαπα, 10 4,8.10 6,6 
ξαυγαὶβ ὄχοιταῃ ἀκα: τα ΠῚ  ἀ11ΠῚ σϑ,, Ὁ 
ἔπη] 115 1π στ πεῖς πα α]τοϑ (δ σις δε ραι- 

εἰς νίος πο εάιςητιθι5 .Β 
ἔλπυπι Ἡογοι]ς 436, 

Μιπεγια 43..8 
Ἑδήμπι [οἷς ΟΪΥ ΠΊρΙ] 49... 
Ἑλίοισ ἤιε εἰπέξιις ςαΠιιπ “83,8 
ἘεΪτοῖτας μυπιις νῖταΣ πα: ὃς φιιαἶ 5. 182,Ε 
Ἐεγα, αἰα Βεηςβοῖο ὃς νοϊπρτατε σαρὶ ἃς 

τατίπετὶ ροτοίς Ζϑ.Α 
ξεγα 4: σατο ῃ ἀκα; ᾿η γεπατίοπε, αι1αΣ ΠΟΠ 

14,Ε.1ς,Ἁ. 
(ογφηταυ! οσπ ογάο 24.75,Δ 
ξετοοίαπι ἴῃ Ἔαπιο ἤπη]οση εἴα ἱγασιιηάῖα: 

ΠΟΠΊΙΠΙΙΠῚ 9478 
ξεϊταἸαρογοαίιοτιτα. ς, 246,0 

ἼΟΙΙς (ς οἰγτοαπηάδης Αἢγτι) 

απ πα] ηιια]ος ες Πιάσαης 674,8.) 
ξαίξιιηι ἐτιοτατὶς. ἃς ἐπέοπιρογαητία ἀριά ᾿ 

« Βα γ]οπῖος σα τατιιπι 190,0 
ξοϊπιιπι ἃ δ αοτὶς ἀϊέξιιπα 435.Ὲ 
ἔς τὶς ἀϊειις 4 πη ]ιιαπη ἱπτογῆςοτς, ἐτίαπι 
ἀισημπι, ἀρ Οουϊητῃϊος ργο μι δίταπι 
“21.4 

ἱπη οηις ἀϊεδις τά ϊοῖα οχόγοοτς ποίας ΑἸμδ 
, 5 δ χὰ 7οο,Α. 

Ετξε τγαηβξαισα: ,961,Ἑ 
Βδειρίρπιις τη ἀπ πλῖβ ἃς πιδηΐθιις Βοτηῖ- 

ΠΙΙΠῚ "93.5 
Πάοπι τη ἐε]ϊοίτατε ἰσγπασο, πι 81] ἀγάπα πὶ 

εἴς ἀτοςθας Πεσο  ΠΠ4α5 53.0.8 
Πάξπι 4ια ἀς σαι πιάσπατος ρου ΠΠπταπι 

απλιττδηῖ 235,0 
οαπὶ Πάηι (δγιαπεῖθιις οσηης5 Π ἀδτοι ἔο:- 

ἀμπιδίποαπε : δὅ53,Α 
ἢάες Ποιηϊπιιπη αιαζς ἀπδῖα 67,0 
ἢάϊ Ποπηῖηθ5 ποθὴ παίσαηταν, [ 4 τα] ες οἰ οἱ 

οροζγῖοθς ᾿ 235,Ε.236., 4. 
Πάποῖα δηἰπιὶ ροσῖου 4ιιᾶπ πος 885),Α 
Βάιιοϊα περὶ! ΘητΕ 5. ΤΙΠΊΟΣ ΔΙΤΘΠῚ ΟἸΓΟΙΠ1- 

{ρεέξος τε ά ἀν Ποπγῖηο5 γό8,0.Ὁ 
Πάιιοὶα πεσ]!σοητίαπη, ἱποττίαπι, ὃς ποῦο- 

ἀϊοητίαπι ραγῖν ͵γοϑ,0.Ὁ 
ΕΠΠα ΘοΡτγα ρα] μεττίπηα 20,6 
ΒΠιοτα πὶ εὐσα ραζθητεβ ἱπσγατίτι!4ο πλι}- 

ἕξατιγ Ατῆθη15 σα.,0 
Β Πὰς ράττοτα Οὗ ργαιᾶπὶ οἀπςατοηεια τπΞ 

ξαυλοπι το άςη8 ,ο7,8 
ΕἰΑ σα] ξετὶ 214. 
βατας ρἰεπιιπὶ νἱἀθτι Ροτῆς ταγρς ἀποεθα- 

ταῦ 7 
Βεεῖδιις τεπιροσγαητος Π]ίος ράγοητος τοά- 

ἄχη ; 47,Ε 
βυπιεη πηεαδ1}ς ἤτ ΒΑ υ ]οπῖς 190, 
ἤππηςη Μδητίποαπη ρου θθη5 αποπηοάο 

ΦΕρείρο!ις ἀπεστεσῖς ἃ 412,8 
Πυπηῖπα ρεῦ νγδοβ Ποη ἀογαπάα. 453,8 
απο ὅς Πίρα]α ςοτοηδτὶ τημἶτες Ομεσηο- 

πὶ 332:..8 
ἔααας τπτε  Αὐμεπιξηίες ὅς] ες ατηοηϊος 
τέζαπι ς93.0.).616,6 

ξωδυςίητοῦ Οτζοος δὲ Το γιθαζιπι(Ἀποϊτ 

. 327,8 
ξαάας ρογουτίταν τατον Οσαοος ὃς Ατι στιὰ 

176,8Β.0 

δες Ογτῖ οαπὶ ΗγτοδπΙῖς 91,8 
ξατάεεῖ5 (Ἀποθηάϊ πιο5 ἀρᾷ Μδογοπᾶς 

34,0 
Ἐσοτπιοῖ αἀ ἀπηαπάιιπι ποὴ ἑοσιπς πό,Ὁ 
Ἑοττοῖι ἔα δ πο {πῆ εῖς, [δά τη ξογείτι- 

ἀϊπε οοηἤαητεπι οἴ, ἢἰς ἰαθοσ μος 
ὌΡι5 198,8 

ἐοτταπατὲ ἀσοηξος ἰςπιρογ Ἰηταῖτῃ ἀϊσηὶ οὔ- 
[ξητὰγ 427.Β 

Ἑογυπ ἀρ ἀΡεγίαβ,οοσηοπίεητο [ΓΑ θεγιπαι 
5.8 

80.8.6 

Κα εὶς ρογουσιοπ αι Πτο5 ρυιίοις 276,8. 
ἔαάεσα τητοῦ Ομ! άσος ἃς Αὐπιθηϊος ᾿έξα 

γα. «Ὁ ᾿ 

ἔογπια ποα υἱταρεγάπάἀα ἡ ἃ οἶτο ἀςῆοτε- 
ζας 885,0 

ξοσγηια οἰεσαῆς παταγᾶ, γοσιιπι αι! ἀπ 

873,5 
ἴῃ ξοσπὶα γῆι φυδηάαπα ἱποῖς [Ἀτιοτατοπὶ 

895, 
ξοσυπυ!ἀο] οἱ αι: 811, 
ἔοττεϑ 11 811,8 
ἔοττοϑ υἱτί δτῇ ργὸ ἀϊσηϊτατο ἰδιάατὶ ποῖα 
ῬοΙπιητ, πα: ἈΠΟ πλϊπα5 τα πη θῇ ε05 Ἐς π}1Π1 
εἰ] ες ςοηίε αὶ, γε} γίστατο {4 πη1- 
ΠΟΙΕ5 ὅζ:,Α 

ξοσείιη ἀριὰ ΟΥ̓́Γιτη ρα πηΐα 268,3 
ξοτγτίτ ἀϊη15 σχειηρ πῃ 667,Ὰ 
ξοστίτιἀο σοπῇ]ἴο ροιῖι5, φαὰπη Ροσίςι] 15, 

οἤεπάεπάα 674,Δ 
ἐοντϊτιἀϊηοτα παταγα δα ἀοέξείπα αἤεηιϊια- 

Γυτς γγϑ,Α 

ξοτεᾶπα ἐξουπάα πὶ μ}]} εἴπ χιοά πιαϊογετα 
Ῥτςθεασνοϊιρταΐογῃ ποηλχίηίθιις,ντ ἀἰςοὶς 
Ογδχαγος ᾿ 89,0 

ξογίμηα ποη ἀδιιζοπάμπι 89.,Ε.9ο,Α. 
ἔουτιηα ντ ντεπάιιπι ἴῃ γΓαΠΊ 4.16 Ράγταπι. 

6 73,Ὰ ἣ ᾿ 

Ἐγᾶπα ἀπὸ μαρεγε ἀερετθεημες. 948,65 
ἔτασηα πα: πο ]]Π1α, τα; τἰσια 949,4.8. 
1π Εγαῖγοπλ τποσταιστη ΑΥΤΑΧΟΥΧΙ5 σγι 611: 

ν 

τὰ5 1 Ἰϑτ ἱ 269,Ε.} 
Ἐγδῖγεβ οσαζ οπληΐιηι σοπιππ Ππ|ὶ εξ Ὁ 

ἀεθεαπσς 236,4.8.0Ὁ 
γιά ντὶ 15 Ἂς [25 οὔτ, ὈΕ11ο ἀσπιητίατο 

654. 
πῖσ αϑ ἴσο π5 408,1)» 
ξσοτο πλμ]τὶ σοηἔε ϑῚ 830,Β΄. 
ἔταρες φιοποάο Ρυτσαηάα: 8ό;,Α 
ῬίῸ τα σθαι Π.ο οτίαπι δου! Ποδη Δ 83,8 
Ἐξ πηαπτιιπη ΡδηϊοΣ 227, 
Ἑᾶρα ΟἸγπτβιοσιιπι 460,8" 
ΕισαΒγζαπτίοτιιπι 39:8 
βασα ἀε(οτίρτίο 95.: 
ἰπίπισαπι ΤἈοΠα]ο5 νοσεῖς Α σοΠίδιις 658,1) 
ἔασαητι ΒαΡατὶ ἃ Οταεῖς 26ς:,Β 
δισ θητίιη} ΑἸΒ Π15 ΡΓΌΡτΟΙ τΥΥΔΠΠΟ5 Π14-- 

Ἤ5 ΠΙΠΠΘΓΙΙ5 470,0. 
ξασπιητ ΠΜΠ]Π1το5 Α σοῇ]αὶ 409, 
ξαϊσυταεχ ατμεῖς Ἰητοπαητίςοιπάα Ατομ!- 

ἄδηϊο ότο,Α. 

Βασαγα δέ τοηιττα ἀσχτογα ΟΥ̓ ἕο 26,6 
Βμπαςη. ἴῃ ἐχογοίτασα. Ασοπροὶῖς ἀφοίάϊς 

“34. 
Επτηῖπα ὃς νοητὶ [δὶ ΠΩ ΠΣ 80.Ε 
Εὐπάϊ ἐπῆε πα! αιαὶθς δόο,α 
Επηπάιις Πάπα ζᾶ ΟΣ 3... 
Ευτιοἱ αι 79,4 
ξασιοῦι πηθειιεη 4 Ποη πιοτιης ὃς σοητιᾶ 
ἢ πγεῖασηάα πηοτιπητς γιο,Β 

Βυστὰ ποι ἀςργομοηΐα ροσγη 4 Γἀοοάςηο-" 
Ὠϊῖς 677.) 

ξαττα οἰδοταπι ἃ Γγσισσο φοηςεῆα 677,6 
τάξαντα ρυ  οα: ροσυηια ΑἸ μεηϊθηίε5 οσιι- 

ἀϊτεῖ οἵα ξεσιιηταῦ 3:.Β 
1π ἔιττο ἀθρυθθηη [σε αι πηοπο5 οσῖς ος- 

ἄππτιγ 677,Ε: 
ξαταγα ποπΎΠ 65 ποίσῃς 709,8 
Ἐμίοιπατα Παίϊα 953,3 

Ὁ 

Αδαια ἄχ 39,8 
Οδάδτας 127,Ε. 

Οδάατας [ς τγπλδῦαγ φιοί ραάο ἔτ 138,Ο 
Οδάλτα (εγο δά Ογτιιπι :5.8Β 
Ὀδάατας οἰμηὴ πλατγο ὃς ἀῃ]οῖ5 ΟΥΤΟ [6 σοη-- 

ἱσησὶς 1... 
Οδάατας ἴῃ πιαχι πηπὶ ΡΟσισ πὶ γεηὶς 

134, 
Ὁλάαλτας ἀοπλιγη γε άις το 
Οαΐοα Ραρμ]ασοηῖςος 348,8 
Ὀδα] τος ΟὙτὶ αηλίςις ζ26:,8, 
αι ττίςαπη ρας ῃιαπὶ 41 Πρ ΡΙ]Παταης ἀα- 

τῆ ΔΙ 367,8 
Οπιθιγοὴ νεὸς 48.Ὰ 
Οδηγπιοάος ργορῖογ ἀπ ηΠῚ 1Π σαί πα, 

τα 5]Ατιι5 97,8 
(δηγυιοά!ς ποπηθὴ 4014 ἢσηϊῇςες 897, 
Οδυάϊο ὃς εὐ τιτίας Ιο ἢ τυ ἤλα: σΟπηΠλιΠ65 

ό:ο,Ο 
Οεαγίαπι Απάγιοχιπὶγοσὶο 440,8 
ΟΕ Ια ντθς 46τὉ 
Οεπετοίᾳ αἰδοσιτας 17,8 
Οεπογοίᾳ ᾿πά4οἱες Ουτὶ 19,4, 
Οεοπληοττῖα χιάζεηιι ἀϊςοηἀ4 81.8Β 
Ὁξεοπηεῖσία νἤις 1014.Ὁ 
γεραίτεροι ΄αϊπαπι αριά Ρογία 9 σι 
ΟεταποσΡοϊεπιαγοίι δ Ατοδάϊθιϑ ητοῦ- 

ξεᾶϊς 618, 
ΟΘετσεῖῃς 4384, 
Θοτΐοις ποπιθη οδηὶς 987,8 
ΟἸοσῖα νἱστατὶα ςοπλε5 68.,Ν 

Ὁρθάδ 



ΘΙοεὶς ἀεἀονίο πιασὶς ψιιδπὶ τᾶ: ταποῦα- 

Ὁ ταγ ΡΠ θ᾽ 425. 417,8 

᾿ΟἹοτίατι νδι ποπείεε!ίσοας 67:,8Β 

ΟἸαΞΎαταιὶ Β ἴπ5 ; 271,8 

Οπεῆρρας Ατμεηίοπίῖς τῷ 40 .Ὁ 

Θποπῖς ποπιρη σδηδ οϑγ7Ὁ 

ογώρεων ἀπὴ5 41 στατοτα τη ἀίσαπς 936,4.8 

Θοβδιγα Αἤγτη ογατοαά Ογγιηι. {12,13 

Θοδυγας περεην ΠΠΠ παττας .  ἀ2.0 

Θοθεγαϑ ποοὶς ἢ 1) ν]τίοποπα ροτς 115,Ά. 

Θούριος Ρδοιπία ρτο ἀοόξτιηα 87.,ΔἙΔ 

ΘοηρΎ ας ριαεεέξαις 4831:.Ὰ 

Θοηργἶο εἰυίτατος αΡ Αὐτάχογχς ἄατα 481, 

Θοτεῖο Ρτα ξξέξας ι 481,Ὰ 

ἀΘοτσορα ἰηξο ταηταῦ Ατβεπίοηίςς σ45,Δ 

Οὐτεῖα εἰυίτατίδιις ᾿ἰσόττας γοίξιτατα ἃ [.4- 

ςεἀαΠΊΟΠ115 ' σ:0,Ἑ 

Οταεὶ Α Πατεῖ ἃ Ογτο Πισαξει 92} 191 

Οταο δαιδαγοστεγσεηζ. 1.2,0 

Οἰκεὶϊςοηττα Ὀαιθατος νιδζοτεθ ὡόζ, 

ΒΟ 

Οταοιίδοσπάο γε σεπ νἱποιης 471,3 

Οταεὶ ἀεύλοττε ΟὙΥ σοσποίοσητ 27:8 

Οταςεϊατπιατγδάςγε αεητιγ 273,8.589,Β 

Οταςι ϑατϑαγος υἱποιης 3:0.Β.0 

Οταειὰ Ὀεϊϊο τοποσῇ ἀσῖ5 στατῖαᾶς τείσσαηζ, 

ας ἰεγιῆςαμτ - ": 
Οἵατὶ δγζδητι ρουτῶς εβἴππρσαης 3900.Δ 

Οταοι πᾶτες, ὃς ἀῦτοβ ΡΥΌΡΤΟΙ νἹΠ ἔισοσ!5 

2 ΑΤΑΊΓΣΙΩΣ 4ο Ὁ 

Οταοῖ Κεπορμοηζθιι ἀμπσοπὶ {εααιηταγ 

“402,8 ; 
το οὶ αα ϑουτῆεα εἴς σοηξόσιης ἀδ14, 

Οὐαοῖ νιδεῖς Ρεγῖς ἱπσεητοηι ρτς ἰαπὶ ἀὰ- 
ξεγυητ ζον ΑΒ 

Οἴαοὶ Ἰεσαξιτη δὰ Ρεγίαγαπι γοσοπὶ ηγϊτ- 

τος ό:ο, ΕΒ. δα 

ΟὐταοιΡονίας ἐπι σαπηνογτιης ὅτό,Ὁ 

Οταεῖποποσε δἀξςεει αὉ 115 ἃ φαῖδι5 Ῥοτα- 

᾿ἸΔητον Πιοταπταδητὸ τγα ξξατι 656.Ε 

ποεῖ Αατῖοι Ασοπ]αὶ ἀϊείζαστι εχ Αἴα 
4ασητοροτο ἀοϊ ποτίης 617. 

Οταςὶ Ρουί παρη σατγῖα ροῖσθητηῦ. ὅτ6 Ὁ 

Οἵαεὶ ΑΠατὶςὶ ἔροπτς στη Ασοῆϊδο ργοΐο- 

τ δ (πταὐὰ ξεσεπάαπι!πρρετῖαβ μασοάα- 
ἔρλοῦὶ 657.,Ἑ 

Οὐχεὶ ποπιϊηῖς νεθος, πη ϊτπὸ ἴῃ ἰσγαϊτα- 
τεπι τεάίσοπάαϑ εἰς, 1:4 ςαΠΙσαπάας, 
ἀιςεθας σευ. 669,ἃ 

Οτβεϊ φαοπιοάο Ἰἰδεγος ἰηίγααπε 676,8 
Οταεὶς τούϊτις αὐ πος σοηςοάϊτα, ζ:8ι,Ὰ 

Οτασογιπι αἀ Ροιίαγαπι τοσοῦ]! ο σατο 

435, 
ΟΑἰἴαοεοταπι ἰπτίσια οὐ σοηίρεξζιηι πρᾶτα 

339,0 
Οτασοτγαση ἀαςιιτη ἴπ ΣΧ ἜΠΟρἤοστεση ἢ ἀςς 

411,8 
Οτ:τοοταη ἄιϊιςες ἄοΐο εἰτοαπηιςητὶ τγαςῖ- 

ἀδπτας 4188. .}0 
Οταςογυπι ἀείρεγατῖο «ας εοτγαπηι ἀποι- 

59 294,4 
Θιασογαπι, 4ι1 (Δ [υἱ ἐπ Αἤα γεάϊογαη,τπι- 

ΤΊΘΙ5 349,0 

ΟΥποοταιῃ ςοπ[τατίο ἀς τεάϊει ἴῃ ραττᾶ 
γ67:,Ἀ 

Οταςοτγιίη νιέξοῦία 387,4.8 
Οταπςοιυπινοπάϊ Ραῆας εἴ πεγλῖποτη (Αἱ- 

[Ἰογατ 45 444. 
Οὐτσσοογαπη νἱέξοτία σοητγα Ροτίας. τον, ἃ 
Οτασοιπιη ΓΟ 5 σΟΥΓΟ ΟΓΔΉΓΙΣ δ, ἃ 
ποῦ Οτσοοσιηνπηοάο, [6 πγυτογαπ θατ- 

Ῥάγοτιιπι ἀϊιχ ἔλέξιις Ασοίαιις 677,8 
Οτεσες, υἱέες ΑΥτηξηξδ. 

Οταπάιποςῖῃ ἀεότιπι ροτοίϊατό 55.,Α 
Οτατῖα τοϊοτοη ἠδ ἤθη ταητιηι, [δ 4 ετίαην 

τπαίογεϑ ἢ αμὴς ρος ρος δός, 
Οταυῖτας νης σοπο ἸεταΓ 67ι1,.Ὰ 
ΟΠ ποη Ἰοπ σ ἤΠἸπηαπη, [ς γίστατε σοῦ- 

Ἰαπέξαπην τα οἰσσιῦ 19ο,Α 
ΟΥῖς ΡὸἸοευηάτομις δός, 

341,» 

ΙΝ ΦΈΞΟΣΝ 

Ογπιηϊας υγὺς Ι 313,Ὁ 
Ογπιηΐςοϑ ἐιάο5 ςαἰς της τοὶ 341,0 
Ογπαοοιην 844,8 
Ογτίαειιπιντθ5 6ο8,Ε.6 099,0 

Η 

Αδεπα χυα Ιϑιάσπτις 943,8 
Ηδίϊαγτις ντθ5 -οό,ΑᾺ 

Ηδ τοὶ ρορα]! π|,8.6:..Ὁ 
Ηαϊϊρεάοηῃ]οςιις 475.Ὲ 
Ηαϊμαγοΐα νεὸς 439.Ε 
Ηαὶἱγ5 δυο 258} 
ΗἩδηηιραὶ,υἱάε Απηϊραΐ 
Ἠαυῖοὶ5 φα!ά τε υιεπάτιπι 5. 
ΗἩτπΊςηδ νὶςειις 371,Α 
Ηατραίϊ5 ἤπιιι5 3.8.0 
Ηαϊΐϊα. ντείπιαις ρογγοέξα ἢἀες ἀαθατιγ 

340.Ὁ ἷ 
Ἡαῖϊα {π{τἰπατα: 9“5,Δ 
Ἠδῇαπὶ εαιετος φαοσηοάο σείζατς ἀεθεᾶς 

922.Ε 
Ηῖτις. θ1πὶ5 ἴῃ γεπατίοπς ατατς Ὑτδητιγ᾽ 

Ρεσίε “Ὁ 
Ηδεῦδςε πογῆθη οάπὶδ 987,8 
Ἡςατουγτη γεγβιτία 328,4 
Ἡερείδηἀγιάος παμδ! ργα]ο Ατπεπίςπίες 

γος 418,4 

Ηερεπίδιις ἀυχ 9" 
Ηεϊισοη φι5,Δ 
Ηξεῖχας ἀπχ Μεσατοπίαηι .537.,6 
Ηεῖος εἴτα 5 6. 8Ὲ 
Ἡεϊοῖα 4 494.8.1}. 
Ἡε!!απτοάϊ τας 689,0 
Ἠεῖϊας Θοησυ πλάτες Χεπορποπιοτῃ Βο- 

{ριτίο ἐχοιρὶς 4τν,. Ὁ 
Ηξε]]ςΙΡ πε) Ρορ. 419,8 
ΗἩεγαοϊεα νυθ5 318. 
Ἡδγδοϊςεηίες Βοίρίτα!ία γτηπεγα Οτγαεὶς 

ταϊττμης 37.4,Ὰ 
ΤΠεγδο θη {ΠῚ πλιῖγος ἀἰ ἢἰοϊτΙαίοη ς99,Ε 

Ἡξετγαδοίνάας Μαγοιοηηα πλαποσα ϑοατῃα 
᾿τηροτγαζ 494,8 

Ηε δος! "4α5 ΧΕπορποπτιοπιϊηΠπιυϊαταραά 
ϑαστῃεπ “ιν 

Ἡ σας! ἀας Μοτγοηΐτγες 40 ..Ἑ 
Ηεγδοϊτάϊ5. ἔισα ΟΡ {πγγερτὰς Ῥεςιπίας 

418,8 

Ηεῖσαπι νγθεπε Εἰεὶ {01 το] πφυΐ ρότιης 

49: 
Ηξετγαὶ (ξ οὐπὶ 1 ἀοςἀς ΠἸΟΠ115 δὰ δε Ππππ| οῦ- 

ἱππσατς 6ο4,Α 
Ἡετγςιίςες απο ἰοςο 34 ἱηξεγος ἐθίςεπάοτις 

35. ἢ 
Ἡδγςομ]!ς Ε, Ατοάεπλς 679,Ὁ 
Ἡετοεις ἀε θεζατιο ἐς ἱπῆιτυδηάα νῖτα 

757,}.Ε. δίς 4. ἱ 
ἴῃ Ἡετομ ας τεπιρὶο,, απ πὶ 1114 ᾿πυοητα 

εἴΐεησ αγπια φυοάῆσπιηι ἰηάεςο]εσες: 

της Τπεῦδηι “0. 
Ἠξεγοιη! ἀυςὶ (Δοτ!βοίτπι ἔλεῖς Χοπορθοη 

376,0 
σαπὶ Ἡσγοα!ς γίγτατις ὃς γοϊπρτατῖ5 ςο]]ο- 

4ΌΠΠΠῚ 738,.8.06.Ὁ 
Ηεγρριάας ἀυχ 418. Ἑ 
Ἡετιρριάας ἐση{τιήτεσ σἀοχ 414.Δ 
Ἡετπηοπεπίξϑ ρορυ]ῖ σ1:,8 
στηλο (ΑἸ ογατια σα θδεσπαῖοσ 447,Ὰ 
ΗἩετπιοοτγατῖς ἰαιάος 43. 
Ἠεγπιοογατος ἀπιοιιπὶ δ γασιἈπΌσιπη ςὰ- 

Ἰαπυηίτατοτη ἀθρ]ογαῖ 43..8Β 
Ἡειτηόσοποϑ Ατπθηϊθηί ἱεραῖς {7.8 
Ἠετγπισροπεβ δοσγατ5 πη] οι5 ὃς ἔα ΤΉ] ΠΑ 15 

σοΩΒ 

Ἡεγπιοσεηες ἃ Ὀιοάογο ρεςιπία σοηάιι- 
ἕξις : σόο, Ὁ 

Ἠετγοάες αυϊάαπι ϑυγασιδπις 49.Ὁ 
Ἡεποάισςιις 716.(.}.73νγ.6 
Ἠεἤοάι ξητεητῖα ἃ ϑοογᾶτε Ἔχρ ςατα 737, 

ς.Π 
Ηϊςπὶς 6 ]ο πο σοπλπιοάδτ. 

. 
πο ἢ 

Ηϊεγαπιοσθα πιοῦέεια ΠΗ οτιηι ατῖςα ἀδὲ 
Ιες᾿ ἱ 414.0 

Ηΐεγᾶχ οἰΔἤπΠς ργσέςέξυς 144,8 
Ηνετοπνδες ἐτγισίητα τγταπηῖὉ 461,8 
Ηἰεγοηῖς 51. 1]1α τγγᾶηπὶ οὶ ϑἰπιοηϊάς:. 

ςΟἸ]οαϊ πὶ 901, 
ἘΒεγοπγ πηι Εἰςσὰς 298, 
Ηϊεγοηγπηὰϑ [οτίογιιπι ἀιόξουῦ γυΐπεγατις 

4“ἴο Ὁ 

Ἡ!ϊ πιο νεδς 413,4 
ΗἱΪππιηοσιιπι σογουιπηᾶ: γεπατίο 989,Δ 
ΗΙρραστετα 679,1).η1.- 
Ηιρράστοτζα 4118. 4.95, ΑΓ; 
ΗἸρραγομιι φποπιοάο Ρεπειοϊςηιίαπι πηὶ 

᾿ΐτα πα ΠῚ σοη οτος 965,» 
ΗἸρραγοῖνο ἰοσογισπα ςοσηϊτῖο πεςείϊατγιᾳ 

οόαις 

ΗΙρραγεβὶ τππηϊα, ὃς ἡπαΐοπι εαπὶ εξ ον 
Ροτῖϑασ, υἱάε ρεγ ἐοιμηι ἐἰδεὶ ἰώ πεν 4 μὶ ΗΠ ρ-: 
Ῥατγολίσια ἐπι(ονίδίιητ 914 

Η!ρρειιβ 54 Πη1ι5,ἀτιχ 446. 
ΗἸρρίαᾳ: ἀπρατατῖο οἰμηὶ ϑοςγαῖς ἀε ἐπ] εἴα 

804,8 

Ηἱρροςεηζαιιγι 1ονΒ.Ο. Ὁ) 
Ηἱρροογαξές Μιπάατὶ ἰεσάτιις 439,5 
ΗΙΡρσογαῖος, [λοεάσ πιοηϊογαση βτσίο- 

ἔξι5,οος  ἀϊτας π ρισηα 43. Ε} 
ΗἰἸρροάδηγίαπι ἔοτιπι 47:..} 
Ηϊρροάτγοπης ὅς.,Β 
Ηἰρροάτοσιο ρεγεσιήτατα οόο.Β 
ΕἸ ῬροΙοοἶμις νης ὁ τγῖσίηζα ἐγ ἔῃ ]5.461,8 
Ηϊρροίντις Ὁ γοπὶδ ἀπ εῖρι! 5. 9σ5:,0 
ΗἸρροϊγιὰβ δριιά Ῥιαπᾶμγ Πα σΠῸ ΕΔ ΕΠ 

Βοποτε 973,Ε 
Ηἰρροιμβςβιις νστις ἃ τεῖσίητα τγγαπηῖδ᾽ 

473.8 ᾿ 
Ηϊγεῖις 431,0.πιν 
Ηϊρδηὶ τη Πρ ἢ άϊιπι 1 Αος ἀπ ση οη]15 πιῖττ 

ταπτιῖν δ1.7.6 

ΗΙ τίου πὶ στὶς διε πλ 115 δὰ σς ὁπ άϊιην 
ἱπηροϊΐεσς το, Ὁ 

Ἡοταεὶ [5 ΠΊάτατ σαὶ πτοτθιι5 937,Ε 
Ἡοχλςσὶ ἰοοὺς ἄστεος ὃς ρΙςθεῖο 720,Ε. 

721, ἃ 

Ἡοιποτίσιπι σαήγπιε άϊς ετγτῆθ 907,8 
Ἡοπλογας αιοϑ ἀλη ΠΊοΥΊτατο 5 ἔπιτιτγα ρτς- 

ποίςζεγεβεϊξ 7ο7,ΔᾺ 
Ηοπιεγιῖς συγ πι ΠῚ Ρ δέξου" συ Β 
Ἠοσλετιῖβ ἀπά γεΥ γ πὶ οοτῖα πη ογα! ΟΕ πὰ 

εἴἴε ἀϊχογις ϑδ4.ΑΔ 
σὰπὶ Ἡοιηιοῖἀα 481 σοπηπιογοῖπ πη Παροῖ, 

πο ςοῖθιι5 αὶ ἀπ ΡΕΓΙΙ5 9φοϑ,ἃ 
Ἡοηλίοια: ὁ το ΠῚ Ρ]ο οἰ ἸοἸ πηταΓ 909,Β 
Ηοσπηο ρτίπατι5: υἱάο ῬυΙσᾶτιι5 Βοπτο 
Ἡοπιο μουηῖπι φαΐ ργατεςε 870: 
Ἡοπιο δη! γα πεπι ΟἸΠΠλτπὶ ΟΡ Πγι5 ὅς ᾿ 

στατι Ππλι5 219, Ε, 
πιο εχ απί μια διις (οἷς ἐσᾶς εἶ 

γυδ,Ὲ 
Ἡοπηῖμος φιΡιΣ]θεητογ ρατεαπε 9:.Ὁ 
Ἡοπλΐποϑ ὀρτί πηο5 1Π ἀστιουτιγα, τ πιο ἀϊ-- 
οἴη, ἰη τεριδ]ῖςα 75.0.0 

Ἡοπιῖπος νπάς ρεαιξαπεὶ ἤη}1 δι ᾿αρεσῖο 
ἀἰσπηπι ἤαπε 89. 

οπιῖηοὲ ορτιπτὶ; γο τὶ ἐσαϊ, ἐχέγα ρατσίᾶ 
υστοηάί .-ο.8Β 

Ἡοπηϊηἐϑ αι 5 1π ἰοσὶδ ἔκο!Π 5 ορρσίηιῖ 
Ροῆπης 196.8 

Ηοπηϊπιθιις αιοπιοάο νι! Πσοᾶς “τ 
Ἡοτ ΡῈ ρυϊαδεῖα ἤσυτι ᾿πτετ άπ ἰαδο- 

τς παιάπισι ᾿ππαίοιτασ ἢ Πὸ δτίαποτοτὶ 
Θχογοῖσαι! ᾿ποϊτα πηεητῃση τ σοηι5 211)-- 
ῬεΓάτΟΥ 87:8 

ἩπλΙΠ15 ζότατθδ αἸΙΩΤΊΙΟΥ 4. 
Ἡοπιηϊς ἸητοΓ ρογδησὶϑ ὃζ ει τ αγο θεἰ- 

Ἰυα σοτηραγατῖο ϑιοο 
Ἡουλίηϊ ορεπλιῃιἜμάϊιπι ες Βεης ασό- 

ἀὶ ἀϊεῖτ ϑοςγατες ὦ σβϑοσ 
Ἡοπιΐηθθι πεπτο Βα δοσθνοίετ, ι αθογα-: 

ΣῈ οπληΐπο σγοηπδτ,πητιοίο υζοπεαρ- 
Ράγατῃ ἀςἰς οτος »36.6 

Ηο αἱὶ- 



Χ.Ὲ ΝΠ ῸΣΡ Ἢ ὃ αἱ τ Ἑ ΝΜ. 

Ἐχοαιΐπος πα ΠΠς τη οΠίογος, ὰπν 4ιο8 τος 
σαι ἴῃ [δ πλοϊτοας (δηἰδσιιᾶτ ,Ὰ 
φι-: ΑΝ ΥἼττ' . ἘΝ 

Ἡσηιΐηὸς πιοάοίει αἰ μ}} ἰπιυτὶ ναὶ ἰηυρὶ] 

ἀεῆϑπαητ: γογιηι ἱπιρτο δὶ αυπιπὶ θλσι- 
τίοἵα φυΐϊάεηγασαητ, πΙ ΜΠ οπιΐπιις οἴαπὶ 
ἐδοῖσ σαρίαης 639,0 

Ἡδοηλίπος γε διυις ἱπεχίρεξξατὶς Βοηῖς, γενέ - 

πιοητίας ἀεἰοξξαηταγ, πλαὶῖς γαγίις ροτ- 

τοΥΓΘΠΓΟΓ 970.Ὁ 

Ἡοπιῖπος 4] πατατγα ποὴ ἠδίσιηταῦ 235.Ἑ 

Ἡοπιΐπος σά εὐγοητ νὲ ποπγῖηοϑ, ΠἾΠ}} 

φαϊγαπμάυ πὶ 1520 

Ἡσαιὶπὲς 4: Πδὶ νέα! ἀγρίεγαπτιτ, ἀπιαπτ 
δὅ7ο,.Ο 

ἴητοῦ Εοπηῖπες πιαχίπια οἀϊα ἐχί οτος 1η- 

φτατίτα 41 Π|5 ςαυία 4.0.8 

Ἡοπλίπαπι ἐπατιϊος ἴητοτ ὃ ςοπαοτίατιοποβ 

᾿γαυάιςητα: νοι ρτατος 8:.Ὁ 

Ἡοπηίπιιπι οπηη!5 στατὶς αῦσα ΟΥ̓ΤΙΙΠῚ ἤὰ- 

ἀϊα ' 10, .α8,.0.Ὁ 

Ἡπιΐαιιι οπτηῖς σεπευῖς ξΟΥΠ ΠῚ ΓΟ ΠῚ 

μαθεπάσηι: Ὀοποχιπὶ δατεπι ορογᾶν- 

τεπάτιπι 67:8 

Ἡ πη ας ἰππροτγᾶτε εἰἴς ἀ ΗΠ ΠΠἸπλαπὶ 1; 

Α.Β ἣ 

Ἡπυϊπῖδας ἱπιρογαγό,αη Πτοχ ἰἰς αια Ποτὶ 
φαθαπτινοῖ ποὴ αθπης ΤΣ 

Ἡδοπιοτίτηὶ 1.,Δ 

Ἠδιποτῖπιὶ ἀρ Ρετίαϑ, πος εἰς, ἀϊσηίτατε 

ῥαγος 26. 

Ποπτοῖι ΠΊΟΓΠΠῚ ἀΓΠΊΔ 49,4.8 

Ἡσηεῖα ἃς θοπαποη ἤπεΐαθοτε 41} ποτηὶ- 

πιδιις ργα ἤδης 739,Δ 
Ἡοηεῖϊα νίτα ἰυχ ρία πχαῖπ5 οσπαπιθητιπι 
ΟΠ ας 6γι,Α 

Ἡδηεῖτς νἱν ὃς Βοηι5 835,0 
Ἡοπογρταςοίατα τὰς οἵ, Ὁ 

Ἡομποτίαθοτος ἱπιρεγαάτοσὶ ἰθιίοτεβ εβῆοῖς 
ΕΡᾺ 1 

«ἀ Ἡοποτες δοσιίγεπάοϑ υἷα ςοπητηοά Ππ- 
τὴᾶ 231,8 

Ἡοποτῖθιις 401 ἀϊσηι το, Ὁ 
Ἡομπουῖδιις Ποῖϊζες αἴποίπης Γαςθἀσ: πλοπ!) 

74. 
Ἡοπουῖθις ἔταϊ ποπιῖπες 4] σαρίαης, να- 

τὶς ἄς ςαιῆς ἀἢ ἀπ] οἰτία ραΥ πὶ ἀϊσηὶ 

712,Ὰ 

Ἡοποτοβ ἰαθ οτος ἰεῖοτος ἔπος. 32..Ὲ 
Ἡοδοῦσ νοὶ οτῖσο 91,0 
Ηϊοπουῖς ἀρρεϊοπϑ ΟΥ̓ΤΙΙς ΡΌΕΥ 1,8 
Ἠοποσις Ποπηῖης Βομπῖπ 65 4 6 ΠΊ115 ἰασο- 

τοηυροπητ ο1:.Ὁ 
Ἡϊοποσῖς ἀρροτοπεῖα Βομηϊπετη ἃ Ὀχιιὶς ἀ1|- 

ταη σις 913.Λλ 

Ἡοῖπὶς ΠοπΊςἢ σ4Π15 987,0 

Ἡϊοττί,ιος Ῥαϊαάιος νοςαης 8:9.0 

Ἡοιῖτος δτιξξιτπι ἔα τας! Ππ πος, Βεϊοῆς 5γ- 
τῷ ρσωτοσς, Ογτις γαῖϊατ 25...5.0 

Ἡοιτας Ογτὶ ϑαγά δας, Ἰη 40 ᾿ρίς ργορτῖα 
πιᾶπα τη αἶτας αὐ θοσοσ σοπίδσα!τ 820,8.0 

Ἡοίρίταιτα πιιηογα ΟἼατοὶ ἀροιρίπητ 
ἃ Ὑταρεζιιητς5 24.7.0 
ἃ δ᾽ πορεπῆθιι5 37.,Ὰ 
4Ὁ Ηογας!ςοηῇριις 37.,Δ 

Ἡοίριτα!ττατῖς πλαπογα δά Ὀγγιηη Αὐπιε- 
Πὰς πλῖτας 7σο,Β 

Ἡοῖῆες ἴξρε ριύοίιησ δά νἱζαπὶ τη] !ογο πὶ 
115, ποϑ ἰπ [ἐγαΐτατοπι γοάςσογαης 821,Ε 

Ἡοῖϊτες σιοπιοάο ἀσστεάϊεπα!3 4,37, δζίεη. 
Ηοῖτες φιιδηάο πιαχιπὶς δἀοτίςπάϊ 967,Ε 
Ἡοῖϊες ετἰδηι μην ἔδομίτατος 8:.,Ο 
Ἡοῖες το] ]οτε ἃ πε άἀϊο τατ Π πλπὶ 9 ..Β 
Ἡῆίδιις ἔογιι ἀπε, πη οἰς Πάιπιοίαπη, 

αἵα; τοδυτ ἀάεδας Ασεῆίαιις 668,3 
αὖ Ηοβιθιις πιαπιιθία: ροτίι5, ὰΠΊ ἀοπα, 

εαρίεη ἀκ: 661,0 
Ἡοῦῆτασι σοητεπηρτιγη γοραγ Ζιοάάαπη τη 

Δηϊπηῖδ δά ριισηαπάππιοχοιτατε ὅς, 
Ἡοῆίαπι ἥπαητα σορία:, χρ!ογᾶάιιπι 36,1} 
Ἠοῖῆτας Α σοἤϊδο Ὁ ᾶτᾷ ἀστισθδης Βασο- 

τλῖοδι 496,0 

Ἡοῖιας αὐ ἤπιπτοι νατὸς οὐδ ἀττ 4:3. 
Ἡπηιδηα!ρίξητία πἰ Β1ο πιασὶς΄ ΠΟ φᾷ 

ΠῚ νει Πτπλιιπι {τ ἀο σοῖς, ααὰτη { 
5 ἀε οο αιοα [0] ἀσέηάιμῃ ἢς, [οτ- 
τεπὶ ἀπιοάτ 37,0 

ΗἩλπηδηῖτας Οντὶ 211..8 
Ἡμιπιδηϊτατευ τις [ποτιτὴ ἀπιογοπι οἰ δίς. 

{δσυτιια 207. 
Ἡμυχπαηϊταῖς ἱποχρασπαθ.}1α οτίαπα Αἰ ἐαιιᾶ- 

ἀο 1π ροτείξατεπι ποιἴγαπὶ γοάϊσὶ ὅς. 
ΗΠ 1}15 ρταστοῦ ΠἸοσ θη 67.4.8 
Ἡαπηοτόβ {προγῆιιος ἰαδουιθιι5 ἀΐσεγοτς ᾿ 

85.ΑᾺ 

δὰ Ηγδοϊπεμια ὃς Ραδπεπὶ ἀσοσάπητ  πλγ- 
οἷαι, πα πα] ταητ, ἤπς αἰτὰ ἀς σαμία ροτ- 
ἐστί παΠτΓ “1.8.8 

Ἡγδοϊητμιοσγιπι (οἱ επτὴς απ. 6618 
Ἡγαπιρο τταγα [ρα ῖα σα ρ τ Ἰδίοπ 599,1} 
Ἡγτῖ5 Ποπῖςῃ σδη]ς 987,8 
Ηγίειις ποπῖθη σδῃ]5 987,8 
Ἡγπῖηιις. ἀητὸ Ριισπαπι ἃ πΜ τρις Ογτὶ 

ΤΑητατι5 8.0 
Ἡγοίογδην οἢϊοαςία 8:0,6 
Ἡγρατοάοσιι5 “700 
Ἡγτοαηῖ) ἂὸ ΑΠγτῖῖς αὐ Ογταπι ἀεβοίαπε 

9.0 

Ηγτςαπη αδεητος Ουτο ράγεησ 2} 
Ἡγτοδηι) ΑΠγ ταῖς ΠΠ τ ΠῚ 9.8 
Ἡγτοδημ5 νγαητας Αἰΐγτί),ντ 5 ο γι τ15 [αςε- 

ἀατποπι) οὺς 
Ἡγτοαηπίογιαι δά Ογτιπα ἰεσατῖο οι Β 
Ἡνγαίρα: νἱτὶ Ρεσία: ίδγπιο δά Ογγιπη 98, 

Ο5 

Ηγαίρᾳ ἐστεσίαπι ἀϊδδαπι ἀς ἀπηῖςο ἀς- 
ξεπάεῃάο 149,4. 

τ 

Ι Αδαδιυπάος Ασοῆ]αις ἀοίριοἰερας 674, 
Β 

Ιαξξαθαηάος ἀς (δ ρο! ΠἸςοτὶ ξοσγττιάϊηθ πα 
"669. 

Ἰλου]απά! γατίο ργα ταπτ}ΠΠπ|ὰ 953,8. 
Ἰλίου Τ ΒΟΙΆΠ1α: ἀτιχ σοπίζιτιιτις. 483,Ἃ 
Ἰαίοη! 5 ργιάθπτία Πη ρα τὶς 198.Ὲ 
Ἰαίοηϊς Το {Α]1 σο! οτιτας 980 

Ἰαίοπις ροτεητία φυοπιοίο ογοιοτίς όοο,Α 
Ταίοπτμπη [ττις 3....Ὁ 
Ισοπιιπι νεῦς5 ΡΒιγρία χίγοπηα 1227, 
144 πηοηϑ8 42. 
Τρηδι πιο ] σχορίδητ, πος τα ΠΊεΠ Πτοτ Π- 

τι ξ 16.0.8 

Ἰσπαὶ α Ο 6 ΠῚ Ρτὸ πη οτία, σοῖπὶ ρτονο- 
Ιαρτατο ἀποιης το8.8 

Τσηδιῖα σπης οθαϊα, νίσταβ γεγο πδττα ξι- 
Οἷα νοῆδταῦ 97:6} 

Ἰσπααῖα: ὃς νἰτεμτὶς σοΠ]Ατῖο τ). 0. Ὁ 
Τα Ἐπὶ ΠΈΓα Ο]145 ἔδΥΤΙ οιγας Ασοπίλιις μὲν 

Τλοηζα5 «:ό6,0 

Ἰσηὶϑ σι ξογπτοίας πηα]]ο τὶς ἀπιοτε ςοπι- 
Ράτδτῖο ω 19} Ἑ 

Ἰσηὶς ἀητς σαίεγα ἀσοοηἴις 487.Ε 
1σηϊς νίις 8ο.Α 

ΤΠ] ατο μας Θρμοσιῖς 461,8) 
ΠΙεπίς5 1η ΖΕ οἰ τάς 48:.8Β 
ΠΙγ τίσις ἤατίοηες Αἰ᾽ας πρὶ ποη {δ1]εῖτ, 

οοητοητας, ἢ ἤπια Ῥιεητὶδ ἸΠῚΡΟΓΙ ΠῚ Γοτῖ-- 
πεαῖ 728 

Ιπιᾶσὸ ἁγέξι ἀπ υ!β ᾿ητογ σοηΐπσεβ 170,8 
ΠΟΘ θΈαΙ]ος παταῖγα, ὀχογοϊσατίοης ξογτίοσος 

δαης Ζιο,6 
Ἱπιρεγδηαὶ τατίοπεπη (οἴτο, σριι5 ΡΌΪ] Ομ σιτηι 

26,0 

Ιπηρέγατε Βοπηηῖθιις : υἱάε, Ἡοπμϊπίδθιις 
Πρ σαγς 

Ιπηρεγατοῦ Μεάϊςα σχρεάιτοπ!5 ἃ (επιοτῖ- 
5 ἀεἰτσίταγ Ογτι5 25,4 

Ἱπηρογαῖοσ σίους ὃς ἔπισοσὶς πε ρατίξης 
3:0 

Ππηρεγατου ΠῚ ἘΠΊ ΠΊιι5 31,8 
Τρεγατοσ Πτ]σσιπα Οὐδ Θγιι δε Π1ηχιις 1014, 

Ἱπιρεύατουῦ Ποίξε ἰρίο ἔογπιὶ ἀοοήοσ η}}]}- 
τὶ εξ ἐεθος 290, 

Ἱπιρόγάτοῦ αιοπηοάό ἱπηρεΐξέ Πης Π Ἀ114 4 
ξλξειιπι νοεῖς 2 1.}.8 

τα ανωθωως » Τηρητὶβ οσοιίτατοτ,. 
ταυάδτοῦ, νετεγαζου, Εἰ δέ γάρτοσ οἵα 
ἄςθες 33,8 

Ἱπιρογατοῦ οὰγ Πιοῖπιπι ποηλπα ποῆς ἀς- 
θεαὶ 155,4 

πιρογατογτοϊεγαησία ροζίις ργοζος π}111- 
τ διι5, ιια τη πγΟἢ τὶς 666,4. 

Ττηρογατοῦ ποίει, φιαάροῦ ἀϊεπι, ἀϊς αι!ά 

Ρεῦ ποέξεμη ἀσατ,ςοσίτασς ἀςρεῖ 36, 
Ἱπηρεγατοῦ ρτιἄξῃ 5 ΡΕΓΙΟΙ}15 πππΠ 4ιᾶτη 18 

νίττο οἴϊογας οό2.6 
Τπιρογατοσοπινεγιπη νη οὔτ ριοςῖ3γ: Ὁ 
Τηρογατου αθογος ποηος ἰοιΐοτος οἴῆοις 

32,Ε 

Ἱπηυρογάτοσὶ χα ργορούτσιμη ες ἀεθεας " 
763,0 Ι 

Τπηρογάτου δά τος σέτοπ δας ιο μοςολτία 
χ2.9,ὃζ [ς4.289.,1).. 

Τρηρογάτοσια τ απιθιις σοπίζος 39,8 
πηρογατουτα: ΑΥΓΙ 5 ΡΓαςΕΡΓΟΓΙΕΙΠῚ ςοηξὸ- 

Το 5. 28,0).Ε.29,4.Β.0.}).Ε.30,4.31,Δ 
Τπιρογατοσὶς σοηὶ οἰποίαπι γό5,Ά 
ΤΠΡΟγατου 5 ΠΉΠΠ 115 σον, Α 
Ιπῃρεγατοσὶς ΟἰΠὶ ΡΑτΓο ὩΠ}1Π185 ΠΟ ΠῚ Ραγᾶ- 

το 766, 

Ἱπηρεγάξουι!ς οσπα πη θητ πῇ ΠΟ ἃ Π}1165 
ῬαΪς ΓΙ ὃς Βοπι μαδοτ 77.8.8 

Γπηρουίαπη ράτατο τη ασησπη, πιά γεσὸ οὔτ 
1γιατο Ιοη σα πηαῖ5 εἰϊ το α 

Ἰητροῖγαῦο ἃ ἀπ5 ρτοοῖας πα: ροΙπητνεξ : 
πο ρμοΐπης 26,8, 

ηυργοθιτας νοϊαρτατιρας Αἰ ΠἸοῖτισΣ. 49.Ε 
Τριρτοθιτατῖβ ἀρρε]ϊατιοης σοπεῖποῖασ οτ- 

ἴατὶ [Ὁ ση!τῖο 5, 1 ΟΠ Π1τ16 5 ὨῚ ΠῚ] δζίπουχα 
821..8 ϊ 

Ιπυρυάσητία ἀπχ δα τσ ριΠηη18 ἀτπιστη: τ, Α. 
Τπτρυιάσητία τη σταυϊτιατη!8 σοπος, ἰδ]4: 
Ἱπιριιαῖτας πα] ὰ ἐπΊρ τοῖς ἀρὰ Ογχιπι 

17,0 
Ιησαιτος εις ρί εις 8.4.1 
Ιῃοοπτείπεητες ΡοΠιπιαπὶ {συπταζοπι (Ὁ τῸ 

αὐπης 890,8 
ΙΔ] Ογτο Πιρ αἸτὶ 2.0 
Τὴ σαπὶ Ογτο ἐοοξετάζεπα ἱππῆς 177,Δ 
Ἱπάοχιιι του ο]εσατι δά Ογαχαγοπὶ νοηϊῆς 

ΣΟΒ 

Ἱπάοτἢ γεχ ρέσιηϊαβ σἀγχιιπη πη ττῖτ. 6. 
Τηά!οα σᾶ π 65 ϑϑο,Δ 

πο }15 ρτα οἴαγα Ἰάἀοὰ 1750. 
Τηάιιοῖα ἰπτεῦ ῬΒαγηαδαζιπι ὃς Ατεπῖοπ- 

[ἐς 436,4 
Ἱπάοϊ σεήτια ῬοταΪΔΠτΙΑ ΠῚ δυσεῖ 369. 

Ἰπ υττῖα τη Θηπε γι 5 Ἔχεγοιτς. 14,8 
Ἰῃ σεπία ἄςιιζα απι85 9.0.8 
Τησεπιοίπηι Γερο ἢ πὰ 13.Ὰ 
ἸπσοηῖιΠῈ πα] το τα ὨἸΒ1] Ὁ ἀθτοσα5 ν μα] ᾿ 

876,8 

Ἰπρδηιμις πη Ογσοριίογ ι6.6 
Ιπστατῖ οὐσα ΠΘῸ5 ὃς ΠΟ πλϊπο5 ποσ]σοητας δ 
ΙΕ 

Ἱπρτατίτιάο {ε ἀπιῦοπν δά εἰἰγρ ΠΠπηα φυαά:" 
Ῥίσθες .«Α 

Ιηστατίτιἀο 5ομταὶ σὈ]οίτιιν ὁγατίοπε Χο- 
πορ᾿ι, 4“τ1,Ὰ. 

Τηστατιτα Δ! πὶ στα ππιὸ ραηῖπης Ρει- 
Ιᾳ “4. 

Ιηστατιτι {115 σάτα πταχίπηα ἴητον ΒΟΠηΪ 
πεϑ οὐδ οχιοτο 4 

Τπρτατιτι 1 π15 ΠΟΙ. 65 Πρ οπτίά. 5,4. 
Τηστατππιὶπ Βοιπιηοηι ἀριια Ροτίᾶς αξειο- 

Πεοπη ἀατὶ 48 
Τηϊτία Ὁ. Π]1 άποσίις Α Πγεῖος 12)6 
Τηϊτα δέξιοπιπι ργαο]ατίστιηι Ογτὶ 17,0 
Ιηϊ ατίαπι ρτορα γε ἀμ ἘΠΊ Πχιτη εἰ 2 ς,Α. 
Τα ατιι5 1115 80:0 
Ιπίληϊα αἰΠἃ 79,8. 

Τηίᾳηϊα ὃς ̓ πίοϊτια; ἀοτ πη πὶ σιγῶ 
θΡάά 3 



Τηϊηΐαπι Γαρι οητία: σοπιγαγιατα Ῥοπεῦας 

ϑοοζατί 5 778,Ε 

Τη(οἱ] ἀεξ Ξπεὰ ριεπειθίιο ἀϊίςετε στο, .Ὁ 

ΤηΠαϊα ἀδάατα Πσυπηταῦ 15: Ει4 

ΙπΠάϊα Οταεὶβ ἃ θε}|ο τεάεαπεθις ξαέξα 

5 82. Ὁ 
ἸήΠάϊα: Ασοῆίαο Πτιιξξας οχεὶς ἱπάϊσαητι 
49. Ὁ 

εχ ΤπΠα1|5 (αγσεηϑ Τρ ϊογατος ΕΥ̓͂ΤΕ οἰ ττγεν 

τοραπε ὄχογοῖτη ἔπ 1Ὲ 54}8 
τπΤηΠάϊϊς σοἱ Ποςατιι Ομ τῖαβ ἔγαρεπιῖη- 

δητοπὶ δα 46,6 
ταίξηινε ἴῃ Ἐφ συ τε ροτΙιι5 γἤτατιπΊ 

14,8 
Τητεπιρογαητια εἴπας πλαΐα 809,Ε.8το,ἃ 

Τηΐογέει πο νει, ἴς ἃ ἀγπιῖς ἰρο δπ- 
τῸΓ 474.8 

Ιπυ!ἀϊα αυ!ά 779,8 
Ἰηυϊάϊα νης ᾿πιτί πη Τα πτας 198. 
ΤηυἀἸ4 τη Χοπορμοπτεπι 368,Ε 
Τηποςδπάπις Πειὶς πη τορι τα ἔα εἴῖ ρε- 

τοτε 26,8Β.0 
ΤἸόσιϊς τεγγοσοπι ΠΟΙΩ͂Ι ἱπουτεης. 247,0 
Τοιῖς πγυτα απ οοσποπιοητᾶ 895,Α 
Τοιι τοσίο (Ἀουιῆςας ΟΥὙτῖς ΣΟ 
Τοιι ρατγίο γεπὶ ἀϊπ] Δ πὶ Βεῖς 79. 
1τῶα.1ΟἸγα 434.6 
ΤΡΗΙογατοσ οἰιπὶ οἰας Τίπιοῖμαο {πσςοίοτ 
Ὁ Ατμεηϊοπῆθις πηιτείταΓ “8.6 

ΤΡ Ιογατες δυγασιαποσιση Πᾶ65 {δ τρις 

489,8 1 
ΤρΒιοζατος σιοπτοάο πη τος ἤπιος ἐχετσιιε- 

τς “87.0 
Τρ ἱογατὶς γατασοπια 88,0 
τα ςοπηπχοτὶ ἀοπιοίεςος ρἰςέξετε ποη ἀς- 

Ῥεης ς6:,Ε.565,Δ 
τα σοι θοπάα ης δα ρεεπίτεητίαπι ργοςο- 

οϑάατ φάττα 

Ἱγὰ αἰ 1] ρτου! ες φ4 Ὁ 
Τταςιη τι αἰ Ἰαααητιπη {τ ΟἸεπλατοδας ἃ-- 

Ποαχυΐ ἄγεημις ὃς ἔογτς. ἱπηρογατοῦ 
:290.Ἑ 

Τῆς Ηπιτιτας 3.8.0 
ΤποΓ Ἑρμοσιις 461,8 
ΤΟΒοΐαις ἀὰχ 6ογ,Ὰ 
Τίς οίατις ᾿πτογέθέξας 6ο7,.Ὁ 
ΤΟ Ποσπαςμιις ποποῖζι ΥἹΓ 83..Ὁ 
{πὰς Ἑρβογιις 46:,8 
Τίπηεηας ρσοϊ τ οῃ!5 ἀσοιματιι πλοστο ρο:- 

Πδ5 ἰθπτ 450,4Ὰ 
Ἵ{Ππι- ΟἸΠοΐσ: οἰπῖτας 252,0 
ΤΙ πῈὶ ἐρατίιηι σαπτιιτ ὃς τε σίπτα ἤαάιϊο- 

Γυπὶ 438,4 
1ᾷπιῖα αὖ Α σοι πις σε τατα 256 
Τέαδεῖτας ἀπχ 4:5.6 
τεσ ποέξαυτπιπι σπὶ οὶ 132,8 Ε.1..,Α 
Πα νοις 15 σφαι Βυπηδέξαπθα 930,8 
ἃΤυάϊος [ςητοπτίαγα ἰδηροῖ, ἰδομη άπ [ἐ- 

δος ξεγεπάά 1:.Ὁ 
ἱπ]υποηῖδ τε πἸρίαστη ξισίοητοπι ]Ιοπάαπτ 

ΟὈτγαη σης ΒΡ 14Π) 6: 
Ταρσοῦ ΟἹΎ πιρ 5 49᾽.Ὁ 
Ταρίτοῦ ΡΙα 4115 : Οταςὲ ζεὺς μοειλίχεος 

415,9 
Τυρίτος Ιἔγαατον ὅζάαχ, τε εγα πα] ταπι Ογ- 

τὶ 26.4.Ε 

Τατεϊαγαπο ἤησι]ς πηοηΐθιις (ς αἰττίπ- 
συηΐ ἙΡΠΟΙῚ ὅ90.Ε 

Τιμϊαγαηάμηι ἤπατη πο (δσιιαῖ Τααρμοῖ- 
πΕ5 497.Ὰ 

Τυϊγαηάτιτα ΒοΙ͂  ρ γα τισα 1 γιατ Ασε- 
Πίδις 692, Ὁ 

Ταίπιταπάτιπι τοσὶς Γαςεάατποη!) {α]ς 
69ς..Ε 

Τυΐιις ιι15 
Ταΐεις δϑοσγαῖος σῃι,Α 
ΤυΠ| οἴει πε 67.Ἑ 
Τυΐτο ποπυιηῖ [μτῖς εἴς ΔὉ α] το πὶς ἀρ πποτς 

ςεπίερας Ασοῆίαιις 673, 
Τασεπὲ γοσ Πιι ΠῚ ςοιη ΠΉΠ Πππὶ 6δ.1,8Β 

Τμποπιθι τος γεπογοῦΣ ΠΟ ΡΓοροποη- 

796,4 

ΙΝΡΕΧ,ιεικΝ 

ἀκ 3. 
Τα η1}15 ἀτηδ το 1.0 
Ταθη1}15 τα πο ῖτας 19,6 
Ιγηχδιμ5 γϑ86,Α 

Σ Κ 
7. Αὐτ βασι πεηίες 1η 510 1Π1αγὰ “ΟΡ α5 παῖς 
Κ ταπτ 433.Α 
Κερφέμειον φιϊά 371,8. 
Κλογρεῷ Ἰῃοἰτάπίασ ἐυὶ 943,0 
Κοπίδες χυϊά 5, ἢ. π1. 
Κοπέδες σ]51} σεπιι5 ο 953,Δ 
Κιωήποδες 933,8.934. 

Ι, 
Ὑ Αδογαΐ συ σοπάπιοας 244. 
Ἐ Ταθότατε ςυππηη Οὔ ΠΠ πατπῇ Ἰσπδι] τ- 

ΒΙτγαπταΓ 198,8 
ἸΔθογοπιὶ πἰπηαπι ἱπιρτορας ϑοογαῖεβ 
γι; Α 

ΤΑθοτος ἱπιροζατοτῖς ὃς στεσατγι) ΤΆ]Πτῖ5 
ἀϊογαπε 3... 

Ταθούος θη δ ν τὶς ΟὈ ΟΠ 199,8 
ΤΆ οτῖδιις 41) οπτηΐα νάπης, ρος πη 
. 7370 
Του ὀχογοῖτια ἃ Ρεγῆς ᾿πτευταα 240,Α. 
Τλσα τ σλῃ65 9916 

Τἀςεάατηοπ : υἱάς δρατίᾶ 
1λοεάαπηση,ντθ5 σταῖς ρογ ΠΗ ΣΙ ότι, Β 
Γαςεάα: πίοπ σατεῖ πησσηιθι5 665,0 
Ταξεάσπιοπι! Ατμεπαβ οσοιραπε 460,Ε 
Τἀςξάα ποι!) αὖ Αὐμεηϊθηθι5. παια]ὶ 

Ῥταῖο {προγαπταγ 44γ7,ᾺΔ 
Τιλοξάσπλοη!) ης Ατμεπα οιοσταηῖιγ τη - 

τεγοθάππε 459.Ὲ 
Τιαςοάἀα πη η]} ριογος δά ξαγαπ άμη δάῆις- 

Ἑλοῖαης 53 ..Ἀ 
Ταςεἀαπηοπίοτγιιπι τεσὲβ ΓΟΠΊΙ οἰπὶ Πιπτ 

εοάςεπι σοπτιθογηῖο νταπταγ ζ64.,0 
Τ1,οεάπτηοη!)Ἕ ἃ ΤΗς 4η15 διῇ ζοό,α 
1,ςεάατλοπ!) απτεαπὶ Ρτα πιπὶ ̓ Ππφαπτ 

Τιφη’ αρ ! ἀπτιπλπιοῖαπὶ σιό,Β 
Τ1δεςάςτηοπι) Ὁ ΟἸγπτμῖ5 ἀςιξει ὅς τπ ἔα- 

Θαπιδέῖι 461,0. 
ες άςπιοη!] ἰηΠδιγαητ θέ] πὶ σοπῖγα Ο- 

Ἰγπιβίος ς6:,5 
1.Δεεάαπιοη!) δ ογτατὶ αἰ Ιατα πη υτθῖαπι οὗ 

Παθαπε “9100 
1 Δςεάαπιοη!) σαπὶ Ατβεπίεηῇρας ράσο πὶ 

ξασίππς 
Τςεάα πιοη!) τεγγα, ΑἸ πϊ πος ππατὶ {{- 

Ῥογοτας 6ις,Β 
[Ἀςεάδαπηοη!) Ασεπίδαυπη ρταξεγιης Γοο- 
τις άσ ἴπ σοπτοητίοης γοσπὶ ὅτ, 

ἐΓΑοεδατποηιῖς νἷπι ραιατιπι νἹγσῖπατα 
ΤΠΟΠΙΕΠΊΘΏΓΕΙΠῚ 4950 

1ἀςεάα πιοηϊοτιπι εὐσὰ Π605 οὐ] σαι: 
499, 

Τιασεἀςπηοπίοτιιτι γο5 ἥστιο σοπηράγαπτιγ 
«1..8 

Τιδοςἀςοπηοπίογιιπι δὲ ἰοςϊοσγιπι σορία: αἀ- 
ποτῆις Ατῃςηϊοηίος ᾿ηΠπειέξας : ᾿τ 4 πὶ 
Ατἰεπιςπῆιπιπι δοίοςϊογιιπι φάιιεγίι5 σὸς 
ςοἰ!ςέξιις ἐχθσοίτις “ι5.8 

Τιλεεἀαπιοπίοτγιιπι ὃς ΑἸμοπιοπππὶ ας 0- 
Οἱοσιιπη Ὑ ΓΙ 54 116 ΡΆΣτΙ δ Ρασ πᾶ τ]ό, 
Α.Β 

ΤΔεεάαπιοπίογαπη [οςΐοτιιπι οαάες τις, Ὁ 
Τιαςεάἀαπιοηϊογιπὶ ἐς Ατποπίςπῆθι νι- 

ἐζοτία «6.6 
ΤιΔεςἀπστποπίογαπι ἀς Τ με ρδπιῖς νυἱέζοσια 

.20,5 
Τδεςἀα πιοπίοτιπι σα. τ61,}.637,0 
ΤιΑςςάἀς πιοηϊογιπη οἰαάος τ62,1.6327.Ὁ 
Τιαςος δ᾽ Πιοπί σι ΠῚ ἰεσατί αὖ Ατῃεηίεπῇδ. 
ΔυΧΊ Πα πὶ ροτπητς ὅοο,Α.Β 

Τιαςειἐς πιο ΟΣιΠῚ οΠ|Γεσιγη ταπι ΠΡ 41-- 
ἔοτιπη ἱπ ᾿ΠΊρεγΆΠ 40 ἃζ ραγοπάο πγατιια 
τηοάογατιο ότιὉ 

1ἀςεάἀα:πιοπίοσαπι γοσηππὶ ἀπ: Π|Ἰτηὲ 1π-- 
ςοΠαα ατα αιιααια Ρογρατιιαπι ἀμιγα τ. 
ίς ότι, 

“940 ὦ 

1,λοςἀπηλοπίοσιτη ἥγπΊγα ἐπι ρεγ ἢ ότι, Ὁ 
Τιλοςἀαπιοπιοσίιπι δ περαποχιιπιδά σο- 

ΤΟΠΟΑΠῚ ΡΓΟ ΠῚ όγζυ,Ο 
1,ἀςεἀατηηοπίογιμτῃ δἀπεγίαγι) 661,8, 
Τ,αςεάἀαπηοηίογαπι 6 ]]ηλὶ δἀμποτγίας σο- 

τἰπτηϊος 668,Ε 
ἀς Τςεἀαπιοπίοσγιπι σερ δ ]1ς, ὃς Ιςσῖθας 

68. ,68ι, δς Εᾳ. 
1ιἀςςφατπτοπίοχιπι τεχ σποπιοάο σορίας 

εἄιμιςαῖ 688,5. 
Το ἀπ: πιοπίοτγιπι τηοάεγαδτιο ἴῃ ςοΠΠ 115 

σγ ΔΕ] οτῖθις 460,8 
ΤιΔοοπεϑ εἀϊτίοπα οχ ΤΠαῖο οχρο]]ιηταΣ 

43.,Ε.431,Ὰ 
Τιδοοηϊςα: Ροτειίας τη οἰ Ἰπατίοπὶς 1ηἸτία πὶ 

594,0 
1,λεοπίοα ερ τοῖα ἐν 3 ΟΥΝ 
ΤΑς τυ πιαΣ σοπΊπηΠ65 σΑ 10 δὲ τε {τ αδ 

όνο,Ο. Ὁ ἐν ὧν 

1ἀπυρτοοίες ἢ] τις 50 ογατὶς Πᾶζιι ΠΊαΧΊ ΠΊ115, 
ὃς ΘΟΟΓΆΓΙ5 δα Εἰ1Πὶ [ ΥΠΊῸ 741,Α 

ΤιΑτηρίβοεηα οἰδάος Ὁ 9] 
ΤιΑπηρίδοιιπι Γγίαπεγ οαρὶς 1014. 
ΤΑριάϊθιβρεπς ὈΡταΐτι Οἰξασομας ἃ πιῖ-- 

Ἰπῖθιι5 “ 249,5 
ΤΑρι ἀϊς σεπιιβ ρα Ϊοογγίπιπι ργοιεηὶςπ5 

1Π Ατεισά 9:ο,Ο 
1 Ατι Πα ργορε Ουιπηαπὶ 179,Ἑ 
1Αγ]ΠᾺ Δ Ρὶ σγοῖο πη ΦΠΊΠΟΠΊ, Ὑτὸς τηᾶσπᾷ, 

1:4 ἀείδττα, φιαπη οἷτπι Μαάι τεπιιόγιιπς 
308,0 

71εἰ Π τη, αα Ασγρτῖα γοσάτιις, ΤΙ Πι τοῆ 
Ο σὕΠάει 481:,Ὰ 
ΤιΑτεὶ ός8,Α. 
ΤΑ αι ΑσεΠίαιιπι ς υητις 1θ14. 
Ταυπὶ ᾿Αρεπίαιιπι ἃ τεῦσο ἀἀδοσιπητιτ 

σ17.8 Ξ 
Τατὶ πος ες αἴϊος Τμείαϊος Γυοορῆτοη 

Ῥμεγσας ργαπον ςοῖς 46,0 
Τιαἰσιυϊα αὐιος ἴῃ ςαΠδς ρταοῖριτας 5734,Ὰ 
Ταπονεὺς 491,})..62ς,Α 
Τ1αομεπίες 11,8 
1ιΑἴἴλτας [τ πουε ΟΙγ πιβῖδπὶ οὑπὶ τος 78 8,8 
Τ1υιἀϊς απιατογῶ, πεςεῖϊς εἰ Πθϑτῷ οπηποϑ. 

Ἰαδογες,οπηης4: Ρεγο απιίμθιτς 24,0 
1015 τ Π]Πτα πὶ ΟΥτὶ 8. Ἑ 
Πασάατι αὐ Βοπιίπιθιι5 ᾿πσεπιι!5, "ποι Πα 115 

ΠηλΠῚ 903,8 
Ταπάκστιο ρος πηοττεπι,εποοπαλ πὶ 67:,8 
1οο ματα 411,Α 
1 ἐξϊ πο ες ἀρ Ρεγίας 241:Ά 
εξ  ἀυσεητεῖς ρεάιθιις 319,3Δ 
Τιεἀτίηὶ Πιηἀίτοτος 41,8 
Τ1ιοσατὶ 1πος Δα: πιοπιογιπι Βοποσιῆςὸ ἃ 

δ6ισῃς ὀχοθρεὶ 41. 
1 εσαιίτγες, [ἀρί ἀϊθιι5 οὔσαμιπτατσ. 36:,Β 
1εσατὶ Αὐμοπιεηατα {προ ηῇ τεποηταν ἀπε 

ἃ Ῥπαγπαθαζο 435.8 
Τιεσατί Ατμεπίςηίιιπι ἃ Ογτο γερο !αητος 

441,4.Β8 

Τορατὶ ἂὉ Αἰποηϊεπῆθας 1 ρος ἄα᾽ ΠΊΟΠ ΠῚ 
ΠΥ ττΠτΙΓ 419.8Β 

1εσατὶ ΤΒεθαποσιπὶ 40 Αρεῆίδο τεγηϊτ-- 
ΓΠΏΤΕΓ “18,4 

Τεσατὶ ΤΓαςοάςπιοηίοσιιπι Ατποπίς ςαρ Π-- 
τα ίξ τε σοσηΐτα ἀϊπιϊττιητισ 570,4.8 

Τεσατὶ Ατβοηϊεπῆτιηι αὐ γοσοπὶ Ροχίαγιιπι 
6:.0,Ἑ 

Τεσάατις ΑἸμεπιεηαπι τοῖῖοῖς Αρὶς 146ς- 
ἀατλοπεπ 4τ9,.Ὁ 

Τιεσατος Βατοιίοσιπι ἀετπεῖ ἀριιά [ε Ασε- 
ΠΙαὺς 27. 

Τεσος Αττίοσς ᾿ 4:90,0.}.8 
1 σεοΡεπῖοα ἐὐϊάς Ρεἤςα ]εσες 
Περες ἀρρεϊϊαητας, σασουπηιις τγτάππιῖς 

Ρτάδίοσιδτε άατη ἀοπιϊπατιι, Ζι3.Ἑ 
Τμεσος ἀαταχαβ, Ραῖα5 ΑΡΟΠ ποσπ ςοηίαϊις 

68:,Ὁ 
1εσοβ ρίογασης ργθοϊραὲ ἀπο ἄοςοσς : 1πτ- 

Ῥόγαγα δι ΠΡΟ ΠῚ ΡΑΤΙ 31,8 
“οπῖγα [ρας ἱητογξεξει ΟσαοΣ 417,8 

Περιδυϑ 



ν» 

Ἐξσίθες ράγεηδαπὶ τ δοςὉ 
1ιεστθας αιοὰ ςοπίςπταηοαπΊ, ἐπππ ον εἴε 

ἀἰςεῦδας ϑασγατος ϑοζ,α 

Τα σὶς νἱ δ οητὶς τη ίτατ, οἵδ νοπλϊπῖθ ας θόπεις 
Ῥυΐποορ5 704,8 

1ἰἀσιιη ντο ατῖο σιϑ)!Ο 
Τοσατη ρεῖποορδ οασα, δὲ εκ ἀοῦεας 5.6 
Τιοποποπι οἱ [ς ἀρροϊίατι ἀϊοας βοογατος 

889,8 

Τιεποηὶς οἴπείπι 880,8 
1εο ντίᾳᾳ; νπο ἱξξιι τοηῆχα τ 
1 ,Ξοπλίτγῖς ἔχοις ἸΏ! Ζατ πὰ 23.060 
Πεοη Ἑρβογιις 46:,8 

]εοης ἔλοιϊτις ἀ415 ΡΟτΙΠῚΙ ἔστ 24. 

1 τοῦτες ἀπχ αν Ατποπὶςηῇθι5 εἰςέξαβ σιηγ 

Αἰϊὶς ἀεσε τι 445.ἃ 
Τποητίαάος Ροΐοπιαζολιις «6.8 
Τιεοητίαδις αὐ Ρυοδιάαμι ίδγπιο ἄς Τ μ 15 

οςςαραηαὶς ς.6.Ε 
Τδοητίαάϊς ποῦς “4 .Β 
1-οπιπι, Ραγάοσιπι, γ ποτὶ, ντίογιθινο- 

πατῖο οὐ 5,Ἁ 
Τεοτγ οί ἄας ἃ σἕ 15, ὅτι, 
Τςοτγομιάα: ςοτταπηοῇ ἀεἰπλρεῦῖο οαπὶ Α- 

σοπίδο ᾿ 1014. 
Τιοοτγοιάας ροϊροηῖταγ ἃ σοῆίαο ἴῃ ςοη- 

τοητιοηο τόσηϊ 114. 
ζπεροτος αὐ απ πη οχυΐταπε 97.0.8 

Περοτὸς 4αὶ ταράϊ ἤπια, ααὶ γοίοου πὶ 
οὗν 5 

Τρ ουῖδιι5 σασ μοθ 65 νἹΠις οϑυα 
Τιεροτσῖς ξσξοιπάϊταϑ οὔ, Ὁ 
Τπρουβ δοιπάμηι οπληΐα πιδηῖθδτα ἀοἰ τὶς 

ἤ 90.) “8. .Ε.980 

Τεροτὶς ἀπίοτρεισ. εἰπϑαις ἀπ0. ΦΟΠΕΙΑ 

φϑιΟ ᾿ 
- Ἰμδροτιτ γεπαῖῖο 26,3 
Τιερτθατος ΔΌ ΕἸοῖς ἀςβοίπῆς 4576 
Τιερτιπ! ροραὶ “900 
Ἑσρὰς Ὁ Ααιυΐα σοΥτΊ ΙΓ Γ 49. 
Τερὰβ ξιισις ἰασο πὶ 36,Α. 
Ττρὰς ααοπιοάο ργοςιπῖθας οϑο,ἃ 
Τμοριῖ ἀροστὶς ρα ροθτ5 ἀοτγηιΐ» οἰδιιϊο νι- 

σιΐαι 9οϑο,Β 

Τευςσορῆῦτε Μίσαπ σι ορρ ἐπα 129 
δά Γοιέῖγα οἰδίάος 6.:,Ὰ 
Τειίοι ποηεη ταη δ 98:8 
Τεχαά 718,1. 
Τοχίονιρτα ἕο ,8 
1ὺχ χα ρογρετιια Δ᾽ οπλπθς ΒΟ ΠηΪηο5 

ἔπ τ|ς 86:85 

Τοῦ ποη οἰ αι νοτρτατῖδας εἴ δἀἀτξξας 
Οὐ 

Τὐθόγαϊοπι ἄδειο [τὰ δαὶ νι πτατοην Ποπηῖ- 
παπὶ ςοηξεγγο, οἐπίς θατ ΑΘ] διῖ5 ὁ 7} 

Τιθογαῖια απ ΑἸμοηΙς 6 0..0 
ἘϊΘεγα τς δὨλπλιι5 ΟΥτι 76,0. 10 7}Ἑ 
ΤΑ έγα!ς οἤείτιηι 2 1678. 
Τὐθεγαὶϊς ἱπσεηΐ ρτῖπτα ἱπάϊοία ΤῊ" 
ΤΑ ογα ττατὶς σχεπη ρα πὶ ἢ 77,Δ 
Τιρετῖ, ἔοι Ρεγῆςι., ἀτιθατίο ἴῃ ραῦτος 

ἐς ππατιου, 4 αγιιπη αἰιο 4: σεζταῦ ατατὶ ΠοΞ 
ὨΛΠη15 ἀο ΠΊπ τα ..Ἑ 

Τἰθετὶ πιαίσμ!! ἃ πηατγιθιι5 Διο Πππ τι, ὃς 
πιασ {Ἐτῖς τγαάμητατ ἀριιὰ Ροτας τ,Β 

ΤΌ εΥ5 ράῦγοβ Ἔχοηιρ]α (οἱ ρίος ρύςθεῖς ἀε- 
δέηι “0.0 

1 δεγογπηι ργοσγεδιο ΓΧὉ9) 
{θοὸς ςἀϊισαη αἱ 4ι1π| Ρ᾽ ΕγΟ πη: Π105 

ΠΟΓΓΈΡτΙΝ 10 
Ταθοῖτατις ᾿ηγαοητᾷ ἃ ἀἰς ἀςπιοητατα 

Βοϊητηθας 109,3 
Τὐδευιπι, ἔοτὶ σσσποπηξητοπη ἀρ Ρεχίας 

..Ἑ ι 
ΠΑΡ] ἀϊπες πὶ Ριογος ρτ μι ῖτα ἃ Γγσαῖσο 

6γ8.0. Ὁ 
ΤΌ γ εἴ σαγτιι8 1:.8.4Ὰ 
Τιςῃας 49. 

Τιςλα Βοίριται τας σεν 
1πησια πομηηἷς αϊά ἃ πσπα Βγπέοσιιπι 

ἀποτας γλ7,Ὰ 

Τἰη σία πάςχ (δπίσιμτι ΥΖΧΟ9) 
Ὑδὶ Γλη] πγαχίηλα οορὶα εἴ, δὶ τε σῖο ρα πα, 

δέ Πσπὶ5 σατοῖ 69γ,Ὰ 

Τιοῖα σαίττῖς πιοτᾶπ ἐϊς αρτὰ ἀς]!σοηάα 29,Ε 
Ἰοςίιος Ποπγοπ ΟΔΠ15 987,8 
Τοογςηίος απο ς ουνο 
Γοςας, νΌ] Πείςαΐος δά ἱπέοτοβ ἀείςζεηαιίς 

39, 
Τίοσοιις ᾿η 4ιο Ῥογίασιτῃ ριοσι ᾿Πιταογθη- 

ταν ἃ ἔοσο νοπαίμιμι ὃς οἰαπηοτι5 (ο- 

ϑτοσατιις δί συγ 3Ε.0Ὁ 

Τοηνῆς ποητθη ςαπὶς 987,8 
Ἐοταὰ σαπιῖπι 98.,8 
Τοσῖα χυϊά 78: 
Του ςατ ἴῃ δεῖς σὰν ρυαοθάδης 10,0 
Τιουοἰς [πεῖς ππιπίαπταγ ΟἸα"ν 65 358 8 
Τιοτορ μασὶ ρατεῖα ΟὗΙΪπτι 303,0 
Τιοὶ ἀπτοση πη} ἀοίοτρτῖο 318. 
1έζαη ἀϊταῦο 343,Δ 
1Τὰῶλας Ατποπὶς οὐ οἰδάοιι 419.Ὰ 
1μιέξιις Γασοπιπι Ὁ» Δοσερταπὶ οἰδάςηι 

.- «οὗν 
Γλιοῖτς. ϑγγαςιίοαις Τρεσαϊατιιπι φαϊπις 

27..8 
{αι τογατ!} ΡῈ ]1ςοὶ ἀριιἀ Ρεγίας “Ὁ 
Τμιιηδ ἡιαρία ν τη] ἴτας ϑοο.Ὁ 
Κυρὰ Ράπάδτιπι οχίοΠ5 αι οὐίξιιος 

9698 ὃ 

Γιροιοα!τα 245. 
1υ{ξπῖττο χε το τι 5 367,Ὰ 
[μιὰ πούξα Ογτεὶ ἐχεσοίτιπη ἀσπιθηα: ΔΙΡι!-- 

Πεςα τις 9.,0 
Τυοαίσεἶτιια Ατεῖςιι5 Πγοη 5 864. 
᾿γζαοπας 203,Δ 
Τγοατίαϑ ἐρμοτις 45:.8 
Εγοῖας Αιπεπιςπῆς τηασιτοῦ Ἐαυιτιιηι 

107, 

Πνεορατοῦ Αὐτο ΠΟ 

Τιγοουλιείος ΝΙαητΠοΠΠς 
ϑ Ο 
διϑ,ἃ 

οΠ νοοπιοάες οχίταπι γῖῖς ἔΕ ΠΟ Πι .4- 1, {ες πὶ γἱτς ξε ΠΟ Πιττ πὰ δ κα 
τ ππιιπγ πε [ογτίτιϑ εἰς 6:3,Δ 

Τισορᾷγοῦ ῬΠοταρας 1 Γπὸς ὃς ΤΕςΙα- 
Ιοβ5 ααϊἴδι τοπίξοτα ζοπαθδητιν ργα Ὁ 

ἀοσυτοεῖς 46.1.0 
ΤΥ σιεσὶ ἰοσες δ ΔΙ ΠἌτα πὶ οἰ τατι! Ἰεσιθ. 

ἀϊπουίο ἃς σοητγαῦδ 67.,Β.6 
Τασα σα τα [πτλτης ρὶ ςητῷ Ἔχ πτης ὅσ τ, Β 

1γς ρα εαστης Δὴ ΒΟΠλΠοπλ ΔΡΡ 3}16τ, 
ἀπθίτατ Αροίο ͵ο4,Ἁ 

[γο ττσας ἡ ἄστη Ῥγοάϊτοσ 437,8 
Ἰγοῦγσας ΘΡΑΥΓΑ ΠΟΤῚ ἰεσιοίατοῦ 675,8 

[Υοαγσιδ ἀΠηάτΟΓΟ5 ἃ ΡΙΙΟΤΌΣΙΠΙ, ΟΟΥΡΟΓΕ 
τι ζηοῖε νου 6γ8.0 

Γγευγσας [σά αἰττῖα ρα δ σα ραογοσιπι τπ- 
{ταῖς νοὶ σοπτυθεγηϊα Θἴσςε συφςκήνια 
680. : 

Πγεασσις ας ςοπιηηπηΐα ἴητοῦ ἤπιος ἴα 
γνοϊαογίτ 68.,6 

Τγσιγσις βραττίαταϑ αα] ἢ οτὶ εἤοπερεςα- 
πἰα: δου τι οηἱ νασαγα ργοΒιδιπτ ό8:,Β 

Ἐγσυγσιις 4105 δοπογοςίεηϊ δας ργοροῖις- 
τὶς 684,8 

Τυσαγσι 44] οὶ ἀπ] Ρ] Πα πὶ πα Π ταύ πὶ 
τη ππταατῖς 68. 

Γγσατσας 4πο τοπΊρογε νἱχοτίς 6β8:,Ε΄ 
Τγςὰς ἥσαπας 375.Ὰ 
1γἀϊ Ογτο νἱ Γαδ αϊτὶ 720 
Τγάϊα ορα!εητίᾷ τόο,Ο 
Γγ απ ογ Ναααγολμιις ογεατιτ 449,6 
ΤΥ !8πάφγίη ἀποοπι οἰ σῖτα 414.Ά 
τυ απ ογ ἀς ἱπηρτγοιπίο Ατπεπιθπῆιμ οἰ αί-. 

ἴσην ἀϊτῖρις 456,0...4:7 
Τυηάεν Ατῆεπας ορἤ ες 59] 
{γίληδον Γασοἀαπιοποηι γος ’ῬῬο] 115 ο- 

παΐξιις ι 46ι1:,Ε..65,Δ 
Τγίπαεν αν Ασοῆϊδο γεσςάϊτ 407.Ὲ 
Εγίαπάογδριτμυ!ἀατειη δα ἀεξςξοπεπι"η- 

ἄμςοῖς 497.Ἑ 
Ενίβαβογγτο ἀοπα ἃ (οοἱΐϑ ἀττα!ς 8:0.Β 
1.γἱαπ τὶ αἰξετία 457, 
ἐγιδηάετ παοσχίτας τ σού, Α 

ΧΕ ΝΟ Ἢ ὁ αἵ τὶ Ἐ Μ. 
Μ 

ὐβζαοο Ρεταστας Ἀφςί[αιιβ 6.3.4 
Ν δοῦσα οἰλάη ϑιδπτς 973). 

Μαοΐαοη ΟΠ Γοη15 αἸ (ΟΊ ρα}115 υἡ3,Ὰ. 
Μδοβδοη δι οὐδιασιαβ ἰη Ὁ. 1115 ἐστον!) ἐχπ 

{πτοσαητ »74., 

Μδοβίμα ἃ Ογτο [ἀξ 5.0. 
ΜΜΔςἰ ποι ἔα Ὁ] ι..Ὁ 
Μαςι) αὖ Εἰοῖς ἀεβοίσπε 49.060 
Μαοηϊαπι γεθοπι ΕἸ ΠῚ το! παὰϊ ρειαης 

49:,}) 
Μαοιοηθδ ρΟΡΗΪ: 417,6 
Μδεγοηος Οὕσςοος ᾿πξοδητι 340,Λ 
Μδογοηι})η [σσάοσο [Ὡποιζάο πλγόβ 34-5,Ὁ 
Μαάατας Ροσίδειπι ἐιτῆ, ργ  οξ5.34,8 

Μδάγεαηι δά γε τηια ἰπαπι οἰ] τγ γοιιοῦ- 
τατος Ατμ θη Πίος 418,8 

Μαδηάοι ἀτη 15 2.45.1) 
ΝΜ δηάτὶ ρ᾽ δηὶοῖες 6.5. Ὁ. «τ6.ἃ 
Μαίαάες ρει Οαιγἤογυγῃ (δ ἀπτίοποηι εἰ - 

ἰοραίπις 40.Ὁ 
ΜΜασδέίε σαποῖα “405,8 
ἸΜΜασιὶ ξουίξιτιμαπταγ ὰ Ουτοὸ χ0 4.8 
ΜΜασιταῆιι Ογτιοχντθο ὈΕΙ]|Ὸ σαρτα ροιτο- 

ΤᾺΠῚ ΡΥΤΠγ ΙΓ 45 6115 εἰιραῃς ἕ 

Μαρι Ογτὸ ρταοριμης σὰ Ὁ ςο ουῆςες 

196.Ὲ 

ιο 

ἸΜασιίζον δοπα δι πταΐα ἀοσοης 34. 
Μασιβοῦῖπιαυ5 ὩΠΊΟΥ 1 4,1) 

Μαρηξγατιδτηςοίατα τη εοὐΐος οι Β 

Μακίζγατας (υδαϊτιςιπείιονες εξ ἀεῦθης 

ἰ9ὲ ἝἜ 

ΜΜαριγαϊαιπ οτατα πὰ ἢ] Πτητ πιοποῆς 
τι 67.) 

ΜδρΙ ΑσιμΙΠΥ ΡΟΣ ποσί εἰςθο 7 9.0 
Μαστῆγαοθιις Ῥατϊογὸ ἀοζομτος Ραοτι ὀρ α 

- Ρογίας “ἃ (ἄχ τό:.5.6 

Μαιϊοῖας αποπτοάο τη ἐχοχοῖτιν σοποιλιαῦ 
Μαίας ἀδεγισπιφητιιη ταις 15 4υϑει ἔα τας 

τἰρας ἰρο]τὰτὶ Ἐπ 79 ΘΕ 
Μα] σοῖς πιά τ᾽ 7,Α 
Μμαϊογιπι σοπαοτίατίο ντγτατὶς Ἔχ τῇ τί. 
Μαποῖρὶα ἰσοιτατε ἀσπαητιγὰ ς ντο ῖ τ 
ἸΜαπεῖρία νετὲ ἐϊοοθατεῆς ϑοοίατος αὐ αἱ 

Ἰυατη,ιμ «αι οΠΠδτισπογασεης) ἃ 
Μαπάαπα Αἰϊγαρις Μιοάουι ΓΟΘῚΣ Ἅ6 
ΜΜαη πα ΟΥυῖ πτατοῦ 1014. 
Μαπάσμα ἃ ρᾶτγεπι Ἰτοῦ ἔδει Ογτυπν ῃ- 

ἰττην ςοῦπι αἰἰάμπςεῃς 8,8 
Μαηάσηατη Ρεγῆδπῃ χοάς Ογτο Εἰ οαραά 

Ῥαῦγοπι το]τέξο 1,5 
Μμαπάασδα Ουι 8 [Ἀτταρᾶς 231,4. 
ΜδηιαΖεπὶβ νχοί 48:.ΔᾺ 
ΜΜλιῃϊαὰ Ρ]ναυ πα, ΖΟ δατγαρίατιπηροῦγαῖ 

43:,8Β 
ΜΜαηΐα ειπὶ ΡΠ αγπαθαζο γαλ]ταῖ δάπιογίις 

γίος ὃς ΡηΠάᾶς 4“81.Ὁ 
ΜΜδηῖα οὐ ἢ]το ἃ Μ 1414 σοπεῖο ἱπιριὸ οο- 

οἰάϊτις .5:,Ε (τα 

ΜΜαητίηοα ἴῃ αυ]α το Υ βαττες ἀΠρευία τ: Ἐς 
ΜΜαπιϊπεῖ ππτοῦ νεὶδ πα ἀσσιοτε ςορ 3 

τοῦ “4.8 

ἸΜαητχίποῖ Ὁ Οτοβουηθηῖς Γῇ 64,8 
ΜΜαπτιποὶ δυχΊπτ ρεῖυης αὖ Ατοβάϊα οἷς 

αὐτατιθιις ο4:.Ὰ 
Μαδητὶπεῖς 6 [την Ἰηβοτε Ασα ῇρο "δ. σι, 
ἸΜδητιποηίεβ χσίπις ππσεηϊδιις οἰτοτα ας 

εἰαίτατοπη ἱποῖριηξ 69:,α 
ΜΜδηττμοιις 4108 
Μδηιις ᾿ητγα πη Πί ἢ ΠΟ τίποτ 41.9.8 
Μδπιας αἀπιοισητοηι πρίοτγαςς ἀπιίπαπι 

ΟΡΟΠΊ Οροῖτος Ζ27,.Ὰ.Β 
αζδει ἃς θοϊορεβ 480,8 
Μαγασαὶ Αὐα 5 σΟρΙα5 29.ΔῚ 
Μαγσᾶπρα ὀρρί πὶ 635,0 
Μαισαπεοηΐος Ασταιῖη Πάξνεπογαητ ον 
Ματίγα τῇ τΥ̓ ῬΙΆτι Τὴ ςεσιάηλίπε νιέϊο οἰτξ, 

ἀοτγαθις Α ρο Το 246,8, 
Ματίγας βιιπιοη νηάς ἔς ἀϊξξιιηι 114. 
Ματτεαβεῖῖο χιαίοπι ἴς φογεσο Ἰπηρεγατοῦ 

ἀςῦθος 36,5.0,5 



ἩΜαττία νἱυἱατίοπες χός, 

ΜΜατῖ] αἀεποσιπι ἴπ Πηΐθιις τα Ἡσγαεὶοα 

374. 
ΜΜδίςα Βυιυῖας ἀ:6,8 
Μαδιεγρασιίβεϊς αἰτογιπι οχ ΒΠΠς᾽ πγασὶβ α- 

τηδῖ 245,0 
ἸἩΜδτεγίβπ]τα5 4ιΑ 1 οἢπ ἀεθεατ: υἱάενχο- 

ΤΕ ΠῚ 
ΜΜατγίθιὶς οαριάϊταϑ ἔσεται πατγίεη ἀ! ἱππατὰ 

γ716.8 

ἹΜαιγιπισιϊα ράγεπείδιι ρεγηγττξάα 28,8 
ἹΜαιγιπιόπίιπι ιοα οι ςοπυιοπίατ ἀε- 

Ἰισεῆ άτιπι 223,8 
ἂς Μαιγίπιοπῖο 836,0 
ΜΜδιίγοπα οἤοϊτπι 827,0 
ΜΜδιυίοϊιις 665,Ὰ 
ἸΜδιυΐίοίιις πηασὶ δειξαπῆ ὃς ΑἸππὶ οδάεης 

Αφοίηαὶ Ρεππαίοπε ἀοπηιπι οἰ πη εἰαῆε 

ΕΣ : , δό3,Α 
Μδιυίοϊεῖς ρεσιιητῖς ᾿η νἴτιπι ΠΔοςἄα: πιο η 15 

ςοἸ Ἰατὶς Ασεἤίδιιπι ἴῃ ΡΑΙΓΙΔ ΠῚ ΓΟ ΠΊΙττῖ 
663,8 

ἹΜαχί πιὰ ραῖς μοπηΪ πε Πη δος νἱγος θΌΠῸ5 
εἴτε ἤατιητ χα θεπς ἤτπητ ἀε:ρῆς ργοπιο- 
τι 6.1.0 

ἹΜαΑχι ΠΊΠΠῚ ὙἹ ΓΕ 15 ΔΥΘῚΙΠΊΘΠΤΙΙΠῚ ΥἹΓΟΥΊΙΠῚ 
Ῥτγοθοσιιπι ςοπίπετιάϊης σαπάογε ιοοΟ, 

Μεςβαπισάγιπη ἀστίπι πα νἱτιρογατίο 87,6 
Μεάας Μιμηῖςες Πππ4τοίτις ἃ Ογτο ΜαςαπῚ 

γχοσγεπιρετῖς 14.Ὰ.8 
Μεάδς ποπιεῃ σαπῖς 9ὃ7,.Β 
Μεάτὶυθεητες Ογγοράγεης 2Ὁ 
Μροὰὶ Οἴαχαγὶ ἀαητ πιπηεγα 147,4 
Μεαὶ στάσις ἰαρογαητοβ ὑσιης ὃς [Θςαπτ 

369,8 
Μεάιὰ Ρεγῇς ᾿πιροσῖο ἐρο]τατὶ 308,0 
Μεάϊ φιιιπηὰ Πατῖο ἀςἐςοΠδηττασίας πιὉ- 
᾿αὐξιηπτ 4308 

Μεαϊα σησγιις φιιδηζιις 5..Ἑ 
Μεάϊοα σασπα τππῖτο ἐρ᾽ ξἀτάϊου Ρογῆςα 9, 

ΜΜεαϊοὶ δκ ἃ οἰπίτατιθιι5 ὅζα ᾿πιρογατουθι5 
αἰζσαπτι 29.Ὁ 
ἹΜεάιο 1π| γα πηεπιοσιπε ὃς πε ἀϊσαπηεητο- 

τατα 4αλθιι5 ντηταγ, ποπηιπαηοῖῖς ἐς- 
Ῥεπε 1. 

Μςἀϊςϊ οἕξο ἄς ΠΠσαηταγ ἵπ ἐχογοῖτιι. 311,8 
Με ἀϊοι Ἀτοιπατοῦιθιι5 σοπηραγαπτατ 29,0) 
Μεάϊοος ορτίπιος δά 8 δοσου τ υσιι 21,8 
Μεάϊοιιπι νεΠΙτῇ οἰ σείτατσιτΟγτι5 206,8 
Μεάϊςιις ϑγγαοιδηιι5 νοηατη ρτόρ του π1α]- 

Ἰεοϊμηυ!ξδοατ οι ἤαχαση ἀςιηάς Πίϊοτα 
Πείςσις “78,4 

Μεάοτιιπὶ πιο Ποῖ 5 241,Ά. 
Μεάογαμπι σοτρουῖβ σμἽτι5 85.0.Ὁ 
Μεάοοις Οἀτγίαγιμη γοχ 4046 
Μεδοίβαες πη οῖι5 ϑθατῃῖς 395,0 
Μεάοίδαος οοπαιογίταγ ἀε ̓ πϊατία σταςο- 

ταπὶ 418.Ε 
Μεραθαὲες δριτμγίάατα ἡ 666,8 
Μεραδάτες αν Ασο!αο αἀδπηατιτ 666,8 
ἹΜεραθατεβασοἤίδιιπι οἰσυϊαγι ἃ σοΓοάίθης 

τορε Πταγ 666,6 
ΜΜεραθυζιις Πΐδης δ άϊτιμπι5 3.0, Α 
ἹΜεσδάϊηϊ Ογτὸ ΠΡ ἀϊτὶ 1, 
ἹΜΜεραὶοροϊτταπι 64:0 
Μεράριογπος Ρογία ἱπτοσῆοῖτας 248,4. 
Μεσαγά ντὸ5 9φ:9.Α 
Μεσαγις ΓΥίδη τι μοίρας 830,8 
Μοραγθιις ταῦτα: Ιατγαρας 230.Ε 
Μεῖογε ρα δ] οὺ, αρι Ρογίας ταγρε 7Ε 
Μείαπάερτα 40. 
Μείδηϊο Ομ τοηὶς ἀπ Πο ρας 97}, 

Μοϊαπίοπι Ατίδητας ςοπιμσῖαπι Οὔ τρὶς 

ἹΜΜεϊαπιρρὶς ἀιτγγαπηθιι5 7 1.,8.6 
Μεϊαπιρριις ἈΒοάϊεης (Δ}π|15 ἃ πλαπῖθιις [- 

ῬβΙογατιβ οι ας 489,4 
Μείαποριι [᾿σδητπὶ Εοσατιις 590.Β 
Μεΐςαρες ΟΒΙγοη!ϑ ἀπ ςῖρα]ς 97:.Ὁ 
ΜΜεΐξασετγ ρατεῖβ σα]ρα ἴῃ ςα]απιτατεηνίη- 

ΠΤ 9 αι ΤΙΝ 
εἰάϊς 973,0 

Μεϊτεηίες δ Αὐμοπιθηῆθις δά Ῥε πὶ ςοη-- 
ἱπη σης 41. 

Μεϊπορμάσι ΤΉγαςες 415,0 
Μεϊϊειις δοσγατὶς ἀσοιδτοῦ 803,Ε 
Μεῖῖς (ΟἹ ομῖοὶ ν15 ὃς γεπεποῆτας 342;4.8 
Μεο Τμοθαπας 466,0 
Με οΡῖιι5 νηιιδ ἃ τι σίητα τγγαηηὶς 461,8 
Μείπτη παιῖσας ΡμΑγπαθάζιι5 “360 
Μεπιοῖία ἕλος ςογγιπηρίτας πἰΠ ἐχοοὶα- 

τοῦ γι4.Ὁ 
Μειποσίδπη Ογτὶ ΠΛ Π|τε5 πλιγαπταῦ 13. 
Μεπαίσυς δος ἀπ πη ηῖι5 “14.Δ 
Μεπάδεϊιπι οὐϊοίιπι αριι Ρετᾷς 63,0) 
Μεπάδεϊσ πι}}1 ἱπτεσγοσατίοπὶ οἱδ Ὀρις 

4: 512,0 
τη Μεπάαοϊο ἀεργοιεπάϊ, ἰπιρεάίπιεπτο εἰ 

δά νοπίδπη ςοπίξιιεπάαπη 6.0 
Μεπάδχποη αἰτυπὶ ἰδέας, ΤΣ (εἰρίμπη νἱ- 

τιρογάς δόγ,α 

Μεπεῖμειις ὈΒΙτοπὶς ἀἰοῖραϊας. 973,Α 
Μεπεῆποο Οταοσιιπὶ ῬγΙηςΙρΡ 5 οχοαρῖο 

Νεῖίζτςε, είΕ τυ οσοϑθ. Ποῖ τοῦ εἰς 
᾿ ΖΕ τϑητιῦ 974,4 
Μεποη Τπείριεηῆς 176.8Β 
Μεποη ΤἈεία]ις 245.Ε 
Μεποῖς ΤἬΟΘΙΔΙΙ πιοτες δε πιάϊὰ 12092,Ὰ 
ΜΜεποηὶς ἀϊγα τηοῦς 195,Ἀ. 
Μεηρὰ ςοτροτς ἴξογοτα [ΡΊ πε ΠΠπ|ὰ537,Ὰ 
ΜΜξηϑ5 φοσριιδ5,οι πο ῖτ,σαδογπας 218,Α 
Μεηίὰ ἔπιρα]15 αριτὰ δραστάπος 680,6 
Μεγοάτοσῖσιις οαίετα ἰΘααςητιθι5 ]οχ ὰ Ογ- 

ΤΟ ΠΠΡΟΠΙΓΙΓ 163,Δ 

Μετγσάτιγα 41:5}1ς5 Ατῃςηΐς 9:2,8 
Μοεγσουτγία!ο5 “ξατιιας 919.8 
Μεγειγίσιπι ΠΊΟΓα 5 7 83.Ὁ 
Μεεχ ρα πηῖ5 ἐπιρτα, 44}1ς 9οι7,Α 
ΜΜεΙρι]α οἰτῖτας 308,Ε 
Μεήφηι) ἔλυισπτ Τ ἀσε δα πο Π15. 64:,0 
Μοῆϊς χυοπιοάο τεγεπάδ ὅζ Ρυΐζσαπάα 

86:,0 

Μειηγπιηά «410 
Μοτμυπῖηα οαρῖα ὃς ἀϊγορτα 444.Ὁ 
Μετῆγτλπαιις ρΟστι5 4340 
Μειγοροϊις ντθ5, σι Μοίγ παεοογιπι]ην- 

ῬΕΙΙ) ιαῖ ατχ σοητιποθαταγ 3.2.8 
Μδειις δετγεριάδτιο πὶ Ἔχογοῖτι Οὐςοογιπα 

3:.,8Β.06 
Μεεις Βοπηΐηςς οἰγουπηίρεξξος ἕλος 768,0 
Μεειις Βοπηῖπεδ ναἰ άς ἀειεέξος το ἐϊτ 64,6 
Μετιις ἰη ὀχοσοίτη Ογτὶ, ογατίοπς οἰ μι5 ΡαΠ 5 

19,4 
Μετας οπηηίϊιπι στα] πηιιπν Παρ Τοἴτπα 

66. 
Μετισ,ορτίηγες οτος 967,Β 
Μετιις αι οβτοίας 1.4.8 
Μέεεσις 414 ὃς 4ι4}15 66,(.Ὁ .ΕἙ.67.4 
Μιάα ἔοπς, σιοπιὶ ΜΙάΑ5 ΡΒτγσιπὶτοχ υἱ-- 

πὸ πηίσιυμς ξοσταγ ἀαιηὰ διϊδηνιπι τς 
Ρε ]οεχὶς 47,Δ.8 

1η Μιάεις τα πλι}15 οαἵτγα ἰοσας Αγομι ἀπχιις 
δι, Ὁ 

Μιάϊας Μαηΐϊαπὶ Ζεηὶς υχοσοπὶ Πιοσας 
481,5) 

Μιάϊας Μδηῖα ΠΠτππὶϊητεγῆςις 48:1Ε 
Μιάϊα: οπιηΐς ροΐείτας αυτοσατιιν 485,8.Ὁ 
ΜιΙεῆα Ογτὶ ρα δία πιά δαξισὶς 270,Α 
ΜΙςΠ) ἃ ΤΙΠαρμεγης πασαστ τ. 144,4 
ΜΙΙοΠῚ οατ α4 Ογταπη ποι ἀςξεςοσίησ 267, 

Β.Ο 
ΜΙ]ςΠ) ᾿πτουίς ] ἃ φιιθιισ 4 Αττῖοῖς 413,Β 
ΜΙδτιπι σε ς ἷζ44,Δ 
ΜΙΙΙτανὶς ἐχμοτγέατίο φιά ροῆτς 84.Ὰ 
Μηπτασῖς ογάο ἱπ ἐχογοίτι Ογτὶ ζ205,Α 
ΜῃΙταγῖς ταὶ ἀριᾷ Γαοςάα:πιοπίος ἀπ ρ]1- 

πᾶ 68. 
Μητοπι σαατο ρα] ατῖτ, Χο πορμοη ἰηάιοας 

367,Ε Ἶ 
ΜΙΗτες δά γος σεγεη ας ἐχοϊταπαϊ γε 15 δ 

τεδιις «7,8 

ταὦ ΜΠηΠτος δἰαοιες τεάάςπάος 51}}] (ατῖις 

ιὰπη ρεηι ηϊςετα 30,15 
ΜΙΙτος Βοπὶ ἀππι πεσίεξξι! Βα ἐπτιιγ, παῖ- 

πὰ Δίαςγεβ τεἀάϊιηταγ 1475, 
ἴπτοῦ ΠΉΠΠ τος ἄπος., ςοπτγοιογῆα ὃς ει π}}}--- 

τιι5 21.7,}.8 
ΜΙΙτος ἐχεοοπ 30,8, Οὐ ις5,Δ 
ΜΙΙτες Οταοὶ δάπιετίιι τεσεπὶ ΡῬγοῆοιίοι 

ποϊπητ 210,8 
ΜΊ]ῖτε5 σταοὶ οὐ]εἰς ρσο γατίθις, αα τγαηϑ- 

ταϊττε Πἀ11ΠῈ τη ΙΓ 227,0 
ΜΙέες ἰσπαιη ξιοῖδ σοπηρασαπτατ. σ0,Α 
ΜΙΙτες Ια τά φητιγ ἃ Πετου 144, φαδά πα}- 

Ἰασα ᾿πτατγία αἴξεζάσι πε 487,8 
ΜΙΠτος πλα]! ἀ περ] εέξι! πα θεπγαγ,ρσοπι- 

Ῥιίοῦδϑ δα σοπτιπη 6} 1 τε άιπτιγ 147,6 
ΜΙΪῖτες ποη ἐπιτγεπεῖθιις οἰ] τατιθ 15, πλαῖτα 

πηρόῆτά 4“6,Ν 
ΜΙΠτες τε ε! τς ΑἹς διά 434. 
Μη ρτεσατῖο αι! ά βαςετε σοπαεηίας 42) 

Ἑ 
δὰ ΜΗΙταπῚ 411 πλϊπιις ἸΔοπεὶ 24.8.0 
οὐπὶ ΜΗ ΠΡι5 πο σε ΠΑ ΓΙς ᾿π οἰ ςητὰπ 4- 

σις Μηδῆρριις :8..Ε 
Μιπεθιις [ξ ἐχογοίτιιγι ργαπηῖα ρχοροπ-. 

ἴπΓ τὴ ὁγ5νΆ. 
Μιπτὶς πη ἐχρεάιϊτιοης Ογτσὶ (Α]αγίυπὶ πηθη- 

Ἡσααπι Π2ΥΊΓας 2.1.0 
Μῃΐταπι Ὀε Πςοίοσιιπη ἰδιῖς 24.0.Ὁ 
ἹΜΠΐταπη ὀχογοϊτία ητο ρισηᾶπι 4:.,8 
ΜΠΠταπιὶς ει 41 τῳ, ἃ 
Μίτοογτιμες Τῆταχ τγαπϑῆισα 2γ6,Ὰ 
Μηιὰ ςδατὶοΐη ρυσἀδιοης 963,8 
Μιπάδμαις ἀϊιχ 418,8 
Μιπογια ἔδητπα ργοίξετς πος πἤηπι ..3:,8 
Μιπεχιια ΓΒΑ ορμοσὶ εἰΐσαπτασ 883,0 
Μιηῖο ξιςατούςοοΐοῦ 8470 
Μιμτι αὶ ἀε]σεπάϊ 6γ.Ο 
Μιπίξγος (ατεηίδς, πος οίξ, αἀρατίτοτες 

4ποίοςο Ογτις μαθιεγὶς 440 

Μμοσγίνιος οὰγ ἀϊςατ Οτςοος, (ΑἸ Πτγατί ας 
4438 

ὙΥΠΤΟΙ ἀερνθα 46:8 
Μιτῆγαιιβ 11π|5 Πραγίαας ἰογοσῖβ. Χοσχὶς 

454.8 
Μῖτβγες ποπῖῳ 5015 ἀρ Ρεστίας. τος, 
Ρεγ Μιεβγοπῖας Ογτας 820,0 
Μιτβγαάαδτος ἐχβογάτογ 3090. 
Μετβγδάατος ἃ Οσσσςῖς ταυτρίτον υἹέξιι5 308,8, 
Μιτμγαάατος [γαςογία ἃς ΟΔρρβάοοϊα: ρχας 

ἐξέξας 4τ75ἃ 
Μιεβυαάατος ρατγῖβ ριοάιτοῦ 239,8 
Μπαῖρριις ἀκ οἰ ΑΠΠἸολαςεάςπιοπίος 584,8 
ΜμοΠ]οςβμιιον πα ἃ τγίοιησα τ γατιπ!5 461,8 
Μπεῆεμιάος νπιι5 ἃ τγ σίητα τγγαπηὶς 461,8 
Μοδετατὶ τιιγρία οτίαπηῖπ οσςεῖτο ξισίμης 

20,8 

Μοΐας αἰπατίας ςαάπης ἱποοῖα: Οοτίοτας 
γγδ!ς 260 

Μο! Ποῖος Μεάδογιπα 24τΆ 
Μο]τοῖος τεάάις ποπιποπὶ ἱπι ΘΟ Π]Πυπα 

737.8 ᾿ ᾿ 
Μοπτιδηϊροριΐι 409,1) 
Μοπιιπιθητα 4ι14}14 οἰαρογαπ αὶ 673,) 
Μοπιιπτεπταπῃ Αργαάατα, Ῥδητπςα, ὅς Επ:- 

πιοπογιπὶ 186,Α.8 
αὐ Μοπιπιεπτιπὶ ἤιαηι, Ρεσίᾷς οπηηα5 δὲ 

(οοἷος νας Ογτιις ἱπυϊταγὶ 138,8 
Μοτγεϑ αἱϊσυῖις ετίαπ) ἀς σεθιις φοίτα οχα τ 

Πιπιατὶ ροῆς 671,Ὰ. 
Μοτδιις,ποη ἰοςοὶς αἀξαιοπάδπι νγθδη:- 

ταῖεπιὶ 674,8 

Μοη εἴ παταγα 973,4 
Μοτίςπάϊ εἰπηοῦ οπηηῖθις σ:6,8 
Μοχίεητες Βιξατα ργσποίσαπε, ἀρ Εο- 

ΤΠΟΓΕΙΠΙ 7ο7,Α 

Μοις Ογτο ἱπίοπιπίς ργαάιοῖτα 233,}) 
Μους ποπεῖϊα, τιγρὶ νῖτας ργαξογεπἀα 683, 
Μοιτειρίᾳ πεσταγρὶβ, πος ποποίϊα εἰτιοου Ὁ 
Μοτγτίε ποῖεις ἤοπ Ἵχυϊζαπάμπηι «64, 
ΡοΙΕΜοττιεμ!αιιάαγῖ,α δ Ιαπχοητατῖο εἰξ,ς 4 

«ποοζηϊιπι 6 γι: 
Μοχ- 



' 

ΧῈ ΝΡ Ὁ Ν Ὁ ἘΜ. 

ἸΜοττεπιποι ἀεςει πξξι ργοίξηι! τοου, Αι 
ἸΜογτεπι μα 5 συίοτς δηΐπιο, αιιαπὶ50- 

σγαταδ ταις 816,8 
ΜΜοετεπὶ αὶ ορῖδης ἀιό,0.Ὁ 
ἹΜοττὶ πι μι! !Ὅπαπο Πημἶλις . 237,Β 
Μοχτιο Αργαάατα ἱπιπιο δίς Ογτις τ8ς,Ὁ 
ἹΜοετιιος Ἔχοίταγε οστιαπη σεητος ροτιοτιιης 

973,8 
ἹΜοττιιος ἐεροϊῖγε ρεγπχίτεις Ογγας ΒΑΡΎ ]ο- 

ἢ1}5 19.,Ὁ 
ἹΜοΞϑΡεγᾷσιις, οιιπὶ οἴσιο ςοσπατὶς γαϊεάι- 

ςεῖς 21,Δ 

Μόσυνοι ἀοπιις ἐ ἴίσπο ἐχεγιιξξα ἀρὰ θοὸς 
αὶ Μοίγπα:εϊ ἀϊςιιητας 3... 

Μοίγπα:εῖ Ροριῖ 457. 
Μοΐ Ποσοὶ ΟπηηΠ πιαχίπις δαγραγὶ 314,0 
ὙπελαλΩΣ, ἰῃῖγα ἔμπας ᾿ἰσπςας ἀοπλις οτος 

πχατὶ 3.3} 
ἹΜοίγπασςοσιση τεσῖο 311,Ὰ. 
ὙΔΕΣ αἰ ἰδοδόδὸ ἁτηηάτασα ὅζ νυ τας 352,4 
ἹΜΜοίγπα:ξοτιιπὴ τοῦδ ὃς ρεξζοσα ἤοτο δη- 
τας π}} ριέξα 2.4.6 

ἽΜὨοτιις οαἰοτοπὰ {ἰδ πα πηἶγας 368,0 
Μαισιιπὶ πος ἐπλίτσεσς πος ἔριιοσα ἔτος νο- 

ας Ογτὶις ζοδ,0.Ὁ 
Μιμηϊογίαριθης {ιιπὲ 846. 
Μυτοτ βιζαῖα 847. 
Μιμίεγος (δ ὃς βάσιμος ριιοσος ἀςίαχορις- 

εἰριταης 338,4 
Μιμιοτὶς ρυ άϊἴςιις ἀπ ππιι5 13,8 
Μιμιοεῖξ πατιιγαπὶ δά οιιγᾶς ὃς ορογαβ ἀο- 

πλείξιςας Πεις] ἀοπεᾶτῃ ἔδοϊς 828,4 
Μιμιοτὶς ογηδτιβ, δα ἔοίτος ἀϊες σοπηραγα- 

τι5 844.Ὲ 
Μιυητεσῖς ρυιάϊοα ὃς νἱτιιπὶ ἀτηδητὶς Ἔχεπη- 

Ρἰ πὶ γο,Β 
Μιηίογιπι πη ΑΠγτίογιιπι οαἴξτὶς εἰπίατιις 

36. 

ΜΜυπάις 4] ἃ δορμΙΠἸς νοσατι, πιο, αὶ 
ἹΜιυπησί ρια Ρεγίαϑ ταγρε: νἱάς Ἐχίριοτε 
Μιιπθτα Ογγις αρίθηβ ἀοπας 2:4 04} 10 115 

20,.Ὁ 
ἹΜυπετὰ ἀδητιὰ πη} τἰθιις Ογαχασὶ 147,4 
Μυπεῖά ΠλΠΠτ ριι5 ργοροπιηταγ, 499,Ο 
ἹΜαπεγὰ τορία σείριμτ Απτίοςμις ἰεσάτιις 

6}. 
ἹΜΜιπεγῆ Ἰατρίτίοπε Ογταβ ἐχςε ας ΖιοΒ 
Μυπγομία 47:,Ὁ 
ΜΜυι Ατμοπιςηῆιπι δά τ θίαγιπι σαητιιπι 

ἀϊγατὶ 46ς,Ε 
Ματο ΐσηεο οἰηρσίς Αἰοϊδίδάες Ομαϊςεάο- 

Ἡοπ 435» 
ΜΜιυτος γείζδυγαης Αὐβεπίεηΐδς 4“1..,Δ. 
Μιιγος Ατμεπαάγατη ᾿πἰζασγαῖ σοπο 537.8 
Μυτχας Μεάϊα: 282.Ε 
Μιυηϊοϊ ἰξπαροτ ποι φιϊ ἐχοοσίταης 35,0 
ἐπ Μυποῖς ὃς τοθιις ὈΕ Πςῖ5 ποιιᾷ ᾿ππεητᾶ 

(ητίη ργατῖο 3596 
ΜΜυτατῖο αι τ ραυϊατίπι ἃ πατιγὰ ἔεγτγὶ 

Ῥοτεῖῖ τό,Ο 
ΜΜαυτας ΠἸτ5 στα 181,0 
Μυταϑ ροζτῖιι5 477,Δ 
Μγτίδπάσιις πιαγιτίπτα ῬΒαπίσαπι οἰμῖτὰς 

ΓΕ δ τῖς 25», 
Μγτῖπα ὃς Οσγηϊαπνγθες 481,4. 
Μγῇ 303,4.43. 
Μγῇῆ εἰἠυίάαπι ὃς φαάτιοσ Ογεζοηπᾶ [ἴγά- 

τασοπηᾶ ΠΟΙΑΌ1]ς 349,Δ. 
Μγίμϑίαίματοῖ 3718 

Ν 

973,8 ΑΙς πιάῖογ ΟΠ τοηῖς 
ἽΝ: (οἱ]ο ταῦϊτιι ρα τίσοτς δα] 

408, 
ἸΝασίππι νίις 7:.,Ὁ 
ΝΝαγιβεοίαπι 628,0 
Νιαδυτγτίαπῃ Ρεσίλτι τα ριοσὶς το ΟὈίοπο 

ἄστυ .8 3" 

Νδιίοπες ἰπ ςαὔετῖς νὉ] πγυΐτα, δογοῖα ἔδοι- 
Μιὰς ράτεης ὃς ογάϊπεπιίςγυδης 227,8 

ΝΝδυα]15 ρα σπαϊητοῦ Γγίδη ἀτιιπι ὃς Α πτῖο- 
οἴιπὶ ΑὉ Αἰοϊδίαἀς ΟἹαΠϊ ργαξεξξιιπι 
44170.Ὁ 

ΝΥαιια]ς Ατμςηϊοπἤιιπι αοῖος 4466 
ἸΝαιια]ῖς Ραρπα Ατποπιοηἤιιπι οπὶ [ἀσο- 

ἀπτηοηιῖς 177.Ε 
ἸΝδυϊρᾶπάϊμιπι Εἰ1ΠΊ Ρ᾽15 ΡΟτίι5 “14 Πὶ οἰΠῚ 

1ΠΊΡ115 204.6 
ΝΝαυρδτοηος ἰςοιπάα ἤλητο Βοτεα, σιγὰ, 

βδητε Αὐτὸ 365,0 
Ναιραΐξι ντὺς 432. 
ΝΝδυρ τα ντθς 4.0 
ΝΝαιμῖογ ἀκα ἐ ιεϊςπάα ξατῖπα αιισίξιις 756,4. 
ἸΝεδπάτοηίες ἴῃ ΖΕ οΙ Τάς 485,8 
ἸΝεςοττας ορτίπηα πα σ τα 43. 
Νεσ!!σοήτία ποπηηίθιι5 αιιαητιιπι ποσοαξ 

769,0 
Νεπῖεα 30 
ΝΝεπιο ἤης στ πιϊπς νϊαῖς 591,8 
ἾΝεο τ Πῖτος φοπῖγα ΧοΠορΠὄτοπΊ τιιπ11}}- 

τυᾶτε ξαοῖς 36,0 
ΝΝεοάαπιοάαϑ νοχ αι [ἀςοπιοὶς 436, Ἑ. πὶ 
ΝΝεοη Αἤποηῖ 349.Ε 
ΝΝερταηΐ τεπηρ τὴν ποΐξιι σοπβασταιίτ 

5:6,6 ἢ 
Νέρτιιπο Ρααπα σαπιιπτί δος άςπιοηι) 533. 
ΝΝεργαπαβ τεγγαπι Πιςοιμπς 533, 
ΝΝεῖζοσ ἀΠοἰρυ]ις ΟὨΙγοηῖς 27:0 
Νείζοσις νίστιις οπητιπὶ ΟΥ̓ ΟΟΓΙΠῚ ΔπΓο 5 

Ρεσιασαῖα 973,0 
ΝΙΓΑτομα5 Αγοαβ ἀσσερῖο νπΐποτο ἰη γθηττα 

1πτοῖτίπα πηαῃιθιι5, τη οαττα γεροσταιῖς 
188. 

ΝΙοῖας ΝΊςογατὶ ΕΒ. ἴῃ ἀτσοπιξο 415 Π1}|ς 
Βοπιίηςς Βαθιυῖς 9250 

ΝΙοῖα ρογεσεγίηὶ σ4115 849,Α 
ΝΙςοΐοςι5 “4400 
ἸΝΝΙσοσ Δο1 465 ἀπ Ο1ΓΙ ΠΊΡΟΓΠΠῚ 76:0 
ΝΙςοπιδοΠ 4ς5 ἀριιά δοογάτοπι σοπαιεεῖ- 

ταῦ ἀε ̓ πηραγίο {δ᾽ ποη ἀθείατο χός, Ὁ 
ΝΙςορμθθιις Ατἰιεηϊεπῆς ργαίβέξας η Ογ- 

{Ἀεγ}}5 τε τέξει 36.Ε 
ΝΙςοίτατις ρα! μεσ, ἡτετέεθας 4716 
ΝΝΙπ 65 (ΟΠ τᾶς ξοη τὶ, ΟΠ !ςἀΔτὴ Παΐττιι 330,0) 
ἸΝΙαεβης ᾿ππηρητὶς ποςεᾶτ ο ρεῖ 645 ἃσὶ ἀο- 

Βεης, 414 ξαοϊ πη άπ 3338.6 
ἃ ΝΙαῖς ρόγρεσιο αἱρεέξη οοι]ος φυϊάδπι 

Δηλττηῖ 320,6 

ΝΝοέξα οἰ οπὶ ΠΙεητῖο Ργοβοϊςεπάιπιπι 
50 

ΝΝοέξιι πιαρὶβ δαγῖθιις φιᾶπι οι] ς Ππσυΐα 
Ῥοτγοιριςπάα δ ασοηήα α:.Ό 

Νοέζυτπα ἐχοιδὶς σαδπὶ ὈτοιΠΊσηα: οοη- 
{ιταεηάς 5356 

ΝΝοε5 Ποπιθη σδηῖς ὃ οϑ͵7,α 
ἸΝΝοίςετειρίαπι ργοιεσρ. 5γ76,1.797,Δ. 
ἸΝοτίαπι Ατεῖςα οἰ δΠς παυῖσας 43,6 
ΝΝοιια! 15 ραγαπάϊ γάτῖο 866,8 
ΝΔο σαρῖτε ριισηατζιιῦ 263,0 
ΝΝ ΠΑ οἰυῖτας ΟἸαοουαση ντγιπΊσιε παρ ος 

Ἰϊπιιπι δι ση ἐχοερτῖ5 Ατμοηιθ 697,Α 
Να11Α ρᾶτς σογροσὶς 1η (αἰταιίοης οὐϊοίᾳ 

877.Δ 
Νὰ τε ϊπάϊσετς ἀϊαϊπυπι εἴπ ςεπίξι 50- 

οἴαῖες ΖὮι, Α. 

ΝΝρείας ἀπτε δάμπ]ταπη στάῖοπὶ ἤοτὶ ποϊῖτ, 
Γγοαγριις 6γ6,Ὰ 

ΝΗυτγιπηθητιπι ας ςἀιισατίο Ρτϊποριιπι 
εἰχ οπιηϊαπι 733,8 

Νγίαπιοης 995,4. 

Οο 

Ὧ"- πὸ ἱπιροσγιασοηταῦ ἀριά Ρετίας 
ΡτοΒΙ δίτιιπη 240.Β 

ΟΡεάϊεπτες ψιοπιοάο τοάάςξη δι τητος 
3.0.Ὁ 

Οα ἀϊεητία τᾶτη ἴπ ντῦς άπ 1π οχεγοῖτα 
{ἀπηπηιπὶ θΟΠιΗΤΙ 683,8 

Οδα ἀϊεητίαπιρτίποῖρι ργκίϊασς ιαὶς θο-- 
Β:ΠΊ 2ονΑ 

αἀἁ ΟΡ ἀϊξτίαπι νει ά τί ροει ΠἸπγῇ ρετ- 
ἀπισαπειιγ 668,5 

ΟΡσάπιης ἔλοΙ]ς μοπλίποϑ οἷς φιος ργα ᾶ- 
ΤΙ πος ρυταπς 764,0 

ΟΡα ἀϊεπεῖα αιια]α Βοπιπὶ φονΟ 
ΟΒίοπίοσιιπὶ ποιὰ αὐ ῃςῖα,, ςοπαμίτιης 
Ῥεῖ 241,8 

ΟὈίοπιίαπι ἔμ πιες 104,8 
ΟΒίοπιμῃι Ρογοιιπι .Β 
ΟίΌρ ιασιις 4υῖς γϑο,Α 
Οεἰοίμηι νπιιπὴ αἰοτο ἀ ἘΠῚ ἸΠἸπλὰπὶ 30,8 
Ο οι δὲ αιιτοδ τεσσ α τατίοπα δος ριθὴς- 

ἄτιπὶ 209,8. 
Οευ]ος Ππρρίησεγε φοϊοσίδις ςοηϊιοτιάο 

ΕΠ Μεάοχιπι 8, Ὁ 
Οσευϊοτιπινις “2. Ὁ 
Οεμ}" ἀϊαϊπιις οπη πὰ ἱπτιδτισ 728,4 
Οευϊυς5 ἀοπλίηι Ρἰπραεξαςῖς ςεἸοστίπιε ὃ- 

ὉΠΠῚ 8.4.0 

Οὐ] ΠΣ Παος Δα τποπιοσιιπιΐεσατις 609,8 
Οἀειμα πὰ 47:,.8Β.πὶ 
Οὐϊ4 πιαχίπγα ἱπέεγ Βιοπηῖπες ᾿η σγατίτιιάϊ- 

τὶς σαιμᾳ οχιογα 4.0 
Οἀιγίς ρατεῖο πλοσε ἢ ρασεπταητ ὃς ταῦ] - 

το νίπο ἐροῖο ἐαιοσιπὶ ςοιταπηοη ρεγα- 
πηξ 486,Ε.487 

Οἀχγίατιιπι ΤἬταςσιιπὶ οἰηξοάες τητότῆοϊ- 
της ΒΙΓΠγηΙ 486,..Ὁ 

Οεςοποῖιι Βοηὶ οἴ πείιπι 815,0 
Οεςοποπαὶ Βοηὶ οἱδ τοπὶ πιᾶσῃὶ ρτοτὶ) ρατ- 

τὸ ἐπιοτε γ)60.0 
Οεςοποπηῖα αι ἤτ 833,5 
ΟεςοπΠοΠη]α ν]ςῖπά ΡΟ] τας 766. 
Οεςοποπηῖα δὴ ἰοἰοητία ποίηση ῆς 818,60 
Οεπεας ΠΟΠΊΘΠ οδη15 οδ,α 
Οεηοα 416,8 

Οεποδπὶ οδίτε Ππ|πῇ ππιιτι5 οἰπέξιπι ςορὶς 
Ασεπίδιις 1θιάοπι 

ΟΙΞα φιοπιοάο (ογαταγ 86:0. 
ΟἸΕ Ἰοοο νηριεητιὶς νγοπάπιπι 218 
ΟἸΙοπεβειιβ]ορδτιις ὅοϑ.Β 
ΟἸατιηι ΡΟ Ἰεποηίτιπι νυ οπα σαρίπητ Δ - 

ζαάες 656,5 
ΟἸγρατγοβιία φιοπιοάο Ατῆςπὶς ἱπηίτιτα 

461,Ὰ 

ΟἸγτηριὰ 31.0.8 
ΟἸγπιρίδς ποπασεῆπηα τοστῖα 42.Ὰ 
ΟἸγπηριῖς Μγῆϊμ5 991,1 
ΟἸγητίιῖ} ἔαπιε Ια δογαηῖες ρσὸ βᾶςε ἰορα- 

ἴοϑβ ππτίιητ δος άἀα ποποπῚ τός,Α 
ΟἸ οι) γπᾶ σαπὶ Μοόποης Ὑποῆαϊο κα 

Ογγαπι νεηίπης 24: Ἐ.Ὅγ 6.4 
ΟἸγητηῖ)ς ραχ ἀδτιγ ςοττῖς φοῃαϊτιομθιι5 

Σ6 5, 
ΟἸγπεβίοσιιπη δ 6 Πππν φ:9,).Ἑ 
ΟἸγπτβίογιιπα νἱξξοσῖα ἱπῇ σῃῖς 561,Α. 
Οἰμϊπαίη Ογγοίατα ἄατα 2.0.5... 
Οπδστὶ Ασαθιῖςὶ ἐιος ἔοι Π πῆς ςατία [- 

Ρετδητ 2:6, Δ. 

ΟὔπροαπιπΊοπτοπὶ οοςιραῖ ἱρ ϊογαῖος 613,8 
Οποπηδοῖε5 νημ15 ἃ τυ σ! πα ὑγσαηη15 461,8 
Οποιηδοῖεβ βρμοτις 461,8 
Οὐποπηδητῖις ἘρΒοσι5 46:,8 
Ορεϑ5 αι: οἤϊοίμπηε ἀλήτης ἔπ πὸπ Ορας 

8ϑι9,Ὁ 

Οριῆςες ππαςμἰπαγάογιις σοπητιετςι, Ὁ 
Ορι!δ οἴπῖτας 284,6 
Ορίορβασιις γ89,Α 
Ορτίπηι εηϊπξαπη ργαίςδει οἱ εἴμπι 979,6 
πα πὶ ΟΡιι5 [ἢ 410 πο ἀςοιήδητιν μο- 

ΤῊΪΠ65 7.8.6 
Οτασι!πιὶ Ογαίο ἀατιπι 18:1, 
Ὅγαγε χιὶ νοίπμης, ριγο ἴῃ οογάς ξαςϊαπὲ 

γ78),ἃ 
Οταῖῖο Αὐτοί ἀαπιὶ δγειι5 δὰ ῬασΠΔΠῚ ΠῚ1- 

{1πτε5 1 Πδπηπηδης ὅ:ο,Α 
Οτατ. Απε]εοηῖς ΤΠ απ) 34.5.0 
Οτατῖο Ατταραἱὶ δά Ογτιιπὶ 149,0. 
Οταῖ. (δ! τα Πδάμς δι 4“90,0.Ὁ 
Οται. δ Πογατι 5 44.060 
Οτᾶς. (δπιδγῆς δά [επίοσος Ῥεχίατιιπι δέ 

ἙἘΕες 



Ονταπ 223,:29. δ ίεη. 

Οταῖ. Ὀερμοδοτὶ ᾿ς δι 5Ἑ 
Οτατῖο ΟΠ ογΟΡΑὶ ἴῃ σερα5 Δα] ξῈ15 κου, 
9.0 9,4 - 

Οτατῖο Ομγγίδητα 71,12» Δ.1οι,Ά.Β.16ο,Β. 

195,1) ἢ 
Οτατῖο (Ι]ςαδηοτίς οσοποπιςπ!} αὐ ΠλΠ1τ65 

300, 
Οτατίο Οἰεασοῖιὶ δά παι τα 5 245, 
Οτατίο ΟἸβασομὶ δὰ ΤΙΊΠΔρεύποπγ 28:,8 
Οταῖ Οἱροςγιτ Μγίζατιπι ργαοοη!ς 474.0 
Οτατ, ΟἸίρεπὶβ ἰεσατὶ δὰ Γαροφαπιοπίος 

ΡΓΟ Οτοοῖβ 44,Ν. 

Οἵἴας. Οἰπτεὶῖς σρσιατμ} ὅτο, 
Οὔᾶτιο Οὐῖπ 464,0. 
Οὐάτῖο Ογαχαγῖς δά Ογζατη 79,0.6Ὸ 
Οἴάτο Ογαχασὶς 84.8.89, 
Οταζιοηος ὃς Οδοίοπαϑ Ογεῖ 40.0.4:,8.0, 

1:.8.(.}).71,4.8.77.8.γ8,0.8:1,82,87,0. 

94,Ο υς, Δ.97,Β.Ο. οο, Οοο, Α.οό,(. 

“,,. 2117,}. 129,}).147,.}Ὲτςο.4.8. 
ΟΥ̓ οτατίο αἰτίπια ὃς ρυι ἀξ. Ππγᾷ 234. 
235 δείξη. 

Οτας. Ευτγίοοϊι Γῆς Αὐοδάϊς 417,Ε.418 
Οτας. Ηφςοατοηγ τὶ δἰποχεηῇιπι ἰεσατί 

ψ ΓΙ ἀϊσση ἀν] διτάς οἰ Αγὶ 3:.0...Ὁ 
Οἴδτιο ΗΙ ογοπυ πγ1 Εἰεἰ αὐ τ ]Π1το5. 298,Α. 
Οὐδσῖο Βοπιοτίηι σαϊ!}ἀ πη 40,Ε 
Οτδῖ. 'Μεμοη!β δὰ ΠΉΠΙτῈ 5 σα ΠῚ 1 {11} Π|15 

νογίαγοσιι απ Εις 22 5Ὰ 
“Οτας. Ρᾳεγοςῖ 5 θᾺ]:4Π) 6ιο.Β, 
Οὔβείο Ρῃατηαῦαζὶ αἀ Ασοπίδιιπα ὃζ αἰϊος 

Τλοοάπτηοηϊοβ :} 
Θιδτῖο Ρμογαΐα; 2,8.0..2 
Οτατῖο Ῥοὶγἀαπιαπεῖς δά 1ιἀσοάα:πτομΐος 

479,Ε.ς 8 9,Α 

Οὔατῖο Ῥγος} 5 ΡἩΠ4Π) αὰ Αὐμοπισηίο 5 
615,0), 61..,Ὰ 

Ογατίο ἃ ἐρὶς Α ἤγτι ἴτοϑ ται]τος αἀπιοττᾶ- 
τίς : 8.,Δ.8 

Οὐδιο Τπεραποσγῆ δα Διμπεπιοηίές το; Ὁ 
Οὐδεῖο Ὑποθαποτιΐπη δα δίογοποπίςς 630, 

5.Ε 

Οτατῖο ΤΙρτγδηῖς αὐ Ουγαηι τ. Ὁ .Ε 
Οτγαῖίο Τρ μου πὶς 28ο,Α. 
Ο σδζῖο νιγειτις ὃς γοϊαρταῖῖς δά Ἡογοι]οπὶ 

7230,8.06.Ὁ.8 
Οτατιο Χεπορποηςσὶς δηϊπηοία 383. 
Οὐδτιο Χοπορμοητίϑ 364,0 .365, αὐ ΐηστα- 

ἴοϑ ΠΊΤΗϊο 5 368. 
Οὐδτῖρ Χεπορβοησῖς δά ῬΠΑΙΙηι1π1175,Ε. 

274, Α, δά Μοίγ παςοσιπΠῈ πα ΠἘγατιις 

371,0. Αἀ Ῥγοχεπὶ ΠΉΪΠΙτο5 301,8 
Οὐαῖῖο Χεπορποητῖς ητ (δ Ραγσας 41.4.8 
Οτατῖο Χεπορποητσίβ ρυίπγα χ9ς, Ὁ.Ε.:96. 

αἴτοτγα δά ἄϊισες Σοῦ, ΑΒ 
Οὐτατίοπομι ἀδάεγαησ Π1) Πομϊηῖθιις, 4 

αἰτεῖ αἰτοσατη ἀοςεας οχό,Ὰ 
Οτατῖοησοπίδητιιπι που ϊπα πη {1115 ὃς 

1ηΔη15 Βα οταγ 41:η,Ὰ 
Ογάϊηε5 ἥτις σγαάτι5 ΠΉΠἸτατίαπῇ ργαἐξέϊο- 

ΤΕΠῚ 4:,Ε.43,4. 
ΟΥ̓άο φιυςπηίογιδαις Ογγας ἴῃ ἀπςοπάο ο 

ΕΧΟΓΟΙ͂ΓΙ 10,0 .3.,Ὁ 
Οτάο 4υεπὶ γε (Ἔα δτι ν οἱ τ ἃ Ππ|5 φυῇ 

οαἰϊγα πτοταγθταγ, ὃς αιπιπὶ οαΐτγα πτοιιο-- 
Ταηῖ ιν 229. Ἑ 

Ουάοιπρρε!]ςξἘΠ1ς ἀοπλις 8453.8 
Οτάο ςορίδγιιπι τε σὶς Αὐταχοῦχίς 263,Ε. 

264,8. 
Οτάϊηϊ5 σοη!τδητῖα τορι (α πτο πη, ρεγτιτ- 

Ῥδτῖο ρογπίοῖετη δάἀξογιίη θ6 1] 298, 
Οτάϊπὶς αιιαητα νεῖ τα 84:16 
Οτάϊης ρυ!οπογίπηο σο]]οσατα παισὶ] 'π- 

Πεαπηεηῖα 842,8 
Οτάϊης, πιλ1]} δριιά ἢοπιῖπος γε 5 ναὶ 

ῬυΪομσῖας 841,Α 
Οτάϊῃςε σάγθηβ ἐχεγοίτης 4045, ὃς σοητγα 

θεῆς ργάϊηδτις 841.8 
Οτρο ποπῖρη Ἵδηἰς 987.8 

»ς Οτργααιμά 371» 80: 

ΓΕ  αἰχ ἜΝ 

Οτργα πηθηίιγα σοι 329,6 
Οτοητος Ρογία Ογγο ἱπῆά1ας σις 258,0 
Οτοητίβ ἐρηξο α δα Αὐταχοίχοπ ἀορτομξία 

259,Α 

Οὐτοπεῖβ ΠΊΟΥ5 26.9.8 
Οἴοριις ντρ5 6..,0 
Οϑ5 6401 ςοποιτίεηάπηι 94.9.8 
Οἰρυδηάϊ σοσπᾶτος ἀροιητοβ, πιο5 δριά 
᾿ Ρεγίβς Ιοσο ναἰςαὶ ἐξιοηῖς γι, 
Οἰκμϊατὶ αἀτιεπιῦγοπη ρσῸ ποῖα ἀρὰ Ρεῖ- 

[25 145,4. 

Οἰιηατὶ πιοτὸ τεςορταπι ἀρ ἀΡοτί5, 5 
ἴῃ ἤοποῖε Βαθεης ἢ 666,6 

Οἰραΐμ αι ΟΥ̓ γεὶ)οῖς Ογαχαῦαβ 141,4 
Οἰδαΐπην συβδητορεῖς σείραοσιε Ασεπίαιι5 

666. 

Οἰξυῖο πα "πὶ ᾿ποξ τιν ἃ ἀπ ΟΥ̓ στας 
ἘΠῚ: 5 854,0 

Οἰκεῖο πτοσηᾶν]81η6Π 724,8 
αὖ Οἱρυῖο ἰοτπτοίοσιη σαπιοπ απ οἱ, φαΐ 

Ῥυιδιοὲ ὃς σοπεϊπότεγ νοΐςε νίποῖς 884,0 
ΟἰΠεΩτοτοῦςβ, 14 οἷν ἀλαζόνες, 48] ἀϊσδηταν, 

47,8 

Οὐἴάες ατεβ νεσὰριοπἀπ 21.6.8 
Οεϊοίπην νπασῃ αἰοτο ἀΠΉςΙ]ς 30,8 
Οεμπγ 4 ᾿ ͵γ9,.6 

Οὐ εἰς ὀρ το τη στοα 
ΟἸΙοΥ͂Ϊ χα σε ϑϑητι, 779,Ὁ 
Οτγς Ραρμίφαοπιπι ΙῸΧχ 407, .τἢ 

Οτοίᾳ Ποοχοηίος 9) 

Ρ 

Αξοϊας Απιηὶς 118,0. ὅτ6,Α 
Ρααῦα σαηϊτ το ρα σπαίη Ογχισι7ό,α 

άδροσὶ ἀρὰ Τιασς ἀπ πχοπῖος 676,8 
Ῥαάοποιπι νης ἀϊέϊι 676, 
Ῥασος!ποθηάϊς ΤΠΠ]ΆρΡΠεγπες 310. Ε 
Ῥδογας Ροσίος 26.,Δ 
Ῥαϊασαιαθτίοη 4814 
Ῥαϊοπιξάος σοι ΠΠΎ πτοστὶς σΟΠΟΥΟ ΟἸΠΠῚ 

δοοζαῖο ρετητς γοό,Β 

Ῥαϊατηςάες Οἱ γοηΐς ἀπ ιραϊα5 9γ7:,Ὁ 
Ῥαϊδηγοάες [ρί εητῖα πα: ατατὶς Ποπηΐηο5 

δας ας 973, 

ΡῬαϊδιιςάςς ρτορτεῦρὶ ξείαπα ἐπα! ἀν γ- 
{|5 ἱπτοσοιηρτιδ 798 

Ῥαϊλατὶ ηἱ, ΜΜεσαιοροίίτοαι, Τοροατα;, Ατ- 
οδάϊα ρορυὶι δ6..,6 

ῬΑ}12 415 τϑρίτπῦ τη ΡΒ οςοα ξα]πλῖπα ἀέξαπι 

43:5 
ῬαΠαἀ15 τεπιρίμπι Ατβεηϊς σοηβασταιης 

44:,0 
Ῥφ]]αάϊ ἰαογατα ἔλοἰς Γογον ΠΠ4α5 48.4.8 
Ῥαϊπηάγιιπη ξεπέξας 279,0. 
Ῥαϊπτις ξιπιάατας ταγγος δράσας Ογτῦ 190,8 
Ῥαϊπῆς ρυεῆσς Ροπάογε αυοάαπῃ Ἰπ φίθθιιπὶ 

Τυτπὶ σα ΓΙ ΠταΓ 1014. 
ῬδΙρεθ τα στ οσι 15 Δ ἀΐξας 71. 
Ῥδιαρηηι ἀτχ ς44.ἃ 
Ῥαπαιμεπθαξεπιπι Ατμεηΐς ό99.Ο 
Ῥαησαρπη,1η 4110 ΔΓ ἀϊπα» “0.8 
Ῥαησαιις ΠΊΟΠ 5 φον,Α. 

Ῥδητδο ο5 Ἔρ μους 461:,8 
Ῥαπεῆοα, Αὐταάαστα νχού, οιποάϊτιγθ Α- 

ταίρα π4ῳ0 

Ῥάπτῆ θα ξουπτα τις ΑἸ άστας τς, Ὁ 
Ῥαητῆεα ρα 1 ΠΠ πη πηι τοῦ 53.8.06 
Ῥαητῆθα νἱτιιπὶ ἀγπηᾶς, ὃς ριισηάτιτι ΠῚ δά 

ξογτίτιιάϊ πε ἢ οὐτάτασ τόρ,Ο 
Ῥαπιῖῆοα [πέξιι5 οὐ πηαγίταση ἱπτογίέξιιπι 

ι85,Α 

Ῥαπιμεα (εἰρίαπη ἱητογῇςῖς τϑς. Ε 
Ῥδητβεγασιπιγεηδτίο 995..,Δ 
Ῥαρῃϊασοηας 64.,.5 
Ῥαρβμ]ασοπεβ Ὄγτο {Ὁ ἀ1τὶ 2, 
Ῥαρμ]αροηῖα τις 318,8 
Ῥδρασοπίθιιδ οιιπα ἱπηρουῖο ργαεῖς Οοῖγ- 

ας ᾿ 250,8 
Ῥαγδάιπ,οῦτὶ οὐ πὶ θιι5 το οστι 8.)9.,Ο 
Ῥαγαρίτα ῬμασπαραΖι Υχοσ φως, 

Ῥασγάοτιιπινδηδιο φοτ,Ἀ 
41 1π Ραγοητος ἴτε ἰη στατὶ δΌ ΑἸ οπίοπῇ- 

[115 ἴπ ππ ἀ πο 1 ΠΟ ΠῚ ΡΟ ΙπητΓ,. 74:6 
Ῥαγεηταπ σαγὰ ἐς ΠΡ ετῖβ 741. 
Ῥδγθητιπι ἀπσῖοτα γοισα απο δηΐπιο ἔς- 

τοηάδ, 74:8 
Ῥατίδηὶ 104. 
ῬΑΥΙΠῚ 395. 
παροινία αυᾷ 89:,Α 

Ῥαγοΐμ5 ποπηθῃ ὩΔιΠ5 ρα] τς Αμεηϊςη πῆ 

4165.Ε 
Ῥαγγμ δ) ριέξοσὶβ οαπὶ δοςγαῖα ἀς ρἰέξατα 

ΠΟ] ο μτπτα 780,8, 
Ῥαστ θητὰ ἥπιαἶις 3:8.Ε 
Ῥαγγίατί5 υχοῦ Τλασὶ)., Αὐταχοῦχὶ5 δὲ Ογτῖ 

Γῆστοῦ ζά4.,Α 

Ῥατυ αι! ἀϊ5 νἱοῖ 1 Μοάῖα, {ιος ΤΙΠΑρογ- 
ἢο5 Οὐζοῖδ ροριαθιηάος ρταθιτ 284, 

Τα λα ομι5 σοι 11 413,14 
Ῥαβηχοιι ὃς Αἰοίπγοπὶδ ςοπίρίγατο 422,4 
Ραΐοι Μερδιοηῇς 2.5, 
Ῥαπρριάας αχὰϊ 431,8 
Ῥαπρριάςβ Ιοσατιβ 4360 
Ῥαΐζοτεβ πη δῃιπΊα α, 1 0 ργαίπης, μΒαῦς- 

ΤΕ ἱπιρο ΠῚ 8.6 
Ῥαίζογιβ θοηὶ, ὃζ ἱπιρεύδτουῖβ θοπὶ Πα. 

οροσα ΕΣ ΘΆΘῚ 
Ῥαίζοσῖς ὕοηὶ οἴποίπι γό:,Ὰ 
Ῥατείδάςβ ἐρβοσι5 452,8 
Ῥατγεβ 4ιαίος [6 ΠΡ οσῖς {|5 ἜΧΕ ΠΊΡΙῚ στατῖα 

Ἐχβιρεδης ζοο,α 
Ῥατζεία Πιὰ οι ιε ςμαγΗΠ πΊα φῦο,Α 
φοῦτγα Ρατγαιη ρασπαγε ποι σε 4300 
Ῥαυιϑ  ΠΉ11ἃ8 οαπη ἱπιρεζάτοσα σοπηραγα- 

το ᾿ γόό,ᾳ 

Ῥατυ ἐλ 11ς5 σατα;, ΤΟ] οἰ ἀ1πο5 4ια]65 
αιδητα 118 218. 

Ῥαϊγοςὶος Ρμ]Ἰαἤιις όιο,Β 
Ῥαμοϊῆιηιῖβ ἐσθηϑ5, 4115 ργοχίπηις. 731,Α͂ 
Ῥαυροῖ ἀϊῖτε [ΒσΟΣ 215,6.Ὁ 
Ῥαιρογεβ 481 γ99.Β 

Ρδιιρεγες ἃς ρορυΐιι Ατπεηΐϑ Ρἱα5 ρος, 
απάπι ΠΟ 1165 Ἂς ἀϊαΐτεδ ΡΥ ΔΟῚ 

Ῥαυρογτας πη] πὲ ΟΌποχῖᾶηυ] τα 880,8 
Ῥαιροτταβ ἰῃ ΔΠ1Π115 ΠΟ 1ῃ ἀοΠΊθιι5 8 ὃς, Ε, 
Ῥαιυίδηϊαστεχ ἴῃ Ατπεηϊοηίες οχογοϊτῇ ἀπ- 

εἶς ς ἵ 476.8 
Ῥαυίδηϊας Ασδιμοηῖς ροῦτα: ἀπγαῖοῦ, ἐχοῦ- 

εἴταπη Γου τ Ππλιπ οχ ἀπηᾶτουθὰι5 ςοπ- 
Βεϊ ρος, ἀἸςεθας 898,Β 

Ῥαυίδηϊα5 ἀσρυίατις αὐ ἐρμοτῖβ, ἀδηηματασ- 

ἜΝ 
Ῥαυίδητα ΘΧῚ ΠῚ 407,8 
Ῥαιυβηια ΠΊΟΙ5 07,8 
Ῥαχ ζθ1}15 πτεῖ ΑΥὐΠΊΘπΙος,, ὃς (Βαϊ ἀστὸς 

74.8.6. Εἴκτι5 σοηα!τοπο5 1814. 
Ῥαςὶς οδάϊτίοῃ 65 ἱπτοῦ Βεγον Π άαπὶ δι Ταῖς 

᾿ΡΒοτποπι 490 
Ῥεςοδητὶ δά πιεητεπὶ γε άϊτς ντῖ]ς 6,0 
Ῥεοςάγο ΡΟΣ ᾿σ ΠΟΥ ΠΤ ΠῚ 69,8 
Ῥεςιηία γοσ εἰς Ἰπσιπά πα 883,4 
Ῥεσιηΐα ΠΟΤΕ τὶ 63.8 
Ῥεροιιηΐα ρτὸ Ἔχογοῖτιι σοηἤοϊεπάδ γατῖο 

27,Ὁ ᾿ 

Ῥδοιηῖς οὐγ πα ἀεηάιτιπι 68:Ὁ 
Ῥεσιη]α π᾿ τογγαπὶ ποη ἔοάϊεπάς γό,Ο 
Ῥεριιηϊαπη 5ραγιδηὶ σοπτεπηπης 68:,Ε 
Ῥερσιπίαπὶ ϑοογατοβ ἀςοίρετο ποίϊς ἃ [π|ς 

ἀϊοιρι!ς 739,4. 
Ῥαοιπιαγιπη νῆις ἃς αρτιίις 2::.0.0.Ε 
Ῥεοιιηΐας [π4] Ογτοὸ πλϊτγαης :6.Ε 
Ῥεοιμη 115 πος ΡΟ Ὀ]1ςδ πες [οτῖς ματος Εἰὶ- 

ΡΒιοπ,62 4,4 Ε 
Ῥεσυηις. ἡποπιοάο ντεγεῖισ Α σεπίδιις 

664.Ὲ ἷ 
ἃ Ρεσιη1ς (δ οτῖς αὐ πεπάιπιπι 639,1) 
Πέδη ἐαιπταῦιο 4411 ᾿ 916,6 
Ῥεάιρις πιά 1ς ϑοσγατοβ ποςάςρας 729,0 
Ῥεάϊτεβ ἱπτοῦ οφαΐτες οσουϊταπϊ 96ς,Β 
Ῥεάιεὶς ὃς ἐχαῖτις σοσηραγαῖῖο 30. 

Ῥεάυτα 

ὰὐ ςλ 



Χ ΕἾ ΝΊΤΟ. δ' Ηἴ δ᾽ Ν τ ΞΕ 

Ῥοάιιπι ἀἰσ τὶ σοῖα οδπρείσαπτ. 310,0 
Ῥεάνιπι αἰ σῖτὶ τ 1 τΊθιις ρατγοίζαπτ ἔτίσοσς 

368,Ε 

Ῥεῖειις Ομ γουὶς ἀϊοιρυας 971,0 
Ῥείειις ἴῃ ἀ1}5 θτίατη ουριἀϊτατοπι Ἔχοίϊζαιις 

νυ ὙΠοτι ἀοπὴ εἰ σοπίπισεπὶ ἀάτοηῖ 973,0 
Ῥε ϊα ντθίππὶ Μαςοάοπὶς πιαχϊπα 55.4.6 
Ῥεϊοριἀας Τποθαπιις δ᾽, Ἑ 
Ῥεϊοροππεπί ροστα ρατεξαξξα: 66ι1,Ὰ 
Ῥεῖτς ορρίάιιπι 246,6 
Ῥεποίες αυϊά ΤῊςΠ8]1ς Πσπιῆςος 467,4.πὶ 
Ῥεϊοροποῖϊ) ςομτγα Χοπορβοητοσγα ςοπηίρι- 

της 37:08 

Ῥογραπιιῖι ὈΡΡΙάιΠὶ1γ 41: 4:1. 
Ῥεγιῦααπι Αἰσασῖμοῖ δ] ϊατι Ὑχοσεπὰ ἀτιχῖς 

Τεϊδηιὸ 973,0 
Ῥεγιοίες ἀπχ 44:5,Ὰ 
Ῥογιοϊόβ ἴῃ ςαπτατοηΐθιις 4υ δυζάαπη οἰμ:- 

τάτοτη δά διποτοπι {π] ΡΟ ]οΧ δ ἀἸοῖταγ 
750,8 

Ῥευῖοῖος ἃ δοογατε ἱπη γι τα Γ 767,0 
Ῥοτίοῖες ορτίηλις ρατγῖα σοη Π]ἸΑγῖπ5 899,8 
Ῥετίπτῆι) 399,3 
Ῥεχγίπτμις 399. 
Ῥεσιαγι ΠδῚ θεὸς ἱπέεος τεάδυπε. 65.,8Β 
Ῥειασιο θεὸς ἱπξεῖος τε άϊ ρεϊεγαπεθι5 

653,8 
Ῥεσίαγογαπι ἢ 4ς5 Προξξα 653,Α 
Ῥεγίάσιις ΤΊ ΠΆΡΒογες ταπάοπὶ σαρῖτο οὉ- 

τύσησϑτιῦ ζο 9 Β.Ὸ 
Ῥεγίβς πυυτιταάίποπι ἀπαηάατι Ὀχμίθεπε 

Ο(Ε] 15, 1ξ ἃ Πα ]Π]1ὰ5 {ππτνἤι5 ἴῃ τ ΠΜΠΙταῦὶ 
241,4. 

Ρετίᾳ Πησι!ς ατάτίθιις λα πγιηΐα ργαίοτῖ- 
Βαης 48 

Ῥεγίξ ἱποτατιτιιάϊπεπιραηίπης 4. 
Ῥεσίς γεματίοηϊ υαῖο ρα δ ϊοὲ ορογᾶ ἀςης. 

[55] 
Ῥετγία: ὕλστο πιασὶς εγσα Τ)εο5 ἀττίβο θις 

ντοπάμπι ραζαητ, ἡιιπὶ οἰτοα Γε5 4]1ὰς 
21... Εντις, ἃ 

Ῥεσίξς πιιάο οαρίτε ργα ]απταῦ 26:..0 
Ῥεσία: πυιάϊ γοπάππτογ 6:5, 
Ῥεγίᾳ αἱδὶ 6.0 
Ῥετγία: πυπηιαπὶόχιογε ες ςοηΐιδτι 1614. 
Ῥετία ρίησυες 1ν 14. 
Ῥεσίς μα}}15 Ια οτιι5 Ἔχεσοῖτι 1014. 
Ρετγίᾳ νεβίςι!ς ἔδσυηροτ νταητος τά, 
Ῥετχίᾳ ἴῃ Ἀισδηννεγ ἃ Οτα οἷς 6τ6,( 
Ῥετία: ντ αἰ) αἰϊοϑβ νἱοι ἤιπα τη Θαιιοϑίπαρο- 

πδηῖ ἢ 976,8 
Ῥεγίαγαπι οαετα ποΐξι ἱποοπητηοάα.͵. 311, 
.Ε 

Ῥετγίβγαπι ἔοτατη ςοσποπηεητο [ἰδ ετῦ 5, Ε 
Ῥετγίασιιπη ἱπσοποογιπι οτατὶδ οὐ {4:0 τἱπ-- 

ἄἰρεβ ρυφίθέει 4.8 
Ῥετείασγιιπη πδιῖο π ἀποάςοϊπι τριι5 {1 τ1-- 

Ῥυτα 1δ146ἐπὶ 
Ῥετίβειιπι ποι ΠΊΟΓΕΝ ΟἸΙΠῚ ΡΙΙς 5 ςΟ114- 

τίο 238,239,1 40,8 [4: 
Ῥεγδσεπν ἔξηϊογες σα 
Ῥεσίδτυιπη ρισετὶ δὰ πιασιτοσιιπι δε465 [τᾶτ 

στε τία τ ἀπ σδητηοη ἃἰῖτεσ δοδρι ἀ- 
1τὸς [τογδ5 ἀϊίσιιπε ὍΤΙ 

Ῥετγίασιιπη ριιοτὶ αι Ρ ας ἀς γι παϊηῖ στ 1π 
1α5 1 πλυϊαο νοςεης 48 

Ῥετίατειπη ριιετὶ οἱ πὶ δριιά πγατγεβ πη νεῖ: 
ςοΡδπταῦ .-Β 

Ῥετγίατιιπι ριιογ!]15 ατατίς Ἔχογοῖτία 4115 1π- 
{τατα, τ αἀάιίςετα 4.,0 11 Τεπιρεσδη- 
τίαπη συ, ται Οὐ ἀϊξητίαπι ἐσσατηασὶ- 
Ἀγατιηις, ἄνασατ (οητιπεητάπΠι οἷδι ὃς 
Βρεὺς 5) Β.ν δατείσδηαϊ τδσα]απάϊααεν- 
ΠῚ 8 

Ῥεγίατιιπη ριιεγ 15 τας φιαγηάϊι [115 Ἔχοῖ- 
Οὐτηῖς Οσσαρεταῦ “8.6 

Ῥετγίδγιπι γοὸχ πλαϊτουῖθς Ἰῃ Πγ6 πίε νεηδγιπι 
Ἔχις .Ὀ 

Ῥεμάαγαπι ραθεγες γεπαῖυσὶ ντ ἴς ἀγπιςης 
1δι1άςπι. 

Ῥεχίλγα τοχ ἀαςὶς οβῆοῖο ἴῃ γεπατίοῃς Ρεῖ- 

᾿Ῥματαχ Πιοίρες Ασοῆίδι 

ἱπάς ἂς Ὀ6}Π1 τεπηροτῖς γτῖτας ἰδίάοπι 
Ῥογίασιιπι το ρα ]1ςα 7,Δ.8.0 
Ῥεγίασαπι Γοσίο πιοητοία 8.Ἑ 
Ῥοτίατιπι ἴῃ τόσίοης οα1 ταῦ ΠΗ͂ αιατα 

5. 
Ῥετίασιιπι σασπα: Ιοη σα ἃ Μεάϊοα ἀἸ ξεττ 9, 

Α.Β.Ο 

Ῥετγίασιιπι ςοπίιοτιιάο οἰσαΐφῃαϊ σοσπατος 
2.Ὰ 

Ῥεγίατιιπη σαπα: ἔτι σα! τας τε, ἃ 
Ῥεγίαγυπι ἰητοῦ ἐραϊας πιοάοία. 12:.,8.0 
Ῥεγίαγιπι Ἐχογοῖτιις σποπιοάο οτγάϊπατιις 

50,Ο 
Ῥεγίαγαπη τεσῖς νοχ!] πὶ ἀπ ἀυγοα οχ- 

τοηία ἴῃ Ιοησα Βαΐϊα ετίαπιστατε ΧεπΟρ. 
1γυο 

Ῥεγίᾳ: Ἰαθόσγαπι ρδτί ἐπε ΠΠ πη], 197,8 
Ῥοτγίαταπη τόσεβ αιαπτιμη ἃ πηδιου δῖ Πα- 

15 ἀσπεσαιογίης 249,0 
Ῥετγίδγιπι τὲχ ἐορί ἂς πιασπάς οιπὶ Παια 65 

ταπὶ τειγοῖγος αἀιογίις Οτἴαοος ζο- 
Ἴς 6ζ:,8 

Ῥοτίλγιιπι ὃς Ογαοοσιισι Ασεῇίδο ἀπςς ο- 
Βιέξας ἷ 657.,8.0 

Ῥεγίασιι πη γε σις [ἰτοτα: δά Αδεἤίαιπι 6 69,Ε 
Ῥευίβτιπττεχ ἀστιοαϊτιγα ὃς ταὶ Βα Π]ος {ππι- 

ἀϊδῆις 8:7, 
Ῥεγίαγατη γερὶβ ἀ ΠΠ σεητία 1π Δἀπαϊη γαη- 

ἀϊς φιια: αὐ θο! πη ἀττίηος 828, 
Ῥετίξιις οὐῖσο ΡογΠάδγιιπι 38 
Ῥετῆς οἰξυίατὶ ξΑπη Πᾶσα απος ἐπ οποῦς 

μαρεηεὶ 666,8 
ΡῬεζῆς ἀὰπι τπᾶποηὶς ἀοπιὶ γε ζιζιιϑ γ}]15 ὃς 

γἱέξαϑ τε ΠῚ 15 8.6 
Ῥεγῆςα [Δ] τάεὶο χει: 
Ῥογοδγιιση ἰοσιιτῃ αι Ὁ 
Ῥεγσαγιιπι ἰεσιπι ὃζ αἰτάτιιπα Γετιπιρι. 

Ἰεσιηι ςο]]Ατῖο 320.Ὁ 
ΡῬεγῖοι γεσὶς σηὶ Ασοῦ!αο σδραγατῖο 670, 

Ῥεγῆοϊ γερσὶς γοϊαρτατίθιις σοπαιθγεπάϊς 
ἀιδητιηι Πὰ ἀτὰ πλπηροηάατιΣ 671,8 

Ῥεγπάδγιπι σθηβ νπάς ποιτεη {πππ| Τοττί- 
[Ὁ 3.8 

ῬΗαἄο ϑοογατίς ἀποιρυιις γιο,α 
Ρμαάνιας νπὰς ὁ τι σιητα τγταπηῖς 461, 
Ῥμαίδησία νδὶ τἄτηην ποπλίηες οτα ἄρρτα- 

μεηόθτιης ἀοίοσίθιις εὸς σοπποιιηξ 

72.4.8 
ῬΠΑΙοσιςις [ας 864. 
ῬΠαϊπας ἰοσατις ΤΙΠΔΡΒογηὶς 273,8 

727.Ὰ 
Ῥμαγαχ]εσατιι Γαςοάα πιοη. 609,8 
Ῥμαγπδάζὶ σαπὶ Α σθῆ]δο φο]]ο μι 664, 

ῬΒαγπαῦθαΖὶ Ε. ἃ ἔγαττε [πο σηππι ρα] Πτιτ, 
«2,0 ς 

Ῥδγπαθαζὶ Ε, εχ Ῥαγαρίτα πλμποῖα ἀδτὶ Α - 
σεῦ!αο ΣΟ 

ῬΒάγποθαζὶ ἱηστατίτιίάο ἐὐσα Απαχὶθ πὶ 
398,Ε 

Ῥῃαγπαθαπὶ [πχιῖς ρεγῆςις το. Ἑ 
ῬΒαγπαραζὶ ογατίο δὰ Ασεῇ]δλιπι σιι,Δ.Β 
Ῥμαυπαραἱὶ ρετῇ ἀϊα 39:.,ΔΛ 
Ῥμαγπαθαζὶ ργιάξης σοπ!ππὶ 1014. 
ῬΠαγηαθ 821 νέξοσῖα 434. 
Ῥμασποθδζιις ἔσεάς γαῖας [δος σα πηοπίο- 
Τα ΓΟσΊΟΠΟΠῚ .36.5.6 

Ῥμαγπαῦαζιι ρτοοῖο Πιρεγαζι Ειρὶς 434. 
Ῥμαγηυοῆαδ ρει ἐεέξις 168, 
Ῥμαγπαςμις Ρσυ σία ργορτεῖ Ηεϊ]είροη- 

τοπὶ ὃς Αξο]άςπα λτγαρα. 230. 
Ῥμαγος ϊππηςπ 25:.. 
Ῥματσία! ἢ 618,Α 
Ῥμαγία!) Βατοτίοσιιπὶ φοπξοξάεσγατί ςι7,Β 
ῬΠατία 1) Α σοΠ]διιπι!ξαααπταγ 618,3 
Ῥμαγία! τς Ῥᾶχ τεάάϊτα 479,580, 
Ῥμασγίβ!ας “80,4 
Ῥμαῆαπιιηι ἰπαπὶ 97..Δ 
Ῥμαῆς ἤπιπηεπ 333.Ε 

Ῥμαΐδηϊ ροραὶὶ 333. 

Μ. 

ῬΒεζας ἀεἴστυς, ῬμαγπδθαΖις βΩΠΊ τεσῖο- 
ποπὶ ἀσιιαίξας ἔογγο ὃὲ ἱσπΐ ροριαπάα 
536,0 ᾿ 

ῬΒεγαιίας Ογτὶ Ῥεμοβοςητία οχ ραιρετα 
ἀπε τεάάϊτις 213.6 

Ῥμογαυϊα ρογίᾳ: ογατῖο 4“,8Β.6 
ῬΒοτγαιΐα ᾿ιθεγα τας ᾿η ϑασαπὶ 218.ᾺΔ 
Ῥμίάοπ ὑπιι ἐ τγισίητα τγγαηηῖς 461,8 
ῬΙΠΠοας ιιοά ἃ Ρεριπῖα ἀε παι] σ]ς οοα- 

ξξα υἱσίπτί πλῖπᾶϑ Πρ] ]αΠοτ ἀαπηπατιις 

367,8 “ 
ῬΒΠ Θέτις Αςματις ᾿η ἸΙοςιπὶ Μεποπὶς Πα. - 

ἕξεις 299, 
ῬΒΙΙΡΡι ἔσιιγγα 873, 
ΡΒΗΠο ΑΡγάεπιις Τ,Δεςἀα: πηοπίος ὃὲ ΤΠο- 

θάπος Πεῖρῆος οδποςατάς ραςε ξβοίεη- 
ἀΔ 619,8 

ῬΒΗτιατ 571, τὶ 
ῬΒΊΙΟοΪος αὶ Αηάτίος ὃς οχϊητηϊος Ριῶ- 

εἰρίταπογατ συ ίατας ΚΟ, 
ῬΒμΠοοτατεα Ἐρμιαὶτὶ Ε.ὰ Τεϊςυτία Παρ τοῦ 

540,8 ὶ 
ῬΒΠοάΙςε5]εσαξας Ατποπσππιη 432,0 
ῬΒ]εσοη ποπιθη σδηὶς οὅ7,8 
ῬμΙαπογατι Πάες 6..6 
ῬμΠαοτιπι οχίος ἴπ στατι γοάειητ ὑ:3,Ὁ 
ῬΒΠῈαΠοσγιπιντθ5 ἀοἷο φαρίτοτς ό:..Ὁ 
ῬμΙϊαποζιιπι Ἔχυ]ες ον 1οςἀῷ πιοπι σι πὶ 

ἈΠΊΙΟΙτίδην ραττῖα ἂρ Ασεί!δο γοϊε τάτι 
661,0 

ῬΗ]ΙΑΙΙς ἃ Γιαςεάα: πιο 15 1]ατῇ ΕΠ τ 6:,Α 
δαπιογίας ΡΒΠτοπη οσραάϊτο Αρεῇίαὶ όφ:, 
ΠῈ 

ῬΒΠ το πὴ οἴισπι ΘΧογοῖτα ἱηστεάιταγΤρἢ1- 
οἴᾶτες “24,4.8 

τἰΣΣν ἴος μὴ ἄστοβ Ρορυίατιγρῃϊοζατος 

524, ϊ 
ΡΆΪτας ορριισπατιτ 6:..Ὁ 
ΡΣ ΙάΑς ᾿πτοσ ποτοῦ 75.4.6 
Ῥμαπίςες Ογγο νι (δ ἀϊτὶ 8 

7 

Δα ΡΠ ηἸσππῖθηι ζαρῖς ροσίαπι Ρμασπαθα- 
ζας, Ογείτοσγα ἀεϊατας .-.6.Ὁ 

Ῥπαηῖχ δ ῖστο ρ Αςμη]ς οηοσς δά θῶ 

897,Ὰ 

Ῥμοῖΐος 3.6, 
ῬΠΟΠΕΧ ΠΟΠΊΘΠ ΟΔπὶ5 987,8 

ῬΏγατα Ποπτθη ςϑῃ δ ' 987.8 
ῬΠεγσοβ ντσί]ας Ογγον 1 61 22 
ῬΒεγοῦτοχ ῃ πβαηις. ΗγΠαίρα: γεπιΕ 189, 
ΠΕ 

ῬΗγγσίαπι ἱππια τι Ασεῆίδιις 6,0 
Ῥμτθτα ΛΟΠαἵοὶ πποηῖος 618,8 
ΡΒγίαμη. οαΐζο! πὶ οσοιρας ΤἈγαῆθυις 

47.,Ε ; 
ῬΑ Αχ ποπιεη σδηΐς 987,8 
ῬΕΥ Πὰς: αἰξτυτιιπὶ ἔβέξιπι “67,6 
ΡῬιξξογ!πῇσηῖς Ραγγμαῆτις 780.Ἑ 
Ῥιξ οτυπιιηάυτια 780,Ἑ 
Ριξξατίς τη Πεο5 ἘχετΊΡ πὶ 2ς,Α. 
ῬΙσ ες ἰηζογργος 227. 
Ριστοϑ ὃς ΟἸαβίη σομγίζατα ΟΥ̓ΤῚ ᾿ΠΠΙΟΓῚ5 

25.6.Ὲ 
Ῥιπάιτις πιο 5 φος,Α 
ΡῬΓΓΘῚ ππσρηΐα τε ρίητα ΤΥΓΑΠηΙ ἀεπιοϊιη- 
τὰ 4610 

1η ΡΙγσ πη βισίοητοϑ τε γϑορί πε 470,0. Ε 
Ρίγαιιπι [6 πηι πιτασι πῆ ΡΙΌΠλῖττῖς Οοηοπ 

737.Ὰ 
Ρι(δηβογοἰδῆι τσ ςέξας τον, 
Ῥιαπάον τητογίθέξας ἴῃ ρσαΐτο παραὶ! ς18,Β 
Ῥηαπάοσ σοποϊοποτῖοῦ 876,Ε, 
ῬΠζος Ο μα] πὶ ἀπτηῖς ἱποσοίδηξζος μας 

5υ1ὶ τ 2.4.8 
ῬΙοις,Ιοςι5 488,8 
Ῥηοπ νηὶ  τγῖρίητα ΥΓαΠΠῚΝ 4618 
ΡΠ κα: ἀγπιοσιιπι ΓΔ ΥῚ ὃς δοογατίς ἰδεπηο 

78:,4.8 Ἷ 

ῬΊσγα5 Θρμοτι!ς . 465,4. 
{0 Ριτία Ερμοσγο Αὐβεπὶβ ἀπτί]ιπιπὶ το πη- 

Ῥίαπη Μιπογυα σοηβασταιίῦ 44,8 
Ῥτμ5 οἱ αι! ἀξος νοΠΌγατασ 811,Ὰ 

ἙἘΕες 2 



ῬΙκκδγαπι υϊὰ 45. 

ΡΠ οΙΑς Ερμοτις ᾿ 461,8 

Ῥἰγ πτοία ξοίταπι Ατβοηὶς ςεἰςδγάτιιπι 418, 

Ῥοοι]]Ατοτῖὶς οἴβοῖιπι 10.8.6 

Ῥοςι!ῖς ςοτηςῖς νεταν σταςὶ 370, . 400. Ε 

Ῥοσυΐογαπι παμϊεϊταάϊης Ρεγίος σ]οχίαπταγ 
44:60 εἰ, : 

Ῥοάαϊτιιις (Βίγοη 5 ἀἰς ρας 97.,ΑΔ 

Ῥοάα!ττίτις δε Μδομαο Ἷῃ θ6 1115 ἐρτοσ!) ἐχ- 
{πτόγαης ῷ 974,8 

Ῥοάαπεμμιις ᾿ 563,Β 

Ῥαπαϊοσοηι πεο]!σοπτίμπι 7,4.8 
Ῥαπα εὐγιπὶ μη Ατμεπιϑίε5 ἱπιαγι) ἔο- 

τῖπτ ᾿ 4:0, 
Ῥοϊεπιατοῖι Τμεραποτγῆ οςοϊἀᾶτις τόγ,ἃ 
ῬοΪ 5 παιιασοῃις 477,5 
Ῥοϊίυχ Ομιγοπῖς ἀπ οιρυ5 973,Α 
Ῥοϊϊιχ ὃς Οαίξοσ ἐπαπγογγαῖςς ἕαδε ὃς σὰ 

974.8 
ῬοΪμς5 παιαγομις 398,0 
Ῥοϊγαηιάας ἱπτογβοίτιγ 637,0 
Ῥοίγατοβιις νπὰ5 ἃ τυ ϑίητα τγγάπις 46,),8 
Ροὶϊγἱδάες ἰεσαᾶτος ἀέ ρᾷςε Ρετεπάὰ [ᾶςε- 

ἀππιοπῶ ππτζεγε ΟἸγητβιοβ σους σόν Ὁ 

Ῥοϊγομαγιηις Ρμαγία! 5, Θα αἰταπλ Ὠγᾶο.- 
{τετ,οσοϊάττατ ἀϊπηῖσδης 655, 

Ῥοϊγείετις Πατιιατίας χυςΟ 
Ῥοϊγάδιηδς ςτπὶ οἐΐο εἰυιθαοτητογῆσίτιν 

ἀῬοϊγρῆτγοης όὅοι,Α 
Ῥοὶγἀκπγαπτὶς ΡΒΑτία 1) κα εἀςεἀα:πτοπῖος 

Ογατο 479.0.Ε 

Ῥοὶγἀαπιᾶτὶ ῬΒατία! το ἀτοθπι πιάτα ἐδηλῖτ- 
της ΡΒ αγία 479,8 

Ῥοΐγάοτας ἔγάτον Ιαἰοπὶς ἃ ΡΟΪγ ρῆτγοης ἔτα- 
τιςιητεγέβεϊας ὅόοο.Ε 

ῬοΪγπιδομας ΡῬμα ας ῥτα ας Ἰητετῆ- 
αἰτας 117. 

Ῥοϊγηΐςιις Τ ΑἸ ΠΙ  ΓΟη 8 ]οσατιὶ5 41 
Ῥοὶγς5 ποπίξη ςαπῖς 98-,Β 
Ῥοϊγεγοριις ργωξεξξιις ἱητεγῆ οτος 60.4.0 
Ῥοηϑρο Πτοέτιδ δας οτίαςσει5 Παοπιοάο Εςε- 

τί ροίίις 2:..Ὁ 
ποππυσμῷ 641] ΠῚ ΓΙ σΑΠΓῸΣ 947,2 
Ῥοραὶὶ ἀοπλίπατι ἃ 4115 (δῖ! κνᾺ 
Ῥοτραχ ποιηςη ςϑῃ15 987,0 
Ῥοτχτῆοη ποπιςη ςαπὶς 87,8 
ῬοΙειποησς ἥμε ορεϑ αια της δι9,Ο 
Ῥοταπηὶς σποῖϊα Πἰλις ἐπχ 43. 
Ῥοτί ἀπ ρογίππταγ Ατῃςηϊεηΐες 445.Ἑ 
Ῥυδητος 68,0 
ἴητος Ῥγαητοπη ὃς ΝΝΑΤἐΒοσγ μτ τγορ] νυ πὶ 

ἴϊαταῖς Ασείίδιις 417, Ε. 6.3. Ὁ 
Ῥγαχίτες "αςοἀαιποηϊοτγῇ ρταζεέξιι τες, ἃ 
Ῥγαςερτογεϑ ετίαπι βεεὰ ἀπο ρΡ]ἸηΔ5 ριεγο- 

Γαπι απ  Πλ15 ἱπάμητς 47,8 
Ῥιςξορηςς σοτοηᾶτοϑ ΡΓῸ ΠΠΟΓς ἱπάΔιτῖας ὃ- 

ξετεητες δά Ασεῆρομιη τϊτεμης Αγριαὶ 

. .43}, 
Ῥχαοοηίθες η σε ὁ ἀσετε πο ἘΠΊρΕῚ ντίς 

Ιε ἧ 306,Ἀ 
Ῥισάδπαθα τα πὶ αἰοτιοία φυὰὶπη ἐχοιιατ 

ὃς νἱρτασυμα, 1 ἀςρτςμςηιῶ τεπθαπτακ 
δ ,8 

Ῥεαάᾳ μοῆηϊος οὔ3,Α 
Ῥταξάατογεβ πο γΆΠτος (εἀ ςαπος 9.,8 
Ριωξέςξει θοπὶ 4ια: ἤτ νῖστιις -6..Ὁ 
Ῥχγαίσδι μλταγοβ 1 πχράϊα δοὶς νοσίδητας 

ζ55..Ὁ 
ἡπαΐος Ρυκίς δ], ταῖς εείαπι 4] {π Τρ ῖς 

{χης 235.0 
Ῥια]ατοῦοβ ᾿περτὶ 14,Β.6 
Ῥια ι) τα ππὶ σοπημλτΠι ἀο! Ιπσατο “660,0 
Ῥταπιιπι; νἱάς, Οοηβιέξας 
Ργα ίαση δή (οτοπεδηι 6:9, 
Ῥιαιϊαπιϊητεγέτγατγος χ26.,8 
Ῥιαίπιπη αα (οτοπεαπὶ ό50,( 
Ῥτγασυηῖα πληπτῖθιι5 Ργοροπαπτας [Ε Ἔχεγοῖς 

ΓΕΓῚ5 ὅσ. 
Ῥτατοτες Τμοράποχισγη, Ππηςπῖδς δε [εοη- 

τὐδάε9 416,9 

ΤΕ Ὁ ἘΞ ΧΕ ΟΥῪΝ 
Ῥηςης Μαδῃάτὶ ορρί πα ᾽439,Ά 
Ῥυϊεπεηίες πη Ἰοπῖα , 489,0 
Ῥηηςερϑ Βοπιις ἃ θομο ρδῖγς 8181} ἀϊέξεις 

2099 
Ῥηποερο Βοπιις Βοπλιηϊδιὶς ἰεχ οοι}15 ργα- 

ἀϊτα 104.8Β 
Ρτίηςερϑ5, οπἤ]ο ὃς ἰαδοσγίδιις {ιθειιπά!ς, 

{δ άϊτος ἀεδεῖ δητξιγε 27,Δ.8 
Ῥτίπεςρϑίη 4ιο ἀπ ογατὰ {ἀρ ἀϊτῖις ζτνα 
Ῥχίπεῖρεπι ποφυδαπδηι ζομμςηϊζίμὶς ἰαὉ- 

ἀϊτῖς ἀετεσίογοπ ες π 199,Ὁ 
Ῥτίπείρειι ἄεςες πηαχίπης, ρυἀςητία ργα:- 

ἀϊτιπὶ ες οόό,Β8, 
Ῥηηεῖραοβ ποη 80 αἰϊοσιμτι οὖς ὃς ἀϊέξϊς ρᾶ- 

ἄετε ἀεθεπι, (ςὰ ἐρίπιος ἰηίρίςεῖς 27» 
ς : 

Ῥεϊηεῖρες α]ς [Εἰς ὃς ἐγσαοιπι δὲ Βοπιῖ- 
πος χῃὶθεδηζ, ἃς σα 2.72, 

Ρειποῖρι οδθάϊεπάμπι ἷο.0.Ο 
Ῥυποῖρι ρι ς ματι, ἐχογοῖτῇ φιδη){εἰρίωπ 

Ἰοσαρίοτατα 60..Ὁ 
Ρτηςῖρι βυ ςμτίτς, ρυααπι δὴ Βοῖϊε αιτᾶπὰ 

ἀσηδ,οπῖτὶ σαροτε 1014. 
Ρεϊηςῖρι ἃ κυπηᾶπο; ΥἶταΣ οττιις, Π15 Διο 

τῆ οτος σχ τη δ ιοοΣ, ἃ 
Ῥηποῖραπι δέξοηςς ποῃ ἴῃ οδέξιγο ἰοςο 

Ροῖτα 23.,Ὁ 
Ῥημπατοσιπι ποτα πιπι δγγαϊα τῖτὶ αηἰ πιῦ 
- ἤχεπάα 673, 
Ρεοδαδξτις ὃς Ιοσογαπι (] αθτιιπι 30, 
ῬτΟθῚ [ΠΡ εγῖ5 ργοογεᾶτις θα πεο ει! οτε5, 
Ῥεγας τ νοτοὸ ςοπῖαρίο ζςορυΐατὶ Αἀ πιᾶ- 

Ἰεξβειεπάμηι Πυπειηἠϊγαέξιοτςς 84... 
Ῥχοςε!ίαγιιπι τοπηρογα σγηϊηΐπλα ρεοςζατὰ 

στδα!ἤϊηγα ἱποοιηιηοάα ἱπηρόγτογς βοΙΣ 
{πητ 369,8Β.0 

Ῥγοςῖες Τευϊησγαηΐα ργσιοῖ 172,8 
Ργοοῖὶςς Οταοῖς οροπιξοτς 416,8 
Ῥτος!εϑ Ρῃ]αῆπς 615,0 
Ῥτοςς ΡΗΠ14Π) ογατῖο 615,1) 
Ῥχοογοθηδὶ σαριἀϊτατοπι Βοπηπίθιις ἰησε- 

ποζαιτ ες 16,8 
Ῥτγοοτῖς νοπατιοηΐϑ Ππάτοίᾳ 999.Ε 
Ρτγοοιιήζες “16,Ὰ 
ΡῬγοάϊοι οριι ἀε Ησγοιϊα 237,8 
Ῥτοάϊσι ἐἰμδᾷ: δὲν ἐς Ηεγεις 737,0 
Ῥγϑάϊεις ΡΠ ορΒεὶς 8γ.,Δ. 
Ρτοάϊτοσ Ογζί,ειος Ἰη ἢ 4155, ΟΠ 14, ὅς τος 

σεῖα 218,}).}59 
Ῥτοάϊτον σδάατα;,, ὃς εἰιις σοπ ]18, τείας 

εἶπε 5.) 134 
δὰ ὑτοίοτη ργοοζεδῃ ἄδτη στὰς ἄττηᾳ, δέ να- 

1144 το υϊγίξασ 807.Ε 
Ῥτγοῃῖς οποία πη 5...0 
Ῥχγομιοιπραίτα ξεπι Ατμεπὶς ό99,Ε 
Ῥτοιῦθα αἰα δά ππρτίας ςοπο]εηἀας ρ- 

τ 75... 
Ῥτιοσηις σουϊητβίμς, ἄχ ξι εῖς 
Ῥτοσετα ας 822} 
Ῥτοτασογας ρμ]]οίορβιις 873,Ὰ 
Ῥτγοϊδοιις “04,8 

Ῥχοπειθία, Απγῖσιις ρσαάϊ τὴ ἔεστι!ΠΠ πνῖ 
7.48, Α.. ΑΙἤΠΙ5 ρεταϊδητιοσ : 6 τ, Ο. γο- 
{πγαπηῦ ἱπτοῖ ὐθῆανεν ΠΠΠιογάγο 820, 
ΒιΜεάϊτηπο ἀγφεητιιπι ῬΑτυλατῃ πιετὶγὶ 
459.,Ε.ποίζε τειρήιπι77 6.Α.797, Α:ροῖ- 
τυήτιπι ᾽πὶ ἀο τα τα αἰϊᾳα!α ᾿αυγῖγε 849, 

Ρτουϊάξεια ἀδοζμπη Χεπορβοηζοα 37,0. 
Ῥτουϊάδηεία ἀϊαϊπᾶ 716,8 
Ῥτγοχεπις Τμοθαηας 27..6 
ΡῬγοχεπὶς Βαθοτς ἰὰχ 244. 

Ῥγοχόηας Βοσοξίας γ πὰ ςιπὶ ΓΟ Ἰ4αἷς ἀποιθ. 
Οιαοοτιπι σα Πι5 

Ρτοχεπὶ πιοῖες δὲ ππάϊα 29) 6.Ὁ 
Ρτοχεπὶ δὲ Ο ἈΠ 01) ἔλέξιο δ60:.Ἑ 
Ῥτοχοπιιοιπτοσβοῖτας δ0.,Α 
Ῥγιάςῃς 4115 6.6 
Ρτγυάςητία ορὶπίοπεπι φασπιράο ἢ] ηιιῖς 

Ῥαγοῖ ; 31:Ε.2,Α 
Ῥχγιαοπτῖα Ππσ τὶς σχεσαρίαπν 124.6 
Ῥίατας Βυσίως 1:1. 

τϑία,, 

Ρίγεδε ποπιθῆ οαπὶς 985,8 
Ῥαθεττας φυδπάο ἱποῖρίατ Ρεγῆς 6 
Ῥαθεγτατῖς στάσει ρου ἢ πηυτη οιιγΑ πὶ {τις 

ἀϊυπηᾷ; Ἰησαϊατε τε υΐτευα 1014: 
Ῥιάϊοξ: παι τε σία ὃς νἱχι ἀπηδητὶς ργαο στα 

νοχ 70,Β 

Ῥααιοίτία δε ςοπεϊπεητῖα Ασεῆϊαὶ 647,8 
Ῥιιάοτοπι οἢς Πίμαπι, ποα Ἱπυριάςπτίδπι, 

ογεάπητ Γασοἀσπηοη!) 898,0 
Ῥιο!!ἀγιιπι τη Πίτατῖο ἃ γοαγρο ἔγα ἀϊτα, αν 

4115 ἀπιστίᾳ ὶ 67.060 
ῬΈΟΗΙ σαττίοπάο γαϊςης :.,0 
Ῥαοτι Ππηρ Ἰοἴτοῦ ἀοςοηάὶ ὃς υα ὅς φια]α 

34..0 
Ῥιεσι τοῦσα παίςεπτηιτη νἱγες ἀπ! τεῦδης ὃς 

αιᾶτε 249.Π.Ἑ 
Ῥαοχιτίαπι δά υοτιιπὶ ἀππιπὶ οχτοπήαπὲ 

Ρετίς - «.6 
Ριιογογαπι, ρτίποῖρεβ ἀριιά Ρετίας αυὶΐ 4, 

Ῥιογοσγιπι πιιάοσιπη σεγεαγηξ [δεοάσ πὸ: 
π6 : 497,0 

Ῥαεζογατη δραγταποσιηῖηΠπἰτατο ἐ7γ5, ἃ 
Ῥυεγοϑ ἀοζοης Οταςὶ, ἰη [υέξα ἀςοίρεχδ 

3:8 Σ 
Ῥμετοϑ ΕΥ̓ σαγσες δου αὰση 411) Οὐσο! Ἰη- 

Πίτα νοΐαις όγ;,Ὰ 
Ῥιισπδινίάς, ς οπβὶ εις, ᾿ 
Ρυρπαδά "απο ἰρὶςπάογοπι ἔλα τά 6,3 
Ῥυσπα (οτιπτμ ὶ 668.Ἑ 
Ῥαρπα, Ρόγοσι Χεπόρμοη αἰτίπαπῇ στα 

τεη πο υἹ εἰς Σινα 
Ρυσῃα διγοοὶς παύγαῖο 17.,Ε.178,4.Β 
Ῥαρπαηά! χατιοποπὶ Πατγαπῃ ΡχΙ Πλιιπ Ὁ 

{ξεπάϊῆς “.} 
Ῥυϊςπτιτιιάο δὴ ἴα (οἷο ποσγηϊπα 890.Ε 
Ῥα] φιοηϊσάο εἀμοδηἀϊ 9308 
Ῥγσεϊαπύορριισπαι Τ ΒΓΑ ις 43..8 
Ῥγ μα νεο5 ἀστοσια δ.6,Α. 
Ὁ Ὑγαπλῖά!ς ἰαριάςα: πιασηϊτιάσ 308,0 
Ῥυγαπηιις Βιμαιι5 2:1} 
Ῥγεγβῖς πα σοπις (αἰτατίοηῖς 27:, Ὁ 
Ῥυγγμο οςπιις Α γρῖμες 436,1} 
Ργιβεσογας [αςρἀαπηοηΐις πδιαιςμι 

15:,Ὁ) 2 
δά Ργτιῖα σε! ε ταπἀα πάσης νἱἐἘἸ πτάγιιπὶ 

Πα ποτα ἃ Τ ΒΟ ΠΑΠΠπ οΤαίτατίις ρταρ ες 
ΓΙατὺτ δοο,ἃ.Ὁ 

Ργτβι) τερὶς Ξλοβἀς πιοπίογαπι σοητυσθει - 
Ππφ 65 690,1 

Ργτιμοάοτσις ργαίες Ἀτβεηὶς.. 461, ἢ 

ο. 
Οὐ τἰδὶς ηῦ αἀτηοάυζη (εξ! Φ 

οχτεπάπητροία 4ιάρη ἴῃ ἰαςοτ ρος 
αἰςτιιηξ ου,Α 

Οὐυδήϊης ςαριἀϊτας ἀΠ! Ἰσςητος το τ ὃς, ,Β 
Οάτιοῦ δὰξ φιίηαας Ρεϊτατὶ κοῖς, τοτὲ 

ἘΧΘΓΟΙΤΕΙ το υχοσὶ της 34. χἢἃ 
Ομ Π41|} ΠΛ Πτὶ5 ΟΠ] οἰ τὶ “41.8 

ΚΕ 

ΗΠ ἈΑπιραξας Μεάις ἐαίτετα ρεσίςξας 
5} 

Ἀδριπα ἤες Ογσγιις ἱπεογά!ςοῖς δ.Β 
Ἀπτιῃοηΐῖςες 1.7. 
Ἀδτισοϊπατῖο σα 4πὶ φἀσίείςοητις βευτα 

18 00 
ἈΉΘα πιδτογ]οιὶς 9-..8. 
ἈςθεΙ το τ τα 43.) 
ἐς Ἀτθιις σείτις ετίαπι τῆοτος οὶ Π πταγὲ 

Ροῆε ό::,Α.Β 

Ἀερος φογπισας "δ εχ φιαΐες οἢα ἀςδοᾶτ, 
δέ ιιατα 227,6. 

Ἀερες [ἀρεἀατηοηίοιιαν νῆα Βαδίταητ, 
Δα ἀοτηὶ ἤππὶ 64,5 

φῆτλν Ἀδ πρλεον αυϊδας Βοποσίδιις αἵ. 
ασἰαπῖασ ἡ ὅφι, Αὶ 

Ἀσρες τηαχιηογιση Βοποτιπι σηϊηΐσης 
Ῥδτεὶςῖρο5 ἤοτῖ, στα Π ποι πὶ δυτοπα 
Σϑϊοτυσα ἰωπσηςπι βάθοσς ςορίἃ οοόρ 
ΒΩ. 

Ἀερὲ 



ΧΕΝΟΡΒΟΝΤΕΜ. 

Ἀσρίαρυά ΓΑςεδαπιοπίος ροστίοὶπ οοπυΐ- 
υἱὴς ἀπ ρΠ]ςαθατιις ὃς φυασς 665... 

Ἀρρὶ [ιαςοἀατηοηίοτιπι ἰῃ ἐχογοῖτα μο- 
ποτα ΠΠ σπατις ἃ Γγοισσο 688,λ.5 

Ἀερσὶὰ Ογὰ ἤ ζ46,Ἀ 
ἘἈσρίανίγτις υς 8:9,Ε 
ἈρσιαΡμασπαθασὶ 409,5 
Ἀσρίο ναΐζατα δάφις (οἸἸτυ ἀϊποπι τοἀαξια 

᾿ αἰπ ςορίαςβ που Ροτοίξ ἔσσγο 614,8 
Ἀδρίο αὐ: ἰβοοας μαθος πιαρηὶ ἕαςίεπάα 
το) 

Ἀσριογιπι ςαγοσυμιι Διλρ τυ 261,8 
Ἀοσὶς δατος ὃς οοιϊ νης ςοΟπο Πἰαητι ΣΟ 9, 

"9 

Κορσὶς Βοηὶ οχο Πρ  απλίη Ογτο 204.8.0 
Ἀρορις οδεαϊςπτίαογσαίεσες ετίαπι Πιθα]-- 

τοβ δά τληανε, αὶ αἱτατὶ 668,0 
Ἀδρηᾶ πιιῖτα πλυἹτας οιγας 143, 
Κερῃὶ δὲ τΥγαηηϊ 15 ἀΠ τ πιξὴ 813,8 
Ἀσρποῖσπαιία πιϊηίτης ξἀ Ππγεπυῖτας σοπ- 

ἀθοῖζ 67..2 
Ἀερπιιπὶ πιο ϊταητίδι5 μοπιίης5 οἵ τη- 

τε ππιος ΓΝ 
Ἀσρηαπα οἰδυάμπι τ ν οΣ Ὁ 
Κερπυπὶ Ογτὶ ἴῃ ἈΠ ργα:ο Αγ {Πππλὰπὶ 238, 

1). Εἰὰς τουπληὶ ἃς ππεδ5 διά. 
Ἀσπιιπα ἰπιοπὶ σοτητα  Ππιπὶ 67:,8 
Ἀσσαπι πλαϊτί Ομ} ὃς αατες 209 Ὁ 
Ἀσἰιριοίμητας αεἰ (Ὀγαδητοπι ες, ααπὶ 

1ῃ γα πο ΓΙῖ5, τα πα τ ἱπηρθγατοσς γα ρτα- 
«οἰαγιἤιπια 664. 

Ἀσεπιεάϊαπι αἀ ἔλπηεπι σοης Δ η 4 787,Ὁ.. 
ἴῃ Ἀεραθ]ῖςα Αὐμεπιβηῇ τταργοῦλ πλεϊτοῦς 

ςοπάϊτοης ἔχης αιατι γοῦν 69.8.0 
ἐς Ἀερυθ]ῖοα Γαςςἀπεπηοηϊογαπι, ἵσεπη ἐς 

τεραθ] τα Ατμεπιεπππι ἰοσς Πθτος 
Χεπορβοητίς ἀς1}15 ἰσχίρτος 677. ὅϑ᾽ 

Ἄστγυτη ὈοΠΠσαγιπα οχοιοῖτία 30,0. 
ἐε Κεγαπιίαμπηπια πο τοτηεῖα Ῥειοσταη- 

ἀμπὶ 498. 
Ἀδταπι ρυ  ]Ισάτιῖτη ξογπηα αἰϊσαος τ. ἃ 
Ἄσργαπι ραδ ςαγαπι πλμτατοηςς. πιοτιὶ- 

ξεῖα 466,3 
ἌἈείραδιιοα Ατμεπίεηήϊιπι 691,8. Ὁ δείςα.- 
Ἀείρυδ]ιοα θεαγπιπησ αὐλας τη ράςα ΒΡ] πτι- 

τα τειηροζε υἱχογιης 9390,Α 
ἈείρυθιιςαΣ μχατατας 6:7,) 
Ἀὸδς ἰδοιπάᾳ ᾿ποϊείςετς ὃς ἀάιιοτία οοη- 

᾿ Ἰϊογπαι επάςπιγιγαπῃ ροπης 67, ἃ.Β 
Ἀρτιαπι ἔογτηα ὃς πηατογία 47:53 
ἘἈξχομηις νιάς θοπις ὸχ 

τεχ Ρεχίασιιῃ νἱὰς Ροτγίαγιιπι το. 
Ἀσχ ατ5 γοςάπάι {τ 779,0 
Ἀδχ απατο οἰισαταχ ͵γό50 
Κοχαοτξειῖβ πριτηοταῖς 278,4 
ΚοχΊἀςςἀατποπιουιηλττατι5 1π Ρτα 11Π}, 

400 τἴτιι ἰΔοῆςοῖ 688,8.0 
ἈσχῚ αοοἀςτηοηπίοχιπι αι ἃ οχ ΡΏ]ῖοο ἃς- 

εἰρίατσοο,α 
ἈΠατιπος ἀϊιχ γπα οἰιπὶ 5ριταγιάατε ἃ ΡΒαγ- 

μᾶθαζο γεηὶς 384,8 
ἈΛυιη ἐγαηςστοίϊας  σοῇίδιις ἀοπαιπησο- 

ποχτίτας 432, 
ἈΠο) εἰεξει ᾿αςεάσιμοπεπι γέμιαης 

- 539,0 
ἈΠοάτας [δ τγαϊεέξασιπι Ρο]Πςεἰς σατῖρυς 

ἐχοσςίτατα ργοπηΐτεις 314,6 
τἀ ἈἸνοστουμα παιιες ἰαράἀμςιτ οτίςιι54:8, 

Ὀ 

Ἀποπλε ποσηςπ οΔῃ 19 987,8 
Ἀϊτας ἀδηάι ἤάοπι Ρογγεέζα γετίπαις ματα 

349, 
Ἀοραχας Βαργἱοηὶς ργέςξξας 417,5 

5 
Αδατί5 Αὐπιςη!) τοσὶς ἅτις 6:,8 
φ (γτοίαραιῃ, 2 
δᾶςᾶβ Ριποεσηᾶ 830 

ϑδςᾶ5 ἀοπάτως οπηηίθι5 ῬΒογαιῖς ἔασυϊτα- 
τιθῳς 219.Β.0 

δδεςιῖς ρράςς οαοταπιἑπάμοηἀϊ ρτορτοῖ 
δας 33νθ.6 

5δογαπα το πὶ βαςὶς ῥτὸ τγαοῆτι Ασοίϊαιι5 
6ο4,Α 

ϑδουὶ ποδηάϊ πιοϑ ἀρὰ Ρετίας 23. 
δαςιιῆοας ἀϊὶς Ογτις 49.0.79, 
δδογ βοατόγσιιϑβ δῆτε οδἰταγα αιμῖι 133, Ε 

234. 
ἔϊης 54οτίοἰ!5. δὲ Δυ συχὶϊϑ πα Π]Ππὶ ἀ οτι- 

πῖξη δάειηάιπι 37,8 
δδογιίςσι φυὶ 675,Ε 
δαριτεασιοσιπι  σηὰ 309,6 
ϑδαϊδηγίης ναΐζατα 418, Ε 
δ] ιγ ἀοῆπις 412ζ.0 
ϑδἰτδητ δά τι ϑίαπι Τ γαςες αττηατὶ 170,0 
δαίτατῖο ΖΕ πιεπήϊηι ὃς Μαρηετυτῃ τη ἂγ- 

πηὶς ἐπηοηταγια ἀϊέϊαᾳ 371,4 
δδἰτατῖο ρυσγμῖομα 371,0 
ϑαϊτατίο Ρεγίςα 37.060 
δαϊταιίοπαπη νά σεποσᾶ 37γοξβγι 
δ4]τατγιοῖβ παϊσασυϊπ αυσάάδαπι 876 
ϑδαϊταϊγίςια πγιπλᾶ 371} 
ϑαἰυζᾶπς πο τεία! τάσις 87,0 
ϑαπιῦδια ἀςίοιμηςπι ὃς διγίστι πη απτας ὃς 

οὐτ ἐς 490),9.Ε.ςηᾺ 
δαμιίογιπι ἀξ το 461, Ὁ 
ϑαπηϊοτιπι οι εἰῖτας ἴῃ 105 57. 
δα  αϑ οι ἰσσδτιις 329,6 
δδπιοίας Ασμασις ργα εξξις 38.,Β 
δαπαυ μὴ 15 οϑηεύοτιο νηάς 368,Ε. 
᾿ϑΆΡ16Π58 4115 ἀἸσάτιις 811,3 
δριεπεῖα αι ἢτ νοὶ 81,5 
ϑαρίεητα Ασεῇ]αὶ 6670 
ϑαριεπτία τε ροῖῖας 4ιάπιγεῖθῖς ἐχοσοοὴ ἀα 

674, 
ϑδδριοητία φίδι ΟΌ Εις 98,0 
ϑαριοητιμ ἀϊξεῖς ἥπητ, Πουπῖπες Υἱγταιτβ 

αἰτίοτες; αταύγο ἀγσξητοαιις πἰμῖ]0 πᾶς 
ΠΊΦΙΙΟΓΟ5 7950 

δαγάεβ υτθοπὶ 4υαοαπα; οἴγοιπι ἔμπης γὰ- 
ας Αροίίαιις 6275, 

δαγάες οὐπάες Ουσις ,ϑο,Ο 
ϑατάϊδηογαηι γεθεπὰ οιπὶ Ογοξίο ςαρὶς 
Ογεὰς 189,0 

ϑαγάιδηιις ἰοςι5 ᾿ ὅς6,3 
ϑδῖγαρα: Ογτὶ φιαῖες (ξ ργσιίξαητ 231,4.Β.0 
δαῖγγις ρεῖ Μιάαπι σαρτιις 247,8 
δςείεσγιιπη σοι σετῖε5 4ιια ἀαηὶ 30 
δ. οἱ; Ππ τς ἀριιὰ Ρεγίας “κε; 
δ. [0 }15 δά ἀϊςξαϊ αι} {εἰρίος Ῥσορτιῖβ ἤιπι- 

Ρείδιις αἴεγε ροήαπε Ἷ 
δα] ππτεπι παίσας Χεπορμνεχαὶ 310,8 
δοίγιτα: [0}1 ἄητο τοσοπα τποςάμης μι1πὶ 

Βοίτς πα 1π|8 σοιπραγες 663,Ε 
δε Γι τατα πῇ [5 ἸΏ πη τι 687,0 
5.1ΓῸ -, 236,Ά 
δείτιιπι Ἔχογοῖτις ἀε 8611} οαπὶ ευτης Οοὶςε- 

ταῖς 404,5 

5ςοἷτς ορρί ἀπιτα 661,Ὰ 
ϑοζοῦὶς ἐοάϊεηάδα ἕατῖο δά ἰβιιοηετὴ ν]- 
“- τίατῃ ἃς οἰδάγατα ος 8640 
δογαταγίεγ 1 αυα ἴμητ ᾿ρῆμξ Τεὶ (οἰμπι 

δοογδτος ΡΓΌΒΙ θεῖ 81:-.ΔΑ 
8.ατα ογατίτια ης οαϊ γίαϊ Οτατὶ ςοποϊάμης 

336,5 
ϑουτογαπὶ Οταςοτσῆ τεεγα 5.1..4.ς 12,0 τὰ 
ϑευτιτη μα ςητεπὶ ἴζατε 1 αοςάπτηοης Βο- 

με Ἐ15 ν] γα ᾿σπο τη] η]οἴμμῃ. 48:0 
ϑογταῖα υϊά. 494, 
δογῖθα πατίομες αἷϊας Πδὶ ποη ἰδ ϊεἰξ τδ-" 

τοπτιις 1 ἔτος σεπτις ἱπηροτιῇ γοτιπθατ , Ὁ 
ϑογτίλακιπι σορ δ5 ἀπ ρ ΜΠ Ἰπλ8: 5.6 
δογτμί σα πὶ ςαπΊρὶ 338,0 
δοζογάεβ οὰγ ποσὶ ορῖςης ταή πιάση π|ὶ- 

{ετὶ πό,(.Ὁ 
ξεσιηάα τες πηδάοτγατὸ, ἔσγεπές 21:2. 
ϑεσιηάα Γαδ ἃ ραιιςϊογῖθιις ρα! τὲ ξεχιη- 

ταῦ αιδηὶ δάιιοτίπε “΄ Ἰδιάεπι 
ϑοςιπάϊο τεθις Ασοῆϊαδυς ςοητίπεης ἰη δά- 

υοτίϊς Πάμεῖα: δ ἐπίῃ τας 67.4.8 
ϑεσαγίτας Ρεγίαγιπι ἱπηροτῖο φαοπλοάο ρα- 

ταταὰ Ογτο 2ογ,ἃ 
δοάϊμο ἀρὰ ΤἈφθδηος 517,2 

ϑεάϊτιο ἱπτεσ ρυίηοῖρος τα σου πὶ Ἔχοῦῖα 
Ογτὶ φάπδητα ρίζας 2537,).5γ8,8Β 

ϑεάϊτιο πη 1τιιπὶ ΒΥ Ζδητὶ) οττα 30ς, 
ϑεάιτιοπῖθας ἰαογαης Τσεατα 603, 
δε] Ἰηητοπὶ ὃς ΗΙπιοσᾶπιὶ ἀμος Απηῖθαὶς 

εαρίπης Οαστηασὶποηίεϑ 4.3,ΑΆψ. 
56] 1αἱτὰ ᾿αςοηϊσα 419. 
85εἰ ]ςηὰς θασμς 350,8 
58εἰ γα δυίατη νγροπα ςαρὶς ΑἸςι δ᾽ λάςς 43ς,Β 
8ογηεητζασία αἸτατῖσ 371,Ά. 
ϑεπεέξιις ἀρ [ἀςεδαπηοηΐος Ποηογατίοσ 

4ιαπηαπςηεατια ΓΟ ΡΣ 684,0 
δὰ ϑεηπείζυτεπι οἴμηςς πιοΪετια ςοηῆιῆς 
σοῦ Ὁ 

8επε65 ἀρια [,ἀσεάαπιοηϊος σαιμγιιπι (α-- 
Ρἰταίμαπι μά ϊςο 5 684,4. 

ϑεπῖο Ὀοποχιιπι νἱγούιπι αιοπιοίο ἴγ-- 
σαγσις ργοίροχεσίς 684,0 

ϑεηΐοτγος ααϊπᾶπὶ ἀἸσεδπτιγ ἀριὰ Ρετίας 
γι Α.δεηϊογοβ 4 ρα βοϊο δῆσαν ρυογὶς 
ΔριιάΡεγίας 4,8. ϑοπιοσεβ Βοποῖς δῇποϊ- 
«παϊ ζ:ς,Β. δεπίοσιηι ρ τα ἐοέξ ρα ΡῈΣ 
{Ἀ5 4.1 4, . δε πΙΟΓΙΠῚ ΟΧΟ ΠΡ πη} Ριιετῖ 
Ῥοτίαγαμι ᾿πιιταηζαγς, Α. δεπιόγαπη ΟΠΠ-- 
εἴμιπι αοά {ταραάρΡετίις 7,.ϑεπιογιηι 
ογάο ἐχ ψαῖθιι ςοηίζτες ἀρπὰ Ρετίας 7,8 

δερο πη 4] πγοττιοβ οαιία Ογαοὶ 414 ξς- 
ςειίης 384,0 

56ρε τὶ ἴῃ Αττῖςα Ῥγοάίζοτος ἰεσε ργὸΒ!- 
Βεητηγ 41.0.8 

ϑερυϊοῆτα ραγεηταπι 4] Ποη οτηδῆτ, οχ- 
Ῥε  ιητας ἃ τηασι γάτα ἀρὰ Ατβεηίςη- 

[0 7450 
δεριυίτυτα ἀαπτιγιητογξεεεις 137,8 
δὰ δερυίτατγαμι ἀας Ατοβιάδγηις ποιηι 

ςοτροῖα : 64.454. 
Ἔσο παι τεΊΡι15 ὃς πιοάιις 860 
δογυλ θοτγῖατε ἀοπατὶ τι, Β᾽ 
δϑια Ρογῆοὶ φαο ]οςο δε οοπάϊτίοης Ἀδριτὶ 

206,.Ὲ 
δεζγαῖς 411) ραιιςῖ5, αἰ] ρ᾽ αὐτί ρι νῇ πειὸ 

ῬαάΙςητιθιι5,1η ρσιαατὶς ἔατα 115 .8Β 
δεγιτιια πηϊίεγα δζ πῃ οποία ας 8ζτ,6 
δεγυοσιπι δι πα. ]]πηοτὰπι ΑἸ ηΙς ἤγαχι- 

πλὰᾶ ρετυϊδητία 693,8. 
56 111958 ΠιᾶΠΓΉ 705 ΟΥΤῸ5 ἀγηγὰ ῬΟτῖδτα 

ἰδεῖς πι.Β 
δεσπος ἰπτγα πησσηΐα σοοίρετε ποίαπε Οού- 

ογτεηίςς 85. 
ϑεἰδπη! ηιπ1 ̓ ᾿] Πὰγηο 318,4 
δείτιις ορρί ἀ[ ὁ τεσίοηε Αδγάϊ,ἰρατίοταπ- 

τὰσπι ΚΠ| δάϊοτιπι αν οα ἀπξδης τς, 
δοίξιις ορτὶ πιὸ πηιηίταση ορρίάμηι 1014, 
ϑεἴτιις ντῦ5 ΑὐἹο δ υΖα 15 663,8. 
δεῖς ὅς ΑΒγάιις [μἀςοάδ ΠηοπΙοβ εςε- 
τε σεσυίαης, ᾿πρεητο ΡΗαγ πα αΖο 536,8 
ϑεῆιις Ἰιδετατασ αὐ οὐ πϊοης (ουγϑ5, 
τηετιῖ Ασοῇ|αἱ 663,4:ϑοἴτα αι ὃς ΑὈγἀμπι 
ἃ πιατὶβ παι! σατίοπς Ρτομιρεῖ (οποπ. 

436,8. 
δεῦτῃος τοχ ΤΉτδοΙαΣ 393,8 
δειτπες δά Χοπορβόοητοσῃ Μοάοίδάοπα 
Ὠπητίμ πα ἸΏ ττῖτ 193, Β.. δουτῆς5 Π πὰ 
Ῥτοσ το πο μοητὶ 4ο»,6 
δευσῃες Χοπορμοπτὶ [πτοσεηίες 4π,Ἑ 
5ευῖμες ΧΕπορβοητὶς ςοπῇ!ο ρᾶγος 
414,Α. δειιτιες ἀατ Χεπορβοῦτὶ ταἰεη-- 
τιὴν ἀγσεητὶ 414.8 

5.6 5 σοη" πιοποτα δι απᾶτῃ γα πιοτῖς 7, 6, 
δἰςγοπεηίιιπι τι πλιίτιια δι8,Α. 62, 
δ. οηςηῖιπι οἰαάες δ6ι8,Δ.6:..Ε, 
δἰ ςγοπίως ροστιις αὐ Ασοαθ!θ. σαρταϑ 63:,}) 
δἰάοη Ρῃασηιοῖα: 665, 
διάσητεπι σαρις Ργαχιῖ48. 414, 
51:14πι5 Μδοςῖίηις 41.9.8 
δ:1Δηἰ γατὶς ρου άϊα 3.9.Ὁ 
5:1απυπὶ Απιθγοςίοτασν το Σ τα} }ς ΤΠ) τίς 5 

ἀσπατύγτι5 262, 
δὰ 5ιἰαπιιγη Απηδτοοίοταπι γαῖεπὶ τοῖαπι 

ςοσίτατίοπειη Χοπορμοησοξέιτ 319, 
διϊιλςυ τεῖχ Γδμα φι6,8 

ἙῈἙὲἐς 9 
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δἰ πιπιῖας δοογατὶς ἀποιρυΐις σιο,᾿ 

δἰπιοηϊάϊς ροξτα: σπὶ Ἠϊεγοης ἴγγάππο 

ςΟἸ]οαυλαπι οοῦα 

ϑδἰπιοηὶϑς ἀξ τε εις ΠΟ τί 931,8 

δ: πιγα πηάπιις5 πιασὶα τα Π415 Πιδ1εέϊα εἴς, 

τατη ἀσχτογα 210. 

δἰ πηΐβ μοίριτῖδιι5 ᾿Π|ΠΥ15 γ736,Ὰ 
ϑἰπορεηίοβ 371,4 
δίγοπος ἱποηταγ ΠΥ Υ Πππὶ το, 
δίταςς νγῦ5 ζ28.,4Ὰ 
δἴταῖσα σδητιις 37.,ΑΆ 
δἰτίςπτι νο] αχιαπι Βίθοτς ἀαϊος 640 
51τ|5 Ορτίπηι5 ΡΟτι5 6,.τοὸ 4.8 
ϑπηίογεῖος ἀπ χ Ατοδάϊσιις 377,0 
8061) ντΈχοὶρι πα τέροτε δ 6}: 97.8.0.Ὁ 
ϑοεῖος πιο]ϊοτὶ ςοπάϊτίοης οἢε 4πάπὶ Πο- 

{τες πάϊς Ασοπίαιις 667,0 
50] 465 ϑραιζαπιις ᾿ἤτογ εις δ36 
δοογαῖος Αςῃαιις Ουτὶ μοίρας 245,Δ 
ϑοογαῖος ΘορἈγοπιίοὶ ἢ] τις Ρ᾽ 6 δ ποη νας 

αἰοητῖτε : 449.8 
ϑοοζαῖες ἃ διττὰ ἴδ δά πιοστξςοπάσπηπα- 

τισι ἀἸςῖς γοσ,6 
ϑοογαζδς ππΟΥ 1115 ἔπτιιγα Ῥτα ἀϊχιτ ΑὩγτὶ 

ΕΠ1ὸ σόγ7,Α 
ϑοοταῖος σοπδοπηπατιις τ ΠΠς ἔειτασγ)οό,Ὁ 
ϑοογαζοβ ἀϊπῖπα ἴοττε πιὰ σὶς αἰιιὰ πη Βιιπηᾶ-- 

πᾶ Ραοτῖ)τ 07,8 
δόοΐατος Πα] 115 1Π το θτι5 ἀϊι!πατίοπε Ὀριι5 

εὔϊ ἀϊοεθας 7σος. Ὁ 
ϑοοταῖες γτεύατα παιυγάϊιπι ὃς ἐς εἰ απ 

ἀϊρυτατίοπος γερο βεηάορατ. σιο,Α 
ϑοοζαΐος ἔα ίο ογθάϊτις ἐπ σηταζεπι σοῖ- 

ταμηρογα νὰ. 189) 

ϑοοζατόβ ἃ νιτι1ς5 Πγαἶ τος Γοιοσαις. σι 
ϑοογαῖες πιο άπ] ἃ ἀπ ρι}}15 Πποῃ οχὶ- 

σεθας 613. 
ϑοσίατος Ὠἰ 81] νυ] ΠἸτατὶς εἴα ἀϊσερας, ἢ ρο- 

ες ΠΘΙΠΟΙ͂Ϊ ἤπτ ἀτραϊοῖ, ΗΠ ροίπης ργοάςης 

719. 
ϑοογᾶτες 4118115 αῦσα Πηθος γυν,α 
ϑοογατίς Ἐπισα τας δὲ σοητίποητία 723,8 
ϑοογαῖος [πιρογίπ ρα δ] σο στα 709.Ὲ 
ϑδογαῖος ἃ Πηγπίατίοπς ππάϊτοτοβ πος αὉ- 

ἀυχὶτ σϑυ,Α 
Βοοζαίδ5 ὉΒΑγπηϊ ἐπ δα πηασὶ γατιις σας 

ῥοξηΔος μοστγατογ 774.Ε:771,Α 
ϑοῦγαζεβ πιουτέτη σ᾿ 0 Δηἰ ΠῚ τι τ 816,8 
ϑούγᾶτος ρΡεγτοταπη νιταπὶ Π181] πιὰπι αι: 

τα τα ὃς ἱπταἴτα εέπε οι ἀογαυίυϑι6,) 
ϑοογᾶζος ΠῈΠΠ1 ν Πα πὶ [ΠΙυγ Τητα τ 817, 

ϑοοίαζθα ΟἹΓ δ σάτα Οὐ το δ 1} νἱτὶ ἀ1-- 
τι ΠΠ ταὶ 8::.8Β 

ϑοσγατος ἔποιίτατοϑ [145 τη] 15 Ζαϊπη: τ ΠῚ- 
ταραῖ 3:50 

ϑούγατος υὶα ἤια ἢ1 Π σεγεησ, Οτίτοδι- 
10 ποπηῖπε ἀϊτΠπιο [δ ἀϊτίογεπι αἥπτ- 
πιαῖ 8:.06 

50 ογατοβ ΦΙ ΠΟ τεπν Χαητρρεπ ἀυχεγὶς 
876,8 

ϑοοζᾶτις δοσιίατίο σοϑι 
ϑϑογατίβ τοπηρούπητία σι. Ὁ 
ϑοοτγατίβ ἔτι σα 15 υἹέξιι5 Τοϊ ἐπὶ 
δογατίς τη οαἶτι ςΟΓρου ἡ ποάςια γι:,Α 
Βοοίατίς Γοίροηζιπι δὰ Οὐτιαπι ὃς Ομᾶτι- 

εἰεπὶ 716. 
ϑοοΥϑτ5 Δ ΔΙ τΟΓΟ 5 
ϑοογατὶς ὃς ΧοηορΠ τὶς ςο]]οαιυίιγη 71:,0 
ϑοοτδτίς ἀϊΠρατατιο ἀς [ρίθητία 719,0 
δοσίατις οαπι τ τῖρρο ἀενοϊμρταῖς ἀἸριι- 

τάτιο Ὁ .551Δ 
ϑοοζατις ςοἸ]οαυΐαπι ἀς σα βετηαζοπο οἰ- 

αἰτατὶς 73... 
βοέγατις εἰπὶ Ομ τερμοηῖς ὃς Οματείγα- 
᾿ς τὸ σοτγπιαπί5, ἐς ἔγάτογπα ἀπη] οἰ τα, Ἔγ πιο 

745,0. 
ϑΟΟΓΔτΙ5 Οαπὶ Α τ Πζατοθο ἰεσῆο 7::,4.8Β 
ϑοςγατῖις σοη Δ Π5 ἀΠΙ ΠΏ115 ἢ 804,4 
ϑοοζδίις νστιτος 813,4 
ϑοοζατὶ ἀκ: πιο ΤΠ ΓΈ ΠΕ ἀιπιπὶ ἀφ η- 
ΣΊΌΠΟΠΙ ΤΠ ἀΙταγοτΓ σο:,Δ 

ΓΈΡΟΣ. 

Ζι9.ΑᾺ. 

ΙΝ 

ϑοοῦατὶ τε ασἴητα ἀϊς5 εἰϊαπι ροίς ἐδάςπιπα- 
τίοποπι ςοποςῆι 814,8 

501 Ασεῆϊδο Ὀϊςογηῖς ἰπίταν Τπιηαὲ ὙἱΠι5 
“18, 

δοῖ μοῦ οπηπο τόριιβ γεδιις οππηῖθις ἐρίεπ- 
ἀϊάϊον παπαῖ δι, Ὁ 

50] ἐπὶ Ζιο ποπηΐπε Ρεσία ἀρρε!!επτ τος,Ο 
50 [6 Π11 4115 1πηριιάδητεγ αἰριοίατ, εαπα νῖ- 

ἄεηαι Δου]τατεπὶ απηϊττοῖα 802 
50]επιεῆς [ἀρ ἀεπὶἸσπίτιπι, ἀϊχίς Απαχα- 

ὉΓα5 δ8ϑι.0.Ὸ 
5015 ἀεξεξείο 4616 
80]15 νι ἐξα Ἔα π|5 216.Ὁ 
8015 σΓἤις ὃς Γεοιγίις 8οι,Α 
5015 ἰρ]οπάογεπι ποπῖο ἔστε ροτεῖῖ 802,0 
δοΠΊΠ1ΠΠὶ ΟΥ̓ΤΙ 233, 
δουηηῖιπι ξαιτιιπιὶ Χεπορμοητὶς 323,0 
δοξιηο Π1Π1] πτοστὶ ΠΠΉ1]|1πι15 237,8 
ϑοπηπο 4οπΊοάο ντθηάιιπι 66:.,Ἑ 
ΒΟΡΠα ποτα ϑυγτηρ Πα τι5 ΟΥ̓ΧῚ ἰαπιοτὶδ 

μοίρας 245.Ὰ 
ϑορβαποῖιις γος ἄϊιχ χ46.6 
δορμαποτις, φιὸά ἀπχ ἀςοίαγατιι5 πππιηιι5 

τεσαίασιτ, απ] ἐξατιις 367,8 
δορμιἴαγιηιπίξέζατιο οοϑ,Α 
ϑορβοοῖοβ γπι ἃ τγί σίητα τγγαπηῖς 461,8 
ΘΟΌΡΠΒοοΐος τγασίςιϑ συα 
50Γ5 ΠΉΠΠΙταγ5 πτο5 ἀπο δυΐτατς ἕδος 168, 
ϑοῖῆαϑ δυγαοιιίαπιιδ ἀπχ ζ46,6 
δοιγατι ἀο5 Ἔροσι5 451,5 
ϑοτουῖάα δον οπὶ) 'η ΧΕπορμοπτεπι απ άδ- 

οἷ 31.,8Β 
δραάοπες Ρζτῃςα (εἰρίος ἱπτοσῆοιτιδό,Α. 
ϑρϑάοπιιπηι Πδτιιγα 196,8 
ϑραττα ντῦβ οἱ ατ  ΠἸπιὰ ὃς ροτεπτιπηνα ἴπ' 

Οτἴαεῖα 675..8 
ϑραστα ντῦ 5 πηϊπ᾽ πιὸ ρορυ!οία 67.,8 
ϑραττα 4 το ἀϊβοστ δ 1115 οἰμτατίθιις 

ϑοό,Α 
δραγτδπη ἔστε σαρὶς Ἐραπηποηάας 643,0 
ϑραϊταηὶ σοπίπταῖτος Ὀρρυίπηιπ 494,0 
ϑΡατγτδῃ 5 ΓΥΘΙΓσ ἰσσο5 τα τ 675.8 
ϑραγταπουτ ΠῚ ἴῃ ρ γα] αἀ Πευξεγατοτῖη- 

τεγεπηρτὶ σός Πρευ τος 66:6 
δρασταποσιιπι ἰσσας Ῥγτβῖο ογάςιΐο οοπι- 

ΡτΓοθατα: 683,1) 
δρε ορτίπια, νδὶ σπηξξα Ρίεπα δ ..0 
ϑρεξεδου!ππιτείϊς 338,ΑᾺ 
δροσοποη ΠΟΙΠΊΘΩ (4Π15 987.8 

5065 ΠΉΠΙτ65 αἰδογοβ ἕδος 30,.0.Ἑ 
5Ρ65 ἔτιις πα! ἀποσῖβ τασαηάιῆπτπα 8.53.6 
ϑΡΠασεα τη Δοοηΐα 488.8 
ϑρμοάτια ρεγπιαάςης Ὑ με θδηὶ νὲ Αὐμοπὶ- 
ἐοηΐες Δάἀο ἍΤ Γ 4“69.Ἑ 
ϑρμοάτίας ἐαρίτῖϑ τοις ἤξ 470,0 
ϑΡἢοάτιας γπὰ σιιπηὶ Π]1ο ἱπτογβοίτιγ 596, 
δριτῃτιάατα Ε. Μεσαθατος 666.Β 
δριτητιάατες Ροτία τοϑ,α 
ϑριτἈυιάατος Ροτίᾳ {εἰ ρίαπι σαπὶ νχότς,}1-- 

Βετίβ, λοι τατίθιι5, ἴῃ πλάθει Ἀρεπ]αῖ 
τα ]41τ 664,0 

ϑροπᾶς ἰαπαὶπ νῆι ἀριᾷ Ρεγίας 241,3 
δριιάς ΠποπΊςῃ οαπῖς 987,0 
5Ρ11} ϑρατταπογῇ δὰ θ6]!Πππὶ σε προ πὶ 
Ἰεαυπιπέιγ τ61:.8 

δια 1:1 σοηΠείςπάϊ ταῦῖο 937 
δἴασεβ Ῥοχίᾳ (ερτςπι Ατμεπὶ ει Ἰητευ- 

ξεδεῖς νηύτῃ νἱπσπη σαρῖτ 433, 
ΣΡ ΉΤΩΣ ῬΕτοΠΠ15 πη 5115 [1261] ἀπι- 

Ῥ᾽τυάίης ροτα 115 ὅς τα "4: 499,8 
δταΐςα, ΗΊρρια ὃς διγαῖο αὶ ἔδἘ1ο ἀρὰ ΕἸ1- 

“ἴθ να υμον π νὸς 635,8 
δταῆρρτς σιπὶ ἤι]5 ἴπ τοπρῖο απ ςα- 

Ῥτιΐδ, ἰπτοτῇοίταῦ 603,0 
δταίρρας ἀπχ ας άἀαἐ πη. ς98,Δ 
δταῖοῦ αυἃ4 «τ6,Α.πὶ 
δταγαάγίτις αηῖπη αΠςἐτι5 ΡΟΣ τοτροσῖς Ἐς - 

Πρ!οπὶ ἐχρυίτηῖς. σβυ,Α 
φένοπδρία αι 436,Δ.πὶ 
ϑτοιτος ΠΟΠΊΘΗ οδηῖς "987,0 
ϑτοποῖος, ἀπιχ αν Ατπξηϊ δ. πιϊτάξατ 85,8 

διεπιηδύοτις 879,Ε. 
ϑιὲμβεποη ΠΟΠΊΘΠ οᾶπὶς 987,5 

δε οη ποπιϑη ςϑηΐ5 987,0 
δτισποη ποιηθῇ σΔΠ15. 987, 
δείγρίθπι ἰατίο δ δά ἀστιςιτυγαπη ροττι- 

ποδῖ 864.5 
διγάρα]α ρ]πγα 1π 6415 πὶ ἴῃ οα 15. 

Ρεγίᾳ Βαδιιεσαης 2400 
δεζατεσεπιατα 27, 26,27, 28, 29,30,31,32,33, 
34,35. [το πὰ ρογ τοτια ] ΠΡ ταπι ἀε Μασ τ: 
Ἐααίτιιπι 9 54,955. ὅς ξ4ᾳ. Αἀάποεγε αα- 
χηϊία 110 ργατοχτει, ιιαίϊ οο5 41 ἀσταπὲ 
ποίέγαπι ᾿πῈ ΠΠπτ,ἰπΑ ΠῚ {πη 1115, οἰππε 
τάπαεῃ 1η αἰΐππιὶ Ποίξε πη Ἐχογοίταπὶ ἀ-- 
σεῖο σοη τ] πΊὰ5 244, Ε. Απηπετη ἀττῖ-- 
Βεϊοϑὲ σιπὶἜχεγοῖτι τγαϊΐσεσε, ΠΟΙ ΙΡαΣ 
ῬΓοπΊεητίθι 525,3. Απιηΐς ριοβιπάι- 
ταῖς πὶ οροτα ἔοΠἌγιπη δά δαπ τοπη αξξα-- 
ΤᾺΠῚ ἹΠῚ ΠῚ. ΠΊΘΓΕ ὃς ἢς Ρεγπηεα 1} Πὸ- 
ταϊηῖθις τεάδοτς 190, Ἑ, Αττιποϊοβὲ ἃ 
τΓΙς οί Πρ η5 πος ἀθάμςοτς 189, Α.8, 
Απομρατὶ οςςαοηςπι Δερτίπηδάι το εἰ- 
1ε5.479,}.Ὲ. 460,4. Οδρεῖς μοῖϊεϑ 1ι:- 
Πτατίοης ἡπαάαπι ξλέξα ὃς αἢτατὶς μὲσ 
ΟἸΙΟ πὶ Ἔτη 1{Π|5 47:1, Ε. 472,4. Οαϊῖγα 
ταπταγο, μοίξεπι ἴπ αἰτπιπ Οσμπῇ Ἔχεγαᾶ- 
᾿ιεηάι στατῖία 661, ΒΟ. ΟΙαπὶ ἀϊςεάοτς 
δὲ ( Τὰράμποετε ὸ Ῥγστοχτα αιιαῖ ἐχεσ- 
εἴτατη οεὐπέξαγι τη Πποίζοτη ἤτηις 39.. 8. 
Οἴδπι ἐχεγοίταϑ αἰετε 544... ἘΔΠ]ετα 
Βοΐτεπι οσςιραπάο νϑπὶ γι! σαγετη,'π-- 
τοὶ πὶ “ιιαθητῖθι15 4|1}5 Αἰ απ 319, Ὁ. 
1η1π|141}5 Ροπετο, ὃς ποίζεπη ργαιεγειη-: 
το πὶ δάστοά!ς 46,4.Β. ἱπαἀϊέξοττιπετο ἐῖ-- 
ας, μας ἴτε 653, Ὁ. ἸΝοΐζα πδπ:- 
φᾶγο ὃς εἶαπα ποίτοπι ἈἀουἹ 45,0... 
ΝΝοέξιι ῥγοβοῖίοι,, ὃς {ππηπτο πιᾶπς 
Βοίιην ἱππδάςστς σαΐξτα 471,8. 

᾿ΡΑΙατα πέστε ΔΌΧΠΑ., οἷαπι ἀυτετπὶ 
{ὰ πηττετε 20, αὶ 
Ῥοῖτίς 1η|141|5,γ1Γ15 φυδτιιοσ ἀπ απ 4: 
μοίξεπι βάστοα13.48,Ε.3.49, Α. δορεῖττς 
ταοσγῖπος ἴῃ ποῆιςο 354,0. Ταςτὲ ἴπ 
ῬιπΙ απ ΐτο, ἀση 4115 πιοτς τεσερῦον 
τηᾶσηο 14 Πατοιπι οἰδτηοτε 26,8. Τετ- 
τοτοπὶ Ἱπυπηαπι Ἐχίπιοις τη] ας 
ΡΙοροῆτο ργωπιῖο ΠρηϊΠοαπτὶ δυζοτοπε 
ΤΕΓΓΟΓΙ5 277,Ε. Ὑταπῆτγς Δι ΠΟ ΠῚ (ΠΕ 
σχογοῖτι ΠΟΙ ργεσηεητθι 3125... 
Μεπατίοη!α Ππηίατιοπε ]1 116 π|7ηϊ78-- 
ἄετε :9,).ΕΟ τθοπὶ ποξξα ποτά, τς 
ἀσάετς ποτ, θεὸ Ψςαπο 1. ̓ πζοπάϊο 
δά ρατγεπάτιπη οσατη ἀτείσεῖς ᾿ ἀ5ηὉ 

ϑδιζάτοςΐες Ογοτεηῇς ργαξεξειις 3::,19 
διγάτοα;, δταῖςα: δζ ΗἸρρία ἔλέξιο 63. 
ϑιγατοίδς ᾿πτογβ οτος 6:9.0 
διγεπαϊταϑ τεσηο σοπποπῖς 67. 
διγεπιπαπη ἔα Π1Ὲ ποι πιῆ οῖτ, δά 1 ἤτεπιη- 

τατὶς Ππιιάϊο ρογίδιιεσαη διγη ες 198, 
δι! ]ο5 υγοα;, Ργαπαία γἹ δὶ ουδ 15. [415 

Ἰυρετοαίιθιις Ἔπ 2. 6.Ὁ 
διγατῆα νἱέξοσια 439.5 
δ:γιτῆας δα πηατιτιπιαϑ τοσίοπος [Π]ΓΓΙτῸΓ ἃ 

τοσς Ρογί ει  ἸΟΡΒΙΣ 
ϑεγιῖπας Αἰμεηϊἐπῆθιὶς ἀπηίειις »[δοεάς- 

τηθηιῖς ᾿ηξεηἤις “5.8 
δ ΤΠ! οσαΠ16}1 αιος γδὲ 11τ6,4.8 
δι ἀΠ|π|ν απαηάϊ Ογτὶ δάπας Δἀο]εζεητῖς 

14... ἃ 
δτιιάτιπι Βεης ἀσεπάϊ ΠΟπΊπῚὶ ορεπιιπΣ 

͵)ϑο,6 ἈΝ 
διατὶ οὔτε αδίαιιε ἀοξεγιπα ταπὶ νεῖ]ες, 

τιιπὶ πΠοχιᾶς τὸ 5 ἀΠςογηοῖς, αἰ ας ϑοοία- 
τος 91,8 

διγγαχ ποπιόῃ σαπὶς 987,8 
δ απτὶ ργορτίαπι εἰξ ράζοτς, τί ποῖρὶς ἀπὲ 

τοπὶ ταθοτς ΡΨ ΕΝ 
ϑιιδάϊτος δεπεῆειῖς αἀῆςετς τεσὶς ὁπ 

6688 
διιδηίετγςε χιὶ γεϊτητ π δεῖς 4αππα Πποσαπε 

ἈΟΙΠΙΠ]οκτεῖσα ἀατς ςδίροχοείητ, ραιςΐ 
{Ἰφυυ} « 



" 

ΧΧΕΝΟΡΗ ΟΝ ΤΕ Μ. 

ἐπιηῖ " ᾿ς 846,0 
ἐπ 5ιιο5 φιοπιοίο Οἰτγοθη υογες Βοπαὶ- 

πδορυτοῦ ϑοσγατος 250 
ϑυπηπλιπι οπιηιὶη το διραδ. ςοποογάϊα 

806.Β 

ϑαρογΟ ΠἸοσαπὶνίας 71..8 
δι: οἰαἴτας 4108 
διμΐδηα πιιοῦ ἐροςϊοΠΠπια οπιπί 113,0 
ϑδιιοτιπιτοχ Αὐἀγαατας 14. 
5 εππεῖῖς ΟΠ σιιπι τεχ 247,Δ 
ϑγεπηοῖϊς ΟΥ]σιπὶ το σ β τοσία 24..Ὁ 
δγεππεῖϊς, ΟἸΠοῖα Ργαίς ἐξα οτιαπινοςα- 

ταΓ 41:70 
δΥΠΊΡΟΪοπ πλ ἰταγα, Πρ το σιιατοῦ δέ ν]- 

ἕϊοτα 26..Ε 
ϑγγαςσυ! Παγιπὶ ατιιοῦ Πδυλιπη σαρτίι!0 5 

ΠΤ ΓΑ 5 Ατμοπας ἀθροστγαγ θοῦ 434. 
ς 

ϑγζαςζυίαπι Ὁ Απταπάτὶς οὗ φιοά επεοῆ- 
αἴπτη οἰπίτατς Πητ ἀοπατὶ 451,Α. 

δγγαδσιιίδηϊ ἄπιςος ἀοπηὶ οχ Πο ἀαπηηδητιγ ὰ. 
“Ρόρυΐο 43..8 

ϑυγαςιμδηὶ σαρτιμϊ, τὶ 1π ΡΊγατο ἰῃ Ιαριάϊςιῖ- 
πᾶς σοπί οξεὶ Βιογαης, βεγξοια ρετία πο- 
ἐτεδυβισίαπτε 434, 

ϑυγαδσιίαηι (αὐτμασιηποηίος υἱησιπτ 461,0 
ϑυγαοιαγπι Ὑγτάπηι5 Ὠοηγ ας Ηοι- 

τηοογατὶβ Ε, 461, 
5 υτὶ ἘΣ νι δ άϊτὶ λϑὶ 
5γτία ἐγαπιθητὶς, ροσιά δι, ὃς ρα] πτὶς ἔα - 

ταςοιδις ἀθιπ ας ιόο,Ο 
δγγῖα ας ΟΠ Ποῖα ῬοῦταΣ 253,8 
5 γγία: Ῥιατογοϊοῖς 25.4.8 

δ 
ἢ ἀβνοΣ: Ογτας Πησυ]ς σοητυσῖο- 

ἰδ ςοπίξγαϊς 46 
Ταβεγπαςιιΐα Οὐςοῖ ἱποοη ἀπητἑτογίπστείς 

10ττ 203,0 
ὙΔΡεγηασιίαπη Τοτ θα Ζὶ σαρῖταΓ. 325,0 
Ὑαγὸς αυϊά ξ 81:8 
Ὕαπιος ᾿Εσγρεία ἀπ 25... 
Ἴδμασγα ντθς 4“«7.:.ΟὕὃὕἿἍ 
απασταιις ΔΘΕΓ ξῦναᾳ 
Ταπάοχατες ΟὈγτὶ Πτις Μεάδοσγιπὶ Ατσπιέ- 
πϊοτιπ ὃς (αιηΐοτιιπι ϑασγαρα ςοπῇὶ- 
ταῖταῦ ἃ ραττα ΠΟΥ ΤῸ ζ235.6 

Ὑαοολῖ ρορυ 33..8 
ὙΑΟΟΒΙ ορρυσπαπτιγὰ Οταοῖς ᾿᾿Π 330,Α 
ὙΔΟΟΒΙ]ΑρΙάες τη Ογαοοβ ἀθαοίαππτ 336, 
Τατίυς τηᾶσηᾶ ὃς Ορα!εηΐα γὙγρ5 [9 Ἐ: 

148,0 
Ταῦτ ςαἤτατι το. Ὁ 
Ταχὶς Ποπίεξη ζαπὶς᾿ 987,8 
Ὑτομες πιοπϑβίαςεσ 329,4 
Τερσξατα: ἱ 649,6 
Ὑερβοαζαγιπι οἴ γΟΙτΟΓ οὔϊη σέπτῖα! ςεάα- 

ταοηοπὶ Εισππτ ᾿ 603,0 
τεΐδπηο ΟΒγοπὶς ἀ ΠΟ] ΡΈ [ας 971,0 
Τεϊαπηο Ρεγιθςαπῃ Αἰσατθοι Ε,ὐχογοπὶ ἀι-- 
ὑχῖς 973. 

Τοεθοας ἀπηηὶς 327,4 
ὙΤΕε[ειιτῖας Ροστιπὶ ΑἸβεπιοπήιπι σαρὶς 

Σ 4.0 " ᾿ 

Τεϊσυτίας Ατμοπιςπίες παι Προ αι 486 
Τεϊευτίας, ἀοπταπη γε πεσεῖται 544,8 
Ὕεϊςατιας Γιασεάα: ποπίογιπι ἀισΣ 525,8 
Τεϊςειυτία: οτάτιο δά πα] τος ἢ 446.Ε 
τείευτια σιπὶ ΟἸγητμιῖς Ῥᾶρσῃα τό 18 
ὝΕΙΟυτῖα πιοῖς 4610 
ὙΤεϊευτία τ Γαςεάαπιοπὶ) Ἐσάϊςο 1π διχί-- 

Πΐαπι σαπα «αἵ παϊτταης ζ40,Α΄ 
τε αν πιάξεαία ποῖα 216,0 
ὝδπΠΊοΓΙτΑ5 ΠΠ 6 1115 1τ9,Ὁ 
Τεπιηῦς Αἴας οἰπῖτας, Παϊ 1υτῖς, δῖ τεσί πο 

Ῥαγεῃς 426,4 
Τεπιρεγαήτια αιΠ4 809,0 
Ὑετηρεγδητία ἔτη ἀαπηϑειπη ν γτατ15 729,4. 
Ὑοπιρογαδητία ρεγέγι γοϊαρτάει δας ἕδος 

8ϑ1ιο,Α , 

Ὑεπηρογδησίας ὃς ἱποοπιϊποητίας ὁρογα σοη- 
[ΦἸΥΓῚ 8οο,Ο 

Τεπιρεγδησίαπι ριιοτὶ ἀραιὰ Ρεχίας ἀοοςη- 
ταῦ .Α 

Τεπιρογαηείδγα ΠΤ οτὶ [πὶ γτ οοϊαπτ, ρασοης- 
τ το5 ἤδεθιις εἤποίιπε 47, 
ὙΤοπιρ τη ΠἰαηαΣ οἰυχτις ίλογα 3τ0.Ε 
Τοπηρ τ Πταπα Ερ ιοΙϊα: Χοπόρποη οτι- 

σις 3:.0,Β.6 

Τειηρίτπι ῬΑ]! ἀϊς ᾿π ΡΠ οςατα δε πλίης ἴ- 
ἔζαηι σοπῆσλστδαϊς 43.5.8 

ἴῃ ΤοΠηρ τπὶ 41Π σοηβισεγαησ, νίοίατα πο- 
ἰὰτ Ασοπίαιις ξι0. Ε 
Τεπια τι ἔς 1]ς ΟΠ οἰ} ΟὈΠἐαΠ!ςαπτιιγ 853,8 
απι]οητία Μεδουιπιτοσῖς. 104,0.Ὁ 
Τεπάϊσι!α: σεύαϊς. αιοπιοάο Ῥοπεηάα 

990,8 
Τοτεδιητιϊηο ᾿Ἰιαπλίης ΡΓῸ οἷςο γταπεισ 

Οἴαοὶ 328,4 
Τοετος ρυϊίσιις Οἀγν Πάτα τὴ ρυΐποορς 4τ|8 
Τετίράζιις γερὶς Ρουίαγιι ρτςξεξευς 537,0 
Τεγθάζιις ὈΠαϊαπογαπι ὃς Ἠεἰρεγιζουτιπι 

Ριαέξας 427,6 
Τοιθαξιις οπὶ Οταοῖβ ἔα Δικ ἰηῖς 227,8 
Τογθαζιι ἃ Οτγα οἷς Ππρογάτιῦ 3:8.8 
Τεμθαζας ραροπὶ ἀϊαα! σας 1 οΓῚ5 οἰ πιτατί- 

Ῥιι5 “20.4.8 
Τετραζὶ ρου ἀϊα εγσα Οὕασος 483,0 
ΔΑΤεγΡαζιιην]οσατοϑ πλϊτγιητ ες ραος [- 

σεάατηοη!)} 427,Ε 
ΤοΥπιῖηι5 γἱταΣ Ποη ὉπΊηΙ θυ 5 ̓4επητοοι,Ο 
Τοττα μαδίτατα ρσοοϊο ΠΠπηὰ ροεΠὶο 

το», Ὁ 

Τοτγγα Ατεῖσα πα! Παπὶ [ταξξαπι ξοετς, Πίεγα- 
τιῦ 9:0 .Ὁ 

Τετῖτα ἀοίογτα σάτει ἃς δοηϊς το, Ὁ 
Τεγγα γοσιοποϑ, (οι ρίασα: Ρταοῖριας 5,4. 
Ὑετγα ᾿ησοπηπη Ορογιος σοσποίςογο ΘΠ πὶ 

411 γοξὲς ἀσγατη ὈμΙταγὰ οἰ! 8:5, 
Τοῦγα ᾿πσοηλαγη ἔα 5 ΠΟμΉ η] εἴτ οχρος 

τίσ, φδηῦ Θααινεὶ πομηίηῖς ᾿ 868,8 
Τετῖγα τηοτιιη) {πα 16 Πρηιηι ΠΡῚ ἐς Ραυ- 

ταιοτῖξ Ἀσερο]ς 433,Ε.534; Α; 
Τειςῆοη ποπθη σδηὶ5 987.8 

Τειυτγδηϊα,ν τὸς 430) 
ὙΠαΠορμοσὶ φαΐ, 88:.0 0. 
ὙΠΑΙ]Οπ ποπηφη σαηὶς 987,8 

ὙΒαπιδταάας ρταξςέξιι δασατῇ ρεάϊτατιις 
150,Ε πα ΟΙῚ 

ὙΠαπηπευια Με ἴα: Οδταῇὶς ργοχίπηα 454.Ε: 
ὙΒαρίδειις γεθ5 2.4.6 
ὙΠΆγσε τα ξοίτιιπι ΑἸ επὶς ΤΟ 
Ὑ απ νΊ ΠΕ ΠῚ 886.Ε 
ὙΠαίΐας τηΐαα ἃ [,ἀοεδαπιοηὶς ἀςῆοῖς 

433,85 
ὙΠ δίας γεθς 56} Πς, (δ ἀἸτϊοπῖ δ. ὃς ἔππης πιῖ-ῦ 

{ἐγ δα ῆιέξα 255. 
ὙΜεασεπες ΓΤ οοτοηῆϑ[ογιθσιση ἀπιέξοτ νι}]-- 

ΠΟΙάῖις. ! 410,6. 
ὙΠεδα: 919, Β." 
ὙΠΟ απααγχτοζεῆτα ἃ αος ἀπ πιοηὶ!ς σο-- 
τὰ ἔα ἀμξ΄ 

δάιιεγίας ὙΠερας σιιᾶτα Ἐχρεάιτιοπεπι Ἀ- 
σεῇ]αιις πη ςερεγίς 

ὙΒΕΡας Α σεπίδιιπα ἰτουιιπη ροττς 662,4. 
ὙΠΕΡ δηὶ ρδοὶς οδάϊοϊοπος τοίραπης 750, Οὐ 
ὙΒΕΡδηὶ ἔτι πιο πε ἱπορία Ἰαρόογαης 576,0 
ὙΠεθαπι νι έξογία νεῖ πείοιης 646,0) 
Ὑπορὰηΐ Ὁ Αρεῇϊαο υἱποιίητιτ. ὅόοα 
Ὑπεραποζιίπι ὁτατίο ἀρὰ Ατμεπίθηίςς 

103,0 
ὙΠοθδήοσιιπη τ ποῦ σο6,Β΄ 
ὙΠΒεθαποσιιη ἐγ άεἸςε δέξαι πι 568,8. 
ὙΒεθαποχγιπιίη δρμοάτία ρα δέξο ρεοι- 

πῖϊς ἀο! πιο άο ἀο]ας 449,Ε. 
ὙΒΕθαποσιιπιδς 1 οοἀα πγοηϊογιτη 44 σο- 

τΟπεδπῚ Ριισηᾶ πεν φ69, 7 
ἰπ ὙΒεθαποϑ Ἔχρεάϊείοπεπι, [Ππσίροτε το-᾿ 

παῖς Ασεῆϊδιις “68,6 
ὙΒεῖρες σα Ρι15 4:5, 
ὙΠΒΕΠΗ τος] 15 αττος, φαΐδις οἴεςϊς γεὰ ΟἹ- 

αἱταῖς ἀπ] σογετισ στο, 

ὙΒεπυμτορεηῖο αἰποσία 485,4 

66.4.8! 

661,’ 

ὙΠεοάοτιις σεοιπηεῖγα 793,Ε 
ὙΠΜοοάοτα πη υ]τογ ξοσπιο ΠΠπιᾷ 783,8 
ὙΒεορσοηος5 Ἰερατιιβ᾽ 436,5 
ὙΠοοσοηοβ νπιδς τεῖσίητα ὑγγαπηῖς 461,8 
ὙΠοοσηϊαϊς Ἰοςιι5 7146 
ὙΠοοροχῆριις Μιϊείτις ρίγατα ἃ Γγίαπάτο 

ΘΑ ΠΔι5 νξτοτιᾶ σε άα: πηοπεπὶ πιητίας 

417. 
ὙΠοταπιοπες δά Γγίαηάτιιπι πγϊτείτιι 459, 

Θ.Ε 
ὙΠογαπηςπο5 τγγαπηῖς τοπῃις 463,5 
ὙΠογαπηςπαβ νη ὃ τε σίητα τγγᾶη!5 [014.0 
ὙΠεγαπηθηες Ὁ] δςοιίδτιις 46ς,Α. 
ὙΠοταπιθηὶβ πχοάεγατὶο ὃς πιαρὶς (οὔ τῖα 

{ξητεητία 463,8 
ὙΜογασηθης5 οἴσατας ροτα Ἰηἰτὰ περαταῦ 

470,0 
ὙΠογαπγοπος Πδὶ οί εξξα ἀΠΠπ|τ 466,0) 
ὙΠογίπιδομιις Γάσοη ἰητογβοίτ. 541,0 
ὙΠΒεγπιοάου πτηξη 3:8 
ὙΒοτγίαπάοτ, εἰ δισθη ἐστοσίις 439,Ὰ 
ὙΠεγίᾳηογιπτεσέβέξας 439,8 
ὙΜείαυγι Ογτὶ ἤτητ εἰπς ΔΙηϊοὶ, “τος ἀϊαῖτος 

τοάαϊαϊς 2118 
ὙΠείξιις ΟὨϊτοηὶς ἀπορίας 97}. 
ὙΒείξας νπϊπστίε Ογαοῖα ποίξεϑ (Ο]ις ἴῃ τ 

ΤΕΓΈΠΊΙΣ 973." 
δα ὙΒοΙρ᾽ας Ἔχογοϊεῦ ἀαοῖτ Ασοἤίαιις «68, 
ὙΓ ΟΙΆ]1α [Ατὶ ΠΤηνὸ ρατοῦ 480,4 
ὙΛΕΙΠΔ]ταπὶ Αο Παῖς ἱπτγὰσ 68,4 
ὙΠοΙΑΙα πὶ ΑΘΌΠΙΑΙ οχεγοῖτιις Ἐχίγοπηος 

φάοτιὶ, φαὸ πνϊηὺϊ ἴῃ ἐτίποῦα Ρεέγραησ, " 
τοι θεῆς 618,8 

ὙΠΟΠΆΠ τη πισαπινοσῆ αὖ Ασοῆ]αο 658,1)" 
ὙΒΕΠΆ]οτπι Ραμα στη Ασοπ]αοσι7,Β.Ο 

618,(. 

ὙΠεΠαϊουαπιίασα ΤΣ 417,Ε 
ὙΤΜΙθταοίις5 Ὁ.6}} γα ξιις 477,6 
ὙΜΙπλῦτο πιϊτείτιν αἀιιογίις ϑισατῃᾶ 29..4." 

ΤΗϊπιδτο ἀαπηπάτιις ἐχαϊας 4800 
ὙΜίπιδτο ἱπτεγποῖταν 439,8." 
ΤΑΙ τοηθιο ργαξοέξαπι ΟΥα᾿οἰ5 Αἰατιοὶς 

1η Δαχ  Π ππιτταηῖ Παςοάα πιο!) 410, 
τ ῖσθα ντδς Βασοτια: 594. 

ὙἈογδσοπὶ δυο π) Ραπέμθα πιατῖτο τοηῆ-" 
εἷς . 12,8 

ὙΠογᾶςοϑ 481 ΠΟΠΟΎΜΙΏΣ, ΠῚ ΠῈ5 ΡΓΘΠΊΠΠζ, 
44). ΖΕ ΟΠ σοπσσιπηζ, ετιαπιῇ Πηξ 
φαααὶϊ ροηάεῖς 8:2, 

ὙΠοΓαχ ΠΙΠΊΠΙΠΔ ἀπ σα τ5 Ποη ἀγΠΊδτιτα 
{εὰ νἱπου!απη 951, Α. 4ι4115 ες ἀςθεας 
οἷα θογαζιις αδτά.Β." 

ὙΒοιΙΑχ σοποίππιις 4115 χϑέ,Ο 
ὙΠοτίσιση πιππίπητς Ατἤξηϊςηίξς. 43,8. 
1ῃ Τ Βογῖσο εγαῖ νπα ΑΥμοηἸ θη Πιπὶ πη η]-- 
(ο ὯΠ 928, ΕΓ" 

ΤΆ γαςες πο τεσίθιις ἀθσσπης 415,8. 
ΤὨτασος ἃ ΟἸθαγοβο νἹποιητΓ 290, 
Τῆγαςος ἀγητδεὶ δά τι δταπὰ [αἰτάης φ,6 [Ὁ] 
ὙΒδσες σούη οῖ5 ῥΌσα δ νγαπταῦ. 40 0} « 
ὙΤΒτγαςος να] ριπῖς ΡΟ] Πθι15 σαριτα δά ἱπηὰς 
ἐνίαις δυγος νοἸδῆσ ἢ" 498, Ὁ. 

ΤΆγαοῖμς Ισσιις ἀ Δοϊεπυπαπάαπι ἰοη σὲ 1" 
ῬυΪΟΘΥ τ π 15 ΕἸ. Μιὰ 3205. Ὁ ἡ 

ΤΗγαηὶρῆς Μαίδ4ο5 ππρεγαιίς ἡ. 401. 
ΤΆ γδίν θυμτις τυῖσητα τυ γα ποῦθτ τα -- 1 

ἄϊυπι σαρίτ γήξι0 ἴρφχα; 
ΤΗγαίν δα] 5 πιστταας Αὐμοηας γοσιρε δέ!" 

474, Β ὦ,9 Α “ 

ΤΗγαίγ θυ ὃς ίροητε ἰσπλοσεὶ οδ!] οἷς ρσὸ 
εἴπαπη ἴμ ατε - ᾿474. ΑΒΓ 

Αγαγ θυ ς ποέξα ἃ [15 1η ταρογηδουο" 
Οδτγιποαταῦ -4:.Ὰ 

ΤΆ γαίν Ὀ.]| ογατῖο δά πλ]το5 473,4" 
Τίνα} τος σεῖτα: ! 540.Ε 1 
ΤΗγαίγ άσιιπι Ογ]]επες ρεαξεέξαπι ἔμέξιο 

“Χεπία: νυϊτἐπτογβοείς. ΄ 491. 
ὙἈγδίν εις ἀμχ οἰεέξιις 441,4 
ΤΆΓαίν 5 Ασίη ἔασατ' "43:06 Ὶ 
ΤΡ τγαίγίας ἘρΡοίαπι ἀσστεάϊταγ Ἰγγῖτο οθ- 

πᾶῖυ “5,0: 
ΠΕΡ ἃ 



ὙΆγα ας ἃ ΤΥ Αρμετσς υἱποίτας 1514. δὲ 

4.4. ᾿ 
ΤΕταυιπη, εἰ αῖτας πιοῦῖαπα. ὅ55.0 

“ἸΒταχ πἀτίοης αἰϊὰβ Πδι ποὴ (θ ταίτιςοη- 

τοῦτα ἢ ἤμεο σοπτίδ ἱπηρεσιτοιπο
ατ 2.0 

Τὐταχ αιμάαπι δεῖμα ἀδτ οαπαπι αἰϑῦ ἀο 

πο ΓΟ ΑΘ59) 

ὙΠ γαπηΐαπι ταυππΐπητς δου ἡ) 614,8 

ὙΒΥπλτιαμη ντῦ5 ςοἸεΌ τι 247, 

Ὑ Υπιοοματοϑ ἄπχ Ατβεπίεπῆυσπι 418,4 

ὙΠγπλδ ΠοπΠΊξη. ςΔ 15 9οϑ7.Β 

ὙΒγηια ἀξάπης δευτμὶ 410, Ε. 411,Ὰ. 

ΤΑγυιξῆρας Ὀο]] ἸηξειτΙρίσγατος 58 φοο 

Τιθατοπι ΡόρῸΙ 4175.Ὁ 

ΤιριΣ φυδάγαρεάιιπι ροῖ τεπιρογά οι 

ποηγαϊάς πιασπϊτααίης εχοτοίςᾶτ 93.,Ἁ. 

Τίσταηεϑ πιαχίπτις πάτα ΑΥΠΊΘ ἢ] τερις- 

ἦιις 635,0 

Τίρταμες Ογτϊοπθσπάθοσ 1014. 

ὝΤισταπες Ρᾶτγῖβ ςαυαπη ἁριτ 4..ἢ) 

Τιρστγαποϑ οι πε ΧΟΣῈ ΠΑΡΊΓΙΣ “39.Ὁ 

Τίστιϑ βασι ἷ58..Ε 

ΤΗπασοτδςαῦ Ατβεπίςπῇθ. ἡσοᾶτιβ φιὸά 

οοἰϊεσα εοπτυθδεγηίαπι τεουίαες 6:1: 

Τιπιαΐοι ᾿αγάαδπεητδ ᾿η οοα πὶ Οἰξαγομὶ 

{υβξεδτας 299,0 

“ιπιοίτμοιις Τταρεζαπτις ΧοΠορβοσπτιβ 

1ΠτοΥρΡ ΓΟ 5 ὦ 3:.8 

Τιἰπιεῆτβεῖ κά Μοίγπα:οος ἰεσατίο 3:1,Ὰ. 

Τιπιοίαἱ (σουιητ) ογάτῖο 414.8 

“Τίπιοτ οεἰσουσηίροέξος τεοάάις χ68,}) 

“Τἰπιοτμεὶς δ Ατβεπιεπῆθας ΒΟ δη1ς 

ἴῃ δυιχι ξιπι τα ας ς78,Δ 

ΤΙπιοιῆδις ἀπχ γεμοςαταγ 8.6 

“ΓΙ πασπας γατοβ οοσηρτομεηάϊταγ Γἀοοάς- 

πηοης 4 950 

τι ρβετπος Ογγαπιαρυά ἔταττεπι ογί πιῖ- 

παῖιγ 14. 

Ὑπρμεγπες Οὐαεῖς σοπηςάτμπο ρυσο μας 

31 9 Ε. 3.4.Ὰ 

ὝΠΑΡ Νεση 65 δί Ῥματπαρασαβ ἐχόσοϊτις ἴὰ- 

ὁβοοηϊππαπητοοηῖγα Ὁτάσοος 4.89,..Β 

ΤιΠρμογηεθτϊαγαπάμιπι γἱο ας Αφεῆίαο 

 Ῥεωταπι  5..Ε 

τιαρμεγπος Ασεῆϊαο ΒΕ ἀεηᾶειατ 613, 

Α 

Τιάρμεγηες ρεάϊτατιιπη {πιιπ|π ατῖΔΠῚ, 
εαυήτατιπ ἀυτοπα 11 Μᾷδάτι ρδηϊοϊεπι 

τιδηίροιταῖ 6.5, 6.6, 

ΤΙΠΆρμεσπες ἂαὸ Ασεῆ]δο ἱτέγαπη ἄο]ο εἰτ- 
οαπηαθηῖτ πλετιμς 6... Ε. 

ΤιΠαριιεσηὶς τοί ρίαπι αἀ ογατοπξ ΟΙςατ- 

«ἣι ἴ 286,Ε.289 

ὙΙΠΔρμεγπὶς αἴτια Οταοοσᾶ ἄυςες ορρτεῖι 

237.Ε 

ΤΙρμετηὶς (εσηϊτίες ἱπουίατας 440,0 

ὙΠΑΡ εὶς οὐτα ΡΒαγπαθαζο ςοδἤιητατιο 

«5 οιἃ 

ΤΙΠΑρεγπὶς τἰπιϊἀϊτας 489.Ε.499,Ὰ 

ὙΠαρμ της οὐπὶ Πογογ 146 ςΟΙ]οααίυτι 

αθο,Ά.Β 

ΤΙΠαρβετηὶς ὃς Α σεπ] αἱ ᾿πάιτίας. 651,0 

ὙΠρμοτηὶ τιταγαυ ες ποτα. 657,Ὰ 

τἰταγαυῖος σαρυς ὙΜΑρμογηὶ ρταοιαϊς 
᾿ο1,Β.6ς7:Δ. 

τἰτμγαιήξες Ὁ ΠΑΡ οτγη ἐαβΠοἴτας ὅξ7,.Α 
ἰεπιοπίάεϑ οἰγροάζογιπι ρα εέξι 56:8 

"οϊογαπτία βοεῖτιξ ἡᾶπι πιο] τῆς ρειιιατὶς 
πιοπιίπιθι ργαίϊαγς,, ἀεςος ἱπιρογατο- 

«ΤΟ ΠῚ ι ὁ6Ά,Α 

"Τοἰπιϊάε5 Εἰςιις ρταςο ᾿ 277, 
"οηίττιια ὃς βαΐ σιγὰ ἀοχιγὰ Ογτο ἃς Ὁ 
Τορορταρ μία Βηήϊοτιςα 380,Β.6 
Τοτοηντῦϑ νἱ σαρίταῦ «ὅ4,ΑᾺ 
Ὑταησῆισα ἃ Μηδῆρρο βαρτίς σα τάππειγ 

«8ς,Ὁ. ι Ἶ 
Τιαροζιπτι Οὐςοἰς Βοίρίτα!α πειηετα 4ο- 

ἐμ αητ ΠΝ 34.5.0 
Ὑταρεζιιητῖ ἱποοἰογαπγαστοβ ποϊᾶτοτς- 
“ποσάδάσπςετο 346,ἃ 

Τιςβτατγες, οςις 446,8 

ΙΧ ΡΕΧ ΙΝ 
ὙΠ γδοδιῖς τε ραπις σα τυτα τ ΟΣΊΓΩΣ 

477.0 
Ττίογαπαπι ζαςε ] ταιπιπτ Αγσια 62.4.8 
Ὑπεγάσομος υἱρίητὶ Οογογτγα εἰισῖς Τρμι- 

οἴᾶῖες 483,Ε. 
Ταριητὰ νἱγιιπι πούιαπι βλοῖηις 4715} 
Ὑτιριπεανιγῦ πιαρὶτγατι!5 Δρτοραῖασ 475,8 
Ττίρίητα Υἱγῦ το σεῖς ἰδ 4401|65 462; Ὁ, 

εογιμπι τγγαπη 115 ᾿πιτ μην 1014. 
Ἑοτυπι ἔβεϊμογα 4“64,.8 

Ὑτσιρίητα τγγαπποσιιπι ςαταίοσιις 461,8 
Ὑποθααα Εσἰηαείῆι 4.6, Δ 
ὙτΙΡΆν}) τις, Β.. Ἐογιπὶ ορριάα 491,0.Ὁ 
Τηρτοίεπιμς Οοτοσῖβ ἃς Ῥγοξεγρίπα ἀγοᾶ- 

μὰ ίβοτα Ηετγουϊι Οδίϊοσι ὃς Ρο  αςὶ ρτῖ- 
τοὸ οἴεπάιϊτ ᾿ τ9ι,Α 

Τιηρτοίςπιις Οεγοσῖς ἔτιισεπι ρτιπιὸ πη ΡῈ- 
Ἰοροπποίο!ξπυιηδηδαγα τρις σοι, 

Ὑτιργγρία, Ιοοι5 46,8 
Ὑτιγεπιος ρεσυδτοτίας “6,4.Β 
ὙΤτγεπηδ τη γιέζιο 841,0 
Ὑτοῖα 41. 
Ὑτοίαπα αιδάτησας ἐν 88,.Α: 
Ὑτορ πη ςό:, δ. ὃς νἱάς Νος, πὰ. 
Τυπιαϊτιιδητιιπινοσο 5 366 
Ταπιαίτιις ᾿η ἐχεγοιτα ΧεηορμΟτὶς 362,1). 
Ταπιυϊτος ἴῃ σοποῖοης ΟΥτα5 όιο,Β 
Ἴστρεμαθοετγε ἐχογοίταπι, ὃς πεςοίϊαγϊα τα- 

τηθη σοπιραγάτοποη ροῆς 18,8 
Ὑγηάανιάατατη ἀοιλλι5 6.8, Ὁ 
Ὑγεαππὶ τγίσιητα Ατμεπὶς 451.8Β 
Ὑγτγαπηὶ ὃζ ρυιατί νιῖας ςοἰπραταῦο 90:1, 
ὙὝγταπηι Ρᾶς!5 ἐχροῖζος ΠΕ φοό,ς 

Ἴγτγαπηιϊ ργϑ ἀαγὶ σοσιητΣ φιο,Α 
ἃ Ὑγταπηϊάς συγ ποη {τ ταζιμτι ἀϊςεάεοις 

914,8 

ἴῃ Ὑγταηπιάς ρίαβ μαθεσε αιιαπὶ οἤηπος 
1,4. 

Ὑγταδηηῖς ττῖσίητά ἐπηρο σι πὶ ΔΌτορατιγ 

45 Ε 
Ὑγταπηΐς οπιηΐα πὐϊήπ5 Πιαυΐα ἀπάτα ρεὶ- 

ὉΔΤΙ5 φοχ,Α 
Ὑγτγαπηῖς οπηπία Πρεέξα 9.0 
ὙΤγυτγδηπὶς μοηογαβ οιμαίπιοάϊ ἐχμιθεαη- 

τιζ 9: 

Ὑγτδηποσιπι ερυ]αὲ 903,Ε 
Ὑγταπποζγιπι ἅπιοῦ ΠΌΠ] 5 9οΘ Ὁ 
Ὑγεαπηουιπι οί σία 'φο4ᾳ,6 
Ὑγταππογιπι ἀϊιἀεητία ετίαπι ἐγσα ργο- 

ΧΙ ΠΊΟΚ5 φοῦ, ἢ 

Ὑγτδηπογιπὶ οσοϊοτῖδιις ἢδτιιζὰς ΟἹἱ πὶ 
᾿παρί πὲς ἴῃ τεπιρίο φου,Β 

ὙΥΓΔΏ ΠΟΙ ΠῚ Ρ] ΕΓΟΓΙΠΊΩ; ερείϊας ψ99.Ὁ 
Ὑγιαπποτιιπὶ οπούος Ἐχγογτὶ φι56 
Ὑγιῦρας βοιπθη ςδηὶς 987,5 
Ὑγτίαιμη ντδ5 ἔγεάμπξηβ 247,8 

ν. 

αὐ φής βνῃ Ῥοηᾶ ψιοπιχοάο δοαυίγατις 
20,ΑᾺ 

ψαϊοῖιάο ςοπίοσχιαταγιαεο ἰαδοτείξ εχεγ- 
ζεπάο τὰ 8:0 .Β 

Ὑγαϊετιιάϊπὶς ππασπατη βαθεῖς συγαπι, 50- 
οτατες (αϑάεθατίμις ϑις, Ὁ 

γαϊφὶ φυΐ 913,Δ 
Ψατιςιηι!ς νῆις οἷς ϑοογατος γ08,Β 
ψοεδιρα]ῖα ορτίπγα αἰια: 9::.,8 
Ψεηδπάϊ γβεῖο ορτὶ πα οϑ..Ε 
Ψψεπαδτῖο πίεάϊτατιο γεγιππηὰ γοσιπι Ὀς 1 }-- 

ςαττπὶ [9] 
Ψεπατῖο Ογτὶ 1.40. 
γεπατῖο Δπογιπι δηλ! ΠΔπὶ ροτὶςαϊοία {τ 

ΔΙΙΟΣΙ ΠΥ πη Πι5 14.Ε. 94: 
γεηατίο φἀ δε Πζαπὶ Ἔχεζοϊτασοηςπὶ ςοπ- 

Ράτατα ζ40.6 
Ψεπατίο δὲ καπος ἀδοσγῆ ᾿ησςπταπι 971,0. Ὁ 
Ψεηατῖο 061}: οεξαποῦοπι ργερες. 18,4 
Μοηδιϊοπεβ ἀ ημϊά νεϊες, Φ .240,0 
Ψοεπατίοη!ο πιάτα ἀρὰ Ρετίας .Ὁ 
Μεπατιοηὶς Ιάδοτὲς 8. 
Ψεπατιοῆϊς οαπὶ εἰ Ϊο σοἰατῖο ς, Ὦ. Ε. 4,4. 
γεηατιοριὶς ἐπιιάϊιμπι ςοηχπιςῃάάτῃῦ »74.Ὁ 

γεματϊοηὶς ργάτοχει ΟΥγις ΑΥ̓ΤΊ ηἰ ΤΩ 
αἀουταγ 49. 

αἀ νεπδιιοηςπὶ Ἔχεουηζίιτηι Ῥοτγίαγισγη νι- 
. ὅς ͵ ο 6,3.8 
ψεπατοσ 408 4115 τατίοης ἢςτγὶ ἀεῦεας 

974. , 
ἰη ν εηάτοτα ἡ τᾶς ὃς 4φιλὶς ςΌΓριι τος 

φαυίγαζι 974.,Ε. 
γεηδίοσες ἢεσοςς ΟΒίγοηὶς ἀϊοιραϊτο- 

ςεπίθπτσιγ 974. 
Ψεπςεηα οἵδε γίπιιπὶ Ογτιιδ αι δίσγατασ το α 
Μεπεηὶδ Ρεγία νταηζισ τ 240.Ἑ 
γεμεγεα γεὶ ἀηοτε ἀεζεητι ἱπυτ|}ς5 δὰ σε- 

ΓΕΠἀ8Π| ΔἸ τα ΈΠῈ ΓΟΥι πῇ σαταπ 853, 
γεποῖεῖς ἐς σεθὰς νοῦῦα δἀπγοάμπι ἱππ6- 

πίδθιις ποη {πητ αειεη ἀα 34. 
Ψψεπτῖ ας δι ππῖηα ἀεοσγυτα τηϊηϊἶεσι 80:5, Ὁ 
ψεπτὶ {ππτὶπιΠ 1165 80}Ε 
γεπτιοίαςπἤρδηι Ογαοὶ 219.0 
γεηυς ἀμρ]εχ ΝΣ 8ο.,Α. 
Μεχεοιηάὶ ραίατη ταγρία μισίαπτ 20,8, 
γετεσμιηάϊα Ογτὶ 14,0 
γετγεάλγη φυὶδογτο ργὶπιῦ ἀμροῦτι 13:,0 
γεχτατις “τ ιἀ]οίοτιιπι ρεείτιοπεπη ταπτιιμὴ, 

γάϊεγε φιδητιπῇ Υἱπὶ δἰιοσαπὶ 4:1, 4.8 
γειίας εἰγρεος φυϊά 32:.Ὁ 
γείρα: φιοπιοάο [υοςεητας “14,8 
Ψεῖραϑ ἱγίτατε ρεγὶςαϊ οἴμπι “1 (ὦ 
ψγεῖζα: Ογτας (Δοτιῆςατ 195,Α. 
γ εἴις ραϊοξετγίσημα Ογτο ἃ Ογάχαγε πα. 

46,8 
ποη ν εἴτις, [ξ 4 Ῥοηα οογροτὶς ςοπίίτατιο 

Ἀδπλίποπι ογηὰζ ο δϑγα 
γειλίτιιπι Μςἀϊςιιηι συγ Ογτγαϑ ίς δας θε- 

ατε νολαῖς χου,Β 
Μείιτις βςαῖςὶ ςοπηπτοάϊταϑ 1οό,Ο ἡ 
Μετ]: ρεέξυβ ἰοςιις φι!άαπὶ 4715.00 
Ψεχη!ιι Ρεγἤσαμι μας 17γ:,,.Ὁ 
Μψιέϊογ φιδπτιπὶ θοηοτιμπςαρίας Ὁ 
ψιέξοτος ἀπρίεχ θοηῦ ςοπίξαιμηταν 8.Ὁ 
Ψιζζογες σογοηΐδ ἀδοογδηάὶ “1: 
Ῥεέποϑ νἹέϊοτζοβίμης δα αι: ςεροτίησ 198,4. 
γιδοτῖα ργϑο!αταβ Γε5 οπηηο5 μαχῖς 41.Ε 
γιξζογία ρα ει γοϊπρτατεηι 85,6. 
νιδοια Ογτὶ 9, Ε.7..ὉΣ 
ψιδιοεῖα μι ]μπι εἰξ ππαΐιρ ἱπσσαπὶ ος, ὦ 
γιδζουτα!ς δραΐαπὶ σε! ευγατ Ογγὰς 21, Β: 
γι έτογίαμι [ει5 ἰαγσίτασ 5,6 
γ ριπα: ποέξαγηα Ὀτομμππηα ἔπε 55,0... 
ΨΙΠιςὶ ἐπ πἸτατῖο 8,2, 
Ψ πε νἱ τερθί]οτς πάταγα πισίξγδιίτ ι, Ὁ. 
γι ργορά!ατε φυϊά ταΐτιις χγγ8ς 
γίηςεῖε γοίξητοβ τογσα ὃς το χὰ αι ἀτ- 

τὶβ ΠΑΓΕΏτ, ΘΓ ἔπισ πη 4 ἀπο είΆγ}15 ορρΟ- 
Ποτς Ππυτιπι οἵδε ἀϊοὶς Αὔγθις 83,8 

Υἱπὶ φιοάάαπι σεηι5 ἀριι Μοίγποῖςοσ 
απο πλευατῃ ργὸ ηἱπηια δυϊξετίταςς δςῖ-- 
ἄμπη ν᾿ ἀεεατ; ἀπ! ταπα δυτοτα [Ὡροτὶϑ ἐξ. 

. αι Πππὶ ᾿ 5 4..Ν4. 
Ὑιηῖ δι οἰπηίηο ἐχρεγῖεϑ [χπτ ρυο ς 5ρας 

ταηδς, δι αι το αΠΠππ|ὸ νταηταῦ 675,6 
εχ ΥἹπὶ ροτι παι: ρος χορομτπα ππι-- 

τατῖο Ρεσιου]οία 1τόι,Β 
Ψίπο ποιϊίσα!τ ἔοητοπι ΝΜ 144 ς 247,8: 
Ψίηο εαἰεξαξξι πλῖτος δά ςοτταπηοη πεῖ" 

Ἰδητας νιν ἢ ; Φ.Ξ 
Μίπυπι σεϊαίοἰτςοςπᾷ ἀμ! ίταπι 4.08, 
Ψιπυπι οχ Ραἰπχμὶῖς 2547. 
Ψίπιιηι δὲ ἀροτὰπι εχ ρα πιαϊῖς, 279, Ο᾽ 
Ὑἱπιιπὶ ἀείαείζετς αιοπιράο: φα15 ρος 
τό,8.6 ς 

ίμυπι νάστας Ογτονεπεποίαπι αυϊἀάαπε 
δζοὺῦ ι ΓΑ ΘΙ 

ψίημπι. ἰη΄ ργρίβει8. οἰξεγηῖρ. σοπάϊτιμαιν 
321,Α. ᾿ 

γἱποϊςξητὶς ἀοάϊτὶς οατα νας οὶ, ἀςπλδπν 
ἀαπάδμοπεῖδ 85. 

]οϊεητία χά, ψι8,α 

Ὑἱοϊςηταπι 4υϊά 1:, Ὁ 

ψμΒοδὰς :νιάς ΒοπαβΥΓ 

γὰρ σας λυ λετε το οΣ 8η3,8 

Υὰ 



ἈΧ ΊΊΕ ΜΝ ΟΡ. ὃ ἈΨ Ή͵ΎύΎ Ἐὶ Μ᾿ 

ψ τὶ ουτος τυϊάς [οστος νἰγὶ 4.0 

Ὑιῖρογίςξξα: ατατὶς φιαηάο εααίοσγιης Ροῦ- 

{: .} 
Ὑ τὶς φαΐ αριιὰ Ροτίας ργαβοίαητισ 4.8 
γιτο δὲ πυα!οτὶ ἀϊπογίαην πατιγαπὶ δά ἀϊ- 

ποτγίᾳ πταπία οσθυπάα ἀςάϊτ εις 838,4. 
ψίγογιιπι {αὶ Ῥχα Ποίαητις αἀοϊείςςπτιθιι5 

ἀρυάΡοτίας 4.8 
ίγοσγιπι φαογιηἀαπιὶ οτατὶο τάπητα γα- 

Ἰεῖ φιδηταπι ἁ]Ἰοσιιπι νὶς 411,8.8 
Ψίστις τὰ ἀγάπο, ν τ ἢ οἱδ τὰ ργοοίταϊ 797,6 
ψίστις οὐπηὶς ἐτααῖο “ὃς ἀπ οἰρ πα αἰισοτὶ 

Ροτεῖξ 75.4.8 
Ψίγτας οπιηὶδ εἰξ ἀρ εητία ͵)7γ8,8 
Μιγτὰδ το α}15 155 79.4.8 
Ψίγτας Πα άαταγ οτοίεϊς 14.0Ὸ 
Ψίγγατε ἰη ἰοη σίοτεηι δτατοπι 41 πὶ ψτῸ 

Ρογαςπίτιγ 68.8Ε 
Ψίγτγαςς πῖμι] ἐγαέξιοῦιις 17..8 
ΜΊττατοπι σοι αι ποπ το ογδητίαπι, [ξ ἃ 

νοὶ ρταγθιη Ἔχ τ πηα ας 67..ΔᾺ 

Μιστγιτοπη σ]ουῖα πγαχίπχε ἰςιταγ 684, 
Ψίγτατος Ασοῇίαὶ 664,8 
Μιστατι ἀἢ) ποτε πὶ ρεσροίπόγιπς 737, Ὁ 
Μιγτατις δὲ ̓ σπαιῖα σοπηιραγατίο 717,0. 
 γτατὶς παϊ πος ν11ὰ οἱ ντϊτας ἴπς ἰαριεπ- 

τιᾶ 6.8 

ἰττατῖς ρτας πλῖα ρτοροπορας Ογτιις ΖιΣ. Ὁ 
 ττατῖς ςοπῖεϑ σίγα 68.0.4 
Ὑ γτατῖς πιασπιπιι ἈΓσΉΠΊΘΠτιΙΠῚ 1ῃ Ἰηρο- 

τάτοτε ἢ ποπλὶπεϑ οἱ Ἰαθεητοῦ ράγοαης 
830,Α 

ψιγγατις τοὶ ἔτιιπη Ὁ 4115 Ρ ΘΟ ΙΔ ΠῚ οχι- 
σετεσεργεπεηάοῦας δοογατες 7ι ἷ.:60 

Ὑ ττατίς αὐ Ποτοα ἐπὶ ογατῖο εἰιπι αἀ (Ὁ 4{1- 
εἰφητῖς ὃς αγοϊπρταῖς ἀςποστδητὶβ 738) 

9.Ε 
Ψιταϊημοπογατα εἴς πχοὶς πιὰ 5.6 
Ψίτα οἰξιατ πὰς Ππὶς 675.,Ε. 
τα: ταγρὶ πιοῖς μοη οἶδα ρτςίεγοη δ ὁ 83,Ε 
τς μυπὰς ξε ἰςῖτας αι 183, 
Ὑίτα: Ρυίπατα οἰπν τε σία Ὀγεαῖα ςο]δεῖο 

οι... Ε 
Ὑίτα; ρυϊτιατα οὐτῇ τερία σοπιράγαϊίο 1ὴ 118 
4 ρευτίηοης αὐ γοἰπρταιος πιοί οὐ] α{- 
τις Ρεγοϊριεηἀάς ἰςηῇθι5, τη ςες 
Απηίοϊτία,, ΤΠ ΠῚ ΟΙΓΙ15 907, 
Ἀπποηα Ὀεηϊαιοσὶ ργοῦεητι. 910, Ὁ 
Ααάϊτι 'φον,Ἑ 
Βοηὶς Ππηα ἢ 1Π|Ὸ Οχτογπὶς φο4,0 
Οἰυτατίς [πὸ ἔγιιτίοης οι, 6 
ΤΙαϊτῖι5, ραυροτγαῖς 909, Β 
Ἐχοιθιῖ5, ὃς ργω πάις οι, ἢ 

Ἑδουίτατο ἀπιῖςος θοποβοῖο ρΡτοίδιεη- 
ἀϊ, δὲ Ποίξες ἴπ ροτείϊατεπι πο ἔγαπι 
τοάισεηαί φιΣ,Α 

Ἐπ αγίτατε ἃς σοηἤιετιάϊπς ρτοῦο- 
ΤΠ δ πργοῦογαπι 910, Β. Ὁ.» 1,1 

Ὀιΐξα σο3,8 
Ἡοῦοτζγς δι. Ὁ 
Ῥδςς Ὀεἰόψιις 956,6 
Ῥαττῖα φ9ο5,Δ 
Ῥυίπατα νἱτᾶξς σοτηταοάα οῖο.Ε 
ΨΜεπεγε 95.4.8 
νι : οον,Β 

Μιεῖα νυ]ρ᾽ παγιι πὶ σα ΠΗ ΠῚ φτς, Ε.976 
ἀ ἰαςτία5. ν τῖα ρτὸ ᾿ἰθοσῖατε ρασπαπάϊπι 

εἴ ; 8): 
Ψιτῖῖ5 δά 41 πὶ αατα ἀαγαπιτεγαίϊτατοτη ίετ- 

αἰάπτ 8... 
τὶς 4ια ἴπ τς σρογδπι ἀστίςοἷς ροίςατεἰ4- 

τἰδ Πα] ςΠ5 ἀοςός 866,6 
Ψιίαπι οἱξ πη Ρτοςϊϊαϊ γε νίγτας ἰπ ἁγάιο 

72.950 
ψιμεπαὶ ργαςερτα αἱ ἀατ Ποποῖς ἀΐσπιις 

εἰ 897, Α 

Μίποτε ορτῖπις 411 ἀἰςὶ ἀςθεαπε 81,8. 
ὙΙγ ες υδίετα ἴς (5 ἐχμθεας 720, 

σειν α ὶ 
Ψ)γΠες ἂς Πἰοπιςάος γε Το σάρογοταγ 

᾿Π φβοζογαης. 47.4.8 
Ψ 

Ὑ]Ἱγ {ες οὐγ πη αοπι ποι πλατατας 723,0 
γ γος αιατς οοῖτας οσαῖοσ ἀῦ ΗἩοπΊεῖο 

ἀιέξιι5 814.Ὰ 
Ὑ]γῇος Οἰϊτοηϊς ἀϊοί ρα ας Θ 975Δ 
γ γος ἀογπιίςημάο ἴῃ Οτγαοίαπι ροτιςηῖς 

343,0 
ΨΥ Πις ἰοοεἰογιιτα ἴῃ (65 σοπ πιοτὸ 723,0 
ψρλθγαοι!α ἃ Ρου ς ἐχέοσίταια 246 
Ὑωϊιεγῆτατις ματς οσάο ἤθη σοητογίτιιγ, 

{ξμεέζα ποπ ςοηβοιτιζ, δὲ ομχηι Ια 6 ςα- 
τεῖ 27,0 

ἄς νοϊπρταῖς [εγπχοοϊπατῖο ϑοςγατὶς οἰιπὶ 
Απῆιρρο 735,4.8 

Ὑοϊιρταῖος ρουπδάδητ ἀπί πα ςὰ απα: ΠὈὶ 
1ρι15 ὃς σογρου στᾶτα Ππτασοῖς 7 

Μοϊμρτατος {πηυ]ατα; 82:,Β.0 
γοϊπρτατος ἀοπηΐμα; σΟΥΡΙ15, ΔΠΙΠΊ.Π) ὃς 

τε πὶ ἔπ] άγοπι ρεγάιης 8ε,Ὰ 
φὰ ΝοἸμπρτάτες ἱπσοητιηφητία ἀαςῖς 809, 
γολιρτατὶ ροίῖ Ογσι τοι ρογα Ρεχίᾳς ᾿πάμ]- 

[ἐγαης χ41, ἃ. 
Μοἰτρτατίριις, γε ἀγηχατο μοί, γοπίϊοη- 

ἄμππι,, αὸ πος ἴα ἰογιπτατοιι τοάϊσαης 
2. Ἑ 

Μο]ιρτατὶς αά Ἡδγοαίςαι οτατὶο 35,8 
ψογασιταϑ Πίσῃ] 5 40.,8Β 
ψιυθδηίτας ντ ἀὐεηαςπάά 674,8 
Ψιθιαπῖ ἀϊπαΠοπ 65 να τας οιό,Β 
Ψψέθε νί σαρῖα οπιηΐα νἱέξοτ! σε άπητς 198,4 
Μντία ἰεοηιε νπὸ τξξι ἔσατιις 1Ζ,Ὁ 
Μείοειπι νέπαῖιο φος,Α 
οχ Νεθι5 ροηβ Πετὶ, πο ραέξο αιιεας 

314, Ὀ 

Μαϊοαηα τα ξείξιιπ Ατμεηῖς 699,6 
ψαίςαπις [65 οριεϊάτοσς τ9..0 
γιμσιεϊπιραζι ξογείπης Οὐ [κἰτῖς ϑοογατος 

τη 1πο τιραπατϊα 803,0 
ψυϊ!ρίηα ςαηε5 975. 
Να!ρίπα σαηες νπάς ἀϊζξα 97.,8 
Μαϊρίμι ρετθις ΤἌγαςες ζαρι[λ 84 ἱπ|25 

νί ας διιγτοβ νεϊδης 408,0 
γχοτ πα εαΐαας ςοπιιςηίαζ, ᾿σοοίς ἀ{Π6- 

ζίταῦ ᾿ | 223,4.8 
Ὗχοσ ἀοζηὸ ῥγαίεέια ἡπαῇ ἰσσιπα σῖτος 

846,4 ᾿ 

Μνχοτ ἐχ ροτοητίογι δι δι αἴτοπι ἐχ ρᾶτι- 
05 ἀποςηάα εἰς ᾿ φῦ 

γχοσ ἃ νἱτὸ ηοὴ Ὀεης ηἤίτιτα [1 ρεοςεῖ, 
οτιπαςη ἴῃ ἐὰΠῚ γοποϊοπάπτηῃ οἵ τη Βὸ- 
Ὡς ᾿ηϊξιτατα ρέσσος συ] ραπὶ τρία [υπτι- 
πεῖς ἀεδες 8:6.Ὁ 

γχούοτι {|8π| ἀϊοῖς ( γα δθάγαπα ἔα ς, 
4118 ΟΠΊ Π1.ΠῈ νΟἰρτάταμη οἰχπη 110 ρατ- 
τισορ5 εἴπει, ας πχο  ἐπιας οπηη65 ὃς οἰΓα 5 

1{Π1||0}1} το! παιιογος 133. 
Ὑχοτο ΠῚ 1} ταητιτη 4] ἴλης δά! ξν ατατὶς 
ἀσειπταρι Τασεαασποηῖος 679,Α 

γχοτεπι δά νιεμσῃ τπστοάιφητοη, γε] αὐ οῸ 
ἐστοάϊεητοπι φοΠίριςὶ, τασρὲ ἀρια [ἀ- 
σδ δ᾽ ΠΊΟΠΙῸ5 6 «(Ὁ 

ψχούφιι ἰξἀμ!απι ἃς Ἠοπεῆδηι {ξπεέϊιις 
ςοπτοΠυρτίογοπ ποη γοά αι 840,0 

Ὑχοτοτιπᾶπὶ ἡ“ποπηοάο Πςοπηδοίιι5 τη- 
[Ὀταθεις 56.0 

Ὑχοτοπὶ ἀοπὶ πιαποσό, ὃς ἀοπγεῆιςα πε- 
ϑοοῖα, νίχατη Δατοηι ἐχγοσηδ οαγαῖς ἀε- 
ςεῖ 83υ,Α 

άνχοσγοπι ἀπ σεπ ἀαπὶ τη οἰταπηθητα 9. 0,0 
Ὕχογος 4}:15 δάιιηςητα 1 πὶ τὸ ξατλ]Π]αγ, 

[115 ςοητγα ἀετυπιςητῇ αβθγαης 8. 6,1; 
νχοζες ριιά!ςα: ἐχεταρ απ 70,8 
ψχογος Αργαάατα βαητίνεας [Ἰγη ΠΊτΠῚ ρι- 

ἀἰοϊτία: ὅς ἀπχοτὶδ ΟΊ σΑ]15 ἘχοΠΥρ τὰ 
πος ἧς Ὁ 

Ὑχοις οἴ οἰ πὶ ἶ 8: Ὁ Ε 
Ὑχοτῖς ορειπιὰπι ἱπΠΙτυτοπεπι ( ἤσυτς ὃς 

γἱσὶ ) ΠΟΒοιπάςβις εἰς οοηίςξς, νοηττὶ 
ΡῬοῆςς πηοάεγατὶ 8.6.8 

ν χοτῖς οἤδοίαπι ςὰπὶ οὐϊοῖο ἀποὶς ἀριιπὶ 
ζοπΊράγαταξ 82γ,ὦ 

Χ 

Απτβιεῖες. Ασμαι5 ΔῸΣ ἴῃ δοογατίθ 
ἀσπλογτγαι ἰοοιμγ [ἀΠΠςϊτιν τη Οὐς- 

ςογαηι ΟΧΟτοτα τοῦς 
ΧΑπτβιοῖες,, φυοά ς ρεσιπία ἀς ἡδισιῖς 

ςοδέζα νἱρίητι πλίηηᾶ5 {πρ1Π|4Πςξ, ἀαπν- 
Πατι5 367,8 

Χεηΐας Αὐοᾶς πᾶι] πγάχίπιὶ ῬγΕΓΙ) τοι 
προ τὶς 4 ΟἸδάγοθο ἀϊίςεάις 2 

Χρηα5 ΡαυτΠαἴϊ45 ἀϊτιχ σομοττὶς ΟΥΣῚ ̓ απὶ- 
ΟΥΙ5 24.8 

Χερπορβοη φασί ᾿ἰθογγῖπιε σαί Ογτὶτ6- 
[161 Ὁ} 294.8Β 

ΣΧοΠΟρΒοη ΠΊΠΙτΕΠΊ ςαἰοἰτγαητοπὶ ὃς πγὰ - 
ἀλτα τε ριιςηγοπι ριαμις «8,8 

ΣΧεπορῆοη ἃ Ογτο ( οὶ δἰπ Ῥγόχεηι8 
φοιαμηφηἀδιογαῦ) ἢ Θγα τοῦ οἰ Ἰηυτα-- 
τιῖ5 29.,8 ν : ᾿ 

Χεηορβοη δαγάϊθιις Ρτίπτμμ ΟΥτιῖπὶ ςοι-- 
της 794. 

ΣΧοπορἤοη ἴῃ ἀεπιογτι Ργοχεηὶ ἰοςιιπα 
{μπΠοῖτ 29. 

ΣΧοπόρβοη Πέος ρογίβοσγα σολΠη τ, δῇ οχ-- 
ἐγατατῃ αα δοπτῆςη ἀποοῖς ρογπμτγαηξ 

390, Ὁ 
Χοπορποῦ δά δοῃοη ΤὨγαοία τοσεπ 

ΡΓΟΠοΙΙοιτιιν ἥώοο,.Β 
“ζοπόρμοη Οἰεδπάγιιπι Βγζαητ} ριξε 

Δοςςαϊς 3.54,Δ. 
Χοποόρμοι δά δεπείοη νοηῖς, Ὁ εοαςςει!- 

τι5 “490 0,Ἑ 
ΧΘΒορΒοποιπι δειτῃς ρας [τίτιγ ργὸ ἴθΟ 

Θχογοτα “ον 
Χοποόρμοι 414 δέυτίϊ πιιηοσὶς ίοοο οἵο- 

ται 40}, Ε.4ο6,Α. 
ΣΧοΠΟρΠοπ ἀςουατιιβ ία ριγσας 414,8Β 
Χοπορίοπ ἐς ϑςατῃς σςοπαμοτγίτιτ, φυὸά 

Ῥειπαὲ σαπὶ Οἴαςὶς Αϑαῖ, 605 πιοῖοεά 
ἐταινάσης 44.Ὁ 

Χεποόρθοη Ιομὶ γεσὶ ἰδοτῆςας, 46 πὶ ες 
Πεϊρ ῖςο οχζάζιϊο ἱπ ρεΐη}5 ἰςψαστιβ 
Πιοῖας 415.Ἑ 

ΣΧοπΠορῆρη ἰρυηηῖπηι {ππ||π| ἐχαπηῖπαῖ, ὃζ 
4 ΠὈ] γε τττπητπσῖς 9] 

“Χεμορ οητι5 οἴαῖιο δά Ῥγοχεηΐ πη το 5 

ῬΙ πα 39... Ὁ.Ε δείεᾳ. 

ΧοπορπΠοητίς ἃς ΑΡΟΙ]Πομ 415 ςοητεπτιο, εἰς 
τόσιίς [πδ1]ςϊοπάο χόγ. ΑΒ 

ΣΧεπόρΠοη Δγπ115 ἰπάπιζιι5 ὃς ρα Ϊς ποτσιπης 
οτηδτιις, δὲ οὰγῆς, 30οο,Ο 

Χεπορῆοπ ἰοιιθηι [α]ππατοσθη αάρε!]ας 
300. Ε.20 5, Ὰ 

Χεπόρβοη ρισῇἤαηάα ἀἰςεὶς τὸ ᾿ρί8. υσ᾽ 
γεΓθις ἀθογοτα της, 30... Βὶ 

Χέπορδου τορυθ ἤθη ἀπε Γ ΟΡ [4 απο πο- 
Τξεπι ἰΙοπσῖιις ιι4πΠ| ραγ εἴας, ροιίδει- 
τὰς ἔυϊς 356, 

Χοπορθοπ οτγογεπὶ ἔπ πη ΤΠ ΡοΓ πε πο 
, Βοίξοτη δάρποίςις ὃς ἔδγοτιι Ἰησοπας 
Ξ200.Ε 

ΣΧεποόρἤοη δαιοϑ πη Ιοοἰς ἐπϊτατίοη! 9 - 
ΠεΙς, Ῥξάςς 1ῇ Θααϊτατίοηι πη Ἰἀοηοία 
24:06 

ΣΧορορίοη 41 γατίοπε ΠΝ τὸ5 Αά ἔοτεῖτια 
ἀϊπεπὶ ὀχ όγγατις ἔιουῖς 3...85.6 

Χοπορποη. τἰπὶ ΟΒΟΙΙΌ  μῸ εχροβυίας 
ΠΕ Θὴς 

ΣΧοπορμοπτῖς δὲ Ομ ΘΠΙΟΡΒὶ πιαξια ορεῖα 
ὃζ Διιχι ΠῚ 3:.Β 

δά Χεηορμοηζέπι ἄϊπο ἰμπςηθς ψεβίμῃτς 
41 τε η ἴτιιπη Ππιπηϊπὶς ρατοξαοίιας 32, 
Ε.324.4 

ΣΧοπορμοη σαταπη ἰδησαθητίμπι ὃς ἔιγς!} 
χα: πχοιδο ἰαθοσαπτ σοῖς. 429, 

Χεποόρμοπ ἀπά 6πη [δ σ᾿ οΠοεῖς ετρὰ ΠΊΠ τε 9 
16 Ρεγθιητες 3.:1ε(,8.α 

ΣΧοπορδοητίς δὲ ΟΒου Πρ Γ)}οοὶ  2-.,Ὰ 
Χεποόρβοη δά ροττα5 Ὀτγιίλγωηι [Δ Π5 πιῖπ 

Δϊτεϑ ἱπρτοα ργομιθ ας 347,0 



ἵν" εχ Ϊἵν ΧΕΝΟΡΒΟΝΤ. 
Χεπορβοη ΑροἱΠπὶ (ποτ σας 425,Ἀ 
Χεποόρμοπ Ιου ρας 1}1 (λοτβοατεῖαθε- 

τοῦ 410 
Χεπόρμοη δηϊεψιᾶ αἀσγτιπν ρτοῇ οἰίζα - 

ται ,ἀς ργοξξέξτιοης {πὰ δὰ δοςγατεπὶτο- 
ξεστ,εἰαία; ἀοῖπάε ποζτατα ἀε ελάξ, ΑροΪ 
᾿πεπὶ σοπίης 294.8.6 

ΣΧοποόρβοη Πςος ρετ ἴδοτα τοηπηις ἀς οο - 
Ρ᾽15 Θἀποο πάϊς 417,4 

Χοποόρμοη ποὴ [ο] ἀπ πιᾶσπάγιση οἰπτα- 
τιιπΊ Ἐσ σία ἔδοίηοτα ςοἸςργδη 44 οχΠἘ]- 
ταῦ, 40 (411) ἕλσιππς Ημτοσιςὶ : {εἀ ὃς 
ταυτὸ γλλσίϑ αιιοΣ ἃ ράτιιῖδ Πα πιο 111 
σεγιη τα 614,0 

Χεπορδβοητο διιέξοσς ἴῃ [ςοΐεγατος αηϊ πα 
ἘΠΕΥΤΙΓΕΣ 367,Δ 

οὐπὶ Χεπορἤοητῖς ρόγρετια ἔπ Βαροτίο 
ὙΒοτασὶ ἀς ργίποιρατι σοητεπτῖο :60,Ε 

ΣΧεπορμοητοπὶ νοςος ΡΠ Δ] πε αἀδοϊοίςοπ- 
τοπι, ὡς ΡΒΠοίοραπι εἰς {ρί σάτιι οχ 
Εἰπ|5 ογατιοης 274,4. 

ΣΧεπορμοητεπι, ὅς ΟΠου Πρ μπὶ ἀείδγαπε 
Αομίμὶ δὲ Αγοαάος 411 εο5 ἀηζεὰ [δ ιπιτίὶ 
ἔπεσαης 375,8 

ΑἸ ΡΙΕΙΝ Ὁ 
ΙΟΑ 

Τ'αύλη, ΑΤσΠτΙΠῚ 1ος:. Ὁ 
“Εηείϊας Ἑρβοσιιβ ρείπτις τε ρους 

θοΠΠΡεϊοροπεῆδςι 100 4,8 
Αἰδϑησάς απο Πσηϊῆσατι Χεπορ τί 113,Ο 
Ακιναΐκης αι] 4 1037,Δ 
Αἰκέμδρνος, ἀὴὶ ἀςοὶριοπάμτ ὡς Ασιπιοπο 

ταξάϊοσ 1104.}..Ε.δ :4. 
Απαιςῆῖα Ατποπιεηῆς τοοδ,Ἑ 
Ἄπηὶ δ 6} ΡεΙοροπεῖαοὶ τοῦ 4,8. δι ίεᾳ. 
Αηπὶ ΡΠ: Ρε]οροηεῖαςὶ ςοχτ στην 1061, 

« 

Α.Β. δείεᾳ. 

Αἰ πεδὲν δ15 (ΟΥΓΙΡτΙΠῚ 16.Ὲ 
Αἰἠ πεισεῖν τι ῬΟτΊτΙ5 οὐστι φεῖν ΙΟΣ ΓΒ 

Αἰ σέτος απ ροτίτς ἄπιφὸς το: Β 
Αἰ ποθαΐνιν ροετιςἑ α Χεπορδοητς ἀμ! ἱτῇ 
Αἰ πεσιμοῦν, 4 15 ὃς, Α (ι2:8,Ε 
Ατταάχεῦχος [ἢ σΙ ΠΊΔΠι5 τοῦΔ4,Α.Β 
Ατταχεῦχος Μπειηοη ἤπς Μεσπιοσ το 6,0 
Ατσεῖςα!! ἀεξξέξιις, το 80, .1127,8 
4Βσπτηρία, θαςζαϊας τε απίτοςι, Ε.τ 049, 
4 (αίβςα, 14 68}}15 Ιο4..Β 
Οαίδεβι ( αἰ τη, 14 [ταἱὶς Ιο45,Β 
Οδρὶ δι ταπιιπγ. δριι. 10:3Ε 
Οογυηδην ἢ οἰγθιι5 ζύϑον αάρε]ατ τονὲ, Ὁ 
ΟΒαϊεεάοη 104:..,6 
(μεγίοροϊ!ς, 1ο4:1,5 
Οὐπηίτατα αι 1037, 
Ογητες σεῖα: το 3,4. δε. 
Ογτις ΤΠ αγι] ΠἸτας τοοσ, 
ΟΥγσας αἀπετγίας ἔγαῖγεπι σχρεάίτίοπεπι Πι 

εἰρίς Ιοογ,α 
4 Τ)λεῖ) τεσηιπη 1τοο4.Ὁ 
Ῥλαστς Νοτθι5 1οΟ δ,» 
Διαχωρεῖν χα ΧΈπορΗ. ΠσηϊΠοατίοπετο 9 
Διδασκοέλιον σα 4 1:58, (Βα 
Ῥιοηγ ας τγγάπηις 5υτασιἌπιι5 τοῦ δὉ 
Δόρυ πριμζοόκινον τς, Ὁ. 
Δύασ(ε (Θ᾽ Δη ροτῖτις δύαπις Θ᾽’ 102,8 

Ῥυςος Οταοούαπι σζοητγα ἢ ἀεπὶ ἄδταπησς- 
οἰάπιητιτ τοό7.Β 

« ΕἸ νσρκειῤῥωθὴνωε 118,0) 

Ἑρβοτσὶ Ρεϊοροηςῆαοὶ 1004,8. δζίεᾳ. 
Ἐἰ πίκροΐον ὃς Σἰπόκροΐρ» 1275. 

Ἐ’ πιςοέτης ααϊά 1θ063, 
Ἐ᾿πιςροφὴ 126,8 
Ἐ’ πισχεσίη͵ τᾷ ἷ 1.78.0 
Ἑ᾿ργεπιφοίτης 1οό3,}) 
« ὃ 

Χεπορμοητοπι τες ΟΒαγ ΟΡ αεθιτγα- 
τι ίὰο οπτηϊα δάιπ! γάτα 376,0 

ΣΧεπορμόσθη δευτῆθ5 4. οχῖταισ ΠΙΠῚ15 ΠῚ - 
1ταπι εἰς ΠἀἸοπίπι 413,6 

“Χεποόρπσεὶ οὐ ]άτιιπι δι σισίιπα ὅς εἰπι5 ἴπ.- 
τουρσόζατιο 375,3 

Χεπορβοητι Πιπηπτὰ ροτείτας ἱπιρετγατοῦία 
ἴῃ Οταοογιπι ἐχοτγοῖτι οξοσταγ, οοὸ 
τεσαίαπτῖς δά Ομ ορμιπὶ ἀδξεσταγ, 

374,0 
ἹΧεπορμσει, ρορεΐ Ατμεηϊ ας Πιβτασίο, 

ΧΙ} Ρασπα σοηζττιτα 414.0.8 
Χεπορποητὶ ης υἱατίσιηι 4: ἀεγα Πρ ροτῖς, 

ΠΠΠ ἐιαπὶ ὅς (αγοϊπας νεπάας 4:5,Ὰ 
Χεπορμοητί Ἔα τε[ἰταϊτατ,πορῖα νθη- 

αἴτας 4:6 
Χεπορμοῦτι Βοπιιβνῖτ 415 ἢτ 67:,Α 
ΧεΕπορποητίς ςοϊ!οαυλιηι ςἢ Ογτο 26.4.0 

Χεπορ. οχΠ] πὶ 350,8 
ΣΧοπορμοηεῖς ἰοπηπίμπι ἔρεηι (αἰ υτὶς οἱξἔ- 

της 12:,}).314.8. 295.,8 
Χεπορβοητῖς ἰοπιπι οἰπα: ᾿πτεγργεγατιο 
ΣΧεπορβοητίς ογατῖο αι ἱπιρεσιατα ΠῚ ΟΡ 

Ἰαταπ σεςαίας 374 Ὁ 

εκ. 5. ἘΌΝ 

Χεπορμοητίς ογάτῖο αι ἐοπείτατος Πιοτ 
ΤΑΣ τι ΠΊ ΔΠῚΠΊΟ5 ὃζ τ] τι ΠῈ ἜΧΟΥ ΠῚ 
1: 44τ389,.Β.39ς,Ε.414,8.ΧΕΠῸρΠοητὶς 
ὃς ΑΠαχὶρι) ἀπςογάϊα 395, ΒΙΟ. Χεπο- 
ῬΒοπεὶς νπὰ σιπὶ δεατῃς δάπιογίις εἰς 
Μιοίξες ἐεχρεάιτίοπος 406, Χοπορβοη- 
τι5 ρα ρεγζαβ 4τ, 

Χεπορμποπτὶς ἐχογοίταπι ΤἈϊπιθτο δςεὶρὶς 
417. 

Χεῖχες νι ἃ Ογαςιςὶη ἔασα (εἴσπαςτό- 
φίδτη φαΠῆςατ 246,8 

Χούχοσδτεγγα τάσις ἀϊέζις αὉ Ατμεπιεη- 
Πδις 20.05.0 

Χίρμοη ποπΊςη σαπῖβ 987,8 
Χγία]οςιι5 4114}15 8:0, 

Αὔδτις πι1ι5 48:,Ά 
Ζατε5 ἀγαηῖς Μεα 155 206,3 

Ζεα ςορίδαριά Μοίγηαεοος 343,Ε 
Ζεϊδγομιιβ αηποπα ργαίξβέξις 346. Ὁ 
Ζεηϊς Παγτάδπεπῇῆς 481..Ἑ 
Ζειυχίρρι βρβοσας 48:,8 
Ζειιχὶς ριέϊοσ σι 
Ζοΐετ, οςι5 ᾿π Αταςα 445. 

ΘΟΕ Μ: ΧΕΈΝΟΡΗΟΝΕᾺΜ 
ΝΙΝ ΤΙ ἘΝ ΝΟ ΓΙΑ 
Ε᾽ ξοδίᾳ φυϊά τοι, ἃ 
Εὐμεΐζώπᾷς Θ΄ 1οΣ, Ε 
Εὔπέσος απ Ῥοτίτις5 Εὔπιφος 1οΣΒ 
9 Ἑχόμδινον σὼν ἰω ων 11..Ὲ 

{ Θ [πτογὰ ρτοπαποίατίο στα 9,0 
Θερμεοενόμδιυος χιϑὸς Ὁ φῶς, 1043,4Α 
Θήροω βασιλέως, 1923,Ε 

4 Ομα]]1οα: οὰπὶ Οταςα Ἰίησιά σοσπατίο 
Γαυλικχοὶ χρήμφ» τογό,Α. (τογϑις 

Γχ ψιλὴ, υἹὰ 1037,8 
ΟἸοίϊα: Χοπορβοητεασ 1οι3,1.Β. ΓΟ. τοις 
ΟἸοία ργὸ γεγθὶς σεπιμπίς 1033, Π.104.,Ε 
Οταοδ]ιηραα να σΑυῖα ας 1125... 
Οὐδ σογιιπη σὺμεπόσιο,, 1ο4:,0 
4 Ηαῖϊα ξιτίπατας τι25.Ὁ 
Ἡε]]οίρστει Ιατίταάο δὰ (4]]Π]ορο πειὸ 66, 

}9] 

ΗΠ οτῖς Χεπορῆοπτεα ςοἸ]ατῖο δά ππος 
ΟἈΒΠΠΙ Ἰοοϑ,Α" 

4 ᾿ἱπααργικὸς λόηος, "116,8 
4 Καρυα χυ!ά τοσ4,α 

ΚΚάσοιι, ταροτοϑ υ"]Π οἱ Ιο45,Α 
Καταβάλλην Δῃ ορροῇτῆτε αὐ αθαλδάν 1, 
Καί «ρωννύνν Ριο ὠποκτείνοίε, ΤΟ ΟἿ. 

Κατευρίνέν 119.Ὁ 

Κη χα 1037, 
Κοπὶς αυϊά 1ο36.6 
4 Λίδοι ἐεφίδοχρεος 119. 
Λιϑοι οἰ μεφιόδγοι, χι9.Ε 

Λέξζαι ξυρήκές τ9,6 
4 Μαεεύφ, σά 10 71Ε 
Μεὰὶ ἀεβεϊμππτὰ Πατῖσ 1οος,Ὁ 
Μιώοιῷν, αἱ! 1ογ:,Ὁ 
Μύναι,ιμά 1ο78,Ἑ 

4 Ναρϑήκιον 1092,Ε 

{4 Οςμιςτεχρεγίατυπε 1οοϑ,Α 
Οἰκέτικι 1034. 
ΟὝΘ'Ρτο φόςθ' 1049,Β 
4 Ῥαποῖα [τα ]1ς αυμὰ πο. 
Παροίντές Θ΄ τον. Ε 

Πεῖσις, αυ4 τόσ 
Πεισὲς ἀπ ΡΟτίτ5 τιφός τον, 
Περίπολοι 1π|7,Β 
ΡΒΙΠοΙορ μα δὰ αυϊᾷ ξοπάμπςας ρετςερῖα 

Ιου, Ὁ 
Πίϑητοο 4ῃ ΡΟτῖμ5 τ εέθηττω 
Πόροι, αι : 

το 4.,ΑᾺ 
τι6,κ 

ΕΣ Σ ἃ» 

Πορσεούφν γος πὶ ροξτςυΠ, το. 
Ῥοιτατιεσίς, ο χοΣ2,Ἑ 
Ῥσγαοπεῖϊ ἤτιις, τοϑοια 
4 Ρύήτρῳ,Ιεχ,εἀϊέξιπι, τοσό,α 
4 ϑδασαινηάε ἀϊέϊα 10 4:,5 
δεῦεὶ. 1Ο37,Δ 
Σκἀυὴ βασιλικὴ, 1τοϑ6,Ὁ 
Σκητδχοι 1], 1ο.4ῳ.,8 
Σκίῤῥους ρτο χείρους δζ κρείσσουν πι8)Ὁ 
δοιττα, γηάς ἀἸΕἘ 1030, 
Σκηρίτης λόχ Θ΄ 1034. 
ϑουτασι :οα: 

5εξε,υϊά δ 1037,Δ 
δεγρεπτει, [τ8}15 δί ΟΑ111- φαΐ τος 
Σήκκφΐρ υϊά : 13:6 
διζανπάς ἀϊέϊα τοςό,ὦ 
5.5 ρἢια τε πιρ ἃ ΟΟίϊζαπείπορο ! τοδο, Ὁ. 
το Συμβαλλεύθαι νίνι5 1.32.8 
ϑγπιροῖϊα ΡΙατοη 5 ὃς Χεπορμοητίϑβ τοι, Ὁ) 
Συμποσίαρχοι, αΐ 126,3 
Σύσκζωσι τῶν ὁ μιθίοιν 1τοϑ6,Ὁ 
Σώφρων χαϊά Χεπορμοητὶ το32, Ἀ. 
4 Διγεία υϊὰ Χεπορῆ. το46.6 
Τ πον ἀϊ 415 ὃς Χοεπορβοητίς σομαγεπτία 
Ὑτριπτατυγαπηὶ ιςογ,α (τοδο.Ε 
Τρόφιμφι 1 σε ἀκ ΠΙΟΠΙΟΥΙΠῚ 1ο8.,Ὡ 
4 νεοῖρα οδίοίετα Χεπορβοπτὶ γοίτατα 
τον Β 

 εθεὶ, αι σεγπιδηῖς τοφς 
4 Χεπορποη ἀἰιχ εἰ τ σῖτα 1Ιοο7,Β 
Χεποόρμοη ιοσξαθι 15 νίι5 1τοι2,Β 
Χεπορβοι τγριις Ππιρ Ἰοἴτατῖα ἐογπιοπὶς 

"08,0 
Χεποόρποη (οτίρτου αι] Ἰοιζ 
Χεπορβοητῖς ἀείοτῖρτῖο  Ἰοῖο, ΑΒ 
ΣΧεπορβοπτίς Ππιρ]]οἶτας ἐδυπποπὶς ΡΊατο- 

πῖςαπιπρογατ τοῖα 
ΣΧεΓΧ ς πππρουλα πὰ 1οο4,Α 
4 ΥὙπερξσλὴ 1136. 
Ὑποπεπ]ωκότες εἴα: Πσηιβοατῆτο 84,6 .Ὁ 
Ὑποπῆα; δὲ ὕποπ]οι αἰ οτιιης τι20,Ε 
Ὑσερος : 155,α 

4 Φεραὶ, φηρα το79,Ο 
Φῶς, Ἰσῃῖδ Π΄π σι γεσξεϊοσιὶ, δζνεῖεσὶ, 1042, 
.« Ψψιλαὶ κόχαιραι αυϊὰ 1τοῖ6,Ο (Ε, 

4 Ζοπατα [μοχ] οἱ ἔγασ πιθηταπῃ 14» 
4 Οἴμϑρον,ὰ γοῖθο ἱηιοἰεπτὶ τοῦ, 
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